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Abstract 

Homogenized healthy seeds of Triticum aestivum L. Abo-Greab-3- 
cultivar were used to study the possibility of using a mixture of two 
protein synthesis inhibitors in Eukaryote and Prokaryote (cycloheximide 
and chloramphenicol) to increase cold and freezing tolerance of wheat. 
The study was designed as 3X3X3 factorial experiment and carried-out 
with three replicates according to randomize complete block design 
(RCBD). The first factor was represented by the temperature which 
comprised 20, 0, and -5 C˚. The second factor was the concentration of 
the antibiotics mixture (cycloheximide: chloramphenicol) which 
comprised 0:0; 50µg/ml : 50µg/ml and 100µg/ml:100 µg/ml. The third 
factor was the treatment period which were 0,12 and 24 hours. 

Low temperatures showed reduction in percentage of germination, 
fresh and dry weights of plant, while an increase in percentage of 
emerged seedlings, leaf area, plant height, no. of leaves/plant and no. of 
tillers/plant were noticed. High concentrations of antibiotics mixture 
showed significant decrease in all studied parameters except in fresh 
weight of plant, while treatment in all studied triates except in dry weight 
of leaf. Most the interactions between the studied factors showed 
significant effects in most studied parameters.               
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  الخالصة

- غريـب  أبو ( صنف Triticum aestivum Lةالحنطاستخدمت في الدراسة حبوب 

يقيـة   حق  الكائنـات   استخدام خليط من مثبطات تصنيع البروتين في       إمكانية بهدف دراسة    )-3

بـرودة  في زيادة تحمل نباتات الحنطـة لل      ) كسيمايدوالكلورامفينكولالسايكلو ه (وبدائية النواة   

 ونفذت بثالث مكررات بحسب     (3X3X3)الدراسة بوصفها تجربة عاملية     صممت  . واألنجماد

ـ      تصميم القطاعات العشوائية   األول درجـات   :  عوامـل  ة الكاملة واشتملت الدراسة على ثالث

 تراكيز من   ة درجة مئوية، العامل الثاني ثالث     -5 وصفر و  20 مستويات   ةالحرارة وكانت بثالث  

 لم\ مايكروغرام   50صفر ،   : صفر: اآلتيةوبالنسب  هكسيمايد والكلورامفينكول   خليط السايكلو 

: ت زمنية شـملت علـى     ا العامل الثالث فكان ثالث فتر     إما،لكل منها مل  \ممايكرو غرا 100و  

  . ساعة24 ، 12 صفر،

والوزن الطري   لإلنبات المئوية   النسبة خفض   إلى المنخفضة الحرارة درجات   أدتلقد  

 الورقةرات البازغه ومساحة     للباد ةالمئوي النسبة زيادة   إلى أدت الكامل في حين     والجاف للنبات 

ـ    أدتكما   .نبات/واالشطاء األوراقد   وعد النباتع  ا وارتف األولى ن خلـيط    التراكيز العالية م

باستثناء الـوزن الطـري للنبـات        كلها   المدروسةصفات   انخفاض ال  إلىالمضادين الحيويين   

صفات المدروسة جميعها    انخفاض ال  إلى أكثر أو ساعة 12 لمدة معاملةال أدتفي حين   .ملالكا

ي بين  تداخالت الثنائية والتداخل الثالث   لقد كانت بعض ال    .األولى للورقةف  باستثناء الوزن الجا  

  .معنوية في معظم الصفاتالعوامل المدروسة 
       

  المراجع ضاستعرا
 لتفادي الخـسائر التـي تـسببها        جياتاالستراتيأعتمد مربو النباتات على العديد من       

. (1) للبـرودة  صناف  ادون الصفر المئوي ولعل من بينها زيادة مقاومة اال        درجات الحرارة م  

 تخلص النباتات من اآلثار السلبية لالنجماد يتم عبر تقليـل العمليـات             أنلقد أكدت الدراسات    

  .(2)غير تراكيب األغشية الخلوي فضال عن تر تجميع المواد المذابة في العصيأواأليضية 

لعل مـن بينهـا      العديد من المركبات لتقليل الفعاليات األيضية في النباتات          استخدمت

 أن إلـى  الدراسات   أحدى أشارتلقد  .  السايكلوهكسيمايد والكلورامفينكول  المضاديين الحيويين 

كما . (3) مئوية -8المعاملة بالسايكلوهكسيمايد ترفع من مقاومة نبات الحنطة لالنجماد وبدرجة          

ألنجمـاد  ل لرفع درجـة تحمـل الحنطـة         (6,5,4)أخرىاستخدمت المادة نفسها في دراسات      

  . درجة مئوية-5وبدرجتي الصفر و

 الكلورامفينكول في محاولة لرفع درجة تحمـل نباتـات          لقد استخدم المضاد الحيوي     

 زيـادة   إمكانيـة  إلىير  مختلفة من بينها الحنطة لالنجماد لكن نتائج كثير من الدراسات ال تش           



   محمد على محمد صادق&غربية هرمز دانيال  

 64

 مـادة   اسـتخدمت ،  (9,8,7)تحمل النباتات لالنجماد عن طريق المعاملة مع الكلورامفينكـول          

 بعد نقع بذورها     مئوية -5اومة نبات الحنطة لالنجماد بدرجة    األثيلين كاليكول بنجاح في رفع مق     

يكـول لزيـادة    كما استخدمت طريقة رش البادرات بمادة األثيلـين كال         .(11,10)بهذه المادة   

  .(12) مئوية-5مقاومة النباتات لالنجماد وبدرجة 

 استخدام خليط من السايكلوهكسيمايد والكلورامفينكول فـي زيـادة          إمكانيةلقد درست   

