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  ونمو شتالت الصنوبر الكناري البذور الجبرالیك على إنباتبحامض ترات الغمر فتأثیر التراكیز و
  صمود حسین علي الحدیدي

  العراق/جامعة الموصل /ت كلیة الزراعة والغابا/قسم الغابات 
  

  الخالصة
في مشتل قسم الغابات لمعرفة تfأثیر تراكیfز مختلفfة مfن حfامض الجبرالیfك  ٢٠٠١أجریت ھذه الدراسة عام 

GA3  اريfنوبر الكنfتالت الصfو شfات ونمfامض ، وفترات غمر مختلفة على إنبfن حfز مfالث تراكیfتخدام ثfم اسfوت
أظھffرت  . دقیقffة ٢٠و  ١٥و  ١٠لفتffرات غمffر مختلفffة صffفر و جffزء بffالملیون و ٣٠٠و٢٠٠الجبرالیffك صffفر و 
نسبة اإلنبfات ونسfبة ( جزء بالملیون من حامض الجبرالیك على جمیع الصفات المدروسة  ٣٠٠النتائج تفوق تركیز 

دقیقfة تفوقfا معنویfا فfي  ٢٠وأظھfرت فتfرة الغمfر ) . النجاة وطول الشتلة والوزن الجاف للساق واألوراق والجذور 
أظھرت نتfائج التfداخل . یرھا على طول الشتلة والوزن الجاف للساق واألوراق والجذور على باقي فترات الغمر تأث

دقیقfة تفوقfا معنویfا فfي صfفتي  ٢٠جزء بالملیون من حامض الجبرالیfك ولمfدة  ٣٠٠تفوق البذور المغمورة بتركیز 
  .الوزن الجاف للساق واألوراق

  
  المقدمة

. شجرة موطنھا األصلي جبال جزر الكناري في المحfیط األطلسfي  pinus canariensisالصنوبر الكناري 
ملffم وال  ٥٠٠ – ٤٠٠م وتنتشffر فffي المنffاطق التffي تكffون كمیffة السffواقط فیھffا  ١م وقطرھffا  ٣٠ویصffل ارتفاعھffا 

ھfا أن تنمfو تتحمل درجات الحرارة المنخفضة إلى ما دون الصفر المئوي لفترة طویلة لذا تعد مfن األنfواع التfي یمكن
تقاوم أشجار الصنوبر الكناري ریاح البحر لذا فإنھfا یمكfن أن تسfتخدم فfي تشfجیر الرمfال ، في المناطق شبھ الجافة 

وتعد أشجار الصنوبر الكناري من أنواع الصنوبریات سfریعة . الساحلیة وكذلك یمكنھا العیش في األراضي الكلسیة 
سfم طfوال خfالل السfنة وخشfبھا ذو لfون فfاتح وخفیfف وطfري  ١١٠ – ٧٠النمو حیث تنمو بشكل سریع بحدود من 

سffتعمل فffي تشffجیر الشffوارع توتعتبffر أیضffا شffجرة تزیینیffة جمیلffة لffذا . یصffلح للنجffارة ولصffناعة عجینffة الffورق 
  ) .  ١٩٩٦، نحال ( والمتنزھات 

حفfز البfذور علfى وقد أجریت العدید من الدراسات حول تأثیر منظمات النمو ومنھا حامض الجبرالیك الذي ی
اإلنبffات ویسffرع مffن نمffو المجموعffة الخضffریة للصffنوبریات واألنffواع بطیئffة النمffو ومffن ھffذه الدراسffات العشffو 

)  ٢٠٠٠(حffول تffأثیر التبریffد وحffامض الجبرالیffك فffي إنبffات ونمffو شffتالت الخffروب والعشffو والخفffاف )  ١٩٩٩( 
حfول تfأثیر )  ٢٠٠٤( ت الصنوبر الثمري والعشfو حول تأثیر وزن البذرة وحامض الجبرالیك في إنبات ونمو شتال

