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في نمو وحاصل الشلیك صنف ھابلأندول حامض الخلیك ونفثالین حامض الخلیكتأثیر 
زھیر عز الدین داؤد

جامعة الموصل/ قسم البستنة وھندسة الحدائق كلیة الزراعة والغابات 

الخالصة
/ أجریت

٢٠و١٠و/ 
(ووم) IAA ()NAA(أندول

) ١٥/٤/٢٠٠٦في األولىوبعد شھر من الرشة ١٥/٣الخضري 
Fragaria(والحاصل لنبات الشلیك  x ananassa Duch ( صنف ھابل)Hapil( .

لقطاعاتنظام  . ١٠ا

مدروسة  ل باستثناءا
) IAA(إذالمساحة 

)NAA ( ,لملیون ٢٠و ١٠IAA و
NAA

 ,
بأزیادة غیر معنویة في جمیع الصفات المدروسة 

٢٠
الخلیك في الموعد األول كا

موعد الثاني ) IAA(من نفسھالتركیزلمساحة حیث كانت معاملة الرش بالتزھیر وحاصل وحدة ا ل ا أكثرفي 
. المعامالت تأثیراً 

المقدمة
 )Fragaria x ananassa Duch (

)Rosacea (
Bringhurjt(المحصول من فترة طویلة ولنبات الشلیك القدرة على التأقلم 

تعتبر ثمار الشلیك , ) ١٩٩٦, وابراھیم ١٩٩١, 
استخدامو, والعنالعدید من الفیتامینات  التعدد 

الع زراعة , ) ٢٠٠٠, خفاجي (الجو
, , لبنان , الشلیك

تصر على 

) . ٢٠٠٤, وطھ ٢٠٠٠, السعیدي (
بدأ 
بعض على, 

) .٢٠٠٨, محمد (زروعة في محافظتي نینوى وأربیل  األصناف الم
االفات

أن ,واتباع التقنیات الزراعیة الحدیثة من الوسائل األساسیة لنشر 

لب على , في ظروف المنطقة اإلنتاجیةالقصیر والتي تعاني من قصر فترة التزھیر وانخفاض  تغ ان ال األمك وب

٥/٨/٢٠٠٩وقبولھ ٢٩/٦/٢٠٠٩تاریخ تسلم البحث 
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تعد ,  و

حت
, نمو جدر الخالیا النباتیة األساسیة الحیویة وعمل األغشیة و

١٩٧٥, Devlin(الزھري والثمري للنباتات , اللحائیة والمواد المصنعة مما یؤثر ایجاباً في النمو الخضري 
,Wilkins ,و ١٩٨٤HopkinsوHüner ,٢٠٠٤(،Modoran)أن رش ) ١٩٨٢

