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  تأثیر اندول حامض الخلیك والكاینتین في نسب النجاح ونمو الطعوم للكاكي

  
  الخالصة

 ت⨩أثیرلدراس⨩ة  ٢٠٠٦ - ٢٠٠٥كلیة الزراعة والغاب⨩ات للموس⨩م / الدراسة في قسم البستنة  أجریت
 ،"ل⨩وتس "   عل⨩ى أص⨩ل الك⨩اكي) تاموب⨩ان(عاملین في زیادة نسبة نجاح التطعیم الدرعي لصنف الك⨩اكي 

ح⨩امض  ن⨩دولإثواٍن في محالیل من ) ٥(وتضمنت الدراسة غمس الطعوم قبل إجراء عملیة التطعیم لمدة 
 ١-لت⨩ر.ملغ⨩م ٤و  ٢تراكیز ص⨩فر و والكاینتین بال ١-لتر.ملغم ٦٠و  ٣٠بالتراكیز صفر و ) IAA(الخلیك 

لشتالت الناتجة من زراع⨩ة الب⨩ذور والمزروع⨩ة اح التطعیم والنمو الالحق لطعوم والتداخل بینھما في نجا
وبینت النتائج أن نسبة الطع⨩وم الناجح⨩ة ف⨩ي التجرب⨩ة كان⨩ت مرتفع⨩ة عن⨩د معامل⨩ة الطع⨩وم ب⨩ـ . في أحواض

IAA م⨩⨩ن ) ٪ ٧٥(، ونتج⨩⨩ت أعل⨩⨩ى نس⨩⨩بة نج⨩⨩اح للتطع⨩⨩یم مل⨩⨩ةن مقارن⨩⨩ة م⨩⨩ع الطع⨩⨩وم غی⨩⨩ر المعاوالك⨩⨩اینتی
ب ك⨩ذلك كان⨩ت المعامل⨩ة  .ك⨩اینتین ١-لت⨩ر.ملغ⨩م ٤و  IAA ١-لت⨩ر.ملغ⨩م ٦٠التداخل بین الطع⨩وم المعامل⨩ة ب⨩ـ 

IAA و الخضري والجذري للطعوم النامیةوالكاینتین فعالة في تحسین النم.  
 

  المقدمة
 Ebenaceaeیقع ضمن العائلة األبنوس⨩یة  الذي Diospyrosالجنس  Persimmonیتبع الكاكي 

ویض⨩⨩م الج⨩⨩نس . تعن⨩⨩ي بالیونانی⨩⨩ة الغ⨩⨩ذاء الس⨩⨩ماوي Diospyros، وكلم⨩⨩ة ) تف⨩⨩اح الش⨩⨩رق(ویس⨩⨩مى أیض⨩⨩اً 
Diospyros )نوعاً یرجع أصلھا للمناطق االس⨩توائیة وش⨩بھ االس⨩توائیة ، ومنھ⨩ا المس⨩تدیم الخض⨩رة ) ٤٠

وأھ⨩م . ھناك أربعة أنواع تستعمل تجاریاً في إنت⨩اج الثم⨩ارأو المتساقط األوراق ومنھا الشجیرات ، ولكن 
 Diospyrosاألنواع الذي تعود إلیھ معظم األصناف التجاریة ھو ما یعرف بالكاكي الشرقي أو الیاباني 

kaki Linn⨩د ، ویعتقد أن الموطن األصلي لھ ھو الصین حیث كان مزروعاً فیھ⨩ا من⨩ذ ع⨩دة ق⨩رون ویوج
، حی⨩ث ت⨩م تط⨩ویر نوات عدی⨩دة، ومنھا انتشر إلى كوریا والیاب⨩ان من⨩ذ س⨩مختلفٍ  فیھا أكثر من ألفي صنفٍ 

ق الع⨩⨩الم الدافئ⨩⨩ة مث⨩⨩ل الك⨩⨩اكي ف⨩⨩ي العدی⨩⨩د م⨩⨩ن من⨩⨩اط ی⨩⨩زرعوالی⨩⨩وم ). ٢٠٠٣وال⨩⨩ي ، (ع⨩⨩دة أص⨩⨩ناف جدی⨩⨩دة 
، وبع⨩⨩ض بل⨩⨩دان البح⨩⨩ر المتوس⨩⨩ط مث⨩⨩ل ایطالی⨩⨩ا وفلس⨩⨩طین ومص⨩⨩ر إض⨩⨩افة إل⨩⨩ى البرازی⨩⨩ل جن⨩⨩وب فرنس⨩⨩ا

الیا ونیوزیلندا حیث یكون الصیف دافئاً، ویتوفر عدد كاٍف من الساعات الب⨩اردة لكس⨩ر وكالیفورنیا واستر
س⨩نة  لصین في مقدمة الدول حسب إحص⨩ائیةومن ناحیة كمیة اإلنتاج السنوي عالمیاً تأتي ا. طور الراحة

 Jackson(طن⨩اً  ٢١٠.٥٠٠طناً ثم كوریا  ٢٤٦.٥٠٠طناً تلیھا الیابان  ١.٣٤٠.٠٠٠إذ بلغت ) ١٩٩٨(
  ).١٩٩٩ ،Looneyو 

سجل بعض النجاح بنسبة معقولة عند إكثار الك⨩اكي بالعق⨩ل الغض⨩ة أو العق⨩ل الخش⨩بیة ف⨩ي المراق⨩د 
ولك⨩⨩ن م⨩⨩ع ذل⨩⨩ك ف⨩⨩إن الطریق⨩⨩ة الش⨩⨩ائعة لإلكث⨩⨩ار ھ⨩⨩ي التطع⨩⨩یم ). ١٩٩٩، Looneyو  Jackson(الم⨩⨩دفأة 

 علیھ⨩⨩ا ھ⨩⨩و أص⨩⨩ل الك⨩⨩اكيوم⨩⨩ن أھ⨩⨩م األص⨩⨩ول المس⨩⨩تخدمة لتطع⨩⨩یم أص⨩⨩ناف الك⨩⨩اكي التجاری⨩⨩ة  .التركی⨩⨩بأو
Diospyros virginianaل⨩وتس  ، واالص⨩لDiospyros lotus  وق⨩د یس⨩مىDate – plum،  وھ⨩و

یستخدم كأصل جید في الكثی⨩ر م⨩ن البل⨩دان ومنھ⨩ا الع⨩راق، حی⨩ث إن⨩ھ ُیع⨩د م⨩ن األص⨩ول القوی⨩ة والمقاوم⨩ة 
یتحم⨩⨩ل  ، والVerticilliumوالفیرتس⨩⨩یلیوم  Crown gallللجف⨩⨩اف ، وھ⨩⨩و حس⨩⨩اس ج⨩⨩داً للتعق⨩⨩د الت⨩⨩اجي 

