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في تجذیر عقل نبات ) IBA(بیوتیرك  االندولحامض  مختلفة من وتراكیززراعة تأثیر أوساط ال

 .Bougainvillea glabra C  الجھنمیة
  تحسین جمیل صالح                                 ١یوسف علي عبدالرحمن           

  جامعة صالح الدین ، قسم علوم الحیاة ،كلیة التربیة         كلیة الزراعة ، قسم البستنة ، جامعة دھوك
  

  ةــالخالص
ف�ي ) IBA(بی�وتیرك  االن�دول ضح�اممختلف�ة م�ن  تأثیر أوساط اإلكث�ار وتراكی�ز تناول البحث 

 بی��توق��د ت��م تنفی��ذ البح��ث ف��ي ال. .Bougainvillea glabra Cتج��ذیر العق��ل الخش��بیة لنب��ات الجھنمی��ة 

ش�باط ولغای�ة  ٢٧جامعة دھوك في الفترة الواقع�ة م�ا ب�ین -راعةالزجاجي التابع لقسم البستنة في كلیة الز
بی�وتیرك بطریق�ة الغم�ر الس�ریع وب�التراكیز  االن�دول عوملت قواعد العقل بحامضو .٢٠٠٠حزیران  ٤

 ثالث��ة، ث��م زرع��ت العق��ل ف��ي باالض��افة ال��ى معامل��ة المقارن��ةج��زء ب��الملیون  ٣٠٠٠و ٢٠٠٠، ١٠٠٠
 نت�ائجم�ن وأظھ�رت . حجم�اً  )١:١(بنس�بة  م�وس بی�ت+ رم�ل وأ وسم بیت ،رمل(أوساط إكثار مختلفة 

ال�ى اح�داث زی�ادة معنوی�ة ف�ي تركیبھ�ا ن زراعة العقل في الرمل أو الخلطة التي ت�دخل الرم�ل أالدراسة 
أمك�ن الحص�ول عل�ى وبعك�س ذل�ك  في نسبة التجذیر ومتوس�ط ع�دد الج�ذور مقارن�ة بالی�ت م�وس لوح�ده

ولص�فات النم�و الخض�ري عن�د الزراع�ة ف�ي ) ال�وزن الج�اف للج�ذورور متوسط طول الجذوعلى القیم لأ
جزء بالملیون ال�ى الحص�ول عل�ى أعل�ى المواص�فات  ٢٠٠٠وبتركیز  IBAوأدى استخدام . البیت موس

أنھ عند زراع�ة العق�ل المعامل�ة  تبینومن نتائج التداخل  .للنمو الخضري والجذري مقارنة ببقیة التراكیز
تم الحصول عل�ى أفض�ل الق�یم المعنوی�ة لص�فات  البیت موسجزء بالملیون في  ٢٠٠٠وبتركیز  IBAبـ 

  .  المجموع الخضري والجذري المدروسة
  

  ـةمـقـدمال
 ھموطن�و Nyctaginaceaeالعائل�ة أح�د نبات�ات  .Bougainvillea glabra Cنب�ات الجھنمی�ة 

ذات األزھ�ار  س�لقات ف�ي الع�راق، ویعتب�ر م�ن أش�ھر أن�واع المت)البرازی�ل(ھو أمریكا الجنوبی�ة األصلي 
تتص��ف بط��ول موس��م التزھی��ر، ولھ��ا القابلی��ة عل��ى النم��و ف��ي العدی��د م��ن أن��واع الت��رب  و،  البنفس��جیة

وباإلمك��ان زراعتھ��ا ف��ي الس��نادین الكبی��رة أو البرامی��ل أو كمتس��لقات عل��ى األق��واس والع��رائش والمب��اني 
ھا وتظھرھ��ا بمظھ��ر ش��جرة زاھی��ة ممل��وءة والش��رفات أو للتس��لق عل��ى ھیاك��ل األش��جار المیت��ة لتكس��ی

 Hardوتتك��اثر الجھنمی��ة بالعق��ل الس��اقیة المتخش��بة  ).┟١٩٧،  والجلب��ي ١٩٦٧،  البعل��ي(باألزھ��ـار 
Wood Cuttings  في الخریف والشتاء، ولكن غالباً م�ا تفش�ل العق�ل وك�ذلك تت�أخر ف�ي تك�وین الج�ذور

