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في تجذیر عقل نبات ) IBA(تأثیر مواعید الزراعة وتراكیز مختلفة من حامض االندول بیوتیرك 
 Carissa grandifloraالكاریسا 

  ھدار سعید فیزي ایوب المزوري                                  بشار زكي أمین قصاب باشي
  قالعرا/ جامعة الموصل / كلیة الزراعة والغابات / قسم البستنة 

  
  الخالصة

اجریت ھذه الدراسة في البیت البالسறتیكي التறابع لمشறتل الشறالل فறي مدینறة الموصறل للفتறرة مறن 
بھدف دراسة تأثیر اربعة مواعید للزراعறة نیسறان وتمறوز  ٢٠٠٥حزیران  ٢٥ولغایة  ٢٠٠٤نیسان  ٢٠

و  ٥٠٠ صறறفر و IBAوتشறறرین االول وكறறانون الثறறاني، واربعறறة تراكیறறز مறறن حறறام安 االنறறدول بیறறوتیرك 
لتறறر بطریقறறة المسறறحوق المحمறறل باالوكسறறین فறறي قابلیறறة تجறறذیر العقறறل الطرفیறறறة /ملغறறم ٢٠٠٠و  ١٠٠٠

، ومறறدى تأثیرھறறا فறறي تحسறறین صறறفات المجمறறوع الجறறذري Carissa grandifloraلشறறجیرات الكاریسறறا 
لیறة فறي تجربறة عام) CRD(والخضري لھذه العقل واستخدم في تنفیذ الدراسة التصمیم العشوائي الكامறل 

بواقع ثறالث مكறررات للمعاملறة الواحறدة، وعشறرة عقறل للمكறرر الواحறد، وتறم تحلیறل  ٤×  ٤ذات عاملین 
البیانறறات احصறறائیاً، وقورنறறت متوسறறطات المعறறامالت باختبறறار دنكறறن متعறறدد الحறறدود، وتلخصறறت نتறறائج ھறறذه 

صறول علறى اعلறى ان لموعد اخذ العقل تறأثیر كبیறر علறى نجறاح تجறذیرھا حیறث تறم الح: الدراسة بما یأتي 
على التறوالي، فறي حறین % ٩٧.٥و  ٩٥.٨نسبة تجذیر من الزراعة في الموعدین نیسان وتموز، وكانت 

 ١٠وانعறறدمت فறறي تشறறرین االول وذلறறك بعறறد % ٤٩.٢انخفضறறت نسறறبة التجறறذیر فறறي كறறانون الثறறاني وكانறறت 
یر العقறل مقارنறة موضوع الدراسة ادت الى زیادة نسறبة تجறذ IBAان جمیع تراكیز  .اسابیع من الزراعة

 ٢٠٠٠بالعقل غیر المعاملة، واعطت افضறل مواصறفات للمجمறوع الجறذري عنறد معاملறة العقறل بறالتركیز 
 ٢٠٠٠كمறறا تبறறین ان زراعறறة عقறறل ھறறذا النبறறات فறறي شறறھر نیسறறان، والمعاملறறة بறறالتركیز . IBAلتறறر /ملغறறم
بறறر عறறدد مறறن اسறறابیع مறறن الزراعறறة، واك ١٠خறறالل % ١٠٠اعطறறت اعلறறى نسறறبة تجறறذیر  IBAلتறறر /ملغறறم

سறم واكبறر قறیم للறوزن الجறاف  ١٢.٢عقلறة /عقلறة واعلறى متوسறط لطறول اطறول جறذر/جذر ١٦.٦الجذور 
زوج  ١٠.٦٦سறறم واكبறறر متوسறறط لعறறدد األوراق  ١٧.٤غறறم واكبறறر متوسறறط لطறறول العقلறறة  ٠.٣٥للجறறذور 

  .عقلة/فرع ١.٥وكان متوسط عدد االفرع لھذه المعاملة 
  

  المقدمة
وھறي احறدى الشறجیرات  المسறتدیمة  Apocynaceaeالعائلة الدفلیة الى  Carissaینتمي جنس 

م أوراقھறறا بسறறیطة بیضறறویة الشறறكل متبادلறறة بشறறكل ازواج ذات لறறون ٣.٠ – ١.٨الخضறறرة یصறறل ارتفاعھறறا 
اخضر داكن واالزھار تظھر صیفاً بیضاء اللون لھا رائحة عطریة، الثمறار بیضறویة لونھறا احمறر سறاطع 

تزرع ھறذه الشறجیرة امறا بشறكل مفறرد او بشறكل ). ١٩٨٧، Mortonو  ١٩٧٥، Bailey(صالحة لالكل 
مجامیع تستخدم كاسیجة مانعة الحتوائھا على اشواك فضالً عن كونھا تستخدم كاسیجة زینة على جறانبي 
المماشي والممرات في الحدائق وتزرع الجل ازھارھا وثمارھا، كما تسறتخدم كنبறات داخறل المنறازل بعறد 

یجறود النبறات فறي درجறات حறرارة ). ١٩٩٢والسறلطان،  ١٩٦٢البعلறي، (ضاءة الجیறدة توفیر التھویة واال
یتكறاثر ) . ١٩٨٥، Graf(م او اكثறر °٢٠م وحرارة نھار °١٨-١٠دافئة شتاًء ویفضل درجة حرارة لیل 

ویتكறاثر ایضறاًَ◌ بالطریقறة الخضறریة بواسறطة العقறل السறاقیة ) ١٩٩٩، Gliman(النبات جنسறیاً بالبறذور 
ھنறறاك العدیறறد مறறن العوامறறل التறறي تறறؤثر فறறي عملیறறة التكறறاثر الخضறறري ومறறن اھறறم ھறறذه ). ١٩٨٦، مرادیறறان(

العوامل ھي موعد اخذ العقل حیث یؤثر فறي قابلیறة تجறذیر العقறل، مறن ناحیறة اخறرى تعறد منظمறات النمறو 
ومن  ضمنھا االوكسینات مھمة في تنشیط عملیة التجறذیر حیறث تشறجع تكறوین مبறادي الجறذور العرضறیة 

فقறد ). ١٩٨٨واخறرون  Daviesو  ١٩٨٨سறلمان، (وھا وتطورھا وتறؤدي الறى تبكیறر نمறو الشறتالت ونم
فறي  Callistemon lanccolatusعنறد اكثارھمறا نبறات فرشறة البطறل ) ١٩٨٢( Motialو  Singوجد 

بطریقة الغمر السریع بتراكیறز  NAAو  IBAثالثة مواعید تموز وایلول وشباط بمعاملة العقل بمحالیل 
لتر، ان العقறل المزروعறة فறي شறھر تمறوز والمعاملறة /ملغم ٤٠٠٠و  ٣٠٠٠و  ٢٠٠٠و  ١٠٠٠و صفر 

في حறین كانறت نسறبة تجறذیر العقறل المزروعறة % ٩٥اعطت نسبة تجذیر  IBAلتر /ملغم ٣٠٠٠بتركیز 
) ١٩٨٦( Stefaniو  Banko، وذكறر %٨٥ NAAلتر /ملغم ٤٠٠٠في شھر ایلول والمعاملة بتركیز 

فறي  Buxus sempervirensعقறل السறاقیة الطرفیறة الربعறة اصறناف مறن نبறات الشمشறار انھ عند غمر ال
لتر ادى الى زیادة تطور الجذور فقد بلغت اعلى نسறبة تجறذیر لصறنف /ملغم ٤٠٠٠بتركیز  IBAمحلول 

  ٢٠٠٦بحث مستل من رسالة ماجستیر للباحث االول 
 ٢٠٠٦/ ٢٥/٩وقبولھ     ٢٠٠٦/ ٧/  ٥تاریخ تسلم البحث 
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"Koren boxwood "نف % ٨٠றذیر للصறبة تجறى نسறا اعلறم"Japanese boxwood " تற٧٨كان %
علمறறاً ان نسறறبة التجறறذیر لمعاملறறة المقارنறறة لالصறறناف " American boxwood"لصறறنف % ٨٨وكانறறت 

عنறد اخறذه عقறل غضறة لشறجیرات ) ١٩٩٠( Dirrعلى التوالي، وذكر % ٦١و  ٤.٨و  ٢٣الثالثة كانت 
 IBAومعاملتھறறறا بمحلறறறول " Divaricatus"و " Dammeri"بنوعیறறறھ  Cotoneasterزعறறறرور الزینறறறة 

 IBAلتறر فضறالً عறن معاملறة المقارنறة، ان اسறتخدام /لغறمم ٣٠٠٠-١٠٠٠بطریقة الغمر السறریع بتركیறز 
للنوع االول وذلறك عنறد زراعறة العقறل % ١٠٠لتر ادى إلى زیادة نسبة التجذیر إلى /ملغم ١٠٠٠بتركیز 

