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تأثير طريقه الخزن والمعاملة بحامض الجبريليك او هيدروكسيد الصوديوم والتداخل بينهما 

 (  .Citrus aurantium Lنسبه وسرعه ومده انبات بذور النارنج ) في

 

 اعتدال شاكر حمود العكام     اظم عبد االمير       حميد ك     يد           قيس جميل عبد المج

 المسيب/  التقنية الكلية

 

 المستخــلـــص 

تضابنت  2226اجريت هذه الدراسة في الظلة الخشبية العائدة لقسم تقنيات االنتاج النبااتي االللياة التقنياة البسايل اامو الب سام 

ي ماااف فااي ال رفااة (  البعاملااة باابع  الباا ا   02ي ماااف فااي ال مجااة  اااذو  02)بااد و اااذون اااذو  تاايرير ارائاان اااذو البااذ ر

مل مالتر ( في أنباات  002  022ن002عياري   محل و حام  الجبريليك   2.0  2.7ن 2.0الليبيائية )هيدر كسيد الص  ي م 

( ب مراة ملاررات لدراساة التايرير فاي النسابة الب  ياة CRDبذ ر النارنج  نفذت كتجربة عاملية بيستعباو التصبيم تام التعشية )

 لمنبات  سرعته  البدة المزمة لمنبات ن. تلخصت النتائج كاالتي :ـ

%  اقللات مادة االنباات الاى 60.00تف قت البذ ر غير البخذ نة على معاممت الخذو االارى في أعطاء أعلى نسبة أنباات     

ي ماااف فااي  02ي مااف فااي ال مجااة علاى الخااذو  02بااذ ر غياار البخذ ناة  البااذ ر البخذ نااة يا م .  هراار تفاا و معنا ي لل 20.06

ي م على الت الي.  اعطت معاملاة الياذ ر ببحلا و هيدر كسايد  2.72  2.00ال رفة في معدو سرعة انبات البذ ر حيث أعطيتا 

 60.80فااي زيااا ة النساابة الب  يااة لمنبااات مل مالتاار تف اقااا معن ياااف    002عياااري  محلاا و حااام  الجبريليااك  2.0الصاا  ي م 

ي مااف علاى التا الي مقارناة ببعاملاة البقارناة التاي  20.02  20.66ي م  قللت مدة االنبات  0.68  0.82%   سرعترا 02.80 

ذ ي ماف على الت الي .  من جانل اار تف قت معااممت التاداال للتراكيا 00.22ايام   0.62%  06.62سجلت فيرا تلك الصفات 

العالية من محاليل حام  الجبريليك ا  هيدر كسايد الصا  ي م  عادم ااذو الباذ ر أت ساببت زياا ة فاي النسابة الب  ياة لمنباات 

يا م علاى التا الي   22.72    06.20ي م  قللت مدة انباترا الى  0.06   0.70 سرعة االنبات  بل ت   07.00   00.26بل ت 

                                .                                   

Abstract 

     This study was conducted in the lathhouse of the Techinques of plant production department / 

Technical college / Musaib during 2007-2008; to find out the impact of seed storage (without 

storage 30 ن days in the refregirator and 30 days on room temperature) as well as some chemical 

treatments (Sodium hydroxide at 0.4  ن 0.6 and 0.8 N and gibberillic acid at 150 ن   300 and 450 

mg/L) on seed germination , and the effect of seedling spray with Prosol 0 2 ن and 4 g/L and 

garlic  bulb crud 0 5  ن and 10 cm
3
/L , as a  factorial in CRD and RCBD with 3 riplication . 

             The results indicated that higher germination 74.88% resulted from unstord seed , 

reduced germination  period to 24.17 day. 

theses seeds as well as seeds stored in 30 days in the refregarator gave highest seed 

germination rate 2.45 and 2.60 day respectively,.Sodium hydroxide 0.8 N and gibberellic 

acid 450 mg/L gave higher germination percentages 78.98 and 80.43%  respectively and 

retes 1.90 and 1.79 day respectively and reduced germination period 23.77 and 23.12  day 

respectively , as compared to the control treatment which resulted  57.70% 3.70 ن day and 

34.02 days  respectively . The interaction of  high concentrations of gibberellic acid or 

Sodium hydroxide with nonstorage treatment resulted in increasing of germination 

percentage 88.27 and 86.55 and germination rate 1.16 and 1.47 day , reduced germination  

period  17.24  and 20.62  day as well . 