  .(13) للنباتاتاإلنتاجيةمقاومة نباتات الحنطة لالنجماد وانعكاس ذلك في الصفات 

 سايكلوهكسيمايد والكلورامفينكول ال  استخدام خليط من   إمكانية إلىيهدف البحث الحالي    

في زيادة تحمل نباتات الحنطة لالنجماد وانعكاس ذلك فـي           مختلفةت حرارة   والتعرض لدرجا 

  .رات وعدد من الصفات المظهرية للنباتاتباد البذور وبزوغ الإنبات
  

  مواد وطرائق العمل
ـ (  صـنف Triticum aestivum L في هذه الدراسة حبوب الحنطـة  استخدمت  وأب

 وقـد   نينـوى / والتي تم الحصول عليها من هيئة فحص وتصديق البذور الشمالية          )-3-غريب  

التابع لكليـة التربيـة     كي  البيت السل   في أجريتسة حقلية   ودرا مختبريه ى دراسة عل ضمنتت

وحـسب تـصميم القطاعـات       (3X3X3) عامليةتجربة  وجربت بوصفها    .جامعة الموصل 

تمثل العامل األول بدرجة الحرارة حيـث اشـتملت         .  مكررات العشوائية الكاملة ونفذت بثالث   

 درجة مئوية، وتمثل العامل الثاني      -5، صفر،   20:  ثالثة مستويات  إلى تعريض الحبوب    على

وكـان   )يكـول السايكلوهكسيمايد والكلورامفين (المستخدمين   الحيويين   المضاديينبتركيز خليط   

بينما تمثـل  . مل لكل منهما\ مايكروغرام100مل و \ مايكروغرام 50صفر،:  مستوياتةبثالث

 24 ،   12 ،   0 :أيـضاً  فترات بفترة المعاملة وكان بثالثة      على تعريض الحبوب   العامل الثالث 

 بالمـاء   المـضاديين  مـسحوق    إذابة عن طريق    الحيويين المضاديينتم تحضير خليط    . ساعة

ت متساوية من كل محلول     المقطر بشكل منفرد لتحضير محاليل بتراكيز مضاعفة تم خلط كميا         

تمت معاملة البـذور وغـسلها      . بتركيز مضاعف ليعطي بالنهاية التركيز المطلوب في الخليط       

 20 بين خط وأخـر    حبوب المسافة  10كل خط منها على     على شكل خطوط يحتوي      وزراعتها

كمـا هـو مـذكور فـي الدراسـات           سم   10ذرة وأخرى في نفس الخط       بين ب  والمسافةسم  

 البذور في المختبر وفي بـزوغ       إنباتتم تحديد تأثير المعامالت المختلفة في        .(6,5,4)السابقة

 من الزراعة باسـتخدام     اً يوم 30البادرات في الحقل وكما تم قياس مساحة الورقة األولى بعد           

     .(14) المعادلة
  X 0.905)ملم( العرض X) ملم(الطول ) = 2ملم(مساحة الورقة 

  .  ساعة 48 مئوية لمدة75اف بعد تجفيفها بدرجة تم حساب وزنها الطري والج
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 من الزراعة وقيست طول  يوما60ًالنبات بعد \وكذلك تم قياس طول النبات وعدد األوراق 

  ).الطري والجاف( نبات ووزن النبات الكامل \السالمية األولى وعدد األشطاء 

املية على وفـق     وفق التجارب الع   F عن طريق استخدام اختبار    إحصائياحللت النتائج   

  وقد تبع ذلـك 0.05وقيست معنوية النتائج عند مستوى احتمال (RCBD) التصميم المستخدم

 عند نفس مستوى المعنويـة      لمقارنة بين المتوسطات  ل )15( اختبار دنكن متعدد المدى    استخدام

   .SASوتم التحليل وفق برنامج

  

  النتائج والمناقشة
 0.05  انخفاض معنوي عند مستوى احتمال     ىإل -1-تشير النتائج الموضحة في جدول    

 من الزراعـة وكـذلك      اً يوم 12 البذور في المختبر عند قياسها بعد        إلنباتفي النسبة المئوية    

 24 انخفاض معنوي في النسبة المئوية لبزوغ البادرات في الحقل عند قياسها بعـد               إلىتشير  

 فـي    تغيـر   أقـصى  وقد سجل     من الزراعة نتيجة للتعرض لدرجات الحرارة المختلفة       اًيوم

  لإلنبات السبب في انخفاض النسبة المئوية       إن.  مئوية -5النسبتين بعد التعرض ألنجماد بدرجة      

 اإلنبـات  درجة الحرارة المنخفضة في الفعاليات المصاحبة لعملية         تأثير إلى وما يبد يعود على   

غشية الخلويـة وانفجـار     مثل موت خاليا الجنين وانكماش النواة وانتفاخ العضيات وتمزق األ         

  في درجات الحرارة الواطئـة     DNA انخفاض معدل تصنيع     إلى كما قد يعود     (16) الفجوات

  توضح حصول زيادة في مساحة الورقة األولى عند قياسها بعـد            -1- إن نتائج الجدول   .(17)

حيث حـصلت زيـادة      من الزراعة بعد تعريض البذور لدرجات الحرارة المنخفضة          اً يوم 30

 زيادة مساحة الورقـة     إن.  يوماًِ 30بعد   مئوية والصفر المئوي     20درجة الحرارة   نوية بين   مع

 كرد فعل النخفاض درجـات      يأتياألولى في النباتات المعرضة لدرجات الحرارة الواطئة قد         

لتعويض النقص الحاصل فـي عمليـة         زيادة مساحة الورقة   إلىالحرارة وذلك قد يميل النبات      

 الزيادة في مساحة الورقة األولـى بعـد         إن .النخفاض درجات الحرارة  نتيجة  البناء الضوئي   