)IAA (ع
و Poovaiahو, 

Veluthambi)١٩٨٥ ()NAA (
ان رش نباتات ) ١٩٨٧(Archbold, ثیره

, ) SengnaSenggaو Missionar(, األوراق 
Moore)١٩٨٩ ( ,

Civello)١٩٩٩ ()IAA (

 ,Devlin وWitham)٢٠٠١ (
 ,

Callis)٢٠٠٥ (
 .)٢٠٠٩ (

)Hapil وKaisers sampling (
. الحاویة على األوكسینات 

)Hapil ( ام)٢٠٠٧,) (١٩٧٧(

.أنتاجیتھ في بعض الدول المجاورة
 ,

. د األفضل لھذه المعامالت وأیجاد الموعNAAو IAAنین باألوكسی

مواد البحث وطرائقھ
/ ات / التابع 

٢٠٠٥/٢٠٠٦ ,
)Hapil (

) ٧٥()١الجدول (یائي لغرض التحلیل المیكانیكي والكیم
)٢٠٠٥) ٤٠

.یل المیكانیكى والكیمیائي لتربة الحقل یوضح نتائج التحل: ) ١(جدول ال

المادة نسجة التربة
٪العضویة

درجة تفاعل 
)pH(التربة 

التوصیل 
الكھربائي

م/ دسم 
نسبة النایتروجین 

٪الكلي
الفسفور الجاھز
لتر/ ملغم البوتاسیومجزء بالملیون

٢.٢٦٧.٤٢.١٢٠.٠٦٨٧٤.١٢.٢٤غرینیة مزیجیة

/ كغم٢٠٠بمعدل ) ١٨:١٨:١٨(NPKالمركب 
) لتر/ غم ١(دل 

) جزء بالملیون٢٠و١٠, صفر (التجریبیة دراسة تأثیر الرش بثالثة تراكیز 
)NAA ()IAA (

٢٠٠٦/ ٣/ ١٥بموعدین األول عند بدء النمو الخضري الجدید 



٢٠١٠)٢(العدد ) ٣٨(المجلد )ISSN 16X 815-31(مجلة زراعة الرافدین

نالصابووكان الرش حتى درجة البلل الكامل مع استخدام قلیل من ٢٠٠٦/ ٤/ ١٥في 
 ,)RCBD (

: عشوائي بعد أستبعاد النباتات الطرفیة من كل مرزألجراء الدراسات والقیاسات التالیة 
: النمو الخضري صفات : أوالً 

٢(-١ : (
معلومة الوزن والمساحة عن طریق ) A4(تجریبیة بعد الجنیة األخیرة ورسمت على أوراق بیضاء قیاس 

:الورقة كما یلي جھاز األستنساخ الكھربائي ثم قطعت األجزاء المرسومة وحسبت مساحة 

ـــــــ   ــــــــــــــــــ= مساحة الجزء المقطوع 

جاد :نبات / متوسط عدد المدادت -٢
. متوسط عدد المدادات لكل نبات

م وزن طري / -٣ :غرا
٨٠  ٪)Saieed ,١٩٩٠ (

دقیقة وتم قراءة / دورة ) ٣٠٠٠(سرعةلمدة خمسة دقائق وعلى) Centrifuge(بجھاز الطرد المركزي 
بو) ٦٤٥و ٦٦٣(

)Spectrophotometer (ApelUV٢٠٣-PD
: كمیة الكلورفیل الكلي 

تمثل أ , ٦٤٥أ ٢٠. ٢٠+ ٦٦٣أ ٨.٠٢) = غم وزن طري/ ملغم (الكلورفیل الكلي  ٦٤٥و أ ٦٦٣و
. التوالي على ٦٤٥و ٦٦٣قراءة الجھاز على األطوال الموجیة 

) :غم(-٤
١± ºم) ٧٠(

. ولحین ثبات الوزن ثم حسبت األوزان الجافةلمدة ثالثة أیام 
: صفات التزھیر وتضمنت : ثانیاً 

:نبات / متوسط عدد األزھار -١
. تجریبیة وبعدھا تم حساب متوسط عدد األزھار لكل نبات 

ب:نسبة األزھار العاقدة ٪ -٢
. على مجموع األزھار الكلیة لنفس النباتات لكل وحدة تجریبیة في النباتات الخمسة الثمار المتكونة

:یوم / طول مدة التزھیر-٣
. تجریبیة 

: منت صفات الحاصل الكمیة وتض: ثالثاً 
ثمرة -١ وسط وزن ال ت ) :غم(م

. المعلمة على مجموع عدد الثمار لھذه النباتات 
لخمسة:نبات / متوسط عدد الثمار -٢ كل وحدة ا لمعلمة في  ا

.تجریبیة على خمسة 
) :غم(-٣

. الخمسة المعلمة في كل وحدة تجریبیة على خمسة 
) :ھكتار/ كغم (حاصل وحدة المساحة -٤

. الواحد على اساس النسبة والتناسب ومن ثم تم احتساب حاصل الھكتار
: الصفات النوعیة للثمار وتضمنت : رابعاً 

