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تأثيز مواعيذ الزراعة والمعاملة بـ  GA3و  KNO3في انبات بذور ونمو شتالت نوعين من نبات البوهينيا Bauhinia spp.
بشـار زكـي اميـن قصـاب باشـي
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الخالصة
زرعتتتتت بتتتتشور شتتتتجيرات البوهينيتتتتا للنتتتتوعين  Bauhinia purpurea L.شات االزهتتتتار الحمتتتترا
و Bauhinia alba H.شات االزهار البيضا في اربعتة مواعيتد هتي 2011/12/1 ,2011/10/1 ,2011/8/1
و 2012/3/1والمعاملة بنترات البوتاسيوم بتركيز  100و 200ملغم/لتر او المعاملة بالجبرلين بتركيز  50و100
ملغم/لتر باإلضافة إِلى معاملة المقارنة التي عوملت بالما المقطر فقط لمعرفة أفضل نسبة مئوية لإلنبات وأفضل
نمو للشتالت الناتجة ,تشير النتائج إِلتى توتوق بتشور النتوب االبتي علتى نستبة إنبتات بتشور النتوب االحمتر وكانتت
أعلتتى نستتبة مئويتتة لإلنبتتات  % 83.16متتن زراعتتة بتتشور النتتوب االبتتي  ,وتتتم الحصتتول علتتى أعلتتى نستتبة مئويتتة
لإلنبات  % 82.33من زراعة البشور عند الموعد الرابع ,وتم الحصول علتى أعلتى نستبة مئويتة لإلنبتات 66.45
 %من زراعة بشور المقارنة وهتش بتدورها لتم تختلتن معنويتا ن متع نستبة إنبتات البتشور المعاملتة بتـ  200ملغم/لتتر
 KNO3او البتتتشور المعاملتتتة بتتتـ  100ملغم/لتتتتر  ,GA3وادت زراعتتتة بتتتشور النتتتوب االبتتتي فتتتي الموعتتتد الرابتتتع
والمعاملة بـ  200ملغم/لتر  KNO3الحصول على أعلى نسبة مئوية لإلنبات  ,% 100وكانت نستبة إنبتات بتشور
النوب االحمر المزروعة في الموعد الرابع والمعاملة بـ  100ملغم/لتر  ,% 100 KNO3وتم الحصول علتى أقتل
عتتدد أيتتام لإلنبتتات متتن زراعتتة بتتشور النتتوعين كليامتتا فتتي الموعتتد االول وللمعتتامالت المختلوتتة مقارنتتة متتع بتتاقي
المواعيد ,وتم الحصول على أعلتى المعتدالت وطتوال الشتتالت وعتدد االوراق متن زراعتة بتشور النتوعين كليامتا
عند الموعد االول وللمعامالت المختلوة مقارنة مع باقي المواعيد.
الكلمات الدالة :االنبات ,البوهينيا ,البشور ,نترات البوتاسيوم ,الجبرلين.
تاريخ تسلم البحث ، 2013/4/17 :وقبوله.2013/12/2 :

