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في بعض الصفات المظهرية  D – 2,4واالوكسين  BAتأثير غمر البذور بتراكيز مختلفة من السايتوكاينين 
 .Pinus brutia Tenلشتالت الصنوبر 

 قيس صالح الطويل   ناظم ذنون سعيد
 قسم الغابات/ كلية الزراعة والغابات/ جامعة الموصل

nathims@yahoo.com 

 الخالصة
منن تمنوز  األولولغاية  3112 الثاني من نيسان من هذه الدراسة في مشتل ومختبر قسم الغابات للفترة أجريت
وتداخالتهما على بعن  الصنفات المظهرينة  D-3,1واالوكسين  BAالسايتوكاينين  تأثيربهدف معرفة  3141

وبتراكينز  D-3,1و  BA لفني الماالينل الماةينة ا سناعة 23لشتالت صنوبر بروتيا من خالل نقع بنذوره لمندة 

وبعندها اسنتكملت الدراسنة  مزيجين بالسنتيكية تاتنوع علنى تربنة  أكيناسمختلفة. زرعت البنذور المعاملنة فني 
علنننى الصنننفات المدروسنننة  D-3,1و  BA تنننأثيرالنتننناةل النننى تبننناين  وأشنننارتالاقلينننة بالدراسنننة المختبرينننة  

 تننأثيرا BAملغم/لتننر  1238لتبنناين الشننتالت الناميننة. لقنند كننان لتركيننز  مقنناييس التشننتت منند  واسننع وأظهننرت

بالقيناس  اإلنبناتواضاا في معظم الصفات مقارنة مع بقية المعامالت وكانت هناك فروقات معنوية فني نسنبة 
 بناتاإلنالمختلفنة فقند ظهنر التفنوم المعننوع فني نسنبة  D-3,1تراكينز  لتنأثيراما بالنسنبة الى معاملة المقارنة  

فني صنفة ملغم/لتر فرم معننوع  123ملغم/لتر بالقياس لمعاملة المقارنة في اين كان لتركيز  124عند التركيز 
تبنين وجنود فروقنات  D-3,1و  BAالتراكينز المتداخلنة  لتنأثيرعدد الجذور الثانوية. من جندول تالينل التبناين 

ن الجناف للمجمنوا الجنذرع  وهنذه النتيجنة معنوية لمعظم الصفات ما عدا صفتي عدد الجنذور الثانوينة والنوز
منسجمة مع مقاييس التشتت وبالتالي وجد مد  واسع للتباين واالخنتالف بنين الشنتالت النامينة وسنجل التنداخل 

( تفوقنا معنوينا لمعظنم الصنفات المدروسنة فني انين اقنل القنيم D-3,1صنفر ملغم/لتنر × BAملغم/لتر  1238)
 (D-3,1ملغم/لتر  BA× 120ملغم/لتر  1281سجلت للتداخل )

 ( داع كلوروفينوكسي أستك أسيد.D-3,1بنزايل أدنين  ) BA: )دالةكلمات 
 3143/ 1/ 2وقبول    3143/ 42/3تاريخ تسلم الباث  

 

 المقدمة
الغابات ثروة طبيعية متجددة وتخدم البشرية سواء كان من النااية االقتصادية او البيةية او السيااية  فالعديد 

ل تعتمد على الغابات في اقتصادها بشكل كامل ونتيجة للتطور الاضارع والصناعي السريع وازدياد من الدو
عدد السكان وخسارة الكثير من مسااات الغابات سنويا ازدادت الااجة لمختلف المواد األولية واهمها الخشب 

ا فقد أنشأت المشاجر الكثيفة لتلبية السيما ان الغابات الطبيعية الزالت غير مؤهلة لتغطية الااجة المتزايدة لذ
هذه المتطلبات وبرزت الااجة الى تشجير الضروب والسالالت الماسنة والتي تتجاوب مع الظروف البيةية 
ومتطلبات الزراعة الكثيفة بغية تاقيم اإلنتاج األعلى والنوعية األفضل من خالل تقصير دورات القطع 

وآخرون ايث  Millerمن قبل العالم  4288سنة  Cytokinineاينينات والتنمية المثلى. ان اكتشاف السايتوك
وذلك نتيجة تالل  بالارارة  واالسم يشير الى  DNAمن الـ  Kinetinتوصلوا الى عزل مادة الكينيتين 

( 4208وآخرون ) Skoogخاصيت  في االنقسام الخلوع او السايتو بالزمي  ومما يجدر اإلشارة إلي  ان 
ل  فاعلية على تشجيع االنقسام الخلوع في التبغ. فالسياتوكاينينات والذع  adenineن االدنين وجدوا سابقا ا

المصنع من أهمها كون  أكثر فاعلية  فعند إضافة السايتوكاينين  Benzyladenine – BAيعد البنزايل ادنين 
BA  واالوكسينauxin سات ان السايتوكاينين بنسب مالةمة يسبب االنقسام وتكوين الكالس وظهر من الدرا

يافز انقسام الخاليا ويؤدع الى تكوين البراعم الخضرية  بينما يافز االوكسين تكوين الجذور  فعندما تكون 
نسبة السايتوكاينين واالوكسين مالةمة يادث تطورا في الجذور والبراعم الخضرية في ان وااد فضال عن 

ات التركيب الضوةي. كما ان السايتوكاينين في األورام تأثيرهما في تافيز بع  االنزيمات ومنها انزيم
يكون ضروريا لنشوء الكلوروبالست أثناء نمو الورقة وتطورها ويارر البراعم الجانبية من سيادة البراعم 
الطرفية دون الااجة الى قطع البراعم الطرفية. واالوكسينات أول نوا من الهرمونات النباتية المكتشفة 

واصطالح االوكسين مشتم من الكلمة   الخاليا ةعلى تنظيم النمو وذلك بتافيزها الستطالها وتتميز بقابليت
النقية نتاةل الكثير من البااثين ان كثيرا من المواد  بينتلقد . (To growth)وتعني النمو  Auxinاليونانية 

 المواد وغيرها وان هذه اندول اام  الخليك IAAوالتي تسمى باالوكسينات تسلك سلوكا فسلجيا مشابها لـ 

___________________________ 
 الباث مستل من رسالة ماجستير للبااث الثاني.
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من هذه  Dichlorophenoxy acetic acid–2,4-D-2,4هي االوكسينات ومنها مجموعة الفينوكسي ويعد 
ويستخدم  4218ها سنة طام واسع منذ اكتشافالتي استخدمت على ن األدغالواهم مبيدات  أقدمالمجموعة وهو 

 بتراكيز واطةة كمنظم للنمو النباتي.
 

