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  بصل باستخدام أشعة غامادراسة العالقة بين تعدد األجنة ومنع اإلنبات عند ال
  

  محفوظ البشير. د

   هيئة الطاقة الذرية–قسم تكنولوجيا اإلشعاع 

  خالصة

  عنـد البـصل     وفقد الـوزن   بهدف اختبار تأثير كل من أشعة غاما وموعد الحصاد على نسبة اإلنبات           

تـين  المحلي فقد تم تعريض أبصال الصنفين البلدي األحمر والبلدي األبـيض، المنتجـين فـي المنطق               

 غري من أشعة غاما الصادرة عن النظيـر         ١٢٠ و   ٩٠ و   ٦٠ و   ٣٠ و ٠الوسطى والجنوبية، للجرع    

 أسابيع بـين    ٣، وذلك خالل فترات زمنية متفاوتة بعد الحصاد وبفارق زمني قدره            ٦٠المشع كوبالت   

عنـد   ات تأثير كل من أشعة غاما وموعد الحصاد على نسبة اإلنب           آلية بهدف اختبار و. الفترة واألخرى 

(  المحلي، فقد تم تعريض أبصال كال الصنفين، المنتجين في كال الموقعين، لمعامالت هرمونية               البصل

، ) وتركيز مماثل من الـسايتوكينين     (IBA) بوتريك أسيد    لاند و   جزء في المليون من هرموني     ٥٠٠٠

اعية لموسـمين   حيث نفذت المعامالت الهرمونية لموسم واحد، في حين تم تنفيـذ المعـامالت اإلشـع              

في مستودع بمنطقة ديـر     ) إشعاعيا أو هرمونيا  (تم تخزين األبصال المعالجة وغير المعالجة       . متتاليين

 اشهر، و قدر خالل التخزين نسبة اإلنبات        ٨الحجر بدرجة حرارة الغرفة وبرطوبة الجو العادية ولمدة         

 ومتابعة ومقارنة نمو البراعم عند      كما نفذت تجربة أصص لمراقبة    . وطول البراعم النامية وفقد الوزن    

بينت نتائج هذه التجارب عدم وجـود تـأثير للمعـامالت           . األبصال المعالجة وغير المعالجة باألشعة    

الهرمونية المستخدمة على نسبة اإلنبات عند البصل، في حين كان للمعالجات اإلشعاعية تأثير واضـح               

   ا٤ أو ٢(ت اإلشعاعية خالل شهر من الحصاد في إعاقة ظهور البراعم وذلك عند تنفيذ المعامال

، في حين أدى استخدام األشعة إلى خفض نسبة اإلنبات عند تنفيذ المعامالت اإلشـعاعية بعـد                 )أسابيع

، وتالشى التأثير المعيق لإلنبات وذلك عند تنفيـذ   ) اسابيع ٧ أو   ٥(مرور أقل من شهرين على الحصاد       

وكانت الجرعة المثلى إلعاقة اإلنبات     ).  أسابيع ١٠( الحصاد   التشعيع بعد مرور أكثر من شهرين على      

 غري وذلك عند تنفيذ التشعيع خالل شهر من الحصاد، وكان لجميع الجرع اإلشعاعية المـستخدمة           ٦٠

تأثيرا معنويا في خفض نسبة اإلنبات و معدالت فقد الوزن عند المقارنة مع األبصال الشاهد، وبينـت                 

دية نمو البراعم الناشئة من أبصال معالجة باألشعة وعدم قـدرتها علـى             نتائج تجارب األصص محدو   

  .استكمال مراحل نموها والوصول إلى تشكيل نورات زهرية

  

  

  .بصل، أشعة غاما، إنبات، فقد الوزن، تخزين: الكلمات المفتاح
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Abstract     
 
  To determine the possible effect on sprout inhibition of onions, Indolbutyric acid (IBA) and 

cytokinins (5000 ppm), low doses of gamma irradiation (0, 30, 60, 90 and 120 Gy) in a "6"0 
Co package irradiator, combined treatment of IBA and cytokinin followed by irradiation, 
were applied on the cultivars Baladi red and Baladi white produced in middle and south 
area of Syria. Treatments were done immediately and after 4, 7, 10 weeks of harvest. After 
treated and untreated samples were stored at room temperature. Weight loss, sprouting 
percentage and length of sprouting were determined after 8 months of storage. Results 
indicated that, there were no significant differences (P<0.05) in weight loss, sprouting 
percentage and length of sprouting between the treated and untreated bulbs with IBA and 
cytokinin. Gamma irradiation reduced the weight loss, and inhibited the sprouting when 
the irradiation were done after 4 weeks of harvest, and reduced it when the irradiation 
were done after 7 or 10 weeks of harvest. (author) 

 
  

Key word: Gamma irradiation, Onion, Sproution, Storage, Weight loss 
  

 مقدمة -١

 حيث يستخدم في عمليات الطـبخ       ، عالميا  الغذائية ذات األهمية االقتصادية    البصل من المحاصيل  يعتبر  

يتعرض البصل خالل التخزين إلى أنـواع مختلفـة   . لتحسين الخصائص التذوقية ألغلب أنواع األغذية  

الفيزيولـوجي التـي تـصيب      لف  عتبر اإلنبات من أهم أشكال الت      وي ،من التلف الفطري والفيزيولوجي   

ينتج عن   . تدعى فترة السكون    من الحصاد،  البصل، حيث تبدأ األبصال باإلنبات بعد انقضاء فترة زمنية        

ي إحداث طراوة و ذبول وانخفاض ف     يؤدي إلى    و ،ل فقد في الوزن وفي القيمة الغذائية      اإلنبات عند البص  

  . (Thomas, 1986)عن تفاعالت أنزيمية  ناتجة يةلونالخصائص التصنيعية لألبصال، وتغيرات 

ويـتم  ،  من خالل إطالة فترة السكون وتأخير اإلنبات       هإطالة فترة تخزين  و  المحافظة على البصل   يمكن

 منخفضة ورطوبة نسبية معتدلة، أو بمعالجته بإحدى الطرائق الكيميائية          درجة حرارة ب ذلك إما بتخزينه  

 ,Thomas et al, 1975; Chachin and Ogata 1971; Takano et al, 1972)أو الفيزيائية المعيقة لإلنبات 

إعاقة اإلنبات عند البصل بتخزينه على درجة حرارة تتراوح         و يمكن إطالة فترة السكون   ، حيث   (1974

أو باسـتخدام  ،  (Ryall and Lipton, 1972)% ٧٠ و ٦٥ورطوبة نسبية تتراوح بين ْ ،  م ٣و ٠ بين 

  الذي يـرش قبـل الحـصاد   Maleic hydrazied (MH)ية كالماليك هيدرازايد بعض المركبات الكيميائ

،  واالنقسام الخلـوي   ةمينيألويعمل على إطالة فترة السكون من خالل تأثيره على اصطناع األحماض ا           

 ,Del Rivero and Cornejo, 1971; Thomas)  في المخـزن  أو باستخدام مركبات كيميائية ترش عادة 

 م ٣٠إطالة فترة سكون األبصال المخزنة على درجات حرارة مرتفعـة           و اقة اإلنبات ، ويمكن إع  (1981

يمكـن   العوامل التي  تعددوبالرغم من ،(Thomas, 1986)  جرع منخفضة من األشعة المؤينة باستخدام

  على سبيل   إطالة فترة التخزين ومنع اإلنبات عند البصل ومنها        فياألشعة المؤينة   أن تؤثر على فاعلية     

 وحالة  ، قبل الحصاد   المتبعة  اإلنتاجية العمليات و  السائدة،  والظروف المناخية  ، الموقع الجغرافي  المثال،
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ين وبشكل   وظروف التخز  ، والجرعة اإلشعاعية المستخدمة   ،السكون التي تمر بها األبصال عند التشعيع      

بمجـال  بات عند البصل     اإلن  لمنع لجرعة الالزمة ا حددت فقد   . النسبية الرطوبةخاص درجة الحرارة و   

عنـد اسـتخدام     إلى أفضل النتائج المرغوبـة        التوصل  ويمكن ،كيلوغري ٠,١٢ و ٠,٠٢ تراوح بين ي

 تـأثير معـدل   الدراسـات  وقد تناول العديد من. ),(Thomas et al, 1986التشعيع بعد الحصاد مباشرة 

 Furata et al, 1978; Hori and Kawasaki, 1965; Ogata and)الجرعة على منع اإلنبات عند البـصل  
Chachin, 1972) 

معـدل  المنع اإلنبات مـن     عدل الجرعة المرتفع أكثر فاعلية في       ن م لدراسات أ  هذه ا   بعض بينت نتائج و

 ن معدل الجـرع    وجدير بالذكر أ   .خفض وذلك عند استخدام جرعة محددة من األشعة في المعالجة         المن

نـتج  م على أساس معالجة كميات كبيرة مـن ال        ةصممالم التشعيع اإلنتاجية و   وحداتالمرتفع محقق في    

ـ       كميات  تم معالجة   ، حيث ي  لتحقيق الجدوى االقتصادية    اإلشـعاعية   ةكبيرة من خـالل إعطـاء الجرع

 .ة مرتفع بزمن قصير نسبيا أي بمعدل جرعةالالزم

مستخدمة  الجرع ال   تناولت بعض الدراسات تأثير    طاقة مرتفعة فقد  بالرغم من عدم احتواء البصل على       

 فـروق  الدراسات عدم وجود     ه وبينت نتائج هذ   ، لمنع اإلنبات على المركبات الكربوهيدراتية     من األشعة 

 Diehl, 1977; Grunewald, 1977; Salems)معنوية بين األبصال المشععة واألبصال غيـر المـشععة  
1974; Thomas et al, 1986)  

لجة بجـرع منـع   المعا عند األبصال  Cتامينمحتوى في  انخفاض بعض الدراسات إلى نتائجأشارتو 

، مبينة أن هذا االنخفاض مؤقت ويبدأ بالتالشي بعد فترة من التشعيع            بعد التشعيع مباشرة  اإلنبات وذلك   

  Cمحتوى األبصال المشععة مـن فيتـامين  في نهاية فترة التخزين  وخالل فترة التخزين، حيث يصبح

  بعض الدراسات إلى وجود تـأثير  نتائجأشارتو. (Salems, 1974) األبصال الشاهد  مساويا لمحتوى 

 ,Salem,1974; Kim et al) عنـد البـصل   (pungency) الرائحة والحرافةعلى كل من ألشعة ل سلبي

1970; Mumtaz et al, 1970) . فـي   تذكرإلى عدم وجود تبدالتفي حين أشارت نتائج دراسات أخرى 

 ٣لمـدة  والمخزنـة   المستخدمة لمنع اإلنبـات  المعاملة بالجرعمركبات النكهة عند األبصال الحمراء     

  .(Thomas et al, 1986; Bandyopadhyay et al, 1973) )م٣٠ إلى ٢٥(درجة حرارة الغرفة اشهر ب

  

  أهمية البحث وأهدافه -٢

ي وكباقي المحاصيل الزراعية، ينتج البصل ف     ، يعتبر البصل من المنتجات الزراعية األساسية في القطر       

 .موسم محدد، ويتطلب تأمينه في السوق على مدار العام التخزين في شروط محددة لحمايته من التلف                

 ألف طـن، بمتوسـط      ١٨٧ و   ١٠٠ القطر من البصل خالل السنوات العشر األخيرة بين          إنتاجتراوح  

ـ        .  ألف طن  ١٥٣سنوي قدرة    ي أشارت دراسة ميدانية إحصائية لعينة عشوائية من المجتمع أجريـت ف

سنة، وبالتالي  / كغ ٩هيئة الطاقة الذرية إلى أن متوسط استهالك الفرد من البصل في القطر هي بحدود               
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 ألف طن، وتشير بيانات الـشركة العامـة للخـضار           ١٦٥فأن حاجة القطر من البصل سنويا تقارب        

المؤسـسة   علمـا بأنهـا      ٢ ألف م  ٢٦ إلى أن مجمل الطاقة التخزينية لمستودعاتها هي بحدود          هوالفواك

الحكومية الوحيدة المسئولة عن تخزين وتسويق البصل في القطر، وتشير تقديرات الـشركة وبيانـات               

وذلك عند تخزين البصل في هـذه       % ٥٠التجارب المنفذة في الهيئة إلى تجاوز نسبة اإلنبات معدل ال           

  .(Al-Bachir et al, 1991) اشهر ٣المستودعات لمدة تزيد عن 

اسة المنفذة في هيئة الطاقة الذرية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الجـدوى    وبينت نتائج الدر  

في منع اإلنبات عند البـصل      )  غري ٦٠(التقنية واالقتصادية الستخدام جرعة منخفضة من أشعة غاما         

هذه الدراسة ، واستنادا إلى نتائج (Al-Bachir et al, 1993)وفي ظروف اإلنتاج والتخزين المتبعة محليا 

فقد تم اعتماد تشعيع البصل محليا، وعند تنفيذ التشعيع على مـستوى تجـاري فقـد أظهـرت نتـائج          

 عدم وجود تجانس في االستجابة للتـشعيع بـين الـدفعات            ١٩٩٩المعامالت الواسعة المنفذة في عام      

ي الدفعات التي   ، حيث شوهد بوادر إنبات بنسب متفاوتة ف       )بلدي احمر (المشععة من الصنف المستخدم     

تم تشعيعها بعد انقضاء فترة زمنية على حصادها، وأستدعى ذلك تشكيل لجنة فنية من قبل إدارة الهيئة                 

حيث قامت اللجنة بالكشف على هذه الدفعات، وتقديم تقرير فني والتوصية بدراسة الموضوع             ، للمتابعة

 من بـين الفرضـيات المحتملـة        حيث كان . وتنفيذ تجارب مخبرية للوقوف على أسباب هذه الظاهرة       

ظاهرة تعدد األجنة المعروفة عند األصناف المحلية       ) ١: لحدوث هذه الظاهرة عند األبصال المحلية إما      

واحتمال أن يساهم ألتشعيع في قتل البرعم الرئيسي و تنشيط البراعم الثانوية النائمـة لعـدم تأثرهـا                  

. لفترة الزمنية الفاصلة بـين الحـصاد والتـشعيع        عدم مالئمة ا  ) ٢أو  . بالجرع المنخفضة من األشعة   

وبالتالي فقد كان هدف هذه الدراسة تبيان أألسباب التي أدت إلى إنبات األبصال المـشععة واثبـات أو                  

دحض الفرضيات المذكورة أعاله تمهيدا لوضع اإلجراءات الكفيلة بتجـاوز هـذه اإلشـكالية وعـدم                

