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  الجربیرا اتنبات لصنفین من الفروع الجانبیة أثیر بعض المعامالت في نموت

Gerbera jamesonii   وتجذیرھا  
  عمـار عمـر األطرقجي  ھالة شاكر ستار 

  العراق/جامعة الموصل/ كلیة الزراعة والغابات/قسم البستنة وھندسة الحدائق
  

  الخالصة
 ٢٠٠٦/جامعة الموصل خالل المدة من شباط/اباتأجریت الدراسة في مشتل كلیة الزراعة والغ

ذي  Estafetteصنفي  Gerbera jamesoniiعلى نباتات الجربیرا  ٢٠٠٦/ولغایة تشرین األول
امیة ، وقد شملت الدراسة قرط القمة النذي الزھرة الصفراء Essandreالزھرة الحمراء وصنف 

 ٥٠٠و  ٢٥٠بتراكیز ) Benzyl adenine )BAفضال عن الرش بالبنزایل أدنین للنباتات أو تركھا 
لتر، ونفذت التجربة العاملیة /ملغم ١٠٠٠و  ٥٠٠بتراكیز ) Cycocel )CCCلتر والسایكوسیل /ملغم

 Factorial Experiment within Randomizedباستخدام تصمیم القطاعات العشوائیة الكاملة 
Complete Block Design أشارت النتائج املة لكل قطاع، بثالثة قطاعات وأربعة نباتات للمع

لتر إلى الحصول على اكبر /ملغم ٥٠٠إلى أن رش النباتات بالبنزایل أدنین بتركیز  تحصل علیھامال
جمیع الفروع المحصودة في نھایة مدة تجذیر  وتمنبات، /فرع ١,٨٣القیم المعنویة لعدد للفروع إذ بلغ 

الصنف األصفر اكبر عدد للجذور وطول أطول الدراسة بدون مشكلة، وكونت الفروع المأخوذة من 
جذر ووزنھا الرطب والجاف في حین كونت الفروع المأخوذة من النباتات غیر المقروطة أطول 
الجذور واكبر وزن جاف لھا، وأدى رش النباتات األم بالسایكوسیل إلى الحصول على اكبر عدد 

 .للجذور فضالً عن زیادة وزنھا الرطب والجاف
  

  المقدمة
 المركبةأحد أفراد العائلة  Bolus ex. Hook f  Gerbera jamesonii.یعد نبات الجربیرا 

Asteraceae  Bailey) ،وھو نبات عشبي معمر ذي ساق رایزومیة قصیرة، تنمو على  ،)١٩٦٩
   ).٢٠٠٦،  Rosette )Kesslerطولھا الجذور وتتجمع علیھا العدید من األوراق بشكل وردة 

م لتنبت خالل أسبوعین ° ٢٠التي تزرع على درجة حرارة  ي إكثار النباتالبذور ف ستخدمت
إلى األصص النھائیة، كذلك تستخدم األفرع القاعدیة  الناتجة تنقل النباتاتأسابیع ل ٧–٦وتحتاج إلى 

النامیة على الرایزوم األم في عمل عقل طرفیة، فضالً عن استخدام الزراعة النسیجیة في اإلكثار، 
وآخرون ،  Hartmann( لطریقتان السابقتان بأن النباتات الناتجة تكون مشابھة للنبات األموتتمیز ا
ل األفرع تقلع النباتات بعمر سنة أو أكثر وتفص استخدام التفسیخ للنبات األم إذ یمكن ، وكذلك)٢٠٠٢

   .تستخدم كنباتات جدیدةالمجذرة عن النبات األم و
رة السیادة القمیة، والتي یمكن وصفھا بأنھا التثبیط المتالزم كثیر من نباتات الزینة بظاھ تمیزت

Correlative inhibition   للبراعم الجانبیة بفعل البرعم الطرفي، وتتضح ھذه الظاھرة بالتثبیط
ومن ). ١٩٨٧، عبدول(بسبب النمو النشط للبرعم الطرفي الكامل أو الجزئي لنمو وتطور تلك البراعم  

قرط أطراف : تستخدم عدة معامالت لغرض إنھاء السیادة القمیة في األفرع منھاالناحیة التطبیقیة 
الفروع أو إزالة األوراق الفتیة أو المعاملة بمثبطات نقل االوكسین أو المعاملة بالسایتوكاینینات فضال 

م وتعد عملیة القرط من الوسائل المھمة لزیادة نشاط البراع ).١٩٨٤،  Hillman(عن معامالت أخرى 
عن المقارنة بین إتالف القمة النامیة  افي دراستھ) ١٩٨٨(البنا  تذكر فقد الجانبیة أسفل منطقة القرط، 

صنف  Dieffenbachia amoenaبقلم رصاص مبري أو قرط البرعم الطرفي لنباتات الدیفنباخیا  
"tropic snow" في مقابل  نامیةأن إتالف القمة النامیة أدى إلى زیادة معنویة في عدد البراعم ال

 Hibiscus   sabdariffaفي دراستھم على نبات ) ١٩٩٧( وآخرون Omerوبین  .معاملة المقارنة
L. ، وبین . اتنب/أن القرط أدى بشكل عام إلى زیادة عدد الفروعFay  وThroop )أن تفریع ) ٢٠٠٥

المرضیة، إذ الحظا أن النباتات یزداد عند تحطیم المرستیم الطرفي سواء میكانیكیاً أو بالتقرحات 
قد أدى إلى زیادة معنویة عدد  Silphium integrifoliumتحطیم المرستیم الطرفي میكانیكیا لنبات 

  .في مقابل معاملة المقارنةالفروع الجانبیة 

  .مستل من رسالة الماجستیر للباحث األول
  ٣/٤/٢٠٠٨وقبولھ  ٢٠٠٨/ / تاریخ تسلم البحث
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بعدد من  Portulaca grandifloraأن رش نبات النزناز ) ١٩٩٧( Stefaniو  Bankoوجد  

لتر فضال عن /ملغم ٢٥٠، ١٢٥، ٦٢,٥بتراكیز  BAمنظمات النمو كل على انفراد، ومن ضمنھا 
أدى إلى  BAلتر من /ملغم ٢٥٠أن استخدام التركیز  ھا كنبات أصص،معاملة المقارنة عند إنتاج

 ارنة،٪ في مقابل معاملة المق١٤٣لرئیسة التي زادت بمقدار تشجیع نمو الفروع الجانبیة على الفروع ا
تشیر العدید من المصادر إلى أن معاملة النباتات بالسایكوسیل بتراكیز مختلفة یؤدي إلى زیادة عدد و

و  ١٩٩٩، Singhو Shepherd (لقمیة للنبات الفروع الجانبیة للنبات من خالل إعاقة السیادة ا
Sreekala  ،٢٠٠٠وآخرون(.  

