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 استجابة إنبات بذور أصل الكاكي "لوتس" ونمو الشتالت للمعاملة بنترات البوتاسيوم والهايبرتونيك
 أٌاد طارق شٌال العلم              أٌاد هانً العالف                       نمٌر نجٌب فاضل           

 العراق كلٌة الزراعة والغابات / جامعة الموصل/ قسم البستنة وهندسة الحدائق /
 

 الخالصة
 

/ الحدائق / كلٌة الزراعة والغاباتنفذت الدراسة فً الظلة الخشبٌة التابعة لقسم البستنة وهندسة 
جامعة الموصل، واستخدمت فً التجربة بذور أصل الكاكً "لوتس" المستخرجة من الثمار الناضجة ألشجار 

 2000و)صفر  KNO3ن نترات البوتاسٌوم ساعة بثالثة مستوٌات م48سنة(. غمرت البذور لمدة 12بعمر )
( 1-.لتر3سم 2و  1( وثالثة مستوٌات من المستخلص البحري )الهاٌبرتونٌك( )صفر و1-ملغم.لتر 3000و 

اضافة الى التداخل بٌنهما، نضدت البذور فً الرمل والبتموس داخل أكٌاس من الناٌلون فً الثالجة على 
هاٌة مدة التنضٌد استخرجت البذور وزرعت حسب معامالتها ٌوماً. عند ن 100م لمدة °5درجة حرارة 

كغم. أتبع فً تنفٌذ هذه التجربة تصمٌم  10فً أكٌاس من البولً اثٌلٌن األسود بسعة  20/3/2011بتارٌخ 

بذور لكل وحدة تجرٌبٌة.  7( بعاملٌن وبثالثة مكررات وبإستخدام R.C.B.Dالقطاعات العشوائٌة الكاملة )

كانت نتٌجة لغمر البذور بمعاملتً التداخل  البذور إلنباتنسبة  أعلى أنالمتحصل علٌها النتائج  أشارت

 1-ملغم.لتر 3000)و  (هاٌبرتونٌك 1-.لتر3سم KNO3 +2 1-ملغم.لتر 2000
KNO3 +2 1-.لتر3سم 

 هاٌبرتونٌك تفوقا 1-.لتر3سم KNO3 +1 1-ملغم.لتر 3000معاملة الغمر بالتداخل  وأحدثت، (هاٌبرتونٌك

/ شتلة( قٌاسا لمعاملة غمر البذور  األوراقمعنوٌا بالصفات )ارتفاع الشتالت وقطر الساق الرئٌسً وعدد 
 1-ملغم.لتر 3000بالماء فقط ، فٌما سببت معاملة الغمر للتداخل 

KNO3 +2 أعلىهاٌبرتونٌك  1-.لتر3سم 

 مساحة ورقٌة للشتالت ومساحة الورقة الواحدة. 
 كً . بذور . نترات البوتاسٌوم . مستخلصات األعشاب البحرٌة . شتالتالكلمات الدالة : الكا

 
 2012/ 4/ 9وقبوله  2012/  1/  25تاريخ تسلم البحث   

 
 

 المقدمة
من أشجار الفاكهة النفضٌة التً تعود إلى العائلة األبنوسٌة  Linn Diospyros kaki الكاكً
Ebanaceae   نت مزروعة بصورة طبٌعٌة فً الصٌن والٌابان ، حٌث كاأسٌاوالموطن األصلً لها هو

. وفً الوقت الحاضر فأن الكاكً ٌزرع فً األجزاء الدافئة ( 2003)والً ،  ولذلك فهً تعرف بتفاح الشرق
(. Crisosto) ،1999المختلفة من العالم مثل بلدان البحر المتوسط إضافة إلى الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة

كأصل ألصناف الكاكً الٌابانً فً العدٌد من بلدان  Diospyros lotusوتس" وتستخدم شتالت الكاكً "ل

العالم مثل الصٌن والٌابان واٌطالٌا وغٌرها من البلدان ومنها العراق الن الشتالت النامٌة علٌها تكون 
، (Diospyros kaki Testsumuraمتجانسة فً نموها وأكثر مقاومة للبرودة من أصل الكاكً الٌابانً 

والفٌرتسلٌوم ،   crown gall(. كذلك ٌمتاز هذا األصل بأنه مقاوم للجفاف لكنه حساس للتعقد التاجً 2000
 (Oak root fungus   Hartmannوال ٌقاوم الترب الردٌئة الصرف لكنه مقاوم لفطر جذر البلوط 

