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  شتالت ثالثة أصناف من البندق ل في النمو الخضري )GA3(تأثیر التنضید وحامض الجبرلیك 
Corylus avellana  L. 

  نبیل محمد أمین عبد هللا أإلمام  عبد الرحمن علي محمد البریفكاني
  المعھد التقني بالموصل 

  ھیئة التعلیم التقني
كلیة الزراعة / قسم البستنة وھندسة الحدائق 

  ات جامعة الموصلوالغاب
  

 الخالصة
. العEراق / نفذت ھذه الدراسة في الظلة الخشبیة التابعة لمحطة بستنة نینوى في مدینة الموصEل 

  یومEاً فEي درجEة حراریEة ١٢٠و  ٩٠ و ٦٠ ولدراسة تأثیر فتEرات التنضEید البEارد الرطEب وھEي صEفر 
 ١-لتEر .ملغEم ٥٠٠و  ٢٥٠ وي صفر ونقع البذور في ثالثة تراكیز من حامض الجبرلیك وھ) ١ ±م ٥ْ( 

) الصEEنف المحلEEي(وھEEي بنEEدق عمادیEEة  .Corylus avellana LلبEEذور ثالثEEة أصEEناف مEEن البنEEدق 
النامیEة  وبرسلونة وكنتش كوب في محاولة لتحسین وزیادة النمو الالحق للشتالت النامیEة لھEذه األصEناف

لیھا أن لزیادة فترات التنضید والنقEع بحEامض اكدت النتائج التي تم الحصول ع.  في االكیاس البالستیكیة
الجبرلیك  تأثیراً معنویاً في النمو الالحق للشتالت ، كما بینت النتائج تبایناً واضحاً فEي اسEتجابة أصEناف 
البنEEدق للعوامEEل المدروسEEة التEEي انعكسEEت علEEى الصEEفات المدروسEEة فEEي التجربEEة والتEEي یمكEEن تلخEEیص 

 ١-لتEر. GA3ملغEم  ٥٠٠بEـ لصنف برسلونة الناتجة مEن البEذور و المعاملEةإن شتالت ا: نتائجھا بما یأتي 
یوماً سجلت أعلEى المعEدالت لطEول وقطEر السEاق الرئیسEي و مسEاحة الورقEة  والتEي  ٩٠والمنضدة لمدة 

إن أعلEى معEدالً لعEدد ة لھذه الصفات على التوالي وورق /٢سم ٤٧.٢٠ملم و  ٥.٧١سم  و  ٤٢.٦٥بلغت 
شتلة كان في شتالت الصنف برسEلونة الناتجEة مEن البEذور المعاملEة /ورقة٢٤.٤٥تالت األوراق على الش

ملغEEم  ٢٥٠إن بEEذور الصEEنف عمادیEEة المعاملEEة بEEـ، ویومEEاً  ٦٠والمنضEEدة لمEEدة  -١رلتGA3 EEملغEEم  ٥٠٠بEEـ
GA3 .غ یوماً أعطت ٦٠والمنضدة لمدة  ١-لترEذي بلEرع  ٤.٠ أعلىمعدالً لعدد األفرع على الشتالت والEف

  .  تلة والتي تفوقت معنویاً على باقي المعامالتش/ 

  
  المقدمة 

مEن الفاكھEة  .Corylus avellana LواسEمھ العلمEي   Filbert او  Hazelnut یعEّد البنEدق 
  CorylaceaeالEEذي ینتمEEي إلEEى العائلEEة البندقیEEة  مEEةٍ المتسEEاقطة األوراق وأحEEد أنEEواع فاكھEEة النقEEل المھ

)Childer  ،ة أن ٠ ) ١٩٨٣EEEراق زراعEEEي العEEEدق فEEEة  البنEEEروف البیئیEEEوفر الظEEEن تEEEالرغم مEEEأخرة بEEEمت
زراعتEEھ غیEEر معروفEEة علEEى النطEEاق  منEEھ حیEEث ان وخاصEEة فEEي المنEEاطق الشEEمالیة المالئمEEة لزراعتEEھ

بEالطرق المختلفEة  الكثEاره ، لEذلك وجEب العمEل علEى بEدء الدراسEات العلمیEة) ٢٠٠٢یوسف ، (التجاري 
لسEEد حاجEEة  الجیEEدة االنتEEاج وإدخEEال األصEEناف لغEEرض تطعیمھEEا صEEولومنھEEا اإلكثEEار الجنسEEي إلنتEEاج األ

وأكEد العدیEد مEن البEاحثین بEأن لتنضEید البEذور ومعاملتھEا ٠السوق واالسEتھالك المحلEي للقطEر مEن البنEدق
وجEد ، حیEث تEأثیراً فEي النمEو الخضEري  الالحEق لشEتالت الفاكھEة المختلفEة االصEلبحامض الجبرالیEك و

Al-Fawaier )١٩٩٤ (دة أEEي لمEEبطم األطلسEEذور الEEید بEEن تنض)دد ) ٨EEي عEEادة فEEى زیEEابیع أدت إلEEأس
وأن  ، بEادرة/ورقEة ١١.٦ورقEة مقارنEة مEع معاملEة المقارنEة ١٤.٤٩والتي بلغت  الشتالت النامیة أوراق

 ١٠٠٠ و ٧٥٠ و ٥٠٠ و ٢٥٠و بتراكیEEز مختلفEEة مEEن حEEامض الجبرلیEEك صEEفر النEEوع نفسEEھ نقEEع بEEذور
حیEث   ١-لتر .ملغم ١٠٠٠ بـ معاملةالارتفاع النبات وخاصة عند  في إلى زیادة أدى ١-لتر .ملغم ١٢٥٠و

سEم  ٤.٣٨سEم مقارنEة بمعاملEة المقارنEة والتEي كEان فیھEا طEول السEاق الرئیسEي  ٦.٧٨بلغ طEول النبEات 
حEEامض الجبرلیEEك  ١-لتEEر.ملغEEم ٢٠٠ هتركیEEز فEEي محلEEول أن نقEEع بEEذور الفسEEتق) ١٩٩٥(وأشEEار الEEدباغ .