عند معاملتھما للعقل العشبیة لعدد من نباتات ) ١٩٦٩( Hoyslerو  Readوجد ومن جھة أخرى 
أمكن الحصول علیھا عند معاملة عقل نبات  لتجذیر الفروع الزینة بمعوقات النمو، أن أفضل النتائج

اً إذ ازداد معنوی ،B-9لتر من /ملغم ٢٥٠٠بتركیز  "Wanda"صنف  Chrysanthemumالداؤودي 
ووزنھا الرطب والجاف في مقابل قیم معاملة المقارنة، في حین أدت المعاملة  د الجذور وطولھاعد

وأشار . ملغم إلى إعاقة التجذیر في مقابل معاملة المقارنة ٢٥٠٠و  ١٠٠٠بالسایكوسیل بتركیز 
Maene  وDebergh )تقل بزیادة تركیز  الفروع إلى أن نسبة التجذیر) ١٩٨٢BA  الذي رش على

٪ في العقل ١٠٠، إذ بلغت نسبة التجذیر"Cordyline terminalis L. "Celestine Queenاتنب
٪ في العقل ٤٨إلى  لتر وانخفضت/ملغم ١٠٠بتركیز  BAالمحصودة من النباتات التي عوملت بـ 

في دراسة ) ١٩٩٩(ت عبد القادر وذكر لتر،/ملغم ٥٠٠بتركیز  BAعوملت بـ المحصودة من نباتات 
، أن عدد الجذور وطولھا ازداد ولكن  Dracaena fragransى نبات الدراسینا العطریة ھا علأجرت

بشكل غیر معنوي عندما أخذت من النباتات المقروطة بالمقارنة مع العقل المأخوذة من النباتات غیر 
 ٢٥٠ المقروطة، وان أفضل القیم لعدد الجذور وطولھا تم الحصول علیھا عندما عوملت النباتات األم بـ

لتر أو نباتات المقارنة، ووجد /BAملغم  ٥٠٠لتر بالمقارنة مع النباتات المعاملة بـ /BAملغم 
Yasmin  أن معاملة عقل نبات ) ٢٠٠٣(وآخرونMung bean   بـIAA  مع تراكیز مختلفة من
kinetin  جذر عند استخدام  ٩,٧عقلة في مقابل /جذر ١٦,٧أدى إلى زیادة في عدد الجذور إذ بلغ

IAA لوحده.  
لسایكوسیل في تجذیر الفروع واأالبنزایل أدنین معاملة النباتات األم ب تھدف التجربة إلى بیان تأثیر

  .في اإلكثار الخضري استخدامھاصنفین من نباتات الجربیرا عند  منالجانبیة المأخوذة 
  

  وطرائقھ مواد البحث
  بpppین صpppنفین لنباتpppات الجربیpppراارنpppة تمpppت المق إذ األصpppناف :اشpppتملت الدراسpppة العوامpppل التالیpppة 

Gerbera jamesonii Bolus ex. Hook f.  اppھم :Estafette  نفppراء والصppار الحمpذي األزھ
Essandre فراء ذيppار الصppرطو ،األزھppد القppدویاً  فقppة یppات التجربppف نباتppة لنصppة النامیppالف القمppم إتppت

إذ  الpرش بمنظمpات النمpوعpن  فضpالً  ،٢٠٠٦شpباط  ٧سpم  فpي ١,٥ -١بوساطة مشرط جراحي بمسافة 
بppثالث مسppتویات )  Benzylaminopurine )BA–6 اسpتخدم فppي الدراسppة مppنظم النمpو البنزایppل أدنppین

 tri methyl (chloro-ethyl-2)]لتpppر وكpppذلك السایكوسpppیل /ملغpppم ٥٠٠ و ٢٥٠ھpppي  صpppفر و 
ammonium chloride]   )CCC (زppم ١٠٠٠ و ٥٠٠ بتركیppملغ/ppر أي معاملppم تجppر ولppة لتppة متداخل

شppباط  ٢١بppین المسppتویات المختلفppة لمنظمppي النمppو موضppوع الدراسppة، نفppذت عملیppة رش النباتppات فppي 
من  إتالف القمة النامیة، وجرت رشة ثانیpة لمنظمpات النمpو  أسبوعینفي الصباح الباكر أي بعد  ٢٠٠٦

ت مpن منظمpات النمpو، ، وبذلك اشتملت الدراسة خمسpة مسpتویامن الرشة األولى أسبوعینورة بعد المذك
نبpات، بعpد إضpافة مpادة /مpل ٣٠إذ تم معاملة النباتات رشاً على المجموع الخضري لحpد البلpل باسpتخدام 

سpم ١تم حصاد الفروع التي زاد طولھا عن  .إلى محلول الرش) بضع حبات من مسحوق الغسیل(ناشرة 
بpأن ھنppاك عppدد مpن الفppروع كانppت ، علمppاً ٢٦/٩/٢٠٠٦المتكونpة علppى النباتpات ولجمیppع المعppامالت فpي 