 وطرائقه بحثمواد ال
/ الغابات/ كلية الزراعنة والغابنات قسمل التابع الدراسة في مشتل ومختبر تنمية وتربية الغابات أجريت 

بروتني وتم الاصول على بذور الصنوبر ال 3141تموز  4ولغاية  3112نيسان  3جامعة الموصل  للفترة من 
Pinus brutia Ten.  ماافظنة دهنوك. نفنذت تجربنة عاملينة باسنتخدام تصنميم القطاعنات  –من مشتل مالطنا

 وبثالث قطاعات وعاملين: RCBDالعشواةية الكاملة 
 4211  1281  1238تراكينننننز )صنننننفر   بأربعنننننة Benzyladenine-BA: البنزاينننننل ادننننننين األولالعامنننننل 

 ملغم/لتر(.
  124بسننبعة تراكيننز )صننفر   Dichlorophenoxy acetic acid-2,4-D-2,4ردع العامننل الثنناني: التوفننو

 D-2,4و BAملغم/لتننر(. عوملننت البننذور بننالنقع فنني المالننول المنناةي لتراكيننز  120  128  121  123  123
سنناعة ثننم غسننلت بالمنناء الجننارع  23ونقعهننا لمنندة  Petridishes أطبنناموتننداخالتهما بعنند وضننع البننذور فنني 

بالسنتيكية سنوداء مملنوءة بتربنة مزيجينة ورتبنت علنى ثنالث قطاعنات  أكياسف وتم زراعتها في وتركت لتج
كيسا وضعت داخل الظلنة الخشنبية نسنبة الضنوء فيهنا  31وادة تجريبية وتاوع كل وادة  35وفي كل قطاا 

فني  إنبنات أولوبمعدل بنذرة لكنل كنيس  واصنل  3112نيسان  3%. زرعت البذور واسب المخطط في 81
. وفني اإلنبنات)شهرين من تاريخ الزراعة( تم استخراج نسنبة  اإلنباتنيسان من نفس السنة  وبعد اكتمال  43

اخننذت النتنناةل النهاةيننة  ايننث اختيننرت اكبننر خمننس شننتالت مننن كننل وانندة تجريبيننة ولكننل  3141تمننوز  4

ام الااسننوب االلنني باسننتخد إاصنناةياالمعننامالت ودرسنننا الصننفات التاليننة وذلننك بعنند تاليننل بيانننات كننل صننفة 
 Duncan`s)( وتنننم مقارننننة االوسننناط الاسنننابية اسنننب دنكنننن Anonymous  4220) SASوبرننننامل 

Multiple Range Test)  للعوامنل المدروسنة وتنداخالتهما )النراوع وعبند 1218وعنند مسنتو  ااتمنال %
هرين منن الزراعنة بعند شن ايث تنم اسنابها )%( اإلنباتنسبة  الصفات المدروسةوقد شملت  (.3111العزيز 

شنريط القيناس منن نقطنة ( بواسنطة طنول السنام )سنم  كمنا تنم قيناس ولجميع المعامالت واولت تاويال زاويا
سنم منن  4علنى ارتفناا   قطر السام )ملم( تم قياسناما اتصال السام بالجذر والى نهاية القمة النامية لكل شتلة.

الننوزن الجنناف فنني اننين تننم قينناس  .Verniaفرنيننة نقطننة اتصننال السننام بالجننذر عننند سننطح التربننة بواسننطة ال
 ± 21تجفيف المجموا الخضنرع للشنتالت بنالفرن علنى درجنة انرارة )عن طريم  للمجموا الخضرع )غم(

طول الجذر النرةيس وفيما يتعلم ب يوم ولاين ثبوت الوزن ثم  وزن  بواسطة ميزان اساس. 3-3م( ولمدة ° 3

ن نقطنة اتصنال الجنذر بالسنام عنند مسنتو  سنطح التربنة والنى نهاينة تم قياس  بواسطة شريط القياس مف )سم(
سم من نقطة اتصنال  4تم قياس  بواسطة الفرنية وعلى بعد  فقد قطر الجذر الرةيس )ملم(و القمة النامية للجذر.

را تم اسناب عندد الجنذور المتفرعنة منن الجنذر النرةيس اعتبنافنعدد الجذور الثانوية اما بالنسبة ل السام بالجذر.
الجنذرع واخينرا  النوزن الجناف للمجمنوا  من نقطنة اتصنال السنام بالجنذر والنى نهاينة القمنة الجذرينة النامينة.

ينوم ولانين ثبنوت النوزن ثنم  3-3م( ولمندة ° 3 ± 21) تم تجفيف  كامال بالفرن على درجنة انرارة ايث )غم(

 وزن  بميزان اساس.

 
 النتائج والمناقشة

ت المقاسة هي عينة عشواةية للتباين الكلي بذلك تكون المتوسنطات ممثلنة لهنا ( يتضح ان الشتال4من الجدول )

وعلى االقل من النااية النظرية السيما وان للتباين اسلوبا واادا وان القيمة االكبنر لمعامنل التبناين داللنة علنى 
تمتلنك مند  واسنعا  بنراألكالتشتت في هذه القيم. وهذا يوضح لنا ان الصفة ذات المد  الواسع ومعامنل التبناين 

للتبنناين واالخننتالف  وهننذه النتيجننة عمليننا ايجابيننة وتتننيح فرصننة كبيننرة السننتخدام الصننفة كننأداة غربلننة وتقيننيم 
( ونظنرا لمنا 4254  وآخنرون؛ عقنل 3111وبالتالي يتم االنتخناب التاسنيني الننوعي )النراوع وعبند العزينز  

منند  فنني صننفة طننول الجننذر الننرةيس  أوسننعكننان ف 81211-1212تقنندم نجنند ان مننديات الصننفات توزعننت بننين 

توزعت مدياتها بين هناتين القيمتنين  فقد كان لصفة وزن المجموا الجذرع الجاف  اما بقية الصفات واألصغر
لصنفة النوزن  األكبنر% فكان 03231-41258من ايث تسلسل االهمية. وبالنسبة لمعامل التباين فقد توزا بين 

الماسنوبة يوضنح الجندول  (F). امنا بالنسنبة لقنيم اإلنبناتفي صفة نسبة  واألصغرالجاف للمجموا الخضرع 
 في  1214تأثيرا معنويا عند مستو  ااتمال  D-2,4و BA( هذه القيم فقد اثر كل من الموديل وتراكيز الـ 3)
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ر كل الصفات المدروسة باستثناء صفتي عدد الجذور الثانوية والنوزن الجناف للمجمنوا الجنذرع فقند كانتنا غين

( توضنات صنورة المند  الواسنع للتبناين واالخنتالف فني 3و 4معنوية في االة التداخل فقط. ومن الجدولين )

غالبينة الصنفات المدروسننة وهنذه النتنناةل تنسنجم منع نتنناةل دراسنات مماثلننة علنى تبناين اشننجار الجننار الغربنني 
مننن القننوف  أخننر  وأنننواا( 4223( واشننجار القننوف الفراتنني )سننعيد  4221النننامي فنني مشننجر نينننو  )سننعيد  

  وآخنننرون( و )سنننعيد 4221  4223المالننني والمسنننتورد وسنننالالتهما والنامينننة فننني نيننننو  )سنننعيد وياينننى  
 (. وفيما يلي نتاةل الدراسة لكل صفة من الصفات:4220

 
 البروتي الصنوبر تاالناراف القياسي للصفات المدروسة لشتال± يبين المد   معامل التباين والمعدل  :(4الجدول )

Table (1): Showing range, variation coefficient and means ± Sd- for studied   

characteristics in Pinus brutia Ten. transplants 

  Treatmentالمعامالت 

 

 الصفات
Characteristics 

 المد 
Range 

 % معامل التباين
% Coefficient 

Variation C.V 

± المعدل 
 لقياسياالناراف ا

M ± Sd. 

 اإلنبات% نسبة 
Germination Rate % GR 

33241-82251 
(38200) 

41258 13212  ±0210 

 طول السام )سم(
Stem Length – SL.Cm 

0211 -18211 
(32211) 

31211 33231  ±0202 

 قطر السام )ملم(
Stem Diameter mm. SD. mm 

4285 – 0221 
(8233) 

31235 3220  ±4241 

 اف للمجموا الخضرع )غم(الوزن الج
Vegetative shoot Dry weight gm 

VSDW. Gm. 

1235 – 40221 
(40233) 

03231 3202  ±3231 

 طول الجذر الرةيس )سم( 
Main Root Length cm. 

MRL.cm 

48211 –08211 
(81211) 

30233 33285  ±5251 

 قطر الجذر الرةيس )ملم(
Main Root Diameter mm. 

MRD-mm. 

4283-0.10 
(1282) 

33243 3242  ±1224 

 عدد الجذور الثانوية
Secondary Roots No. 

SR – No. 

