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  تأثیر نسب الضوء وتراكیز حامض الجبرلیك ومواعید رشھا في نمو شتالت الصنوبر الحلبي
 Pinus  halepensis Mill  

  ھیثم عبد الجبار قاسم                              مظفر عمر عبد هللا                    
  جامعة الموصل/ كلیة الزراعة والغابات 

 
  الخالصة

كلیzة الزراعzة والغابzات فzي موقzع جامعzة الموصzل / مشتل قسم الغابات  نفذت ھذه الدراسة في
لغzرض معرفzة تzأثیر نسzب  ٢٠٠٧للمدة مzن بدایzة شzھر شzباط حتzى نھایzة شzھر كzانون االول مzن عzام 

الربیع والخریف فzي بعzض صzفات النمzو  يیز حامض الجبرلیك ومواعید رشھا فالضوء المختلفة وتراك
نسzبة النجzاة ، : حیzث درسzت الصzفات التالیzة  .  Pinus  halepensis Millلشتالت الصنوبر الحلبzي 

وكzان ملخzص  الzرئیسالجzذر  وقطzر طzول وعzدد االفzرع للشzتلة الواحzدة و الzرئیسالساق  وقطر  طول
  : النتائج كاآلتي 

أدت الzى % ٢٥ثیراً واضحاً في الصفات المدروسzة وان نسzبة الضzوء أان لنسب الضوء المستعملة ت -١
  .جمیع الصفات المدروسة ادة معنویة في معدالت زی

لتzzر الzzى زیzzادة / ملغzzم  ٦٠أدى رش حzzامض الجبرلیzzك علzzى المجمzzوع الخضzzري وخاصzzة بتركیzzز  -٢
  .معنویة في الصفات المدروسة 

٣- zدفعتین االولzي ىإن رش حامض الجبرلیك بzة فzع والثانیzي الربیzفات  فzادة الصzى زیzف ادى الzالخری
  .زیادة معنویة 

إن أفضzzل التzzداخل الثالثzzي الzzذي سzzبب زیzzادة معنویzzة فzzي الصzzفات ھzzو عنzzد رش حzzامض الجبرلیzzك  -٤
  % .٢٥لتر وبدفعتین في الربیع والخریف عند نسبة الضوء / ملغم  ٦٠بتركیز 

  

  المقدمة
بأھمیة كبیرة في العالم من الناحیة االقتصادیة فھي تنمو في  Coniferalesتمتاز رتبة المخروطیات 

الفقیرة ولھا القابلیة على التكیف مع ظروف البیئة القاسیة وتنتج اخشاباً جیدة لمختلف االغراض  الترب
 Pinaceaeولھذا نجد االھتمام البالغ بھا في الغابات الطبیعیة ، ومن اكبر عوائلھا عائلة الصنوبریات 

 Pinusس الصنوبر أنواع ، ومن اھم اجناسھا واكبرھا جن ٢١٠والتي تضم تسعة اجناس تشمل بحدود 
L.  نوعاً ، ومن انواع ھذا الجنس الصنوبر الحلبي  ٩٠الذي یحتوي على اكثر منPinus  

halepensis Mill  ) ، یوجد ھذا النوع طبیعیاً في منطقة البحر االبیض المتوسط  ) .٢٠٠٤عبد هللا
الجزائر  الیة خاصة فيفي اسبانیا وفرنسا وایطالیا ویوغسالفیا والیونان وافریقیا الشم ایضا ونجده

یستعمل ھذا النوع  .ط فإنھ یوجد في فلسطین ولبنان وسوریا واالردن سوتونس وفي منطقة الشرق االو
في مجاالت عدیدة إذ یستعمل في إعادة بناء الغابات نظراً لمقاومتھ الجفاف والبرودة والترب الفقیرة 

حركة الرمال في مناطق الكثبان الرملیة فھو یستعمل في تشجیر المناطق الجرداء وفي التقلیل من 
یستعمل خشبھ في استعماالت عدیدة في اعمدة الھاتف كما . ومصدات الریاح وتشجیر جوانب الطرق 

إذ تعطي الشجرة ) الصمغ(نتاج الراتنج التجارة وفي صناعة العجینة الورقیة وإل والكھرباء وفي
  ). ١٩٩٦وآخرون ،  نحال( كغم من الراتنج  ٥,٣ – ٢الواحدة ما یعادل 

یعد الضوء من اھم العوامل التي تحدد نمو النباتzات التzي تسzتفید منzھ فzي عملیzة التركیzب الضzوئي فھzو 
كمzzا یzzؤثر فzzي وضzzع البالسzzتیدات  یعمzzل علzzى بنzzاء الكلوروفیzzل واالوكسzzینات والمzzواد الكاربوھیدراتیzzة

zور وفzـالخضراء وعددھا وفي فتح وغلق الثغzتحـي عمzكل لیة النzوش zب االوراق ، كzـوتركیzھھ یُ ـما انzنب 
، فضzzالً عzzن تzzأثیره فzzي النمzzو الطzzولي  ناالعضzzاء النباتیzzة فتسzzتجیب لzzھ باالنتحzzاء او انحzzراف السzzیقا

  ) .١٩٨٨عبد هللا ، (والقطري لشتالت الغابات 
لحzzامض الجبرلیzzك تzzأثیرات مختلفzzة فzzي النباتzzات منھzzا زیzzادة نسzzبة إنبzzات البzzذور وكسzzر طzzور    

عم ویعمل على استطالة كبیرة لخالیا الساق الحساسة أي الموجودة في منطقة االسzتطالة كمzا ابرسكون ال
كzردوش ( ویكzون تzأثیره كبیzر فzي سzرعة انقسzام الخالیzا فzي الكzامبیوم  Mitosesینشط انقسام الخالیzا 

یzzل ھzzدم الكلوروف ءكمzzا یzzؤدي الzzى تzzأخیر الشzzیخوخة فzzي االوراق ویسzzاعد علzzى بzzط) ٢٠٠٢وآخzzرون ،
  .  )١٩٩٥وصفي ، (ا مویساعد ایضا في بنائھ . DNAو  RNA ـوالبروتین وال
  ــــــــــــــــــــــــــــ

   ٢٠٠٩مستل من رسالة ماجستیر للباحث الثاني 
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  ٢٠١١/ ٨/١٢وقبولھ  ٢٠١٠/ ٣/٥تاریخ تسلم البحث 
نمzو الشzتالت وانطالقاً من اھمیة اشجار الصنوبر الحلبي ونسبة الضوء وحامض الجبرلیك فzي 

اجریت ھذه الدراسة لتحدید افضل نسبة من الضوء وافضل تركیز مzن حzامض الجبرلیzك ومعرفzة مzدى 
 . تأثیر موعد رش حامض الجبرلیك  في الربیع او في الربیع والخریف معاً في نمو الشتالت 

  
  مواد البحث وطرائقھ

  

 نشباط وحتى نھایة شzھر كzانو أجریت ھذه الدراسة في مشتل قسم الغابات للمدة من بدایة شھر
لغرض معرفة تأثیر نسzب الضzوء المختلفzة وتراكیzز حzامض الجبرلیzك ومواعیzد  ٢٠٠٧االول من عام 

  . رشھا في بعض صفات النمو لشتالت الصنوبر الحلبي 
سم وغلفت االوجھ الجانبیzة االربعzة ٣٠سم وبارتفاع  ١٢٠×  ٤٠صنعت اقفاص خشبیة بأبعاد 

وتzم  قفzص ١٢سم وصنع لكل نسبة ضوء  ٥مساطر خشبیة عرض المسطرة الواحدة مع الوجھ العلوي ب
سzzم لتحقیzzق نسzzبة ضzzوء تصzzل الzzى  ١٥و  ٥ و ١.٦٦و  ٠.٧١تحدیzzد المسzzافة بzzین مسzzطرة واخzzرى 

وذلzzzzك لتغطیzzzzة الوحzzzzدات التجریبیzzzzة ، علzzzzى التzzzzوالي %  ٧٥و  ٥٠و  ٢٥و  ١٢.٥الشzzzzتالت بمقzzzzدار 
فالبzد مzن % ١٠٠لدراسة ، اما للوصول الى نسبة الضوء البالغة الدراسة حسب مخطط ا تخدمة فيسالم

  بقاء الشتالت دون تغطیة  
  : شملت الدراسة ثالث عوامل رئیسیة 

  %  ١٠٠ و ٧٥ و ٥٠ و ٢٥ و ١٢.٥:نسبة الضوء بخمس نسب ھي :  العامل االول
/ ملغzم  ٦٠،  ٤٠،  ٢٠صzفر ، : بzأربع تراكیzز ھzي  (GA3)تراكیzز حzامض الجبرلیzك : العامل الثاني

  لتر 
عzة واحzzدة فzي الربیzzع ، فرش التراكیzzز د: موعzد رش حzzامض الجبرلیzك بموعzzدین ھمzا :  العام.ل الثال..ث

ة بzثالث یzاصzبحت التجربzة عامل .رش التراكیز بدفعتین نصفھا في الربیع والنصف االخر فzي الخریzف 
تصzمیم القطاعzات العشzzوائي  معاملzة عاملیzة اسzzتخدم ٤٠إذ بلzغ عzدد المعzzامالت ) ٢×  ٤×  ٥(عوامzل 

وحzدة تجریبیzة  ١٢٠لتجربة ا الكامل بثالث قطاعات وبذلك یكون عدد الوحدات التجریبیة المستخدمة في
الzراوي وعبzد ( شzتلة  ١٨٠٠، وبzذلك یكzون عzدد الشzتالت الكلzي شتلة ١٥ل وحدة تجریبیة تتكون من ك

بدرجzzة حzzرارة  سzzاعة ٢٤بالمzzاء لمzzدة زرعzzت بzzذور الصzzنوبر الحلبzzي بعzzد نقعھzzا  ) . ١٩٨٠العزیzzز ، 
 ) سzم ٣٠سzم وارتفاعzھ  ١٠ ة الكzیسقطzر قاعzد(  في اكیاس بالستیكیة سzوداء اللzون اسzطوانیةالمختبر 

اسzتمرت عملیzات العنایzة  ٢٠٠٧/  ٢/ ٥مملوءة بتربzة مزیجیzة وبمعzدل بzذرتین فzي الكzیس الواحzد فzي 
تzم ابقzاء شzتلة  ٢٠٠٧/ ٦/٤ریخ الزراعzة وفzي یzوم مzن تzا ٦٠واالدامة حتzى نھایzة االنبzات بعzد مzرور 

zي تحzاس التzبة لالكیzص بالنسzى وواحدة في كل كیس عن طریق قص الشتلة االخرى بواسطة المقzي عل
ثzzم رش جمیzzع الشzzتالت بجمیzzع  ١٠/٤/٢٠٠٧بتzzاریخ  .شzzتلة  ١٥شzzتلتان وثبzzت فzzي كzzل وحzzدة تجریبیzzة 

ط الدراسة حتى البلل وبعد االنتھzاء مzن الzرش تراكیز حامض الجبرلیك وبمواعید رشھا المثبتة في مخط
عنzد القیzام بعملیzة السzقي ترفzع و. تم تغطیة الشتالت باالقفاص الخاصة لكل معاملة ولكل وحدة تجریبیة 
بعد اربعzة اشzھر  ٢٠٠٧/ ٨/  ١٠االقفاص من على الشتالت ثم یتم إعادتھا بعد عملیة السقي ، وبتاریخ 

امض الجبرلیzzك المقzzرر رشzzھا فzzي فصzzل الخریzzف حسzzب مخطzzط حzzتzzم رش الشzzتالت بجمیzzع تراكیzzز 
   .الدراسة 

االول اختیzرت اكبzر خمzس شzتالت مzن كzل وحzدة تجریبیzة  ر كانونایة شھفي نھایة التجربة بد
  : واخذت النتائج النھائیة للصفات التالیة 

  .) ملم(یسالرئقطر الساق  -٣          .) سم(الرئیسطول الساق  -٢     . %نسبة النجاة   -١
  )ملم(الرئیسقطر الجذر  -٦          .) سم(الرئیسطول الجذر  -٥  .شتلة/ عدد االفرع  -٤

حللzzت بیانzzات كzzل صzzفة إحصzzائیاً وفzzق تصzzمیم التجربzzة وباسzzتخدام جھzzاز الحاسzzوب وبرنzzامج  
SAS )Anonymous  ،ن  )١٩٩٦zzzار دنكzzzابیة باختبzzاط الحسzzzة االوسzzzم مقارنzzائي وتzzzل االحصzzللتحلی
  .الثنائیة والثالثیة  للعوامل المدروسة والتداخالت ٠ر٠٥د الحدود وتحت مستوى احتمال متعد

  
  النتائج والمناقشة

الzzى ان كzzال مzzن نسzzبة الضzzوء وتراكیzzز )  ١الجzzدول  ( یشzzیر تحلیzzل التبzzاین إحصzzائیاً % : نس.بة النج..اة 
، فzzي حzzین لzzم یظھzzر  حzzامض الجبرلیzzك ومواعیzzد رشzzھا لھzzا تzzأثیرات معنویzzة عالیzzة فzzي نسzzبة النجzzاة

وعنzد اختبzار تzأثیر نسzب الضzوء  .للتداخالت الثنائیة والتداخل الثالثي أي تأثیر معنوي فzي ھzذه الصzفة 
 ٢٥ و ١٢.٥وجود فرق معنوي بین تأثیر نسzب الضzوءلوحظ عدم  )٢الجدول  ( بطریقة دنكن ظھر من
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ر المعنzzوي عzzن نسzzبة الضzzوء فzzي ھzzذه الصzzفة فzzي الوقzzت الzzذي تفوقzzوا جمیعzzاً بالتzzأثی%  ٧٥ و ٥٠ و
 بفzzارق معنzzوي مقzzداره%  ٧٩.١٣اعلzzى معzzدل لنسzzبة النجzzاة بلzzغ% ٥٠واعطzzت نسzzبة الضzzوء % ١٠٠

