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 المستخلص

الوراثية والبيئية الذي تنمو فيه االجناس النباتية يجعل من عملية توقع  ان المدى الواسع من التغايرات
بزوغها الحقلي أمرًا في غاية التعقيد. لذا هدفت هذه الدراسة الى توقع البزوغ الحقلي من خالل فحوص االنبات 

اذ( وزهرة الشمس وانق 113-والفجر( والذرة البيضاء )جيزة 3-المختبري لصنفين من كل من الذرة الصفراء )بغداد
)شموس واقمار( والعصفر )اردني والميس(. نفذت تجربة مختبرية وحقلية بعامل واحد هو فحوص االنبات 
المختبري )فحص االنبات القياسي والفحص البارد وفحص تعجيل العمر( فضاًل عن البزوغ الحقلي في الموسم 

تصديق البذور التابعة للهيئة العامة للبحوث لالجناس اعاله في مختبرات دائرة فحص و  2015الخريفي لعام 
جامعة بغداد. أجري تحليل التباين وفق تصميم  –الزراعية وحقول قسم المحاصيل الحقلية التابعة لكلية الزراعة 

القطاعات الكاملة المعشاة وبثمانية مكررات لكل صنف على حده ، وتمت مقارنـة متوسطات المعامـالت بأختبـار 
(. اظهرت نتائج تحليل التباين وجود فروق معنوية بتأثير طرق 0.05ي على مستوى معنوية )أقل فرق معنو 

االنبات المختبري والبزوغ الحقلي في نسبة البادرات الطبيعية عمومًا ، ولكن كانت هنالك فروق غير معنوية 
غ الحقلي من خاللها ، إذ لم ايضًا بين البزوغ الحقلي وبين بعض تلك الطرق ، مما يشير الى أمكانية توقع البزو 

يكن هنالك فرق معنوي بين نسبة البادرات الطبيعية في البزوغ الحقلي وبين نسبتها في كل من فحص تعجيل 
والفجر( ونسبتها في االنبات المختبري القياسي وفحص  3-العمر لبذور الذرة الصفراء ولكال الصنفين )بغداد

لصنفين أقمار وشموس ونسبتها في فحص تعجيل العمر لبذور العصفر تعجيل العمر لبذور زهرة الشمس ولكال ا
للصنف الميس. كما وجد فرق معنوي بين نسبة البادرات الطبيعية في البزوغ الحقلي وبين نسبتها في كل من 

وانقاذ( ولبذور العصفر الصنف أردني ، مما  113-الفحوص االخرى لبذور الذرة البيضاء ولكال الصنفين )جيزة
ر الى عدم أمكانية توقع البزوغ الحقلي لها من خالل تلك الفحوص. نستنتج ان اختبارات البذور تتباين في يشي

قدرتها على توقع البزوغ الحقلي باختالف األجناس واصنافها. وان فحص تعجيل العمر غالبًا ما يحاكي البزوغ 
زوغ الحقلي لتلك االصناف التي تزرع في الحقلي ويمكن عده كأحد المؤشرات التي يمكن ان تستخدم لتوقع الب

 العروة الخريفية.
 الكلمات المفتاحية: البزوغ الحقلي و فحوص حيوية وقوة البذرة و الذرة الصفراء و الذرة البيضاء و زهرة الشمس و العصفر.
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Abstract 

The wide range of genetic and environmental variations in which plant species grow, 

makes predicting its field emergence extremely complex matter. Therefore this study 

aimed to predict field emergence through laboratory germination tests for two culti-

vars of each of maize (Baghdad-3 and Fejir), sorghum (Jiza-113, Inqath), sunflower 

(Akmar and shomoos) and safflower (Urduni and Al-mays). A laboratory and field 

experiment was carried out with one factor which is laboratory germination tests 

(standard germination test, cold test and accelerate age test) as well as the field emer-

gence in the fall season of 2015 of species above in the laboratories of department of 

seed certification and testing, the Public Authority for Agricultural Research and 

fields of Field Crops Department, College of Agriculture, University of Baghdad. 

