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 -:الملخص

وبالرغم من  .نبات البذور ونمو النبات خاصة في المناطق الجافة وشبة الجافةإعلى  الملوحة العالية والجفاف مشكلة بيئية مشتركة تؤثر ُتعتبر
 إنبات صفاتتقييم تأثير الملوحة على  هدففذت تجربة مختبرية بنُ لذا و نبات ونمو البادرات ال انه حساس في مرحلة اإلإتحمل السمسم للجفاف 

,  57,   00,   00,  0)نترول لى الكُ إباإلضافة  ربعة تراكيز من كلوريد الصوديومأعلى  التجربة شتملت.إبيض(حمر واألأل)اصنفين من السمسم
الوزن , نبات , طول الجذير , طول الريشة نسبة اإلكل من معنويا    تخفض تركيزالصويومن زيادة أظهرت النتائج المتحصل عليها أ.ملي مولر( 00

كلوريد صوديوم حيث كانت القيم المتحصل عليها  ملي مولر 00تركيز ُحصل على أقل متوسط للصفات المدروسة عند وقد, الرطب والوزن الجاف
 ملجم 0.0و  7.5سم ( , الوزن الرطب ) 0.0و 0.7( , طول الريشة ) سم0.0و  0.7)طول الجذير , (  %0.5و 7.7) نبات اإلنسبة كالتالى: 

 .ملجم( 0.0و  0.0( والوزن الجاف )
 

 -المقدمة :
نبات ونمو البادرات النامية في الوسط الملحي. و هي أحد أهم األسباب إعيق تلعب الملوحة دورا  كبيرا  في نقص الماء المتاح للنبات مما يُ     

راضي الزراعية  تؤدي الى سرعة تملح األماء الرى .فزيادة ملوحة Bartels and Sunkar, 2005لتي تحد من اإلنتاج الزراعي إالرئيسية 
إنخفضت إنتاجية حيث %00نسبة األراضي الزراعية الصالحة  للزراعة والتي أصبحت متملحة ب   Wu et. al, 2011قدر  وقد. وجفافها

إلى التأثير السلبي للملوحة على الصفات الفسيولوجية والحيوية للمحاصيل  kumaret. al,2003. وأشار %70المحاصيل الزراعية بها الى 
ضعف صفات النمو بسبب تراكم تركيزات عالية من عيق إنبات البذور ويُ لح التربة يُ أن تم Munns,2002المزروعة في األراضي الملحية. وأكد 

صارية للخاليا النباتية مما يعيق نشاط العمليات الحيوية  وأهمها عملية التمثيل الضوئي .كما الصوديوم والكلوريد و االيونات في الفجوات العُ 
أن الضرر الحيوي للملوحة على إنبات ونمو البادرات يتوقف على التركيز  et. al,Bannayan 2011و  et. al,Pandey  2001أوضح 
Almansouri أن جميع مراحل نمو البادرات تتأثر سلبا  باإلجهاد الملحي . وأشار    et. al,Jamil 2006. وأوضح ومدة التعرض لهالملحي 

et. al, 2001 نتاج الشتالت . درس  Tabatabae andإلى أن مرحلة اإلنبات مرحلة حرجة في حياة النبات يتوقف عليها صفات نمو وا 
Naghibalghora, 2014  ُضغط جوي ( على إنبات ونمو بادرات  00و  0,  7,   0نترول  , تأثير تركيزات مختلفة من كلوريد الصوديوم )ك

أن التركيزات العالية من الملح خفضت صفات النمو المدروسةفوجد أن أعلى متوسطات كانت في معاملة ا المتحصل عليهالسمسم أوضحت النتائج 
جم ) النسبة المئوية لإلنبات , طول 0.00سم و0.7,  %00.0 جوىضغط  00التركيز  عندجم  وأقلها كانت 0.00سم و 0.7,  %00نترول  الكُ 

عدم قدرة كثير Almansouriet. al, 2001  ,Farooq et. al, 2009, 20015بينت دراسة الجذير والوزنالجاف للبادرات على التوالي(. و 
أن الملوحة  Almansouriet. al, 2001من البذور على اإلنبات في الوسط الملحي عالي التركيز مما يحد من إنتاجية هذه المحاصيل . وأكد 