الجة األبصال بجرع مختلفة من أشعة غاما، وبتراكيز مختلفة         تكرارها، وذلك من خالل اختبار تأثير مع      

، وبفتـرات  Cytocinin  والـسايتوكينين  Indolbutyric acid (IBA)من هرموني االندول بيوتريك اسيد 

  .  زمنية مختلفة بين الحصاد والتشعيع

  

  

   المواد وطرائق العمل-٣

  األصناف المستخدمة وموقع وموسم اإلنتاج -١-٣

ي التجارب أبصال الصنفين بلدي أحمر وبلدي أبيض، وهي من األصناف األكثر انتشارا في              استخدم ف 

تم تنفيذ التجارب علـى     . سوريا وذلك للخصائص والمميزات االستهالكية والتصنيعية التي يتمتعان بها        

في أبصال صنف البلدي األحمر المنتجة في موقعين مختلفين جغرافيا و مناخيا، األول حقل خاص يقع                

ألـشيخ  (والثاني حقل خاص يقع في المنطقـة الجنوبيـة          ) السلمية في محافظة حماه   (المنطقة الوسطى   
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المنتجة في موقع    في حين نفذت التجارب على أبصال صنف البلدي األبيض        ) مسكين في محافظة درعا   

وقعين من  ، علما بان كال الم    )السلمية في محافظة حماه   (واحد هو حقل خاص يقع في المنطقة الوسطى         

نفذت التجارب في موسمين متتاليين استخدم في       . المناطق المعروفة بزراعة وتخزين البصل في القطر      

البلدي األحمر المنتجة في المنطقة الوسطى الختبار تأثير كل مـن   تجارب الموسم األول أبصال صنف    

 نـسبة اإلنبـات وأطـوال       أشعة غاما والمعالجة الهرمونية والفترة الفاصلة بين الحصاد والتشعيع على         

البلـدي   أبصال صنف  البراعم النامية عند األبصال خالل التخزين، في حين استخدم في الموسم الثاني           

المنتجـة فـي     األحمر المنتجة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وعلى أبصال صنف البلدي األبـيض           

لزمنية الفاصلة بين الحصاد والتشعيع     أشعة غاما والفترة ا    وذلك الختبار تأثير كل من    ، المنطقة الوسطى 

عند األبصال خـالل التخـزين،       وأطوال البراعم النامية وفقد الوزن     وموقع اإلنتاج على نسبة اإلنبات    

تـم  . وعلى نسبة اإلنبات وطول النموات الخضرية خالل مراحل نمو األبصال المزروعة في أصـص     

/ ١٨اد األبصال في الموسم الثاني بتاريخ        كما تم حص   ٢٠٠٠/ ٩/ ١٨حصاد أبصال الموسم األول في      

  وهي المواعيد المعتمد من قبل مزارعي ومسوقي البصل في القطر، حيث يـتم تحديـدها                 ٢٠٠١/ ٨

اعتمادا على الخبرة الشخصية وعلى ظهور معالم جفاف األوراق والمتمثلة بوصـولها إلـى مراحـل                

  . النضج الحقلي

  

   ألبصالتجهيز ا -٢-٣

عد الجني مباشرة إلى مركز دير الحجر حيث محطة التشعيع، وجرى في اليوم التـالي               نقلت األبصال ب  

للحصاد فرز وتوحيد حجم األبصال، واستبعدت األبصال الشاذة فـي الحجـم والمـصابة، واحـتفظ                 

األبـصال فـي صـناديق       عبئـت .  غرام ١٥٠ و ١٠٠باألبصال المتجانسة والتي يتراوح وزنها بين       

 بصلة واعتبر كل صندوق بمثابة مكرر واستخدم لكـل          ٥٠كل صندوق على    بالستيكية، حيث احتوى    

  . مكررات٥معاملة 

  

  المعامالت المستخدمة -٣-٣

  جزء في المليون من هرمـوني      ٥٠٠٠البلدي األحمر في الموسم األول بتركيز        عولجت أبصال صنف  

عرضت األبصال المعالجة   و.  و السايتوكينين وذلك قبل المعالجة اإلشعاعية      (IBA) بوتريك أسيد    لاندو

 غري من أشعة غاما الصادرة عن النظير المشع كوبالت          ١٢٠ و   ٩٠ و   ٦٠ و   ٣٠ و ٠هرمونيا للجرع   

  .  ، وبالتالي تم الحصول على أربع معامالت مركبة لكل تركيز هرموني مستخدم إضافة إلى الشاهد٦٠

ـ  عولجت أبصال الموسم الثاني من صنف    في حين  الوسـطى   ة فـي المنطقتـين  البلدي األحمر المنتج

 و  ٦٠ و   ٣٠ و ٠المنتجة في المنطقة الوسطى بـالجرع        البلدي األبيض  والجنوبية ومن أبصال صنف   

 ، حيث جرى تقدير الجرعة      ٦٠ غري من أشعة غاما الصادرة عن النظير المشع كوبالت           ١٢٠ و   ٩٠



٦٦٣عد  ت/ ش -هـ ط ذ س  ٩

  ونفـذت  (Cserep et al 1971)اإلشعاعية الممتصة باستخدام كلور البنزن الكحولي كمقياس للجرعـة  

المعامالت الهرمونية واإلشعاعية وفي كال الموسمين في ثالث مواعيد زمنية بعد أسبوعين من الحصاد              

وبعد أربعة أسابيع من الحصاد في الموسم الثاني،        ) بسبب التأخر في موعد الحصاد    (في الموسم األول    

، حيث كان موعد حصاد البصل في       ) والثالث االول والثاني (وبفارق ثالث أسابيع بين المواعيد األخرى       

 والموعــد الثــاني للتــشعيع ٢/١٠/٢٠٠٠ والموعــد األول للتــشعيع ١٨/٩/٢٠٠٠الموســم األول 

 ، في حين كان موعد حـصاد البـصل فـي            ١٥/١١/٢٠٠٠ والموعد الثالث للتشعيع     ٢٣/١٠/٢٠٠٠

 الثـاني للتـشعيع      والموعـد  ١٩/٩/٢٠٠٠ والموعـد األول للتـشعيع       ١٨/٨/٢٠٠٠الموسم الثـاني    

  وخزنت األبصال بعد معالجتها هرمونيـا أو         ٢٩/١٠/٢٠٠٠ والموعد الثالث للتشعيع     ١٠/١٠/٢٠٠٠

  .إشعاعيا في مستودع بموقع دير الحجر بدرجة حرارة الغرفة وبرطوبة الجو العادية

  

    ونسبة اإلنبات وطولهتقدير فقد الوزن -٤-٣

صال من كل مكرر ووزنها في بداية التخزين ومتابعة وزنهـا           لتقدير فقد الوزن، فقد تم ترقيم خمسة أب       

دوريا خالل مراحل التخزين المختلفة، وتقدير فقد الوزن كنسبة مئوية في كل مرحلة بحـساب الفـرق                 

لتقـدير  و .بين الوزن في هذه المرحلة والوزن في بداية التخزين منسوبا إلى الوزن في بداية التخزين              

اء عدد األبصال النابتة في كل مكرر وتقديرها كنسبة مئوية من العدد الكلـي              نسبة اإلنبات فقد تم إحص    

وتقـسيمها  ) سم(ولتقدير طول النبت فقد تم تقدير طول البراعم النامية          . لألبصال الموجودة في المكرر   

  .على عدد البراعم النامية

  

  عدد البراعم تقدير  -٥-٣

الل تقسيم مجموع البراعم الناميـة فـي نهايـة فتـرة             من خ  ة الواحدة تم تقدير عدد البراعم في البصل     

  .  التخزين عند عينات الشاهد على عدد األبصال النابتة

  

  اختبارات تجارب األصص -٦-٣

 أبصال في كل أصيص، واعتبار كل أصـيص بمثابـة مكـرر             ١٠صممت تجربة األصص بزراعة     

 و ٩٠ و ٦٠ و ٣٠ و ٠ (نفذت تجربة األصص لخمس جرع إشـعاعية   ). خمس مكررات لكل معاملة   (

وصـنفين مـن    )  أسابيع على الحـصاد    ١٠ و   ٧ و ٤بعد مرور   (وثالث مواعيد للتشعيع    )  غري ١٢٠

السلمية فـي محافظـة     (البلدي األحمر    ولموقعي إنتاج للصنف  ) البلدي األحمر البلدي األبيض   (البصل  

نبات من خالل تقدير    ، حيث تم في تجارب األصص متابعة اإل       )حماه والشيخ مسكين في محافظة درعا     

  .نسبة اإلنبات وطول النموات الخضرية وذلك كل أسبوعين

  



٦٦٣عد  ت/ ش -هـ ط ذ س  ١٠

  التحليل اإلحصائي للنتائج -٧-٣

 ٥خمس معامالت من كل صنف أو موعـد تـشعيع  و            (اعتمد في تجارب هذه الدراسة تصميم بسيط      

 باستخدام  )التباينتحليل  (، واستخدم في تحليل النتائج المتحصل عليها إحصائيا         )مكررات من كل معاملة   

  %.٩٥ على حدود ثقة قدرها LSD حيث تم مقارنة متوسطات المعامالت باعتماد Statview برنامج 

  

  

  

   النتائج-٤

 عند أبصال الصنفين المستخدمين في الدراسة من خالل تسجيل عدد البـراعم              تقدير عدد البراعم   لقد تم 

حيث بينت نتائج هذه القياسات أن المتوسط العام        ، عةالنامية عند األبصال المعالجة وغير المعالجة باألش      

بلدي ابـيض   بلدي احمر و لألصناف 0.22 ± 2.2  و 0.37 ± 2.21  بصلة هو /لعدد البراعم مقدرة برعم

ربما يعود تعدد البراعم عند األصناف المحلية إلى الظروف البيئية القاسية التي نشأت بها              . على التتالي 

عت هذه المجتمعات للتأقلم وراثيا والتكيف مع هذه الظـروف وتكـوين آليـات              هذه األصناف والتي دف   

تستطيع من خاللها مقاومة هذه الظروف القاسية والمتمثلة بالجفاف وارتفاع درجـة الحـرارة، حيـث                

يسمح وجود أكثر من برعم في البصلة عند موت البادرات الناشئة عن البرعم األساسي في الظـروف                 

 تحريض ونمو احد البراعم  الثانوية الساكنة وذلك عند توفر الظروف المالئمة للنمو              غير المناسبة إلى  

  . من جديد

      

  ٢٠٠٠نتائج الموسم األول  -١-٤

اإلنبات  على نسبة    غاما والفترة الزمنية الفاصلة بين موعد الحصاد والتشعيع       تأثير أشعة    -١-١-٤

   النامية خالل التخزينوطوله البراعم

 التأثير المشترك لكل من المعالجة بأشعة غامـا والفتـرة الزمنيـة             ١ئج المدونة في الجدول     تبين النتا 

البلدي األحمر المنتج في الـسلمية       الفاصلة بين موعد الحصاد والتشعيع على نسبة اإلنبات عند البصل         

ة فـي   أسابيع على حصاده، حيث تشير البيانات المدون       8 و 5 و   2 والمعالج بعد مرور     ٢٠٠٠في موسم   

تـأثير  )  غـري ١٢٠ و  ٩٠ و   ٦٠ و   ٣٠(الجدول أن لجميع ألجرع اإلشعاعية المستخدمة في الدراسة         

 اشهر وذلك عنـد تنفيـذ       ٨معنوي قي إعاقة اإلنبات وبشكل كامل وخالل فترة التخزين التي استمرت            

% ٤  و ٥ و   ٠ و   ٢ و   ٩٠المعالجة اإلشعاعية بعد أسبوعين من الحصاد، حيث كانت نـسبة اإلنبـات             

 ٨ أو ٥ غري على التتالي، أما عند تنفيذ المعالجة اإلشعاعية بعد ١٢٠ و ٩٠ و  ٦٠ و   ٣٠ و   ٠للجرع  

أسابيع من الحصاد فقد زال تأثير األشعة المعيق لإلنبات، وذلك عند تخزين األبصال لمدة تزيـد عـن                  

 المـذكورة   عجة بالجر و سجل نسبة مئوية مرتفعة من األبصال النابتة في العينات المعال          ، أربعة اشهر 



٦٦٣عد  ت/ ش -هـ ط ذ س  ١١

 اإلنبات مع زيادة مدة التخزين و طول الفترة الزمنية الفاصلة بين حصاد األبصال              ةسابقا وارتفعت نسب  

 أسابيع من الحصاد    ٥ومعالجتها باألشعة، حيث كانت نسبة اإلنبات عند األبصال المعالجة باألشعة بعد            

 غري على   ١٢٠ و   ٩٠ و   ٦٠ و   ٣٠و   ٠للعينات المعالجة بالجرع    % ٢٢ و   ٢٥ و   ٢٠ و   ١٦ و   ٨٤

 ٨٨ و ٦٧ و ٩٥ أسابيع من الحصاد فقد كانت نسبة اإلنبـات       ٨التتالي، أما عند األبصال المعالجة بعد       

 غري على التتالي، وذلك عند      ١٢٠ و   ٩٠ و   ٦٠ و   ٣٠ و   ٠للعينات المعالجة بالجرع    % ٨٥ و   ٨٩و  

 ٨ألبصال المعالجة باالشـعة بعـد مـرور          اشهر، وبذلك أصبحت نسبة اإلنبات عند ا       ٨التخزين لمدة   

وتبين البيانـات المدونـة فـي       . أسابيع من حصادها مساوية تقريبا لنسبة اإلنبات عند العينات الشاهد         

 أن طول البراعم النامية في العينات المعالجة باألشعة هو اقل معنويا مما هـو عليـه عنـد                   ٢الجدول  

 اشهر وتجلى ذلك بوضوح عند األبصال       ٨_  استمرت ل  عينات الشاهد وذلك خالل فترة التخزين التي      

  . أسابيع على حصادها٨ و ٥التي عولجت باألشعة بعد مرور 

  

  

  

 والمعالجـة   غاما والفترة الزمنية الفاصلة بين موعـد الحـصاد والتـشعيع          تأثير أشعة    -٢-١-٤

   النامية خالل التخزينالهرمونية على نسبة اإلنبات وطوله البراعم

 ٥٠٠٠ التأثير المشترك لكل من المعالجة بأشعة غاما وبتركيز قدره           ٣ئج المدونة في الجدول     تبين النتا 

 والفترة الزمنية الفاصلة بين موعد الحصاد       (IBA) بوتريك أسيد    لجزء في المليون من االهرمون اند و      

 مـن المعالجـة      التأثير المشترك لكل   ٤وتبين النتائج المدونة في الجدول       والتشعيع على نسبة اإلنبات،   

