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 فعالية المعاملة بحامض الجبرليك ومدة النقع في إنبات البذور ونمو شتالت أصل   
 " لوتس" الكاكي

 ٌاد طارق شٌال العلمإ  ٌاد هانً العالف              إنمٌر نجٌب فاضل            
 كلٌة الزراعة والغابات / جامعة الموصل/ العراق قسم البستنة وهندسة الحدائق /

 
 الخالصة

تخدمت فيً التجربية بي ور  صيل الكياكً س ليوتم س المسيتخرجة مي  الاميار الناضيجة  شيجار بعمير اس

 21و 23و12الميا  فقيط لميد    مجامٌع حٌث نقعت بي ور المجموعية ا وليى فيً 3سنة. قسمت الب ور إلى 21
 GA3محليول فيً  والاالاية 2-ملغم.لتير 122بيالتركٌز  GA3، ونقعت بي ور المجموعية الاانٌية فيً محليول ساعة

فً الرمل والبتميوم داخيل  ب ورنضدت ال ،للمجموعتٌ  ساعة 21و 23و 12لمد  و 2-ملغم.لتر 322بالتركٌز 

. عنيد نااٌية ميد  التنضيٌد اسيتخرجت ٌوميا   222م لميد  °5 كٌام م  الناٌلو  فيً الاالجية عليى درجية حيرار  

. كغيم 22ولً ااٌليٌ  ا سيود بسيعة فيً  كٌيام مي  البي 32/3/1222الب ور وزرعت حسيب معامالتايا بتيارٌ  

( بعييياملٌ  وباالاييية مكيييررات R.C.B.D تبيييع فيييً تنهٌييي  هييي م التجربييية تصيييمٌم القطاعيييات العشيييوائٌة الكاملييية  

 ا ول.  ظارت النتيائ  التيً تيم الحصيول علٌايا فيً بداٌية شيار تشيرٌ  ب ور لكل وحد  تجرٌبٌة 2إستخدام وب

البيي ور  إلنبيياتنسييبة   علييىسيياعة  عطييت  21لمييا  فقييط لمييد  معامليية نقييع البيي ور با    1222ميي  الموسييم 

سيياعة بتركٌييز  23نقييع البيي ور لمييد  % لمعامليية 12.22% فييً حييٌ  بلغييت اقييل نسييبة ونبييات البيي ور22.42

زٌيياد  معنوٌيية  2GA3-ملغم.لتيير122سيياعة بتركٌييز 12وسييببت معامليية نقييع البيي ور لمييد  ، 2GA3-ملغم.لتيير322

عليى  ، عليى التيوالًورقية  22.24سيم و  25.13عيدد ا وراق/ شيتلة وبلغتيا بصهتً ارتهاع الشيتالت ومعيدل 

والتً تهوقيت معنوٌيا ساعة  12ط لمد  ـنقع الب ور بالما  فقمعاملة ل كا ملم  25.5قطر الساق الرئٌسً ل معدل

 والتييً  عطييت اقييل قطيير للسيياق 2GA3-لتيير لغم.ـميي 322ز ـركٌييـاعة بتـسيي 23ع البيي ور لمييد  ـقييـمعامليية ن علييى

 ملم. 22.3الرئٌسً 
 .شتالت .مد  النقع .مض الجبرلٌك، حاالكلمات الدالة: الكاكً، ب ور

 
5/3/1221 :وقبوله     22/22/1222 :تارٌ  تسلم البحث  

 

 المقدمة

  Ebanaceae ا بنوسيٌةالعائلية  إليىم   شجار الهاكاة النهضٌة التً تعود  Diospyros kakiالكاكً 

ابيا  ولي لك ، حٌيث كانيت مزروعية بصيور  طبٌعٌية فيً الصيٌ  والٌا قصىلشرق لاا هو ا ا صلًوالموط  
الدافئية المختلهية مي  العيالم مايل  ا جيزا وفً الوقت الحاضر فأ  الكاكً ٌزرع فً . فاً تعرف بتهاح الشرق
وتسيتخدم شييتالت  .(1994وآخررزوى    (Yahiا مرٌكٌيةالووٌيات المتحييد   إلييى إضيافةبليدا  البحير المتوسييط 

الكياكً الٌابيانً فيً العدٌيد مي  بليدا  العيالم مايل الصيٌ    صناف كأصل Diospyros lotusس لكاكًسلوتما

 كايرو فيً نموهيا  متجانسةتكو   علٌااو  الشتالت النامٌة ومناا العراق م  البلدا  والٌابا  واٌطالٌا وغٌرها 
. كيي لك ٌمتيياز هيي ا (Diospyros kaki Testsumura)  2000 الكيياكً الٌابييانً  صييلميي  مقاوميية للبييرود  