المقذمة
تنتمي آشتجار البوهينيتا (ختن الجمتل)  Bauhinia sppإلتى العائلتة البقوليتة  ,Fabaceaeويضتم الجتن
بوهينيتتتتتا  200-150نتتتتتوب متتتتتن النباتتتتتتات المزهتتتتتر  ,متتتتتوطن الشتتتتتجر االصتتتتتلي الانتتتتتد والصتتتتتين وبورمتتتتتا,
( 1975 ,Baileyومجاول )1988 ,والبوهينيا شجيرات أو أشجار شات أوراق شبياة بخن الجمتل ,وهتي إِمتا
دائمتتة الخضتتر أو متستتاقطة االوراق حستتب االنتتواب واالصتتنان كمتتا أن أزهارهتتا شات التتوان متعتتدد تختلتتن
باختالن االنواب وتكتون متجمعتة فتي عناقيتد وكتل زهتر مناتا شات خمت ورقتات تويجيتة ييتر متستاوية وعشتر
أسدية في أيلب االحيان وقد يختزل العدد الى خم أو ثتالث تشتبه أزهتار االوركيتد وتوجتد فتي نتورات راستيمية
شات لتتون أحمتتر أو أبتتي ت اتتر فتتي الشتتتا والربيتتع عطريتتة وعتتر قطرهتتا يتتتراو متتن  4-2بوصتتات فتتي
العر  ,والنور ييتر محتدود عنقوديتة (الستلطان وآخترون 1992 ,والغيطتاني .)1967 ,الثمتر قاوائيتة اللتون
يصل طولاا من 30-15سم وعرضتاا متن  2.5-1.5ستم وتحتتوع علتى  15-10بتشر قاوائيتة اللتون ,امتب البتشور
فيصل قطرها متن  16-13ملتم وستمكاا متن  2-1ملتم البعلتي ( .)1967تجتود زراعتاتا فتي المنتاطق االستتوائية,
وتنجح في انواب كثير من االراضي مع وجود الصرن ودن التربة ,تتبثر بالصقيع والتقاوم الريا إِلتى حتد متا
ويتحمل النوب االبي برد الشتا اكثر متن النتوب االحمتر ,تتكتاثر بالبتشور والعقتل والسترطانات وتعتد متن أجمتل
أالشجار التي تزدان باا الحدائق والطرقات ,فضالن عن جمال أزهارها التي تخرج في كتل كبير تملئ النبتات فتي
الربيتتع المبكتتر ,وأوراقاتتا شات شتتكل جميتتل وخضتتر يانعتتة تجعتتل الشتتجر زاهيتتة المن تتر طتتول العتتام (الستتلطان
وآختترون .)1992 ,تختلتتن الصتتوات الوراثيتتة للنباتتتات الناتجتتة متتن البتتشور ويرجتتع الستتبب فتتي شلت التتى أختتتالن
التراكيتتتتتتب الوراثيتتتتتتة للبتتتتتتشور الناتجتتتتتتة متتتتتتن تضتتتتتتارب االبتتتتتتا  .إِش بينتتتتتتت  Conceicaoوآختتتتتترون ()2000
اتتتور فروقتتتات معنويتتتة عنتتتد زراعتتتة بتتتشور نتتتوعين متتتن البوهينيتتتا همتتتا Bauhinia monandra Britt.
و Bauhinia ungulate L.إِش كانت نسبة إِنبات بشور النوب  % 38 Bauhinia ungulate L.وبتدور توتوق
علتتى النتتوب  Bauhinia monandra Britt.التتشع كانتتتت نستتبة إِنبتتات بتتتشور  .% 30وزرب Yucedag
البحث مستل من رسالة ماجستير للباحث الثاني.
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و )2011( Gultekinبتتتشور ثالثتتتة أنتتتواب متتتن البوهينيتتتا  Bauhinia sppهتتتي ,variegata Bauhinia
 Bauhinia purpureaو Bauhinia racemosaو اترت فروقتات معنويتة فتي نستبة إِنبتات البتشور ل نتواب
الثالثتتة وحِّصتتل علتتى أعلتتى نستتبة إِنبتتات  % 68.49متتن زراعتتة بتتشور النتتوب  Bauhinia variegataفتتي حتتين
كانت أقل نسبة إِنبتات  % 64.73متن زراعتة بتشور النتوب  ,Bauhinia racemosaوتعتد عمليتة إختيتار موعتد
زراعتتة البتتشور متتن العوامتتل المامتتة التتتي تلعتتب دوران كبيتتران فتتي إِنبتتات البتتشور .إِش شكتتر  YucedagوGultekin
( )2011أن زراعتة بتشور نبتات  Bauhinia purpureaفتي مواعيتد مختلوتة متن شتباط – اب  2008أدت إِلتتى
الحصول على أعلتى نستبة إِنبتات للبتشور  % 74.77متن زراعتة البتشور فتي شتار أشار فتي حتين كانتت أقتل نستبة
لإلنبات  % 65.17من زراعة البشور في شار تموز ,ويعد  GA3احدى المن مات المامة التي تلعب دوران كبيران
ِ
في إِنبات البشور .إِش بين  Asieduوآخترون ( )2012أن معاملتة بتشور  Bauhinia rufescensبتراكيتز مختلوتة
متتن حتتام الجبرلي ت متمثلتتة بـتتـ  70 ,50 ,30 ,10و 90ملغم/لتتتر متتن ختتالل نقعاتتا لمتتد  24ستتاعة أدت إِلتتى
لإلنبات  % 88من معاملة البشور عند التركيز  90ملغم/لتر  GA3في حين كانت نستبة
الحصول على أعلى نسبة ِ
إِنبات بشور معاملة المقارنتة صتور  ,%وبتين العديتد متن البتاحثين التدور التشع تلعبته نتترات البوتاستيوم فتي إِنبتات
بشور العديد من النباتات إِش بينت  Conceicaoوآخرون ( )2000أن نقع بشور نبتات Bauhinia ungulate L.
لإلنبتات  % 67فتي حتين
بــ  200ملغم/لتر نترات البوتاسيوم لمد  20ساعة أدت إِلى الحصتول علتى أعلتى نستبة ِ
كانتتتتت نستتتتبة إِنبتتتتات بتتتتشور معاملتتتتة المقارنتتتتة  .% 38وبتتتتين  Asieduوآختتتترون ( )2012أن معاملتتتتة بتتتتشور
 Bauhinia rufescensبتراكيتز مختلوتة متن نتترات البوتاستيوم هتي  700 ,500 ,300 ,100و 900ملغم/لتتر
لإلنبتتات  % 67.3متتن معاملتتة البتتشور بتركيتتز 900
بنقعاتتا لمتتد  24ستتاعة أدت إِلتتى الحصتتول علتتى أعلتتى نستتبة ِ
ملغم/لتر  KNO3في حين كانت نسبة إِنبات بشور المقارنة صور .%
تاتتتتدن هتتتتش الدراستتتتة إِلتتتتى تحديتتتتد الموعتتتتد االمثتتتتل لزراعتتتتة بتتتتشور نتتتتوعين متتتتن شتتتتجيرات البوهينيتتتتا
 Bauhinia purpurea L.شات االزهتار الحمترا و Bauhinia alba H.شات االزهتار البيضتا متن ختالل
معاملتاا بتراكيز مختلوة من  GA3و KNO3للحصول على أعلى نسبة إِنبات وافضل نمو للشتالت الناتجة.
مواد البحث وطزائقه
اجريتتت هتتش الدراستتة فتتي جامعتتة الموصتتل  /كليتتة الزراعتتة والغابتتات  /قستتم البستتتنة وهندستتة الحتتدائق إِش
جمعت بشور نوعين من نبات البوهينيا من شجيرات بعمر  12سنة تقريبا ن من حدائق جامعة الموصل وشل عنتدما
اصبح لون القرنات بني وقبل انوتالق القرنتات وزرعتت فتي ستنادين بقطتر  25ستم فياتا تربتة مزيجيتة مكونتة متن
تربتتة ناريتتة ورمتتل بنتتا بنستتة  1:2كتتل ستتندانة زرب فياتتا عشتتر بتتشور بعمتتق  2ستتم عتتن ستتطح التربتتة وشتتملت
الدراسة تبثير ثالثة عوامل مثل العامل االول بشور نوعين متن نباتتات البوهينيتا  Bauhinia purpurea L.شات
االزهار الحمرا و Bauhinia alba H.شات االزهار البيضا ومثل العامتل الثتاني مواعيتد الزراعتة إِش زرعتت
بتتشور النتتوعين المتتشكورين فتتي اربعتتة مواعيتتد هتتي  2011/12/1 ,2011/10/1 ,2011/8/1و 2012/3/1امتتا
العامل الثالث متمثل بمعاملة النوعين كليامتا وللمواعيتد االربعتة بتالجبرلين تركيتز  50و 100ملغم/لتتر او نتترات
البوتاسيوم تركيز  100و 200ملغم/لتر فضال عن معاملتة المقارنتة الغمتر بالمتا المقطتر فقتط وكانتت متد الغمتر
 12ستتاعة للمعتتامالت المختلوتتة ,وضتتعت ستتنادين الموعتتد االول ( )2011/8/1والثتتاني ( )2011/10/1والرابتتع
( )2012/3/1في ال لة الخشتبية فتي حتين وضتعت ستنادين الموعتد الثالتث ( )2011/12/1فتي البيتت البالستتيكي
النخوا درجتات الحترار وتتم تغطيتة النباتتات بالنتايلون الزراعتي الشتوان ووضتع ستماد عضتوع متحلتل أستول
السنادين وشلت لتتوفير الحترار الالزمتة لإلنبتات متع تدفئتة البيتت بمتدافئ كاربائيتة كمتا تتم إدختال ستنادين نباتتات
الموعتتد الثتتاني ( )2011/10/1داختتل البيتتت البالستتتيكي فتتي  2011/11/15وشلت ونخوتتا درجتتات الحتترار ,
وسِّجلت درجتات الحترار الع متى والصتغرى داختل ال لتة الخشتبية والبيتت البالستتيكي كمتا موضتح فتي الجتدول
( .)1وبعد مرور ثالثة أشار من زراعة بشور كل موعتد سِّتجلت البيانتات االتيتة :النستبة المئويتة لإلنبتات (= )%
عدد البشور النابتة  /العتدد الكلتي للبتشور× .100سترعة اإلنبتات :حِّستبت طبقتا ن لمعادلتة أستتينو وآخترون (.)1963
معدل أطوال الشتالت :حِّسبت ببخش معدل أطوال النباتات متن ستطح التربتة إِلتى قمتة النبتات (ستم) .عتدد االوراق:
حِّسبت ببخش معدالت عدد االوراق لكتل مكترر .نوتشت التجربتة ببستتخدام التصتميم العشتوائي الكامتل Complete
 Randomized Designللتجتارب العامليتة لتثالث عوامتل  ,مثتل العامتل االول االنتواب  ,فتي حتين مثتل العامتل
الثاني مواعيد الزراعة ,وشمل العامل الثالث المعامالت المختلوة للجبرلين ونتترات البوتاستيوم فضتالن عتن معاملتة
المقارنتة بتتدون معاملتة (المعاملتتة بالمتتا المقطتر فقتتط) وبتشل أصتتبح لتتدينا تجربتة عامليتتة متكونتة متتن  40معاملتتة
عاملية كل معاملة كررت ثالث مرات وكل مكرر زرعتت فيته عشتر بتشور أِّعتمتد فتي مقارنتة المتوستطات علتى
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اختبار دنكن متعتدد الحتدود تحتت مستتوى احتمتال ( % 5داؤد وعبتد إليتا  ,)1990 ,أِّجترع التحليتل االحصتائي
للبيانتتات المدروستتة بالحاستتبة باستتتخدام برنتتامج  )1996 ,Anonymous( SASمتتع مالح تتة إجتترا التحويتتل
الزاوع لبيانات النسبة المئوية لإلنبات.
الجدول ( :)1المعدل الشتارع لتدرجات الحترار (م )oالع متى والصتغرى فتي ال لتة الخشتبية والبيتت البالستتيكي
خالل مد تنويش التجربة.
Table (1): Monthly means of maximum and minimum temperature degree in lath
house and green house during experiment period.
السنة
Year