ویمكzن % ٦٧.٤٨التي اعطzت اقzل المعzدالت وصzلت الzى % ١٠٠مقارنة مع نسبة الضوء % ١١.٦٥
قارنة مع نسzب م% ١٠٠حالة نسبة الضوء  ان یفسر ذلك بسبب ارتفاع درجة حرارة التربة وجفافھا في

عzدم وجzود  نفسzھ اما بالنسبة لتأثیر حامض الجبرلیك في نسبة النجاة ظھر مzن الجzدول.الضوء االخرى 
 ولتzر /ملغzم  ٤٠ و ٢٠بzین تzأثیر التركیzزین  و لتzر/ملغم  ٢٠فرق معنوي بین تأثیر التركیزین صفر ، 

الذي سجل أعلzى معzدل لھzذه الصzفة لتر في نسبة النجاة ،في الوقت /ملغم ٦٠ و ٤٠بین تأثیر التركیزین 
لتzzر مzzن حzzامض / ملغzzم  ٦٠فzzي حzzین أدى التركیzzز % ٨١.٧٤لتzzر اذ بلzzغ /عنzzد التركیzzز صzzفر ملغzzم

% ١٣.٣١بانخفzاض معنzوي قzدره %  ٦٨.٤٣الجبرلیك الى خفض نسبة النجاة الى اقل معدالتھا بلغzت 
ت ویعzزى السzبب الzى زیzادة اذا ما قورن مع عzدم اضzافة حzامض الجبرلیzك الzذي اعطzى اعلzى المعzدال

التي تعمل على زیادة في المجموعة الخضریة مما یؤدي الzى عzدم تzوازن بzین  تراكیز حامض الجبرلیك
وعنzد اختبzار تzأثیر مواعیzد رش . التي تؤدي الى ھالك بعض الشتالت المجموعة الخضریة والجذریة و

ي فzي تzأثیر رش تراكیzز حzامض تفzوق معنzو) ٢(حامض الجبرلیك فzي نسzبة النجzاة ظھzر مzن الجzدول 
بفzارق معنzوي % ٨١.٥٣ى نسzبة نجzاة مقzدارھا ـالجبرلیك في دفعتین ھما الربیع والخریف واعطى اعل

الzذي سzجل اقzل نسzبة نجzاة مقzدارھا  عي الربیzـمقارنة مع رش التراكیز دفعة واحدة ف% ١١.٧٦مقداره 
نسzتنتج ممzا تقzدم ان كzل  . ة واحzدةى دفعتین بدال من رشھا مzروذلك لرش كمیة الحامض عل% ٦٩.٧٧

، % ١٠٠نسبة من نسب الضوء أدت الى زیادة نسبة النجاة مقارنة بتعرض الشzتالت الzى نسzبة الضzوء 
كما انھ كلما ازداد تركیzز حzامض الجبرلیzك انخفضzت نسzبة النجzاة ،وان رش تركیzز حzامض الجبرلیzك 

النجzاة اذا مzا قورنzت مzع رش الحzامض نسبة  في دفعتین في الربیع والخریف أدى الى زیادة معنویة في
اما بالنسبة لتأثیر التداخل بین نسبة الضzوء وتراكیzز حzامض الجبرلیzك فzي . دفعة واحدة في الربیع فقط 

الzzى عzzدم وجzzود فروقzzات معنویzzة بzzین تzzأثیر معzzامالت ) ٢الجzzدول ( نسzzبة النجzzاة ، یشzzیر اختبzzار دنكzzن
 ٦٠الجبرلیzك  نسبة الضوء وتركیز حzامض% ٧٥عدا التداخالت التداخل بین ھذین العاملین جمیعھا ما 

نسzبة الضzوء % ١٠٠لتzر و /ملغzم  ٤٠نسبة الضzوء وتركیzز حzامض الجبرلیبzك % ١٠٠لتر و / ملغم 
ویتضzح . الصzفة  لتر ولم یختلفوا معنویاً بالتأثیر فیما بینھم في ھذه/ ملغم  ٦٠وتركیز حامض الجبرلیك 

في حالة عzدم رش % ٥٠عند نسبة الضوء % ٨٧.٣١بة نجاة وصلت الى من الجدول نفسھ ان اعلى نس
ت نzإذا مzا قور%  ٢٧.٩٩حامض الجبرلیك ، وسجل ھذا التداخل زیzادة معنویzة فzي ھzذه الصzفة قzدرھا 

لتzر الzذي ادى الzى اقzل معzدالت / ملغم  ٦٠الجبرلیك بتركیز  مع رش حامض% ١٠٠مع نسبة الضوء 
   % .٥٩.٣٢ انسبة النجاة مقدارھ

  

   السzاق الzرئیس وقطzر مصادر التباین والتباین التقدیري وتأثیرھما في نسبة النجzاة وطzول: ) ١(الجدول 
  . لشتالت الصنوبر الحلبي 

  مصادر التباین
درجات 
  %نسبة النجاة   الحریة

طول الساق 
  )سم(الرئیس

قطر الساق 
  )ملم(الرئیس

  ٠.١٤  ٠.٥٧  ١٤٣.١٦  ٢  القطاعات
  **٣.٣١  **٢٩.١٩  **٥٣٨.٤٧  ٤  نسبة الضوء

  **٢.٩٣  **٢١.٤٦  **١٠٨١.١٧  ٣ GA3تراكیز 
  **١٤.٢٢  **١٢٩.٦٥  **٤١٤٧.٧٥  ١  GA3مواعید رش 

  ٠.٠٩  ٠.٤٤  ٣٣.٨٧  ١٢  GA3 تراكیز× نسبة الضوء 
  *٠.١٩  **٥.٣٥  ٢٧٩.٣٠  ٤  GA3مواعید رش × نسبة الضوء 

  **١.٤٤  *٢.٩٧  ٣٣.٧١  ٣  GA3مواعید رش × GA3تراكیز 
 ×GA3تراكیز × نسبة الضوء

  ٠.٠٥  ٠.٤٤  ٤٤.٥٤  ١٢  GA3مواعید رش 

  ٠.٠٥  ١.٠٧  ١٤٢.٩٦  ٧٨  الخطأ التجریبي
  على التوالي ٠.٠١و  ٠.٠٥تاثیر معنوي عند مستوى احتمال ** ، * 

  

حzzzامض لتzzzداخل بzzzین نسzzzب الضzzzوء ومواعیzzzد رش وعنzzzد اختبzzzار االوسzzzاط الحسzzzابیة لتzzzأثیر ا
ان رش حzامض الجبرلیzك فzي دفعتzین الربیzع  لوحظ) ٢جدول ال(الجبرلیك في نسبة النجاة بطریقة دنكن 

لzzم تختلzzف معنویzzاً فیمzzا بینھzzا % ٧٥ و ٥٠ و ٢٥ و ١٢.٥والخریzzف فzzي كzzل نسzzبة مzzن نسzzب الضzzوء 
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وتفوقت معنویzاً بالتzأثیر عzن رشzھ دفعzة واحzدة فzي الربیzع فقzط لكzل نسzبة مzن نسzب الضzوء ،  واختلفت
رلیzzك بzzدفعتین فzzي الربیzzع والخریzzف فzzي نسzzبة الضzzوء ویشzzیر الجzzدول نفسzzھ الzzى ان رش حzzامض الجب

وادى الzzzى زیzzzادة معنویzzzة فzzzي ھzzzذه الصzzzفة مقzzzدارھا % ٨٦.٠٦سzzzبب نسzzzبة نجzzzاة مقzzzدارھا % ١٢.٥
الzذي % ١٠٠مقارنة مzع رش حzامض الجبرلیzك دفعzة واحzدة فzي الربیzع عنzد نسzبة الضzوء % ٢١.٢٧

فzي حالzة % ٥٠سجلت عند نسبة الضzوء وان اعلى نسبة نجاة % ٦٤.٧٩اعطى اقل معدل لنسبة النجاة 
ایضzzا عzzدم ) ٢(یظھzzر مzzن الجzzدول  % .٨٦.٣٨الجبرلیzzك فzzي الربیzzع والخریzzف وبلغzzت  رش حzzامض

لتzر / ملغzم  ٤٠ولتر / ملغم  ٢٠وجود فرق معنوي بین تأثیر عدم رش حامض الجبرلیك ورشھ بتركیز 
فzي حالzة عzدم رش % ٨٦.٢٨نجzاة ربیع والخریف في ھzذه الصzفة اذ بلغzت اعلzى نسzبة لللبدفعتین في ا

اذا مzا قzورن مzع % ٢٤.٥٦حامض الجبرلیك في الربیع وال في الخریzف وسzجل فzارق معنzوي مقzداره 
لتzر دفعzة واحzzدة فzي الربیzع فقzط الzzذي سzبب انخفzاض نسzzبة / ملغzzم  ٦٠رش حzامض الجبرلیzك بتركیzز 
 % . ٦١.٧٢النجاة الى اقل معدالتھا والبالغ 

 
ومواعیzد رشzھا والتzداخالت الثنائیzة والتzداخل الثالثzي  GA3نسبة الضzوء وتراكیzز تأثیر ) : ٢(الجدول 

  بینھما في نسبة النجاة لشتالت الصنوبر الحلبي 

نسبة 
  %الضوء 

 GA3تراكیز 

 لتر/ملغم

 GA3مواعید رش 
تأثیر نسبة الضوء 

 GA3تراكیز × 
تأثیر نسبة 

+ الربیع   الربیع  الضوء
  الخریف

١٢.٥  

  ج- أ٨١.٧٤  أ٩٠.٠٠  ج- أ٧٣.٤٨  صفر

  أ ٧٥.٧٣
  د - أ٧٥.٦١  أب٨٤.٨١  ج- أ٦٦.٤٢  ٢٠
  د- أ٧٤.٢٧  أب٨٤.٨١  ج ب ٦٤.٦٣  ٤٠
  د- أ٧٠.٨٥  ب أ٨٤.٦٣  ج ٥٧.٠٧  ٦٠

٢٥  

  ج- أ٨١.٩٤  أ٩٠.٠٠  ج- أ٧٣.٨٨  صفر

  أ ٧٨.٣١
  ج- أ٨١.٨٧  أ٩٠.٠٠  ج- أ٧٣.٧٤  ٢٠
  ج- أ٧٦.٨٥  ب أ٨٤.٦٣  ج- أ٦٩.٠٨  ٤٠
  د-أ ٧٢.٦٠  ج-أ ٧٦.٣٦  ج- أ٦٨.٨٥  ٦٠

٥٠  

  أ ٧٨.٣١  أ ٩٠.٠٠  أب ٨٤.٦٣  صفر

  أ ٧٩.١٣
  أب ٨٣.٦١  أ ٩٠.٠٠  ج-أ ٧٧.٢٢  ٢٠
  د-أ ٧٣.٨٤  أ ب ٨٤.٣٨  ج ب ٦.٣١  ٤٠
  د- أ٧١.٧٥  ج-أ٨١ر١٤  ج ب ٦٢.٣٦  ٦٠

٧٥  

  أ ٨٤.٧٢  أ ب ٨٤.٨١  ب أ٨٤.٦٣  صفر

  أ ٧٧.٦١
  أب ٨٤.٢٦  ب أ٨٤.١٤  ب أ٨٤.٣٨  ٢٠
  د- أ٧٣.٨٣  ج- أ٧٦.٠٨  ج-أ ٧١.٥٨  ٤٠
  د–ب٦٧.٦٤  ج- أ٧٤.١٧  ج ب٦١.١١  ٦٠

١٠٠  

  د- أ٧٢.٩٨  ج- أ٧٦.٥٩  ج- أ٦٩.٣٧  سفر

  ب٦٧.٤٨
– أ٧٤.٨٩  ج-أ ٦٦.٩٢  ٢٠

  ج
  د- أ٧٠.٩٠

٤٠  
–ب٦.٣.٦٤
  د ج٦٦.٧٣  ج- أ٦٩.٨٢  ج

  د ٥٩.٣٢  ج ٥٩.٤٣  ج ٥٩.٢٢  ٦٠
  أ ٨١.٥٣  ب ٦٩.٧٧  GA3تأثیر مواعید رش 

  GA3تأثیر تراكیز 
تأثیر نسبة 

× الضوء 
واعید م

 GA3رش 

  أ ٨٦.٠٦  د ٦٥.٤٠  ١٢.٥
  أب ٨٥.٢٤  ج د ٧١.٣٩  ٢٥
  أ ٨٦.٣٨  د ج٧١.٨٨  ٥٠

–ب  ٧٥.٤٢  ٧٥
  ج-أ ٧٩.٨٠  د

  ج د ٧٠.١٨  د ٦٤.٧٩  ١٠٠
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تأثیر 
تراكیز 

GA3  ×
مواعید 

 GA3رش 

  أ ٨١.٧٤  أ ٨٦.٢٦  أب ٧٧.١٩  صفر
  أ ب ٧٩.٢٥  أ ٨٤.٧٧  ب ج ٧٣.٧٣  ٢٠
  ج ب٧٣.١٩  أ ب ٧٩.٩٤  ج د ٦٦.٤٥  ٤٠

  د ٦١.٧٢  ٦٠
 ب٧٥.١٥
  ج ٦٨.٤٣  ج

لمقارنة تأثیر التداخل الثالثي  فzي نسzبة النجzاة عzدم وجzود فzرق معنzوي ) ٢(یتبین من الجدول 
 و ٢٥ و ١٢.٥بzzین عzzدم رش حzzامض الجبرلیzzك فzzي الربیzzع وال فzzي الخریzzف فzzي نسzzبة الضzzوء الzzثالث 

لتر وعلzى دفعتzین / ملغم  ٢٠الجبرلیك بتركیز وكذلك لم یختلفوا معنویاً بالتأثیر مع رش حامض % ٥٠
فقzzzط ویتبzzین مzzzن الجzzدول نفسzzzھ اخzzتالف ھzzzذه % ٥٠ و ٢٥فzzي الربیzzع والخریzzzف فzzي نسzzzب الضzzوء 

