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  بالعقل الساقیة الطرفیـة   Cotoneaster prostrataإكثار شجیرات زعرور الزینـة 
  عمار عمر األطرقجي  جھان یحیى قاسم
  جامعة الموصل/  كلیة الزراعـة والغابات  /  قسم البستنة 

  
  الخالصـة

ة جامعww/ كلیwwة الزراعwwة والغابwwات / أجریwwت الدراسwwة فwwي البیwwت الزجwwاجي التwwابع لقسwwم البسwwتنة 
الموصل، بھدف معرفة تأثیر زراعـة العقل في أربعة مواعید ھي آب وتشرین الثwاني وشwباط وأیwار بعwد 

و  ١٠٠٠+ ١٠٠٠و ) مقارنwة (صwفر + ھwي صwفر IBA  +NAAمعاملتھا بثالثة تراكیز من مخلوط 
ح لتر بطریقة الغمر السریع فضالً عن تجریح العقwل المزروعwة أو بwدون تجwری/ ملغم  ١٥٠٠+  ١٥٠٠

، وتشیر النتائج إلى أن لموعد الزراعة تأثیر كبیر في تجذیر العقwل حیwث تwم الحصwول علwى أعلwى نسwبة 
عند الزراعة في شباط وتشرین الثاني ، وقد أدى التجریح إلى زیwادة معنویwة %  ١٠٠و  ٨٨.١٩تجذیر 

للعقwل  % ٦٠.٧٦فwي مقابwل %  ٦٥.٢٧في جمیع الصفات المدروسة حیwث وصwلت نسwبة التجwذیر إلwى 
وبتركیwwwز  IBA   +NAAغیwwwر المجرحwwwة ، ومwwwن جھwwwة أخwwwرى فقwwwد ظھwwwر أن اسwwwتخدام مخلwwwوط 

وأكبwwر عwwدد للجwwذور %  ٧٠.٣١لتwwر إلwwى الحصwwول علwwى أعلwwى نسwwبة تجwwذیر / ملغwwم  ١٠٠٠+١٠٠٠
عقلwة / فwرع  ٠.٥٤سم على التوالي وأكبر عدد للنمwوات الخضwریة  ٥.٨٤عقلة و/ جذر  ٩.٠١وأطولھا 

ن زراعة العقل الطرفیة لشجیرات زعرور الزینة في تشرین الثاني وشwباط بعwد معاملتھwا ، یمكن القول أ
لتwwر قwwد أدت إلwwى الحصwwول علwwى أعلwwى نسwwبة / ملغwwم  ١٠٠٠+١٠٠٠بتركیwwز  IBA  +NAAبمخلwwوط 

عقلة ، فضالً عwن تحسwین الصwفات األخwرى للعقwل / جذر  ٢٣.١٠ – ١٧.٧١تجذیر وأكبر عدد للجذور 
  .المجذرة 

  
  مةالمقد

والتwwwي تعwwwود إلwwwى العائلwwwة  Cotoneaster  prostrataتعwwwد شwwwجیرات زعwwwرور الزینwwwة 
من الشجیرات ذات االستخدام الواسع في الحدائق العراقیة لكونھا مستدیمة الخضwرة  Rosaceaeالوردیة

وذات تفریع غزیر ولجمال أزھارھا البیضاء في الربیwع وثمارھwا اللبیwة الحمwراء القرمزیwة فwي الخریwف 
، فضالً عن مقدرتھا تحمل الظروف البیئیة القاسwیة  وھي الفترة التي یندر فیھا اللون في الحدائق الشتاءو

تسwwتخدم إمwwا كنمwwوذج فwwردي أو بشwwكل مجwwامیع فwwي الحwwدائق ، وكwwذلك فwwي عمwwل اسwwیجة مانعwwة لمwwا ، إذ   
  .) ١٩٨٠ ، Chittenden و ١٩٧٨،  Beckettو  Hay( تحتویھ من أشواك

  Dirr اح عملیة اإلكثار الخضري العدید من العوامل منھا موعwد الزراعwة فقwد ذكwرتؤثر في نج
المختلفwwة لشwwجیرات زعwwرور الزینwwة تختلwwف فwwي اسwwتجابتھا للتجwwذیر حسwwب  عقwwل األنwwواع أن.  )١٩٩٠(

 أيتجذر بسwھولة فwي    dammeriو  adpressus األنواع أنالمواعید المختلفة في فصل النمو، وذكر 
  تعwد صwعبة اإلكثwار ولكwن divariatus و apiculatus األنwواع أنالنمو، في حین بwین  وقت من فصل

 - ١٠٠٠بتركیwز  IBA محلولباستخدام عقل غضة في بدایة شھر حزیران بعد معاملتھا ب إكثارھایمكن 
ومwن العوامwل  . %١٠٠ -٩٠، للحصول على نسبة تجwذیر مwن  بطریقة الغمر السریع لتر/ملغم  ٣٠٠٠

فwي ) ١٩٨٢( Chongبwین المؤثرة في نجاح اإلكثار بالعقل ھو معاملة العقل باالوكسینات  فقwد  األخرى
  .Cفwwي تجwذیر العقwل السwاقیة لنبwات  IBAالتراكیwز العالیwة مwن  تwأثیرلغwرض معرفwة  أجراھwادراسwة 

acutifolia   دة عند المعاملةwریع لمwر السwة الغمwواني  ٥بطریقwزثwم  ٤٠٠٠٠ - ١٢٥٠ بتراكیwر /ملغwلت
ملغwم  ٢٠٠٠عند استخدام التركیwز % ٨٨إذ حصل على أعلى نسبة تجذیر  ،فضالً عن معاملة المقارنـة 

 - ٢٠٠٠٠بwwین  IBAالتراكیwwز العالیwwة مwwن  أن إلwwى وأشwwار، لمعاملwwة المقارنwwـة %  ١٠لتwwر فwwي مقابwwل /
مwwوت  أحیانwwاو األوراقسwwقوط  إلwwىوتwwؤدي  ؤذي الجwwزء القاعwwدي مwwن سwwاق العقلwwةـتww لتwwر/ملغwwم  ٤٠٠٠٠

كونwت  إذ نتwائج جیwدةإلwى الحصwول علwى التراكیwز العالیwة  أدى اسwتخدامالعقل، وعلى الرغم من ذلك فقد 
و   Bankoأشwار  و ،  ) قاعدة العقلة (المنطقة المتضررة من الساق  العقل كمیة كبیرة من الجذور فوق

اسwتخدام   ، أن ة النصف متخشwبةبالعقل الساقی C. buxifoliusلشجیرات  إكثارھمعند ) ١٩٩٢( آخرون
نتwwائج جیwwدة حیwwث تراوحwwت  أدى إلwwى الحصwwول علwwىقwwد  لتwwر/ ملغwwم  ٦٠٠٠ أو ٤٠٠٠، ٢٠٠٠كیwwز االتر

  ١٠٠ – ٩٢.٦نسwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwبة التجwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwذیر مwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwابین 
  

  .بحث مستل من رسالة الماجستیر للباحث األول
  ٢٥/٩/٢٠٠٦وقبولھ   ٢٠٠٦/  ٧/ ٢٥تاریخ تسلم البحث 
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و  ١١.٨تكwwون اكبwwر عwwدد مwwن الجwwذور  لتwwر/ملغwwم  ٦٠٠٠و  ٤٠٠٠تراكیwwز وانwwھ عنwwد اسwwتخدام ال ، %
تwwذكر الكثیwwر مwwن  .القwwیم لنوعیwwة الجwwذور علwwى العقwwل  وأعلwwىعلwwى التwwوالي ،  عقلwwة/  جwwذر ١١.٦

