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تأثير منظم النمو الكاينتين في حاصل ومكونات ثالث تراكيب وراثية من الحنطة النامية في 
 تربة ملحية 

 حسن المشهداني إسماعيل إبراهيم      محمد عويد غدير العبيدي         عماد عبد الرزاق وهيب العبيدي  
 مركز التقنيات                                 –جامعة النهرين               األنبارجامعة  –كلية الزراعة      دائرة          -وزارة العلوم والتكنولوجيا       

  اإلحيائية             البحوث الزراعية                                                                             

 الخالصة

دائرة  إلىالزبيدية التابعة  أبحاثفي محطة  2017-2016نفذت تجربة حقلية في الموسم الزراعي 
 1-ديسي سيمنز م 25-20وزارة العلوم والتكنولوجيا في تربة ملحية تراوحت الملوحة فيها بين -البحوث الزراعية

ثية من الحنطة النامية في تربة بهدف دراسة تأثير منظم النمو الكاينتين في حاصل ومكونات ثالث تراكيب ورا
بينت النتائج الدور المهم في تنفيذ التجربة.  R.C.B.Dملحية. أستخدم تصميم القطاعات العشوائية الكاملة 

 2-لمنظم النمو الكاينتين في تحسين صفات النباتات فقد كان تأثيره في معاملة التنقيع واضحا في عدد السنابل.م
مقارنة  2-غم م 263.9 2معاملة الرش ومعاملة المقارنة حيث بلغ حاصل حبوب ممتفوقا على  2وحاصل حبوب م

 على التوالي. 2-غم م 0190.و 225.6مع معاملة الرش ومعاملة المقارنة 

مقارنة مع معاملة الرش  2-سنبلة م 298معاملة التنقيع عند بلغت  2عدد السنابل م إلىبالنسبة  أما 
فقد ظهر  1-السنبلة حبة وعدد الحبوب 1000في وزن  أماعلى التوالي.  2-م سنبلة 225و 279ومعاملة المقارنة 

 23.5و 25.6غم مقارنة مع معاملة التنقيع وبدون معاملة  27.6حبة  1000تفوق معاملة الرش حيث بلغ وزن 
لة التنقيع مقارنة مع معام 1-حبة سنبلة 43.3غم على التوالي، وبلغت عدد الحبوب في السنبلة لمعاملة الرش 

في  2H النتائج تفوق التركيب الوراثي أظهرتكما على التوالي.  1-حبة سنبلة 037.و 39.3ومعاملة المقارنة 
إذ  المعامالت،من خالل متوسط جميع  3Hجميع الصفات المدروسة مقارنة بالصنف الفرات والتركيب الوراثي 

 اعلى متوسط في جميع الصفات المدروسة. أعطى

Effect of growth regulator (kainten) in the yield and components of 

three genotypes of wheat growing in saline soils     
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                                                 Abstract 

A field experiment was carried out in the growing season 2016-2017 at the 

Zubaidia Research Station of the Agricultural Research Department-Ministry of 

                                                           
  األولبحث مستل من رسالة ماجستير للباحث. 
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Science and Technology in saline soil with salinity between 20-25 ds m-1 ،to study the 

effect of the growth regulator kainten in the product and components of three 

genotypes of wheat growing in saline soil. The R.C.B.D is used to implement the 

experiment. The results showed the important role of the kainten growth regulator in 

the improvement of plant traits.  

The effect of kainten in the treatment of cleavage was clear in the number of 

spikes m-2 and it was superior compared with treatment of spray and without spray 

treatment, with a total of m2 263.9 g m-2 compared with spray and without treatment 

225.6 and 190.0 g m-2 respectively, and for the number of spikes m2, the clearance 

treatment was 298 sb. -2 compared to the treatment of spray and without treatment 279 

and 225 spike m-2, respectively. The weight of 1000 seeds was 27.6g compared with 

the soaking treatment and 25.6 and 23.5 g respectively. The number of grains in the 

spike was 43.3. Spike-1 compared with treatment of spray and without treatment 39.3 

and 37 tablets Spike-1 respectively. The results showed that 2H genotype was superior 

in all studied traits of al-furat and 3H through the mean of all treatments, with the 

highest mean in all studied traits. 

