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الخالصة
أجرٌت هذه الدراسة فً الظلة الخشبٌة لقسم الغابات /كلٌة الزراعة والغابات/جامعة الموصل,
لمعرفة تأثٌر فترات التنضٌد ودرجات حرارة ماء الغمر وظروف التنضٌد فً إنبات بذور السبحبح ونمو
شتالته .أظهرت النتائج تفوق فترة التنضٌد ٌ 14وم فً الصفات المدروسة وهً (الطاقة االنباتٌة ونسبة
اإلنبات وطول الشتلة وقطر الشتلة وعدد األوراق) .وأعطت أعلى المعدالت للصفات المدروسة ,وهً
 44.44 ,%42.11 ,%34.11سم 2.49 ,ملم 441.13 ,ورقة على التوالً .وبخصوص درجات حرارة
ماء الغمر فقد تفوق الغمر فً الماء الحار ذات درجة الحرارة  40م فً جمٌع الصفات وأعطت أعلى
المعدالت للصفات المدروسة وهً 13.92 ,%41.01 ,% 34.20سم 9.01 ,ملم 24.41 ,ورقة على
التوالً .أما ظروف التنضٌد فقد تفوق التنضٌد فً الثالجة ( 1م) فً صفة طول الشتلة وأعطت أعلى معدل
لطول الشتلة وهو  44.43سم,كما تفوق التداخل الثالثً التنضٌد ٌ 14وم فً المختبر وغمر بدرجة الحرارة
40م فً صفتً الطاقة االنباتٌة ونسبة اإلنبات فضالً عن تفوق التداخل التنضٌد ٌ 14وم فً الثالجة وغمر
بدرجة 40م فً صفات طول ساق الشتلة وقطرها وعدد األوراق.
كلمات دالة  /السبحبح ,التنضٌد الدافئ والبارد للبذور ,الغمر فً الماء الحار.
تارٌخ تسلم البحث  1044 /40/34وقبوله 1044 /41/41

المقدمة
شجرة السبحبح  Melia azedarac L.تتبع العائلة  Meliaceaeموطنها األصلً هو بلوشستان
وكشمٌر والهند .وتنتشر على ارتفاعات تصل الى 4900م فوق مستوى سطح البحر .وهً من األنواع واسعة
االنتشار فً بعض بلدان غرب أسٌا وإفرٌقٌا (نٌجٌرٌا) وأمرٌكا الالتٌنٌة ,تنمو فً المناطق الجافة ذات السواقط (
 ) 300 – 440ملم فً السنة على ان تؤمن لها مٌاه الري عند الحاجة ,وهً شجرة متساقطة األوراق ,أزهارها
ذات رائحة زكٌة ,بنفسجٌة اللون وثمارها خضراء ثم صفراء عند اكتمال نضجها ( النحال واخرون.) 4221 ,
تصل أشجارها الناضجة إلى ارتفاع 14م ( .)4221 , Anonymousوتحتاج إلى ترب خصبة ,جٌدة الصرف,
وقلٌلة الحموضة تتراوح ما بٌن  .)4294 , Davidson( 1.4–4.4تاج الشجرة ٌشبه المظلة ,واألوراق مركبة
رٌشٌة ٌصل طولها إلى 20سم .والورٌقات رمحٌه ,بٌضٌه لها قمة مدببة والحافة مسننة وتحتوي على نسبة عالٌة
من المغذٌات  ,حٌث أن نسبة البروتٌن فٌها تصل إلى  Bajracharya( %41وآخرون ,)4294 ,وتستعمل
بصورة واسعة كعلف للحٌوانات وخاصة األغنام والماعز .كذلك تحتوي األوراق على مواد طاردة للحشرات من
المالبس .الثمار مجعدة توجد على شكل عناقٌد ٌبلغ قطرها عند النضج  4.4سم ,وكل ثمرة تحتوي على عدد من
البذور غالبا ً ما تكون خمسة بذور ,لون القلف بنً مخضر داكن .الثمار والقلف قد ٌسببا شلالً تاما ً واضطراب
فً التنفس وأعراض االختناق وهما سامٌن لألغنام والماعز (الكاتب ٌ .)1000 ,بدأ تكوٌن األزهار فً شهر أٌار
وحزٌران وهذا ٌعتمد على الموقع .أما الثمار فتتشكل فً الصٌف وتبقى عالقة على األشجار إذا لم تؤكل من قبل
الطٌور ( .) 4212 ,Raederهذه األشجار تستعمل كأشجار للزٌنة فً الشوارع والحدائق وكمصدات للرٌاح زٌت
البذور ٌحتوي على مواد طبٌة فعالة تستخدم كمضادات للحساسٌة والتقرحات وٌستعمل كعالج للروماتزم
واألمراض الجلدٌة والجرب  ,وٌكون ذو فعالٌة فً تخفٌف نشاط المالرٌا والبرص ( Floridoواخرون,
ٌ .)1001ستعمل خشبها كوقود وكرقائق خشبٌة ( Khanواخرون  .)1004 ,وٌتم إكثار هذا النوع بواسطة
البذور التً تعانً من السكون الناتج من غالف البذور لذا أجرٌت هذه الدراسة ,لمعرفة تأثٌر درجات الماء الحار
وفترات التنضٌد وظروف التنضٌد فً إنبات البذور ونمو الشتالت.