مل الرئٌسة المؤثرة فً (. إن المعلومات المتوفرة حول إنبات بذور الكاكً قلٌلة، ومن العوا2002وآخرون ، 

إنبات البذور بصورة عامة هً )نقص نفاذٌة الماء أو تبادل الغازات ونقص بعض المواد المحفزة لإلنبات أو 
تجمع المثبطات والمعوقات الطبٌعٌة لنمو الجنٌن إضافة إلى تحدٌد النمو نتٌجة للسكون الداخلً للجنٌن( وان 

(. وتحتاج بذور 1994وآخرون،  (Yehiمن األسباب المذكورة  بذور الكاكً قد تعانً من واحد أو أكثر 
ٌوماً على درجة  90-60الكاكً إلى إجراء عملٌة التنضٌد للبذور فً الرمل أو البتموس لمدة تتراوح بٌن 

م( °10ٌوماً على درجة حرارة ) 120( ، أو لمدة قد تصل إلى Hayden  ،2001م( )°5الحرارة )
(Hartmann  ، 2002وآخرون) . هناك العدٌد من المعامالت التً تجرى على البذور قبل زراعتها

إلخراجها من طور السكون وإنباتها بصورة طبٌعٌة وبالتالً تعطً بادرات قوٌة النمو. بعض هذه المعامالت 
تجرى بغرض تطرٌة أو تلٌٌن غطاء البذرة حتى ٌسهل دخول الماء والغازات من خالله والبعض األخر 

ون الجنٌن نفسه أو إلزالة المواد المثبطة للنمو والتً تمنع إنبات البذور. وتعد عملٌة الغمر ٌجرى لكسر سك
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إحدى هذه المعامالت التً تجرى على البذور قبل زراعتها وتحفز على  KNO3فً محلول نترات البوتاسٌوم 
لبذور ( من خالل تأثٌرها فً كسر سكون اAmri ،2011و  Flower ،2003و  Puppalaاإلنبات )

(Agrawal وDadlani ،1995 حٌث أعطت هذه المعاملة نتائج جٌدة لتحسٌن وتسرٌع إنبات بذور بعض )
( فً الكاكً 1994وآخرون ) Yehi( فً اللٌمون و1993وآخرون ) Onoأنواع الفاكهة كما فً نتائج 

 Sharmaو Bhanالباباظ و( فً 2008) Ayalaو Maria( فً الكرز و2006) Koyuncuو Cetinbasو
وفً الوقت الحاضر أستخدمت مستخلصات األعشاب البحرٌة كأحدى المعامالت التً  ( فً المشمش.2011)

 Majaو 1994وآخرون  Mohanتسرع من إنبات البذور وتحسن النمو الخضري للشتالت الناتجة )
ات ( نتٌجة لما تحتوٌه هذه المستخلصات على العدٌد من منظمات النمو كاالوكسٌن2010وآخرون، 

الكبرى والصغرى   والساٌتوكاٌننٌنات والجبرلٌنات إضافة إلى بعض الفٌتامٌنات ومقدار من العناصر الغذائٌة
،  Renukaو Thirumaran،a  2009و Anbazhagan ،2009و  amino acids (Jothinayagiو

ر ( أن مستخلصات األعشاب البحرٌة تكون غنٌة بعنصb 2009) Thirumaran( ، ولقد ذكر 2011

 البوتاسٌوم الضروري فً عملٌة إنبات البذور وأقل محتوى من عنصري النتروجٌن والفسفور.
غمر البذور إستخدام بٌن مقارنة إٌجاد بدائل لمنظمات النمو ولغرض ال هدفت هذه الدراسة إلى

ً تسرٌع ( فهاٌبرتونٌكبالمستخلص البحري )ال بالمواد الكٌمٌاوٌة )نترات البوتاسٌوم( والمواد الطبٌعٌة
فً فترة قصٌرة الحصول على شتالت قوٌة جٌدة النمو وألجل إنبات بذور أصل الكاكً "لوتس" وتحسٌن 

 وبأقل كلفة . 