للنوع الثறاني عنறد الزراعறة فறي شறھر حزیறران فضறالً عறن امكانیறة % ٩٠في أي وقت من فصل النمو و 
سறتة اسறابیع مறن زراعறة العقறل فறي شறھر تمறوز للنறوع الثறاني، خالل % ١٠٠الحصول على نسبة تجذیر 

فறي مواعیறد  Pittosporum tobiraان زراعة عقل نبறات البتسறبوریم ) ١٩٩١( Ying-Tungواشار  
مختلفة ھي شباط ونیسان وحزیறران وتشறرین الثறاني وكறانون االول بعறد معاملتھறا  بتراكیறز مختلفறة  مறن 

IBA  اني /ملغم ١٠٠٠٠و  ٥٠٠٠و  ٢٥٠٠و  ١٢٥٠صفر وறرین الثறي تشறدة فறورة جیறلتر جذرت بص
 Jaiswalو  Misraوكறறانون االول فறறي حறறین حصறறلت اقறறل نسறறبة تجறறذیر فறறي شறறھر حزیறறران، والحறறظ 

بطریقறறة الترقیறறد  Carissa grandifloraمறறن الدراسறறة التறறي اجراھறறا علறறى نبறறات الكاریسறறا ) ١٩٩٢(
ت الى زیادة معنویة في نسறبة التجறذیر بلغறت أد NAAو  IBAالھوائي ان المعاملة بمحالیل كحولیة من 

واخறرون  Banko، ووجறد NAAلتறر /ملغறم ٥٠٠وتركیز  IBAلتر /ملغم ٢٥٠٠عند التركیز % ١٠٠
بالعقறறறل السறறறاقیة نصறறறف المتخشறறறبة  Contoneaster buxifoliusعنறறறد اكثறறறارھم شறறறجیرات ) ١٩٩٢(

بطریقة الغمر السறریع  IBA لتر/ملغم ٨٠٠٠و  ٦٠٠٠و  ٤٠٠٠و  ٢٠٠٠والمعاملة بالتراكیز صفر و 
امறا اكبறر % ١٠٠-٩٢ان التراكیز الثالثة االولى قد اعطت نتறائج جیறدة فறي نسறبة التجறذیر تراوحறت بறین 

عقلறة، علறى /جறذر١١.٦و  ١١.٢لتறر وبلறغ /ملغறم ٦٠٠٠و  ٤٠٠٠عدد من الجذور فكان عند التركیறزین 
 Dalbergia sissoنبறறات  عنறறد اخறறذھما نறறوعین مறறن عقறறل) ١٩٩٦( Vermatو Puriالتறறوالي، وذكறறر 

Roxb  نறة مறالمتخشبة والغضة في ثالثة مواعید ھي ایار وتموز وتشرین االول باستخدام تراكیز مختلف
IBA  وNAA  يறறم ١٠٠٠و  ٥٠٠و  ١٠٠ھறறتخدام /ملغறறا باسறறل علیھறறذیر حصறறبة تجறறى نسறறر ان اعلறறلت
لمتخشறبة بینمறا تறم للعقறل ا% ١٠٠في شھر ایار وكانت  NAAلتر /ملغم ١٠٠٠و  IBAلتر /ملغم ١٠٠

وذلறறك عنறறد  IBAلتறر /ملغறறم ١٠٠مறறن زراعறة العقறறل الغضறة عنறறد التركیறز % ١٠٠الحصறول علறறى نسறبة 
عنறறد زراعتھمறறا العقறறل السறறاقیة ) ١٩٩٨( Babeuxو  Houleالزراعறறة فறறي اوائறறل الصறறیف، واوضறறح 

لتھறا في اربعறة مواعیறد ھறي حزیறران واب وتشறرین االول وشறباط ومعام  Salix planifoliaلشجیرات 
عنறد جمیறع % ٩٩-٩١لتறر جறذرت بنسறبة /ملغறم ١٠٠٠٠و  ١٠٠٠و  ١٠٠ھறي  IBAبثالثة تراكیز من 

لتر حیறث اعطறى اقறل نسறبة /ملغم ١٠٠٠المذكورة وفي المواعید المختلفة باستثناء التركیز  IBAتراكیز 
لسறابقة عقلة فறي المواعیறد ا/فرع ٤.٤-٣.٦في حین تراوحت عدد االفرع الخضریة النامیة % ٧٨تجذیر 

و  Schraderعقلறة، ووجறد /فறرع ٢.٨وكانறت   IBAلتறر/ملغறم ١٠٠٠الذكر وبلغت ادناھا عنறد التركیறز 
Graves )ات ) ١٩٩٩றறة لنبறறل الغضறறة العقறறان زراعAlnus maritime (marsh)  اறறدین ھمறறي موعறறف

لتறறر ان النسறறبة المئویறறة /ملغறறم ٨٠٠٠و  ١٠٠٠صறறفر و  IBAحزیறران وآب بعறறد معاملتھمறறا بتراكیறறز مறறن 
فறي حறین  IBAلتر /ملغم ٨٠٠٠للعقل المزروعة في حزیران والمعاملة بتركیز % ٧٦.٩لتجذیر كانت ل

  .للعقل المزروعة في آب عند نفس التركیز% ١٢.٤كانت ھذه النسبة 
تھدف ھذه الدراسة الى ایجاد انسب موعد وافضل تركیز من حام安 االندول بیறوتیرك لمعاملறة 

  .وزراعة عقل نبات الكاریسا
  

  د البحث وطرائقھموا
اجریت ھذه الدراسة في البیت البالسறتیكي التறابع لمشறتل الشறالل فறي مدینறة الموصறل للفتறرة مறن   

، اخறறذت عقறறل طرفیறறة مறறن شறறجیرات كاریسறறا تறறراوح معறறدل ٢٠٠٥ایறறار  ٢٥لغایறறة  ٢٠٠٤نیسறறان  ٢٠
مسறتخدمة سم، وكانت اطறوال العقறل ال ٣٠سنوات مزروعة في سنادین فخاریة قطر  ١٠-٨اعمارھا بین 

 ٢٠تشறرین االول و  ٢٠تموز و  ٢٠نیسان و  ٢٠ملم زرعت باربعة مواعید ھي  ٣-٢سم بقطر  ١٠-٨
 ١٠٠٠و  ٥٠٠بالتراكیز صறفر و  Indole 3-Butyric acid (IBA)كانون الثاني واستخدم االوكسین 

المبیறد والحறاوي علறى ) طریقறة البறوردرة المحملறة باالوكسறین(لتறر، علறى شறكل  مسறحوق /ملغم ٢٠٠٠و 
سறم محتویறة علறى  ٣٠×٢٠×٥٠، زرعت العقل فறي صறنادیق فلینیறة ابعادھறا %٢٥الفطري بنلیت بنسبة 

سறم،  ٧سم وبین خط واخر  ٥وسط اكثار وھو رمل بناء خشن وكانت مسافة الزراعة بین عقلة واخرى 
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سறبوع االول خறالل اال) النறایلون الزراعறي الشறفاف(غطیت الصنادیق بعد زراعة العقறل بمறادة بالسறتیكیة 
من الزراعة للحفاظ على رطوبة مالئمة تمنع جفاف العقل وبعد مறرور اسறبوع كறان یراعறى فறتح الغطறاء 

یறوم عنறد الحاجறة لغறر安 تறوفیر تھویறة جیறدة للعقறل وسறجلت معறدالت درجறات الحறرارة /سறاعة ٣-٢لمدة 
یع مறறن الزراعறறة ، وبعறறد عشறறرة اسறறاب)١(والرطوبறறة النسறறبیة خறறالل فتறறرة التجربறறة كمறறا مثبறறت فறறي الجறறدول 

سجلت القیاسات التجریبیறة التالیறة نسறبة التجறذیر وعறدد الجறذور وطறول اطறول جறذر علறى العقلறة والறوزن 
الرطறறب والறறوزن الجறறاف للجறறذور وعறறدد ازواج االوراق علறறى العقلறறة وطறறول العقلறறة وعறறدد االفறறرع علறறى 

  .العقلة
  
رطوبறறة النسறறبیة فறறي البیறறت المعறறدل الشறறھري لறறدرجات الحறறرارة العظمறறى والصறறغرى وال) : ١(جறறدول ال