ن الملوحة أShaikh et. al,2007وKaya et. al, 2006من أهم العوامل التي تحد من إنشاء المشاتل في المناطق الجافة . وأظهرت دراسة
صاص والكبريت عن طريق رفع الضغط االسموزي مما يعرقل إمت يديونات كالصوديوم والكلور مي لألتؤثر سلبا  على اإلنبات من خالل التأثير السُ 

أن زيادة الملوحة ونقص المياه  تقلل من إمكانية احتفاظ التربة  بالرطوبة مما يؤدي إلى   Willenborget. al, 2005البذور للماء . ووجد 
 ىالحلو ف السنين كزيت طعاموفي صناعة الإعاقة اإلنبات. والسمسم كما هو معروف من أقدم المحاصيل الزيتية المستخدمة من قبل االنسان منذ آ

أن غنى بذور السمسم بالعناصر إلى  El khieret. al,2008و Elleuchet. al, 2007. وأشار Weiss, 2000الطحينية والمعجنات 
أن زيت السمسم صحي وذو جودة عالية   Hall, 2003المعدنية , بروتينات, كربوهيدرات ورماد أكسبها أهمية كبيرة في مناطق زراعتها.  وأكد 

األحماض الدهنية غير المشبعة باإلضافة إلى محتواه من األحماض الدهنية األساسية وعلى كميات متساوية تقريبا  من حمض  الحتوائه على
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 Tabatabael  and(. وحدد %0.7( وأحماض دهنية )  %00( البالمتيك )  %70-00( واللينوليك )  %70-07االوليك  ) 
Naghibalghora. 2014( . وأشار %07-00(  والبروتين  ) %70-00مسم  ) نسبة الزيت  في بذور السAl-yemerilet. al,2000 

 .et و Orruno and Morgan 2007إلى غنى زيت بذور السمسم بالمركبات المضادة  لألكسدة والتي تحافظ على طعمه المتميز. ووجد 
al,2011Boureima أن محصول السمسم أكثر مقاومة للجفاف مقارنة بالمحاصيل االخرى إال أنه حساس للجفاف في مرحلة اإلنبات. وأشارت

أن  Bahramiet. al,2012وMensah et. al,2006  ,Hassanzadehet. al,2009 ,Boureimaet. al,2011دراسة أجراها 
 الماء من ي تتميزبإرتفاع درجة حرارتها و إرتفاع مستوى اإلشعاع الشمسي وزيادة تبخرلتازراعة السمسم تتركز في المناطق الجافة وشبة الجافة 

أن بادرات السمسم تتأثر بشدة عند زراعتها في ظروف اإلجهاد الملحي. ودرس  Bahrani and Razmioo2012التربة. وأوضحت دراسة
keshavarzi,2012  تأثير اإلجهاد الملحي علىصنفين من السمسمSafiabadi  وDezfol متوسطات نسبة اإلنبات , طول الجذير,  أن فوجد

 0.05,   0.00سم ( , ) 0.00,  0.03( , ) %000,  33.00طول الريشة , الوزن الطازج والوزن الجاف للبادرة كانت في معاملة الكانترول )
,  7.7سم ( , ) 7.00,  0.77( )  % 0.57 , 0)ضغط جوي فكانت 00معاملة الفي  أما جم (5.00, 7.77جم( و ) 00,  00.00سم ( , ) 

النبات خالل  على األمالح تأثير ويزدادجم( للصنفين وللصفات المدروسة على التوالي . 0.000,  0.000 )جم ( و 0.00,  0.0سم ( , ) 0.0
مختلفه من محلول كلوريد الصوديوم  اتدراسة تأثير مستويات مختلفة من الملوحة باستخدام تركيز  ويهدف هذا البحث الىاألجواء الجافة و الحارة 

 . صنفين محليين  من السمسمإنبات على صفات 
 

     -مواد وطرق البحث :
لدراسة تأثير مستويات مختلفة من  0005 ينايرعدن  في  –جامعة  -كلية التربية صبر –فذت تجربة مختبرية في مختبر قسم األحياء نُ  

الملوحة على إنبات ونمو صنفين من السمسم ) األحمر , األبيض ( مصدر بذور السمسم األحمر مركز أبحاث الكود  و األبيض مركز أبحاث 
لتخلص من بقايا المطهر على للقضاء على المسببات المرضية ثم غسلت بالماء المقطر ل %0.0الحديدة تم نقع البذور في محلول الفورمالين 