 والفتـرة   (IBA) بوتريك أسيد    ل جزء في المليون من االهرمون اند و       ٥٠٠٠بأشعة غاما وبتركيز قدره     

البلـدي األحمـر    الزمنية الفاصلة بين موعد الحصاد والتشعيع على طول البراعم النامية عند البـصل            

 أسابيع علـى    ٨ و ٥ و   ٢ والمعالج بعد مرور     ٢٠٠٠المنتج في المنطقة الوسطى من سوريا في موسم         

 التأثير المشترك لكل من المعالجة بأشـعة غامـا          ٥في حين تبين النتائج المدونة في الجدول         حصاده،

 جزء في المليون من هرمون السايتوكينين والفترة الزمنية الفاصلة بـين موعـد              ٥٠٠٠وبتركيز قدره   

 التأثير المشترك لكل مـن      ٦ في الجدول    كما تبين النتائج المدونة    الحصاد والتشعيع على نسبة اإلنبات،    

 جزء في المليون من هرمون السايتوكينين والفترة الزمنيـة          ٥٠٠٠المعالجة بأشعة غاما وبتركيز قدره      

فـي   البلدي األحمر المنتج   الفاصلة بين موعد الحصاد والتشعيع على طول البراعم النامية عند البصل          

 أسابيع علـى حـصاده      ٨ و ٥ و   ٢المعالج بعد مرور     و ٢٠٠٠المنطقة الوسطى من سوريا في موسم       

 ة  إلى عدم وجود تأثير يذكر للمعالجة الهرموني        ٦ و ٥ و ٤ و   ٣حيث تشير البيانات المدونة في الجداول       

البلدي األحمر المنتج في      بوتريك أسيد او السيتوكينين على نسبة اإلنبات أو طوله عند البصل           لباال ندو 

 ٢ و   ١، وذلك عند مقارنتها مع عينات الشاهد المذكورة في الجداول           ٢٠٠٠المنطقة الوسطى في موسم     



٦٦٣عد  ت/ ش -هـ ط ذ س  ١٢

، إضافة لذلك فان المعالجة الهرمونية لم تعدل في تأثير المعالجات اإلشعاعية، سلبا أو إيجابـا، علـى                  

 أسابيع مـن الحـصاد،      ٨ أو   ٥  أو    ٢نسبة اإلنبات أو طول البراعم المتشكلة عند البصل المعالج بعد           

 المسجلة في نسب وطول اإلنبات بين المعامالت الهرمونية المفـردة والمعـامالت             تن الفروقا علما با 

الهرمونية المشتركة مع األشعة إنما تعود إلى تأثير المعالجة اإلشعاعية وليس إلى المعالجة الهرمونيـة               

  . ٢ و ١ويمكن التحقق من ذلك بالعودة إلى النتائج المثبتة في الجدولين 

  

  ٢٠٠١ج الموسم الثاني نتائ -٢-٤

على نسبة اإلنبات    غاما والفترة الزمنية الفاصلة بين موعد الحصاد والتشعيع       تأثير أشعة    -١-٢-٤

   النامية خالل التخزينوطوله البراعم

 التأثير المشترك لكل من المعالجة بأشعة غامـا والفتـرة الزمنيـة             ٧تبين النتائج المدونة في الجدول      

البلـدي األحمـر المـزروع فـي      حصاد والتشعيع على نسبة اإلنبات عند البصلالفاصلة بين موعد ال  

 التأثير المشترك لكل مـن المعالجـة        ٨، وتبين النتائج المدونة في الجدول       )السلمية(المنطقة الوسطى   

البلدي  بأشعة غاما والفترة الزمنية الفاصلة بين موعد الحصاد والتشعيع على نسبة اإلنبات عند البصل             

 التأثير المشترك   ٩تبين النتائج المدونة في الجدول       ، و )السلمية(يض المزروع في المنطقة الوسطى      األب

لكل من المعالجة بأشعة غاما والفترة الزمنية الفاصلة بين موعد الحصاد والتشعيع على نسبة اإلنبـات                

 والمعـالج   ٢٠٠١م  في موس ) الشيخ مسكين (البلدي األحمر المزروع في المنطقة الجنوبية        عند البصل 

  أن   ٩ و   ٨ و   ٧ أسابيع على حصاده، حيث تشير البيانات المدونة في الجداول           ١٠ و ٧ و   ٤بعد مرور   

تأثير معنـوي قـي   )  غري١٢٠ و  ٩٠ و   ٦٠ و   ٣٠(لجميع الجرع اإلشعاعية المستخدمة في الدراسة       

في الدراسة  ) لدي األبيض الب البلدي األحمر (إعاقة اإلنبات وبشكل كامل عند صنفي البصل المستخدمين         

 اشهر  ٨وخالل فترة التخزين التي استمرت      ) المنطقة الوسطى والمنطقة الجنوبية   (وفي موقعي اإلنتاج    

 ٧  أسابيع من الحصاد، أما عند تنفيذ المعالجة اإلشعاعية بعـد             ٤وذلك عند تنفيذ المعالجة باألشعة بعد       

المعيق لإلنبات و سجل نسبة مئوية من األبـصال          أسابيع من الحصاد فقد انخفض تأثير األشعة         ١٠أو  

 من اإلنبات طـردا مـع    ة المذكورة سابقا وتناسب ارتفاع هذه النسب      عالنابتة في العينات المعالجة بالجر    

زيادة مدة التخزين و طول الفترة الزمنية الفاصلة بين حصاد األبصال ومعالجتها باألشـعة، واختلفـت             

صنف وموقع اإلنتاج والجرعة اإلشعاعية المستخدمة، ففي حين تجـاوزت          التباين في التأثير باختالف ل    

، فقد تراوحت نسبة اإلنبات عند األبصال المعالجة باألشعة بعد          % ٨٤عند عينات الشاهد     نسبة االنبات 

 ١٢ أسابيع من الحصاد بين      ١٠، وعند األبصال المعالجة بعد       % ٦,٥ و   ١ أسابيع من الحصاد بين      ٧

  . اشهر٨د التخزين لمدة وذلك عن % ٥٥و

 التأثير المشترك لكل من المعالجة بأشعة غامـا والفتـرة الزمنيـة          ١٠تبين النتائج المدونة في الجدول      

البلدي األحمر المزروع في     الفاصلة بين موعد الحصاد والتشعيع على طول البراعم النامية عند البصل          



٦٦٣عد  ت/ ش -هـ ط ذ س  ١٣

 التأثير المشترك لكل مـن المعالجـة        ١١في الجدول   ، وتبين النتائج المدونة     )السلمية(المنطقة الوسطى   

 بأشعة غاما والفترة الزمنية الفاصلة بين موعد الحصاد والتشعيع على طول البراعم النامية عند البصل              

 التأثير  ١٢تبين النتائج المدونة في الجدول       ، و )السلمية(البلدي األبيض المزروع في المنطقة الوسطى       

ة بأشعة غاما والفترة الزمنية الفاصلة بين موعد الحصاد والتشعيع على طول            المشترك لكل من المعالج   

فـي موسـم    ) الشيخ مسكين (البلدي األحمر المزروع في المنطقة الجنوبية        البراعم النامية عند البصل   

  . أسابيع على حصاده١٠ و٧ و ٤ والمعالج بعد مرور ٢٠٠١

 أن طول البراعم النامية في العينات المعالجة        ١٢  و ١١ و ١٠حيث تشير البيانات المدونة في الجداول       

والمنتجة في   باألشعة هو اقل معنويا مما هو عليه عند عينات الشاهد لألصناف المستخدمة في الدراسة             

 أسابيع على حصادها وخالل فترة التخـزين التـي   ١٠ و٧ و   ٤المواقع المختارة والمعالجة بعد مرور      

  . اشهر٨_ استمرت ل

  

 فقد الـوزن     على والفترة الزمنية الفاصلة بين موعد الحصاد والتشعيع       ير أشعة غاما  تأث -٢-٢-٤

  خالل التخزينعند البصل 

 التأثير المشترك لكل من المعالجة بأشعة غامـا والفتـرة الزمنيـة          ١٣تبين النتائج المدونة في الجدول      

ـ   الفاصلة بين الحصاد والتشعيع على فقد الوزن عند البصل         ر المـزروع فـي المنطقـة       البلدي األحم

 التأثير المشترك لكل من المعالجة بأشعة غاما        ١٤، وتبين النتائج المدونة في الجدول       )السلمية(الوسطى  

البلدي األبيض المزروع في     والفترة الزمنية الفاصلة بين الحصاد والتشعيع على فقد الوزن عند البصل          

 التأثير المشترك لكل من المعالجـة       ١٥نة في الجدول    تبين النتائج المدو   ، و )السلمية(المنطقة الوسطى   

البلدي األحمـر    بأشعة غاما والفترة الزمنية الفاصلة بين الحصاد والتشعيع على فقد الوزن عند البصل            

 ١٠ و ٧ و   ٤ والمعالج بعـد مـرور       ٢٠٠١في موسم   ) الشيخ مسكين (المزروع في المنطقة الجنوبية     

 أن الغلـب الجـرع      ١٥ و   ١٤ و   ١٣نات المدونة في الجـداول      أسابيع على حصاده، حيث تشير البيا     

تأثير معنوي قي تقليل فقد الوزن      )  غري ١٢٠ و   ٩٠ و   ٦٠ و   ٣٠( اإلشعاعية المستخدمة في الدراسة     

 ٨عند صنفي البصل المستخدمين في الدراسة وفي موقعي اإلنتاج وخالل فترة التخزين التي استمرت               

 أسابيع من الحصاد، ومع ذلك فقـد كـان          ١٠ أو   ٧  أو    ٤باألشعة بعد   اشهر وذلك عند تنفيذ المعالجة      

 ٤تأثير الجرع المستخدمة من أشعة غاما على فقد الوزن جليا عند تنفيذ المعالجة االشـعاعية خـالل                  

اسابيع على الحصاد، وتقلصت الفروق في فقد الوزن بين األبصال المعالة باألشعة واألبصال الـشاهد               

  . الزمنية الفاصلة بين الحصاد والتشعيعمع زيادة الفترة 
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ـ   غاما والفترة الزمنية الفاصلة بين موعد الحصاد والتشعيع على          تأثير أشعة    -٣-٤ ات نـسبة اإلنب

  وطوله البراعم النامية عند زراعتها في أصص

منيـة   التأثير المشترك لكل من المعالجة بأشعة غامـا والفتـرة الز        ١٦تبين النتائج المدونة في الجدول      

البلدي األحمر المنتج في المنطقة الوسطى       الفاصلة بين الحصاد والتشعيع على نسبة اإلنبات عند البصل        

 التأثير المشترك لكل من المعالجة بأشعة غاما والفترة         ١٧، وتبين النتائج المدونة في الجدول       )السلمية(

البلدي األبيض المنتج في المنطقة      صلالزمنية الفاصلة بين الحصاد والتشعيع على نسبة اإلنبات عند الب         

 التأثير المشترك لكل من المعالجة بأشعة غاما        ١٨تبين النتائج المدونة في الجدول     ، و )السلمية(الوسطى  

البلدي األحمر المنتج في     والفترة الزمنية الفاصلة بين الحصاد والتشعيع على نسبة اإلنبات عند البصل          

 أسـابيع علـى     ١٠ و ٧ و   ٤ والمعالج بعد مـرور      ٢٠٠١ في موسم    )الشيخ مسكين (المنطقة الجنوبية   

 أن لجميـع الجـرع اإلشـعاعية        ١٨ و   ١٧ و   ١٦حصاده، حيث تشير البيانات المدونة في الجـداول         

تأثير معنوي قي إعاقة اإلنبات وبشكل كامل       )  غري ١٢٠ و   ٩٠ و   ٦٠ و   ٣٠( المستخدمة في الدراسة    

سة والمنتجين في موقعي اإلنتاج وذلك عند تنفيـذ المعالجـة           عند صنفي البصل المستخدمين في الدرا     

 اشهر، أما عند تنفيـذ المعالجـة        ٤ أسابيع من الحصاد، والزراعة في أصص لمدة         ٤اإلشعاعية خالل   

 أسابيع فقد اختلف تأثير األشعة في إعاقة أإلنبات باختالف الصنف وموقـع اإلنتـاج               ٧اإلشعاعية بعد   

 مة، حيث سجل معدل منخفض لإلنبات عند األبصال المشععة من الصنف          والجرعة اإلشعاعية لمستخد  

، وتراوحت نسبة اإلنبـات عنـد األبـصال         %)٣أقل من   (البلدي األحمر المنتج في المنطقة الوسطى       

، في حـين تراوحـت      %٤٠ و   ٩البلدي األبيض المنتج في المنطقة الوسطى بين         المشععة من الصنف  

 و  ١٧البلدي األحمر المنتج في المنطقة الجنوبية بـين          شععة من الصنف  نسبة اإلنبات عند األبصال الم    

 ١٠أما عند تنفيذ التشعيع بعـد مـرور         .  اشهر ٤وذلك عند زراعة األبصال في أصص ولمدة        % ٤٦

أسابيع من الحصاد فقد زال تأثير األشعة المعيق لإلنبات و سجل نسبة مئوية من األبصال النابتة فـي                  

يقترب من نسبة اإلنبات المسجلة     %) ٧٢أكثر من   ( اإلشعاعية المذكورة سابقا     عالجرالعينات المعالجة ب  

 البلـدي األحمـر   (، وذلك عند صنفي البصل المستخدمين في الدراسـة          %)١٠٠(عند العينات الشاهد    

وعند زراعة األبـصال     ،)الوسطى والجنوبية (والمنتجين من كال الموقعين المختارين      ) البلدي األبيض 

  .  اشهر٤ولمدة في أصص 

 التأثير المشترك لكل من المعالجة بأشعة غامـا والفتـرة الزمنيـة          ١٩تبين النتائج المدونة في الجدول      

البلدي األحمر المنتج في المنطقـة       الفاصلة بين الحصاد والتشعيع على طول البراعم النابتة عند البصل         

لتأثير المشترك لكل من المعالجة بأشعة غاما        ا ٢٠، وتبين النتائج المدونة في الجدول       )السلمية(الوسطى  

البلـدي األبـيض     والفترة الزمنية الفاصلة بين الحصاد والتشعيع على طول البراعم النابتة عند البصل           

 التأثير المشترك لكل من     ٢١تبين النتائج المدونة في الجدول       ، و )السلمية(المنتج في المنطقة الوسطى     