  .  تراكیز مختلفة من حامض الجبرالیك وفترات غمر مختلفة في إنبات بذور ونمو شتالت البراخختونیا 
وبffالنظر ألھمیffة العوامffل المدروسffة فffي زیffادة إنبffات البffذور أجریffت ھffذه الدراسffة للحصffول علffى شffتالت 

  .ھا لعملیات التشجیر بكمیات كبیرة ونوعیات جیدة وتھیئت
    

  ھمواد البحث وطرائق
وقfد قسfمت ٢٠٠١تم استخدام بذور الصنوبر الكناري والتي تم جلبھا من األردن في بدایة شھر كانون الثاني 

ھذه البذور إلfى ثfالث مجfامیع وكfل مجموعfة قسfمت إلfى أربfع مجfامیع حیfث لfم تغمfر المجموعfة األولfى بحfامض 
جfffزء بfffالملیون  ٢٠٠بینمfffا غمfffرت المجموعfffة الثانیfffة بحfffامض الجبرالیfffك بتركیfffز الجبرالیfffك أي تركیfffز صfffفر 

 ٢٠و  ١٥و  ١٠جزء بfالملیون وبفتfرات غمfر صfفر و  ٣٠٠والمجموعة الثالثة غمرت بحامض الجبرالیك بتركیز 
غffم مffن مسffحوق حffامض  ١أمffا تحضffیر تراكیffز حffامض الجبرالیffك فffتم حسffب الطریقffة االعتیادیffة بإذابffة . دقیقffة 

جfزء بfالملیون ولتحضfیر محلfول بتركیfز  ١٠٠٠لتر من المfاء فتكfون لfدینا محلfول بتركیfز  ١في  GA3لجبرالیك ا
. مللتر من المحلول المحضر وأكمل الحجfم إلfى اللتfر وھكfذا بالنسfبة للتركیfز األخfر  ٢٠٠جزء بالملیون اخذ  ٢٠٠

الول تراكیز حامض الجبرالیك بثالث مسfتویات بعاملین اا RCBDوتم استخدام تصمیم القطاعات العشوائیة الكاملة 
دقیقffة  ٢٠و  ١٥و  ١٠جfزء بfالملیون العامfل الثfاني فتffرات الغمfر بأربعfة مسfتویات صfفر و  ٣٠٠و ٢٠٠صfفر و 

بfذرة  ٢٠٠اسfتعملت . وكانfت التجربfة بfثالث مكfررات ) .  ١٩٩٠، داؤد والیاس (  ٤ X ٣فتكونت تجربة عاملیة 
وزرعت البذور في أكیfاس البfولي اثیلfین معبfأة ) .  ١٩٩٨(  ISTAملة حسب توصیات في كل وحدة تجریبیة للمعا

  ٢٠٠١/  ١/  ٢٠بتربة رملیة مزیجیة بتاریخ 

  ٢٣/١١/٢٠٠٥قبولھ   ٢/١٠/٢٠٠٤تاریخ تسلم البحث 
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وقfد ، الیfوم خfالل األشfھر شfباط وآذار ومfرتین فfي الیfوم خfالل األشfھر الباقیfة قي مرة واحدة فfي سوتمت عملیة ال
أخذت البیانات الخاصfة بنسfبة اإلنبfات فfي الشfھر األول مfن بfدء اإلنبfات امfا البیانfات األخfرى للصfفات الباقیfة فقfد 

جافة لألوراق والسیقان نسبة النجاة وأطوال الشتالت واألوزان ال( وھي  ٢٠٠١أخذت نھایة شھر تشرین الثاني عام 
سffاعة حتffى ثبffوت الffوزن  ٢٤ْم ولمffدة ١٠٥حیffث جففffت النمffاذج فffي فffرن كھربffائي بدرجffة حffرارة ) والجffذور 

 )Hartman  ،١٩٨٠ ( امالتfffطات المعfffین متوسfffة بfffدود للمقارنfffدد الحfffن متعfffار دنكfffتخدام اختبfffم اسfffوت ) داؤد
  ) .  ١٩٩٠، والیاس 

