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لشتالتبعض صفات النموتأثیر تراكیز حامض الجبرلیك وعدد و فترات الرش في 
Quercus infectoriaبلوط العفص  olivفي المشتل

جیاد عبد العشو                                            حسن نجمان محمد
جامعھ الموصل–و الغابات الزراعةكلیھ 

الخالصة
من تشرین الثاني  بمنطقة سمیل للفترةتل قسم الغابات في كلیة الزراعة شمفي الدراسةھذه أجریت

من حامض الجبرلیك مدى تاثیر الرش بتراكیز مختلفةفةلمعر٢٠٠٥الى تشرین الثاني لعام و٢٠٠٤لعام 
ظھرت اQuercus infectoria olivصـوط العفـالت بلـتطور شتي نمو وـوفترات الرش فوعدد الرشات 

لتر من حامض الجبرلیك على باقي التراكیز االخرى واعطى اعلى  المعدالت /ملغم٤٥ج تفوق تركیز النتائ
الوزن انبیة ونسبةوعدد الجذور الجالطولي و الوزان الجاف للمجموعة الخضریة و المجموعة الجذریةللنمو 

غم ٢٥,٣وغم ٣١,٢وسم٣٤,١٧[ةالجذریةالى الوزن الجاف للمجموعالجاف للمجموعة الخضریة
اعطت اربع رشات على رشتین وثالث رشات وتفوقتاما عدد الرشات فقد]٧١٠,٠جذر جانبي و٥٨,١و
اما . ]٦٦٩,٠جذر جانبي و٣٩,١وغم ٧٧,٢وغم  ٨٨,١و سم ٣٧,١٣[على المعدالت لھذه الصفات أ

عطت اعلى المعدالت لھذه وا, رىشھر على باقي الفترات االخأالرش ثالثةةفترات الرش فقد تفوقت فتر
.على التوالي]٦٦٥,٠جذر جانبي ٣٧,١, غم٧١,٢, غم٨٣,١, سم٨٤,١٢[الصفات 

المقدمة
الشتراكھا في المتجددةو المھمةالطبیعیةمن الموارد البسیطةعلى وجھ الموجودةالغابات تعد

و تتضمن ھذه الفوائد للبشریةمتنوعةو ي تقدم منافع جمةھف, و بطرق شتى لمختلفةاالحیاةمجاالت 
و حمایتھا من التربةمناخ مالئم و تطویر غطاء و منھا تجھیز و تھیئةاإلنسانفي حیاه المختلفةالتأثیرات

من الناتجةلترسبات نات من ااوالخزاألنھرأحواضو ءالماء الصافي و تنظیم مصادر الماأنتاجو التعریة
المتساقطةللغابات المكونةأألنواعیعد البلوط من اشھر ). ١٩٦٩,Harrarو Harlow(المائیةالتعریة

المنطقةفي طبیعیةمنتشر بصورةالتي تشكل الغطاء الشجري الالمھمةاألنواعفي العالم ومن األوراق
شجارأبشكل ینتشر إذQuercus infectoriaعفص بلوط المن العراق وھو الشرقیةالشمالیةو الشمالیة

المنخفضةالحرارةو یتحمل درجات العمیقةفي الجبال و المنحدرات وھو یفضل الترب منفردةشجیرات و
م ١٢٠٠–٨٠٠ویتواجد على ارتفاع  اإلخالفیتكاثر ھذا النوع  عن طریق البذور و . القلیلةالرطوبةو 

كل السفن و الطائرات و عوارض و ھیاالزراعیةاألدواتفي صناعھ خشابھأتستعمل . فوق سطح البحر 
وتستخدم . تللحیواناوثماره  كماده علفیھ أوراقھو تستعمل الخشبیةالفحم و الرقائق وإنتاجالحدیدیةك السك

قي جمعھمن ماده التانین  عند % ٦٠العفص الذي یحتوي على أنتاجوھو مصدر مھم في الدباغةثماره في 
Chopra(واالكزیما واإلسھالوالعفص المنتج یمكن استعمالھ في معالجھ النزف ) . ١٩٨٠،العشو (الخریف 
من أكثرللضوء والتي تتطلب شتالتھ والمحبةالنمو البطیئةأألنواعبلوط العفص من ) ١٩٨٦, وآخرون

تنمویةاستعمال طرق إلىھ جغرس في ساحات التشجیر لذلك كانت ھناك حاللجاھزةتصبح أنسنتین الى 
تعمل على تحویر العملیات الفسلجیةمن نمو شتالتھ في المشتل ومنھا استعمال منظمات النمو التي لإلسراع

ا معا في التسریع من نمو الشتالت ئي اوكسید الكاربون اللذین یساھمفي النبات اذ تشترك مع الضوء وثنا
من ھذه الدراسھ للتسریع أجریتوعلیھ . )١٩٨١, Hanoverو Wood( جیده ةفسلجیةالحبحجم جید و 

تركیز وعدد فترات أفضللتحدید ألورقيحامض الجبرلیك عن طریق الرش باستعمالنمو شتالت البلوط 
.على نمو شتالت البلوط حامضالبالرش 

وطرائقھمواد البحث
أعمارھاتتراوح أشجارمن ٢٠٠٤جمعت بذور بلوط العفص في منتصف شھر تشرین الثاني لعام 

البذور عوملتوم عن مستوى سطح البحر ٩٢٠انكي التي تقع على ارتفاع مجسنھ من منطقة٥٠-٤٠بین
ثمار البلوطدودةلقتل یرقات دقیقة٤٥ولمدةمْ ٤٥ند درجة حرارةحمام مائي عبواسطةالساخن بالماء 

, العشو () Coleopteraاالجنحةدیةغمرتبة(البلوطمارو سوسھ ثLepidopteraاالجنحةحرشفیةةرتب(

.لباحث الثاني ماجستیر لالبحث مستل من رسالة 
١٩/٦/٢٠٠٨وقبولھ  ٢٤/٤/٢٠٠٨تاریخ تسلم البحث
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حرارةوخزنت في غرفة مبردة على درجةبأحكاموثم سدھا بالستیكیةأكیاسوضعت البذور في . )١٩٨٠
من البولي لونسوداء البالستیكیةأكیاسسم في ٢بعمق زرعت البذور مباشرة. شھر شباط بدایةإلى) مْ ٦(

في ظروف البیت مزیجیةسم حاویة على تربة رملیة١٥م وقطرهس٣٥ذات طول اثلین البالستیكي
باالعتماد على عدد التجربةشتالت تروثم اختی. الشتالت أنتاجتم إذ, شھر نیسان بدایةإلىالبالستیكي

المستخدمةثم تحضیر محالیل حامض الجبرلیك حسب التراكیز . لكل شتلھ األوراقزوجین من األوراق
كل أذیبتملغم من الحامض ٤٥و٣٠و١٥عن طریق اخذ٤٥و٣٠و١٥وصفر لتر/ملغمأساسوعلى 

