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 .Robinia pseudoacacia Lاستحداث التضاعـف الكروموسـومي والتقييم المبكر لشتـالت الروبينيا 

  عمر مظفر عمر                                   ناظم ذنون سعيد     
 ، جامعة الموصل  كلية الزراعة والؽاباتقسم الؽابات ، 

 
 ألخالصة

ختبر تنمية وتربية الؽابات فيي قسيم الؽابيات للفتير  مين بدايية شي ر أجريت هذه الدراسة في المشتل وم         
           ب يييييدؾ  هيييييداا التمييييياعؾ الكروموسيييييومي  2442شيييييباى وهتييييير ن ايييييية شييييي ر تشيييييرين ا ول عيييييام 

Polyploidy   لشتالت الروبينيا.Robinia pseudoacacia L  من خالل نقي  بيذورها فيي المهليول الميا ي

تأثير تراكيز الكولشيسين ظ ير بالنسبة أهم النتا ج   ومنفترات مختلفة ولد الكولشيسين لتراكيز مختلفة من قلوي
ملؽيم / لتير بنسيبة  0444كروموسوما عند نق  البذور بتركيز   4n 44هدوا تماعؾ كروموسومي رباعي 

دى نقي  % بينما أ 5.55ملؽم / لتر  544% في هين كان معدل هذه النسبة عند نق  الشتالت بتركيز  34.64
% أميا  32.27كروموسيوما  وبنسيبة  3n 36ملؽم / لتر  لر هدوا التمياعؾ الثالثيي  2444البذور بتركيز

أما بالنسيبة للصيفات المدروسية  .كروموسوما  2n 24المعامالت ا خرى المتبقية هافظت علر عددها الثنا ي 

% مقارنة م  التركييز صيفر بينميا  24.24ملؽم / لتر  لر خفض نسبة اإلنبات بمقدار 2444فقد أدى التركيز 
 رعييدد الثؽييور فييي المليمتيي ملؽييم / لتيير  ليير خفييض معييدلت صييفة عامييل شييكل الوريقيية ، 0444أدى التركيييز 

% عليير التوالييالي بينمييا أدى هييالذا التركيييز  55.30 و 04.40المعييالدلتالمربيي  الواهييد هيييا بلؽييت نسييبة قليية 
% ، ىييول الج يياز  34.26% ، قىيير السييا   34.43ة  زييياد  ىييول السييا  بنسييب رالملؽييم / لتيير الاليي 0444
       . %  ذا ماقورن م  نق  البذور بالماء فقى  56.34% ، عرض الج از الثؽري  47.63الثؽري 
ساعة تأثيرا معنويا في جمي  الصيفات المدروسية وأعىيت  24فترات النق  أثرت فتر  النق   وفيما يخص      

بيات ، عاميل شيكل الوريقية وعيدد الثؽيور فيي هيين أدت هيذه الفتير   لير زيياد  اقل المعدلت لصفات نسيبة اإلن
سياعة  24ملؽم / لتر ولفتر   2444تأثير التداخل أدى نق  البذور بتركيزل .معنوية في بقية الصفات المدروسة 

سياعة  24ملؽم / لتر ولفتير   0444% بينما أدى نق  البذور بتركيز   30.23 لر خفض نسبة اإلنبات بمقدار 
هيييا ازدادت هييذه  . ليير زييياد  ىييول السييا  ، قىيير السييا  ، ىييول الج يياز الثؽييري وعييرض الج يياز الثؽييري 

% كمييا وأدى هييذا التييداخل  ليير خفييض  54.47،  43.52،  35.02،  30.30الصييفات زييياد  معنوييية بنسييبة 
 53.44لواهيد بنسيبة المربي  ا ر% ، وعيدد الثؽيور فيي المليمتي 30.25معدلت الصفات عامل الشيكل بنسيبة  

   .%  ذا ما قورن م  نق  البذور بالماء فقى 
 
 المقدمة

تعد عمليية اهيداا التمياعؾ الكروموسيومي اصيىناعيا مين اهيد الوسيا ل المسيتخدما لتهسيين انيوا           
  النباتات امافة الر تهويل ال جن العقيمة الر نباتات خصبة ، وهناك نوعين من التمياعؾ التمياعؾ الكاميل

Euploidy  والتميياعؾ النيياقصAneuploidy  ويعنييي التميياعؾ الكروموسييومي الكامييل  تميياعؾ لعييدد

تنشيا المتمياعفات ىبيعييا او صيناعيا هييا تهيدا  .الكروموسومات الصلي الكلي او الساسي للكا ن الهيي 
ي جميع يا الير عيدم في الىبيعة نتيجة لتعرض النبات الر الصواع  او الشيعة او البيرود  القاسيية والتيي تي د

هدوا انقسام في سيايتوبالزم الخليية وعيدم تكيون المؽيزل بعيد النقسيام الميتيوزي اليذي يهصيل فييا تمياعؾ 
للكروموسومات ، وبيدل مين ان تتكيون خليتيين تهيوي كيل من ميا علير العيدد الصيلي للكروموسيومات سيوؾ 

ويمكين اهيداا  ( 0742مهميد ،  ) تبقر خلية واهده تهتوي علر ميعؾ العيدد الصيلي مين الكروموسيومات
  او اسيييينافثين  ( Alkaloid colchicine )هيييذا التمييياعؾ صيييناعيا باسيييتخدام العقيييار قلوييييد الكولشيسيييين 

(Acenaphthene)   او فيراترين( Veratrine   ) 4.45والكثر استعمال هيو قلوييد الكولشيسيين بيالتراكيز 
هييا تبليػ   Colchium autumaleران الربيعيي  % وهو مستخلص مين كورميات الزعفي 4.24،  4.04، 

 وتركيبا الكميا ي   377% من الماد  الجافة ووزنا النوعي  4.44نسبتا 
 البها مستل من رسالة الباها الثاني 

  2400/  7/  02وقبولا  5/2400/ 3تاريخ تسلم البها 

C22H25O6N ( Ziese  ،0443 ). قسييام الخلييوي اويمنيي  تصييني  ويعمييل عليير منيي  تكييوين المؽييزل عنييد الن
، تشييير الدراسييات اليير اهمييية التميياعؾ (  Jackson   ،0726 )        البييروتين المكييون للييياؾ المؽييزل

 و Josephو Nelson (0746  )و  Poskutaو  ( 2440 دخيل )الكروموسومي ومن ا التي اجراها سعيد و

بان يا اكثير قيو  فيي نموهيا وذات قيدر  افميل فيي والتي تبين ان النباتات الرباعيية تتصيؾ  ( 0740 )اخرون 
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ن الالعيي  فيي بي يات اقييل مال مية ل يا وذات مقاوميية اكبرلالصيابات الهشيرية والمرميية ول ييا مهتيوى اكبير ميي
 ر الاليخمور والبروتين وازهارها اكب

 .لثنا ييية بالمييافة اليير رؼبيية المسييت لك بالصييناؾ الرباعييية ميين الناهييية التجارييية عنييد مقارنت ييا بالصييناؾ ا
الذي يهتوي علر عشر  انوا  الر العا لا الفراشييا   .Robinia Lتنتمي الر جنسوالروبينيا او زهر  العنقود 

Popilionaceae  يعييي  هييذا النييو  فييي منىقيية الشيير  الوسييى وشيير  الوليييات المتهييد  المريكييية وفييي ،

فية والتيي يبة للموء والتي تفمل الرامي الخفللعي  في ا وهو من النوا  المهاقلم مناى  عديد  من العالم ت
تعيد شيجر   .تهتوي علر رىوبة قليلة وتعي  في الرامي الرملية الجافة والتير  الكلسيية وتتهميل الملوهية 

الروبينيييا ميين الشييجار ثنا ييية الؽييرض لهتوا  ييا عليير عقييد نتروجينييية تقييوم بتثبيييت النتييروجين فييي التربيية 
والمتييين ، وهييي ميين النييوا  متسيياقىة الورا  هيييا تسييتعمل اوراق ييا علييؾ بالمييافة اليير خشييب ا الصييل  

نهيال ،  )للهيوانات اما شتالت ا فتستعمل في تشجير جوان  الىر  وتكوين الظل والزينة لن يا كثيير  التفير  
ونتيجة لما تقيدم عين اهميية التمياعؾ الكروموسيومي ، اجرييت هيذه الدراسية  .( 0727دا د ،  )و  ( 2442

فيي المهليول الميا ي لقلوييد الكولشيسيين بتراكييز  ينييامماعفة العيدد الكروموسيومي بؽمير بيذور الروبرض لؽ
مختلفيية ولفتييرات مختلفيية للوصييول اليير التركيييز والفتيير  التييي يهييدا عنييدها التميياعؾ للعييدد الكروموسييومي 