  
  تائج والمناقشةنالا

وجffود تffأثیر معنffوي عffالي لتركیffز حffامض ) ١(یظھffر الجffدول % : بة اإلنبęęات ونسęęبة النجęęاة صęęفة نسęę –أوال 
الجبرالیك على كل من نسبة اإلنبات ونسبة النجاة بینما لم یظھر أي تأثیر معنfوي لكfل مfن فتfرات الغمfر بالحfامض 

وجود فروقات معنویfة بfین ) ٢(وتظھر النتائج في الجدول . وتداخل التراكیز مع فترات الغمر على ھاتین الصفتین 
 ٣٠٠فقد اختلفfت نسfبة اإلنبfات معنویfا عنfد تركیfز . تأثیر تراكیز الحامض على كل من نسبة اإلنبات ونسبة النجاة 

جزء بfالملیون وكfذلك فfان  ٢٠٠جزء بالملیون عما ھي علیھ عند التركیز صفر بینما لم تختلف معنویا عند التركیز 
فقfد بلfغ أعلfى . جزء بالملیون لم تختلف معنویfا عمfا ھfي علیfھ عنfد التركیfز صfفر  ٢٠٠نسبة اإلنبات عند التركیز 

ویعfزى % ٣٥.٠٧واقل معدل عند تركیز صفر بلfغ %٥٠.٤٨جزء بالملیون  ٣٠٠معدل لنسبة اإلنبات عند تركیز 
، العشfو ( نبfات السبب إلى أن التركیfز العfالي لحfامض الجبرالیfك قfد لعfب دورا ایجابیfا فfي تحفیfز الجنfین علfى اإل

١٩٩٩  . (  
جfزء بfالملیون فقfد اختلفfت معنویfا عمfا ھfي علیfھ عنfد كfال مfن التركیfزین  ٣٠٠أما نسبة النجاة عند تركیfز 

جزء بالملیون عما ھي علیfھ عنfد تركیfز صfفر  ٢٠٠جزء بالملیون وكذلك اختلفت معنویا عند تركیز  ٢٠٠صفر و 
واقل معدل لنسبة النجاة عند % ٤٣.٣٦جزء بالملیون  ٣٠٠عند تركیز جزء بالملیون وبلغ أعلى معدل لنسبة النجاة 

ویعزى السبب إلى أن التركیfز العfالي لحfامض الجبرالیfك حفfز الجنfین % ٢٥.٧٩تركیز صفر جزء بالملیون بلغت 
  ) .١٩٩٨، الخفاف وآخرون(على اإلنبات المبكر وتكوین مجموعة جذریة متطورة 

  
  باین التقدیري للصفات المدروسةتحلیل التباین والت)١(الجدول 

درجات   مصادر التباین
  الحریة

طfffffffffffffffffffffول   %النجاة  %االنبات
  )سم(الشتلة

  )غم(الوزن الجاف 

  الجذور  األوراق  الساق
  ٠.٠٠٠٥  ٠.٠٠١  ٠.٠٠١  ٠.٠٤  ٣٢.٦٣  ٣.٩١  ٢  القطاعات

  *٠.٢٦١  *٠.٢٥٥  *٠.٢٣٣  *٩٥.٢٨  *٩٤١.٨  *٧٥٥.٧٧  ٢  تركیز حامض الجبرالیك
  ٠.٠١٣  *٠.٠١٢  *٠.١٢٧  *٣.٢٦  ٤٦.٦٨  ٤٥.٤٧  ٣  فترات الغمر

  ٠.٠٠٣٨  ٠.٠٠٢  *٠.٠٠٥  ٠.٥٦  ١٥.٢٧  ١٠.٨٧  ٦  فترات الغمر×تركیز الحامض 
  ٠.٠١٢  ٠.٠٠٠٦  ٠.٠٠٠٨  ٠.٠٢٥  ٣١.٣٨  ٧٩.٠٦  ٢٤  الخطأ التجریبي

  ٠.٠٥تعني وجود فرق معنوي عند مستوى احتمال *                    
  

  بیان تأثیر تركیز حامض الجبرالیك على الصفات المدروسةاختبار دنكن ل) ٢(الجدول 
تراكیز الحامض 