:٪ T.S.Sنسبة المواد الصلبة الذائبة الكلیة-١
. حیث تم استخالص العصیر من عشرة ثمار متجانسة النضج لكل وحدة تجریبیة 

:٪  ) TA(موضة الكلیة مقدار الح-٢
-٢(٠.١) NaOH(وحدة تجریبیة باعتماد طریقة التسحیح مع ھیدروكسید الصودیوم 

زن الجزء المقطوعوXمساحة الورقة الكبیرة 

وزن الورقة الكبیرة

Vs. Vi. 1000
T.N.Eq . Vt
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٣ ()Citric acid (
: ثمار الشلیك ووفق المعادلة التالیة عصیر 

(1970 , AOAC)           TA  =  ــــــــــ

T = حجم القاعدة المستعملة عند التسحیح
N = ٠.١= عیاریة القاعدة المستخدمة

Eq = ٧٠= الوزن المكافئ لحامض الستریك
Vt = مل٥٠= الحجم النھائي للعصیر بعد التخفیف
Vs =مل ١٠= ستعمل عند التسحیح حجم العصیر الم
Vi = مل ٥= حجم العصیر قبل التخفیف
) ٪٢(Cتم تقدیر فیتامین :)غم وزن طري١٠٠/ ملغم (Cمقدار فیتامین -٣

Dichlorophenol indophenol-2,6كمحلول حافظ مع أستخدام صبغة 
قادر على اختزال

) . ١٩٧٧, Ranganna(الحامضي 
تم اع

) . ١٩٨٠, الراوي وخلف هللا(٪ ألختبار جمیع النتائج المتحصل علیھا ٥احتمال

النتائج والمناقشة
) ٢(: : أوالً 

NAA وIAAإذ
)IAA ()NAA (و ٨٦.٩٥و

, للمعاملتین على التوالي ٧٨.٠٠

المستخدم وقد حصلت أكبر زیادة
)٢٠ (

لغم ١٤.٠٦, نبات / مدادة ٩.١٨, ٢سم٩٥.٣٨قیم ھذه الصفات  لصفات ٢٨.٠٣غم وزن طري و / م ٪ ل
, ربعة على التوالي األ

٢٠وأن أكبر مساحة للورقة النباتیة تم الحصول علیھا نتیجة الرش بتركیز , الشلیك 
, ٢سم١٠٦.٤٠في الموعد األول وبلغت ) IAA(حامض الخلیك 

بات ومحتوى /  ن
الكلورفیل الكلي ومقدار المادة الجافة للمجموع الخضري مقارنة مع بعض المعامالت وبلغت قیم ھذه الصفات 

. ٪ على التوالي ٢٩.٣٠غم وزن طري و / ملغم ١٤.٦٠نبات و / مداد ٩.٧٠

)NAA وIAA (

)Wilkins ,و ١٩٨٧, عبدول , ١٩٨٤HopkinsوHüner ,
٢٠٠٤ ( ,

لمدادات , الورقة النباتیة  محتوى الكل, نبات / عدد ا
) ١٩٨٢(وأخرون Modoranیتماشى مع ماذكره 
.في نباتات الشلیك ) ١٩٨٥(Veluthambiو Poovaiahمع ماوجده كل من 

٢٠
Devlin)١٩٨٧() ١٩٧٥ . (

.الوظائف الفسلجیة للخالیا النباتیة 
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في بعض صفات النمو الخضريIAAو NAAأثیر تركیز وموعد الرش باألوكسینین ت:)٢(الجدول 
)Hapil(لنبات الشلیك صنف ھابل 

