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  أصناف من البندق البذریة لثالثة لشتالتا نمو في )GA3(التنضید وحامض الجبرلیك فترة  تأثیر
Corylus avellana L. 

  نبیل محمد أمین عبد هللا أالمام
  قسم البستنة وھندسة الحدائق

 جامعة الموصل_ بات كلیة الزراعة والغا

  عبد الرحمن علي محمد البریفكاني
  المعھد التقني بالموصل

  ھیئة التعلیم التقني
 

  الخالصة
، العʼراق / نفذت ھذه الدراسة في الظلة الخشبیة التابعة لمحطة بستنة نینوى في مدینة الموصʼل 

و  ٩٠ و ٦٠ والتنضید البارد الرطʼب  وھʼي صʼفر  من فترات أربعةلدراسة تأثیر.  ٢٠٠٤خالل موسم 
 وراكیز من حامض الجبرلیك وھي صʼفر ونقع البذور في ثالثة ت ١ ±م ٥ْیوماً في درجة حراریة  ١٢٠
ʼ̓ر.ملغʼ̓م ٥٠٠و  ٢٥٠ ʼ̓دق ل  ١-لت ʼ̓ن البن ʼ̓ة أصʼ̓ناف م ʼ̓ة  .Corylus avellana Lثالث ʼ̓دق عمادی ھʼ̓ي بن

النامیʼة لھʼذه  البذریʼة  وبرسلونة وكنتش كوب لتحسʼین وزیʼادة النمʼو الالحʼق للشʼتالت) الصنف المحلي(
تʼأثیر فترات التنضید والنقع بحʼامض الجبرلیʼك أكدت النتائج التي تم الحصول علیھا أن لزیادة .األصناف

النمʼو الالحʼق للشʼتالت ، كمʼا بینʼت النتʼائج تباینʼاً واضʼحاً فʼي اسʼتجابة أصʼناف البنʼدق معنوي في زیادة 
وخاصʼة للصʼنف برسʼلونة الʼذي  للعوامل المدروسة التي انعكست علʼى الصʼفات المدروسʼة فʼي التجربʼة

ان الصʼنف : والتʼي یمكʼن تلخʼیص نتائجھʼا بمʼا یʼأتي تش كʼوبعلʼى الصʼنفین عمادیʼة وكنʼ" تفوق معنویا
برسʼ̓لونة حقʼ̓ق زیʼ̓ادة معنویʼ̓ة فʼ̓ي معʼ̓دل المسʼ̓احة الورقیʼ̓ة و الʼ̓وزن الجʼ̓اف للمجمʼ̓وع الخضʼ̓ري وطʼ̓ول 

التي بلغʼت و ١-لتر. GA3ملغم  ٥٠٠ والمنقوعة بتركیز" یوما ٩٠الجذر الوتدي عند تنضید بذوره  لمدة 
١٠٥٠0٠ ʼ̓تلة/ ٢مسʼ̓م ٢٢0٦٠، شʼ̓تل/غʼ̓والي ٢٦0٨٥ةوشʼ̓ ʼ̓ى الت ʼ̓دق صʼ̓نف و٠سʼ̓م عل ʼ̓ذور البن إن تنضʼ̓ید ب

لʼوزن امتوسʼط  سʼببت زیʼادة معنویʼة فʼي  ١-لتʼر. GA3ملغم  ٢٥٠یوماً والمنقوعة بـ ١٢٠برسلونة  لمدة
تنضʼید بʼذور بنʼدق برسʼلونة لمʼدة  شʼتلة ، فʼي حʼین أن/مغ ٣٨0٢٠الطري للمجموع الخضري والذي بلغ

ʼ̓ا  ٩٠ ʼ̓وم ونقعھ ʼ̓ـی ʼ̓م  ٢٥٠ب ʼ̓ر. GA3ملغ ʼ̓ي  ١-لت ʼ̓ة ف ʼ̓ادة معنوی ʼ̓ت زی ʼ̓دحقق ʼ̓وزن ا لً مع الطʼ̓ري والجʼ̓اف ل
  .غم  على التوالي٢١0٢٥و   ٤٦0٥٥للمجموع الجذري لشتالتھ  والذي بلغ 

  
   المقدمة

 Corylusواسʼ̓مھ العلمʼ̓ي   Cobnutوأحیانʼ̓اً یسʼ̓مى Filbert أو  Hazelnut یعʼّ̓د البنʼ̓دق 
avellana L. اقطة األوراقʼ̓ة المتسʼ̓ن الفاكھʼ̓واع و مʼ̓م أنʼ̓د أھʼ̓ة أحʼ̓ى العائلʼ̓ي إلʼ̓ذي ینتمʼ̓ل الʼ̓ة النقʼ̓فاكھ

لʼ̓ى الʼ̓رغم مʼ̓ن تʼ̓وفر الظʼ̓روف البیئیʼ̓ة لنجʼ̓اح زراعʼ̓ة وع.)١٩٨٣ ،  Corylaceae )Childerالبندقیʼ̓ة 
البندق في العراق وخاصة في المناطق الشمالیة لكن الزالت زراعتھ غیر معروفة على النطاق التجʼاري 

ʼ̓يأن  إحʼ̓دى الطʼ̓رق المسʼ̓تعملة و) . ٢٠٠٢یوسʼ̓ف ، ( ʼ̓ات ھʼ̓ي تنضʼ̓ید م ف ʼ̓ا لإلنب ʼ̓ذور وتھیئتھ ʼ̓ة الب عامل
أخʼʼʼرون ، و Hartmann(ْم ٥-٤البʼʼʼذور  وأن درجʼʼʼة الحʼʼʼرارة المالئمʼʼʼة لتنضʼʼʼید بʼʼʼذور البنʼʼʼدق ھʼʼʼي 

العدید من الباحثین أن لتنضید البذور تأثیراً في النمو الخضري والجʼذري الالحʼق لشʼتالت  وأكد).٢٠٠٢
 أسʼابیع) ٨(أن تنضʼید بʼذور الʼبطم األطلسʼي لمʼدة ) ١٩٩٤( Al-Fawaierوجʼد حیʼث الفاكھة المختلفʼة 

سʼم مقارنʼة بمعاملʼة  ١٤0٣٥في طول الجذر الرئیسي للبʼادرات  ةمعنوی غیر ْم أدت إلى زیادة ٦-٤على 
و  ٢٥٠وان نقʼ̓ع البʼ̓ذور فʼ̓ي محلʼ̓ول حʼ̓امض الجبرلیʼ̓ك بتركیʼ̓ز صʼ̓فر و . سʼ̓م ١٢0٦٢المقارنʼ̓ة والبالغʼ̓ة 

التʼداخل بʼین  ثربینما أ . نخفاضا معنویا في طول الجذر جزء بالملیون سببت ا ١٠٠٠و  ٧٥٠و  ٥٠٠٠
وخاصʼة للبʼذور المنضʼدة لمʼدة الوزن الجاف للمجموع الخضʼري  فيالتنضید وحامض الجبرلیك معنویاً 

  ٦و  ٤و  ٢حʼامض الجبرلیʼك وان تنضʼید البʼذور لمʼدة  ١٢٥٠والمنقوعة بتركیز  مْ  ٦-٤اسابیع على  ٦
ة فʼي معʼدل الʼوزن الجʼاف لجʼذور شʼتالت الʼبطم االطلسʼي كمʼا اعطʼت اسابیع سʼببت زیʼادة معنویʼ ٨او 

ملغʼم   ٢٥0٢ملغʼم مقارنʼة بمعاملʼة المقارنʼة والبالغʼة  ٤٩0٧المعاملة نفسھا اثقʼل وزن للمجمʼوع الجʼذري 
علʼى زیʼادة فʼي النمʼو الخضʼري لشʼتالت البنʼدق عنʼد معاملʼة   Affiliationو )  Tylowskiوحصʼل .