أذابھألجل Magnetic sterileمنھا في لتر واحد من الماء المقطر وقد استخدم الخالط المغناطیسي 
رشتین و ثالث مختلفةوقد استخدمت عدد رشات . د التحضیرفي الماء المقطر بصوره جیده عنالھرمون 
تداخل تراكیز الحامض ونتیجةاشھر ثالثةشھر وشھرین و مختلفةرش فتراترشات وفيبعأررشات و 

واستخدم تصمیم معاملة عاملیة ٣٦من تكونت لدینا تجربة عاملیة مؤلفة,وعدد الرشات وفترات الرش
وحدة ١٠٨التجربةفي التجریبیةعدد الوحدات أصبحبذلك والقطاعات العشوائي الكامل بثالث قطاعات

م ١وآخربین قطاعالمسافةوكانت ) ١٩٩٠،وزكيداود(تجریبیةشتلھ لكل وحدة٢٠واستعملت تجریبیة
في الصباح الباكر ٤/ ١تمت جمیع الرشات االولیھ بتاریخ . سم٣٥الواحدفي القطاعالتجریبیةبین الوحدات 

مع رشت بالماء المقطر فقدالمقارنةشتالتأما. شتلھ/ملم١٠لتر واحد و بواقع بسعةیدویةمرشةبواسطة
الرش بین الوحدات أثناءالرش و لتفادي انتقال جزئیات المحلول عملیةأثناءعدم وجود ریاح مراعاة

أجراءجمیع الشتالت قبل أطوالسم ثبتت ٥٠× ١٢٠بأبعادفقد استخدم حاجز خشبي مستطیل التجریبیة
سقیت الشتالت خالل وحتى نھایتھا من حیث السقي والتجربةبدایةمنذ استمرت عملیات االدامھ . المعامالت 

أیلولوأبوتموزھ واحده في الیوم وخالل حزیران ووالثاني بمعدل سقیاألولو تشرین أیاراشھر نیسان و 
دنكن باختبار ألحسابیھاألوساطبین النتائج وحللت للمقارنةأخذتتشرین الثاني نھایةفي سقیتن في الیوم و

.٠٥,٠تعدد الحدود وتحت مستوى احتمال م

ثیرھما في الصفات المدروسةأمصادر التباین والتباین التقریري وت: ) ١(الجدول 

درجات مصادر التباین
الحریة

النمو
)سم(الطولي

) غم(الوزن الجاف
:للمجموعة

ج .وسبة ن
الخضریة الى

الجذریة

عدد الجذور 
الجانبیة الجذریةالخضریة

٢١٨٩,١٨١٠٠,٠٢١٨,٠٠١,٠٧٥,٠القطاعات
**٣٩٣,٠**٠١٤,٠**٩٦٢,٠**٧٧٦,٠**٣٥٩٦٥,٧٥المعامالت

**٦٦١,٢**٠٦٩,٠**١٧٥,٩**٣١٠,٧**٣٩٨٣,٦٢٦التراكیز
**٥٣٦,٠**٠١٥,٠**٧٦٧,٠**٩١٠,٠**٢٢٠٣,١٤٧تعدد الرشا

**٠٠٦,٠٣٩٢,٠**٣٦٢,٠**٥٣٦,٠**٢١٨٥,٦١فترات الرش
**٣٥١,٠**٠٦,٠**٤٧٨,٠**١٤٦,٠**٦٦٥٦,٢٢عدد الرشات×التركیز
*٢٣١,٠*٠٤,٠*٢١٣,٠*١٠١,٠**٦٩٩٤,١٢الرشفترات ×التركیز

*٠٠١,٠٢٣,٠*٢٠٢,٠*٤٧١٢,٥١٠٧,٠الرشفترات ×عددالرشات
عدد الرشات×التركیز

*٠٠١,٠٢٨٥,٠*١٩٣,٠*٠٨٣,٠**١٢٣٥٩,١٠فترات الرش×
٧٠٤٣٦,٣٠٤٤,٠٠٧١,٠٠٠٥٣,٠٠٦٩,٠الخطأ التجریبي

.على التوالي ٠.٠١و ٠٥,٠مستوى احتمال عند**و *

المناقشةالنتائج و 
معنوي عالي لكل من تراكیز حامضتأثیروجود ) ١الجدول (اإلحصائيبین جدول التحلیل -:الطولي والنم

الحامض وعدد الرشات وتراكیز تراكیز ألثنائیةالتداخالت وعدد الرشات وفترات الرش والجبرلیك
رشات و فترات عدد الاخل الثالثي بین تراكیز الحامض ولتدعالي لفترات الرش و تأثیر معنوي الحامض و

لتداخل الثنائي بین عدد معنوي لتأثیر أياإلحصائيولم یظھر التحلیل للشتلةالنمو الطولي الرش في صفة
. الصفةھذه فيات الرش الرشات و فتر

. الصفةبین تراكیز الحامض في ھذه معنویةوجود فروقات ) ٢الجدول (اختبار دنكن تظھر نتائج 
سم  وبزیادة٣٤,١٧معدل بلغ أعلى وأعطى لتر على جمیع التراكیز في تأثیره /ملغم٤٥التركیز فقد تفوق

التركیز صفر أعطاهسم الذي ٧٥,٦عدل عن اقل م% ٠٧,٦١التي تعادل وسم٥٩,١٠قدرھامعنویة
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أربعبزیادة عدد الرشات وقد تفوقت للشتلةطولي الھناك زیادة في النمو أنالجدول نفسھ ویظھر . لتر/ملغم
سم بزیادة معنویة ٣٧,١٣أعلى معدل النمو الطولي بلغ أعطتو , األخرىجمیع عدد الرشات علىرشات 
كما وتبین من . سم٣٣,٩رشتین و الذي بلغ الاقل معدل عند عن% ٢١,٣٠وتعادل سم٠٤,٤قدرھا 
فقد تفوقت فتره الرش ثالثة اشھر على باقي الفترات , بین فترات الرش معنویةوجود فروقات )٢(الجدول
% ٧٨,١٩و التي تعادل سم٥٤,٢قدرھا معنویةسم بزیادة ٨٤,١٢أعلى معدل للنمو الطولي بلغ وأعطت

فراد من ناكل على العوامل الثالثة المدروسة الحظةومن م. عند فتره الرش شھرسم٣,١٠عن اقل معدل 
فترات الرش وقد كیز وعدد الرشات ونتائج اختبار دنكن ھناك زیادة في النمو الطولي للشتالت بزیادة الترا

ودالنشـا الموجـحامض الجبرلیك  یعمل عند معاملة النبات بھ إلى تحویلأنإلىیعود السبب 

في كل على انفرادفترات الرشر التراكیز الحامض وعدد الرشات واختبار دنكن لبیان تأثی: )٢(جدولال
صفات المدروسة ال