و  Metacalfeالمصادر إلى أھمیة اسwتخدام التجwریح لقواعwد العقwل لتحسwین تجwذیرھا  فقwد ذكwر 
Chalk )ة  نباتات العائلة أن) ١٩٥٠wالوردیRosaceae  ةwرور الزینwات زعwا نبwي لھwي ینتمwوالت

ً  بشwwكل رئیسwwي األولwwياللحwwاء  ألیwwافمكwwون مwwن  Pericycle لھwwا بریسwwیكل ، ولكwwن تظھwwر الحقwwا
 Brokenلتكون بمجموعھا حلقة غیwر كاملwة  األلیافمجامیع من خالیا صخریة تظھر بین حزم 

ring د العwریح قواعwتخدم تجwال یسwیة ، وفي ھذا المجwذور العرضwوء الجwجعة لنشwة مشwل كعملیwق
 أفضwwلیة إلwwى) ١٩٨٦(ن عبwwد الحسwwی وأشwwار ، النباتیwwة واألصwwناف األنwwواععلwwى عقwwل العدیwwد مwwن 

 Oleaعلwwى عقwwل الزیتwwون  IBA لتwwر/ ملغwwم ٤٠٠٠بتركیwwز  اسwwتخدام التجwwریح مwwع المعاملwwة
europaea L.  نافصنف نبالي وھو منwبة األصwلت نسwث وصwذیر حیwعبة التجwذیر  صwىالتجwإل 

سwم مقابwل ٦٧.٧٧لمعاملة المقارنة في حین كان طول الجذور العرضwیة % ٥٦.٦٦مقابل % ٨٥
عقلwwة /جwwذر ٥.٦٧عقلwwة مقابwwل /جwwذر ١٥.١٣سwwم لمعاملwwة المقارنwwة وكwwان عwwدد الجwwذور ٣١.٣٣

زیwادة قwوة اتـصwـال الـجwـذور  إلwىالتجwریح والمعاملwة باالوكسwینات تwؤدي  أنللمقارنة، وقwد بwین 
تحسwwین تجwwذیر العقwwل  إلwwىالدراسwwة  تھwwدف . ـعـرضـیwwـة بـقـاعwwـدة الـعـقwwـلة مwwن منطقwwة خروجھwwاال

و  IBA مخلwوط الطرفیة لنبات زعرور الزینة من خالل دراسة أثر المعاملة بتراكیز مختلفة مwن
NAA   في مواعید فصلیة بطریقة الغمر السریع فضالً عن معرفة اثر تجریح العقل وزراعتھا.  

  
  البحث وطرائقھمواد 

جامعwwة / كلیwwة الزراعwwة والغابwwات / الدراسwwة فwwي البیwwت الزجwwاجي التwwابع لقسwwم البسwwتنة  أجریwwت
 Cotoneaster زعwwرور الزینwwة لشwwجیرات Terminal shootsاسwwتخدمت عقwwل طرفیwwة  ، الموصwwل

prostrata دائق ١٠ - ٨بین  شجیرة و أعمارھا ٤٠من أمھات یزید عددھا عنwسنوات مزروعة في ح 
سwم فwي أربعwة مواعیwد  ٠.٩ – ٠.٦سwم وبقطwر  ١٢ – ١٠أخwذت العقwل بطwول  ،الwدولي فندق الموصل 

األول تwرك بwدون : ھي آب وتشرین الثاني وشباط وأیار ، وبعد جمع عقل كل موعد قسمت إلwى قسwمین 
بطwول بوساطة شفرة حwادة و  Light woundتجریح ، أما القسم الثاني من العقل جرحت تجریحاً خفیفاً 

، ثم عوملت العقل بثالثة تراكیز من )  ١٩٧٤،  Sultan( سم من قاعدة العقلة  ٠.٥سم وعلى بعد  ٢.٥
ملغwم  ١٥٠٠+  ١٥٠٠و ١٠٠٠+  ١٠٠٠و ) مقارنwة (صwفر + صwفر : ھي  IBA  +NAAمخلوط  

بینومیwwل  ، % ٥ثwwواني ثwwم غمسwwت العقwwل بمسwwحوق یحwwوي علwwى  ٥لتwwر ،بطریقwwة الغمwwر السwwریع لمwwدة / 
عقلة لكل معاملة بثالثwة مكwررات ، اسwتخدمت التجربwة العاملیwة بالتصwمیم العشwوائي الكامwل  ٢٤تخدم أس

في تنفیذ التجربة ، بعد معاملة عقل كل موعد زرعت العقل في صنادیق خشwبیة تحتwوي علwى رمwل بنwاء 
بالنwایلون ، غطیwت صwنادیق اإلكثwار %  ٤١- ٣٧خشن مغسول معقwم مسwبقاً بمwادة الفورمwالین التجwاري 

أسwwابیع مwwن زراعwwة عقwwل كwwل موعwwد ، نسwwبة  ٩الزراعwwي الشwwفاف ، سwwجلت البیانwwات التالیwwة بعwwد مwwرور 
و عwwدد الجwذور و طwwول أطwول جwwذر بالسwنتمتر و عwwدد النمwوات الخضwwریة علwى العقلwwة ، تwwم % التجwذیر 

داؤد وعبwدالیاس ، ( % ٥المقارنة بین المعامالت وفقاً الختبار دنكن متعدد الحدود تحت مستوى إحتمال 
١٩٩٠   . (  

   
  النتائج والمناقشة

أن لموعwد زراعwـة العقwل تwأثیر كبیwر فwي نسwبة تجwذیرھا إذ وصwلت ) ١(یالحظ من البیانات في الجwدول 
عند الزراعة في شھر تشرین الثاني والتي إختلفwت معنویwاً مwع المواعیwد األخwرى ، % ١٠٠إلى أقصاھا 

، وسwلكت الصwفات األخwرى %  ٨٨.١٩علwى نسwبة تجwذیر  للى الحصwوولكن الزراعـة في شباط أدت إ
المدروسة اإلتجاه ذاتھ لنسبة التجذیر حیث تم الحصول على أفضل القیم لعدد الجذور وطول أطول جwذر 

سwwم ، علwwى التwwوالي عنwwد الزراعwwة فwwي تشwwرین الثwwاني تلتھwwا القwwیم التwwي تwwم  ٧.٤٣عقلwwة و /جwwذر  ١٠.٧٥
اط ، مwwن جھwwة أخwwرى لwم یتكwwون نمwwو خضwwري علwى العقwwل المزروعwwة فwwي الحصwول علیھwwا فwwي شwwھر شwب

عقلwة عنwد / نمwو  ٠.٧١و  ٠.٧٠شھري آب و أیار في الوقت الwذي وصwل عwدد النمwوات الخضwریة إلwى 
تشwیر المصwادر إلwى الwدور الكبیwر الwذي یلعبwة موعwد . الزراعة في تشرین الثاني وشباط ، علwى التwوالي 