2011

2012

الشار
Month
اب
ايلول
تشرين االول
تشرين الثاني*
كانون االول *
كانون الثاني*
شباط *
اشار
نيسان
ايار
حزيران

August
September
October
November
December
January
February
March
April
May
June

المعدل الشارع لدرجات
o
الحرار الع مى م
monthly means of
maximum degree
temperature
42.4
37.3
30.70
23.75
28.83
28.14
28.57
28.65
29.76
38.36
43.83

* درجات الح اررة داخل البيت البالستيكي

المعدل الشارع لدرجات
o
الحرار الصغرى م
monthly means of
minimum degree
temperature
25.8
20
11.04
2.12
4.73
7.42
6.93
8.52
12.12
20.04
24.69

Temperature degree in green house

النتائج والمناقشة
 -1النسبة المئوية إلنبات البذور :يبين الجدول ( )2ان النوب االبي تووق معنويا ن على النوب االحمر فتي النستبة
المئوية لإلنبات إِش كانت النستبة المئويتة إلنبتات البتشور فتي النتوب االبتي  % 83.16فتي حتين كانتت هتش القيمتة
 % 45.16للنتتوب االحمتتر .قتتد يعتتود الستتبب فتتي اختتتالن النستتبة المئويتتة لإلنبتتات للنتتوعين كليامتتا إِلتتى العوامتتل
الوراثية المتعلقة بالنوب (الحداد ,)1995 ,كما يبين الجدول أن للمواعيد الزراعية تبثيران معنويتا ن فتي نستبة اإلنبتات
إِش ِّحصل على أعلى نسبة مئوية لإلنبتات  % 82.33متن زراعتة البتشور فتي الموعتد الرابتع وهتش بتدورها تووقتت
معنويا ن عن بتاقي النستب المئويتة .قتد يعتود الستبب فتي شلت إِلتى أن البتشور التتي زرعتت فتي الموعتد الرابتع كانتت
ال رون الجوية مالئمة لإلنبات إِش من مراجعة (الجدول  )1نالح أن درجات الحرار كانت  28م عند الزراعتة
وهش الدرجة ازدادت تباعا خالل هش الوترات وصوال إِلتى  38م فتي شتار ايتار ,كمتا يتبن الجتدول أن للمعتامالت
المختلوة تبثيران في النسبة المئوية لإلنبتات إِش ِّحصتل علتى أعلتى نستبة مئويتة لإلنبتات  % 66.45لمعاملتة المقارنتة
وهش بدورها لم تختلن معنويا ن مع معاملة  200ملغم/لتر  KNO3ومعاملة  100ملغم/لتر  ,GA3و ِّحصل على أقل
معتتدالت لإلنبتتات متتن معاملتتة  100ملغم/لتتتر  KNO3و 50ملغم/لتتتر  .GA3قتتد يعتتود الستتبب لتتشل إِلتتى اختتتالن
التراكيز المختلوة للمواد المستعملة  ,كما يبين الجدول
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. بعد ثالثة أشار من إِنبات البشورBauhinia spp ) لنوعين من البوهينيا٪(  في النسبة المئوية لإلنباتKNO3 وGA3  تبثير االنواب ومواعيد الزراعة والمعاملة بـ:)2( الجدول
Table (2): Effect of types, planting date and GA3 or KNO3 treatment in germination percentage for two types of Bauhinia spp after three
months of seeds germination.
)%(
تداخل االنواب مع المواعيد
Interaction types and
dates

Treatments المعامالت
200
100
KNO3 لتر/ملغم
KNO3 لتر/ملغم
96.66 ab
90 a-d

النوب
Type

المواعيد
Dates

92.66 a

100
GA3 لتر/ملغم
93.33 a-c

50
GA3 لتر/ملغم
86.66 b-e

20.33 f

23.33 k-m

15 k-m

26.66 k-m

16.66 k-m

20 k-m

86.66 b c

83.33 c-f

76.66 d-h

91.66 b-d

90 a-d

91.66 b-d

42.33 e

60 g-i

55 h-j

26.66 k-m

36.66 i-k

33.33 j-l

76.66 d

90 a-d

73.33 d-h

73.33 d-h

63.33 f-h

83.33 c-f

29.99 f
76.66 d

53.33 h-j
53.33 h-j

53.33 h-j
53.33 h-j

8.33 m
100 a

11.66 lm
86.66 b-e

23.33 k-m
90 a-d

purpurea االحمر
alba االبي

87.99 ab

66.66 e-h

83.33 c-f

96.66 ab

100 a

93.33 a-c

purpurea االحمر

تبثير المواعيد
Effect dates of

56.49 c
64.49 b
53.33 c
82.33 a

96.66 ab

Alba

االبي

purpurea االحمر
alba

االبي

purpurea االحمر
alba

االبي

الموعد االول
First date
2011/8/1
الموعد الثاني
Second date
2011/10/1
الموعد الثالث
Third date
2011/12/1
الموعد الرابع
Fourth date
2012/3/1

تداخل المواعيد مع المعامالت
Interaction between dates and treatments

58.33 b-d
71.66 b
71.66 b
59.99 b-d

50.83 de
65.83 bc
63.33 bc
68.33 bc

تبثير االنواب
Effect types of

83.16 a
45.16 b

Comparison المقارنة

61.66 bc
59.16 b-d
40.83 e
98.33 a

53.33 cd
63.33 bc
37.49 e
93.33 a

58.33 b-d
62.49 bc
53.33 cd
91.66 a

2011/8/1
2011/10/1
2011/12/1
2012/3/1

تداخل االنواب مع المعامالت
Interaction between types and treatments

79.99 b
50.83 d
65.41 ab

72.49 c
51.66 d
62.08 b

90.41 a
39.58 d
64.99 ab

82.49 b
41.24 d
61.87 b

90.41 a
42.49 d
66.45 a

alba type النوب االبي
purpurea type النوب االحمر
Effect of treatments تبثير المعامالت

.% 5 * القيم شات االحرن المتشاباة لكل عامل على انوراد وتداخالتاا ال تختلن معنويا فيما بيناا حسب اختبار دنكن متعدد الحدود عند مستوى احتمال
Values with similar characters for each factor alone and their interactions do not differ significantly according to Duncan test polynomial under 5% probability level.