البحث مستل من رسالة الماجستٌر للباحث الثانً
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مواد البحث وطرائقه
جمعت ثمار السبحبح من األشجار المنتشرة فً جامعة الموصل فً بداٌة شهر شباط  .1040إذ تم
غمرها فً الماء العادي وفركها بالٌد للتخلص من الطبقة اللحمٌة .قسمت البذور إلى خمسة مجامٌع لغرض
دراسة تأثٌر درجات الغمر فً الماء الحار ,وفترات التنضٌد و ظروف التنضٌد .شمل الغمر فً الماء الحار
خمسة مستوٌات وهً بدون غمر بالماء الحار والغمر فً الماء بدرجات حرارة  30و  10و  40و  10درجة
سٌلٌزٌة لمدة  30دقٌقة .أما عامل التنضٌد فقد ضم أربع مستوٌات هً :بدون تنضٌد ثم التنضٌد لمدة  44و30
وٌ 14وماً .العامل الثالث هو ظروف التنضٌد فً الثالجة الكهربائٌة بدرجة حرارة  1م وفً المختبر بمعدل
درجة الحرارة  41م .ونتٌجة لتداخل مستوٌات العوامل الثالث تكونت لدٌنا تجربة عاملٌه مؤلفة من ()10
معاملة .وزعت المعامالت على ثالث قطاعات حسب تصمٌم القطاعات العشوائٌة الكاملة ( داود وزكً
 ,) 4220واستعمل فً كل وحدة تجرٌبٌة ( )10علبة بذرٌة ,إذ احتوت كل علبة بذرٌة على  1.31جنٌن
كمعدل .وبذلك ٌكون عدد األجنة المزروعة  14251جنٌن فً كل معاملة .عوملت ثمار السبحبح بتارٌخ
 .1040/1/4بالغمر بالماء الحار بدرجات حرارة ( 30م و  10م و  40م و  10م ) .ثم نضدت البذور ذات
ٌ 14وم فً كل من الثالجة  1م والمختبر  41م  .وبعد خمسة عشر ٌوما ً كررت عملٌة الغمر فً الماء الحار
وبنفس الدرجات السابقة ونضدت البذور ذات الفترة ٌ 30وم فً الثالجة وفً المختبر .وهكذا كررت عملٌة
الغمر والتنضٌد لفترة ٌ 44وم .وبعد خمسة عشر ٌوما ً كررت عملٌة الغمر فً الماء الحار وبنفس درجات
الحرارة للبذور التً لم تنضد .أ خذت جمٌع علب البذور التً نضدت حسب الفترات وزرعت بتارٌخ
 1040/3/14فً أكٌاس بالستٌكٌة سوداء اللون حاوٌة على تربة رملٌة مزٌجٌة ,بواقع علبة واحدة فً كل
كٌس .تم إدامة التجربة من ناحٌة السقً والتعشٌب ,حٌث كانت تسقى مرتٌن ٌومٌا ً خالل أشهر حزٌران
وتموز وأب وأٌلول .ومن ثم حسب الحاجة فً األشهر األخرى .أخذت نتائج الطاقة االنباتٌة بعد عشرة أٌام
من بدء اإلنبات ,وأخذت نتائج نسبة اإلنبات فً  .1040/1/14وبعد مرور سنة كاملة على الشتالت فً
المشتل ,أخذت نتائج الصفات األخرى وهً طول الشتلة وقطر الشتلة وعدد األوراق/شتلة .وتم تحلٌل النتائج
باستخدام برنامج ) .Statistical Analysis System (SASواستخدم اختبار دنكن للمقارنة بٌن األوساط
الحسابٌة للمعامالت عند مستوى احتمال .0.04
النتائج والمناقشة
أوالً /الطاقة االنباتية  :%أظهرت نتائج التحلٌل اإلحصائً فً (الجدول  )4وجود تأثٌر معنوي عالً لفترات
التنضٌد ,وعامل الغمر فً الماء الحار فً صفة الطاقة االنباتٌة ,بٌنما لم ٌظهر تأثٌر معنوي لظروف التنضٌد
على هذه الصفة .وتشٌر نتائج اختبار دنكن (الجدول  )1إلى وجود فروقات معنوٌة بٌن فترات التنضٌد; إذ أن
فترة التنضٌد ٌ 14وم كانت األفضل وأعطت أعلى معدل للطاقة االنباتٌة وهو  ,%34.11وبفارق معنوي
قدره  9.01موازنة مع اقل معدل للطاقة االنباتٌة الذي نتج عن حالة عدم التنضٌد .وقد ٌعزى السبب إلى إن
التنضٌد لمدة ٌ 14وم عمل على تلٌٌن وتشقق غالف البذور وزٌادة التبادل الغازي وهذه النتٌجة تتفق مع ما
أورده ( Rawatوآخرون  .)1040,كما ٌظهر الجدول نفسه عدم وجود فرق معنوي بٌن التنضٌد لمدة 44
ٌوم وٌ 30وم .أما بالنسبة لدرجات حرارة الماء الحار فتظهر نتائج اختبار دنكن فً الجدول ( )1وجود
فروقات معنوٌة بٌن درجات الماء الحار فقد تفوق الغمر بالماء بدرجة حرارة  40م وأعطت أعلى معدل
للطاقة االنباتٌة بلغ  %34.20وبفارق معنوي قدره  4.49عن اقل معدل وهو الذي أعطته معاملة عدم الغمر
فً الماء الحار إذ بلغت  .%30.31وقد ٌعزى السبب إلى أن الماء الحار بدرجة  40م ٌساعد على لٌونة
غالف البذرة وٌشجع على التبادل الغازي وهذه النتٌجة تتفق مع ما أورده ( Frimpongوآخرون .)1001 ,
إما ظروف التنضٌد فلم تظهر نتائج اختبار دنكن فً الجدول ذاته أٌة فروقات فً نتائج هذه الصفة .وبالنسبة
لتداخل ظروف التنضٌد مع فترات التنضٌد ,فتشٌر نتائج اختبار دنكن (الجدول  )3إلى وجود فروقات معنوٌة
بٌن التداخالت ,فقد تفوق تداخل التنضٌد فً الثالجة (1م) وفترة التنضٌد ٌ 14وم على جمٌع التداخالت
األخرى ,عدا تداخل التنضٌد فً المختبر ( 41م) وفترة التنضٌد ٌ 14وم .إذ أعطى التداخل األول أعلى معدل
الذي بلغ  %34.42وبفارق معنوي قدره  9.20عن اقل معدل للطاقة االنباتٌة الذي نتج عن معاملة تداخل
فترة بدون تنضٌد والتنضٌد فً الثالجة الذي بلغ  ,%19.92وقد ٌعزى السبب إلى أن فترة تنضٌد ٌ 14وم
ساعدت على لٌونة وتشقق غالف البذرة مما ساعد على اإلنبات المبكر وهذه النتٌجة تتفق مع ما أورده
( Garciaواخرون  .)1001 ,أما بالنسبة لتأثٌر التداخل بٌن ظروف التنضٌد ودرجات الماء الحار فتظهر
نتائج اختبار دنكن (الجدول  ) 1وجود فروقات معنوٌة فً الطاقة االنباتٌة فقد تفوق تداخل التنضٌد فً الثالجة
131

مجـلة زراعـة الـرافدٌـن
المجلد ( )14العدد (1043 )4

Mesopotamia J. of Agric.
Vol. (14) No. (4) 2013

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

والغمر بالماء الحار بدرجة  40م وأعطى أعلى معدل للطاقة االنباتٌة بلغ  .%31.41بفارق معنوي قدره
 1.14عن اقل معدل للطاقة االنباتٌة الذي أعطاه تداخل التنضٌد فً الثالجة وبدون غمر فً الماء الحار
والذي بلغ  .%30.44واختلف التداخل األول مع كل من التداخلٌن التنضٌد فً الثالجة ودرجة الماء الحار
 10م ,والتداخل التنضٌد فً المختبر وبدون غمر فً الماء الحار .أما تداخل فترات التنضٌد ودرجات الغمر
فً الماء الحار فتظهر نتائج اختبار دنكن (الجدول  )4وجود فروقات معنوٌة بٌن التداخالت فقد تفوق تداخل
تنضٌد ٌ 14وم ودرجة الماء الحار  40م إذ أعطى أعلى معدل للطاقة االنباتٌة  %14.24وبفارق معنوي
قدره  44.13عن اقل معدل للطاقة االنباتٌة الذي أعطاه التداخل بدون تنضٌد وبدون غمر الذي بلغ .%11.31
اما بالنسبة للتداخل الثالثً فتظهر نتائج اختبار دنكن (الجدول  )1وجود فروقات معنوٌة بٌن التداخالت
الثالثٌة ; فقد تفوق تداخل التنضٌد فً المختبر وفترة تنضٌد ٌ 14وم ودرجة الماء الحار  40م وأعطى أعلى
معدل للطاقة االنباتٌة التً بلغت  .%11.44ولم ٌختلف معنوٌا ً مع تداخالت التنضٌد بالثالجة لمدة ٌ 30وما ً
بدون غمر والغمر بدرجة حرارة  30و  10و 40و 10م  ,كما لم ٌختلف معنوٌا ً مع التنضٌد بالمختبر لمدة
ٌ 30وما ً وبغمر بدرجات حرارة  30و 10و 40م .فضالً عن عدم اختالفها معنوٌا ً مع معاملتً التنضٌد
بالثالجة لمدة  44وٌ 14وم ,ودرجة حرارة غمر مقدارها  40م ومعاملة التداخل تنضٌد بالمختبر ٌ 14وما ً
ودرجة حرارة الغمر  40م .
الجدول ( :)4مصادر التباٌن والتباٌن التقدٌري للصفات المدروسة
Table (1): source of variation and estimated variation on studied characters
مصادر التباٌن
Different of variation
القطاعات
Blocks
ظروف التنضٌد
Stratification
conditions
فترات التنضٌدٌ/وم
Stratification
periods/day
الغمر/م
Soak/C
ظروف التنضٌد × فترات
التنضٌد
S. Conditions* S.
periods
ظروف التنضٌد × الغمر
S. Conditions*Soak
فترات التنضٌد × الغمر
S. periods* Soak
ظروف التنضٌد×فترات
التنضٌد×الغمر
S. Conditions*S.
periods*Soak
الخطأ التجرٌبً
Experimental error

