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 الخالصة

فيي القفيا السيلكي الم صيا لبحيوح المحاصييل  2012-2011نفذت هذه التجربة في الموسم الزراعيي 

الميا   ،أربعة معامالت لنقع البذور )الميا  العيادي تأثيرالحقلية في كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل لدراسة 
 الييم معامليية المقارنيية )بييدون نقييع( فييي صيينفي الحن يية  باإلضييافةانزيمييات اليييعير(  ،انزيمييات الحن يية ،الممغيين 
لمحاليييل النقييع فييي  تييأثيراظهييرت النتيياجو وجييود  .(4-( وصيينفي اليييعير )محلييي ابييي  وفييرات29-ودور 6-)يييام

بيات وصيفات النميو فيي الييعير وتباينيت فيي سيرعة ا ن صفات الحاصل في الحن ية، بينميا اثيرت معيامالت النقيع
اصناف الحن ية فيي نسيبة البيزوف وصيفات حاصيل الحبيوب، فيي حيين تباينيت اصيناف الييعير فيي صيفات النميو 

اتضح من مجمل النتاجو ان معاملة النقع بالميا   .التدا ل معنويا في معظم الصفات وصفات حاصل الحبوب، واثر
   .ت المدروسةكانت افضل معامالت النقع لمعظم الصفا

 .الحاصل ،النمو ،يعير ،حن ة ،نقع البذور :دالةالكلمات ال

 .12/11/2012: وقبوله،  12/8/2012 :تاريخ تسلم البحح

 المقذمة

( 2001وآ يييرون ) Harrisاييييارت بعييي  المصيييادر والبحيييوح المت صصييية فيييي مجيييال البيييذور ومنهيييا 
له تياثيرات  تدون وصولها الم مرحلة ا نبا إن نقع البذورقبل الزراعة لمدة قصيرة Singh (2005)و Goshiو

ويقصيد بنقيع البيذورهنا هيو تييرب البيذور إميا  ،ايجابية في تحسين صفات انبات هذه البذور والنباتات النامية منها
ثييم تجفيفهييا إلييم ر وبتهييا بالمييا  أو بمحاليييل ازموزييية أو بمحاليييل مغذييية لمييدد قصيييرة )قبييل يييروعها با نبييات( 

وقيد اسيت دم لنقيع البيذور محالييل م تلفية  ،Seed primingاألولية قبل اعادة زراعتها وتسمم عمليات النقع هيذه 
 NaClمثيل  Halopriming solutionأوالمحاليل ملحيية ،Hydroprimingمنها الما  ا عتيادي والما  المق ر

وهييي ا كثييير  Manitolو  PEGمثييل  Osmopriming Solutionوغيرهييا، أوالمحاليييل ا زموزييية  KClو
المضيييادة لدكسيييدة  أميييا محالييييل النقيييع التيييي تحتيييوي عليييم بعييي  ألمعيييادن أوالفيتامينيييات أوالميييواد ،اسيييت داما  
 .solution  Nutrient seed primingفتسمم

بيييان البيييذور الم زنييية يحيييدح فيهيييا تغييييير تيييدريجي فيييي  صييياجا  (2006ذكييير  ليييف وعبدالسيييتار ) 
رموسومات ال اليا او يذوذ كروموسومي نتيجة ل فرات جسمية تحدح بييكل  بيعيي بتقيدم العمير و يول ميدة ك

 Seed priming ان عملييات النقيع Singh (2005)و Goshiوذكير  .Seed ageingال يزن أو تعتييق البيذور 
وبالزمية التيي قيد تحيدح للبذور الم زنة لفترات  ويلة نسبيا تسياعد فيي تصيليح بعي  اإلضيرار ال لويية والسيايت

ولحيدوح اكبير  ،فيها اثنا  ال زن علما ان بع  هذه التصليحات تحيدح اثنيا  تييرب البيذور بالميا  عنيد الزراعية
قدرمن التصليحات في اليذوذ الكروموسومي يفضل نقع البذور قبل زراعتها باتبيا  احيد  راجيق النقيع التيي سيبق 

ولقيد ليوحظ ان التياثيرات ا يجابيية لهيذه العمليية  ،ولية قبيل اعيادة زراعتهياا يارة اليها وتجفيفها الم ر وبتها ا 
يكون اكثر وضوحا علم ارساليات البذور القديمية مقارنية با رسياليات الحديثية التيي ليم يحيدح فيهيا هيدم تراكميي 

وا بيان ادا  البيذور ان فكرة نقع البذور ليست جديدة بل كانت متبعة منذ القدم مين قبيل الفالحيين اليذين  حظي .كبير
المنقوعيية بالمييا  حقييق نتيياجو افضييل ميين ناحييية ا نبييات وسييرعة الظهييور وا زهييار، لكيين نتيياجو البحييوح فييي هييذا 

واضح لمعيامالت نقيع  تأثيرWilliam (2003 )و Ghanaفبينما لم يجد  نقع البذور تأثيرالموضو  تباينت حول 
فقد سجلوا زيادة في نسبة ا نبيات وسيرعة ظهيور البيادرات تحيت  بذور الحن ة اليتوية في ا نبات والنمو الحقلي

وآ ييرون  Sharifzadehولييم يحصييل  ،ظييروف الم تبيير والبيييت الزجيياجي وألحييد الصيينفين المسييت دمين فقيي 
ايجابي لمحاليل النقع ا زموزية في صفات انبات بذور حن ة ال بيز إ  ان الباحيح عيزا ذلي   تأثير( علم 2006)

بار( أوالم زيادة مدد النقع 17-الم12-فا  الجهد ا زموزي للمحاليل المست دمة الذي تراوح بين )الم احتمال ارت
( فقيد وجيدوا ان التراكيييز الوا جية لمحلييول 1998) Al-Karakiو Ghaziأمييا  ،سياعة96-24التيي تراوحيت بييين 

PEG-8000 م النصف تقريبيا وكانيت رفعت نسبة انبات محصولي الحن ة واليعير وقللت مدة اكتمال ا نبات ال
 ( ؛ 2004وآ يييييييييييرون ) Azizaو حظيييييييييييت  ،اسيييييييييييتجابة الحن ييييييييييية اكبييييييييييير مييييييييييين اسيييييييييييتجابة الييييييييييييعير
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تحسييين انبيييات بيييذور الييييعير سيييوا   المنقوعييية بالميييا  او بمحالييييل النقيييع الم تلفييية  (2008وآ يييرون ) Abidaو 
يرفييع  PEG% 10ـ ( الييم ان نقييع بييذور الحن يية بيي2006وآ ييرون ) Kantوتوصييل  ،المسييت دمة فييي دراسييتيهما

 Muhammadوبييين  ،نسيبة ا نبيات ويزييد سيرعة النميو وتجانسيه حتييم تحيت الظيروف غيير المثاليية فيي الحقيل
( ان نقيع البييذور يسيبب تغييييرات كيمياجيية حيوييية فيي البييذورمثل التحليل الميياجي لم يزون البييذرة 2007وآ يرون )

 Lielaكميا ذكيرت  ،رمما يؤدي الم سرعة انباتهياالغذاجي وتنيي  ا نزيمات واي  المثب ات وكسر سكون البذو
( ان سرعة البزوف في البذور المنقوعة ربما يعود الم زيادة فعالية انزيمات ا ميليز والبروتيييز 2011وآ رون )

والاليبيز التي لها فعل كبير في تفكي  الجزيجيات الكبييرة الم زنية التيي يحتاجهيا الجنيين للنميو والت يور وحصيلت 
ة معنوية في نسبة البزوف وارتفا  البادرات وحاصل الحبوب والحاصل البايولوجي عنيد اسيت دام اربعية علم زياد

