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  فعالیة المعاملة بحامض الجبرلیك ومدة النقع في إنبات البذور ونمو شتالت أصل 

 "لوتس"  الكاكي

 أیاد طارق شیال العلم  نمیر نجیب فاضل            أیاد هاني العالف              

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 الخالصة

المستخرجة من الثمار الناضجة ألشجار بعمر " لوتس " استخدمت في التجربة بذور أصل الكاكي 

 72و 48و24مجامیع حیث نقعت بذور المجموعة األولى في الماء فقط لمدة   3ت البذور إلى قسم. سنة12

في محلول  والثالثة 1- لتر.ملغم 200بالتركیز  GA3ساعة ، ونقعت بذور المجموعة الثانیة في محلول 

GA3  في الرمل  بذورنضدت ال ، للمجموعتین ساعة 72و 48و 24لمدة و 1-لتر.ملغم 300بالتركیز

ً  100م لمدة °5أكیاس من النایلون في الثالجة على درجة حرارة البتموس داخل و عند نھایة مدة . یوما

في أكیاس من البولي اثیلین  30/3/2011التنضید استخرجت البذور وزرعت حسب معامالتھا بتاریخ 

بعاملین ) R.C.B.D(ة أتبع في تنفیذ ھذه التجربة تصمیم القطاعات العشوائیة الكامل.  كغم 10األسود بسعة 

أظھرت النتائج التي تم الحصول علیھا في بدایة . بذور لكل وحدة تجریبیة  7وبثالثة مكررات وبإستخدام 

ساعة أعطت اعلى نسبة  72ان معاملة نقع البذور بالماء فقط لمدة  2011من الموسم  األولشھر تشرین 

 48نقع البذور لمدة لمعاملة % 61,47لبذورفي حین بلغت اقل نسبة النبات ا% 47,90البذور  إلنبات

 1GA3- لتر.ملغم200ساعة بتركیز 24وسببت معاملة نقع البذور لمدة ، 1GA3- لتر.ملغم300ساعة بتركیز 

على ورقة  74,49سم و 15,68شتلة وبلغتا / زیادة معنویة بصفتي ارتفاع الشتالت ومعدل عدد األوراق

ساعة  24نقع البذور بالماء فقط لمدة معاملة ل كانملم  45,5ي قطر الساق الرئیسل معدلعلى أ، التوالي 

والتي أعطت اقل  1GA3- لتر.ملغم300ساعة بتركیز  48معاملة نقع البذور لمدة  والتي تفوقت معنویا على

 .ملم  40,3قطر للساق الرئیسي 

 شتالت. مدة النقع . مض الجبرلیك الكاكي ، بذور ، حا: الكلمات الدالة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 المقدمة

 األبنوسیةالعائلة  إلىلتي تعود من أشجار الفاكھة النفضیة ا Diospyros kakiالكاكي 
Ebanaceae   حیث كانت مزروعة بصورة طبیعیة في الصین  األقصىلھا ھو الشرق  األصليوالموطن ،

الدافئة  األجزاءوفي الوقت الحاضر فأن الكاكي یزرع في . والیابان ولذلك فھي تعرف بتفاح الشرق 
 ) .Crisosto)   ،1999األمریكیةالوالیات المتحدة  إلى إضافةالمختلفة من العالم مثل بلدان البحر المتوسط 
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الكاكي الیاباني في العدید من  ألصناف كأصل Diospyros lotus" لوتس " وتستخدم شتالت الكاكي 
تكون  علیھاالن الشتالت النامیة ومنھا العراق من البلدان بلدان العالم مثل الصین والیابان وایطالیا وغیرھا 

،  (Diospyros kaki Testsumura الكاكي الیاباني أصلمن مقاومة للبرودة  كثروأا في نموھ متجانسة
والفیرتسلیوم   crown gallالتاجي لكنھ حساس للتعقد مقاوم للجفاف  بأنھ األصلكذلك یمتاز ھذا . ) 2000

 (Oak root fungus   Hartmannجذر البلوط لكنھ مقاوم لفطر الصرف الترب الردیئة وال یقاوم ، 
بذور الكاكي قلیلة ، ومن العوامل الرئیسة المؤثرة  إنباتالمعلومات المتوفرة حول  إن). 2002،  وآخرون

