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 ملخصال

( بثالث مكررات في مختبرات كلية CRDحسب التصميم العشوائي الكامل )بعاملين  عامليهمختبرية  تجربةنفذت       

 بحامض السالسليك في ألثر الفسيولوجي للنقع الزراعة / جامعة سومر/ قسم علوم التربة والموارد المائية لمعرفه ا

الشد الملحي  تحت الذرة البيضاء  ,الذرة الصفراء( ,)الشعير, الحنطة الصفات االنباتية لبذور بعض المحاصيل النجيلية

رلت.سالسليك أسد ملغم50و 25ة )ساعه وبتراكيز مختلف 24ولمدة 
-1

( فضال عن معاملة المقارنة )ماء مقطر( ,في حين 

لتر.غم 4و  3و  2و  1) مختلفةشمل العامل الثاني تراكيز ملحية 
-1

باالضافه الى معاملة المقارنة )ماء  NaCl من (

النباتات النجيلية )كنسبة االنبات ومعامل سرعة االنبات ودليل معدل  ألنواع نباتيةمقطر(. تمت دراسة بعض الصفات اال

لتر.ملغم 25اظهرت النتائج ان نقع البذور بتركيز ) وطول الجذير وطول الرويشة (. لإلنباتاالنبات والوقت المستغرق 
-1

) 

 , 34.70% ,85.74بلغت ) حيث اعطى الشعير اعلى المتوسطات ,الصفات المدروسةادى الى زيادة معنوية في جميع 

36.58, day2.57, cm6.9,cm4.9) رلت.ملغم (50بالحنطة والذرة البيضاء والذرة الصفراء ,اما المعاملة  قياسا
-1

فقد  (

رلت.غم 2,3,4سببت انخفاضا شديدا في جميع الصفات المذكورة سابقا. كذلك لوحظ ان معامالت ملوحة ماء الري )
-1

 )

ترل.غم(1)ماء مقطر( و المعاملة  بمعاملة المقارنة قياساسببت انخفاضا معنويا في جميع الصفات المدروسة 
-1

اللذان  (

اما في حالة التداخل بين معامالت النقع بحامض السالسليك ومعاملة ملوحة ماء الري فقد اعطت  اعطيا اعلى المتوسطات.

, 2.74day ,36.99,38.99 ,7.4cm,%91.45بلغت ) للصفات المدروسةاعلى متوسطات  للشعير (SA25S0) التوليفة

5.2cm) ( مقارنة بالتوليفةSA50S4التي اعطت اقل المتوسطات )  يستنتج من ذلك ان نقع البذور قبل زراعتها وبنسب.

يك في تحسين معينة من حامض السالسليك يؤدي الى الزيادة في نسبة انبات ونمو البادرات وتطورها لدور حامض السالسل

 واضح على النبات. تأثيربتحمل النبات للملوحة لذلك فان زيادة او رش من تركيز الحامض يعطي  المرتبطةالمؤثرات 

 )حامض السالسليك . االجهاد الملحي ,الشعير ,الحنطة,الذرة البيضاء ,الذرة الصفراء(الكلمات المفتاحية:
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ABSTRACT 

    A laboratory experiment was carried out in the laboratories of the Faculty of Agriculture, 

Sumer University department of soil sciences and water resources of designed by two factors 

using Completely Randomized Design (CRD) and three replicates to determine the response 

of gramineae seeds (barley, wheat, sorghum, and yellow corn ) to soaking in salicylic acid 

for 24 hours. The first factor was carried under different saline stress conditions (i.e. 25 and 

50 mg.L
-1

) and control condition (distilled water), while the second factor was conducted 

under different concentrations of NaCl (1, 2, 3, and 4 g.L
-1

) and control treatment (distilled 
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water). In addition, appearance characteristics (i.e. germination percentage, germination 

speed, germination average, germination time, root length, and plumule length) were also 

studied. The results showed that gramineae seeds soaking at 25 mg.L
-1

 resulted in a 

significant increase in all the studied parameters , in which barley gave the highest averages 

compared to wheat, sorghum , and yellow corn, meanwhile , soaking with 50 mg.L
-1

 led to 

significant decrease in all previously mentioned  parameters . It was also observed that 

salinity of irrigation water (2, 3,and 4 g.L
-1

) resulted in a significant decrease in all studied 

parameters compared to control treatment (distilled water) and saline stress of 1 g.L
-1

, which 

they gave the highest averages. In the case of interaction between soaking in salicylic acid 

and treatment with saline irrigation water, combinations of SA25S0, SA25S1, SA0S0, and 

SA0S1 have given the highest averages of studied  parameters compared to the combination 

of SA50S4 which gave the lowest averages. It was concluded that seeds soaking with certain 

percentages of salicylic acid before planting leads to an increase in germination rate and 

growth of seedling, and its development for the role of salicylic acid in the improvement of 

the effects associated with the tolerance of plants for salinity, so the increase or spray of acid 

gives a clear effect on the plant. 