درجات
الحرٌة
df

الطاقة
االنباتٌة%
G.
energy%

نسبة اإلنبات%
G.
percentage%

طول ساق الشتلة
/سم
Seedling leg
length/cm

قطر ساق الشتلة
/ملم
Seedling leg
diameter/
mm

عدد األوراق
Leaves
NO.

1

44.13

449.99

141.41

4.11

431.42

4

0.42

14.11

191.14

3.19

4034.31

3

**311.44

**4114.49

**9401.44

** 414.10

11121.11
**

1

** 21.49

** 122.12

** 214.40

** 44.49

** 3134.92

3

1.40

40.41

413.43

1.14

422.13

1

1.12

41.34

34.43

4.09

113.13

41

1.02

41.43

24.94

4.91

31.94

41

4.01

40.41

41.33

0.94

431.01

49

44.04

14.41

400.42

1.24

410.44

** معنوٌة عند مستوى احتمال  * 0.04معنوٌة عند مستوى احتمال 0.04
* Significant at Probability level 0.05
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الجدول ( :)1اختبار دنكن تأثٌر العوامل الرئٌسة فً الصفات المدروسة
Table (2): Duncan Test of main Factors Effects on studied characters
طول ساق
الشتلة/سم
Seedling leg
length/cm

قطر ساق
الشتلة/ملم
Seedling leg
diameter/
mm

عدد
األوراق
Leaves
NO.

بدون تنضٌد
no S.

12.10 c

11.11 c

34.19 d

1.44 d

12.90 d

تنضٌد ٌ44وم
S. 15d

34.14 b

14.21 b

11.12 c

4.41 c

11.41 c

تنضٌد ٌ30وم
S. 30 d

33.09 b

12.91

11.02 b

4.41 b

21.42 b

تنضٌد ٌ14وم
S. 45 d

34.11 a

42.11 a

44.44 a

2.49 a

441.13 a

بدون غمر
no soak

30.31 c

11.11 b

19... c

4.21 c

14.14 c

غمر 30م
soak 30C

31.94 b

12.11 b

44.14 c

1.32 cb

41.43 cb

غمر 10م
soak 40C

31.13 b

12.21 b

41.04 cb

1.91 cb

94.09 c-a

غمر 40م
soak 50C

34.20 a

41.01 a

13.92 a

9.01 a

24.41 a

غمر 10م
soak 60C

31.41 b

12.44 b

42.42 ab

4.12 ab

94.21 ab

ثالجة
Refrigerator

31.23 a

40.42 a

44.43 a

4.01 a

93.44 a

مختبر
Incubator

31.94 a

12.91 a

43.12 b

العوامل
Factors

فترات التنضٌد ٌ/وم
Stratific-ation
Periods/d

درجات الغمر/م
Soaking
degrees/°C

ظروف التنضٌد
Stratific-ation
conditions

نسبة
االنبات%
الطاقة
G.
االنباتٌة%
percentage G. energy%
%

1.44 a

44.99 a

االرقام فً العمود الواحد ولكل عامل التً تمتلك نفس الحروف ال تختلف معنوٌا ً عند مستوى احتمال  0.04حسب اختبار دنكن
متعدد المدٌات.
Figures carrying the same letter perpendicularly for each factor do not differ significantly at rate
0.05 according to Duncan Test multiple ranges.

ثانياً /نسبة اإلنباتٌ :بٌن التحلٌل اإلحصائً (الجدول  )4وجود تأثٌر معنوي عالً للتنضٌد والغمر بالماء
الحار .أما ظروف التنضٌد فلم ٌكن لها تأثٌر معنوي فً هذه الصفة .ومن نتائج اختبار دنكن (الجدول)1,
نالحظ وجود فروقات معنوٌة بٌن فترات التنضٌد ,إذ إن فترة ٌ 14وم كانت األفضل واختلفت معنوٌا عن باقً الفترات
إذ بلغ معدل نسبة اإلنبات لهذه الفترة  ,%42.11وبفارق معنوي قدره  44.01عن اقل معدل لنسبة اإلنبات التً
أعطته الفترة بدون تنضٌد والتً بلغت  .%11.11أما فترتً التنضٌد ( 44وٌ )30وم فقد اختلفتا معنوٌا ً عن

المعاملة بدون تنضٌد ,ولكنهما لم ٌختلفا معنوٌا ً فٌما بٌنهما .وقد ٌعزى سبب تفوق معامالت التنضٌد معنوٌا
إلى أن التنضٌد ٌعمل على تخلٌق الجبرلٌن والتقلٌل من حامض االبسسك ( .)ABAمما ٌسرع من عملٌة
اإلنبات ( Hurtmanواخرون  .)4224 ,أما درجات حرارة الماء الحار فتشٌر نتائج اختبار دنكن الجدول
ذاته إلى أن درجة  40م كانت األفضل ,إذ أعطت أعلى معدل لنسبة اإلنبات بلغت  %41.01وبفارق معنوي
مقداره  %2.41عن اقل معدل للمعاملة وهً بدون غمر التً بلغت  .%11.11أما باقً درجات الغمر فلم
تختلف معنوٌا فٌما بٌنها .وهذه النتٌجة تتفق مع ما أورده ( Jolashoواخرون  .)1001 ,اما بخصوص
ظروف التنضٌد (الجدول  ) 1فلم ٌكن لها تأثٌر معنوي فً هذه الصفة .أما بالنسبة للتداخل مابٌن ظروف
التنضٌد وفترات التنضٌد فبٌنت نتائج اختبار دنكن (الجدول  )3إلى أن التداخل بٌن التنضٌد فً المختبر وفترة
تنضٌد ٌ 14وم كانت األفضل وبلغت نسبة اإلنبات عندها  %42.39وبفارق معنوي قدره  41.41عن اقل
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معدل لنسبة اإلنبات والذي بلغ  %11.91الذي نتج عن تداخل التنضٌد فً الثالجة وبدون تنضٌد ,والتداخل
األول لم ٌختلف معنوٌا ً مع تداخل التنضٌد فً الثالجة وفترة التنضٌد ٌ 14وم الذي بلغ  .%42.40وقد ٌعود
الس بب إلى ان التنضٌد ٌعمل على تحلل المواد الكٌمٌائٌة الموجودة فً البذور باإلضافة إلى التغٌرات
الفٌزٌائٌة فً غالف البذرة (.)1009 , Darrisأما بالنسبة للتداخل بٌن ظروف التنضٌد ودرجات الغمر فً
الماء الحار فأن نتائج اختبار دنكن (الجدول  )1تظهر وجود فروقات معنوٌة بٌن التداخالت ,حٌث إن تداخل
التنضٌد فً المختبر ودرجة غمر  40م هً األفضل وأعطت أعلى معدل لنسبة اإلنبات بلغت %41.41
بفارق معنوي قدره  44.99عن اقل معدل لنسبة اإلنبات وهً لتداخل التنضٌد فً الثالجة وبدون غمر الذي
بلغ معدل نسبة اإلنبات فٌه  .%11.91وان التداخل األول لم ٌختلف معنوٌا مع باقً التداخالت عدا تداخل
مختبر وبدون غمر.
الجدول (:)3أثٌر التداخل بٌن ظروف التنضٌد وفترات التنضٌد
Table (3): Effects of interactions between Stratification conditions and Stratification
periods
الطاقة
االنباتٌة%
G. energy%