Analysis of variance was carried out according to the design of randomized complete 

block with eight replications for each variety separately, and the treatments average 

were compared with the least significant difference test (p value = 0.05). In general, 

results of variance analysis showed significant differences for influence of laboratory 

germination methods and field emergence in the percentage of normal seedling, but 

there were no significant differences also between the field emergence and among 

some of those methods, which refers to the possibility of predicting field emergence 

through it, since there was no significant difference between the percentage of normal 

seedling of field emergence and its percentage in each one of accelerate age test for 

maize seed both cultivars Baghdad-3 and Fajir, its percentage in standard laboratory 

germination test and accelerate age test for sunflower seed both Akmar and shomoos, 

and its percentage in accelerate age test for safflower seed Al-mays variety. There 

was also a significant difference between the percentage of normal seedling of field 

emergence and its percentage in each of other tests of sorghum seeds both cultivars 

(Giza-113 and Inqath) and safflower seed Urduni variety, which indicates unpredict-

ability field emergence for it through those tests. We conclude that the seed tests vary 

in their ability to predict the field emergence according to differences of species and 

its varieties. And accelerate age test often resemble the field emergence and can 

promise as one of the indicators that can be used to predict the field emergence of 

those varieties that are planted in fall seasons. 
Key words: Field emergence, seed viability and vigour, maize, sorghum, sunflower, safflower 
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 المقدمة
، وهو ذو صله مباشرة تأسيس البادرات واحدًا من المراحل الحرجة في إنتاج المحاصيل الحقلية يعد 

لجودة العالية للبذور التي تعد أحد المتطلبات األساسية للتأسيس الحقلي الناجح ، وهذا ما لمسه المزارعين با
السيما من ذوي الخبرة المدركين لحقيقة مفادها إن إرساليات البذور المختلفة وحتى المتشابهة منها يمكن أن 

الكثافة النباتية في الحقل ليلجئوا الى الترقيع أو إعادة تكون مختلفة في بزوغها من التربة مما ينجم عنه تباين في 
أن اختبارات البذور المستحدثة تستهدف معرفة جودة البذرة ونشاط البادرات الناتجة (. 23و  1الزراعة أحيانًا )

كون (. لذلك قد ت20منها ، إال أنها ال تعني بالضرورة عكس طبيعة أداء النبات في الحقل لعينة البذور نفسها )
جميع اختبارات البذور المعتمدة للتنبؤ بنسبة البزوغ والتأسيس الحقلي الفعلي متفاوتة في دقتها ، وقد تعطي فارقًا 
كبيرًا في نسبتي البزوغ الحقلي والمختبري ، السيما وان البزوغ الحقلي إلرسالية البذور يتأثر بعدد من العوامل 

النضج وعمر البذرة الخزني ، فضاًل عن طبيعة طريقة االختبار لتوقع منها درجة نقاوة البذور وعمر البذور بعد 
 (. 15و 10و 8و 5و 2البزوغ الحقلي )

وقدرتها على االحتفاظ بحيويتها ، وذلك بسبب تباين  بذور االجناس النباتية تتباين بقابليتها الخزنيةان 
اآللية الوراثية المسيطرة على الفعاليات االنزيمية الالزمة للعمليات االيضية لإلنبات وعالقة ذلك بسرعة التنفس 
وسرعة تلف البذور ، فضاًل عن الظروف البيئية السائدة خالل نمو البذور وتكشفها وهي على النبات األم والتي 

(. ان بذور االجناس النباتية تختلف في معدل 22و  4تعد من اهم العوامل المؤثرة في مدة بقاء البذور حية )
بزوغها وقوة بادراتها الرتباط ذلك مع معدل نمو البادرة والنبات الالحق الناتج منها ثم مع حاصل ذلك النبات. 