 

 مواد البحث وطرائقه
 

استخدمت فً التجربة بذور أصل الكاكً "لوتس" المستخرجة من الثمار الناضجة ألشجار بعمر 
ً الرمل وغسلها بالماء بصورة جٌدة لتخلٌصها من لحم سنة(. استخرجت البذور من الثمار بفركها ف12)

)صفر  KNO3ساعة بثالثة مستوٌات من نترات البوتاسٌوم  48الثمار العالق بها. غمرت البذور لمدة 
-.لتر3سم 2و 1صفر و( وثالثة مستوٌات من المستخلص البحري الهاٌبرتونٌك )1-ملغم.لتر 3000و 2000و
  Potassium para%  0,3و Potassium ortho nitrophynolate%   0,2( الحاوي على )1

nitrophynolate  8,0و  %Natural organic acids إضافة إلى التداخل بٌنهما . استخرجت البذور )
دقٌقة فً درجة حرارة الغرفة ثم خلطت حسب معامالتها  15من الماء و المحالٌل وتركت لتجف هوائٌا لمدة 

بذور: وسط التنضٌد، ووضعت فً أكٌاس  3:1من البتموس والرمل وبنسبة  فً وسط التنضٌد الذي ٌتكون
م لمدة °5على درجة حرارة  14/12/2010من الناٌلون وربطت بصورة جٌدة ووضعت فً الثالجة بتارٌخ 

ٌوماً، وكانت البذور تقلب فً األكٌاس على فترات أسبوعٌة وعند نهاٌة مدة التنضٌد استخرجت البذور  100
فً أكٌاس من  20/3/2011لماء لتخلٌصها من الرمل العالق بها وزرعت حسب معامالتها بتارٌخ وغسلت با

سم، تحوي على تربة مزٌجٌة تحوي على 35سم وارتفاع 15كغم وقطر  10البولً اثٌلٌن األسود بسعة 
نسبة  1-غم.كغم 10,17طٌن و 1-غم.كغم 90,230غرٌن و 1-غم.كغم 55,306رمل و  1-غم.كغم55,462)
(. أجرٌت جمٌع عملٌات الخدمة كالري والعزق 53,7pHو EC 1-دسً سٌمنز.م 456,1لمادة العضوٌة وا

ولجمٌع المعامالت بصورة متشابهة وكلما دعت الحاجة ألجرائها فً الظلة الخشبٌة العائدة لقسم البستنة 
( بعاملٌن هما R.C.B.D) وهندسة الحدائق. أعتمد فً تنفٌذ هذه التجربة تصمٌم القطاعات العشوائٌة الكاملة
بذور لكل وحدة تجرٌبٌة  7الغمر بنترات البوتاسٌوم ومستخلص الهاٌبرتونٌك وبثالثة مكررات وبإستخدام 

النسبة تم قٌاس  2011بذرة . فً نهاٌة شهر أٌار من الموسم  189وبذلك ٌكون عدد البذور فً هذه الدراسة 
، وفً بداٌة شهر تشرٌن األول من  100× /عدد البذور الكلٌة : عدد البذور النابتة  المئوٌة إلنبات البذور

الشتالت )سم( بواسطة شرٌط القٌاس ، قطر الساق الرئٌسً  تم قٌاس الصفات التالٌة : ارتفاع 2011الموسم 
(، المساحة الورقٌة 2( ، عدد األوراق / شتلة، مساحة الورقة الواحدة )سمVernier)ملم( بواسطة القدمة )

(، نسبة الكلوروفٌل فً األوراق باستخدام 1984) Patton/شتلة( حسب الطرٌقة التً ذكرها 2)سمللشتالت 
(، طول السالمٌة )سم( Bassuk ،2000 و(Felixloh ( SPAD – 520 Chlorophyll meterجهاز)

 (، الوزن الطري لألوراق1994وآخرون ، Aghaبقسمة إرتفاع الساق الرئٌسً لكل شتلة على عدد أوراقه )
أوراق من كل وحدة تجرٌبٌة ووزنها، الوزن الجاف لألوراق )غم( بتجفٌف األوراق فً فرن  10)غم( بأخذ 
حتى ثبات الوزن، نسبة المادة الجافة فً األوراق بقسمة الوزن الجاف ° م 70( ذات حرارة Ovenكهربائً )

ئٌا حسب التصمٌم المستخدم % . حللت النتائج إحصا100لألوراق على الوزن الطري لها وضرب الناتج فً 
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( ، وقورنت المتوسطات باستخدام Anonymous ،1996) SASباستخدام الحاسوب على وفق برنامج 
 %.  5اختبار دنكن متعدد الحدود عند مستوى احتمال 