3211-38211 
(33211) 

10241 5255  ±1241 

 الوزن الجاف للمجموا الجذرع )غم(
Root System Dry weight gm. 

RSDW – gm. 

1245-1202 
(1212) 

15244 4234  ±1285 

 
الننى وجننود فروقننات معنويننة اسننب دنكننن بننين المعننامالت ايننث تفننوم ( 3يشننير الجنندول ) %: اإلنببباتنسبببة 
 0233% والتي تعادل نسبة زينادة قندرها  10214بلغت  إنباتوسجل اعلى نسبة  BAملغم/لتر  1238التركيز 

% عنند 32224امنا اقنل نسنبة إنبنات فقند سنجلت % بالقياس مع معاملة المقارنة والتي جاءت بالدرجة الثالثنة  
لنن  تنأثير فني زيننادة نسنبة اإلنبننات وهنذا قنند  BA. تظهنر النتنناةل ان النـ BAملغم/لتننر  4211تركيز المعاملنة بنال

( بخصوص كسر طور السنكون 4252يرجع الى التغيرات الفسلجية الااصلة في البذور وهذا ما أيده عبدول )

معاملتهننا  دفنني البننذور اذ وجنند ان بعنن  البننذور تتطلننب الضننوء إلنباتهننا ولكننن سننوف تنبننت فنني الظننالم عننن
( فنني إنبننات بننذور الفسننتم 3112) Al-Imamبالسننايتوكاينين والنتنناةل هننذه تنسننجم ايضننا مننع مننا توصننل إلينن  

 إنبنات فني وكاننت اعلنى نسنبة D-2,4النـ  ( فروقات معنوية بين التراكيز المختلفة من1يبين الجدول ) الالبي.
 % بالقياس الى 0202% والتي تعادل 3.13% بزيادة معنوية قدرها  15232ملغم/لتر بلغت  0.1التركيز 
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 123  وجنناء التركينننز D-2,4ملغم/لتنننر  120% عننند التركيننز 38212المقارنننة امننا اقنننل معاملننة فقنند سنننجلت 

 ضن ألورام البادرات االبريةغ( ظاهرة االصفرار والت4ملغم/لتر بالمرتبة الثانية. هذا ويتضح من اللواة )

 
فات المدروسة لشتالت الصنوبر البروتي من ايث الموديل وغمر الماسوبة للص (F)(: قيم 3الجدول )

 وتداخالتهما. D-2,4و BAالبذور بتراكيز مختلفة من الـ 
Table (2): (F) Values for studied characteristics in Pinus brutia Ten. trans plants, 

including model effect, seed soaking in different concentrations of BA & 

2,4-D and their interaction effects 

 الصفات
characteristics 

 الموديل
Model 

 BAتراكيز 

 ملغم/لتر
Concentration 

of BA mg/l 

 D-2,4تراكيز 

 ملغم/لتر
Concentration 

of 2,4-D mg/l 

 تراكيز التداخل
Interaction 

Conc. 

mg/L 

 اإلنبات% نسبة 
% GR. 

81222** 21203** 411...** 31224** 

 طول السام )سم(
SL.cm. 

0233** 5245** 44282** 3213** 

 قطر السام )ملم(
SD. mm. 

32280** 33222** 05241** 48221** 

الوزن الجاف للمجموا 
 الخضرع )غم

VSDW. gm. 

1201** 0231** 5202** 3215** 

 طول الجذر الرةيس )سم(
MRL. cm. 

1212** 0250** 41283** 3212** 

 طر الجذر الرةيس )ملم(ق
MRD. mm. 

1203** 1233** 0238** 3213** 

 عدد الجذور الثانوية
SR. No. 

0254** 5204** 5211** 1222 

الوزن الجاف للمجموا 
 الجذرع )غم(
RSDW. gm 

3202** 0231** 8281** 4234 

 1214** معنوية عند مستو  ااتمال 
 1218* معنوية عند مستو  ااتمال 

 
Chlorotic & Shriveled  2,4فنني الصنننوبر النننامي مننن البننذور المعاملننة باالوكسننين-D ووجنندت فنني 

(  وهننذه النتيجننة تتفننم مننع مننا ذكننره كننل مننن D-2,4ملغم/لتننر  120-121المعننامالت ذات التراكيننز العاليننة )
(Kozlowski  وPallardy  4222 يتبننين ممننا تقنندم ان تننأثير تراكيننز .)2,4-D متذبذبننة وذلننك مننن ايننث 
  وآخننرون Saieed؛ Saieed  4221) إلينن مننا توصننل  النتيجننة تتماشننى مننع وهننذه اإلثبنناتتننأثير علننى نسننبة ال

( ان اسنتخدام النـ 3118) وآخنرون Qiang  كما وجد البااث TT32( في دراستهم على القوف الهجين 4221
2,4-D  واننام  الجبريلننكGA3 ور كننل علننى انند  او بالتننداخل يننؤثر علننى كسننر طننور السننكون فنني بننذ

Rhodiola rosea  والنجننننناة. اإلنبننننناتفننننني الصنننننين والنتيجنننننة كاننننننت زينننننادة معنوينننننة فننننني نسنننننبة 
كننان هننناك فننروم  ايننث فنني نسننبة اإلنبننات D-2,4و  BAلتننداخل بننين تراكيننز الننـ تننأثير ا (8الجنندول )يظهننر 

اخل % وهذه األخينرة كاننت األعلنى وسنجلت للتند80213-33245معنوية ولجميع التداخالت وقد تراوات بين 
% بالقيناس منع معاملنة المقارننة والتني 88200( والتي تعادل زينادة مقندارها D-2,4صفر × ملغم/لتر  1238)

ملغم/لتننر  BA  ×1281ملغم/لتننر  4211% امننا القيمننة األقننل كانننت فنني التننداخل )30238سننجلت قيمننة قنندرها 
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2,4-D نسنننبة السنننايتوكاينين  ( فقننند ذكنننر ان4252%. وهنننذه النتننناةل تتفنننم منننع عبننندول )33245( ومقننندارها

 واالوكسين عندما تكون مالةمة يادث تطور للجذور والبراعم الورقية في آن وااد.
 

 في الصفات المدروسة لشتالت الصنوبر البروتي BA(: تأثير غمر البذور بتراكيز مختلفة من الـ 3الجدول )
Table (3): Effect of seeds soaking in different BA concentrations on studied 

characterisoics in Pinus brutia Ten. transplants 

 BAتراكيز 
concentration 

 

 الصفات
characteristics 

 صفر ملغم/لتر
Zero mg/L 

 ملغم/لتر 1238
0.25 mg/L 

1281 

 ملغم/لتر
0.50 mg/L 

4211 

 ملغم/لتر
1.00 mg/L 

 اإلنبات% نسبة 
% GR. 

43.27 c 46.01 a 44.97 b 39.71 d 

 طول السام )سم(
SL.cm. 

22.80 a 24.22 a 20.71 b 21.23 b 

 قطر السام )ملم(
SD. mm. 

4.03 a 4.15 a 3.37 b 3.50 b 

الوزن الجاف للمجموا 
 (الخضرع )غم

VSDW. gm. 

3.86 a b 4.32 a 3.35 bc 3.23 c 

 طول الجذر الرةيس )سم(
MRL. cm. 

34.74 a 35.82 a 31.72 b 32.03 b 

 ذر الرةيس )ملم(قطر الج
MRD. mm. 

3.28 ab 3.30  a 3.04  c 3.12 bc 

 عدد الجذور الثانوية
SR. No. 