، إذ أن ذلwwك مwwرتبط بالحالwwة الشwwكلیة و الفسwwلجیة للنباتwwات األم ، ومwwن خwwالل الزراعwwة فwwي تجwwذیر العقwwل 
المالحظwات الحقلیwwة إن النباتwات األم وتحwwت الظwروف الطبیعیwwة لمدینwة الموصwwل أنھwا دخلwwت دورة النمwwو 
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الربیعي في شھر نیسان والتي إستمرت لفترة أطول من دورة النمو الثانیة والتي ابتwدأت فwي شwھر أیلwول 
) ٢٠٠٢(وآخwرون  Hartmann وأن تلك النباتات أزھرت في شھر حزیران ، وفي ھذا المجال ذكwر ، 

أن النباتات المستدیمة الخضرة العریضة األوراق یمكن أن تجذر عقلھا بسھولة إذا أُخذت تلك العقwل بعwد 
فwي قwدرتھا اكتمال دورة نمو النبwات ونضwوج الخشwب جزئیwاً، وان األنwواع واألصwناف المختلفwة تختلwف 

النباتیwwة والسwwیما  نwwواععلwwى سwwرعة تلكwwنن جwwدران الخالیwwا لألفwwرع النامیwwة، وبینwwوا انwwھ فwwي كثیwwر مwwن األ
التزھیر عامالً ھامwاً یحwد مwن تجwذیر العقwل المwأخوذة مwن نباتwات أو أفwرع مزھwرة  وأنالصعبة التجذیر، 

تزھیwر والتجwذیر عملیتwان تتنافسwان وذلك لكون أن المwواد المشwجعة للتزھیwر تعwد مثبطwة للتجwذیر، وان ال
 فwي أیwار وعلwى ذلwك فwان العقwل الطرفیwة المزروعwة بعwد بwدء دورة النمwو. فیما بینھما على نواتج التمثیل

كانت رخوة وغیر ناضwجة الخشwب بشwكل كامwل ومخwزون تلwك العقwل مwن المwواد الغذائیwة قلیwل لحwداثتھا 
انخفاض نسبة التجذیر ومن ثم التأثیر علwى جمیwع الصwفات على النبات، مما قد یكون لھ األثر األكبر في 

مع مالحظwة أن دورة النمwو الخریفیwة لwم تشwمل جمیwع أطwراف الفwروع علwى . األخرى موضوع الدراسة
النبات، وإنما تركزت في األجwزاء العلویwة والخارجیwة للشwجیرة، لwذلك فwان العقwل الطرفیwة المwأخوذة فwي 

ارتفاعwاً شwدیداً فwي  قwد لwوحظو .كونھwا ناتجwة مwن دورة النمwو الربیعیwة  تشرین ثwاني كwان تجwذیرھا جیwداً 
درجwات الحwرارة الصwغرى  أمwام للعظمwى ◌ْ  ٤٤.٠٩ -م ◌ْ  ٣٢.٥٤درجات الحرارة حیث تراوح مابین 

 الحراریwة تلك الدرجات أن، ومن الواضح أیلولولغایة  أیارم للفترة من ◌ْ  ٢٦.٩٤ -م ◌ْ  ٢٠.٠٩فكانت 
 شwھر آب يالتجwذیر فwالعقل وعلى ذلك فانھ قد یكون لھا اثر كبیر في انخفاض نسwبة  غیر مالئمة لتجذیر

فضwالً المحتملwة  األسwباب مwن وقwد تعwود إلwى واحwد أو أكثwرحتى مع اسwتخدام عقwل ذات خشwب ناضwج ، 
ر سابقاً كالتغیرات في المركبwات المسwاعدة للتجwذیر والتwي تختلwف مسwتویاتھا فwي النبwات تبعwاً ما ذك على

 Oleaعلwwwى نبwwwات ) ١٩٨٣( وآخwwwرون El-Nabawyلمواعیwwwد الزراعwwwة المختلفwwwة وفقwwwاً لمwwwا ذكwwwره 
europaea L.  وEl-Torky  وEl-Shennawy )اتي ) ١٩٩٣wwwwى نبwwwwعلFicus deltoidea  و

Euphorbia  pulcherriama .  رىتكون مثبطات النمو من العوامل الداخلیة  أنویحتملwي  األخwوالت
) ١٩٩٥( وآخwرون Souidan أشwار إلیwھ في النتائج المتحصل علیھا، وھذا مwا رتأثتكون قد  أنیحتمل 

 أنفضالً عن ذلك فان حالة الكاربوھیwدرات الداخلیwة فwي النبwات، یحتمwل .  Ficus elasticaعلى نبات 
فwwي عملیwwة التجwwذیر نتیجwwة الرتبwwاط الكاربوھیwwدرات بفصwwول السwwنة ومwwن ثwwم  أیضwwایكwwون لھwwا أثwwر كبیwwر 

 إذ Hydrolyzing enzymeوالتي تؤثر في فاعلیة اإلنزیمات المحللwة المائیwة  حرارة السائدةبدرجات ال
ارتفwwاع نسwwبة  إلwwىانخفwwاض المحتwwوى النشwwوي وزیwwادة الكاربوھیwwدرات الذائبwwة فwwي النبwwات یwwؤدي  أنوجwwد 

وفقwا  التجذیر عندما تكون درجات الحرارة مالئمة، والعكس كان صحیحاً عند انخفاض درجات الحwرارة
  Salehو  Zarad  ذكwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwره لمwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwا

)١٩٩٤. (    
بتراكیwwز مختلفwwة قwwد أدى إلwwى زیwwادة  IBA  +NAAوتشwwیر البیانwwات إلwwى أن اسwwتخدام مخلwwوط 

عنwد اسwتخدام %  ٧٠.٣١نسبة التجذیر عند مقارنتھا بتلك التي لwم تعامwل ،إذ وصwلت نسwبة التجwذیر إلwى 
 ٩.٠١على أكبر عدد من الجذور علwى العقلwة  لتر ، وكذلك تم الحصول/ملغم  ١٠٠٠+  ١٠٠٠التركیز 

سم عند استخدام نفس التركیwز ، وكwذلك الحwال لعwدد النمwوات الخضwریة  ٥.٨٤تلك الجذور  لجذر وأطو
من المعروف أن االوكسینات تعمل على تنشwیط عملیwة انقسwام الخالیwا . عقلة / فرع  ٠.٥٤إذ بلغ عددھا 

ائج ـ، وتحت ظwروف ھwذه التجربwة فwان النتRoot primordial wوزیادة حجمھا وتكوین أولیات الجذور 
قد تفسر على أساس سرعة تwراكم المركبwات  NAA و IBA ة بتأثیر المعاملة الكحولیة بمخلوط ـالخاص

 وفقwwا لمwwا ذكwwره فwwي قواعwwد العقwwل المعاملwwة باالوكسwwینات Rooting Co-Factorsالمسwwاعدة للتجwwذیر 
Hartmann  ات إلى أن ھ) ٢٠٠٢(وآخرونwن المركبwة مwناك أنواعا من العقل تحتوي على كمیات كافی

المساعدة للتجذیر ولكن ینقصھا المستوى المالئwم مwن االوكسwین لwذلك عنwد إضwافة االوكسwین لتلwك العقwل 
 و االوكسwیناتوقد تفسر النتائج السابقة وفقاً لمحتوى العقل من المثبطات الطبیعیwة ،  فان التجذیر یتحسن

)El-Torky  وEl-Shennawy  رونwwwو ،١٩٩٣وآخSouidan  رونwwwن  )١٩٩٥وآخwwwال عwwwا ، فضwwwم
   لمستوى سبق فقد یكون