 

 النتائج والمناقشة
 KNO3 +2 1-ملغم.لتر 3000هاٌبرتونٌك و  1-.لتر3سم KNO3 +2 1-ملغم.لتر 2000التداخل )

 1-.لتر3سم KNO3 +1 1-ملغم.لتر 3000معاملة الغمر بالتداخل  وأحدثتهاٌبرتونٌك( ،  1-.لتر3سم

/ شتلة( قٌاسا  األوراقهاٌبرتونٌك تفوقا معنوٌا بالصفات )ارتفاع الشتالت وقطر الساق الرئٌسً وعدد 
 بنترات البوتاسٌوم نالتداخل بٌ إن التأثٌر االٌجابً الستخدام معاملةلمعاملة غمر البذور بالماء فقط. 

ٌدل على  وتحسٌن صفات النمو الخضري الهاٌبرتونٌك فً تحفٌز اإلنبات لبذور الكاكًوالمستخلص البحري 
 ة نترات أن هذا التأثٌر قد ٌكون نتٌجة لكفاء

  
   وارتفاع الشتالت ( : تأثٌر نترات البوتاسٌوم ومستخلص الهاٌبرتونٌك فً نسبة إنبات البذور)%(1الجدول )  

 )سم( وقطر الساق الرئٌسً )ملم( ومعدل عدد األوراق / شتلة ألصل الكاكً " لوتس".                  
Table (1): Effect of KNO3 and Hyperonic extract on Seed germination% , transplant  

                     hight (cm), diameter   of  main stem(mL) and number of leaves per 

                transplant of " Louts" persimmon rootstock.  

 المعامالت
 treatments 

   

نسبة إنبات 

 البذور %

seed 

germinatio

n 

% 

إرتفاع 

 (الشتالت  سم(

transplant 

hight (cm) 

قطز الساق 

 الزئيس ) ملم(

diameter of 

main stem 

(mL) 

 عدد األوراق
 )ورقة/شتلة(
number of 

leaves per 

transplant 

 control  a43.71    bc72.50  c28.4  cd11.35 المقارنة )ماء مقطز فقط(

 KNO3(2000 ml.L-1  KNO3)  a66.66   bc60.43  c46.4  d66.26    1-ملغم.لتز 2000

 KNO3  (3000 ml.L-1  KNO3)  a19.76  c66.38  c06.4  d41.28  1-ملغم.لتز 3000

 a66.66   a44.68  ab79.5  ab69,44  (1cm3.L-1 Hypertonic)   هايبزتونيك 1-.لتر3سم 1

 a19.76  bc66.47  bc68.4  cd50.34  (2cm3.L-1 Hypertonic)  هايبزتونيك 1-.لتر3سم 2

 هايبزتونيك 1-.لتر3سم KNO3 +1  1-ملغم.لتز 2000

2000 ml.L-1  KNO3+1cm3.L-1 Hypertonic 
 a66.66  ab36.59  a-c20.5  bc00.38 

 هايبزتونيك 1-.لتر3سم 1KNO3 +2-ملغم.لتز 2000

2000 ml.L-1  KNO3+2cm3.L-1 Hypertonic 
 a71.85  a66.67  ab73.5  a-c70.41 

 هايبزتونيك 1-.لتر3سم KNO3+1 1-ملغم.لتز 3000

3000 ml.L-1  KNO3+1cm3.L-1 Hypertonic 
 a90.61  a00.71  a18.6  a47.48 

 هايبزتونيك 1-.لتر3سمKNO3+2  1-ملغم.لتز 3000

3000 ml.L-1  KNO3+2cm3.L-1 Hypertonic 
 a71.85   a94.67  ab61.5  a-c79.42 

 .%5حسب اختبار دنكن متعدد الحدود عند مستوى احتمال  *المتوسطات المتبوعة بحروف مختلفة ولكل صفة تدل على وجود فروق معنوٌة بٌنها              

*Means of each factor alone and their interactions of each parameter followed with the same letters are not 

significantly different from each other’s according to Duncan’s multiple ranges test at 5% level 
لمواد المحفزة لإلنبات، حٌث أن كسر فً تخفٌض نسبة المثبطات الداخلٌة وزٌادة بعض ا البوتاسٌوم