رة المنخفضة رافقتها زيادة غير معنوية في الوزنين الطري والجـاف           االتعرض لدرجات الحر  

تمال نمو الورقة    وقد يكون السبب هو اك     ،اً من الزراعة  يوم 60  بعد للورقة األولى عند قياسهما   

  .عة من الزرايوماً 60  بعد

 للنسبة المئوية إلنبات البذور في المختبر       اعنوي م اًانخفاضتوضح   -1-أن نتائج الجدول  

 من الزراعة على التوالي بعـد  اً يوم12  و  24أو بزوغ البادرات في الحقل عند قياسهما بعد 

 انخفـاض فـي     أقصى وكان   الحيويين المضاديينمعاملة البذور بالتراكيز المختلفة من خليط       

 انخفـاض   نإ .ينالمضاديمل من كال    \ مايكروغرام 100 ي البذور المعرضة للتركيز   النسب ف 

 أمـا  السايكلوهكـسيمايد    تـأثير  إلـى  والبزوغ يعود بالدرجة األساس      لإلنباتالنسب المئوية   
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 السايكلوهكسيمايد يثـبط عمليـة تـصنيع        أن إذ أو معدوماً   ضعيفاً أثرهيبدو  فالكلورامفينكول  

عنها جينات نووية في حين يعمل الكلورامفينكول علـى          ولةوالمسالنواة  البروتينات في حقيقة    

المايتوكونـدريا  (ية النواة وبعض عضيات حقيقية النواة   ئتثبيط عملية تصنيع البروتينات في بدا     

 دراسـات   أنكمـا    . هذه الحقيقـة   إلى )20،  19 ( من الدراسات  د عد أشارلقد  ). والبالستيدات

 الخلوي األمر الـذي     االنقسام السايكلوهكسيمايد في عملية     أثيرت إلى تأشار )21،  20 (أخرى

 فـي عرقلـة      اليسهم بدور  انه   إلى (9) أشارت الكلورامفينكول فقد    أما اإلنباتيعرقل عملية   

  يوماً 30 عند قياسها بعدلقد انخفضت مساحة الورقة األولى معنوياً. عملية اإلنبات في الحنطة

    لقد الحظ  .التركيز المستخدم  مع زيادة    الحيويين المضاديينخليط  من الزراعة بعد المعاملة مع      

خفاض مساحة الورقة األولى في الحنطة بشكل معنوي عند المعاملة بالسايكلوهكسيمايد ان  (5)

 مساحة الورقة األولى للحنطـة بـشكل معنـوي بعـد            تأثر عدم   إلى (9) أشارت كما   ،لمفرده

 أن مـن   تؤكد ما تم ذكره سابقاًَ    أعاله في   إليهالحقائق المشار    ا إن. المعاملة مع الكلورامفينكول  

إن تـأثير   .  الكلورامفينكول إلى فعل السايكلوهكسيمايد وليس     إلىالتأثير يعود بالدرجة األساس     

سيمايد في تثبيط عملية تصنيع البروتينات بشكل عام واألنزيمات الالزمـة لعمليـة             كالسايكلوه

 فـي    أثراً (22,21) الخلوي االنقسام وكذلك في عملية     (20,19) الخلوي بشكل خاص     االنقسام

قـد انخفـض    ل. الحيويبهذا المضاد   خفض مساحة الورقة األولى لنبات الحنطة بعد المعاملة         

 بشكل معنـوي     الحيويين المضاديين في النباتات المعاملة بخليط      الوزن الطري للورقة األولى   

 في حـين كانـت      ،منهما في التراكيز العالية     اً من الزراعة خصوص   اً يوم 60عند قياسها بعد    

 إن.  الحيـويين   المضاديينالتغيرات في الوزن الجاف للورقة األولى غير معنوية نتيجة لخلط           

قد يرجع بسبب تـأثير  الحيويين  انخفاض الوزن الطري للورقة األولى بعد التعرض للمضادين  

  .(23,19)تالسايكلوهسيمايد بشكل خاص في عملية تصنيع البروتينا

 معنوي عند   انخفاض تشير إلى إن مدد المعاملة المختلفة أدت إلى          -1-إن نتائج الجدول  

 من  الزراعة وفي نـسبة       اً يوم 12 بعدبته   في النسبة المئوية للبذور النا     0.05 مستوى احتمال 

املـة   مدد المعأثرتبزيادة مدة المعاملة كما      ك وذل الزراعة من   اًيوم 24 البادرات البازغة بعد  

 مـن الزراعـة     اً يوم 30 المختلفة في خفض معنوي في مساحة الورقة األولى عند قياسها بعد          

 12 مثلما انخفض الوزن الطري للورقة األولى بشكل معنوي بين النباتات المعرضـة لمـدة             

 أخرى ساعة من جهة     24  المعرضة لمدة  أوساعة من جهة والنباتات غير المعرضة للمعاملة        

  . باختالف مدد المعاملةف للورقة األولى فلم يتغير معنوياً الوزن الجاأما

 التداخل بـين عـاملي درجـة        تأثير أن إلى تشير   -2-إن النتائج الموضحة في جدول    

 خفض  إلى أدى البذور في المختبر     إلنباتالحرارة وتركيز خليط المضاديين في النسبة المئوية        

 وكـذلك   مع جميع التراكيز مئوية-5رجة بعد التعرض لدنسبة اإلنبات بشكل معنوي خصوصاً    
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كان تأثير التداخل بين عاملي درجة الحرارة وتركيز المضاديين في النسبة المئوية للبـادرات              

إن مـساحة   .  خفض النسبة المئوية للبادرات البازغة     إلىوجودهما معاً    أدى إذ البازغة معنوياً 