 ،محاليل نقع م تلفة علم صينفين مين حن ية ال بيز و حظيت الباحثية تبياين ا صيناف عين بعضيها فيي ا سيتجابة
جياف للنبيات عنيد نقيع البيذور ( ارتفا  نسبة انبات بذور الحن ة وزيادة اليوزن ال2012وآ رون ) Babarو حظ 

( الم ان نقع بذور الذرة الصيفرا  2008وآ رون ) Janmohammadiوتوصل  ،المعدة للزراعة بالما  الممغن 
أوبالمحاليييل الملحييية أو بالمييا  يزيييد ميين نسييبة انبييات ودليييل قييوة البييادرات تحييت ظييروف  PEG-6000بمحلييول 

 KNO3( ان نقيع بيذور اليذرة الصيفرا  بمحليول 2012رون )وآ ي Syedوبيين  ،ا راضي الملحية وغير الملحيية
تياثيرات اكبير عنيد نقيع البيذور  بتراكيز ومدد نقع م تلفة اثر ايجابيا في نسبة وسرعة ا نبات إ  ان الباحح  حظ

علييم  IAAو  GA3( فلييم يالحظييوا تيياتيرات واضييحة لمنظمييات النمييو 2005وآ ييرون ) Irfanأمييا  ،بييالجبرالين
جيز  بيالمليون زاد مين اليوزن الر يب والجياف  25بتركييز Kinetinإ  ان محلول منظم النمو  محصول الحن ة

وآ ييرون  Farooqالتييي ل صييها وعرضييها فييي بحثييه  2008الييم  2001وفييي نتيياجو البحييوح للفتييرة ميين  .للنبييات
ايجيابي فيي صيفات  تيأثيريكيون لهيا فيي معظيم ا حييان  Seed priming(  حيظ الباحيح ان نقيع البيذور 2012)

تيم اجيرا   .النمو والحاصل لمعظم المحاصيل الحقلية كالحن ة والرز واليعير والحما والذرة والعدس واليوفان
هييذا البحييح بمعامليية بذورصيينفين ميين محصييول الحن يية وصيينفين ميين محصييول اليييعير بالمييا  ا عتيييادي والمييا  

محاليل النقع الم تلفة في بع  صيفات  تأثيروذل  لدراسة الممغن  ومحاليل ا نزيمات ال بيعية للحن ة واليعير 
 .ا نبات والنمو لهذين المحصولين

 وطزائقه البحث مواد

نفذت هذه التجربة في القفا السلكي التابعة لقسم المحاصيل الحقلية في كلية الزراعة/جامعية الموصيل فيي 
 29دور)من الحن ة الناعمية( و 6هما يام باست دام صنفين من الحن ة  2012 - 2011الموسم الزراعي اليتوي

 ،)سداسيي الصيفوف( ومحليي ابيي  )ثنياجي الصيفوف( 4من الحن ية ال يينة( وصينفين مين الييعير هميا فيرات )
نقعت بذوركل صنف باربعية محالييل هيي الميا  ا عتييادي والميا  الممغين  وإنزيميات الحن ية وانزيميات الييعير 

 :وتم تحضير المحاليل وت بيق المعامالت كما موضح ادناه (،بدون نقع)رنة ال بيعية با ضافة الم معاملة المقا

كغم تربية( وبيدون نقيع  12تم زراعة البذور مبايرة في سنادين )سعة السندانة  -:معاملة المقارنة )بدون نقع( .1
 .بذرة لكل سندانة 25البذور بمعدل 

ْم 30ساعة قبل الزراعة ثم جففيت عليم درجية  2لمدة تم نقع البذور بالما  ا عتيادي  -:النقع بالماء االعتيادي .2
 .ساعة ثم تم زراعتها 48لمدة 

كياوس ثيم جففيت كميا فيي ال  يوة  3500ييدة  تم نقع البذور لمدة ساعتين بما  ممغن  -:النقع بالماء الممغنط .3
 .السابقة قبل زراعتها

لمحليول انزيميات الحن ية دون اللجيو  تم تحضير المست لا الماجي )ال ام(  -:النقع بمحلول انزيمات الحنطة .4

الم ال رق المعقدة لالست الا، ويحتوي هذا المست لا علم ا نزيميات ال بيعيية التيي ازداد تحفيزهيا اثنيا  
ا نبييات ومنهييا انزيمييات ا لفييا والبيتييا اميليييز والاليبيييز والبروتييييز والمييالتيز والكلوكوسيييديز والفوسييفوريليز 

د من بذورالحن ة )بعدد بذورالحن ة واليعير المييمولة بيالنقع بانزيميات الحن ية( وغيرها، حيح تم تنبيت عد
ْم 30نصيف  يول الحبيوب تيم ايقياف ا نبيات بتجفييف البيذور عليم درجية  ثلح اليم وبعد ظهور الجذير ب ول

ييح ثم سحقت البذور واضيف اليها كمية محددة من الما  المق ر ورجت لمدة كافية بعد ذلي  ر ساعة 72لمدة 
المعامالت الميمولة بيالنقع بانزيميات الحن ية  بذرة( من 25معاملة ) مل لكل 20المحلول ثم اضيف منه كمية 

 .ساعة ثم زرعت 48ْم لمدة 30حرارة  درجة وبعد ساعتين من نقع البذور جففت علم

بيذور الييعير  تم تحضير المسيت لا المياجي ال يام  نزيميات الييعير بتنبييت -:النقع بمحلول انزيمات الشعير .5

 .الميمولة بهذه المعاملة كما سبق في انزيمات الحن ة بنفس ال ريقة السابقة ثم معاملة البذور
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ان فكييرة تحضييير ا نزيمييات ال بيعييية للحن يية واليييعير اعتمييدت علييم اسيياس تنيييي  وت ليييق ا نزيمييات  
ومين المعيروف ان  ،وتيييز والميالتيز وغيرهياالساكنة في البذور مثل انزيمات ا لفيا والبيتيا اميلييز والاليبييز والبر

وذلي  بتحفييز  تحفيز البذور لالنبات يؤدي الم زيادة فعالية ا نزيمات الساكنة في البذور أوتكُون قسيم منهيا مجيددا  
البذور لالنبات لميدة محيددة ثيم ايقياف ا نبيات بعيد  يرور الجيذير وتجفييف البيذورعلم درجيات حيرارة من فضية 

 .يعير المولت زيمات علم غرار تحضيرا نزيمات فيللحفاظ علم ا ن

كغيم مين التربية المزيجيية، وبمعيدل  12في سنادين احتوت عليم  2012/  11/ 16زرعت البذور بتاريخ  
سييم تقريبييا بثالثيية مكييررات باسييت دام تصييميم الق اعييات العيييواجية  3بييذرة / سييندانة لكييل معامليية علييم عمييق  25

وتيم ا يذ قياسيات سيرعة ا نبيات )بحسياب عيدد البيادرات  ،(2000بيدالعزيز )حسب اليراوي وع RCBDالكاملة 
كميا حسيب  ،النامية في منتصف مدة ا نبات المقررة( ونسبة البيزوف الحقليي النهاجيية ومعيدل ا يوال البادرات/سيم

ن سي ح معدل الوزن ال ري والجاف للبادرات/غم ونسبة الر وبة في ا نسجة النباتية من عيرة نباتات ق عت مي
 .بينماحسبت معد ت وزن السنبلة/غم وعدد الحبوب فيي السينبلة وحاصيل النبيات/غم مين النباتيات المتبقيية ،التربة

 SASبيييييييكل مسييييييتقل عيييييين بيانييييييات اليييييييعير باسييييييت دام برنييييييامو  حللييييييت البيانييييييات ال اصيييييية بالحن يييييية
(Anonymous،2002ووفق التصميم المتبع في التجربة )  . 