إذ أدت % ٩٠التداخالت الخمسة وتفوقھا على باقي التداخالت االخرى وسجلوا نسبة نجاة واحدة قzدرھا 
مقارنzة مzع رش حzامض الجبرلیzك % ٣٢.٩٣مقzدارھا ھذه التداخالت الى زیادة معنویة في نسبة النجاة 

الzذي سzجل معzدل نسzبة % ١٢.٥لتر دفعة واحدة فzي الربیzع فقzط عنzد نسzبة الضzوء / ملغم  ٦٠بتركیز 
لتzر / ملغzم  ٦٠والzذي لzم یختلzف معنویzاً بالتzأثیر عzن رش حzامض الجبرلیzك بتركیzز % ٥٧.٠٧النجاة 

و % ٥٩.٢٢یzzع والخریzzف اللzzذین اعطیzzا علzzى التzzوالي دفعzzة واحzzدة فzzي الربیzzع ورشzzة بzzدفعتین فzzي الرب
ویلحظ من الجدول نفسھ انھ عند رش تراكیز حامض الجبرلیك بدفعتین في الربیع والخریzف % ٥٩.٤٣

 .عند كل نسبة من نسب الضوء كان ھو االفضل من رشة دفعة واحدة في الربیع 
ن كال من نسبة الضوء وتراكیzز حzامض لتحلیل التباین ا) ١(یشیر الجدول ) : سم( طول الساق الرئیس

والتداخل بین نسبة الضوء ومواعید رش حامض الجبرلیك لھzا تzأثیرات معنویzة  ھالجبرلیك ومواعید رش
عالیة في طول الساق في حین كان التأثیر معنویzا فقzط للتzداخل بzین تراكیzز حzامض الجبرلیzك ومواعیzد 

وء وتراكیzز حzامض الجبرلیzك والتzداخل ضین نسبة الرشھ ولم یظھر أي تأثیر معنوي لكل من التداخل ب
یتضzح عzدم وجzود ) ٣الجzدول (ومzن نتzائج اختبzار دنكzن لتzأثیر نسzب الضzوء  .الثالثي في ھzذه الصzفة 

في طول الساق وتفوقا واختلفا معنویا بالتzأثیر فzي %  ٥٠ و ٢٥فرق معنوي بالتأثیر بین نسبتي الضوء 
zzجلت نسzzرى إذ سzzوء االخzzب الضzzة نسzzوء بقیzzغ % ٢٥بة الضzzاق بلzzول السzzدل لطzzى معzzم  ١١.٣٨أعلzzس

ع معاملzة المقارنzة ـإذا مzا قورنzت مz% ٢٩.٤٦والتي تعzادل  سم ٢.٥٩وأدت الى زیادة معنویة مقدارھا 
والتzي لzم تختلzف معنویzا بالتzأثیر  سzم ٨.٧٩التي أعطت اقل المعzدالت بلzغ % ١٠٠أي ان نسبة الضوء 

ویعلzل % ٧٥لم تختلف ایضا بتأثیرھا معنویzا عzن نسzبة الضzوء  وھذه النسبة% ١٢.٥عن نسبة الضوء 
ذلك بأن للضوء تأثیراً مثبطاً الستطالة الساق عند مقارنة النباتات النامیة في الضzوء مzع النباتzات النامیzة 
في الظالم ، وتبین بأن الضوء یثبط استطالة الساق من خالل تقلیل مستوى الجبرلینات الداخلیة المتzوفرة 

و  ) ١٩٧٧ ( Poolو  Conoverوھzذه النتzائج تتفzق مzع مzا جzاء بzھ ) ١٩٧٥،  Devlin(لنباتzات فzي ا
Conover   ي  .)١٩٩٤ (وآخرونzك فzامض الجبرلیzز حzأثیر تراكیzابیة لتzاط الحسzة األوسzد مقارنzوعن

عzن  لتر وتفوقھ معنویاً بالتzأثیر/ ملغم  ٦٠اختالف التركیز  ظھر) ٣الجدول (طول الساق باختبار دنكن 
 ٢.٠١بفzارق معنzوي قzدره  سzم ١١.٠١لساق بلغ لبقیة التراكیز االخرى ، وادى الى تسجیل اعلى طول 

مقارنة مع عدم الzرش بحzامض الجبرلیzك الzذي ادى الzى تسzجیل اقzل طzول % ٢٢.٣٣والذي یعادل  سم
ذان لzم یختلفzا لتzر واللz/ملغzم  ٤٠و٢٠سzم ، ویzأتي بالمرتبzة الثانیzة بzالتفوق التركیzزان  ٩.٠٠للساق بلzغ 

سzم وتفوقzا معنویzاً  ١٠.٢١و  ٩.٧١معنویاً عن بعضzھما بالتzأثیر فzي ھzذه الصzفة واعطیzا علzى التzوالي 
عzدم الzرش بحzامض الجبرلیzك ویعzزى ذلzك الzى تzأثیر حzامض الجبرلیzك فzي خالیzا منطقzة  ندبالتأثیر ع

ھا وتحفیzzز انقسzzامھا المرسzzتیم تحzzت القمzzي حیzzث یعمzzل حzzامض الجبرلیzzك علzzى لدونzzة جzzدرانھا وتوسzzیع
و   ١٩٩٥وصzفي ، ( واستطالتھا وبالتzالي اسzتطالة السzالمیات والنتیجzة النھائیzة زیzادة فzي طzول السzاق 

Hopkins  وHuner  ،٢٠٠٤ ( رهzا ذكzع مzائج مzذه النتzوتتفق ھNarayan ) و )١٩٨٢Tawlar    و
Bhatanger  ) دفعتین اختالف رش ) ٣الجدول (یبین التحلیل االحصائي . ) ١٩٧٨zحامض الجبرلیك ب

ھذه الصفة مقzداره لبالتأثیر في طول الساق مما سبب تسجیل اعلى معدل  ھتفوقوالربیع والخریف معنویا 
مقارنzة مzع رش حzامض % ٢٣.٢٦التzي تعzادل  سzم ٢.٠٨وادى الى زیzادة معنویzة قzدرھا  سم ١١.٠٢

zدل بلzل معzجیل اقzبب تسzذي سzك  ٨.٩٤غ الجبرلیك دفعة واحدة في الربیع فقط الzل ذلzن تحلیzم ، ویمكzس
الzzى ان تكzzرار رش حzzامض الجبرلیzzك علzzى الشzzتالت قzzد یزیzzد مzzن نسzzبة امتصzzاص ھzzذا الحzzامض مzzن 
المجموعة الخضریة ومن ثم تحویلھا الى مستقبالتھا في خالیا الساق لتبدأ باالنقسzام وزیzادة عzدد الخالیzا 

)  ١٩٦٧ ( Bagleyو Ralph  ق مzع مzا ذكzره واستطالتھا والزیادة في النمو الطولي للشتالت وھذا یتف
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بالنسبة لتأثیر التداخل بین نسب الضوء وتراكیzز حzامض الجبرلیzك یبzین . )  ١٩٨٩ ( Sieminaskaو 
% ٢٥لتzzر مzن حzzامض الجبرلیzzك عنzد نسzzبة الضzzوء / ملغzzم  ٦٠تفzzوق تzzأثیر رش التركیzز ) ٣(الجzدول 

في الوقت الذي لم یختلف معنویzا بالتzأثیر عzن رش معنویاً على باقي التداخالت االخرى في طول الساق 
ولzم یختلzف بالتzأثیر معنویzا ایضzا % ٢٥لتر من حامض الجبرلیك عند نسبة الضوء / ملغم  ٤٠التركیز 

وادى التداخل االول في ھذه الفقرة الzى اعلzى %  ٥٠لتر عند نسبة الضوء / ملغم  ٦٠عن رش التركیز 
مقارنzة مzع %  ٥٦.٢٨سzم الzذي یعzادل  ٤.٥٢رق معنوي مقzداره سم بفا ١٢.٥٥طول لساق الشتلة بلغ 

ویلحzظ مzن  سzم ٨.٠٣التي اعطت اقzل المعzدالت % ١٠٠عدم رش حامض الجبرلیك عند نسبة الضوء 
تركیzzز حzzامض الجبرلیzzك عنzzد كzzل نسzzبة مzzن نسzzب الضzzوء بزیzzادة الجzzدول نفسzzھ ان طzzول السzzاق یzzزداد 

لتzzر مzzن / ملغzzم  ٦٠مzzن نسzzب الضzzوء كzzان رش التركیzzز المسzzتعملة ، ونلحzzظ ایضzzا انzzھ عنzzد كzzل نسzzبة 
حzامض الجبرلیzك متفzوق علzى بzاقي التراكیzز االخzzرى وان عzدم رش حzامض الجبرلیzك عنzد كzل نسzzبة 

امzا عنzد مقارنzة تzأثیر التzداخل بzین نسzبة الضzوء ومواعیzد رش  .ضوء سzبب اقzل معzدالت ھzذه الصzفة 
ورشzھ بzدفعتین فzي الربیzع % ١٢.٥نسzبة الضzوء  حامض الجبرلیك بzدفعتین فzي الربیzع والخریzف عنzد

وأدیzا الzى  سzم ١٢.٨٠٠واعطیا اعلى معدل لطول الساق وصل الzى % ٥٠والخریف عند نسبة الضوء 
اذا مzzا قورنzت بzzرش حzzامض % ٦٤.١٠سzzم التzي تعzzادل  ٥.٠٠زیzادة معنویzzة فzي ھzzذه الصzzفة مقzدارھا 

التzي اعطzت اقzل معzدالت ھzذه الصzفة % ١٠٠الجبرلیك دفعة واحدة فzي الربیzع فقzط عنzد نسzبة الضzوء 
سم وجاء بالمرتبة الثانیة بzالتفوق المعنzوي رش حzامض الجبرلیzك بzدفعتین فzي الربیzع والخریzف  ٧.٨٠

والتzي لzم تختلzف معنویzاً بالتzأثیر عzن رش حzامض الجبرلیzك دفعzة واحzدة فzي % ٧٥عند نسzبة الضzوء 
. سzم كمعzدالت لھzذه الصzفة  ٩.٩٦و  ١٠.٧٩ي واعطیا علzى التzوال% ٢٥الربیع فقط عند نسبة الضوء 

تفzوق رش ) ٣(وعند مقارنة نتائج التzداخل بzین تراكیzز حzامض الجبرلیzك ومواعیzد رشzھ یبzین الجzدول 
لتر من حامض الجبرلیك بدفعتین فzي الربیzع والخریzف واختالفzھ معنویzا فzي التzأثیر / ملغم  ٦٠التركیز 

وسzبب زیzادة  سzم ١٢.٤٤وأدى الى تسجیل اعلى معدل بلغ في طول الساق عن بقیة التداخالت االخرى 
مقارنzzة مzzع اقzzل معzzدالت ھzzذه % ٤٩.٥٢والتzzي تعzzادل  سzzم ٤.١٢معنویzzة فzzي ھzzذه الصzzفة مقzzدارھا 

 و ٤٠في حالة عدم رش حامض الجبرلیك في الربیع واحتل حzامض الجبرلیzك بتركیzز  سم ٨.٣٢الصفة
یzzف المرتبzzة الثانیzzة بzzالتفوق المعنzzوي ، وأعطیzzا علzzى لتzzر المzzرش بzzدفعتین فzzي الربیzzع والخر/ ملغzzم  ٢٠

الجzدول نفسzھ تفzوق رش كzل  مzن سم بوصفھما معدالت لھذه الصzفة ، نلحzظ ١٠.٦٤و  ١١.٣٣التوالي 
تركیز مzن تراكیzز حzامض الجبرلیzك بzدفعتین فzي الربیzع والخریzف معنویzاً بالتzأثیر عzن نظیzره المzرش 

zzظ ایضzzط ، ونلحzzع فقzzي الربیzzدة فzzة واحzzامض دفعzzد رش حzzت عنzzفة كانzzذه الصzzدالت ھzzى معzzا ان اعل
امzا التzداخل . الجبرلیك بدفعتین في الربیع والخریف اذا ما قورنت مع رشھ دفعة واحدة فzي الربیzع فقzط 

/ ملغzم  ٤٠ر ٦٠عدم وجود فرق معنوي في التأثیر بین رش التركیزین ) ٣(الثالثي فیتضح من الجدول 
لتzر بzدفعتین ایضzا / ملغzم  ٦٠ورش التركیzز % ٢٥عند نسzبة الضzوء  لتر بدفعتین في الربیع والخریف

وتفوقzوا علzى % ٧٥لتzر بzدفعتین عzن نسzبة الضzوء / ملغzم ٦٠ورش التركیzز % ٥٠عند نسبة الضzوء 
علzzى التzzوالي سzzم  ١٢.٧٢ و ١٣.٨٢ و ١٣.٠٢ و ١٤.٤٩بzzاقي التzzداخالت االخzzرى وأدوا الzzى تسzzجیل 

اعلzى طzول للسzاق وسzجل زیzادة معنویzة  لفقzرةخل االول فzي ھzذه اكمعدالت لھذه الصفة اذ اعطzى التzدا
سzم عنzد عzدم رش  ٧.٥٠مقارنة مzع اقzل المعzدالت الzذي بلzغ % ٩٣.٢٠سم التي تعادل  ٦.٩٩مقدارھا 

  % .١٠٠حامض الجبرلیك في الربیع عند نسبة الضوء 
ت لكzل مzن نسzب الضzوء ظھر) ٤الجدول (من نتائج تحلیل التباین احصائیا) : ملم( قطر الساق الرئیس

وتراكیzzز حzzامض الجبرلیzzك ومواعیzzد رش حzzامض الجبرلیzzك والتzzداخل بzzین تراكیzzز حzzامض الجبرلیzzك 
ومواعید رشھ تأثیرات معنویة عالیة في قطر الساق ، وظھر ایضا تأثیر معنوي فقzط للتzداخل بzین نسzبة 

ة التzداخالت االخzرى فzي الضوء ومواعید رش حامض الجبرلیك في حین لم یظھر أي تأثیر معنوي لبقی
لبیzان تzأثیر نسzبة الضzوء فzي قطzر السzاق تبzین اخzتالف ) ٤الجzدول (باستخدام طریقة دنكzن. ھذه الصفة