الوسائل التي یمكن بواسطتھا رف�ع النس�بة المئوی�ة  وتكون نسبة التجذیر منخفضة، فال بد من إیجاد بعض
ن ا ).١٩٩٧،  آخ�رونو  Hartmann؛  ١٩٦٧،  البعل�ي(لتج�ذیر عق�ل ھ�ذا الن�وع م�ن نب�ات الجھنمی�ة 

عقل العدید من النباتات تجذر بسھولة في أنواع عدی�دة م�ن أوس�اط الزراع�ة، لك�ن الص�عبة التج�ذیر منھ�ا 
تزرع بھ العقل، وأن ھ�ذا الت�أثیر ال یك�ون عل�ى نس�بة التج�ذیر فق�ط  بدرجة كبیرة بنوع الوسط الذيتتأثر 

المتكونة كذلك، فان استعمال مخالیط من ھذه األوساط ق�د تمك�ن م�ن الحص�ول ولكن على نوعیة الجذور 
ال��ى أن ) ١٩٧٦(وآخ��رون  Mukherjeeأش��ار ). ١٩٩٧آخ��رون ، و Hartmann( عل��ى نت��ائج أفض��ل

إلكث�ار عق�ل ك�ل م�ن  البیت موسالخشن أو الخلیط من الرمل الخشن ووسط التجذیر المتكون من الرمل 
ج��زء  ٣٠٠٠بع��د معاملتھ��ا ب��ـ Gardenia و Hibiscus ، Ixora، Bougainvillea نبات��ات الزین��ة

ل ـالرم��ك��ان أفض��ل م��ن اس��تعمال الفیرمیكوالی��ت أو م��ن الخل��یط المتك��ون م��ن  IBAب��الملیون م��ن ال��ـ

الج�ذور  وع�دد نسبة التجذیر إذمن  Sandy loam soilرملیة أو من تربة مزیجیة  sphagnummossو

                                                           
  البحث مستل من رسالة املاجستري للباحث األول ١

 ٢٠١١ / ٤/  ١١وقبوله          ٢٠١٠/ ١٢/  ٢٦تاريخ تسلم البحث   
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٦٥

یة ف�ي ـاً وفاعل�ـأكث�ر األوكس�ینات شیوع�) IBA(ن�دوك بی�وتیرك الد حامض اـیع .المتكونة للعقل المجذرة

ف�ي أن�واع باألوكس�ینات األخ�رى ألن�ھ یس�اعد عل�ى تنش�یط تك�وین الج�ذور ة ـیر عل�ى التج�ذیر مقارن�ـالتأث
 یح�دث أض�راراً س�میة للنبات�ات عن�د اس�تخدام التراكی�ز العالی�ة من�ھ، وم�دى ت�أثیره عدیدة من النباتات وال

كبیر ولفترة زمنیة طویلة أي یتھدم ببطئ باألنزیمات المؤكسدة لألوكسین، ونتیجة للتجارب العدیدة وج�د 
ر إل�ى یسبب تكوین جذور لیفیة وكثیرة التفریع وقویة وبذلك یس�ھل نق�ل العق�ل م�ن مراق�د التكثی� IBAأن 

ال�ى ص�عوبة اكث�ار بع�ض ) ١٩٩٧(وآخرون  Hartmannأشار و ).١٩٩٢،  السلطان وآخرون(الحقل 

أصناف الجھنمیة، وال�ى ض�رورة اس�تعمال منظم�ات النم�و لغ�رض تحفی�ز وإس�راع التج�ذیر اض�افة إل�ى 
  .استعمال العقل المورقة للحصول على نتائج أفضل

تج��ذیر العق��ل الخش��بیة الم��أخوذة م��ن أغص��ان لمعرف��ة أحس��ن األوس��اط ال��ى ھ��ذه الدراس��ة  تھ��دف
، وك�ذلك لمعرف�ة  أفض�ل تركی�ز م�ن ح�امض  .Bougainvillea  glabra C.نباتات الجھنمیة البنفس�جیة

تجذیر العق�ل، وللحص�ول عل�ى أفض�ل نس�بة للتج�ذیر  في ھماوالتأثیر المشترك بین IBAبیوتیرك  االندول
  .المتكون على العقل المجذرة وبأعلى مواصفات جودة للمجموع الجذري والخضري