 والمناقشة النتائج

لم تتاثر سرعة ا نبيات ونسيبة  :معامالت النقع في صفات االنبات وبعض صفات النمو في الحنطة والشعير تأثير
( مع ذل  فان سرعة ا نبات كانيت اعليم فيي جمييع معيامالت 1البزوف في الحن ة معنويا بمحاليل النقع الجدول )

د ازدادت سرعة ا نبات معنويا عند نقع البذور بالما  أما في اليعير فق ،النقع مقارنة بمعاملة المقارنة )بدون نقع(
%( مقارنة بمعاملة المقارنية 90.00%( او انزيمات اليعير )89.66%( او بانزيمات الحن ة )89.16الممغن  )

وليم ت تليف ا يوال بيادرات الحن ية فيي  .%( ما يدل علم تحفيز ا نبات بالنقع بييكل اسير  فيي الييعير84.50)
اما ا يوال بيادرات الييعير فقيد ازدادت معنوييا عنيد  ،لنقع مقارنة مع معاملة المقارنة )بدون نقع(جميع معامالت ا

وتفييوق الييوزن  ،عيين معامليية المقارنيية %( 13.19سييم( بنسييبة زيييادة قييدرها )10.98نقييع البييذور بالمييا  اذ بلغييت )
معاملية المقارنية التيي اع يت اقيل ال ري لبادرات الحن ية الناميية مين البيذور المنقوعية لجمييع المعيامالت قياسيا ب

وليم تسيجل  ،(2011وآ يرون ) Shazma( ؛ 2005وآ رون ) Irfanاتفقت هذه النتاجو مع  ،وزن  ري للبادرة 
فروق معنوية في الوزن الجاف لبادرات الحن ة ا  ان الوزن الجاف للبادرات الناميية مين البيذور المنقوعية اعليم 

أما في اليعير فقد تفوق الوزن ال يري والجياف للبيادرت الناتجية  .لة المقارنة(منه في البذور غير المنقوعة )معام
غيم( واعليم وزن جياف  3.33من بذور منقوعة بالما  معنويا عليم بقيية المعيامالت واع يت اعليم وزن  يري )

 تليف فيما لوحظ اقل وزن  ري وجاف لبادرات اليعير في معاملة انزيمات اليعير ذاتها والذي لم ي غم( 1.17)
ان ارتفيا  اليوزن ال يري للبيادرات الناتجية مين بيذور  .معنويا عن معاملة المقارنة او معاملة النقع بالما  الممغن 

منقوعيية سييوا  فييي الحن يية او فييي اليييعير يع ييي مؤييير علييم ان هييذه النباتييات امتصييت كميييات اكبيير ميين المييا  
ا وال الجذور أوكثافتها في النباتات النامية مين بيذور وقد يعزى ذل  الم زيادة  ،واحتفظت به في ا نسجة النباتية

 Abbasdokht( ؛ 2008وآ ييرون ) Abida( ؛ 2008وآ ييرون ) Janmohammadiمنقوعيية والتييي  حظهييا 
  .(2012وآ رون ) Iqbal( ؛ 2010)

جيدول أظهرت النتاجو اليواردة فيي ال :االصناف في صفات االنبات وبعض صفات النمو في الحنطة والشعير تأثير
( عدم وجود ا تالف معنيوي فيي سيرعة ا نبيات بيين اصيناف الحن ية المسيت دمة فيي الدراسية ا  ان الصينف 2)

 %( وقييد تعييود هييذه93.92) 6-%( علييم الصيينف يييام96.73تفييوق معنويييا فييي نسييبة البييزوف النهاجييية) 29-دور
معنويية بيين اصيناف الحن ية فيي كيذل  ليم تظهير فروقيات ، البيذور فيي هيذا الصينف الفروقات اليم ارتفيا  حيويية

ال ييري والجيياف للبييادرات، ولييم تالحييظ فييروق معنوييية بييين اصييناف اليييعير فييي  معييدل ا ييوال البييادرات والييوزن
سيم(  11.06تفيوق معنوييا فيي معيدل  يول البيادرة ) 4-ونسبة البزوف النهاجيية لكين الصينف فيرات سرعة ا نبات

علييم الصيينف المحلييي فييي صييفة الييوزن  4-الصيينف فييراتكمييا تفييوق  ،سييم( 8.98علييم صيينف اليييعير المحلييي )
وقيد يكيون ل بيعية نميو  % للوزنين علم التيوالي 15.18و  %17.00الر ب والجاف للبادرة بنسبة زيادة قدرها 

معدل ا يوال البيادرات وزييادة ا وزان الر بية والجافية  واضح في زيادة تأثيرالصنف واستجابته لمعامالت النقع 
وآ يرون  Shazmaتباين ا صناف في ا ستجابة لمعامالت النقع الم تلفة ومنهم  ر من الباحثينلها وقد  حظ كثي

 .(2011وآ رون ) Liela( ؛ 2011)
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 معامالت النقع في صفات ا نبات وبع  صفات النمو في الحن ة واليعير. تأثير(: 1الجدول )
Table (1): Effect of priming treatments on germination and some growth traits of 

wheat and barley.  

 %. 5ا رقام التي تحمل الحرف ذاته في العمود )ضمن المحصول(  ت تلف عن بعضها معنويا عند مستوى احتمال   
The means in each column (within the same crop) followed by the same letter do not differ 

significantly at Pr.(5 %).    

 

ليم تسيجل فيروق معنويية  :النبات وصفات الحاصل فيي الحنطية والشيعير في محتوى رطوبة معامالت النقع تأثير
( لكيين النباتييات الناتجيية ميين بييذور 3فييي المحتييوى الر ييوبي لنباتييات الحن يية بييا تالف معييامالت النقييع الجييدول )

مين  منقوعة احتوت علم نسبة ر وبة اعلم مقارنة مع معاملة المقارنة، أما في اليعير فقد تفوقت النباتات الناميية
البيذور التييي نقعيت بالمييا  معنوييا فييي المحتيوى الر ييوبي للنبيات علييم نباتيات معامليية المقارنية ومعامليية انزيمييات 

ان احتوا  ا نسيجة  .الحن ة وانزيمات اليعير ولم ت تلف عنها النباتات النامية من البذور المعاملة بالما  الممغن 
ايجابيية وقيد تعيزى اليم زييادة  يول جيذور النباتيات الناميية مين  النباتية علم كميات اكبر من الر وبية تعيد ناحيية

 Abida( ؛ 2008وآ يييرون ) Janmohammadiبيييذور منقوعييية وزييييادة انتييييارها فيييي التربييية وهيييذا ماوجيييده 
وازداد وزن السينبلة فيي الحن ية فيي  .(2012وآ يرون ) Iqbal( ؛ 2010) Abbasdokht( ؛ 2008وآ رون )

يادي والما  الممغن  وانزيميات الحن ية بينميا ان في  معنوييا فيي معاملية المقارنية وعنيد معاملة النقع بالما  ا عت
اضافة انزيميات الييعير. وسيجلت زييادة معنويية فيي عيدد الحبوب/سينبلة فيي جمييع معيامالت النقيع ووصيلت اليم 

 معامالت النقع
Priming 

treatments 

 سرعة ا نبات
Germination 

speed 

 نسبة البزوف
Emergence 

percentage 

 

ا وال 
 البادرات/ سم
Seedling 

length 

(cm.) 

