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الملخص 
 

إنبات البذور ادللحمة  (H2SO4) تأثري تركيز و أقدم الغمر يف محض الكربيتات . 2014. سيت, مالعو
   (.Adenanthera pavonina L) األشجار
  والدكتوراحلج امحد برزي ادلاجستري الدكتور احلج إيكو بودي مينرنو ادلاجستري : ادلشرف

 Adenanthera) ، شجرة ساغا البذور(H2SO4)محض الكربيتيك  :الكلمات الرئيسية
pavonina L.)  

مع  (نوع جراب) الفاكهة اليت تشبو ادلوز Leguminoceaeادللحمةالشجرة ىو نوع واحد من 
 Adenanthera pavonina)الشجرة  ادللحمة . الفاصوليا الصغرية احلمراء وغالف البذرة الصلب

L.) ىو األغراض حمطة متعددة ، ومجيع أجزاء النبات مفيدة، بدءا من البذور واخلشب واللحاء واألوراق. 
 3-2 ±دون عالج كسر السكون األشجار ساغا لديها القدرة على اإلنبات نسبيا يف فرتة طويلة أي 

 من أجل إنبات ادللحمة الشجرة أسرع، فمن الضروري كسر اإلجراءات  .أشهر، مما يتطلب معاجلة خاصة
يف ىذا البحث، وكسر السكون عن طريق استخدام حامض الكربيتيك كان يزعم قادرة على  .السكون

وكان الغرض من ىذه الدراسة ىي حتديد تأثري تركيز و أقدم الغمر يف محض  .تليني معطف البذور الثابت
 إنبات البذور ادللحمة األشجار الكربيتات

 .مكررات 3العالجات و 20مع  (RAL) ىذه الدراسة التجريبية، يستخدام تصميم العشوائية متاما
قدمي  تركيز 2عامل من حامض الكربيتيك وعامل  1 :العالج يف ىذه الدراسة ىناك نوعان من العوامل

٪، يف حني 80٪ إىل K4 70و  K0 ،K1 50 ،٪60 ٪K2 ،K3 ٪0 :ويشمل 1عامل  .الغمر
وقد مت  .دقيقة L3 ،L4 = 30 =دقيقة  25دقيقة،  L2 = 20دقيقة،  L1 = 15أن عامل تغطي 

إذا  .SPSS 16.0. ٪، ومت حتليل باستخدام α = 5اختبار  ANAVAحتليل البيانات مع اجتاىني 
  .٪0.05مع مستوى الداللة  ( (DMRT كان ىناك فرق كبري مث تليهااختبار

ميكن أن تزيد من نسبة اإلنبات وطول التحتفلقي، يف  k  60٪نتائج ىذه الدراسة تشري إىل أن والرتكيز
  L3  ومترغ الوقت األكثر فعالية ىو .ميكن أن تزيد من معدل اإلنبات K4 80٪ حني أن تركيز

أن يكون قادرا على زيادة إنبات البذورادللحمة الشجرة على مجيع ادلعلمات مبا يف ذلك نسبة  دقيقة25
 دقيقة يف حامض 25وغمر الطويل  ٪60أظهر تركيز التفاعل  .اإلنبات، معدل اإلنبات وطول التحتفلقي

الكربيتيك أفضل النتائج على ادلعلمات نسبة اإلنبات، يف حني أن ادلعلمات من نسبة اإلنبات وطول 
 .التحتفلقي أي ما تأثريين

 