التيرب الردٌئية وو ٌقياوم  .والهٌرتسيلٌوم  crown gallالتياجً لكنيه حسيام للتعقيد مقاوم للجهياف  بأنه ا صل
المعلوميات  إ (. 2002  وآخزوى (Oak root fungus  Hartmannج ر البلوط لكنه مقاوم لهطر الصرف 

البي ور بصيور  عامية هيً  إنبياتلعواميل الرئٌسية الميةار  فيً ، ومي  اب ور الكاكً قلٌلية إنباتالمتوفر  حول 
تجمييع المابطييات والمعوقييات   و لإلنبيياتتبييادل الغييازات ونقيي  بعييض المييواد المحهييز    و نقي  نها ٌيية المييا  
مي  قيد تعيانً وا  بي ور الكياكً  (تحدٌد النمو نتٌجية للسيكو  اليداخلً للجنيٌ  إلى إضافةالطبٌعٌة لنمو الجنٌ  

عملٌيية  إجييرا  إلييى(. وتحتيياب بيي ور الكيياكً 1994  وآخررزوى Yehiالميي كور    ا سييبابميي   كايير   وواحييد 
  Haydenم(  °5عليى درجية الحيرار    ٌوميا   90-60البتموم لمد  تتراوح بٌ    والتنضٌد للب ور فً الرمل 

وقيد  .(2002  وآخرزوى Hartmannم(  °10عليى درجية حيرار    ٌوميا   120 إليىلمد  قد تصل   و، (2001

تحيوٌر مسيتوٌات المابطيات تعمل عليى  إ نقع ب ور الكاكً فً الجبرلٌنات ٌمكناا  إ العدٌد م  الباحاٌ    ورد
، Heuserو  Dirrقيد تعميل عليى تنشيٌط عملٌيات اوٌيض    و، وقيد تحسي  مي  دخيول الميا  والايوا  الداخلٌة
غيالف صيلب قلٌيل النها ٌية للميا  كي لك فيا  بي ور الكياكً تكيو  محاطية ب (.1994، وآخرو  Yehiو  1987

 ٌوميا   120قبيل تنضيٌدها لميد    كاير  وٌيومٌ   إليىوالاوا  ل لك فا  عملٌة نقع الب ور فً الما  لمد  قيد تصيل 
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-ملغم.لتير 500نقع الب ور فً تركٌيز   وغالف الب ور قرط  و  . (Hayden)،2001اإلنباتتحسٌ   إلى  دت

و  Olsen  إنباتاياعميل عليى تلٌيٌ  غيالف البي ور وحسي  مي    ٌيام  نقع البي ور فيً الميا  لعيد  و  GA3م  1
Barnes ،1974.)  معاملية   و البيارد نقيع البي ور فيً الميا طيول ميد   تيأاٌردراسية  إليىل ا فا  البحث ٌايدف

 .سالكاكً سلوتم  صلب ور  إنباتوالتداخل بٌ  العاملٌ  فً تحسٌ   GA3م  مختلهة الب ور بتراكٌز 

 

 طرائقهمواد البحث و
بعميير   شييجارس المسييتخرجة ميي  الامييار الناضييجة الكيياكً سلييوتم  صييلفييً التجربيية بيي ور  اسييتخدمت

خلٌصاا مي  لحيم الاميار الب ور م  الامار بهركاا فً الرمل وغسلاا بالما  بصور  جٌد  لت استخرجت. سنة12
و 24فقط لميد   العادي الما  فً  ا ولىمجامٌع حٌث نقعت ب ور المجموعة  3 إلىقسمت الب ور و. العالق باا

بيالتركٌز  GA3فيً محليول  والاالاية ، و نقعت ب ور المجموعة الاانٌيةفً درجة حرار  الغرفة ساعة 72و 48
  واسيتخرجت البي ور مي  الميا  ، للمجموعتٌ  على التوالً ساعة 72و 48و  24لمد   1-ملغم.لتر300و  200

مالتاا فً وسط التنضٌد ال ي ٌتكو  مي  البتميوم والرميل ام خلطت حسب معا هوائٌا المحالٌل وتركت لتجف
ميي  النيياٌلو  وربطييت بصييور  جٌييد  ووضييعت فييً   كٌييامووضييعت فييً ، : وسييط التنضييٌدبيي ور 3:1وبنسييبة 

عليى  ا كٌيامتقلب فيً وكانت الب ور  ،ٌوما   100م لمد  °5على درجة حرار   20/12/2010الاالجة بتارٌ  

. عنيد نااٌية ميد  التنضيٌد اسيتخرجت البي ور وغسيلت بالميا  لتخلٌصياا جةوترطب حسب الحا  سبوعٌةفترات 
بسيعة  ا سودم  البولً ااٌلٌ    كٌامفً  30/3/2011م  الرمل العالق باا وزرعت حسب معامالتاا بتارٌ  