لما لھ من دور مضwاد فwي تكwوین الجwذور العرضwیة وفقwاً لمwا لجبرلینات أثر في النتائج المتحصل علیھا ا
و  Zarad  فقwwwد ذكwwwر أخwwwرىمwwwن جھwwwة  ،) ٢٠٠٢(وآخwwwرون  Hartmannو )  ١٩٨٧(عبwwwدول ذكwwwره 
Saleh  

سwرعة نقwل وتجمیwع السwكریات الذائبwة فwي  إلwىمعاملة العقل باالوكسینات الصناعیة یwؤدي  أن) ١٩٩٤(
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سwكریات ذائبwة قابلwة للنقwل  إلwىقواعد العقل، فضالً عن دور االوكسینات غیر المباشر على تحویل النشا 
نwwwد عو) . ١٩٧٢( Lacroixو  Molnarو) ١٩٧٠( Anandو  Nandaوفقwwwاً لمwwwا ذكwwwره  فwwwي العقwwwل

انخفwاض نسwبة  إلwىجزء بالملیون لكٍل منھمwا فانwھ أدى  ١٥٠٠بتركیز  NAA و  IBA استخدام مخلوط
التثبیطwي لالوكسwینات والwذي  التwأثیریكون سبب ذلك  أن، من المحتمل األخرى التجذیر وجمیع الصفات 

ز عالیwة قwد اسwتخدام تراكیw أن) ٢٠٠٢( وآخرون Hartmannینتج عن استخدام تراكیز عالیة حیث بین 
 أنومwن المالحظwات خwالل الدراسwة . واسwمرار السwاق األوراقتثبیط نمو البراعم، واصwفرار  إلىیؤدي 

جزء بالملیون لكٍل  ١٥٠٠+  ١٥٠٠ أوجزء بالملیون  ١٠٠٠+  ١٠٠٠العقل المعاملة بالتراكیز العالیة 
العقwل المعاملwة بتركیwز موت قواعد العقل، وعلى الwرغم مwن ذلwك فwان  إلى أدىقد   NAA و  IBAمن 

تجذیراً غزیراً فوق المنطقة المتضررة ومما یدل بشكل قاطع  أعطتجزء بالملیون قد  ١٠٠٠+  ١٠٠٠
لwم یالحwظ مwوت لقواعwد العقwل فwي معاملwة  ألنwھناتجwة عwن فعwل االوكسwین المضwاف،  األضرار أنعلى 

  Chongالمقارنwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwة ویؤیwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwد ذلwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwك 
الحظwwwوا ھwwwذه الحالwwwة علwwwى عقwwwل )  ١٩٨٦( Chong و) ١٩٨٣( Chongو  Leclerc و ، )١٩٨١(

  .أخرىشجیرات زعرور الزینة ونباتات  أنواعبعض 
  

و التجریح في قابلیة تجذیر العقل الطرفیwة  IBA +NAAتأثیر موعد الزراعـة ومخلوط ):  ١(الجدول 
  .لشجیرات زعرور الزینة 

 العوامل المدروسة
  جذیرنسبة الت

 )%( 
  عدد الجذور

  
طwwwwول أطwwwwول 

  )سم( جذر
  عدد النموات

  الخضریة
  موعد الزراعة

  صفر ب  د ٠.١٣  د  ٠.٣٣  د ١٤.٥٨  آب
  أ ٠.٧٠  أ ٧.٤٣  أ  ١٠.٧٥  أ ١٠٠ تشرین الثاني

  أ ٠.٧١  ب٦.٥٥  ب  ٩.٦٢  ب ٨٨.١٩  شباط
  صفر ب  جـ١.٦٧  جـ ١.٨٦  جـ ٤٩.٣٠  أیار

  لتر/ملغم  IBA +NAAتركیز مخلوط 
 جـ ٠.٢٢ جـ ٢.٠٣ جـ ٢.٤٤ جـ ٥٦.٢٤  ارنةمق

 أ ٠.٥٤ أ ٥.٨٤ أ ٩.٠١ أ ٧٠.٣١  ١٠٠٠+١٠٠٠
 ب ٠.٢٩ ب ٣.٩٦  ب ٥.٤٨  ب ٦٢.٤٩  ١٥٠٠+١٥٠٠

  التجریح
 ب ٠.٢٤ ب ٣.٢٩ ب ٤.٢٧ ب ٦٠.٧٦  بدون تجریح

 أ ٠.٤٦ أ ٤.٦١ أ ٧.٠١ أ ٦٥.٢٨  تجریح 
دنكwن متعwدد القیم ذات األحرف المتشابھة في العمwود الواحwد ال تختلwف فیمwا بینھwا معنویwاً حسwب اختبwار 

  % . ٥الحدود تحت مستوى احتمال 
  

إلwى الحصwول علwى زیwادة معنویwة فwي نسwبة التجwذیر  ىوتشیر البیانات إلwى أن تجwریح العقwل أد
للعقل غیر المجرحة ،وبنفس اإلتجwاه كانwت  نتwائج الصwفات األخwرى %   ٦٠.٧٦في مقابل %  ٦٥.٢٧
ر وطول أطول جذر وعwدد النمwوات الخضwریة مwن القیم المتحصلة وبشكل معنوي لعدد الجذو تإذ ازداد

وآخwرون  Howardالنتwائج السwابقة تتفwق مwع مwا حصwل علیwھ العدیwد مwن البwاحثین  العقل المجرحwة ، إن
) ١٩٨٩(وآخwرون  Gonzalezو   Apple root stock  M26 علwى عقwل أصwل التفwاح  ) ١٩٨٤(

بwالتجریح یمكwن أن تعwزى إلwى امwتالك  تفسwیر النتwائج الخاصwة إن . Camellia japonicaعلwى نبwات 
العدید من النباتات ومن بینھا شجیرات زعرور الزینة حزم من األلیاف والخالیا السكلریدیة إلى الخwارج 

wن اإلعاقwاً مwكل نوعwد تشwام  ةمن منطقة تكوین الجذور العرضیة، والتي قwة النقسwة أو الكیمیائیwالمیكانیكی
) ١٩٦٩،  ١٩٦١( Beak baneر ذلك الطوق وھذا مwا أشwار إلیwھ العرضیة عب الخالیا وخروج الجذور

لذا فان التجwریح یسwھل مwن انقسwام الخالیwا وتطwور وخwروج الجwذور العرضwیة  ، )١٩٩٦ (و األطرقجي
ومن المالحظ حقلیاً أن العقwل غیwر المجرحwة كونwت كمیwات مwن الكwالس أسwفل العقلwة ولwم تحصwل زیwادة 

حین العقل المجرحة فقد ازداد قطر العقلة وبشكل كبیر، وتكwون الكwالس  قطریة في قاعدة ساق العقلة في
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علwى طwول منطقwwة الجwرح والwwذي یحتمwل أن یكwون طwwوق البریسwیكل قwwد شwكَل وسwبَب نوعwwاً مwن اإلعاقwwة 
، والذي یدعم ھذا الرأي ھو أن كثیwراً مwن العقwل غیwر المجرحwة  النقسام الخالیا في منطقة تكون الجذور

والتي من المعروف تشریحیاً أنھا خالیwة  Leaf gapeاً عرضیة من منطقة األثر ألورقي قد كونت جذور
وآخwwwwwرون  Hartmannوبwwwwwین  . )١٩٦٩، Argles و ١٩٦٧، Girouard(مwwwwwن حwwwwwزم البریسwwwwwیكل 