تبادل الغازات ونقص بعض المواد المحفزة  أونقص نفاذیة الماء (البذور بصورة عامة ھي  إنباتفي 
ید النمو نتیجة للسكون الداخلي تحد إلى إضافةتجمع المثبطات والمعوقات الطبیعیة لنمو الجنین  أو لإلنبات
). 1994،  وآخرون Yehi( المذكورة  األسبابمن  أكثر أومن واحد قد تعاني وان بذور الكاكي  )للجنین

ً  90-60البتموس لمدة تتراوح بین  أوعملیة التنضید للبذور في الرمل  إجراء إلىوتحتاج بذور الكاكي   یوما
ً  120 إلىلمدة قد تصل  أو، ) Hayden  ،2001) ( م°5(على درجة الحرارة  على درجة حرارة  یوما

نقع بذور الكاكي في  إنالعدید من الباحثین  أوردوقد  ).2002،  وآخرون Hartmann) (م10°(
تعمل على تحویر مستویات المثبطات الداخلیة ، وقد تحسن من دخول الماء والھواء  إنالجبرلینات یمكنھا 

كذلك  ).1994،  وآخرون Yehiو  Heuser  ،1987و  Dirr(االیض قد تعمل على تنشیط عملیات  أو
فان بذور الكاكي تكون محاطة بغالف صلب قلیل النفاذیة للماء والھواء لذلك فان عملیة نقع البذور في الماء 

ً  120قبل تنضیدھا لمدة  أكثر أویومین  إلىلمدة قد تصل  ) Hayden) ،2001اإلنباتتحسین  إلى أدت یوما
نقع البذور في الماء لعدة  أو  GA3من 1- لتر.ملغم 500نقع البذور في تركیز  أوغالف البذور رط ق وأن. 

لذا فان البحث یھدف  ).Barnes  ،1974و  Olsen( إنباتھاعمل على تلیین غالف البذور وحسن من  أیام
والتداخل  GA3من ختلفة ممعاملة البذور بتراكیز  أو البارد نقع البذور في الماءطول مدة  تأثیردراسة  إلى

 " .لوتس " الكاكي  أصلبذور  إنباتبین العاملین في تحسین 

  مواد البحث وطرائقه

بعمر  ألشجارالمستخرجة من الثمار الناضجة " لوتس " الكاكي  أصلفي التجربة بذور  استخدمت

خلیصھا من لحم البذور من الثمار بفركھا في الرمل وغسلھا بالماء بصورة جیدة لت استخرجت. سنة 12

فقط العادي في الماء  األولىمجامیع حیث نقعت بذور المجموعة  3 إلىقسمت البذور و. الثمار العالق بھا 

في محلول  والثالثة ، و نقعت بذور المجموعة الثانیة في درجة حرارة الغرفة ساعة 72و 48و 24لمدة  

GA3  استخرجت ،  للمجموعتین على التوالي ساعة 72و 48و  24لمدة  1- لتر.ملغم300و  200بالتركیز

ثم خلطت حسب معامالتھا في وسط التنضید الذي یتكون  ھوائیا المحالیل وتركت لتجف أوالبذور من الماء 

من النایلون وربطت بصورة  أكیاسووضعت في  وسط التنضید ،:  بذور 3:1من البتموس والرمل وبنسبة 

وكانت البذور  ، یوماً  100م لمدة °5على درجة حرارة  20/12/2010جیدة ووضعت في الثالجة بتاریخ 

عند نھایة مدة التنضید استخرجت البذور . وترطب حسب الحاجة  أسبوعیةعلى فترات  األكیاستقلب في 

 أكیاسفي  30/3/2011وغسلت بالماء لتخلیصھا من الرمل العالق بھا وزرعت حسب معامالتھا بتاریخ 

 سم تحوي على تربة مزیجیة35سم وارتفاع 15وذات قطر كغم  10 بسعة األسودمن البولي اثیلین 

   ).1(والموضحة بعض صفاتھا الفیزیائیة والكیمیائیة في الجدول 
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  .بعض الصفات الفیزیائیة والكیمیائیة للتربة ): 1(الجدول                             