104

مـجـلـــة زراعـــة الــرافـديــن
المجلد ( )45العدد (2017 )2

)ISSN: 2224 - 9796 (Online
)ISSN: 1815 - 316 X (Print

Mesopotamia J. of Agric.
Vol. (45) No. (2) 2017

تبثير تداخل االنواب مع المواعيتد إِش ِّحصتل علتى أعلتى نستبة مئويتة لإلنبتات  % 92.66متن زراعتة بتشور
النوب االبتي فتي الموعتد االول متع مالح تة انخوتا النستبة المئويتة لإلنبتات للمواعيتد الالحقتة فتي حتين كانتت
أعلتى نستبة مئويتتة إلنبتات بتتشور النتوب االحمتتر  % 87.99عنتد الموعتد الرابتتع وقلتت هتتش النستبة للمواعيتتد االول
والثاني والثالث .قد توسر هش النتائج على أسا االختالن بين االنواب إِش ربما احتاجت بتشور النتوب االبتي إِلتى
درجات حرار مرتوعة نسبيا لإلنبات في حين احتاجت بشور النوب االحمر إِلى درجات حرار أقتل لغتر إِنبتات
بتتشورها (الجتتدول  ,)1ومتتن مراجعتتة تتتداخل المواعيتتد متتع المعتتامالت نالح ت الحصتتول علتتى أعلتتى نستتبة مئويتتة
لإلنبات  % 98.33من زراعة البشور فتي الموعتد الرابتع والمعاملتة بتـ  200ملغم/لتتر  KNO3وهتش المعاملتة لتم
تختلن معنويا ن مع معاملة البشور بـ  100ملغم/لتر  KNO3للموعد الرابع وكشل معاملتة المقارنتة للموعتد الرابتع.
قتتد يعتتود الستتبب فتتي شلت إِلتتى التتدور التتشع يلعبتته عنصتتر البوتاستتيوم فتتي دختتول المتتا إِلتتى الخاليتتا وبالتتتالي زيتتاد
العمليتتات الحيويتتة داختتل الخليتتة مثتتل نشتتاط االنزيمتتات والمتعلقتتة بالتحلتتل المتتائي للنشتتا إِلتتى الستتكريات والتتتي تعتتد
مصدر الطاقة إلنبات الجنين ونمو  ,كما يلعتب النتتروجين دوران فتي بنتا االحمتا االمينيتة المختلوتة ومتن جملتة
هش االحما حام الميوالوني التشع يتدخل فتي بنتا الجبترلين (النعيمتي ,)2000 ,كمتا يتبن الجتدول الحصتول
على أقل نستبة مئويتة لإلنبتات  % 37.49بمعاملتة البتشور بتـ  100ملغم/لتتر  KNO3فتي الموعتد الثالتث قتد يعتود
الستتبب النخوتتا النستتبة المئويتتة لإلنبتتات إِلتتى انخوتتا درجتتات الحتترار ختتالل هتتشا الموعتتد (الجتتدول  ,)1ومتتن
مراجعة تداخل االنواب متع المعتامالت نالحت الحصتول علتى أعلتى نستبة مئويتة لإلنبتات  % 90.41متن زراعتة
بشور النوب االبي يير المعاملة أو المعاملة بـ  200ملغم/لتر  ,KNO3في حين كانتت أقتل نستبة مئويتة لإلنبتات
 % 39.58من زراعة بشور النوب االحمر المعاملة بـ  200ملغم/لتر  ,KNO3قد توسر هش النتائج فتي ضتو متا
شكتر متتن توستير نتتتائج االنتتواب والمعتامالت ,ومتتن مراجعتة نتتتائج تتتداخل كتل متتن االنتواب والمواعيتتد والمعتتامالت
نالحت الحصتتول علتتى أعلتتى نستتبة مئويتتة لإلنبتتات  % 100متتن زراعتتة بتتشور النتتوب االبتتي فتتي الموعتتد الرابتتع
والمعاملتتة بتتـ  200ملغم/لتتتر KNO3أو متتن زراعتتة بتتشور النتتوب االحمتتر فتتي الموعتتد الرابتتع والمعاملتتة بتتـ 100
ملغم/لتر  ,KNO3في حين كانت اقل نسبة مئوية لإلنبات  % 8.33متن زراعتة بتشور النتوب االحمتر فتي الموعتد
الثالث والمعاملة بـ  200ملغم/لتر  ,KNO3كما يبين الجدول أن معاملة بشور النتوب االحمتر بتالجبرلين للموعتدين
الثاني والثالث أدت إِلى زياد النستبة المئويتة لإلنبتات مقارنتة متع معتامالت المقارنتة لكتال الموعتدين إِش كانتت هتش
النستبة  % 60لبتشور النتوب االحمتر والمزروعتة فتي الموعتد الثتاني عنتد المعاملتة  100ملغم/لتتر GA3فتي حتين
كانت هش النسبة لنباتات المقارنة وللموعد نوسته والنتوب  ,% 33.33وكانتت النستبة المئويتة للبتشور عنتد المعاملتة
بـ  100ملغم/لتر  GA3في النوب االحمر للموعتد الثالتث  % 53.33فتي حتين كانتت النستبة للبتشور ييتر المعاملتة
وللموعد نوسه والنوب  .% 23.33قد توسر هش النتائج في ضو ما شكر من توسير نتائج كل من النوب والمواعيتد
والمعامالت.
 -2سرعة إِنبات البذور :يبين الجدول ( )3أن النتوب االبتي أستتغرق  19.04يومتا ن لإلنبتات متووقتا ن علتى سترعة
إِنبتتات النتتوب االحمتتر التتشع أحتتتاج  20.71يوم تا ن لإلنبتتات .قتتد يعتتود الستتبب فتتي شلت إِلتتى االختالفتتات الوراثيتتة بتتين
االنواب والشع ربما يعود إِلتى اختتالن نضتج البتشور ,كمتا يبتين الجتدول أن للمواعيتد الزراعيتة تتبثيران معنويتا ن فتي
سرعة اإلنبات إِش ِّحصل على أقل معدل لعدد االيام لإلنبات  7.14يوم وشل من زراعتة البتشور فتي الموعتد االول
وتووقت معنويا ن عن باقي المواعيد االخرى في حين احتاجت بشور الموعد الثالتث أعلتى عتدد أيتام لغتر اإلنبتات
 32.73يومان .قد يعود السبب في شل إِلى ال رون الجوية المالئمة والمتمثلة بدرجات الحرار المرتوعتة نوعتا ن متا
عند الزراعة في الموعد االول والثاني بعد شلت انخوضتت درجتة الحترار فتي الموعتدين الثالتث والرابتع (الجتدول
 ,)1كمتتتا يبتتتين الجتتتدول أن للجبتتترلين دوران فتتتي تقليتتتل عتتتدد االيتتتام الالزمتتتة لإلنبتتتات بشتتتكل معنتتتوع مقارنتتتة متتتع
معامالت KNO3والمقارنة إِش ِّحصل على أقل معتدل لعتدد االيتام الالزمتة لإلنبتات  18.58يومتا ن متن معاملتة 100
ملغم/لتر  .GA3قد يعود السبب في شل إِلى الدور الشع يلعبه الجبرلين في تحسين إِنبات البتشور متن ختالل تحويتز
بنتتا أنتتزيم االمليتتز التتشع يلعتتب دوران فتتي تحليتتل النشتتا إِلتتى ستتكريات والتتتي تعتتد المصتتدر الرئيستتي للطاقتتة والتتتي
يحتاجاا الجنين للنمو واإلنبات ( Hopkinsو ,)2004 ,Hiinerومن مراجعة تداخل االنواب مع المواعيد نالح
أن أقل عدد أيام الزمة لإلنبات كانت للموعد االول وللنوعين كلياما بوارق معنتوع عتن بتاقي المعتامالت إِش كانتت
 6.90و 7.38يوم للنوعين االبي واالحمر على التوالي في حتين كتان أعلتى معتدل لعتدد االيتام الالزمتة لإلنبتات
 35.12و 30.34يوما ن من زراعة بشور النوعين االحمر واالبي على التوالي عند الموعد الثالث.
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.Bauhinia spp  في سرعة اإلنبات ( يوم ) لنوعين من البوهينياKNO3 وGA3  تبثير اونواب ومواعيد الزراعة والمعاملة بـ:)3( الجدول
Table (3): Effect of types, planting date and GA3 or KNO3 treatment in germination velocity (day) for two types of Bauhinia spp.
Treatments المعامالت
لتر/ ملغم200
لتر/ ملغم100
KNO3
KNO3
7.40 l
6.67l