  .  ١-لتر.GA3 ملغم ٥٠٠و  ٢٥٠بذورھا بتركیز
  

  البحث مستل من رسالة الماجستیر للباحث الثاني
  ٢٠٠٦/ ٢٥/٩وقبولھ   ٢/٥/٢٠٠٦تاریخ تسلم البحث 
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علʼ̓ى أعلʼ̓ى وزن جʼ̓اف للمجمʼ̓وع الخضʼ̓ري لشʼ̓تالت البنʼ̓دق صʼ̓نف ) ٢٠٠١(وحصʼ̓ل الʼ̓دباغ وآخʼ̓رون 
 ٧٢الجبرلیʼك ولمʼدة  حʼامض ١-لتʼر.ملغم ٤٠٠شتلة عند نقع البذور بتركیز /غم ٥0١٣برسلونة والبالغة 

أن سرعة استطالة الجذور فʼي النباتʼات الخشʼبیة تختلʼف ) ١٩٧٩( Theodoreو  Kramerوأكد .ساعة
لʼ̓ذلك فʼ̓إن الھʼ̓دف مʼ̓ن البحʼ̓ث ھʼ̓و دراسʼ̓ة تʼ̓أثیر فتʼ̓رات . بʼ̓اختالف العوامʼ̓ل الوراثیʼ̓ة  مʼ̓ن صʼ̓نف آلخʼ̓ر

  .ور المعاملة التنضید وتراكیز حامض الجبرلیك في النمو الالحق للشتالت الناتجة من البذ

  
 مواد البحث وطرائقھ

لفترات مختلفʼة امتʼدت البʼذور بتنضید  ٢٠٠٤-٢٠٠٣خالل األعوام  لموسم واحد نفذت التجربة
 ١٢٠و ٩٠ و ٦٠ ولدراسة تʼأثیرات فتʼرات التنضʼید وھʼي صʼفر  ٢٨/٢/٢٠٠٤– ٢/١١/٢٠٠٣ما بین 

قبʼل كʼل موعʼد  )GA3(برلیʼك والنقع بتراكیز مختلفة مʼن حʼامض الج٠ ١±مْ ٥وعلى درجة حرارة   یوم
ثالثʼة أصʼناف مʼن البنʼدق وھʼي  لبʼذور  .١-لتʼر.ملغʼم ٥٠٠و ٢٥٠ و صفر: وھي ساعة ٢٤تنضید ولمدة 

كما تم دراسة تأثیر التʼداخل بʼین العوامʼل . Kentish cobو  Barcelonaو )  محليالصنف ال(عمادیة 
ھایʼة فتʼرة التنضʼید تʼم إخʼراج البʼذور مʼن فʼي ن ٠فʼي النمʼو اللالحʼق لشʼتالت البنʼدق السالفة الذكر ثالثةال

/ آذار/١فʼي  سم وبواقع بذرة واحدة في كʼل كʼیس  ٥-٤على عمق  وتم زراعة البذورالكھربائیة  الثالجة
 –واسʼتخدام تربʼة مزیجیʼة  .سم ٣٥×١٥وتم استخدام االكیاس البالستیكیة السوداء اللون وبابعاد  ٢٠٠٤
م وتم تحلیل التربة فیزیائیʼا فʼي / دیسیسیمنز  ٠0٩٤ = Ecو  ٧0٢١ pH =ذات  Sandy-Loamرملیة 

طʼین و ١٣٨0٤غرین و  ٣٩٠0١و  ٤٧١0٥مختبر قسم علوم التربة والمیاه فتبین انھا تتكون من رمل    
وإجʼ̓راء كافʼ̓ة العملیʼ̓ات ) . ١٩٨٢(واخʼ̓رون  Pageمʼ̓ادة عضʼ̓ویة حسʼ̓ب  ١-كیلʼ̓و غʼ̓رام . غʼ̓رام  ٩0٤

وتʼم قیʼاس .ة متسʼاویة لجمیʼع المعʼامالت فʼي الظلʼة الخشʼبیة البستنیة من سقي ومكافحʼة األدغʼال بصʼور
الصʼ̓فات االتیʼ̓ة باسʼ̓تعمال جمیʼ̓ع الشʼ̓تالت النامیʼ̓ة فʼ̓ي التجربʼ̓ة فʼ̓ي االول مʼ̓ن شʼ̓ھر تشʼ̓رین الثʼ̓اني لعʼ̓ام 

٢٠٠٤ :  
وتʼم قیʼاس  تʼم حسʼاب عʼدد األوراق الموجʼودة علʼى كʼل شʼتلة ) :ش٨تلة/٢سم(المساحة الورقیة للشتالت 

وذلʼك باسʼتخدام ثالثʼة ) ١٩٩٣(اسʼتخدام طریقʼة المربعʼات وفقʼا لمʼا ذكʼره البكʼر ب) ٢سʼم(مساحة الورقة 
  : والحصول على المساحة الورقیة للشتالت بتطبیق القانون التالي  اوراق مكتملة النمو من كل شتلة

  متوسʼ̓ط مسʼ̓احة الورقʼ̓ة الواحʼ̓دة للشʼ̓تلة حسʼ̓ب× عʼ̓دد األوراق لكʼ̓ل شʼ̓تلة = المسʼ̓احة الورقیʼ̓ة للشʼ̓تالت 
)Saieed، ١٩٩٠.(  

تʼم قʼرط الشʼتلة مʼن منطقʼة اتصʼال السʼاق بالجʼذر  ) :غ٨م( والج٨ذري الوزن الطري للمجم٨وع الخض٨ري
 كʼل علʼى انفʼراد بكاملʼھ فʼي أكیʼاس مʼن البʼولي أثیلʼین والمجمʼوع الجʼذري  ووضع المجمʼوع الخضʼري

  .ملغم ٠0١حساسیة  وووزنت في المختبر باستخدام میزان كھربائي ذ
 والمجمʼ̓وع الجʼ̓ذري  تʼ̓م أخʼ̓ذ المجمʼ̓وع الخضʼ̓ري ) :غ٨٨م( والج٨٨ذري الخض٨٨ريال٨٨وزن الج٨٨اف للمجم٨٨وع 

درجʼة  فʼي  Ovenثم وضع في فʼرن كھربʼائي  كل على انفراد داخل كیس ورقي مثقب ھبكاملھ  ووضع
  . ملغم ٠0١حساسیة  وْم حتى ثبوت الوزن وبعد ذلك تم وزنھا بمیزان كھربائي  ذ ٧٠