الصفاتالمعامالت

التركیزاألوكسین
ppm

موعد 
الرش

متوسط 
مساحة

الورقة 
)٢سم(النباتیة 

متوسط عدد 
المدادات 

نبات/ مدادة 

محتوى 
الكلورفیل الكلي

غم وزن /ملغم 
طري

مقدار المادة 
الجافة ٪

NAA

٦٦.٧٠f٤.٥٠d١٠.٣٣de٢٢.٨٠dاألول صفر
٧١.٢٠f٤.٨٠cd١٠.٠١e٢٢.٣٠dالثاني

٧٨.٠٠e٧.٣٠a-c١٢.٦٢a-d٢٦.٤٠a-cاألول ١٠
٧٦.٦٠e٦.٥٠bc١٣.٣٦a-c٢٤.٦٠b-dالثاني

٨٤.٣٠d٩.٠٠ab١٣.٧٨ab٢٨.٧٠aاألول ٢٠
٩١.٢٠c٩.٢٠ab١٣.٩٢ab٢٦.٦٠abلثانيا

IAA

٧٠.٨٠f٤.٨٠cd١١.٠٤c-e٢٤.٦٠b-dاألول صفر
٦٩.٦٠f٥.٣٠cd١١.٣٠b-e٢٣.٣٠cdالثاني

٩٢.٠٠c٩.٦٠a١٣.٢٤a-c٢٧.٤٠aاألول ١٠
٨٦.٣٠d٩.٣٠a١٢.٧٨a-d٢٣.٩٠cdالثاني

١٠٦.٤٠a٩.٧٠a١٤.٦٠a٢٩.٣٠aاألول ٢٠
٩٩.٦٠b٨.٩٠ab١٣.٩٣a٢٧.٥٠aالثاني

األوكسین
NAA٧٨.٠٠b٦.٨٨a١٢.٣٤a٢٤.٩٠a
IAA٨٦.٩٥a٧.٩٢a١٢.٨٢a٢٦.٠٠a

التركیز

٦٩.٥٨c٤.٨٥b١٠.٦٧b٢٢.٧٥bصفر
١٠٨٣.٢٣b٨.١٨a١٣.١١a٢٥.٥٨a
٢٠٩٥.٣٨a٩.١٨a١٤.٠٦a٢٨.٠٣a

الرش
٨٣.٠٣a٧.٤٧a١٢.٦٠a٢٦.٥٣aاألول 
٨٢.٤٢a٧.٣٣a١٢.٥٥a٢٤.٣٧aالثاني

تعدد الحدود على أنفراد التختلف معنویاً  وفق أختبار دنكن مقیم المتوسطات ذات األحرف المتشابھة لكل عمود أو لكل عامل * 
.٪٥عند مستوى احتمال

) ٣(یالحظ من الجدول : صفات التزھیر : ثانیاً 
٥٩.٦٠٪ و ٦٥.٩٥حیث بلغت ) NAA(مقارنة مع تأثیر األوكسین ) IAA(باألوكسین 

/ التوالي في حین 
)NAA ( ,

جزء بالملیو) ٢٠(صفات التزھیر الثالثة مقارنة مع معاملة المقارنة وأدى الرش بتركیز 
وأن اطول مدة تزھیر , ٪  ٦٦.٧٠ونسبة األزھار العاقدة ١٤.٨٠نبات / عدد األزھار 

جزء بالملیون وتفوق موعد الرش األول في نسبة األزھار العاقدة مقارنة مع ) ١٠(حدثت نتیجة الرش بتركیز 

وأعلى عدد من الزھار الكلیة ونسبة العقد لالزھار كانت عند الرش بتركیز , نبات وطول مدة التزھیر / الكلیة 
)٢٠ (

)١٠ ()IAA ( ,
الى ) ١٥/٤و ١٥/٣(وفي كال موعدي الرش األول والثاني) IAA(جزء بالملیون من األوكسین ) ٢٠و ١٠(

نة مع ) / ( قار م
, معاملة السیطرة

) ٢جدول (في تحفیز النمو الخضري لنبات الشلیك 
Civelloى مع ماذكره 

) ١٩٩٩(وأخرون 
. األستنفاذ مما أدى الى تحفیز التزھیر في نباتات الشلیك وتأخیر شیخوخة األزھار 
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)٣( :NAA وIAA لنبات
)Hapil(الشلیك صنف ھابل 