  )جزء بالملیون(
طول   %النجاة  %اإلنبات

  )سم(الشتلة
  )غم(الوزن الجاف 

  الجذور  األوراق  الساق
  ج ٠.١٣  ج ٠.٠٤  ج ٠.٠١٣  ج ٤.٤٧  ج ٧٩.٢٥  ب ٣٥.٠٧  صفر
  ب ٠.٣٠  ب ٠.٠٧  ب ٠.٠٧١  ب ٧.١٥  ب ٣٢.٥٩  أ ب ٤١.٣٥  ٢٠٠
  أ ٠.٤٣  أ ٠.١١  أ ٠.١٨  أ ١٠.١٠  أ ٤٣.٣٦  أ ٥٠.٨٤  ٣٠٠

  
وجffود تffأثیر معنffوي عffالي لعامffل حffامض الجبرالیffك وتffأثیر ) ١(تبffین نتffائج الجffدول :صęęفة طęęول الشęęتلة  –ثانیęęا  

معنوي لعامل فترات الغمر بحfامض الجبرالیfك ولfم یظھfر أي تfأثیر معنfوي لتfداخل حfامض الجبرالیfك مfع فتfرات 
وجود فروقات معنویfة بfین تراكیfز حfامض الجبرالیfك فfي تأثیرھfا ) ٢(تبین نتائج الجدول . ھذه الصفة الغمر على 

جزء بالملیون عما ھfو علیfھ عنfد كfل مfن التراكیfز  ٣٠٠على صفة طول الشتلة فقد اختلف طول الشتلة عند تركیز 



ون قد اختلف معنویا عما ھو علیfھ جزء بالملی ٢٠٠جزء بالملیون وكذلك فان طول الشتلة عند تركیز  ٢٠٠صفر و 
  عند تركیز صفر جزء 
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دل سfم بینمfا كfان اقfل معf ١٠.١٠طfول الشfتلة بلfغ لجfزء بfالملیون أعلfى معfدل  ٣٠٠بالملیون وقد أعطfى التركیfز 

سم عند تركیز صفر وقد یعزى السبب إلfى أن التركیfز العfالي ن حfامض الجبرالیfك یشfجع  ٤.٤٧لطول الشتلة بلغ 
  ) .  ١٩٩٩، العشو ( النمو الخضري للشتالت ألنھ یعمل على زیادة انقسام واستطالة الخالیا 

لیfك علfى صfفة طfول وجود فروقfات معنویfة بfین فتfرات الغمfر فfي حfامض الجبرا) ٣(تظھر نتائج الجدول 
دقیقة عما ھو علیھ عند الفترات األخرى وكذلك فقد اختلfف  ٢٠الشتلة فقد اختلف طول الشتلة معنویا عند فترة غمر 

وقد بلfغ أعلfى معfدل لطfول . دقیقة وبدون غمر ١٠دقیقة عما ھو علیھ عند فترتي الغمر  ١٥معنویا عند فترة الغمر 
ویعfزى  ٦.٦بلfغ  ) بfدون غمfر ( واقfل معfدل لطfول الشfتلة عنfد فتfرة صfفر سfم  ٨دقیقة  ٢٠الشتلة عند فترة غمر 

السبب إلى أن طول فترة الغمر تؤدي إلى زیادة نفوذ حامض الجبرالیك إلى داخfل البfذور وبالتfالي زیfادة تfأثیره فfي 
  ) .  ٢٠٠٤، العشو(تشجیع النمو الخضري 