 سEم حیEث ٢السEاق الرئیسEي وقطEره علEى ارتفEاع  عة أدى إلى زیادة معنویة في طEول نمEوسا ٢٤ولمدة 
أن نقEع ) ١٩٩٩(وآخEرون  BeyhanوبEّین ٠لھEاتین الصEفتین علEى التEواليملم  ٣.٧٨ و سم ٤٣.٩٧بلغ 

قطEر السEاق ول النباتEات اأطEو زیEادة فEي إلى الحصول علEى ىأد ١-لتر .GA3 ملغم ١٠٠بذور البندق بـ 
  Affiliationو TylowskiكمEEEا وجEEEد.ملEEEم وعلEEEى التEEEوالي٧.٩ سEEEم و ٢٨.٣والتEEEي بلغEEEت  الرئیسEEEي

  أسEEEEEEEEبوعاً سEEEEEEEEبب ١٢ْم لمEEEEEEEEدة ٣درجEEEEEEEEة حEEEEEEEEرارة  فEEEEEEEEيإن تنضEEEEEEEEید بEEEEEEEEذور البنEEEEEEEEدق ) ١٩٩٩(
  

  .بحث مستل من رسالة ماجستیر للباحث الثاني
   . ٢٨/٦/٢٠٠٦وقبولھ   ٢٥/٤/٢٠٠٦تاریخ تسلم البحث 



  ٢٠٠٦) ٣(العدد ) ٣٤(المجلد  ) ISSN 1815 - 316 X( مجلة زراعة الرافدین
  

البEذور غیEر المنضEدة كمEا حصEال علEى  بالبEادرات النامیEة مEن مقارنEة زیادة معنویة فEي طEول البEادرات
حEامض  ١-لتEر.ملغEم ٥٠٠و  ٢٥٠تحسن في النمو الخضري لشتالت البندق عند معاملة بذورھا بتركیEز 

تحسEین  فEي GA3لذلك فإن الھدف من البحث ھEو دراسEة تEأثیر فتEرات التنضEید وتراكیEز الEـ . الجبرلیك 
  وزیEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEادة

 Barcelonaو  )الصEEنف المحلEEي(عمادیEEة  ثالثEEة أصEEناف مEEن البنEEدق ھEEي  لشEEتالتالنمEEو الخضEEري 
  . Kentish Cobو
  

  ھوطرائق البحث مواد
البEذور ولفتEرات مختلفEة  نضدتحیث  ٢٠٠٤-٢٠٠٣خالل األعوام  لموسم واحد نفذت التجربة

 SandyالبEذور فEي تربEة مزیجیEة رملیEة  ومن ثEم زرعEت ٢٨/٢/٢٠٠٤– ٢/١١/٢٠٠٣امتدت ما بین 
loam ونEوداء اللEي في اكیاس بالستیكیة سEوى فEي نینEتنة فEة البسEة لمحطEبیة التابعEة الخشEراق /الظلEالع

  :تضمنت التجربة دراسة تأثیر ثالثة عوامل وھي ٠
  . یوم ١٢٠و ٩٠ و ٦٠ وأشتمل التنضید على أربع فترات وھي صفر :فترات التنضید . ١
تراكیEز مEن  غمEر البEذور وبثالثEة تEم GA3 (: Gibberellic  Acid(تراكیفز حفامض الجبرلیفك . ٢

  .قبل كل موعد من تنضید البذور  ١-لتر.ملغم ٥٠٠و ٢٥٠حامض الجبرالیك وھي صفر،
كنEتش  و برسEلونة)  صEنف محلEي(تEم اسEتعمال ثالثEة أصEناف مEن البنEدق وھEي عمادیEة :  أألصناف. ٣

  . كوب 
وتEEم نقEEع البEEذور فEEي محالیEEل حEEامض .  لمدروسEEةا بEEین العوامEEل الثالثEEة تتEEداخالالكمEEا تEEم دراسEEة تEEأثیر 

 ١-لتEEر.ملغEEم ٥٠٠ و٢٥٠ و صEEفر: وحسEEب التراكیEEز المسEEتعملة فEEي الدراسEEة وھEEي ) GA3(الجبرلیEEك 
 ساعة وبعد ذلك تم خلط البEذور مEع وسEط التنضEید  داخEل أكیEاس بالسEتیكیة باسEتعمال الرمEل ٢٤ولمدة 

، ومEEن ثEEم وضEEعت البEEذور فEEي الثالجEEة  )ًرمEEل: ربEEذو(  حجمEEا ٣:  ١المغسEEول جیEEداً وبنسEEبة المعقEEم و
  الكھربائیEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEة وعلEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEى درجEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEة حEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEرارة

  ٥-٤علEى عمEق  ٢٠٠٤/أذار/ ١وتEم زراعEة البEذور فEي ) .٢٠٠٢وآخرون ،  Hartmann)  ( ١±مْ ٥(
ورویEت األكیEاس بعEد الزراعEة مباشEرة والتEي توالEت كلمEا دعEت  أكیاس بالستیكیة سEوداء اللEون سم في

اسEتخدام التصEمیم العشEوائي  تEم٠ ٢٠٠٤ ي  فEي األول مEن شEھر تشEرین الثEاني عEام الحاجة لعملیة السق
  الكامEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEل

)CRD (Complete Randomized Design )ع )  ٣×٣×٤Eررات وبواقEل  ١٠وبثالثة مكEذور لكEب
عشوائیاً كامالً ضمن المكرر الواحد ، أما نتائج التجربة فEتم تحلیEل  "توزیعا مكرر وتم توزیع المعامالت

وقورنEEت المتوسEEطات باسEEتعمال اختبEEار ) ANOVA TABLE( تھEEا حسEEب جEEدول تحلیEEل التبEEاینبیانا
 حسEEب % ٥تحEEت مسEEتوى احتمEEال  Multiple Range Test Duncan'sدنكEEن متعEEدد الحEEدود 