(. وفي الوقت الحاضر 12لمحاصيل ونموها )كذلك يؤثر التركيب الوراثي للصنف في معدالت إنبات بذور ا
اجريت العديد من الدراسات وفي كثير من دول العالم إليجاد عالقة بين البزوغ الحقلي ألنواع واجناس نباتية 

( في دراستهم 3(. فقد وجد حمزة واخرون )21مختلفة واختبارات حيوية وقوة البذور التي تجري في المختبر )
االنبات والبزوغ الحقلي ألصناف من الذرة البيضاء في الموسمين الربيعي والخريفي  إليجاد عالقة بين فحوص

إن الفحص البارد كان األقرب في توقع نسبة البزوغ الحقلي لصنفي الذرة البيضاء )انقاذ ورابح( في الموسم 
خريفي وبين جميع الفحوص الربيعـي ، بينما كان الفرق معنويًا بين البزوغ الحقلي للصنف انقاذ فقط في الموسم ال

المختبرية المدروسة باستثناء فحص العد االول إذ كان الفرق بينهما غير معنويًا مشيرًا بذلك إلى إن فحص العد 
االول كان األقرب في توقع نسبة البزوغ الحقلي للصنف انقاذ في الموسم الخريفي. وفي دراسة اخرى اجراها 

باستخدام تحليل االنحدار بين الفحوص المختبرية والبزوغ الحقلي  ( إليجاد عالقة خطية4حمزة واخرون )
ألصناف من الذرة الصفراء ، ان هناك عالقة موجبة ومعنوية بين البزوغ الحقلي وبين كل من فحوص تعجيل 
 العمر والتوصيل الكهربائي والوزن الجاف للبادرة للصنف ربيع ، مما يشير الى امكانية توقع البزوغ الحقلي من

وعليه وفي ضوء ما سبق جاءت هذه خالل هذه الفحوص ، وكانت اقوى عالقة مع فحص تعجيل العمر. 
الدراسة بهدف توقع البزوغ الحقلي من خالل فحوص االنبات المختبري لصنفين من كل من الذرة الصفراء 

 لعصفر )اردني والميس(. وانقاذ( وزهرة الشمس )شموس واقمار( وا 113-والفجر( والذرة البيضاء )جيزة 3-)بغداد
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 المواد وطرائق العمل
في مختبرات دائرة فحص وتصديق البذور  2015نفذت تجربة مختبرية وحقلية في الموسم الخريفي لعام    

جامعة بغداد. نفذت  –التابعة للهيئة العامة للبحوث الزراعية وحقول قسم المحاصيل الحقلية التابعة لكلية الزراعة 
واحد هو فحوص االنبات المختبري )فحص االنبات القياسي والفحص البارد وفحص تعجيل التجربة بعامل 

 3-بصنفيها )بغداد (.Zea mays L)العمر( فضاًل عن البزوغ الحقلي لصنفين من كل من الذرة الصفراء 
وانقاذ( وزهرة  113-بصنفيها )جيزة (Sorghum bicolor (L.) Moench)وفجر( والذرة البيضاء 

  (.Carthamustinctorius L))اقمار وشموس( والعصفربصنفيها   (.Helianthus annuus L)الشمس
بصنفيه )أردني والميس(. تم الحصول على البذور من الهيئة العامة للبحوث الزراعية وهي ناتجة من زراعة 

موقع  . تم تخصيص قطعة ارض مناسبة في حقل تجارب قسم المحاصيل الحقلية في2015الموسم الربيعي 
م ، وتم حفر ثمانية خطوط ووضع في 2×2الجادرية وبعد حراثتها وتنعيمها قسمت الى وحدات تجريبية بابعاد 

بذرة لكل صنف من اصناف االجناس النباتية المدروسة. بعد الزراعة تم تغطية الوحدات التجريبية  100كل خط 
ن دقة البيانات للبزوغ الحقلي. كما تم ارسال بشباك الصيد لضمان عدم مهاجمة الطيور للبذور المزروعة وضما

عينة من البذور نفسها الى المختبر لغرض اجراء فحص االنبات القياسي والفحص البارد وفحص تعجيل العمر 
(. أجري تحليل التباين وفق تصميم القطاعات الكاملة ISTA( )14وفقًا لقواعد المنظمة الدولية لفحص البذور )

