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نبات بذور إاشعة كاما يف و( FNI) السزيع النيوتزوني التشعيعتأثري 
 .Gledistia triacanthos Lشتالت الكالديشيا  منوو

 عمر مظفر عمر   .م.دشيماء محمد سعيد محمود يونس                             

 كمية الزراعة والغابات /جامعة الموصل
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 الممخص:

 0202نفذت ىذه التجربة في مشتل كمية الزراعة والغابات جامعة الموصل خالل الفترة 
بيدف تقييم تأثير التشعيع باشعة كاما والتشعيع النيتروني السريع عمى بذور الكالدشيا  0200 –

Gledistia triacanthos L. ( 4، 3،  0،  2،  2حيث تمت المعاممة باشعة كاما لمدد مختمفة  ،
يوم ( ، حيث اظيرت النتائج تفوق المساحة  3,  0،  2,  2ساعة ( والتشعيع النيتروني السريع )  5

ما يوم بينما التداخل بين اشعة كا 3ساعة والتشعيع النيتروني السريع  0الورقية عند اشعة كاما لمدة 
يوم ، أما  3ساعة والتشعيع النيتروني السريع  0والتشعيع النيتروني السريع تفوقت اشعة كاما عند 

والتشعيع النيتروني السريع عند الكنترول ساعات  5بالنسبة لعدد الثغور تفوقت اشعة كاما عند 
وم التشعيع ي 3ساعات اشعة كاما و 5والتداخل بين اشعة كاما والتشعيع النيتروني السريع عند 

ساعة والتشعيع النيتروني السريع  0، وكذلك تفوقت عرض الثغرة باشعة كاما عند  النيتروني السريع
ساعة والتشعيع  0يوم والتداخل بين اشعة كاما والتشعيع النيتروني السريع عند اشعة كاما  3عند 

والتشعيع النيتروني السريع  ساعة 0يوم بينما عرض الثغرة تفوقت اشعة كاما عند  3النيتروني السريع 
يوم تشعيع  3كاما وساعة اشعة  0يوم والتداخل بين اشعة كاما والتشعيع النيتروني السريع عند  3

 .نيتروني سريع

 (.شتالت الكالديشيا ،اشعة كاما ،(FNI) السريع النيوتروني الكممات المفتاحية: )التشعيع

Effect of fast neutron irradiation (FNI) and gamma rays on seed 

germination and growth of Gledistia triacanthos L.  seedlings 
Shaimaa Mohammed Saeed Mahmood 

Dr.Omar Mudhaffar Omar  
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  Abstracts:          

           This experiment was carried out in the nursery of the College of 

Agriculture and Forestry, University of Mosul, during the period 2021-2022, 

with the  aim  of  evaluating  the effect of gamma  irradiation  and rapid  

neutron    irradiation  on seeds  of  Gledistia triacanthos L. The treatment 

was carried out with gamma rays for different durations (0, 1, 2, 3, 4, 5 

hours)  and  fast  neutron  irradiation  (0 , 1 , 2  , 3  days) , where  the results 

showed that the leaf area was superior to gamma rays for 2 hours and fast 

neutron irradiation 3 days, while the interaction  between gamma rays and 

fast neutron irradiation outperformed  gamma  rays at 2 hours and fast 

neutron irradiation 3 day, As for the  number  of  stomata, gamma rays at 5 

hours, fast neutron irradiation  at  the  control,  and  the interaction   between  

gamma rays an  fast neutron irradiation at 5 hours, gamma rays at 3 hours  

and  fast neutron irradiation on 3 days, as well  as gap width outperformed  

by  gamma rays at 2  hours ,  and  fast  neutron irradiation at 3 days, and the 

interference between Gamma  rays  and fast neutron irradiation at gamma 

rays 2  hours  and  fast  neutron  irradiation 3 days, while the gap display was 

superior to gamma rays at 2 hours and fast neutron irradiation at 3 days and 

the interaction between gamma rays and fast neutron irradiation at 2 hours of 

gamma rays and 3 days of fast neutron irradiation. 
Keywords: (Fast neutron irradiation (FNI), gamma rays, Claudicia seedlings).  