الوزن ال ري 
 للبادرة /غم

Fresh 

seedling 

weight (gm.) 

الوزن الجاف 
 /غمللبادرة 

Dry seedling 

weight (gm.) 

 (Wheat)الحن ة 

 بدون نقع
  without  

priming (check) 

82.83 a 95.33 a 10.18 a 2.17 b 0.81 a 

 ما  حنفية
Tap water 

85.16 a 94.16 a 10.60 a 2.66 a 0.88 a 

 ما  ممغن 
Magnetized 

water 

84.00 a a  95.50 10.45 a 2.57 a 0.87 a 

 الحن ةانزيمات 
Wheat enzyme 

85.33 a 95.00 a 10.13 a 2.74 a 0.92 a 

 انزيمات اليعير
Barley enzyme 

84.16 a 95.16 a 10.50 a 2.74 a 0.90 a 

 (Barley)اليعير 

 بدون نقع
  without  

priming (check) 

84.50 b 98.83 a 9.70 bc 2.45 bc 0.93 b 

 ما  حنفية
Tap water 

85.83 ab 98.83 a 10.98 a 3.33 a 1.17 a 

 ما  ممغن 
Magnetized 

water 

89.16 a 98.50 a 10.06 b 2.85 b 1.01 b 

 انزيمات الحن ة
Wheat enzyme 

89.66 a 98.33 a 10.36 ab 2.47 bc 0.94 b 

 انزيمات اليعير
Barley enzyme 

90.00 a 98.16 a 9.00 c 2.35 c 0.88 b 



 مـجـلـــة زراعـــة الــرافـديــن
 2017( 1( العدد )45المجلد )

   ISSN: 2224 - 9796 (Online) 

   ISSN: 1815 - 316 X  (Print) 

Mesopotamia J. of Agric.  

Vol. (45)    No. (1)   2017 

 

247 

 Muhammedواتفقييت هييذه النتيياجو مييع  ،حبة/سيينبلة 39.77اقصيياها عنييد معامليية النقييع بالمييا  اذ ارتفعييت الييم
( اليذي حصيل عليم عيدد اكبير فيي حبيوب السينبلة فيي معيامالت 2012وآ يرون ) Roohul( ؛ 2007وآ رون )

النقع والتي عزاها الم ارتفا  حيوية وقوة النباتات النامية من البذور المنقوعية، كميا ازداد حاصيل حبيوب الحن ية 
بانزيمات الحن ة مقارنة مع معاملة المقارنية وسيجل  النامية من بذور نقعت بالما  ا عتيادي او بالما  الممغن  او
غيم أميا اقيل حاصيل للنبيات الفيردي فقيد ليوحظ فيي 1.18اعلم حاصل للنبات الفيردي فيي معاملية النقيع بالميا  بلي  

وآ يرون  Liela( ؛ 2007وآ يرون ) Muhammadوقد اتفقت هيذه النتياجو ميع ماحصيل علييه  .معاملة المقارنة
ر فلم يتياثر معيدل وزن السينبلة وعيدد الحبوب/سينبلة وحاصيل النبيات الفيردي مميا قيد ييدل أما في اليعي .(2011)

علييم اسييتجابة اقييل لمعييامالت النقييع مقارنيية بمحصييول الحن يية الييذي اظهيير اسييتجابة واضييحة ومعنوييية فييي هييذه 
ي ومييع ذليي  فقييد لوحظييت زيييادة فييي معييد ت وزن السيينبلة وعييدد الحبييوب/ سيينبلة وحاصييل الحبييوب فيي ،الصييفات

اليعير في جميع معامالت النقع مقارنة بمعاملة المقارنة وان اكبر الزيادات سجلت فيي النباتيات الناميية مين بيذور 
 .منقوعة بالما  ا عتيادي لكن هذه الزيادات لم تصل الم الحد المعنوي

   

 ا صناف في صفات ا نبات وبع  صفات النمو في الحن ة واليعير. تأثير(: 2الجدول )
 Table (2): Effect of varieties on germination and some growth traits of wheat and 

barley.  

 ا صناف
Varieties 

 سرعة ا نبات
Germination 

speed 

 نسبة البزوف
Emergence 

percentage 

 

ا وال 
 البادرات/ سم
Seedling 

length (cm.) 

الوزن ال ري 
 للبادرة /غم

Fresh seedling 

weight(gm.) 

الوزن الجاف 
 للبادرة /غم

Dry seedling 

weight (gm) 

 (varieties  Wheatالحن ة  )اصناف

  6حن ة صنف يام 
Wheat 

cv.Sham6 

84.66 a 93.92 b 10.20 a 2.51 a 0.85 a 

 29حن ة صنف دور
Wheat 

cv.Doar29 

83.93 a 96.73 a 10.54 a 2.65 a 0.90 a 

 (Barley varieties)أصناف اليعير 

 ي ابي يعير محل
Barley cv. 

white  Local 

88.20 a 98.00 a 8.98 b 2.53 b 0.91 b 

 4يعير فرات 
Barley 

cv.Fourat4 
87.46 a 99.06 a 11.06 a 2.96 a 1.05 a 

 %. 5ا رقام التي تحمل الحرف ذاته في العمود )ضمن المحصول(  ت تلف عن بعضها معنويا عند مستوى احتمال 
The means in each column (within the same crop) followed by the same letter do not differ   
significantly at Pr.(5 %).       

 

لم ت تليف اصيناف الحن ية عين  :االصناف في محتوى رطوبة النبات وصفات الحاصل في الحنطة والشعير تأثير
%  65.33والصينف دور  6-بعضها معنويا في نسبة الر وبة في النبات وبلغت نسيبة الر وبية فيي الصينف ييام

فيي صييفات وزن  29-معنوييا علييم الصينف دور 6-وتفييوق الصينف ييام ،(4% عليم التيوالي الجيدول ) 65.88و
% لهيذه الصيفات عليم التتيابع  13.59و 12.06و 12.69السنبلة وعدد الحبوب في السنبلة وحاصل النبات بنسبة 

كميا ليم  .وتعزى هذه الزيادات الم  بيعة العوامل الوراثية ال اصة بالصنف واستجابته لمعامالت النقع المست دمة
 4-تلف اصناف اليعير عن بعضها معنويا في نسبة الر وبة فيي النبيات، فيي حيين تفيوق صينف الييعير فيراتت 

في صفات وزن السنبلة وعدد الحبوب /السينبلة وحاصيل النبيات عليم صينف الييعير المحليي ا بيي  حييح ازداد 
يالتهيا فيي الصينف المحليي وزن السنبلة وعدد الحبوب/سنبلة وحاصل الحبوب فيه بمقيدار الضيعف تقريبيا عليم مث

 ا بي  ويعزى ذل  بالدرجة الرجيسة الم العوامل الوراثية ال اصية بالصينف وتفاعلهيا ميع العواميل البيجيية فضيال  
 .29-عن استجابة اوضح لهذا الصنف لمحاليل النقع قياسا بالصنف دور
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 الحن ة واليعير. معامالت النقع في محتوى ر وبة النبات وصفات الحاصل في تأثير(: 3الجدول )
Table (3): Effect of priming treatments on water % in plant and yield characters of 

wheat and barley.  

 %. 5ا رقام التي تحمل الحرف ذاته في العمود )ضمن المحصول(  ت تلف عن بعضها معنويا عند مستوى احتمال   
The means in each column (within the same crop)followed by the same letter do not differ 

significantly at Pr.(5 %).    