، وم⨩ن أھ⨩م عیوب⨩ھ ھ⨩و Oak root fungusردیئ⨩ة الص⨩رف، لكن⨩ھ مق⨩اوم ج⨩داً لفط⨩ر ج⨩ذر البل⨩وط ة الترب
عدم توافقھ م⨩ع بع⨩ض أص⨩ناف الك⨩اكي التجاری⨩ة وخصوص⨩اً األص⨩ناف الت⨩ي ال یتغی⨩ر لحمھ⨩ا بع⨩د التلق⨩یح 

)Hartmann  وKester  ،نخف⨩⨩اض نس⨩⨩ب نج⨩⨩اح إن ارتف⨩⨩اع أس⨩⨩عار ش⨩⨩تالت الك⨩⨩اكي نتیج⨩⨩ة ال). ١٩٧٥
خاص⨩⨩ة ف⨩⨩ي وإل⨩⨩ى قل⨩⨩ة انتش⨩⨩ار المس⨩⨩احات المزروع⨩⨩ة بأش⨩⨩جاره  ىأد) ١٩٩٥یوس⨩⨩ف، (الش⨩⨩تالت المطعم⨩⨩ة 

  .العراق رغم أن الظروف البیئیة مالئمة للزراعة
عل⨩⨩ى انخف⨩⨩اض نس⨩⨩بة نج⨩⨩اح تطع⨩⨩یم بع⨩⨩ض أص⨩⨩ناف الك⨩⨩اكي ومنھ⨩⨩ا الص⨩⨩نف  إن تأكی⨩⨩د المص⨩⨩ادر

إل⨩ى معامل⨩ة الطع⨩وم قب⨩ل إج⨩راء عملی⨩ة التطع⨩یم بمنظم⨩ي ح⨩دا بن⨩ا " ل⨩وتس"على أصل الك⨩اكي " تاموبان"
  .لزیادة نسبة نجاح التطعیموالكاینتین  IAAالنمو 

  
  مستل من رسالة ماجستیر للباحث الثاني

  ٢١/٢/٢٠١١وقبولھ  ١٠/٣/٢٠١٠تاریخ تسلم البحث 

  راغب الراوي أسماء  نمیر نجیب فاضل
  العراق / جامعة الموصل/ كلیة الزراعة والغابات /  وھندسة الحدائق قسم البستنة
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 ھوطرائقالبحث مواد 
كلی⨩ة الزراع⨩ة  / ر قس⨩م البس⨩تنةنفذت الدراسة في المشتل التابع للمعھد التقني ف⨩ي الموص⨩ل ومختب⨩

إن الظ⨩روف البیئی⨩ة لموق⨩ع تنفی⨩ذ التجرب⨩ة  ٢٠٠٦و  ٢٠٠٥جامعة الموصل خ⨩الل الموس⨩مین  / والغابات
استخدمت في ھذه التجرب⨩ة ش⨩تالت الك⨩اكي البذری⨩ة لألص⨩ل ل⨩وتس بعم⨩ر س⨩تة ). ١(موضحة في الجدول 

مل⨩م،  ١±٦، حیث كانت الش⨩تالت بقط⨩ر ٢٠٠٥أشھر والناتجة من زراعة البذور المنضدة في شھر آذار 
حیث تض⨩منت التجرب⨩ة . سم بین الشتالت وبین الخطوط ٢٠×١٠ومزروعة في تربة مزیجیة على أبعاد 

  :ثواٍن وھما ٥نمو عن طریق الغمس السریع للطعوم لمدة الدراسة تأثیر منظمي 
 .١-لتر.ملغم ٦٠و  ٣٠ و بالتراكیز صفر) Indole Acetic Acid )IAAحامض الخلیك   إندول -١
 .١-لتر.ملغم ٤و  ٢ وبالتراكیز صفر  kinetinالكاینتین  -٢

باس⨩تخدام التص⨩میم العش⨩وائي الكام⨩⨩ل ) ٣×٣(ص⨩ممت التجرب⨩ة باعتبارھ⨩ا تجرب⨩ة عاملی⨩⨩ة بع⨩املین 
CRD  بثالث⨩⨩ة مك⨩⨩ررات وأرب⨩⨩ع ش⨩⨩تالت لك⨩⨩ل مك⨩⨩رر، واس⨩⨩تخدم اختب⨩⨩ار دنك⨩⨩ن المتع⨩⨩دد الح⨩⨩دود لمقارن⨩⨩ة

  ).١٩٨٠الراوي و عبد العزیز، (٪  ٥وى احتمال متوسطات المعامالت عند مست
الت⨩⨩ي تتص⨩⨩ف بك⨩⨩ون  Tamopanلغ⨩⨩رض إج⨩⨩راء عملی⨩⨩ة التطع⨩⨩یم انتخب⨩⨩ت أش⨩⨩جار الك⨩⨩اكي تاموب⨩⨩ان 

ثمارھا كبیرة الحجم وبرتقالیة إلى محمرة اللون وش⨩كل الثم⨩رة یتمی⨩ز بوج⨩ود ح⨩ز ف⨩ي الرب⨩ع األعل⨩ى م⨩ن 
ضج وبرتقالي اللون فاتح والطعم ق⨩ابض قب⨩ل النض⨩ج، الثمرة وجلد الثمرة سمیك واللب طري جداً عند الن

وكان⨩ت ھ⨩ذه األش⨩جار ق⨩د قلم⨩ت تقلیم⨩اً ). ١٩٨٠النعیم⨩ي و یوس⨩ف، (حلو بعد تمام النضج وع⨩دیم الب⨩ذور 
انتخبت أقالم الطعوم م⨩ن الج⨩زء الوس⨩طي والقاع⨩دي للف⨩رع بط⨩ول ح⨩والي . جائراً للحصول على الطعوم

بقطع⨩⨩ة قم⨩⨩اش نظیف⨩⨩ة ومبلل⨩⨩ة ووض⨩⨩عت ف⨩⨩ي علب⨩⨩ة فلینی⨩⨩ة لح⨩⨩ین مل⨩⨩م، لف⨩⨩ت األق⨩⨩الم  ١±٨س⨩⨩م وقط⨩⨩ر  ٢٠
على الشتالت ، حیث فص⨩لت الطع⨩وم قب⨩ل إج⨩راء  shield buddingأجري التطعیم الدرعي . استعمالھا