 المقدمة 

األوراق شجرة متساقطة  .Gleditsia triacanthos Lتعد الكالديشيا ثالثية االشواك 
 25وارتفاعيا يصل الى Fabaceae  وتنتمي الى العائمة Fabales تبع رتبة البقولياتت

 سم.15وتمتمك كل من االغصان والجذوع اشواك طويمة وقوية طوليا يصل الى  م,

اق ر وطول االو  ،زوج  6-30االوراق ريشية احادية او مزدوجة وعدد الوريقات من  
سم, وتكون ذو  15تكون عنقودية وابطية يصل طوليا الى  ىاازىار , سم  25يصل الى 

م وعدد س 6طوليا الى  يصلوتحتوى الزىرة عمى بتالت  حة طيبة جذابة لمنحل,ئرا
 حتوى عمى عطر قوي.تولونيا اصفر مخضر و  لكل زىرة, 7-5االسدية من 
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-15ثمارىا قرنية تحتوي كل منيا و ممم, 15البذور تكون ذات لون بني غامق طوليا  
وىي ذات شكل بيضوي مسطح يغمفيا غالف بذري قاسي وسميك ويبمغ طول  بذرة، 30

 .(Sullivan, 1994سم ) 45القرنة 

نامية عمى نورة عنقودية ابطية  وحيدة الجنس , االزىار متعددة االجناس اي خنثية او
ومسطحة  ( سم قرنية42-25)يصل طوليا بين  متدلية ذات لون ابيض مخضر ,الثمرة

مستقيمة أو منحنية ذات لون احمر بني أو بني , وتزىر في شيري مايس وتنضج 
البذور في الكيمو غرام الواحد نتاج إومعدالت  البذور خالل شير ايمول أوتشرين االول ,

 آالف بذرة . 5

 زمنية مدة في غابتيو شتالت إلنتاج متنوعة وسائل استخدام الى الحاجة برزت     
 بشكل النمو عمى النبات تحفيز طريق عن متطور وجذري خضري وبمجموع قصيرة
 دور ليا الجديدة الوراثية التغيرات استحداث ان كما صفاتو، تحسين الوقت وبنفس أسرع
 بصفات جديدة أنواع عمى الحصول احتمال وزيادة الوراثية القاعدة اتساع في فاعل
 وقت بأسرع الوراثية التراكيب تطوير في وفعالية تأثير ليا التي الطرق ومن. متميزة
 في متوفرة لمنمو الالزمتان والطاقة فالمواد باإلشعاع، المعاممة ىي التكاليف وباقل
 المنشطات ىذه ومن المخزونة، المواد تمك لتنشيط مطموبة المنشطات بعض لكن البذور

 تنتشر التي الطاقة بانو المؤين االشعاع ويعرف ،( 0222 ، واخرون  piri)  االشعاع
 الفا اشعة)       جسيمات بشكل او( كاما اشعة او سينية اشعة) فوتونات شكل عمى
 المؤين االشعاع ان اذ(  0220 ، واخرون Lemus( ) وبروتونات نيترونات و وبيتا
 تعريض فان لذا ، الطبيعية في موجود غير جيني تنوع إلحداث ميمة طريقة حاليا يعد

 الجنين وتحفيز االنزيمي النشاط زيادة عمى تعمل منو ومختمفة منخفضة لجرعات البذور
 تأثيره لكن االنبات عمى فقط يؤثر ال بدوره وىذا الخاليا انقسام معدل تحفيز وبالتالي
 .( 0222 ، واخرون Piri)الخضري النمو عمى أيضا يظير
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 بذور  من نوعين عمى درستيم عند( 0202,  واخرون Javed Asif) كما وجد
 تم حيث sissoo  Dalbergia سيسم و Prosopis juliflora عسيمي غاف االشجار
 322,   022, 222,  2)  كاما اشعة من جرعات الى النوعين كال بذور تعرض