Table (1): some physical and chemical characters soil.  
 Value  القیمة characters  الصفة

 462,55  )1-كغم.غم(  Sand  رمل

 306,55  )1- كغم.غم(  Silt غرین
 230,90  )1-كغم.غم(  Clay طین

 مزیجیھ  Textureالنسجة
  العضویة ادةمال

OrganicMater )17,10  )1-كغم.غم 

EC)1,456 )1-م.سیمنز دسي 

 .جامعة الموصل/ كلیة الزراعة والغابات / تبرات قسم علوم التربةأجریت التحلیالت في مخ*                  

بأجراء جمیع عملیات الخدمة كالري والعزق ولجمیع المعامالت بصورة  اعتني بالبذور المزروعة

أتبع في تنفیذ  .في الظلة الخشبیة العائدة لقسم البستنة وھندسة الحدائق متشابھة وكلما دعت الحاجة ألجرائھا

الجبرلین ومدة النقع حامض بعاملین ھما ) R.C.B.D(ربة تصمیم القطاعات العشوائیة الكاملة ھذه التج

 بذرة 189في ھذه الدراسة  بذورلكل وحدة تجریبیة وبذلك یكون عدد ال بذور 7ثالثة مكررات وبإستخدام بو

 دام المعادلة التالیة البذور باستخ إلنباتالنسبة المئویة تم قیاس  2011من الموسم شھر أیار  ایةنھفي . 

  عدد البذور النابتة                                 

   100×  -------------- % = النسبة المئویة لإلنبات 

  عدد البذور الكلیة                                 
 
) سم(إرتفاع الشتالت  :قیاس الصفات التالیة تم  2011في بدایة شھر تشرین األول من الموسم و

، شتلة / عدد األوراق ، ) Vernier(بواسطة القدمة ) ملم(قطر الساق الرئیسي ، بواسطة شریط القیاس 

 Pattonحسب الطریقة التي ذكرھا ) شتلة/2سم(المساحة الورقیة للشتالت ،  )2سم(مساحة الورقة الواحدة 

 )SPAD – 520 Chlorophyll meter(زاألوراق باستخدام جھانسبة الكلوروفیل في ، ) 1984(

Felixloh and Bassuk,2000) ( ، طول السالمیة)بقسمة إرتفاع الساق الرئیسي لكل شتلة على ) سم

أوراق من كل وحدة  10بأخذ ) غم(الوزن الطري لألوراق ، ) 1994وآخرون ، Agha(عدد أوراقھ 

ذات حرارة ) Oven(في فرن كھربائي  األوراقف تجفیب) غم( اقلألورالوزن الجاف ، تجریبیة ووزنھا 

نسبة المادة الجافة في األوراق بقسمة الوزن الجاف لألوراق على الوزن ،  حتى ثبات الوزن ° م 70

حللت النتائج إحصائیا حسب التصمیم المستخدم باستخدام الحاسوب .  %100الطري لھا وضرب الناتج في 

دنكن متعدد  اختبار، وقورنت المتوسطات باستخدام ) SAS )Anonymous ،1996على وفق برنامج 

                     % .5 احتمالالحدود عند مستوى 
    

  النتائج والمناقشة

معاملة نقع البذور  أحدثتھاالبذور  إنباتھناك زیادة معنویة في نسبة  أن) 2(تشیر نتائج الجدول 
لمعاملة نقع  61,47البذور  إلنباتفي حین بلغت اقل نسبة %  47,90ساعة وبلغت  72بالماء فقط لمدة 

ساعة بتركیز  24، وسببت معاملة نقع البذور لمدة  1GA3- لتر.ملغم300ساعة بتركیز  48البذور لمدة 
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شتلة وبلغتا على / األوراقأعلى زیادة معنویة بصفتي ارتفاع الشتالت و معدل عدد  1GA3- لتر.ملغم200
 1GA3- لتر.ملغم300ساعة بتركیز  48ورقة مقارنة بمعاملة نقع البذور لمدة  74,49 سم و15,68التوالي 
أما بالنسبة ألعلى زیادة ورقة ، 58,30سم و 80,39اقل القیم لھاتین الصفتین وبلغتا للتوالي  أعطتوالتي 