Curnow وHasted   
وذلك باسEتخدام شEریط القیEاس  ) سم(طول الساق الرئیسي للشتلة  :وتم قیاس الصفات التالیة  ). ٢٠٠٣(

بواسEطة القدمEEة )  ملEEم(قطEEر السEاق الرئیسEي  و سEطح تربEEة الكEیس إلEEى قمEة السEاق الرئیسEEي للشEتلة مEن
(Vernier)  تلة و سم من سطح تربة الكیس ٥على ارتفاعEو عدد التفرعات على الساق الرئیسي لكل ش 

البكEEر باسEEتخدام طریقEEة المربعEEات وفقEEاً لمEEا ذكEEره )  ٢سEEم(مسEEاحة الورقEEة و  عEEدد األوراق لكEEل شEEتلة
  . وذلك باستخدام ثالثة أوراق مكتملة النمو من كل شتلة  )١٩٩٣(

  
 النتائج والمناقشة

أن لفتEرات التنضEید تEأثیراً ) ١(یتبEین مEن النتEائج الموضEحة فEي الجEدول :  )سفم(طول الساق الرئیسي  
فتEرات  جمیEع تفوقEتمعنویاً في زیادة طول السEاق الرئیسEي لشEتالت أصEناف البنEدق المدروسEة ، حیEث 

یEوم تنضEید أعلEى معEدل  ٩٠،وقEد أعطEت المعاملEة ) بدون تنضEید(التنضید معنویاً على معاملة المقارنة 
  .سم ١٦.١٠ وبلغ سم في حین سجلت معاملة المقارنة أقل معدالً  ٣٠.٩٧لطول الساق الرئیسي 

 یعEزىقد  و.  )١٩٩٩( Affiliationو  Tylowskiو ) ١٩٩٢(تتفق ھذه النتائج مع الراوي وآخرون  
إلى أن التنضید یعمل على كسر السكون في البذور ، وإن تأثیره المتبقي ینعكس علEى نمEو الشEتالت  ذلك

وآخEرون ،  Toit(وزیEادة فEي طEول المحEاور الجنینیEة  واحجامھEا الخالیEا انقسام الالحق من خالل زیادة
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بسیسEEEك وزیEEEادة أن التنضEEEید یسEEEاعد فEEEي خفEEEض مثبطEEEات النمEEEو وخاصEEEًة حEEEامض األكمEEEا   ) ١٩٧٩
) . ٢٠٠٤، Hunerو  Hopkins(الجبرلینEEات والسEEایتوكاینینات وبالتEEالي  زیEEادة طEEول النبEEات الالحEEق 

جEزء بEالملیون حEامض  ٢٥٠و  ٥٠٠أیضEاً أن معاملEة البEذور بتركیEز )  ١( ویتضح من نتEائج الجEدول 
 (فEق ھEذه النتیجEة مEع الEدباغ مقارنEًة بمعاملEة المقارنEة وتت فEي ھEذه الصEفة الجبرلیك حققت زیادة معنویة

إلى تأثیر حامض الجبرلیك المفید فEي  ذلك یعزىقد  )  ١٩٩٩(  Affiliationو  Tylowskiو )١٩٩٥
أن حEEامض حیEEث  ) .١٩٨٤یوسEEف وآخEEرون ، ( ورتحسEEین اإلنبEEات ونمEEو البEEادرات الناتجEEة مEEن البEEذ

السEEالمیات والتEEي تعمEEل علEEى  الجبرلیEEك یعمEEل علEEى انقسEEام واسEEتطالة الخالیEEا وتوسEEیعھا ، وكEEذلك طEEول
وقد یرجع السبب أیضEاً إلEى اإلنبEات المبكEر للبEذور المعاملEة  )١٩٩٥وصفي ، (استطالة النبات  تشجیع 

بحEامض الجبرلیEEك ممEEا أدى إلEEى طEEول فتEEرة نمEEو الشEEتالت خEEالل الموسEEم مقارنEEة بالشEEتالت الناتجEEة مEEن 
واضحاً في طEول السEاق الEرئیس للشEتالت، حیEث ویتضح أیضاً أن للصنف تأثیراً . البذور غیر المعاملة 

إلEى  وھEذا قEد یرجEع تفوق الصنف برسلونة معنویاً على الصنفین عمادیة وكنتش كوب في ھEذه الصEفة ،
 Storeyو   SalacتبEEاین صEEنف البEEذور المسEEتعملة ومEEدى اسEEتجابتھا لحEEامض الجبرلیEEك ، حیEEث وجEEد 

 قEد كEذلك. تراكیEز مختلفEة مEن حEامض الجبرلیEكاختالف بذور أصناف الخوخ فEي اسEتجابتھا ل) ١٩٦٧(
یرجع السبب إلى اختالف األصEناف فEي المسEاحة الورقیEة، حیEث أعطEى الصEنف برسEلونھ أعلEى معEدل 

وھEذا قEد یEؤدي إلEى زیEادة المEواد الغذائیEة المصEنعة فEي األوراق والتEي )  ٥،  جEدولال(لمساحة الورقة  
لEEى تبEEاین اسEEتجابة أصEEناف البنEEدق المسEEتخدمة لتراكیEEز عEEالوة ع. تسEEتخدم فEEي عملیEEات النمEEو المختلفEEة

ف الصEEفات الوراثیEEة فیمEEا بEEین الخEEتأحEEامض الجبرلیEEك وعالقتEEھ بEEالمحتوى الھورمEEوني لEEذلك الصEEنف و
أصEEناف النEEوع الواحEEد والتEEي تEEؤدي إلEEى اختالفEEات مظھریEEة فEEي الشEEكل وحجEEم النمEEوات الخضEEریة لھEEذه 

  .األصناف 
أثیر التداخالت الثنائیة بین التنضید وحامض الجبرلیك والصEنف إلى ت) ١(وتشیر نتائج الجدول 