، إذ تpم )Indole -3- butyric acid  )IBAمجpذرة عنpد حصpادھا، وتpم معاملتھpا بمسpحوق التجpذیر
 ٪٠,٤بتركیppز  IBAیحppوي علppى  ) ٢٠٠٢(وآخppرون  Hartmannتحضppیر مسppحوق وفقppاً لمppا ذكppره 

ن قطpر الفpرع فpي وسpط بعمل فتحات أكبر م ثم زرعت الفروع المعاملة ،%٢٥بتركیز  مبید البینومیلو
سppم، ٥٠سppم وعppرض ٧٠الزراعppة المكppون مppن رمppل بنppاء مغسppول موضppوع فppي صppنادیق فلینیppة بطppول 

ورشت الفروع المزروعة بالماء رشاً خفیفاً في الیوم األول وتم تغطیتھا بالنpایلون الزراعpي الشpفاف مpع 
أسpابیع وتpم تسpجیل  ٧رورالفpروع بعpد مpبالمpاء حسpب الحاجpة، ثpم قلعpت  استمرار رش الفروع أو ریھا
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 )سpم(طpول أطpول جpذر و فpرع/عpدد الجpذورسم و ١,٥عدد الفروع التي یزید طولھا عن :اآلتیةالبیانات 

وقpد نفpذت  .م° ٧٥فpي فpرن كھربpائي علpى درجpة  یفھpاجفت بعpد) غpم(للجpذور  والجpاف الوزن الرطpبو
وقpرط القمpة النامیpة وبpدون  الصpنف األحمpر واألصpفر: التجربة العاملیة التي ضpمت ثالثpة عوامpل ھpي

 Theقرط فضالً عن خمسة مستویات من منظمات النمpو باسpتخدام تصpمیم القطاعpات العشpوائیة الكامpل
Factorial Experiment within Randomized Complete Block Design  بثالثة قطاعات و

 )١٩٩٦( SASبرنppامج  أجppري التحلیpل اإلحصpائي بالحاسppوب باسpتخدام نباتpات للمعاملpة فppي القطpاع ٤
٪ وفقpاً لمpا ذكpره الpراوي ٥وتم اختبار النتائج حسب اختبار دنكpن المتعpدد المpدى تحpت مسpتوى احتمpال 

  ).١٩٨٠(وخلف هللا 
  

  والمناقشة النتائج
إلى تباین الصنفین موضوع الدراسة في عدد الفروع ) ١(تشیر نتائج الجدول :نبات/عدد الفروع

، وأدى القرط إلى زیادة معنویة في لنباتات الصنف األصفر نبات/فرع ١,٨١المتكونة معنویا إذ تكون 
 لتر /ملغم ١٠٠٠أو   BAلتر /ملغم  ٥٠٠إلى أن الرش بتركیز تشیر النتائج ، والنامیة عدد الفروع

CCCنباتات الصنف ل أكبر عدد للفروع وسجل .النامیة قد أدى إلى زیادة معنویة في عدد الفروع
نبات لنباتات الصنف /فرع ١,٣٤نبات وانحدرت ھذه القیمة إلى /فرع ١,٩٩إذ بلغ األصفر المقروطة 
 BA لتر / ملغم  ٥٠٠إلى أن نباتات الصنف األصفر المعاملة بـ  البیاناتوتشیر  .األحمر بدون قرط

نبات ولم تختلف ھذه القیمة معنویا مع معظم قیم التداخالت /فرع ١,٩٥سجلت أكبر عدد للفروع إذ بلغ 
و  ٥٠٠بالسایكوسیل بتركیز  ترشت النباتات ووسجلت أكبر القیم لعدد الفروع عند قرط .خرىاأل

أظھرت نتائج التداخل الثالثي و .على التوالي نبات/فرع ٢,٠٨و  ١,٩٣لتر إذ بلغت /ملغم ١٠٠٠
فرع لنباتات الصنف  ٢,١٦و ٢,١٢نبات بلغت /للعوامل موضوع الدراسة أن أكبر القیم لعدد الفروع

  .، على التواليCCCلتر /ملغم  ١٠٠٠و  ٥٠٠ألصفر المقروطة والمعاملة بتركیز ا
   

نبզات لصզنفین مզن نباتզات /تأثیر قرط القمة النامیة والرش بمنظمات النمو في عզدد الفզروع): ١(الجدول 
  . G. jamesonii  الجربیرا

  القرط  الصنف
تداخل   )لتر/ملغم(تركیز منظم النمو

الصنف 
  والقرط

تأثیر 
 CCC ١٠٠٠ ٥٠٠CCC  ٥٠٠BA  ٢٥٠BA  صفر  صنفال

  أحمر
  أب١,٧٨  أ ب٢,٠٠  د - أ١,٧٥  د - أ١,٧٥  د - أ١,٧٣  ھـ- أ١,٦٦  قرط

  ب١,٥٦
  ج١,٣٤  ھـ-ب١,٤١  د ھـ١,٢٥  ھـ–أ١,٦٦  د ھـ١,٢٥  ھـ١,١٢  بدون 

  أصفر
  أ١,٩٩  أ٢,١٦  أ٢,١٢  أ ب٢,٠٠  ج- أ١,٨٧  د - أ١,٨٣  قرط

أ١,٨١  
  ب١,٦٢  ھـ- أ١,٦١  ھـ-ب١,٥٠  ج- أ١,٩١  د - أ١,٧٥  ھـ- ج١,٣٣  بدون 

تداخل 
الصنف 

  ومنظم النمو

  ج- أ١,٧٠  ب ج١,٥٠  ج- أ١,٧٠  ب ج١,٤٩  ج١,٣٩  أحمر
  تأثیر القرط

  أب١,٨٩  ج- أ١,٨١  أ١,٩٥  ج- أ١,٨١  ج- أ١,٥٨  أصفر

تداخل القرط 
  ومنظم النمو

  أ١,٨٨  أ٢,٠٨  أ١,٩٣  أ ب١,٨٧  أ ب١,٨٠  ج- أ١,٧٥  قرط

  ب١,٤٨  د -ب١,٥١  ج د١,٣٧  أ ب١,٧٩  د-ب١,٥٠  د١,٢٢  بدون 

    أ١,٨٠  أب١,٦٥  أ١,٨٣  أب ١,٦٥  ب١,٤٨  تأثیر منظم النمو

عpدد قیم المتوسطات ذات األحرف المتشابھة لكل عامل أو تداخالتھا كل على انفراد ال تختلف معنویpاً حسpب اختبpار دنكpن مت
  .٪ ٥الحدود تحت مستوى احتمال 