 المقدمة

بلد في العالم  40الغذاء الرئيس في أكثر من  ( مصدرL. Triticum aestivum) تعد الحنطة 
من السعرات الحرارية  % 25مد غذاء اإلنسان بأكثر من ت ي( فه15) من سكان العالم %28وألكثر من 

إذ بلغت المساحة الكلية  واإلنتاج،لعالم والعراق من حيث المساحة في ا األولىالمرتبة الحنطة حتل ، توالبروتين
 (.8طن هكتار ) 2.6بلغ  إنتاجمليون هكتار أعطت  1.05المزروعة في العراق 

تحد من إنتاجية نباتات  الجافة والتيتعد الملوحة أحد العوامل البيئية الرئيسية في المناطق الجافة وشبه 
عوامل  إلىالمميت للنبات يرجع  أوار التأثير الض إناتفق العلماء على  (.4المحاصيل على المستوى العالمي )

الملحي على  اإلجهاد(. يعمل 11المباشر وغير المباشر على سلسلة نقل العناصر ) وتأثيرها Stress اإلجهاد
 (.9و 2)نتاج المحاصيل الزراعية إلى خفض إخفض فعالية ونشاط الخاليا وقابليتها على االنقسام مما يودي 

جملة من االستراتيجيات لتحسين إداء النبات تحت ظروف  األخيرةوللحد من هذه المشكلة اعتمدت في السنوات 
كفيلة بمساعدة النبات  أخرى سبل  إيجادجديدة متحملة للملوحة أو  أصنافالملحي من أبرزها تطوير  اإلجهاد

(، 12و 6مة عن تعرض النبات لإلجهاد )على تحمل الملوحة كالهرمونات النباتية التي تقلل من األثار الناج
عمليات النضج والشيخوخة في على  (تأخيرو أوتستخدم منظمات النمو حاليا بشكل كبير للسيطرة )تحفيز 

 .(15النبات)

 اإلشارةضمن نظام نقل في إنبات البذور فهي تعمل  هاما   ن الهرمونات النباتية تؤدي دورا  إ( 13شار)أ
ومن بين الهرمونات النباتية المنظمة للنمو السايتوكاينينات بصورة عامة والكاينيتن بصورة خاصة والتي يمكن 

 أنظاراتجهت  االستفادة منها أما بنقع البذور قبل الزراعة أو برشها على النباتات في مرحلة النمو الخضري.
ومنها السيتوكاينينات من أجل تحسين  ت النمو النباتيةعلى االستخدام التجاري لمنظما األخيرةالعالم في السنوات 
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 هي تساعد على انقسام الخالياف (5)االستراتيجية  محاصيل الحبوبالصفات النوعّية وزيادة اإلنتاجّية لكثير من 
التربة إلى األوراق والقمم النامية  المحافظة على صبغة الكلوروفيل نتيجة لقدرته على سحب المغذيات منو ( 7)
أن  (14) ، كما الحظباخضرارها ألطول فترة ممكنة تشجيع تكوين الكلوروفيل ومنع فقدانه وبذلك تحتفظ األوراقل

عدد األوراق وعدد األفرع ، فضال  على إنه يزيد من األنزيمات المختزلة للنترات والناقلة للسكرياتينظم عمل 
 (.20) والوزن الجاف للمجموع الخضري 

 العمل ائقمواد وطر 

دائرة البحوث الزراعية في وزارة  إلىبحاث الزبيدية التابعة أرض ملحية في محطة أ علىنفذت التجربة 
لمعرفة تأثير الكاينتين على الحاصل ومكونات ثالث تراكيب وراثية من  2017-2016للموسم العلوم والتكنولوجيا 

  .بعض الصفات الفيزيائية والكيميائية للتربة 1يبين جدول الحنطة النامية تحت ظروف التربة الملحية التي 