الحامضالتراكیز
وعدد )لتر/ملغم(

الرشوفترات الرشات

النمو 
الطولي

)سم(

)غم(الجافالوزن 
:للمجموعة

ج .نسبة و
الخضریة الى 

الجذریة

عدد الجذور 
ةالجانبی الجذریةالخضریة

ب٩٤,٠جـ٦٠٤,٠جـ٠٤,٢جـ٢٢,١د٧٥,٦صفر
ب٠٥,١جـ٦٠٦,٠جـ١٨,٢جـ٣٢,١جـ١٥٣٣,٨
أ٤٧,١ب٦٦٥,٠ب٩٢,٢ب٩٥,١ب٣٠٢١,١٣
أ٥٨,١أ٧١٠,٠أ٢٥,٣أ٣١,٢أ٤٥٣٤,١٧

:عدد الرشات 
ب١٥,١ب٦٢٨,٠ب٥,٢ب٥٨,١جـ٣٣,٩رشتین

ب٢٤,١أب٦٤٢,٠ب٥٣,٢ب٦٥,١ب٥٢,١١ثالثة رشات
أ٣٩,١أ٦٦٩,٠أ٧٧,٢أ٨٨,١أ٣٧,١٣أربع رشات

:فترات الرش 
ب١٧,١أ٦٣١,٠ب٥١,٢ب٥٩,١ب٣,١٠شھر

ب٢٢,١أ٦٤٣,٠ب٥٧,٢ب٦٨,١ب٠٨,١١شھرین
أ٣٧,١أ٦٦٥,٠أ٧١,٢أ٨٣,١أ٨٤,١٢أشھرثالثة 

حسب ٠٥,٠معنویا فیما بینھا عند مستوى احتمال فتختلفي الصف العمودي الواحد النفسھا األرقام التي تحمل الحروف 
.اختبار دنكن

میلیز الذي یستغل في استطالة السالمیات ا–االلفا أنزیمق سكریات ذائبة عن طریق تحلیإلىفي خالیا الساق 
الثنائي بین لتداخللتأثیر ابین المتوسطات الحسابیة لمقارنةلتظھر نتائج اختبار دنكن .)١٩٩٠،زیدأبو (
فیما بینھا وجود فروقات معنویة ) ٣جدول ال(للشتلةالنمو الطولي راكیز الحامض و عدد الرشات في صفةت

ققا أعلى معدل لھذه محاألخرىرشات على بقیة مستویات التداخل أربعلتر و/ ملغم ٤٥التداخل تفوقحیث
اقل معدل عند التداخل عن% ١٥,٧١ي تعادل و التسم٨,١٤سم بزیادة معنویة قدرھا ٨,٢٠الصفة بلغت 

وعند . للصفة النمو الطولي للشتلة سم ٦معدل قدرة أعطىالذي من الماء المقطرلتر و رشتین/ صفر ملغم 
٤الجدول (و فترات الرش بطریقة دنكن لتداخالت بین تراكیز الحامضمقارنھ المتوسطات الحسابیة لتأثیر ا

لتر شھرین و / ملغم ٤٥و التداخل أشھرثالثة لتر و/ملغم٤٥بین التداخل عنویةمتبین عدم وجود فروقات ) 
سم ٤٢,١٩الطولي وأعلى زیادة في النماألولحیث حقق التداخل األخرىالتداخالت معنویا على بقیةاً تفوق

لذي و شھرین التر / عن التداخالت صفر ملغم % ٨١,٦٧بنسبة سم١٧,١٣مقدارھا معنویةو بزیادة 
.سم ٢٩,٦طولي اقل نمو أعطى

.الصفات المدروسةفياختبار دنكن لبیان تأثیر تداخالت تراكیز الحامض و عدد الرشات :)٣(جدول ال
الحامض تركیز 

عدد ×لتر/ملغم
الرشات

الطولي   النمو
)سم(

) غم(الوزن الجاف 
:للمجموعة

ج .نسبة و
الخضریة الى 

الجذریة

عدد الجذور 
الجانبیة الجذریةالخضریة

دھـ٩٧,٠ھـ٥٨٣,٠د١,٢د٢١,١و٦صفر رشتین
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ھـ٨١,٠ھـ٥٨٩,٠د٠٥,٢د٢,١ھـ و١٢,٧صفر ثالث رشات
ج ھـ٠٣,١ھــب٦٤٠,٠د٩٧,١د٢٦,١ھـ و١٣,٧صفر أربع رشات

د ھـ٩٨,٠ھــجـ٦٢٧,٠د٩٩,١د٢٥,١ھـ و٢٥,٧رشتین١٥
ب جـ٢٥,١ھـ٥٩٢,٠دجـ٢,٢د٣,١دھـ٧٣,٨ثالثة رشات١٥
ھـ٩٢,٠دھـ٦٠,٠جـ٣٥,٢د٤١,١ھـد٩أربع رشات١٥
ب د٢,١ھــ جـ ٦٢٩,٠ب٧١,٢جـ٧١,١د٤٨,١٠رشتین٣٠
ب٤٤,١جــ أ٦٧٩,٠ب٧٤,٢جـ٨٦,١جـ٥٧,١٢ثالث رشات٣٠
أ٧٧,١جــ أ٦٨٩,٠أ٣٣,٣ب٢٩,٢ب٥٦,١٦أربع رشات٣٠
ب٤٣,١دـ أ٦٧٢,٠أ١٩,٣ب١٤,٢جـ٦,١٣رشتین٤٥
أ ب٤٦,١أب٧٠٨,٠أ١٥,٣ب١٣,٢ب٦,١٧ثالث رشات٤٥
أ٨٤,١أ٧٥٠,٠أ٤١,٣أ٥٧,٢أ٨,٢٠أربع رشات٤٥

حسب ٠٥,٠معنویا فیما بینھا عند مستوى احتمال فال تختلفي الصف العمودي الواحدنفسھا الحروفاألرقام التي تحمل 
.اختبار دنكن

وجود ) ٥جدولال(رشات و فترات الرش فقد أظھرت نتائج اختبار دنكن عدد البین أما التداخل
األخرىفروقات معنویة بین التداخالت وقد تفوق التداخالت أربع رشات و ثالثة اشھر على التداخالت 

عن التداخل % ٨٨,٤٣التي تعادل وسم٧٤,٦بزیادة معنویة قدرھا سم٣٦,١٥أعلى معدل بلغ وأعطى
.سم ٦٢,٨اقل معدل لھذه الصفة بلغ أعطىذي رشتین و شھر و ال

نتائج اختبار دنكن تظھرأبین تراكیز الحامض وعدد الرشات وفترات الرش ةالثالثیالتداخالتأما 
لتر /ملغم٤٥فقد تفوق التداخل . لصفة ھذه افيوجود فروقات معنویة بین التداخالت في تأثیرھا ) ٦الجدول (