 فـي درجـات الحـرارة       كل معنوي  بش  من الزراعة قد انخفضت    يوماً 30الورقة األولى بعد    

مل مقارنة مع درجات الحرارة نفسها عند \ممايكرو غرا  50  و 100الثالثة وعند التركيزين 

 وكذلك أثر التداخل بين عاملي درجة الحرارة والتركيز بـشكل معنـوي فـي               ، صفر التركيز

  .ا الجاف في وزنهلكن تأثير التداخل لم يكن معنوياًخفض الوزن الطري للورقة األولى 

 تفوقت فترة المعاملة صـفر      أما التداخل بين عاملي درجة الحرارة وفترة المعاملة فقد        

مـن النـسبة    بشكل معنوي في كـل  ساعة عند درجة الحرارة نفسها  12 , 24على فترتين 

ـ  30 الورقة األولى بعد  المئوية للبذور النابتة والنسبة المئوية للبادرات البازغة ومساحة           اً يوم

لزراعة والوزن الطري للورقة األولى في حين لم يؤثر التداخل بـين هـذين العـاملين                من ا 

  .الوزن الجاف للورقة األولىفي  معنوياً

 توضح وجود تأثير معنوي للتداخل بين عاملي تركيـز الخلـيط            -2-إن نتائج الجدول  

زراعـة والنـسبة     مـن ال   اً يوم 12 ومدة المعاملة في كل من النسبة المئوية للبذور النابتة بعد         

مـن  اً  يوم 30 بعد من الزراعة ومساحة الورقة األولى       اًيوم 24 المئوية للبادرات البازغة بعد   

  .الزراعة ووزنها الطري في حين لم يتأثر وزنها الجاف بشكل معنوي

تركيـز   X درجة الحرارة ( توضح التداخل بين العوامل الثالثة       -3-إن نتائج الجدول    

أقل انخفاض قد حـصل     في الصفات المدروسة إذ يبدو من النتائج إن         ) ةمدة المعامل  X الخليط

 النـسبة المئويـة     ساعة من المعاملة في صفة     24 بعد   100 والتركيز   -5عند درجة الحرارة    

 انخفاض في النسبة المئوية للبادرات البازغـة        أعلىفي حين حصل    إلنبات البذور في المختبر     

كما . ساعة من المعاملة   12بعد  مل  \ممايكرو غرا  100  وعند التركيز  ºم20عند درجة حرارة    

ـ  30  في مساحة الورقة األولى عند قياسها بعـد        داخل بين العوامل الثالثة معنوياً    كان الت   اًيوم

 المعـامالت   وفي الوزن الطري للورقة األولى ووزنها الجاف على الرغم من محدودية عـدد            

  .ن الطري للورقة األولىالوز  فيما يخصذات الفروقات المعنوية خصوصاً

 مـن   اًيوم 60  بعد 0.05 معنوي عند مستوى احتمال       النبات بشكل  ارتفاعلقد انخفض   

صـفر   درجة ل مئوية بالمقارنة مع النباتات المعرضة    -5الزراعة في النباتات المعرضة لدرجة    

 جاء  مئوية-5إن انخفاض طول النبات بعد االنجماد بدرجة     -4-مئوية كما يبدو ذلك من الجدول     

 عرقلـة   إلى (18)أشار كما   (24) الخلوي   االنقسامبسبب تأثير درجات الحرارة المنخفضة في       

نمو الذرة الصفراء وتقزم النباتات بسبب انخفاض درجات الحرارة في حين ذكرت دراسـات              

شتوية النامية بدرجات الحرارة المنخفضة تمتاز      ال إن نباتات الحنطة     (26) وكذلك   (25)أخرى

-وفي الوقت نفسه فأن نتائج الجدول     . ا بالمقارنة مع النباتات النامية في بيئة دافئة       بصغر حجمه 
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 النباتات المعرضة لـدرجات      في نبات\ حصول زيادة معنوية في عدد األوراق      إلىتشير    -4

 إنويبـدو    ºم20 لدرجة حـرارة  الحرارة الواطئة بالمقارنة مع عددها في النباتات المعرضة         

 زيـادة عمليـة البنـاء        من نبات يأتي وسيلة تستطيع من خاللها النباتات      \زيادة عدد األوراق    

  .الضوئي لحاجتها للغذاء ولتعويض عرقلة النمو التي سببتها درجات الحرارة المنخفضة

 في طول السالمية األولى كما يبدو       د اختالفاً معنوياً  لدرجات االنجما لم يسبب التعرض    

 نبات في النباتات المعرضة لدرجة الصفر المئـوي        \اء عدد األشط  أن إال   -4-من الجدول  ذلك

 سببتلقد   .ºم20 مع درجة    مقارنة 0.05  ازداد بشكل معنوي عند مستوى احتمال       مئوية -5و

 في كل من الوزن الطري      0.05 عند مستوى احتمال     عنوياًمانخفاضاً    مئوية -5  الحرارة درجة

 إلى يعود   االنخفاض سبب هذا    أن ويبدو   ات مقارنة مع بقية الدرج    والوزن الجاف للنبات الكامل   

  .تأثير اإلنجماد في الفعاليات الحيوية للنباتات ومنها عملية البناء الضوئي

 في ارتفاع   0.05 معنوي عند مستوى احتمال      انخفاض تشير إلى    -4-إن نتائج الجدول  

 مقارنة مع   50و 100 في التركيزين  نبات وطول السالمية األولى      \النباتات وفي عدد األوراق     

في تثبيط عملية تـصنيع       المضادين الحيويين  تأثير السبب في ذلك هو      إن ويبدو   معاملة الصفر 

وعلى الرغم من   . (22,21) االنقسام وتأثير السايكلوهكسيمايد في عملية      (20,19) البروتينات