تداخل االنواب مع المواعيد
Interaction types and
dates
6.90 f

لتر/ ملغم100
GA3
6.63 l

لتر/ ملغم50
GA3
7.61l

7.38f

7.66 l

8.00 k l

7.60 l

6.33 l

7.33l

9.00 e

7.66 l

10.00 j-l

10.33 j-l

6.66 j-l

10.33 j-l

11.93 d

9.66 j-l

10.33 j-l

12.33 jk

14.00 j

13.33 j

30.34 b

26.44 hi

25.70 i

32.28 b-f

33.52 b-e

33.78 b-d

35.12 a

34.14 b-c

32.33 b-f

34.22 bc

35.66 ab

39.24 a

29.33 b c

29.01 e-i

25.28 i

31.50 b-g

31.48 b-g

29.40 d-i

28.42 c

27.42 g-i

30.57 c-h

28.04 f-i

26.83 h-i

29.22 e-i

تبثير المواعيد
dates of Effect

7.14 d
10.76 c
32.73 a
28.87 b

النوب
Type
alba

المواعيد
Dates

االبي

purpurea االحمر
alba

االبي

purpurea االحمر
alba

االبي

purpurea االحمر
alba

االبي

purpurea االحمر

الموعد االول
First date
2011/8/1
الموعد الثاني
Second date
2011/10/1
الموعد الثالث
Third date
2011/12/1
الموعد الرابع
Fourth date
2012/3/1

تداخل المواعيد مع المعامالت
Interaction between dates and treatments

7.15 fg
8.66 e-g
30.29 c
28.21 c

7.80 fg
10.16 d-f
29.01 c
27.93 c

7.50 fg
11.33 de
33.25 b
29.77c

تبثير االنواب
Effect types of

19.04 b
20.71 a

المقارنة
Comparison
6.19l

6.50 g
11.83 d
34.59 a b
29.15 c

6.76 g
11.83 d
36.51 a
29.31 c

2011/8/1
2011/10/1
2011/12/1
2012/3/1

تداخل االنواب مع المعامالت
Interaction between types and treatments

17.43 c
19.72 b
18.58 b

17.15 c
20.31 ab
18.73 b

20.37 ab
20.55 ab
20.46 a

20.33 ab
20.70 ab
20.52 a

19.92 b
22.28 a
21.10 a

alba type النوب االبي
purpurea type النوب االحمر
Effect of treatments تبثير المعامالت