  البالستیكي خالل مدة تنفیذ التجربة

  الشھر  السنة
درجات 
الحرارة 

  )مo(العظمى 

درجات 
الحرارة 

  )مo(الصغرى 

معدل الرطوبة 
  (%)النسبیة 

٢٠٠٤  

  ٥٤.٣  ١٣.٠  ٢٩.٠  نیسان
  ٥٥.٥  ١٤.٥  ٢٧.٢  آیار

  ٣٨.٣  ١٩.٤  ٣٩.٦  حزیران
  ٤٩.٠  ٢٣.٥  ٥٢.٤  تموز
  ٣٧.٧  ٢١.٠  ٣٧.٥  اب

  ٣٤.٢  ١٨.٤  ٣٤.٤  ایلول
  ٦٨.١  ١٥.٤  ٢٩.٢  تشرین االول
  ٧٧.٢  ١٠.٧  ٢٠.٥  تشرین الثاني
  ٨٣.٠  ٧.٠  ١٨.٩  كانون االول

٢٠٠٥  

  ٧٧.٦  ٨.٠  ١٨.٨  كانون الثاني
  ٥٦.١  ٩.٣  ٢٠.٦  شباط
  ٦٦.٨  ٨.٤  ٢٤.١  آذار
  ٥٦.٨  ١٠.٣  ٢٧.٤  نیسان
  ٥٩.٣  ١٥.٢  ٣٠.٣  آیار
  ٥٥.٩  ١٦.١  ٣٢.٩  نحزیرا

  
  Complete Randomized designاسறتخدم فறறي تنفیறذ التجربறறة التصறمیم العشறறوائي الكامறل 

نیسறறان، تمறறوز، تشறறرین االول (باسறறتخدام التجربறறة العاملیறறة ذات عறறاملین العامறறل االول مواعیறறد الزراعறறة 
لتறறறر وبறறறثالث /ملغறறறم ٢٠٠٠و  ١٠٠٠و  ٥٠٠صறறறفر و  IBAوالعامறறறل الثறறறاني تراكیறறறز ) وكறறறانون الثறறறاني

رات وعشرة عقل للمكرر الواحد، ثم اجري تحلیل التباین للصفات المدروسة واستخدم اختبறار دنكறن مكر
  %.٥متعدد الحدود في مقارنة معدالت المعامالت عند مستوى احتمال 

  
  النتائج والمناقشة

 ان لمواعید الزراعறة تறاثیر علறى الصறفات المدروسறة حیறث) ٢(یبین الجدول : تاثیر مواعید الزراعة -١
و  ٩٥.٨تم الحصول على افضل نسبة مئویة للتجذیر من الزراعறة فறي الموعறدین نیسறان وتمறوز وكانறت 

، على التوالي وتفوقت معنویاً علறى الموعறدین تشறرین االول وكறانون الثறاني والتறي كانறت نسறبة %٩٧.٥
 Vermatو  Puri، علறறى التறறوالي، وھறறذه النتறறائج تتفறறق مறறع مறறا وجறறده %٤٩.٢التجறறذیر فیھறறا صறறفر و 

لறم تجறذر فறي شறھر تشறرین الثறاني، امறا ارتفறاع  Dalbergia sissoo Roxbبறان عقறل نبறات ) ١٩٩٦(
ان افضறل ) ١٩٩٣( El-Shennawyو  El-Torkyنسبة تجذیر العقل في شھر تموز تتفق مع ما ذكره 

 Lilo“و  ”Lilo pink“لصறنفیھ   Euphorbia pulcherrimaموعد الخذ عقறل نبறات بنறت القنصறل 
white" وறறذیر  ھறறبة التجறறت نسறறث بلغறறوز حیறறھر تمறறوالي% ٩١.٧و  ٧٩.٩شறறى التறறنفین، علறறت . للصறறتح

ظறறروف ھறறذه التجربறறة یمكறறن تفسறறیر نتறறائج نسறறبة التجறறذیر ضறறمن مواعیறறد الزراعறறة المختلفறறة علறறى اسறறاس 
یتبین ان درجات الحرارة العظمறى السறائدة ) ١(الظروف البیئیة النامیة تحتھا العقل فمن مراجعة الجدول 
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-١٣.٠م فறறي حறறین تراوحறறت الصறறغرى بறறین  ٢٩.٠ْ-٢٧.٢تراوحறறت بறறین ) نیسறறان وآیறறار(لربیறறع خறறالل ا
م وھي درجات حرارة مالئمة لتجذیر العقل، بینما یالحظ انخفا安 في درجறات الحறرارة العظمறى  ْ ١٤.٥

-٧.٠م للعظمறى و  ْ ٢٠.٩-١٨.٨والصغرى للفترة من اواخر تشرین االول ولغایة شباط وتراوحت بறین 
للصறறغرى، وقறறد یعறறود انخفறறا安 النسறறبة المئویறறة للتجறறذیر فறறي كறறانون الثறறاني وانعறறدامھا فறறي شறறھر م  ١٠.٧ْ

او ربمறறا تفسறறر علறறى اسறறاس ان افضறறل نسறறبة تجறறذیر تறறم ). ١٩٨٨سறறلمان، (تشறறرین االول لھறறذا العامறறل 
 morphophysiologicalفسறلجیة یறة والرظھقறد یعறود الறى الحالறة المفي نیسان وتمறوز الحصول علیھا 

دورة النمறو بறدء حیث ان العقل التي اخذت في تلك المواعید كانறت ناضறجة والنبறات لறم یறدخل فறي للنبات 
نறة بشறكل كنوان العقل كانت غنیة في محتواھا من الكاربوھیدرات وتمیزت بكون خالیاھا ذات جدران مل

نخفறا安 قறد یفسறر فشறل او اأو  ).١٩٦٨، Penaو  Vieitez(جید مما اتاح لتلறك العقறل التجறذیر بسறھولة 
الى ان النباتات قد دخلறت دورة نمறو خریفیறة ممறا ادى الறى الثاني كانون في تشرین االول ونسبة التجذیر 

طرفیறறة ذات سறறیقان غضறறة عصறறیریة غنیறறة فறறي محتواھறறا المறறائي وفقیறறرة فறறي المحتறறوى مறறن  تنمறறوا نوكறறت
وآخறرون،  Hartmann(الكاربوھیدرات وبالتالي انعكس على نسبة تجذیر تلك العقل والصفات االخرى 

ر في الفترة مறن شறھر آب لغایறة ایلறول یمن جھة اخرى ان النباتات االم دخلت في مرحلة التزھ ،)٢٠٠٢
وذلறك لكறون التزھیறر والتجறذیر عملیتறان تشறرین االول الذي قد یكون انعكس على نسبة تجذیر العقل فறي 

ل یறறالتنறறافس علறறى نறறواتج التمثمتضறறادتان حیறறث ان العوامறறل المشறறجعة للتزھیறறر تعறறد مثبطறறة للتجறறذیر بسறறبب 
ان التباین الملحوظ بین نسறب التجறذیر قறد یكறون ذا عالقறة بمنظمறات النمறو . )١٩٨٧، Morton( الغذائي

الداخلیறறة وتأثیرھறறا فறறي القறறدرة علறறى التجறறذیر، وانخفறறا安 مسறறتوى مشறறجعات التجறறذیر، وزیறறادة مسறறتوى 
مسறறறறتوى المثبطறறறறات زاد فறறறறي ، ان )١٩٦٧( Hartmannو  Fadleالمثبطறறறறات، وھறறறறذا مறறறறا اشறறறறار الیறறறறھ 

مستخلصات قواعد عقل الكمثرى في فترة انخفا安 نسبة التجذیر، تحறت ظறروف ھறذه التجربறة قறد یكறون 
لھذا العامل االثر الكبیر في انخفا安 نسبة التجذیر في بع安 المواعید وارتفறاع ھறذه النسறبة فறي المواعیறد 

یر مواعیறد الزراعறة علறى ضறوء مறا ویمكن ان تفسر نتறائج تறأث). ١٩٩٨، Babeuxو  Houle(االخرى 
، على مறدى تறوافر العوامறل المறؤثرة فறي )٢٠٠٢(وآخرون  Swamyو ) ١٩٦٩( Komissarovذكره 

بناء االوكسینات الطبیعیة ونشاطھا في النبات ومறدى تறوفر الكاربوھیறدرات والمறواد النایتروجینیறة بشறكل 
رھறறا فறறي عملیறறة التجறறذیر وانعكاسறறھا علறறى جறறاھز لالسறறتعمال مறறن قبறறل خالیறறا قواعறறد العقறறل، وبالتறறالي تأثی

الصفات االخرى، فضالً عن ما ذكر سابقاً فان احد العوامறل المறؤثرة علறى تبறاین النسறبة المئویறة للتجறذیر 
تبعاً لمواعید الزراعة المختلفة ھي التغیرات المصاحبة للمركبات المساعدة للتجறذیر بنறاءاً علறى مறا اشறار 