عـد   ب 0.05د زيادة معنوية عند مستوى احتمـال      ذلك فأن الوزن الطري للنبات الكامل قد أزدا       

أن السبب فـي ذلـك    ويبدو مل\ممايكرو غرا100حيويين بتركيز   ال المضاديينالمعاملة بخليط   

 حصول انخفاض قليـل     إلىتشير  ن نتائج الجدول    إيأتي بسبب زيادة تجمع الماء في الخاليا إذ         

 وهذا يدل على     الحيويين المضاديينغير معنوي في الوزن الجاف للنباتات بعد التعرض لخليط          

  . عن زيادة كمية الماء فقط الزيادة في الوزن الطري ناتجإنإذ مع المادة الصلبة عدم تج

 فـي   0.05  انخفاض معنوي عن مستوى احتمـال      إلىلقد أدت مدد المعاملة المختلفة      

وفـي الـوزنين     نبات\نبات، طول السالمية األولى، عدد األشطاء     \ارتفاع النبات، عدد األوراق   

 في كـل هـذه      االنخفاض وان   -4- كما يظهر من نتائج الجدول     الطري والجاف للنبات الكامل   

الصفات يزداد بزيادة مدة المعاملة وهو أمر طبيعي ناتج من طول فترة التعـرض لالنجمـاد                

  .ويين الحيالمضاديينو

 تركيز المضاد بشكل معنـوي عنـد مـستوى    Χ لقد اثر التداخل بين درجة الحرارة  

 معاملة في ارتفاع النبات وطول الـسالمية        أفضلالمدروسة وكانت   في الصفات     0.05احتمال

مـايكرو   مئوية وتركيـز صـفر       20 األولى والوزن الجاف للنبات الكامل عند درجة حرارة       

مئويـة  20 وزن طـري للنبـات الكامـل عنـد درجـة             أفـضل مل في حـين كـان       \مغرا

نبـات  \ وعدد األشـطاء   نبات\األوراق معاملة في عدد     أفضلمل أما   \ممايكرو غرا 100وتركيز

 نتائج  أنكما  ). 5جدول(مل  \ممايكرو غرا ر  ففكانت عند درجة حرارة صفر مئوي وتركيز ص       
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 فترة المعاملة والتي    Χ  المعنوي للتداخل بين عاملي درجة الحرارة      التأثيرالجدول نفسه توضح    

كان عنـد    معاملة في ارتفاع النبات ووزن النبات الكامل الطري والجاف           أفضل أن إلىتشير  

نبـات  \ معاملة في عـدد األوراق     أفضل بينما كانت     صفر ساعة  مئوية لمدة  20رة  ادرجة حر 

نبات في درجة الصفر المئوي عند فترة المعاملة صفر         \وطول السالمية األولى وعدد األشطاء    

 توضـح   -5-فترة المعاملة فان نتائج الجدول       X أما التداخل بين عاملي تركيز الخليط     . ساعة

مل لمدة صفر ساعة فـي صـفة طـول          \ممايكرو غرا 50 معاملة كانت عند تركيز      لأفض أن

نبات والوزن  \نبات وعدد األشطاء  \ في صفات ارتفاع النبات وعدد األوراق      إماالسالمية األولى   

  . مل لمدة صفر ساعة\ ممايكرو غرا100الطري والجاف للنبات الكامل فكانت عند تركيز 

) مـدة المعاملـة   Xتركيـز الخلـيط   Xدرجة الحرارة   (ثة  إن التداخل بين العوامل الثال    

 60 اقل معاملة في ارتفاع النبات وعدد األوراق بعـد           أن إلى يشير   -6- في جدول    والموضح

مئويـة وتركيـز     20يوماً وطول السالمية األولى وعدد األشطاء قد ظهر عند درجة حرارة            

 نتيجة    معاملة   أفضل إنفي حين   ساعة من المعاملة     24 مل وبعد \ ممايكرو غرا  100 الخليط

 مئوية  -5التداخل بين العوامل الثالثة ظهرت في صفة وزن النبات الطري عند درجة الحرارة              

 وزن جاف للنبات    أفضلوقد ظهر   . مل وعند الزمن صفر   \ممايكرو غرا  100 وتركيز الخليط 

خلـيط  الكامل عند درجة حرارة صفر مئوي ومدة المعاملة صـفر سـاعة عنـد تركيـز ال                

  .مل\ممايكرو غرا100
  

  -1-جدول

وفترات التعرض في النسبة ) الكلورامفينكول+كلوهكسيمايد السا ي(درجات الحرارة وتراكيز خليط تأثير 

  المئوية إلنبات وبزوغ البذور ومساحة الورقة األولى ووزنها الطري والجاف
  وزن الورقة األولى

  )˚م( درجة الحرارة  )غرام( يوم 60بعد
  النسبة المئوية

  يوم(12)لإلنبات 

  يةالنسبة المئو

 يوم(24)للبزوغ

  مساحة الورقة

  بعد) ²ملم(األولى

  الجاف  الطري  يوم30
20 91.84   a 64.10   b 155.43 b 1.13 a 0.74 a 
0 90.60   a 75.35   a 180.31 a 1.42 a 0.90 a 
5- 74.38   b 71.65   a 174.77 ab 1.32 a 0.84 a 

  )مل\ ممايكرو غرا( ليطتركيز الخ
 

  
0+0 95.48   a 91.10   a 219.33 a 1.63 a 0.88 a 

50+50 85.64   b 63.35   b 158.70 b 1.26 ab 0.96 a 
100+100 74.88   c 56.65   c 137.11 c 0.98 b 0.65 a 

   )ساعة( مدة المعاملة
  

0 94.96   a 92.80   a 222.68 a 1.68 a 0.87 a 
12 84.52   b 60.00   b 154.36 b 1.00 b 0.70 a 
24 76.52   c 58.35   b 138.74 b 1.20 ab 0.93 a 