9.70 a 9.74  a 8.32  b 7.78 b 

الوزن الجاف للمجموا 
 الجذرع )غم(
RSDW. gm 

1.29 a 1.34  a 1.14  b 1.06 b 

 (.1218تو  ااتمال )ذات الاروف المتشابهة ال تختلف معنويا اسب دنكن عند مس األرقامافقيا: 

 

 
 

 (Chlorotic and Shriveled( ظاهرة االصفرار والتغضن الورام البادرات االبرية )4اللواة )
 D321 - في شتالت الصنوبر البروتي المعاملة بالتراكيز العالية من االوكسجين  

 (ملغم / لتر0.6-0.4 )
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فة طننول السننام لشننتالت الصنننوبر ووجنندت فنني صنن BA( تننأثير تراكيننز الننـ 3يوضننح الجنندول ) :طببوا السببا 
سنم وتعنادل  31233قد سجلت أعلى قيمنة قندرها  1238بين المعامالت وكانت معاملة التركيز  معنوية فروقات

سنم اال انهنا ال تفنرم معنوينا معهنا  فني  33251% بالقياس مع معاملة المقارننة والتني بلغنت 0233نسبة زيادة 
سم والتي انخفضت معنويا قياسنا منع المقارننة   31224ملغم/لتر والبالغة  1281اين اقل قيمة سجلت بالتركيز 

 TT32( في دراست  عن تباين شتالت القوف الهجين 4221) Saieedوهذه النتيجة تنسجم مع ما توصل إلي  
  فنني الصننفات المدروسننة لشننتالت الصنننوبر  D-2,4تننأثير غمننر البننذور بتراكيننز مختلفننة مننن الننـ  :(1الجنندول )

 وتي.البر
Table (4): Effect of seed soaking in different concentrations of 2,4-D on studied 

Characteristics in Pinus brutia Ten. Transplants 

120 
 ملغم/لتر

0.0 mg/L 

128 

 ملغم/لتر
0.8 

mg/L 

121 
 ملغم/لتر

0.1 mg/L 

ملغم/لتر 123  
0.3 mg/L 

ملغم/لتر 123  
0.2 mg/L 

124 
ترملغم/ل  

0.1 mg/L 

صفر 
 ملغم/لتر
Zero 

mg/L 

 الصفات
characteristics 

35.49 e 39.63 d 44.74 c 46.93 b 44.10 c 48.29 a 45.26 c 
 اإلنبات% نسبة 

% gr 

18.26 e 20.34 d 21.08 d 22.57 bc 25.52 a 23.72ab 24.17ab 
 طول السام )سم(

SL.cm. 

2.61 d 3.21 c 3.41 c 3.81 b 4.56 a 4.30 a 4.43 a 
 قطر السام )ملم(

SD. mm. 

2.43 d 3.09 cd 3.52 bc 3.60 bc 4.67 a 4.42 a 4.11 ab 

الوزن الجاف 
للمجموا الخضرع 

 )غم
VSDW. gm. 

28.60 d 30.77cd 32.34 c 33.43bc 38.14 a 35.78ab 35.98 ab 
طول الجذر الرةيس 

 )سم(
MRL. cm. 

2.83 d 3.04 cd 3.17 bc 3.20 bc 3.36 ab 3.44 a 3.30 ab 
قطر الجذر الرةيس 

 )ملم(
MRD. mm. 

6.98 c 8.45 b 8.48 b 9.43 b 10.63 a 10.15 a 8.08 bc 
 عدد الجذور الثانوية

SR. No. 

0.91 c 1.13 b 1.19 ab 1.18 ab 1.35 a 1.37 a 1.33 ab 

الوزن الجاف 
للمجموا الجذرع 

 )غم(
RSDW. gm 

 (1218هة ال تختلف معنويا اسب دنكن عند مستو  ااتمال )ذا الاروف المتشاب األرقامافقيا: 

( في دراست  4220) Wright  وتتفم ايضا مع نتاةل البااث BAوالمعامل بنفس المستويات من تراكيز 
والمعامل بالرش على النبات  BAملغم/لتر  811ايث وجد ان تأثير التركيز العالي  Ilex crenataلنبات 

خفا  المعنوع في طول السام واالفرا للشتالت بالقياس مع المقارنة  كما ذكر ايضا اثر سلبا واد  الى االن
نوا من العاةلة الوردية ومن ضمنها اشجار  43( في دراستهما لاوالي 4253) Boeو  Margaretالبااثين 
معدل للنمو  أعلىوقد سجل  BAملغم/لتر  328-124باستخدام تراكيز  Crataegus monogyanaالزعرور 

 D-2,4( تأثير تراكيز الـ 1يبين الجدول ) بالقياس مع المقارنة. BAملغم/لتر  124وتكوين االفرا بالتركيز 
ملغم/لتر  123فروقات بين المعامالت. وسجلت معاملة التركيز  وأوضاتفي طول السام لشتالت الصنوبر 

المقارنة  في اين كانت معاملة  % بالقياس مع8285سم والتي تعادل نسبة زيادة  38283قيمة مقدارها  أعلى
 إلي سم  وهذه النتيجة تتماشى مع ما توصل  45230لهذه الصفة وبلغت  األقلملغم/لتر هي  120التركيز 
 تاتوع على أوساط( عند دراستهما لتسعة اصناف من الشعير في 4252) Dunwell, Powellالبااثان 
2,4-D وقات معنوية في العديد من الصفات المورفولوجية وبتراكيز مختلفة ايث أظهرت النتاةل وجود فر

 ( من ايث3118ومن ضمنها طول السام  كما تأتي نتيجة دراستنا منسجمة مع ما وجدت  البااثة الطاةي )
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ومعامالت التداخل في نسبة اإلنبات  D-2,4و  BAتأثير غمر البذور بتراكيز مختلفة من الـ  :(8الجدول )

 الت الصنوبر البروتيوبع  الصفات الخضرية لشت
Table (5): Effect of seed soaking with different concentration of (BA), (2,4-D) and 

their interaction for germination rate and some other vegetative 

characteristics in Pinus brutia Ten. Transplants. 
وزن الجنننننننناف النننننننن

للمجموا الخضنرع 
 )غم(

VSDW.gm 

 قطر السام )ملم(
SD. mm. 

 طول السام )سم(
SL. cm. 