 

KEYWORDS: salicylic acid, saline stress, barley, wheat, sorghum, yellow corn 

 

 

 ةالمقدم

تعد عملية انبات البذور من اهم مراحل نمو النبات     

هذه العملية سلبيا تحت ظروف االجهاد  وتتأثروتطوره 

( .مما يسبب فشل في بطئ االنبات نتيجة 12الملحي )

االجهاد الملحي في رفع الضغط االزموزي في  لتأثيرات

محيط البذرة وانخفاض او بطئ التشرب بالماء فضال 

( 13في العمليات الفسيولوجية والحيوية ) التأثيرعن 

ويعد االجهاد الملحي من اهم المشاكل التي تواجه التوسع 

الزراعي في العراق نتيجة التزايد المستمر لنسبة 

السيما في المناطق المروية  مالحباأل المتأثرةاالراضي 

بسبب االستخدام المفرط لمياه الري وعدم تنظيم شبكات 

( .يؤدي االنبات العالي والسريع 7الصرف فيها )

الحقلي الجيد اال ان االجهاد  التأسيسوالمتجانس الى 

الملحي يعيق ذلك كونه احد اهم االجهادات الفسيولوجية 

البادرة, والذي بدوره  التي تؤثر في انبات البذور ونمو

يؤثر في مراحل النمو الالحقة نتيجة تجمع او تراكم 

االمالح الذائبة بدرجة تفوق معدالتها الطبيعية في التربة 

السلبي  التأثيرمما يؤدي الى تثبيط االنبات نتيجة 

المتصاص الماء من الجذور ودخول بعض االيونات 

لعمليات وحاجة الخلية فتؤثر في ا بال تتناسبكميات 

ويمكن التغلب على هذه المشكلة من ,( 15الحيوية )

خالل برامج التربية او الهندسة الوراثية لكنها ليست بهذه 

السهولة بسبب الطبيعة المعقدة لصفه تحمل الملوحة اذ 

يحكم هذه الصفة جينات متعددة لذلك فان استخدام طرائق 

 يالت البذوراخرى تختصر الوقت والجهد والكلفة كتحفيز 

للتقليل من اثر  والناتجةيمكن ان تكون احد الحلول البديلة 

االجهاد الملحي , تؤدي الهرمونات النباتية دورا مهما في 

انبات البذور ومنها حامض السالسليك الذي يعد احد اهم 

هذه الهرمونات الذي يؤدي الى زيادة سرعه االنبات من 

ة لتحليل خالل تحفيز انزيمات التحلل المائي الضروري

كما يعمل على تنظيم ,المواد الغذائية وانقسام الخاليا 

العديد من العمليات الفسيولوجية بما في ذلك الحث 

الزهري وتنظيم امتصاص االيونات والتوازن الهرموني 

الى ذلك  باإلضافة,( 22وحركة الثغور والبناء الضوئي )

فان حامض السالسليك يؤدي دورا مهما في تنظيم 

استجابة النبات لظروف الشد البيئي اذ اتضح ان هذا 

المركب يوفر حماية ضد انواع الشد البيئي مثل الشد 

( وبهذه 14الملحي والشد الجفافي والشد الحراري )

الطريقة يمكن زيادة قابلية تحمل المحاصيل النجيلية 

ل استخدام الهرمونات النباتية ومنها للملوحة من خال

حامض السالسليك من خالل نقع البذور بالحامض قبل 

الزراعة وبالتالي يؤدي الى تشرب البذور بمواد النقع 

( ,كما ان لحامض 16مما يؤمن مخزونا اضافيا للجنين )

السالسليك دورا مهما في الحصول على زيادة معنوية في 

ش على بعض المحاصيل صفات النمو الخضري عند الر

وقد لفت انظار الباحثين في السنوات القليلة الماضية 

في  Salicylic Acidالدور الفعال لحامض السالسليك 

تحسين تحمل النباتات لالجهادات الملحية واالجهادات 

الحيوية المختلفة لذا تهدف هذه الدراسة الى تحديد اثر 

وملوحة ماء النقع بتراكيز مختلفه من حامض السالسليك 

الري على انبات بذور ونمو بادرات بعض االنواع من 

 محاصيل الحبوب الهميتها الغذائية بشكل رئيسي.
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 المواد وطرائق العمل 