  .م شریط القیاسوذلك باستخدا ) :سم(طول الجذر الوتدي 
ʼ̓م  ʼ̓ة   CRD (Complete Randomized Design(اسʼ̓تخدام التصʼ̓میم العشʼ̓وائي الكامʼ̓ل وت وبثالث

 المكʼرر ضʼمن  كʼامالً  عشʼوائیاً  "توزیعʼا  بذور لكل مكرر وتم توزیع المعامالت ١٠مكررات وبواقع 
ʼ̓ل بیاناتھʼ̓ا حسʼ̓ب جʼ̓دول تحلیʼ̓ل .الواحʼ̓د ʼ̓تم تحلی ʼ̓ة ف ʼ̓ائج التجرب ʼ̓این  أمʼ̓ا نت ) ANOVA TABLE(التب

تحʼت  Multiple Range Test Duncan'sالمتوسطات باستعمال اختبار دنكن متعدد الحدود  وقورنت
   .)٢٠٠٣( Hastedو Curnow حسب% ٥مستوى احتمال 

  
  النتائج والمناقشة

أن لفتʼ̓رات ) ١(یسʼ̓تدل مʼ̓ن النتʼ̓ائج الموضʼ̓حة فʼ̓ي الجʼ̓دول   : )شتلة/٢سم(المساحة الورقیة للشتلة 

یومʼاً  ٩٠معنویاً في زیادة معدل المساحة الورقیة للشتلة وقد أعطت معاملة التنضʼید لمʼدة  التنضید تأثیراً 
تتفʼق ھʼذه ٠شʼتلة والتʼي تفوقʼت معنویʼاً علʼى بقیʼة المعʼامالت / ٢سʼم  ٥٧٧0٨٩أعلى معدلٍ لھʼذه الصʼفة 

 ١٢للتنضʼید لمʼدة  Kakamasفʼي اسʼتجابة بʼذور الخʼوخ صʼنف ) ١٩٧٩وآخʼرون ،  Toit(النتائج مʼع 
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م ، فʼ̓ي حʼ̓ین لʼم تحقʼ̓ق معʼ̓امالت النقʼع بحʼ̓امض الجبرلیʼ̓ك أي تʼ̓أثیر º ٤0٤سʼبوعا وعلʼ̓ى درجʼ̓ة حʼرارة ا
بینما أتضح تفوق لصنف برسلونة معنویاً على الصنفین كنتش كʼوب والعمادیʼة . معنوي على ھذه الصفة

  .شتلة/ في معدل المساحة الورقیة 
یة للشʼتلة حیʼث أعطʼت الشʼتالت الناتجʼة وتبین النتائج أن ھنالك تأثیر معنوي في المساحة الورق

زیʼادة معنویʼة والʼذي بلʼغ معʼدل المسʼاحة الورقیʼة  ١-لتʼر.GA3ملغم ٥٠٠+ یوم تنضید  ٩٠من معاملة 
أمʼا التʼ̓أثیر .شʼ̓تلة/ ٢سʼم ١٢٤0٦شʼتلة فʼ̓ي حʼین سʼجلت معاملʼ̓ة المقارنʼة أوطʼأ معʼ̓دل بلʼغ / ٢سʼم ٦٣٤0٣

سʼم  ٨٩٨0٧یوم للصنف برسʼلونة  ٩٠ة التنضید المشترك بین مدة التنضید والصنف فیالحظ تفوق معامل
یʼوم للصʼنف كنʼتش كʼوب فʼي حʼین أن أقʼل  ٦٠شتلة معنویاً على بقیة المعامالت عدا معاملة التنضʼید/ ٢

أمʼا فʼ̓ي حالʼ̓ة .شʼ̓تلة / ٢سʼم  ٨٢0٣معʼدالً لھʼ̓ذه الصʼفة كانʼ̓ت عنʼد معاملʼ̓ة المقارنʼة للصʼ̓نف كنʼتش كʼ̓وب 
 ٢٥٠+فʼیالحظ  أیضʼا تفʼوق معاملʼة الصʼنف برسʼلونة التداخل بین تراكیز حʼامض الجبرلیʼك والصʼنف 

شʼ̓تلة والتʼ̓ي حققʼ̓ت تفʼوق معنʼ̓وي لھʼ̓ذه الصʼ̓فة علʼ̓ى معاملʼ̓ة المقارنʼ̓ة / ٢سʼ̓م  ٥٨٢0٥ ١-لتʼ̓ر.GA3ملغʼم
أمʼ̓ا التʼ̓أثیر المشʼ̓ترك .شʼ̓تلة/ ٢سʼ̓م  ٣٠٧0٣للصʼ̓نف كنʼ̓تش كʼ̓وب التʼ̓ي سʼ̓جلت أدنʼ̓ى معʼ̓دل لھʼ̓ذه الصʼ̓فة  

ʼʼ̓ك والصʼʼ̓نف فیظھʼʼ̓ر أ ʼʼ̓داخل التنضʼʼ̓ید وحʼʼ̓امض الجبرلی ʼʼ̓ة التنضʼʼ̓ید لمʼʼ̓دة لت  ٥٠٠+ یومʼʼ̓اً  ٩٠ن معامل
شʼتلة والتʼي تفوقʼت / ٢سʼم  ١٠٥٠0٠للصنف برسلونة حققت أعلى معدل لھذه الصʼفة  ١-لتر.GA3ملغم

معنویاعلى بقیة المعامالت أما أوطأ معدل للمساحة الورقیة للشتلة سʼجلت عنʼد معاملʼة المقارنʼة للصʼنف 
لمساحة الورقیة للشتلة إلى زیادة الھورمونات النباتیʼة وقد ترجع زیادة  ا٠شتلة / ٢كنتش كوب صفر سم 

و ) ١٩٦٩(واخʼرون  Martinالمشجعة للنمو كالجبرلینات والسایتوكاینینات واالوكسینات حسب مااكده 
 BonamyوDennis )و ) ١٩٧٧Gaith  

فضʼالً والتي انعكس تأثیرھا في النمو الالحق في زیادة المساحة الورقیة )  ١٩٩٧(  Khalilو) ١٩٨٨(
ʼ̓ق مʼ̓ع  ʼ̓ي الشʼ̓تلة الواحʼ̓دة وھʼ̓ذا یتف ʼ̓ادة عʼ̓دد األوراق ف و ) ١٩٨٠(واخʼ̓رون   El-Nabawy عʼ̓ن زی

Kilany  
كما لوحظ تباین في قابلیة الصنف الوراثیة في زیادة المساحة الورقیة ومدى استجابة الصʼنف ) .١٩٨٦(

ʼ̓ة وزیʼ̓ادة عʼ̓د د األوراق ومسʼ̓احة لعملیʼ̓ة التنضʼ̓ید والنقʼ̓ع بحʼ̓امض الجبرلیʼ̓ك فʼ̓ي زیʼ̓ادة المسʼ̓احة الورقی
  ) .٢٠٠٦(الورقة وخاصة للصنف برسلونة وھذا یتفق مع األمام و البریفكاني 