لكنھا لم  ساعة 24نقع البذور بالماء فقط لمدة أحدثتھا معاملة ملم  45,5معنویة بقطر الساق الرئیسي فبلغت 
 GA3 1- لتر.ملغم300ساعة بتركیز  48نقع البذور لمدة تتفوق معنویا على جمیع المعامالت باستثناء معاملة 

  .ملم  40,3اقل قطر للساق الرئیسي وبلغ  أعطتوالتي 
    

   وقطر ساقھا الرئیسي ) سم( الشتالت ارتفاعو(%) نسبة إنبات البذورفي  حامض الجبرلیك ومدة النقع  تأثیر) : 2(الجدول         
  .الكاكي لوتس  أصللبذور شتلة / ومعدل عدد األوراق ) ملم(

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

 المعامالت
Treatments 

 

نسبة إنبات البذور 
% 

Seed 
germination 

% 

إرتفاع الشتالت 
)سم(   

transplant 
hight (cm) 

قطر الساق 
)ملم( الرئیس   

diameter of 
main 

stem(mL) 

 عدد األوراق
)شتلة/ورقة(  

number of 
leaves per 
transplant 

    14,57bc      72,65ab      45,5a     88,47a  ساعة 24نقع البذور بالماء فقط لمدة 

     71,85ab       10,49cd      15,4ab      52,31c ساعة 48نقع البذور بالماء فقط لمدة 
    47,90a       11,59a-c      78,4a      23,46ab ساعة 72نقع البذور بالماء فقط لمدة 

     GA3  90,61a-c       15,68a      20,5a      74,49a  1-لتر.ملغم200ساعة بتركیز  24نقع البذور لمدة 
    GA3  71,85ab      43,52a-d     50,4ab     35,43ab  1-لتر.ملغم200ساعة بتركیز  48نقع البذور لمدة 
لتر.ملغم200ساعة بتركیز  72نقع البذور لمدة 

-1  GA3  95,80ab       83,57a-c      00,5a      33,43ab     
    GA3  90,61a-c       65,60a-c      88,4a     33,42ab  1-لتر.ملغم300ساعة بتركیز  24لمدة نقع البذور 

لتر.ملغم300ساعة بتركیز  48نقع البذور لمدة 
-1  GA3  61,47c        80,39d      40,3b     58,30c    

 1-لتر.ملغم300ساعة بتركیز  72نقع البذور لمدة 
 GA3  19,76ab        31,51b-d     25,4ab     00,37bc   

 .دحسب اختبار دنكن متعدد  احلدو % 5املتوسطات املتبوعة حبروف خمتلفة ولكل صفة تدل على وجود فروقات معنوية بينها عند مستوى احتمال *         

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

أن بذور الكاكي تكساس اعطت نسبة من ) Vora )1989 هوجدتائج جاءت منسجمة مع ما ھذه الن
والتي تفوقت بذورھا على البذور المنقوعة في حامض ) ماء فقط(٪ لبذور المقارنة  55انبات بلغت 

اغ اكده الدب ومع ما .والتي كانت نسبة إنباتھا منخفضة  1- لتر.ملغم) 500(و ) 100(الجبرلیك بالتركیزین 
من  1- لتر.ملغم) 400و  200و  100(من ان نقع بذور البندق صنف برشلونة بتراكیز ) 2001(واخرون 

ومع ما . ساعة ادى إلى الحصول على اعلى ارتفاع للشتالت ) 72و  48و  24(حامض الجبرلیك لمدة 
ساعة ) 24و  12(من ان نقع بذور الفستق الحلبي صنف عاشوري لمدة  ) Al-Imam )2007اشار الیھ 

أن أقصى ارتفاع للشتالت  1- لتر.ملغم) 200و  100(في محالیل من تراكیز مختلفة لحامض الجبرلیك 
توصل ومع ما . ساعة  12ولمدة GA3 1- لتر.ملغم 200وقطر الساق الرئیس كان من خالل نقع البذور في 

جبرلین بانھ لم تكن عند نقع بذور المشمش البري بتراكیز من حامض ال) Sharma )2011و  Bhanالیھ 
  .بصفة قطر الشتالت  )ماء فقط( ھناك فروق معنویة بین ھذه التراكیز ومعاملة المقارنة