   حسب اختبار دنكن0.05األحرف المتشابهة تعني عدم وجود فروقات معنوية عند مستوى احتمال   
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  -2-جدول

تركيز (وبين ) فترة المعاملةXدرجة الحرارة ( وبين) تركيز الخليطXدرجة الحرارة(تأثير التداخل بين 

في النسبة المئوية إلنبات وبزوغ البذور ومساحة الورقة األولى ووزنها الطري ) فترة المعاملةXالخليط

  .والجاف
  

  زن الورقة األولىو

  )غرام( يوم 60بعد
درجة 

  الحرارة

  )˚م(

  تركيز الخليط

 مل\مايكروغم

النسبة 

  المئوية

  لإلنبات

   يوم(12)

النسبة 

  المئوية

  للبزوغ

   يوم(24)

مساحة الورقة 

  )²ملم(األولى

  الجاف  الطري  يوم30

0 95.78  a 93.35  a 234.88 a 1.42 ab 0.78 a 
50 90.66   a55.55 bc 135.95 cd 1.16 ab 0.80 a 20 
100 86.66 ab43.35 c 108.71 d 0.82 b 0.66 a 
0 96.66  a 91.65 a 229.04 a 1.87 a 1.08 a 
50 90.88   a67.20 b 160.44 c 1.22 ab 0.92 a 0 
100 84.22 ab67.20 b 155.52 c 1.17 ab 0.70 a 
0 94.00   a  88.35 a 200.69 ab 1.59 ab 0.78 a 
50 75.34   b67.20 b 175.70 bc 1.42 ab 1.17 a 5- 
100 53.78   c59.45 bc 149.72 cd 0.95 ab 0.59 a 

درجة 

 )˚م(الحرارة 
  ةفترة المعامل

    )ساعة(
0 94.88   a93.90 a 224.35 a 1.61 ab 0.97 a 
12 93.12   a51.65 cd 141.18 bc 1.05 ab 0.67 a 20 
24 85.12 ab46.65 d 111.06 c 0.73 b 0.60 a 
0 95.12   a90.00  a 225.02 a 1.91 a 1.00 a 
12 86.66   a73.90  b 166.35 b 1.16 ab 0.84 a 0 
24 90.00   a62.20bcd 157.69 bc 1.18 ab 0.86 a 
0 94.88   a94.45  a 217.99 a 1.50 ab 0.63 a 
12 73.78   b54.45  cd 155.60 bc 1.11 ab 0.58 a 5- 
24 54.44   c66.10  bc 154.07 bc 1.35 ab 1.32 a 

  تركيز الخليط

 مل\مابكروغم
  فترة المعاملة

    )ساعة(
0 95.12   a92.80   a 225.02 a 1.53abc 0.77 a 
12 97.34   a91.10   a 232.59 a 1.37 a-d 0.87 a 

  
0 

 24 94.00   a89.45   a 206.88 a 1.98 a 1.00 a 
0 94.88   a91.10   a 216.98 a 1.78 ab 0.90 a 
12 88.66   a50.00   b 134.66 b 1.02bcd 0.70 a 50 
24 73.34   b48.90   bc 126.24 bc 0.99bcd 1.78 a  
0 94.88   a94.45   a  225.25 a 1.72 ab 0.93 a 
12 67.56   b38.90   bc 104.24 c 0.60 d 0.52 a 

  
100  
 24 62.22   b36.65   c 98.12 c 0.62 cd 0.49 a 
      

  بار دنكن حسب اخت0.05  األحرف المتشابهة تعني عدم وجود فروقات معنوية عند مستوى احتمال 
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  -3-جدول 

وفترات التعرض لهما ) الكلورامفينكول+ السايكلوهكسيمايد(تأثير التداخل بين درجات الحرارة وتراكيز خليط

  .في النسبة المئوية إلنبات وبزوغ البذور ومساحة الورقة األولى ووزنها الطري والجاف
  

  وزن الورقة األولى

  )غرام (يوم60بعد 
  درجة

  الحرارة

  )˚م(

  تركيز الخليط

  مل\مايكروغم

فترة 

  المعاملة

  )اعةس(

النسبة المئوية 

  يوم(12)إلنبات

النسبة 

المئوية 

  للبزوغ

  يوم(24)

  مساحة الورقة األولى

  بعد) 2ملم(

  لجافا  الطري  يوم30

0  95.43 ab 91.65 a 229.04abc 0.80 ab 0.63 b 
12 98.00 a 95.00 a 256.77 a 1.28 ab 0.80 b 0  
24 94.00 ab 93.35 a 207.15 bc 2.17 a 0.90 ab 
0 94.66 ab 93.35 a 224.22abc 2.35 a 1.10 ab 
12 90.66 ab 36.65 de 109.18 efg 0.63 ab 0.80 b 

 
50 
  24 86.66 ab 31.65 ef 95.13 fgh 0.49 ab 0.50 b 

0 94.66 ab 96.65  a 225.60abc 1.69 ab 1.17 ab 
12 90.66 ab 18.35 fg 76.78 gh 0.27 b 0.40 b 

20 

 
100  
  24 74.66 ab 15.00  g 59.01 h 0.50 ab 0.40 b 

0 95.34 ab 91.65  a 228.69abc 2.25 a 1.00 ab 
12 97.34 a 95.00  a 234.54 ab 1.54 ab 1.13 ab 

  
0 
  24 97.34 a 88.35  a 223.88abc 1.83 ab 1.10 ab 

0 94.66 ab 85.00  a 220.57abc 1.53 ab 1.03 ab 
12 87.34 abc 65.00  b 143.08 de 1.02 ab 0.77 b   