 المالحة األرضبعض الصفات الفيزيائية والكيمائية للتربة في موقع  1جدول 

 وحدة القياس القيمة الصفة وحدة القياس القيمة الصفة

Ec 21.12 1-م ديسي سيمنز Clay 300 1-كغم غرام 

PH 6.84  Silt 379 1-كغم غرام 

 1-كغم غرام Sand 321 طينية غرينية مزيجة نسجة التربة

، وبعد حراثة 1-ديسي سيمنز م 25-20ن درجة الملوحة تتراوح بين إ أساسعلى  األرضتم اختيار 
م، بعدها قسم اللوح الواحد إلى خطوط   5×5لواح مساحة اللوح الواحداألرض وتنعيمها وتسويتها قمست إلى أ

 30المسافة بين خط وآخر  الجهات وكانتسم بدون زراعة من جميع  50م وترك مسافة  4طول الخط الواحد 
سم عند الزراعة وعند كل  40-0( وبعمق Soil Augerنماذج من التربة بواسطة مثقاب التربة ) أخذتسم، 

، جففت التربة وسحقت وغربلت وتم قياس 2مرحلة من مراحل النمو وبواقع نموذج واحد من كل لوح جدول رقم 
  لها. كهربائيالتوصيل ال

 المالحة وحسب مراحل النمو األرض( في موقع 1-م ديسي سيمنز Ecدرجات الملوحة ) 2جدول 

 3 2 1 القطاع 3 2 1 القطاع

 18.6 20.4 13.6 طرد السنابل 23.7 22.8 20.3 قبل الزراعة

 15.6 17.6 10.8 النضج التام 20.3 21.4 18.2 التفرعات

رض كذلك كغم للدونم عند تحضير األ 50( بواقع NPK /0 20 /20)ة بالسماد المركب بسمدت التجر 
في مرحلة نمو البادرات والثانية في  األولىكغم للدونم وفي مرحلتين  50( وبمعدل N 46%ضيف سماد اليوريا )أ

كيب اتر  ةشمل كل مكرر ثالث إذ مكررات، ةاستخدم تصميم القطاعات العشوائية الكاملة بثالث التفرعات.مرحلة 
جامعة النهرين وثالثة -اإلحيائيةوالصنف الفرات( التي تم الحصول عليها من مركز التقنيات  2H، 3Hوراثية )

تنقيع ورش(، شملت معاملة التنقيع  إضافة،)بدون  1-ملغم لتر 600معامالت من منظم النمو)الكاينتين( بتركيز 
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لة الرش فقد تم رش المعامالت بنفس الكمية معامأما  ساعة 24نقع بذور التراكيب المدروسة قبل الزراعة ب 
 .األوليام من الموعد أ 10خالل مرحلة التفرعات والموعد الثاني بعد  األولموعدين ب

 Chlorophyll meter (SPAD-502من الكلوروفيل الكلي باستخدام جهاز  األوراقتم تقدير محتوى          

Plus.)  عدد الحبوب  دراسة صفات الحاصل ومكوناته وكما يلي:م مرحلة النضج التام ت النباتاتوصول بعد
سنبلة لكل وحدة تجريبية بعد تفريط السنابل يدويا ثم حساب  50 ـتم حسابها من متوسط عدد الحبوب ل :1-سنبلة

المأخوذة  50 ـمن السنابل ال أخذتحبة  1000حبة: عدت  1000معدل عدد الحبوب بالسنبلة. كما حسب وزن 
تم حساب  :2-عدد السنابل موكذلك الحساس.  اإللكترونيلحساب عدد الحبوب بالسنبلة ومن ثم وزنها بالميزان 

مرحلة النضج التام من مساحة متر مربع واحد من كل وحدة تجريبية  إلىمتوسط عدد السنابل بعد وصولها 
من كل وحدة تجريبية وبعد الدراس يدويا   2م1ة من وبصورة عشوائية. أما حاصل الحبوب قدر للنباتات المحصود

وفقا للتصميم المستخدم وللمقارنة بين  إحصائياحللت البيانات  وعزل القش عن الحبوب وزنت الحبوب.
 اإلحصائيمن خالل البرنامج  0.05( بمستوى احتمالL.S.Dمتوسطات المعامالت استخدم اقل فرق معنوي )