ٌائٌية والموضيحة بعيض صيهاتاا الهٌز مزٌجٌيهسيم تحيوي عليى تربية  35سم وارتهياع  15و ات قطر كغم  10
بأجرا  جمٌيع عملٌيات الخدمية كيالري والعيزق ولجمٌيع  اعتنً بالب ور المزروعة .(1ة فً الجدول  والكٌمٌائٌ

فييً الظليية الخشييبٌة العائييد  لقسييم البسييتنة وهندسيية  المعييامالت بصييور  متشيياباة وكلمييا دعييت الحاجيية  جرائاييا
حيامض ( بعياملٌ  هميا R.C.B.D تبع فيً تنهٌي  هي م التجربية تصيمٌم القطاعيات العشيوائٌة الكاملية   .الحدائق

فيً هي م  بي ورلكل وحد  تجرٌبٌة وب لك ٌكو  عيدد ال ب ور 7 وباستخداماالاة مكررات بالجبرلٌ  ومد  النقع و
لبي ور باسيتخدام النسيبة المئوٌية إلنبيات اتيم قٌيام  2011فً نااٌة شيار  ٌيار مي  الموسيم  .ب ر  189الدراسة 

 :المعادلة التالٌة
 

 عدد الب ور النابتة                                 

  222×  ------------------النسبة المئوٌة لإلنبات % =  

 عدد الب ور الكلٌة                                 
 

( بواسيطة الشيتالت  سيم ارتهياع :تيم قٌيام الصيهات التالٌية 2011وسيم وفيً بداٌية شيار تشيرٌ  ا ول مي  الم
مسياحة الورقية ، عيدد ا وراق/ شيتلة، (Vernierقطر الساق الرئٌسيً  مليم( بواسيطة القدمية  ، شرٌط القٌام
، نسيبة (Patton  1984شيتلة( حسيب الطرٌقية التيً  كرهيا  /2المساحة الورقٌة للشيتالت  سيم، (2الواحد   سم

 SPAD – 520 Chlorophyll meter)  2000. Bassuk andز الكلوروفٌيل فيً ا وراق باسيتخدام جايا
Felixloh) ، الساق الرئٌسً لكل شتلة على عدد  وراقيه   ارتهاعطول السالمٌة  سم( بقسمةAgha   وآخيرو

الييوز  الجيياف ،  وراق ميي  كييل وحييد  تجرٌبٌيية ووزناييا 10الييوز  الطييري ليي)وراق  غييم( بأخيي  ، (1994،
نسييبة ، حتييى ابييات الييوز ° م 70ت حييرار  (  اOvenليي)وراق  غييم( بتجهٌييف ا وراق فييً فيير  كاربييائً  

. %100الماد  الجافة فً ا وراق بقسمة الوز  الجاف ل)وراق عليى اليوز  الطيري لايا وضيرب النيات  فيً 
 SASحللييييت النتييييائ  إحصيييييائٌا حسييييب التصييييمٌم المسيييييتخدم باسييييتخدام الحاسييييوب عليييييى وفييييق برنيييييام  

 Anonymous ،1996)دنكيي  متعيدد الحيدود عنيد مسيتوا احتمييال ، وقورنيت المتوسيطات باسيتخدام اختبيار 
5%. 

 

 النتائج والمناقشة
(    هناك زٌاد  معنوٌة فً نسبة إنبات الب ور  حداتاا معاملة نقيع البي ور بالميا  2تشٌر نتائ  الجدول  

لمعاملة نقع البي ور لميد   61.47% فً حٌ  بلغت اقل نسبة إلنبات الب ور  47.90ساعة وبلغت  72فقط لمد  
1-ملغم.لتيير300اعة بتركٌييز سيي 48

GA3  ملغم.لتيير200سيياعة بتركٌييز  24، وسييببت معامليية نقييع البيي ور لمييد-

1
GA3  ً15.68 على زٌاد  معنوٌة بصهتً ارتهاع الشتالت و معدل عيدد ا وراق/ شيتلة وبلغتيا عليى التيوال 

1-ملغم.لتر300ساعة بتركٌز  48ورقة مقارنة بمعاملة نقع الب ور لمد   74.49سم و 
GA3  والتيً  عطيت اقيل
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ورقية،  ميا بالنسيبة  عليى زٌياد  معنوٌية بقطير السياق 58.30سم و 80.39القٌم لااتٌ  الصهتٌ  وبلغتا للتوالً 
سياعة لكنايا ليم تتهيوق معنوٌيا عليى  24ملم  حداتاا معاملة نقع البي ور بالميا  فقيط لميد   45.5الرئٌسً فبلغت 

 1-ملغم.لتير300سياعة بتركٌيز  48لميد   جمٌع المعامالت باستانا  معاملة نقع البي ور
GA3  والتيً  عطيت اقيل

 .ملم 40.3قطر للساق الرئٌسً وبلغ 

 