  
عpدد الجpذور  إلpى تبpاین األصpناف موضpوع الدراسpة فpي) ٢(تشیر النتpائج فpي الجpدول: فرع/عدد الجذور

 ١٩,٣٤إذ سppجل أكبppر عppدد للجppذور  ،عppن النبppات األم عنppد تجppذیر كppل فppرع بعppد فصppلھمعنویppاً المتكونppة 
عنpدما  فpرع/جpذر ١٦,١٠، وأدى القرط إلى زیpادة عpدد الجpذور معنویpا إذ بلpغ فرع للصنف األصفر/جذر

سجل أكبpر وكذلك فرع للنباتات غیر المقروطة، /جذر١٢,٩٣ابل نباتات مقروطة في مق أخذت الفروع من
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 ١٩,٨١إذ بلpغ CCC لتر/ملغم ١٠٠٠من نباتات رشت بتركیز  للجذور عندما جمعت الفروع معنوي عدد

جppذر عنppدما أخppذت مppن نباتppات  ٢٢,٦٤فppرع بلppغ /وتشppیر البیانppات إلppى أن أكبppر عppدد للجppذور .فppرع/جppذر
 مppن البیانppات أنیالحppظ و .داخالت األخppرى عنھppا معنویppایppع قppیم التppالصppنف األصppفر المقروطppة وقلppت جم

فرع عند دراسة بیانpات كpل صpنف علpى انفpراد فpي /إضافة البنزایل أدنین أدى إلى التقلیل من عدد الجذور
د اسpتخدام السpیما عنpمقابل معاملة المقارنpة، ولكpن كpان لمعاملpة النباتpات األم بالسایكوسpیل تpأثیراً تحفیزیpاً 

النباتpات المقروطpة عpدد أكبpر مpن الجpذور تحpت أي مpن  المpأخوذةوكونت العقpل  .لتر/ملغم ١٠٠٠تركیز ال
 ٢٢,٤١مppع مppا یقابلppھ عنppد عppدم القppرط، وكppان أكبppر عppدد للجppذور  المسppتخدمة تركیppز مppن منظمppات النمppو

انpات ومpن مراجعpة بی ،CCC لتpر/ملغpم ١٠٠٠ت األم مpع الpرش بتركیpز فpرع عنpدما قرطpت النباتpا/جذر
كpان السpتخدام السایكوسpیل وبكpال تركیزیpھ تpأثیراً واضpحاً  ترك لعوامل موضوع الدراسة أنھالتداخل المش

لتpر تحpت التpداخالت المختلفpة فpي /ملغpم ١٠٠٠السیما عند استخدام التركیpز وفرع /في زیادة عدد الجذور
فpرع لنباتpات الصpنف /جpذر ٣٠,٨٣ عند ھذا التركیز أكبر القpیم إذ بلغpت تإذ سجل ،مقابل معاملة المقارنة

  .األصفر المقروطة
  

فرع لصنفین /تأثیر قرط القمة النامیة والرش بالبنزایل أدنین والسایكوسیل في عدد الجذور): ٢(الجدول 
  . G. jamesonii  من نباتات الجربیرا

  القرط  الصنف
تداخل   )لتر/ملغم(تركیز منظم النمو

الصنف 
  والقرط

تأثیر 
 ٢٥٠  صفر  الصنف

BA  ٥٠٠BA  ٥٠٠ 
CCC 

١٠٠٠ 
CCC 

  أحمر
  ج٩,٥٦  ھـ و١٤,٠٠  ھـ و١٣,٨٣  ي٤,٨٣  ط ي٦,٦٦  ح ط ٨,٥٠  قرط

  ب٩,٧٠

  ج٩,٨٣  ھـ ز١٣,١٦  وز١١,٥٠  ط ي٥,٧٥  ط ٨,٠٠  زح١٠,٧٥  بدون

  أصفر
  أ٢٢,٦٤  أ٣٠,٨٣  ب ٢٣,٥٠  دھـ١٥,٥٠  ج٢٠,٠٠  ب ٢٣,٣٧  قرط

  أ١٩,٣٤

  ب١٦,٠٤  ب ج٢١,٢٥  د١٧,٤١  وز١١,٢٥  ھـ ز١٣,١٢  د ١٧,١٦  بدون

تداخل 
الصنف 
ومنظم 
  النمو

  د١٣,٥٨  د١٢,٦٦  ز ٥,٢٩  و ٧,٣٣  ھـ٩,٦٢  أحمر

  تأثیر القرط
  أ٢٦,٠٤  ب٢٠,٤٥  د١٣,٣٧  ج١٦,٥٦  ب٢٠,٢٧  أصفر

تداخل 
القرط 
ومنظم 
  النمو

  أ١٦,١٠  أ٢٢,٤١  ب١٨,٦٦  وز١٠,١٦  ھـ١٣,٣٣  ج د١٥,٩٣  قرط

  ب١٢,٩٣  ب ج١٧,٢٠  دھـ١٤,٤٥  ز ٨,٥٠  و ١٠,٥٦  ھـ١٣,٩٥  بدون

    أ١٩,٨١  ب١٦,٥٦  ھـ٩,٣٣  د ١١,٩٤  ج١٤,٩٤  تأثیر منظم النمو

عpدد قیم المتوسطات ذات األحرف المتشابھة لكل عامل أو تداخالتھا كل على انفراد ال تختلف معنویpاً حسpب اختبpار دنكpن مت
  .٪ ٥الحدود تحت مستوى احتمال 