.Genstat 

 النتائج والمناقشة

  العلوية من الكلوروفيل األوراقمحتوى 

تحتوي األوراق النباتية على كل أنواع الهرمونات فيمكن االفتراض بأن بعضها إن لم يكن جميعها   
 1الشكل يوضح . داخل األوراق ذات عالقة بالسيطرة على عملية البناء الضوئي وتركيز الصبغة الخضراء في

ذ تشير النتائج إمن الكلوروفيل لنبات الحنطة  األوراقثر الملوحة والهرمونات النباتية والتداخل بينهما في محتوى أ
لها عطت اقل متوسط أ معاملة بالكاينتين والتي المن الكلوروفيل للتراكيب غير  األوراقانخفاض محتوى  إلى

امتصاص العناصر التي  وانخفاض األيونيلملوحة بسبب عدم التوازن ا تأثير إلىوقد يعود السبب  سباد، 47.53
المسؤولة عن  اإلنزيماتوالتي تؤثر بشكل سلبي في  تدخل في تركيب جزيئة الكلوروفيل كالنتروجين والمغنيسيوم

روفيل من الكلو  األوراقزيادة محتوى  إلىدى أوبتوافر هرمونات النمو في وسط النمو (. 7)عملية البناء الضوئي 
لى إويعزى ذلك  سباد 051.5ومعاملة التنقيع سباد  55.33 على متوسط لهأ ذ بلغ في معاملة الرش بالكاينتين إ

ل الومن خ. (18و 17) على زيادة مرونة وليونة جدران الخاليا وتوسعها يعمليجابي للكاينتين الذي الدور اإل
 ،52.27سجلت  إذ الوراثية،معنوية بين التراكيب  فروقا   كيب الوراثية لم نالحظ هنالكاالكاينتين على التر  تأثير
 .على التوالي 3Hو 2H الفرات، الوراثية كيبالكل من التر سباد  50.10و52 .00

تشير ن التداخل بين التراكيب الوراثية والمعاملة بالكاينتين إ إلى 1في الشكل وضحت النتائج الواردة أ
العلوية  األوراقزيادة محتوى الكلوروفيل في  من خاللمعاملة الرش بالكاينتين  في 2Hتفوق التركيب الوراثي  إلى

ستخدام منظمات النمو قد يكون له عالقة بزيادة معدالت البناء الضوئي سباد. إن ا 058.5حيث سجل متوسط 
ين سعة على زيادة حاصل الحبوب من خالل تحس إيجابيامما ينعكس  من خالل زيادة محتواها من الكلوروفيل

 زيادة عدد السنابل وعدد الحبوب بالسنبلة. أيالمصب 
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من الكلوروفيل لثالثة تراكيب وراثية من الحنطة تحت المستوى  األوراقمحتوى  الكاينتين فيتأثير  1الشكل 
الملحي في الحقل

  1-السنبلة عدد الحبوب

في تحمل الملوحة من خالل تفوقه في  2Hلتركيب الوراثي ا تفوق  2بالشكل النتائج المبينة  أوضحت 
في جميع المعامالت وبلغ المتوسط  3H.صنف الفرات والتركيب الوراثي العن  1-السنبلةالحبوب. عددصفة 

حيث تفوقت في هذه الصفة تين نالكاي تأثيرفي معامالت معنوية وتبين النتائج وجود فروق (. 1-حبة سنبلة 41.3)
أعطت عن معاملة التنقيع وبدون معاملة، بينما ( 1-حبة سنبلة 43.3)على متوسط أ بتسجيلها  معاملة الرش معنويا  

ما التداخل بين المعاملة بالكاينتين أ .1-حبة سنبلة  37.0 متوسط لهذه الصفة بلغقل أالمعاملة بالكاينتين عدم 
 1-السنبلة لمعاملة نبات الحنطة بمنظم النمو الكاينتين في متوسط عدد الحبوب يا  معنو والتراكيب الوراثية كان 