معنویاً بالتأثیر في ھذه الصفة على بقیة النسب االخرى وسجلت اعلzى معzدل % ٢٥وتفوق نسبة الضوء 
ملzم عنzد  ١.٥١ة بأقzل المعzدالت مقارنz% ٦١.٣٣ ملzم الzذي یعzادل٠.٩٢ملم بفارق معنzوي ٢.٤٢قدره 

اذا مzzا %  ٣٦.٧٢ملzzم التzzي تعzzادل ٠.٦٥وسzzجلت ایضzzا زیzzادة معنویzzة مقzzدارھا % ١٢.٥نسzzبة الضzzوء 
ملم ، وجzاءت بالمرتبzة  ١.٧٧أي معاملة المقارنة التي اعطت معدل بلغ %  ١٠٠قورنت بنسبة الضوء 

ختلفا معنویzاً بالتzأثیر عzن بعضzھما واعطیzا اللتان لم ت% ٧٥و  ٥٠الثانیة بالتفوق المعنوي نسبتا الضوء 
 ١٢.٥ملم بوصفھما معدالت لھذه الصفة واختلفzا معنویzاً عzن نسzبة الضzوء  ٢.٠٩،  ٢.٢١على التوالي 
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 ) . ١٩٩٢(وآخzzرون  Svensonو) ١٩٧٨(عبzzد هللا وآخzzرون  بzzھوھzzذا یتفzzق مzzع مzzا جzzاء % ١٠٠و 
عzرض لھzا النبzات تzؤدي الzى تحzویر فzي نقطzة ویمكن تعلیzل ذلzك بأنzھ كلمzا انخفضzت نسzبة الضzوء المت

 Collardو  )١٩٦٧( Loachوفقzzzا لمzzzا ذكzzzره  Light compensation pointالتعzzzادل الضzzzوئي 
، وان السzzبب فzzي ذلzzك یعzzود الzzى ان معzzدل التzzنفس للنباتzzات یzzزداد بشzzكل طzzردي مzzع )١٩٧٧(وآخzzرون 

zzي النباتzzة فzzات الحیویzzي الفعالیzzتخدمة فzzوء المسzzبة الضzzادة نسzzره زیzzا ذكzzن مzzال عzzات فضZurzyeki 
مzzن ان النباتzzات النامیzzة تحzzت نسzzبة ضzzوء قلیلzzة لھzzا  )١٩٧٠(  Forde و Ballantine  و )١٩٥٣(

وان الكرنzzا تكzzون جیzzدة التكzzوین  ھادیzzعمكلوروبالسzzت بترتیzzب بzzالقرب مzzن السzzطح العلzzوي فzzي الخلیzzة ال
مض الجبرلیzك فzي قطzر السzاق بطریقzة وعنzد اختبzار تراكیzز حzا. ومھیأ الستالم اكبر كمیة من الضوء 

لتzzر قzzد اختلفzzت وتفzzوق معنویzzاً فzzي التzzأثیر علzzى بzzاقي / ملzzم  ٦٠اتضzzح ان التركیzzز ) ٤(دنكzzن الجzzدول 
ملzم وسzzبب زیzzادة معنویzة فzzي ھzzذه  ٢.٤٢التراكیzز االخzzرى حیzzث بلzغ قطzzر السzzاق عنzده اعلzzى معدالتzzھ 

معاملzzة (رنتzzھ بعzzدم رش حzzامض الجبرلیzzك عنzzد مقا%  ٤١.٥٢ملzzم التzzي تعzzادل  ٠.٧١الصzzفة مقzzدارھا 
ملzzم والتzzي لzzم تختلzzف معنویzzا بالتzzأثیر عzzن  ١.٧١التzzي اعطzzت اقzzل معzzدل لھzzذه الصzzفة بلغzzت ) المقارنzzة
لتzر المرتبzة / ملغzم  ٤٠ملم ، واحتل التركیzز  ١.٨٣لتر الذي بلغت عنده ھذه الصفة / ملغم  ٢٠التركیز 

وصفھ معzدالً لھzذه الصzفة وقzد تعzود ھzذه الزیzادة الzى ان مzن ملم ب ٢.٠٦الثانیة بالتفوق المعنوي وسجل 
المحتمل انھا ادت الى إطالة مدة دورة النمو وبالتالي كان لتلzك الشzتالت فرصzة اكبzر للزیzادة فzي القطzر 

لمقارنzzة تzzأثیر . )١٩٩٥(وآخzzرون  Jadhav)١٩٧٨( TalwarوBhatnagar مقابzzل مzzا توصzzل الیzzھ
ان رش حzامض الجبرلیzك بzدفعتین ) ٤(له الصفة ظھzر مzن الجzدومواعید رش حامض الجبرلیك في ھذ

 ٠.٦٩بفzارق معنzوي مقzداره ملم  ٢.٣٥في الربیع والخریف تفوق معنویاً إذ سجل عنده اعلى معدل بلغ 
الربیzع فقzط الzذي  مقارنzة مzع تzأثیر رش حzامض الجبرلیzك دفعzة واحzدة فzي%  ٤١.٥٦ملم الذي عادل 

م وقzد یعzزى السzبب الzى ان تكzرار رش حzامض الجبرلیzك ادى الzى ملz ١.٦٦سجل عنzده معzدل مقzداره 
zzة للنشzzددھا نتیجzzا وعzzام الخالیzzي انقسzzادة فzzالم ازیzzاعفة تحلzzكریات المضzzن السzzا مzzاني ( ل وغیرھzzالكن

 ٥٠و  ٢٥نستنتج مما تقدم ان نسبة الضzوء  ) . ١٩٨١،  Singhو   Bhatnagar و ١٩٨١، واخرون 
ھي الوحیzدة التzي ادت الzى %  ١٢.٥الساق في حین ان نسبة الضوء أدت الى زیادة في قطر %  ٧٥و 

وان اعلى معدالت ھذه الصفة سجل عنzد % ١٠٠التقلیل من قیم قطر الساق اذا ما قورنت بنسبة الضوء 
كما ان قطر الساق تزاید مع الزیادات الحاصلة بتراكیز حzامض الجبرلیzك وان رش % ٢٥نسبة الضوء 

zي الربیzي حامض الجبرلیك فzھ فzورن برشzا قzفة اذا مzذه الصzي ھzة فzادة معنویzى زیzف ادى الzع والخری
وعنzد اختبzار تzأثیر التzداخل بzین نسzبة الضzوء وتراكیzز حzامض الجبرلیzك فzي قطzر السzاق  .الربیع فقzط

وتركیز حzامض الجبرلیzك % ٢٥ظھر تفوق معنوي للتداخل بین نسبة الضوء ) ٤الجدول (بطریقة دنكن
الzذي  ملzم١.٥٤ملم بفارق معنzوي مقzداره ٣.٠١عنده اعلى معدل لھذه الصفة بلغ لتر وسجل / ملغم  ٦٠

وعzدم الzرش بحzامض الجبرلیzك % ١٠٠مقارنة مع تأثیر التداخل بین نسzبة الضzوء % ١٠٤.٧٦یعادل 
ملzم ولzم یظھzر تzأثیر معنzوي بzین التzداخل االول فzي  ١.٤٧والذي سجل عنده معدل قطر السzاق مقzداره 

zوء ھذه الفقرة والتzبة الضzین نسzك % ٥٠داخل بzامض الجبرلیzز حzم  ٦٠وتركیzى / ملغzذي اعطzر والzلت
ملم بوصفھ معدالً لھذه الصفة ، في حین سجلت أدنى معدالت ھذه الصzفة عنzد التzداخل بzین نسzبة  ٢.٨١

ملzzم ویتضzzح مzzن الجzzدول نفسzzھ ان ھنzzاك  ١.٢٦وعzzدم رش حzzامض الجبرلیzzك إذ بلzzغ % ١٢.٥الضzzوء 
الصzفة مzع الزیzادات الحاصzلة فzي تراكیzز حzامض الجبرلیzك ولجمیzع نسzب الضzوء  زیادة لمعدالت ھذه

وتفوقzzھ عنzzد رش حzzامض الجبرلیzzك % ٢٥تبzzین اخzzتالف نسzzبة الضzzوء ) ٤(فzzي الجzzدول  .المسzzتعملة 
بدفعتین الربیع والخریف وھذا االختالف ھو فرق معنوي بالتأثیر مzع بzاقي التzداخالت االخzرى وسzجلت 

مقارنة مzع % ٩٣.٣٧ملم التي تعادل  ١.٤١ملم وأدت الى زیادة معنویة مقدارھا  ٢.٩٢اعلى المعدالت 
عنzzد رش حzzامض الجبرلیzzك دفعzzة واحzzدة فzzي الربیzzع فقzzط الzzذي ادى الzzى تسzzجیل % ١٠٠نسzzبة الضzzوء 

عنzzد رش حzzامض الجبرلیzzك بzzدفعتین فzzي % ٥٠ملzzم كمعzzدل لھzzذه الصzzفة واحتلzzت نسzzبة الضzzوء  ١.٥١
ملم واختلفت عن بقیzة  ٢.٦٠الثانیة بالتفوق المعنوي بالتأثیر وسجلت معدل بلغ  الربیع والخریف المرتبة

فzي حالzة %  ١٢.٥التداخالت االخرى معنویاً ، في حین كان اقل معدالت قطر الساق عند نسبة الضوء 
وعنzد اختبzار تzأثیر التzداخل بzین . ملzم  ١.١٥رش حامض الجبرلیzك دفعzة واحzدة فzي الربیzع فقzط اذبلzغ 

تزایzد فzي معzدالت ھzذه ) ٤(یز حامض الجبرلیك ومواعید رشھ فzي قطzر السzاق ظھzر مzن الجzدول تراك
تركیز حامض الجبرلیك في حالة رشھ دفعzة واحzدة فzي الربیzع ، وكzذلك فzي حالzة  الصفة مع الزیادة في

/ ملغzم  ٦٠رشھ دفعتین في الربیع والخریف ،وظھر تفوق لتأثیر التzداخل بzین تركیzز حzامض الجبرلیzك 
ملzم بفzارق  ٣.٠٦لتر والذي رش بدفعتین في الربیع والخریzف إذ سzجل اعلzى معzدالت ھzذه الصzفة بلzغ 
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مقارنة مع عدم رش حzامض الجبرلیzك دفعzة واحzدة فzي % ١٠٠ملم والذي یعادل  ١.٥٣معنوي مقداره 
/ غzممل ٤٠ملzم وجzاء تركیzز حzامض الجبرلیzك  ١.٥٣الربیع فقط الذي سجل اقل معدل لھzذه الصzفة بلzغ 

لتر والمرش بدفعتین فzي الربیzع والخریzف بالمرتبzة الثانیzة بzالتفوق المعنzوي وسzجل معzدل لھzذه الصzفة 
ومن الجzدول نفسzھ یتضzح ان جمیzع تراكیzز حzامض الجبرلیzك التzي رشzت بzدفعتین . ملم  ٢.٤٥مقداره 

zت بدفعzي رشzھا التzالتراكیز نفسzت بzو قورنzا لzفة فیمzذه الصzي ھzاً فzا معنویzدة كان تأثیرھzد . ة واحzوعن
ظھر ان التzداخل بzین ) ٤(اختبار تأثیر التداخل بین العوامل الثالثة في قطر الساق بطریقة دنكن الجدول 

لتر والتي رشت بzدفعتین فzي الربیzع والخریzف / ملغم  ٦٠جمیع نسب الضوء وتركیز حامض الجبرلیك 
واضzح لتzأثیر التzداخل مzا بzین  عمل على زیادة في معدالت قطر الساق ، ونلحظ ھنzاك اخzتالف معنzوي

لتر الذي رش في الربیع والخریzف ، إذ سzجل / ملغم  ٦٠وتركیز حامض الجبرلیك % ٢٥نسبة الضوء 
% ١٩٣.٢ملzzم والzzذي یعzzادل  ٢.٥٣ملzzم بفzzارق معنzzوي مقzzداره  ٣.٨٤اعلzzى معzzدالت ھzzذه الصzzفة بلzzغ 

احدة في الربیع الzذي سzجل في حالة عدم رش حامض الجبرلیك دفعة و% ١٠٠مقارنة مع نسبة الضوء 
ملم ولم یختلف التداخل االول في ھذه الفقرة معنویاً بالتأثیر عن التzداخل  ١.٣١معدالً لھذه الصفة مقداره 

رش فzي الربیzع والخریzف الzذي  يلتzر الzذ/ ملzم  ٦٠وتركیز حامض الجبرلیzك % ٥٠بین نسبة الضوء 
من الجدول نفسھ ان اقل المعzدالت كانzت عنzد  ملم بوصفھ معدالً لھذه الصفة ویتضح ایضا ٣.٦٣اعطى 

  . ملم ١.٠٦في حالة عدم رش حامض الجبرلیك في الربیع إذ بلغ % ١٢.٥نسبة الضوء 
لتحلیل التبzاین یبzین ان كzال مzن نسzبة الضzوء وتراكیzز حzامض الجبرلیzك ) ٥(ان الجدول : عدد االفرع 

ید رشھ لھا تzأثیرات معنویzة عالیzة فzي ھzذه ومواعید رشھ والتداخل بین تراكیز حامض الجبرلیك ومواع
الصفة ، في حین كان للتداخل بین نسب الضوء ومواعید رش حامض الجبرلیك تأثیر معنوي فقط ، ولzم 

وعند اختبار تأثیر نسب الضوء بطریفzة دنكzن . یظھر لباقي التداخالت أي تأثیر معنوي في عدد االفرع 
فzي ھzذه الصzفة %  ٧٥ و ٥٠ و ٢٥ن تأثیر نسzب الضzوء نلحظ عدم وجود فرق معنوي بی) ٦( لالجدو

وكzzان اعلzzى معzzدل لھzzذه % ١٠٠و  ١٢.٥وان ھzzذه النسzzب جمیعھzzا تفوقzzت معنویzzاً علzzى نسzzبتي الضzzوء 
فzرع الzذي یعzادل  ١.٤٢فرع بفzارق معنzوي مقzداره  ٤.٠٠إذ بلغ % ٢٥الصفة سجل عند نسبة الضوء 