سية ، وبميا ان العيدد الكروموسيومي الصيفات المدرو فيمقارنة النباتات الرباعية بالنباتات الثنا ية و،  ينياللروب
لييذلك يعتبير مين النيوا  التييي يمكين اهيداا التميياعؾ الكروموسيومي في ميا لؽييرض  2n=24 هيو ينيياللروب

  .تهسينا 
 

 وطرائقه  البحثمواد 
أجريت هيذه الدراسية فيي مشيتل قسيم الؽابيات فيي كليية الزراعية والؽابيات للميد  مين بدايية شي ر شيباى         

 Robiniaالروبينيييياهييييا تيييم الهصيييول علييير بيييذور  2442شييي ر تشيييرين ا ول مييين عيييام وهتييير ن ايييية 

pseudoacacia L.   واسيتعملت مياد  الكولشيسيين مين منىقية عقيره فيي مهافظية نينيوى( Colchicine )  

عن ىري  نق  البذور في مهلولا الما ي ولفترات مختلفية ثيم  ينيادؾ  هداا التماعؾ الكروموسومي للروبب 
  ، وقد شملت الدراسة عاملين : يم المبكر للشتالت التقي

 ملؽم / لتر   2444 و 0444 و 544 وماد  الكولشيسين بأرب  تراكيز هي  صفر  العامل األول :
 و 6في المهاللول الميا ي لتراكياليز الكولشييالسين وبيأرب  فتيرات هيي  ينيافترات نق  بذور الروب العامل الثاني :

 ساعة   24 و 04 و 02
وبليػ   06بثالا قىاعات هيا بلػ عدد المعامالت 4×  4 تخدم تصميم القىاعات العشوا ي الكامل بعامليناس

  . ( 2444،  خلؾ هللاالراوي و )وهد  تجريبية   44عدد الوهدات التجريبية  
في مخىيى بالنق  بالمهلول الما ي لتراكيز الكولشيسين وهس  الفترات المهدد   ينياعوملت بذور الروب        

بيذر  مين كيل معاملية   64اخيذ   .الدراسة ثم ؼسلت بالماء الجاري لفتر  ىويلة إلزالة اثيأر مياد  الكولشيسيين 
يفا ومعقمة بعد أن وم  في كل ىب  ورقة ترشيح معقمة ورىبية وبواقي   ظوومعت في ثالا أىبا  بتري ن

م فيي مختبير تنميية الؽابيات °25 - 24بذر  في كل ىب  ثيم تركيت  فيي هامينة اإلنبيات بدرجية هيرار    24
إلنبات ييا لؽييرض الهصييول عليير الجييذيرات لدراسيية عييدد الكروموسييومات ، وبعييد الهصييول عليير الجييذيرات 

 والجذور ل ذه البذور تم  تبا  الخىوات التالية : 
ارنوي باستخدام مهلول ك رمليمت 04تم تثبيت الن ايات الجذرية بعد است صال ا من البادرات بىول :التثبيت 
Carnoy)أول 

.
s flouid ( 1    والمتكون من ثالثة هجوم من الكهول الثيلي المىلAbsolute alcohol 

والمهمر أنيا لتجن  تكون خالت الثيل  Glacial acetic acidوهجم واهد من هامض ألخليك الثلجي 
ساعة  24 لمد وتركت  ( Sharma  ،0744  و Sharma )التي تزيد من درجة اصىباغ السيتوبالزم 

% م  الرج بين فتر  وأخرى لمد  ثالا  24بدرجة هرار  الؽرفة وبعد ذلك ؼسلت بالكهول الثيلي وبتركيز
  .ساعات م  تبديل الكهول كل ساعة بعدها هفظت في التركيز الكهولي نفسا داخل المجمد  لهين الستعمال 

% فيي صيبؽة الن اييات الجذريية  2ة بتركييزاسيتخدم صيبؽة الكيارمين الهاممييلتصبيغ وتحضير الشررائ  : ا
وذلك بإمرار الجذور في سلسلة تراكييز  Dehydrationاعة وبعدها أزيل الماء بعملية سه  الماء س 24لمد  

 Squash method% علير التيوالي واسيتعملت ىريقية ال يرس  24 و%  54 و%  34من الكهول الثيليي 

وغ علير الشيريهة الزجاجيية وبواسيىة  برتيي التشيريح في تهمير الشرا ح هيا وم  ىيرؾ الجيذر المصيب
ملم من ىرؾ الجذر وهيرس علير شيريهة زجاجيية هرسيا  2 – 0واخذ  Root capالدقيقتين أزيلت القلنسو  
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% ثم ومي  ؼىياء الشيريهة بدقية لمني   45جيدا باستخدام بعض القىرات من هامض ألخليك الثلجي بتركيز 
الن اييية العريميية إلبيير  التشييريح يميير  باعتنيياء عييدد  مييربات سييريعة تكييون الفقاعييات ال وا ييية وبواسييىة 

ومستمر  علر ؼىاء الشيريهة لتوزيي  الخالييا بشيكل متسياوي ولىيرد الفقاعيات ال وا يية المتكونية ثيم ميررت 
مرات متتالية وبعد ذلك ومعت الشريهة بين ىيات ورقتيي  5 – 4الشريهة علر ل   مصباح كهولي هادئ 

لي ا بقو  بواسيىة اإلب يام ، ثيم فهصيت تهيت المج ير واختييرت الخالييا التيي تهتيوي علير التشريح ومؽى ع
أىوار انقسام واميهة والتيي يسي ل عيد الكروموسيومات في يا ، ثيم صيورت بعمي ا بواسيىة كيامير  المج ير 

  بيولي اثليين  ءهميرت أكيياس بالسيتيكية سيودا .بعد دراست ا بالعدسية الز بقيية  Olympusالمرك  من نو  

سييم مملييوء بتربيية رمليييالة مزيجيييالا هيييالا رتبييت  34 سييم وارتفاعييا 04اسييىوانية الشييكل نصييؾ قىيير قاعدتييا 
كييس فيي  24وهد  تجريبيية وكيل وهيد  تجريبيية مكونية مين  06بشكل ثالالا قىاعات كل قىا  يهوي علر 
مليية بييالمهلول زرعييت البييذور المعا .% فييي مشييتل قسييم الؽابييات  54داخييل الظليية الخشييبية نسييبة المييوء في ييا 

فييي ا كييياس البالسييتيكية وبمعييدل بييذر   2442 / 2/  22المييا ي لتراكيييز الكولشيسييين وللفتييرات المختلفيية فييي 
نيسيان مين نفيس  00فيي  ينيياواهد  في كل كيس وهس  مخىى الدراسة هييا هصيل أول  نبيات لبيذور الروب

وفيي ن ايية شي ر تشيرين ا ول أخيذت  .ة العام واستمرت عمليتيا السيقي واإلدامية للشيتالت هتير ن ايية التجربي
النتا ج الن ا ية لجمي  المعامالت هيا اختييرت اكبير خمسية شيتالت مين كيل وهيد  تجريبيية ولكيل المعيامالت 
ودرست الصفات التالية بعد تهليل بيانات كل صفة  هصا يا وف  تصميم التجربة وباستخدام ج از الكومبييوتر 

لتهليل اإلهصا ي وتم مقارنة ا وسياى الهسيابية باختبيار دنكين متعيدد ل ( Anonymous  ،0776 )وبرنامج 
Duncanالهدود 

.
s Multiple Range Test  ( 2444،  خليؾ هللاالراوي و ) 4.45وتهت مستوى اهتمال 

 للعوامل المدروسة والتداخالت بين ا  
ولجمييي  المعييامالت وهولييت  هسييبت النسييبة الم وييية للشييتالت الهييية عنييد ن اييية التجربييةنسرربة ابنبررات     : 

  .تهويال زاويا 
أخذت اكبر ورقة من كل شتلة في الوهد  التجريبية واستالعملت ىريقة الستنالساخ ل ذه عامل شكل الوريقة : م

ا ورا  ثم اختبرت اكبر وريقة من كل اكبر ورقة وثم قياس ىول النصالل وعرض النصل بواسالىة شريى 
 شالكل الوريقة بالعالقة التالية :  الالقياس  كبر وريقة وهس  عامل

 عامل شكل الوريقة = ىول النصل / عرض النصل م             
تم قياس ىول السا  لكالل شتلة بواسىة شريى القياس من نقىية اتصيال السيا  بالجيذر :  (سم  )طول الساق  

  . لر ن اية القمة النامية للسا  
 سم من نقىة اتصال السالا  بالجذر بواسىة آلة 2علر ارتفالا  تم قياس قىر السالا  :  (ملم  )قطر الساق 
 . ( Vernia ) القدمةالقياس الدقي  
وتيم هسيا  عيدد الثؽيور فيي  توسيىقراء  للشريهة الواهد  ثيم اسيتخرج الم 25هسال  العدد في عدد الثغور : 