.% 5 * القيم شات االحرن المتشاباة لكل عامل على انوراد وتداخالتاا ال تختلن معنويا فيما بيناا حسب اختبار دنكن متعدد الحدود عند مستوى احتمال
Values with similar characters for each factor alone and their interactions do not differ significantly according to Duncan test polynomial under 5% probability level.
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قد توسر هش النتائج في ضو ما شكر متن توستير نتتائج المواعيتد واالنتواب كتالن علتى حتدى ,ومتن مراجعتة
تبثير تداخل المواعيد مع المعامالت نالح أن البشور المزروعة في الموعد االول بشكل عتام ولجميتع المعتامالت
أعطتتت أقتتل عتتدد أيتتام الزمتتة لإلنبتتات و ِّحصتل علتتى أقتتل عتتدد أيتتام الزمتتة لإلنبتتات  6.50ي توم متتن معاملتتة البتتشور
بـ  100ملغم/لتر  KNO3واحتاجت معاملة المقارنة للموعد الثالتث إِلتى أعلتى معتدل لعتدد االيتام الالزمتة لإلنبتات
 36.51يوما ن .توسر هش النتائج في ضو متا شكتر متن توستير نتتائج المواعيتد والمعتامالت ,كمتا يبتين الجتدول متن
تبثير تداخل االنواب متع المعتامالت إِن معاملتة  50ملغم/لتتر  GA3ومعاملتة  100ملغم/لتتر  GA3للنتوب االبتي
أعطتتت أقتتل عتتدد أيتتام الزمتتة لإلنبتتات  17.15و 17.43يوم تا ن علتتى التتتوالي وبتتدورها تووقتتت معنوي تا ن علتتى بتتاقي
المعامالت في حين احتاجت بشور النوب االحمر لمعاملة المقارنة أعلى معدل لعدد االيتام الالزمتة لإلنبتات 22.28
يوم تا ن ,ومتتن مراجعتتة بيانتتات التتتداخل الثالثتتي للعوامتتل المدروستتة نالحتت أن بتتشور النتتوعين االبتتي واالحمتتر
والمزروعة في الموعد االول احتاجت أقل عدد أيام الزمة لإلنبات مقارنة مع المواعيد االخرى و ِّحصل علتى أقتل
عتدد أيتام الزمتة لإلنبتات  6.19يتوم متن زراعتة بتشور النتوب االبتي ييتر المعاملتة فتي الموعتد االول ,فتي حتين
احتاجت بشور المقارنة للنوب االحمر والمزروعة في الموعتد الثالتث علتى أعلتى عتدد ايتام الزمتة لإلنبتات 39.24
يومان.قد توسر هش النتائج في ضو ما شكر من توسير نتائج المواعيد واالنواب والمعامالت كالن على حدى.
 -3معدل اطوال الشتالت :يبين الجدول ( )4عدم وجود فروق معنوية في معدل طول الشتتالت الناتجتة متن إِنبتات
بشور النوعين كليامتا متن أشتجار البوهينيتا ,كمتا يبتين الجتدول إن زراعتة البتشور فتي الموعتد االول أعطتت أعلتى
معدل لطول الشتالت  32.31سم وتووقتت معنويتا ن عتن بتاقي الشتتالت للمواعيتد االخترى فتي حتين أعطتت زراعتة
البشور في الموعد الثالث أقل طول للشتالت النابتة  6.20سم قد يعود السبب في شل إِلى ال ترون الجويتة إلنبتات
البادرات والنمو والتطور الالحق بعد اإلنبات إِش كانت درجات الحرار في الموعد االول مالئمة لإلنبات فتي حتين
أن البتتادرات النابتتتة فتتي الموعتتد الثالتتث متترت بتتدرجات حتترار منخوض تة (الجتتدول  , )1ومتتن المعلتتوم أن شتتد
االضا تزداد خالل شتار اب وايلتول وتشترين االول (زمتن نمتو بتادرات الموعتد االول) فتي حتين تتنخو شتد
االضا وطول عدد ساعات االضا فتي أشتار كتانون االول وكتانون الثتاني وشتباط (زمتن نمتو بتادرات الموعتد
الثالث) ممتا أنعكت شلت علتى نمتو الشتتالت وزيتاد اطوالاتا ,كمتا يبتين الجتدول أن معاملتة  100ملغم/لتتر GA3
أعطت أعلى معدل وطوال الشتالت  24.52سم متووقة معنويا ن على معدالت باقي المعامالت وقد يعود السبب فتي
شل إِلى الدور الشع يلعبه الجبرلين فتي أنقستام وأستتطالة الخاليتا خاصتة الخاليتا تحتت المرستتيم القمتي ممتا يتؤدع
التتى زيتتاد أطتتوال الستتالميات وبالتتتالي زيتتاد أطتتوال النباتتتات المعاملتتة (وصتتوي ,)1995 ,ومتتن مراجعتتة بيانتتات
تتتداخل االنتتواب متتع المواعيتتد نالح ت أن الشتتتالت الناتجتتة متتن زراعتتة البتتشور فتتي الموعتتد االول للنتتوب االبتتي
واالحمر أعطت أعلى معدل للطول  34.09و 30.52سم على التوالي وهاتان المعاملتان تووقت معنويا ن على بتاقي
المعدالت للمعامالت المختلوة في حين أعطت البشور المزروعة في الموعد الثالث للنتوعين االبتي واالحمتر أقتل
طول للشتالت  7.04و 5.36سم على التوالي وقد توسر هش النتائج فتي ضتو متا شكتر متن توستير نتتائج المواعيتد
واالنواب ,ومن مالح ة نتائج تداخل المواعيد مع المعامالت نالح بشتكل عتام أن البتشور المزروعتة فتي الموعتد
االول أعطت أعلى المعدالت وطوال الشتالت ,و ِّحصل على أعلى معدل لطول الشتتالت  35.70ستم متن زراعتة
البشور المعاملة بتـ  100ملغم/لتتر  GA3والمزروعتة فتي الموعتد االول فتي حتين ِّحصتل علتى أقتل معتدل وطتوال
الشتالت  4.91سم من زراعة البشور الغير المعاملة والمزروعة في الموعد الثالث قد توسر هش النتتائج فتي ضتو
ما شكر من توسير نتائج المواعيد والمعامالت كالن علتى حتدى ,ومتن مالح تة بيانتات االنتواب والمعتامالت نالحت
أن معامالت الجبرلين أعطت أعلى معتدالت وطتوال الشتتالت مقارنتة متع نباتتات المقارنتة والنباتتات المعاملتة بـتـ
 KNO3للنوعين كليامتا االبتي واالحمتر إِش حِّصتل علتى أعلتى معتدل وطتوال الشتتالت  24.69ستم متن معاملتة
بتتشور النتتوب االحمتتر بتتـ  100ملغم/لتتتر  GA3ف تي حتتين ِّحصتل علتتى أقتتل طتتول  12.56ستتم للشتتتالت الناتجتتة متتن
زراعتتة ب تشور النتتوب االحمتتر عنتتد معاملتتة المقارنتتة قتتد توستتر علتتى ضتتو متتاشكر  Russellو)2005( Sunday
و Brockو )1991( Kaufmanأن احدى تبثيرات حام الجبرلي على ساق النبات هو تغيير تركيتز التشائبات
فتتي الخليتتة والتتتي تتستتبب بتغييتتر فتتي الضتتغط االنتوتتاخي وبالتتتالي أزديتتاد دختتول المتتا إِلتتى الخليتتة ,وهتتي احتتدى
التبثيرات التي تتسع فياا الخلية النباتية أستجابة إِلتى زيتاد الضتغط االنتوتاخي فتي مقابتل جتدار الخليتة ,فضتال عتن
التبثيرات االخرى للـ GA3من تليين جدار الخلية  Wall looseningوعليته فتان أع زيتاد فتي الضتغط االنتوتاخي
سون يؤدع إِلى زياد في حجم الخلية أو سون يؤدع إِلى استطالة الخليتة .وأن هتشا التراختي قتد يكتون جتز أ منته
عائتدان إِلتى زيتاد فعاليتة آليتة ضتخ االيونتات فتي جتدار الخليتة ,Proton pumpsإش أقتتتر  BrockوKaufman
( )1991آلية أخرى لاشا االرتخا فتي جتدار الخليتة ,وهتو كتون  GA3محوتزان لبنتا الجتدار الخلتوع إش يتؤدع إِلتى
تغيير في اتجا اللييوات  Microfibrilفي جدار الخلية المتطتور بحيتث تستمح هتش اللييوتات متن أستتطالة الخليتة,
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. بعد ثالثة أشار من إِنبات البشورBauhinia spp  في طول الشتالت ( سم ) لنوعين من البوهينياKNO3 وGA3  تبثير اونواب ومواعيد الزراعة والمعاملة بـ:)4( الجدول
Table (4): Effect of types, planting date and GA3 or KNO3 treatment in plant length for two types of Bauhinia spp after three months of
seeds germination.
Treatments المعامالت
تداخل االنواب مع المواعيد
النوب
المواعيد
Interaction types
50
100
لتر/ ملغم100
لتر/ ملغم200
المقارنة
Type
Dates
and dates
GA3
KNO3
Comparison
GA3 لتر/ملغم
KNO3 لتر/ملغم
الموعد االول
34.09 a
38.47 a
36.00 a-c
30.05 c-f
33.10 a-d
32.84 a-d
Alba االبي
First date
30.52 b
32.94 a-d
33.25 a-d
34.27 a-d
24.66 e-h
27.50 d-g
Purpurea االحمر
2011/8/1
الموعد الثاني
16.04 cd
30.82 b-e
24.34 f-h
8.13 m-p
8.80 m-p
8.13 m-p
Alba االبي
Second date
17.92 c
36.97 ab
32.16 a-d
6.92 n-p
7.28 n-p
6.30 op
Purpurea االحمر
2011/10/1
الموعد الثالث
7.04 e
8.63 m-p
8.70 m-p
6.40 op
5.56 op
5.93 op
Alba االبي
Third date
5.36 e
6.02 op
6.74 n-p
4.33 p
5.83 o p
3.88 p
Purpurea االحمر
2011/12/1
الموعد الرابع
13.99 d
19.50 h-j
16.58 i-l
12.00 k-o
11.94 k-o
9.93 l-p
Alba االبي
Fourth date
16.23 cd
22.84 g-i
13.64 j-n
14.64 j-m
17.46 i-k
12.59 k-o
Purpurea االحمر
2012/3/1
Interaction between dates and treatments تداخل المواعيد مع المعامالت

تبثير المواعيد

32.31 a
16.98 b
6.20 d
15.11 c

35.70 a
33.89 ab
7.32 fg
21.17 d

34.62 ab
28.25 c
7.72 fg
15.11 e

24.35 ab
24.69 a
24.52 a

21.40 b
21.44 b
21.42 b

28.88 c
8.04 fg
5.70 g
14.70 e

30.17 bc
7.21 fg
4.91 g
11.26 e-f

2011/8/1
2011/10/1
2011/12/1
2012/3/1

Interaction between types and treatments تداخل االنواب مع المعامالت

تبثير االنواب

17.79 a
17.51 a

32.16 a-c
7.52 fg
5.36 g
13.32 e
14.14 c
15.04 c
14.59 c

14.85 c
13.81 c
14.33 c

14.21 c
12.56 c
13.39 c

alba type النوب االبي
purpurea type النوب االحمر
Effect of treatments تبثير المعامالت