  .التطعیم باستخدام سكین التطعیم
  

ر المعدالت الشھریة لدرجات الحرارة العظمى والصغرى والرطوبة النسبیة وكمی⨩ة األمط⨩ا): ١(الجدول 
  .م ) ٢٠٠٦ – ٢٠٠٥(الساقطة خالل أشھر التجربة لمنطقة الرشیدیة في الموصل لعامي 

  العناصر
  المناخیة

  األشھر لعام
٢٠٠٥  

درجات 
الحرارة 

  )م°(العظمى 

درجات 
الحرارة 

  )م°(الصغرى 
المعدل 

  )م°(
الرطوبة 

  )٪(النسبیة 
مجموع 
األمطار 

  )ملم(

  ٩٤  ٦٩  ٨.٧  ٢.٣  ١٥.١  كانون الثاني
  ٨٤.٢  ٦٧  ٩.٢  ٤.٥  ١٣.٩  شباط
  ٢١.٣  ٦٤  ١٣.٦  ٧.٤  ١٩.٩  آذار
  ٨.١  ٥٧  ١٨.٨  ١١  ٢٦.٦  نیسان
  ٢٠.٨  ٤٨  ٢٤.٨  ١٦.٩  ٣٢.٨  أیار

  ٣.٢  ٣٣  ٣٠.٤  ٢١.٤  ٣٩.٥  حزیران
  ــ  ٣٠  ٣٤.٩  ٢٥.٨  ٤٤.١  تموز
  ــ  ٣١  ٣٤.٤  ٢٥.٧  ٤٣.٢  آب

  ــ  ٣٤  ٢٨.٩  ١٩.٨  ٣٨.١  أیلول
  ــ  ٦٥  ٢١.٩  ١٣.٦  ٣٠.٢  تشرین األول

  ٢٠.٦  ٥٧  ١٤.٥  ٧.٣  ٢١.٧  لثانيتشرین ا
  ٤٠.٢  ٦٧  ١١.٩  ٥.٤  ١٨.٥  كانون األول

            ٢٠٠٦األشھر لعام 
  ١٤٢.٦  ٧٨  ٧.٦  ٣.٤  ١١.٩  كانون الثاني

  ١٣٤.٧  ٧٢  ١٠.٨  ٦.٤  ١٥.٣  شباط
  ١١.٩  ٦٤  ١٦.٤  ١١.٥  ٢١.٣  آذار
  ٨.٥  ٦٩  ١٩.٢  ١٣.٢  ٢٥.٢  نیسان
  ــ  ٤٨  ٢٥.٣  ١٧.٤  ٣٣.٢  أیار

  .بالموصلء الجویة في منطقة الرشیدیة محطة األنوا: المصدر
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ث⨩⨩واٍن ف⨩⨩ي محالی⨩⨩ل ) ٥(بغمس⨩⨩ھا لم⨩⨩دة للتطع⨩⨩یم ة س⨩⨩تخدمعومل⨩⨩ت الطع⨩⨩وم الم ٢٠٠٥/  ایل⨩⨩ول١٥ف⨩⨩ي 
ووضعا في الثالجة لح⨩ین والكاینتین اللذین حضرا في الیوم السابق للمعاملة  IAAإندول حامض الخلیك 

  :على النحو اآلتي للتجربة معامالت منظمي النمو المستخدمة وكانت ،االستعمال
 ) .ماء مقطر فقط(معاملة المقارنة  -١
٢- IAA )١-لتر.ملغم) ٣٠ . 
٣- IAA )١-لتر.ملغم) ٦٠ . 
 . ١-لتر.ملغم) ٢(كاینتین  -٤
 . ١-لتر.ملغم) ٤(كاینتین  -٥
٦- IAA )١-لتر.ملغم) ٢(كاینتین +  ١-لتر.ملغم) ٣٠ . 
٧- IAA )١-لتر.ملغم) ٤(كاینتین +  ١-لتر.ملغم) ٣٠ . 
٨- IAA )١-لتر.ملغم) ٢(كاینتین +  ١-لتر.ملغم) ٦٠ . 
٩- IAA )١-لتر.ملغم) ٤(كاینتین +  ١-لتر.ملغم) ٦٠ .  

دیة عشرة ظھراً من قب⨩ل عام⨩ل من الساعة الثامنة وحتى الساعة الحا  صباحالأجریت عملیة التطعیم في 
، ةس⨩م تقریب⨩اً م⨩ن س⨩طح الترب⨩) ١٥(ع عل⨩ى الس⨩اق بارتف⨩ا Tعل⨩ى ش⨩كل الح⨩رف  ، حیث عمل شقمدرب

ی⨩ومین سقیت الشتالت قبل إجراء عملی⨩ة التطع⨩یم ل. PVCبإحكام باستخدام شریط  أدخل الطعم فیھ وربط
  .السقي بعد انتھاء عملیة التطعیم ، كذلك تم االعتناء بعملیةمتتالیین لتسھیل فصل القلف

أزیل⨩⨩ت أربط⨩⨩ة الطع⨩⨩وم وقص⨩⨩رت الش⨩⨩تالت ف⨩⨩وق ) ٢٠٠٦( لتالی⨩⨩ةللس⨩⨩نة امنتص⨩⨩ف ش⨩⨩ھر آذار ف⨩⨩ي 
أخذت القیاسات اآلتیة على الطعوم النامی⨩ة ف⨩ي أواخ⨩ر ش⨩ھر . ة التطعیم لتشجیع نمو الطعوم الناجحةمنطق
  :وتضمنت قیاسات الصفات اآلتیة ٢٠٠٦/ أیار 

ع⨩دد الكل⨩ي للش⨩تالت حسبت على أس⨩اس ع⨩دد الطع⨩وم الناجح⨩ة عل⨩ى ال: النسبة المئویة لنجاح التطعیم -١
 .١٠٠× المطعمة 

عل⨩ى  vernierأخ⨩ذت قیاس⨩ات أقط⨩ار الطع⨩وم الناجح⨩ة باس⨩تخدام القدم⨩ة : )مل⨩م( الطعوم النامی⨩ةقطر -٢
 .سم من منطقة التطعیم ) ٥(ارتفاع 

 .)سم( طول الطعوم النامیة -٣
 .)غم(الوزن الجاف للمجموع الخضري  -٤
 .)غم(وع الجذري مالوزن الجاف للمج -٥
  

  النتائج والمناقشة
  :النسبة المئویة لنجاح التطعیم  -١

 ١-لت⨩ر.ملغ⨩م) ٦٠(ب⨩التركیز  IAAمعامل⨩ة الطع⨩وم قب⨩ل إج⨩راء عملی⨩ة التطع⨩یم بال⨩ـ  أث⨩رت – IAAت璬أثیر 
٪ واختلف⨩ت معنوی⨩اًَ◌ م⨩ع نس⨩بة  ٦١إیجابیاً في نسبة الطعوم الناجحة ، فقد أدت إلى زیادة ھذه النسبة إلى 