      ة ـــــدمـقـالم

يتبع جنس   .Citrus aurantium L اسبه العلبي  Rutaceae(  الى العائـــلة السذبية Sour orangeيع   النارنج )      

. بلغ انتاج العالم ]0860البنيسي , [الذي يضم اربع مجاميع اقتصا ية اهبرا مجب عة البرتقاو  النارنج  Citrusالحبضيات 

ن  في العراو ت جد  ] FAO   ,2226 [لبنتجة هي البرازيل  اسبانيا الف ان  اشرر الد و ا 00278.0من الحبضيات 
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% من مجب ع اشجار الحبضيات  معدو 02.0شجرة نارنج  يشلل نسبة  770226شجرة حبضيات منرا  0027000ح الي 

و  يليه ان  ييتي في البقدمة البرتقا 020222ك م ا شجرة  مجبل االنتاج الللي  02.2انتاج شجــرة الحبضيات ح الي 

 ( 2220الجراز البركذي لمحصاء  تلن ل جيا البعل مات , )النارنج 

تتلارر اشجار الحبضيات بطريقتين هبا الطريقة الجنسية بذراعة البذ ر النتاج الشتمت البستخدمة كاص و للتطعيم عليرا ن   

 منرا النارنج ه  االصل الشائع  ]0880م  اليف , ابراهي[ الطريقة المجنسية )الخضرية( بالتطعيم على االصــ و البذرية 

في العراو فر  نصف مقصر  مت افن مع اغلل  ان اع الحبضيات  يبتاز ببقا مته العالية لبرض التصبغ  تعفن الجذ ر  له 

 .]0800سلباو , [مجب ع جذري ق ي  ك ير التفرع يناسل االراضي ال قيلة  البت سطة 

 تذ ا  نسبة االنبات عند   ]0880حسن  اار و ,  [ي م  02-02ي االنبات ات تست رو ح الي تتاار بذ ر النارنج ف      

زراعة البذ ر مباشرة بعد استخراجرا من ال بار الناضجة ا  بعد اذنرا في ال مجة لبدة اسب عين قبل الذراعة , أت تنخف  

الخذو الجيد يحتاج السيطرة على البحت ى الرا بي  ,  او] 0882الخفاجي  اار و  [نسبة االنبات كلبا االت مدة الخذو  

م   5ْبضر رة اذو بذ ر الحبضيات في  رجـة حرارة  ]Hong]   Ellis  ,0887  رجة حـرارة البخذو  قد تكرا 

 [ن اما  ] Mobayen]  ,0802% ناماالخذو الجاف لبذ ر الحبضيات سبل تياير مدة االنبات  7 – 5 محتـ ى را بــي 

م  لحيــــن ˚ 0فذكر ا بيو بذ ر الحبضيات يبلن او تخذو في اكياس ب لى اريلين على  رجة حرارة  ]0880و , حسن  اار 

.  تستخدم   ]2222اب  زيد ,  [تؤ ي الى رفع نسبة  انبات البذرة  تقلل فترة انباترا GA3زراعترا . كبا او معاملة البذ ر بالـ 

 محل و هيدر كسيد الص  ي م  HCl حام  الريدر كل رليك  H2SO4يك بع  الب ا  الليبيا ية م ل حام  اللبريت

NaOH 0800عيسى  اار و , [لمسراع من انبات البذ ر[  . 

 تردف الدراسة االى معرفة اافضل اريقة لخذو بذ ر النارنج  تاريرالبعاملة بحام  الجبريليك  هيدر كسيد الص  ي م        

 نبات بذ ر النارنج  تقصير البدة المزمة لرا .  تداالربا في زيا ة نسبة  سرعة ا

 

       ل ـق العمـواد وطرائـالم

( تب ال ارائان 6×0كتجرباة عاملياة )  2226نفذ البحث في الظلة الخشبية التابعة للللية التقنية ا البسيل امو م سام النبا       

( ب مراة ملاررات  كانات CRDلتصابيم التاام التعشاية )الخذو  معاممت البذ ر  تيريرها على أنباات باذ ر الناارنج  أساتخدم ا

الع امل البدر سة ف :  رمث ارائن لخذو البذ ر :ـ  بد و ااذو ات زرعات الباذ ر مباشارة بعاد اساتخراجرا مان ال باارن  ااذو 