نفذت تجربة مختبرية عاملية حسب التصميم     

( بثالث مكررات في مختبرات CRDالعشوائي الكامل )

كلية الزراعة / جامعة سومر/  قسم علوم التربة 

 ألثر الفسيولوجي للنقع لمعرفه اوالموارد المائية 

الصفات االنباتية لبذور بعض  بحامض السالسليك في

الذرة , )الشعير, الحنطة المحاصيل النجيلية

, اذ كان الشد الملحيتحت البيضاء,الذرة الصفراء( 

ملوحة ماء الري  مل األول يشمل خمس مستويات من العا

, واشتمل العامل الثاني  رلت/غم 4و  3و  2و  1 بتراكيز

 25و  0 ثالث مستويات من حامض السالسليك بتراكيز

استعمل لتحضير المستويات المختلفة    رلت/ملغم 50و 

( NaClمن المحاليل الملحية ملح كلوريد الصوديوم ) 

المقطر للحصول على المستويات الملحية خفف بالماء 

المطلوبة و استعمل الماء المقطر كمعاملة مقارنة 

 م(./ديسمنز  0)التوصيل الكهربائي=

تم انبات بذور المحاصيل النجيلية )تم الحصول عليه من 

 مديرية فحص و تصديق البذور( في أطباق بتري قطرها

لكل بذرة  25 سم تحتوي على ورق ترشيح وبمعدل 15

طبق تم تطبيق المعامالت عليها و وضعت بدرجة 

 مئوية. و قيست الصفات التالية : 20 حرارة

فحص العد األول : حسبت البادرات الطبيعية فقط في اليوم الرابع من الزراعة ثم حولت النتائج الى نسب مئوية حسب  -1

 القانون االتي:

  (18) … … … 100 ×
عدد البادرات الطبيعية

عدد البذور الكلية
=  نسبة البادرات الطبيعية في فحص العد االول

فحص االنبات القياسي: حسبت البادرات الطبيعية فقط  بعد انتهاء مدة الفحص  ثم حولت النتائج الى نسب مئوية حسب  -2

 القانون االتي:

 

×
عدد البذور النابتة 

عدد البذور الكلي
=  (18) .....100 النسبة المئوية لالنبات

 معامل سرعه االنبات ، وهي المدة الالزمة لإلنبات ، قدرت من المعادلة المقترحة من قبل  -3

        

 نتن+ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ع2ت2+ ع 1ت1ع                                                

 (20......)..معامل سرعة االنبات =     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

 العدد الكلي للبذور النابتة                                                  

 

 حيث إن : ع = عدد البذور النابتة في ذلك اليوم

 ت = عدد األيام من تاريخ الزراعة            

اليوم االول لالنبات : )يوم( : هو اليوم الذي حدثت  -4

أقل القيم تشير الى أسرع فيه اول حالة انبات ، و

 (.19شروع باإلنبات )

اليوم االخير لألنبات : )يوم( : هو اليوم الذي حدثت  -5

فيه أخر حالة انبات ، وان اقل القيم تشير الى أسرع 

 (.19نهاية لألنبات )

: )يوم( : هو الوقت بين  الوقت المستغرق لألنبات -6

اول واخر حالة انبات ، وان أعلى القيم تشير الى 

أعلى فرق في سرعة االنبات بين االنبات السريع 

 (.19والبطيء في كمية البذور)

 4نسبة االنبات في العد االول )%( : وحسبت بعد  -7

 (.18أيام من الزراعة )

بادرات  10طول الرويشة والجذير )سم(: اخذت   -8

ص القياسي ، ثم فصل حة بعد انتهاء مدة الفطبيعي

الجذير من نقطة اتصاله بالبذرة وفصلت الرويشة 

من نقطة اتصالها بالسويقة الجنينية الوسطى ، كل 

 (. 8على حدة وقيست بالمسطرة )

 التحليل االحصائي 

اجري تحليل البيانات احصائياً ولجميع الصفات 

 Genstatاستعمل البرنامج االحصائي .المدروسة 

وقورنت المتوسطات بحسب اختباراقل فرق معنوي 

(LSD ) الراوي و خلف  0.05 عند مستوى احتمال(

 (.2000هللا, 

 

 النتائج والمناقشة

 

أ( وجود اختالفات في النسبة :1 اظهرت نتائج )جدول

البذور لتراكيز النقع  المئوية والوقت المستغرق النبات

ونوع المحصول حيث يظهر ان الشعير يستجيب اكثر 

لالنبات مقارنة بالذرة البيضاء والحنطة والذرة الصفراء 

%( والوقت المستغرق  85.74كانت نسبة االنبات )و

في حين  رلت/ملغم 25 ( عند المعاملة2.57)لالنبات 

( 83.91اعطت الذرة الصفراء اقل نسبة انبات بلغت )