جميع  عنتفوقا  أظهرتوالتي  2Hعند معاملة الرش بالكاينتين وللتركيب الوراثي  1-السنبلة حبة 46والذي بلغ 
 .المعامالت

لثالثة تراكيب وراثية من الحنطة تحت المستوى الملحي  1-السنبلةالحبوب  عدد فيتأثير الكاينتين  2الشكل 
في الحقل
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 حبة  1000وزن 

 1000وزن  المعنوي لمعاملة الرش بالكاينتين في متوسط التأثير 3الشكل النتائج المبينة في  أوضحت
زيادة امتصاص المغذيات والعناصر الضرورية للنبات وسرعة  إلىغم ويعزى سبب ذلك  27.6بلغ  إذ حبة،

عن دوره في زيادة  إضافة( 1) الثمار من خالل تكوينه مراكز جذب للمغذيات إلى األوراقانتقال المغذيات من 
اعتراض الضوء وانعكاسه ذلك في زيادة كفاءة التمثيل الكاربوني وزيادة المركبات الناتجة عنها كالسكريات 

ر اشأ( وتتفق النتائج مع ما 10)الحبوب زيادة وزن  إلىمؤديا  الحبوب إلىوالبروتين وانتقالها  األمينية ماضواألح
 .(19) إليه

 

الملحي لثالثة تراكيب وراثية من الحنطة تحت المستوى  1-حبة غم 1000تأثير الكاينتين على وزن  3شكل 
في الحقل

إذ أظهر التركيب  الوراثية،كيب االمعنوي للتر  التأثير إلى أيضا 3 النتائج المبينة في الشكل تشيرو  
على متوسط أ  أعطى المعامالت، إذحبة في جميع  1000لملوحة من خالل تفوقه في وزن ل هتحمل 2H الوراثي

 التركيب،وهذا يعكس كبر حجم الحبوب في هذا 3H ركيب الوراثي تغم وتفوقه على الصنف الفرات وال 27.0له 
إذ إن االنتخاب لتراكيب وراثية ذات وزن حبوب عالي تشكل عامل مهم في رفع قيمة الحاصل النهائي بسبب 

في التداخل  معنويا   التأثير. وكان (20على الحاصل ) اإليجابيكون هذه الصفة من أهم الصفات ذات االنعكاس 
 إذفي معاملة الرش بالكاينتين  2Hية والمعاملة بالكاينيتين من خالل تقوق التركيب الوراثي بين التراكيب الوراث

 .غم 29.9بلغ  حبة 1000لوزن  طعلى متوسأ سجل 

  2-م عدد السنابل

ن عدد أ، الحبوبزيادة عدد  إلىمن مكونات الحاصل المهمة التي تؤدي  2-م تعد عدد السنابل  
يتحدد بمعدل نمو البراعم القاعدية وعوامل بيئية مختلفة كتوفر الرطوبة والعناصر الغذائية خالل  1-النبات.السنابل
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شطاء في النبات بسبب عدد األ انخفاضلى إ 1-عدد السنابل النبات انخفاضوقد يعزى  األشطاءمدة تكوين 
 (.  3)الملوحة

 سجلت معاملة إذ الكاينتين، تأثير بين معامالت اتوجود اختالف 4الشكل وضحت النتائج الواردة في أ
وبزيادة عن عدم المعاملة بالكاينتين التي  2-م سنبلة298بلغ  2-م عدد السنابللمتوسط  بالكاينتين أعلىالتنقيع 
صفة  معنويا  في 2Hلى تفوق الصنف الفرات والتركيب الوراثي إ باإلضافة .2-م سنبلة 255اقل متوسط  أعطت

 .2-م سنبلة 266بلغت  2-م عدد السنابللصفة اقل القيم  أعطىالذي  3Hعن التركيب الوراثي  2-م عدد السنابل
والصنف الفرات في   2Hن فقد تفوق التركيب الوراثييالتداخل بين التركيب الوراثية والمعاملة بالكاينت تأثيرما أ