 .بعض الصهات الهٌزٌائٌة والكٌمٌائٌة للتربة (:2الجدول     

              Table (1): Some physical and chemical properties of the soil.   
 Value القيوت parameter فتالص  Value القيوت parameterالصفت 

الزهل)غن.كغن
-1

)   Sand (gm. Kg 
-1

) 462.55 CaCO3        هلغن.كغن(
-1

 ) 143.9 

الغزيي)غن.كغن
-1

)Silt(gm. Kg 
-1

) 306.55 
الٌتزوجيي الجاهش)هلغن.كغن

-1
) 

Available N (mg. Kg 
-1

) 
49.00 

الطيي)غن.كغن
-1

)Clay (gm. Kg 
-1

) 230.90 
)هلغن.كغن الفسفورالجاهش  

-1
) 

Available P (mg. Kg 
-1

) 
22.00 

 Soil textureالتزبت  ًسجت
 هشيجيت

Silty 

البوتاسيوم الجاهش)هلغن.كغن
-1

) 

Available K (mg. Kg 
-1

) 
130.00 

العضويت)غن.كغن الوادة
-1

) 

Organic mater (gm. Kg 
-1

) 
17.10 

الشًك الجاهش )هلغن.كغن
-1

) 

Available Z (mg. Kg 
-1

) 
0.40 

EC دسي سيوٌش.م(
-1

)  (dsm.m
-1

) 1.456 
الكبزيتاث    )هلغن.كغن

-1
) 

SO4 (mg. Kg 
-1

) 
31.29 

  7.53 (pHدرجت تفاعل التزبت )

 
  

 سم( وقطر  الشتالت وارتهاعفً نسبة إنبات الب ور %( حامض الجبرلٌك ومد  النقع  : تأاٌر(2الجدول  
 .الكاكً لوتم  صللب ور  / شتلةومعدل عدد ا وراقساقاا الرئٌسً  ملم( 

 

Table (2): Effect of GA3 and soaking periods on Seed germination %. transplant 
height (cm). diameter of main stem (ml) and number of leaves per 
transplant of  "Lotus" persimmon rootstock . 

 

 الوعاهالث

Treatments 

 

ًسبت إًباث البذور 

% 

Seed 

germination 

% 

الشتالث  ارتفاع

 ) سن(

transplant 

hight (cm) 

قطز الساق 

 الزئيس ) هلن(

diameter 

of main 

stem(mL) 

 عدد ا وراق
  ورقة/شتلة(
number of 

leaves per 

transplant 

 ساعة 24نقع الب ور بالما  فقط لمد  

soaking seed in water period 24h 
14.57bc 72.65ab 45.5a 88.47a 

 ساعة 48نقع الب ور بالما  فقط لمد  

soaking seed in water period 48h 
71.85ab 10.49cd 15.4ab 52.31c 

 ساعة 72نقع الب ور بالما  فقط لمد  

soaking seed in water period 72h 
47.90a 11.59a-c 78.4a 23.46ab 

ملغم.لتر200ساعة بتركٌز  24نقع الب ور لمد  
-1  

GA3 

soaking seed in GA3 200 ml.L
-1

 

period 24h 

90.61a-c 15.68a 20.5a 74.49a 

ملغم.لتر200ساعة بتركٌز  48نقع الب ور لمد  
-1  

GA3 

soaking seed in GA3 200 ml.L
-1

 

period 48h 

71.85ab 43.52a-d 50.4ab 35.43ab 
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ملغم.لتر200ساعة بتركٌز  72نقع الب ور لمد  
-1  

GA3 

soaking seed in GA3 200 ml.L
-1

 

period 72h 

95.80ab 83.57a-c 00.5a 33.43ab 

ملغم.لتر300ساعة بتركٌز  24نقع الب ور لمد  
-1  

GA3 

soaking seed in GA3 300 ml.L
-1

 

period 24h 

90.61a-c 65.60a-c 88.4a 33.42ab 

ملغم.لتر300ساعة بتركٌز  48نقع الب ور لمد  
-1  

GA3 

soaking seed in GA3 300 ml.L
-1

 

period 48h 

61.47c 80.39d 40.3b 58.30c 

ملغم.لتر300ساعة بتركٌز  72نقع الب ور لمد  
-1 

 

GA3 

soaking seed in GA3 300 ml.L
-1

 

period 72h 

19.76ab 31.51b-d 25.4ab 00.37bc 

% حسب اختبار 5ا عند مستوا احتمال *المتوسطات المتبوعة بحروف مختلهة ولكل صهة تدل على وجود فروقات معنوٌة بٌنا
 .ددنك  متعدد  الحدو

*Values within the same column with different superscripts differ  significantly (P ≤ 0.05). 