نسبة االنبات
G. percentage%

طول ساق
الشتلة/سم
Seedling
leg
length/cm

قطر ساق
الشتلة/ملم
seedling
leg
diameter/
mm

المعامالت المتداخلة:
ظرف التنضٌد×فترة التنضٌدٌ/وم
Treatments interactions:
Stratification
condition*Stratification
Period/day

عدد األوراق
Leaves
NO.

ثالجة×بدون تنضٌد
Refrigerator*no S.

19.92 c

11.91 c

39.49 ed

1.13 c

44.40 c

ثالجة× ٌ44وم
Refrigerator*15d

34.41 cb

14.11 cb

11.49 d

4.13 c

14.41 c

ثالجة×ٌ30وم
Refrigerator*30d

33.44 b

12.44 b

13.94 cb

4.94 b

23.94 b

ثالجة×ٌ14وم
*5d1Refrigerator

34.42 a

42.40 a

90.24 a

40.43 a

413.49 a

مختبر×بدون تنضٌد
Incubator*no S.

12.21 cb

14.49 cb

34.41 e

1.32 c

14.24 c

مختبر×ٌ44وم
Incubator*15d

34.43 cb

19.30 cb

14.20 d

4.14 c

14.31 c

مختبر×ٌ30وم
Incubator*30d

33.04 b

12.24 b

10.33 c

4.10 b

24.31 b

مختبر×14
Incubator*45d

34.01 a

42.39 a

40.10 a

2.14 a

401.21 b a

االرقام فً العمود الواحد التً تمتلك نفس الحروف ال تختلف معنوٌا ً عند مستوى احتمال  0.04حسب اختبار دنكن متعدد
المدٌات
Figures carrying the same letter perpendicularly do not differ significantly at rate 0.05 according to
Duncan Test multiple ranges.