طبق   بذرة لكل  25بمعدلوُنثر بها البذور Filter paperضع فيها ورقتين ترشيح وُ ( مم0قطر ) dishesPetriقلت إلى أطباق بتريونُ سطح البذور 
باستخدام كلوريد الصوديوم ضرت مستويات مختلفة للملوحة حُ .(7م  00األطباق داخل حاضنة بدرجة حرارة  ) تعوضُ  ثمفي ثالثة  مكررات 

النقي في حجم معين من الماء المقطر NaClملي مولر (  وذلك بإذابة وزن معين من ملح  00,  57,   00,   00نترول , ) كُ مختلفة  اتبتركيز 
أيام من 5رول  وبعد نتساعة ماء مقطر لمعاملة الكُ 00مل/ 7ساعة من كل تركيز  و00/ محلول مل7واستخدم التصميم العشوائي التام. وأضيف 

 خذت القراءات التالية : الزراعة  أُ 
 نسبة االنبات ) % (. -0
 طول الجذير ) سم (. -0
 طول الريشة ) سم (. -0
 جم (.مالوزن الطازج )  -0
 جم (.  مالوزن الجاف )  -7

وتمت  %7عند مستوى معنوية   L.S.Dدر أقل فرق معنوي وقُ  Genstat 5 3.2)نظام )للت النتائج المتحصل عليها تبعا  للتصميم المستخدم بحُ 
 المقارنة بين متوسطات المعامالت المدروسة.

 
 -النتائج والمناقشة :

 -اواًل  النسبة المئوية لإلنبات ) % (  :
من الشكل نجد أن زيادة  .ظهر تأثير زيادة تركيز كلوريد الصوديوم على النسبة المئوية لإلنبات( تُ  0النتائج المتحصل عليها في الشكل )      

ملي مولر.  00التركيز  عند  % 0,5 بمعاملة الكنتروإللى%03,0نسبة اإلنبات منانخفضت  حيثالتركيز تؤثر سلبا  على النسبة المئوية  لإلنبات 
المختلفة م كلوريد الصوديو  اتأن تركيز على Tabatabae and Naghibalghora,  2014تشابهت النتائج المتحصل عليها مع ما أكده 

العالية من الملح خفضت  اتالى أن التركيز  همأشارت نتائجو على نمو و إنبات بادرات السمسم أثرتضغط جوي (  00و   0,  7,   0)كنترول  , 
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نترول  الكُ وجد أن أعلى متوسطات كانت في معاملة حيثصفات النمو المدروسة ) النسبة المئوية لإلنبات , طول الجذير والوزن الجاف للبادرات(
جم  للصفات المدروسة على التوالي. وكذا  0,00سم و 0,7,  %00,0 جوىضغط  00التركيز  عندجم  وأقلها كانت 0.00سم و 0.7,  00%

بات من خالل التأثير نوالتي أظهرت أن الملوحة تؤثر سلبا  على اإل Shaikh et. al, 2007و    Kaya et. al, 2006مع  نتيجة  دراسة
والكبريت عن طريق رفع الضغط االسموزي مما يعرقل إمتصاص البذور للماء الذي يؤدي إلى انخفاض نسبة  يديونات كالصوديوم والكلور مي لألالسُ 

 اإلثبات.  

 
 

 -(   : سمثانياً  طول الجذير  ) 
ملي مولر وبلغ متوسط   00الى 00أن متوسطات طول الجذير قد انخفضت بزيادة تركيز كلوريد الصودبوم من  وضحتُ  0النتائج في جدول      

سم( وبفروق معنوية  واضحة على بقية المعامالت , بينما انخفضت معدالت هذه الصفة  0,7نترول  ) طول الجذير أعلى معدالته في معاملة الكُ 
 سم ( .  0.0ملي مولر ) 00 عند تركيزلتبلغ ادنى متوسطاتها 
 -(  : سمثالثاً طول الريشة ) 

سلبا  على هذه  تأن زيادة التركيز قد أثر  حيث وجدأن متوسطات طول الريشة  قد تباينت بإختالف تركيز الملوحة   0 رقم الجدول ُتوضحالنتائج ب
سم ( وبفروق معنوية على بقبة  0,0ملي مولر بمتوسط ) 00متوسطات طول الريشة هي المعاملة على  تأثيرا  الصفة وكانت أكثر المعامالت 