 

ليم يكين  :تداخل معيامالت النقيع واالصيناف فيي صيفات االنبيات وبعيض صيفات النميو فيي الحنطية والشيعير تأثير
لكين هيذا التيدا ل كيان معنوييا  ،(5التدا ل بين معامالت النقع وا صناف في سرعة ا نبات فيي الحن ية الجيدول)

سيوا  المنقيو  بالميا  الممغين  في صفة سرعة ا نبات في اليعير وسجلت اعلم سرعة انبات في اليعير المحليي 
واثر التدا ل بين معيامالت  ،% علم التعاقب 92 ،90.66 ،91اوبانزيمات الحن ة اوانزيمات اليعيرحيح بلغت 

المنقو  بالما  الممغن  اعلم نسيبة بيزوف بلغيت  29-النقع واصناف الحن ة في نسبة البزوف واع م الصنف دور
منقوعييية بانزيميييات الييييعير اليييم النييياتو مييين بيييذور  6-لصييينف ييييام%( بينميييا ان فضيييت معنوييييا فيييي ا 97.33)
اما نسبة البزوف النهاجية في اليعير فلم تتاثر معنويا بالتدا ل بين معيامالت النقيع واصيناف الييعير  ،%(90.33)

وتياثرت ا يوال بيادرات الحن ية والييعير بالتيدا ل ولوحظيت ا يول بيادرات فيي الحن ية فيي صينف  .المست دمة
-سم بينما ان فضت معنويا في صنف الحن ة يام 10.86ناتو من بذور نقعت بانزيمات اليعير إذ بل  ال 29-دور

النياتو مين البيذور  4-ولوحظت ا ول بادرات في الييعير فيي الصينف فيرات، سم 9.93في معاملة المقارنة الم 6
ت اقصير البييادرات فيي صيينف المنقوعية بالميا  ا عتيييادي او بانزيميات الحن يية او بالميا  الممغيين  فيي حيين وجييد

اليعير المحلي سوا  الناتو مين بيذور منقوعية بالميا  الممغين  او بانزيميات الحن ية اوانزيميات الييعير. ان تبياين 

 معامالت النقع
Priming 

treatments 

 نسبة الر وبة 
 في النبات

Water % in plant 

 )غم( السنبلة وزن
Spike weight 

(gm.) 

 /سنبلةعدد الحبوب
No. of 

grain/spike 

 )غم( حاصل النبات
Plant yield 

(gm.) 

 (Wheat )الحن ة

 without  بدون نقع

 priming(check) 
62.70 a 1.89 b 37.71 b 0.99 b 

 ما  حنفية
Tap water 

66.37 a 2.11 a 39.77 a 1.18 a 

 ما  ممغن 
Magnetized 

water 

65.87 a 2.08 a 39.49 ab 1.12 a 

 انزيمات الحن ة
Wheat enzyme 

66.15 a 2.09 a 39.36 ab 1.14 a 

 انزيمات اليعير
Barley enzyme 

66.93 a 1.87 b 37.98 ab 1.08 ab 

 Barley) )اليعير

 without  بدون نقع

 priming(check) 
62.04 b 1.00 a 15.67 a 0.60 a 

 ما  حنفية
Tap water 

64.59 a 1.11 a 17.18 a 0.66 a 

 ما  ممغن 
Magnetized 

water 

64.13 ab 1.07 a 16.68 a 0.64 a 

 انزيمات الحن ة
Wheat enzyme 

62.32 b 1.04 a 16.67 a 0.63 a 

 انزيمات اليعير
Barley enzyme 

62.32 b 1.07 a 17.34 a 0.64 a 
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تيياثر الييوزن . ا ييوال بييادرات الحن يية واليييعير يعييود الييم  بيعيية نمييو ا صييناف ومييدى اسييتجابتها لمحاليييل النقييع
ا صيناف ميع معيامالت النقيع اذ ازداد اليوزن ال يري لبيادرات الحن ية ال ري والجياف لبيادرات الحن ية بتيدا ل 

النييامي ميين بييذور منقوعيية بانزيمييات  29-معنويييا فييي جميييع معييامالت النقييع بييدون اسييتثنا  واع ييم الصيينف دور
فيميا سيجل اقيل وزن  غيم عليم التيوالي 2.84و 2.93الحن ة او بانزيمات اليعير اعلم وزن  ري للبيادرات بلي  

يسير بالوتيرة ذاتهيا  الوزن الجاف  صناف الحن ة وكان تاثر ،في معاملة المقارنة 6-الصنف يام رات ري لباد
واثير التيدا ل بيين المعيامالت فيي اليوزن ال يري لبيادرات الييعيرمعنويا وسيجل . للوزن الر ب لبيادرات الحن ية

اميا  ،غيم 3.63بالميا  العيادي بلي  النامي من بيذور منقوعية  4-اعلم وزن  ري لبادرات اليعير في صنف فرات
وتياثر ، اقل وزن  ري للبادرات فقد سجل في صنف الييعير المحليي النياتو مين بيذور منقوعية بانزيميات الحن ية

الييوزن الجيياف لبييادرات اليييعير با تجيياه ذاتييه الييذي تيياثر بييه الييوزن ال ييري وسييجل اعلييم وزن جيياف للبييادرة فييي 
اميا اقيل وزن جياف  ،معاملية النقيع بالميا  الممغين  والتيي ليم ت تليف عين في معاملة النقيع بالميا  4-الصنف فرات

 .لبادرات اليعير فقد سجل في الصنف المحلي عند النقع بانزيمات الحن ة

  

 ا صناف في محتوى ر وبة النبات وصفات الحاصل في الحن ة واليعير. تأثير(: 4الجدول )
Table (4): Effect of varieties on water % in plant and yield characters of wheat and 

barley.           

 ا صناف
Varieties 

نسبة الر وبة في 
 النبات

Water % in plant 

 )غم( السنبلة وزن
Spike weight 

(gm.) 

 /سنبلةعدد الحبوب
No. of 

grain/spike 

 )غم( حاصل النبات
Plant yield (gm.) 

 (varieties  Wheatالحن ة  )أصناف

حن ة صنف يام 
6  Wheat 

cv.Sham6 

65.33 a 2.13 a 41.07 a 1.17 a 

حن ة صنف 
 29دور

Wheat 

cv.Doar29 

65.87 a 1.89 b 36.65 b 1.03 b 

 (Barley varieties )أصناف اليعير

 ي ابي يعير محل
Barley cv. 

white  Local 

63.64 a 0.70 b 10.74 b 0.42 b 

فرات  صنفيعير
4 

Barley 

cv.Fourat4 

64.13 a 1.41 a 22.67  a 0.84 a 

 %. 5ا رقام التي تحمل الحرف ذاته في العمود )ضمن المحصول(  ت تلف عن بعضها معنويا عند مستوى احتمال  
The means in each column (within the same crop) followed by the same letter do not differ 

significantly at Pr.(5 %) .   
 

لييم يظهيير  :تييداخل معييامالت النقييع واالصييناف فييي نةييبة الرطوبيية وصييفات الحاصييل فييي الحنطيية والشييعير تييأثير
( وميع ذلي  6معنيوي فيي المحتيوى الر يوبي للنبيات الجيدول ) التدا ل بين معامالت النقع واصناف الحن ة تياثير

معيامالت النقيع دون اسيتثنا  مقارنية بمعاملية فان المحتوى الر وبي في كال صنفي الحن ية كيان اعليم فيي جمييع 
 في حيين هيذه الفيروق معنويية فيي الييعير اذ سيجلت اعليم نسيبة ر وبية فيي صينف الييعير ،المقارنة )بدون نقع(

واثيير  .% علييم التييوالي 65.86و 65.64النييامي ميين بييذور منقوعيية بالمييا  العييادي او بالمييا  الممغيين   4-فييرات
في الحن ة لمعامالت النقع ايجابيية  6-الحن ة واليعير وكانت استجابة الصنف يام التدا ل معنويا في وزن سنبلة

 2.26اذ ازداد وزن السيينبلة معنويييا عنييد معامليية النقييع بالمييا  العييادي او بانزيمييات الحن يية مسييجلة وزنييا مقييداره 
 اليذي ليم 29-دور غيم لمعاملية المقارنية ومتفوقيا بييكل معنيوي عليم الصينف2غم علم التوالي مقارنة بيـ  2.24و
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 التدا ل في صفات ا نبات وبع  صفات النمو في الحن ة واليعير. تأثير(: 5) الجدول
Table (5): The effect of interaction on germination and growth traits of wheat and 

barley.  