  
ى اختالفppات معنویppة فppي طppول الجppذور إلpp) ٣(تشppیر النتppائج فppي الجppدول : )سCCم(فCCرع /طCCول أطCCول جCCذر

، وكان طول أطول جذر للفروع المأخوذة مpن النباتpات غیpر المقروطpة وفقا للصنفالمتكونة على الفروع 
ات غیpر سم للفروع المأخوذة من نبات١٠,٥٠وسجلت أكبر القیم لھذه الصفة . سم٩,٠٦أطول معنویا إذ بلغ 

إلppى منظمppات النمppو موضppوع الدراسppة  كیppز مppن تراكیppزأدى اسppتخدام أي ترو معاملppة بمنظمppات النمppو،
فpي قpیم  وظھpرت اختالفpات معنویpة .انخفاض معنوي في قیم طول أطول جذر في مقابpل معاملpة المقارنpة

إذ سpجلت أكبpر القpیم  ألمھذه الصفة عند زراعة فروع الصنف األحمر عنpد قpرط أو بpدون قpرط النباتpات ا
إلpى أن رش نباتpات الصpنفین كالھمpا بpأي مpن  البیانpاتوتشpیر  .ف األحمpرسم عند عدم قpرط الصpن٩,٥٣
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وبینpت  .بpل معاملpة المقارنpةتراكیز موضوع الدراسة یؤدى إلى تقلیpل معنpوي فpي قpیم ھpذه الصpفة فpي مقا

ن النتائج أن أطول الجذور أمكن الحصول علیھا عندما أخذت الفروع من نباتات لم تقرط ولم تعامل بأي م
إن اسppتخدام أي مppن  موضppوع الدراسppة وأظھppرت نتppائج التppداخل الثالثppي للعوامppل .نمppوتراكیppز منظمppات ال

تراكیز منظمات النمو وتحت التداخالت المختلفة قد أدى إلى تقلیل من طول أطول جذر فpي مقابpل معاملpة 
مpر سم عند زراعة الفروع المأخوذة من نباتات الصنف األح١٣,٢٥المقارنة لكل منھا، وسجلت أكبر القیم 

  .ن قرط وغیر معاملة بمنظمات النموبدو
  

) سpم(تأثیر قرط القمة النامیة والرش بالبنزایpل أدنpین والسایكوسpیل فpي طpول أطpول جpذر ): ٣(الجدول 
  . G. jamesoniiلصنفین من نباتات الجربیرا 

  القرط  الصنف
تداخل   )لتر/ملغم(تركیز منظم النمو

الصنف 
  والقرط

تأثیر 
 ٥٠٠  ٥٠٠BA  BA ٢٥٠  صفر  الصنف

CCC 
١٠٠٠ 
CCC 

  أحمر
  ج٦,١٣  ط٥,١٦  ط- و٦,٢٥  ط- ز ٥,٩١  ط-و٦,٤١  وح٦,٩١  قرط

  ب٧,٨
  أ٩,٥٣  ح-و٦,٧٥  د-ب٩,٩٣  وز٧,٣٧  ب د١٠,٣٧  أ١٣,٢٥  بدون 

  أصفر
  ب٨,٥٩  ح ط٥,٧٥  ح- و٧,٠٠  ج د٩,٥٦  ب د١٠,٠٠  ب ج١٠,٦٦  قرط

  أ٨,٥٩
  ب٨,٦٠  دھـ٨,٨٧  ج د٩,٢٥  ط-و٦,١٦  ھـ و٧,٥٦  ب١١,١٦  بدون 

تداخل 
الصنف 
ومنظم 
  النمو

  ھـ٥,٩٥  ب ج٨,٠٩  د ھـ٦,٦٤  ب ٨,٣٩  أ١٠,٠٨  أحمر

  تأثیر القرط
  ج د٧,٣١  جب ٨,١٢  ب ج٧,٨٦  ب ٨,٧٨  أ١٠,٩١  أصفر

تداخل 
القرط 
ومنظم 
  النمو

  ب٧,٣٦  ز ٥,٤٥  و٦,٦٢  ھـ٧,٧٣  ھـ–ج٨,٢٠  د-ب ٨,٧٩  قرط

  أ٩,٠٦  د ھـ٧,٨١  ب٩,٥٩  و٦,٧٧  ب ج ٨,٩٦  أ١٢,٢٠  بدون 

    ج ٦,٦٣  ب ٨,١٠  ج ٧,٢٥  ب ٨,٥٨  أ ١٠,٥٠  تأثیر منظم النمو

عpدد قیم المتوسطات ذات األحرف المتشابھة لكل عامل أو تداخالتھا كل على انفراد ال تختلف معنویpاً حسpب اختبpار دنكpن مت
  .٪ ٥الحدود تحت مستوى احتمال 

  
ن الفppروع النامیppة علppى نباتppات أ إلppى) ٤(تشppیر النتppائج فppي الجppدول : )غCCم(فCCرع /الCCوزن الرطCCب للجCCذور

ي غpم للصpنف األحمpر والت١,٧٦pغpم فpي مقابpل٣,٤٠صفر قد كونpت أكبpر وزن رطpب للجpذورالصنف األ
ع من نباتات رشpت غم عندما أخذت الفرو ١,٦٤، وسجل أقل وزن رطب للجذور قلت عن سابقتھا معنویا

لتر إلpى زیpادة /ملغم١٠٠٠و  ٥٠٠زبتركی ، في حین أدت المعاملة بالسایكوسیلBAلتر/ملغم ٥٠٠بتركیز 
pل المعاملpاً معنویة في مقابpذكورة أنفpظ .ة المpیم ویالحpل القpذور أن أقpب للجpوزن الرطpروع ١,٣٦للpم للفpغ

غpم للفpروع المpأخوذة ٣,٨١لمقروطة، في حین سجلت أكبر القیمالمأخوذة من نباتات الصنف األحمر غیر ا
غpم  ٤,٢٥و  ٤,٠٢للpوزن الرطpب للجpذور  ر القpیموسpجلت أكبp .من نباتpات الصpنف األصpفر بpدون قpرط