.% 5 * القيم شات االحرن المتشاباة لكل عامل على انوراد وتداخالتاا ال تختلن معنويا ن فيما بيناا حسب اختبار دنكن متعدد الحدود عند مستوى احتمال
Values with similar characters for each factor alone and their interactions do not differ significantly according to Duncan test polynomial under 5% probability level.
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و من مراجعة بيانات تبثير العوامل الثالثة المدروسة نالحت وبشتكل عتام أن البتشور المزروعتة فتي الموعتد االول
أعطتتت أعلتتى المعتتدالت وطتتوال الشتتتالت الناتجتتة للمعتتامالت المختلوتتة كمتتا يب تين الجتتدول أن معتتامالت الجبتترلين
وبشكل عام أدت إِلى زياد أطوال الشتالت مقارنة مع معامالت المقارنة والمعامالت المختلوة و ِّحصل على أعلتى
معدل لطول الشتالت  38.47سم من معاملة بشور النوب االبي بـ  100ملغم/لتر  GA3والمزروعتة فتي الموعتد
االول فتتي حتتين كتتان أقتتل معتتدل وطتتوال الشتتتالت  3.88ستتم متتن زراعتتة بتتشور النتتوب االحمتتر ييتتر المعاملتتة فتتي
الموعد الثالث .قد توسر هش النتائج في ضو ما شكر من توسير نتائج كل من االنتواب والمواعيتد والمعتامالت كتالن
على حدى.
 -4معدل عدد االوراق :يبين الجدول ( )5أن شتالت النوب االبي أعطت أعلى معدل لعدد االوراق  8.09ورقتة
وبوارق معنوع عن شتالت النوب االحمر ,والتي كان عتدد اووراق فياتا  7.49ورقتة .قتد توستر هتش النتتائج علتى
أسا االختالفات الوراثية بتين االنتواب ,كمتا يبتين الجتدول أن للمواعيتد تتبثيران فتي عتدد االوراق إِش كونتت البتشور
المزروعة في الموعد االول أعلى معدل لعدد االوراق  9.49ورقة في حين ِّحصل علتى أقتل معتدل لعتدد اووراق
 6.99ورقتتة متتن زراعتتة البتتشور فتتي الموعتتد الثتتاني والتتتي لتتم تختلتتن معنوي تا ن متتع عتتدد أوراق الموعتتدين الثالتتث
والرابع ,قتد توستر هتش النتتائج علتى أستا أن النباتتات التتي أعطتت أعلتى معتدل لعتدد اووراق كانتت متووقتة فتي
طتول الشتتالت (الموعتد االول) مقارنتتة متع بتاقي المواعيتد (الجتتدول  ,)4وأعطتت معاملتة  200ملغم/لتتترKNO3
أعلى معدل لعدد اووراق  8.54ورقة والتي بدورها تووقت معنويا ن عن باقي المعامالت .قد يعود الستبب إِلتى دور
البوتاسيوم في تشجيع عملية أنقسام الخاليتا الحيتة للنبتات ويشتجع نمتو االنستجة المرستتيمية وكتشل ينشتط االن متة
االنزيمية مثل أنزيم  Kinaseالشع يحوز على تكوين البروتينات واالحما النووية فضال عتن أهميتة النتتروجين
للنبتتات تتتبتي متتن كونتته يتتدخل فتتي تركيتتب مع تتم المتتواد الحيويتتة المامتتة فتتي النبتتات كالبروتينتتات واالنزيمتتات
واالحمتتا النوويتتة ( RNAو )DNAواالحمتتا االمينيتتة والتتـ  Lecithinsويشتتتر فتتي تركيتتب مجتتاميع التتـ
 Porphyrinsالداخلة في تركيب الكلوروفيالت والسايتوكرومات المامة في عمليتي التركيتب الضتوئي والتتنو .
(النعيمتتي ,1990 ,عبتتدول 1986 ,ومحمتتد .)1985 ,فتتي حتتين كتتان أقتتل معتتدل لعتتدد االوراق  6.53ورقتتة متتن
معاملة 100ملغم/لتر  .GA3قد يعود سبب قلة عدد االوراق في معاملتة  100ملغم/لتتر  GA3إِلتى أن النباتتات فتي
هش المعاملة كانت أطول ما يمكن نتيجة أستطالة الستالميات و اتور أوراق شات نمتو ضتعين جتدا تتدهور نموهتا
سريعا لكوناا ضعيوة ,ومن نتتائج تتداخل االنتواب متع المواعيتد نالحت الحصتول علتى أعلتى معتدل لعتدد االوراق
 9.58و 9.41ورقة من زراعة بشور النوعين االبي واالحمتر علتى التتوالي فتي الموعتد االول فتي حتين أعطتت
معاملة بشور النوب االحمر والمزروعة في الموعد الثاني أقل عدد متن االوراق .6.19ورقتة قتد توستر هتش النتتائج
في ضو متا شكتر متن توستير نتتائج االنتواب والمواعيتد كتال علتى حتدى ,وتبتين نتتائج المواعيتد متع المعتامالت أن
معاملة البشور بـ  200ملغم/لتر  KNO3للموعتد االول أعطتت أعلتى معتدل لعتدد االوراق  11.38ورقتة وتووقتت
معنوي تا ن علتتى معتتدالت عتتدد االوراق للمواعيتتد الباقيتتة عتتدا زراعتتة البتتشور فتتي الموعتتد االول والمعاملتتة بتتـ 100
ملغم/لتر  KNO3أو بدون معاملة ,فتي حتين أعطتت معاملتة 100ملغم/لتتر  GA3أقتل معتدل لعتدد االوراق 5.78
ورقة للموعد االول .قد توسر هش النتائج في ضو ما شكر من توسير نتائج كل من المواعيد والمعامالت كال على
حدى ,كما يبين الجدول تبثير االنواب متع المعتامالت فتي عتدد االوراق إِش ِّحصتل علتى أعلتى معتدل لعتدد االوراق
 8.70ورقة من زراعة البشور يير المعاملة للنوب االبي في حين كان أقتل معتدل لاتش الصتوة  5.94ورقتة متن
زراعة بشور النوب االحمر والمعاملة بـ 100ملغم/لتتر  .GA3قتد توستر هتش النتتائج فتي ضتو متا شكتر متن توستير
نتائج االنواب والمعامالت ,متن مراجعتة بيانتات تتبثير االنتواب والمواعيتد والمعتامالت المختلوتة نالحت ان معاملتة
بتتشور النتتوب االحمتتر بتتـ  200ملغم/لتتتر  KNO3وزراعتاتتا فتتي الموعتتد االول أعطتتت أعلتتى معتتدل لعتتدد االوراق
 12.88ورقة في حين ِّحصل على أقل معدل لعدد االوراق  4.16ورقة من زراعتة بتشور النتوب االحمتر المعاملتة
بـ  100ملغم/لتر  GA3والمزروعة في الموعد االول .قد توسر هش النتائج فتي ضتو متا شكتر متن توستير العوامتل
الثالثة كال على حدى.
بنا ان على النتتائج المستحصتلة متن هتش الدراستة يوضتل زراعتة بتشور البوهينيتا للنتوب االبتي فتي الموعتد
االول وشل للحصول على أعلى نسبة مئوية لإلنبات وافضل مواصوات للشتالت الناتجة ,في حتين يوضتل زراعتة
بتتشور النتتوب االحمتتر فتتي الموعتتد الرابتتع والمعاملتتة بتتـ  100ملغم/لتتتر  KNO3للحصتتول علتتى أعلتتى نستتبة مئويتتة
لإلنبات.
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. بعد ثالثة أشار من إِنبات البشورBauhinia spp  في عدد اووراق المتكونة على شتالت نوعين من البوهينياKNO3 وGA3  تبثير اونواب ومواعيد الزراعة والمعاملة بـ:) 5( الجدول
Table (5): Effect of types, planting date and GA3 or KNO3 treatment in lives number for two types of Bauhinia spp after three months of seeds
germination.
Treatments المعامالت
تداخل االنواب مع المواعيد
النوب
المواعيد
Interaction types and
100
50
200
100
المقارنة
Types
Dates
dates
Comparison
GA3 لتر/ملغم
GA3 لتر/ملغم
KNO3 لتر/ملغم
KNO3 لتر/ملغم
الموعد االول
9.58 a
7.40 e-h
8.10 d-h
9.88 b-e
11.11 a-c
11.40 ab
Alba االبي
First date
9.41 a
4.16 i
9.00 c-f
12.88 a
10.83 a-c
10.16 b-d
purpurea االحمر
2011/8/1
الموعد الثاني
7.80 b
6.65 f-h
7.08 f-h
8.86 c-f
7.63 e-h
8.80 c-f
Alba االبي
Second date
6.19 c
5.61 h-i
6.72 f-h
6.79 f-h
6.09 g-i
5.73 hi
purpurea االحمر
2011/10/1
الثالث
الموعد
7.80 b
7.43 e-h
7.70 d-h
8.10 d-h
7.93 d-h
7.86 d-h
Alba االبي
Third date
7.28 b
7.37e-h
7.85d-h
7.33 e-h
8.33 d-g
5.55 h-i
purpurea االحمر
2011/12/1
الموعد الرابع
7.18 b
7.00 f-h
7.41 e-h
7.40 e-h
7.37 e-h
6.74 f-h
Alba االبي
Fourth date
7.08 bc
6.64 f-h
7.14 f-h
7.06 f-h
7.66 d-h
6.92 f-h
purpurea االحمر
2012/3/1
Interaction between dates and treatments تداخل المواعيد مع المعامالت