سكون البذور له عالقة مع زٌادة نسبة مشجعات اإلنبات التً تقلل من تأثٌر مثبطات اإلنبات. كذلك لوحظ فً 
معاملة بذور معاملة المقارنة لبذور الكاكً األمرٌكً احتواءها على مستوٌات عالٌة من المواد الفٌنولٌة، بٌنما 

خفضت وبصورة معنوٌة من مستوٌاتها. وان المحتوٌات العالٌة من المواد الفٌنولٌة  سٌومبنترات البوتاالبذور 
كانت متناسبة مع نسبة اإلنبات المنخفضة، بٌنما المحتوٌات المنخفضة ترافقت مع نسبة إنبات مرتفعة، وهذه 

ور، وربما أن المواد النتائج دلت على أن سكون بذور الكاكً قد ٌكون نتٌجة لتطور المثبطات الداخلٌة للبذ
(. وهذه النتائج دعمت ما وجده بعض 1994وآخرون،  Yehiالفٌنولٌة تلعب دورا رئٌسٌا فً إنبات البذور )
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والبندق التً تحتوي على نسبة عالٌة من حامض  Sycamoreالباحثٌن على بعض البذور مثل الـ 
كان الفٌنول الرئٌس المثبط  hydroxyl benzoic acid( أن 1991) Unو  Chowاالبسٌسٌك. وقد الحظ 

نسبة إنبات البذور قد ٌكون  تحسٌنلإلنبات فً بذور الباباظ . أما بالنسبة لتأثٌر المعاملة بالهاٌبرتونٌك فان 
(، كذلك فان المستخلصات Karseen ،1990و Wegasنتٌجة لزٌادة الرطوبة حول البذور عند زراعتها )

(. أو Tupper ،1975و  Speerحامض االبسٌسٌك من البذور ) البحرٌة تحفز كذلك تسرب المثبطات مثل

أن احتواء المستخلصات البحرٌة على المواد المنظمة للنمو قد ٌكون هو االحتمال األخر المسبب لزٌادة نسبة 
نسبة إنبات البذور إلى وجود بعض  تحسٌنAnbazhagan (2009 )و  Jothinayagiاإلنبات. وقد عزا 

مستخلصات البحرٌة مثل االوكسٌنات والساٌتوكاٌنٌنات والجبرلٌنات والعناصر الغذائٌة منظمات النمو فً ال
 تنسجم هذه النتائج مع ما وجده العدٌد من الباحثٌن عند دراسة.  الصغرى والفٌتامٌنات واألحماض االمٌنٌة

 Koyuncu (2006)و Cetinbas( و1994وآخرون )  Yehiأهمٌة غمر البذور بنترات البوتاسٌوم
 Anantharaj( والغمر بالمستخلصات البحرٌة 2011) Sharmaو Bhan( و 2011وآخرون ) Farimanو
فً تحسٌن نسبة  (2011) وآخرون Kavipriya( و2008وآخرون ) Eyras( و2002) Venkatesaluو

 .للنباتات المدروسة إنبات البذور وارتفاع الشتالت وقطر الساق وعدد األوراق
 1-ملغم.لتر 2000 فًغمر البذور التداخل بٌن معاملة  أن( 2فً الجدول ) توضح النتائج المبٌنة

KNO3 +1 لكنها لم تتفوق معنوٌا على األوراقنسبة للكلوروفٌل فً  أعلى أعطتهاٌبرتونٌك  1-.لتر3سم      

 
  األوراق%     تأثٌر نترات البوتاسٌوم ومستخلص الهاٌبرتونٌك فً نسبة الكلوروفٌل فً( : 2الجدول )

( وطول السالمٌة )سم( 2/ورقة( ومساحة الورقة الواحدة )سم2)سم والمساحة الورقٌة للشتالت

 ألصل الكاكً " لوتس". 
Table (2): Effect of KNO3 and Hyperonic extract on percentage of chlorophyll %,             

       Leaf area per transplant (cm
2 

),  Leaf area (cm
2
) and interned length  (cm) of "       

       Louts" persimmon rootstock.             