نسننننبة اإلنبننننات 
% 

% GR 

 D-2,4تراكينننننننننننننز 
 ملغم/لتر

2,4-D Conc 

mg/L 

 BAتراكينننننننننننننننننننز 
 ملغم/لتر

BA Conc 

mg/L 

2.44 f-h 3.46 j-l 19.03 f g 36.25 m 0.00 0.00 

5.37 ab 5.10 b 27.13 b c 44.03 f g 0.1 0.00 

4.22 b-f 4.44 d-f 24.73 b-e 51.07 c 0.2 0.00 

4.44 b-e 4.98 bc 25.97 b-d 53.71 b 0.3 0.00 

3.96 b-g 3.88 g-k 22.33 c-f 43.07 f-h 0.4 0.00 

3.45 c-g 3.58 i-l 21.23 d-g 39.53 j-l 0.5 0.00 

3.17 d-h 2.74 m n 19.13 gf 35.24 mn 0.6 0.00 

6.16 a 5.67 a 31.57 a 56.43 a 0.00 0.25 

4.71 a-d 4.32 d-h 24.43 b-e 46.90 de 0.1 0.25 

5.29 ab 5.19 a b 28.57 a b 42.43 g-i 0.2 0.25 

3.91 b-g 3.92 f-j 22.67 c-f 51.08 c 0.3 0.25 

3.98 b-g 4.06 e-i 23.60 c-f 47.54 de 0.4 0.25 

3.87 b-g 3.59 i-l 20.13 e-g 42.11 g-i 0.5 0.25 

2.31 g h 2.32 n-o 18.60 f-h 35.56 m n 0.6 0.25 

3.95 b-g 4.75 b-d 23.17 c-f 47.20 de 0.00 0.50 

3.74 b-g 3.39 j-l 20.17 e-g 54.06 a b 0.1 0.50 

5.02 a-c 4.12 e-i 24.50 b-e 45.29 e f 0.2 0.50 

3.05 d-h 2.56 no 20.77 e-g 39.86 i-l 0.3 0.50 

3.68 b-g 3.55 i-l 21.53 d-g 49.46 c d 0.4 0.50 

2.44 f-h 3.14 lm 20.30 e-g 43.70 f-h 0.5 0.50 

1.52 h 2.05 o 14.53 h 35.24 m n 0.6 0.50 

3.89 b-g 3.84 h-k 22.93 c-f 41.14 h-k 0.00 1.00 

3.86 b-g 4.41 d-g 23.17 c-f 48.16 d 0.1 1.00 

4.12 b-g 4.48 c-e 24.30 b-e 37.58 lm 0.2 1.00 

2.99 d-h 3.76 h-k 20.90 e-g 43.07 f-h 0.3 1.00 

2.46 f-h 2.18 o 16.87 g h 38.90 k l 0.4 1.00 

2.60 f-h 2.51 no 19.70 e-g 33.18 n 0.5 1.00 

2.72 e-h 3.32 kl 20.77 e-g 35.93 m 0.6 1.00 

 (.1218عموديا: األرقام ذات الاروف المتشابهة ال تختلف معنويا اسب دنكن عند مستو  ااتمال )  
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( يوضح تأثير التداخل بين 8الجدول ) على طول السام في نبات البابونل. D-2,4ثير النسب المنخفضة من تأ

على طول السام لشتالت الصنوبر البروتي وكانت هناك فروقات معنوية ولمعظم  D-2,4و BAالتراكيز لـ 
 BAملغم/لتر  1238اخل )قيمة بالتد أعلىسم وسجلت  34282- 41283التداخالت فقد تراوح طول السام بين 

% بالقياس مع معاملة المقارنة والتي 08252( والتي تعادل نسبة زيادة مقدارها D-2,4صفر ملغم/لتر × 
-2,4ملغم/لتر  BA  ×120ملغم/لتر  1281سم في اين اقل قيمة كانت للتداخل ) 42213سجلت قيمة مقدارها 

D ( في دراست  على اشجار اللوز.3118نزع )سم. وتنسجم هذه النتيجة مع االع 41283( والبالغة 
في صفة قطر السام لشتالت الصنوبر واصنول فروقنات  BA( يوضح تأثير تراكيز 3الجدول ) :قطر السا 

ملنم وتسناوع نسنبة زينادة  1248وسجلت قيمة مقندارها  األفضلملغم/لتر  1238معنوية وكانت معاملة التركيز 
ملم اال انها ال تفرم معنويا معها  فني انين اقنل قيمنة سنجلت  1213غت % بالقياس الى المقارنة والتي بل3225

( فني 4255ملم. وهذه النتيجة منسجمة منع البااثنة البننا ) 3232ملغم/لتر وكانت قيمتها  1281بالمعاملة تركيز 
واشنارت النتناةل النى وجنود فروقنات معنوينة فني  Dieffenbachia amoenaدراستها على نبنات الندفنياخيا 

ملنم  4281ملم في مقابل  4223ملغم/لتر عن طريم الرش اذ بلغ  381قطر الشتالت عند استخدام تركيز  صفة
فني قطنر شنتالت الصننوبر  فقند  D-2,4( تنأثير تراكينز 1ملغم/لتر. يبين الجندول ) 811عند استخدام التركيز 

والمقارننة علمنا ان معاملننة ملغم/لتنر  123  124اتضنح عندم وجنود فروقنات معنوينة بنين المعنامالت بنالتراكيز 
% بالقينناس مننع 3223ملنم والتنني تعنادل نسننبة زينادة  1280قيمنة مقنندارها  أعلننىملغم/لتننر سنجلت  123التركينز 

ملم. وهذه النتيجة متفقنة منع منا  3204ملغم/لتر اقل القيم وكانت  120المقارنة  في اين سجلت معاملة التركيز 
علنى القطنر للسنام غينر معننوع  D-2,4اينث كنان لتنأثير  TT32( في هجين القنوف Saieed  4221وجده )

علنى النمنو القطنرع للسنام  D-2,4و BA( يوضنح تنأثير التنداخل لتراكينز 8. الجندول )األولنىفي سنة النمنو 
 األكبنرملنم وكاننت القيمنة  8202- 3218وكانت الفروقات معنوية ولمعظم التداخالت وتراوانت المعندالت بنيم 

زينادة مقندارها  نسنبةوالتني تعنادل  8202 ( وبلغنتD-2,4صفر ملغم/لتر ×  BAملغم/لتر  1238في التداخل )
 1281ملم في اين اقنل قيمنة سنجلت بالتنداخل ) 3210مقدارها  قيمة% قياسا مع المقارنة والتي سجلت 03252
ضنا معنوينا قياسنا بالمقارننة ملنم والتني سنجلت انخفا 3218( ومقندارها D-2,4ملغم/لتنر  BA  ×120ملغم/لتر 

 D-2,4و  BA( فني دراسنتها عنن تنأثير التنداخل بنين النـ 3118الطناةي ) أوردتن وهذه النتيجة تتماشى مع منا 
 ..Matricaria chamomilla Lعلى نبات البابونل 

فنني الننوزن الجنناف للمجمننوا  BA( تننأثير تراكيننز الننـ 3يوضننح الجنندول ) :الببوزن الفببام للمفمببور الخ ببر 
معنندل وكننان  أعلننىملغم/لتننر سننجلت  1238ع وقنند ظهننرت فروقننات بننين المعننامالت ومعاملننة التركيننز الخضننر

 ملغم/لتنر 4211غم  فني انين معاملنة التركينز  3250قياسا بالمقارنة  44223غم وهذا يعادل نسبة زيادة  1233
نسجمت هذه النتيجة منع وقد ا غم. 3233كان لها اقل قيمة والتي انخفضت معنويا بالقياس مع المقارنة وبلغت 

 تراكيز مختلفة  أربعةرع وقد استخدم البذ( على نمو شتالت التفاح 3112دراسة البااثين الزيبارع وعادل )

 
 من الكاينتين وذلك برشها على الشتالت وقد اصال على زيادة معنوية فني النوزن الجناف للمجمنوا الخضنرع

فنني الننوزن  D-2,4( يوضننح تننأثير الننـ 1. والجنندول )ملغم/لتننر 411واعلننى معنندل اصننال علينن  عننند التركيننز 
ملغم/لتننر(  124  123الجناف الخضنرع للصنننوبر والنذع عكنس عنندم وجنود فروقنات معنويننة بنين المعنامالت )

 غم والتي عادلت نسبة زيادة 1202قيمة ومقدارها  أعلىملغم/لتر سجلت  123والمقارنة  لكن معاملة التركيز 
 غنم  وتتفنم هنذه3213وبلغنت  األقنلملغم/لتنر كاننت  120اين معاملنة التركينز  % قياسا بالمقارنة  في43203

( يشنير 8من الشنعير. الجندول ) أصناف( في دراستهما على تسعة 4252) Dunwellو  Powellالنتيجة مع 
فنني صننفة الننوزن الجنناف الخضننرع للصنننوبر  وكانننت هننناك  D-2,4و  BAالننى تننأثير التننداخل بننين تراكيننز 

 1238فني التنداخل ) األعلىغم وكانت القيمة 040- 4283بين معظم التداخالت وتراوات بين  فروقات معنوية
% بالقينناس بمعاملننة المقارنننة 483210( والتنني تسنناوع نسننبة زيننادة قنندرها D-2,4صننفر ×  BAملغم/لتننر 
لهنذه  ( اقنل المعندالتD-2,4ملغم/لتنر  BA  ×120ملغم/لتر  1281غم في اين سجل التداخل ) 3211والبالغة 