الصفاتالمعامالت

التركیزاألوكسین
ppm

موعد 
الرش

عدد األزھار 
نبات / الكلیة 

نسبة األزھار 
العاقدة ٪

طول 
یوم/ مدة التزھیر 

NAA

٩.٦٠f٥١.١٠ef٤٤.٦٠cاألول صفر
١٠.٩٠ef٤٨.٣٠f٤٩.٥٠bcالثاني

١٢.٩٠c-e٦٠.٣٠cd٥٣.٣٠abاألول ١٠
١١.٠٠ef٥٨.٦٠d٥١.٨٠abالثاني

١٤.٦٠a-c٦٧.١٠ab٤٩.٣٠bcاألول ٢٠
١٣.٢٠b-d٦٢.٢٠b-d٥٥.٦٠aالثاني

IAA

١١.٣٠de٥٩.٣٠d٥٠.٨٠abاألول صفر
١٠.٦٠f٥٧.٦٠de٤٨.٣٠bcالثاني

١٤.٦٠a-c٧٢.٠٠a٥١.٦٠abاألول ١٠
١٤.٠٠a-c٦٩.٣٠a٥٦.٣٠aالثاني

١٦.١٠a٧٠.٩٠a٤٩.٦٠bcاألول ٢٠
١٥.٣٠ab٦٦.٦٠a-c٥٢.٣٠abالثاني

متوسط تأثیر 
األوكسین

NAA١٢.٠٣a٥٩.٦٠b٥٠.٦٨a
IAA١٣.٦٥a٦٥.٩٥a٥١.٣٢a

متوسط تأثیر 
التركیز

١٠.٦٠b٥٤.٠٨b٤٨.٣٠bصفر
١٠١٣.١٣a٦٥.٠٥a٥٣.٠٠a
٢٠١٤.٨٠a٦٦.٧٠a٥١.٧٠a

متوسط تأثیر موعد 
الرش

١٣.١٨a٦٣.٤٥a٤٩.٨٧aاألول 
١٢.٥٠a٦٠.٤٣b٥٢.١٣aالثاني

تعدد قیم المتوسطات ذات األحرف المتشابھة لكل عمود أو لكل عامل على أنفراد التختلف معنویاً  وفق أختبار دنكن م* 
.٪٥احتمالالحدود عند مستوى 

) ٤(: : ثالثا
نبات / 

مقارنة مع تأ) IAA(نتیجة المعاملة باألوكسین أندول حامض الخلیك 
)NAA ( ,)٢٠و ١٠ (

)٢٠(
)١٠(متوسط حاصل النبات الواحد وحاصل وحدة المسا

) ٢٠و ١٠(نبات بین التركیزین/ ومتوسط عدد الثمار لم یالحظ فرق معنوي في صفتي متوسط وزن الثمرة 
 .

تسبب . غم وزیادة غیر)٥٦.٦١( و
)٢٠()IAA (

ثمرة٩.٢, نبات / غم ٩.٥٠النبات الواحد فقد بلغ نبات وحاصل/ متوسط كل من وزن الثمرة وعدد الثمار 
)٨٧.٤٠(و 

. ھكتار / كغم ٢٦٨٠.٢٧في الموعد الثاني فقد بلغ ) IAA(جزء بالملیون من األوكسین )٢٠(بتركیز 
وقد تفسر الزیادة 

)  ٢جدول (
) ٣جدول (األزھار الكلیة للنبات ونسبة األزھار العاقدة وطول ف

) ١٩٩٩(وأخرون Civelloماوجده 
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)٢٠٠٩ (
)Hapil (و)Kaisar’s samling (

) NAA(مقارنة مع تأثیر األوكسین ) IAA(الرش باألوكسین 
, ) ٣جدول ال(

 .
موعد الثاني قد یفسر نتیجة زیادة التاثیر األیجابي لموعد الرش األول في صفات الحاصل بالمقارنة مع تأثیر ال