 الملمتر المرب  الواهد باستخدام شريهة مدرجة  
ثييم  توسييىج يياز ثؽييري للشييريهة الواهييد  واسييتخرج الم 25تييالم قييياس ىييالول :  (ملررم  )طررول الازرراث الثغررر  

 هس  ىول الج از الثؽري بالمليمتر باستخدام شريهة مدرجة    
 توسييىج يياز ثؽييري للشييريهة الواهييد  واسييتخرج الم 25تييالم قييياس عييرض  : (ملررم  )عرررا الازرراث الثغررر  

علميا بيان قيياس صيفات الج ياز الثؽيري  .رتشريهة مدرجية هسي  عيرض الج ياز الثؽيري بيالمليم وباستخدام
   (40X )وعدسة شي ية  (7X )قو  تكبيرها Ocular micrometerعينية الثالثة والنفة الذكر تم باستخدام 

 
 النتائج والمناقشة

%  64.33 لر  ن أعلر نسبة لبذور الروبينييا النابتية كانيت  0بالنسبة للفهص ألمختبري يشير الجدول         
% عنييد نقيي  البييذور  23.33سيياعة واقييل نسييبة إلنبييات البييذور كانييت  24  البييذور بالميياء فقييى ولفتيير  عنييد نقيي
 ،ساعة واختلفت نسبة البذور النابتة لبقية المعيامالت بيين هياتين القيمتيين 24ملؽم / لتر ولفتر   2444بتركيز 

لشيسين وزادت فتر  النق  ويرج  هيذا أن نسبة البذور النابتة تقل كلما زاد تركيز الكو ذاتا ويتمح من الجدول
مي  ميا  هيذه النتيجية تفي ت لر زياد  التأثير السيمي للكولشيسيين مميا يي دي  لير زيياد  الفقيد فيي البيذور النابتية و

من أن نسيبة اإلنبيات تينخفض فيي هالية زيياد  تركييز الكولشيسيين وزيياد   Abdel Rahem ( 0722 )ذكره 

المعاملية لبيذور البرسييم المصيري مين خيالل ؼمرهيا بالكولشيسيين بتركييز   فتر  النق  مقارنة مي  البيذور ؼيير
نسيبة التمياعؾ الكروموسيومي  0ويبين الجدول  .ساعة   4 و 6 و 4 و 2%  لمد    4.2   و 4.0 و 4.45

ميين خييالل عييد الكروموسييومات لنويييات القمييم النامييية للجييذور لكييل البييذور النابتيية هيييا كانييت أعليير نسييبة 
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 0444% عنييد نقيي  البييذور بتركيييز  42.42كروموسييوم  44والبييالػ  4nروموسييومي الربيياعي للتميياعؾ الك

ملؽيم / لتير ولفتير    0444% عنيد نقي  البيذور بتركييز  40.66سياعة ثيم انخفميت  لير 24ملؽم / لتر ولفتر  
سيجال   سياعات الليذان 6سياعة ثيم الفتير    02ملؽيم / لتير ولفتير   0444ساعة وتبعا نقي  البيذور بتركييز  04

% علير التيوالي كنسي  للتمياعؾ الكروموسيومي الربياعي ، أميا نقي  البيذور بتركييز   04.50 و%  34.26
% يتمح من الجدول نفسيا  22.22ساعة أعىر نسبة للتماعؾ الرباعي قدرها  24ملؽم / لتر ولفتر   544

%   34.64م / لتر بلػ ملؽ 0444أن معدل هدوا التماعؾ الكروموسومي الرباعي عند نق  البذور بتركيز 
 . ( 0 )%  اللوها  5.55ملؽم / لتر بلػ   544وبالنسبة لنق  البذور بتركيز 

 
 النسبة الم ية لإلنبات ألمختبري والمتماعفات لبذور الروبينيا  : ( 0) الجدول  

 
ملؽيم / لتير  فكيان عيدد الكروموسيومات فيي نوييات القميم الناميية للجيذور   2444أما نق  البذور بتركيز        

% عنيد نقي  البيذور  35.20هيا كانيت أعلير نسيبة ل يذا التمياعؾ  3nكروموسوم  أي تماعؾ ثالثي  36

  6 و 02 و 04لتير ولفتير  ملؽيم /  2444سياعة ثيم نقي  البيذور بتركييز  24ملؽم / لتر ولفتر   2444بتركيز 
 ( 2 )اللوهيييا   .%  كنسييي  للتمييياعؾ الثالثيييي  26.30 و%  33.44 و%  35.27سييياعة اليييذين سيييجلوا 

 2444ونالهظ مالن الجدول نفسا  ن معدل هدوا التماعؾ الكروموسومي الثالثي عنالد نقي  البيذور بتركييز 
المسييتخدمة فييي الدراسيية لييم يظ يير في ييا % أمييا بقييية البييذور والمعييامالت ا خييرى  32.27ملؽييم / لتيير بلييػ 

وتتفيي   ( 3 )كروموسييوم اللوهييا  2n = 24التميياعؾ الكروموسييومي أي بقيييت ثنا ييية العييدد الكروموسييومي 
اللييذين هصييال عليير نسييبة للنباتييات الرباعييية قييدرها   Swaminathan ( 0752 )و  Mehtaهييذه النتيجيية ميي  

%   4.2 و 4.0 و 4.45المصيري بالكولشيسييين بتركيييز  % مين خييالل معامليية البيادرات لنبييات البرسيييم  34
 – 4.4الليذين هصيلوا علير نباتيات رباعيية التمياعؾ بنسيبة  ( 2444 ) ونواخير Chakrabortiوتتف  م  

%   4.0بتركييز  Morus alba% مين خيالل معاملية البيراعم القميية الناميية لشيتالت التيوت ا بييض  37.4

  .%  06–2.3%من الكولشيسين وبلؽت  4.2سبة انخفمت عند التركيزساعة في هين أن هذه الن 24ولمد  
 

تراكيز 
 الكولشيسين
 ملؽم / لتر

 فتالرات 
 النق  
 ساعة 

عالدد البذور 
 النابتة  

 
 النسبة الم وية
 للبذور النابتة 

 

عالدد البذور 
 المتماعفة

 3n  4n   

% للبذور 
 المتماعفة

 3n  4n  

 صفر  صفر  53.33 32 6 صفر

 صفر صفر 55.44 33 02 صفر

 صفر صفر 64.44 36 04 صفر

 صفر صفر 64.33 40 24 صفر

 صفر صفر 50.66 30 6 544

 صفر صفر 44.33 27 02 544

 صفر صفر 46.66 24 04 544

544 24 22 45.44       6    4n 22.22   4n 

0444 6 22 45.44       5    4n 04.50   4n 

0444 02 26 43.33       4    4n 34.26   4n 

0444 04 24 44.44      04   4n 40.66   4n 

0444 24 23 34.33      00   4n 42.42   4n 

2444 6 07 30.66       5   3n 26.30   3n 

2444 02 04 34.44       6   3n 33.44   3n 

2444 04 02 24.33       2   3n 35.27   3n 

2444 24 04 23.33       5   3n 35.20   3n 
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 للروبينيا في الىور الستوا ي  ( 4n ): عدد الكروموسومات في التماعؾ الرباعي  ( 0 )اللوها       
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   للروبينيا في الىور الستوا ي ( 3n ): عدد الكروموسومات في التماعؾ الثالثي  ( 2 )اللوها       
 
 
 

 
 للروبينيا في الىور الستوا ي   ( 2n ): عدد الكروموسومات في معاملة المقارنة الثنا ية  ( 3 )اللوها     

 
النهراؾ القياسي ±يشير  لر المدى ومعامل التباين والمعدل  2الجدول صفات نمو شتالت الروبينيا : 

متؽيرات ، ولما كانت هذه الشتالت ممثلة ممن لصفات نمو ومورفولوجية شتالت الروبينيا وذلك في جمي  ال
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العينة الكلية كعينة عشوا ية للتباين الكلي لشتالت الروبينيا لذلك تكون المعدلت ممثلة ل ا وعلر ا قل من 
الناهية النظرية  ذا ما أخذنا بنظر العتبار أن أسلو  التباين واهد وان القيمة ا كبر لمعامل التباين دللة 

 (معدل  اصؽر و الفر  بين اكبر ) تت في هذه القيم ومعنر هذا أن الصفة ذات المدى الواس علر التش
ومعامل تباين عالي تمتلك مدى واس  من التباين والختالؾ وهذه النتيجة ايجابية توفر فرصة كبير  

 Specificومن ثم النتخا  التهسيني النوعي Screeningلستخدام هذه الصفة كأدا  تقييم وؼربلة 