بزیادة سم٠٥,٢٤و أعطى أعلى معدل بلغ األخرىى باقي التداخالت و أربع رشات و ثالثة اشھر عل
لتر و رشتین و شھر و الذي / عن التداخل صفر ملغم % ١٣,٧٧سم و التي تعادل ٥٥,١٨معنویة قدرھا 

.سم لھذه الصفة ٥,٥أظھر اقل معدل بلغ 
وجود تأثیر معنوي عالي لكل ) ١الجدول(ياإلحصائبین التحلیل :الوزن الجاف للمجموعة الخضریة غم 

لتراكیز الحامض و عدد الثنائیةعدد الرشات و فترات الرش و التداخالت یك ومن تراكیز الحامض الجبرل
بینما یظھر تأثیر معنوي لكل من التداخالت الثنائیة بین تراكیز و فترات الرش و عدد الرشات و . الرشات 

و ) ٢الجدول (تظھر نتائج اختبار دنكن . ھذه الصفة فيلللعوامالثي و كذلك بین التداخالت الثفترات الرش 
لتر من الحامض في /ملغم٤٥التراكیز فقد تفوق. ھذه الصفة فيالحامض جود فروقات معنویة بین تراكیز 

غم٣١,٢أعلى معدل للوزن الجاف للشتلة بلغ وأعطى, األخرىھذه الصفة عن باقي التراكیز فيتأثیر 
الشتالت التي رشت بتركیز ھعن اقل معدل أعطت% ١٨,٤٧و التي تعادل غم ٠٩,١دة معنویة قدرھا بزیا

دور حامض الجبرلیك في تحویر العملیات إلىوقد یعود السبب . غم ٢٢,١لتر بلغ /صفر ملغم 
من الصورة غیر المحللة للبروتین و النشا و تحویلھااألنزیماتفي النبات و تشجیع نشاط بعض الفسیولوجیة 

و تتفق ھذه النتیجة مع ما الذي یعمل على زیادة النمو الخضري اسموزیا وةنشطذائبةصوره إلىألذئبھ
) . ١٩٨٤( وآخرونSinghأورد 

و جود فروقات معنویة بین عدد ھعدد الرشات فقد أوضحت نتائج اختبار دنكن الجدول نفسأما 
أعلى معدل بلغ وأعطتفقد تفوقت أربع رشات معنویا في ھذه الصفة , ھذه الصفة يالرشات في تأثیرھا ف

اقل أعطتعلى عن رشتین التي  % ٩٥,١٥والتي تعادل  غم٣,٠زیادة معنویة قدرھا حققت وغم٨٨,١
بینت الرش أما فترات) . ١٩٩٩(SinghوVrindaغم و ھذه النتیجة تتفق مع ما أورده٥٨,١معدل بلغ 

فقد . ا في ھذه الصفة فترات الرش في تأثیرھفروقات معنویة بین جودنكن الجدول نفسھ ونتائج اختبار د
بزیادة وغم٨٣,١و أعطت أعلى معدل بلغ األخرىالرش ثالثة اشھر على باقي فترات الرش تفوقت فترة

. ة غم لھذه الصف٥٩,١ن شھر التي أعطت اقل معدل بلغ ع% ١٣.١١غم و تعادل ٢٤,٠معنویة قدرھا 

الصفات المدروسةفيتراكیز الحامض و فترات الرش تأثیر تداخالت :)٤(جدول ال
الحامضتركیز

وفترات )لتر/ملغم(
الرش

الطولي النمو
)سم(

)غم(الوزن الجاف
:للمجموعة

ج .نسبة و
الخضریة الى 

الجذریة

عدد الجذور 
الجانبیة الجذریةالخضریة
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جـ د٩٩,٠جـ د٦٣١,٠ھـ٠٧,٢ھـ و٢٥,١ھـ و٧٢,٦صفر شھر
د٨١,٠د٥٧٤,٠ھـ٠٨,٢و٢,١و٢٩,٦صفر شھرین

جـ د١ب د٦٢٥,٠ھـ٩٧,١و٢٢,١و-د٢٤,٧صفر  ثالثة أشھر
جـ د٩٦,٠جـ د٦٠٦,٠ھـ٠٥,٢ھـ و٢٤,١د ھـ٢٦,٨شھر١٥
جـ١٧,١د٥٩٥,٠دھـ١٣,٢ھـ و٢٧,١و-د٧٣,٧شھرین١٥
جـ د٠١,١ب د٦١٧,٠د٣٦,٢ھـ٤٦,١د٩ثالثة أشھر١٥
جـ٢,١ب د٦٢٥,٠جـ٨١,٢د٧٥,١جـ٤,١١شھر٣٠
ب٤٦,١جــأ٦٧٦,٠ب جـ٩١,٢جـ٩٧,١جـ٥١,١٢شھرین٣٠
أ٧٦,١أ ب٦٩٢,٠ب جـ٠٦,٣ب جـ١٤,٢ب٧٢,١٥ثالثة أشھر٣٠
أب٥٥,١جــ أ٦٧٨,٠ب١٣,٣ب جـ١٣,٢ب٨١,١٤شھر٤٥
ب٤٥,١جــ أ٦٦٢,٠ب١٧,٣ب٣,٢أ٨,١٧شھرین٤٥
أ٧٣,١أ٧٢٦,٠أ٤٥,٣أ٥١,٢أ٤٢,١٩ثالثة أشھر٤٥

حسب ٠٥,٠معنویا فیما بینھا عند مستوى احتمال ففي الصف العمودي الواحد ال تختلنفسھا األرقام التي تحمل الحروف 
.اختبار دنكن

وجود ) ٣الجدول (ن أما التداخل الثنائي بین تراكیز الحامض و عدد الرشات فتبین نتائج اختبار دنك
و أربع رشات لتر / ملغم ٤٥التداخل فقد تفوق. تأثیرھا في ھذه الصفة فروقات معنویة بین التداخالت في 

بزیادة معنویة غم٥٧,٢الجاف للمجموعة الخضریة  بلغ على باقي التداخالت و أعطى  أعلى معدل للوزن
من الماء لتر و ثالث رشات/ التركیز صفر ملغم عن التداخل % ٣٠,٥٣و التي تعادل غم٣٧,١قدرھا 
.  غم ٢,١أعطى اقل معدل لھذه الصفة بلغ الذيالمقطر

تفوق ) ٤جدول ال(دنكن راختباأما تأثیر تداخالت حامض الجبرلیك و فترات الرش أظھرت نتائج 
غم و ٥١,٢ه الصفة بلغو أعطى أعلى معدل لھذ. اشھر على باقي التداخالت لتر و ثالثة /ملغم ٤٥التداخل 

مقارنھ مع اقل معدل أعطى التداخل صفر % ١٩,٥٢ما نسبتھغم و التي تعادل٣١,١قدرھا بزیادة معنویة
نتائج اختبار أوضحترشات وفترات الرش الأما تأثیر تداخالت عدد . غم ٢,١لتر و شھرین بلغ / ملغم 
أعلى أشھرفقد أعطى التداخل أربع رشات وثالثة .وجود فروقات معنویة بین التداخالت) ٥الجدول (دنكن 