كررات لكل صنف على حده ، وتمت مقارنـة متوسطات المعامـالت بأختبـار أقل فرق معنوي المعشاة وبثمانية م
 (.5( )0.05)أ.ف.م( على مستوى معنوية )

 النتائج والمناقشة
 العالقة بين فحوص حيوية وقوة البذرة والبزوغ الحقلي لألجناس واالصناف النباتية الداخلة ضمنها :

 الذرة الصفراء :
اظهرت نتائج تحليل التباين وجود فروق معنوية بتأثير طرق االنبات المختبري والبزوغ الحقلي في نسبة 
البادرات الطبيعية ولجميع االصناف واجناسها المدروسة باستثاء الصنف أقمار لمحصول زهرة الشمس إذ لم يكن 

من هذه الدراسة هي توظيف الفروق غير ( ، وبالرغم من ذلك تبقى الغاية المنشودة 1التأثير معنويًا )جدول 
المعنوية بين البزوغ الحقلي وبين كل من فحوص االنبات المختبرية ، للحصول على احد المؤشرات المهمة التي 

 توضح مدى أمكانية توقع البزوغ الحقلي من خالل تلك الفحوص.
 

 
 
 
 
 



 ( 2017العدد األول  –رابع المجلة كربالء للعلوم الزراعية )المجلد 

 

92 
 

( لتأثير طرق االنبات المختبري والبزوغ الحقلي في MSات المربعات )تحليل التباين وفق متوسط (1)جدول 
 في نسبة البادرات الطبيعية لبذور صنفين من عدة اجناس. 2015العروة الخريفية لعام 

مصادر 
 االختالف

درجات 
 الحرية

 العصفر زهرة الشمس الذرة البيضاء الذرة الصفراء
 أردني الميس شموس اقمار انقاذ 113جيزة  الفجر 3بغداد

 24.45 35.19 84.64 9.62 15.52 9.537 37.967 63.15 7 المكررات
 *2303.69 *479.95 *167.59 16.30 *10391.84 *10224.842 *265.424 *281.27 3 طرق االنبات

الخطأ 
 11.69 26.88 14.06 10.09 12.34 4.967 8.107 31.73 21 التجريبي

 4.8 6.3 4.9 3.7 5.9 3.7 3.3 6.6 معامل االختالف %
 1.710 2.592 1.875 1.589 1.757 1.114 1.424 5.857 الخطأ القياسي

 0.05* معنوي عند مستوى 
الطبيعية لكل من البزوغ الحقلي وفحص  ( عدم وجود فرق معنوي في نسبة البادرات2و 1يوضح الشكالن )

%( بالتتابع ،  85.40و  87.06%( و ) 85.58و  84.41والفجر( ) 3-تعجيل العمر ولكال الصنفين )بغداد
بينما اختلف البزوغ الحقلي معنويًا عن كل من االنبات القياسي والفحص البارد ولكال الصنفين ايضًا ، مما يدل 

لحقلي من خالل فحص تعجيل العمر دون الفحصين االخرين. ان اختبار تعجيل على امكانية توقع البزوغ ا
العمر ُطبق على مدى واسع من أنواع المحاصيل ، ونجح في ربط قوة البذرة بمتوسطي البزوغ الحقلي وعدد 

  Mondo(. وهذه النتيجة تؤيد ما توصل اليه18( ، ومن هذه المحاصيل الذرة الصفراء )13النباتات الباقية )
( الذين وجدوا عالقة ارتباط موجبة وعالية المعنوية بين فحص تعجيل 11)Rucker و  Egli( و 19وآخرون )

 العمر والبزوغ الحقلي لبذور الذرة الصفراء.
 الذرة البيضاء :

( وجود فرق معنوي في نسبة البادرات الطبيعية بين البزوغ الحقلي وبين كل من 4و 3يوضح الشكالن )     
وانقاذ( ، مما يشير إلى عدم أمكانية اعتماد اي من الفحوص  113-االخرى ولكال الصنفين )جيزة الفحوص