 غم. 4283الصفة ومقدارها 
في هذه الصفة لشتالت الصنوبر  وقد ظهرت  BA( تأثير تراكيز الـ 3يوضح الجدول ) :طوا الفذر الرئيس

سم والتي تعادل زيادة  38253وقيمتها  األكبرملغم/لتر  1238فروقات بين المعامالت وكانت معاملة التركيز 
 1281سم في اين سجلت معاملة التركيز  31221جلت قيمة قدرها % قياسا بالمقارنة التي س3244مقدارها 

( عند دراستها لنبات الفوجير 3113سم. وهذه النتيجة تتماشى مع البااثة المختار )34223ملغم/لتر اقل قيمة 



 مجـــلة زراعــــة الرافــديـــن
 3143( 3( العدد )14المجلد )

    ISSN: 2224-9796 (Online) 
 ISSN: 1815-316 X (Print)  

Mesopotamia J. of Agric. 
Vol. (41) No. (3) 2013 

 

423 

 

ملغم/لتر عند استخدام  بطريقة الرش وذلك في العديد  111اثر تثبيطي في االة التركيز  BAايث كان للـ 
 وآخرون Carpenterفات ومنها طول الجذر الرةيس  كما تنسجم هذه النتيجة مع ما ذكره البااثون )من الص
السايتوكاينين يؤدع الى منع  إضافة(. ان Dana  Waithaka  4225 و Ericksen  4221 و 4224

راكيز الـ ( مد  تأثير ت1نشوء الجذور وتقليل طولها وعددها والوزن الرطب والجاف لها. يظهر الجدول )
2,4-D  123في طول الجذر الرةيس لشتالت الصنوبر ووضات فروقات بين المعامالت  والمعاملة بتركيز 
% بالقياس مع المقارنة والتي بلغت 0سم والتي تعادل نسبة زيادة  35241قيمة بلغت  أعلىا  أعطتملغم/لتر 

وذلك بانخفا  معنوع قياسا بالمقارنة  ملغم/لتر اقل المعدالت 120سم. كما سجلت معاملة التركيز  38225
( عند دراست  4255) Hacekovالبااث  إلي سم  وهذه النتيجة منسجمة مع ما توصل  35201ومقدارها 

 4128باستخدام ااد االوكسينات بتركيز  Fagus sylvaticaوالزان  Quercus rubraشتالت البلوط 

نتاةج  زيادة في صفة طول الجذر الرةيس.  وضاتوأالبيت الزجاجي  ظروفملغم/لتر بطريقة الرش تات 
في طول الجذر الرةيس لشتالت  D-2,4و  BA( الى مد  تأثير التداخل بين تراكيز الـ 0يشير الجدول )

سم  في  13211-38221الصنوبر  اذ كانت هناك فروقات ولمعظم التداخالت  فقد تراوات المعدالت بين 
سم والتي تعادل زيادة 13211( ومقداره D-2,4صفر ×  BAملغم/لتر  1238قيمة للتداخل ) أعلىاين كانت 

سم  بينما اقل قيمة سجلت انخفا  معنوع للتداخل  33243% بالقياس مع معاملة المقارنة وكانت 34220
( 3118سم. وهذه النتيجة تنسجم مع الطاةي ) 38221( وبلغت D-2,4ملغم/لتر  BA  ×120ملغم/لتر  1281)

 BAموالر  5-41المختلفة فقد وجدت ان التراكيز  D-2,4و  BAتأثير التداخل بين تراكيز عند دراستها ل
قد شجع على تكوين جذور طويلة متعمقة وشعرية. ويعز  السبب الى  D-2,4موالر  41-41مع التركيز 

 (.4221الموازنة بين منظمات النمو المضافة الى االوساط الغذاةية )العاني  
في صفة قطر الجذر الرةيس لشتالت الصنوبر   BA( تأثير تراكيز 3يوضح الجدول ) :قطر الفذر الرئيس

ملم  3231قيمة ومقدارها  أعلىملغم/لتر قد سجلت  1238ظهرت فروقات بين مختلف المعامالت والمعاملة 
جلت ملم في اين س 3235% بالقياس مع معاملة المقارنة والتي بلغت قيمتها 1.04والتي تعادل نسبة زيادة 

ملم. ان  3211ملغم/لتر اقل القيم بانخفا  معنوع قياسا مع المقارنة والبالغة  1281المعاملة بتركيز 

للسايتوكلنين دورا اساسيا في تافيز انقسام الخاليا وكبر اجمها وقد يسبب السايتوكاينين تثخن السام 
في قطر الجذر  D-2,4تأثير الـ ( يبين 1الجدول )(.4258اا الخاليا جانبيا )مامد  والجذور وذلك التس

 124معاملة التركيز  أظهرتالرةيس لشتالت الصنوبر واتضح وجود فروقات بين المعامالت في اين 
% بالقياس مع المقارنة التي بلغت 1231ملم والتي تعادل نسبة زيادة  3211قيمة وسجلت  أعلىملغم/لتر 
لغم/لتر اقل قيمة بانخفا  معنوع عن المقارنة وبلغ م 120ملم  بينما سجلت معاملة التركيز  3231قيمتها 
( عندما أوضح ان التراكيز المرتفعة نسبيا من االوكسين 4252ملم. وهذا يتفم مع )عبدول   3253مقدارها 

 في قطر الجذر الرةيس لشتالت  D-2,4و  BA( يوضح تأثير التداخل بين 0الجدول ) تعطي تأثيرا مثبطا.
 ملم وأعلى معدل 3258-3232روقات ولمعظم التداخالت وتراوات هذه القيم بين الصنوبر. وكانت هناك ف

% بالقيناس منع 34211( والتي تعادل نسنبة زينادة قندرها D-2,4صفر ×  BAملغم/لتر  1238سجل للتداخل )
ملننم فنني اننين اقننل قيمننة سننجلت انخفننا  معنننوع بالقينناس مننع المقارنننة كانننت  3223المقارنننة والتنني سننجلت 

ملننم. مننن هننذه النتنناةل نجنند ان  3232( وبلغننت قيمتهننا D-2,4ملغم/لتننر  BA  ×120ملغم/لتننر  1281) بالتننداخل

أعلى القيم لهذه الصفة سجلت بالتداخل أعاله عند غياب تأثير االوكسين ولكن كان ل  تأثيرا سلبيا فني التراكينز 
( فني دراسنت  علنى اللنوز Pierik  4252العالية كما في التداخل األخير وهذا يتفم مع ما تطرم إلي  البااث )

Prunus amygdalus. 
في عدد الجذور الثانوية لشتالت الصننوبر   BA( الى تأثير تراكيز الـ 3يشير الجدول ) :عدد الفذور الثانوية

ملغم/لتنر قند سنجلت أعلنى قيمنة ومقندارها  1238ايث وجدت فروقات بين المعامالت  وكانت معاملة التركيز 
جنذر بينمنا اقنل  2221% بالقيناس منع المقارننة والتني بلغنت 1214تعادل نسبة زينادة قندرها  جذر والتي 2221

جنذر. جناءت هنذه النتيجنة متفقنة منع البااثنة  2225ملغم/لتنر وكنان مقندارها  4211قيمة كانت لمعاملة التركيز 
لثانوينة وأظهنرت المستخدم بالرش في صفة عدد الجذور ا BA( في دراستها عن تأثير الـ 3112القرة غولي )

فنني عنندد  D-2,4( تننأثير الننـ 1. يوضننح الجنندول )BAنتاةجهننا اصننول انخفننا  معنننوع بزيننادة تراكيننز الننـ 
 123الجذور الثانوية لشتالت الصنوبر  ظهرت هناك فروقات معنوية بنين المعنامالت وكاننت معاملنة التركينز 

 % بالقياس مع34280دل نسبة زيادة جذر والتي تعا 41203ملغم/لتر قد سجلت أعلى قيمة معنوية قدرها 
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وتنداخلهما فني بعن  الصنفات  (D-2,4)والنـ  (BA)(: تأثير غمر البنذور بتراكينز مختلفنة منن النـ 0الجدول )

 الجذرية لشتالت الصنوبر البروتي.
Table (6): Effect of seed soaking in different concentrations of (BA), (2,4-D) and 

their interaction on some root system characteristics in Pinus bratia Ten. 

transplants 
الوزن الجاف 

للمجموا الجذرع 
 )غم(

RSDW.gm 

عدد الجذور 
 الثانوية

SR. No. 