 الزمنية الفاصلة بين الحصاد والتشعيع على طول البـراعم النابتـة عنـد              المعالجة بأشعة غاما والفترة   
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 ١٠ و ٧ و   ٤والمعالج بعـد مـرور      ) الشيخ مسكين (البلدي األحمر المنتج في المنطقة الجنوبية        البصل

 أن طول البراعم النامية     ٢١ و   ٢٠ و   ١٩أسابيع على حصاده، حيث تشير البيانات المدونة في الجداول          

هو اقل معنويا مما هو عليـه عنـد         )  غري ١٢٠ و   ٩٠ و   ٦٠ و   ٣٠(  المعالجة بالجرع    عند العينات 

العينات الشاهد، وتشير البيانات المدونة في الجداول إلى استمرار نمو البراعم فـي عينـات الـشاهد                 

 سم عند عينات    ٥٠وتوقف نموها عند العينات المعالجة باألشعة، حيث ازداد طول البراعم النامية عن             

 أسابيع فقد ٧وعند تنفيذ المعالجة اإلشعاعية بعد   اشهر على الزراعة،   ٤شاهد وذلك بعد مرور حوالي      ال

البلدي األحمر المنتج في المنطقة الوسطى بين        تراوح طول البراعم عند األبصال المشععة من الصنف       

قة الوسطى بين   البلدي األبيض المنتج في المنط      سم وعند األبصال المشععة من الصنف      ٢,٨٢ و   ١,٠٦

البلدي األحمر المنتج في المنطقة الجنوبية بين         سم  وعند األبصال المشععة من الصنف       ٢,٦٠ و   ٠. ٦

 أسابيع من الحصاد، فقد تراوح طول البـراعم         ١٠أما عند تنفيذ التشعيع بعد مرور       .  سم ٢. ٢ و   ١,٧

 سـم   ٥,٥٤ و   ٣,٦٨لوسطى بين   البلدي األحمر المنتج في المنطقة ا      عند األبصال المشععة من الصنف    

 سـم    ٦,٦ و   ٣. ٣البلدي األبيض المنتج في المنطقة الوسطى بين         وعند األبصال المشععة من الصنف    

  . سم٥. ٥ و ٣,٧البلدي األحمر المنتج في المنطقة الجنوبية بين  وعند األبصال المشععة من الصنف

  

   المناقشة-٥

 غري من أشـعة غامـا    ٦٠دراسة أن جرعة إشعاعية قدرها      لقد بينت نتائج التجارب المنفذة في هذه ال       

 هي جرعة كافية لخفض نسبة اإلنبات وفقد الوزن عند أبصال           ٦٠الصادرة عن النظير المشع كوبالت      

المنطقة الوسطى والمنطقة   (المزروعين قي بيئات مختلفة     ) بلدي ابيض وبلدي احمر   (الصنفين المحليين   

 اإلشارة إليه من نتـائج لتجـارب        ققد أكدت نتائج هذه الدراسة ما سب      وبالتالي ف ). الجنوبية من سوريا  

 ,Al-Bachir et al)منفذة في الهيئة ومدونة في دراسة الجدوى التكنواقتصادية لتشعيع األغذية في القطر 

وتتفق نتائج هذه التجارب أيضا مع النتائج المذكورة في األدبيات العلمية والتي تشير إلى دور                . (1993

معالجة بكل من أشعة غاما والحزم االلكترونية في خفض التلف وإعاقة اإلنبات وإطالة فترة تخـزين                ال

 صنف مزروع في األرجنتين أن المعالجـة بجرعـة          ١٤فقد بينت نتائج التجارب المنفذة على       . البصل

ـ     ٦٠ غري من أشعة غاما الصادرة عن النظير المشع كوبالت           ٦٠إشعاعية قدرها    ض  قد ساهم في خف

. (Curzio and Croci, 1983; Walder et al, 1995)معدالت فقد الوزن وإطالة فترة تـسويق األبـصال   

 غري مـن    ٦٠وأشارت نتائج تجارب منفذة في الهند إلى أن معالجة األبصال بجرعة اشعاعية قدرها              

ض الدراسات أن وبينت نتائج بع. (Sharma et al, 2001)الحزم االلكترونية قد ساهم في إعاقة اإلنبات 

مـن  % ٥٠ غري من أشعة غاما بعد رشـها بتركيـز           ١٠٠تعريض األبصال لجرعة إشعاعية قدرها      

 قد ساهم في خفض التلف الناتج عن التخزين بنسبة وصـلت إلـى              (Carbendazim)محلول كربادازين   

 (Sinha et al, 1994)وساهمت هذه ألمعالجة ألمركبة في إطالة فترة التخزين وإعاقـة اإلنبـات   % ٩٧
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وبينت نتائج العديد من الدراسات المنفذة في هذا المجال الجدوى التكنو اقتـصادية لتـشعيع البـصل،                 

واعتمادا على نتائج هذه الدراسات فقد تم تشعيع البصل تجاريا قي العديد مـن الـدول المنتجـة لـه                    

(Kalman, 1982;  Mahlouse, 1993; Al-Bachir et al, 1993; Lustre et al, 2001)   .  

لقد أثبتت نتائج التجارب المنفذة محليا وعالميا دور األشعة في منع اإلنبات عند البصل، وكانـت هـذه                  

وخالفا للمتوقع من التشعيع فقد لـوحظ عنـد         . لنتائج أساسا العتماد التشعيع في معالجة البصل تجاريا       

 الدفعات المشععة مـن البـصل  استخدام تشعيع البصل تجاريا في القطر ظهور بوادر إنبات عند بعض  

البلدي األحمر، وللوقوف على اسباب هذه الظاهرة فقد افترض أن يكون لتعدد األجنة عند األصـناف                

تأثير على استجابتها لألشعة، ومع ذلك فقد بينـت         ) والبلدي األبيض  البلدي األحمر (المحلية من البصل    

 عدم ظهور أي حالة لإلنبات فـي العينـات          نتائج تجارب هذه الدراسة عدم صحة هذه الفرضية، بدليل        

) بلـدي أحمـر    بلدي أبـيض أو   (المعالجة خالل شهر من الحصاد بغض النظر عن الصنف المستخدم           

، ويعزز ذلك أيـضا نتـائج       )المنطقة الوسطي أم الجنوبية من البالد     (وبغض النظر عن موقع إنتاجها      

سيتوكينين للصنفين المستخدمين والمزروعين في     المعالجة الهرمونية بكل من االندول بيوتريك اسيد وال       

والتي لم تؤثر على نسب اإلنبـات       )   اسابيع ١٠ و ٧ و   ٤(موقعي اإلنتاج وبمراحل ثالث بعد القطاف       

وتؤكد نتائج هذه التجارب ايضا أن تأثير األشعة المعيق لإلنبات لـم يكـن مـن      . عند المقارنة بالشاهد  

المزيد من الهرمونات ألمنشطه لإلنبات أو تخريب المنتج منها أو          خالل تأثير األشعة في تحريض إنتاج       

حتى مراكز إنتاجها بل كان لألشعة تأثير مباشر على الخاليا الميرستيمية المولدة أو المشكلة للبـراعم                

وأكدت نتائج هذه التجارب أن للفترة الزمنية الفاصلة بين الحصاد والمعالجة اإلشعاعية تـأثير              . النامية

على فاعلية التشعيع في إعاقة اإلنبات حيث بينت ضرورة تشعيع األصناف المحلية من البصل              واضح  

  .خالل شهر من الحصاد) األحمر واألبيض(

لقد بينت نتائج هذه الدراسة عدم دقة المعايير الشخصية المتبعة في تحديـد موعـد الحـصاد محليـا                   

ق في موعد الحصاد بين الموسمين المستخدمين       وانعكاس ذلك سلبا على استجابة األبصال للتشعيع فالفر       

والذي اثر بشكل واضـح علـى نـسبة         ) ١٨/٨/٢٠٠٢ و   ١٨/٩/٢٠٠١(في الدراسة هو شهر كامل      

. اإلنبات عند العينات المعالجة باألشعة، وذلك عند تنفيذ التشعيع بفترات زمنية مختلفة بعـد الحـصاد               

البلـدي   ت تقريبا نسبة اإلنبات عند عينات البـصل       وكنتيجة لهذا االختالف في موعد الحصاد فقد تعادل       

 أسابيع من الحصاد في الموسم األول مع نسبة اإلنبات عنـد العينـات              ٧األحمر المعالجة باألشعة بعد     

  ).٧ و ١ألجدولين ( أسابيع على لحصاد في الموسم الثاني ١٠المعالجة بنفس الجرعة ولكن بعد مرور 

 بعض  لية التشعيع بشكل عام على منع اإلنبات عند       عا إلى انخفاض ف    لقد أشارت بعض المراجع العلمية    

، التشعيع  مع زيادة الفترة الزمنية الفاصلة بين الحصاد و         وتناسب هذا االنخفاض طردا     البصل أصناف

البصل بعد الحصاد مباشرة وخالل      حيث أوصت هذه الدراسات بضرورة تشعيع مثل هذه األصناف من         

، وذلك  كيلو غري  ٠,٠٩و ٠,٠٢ سابيع بمجال من الجرع يتراوح بين      أ ٤إلى     ٢فترة زمنية ال تتجاوز     
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 ;Chachin and Ogata1971; Thomas et al, 1975) .اإلنبـات للوصول إلى أفضل النتائج فـي منـع   
Takano et al, 1970; Thomas, 1986;  Zehnder, 1984;  Diehal, 1977;  Grunewald, 1978)  

 عنـد    منع اإلنبات  في  معنوي األشعة المؤينة تأثير  األدبيات العلمية أن الستخدام     بالمقابل فقد ذكر في     و

 تزيد عن الـشهر     بعد فترة زمنية طويلة من الحصاد     د معالجتها باألشعة     حتى عن  بعض أصناف البصل  

 Curzio and Croci, 1983; Mahmoud et al, 1978; Ojima et al, 1963; Park et) . اشهر٣وتصل حتى
al, 1972; Takano et al, 1970; Matin et al, 1985)  

كيلو  ٠,٢٥-٠,١٢ ضمن المجال من      من األشعة  استخدام جرع مرتفعة  وبينت نتائج بعض الدراسات أن      

 إلى حدوث تحريض عابر عند البصل ينتج عنه نموات عابرة تذبل بسرعة مـع مـرور                  قد أدى  غري

  الزمن
 (Skou, 1971; Thomas, 1986)   

جارب األصص يمكن االستنتاج  بان اإلنبات عند األبصال المشععة بعد مضي أكثر مـن               ومن نتائج ت  

شهر على الحصاد ربما يعود إلى دور األشعة التحريضي في زيادة اسـتطالة الخاليـا الناتجـة عـن      

االنقسامات الخلوية خالل الفترة الفاصلة بين الحصاد والتشعيع  وليس إلى تشكل خاليا جديدة، ويعزز               

 االفتراض المعطيات الرقمية التي أشارت إلى أن طول البراعم النامية من أبـصال مـشععة لـم                  هذا

 مـن أبـصال   ة اشهر على الزراعة، ومع ذلك فان األوراق المتـشكل ٤ سم حتى بعد مرور     ٥يتجاوز  

جـاوز  مشععة جفت ولم تصل النموات عند هذه األبصال إلى مراحل تشكل النورات الزهرية و لـم يت                

  . تشكل الورقة الرابعةالنمو

  

   االستنتاجات-٦

أكدت نتائج التجارب المنفذة في هذه الدراسة تأثير الجرع المنخفضة من أشعة غاما في منع أو خفض                 

 جـرع   باسـتخدام و) األبـيض البلـدي     األحمر و  البلدي(نسبة اإلنبات عند أبصال األصناف المحلية       

  . غري٦٠ إلعاقة اإلنبات هي  من األشعةالجرعة المثلى، حيث كانت  أشعة غامامنخفضة من

وبينت نتائج تجارب هذه الدراسة عدم وجود تأثير لظاهرة تعدد األجنة عند األصناف المحليـة علـى                 

  .فاعلية األشعة المؤينة في منع اإلنبات

وأشارت نتائج هذه التجارب أن لموعد الحصاد والفترة الزمنية الفاصـلة بـين الحـصاد والمعالجـة                 

ية تأثير واضح على فاعلية المعالجة اإلشعاعية في منع اإلنبات، حيث تطلب الحـصول علـى             اإلشعاع

التأثير المناسب لألشعة، حصاد األبصال بعد نضجها مباشرة دون تأخير، وتنفيذ المعالجة اإلشـعاعية              

  .خالل شهر من الحصاد
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على  الزمنية بين الحصاد والمعالجة اإلشعاعية الفترة التأثير المشترك لكل من المعالجة بأشعة غاما و)١(جدول ال
  ٢٠٠١ /٢٠٠٠ موسم ل األحمر المنتج في المنطقة الوسطى بلديلاعند البصل (%) نسبة اإلنبات 

  
موعد 
21/12/2000 26/11/2000 القياس 22/1/200١ 22/2/200١ 22/3/200١ 22/4/200١  

    بعد أسبوعين من الحصاديععالتش   المعاملة
Control 1±1.2 5.8±0.9 20±7 57±1 82.0±9.98 ٦٫١٩±٩٠٫٥ 
30 Gry 0 0 1 1 2 ٢  
60 Gry 0 0 0 0 ٠ ٠ 
90 Gry 0 1.5±1.8 1.6±1.9 4 4.5±0.71 ٥ 

120 Gry 0 0 0 4 ٤ ٤ 
     أسابيع من الحصاد٥ بعد يععالتش   المعاملة

Control 0.5±1 4.5±3.4 20±4.3 52.0±9.9 71.5±11.7 84.0±7.8 
30 Gry 0 0 1.5±1.0 6.5±3.0 13.5±1.9 15.5±2.5 
60 Gry 0.5±1 3.0±2,0 7.5±1.0 10.0±2.5 19.5±2.5 19.5±2.5 
90 Gry 1.5±1.9 3.0±2.0 7.0±3.5 19.0±10.6 22.0±8.2 25.0±9.6 

120 Gry 0 2.0±1.6 7.0±2.5 12.0±4.3 20.0±4.9 22.0±6.9 
LSD 0.05 ١٠٫٦ ٤٫٢ ٣٫٢ ١٫٦ 10.4 9.9 
    أسابيع من الحصاد٧ بعد يععالتش   المعاملة

Control 0 5.5±3.7 26.5±8.2 68.5±5.7 89.5±2.5 95.0±6.6 
30 Gry 0 6.0±3.7 21.0±4.8 39.0±8.1 63.5±5.3 67.0±3.5
60 Gry 2±1.0 8.0±3.3 38.0±5.8 69.5±11.0 83.0±3.8 88.0±4.6
90 Gry 1±1.2 12.0±2.5 34.0±1.6 57.0±7.7 84.5±10.2 89.0±7.4