 اذو الباذ ر لبادة ي ماف في ال مجة  اال اكياس بمستيك شفافة م قبة بعد الطرا مع قليل من البتب س البرال  02البذ ر لبدة 

 NaOHن نقاع الباذ ر ببحلاا و   Controlي مااف فاي  رجاة حاارارة ال رفاة ن  سابعة معااممت للبااذ رهي :م باد و معاملاة  02

مل مالتار لبادة  002   022ن  002بالتراكيذ   GA3 قائنن نقع البذ ر ببحل و  02لبدة   عياري 2.0   2.7   , 2.0بالتراكيذ  

 ساعة . 02

 لمدروسةالصفات ا   

 ( أيام من بداية االنبات  أاذ البعدو حسل ما تكره 0نسبة االنبات )%(: حسبت عد  البذ ر النابتة بعد مر ر )

  ]0880الرا ي  الد ري ن  [

 ( أيام من بداية االنبات  أاذ البعدو  حسل ما تكره0سرعة االنبات: حسبت سرعة االنبات  بعد مر ر )

  ]  Hartmann  , 0886 اار و [ 

           % انبات  أستخرج البعدو.02مدة االنبات )ي م(: حسبت مدة االنبات من بداية زراعة البذ ر حتى ال ص و الى نسبة 

                                                              

  التحليل االحصائي : 

الاارا ي  الااف   ,  [ 2.20( عنااد مساات ى  L.S.Dمعنا ي )حللات النتااائج احصااائياف  ق رناات البت ساطات بااتبااار اقاال فاارو  

 في التحليل .   ] SAS   ,2222 [ن  استعبل البرنامج االحصائي  ] 0802

 

 النـتـائج والـمنـاقـشة             

 النسبة المئوية لالنبات  

فقد تف قت البعاملة بد و اذو معن ياف على ( او لطرائن الخذو تارير على النسبة الب  ية لمنبات 0اشارت نتائج الجد و )      

% .  أو أرتفاع نسبة أنبات البذ ر غير 60.00معاممت ارائن الخذو االارى فقد أعطت أعلى نسبة من االنبات بل ت 

بذراعة بذ ر النارنج مباشرة بعد االستخراج  ] 1991حسن  اار و ن[البخذ نة يع   الى أرتفاع حي ية البذ ر , اأت ي صي 

بيو اذو بذ ر النارنج في ال مجة لبدة  ]0882الخفاجي  اار و ن [و تيار اذنرا يسبل فقداو الحي ية بسرعة ن كبا تكر ال
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    [Burger أسب عين رفع من نسبة أنباترا مقارنة بالبذ ر البخذ نة للبدة  نفسرا في هر ف ال رفة ن  هذا ما يتفن مع  

Hackett   ,0802 [ ب م  التي ع ملت ببحل و  00م لبدة ˚0قاو) صنف فالنسيا ( في  رجة حرارة  عند اذو بذ ر البرت

  اار و , [Wiltbank ساعة ا ى الى زيا ة نسبة االنبات . كبا اشار  20مل م ا لتر لبدة  0222حام  الجبريليك بتركبذ 

 02م اعطت نسبة انبات بل ت ˚22أو اذو بذ ر النارنج  في ال رفة لبـدة شرـــرين رم  زرعت في  رجة حرارة  ]0880

% 6م  را بة ˚ 0عند اذو بذ ر اللريل فر ت في  رجة حرارة  ]2222  اار و ن  [Muhammad %  ,  حصل 06.

 % على الت الي.00   66ي م على نسبة انبات بل ت  002   60لبدة 

مل مالتاار حااام   002ت فقااد تف قاات البعاملتاااو امااا معاملااة البااذ ر بااالب ا  الليبيائيااة أ ى الااى زيااا ة النساابة الب  يااة لمنبااا    

عياري هيدر كسايد الصا  ي م معن يااف علاى البعااممت االاارى فاي زياا ة النسباـة الب  ياة لمنباات ات بل ـاـت  2.0الجبريليك   

 [يتفان ماع  % على الت الي تلترا البذ ر البعاملة ببست يات أقل  قد تف قت على البذ ر غير البعاملاة .  هاذا%60.80  02.80

[1978, Sidahmed عنااد معاملتااه بااذ ر النااارنج بالااـGA3 022  ن  مااع مااا 02مل مالتاار حصاال علااى نساابة انبااات بل اات  %