٧٦,٣٠والتي عادلت غم٦٤,٠بزیادة معنویة قدرھا غم٠٨,٢بلغ معدل للوزن الجاف للمجموعة الخضریة 
.غم لھذه الصفة٤٤,١وشھر الذي أعطى اقل معدل بلغ عن التداخل رشتین% 

ار دنكن  وفترات الرش أظھرت نتائج اختبات أما التداخل الثالثي بین تراكیز الحامض وعدد الرش
لتر أربع رشات /ملغم٤٥وأعطى التداخل . وجود فروقات معنویة بین التداخالت في ھذه الصفة) ٦الجدول (

لتر وأربع رشات /ملغم٤٥غم لم یختلف معنویا عن التداخل ٩,٢وثالثة اشھر أعلى معدل لھذه الصفة بلغ 
غم ٧٨,١وقد تفوق التداخل االول بزیاد معنویة قدرھا . وثالثة اشھرملغم أربع رشات٣٠وشھرین والتدخل 

غم  ویعزى سبب ١٢,١لتر رشتین وشھر بلغ / عن اقل معدل عند التداخل صفر ملغم% ٦١.٣٧التي تعادل 
الزیادة الحاصلة في الوزن الجاف للمجموعة الخضریة إلى الزیادة التي سجلت في معدالت النمو و لكون 

للمجموعة الخضریة لھ عالقة مباشره بصفات النمو ومن البدیھي تكون الزیادة في الوزن الوزن الجاف
و Goswamiالجاف للمجموعة الخضریة انعكاسا للزیادة في صفة النمو الطولي وتتفق مع ما أورده 

) .١٩٩٣( أخرون 

المدروسةالصفاتفيدد الرشات و فترات الرش تأثیر تداخالت ع: ) ٥(الجدول 

تعدد الرشا
وفترات الرش

النمو الطولي
)سم(

)غم(الوزن الجاف
للمجموعة

ج .نسبة و
الخضریة الى 

الجذریة

عدد الجذور 
الجانبیة

الجذریةالخضریة
جـ٠٩,١أ٥٨٤,٠جـ٤٦,٢د٤٤,١ھـ٦٢,٨رشتین شھر

جـب ١٤,١أ٦٢٤,٠جـ٤٩,٢جـ د٥٧,١ھـ٤٤,٩رشتین شھرین
ب جـ٢١,١أ٦٧٥,٠جـب ٥٤,٢ب جـ٧٢,١دھـ٩٤,٩أشھر٣، رشتین

ب جـ١٧,١أ٦٤٤,٠جـ٥٢,٢جـ٦٤,١دھـ١٠شھر، رشات ٣
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ب جـ١٧,١أ٦٤٢,٠جـ٤٧,٢جـ د٦٢,١جـ د٣١,١١شھرین،رشات٣
أ ب٣٧,١أ٦٤٠,٠ب جـ٦٢,٢ب جـ٦٩,١ب٢٤,١٣شھرأ٣رشات،٣
ب جـ٢٦,١أ٦٦٤,٠ب جـ٥٧,٢ب جـ٧,١ب جـ٢٨,١٢شھر، رشات ٤
أ ب٣٦,١أ٦٦٢,٠أ ب٧٥,٢ب٨٧,١ب جـ٤٩,١٢شھرینرشات،٤
أ٥٤,١أ٦٨١,٠أ٩٧,٢أ٠٨,٢أ٣٦,١٥أشھر٣رشات،٤

حسب ٠٥,٠معنویا فیما بینھا عند مستوى احتمال ففي الصف العمودي الواحد ال تختلنفسھا األرقام التي تحمل الحروف 
.اختبار دنكن

صفات فترات الرش في الالحامض عدد الرشات وتداخالت تراكیز اختبار دنكن لبیان تأثیر: )٦(جدولال
.المدروسة

تراكیز الحامض 
وعدد )لتر/ملغم(

وفترات الرشالرشات 

النمو الطولي 
)سم(

) غم(الوزن الجاف
ج .سبةونللمجموعة

الخضریة الى 
الجذریة

عدد الجذور
الجانبیة الجذریةالخضریة

نـح٩٦,٠أ٤٨٦,٠فـي٣,٢ل١٢,١ن٥,٥صفر رشتین شھر
نـط٩٤,٠أ٦٠٦,٠فـم٠٦,٢ل٢٥,١نـم٠٣,٦صفر رشتین شھرین

نـز٠٢,١أ٦٥٨,٠فـع٩٣,١ل٢٧,١نـل٤٨,٦أشھر٣صفر رشتین،
نـط٩٥,٠أ٥٨٢,٠فـل١٣,٢ل٢٤,١نـ ط٦,٧رشات شھر٣صفر ،
ن٦٥,٠أ٥٤٠,٠فـك٢,٢ل١٩,١م ن٩,٥،شھرینرشات٣صفر،
نـل٨٣,٠أ٦٤٤,٠ف٨٣,١ل١٨,١نـج٨٨,٧اشھر٣رشات،٣،صفر
نـو٠٦,١أ٧٧٠,٠ف٧٩,١ك ل٣٨,١نـك٠٨,٧رشات، شھر٤،صفر

نـك٨٦,٠أ٥٧٥,٠فـ ن٢ل١٥,١نـل٩٥,٦رشات، شھرین٤صفر،
نـھـ١٦,١أ٥٧٤,٠فـل١٤,٢ل_ ي٤٣,١نـي٣٦,٧اشھر٣رشات،٤صفر،