  
  ھوطــرائقالبحث مـواد 

جامع�ة دھ�وك ف�ي / الزج�اجي الت�ابع لقس�م البس�تنة ف�ي كلی�ة الزراع�ة بی�تة ف�ي الالدراسأجریت 
 ثالث��ةتتض��من التجرب��ة دراس��ة ت��أثیر  .٢٠٠٠/ حزی��ران ٤ش��باط ولغای��ة  ٢٧س��میل، وذل��ك للفت��رة م��ن 

 ٣٠٠٠و ٢٠٠٠،  ١٠٠٠وھ�ي   lndole butyric acid (IBA)بی�وتیرك  االن�دولتراكیز م�ن ح�امض 

عل�ى العق�ل المزروع�ة ف�ي  المع�امالت، واس�تخدمت ھ�ذه باالضافة الى معاملة المقارنةالملیون في جزء 
أخ��ذت عق��ل خش��بیة  و. )١:١( ةبنس��ب سم��و بی��ت+ رم��ل  وا سم��و بی��تالرم��ل ،  الأوس��اط وھ��ي  ثالث��ة
سنة تقریباً لنب�ات الجھنمی�ة ) ٢-١(وراق وبعمر من أفرع مجردة من اال  Hard wood cuttingsصلبة

 المزروعة في الحدائق المنزلیة بمحافظة دھ�وك  .Bougainvillea glabra C. ذات األزھار البنفسجیة

س�م، وك�ان القط�ع ١,٥-٠,٧سم تقریباً وبقطر یت�راوح ب�ین  ٢٠بلغ طول العقلة الواحدة  إذ. شباط ٢٥في 
ت�م تعق�یم األوس�اط قب�ل الزراع�ة  .مباش�رة، والقط�ع العل�وي یعم�ل م�ائالً  السفلي یعمل أفقی�اً وتح�ت العق�دة

وخلطھ�ا م�ع ) Radomil G-5%(ومیل المحب�ب  ی�دم�ن م�ادة الرا ٢م / غ�م٤٠ذل�ك بإض�افة بأس�بوع، و

العق��ل ف��ي  تزرع�� ). ١٩٩٢ن ورمض��ان ، حس��(لح��ین زراعتھ��ا  األوس��اط ف��ي ك��ل ص��ندوق وترك��ت
وكانت الص�نادیق م�زودة بفتح�ات دقیق�ة ب�ین أل�واح قاع�دتھا ) م٠,٤×٠,٩×٢,٢(صنادیق خشبیة أبعادھا 

وتم تعق�یم العق�ل بغمرھ�ا ف�ي مبی�د الرای�دومیل  .لفسح المجال لتصریف الماء النقي الزائد من جراء الري
ووقایتھ��ا م��ن لت�ر م��اء لمن��ع إص��ابة العق��ل /غ��م٣,٠٥وبكمی��ة ) .Radomil Mz-72 W. P(الفط�ري 

ث��م ترك��ت العق��ل لتج��ف وعومل��ت العق��ل بع��د ذل��ك  ،)١٩٩٢، ن ورمض��ان حس��(األم��راض الفطری��ة 
 إذ Quick-dip Methodوبص��ورة انفرادی��ة بالمحالی��ل الھورمونی��ة وذل��ك بطریق��ة الغم��ر الس��ریع 

، ثم زرع�ت العق�ل ف�ي الوس�ط )  ١٩٩١صالح ، ( ثـوان  ١٠سم ولمـدة  ٠,٦غمرت قواعد العقل بعمق 
س�م والمس�افة  ┟قل�ة  ، وكان�ت المس�افة ب�ین عقل�ة وأخ�رى سم من ط�ول الع١٥بغرس ثالثة أرباع العقلة 

االنتھ�اء م�ن زراع�ة العق�ل كبس�ت الترب�ة حولھ�ا بص�ورة جی�دة ، ث�م غطی�ت  بع�دسم و١٠وآخر خط بین 
 .النایلون الشفاف للحفاظ على رطوبة مرتفعة داخلھا ثم بعد ذلك رویت حس�ب الحاج�ةبصنادیق اإلكثار 