سبباً آخر السwتجابة العقwل للتجwریح، انwھ بعwد التجwریح یتكwون الكwالس وتتطwور الجwذور، والتwي ) ٢٠٠٢(
طول منطقة الجرح، وذلك الن األنسwجة المجرحwة تتحفwز علwى االنقسwام الخلwوي، ویwتم تكون كثیفة على 

فwي المنطقwة المجرحwة والتwي  رىالكاربوھیwدرات والمwواد األخw ھذا طبقاً للتراكم الطبیعي لالوكسwینات و
تwاج تقود إلى الزیادة في سرعة التنفس فضالً عن ذلك فان األنسجة المتضررة من التجریح تتحفز على إن

و ) ١٩٩١(وآخwwرون  Hyodoن والwwذي لwwھ دور فwwي تحفیwwز تكwwوین الجwwذور العرضwwیة، وقwwد ذكwwر االثیلwwی
Lui  وReid )ة ) ١٩٩٢wwاط وفاعلیwwن نشwwد مwwین ویزیwwجة لالوكسwwیة األنسwwن حساسwwور مwwین یحwwان االثیلwwب

حفیwز إنزیمwات وقد بینوا بان االثیلین المتكون قد یلعب دوراً مھماً فwي ت. Peroxidesإنزیم البیروكسدیز 
والفالفونwwات  Chlorogenic acid والتwwي تقwwود إلwwى تكwwوین Phenylpropanoidلھwwا عالقwwة ببنwwاء 

Flavonoids  واللكنینLignin .  من جھة أخرى فقد أعطىSultan )تخدام ) ١٩٧٤wأسبابا أخرى الس
 Hormones) ھرمونwwات الجwwروح(التـجـریwwـح وھwwـو انwwـھ قwwـد یwwؤدي إلwwى انطwwالق ھرمونwwات خاصwwة 

Wounding  ادةwى زیwریح إلwؤدي التجwذلك یwذور، كwوین الجwن تكwز مwم تحفwغیر ھرمونات النمو ومن ث
فضwwالً عwwن زیwwادة كمیwwة المwwاء الممwwتص مwwن قواعwwد . الداخلیwwة فwwي العقلwwة نفاذیwwة األوكسwwجین إلwwى األنسwwجة

یح یشwجع نشwاط أن تحسین التجذیر بسبب التجریح قد یرجع إلى أن التجر) ١٩٨٨(وذكر سلمان . األقالم
المwwواد المسwwاعدة  یشwترك فwwي سلسwwلة التفwاعالت بwwین  الwwذي Poly Phenol Oxidase (PPO)إنwزیم 

االوكسwwین لتكwwوین  و )التwwي یعتقwwد أن الفینwwوالت و مشwwتقاتھا أحwwداھا( Rooting Co-Factorsللتجwwذیر 
نشwwوء مبwwادئ  التفwwاعالت المؤدیwwة إلwwى الwwذي یعwwد┕ احwwد خطwwوات Auxin-phenolic Conjugate معقwwد

  .الجذور
 IBA  +NAAالزراعwة وتركیwز مخلwوط  دللتأثیر المشترك لموع) ٢(وتشیر البیانات في الجدول       

لتwwر قwwد أدى إلwwى زیwwادة نسwwبة التجwwذیر فwwي /ملغwwم ١٥٠٠+١٥٠٠و ١٠٠٠+١٠٠٠أن إسwwتخدام التراكیwwز
لتwر كwان أفضwل وبشwكل  /ملغwم ١٠٠٠+١٠٠٠مقابل معاملة المقارنwة لكwل موعwد وأن اسwتخدام التركیwز 

لتwر باسwتثناء الزراعwة فwي تشwرین الثwاني والwذي تwم / ملغwم ١٥٠٠+ ١٥٠٠معنوي من استخدام التركیز 
،  IBA  +NAAتحت المسـتویات المختلفwة مwن % ١٠٠الحصول فیھ على أفضل القیـم لنسبة التجذیر 

+  ١٠٠٠التركیwز  معنwد اسwتخداالعقلwة / وتـم الحصول على أكبر القیم لعدد الجذور و طول أطول جذر 
عقلwwة و / جwwذر  ١٧.٠١و  ١٥.٢١لتwwر فwwي جمیwwع مواعیwwد الزراعwwة لكwwن أفضwwل القwwیم / ملغwwم  ١٠٠٠
عقلة عند الزراعة في تشرین الثاني و شباط ، من جھة أخwرى لwم یتكwون نمwوات /سم  ١٠.٠١و ١٠.١٩

+  IBAالمختلفwwة مwwن  خضwwریة جدیwwدة علwwى العقwwل المزروعwwة فwwي شwwھري آب و أیwwار تحwwت التراكیwwز 
NAA  .وط  إنwأثیر مخلwة وتwد الزراعwالنتائج السابقة یمكن أن تفسر وفقاً لما سبق ذكره في تأثیر مواعی
IBA  و NAA ح أنwن الواضwتوى  ، ومwى المسwوي علwت تحتwاني كانwرین ثwي تشwة فwل المزروعwالعق

بحیwث أن عقwل المقارنwة  التجwذیرفwي عملیwة  ةوالعوامل األخرى المwؤثر المثالي من االوكسینات الطبیعیة
في حین لم تكن االوكسینات ھي العامل المحدد لتجذیر العقwل فwي المواعیwد  ،أعطت أقصى قیمة للتجذیر 

بسبب التبكیر فwي تجwذیر  التي انخفض فیھا التجذیر وان إضافة االوكسینات سببت زیادة في عدد الجذور
  .ھا األخرى التي ذكرت سابقاً فضالً عن تأثیرات) بیانات غیر منشورة ( العقل

یالحظ أن التأثیر الحاسم لموعد الزراعة في نسبة التجذیر سواء جرحwت قواعwد العقwل ) ٣(ومن الجدول 
عند الزراعة فwي تشwرین الثwاني عنwد تجwریح % ١٠٠من عدمھ ، إذ تم الحصول على أعلى نسبة تجذیر 

الزراعwة  فwي شwھري شwباط  دسwبة التجwذیر عنwأو بدون تجریح ، وأدى التجریح إلwى زیwادة معنویwة فwي ن
عقلwwة عنwwد الزراعwwة فwwي / وأیwwار ، ومwwن جھwwة أخwwرى أدى التجwwریح إلwwى زیwwادة معنویwwة فwwي عwwدد الجwwذور 

و  ٨.٨٦عقلة على التوالي فwي مقابwل / جذر  ١٢.٧٠و ١٢.٦٥شھري تشرین الثاني وشباط حیث بلغت 
التwوالي ، وبینwت نتwائج طwول أطwول جwذر وعwدد  عقلة عند عدم التجریح لكال الموعدین على/جذر ٦.٥٥

النمwwوات الخضwwریة لكwwل عقلwwة إلwwى أن تجwwریح العقwwل وزراعتھwwا فwwي تشwwرین الثwwاني وشwwباط قwwد أدت إلwwى 
  .  الحصول على أفضل النتائج 

+  IBAلتwwwر مwwwن / ملغwwwم  ١٠٠٠+  ١٠٠٠أن اسwwwتخدام التركیwwwز ) ٤( ویالحwwwظ مwwwن الجwwwدول 
NAA ى أفwwول علwwى الحصwwد أدى إلwwذیر قwwبة تجwwل نسwwذه %  ٧٢.٩١ضwwت ھwwل واختلفwwریح العقwwد تجwwعن
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المعاملة معنویاً مع جمیwع المعwامالت األخwرى باسwتثناء التwي عوملwت بwالتركیز أعwاله وبwدون التجwریح ، 
وظھwwر مwwن البیانwwات أن اسwwتخدام ھwwذا التركیwwز متwwداخالً مwwع التجwwریح قwwد أدى إلwwى الحصwwول علwwى أفضwwل 