معنوی⨩ة ، بینما لم تظھ⨩ر اختالف⨩ات )٪ ٣٦( النجاح للطعوم غیر المعاملة والتي أعطت أقل النسب للنجاح
إن ھذه النتائج لم تتفق مع ما ذكره بعض الباحثین من أن معاملة الطع⨩وم ) ١الشكل (بین بقیة المعامالت 

و  Higazy(باألوكس⨩⨩ینات لنبات⨩⨩ات مختلف⨩⨩ة ل⨩⨩م یك⨩⨩ن ل⨩⨩ھ ت⨩⨩أثیر معن⨩⨩وي ف⨩⨩ي زی⨩⨩ادة نس⨩⨩بة الطع⨩⨩وم الناجح⨩⨩ة 
Ashmawy ،١٩٩٦و شطح،  ١٩٧٤ .( بینم⨩ا اتفق⨩ت م⨩ع م⨩ا وج⨩دهSamish  وGur )م⨩ن أن ) ١٩٦٢

 ١-لت⨩ر.ملغ⨩م) ٢٥(بتركی⨩ز  IAAساعة في محلول یحت⨩وي عل⨩ى ) ٢٤(نقع خشب الطعوم لألفوكادو لمدة 
م⨩⨩ن أن نس⨩⨩بة ) ١٩٩٠( Proebstingو  Beesonأو م⨩⨩ا ذك⨩⨩ره . حس⨩⨩ن كثی⨩⨩راً م⨩⨩ن نس⨩⨩بة نج⨩⨩اح التركی⨩⨩ب

نھا أمك⨩ن تحس⨩ی Picea abiesعل⨩ى أص⨩ل ) Picea pungens )blue spruceنج⨩اح التركی⨩ب لنب⨩ات 
بحی⨩ث  IBAم⨩ن  ١-لت⨩ر.ملغ⨩م) ٢٠٠(دق⨩ائق ف⨩ي ) ٣(بغمس قواعد خشب العقل المستخدمة للتركیب لمدة 

أن خش⨩⨩ب الطع⨩⨩م ) ١٩٩٢( SparksوYatesوك⨩⨩ذلك ذك⨩⨩ر . ٪ ع⨩⨩ن معامل⨩⨩ة المقارن⨩⨩ة ١٣ازدادت بنس⨩⨩بة 
 IBAلنبات البیك⨩ان أمك⨩ن تركیب⨩ھ بنج⨩اح عل⨩ى األص⨩ل الب⨩ذري للبیك⨩ان ع⨩ن طری⨩ق غمس⨩ھ ف⨩ي مس⨩حوق 

إن نج⨩⨩اح عملی⨩⨩ة التطع⨩⨩یم ب⨩⨩ین الطع⨩⨩م واألص⨩⨩ل یت⨩⨩أثر بت⨩⨩وفیر الظ⨩⨩روف المالئم⨩⨩ة . ٪  ٢أو  ١لتركیز ب⨩⨩ا
لتشجیع حدوث االنقسام في خالیا الكامبیوم وتكوین نسیج الكالس ال⨩ذي یم⨩أل الف⨩راغ الموج⨩ود ف⨩ي منطق⨩ة 

الحدیث⨩⨩ة (ض⨩⨩جة االلتح⨩⨩ام ب⨩⨩ین األص⨩⨩ل والطع⨩⨩م ، وینش⨩⨩أ ھ⨩⨩ذا النس⨩⨩یج م⨩⨩ن أنس⨩⨩جة الخش⨩⨩ب الثانوی⨩⨩ة غی⨩⨩ر النا
، وتتكشف خالی⨩ا في الطعم) الحدیثة التكوین(اضجة ، وأنسجة اللحاء الثانویة غیر النفي األصل) التكوین

، والت⨩ي تنقس⨩م لتك⨩ون نس⨩یجاً وعائی⨩اً یص⨩ل األنس⨩جة كیمیة مكونة خالیا ك⨩امبیوم جدی⨩دةنسیج الكالس البرن
نص⨩⨩ر، (ج⨩⨩داً لح⨩⨩دوث االلتح⨩⨩ام الن⨩⨩اجح ، إن تك⨩⨩وین النس⨩⨩یج الوع⨩⨩ائي ض⨩⨩روري والطع⨩⨩م الوعائی⨩⨩ة لألص⨩⨩ل
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ف⨩ي نج⨩اح عملی⨩ة التطع⨩یم ربم⨩ا تك⨩ون م⨩ن  IAAلذا فإن التأثیرات االیجابیة لمعاملة الطعوم ب⨩ـ ). ١٩٧٧
األوكسینات المعروفة ف⨩ي تك⨩وین الك⨩الس ف⨩ي الطع⨩وم وإع⨩ادة تم⨩ایز الخالی⨩ا البرنكیمی⨩ة إل⨩ى  اخالل تأثیر

  .اح عملیة التطعیمطوة األھم في نجخالیا مرستیمیة وھي الخ
أن معامل⨩ة الطع⨩وم بالك⨩اینتین ل⨩م یك⨩ن ل⨩ھ ت⨩أثیر معن⨩وي ) ١الش⨩كل (یتضح من  –تأثیر الكاینتین 

أعط⨩ت نس⨩بة ) ١-لت⨩ر.ملغ⨩م ٤(في زیادة نسبة نجاح التطعیم على الرغم من أن المعاملة ب⨩التركیز األعل⨩ى 
و  Raoوافق⨩ت م⨩ع م⨩⨩ا توص⨩ل إلی⨩⨩ھ وھ⨩ذه النت⨩⨩ائج ت. ١-لت⨩ر.ملغ⨩⨩م) ٢ص⨩فر و (نج⨩اح أعل⨩ى م⨩⨩ن التركی⨩زین 

Kaul )١٩٧٧ ( وJavanshah )ت⨩أثیر  احیث وج⨩دوا أن المعامل⨩ة بالس⨩ایتوكاینینات ل⨩م یك⨩ن لھ⨩) ١٩٩٥
وتناقض⨩⨩ت م⨩⨩ع م⨩⨩ا وج⨩⨩ده ش⨩⨩طح . نب⨩⨩اتي الجواف⨩⨩ة والفس⨩⨩تق ایج⨩⨩ابي واض⨩⨩ح ف⨩⨩ي نس⨩⨩بة نج⨩⨩اح التطع⨩⨩یم ف⨩⨩ي