، علpى CCC لتpر/ملغpم ١٠٠٠و ٥٠٠صفر المرشوشة بتركیpزعندما أخذت الفروع من نباتات الصنف األ
طpة ومن جھة أخرى سجلت أكبpر قیمpة للpوزن الرطpب فpي الجpذور عنpدما رشpت النباتpات المقرو .ليالتوا

غpم، علpى التpوالي فpي حpین أدت ٣,١٩و ٣,٣٢بلغpت لتpر إذ/ملغpم١٠٠٠وبدون قpرط بالسایكوسpیل بتركیpز
 .قرطppت النباتppات أو بدونppھلتppر إلppى تسppجیل أقppل القppیم سppواء /ملغppم٥٠٠المعاملppة بالبنزایppل أدنppین بتركیppز

فروقا معنویة بین المعامالت المختلفة إذ سpجلت  ل الثالثي للعوامل موضوع الدراسةوأظھرت نتائج التداخ
أكبpر وزن CCC لتpر/ملغpم١٠٠٠المقروطة والمعاملة بـلصنف األصفر غیر الفروع المأخوذة من نباتات ا

  .غم٤,٦٢رطب إذ بلغ
أن الpوزن الجppاف لجpذور الفppروع  إلppى) ٥(تشppیر النتpائج فppي الجpدول : )غCم(فCCرع /الCوزن الجCCاف للجCذور

 معنpوي، وأدى القرط إلى خفpض غم٠,٦٧األصفر كانت أكبر معنویا إذ بلغتالمأخوذة من نباتات الصنف 
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لتpر تpأثیراً /ملغpم١٠٠٠نباتات األم بالسایكوسpیل بتركیpز ، وكان لرشغم٠,٤٥في قیمة ھذه الصفة إذ بلغت

  معنویاً في
تpppأثیر قpppرط القمpppة النامیpppة والpppرش بالبنزایpppل أدنpppین والسایكوسpppیل فpppي الpppوزن الرطpppب ): ٤(الجpppدول 

  . G. jamesoniiلصنفین من نباتات الجربیرا ) غم(فرع /للجذور

  رطالق  الصنف
تداخل   )لتر/ملغم(تركیز منظم النمو

الصنف 
  والقرط

تأثیر 
الصن
 ٥٠٠  ٥٠٠BA  BA ٢٥٠  صفر  ف

CCC ١٠٠٠ CCC 

  أحمر
  ج٢,١٦  ز-ج ٢,٧٦  ح-د٢,٤٨  ي-ح١,٣٠  ي-و١,٩٨  ط-ھـ٢,٣١  قرط

  ب١,٧
  د١,٣٦  ي- ز١,٧٦  ي- ز١,٦١  ي٠,٩٣  ط ي١,١١  ي-ح١,٣٧  بدون 

  أصفر
  ب٢,٩٨  ج- أ٣,٨٨  د- أ٣,٦٩  ي- ز١,٥٥  ح- د٢,٥٨  و-ب٣,٢٣  قرط

  أ٣,٤٠
  أ٣,٨١  أ٤,٦٢  أ ب٤,٣٥  ز-ج٢,٧٨  ھـ-ب٣,٢٧  أ ب٤,٠٣  بدون 

تداخل 
الصنف 

  ومنظم النمو

  ج د٢,٢٦  د٢,٠٤  ھـ١,١١  د ھـ١,٥٥  د ھـ١,٨٤  أحمر
  تأثیر القرط

  أ٤,٢٥  أ٤,٠٢  ج د٢,١٦  ب ج٢,٩٢  أ ب٣,٦٣  أصفر

تداخل القرط 
  ومنظم النمو

  أ٢,٥٧  أ٣,٣٢  أ ب٣,٠٨  ھـ١,٤٢  د-ب٢,٢٨  ج- أ٢,٧٧  قرط

  أ٢,٥٨  أ٣,١٩  ج- أ٢,٩٨  د ھـ١,٨٥  ھـ-ج٢,١٩  د -أ ٢,٧٠  بدون 

    أ٣,٢٥  أ٣,٠٣  ج١,٦٤  ب٢,٢٣  أ ب٢,٧٣  تأثیر منظم النمو

قیم المتوسطات ذات األحرف المتشابھة لكل عامل أو تداخالتھا كل على انفراد ال تختلف معنویاً حسب اختبار دنكن متعدد 
  .٪  ٥ال الحدود تحت مستوى احتم

  
تpppأثیر قpppرط القمpppة النامیpppة والpppرش بالبنزایpppل أدنpppین والسایكوسpppیل فpppي الpppوزن الجpppاف ): ٥(الجpppدول 