  
  روسةاختبار دنكن لبیان تأثیر فترات الغمر المد) ٣(الجدول 

فترات الغمر 
  بالدقیقة

طول   %النجاة  %اإلنبات
  )سم(الشتلة

  )غم(الوزن الجاف 
  الجذور  األوراق  الساق

  ب ٠.٣٨٥  ج ٠.٢٦  ج ٠.٠٣٥  د ٦.٦  أ ٣٢.١  أ ٤٠.٣  بدون غمر
  ب ٠.٣٨٥  ب ٠.٣١  ب ٠.٠٦١  ج ٦.٨  أ ٣٢.٧  أ ٤٠.٨  ١٠
  ب ٠.٤١١  أ ب ٠.٣٣  ب ٠.٠٦٥  ب ٧.٤  أ ٣٣.٥  أ ٤٣١  ١٥
  أ ٠.٨٤٦  أ ٠.٣٥  أ ٠.١٧٧  أ ٨  أ ٣٧.٢  أ ٤٥.٢  ٢٠

  
  : صفة الوز摆 الجاف  –ثالثا 

وجfود تfأثیر معنfوي عfالي لكfل مfن العfاملین تراكیfز حfامض الجبرالیfك وفتfرات ) ١(یظھر من الجدول : الساق ا-أ
) ٢(دول تبfین نتfائج الجf. الغمر وتأثیر معنوي لتداخل حامض الجبرالیك وفترات الغمfر علfى الfوزن الجfاف للسfاق 

جffزء  ٣٠٠وجffود فروقffات معنویffة بffین تراكیffز حffامض الجبرالیffك علffى الffوزن الجffاف للسffاق فقffد اختلffف تركیffز 
جfزء بfالملیون مfع  ٢٠٠و صfفر جfزء بfالملیون وكfذلك اختلfف تركیfز  ٢٠٠بالملیون معنویا مع كل من التركیزین 

جزء بالملیون أعلfى معfدل للfوزن  ٣٠٠ركیز وقد أعطى الت. تركیز صفر جزء بالملیون في تأثیره على ھذه الصفة 
غfم  ٠.٠١٣غم بینما أعطى التركیز صفر جزء بالملیون اقل معدل للوزن الجاف للساق بلfغ ٠.١٨الجاف للساق بلغ 

ویعزى السبب إلى أن التركیز العfالي مfن حfامض الجبرالیfك قfد شfجع علfى النمfو الطfولي للسfاق ألنfھ یسfاعد علfى 
وجود فروقات معنویة بین فترتfا الغمfر ) ٣(تظھر نتائج الجدول ) . ٢٠٠٠، العشو ( الخالیا زیادة انقسام واستطالة 

 ١٥دقیقة عن الفترات األخرى وكذلك اختلفfت فترتfي الغمfر  ٢٠فقد اختلفت فترة الغمر . على الوزن الجاف للساق 
دقیقfة فیمfا  ١٠لغمfر صfفر و دقیقة عن فتfرة بfدون غمfر علfى الfوزن الجfاف للسfاق بینمfا لfم تختلfف فترتfي ا ١٠و 

غfم بینمfا أعطfت فتfرة الغمfر ٠.١٧٧دقیقة اعلى معدل للfوزن الجfاف للسfاق بلfغ   ٢٠بینھما وقد أعطت فترة الغمر 
غم ویعزى السبب إلى أن طول فترة الغمر ساعدت  ٠.٠٥٣صفر أي بدون غمر اقل معدل للوزن الجاف للساق بلغ 

وجffود ) ٤(وتبffین نتffائج الجffدول ) .  ٢٠٠٤، العشffو ( ضffري للشffتلة حffامض الجبرالیffك علffى أن یشffجع النمffو الخ
جfزء  ٣٠٠وقfد اختلفfت معاملfة التfداخل . فروقات معنویة بین تداخالت العاملین حامض الجبرالیfك وفتfرات الغمfر 

 دقیقfة معنویfا عfن بfاقي معfامالت التfداخل وأعطfت أعلfى معfدل للfوزن الجfاف للسfاق بلfغ ٢٠بالملیون وفترة غمfر 
غffم بینمffا أعطffت معffامالت التffداخل تركیffز صffفر جffزء بffالملیون مffع فتffرة صffفر أي بffدون غمffر اقffل معffدل   ٠.٤٤