ھறறذه المறواد كانறت فعالறறة فறي المواعیறد التறறي زاد فیھறا نسறبة تجறறذیر  ، ان)١٩٨٤(وآخறرون  Chedraالیறھ 
عقل نبات الزیتون، وذات فعالیة منخفضة في المواعید االخرى التي انخفضت فیھا نسبة التجறذیر، او قறد 

 Hydrolyzingیعود السبب للتغییر في المحتوى النشوي للعقل نتیجة فعالیة االنزیمறات المحللறة المائیறة 
enzymes ، ةறة الالزمறكریات الذائبறوى السறادة محتறى زیறؤدي الறات یறذه االنزیمறة ھறحیث ان زیادة فاعلی

و  ١٩٧٠، Anandو  Nanda(للتجறறறذیر، ممறறறا یறறறؤدي الறறறى زیறறறادة نسறறறبة التجறறறذیر فறறறي مواعیறறறد معینறறறة 
Caldwell  ،١٩٨٨وآخرون .( دولறن الجறظ مறكما یالح)ر ) ٢றت اكبறان اعطறي نیسறل فறة العقறان زراع

عقلة ثم تறاله /جذر ١٣.٥ذور وتفوقت معنویاً على باقي المواعید حیث بلغ ھذا المتوسط متوسط لعدد الج
عقلறة، علறى التறوالي /جறذر ٧.٤و  ١٠.٧الزراعة في شھر تموز وكانون الثاني حیث كறان ھறذا المتوسறط 

  مறறறறறع مالحظறறறறறة انعறறறறறدام التجறறறறறذیر فறறறறறي شறறறறறھر تشறறறறறرین االول، تتفறறறறறق ھறறறறறذه النتறறறறறائج مறறறறறع مறறறறறا ذكறறறறறره 
Al-Shiakh )ات  )١٩٧٩றل نبறى ان عقறالMelaleuce shinus  دماறذور عنறن الجறدد مறر عறت اكبறكون

ان عقறل نبறات المطறاط المزروعறة فறي شறھر ) ١٩٨٠(زرعت في شھر نیسان، ومع ما ذكره االطرقجي 
عقلة وان اقறل عறدد للجறذور كறان للعقறل المزروعறة / جذر ٩.٤٩نیسان كونت اكبر عدد من الجذور وبلغ 

ان اخறتالف معறدل عறدد الجறذور علறى العقறل المجறذرة فறي . عقلة/جذر ٤.٢٩لغ في شھر تشرین الثاني وب
ان لظறروف االكثறار ) ١٩٨٨( Nagpalو  Puriالمواعید المختلفة لறھ عالقறة بعوامறل مختلفறة، فقறد ذكறر 

تحறت البیئیة من حறرارة ورطوبறة تறأثیر علறى عறدد الجறذور المتكونறة علறى النبறات، وعلறى ھறذا االسறاس و
عறறن قறறد یكறறون السறறبب فறறي اخறறتالف عறறدد الجறறذور المتكونறறة علறறى العقறறل فறறي نیسறறان  ظறறروف ھறறذه التجربறறة

المواعید االخرى ھو ان عقل ھذا الموعறد كانறت ناضறجة حیறث اخறذت تلறك العقறل قبறل دخறول النبறات فறي 
فكانت ھذه العقل غنیة في محتواھا مறن الكاربوھیறدرات وتتمیறز یكறون خالیاھறا ذات دورة النمو الربیعیة 

. )١٩٩٠وآخறرون،  Hartmann(نة مما ساعد في زیادة عدد الجறذور المتكونறة علறى العقறل نجدران ملك
كما یوضح نفس الجدول ان لمواعید الزراعة اثر كبیر علறى متوسறطات طறول اطறول جறذر متكறون علறى 
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سறم، وتفறوق معنویறاً علறى  ١١.١العقل، حیث اعطறت العقறل المزروعறة فறي شறھر نیسறان اعلறى المتوسறط 
، ان اعلறى القறیم لمتوسறطات )١٩٩٣(لزراعة، تتفق ھذه النتறائج مறع السறلطان واالطرقجறي باقي مواعید ا

كانறறت للعقறறل المزروعறறة فறறي شறறھر نیسறறان، وكانறறت  Jasminum sambacاطறறوال الجறறذور لنبறறات الفறறل 
قறறد یعறود السறறبب فறறي تكறوین اطறறول المتوسறறطات الطறوال الجறறذور فறறي نیسறان الறறى ان درجறறات . سறم ١١.٢

نمو الجذور في تلك الفترة حیث ان ھذا العامل اثر واضح على اطوال الجறذور، وزیறادة الحرارة مالئمة ل
اما الدرجات الحراریة المنخفضة فلھا تاثیر سلبي على الجذور حیث تحد مறن نموھறا، . نموھا واستطالتھا

كمறا یبறین ). ١٩٨٨وآخرون،  Whiley(وقد یكون ھذا سبب قصر اطوال الجذور في المواعید االخرى 
فறறس الجறறدول ان االوزان الرطبறறة والجافறறة للجறறذور قறறد تباینறறت وفقறறاً لمواعیறறد الزراعறறة المختلفறறة فقறறد تறறم ن

الحصول على اعلى المتوسطات للوزن الرطب والجاف للجறذور مறن الزراعறة فறي نیسறان وتفوقறت علறى 
غறم للறوزن الرطறب والجறاف، علறى  ٠.٢٩و  ٠.٤٢باقي مواعیறد الزراعறة حیறث كانறت ھறذه المتوسறطات 

، ان شھر نیسان ھو افضل المواعیறد التறي اعطறت )١٩٩٤(التوالي، تتفق ھذه النتائج مع ما وجده البزاز 
اكبறறر متوسறறطات للறறوزن الرطறறب والجறறاف للجறறذور،  Pittosporum tobiraفیھறறا نباتறறات البتسறறبوریم 

ف یزیறد وتحت ظروف ھذه التجربة قد تفسر ھذه النتائج على اساس ان زیادة عدد الجذور واطوالھறا سறو
ان لمواعیறد الزراعறة اثறر علறى طறول ) ٢(كمறا یبறین الجறدول . من االوزان الطریة والجافறة لتلறك الجறذور

سறم وتفوقறت  ١٥.٧العقلة حیث تم الحصول على اطول نمو للعقلة من الزراعة فறي شறھر نیسறان وكانறت 
ن زراعறறة عقறறل مறن ا) ١٩٧٨( Essamمعنویறاً علறறى بறاقي المتوسறறطات، تتفறறق ھறذه النتறறائج مறع مறறا ذكறறره 

فறறي آذار ونیسறறان أعطறறى اعلறறى متوسறறط لطறறول النمறறو الخضறறري  علறறى العقறறل   Populus nigraنبறறات 
المجذرة، وتحت ظறروف ھறذه التجربறة یمكறن تفسறیر نتறائج تறأثیر مواعیறد الزراعறة علறى اطறوال النمறوات 

رة، وزیறادة الخضریة في ضوء عدة عوامل منھا زیادة عறدد الجறذور واطوالھறا علறى قواعறد العقறل المجறذ
كفاءتھا في امتصاص الماء والعناصر الغذائیறة الறى المجمறوع الخضறري، بالتறالي ادت الறى زیறادة اطறوال 
النموات الخضریة، كما یوضح الجدول نفسھ ان لمواعیறد الزراعறة تறاثیر علறى عறدد االوراق علறى العقறل 

 ٩.٩ر نیسறان وكانறت المجذرة حیث تم الحصول على اعلى متوسறط لعறدد االوراق مறن الزراعறة فறي شறھ
  عنறறறد اكثறறறاره نبறறறات الزیتறறறون ) ٢٠٠٢(زوج مறறறن االوراق، تتفறறறق ھறறறذه النتறறறائج مறறறع مறறறا ذكறறறره العறறறالف 

Olea uropaea L.  ة " بعشیقة"صنفறانھ امكن الحصول على أعلى عدد من األوراق للعقل المزروع
ن العقறل التறي كونறت تحت ظروف التجربة قد تفسر ھذه النتائج على اسறاس ا. ورقة ٨.٠١في آذار وبلغ 

فیھا العقل مجموعاً جذریاً جیداً اعطت ایضறاً نمறواً خضறریاً جیறداً، او احتمறال ان المواعیறد التறي زاد فیھறا 
متوسறறط عறறدد ازواج االوراق المறறأخوذة كانறறت تحتறறوي علறறى مறறواد غذائیறறة مخزونறறة اكثறறر مறறن المواعیறறد 

امறறا مறறن حیறறث تறறاثیر ). ٢٠٠٢ن، حجறறري واخறறرو(االخறறرى، ممறறا سறறاعد فறறي زیறறادة عறறدد ازواج االوراق 
موعد الزراعة على عدد االفறرع المتكونறة علறى العقلறة فكறان موعறد اخறذ العقறل فறي نیسறان افضறلھا حیறث 