عند نفس المعاملة , ويمكن ان تعزى هذه الزيادة 

المعنوية الى ان تشرب البذور بمحاليل النقع يوفر 

( وان فاعليه هذا 10مخزونا اضافيا من الغذاء الجنتها )
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النقع قبل الزراعة بحامض السالسليك له االثر الكبير في 

مرحلة نمو البادرات. حيث يساعد في ارتفاع معدل 

الخاليا واالنقسام ويزيد في عملية البناء تكوين جدران 

الضوئي والزيادة في انتقال العناصر الغذائية وبالتالي 

 (.1يؤدي الى بناء اجزاء النبات )

 

في حين نالحظ ان زيادة ملوحة ماء الري سببت 

انخفاضا معنويا في صفات االنبات المدروسه حيث 

( اقل متوسط لنسبة االنبات رلت/غم 4اعطت المعاملة )

والوقت المستغرق لالنبات وتفوقت الذرة الصفراء 

( على 0.014( و)%2.2باعطائها اقل متوسط بلغ )

التتابع مقارنه بمعاملة المقارنة )الماء المقطر( . ويمكن 

ان يعزى هذا الى ان زيادة الملوحة تسبب تاخر االنبات 

زم للتشرب وسبب ذلك عدم كفاية امتصاص الماء الال

واالنتفاخ للبذور وذلك بسبب ارتفاع الضغط االزموزي 

 (.6لمحلول التربة وهذا مااكده )

 

 

 .)يوم(والوقت المستغرق لالنبات%( )( تاثير النقع بحامض السالسليك وملوحة ماء الري في النسبة المئوية:أ1جدول )

Table(A1) effect salicylic acid soaking and saline irrigation water,to the germination 

percentage% and germination time(day) 

 

 

حامض 

 السالسليك

salicylic 

acid 

 

 

 %نسبة االنبات                    

germination percentage 

 )يوم(الوقت المستغرق لالنبات           

germination time 

 

 الشعير

barley 

 

الذرة 

 البيضاء

sorghum 

 

 

 الحنطة

wheat 

 

الذرة 

 الصفراء

yellow 

corn 

 

 الشعير

barley 

 

الذرة 

 البيضاء

sorghum 

 

 الحنطة

wheat 

 

الذرة 

 الصفراء

yellow 

corn 

0 80.93 80.53 79.99 79.97 2.43 2.41 2.40 2.38 

25 85.74 85.28 84.85 83.91 2.57 2.48 2.46 2.43 

50 66.82 66.55 66.43 65.97 2.00 1.97 1.95 1.93 

LSD 1.11 1.08 1.06 1.03 0.017 0.014 0.012 0.010 

 

 الملوحة

sandy 

 % نسبة االنبات

germination percentage 

 )يوم(الوقت المستغرق لالنبات

germination time 

 الشعير

barley 

 

الذرة 

 البيضاء

sorghum 

 

 

 الحنطة

wheat 

 

الذرة 

 الصفراء

yellow 

corn 

 

 الشعير

barley 

 

الذرة 

 البيضاء

sorghum 

 

 

 الحنطة

wheat 

 

الذرة 

 الصفراء

yellow 

corn 

 

0 86.37 85.99 85.71 84.95 2.59 2.57 2.55 2.51 

1 85.68 85.36 85.13 84.52 2.57 2.55 2.54 2.51 

2 78.19 77.54 77.07 76.34 2.35 2.30 2.29 2.28 

3 73.19 72.89 72.50 72.29 2.20 2.11 2.08 2.07 

4 65.75 65.49 65.04 64.98 1.97 1.90 1.88 1.86 

LSD 2.8 2.6 2.4 2.2 0.021 0.019 0.016 0.014 
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ان هناك تاثير  :ب1 اظهرت نتائج التداخل في جدول  

معنوي بحجم االستجابة بين معامالت نقع البذور 

وملوحة ماء ر لت/( ملغم0,25,50) بحامض السالسليك

 (%) في نسبة االنباتر لت/( غم0,1,2,3,4الري )