المعاملEة  ، ان التنضEید وحEامض الجبرلیEك مEدة بEین ففي حالة التEداخل في طول الساق الرئیسي للشتلة ،
طEول السEاق ل متوسEطاأعلEى  اعطEت حامض الجبرلیك ١-لتر.ملغم ٥٠٠النقع بتركیز + یوماً تنضید  ٩٠

سم ، في حین سجلت معاملEة المقارنEة أوطEأ طEول للسEاق الرئیسEي ٣٧.٠١ ذي بلغ الالرئیسي للشتالت و
أمEEا ) . ١٩٩٤( Al-FawaierوتتفEEق ھEEذه النتیجEEة مEEع  واختلفEEت معھEEا معنویEEاسEEم ١٠.١٨ تEEي بلغEEتوال

فEإن أعلEى المعEدالت فEي طEول ) ١(بین التنضید والصنف والموضحة في الجدول  التداخلبالنسبة لتأثیر 
یومEEاً ، وسEEجلت معEEامالت بEEذور  ٩٠معاملEEة بEEذور الصEEنف برسEEلونھ والمنضEEدة لمEEدة  السEEاق كEEان عنEEد

إلEEى  امEEا بالنسEEبة .لصEEنفین عمادیEEة وكنEEتش كEEوب غیEEر المنضEEدة أدنEEى معEEدالت لطEEول السEEاق الرئیسEEي ا
تبEEین أن نقEEع البEEذور بحEEامض الجبرلیEEك وبكافEEة فیالتEEأثیر المشEEترك لحEEامض الجبرلیEEك مEEع األصEEناف ، 

   ملغEم ٥٠٠إلى زیادة طول الساق الرئیس وخاصًة للصنف برسEلونة عنEد نقEع بEذوره بEـ  التراكیز أدت
GA3. لونة  ١-لترEنف برسEاملتي الصEدا معEامالت عEع المعEى جمیEم ٢٥٠+ والتي تفوقت معنویاً علEملغ 
GA3 . وب  ١-لترEم ٥٠٠+ ومعاملة الصنف كنتش كEملغ GA3 . رEع ١-لتEائج مEذه النتEق ھEف  ، تتفEیوس

أما التأثیر المشترك لتداخل التنضید مEع تراكیEز حEامض الجبرلیEك والصEنف ، فلقEد ) . ١٩٨٤(وآخرون 
یومEا  ٩٠والمنضEدة لمEدة  ١-لتEر . GA3ملغEم  ٥٠٠المنقوعEة بEـ  بینت النتائج أن بذور الصEنف برسEلونة

فEEي حEEین سEEجلت معاملEEة . سEEم ٤٢.٦٥سEEجلت أعلEEى معEEدل لطEEول السEEاق الرئیسEEي للشEEتالت والEEذي بلEEغ 
  .أوطأ معدل لطول الساق الرئیسي الثالثة المدروسة قارنة لألصنافالم
 فEي ھEذه الصEفة رجع إلى التأثیر المشترك المفید لكل مEن التنضEید حEامض الجبرلیEك والصEنفھذا قد یو

والتي ذكرت عند دراسة كل عامل على حدة والتي انعكست بصورة موجبة في زیادة معدل طول السEاق 
  ٠قالرئیسي لشتالت البند
أن لفتEرات التنضEید تEأثیراً ) ٢(یتضEح مEن النتEائج الموضEحة فEي الجEدول  ) :ملفم(قطر الساق الرئیسي 

 یEوم ٦٠و  ٩٠ و ١٢٠فتEرات التنضEید  حیEث تفوقEت معنویاً في قطر الساق الرئیسEي لشEتالت البنEدق ، 
ھEEذه  تتوافEEق ، نھEEاولكنھEEا لEEم تختلEEف معنویEEا فیمEEا بی) صEEفر یEEوم تنضEEید ( معنویEEا علEEى معاملEEة المقارنEEة 

وربمEا یعEزى تEأثیر . عند تنضEید بEذور اللEوز المEر )١٩٩٢الراوي وآخرون ( مع ما حصل علیھ النتیجة
التنضEید فEEي زیEEادة قطEEر السEاق إلEEى أن التنضEEید البEEارد الرطEEب أدى إلEى ظEEروف أفضEEل إلنبEEات الجنEEین 

ة منظمEات النمEو المشEجعة خالل فترة زمنیة قصیرة من خالل حEدوث تغییEرات كثیEرة فEي البEذور وزیEاد
ممEا یتEیح  لإلنبات وخاصة حامض الجبرلیك ، وقلة المواد المثبطة لإلنبEات وخاصEة حEامض األبسیسEك 

مجال أوسع أمام البادرة للنمو وبناء مجموع خضري أفضل من تلك البذور التي تتأخر في موعEد إنباتھEا 
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علEى اللEوز المEر  و  )١٩٩٢ (وآخEرون  خالل فترة زمنیة محددة ، وھEذا یتماشEى مEع مEا ذكEره الEراوي
Hopkins وHuner ) ٢٠٠٤( .  

   و ٢٥٠ وتبین أیضاً أن لحامض الجبرلیك تأثیراً معنویاً في ھذه الصفة حیEث تفوقEت المعEاملتین
 (وتتفEEق ھEEذه النتیجEEة مEEع الEEراوي وآخEEرون .  معنویEEاً علEEى معاملEEة المقارنEEة ١-لتEEر .GA3  ملغEEم ٥٠٠

وربما یعزى سEبب زیEادة قطEر السEاق بزیEادة تراكیEز حEامض الجبرلیEك إلEى  )١٩٩٥ (والدباغ  )١٩٩٢
التأثیر التنشیطي لحامض الجبرلیك للبذور المنقوعة أثناء اإلنبEات وتEأثیره الجیEد علEى النمEو الالحEق مEن 

، والتEEي أدت إلEEى زیEEادة )  ٥،  الجEEدول( الوراقخEEالل زیEEادة انقسEEام واسEEتطالة الخالیEEا وزیEEادة مسEEاحة ا
ج عملیEEة التمثیEEل الضEEوئي واسEEتخدامھا فEEي العملیEEات الحیویEEة المختلفEEة ومنھEEا تنشEEیط انقسEEام خالیEEا نEEوات