عقلறறة وتفறறوق معنویறறاً علறறى بறறاقي المواعیறறد، ھறறذه النتறறائج تتفறறق مறறع مறறا ذكறறره الصறறواف /فறறرع ١.٥أعطறறى 
الشறறتوي، وقறறد تفسறறر ھறறذه النتறறائج علறறى علறறى نبறறات الجھنمیறறة والشறறبو اللیلறறي والجمறறال ). ١٩٩٤(واخறறرون 

اساس ان تكوین الجذور یؤدي الى امتصاص الماء  والعناصறر الغذائیறة والறذي قறد یكறون شறجع مறن نمறو 
  ).١٩٩٠، Kesterو  Hartmann(مجموع خضري جید على العقل 

كبیறرة  لھ اھمیة IBAأن استخدام ) ٢(الجدول یبین  : )IBA(تأثیر تراكیز حامض االندول بیوتیرك  -٢
في اكثار عقل نبات الكارسیا حیث یالحظ ان النسبة المئویة للتجذیر زادت فறي العقறل المعاملறة بمسறحوق 

IBA  بةறذه النسறت ھறث كانறة حیறر المعاملறل غیறة بالعقறالتركیز % ٦٣.٣و  ٦٤.١مقارنறறة بறل المعاملறللعق
ھறذا یتوافறق مறع مறا ، و%٥٥.٨لتر، علறى التறوالي فறي حறین كانறت لعقறل المقارنறة /ملغم ٢٠٠٠و  ١٠٠٠
ان التراكیறறز العالیறறة مறறن  ،Carissa grandifloraعلறறى نبறறات ) ١٩٩٢( Jaiswalو  Misraذكறறره 
IBA حوق . ادت إلى زیادة في نسبة التجذیرறتخدام مسறون السறد یكறة قறذه التجربறوتحت ظروف ھIBA 

றل السறي العقறتطالتھا فறا واسறا وتطورھறذور وتمایزھறادئ الجறوین مبறوین تاثیر في زیادة تكறادة تكறاقیة وزی
الجذور الجانبیة حیث تزید من استقطاب الكاربوھیدرات والمركبات المساعدة للتجறذیر إلறى قاعறدة العقلறة 
حیறறث تتفاعறறل مறறع االوكسறறینات وتறறؤدي إلறறى تكறறوین الجறறذور وظھورھறறا بشறறكل افضறறل، او قறறد یكறறون ھنறறاك 

ة للتجறذیر لكறن ینقصறھا المسறتوى انواع اخرى من العقل تحتوي على كمیات كافیة من المركبات المساعد
وآخறرون،  Ibrahim(المالئم من االوكسین لذلك فعند اضافة االوكسறین الறى تلறك العقறل یتحسறن التجறذیر 

، او ربمறறறا یعறறறود تفسறறறیر النتறறறائج )١٩٩٦وآخறறறرون،  Ofriو  ١٩٩٠وآخறறறرون،  Hartmannو  ١٩٨٨
نறறدما یكறறون المحتறறوى االوكسறறیني السறறابقة إلறறى محتறறوى االوكسறறینات والمثبطறறات الطبیعیறறة فறறي العقறறل فع
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منخف安 یصاحبھ زیادة في محتوى المثبطات لறذلك فறان اضறافة االوكسறینات الصறناعیة یறؤدي إلறى زیறادة 
ادى إلறى  IBAكما یالحظ بشكل عام ان استخدام مسறحوق ). ١٩٨٨وآخرون،  Davies(نسبة تجذیرھا 

 ٨.٩لتறறر وكانறறت /ملغறறم ٢٠٠٠ة معاملறறزیறறادة فறறي عறறدد الجறறذور حیறறث تறறم الحصறறول علறறى اعلறறى القறறیم مறறن 
عقلறة وھறذا یتفறق /جறذر ٦.٨عقلة وتفوقت معنویا على معاملة المقارنة والتي كان عدد الجذور فیھறا /جذر

 Colutea arborescens Lان معاملறة عقறد نبறات ) ١٩٩٩(وآخறرون  DeAnderesمع ما اشار الیறھ 
عقلة مقارنறة بالعقறل غیறر /جذر ١٩.٠٦ادى الى زیادة عدد الجذور الى  IBAلتر /ملغم) ٢٠٠٠(بتركیز 

ادى إلى زیادة معدل طறول اطறول  IBA، كما یالحظ ان استخدام عقلة/جذر ١٠.٤٦المعاملة التي كونت 
سم عند المعاملறة  ٥.٩جذر على العقلة حیث تم الحصول على اعلى معدل لطول اطول جذر على العقلة 

تتفق . سم ٤.٧معاملة المقارنة والتي كان معدلھا وھذا بدوره تفوق معنویاً على ال IBAلتر /ملغم ٢٠٠٠
ادى إلறறى زیறறادة اطறறوال الجறறذور  IBAان ) ١٩٩٨(وآخறறرون  Alegreھறறذه النتறறائج مறறع مறறا توصறறل الیறறھ 

یறؤدي إلறى  IBA، ربمறا تفسறر ھறذه النتறائج علறى اسறاس ان Dorycinum sppالمتكونة على عقل نبات 
مறا یறؤدي إلறى زیறادة اطறوال الجறذور العرضறیة المتكونறة استطالة الخالیا المنقسمة فறي مناشறئ الجறذور، م

ان الறறوزن الطறறري والجறறاف للجறறذور قறறد تறறاثر ) ٢(كمறறا یبறறین الجறறدول ). ١٩٧٢، Weaver(علறறى العقلறறة 
غறறم للறறوزن الطறறري والجறறاف، علறறى  ٠.١٦و  ٠.٢٣فكறறان ھறறذا المتوسறறط  IBAبறறالتراكیز المختلفறறة مறறن 

لتறறر وھறறذه المتوسறறطات اختلفறறت معنویறறاً عறறن /لغறறمم ٢٠٠٠بتركیறறز  IBAالتறறوالي وذلறறك عنறறد اسறறتخدام 
غم للوزن الطري والجاف،  ٠.١و  ٠.١٤متوسطات جذور نباتات المقارنة والتي كانت متوسط اوزانھا 

بتراكیறزه المختلفறة قறد ادى  IBAان ) ١٩٩٢( Haikalعلى التوالي، وھذه النتائج تتفق مع ما اشار الیறھ 
غறم عنறد  ٨.٨وكறان  Ficus retusa Linnجறذور عقறل نبறات إلى زیادة في متوسطات الறوزن الرطறب ل

 IBAلتر، وتحت ظروف ھذا البحث یمكن تفسறیر النتறائج علறى اسறاس ان اسறتخدام /ملغم ١٠٠٠التركیز 
بتراكیறறزه المختلفறறة قறறد اثறறر فறறي زیறறادة عறறدد الجறறذور المتكونறறة علறறى العقلறறة وبالتறறالي زیறறادة الறறوزن الرطறறب 

ادت إلறى زیறادة معنویறة  IBAجறدول السறابق ان التراكیறز المختلفறة مறن كما یبین نفس ال. والجاف للجذور
سறறم مறறن  ١٣.٥فறறي طறறول العقلறறة وبفறறارق معنறறوي عறறن نباتறறات المقارنறறة وتறறم الحصறறول علறறى اطறறول عقلறறة 

، وقறறد تفسறறر الزیறறادة فறறي متوسறறطات طறறول نمறறوات العقلறறة إلறறى نوعیறறة IBAلتறறر /ملغறறم ٢٠٠٠المعاملறறة بறறـ 
لعقل المجறذرة وزیறادة نشறاط المجمறوع الجறذري ممறا یறؤدي إلறى انتறاج نمறو وكمیة الجذور المتكونة على ا

اعطறறت زیறறادة فறறي عறறدد االوراق  IBAخضறறري جیறறد، كمறறا یالحறறظ ان المعاملறறة بறறالتراكیز المختلفறறة مறறن 
مقارنة مع عقل المقارنة اال ان ھذه الزیادة لم تكن معنویة، تفسر على اسறاس ان تكறوین مجمறوع جறذري 

 IBAنمو خضري جید، كمறا یالحறظ وبشறكل عறام ان تறاثیر التراكیறز المختلفறة مறن  جید یؤدي إلى تكوین
  علறறறறறறறறறறறى عறறறறறறறறறறறدد االفறறறறறறறறறறறرع علறறறறறறறறறறறى العقلறறறறறறறறறறறة لறறறறறறறறறறறم یكறறறறறறறறறறறن لறறறறறறறறறறறھ تறறறறறறறறறறறاثیر كبیறறறறறறறறறறறر وتறறறறறறறறறறறم

  