ویمكن تفسwیر النتwائج وفقwا لمwا سwبق .وطولھا وكذلك عدد النموات الخضریة  النتائج معنویة لعدد الجذور
  .  ه عند مناقشة العوامل كل على انفراد ذكر

في قابلیة تجذیر العقل  IBA   +NAAالتأثیر المشترك لمواعید الزراعة وتركیز مخلوط ): ٢(الجدول 
  .الطرفیة لشجیرات زعرور الزینة 

موعwwwwwwwwwwwwwwwwwwد 
 الزراعـة

 IBAتركیز مخلوط 
+NAA  لتر/ملغم 

  نسبة التجذیر
(% )  

  عدد الجذور
  

طول طول أ
 )سم( جذر

عدد النموات 
 الخضریة

  أب
 

  صفر ھـ ز ٠.١٠  حـ٠.١٧  حـ ١٠.٤١ مقارنة
  صفر ھـ ز ٠.٢٢ زحـ ٠.٦٠  ز ٢٠.٨٣  ١٠٠٠+ ١٠٠٠
  صفر ھـ ز ٠.٠٩  حـ ٠.٢٣  حـ ١٢.٥٠  ١٥٠٠+ ١٥٠٠

  رین ثانيتش
 

  جـ ٠.٤ د ٤.٠٦ ھـ ٤.٩٨  أ ١٠٠  مقارنة
  أ   ١.١ أ ١٠.١٩ ب ١٥.٢١  أ ١٠٠  ١٠٠٠+ ١٠٠٠
  ب ٠.٦٠ ب ٨.٠٤ جـ ١٢.٠٨  أ ١٠٠  ١٥٠٠+ ١٥٠٠

  شباط
 

  ب جـ  ٠.٥٠ د ٣.٥٠  ھـ و ٤.٠٤  جـ ٧٩.١٦  مقارنة
  أ ١.٠٨ أ ١٠.٠١ أ ١٧.٠١ أ    ٩٧.٩٢  ١٠٠٠+ ١٠٠٠
  ب ٠.٥٦ جـ ٦.١٤  د ٧.٨٤ ب ٨٧.٤٩  ١٥٠٠+ ١٥٠٠

  أیار
 

  صفر ھـ و ز ٠.٤٩ زحـ ٠.٥٩  و ٣٥.٤١  مقارنة
  صفر ھـ د ٢.٩٦  و ٣.٢٣  د ٦٢.٤٩  ١٠٠٠+ ١٠٠٠
  صفر ھـ ھـ ١.٥٨ ز  ١.٧٧  ھـ ٥٠.٠٠  ١٥٠٠+  ١٥٠٠

القیم ذات األحرف المتشابھة في العمود الواحد ولكل عامل ال تختلف فیما بینھا معنویwاً حسwب اختبwار دنكwن متعwدد الحwدود 
  % . ٥تحت مستوى احتمال 

  
التأثیر المشترك لمواعید الزراعـة والتجریح في قابلیة تجذیر العقل الطرفیة لشجیرات ): ٣(ل الجدو

  .زعرور الزینة 
مواعید 
 الزراعـة

  التجریح
 

  رنسبة التجذی
(% )  

  عدد الجذور
 

طول أطول 
 )سم(جذر 

عدد النموات 
 الخضریة

  أب
 

 جـ  صفر و ٠.٠٨ و ٠.٢٨ و ١٣.٨٨ بدون تجریح
  صفر جـ و ٠.١٩ ھـ و ٠.٣٩ و ١٥.٢٧ تجریح

  ب ٠.٤٤ ب ٦.٧٦ ب ٨.٨٦ أ ١٠٠ بدون تجریح تشرین  ثاني
  أ  ٠.٩٦ أ ٨.١٠ أ ١٢.٦٥ أ ١٠٠ تجریح

  شباط
 

  ب ٠.٥٣ جـ ٥.١١ جـ ٦.٥٥ جـ ٨٤.٧٢ بدون تجریح
  أ ٠.٩٠ أ ٧.٩٩ أ ١٢.٧٠ ب ٩١.٦٦ تجریح

  أیار
  

  صفر جـ ھـ ١.٢١ د ھـ ١.٤١ ھـ ٤٤.٤٤ بدون تجریح
  ر جـصف  د ٢.١٤  د ٢.٣١  د ٥٤.١٦  تجریح

القیم ذات األحرف المتشابھة في العمwود الواحwد ولكwل عامwل ال تختلwف فیمwا بینھwا معنویwاً حسwب اختبwار 
  % . ٥دنكن متعدد الحدود تحت مستوى إحتمال 

  
عنwد % ١٠٠إلى أنھ أمكن الحصول على أعلwى نسwبة تجwذیر )  ٥( وتشیر البیانات في الجدول 

العقل في تشرین الثاني وتحت المستویات المختلفة للعوامل األخرى المدروسwة وأمكwن الحصwول زراعة 
 IBAلتwwر مwwن /ملغwwم ١٠٠٠+١٠٠٠علwwى النسwwبة أعwwاله عنwwد الزراعwwة فwwي شwwباط والمعاملwwة بتركیwwز 

+NAA  تwwة تحwwامالت الواقعwwع المعwwع جمیwwا مwwت معنویwwامالت إختلفwwذه المعwwل ، وإن ھwwریح العقwwع تجwwم
إن تفسwwیر نتwwائج نسwwبة التجwwذیر یقwwع ضwwمن األسwwباب المحتملwwة التwwي تwwم  .راعwwة آب و أیwwار موعwwدي الز

وظھر أن أكبر عدد من الجذور تكون على العقل المجرحة و المزروعة في شwھر شwباط  .مناقشتھا سابقاً 
عقلwwة والتwwي /جwwذر  ٢٣.١حیwwث بلwwغ  IBA +NAAلتwwر مwwن /ملغwwم ١٠٠٠+١٠٠٠والمعاملwwة بتركیwwز 

ة ـیمكن أن تفسر النتائج السابقة على أسwاس ارتبwاط عملیwیاً مع جمیـع المعامالت األخرى ، إختلفت معنو
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الكاربوھیwwدرات، والمركبwwات النتروجینیwwة واالوكسwwینات العوامwwل مثwwل المحتwwوى مwwن التجwwذیر بwwبعض 
 Blazichو  Hineslyوالمركبwwwات المسwwwاعدة للتجwwwـذیر والفیتامینwwwات وغیرھwwwا، كمwwwا أشwwwار إلwwwى ذلwwwك  

 Cryptomeriaعلwwwى نبwwwات ) ١٩٩٤(وآخwwwرون  Jull و ، Abies fraseriعلwwwى نبwwwـات ) ١٩٨١(
japonica  ،Souidan  رونwات ) ١٩٩٥(وآخwى نبwعلFicus elastica  .ك أنوwل  تلwد تمیwواد  قwالم

، كذلك فان تحول النشا إلى سwكریات بفعwل زیwادة فاعلیwة اإلنزیمwات  إلى التراكم بالقرب من قاعدة العقلة
للة بوساطة االوكسینات والتي تنتقل إلwى منwاطق إنتwاج الجwذور، وعلwى ذلwك فwان عwدم تwوافر المwواد المح