أن للتنضʼید تʼأثیراً ) ٢(تبین النتائج الموضحة في الجدول :)شتلة/غم(الوزن الطري للمجموع الخضري 
ʼاً  ١٢٠دة معنویاً في زیادة الوزن الطري للمجموع الخضري للشتالت وقد تفوقت معاملة التنضید لمʼیوم

وصʼفر  ٦٠یومʼاً معنویʼاً علʼى المعʼاملتین  ٩٠معنویاً على جمیع المعامالت ، كمʼا تفوقʼت فتʼرة التنضʼید 
ʼ̓وم التنضʼ̓ید  ʼ̓ق ھʼ̓ذه النتیجʼ̓ة مʼ̓ع . ی ʼ̓ان ) ١٩٨٠(وآخʼ̓رون  El-Nabawyتتف ʼ̓ي شʼ̓تالت البك ʼ̓راوي ف وال

وبتراكیʼ̓ز  الجبرلیʼك وتشʼ̓یر النتʼائج أیضʼ̓اً أن النقʼع بحʼ̓امض.فʼ̓ي شʼتالت اللʼ̓وز المʼر  )١٩٩٢(وآخʼرون 
ʼ̓وزن الطʼ̓ري للمجمʼ̓وع الخضʼ̓ري للشʼ̓تالت  ١-لتʼ̓ر.GA3 ملغʼ̓م ٢٥٠و٥٠٠ ʼ̓ي ال ʼ̓ة ف ʼ̓ادة معنوی سʼ̓بّبت زی

) ١٩٨٠(وآخʼʼ̓رون  El-Nabawyتتفʼʼ̓ق ھʼʼ̓ذه النتیجʼʼ̓ة مʼʼ̓ع .١ -لتʼʼ̓ر GA3صʼʼ̓فر ملغʼʼ̓م  مقارنʼʼ̓ة بمعاملʼʼ̓ة
الطʼʼري  وتؤكʼʼد النتʼʼائج أیضʼʼاً تبʼʼاین األصʼʼناف فʼʼي تأثیرھʼʼا فʼʼي الʼʼوزن) .١٩٩٢(  وآخʼʼرون والʼʼراوي 

للمجموع الخضري ، فیالحظ أن الصنف برسلونة  تفوق معنویʼاً علʼى الصʼنفین عمادیʼة وكنʼتش كʼوب ، 
التʼداخالت الثنائیʼة  اغلʼبأن .كما تفوق الصنف عمادیة معنویاً على الصنف كنتش كʼوب فʼي ھʼذه الصʼفة

ففʼي حالʼة .لشʼتالت بین العوامل المدروسة تأثیراً معنویاً فʼي زیʼادة الʼوزن الطʼري للمجمʼوع الخضʼري ل
یومʼاً  ١٢٠التنضʼید وحʼامض الجبرلیʼك فʼإن الشʼتالت الناتجʼة مʼن تنضʼید البʼذور لمʼدة فتʼرة التداخل بین 

أعلʼى معʼدل لھʼذه الصʼفة وكʼان اقʼل المعʼدالت لمعاملʼة  تأعطʼ ١-لتر.GA3ملغم ٢٥٠والمنقوعة بتركیز 
التنضید والصنف فتبʼین بʼأن معاملʼة  أما التداخل بین فترة.المقارنة وعند جمیع تراكیز حامض الجبرلیك 

یوماً للصنف برسلونة تفوقت معنویاً مقارنʼة ببقیʼة المعʼامالت فʼي حʼین سʼجلت معاملʼة  ٩٠التنضید لمدة 
ʼ̓ین حʼ̓امض الجبرلیʼ̓ك .المقارنʼ̓ة للصʼ̓نف كنʼ̓تش كʼ̓وب أدنʼ̓ى مسʼ̓توى معنʼ̓وي لھʼ̓ذه الصʼ̓فة أمʼ̓ا التʼ̓داخل ب

تفوقʼت  ١-لتʼر.GA3ملغʼم ٢٥٠و  ٥٠٠ركیʼز ن معاملة بʼذور الصʼنف برسʼلونة والمنقوعʼة بتفاوالصنف 
 ١-لتʼ̓ر.GA3 ملغʼ̓م ٢٥٠+ یʼ̓وم  ١٢٠سʼ̓جلت البʼ̓ذور المنضʼّ̓دة لمʼ̓دة قʼ̓د و.معنویʼ̓اً علʼ̓ى بقیʼ̓ة المعʼ̓امالت

معنویاً في ھذه الصفة مقارنة ببقیة المعامالت وسجلت معاملʼة المقارنʼة للصʼنف  "اللصنف برسلونة تفوق
إن الʼ̓وزن الطʼ̓ري للمجمʼ̓وع  ٠لخضʼ̓ري للشʼ̓تالتكنʼ̓تش كʼ̓وب أدنʼ̓ى معʼ̓دالت الʼ̓وزن الطʼ̓ري للمجمʼ̓وع ا

 لتنضʼید وحʼامض الجبرلیʼكوالذي یتاثر بشكل كبیر بمعʼامالت  ا في النبات نمو الخضري ھو محصلة ال
.   
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تشیر النتائج إلى أن معاملة بذور البندق بالعوامʼل المدروسʼة قʼد :)غم(الوزن الجاف للمجموع الخضري 
 )٣(الحظ مʼ̓ن نتʼ̓ائج الجʼ̓دول یللمجمʼ̓وع الخضʼ̓ري للشʼ̓تالت ، فʼ̓أّثʼ̓رت معنویʼ̓اً فʼ̓ي زیʼ̓ادة الʼ̓وزن الجʼ̓اف 

فتʼرة معنویا كما تفوقت . صفر یوم  و ٦٠ فترتيیوماً على  ٩٠و  ١٢٠التنضید  التفوق المعنوي لفترتي
تتفʼق ھʼذه النتʼائج مʼع . یومʼاً علʼى معاملʼة المقارنʼةً  فʼي الʼوزن الجʼاف للمجمʼوع الخضʼري ٦٠التنضید 

Toit  رونʼʼ̓١٩٧٩(وآخ( د و نʼʼ̓ر و محمʼʼ̓اص)وع . ) ١٩٨٧ʼʼ̓اف للمجمʼʼ̓وزن الجʼʼ̓ ʼʼ̓ادة ال وقʼʼ̓د تعʼʼ̓زى زی
وخاصʼ̓ة  الخضʼ̓ري مʼ̓ن خʼ̓الل تʼ̓أثیر عملیʼ̓ة التنضʼ̓ید علʼ̓ى تكʼ̓وین الھورمونʼ̓ات النباتیʼ̓ة المشʼ̓جعة للنمʼ̓و

التي أدت إلى زیادة سرعة نمʼو الجنʼین وسʼرعة اإلنبʼات وأطʼوال النباتʼات  الجبرلینات والسایتوكاینینات 
) ١(والمسʼ̓احة الورقیʼ̓ة للشʼ̓تلة الجʼ̓دول ) ٢٠٠٦االمʼ̓ام والبریفكʼ̓اني ، (وراق فضʼ̓الً عʼ̓ن زیʼ̓ادة عʼ̓دد األ