والzzذي سzzجل عنzzدھا معzzدل لھzzذه الصzzفة مقzzداره % ١٠٠إذا مzzا قورنzzت بتzzأثیر نسzzبة الضzzوء % ٥٥.٠٣
التzي % ١٢.٥فرع التي جاءت بالمرتبة الثانیة بالتفوق واختلفت معنویاً بالتأثیر مzع نسzبة الضzوء  ٢.٥٨

وعند اختبzار تzأثیر تراكیzز حzامض الجبرلیzك فzي عzدد  .فرع  ١.٩٨اعطت اقل معدالت ھذه الصفة بلغ 
لتzر فzي / ملغzم  ٦٠و  ٤٠ق معنzوي بzین تzأثیر التركیzزین عzدم وجzود فzر) ٦(االفرع ظھر من الجدول 

معzدل  أعلzىلتر وعzدم رش حzامض الجبرلیzك وسzجل / ملغم ٢٠التركیز  ھذه الصفة واختلفا معنویاً عن
فzرع الzذي یعzادل  ١.٨٥فzرع بفzارق معنzوي مقzداره  ٤.١٣لتzر اذ بلzغ / ملغzم  ٦٠لھذه الصzفة التركیzز 

فzرع  ٢.٢٨المعzدالت مقzداره  لقzأامض الجبرلیك والذي اعطى مع عدم رش ح إذا ما قورنَ % ٨١.١٤
وقد تعود الزیادة في عدد االفرع الى دور حامض الجبرلیzك فzي التzأثیر االیجzابي نحzو الزیzادة فzي دورة 

zذي یعzذري والzوع الجzویر المجمzى تطzل علzدر ت دالنمو التي تعمzر مصzذي یظھzایتوكاینین والzوین السzك
وقد اظھر الجدول نفسھ ان موعzد رش حzامض  .تأثیره في ازدیاد النمو الخضري مع ازدیاد عدد االفرع

الجبرلیك بدفعتین تفوق معنویاً بالتzأثیر فzي ھzذه الصzفة علzى تzأثیر موعzد رشzھ بدفعzة واحzدة فzي الربیzع 
فرعzzاً التzzي  ١.٥٧دى الzzى زیzzادة معنویzzة مقzzدارھا فرعzzاً وأ ٤.٠٢وسzzجل اعلzzى معzzدل لعzzدد االفzzرع بلzzغ 

إذا مzzا قzzورن بتzzأثیر رش الحzzامض دفعzzة واحzzدة فzzي الربیzzع الzzذي سzzجل معzzدل لھzzذه %  ٦٤.٠٨تعzzادل 
فرعاً یمكن ان تفسر ان حامض الجبرلیك یؤدي الى زیادة نشاط االنزیمات المحللzة  ٢.٤٥الصفة مقداره 

ة في النباتات والتي مzن المحتمzل انھzا تzنعكس فzي كسzر السzیادة حیث یزداد تركیز السكریات الذائب اللنش
القمیة للنبات ال سیما وان احzد نظریzات السzیادة القمیzة تشzیر الzى ان البzراعم الجانبیzة ال تنمzو بسzبب ان 

و  ابzzو زیzzد ،  ١٩٨٧ ،عبzzدول (البzzرعم الطرفzzي یعمzzل كمصzzرف للمzzواد الغذائیzzة الناتجzzة فzzي االوراق 
تبzین  )٦(ل وارنة تأثیر التداخالت بین نسب الضوء وتراكیzز حzامض الجبرلیzك الجzدوعند مق) . ١٩٩٠

لتzzر مzzن /ملغzzم ٤٠و ٦٠مzzع التركیzzزین % ١٢.٥عzzدم وجzzود فzzرق معنzzوي بالتzzأثیر بzzین نسzzبة الضzzوء 
% ٧٥لتر وكذلك نسzبة الضzوء / ملغم  ٤٠و  ٦٠مع التركیزین % ٥٠حامض الجبرلیك ونسبة الضوء 

لتzر مzن / ملغzم  ٦٠مzع التركیzز %  ٥٠لتzر ، إذ اعطzت نسzبة الضzوء / ملغم  ٤٠و  ٦٠مع التركیزین 
فرعzاً  ٣.٦٦فرعاً وأدت الى زیzادة معنویzة قzدرھا  ٥.٠٧حامض الجبرلیك اعلى معدل لعدد االفرع بلغ 

فzي حالzة عzدم رش حzامض الجبرلیzك % ١٠٠اذا ما قورنت مع نسبة الضzوء %  ١٥٩.٥٧التي تعادل 
فرعzاً عنzد  ١.١٦اً كمعدل لھzذه الصzفة ، فzي حzین كzان اقzل معzدل لعzدد االفzرع فرع ١.٤١التي اعطت 
ویبین الجدول نفسzھ ان عzدد االفzرع یzزداد . في حالة عدم رش حامض الجبرلیك % ١٢.٥نسبة الضوء 
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 ٦٠بزیادة تراكیز حامض الجبرلیك عند كل نسzبة مzن نسzب الضzوء المسzتعملة ، وكzذلك تفzوق التركیzز 
وعنzد . االخzرى عنzد كzل نسzبة مzن نسzب الضzوء  الجبرلیzك علzى بقیzة التراكیzز حzامضلتر مzن / ملغم 

 (مقارنzzة االوسzzاط الحسzzابیة للتzzداخل بzzین نسzzب الضzzوء ومواعیzzد رش حzzامض الجبرلیzzك باختبzzار دنكzzن
مzzع رش %  ٥٠و  ٢٥تبzzین عzzدم وجzzود فzzرق معنzzوي بالتzzأثیر للتzzداخل بzzین نسzzبتي الضzzوء ) ٦الجzzدول 

 ٥.٠٥عتین اذ تفوقzت النسzبة االولzى اعzاله واعطzت اعلzى معzدل لعzدد االفzرع بلzغ حامض الجبرلیك بدف
   ٣.٤٤فرعzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzاً بفzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzارق معنzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzوي مقzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzداره 

  
ومواعیzد رشzھا والتzداخالت الثنائیzة والتzداخل الثالثzي  GA3تأثیر نسبة الضzوء وتراكیzز ) : ٣(الجدول 

  لشتالت الصنوبر الحلبي  الرئیسبینھما في طول الساق 

نسبة الضوء 
%  

تراكیز 
GA3 

 لتر/ملغم

تأثیر نسبة  GA3مواعید رش 
× الضوء 

 GA3تراكیز 

تأثیر نسبة 
+ الربیع   الربیع  الضوء

  الخریف

١٢.٥  

  ز ح ٨.٣٧  ف –ك ٨.٤١  ف–ل  ٨.٣٤  صفر

  ج ب٩.٣٠
  ز-ھـ ٩.٤٣  س –ز٩.٨٤  ف –ط٩.٠٢  ٢٠
  ز-ھـ ٩.٥٥  س– ز٩.٨٤  ف– ح٩.٢٥  ٤٠
  و– ج٩.٨٥  م-ھـ ١٠.٠٨  ع-ح ٩.٦٢  ٦٠

٢٥  

  و-ج ١٠.٢٩  ز-ج١١.٧٤  ف–ي٨.٨٥  صفر

  أ ١١.٣٨
  د-ب١١ر٠٣  و-ب١١ر٩٧  م-ھـ١٠ر٠٨  ٢٠
  أ ب ١١.٦٥  ج-أ ١٣.٠٢  ل-ھـ ١٠.٢٩  ٤٠
  أ ١٢.٥٥  أ ١٤.٤٩  ي-د ١٠.٦٢  ٦٠

٥٠  

  و-جـ ٩.٨٦  ك-د١٠.٤٧  ف– ح٩.٢٦  صفر
  أ ١٠.٨٩
  

  ھـ–ب١٠.٧٠  ھـ– ب١٢.٠٨  ف– ح٩.٣٣  ٢٠
  ج ب١١.١٥  د– ب١٢.٤٣  ن-ز٩.٨٨  ٤٠
  أب ١١.٨٧  أب ١٣.٨٢  ن-ز ٩.٩١  ٦٠

٧٥  

  ز ح ٨.٤٤  ف– ح٩.٢٢  ع ف ٧.٦٦  صفر

  ب ٩.٥٥
  ح-و ٨.٩٦  ن– و٩.٩٦  ف– ك٧.٩٦  ٢٠
  ز –د  ٩.٧٢  ح–ج  ١١.٢٤  ف– ل٨.١٩  ٤٠
  د– ب١١.٠٨  ج -أ ١٢.٧٢  ف-ح ٩.٤٥  ٦٠

١٠٠  

  ح ٨.٠٣  ف –ي ٨.٥٧  ف٧.٥٠  صفر

  ج ٨.٧٩
  زح ٨.٤٥  ف–ح  ٩.٣٥  ع ف ٧.٥٦  ٢٠
  ح–و ٨.٩٦  م-ھـ ١٠.١٤  ف –س ٧.٧٩  ٤٠
  ز-د ٩.٧١  ط–ج ١١.٠٨  ف–ل  ٨.٣٤  ٦٠

  أ ١١.٠٢  ب ٨.٩٤  GA3تأثیر مواعید رش 

 تأثیر نسبة  
× الضوء 

مواعید رش 
GA3 

  ج ٩.٥٤  ج د ٩.٠٦  ١٢.٥
  أ ١٢.٨٠  ب ج ٩.٩٦  ٢٥
  أ ١٢.٨٠  ج ٩.٥٩  ٥٠
  ب ١٠.٧٩  د ھـ ٨.٣١  ٧٥
  GA3تأثیر تراكیز   ج ٩.٧٨  ھـ ٧.٨٠  ١٠٠

تأثیر تراكیز 
GA3  ×

مواعید رش 
GA3 

  ج ٩.٠٠  ج ٩.٦٨  د ٨.٣٢  صفر
  ب ٩.٧١  ب ١٠.٦٤  د ٨.٧٩  ٢٠
  ب١٠.٢٠  ب ١١.٣٣  ج د ٩.٠٨  ٤٠
  أ ١١.٠١  أ ١٢.٤٤  ج ٩.٥٩  ٦٠

 
ورش حzامض الجبرلیzك دفعzة % ١٠٠مقارنة مع نسبة الضzوء % ٢١٣.٦٦فرعاً الذي یعادل 

 ١.٠٤فرعاً بوصفھ معدال لھذه الصفة فzي حzین كzان اقzل معzدل لعzدد االفzرع  ١ر٦١واحدة التي اعطت 
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مع رش الحامض بدفعة واحzدة فzي الربیzع ، ویلحzظ مzن الجzدول نفسzھ % ١٢.٥فرعاً عند نسبة الضوء 
. ان رش الحامض بدفعتین كان متفوقا عن رشھ بدفعة واحدة في الربیع عند كل نسبة من نسzب الضzوء 

یر التداخل بین تراكیز حامض الجبرلیك ومواعید رشzھ فzي ھzذه الصzفة فقzط أظھzر الجzدول وبالنسبة لتأث
لتر معنویاً واللذان رشا على شzكل دفعتzین / ملغم  ٦٠و  ٤٠الختبار دنكن اختالف تأثیر التركیزین ) ٦(

لھzذه في الربیع والخریف عن باقي التداخالت االخرى ، ولم یكن بینھما فرق معنوي وسجل اعلى معدل 
فرعzاً  ٣.١٥فرعاً بفzارق معنzوي مقzداره  ٥.١٣لتر الذي رش بدفعتین اذ بلغ / ملغم  ٦٠الصفة التركیز 

إذا مzا قzورن بعzدم رش حzامض الجبرلیzك فzي الربیzع الzذي سzجل عنzده ادنzى %  ١٥٩.٠٩الذي یعzادل 
اد بزیzzادة فرعzzاً ومzzن الجzzدول نفسzzھ یظھzzر بzzأن معzzدل عzzدد االفzzرع یzzزد ١.٩٨معzzدالت ھzzذه الصzzفة بلzzغ 

  .مواعید الرش  نتراكیز حامض الجبرلیك عند كل موعد م
  

ومواعیzد رشzھا والتzداخالت الثنائیzة والتzداخل الثالثzي  GA3تأثیر نسبة الضzوء وتراكیzز ) : ٤(الجدول 
  لشتالت الصنوبر الحلبي الرئیسبینھما في قطر الساق 

نسبة الضوء 
%  

تراكیز 
GA3 

 لتر/ملغم

سبة تأثیر ن GA3مواعید رش 
تراكیز × الضوء 

GA3 

تأثیر نسبة 
+ الربیع   الربیع  الضوء

  الخریف

١٢.٥  

  ي ١.٢٦  س–ك  ١.٤٧  س ١.٠٦  صفر

  د ١.٥٠
  ط ي ١.٤١  م–ي  ١.٦٥  ن س ١.١٧  ٢٠
  ح ط ١.٦٦  ط–د  ٢.١٤  ن س ١.١٨  ٤٠
  ح ط ١.٦٩  ط–د  ٢.١٩  س –م  ١.٢٠  ٦٠

٢٥  

  ز-ھـ ٢.٠٠  و-د ٢.٢٤  ل–ط  ١.٧٦  صفر

  أ ٢.٤٢
  دھـ ٢.٢٢  و-د ٢.٤٥  ي-و ١.٩٩  ٢٠
  د ج٢.٤٧  ب ج ٢.٩٤  ي-ھـ ٢.٠١  ٤٠
  أ ٣.٠١  أ ٣.٨٤  ط–د  ٢.١٩  ٦٠

٥٠  

  ح-و ١.٨٩  ي-ھـ ٢.٠٣  ل-ط ١.٧٥  صفر

  ب ٢.٢١
  ھـ ح ١.٩٧  ط-د ٢.١٨  ل-ط ١.٧٧  ٢٠
  ھـ و ٢.١٨  د ج٢.٥٥  ك-ط١.٨١  ٤٠
  أب ٢.٨١  أ ٣.٦٣  ي-و ١.٩٩  ٦٠