وقwد تفسwر زیwادة عwدد الجwذور . السابقة بالمستوى المالئم ألي سبب كان یؤدي إلى إعاقة تكwوین الجwذور
الجwذور علwى العقwل، على العقل إلى مالئمة الدرجات الحراریة السائدة فwي المواعیwد التwي زاد فیھwا عwدد 

فwwي حwwین عwwدم مالئمwwة الwwدرجات الحراریwwة فwwي المواعیwwد األخwwرى أدى إلwwى قلwwة عwwددھا وفقwwاً لمwwا ذكwwره 
Sultan )١٩٧٤  (و Dykeman )ى ،  )١٩٩٦ (االطرقجيو )١٩٧٦wذور إلwوقد یعزى زیادة عدد الج

، ممwا  التجwذیر نشwیطاً  تطور نمو خضري جید على العقل التي بكرت بالتجذیر في الفتwرة التwي كwان فیھwا
  . سمح بتطور اكبر عدد من الجذور على العقلة لتوافر المواد الضروریة الالزمة لنموھا وتطورھا

  
في قابلیة تجذیر العقل الطرفیwة  IBA  + NAAالتأثیر المشترك للتجریح وتركیز مخلوط ): ٤(الجدول 

  .لشجیرات زعرور الزینة 
  التجریح

  
  IBA  طتركیز مخلو

+NAA ) لتر/ملغم(  
  نسبة التجذیر

(%) 
  عدد الجذور

 
طول أطول 

 )سم( جذر
عدد النموات 

 الخضریة

بدون 
  تجریح

 د ٠.١٢ ھـ ١.٥٧ د ٢.١٨ د ٥٣.١٢ مقارنة
 ب ٠.٣٨ ب ٤.٨٠ ب ٦.٦٢ أب ٦٧.٧١ ١٠٠٠+١٠٠٠
  جـ ٠.٢٢ جـ ٣.٥٠ جـ ٤.٠٣ جـ ٦١.٤٥ ١٥٠٠+١٥٠٠

  حتجری
 

  ب ٠.٣٢ د ٢.٥٠ د ٢.٧١ جـ ٥٩.٣٧ مقارنة
  أ ٠.٧١ أ ٦.٨٨ أ ١١.٤٠ أ ٧٢.٩١ ١٠٠٠+١٠٠٠
  ب ٠٣٦ ب ٤.٤٣ ب ٦.٩٣  ب جـ ٦٣.٥٤  ١٥٠٠+١٥٠٠

القیم ذات األحرف المتشابھة في العمwود الواحwد ولكwل عامwل ال تختلwف فیمwا بینھwا معنویwاً حسwب اختبwار 
  % . ٥دنكن متعدد الحدود تحت مستوى احتمال 

  
طwول الجwذور علwwى العقلwة عنwد تجwwریح العقwل والمعاملwwة وتwم الحصwول علwwى أكبwر القwیم لطwwول أ

 ١١.٠٢لتر عند الزراعة في شھري تشرین الثاني وشwباط إذ بلwغ طولھwا / ملغم  ١٠٠٠+١٠٠٠بتركیز 
وقwد تفسwر سم ، على التوالي وقد إختلفت ھاتان القیمتان معنویاً مع جمیع المعامالت األخwرى ،  ١٢.٤و 

فwwي أن ) ١٩٦٠( Strydomبعwwض التراكیwwز علwwى أسwwاس مwwا ذكwwره  زیwwادة طwwول الجwwذور عنwwد اسwwتعمال
یؤدي إلى زیادة مسwتوى األحمwاض االمینیwة بدرجwة كبیwرة فwي قواعwد العقwل بعwد  IBAمعاملة العقل بالـ 

سwwاعة مwwن المعاملwwة بالمقارنwwة بالعقwwل التwwي لwwم تعامwwل، وحwwدث الشwwئ نفسwwھ بالنسwwبة للمwwواد  ٤٨مwwرور 
األجزاء القاعدیة للعقل المعاملة،حیث نقلwت  حیث تراكمت في Nitrogenous substancesالنتروجینیة

ویعwزى السwبب فwي أن اسwتخدام . مwن األجwزاء العلیwا إلwى قواعwد العقwل asparaginesبعض المwواد مثwل
جزء بالملیون ال یؤدي إلى زیادة طول الجwذور مثwل اسwتخدام التراكیwز  ١٥٠٠+  ١٥٠٠التركیز العالي 

فwwي أن تحفیwwز نمwwو الجwwذور بوسwwاطة ) ١٩٧٨(وآخwwرون  Dubacqطبقwwاً لمwwا ذكwwره األقwwل منwwھ، وذلwwك 
ن وان إعاقwة النمwو بوسwاطة المسwتویات االثیلwیالتراكیز القلیلة من االوكسینات ھو مالزم لتخفwیض إنتwاج 

  .ناالثیلیالعالیة ھو ناتج عن زیادة إنتاج 
مع المعامالت التي كwان التجwذیر فیھwا جیwداً  وتشیر النتائج المتحصل لعدد النموات الخضریة أنھا توافقت

بتركیwز   IBA  +NAAإذ تكون أكبر عدد للنموات الخضریة على العقل المجرحwة والمعاملwة بمخلwوط 
 ١.٥٠و  ١.٤٢لتر والمزروعwة فwي شwھري تشwرین الثwاني وشwباط إذ بلwغ عwددھا /ملغم  ١٠٠٠+١٠٠٠
  عقلة ، على التوالي / فرع 

یمكwن أن تعwزى النتwائج . انخفضت فیھا نسبة التجذیر فقد انعدم فیھا النمwو الخضwري ، أما المواعید التي 
كانwت  شwباط الثwاني و السابقة إلى مرحلة اكتمال نمو البراعم على العقل، فالعقل التwي أخwذت فwي تشwرین

، خاصwة البراعم على العقل متكاملة النمو، ولwذلك عنwد زراعتھwا فwي المراقwد ابتwدأت ھwذه البwراعم بwالنمو
ن نمwو خضwري جیwد علwى العقwل التwي بكwرت فwي تكwوین  وان العقل قد بكرت بالتجذیر ، وقwد یعwزى تكwو┕
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الجذور، في أن الجذور النامیة تعتبر مصدر جید إلنتاج السایتوكاینینات التي تصنع فیھا، والتي لھwا دور 
عبwwwد  و) ١٩٨٧(دول عبwww ھwwwام فwwwي تحفیwwwز نمwwwو البwwwراعم السwwwاكنة علwwwى العقwwwل، وذلwwwك وفقwwwاً لمwwwا ذكwwwره

الجwwذور النامیwwة سwwوف تجھwwز النمwwوات الخضwwریة بالمwwاء والمwwواد الغذائیwwة  كwwذلك فwwان ، )١٩٩٩ (رالقwwاد
یمكن القول أن زراعة العقل الطرفیة لشجیرات زعرور الزینة في تشwرین الثwاني وشwباط  .الالزمة للنمو

قwد أدت إلwى الحصwول علwى لتwر / ملغwم  ١٠٠٠+١٠٠٠بتركیwز  IBA  +NAAبعد معاملتھwا بمخلwوط 
عقلwwة ، فضwwالً عwwن تحسwwین الصwwفات / جwwذر  ٢٣.١٠ – ١٧.٧١أعلwwى نسwwبة تجwwذیر وأكبwwر عwwدد للجwwذور 

  .األخرى للعقل المجذرة 
  

والتجریح في قابلیة   IBA  +NAA التأثیر المشترك لمواعید الزراعة وتركیز مخلوط ): ٥(الجدول 
  . تجذیر العقل الساقیة لشجیرات زعرور الزینة