 

نسييبة   عطيت   بي ور الكياكً تكسيام مي  ( Vora  1989 موجيدهي م النتيائ  جيا ت منسيجمة ميع ميا 
والتً تهوقت ب ورها على الب ور المنقوعية فيً حيامض الجبرلٌيك  ما  فقط( ة ٪ لب ور المقارن55بلغت  إنبات

 وآخييرو الييدبا    كييدم ومييع مييا.والتييً كانييت نسييبة إنباتاييا منخهضيية 1-( ملغم.لتيير500( و  100بييالتركٌزٌ   
ميي  حييامض  1-( ملغم.لتيير400و  200و  100نقييع بيي ور البنييدق صيينف برشييلونة بتراكٌييز   إ ( ميي  2001 

 .  ارتهاع للشتالت  علىإلى الحصول على   دا( ساعة 72و  48و  24لمد   الجبرلٌك 

( 24و  12  ر الهسيتق الحلبيً صينف عاشيوري لميد نقيع بي و إ ( مي  Al-Imam  2007 إلٌيه  شيارومع ما 
    قصيى ارتهياع للشيتالت  1-( ملغم.لتير200و  100ساعة فً محالٌل م  تراكٌز مختلهة لحامض الجبرلٌك  

1-ملغم.لتر 200الرئٌم كا  م  خالل نقع الب ور فً  وقطر الساق
 GA3  إلٌهتوصل ومع ما . ساعة 12ولمد 

Bhan  وSharma  2011  ٌليم تكي  هنياك  بأنيه( عند نقع ب ور المشمش البري بتراكٌز م  حيامض الجبيرل
( 3  الجيدول   ظايرت نتيائ.بصيهة قطير الشيتالت  ما  فقط( فروق معنوٌة بٌ  ه م التراكٌز ومعاملة المقارنة

 51.44وبلغيت  ا وراقفيً ساعة  دت إلى زٌياد  نسيبة الكلوروفٌيل  72   معاملة نقع الب ور بالما  فقط لمد  
والتيً  عطيت اقيل نسيبة للكلوروفٌيل  GA3 1-ملغم.لتير200سياعة بتركٌيز  72مقارنة بمعاملة نقع الب ور لمد  

 48سيياعة ومعامليية نقييع البيي ور لمييد   24فقييط لمييد  نقييع البيي ور بالمييا   ، وسييببت معامليية58.39الكلييً وبلغييت 
1-ملغم.لتيير200سيياعة بتركٌييز 

GA3 ومسيياحة الورقيية الواحييد   د  بصييهة المسيياحة الورقٌيية للشييتالت علييى زٌييا
وقييد تهوقييت معنوٌييا علييى معظييم  2سييم 15.42و 2سييم8.1895وبلغييت القييٌم لايياتٌ  الصييهتٌ  علييى التييوالً 

1-ملغم.لتير300سياعة بتركٌيز  48د  المعامالت خاصة معاملة نقع البي ور لمي
GA3  والتيً  عطيت اقيل مسياحة

، وتم الحصيول عليى  عليى طيول للسيالمٌة 2سم69.24ولمساحة الورقة الواحد   2سم 60.749ورقٌة للشتالت 
 هوقيت معنوٌيا عليى بعيض المعيامالت.سياعة والتيً ت 48سم لمعاملة  نقع الب ور بالميا  فقيط لميد  56.1وبلغ 

ول ـيـمسياحة ورقٌية للورقية الواحيد  تيم الحص  عليى   ( مي  2010وجيدم دزم ٌيً   ائ  ميع مياتماالت ه م النت
 .GA3 1-ملغم.لتر 250 اعة بتركٌزـس 20امض لمد  ـمو  الحــ ور اللٌــعلٌاا عند نقع ب

سياعة  حيدات  عليى  24(    معاملة نقيع البي ور بالميا  فقيط لميد  4تبٌ  النتائ  الموضحة فً الجدول  
سيياعة  72غييم مقارنيية بمعامليية نقييع البيي ور لمييد  33.12معنوٌيية بصييهة الييوز  الطييري ليي)وراق وبلغييت زٌيياد  
1-ملغم.لتيير300بتركٌييز 

GA3  وسييببت معامليية نقييع غييم 40.8والتييً  عطييت اقييل وز  طييري ليي)وراق وبلييغ ،
1-ملغم.لتر 200ساعة بتركٌز  48الب ور لمد  

GA3 راق ونسيبة  على زٌاد  معنوٌة بصهتً الوز  الجاف لي)و
% على التوالً فٌما كانت اقيل قٌمية 48.31غم و 58.3الماد  الجافة وبغت قٌمتا هاتٌ  الصهتٌ  لا م المعاملة 

-ملغم.لتير300ساعة بتركٌيز  48% لمعاملة نقع الب ور لمد  33.23غم و 06.2لااتٌ  الصهتٌ  وبلغتا للتوالً 