) .٣جدول ال(نبات ونسبة األزھار العاقدة / عدد األزھار 

)٤ ( :NAA وIAA
)Hapil(صنف ھابل لنبات الشلیك

الصفاتالمعامالت

التركیزاألوكسین
ppm

موعد 
الرش

وزن متوسط 
)غم(الثمرة 

متوسط عدد 
الثمار

)نبات/ ثمرة (

متوسط 
حاصل النبات 

)نبات/ غم (

متوسط حاصل 
وحدة المساحة

)ھكتار/ كغم (

NAA

٦.٦٠cd٤.٣٠f٢٨.٣٨g٨٧٠.٣٢fاألول صفر
٦.٩٠bc٤.٥٠ef٣١.٠٥g٩٥٢.٢٠fالثاني

٨.٩٠a٦.٠٠c-e٥٣.٤٠e١٦٣٧.٦١dاألول ١٠
٨.٢٠a-c٥.٢٠ef٤٢.٦٤f١٣٠٧.٦٣cلثانيا

٨.٠٠a-c٧.٦٠a-d٦٠.٨٠de١٨٦٤.٥٤cdاألول ٢٠
٨.٣٠a-c٦.٥٠b-e٥٣.٩٥e١٦٥٤.٣٧dالثاني

IAA

٦.٣٠d٥.٣٠ef٣٣.٣٩g١٠٢٣.٩٦fاألول صفر
٦.٦٠cd٥.٦٠de٣٦.٩٦fg١١٣٣.٤٤efالثاني

٩.٣٠a٨.٢ab٧٦.٢٦b٢٣٣٨.٦٥bاألول ١٠
٨.٦٠ab٧.٦٠a-d٦٥.٣٦cd٢٠٠٤.٣٨cالثاني

٩.٥٠a٩.٢٠a٨٧.٤٠a٢٣٩٨.١٤bاألول ٢٠
٨.٦٠ab٨.٠٠a-c٧١.٢٠bc٢٦٨٠.٢٧aالثاني

متوسط تأثیر 
األوكسین

NAA٧.٨٢a٥.٦٨a٤٥.٠٤b١٣٨١.١١b
IAA٨.١٥a٦.٣٩a٦١.٧٦a١٩٢٩.٨١a

سط تأثیر متو
التركیز

٦.٦٠b٤.٩٣b٣٢.٤٥c٩٩٤.٩٨cصفر
١٠٨.٧٥a٦.٧٥a٥٩.٤٢b١٨٢٢.٠٨b
٢٠٨.٦٠a٧.٨٣a٦٨.٣٤a٢١٤٩.٣٣a

متوسط تأثیر موعد 
الرش

٨.١٠a٦.٧٧a٥٦.٦١a١٦٨٨.٨٧aاألول 
٧.٨٧a٦.٢٣a٥٠.١٩b١٦٢٢.٠٥aالثاني

تعدد الحدود لمتشابھة لكل عمود أو لكل عامل على أنفراد التختلف معنویاً  وفق أختبار دنكن مقیم المتوسطات ذات األحرف ا
.٪٥عند مستوى احتمال

) ٥(یالحظ من الجدول صفات الثمار النوعیة : رابعاً 

املة Cجزء بالملیون الى حصول زیادة معنویة في مقدار فیتامین ٢٠و ١٠الرش بالتركیزین  مقارنة مع مع
لوحظ C, , السیطرة 

٢٠٧٩.٤٠نتیجة الرش بتركیز 
C /١٠٠ ,

ة 
)NAA (

. في الموعد الثاني ) NAA(ل جزء بالملیون من ا٢٠معاملة الرش بتركیز 
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Cار فیتامین مقد
Civello١٩٩٩(وأخرون (