إلى زیادة النمو الخضري وبالتالي زیادة الʼوزن الجʼاف للمجمʼوع الخضʼري وھʼذا یتفʼق مʼع  والتي ادت 
)Toit١٩٧٩ (وAl-Fawaier )ین ) . ١٩٩٤ʼ̓ا تبʼ̓ائجالكمʼ̓وي  نتʼ̓أثیر معنʼ̓ك تʼ̓امض الجبرلیʼ̓ع بحʼ̓أن للنق

مقارنʼة  ١-لتʼر.GA3 ملغʼم ٢٥٠و  ٥٠٠لصفة ، حیث تفوقت معاملتي نقع البذور بتركیʼز في زیادة ھذه ا
  Al-Fawaierتتفʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼ̓ق ھʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼ̓ذه النتʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼ̓ائج مʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼ̓ع .بمعاملʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼ̓ة المقارنʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼʼ̓ة 

وقʼد یعʼزى زیʼادة .فʼي شʼتالت البنʼدق برسʼلونة  )٢٠٠١(والدباغ وآخʼرون  في البطم االطلسي )١٩٩٤(
لبʼذور بتراكیʼز حʼامض الجبرلیʼك والتʼي شʼجعت الوزن الجاف للمجموع الخضري من خالل تأثیر نقʼع ا

، وبالتʼالي ) ١ الجʼدول(على زیادة طʼول السʼاق وعʼدد األفʼرع وعʼدد األوراق وزیʼادة المسʼاحة الورقیʼة 
ʼ̓ذي انعكʼʼس  ʼ̓ادة النمʼʼو الخضʼ̓ري لشʼʼتالت البنʼʼدق وال ʼ̓وزن الجʼʼاف للمجمʼʼوع كزی محصʼ̓لة فʼʼي زیʼʼادة ال

ویسʼتدل مʼن النتʼائج تبʼاین أصʼناف البنʼدق ).٢٠٠١(دباغ وآخʼرون الʼالخضري ، وھذا یتفق مع ما ذكره 
فʼ̓ي ھʼ̓ذه الصʼ̓فة حیʼ̓ث یالحʼ̓ظ تفʼ̓وق الصʼ̓نف برسʼ̓لونة معنویʼ̓اً علʼ̓ى الصʼ̓نفین عمادیʼ̓ة وكنʼ̓تش كʼ̓وب فʼ̓ي 

 ٠الوزن الجاف للمجموع الخضري عالوة على تفوق الصنف عمادیة معنویاً على الصنف كنʼتش كʼوب 
إلʼى اختالفʼات فʼي ولتبʼاین الصʼفات الوراثیʼة  األصناف وذلك باختالفلوزن الجاف ا وقد یعزى اختالف

نمʼ̓و وحجʼ̓م المجمʼ̓وع الخضʼ̓ري والʼ̓ذي یʼ̓نعكس علʼ̓ى قʼ̓وة النمʼ̓و وبالتʼ̓الي علʼ̓ى الʼ̓وزن الجʼ̓اف للمجمʼ̓وع 
أن تʼ̓داخل  الحظ مʼ̓نیوفʼ̓ي حالʼة التʼ̓داخل الثنʼ̓ائي بʼین العوامʼ̓ل المدروسʼ̓ة علʼى ھʼ̓ذه الصʼ̓فة ف٠ʼالخضʼري

ʼید التنضید مع تراكیز النقع بحامض الجبرلیك حققت معʼز  ١٢٠املتي التنضʼة بتركیʼوم والمنقوعʼ٢٥٠ی 
المعʼامالت فʼي حʼین سʼجلت معاملʼة  معظʼمعلʼى التʼوالي تفʼوق معنʼوي مقارنʼة ب ١-لتر.GA3ملغم ٥٠٠و

ویالحʼظ أن لتʼداخل التنضʼید مʼع الصʼنف تʼأثیراً معنویʼاً فʼي ھʼذه .المقارنة أوطʼأ معʼدل للصʼفة المدروسʼة
 یʼوم علʼى التʼوالي للصʼنف برسʼلونة تفوقʼاً معنویʼاً علʼى١٢٠و  ٩٠الصفة ، حیث حققت معاملتا التنضید 

ʼ̓ة بقیʼ̓ة المعʼ̓امالت  ʼ̓ة المقارنʼ̓ة یʼ̓وم تنضʼ̓ید للصʼ̓نف عمادیʼ̓ة  ١٢٠باسʼ̓تثناء معامل فʼ̓ي حʼ̓ین سʼ̓جلت معامل
أمʼا تʼداخل حʼامض الجبرلیʼك .لألصناف الثالثة المدروسة أدنى معدل للوزن الجʼاف للمجمʼوع الخضʼري

ق المعنʼ̓وي لبʼ̓ذور الصʼ̓نف برسʼ̓لونة عنʼ̓د جمیʼ̓ع تراكیʼ̓ز حʼ̓امض التفʼ̓ومʼ̓ع الصʼ̓نف فʼ̓یالحظ مʼ̓ن النتʼ̓ائج 
ʼ̓أثیر التʼ̓داخل بʼ̓ین التنضʼ̓ید وتراكیʼ̓ز .فʼ̓ي ھʼ̓ذه الصʼ̓فة المدروسʼ̓ة  الجبرلیʼ̓ك علʼ̓ى بقیʼ̓ة المعʼ̓امالت  أمʼ̓ا ت

 ٩٠نتʼائج تفʼوق معاملʼة تنضʼید بʼذور الصʼنف برسʼلونة لمʼدة الحامض الجبرلیك والصنف فلقد أوضحت 
المعʼ̓امالت ونالحʼ̓ظ تسʼ̓جیل أوطʼ̓أ  معظʼ̓ممعنویʼ̓اً علʼ̓ى  ١-لتʼ̓ر.GA3 مملغʼ̓ ٥٠٠یومʼ̓اً والمنقوعʼ̓ة بتركیʼ̓ز 

عʼالوة علʼى . معدل لھذه الصفة لمعاملة المقارنة لألصناف الثالثة وخاصة صنف كنتش كوب والعمادیʼة
أن الوزن الجاف للمجموع الخضري ھو المحصʼلة الناتجʼة مʼن حجʼم المجمʼوع الخضʼري للشʼتالت ومʼا 

 El-Nabawy(یؤثر بدوره على الوزن الجاف للمجموع الخضʼري  یؤثر على حجم المجموع الخضري
  ). ١٩٨٠وآخرون، 

أن لفتʼ̓رات التنضʼ̓ید تʼ̓أثیراً ) ٤(یسʼ̓تدل مʼ̓ن النتʼ̓ائج الموضʼ̓حة فʼ̓ي الجʼ̓دول :  )س٨٨م(ط٨٨ول الج٨٨ذر الوت٨٨دي 
معنویاً علʼى معاملʼة  التنضید  جمیع  فتراتمعنویاً في طول الجذر الوتدي لشتالت البندق ، حیث تفوقت 

نتʼائج أیضʼاً بأنʼھ ال توجʼد تʼأثیرات معنویʼة الوتبین ).١٩٨٦،  Kilany(قارنة ، وتتفق ھذه النتائج مع الم
 (وآخʼرون  Jarvisلتراكیز حامض الجبرلیك  على معʼدل طʼول الجʼذر الوتʼدي ، تتفʼق ھʼذه النتیجʼة مʼع 