أما بالنسبة لتداخل فترات التنضٌد ودرجات الغمر فً الماء الحار ,فبٌنت نتائج اختبار دنكن (الجدول
 )4وجود فروقات معنوٌة بٌن التداخالت حٌث ان أفضل معدل لنسبة اإلنبات كان عند التداخل فترة التنضٌد
ٌ 14وم ودرجة غمر  40م التً بلغت معدل نسبة اإلنبات فٌها  ,%43.93واختلفت معنوٌا مع جمٌع
التداخالت وبفارق معنوي قدره  33.44عن اقل معدل لنسبة اإلنبات الذي أعطاه التداخل بدون تنضٌد وبدون
غمر التً بلغت  .% 10.19أما تأثٌر التداخل الثالثً فأن نتائج اختبار دنكن (الجدول  )1أظهرت فروقات
معنوٌة بٌن التداخالت ,حٌث إن معاملة تداخل التنضٌد فً المختبر وفترة تنضٌد ٌ 14وم ودرجة غمر  40م
أعطت أعلى معدل لنسبة اإلنبات ومقدارها  %41.20وتفوقت بفارق معنوي قدره  32.42عن اقل تداخل التنضٌد
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فً الثالجة وبدون تنضٌد وبدون غمر إذ بلغت  .%34.44والتداخل األول لم ٌختلف معنوٌا ً مع معاملة تداخل
التنضٌد فً الثالجة وفترة تنضٌد ٌ 14وم ودرجة غمر  40م.
ثالثاً /طول ساق الشتلة/سم :تشٌر نتائج التحلٌل اإلحصائً (الجدول  )4إلى وجود تأثٌر معنوي عالً
للتنضٌد ودرجات الغمر فً الماء الحار وعدم وجود أي تأثٌر معنوي لظروف التنضٌد .وتظهر نتائج اختبار
دنكن (الجدول  ) 1وجود فروقات معنوٌة لفترات التنضٌد حٌث ان فترة تنضٌد ٌ 14وم كانت األفضل
وأعطت أعلى معدل لطول الشتلة بلغ  44.44سم واختلفت معنوٌا مع باقً الفترات ,وبفارق معنوي قدره
 39.02عن اقل معدل لطول الشتلة الذي أعطته معاملة بدون تنضٌد الذي بلغ  34.19سم .واختلفت معاملة
تنضٌد لمدة ٌ 30وم معنوٌا ً مع ماملة التنضٌد لمدة ٌ 44وم والتً اختلفت بدورها معنوٌا ً مع معاملة بدون
تنضٌد .وهذه النتٌجة تتفق مع ما أورده ( .)1044 , Bhanأما بالنسبة لدرجات الغمر فً الماء الحار فمن
اختبار دنكن فً الجدول نفسه تبٌن وجود فروقات معنوٌة بٌن درجات الغمر; إذ أعطى الغمر فً الماء الحار
ذات درجة حرارة  40م أعلى معدل لطول الشتلة بلغ 13.92سم ولم ٌختلف معنوٌا مع درجة حرارة الغمر
 10م ,لكنه اختلف بفارق معنوي قدره  44.31عن اقل معدل وهو الذي نتج عن معاملة بدون غمر وبلغ
19.44سم .أما درجتا الغمر ( 30م و  10م) ,فلم تختلفا معنوٌا ً مع معاملة بدون غمر .وٌعود السبب إلى ان
الماء الحار ٌعمل على تطرٌة غالف البذرة الصلب مما ٌجعله أكثر نفاذٌة للماء ( .)1044 ,Westonأما
بالنسبة لظروف التنضٌد فان التنضٌد فً الثالجة أعطى معدل أعلى لطول الشتلة بلغ  44.43سم عن التنضٌد
فً المختبر بفارق معنوي قدره  1.01الذي بلغ معدل طول الشتلة فٌه  43.12سم .أما بالنسبة لتأثٌر التداخل
بٌن ظروف التنضٌد وفترات التنضٌد  ,فتشٌر نتائج اختبار دنكن (الجدول )3,إلى وجود فروقات معنوٌة بٌن
التداخالت ,إذ أعطى التداخل التنضٌد فً الثالجة وفترة تنضٌد ٌ 14وم أعلى معدل ألطوال الشتالت بلغ
 90.24سم واختلف معنوٌا ً مع باقً التداخالت عدا التداخل التنضٌد فً المختبر وفترة تنضٌد ٌ 14وم,
وبفارق معنوي قدره  13.94عن اقل معدل ألطوال الشتالت الذي أعطاه التداخل التنضٌد فً المختبر وبدون
تنضٌد ,الذي بلغ  34.41سم .أما بالنسبة لتداخل ظروف التنضٌد ودرجات الغمر فً الماء الحار ,فقد
أظهرت نتائج اختبار دنكن (الجدول  )1وجود اختالفات معنوٌة بٌن التداخالت ,إذ ان التداخل التنضٌد فً
الثالجة وغمر بدرجة  40م كان األفضل وأعطى أعلى معدل ألطوال الشتالت بلغ  14.10سم واختلف
معنوٌا ً وبفارق معنوي قدره  42.42عن اقل معدل الذي أعطاه التداخل التنضٌد فً المختبر وبدون تنضٌد
وبلغ 14.94سم واألخٌر لم ٌختلف معنوٌا ً مع باقً التداخالت .اما بالنسبة لتأثٌر تداخل فترات التنضٌد مع
درجات الغمر فً الماء الحار فٌبٌن (الجدول  )4وجود فروقات معنوٌة بٌن التداخالت إذ تفوقت معاملة تداخل
فترة تنضٌد ٌ 14وم ودرجة 40م °على باقً التداخالت عدا تداخل فترة التنضٌد ٌ 30وم والغمر بدرجة 40م°
وتداخل فترة التنضٌد ٌ 14وم بدرجة غمر 10م .°أما بالنسبة للتداخالت الثالثٌة فقد أظهرت نتائج اختبار دنكن
(الجدول  ) 1وجود فروقات معنوٌة بٌن التداخالت الثالثٌة ,حٌث ان التداخل التنضٌد فً الثالجة وفترة تنضٌد
ٌ 14وم ودرجة الغمر  40م أعطى أعلى المعدالت ألطوال الشتالت الذي بلغ 21.00سم واختلف معنوٌا ً
بمقدار  49.34سم مع اقل معدل الذي أعطاه التداخل التنضٌد فً الثالجة وبدون تنضٌد وبدون غمر والذي
بلغ 33.13سم .ولم ٌختلف التداخل األول معنوٌا ً مع التداخلٌن التنضٌد فً المختبر وفترة التنضٌد ٌ 14وم
ودرجة حرارة غمر  40و 10م ,ومع التداخلٌن  1م (ثالجة) .وتنضٌد ٌ 14وم ودرجة حرارة غمر  30و
 10و 10م كما لم ٌختلف معنوٌا ً مع معاملة تداخل الثالجة وتنضٌد ٌ 30وم بدرجة حرارة غمر 40م
رابعاً /قطر ساق الشتلة /ملمٌ :شٌر (الجدول  )4إلى وجود تأثٌر معنوي عالً للتنضٌد والغمر فً درجات
الماء الحار وعدم وجود تأثٌر معنوي لظروف التنضٌد .وتظهر نتائج اختبار دنكن (الجدول  )1وجود
فروقات معنوٌة بٌن فترات التنضٌد وان فترة ٌ 14وم تنضٌد كانت األفضل وأعطت أعلى معدل لقطر الشتلة
بلغ  2.49ملم وبفارق معنوي قدره  4.14عن اقل معدل لقطر الشتلة الذي بلغ  1.44ملم عند عدم التنضٌد.
أما فترة تنضٌد ٌ 30وم فقد اختلفت معنوٌا ً مع كالً من فترة ٌ 44وم تنضٌد وبدون تنضٌد وقد ٌعود السبب إلى
ان فترة ٌ 14وم أعطت أعلى معدل للطاقة االنباتٌة ونسبة اإلنبات (الجدول  )1,مما انعكس اٌجابا ً على صفة
قطر الشتلة وهذه النتٌجة تتفق مع (اإلمام والبرٌفكانً .)1001 ,أما بالنسبة لدرجات الغمر فً الماء الحار
فأظهرت نتائج اختبار دنكن (الجدول  )1وجود فروقات معنوٌة بٌن نتائج درجات الغمر بالماء الحار إذ ان
الغمر بدرجة  40م اختلفت معنوٌا ً مع درجات الغمر األخرى وكانت األفضل وأعطت أعلى معدل لقطر
الشتلة بلغت  9.01ملم وبفارق معنوي قدره  1.40ملم عن اقل معدل لقطر الشتلة الناتج من معاملة عدم
الغمر والذي بلغ  4.21ملم ,لكنها لم تختلف معنوٌا ً مع الغمر فً الماء الحار بدرجة  10م .أما بخصوص
ظروف التنضٌد فٌظهر الجدول نفسه عدم وجود اختالف معنوي بٌنهما .أما بالنسبة لتأثٌر التداخل بٌن
ظروف التنضٌد وفترات التنضٌد فتظهر نتائج اختبار دنكن (الجدول  )3وجود اختالفات معنوٌة بٌن
التداخالت; إذ كان تداخل التنضٌد فً الثالجة وفترة تنضٌد ٌ 14وم األفضل وأعطى أعلى معدل لقطر الشتلة
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ومقداره 40.43ملم بفارق معنوي قدره  1.41ملم عن اقل معدل لقطر الشتلة عند التداخل التنضٌد فً
المختبر وبدون تنضٌد الذي بلغ  1.32ملم ,والتداخل األول لم ٌختلف معنوٌا مع تداخل التنضٌد فً المختبر
وفترة تنضٌد ٌ 14وم .أما بالنسبة لتأثٌر التداخل بٌن ظروف التنضٌد ودرجات الغمر فً الماء الحار فقد
أشارت نتائج اختبار دنكن (الجدول  )1إلى وجود فروقات معنوٌة بٌن
الجدول ( :)1اختبار دنكن تأثٌر التداخل بٌن ظروف التنضٌد ودرجات حرارة الغمر فً الماء على الصفات
المدروسة
Table (4): Duncan test of interaction effects between Stratification conditions and
Soaking water temperature degrees on studied characters.
المعامالت المتداخلة:
ظرف التنضٌد×الغمر/م
Treatments Interactions:
stratification condition*soak/C

الطاقة
االنباتٌة%
G.
energy%

نسبة اإلنبات%
G.
percentage%

طول الشتلة/سم
Seedling
length/cm

قطر الشتلة/ملم
Seedling
diameter/
mm

عدد االوراق
Leaves
NO.

ثالجة×بدن غمر
Refrigerator*no soak

30.44 c

11.91 c

12.12 b

4.21 b

11.03 b

ثالجة ×30م
Refrigerator*30C

33.40 c-a

12.31 c-a

41.40 ba

1.14 ba

44.34 ba

ثالجة ×غمر10م
*0C1Refrigerator

34.91 cb

12.19 c-a

44.11 ba

1.21 ba

91.10 ba

ثالجة ×غمر40م
*0C4Refrigerator

31.41 a

44.31 ba

14.10 a

9.41 a

404.14 a

ثالجة ×غمر10م
Refrigerator*60C

31.12 c-a

40.11 c-a

11.41 ba

4.14 a

94.10 ba

مختبر×بدن غمر
Incubator*no soak

30.43 cb

14.19 cb

14.94 b

4.24 b

11.19 b

مختبر×30م
Incubator*30C

31.43 c-a

12.21 c-a

40.31 b

1.33 ba

41.41 b

مختبر×غمر10م
Incubator*40C

33.32 c-a

40.14 c-a

41.43 ba

1.99 ba

42.24 ba

مختبر×غمر40م
Incubator*50C

34.13 ba

41.41 a

10.32 ba

4.19 ba

99.14 ba

مختبر×غمر10م
Incubator*60C

31.44 c-a

12.04 c-a

41.11 ba

4.49 ba

91.49 ba

األرقام فً العمود الواحد التً تمتلك نفس الحروف ال تختلف معنوٌا ً عند مستوى احتمال  0.04حسب اختبار دنكن متعدد
المدٌات
Figures carrying the same letter perpendicularly do not differ significantly at rate 0.05 according to
Duncan Test multiple ranges.