رب��ة العائ��د إل��ى قس��م البس��تنة باتب��اع التكنی��ك والتحلی��ل المیك��انیكي وت��م تحلی��ل األوس��اط ف��ي مختب��ر الت
دون��ت  ) . ١٩٩١،  وآخ��رون راھ��ي) ( ١(ج��دول الوالكیمی��اوي والموض��حة تفاص��یلھا ف��ي ) الفیزی��اوي(

درج��ات الح��رارة العظم��ى والص��غرى والرطوب��ة النس��بیة ف��ي ص��نادیق اإلكث��ار بواس��طة جھ��از قی��اس 
واس�ـتخرجت المع�دالت  دراس�ةخ�الل م�دة تنفی�ذ ال Thermohygrographالحرارة والرطوبة المس�جل 

إض��افة إل��ى ذل��ك فق��د ت��م تس��جیل  ،العظم��ى والص��غرى والرطوب��ة النس��بیة  ةل��درجات الح��رار لش��ھریةا
درج�ات ح��رارة األوس�اط المزروع��ة بھ��ا العق�ل خ��الل م��دة تنفی�ذ البح��ث بواس��طة مح�اریر زئبقی��ة عادی��ة 

اس�تخدم ف�ي  .)٢(جـدول ال )لعدم توفر المحاریر الزئبقیة الخاصة(م  س ٤وذلك بغمسھا في األوساط لحد 
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٦٦

ذات   .Factorial Exp.in C.R.Dللتج��ارب العاملی��ة  عش��وائي كام��لالتص��میم تنفی��ذ ھ��ذه الدراس��ة ال

اض�افة ال�ى معامل�ة المقارن�ة  IBAم�ن  تراكی�ز أربع�ة والعام�ل الث�انيأوس�اط  ٣ ، العامل االول عاملیـن

وتم أجراء التحویل الزاوي لبیانات نسبة التجذیر قب�ل . كل مكرر مكون من عشرة عقلوبثالثة مكررات 
تحلیلھا إحصائیاً، وقورنت المتوسطات تبعاً لذلك، واعتمدت في مقارنة معدالت المعامالت اختب�ار دنك�ن 

  ). ٠┟١٩الراوي وخلف هللا ، % (٥متعدد الحدود عند مستوى احتمال 
  

  .لفیزیاویة والكیمیاویة لألوساط المستخدمة في البحثبعض الصفات ا): ١(جدول ال

  األوســـاط
التوزیع الحجمي لمفصوالت نسجة 

  األوساط
درجة 
  pHالحموضة 

  )E.ce(التوصیل الكھربائي 

-ds.M  طین  %غرین  %رمل%  
  ٠,١٩  ٧,٩١  ٤,٠  ١٩,١  ٧٦,٩  رمـل

  سم/ملیموز ٢أقل من   ٧,٢٠  بقایا نباتیة متحللة  بیتموس

  ٠,٢  ٧,٤٤  ١٦,١  ٠,┟  ٧٥,٩   بیتموس:  رمـل 

  
ودرجة % والرطوبة النسبیة ) هم(المعدل الشھري لدرجات الحرارة العظمى والصغرى  :)٢(جدول ال

  .الزجاجي خالل مدة البحث بیتداخل صنادیق األكثار في القل عحرارة األوساط المغروسة فیھا ال

  األشھر
والرطوبة ) ٥م(المعدل الشھري لدرجة الحرارة 

  في البیت الزجاجي % لنسبیةا
المعدل الشھري لدرجات حرارة األوساط 

  )ْم (المزروعة فیھا العقل خالل مدة البحث 
  بیتموس: رمـل   بیتموس  رمـل  %الرطوبة النسبیة   الصغرى  العظمى

  ١٥,١  ١٤,٧  ١٥,٤  ٦٧,٥  ١,٢  ٢٩,٩  شباط
  ١٧,٩  ١٧,٣  ١٧,٦  ٦٩,٩  ١,┟  ٣٤,١  آذار
  ٢١,٧  ٢١,٠  ٢١,٣  ٦٦,٢  ١١,٥  ٣٦0٣  نیسان
  ٢٤,٦  ٢٤,٠  ٢٣,٩  ٦١,٥  ١٦,٦  ٤٠,٩  أیار

  ٢٦,٦  ┟,٢٥  ┟,٢٥  ┟,٥٧  ١٩,٩  ٤٤,٠  حزیران

 
متوس�ط ع�دد الج�ذور للعقل�ة ،  (%)نس�بة التج�ذیر  :ةتی�آلاالقیاس�ات التجریبی�ة  لدراس�ةاتضمنت 