ساعة أدت إلى زیادة نسبة  72أن معاملة نقع البذور بالماء فقط لمدة ) 3(أظھرت نتائج الجدول 
 1- لتر.ملغم200عة بتركیز سا 72مقارنة بمعاملة نقع البذور لمدة  51,44وبلغت  األوراقفي الكلوروفیل 

GA3  وسببت معاملة  نقع البذور بالماء فقط لمدة  58,39والتي أعطت اقل نسبة للكلوروفیل الكلي وبلغت ،
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أعلى زیادة بصفة المساحة  1GA3- لتر.ملغم200ساعة بتركیز  48ساعة ومعاملة نقع البذور لمدة  24
و 2سم8,1895م لھاتین الصفتین على التوالي الورقیة للشتالت ومساحة الورقة الواحدة وبلغت القی

ساعة بتركیز  48وقد تفوقت معنویا على معظم المعامالت خاصة معاملة نقع البذور لمدة  2سم15,42
ولمساحة الورقة الواحدة  2سم60,749والتي أعطت اقل مساحة ورقیة للشتالت  1GA3- لتر.ملغم300

سم لمعاملة  نقع البذور بالماء فقط لمدة 56,1وبلغ  ، وتم الحصول على أعلى طول للسالمیة 2سم69,24
  .فوقت معنویا على بعض المعامالت ساعة والتي ت 48

مساحة ورقیة للورقة الواحدة تم  أعلى أنمن ) 2010(وجده دزه یي  تماثلت ھذه النتائج مع ما
 . GA3 1- لتر.ملغم 250ساعة بتركیز  20الحصول علیھا عند نقع بذور اللیمون الحامض لمدة 

   
 والمساحة الورقیة للشتالت  األوراق في نسبة الكلوروفیل في حامض الجبرلیك ومدة النقع  تأثیر ) :3(الجدول  

 .الكاكي لوتس  أصللبذور  )سم(وطول السالمیة ) 2سم(ومساحة الورقة الواحدة ) ورقة/2سم(
Tab (3) : Effect of GA3 and soaking periods on percentage of chlorophyll %, Leaf area 

per  transplant (Cm2 ),  Leaf area (Cm2) and interned length (cm) of "Lotus"  persimmon 
rootstock.  

 المعامالت
Treatments        

نسبة الكلوروفیل 
 في االوراق

percentage of 
chlorophyll 

%  

 المساحة الورقیة
 ورقة/2سم للشتالت

Leaf area 
per  transplant 

Cm2 )(  

مساحة الورقة 
 )2سم(الواحدة 

Leaf area 
Cm2)(  

طول السالمیة 
 )سم( 

interned 
length  
(cm)  

     00,40b    8,1895a      21,39ab     37,1ab  ساعة 24نقع البذور بالماء فقط لمدة 

     00,40b    4,1090de      89,34a-c     56,1a ساعة 48نقع البذور بالماء فقط لمدة 
    51,44a     5,1349b-d      60,29cd      32,1b ساعة 72نقع البذور بالماء فقط لمدة 

     GA3  66,40ab     0,1720a-c      68,35a-c     40,1ab  1- لتر.ملغم200ساعة بتركیز  24نقع البذور لمدة 
     GA3  60,39b     8,1813ab      15,42a     20,1b  1- لتر.ملغم200ساعة بتركیز  48نقع البذور لمدة 
     GA3  58,39b    6,1434a-d      94,32a-d     30,1b  1- لتر.ملغم200ساعة بتركیز  72نقع البذور لمدة 

     GA3  78,41ab     0,1276cd      99,29b-d     43,1ab  1- لتر.ملغم300ساعة بتركیز  24نقع البذور لمدة 

     GA3  64,39b     6,749e       69,24d      29,1b  1- لتر.ملغم300ساعة بتركیز  48نقع البذور لمدة 

     GA3  03,41ab     0,1071de      01,29cd     38,1ab    1- لتر.ملغم300ساعة بتركیز  72نقع البذور لمدة 