نـك٨٨,٠أ٦٣٢,٠ف٨٨,١ل١٩,١م ن٦٨,٥ین شھررشت١٥
نـو١٤,١أ٥٨٢,٠فـم ٠١,٢ل١٦,١نـك٠٧,٧رشتین وشھرین١٥
نـي ٩١,٠أ٦٦٦,٠قـم ١,٢ك ل٤,١نـح٠١,٩أشھر٣،رشتین ١٥
مـھـ ٢,١أ٦١٢,٠فـك١٧,٢ك ل٣٣,١نـح ١٠,٨ثالثة رشات شھر١٥
مـجـ٣١,١أ٥٨٦,٠فـس٩٦,١ل١٥,١مـ ح ٣٣,٩ثالثة رشات شھرین١٥
مـد٢٣,١أ٥٧٨,٠سـح٤٧,٢لـ ي٤٣,١ن-ح٧٨,٨شھرأرشات ثالثةثالثة١٥
م ن٨,٠أ٥٧٣,٠فـ م١١,٢ل٢١,١طـو ١١رشات  شھر١٥،٤
نـو٠٦,١أ٦١٨,٠عـط٤١,٢لـط٤٩,١نـل ٨,٦شھرینرشات ١٥،٤
نـط٩,٠أ٦٠٨,٠مـ ح٥٣,٢لـح٥٤,١مـح ٢,٩شھرأثالثةرشات ١٥،٤
نـو٠٩,١أ٥٩٢,٠نـ ح٥,٢لـط٤٨,١لـز٨٨,٩رشتین شھر،٣٠
نـو ١٥,١أ٦٣٦,٠كـ و٦٧,٢كـز ٧,١كـو٦,١٠شھرین،رشتین ،٣٠
كـجـ٣٧,١أ٦٥٨,٠حـب٩٦,٢زـھـ٩٥,١طـو٩٨,١٠أشھر٣رشتین ،٣٠
نـو٠٥,١أ٧٠٣,٠لـز٦٣,٢طـو٨٥,١حـو٣٩,١١رشات شھر٣٠،٣
زـب٥٢,١أ٦٨٥,٠طـد٨٣,٢زـھـ٩٤,١يـو٩٥,١٠شھرینرشات، ٣٠،٣
جــأ٧٦,١أ٦٤٨,٠يـھـ٧٦,٢يـو ٨,١ھــد٣٨,١٥أشھر٣رشات،٣٠،٣
طـجـ٤٥,١أ٥٨١,٠دـأ ٣,٣حـھـ٩٢,١زـھـ٩,١٢رشات  شھر٣٠،٤
دـ أ ٧٣,١أ٧٠٨,٠ھــب٢٣,٣ھــجـ٢٩,٢ھــج٩٨,١٥رشات شھرین٣٠،٤

أ١٤,٢أ٧٧١,٠أ ب٤٦,٣أ ب٦٧,٢ب٨١,٢٠اشھر٣،رشات ٣٠،٤
يـجـ٤٢,١أ٦٢٦,٠وـب١٦,٣زـد٩٨,١زـھـ٤,١٣رشتین شھر٤٥
لـجـ٣٣,١أ٦٧٠,٠ھــب٢٥,٣وـجـ١٨,٢ھـ و٠٨,١٤رشتین وشھرین٤٥
وـب٥٥,١أ٧١٩,٠وـب١٧,٣ھـجـ٢٨,٢زـھـ٣,١٣اشھر٣،رشتین،٤٥
حـب٤٨,١أ٦٧٧,٠زـب١٣,٣وـ د١٤,٢زـھـ٩١,١٢رشات شھر٤٥،٣
مـد ٢٢,١أ٧٥٨,٠طـجـ٩,٢وـ جـ٢,٢جـب٠٨,١٩رشات شھرین٤٥،٣
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ھــأ٦٧,١أ٦٨٨,٠أ ب٤٣,٣د-ب٣٦,٢ب٩١,٢٠اشھر٣رشات،٤٥،٣
جــأ٧٥,١أ٧٣٢,٠زـب١,٣ھـجـ٢٧,٢دـب١١,١٨شھررشات،٤٥،٤
جــأ٨١,١أ٧٤٨,٠جــأ٣٨,٣جــ أ٥٣,٢ب٢٥,٢٠رشات شھرین٤٥،٤
أ ب٩٦,١أ٧٧١,٠أ٧٦,٣أ٩,٢أ٠٥,٢٤اشھر٣،رشات٤٥،٤

حسب ٠٥,٠معنویا فیما بینھا عند مستوى احتمال ففي الصف العمودي الواحد ال تختلنفسھا األرقام التي تحمل الحروف 
.اختبار دنكن

وجود تأثیر معنوي عالي لكل من تركیز ) ١الجدول(یظھر تحلیل التباین :الجذریة للمجموعةالوزن الجافة 
ثیرتأكما یظھر عدد الرشات وتراكیز الحامضالحامض وعدد الرشات وفترات الرش والتداخل الثنائي 

فترات الرش واتالرشفترات الرش والتداخل عدد وكیز الحامض اترنوي لكل من التداخالت الثنائیة مع
تظھر نتائج اختیار دنكن والجذریة للمجموعةالوزن الجاف ةوالتداخل الثالثي للعوامل الثالثة في صف

قد تفوق التركیز ف. في ھذه الصفةاثیرھأفي تكیز حامض الجبرلیك اترات معنویة بین وقوجود فر) ٢الجدول(
ویة غم وبزیادة معن٢٥,٣معدل لھذه الصفة بلغ أعلى أعطىو األخرىكیز اباقي الترلتر على /مملغ٤٥

بلغ الصفةاقل معدل لھذه أعطىالذي لتر /غمعن التركیز صفر مل%٢٣,٣٧غم والتي تعادل٢١,١قدرھا 
بین مستویات عدد ویةكن الجدول نفسھ وجود اختالفات معننار دأما عدد الرشات فتظھر نتائج اختبغم٠٤,٢

أعلى معدل من للوزن الجاف وأعطتاألخرىات معنویا على المستویات فقد اختلف أربع رش. الرشات 
مقارنھ %٧٤,٩ھما نسبتغم و التي تعادل ٢٧,٠قدرھا معنویةغم و بزیادة ٧٧,٢الجذریة بلغ للمجموعة

أما فترات . مع مستوى ثالث رشات معنویاً غم ولم یختلف٥,٢بمستوى رشتین الذي أعطى اقل معدل بلغ 
فقد تفوقت فتره الرش . بین فترات الرشمعنویةھر نتائج اختیار دنكن الجدول نفسھ وجود فروقاتالرش فتظ

غم وبزیادة ٧١,٢وأعطت أعلى معدل لھذه الصفة بلغ . األخرىعلى باقي فترات الرش معنویاً ثالثة اشھر 
بلغ الصفةل لھذه على فتره الرش شھر التي أعطت اقل معد% ٣٨,٧غم والتي تعادل ٢,٠قدرھا عنویةم

كیز الحامض وعدد الرشات وفترات الترار دنكن لكل عامل على انفراد أن ویتضح من اختی. غم ٥١,٢
أما بالنسبة ). ٢٠٠٠(Shanmugaveluأوردهما تتفق مع النتیجةوھذه الصفةالرش تأثیر كبیر في ھذه 

عدم وجود فروقات ) ٣الجدول (نكن فتبین نتائج اختبار د. كیز الحامض مع عدد الرشات اترلتداخالت
لتر /مملغ٤٥لتر ثالثة رشات والتداخل /مملغ٤٥والتدخلربع رشاتألتر /مملغ٤٥معنویة بین التداخل 

اذ بلغ أعلى معدل األخرىمعنویا على باقي التداخالت وتفوقو. لتر أربع رشات /غممل٣٠رشتین والتداخل 
% ٢,٤٢غم وبنسبة ٤٤,١بلغت معنویةغم بزیادة ٤١,٣بع رشات رلتر أ/مملغ٤٥عند التداخل الصفةلھذه 

كیز حامض اأما التداخل الثنائي تر٩٧,٠١لتر وأربع رشات بلغ /مالتداخل صفر ملغعن اقل معدل عند
لتر وثالثة اشھر /مملغ٤٥تفوق التداخل ) ٤الجدول(أظھرت نتائج اختبار دنكن . الجیرلیك وفترات الرش 