 المعامالت

 treatments 

نسبة الكلوروفيل 
 األوراق%في 

percentage of 

chlorophyll 

% 

 المساحة الورقية
 للشتالت

سم
2

 /ورقة
Leaf area 

per  

transplant 

cm2 )) 

مساحة الورقة 
الواحدة )سم

2
) 
Leaf area 

cm2)) 

طول 
السالمية  

 سم()
interned 

length 
(cm) 

 control  b90.41  b-d80.985  a-c05.28  a46.1   المقارنة )ماء مقطز فقط(

 KNO3(2000 ml.L-1  KNO3)  ab67.43  de80.669   bc90.24  a56.1    1-ملغم.لتز 2000

 KNO3  (3000 ml.L-1  KNO3)  ab67.43  e70.513  d00.18  a38.1  1-ملغم.لتز 3000

 ab74.44  a-c60.1029  a-c70.2  a55.1  (1cm3.L-1 Hypertonic)   هايبزتونيك 1-.لتر3سم 1

 ab80.46 c-e80.781  d79.22  a40.1  (2cm3.L-1 Hypertonic)  هايبزتونيك 1-.لتر3سم 2

 هايبزتونيك 1-.لتر3سم KNO3 +1  1-ملغم.لتز 2000

2000 ml.L-1  KNO3+1cm3.L-1 Hypertonic 
 a79.47  a-c10.1113  a-c25.29  a60.1 

 هايبزتونيك 1-.لتر3سم 1KNO3 +2-ملغم.لتز 2000

2000 ml.L-1  KNO3+2cm3.L-1 Hypertonic 
 ab36.45  ab60.1298  ab75.30  a70.1 

 هايبزتونيك 1-.لتر3سم KNO3+1 1-ملغم.لتز 3000

3000 ml.L-1  KNO3+1cm3.L-1 Hypertonic 
 ab20.46  ab50.1218  bc35.25  a56.1 

 هايبزتونيك 1-.لتر3سمKNO3+2  1-ملغم.لتز 3000

3000 ml.L-1  KNO3+2cm3.L-1 Hypertonic 
 a61.47  a60.1359  a95.31  a69.1 

 %.5عند مستوى احتمال  د الحدود*المتوسطات المتبوعة بحروف مختلفة ولكل صفة تدل على وجود فروق معنوٌة بٌنها حسب اختبار دنكن متعد     

         *  Means of each factor alone and their interactions of each parameter followed with the same letters are 

not different from each other’s according to Duncan’s multiple ranges test at 5% level  
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التداخل بٌن ستثناء تفوقها المعنوي على معاملة المقارنة ، وسببت معاملة جمٌع معامالت الغمر با
 1-ملغم.لتر 3000 فً غمر البذور

KNO3 +2 مساحة ورقٌة للشتالت ومساحة  أعلىهاٌبرتونٌك  1-.لتر3سم
من   1-ملغم.لتر 3000فً حٌن بلغت اقل القٌم لهاتٌن الصفتٌن  نتٌجة لغمر البذور بتركٌز الورقة الواحدة 

 1-ملغم.لتر 2000بٌن الغمر فً التداخل  معاملة أحدثتهاقٌمة لطول السالمٌة  أعلى أنونترات البوتاسٌوم ، 
KNO3 +2 إن التأثٌر الفعال لنترات البوتاسٌوم فً تحسٌن صفات النمو الخضري .هاٌبرتونٌك  1-.لتر3سم
كاكً من االندوالت ، وزٌادة محتوٌات فً محتوٌات بذور ال الحاصلة زٌادةال( قد ٌرجع إلى 2و 1)الجدول

من  اضافٌةلزٌادة فعالٌات نمو الجنٌن والذي ٌحرر كمٌات مما ٌحفز  بذور من األحماض االمٌنٌة الذائبةهذه ال
النمو وزٌادة  نسبة األنبات زٌادة فٌسبب. poly peptideاألحماض االمٌنٌة من الببتٌدات المضاعفة 

(. أما بالنسبة لزٌادة معدل النمو الخضري نتٌجة للمعاملة 1994،آخرون و Yehi) الخضري الالحق للشتالت
وغٌرها من  Phenyl Acetic Acid (PAA)بالهاٌبرتونٌك فقد تفسر على أساس وجود بعض المواد مثل 

العناصر الغذائٌة الصغرى والكبرى العدٌد من إلى احتواء المستخلصات على  اضافةالمواد المشجعة للنمو 
(Jothinayagi  وAnbazhagan  ،2009 .) كان  الهاٌبرتونٌكو نترات البوتاسٌوملوان التأثٌر المشترك