  . G. jamesoniiلصنفین من نباتات الجربیرا ) غم(فرع /للجذور

  القرط  الصنف
تداخل   )لتر/ملغم(تركیز منظم النمو

الصنف 
  والقرط

تأثیر 
 ١٠٠٠CCC ٥٠٠CCC  ٥٠٠BA  BA ٢٥٠  صفر  الصنف

  أحمر
  ج٠,٢٧  د ھـ ٠,٥٢  و ز٠,٢٩  ط٠,١٤  ح ط٠,١٦  ز ح٠,٢٤  قرط

  ب٠,٢٧
  ج٠,٢٨  ج د ٠,٥٦  و ز٠,٢٨  ط٠,١٥  ح ط٠,١٦  و ز٠,٢٧  بدون 

  أصفر
  ب٠,٦٤  أ ب ٠,٨٥  أ ب٠,٧٧  و٠,٣٦  ھـ٠,٤٦  ب٠,٧٦  قرط

  أ٠,٦٧
  أ ٠,٧٠  أ٠,٨٦  أ ب٠,٨٠  ھـ٠,٤٦  ج٠,٦٢  أ ب٠,٧٩  بدون 

تداخل 
الصنف 

  ومنظم النمو

  ج٠,٥٤  ھـ٠,٢٨  و٠,١٤  و٠,١٦  ھـ٠,٢٥  رأحم
  تأثیر القرط

  أ٠,٨٥  ب٠,٧٩  د٠,٤١  ج٠,٥٤  ب٠,٧٧  أصفر

تداخل القرط 
  ومنظم النمو

  ب٠,٤٥  أ٠,٦٨  ب٠,٥٣  د٠,٢٥  د٠,٣١  ب٠,٥٠  قرط

  أ٠,٤٩  أ٠,٧١  ب٠,٥٤  د٠,٣٠  ج٠,٣٩  ب٠,٥٣  بدون 

    أ٠,٦٩  ب٠,٥٣  د٠,٢٧  ج٠,٣٥  ب٠,٥١  تأثیر منظم النمو

ذات األحرف المتشابھة لكل عامل أو تداخالتھا كل على انفراد ال تختلف معنویاً حسب اختبار دنكن متعدد  قیم المتوسطات
  .٪  ٥الحدود تحت مستوى احتمال 
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و  ٢٥٠كppان للppرش بالبنزایppل أدنppین بتركیppزفppي حppین  ،غppم٠,٦٩الحصppول علppى أكبppر القppیم التppي بلغppت

غppم، علppى ٠,٢٧و ٠,٣٥ل القppیم التppي بلغppتالحصppول علppى أقpp لتppر تppأثیر معنppوي عكسppي فppي/ملغppم٥٠٠
غpم ٠,٧٠بلpغ وأكبpر القpیم للpوزن الجpاف للجpذور  وسpجلت .غpم لمعاملpة المقارنpة٠,٥١التوالي في مقابل

عنpدما أخppذت الفppروع مppن نباتppات الصppنف األصppفر بppدون قppرط وقلppت عنھppا معنویppا القppیم المتحصppلة مppن 
وتبpاین . فpرع علpى التpوالي/غpم٠,٢٨و  ٠,٢٧ر المقروطة وبدون قرط والتي بلغpتفروع الصنف األحم

غpم لفpروع ٠,٨٥منظمي النمو، إذ سجلت أكبر القیمالصنفین في استجابتھما للرش بالتراكیز المختلفة من 
ى رش نباتpات الصpنف ، فpي حpین أدCCC لتpر/ملغpم ١٠٠٠ات الصنف األصpفر المرشوشpة بتركیpزنبات

غpم، علpى ٠,١٤و  ٠,١٦وي فpي قpیم ھpذه الصpفة لتر إلى انخفpاض معنp/ملغم٥٠٠و ٢٥٠األحمر بتركیز
لتر الpدور األكبpر فpي الحصpول علpى أكبpر /ملغم١٠٠٠لرش النباتات بالسایكوسیل بتركیزوكان  .التوالي

 سواء قرطت النباتات أو بدون قpرط غم٠,٧١و  ٠,٦٨بلغت أقصاھا  فرع إذ/القیم للوزن الجاف للجذور
أن أكبر قیمة للوزن الجاف في الجذور سpجلت فpي الفpروع  ثيل الثالوأظھرت نتائج التداخ .على التوالي

والتpي بلغpت  CCCلتpر/ملغpم١٠٠٠صpفر بpدون القpرط المعاملpة بتركیpزالمأخوذة من نباتpات الصpنف األ
  .غم٠,٨٦

وقد تفسر ھpذه  ،أن عدد الفروع ازداد معنویاً عند قرط النباتاتإلى ) ١(في الجدول أظھرت النتائج 
أن القمpppة النامیpppة واألوراق الحدیثpppة ھpppي المصpppدر الرئیسpppي ) ١٩٨٧(ذكpppره عبpppدول النتیجppة وفقpppاً لمpppا 

وقpد افتpرض  اعم إلpى األسpفل مpن ذلpك،لألوكسین، وأن انتقال األوكسین قاعدیاً یؤدي إلى تثبیط نمو البر
لذلك عدة افتراضات منھا افتراض االنحراف الغذائي، وھpو أن المواقpع ذات التركیpز األوكسpیني العpالي 
فppي البppراعم الطرفیppة النامیppة تكppون مراكppز جppذب للمppواد الغذائیppة ممppا یppؤدي إلppى نقppص وصppول المppواد 
الغذائیة إلى البراعم الجانبیة، في مقابل افتراض أن التراكیز العالیة مpن األوكسpینات المنتقلpة نحpو قاعpدة 

لجانبیpة، وقpد یكpون لكpال النبات سوف تمنع تأسیس ارتباط وعpائي كامpل بpین الحpزم الوعائیpة والبpراعم ا
االفتراضین دوراً في تثبیط نمو البراعم الجانبیpة، وعلpى ذلpك فpإن إزالpة القمpة النامیpة سpوف یشpجع مpن 

الppذي ذكppر أنppھ مppن المقبppول حالیppاً افتppراض دور ) ١٩٩٤( Clineنمppو البppراعم الجانبیppة ویؤیppد ذلppك 
التي تعمل بشكل غیر مباشر في تثبیط التفریpع األوكسینات أو مشتقاتھا في قمم الفروع واألوراق الفتیة و

أن إزالppة القمppة ) ١٩٩٤و١٩٩١( Clineوالحppظ  تجھیppز السppایتوكاینین إلppى البppراعم،مppن خppالل تقلیppل 
ینتج عنھا زیادة معنویpة فpي التفریpع فضpالً عpن زیpادة فpي طpول  Verbascum thapsusالنامیة لنبات 

یة تدام من خpالل تpأثیر فعpال للقمpة النامیpة للفpرع بفعpل جpذب الفروع، وان ذلك یشیر إلى أن السیادة القم
وأشpارت أحpد  مونpات،المغذیات إلpى القمpة النامیpة أو الھرمونpات أو التpداخل بpین جpذب المغpذیات والھر