 .على التوالي 2-م سنبلة 304و 308على قيمة وهي أ عطيا أ  لهذه الصفة، إذمعاملة التنقيع بالكاينتين 

 

تراكيب وراثية من الحنطة تحت المستوى الملحي في  لثالثة 2-م عدد السنابل الكاينتين علىتأثير  4شكل 
الحقل

 2-غم محاصل الحبوب 

 من 2-م حاصل الحبوبفي صفة  الكاينتين تأثيروجود فروق بين معامالت  5تشير النتائج في الشكل  
من خالل واضحا   التأثيرين على معاملة الرش وبدون معاملة حيث كان تخالل تفوق معاملة تنقيع البذور بالكاين

نتيجة زيادة عدد  كان هذا متوقعا  وقد  2-م غم 263.9على متوسط بلغ أ  أعطى إذ ،2زيادة متوسط حاصل م
 لمعاملة التنقيع.  2-م السنابل

من خالل تسجيله  2مالحبوب حاصل صفة  في 2Hلتركيب الوراثي الواضح لتفوق اللى إوتشير النتائج 
وهذا ناتج من خالل تفوقه في جميع صفات  2-م غم 258.6بلغ قيمته  2-مالحبوب على متوسط لحاصل أ 

بينما سجل التركيب الوراثي  1-وعدد الحبوب السنبلة 2-حبة وعدد السنابل م 1000مكونات الحاصل وهي وزن 
3H 2وتفوق التركيب الوراثي ، 2-م غم 199.8مة بلغت اقل قيH  على أ البذور بتسجيله  تنقيعمن خالل معاملة

التوازن في  إحداثمنظمات النمو أثر في  إضافةن . إوتفوق على جميع المعامالت 2-م غم 297.2متوسط بلغ 
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النبات على امتصاص العناصر الغذائية وسهولة توزيعها على  إمكانية والمصب وزادتالعالقة بين المصدر 
 (.22في الصفات المدروسة ) إيجابياالمصبات المتكونة مما أثر 

 

لثالثة تراكيب وراثية من الحنطة تحت المستوى الملحي  2-حاصل الحبوب غم م الكاينتين علىتأثير  5شكل 
 في الحقل

                         المصادر   

 الهرمونات النباتية والتطبيقات الزراعية. الطبعة الثانية. الدار العربية. 2000 نصر،أبو زيد، الشحات -1

 مصر. القاهرة،مكتبة مدبولي  والتوزيع، للنشر
بحوث  دتأثير الملوحة على النباتات. قسم الحدائق النباتية معه. 2010 محمد،لفقي، عالء الدين حسن ا-2

 .happytreeflash.com .محاضرة عرض تقدمي البساتين.
 ،حسن وحاتم جبار عطية وعز الدين مجيد الشماع وكريم حامد عبد هللا إسماعيل إبراهيمالمشهداني، -3

. اختبار مدى تحمل بعض التراكيب الوراثية المنتخبة من الحنطة لمستويات مختلفة من 1999
 .25-17(:2)4الزراعية . لألبحاث إباءمجلة  الملوحة.

 واألحياء)مراجعة مختصرة(. قسم النبات  األكسدة. الملوحة ومضادات 2009، الوهيبي، محمد بن حمد-4
 جامعة الملك سعود. المملكة العربية السعودية. –كلية العلوم  –الدقيقة 

نباتات القمح النامية تحت ظروف الري  إنتاجتأثير بعض منظمات النمو على  .2003، غروشة، حسين-5
 .كلية علوم الطبيعة والحياة، جامعة منتوري، قسنطينة دكتوراه،بالمياه المالحة، رسالة 

للملوحة،  . دور الهرمونات النباتّية ومضادات األكسدة في تحمل القمح الصلب2015، الدين فرشة، عز-6
اإلخوة  نبات، كلّية علوم الطبيعة والحياة. جامعةرسالة دكتوراه في علوم بيولوجيا وفيسيولوجيا ال