٧٥  

  زح ١.٨٤  ك-ز ١.٩١  ل-ط١.٧٨  صفر

  ب ٢.٠٨
  ح-و١.٨٧  ك-ز١.٩٣  ك-ط١.٨١  ٢٠
  ز-ھـ ٢.٠٩  ز-د٢.٦٣  ك-ح١.٨٣  ٤٠
  ب ج ٢.٥٤  ب  ٣.١٧  ك-ز ١.٩٢  ٦٠

١٠٠  

  ط ي ١.٤٦  ن-ي ١.٦٢  س-ل ١.٣١  صفر

  ج١.٧٧
  ح ط ١.٦٦  ل–ي  ١.٧٧  ن–ي ١.٥٦  ٢٠
  ھـ ح ١.٩٢  ح–د ٢.٢٨  ن–ي ١.٥٦  ٤٠
  ز-  ھـ ٢.٠٥  د ھـ ٢.٤٧  ن–ي  ١.٦٣  ٦٠

  أ ٢.٣٥  ب١.٦٦  GA3تأثیر مواعید رش 

تأثیر نسبة   
× الضوء 

مواعید رش 
GA3 

  د١.٨٦  و ١.١٥  ١٢.٥
  أ٢.٩٢  د ١.٩٩  ٢٥
  ب ٢.٦٠  د١.٨٣  ٥٠
  ج٢.٣٤  د ١.٨٣  ٧٥
  GA3تأثیر تراكیز   د ٢.٠٤  ھـ١.٥١  ١٠٠

تأثیر تراكیز 
GA3  ×

مواعید رش 
GA3 

    ج ١.٧١  ج د ١.٩٠  و١.٥٣  صفر
    ج ١.٨٣  ج ٢.٠٠  ھـ و ١.٦٦  ٢٠
    ب ٢.٠٦  ب ٢.٤٥  و ھـ ١.٦٨  ٤٠
  أ ٢.٤٣  أ ٣.٠٦  ج د ١.٧٨  ٦٠
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في حالzة رش حzامض الجبرلیzك % ٢٥تفوق نسبة الضوء ) ٦(ن الجدول یباما التداخل الثالثي 
 ٦.٢٢بلzغ فzرع لتر بzدفعتین فzي الربیzع والخریzف الzذي اعطzى اعلzى معzدل لعzدد اال/ ملغم  ٤٠بتركیز 

عند عدم رش حامض الجبرلیك بالربیع % ١٠٠مقارنة مع نسبة الضوء %  ٥٢٢.٠٠فرعاً التي تعادل 
فرعاً ونلحظ مzن الجzدول نفسzھ عzدم وجzود فzرق معنzوي  ١.٠٠والتي اعطت اقل معدل لھذه الصفة بلغ 

 ٦٠فzي حالzة رش حzامض الجبرلیzك بتركیzز % ٢٥بین التداخل االول في ھذه الفقرة عن نسzبة الضzوء 
  .فرعاً بوصفھ معدالً لھذه الصفة  ٦.١٢لتر بدفعتین الذي سجل / ملغم 

  

وقطzر  الzرئیسمصادر التباین والتباین التقدیري وتأثیرھما في عدد االفرع وطول الجzذر ) : ٥(الجدول 
  .لشتالت الصنوبر الحلبي  الرئیسالجذر 

درجات   مصادر التباین
طول الجذر   عدد االفرع  الحریة

  )سم(الرئیس
ر الجذر قط

  )ملم(الرئیس
  ٠.٠٦  ٢١.٧٧  * ٣.٣٨  ٢  القطاعات

  ** ٣.٠٣  ** ١٦٠.٢٣  ** ١٩.٧٧  ٤  نسبة الضوء
  ** ٢.٥٨  ** ١٥٤.٣٩  ** ٢١.٠٢  ٣ GA3تراكیز 

  ** ١٢.٠٣  ** ١٠٥٧.٦٣  ** ٧٣.٥٨  ١  GA3مواعید رش 
  ٠.٠٤  ٢.٦٩  ٠.٦٠  ١٢  GA3 تراكیز× نسبة الضوء 
مواعید رش × نسبة الضوء 

GA3  ٠.٠٧  * ٣١.٨٧  * ٢.٥٢  ٤  

مواعید رش ×  GA3 تراكیز
GA3  ١.٢٢  ** ٥٢.٠٤  ** ٥.٦٩  ٣ **  

تراكیز × نسبة الضوء 
GA3 ×مواعید رش GA3  ٠.٠٥  ٢.٦٩  ٠.٤٨  ١٢  

  ٠.٠٣  ٩.٠٦  ٠.٤٨  ٧٨  الخطأ التجریبي
  على التوالي ٠.٠١و  ٠.٠٥تاثیر معنوي عند مستوى احتمال ** ، *    

  

لتحلیل التباین ان كال من نسبة الضzوء وتراكیzز حzامض ) ٥(الجدول یشیر ) : سم( طول الجذر الرئیس
الجبرلیك ومواعید رشھ والتداخل بین تراكیز حامض الجبرلیك ومواعید رشھ لھا تأثیرات معنویة عالیzة 
فzي طzzول الجzzذر ، فzzي حzzین كzzان التzzأثیر معنویzاً فقzzط للتzzداخل بzzین نسzzبة الضzzوء ومواعیzzد رش حzzامض 

وعند اختیzار االوسzاط الحسzابیة لتzأثیر . أي تأثیر معنوي لبقیة التداخالت االخرى  الجبرلیك ، ولم یظھر
وتفوقھمzا معنویzا % ١٠٠و  ٢٥ظھر اختالف نسبتي الضzوء ) ٧(نسبة الضوء في طول الجذر الجدول 

سzzم بوصzzفھما  ٢٦.٩٩و  ٢٦.٦٣فzzي التzzأثیر بالمقارنzzة مzzع بقیzzة النسzzب االخzzرى واعطیzzا علzzى التzzوالي 
و  ٧٥نفسzھ عzدم وجzود فzرق معنzوي بzین تzأثیر نسzبتي الضzوء  لذه الصفة وتبzین مzن الجzدومعدالت لھ

سzم  ٢٣.٠١و  ٢٤.٠٠في ھذه الصفة واحتلتا المرتبة الثانیة بالتفوق المعنوي في التأثیر واعطیتا % ٥٠
 التzي سzجلت اقzل% ١٢.٥الجذر واختلفتzا معنویzاً عzن تzأثیر نسzبة الضzوء  لعلى التوالي كمعدالت لطو

. ) ٢٠٠٢ (  Rajendranو Kathiresanسzzم وھzzذا یتفzzق مzzع مzzا جzzاء بzzھ  ٢٠.٨٠المعzzدالت قzzدره 
 (الجzذر تzم اختبzار االوسzاط الحسzابیة بطریقzة دنكzن لولمعرفة تأثیر تراكیzز حzامض الجبرلیzك فzي طzو

 لتzر فzي ھzذه الصzفة/ ملغzم  ٤٠و  ٦٠تبین عدم وجود فرق معنzوي بالتzأثیر بzین التركیzزین ) ٧الجدول 
سم على التوالي بوصzفھما  ٢٥.٧٥و  ٢٦.٦٤واختلفا معنویاً وتفوقا على باقي التراكیز االخرى واعطیا 

لتzر اعلzى معzدل لطzول الجzذر وبفzارق معنzوي قzدره / ملغzم  ٦٠معدالت لھذه الصفة اذ اعطzى التركیzز 
الت مقارنzة مzع عzدم رش حzامض الجبرلیzك الzذي اعطzى اقzل معzد%  ٢١.٥٣سم والذي یعzادل  ٤.٧٢

لتzر الzذي سzجل / ملغzم  ٢٠سم والذي لم یختلف معنویاً فzي التzأثیر عzن التركیzز  ٢١.٩٢ھذه الصفة بلغ 
و  )١٩٨٤( Mishraو  Kalpanaسzzzzم وھzzzzذا یتفzzzzق مzzzzع مzzzzا جzzzzاء بzzzzھ  ٢٢.٨٣معzzzzدالً لھzzzzذه الصzzzzفة 

Nagarajaiah  وRao ) ١٩٩٠  (.  دولzzین الجzzیب)ع ) ٧zzي الربیzzدفعتین فzzامض بzzد رش الحzzان موع
ریف قzد تفzوق معنویzاً علzى موعzد رشzھ دفعzة واحzدة فzي الربیzع فقzط ، وسzجل اعلzى معzدالت ھzذه والخ

إذا مzا قzورن بموعzد % ٢٧.٨١سzم الzذي یعzادل   ٥.٩٣سم بفارق معنzوي مقzداره  ٢٧.٢٥الصفة وبلغ 
مما تقzدم یتضzح لنzا بzأن نسzبة الضzوء . سم ٢١.٣٢رش الحامض في الربیع فقط الذي سجل معدالً قدره 

تراكیzز  على باقي النسب وكما تبین بأن الزیادة فzي% ١٠٠ت في طول الجذر وتفوقت نسبة الضوء أثر
حامض الجبرلیك المرش للشzتالت سzبب زیzادات فzي معzدالت طzول الجzذر وأن رش حzامض الجبرلیzك 
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 ١٩٤

سzبة أمzا بالنسzبة لتzأثیر التzداخل بzین ن .بدفعتین كانت نتائجھ افضل من رشھ دفعة واحدة في الربیzع فقzط 
  الضzzzzzzzوء وتراكیzzzzzzzز حzzzzzzzامض الجبرلیzzzzzzzك فzzzzzzzي طzzzzzzzول الجzzzzzzzذر فقzzzzzzzد أظھzzzzzzzر اختبzzzzzzzار دنكzzzzzzzن

  
ومواعیzد رشzھا والتzداخالت الثنائیzة والتzداخل الثالثzي  GA3تأثیر نسبة الضzوء وتراكیzز ) : ٦(الجدول 

  . في عدد االفرع لشتالت الصنوبر الحلبي  بینھما

نسبة الضوء 
%  

تراكیز 
GA3 

 لتر/ملغم

ر نسبة تأثی GA3مواعید رش 
تراكیز × الضوء 

GA3 

تأثیر نسبة 
  الخریف+ الربیع   الربیع  الضوء

١٢.٥  

  و ١.١٦  م ن ١.٣٣  ن ١.٠٠  صفر

  ج ١.٩٨
  و –د  ١.٥٢  ن –ك ٢.٠٥  ن 1.00  ٢٠
  ھـ–ج ٢.٥٦  ط –د  ٤.١٣  ن ١.٠٠  ٤٠
  ج د ٢.٦٨  ح –ج  ٤.٢٠  ن ١.١٦  ٦٠

٢٥  

  ج ٢.٨٥  ل- ھـ  ٣.٤٦  ن –ي  ٢.٢٣  صفر

  أ ٤.٠٠
  ب ج ٣.٦٠  ز–ب  ٤.٤١  ن-و ٢.٨٠  ٢٠
  أ ب ٤.٦٦  أ ٦.٢٢  م-ھـ ٣.١١  ٤٠
  أ ٤.٩٠  أب ٦.١٢  ك-ھـ ٣.٦٨  ٦٠

٥٠  

  ھـ –ج ٢.٤٧  ن–ز  ٢.٦١  ن–ط  ٢.٣٤  صفر

  أ ٣.٦٦
  ج ٢.٩٠  م-ھـ ٣.١٣  ن-ز ٢.٦٦  ٢٠
  أب ٤.٢١  د-أ ٥.٧٤  ن-ز ٢.٦٨  ٤٠
  أ ٢.٠٧  ج-أ ٥.٩٥  ح-ج ٤.٢٠  ٦٠

٧٥  

  ب ج ٣.٥١  ك-ھـ ٣.٦٦  ل-ھـ ٣.٣٦  صفر

  أ ٣.٩٦
  ب ج ٣.٦٦  ك-ھـ ٣.٨٠  ل-ھـ٣.٥٣  ٢٠
  أب ٤.١٩  و-أ ٤.٥٣  ك-ھـ ٣.٨٦  ٤٠
  أب ٤.٤٦  ھـ -أ ٤.٨٦  ي-د ٤.٠٦  ٦٠

١٠٠  

  ھـ و ١.٤١  ن–ل  ١.٨٣  ن ١.٠٠  صفر

  ب ٢.٥٨
  ھـ–ج  ٢.٤٥  ل-ھـ ٣.٥٦  م ن ١.٣٣  ٢٠
  ج ٢.٩٢  ح –ج  ٤.٣٠  م ن ١.٥٥  ٤٠
  ب ج ٣.٥٤  و-أ ٤.٥٢  ن–ح  ٢.٥٥  ٦٠

  أ ٤.٠٢  ب ٢.٤٥  GA3تأثیر مواعید رش 

تأثیر نسبة   
× الضوء 

مواعید رش 
GA3 

  ج ٢.٩٣  د ١.٠٤  ١٢.٥
  أ ٥.٠٥  ج٢.٩٥  ٢٥
  أب ٤.٣٦  ج ٢.٩٧  ٥٠
  ب ٤.٢١  ب ج ٣.٧٠  ٧٥
  GA3تأثیر تراكیز   ب ج ٣.٥٥  د ١.٦١  ١٠٠

تأثیر تراكیز 
GA3  ×

مواعید رش 
GA3 

  ج ٢.٢٨  ج د٢.٥٨  د ١.٩٨  صفر
  ب ٢.٨٣  ب ٣.٣٩  د ٢.٢٦  ٢٠
  أ ٣.٧١  أ ٤.٩٨  ج د ٢.٤٤  ٤٠
  أ ٤.١٣  أ ٥.١٣  ب ج ٣.١٣  ٦٠

  

 ٦٠مع كل من تراكیز الحzامض % ١٠٠و  ٢٥عدم وجود فرق معنوي بین نسبتي الضوء ) ٧الجدول (
لتر /  ملغم ٤٠و ٦٠مع كل من تراكیز الحامض %  ٧٥و  ٥٠لتر ونسبتي الضوء / ملغم  ٢٠و  ٤٠و 