فறறي تجறறذیر عقறறل نبறறات  IBAتறறأثیر مواعیறறد الزراعறறة وتراكیறறز حறறام安 االنறறدول بیறறوتیرك ) : ٢(الجறறدول 
  Carissa grandifloraالكاریسا 

  المعامالت
التجذیر 

%  
عدد الجذور 
  على العقلة

طول اطول 
جذر 

  )عقلة/سم(

الوزن 
الرطب 

  )غم(للجذور 

الوزن 
الجاف 

  )غم(للجذور 

طول العقلة 
  )سم(

عدد االوراق 
  على العقلة

عدد االفرع 
  على العقلة

  مواعید الزراعة
  أ ١.٥  أ ٩.٩  أ ١٥.٧  أ ٠.٢٩  أ ٠.٤٢  أ ١١.١  أ ١٣.٥  أ ٩٥.٨  نیسان
  ب ١.١  أ ٩.١  ج ١١.٨  ب ٠.١٤  ب ٠.٢٤  ب ٥.٢  ب ١٠.٧  أ ٩٧.٥  تموز

  ج ٠.٠٠  ب ٥.٢  د ٩.٠  ج ٠.٠٠  د ٠.٠٠  ج ٠.٠٠  د ٠.٠٠  ج ٠.٠٠  ١ت
  ب ١.١  أ ٩.٥  ب ١٣.٨  ج ٠.٠٦  ج ٠.١٠  ب ٥.٣  ج ٧.٤  ب ٤٩.٢  ٢ك

  لتر/ملغم IBAتراكیز 
  أ ب ٠.٩٤  أ ٧.٩  ب ١١.٥  ب ج ٠.١٠  ج ٠.١٤  ب ٤.٧  ب ٦.٨  ب ٥٥.٨  صفر
  ب ٠.٨٦  أ ٩.٠  أ ١٣.١  ج ٠.٠٩  أ ٠.٣٠  أ ٥.٩  أ  ٨.٦  أ ب ٥٩.١  ٥٠٠

  أ  ١.٠٢  أ ٨.٢  أب ١٢.٢  أ ب ٠.١٣  ب ٠.٢١  ب ٥.٠  ب ٧.٣  أ ٦٤.١  ١٠٠٠
  أ ب ٠.٩٢  أ  ٨.٣  أ  ١٣.٥  أ  ٠.١٦  ب ٠.٢٣  أ  ٥.٩  أ  ٨.٩  أ  ٦٣.٣  ٢٠٠٠
د الحدود عند مستوى االرقام ذات االحرف المتشابھة في كل عمود ال تختلف معنویاً فیما بینھا حسب اختبار دنكن متعد* 

  %٥احتمال 
. عقلறة/فறرع ١.٠٢وكانறت  IBAلتறر /ملغم ١٠٠٠الحصول على اكبر متوسط لعدد االفرع عند المعاملة 

قد تفسر ھذه النتائج على اساس ان الجذور تصنع السایتوكاینینات وھறذه بறدورھا تشறجع التفریறع بالقضறاء 
  .على السیادة القمیة
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یالحறظ مறن ): IBA(مواعید الزراعة وتراكیز حامض االندول بیوتریك  تأثیر التداخل المشترك بین -٣
كان لھ دور فاعل في زیறادة النسறبة المئویறة لتجறذیر العقறل المزروعறة فறي  IBAان استخدام ) ٣(الجدول 

نیسان وتموز وكانون الثاني حیறث زادت ھறذه النسறبة مقارنறة مறع العقறل غیறر المعاملறة، فقறد تறم الحصறول 
 ٢٠٠٠و  ١٠٠٠للعقறறل المزروعறறة فறறي نیسறறان وتمறறوز والمعاملறறة بتركیறறز % ١٠٠ علறறى نسறறبة تجறறذیر

لتر، كما یالحظ ان النسبة المئویة للتجذیر انخفضت عند الزراعة في كறانون الثறاني وكانறت اعالھறا /ملغم
، كما تبறین النتறائج أیضறاً عறدم تجறذیر العقறل المزروعறة فறي IBAلتر /ملغم١٠٠٠عند التركیز %  ٥٦.٦

المسறتعملة، یمكறن تفسறیر ھறذه النتறائج علறى ضறوء مறا ذكறر فறي تفسறیر  IBAول ولكافة تراكیز تشرین اال
كمறறا یبறறین الجறறدول نفسறறھ ان لتறறداخل مواعیறறد الزراعறறة . المختلفறறة IBAنتறறائج تறறاثیر المواعیறறد وتراكیறறز 

المختلفة تاثیر على متوسط عدد الجறذور المتكونறة علறى العقறل وعلறى معறدل طறول اطறول  IBAوتراكیز 
ادى إلறறى زیறறادة ھறறذه المتوسறறطات للمواعیறறد  IBAر علறறى العقلறறة حیறறث نجறறد بشறறكل عறறام ان اسறறتخدام جறறذ

 ١٦.٦موضوع الدراسة عدا الزراعة في تشرین االول، حیث تم الحصறول علறى اكبறر عறدد مறن الجறذور 
واعطறت المعاملறة نفسறھا اكبறر  IBAلتறر /ملغறم ٢٠٠٠عقلறة مறن الزراعறة فறي نیسறان عنறد التركیறز /جذر

سم، كما یالحறظ أیضறاً ان الزراعறة فறي نیسறان اعطறت اعلறى المعறدالت  ١٢.٢لطول اطول جذر  متوسط
كمறا یبறین الجறدول . للصفتین المذكورتین ولكافة التراكیز المستخدمة مقارنة مع مواعید الزراعة االخرى

شறكل عறام ان لھذا التداخل تاثیر على الوزن الرطب والجاف للجذور المتكونة على العقل حیث یالحظ وب
ان موعறறد الزراعறறة نیسறறان اعطறறى اعلறறى القறறیم لمتوسறறطات الறறوزن الرطறறب والجறறاف للجறறذور وللتراكیறறز 

حیறث كانறت ھறذه المعறامالت  IBAلتறر /ملغறم ٢٠٠٠وظھر ذلك واضحاً عنறد معاملறة  IBAالمختلفة من 
كறان غم للوزن الرطب والجاف، على التوالي ثறم تالھறا متوسறطات الزراعறة فறي تمறوز و ٠.٣٥و  ٠.٥٥

غறم للறوزن الرطறب والجறاف،  ٠.٢٧و  ٠.٤٣حیث اعطறى  IBAلتر /ملغم ١٠٠٠اعالھا معدالً التركیز 
كمறا یالحறظ أیضறاً ان . على التறوالي، فறي حறین انخفضறت ھறذه المعறدالت عنறد الزراعறة فறي كறانون الثறاني

الحصறول  المختلفறة تறاثیر علறى معறدل طறول العقلறة حیறث تறم IBAللتداخل بین مواعید الزراعة وتراكیறز 
المستخدمة والتي بدورھا تفوقت على  IBAعلى اعلى المعدالت من الزراعة في نیسان ولجمیع تراكیز 

مறن الزراعறة فறي  ١٧.٤باقي المعدالت للمواعید المختلفة وتறم الحصறول علறى اعلறى معறدل لطறول العقلறة 
ثیر للتறறداخل بறறین كمறறا یالحறறظ وبشறறكل عறறام انறறھ ال یوجறறد تறறا. IBAلتறறر /ملغறறم ٢٠٠٠نیسறறان عنறறد التركیறறز 

في صفة عدد االوراق حیث یالحظ بشكل عறام انறھ ال یوجறد فறروق معنویறة بறین  IBAالمواعید وتراكیز 
معدالت عدد االوراق للموعدین نیسان وتموز وللتراكیز المختلفة، وتم الحصول علறى اعلறى معறدل لعறدد 

كما یبین الجறدول . IBAلتر /مملغ ٥٠٠زوج من الزراعة في كانون الثاني عند التركیز  ١٢.١االوراق 
نفسھ ان متوسறطات اعறداد النمறوات الجانبیறة الحدیثறة المتكونறة علறى العقறل قறد اختلறف بறاختالف المواعیறد 

المختلفة فقد تم الحصول على اكبر المتوسطات من الزراعة في نیسان والغلب التراكیறز  IBAوتراكیز 
IBA  زறد التركیறم ١٠٠٠وكان اعالھا قیمة في شھر نیسان عنறر /ملغறلتIBA  انறرع ١.٧٣وكறة، /فறعقل

یمكறறن تفسறறیر النتறறائج سறறابقة الறறذكر للصறறفات . فறறي حறறین انخف安றற ھறறذا المعறறدل فறறي بறறاقي مواعیறறد الزراعறறة
المدروسறறة علறறى ضறறوء مறறا ذكறறر فறறي تفسறறیر نتறறائج كறறل مறறن مواعیறறد الزراعறறة وتراكیறறز حறறام安 االنறறدول 