 معامالت النقع
Priming 

treatments 

 ا صناف
Varieties 

 سرعة ا نبات
Germination 

speed 

 نسبة البزوف
Emergence 

percentage 

ا وال 
 البادرات/ سم
Seedling 

length 

(cm.) 

الوزن ال ري 
 للبادرة /غم

Fresh 

seedling 

weight(gm.) 

الوزن الجاف 
 للبادرة /غم

Dry seedling 

weight(gm.) 

 (Wheat )الحن ة 

  بدون نقع
without  
priming 
(check) 

حن ة ناعمة 
  6صنف يام 

Bread wheat 

cv.Sham6 

82.33 a 94.66 a-c 9.93 b 2.11 c 0.79 b 

حن ة  ينة 
 صنف دور
Durum 

wheat 

cv.Doar29 

83.33 a 96.00 ab 10.43 ab 2.23 bc 0.84 ab 

 ما  حنفية
Tap water 

حن ة ناعمة 
  6صنف يام 

Bread wheat 

cv.Sham6 

86.33 a 92.00 bc 10.43 ab 2.63 a-c 0.88 ab 

حن ة  ينة 
 صنف دور
Durum 

wheat 

cv.Doar29 

84.00 a 96.33 ab 10.76 ab 2.68 ab 0.89 ab 

 ما  ممغن 
Magnetized 

water 

حن ة ناعمة 
  6صنف يام 

Bread wheat 

cv.Sham6 

85.33 a 93.66 a-c 10.43 ab 2.59 a-c 0.86 ab 

حن ة  ينة 
 صنف دور
Durum 

wheat 

cv.Doar29 

82.66 a 97.33 a 10.46 ab 2.55 a-c 0.88 ab 

 انزيمات الحن ة
Wheat 

enzyme 

حن ة ناعمة 
  6صنف يام 

Bread wheat 

cv.Sham6 

86.33 a 94.00a-c 10.06 ab 2.56 a-c 0.85 ab 

حن ة  ينة 
 صنف دور
Durum 

wheat 

cv.Doar29 

84.33 a 96.00 ab 10.20 ab 2.93 a 0.99 a 

 انزيمات اليعير
Barley 

enzyme 

حن ة ناعمة 
  6صنف يام 

Bread wheat 

cv.Sham6 

83.00 a 90.33 c 10.13 ab 2.64 a-c 0.89 ab 

حن ة  ينة 
 صنف دور
Durum 

wheat 

cv.Doar29 

85.33 a 96.00 ab 10.86 a 2.84 a 0.91 ab 
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 (Barley  اليعير)  

 معامالت النقع
Priming 

treatments 

 ا صناف
Varieties 

 سرعة ا نبات
Germination 

speed 

 نسبة البزوف
Emergence 

percentage 

ا وال 
 البادرات/ سم
Seedling 

length 

(cm.) 

الوزن ال ري 
 للبادرة /غم

Fresh 

seedling 

weight(gm.) 

الوزن الجاف 
 للبادرة /غم

Dry 

seedling 

weight(gm.) 

  بدون نقع
without  

priming 
(check) 

 يعير صنف محلي ابي 
Barley cv.Local white 

82.33 b 98.00 a 9.13 cd 2.71 b-e 0.90 bc 

 4يعير صنف فرات 
Barley cv.Fourat4 

86.66 ab 99.66 a 10.26 bc 2.79 b-d 0.96 bc 

 ما  حنفية
Tap water 

 يعير صنف محلي ابي 
Barley cv.Local white 

85.00 ab 98.66 a 9.56 cd 3.03 ab 1.1 ab 

 4يعير صنف فرات 
Barley cv.Fourat4 

86.66 ab 99.00 a 12.40 a 3.63 a 1.24 a 

 ما  ممغن 
Magnetized 

water 

 يعير صنف محلي ابي 
Barley cv.Local white 

91.00 a 98.00 a 8.76 d 2.50c-e 0.93 bc 

 4يعير صنف فرات 
Barley cv.Fourat4 

87.33 ab 99.00 a 11.36 ab 3.19 ab 1.09 ab 

انزيمات 
 الحن ة
Wheat 

enzyme 

 يعير صنف محلي ابي 
Barley cv.Local white 

90.66 a 98.00 a 8.86 d 2.12 e 0.80 c 

 4يعير صنف فرات 
Barley cv.Fourat4 

88.66 ab 98.66 a 11.8 a 2.83 bd 1.08 ab 

انزيمات 
 اليعير

Barley 

enzyme 

 يعير صنف محلي ابي 
Barley cv.Local white 

92.00 a 97.33 a 8.60 d 2.30 de 0.86 bc 

 4يعير صنف فرات 
Barley cv.Fourat4 

88.00 ab 99.00 a 9.40 cd 2.39 c-e 0.91 bc 

 %. 5ا رقام التي تحمل الحرف ذاته في العمود ضمن المحصول  ت تلف عن بعضها معنويا عند مستوى احتمال 
The means in each column (within the same crop) followed by the same letter do not differ  

significantly at Pr.(5 %).      

 

فيي جمييع  4-وازداد معيدل وزن سينبلة الييعير  اصية فيي الصينف فيرات .يستجب لمعامالت النقع بييكل واضيح
% عين  14ميا  العيادي بنسيبة زييادة مقيدارها غيم عنيد النقيع بال 1.5معامالت النقع وسجل اعلم وزن للسنبلة بل  

 6-معاملة المقارنة. وازداد عدد الحبوب/سنبلة في صنفي الحن ة وكانت ا ستجابة واضحة اكثر فيي الصينف ييام
 42.00الذي اع م اعلم عدد للحبوب/سنبلة في معاملية النقيع بالميا  العيادي والممغين  وانزيميات الحن ية اذ بلي  

بينما سجل اقل عدد  ،حبة/سنبلة في معاملة المقارنة 40.00سنبلة علم التعاقب مقارنة بـ حبة/ 41.67و  41.70و
 Roohulفييي معامليية المقارنيية واتفقييت هييذه النتيياجو مييع  29-حبيية فييي الصيينف دور 35.43للحبوب/سيينبلة وهييو 

سييت دمة فييي ( الييذين سييجلوا زيييادة معنوييية فييي عييدد الحبوب/سيينبلة فييي جميييع محاليييل النقييع الم2012وآ ييرون )
وفييي محصييول اليييعير كانييت الفييروق اكثيير وضييوحا بسييبب التفيياوت الكبييير بييين اعييداد الحبييوب فييي  .دراسييتهم
علييم  حبة/سينبلة 23.68 -21.01الييذي تيراوح عيدد حبيوب السيينبلة فييه مين  4-اذ تفيوق الصينف فيرات ،الصينفين

ان تبيياين اعييداد  .حبة/سيينبلة 11.35 -10.34الصيينف المحلييي ا بييي  الييذي تييراوح عييدد حبييوب السيينبلة فيييه ميين 
الحبوب/سنبلة هنا يعود بدرجة كبيرة الم العوامل الوراثية ال اصة بالصنف وذل  بسبب عدم وجود تباين معنيوي 