ع�دد  ، متوس�ط)غ�م(الوزن الج�اف للج�ذور ).سم( متوسط طول أطول جذر على العقلة الواحدة،  الواحدة
متوس��ط ط��ول أط��ول نم��و ،  عقل��ة/ متوس��ط ع��دد األوراق ،  النم��وات الخض��ریة عل��ى العقل��ة الواح��دة

النم�وات الخض�ریة المتكون�ة والج�ذور تجفیف  تم، و)غم( الوزن الجاف للنمو الخضري،  )سم(خضري 
  .ساعة ٢٤ولمدة  هم ٠┟في درجة حرارة 

  
  المناقشــة و جــــائالنت

الخل�یط المتك�ون الرم�ل ف�ي قد تفوقت معنوی�اً  المئویة للتجذیر أن النسبة) ٣(جدول ال یبین :نسبة التجذیر
 ح��ین ، ف��يةزراع��الأس��بوعاً م��ن  ١٤بع��د م��رور  %٧٤,١١أعط��ت أعل��ى نس��بة للتج��ذیر  إذ بیتم��وسوال

 IBAس����تعمال الوك����ان . % ٥٤,١٧الرم����ل أق����ل نس����بة للتج����ذیر العق����ل المزروع����ة ف����ي أعط����ت 

أن أكب�ر نس�بة وواضحاً في زیادة نسبة تجذیر العق�ل مقارن�ة بمعامل�ة المقارن�ة،  وبالتراكیزالمختلفة تأثیراً 
والتي لم تختل�ف % ٧٠,١٠جزء بالملیون وبلغت  ٢٠٠٠مئویة لتجذیر العقل كانت عند المعاملة بتركیز 

ر  ، بینما أق�ل نس�بة تج�ذی % ٦٧,٧٩بلغت نسبة التجذیر لھا  إذجزء بالملیون  ٣٠٠٠المعاملة معنویاً مع 
عن�د دراس�ة ت�أثیر الت�داخل ب�ین و%.  ٩٠,┟٥وبلغت  جزء بالملیون ١٠٠٠بتركیز  للعقل المعاملةكانت 

عق�ل لتج�ذیر اتضح ب�أن ھن�اك زی�ادة معنوی�ة ف�ي النس�بة المئوی�ة  IBAأوساط اإلكثار وتراكیز حامضي 

 الوس�طعامل�ة ف�ي العقل غی�ر الم زراعة منللتجذیر مئویة أعلى نسبة تم الحصول على ونبات الجھنمیة، 
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٦٧

وھ�ذه النس�بة تفوق�ت معنوی�اً عل�ى ب�اقي  %٣,٣٣┟ووص�لت ھ�ذه النس�بة إل�ى  بیتم�وسالمتكون الرمل وال
  . المعامالت

والتأثیر المشترك بینھما ) IBA(بیوتیرك  االندولتأثیر أوساط اإلكثار وتراكیز حامض ): ٣(جدول ال

  . .Bougainvillea glabra Cعقل نبات الجھنمیة ل (%)نسبة التجذیر في 

  أوساط اإلكثار
 تأثیر أوساط  IBAتراكیز 

  ٣٠٠٠  ٢٠٠٠  ١٠٠٠  صفر  اإلكثار

  رمل
٣٧,٦٧  

  ز
٥٠,٠٠  

  و
٧٠,٠٠  

  جـ
٦٠,٠٠  

  ھـ
٥٤,١٧  

  جـ

   بیتموس
٦٣,٣٠  

  دھـ
٦٦,٧٠  
  جـ د

٦٣,٦٣  
  دھـ

٦٦,٧١  
  جـ د

٦٥,٠٩  
  ب

   بیتموس+ رمل 
┟٣,٣٣  

  أ
٦٠,٠٠  

  ھـ
٧٦,٦٧  

  ب
٧٦,٦٧  

  ب
٧٤,١١  

 أ
ز تأثیر تراكی

IBA   
٦١,١٠  

  ب
٩٠,┟٥  

  جـ
٧٠,١٠  

   أ
٦٧,٧٩  

  أ
  

  %.٥المعامالت ذات األحرف المتشابھة ال تختلف معنویاً حسب اختبار دنكن متعدد الحدود تحت مستوى احتمال 
 