والوقت المستغرق لالنبات بالنسبة )للشعير والذرة 

  على التتابع . البيضاء والحنطة والذرة الصفراء(

قد بالتركيز القليل اذ اظهرت ان النقع بحامض السالسليك 

حسنت من اداء البذرة تحت مستويات الملوحة الن نقع 

البذور قبل الزراعة يؤدي الى احداث تكييف مسبق 

للبذور مما يساعدها في بدء بعض العمليات الفسلجية مثل 

 11صاص الماء)تبناء البروتين الذي يساعد في زيادة ام

, كذلك فان تاثير ملوحة مياه الري في زيادة التوصيل  (

ائي لمياه الري يؤدي الى خفض ضغط التشرب الكهرب

واالنتفاخ وهذا يؤثر في نشاط الجنين والعمليات الحيوية 

المسؤؤله عن كسر طور السكون وذلك بسبب ارتفاع 

الضغط االزموزي لماء الري لذلك فعملية النقع 

بالحامض تقلل من تاثير ملوحة ماء الري وتساعد البذرة 

, (,21 , 11 ,3 ,2ائج مع )على االنبات وتتفق هذه النت

وكان التاثير معنويا عند مستويات الملوحة العالية 

بينما ادى تداخل التركيز العالية  25وتركيز السالسليك 

للسالسليك الى تاثير سلبي في كال الصفتين وعند جميع 

 مستويات الملوحة وكذلك في معاملة المقارنة .

 

 .)يوم(والوقت المستغرق لالنبات %تداخل النقع بحامض السالسليك وملوحة ماء الري في النسبة المئوية ب( تاثير1جدول)

Table(1B) effect salicylic acid soaking and saline irrigation water,to the germination 

percentage% and germination time(day) 

حامض 

 السالسليك

salicylic 

acid 

 

 

 

 الملوحة

sandy 

 

 

 %نسبة االنبات

germination percentage 

 )يوم(الوقت المستغرق لالنبات

germination time 

 الشعير

barley 

الذرة 

 البيضاء

sorghum 

 

 الحنطة

wheat 

الذرة 

 الصفراء

yellow 

corn 

 الشعير

barley 

الذرة 

 البيضاء

sorghum 

 

 الحنطة

wheat 

الذرة 

 الصفراء

yellow 

corn 

 

 

0 

0 90.21 89.85 89.53 89.52 2.71 2.68 2.66 2.61 

1 89.33 89.03 88.42 88.41 2.68 2.65 2.64 2.63 

2 80.34 79.79 79.02 79.01 2.41 2.40 2.40 2.39 

3 76.23 75.58 74.93 74.90 2.29 2.27 2.26 2.26 

4 68.56 68.41 68.03 68.01 2.06 2.05 2.03 2.02 

 

 

25 

0 91.45 90.79 90.70 89.82 2.74 2.71 2.70 2.67 

1 91.36 90.75 90.68 89.65 2.75 2.72 2.71 2.66 

2 86.45 85.92 85.39 83.30 2.59 2.49 2.46 2.44 

3 83.12 82.99 82.51 81.92 2.49 2.35 2.33 2.31 

4 76.34 75.93 74.98 74.85 2.29 2.11 2.10 2.08 

 

 

50 

0 77.45 77.32 76.89 75.52 2.32 2.31 2.30 2.26 

1 76.34 76.29 76.28 75.51 2.29 2.29 2.28 2.24 

2 67.78 66.92 66.81 66.71 2.03 2.01 2.00 2.00 

3 60.21 60.11 60.05 60.04 1.81 1.70 1.66 1.65 

4 52.34 52.13 52.11 52.09 1.57 1.53 1.51 1.49 

LSD 3.9 3.7 3.4 3.0 0.109 0.107 0.104 0.101 

 

تاثيرا معنويا عند تركيز  :أ2اظهرت نتائج جدول 

اذ سبب زيادة معنوية ر لت/( ملغم25حامض السالسليك )

في كل من طول الجذير وطول الرويشة ,فقد وجد ان 

سم  0.19الشعير اعطى اعلى متوسط لطول الجذير  بلغ 

 0.11في حين اعطت الذرة الصفراء اقل متوسط بلغ  

بمعاملة المقارنه )الماء المقطر( كذلك بالنسبة  قياساسم 

لطول الرويشة  فقد اعطى الشعير اعلى متوسط بلغ  

سم مقارنة بالذرة الصفراء التي اعطت اقل  0.09

سم  ويعود  ذلك الى ان النقع بحامض 0.01 متوسط بلغ 

السالسليك قد حسنت من اداء البذرة تحت مستويات 

حامض السالسليك في الملوحة وهذا يعزى الى دور 

تحفييز نمو المجموع الجذري وتحسين كفاءة امتصاص 

المياه والعناصر الغذائية وزيادة كفاءة التمثيل الضوئي 

,في حين ( 23 , 14 السيما في ظروف إالجهاد الملحي)