  . عدد احلدودحسب اختبار دنكن مت% 5املتوسطات املتبوعة حبروف خمتلفة ولكل صفة تدل على وجود فروقات معنوية بينها عند مستوى احتمال *

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

ساعة أحدثت  24أن معاملة نقع البذور بالماء فقط لمدة ) 4(تبین النتائج الموضحة في الجدول 
 72بمعاملة نقع البذور لمدة  غم مقارنة33,12أعلى زیادة معنویة بصفة الوزن الطري لألوراق وبلغت 

غم ، وسببت معاملة 40,8والتي أعطت اقل وزن طري لألوراق وبلغ  1GA3- لتر.ملغم300ساعة بتركیز 
أعلى زیادة معنویة بصفتي الوزن الجاف لألوراق  1GA3- لتر.ملغم200ساعة بتركیز 48نقع البذور لمدة 

على التوالي فیما كانت % 48,31غم و 58,3المعاملة ونسبة المادة الجافة وبغت قیمتا ھاتین الصفتین لھذه 
ساعة بتركیز  48لمعاملة نقع البذور لمدة % 33,23غم و06,2اقل قیمة لھاتین الصفتین وبلغتا للتوالي 

من أن أكبر زیادة للوزن ) 2006(تماثلت ھذه النتائج مع ما توصلت الیھ الراوي .  GA3 1- لتر.ملغم300
-Alومع  . GA3 1- لتر.ملغم) 200(ت في الشتالت الناتجة من البذور المعاملة بـ الجاف لشتالت الكاكي كان

Imam )2007 ( والذي حصل على افضل زیادة معنویة للوزن الجاف للمجموع الخضري لشتالت الفستق
    .GA3 1-لتر.ملغم 200ساعة في  24نتیجة لنقع البذور لمدة 
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 المادة الجافة  ونسبة )غم(والوزن الجاف ) غم(الوزن الطري في   حامض الجبرلیك ومدة النقع تأثیر) : 4(الجدول 
 .الكاكي لوتس  أصللبذور  (%)لألوراق              

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

 المعامالت
Treatments        

الوزن الطري 
  )غم(لألوراق 

fresh weight 
of leaves 

(gm)  

الوزن الجاف 
  )غم(لألوراق

dry weight 
of leaves 

(gm)  

نسبة المادة الجافة 
(%)  

percentage of  
dry material 

% 
      33,12a       33,3ab      03,27bc  ساعة 24نقع البذور بالماء فقط لمدة 
      28,11a-c     96,2a-c     38,26bc ساعة 48نقع البذور بالماء فقط لمدة 
       81,8bc        51,2b-d      66,28ab ساعة 72نقع البذور بالماء فقط لمدة 

      GA3  60,10a-c      03,3a-c      51,28ab  1-لتر.ملغم200ساعة بتركیز  24نقع البذور لمدة 
       GA3  58,11ab       58,3a       48,31a  1-لتر.ملغم200ساعة بتركیز  48بذور لمدة نقع ال

       GA3  51,9a-c      80,2a-d      50,29ab  1-لتر.ملغم200ساعة بتركیز  72نقع البذور لمدة 

       GA3  45,10a-c      55,2b-d     40,24cd  1-لتر.ملغم300ساعة بتركیز  24نقع البذور لمدة 

       GA3  83,8bc      06,2d     33,23d  1-لتر.ملغم300ساعة بتركیز  48نقع البذور لمدة 

      GA3  40,8c       46,2cd      35,29ab  1-لتر.ملغم300ساعة بتركیز  72نقع البذور لمدة 
  حسب اختبار دنكن متعدد  احلدود% 5مستوى احتمال  املتوسطات املتبوعة حبروف خمتلفة ولكل صفة تدل على وجود فروقات معنوية بينها عند*         

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

بذور الكاكي،  إنباتفي نسبة  األعلى تساعة كان 72البذور التي نقعت لمدة  أنیظھر من النتائج 
الغالف الصلب وغیر المنفذ للماء والذي یحیط  أن، وھذا یدل على  ساعة 48ة تلتھا البذور التي نقعت لمد