 .منتوري. قسنطينة

 .352ع.ص.. أساسّيات فيسيولوجيا النبات، الّدار الجديدة.2003، جمال الدين حّسونة محمد،-7
 .http://cosit.gov.iq الزراعي. اإلحصاء –لإلحصاء. الجهاز المركزي 2015، وزارة التخطيط-8

0

50

100

150

200

250

300

350

بدون نقع رش

 م
غم

ب 
بو

ح
 ال

صل
حا

-
2

1-ملغم لتر600كاينتين 

ALFURAT

2H

3H



 ISSN: 1992-7479                                                       2017، 2العدد  15مجلة األنبار للعلوم الزراعية مجلد 

492 

 

 التمرتأثير الكاينتين والمغنسيوم على النمو واأليض في بادرات نخلة  1997. حسين،مي صالح  ،وعدو-9
 .جامعة الملك سعود العلوم،كلية  ماجستير،صنف روثانا(. رسالة )

ثير نوعية مياه الري ومغنطتها أ.ت2013 عبادي،احمد سعدون و  عمر كريم عبدو  فيخانياسين، موسى -10
 .272-262(:3)5مجلة الفرات للعلوم الزراعية . الشعير.من  أصناففي نمو حاصل ثالث 

11-Abdul Qados, M. S. A, 2011. Effect of salt stress on plant growth and 

metabolism of bean plant (Vicia faba L.) J. Saudi Society Agri. Sci., 10: 7–

15.  

12-Alla, M. M. N, G. M. Abogadallah, E. G. Badran and R. M. Nada, 2014. 

Differential tolérance of two wheat cultivars to Na Cl is related to 

antioxidant Potentialities Brazilian J. Botany. 37(3), 207-215. 

13-Attiya, H. J, and K. A. J, Joddoa, 2010. Plant Growth Regulater. The theory and 

practice. Ministry of Higher Education and Scientific Research. Publication 

republic of Iraq. 

14-Brenner, W. G., G. A. Romanov, B. Kollmeri and T. Schmulling, 2005. 

Immediate-early and delayed cytokinin response genes of Arabidopsis 

thaliana identified by genome-wide expression profiling reveal novel 

cytokinin sensitive processes and suggest cytokinin action through 

transcription alcascades. Plant J. 44: 314-33. 

15-FAO, 2008. The Statistics Division. United Nation, Rome. 

16-Klein, J. D. and E. E. Goldschmidt, 2005. Chapterii. Hormonal regulation of 

Ripening and Senescence phenomena. Environmentally Friendly 

technologies for Agricultural product quality. CRC Press. 
17-Mohammed, A. M. A., 2007.Physiological aspects of Mung bean plant (vigna 

radiate L). Wilczek in response to salt strees and gibberellic acid treatment. 

Reseach d. Agric Biol. Sci., 3(4):200- 213. 

18-Naeem, I. B., R. H. Ahmad and M. Y. Ashraf, 2004. Effect of some Growth 

hormones (GA3, TAA, and Kinetin) on the morphology and early or 

delayed initiation of bad of Lentil (Lens culinaris L) pak, j. Biol., 36(4):801-

809. 

19-Sadak, M. Sh., M. G. Dawood, B. A. Bakry and M. F. El-Karamany, 2013. 

Synergistic effect of indole acetic acid and kinetin on performance, some 

biochemical constituents and yield of Faba Bean plant grown under newly 

reclaimed sandy soil. World J. Agric. Sci. 9(4): 335-344. 

20-Sohair, Kh., H. M. El-Saeid and M. Shalaby,2006. The role of kinetin in flower 

abscission and yield of lentil plant. J. Of Appl. Sci. Res. 2(9): 587- 591. 

21-Stoy, V., 1977. Trockensubstan zproduktion and assimilate verlagerung in das 

geteigekorn. Z. Pflane nernahr, Boden Kunde 140,35 50 .( Quoted in micael 

and beringer,1980). 

22-Wierzbowska, J. and T. Bowszys, 2008. Effect of growth regulators applied 

together with different on the content and accumulation of potassium, 

magnesium and calcium in spring wheat. J. of Elementol 13(3):411-422. 

 