قطر الجذر 
 الرةيسي ملم

MRD. mm. 

طول الجذر 
 الرةيسي سم
MRL. cm 

 D-2,4تراكيز 
 ملغم/لتر

2,4-D Conc 

mg/L 

 BAتراكيز 
 ملغم/لتر

BA Conc 

mg/L 

1.09 b-g 7.73 e-i 2.93 c d 32.13 d-i 0.00 0.00 

1.62 a 11.60 a b 3.81 a b 39.47 a-c 0.1 0.00 

1.38 a-d 12.40 a 3.45 a-c 36.40 a-e 0.2 0.00 

1.42 a-c 10.47 a-e 3.50 a-c 38.93 a-d 0.3 0.00 

1.27 a-f 8.93 b-c 3.24 c d 34.33 c-g 0.4 0.00 

1.21 a-f 8.67 b-c 3.12 c d 32.53 d-i 0.5 0.00 

1.05 c-g 8.13 d-i 2.95 c d 29.40 f-i 0.6 0.00 

1.64 a 9.80 a-f 3.85 a 42.40 a 0.00 0.25 

1.35 a-e 10.87 a-d 3.40 a-d 37.27 a-i 0.1 0.25 

1.55 ab 11.40 a-c 3.46 a-c 41.67 ab 0.2 0.25 

1.32 a-f 9.60 a-f 3.21 c d 34.37 c-g 0.3 0.25 

1.36 a-e 9.40 b-h 3.32 b-d 35.13 b-f 0.4 0.25 

1.27 a-f 9.73 a-f 3.03 c d 31.80 e-i 0.5 0.25 

0.90 e-g 7.40 e-i 2.85 d 28.13 g-i 0.6 0.25 

1.27 a-f 8.47 c-h 3.24 c d 35.27 b-f 0.00 0.50 

1.23 a-f 8.87 b-h 3.22 c d 31.20 e-i 0.1 0.50 

1.36 a-e 9.53 a-g 3.28 b-d 37.17 a-e 0.2 0.50 

1.10 b-g 8.40 c-h 2.95 c d 28.73 f-i 0.3 0.50 

1.20 a-f 9.07 b-h 3.19 c d 33.13 c-g 0.4 0.50 

1.10 b-g 8.67 b-h 3.06 c d 30.87 e-i 0.5 0.50 

0.69 g 5.27 i 2.37 e 25.70 i 0.6 0.50 

1.31 a-f 6.33 hi 3.19 c d 34.13 c-g 0.00 1.00 

1.27 a-f 9.27 b-h 3.31 b-d 35.20 b-f 0.1 1.00 

1.12 b-g 9.20 b-h 3.25 c d 37.33 a-e 0.2 1.00 

0.86 f g 9.27 b-h 3.00 c d 31.70 e-g 0.3 1.00 

0.93 d-g 6.53 g-i 2.94 c d 26.77 hi 0.4 1.00 

0.94 d-g 6.73 f-i 2.95 c d 27.90 g-i 0.5 1.00 

1.00 c-g 7.13 f-i 3.17 c d 31.17 e-i 0.6 1.00 

 (.1218ذات الاروف المتشابهة ال تختلف معنويا اسب دنكن عند مستو  ااتمال ) األرقامعموديا:  
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 وآخرون Azam إلي جذر. وهذه النتيجة قد تنسجم مع ما توصل  5215معاملة المقارنة والتي سجلت 
 311 –بتركيز صفر  D-2,4مالول الماةي لـ ( في دراستهم لتأثير نقع بذور الانطة بال3118)

. D-2,4النتاةل ازدياد عدد الجذور معنويا تبعا لغمر البذور في مالول  أظهرتمايكروغرام/مول ايث 
لالوكسين قياسا مع السام.  أكثر( من ان الجذور تكون اساسة 4252ويؤيد هذه الفكرة ما ذكره )عبدول  

في صفة عدد الجذور الثانوية لشتالت الصنوبر   D-2,4و BAتراكيز  ( تأثير التداخل بين0يبين الجدول )
جذر واعلى قيمة كانت  3211-1232ايث وجدت فروقات معنوية ولمعظم التداخالت وتراوات القيم بين 

% بالقياس مع 01214( والتي تعادل نسبة زيادة معنوية قدرها D-2,4ملغم/لتر  BA  ×123للتداخل )صفر 
ملغم/لتر  1281جذر  بينما سجلت معاملة التداخل ) 2223قيمة مقدارها  أعطتالتي  معاملة المقارنة

BA×1202,4ملغم/لتر-D جذر. 8232( اقل قيمة وبلغت 
فنني النوزن الجناف للمجمننوا  BA( عننن تنأثير تراكينز النـ 3يشنير الجندول )البوزن الفبام للمفمبور الفببذر  

ملغم/لتننر قنند  1238عننامالت وكانننت معاملننة التركيننز الجننذرع لشننتالت الصنننوبر  وجنند هننناك فروقننات بننين الم
 4232% بالقياس مع المقارنة والتي بلغنت 3252غم والتي تعادل نسبة زيادة  4231قيمة مقدارها  أعلىسجلت 

ملغم/لتنر اقنل قيمنة بانخفنا  معننوع قياسنا منع المقارننة والتني  4211غم فني انين سنجلت المعاملنة بنالتركيز 
( في دراست  اول تنأثير النـ 3112) Al-Imamالبااث  إلي نتيجة تتفم مع ما توصل غم. وهذه ال 4210بلغت 
BA ( فني دراسنت  انول 3111على شتالت الفستم الالبي  كما تتماشى دراستنا منع منا ذكنره الباانث اامند )

ة النرش. ملغم/لتنر وبطريقن 41زيادة الوزن الجاف للمجموعة الجذرية لنبات البسلة باستخدام الكاينتين بتركينز 
 في الوزن الجاف للمجموعة الجذرية لشتالت الصنوبر  تبين  D-2,4( تأثير تراكيز الـ 1نالاظ من الجدول )

ومقندارها  األفضنلملغم/لتر هني  124وجود فروقات بين المعامالت بالتراكيز المختلفة وكانت معاملة التركيز 
 غم  في اين  4233التي سجلت قيمة مقدارها  % قياسا مع المقارنة321غم والتي تعادل نسبة زيادة  4232

( تنأثير التنداخل بنين تراكينز 0يوضح الجدول ) غم. 1224ملغم/لتر وبلغت قيمتها  120اقل القيم كانت بالتركيز 
فنني الننوزن الجنناف للمجمننوا الجننذرع لشننتالت الصنننوبر  وكانننت هننناك فروقننات معنويننة  D-2,4و  BAالننـ 

ملغم/لتنر  1238قيمة قد سجلت للتنداخل ) أعلىغم وكانت  4201-1202م بين ولمعظم التداخالت وتراوات القي
BA  × 2,4صننفر-D بالقينناس مننع معاملننة المقارنننة التنني سننجلت قيمننة 81218( والتنني تعننادل نسننبة زيننادة %

( قد سجل اقل القنيم D-2,4ملغم/لتر  BA  ×120ملغم/ لتر  1281غم  وكانت معاملة التداخل ) 4212مقدارها 
غم والتي انخفضت معنويا بالقياس الى المقارنة وهذه النتيجة تنسجم مع منا وجنده الباانث  1202قدارها وبلغ م
John (3111 في تجربت  التي اجراهنا عنن خمسنة )طريقنة النرش  بإتبناامنن الشنتالت لنباتنات خشنبية  أننواا

ات معنوية في النوزن الجناف النتاةل ان التراكيز المنخفضة من السايتوكاينين قد سجلت فروق أظهرتالورقي  
 للمجموا الجذرع للشتالت بالمقارنة مع النباتات غير المعاملة.