Selective Improvement  وعلر العكس من ذلك تماما فان النهراؾ القياسي سيكون ذو قيمة اقل       

  . ( 0740وأبو زيد عقل وآخرون  2444،  و خلؾ هللا الراوي) 
 ليير    042.45 ن المييديات توزعييت بييين الصييفات المدروسيية ميين  2وبنيياء عليير مييا تقييدم يبييين الجييدول         
عنيد صيفة عيدد الثؽيور  042.45باينت الصفات المتبقية بين هاتين القيمتين هييا كيان أوسي  ميدى وت 4.427

عند صفة عرض الج از الثؽيري   4.427المرب  الواهد واصؽر مدى كان  رللبشر  السفلر للوريقة في المليمت
يجيابي هييا  ن عيدد هذه النتيجة تومح أن صفة عدد الثؽور تأثرت بدرجة كبير  وعكست الجان  ال (ملم ) 

الثؽييور يقييل بالتييأثير بالكولشيسييين بالدرجيية ا وليير ممييا أدى  ليير هييذا المييدى الواسيي  وهييذا مييا يعكييس هييدوا 
 )وآخييرون  Saeed التميياعؾ الكروموسييومي عنييد المعامليية بالكولشيسييين وتتفيي  هييذه النتيجيية ميي  كييل ميين 

وجياءت صيفة ىيول السيا   ( 2442 ) ونوآخر Mensah،  ( 2442 ) ونوآخر Guofengوم   ( 2446

        .عنييد صييفة نسييبة اإلنبييات  50.42ثييم تبع ييا المييدى  23.44بالمرتبيية الثانييية با همييية وأعىييت مييدى قييدره 
% فكييان اكبيير  03.52 – 37.74 ن معامييل التبيياين تييوز  بييين  2أمييا بالنسييبة لمعامييل التبيياين يبييين الجييدول 

في هيين كيان اقيل معاميل للتبياين عنيد صيفة عاميل ثؽري عرض الج از ال % عند صفة 37.74معامل للتباين
قىير السيا  وىيول الج ياز الثؽيري وأعىيوا  بالمرتبة الثانية ثم صيفة  شكل الوريقة وجاءت صفة عدد الثؽور

%  علر التيوالي وجميي  هيذه الصيفات ذات معاميل  30.54 و 30.22 و 33.42 و 37.74معامل تباين بلػ 
  .تمتلك مدى واس  من التباين والتشتت  تباين عالي مما يدل علر أن ا

 ن صييفة عييدد الثؽييور تمتلييك أعليير معييدل قييدره   2النهييراؾ القياسييي يومييح الجييدول ± مييا المعييدل          
وهييذا دليييل عليير أن هييذه الصييفة ذات مييدى واسيي  ميين التبيياين والخييتالؾ وجيياءت صييفة  ±33.42 000.63

عيدد الثؽيور ل  ةان زياد  المعيدل فيي صيف ،02.74± 60.24المساهة صفة ىول السا  وسجلت معدل قدره 
تعني هي ا فمل بل بالعكس القيمة ا قل هي ا فمل مما ي دي  لر مدى واس  مين التبياين والخيتالؾ ، ثيم 

عند صفة عيرض  37.74± 4.426تبعت ا الصفات المتبقية بمعدلت مختلفة هتر وصلت  لر اقل معدل قدره 
يوميح تيأثير المودييل  3المهسيوبة للصيفات المدروسية يوميح الجيدول   Fلنسبة لقييم  اما با .الج از الثؽري 

وتراكيز الكولشيسين وفترات النق  والتداخل بين يا فيي صيفات نميو ومورفولوجيية شيتالت الروبينييا هييا اثير 
لصيفات فيي جميي  ا ( 4.40)  كل من الموديل وتراكيز الكولشيسيين تيأثيرا معنوييا عالييا عنيد مسيتوى اهتميال

في عامل شيكل الوريقية  ( 4.40 )المدروسة في هين كان تأثير فترات النق  معنويا عاليا عند مستوى اهتمال 
، ىول السالا  ، قىر السا  ، عدد الثؽور ، ىول الج از الثؽري وعرض الج از الثؽيري بينميا ليم يظ ير أي 

كولشيسين وفترات النق  كان معنويا عند مسيتوى ما تأثير التداخل بين تراكيز الأ تأثير معنوي في نسبة اإلنبات
 ( 4.40 )في صفة عامل شكل الوريقة بينما كان التأثير معنويا عالييا عنيد مسيتوى اهتميال  ( 4.45 )اهتمال 

في بقية الصفات المدروسة ، وبالرؼم من عدم وجود تأثير معنيوي فيي بعيض الصيفات  ل انيا ظ يرت فيرو  
 وفيما يأتي نتا ج كل صيفة مين الصيفات المدروسية .فة عند تىبي  اختبار دنكن لكل ص معنوية بين التداخالت

يبين الفرو  المعنوية بين تيأثير تراكييز الكولشيسيين فيي نسيبة اإلنبيات  4اختبار دنكن الجدول  نسبة ابنبات :
ى  أعلير نسيبة  نبيات هيا اختلفت التراكيز معنويا فيما بين ا بالتأثير وأعىت معاملة المقارنة  النقي  بالمياء فقي

التركييز  % ثيم تبعيا 45.74ملؽم / لتر بالمرتبة الثانية بالتفو  وأعىير  544% وجاء التركيز 56.44بلؽت 
ملؽييم / لتيير اقييل نسييبة  نبييات قييدرها   2444% ثييم سييجل التركيييز  34.45ملؽييم / لتيير الييذي أعىيير  0444
%   47.6 والييذي يعييادل % 24.24قييدار % وأدى هييذا التركيييز  ليير خفييض نسييبة اإلنبييات معنويييا بم 24.24

يرجيي  هييذا  ليير زييياد  التييأثير السييمي ربمييا مقارنيية ميي  معامليية المقارنيية التييي سييجلت أعليير نسييبة  نبييات و
أي  5ليم يظ ير الجيدول فأميا تيأثير فتيرات النقي   .للكولشيسين مما ي دي  لير زيياد  الينقص فيي نسيبة اإلنبيات 

              .في هذه الصفة اختالؾ معنوي بين تأثير فترات النق  
   
 
 النهراؾ القياسي لصفات النمو ومورفولوجية شتالت ±يبين المدى ، معامل التباين والمعدل  :( 2 )الجدول  

 .الروبينيا المدروسة                  
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 الصفات

 
 المتوسى               المدى

% 
معامل 
 التباين

 توسىالم
± 

 النهراؾ القياسي

 00.54±  42.32 22.33   50.42     24.26 – 04.44 بات %نسبة اإلن

 4.24±  0.43 03.52   0.34          2.44 – 0.04 عامل شكل الوريقة

 02.74±  60.24 24.72   23.44     74.44 – 25.44 ىول السا  سم

 0.47±  6.44 30.57   2.44        04.63 – 3.63 قىر السا  ملم

 33.42± 000.63 33.42  042.45  057.23 – 52.04  2عدد الثؽور / ملم

 30.54± 4.474 30.54  4.440    4.040 – 4.464 ىول الج از الثؽري ملم

   37.74± 4.426 37.74   4.427    4.022 – 4.443 عرض الج از الثؽري ملم 

 
 
 مدروسة من هيا تأثير الموديلالمهسوبة لصفات النمو ومورفولوجية شتالت الروبينيا ال Fقيم  :( 3 )الجدول    

 .وتراكيزالكولشيسين وفترات النق  والتداخل بين ما                   

 
 الصفات

 
 الموديل   

 تراكيز    
 الكولشيسين 

 ملؽم/لتر   

 فترات    
 الؽمر    
 ساعا    

 تراكيز
 الكولشيسين * 
 فترات الؽمر

 **7.22 4.06 **054.07 **32.73 نسبة اإلنبات %

 *2.43 **6.24 **040.04 **24.27 عامل شكل الوريقة

 **7.42 **5.40 **266.70 **55.75 ىول السا  سم

 **3.25 **02.27 **477.65 **74.40 قىر السا  ملم

 ** 34.70 ** 25.04 ** 432.44 ** 72.04  2عدد الثؽور / ملم

 ** 236.60 ** 0236.42 ** 25234.6 ** 5460.34 ىول الج از الثؽري ملم

 ** 2472.24 ** 3223.60 ** 044043 ** 24525.4 عرض الج از الثؽري ملم 
  4.40** وجود فرو  معنوية عند مستوى اهتمال   
  4.45* وجود فرو  معنوية عند مستوى اهتمال     

 
اختالفات  6وبالنسبة لتأثير التداخل بين تراكيز الكولشيسين وفترات النق  في نسبة اإلنبات اظ ر الجدول 