  .بیوترك
للصறفات المدروسறة مறن زراعறة عقறل نبறات  یتضح مما تقدم انھ تم الحصول على افضل النتறائج

حیறث كانறறت النسறبة المئویறறة  IBAلتறறر /ملغறم ٢٠٠٠و  ١٠٠٠الكاریسறا فறறي نیسறان وتمறறوز عنறد المعاملறறة 
  .واعطت احسن المواصفات للمجموع الجذري والخضري% ١٠٠للتجذیر 
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  فறي تجறذیر عقறل نبறات الكاریسறا  IBAیறوتیرك تறأثیر التறداخل المشறترك بறین مواعیறد الزراعறة وتركیறز حறام安 االنறدول ب) : ٣(الجدول 

Carissa grandiflora  

مواعید 
  الزراعة

 IBAتراكیز 

  رلت/ملغم

النسبة المئویة 

  %للتجذیر 

عدد الجذور 

  على العقلة

طول اطول 

عقلة /جذر

  )سم(

الوزن الرطب 

  )غم(للجذور 

الوزن الجاف 

  )غم(للجذور 

طول العقلة 

  )سم(

عدد االوراق 

  على العقلة

عدد االفرع 

  على العقلة

  ب ج ١.٤٦  ج –أ  ٩.٤٦  ب ج ١٤.٢  ج –أ  ٠.٢٩  ج ٠.٣١  أ ١٠.٢  د ھـ ١١.٢  أ ٩٠.٠  صفر  نیسان

  د –ب  ١.٣٣  أ ب ٩.٧  أ ب ١٥.٧  أ ب ٠.٣٠  ب ج ٠.٣٨  أ ١١.٦  ب ج ١٣.٤  أ ٩٣.٣  ٥٠٠

  أ ١.٧٣  ج –أ  ٩.٥٦  أ ب ١٥.٥  ج د ٠.٢٢  ب ج ٠.٣٣  أ ١٠.٣  ج د ١٢.٨  أ ١٠٠.٠  ١٠٠٠

  ب ١.٥  أ ب ١٠.٦٦  أ ١٧.٤  أ ٠.٣٥  أ ٠.٥٥  أ ١٢.٢  أ ١٦.٦  أ ١٠٠.٠  ٢٠٠٠

  د ھـ ١.٢٣  د –ب  ٨.٣٣  و –د  ١٠.٤  ھـ و ٠.٠٤  د ٠.١٤  ب ج ٤.٧  و ز ٩.٣  أ ٩٣.٣  صفر  تموز

  و –د  ١.١٣  ج –أ  ٩.٠٠  ج د ١٢.٥  ھـ و ٠.٠٧  د ھـ ٠.٠٩  ب ٦.٥  ب ١٤.٩  أ ٩٦.٦  ٥٠٠

  و –د  ١.١٠  ج -أ  ٩.٦٦  د ھـ ١١.٣  ب ج ٠.٢٧  ب ٠.٤٣  ج ٣.٨  ط –ز  ٨.١  أ ١٠٠.٠  ١٠٠٠

  و ١.٠٠  ج -أ  ٩.٣٣  ج د ١٢.٥  د ٠.٢٠  ج ٠.٣٢  ب ج ٥.٠  ھـ و  ١٠.٧  أ ١٠٠.٠  ٢٠٠٠

  ز ٠.٠٠  ھـ –ج  ٦.٠  ھـ و ٨.٤  و ٠.٠٠  ھـ ٠.٠٠  د ٠.٠٠  ي ٠.٠٠  د ٠.٠٠  صفر  ١ت 

  ز ٠.٠٠  د ھـ ٥.٢٦  ھـ و ٩.٣  و ٠.٠  ھـ ٠.٠  د ٠.٠  ي٠.٠٠  د ٠.٠  ٥٠٠

  ز ٠.٠٠  د ھـ ٥.١٣  ھـ و ٩.٢  و ٠.٠  ھـ ٠.٠  د ٠.٠  ي ٠.٠  د ٠.٠  ١٠٠٠

  ز ٠.٠٠  ھـ ٤.٢  ھـ و ٩.٠  و ٠.٠  ھـ ٠.٠  د ٠.٠  ي ٠.٠  د ٠.٠  ٢٠٠٠

  ھـ و ١.٠٦  د –ب  ٨.٠  ج د ١٢.٤  ھـ و ٠.٠٦  د ٠.١١  ب ج ٤.٢  ح ط ٦.٧  ج  ٤٠.٠  صفر  ٢ك 

  و ١.٠  أ ١٢.١  ج –أ  ١٤.٩  ھـ و ٠.٠٢  د ھـ ٠.٠٥  ب ج ٥.٦  ط ٦.٣  ب ج ٤٦.٦  ٥٠٠

  ھـ و ١.٠٦  د –أ  ٨.٦١  د –ب  ١٣.٠  ھـ و ٠.٠٦  د ٠.١١  ب ج ٥.٨  ز ح ٨.٣  ب ٥٦.٦  ١٠٠٠

  ھـ –د  ١.٢  ج - أ  ٩.٢  ج -أ  ١٥.٠  ھـ ٠.١٠  د ٠.١٣  ب ج ٥.٦  ز ح ٨.٣  ب ج ٥٣.٣  ٢٠٠٠
  % ٥دنكن متعدد الحدود عند مستوى احتمال  االرقام ذات االحرف المتشابھة في كل عمود ال تختلف معنویاً فیما بینھا حسب اختبار* 
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EFFECT OF PLANTING DATES AND DIFFERENT 
CONCENTRATIONS OF INDOLE BUTYRIC ACID (IBA) ON THE 

CUTTING ROOTING OF Carissa grandiflora  
Hadar S. F. Al-Mizory                                  Bashar Z. A. Kassab Bashy 

Hort. Dept., College of Agric and Forestry, Mosul Univ., Iraq. 
 

ABSTRACT 
This experiment was carried out during the period from April, 20th 2004 

to June, 25th 2005 in a plastic house at Al-Shallal nursery in Mosul, to 
investigate the effects of four planting dates (April, July, October and January) 
and four IBA concentrations (0, 500, 1000 and 2000) mg.L-1, using talc, on 
rooting of Carissa geandiflora shoot tip cuttings. A Complete Randomized 
Design (CRD) was applied including 16 treatments each was replicated three 
times and each experimental unit consists of 10 cuttings. Data were tested by 
Duncan multiple test at 5%. Results could be summerized as follows : Planting 
cuttings in 20th April and 20th July gave best results 95.8% and 97.5% rooting 
percentage respectively but then declined to 49.2% in October and without 
rooting in January after 10 weeks from planting date. All IBA treatments 
caused a significant increase in all rooting parameters, the most effective 
treatment was 2000 mg.L-1. Using 2000 mg.L-1 in April gave rooting 
percentage 100%, number of roots/cutting 16.6, average length of roots 12.2 
cm, dry root weight 0.35 gm, average cutting length 17.4 cm and number of 
pear leaves 10.46 pear, with 1.5 shoots/cutting. 

  

  المصادر
تறأثیر مواعیறد الزراعறة، وتراكیறز حறام安 االنறدول بیறوتیرك فறي تجறذیر ). ١٩٨٠(االطرقجي، عمار عمறر 

رسறறالة ماجسறறتیر، كلیறறة الزراعறறة  .Ficus elastica var. decora Roxbعقறறل نبறறات المطறறاط 
  .جامعة الموصل/والغابات 

  .الحدائق، مطبعة االدارة المحلیة، الطبعة اآلولى بغداد). ١٩٦٢(البعلي، صادق عبد الغني 
 تأثیر مواعید الزراعة وتراكیز مختلفة من حام安 االنறدول بیறوتیرك ). ١٩٩٤(شرى خالد مجید البزاز، ب

(IBA) بوریمறات البتسறة لنبறل القمیறذیر العقறي تجறفPittosporum tobira  (Thunb) Ait . الةறرس
  .جامعة الموصل/ ماجستیر، كلیة الزراعة والغابات

تறறأثیر منظمறறات النمறறو ووسறறط ). ٢٠٠٢(لظறறالمي حجறறري، علறறي عبیறறد وثறறامر خضறறر مறறرزة وافறறراح مھறறدي ا
 ٣٣. مجلறة العلறوم الزراعیறة العراقیறة. االكثار في نمو وتجذیر العقறل الغضறة للزیتறون صறنف أشرسறي

)١٢٢ - ١١١) : ٦.  
الزینறة، مطறறابع دار الكتறறب ). ١٩٩٢(السறلطان، سறறالم محمறد ومحمறறد داؤود الصறறواف وطறالل محمறறد الجلبறறي 