,422  ,522  Gy  )مصدر واستخدام CO 
 ايجابي تأثير لو كان حيث 60

 االشعة جرعات يتحمالن النوعين كال ان النتائج  واظيرت .juliflora  pعمى
 خصائص عمى لمحصول االنواع ىذه في طفرات تربية ببدء ساعد وىذا, المنخفضة

 االمراض ومقاومة الشائكة الجينية واالنماط الجيني التنوع مثل مرغوبة صفات ذات
 تأثير P. juliflor  الشجار البذور معاممة نتائج أظيرت, االشجار افضل واعطاء
 وعند% 222 كانت GY 022 الجرعة عند البذور إنبات نسبة بمغت حيث إيجابي
 إنبات نسبة أقل كانت لكن%  GY 80 422  والجرعة%  GY 96.33 322 الجرعة

 نسبة كانت D. sissoo اشجار بذور بينما ،%  79 وبمغت GY 522 الجرعة عند
 85.72 بنسبة GY 322 الجرعة وتمييا%  GY  88.57 022 الجرعة عند االنبات

 أثبت %.74.08 وبمغت 422GY  الجرعة عند نسبة أدنى كانت حيث% 
Yongjun and John) ، 2020 )جنس بذور عمى كاما اشعة تأثير بأن Pavonia  

CO المصدر  استخدام وتم ، معنوي تأثير ليا كان
  دقيقة 25 التشعيع ومدة 60

 2522 ،2222 ، 822 ، 622 ، 422,  022,  2)كاما اشعة من مختمفة وجرعات
GY  )لتربية المثالي المعدل لتحديد  Pavonia  وتم ، البذور إنبات عمى وتأثيرىا 

  .Missionum  P. , P.hastate ، P ، الجنس ىذا من انواع ثالثة اختيتر

lasiopetala  بأن النتائج وأظيرت P.hastate 022 االشعاع معاممة عند ستنبت 
GY 822 الجرعة وأعطت GY يالحظ ولم%  32.5 إنبات بنسبة انبات نسبة أقل 
 اصبحت الورقة ومساحة قطرال بان وجد ولكن الطول صفة عمى كاما الشعة تأثير أي

 P.hastate عمى لمكموروفيل طفرات وجود لوحظة كذلك ، الجرعات زيادة مع أصغر
 االنوع بين من نشاطا األكثر Missionum  .P كان بينما ، GY 2522 الجرعة عند

 و Gy 022 و Gy 2) جرعات الربع%  92 من اكثر إنبات نسبة كانت حيث الثالثة
422 Gy 822 و Gy )لمجرعات%  62 من واكثر (622 Gy 2222 و Gy)، 



 هـ4444-م  2023. لسنة األول  /العذدخامس /المجلذ ال خامسةمجلة الذراسات المستذامة . السنة ال

 

 

 
 1655 

 نسبة وأقل 65.5 بمغت GY 022 الجرعة عند عالية الكمورفيل نسبة كانت حيث
 .54.6  بمغت GY  622 الجرعة عند لمكمورفيل

 ألنواع والجودة إالنتاجية لتحسين كاما اشعة استخدام أىمية(  Shala ، 2019) وجد
 باستخدام Ocimum basilicum L شجيرة بذور تشعيع وتم ، النباتات من كثيرة

 ومدى ،( Kr 32 ، 05 ، 02 ، 25 ، 22 ، 5 ، 2) مختمفة وبجرعات 62 كوبالت
 من المنخفضة الجرعات أن النتائج أظيرت حيث االنبات نسبة كاماعمى اشعة تأثيرىا
 92 وبمغتKR 22 الجرعة عند اإلنبات نسبة في معنوية زيادة إلى أدت قد كاما اشعة
 أعمى أعطى bوالكمورفيل KR 25 الجرعة عند معدل أعمى أعطى a والكمورفيل%  
 وعدد KR 5 الجرعة عند سم 72.66 وبمغ النبات وطول KR 22 عند جرعة