وليوحظ وجيود زييادة معنويية فيي حاصيل حبيوب  .بين معيامال ت النقيع ومعاملية المقارنية ال اصية بالصينف نفسيه
فييي  6-قارنيية بمعامليية المقارنيية وسييجل اعلييم حاصييل فييي صيينف يييامصيينفي الحن يية فييي بعيي  معييامالت النقييع م

% تقريبيا عين معاملية المقارنية وكيذل  عنيد 20غيم بنسيبة زييادة مقيدارها  1.26معاملة النقع بالما  العادي اذ بل  
 Muhammad% عيين معامليية المقارنيية واتفقييت هييذه النتيجيية مييع 15.23النقييع بانزيمييات الحن يية بنسييبة زيييادة 

( ان نسييبة الزيييادة فييي حاصييل حبييوب الحن يية نتيجيية 2012وآ ييرون) Farooqكمييا اورد  ،(2007وآ ييرون )
 % فييييي البحييييوح التيييي استعرضييييها للفتييييرة ميييين  34.87% الييييم  5.42تييييراوح مييين   سيييت دام محاليييييل النقييييع

وكانت استجابة اليعير لحاصل الحبوب اقل وضوحا بيكل عام و اصة الصنف المحليي اليذي ليم  .2001-2008
عند النقع بالميا    فقد اع م اعلم حاصل حبوب 4-اما الصنف فرات ،ل فيه زيادة معنوية في معامالت النقعتسج



 مـجـلـــة زراعـــة الــرافـديــن
 2017( 1( العدد )45المجلد )

   ISSN: 2224 - 9796 (Online) 

   ISSN: 1815 - 316 X  (Print) 

Mesopotamia J. of Agric.  

Vol. (45)    No. (1)   2017 

 

252 

غيم علميا ان جمييع معيامالت  0.79 % عين معاملية المقارنية للصينف11.40بزيادة مقدارها  غم0.88العادي بل  
مقارنيية واتفقييت هييذه النتيياجو مييع النقييع فييي هييذا الصيينف اظهييرت زيييادات معنوييية فييي الحاصييل مقارنيية بمعامليية ال

Rashid ( اليذين حصييلوا عليم زيييادة معنويية فييي حاصيل الحبيوب فييي الييعير عنييد نقيع البييذور 2006وآ يرون )
 .  بالما  قبل الزراعة

تبييين ميين هييذه الدراسيية تذبييذب اسييتجابة ا نييوا  وا صييناف لمحاليييل النقييع وقييد اثييرت معامليية النقييع بالمييا  
وكانيت الناحيية ا يجابيية ا  يرى هواحتيوا  ا نسيجة النباتيية  ،في معظيم الصيفات تقريبياا عتيادي بيكل ايجابي 

محليول انزيميات الحن ية والييعير  تيأثيرللنباتات الناتجة من البيذور المعاملية عليم كميية اعليم مين الر وبية، اميا 
المزروعية وارتفيا  حيويتهيا وقلية واضحة ربميا بسيبب حداثية البيذور  تكن نتاججها الذي اد ل في هذه الدراسة فلم

وقد تكون هيذه ا سيباب ورا  عيدم وجيود  ،مقارنة بمدد النقع التي است دمها الباحثين في دراساتهم مدة نقع البذور
واضح ولو كانت البذور المست دمة في الدراسة م زنة لفترة  ويلة لربما تم الحصول علم نتاجو م تلفة قيد  تأثير

 .  ح في است دام انزيمات صناعية بديلةتفتح افاق جديدة للبح

 

 التدا ل في محتوى ر وبة النبات وصفات الحاصل في الحن ة واليعير. تأثير(: 6الجدول)
Table (6): Effect of interaction on water %in plant and yield characters of wheat and 

barley.          

 معامالت النقع
Priming 

treatments 

 ا صناف
Varieties 

نسبة الر وبة 
 في النبات

Water % 

in plant 

 السنبلة وزن

 )غم(
Spike weight 

(gm.) 

عدد الحبوب 
 /سنبلة
No.of 

grain/spike 

حاصل النبات     
 )غم(

Plant yield 

(gm.) 

 (Wheat )الحن ة 

  بدون نقع
without  

priming 
(check) 

  6حن ة ناعمة صنف يام 
Bread wheat cv.Sham6 

62.92 a 2.00 bc 40.00 ab 1.05 c-e 

 29حن ة  ينة صنف دور
Durum wheat cv.Doar29 

62.49 a 1.79 c 35.43 c 0.93 e 

 ما  حنفية
Tap water 

  6حن ة ناعمة صنف يام 
Bread wheat cv.Sham6 

66.24 a 2.26 a 42.00 a 1.26 a 

 29حن ة  ينة صنف دور
Durum wheat cv.Doar29 

66.50 a 1.96 c 37.54 bc 1.10 bd 

 ما  ممغن 
Magnetized 

water 

  6حن ة ناعمة صنف يام 
Bread wheat cv.Sham6 

66.47 a 2.20 ab 41.70 a 1.20 ac 

 29حن ة  ينة صنف دور
Durum wheat cv.Doar29 

65.27 a 1.96 c 37.28 c 1.05 b-e 

 انزيمات الحن ة
Wheat 

enzyme 

  6حن ة ناعمة صنف يام 
Bread wheat cv.Sham6 

64.66 a 2.24 a 41.67 a 1.21 ab 

 29حن ة  ينة صنف دور
Durum wheat cv.Doar29 

67.63 a 1.96 c 37.06 c 1.06 be 

 أنزيمات اليعير
Barley 

enzyme 

  6حن ة ناعمة صنف يام 
Bread wheat cv.Sham6 

66.34 a 1.96 c 39.99 ab 1.13 a-d 

 29حن ة  ينة صنف دور
Durum wheat cv.Doar29 

67.53 a 1.87 c 35.96 c 1.03d-e 

 (Barley )اليعير 

  بدون نقع
without  

priming 
(check) 

 يعير صنف محلي ابي 
Barley cv.Local white 

62.04 ab 0.69 c 10.34 b 0.41 c 

 4يعير صنف فرات 
Barley cv.Fourat4 

62.18 ab 1.31 b 21.01 a 0.79 b 

 ما  حنفية
Tap water 

 يعير صنف محلي ابي 
Barley cv.Local white 

63.53 ab 0.72 c 10.67 b 0.44 c 

 4يعير صنف فرات 
Barley cv.Fourat4 

65.64  a 1.50 a 23.68 a 0.88 a 
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 ما  ممغن 
Magnetized 

water 

 يعير صنف محلي ابي 
Barley cv.Local white 

62.41 ab 0.70 c 10.36 b 0.42 c 

 4يعير صنف فرات 
Barley cv.Fourat4 

65.86  a 1.45 ab 23.00 a 0.86 ab 

 انزيمات الحن ة
Wheat 

enzyme 

 يعير صنف محلي ابي 
Barley cv.Local white 

62.90 ab 0.70 c 11.01 b 0.43 c 

 4يعير صنف فرات 
Barley cv.Fourat4 

61.67 b 1.39 ab 22 34 a 0.84 ab 

 انزيمات اليعير
Barley 

enzyme 

 يعير صنف محلي ابي 
Barley cv.Local white 

62.69 ab 0.70 c 11.35 b 0.42 c 

 4يعير صنف فرات 
Barley cv.Fourat4 

61.95 ab 1.43 ab 23.33 a 0.85 ab 

 %.5عند مستوى احتمال ا رقام التي تحمل الحرف ذاته في العمود ضمن المحصول  ت تلف عن بعضها معنويا 
 The means in each column (within the same crop)followed by the same letter do not differ 

significantly  at Pr.(5 %).      
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ABSTRACT 

The experiment was conducted in growth season 2011-2012 in the green house 

of Agriculture and Forestry College - Mosul University; to study the effects of four 

priming solutions i.e.(tap water, magnetized water, wheat enzyme, and barley enzyme) 

in addition to check treatment (without priming) on two wheat varieties (Cham-6 and 

Dour29) and two barley varieties (Local white and Fourat-4). The results illustrated 

that the priming solutions affect yield traits in wheat, and germination speed and 

growth characters in barley. Wheat varieties differ in emergence% and yield 

characters, while barley varieties differ in growth and yield characters. The second 

order interaction affect most studied characters. General results revealed that seed 

priming with water has a good effect on most growth and yield parameter. 