 كما في اختلفت باختالف أوساط اإلكثار قدإن أعداد الجذور المتكونة على العقل : متوسط عدد الجذور
جذراً  ١٠,١٢ن أكبر متوسط لعدد الجذور یتكوالى ة العقل في الرمل زراع إذ ادت) ٤(الجدول 

، في حین تكون أقل عدد من الجذور على العقل المزروعة في األوساط االخرى على وتفوقت معنویاً 
معنویاً عن بقیة  تجزء بالملیون تفوق ٢٠٠٠ المعاملةن او. جذراً للعقلة ٥٧,┟ بعددالبیتموس و

یز االخرى ـمقارنة بالعقل المعاملة بالتراكجذراً  ١٣,٢١أكبر عدد من الجذور المعامالت في إعطاء 
 IBAأما عند دراسة تأثیر التداخل بین أوساط اإلكثار والتراكیز المستخدمة من . والعقل غیر المعاملة

العقلة اختلفت باختالف أوساط اإلكثار والتراكیز  یالحظ أن متوسط عدد الجذور المتكونة على
  IBA جزء بالملیون من الـ ٣٠٠٠یالحظ بأن العقل المعاملة بتركیز  إذ IBAخدمة من المست

على  وتفوقت معنویاً  على العقلةجذر  ١٤,٧٢والمزروعة في الرمل أعطت أكبر عدد من الجذور 
في وسط البیت  IBAمن  جزء بالملیون ٢٠٠٠اغلب المعامالت اال انھا لم تختلف معنویاً مع معاملة 

 ٥,٤٢وبلغ  زراعة العقل غیر المعاملة في الرملمن ، بینما كان أقل عدد للجذور جذر ١٤,١٢موس 
   .جذر

  
والتأثیر المشترك بینھما ) IBA(تأثیر أوساط اإلكثار وتراكیز حامض االندول بیوتیرك ): ٤(جدول ال

  . .Bougainvillea glabraCفي متوسط عدد الجذورعلى عقل نبات الجھنمیة 

  ارأوساط اإلكث
 تأثیر أوساط  IBAتراكیز 

  ٣٠٠٠  ٢٠٠٠  ١٠٠٠  صفر  اإلكثار

  رمل
٥,٤٢  

  ز
٧,٤٠  

  ز
١٢,٩٣  

  ب
١٤,٧٢  

  أ
١٠,١٢ 

  أ

  بیتموس 
٤,٧┟  

  ز
٥,٩٦  
  وز

١٤,١٢  
  أب

٩,٤٣  
  جـ د

┟,٥٧  
  ب

  ٧,٩٢  بیتموس + رمل 
  دھـ

٥,٥٩  
  ز

١٢,٥┟  
  ب

٣┟,١٠  
  جـ

٩,٢٣  
  ب

تأثیر تراكیز 
IBA   

٦,٠٤  
  جـ

٦,٣٢  
  جـ

١٣,٢١  
   أ

١١,٦٦  
  ب

  

  %.٥المعامالت ذات األحرف المتشابھة ال تختلف معنویاً حسب اختبار دنكن متعدد الحدود تحت مستوى احتمال 
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٦٨

الناتجة من زراعة واعداد الجذور إن التفاوت في نسبة التجذیر ) ٤و  ٣( یننالحظ من الجدول    
إن اآلختالفات في تجذیر  ) ١٩٩٦(وفقاً لما ذكره األطرقجي  ھاالعقل في األوساط المختلفة یمكن تفسیر

العقل عند الزراعة في األوساط المختلفة قد ترجع الى األختالف بین األوساط المختلفة في قابلیتھا 
لالحتفاظ بكمیة كافیة من الماء لتجھیز العقل ، وصرف الماء الزائد ومقدار التھویة في الوسط والتي 

وكذلك قد یكون لدرجة حموضة الوسط ). ١٩٦٧ البعلي،( تكون ضروریة في المراحل األولیة للتجذیر
)pH ( وتراكیز أیونات الكالسیوم تأثیراً على تكوین ونمو الجذور على العقل من خالل تحویر فعل

عند تطور مبادئ ) Mitotic activity(األوكسین الداخلي على فعالیة االنقسام غیر المباشر 