1 GA3مي      كبير زٌياد  لليوز  الجياف لشيتالت 2006النتائ  مع ميا توصيلت الٌيه اليراوي   . تماالت ه م )
 (Al-Imam  2007وميع  .GA3 1-( ملغم.لتير200الكاكً كانت فً الشتالت الناتجة م  الب ور المعاملة بيـ  

  ور زٌاد  معنوٌة للوز  الجاف للمجموع الخضري لشتالت الهستق نتٌجة لنقع الب  فضلوال ي حصل على 
1-ملغم.لتر 200ساعة فً  24لمد  

GA 
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والمساحة الورقٌة  ا وراق فً نسبة الكلوروفٌل فً الب ور تأاٌر حامض الجبرلٌك ومد  نقع (:3الجدول  

الكاكً  صل   سم(( وطول السالمٌة 2/ورقة( ومساحة الورقة الواحد   سم2 سم للشتالت
 لوتم.

Table (3): Effect of GA3 and soaking Seeds period on percentage of chlorophyll %. Leaf area 

per transplant (Cm
2 
).  Leaf area (Cm

2
) and interned length (cm) of "Lotus"  

persimmon.   

 المعامالت
Treatments 

نسبة الكلوروفيل في 
 األوراق

percentage of 
chlorophyll 

% 

 المساحة الورقية
 /ورقة2سم للشتالت

Leaf area 

per  transplant 

cm
2 

)) 

مساحة الورقة 
 (2الواحدة )سم
Leaf area 

cm
2
)) 

طول السالمية 
 ) سم(

interned 
length 

(cm) 

 24نقع الب ور بالما  فقط لمد  

 ساعة

soaking seed in water 

period 24h 

00.40b 8.1895a 21.39ab 37.1ab 

 48نقع الب ور بالما  فقط لمد  

 ساعة

soaking seed in water 

period 48h 

00.40b 4.1090de 89.34a-c 56.1a 

 72نقع الب ور بالما  فقط لمد  

 ساعة

soaking seed in water 

period 72h 

51.44a 5.1349b-d 60.29cd 32.1b 

ساعة بتركٌز  24نقع الب ور لمد  
ملغم.لتر200

-1  GA3 

soaking seed in GA3 200 

ml.L
-1

 period 24h 

66.40ab 0.1720a-c 68.35a-c 40.1ab 

ساعة بتركٌز  48نقع الب ور لمد  
ملغم.لتر200

-1  GA3 

soaking seed in GA3 200 

ml.L
-1

 period 48h 

60.39b 8.1813ab 15.42a 20.1b 

ساعة بتركٌز  72نقع الب ور لمد  
ملغم.لتر200

-1  GA3 

soaking seed in GA3 200 

ml.L
-1

 period 72h 

58.39b 6.1434a-d 94.32a-d 30.1b 

ساعة بتركٌز  24نقع الب ور لمد  
ملغم.لتر300

-1  GA3 

soaking seed in GA3 300 

ml.L
-1

 period 24h 

78.41ab 0.1276cd 99.29b-d 43.1ab 

ساعة بتركٌز  48نقع الب ور لمد  
ملغم.لتر300

-1  GA3 

soaking seed in GA3 300 

ml.L
-1

 period 48h 

64.39b 6.749e 69.24d 29.1b 

ساعة بتركٌز  72نقع الب ور لمد  
ملغم.لتر300

-1 
 GA3 

soaking seed in GA3 300 

ml.L
-1

 period 72h 

03.41ab 0.1071de 01.29cd 38.1ab 

% حسب اختبار 5*المتوسطات المتبوعة بحروف مختلهة ولكل صهة تدل على وجود فروقات معنوٌة بٌناا عند مستوا احتمال 
 .ددنك  متعدد الحدو

*Values within the same column with different superscripts differ  significantly (P ≤ 0.05). 

 
ب ور الكياكً، تلتايا البي ور  إنباتفً نسبة  ا علىساعة كانت  72الب ور التً نقعت لمد     ٌظار م  النتائ  
المنهي  للميا  والي ي ٌحيٌط بيالجنٌ  هيو الغيالف الصيلب وغٌير    سياعة، وهي ا ٌيدل عليى  48التً نقعت لميد  

قلٌلية،  إنباتاياسياعة فقيط كانيت نسيبة  24، وخاصة وا  الب ور التً نقعيت لميد  اإلنباتلقلة نسبة  ا همالسبب 
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(، وقيد  كير Bewley ،1997البي ور   إنبياتغالف الب ر  ٌعتبر احد العوامل المامة التً ٌتيأار بايا    حٌث 
Yehi  ، هيو قلية نها ٌية البي ور للميا   ا مرٌكيًبي ور الكياكً  إنبياتقلة   سباب  همحد ا   ( 1994  وآخرو

 ، ع الجنٌ  م  الكبر بالحجمــ ر  والتً تمنــطة بالبــوائق الطبٌعٌة المحٌــغازات والعــادل الــ  تبــونق

 غيم( ونسيبة(: تأاٌر حامض الجبرلٌك ومد  نقيع البي ور  فيً اليوز  الطيري  غيم( واليوز  الجياف  4دول  ال
 الماد  الجافة ل)وراق  %( صل الكاكً لوتم.