(ملغم/لتر الى تقليل معنوي لكال 50ادى التركيز العالي )

 الصنفين عن معاملة المقارنة .
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أ( ان زيادة ملوحة ماء الري  2الجدول ) ولوحظ من

سببت انخفاضا معنويا في صفات االنبات المدروسه 

لتر( اقل متوسط لطول /غم 4حيث اعطت المعاملة )

الجذير وطول الرويشة اذ اعطت متوسطات بلغت ) 

سم( بالنسبة 0.20 سم و0.23سم و  0.25 سم و0.27

سم و 0.13 سم و0.16سم و0.18لطول الجذير و)

سم (بالنسبة لطول الرويشة لكل من )الشعير والذرة 0.11

البيضاء والحنطة والذرة الصفراء( بالتتابع مقارنه مع 

معاملة المقارنة)الماء المقطر( ويمكن ان يعزى هذا 

االنخفاض الى التاثير السلبي للملوحة وتركيز االيونات 

فيها والذي يسبب السمية ويؤثر ذلك على النشاط 

والذي يؤثر في عملية المعدنة والتمثيل  البايولوجي

الغذائي وبالتالي على جاهزية العناصر وهذه النتيجه 

 (. 9 , 3, 2اتفقت مع ماذكره )

 

 

 )سم(تاثير النقع بحامض السالسليك وملوحه ماء الري على طول الجذير والرويشة :أ2 جدول

Table(2A) effect salicylic acid soaking and saline irrigation water,to the root length and 

plumule length(cm) 

 

حامض 

 السالسليك

salicylic 

acid 

 

 )سم( طول الجذير

 root length  

 )سم(طول الرويشة

 plumule length 

 الشعير

barley 

الذرة 

 البيضاء

sorghum 

 

 الحنطة

wheat 

 الذرة الصفراء

yellow 

corn 

 الشعير

barley 

الذرة 

 البيضاء

sorghum 

 

 الحنطة

wheat 

 الذرة الصفراء

yellow 

corn 

0 6.5 6.4 6.3 6.2 4.6 4.5 4.4 4.4 

25 6.9 6.7 6.6 6.5 4.9 4.7 4.6 4.6 

50 5.4 5.2 5.1 5.0 3.8 3.7 3.6 3.5 

LSD 0.19 0.17 0.14 0.11 0.09 0.07 0.04 0.01 

 الملوحة

sandy 

 الشعير

barley 

 الذرة

 البيضاء

sorghum 

 

 الحنطة

wheat 

 الذرة الصفراء

yellow 

corn 

 الشعير

barley 

الذرة 

 البيضاء

sorghum 

 

 الحنطة

wheat 

 الذرة الصفراء

yellow 

corn 

0 7.0 6.9 6.7 6.7 4.9 4.9 4.8 4.7 

1 6.9 6.8 6.6 6.6 4.9 4.8 4.7 4.6 

2 6.3 6.2 6.0 5.9 4.4 4.3 4.2 4.2 

3 5.9 5.8 5.6 5.5 4.2 3.9 3.8 3.7 

4 5.3 5.0 4.9 4.8 3.7 3.6 3.6 3.5 

LSD 0.27 0.25 0.23 0.20 0.18 0.16 0.13 0.11 

 

 

تداخل معنوي بحجم  :ب2كما وجد من خالل الجدول  

 االستجابة بين معامالت نقع البذور بحامض السالسليك

( 0,1,2,3,4وملوحة ماء الري ) رلت/ملغم (0,25,50)

لتر في طول الجذير وطول الرويشة  على التتابع . اذ /غم

 البذرة حفزاظهرت ان النقع بحامض السالسليك قد 

تحت مستويات الملوحة وهذا يعزى الى دور  لالنبات

حامض السالسليك في تحسين انبات ونمو خاليا النبات 

وتاثيرها االيجابي في العمليات االيضيه والفسلجية التي 

لنبات كبناء الكاربوهيدرات تجري في خاليا ا

والبروتينات والسكريات اذ ان اضافة حامض السالسليك 

يؤدي الى زيادة فترة وعدد االنقسامات الخلوية وتوسيعها 

كما يعمل حامض السالسليك في  ,( 17و (21واستطالتها 

الملحي  تحسين مظاهر النمو للنباتات المعرضة لالجهاد

عن طريق دوره في تحفيز عملية البناء الضوئي من 

خالل الحفاظ على االنزيمات المشتركة بهذه العملية 

وعلى نفاذية االغشية البالزمية وزيادة صبغات البناء 

.(14الضوئي )
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 )سم(ماء الري على طول الجذير والرويشة تاثير تداخل النقع بحامض السالسليك وملوحه :ب2 جدول