فنني غالبيننة الصننفات المظهريننة والنمننو  BAتركيننز للننـ  أفضننلمننن مجمننل هننذه الدراسننة يمكننن االسننتنتاج ان  
 D-2,4النـ تركينز منن  أفضنلملغم/لتر وفي نفس الوقنت كنان  1238المدروسة لشتالت الصنوبر البروتي كان 

و  BAملغم/لتننر. كمننا اتضننح وجننود تننأثير تراكمنني ايجننابي لمعننامالت التننداخل بننالتراكيز المختلفننة لننـ  123هننو 
2,4-D  ملغم/لتنر  1238معاملة تداخل هي ) أفضلفي صفات النمو والصفات المظهرية وكانتBA  × صنفر
2,4-D ملغم/لتر منن النـ  4211  1.50(  هذا وقد تبين ان التراكيز العالية المستخدمة في الدراسةBA  120و 

 كان لها تأثير سلبي في جميع الصفات المدروسة لشتالت الصنوبر البروتي. D-2,4ملغم/لتر من الـ 
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ABSTRACT 

This study was conducted at nursery and silviculture laboratory of forestry dept. 

during the 2
nd

 of April- 2009 until 1
st
 of July- 2010 and the objective was 

determining the effect of Cytokinine , Benzyladenine (BA), Auxine 2.4-
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Dichlorophenoxy acetic acid (2.4-D) and the interaction between them on several 

morphological characteristics of Pinus brutia Ten. This was done through seeds 

soaking for (72h.) in Solution of different concentrations of (BA) and (2.4-D) then 

treated seeds were sowed in plastic bags Containing sandy loam soil after that the 

field study was completed by laboratory work. The result showed a wide range of 

variation between growing transplants which treated by different concentration 

levels of (BA) and (2.4-D). Treatment of 0.25 mg/l – BA was the best in most 

studied traits in comparison with other concentrations and control. Also there was a  

light significant differences between treatment of (2.4-D) regime for germination 

percentage and the treatment of 0.1 mg/l -2.4-D  was the best in comparison with 

other treatment and control in most studied characteristics, but treatment y 0.2 mg/l 

2.4-D revealed significancy in secondary root numbers trait only . In the situation of 

(BA) and (2.4-D) interaction effect , The interaction of (0.25 mg/l –BAZero 2.4-D ) 

was the best in most of the traits, when minimumt effect was reveald in interaction 

of (0.50 mg/l- BA x 0.6 mg/l- 2.4-d. 

Key words : benzyladenine (BA) , 2.4-Dichlorophenoxy aceticacid 
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 المصادر

ين على إنتناج البسنلة تانت ظنروف (. مقارن الرش الورقي بالمغنيسيوم والكينت3111اامد  عبد هللا برديسي )
 .4332-4331(: a4) 34مجلة الزقازيم للباوث الزراعية  األر  الرملية  

(. دور بع  منظمات النمو القياسية مع مركب السنلفانيل آمايند فني 3118االعنزع  امجد عبد الهادع مامد )
جسنتير  كلينة . رسنالة ما(.Prunus amygdalus Batsch)اسنتاداث كنالس سنيقان نبنات اللنوز 

 العلوم  جامعة الموصل  العرام.
(. تننأثير أشننعة كامننا والكولشسننين والبنزايننل ادنننين علننى بعنن  صننفات نبننات 4255البنننا  شننعلة يوسننف انننا )
 . رسالة ماجستير  كلية الزراعة  جامعة بغداد  العرام.(.Diffenbachia sp)الديفنباخيا 

(. تصننميم وتاليننل التجننارب الزراعيننة  مؤسسننة دار 3111الننراوع  خاشننع مامننود وعبنند العزيننز خلننف هللا )

 الكتب للطباعة والنشر  الطبعة الثانية  جامعة الموصل.
(. تننأثير النتننروجين والكينتننين والتننداخل 3112الزيبننارع  سننليمان مامنند ككننو وعننادل خضننر سننعيد الننراوع )

 38الرافندين   مجلنة زراعنة  (.Malus Communis L)بينهمنا فني نمنو شنتالت التفناح البذرينة 
(3 :)32-30. 

التبناين فني الصنفات المورفولوجينة  -4(. التبناين الطبيعني ألشنجار القنوف الفراتني: 4223سعيد  نناظم ذننون )
 .413-24(: 1) 38مجلة زراعة الرافدين  لألورام. 
نيننو   فني اشنجار الجننار الغربني الننامي فني غابنة  ي(. دراسة التباين المورفولنوج4221سعيد  ناظم ذنون )

 .88-11(: 4)4مجلة جامعة تكريت للعلوم الزراعية  
فصنل الكلوننات  -3(. التبناين الطبيعني ألشنجار القنوف الفراتني: 4223سعيد  ناظم ذنون وموفم دخيل ياينى )

-413(: 1)38)سالالت الجنسية( على أساس تركيب األورام المظهرع  مجلة زراعة الرافندين  
441. 

لعندد منن سنالالت القنوف الننامي  ي(. دراسة التباين المورفولنوج4221دخيل يايى )سعيد  ناظم ذنون وموفم 
-443(: 1)30مجلننة زراعننة الرافنندين  فنني ماطننة أبانناث الرشننيدية )نينننو ( وانتخنناب أفضننلها  

433. 
(. التباين الطبيعني ألشنجار القنوف الفراتني: 4220سعيد  ناظم ذنون وموفم دخيل يايى ووثبة إدريس توالة )

 مجلنة  الصنفات المورفولوجينة لنألورام  لتباين في الماتنو  الكلنوروفيلي والبروتينني وبعنا -3
 .53-21(: 4)35زراعة الرافدين  
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(. تأثير بع  منظمات النمو في استاداث ونمو المزارا النسيجية والخلوينة 3118الطاةي  رنا طارم يايى )
و  بعن  المركبنات الفعلينة فيهنا  وقيناس مسنت (.Matricaria chamomilla L)لنبات البابونل 

 رسالة ماجستير  كلية العلوم  جامعة الموصل  العرام.
 (. فسلجة نمو النبات وتكوين   دار الاكمة للطباعة والنشر  بغداد  العرام.4221العاني  طارم علي )

دار الكتننب (. منظمننات النمننو النباتيننة  الجننزء األول  الطبعننة األولننى  مديريننة 4252عبنندول وكننريم صننالح )

 للطباعة والنشر  جامعة الموصل.
ية  مؤسسنة البسنتن(. تربية النباتات 4254عقل  ابو زيد  اامد مامد رسول  طاهر نجم وسعيد مصلح مامد )

 دار الكتب للطباعة والنشر  جامعة الموصل  العرام.
ادننين والسايكوسنيل فني نمنو  (. تأثير قرط القمة النامية والرش بالبنزايل3112القره غولي  هالة شاكر ستار )

وازهارهما  رسالة ماجستير  كلينة الزراعنة  (Gerbera jamesonii)صنفين من نبات الجربيرا 

 والغابات  جامعة الموصل  العرام.
(. علننم فسننلجة النبننات  الجننزء الثنناني  مديريننة دار الكتننب للطباعننة والنشننر  4258مامنند  عبنند العظننيم كنناظم )
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