التداخالت وان تداخل التنضٌد فً الثالجة والغمر فً الماء الحار بدرجة  40م كان األفضل حٌث بلغ 9.41
ملم واختلف بفارق معنوي قدره  1.14ملم عن اقل تداخل وهو التنضٌد فً المختبر وبدون غمر الذي بلغ
 4.24ملم .واختلف أٌضا مع التداخل التنضٌد فً الثالجة وبدون غمر .لكنه لم ٌختلف معنوٌا ً مع باقً
التداخالت .أما بالنسبة لتأثٌر تداخل فترات التنضٌد ودرجات الغمر فً الماء الحار على قطر الشتلة فقد اظهر
اختبار دنكن (الجدول  )4وجود فروقات معنوٌة بٌن التداخالت وان التداخل ٌ 14وم تنضٌد ودرجة الغمر 40
م كان األفضل وأعطى أعلى معدل لصفة قطر الشتلة بلغ  44.24ملم وبفارق معنوي قدره  4.23عن اقل
معدل لقطر الشتلة للتداخل بدون تنضٌد وبدون غمر الذي بلغ  1.01ملم ولم ٌختلف معنوٌا ً مع فترة التنضٌد
ٌ 14وم ودرجة الغمر 10م .°أما بالنسبة للتداخل الثالثً فقد بٌنت نتائج اختبار دنكن (الجدول  )1وجود
فروقات معنوٌة بٌن التداخالت ,وان تداخل التنضٌد فً الثالجة وفترة تنضٌد ٌ 14وم والغمر فً الماء الحار
بدرجة  40م كان األفضل وأعطى أعلى معدل ألقطار الشتالت الذي بلغ  43.04ملم وبفارق معنوي قدره
 2.44ملم عن اقل التداخالت وهو التداخل التنضٌد فً الثالجة وبدون تنضٌد وبدون غمر الذي بلغ 3.91
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ملم .والتداخل األول لم ٌختلف معنوٌا ً مع التداخلٌن التنضٌد فً الثالجة وفترة تنضٌد ٌ 14وم وغمر بدرجتً
حرارة ( 10و )10م ,والتداخلٌن التنضٌد فً المختبر وفترة التنضٌد ٌ 14وم وغمر بدرجة ( 40و ) 10م.
خامساً /عدد األوراق :أظهرت نتائج التحلٌل اإلحصائً (الجدول  )4وجود تأثٌر معنوي عالً للتنضٌد و
للغمر فً الماء الحار وعدم وجود تأثٌر معنوي لظروف التنضٌد على هذه الصفة .أما بالنسبة لتأثٌر العوامل
الرئٌسة ومن خالل اختبار دنكن (الجدول  )1فالنتائج تدلل على وجود فروقات معنوٌة بٌن فترات التنضٌد
وان فترة ٌ 14وم أعطت أعلى معدل لعدد األوراق وبلغ  441.13وبفارق معنوي قدره  11.93عن اقل
معدل لعدد األوراق التً أعطته معاملة بدون تنضٌد التً بلغت . 12.90واختلف التنضٌد لمدة ٌ 30وما ً
معنوٌا ً مع تنضٌد ٌ 44وم .وقد ٌعود السبب إلى ان فترة التنضٌد (ٌ 14وم)د لفعلى وجود فروقاتوامل
الرئٌسً أسرعت من اإلنبات المبكر وتكوٌن مجموعة جذرٌة متطورة مما انعكس على نمو المجموعة
الخضرٌة.وهذه النتٌجة تتفق مع ما أورده ( .)4221 , Al-Fawaierأما بالنسبة للغمر فالجدول نفسه ٌشٌر
إلى وجود فروقات معنوٌة بٌن درجات حرارة الغمر فً الماء الحار إذ ان درجة  40م أعطت أعلى قٌمة
وهً  24.41واختلفت بفارق معنوي قدره  34.92عن اقل معدل لعدد األوراق الذي نتج عن حالة بدون غمر
والتً بلغت  ,14.14ولم تختلف معنوٌا ً عن الغمر بالماء الحار ذات درجة حرارة  10م و  10م .وقد
ٌعود السبب إلى ان درجة  40م عملت على لٌونة أغلفة علب البذور وساعدت على اإلنبات المبكر مما أدى
إلى تكوٌن مجموعة جذرٌة متط ورة وهذا انعكس على نمو المجموعة الخضرٌة .أما بالنسبة لظروف التنضٌد
فلم ٌكن لها تأثٌر معنوي فً هذه الصفة .أما بالنسبة لتأثٌر التداخل بٌن ظروف التنضٌد وفترات التنضٌد فمن
خالل اختبار دنكن (الجدول  )3نجد إن هنالك فروقات معنوٌة بٌن التداخالت ,إذ ان تداخل التنضٌد فً
الثالجة وفترة تنضٌد ٌ 14وم أعطى أعلى قٌمة بلغت  413.49ورقة وبفارق معنوي قدره  44.94عن اقل
قٌمة للتداخل التنضٌد فً المختبر وبدون تنضٌد والذي بلغ  14.24ورقة  .ولم ٌختلف التداخل األول معنوٌا ً
مع تداخل التنضٌد فً المختبر وفترة ٌ 14وم تنضٌد .أما بالنسبة لتأثٌر التداخل بٌن ظروف التنضٌد ودرجات
الغمر فً الماء الحار فنتائج اختبار دنكن (الجدول  )1تشٌر إلى وجود فروقات معنوٌة بٌن التداخالت;
فتداخل التنضٌد فً الثالجة والغمر بدرجة  40م أعطى أعلى قٌمة لمعدل عدد األوراق بلغ  404.14ورقة
وبفارق معنوي قدره  14.44عن اقل معدل لعدد االوراق وهو التداخل التنضٌد فً المختبر وبدون غمر الذي
أعطى اقل معدل لعدد األوراق وبلغ  .11.19كذلك اختلف معنوٌا ً مع تداخل التنضٌد فً الثالجة وبدون غمر
وتداخل التنضٌد فً المختبر ودرجة الغمر 30م ,°ولم ٌختلف معنوٌا مع باقً التداخالت .أما بالنسبة لتأثٌر
تداخل فترات التنضٌد والغمر فً الماء الحار (الجدول  )4فتبٌن نتائج اختبار دنكن وجود اختالفات معنوٌة
بٌن التداخالت ,فتداخل فترة التنضٌد ٌ 14وم مع الغمر بدرجة  40م أعطى أعلى معدل وبلغ
411.34وبفارق معنوي قدره  401.14عن اقل معدل عند التداخل بدون تنضٌد وبدون غمر الذي بلغ
 .11.40والتداخل األول لم ٌختلف معنوٌا ً مع تداخل فترة التنضٌد ٌ 14وم والغمر فً الماء الحار بدرجة 10
م  .أما بالنسبة للتداخل الثالثً فنتائج اختبار دنكن (الجدول  )1تشٌر إلى وجود اختالفات معنوٌة بٌن
التداخالت إذ ان تداخل التنضٌد فً الثالجة وفترة تنضٌد ٌ 14وم ودرجة غمر 40م أعطى أعلى قٌمة لمعدل
عدد األوراق مقداره  444.33وبفارق معنوي قدره  430.11عن اقل قٌمة تداخل وهو التنضٌد فً الثالجة
وبدون تنضٌد وبدون غمر الذي كان قٌمته .14.04
الجدول ( :)4اختبار دنكن تأثٌر تداخل فترات التنضٌد و درجات حرارة الغمر فً الماء فً الصفات
المدروسة
Table (5) :Duncan test of interactions effects between stratification periods and
Soaking water temperature degrees on characters studied.
المعامالت المتداخلة:
فترة التنضٌدٌ/وم×درجة
الغمر/م
Treatments
Interactions
Stratification
period/day*soak
degree/C