 5 الجرعة عند 066.7 الرطب والوزن 22KR الجرعة عند 24.33 بمغ األغصان
KR 5 الجرعة عند 87.75 الجاف والوزن KR إلى العالية الجرعات أدت بينما 

 KR 22 الجرعة أعطت حيث ، الخضري النمو ومجموعة االنبات نسبة في انخفاض
 . أيضاً  الرطب والوزن الخضري النمو ومجموع اإلنبات نسبة صفة في النتائج أفضل

تقميل  الى أن الجرعات العالية من النيترونات تودي (   Enkhbileg ،2019اثبت )  
النمو ، وأن التشعيع النيتروني يودي الى تحسين الطفرات إلنشاء مجموعة جديد 

مستويات متعددة من ،  حيث تم تشعيع بOcimum basilicum L منومتنوعة 
،  02،  27.5،  25،  20.5،  7.5،  5السريع عالي الكثافة  )  التشعيع النيتروني

32  ،42  ،52  ،62 GY   نبات كانت عند إ( ، أظيرت النتائج بان أعمى نسبة
، أما بالنسبة لالرتفاع  GY 02و 32واقل نسبة عند الجرعة  GY 27.5الجرعة 

تفاع ، أقل ار  GY 52و 42أعمى ارتفاع والجرعة  GY  27.5و 5أعطت الجرعة 
، وكمما كان  GY 25بمغ أعمى ما يمكن وتمييا  GY 20.5وعدد االواق عند الجرعة 

التشعيع النتروني السريع عالي كان مناسب إلنشاء تنوع جيني جديد ، وان الجرعات 
العالية من النيترونات تودي الى العديد من التغييرات المظيرية كتشوه االوراق 

 وانخفاض النمو .         
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 قةيمواد العمل وطرا

   موقع التجربة 1-3

مشتل في  Gledistia triacanthos Lاجريت ىذه التجربة عمى بذور الكالديشيا 
 ʺ23 ʹ19عرض  دائرة جامعة الموصل عند/ كمية الزراعة الغابات / قسم الغابات 

مترًا عند مستوى  230شرقًا وعمى ارتفاع  ˚43 ʺ07 ʹ47طول   خطشمااًل و  ˚36
 . 0202/ 2/22الى  0202/ 3/3 الزمنية لمفترة .سطح البحر

 تهيئة المرقد لمزراعة  2-3

عممية التعشيب ليا لتييئتيا لوضع  تمتر( وتم (1*5بابعاد ثالثة مراقد  تم اختيار
المشعة في اكياس البوليمر وتغطية  زراعة البذوروبعدىا تم  اكياس البوليمر فييا,

 بطبقة رقيقة من التربة . البذور

 عمميات الخدمة  4-3

كل يوم يات العزق والتعشيب خالل فترة الزراعة وكان السقي مرة واحدة ماجريت عم
 واب . تموز حزيران و خالل شيرفي اليوم خالل شير نيسان وايار ومرتين 

 معامالت التجربة  5 3-

 تضمنت ىذه التجربة دراسة عاممين وىي

 gamma rays باشعة كاماالكالديشيا  بذور معاممة: العامل االول  1-5-3

CS ت تشعيع البذور بالمصدر االشعاعي تم
  4, 3,  2,  0)لمدد زمنية مختمفة و  237

 .( 2994)خميل ،  ساعة (5  ,

 ,رسم من المصد0في اكياس نايمون وعمى بعد ور بذالبوضع  تشعيع عممية ال تتم
,  جامعة الموصل/ كمية العموم /قسم الفيزياء لواجريت المعاممة في المختبرات الذرية 
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 0226وتاريخ التصنيع  % ,85.0شدة بو   660kevىيطاقة مصدر اشعة كاما و 
 spectrum Techniques والشركة المصنعة t 2/2سنة  30   ونصف العمر 

vsnrc and state licese Exempt Quantity . 