مzzع  % ٢٥سzzم عنzzد نسzzبة الضzzوء  ٢٩.١٣بالتzzأثیر فzzي ھzzذه الصzzفة ، إذ بلzzغ اعلzzى معzzدل لطzzول الجzzذر 
سzzم التzzي تعzzادل  ٤.٣٢لتzzر وادى ھzzذا التzzداخل الzzى زیzzادة معنویzzة بلغzzت / ملغzzم  ٦٠تركیzzز الحzzامض 

 )معاملzzة المقارنzzة( وعzzدم رش حzzامض الجبرلیzzك %  ١٠٠إذا مzzا قzzورن مzzع نسzzبة الضzzوء %  ١٧.٤١
سzم عنzد نسzبة  ١٩.٢٢الجذر  لسم كمعدل لھذه الصفة في حین كان اقل معدل لطو ٢٤.٨١التي اعطت 

وعدم رش حامض الجبرلیك ونلحظ مzن الجzدول نفسzھ ان معzدالت ھzذه الصzفة تzزداد %  ١٢.٥الضوء 
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 ١٩٥

سzبة اما تأثیر التzداخل بzین ن .بزیادة تراكیز حامض الجبرلیك عند كل نسبة من نسب الضوء المستخدمة 
  الضzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzوء ومواعیzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzد رش حzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzامض 
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ومواعیzد رشzھا والتzداخالت الثنائیzة والتzداخل الثالثzي  GA3تأثیر نسبة الضzوء وتراكیzز ) : ٧(الجدول 
  لشتالت الصنوبر الحلبي  بینھما في طول الجذر الرئیس

نسبة الضوء 
%  

تراكیز 
GA3 

 لتر/ملغم

تأثیر نسبة  GA3مواعید رش 
تراكیز × الضوء 

GA3 

بة تأثیر نس
+ الربیع   الربیع  الضوء

  الخریف

١٢.٥  

  ج ٢٠.٨٠  ز ١٩.٢٢  ل-و ٢٢.٩٠  ن ١٥.٥٣  صفر
  ز ١٩.٣٨  ل-و ٢٢.٩٢  ن ١٥.٨٥  ٢٠
  ز-د ٢٢.٠٦  ز-أ ٢٧.٩٥  م ن ١٦.١٨  ٤٠
  ز–د  ٢٢.٥٣  ز–ب  ٢٧.٨٢  ن-ل ١٧.٢٣  ٦٠

٢٥  

  أ ٢٦.٦٣  و-ج ٢٤.٢٧  ط–ج  ٢٦.١٢  ل–و ٢٢.٤٣  صفر
  د-أ ٢٦.٠٥  د-أ ٢٩.٥٤  ل–و  ٢٢.٥٥  ٢٠
  ج-أ ٢٧.١٠  ج-أ ٣١.٣١  ل–و  ٢٢.٨٨  ٤٠
  أ٢٩.١٣  أب ٣٢.٥٤  ي–ج  ٢٥.٧١  ٦٠

٥٠  

  ب٢٣.٠١  ز ١٩.٨٢  ن-ط ٢٠.٤٧  ن-ك ١٩.١٩  صفر
  وز ٢١.١٥  ل-و ٢٢.٣٢  ن-ي ١٩.٩٨  ٢٠
  و-أ ٢٥.١٣  و-أ ٢٨.١٢  ل-و٢٢.١٤  ٤٠
  ھـ- أ٢٥.٩٤  و-أ ٢٨.١٥  ك–د  ٢٣.٧٣  ٦٠

٧٥  

  ب٢٤.٠٠  وز ٢١.٤٧  ل-ز٢٢.٠٢  ن-ط 20.91  صفر
  ز-ھـ٢١.٩٥  ل-و ٢٢.١٧  م-ط ٢١.٧٢  ٢٠
  ھـ-أ ٢٥.٨٢  ھـ-أ ٢٩.٠٤  ل-و ٢٢.٦٠  ٤٠
  أج ٢٦.٧٦  ج-أ ٣٠.٦٣  ل-و ٢٢.٨٨  ٦٠

١٠٠  

  أ ٢٦.٩٩  و–ب  ٢٤.٨١  ط–ج  ٢٦.١٢  ك-ھـ ٢٣.٥٠  صفر
  ھـ-أ ٢٥.٦٢  ح-ب ٢٧.٦٣  ك-ھـ ٢٣.٦١  ٢٠
  أب ٢٨.٦٤  أ ٣٣.٦٥  ك-ھـ ٢٣.٦٣  ٤٠
  أب ٢٨.٨٨  أ ٣٣.٦٧  ك-د ٢٤.٠٩  ٦٠

  أ ٢٧.٢٥  ب ٢١.٣٢  GA3تأثیر مواعید رش 

تأثیر نسبة   
× الضوء 

مواعید رش 
GA3 

  ب ٢٥.٤٠  د١٦.٢٠  ١٢.٥
  أ ٢٩.٨٨  ب ج ٢٣.٣٩  ٢٥
  ب ٢٤.٧٦  ج ٢١.٢٥  ٥٠
  ب ٢٥.٩٦  ج ٢٢.٠٣  ٧٥
  GA3تأثیر تراكیز   أ ٣٠.٢٧  ب ج ٢٣.٧١  ١٠٠

تأثیر تراكیز 
GA3  ×

ید رش مواع
GA3 

  ب ٢١.٩٢  ب ج ٢٣.٥٢  ھـ٢٠.٣١  صفر
  ب ٢٢.٨٣  ب ٢٤.٩١  دھـ ٢٠.٧٤  ٢٠
  أ ٢٥.٧٥  أ ٣٠.٠١  ھـ–ج  ٢١.٤٩  ٤٠
  أ ٢٦.٦٤  أ ٣٠.٥٦  د-ب ٢٢.٧٣  ٦٠

  
وتوفقھمzzا %  ٢٥و  ١٠٠الجبرلیzك فzzي طzول الجzzذر فقzد أوضzzح الجzدول نفسzzھ اخzتالف نسzzبتي الضzوء 

تین فzzي الربیzzع والخریzzف بالتzzأثیر علzzى بقیzzة التzzداخالت حالzzة رش حzzامض الجبرلیzzك بzzدفع معنویzzاً فzzي
حالzة رش حzامض  فzي% ١٠٠سم عند نسبة الضzوء  ٣٠.٢٧االخرى ، إذ كان اعلى معدل لھذه الصفة 

مقارنzة %  ٢٧.٦٦سم الذي یعادل  ٦.٥٦الجبرلیك بدفعتین في الربیع والخریف وبفارق معنوي مقداره 
الجبرلیzzك بدفعzzة واحzzدة فzzي الربیzzع فقzzط التzzي اعطzzت فzzي حالzzة رش حzzامض % ١٠٠مzzع نسzzبة الضzzوء 

سzم عنzد  ١٦.٢٠سم بوصفھ معzدالً لھzذه الصzفة فzي الوقzت الzذي كzان أقzل معzدل لطzول الجzذر  ٢٣.٧١
فzzي حالzzة رش حzzامض الجبرلیzzك بدفعzzة واحzzدة فzzي الربیzzع فقzzط ، ویتضzzح مzzن % ١٢.٥نسzzبة الضzzوء 

بیzzع والخریzzف علzzى رشzzھ بدفعzzة واحzzدة فzzي الجzدول نفسzzھ تفzzوق رش حzzامض الجبرلیzzك بzzدفعتین فzzي الر
وعنzد تطبیzق اختبzار دنكzن لمقارنzة االوسzzاط . الربیzع فقzط عنzد كzل نسzبة مzن نسzب الضzzوء المسzتخدمة 
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ظھر تفوق معنوي لتzأثیر كzل ) ٧(الحسابیة للتداخل بین تراكیز حامض الجبرلیك ومواعید رشھ الجدول 
لتzر ورشzھ فzي الربیzع والخریzف والتzداخل بzین / م ملغz ٤٠من التداخل ما بین تركیز حzامض الجبرلیzك 

لتzر ورشzھ فzي الربیzع والخریzف ولzم یكzن ھنzاك فرقzاً معنویzاً بzین / ملغzم  ٦٠تركیز حzامض الجبرلیzك 
سzzم  ٣٠.٥٦ھzzذین التzzداخلین إذ كzzان اعلzzى معzzدل لطzzول الجzzذر عنzzد التzzداخل الثzzاني فzzي ھzzذه الفقzzرة بلzzغ 

إذ ما قورن بتأثیر التداخل بین تركیز حzامض %  ٥٠.٤٦ادل سم الذي یع ١٠.٢٥بفارق معنوي مقداره 
 ٢٠.٣١لتر وموعد رشھ في الربیzع فقzط الzذي سzجل اقzل معzدل لھzذه الصzفة بلzغ / الجبرلیك صفر ملغم 

سم ونلحظ ان جمیع تراكیز حامض الجبرلیك المرشة بدفعتین في الربیع والخریف أدت الى زیzادات فzي 
zzzة برشzzzذر مقارنzzzول الجzzzدالت طzzzھ معzzzاء بzzzا جzzzع مzzzق مzzzذا یتفzzzط ، وھzzzع فقzzzي الربیzzzدة فzzzة واحzzzھا دفع

Nagarajaiah  وRao  ) ١٩٩٠ ( . دولzzالج)ب ) ٧zzین نسzzأثیر بzzوي بالتzzرق معنzzود فzzدم وجzzین عzzیب
لتzر بzدفعتین فzي / ملغم  ٤٠و  ٦٠في حالة رش تراكیز حامض الجبرلیك % ٥٠و  ٧٥و  ١٠٠الضوء 

 ٢٠و  ٤٠و  ٦٠الzzة رش تراكیzzز حzzامض الجبرلیzzك فzzي ح% ٢٥و نسzzبة الضzzوء . الربیzzع والخریzzف  
لتzر / ملغzم  ٤٠فzي حالzة رش تركیzز % ١٢.٥لتر بدفعتین في الربیع والخریف و نسzبة الضzوء / ملغم 

سzم عنzد نسzبة  ٣٣.٦٧الجذر  لمن حامض الجبرلیك بدفعتین في الربیع والخریف وبلغ اعلى معدل لطو
الجبرلیك بzدفعتین فzي الربیzع والخریzف وسzجل  لتر من حامض/ ملغم ٦٠ورش تركیز % ١٠٠الضوء 

نzzت بنسzzبة الضzzوء رإذا مzzا قو%  ٤٢.٢٧سzzم التzzي تعzzادل  ١٠.١٧زیzzادة معنویzzة فzzي ھzzذه الصzzفة بلغzzت 
سzم كمعzدل لھzذه الصzفة فzي حzین  ٢٣.٥٠وعدم رش حامض الجبرلیك في الربیع الذي اعطzى % ١٠٠

نلحzظ مzن . رش الحzامض فzي الربیzع  وعzدم% ١٢.٥سم عند نسبة الضzوء  ١٥.٥٣كان اقل المعدالت 
 الجدول نفسھ بأن معدالت طول الجذر تزداد بزیادة تراكیز  حzامض الجبرلیzك عنzد كzل نسzبة ضzوء فzي

zzكzzد مzzع  نل موعzzي الربیzzدفعتین فzzامض بzzا ان رش الحzzظ ایضzzك ویلحzzامض الجبرلیzzد رش حzzمواعی
تركیzز مzن تراكیzز حzامض  والخریف كان ھو االفضل من رشzھ بدفعzة واحzدة فzي الربیzع فقzط عنzد كzل

  . الجبرلیك وعند كل نسبة من نسب الضوء المستخدمة 
لتحلیzzل التبzzاین الzى ان كzzال مzzن نسzبة الضzzوء وتراكیzzز ) ٥(یشzzیر الجzدول ) : مل..م( قط.ر الج..ذر ال.رئیس

حzzامض الجبرلیzzك ومواعیzzد رشzzھ والتzzداخل بzzین تراكیzzز حzzامض الجبرلیzzك ومواعیzzد رشzzھ لھzzا تzzأثیرات 
ولمعرفzة . في قطر الجذر في حین لم یكن ھناك أي تأثیر معنوي لبقیة التداخالت االخرى معنویو عالیة 

فظھzر تفzوق ) ٨(رت االوسzاط الحسzابیة بطریقzة دنكzن الجzدول بzتأثیر نسب الضوء في قطzر الجzذر اخت
علzzى بقیzzة النسzzب فzzي ھzzذه الصzzفة ،وسzzجلت اعلzzى % ٢٥معنzzوي واخzzتالف فzzي تzzأثیر نسzzبة الضzzوء 

إذا مzا قzورن مzع نسzبة % ٣٧.٧٩ملم الذي یعzادل  ٠.٦٥ملم بفارق معنوي مقداره  ٢.٣٧ المعدالت بلغ
ملzم فzzي حzzین سzzجلت ادنzzى معzzدالت ھzzذه  ١.٧٢الzzذي سzzجل معzzدل لھzzذه الصzzفة مقzzداره % ١٠٠الضzوء 

ملzzم ویلحzzظ مzzن الجzzدول نفسzzھ ان جمیzzع نسzzب الضzzوء  ١.٤٦بلzzغ % ١٢.٥الصzzفة عنzzد نسzzبة الضzzوء 
و ) ٢٠٠٢( Shibu Jose  ینھا في تأثیرھا في ھذه الصفة وھذا یتفق مzع مzا ذكzره اختلفت معنویاً فیما ب

وباسzzتخدام طریقzzة دنكzzن لمقارنzzة االوسzzاط الحسzzابیة لمعرفzzة تzzأثیر تراكیzzز  .)١٩٨٨(عبzzدهللا واخzzرون 
لتzzر مzzن حzzامض / ملغzzم  ٦٠ظھzzر اخzzتالف التركیzzز ) ٨الجzzدول (حzzامض الجبرلیzzك فzzي قطzzر الجzzذر 

فzzي تzzأثیره فzzي ھzzذه الصzzفة علzzى بقیzzة التراكیzzز االخzzرى ، واعطzzى اعلzzى معzzدل لقطzzر الجبرلیzzك وتفوقzzھ 
عنzد مقارنتھzا % ٣٥.٥٤ملzم والتzي تعzادل  ٠.٥٩ملم وأدى الى زیادة معنویة مقدارھا  ٢.٢٥الجذر بلغ 