ساعة معنويا بالتأثير وسجل أعلر  24معنوية بالتأثير في هذه الصفة هيا تفو  نق  البذور بالماء فقى ولفتر  
% كنسبة  52.44ساعة الذي أعىر  04نق  البذور بالماء ولفتر   وتلتا معاملة%  62.32نسبة  نبات بلؽت 

% في  52.04ساعة الذي بلؽت عنده النسبة  02فتر   نبات والذي لم يختلؾ معنويا عن نق  البذور بالماء ول
ساعة اقل نسبة  نبات  24ملؽم / لتر من مهلول الكولشيسين ولفتر   2444هين سجل نق  البذور بتركيز  

 64.26% والتي تعادل  46.27% هيا أدت هذه المعاملة  لر خفض نسبة اإلنبات بمقدار  20.43بلؽت 
  .نسبة اإلنبات أعلر معدلت ا  ابلؽت عنده تيساعة ال  24الماء فقى ولفتر   %   ذا ما قورنت بنق  البذور ب

يشير اختبار دنكن للمقارنة بين تاثير تراكيز الكولشيسين في صفة عامل شكل الوريقة  عامل شكل الوريقة : م
ثير عن ملؽم / لتر اختلؾ معنويا بالتأ 0444 لر أن التركيز  4الجدول  (ىول النصل / عرض النصل ) 

وبفار   0.50باقي التراكيز ا خرى وأدى  لر انخفاض معنوي في هذه الصفة هيا بلػ عنده معامل الشكل 
%  ذا ما قورن بمعاملة المقارنة  بدون الكولشيسين التي أعىت   04.40والذي يعادل  4.35معنوي قدره 

ملؽم / لتر الذي سجل عامل شكل  544كعامل للشكل والتي لم تختلؾ معنويا بالتأثير عن التركيز  0.46
ملؽم / لتر في هين سب   0444والذي جاء بالمرتبة الثانية بالنخفاض المعنوي بعد التركيز  0.44قدره 

 يتمح من  . 2.03ملؽم / لتر أعلر معدلت هذه الصفة وصل  لر  2444التركيز 
 ة شتالت الروبينيا المدروسة تأثير تراكيز الكولشيسين في صفات النمو ومورفولوجي:  ( 4 )الجدول 

 الصفات
 صفر
 ملؽم/لتر

544 
 ملؽم/لتر

0444 
 ملؽم/لتر

2444 
 ملؽم/لتر

 د  24.24 ج 34.45    45.74 أ  56.44 نسبة اإلنبات %
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 أ   2.03 ج   0.50      0.44      0.46 عامل شكل الوريقة

 ج  44.77 أ  45.77    64.24    57.74 ىول السا  سم

 د    3.70 أ   4.46      5.24 ج    5.42 ملم قىر السا 

   034.70 د  64.65 ج  74.24 أ 044.62  2عدد الثؽور / ملم

 ج  4.420 أ  4.032    4.044 د  4.467 ىول الج از الثؽري ملم

 د  4.447 أ  4.007     4.444 ج  4.452 عرض الج از الثؽري ملم 
 ب ا ل تختلؾ معنويا هس  اختبار دنكنأفقيا : ا رقام ذات الهروؾ ألمتشا  

مقارنة ببقية التراكيز  (ىول النصل / عرض النصل)ملؽم / لتر أعىر اقل نسبة  0444هذا  ن التركيز 
ا خرى وهذا يعني أن عرض النصل يقتر  بالقياس من ىول النصل مما ي دي  لر اقترا  شكل الوريقة 

قية التراكيز ا خرى الذي يقتر  في ا  لر الشكل البيموي  هذا  لر الشكل الدا ري بعكس شكل الوريقة عند ب
 Nguyen Thiمما يدل علر هدوا التماعؾ الكروموسومي في هذا التركيز وهذه النتيجة تتف  م  

Phuong Thao من أن هنالك تباينا في شكل الورقة بين الثنا يات والرباعيات هيا  ن  ( 2443)ن ووآخر

ية استىالة في هين أن أورا  النباتات الرباعية تميل  لر الشكل الدا ري في هذه الهالة أورا  النباتات الثنا 
يقتر  عرض النصل من ىول النصل عندما هصلوا علر نباتات رباعية التماعؾ من خالل نباتات 

من خالل معاملة القمة النامية لألفر  الخمرية  Alocasiaاستنبتت في المختبر التي كانت ثنا ية 
الذين ذكروا أن عامل شكل  ( 2445 )ن ووآخر Kermaniوتتف  أيما م   .كولشيسين أو الورزالين بال

معنويا من الثنا يات  لر الرباعيات التماعؾ عندما هصاللوا  قل  ( ىول النصل/عرض النصل)الوريقة 
بماد  الورزالين مالن خالل معاملة القمة النامية  Rosaعلالر نموات خمرية متماعفة رباعية لنبات الورد 

وبالنسبة لتأثير فترات النق  في عامل شكل الوريقة يتمح من    .يوم  04ملؽم / مول ولفتر   5وبتركيز 
واختلفت  0.24ساعة الذي بلالػ  24قالل عامالل للشكل ظ ر عنالد فتر  النق  ايظ ر  ن  5اختبار دنكن الجدول 

 6م يظ ر أي فر  معنوي بين ا هيا أعىت فتر  النق  عنويا عن باقي الفترات ا خرى التي لمهذه الفتر  
ساعة  لر انخفاض معنوي في هذه الصفة  24وأدت فتر  النق   0.47ساعات أعلر معامل للشكل قدره 

ساعات ، يتمح من هذا  ن عامل شكل الوريقة  6 % مقارنة بفتر  النق  2.73والذي يعادل  4.05مقداره 
يقل كلما زادت فتر  النق  مما يدل علر هدوا التماعؾ الكروموسومي في الفتر  ا ىول بنس  أكثر  ذا ما 

أما تأثير التداخل بين تراكيز الكولشيسين وفترات النق  يشير اختبار دنكن  .قورنت بفتر  النق  ا قصر 
وأدى  0.32ساعة أعىر اقل المعدلت  24ملؽم / لتر ولفتر   0444لبذور بتركيز  لر  ن نق  ا 6الجدول 

% عند مقارنتا بنق  البذور بالماء  30.25والذي يعادل   4.64 لر انخفاض معنويي في هذه الصفة قدره 
في هين وصل أعلر عامل للشكل  لر  0.72ساعة الذي بلػ عنده  ىول النصل / عرض النصل  02ولفتر  
ساعة والذي لم يختلؾ معنويا بالتأثير عن نق   04ملؽم / لتر  ولفتر   2444عند نق  البذور بتركيز  2.24

ساعات ونالهظ من الجدول والشكل أيما  ن ىول النصل/عرض  6ملؽم / لتر ولفتر   2444البذور بتركيز 
الت ا خرى هتر نق  ملؽم / لتر ولجمي  الفترات كان أعلر من جمي  التداخ 2444النصل عند التركيز

ملؽم / لتر يقل عامل شكل الوريقة  0444البذور بالماء فقى ولجمي  الفترات ، ونالهظ أيما ممن التركيز 
 .كلما زادت فتر  النق  وهذا يعود  لر هدوا التماعؾ الكروموسومي بنس  مختلفة باختالؾ فترات النق  

 ن تراكيز الكولشيسين اختلفت معنويا بالتأثير في  لر  4يشير اختبار دنكن الجدول  طول وقطر الساق :
ملؽم / لتر معنويا بالتأثير عن بقية التراكيز ا خرى في هذه  0444صفة ىول السا  هيا تفو  التركيز 

%   ذا  43.55سم  والذي يعادل  26.47سم بفار  معنوي قدره  45.77الصفة وسجل أعلر المعدلت بلػ 
ملؽم /  544سم والتي لم تختلؾ معنويا بالتأثير عن التركيز  57.74التي سجلت ما قورن بمعاملة المقارنة 

ملؽم  0444كمعدل ل ذه الصفة والذي جاء بالمرتبة الثانية بالتسلسل بعد التركيز  سم 64.24لتر الذي أعىر 
سبة للمعدل أما بالن .سم   44.77ملؽم / لتر اقل معدلت هذه الصفة بلػ  2444/ لتر في هين سب  التركيز 

ملؽم / لتر قد تفو  معنويا بالتأثير عن  0444 لر  ن التركيز  4لصفة قىر السا  فيبين اختبار دنكن الجدول 
ملم وبفار  معنوي قالدره   4.46هيا أعىر أعلر المعدلت لقىر السا  وصل  لر  ىبقية التراكيز ا خر

ملم كمالعدل ل ذه  5.42اء فقى الذي أعىر % مقارنة بنق  البذور بالم 60.72ملم والذي يعالادل  3.37
ملم   5.24ملؽم / لتر بالمرتبة الثانية با همية وسجل معدل لقىر السا  مقداره  544الصالفة وجالاء التركيز 