أن للطبیعEة الوراثیEة للصEنف تEأثیراً و ،) ١٩٧٩أبEو لبEدة ، (الكامبیوم والتي أدت إلى زیEادة قطEر السEاق 
ل قطEر السEاق مقارنEة معنویاً في قطر الساق الرئیس للشتالت، إذ تفوق الصنف برسلونة معنویاً في معEد

  .  بالصنفین عمادیة وكنتش كوب
أن جمیEEع التEEداخالت الثنائیEEة فیمEEا بEEین فتEEرات التنضEEید والنقEEع بحEEامض الجبرلیEEك   ایضEEا یتضEEح

فیمEا بEین مEدة التنضEید وحEامض  ففEي حالEة التEداخل قطEر السEاق ، توسEطواألصناف أثرت معنویEاً فEي م
حEامض  ١-لتEر.ملغEم ٥٠٠النقEع بتركیEز + یوم تنضEید  ١٢٠ملة أعلى معدالً كان عند المعا فأن الجبرلیك

ملEEم ، فEEي حEEین أن أوطEEأ المعEEدالت كانEEت فEEي معاملEEة المقارنEEة والEEذي بلEEغ  ٤.٤٧الجبرلیEEك والEEذي بلEEغ 
 ٩٠سEجلت معاملEة التنضEید لمEدة  فقEد مEع الصEنف ، اما في حالة التداخل فیما بین مEدة التنضEیذملم١.٠٧
عEدا ة أعلى معدالً في ھذه الصفة والتي تفوقEت معنویEاً علEى بقیEة المعEامالت لصنف برسلونا لبذور یوماً 

حEEامض الجبرلیEEك والصEEنف  حققEEت   یEEوم تنضEEید لEEنفس الصEEنف وفEEي حالEEة التEEداخل بEEین ١٢٠المعاملEEة 
اعلEEى المتوسEEطات فEEي ھEEذه  لبEEذور الصEEنف برسEEلونة ١-لتEEر . GA3 ملغEEم ٥٠٠معاملEEة النقEEع بتركیEEز 
 نقEع بEذور األصEناف الثالثEة بالمEاء المقطEر فقEط  عنویا على الشEتالت الناتجEة مEنالصفحة والتي تفوقت م

  ).المقارنة(
یالحظ تبEEاین فEEالتEEأثیر المشEEترك لفتEEرات التنضEEید مEEع تراكیEEز حEEامض الجبرلیEEك والصEEنف  امEEا

استجابة األصناف لفترات التنضید ولتراكیز حامض الجبرلیك ، حیث أن تنضید بEذور الصEنف برسEلونة 
أعطEت أعلEى معEدالً فEي ھEذه الصEفة والبEالغ  ١-لتEر .  GA3 ملغEم ٢٥٠یوماً والمعاملة بتركیEز  ٩٠ لمدة

ملEEم ، فEEي حEEین سEEجلت معEEامالت المقارنEEة وعنEEد جمیEEع مسEEتویات حEEامض الجبرلیEEك أدنEEى معEEدل  ٥.٧١
  . لقطر الساق 

لمدروسEEة والتEEي وترجEEع زیEEادة قطEEر السEEاق الرئیسEEي إلEEى التEEأثیر المشEEترك المفیEEد للعوامEEل ا
ربمEا تعEزى ھEذه الزیEادة  الساق الرئیسي لشتالت البنEدق و قطرانعكست بصورة موجبة في زیادة معدل 

في قطر الساق إلى زیادة مساحة الورقة للشتالت والEذي أدى إلEى زیEادة نEواتج التركیEب الضEوئي والتEي 
  ٠)١٩٧٩ة ، لبد أبو (تستخدم في عملیات النمو المختلفة وتتفق ھذه النتائج مع 

إلEى أن ھنEاك زیEادة معنویEة فEي  )٣(الجدول  الموضحة في نتائجالتشیر  ) :شتلة/ فرع (دد الت吧رعات ع
شتلة ، والتي تفوقEت معنویEاً / فرع  ٢.٠٥یوماً  ٦٠تنضید البذور لمدة  دعدد التفرعات على الشتالت عن

ویتبEین مEEن . شEتلة / فEرع  ٠.٧٥ت علEى بقیEة المعEامالت ، وسEجلت معاملEEة المقارنEة أقEل عEدداً للتفرعEEا
حققEت تفوقEاً  ١-لتEر . ملغEم ٥٠٠و  ٢٥٠نتائج الجدول نفسھ أن نقEع البEذور بحEامض الجبرلیEك وبتركیEز 

شتلة مقارنًة بمعاملة المقارنة ویتضح أن األصناف الثالثة المدروسة اختلفEت / معنویاً في عدد التفرعات 
Eتلة، حیEEل شEرع لكEEدد األفEدل عEEي معEاً فEلونة معنویEEنفین برسEى الصEEاً علEة معنویEEنف عمادیEوق الصEEث تف

وكنتش كوب ، كما تفوق الصEنف برسEلونة معنویEاً علEى الصEنف كنEتش كEوب ، وقEد یرجEع السEبب إلEى 
مEع مEا حصEل  ھEذه النتEائج ماشEىع ، وتتیEاالختالفات الوراثیة فیما بین األصEناف فEي قابلیتھEا علEى التفر

  ) . ٢٠٠٠( دريوالب )١٩٩٥(وآخرون  Mustafa علیھ 
تأثیرا معنویا فEي  لفترات التنضید والنقع بتراكیز مختلفة من حامض الجبرلیك ایضا ان ویتضح
 ملغEم ٢٥٠یوماً والمنقوعة بEـ  ٦٠حیث تفوقت الشتالت الناتجة من البذور المنضدة لمدة ھذه الصفحة ، 

GA3.رع  ٣.٠٥لغة والتي أعطت أعلى عدد للتفرعات والبا على بقیة المعامالت  ١-لترEأ / فEتلة وأوطEش
حEEامض  ١-لتEEر.ملغEEم ٢٥٠معEEدالً لھEEذه الصEEفة كEEان فEEي معاملEEة البEEذور بEEدون تنضEEید والمعاملEEة بتركیEEز 