ʼ̓ة المستأصʼ̓لة مʼ̓ن ا )١٩٧٨ ʼ̓ى خفʼ̓ض نمʼ̓و الجʼ̓ذور للألجن ʼ̓ك أدى ال ʼ̓د ان حʼ̓اض الجبرلی ʼ̓ذي أك ʼ̓ذور ال لب
الحظ أن ھناك تبایناً فʼي طʼول یبینما ) ١٩٩٤( Al-Fawaierوالـ   Kent Cobsالساكنة للبندق صنف 

ʼ̓اً علʼ̓ى الصʼ̓نفین  الجʼ̓ذر بʼ̓ین األصʼ̓ناف المسʼ̓تخدمة ، حیʼ̓ث تفʼ̓وق طʼ̓ول الجʼ̓ذر للصʼ̓نف برسʼ̓لونة معنوی
ر التʼداخالت أمʼا تʼأثی.معʼدل طʼول الجʼذر الʼذین لʼم یختلفʼا معنویʼا فیمʼا بینھمʼا فʼي٠عمادیة وكنتش كʼوب 

التنضʼید وحʼامض الجبرلیʼك فʼي طʼول  فتʼرة حظ تأثیر التداخل بʼینفقد لوالثنائیة على معدل طول الجذر 
 ١-لتʼر.GA3ملغʼم ٢٥٠یومʼاً والمنقوعʼة بتركیʼز  ١٢٠الجذر حیث تفوقʼت معاملʼة البʼذور المنضʼّدة لمʼدة 
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تنضʼید بʼذور الصʼنف برسʼلونة أن فʼالتنضʼید مʼع الصʼنف  فتʼرة أما تʼداخل ٠معنویاً على معاملة المقارنة
 بینمʼا نجʼد مʼن النتʼائج.كنتش كʼوب أدنʼى معʼدل لطʼول الجʼذرالصنف  ي حین سجلف حققت تفوق معنوي

أن تداخل حامض الجبرلیك مع الصنف سʼببت زیʼادة معنویʼة عنʼد نقʼع بʼذور الصʼنف برسʼلونة بʼـ  "أیضا
ید وحʼامض فتʼرات التنضʼبʼین  تʼأثیر التʼداخل الثالثʼي مʼاا.معʼدل طʼول الجʼذرفʼي  ١-لتر.GA3ملغم ٢٥٠

یومʼاً والمنقوعʼة بتركیʼز  ٩٠نتʼائج تفʼوق معاملʼة تنضʼید البʼذور لمʼدة الالجبرلیك والصنف فلقد أوضحت 
٥٠٠ ʼ̓م ملغGA3.رʼ̓نف   ١-لتʼ̓دق لصʼ̓ى البنʼ̓اً علʼ̓لونة معنویʼ̓ض البرسʼ̓فةبعʼ̓ذه الصʼ̓ي ھʼ̓امالت فʼ̓ا .معʼ̓ربم

ʼدي إلʼذر الوتʼول الجʼادة طʼنف یعزى التأثیر اإلیجابي في إحداث زیʼید والصʼةى التنضʼو ل نتیجʼادة النمʼزی
وھذا یعكس النواتج الجیّدة من عملیʼة التركیʼب الضʼوئي ) ١الجدول (الخضري والمساحة الورقیة للشتلة 

زیادة نمو الجذر الوتدي، والتأثیر الواضح للصنف والذي یعتمد على اخʼتالف التركیʼب الʼوراثي بʼین في 
و  Kramerوھʼ̓ذا یتفʼ̓ق مʼ̓ع  نمʼ̓و طʼ̓ول الجʼ̓ذر الوتʼ̓دي لمعʼ̓د األصʼ̓ناف المدروسʼ̓ة وانعكʼ̓اس ذلʼ̓ك علʼ̓ى

Theodore )اختالف ) ١٩٧٩ʼʼف بʼʼبیة تختلʼʼات الخشʼʼي النباتʼʼذور فʼʼتطالة الجʼʼرعة أسʼʼد ان سʼʼذي أكʼʼال
في تبʼاین طʼول الجʼذور لشʼتالت سʼبعة أصʼناف مʼن ) ٢٠٠٢(والعوامل الوراثیة ومع األسحاقي االنواع 
  ٠الزیتون 

تفʼوق فتʼرة التنضʼید ) ٥(یتضح من النتائج الموضحة في الجʼدول : ) غم(الوزن الطري للمجموع الجذري 
یومʼ̓اً  معنویʼ̓اً علʼ̓ى  ٩٠یومʼ̓اً معنویʼ̓اً علʼ̓ى بقیʼ̓ة الفتʼ̓رات ، كمʼ̓ا تفوقʼ̓ت معاملʼ̓ة تنضʼ̓ید البʼ̓ذور لمʼ̓دة  ١٢٠

ویالحʼظ أیضʼاً التفʼ̓وق . و صʼفر یʼوم تنضʼید فʼ̓ي معʼدل الʼوزن الطʼري للمجمʼ̓وع الجʼذري  ٦٠المعʼاملتین 
ʼ̓ذور ال ʼ̓وي للب ʼ̓زي المعن ʼ̓م ٥٠٠و ٢٥٠منقوعʼ̓ة بتركی ʼ̓ر.GA3 ملغ ʼ̓ذه  ١-لت ʼ̓ي ھ ʼ̓ة ف ʼ̓ة المقارن ʼ̓ى معامل عل

باإلضʼ̓افة إلʼ̓ى التفʼ̓وق المعنʼ̓وي للصʼ̓نف برسʼ̓لونة مقارنʼً̓ة بالصʼ̓نفین عمادیʼ̓ة وكنʼ̓تش كʼ̓وب وتفʼ̓وق .الصʼ̓فة
أمʼا تʼأثیر التʼداخل الثنʼائي بʼین العوامʼل المدروسʼة فʼي .الصنف عمادیʼة معنویʼاً علʼى الصʼنف كنʼتش كʼوب

 ١٢٠لطري للمجموع الجذري فقد لوحظ تفوق معنوي لھذه الصʼفة عنʼد تنضʼید البʼذور لمʼدة معدل الوزن ا
في حین سجلت معاملة المقارنة أوطʼأ معʼدل لھʼذه الصʼفة  ١-لتر.GA3ملغم  ٢٥٠یوماً والمنقوعة بتركیز 

وق یومʼاً حقʼق أعلʼى تفʼ ٩٠أما تداخل التنضید مع الصنف فیالحظ أن تنضید بذور الصنف برسلونة لمʼدة .
یوم للصنف برسلونة ، في حʼین لʼوحظ  ١٢٠معنوي مقارنًة ببقیة المعامالت باستثناء معاملة التنضید لمدة 

وتبین ایضʼا ان تʼأثیر التʼداخل بʼین ٠أوطأ معدل لھذه الصفة كان عند معاملة المقارنة للصنف كنتش كوب 
 GA3ملغʼم  ٢٥٠بتركیʼز حامض الجبرلیك مع الصنف تفوق معاملة  بذور الصʼنف برسʼلونة والمنقوعʼة 