 Neutronلعامل الثاني :معاممة بذور الكالديشيا  بالنيوترونات ا 3-5-0

irradiation  

نبوالت بواسطة االبذرة , وتم ربط ىذه  42تم استخدام انبوالت تحتوي كل انبولة عمى 
، 0، 2، 2زمنية مختمفة ) مددخيوط وتم ادخميا داخل القنوات المشعة في المصدر ول

ىو نظام متاح تجاريًا يمكننا من خاللو الحصول عمى إمداد من  والمصدر .يوم (  3
ويتم ابطاء النيوترونات   Be /Raيتكون من و الحرارية ( النيوترونات )النيوترونات 

محمي من  ذات السرعات الحرارية في شمع البارافين الذي يحيط بالمصدر,  والمصدر
 3و 0و2قنوات حيث تم استخدام قنوات التشعيع  7ويحتوي الجياز عمى النيوترونات 

الى  2بالنيوترونات في الثانية, وقنوات التشعيع من  \سرعة  5*224وتزود بحوالي  4و
 Mahesh andبالنيوترونات / سم/ ثانية   222ترونات فييا يتكون كثافة الن 4

Mustafa)  , (1976 . عدد ليكون( 4*  5) بعاممين عامميو التجربة تصبح وبذلك 
 التصميم العشوائي الكامل بثالث مكررات وباستخدام عامميو، معاممة( 02) المعامالت

( 22) وبواقع تجريبية وحدة( 622) التجربة ىذه في التجريبية الوحدات عدد يكون وبيذا
 .مكرر كل في الواحدة لممعاممة مشاىدات

 الصفات المدروسة 

                           : يأتي ما وشممت المدروسة النمو صفات قياس تم

 (:2سم) الورقية المساحة 1 - 6 -3

 اختيرت شتمة لكل المركبة الورقة من واحدة لوريقة الورقية المساحة حساب تم       
التالية  الرياضية العالقة باستخدام( Patton, 1984) االستنساخ بطريقة عشوائياً 

 . لحساب مساحة الورقة
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 ورقة االستنساخ A4(/) وزن الوريقة×مساحة ورقة  االستنساخA4= ) الورقية المساحة
 ( وزن

 .االصمية الوريقة من المستنسخة الورقة وزن ىو: الوريقة وزن

  ( :2عدد الثغور )ثغرة / ممم 2 -3-6

( واخذت عينات رطبة وبعدىا تم 2988عمران , (تم حساب عدد الثغور حسب طريقة 
وضع الورقة عمى شريحة زجاجية وتم طالء الورقة صبغ اسيتون شفاف )صبغ اضافر 
شفاف( وبعدىا تم سحب وقشط الورقة باستخدام شفرة وممقط إلزالة الطبقة الرقيقة 

 x22الشفافة ويتم وضعيا عمى شريحة جديدة وفحصيا تحت المجير االلكتروني بعدسة
( الخاص بالمجير االلكتروني وحفظ Motic 0.2وتم اخذ صورة ليا بواسطة برنامج )

الصور في الحاسوب وحساب عدد الثغور ومن ثم ضربيا بالثابت الخاص بالمجير  
 (. 2.796االلكتروني )

 طول الجهاز الثغري )ممم(   3-6-3

وتم قياس  22xسة تم قياس طول الجياز الثغري باستخدام  المجير االلكتروني بعد
 ليا .جياز ثغري لمشريحة الواحدة واستخرج المعدل  25 طول 

 عرض الجهاز الثغري 3-6-4

وتم قياس عرض  22xعرض  الجياز الثغري باستخدام  المجير االلكتروني بعدسة تم 
 ليا .جياز ثغري لمشريحة الواحدة واستخرج المعدل  25
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 النتائج والمناقشة