حققEت معاملEة التنضEید  فلقEد التنضEید والصEنفوفي حالة التداخل بEین فتEرة  .شتلة / فرع  ٠.٥الجبرلیك 
شEتلة ، فEي / فEرع  ٢.٦٦ عEدد التفرعEات معEدل تأثیرا معنویEا فEي یوماً لبذور الصنف برسلونة ٦٠لمدة 

نضید بذور الصEنف كنEتش كEوب والمنضEدة  لمEدة معاملة ت عندھذه الصفة  تأثیر معنوي في حین أن أقل
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 فقEدالتEأثیر المشEترك لحEامض الجبرلیEك والصEنف، ) ٣( جEدولوتبین النتEائج الموضEحة فEي ال ٠یوما٩٠
علEEى بقیEEة  ١-لتEEر . GA3 ملغEEم ٢٥٠المنقوعEEة بEEـ  الناتجEEة مEEن البEEذور الصEEنف عمادیEEة شEEتالتتفوقEEت 

المعامالت في معدل عدد التفرعEات وسEجلت معEامالت المقارنEة أدنEى عEدد للتفرعEات لألصEناف الثالثEة 
  ٠قید الدراسة 

أما تأثیر التاخل الثالثي بEین فتEرات التنضEید وتراكیEز حEامض الجبرلیEك والصEنف والموضEحة 
 ملغEم ٢٥٠ الناتجEة مEن البEذور المنقوعEة بEـ الصEنف عمادیEة شEتالتتفوقEت  فقEد" أیضEا )٣( جدولفي ال
GA3 . تلة /فرع  ٤والبالغة عدد التفرعات یوما والتي أعطت أعلى معدل ل  ٦٠والمنضدة لمدة   ١-لترEش

ربمEا یعEزى سEبب  ٠في حین سEجلت معEامالت المقارنEة و لالصEناف الثالثEة ادنEى معEدل لھEذه الصEفحة 
بEدورھا حققEت تحسEین  والتEي  خالل عملیEة التنضEید زیادة الھورمونات النباتیة ىال التفرعاتعدد زیادة 
في النمو الالحق للشتالت عEالوًة علEى النقEع بحEامض الجبرلیEك مEع التEداخل المفیEد للتنضEید أدت  واضح

 والتEي ادت إلى زیادة النمو الخضري وزیEادة نمEو البEراعم الجانبیEة نتیجEة لزیEادة عEدد األوراق للشEتالت
زیEEادة نEEواتج عملیEEة التمثیEEل الضEEوئي التEEي تسEEتعمل فEEي العملیEEات البنائیEEة للنمEEو ومنھEEا زیEEادة عEEدد  الEEى

التفرعات وتشجیع زیادة تفEتح البEراعم األبطیEة باسEتخدام حEامض الجبرلیEك ، فضEالً عEن تبEاین اسEتجابة 
یرھEEا علEEى قابلیEEة األصEEناف الوراثیEEة لعملیEEة التنضEEید ومEEدى اسEEتجابتھا للنقEEع بحEEامض الجبرلیEEك وتأث

  ) . ٢٠٠٠(البدري   ما ذكره  األصناف على التفرع وھذا یتفق مع
بأن لفترات التنضEید المختلفEة وتراكیEز حEامض ) ٤(تظھر نتائج الجدول : ) شتلة/ ورقة (دد األوراق ع

 ٩٠و  ١٢٠فترات التنضEید  حیث تفوقت  عدد األوراق لكل شتلة معنویاً على الجبرلیك  والصنف تأثیراً 
تتفEق ھEذه . ولكنھا لم تختلف معنویEا فیمEا بینھEا  ) بدون تنضید (یوماً معنویاً على معاملة المقارنة  ٦٠و 

  . في بذور البیكان)  ١٩٨٠(وآخرون   El-Nabawyالنتائج مع ما توصل إلیھ 
  ة فEEEEEي معEEEEEدل عEEEEEدد األوراق عنEEEEEد معنویEEEEEوتبEEEEEین مEEEEEن النتEEEEEائج أیضEEEEEاً أن ھنEEEEEاك زیEEEEEادة 

  مختلفEEEEEة مEEEEEن حEEEEEامض الجبرلیEEEEEك ، وقEEEEEد حققEEEEEت معEEEEEاملتي النقEEEEEع بتركیEEEEEز  نقEEEEEع البEEEEEذور بتراكیEEEEEز
شEEEتلة علEEEى التEEEوالي تفوقEEEاً معنویEEEاً مقارنEEEة / ورقEEEة  ١٦.١٢و  ١٦.٧٣ ١-لتEEEر.GA3ملغEEEم ٢٥٠و  ٥٠٠

أمEا بالنسEبة لتEأثیر الصEنف . شتلة / ورقة  ١٢.٤٥ اعطتوالتي  ١-لتر.GA3بمعاملة المقارنة صفر ملغم
نة معنویاً على الصنفین عمادیة وكنتش كوب فEي معEدل عEدد األوراق علEى فیالحظ تفوق الصنف برسلو

  . الشتلة 
أن للتداخل بین التنضید والنقع بحامض الجبرلیك تأثیراً معنویEاً علEى عEدد األوراق  ایضا یتضح

 تتفوقE  ١-لتEر . GA3 ملغEم ٥٠٠یوماً مع النقع بتركیEز  ٦٠أن تنضید البذور لمدة  حیثلشتالت، على ا
بقیة المعامالت ، في حین سجلت معEامالت بEدون تنضEید وعنEد جمیEع  علىشتلة / ورقة  ٢١.٤٣ اً یمعنو

و  ١١.٢٢و  ٧.٠١مسEEEتویات حEEEامض الجبرلیEEEك أدنEEEى معEEEدل لعEEEدد األوراق علEEEى الشEEEتالت والبالغEEEة 
  . ورقة شتلة على التوالي  ١١.٦٢