زادت معنوی⨩اً م⨩ن نس⨩بة نج⨩اح  ١-لت⨩ر.مملغ) ٢(من أن معاملة طعوم الفستق بالكاینتین بالتركیز ) ١٩٩٦(
  .١-لتر.ملغم) ٤صفر و (التطعیم مقارنة بالتركیزین 
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  .تأثیر العوامل المدروسة في النسبة المئویة لنجاح التطعیم لشتالت الكاكي :) ١(الشكل 
  )١-لتر.ملغم( IAAتأثیر تركیز  -  أ

 )١-لتر.ملغم(تأثیر تركیز الكاینتین  - ب
 

نس⨩⨩بة نج⨩⨩اح  ف⨩⨩يوالك⨩⨩اینتین ت⨩⨩أثیراً فع⨩⨩االً  IAAأظھ⨩⨩ر الت⨩⨩داخل ب⨩⨩ین معامل⨩⨩ة الطع⨩⨩وم ب⨩⨩ـ  –ت璬璬أثیر الت璬璬داخل 
 IAA، إذ أدى الت⨩داخل ب⨩ین التركی⨩زین األعل⨩ى لل⨩ـ )٢الج⨩دول(ن ت⨩أثیر ك⨩ل عام⨩ل لوح⨩ده التطعیم أكثر م⨩

٪ ع⨩ن  ٨٠٪ وازدادت بنس⨩بة  ٧٥لحصول على نسبة نج⨩اح جی⨩دة إلى ا ١-لتر.ملغم) ٤و  ٦٠(والكاینتین 
و  IAAالتداخل ب⨩ین ص⨩فر (٪ عن المعاملة التي أعطت نسبة نجاٍح أقل  ١٢٥معاملة المقارنة ، وبنسبة 

ك⨩اینتین، بینم⨩ا ل⨩م  ١-لت⨩ر.ملغ⨩م) ٢(و  IAA ١-لت⨩ر.ملغ⨩م) ٣٠(كاینتین أو التداخل ب⨩ین  ١-لتر.ملغم ٤أو  ٢
وك⨩⨩ذلك وج⨩⨩د ش⨩⨩طح . ف⨩⨩ي نس⨩⨩بة النج⨩⨩اح ب⨩⨩ین جمی⨩⨩ع المع⨩⨩امالت ومعامل⨩⨩ة المقارن⨩⨩ةتظھ⨩⨩ر ف⨩⨩روق معنوی⨩⨩ة 

والك⨩⨩اینتین أث⨩⨩ر بص⨩⨩ورة جی⨩⨩دة ف⨩⨩ي نس⨩⨩بة نج⨩⨩اح تطع⨩⨩یم ش⨩⨩تالت  IAAأن الت⨩⨩داخل ب⨩⨩ین تركی⨩⨩ز ) ١٩٩٦(
ة بین إنتاج الك⨩الس وثیقوفي الدراسات التي أجریت حول زراعة األنسجة، وجد أن ھناك عالقة . الفستق

ومستوى بعض منظم⨩ات النم⨩و المس⨩تخدمة وبخاص⨩ة ) لحدوث االلتحام في التطعیم یاعد ضروریي لذوا(
وھ⨩⨩ذا ق⨩⨩د یعط⨩⨩ي التفس⨩⨩یر لزی⨩⨩ادة نس⨩⨩ب نج⨩⨩اح ) ١٩٧٥،  Kesterو  Hartmann(األوكس⨩⨩ین والك⨩⨩اینتین 

  .اینتینالتطعیم نتیجة التأثیر المشترك لألوكسین والك
   :)ملم( الطعوم النامیةقطر -٢

 IAAمن  ١-لتر.ملغم) ٦٠(من تفوق الشتالت الناتجة من الطعوم المعاملة بـ  على الرغم – IAAتأثیر 
إال أن الفروق المعنویة لم تظھ⨩ر ب⨩ین جمی⨩ع  ١-لتر.ملغم) ٣٠ صفر و(في أقطارھا على التركیزین األقل 

م⨩⨩ن أن ) ١٩٩٦(أن ھ⨩⨩ذه النت⨩ائج اتفق⨩⨩ت م⨩ع م⨩⨩ا توص⨩⨩ل إلی⨩ھ ش⨩⨩طح  م⨩⨩ن رغمال، وب⨩)٢الش⨩⨩كل (المع⨩امالت 
ل⨩⨩م یك⨩⨩ن ل⨩⨩ھ ت⨩⨩أثیر معن⨩⨩وي ف⨩⨩ي زی⨩⨩ادة أقط⨩⨩ار الش⨩⨩تالت المطعم⨩⨩ة ، إال أنھ⨩⨩ا  IAAطع⨩⨩وم الفس⨩⨩تق ب⨩⨩ـ معامل⨩⨩ة 

 IAAوال⨩⨩⨩ذي ذك⨩⨩⨩ر أن معامل⨩⨩⨩ة الطع⨩⨩⨩وم ب⨩⨩⨩ـ ) ٢٠٠٤( Saliehالنت⨩⨩⨩ائج الت⨩⨩⨩ي توص⨩⨩⨩ل إلیھ⨩⨩⨩ا  ناختلف⨩⨩⨩ت ع⨩⨩⨩
  .زادت بصورة معنویة من أقطار شتالت الفستق المطعمة ١-لتر.ملغم) ٦٠و  ٣٠(بالتركیزین 

  -ب  -  -أ  -

 أ

 ب أ

 ب

 أ
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ف⨩ي النس⨩بة المئوی⨩ة ) ١-لت⨩ر.ملغ⨩م(والك⨩اینتین ) ١-لت⨩ر.ملغ⨩م( IAAتأثیر الت⨩داخل ب⨩ین تركی⨩ز ): ٢(الجدول 

  .لنجاح التطعیم لشتالت الكاكي
 IAAتركیز 

  )١-لتر.ملغم(
  )١-لتر.ملغم(تركیز الكاینتین 

  ٤  ٢  صفر
  صفر
  ب ٣٣.٣٣  ب ٣٣.٣٣  أ ب ٤١.٦٧  

٣٠  
  أ ب ٥٨.٣٣  ب ٣٣.٣٣  أ ب ٥٠.٠٠  

٦٠  
  أ ٧٥.٠٠  أ ب ٦٦.٦٧  أ ب ٤١.٦٧  

  .٪  ٥القیم التي تشترك بنفس األحرف التختلف معنویاً فیما بینھا حسب اختبار دنكن المتعدد الحدود عند مستوى احتمال 
  

أما بالنسبة لتأثیر الكاینتین في أقطار الشتالت المطعم⨩ة فق⨩د كان⨩ت النت⨩ائج متقارب⨩ة ب⨩ین  –تأثیر الكاینتین 
، واختلف⨩ت )٢ الش⨩كل(ر ف⨩روق معنوی⨩ة فیم⨩ا بینھ⨩ا ول⨩م تظھ⨩ ١-لت⨩ر.ملغم) ٤و  ٢ و صفر(جمیع التراكیز 