120 Gry 1±1.2 8.5±2.5 25.5±8.1 60.0±6.3 81.0±7.7 85.5±6.0
LSD 0.05 ٩٫٩ ١٢٫٠٥ ٩٫٤ ٤٫٨ ١٫٦ 8.7 
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على الفترة الزمنية بين الحصاد والمعالجة اإلشعاعية  التأثير المشترك لكل من المعالجة بأشعة غاما و)٢(الجدول 
  ٢٠٠١ /٢٠٠٠ موسم ل األحمر المنتج في المنطقة الوسطى بلديلاالبصل عند ) سم(طول لبراعم النامية 

  
موعد 
21/12/2000 26/11/2000 القياس 22/1/200١ 22/2/200١ 22/3/200١ 22/4/200١  

 بعد أسبوعين من يععالتش   المعاملة
   الحصاد

Control 1.0±1.4 3.8±1.7 3.8±1.8 3.8±0.1 4.34±0.49 4.82±٠٫٠5 
30 Gry 0 0 1.0±1.4 1.5±0.4 1.5±0.71 ٢  
60 Gry 0 0 0 0 ٠ ٠ 
90 Gry 1±2 1.9±2.3 1.9±2.2 5 4.5±0.79 ٥ 

120 Gry 0 0 0 3.5 ٤ ٤ 

  أسابيع من ٥ بعد يععالتش   المعاملة
 الحصاد

  

Control 2.5±5 3.3±3.1 3.3±0.1 3.3±0.4 3.4±0.3 5.2±0.4 
30 Gry 0 0 1.9±0.3 1.9±0.5 2.1±0.4 2.1±0.52 
60 Gry 2.3±4.5 2.6±1.1 3.1±0.6 3.1±0.3 2.4±0.13 3.01±0.3 
90 Gry 1.5±1.2 1.5±1.2 2.5±0.5 2.5±0.5 2.4±0.3 2.5±0.17 

120 Gry 0 1.3±0.9 1.9±0.3 2.3±0.4 2.04±0.5 2.4±0.1 
LSD 0.05 5.4 2.5 3.7 0.65 0.51 0.51 

 أسابيع من ٧ بعد يععالتش   المعاملة
 الحصاد

  

Control 0 1.3±0.9 2.8±0.5 3.7±0.3 5.12±0.2 6.2±0.5 
30 Gry 0 2.4±1.8 2.7±0.6 3.5±0.5 3.1±0.5 3.4±0.21 
60 Gry 1.9±1.3 3.3±1.3 3±0.4 3.5±0.4 3.6±0.3 4.3±0.26 
90 Gry 1±1.4 2.6±0.2 3.1±0.7 3.8±0.5 4.1±0.5 4.5±0.44 

120 Gry 0.5±0.6 3.2±1.1 3.5±0.8 3.5±0.3 3.9±0.2 4.6±0.5 
LSD 0.05 1.4 1.8 0.9 0.58 ٠٫٥٤ 0.60 
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الفترة الزمنية بين  و(IBA)التأثير المشترك لكل من المعالجة بأشعة غاما وبالهرمون اند ول بوتريك أسيد ) ٣(الجدول 
 موسم ل المنطقة الوسطى األحمر المنتج فيبلدي لاعند البصل (%) على نسبة اإلنبات الحصاد والمعالجة اإلشعاعية 

٢٠٠١ /٢٠٠٠. 
  

  
21/12/2000 26/11/2000 موعد القياس 22/1/200١ 22/2/200١ 22/3/200١ 22/4/200١
 المعاملة

   بعد أسبوعين من الحصاديععالتش  
Control 1±1.2 5.8±0.9 20±7 57±1 82±9.98 90.5±6.19

Control+IBA 1.5±1 3.5±1.9 19.5±9 54.0±5.4 77.0±2.6 88.0±4.0 
30 Gry+IBA 0 0 0 0 0 0 
60 Gry+IBA 0 0 0 0 0 0 
90 Gry+IBA 0 0 0 0 0 0 

120 Gry +IBA 0 0 0 0 0 0 
LSD 0.05 0.39 3.62 037. 5.04 6.28 

  أسابيع من ٥ بعد يععالتش   المعاملة
   الحصاد

Control 0.5±1 4.5±3.4 20±4.3 52.0±9.9 71.5±11.7 84.0±7.8 
Control+IBA 0 5.5±3.4 29.5±9.1 48.0±23.8 67.5±20.5 71.5±23.9 
30 Gry+IBA 0.5±1 2.5±3.0 4.5±4.4 9.0±6.6 12.0±7.8 13.0±8.9 
60 Gry+IBA 0 1.5±1.0 9.4±4.7 16.5±6.8 18.5±6.8 19.5±6.6 
90 Gry+IBA 1.0±1.2 4.0±1.6 9.5±2.5 19.0±3.8 22.5±6.0 24.5±5.3 

120 Gry +IBA 0 3.0±2.0 9.5±3.4 20.5±6.0 24.5±5.0 25.0±3.3 
LSD 0.05 1.92 1.12 3.96 7.73 13.93 16.33 

 أسابيع من ٧ بعد يععالتش   المعاملة
   الحصاد

Control 0 5.5±3.7 26.5±8.2 68.5±5.7 89.5±2.5 95±6.6 
Control+IBA 0.5±1.0 13.5±3.4 40±12.5 71.0±8.4 88.5±3.4 96.0±2.8 
30 Gry+IBA 2.0±2.3 14.5±8.5 28.5±14.4 55.5±9.1 67.0±7.4 79.0±8.4 
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60 Gry+IBA 1.5±3.0 13.0±3.8 36.5±9.9 64.5±1.9 78.0±7.8 85.0±11.1
90 Gry+IBA 0 9.0±1.2 36.5±6.6 71.0±1.2 86.5±7.2 93.0±5.3 

120 Gry+IBA 0.5±1.0 6.5±6.6 24.5±2.5 94.0±11.8 73.5±5.7 82.5±3.0 
LSD 0.05 2.45 8.1 14.62 11.1 9.44 10.22 

  

  
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  
الفترة الزمنية بين  و(IBA)تأثير المشترك لكل من المعالجة بأشعة غاما وبالهرمون اند ول بوتريك أسيد ال) ٤(الجدول 

 موسم لطى األحمر المنتج في المنطقة الوسبلدي لاعند البصل ) سم(على طول البراعم النامية الحصاد والمعالجة اإلشعاعية 
٢٠٠١ /٢٠٠٠.  

  
21/12/2000 26/11/2000 موعد القياس 22/1/200١ 22/2/200١ 22/3/200١ 22/4/200١

 المعاملة
 بعد أسبوعين من يععالتش  

 الحصاد
 

Control 1.0±1.4 3.8±1.7 3.8±1.8 3.8±0.1 4.34±0.49 4.82±0.05
Control+IBA 3.0±4.2 3.7±1.1 3.7±1.1 3.8±0.3 4.6±0.3 5.5±0.5 
30 Gry+IBA 0 0 0 0 2 ٣ 
60 Gry+IBA 0 0 0 0 0 0 
90 Gry+IBA 0 0 0 0 0 0 

120 Gry +IBA 0 0 0 0 0 0 

LSD 0.05 0.98 3.76 ٠٫٠٥ ٠٫٣٣ ٠٫٣٥ ٣٫٨٦ 



٦٦٣عد  ت/ ش -هـ ط ذ س  ٢٥

  أسابيع من ٥ بعد يععالتش   المعاملة
 الحصاد

  

Control 2.5±5 3.3±3.1 3.3±0.1 3.3±0.4 3.4±0.3 5.2±0.4 

Control+IBA 0 2.3±0.7 2.7±1 3.6±0.9 5.0±0.4 5.2±1.0 
30 Gry+IBA 0.5±0.1 1.3±1.5 1.6±1.3 1.8±0.9 2.1±0.6 2.2±0.6 
60 Gry+IBA 0 1.3±1.3 1.8±0.5 1.9±0.5 2.2±0.6 2.6±0.3 
90 Gry+IBA 1.5±1.9 3.0±1.1 2±0.6 2.1±0.4 2.7±0.3 2.6±0.1 

120 Gry +IBA 0 2.0±0.9 2.0±0.4 2.0±0.3 2.4±0.5 2.4±0.3 
LSD 0.05 0.72 0.81 0.62 0.22 0.39 0.29 

 أسابيع من ٧ بعد يععالتش   المعاملة
 الحصاد

  

control ٠٫٩±١٫٣ ٠ 2.8±0.5 3.7±0.3 5.12±0.2 6.2±0.5 

Control+IBA 0.3±0.5 3.8±1.5 3.8±0.5 4.6±0.4 5.9±0.2 6.6±0.4 
30 Gry+IBA 1.3±1.4 2.3±1.5 3.8±1.4 3.3±0.4 3.6±0.3 3.8±0.4 
60 Gry+IBA 0.6±1.2 2.8±0.2 2.9±0.7 3.7±0.9 3.8±0.4 4.4±0.3 
90 Gry+IBA 0 2.8±1.2 3.1±0.4 3.8±1.4 4.6±0.5 4.8±0.2 

120 Gry+IBA 0.5±1 2.3±1.7 3.6±1.2 3.9±0.7 3.9±0.2 4.3±0.3 
LSD 0.05 0.70 1.16 0.4 0.3 0.11 0.11 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٦٦٣عد  ت/ ش -هـ ط ذ س  ٢٦

الفترة الزمنية بين الحصاد والمعالجة لتأثير المشترك لكل من المعالجة بأشعة غاما وبهرمون السيتوكينين و ا)٥(الجدول 
  .٢٠٠١ /٢٠٠٠ موسم لاألحمر المنتج في المنطقة الوسطى بلدي لاعند البصل (%) على نسبة اإلنبات اإلشعاعية 

  
21/12/2000 26/11/2000 موعد القياس 22/1/200١ 22/2/200١ 22/3/200١ 22/4/200١ 

 المعاملة
 بعد أسبوعين من يععالتش  

 الحصاد
 

Control 1±1.2 5.8±0.9 20±7 57±1 82±9.98 90.5±6.19 
Control+S 1.0±2.0 13.0±6.2 30.5±9.7 62.0±5.88 80.0±7.12 85.5±3.0 
30 Gry+S 0 0 0.5±1 2 2 ٢ 
60 Gry+S 0 0 0 2 ٢ ٢ 
90 Gry+S 0 0 0 0 ٠ ٠ 

120 Gry +S 0 0 1.0±1.2 2 ٢ ٢ 
LSD 0.05 1.40 5.1 7.47 3.79 7.62 4.30 

 المعاملة
  أسابيع من ٥ بعد يععالتش  

 الحصاد
  

Contol 0.5±1 4.5±3.4 20±4.3 52±9.9 71.5±11.7 84±7.8 
Control+S 1.0±1.2 7.0±4.3 24.5±6.6 48.5±15.6 73.0±13.1 85.0±2.6 
30 Gry+S 0 1.0±2.0 7.0±2.6 9.3±7.0 12.0±5.9 13.5±7.7 
60 Gry+S 0.5±1.0 3.0±3.5 9.0±8.1 15.0±7.0 20.0±8.3 20.5±7.6 
90 Gry+S 1.0±1.2 4.5±1.0 10.5±1.9 19.5±1.9 27.0±3.8 27.5±4.4 

120 Gry +S 0.5±1.0 2.0±1.6 6.0±1.6 12.0±3.7 18.0±2.3 20.0±2.3 
LSD 0.05 1.44 4.23 5.96 12.6 12.6 6.7 

 المعاملة
 أسابيع من ٧ بعد يععالتش  

 الحصاد
 

 
control 0 5.5±3.7 26.5±8.2 68.5±5.7 89.5±2.5 95±6.6 

Control+S 0 16.5±1.0 40.0±2.8 77.5±11.8 87.5±7.0 93.0±4.8 
30 Gry+S 1.5±1.9 14.0±4.0 42.0±10.2 75.0±5.3 82.0±2.8 85.0±4.2 
60 Gry+S 2.5±2.5 9.5±1.9 31.5±11.4 46.5±5.5 76.0±5.2 86.5±4.1 
90 Gry+S 0.5±1.0 13.0±6.0 39.5±8.1 66.0±11.0 83.5±4.1 90.0±1.6 

120 Gry +S 3.5±4.7 16.0±9.9 40.5±3.0 72.0±3.3 86.5±9.2 93.0±3.8 

LSD 0.05 3.5 7.9 13.1 11.45 8.4 6.6 
  

  

  

  

  

  

  

  



٦٦٣عد  ت/ ش -هـ ط ذ س  ٢٧

  

  

  

  

  

  

  
الفترة الزمنية بين الحصاد والمعالجة بهرمون السيتوكينين و التأثير المشترك لكل من المعالجة بأشعة غاما و)٦(الجدول 

 ٢٠٠٠ موسم لاألحمر المنتج في المنطقة الوسطى بلدي لاعند البصل ) سم(على طول البراعم النامية االشعاعية 
/٢٠٠١.  