 ٩٠لEة البEذور المنضEدة لمEدة لقد حققEت معامف أما التأثیر المشترك لفترات التنضید مع األصناف
وخاصEة علEى معEامالت المقارنEة للصEنفین تفوقEا معنویEا علEى بعEض المعEامالت  یوماً للصEنف برسEلونة

وفیمEEا یخEEص التEEداخل بEEین .عمادیEEة وكنEEتش كEEوب اللEEذین سEEجال أدنEEى معEEدل لعEEدد األوراق علEEى الشEEتلة 
تفEوق شEتالت الصEنف برسEلونة  )٤(فEي الجEدول تراكیز حEامض الجبرلیEك مEع األصEناف فتبEین النتEائج 

 معنویEEا علEEى بقیEEة المعEEامالت عEEدا معEEاملتي ١-لتEEر . GA3 ملغEEم ٥٠٠الناتجEEة مEEن البEEذور المعاملEEة بEEـ 
 . ١-لتEر .GA3ملغEم  ٥٠٠+  كنتش كوب ومعاملة الصنف ١-لتر . GA3 ملغم ٢٥٠ +لصنف عمادیة ا

تراكیEز حEامض الجبرلیEك والصEنف حیEث تأثیر التداخل بین فترات التنضید و  "ایضا كما توضح النتائج
للصEEنف   ١-لتEEر.GA3 ملغEEم ٥٠٠یومEEاً والمنقوعEEة بتركیEEز  ٦٠معاملEEة البEEذور المنضEEدة لمEEدة  سEEجلت

  . أدنى معدل لھذه الصفةمعاملة للصنف كنتش كوب  أعلى معدل لھذه الصفة بینما سجلت برسلونة
التنضEEید ومعEEامالت النقEEع زیEEادة فتEEرات مEEع ربمEEا تعEEزى زیEEادة عEEدد األوراق علEEى الشEEتالت 

تنشEEیط تكEEوین المركبEEات الحیویEEة فEEي وبحEEامض الجبرلیEEك إلEEى زیEEادة المحتEEوى الھورمEEوني فEEي البEEذور 
زیEEادة نمEEو البEEراعم األبطیEEة نتیجEEة لتقلیEEل أثEEر والجنEEین  مEEن خEEالل زیEEادة نEEواتج عملیEEة التمثیEEل الضEEوئي 

 نEEد المعاملEEة بحEEاض الجبرلیEEك  وإحEEداثالسEEیادة القمیEEة وتEEأخیر شEEیخوخة األوراق وتسEEاقطھا وخاصEEًة ع
والبEEEروتین و  RNAوالبنEEEاء الجدیEEEد مEEEن حEEEامض  DNAمEEEن حEEEامض التغیEEEرات فEEEي محتEEEوى الخلیEEEة 

التي تحدث تغیراً في تركیب الخالیا والتي تعمل علEى زیEادة طEول السEاق الرئیسEي وزیEادة  واإلنزیمات 
ھناك تبایناً في اسEتجابة األصEناف الوراثیEة  زیادة عدد األوراق على الشتلة ، ویالحظ أن ھ وعدد تفرعات
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في ھذه المؤثرات الحیویة ، مما أدى إلى تباین عدد األوراق في سیقان شتالت الصنف برسEلونة مقارنEًة 
  ) .٢٠٠١ ( Govindو  Singhو    )١٩٧٢(بالصنفین عمادیة وكنتش كوب ، ویتفق ھذا مع حنفي 

إن لفترات التنضید والصنف ) ٥(ئج المبینة في الجدول یتضح من النتا) : ورقة/٢سم(مساحة الورقة 
 ٩٠التنضید یالحظ تفوق معاملة التنضید لمدة  فتراتتأثیراً معنویاً في مساحة الورقة الواحدة ، ففي 

یوماً تنضید معنویاً على  ١٢٠معنویاً على بقیة المعامالت ، كما تفوقت معاملة  ٢سم٣١.١٢یوماً 
یوم تنضید معنویاً على معاملة المقارنة  ٦٠عالوة على تفوق معاملة  . یدوصفر یوم تنض ٦٠معاملتي 

  .٢سم١٠.٩٩والتي أعطت أقل معدالً لعدد األوراق على الشتالت 
تفEوق الصEنف برسEلونھ معنویEاً علEى  )٥(أما بالنسبة لتأثیر الصEنف فیتضEح مEن نتEائج الجEدول 

ونالحEظ .عمادیة على الصنف كنEتش كEوب الصنفین عمادیة وكنتش كوب في ھذه الصفة وتفوق الصنف
نتEائج ال معنویاً في مسEاحة الورقEة فوجEد مEن أثرتمن النتائج  أن للتداخل الثنائي بین العوامل المدروسة 

یومEEاً سEEجلت تفEEوق معنEEوي فEEي ھEEذه  ٩٠ولمEEدة   ١-لتEEر.GA3 ملغEEم ٥٠٠أن تنضEEید البEEذور المنقوعEEة بEEـ 
وكEذلك معاملEة وعند جمیع تراكیز حEامض الجبرلیEك ) تنضیدصفر یوم (الصفة مقارنة بمعاملة المقارنة 

أما عند تداخل مدة التنضید مع الصنف فتبEین  .یوما  ١٢٠ولمدة  ١-لتر ٠ GA3ملغ  ٥٠٠نقع البذور ب 
أعلEى معEدالً لمسEاحة الورقEة فEي حEین  أعطتیوماً للصنف برسلونة  ٩٠نتائج أن البذور المنضدة لمدة ال

  .للصنف كنتش كوب أدنى معدل لھذه الصفة) بدون تنضید(سجلت معاملة المقارنة 
نتEEائج أن لتEEداخل حEEامض الجبرلیEEك والصEEنف تEEأثیر معنEEوي فEEي مسEEاحة الورقEEة، حیEEث الوتبEEین 

علEEى بعEEض  تفEEوق معنEEوي ١-لتEEر.GA3 ملغEEم ٢٥٠حققEEت معاملEEة بEEذور الصEEنف برسEEلونة المنقوعEEة بEEـ 
الصنف كنEتش كEوب  أدنEى  المقارنة لبذورملة في معدل مساحة الورقة ، في حین سجلت معا المعامالت