أشارت الدراسات السابقة إلى للتنبؤ بالبزوغ الحقلي لبذور البيضاء المزروعة في الموسم الخريفي. وقد المدروسة 
تبري بطرق عدة على الرغم من أجراء صعوبة توقع البزوغ الحقلي لبذور الذرة البيضاء من خالل اإلنبات المخ

العديد منها لمعرفة العالقة بينهما ، إذ كانت النتائج متباينة وغير ثابتة بسبب التباين الواسع في العوامل البيئية 
إن فحص تعجيل العمر للذرة البيضاء عكس قوة البذرة تحت الظروف البيئية في وسط ( 3(. وبين حمزة )9)

( من 17وآخرون ) Larsenوهذه النتيجة تؤيد ما ذكر جانب أخر  مع ظروف الخزن.  العراق من جانب ، ومن
إن  تأثير قوة البذور على المحاصيل يخضع إلى تأثير عوامل داخلية وخارجية معقدة مرتبطة بالتركيب الوراثي. 
لذلك قد يكون من الصعب العثور على عالقة عامة بين نتائج اختبارات البذور المختبرية وأداء بذور المحاصيل 

 الفعلي.
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 زهرة الشمس :
عدم وجود فروق معنوية بين جميع طرق االنبات المختبري والبزوغ الحقلي التي ُاجريت  (5يوضح الشكل )   

على بذور زهرة الشمس الصنف أقمار. وهذه النتيجة ٌتظهر ان جميع طرق االختبار المختبري يمكنها ان تتوقع 
ت الطبيعية في ( عدم وجود فرق معنوي بين نسب البادرا6البزوغ الحقلي لهذا الصنف. كما يوضح الشكل )

 78.71البزوغ الحقلي وبين نسبها في كل من فحص االنبات المختبري القياسي وفحص تعجيل العمر )
 %( بالتتابع لبذور الصنف شموس ، مما يجعلها قادرة على توقع البزوغ الحقلي.78.74و 77.33و

 العصفر :
كل من البزوغ الحقلي وفحص ( عدم وجود فرق معنوي في نسبة البادرات الطبيعية ل7يوضح الشكل )

%( بالتتابع ، بينما اختلف البزوغ الحقلي معنويًا عن كل من  74.36و  76.90تعجيل العمر للصنف الميس )
االنبات القياسي والفحص البارد ، مما يدل على امكانية توقع البزوغ الحقلي من خالل فحص تعجيل العمر دون 

( من وجود عالقة ارتباط 16واخرون )  Khavariع ما توصل أليه وهذه النتيجة تتفق مالفحصين االخرين. 
 موجبة بين فحص تعجيل العمر ونسب بادرات العصفر البازغة في الحقل.

( وجود فرق معنوي في نسبة البادرات الطبيعية بين البزوغ الحقلي وبين كل من فحص 8يوضح الشكل )
للصنف أردني ، مما يدل على عدم امكانية توقع البزوغ االنبات القياسي والفحص البارد وفحص تعجيل العمر 

 الحقلي من خالل الفحوص المدروسة.
تؤكد ماذكر سابقًا من ان فحص تعجيل العمر ربما يكون أكثر الفحوص المختبرية التي ان النتائج اعاله 

لمحاصيل على الرغم تجري على البذور والتي يمكنها ان تحاكي ظروف الزراعة في العروة الخريفية لكثير من ا
من تباين نتائج الدراسات المشابهة في امكانية توقع البزوغ الحقلي من خالل الفحوص المختبرية المختلفة السيما 
تلك التي تتطلب وقتًا قصيرًا للحصول على النتائج مقارنة بالوقت المستغرق للحصول على نتائج البزوغ 

 والتأسيس الحقلي.
رات البذور تتباين في قدرتها على توقع البزوغ الحقلي باختالف األجناس واصنافها. نستنتج مما سبق ان اختبا