  .على شتالت الفستق) ٢٠٠٤( Saliehو ) ١٩٩٦(ھذه النتائج مع ما توصل إلیھ شطح 
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  لشتالت الكاكي المطعمة ) ملم( م النامیةالطعوقطر تأثیر العوامل المدروسة في: ) ٢(الشكل 
  )١-لتر.ملغم( IAAتأثیر تركیز  -أ                     
  )١-لتر.ملغم(تأثیر تركیز الكاینتین  -ب                    

 
وبالنسبة لتأثیر التداخل بین منظمي النمو في قطر الش⨩تالت المطعم⨩ة ، فق⨩د ظھ⨩ر أعل⨩ى  –تأثیر التداخل 

، أم⨩ا ك⨩اینتین ١-لت⨩ر.ملغم) ٤(و  IAA ١-لتر.ملغم) ٦٠(منظمي النمو  رمن التداخل بین تأثی للطعومقطر 
) ٢(والمعامل⨩⨩ة ب⨩⨩ـ  IAAفنتج⨩⨩ت م⨩⨩ن الت⨩⨩داخل ب⨩⨩ین الطع⨩⨩وم غی⨩⨩ر المعامل⨩⨩ة ب⨩⨩ـ  الطع⨩⨩وم ألقط⨩⨩ارأق⨩⨩ل قیم⨩⨩ة 

الت ، حی⨩⨩ث أظھ⨩⨩رت ھ⨩⨩ذه المعامل⨩⨩ة انخفاض⨩⨩اً بل⨩⨩غ ح⨩⨩د المعنوی⨩⨩ة ع⨩⨩ن العدی⨩⨩د م⨩⨩ن مع⨩⨩امك⨩⨩اینتین ١-لت⨩⨩ر.ملغ⨩⨩م
  .)٣الجدول(ضمنھا معاملة المقارنة التداخل وب

 :)سم( لطعوم النامیةطول ا -٣
 الطع⨩⨩وم النامی⨩⨩ةبص⨩⨩ورة ایجابی⨩⨩ة ف⨩⨩ي ط⨩⨩ول  ١-لت⨩⨩ر.ملغ⨩⨩م) ٦٠و  ٣٠( IAAأث⨩⨩ر تركی⨩⨩زا  – IAAت璬璬أثیر 

بالقی⨩اس  عامل⨩ةالم الطع⨩وم النامی⨩ةالذي زاد بصورة معنویة من ط⨩ول  ١-لتر.ملغم) ٦٠(وبخاصة التركیز 
م⨩ن أن لمعامل⨩ة ) ٢٠٠٤( Saliehوتشابھت النتائج مع م⨩ا ذك⨩ره ). ٣الشكل (لشتالت غیر المعاملة إلى ا

إن الت⨩أثیر االیج⨩ابي لألوكس⨩ین ربم⨩ا یك⨩ون . الطع⨩وم النامی⨩ةتأثیراً مفیداً في زیادة ط⨩ول  IAAالطعوم بـ 
ر ف⨩⨩ي تف⨩⨩تح ب⨩⨩راعم م⨩⨩ن خ⨩⨩الل ت⨩⨩أثیره ف⨩⨩ي زی⨩⨩ادة نس⨩⨩بة الطع⨩⨩وم الناجح⨩⨩ة، وم⨩⨩ا یعكس⨩⨩ھ ذل⨩⨩ك م⨩⨩ن الب⨩⨩دء المبك⨩⨩

، أو ربم⨩ا یك⨩ون م⨩ن خ⨩الل الت⨩أثیر المتبق⨩ي الطع⨩وم النامی⨩ةالشتالت المطعمة والذي ینتج زیادة في ط⨩ول 

  -ب  -  -أ  -

 أ

 أ
 أ

 أ أ أ
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و  Salisbury(لألوكس⨩⨩ین ف⨩⨩ي زی⨩⨩ادة انقس⨩⨩ام واس⨩⨩تطالة الخالی⨩⨩ا وك⨩⨩ذلك زی⨩⨩ادة مرون⨩⨩ة ج⨩⨩دران الخالی⨩⨩ا 
Ross ،١٩٦٩.(  

  
 قط⨩⨩ر الطع⨩⨩وم ف⨩⨩ي) ١-لت⨩⨩ر.ملغ⨩⨩م(والك⨩⨩اینتین ) ١-لت⨩⨩ر.ملغ⨩⨩م( IAAت⨩⨩أثیر الت⨩⨩داخل ب⨩⨩ین تركی⨩⨩ز ): ٣(الج⨩⨩دول 

  .لشتالت الكاكي) ملم(
 IAAتركیز 

  )١-لتر.ملغم(
  )١-لتر.ملغم(تركیز الكاینتین 

  ٤  ٢  صفر
  أ ب ٤.٣٣  ب ٢.٦٦  أ ٥.٦٦  صفر
  أ ب ٤.٣٣  أ ٥.٨٣  بأ  ٤.٥٠  ٣٠
  أ ٧.١٦  أ ٧.٠٠  أ ب ٥.٣٣  ٦٠

  .٪ ٥عدد الحدود عند مستوى احتمال فیما بینھا حسب اختبار دنكن المت القیم التي تشترك بنفس األحرف التختلف معنویاً 
  

كان للمعاملة بالكاینتین تأثیر ایجابي في طول الشتالت المطعمة حیث أعطت المعامل⨩ة  –تأثیر الكاینتین 
 م غی⨩رمقارن⨩ة بالش⨩تالت الناتج⨩ة م⨩ن الطع⨩و الطعوم النامی⨩ة طول زیادة معنویة في ١-لتر.ملغم٤بالتركیز 
، وربم⨩ا ك⨩ان ذل⨩ك )٢٠٠٤( Saliehو  )١٩٩٦(واتفقت النتائج مع ما وجده ش⨩طح . )٣ الشكل(المعاملة 

، وك⨩ذلك ف⨩إن ت⨩أثیرات الك⨩اینتین ة نجاح التطعیم وس⨩رعة نم⨩و الطع⨩ومنتیجة لتأثیر الكاینتین في زیادة نسب
ن ف⨩⨩ي انقس⨩⨩ام الخالی⨩⨩ا ق⨩⨩د تك⨩⨩ون نتیج⨩⨩ة لم⨩⨩ا ع⨩⨩رف م⨩⨩ن ت⨩⨩أثیرات ایجابی⨩⨩ة للك⨩⨩اینتی الطع⨩⨩وم النامی⨩⨩ة ف⨩⨩ي ط⨩⨩ول