ملم الzذي لzم یختلzف بالتzأثیر معنویzاً عzن  ١.٦٧بعدم إضافة حامض الجبرلیك الذي اعطى اقل المعدالت 
لتر المرتبzة الثانیzة بzالتفوق بعzد /ملغم  ٤٠ملم واحتل التركیز  ١.٧٢لتر الذي اعطى / ملغم  ٢٠كیز التر

) ٨(ومzzن الجzzدول  .ملzzم  ٢.١٣لتzzر فzي تzzأثیره فzzي ھzzذه الصzفة وسzzجل معzzدالً قzدره / ملغzzم  ٦٠التركیzز 
قطzzر یظھzzر تفzzوق معنzzوي لموعzzد رش حzzامض الجبرلیzzك بzzدفعتین فzzي الربیzzع والخریzzف وسzzجل معzzدل ل

اذا مzا قzورن بموعzد %  ٣٨.٨٨ملzم الzذي یعzادل  ٠.٣٦ملم بفارق معنوي مقzداره  ٢.٢٥الجذر مقداره 
ممzا  .ملzم  ١.٦٣رش حامض الجبرلیك بدفعة واحدة في الربیع فقط الذي سzجل معzدالً لقطzر الجzذر بلzغ 

zذر وان تقدم یتضح بأن نسبة الضوء المستعملة عملت على إحداث فروقات معنویة في معدالت قطzر الج
وان زیادة تراكیز حامض الجبرلیzك عملzت علzى زیzادات % ٢٥اعلى المعدالت سجل عند نسبة الضوء 

فzي معzدالت ھzذه الصzzفة وان رش حzامض الجبرلیzك بzzدفعتین فzي الربیzع والخریzzف أدت الzى زیzادة فzzي 
ر التzداخل بzین ولبیzان تzأثی. معدالت ھذه الصفة مقارنة مع رش الحzامض بدفعzة واحzدة فzي الربیzع فقzط 

ان افضzل النتzائج المعنویzة عنzد نسzبة الضzوء ) ٨(نسبة الضوء وتراكیز حامض الجبرلیك یبین الجzدول 
مzzع  %٥٠لتzzر مzzن حzzامض الجبرلیzzك ونسzzبة الضzzوء / ملغzzم  ٤٠و ٦٠مzzع كzzل مzzن التركیzzزین %  ٢٥
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  لتzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzر مzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzن /ملغzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzم ٦٠تركیzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzز 
  

ھا والتzداخالت الثنائیzة والتzداخل الثالثzي ومواعیzد رشGA3 zتأثیر نسبة الضzوء وتراكیzز ) : ٨(الجدول 
  . لشتالت الصنوبر الحلبي  بینھما في قطر الجذر الرئیس

نسبة الضوء 
%  

تراكیز 
GA3 

 لتر/ملغم

تأثیر نسبة  GA3مواعید رش 
× الضوء 

 GA3تراكیز 

تأثیر نسبة 
  الخریف+ الربیع   الربیع  الضوء

١٢.٥  

  ك١.٢٥  ع–ل ١.٤٦  ف ١.٠٥  صفر

  ھـ ١.٤٦
  ك ل ١.٣٣  س–ي  ١.٥٧  ف ١.٠٨  ٢٠
  ي–ح  ١.٥٣  ي–ز  ١.٩٥  ع ف١.١٢  ٤٠
  ط-و ١.٧٢  ط-و ٢.٠٨  ف–ن  ١.٣٦  ٦٠

٢٥  

  د ھـ ٢.٠٩  ط-و٢.٢٧  ي–ز ١.٩٢  صفر

  أ ٢.٣٧
  د ھـ ٢.٠٧  ح-و٢.٢٢  ي–ز ١.٩٢  ٢٠
  أ ب ٢.٦١  أ ب ٣.٢٨  ي–ز ١.٩٤  ٤٠
  أ ٢.٧١  أ٣.٣٤  ط –و ٢.٠٩  ٦٠

٥٠  

  ح –و  ١.٧٥  ل –ط ١.٨٠  ن -ط١.٧٠  صفر

  ب ٢.١٣
  و ز ١.٨٠  ك–ح ١.٨٧  ن –ط  ١.٧٣  ٢٠
  ب ج ٢.٤١  ب ج ٢.٩٨  ل–ح ١.٨٥  ٤٠
  أب ٢.٥٥  أ ب ٣.١٤  ي –ز  ١.٩٦  ٦٠

٧٥  

  ح–و  ١.٧٤  ل–ح  1.85  س-ي١.٣٦  صفر

  ج ٢.٠١
  وز ١.٨٠  ك–ح ١.٨٦  ن-ط ١.٧٣  ٢٠
  ج د ٢.٢١  د ھـ ٢.٥٨  ل –ح ١.٨٤  ٤٠
  ج د ٢.٣٠  د ج ٢.٧٦  ل-ح ١.٨٥  ٦٠

١٠٠  

  ك-ط ١.٤٨  س –ي ١.٦٦  ف–س  ١.٣٠  صفر

  د ١.٧٢
  ط–ز  ١.٥٧  م–ط ٢.٧٥  ع-ل ١.٤٠  ٢٠
  ھـ و ١.٨٨  ز-ھـ٢.٢٩  ع-ك١.٤٨  ٤٠
  ھـ و ١.٩٦  ھـ و٢.٤٢  س–ك ١.٥٠  ٦٠

  أ٢.٢٥  ب١.٦٢  GA3تأثیر مواعید رش 

تأثیر نسبة  
× الضوء 

مواعید رش 
GA3 

  و ١.٧٦  ح١.١٥  ١٢.٥
  أ ٢.٧٧  د ھـ ١.٩٧  ٢٥
  ب ٢.٤٤  و ھـ١.٨١  ٥٠
  ج٢.٢٦  و ١.٧٦  ٧٥
  GA3تأثیر تراكیز   د ٢.٠٣  ز ١.٤٢  ١٠٠

تأثیر تراكیز 
GA3  ×

مواعید رش 
GA3 

  ج١.٦٧  ب ١.٨١  د١.٥٢  صفر
  ج١.٧٢  ب ١.٨٥  د ١.٥٧  ٢٠
  ب٢.١٣  أ٢.٦١  ج د ١.٦٤  ٤٠
  أ٢.٢٥  أ ٢.٧٥  ب ج١.٧٥  ٦٠

 
اكیzز حzامض الجبرلیzك ومواعیzد رشzھ فzي قطzر الجzذر بطریقzة والختبار تأثیر التداخل بzین تر

لتzر /ملغzم  ٦٠عدم وجود فرق معنوي بین تzأثیر حzامض الجبرلیzك بتركیzز ) ٨(دنكن ظھر من الجدول 
لتzzر المzzرش بzzدفعتین فzzي الربیzzع /ملغzzم  ٤٠المzzرش بzzدفعتین فzzي الربیzzع والخریzzف والحzzامض بتركیzzز 

 ٢.٧٥خل االول في ھذه الفقرة اعلى معدالت القطzر للجzذر بلzغ والخریف في ھذه الصفة ، إذ سجل التدا
إذا ما قورن بعzدم رش الحzامض فzي الربیzع % ٨٠.٩٢ملم الذي یعادل  ١.٢٣ملم بفارق معنوي مقداره 

ویلحzظ مzن الجzدول نفسzھ ان %  ٨٠.٩٢ملم إذ بلغت نسبة الزیادة  ١.٥٢الذي اعطى اقل المعدالت بلغ 
بزیادة تراكیز حامض الجبرلیك مع كل رشة مzن رشzات حzامض الجبرلیzك معدالت قطر الجذر إزدادت 

وعنzد اختبzار . سواء أكانت الرشة بدفعة واحzدة فzي الربیzع او مzع الرشzة بzدفعتین فzي الربیzع والخریzف 
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ظھzر تفzوق معنzوي لتzأثیر ) ٨(تأثیر التداخل الثالثي بین العوامل في قطر الجذر بطریقzة دنكzن الجzدول 
لتzر المzرش فzي الربیzع والخریzف / ملغم  ٦٠وتركیز حامض الجبرلیك % ٢٥سبة الضوء التداخل بین ن

ملzم الzذي یعzادل  ٢.٠٤ملم بفzارق معنzوي مقzداره  ٣.٣٤في ھذه الصفة وسجل عنده اعلى معدالتھا بلغ 
وعدم رش حامض الجبرلیك في الربیع الzذي % ١٠٠إذا ما قورن بتأثیر التداخل بین نسبة % ١٥٦.٩٢
ملم ، ولzم یختلzف التzداخل االول معنویzاً بالتzأثیر عzن التzداخل بzین  ١.٣٠ھذه الصفة مقداره لالً عنده معد

 ٣.٢٨لتzر بzدفعتین الzذي سzجل معzدالً / ملغzم  ٤٠ورش حzامض الجبرلیzك بتركیzز % ٢٥نسبة الضzوء 
 ومن الجzدول نفسzھ نلحzظ بzأن جمیzع التzداخالت مzا بzین نسzب الضzوء وتراكیzز حzامض الجبرلیzك. ملم 

المرش بدفعتین في الربیع والخریف ادت الى زیادات في معدالت ھzذه الصzفة ، فیمzا لzو قورنzت بجمیzع 
التداخالت ما بین نسب الضوء وتراكیز حامض الجبرلیك المرش بدفعة واحدة فzي الربیzع فقzط ، وكzذلك 
 ازدادت معzzدالت ھzzذه الصzzفة مzzع زیzzادة تراكیzzز حzzامض الجبرلیzzك مzzع كzzل نسzzبة مzzن نسzzب الضzzوء

  .المستخدمة ومع رش الحامض في الربیع فقط او في الربیع والخریف معاً 
  

EFFECT OF LIGHT PERCENTAGE GIBBERELLIC ACID 
CONCENTRATIONS AND SPRAYING DATES ON GROWTH OF  

Pinus halepensis Mill. SEEDLINGS  
Mudhafar O. Abdullah     Haitham A. Qassim 

College of Agric. And ForestryMosul Univ. Iraq 
 

ABSTRACT  
This study has been carried out in the nursery of Forestry 

Department.College of Agriculture and Forestry in location of Mosul 
University. during the period from the beginning of February till the end of 
December, to investigate the effect of different light percentage, Gibberellic 
Acid concentrations and its spraying dates in spring and fall on some growth 
characters of  Pinus halepensis Mill. Seedlings.The following characters have 
been studied :  
Survival percentage, Main stem length, Main stem diameter, Number of 
branches per seedling, Main root length, Main root diameter. The results can be 
summarized as follows:  

1. There is a significant effect of light percentage on characters and light 
percentage ( %)  caused significant increase in all character means .  

2. Plant spraying with ( 60 mg/L) of gibberellic acid caused significant 
increase characters means except survival percentage .  

3. Gibberellic Acid spraying in spring and fall caused significant increase 
in characters . 

4. The best triple interactions which caused increase in all character means 
in Spraying of Gibberellic Acid at concentration of ( 60 mg / L ) at two 
dates with light percentage ( 25%) .  

  المصادر
مؤسسzzة عzzز الzzدین للطباعzzة / الزراعیzzة ، الھرمونzzات النباتیzzة والتطبیقzzات ) ١٩٩٠( ابzzو زیzzد ، نصzzر الشzzحات 
  .لبنان  –والنشر ، بیروت 

، تصzمیم وتحلیzل التجzارب الزراعیzة ، دار الكتzب ) ١٩٨٠(الراوي ، خاشع محمود وعبzد العزیzز محمzد خلzف 
  .جامعة الموصل  –للطباعة والنشر 

الفتzي فzي   .Pinus brutia Tenي تz، التسzمید المعzدني لمشzجر الصzنوبر البرو) ٢٠٠٤(عبدهللا ، مظفر عمzر 
  .غابة نینوى ، اطروحة دكتوراه ، كلیة الزراعة والغابات ، جامعة الموصل 

، تzzأثیر التظلیzzل علzzى نمzzو شzzتالت ) ١٩٧٨(وز شzzفیق وأبzzو الzzذھب محمzzد وعلzzي احسzzان النقیzzب وایzzعبzzد هللا ، 
 Thuja occidentalisوالثویzا  .Cupressus sppو السzرو  Pinus halepensisالصzنوبر الحلبzي 

  .  )١(،  ١٣مجلة زراعة الرافدین ، 
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي ، جامعة الموصzل  ، ، أسس تنمیة الغابات) ١٩٨٨( عبد هللا ، یاووز شفیق 

  . ، مدیریة دار الكتب للطباعة والنشر 
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ب للطباعة والنشzر ، جامعzة الكت النبات مدیریة دار فسلجة العناصر الغذائیة في) ١٩٨٧( عبدول ، كریم صالح 
  .صالح الدین ، العراق 

الجzزء النظzري  –، المشاتل واالكثار الخضzري ) ٢٠٠٢(ر وھدى خضر وفالحة ضكردوش ، محمد محمود خ
  . مدیریة دار الكتب والمطبوعات الجامعیة ، كلیة الزراعة ، جامعة حلب  –

 GA3)  و ــات النمJتأثیرات منظم) ١٩٨١(عبد هللا  ، عادل ابراھیم ویاووز شفیق عبد هللا ومظفر عمر الكناني
علzzى نمzzو شzzتالت الیوكzzالبتوس  CCCو  .Pinus brutia tenعلzzى نمzzو شzzتالت الصzzنوبر البروتzzي (

Eucalyptus camaldulensis Dehn . ٧٩ – ٧٥)١( ١٦،  ة زراعة الرافدینـ، مجل  .  
راج والمشاكل الحراجیة ، منشورات جامعة حلzب الح) ١٩٩٦( نحال ، ابراھیم وادیب رحمة ومحمد نبیل شلبي 

  . ، كلیة الزراعة 
zzاد الzzفي ، عمzzو واالز) ١٩٩٥(دین وصzzات النمzzة ، ، منظمzzة االكادیمیzzة ، المكتبzzي الزراعzzتخدامھا فzzار واسzzھ
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