50 24 90.66 ab 51.65bcd129.23ef 1.11 ab 0.97 ab 
0 95.34 ab 93.35   a 231.79abc 1.98 ab 0.97 ab 
12 75.34cd 61.65  bc125.71 ef 0.91 ab 0.63 b 

0 

  
100 
  24 82.00 bcd 46.65cde124.08 ef 0.62 ab 0.50 b 

0 94.66  ab 95.00  a 216.31abc 1.53 ab 0.67 b 
12 96.66 a 83.35  a 202.25 bc 1.30 ab 0.67 b 

  
0 
  24 90.66  ab 86.65  a 184.31  cd 1.94 ab 1.00 ab 

0 95.34 ab  95.00  a 212.54 ab 1.47 ab 0.57 b 
12 88.00 ab 43.35 de 148.56 de 1.41 ab 0.53 b 50 
24 42.66 e 63.35 bc 157.69 de 1.37 ab 2.40 a 
0 94.66 ab 93.35  a 219.06abc 1.50 ab 0.67 b 
12 36.66 ef 36.65  de117.32efg 0.61 ab 0.53 b 

5- 

  
100 
  24 30.00 f 48.35b-e127.33 ef 0.74 ab 0.57 b 

  

   حسب اختبار دنكن0.05د فروقات معنوية عند مستوى احتمال  األحرف المتشابهة تعني عدم وجو
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  -4-جدول

 النبات، ارتفاعوفترات التعرض في  )الكلورامفينكول+السايكلوهكسيمايد( تأثير درجات الحرارة وتراكيز خليط

 من اًيوم 60 نبات ووزن النبات الطري والجاف بعد\نبات، طول السالمية األولى، عدد األشطاء\عدد األوراق

  الزراعة
  

  وزن النبات الكامل بعد

  )غرام ( يوم60
درجة 

  )˚م(الحرارة

 ارتفاع

 )سم (النبات

  يوم60بعد

عدد 

 نبات\األوراق

  يوم 60بعد

طول 

السالمية 

 )سم(األولى 

عدد 

 نبات\األشطاء
  الجاف  الطري

20 17.72 b 5.79 b 2.44 a 2.10 b 4.31 a 1.24 a 
0  19.06 a 6.82 a 2.56 a 2.57 a 3.99 a 1.40 a 
5- 17.96 b 6.25 ab 2.45 a 2.40 a 3.03 b 0.79 b 

  تركيز الخليط

  )مل\مايكروغرام(
 

  
0 21.12 a 6.90 a 2.71 a 2.46 a 3.48 b 1.27 a 
50 17.28 b 6.10 b 2.49 b 2.32 a 3.32 b 1.08 a 
100 16.34 c 5.85 b 2.25 c 2.28 a 4.52 a 1.09 a 

  مدة المعاملة

  )ساعة(
  

  
0 22.30 a 7.66 a 2.80 a 2.83 a 5.96 a 1.66 a 
12 16.44 b 5.65 b 2.40 b 2.14 b 2.54 b 0.93 b 
24 16.00 b 5.54 b 2.25 b 2.10 b 2.82 b 0.85 b 

  
   حسب اختبار دنكن0.05األحرف المتشابهة تعني عدم وجود فروقات معنوية عند مستوى احتمال 
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  -5-ول جد

تركيز ( وبين )فترة المعاملةXدرجة الحرارة( وبين) تركيز الخليطXدرجة الحرارة(تأثير التداخل بين 

نبات ووزن \عدد األشطاء نبات،طول السالمية األولى،\عدد األوراق  النبات،ارتفاعفي  )فترة المعاملةXالخليط

  . من الزراعةاًيوم 60النبات الطري والجاف بعد 
  

  وزن النبات الكامل 

  )غرام (يوم 60بعد 
  درجة

  رة الحرا

  )˚م(

  تركيز

   الخليط

  مل\مايكروغرام

   النباتارتفاع

  يوم 60 بعد 

  )سم(

عدد 

  نبات\األوراق

  يوم 60بعد

طول 

السالمية 

  األولى

  )سم(

عدد 

  نبات\األشطاء
  الجاف  الطري

0 22.31 a 6.52 abc2.77 a 2.21 ab 3.88ab 1.43 a 
50 16.29 cd5.71 bc 2.37 abc2.13 ab 3.50ab 1.22 ab 20 
100 14.55 d 5.15 c 2.18 c 1.95 b 5.53 a 1.06 ab 
0 21.66 a 7.45 a 2.73 a 2.63 a 3.96ab 1.38 a 
50 17.84 bc6.59 abc2.74 a 2.52 ab 3.52ab 1.42 a 0 
100 17.68 bc6.41 abc2.23 bc 2.55 ab 4.48ab 1.41 a 
0 19.39 b 6.74 ab 2.64 ab 2.54 ab 2.60 b 0.99 ab 
50 17.72 bc6.00 abc2.35 abc2.32 ab 2.94 b 0.59 b 5- 
100 16.77 cd5.99 abc2.35 abc2.35 ab 3.55ab 0.80 ab 

  درجة 

  الحرارة

  )˚م(

  فترة المعاملة

  )ساعة(

0 22.90 a 7.44 ab 2.81 a 2.67 ab 7.62 a 2.04 a 
12 15.74 bc5.16 cd 2.38 bc 1.89 cd 2.24 d 1.02 c 20 
24 14.51 c 4.77 d 2.13 c 1.74 d 3.06cd 0.66 c 
0 22.46 a 8.09 a 2.87 a 3.12 a 5.53ab 1.80 ab 
12 17.70 b 6.25 bc 2.48 abc2.32 bc 3.19cd 1.11 bc 0 
24 17.02 bc6.10 bcd2.34 bc 2.27 bcd3.24cd 1.30 bc 
0 21.55 a 7.45 ab 2.72 ab 2.70 ab 4.75bc 1.14 bc 
12 15.87 bc5.54 cd 2.33 bc 2.20 bcd2.18 d 0.65 c 5- 
24 16.47 bc5.75 cd 2.28 c 2.31 bcd2.17 d 0.60 c 