الطاقة
االنباتٌة%
G.
energy%

نسبة اإلنبات%
G.
percentage
%
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طول ساق
الشتلة/سم
Seedling
leg
length/cm

قطر ساق
الشتلة/ملم
Seedling
leg
diameter/
mm

عدد
األوراق
Leaves
NO.
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33.23 i

10.19 f

11.31 h

بدون تنضٌد×بدون غمر
no S.*no Soak

11.34 i

1.11

hg

31.41 i

11.11 fe

30.40 h-f

 م30بدون تنضٌد×غمر
no S.* soak 30C

19.04 i

1.11 hg

39.39 ih

11.04 f-d

12.11 h-f

 م10بدون تنضٌد×غمر
0C1no S.* soak

10.10 i-f

4.12 hg

13.13 i-g

14.91 f-d

31.11 g-c

 م40بدون تنضٌد×غمر
0C4no S.* soak

44.24 ih

1.43 hg

39.90 ih

11.33 f-d

19.43 h-g

 م10بدون تنضٌد×غمر
0C1no S.* soak

44.90 i-g

4.01 hg

13.00 ih

14.04 f-d

19.93 h-g

ٌوم× بدون غمر44تنضٌد
S.15d* no soak

11.91 i-f

4.10 h-f

11.43 i-g

19.14 f-d

34.93 g-d

 م30ٌوم× غمر44تنضٌد
S.15d*soak 30C

12.19 i-f

4.14 h-f

11.11 i-g

14.22 f-d

34.44 h-d

 م10ٌوم× غمر44تنضٌد
S.15d*soak 40C

43.43 i-d

1.01 h-f

19.92 h-f

40.34 e-b

31.34 f-b

 م40ٌوم× غمر44تنضٌد
S.15d*soak 50C

40.14 i-f

4.41 h-f

19.44 h-f

19.41 f-d

31.41 g-c

43.20 i-d

1.49 g-e

40.21 h-f

44.14 d-b

31.44 f-b

ٌوم× بدون غمر30تنضٌد
S.30d* no soak

93.10 h-c

4.31 f-d

41.34 g-e

44.34 b

31.14 d-b

 م30ٌوم× غمر30تنضٌد
S.30d* Soak 30C
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 م10ٌوم×غمر44تنضٌد
S.15d*soak 60C
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31.23 c-b

 م10ٌوم× غمر30تنضٌد
S.30d* Soak 40C

34.02 e-b

 م40ٌوم× غمر30تنضٌد
S.30d* Soak 50C

41.13 bc

34.11 b

 م10ٌوم× غمر30تنضٌد
S.30d* Soak 60C

11.31 e-c

19.09 f-d

34.41 g-d

ٌوم× بدون غمر14تنضٌد
S.45d* no soak

9.41 d-b

12.29 dc

40.12 e-b

33.33 g-b

 م30ٌوم× غمر14تنضٌد
S.45d* Soak 30C

2.12 cb

41.41 d-b

19.11 f-c

44.24 a

91.43 a

43.93 a

14.24 a

 م40ٌوم× غمر14تنضٌد
S.45d* Soak 50C

40.12 ba

93.91 ba

12.14 e-b

31.14 g-b

 م10ٌوم× غمر14تنضٌد
S.45d* Soak 60C

23.21 f-c

4.94 e-c

42.40 f-d

c404.92b

9.90 d-b

41.43 c-a

e403.94b

9.10 dc

14.41 e-c

92.11 g-b

9.11 dc

d401.33b

441.13cb

411.34 a

444.14ba

مجـلة زراعـة الـرافدٌـن
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44.44 b

41.01

d-b

31.91 g-b

 م10ٌوم× غمر14تنضٌد
S.45d* Soak 40C

 حسب اختبار دنكن متعدد0.04 األرقام فً العمود الواحد التً تمتلك نفس الحروف ال تختلف معنوٌا ً عند مستوى احتمال
المدٌات
Figures carrying the same letter perpendicularly do not differ significantly at rate 0.05 according to
Duncan Test multiple ranges.

) اختبار دنكن تأثٌر التداخل الثالثً للمعامالت المدروسة1( الجدول
Table (6) Duncan test of trinal interactions effects of studied treatments
عدد األوراق
Leaves
NO.

قطر ساق
ملم/الشتلة
Seedling
leg
diameter/
mm

طول ساق
سم/الشتلة
Seedling
leg
length/cm

نسبة اإلنبات
G. percenttage %
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الطاقة
%االنباتٌة
G.
energy%

ظرف التنضٌد*فترة التنضٌد*درجة
الغمر
stratification Condition*
stratification
period/day*soak degree/°C
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14.04 g

3.91 n

33.13 m

34.44 g

14.10 h

19.14 e-g

1.31 mn

33.43 m

10.49 f-g

30.41 d-h

19.43 e-g

1.41 n-l

32.14 k-m

14.13 c-g

14.29 e-h

14.14 c-g

4.41 h-n

14.10 i-m

14.34 b-g

31.99 c-h

43.39 d-g

1.11 k-n

10.10 k-m

13.11 e-g

14.14 f-h

44.10 d-g

1.49 j-n

14.10 j-m

13.33 e-g

14.29 e-h

11.11 c-g

4.10 i-n

11.10 i-m

19.10 b-g

34.44 c-h

 م30ٌوم× غمر44×ثالجة
Refrigerator*15day*30C

40.20 b-g

4.30 h-n

14.10 h-m

11.24 b-g

30.23 d-h

 م10ٌوم× غمر44×ثالجة
Refrigerator*15d*40C

41.43 b-g

1.49 e-n

40.33 g-m

40.41 b-g

34.44 a-g

 م40ٌوم× غمر44×ثالجة
Refrigerator*15d*50C

44.94 b-g

4.43 h-n

40.01 g-m

12.02 b-g

34.11 c-h

 م10ٌوم×غمر44×ثالجة
Refrigerator*15d*60C

49.14 b-g

1.11 e-n

44.42 f-m

44.44 b-g

34.14 a-g

ٌوم× بدون غمر30×ثالجة
Refrigerator*30d*no soak

94.21 b-g

4.14 d-n

44.24 e-l

44.32 b-d

31.44 a-d

99.12 b-g

4.44 c-l

44.13 e-k

41.43 b-e

31.41 a-e

 م10ٌوم× غمر30×ثالجة
Refrigerator*30day*40C

444.9 bc

2.31 b-e

94.94 a-c

41.13 b-f

31.31 a-d

 م40ٌوم× غمر30×ثالجة
Refrigerator*30day*50C
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ثالجة ×بدون تنضٌد×بدون غمر
Refrigerator*no S.*no soak
 م30ثالجة×بدون تنضٌد×غمر
Refrigerator*no S.*soak
30C
 م10ثالجة×بدون تنضٌد×غمر
Refrigerator*no S.*soak
40C
 م40ثالجة×بدون تنضٌد×غمر
Refrigerator*no S.*soak
50C
10ثالجة×بدون تنضٌد×غمر
Refrigerator*no S.*soak
60C
ٌوم× بدون غمر44×ثالجة
Refrigerator*15day*no
soak