ساعة فقط كانت نسبة  24، وخاصة وان البذور التي نقعت لمدة اإلنباتلقلة نسبة  األھمبالجنین ھو السبب 
، Bewley(البذور  إنباتغالف البذرة یعتبر احد العوامل المھمة التي یتأثر بھا  أن، حیث  قلیلة إنباتھا

ھو قلة  األمریكيبذور الكاكي  إنباتقلة  أسباب أھماحد  أن) 1994( وآخرون،  Yehi، وقد ذكر )1997
ونقص تبادل الغازات والعوائق الطبیعیة المحیطة بالبذرة والتي تمنع الجنین من الكبر  نفاذیة البذور للماء

دلة سوف التنبت او تنمو اذا لم تتشرب ان البذور الجافة لمعظم اشجار وشجیرات المنطقة المعت. بالحجم
وان انبات ). Koyunco ،2008) (التنضید البارد( °م5-0بالماء الى حد االنتفاخ عند تنضیدھا على درجة 

بذور الكاكي یمكن ان یحدث بصورة طبیعیة بدون اجراء أي معامالت على البذور، لكن ھذا االنبات قد 
، Barnesو  Olsen(ور تكون محاطة بغالف قاسي غیر منفذ للماء یتأخر سنتین الى ثالث سنوات الن البذ

البذور خاصة عند  نباتإلنسبة  أحدث أقل 1GA3-لتر.ملغم 300تركیز  أنالنتائج  أوضحتكذلك ). 1974
قد ینطبق على جمیع صفات النمو الخضري عند ھذه  األمر، وھذا  ساعة 48لمدة  GA3نقع البذور في 
بینما نالحظ ان .  المعامالت في صفات النمو الخضري جمیعبین  األقللمعدالت ا أعطتالمعاملة والتي 
 أنوعلى الرغم من  . نبات بذور الكاكيالاعطى نسبة عالیة  1-لتر.ملغم 200بالتركیز  GA3نقع البذور في 

ا على كانت فعالة في حصولھ GA3البذور، فان تراكیز  إنباتلم تتفوق في نسبة   GA3 معاملة البذور بالـ
) 1994( وآخرون، Yehiما وجده  إلىقد تعزى  GA3التفوق في معظم صفات النمو الخضري، وان فعالیة 

بحوث  أكدت، كذلك  (andols)من االندوالت أعلىكان لھا محتوى  GA3بذور الكاكي المعاملة بـ  أنمن 
عالیة االوكسینات عن حفزت من ف أو،  األنسجةالحبرلینات زادت من محتویات االوكسین في  أنسابقة 

كذلك فان الجبرلین یحفز فعالیة االنزیمات والتي تعمل على . طریق زیادة المواقع الفعالة التي تشتغل علیھا
وجمیع الفعالیات المذكورة من شأنھا . زیادة السكریات الذائبة عن طریق عملیات الھضم التي تتم في البذرة

 Chauhan(  لنمو الخضري للشتالتما ینعكس على زیادة ازیادة االنقسام وكبر حجم الخالیا، وھذا 
   ).2009،  وآخرون
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نستنتج من ھذه الدراسة ، أنھ یمكن استخدام معامالت نقع بذور الكاكي بالماء فقط خاصة لمعاملة 
كانت  GA3، كما ان تراكیز حامض لحصول على نسب انبات عالیة للبذور لساعة  72نقع البذور لمدة 
ومساحة  األوراقارتفاع الشتالت وعدد ( صفات النمو الخضري بعضلھا على التفوق في فعالة في حصو

لم تتفوق في نسبة   GA3معاملة البذور بالـ  أنعلى الرغم من  )الورقة الواحدة والوزن الجاف لألوراق
 إلنباتة نسب أعطت أقلي تساعة وال 48لمدة  1- لتر.ملغم 300انبات البذور خاصة عند نقع البذور بتركیز 

ساعة للحصول على نسبة  72معاملة نقع البذور بالماء فقط خاصة لمدة  بإمكانیةوتوصي الدراسة . البذور 
للحصول على   1- لتر.ملغم 200خاصة التركیز   GA3عالیة واستخدام نقع البذور بتراكیز حامض إنبات

  .مواصفات جیدة للنمو الخضري للشتالت الناتجة الحقا
  

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. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

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 30 th 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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