Keywords: Seed Priming, Wheat, Barley, Growth, Yield. 

Received: 12/8/2012, Accepted: 12/11/2012.         

 المصادر

والنييير.  (. تكنولوجيييا البييذور. دار ابيين األثييير لل باعيية2006أحمييد صييالح وعبييد السييتار أسييمير الرجبييو ) ، لييف
  .968عدد الصفحات . جامعة الموصل

تصيميم و تحليييل التجيارب الزراعييية. دار الكتييب .(2000) ايييع محميود وعبييد العزييز محمييد  لييف    ،اليراوي
     .488عدد الصفحات .جامعة الموصل -لل باعة والنير 

Abbasdokht H.(2010).The effect of hydropriming and halopriming on germinatio   and 

early growth stage of wheat (Triticum aestivum L.). Desert.16: 61- 68. 

Abida P.; I.I. Naqvi ; R. Shah ;and A. Hasnain (2008).Comparative germination of  

barley seeds (Hordeum vulgare) soaked in alkaline media and effects on starch   

mailto:Dr_moh1954@yahoo.com


 مـجـلـــة زراعـــة الــرافـديــن
 2017( 1( العدد )45المجلد )

   ISSN: 2224 - 9796 (Online) 

   ISSN: 1815 - 316 X  (Print) 

Mesopotamia J. of Agric.  

Vol. (45)    No. (1)   2017 

 

254 

and soluble proteins. Journal of Applied Sciences and Environment 
Management. 12(3): 5-9.  

Anonymous (2002). Statistical Analysis System User's Guide.Version 15, Statistical 
Analysis System Institute. Cary, Inc.,North Carolina, U.S.A.. 

Aziza A. ; H.Asgedom ; and M. Becker (2004). Seed priming enhances germination 

and seedling growth of barley under conditions of P and Zn deficiency. Journal 

of Plant Nutrition and Soil Science. 167 (5):237-240. 

Babar I.; S.A. Jatoi ;D. Ahmad; M.S. Masood; and S.U.Siddiqui (2012).Changes in 
germination behavior of wheat seeds exposed to magnetic field and 

magnetically structured water. African Journal of Biotechnology.11(15): 3575-

3582.  

Farooq M. ; A. Wahid ; H. Kadambot ; and M.Siddique (2012).Micronutrient 

application through seed treatments – a review. Journal of Soil Science and 

Plant Nutrition. 12 (1): 125-142.  

Ghana S.; G. William ; and F. Schillinger (2003). Seed priming winter wheat for 

germination, emergence, and yield. Crop Science. 43: 2135-2141.  

Ghazi N.; and Al-Karaki (1998). Response of wheat and barley during germination to 
seed osmopriming at different water potential. Journal of Agronomy and Crop 

Science. 181 (4): 229–235. 

Harris D.; A.K.Pathan ; P.Gothkar ; A.Joshi ;W.Chivasa ;and P.Nyamudeza (2001). 

On-farm using participatory methods to revive and refine a key technology 

Agricultural systems. 69 (1/2):151-164.  

Iqbal M.; Z.U. Haq ; Y. Jamil ; and M.R.Ahmad (2012).Effect of presowing magnetic 

treatment on properties of pea. International Agrophysics. 26:25-31. Irfan A. ; 

S.M.A. Basra ; and A. Iqbal (2005). The effects of seed soaking with plant 

growth regulators on seedling vigor of wheat under salinity stress. Journal of 

Stress Physiology & Biochemistry. 1(1): 6-14. 

Janmohammadi M.; P.M.Dezfuli ; and F.Sharifzadeh (2008).Seed invigoration 

techniques to improve germination and early growth of inbred line of maize 

under salinity and drought stress. General Application of Plant Physiology. 

Special Issue, 34(3-4) 215-226. 

 Joshi, A.K.and B.D.singh (2005). Seed Science and Technology. printed by:express 

Graphics , Delhi-28.No.of pages 237.  

Kant S.; S.S.Pahuja ; and R.K. Pannu (2006).Effect of seed priming on growth and 

phenology of wheat under late-sown conditions. Tropical Science. 44: 9-150.  

Liela Y.; F. Khazaei ; H. Sadeghi ; and S. Sheidaei (2011).Effect of seed priming on 

grain yield and yield components of bread wheat (Triticum aestivum L.).Asian 

Research Publishing Network Journal of Agricultural and Biological Science. 6 

(6): 1-5 

Muhammad A., M.Waqas , K.Nawab, and M.Shahid (2007). Effect of see  priming in 

Zn solutions on chickpea and wheat. African Crop Science Conference 

Proceedings. 8: 237- 240.  

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jac.1998.181.issue-4/issuetoc


 مـجـلـــة زراعـــة الــرافـديــن
 2017( 1( العدد )45المجلد )

   ISSN: 2224 - 9796 (Online) 

   ISSN: 1815 - 316 X  (Print) 

Mesopotamia J. of Agric.  

Vol. (45)    No. (1)   2017 

 

255 

Rashid A.; P.A. Hollington ; D. Harris ; and P.Khan (2006).On-farm seed primin for 

barley on normal, saline and saline-sodic soils in north west frontier province, 

Pakistan European Journal of Agronomy.24: 276 - 281.  

Roohul A.; A.Z. Khan1; S.K. Khalil; and I.H. Khalil (2012). Effect of osmopriming 

sources and moisture stress on wheat. Pakistan Journal Botany.44(3): 867-871. 

Sharifzadeh F. ; H.H. Zolleh ; H.Mohamadi ; and M.Janomohammadi (2006).Study of 

osmotic priming effect on wheat (Triticum aestivum) germination in different 

temperatures and local seed masses. Journal of Agronomy. 5(4): 647- 650.  

Shazma A.; M. Shafi ; J. Bakht ; M.T. jan ; and Y hayat (2011). Effect of salinity and 

seed priming on growth and biochemical parameters of different barely 

genotypes. African Journal of Biotechnology. 10(68): 15278-15286. 

Syed A.S. ; A. moosavi ; and M. sharafizadeh (2012).Effects of seed priming on 

antioxidant activity and germination characteristics of maize seeds under 

different ageing treatment. Research Journal of Seed Science. 5: 51-62.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ascidatabase.com/author.php?author=Syed%20Ata&last=Siadat
http://ascidatabase.com/author.php?author=Amir&last=Moosavi
http://ascidatabase.com/author.php?author=Mehran%20Sharafi&last=Zadeh


 مـجـلـــة زراعـــة الــرافـديــن
 2017( 1( العدد )45المجلد )

   ISSN: 2224 - 9796 (Online) 

   ISSN: 1815 - 316 X  (Print) 

Mesopotamia J. of Agric.  

Vol. (45)    No. (1)   2017 

 

256 

 

 