  .معدل لھذه الصفة
تضEح  أن فیأما فیما یخص التأثیر المشترك للتداخل بEین التنضEید وحEامض الجبرلیEك والصEنف 

وصEفر ملغEم  ٢٥٠و  ٥٠٠یEوم  والمنقوعEة بتراكیEز  ٩٠لمدة المنضدة لصنف برسلونة ابذور  التمعام
GA3 ى معنویوالتي تفوقت لى التوالي ورقة ع/ ٢سم ٣٨.٦٥و ٤٥.٢٥و ٤٧.٠ أعطتوالتي   ١-ترلEا عل

لھEذه ورقEة /  ٢بقیة المعامالت في حین سجلت معاملة المقارنة للصنف كنتش كوب أوطأ معدل صفر سم
  . الصفة 

وقEEد ترجEEع زیEEادة مسEEاحة الورقEEة إلEEى زیEEادة الھورمونEEات النباتیEEة المشEEجعة للنمEEو كالجبرلینEEات 
وكسینات أثناء التنضید والتEي انعكEس تأثیرھEا فEي النمEو الالحEق فEي زیEادة مسEاحة والسایتوكاینینات واال

  .) ١٩٨٤( Wood ما ذكره وھذا یتفق مع ةورقال
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ABSTRACT 
This experimental study was conducted at the lath house of Nineva 

Horticulture station/ Mosul-Iraq . To study the effect of the stratification 
periods of 0, 60, 90 and 120 days on three cultivators of hazelnut seeds Corylus 
avellana at (5 ± 1°c). The seeds (Corylus avellana; Emadia local type, 
Barcelona and Kenttish Cob hazelnut) had been soaked in three concentrations 
of Gibberellic acid at zero, 250 and 500 mg.lit-1 . respectively. The results 
asserted that the increased stratification periods and the soaking of the seeds in 
Gibberellic acid have significant effect on  subsequently  seedling growth. The 
study also revealed that there has been a clear-cut difference as regard to the 
response of the cultivators of the hazelnuts under study and as follows: 
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Barcelona cultivator seedlings which had been grown out of the seeds  treated 
with 500 mg.lit-1 GA3 and stratified for 90 days recorded the highest average of 
plant highest and diameter as well as one single leaf area  The figures read 
successively: 42.65 cm,5.71mm, 54.20cm2/leaf . The highest average of the 
number of the leaves on the seedling was 24.45 leaves / seedling on Barcelona 
seedling cultivator which had grown out of the seeds  treated at 500 mg.lit-1 
(GA3) and stratified for 60 days. Emadia seeds cultivator treated with 250 
mg/lit-1 (GA3) and stratified for 60 days have produced the highest range of 
shoots number on the seedling amounting to 4.0 shoot/seedling. With 
significantly advantage as compared with the other treatments.  
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  المصادر
تأثیر التنضید ومنظمات النمو على إنبات بEذور خEوخ البرتEا  ٠ )١٩٧٩(أبو لبدة ، كساب حسن یونس 

سEEالة ماجسEEتیر ، كلیEEة الزراعEEة ونمEEو البEEادرات والشEEتالت المطعمEEة فEEي موسEEم نمEEو واحEEد ، ر
  .والغابات ، جامعة الموصل ، العراق 

تشجیع تكEوین الجEذور العرضEیة علEى شEتالت صEنفي الزیتEون  ٠) ٢٠٠٠(لبدري ، الھام محسن عبد ا
  .رسالة ماجستیر ، كلیة الزراعة ، جامعة بغداد ، العراق. المكثرة خضریاً ) اشرسي ، نبالي(

دار الكتب للطباعEة والنشEر، ھیئEة . المسح الھندسي والكادسترائي  ٠) ١٩٩٣(البكر ، زیاد عبدالجبار 
  .٣٦-٣٥المعاھد الفنیة ، وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي ، بغداد ، العراق، ص

تEEأثیر موعEEد الزراعEEة وحEEامض الجبرلیEEك فEEي إنبEEات بEEذور  ٠) ١٩٩٥(الEEدباغ ، صEEالح ذنEEون یEEونس 
  .١٣٧-١٢٧: ٢٧ ٠، مجلة التقني للبحوث التقنیة  Pistacia veraالفستق ونمو الشتالت 

تEEأثیر  ٠) ١٩٩٢(الEEراوي ، عEEادل خضEEر ونمیEEر نجیEEب فاضEEل وفخEEر الEEدین مصEEطفى حمEEو صEEالح 
التنضید وحامض الجبرلیك والغالف االندوكاربي على إنبات البذور ونمEو شEتالت اللEوز المEر ، 

  .٦٧-٦١): ١( ٢٤ ٠مجلة زراعة الرافدین 
الجبرلینات ، سEجل النEدوات العلمیEة ، النEدوة األولEى ، منظمEات  ٠ )١٩٧٢(عبدالعزیز  حنفي ، حنفي

منظمEEات النمEو واألزھEEار واسEتخدامھا فEEي الزراعEEة ،  ٠) ١٩٩٥(وصEEفي ، عمEاد الEEدین . النمEو
  . المكتبة األكادیمیة ، القاھرة ، جمھوریة مصر العربیة

ة بEEین النظریEEة والتطبیEEق ، دار زھEEران للنشEEر إنتEEاج الفاكھEEة النفضEEی ٠) ٢٠٠٢(یوسEف ، یوسEEف حنEEا 
  .والتوزیع ، عمان ، األردن 

تEأثیر التنضEید وحEامض  ٠) ١٩٨٤(یوسف ، یوسف حنا وجواد ذنEون یEونس وكسEاب حسEن أبEو لبEدة 
الجبرلیك والثایوریا على إنبات بذور خوخ البرتEا ، المجلEة العراقیEة للعلEوم الزراعیEة ، زانكEو ، 

٢    
)٤٢-٣١): ٣ .  
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