أدى إلى زٌادة معنوٌة فً معظم صفات النمو الخضري  على حدا مماأكثر فاعلٌة من تأثٌر كل عامل 
نسبة إنبات سٌن تحفً وقد ٌعود ذلك لألثر التراكمً للعوامل المفردة إلى معاملة المقارنة.  قٌاساالمدروسة 

بعض مشجعات  لتكوٌن الجذور ٌحفز( وزٌادة امتصاص الماء والعناصر الغذائٌة من التربة و1البذور )جدول

هذه النتائج مع ما وجده  انسجمت النمو مثل الساٌتوكاٌنٌن مما اثر اٌجابا فً زٌادة النمو الخضري الالحق.
وآخرون  Shanmugavalliور بنترات البوتاسٌوم العدٌد من الباحثٌن فً دراستهم حول أهمٌة غمر البذ

 ( وأهمٌة المستخلصات البحرٌة2011) وآخرون Saberiو Sharma (2011)و Bhan( و2007)

Whapham( و 1993) وآخرونBlunden ( و 1996واخرون )Sivasankari فً  (2006) وآخرون

ة الكلوروفٌل فً األوراق للنباتات الحصول على أعلى معدل للمساحة الورقٌة وطول النموات الخضرٌة ونسب
           المدروسة .

1-ملغم.لتر 2000( أن معاملة غمر البذور نتٌجة للتداخل 3ٌتبٌن من نتائج الجدول )
KNO3  +1  

 
 ( : تأثٌر نترات البوتاسٌوم ومستخلص الهاٌبرتونٌك فً الوزن الطري والجاف )غم( ونسبة المادة3الجدول )

 ألصل الكاكً " لوتس".  لألوراق )%( الجافة

Table (3): Effect of KNO3 and Hyperonic extract on fresh and dry weight of leaves 

                (gm)  and  percentage of dry material %  of " Louts" persim rootstock.        

 المعامالت
 treatments   

الوزن الطري 
 لألوراق )غم(

fresh weight of 
leaves (gm) 

الوزن الجاف 
 لألوراق)غم(

dry weight of 
leaves (gm) 

 نسبة المادة الجافة )%(
percentage of 
dry material 

% 

  control  ab18.12   a-c11.3   a-c52.25   المقارنة )ماء مقطز فقط(
ملغم.لتز 2000

-1
    KNO3(2000 ml.L

-1
  KNO3)  bc72.10   cd76.2   a-c77.25  

ملغم.لتز 3000
-1

  KNO3  (3000 ml.L
-1

  KNO3)  d66.8   e00.2   c07.23  
1-.لتر3سم 1

1cm)   هايبزتونيك 
3
.L

-1
 Hypertonic)  bc75.10   cd63.2      bc47.24  

1-.لتر3سم 2
2cm)  هايبزتونيك 

3
.L

-1
 Hypertonic)  cd86.9   de35.2     bc83.23  

ملغم.لتز 2000
-1

  KNO3 +1 1-.لتر3سم
 هايبزتونيك 

2000 ml.L
-1

  KNO3+1cm
3
.L

-1
 Hypertonic 

 a11.13   a-c25.3   bc72.24  

ملغم.لتز 2000
-1

KNO3 +2 1-.لتر3سم
 هايبزتونيك 

2000 ml.L
-1

  KNO3+2cm
3
.L

-1
 Hypertonic 

 a67.12   ab41.3   ab31.26  

ملغم.لتز 3000
-1

 KNO3+1 1-.لتر3سم
 هايبزتونيك 

3000 ml.L
-1

  KNO3+1cm
3
.L

-1
 Hypertonic 

 a-c33.11   b-d81.2      bc85.24  

ملغم.لتز 3000
-1 

 KNO3+21-.لتر3سم 
 هايبزتونيك

3000 ml.L
-1

  KNO3+2cm
3
.L

-1
 Hypertonic 

 a73.12   a55.3   a87.2  
 %.5عند مستوى احتمال  اختبار دنكن متعدد الحدود*المتوسطات المتبوعة بحروف مختلفة ولكل صفة تدل على وجود فروق معنوٌة بٌنها حسب         

         *  Means of each factor alone and their interactions of each parameter followed with the same letters are 

not different from each other’s according to Duncan’s multiple ranges test at 5% level  
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قٌاسا بمعاملة غمر البذور  لألوراقهاٌبرتونٌك سببت تفوقا معنوٌا بصفة الوزن الطري  1-.لتر3سم