  مواعید 
 الزراعة

  التجریح
  

+IBAتركیزمخلوط
NAA)لتر /ملغم(  

  نسبة التجذیر
(%) 

  عدد الجذور
 

طول أطول 
 )سم( جذر

عدد النموات 
 الخضریة

  آب
 
 
 
 

بدون 
  تجریح
  
  

 ھـ صفر ك ٠.١٠ م ٠.١٣  ط ٨.٣٣  مقارنة

  ھـ   صفر ك  ٠.٠٨ ل م ٠.٥٤ زحـ ٢٠.٨٣ ١٠٠٠+ ١٠٠٠

  ھـ صفر ك ٠.٠٧ م ٠.١٧ حـ ط ١٢.٥ ١٥٠٠+١٥٠٠
  تجریح
  
 

  ھـ  صفر ك ٠.١٠ م ٠.٢١ حـ ط ١٢.٥ مقارنة

  ھـ صفر ط ك٠.٣٦ ل م ٠.٦٧ زحـ ٢٠.٨٣ ١٠٠٠+١٠٠٠

  ھـ صفر ك ٠.١١ ل م ٠.٢٩ حـ ط ١٢.٥ ١٥٠٠+١٥٠٠
تشرین 

 ثاني
 
 
 

بدون 
  تجریح
  
  

  ھـ ٠.١٣ ھـ و ٣.١٤ زحـ ٤.٩٦ أ ١٠٠ مقارنة

  ب  ٠.٧٩ ب ٩.٣٦ د ١٢.٧١ أ ١٠٠ ١٠٠٠+١٠٠٠

  د  ٠.٤٢ ب جـ٧.٧٦ و  ٨.٩٢ أ ١٠٠ ١٥٠٠+١٥٠٠
  تجریح
  
 

  ب جـ ٠.٦٧ د ٤.٩٨ ز  ٥.٠٠ أ ١٠٠ مقارنة

  أ ١.٤٢ أ ١١.٠٢ ب ١٧.٧١ أ ١٠٠ ١٠٠٠+١٠٠٠

 ب ٠.٧٩ ب جـ ٨.٣٢ جـ ١٥.٢٥ أ ١٠٠ ١٥٠٠+١٥٠٠
  شباط
  
  
  
 

بدون 
  تجریح
  
  

  د  ٠.٣٨ ز -ھـ ٢.٧٣  ك -حـ  ٣.٠٤ جـ د ٧٥.٠٠  مقارنة

 ب جـ٠.٧٥ جـ ٧.٦٥ د ھـ ١٧.٠٠ أ  ٩٥.٨٣ ١٠٠٠+  ١٠٠٠

 د ٠.٤٦ د ٤.٩٤ ز ٥.٦٧ ب جـ ٨٣.٣٣ ١٥٠٠+ ١٥٠٠
  تجریح
  
 

 جـ ٠.٦٣ د ھـ ٤.٢٧ ز ٥.٠٥ ب جـ ٨٣.٣٣ مقارنة

 أ ١.٥ أ ١٢.٤ أ ٢٣.١٠ أ ١٠٠ ١٠٠٠+١٠٠٠

  ب جـ٠.٦٧ جـ ٧.٣٤ ھـ و ١٠.٠٠ أب ٩١.٦٦ ١٥٠٠+١٥٠٠
  أیار
  
  
  
 

بدون 
  تجریح
  
  

 ـصفر ھ ط ك٠.٣١ ل م ٠.٥٩ ز ٢٩.١٦ مقارنة

 صفر ھـ حـ -و٢.١١ ل -ط ٢.٢٩ ھـ ٥٤.١٦ ١٠٠٠+١٠٠٠

 صفر ھـ ك - ز١.٢٣ م - ك  ١.٣٧ ھـ و ٥٠.٠٠ ١٥٠٠+١٥٠٠
  تجریح
  
 

 صفر ھـ ك -حـ ٠.٦٨ ل م ٠.٥٩ ھـ ٤١.٦٦ مقارنة

 صفر ھـ د ھـ ٣.٨١ ط - ز ٤.١٧ د ٧٠.٨٣ ١٠٠٠+١٠٠٠

 صفر ھـ ط -و ١.٩٣ م - ك  ٢.١٧ ھـ و ٥٠.٠٠ ١٥٠٠+١٥٠٠
القیم ذات األحرف المتشابھة في العمود الواحد ولكل عامل ال تختلف فیما بینھا معنویwاً حسwب اختبwار دنكwن متعwدد الحwدود 

  % . ٥تحت مستوى احتمال 
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PROPAGATION OF Cotoneaster prostrata  BY STEM CUTTINGS 
G. Y. Al-Noaimy  A.O. Al- Atrakchii 
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ABSTRACT 
This investigation was conducted in green house of Department of 

Horticulture , College of Agriculture and Forestry , Mosul University . The aim 
of this work is to study the effects of four planting date, August , November , 
February and May after treated the cutting with IBA+NAA mixture at 0+0 
( control ) , 1000+1000 and 1500+1500 mg /l in quick – dip method ,in 
addition to wounding or without . The results of this investigation were showed 
that planting date had a great effect on rooting , planting the cuttings in 
February and November gave 88.19 and 100 % . All rooting characters were 
improved when the cuttings wounded before planting . On other hand , the 
cuttings treated with a mixture of IBA+NAA at concentration 1000+1000 mg/l  
gave best results 70.31% largest number of roots per cutting 7.19 longest roots 
5.19 cm and largest number of shoot 0.54 shoot/ cutting . by wounding the 
terminal cuttings of Cotoneaster prostrata and planted in November and 
February treated with a mixture of IBA+NAA at concentration 1000+1000 mg 
/ l gave best result for rooting and vegetative growth.   

  
  المصـادر

یح الشwجیري الخضwري لنباتwات اللیالكwي والشw اإلكثwاردراسwات فwي ). ١٩٩٦(، عمار عمwر األطرقجي 
  .جامعة الموصل/ كلیة الزراعة والغابات . دكتوراه أطروحة. وفرشة البطل

لیاسداؤد دا لد محمد وزكي عب ئیة لألبحاث الزراعیة() ، خا التعلwwی مطابع. طرق اإلحصا
  .جامعة الموصل/ م العالي

جامعwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwة /ر مدیریة دار الكتب للطباعة وانش . النباتات البستنیة إكثار () .محمد عباس  ، سلمان
  .الموصل 

بعwwض المعwwامالت علwwى تجwwذیر عقwwل الزیتwwون صwwنفي  تwwأثیر). ١٩٨٦(علwwي  عبwwد الحسwwین، مسwwلم عwwـبد
  .جامعة بغداد/ كلیة الزراعة . ، رسالة ماجستیرألرذاذياالسرشي والنبالي تحت الري 

یwwع وتجwwذیر القwwرط واسwwتخدام البنزایwwل أدنwwین علwwى تفر تwwأثیر). ١٩٩٩(ن عبwwد الwwرحمھالwwة . رعبwwد القwwاد
رسwwالة ماجسwwتیر، كلیwwة الزراعwwة . Dracaena fragranceالفwwروع لنبwwات الدراسwwینا العطریwwة 

  .جامعة الموصل/ والغابات 
 جامعwwwwwwwwwwwwwwwة/مدیریة دار الكتب للطباعة والنشر . منظمات النمو النباتیة. عبدول، كریم صالح
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