تبثير المواعيد
9.49 a
6.99 b
7.54 b
7.13 b

5.78 e
6.13 de
7.40 b-e
6.82 b-e

8.55 b
6.90 b-e
7.77 b-d
7.27 b-e

تبثير االنواب
8.09 a
7.49b

11.38 a
7.82 b-d
7.71 b-d
7.23 b-e

10.97 a
6.86 b-e
8.13 bc
7.52 b-e

Interaction between types and treatments
7.12 b
5.94 c
6.53 c

7.57 ab
7.68 ab
7.62 b

8.56 a
8.51 a
8.54a

8.51 a
8.23 ab
8.37 ab

10.78 a
7.26 b-e
6.71 c-e
6.83 b-e

2011/8/1
2011/10/1
2011/12/1
2012/3/1

تداخل االنواب مع المعامالت
8.70 a
7.09 b
7.89 ab

alba type النوب االبي
purpurea type النوب االحمر
Effect of treatments تبثير المعامالت

.% 5 * االرقام شات االحرن المتشاباة لكل عامل على انوراد وتداخالتاا ال تختلن معنويا فيما بيناا حسب اختبار دنكن متعدد الحدود عند مستوى احتمال
Values with similar characters for each factor alone and their interactions do not differ significantly according to Duncan test polynomial under 5% probability level.
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EFFECT OF PLANTING DATE, GA3, KNO3 ON SEED GERMINATION AND
PLANTS GROWTH OF BAUHINIA spp.
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ABSTRACT
Seeds of B. purpurea L. of red flowers and B. alba of white flowers cultured at
fourth planting date, (1/8/2011), (1/10/2011), (1/12/2011), (1/3/2012) and treated with
100 and 200 mg/L KNO3 or 50 and 100 mg/L GA3 in addition to control treatment
(socking in distilled water) to find best rate of germination and growth of the
seedlings: the results indicated the highest germination percentage was 83.16 % from
planting B. alba seeds. Highest germination percentage was 82.33 % obtained from
culture seeds at fourth planting date. Highest germination percentage 66.45 % were
achieved from control treatment and which was not significantly different with seeds
treatment with 200 mg/L KNO3 or 100 mg/L. Also highest germination percentage
100 % were achieved from planting B. alba at fourth date and treated with 200 mg/L
KNO3. Culture seeds of B. purpurea at fourth date and treated with 100 mg/L gave
100 % germination percentage. The lowest number of days for germination were
obtained from planting seeds B. alba and B. purpurea at first date for different
treatments compared with other dates. Highest length of seedlings and leaves number
were achieved from planting B. alba and B. purpurea at first date of different
treatment compared with other dates.
Keywords: Germination, Bauhinia, Seeds, KNO3, GA3.
Received: 17/4/2013, Accepted: 2/12/2013.

المصادر
 كمتتال رمتزع وعتتز التتدين فتراج ومحمتتد عبتتد المقصتود محمتتد ودريتتد عبتد البتتر دريتتد واحمتد عبتتد المجيتتد,أستتينو
. مكتبة االنجلو المصرية, الجز االول. انتاج الخضر.)1963( رضوان وعبد الرحمن قطب جعور
. بغداد, الطبعة االدارية المحلية, الحدائق.)1967(  صادق عبد الغني,البعلي
 جامعتتة/  دار الكتتتب الوطنيتتة للطباعتتة والنشتتر. اساستتيات علتتم البتتشور وتقنيتاتتا.)1995(  القتتشافي عبتتد,الحتتداد
. ليبيا- عمر المختار بنغازع
/  مطتتابع التعلتتيم العتتالي. الطتترق االحصتتائية ل بحتتاث الزراعيتتة.)1990(

 خالتتد محمتتد وزكتتي عبتتد اليتتا,داؤود
.جامعة الموصل

 مطتابع دار الكتتب للطباعتة. الزينتة.)1992(  سالم محمد وطالل محمود الجلبي ومحمد داؤود الصوان,السلطان
. العراق-  جامعة الموصل/ والنشر
 جامعتة/  مديريتة دار الكتتب للطباعتة والنشتر. فسلجة العناصر الغشائية فتي النبتات.)1986(  كريم صالح,عبدول
. العراق/ صال الدين
 مطتابع دار المعتارن-  الطبعة االولى. الزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق.)1967(  محمد يسرع,الغيطاني
. مصر/
. السودان, النباتات الطبية والعطرية والسامة في الوطن العربي.)1988( مجاول
/  جامعتة الموصتل/  دار الكتتب للطباعتة والنشتر, الجز الثاني. فسلجة النبات.)1985(  عبد الع يم كا م,محمد
.العراق
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-  جامعتة الموصتل/  دار ابن االثير للطباعة والنشتر. مبادئ تغشية النبات.)2000(
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