% 72مل م ا لتر  ا ى الى رفع نسبة االنبات مان  0222بتركيذGA3 ساعة بالـ 20باو نقع بذ ر البرتقاو ]0800سلباو , [تكره

 22لبدة  2.0عند معاملة البذ ر ببحل و هيدر كسيد الص  ي م بتركيذ  ]Singh ]     Makhija   ,0882%  ,  كذلك68الى 

 202بتركياذ  GA3الذين عامل ا بذ ر الليبا و بالاـ ] 0880  اار و , Ono  [% ن اما  00 قيقة حصل على نسبة انبات بل ت

 % . 67مل م ا لتر فحصل ا على زيا ة معن ية في نسبة االنبات بل ت 

 

أثير طرائق الخزن ومعاملة بذور النارنج بمحلول هيدروكسيد الصوديوم )عياري( وحامض الجبريليك )ملغم/لتر( ( ت1جدول)

 . والتداخل بينهما في معدل النسبة المئوية لالنبات

 طرائق الخزن            

 معامالت البذور

يزززززوم فزززززي  03خززززززن  بدون خزن

 الثالجة

يزززوم فزززي  03خززززن 

 الغرفة

 المعدل

 25.53 23.25 23.03 13.01 لةبدون معام

NaoH   3.2 23.21 20.32 23.23 10.25 عياري 

NaoH   3.1 53.22 12.33 10.32 53.01 عياري 

NaoH  3.3 53.03 53.53 55.15 31.22 عياري 

GA3 123 13.33 22.30 13.10 12.23 ملغم/لتر 

GA3 033 51.31 10.02 10.02 50.30 ملغم/لتر 

GA3 223 33.00 52.03 33.11 33.35 ملغم/لتر 

  13.33 15.12 52.33 المعدل

L.S.D  للمعامالت                لطرق الخزن              للتداخل      %2عند مستوى 

   1.02                       2.11                     1.12 

عيااري هيدر كسايد الصا  ي م  2.0م  الجبريلياك ا  مل مالتار حاا 002كبا أشار الجد و أعمه أو معاممت تداال ال بار     

مع معاملة بد و اذو  قد تف قت معن ياف على معاممت التداال االارى فاي التايرير علاى زياا ة النسابة الب  ياة لمنباات ات بل ات 

و اذو( تبتلاك % على الت الي ن  قد يع   السبل الى او البذ رالتي زرعت بعد استخراجرا من ال بار )بد %07.00  00.26

حي ية عالية  را بة نسبية مت ازنة ن كبا او الب ا  الليبيائية سااعدت علاى زياا ة لي ناة غامف الباذرة أت ساب  بنفاات كبياة مان 

ن كبا او الجبريلين يؤ ي   راف مرباف في انبات الباذ ر  ]0800عيسى  اار و ,   [الباء  تنشيط الفعاليات الحي ية  اال الجنين 

لى عبلية االنبات حيث او الجبريلين ه  االساس في تحفياذ انذيباات التحلال  ااال الباذرة التاي تقا م بتحليال البا ا   السيطرة ع

اللارب هيدراتية  البر تينية  الدهنية الاى ما ا  ابساط يحتاجراا الجناين لمنباات  النبا  ا  عبال الجباريلين علاى تنشايط الجيناات 

ذيبااات البحللااة . ا  او للجبااريلين   راف فااي تحفياار اال كسااينات الدااليااـة مبــااـا  بالتااالي تل ناات االن mRNAالبسااؤ لة عاان 

 سرعة االنبات )ي م( ,  ] [ Moor ,1979سـاعــــد على زيــــا ة نسبة االنبات 

جاة (  او لطرائن الخذو معن ي حياث تف قات معااممت الباذ ر غيار البخذ ناة  الباذ ر البخذ ناة فاي ال م2يشير الجد و )    

يا م علاى التا الي ن أماا الباذ ر البخذ ناة فاي ال رفاة  2.72  2.00ي ماف معن ياف في التيرير علاى هاذه الصافة أت أعطات  02لبدة 

 02ي م ن قد يع   السابل الاى فقاداو نسابة مان را باة الباذ ر حي يتراا عنـاـد الخاذو  0فلانت االبطي ات است رقت سرعة انباترا 

أت او معاملاة باذ ر الناارنج بتراكياذ عالياة مان هيدر كسيـاـد الص  يـاـ م    . ] 0880را ي  الاد ري , ال[ ي مـــاف فــي ال رفــة

يا م علاى  0.68  0.82مل مالتر حام  الجبريليك اررت معن ياف في زيا ة سارعة انباات الباذ ر أت اعطاـت  002عياري   2.0

تنشايطرا النذيباات التحلال  عالياات الحي ياة  ااال الباذرة عان اريانالت الي ن  قد يعاذى السابل الاى او الجباريلين يذياد مان الف

 .]  2222اب  زيد , ) البائي
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( تأثير طرائق الخزن ومعاملة بذور النارنج بمحلول هيدروكسيد الصوديوم )عياري( وحامض الجبريليك )ملغم/لتر( 3جدول)

 والتداخل بينهما في معدل سرعة االنبات )يوم(  .