وان فحص تعجيل العمر غالبًا ما يحاكي البزوغ الحقلي ، وعليه نقترح امكانية اعتماد فحص تعجيل العمر كأحد 
 . وة الخريفيةالمؤشرات التي يمكن ان تستخدم لتوقع البزوغ الحقلي لتلك االصناف التي تزرع في العر 
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ي ف ( بتأثير طرق االنبات المختبري 3-نسبة البادرات الطبيعية لبذور الذرة الصفراء )صنف بغداد (1)شكل 
 .2015العروة الخريفية لعام 

 
الحروف المختلفة تعني وجود فرق معنوي بين المتوسطات 
والعكس صحيح. وتمثل الخطوط العمودية الخطأ القياسي 

(SE.) 
نسبة البادرات الطبيعية لبذور الذرة الصفراء )صنف الفجر( بتأثير طرق االنبات المختبري والبزوغ  (2)شكل 

 .2015الحقلي في العروة الخريفية لعام 

 
الحروف المختلفة تعني وجود فرق معنوي بين المتوسطات والعكس 

 (.SEصحيح. وتمثل الخطوط العمودية الخطأ القياسي )
 

  

      
     

      
      

       
      

       
       

LSD 
5%

               
            

85.58 77.95 84.41 92.43 5.86

b c b a
0

20

40

60

80

100

      
     

      
      

       
      

       
       

LSD 
5%

               
            

85.40 77.24 87.06 90.91 2.96

b c b a
0

20

40

60

80

100



 ( 2017العدد األول  –رابع المجلة كربالء للعلوم الزراعية )المجلد 

 

95 
 

( بتأثير طرق االنبات المختبري 113لبادرات الطبيعية لبذور الذرة البيضاء )صنف جيزة ( نسبة ا3شكل )
 .2015والبزوغ الحقلي في العروة الخريفية لعام 

 

 
الحروف المختلفة تعني وجود فرق معنوي بين المتوسطات والعكس 

 (.SEصحيح. وتمثل الخطوط العمودية الخطأ القياسي )
 

الطبيعية لبذور الذرة البيضاء )صنف انقاذ( بتأثير طرق االنبات المختبري والبزوغ  نسبة البادرات (4)شكل 
 .2015الحقلي في العروة الخريفية لعام 

 

 
الحروف المختلفة تعني وجود فرق معنوي بين المتوسطات والعكس صحيح. 

 (.SEوتمثل الخطوط العمودية الخطأ القياسي )
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الطبيعية لبذور زهرة الشمس )صنف اقمار( بتأثير طرق االنبات المختبري والبزوغ  نسبة البادرات (5)شكل 
 .2015الحقلي في العروة الخريفية لعام 

 
الحروف المختلفة تعني وجود فرق معنوي بين المتوسطات والعكس 

 (.SEصحيح. وتمثل الخطوط العمودية الخطأ القياسي )
 

الطبيعية لبذور زهرة الشمس )صنف شموس( بتأثير طرق االنبات المختبري والبزوغ  نسبة البادرات (6)شكل 
 .2015الحقلي في العروة الخريفية لعام 

 

 
الحروف المختلفة تعني وجود فرق معنوي بين المتوسطات والعكس صحيح. 

 (.SEوتمثل الخطوط العمودية الخطأ القياسي )
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الطبيعية لبذور العصفر )صنف الميس( بتأثير طرق االنبات المختبري والبزوغ  نسبة البادرات (7)شكل 
  .2015الحقلي في العروة الخريفية لعام 

الحروف المختلفة تعني وجود فرق معنوي بين المتوسطات والعكس 
 (.SEصحيح. وتمثل الخطوط العمودية الخطأ القياسي )

ر )صنف اردني( بتأثير طرق االنبات المختبري والبزوغ الحقلي نسبة البادرات الطبيعية لبذور العصف (8)شكل 
 .2015في العروة الخريفية لعام 

 
الحروف المختلفة تعني وجود فرق معنوي بين المتوسطات والعكس صحيح. وتمثل 

 (.SEالخطوط العمودية الخطأ القياسي )
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