Table (4): Effect of GA3 and soaking Seeds period on fresh and dry weight of 
leaves(gm) and percentage of dry material% of "Lotus"  persimmon 
rootstock. 

 الوعاهالث
Treatments       

الوز  الطري 
 (ل)وراق  غم

fresh weight of 
leaves (gm) 

الوز  الجاف 
 ل)وراق غم(

dry weight of 
leaves (gm) 

نسبة الماد  الجافة 
)%  

percentage of 
dry material 

(%) 
 ساعة 24نقع الب ور بالما  فقط لمد  

soaking seed in water period 24h 
33.12a      33.3ab     03.27bc     

 ساعة 48فقط لمد   نقع الب ور بالما 

soaking seed in water period 48h 
28.11a-c    96.2a-c    38.26bc     

 ساعة 72نقع الب ور بالما  فقط لمد  

soaking seed in water period 72h 
81.8bc       51.2b-d     66.28ab      

ملغم.لتر200ساعة بتركٌز  24نقع الب ور لمد  
-1  GA3 

soaking seed in GA3 200 ml.L
-1

 period 

24h 

60.10a-c     03.3a-c     51.28ab     

ملغم.لتر200ساعة بتركٌز  48نقع الب ور لمد  
-1  GA3 

soaking seed in GA3 200 ml.L
-1

 period 

48h 

58.11ab      58.3a      48.31a      

ملغم.لتر200ساعة بتركٌز  72نقع الب ور لمد  
-1  GA3 

soaking seed in GA3 200 ml.L
-1

 period 

72h 

51.9a-c     80.2a-d     50.29ab      

ملغم.لتر300ساعة بتركٌز  24نقع الب ور لمد  
-1  GA3 

soaking seed in GA3 300 ml.L
-1

 period 

24h 

45.10a-c     55.2b-d    40.24cd      

ملغم.لتر300ساعة بتركٌز  48نقع الب ور لمد  
-1  GA3  

soaking seed in GA3 300 ml.L
-1

 period 

48h 

83.8bc     06.2d    33.23d      

ملغم.لتر300ساعة بتركٌز  72نقع الب ور لمد  
-1 

 GA3 

soaking seed in GA3 300 ml.L
-1

 period 

72h 

40.8c      46.2cd     35.29ab     

% حسب اختبار 5قات معنوٌة بٌناا عند مستوا احتمال *المتوسطات المتبوعة بحروف مختلهة ولكل صهة تدل على وجود فرو
 .دنك  متعدد  الحدود

* Values within the same column with different superscripts differ  significantly (P ≤ 0.05). 

 

 لم تتشيرب بالميا  إ اتنمو   وتنبت  وشجٌرات المنطقة المعتدلة سوف و  شجارالب ور الجافة لمعظم  إ 
بي ور  إنبيات(. وا  Koyunco ،2008 التنضيٌد البيارد(   °م5-0حد اونتهيا  عنيد تنضيٌدها عليى درجية  إلى

قيد ٌتيأخر  اإلنبيات ي معيامالت عليى البي ور، لكي  هي ا  إجيرا ٌحيدث بصيور  طبٌعٌية بيدو     الكاكً ٌمك  
، Barnesو  Olsenا   مـه  للييـٌر منييـً غييـغالف قاسييـاييالث سيينوات و  البيي ور تكييو  محاطيية بيي إلييىسيينتٌ  
1-ملغم.لتر 300ٌز ـترك   النتائ   حتـ وضك ـ(. ك ل1974

GA3 البي ور خاصية عنيد  إلنبياتنسبة   حدث  قل
قييد ٌنطبييق علييى جمٌييع صييهات النمييو الخضييري عنييد هيي م  ا مييرسيياعة، وهيي ا  48لمييد   GA3نقييع البيي ور فييً 

نقيع  إ صيهات النميو الخضيري. بٌنميا نالحيظ  المعامالت فيً جمٌعبٌ   ا قلالمعدوت   عطتالمعاملة والتً 
  ب ور الكاكً. إلنباتنسبة عالٌة   عطى 1-ملغم.لتر 200بالتركٌز  GA3الب ور فً 

كانيت  GA3الب ور، فا  تراكٌيز  إنباتلم تتهوق فً نسبة   GA3 معاملة الب ور بالـ   وعلى الرغم م  
ميا وجيدم  إليىقيد تعيزا  GA3ري، وا  فعالٌية فعالة فً حصولاا على التهوق فً معظيم صيهات النميو الخضي