قدرھا معنویةغم وبزیادة ٤٥,٣لغ بالصفةوأعطى أعلى معدل لھذه أخرىلتداخالت اقیةبعلىمعنویة
غم ٩٧,١شھر بلغ ألتر وثالثة /مغبأقل معدل أعطھ التداخل صفر ملمقارنة% ٨,٤٢غم والتي تعادل ٤٨,١

وجود عدم ) ٥الجدول (بین فترات الرش وعدد الرشات فقد بینت نتائج اختبار دنكنةالثنائیأما التداخالت
تفوقا معنویا اواظھراشھر والتداخل أربع رشات شھرین ، قات معنوي بین التداخل أربع رشات وثالثةوفر

أما التداخالت.غم ٩٧,٢معدل بلغ ىأعلاألولالتداخل اذ أعطىالصفةفي ھذه األخرىالتداخالت على بقیة
لتر /مملغ٤٥معنویة بین كل من التداخل عدم وجود فروقات )٦جدول ال(فتظھر نتائج اختبار دنكنةالثالثی

لتر وثالثة /مملغ٤٥شھر والتداخل أوثالثةلتر وأربع رشات/مملغ٣٠وأربع رشات وثالثة اشھر والتداخل 
وشھرین رشات أربعلتر و/مملغ٤٥لتر وأربع رشات وشھر والتداخل /مملغ٣٠رشات وثالثة اشھر والتداخل 

غم ٧٦,٣بلغ الصفةأعلى معدل لھذه التداخل االولوأعطى. األخرىمعنویا مع بقیة التداخالتواختلفو
لتر وأربع رشات وشھر الذي /مصفر ملغعن التداخل% ٣٩,٥٢غم والتي تعادل ٩٧,١قدرھا معنویةبزیادة 

.غم٧٩,١أعطى اقل معدل بلغ 
من تراكیز الي لكلوجود تأثیر معنوي ع) ١جدول ال(االحصائيیظھر جدول تحلیل :الجانبیةعدد الجذور 

معنوي وتأثیركیز الحامض وعدد الرشاتاتررات الرش والتداخل الثنائي بین الحامض وعدد الرشات وفت
الحامض وفترات الرش وعدد الرشات وفترات الرش والتداخل الثالثي لكل من التداخالت التالیة تراكیز 

بین تركیز معنویةعدم وجود فروقات )٢ل الجدو(عدد الجذور تظھر نتائج اختبار دنكن في صفةمل اللعو
تفوق معنوي على كل لتر /ملغم٤٥واظھر تركیز الصفةھذه فيلتر في تأثیرھا /مملغ٣٠لتر وتركیز /مغمل٤٥

ر جانبيجذ٥٨,١بلغ الجانبیةوأعطى أعلى معدل لعدد الجذور لتر /غم لم١٥لتر و/غم لین صفر ممن التركیز
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لتر والذي أعطى اقل /عن تركیز صفر ملغم %٥,٤٠انبي والتي تعادل جذر ج٦٤,٠قدرھامعنویةوبزیاده 
أربع رشات جذر جانبي أما عدد الرشات فتظھر نتائج اختبار دنكن الجدول نفسھ تفوق ٩٤,٠معدل بلغ 

جذر جانبي وحققت زیاده ٣٩,١بلغ الصفةرشتین وأعطت أعلى معدل لھذه وعلى ثالثة رشات معنویة
عن الرشتین التي أعطت اقل معدل لعدد الجذور %٢٦,١٧جانبي والتي تعادل جذر٢٤,٠قدرھا معنویة
بین فترات معنویةتظھر نتائج اختیار دنكن وجود فروقات أما فترات الرش . جذر جانبي ١٥,١بلغ الجانبیة
ختلفاان لم تكل من فترتي الرش شھر وشھرین اللتفقد تفوقت فتره الرش ثالثة اشھر معنویا عن .الرش 

معنویةجذر جانبي وبزیاده ٣٧,١الصفةوأعطت فتره الرش ثالثة اشھر أعلى معدل لھذه اعنویا فیما بینھمم
بلغ الصفةعن فتره الرش شھر والتي حققت اقل معدل لھذه %٥٩,١٤جذر جانبي وتعادل ٢,٠بلغت 

رتبطا بتركیز فانھ مللشتلةالجانبیةتطور الجذور فيومن دراسة العوامل على حده .جذر جانبي ١٧,١
كاستجابة مباشره للرش الخضریةالمجموعةالتطور الذي نشأ في إلىوفترات الرش الحامض وعدد 

المجموعةللتطور بالمقابل لتلبیھ متطلبات الجذریةالمجموعةحث إلىأدىالذي األمربحامض الجبرلیك 
تتفق مع النتیجةوھذه ’الجانبیةلیات الجذور ؤووالذي یقع ضمن مسالمغذیةفي الماء والعناصر الخضریة

التداخالت بین لتأثیر)٣الجدول (تظھر نتائج اختبار دنكن ) ٢٠٠٢(Rajendranوkathilesanنتائج 
ملغم ٤٥ورشات أربعلتر /ملغم ٤٥بین التداخل معنویةالحامض وعدد الرشات عدم وجود فروقات تراكیز

التداخل وأعطى. األخرىعلى باقي التداخالت معنویاووقوتف. رشات أربعلتر /ملغم٣٠لتر ثالثة رشات و/
عن %٩٧,٥٥جذر جانبي وبنسبھ ٠٣,١جذرجانبي وبزیاده قدرھا ٨٤,١بلغ الصفةمعدل لھذه أعلىاألول

)٤الجدول (أما نتائج اختبار دنكن . جذر جانبي ٨١,٠لتر وشھرین بلغ /اقل معدل حققھ التداخل صفر ملغم 
ملغم ٣٠بین التداخل معنویةعدم وجود فروقات أظھرتالحامض وفترات الرش فقد للتداخالت بین تراكیز

على باقي التداخالت معنویاً وتفوقولتر شھر /ملغم ٤٥لتر وثالثة اشھر و/ملغم ٤٥وأشھرلتر وثالثة /
قدرھا معنویةبزیادةجذر جانبي ٧٦,١بلغالجانبیةلجذور معدل لأعلىاألولوأعطى التداخل األخرى

لتر وشھرین بلغ /عن اقل معدل حققھ التداخل صفر ملغم % ٩٧,٥٣جذر جانبي والتي تعادل ٩٥,٠
عدم ) ٥الجدول (أما تداخالت عدد الرشات وفترات الرش تظھر نتائج اختبار دنكن . جذر جانبي ٨١,٠

رشات ثة رشات شھرین وثالأربعوالتداخلین أشھر رشات وثالثة أربعبین التداخل معنویةوجود فروقات 
معدل بلغ أعلىاألولالتداخل وأعطىالصفةفي ھذه األخرىمعنویا على باقي التداخالت وتفوقوثالثة اشھر