ملم   3.70ملؽم / لتر اقل المعدلت ل ذه الصفة بلػ  2444ملؽم / لتر بينما أعىر التركيز  0444بعد التركيز
ملؽم /  لتر أدى  لر زياد  صفتي ىول وقىر السا  معنويا مقارنة ببقية  0444ن التركيز ، نالهظ مما تقدم  
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التراكيز ا خرى ويعود السب  في هذا  لر هدوا التماعؾ الكروموسومي عند هذا التركيز وبنسبة عالية 
يجة تتف  م  هيا  ن هجم الخاليا في المتماعفات يزداد مما ي دي  لر زياد  ىول وقىر السا  وهذه النت

التي ذكرت أن قىر السا  لنبات البرسيم المصري ازداد عند معاملة بذوره بمهلول (  0745 ) الباهثة مهمد
 Mensahملؽم / لتر والذي أدى  لر هدوا التماعؾ الكروموسومي ، كما أكد  0444الكولشيسين بتركيز 

 Sesameيز المىفر  عندما عاملوا بذور  ن نسبة تكرار الىفر  يزداد م  زياد  التراك ( 2442 )وآخرون 

indicum L .   بتراكيز مختلفة من مهاليلSodium azid   4.25 –والكولشيسين وبتراكيز  صفر   %

عند ما هصلوا علر زياد  في ىول السا  لشتالت اليوكالبتوس  ( 2440 ) ودخيل وتتف  أيما م  سعيد
للمقارنة بين تأثير فترات النق  في صفة ىول  5لجدول ا .ين نتيجة معاملة البذور بالمهلول الما ي للكولشيس

التوالي   ساعة وأعىيا علر 04و  24السا  ظ ر عدم وجود اختالؾ معنوي بالتأثير بين فترتي النق  
ساعة أعلر معدل لىول السا  وأدت  لر زياد  معنوية  24سم وسجلت فتر  النق   62.42سم ،  65.42
ساعات والتالي سجلت اقالل المعدلت بلالػ   6% عند مقارنت ا بفتر  النق   7.43ادل سم والتي تع 5.42قدرها 
أما تأثير  .سم   64.47ساعة التي أعىت   02 سم والتي لم تختلؾ مالعنويا بالتأثير عن فتر  النق  57.24

تفو  فتر    لر(  4.45 ) عند مستوى اهتمال 5فترات النق  في صفة قىر السا  يشير اختبار دنكن الجدول 
ملم وبزياد  معنوية قدرها    6.50ساعة بالتأثير في هذه الصفة وأعىت أعلر معدل لقىر السا  بلػ  24النق  
ملم   5.65ساعات التي أعىت اقل المعدلت  6%  ذا ما قورنت بفتر  النق   05.22ملم والتي تعادل  4.46

ملم ، وجاءت فتر   5.24ة التي سجلت معدل قدره ساع 02والتي لم تختلؾ معنويا بالتأثير عن فتر  النق  
يتمح من النتا ج ازدياد  .ملم كمعدل ل ذه الصفة  6.47ساعة بالمرتبة الثانية بالتفو  وسجلت  04النق  

هدوا التماعؾ الكروموسومي بزياد  فتر  النق  بالمهلول الما ي للكولشيسين والذي اثر في صفتي ىول 
لتأثير التداخل بين تراكيز الكولشيسين وفترات النق  في صفتي ىول وقىر السا   أما بالنسبة .وقىر السا  

ساعة معنويا بالتأثير علر  24ملؽم / لتر ولفتر   0444تفو  نق  البذور بتركيز  6يبين اختبار دنكن الجدول 
بزياد  معنوية ملم  7.60 وسم  75.22باقي التداخالت ا خرى وأعىر أعلر المعدلت ل اتين الصفتين بلؽا 

% مقارنة م  نق  البذور بالماء فقى  54.25 و%  45.54ملم والتي تعادل  3.34 وسم  27.43بلؽت 
سم  32.43ملم في هين سجل اقل معدلت هذه الصفة  6.23 وسم  65.44ساعة والتي أعىت  24ولفتر  

ملؽم /  0444نق  البذور بتركيز ساعة أما  24ملؽم / لتر ولفتر   2444ملم عند نق  البذور بتركيز  3.22 و
ساعة جاءت بالمرتبة الثانية با همية بالنسبة لصفة ىول السا  والتي لم   6 و 02 و 04لتر وللفترات 

ملؽم / لتر ولفترتي   0444تختلؾ معنويا بالتأثير فيما بين ا ، أما صفة قىر السا  جاء نق  البذور بتركيز 
 همية واللتان لم تختلفا بالتأثير معنويا عن بعم ما ثم تبع ا نق  البذور ساعة بالمرتبة الثانية با 02 و 04

ساعة ونالهظ من الجدول وا شكال نفس ا أن معدلت هاتين الصفتين  6ملؽم / لتر ولفتر   0444بتركيز 
تزداد بزياد  فتر  النق  في هين أن ا قلت  0444 و 544 وفي كل تركيز من تراكيز الكولشيسين صفر 

  .ملؽم / لتر   2444ياد  فتر  النق  عند التركيز بز
 لير اخيتالؾ تيأثير تراكييز الكولشيسيين فيميا بين يا وتفيو   4ويشير اختبار دنكن الجدول :  1عدد الثغور / ملم

ثؽير  اللوهيا   64.65ملؽم / لتر بالنخفاض المعنوي لعدد الثؽور وأعىير اقيل المعيدلت بليػ  0444التركيز 
% مقارنية مي  نقي  البيذور بالمياء  55.30ثؽير  واليذي يعيادل  44.42عنوي بالنخفاض قيدره بفار  م ( 4 )

ملؽم / لتير  544وجاء التركيز  ( 5 )ثؽر  اللوها  044.62فقى الذي أعىر أعلر معدل ل ذه الصفة مقداره  
المربي  الواهيد ثيم  رثؽر  كمعيدل لعيدد الثؽيور قيي المليمتي 74.24بالمرتبة الثانية بالنخفاض المعنوي وسجل 

ثؽير  تتفيال  هيالذه النتيجيالة ميال   034.70ملؽم / لتر الذي أعىر معدل ل الذه الصفالة بلالػ  2444تبعا التركيز  
Robert  وPeter ( 0724 )  هينما ذكروا أن عدد الثؽيور فيالي البشير  السفليالر لوريقية الروبينيياRobinia 

pseudoacacia L.  2ثؽر  / مليم 070وفي ا شجار المتوسىة  2  / ملمثؽر 025في ا شجار الصؽير  بلػ  
 Platanusالذين وجدوا أن النباتات المتماعفة مين الجنيار  ( 2442 )ن ووآخر Guofengوتتف  أيما م  

acerifolia  اختبيار دنكين لمقارنية  .تميزت باهتوا  ا علر ثؽور بكثافة منخفمة مقارنية مي  النباتيات الثنا يية

سيياعة معنويييا  24يومييح تفييو  واخييتالؾ تييأثير فتيير  النقيي   5فييي عييدد الثؽييور الجييدول تييأثير فتييرات النقيي  
 20.24ثؽيير  بفييار  معنييوي بالنخفيياض مقييداره  77.44ل ييذه الصييفة بلييػ  بالنخفيياض وأعىييالت اقييالل معييالدل

 020.44سياعات التيي سيجلت أعلير المعيدلت  6% مقارنة بفتير  النقي  ا قصير  02.52ثؽر  والذي يعادل 
سيياعة اللتييان لييم تختلفييا معنويييا بالتييأثير عيين بعميي ما وأعىيييا   02 و 04واختلفييت معنويييا عيين الفتييرتين  ثؽيير 

عنييد اختبييار تييأثير التييداخالت بييين  .ثؽيير  عليير التييوالي كمعييدلت لعييدد الثؽييور  004.27و ثؽيير   005.34
ظ ير  2ختبيار دنكين الجيدول المربي  الواهيد با رتراكيز الكولشيسين وفترات النق  في عيدد الثؽيور فيي المليمتي
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ساعيالة  6 و 02 و 04 و 24ملؽيم / لتير ولفتير   0444عدم وجود فر  معنوي بين تأثير نق  البيذور بتركييز 
ساعة وتفوقوا بالنخفاض المعنوي فيي معيدلت هيذه  04 و 24ملؽم / لتر ولفتالر   544ونق  البالذور بتركيالز 

سياعة اقيل  24ملؽيم / لتير ولفتير   0444البيذور بتركييز  الصفة عن بقية التداخالت ا خرى هييا سيجل نقي 
%   53.44ثؽير  واليذي يعيادل  20.32ثؽير  بفيار  معنيوي بالنخفياض مقيداره  60.02عدد من الثؽور بلػ 