  . ویعزى السبب إلى التأثیر المشترك لتركیز الحامض وطول فترة الغمر . غم  ٠.٠١٣للوزن الجاف للساق بلغ 
ن تراكیfز حfامض الجبرالیfك وفتfرات إلى وجود تأثیر معنوي عالي لكل مfن العfاملی) ١(یشیر الجدول : األوراق -ب

تظھfر نتfائج الجfدول . الغمر وتأثیر معنوي لتداخل حامض الجبرالیfك وفتfرات الغمfر علfى الfوزن الجfاف لfألوراق 
 ٣٠٠وقfد اختلfف التركیfز . وجود فروقات معنویة بین تراكیز حامض الجبرالیك على الfوزن الجfاف لfألوراق ) ٢(

جfزء بfالملیون مfع التركیfز  ٢٠٠وصفر جfزء بfالملیون وكfذلك اختلfف التركیfز  ٢٠٠عن التركیزین  جزء بالملیون
غfم  ٠.١١جfزء بfالملیون أعلfى معfدل للfوزن الجfاف لfألوراق بلfغ  ٣٠٠وقد أعطfى التركیfز . صفر جزء بالملیون 

مfن ویعfزى السfبب إلfى أن التركیfز العfالي  ٠.٠٤بینما أعطى التركیز صفر اقل معدل للfوزن الجfاف لfألوراق بلfغ 
 ) .  ١٩٩٩، العشو ( حامض الجبرالیك قد شجع النمو الخضري للشتلة 
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 ٢٠قت فترة الغمfر وجود فروقات معنویة بین فترات الغمر على ھذه الصفة فقد تفو) ٣(تظھر نتائج الجدول 
دقیقfة وكfذلك فfان فتfرة  ١٥دقیقة وبدون غمر بینمfا لfم تتفfوق علfى فتfرة الغمfر  ١٠دقیقة على كل من فترتي الغمر 

دقیقة تفوقت علfى  ١٠وفترة الغمر .دقیقة  ١٠دقیقة تفوقت على فترة بدون غمر بینما لم تختلف عن فترة  ١٥الغمر 
غfم بینمfا كfان اقfل ٠.٣٥دقیقة أعلى معدل للوزن الجاف لfألوراق بلfغ  ٢٠ وقد أعطت فترة الغمر. فترة بدون غمر 

غfم ویعfزى السfبب الfى ان الفتfرة الزمنیfة سfاعدت  ٠.٢٦معدل للوزن الجfاف لfالوراق عنfد فتfرة بfدون غمfر بلfغ  
وتبffین نتffائج ) .  ٢٠٠٠، العشffو ( حffامض الجبرالیffك علffى تشffجیع النمffو الخضffري وتقلیffل تffأثیر مثبطffات النمffو 

وجود فروقات معنویة بین معامالت التداخل لكل من العاملین تركیز حامض الجبرالیfك وفتfرات الغمfر ) ٤(الجدول 
دقیقffة تفوقffا علffى جمیffع معffامالت التffداخل عffدا  ٢٠جffزء بffالملیون وفتffرة غمffر  ٣٠٠وقffد أظھffرت معاملffة التffداخل 

ھر تفfوق علیھfا وبلfغ أعلfى معfدل للfوزن الجfاف دقیقة لم تظ ١٥جزء بالملیون مع فترة الغمر  ٣٠٠معاملة التداخل 
غم بینما بلغ اقل معدل للوزن الجاف عند معاملة التداخل تركیز صfفر جfزء بfالملیون وفتfرة بfدون غمfر  ٠.٥٠فیھا 

غffم ویعffزى السffبب إلffى التffأثیر المشffترك للتركیffز العffالي لحffامض الجبرالیffك وطffول فتffرة الغمffر قffد سffاعدت ٠.١٥
  ) .  ٢٠٠٠، العشو ( و الخضري للشتلة الحامض أن یشجع النم

  
  اختبار دنكن لبیان تاثیر التداخل بین تراكیز الحامض وفترات الغمر على الصفات المدروسة ) : ٤(الجدول 