إلى أن نمو البراعم یسیطر علیھ جینیاً في األفpرع أو ) ٢٠٠٣(وآخرون  Beveridgeالدراسات الحدیثة 
الھمppا، وھنppاك أدلppة تثبppت أن نمppو البppراعم الجانبیppة ال یسppیطر علیppھ مppن قبppل القمppة السppاق والجppذور أو ك

أن تفریع النباتات میزة تعكس التpوازن بpین النمpو ) ٢٠٠٥( Throopو  Fayالنامیة فقط، في حین ذكر 
مpppن المرسpppتیمات القمیpppة والجانبیpppة، وان ھpppذا التpppوازن تpppتحكم بpppھ العدیpppد مpppن العوامpppل منھpppا الشpppكلیة 

لpة وبنppاء والفسppلجیة والبیئیpة مشppتملة علpى عppدد وترتیpب وتكامppل بpین المرسppتیمات الفعا) ورفولوجیpةالم(
  .وتحرك الھرمونات

أن جمیع الفروع المحصودة وتحت أي من المعامالت موضوع أشارت المشاھدات الحقلیة إلى وقد 
الجذور النامیة، فقد تمیpز مع تباین الفروع المأخوذة من الصنفین في صفات  الدراسة قد جذرت وبسھولة

، أن )٥و٤و٣و٢الجpداول( الصنف األصفر في عدد الجذور وطول أطول جذر ووزنھا الرطpب والجpاف
تعpود  قpد اختالف األصناف في قابلیتھا على التجذیر تعود إلى االختالفات الوراثیpة بpین األصpناف والتpي

والعوامpل   Root promoting compoundsإلى اختالفات في المحتوى من المواد المنشpطة للتجpذیر 
-aأو نشاط بعض األنزیمات المشpتركة فpي ھpذه العملیpة مثpل  Rooting co-factorsالمساعدة للتجذیر

amylase  وperoxidase   ریحیةppppات التشppppن االختالفppppالً عppppا فضppppي، (وغیرھppppو ١٩٩٧األطرقج 
Hartmann  ، ذور ).٢٠٠٢وآخرونpدد الجpق وقد أدى القرط إلى زیادة في عpروع، وتتفpى الفpذه  علpھ

 Dracaenaعلى نبpات الدراسpینا العطریpة  في دراستھا )١٩٩٩(القادرالنتیجة مع ما حصلت علیھ عبد
fragrans   ، نpى مpین أعلpن االوكسpا مpان محتواھpة كpات المقروطpوقد تعزى ھذه النتیجة إلى أن النبات

عدد اكبpر مpن أطpراف الفpروع واألوراق  النباتات غیر المقروطة وذلك الحتواء النباتات المقروطة على
لیppل مppن طppول أطppول كمppا أدى القppرط إلppى التق ).١٩٨٧عبppدول،(تppي یصppنع فیھppا االوكسppین الفتیppة وال

، وتفسpر ھpذه النتیجpة وفقpاً للتنpافس بpین الجpذور النامیpة علpى المpواد الغذائیpة، إذ )٣الجpدول (فpرع /جذر
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و بفعل الفروع المأخوذة مpن النباتpات المقروطpة الحاویpة تكّون اكبر عدد من الجذور على تلك الفروع، أ

على مسpتوى مناسpب مpن االوكسpینات الداخلیpة ومpن ثpم تمpت معاملتھpا بمسpحوق التجpذیر الحpاوي علpى 
IBA  تطالةpppة اسpppى إعاقpppدوره إلpppذي أدى بpppینات والpppتوى االوكسpppي مسpppرة فpppادة كبیpppى زیpppا أدى إلpppمم

إلpى أن اكبpر عpدد مpن الجpذور ) ٢(لبیانات في الجدول وتشیر ا ).٢٠٠٢وآخرون، Hartmann(الجذور
تفسر ھذه النتیجpة وفقpاً قد و ،لتر/ملغم١٠٠٠یزتكون على الفروع التي عوملت أمھاتھا بالسایكوسیل بترك

المرحلpة المبكpرة  لدور السایكوسیل في تثبیط بناء الجبرلین أو كبح فعلpھ، والpذي یعpد مثبطpاً للتجpذیر فpي
إلpى أن ) ٤،٥، ٢،٣(وتشpیر البیانpات فpي الجpداول . )٢٠٠٢وآخpرون،  Hartmann(من نشوء الجpذور

المعاملة بالبنزایل أدنین أدى إلى انخفاض طول الجذور والpوزن الرطpب والجpاف لھpا، وان ھpذه النتیجpة 
 Danaو  Waithakaو ) ١٩٧٤( Ericksenو ) ١٩٧١(وآخppرون  Carpenterتتفppق مppع مppا ذكppره 

ایتوكاینین تؤدي إلى منع نشوء الجذور والتقلیل من طولھا وعpددھا والpوزن إضافة الس أن، من )١٩٧٨(
  .الرطب والجاف لھا
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ABSTRACT 

This study was carried out in the College of Agriculture and 
Forestry/Mosul University, between February and November/2006 on Gerbera 
jamesonii cvs Esstafette (red inflorescence) and Essandre (yellow 
inflorescence), to investigate the effect of different concentrations of plant 
growth regulators and stem tip excision on rooting ability of lateral shoots. 
Hence the factors investigated were: Excision of apical portion of stem (pinch) 
or without, spraying plants with Benzyl adenine  (BA) at 0.250 and 500 mg.l-1 
or Cycocel (CCC) at 500 and 1000 mg.l-1 separately, and response of two 
cultivars of G. jamesonii (Essandre and Estafette). The Factorial Experiment 
was conducted by using Randomized Complete Block Design, each treatment 
was replicated three times with four plants in block. The results showed that 
spraying plants with BA at 500 mg.l-1 caused a significant increase in the 
number of lateral shoots 1.83 shoots/plant. Lateral shoots taken from Essandre 
plants gave best results of roots number, root length, fresh and dry weight. 
Spraying the stock plants with CCC gave best results of roots number, roots 
fresh and dry weight. 
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