عن التداخل رشتین شھر %٢٢,٢٩جذر جانبي والتي تعادل ٤٥,٠قدرھا معنویةجذر جانبي وبزیاده ٥٤,١
)٦الجدول (تظھر نتائج اختبار دنكن فالثالثیةأما التداخالت .جذر جانبي ٠٩,١اقل معدل بلغ أعطىالذي 

رشات أربعلتر /ملغم ٤٥اشھر ثالثةرشات أربعلتر /ملغم ٤٥وبین التداخالت معنویةعدم وجود فروقات 
رشات ثالثة أربعملغم ٣٠لتر ثالثة رشات ثالثة اشھر و/ملغم ٤٥رشات شھر وأربعلتر /ملغم ٤٥شھرین و
لتر /ملغم ٣٠ملغم ثالثة رشات ثالثة اشھر وتفوق التداخل ٣٠رشات شھرین وأربعلتر /ملغم ٣٠اشھر و

جذر جانبي ١٤,٢بلغ الصفةمعدل لھذه أعلىوأعطىاألخرىرشات ثالثة اشھر على باقي التداخالت أربع
لتر ثالثة رشات شھرین /على التداخل صفر ملغم % ٦,٦٩جذر جانبي وتعادل٤٩,١قدرھا معنویةبزیادة
.جذر جانبي ٦٥,٠بلغ الصفةه اقل معدل لھذأعطىالذي 

تعبیر عن حالھ النسبةھذه :الجذریةللمجموعةجاف الوزن الإلىالخضریةللمجموعةنسبھ الوزن الجاف 
المجموعة[امتصاص الماء حةومسا]الخضریةالمجموعة[عن التبخر ةولؤالمسالمساحةالتوازن بین 

ponderosa pineعند تقیم شتلي ) ١٩٦٤(Hermanوقد وجد ) ١٩٨٣واخرون، Raceg(]الجذریة
Dolgisو fireبالنسبةأعلىیما قالشتالت التي تحملأن)R/s ( في النمو اذا أعلىتثبت نسبھ تفوق

لكل من تراكیز وعدد معنوي عاليتأثیروجود )١الجدول (یبین جدول تحلیل التباین .مازرعت في الحقل 
فترات الرش على ھذه والتركیز للتداخل بین معنوي وتأثیرعدد الرشات التركیز مع بینتداخلالوالرشات
.الصفة

أعطىوقد ’كیز الحامض ابین ترمعنویةوجود فروقات )٢الجدول (تظھر نتائج اختبار دنكن 
والتي تعادل ١٠٦,٠قدرھا معنویةوبزیاده ٧١٠,٠بلغ الصفةمعدل لھذه أعلىلتر /ملغم٤٥التركیز 

وmehrotraتتفق مع النتیجةلتر وھذه /عند تركیز صفر ملغم ٦٠٤,٠عن اقل معدل الذي بلغ %٩٢,١٤
Dadwal)بین عددمعنویةول نفسھ وجود فروقات نتائج اختبار دنكن الجدفتبین الرشاتدأما عد. )١٩٦٨

وبزیادةلصفةافي ھذه ٦٦٩,٠معدل بلغ أعلىوأعطترشات معنوي أربعوتفوقت ، الصفةالرشات في ھذه 
عن الرشتین التي أعطت اقل معدل لھذه النسبة بین الوزن الجاف %١٢,٦والتي تعادل ٠٤١,٠قدرھا معنویة

.  مع ثالثة رشات ولم تختلف معنویا ٦٢٨,٠إلى الوزن الجاف للمجموعة الجذریة بلغ ةللمجموعة الخضری
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وجود فروقات ) ٣الجدول (ج اختبار دنكن تداخالت تركیز الحامض مع عدد الرشات فتظھر نتائتأثیرأما 
ربع رشات على لتر أ/ملغم٤٥فوق التداخل تركیز الحامض وقد ت.ھذه الصفة فيمعنویة بین التداخالت 

لتر /ملغم١٥ولتر أربع رشات/لتر ثالثة رشات وصفر ملغم/لتر رشتین و صفر ملغم/التداخالت صفر ملغم
وأعطى أعلى معدل لھذه لتر رشتین /ملغم٣٠لتر أربع رشات و/غممل١٥لتر ثالثة رشات و/ملغم١٥رشتین و

لتر /ل معدل بلغ عند التداخل صفر ملغمعن اق%٢٦,٢٢والتي تعادل ١٦٧,٠بزیاده قدرھا ٧٥٠,٠الصفة بلغ
) ٤الجدول (الحامض وفترات الرش تظھر نتائج اختبار دنكن بین تراكیزأما التداخالت .٥٨٣,٠رشتین 

على بقیھ لتر ثالثة أشھر /ملغم٤٥ه الصفة وقد تفوق التداخل ن التداخالت في ھذوجود فروقات معنویة بی
لتر /ملغم ٤٥لتر شھر و/ملغم٤٥لتر ثالثة اشھر و/ملغم٣٠ولتر شھرین /ملغم ٣٠التداخالت عدا التداخالت 

عن أقل % ٩٣,٢٠وتعادل ١٥٢,٠بزیاده معنویة قدرھا ٧٢٦,٠شھرین وأعطى أعلى معدل لھذه الصفة بلغ 
. ٥٧٤,٠لتر شھرین الذي بلغ /عدل الذي أعطھ التداخل صفر ملغمم

EFFECT GA3 OF CONCENTRATION OF NUMBER AND FOLIAR
PERIODS ON SOME CHARACTERS GROWTH OF THE

Quercus infectoria oliv SEEDLING IN THE NURSERY
Jyad A. Al-Ashoo                                   Hassan Nagmin

Forestry Dept. College of Agric. and Forestry , Mosul Univ. , Iraq

ABSTRACT
The present study was conducted in the forestry department Nursery college

of Agriculture summel. during the period of the end of Nov. 2004 to the end of
Nov. 2005 to study the effect of the different concentration of GA3 Number and
foliar period in growth and development of Quercus infectoria seedling. The study
revealed that the concentration 45my/L of GA3 was superiority in all concentrations
and gave highest average of the characters length growth dry weight of shoots
groups , dry weight Roots groups. Number of lateral roots and rate of shoots:
Roots dry weight ratio [ 17.34 cm. 2.31g , 3.25g , 1.58 lateral roots and 0.710]. The
four spraying was superiority on the two and three spraying and gave highest
average of characters length growth, dry weight shoots groups, dry weight roots
group , number lateral roots and rate of shoots: roots dry weight ratio [13.37cm ,
1.88g , 2.77g , 1.39 lateral root and 0.669]. Regarding foliar periods the three month
period was superiority in all the periods and gave highest average in all characters
[12.84 cm , 1.83g , 2.71g , 1.37 lateral roots and 0.665] .
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