 Xتركیز الحامض 
 فترات الغمر

طول   %النجاة  %اإلنبات
  )سم(الشتلة

  )غم(الوزن الجاف 

 الجذور األوراق الساق
  أ ٠.٠٤  ھـ ٠.١٥  ھـ ٠.٠١٣  أ ١.٤٤  أ ٨.٥٩  أ ١.٦٧ دون غمر× صفر
  أ ٠.٠٤٧  ھـ ٠.١٧  ھـ ٠.٠١٣  أ ١.٤٥  أ ٨.٥٩  أ ١١.٦٧  ١٠× صفر
  أ ٠.٠٤٨  ھـ ٠.١٥  ھـ ٠.٠١٣  أ ١.٥٢  أ ٨.٥٩  أ ١١.٦٥  ٥× صفر
  أ ٠.٠٤  ھـ ٠.١٧  ھـ ٠.٠١٣  أ ١.٥٤  أ ٨.٥٩  أ ١١.٧٧  ٢٠× صفر
  أ ٠.٠٨٢  د ٠.٢٣  د ٠.٠٥٦  أ ٢.٠٢  أ ١٠.٤  أ ١٣.١٦  بدون غمر× ٢٠٠
  أ ٠.٠٨٤  ج ٠.٣٢  د ٠.٠٧  أ ٢.٢٢  أ ١٠.٢٦  أ ١٣.٦  ١٠× ٢٠٠
  أ ٠.١١  ج ٠.٣٢  د ٠.٠٨  أ ٢.٤٧  أ ١٠.٧٤  أ ١٣.٨٦  ١٥× ٢٠٠
  أ ٠.١٢  ج ٠.٣٢  د ٠.٠٨  أ ٢.٨١  أ ١٢.٠٤  أ ١٤.٩٥  ٢٠× ٢٠٠
  أ ٠.١٢٨  ج ٠.٣٢  ج ٠.٠٩  أ ٣.٢  أ ١٣.١٣  أ ١٥.٥٣  بدون غمر× ٣٠٠
  أ ٠.١٣٢  ب ٠.٤٣  ج ٠.١٠  أ ٣.٢  أ ١٣.٨٦  أ ١٦.٠٥  ١٠×٣٠٠
  أ ٠.١٤٦  أ ٠.٤٨  ب ٠.١٠  أ ٣.٤٢  أ ١٤.٢٥  أ ١٧.٦٨  ١٥×٣٠٠
  أ ٠.١٧١  أ ٠.٥٠  أ ٠.٤٤  أ ٣.٦٥  أ ١٦.٦٥  أ ١٨.٥٨  ٢٠× ٣٠٠

  
وجود تأثیر معنوي عfالي لحfامض الجبرالیfك وفتfرات الغمfر علfى ھfذه الصfفة ولfم ) ١(یبین الجدول : الجذور _ ج

. الغمر وال لتداخالت تراكیز حامض الجبرالیfك مfع فتfرات الغمfر علfى ھfذه الصfفة یظھر أي تأثیر معنوي لفترات 
وجود فروقات معنویة بین تراكیز حامض الجبرالیك على الوزن الجاف للجfذور فقfد تفfوق ) ٢(تظھر نتائج الجدول 

جffزء  ٢٠٠جffزء بffالملیون وكffذلك تفffوق التركیffز  ٢٠٠جffزء بffالملیون علffى كffل مffن التركیffز صffفر و ٣٠٠تركیffز 
جfزء بfالملیون أعلfى معfدل للfوزن الجfاف  ٣٠٠وقfد أعطfى التركیfز . بالملیون علfى التركیfز صfفر جfزء بfالملیون 

غfم ویعfزى  ٠.١٣بfالملیون اقfل معfدل للfوزن الجfاف بلfغ   جfزء غم بینمfا أعطfى التركیfز صfفر ٠.٤٣للجذور بلغ 
ات المبكر وتكوین مجموعfة جذریfة اكثfر تطfورا السبب إلى أن التركیز العالي لحامض الجبرالیك قد حفز على اإلنب