)Devlin ،١٩٧٥(.  
الناتج⨩⨩ة م⨩⨩ن الت⨩⨩داخل ب⨩⨩ین الطع⨩⨩وم غی⨩⨩ر المعامل⨩⨩ة بال⨩⨩ـ  الطع⨩⨩وم النامی⨩⨩ةوكان⨩⨩ت ق⨩⨩یم ط⨩⨩ول  –ت璬璬أثیر الت璬璬داخل 

IAA كیز الكاینتین أو م⨩ن الت⨩داخل ب⨩ین الطع⨩وم غی⨩ر المعامل⨩ة بالك⨩اینتین والمعامل⨩ة اوالمعاملة بجمیع تر
كی⨩ز منظم⨩ي النم⨩و إل⨩ى إعط⨩اء ق⨩یم أعل⨩ى اأدى التداخل بین بقیة تر منخفضة ، بینما IAAكیز ابجمیع تر

ك⨩اینتین ال⨩ذي أعط⨩ى  ١-لت⨩ر.ملغ⨩م) ٤(و  IAA ١-لت⨩ر.ملغ⨩م) ٦٠(وبخاصة الت⨩داخل ب⨩ین التركی⨩ز األعل⨩ى 
وھ⨩ذا م⨩ا یوض⨩ح الت⨩أثیر التع⨩اوني للمنظم⨩ین ). ٤ الج⨩دول(  سم٥٥.٥ الطعوم النامیةالقیمة األعلى لطول 

  . الطعوم النامیةیث عن تأثیراتھما الفسلجیة المفردة في زیادة طول والذي سبق الحد
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  .لشتالت الكاكي) سم( طول الطعوم النامیة تأثیر العوامل المدروسة في) ٣(الشكل 
  )١-لتر.ملغم( IAAتأثیر تركیز  -  أ

 )١-لتر.غممل(تأثیر تركیز الكاینتین  - ب
ط⨩ول الطع⨩وم  عل⨩ى) ١-لت⨩ر.ملغ⨩م(والك⨩اینتین ) ١-لت⨩ر.ملغ⨩م( IAAتأثیر التداخل بین تركی⨩ز ): ٤(الجدول 

  .لشتالت الكاكي) سم( النامیة
 IAAتركیز 

  )١-لتر.ملغم(
  )١-لتر.ملغم(تركیز الكاینتین 

  ٤  ٢  صفر

  -ب  -  -أ  -

 أ
 ب أ

 ب

 أ
 ب أ
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 ٥٨

  ب ٣٥.١٦  ب ٣٤.٠٠  ب ٢٧.٣٣  صفر
  أ ب ٤٥.٩٣  أ ب ٤٢.٦٦  ب ٣٢.٥٠  ٣٠
  أ ٥٥.٥٠  أ ب ٤٤.٨٦  ب ٣٤.١٦  ٦٠

  .٪ ٥عدد الحدود عند مستوى احتمال القیم التي تشترك بنفس األحرف التختلف معنویاً فیما بینھا حسب اختبار دنكن المت
  
  ) .غم(الوزن الجاف للمجموع الخضري  -٤

ز للطع⨩وم ب⨩التركی IAAنتج أعلى معدل لوزن المجموع الخض⨩ري الج⨩اف م⨩ن اس⨩تعمال  – IAAتأثیر 
وق⨩⨩د تك⨩⨩ون ھ⨩⨩ذه الزی⨩⨩ادة ف⨩⨩ي ). ٤الش⨩⨩كل (واختل⨩⨩ف معنوی⨩⨩اً م⨩⨩ع التركی⨩⨩زین اآلخ⨩⨩رین  ١-لت⨩⨩ر.ملغ⨩⨩م) ٦٠(

المجموع الخضري ناتجة من التأثیر االیجابي التجمیعي لألوكسینات في قطر وط⨩ول الش⨩تالت المطعم⨩ة 
  ، وربما 

نقس⨩ام واس⨩تطالة الخالی⨩ا ، ف⨩ي ا IAA رث أنھ باإلضافة إلى تأثیعدد وطول النموات المتكونة أیضاً ، حی
  .عدد النموات ووزن المجموع الخضريفإن لھ تأثیراً فعاالً في تشجیع تفتح البراعم وبالتالي زیادة 

إل⨩ى زی⨩ادة ال⨩وزن الج⨩اف للمجم⨩وع ) ١-لت⨩ر.ملغ⨩م ٤(أدى التركیز األعلى من الكاینتین  –تأثیر الكاینتین 
وربما یكون ھ⨩ذا ) ٤الشكل ( ١-لتر.ملغم) ٢صفر و (ن الخضري للطعوم المعاملة بھ مقارنة مع التركیزی

ناتجاً استناداً إلى ما سبق ذكره عن تأثیر الكاینتین في نسب نجاح التطعیم وبدء نمو الطعوم ، وكذلك لم⨩ا 
من تأثیرات للسایتوكاینینات ف⨩ي ب⨩دء نم⨩و الب⨩راعم ، وزی⨩ادة المس⨩احة الورقی⨩ة ) ١٩٧٢( Weaverذكره 

  .للنباتات 
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لشتالت الكاكي ) غم(تأثیر العوامل المدروسة في الوزن الجاف للمجموع الخضري ) ٤(الشكل 
  .المطعمة

  )١-لتر.ملغم( IAAتأثیر تركیز  -  أ
 )١-لتر.ملغم(تأثیر تركیز الكاینتین  - ب

  
لمجم⨩وع ل الج⨩اف وزنال⨩المع⨩امالت رغ⨩م االختالف⨩ات ف⨩ي  لم تالحظ فروق معنوی⨩ة ب⨩ین –تأثیر التداخل 

ك⨩اینتین  ١-لت⨩ر.ملغ⨩م) ٤(و  IAA ١-لت⨩ر.ملغ⨩م) ٦٠(الخضري ، ماع⨩دا الت⨩داخل ب⨩ین الطع⨩وم المعامل⨩ة ب⨩ـ 
والتي تفوق⨩ت معنوی⨩اً عل⨩ى جمی⨩ع ت⨩داخالت المع⨩امالت األخ⨩رى وأعط⨩ت نس⨩بة زی⨩ادة ف⨩ي ال⨩وزن الج⨩اف 

وھ⨩ذه الزی⨩ادة ق⨩د تفس⨩ر عل⨩ى ). ٥الج⨩دول(٪  ٢٩٠رنة بلغ⨩ت تقریب⨩اً للمجموع الخضري عن معاملة المقا
  .المطعمة أساس التعاون المشترك لمنظمي النمو في زیادة النمو الخضري للشتالت