ثؽير   ويالهيظ  032.54ساعة قدره  02 ذا ما قورن بأقل معدلت نق  البذور بالماء فقى وهو عند فتر  النق  
 2444أعلر معدلت عدد الثؽور كانت عنيد نقي  البيذور بالمياء فقيى ونقي  البيذور بتركييز  من هذا الختبار  ن

   .ملؽم / لتر ولجمي  فترات النق  
 

  
 ملؽم / لتر   ورا  الروبينيا   0444: عدد الثؽور عند نق  البذور بتركيز   ( 4 )اللوهة       
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 نة  ورا  الروبينيا : عدد الثؽور في معاملة المقار ( 5 )اللوهة     
 

 .تأثير فترات النق  في صفات النمو ومورفولوجية شتالت الروبينيا المدروسة :  ( 5 )الجدول 

 الصفات
6 

 ساعا
02 
 ساعا

04 
 ساعا

24 
 ساعا

 أ  40.72 أ   42.07 أ  42.47 أ  42.42 نسبة اإلنبات %

     0.24 أ   0.44 أ   0.46 أ   0.47 عامل شكل الوريقة

 أ  65.42  أ 62.42    64.47    57.24 ل السا  سمىو

 أ   6.50    6.47 ج   5.24 ج    5.65 قىر السا  ملم

 ج  77.44   004.27   005.34 أ 020.44  2عدد الثؽور / ملم

 أ  4.043    4.475 ج  4.447 ج  4.444 ىول الج از الثؽري ملم

 أ  4.444    4.422 د  4.424 ج  4.422 عرض الج از الثؽري ملم 
 أفقيا : ا رقام ذات الهروؾ ألمتشاب ا ل تختلؾ معنويا هس  اختبار دنكن  

يبيين   4اختبار دنكن للمقارنة بين تيأثير تراكييز الكولشيسيين فيي هيذه الصيفة الجيدول :  (ملم  )طول الازاث الثغر  
ملؽيم / لتير معنوييا بالتيأثير فيي ىيول الج ياز  0444اختالؾ التراكيز معنويا بالتأثير فيما بين يا هييا تفيو  التركييز 

%  ذا ميا  74.55ملم والتي تعيادل   4.464ملم وأدى  لر زياد  معنوية قدرها  4.032الثؽري وأعىر أعلر معدل 
بالمرتبية  ملؽيم / لتير 544مليم وجياء التركييز   4.467قورن بنق  البذور بالماء فقيى اليذي سيجل اقيل المعيدلت بليػ 

ملؽم / لتر الذي سب  معيدل قيدره  2444ملم كمعدل ل ذه الصفة ثم التركيز  4.044تفو  المعنوي وأعىر الثانية بال
ملؽيم / لتير واليذي  0444ملم ، يتمح مما تقدم هصول التماعؾ الكروموسومي نتيجة لنق  البذور بتركيز  4.420

ا كيان عليية عنيد نقي  البيذور بالمياء % أي ما يقار  معؾ م 47.63أدى  لر زياد  في ىول الج از الثؽري بنسبة 
اليييذين ذكيييروا أن النباتيييات المتمييياعفة مييين الجنيييار  ( 2442 )ن ووآخييير Guofengفقيييى وتتفييي  هيييذه النتيجييية مييي  

Platanus acerifolia   تميزت باهتوا  ا علر أج ز  ثؽرية اكبير  ذا ميا قورنيت بالنباتيات الثنا يية وتتفي  أيميا مي
Cohen وجيييييدوا آن النباتيييييات رباعيييييية التمييييياعؾ الكروموسيييييومي مييييين نباتيييييات  اليييييذين ( 2446 )ن ووآخييييير

Zantedeschia  وأكيد  .ذات ىول ج از ثؽري اكبر مما هو عليا في النباتات الثنا ييةRobert  وsmith ( 0724 
فييي ا شييجار  .Robinia pseudoacacia Lأن ىييول الج يياز الثؽييري فييي البشيير  السييفلر لوريقيية الروبينيييا  (

       عند اختبار تأثير فترات النق  في ىول الج از .ملم  4.37ملم وفي ا شجار المتوسىة   4.44ن الصؽير  كا
 في تأثير التداخل بين تراكيز الكولشيسين وفترات النق  بالماء ومهلول الكولشيالسين ( 6 )الجدول  

 السا  لشتالت الروبينيا  ، عامل شكل الوريقة ، ىول السا  وقىر نسبة النبات                       
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تراكيز 
الكولشيسين 
 ملؽم/لتر

فترات   
 الؽمر
 ساعة

 نسبة اإلنبات
% 

عامل شكل 
 الوريقة

 ىول السا 
 سم

 قىر السا  
 ملم

 و  5.45 ه  52.74 وه   0.46 ج د     47.26 6 صفر

 و  5.43 هد   55.42 هد   0.72   ج   52.04 02 صفر

 وه   5.52 ج  65.43 ز-ه  0.22    52.44 04 صفر

 د  6.23 ج  65.44 و-د  0.42 أ  62.32 24 صفر

 و  5.07 ه  53.22 و-د  0.44 ه  -ج  42.26 6 544

 وه   5.42 ج د  64.22 وه   0.45 ه-ج  46.54 02 544

 هد   5.72 ج د  64.74 وه   0.46 و-د  45.24 04 544

 د  6.43 ج  66.55 و ز   0.25 و-د  44.32 24 544

 ج  4.26    44.44 ز ح  0.63 ز-ه  42.54 6 0444

   ج  4.55    43.66 ح  0.54 ح-و  44.27 02 0444

    7.45    44.06 ح  0.54 ى-ز  32.36 04 0444

 أ  7.60 أ  75.22 ى  0.32 ي-ح  35.20 24 0444

 ز  4.04 ه  47.22  أ   2.07 ك-ى  30.24 6 2444

 ز  3.72 و  42.66 ج    2.44 ي ك  34.74 02 2444

 ز  3.42 و ز  34.22 أ  2.24 ك  27.20 04 2444

 ز  3.22 ز  32.43 ج د   2.43 ل  20.43 24 2444

 عموديا : ا رقام ذات الهروؾ ألمتشاب ا ل تختلؾ معنويا هس  اختبار دنكن         

 
معنويا بالتأثير عن باقي الفترات ساعة  24ظ ر اختالؾ وتفو  فتر  النق   5الثؽري بىريقة دنكن الجدول 
%  02.44ملم والتي تعادل  4.405ملم وأدت  لر زياد  معنوية قدرها  4.043ا خرى وسجلت معدل قدره 

ملم كمعدل ل ذه الصفة والتي لم تختلؾ  4.444ساعة والتي أعىت  6 ذا ما قورنت م  فتر  النق  ا قصر 
ساعة  04ملم وجاءت فتر  النق   4.447التي سجلت معدل قدره ساعة و 02معنويا بالتأثير م  فتر  النق  

عند مقارنة تأثير  .ملم  4.475بالمرتبة الثانية بالتفو  المعنوي وأعىت معدل لىول الج از الثؽري بلػ 
ظ ر  2التداخالت بين تراكيز الكولشيسين وفترات النق  في ىول الج از الثؽري باختبار دنكن الجدول 

ساعة معنويا بالتأثير علر باقي التداخالت  24ملؽم / لتر ولفتر   0444نق  البذور بتركيز اختالؾ وتفو  
 4.460ملم وأدى  لر زياد  معنوية بلؽت  4.044ا خرى وأعىر أعلر معدل لىول الج از الثؽري قدره 

ساعة  24  النق  %  ذا ما قورن بأعلر معدلت نق  البذور بالماء فقى وهو عند فتر 22.20ملم والتي تعادل 
 02 و 04ملؽم / لتر ولفتر   0444ملم ويشير اختبار دنكن أيما  لر أن نق  البذور بتركيز 4.427 الذي بلػ

ساعة اهتال المرتبة الثانية بالتفو  المعنوي بالتأثير ولم يختلفا معنويا عن بعم ما واختلفتا عن التداخالت 
ملؽم / لتر ولفتر   0444التوالي وجاء نق  البذور بتركيز ملم  علر  4.034 وملم  4.032ا خرى وأعىيا 

ملم كمعدل ل ذه الصفة ، ونالهظ من نفس  4.032ساعالة بالمرتبة الثانية بالتفو  المالعنوي وسجالل  6
ملؽم  2444الختبار أن اقل المعدلت كانت عند نق  البذور بالماء فقى ولجمي  الفترات ونق  البذور بتركيز 

   .  الفترات أيما / لتر ولجمي
واختبار دنكن لمقارنة تأثير تراكيز الكولشيسين في هذه  2يشير الجدول  : (ملم  )عرا الازاث الثغر  