  ) .  ١٩٩٨، العشو وآخرون  ٠من باقي التراكیز 
وجود فروقfات معنویfة بfین فتfرات الغمfر بالحfامض علfى ھfذه الصfفة فقfد تفوقfت ) ٣(وتظھر نتائج الجدول 

وقد أعطت فترة الغمر .رى دقیقة على باقي الفترات بینما لم تظھر فروقات معنویة بین الفترات األخ ٢٠فترة الغمر 
 ٠.٣٨٥غم بینما أعطfت الفتfرة بfدون غمfر اقfل معfدل بلfغ  ٠.٨٤٦دقیقة أعلى معدل للوزن الجاف للجذور بلغ  ٢٠

غم ویعزى السبب أیضا إلى انھ بزیادة فترة الغمر بحامض الجبرالیك أدى إلى اإلسfراع مfن عملیfة اإلنبfات وتكfوین 
  .  مجموعة جذریة متطورة 
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ABSTRACT 
         This study was carried out during 2001 to investigate the effects of soaking of 
Pinus canariensis seeds in different concentration of GA3 (0,200and300) ppm for 
different periods (0,10,15and20) minutes. Results revealed the superiority of the 
concentration 300 ppm in all studied characters Vis; germination percentage , survival 
percentage , seedlings hight and dry weight of stem , leaves & roots . Also,the soaking 
period of 20 minutes showed superior result due to its effect on seedling hight and dry 
weight of stem and leaves . As well, the interaction of soaking in the concentration 300 
ppm for 20 minutes was superior in its effect on the characters of dry weight of stems& 
leaves . 

 
  المصادر

وفتfرات الغمfر   تأثیر التخدیش وحامض الجبرالیك) . ١٩٩٨(وجیاد عبد وصمود حسین ، ریاض صالح ، اف الخف
  .  ١٠٧ – ١٠٣) : ١( ٣٠مجلة زراعة الرافدین . ونمو شتالت الصنوبر الثمري  في إنبات 

الغمfر     تأثیر التخدیش وحfامض الجبرالیfك وفتfرات) . ١٩٩٨(جیاد عبد و ریاض صالح وصمود حسین ، عشو ال
  .  ١٠٢ – ٩٧) : ١( ٣٠مجلة زراعة الرافدین . على إنبات ونمو شتالت الخروب 

 مجلffة . تffأثیر التبریffد وحffامض الجبرالیffك علffى إنبffات ونمffو شffتالت الخffروب ) ١٩٩٩(جیffاد عبffد محمffود ، العشffو 
     ٨٩-٨٥) : ١( ٣١زراعةالرافدین 

 تffأثیر وزن البffذرة وحffامض الجبرالیffك فffي إنبffات ) . ٢٠٠٠(جیffاد عبffد محمffود و ریffاض صffالح الخفffاف ، العشffو 
  .  ٦٥-٦١) : ١( ٢٣مجلة زارعة الرافدین . ونمو شتالت الصنوبر الثمري 

تffأثیر بعffض تراكیffز حffامض الجبرالیffك وبفتffرات غمffر مختلفffة علffى إنبffات ) . ٢٠٠٤(جیffاد عبffد محمffود ، العشffو 
  .  ٨٦ – ٧٩) : ٥( ١٧التقني بودرة العبد مجلة ( البذور ونمو شتالت البراخختونیا 

جامعfة   كلیfة الزراعfة . الحfراج والمشfاتل الحراجیfة ) . ١٩٩٦(إبراھیم نحfال وأدیfب رحمfة ومحمfد نبیfل ، نحال 
  .حلب 

جامعfة . مؤسسة دار الكتfب . الطرق اإلحصائیة لألبحاث الزراعیة ) . ١٩٩٠(خالد محمد وزكي عبد الیاس ، داؤد 
  . الموصل 

International Seed Testing Assocation (ISTA) (1989) . Internatioal rules for Seed 
Testing Annex seed science and technology 11-51-177  

Hartman , H. T. And D. E. Kester (1983). Plant Propagation principles and practices 4 
ed. 727 prantice – Hall . Inc Englwood cliffs D, N, J, USA. 

  
  
 