  
21/12/2000 26/11/2000 موعد القياس 22/1/200١ 22/2/200١ 22/3/200١ 22/4/200١ 

 المعاملة
 بعد أسبوعين من عيعالتش  

 الحصاد
 

control 1.0±1.4 3.8±1.7 3.8±1.8 3.8±0.1 4.34±0.49 4.82±0.05 
Control+S 1.3±2.5 3.2±1.1 3.6±0.7 3.9±1.0 5.0±7.1 6.6±0.6 
30 Gry+S 0 0 0.5±1 2 3 ٣ 
60 Gry+S 0 0 0 2 ٢ ٢ 
90 Gry+S 0 0 0   ٠ 

120 Gry +S 0 0 1.0±1.4 1 ٢ ١ 
LSD 0.05 0.48 0.75 0.63 0.53 0.73 0.30 

  أسابيع من ٥ بعد يععالتش   المعاملة
 الحصاد

  

Control 2.5±5 3.3±3.1 3.3±0.1 3.3±0.4 3.4±0.3 5.2±0.4 
Control+S 1.4±1.9 3.1±1.4 3.3±0.4 4.0±0.4 4.2±0.3 5.0±0.7 
30 Gry+S 0 0.4±0.7 1.8±0.8 2.0±0.7 2.4±5.8 2.5±0.5 
60 Gry+S 1.3±2.5 1.3±0.9 2.4±0.4 2.2±0.2 2.2±0.4 2.7±0.4 
90 Gry+S 1.0±1.4 4.6±1.7 3.6±1.0 2.6±0.2 2.3±0.4 2.7±0.2 

120 Gry +S 0.5±1.0 1.3±0.9 1.6±0.6 2.2±0.7 2.1±0.3 2.2±0.4 
LSD 0.05 0.86 0.95 0.43 0.40 0.27 0.11 

 المعاملة
 أسابيع من ٧ بعد يععالتش  

 الحصاد

  

control ٠٫٩±١٫٣ ٠ 2.8±0.5 3.7±0.3 5.12±0.2 6.2±0.5 

Control+S 0 2.4±0.3 3.6±0.4 4.4±0.4 5.2±0.1 6.5±1.4 
30 Gry+S 1.0±1.2 2.9±0.4 3.2±0.9 3.2±0.3 3.6±0.4 3.5±0.8 
60 Gry+S 1.1±0.8 2.7±0.4 2.9±0.1 4.0±0.8 3.9±0.3 3.9±0.2 
90 Gry+S 0.3±0.9 2.6±0.6 3.8±0.7 4.5±0.4 4.0±0.2 4.4±0.4 

120 Gry +S 1.7±1.9 2.3±1.0 4.3±1.6 3.9±0.6 4.1±0.4 4.3±0.5 
LSD 0.05 0.75 0.96 0.28 0.19 0.20 0.11 



٦٦٣عد  ت/ ش -هـ ط ذ س  ٢٨

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
الفترة الزمنية بين الحصاد والمعالجة اإلشعاعية التأثير المشترك لكل من المعالجة بأشعة غاما و) ٧(الجدول 

   .٢٠٠١/٢٠٠٢لموسم  األحمر المنتج في المنطقة الوسطى بلديلا البصل عند(%) على نسبة اإلنبات 

  
موعد 
30/12/2001 30/11/2001 القياس 30/1/2002 28/2/2002 ٣١/٣/2002 ٣٠/٤/20022

   أسابيع من الحصاد٤ بعد يععالتش   المعاملة
Control 0 4.0±2.8 10.0±6.7 36.5±8.1 79.0±7.4 92.5±1.9 
30 Gry 0 0 0 0 0 0 
60 Gry 0 0 0 0 0 0 
90 Gry 0 0 0 0 0 0 

120 Gry  0 0 0 0 0 0 
     أسابيع من الحصاد٧ بعد يععالتش   المعاملة

Control 0.8±1.5 3.0±1.0 7.0±3.5 25.0±8.4 69.0±8.4 86.5±1.9 
30 Gry 0 0 0 0.5±1.0 0.5±1.0 1.0±2.0 
60 Gry 0 0 0 0.5±1.0 0.5±1.0 1.0±1.1 
90 Gry 0.5±1.0 0.5±1.0 0.5±1.0 1.0±1.2 1.5±1.0 2.0±1.0 

120 Gry  0.5±1.0 0.5±1.0 1.5±1.0 3.0±2.6 3.0±2.6 3.0±2.6 
LSD 0.05 1.4 1.2 2.5 6 6.1 2.4 
    أسابيع من الحصاد١٠ بعد يععالتش   المعاملة

Control 2.0±1.6 6.5±1.0 11.5±3.0 29.5±14.5 77.5±9.9 90.0±5.9 
30 Gry 0 4.1±0.6 6.0±1.2 10.5±2.5 20.5±5.3 23.0±4.8 



٦٦٣عد  ت/ ش -هـ ط ذ س  ٢٩

60 Gry 1.0±1.2 6.0±3.7 10.5±5.8 20.0±8.7 28.0±7.1 30.0±8.2 
90 Gry 0.5±1.0 1.5±1.9 2.5±1.9 14.0±4.3 24.0±3.7 26.0±3.6 

120 Gry  0.5±1.0 3.5±1.0 7.0±1.2 14.0±1.7 26.0±5.7 30.5±4.4 
LSD 0.05 1.7 3.1 4.8 11.9 10.0 8.5 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
الفترة الزمنية بين الحصاد والمعالجة االشعاعية  التأثير المشترك لكل من المعالجة بأشعة غاما و)٨(الجدول 

   .٢٠٠١/٢٠٠٢لموسم  األبيض المنتج في المنطقة الوسطى بلديلاعند البصل (%) على نسبة اإلنبات 
  

موعد 
30/11/2001 القياس 30/12/2001 30/1/2002 28/2/2002 ٣١/٣/2002 ٣٠/٤/20022

    أسابيع من الحصاد٤ بعد يععالتش المعاملة

Control 1.5±1.9 8.0±4.3 12.5±3.4 35.5±5.9 63.0±14.1 83.5±5.5 

30 Gry 0 0 0 0 0 0 

60 Gry 0 0 0 0 0 0 

90 Gry 0 0 0 0 0 0 



٦٦٣عد  ت/ ش -هـ ط ذ س  ٣٠

120 Gry  0 0 0 0 0 0 

   الحصاد  أسابيع من ٧ بعد يععالتش   المعاملة

Control 0.5±1.0 2.8±1.0 6.5±3.8 25.5±7.2 72.5±11.7 84.0±2.8 

30 Gry 0 0 0 1.0±2.0 1.0±2.0 1.0±2.0 

60 Gry 0.5±1.0 0.5±1.0 0.5±1.0 2.0±2.3 2.5±1.9 2.5±1.9 

90 Gry 0.5±1.0 0.5±1.0 0.5±1.0 1.0±1.2 1.0±1.2 2.0±7.4 

120 Gry  1.0±1.2 2.5±2.5 3.0±4.8 6.5±5.8 6.5±5.8 6.5±5.8 

LSD 0.05 1.4 2.1 4.2 6.6 9.0 6.8 

    أسابيع من الحصاد١٠ بعد يععالتش   المعاملة

Control 2.5±1.9 8.5±1.19 17.0±5.1 34.5±4.4 86.0±8.2 95.0±2.6 

30 Gry 1.0±1.2 2.5±1.0 4.5±1.9 8.5±1.9 11.0±2.6 14.0±2.8 

60 Gry 1.0±1.2 6.5±3.0 11.5±3.8 18.5±8.4 31.0±14.3 34.0±13.6 

90 Gry 1.0±1.2 1.5±1.0 2.5±1.0 5.5±4.7 9.5±2.5 11.5±4.4 

120 Gry  2.5±2.5 7.5±3.4 12.0±4.9 22.5±3.4 29.0±8.9 35.0±2.8 

LSD 0.05 2.5 3.5 5.6 7.6 12.8 12.4 

  

  

  

  

  

  

  

  
زمنية بين الحصاد والمعالجة االشعاعية الفترة الالتأثير المشترك لكل من المعالجة بأشعة غاما و )٩(الجدول 

   .٢٠٠١/٢٠٠٢لموسم  األحمر المنتج في المنطقة الجنوبية بلديلاعند البصل (%) على نسبة اإلنبات 
  

  
موعد 
30/11/2001 القياس 30/12/2001 30/1/2002 28/2/2002 ٣١/٣/2002 ٣٠/٤/20022

     أسابيع من الحصاد٤ بعد يععالتش   المعاملة



٦٦٣عد  ت/ ش -هـ ط ذ س  ٣١

Control 4.5±3.8 13.0±6.0 19.5±3.3 50.0±7.8 89.0±3.5 96.0±2.3 

30 Gry 0 0 0 0 0 0 
60 Gry 0 0 0 0 0 0 
90 Gry 0 0 0 0 0 0 

120 Gry  0 0 0 0 0 0 

  أسابيع من ٧ بعد يععالتش   المعاملة
   الحصاد

Control 3.5±1.9 9.5±3.8 15.5±3.0 42.5±7.7 91.5±5.0 98.0±1.6 

30 Gry 0.5±1.0 1.5±1.9 1.5±2.0 2.5±3.4 2.5±3.8 2.5±3.8 

60 Gry 2.0±2.8 1.5±1.9 1.5±2.0 5.5±4.1 6.5±3.4 6.5±3.4 

90 Gry 1.0±1.2 2.5±1.9 3.5±2.5 5.0±2.6 5.5±1.9 5.5±1.9 

120 Gry  0.5±1.0 1.5±1.9 2.0±1.6 2.5±1.9 4.0±2.8 4.0±2.8 

LSD 0.05 2.6 3.6 3.4 6. 5.4 4.3 

 أسابيع من ١٠ بعد يععالتش   المعاملة
   الحصاد

Control 1.5±1.0 4.5±3.0 14.0±4.0 30.5±7.6 89.0±7.6 95.5±1.9 

30 Gry 1.0±1.2 6.0±3.3 14.0±2.3 22.0±2.8 23.0±1.2 33.0±5.3 

60 Gry 1.0±2.0 8.0±4.9 16.5±5.3 24.5±4.1 32.0±2.8 42.0±14.9 

90 Gry 3.0±3.5 9.5±4.4 18.0±7.7 30.0±2.8 40.0±3.7 49.0±13.7 

120 Gry  2.5±1.9 10.5±3.4 22.0±3.3 31.0±5.0 51.5±7.6 55.5±8.4 

LSD 0.05 3.2 5.9 7.3 7.2 7.9 15.2 

    
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  



٦٦٣عد  ت/ ش -هـ ط ذ س  ٣٢

  
الفترة الزمنية بين الحصاد والمعالجة  التأثير المشترك لكل من المعالجة بأشعة غاما و )١٠(الجدول 

لموسم األحمر المنتج في المنطقة الوسطى بلدي لاعند البصل ) سم(لنامية على طول البراعم ااإلشعاعية 

٢٠٠١/٢٠٠٢   

  

  
موعد القياس 30/11/2001 30/12/2001 30/1/2002 28/2/2002 ٣١/٣/2002 ٣٠/٤/20022
    أسابيع من الحصاد٤ بعد يععالتش   المعاملة

Control 0 1.4±0.8 2.7±0.8 3.4±0.6 4.8±0.4 5.9±0.7 
30 Gry 0 0 0 0 0 0 
60 Gry 0 0 0 0 0 0 
90 Gry 0 0 0 0 0 0 

120 Gry  0 0 0 0 0 0 
     أسابيع من الحصاد٧ بعد يععالتش   المعاملة

Control 0.5±1.0 3.9±2.7 3.8±2.0 3.7±0.9 4.4±0.6 6.0±0.8 
30 Gry 0 0 0 0.3±0.5 0.3±0.5 0.3±0.5 
60 Gry 0 0 0 0 0.3±0.5 0.5±0.6 
90 Gry 1.8±3.5 2.5±5 3.0±6.0 3.5±5.7 3.8±5.5 4.3±5.2 

120 Gry  0.3±0.5 0.3±0.5 0.8±0.5 0.9±0.7 1.3±0.9 1.3±0.9 
LSD 0.05 2.5 3.9 4.3 3.9 3.9 3.7 

    أسابيع من الحصاد١٠ بعد يععالتش   المعاملة
Control 1.4±1.3 3.8±1.7 4.1±1.5 4.1±1.1 5.1±1.1 6.0±0.8 
30 Gry 0 2.6±0.8 3.1±1.0 3.4±1.0 2.9±0.2 3.3±0.3 
60 Gry 0.8±1.0 2.0±0.7 1.7±0.5 3.3±0.2 2.7±0.3 3.1±0.5 
90 Gry 0.3±0.5 1.8±1.7 1.6±1.9 2.7±0.7 2.8±0.4 3.2±0.4 

120 Gry  0.3±0.5 2.3±0.5 1.9±0.9 2.9±0.6 3.3±1.1 3.1±0.4 
LSD 0.05 1.2 1.8 1.9 1.2 1.1 0.8 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٦٦٣عد  ت/ ش -هـ ط ذ س  ٣٣

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
الفترة الزمنية بين الحصاد والمعالجة اإلشعاعية لتأثير المشترك لكل من المعالجة بأشعة غاما وا) ١١(الجدول 

 ٢٠٠١/٢٠٠٢لموسم  األبيض المنتج في المنطقة الوسطى بلديلاعند البصل ) سم(على طول البراعم النامية 

.  

  
موعد 
30/11/2001 القياس 30/12/2001 30/1/2002 28/2/2002 ٣١/٣/2002 ٣٠/٤/20022

    أسابيع من الحصاد٤ بعد يععالتش   المعاملة

Control 1.0±1.16 2.9±0.5 2.9±0.5 3.2±0.3 5.3±0.2 6.1±0.7 

30 Gry 0 0 0 0 0 0 

60 Gry 0 0 0 0 0 0 

90 Gry 0 0 0 0 0 0 

120 Gry  0 0 0 0 0 0 

     أسابيع من الحصاد٧ بعد يععالتش   المعاملة

Control 1.3±2.5 1.6±1.0 2.3±1.0 3.4±0.3 4.7±0.8 6.6±1.6 

30 Gry 0 0 0 0.4±0.8 0.4±0.8 0.8±0.8 

60 Gry 0.3±0.5 0.8±1.5 0.8±1.5 0.8±1.0 1.3±1.3 1.3±1.3 

90 Gry 1.3±2.5 1.8±3.5 1.8±3.5 3.0±3.4 2.5±3.8 2.5±3.8 

120 Gry  1.3±1.5 1.4±1.3 1.6±0.5 1.9±2.8 1.9±0.9 1.9±0.9 

LSD 0.05 2.6 2.8 2.8 2.7 2.9 1.78 



٦٦٣عد  ت/ ش -هـ ط ذ س  ٣٤

 أسابيع من ١٠ بعد يععالتش   المعاملة
 الحصاد

  

Control 3.5±4.2 3.7±0.8 3.8±1.0 5.5±0.8 5.5±1.3 7.3±0.6 

30 Gry 1.5±2.4 2.0±3.0 2.5±0.6 2.8±0.8 2.8±0.8 2.8±0.8 

60 Gry 1.0±1.4 2.1±0.9 2.2±0.6 3.2±0.1 3.2±0.1 3.2±0.3 

90 Gry 4.3±5.3 5.5±5.2 6.5±2.4 6.8±6.2 6.8±6.2 6.8±6.2 

120 Gry  1.8±1.5 3.8±0.4 3.2±0.4 3.2±0.8 3.4±0.5 3.4±0.5 

LSD 0.05 5.0 3.9 1.9 4.2 1.3 1.0 

  

  

  
 
 
 
 
  

عية الفترة الزمنية بين الحصاد والمعالجة اإلشعاالتأثير المشترك لكل من المعالجة بأشعة غاما و )١٢(الجدول 

   ٢٠٠١/٢٠٠٢لموسم  األحمر المنتج في المنطقة الجنوبية بلديلاعند البصل ) سم(على طول البراعم النامية 

  