 (2مساحة الورقة ) سم

( وجود إختالفات لتأثير تشعيع البذور باشعة كاما في صفة 2يظير من الجدول ) 
ساعة أعطت أعمى معدل  0مساحة الورقة ، فوجد إن معاممة البذور باشعة كاما لمدة 

وتفوقت معنويًا عمى جميع المعامالت وبنسبة زيادة  0سم 04.289لمساحة الورقة 
ارنة ، بينما أعطت معاممة البذور باشعة % مقارنة مع معامل المق 40.852مقدارىا 

 . 0سم 8.256ساعات  5كاما اقل معدل عند مدة 

أما بالنسبة لتأثير معاممة البذور بالتشعيع النيتروني السريع في صفة مساحة الورقة ، إذ 
ايام بالتشعيع النيتروني السريع أعمى معدل لمساحة  3أعطت معاممة البذور لمدة 

حيث تفوقت عمى جميع المعامالت لكنيا لم تختمف معنويًا عن  0سم 25.540الورقة 
 28.326يوم وبنسبة زيادة مقدارىا  0معاممة البذور بالتشعيع النيتروني السريع لمدة 

 .0سم 23.236% مقارنة مع معاممة المقارنة التي أعطت اقل معدل لمساحة الورقة 

وني السريع من الجدول نفسو في أما بالنسبة لمتداخل بين اشعة كاما والتشعيع النيتر 
 3و 0ساعة اشعة كاما ولمدة  0صفة مساحة الورقة فقد تفوقت معاممة البذور لمدة 

يوم بالتشعيع النيتروني السريع معنويًاعمى بقية المعامالت وبمغ معدل مساحة الورقة 
% مقارنة مع  243.923عمى التوالي وبنسبة زيادة مقدارىا 0سم 08.066و 06.542

ساعات والتشعيع  5ممة المقارنة، حيث أعطى التداخل بين اشعة كاما لمدة معا
 .0سم 6.658ايام اقل معدل في صفة مساحة الورقة  3النيتروني السريع لمدة 
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في مساحة  بينهما والتداخل السريع النيتروني كاما والتشعيع اشعة تاثير( 1) الجدول
 Gleditsia triacanthos L 2الورقة سم

 (/ يومFNIالتشعيع النيتروني ) كاما/ ساعةاشعة 

 تأثير اشعة كاما 3 2 1 صفر 

 h 25.822 ef 29.402 cd 02.923 c 26.933 b 22.589 صفر

2 27.687 ed 04.062 b 06.542 a 08.066 a 04.289 a 

3 24.228 fg 24.254 fg 23.882 fg 20.358 hg 23.623 c 

4 22.773 h 22.638 hi 8.028 j 8.822 j 9.854 d 

5 22.523 hi 7.665 j 7.373 j 6.658 j  

تأثير التشعيع 
 النيتروني

23.236 c 24.485 b 24.940 ab 25.540 a  

 

االرقام ذات االحرف المتشابهة ال تختمف معنوًيا حسب إختبار دنكن عند مستوى 
  5...إحتمال 

 (  2عدد الثغور ) ثغرة / ممم

( وجود إختالفات معنوية لتأثير اشعة كاما في صفة عدد 0يالحظ من بيانات الجدول )
ساعات أعمى معدل بمغ  5الثغور ، إذ أعطت معاممة البذور باشعة كاما لمدة 

% مقارنة مع معاممة المقارنة ، حيث  29.586وبزيادة مقدارىا  0ممم/  ثغرة 92.292
ساعة أعطت اقل معدل في صفة عدد  0ة وجد أن معاممة البذور باشعة كاما لمد

 .0ممم/  ثغرة 67.032الثغور 
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أما بالنسبة لتأثير التشعيع النيتروني في صفة عدد الثغور، نمحظ أن معاممة المقارنة 
بينما أعطى التشعيع  0ممم/  ثغرة 80.335أعطت أعمى معدل لصفة عدد الثغور 

/  ثغرة 78.524د الثغور بمغت ايام  أقل معدل لصفة عد 3النيتروني السريع لمدة 
 . 0ممم