لʼنفس الصʼنف ولھʼذه  ١-لتʼر  GA3٠ ملغʼم ٥٠٠علʼى بقیʼة المعʼامالت عʼدا معاملʼة النقʼع بتركیʼز  ١-لتر.
أما تأثیر التداخل الثالثي  بین العوامل المدروسة في معدل الوزن الطري للمجموع الجذري فتبʼین .الصفة 

  ١-لتʼ̓ر.GA3ملغʼ̓م٢٥٠والمنقوعʼ̓ة بتركیʼ̓ز  یومʼ̓اً  ٩٠مʼ̓ن النتʼ̓ائج أن تنضʼ̓ید بʼ̓ذور الصʼ̓نف برسʼ̓لونة لمʼ̓دة 
غʼم  ، فʼي حʼین سʼجلت معاملʼة المقارنʼة للصʼنف  ٤٦0٥٥علʼى أغلʼب المعʼامالت والبالغʼة " تفوقت معنویا

أمʼ̓ا تʼ̓أثیر ): غʼ̓م(الʼ̓وزن الجʼ̓اف للمجمʼ̓وع الجʼ̓ذري . غʼ̓م ٦0٢٥عمادیʼ̓ة أدنʼ̓ى معʼ̓دل لھʼ̓ذه الصʼ̓فة والبالغʼ̓ة 
وزن الجاف للمجموع الجذري فیتبین من النتائج ایضʼا تʼأثیر التداخل الثنائي للعوامل المدروسة في معدل ال

یومʼاً للبʼذور المنقوعʼة فʼي  ٩٠التداخل بین التنضید وحامض الجبرلیك ، فلقد تفوقت معاملة التنضʼید لمʼدة 
معنویاً وخاصًة على معاملة المقارنة وعندجمیع تراكیʼز حʼامض الجبرلیʼك فضʼالً  ١-لتر.GA3ملغم ٢٥٠

أمʼا تʼأثیر التʼداخل بʼین .في ھذه الصفة   ١-لتر.GA3صفر ملغم+ یوم تنضید  ٦٠ملة عن تفوقھا على معا
یومʼاً للصʼنف برسʼلونة حققʼت تفʼوق معنʼوي  ٩٠التنضید والصنف فتبʼین النتʼائج أن معاملʼة التنضʼید لمʼدة 

ویسʼتدل مʼن  النتʼائج أن تʼداخل حʼامض .وخاصًة على معاملة المقارنʼة  لألصʼناف الثالثʼة فʼي ھʼذه الصʼفة
 ٥٠٠و  ٢٥٠لجبرلیʼʼʼʼ̓ك والصʼʼʼʼ̓نف ادى  الʼʼʼʼ̓ى تفʼʼʼʼ̓وق بʼʼʼʼ̓ذور الصʼʼʼʼ̓نف برسʼʼʼʼ̓لونة والمنقوعʼʼʼʼ̓ة بتركیʼʼʼʼ̓ز ا

أمʼا تʼداخل فتʼرات التنضʼید . على التوالي معنویاً على أغلب المعامالت فʼي ھʼذه الصʼفة  ١-لتر.GA3ملغم
 ٢٥٠یومʼاً والمعاملʼة بتركیʼز  ٩٠وحامض الجبرلیك والصنف فلقد بینʼت النتʼائج أن معاملʼة التنضʼید لمʼدة 

للصنف برسلونة تفوقًت معنویاً على جمیع المعامالت عʼدا معʼاملتي بʼذور برسʼلونة فʼي  ١-لتر.GA3ملغم
في حین سجلت معاملة المقارنة للصنف كنتش كʼوب أدنʼى معʼدالً لھʼذه  ١-لتر . GA3و صفر ملغم  ٥٠٠

یراً معنویʼاً فʼي زیʼادة ویالحظ من خالل ما ورد من نتائج أن للتداخالت بین العوامل المدروسة تʼأث.الصفة 
وطʼ̓ول ) ٤الجʼ̓دول (الʼ̓وزن الجʼ̓اف للمجمʼ̓وع الجʼ̓ذري ، وربمʼ̓ا یرجʼ̓ع السʼ̓بب إلʼ̓ى زیʼ̓ادة طʼ̓ول الجʼ̓ذور 

والتʼ̓ي بʼ̓دورھا قʼ̓د تعمʼ̓ل علʼ̓ى زیʼ̓ادة نʼ̓واتج ) ١(تفرعاتھʼ̓ا ، نتیجʼ̓ة لزیʼ̓ادة المسʼ̓احة الورقیʼ̓ة للشʼ̓تلة جʼ̓دول 
الجʼذور ، فضʼالً عʼن دور حʼامض  عملیة التمثیل الضʼوئي والتʼي قʼد یسʼتخدم جʼزء منھʼا فʼي نمʼو وتطʼور
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الجبرلیʼ̓ك فʼ̓ي النمʼ̓و الخضʼ̓ري واالخʼ̓تالف الʼ̓وراثي فیمʼ̓ا بʼ̓ین األصʼ̓ناف مʼ̓ن حیʼ̓ث طʼ̓ول وسʼ̓مك وأعʼ̓داد 
  .الجذور للجھاز الجذري والذي انعكس في زیادة الوزن الطري والجاف للمجموع الجذري
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ABSTRACT 
This study was conducted at the lath house of Nineva Horticulture 

station/ Mosul-Iraq throughout 2004 seasons. The aim was to study the effect 
of the stratification periods of 0, 60, 90 and 120 days at (5 ± 1°c)  on three 
cultivators of hazelnut seeds Corylus avellana,  ُ◌◌ُEmadia local type, Barcelona 
and Kenttish cob hazelnut which had been soaked in three concentrations of 
Gibberellic acid at zero, 250 and 500 mg.lit-1 respectively, to improve and 
increase the average of subsequently  seedlings growth. The seeds had been 
planted at the beginning of March 2004.The results asserted that the increased 
stratification periods and the soaking of the seeds in Gibberellic acid have 
significant effect on their  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: Barcelona seeds 
was soaked in 500 mg.lit-1  GA3 and stratified for 90 days had recorded the 
hightest average of seedling leaf area , dry vegetative weight and the average of 
the main root lentgh , 1050.0  cm2/seedling ,22.60 gram / seedling and 26.85 
cm., respectively .Barcelona seeds stratified for 120 days and soaked in to 250 
mg.lit-1 (GA3) had given the highest of mean vegetative fresh weight of 38.20 
gm/seedling.The highest average of the fresh vegetative weight and the dry 
weight of roots, 46.55 gm. and 21.25 gm. respectively had been of Barcelona 
cultivator grown out of the seeds which stratified at 90 days and soaked at 250 
mg.lit-1 (GA3). 