Table(2b) effect salicylic acid soaking and saline irrigation water,to the root length and 

plumule length(cm) 

حامض 

 السالسليك

salicylic 

acid 

 

 

 الملوحة

sandy 

 )سم(طول الجذير

root length 

 

 

 )سم(طول الرويشة

plumule length 

 

 الشعير

barley 

الذرة 

 البيضاء

sorghum 

 

 الحنطة

wheat 

الذرة 

 الصفراء

yellow 

corn 

 الشعير

Barley 

الذرة 

 البيضاء

sorghum 

 

 الحنطة

wheat 

الذرة 

 الصفراء

yellow 

corn 

 

 

0 

0 7.3 7.2 7.0 6.9 5.1 5.1 5.0 5.0 

1 7.2 7.2 6.9 6.9 5.1 5.0 4.9 4.8 

2 6.5 6.4 6.3 6.2 4.6 4.5 4.4 4.4 

3 6.2 6.1 6.0 5.9 4.3 4.1 4.0 4.0 

4 5.5 5.3 5.2 5.1 3.9 3.8 3.7 3.6 

 

 

25 

0 7.4 7.3 7.2 7.1 5.2 5.2 5.1 5.1 

1 7.4 7.3 7.2 7.1 5.2 5.1 5.0 5.0 

2 7.0 6.8 6.6 6.5 4.9 4.7 4.6 4.5 

3 6.7 6.5 6.3 6.3 4.7 4.5 4.4 4.3 

4 6.2 5.7 5.5 5.5 4.3 4.1 4.0 4.0 

 

 

50 

0 6.3 6.1 6.0 6.0 4.4 4.3 4.2 4.0 

1 6.2 5.9 5.8 5.7 4.3 4.3 4.1 3.9 

2 5.5 5.3 5.2 5.1 3.8 3.7 3.6 3.6 

3 4.9 4.7 4.5 4.3 3.4 3.1 3.0 2.9 

4 4.2 4.0 3.9 3.9 3.0 3.0 3.0 2.9 

LSD 0.71 0.69 0.64 0.62 0.43 0.41 0.39 0.36 

 

ان بادرات الشعير اظهرت عند  :أ3يظهرمن الجدول 

اعلى نسبة في سرعة االنبات ر لت/( ملغم25المعاملة )

 34.70بلغت )  قيمودليل معدل االنبات اذ اعطت 

( بالتتابع في حين اعطت الذرة 36.58يوم( و)/بذرة

الصفراء اقل متوسط لسرعه االنبات ودليل معدل 

التتابع ( على 35.20( و)ميو/بذرة 33.49االنبات بلغ )

ويمكن ان تعزى  مقارنه بمعاملة المقارنة )الماء المقطر(

هذه الزيادة المعنوية الى دور حامض السالسليك في 

تنظيم العديد من الفعاليات الوظيفية بما في ذلك الحث 

الزهري، وتنظيم امتصاص االيونات والتوازن 

 (.14الهرموني و التأثير في عمل الثغور)

 

ان زيادة ملوحة ماء الري  :أ3 دولكما بينت نتائج الج

سببت انخفاضا معنويا في صفات االنبات المدروسه 

( اقل متوسط لمعامل رلت/غم 4حيث اعطت المعاملة )

سرعه االنبات ودليل معدل االنبات اذ اعطت متوسطات 

لسرعة االنبات لكل من )الشعير, الذرة البيضاء ,الحنطة 

  25.94و26.02 و26.59,الذرة الصفراء( بلغت )

يوم( واعطت متوسطات لدليل معدل /بذرة 25.65و

( 26.99و 27.25 و 27.68و 28.03االنبات بلغت )

بالتتاع مقارنه بمعاملة المقارنة )الماء المقطر(. ويمكن 

ان يعزى هذا الى ان زيادة الملوحة  تؤدي الى صعوبة 

سير العمليات الحيوية وان مستويات الملوحة وخاصة 

منها تعمل على زيادة الضغط االزموزي مما يقلل العالية 

من امتصاص البذور للماء بالرغم من توفره في حين تعد 

المستويات المعتدلة وسطا غذائيا مالئما لتحفيز البذور 

 .(5)على االنبات 
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Table(2A) effect salicylic acid soaking and saline irrigation water,to the germination speed 

and germination average 

 

حامض 

 السالسليك

salicylic 

acid 

 

 سرعة االنبات

germination speed 

 دليل معدل االنبات

germination average 

 الشعير

barley 

الذرة 

 البيضاء

sorghum 

 