أما بالنسبة لمتداخل بين اشعة كاما والتشعيع النيتروني السريع نمحظ من الجدول نفسو 
ساعات والتشعيع النيتروني السريع لمدة  5في صفة عدد الثغور تفوقت أشعة كاما لمدة 

 0ممم/  ةثغر   90.390و   92.546يوم معنويًا عمى بقية المعامالت وبمغت  3و 2
ساعات والتشعيع النيتروني  5ولم يكن ىناك فروقات معنوية عند اشعة كاما لمدة 

 0، حيث وجد أن أقل معدل عند  0ممم/  ثغرة 92.206يوم وبمغت  0السريع لمدة 
 . 0ممم/  ثغرة  59.564ايام تشعيع نيتروني السريع بمغ  3ساعة اشعة كاما ولمدة 

في عدد  بينهما والتداخل  السريع النيتروني كاماوالتشعيع اشعة تاثير( 2) الجدول
 Gleditsia triacanthos L  2ثغرة / ممم الثغور

 (/ يومFNIالتشعيع النيتروني ) اشعة كاما/ ساعة

 تأثير اشعة كاما 3 2 1 صفر 

 ed 76.522  fg 73.622  g 67.724  h 75.428  d  83.848 صفر

2 78.079  f 67.266  h 64.220  h 59.564  h 67.032  e 

3 79.290  f 82.565  ef 82.624  ef 83.582  ef 82.960  c 

4 84.662  ed 86.723  cd 87.279 b-d  87.302  a-c 86.966  b 

5 05.799  cd 92.546   a 92.206 ab  90.390  a 92.292  a 

تأثير التشعيع 
 النيتروني

80.335  a 82.478  b 79.086 bc  78.524    
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االرقام ذات االحرف المتشابهة ال تختمف معنوًيا حسب إختبار دنكن عند مستوى 
  5...إحتمال 

 طول الثغرة  ممم

( ىناك إختالف لتأثير اشعة كاما في صفة طول الثغرة ممم ، فوجد 3وجد من الجدول )
ساعة تفوقت عمى جميع المعامالت البقية  0لمدة  من معاممة البذور باشعة كاما

% مقارنة  29.067ممم وبزيادة مقدارىا  42.389وأعطت أعمى معدل لطول الثغرة 
ساعات أقل  5مع معاممة المقارنة ، حيث أعطت معاممة البذور باشعة كاما لمدة 

 ممم . 29.303معدل لطول الثغرة 

لسريع فنمحظ أن معاممة البذور بالتشعيع النيتروني أما بالنسبة لتأثير التشعيع النيتروني ا
ممم والتي لم  09.950ايام أعطى أعمى معدل لصفة طول الثغرة بمغ  3السريع لمدة 

يوم التي بمغت  0و 2تختمف معنويًا عن معاممة البذور بالتشعيع النيتروني السريع لمدة 
مقارنة وبنسبة زيادة عمى التوالي، لكنيا تفوقت عمى معاممة ال 09.580و 09.678
 % . 5.040مقدارىا 

أما بالنسبة لتأثير التداخل بين اشعة كاما والتشعيع النيتروني السريع في صفة طول 
ساعة والتشعيع النيتروني  0الثغرة ممم  لوحظ أن معاممة البذور باشعة كاما لمدة 

معنويًا عن  ممم  والتي لم تختمف 40.752ايام أعطى أعمى معدل بمغ  3السريع لمدة 
والتي  ممم 40.574يوم تشعيع نيتروني سريع  0ساعة اشعة كاما  0المعاممة لمدة 

% مقارنة مع  72.234تفوقت معنويًا عمى بقية المعامالت وبنسبة زيادة مقدارىا 
ساعات والتشعيع  5معامل المقارنة بينما أعطت معاممة البذور باشعة كاما لمدة 