 م30ٌوم× غمر30ثالجة×تنضٌد
Refrigerator*30day*30C

Mesopotamia J. of Agric.
Vol. (14) No. (4) 2013

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

مجـلة زراعـة الـرافدٌـن
1043 )4( ) العدد14( المجلد
 م10ٌوم× غمر30×ثالجة
Refrigerator*30day*60C

401.04 bd

9.12 b-h

41.01 b-f

42.11 b

32.14 a-c

21.49 b-g

9.92 b-g

12.91 b-g

14.32 b-g

34.60 c-h

441.90 bc

2.31 b-f

41.44 a-e

44.44 b-g

33.11 c-h

410.14 b

40.13 a-d

49.00 a-d

14.22 b-g

31.10 c-h

444.33 a

43.04 a

21.00 a

40.41 a

14.34 a b

414.33 b

40.14 a-c

99.43 a b

12.41 b-g

31.44 c-h

13.43 g

1.49 m n

33.23 m

13.91 d-g

14.11 c h

مختبر×بدون تنضٌد×بدون غمر
Incubator*no S.*no soak

11.14 fg

1.42 m n

34.10 lm

13.24 d-g

12.12 d-h

 م30×مختبر×بدون تنضٌد
Incubator*no STRA*30C

14.10 e-g

1.31 mn

34.44 k-m

11.10 b-g

34.31 c-h

 م10×مختبر ×بدون تنضٌد
Incubator*no S.*40C

43.23 d-g

1.91 j-n

14.91 j-m

19.31 b-g

34.41 c-h

 م40×مختبر ×بدون تنضٌد
Incubator*no S.*50C

40.11 d-g

1.13 l-n

34.10 k-m

14.11 c-g

12.42 d-h

 م10×مختبر ×بدون تنضٌد
Incubator*no S.*60C

10.00 c-g

4.31 j-n

11.10 i-m

11.94 b-g

12.19 d-h

ٌوم×بدون غمر44مختبر×تنضٌد
Incubator*15day*no soak

13.14 c-g

4.10 g-n

14.11 i-m

19.34 b-g

31.41 c-h

 م30 ×ٌوم44× مختبر
Incubator*15day*30C

19.14 g-b

4.11 f-n

14.33 i-m

12.01 b-g

34.19 c-h

 م10 ×ٌوم44× مختبر
Incubator*15day*40C

44.33 b-g

4.24 f-n

14.14 h-m

40.41 b-g

31.22 c-h
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ٌوم× بدون غمر14×ثالجة
Refrigerator*45day*no
soak
 م30ٌوم× غمر14×ثالجة
Refrigerator*45day*30C
 م10ٌوم× غمر14×ثالجة
Refrigerator*45day*40C
 م40ٌوم× غمر14×ثالجة
Refrigerator*45day*50C
 م10ٌوم× غمر14×ثالجة
Refrigerator*45day*60C

 م40 ×ٌوم44× مختبر
Incubator*15day*50C
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12.14 b-g

4.42 f-n

14.01 h-m

14.11 b-g

31.10 c-h

 م10×ٌوم44× مختبر
Incubator*15day*60C

12.43 b-g

1.44 e-n

40.01 g-m

44.19 b-f

33.14 b-h

ٌوم×بدون غمر30×مختبر
Incubator*30day*no soak

90.91 b-g

4.14 c-m

41.93 e-k

44.31 b-d

34.24 a-e

 م30 ×ٌوم30× مختبر
Incubator*30day*30C

22.11 b-f

4.42 b-k

14.34 d-j

44.44 bc

34.44 a-d

 م10 ×ٌوم30× مختبر
Incubator*30day*40C

403.21 bd

9.12 b-h

44.42 b-f

44.12 b-f

34.49 a-g

 م40 ×ٌوم30× مختبر
Incubator*30day*50C

403.11 b-d

9.41 b-h

11.14 c-j

43.42 b-f

33.94 b-g

 م10 ×ٌوم30× مختبر
Incubator*30day*60C

94.14 b-g

4.22 b-k

11.91 c-i

19.49 b-g

34.43 c-h

ٌوم×بدون غمر14×مختبر
Incubator*45day*no soak

22.94 b-e

9.01 b-h

13.90 c-i

40.19 b-g

33.14 b-h

 م30 ×ٌوم14× مختبر
Incubator*45day*30C

401.4 b-d

9.44 b-g

11.33 c-h

12.11 b-g

33.11 c-h

 م10×ٌوم14× مختبر
Incubator*45day*40C

94.01 a-d

41.20 a

11.44 a

 م40ٌوم× غمر14مختبر ×تنضٌد
Incubator*45day*soak50C

42.00 a-d

12.44 b-c

33.04 c-h

 م10 ×ٌوم14مختبر ×تنضٌد
Incubator*45day*60C

414.10 b-d

443.1 bc

40.92 b a
40.39 ad

 حسب اختبار دنكن متعدد0.04 األرقام فً العمود الواحد التً تمتلك نفس الحروف ال تختلف معنوٌا ً عند مستوى احتمال
المدٌات
Figures carrying the same letter perpendicularly do not differ significantly at rate 0.05 according to
Duncan Test multiple ranges.
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EFFECTS OF PERIODS AND CONDITIONS OF STRATIFICATION AND
SOAKING IN HOT WATER ON SEED GERMINATION AND SEEDLING
GROWTH OF Melia azedarach L.
Riyadh S. AL-Khaffaf
Yaqoob Shamaon Lazar
Forestry Dept. College of Agric. & Forestry / Mosul University / Iraq
Jack_lazaar@yahoo.com
ABSTRACT
This study was carried out in the greenhouse/forestry department /college of
agriculture and forestry, to study the effects of stratification period, hot water
degrees and stratification degrees on seed germination of Melia azedarach seedling
growth. The results showed the superiority of 45 days of stratification in all the
studied characters (germination energy, germination percentage, seedling length,
seedling diameter and number of leaves). The resulted averages were 37.42%,
59.24%, 75.77cm, 9.78mm, 114 leaf respectively. Among the hot water degrees the
superiority in all the characters was in the case of 50°C and gave the averages
35.90%, 56.02, 63.89 cm, 8.02mm, 97.14 leaf respectively. Due to stratification
degrees; 4°C showed superiority in seedling length character only and gave an
average of 57.53 cm. Also the interaction among stratification in the incubator for
45 days and soaking in 50°C hot water were superior in germination energy and
germination percentage characters. Furthermore the interaction of stratification for
45 days in refrigerator and soaking degree 50°C was superior in the characters of
seedling length ,seedling diameter and number of leaves.
Key words : seed cold-warm stratification , hot water soaking, Melia azedarach L.
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