  .موصلجامعة ال/ للطباعة والنشر
اكثறறار شறறجیرات الفறறل خضறறریاً بواسறறطة العقறறل ). ١٩٩٣(السறறلطان، سறறالم محمறறد وعمறறار عمறறر االطرقجறறي 

  .٣٢ – ٢٥) : ١( ٢٥مجلة زراعة الرافدین، . الساقیة
جامعறறறة / مدیریறறة دار الكتறறب للطباعறறறة والنشறறر. إكثறறار النباتறறات البسறறறتنیة). ١٩٨٨(سறறلمان، محمறறد عبறறறاس 

  .الموصل
اكثறறار بع安றற شறறجیرات ). ١٩٩٤(وسறறالم محمறறد السறறلطان وعمறறار عمறறر االطرقجறறي  الصறறواف، محمறறد داؤود

  .١٢٤ – ١١٧) : ١( ٢٥مجلة العلوم الزراعیة العراقیة، . الزینة بواسطة العقل الساقیة المتخشبة
فறي تجறذیر العقறل شறبھ الخشறبیة  IBAتறاثیر الموعறد وتراكیறز ). ٢٠٠٢(العالف، ایاد ھاني اسறماعیل احمறد 

/ كلیறة الزراعறة والغابறات. رسறالة ماجسறتیر. بعشیقة المأخوذة من قاعறدة ووسறط الفறرع للزیتون صنف
  .جامعة الموصل
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  .جامعة بغداد/ مطابع التعلیم العالي). االساسیات(نباتات الزینة الداخلیة ). ١٩٨٦(مرادیان، نوبار أوانیس 



 ٢٠٠٦) ٤(العدد ) ٣٤(المجلد                          )ISSN 1815-316X(مجلة زراعة الرافدین                         

 
Alegre, J.; J. L. Toledo; A. Martinez; O. Mora and E. F. DeAndres (1998). Rooting 

ability of Dorycnium spp under different conditions. HortScience. 76 : 123 – 
129. 

Al-Shiakh, A.Z.T. (1979). Studies of some treatments on seeds and cuttings in the 
propagation of some trees, M. Sc. Thesis. Fac. Agric., Ain-Shams University, 
Egypt. 

Bailey, L.H. (1975). Manual of Cultivated Plants. Fifteenth printing. Macmillan 
Publishing Co. Inc. 

Banko, T. J.; P. B. Schultz and M. S. Dills (1992). Propagation of Hawthorn Lace 
Bug-Resistant Cotoneaster (Cotoneaster buxifolius) by stem cuttings. J. Environ. 
Hort. 10:99-101. 

Banko, T. J. and M.A. Stefani (1986). Effects of wounding, IBA and basal trimming 
on rooting of Box wood cuttings. J. Environ. Hort. 4: 72-73. 

Caldwell, J. D.; D. C. Coston and K. H. Brock (1988). Rooting of semi-hard wood 
'Hayward' Kiwifruit cuttings. HortScience. 23: 714-717. 

Chedra, A.L.; L. Rallo and A.Troncoso (1984). Propagation of Olive (c.v 
manzanillo) cuttings. A comparison of convertional misting and tubular 
containers. Olea, 5: 39-41. 

Davies, T.D.; B.E. Haissig and N. Sankhla (1988). Adventitious Root Formation in 
Cutting. Dioscorides Press, Portland, USA. 

DeAndres, E.F.; J.Alegre; J.L. Tenorio; M. Manzanares; F.J. Sanchez and L. Ayerbe 
(1999). Vegetative propagation of Colutea arboresceans L, a multipurpose 
leguminons shrub of semiarid climates. Agro. For. System. 46: 113-121. 

Dirr, M.A. (1990). Manual of woody landscape plants: Their identification, 
Ornamental characteristics, culture, propagation and uese. 4th edition Published 
by Stipes Co. USA. 

El-Torky, M.G.M. and O. A. El-shennawy (1993). Effect of indole butyric acid and 
propagation time on the rootings of Ficus deltoidea and Euphorbia pulcherrima 
cuttings. Alex. J. Agric. Res. 38: 283-304. 

Essam, M.F.Y. (1978). Effect of seasonal variations in root formation and growth of 
Populus nigra and Tamarix artioulata cuttings. M.Sc. Thesis Fac. Agric., Cairo 
University. Egypt. 

Fadle, M.S. and H.T. Hartmann (1967). Isolation, purification and characterization of 
an endogenous root promoting factor obtained from basal section of pear hard 
wood cuttings. Plant Physiol. 42: 541-549. 

Gliman, E.F. (1999). Cooperative Extension Service. Institute of Food and Agric. 
Science. Fact sheet FPS- 107. 

Graf, A. B. (1985). Exotica international, Pctorial cyclopedia of exotic plants. Series 
4, Vol, 2: 125-126. 

Haikal, M.E. (1992). Effect of some growth regulators on adventitious root 
formation in terminal stem cuttings of Ficus retusa Linn. Alex. J. Agric. Res. 37: 
301-316. 

Hartmann, H.T.; D.E. Kester and F.T. Davies (1990). Plant propagation. Principle 
and Practices. 5th edition. Prentice-Hall, International, Englewood Cliffs. New 
Jersey. 



 ٢٠٠٦) ٤(العدد ) ٣٤(المجلد                          )ISSN 1815-316X(مجلة زراعة الرافدین                         

Hartmann, H.T.;D.E. Kester; F.T. Davies and R.L. Geneve (2002). Plant 
propagation, Principles and Practices. 7th edition Prentice upper saddle river - 
Hall, Iac,. New Jersey. 

Houle, G. and P. Babeux (1998). The effects of collection date, IBA, plant gender, 
nutrient availability and rooting volume on adventitious root and laterail shoot 
formation by Salix planifolia stem cuttings from the ungava Bay area. Can. J. 
Bot. 76: 1687-1692. 

Ibrahim, A.M.F.; M.E. Haikal and H.M. Sinbel (1988). Root formation on hardwood 
cuttings of two Olive cultivars (Olea europaea L.) as effected by time of 
propagation and root-promoting chemicals. Alex. J. Agric. Res. 33: 137-150. 

Komissarov, D.A. (1969). Biological basis for the propagation of woody plants by 
cuttings. Program for scientific translation Palestine,  printed by IPST Press. 

Misra, K.K. and H.R. Jaiswal (1992). A note on the effect of growth regulators on 
rooting characteristics and survival of air layers of Natal plum (Carissa 
grandiflora). Haryana. J. Hort. Science. 21 : 218 – 220. 

Morton, J. (1987). Fruits of Warm Climates. Miami, Fl. Carissa. 420-422. 
Nanda, K.K. and U.K. Anand (1970). Seasonal changes in Auxin effects on rooting 

of stem cuttings of Populus nigra and its relationship with mobilization of 
starch. Physiol. Plant. 23: 99-107. 

Ofori, D.A.; A.C. Newton; R.R.B. Leakey and J. Grace (1996). Vegetative 
propagation of Milicia excelsa by leafy stem cuttings: effects of auxin 
concentration, leaf area and rooting medium. Forest Ecology Management. 84 : 
39-48. 

Puri, S. and R.C. Vermat (1996). Vegetative propagation of Dalbergia sissoo Roxb. 
Using softwood and hardwood stem cuttings. J. of Air Environmens. 34:235-
245. 

Puri, S. and A. Nagpal (1988). Effect of auxins on air-layers of some agro-Foresty 
species. Indian. J. For. Hort. 11:28-32. 

Schrader, J.A. and W.R. Graves (1999). Propagation of Alnus maritima from 
softwood cuttings. HortScience. 18: 841-842. 

Sing, R.P. and V.S. Motial (1982). Regeneration response of Callistemon lanccolates 
cutting to auxin and time of planting under intermittent mist. Bangladesh. J. 
Science. Ind. Res. 17: 15-25. (C.F. Hort. Abst. (1986). (5) 6. Abst. 4462). 

Swamy, S.L.; S. Puri and K. Kanwar (2002). Propagation of Robinia pseudoacacia 
Linn and Grewia optiva Drummond from rooted stem cuttings. Agro. For. 
Systems. 55: 231-237. 

Vieiltez, E. and J. Pena (1968). Seasonal rythum of rooting of salix atrocinerea 
cutting S.  Physiol. Plant. 21: 544-555. 

Weaver, R.J. (1972). Plant Growth Substances in Agriculture. W.H. Freeman and 
company. San Francisco. 594. 

Whiley, A.W.; J.B. Saranah; B.W. Cull and K.G. Pegg (1988). Manage Avocado tree 
growth cycles for productivity gains. Queens land Agro. J. 114:29-36. 

Ying – Tung, W. (1991). Mist water quality – rooting hormone, collection time and 
medium affection propagation of Pittosporum tobira (Thunb) Ait, J. Eniviron. 
Hort. 9:199-203. 

 