معاملة غمر البذور  وأحدثت،  لألوراقاقل وزن طري  أعطتوالتً  KNO3 1-ملغم.لتر 3000بتركٌز 
 1-ملغم.لتر 3000نتٌجة للتداخل 

KNO3 +2 وٌا بصفتً الوزن الجاف ونسبة هاٌبرتونٌك تفوقا معن 1-.لتر3سم
اقل القٌم  أعطتوالتً  KNO3 1-ملغم.لتر 3000قٌاسا بمعاملة غمر البذور بتركٌز  لألوراقالمادة الجافة 

إن الزٌادة فً الوزن الطري والجاف لألوراق ربما ناتج عن الزٌادة فً ارتفاع الشتالت  لهاتٌن الصفتٌن .
تً تشكل الجزء األكبر من وزن المجموع الخضري الناتج من وقطر الساق الرئٌسً وعدد األوراق وال

 التأثٌرات الفسلجٌة لنترات البوتاسوم ومستخلص الهاٌبرتونٌك والتً سبق مناقشة تأثٌرهما . 
 

، على الرغم من عدم وجود فروق معنوٌة بٌن جمٌع المعامالت بصفة  نستنتج من هذه الدراسة             
من قد حسنت عاملة التداخل بٌن تراكٌز نترات البوتاسٌوم ومستخلص الهاٌبرتونٌك نسبة اإلنبات إال أن م

-ملغم.لتر 3000صفات النمو الخضري المدروسة للشتالت وكانت أفضل هذه المعامالت هً معاملة التداخل 

1 KNO3 +2 الساق  حٌث سجلت تفوقا معنوٌا بالصفات )أرتفاع الشتالت وقطر هاٌبرتونٌك 1-.لتر3سم

والوزن الجاف  رئٌسً ونسبة الكلوروفٌل فً األوراق والمساحة الورقٌة للشتالت ومساحة الورقة الواحدةال
 1-.لتر3سم KNO3+1 1-ملغم.لتر 3000أعطت معاملة التداخل بٌن و( ونسبة المادة الجافة لألوراق

نترات البوتاسٌوم  أعلى عدد لألوراق / شتلة . لذا توصً الدراسة باستعمال التداخل بٌن  هاٌبرتونٌك
والمستخلص البحري الهاٌبرتونٌك للحصول على نتائج جٌدة لصفات النمو الخضري مع إمكانٌة زٌادة 

 تراكٌزهما لزٌادة نسبة اإلنبات . 
  

                      
                 RESPONSE OF GERMINATION AND SEEDLINGS GROWTH OF 

"LOTUS  PERSIMMON  ROOTSTOCK  TO KNO3  AND HYPERTONIC 

TREATMENTS 

Nameer N. Fadhil                        Ayad H. Alalaf                   Ayad T . Shayal Alalam 

Horticulture & Landscape Design Dept. College of Agric. & Forestry, Mosul Univ. 

Iraq. 

 

ABSTRACT 

         The study was performed in Horticulture lath house / college of Agriculture & 

Forestry, University of Mosul to investigate the effect of seed soaking in three 

concentration of both KNO3 (0, 1000 , 2000 and 3000 mg.l
-1

 ) and hypertonic (0, 1 

and 2 cm
3
.l

-1
 ) for 48 hrs and their interaction  treatments on percentage germination 

seed and seedlings growth of "Lotus" persimmon rootstock. Then the seeds 

stratified in peat moss and sand in nylon bags at 5°C for 100 days. After the period 

of stratification, the seeds were planted in black polyethylene bags in the lath house 

on 20
th

 of March, 2010. Parameters of seeds germination and seedling growth were 

recoded. The results were as follow: Interaction between 2000 mg.l
-1

 KNO3 and 2 

cm
3
.l

-1
 hypertonic gave the highest germination of the seeds (85.71%), and 

Interaction between 3000 mg.l
-1

 KNO3 and 1 cm
3
.l

-1
 hypertonic resulted in a 

significant increase in seedlings height and diameter and leaves number per seedling 

as compared with control treatment, while the interaction treatment between 3000 

mg.l
-1

 KNO3 and 2 cm
3
.l

-1
 of hypertonic was superior in leave surface area.                                                                                            

Keywords: Persimmon. Seeds . KNO3.  Seaweed extract . Seedlings 
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