  
ف⨩⨩ي ال⨩⨩وزن الج⨩⨩اف ) ١- لت⨩⨩ر.ملغ⨩⨩م(والك⨩⨩اینتین ) ١- لت⨩⨩ر.ملغ⨩⨩م( IAAت⨩⨩أثیر الت⨩⨩داخل ب⨩⨩ین تركی⨩⨩ز ): ٥(الج⨩⨩دول 

  .كي المطعمةلشتالت الكا) غم(للمجموع الخضري 
  )١-لتر.ملغم(تركیز الكاینتین   IAAتركیز 

  -ب  -  -أ  -

 أ

 ب

 ب

 أ

 ب أ
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 ٥٩

  ٤  ٢  صفر )١-لتر.ملغم(
  ب ٤.١٠  ب ٥.٤٦  ب ٣.٤١  صفر
  ب ٦.٢٣  ب ٥.٧٦  ب ٤.٤٥  ٣٠
  أ ١٣.٣١  ب ٨.٠٥  ب ٤.٨٨  ٦٠
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  ) .غم(الوزن الجاف للمجموع الجذري  -٥

لكنھا ل⨩م تبل⨩غ  للمجموع الجذري وزن الجافالزیادة في  IAAأعطت معاملة الطعوم بالـ  – IAAتأثیر 
  ) .٥الشكل (حد المعنویة بین جمیع المعامالت 

لى اختالف⨩ات معنوی⨩ة وكذلك ینطبق الكالم على معاملة الطعوم بالكاینتین والتي لم تؤد إ -تأثیر الكاینتین 
  ) .ب ٥الشكل (في وزن الجذور الجاف بین المعامالت 

أم⨩⨩ا بالنس⨩⨩بة للت⨩⨩داخالت ف⨩⨩إن أعل⨩⨩ى مع⨩⨩دل ل⨩⨩وزن الج⨩⨩ذور الج⨩⨩اف ن⨩⨩تج ع⨩⨩ن الت⨩⨩داخل ب⨩⨩ین  –ت璬璬أثیر الت璬璬داخل 
ك⨩اینتین ، لك⨩ن ل⨩م تظھ⨩ر اختالف⨩ات معنوی⨩ة م⨩ع أي  ١-لتر.ملغم) ٤(و  IAA ١-لتر.ملغم) ٦٠(المعاملة بـ 

  ) .٦الجدول(امالت حتى مع معاملة المقارنة التي أعطت أقل معدل لوزن الجذور الجاف من المع
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  .لشتالت الكاكي المطعمة) غم(تأثیر العوامل المدروسة في الوزن الجاف للمجموع الجذري ) ٥(الشكل 
  )١-لتر.غممل( IAAتأثیر تركیز  -  أ

 )١-لتر.ملغم(تأثیر تركیز الكاینتین  - ب
  

ف⨩⨩ي ال⨩⨩وزن الج⨩⨩اف ) ١- لت⨩⨩ر.ملغ⨩⨩م(والك⨩⨩اینتین ) ١- لت⨩⨩ر.ملغ⨩⨩م( IAAت⨩⨩أثیر الت⨩⨩داخل ب⨩⨩ین تركی⨩⨩ز ): ٦(الج⨩⨩دول 
  .لشتالت الكاكي المطعمة) غم(للمجموع الجذري 

  IAAتركیز 
 )١-لتر.ملغم(

  )١-لتر.ملغم(تركیز الكاینتین 
  ٤  ٢  صفر

  أ ٢٠.٦٣  أ ٢٢.٧٥  أ ١٧.٧١  صفر
  أ ٢٣.٠١  أ ٢٤.٠٠  أ ٢٤.١٣  ٣٠
  أ ٢٨.٤٦  أ ٢١.٢٦  أ ٢٠.٩٥  ٦٠

  .٪ ٥عدد الحدود عند مستوى احتمال تختلف معنویاً فیما بینھا حسب اختبار دنكن المت القیم التي تشترك بنفس األحرف ال
EFFECT OF INDOLE ACETIC ACID AND KINETIN ON BUDDING 

SUCCESS AND GROWTH OF PERSIMMON 
Nameer N. Fadhil                        Asmaa R. Al – Rawi 

Hort. & Landscape Design Dept./College of Agric.& Forestry/Mosul Univ., 
Iraq 
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ABSTRACT 

This research was conducted in Horticulture laboratories/College of 
Agriculture and Forestry/Mosul University during 2005 and 2006 seasons. The 
study included three concentrations of IAA (0, 30 and 60 mg.l-1) and  kinetin 
(0, 2 and 4 mg.l-1) as a quick dip to "Tamopan" cv. Scions before budding on 
"lotus" kaki rootstocks seedlings planted in the beds on15th September. It was 
obvious from the results that treatments with IAA and kinetin resulted in a 
higher buddings success as compared with control treatment, and scions treated 
with IAA and kinetin at the concentration (60 and 4 mg.l-1) respectively 
resulted in the highest buds intakes (75%) and improved the subsequent growth 
of scions. Besides, IAA and Kinetin treatments improved vegetative and root 
growth of the scions. 

  المصادر
یك والكاینتین على تأثیر مواعید التطعیم الخریفي وحامض اندول حامض الخل). ١٩٩٦(شطح، قریاقوس روئیل 
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  .العراق /  جامعة الموصل

مؤسس⨩ة دار . تصمیم وتحلیل التجارب الزراعی⨩ة ).١٩٨٠(الراوي، خاشع محمود و عبد العزیز محمد خلف هللا 
  .، العراق صلجامعة المو/كتب للطباعة والنشرال

  .، مصر دار المطبوعات الجدیدة ، القاھرة. الطبعة الثانیة. إكثار أشجار الفاكھة). ١٩٧٧(نصر، طھ عبد هللا 
، العراق ، مطبعة جامعة البصرة١نفضیة، جإنتاج الفاكھة ال). ١٩٨٠(النعیمي، حبار حسن و یوسف حنا یوسف 

.  
وزارة ، إلدارة المركزی⨩⨩ة لإلرش⨩⨩اد الزراع⨩⨩ي، ا٨٥٦نش⨩⨩رة  .الك⨩⨩اكي ).٢٠٠٣(وال⨩⨩ي، عب⨩⨩د الفت⨩⨩اح س⨩⨩لیمان محم⨩⨩د 

  .، جمھوریة مصر العربیةالزراعة واستصالح األراضي
 -٢٢): ٤(٢٧، مجلة زراعة الرافدین. الیاباني تطویر التطعیم الدرعي في الكاكي). ١٩٩٥(یوسف، حنا یوسف 
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