ملؽم / لتر   0444 لر أن هذه التراكيز اختلفت معنويا بالتأثير فيما بين ا وتفو  التركيز  4الصفة الجدول 
 4.462ملم وأدى  لر زياد  معنوية قدرها  4.007لػ معنويا وأعىر أعلر معدل لعرض الج از الثؽري ب

ملم كمعدل ل ذه الصفة  4.452% مقارنة م  نق  البذور بالماء فقى الذي أعىر  024.44ملم والتي تعادل 
ملم في هين كان  4.444بالمرتبة الثانية بالتفو  المعنوي وسجل معدل قدره  ملؽم / لتر 544وجاء التركيز
عند اختبار تأثير فترات النق  بىريقة  .ملؽم / لتر  2444ملم عند نق  البذور بتركيز  4.447اقل المعدلت 
ساعة معنويا بالتأثير  24يبين اختالؾ تأثير هذه الفترات معنويا فيما بين ا هيا تفوقت الفتر   5دنكن الجدول 

 06.66ذي يعادل ملم وال 4.402ملم بفار  معنوي قدره  4.444وأعىت أعلر معدلت هذه الصفة قدره 
ملم كمعدل ل ذه الصفة وجاءت فتر  النق   4.422ساعالة التي أعىت  6% مقارنة مال  فتر  النق  ا قصر 
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ملم في هين  4.422ساعة بالمرتبة الثانية بالتفو  المعنوي وسجلت معدل لعرض الج از الثؽري قدره  04
اختبار دنكن لتأثير التداخالت بين  عند .ملم  4.424ساعة اقل معدلت هذه الصفة بلػ  02أعىت فتر  النق  

ملؽم / لتر  0444يبين  ن نق  البذور بتركيز  2تراكيز الكولشيسين وفترات النق  في هذه الصفة الجدول 
ملم وأدى  لر زياد  معنوية  4.022اعة تفوقت معنويا بالتأثير وأعىت أعلر المعدلت بلػ س 24ولفتر  
%  ذا ما قورن بأعلر معدلت نق  البذور بالماء فقى وهو عند  002.45دل ملم والتي تعا 4.466قدرها 

ساعة  02ملؽم / لتر ولفتر   0444لم وجاء نق  البذور بتركيز م 4.456ساعة الذي أعىر  24فتر  النق  
ور ملم كمعدل ل ذه الصفة وتبعا بالمرتبة الثالثة نق  البذ 4.007بالمرتبة الثانية بالتفو  المعنوي وسجل 

ملم وتبعا بالمرتبة الرابعة نق   4.004ساعة الذي أعىر معدل قدره  04ملؽم / لتر ولفتر   0444بتركيز 
ملم كمعدل ل ذه الصفة ثم تبعا نق   4.002ساعة الذي سجل  6ملؽم / لتر ولفتر   0444البذور بتركيز 
ملم ويالهظ من هذا  4.044فة ساعة الذي بلؽت عنده هذه الص 24ملؽم / لتر ولفتر   544البذور بتركيز 

                    .الختبار أن بقية التداخالت ا خرى جميع ا ذات معدلت قليلة ومتقاربة م  بعم ا 
       
عيدد فيالي   ينالول الكولشيسيال  بالمياء ومهليالتأثير التداخل بين تراكيز الكولشيالسين وفترات النق  ( 2 )الجدول  

 .لشتالت الروبينيا ثؽري وعالرض الج از الثؽري الثؽور ، ىالول الج از ال

تراكيز 
الكولشيسين 
 ملؽم/لتر

فترات   
 الؽمر
 ساعة

 عدد 
  2الثؽور / ملم

 ىول الج از
 الثؽري 

 ملم  

 عرض الج از 
 الثؽري 

 ملم   

 م  4.444    4.462  أ  044.43 6 صفر

 ي  4.454 ك  4.420 ه-ج  032.54 02 صفر

 ل  4.447 ص  4.463 أ  055.62 04 صفر

 ى  4.456 ح  4.427   ج  040.20 24 صفر

 ز   4.464 و  4.443 ج د  032.24 6 544

 ح  4.464 ز  4.440 ه  020.37 02 544

 و  4.472 ه  4.005 و    24.34 04 544

 ه  4.044 د  4.020 و    64.22 24 544

 د  4.002 ج  4.032 و    64.04 6 0444

    4.007    4.034 و    65.23 02 0444

 ج  4.004    4.032 و    64.44 04 0444

 أ  4.022 أ  4.044 و    60.02 24 0444

 ى  4.456 ى  4.424 هد   034.04 6 2444

 ص  4.444 م  4.465   ج  042.24 02 2444

    4.443 ل  4.466   أ  050.02 04 2444

 ك  4.452 ي   4.424 ه -ج  032.03 24 2444
 عموديا : ا رقام ذات الهروؾ ألمتشاب ا ل تختلؾ معنويا هس  اختبار دنكن       
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      A study was conducted at the nursery and silviclture laboratory in forestry 

Department for the period from the 1
st
 of February until the end of November 2007 . 

This study aimed to achieve chromosomal polyploidy in Robinia pseudoacacia L. 

by soacking their seeds in different Colchicine solution concentrations and different 

periods.The treated seeds were sown in plastic bag  polly ethelen  containing sandy 

loam soil bag were placed in shaded woody shelter .other seed lots treated with 

colchicine were placed in incubator after sowing them in petri – dishes to count 

seed germination percentages followed by chromosome counts in root apicses as 

following :  

Colchicine concentration effect : The experiment shows chromosomal tetraploidy 48 

chromosome = 4n when seeds soacked in colchicine solution with concentration  1000 

mlg / l  . the value recorded was 34.68 %  at a same time that the mean of this ratio 

when soacking seed in solution colchicine 500 mlg / l was 5.55 % . also soacking 

seeds in a solution of  2000 mlg / l  induced  a triploid plants  36 chromosome = 3n  

with ratio of 32.79 % . But other remaining treatments chromosome number had their 

original diploid number 24 chromosome = 2n . In characteristics studied concentration 

of colchicine  2000 mlg / l caused a reduction in seeds germination percentage 28.20 

%  in comparison with control  0.00 mlg / l . also 1000 mlg / l  solution of colchicine 

reduced the mean value for traits : leaf shape factor and stomata number / mm
2
 as 

follows  18.81 . 55.31 %  respectively . while this concentration 1000 mlg / l resulted 

in increasing the mean values of shoot length 30.43 % .shoot diameter 38.26 % . 

stomata length 49.63 % and stomata width 56.30 % when compared with values of 

control treatment 0.00 mlg / l colchicine .  

Soacking periods effects :Period of 24 hr.  soacking in solution gave significant effect 

in most traits studied while a reduction of means was recorded for germination ratio .  

leaflet shape ratio and stomata number .  

Interaction effect of colchicine concentration & soacking Periods :  

        Soacking seeds in colchicine solution 2000 mlg / l for period of 24 hr.  resulted 

in a reduction of the means of seeds germination ratio 31.23 %  . when soacking 

those seeds in 1000 mlg / l  colchicine for  24 hr.  increcases the values of shoot 

length . shoot diameter . stomata length and stomata width traits. this significant 

increases was 31.31 . 35.17 . 43.57 and 54.90 %  respectively also this interactions 

causes reduction in values of leaf let factor ratio 31.25 % . and stomata numbers / 

mm
2
  53.84 %  in comparison with control treatment  0.00 mlg / l  colchicine . 

 

 
 
 
 

 المصادر
 

( الهراج والمشاكل الهراجية ، منشورات جامعة  2442 نهال ، ابراهيم وادي  رهمة ومهمد نبيل شلبي )
 هل  ، كلية الزراعة .

تصميم وتهليل التالجالار  الزراعيالة ، م سسة دار  (. 2444)الراوي ، خاش  مهمود وعبد العزيز خلؾ هللا 
 الكت  للىباعة والنشر ، الىبعة الثانية ، جامعة الموصل 

 جامعة الموصل   .الؽابات ، م سسة دار الكت  للىباعة والنشرتصنيؾ أشجار (.0727دا د ، دا د مهمود.)
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 تأثير مالعاملة بذور اليوكالبتوس قبل الزراعة بماد  الكولشيسين . ( 2440 )سعيد ، ناظم ذنون وموف  دخيل 
 62-47 . 2 0المجلد مجلة جالامعة تكريت للعلوم الزراعية .عاللر تباين مورفولوجيا ونمو الشتالت 

.  
امعة الج –ة دار الكت  للىباعة والنشر الاساسيات في علم الوراثة ، م سس . ( 0742 )دنان هسن مهمد ، ع

 .الموصل 
مقارنة النباتات الرباعالية والثنا ية المجموعة الكروموسالومية في البرسيم  . ( 0745 )مهمد ، ش الء مهمود 

كلية الزراعة ،  .رسالة ماجستير  .صنؾ مقاوي  . Trifolium alexandrinum Lالمصري 
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