 رائق الخزنط            

 معامالت البذور

يززززززوم فززززززي  03خزززززززن  بدون خزن

 الثالجة

يززززوم فززززي  03خزززززن 

 الغرفة

 المعدل

 0.53 0.02 0.11 0.22 بدون معاملة

NaoH 3.2 0.03 0.21 0.33 0.10 عياري 

NaoH 3.1 3.21 3.31 3.21 3.33 عياري  

NaoH 3.3 1.03 3.32 1.23 1.11 عياري 

GA3 123 0.31 0.13 0.12 0.30 ملغم/لتر 

GA3 033 3.02 3.10 3.32 3.10 ملغم/لتر 

GA3 223 1.50 3.12 1.55 1.25 ملغم/لتر 

  0.33 3.13 3.22 المعدل

L.S.D  للمعامالت                لطرق الخزن              للتداخل      %2عند مستوى 

   3.33                        3.32                   3.01 

   

مل مالتر حام  الجبريليك مع بد و اذو  002عياري هيدر كسيد الص  ي م   2.0ما بالنسبة للتداال فقد اشارت معاممت أ  

ي مااف فاي ال رفاة ن  02ي ماف فقد اهررت تف قاف معن ييف على معاممت التداال مع الخاذو  02البذ ر أ  مع اذنرا في ال مجة لبدة 

الجبريلياك  هيدر كسايد الصا  ي م فاي شار ع الجناين  الجاذير باالنب  مباا سـاـرع عبلياـة  قد يعا   السابل الاى تايرير حاام  

أ  او زيا ة سرعة االنبات للبذ ر البعاملة  غير البخذ نة  البخذ نة في ال مجاة يعا   الاى حي ياة  [Moor , 2004]االنبات 

حسن  اار و [البذ ر البخذ نة في ال رفة ن أت تكر هذه البذ ر  نشاارا  البحافظة على مخذ نرا الرا بي  ال ذائي مقارنة ب

 او الخذو الجاف لبذ ر النارنج يقلل من حي يترا مع مر ر الذمن .  ]0880, 

 مدة االنبات  ) ي م ( 

 (  لتيرير ارائن الخذو في مدة أنبات البذ ر فقد تف قت البعاملة بد و اذو معن ياف علاى بااقي البعااممت0يشير الجد و )       

ي مااف فاي ال مجاة ات تف قات معن يااف علاى معاملاة  02ي م تلتراا معاملاة الخاذو لبادة  20.06 التي أعطت أقل مدة أنبات مقدارها 

 را باة  ˚م 6-0بايو ااذو باذ ر الناارنج علاى   ]0882الخفاجي  اار و , [ي ماف في ال ـرفـة,  تكر  02اريقة الخذو لبــدة 

شرر ن  او تاار البذ ر البخذ ناة فاي االنباات  02-0بذ ر لحي يترا على او التتجا ز مدة الخذو مناسبة يقلل ك يراف من فقداو ال

, كبا قام   ] Fawusi  ,0808   [قد يع   الى فقدانرا للرا بة  ت يير محت اها من الب ا  اللارب هيدراتية  البر تينية  الده و 

 King ]    , 0800 ااار و [اماا  با م 06رنج لبادة شرــاـرفاست رقت مادة انباتراا بالخاـذو الجااف لباذ ر الناا , Rouse ]  

Sherrod   ,0887[ ي م رم ع ملت ببحلا و  00ن عا" من الحبضيات منرا بذ ر النارنج في ال مجة لبدة  06فقاما بخذو بذ ر

  ي م .      20%  غسلت بالباء البقطر  زرعت في  سط رملي فينبتت امو 0هايب كل رات الص  ب م 