  تركيز

   الخليط

مل\ممايكروغ

  فترة المعاملة

 )ساعة(

 

0 22.16 a 6.90 b 2.81 ab 2.48 bc 3.03cd 1.21 bcd
12 21.14 ab7.08 b 2.65 ab 2.43 bc 3.79 c 1.31 bc  

0 
24 20.06 b 6.72 b 2.67 ab 2.47 bc 3.63cd 1.29 bc 
0 22.15 a 7.77 ab 2.91 a 2.79 ab 5.73 b 1.71 ab 
12 15.13 c 5.46 c 2.46 b 2.19 cd 1.89 d 0.91 cd 50 
24 14.57 cd5.07 c 2.08 c 1.99 cd 2.34cd 0.61 cd 
0 22.59 a 8.31 a 2.69 ab 3.22 a 9.14 a 2.05 a 
12 13.04 d 4.41 c 2.07 c 1.78 d 1.93 d 0.55 d 100 
24 13.37 cd4.84 c 2.00 c 1.85 d 2.50cd 0.67 cd 

  

   حسب اختبار دنكن0.05   األحرف المتشابهة تعني عدم وجود فروقات معنوية عند مستوى احتمال 
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   -6-جدول

وفترات التعرض لهما  )الكلورامفينكول+كسيمايدالسايكلوه( ت الحرارة وتراكيز خليطين درجاتأثير التداخل ب

النبات ووزن النبات الطري \عدد األشطاء   النبات،طول السالمية األولى،\عدد األوراق  النبات،ارتفاعفي 

  . من الزراعةاًيوم 60 والجاف بعد
  

  وزن النبات الكامل

  )غرام ( يوم60بعد 

  درجة

  الحرارة

  )˚م(

  تركيز

  الخليط

 مل\ممايكروغ

  مدة

  المعاملة

  )ساعة(

   النباتارتفاع

   يوم60بعد 

  )سم(

عدد 

  نبات\األوراق

   يوم60بعد

طول السالمية 

  )سم (األولى 

عدد 

  نبات\األشطاء
  الجاف  الطري

0 22.94a 6.29 a-f 2.59 a-i 2.15 c-f 2.68 e-i 1.46 a-d 
12 22.57a 6.76 a-e 2.92 a-d 2.25 b-f 3.96 e-i 1.47 a-d 0 
24 21.42ab 6.51 a-f 2.79 a-f 2.23 b-f 5.01 cde1.37 a-d 
0 22.52a 7.67 a-d 3.00 abc 2.64 a-d 7.17 bc 2.04 abc
12 14.04efg5.15 efg 2.21 d-j 2.03 c-f 1.16 i 1.33 a-d 50 
24 12.32 gh4.30 fg 1.88 ij 1.70 def 2.17 f-i 0.30 d 
0 23.23 a 8.37 ab 2.84 a-e 3.21 ab 13.00 a 2.61 a 
12 10.62 hi 3.59 g 2.00 g-j 1.37 ef 1.60 hi 0.27 d 

20 

100 
24 9.81 i 3.50 g 1.72 j 1.28 f 2.00 ghi0.30 d 

  
0 22.77 a 7.29a-e  2.81 a-e 2.66 a-d 4.02 e-h1.02 bcd
12 21.19 ab7.62 a-d 2.66 a-h 2.66 a-d 4.41 d-g1.52 a-d 0 
24 21.00 ab7.44 a-e 2.71 a-g 2.59 a-d 3.46 e-i 1.61 a-d 
0 22.21 ab8.40 ab 3.07 a 3.18 ab 4.92 c-f 2.13 ab 
12 16.15 de5.93 c-f 2.86 a-d 2.23 b-f 3.10 e-i 1.07 bcd 50 
24 15.15def5.45 d-g 2.29 b-j 2.17 c-f 2.54 e-i 1.07 bcd
0 22.41 ab8.59 a 2.74 a-g 3.51 a 7.64 b 2.24 ab 
12 15.76 de5.21 efg 1.92 hij 2.08 c-f 2.06 ghi0.75 cd 

  

  

  

  

  
0 
  

  

  

100 
24 

14.89efg5.43 d-g 2.03 f-j 2.05 c-f 3.74 e-i 1.23 bcd

  
0 20.78 ab7.12 a-e 3.04 ab  2.62 a-d 2.38 e-i 1.15 bcd
12 19.65 bc6.87 a-e 2.37 a-j 2.39 bcd3.02 e-i 0.95 bcd 0 
24 17.56 cd6.22 b-f 2.50 a-i 2.60 a-d 2.42 e-i 0.88 bcd
0 21.72 ab7.25 a-e 2.64 a-i 2.56 a-d 5.09 cde0.95 bcd
12 15.20def5.30efg 2.33 a-j 0.23 b-e 1.41 hi 0.35 d 50 
24 16.24 de5.46 d-g 2.08 e-j 2.10 c-f 2.33 e-i 0.49 d 
0 22.14 ab7.96abc 2.49 a-i 2.94 abc6.78 bcd1.31 a-d 
12 12.75fgh4.44 fg 2.30 a-j 1.90 def 2.13 ghi0.64 d 

5- 

100  
24 15.42def5.58 d-g 2.25 c-j 2.22 b-f 1.76 ghi0.47 d 

  

   حسب اختبار دنكن0.05د فروقات معنوية عند مستوى احتمال    األحرف المتشابهة تعني عدم وجو
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