 الحنطة

wheat 

الذرة 

 الصفراء

yellow 

corn 

 الشعير

barley 

الذرة 

 البيضاء

sorghum 

 

 الحنطة

wheat 

 الذرة الصفراء

yellow corn 

0 32.74 31.87 31.40 31.22 34.51 33.98 33.85 33.42 

25 34.70 33.87 33.71 33.49 36.58 35.63 35.31 35.20 

50 27.03 26.72 26.67 26.65 28.49 28.22 27.95 27.88 

LSD 1.2 0.9 0.7 0.5 1.27 1.25 1.23 1.21 

 الملوحة

sandy 

 الشعير

barley 

الذرة 

 البيضاء

 الحنطة

wheat 

 

الذرة 

 الصفراء

yellow 

corn 

 الشعير

barley 

الذرة 

 البيضاء

 الحنطة

wheat 

 الذرة الصفراء

yellow corn 

0 34.94 34.20 33.85 33.82 36.83 36.30 36.29 35.95 

1 34.68 34.11 33.70 33.69 36.56 36.26 36.12 35.84 

2 31.63 30.88 30.84 30.50 33.34 32.22 31.72 31.68 

3 29.60 28.92 28.63 28.60 31.21 30.58 30.48 30.38 

4 26.59 26.02 25.94 25.65 28.03 27.68 27.25 26.99 

LSD 2.7 2.5 2.3 2.1 2.87 2.85 2.83 2.81 

 

تداخل معنوي بحجم  عدم وجود :ب3 جدول يوضح

 االستجابة بين معامالت نقع البذور بحامض السالسليك

( 0,1,2,3,4وملوحة ماء الري )ر لت/( ملغم0,25,50)

في معامل سرعه االنبات ودليل معدل االنبات  رلت/غم

على التتابع. اذ اظهرت ان النقع بحامض السالسليك قد 

تحت مستويات الملوحة وهذا  لالنبات البذرة  فزتح

حه ولملامه ومقاو ولمشجعة للنمرات التأثييعزى الى  ا

ك لسالسيليض المعاملة بحاماذ أن ا ،لنباتيون امرلهذا اله

ويمكن ان يعزى هذا حة. وللملط لمثبر اأثيلتن امت قللد ق

الى ان زيادة الملوحة تؤدي  الى حدوث اختالل في 

التوازن الهرموني وانخفاض الفعاليات الحيوية وزيادة 

 .(4التاثيرات االزموزية )
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Table(2A) effect salicylic acid soaking and saline irrigation water,to the germination speed 

and germination average 

 

حامض 

 السالسليك

salicylic 

acid 

 

 الملوحة

sandy 

 معامل سرعة االنبات

Germination speed 

 االنباتدليل معدل 

germination average 

 الشعير

barley 

الذرة 

 البيضاء

sorghum 

 

 الحنطة

wheat 

الذرة 

 الصفراء

yellow 

corn 

 الشعير

barley 

الذرة 

 البيضاء

sorghum 

 

 الحنطة

wheat 

الذرة 

 الصفراء

yellow 

corn 

 

 

0 

0 36.49 35.59 34.58 34.55 38.47 37.88 37.85 36.92 

1 36.13 35.51 34.50 34.49 38.09 37.73 37.70 36.88 

2 32.50 31.33 31.30 31.28 34.26 33.34 32.91 32.90 

3 30.84 30.01 29.88 29.86 32.50 32.01 32.00 31.89 

4 27.73 26.92 26.75 25.92 29.23 28.92 28.81 28.52 

 

 

25 

0 36.99 36.45 36.43 36.38 38.99 38.02 38.01 38.00 

1 37.04 36.32 36.31 36.30 39.04 38.59 38.45 38.44 

2 34.97 33.92 33.88 32.90 36.86 35.34 35.31 35.30 

3 33.62 32.63 31.92 31.85 35.44 34.21 33.95 33.85 

4 30.88 30.05 30.01 30.01 32.55 31.99 30.83 30.40 

 

 

50 

0 31.33 30.55 30.54 30.54 33.02 33.01 33.00 32.92 

1 30.88 30.49 30.30 30.29 32.55 32.45 32.22 32.20 

2 27.42 27.38 27.35 27.33 28.90 27.99 26.95 26.85 

3 24.35 24.11 24.10 24.08 25.67 25.53 25.49 25.40 

4 21.17 21.09 21.05 21.03 22.32 22.13 22.10 22.05 

LSD 2.9 2.7 2.5 2.3 3.29 3.27 3.25 3.22 
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