كباا او  معاملااة باذ ر النااارنج باالب ا  الليبيائيااة قللات ماادة انباتراا. أت أشااارت النتاائج الااى التفا و البعناا ي لبعاملاة البااذ ر       

مل مالتاار ات أعطاات أقاال فتاارة أنبااات بل اات  002عياااري  البعاملااة بحااام  الجبريليااك   2.0ببحلاا و هيدر كساايد الصاا  ي م 

يا م  عب مااف فايو جبياع النتاائج فاي  00مقارنة بالبذ ر غيار البعاملاة التاي كانات مادة انباتراا  ي م على الت الي 20.02  20.66

الجد و أشارت الى او أي معاملة بالبا تين أعامه قاد تف قات معن يااف علاى الباذ ر غيار البعاملاة ن  قاد يعا   السابل الاى أو نقاع 

,  ]0868ن [Moor ائي التي تنشاط العبلياات االيضاية فاي الباذ ر البذ ر بحام  الجبريليك ا ى الى تحفيذ انذيبات التحلل الب

مل مالتر حيث سبل أنبات لباذ ر الناارنج اامو  022بتركيذ  GA3بيستخدام   [ Sidahmed  ,  1978 يتفن هذا مع ما  جده 

ساابل أنبااات مل مالتاار ماان حااام  الجبريليااك  202تكاار ا باايو أستخـااـدام  ]0880 اااار و ,   [ Leonelياا م ن كبااا او 20

 بذ راالصل 

 L. Citrus amblycarpa  يا م ن   20امو[1980 , Anonymous]   ف جاد او معاملاة باذ ر الليبا و الحاام  ببحلا و

 ي م . 20 قيقة قللت مدة االنبات الى  02% لبدة  0هيدر كسيد الص  ي م 
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وديوم )عياري( وحامض الجبريليك )ملغم/لتر( (تأثير طرائق الخزن ومعاملة بذور النارنج بمحلول هيدروكسيد الص0جدول )

 . والتداخل بينهما في معدل مدة االنبات )يوم(

 طرائق الخزن            

 معامالت البذور

يززززززوم فززززززي  03خزززززززن  بدون خزن

 الثالجة

يززززوم فززززي  03خزززززن 

 الغرفة

 المعدل

 02.33 05.33 02.33 01.33 بدون معاملة

NaoH 3.2 03.31 00.33 03.33 35.32 عياري 

NaoH 3.1 32.20 30.23 32.31 33.32 عياري 

NaoH 3.3 30.55 35.33 30.53 33.13 عياري 

GA3 123 30.22 03.13 30.23 31.30 ملغم/لتر 

GA3 033 31.35 30.33 31.33 30.33 ملغم/لتر 

GA3 223 30.13 31.53 30.23 10.32 ملغم/لتر 

  03.53 35.03 32.15 المعدل

L.S.D  للمعامالت                لطرق الخزن              للتداخل      %2عند مستوى 

   3.15                       3.13                     3.02 

      

كبا يبين الجد و اعمه أو معاممت التاداال باين ارائان الخاذو  البعاملاة باالب ا  الليبيا ياة كااو لاه االرار اللبيار فاي تقليــاـل 

+ بد و اذو معن ياف على  NaOHعياري  2.0مل مالتر + بد و اذو   GA3 002النبات فقــد تف قـــت البعامـــمت مــــدة ا

يا م علاى التا الي ن  قاد يعا   السابل الاى او الباذ ر غيار البخذ ناة  22.72  08.20معاممت التداال االارى ات تبت اامو 

زيااا ة محت اهااا ماان الررم نااات الدااليااة البنشااطة علااى حسااا  االنذيبااات  تبتلااك حي يااة عاليااة  أو نقعرااا بااالجبريلين أ ى الااى

ابا  زياد ,   [أ  شجـــاـع علاى تحللـــاـه أ  االرناين معــاـاف  ABAالب بطة  بالتالي حص و االنبات  الاذي سابل ت بياـط فعالياة الاـ 

 NaOHنراا حدي اة  نشاطة  معاملتراا بالاـ كبا أو هيدر كسيد الص  ي م كاو أك ر فعالياة ماع الباذ ر غيار البخذ ناة ال] 2222

عياري قد عبل على تاكل  الطبقة الب لفة للبذ ر أ  ساعد علاى نفاتياة البااء اليراا  مباا سااعد علاى انباتراا  2.0 ااصة التركيذ 

 .     ] 2220اب  الحبايل ,  [امو مـــدة أقصـــر 
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