  
موعد 
30/11/2001 القياس 30/12/2001 30/1/2002 28/2/2002 ٣١/٣/2002 ٣٠/٤/2002

    أسابيع من الحصاد٤ بعد يععالتش   المعاملة

Control 3.5±2.5 3.9±0.4 4.2±0.3 4.3±1.3 5.9±1.4 6.9±0.8 

30 Gry 0 0 0 0 0 0 

60 Gry 0 0 0 0 0 0 

90 Gry 0 0 0 0 0 0 

120 Gry  0 0 0 0 0 0 

     أسابيع من الحصاد٧ بعد يععالتش   المعاملة

Control 2.5±1.5 3.4±1.7 4.1±1.0 4.3±0.3 5.5±0.9 7.0±0.6 

30 Gry 1.3±2.5 1.3±1.5 1.4±1.0 1.4±1.9 1.4±1.9 1.4±1.9 



٦٦٣عد  ت/ ش -هـ ط ذ س  ٣٥

60 Gry 2.0±2.8 2.3±2.7 2.4±1.0 2.7±1.0 3.0±0.8 3.0±0.8 

90 Gry 0.8±1.0 1.9±1.3 1.8±1.2 2.4±0.5 2.9±0.5 3.2±0.6 

120 Gry  0.8±1.5 0.8±1.5 1.5±1.3 2.2±1.7 2.5±1.8 2.5±1.7 

LSD 0.05 3.0 2.5 1.7 1.8 1.9 1.9 

   أسابيع من الحصاد١٠ بعد يععالتش   المعاملة

Control 2.5±3.1 3.1±2.4 3.3±0.8 4.7±0.5 5.6±1.0 7.8±1.1 

30 Gry 0.5±0.6 2.4±1.4 2.6±1.1 3.1±0.8 3.4±0.3 3.4±0.5 

60 Gry 1.0±2.0 2.78±0.4 3.0±0.1 3.0±0.3 3.4±0.5 3.4±0.2 

90 Gry 1.0±0.7 2.3±0.9 3.3±0.8 3.5±0.5 3.7±0.4 3.4±0.4 

120 Gry  3.3±3.9 4.2±1.2 3.4±0.5 3.6±0.2 3.7±0.4 4.2±0.4 

LSD 0.05 3.7 2.2 1.1 0.9 0.8 0.9 

  

  

  

  

عند البصل (%)  تأثير أشعة غاما و الفترة الزمنية الفاصلة بين الحصاد والتشعيع على معدل فقد الوزن )١٣(الجدول 

   ٢٠٠١/٢٠٠٢ األحمر المزروع في المنطقة الوسطى لموسم بلديلا
 

موعد 
30/11/2001 القياس 30/12/2001 30/1/2002 28/2/2002 ٣١/٣/2002 ٣٠/٤/20022 

 أسابيع من ٤ بعد يععالتش   المعاملة
   الحصاد

Control 13.20±22.33 14.38±20.31 17.21±19.75 22.21±18.81 37.34±27.77 52.92±26.50 

30 Gry 12.84±21.37 14.96±21.10 16.27±20.79 18.62±20.34 23.40±19.78 30.68±25.21 

60 Gry 5.74±2.38 8.71±4.63 9.48±3.29 11.86±4.10 15.13±5.16 19.88±6.43 

90 Gry 7.36±3.14 7.49±3.43 8.90±3.95 10.82±5.10 15.02±6.01 22.17±18.62 

120 Gry  5.18±7.16 6.72±2.36 8.30±4.40 20.62±15.84 25.02±15.59 35.68±26.55 

LSD 0.05 7.8 8.41 8.27 9.14 10.76 13.84 

  أسابيع من ٧ بعد يععالتش   المعاملة
   الحصاد



٦٦٣عد  ت/ ش -هـ ط ذ س  ٣٦

Control 3.39±1.25 5.84±2.23 8.37±3.29 13.39±5.73 23.49±19.14 40.20±21.40 

30 Gry 2.63±2.18 4.84±3.81 5.79±3.19 8.17±3.75 11.41±4.66 15.84±5.53 

60 Gry 2.75±0.88 6.30±8.31 5.42±1.65 7.71±2.19 10.84±2.85 15.44±3.54 

90 Gry 3.06±0.90 4.69±1.09 5.98±1.36 8.44±1.92 11.92±2.63 18.06±4.10 

120 Gry  5.50±4.22 6.72±3.79 8.33±3.45 10.76±3.90 14.93±4.97 24.18±9.73 

LSD 0.05 1.42 2.86 1.72 2.36 5.81 6.95 

 أسابيع من ١٠ بعد يععالتش   المعاملة
   الحصاد

Control 4.14±3.33 7.07±3.35 8.86±1.50 13.38±3.44 20.82±5.27 35.82±10.30 

30 Gry 2.98±1.56 5.42±1.68 7.47±2.31 11.44±3.35 16.57±4.41 25.15±7.41 

60 Gry 3.41±3.40 6.07±3.59 8.22±4.45 12.18±6.33 17.27±8.21 27.67±13.07 

90 Gry 3.35±2.14 5.85±2.70 7.23±3.86 9.97±4.71 13.66±6.53 22.31±18.97 

120 Gry  2.64±1.89 4.68±2.25 6.06±2.72 9.03±3.68 16.79±20.24 23.93±19.73 

LSD 0.05 1.62 1.76 2.06 2.79 6.7 9.23 

  



٦٦٣عد  ت/ ش -هـ ط ذ س  ٣٧

عند (%) على معدل فقد الوزن   الفترة الزمنية الفاصلة بين الحصاد والتشعيع  تأثير أشعة  غاما و)١٤(الجدول 

  ٢٠٠١/٢٠٠٢روع في المنطقة الوسطى لموسم  المز األبيضبلديلاالبصل 

  
موعد 
30/11/2001 القياس 30/12/2001 30/1/2002 28/2/2002 ٣١/٣/2002 ٣٠/٤/20022

    أسابيع من الحصاد٤ بعد يععالتش   المعاملة

Control 7.33±9.03 10.92±9.41 13.48±9.79 21.75±2.73 29.91±19.46 45.91±21.30 

30 Gry 3.44±1.24 6.68±1.74 12.84±18.41 12.67±3.41 18.01±4.60 31.19±18.25 

60 Gry 3.33±1.12 5.57±1.44 6.85±20.01 9.97±2.75 18.13±12.14 31.33±15.71 

90 Gry 3.99±1.97 7.40±3.23 9.08±3.97 12.25±5.15 19.44±9.47 25.49±18.25 

120 Gry  3.33±1.96 6.68±3.30 7.50±3.75 11.28±5.12 16.02±7.10 25.58±10.50 

LSD 0.05 2.69 3.11 6.08 6.29 8.77 12.26 

     أسابيع من الحصاد٧ بعد يععالتش   المعاملة

Control 11.09±21.06 14.86±20.26 17.02±19.82 20.96±19.08 27.50±17.92 39.95±16.12 

30 Gry 6.62±3.07 9.79±3.19 11.61±3.15 14.20±3.58 18.18±5.16 23.97±6.06 

60 Gry 10.13±10.81 20.13±21.84 16.12±20.03 18.58±19.71 25.03±25.95 30.99±24.27 

90 Gry 8.36±2.77 11.70±2.93 12.86±3.37 14.69±3.83 17.70±4.51 24.41±6.10 

120 Gry  6.77±2.05 11.32±7.81 11.22±2.47 13.75±3.06 16.56±5.74 23.83±6.62 

LSD 0.05 6.77 8.73 8.05 7.89 9.2 8.73 

    أسابيع من الحصاد١٠ بعد يععالتش   المعاملة

Control 6.39±2.08 9.52±3.07 11.73±4.12 19.67±19.52 25.86±18.70 25.86±18.70 

30 Gry 5.81±2.34 9.22±3.52 10.34±3.41 13.45±4.67 18.39±7.61 18.39±7.61 

60 Gry 11.58±21.01 19.17±27.86 20.59±27.45 28.99±31.44 38.84±36.60 38.84±36.60 

90 Gry 6.12±2.31 14.04±20.48 15.63±20.74 21.82±27.58 31.60±35.25 31.60±35.25 

120 Gry  5.79±1.22 8.41±1.56 9.59±2.02 12.50±2.87 19.81±19.07 19.81±19.07 

LSD 0.05 6.01 9.8 9.8 13.05 16.26 16.26 



٦٦٣عد  ت/ ش -هـ ط ذ س  ٣٨

  

  

  

  

 عند(%) على معدل فقد الوزن   الفترة الزمنية الفاصلة بين الحصاد والتشعيعا و  تأثير اشعة  غام(15)الجدول 

  ٢٠٠١/٢٠٠٢ األحمر المزروع في المنطقة لجنوبية لموسم بلديلاالبصل 
 

موعد 
30/11/2001 القياس 30/12/2001 30/1/2002 28/2/2002 ٣١/٣/2002 ٣٠/٤/20022

    أسابيع من الحصاد٤ بعد يععالتش   المعاملة

Control 6.71±4.34 9.97±5.91 12.77±7.55 20.25±19.26 26.71±18.04 44.31±20.81 

30 Gry 3.89±1.28 5.29±1.78 5.66±1.74 7.12±1.94 10.08±2.99 15.06±5.27 

60 Gry 6.10±2.51 10.99±21.08 11.15±21.02 12.86±20.70 15.83±20.25 21.19±19.79 

90 Gry 5.22±4.30 6.68±4.69 12.12±21.36 14.06±21.10 19.40±27.93 24.65±26.54 

120 Gry  5.03±2.70 5.41±1.80 6.02±2.08 7.86±3.40 16.32±21.76 18.95±20.21 

LSD 0.05 2.04 6.33 8.71 9.97 12.55 12.61 

     أسابيع من الحصاد٧ بعد يععالتش   المعاملة

Control 3.69±1.87 6.50±2.34 9.09±3.10 15.51±6.65 22.19±5.33 39.74±11.23 

30 Gry 3.07±1.42 4.94±2.13 6.17±2.92 10.27±9.89 20.32±27.57 24.95±26.20 

60 Gry 4.07±5.17 5.36±5.05 6.54±5.05 9.05±5.74 12.21±6.38 22.73±19.94 

90 Gry 4.38±3.40 6.08±3.57 7.16±3.58 9.40±3.83 13.01±4.91 23.47±19.29 

120 Gry  2.53±0.73 4.02±1.31 7.19±6.94 7.73±2.46 15.53±20.27 19.77±19.43 

LSD 0.05 1.87 1.98 2.87 3.93 9.98 12.43 

    أسابيع من الحصاد١٠ بعد يععالتش   المعاملة

Control 2.49±1.46 4.51±1.47 6.69±2.16 10.29±3.28 17.40±5.82 32.73±9.27 

30 Gry 2.07±0.74 4.66±3.29 5.06±3.81 7.87±4.35 13.87±3.98 26.03±18.93 

60 Gry 2.23±1.03 4.45±2.22 6.04±3.08 9.03±4.34 11.31±5.53 22.29±9.52 



٦٦٣عد  ت/ ش -هـ ط ذ س  ٣٩

90 Gry 2.08±0.69 4.13±1.73 7.51±7.32 9.92±7.49 13.07±4.74 21.57±7.86 

120 Gry  2.01±0.81 6.10±6.65 7.32±6.35 9.90±4.04 13.87±5.62 21.55±8.18 

LSD 0.05 0.62 2.27 3.11 3.09 3.26 7.23 

  التأثير المشترك لكل من المعالجة بأشعة غاما وموعد الحصاد على النسبة المئوية 16الجدول 

 ٢٠٠١لالنبات عند البصل السلموني االبيض المنتج في المنطقة الوسطى موسم 

الجدول 



٦٦٣عد  ت/ ش -هـ ط ذ س  ٤٠

النسبة المئوية لالنبات عند البصل السلموني االبيض المنتج في المنطقة   التأثير المشترك لكل من المعالجة بأشعة غاما وموعد الحصاد على 16

   ٢٠٠١الوسطى موسم 

  
موعد 
1/12/2001 القياس 20/12/2001 3/1/2002 17/1/2002 31/1/2002 15/2/2002 28/2/2002 15/3/2002 29/32002 12/4/2002

       أسابيع من الحصاد٤ بعد  التشعيع    المعاملة

Control 0 97.16±6.35 97.16±6.35 97.16±6.35           97.16±6.35 
 97.16±6.35 97.16±6.35 97.16±6.35 97.16±6.35 97.16±6.35 

30 Gry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

60 Gry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

90 Gry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

120 Gry  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

     الحصاد أسابيع من ٧ بعد التشعيع    

Control 0 97.16±6.35 97.16±6.35 97.16±6.35 97.16±6.35 97.16±6.35 97.16±6.35 97.16±6.35 97.16±6.35 97.16±6.35 

30 Gry 0 11.4±11.9 20.02±16.31 28.6±14.3 34.3±21.7 34.3±21.7 40.04±18.7 40.04±18.7 40.04±18.7 40.04±18.7 

60 Gry 0 2.9±6.4 2.9±6.4 2.9±6.4 5.7±7.8 5.7±7.8 8.6±7.8 8.6±7.8 8.6±7.8 8.6±7.8 

90 Gry 0 0 2.9±6.4 11.4±11.96 14.30±10.1 17.2±11.9 20.02±12.8 20.02±12.8 20.02±12.8 20.02±12.8 

120 Gry  0 2.9±6.4 17.16±11.96 28.6±22.6 28.6±22.6 34.3±32.9 34.3±32.9 34.3±32.9 34.3±32.9 34.3±32.9 

LSD 0 8.85 13.9 17.7 20 24.7 24.01 24.01 24.01 24.01 



٦٦٣عد  ت/ ش -هـ ط ذ س  ٤١

       أسابيع من الحصاد١٠ بعد التشعيع    

Control 0 97.16±6.35 97.16±6.35 97.16±6.35 97.16±6.35 97.16±6.35 97.16±6.35 97.16±6.35 97.16±6.35 97.16±6.35 

30 Gry 0 48.6±27.9 94.3±7.8 97.2±6.4 97.2±6.4 97.2±6.4 97.2±6.4 97.2±6.4 97.2±6.4 97.2±6.4 

60 Gry 0 25.7±27.5 48.6±21.7 60.1±21.2 71.5±22.6 71.5±22.6 71.5±22.6 71.5±22.6 71.5±22.6 71.5±22.6 

90 Gry 0 11.4±11.9 31.5±21.2 42.9±17.5 57.2±10.1 65.8±22.6 65.8±22.6 65.8±22.6 65.8±22.6 65.8±22.6 

120 Gry  0 57.2±22.6 71.5±17.5 77.2±21.7 80.1±16.3 80.1±16.3 82.9±11.9 82.9±11.9 82.9±11.9 82.9±11.9 

LSD 0 27.6 21.3 21 17.9 17.5 16.2 16.2 16.2 16.2 

 
  