 سم ( متفوقة بذلك وبفروق معنوية على بقية المعامالت.  0.7نترول  ) المعامالت بينما  بلغ أعلى  طول للريشة في معاملة  الكُ 
 -رابعاً  الوزن الطازج ) ملجم (  :

خفض  أكثر تأثيرا  حيثملي مولر  00ان متوسط الوزن الطازج قد انخفض بزيادة تركيز الملوحة وكان التركيز  0 اظهرت النتائج في جدول     
ملجم ( متفوق وبفروق  00.0نترول ) ملجم ( بينما بلغ متوسط الوزن الجاف أعلى وزن له في معاملة الكُ 0,0متوسطات هذه الصفة بمتوسط بلغ ) 

 ت .معنوية واضحة على بقية المعامال
 -خامساً  الوزن الجاف ) ملجم (  :

النتائج المتحصل عليها أن زيادة تركيز الملوحة أثرت تأثيرا  واضحا  في متوسطات الوزن الجاف لبادرات الصنفين تحت الدراسة وقد بلغ  وضحت   
نترول على بقية المعامالت معنويا  لمعاملة الك  ملجم ( في حين كان التفوق  0,0ملي مولر بمتوسط )  00التركيز  عند أعلى انخفاض للوزن الجاف
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 ,Ansari et. al,2013 ،AnsariandSharifالنتيجة تتوافق مع ما وجده  هملجم (.هذ3,7والتي حققت أعلى وزن جاف بمتوسط بلغ ) 
ضعف  قدرة البادرات على الفسيولوجية  المختلفة  مما يؤثر على انقسام الخاليا واستطالتها ويُ  اتعمليالعيق أن زيادة مستويات الملوحة تُ  2012

 0.0الى تراوحت من صفر كلوريد الصوديوم من  والتي اوضحت تأثير مستويات مختلفة  ,El Harfiet. al 6102امتصاص الماء ومع نتيجة 
pma انخفضت نسبة االنبات وسرعة اإلثبات وطول الجذير  حيثبات مرحلة حرجة وحساسة نإلعلى إنبات ونمو بادرات السمسم  فوجد ان مرحلة ا

 والريشة الوزن الجاف والرطب  بزيادة التركيز .
 

 ( تأثير تراكيز كلوريد الصوديوم على طول الجذير ، طول الريشة ، الوزن الطازج والوزن الجاف 0جدول ) 
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 الصفة                     
 
 
 تركيز كلوريد الصوديوم 

 ملي مولر           

 طول الجذير
 ) سم (

 طول الريشة
 ) سم (

الوزن الطازج 
 )ملجم(

 الوزن الجاف )ملجم(

 السمسم األحمر
 8.5 32.3 2.5 2.6 كنترول

20 2.5 1.8 20.5 4.3 
40 2 1.5 10.6 2.2 
75 1.8 1.1 9 0.9 
90 0.5 0.5 6.7 0.2 

 السمسم األبيض
 8.0 23.4 2.2 2.3 كانترول

20 2 1.4 14.5 4.3 
40 1.9 1 12 2.2 
75 1 0.3 8.8 0.7 
90 0.3 0.1 3.1 0.1 

 0.0703           0.0000          0.0007          0.0037                    %5قل فرق معنوي أ
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Abstract 

High salinity and drought are common environmental problems affecting seed germination and plant growth 

especially in arid and semi-arid regions. Sesame (Sesamumindicum L.) is an oilseed crop rated moderately salt 

and drought tolerant but it is sensitive at germination and seedling stages.Objective of this study was to evaluate 

the effect of salinity stress on germination  characteristics of 2 spices of Sesamumindicumred and 

white.Experimental treatments included osmotic potential in 4 levels (0, 20, 40 ,75and  90 mm) concentrations 

of sodium chloride. The results showed that different treatments of salinity had statistically considerable effects 

on the germination percentage, root length, shoot length, fresh weight, anddryweight. NaCl concentration of 90 

mmMueller gave the lowest values of bothof germination percentage (5.5 and 2.7%) and the root length (0.5 and 

0.3 cm), shoot length (0.5 and 0.1 cm), freshweight (6.7 and 3.1 mg) dry weight (0.2 and 0.1 mg) compared wes 

cantrul which gave the highest averages (98.3 and 90.9%), (2.6 and 2.3 cm), (2.5 and 2.2 cm) (32.3 and 23.4 

mg) and (8.5 and 8.2 mg), and the recipes mentioned on germination  characteristics two spices in a row.  
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