)HopkinsوHüner ,٢٠٠٤. (

١٥/٣
١٥/٤

.وفي مناطق مختلفة من القطرلنھار الطویل أو دائمة الحملوبأعتماد اصناف أخرى خاصة األصناف ذات ا

)٥(:NAA وIAAصفاتال
)Hapil(الشلیك صنف ھابل 

الصفاتالمعامالت

التركیزاألوكسین
ppm

موعد 
Cمقدار فیتامین % T.S.ST.Aالرش

م وزن طريغ١٠٠/ ملغم 

NAA

٨.٢٠a٠.٨٢a٦٦.٢٠fاألول صفر
٧.٨٠a٠.٨٦a٧١.٥٠d-fالثاني

٨.٤٠a٠.٧٥a٧٤.٢٠b-eاألول ١٠
٨.٦٠a٠.٧٩a٧٢.٨٠c-fالثاني

٩.٠٠a٠.٨٣a٧٥.٢b-dاألول ٢٠
٩.٢٠a٠.٧٦a٧٨.٤٠abالثاني

IAA

٧.٩٠a٠.٨٤a٦٨.٤٠fاألول صفر
٨.١٠a٠.٨٢a٦٩.٢٠efالثاني

٨.٦٠a٠.٧٨a٧٦.٤٠a-dاألول ١٠
٨.٣٠a٠.٧٦a٧٨.٣٠abالثاني

٩.١٠a٠.٨١a٧٩.٤٠aاألول ٢٠
٨.٩٠a٠.٧٨a٧٦.٦٠a-cالثاني

متوسط تأثیر 
األوكسین

NAA٨.٥٣a٠.٨٠a٧٣.٠٥a
IAA٨.٤٨a٠.٧٨a٧٤.٧٢a

أثیر التركیزمتوسط ت
٨.٠٠a٠.٨٤a٦٨.٨٣bصفر
١٠٨.٤٨a٠.٧٧a٧٥.٤٣a
٢٠٩.٠٥a٠.٨٠a٧٥.٨١a

متوسط تأثیر موعد 
الرش

٨.٥٣a٠.٨٠a٧٣.٣٠aاألول 
٨.٤٨a٠.٨٠a٧٤.٤٧aالثاني

تعدد یاً  وفق أختبار دنكن مقیم المتوسطات ذات األحرف المتشابھة لكل عمود أو لكل عامل على أنفراد التختلف معنو
.٪٥الحدود عند مستوى احتمال

EFFECT OF INDOLE ACETIC ACID AND NAPHTHLENE ACETIC
ACID ON GROWTH AND YIELD OF STRAWBERRY

(Fragaria x ananassa Duch.)CV. HAPIL
Zuhair A. Dawood

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

ABSTRACT
This research was conducted in Horticulture dept , college of agriculture and

forestry , at mosul university to study the effect of three concentrations (0, 10 , & 20
ppm) of two auxins indole acetic acid (IAA) and naphthaline acetic acid (NAA) as
foliar spray at two dates of application (15/3 and 15/4) on some vegetative ,
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flowering and yield parameters of strawberry (Fragaria x ananassa Duch.) Cv.
Hapil A randomized complete block design with three replicates , each
experimental unit contain ten plants , Data obtained from this experiment were
tested by using Duncan's multiple test at 5% level . The obtained results  indicated
that there was a significant effect of auxin (IAA) on some parameters (average leaf
area , percentage of flower set and average yield of plant and area unit) as compared
with the effect of auxin (NAA) . at the same time both concentrations (10 & 20)
ppm of two auxins (IAA and NAA) caused a significant increase in all vegetative
and yield parameters , and there was appositive correlation between auxin and its
concentration , Meanwhile the first date of application (15/3) was more affective
which caused a significant increase in percentage of flower set and average yield of
plant with a non-significant increase in the rest parameters as compared with the
effect of the second date of application (15/4) , The best interaction treatment was
20 ppm of auxin (IAA) spraied at the first date (15/3) which resulted in a significant
increase in most vegetative , flowering , and yield parameter .
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