  

  لمصادرا

دار الكتʼ̓ب للطباعʼ̓ة والنشʼ̓ر، ھیئʼ̓ة . المسʼ̓ح الھندسʼ̓ي والكادسʼ̓ترائي  .)١٩٩٣(البكʼ̓ر ، زیʼ̓اد عبʼ̓دالجبار 
  .٣٦-٣٥المعاھد الفنیة ، وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي ، بغداد ، العراق، ص

ت بʼذور الفسʼتق تأثیر موعد الزراعة وحامض الجبرلیʼك فʼي إنبʼا .)١٩٩٥(الدباغ ، صالح ذنون یونس 
  .١٣٧-١٢٧: ٢٧، مجلة التقني للبحوث التقنیة ،   Pistacia veraونمو الشتالت 

تأثیر فترة نقع البذور بالمʼاء  .)٢٠٠١(لدباغ ، صالح ذنون یونس وغانم یونس قاسم وحازم أحمد قاسم ا
 .Corylus avellana L) برسʼلونة(وحامض الجبرلیك على إنبات ونمو شتالت البندق صʼنف 

CV. Barcelona  ، ٥٥-٤٤: ٩٥، مجلة التقني ، البحوث التقنیة.  
تʼأثیر التنضʼید  .)١٩٩٢(الراوي ، عادل خضر ونمیر نجیب فاضل وفخʼر الʼدین مصʼطفى حمʼو صʼالح 

وحʼ̓امض الجبرلیʼ̓ك والغʼ̓الف االنʼ̓دوكاربي علʼ̓ى إنبʼ̓ات البʼ̓ذور ونمʼ̓و شʼ̓تالت اللʼ̓وز المʼ̓ر ، مجلʼ̓ة 
  .٦٧-٦١): ١( ٢٤زراعة الرافدین ، 
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تʼ̓اثیر القʼ̓رط والتنضʼ̓ید وحʼ̓امض الجبرلیʼ̓ك فʼ̓ي انبʼ̓ات البʼ̓ذور ونمʼ̓و ) . ١٩٩٤(اوي ، عʼ̓ادل خضʼ̓ر الʼ̓ر
ʼ̓ون شʼ̓ماللي ʼ̓ادرات الصʼ̓ل الزیت ʼ̓دد العشʼ̓رون ، البحʼʼوث . الب ʼ̓ة الع ʼ̓ة التقنʼʼي ، البحʼ̓وث التقنی مجل

  . ٣٠٦-٢٩٧: الزراعیة ص 
  صتاف من الزیتʼون النمو والتباین المظھري لشتالت سبعة أ) . ٢٠٠٢(االسحاقي ، جاسم محمد خلف 

 Olea europaea بیةʼ̓ة الخشʼ̓ رسʼ̓الة ماجسʼ̓تیر ، كلیʼ̓ة الزراعʼ̓ة ، جامعʼ̓ة . الناتجʼ̓ة تحʼ̓ت المظل
  .تكریت 

تʼاثیر التنضʼید وحʼامض الجبرلیʼك فʼي ) . ٢٠٠٦(االمام ، نبیل محمد أمین و عبدالرحمن علي محمد البریفكʼاني 
 ٣٤.  مجلʼة زراعʼة الرافʼدین .Corylus avellana L  .النمʼو الخضʼري لثالثʼة أصʼناف مʼن البنʼدق  

)٤٩ – ٣٧): ٣.  
تʼأثیر التنضʼید وحʼامض الجبرلیʼك علʼى إنبʼات بʼذور ) ١٩٨٧(ناصر ، فیصل رشید وعبʼدالرحیم سʼلطان محمʼد 

  .٦٣-٥٥:)٤( ٥:المجلة العراقیة للعلوم الزراعیة ، زانكو. ونمو البادرات ) Nemaguard(الخوخ  
اكھة النفضیة بین النظریة والتطبیق ، دار زھران للنشر والتوزیع ، إنتاج الف) ٢٠٠٢(یوسف ، یوسف حنا 

  .عمان ، األردن 
Al-Fawaier, K. M. F. (1994). Effect of stratification, Gibberellic acid (GA3) and 

promalin on the germination of Pistacia atlantica Desf. seeds. M. Sc. Thesis, 
Faculty of Graduate studies, University of Jordan. 

Bonamy, P. A. and F. G. Dennis, Jr. (1977). Abscisic acid levels in seeds of peach. II. 
Effect of stratification temperature. J. Amer. Soc. Hort. Sci. 102 (1): 26-28. 

Childers, N. F. (1983). Modern Fruit Science. Horticultural Publications, 3906 NW 31 
Place, Gainevesville, Florida 32606. 

Curnow. R. M. R. N.  and A. M. Hasted (2003). Statistical methods in  agriculture 
and experimental biology Champan Hall, CRC, A  CRC press  Co., Washington, 
DC. 

El-Nabawy, M. Abo Rawash, I. Desoky, A. El-Hamady and F. Khalil (1980). Effect 
of stratification and GA3 on the germination of pecan seeds and subsequent 
seedling growth. Annals  Agric. Sci. Fac. Agric. Ain Shamas Univ. Cairo, 
Egypt. 25 (1 & 2): 323-338.  

Gaith, M. H. (1988). Abscisic acid level in bitter almond seeds Prunus amygdalus as 
influenced by stratification. Thesis of M. Sc. Thesis Faculty of Agriculture, 
University of Jordan.  

Hartmann, H. T.; D. E. Kester, F. T. Davies and Jr, R. L. Geneve (2002). Plant 
Propagation Principles and Practices. 7th edition Prentice Hall,  

Jarvis, B. C.; D. A. Wilson, M. W. Fowler and M.W.AU'S Affiliation (1978). Growth 
of isolated embryonic axes from dormant seeds of hazel (Corylus avellana L.) J. 
of New Phytologist, 80 (1): 117-123Upper Saddle    River, New Jersey 07458. 

Khalil, R. Y. (1997). Chang in abscisic acid level by cold stratification and influence 
of certain plant bioregulators and cold stratification on seed germination of 
Amygdalus arabica Oliv. M. Sc. Thesis of Faculty of Graduate Studies, 
University Jordan. 

Kilany, Omaima A. (1986). Studies of germination of peach seeds. 1-Effect of seed 
coat, cold stratification and growth regulators. Annals of Agric. Sc. Moshtohor, 
24 (4): 2174-2179. 

Kramer, P. J. and T. Theodor (1979). Physiology of Woody Plants. Academic press. 
New York. USA. 

Martin, G. C., M. Iona R. Mason, and Harold I. Forde (1969). Changes in endogenous 
growth substances in the embryo of Juglans regia L. during stratification. J. 
Amer. Soc. Hort. Sci. 94: 13-17. 

Page, A. L.; R. H. Miller and O. R. Keeney (1982), Methods of Soil Analysis. Parts. 
Amer. Soc. Agron. Inc. Publisher, Madison, Wiscusin, USA. 



 ٢٠٠٦) ٤(العدد ) ٣٤(المجلد   (ISSN 1815-316X) مجلة زراعة الرافدین
   

Saieed, N. T. (1990).Studies of variation in primary production growth and 
morphology in relation to the selective improvement of broad leaved trees 
species. Ph.D. Thesis. National Univ. Ireland.  

Toit, H. D., G. Jacobs and D. K. Strydom (1979). Role of the various seed parts in 
peach seed dormancy and initial seedling growth. J. Amer. Soc. Hort. Sci. 
104(4): 490-492. 

Tylowski, T. and T. AU' S Affiliation (1999). Generative propagation of European 
hazel. Arboretum Krinickie, 44: 87-96.  