Yehi ، بييييي ور الكييييياكً المعاملييييية بيييييـ    ( مييييي  1994  وآخيييييروGA3  مييييي    عليييييىكيييييا  لايييييا محتيييييوا
، ا نسيجةالحبرلٌنيات زادت مي  محتوٌيات اووكسيٌ  فيً    بحوث سيابقة   كدت، ك لك  (andols)اوندووت
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ع الهعالة التً تشتغل علٌاا. ك لك فا  الجبيرلٌ  ٌحهيز حهزت م  فعالٌة اووكسٌنات ع  طرٌق زٌاد  المواق  و
فعالٌة اونزٌمات والتيً تعميل عليى زٌياد  السيكرٌات ال ائبية عي  طرٌيق عملٌيات الاضيم التيً تيتم فيً البي ر . 

 اونقــسام وكبر حــجم الخالٌا، وه ا ٌنعكم على زٌاد  النمو اد  ــأناا زٌــور  م  شــوجمٌع الهعالٌات الم ك
   (.2009 وآخرو ، Chauhan  ري للشتالتالخض

نستنت  م  ه م الدراسة ،  نه ٌمك  استخدام معامالت نقع ب ور الكاكً بالما  فقط خاصية لمعاملية نقيع البي ور 
كانييت فعاليية فييً  GA3، كمييا ا  تراكٌييز حييامض لحصييول علييى نسييب انبييات عالٌيية للبيي ور لسيياعة  72لمييد  

ومسيياحة الورقيية  ا وراق ارتهيياع الشييتالت وعييدد  و الخضييريصييهات النميي بعييضحصييولاا علييى التهييوق فييً 
البي ور  إنبياتلم تتهوق فً نسيبة   GA3معاملة الب ور بالـ    على الرغم م   الواحد  والوز  الجاف ل)وراق(
وتوصيً . الب ور إلنباتنسبة   عطت  قلً تساعة وال 48لمد   1-ملغم.لتر 300خاصة عند نقع الب ور بتركٌز 

عالٌيية  إنبيياتسيياعة للحصييول علييى نسييبة  72معامليية نقييع البيي ور بالمييا  فقييط خاصيية لمييد   بإمكانٌييةالدراسيية 
للحصيول عليى مواصيهات جٌيد    1-ملغم.لتير 200خاصة التركٌيز   GA3واستخدام نقع الب ور بتراكٌز حامض

 للنمو الخضري للشتالت الناتجة وحقا.
 

EFFECTIVENESS OF GIBBERELLIC ACID TREATMENT AND 

SOAKING PERIOD ON SEED GERMINATION  AND SEEDLINGS 

GROWTH OF " LOTUS"  PERSIMMON ROOTSTOCK 

Nameer N.Fadhil           Ayad H. Alalaf           Ayad T . Shayal Alalam 
Horticultur.& Landscape Design Dept .College of Agric & Forestry. Mosul Univ. Iraq. 

 

ABSTRACT 
Seeds of " Lotus " kaki rootstock from mature fruits of 12 years old were used 

in this study where divided into 3 group . the first was soaked in water for 24. 48 

and 72 hrs.. the second in GA3  at concentration 200 mg.l
-1  

for 24. 48 and72 hrs.. 

and the third was soaked in GA3  at concentration 300 mg.l
-1  

for 24. 48 and72 hr. 

Seed were stratified in peatmoss and sand in the refrigerator at 5 c° for 100 days. At 

the end of stratification period. the seed were grown on the 30th of March 2011 in 

black polyethylene bags of 10kg. weight. Randomized complete block design was 

used with 2 factors and 3 replicates and 7 seeds for each treatment or replicates. The 

results given early of October/ 2011 indicted that water soaking of seeds for 72 hr. 

gave the highest seeds germination (90.47%). whereas. the lowest (47.61%) was 

from the seeds soaked for 48 hr. in 300 mg.l
-1  

GA3. Soaking the seeds in 200 mg.l
-1  

GA3 for 24 hr. resulted in a significant increase of seedlings height and leaves 

number ( 68.15cm and 49.74 leaf). respectively. The highest diameter (5.40mm) 

resulted from the seeds soaked in water for 24hr. which were superior significantly 

on the seed soaked for 48 hr. in 300 mg.l
-1  

GA3 which gave the lowest diameter 

(3.40mm). 
   Keywords: Persimmon. Seeds . GA3.  Soaking period. Seedlings 
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 المصادر

(. تأاٌر فتر  نقع الب ور بالما  2002الدبا ، صالح  نو  ٌونم وغانم ٌونم قاسم وحازم احمد قاسم.  

 .Corylus avellana  Lوحامض الجبرلٌك على انبات ونمو شتالت البندق صنف  برسلونة( 
Barcelona  99-44: 59تقنً، البحوث التقنٌة ال مجلة. 
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