حمر المنتج   التأثير المشترك لكل من المعالجة بأشعة غاما وموعد الحصاد على النسبة المئوية لالنبات عند البصل السلموني اال17    الجدول 

    ٢٠٠١في المنطقة الوسطى موسم 

   

المعاملة  1/12/2001 20/12/2001 3/1/2002 17/1/2002 31/1/2002 15/2/2002 28/2/2002 15/3/2002 29/32002 12/4/2002

       أسابيع من الحصاد٤ بعد  التشعيع    
Control 0 83.52±22.57 100±0 100±0 100±0 100±0 100±0 100±0 100±0 100±0 

30 Gry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

60 Gry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



٦٦٣عد  ت/ ش -هـ ط ذ س  ٤٢

90 Gry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

120 Gry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

      أسابيع من الحصاد٧ بعد التشعيع    
Control 0 83.52±22.57   100 100 100 100 100 100 100 

30 Gry 0 0.8±0.84 1.8±1.3 2.1±1.6 2.1±1.6 2.1±1.6 2.1±1.6 2.1±1.6 2.1±1.6 2.1±1.6 

60 Gry 0 1.2±0.84 1.5±0.51 1.6±0.44 1.6±0.44 1.6±0.44 1.75±0.95 1.75±0.95 1.75±0.95 1.75±0.95 

90 Gry 0 0.4±0.9 0.4±0.9 0.4±0.9 0.6±1.43 1.06±1.35 1.06±1.35 1.06±1.35 1.06±1.35 1.06±1.35 

120 Gry 0 1.2±1.3 1.96±0.74 2.35±1.08 2.52±1.59 2.82±1.39 2.82±1.39 2.82±1.39 2.82±1.39 2.82±1.39 

LSD 0 1.31 1.02 1.16 1.14 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29 

       أسابيع من الحصاد١٠ بعد التشعيع    
Control 0 83.5±22.7 100 100 100 100 100 100 100 100 

30 Gry 0 51.5±7.8 91.5±7.8 91.5±7.8 91.5±7.8 94.3±7.8 94.3±7.8 94.3±7.8 94.3±7.8 94.3±7.8 

60 Gry 0 51.5±16.3 85.76±14.25 91.5±7.8 91.5±7.8 91.5±7.8 91.5±7.8 91.5±7.8 91.5±7.8 91.5±7.8 

90 Gry 0 5.7±12.8 42.9±28.6 42.9±28.6 57.2±26.8 65.8±16.3 71.5±14.3 71.5±14.3 71.5±14.3 71.5±14.3 

120 Gry 0 34.3±16.3 68.6±23.5 80.06±21.7 85.8±10.1 85.8±10.1 85.8±10.1 85.8±10.1 85.8±10.1 85.8±10.1 

LSD 0 16.2 23.9 22.14 17.9 13.04 12.2 12.2 12.2 12.2 

  



٦٦٣عد  ت/ ش -هـ ط ذ س  ٤٣

ل السلموني االحمر المنتج في   التأثير المشترك لكل من المعالجة بأشعة غاما وموعد الحصاد على النسبة المئوية لالنبات عند البص18الجدول 

   ٢٠٠١المنطقة الجنوبية موسم 

  

1/12/2001 المعاملة  20/12/2001 3/1/2002 17/1/2002 31/1/2002 15/2/2002 28/2/2002 15/3/2002 29/32002 12/4/2002

       أسابيع من الحصاد٤ بعد  التشعيع    
Control 0 83.5±22.7 100 100 100 100 100 100 100 100 
30 Gry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
60 Gry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
90 Gry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

120 Gry  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
      أسابيع من الحصاد٧ بعد التشعيع    

Control 0 83.5±22.7 100 100 100 100 100 100 100 100 
30 Gry 0 8.6±12.8 11.4±11.9 17.2±6.4 17.2±6.4 17.2±6.4 17.2±6.4 17.2±6.4 17.2±6.4 17.2±6.4 

60 Gry 0 0 5.7±7.8 8.6±12.8 20.02±21.9 20.02±21.9 20.02±21.9 20.02±21.9 20.02±21.9 20.02±21.9 

90 Gry 0 17.2±15.7 28.6±22.6 31.5±18.7 31.5±18.6 34.3±16.3 34.3±16.3 34.3±16.3 34.3±16.3 34.3±16.3 

120 Gry  0 5.7±7.8 31.5±15.7 34.3±16.3 37.2±16.3 45.7±21.2 45.7±21.2 45.7±21.2 45.7±21.2 45.7±21.2 

LSD 0 12.8 18.3 16.9 19.8 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 

       أسابيع من الحصاد١٠ بعد التشعيع    
Control 0 83.5±22.7 100 100 100 100 100 100 100 100 
30 Gry 0 51.5±7.8 91.5±7.8 91.5±7.8 91.5±7.8 94.3±7.8 94.3±7.8 94.3±7.8 94.3±7.8 94.3±7.8 



٦٦٣عد  ت/ ش -هـ ط ذ س  ٤٤

60 Gry 0 51.5±16.3 85.8±14.3 91.5±7.8 91.5±7.8 91.5±7.8 91.5±7.8 91.5±7.8 91.5±7.8 91.5±7.8 

90 Gry 0 5.7±12.8 42.9±28.6 42.9±28.6 57.2±26.8 65.8±16.3 71.5±14.3 71.5±14.3 71.5±14.3 71.5±14.3 

120 Gry  0 34.3±16.3 68.6±23.5 80.1±21.7 85.8±10.1 85.8±10.1 85.8±10.1 85.8±10.1 85.8±10.1 85.8±10.1 

LSD 0 16.2 23.8 22.1 17.9 13 12.2 12.2 12.2 12.2 

  

  

  

    

  

د البصل  السلموني األبيض المنتج في   التأثير المشترك لكل من المعالجة بأشعة غاما وموعد الحصاد على طول البراعم النامية عن١٩الجدول

  ٢٠٠١المنطقة الوسطى موسم 

  

موعد القياس 1/12/2001 20/12/2001 3/1/2002 17/1/2002 31/1/2002 15/2/2002 28/2/2002 15/3/2002 29/32002 12

     أسابيع من الحصاد٤ بعد  التشعيع      المعاملة

Control 0 3.21±1.45 20.14±1.79 22.2±2.1 28.2±1.6 37.06±3.9 48.5±4.47 57.2±4.6 60.2±4.58 6 

30 Gry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

60 Gry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

90 Gry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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120 Gry  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

     أسابيع من الحصاد٧ بعد التشعيع      

Control 0 3.21±1.45 20.14±1.79 22.2±2.1 28.2±1.6 37.06±3.9 48.5±4.47 57.2±4.6 60.2±4.58 6 

30 Gry 0 0.6±0.55 1.4±1.14 1.6±1.39 2.4±4.7 2.4±4.7 2.21±1.59 2.21±1.59 2.21±1.59 2. 

60 Gry 0 0.20±0.45 0.20±0.45 0.20±0.45 0.20±0.45 0.6±0.55 0.6±0.55 0.6±0.55 0.6±0.55 0 

90 Gry 0 0 0.60±0.51 0.60±0.54 0.8±0.45 0.8±0.45 0.8±0.45 0.8±0.45 0.8±0.45 0 

120 Gry  0 0.20±0.45 0.80±1.3 2.4±2.07 2.4±2.07 2.60±2.8 2.60±2.8 2.60±2.8 2.60±2.8 2 

LSD 0 0.49 0.78 1.53 1.06 1.96 1.93 1.93 1.93  
     من الحصاد أسابيع١٠ بعد التشعيع      

Control 0 3.21±1.45 20.14±1.79 22.2±2.1 28.2±1.6 37.06±3.9 48.5±4.47 57.2±4.6 60.2±4.58 6 

30 Gry 0 2.2±0.71 2.9±1.7 3.6±1.7 4.04±1.8 4.6±1.8 4.9±2.2 5.2±2.2 5.2±2.2 5 

60 Gry 0 0.8±0.5 2.1±0.7 2.3±0.8 2.6±0.7 2.9±1 3.2±1.3 3.3±1.2 3.3±1.2 3 

90 Gry 0 1.2±1.6 2±1.7 2.8±1.7 2.8±1.7 3.2±1.2 3.3±1.4 3.7±1.6 3.7±1.6 3 

120 Gry  0 3.4±1.1 4.6±1.2 4.9±1.2 5.4±1.5 6.3±1.6 6.4±1.8 6.6±1.9 6.6±1.9 6 

LSD 0 1.3 1.6 2.2 1.5 1.7 2.1 2.22 2.22  
 

  



٦٦٣عد  ت/ ش -هـ ط ذ س  ٤٦

  

مشترك لكل من المعالجة بأشعة غاما وموعد الحصاد على طول البراعم النامية عند البصل  السلموني األحمر المنتج في  التأثير ال٢٠الجدول 

  ٢٠٠١المنطقة الوسطى موسم 

  

   
موعد 
1/12/2001 القياس 20/12/2001 3/1/2002 17/1/2002 31/1/2002 15/2/2002 28/2/2002 15/3/2002 29/32002 12/4/2002

       أسابيع من الحصاد٤ بعد  التشعيع    المعاملة

Control 0 5.48±1.41 22.60±1.12 23.30±1.10 27.08±0.71 33.92±4.10 43.44±5.32 50.56±7.70 50.56±7.70 50.56±7.70 

30 Gry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

60 Gry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

90 Gry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

120 Gry  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

      أسابيع من الحصاد٧ بعد التشعيع    

Control 0 5.48±1.41 22.60±1.12 23.30±1.10 27.08±0.71 33.92±4.10 43.44±5.32 50.56±7.70 50.56±7.70 50.56±7.70 

30 Gry 0 0.8±0.84 1.8±1.3 2.1±1.6 2.1±1.6 2.1±1.6 2.1±1.6 2.1±1.6 2.1±1.6 2.1±1.6 

60 Gry 0 1.2±0.84 1.5±0.51 1.6±0.44 1.6±0.44 1.6±0.44 1.75±0.95 1.75±0.95 1.75±0.95 1.75±0.95 

90 Gry 0 0.4±0.9 0.4±0.9 0.4±0.9 0.6±1.43 1.06±1.35 1.06±1.35 1.06±1.35 1.06±1.35 1.06±1.35 

120 Gry  0 1.2±1.3 1.96±0.74 2.35±1.08 2.52±1.59 2.82±1.39 2.82±1.39 2.82±1.39 2.82±1.39 2.82±1.39 
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LSD 0 1.31 1.02 1.16 1.14 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29 

       أسابيع من الحصاد١٠ بعد التشعيع    

Control 0 5.48±1.41 22.60±1.12 23.30±1.10 27.08±0.71 33.92±4.10 43.44±5.32 50.56±7.70 50.56±7.70 50.56±7.70 

30 Gry 0 2.53±1.102 3.22±0.93 3.80±1.05 4.36±0.96 4.94±1.24 4.94±1.24 5.02±1.73 5.04±1.65 5.04±1.65 

60 Gry 0 1.97±0.86 2.8±0.82 3.62±0.85 4.30±1.25 4.48±1.62 4.64±1.89 4.78±1.57 4.83±1.8 4.83±1.8 

90 Gry 0 0.6±1.34 2.3±0.72 2.98±0.85 2.98±0.85 3.42±0.78 3.67±1.12 3.68±1.10 3.68±1.10 3.68±1.10 

120 Gry  0 2.25±1.46 3.12±0.75 3.60±0.68 4.14±0.89 5.08±1.37 5.54±1.67 5.54±1.67 5.54±1.67 5.54±1.67 

LSD 0 1.41 0.95 1.02 1.22 1.59 1.89 1.81 1.75 1.75 

  السلموني األحمر المنتج في  التأثير المشترك لكل من المعالجة بأشعة غاما وموعد الحصاد على طول البراعم النامية عند البصل٢١الجدول 

  ٢٠٠١المنطقة الجنوبية موسم 

  
موعد 
1/12/2001 القياس 20/12/2001 3/1/2002 17/1/2002 31/1/2002 15/2/2002 28/2/2002 15/3/2002 29/32002 12/4/2002

       أسابيع من الحصاد٤ بعد  التشعيع    المعاملة

Control 0 5.5±1.4 22.6±1.1 23.4±1.1 27.1±0.7 33.9±4.1 43.4±5.3 50.6±7.7 53.4±7.6 53.4±7.6 

30 Gry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

60 Gry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

90 Gry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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120 Gry  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

      أسابيع من الحصاد٧ بعد التشعيع    

Control 0 5.5±1.4 22.6±1.1 23.4±1.1 27.1±0.7 33.9±4.1 43.4±5.3 50.6±7.7 53.4±7.6 53.4±7.6 

30 Gry 0 0.3±0.4 0.6±0.5 1.2±0.5 1.2±0.5 1.9±0.7 2.1±0.7 2.1±0.7 2.1±0.7 2.1±0.7 

60 Gry 0 0 0.6±0.8 0.7±0.9 0.7±0.8 1.7±0.7 1.7±0.7 1.7±0.7 1.7±0.7 1.7±0.7 

90 Gry 0 0.8±0.5 1.2±0.9 1.4±0.6 1.7±0.5 1.8±0.5 2.04±0.7 2.04±0.7 2.04±0.7 2.04±0.7 

120 Gry  0 0.4±0.6 1.2±0.3 2±0.6 2±0.6 2.2±0.2 2.2±0.3 2.2±0.3 2.2±0.3 2.2±0.3 

LSD 0 0.5 0.8 0.8 0.7 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 

       أسابيع من الحصاد١٠ بعد التشعيع    

Control 0 5.5±1.4 22.6±1.1 23.4±1.1 27.1±0.7 33.9±4.1 43.4±5.3 50.6±7.7 53.4±7.6 53.4±7.6 

30 Gry 0 2.5±1 3.2±0.9 3.8±1.1 4.4±1 4.9±1.2 4.9±1.2 5.02±1.7 5.02±1.7 5.02±1.7 

60 Gry 0 2±0.9 2.8±0.8 3.6±0.9 4.2±1.2 4.5±1.6 5.2±1.9 5.2±1.9 5.2±1.9 5.2±1.9 

90 Gry 0 0.6±1 2.3±0.7 3±0.9 3±0.9 3.4±1.6 3.4±1.6 3.7±1.1 3.7±1.1 3.7±1.1 

120 Gry  0 2.3±1.5 3.1±0.7 3.6±0.7 4.1±1.1 5.1±1.4 5.4±1.7 5.5±1.7 5.5±1.7 5.5±1.7 

LSD 0 1.4 0.95 1.02 1.2 1.6 1.9 1.8 1.8 1.8 
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