 ممم . 28.673وم أقل معدل ي 0النيتروني السريع لمدة 
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في طول  بينهما والتداخل  السريع النيتروني كاماوالتشعيع اشعة تاثير( 3) الجدول
 Gleditsia triacanthos L مممالثغور 

 (/ يومFNIالتشعيع النيتروني ) اشعة كاما/ ساعة

 تأثير اشعة كاما 3 2 1 صفر 

 fg 35.247  c 36.729  c 38.795  b 33.886  b  04.982 صفر

2 36.725  c 39.508  b 40.574  a 40.752  a 42.389  a 

3 35.337  c 32.205  d 07.702  e 06.672  ef 32.023  c 

4 04.788  fg 03.529  hg 00.007  hf 00.596  h 03.082  d 

5 02.492  ji 29.282  j 28.673  j 28.952  j 29.303  e 

تأثير التشعيع 
 النيتروني

08.462  b 09.678  a 09.580  a 09.950  a  

االرقام ذات االحرف المتشابهة ال تختمف معنوًيا حسب إختبار دنكن عند مستوى 
  5...إحتمال 

 عرض الثغور ممم 

عمى البذور المعاممة في  ( إلى وجود إختالفات في تأثير اشعة كاما4يشير الجدول )
ساعة أعطت  0صفة عرض الثغور ممم ، وجد أن معاممة البذور باشعة كاما لمدة 

ممم حيث تفوقت عمى جميع المعامالت بنسبة زيادة مقدارىا  36.750أعمى معدل بمغ 
ساعات  5% مقارنة مع معاممة المقارنة وأن التشعيع باشعة كاما لمدة  03.024

 ممم . 23.780أعطت أقل معدل 

كذلك وجد من الجدول نفسو أن تأثير التشعيع النيتروني السريع  كان لو تأثير معنوي 
في صفة عرض الثغور ممم ، إذ تفوقت معاممة البذور بالتشعيع النيتروني السريع لمدة 

% مقارنة  4.875ممم وبنسبة زيادة مقدارىا  05.382ايام وأعطت أعمى معدل بمغ  3
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ممم ، ولم تختمف معنوية في  04.022نة التي أعطت أقل معدل بمغ مع معاممة المقار 
 يوم . 0و 2تأثير التشعيع النيتروني السريع لمدة 

أما بالنسبة لتأثير التداخل بين اشعة كاما والتشعيع النيتروني السريع ، وجد في الجدول 
 3ريع  لمدة ساعة والتشعيع النيتروني الس 0نفسو أن معاممة البذور باشعة كاما لمدة 

% مقارنة مع  88.832ممم وبنسبة زيادة مقدرىا  42.283ايام أعطى أعمى معدل 
ساعة  0معاممة المقارنة ، والتي لم تختمف معنويًا عن معاممة البذور باشعة كاما لمدة 

ساعات والتشعيع  5يوم ، حيث أعطت اشعة كاما لمدة  0والتشعيع النيتروني السريع 
 ممم . 20.785ايام أقل معدل  3النيتروني السريع 

في عرض  بينهما والتداخل  السريع النيتروني كاماوالتشعيع اشعة تاثير( 4) الجدول
 Gleditsia triacanthos L مممالثغور 

 (/ يومFNIالتشعيع النيتروني ) اشعة كاما/ ساعة

 تأثير اشعة كاما 3 2 1 صفر 

 fg 32.953  d 30.627 cd  34.449 bc  09.832  b  02.323 صفر

2 30.633  cd 35.262  b 39.233  a 42.283  a 36.750  a 

3 32.654   d 06.802  e 03.222  f 02.847  fg 05.833  c 

4 02.252 gh  28.352  hi 26.624  ji 27.742  i 28.022  d 

5 25.057  jk 24.207 kl  20.960  l 20.785  l 23.780  e 

تأثير التشعيع 
 النيتروني

04.022  b 05.280  ab 04.863  ab 25.381  a  

االرقام ذات االحرف المتشابهة ال تختمف معنوًيا حسب إختبار دنكن عند مستوى 
  5...إحتمال 
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