العملیـات البنائیة خالل نشوء الجذور بدرجـة وباالضافة إلى ذلك تتأثر  Root Primordiaالجذور

و یحتمل أن یكون الختالف درجات حرارة األوساط المزروعة ). ١٩٩٦األطرقجي، (حموضة الوسط 
  ).٢(فیھ العقل تأثیراً على تجذیر العقل جدول 

وبالتراكیزالمختلفة كان لھا تأثیراً واضحاً في زیادة نسبة تجذیر  IBAولوحظ عند استعمال     

أنھ كلما زاد التركیز المستعمل كلما أزدادت نسبة التجذیر وكانت  إذالعقل مقارنة بمعاملة المقارنة، 
 IBAالنتیجة واضحة بعد قلع العقل المجذرة، والنتائج المتحصلة علیھا من أثر استعمال تراكیز 

نظمات النمو بأنھ من الضروري استعمال م) ١٩٩٧(وآخرون  Hartmannالمختلفة تتفق مع ما ذكره  
لغرض تحفیز وإسراع التجذیر في بعض أصناف الجھنمیة إضافة إلى استعمال العقل المورقة للحصول 

على ضوء محتوى النباتات أو العقل من  IBAقد تفسر النتائج الخاصة بتأثیر . على نتائج أفضل

الخالیا وزیادة حجمھا األوكسینات الداخلیة، فالمعروف أن األوكسینات تعمل على تنشیط عملیة انقسام 
على  لالمستخدم قد عم IBA وتحت ظروف ھذه التجربة یحتمل أن یكون الـ. وتكوین أولیات الجذور

سرعة تجمع واستقطاب المركبات المساعدة للتجذیر، والسكریات في قواعد العقل المعاملة، وإن ھذه 
ر وظھورھا على العقل بصورة المركبات تتفاعل مع األوكسینات مسببة نشوء واكتمال تكوین الجذو

 ).١٩٦٩، Komissarov(أفضل من تلك التي لم تعامل بمثل تلك المركبات الصناعیة 
لجذور اطول ل أعلى معدلأعطت بیتموس زراعة العقل في ال ان) ٥(الجدول  یبین :طول أطول الجذور

نما أقل طول للجذور ، بیوتفوقت معنویاً على باقي المعامالت سم ٢١,٥٤المتكونة على العقل وبلغ 
وكانت .البیت موسالمتكون من الرمل والوسط الزراعة في  منسم  ١٧,٤٦المتكونة على العقل 

 الجذور الناتجة على عقل نبات والــالمستعملة تأثیراً معنویاً واضحاً على متوسط أط  IBA لتراكیز
أدى إلى  قد IBAبالملیون من  جزء ٢٠٠٠مقارنة بالعقل غیر المعاملة، وإن استعمال تركیز  الجھنمیة

 إذ IBAإعطاء أعلى متوسط ألطوال الجذور المتكونة على العقلة الواحدة مقارنة بالتراكیز األخرى من 
سم، بینما تم الحصول على أقل متوسط ألطوال الجذور من العقل غیر المعاملة وبلغ  ┟٢٣,٧بلغ 

المستخدمة على معدالت  IBAار وتراكیز وعند دراسة تأثیر التداخل بین أوساط اإلكث. سم ٩┟,١٤
وبتركیز  IBA ظھر أنھ عند معاملة العقل بـ إذطول أطول الجذور المتكون على العقل كان متبایناً 

أعطت زیادة معنویة في متوسط طول أطول جذر  البیت موسجزء بالملیون والمزروعة في  ٢٠٠٠
  . سم ┟┟,٣٠بلغ  إذاألخرى  المتكون على العقلة الواحدة مقارنة ببقیة التداخالت

  
والتأثیر المشترك بینھما ) IBA(بیوتیرك  االندولتأثیر أوساط اإلكثار وتراكیز حامض ): ٥(جدول ال

  . .Bougainvillea glabra Cعقل نبات الجھنمیة لبالسنتمتر  في طول أطول الجذور

  أوساط اإلكثار
 تأثیر أوساط  IBAتراكیز 

  ٣٠٠٠  ٢٠٠٠  ١٠٠٠  صفر  اإلكثار

 ٥┟,١٣  رمل
  وز

٢٠,٩٤  
  ب جـ

٢١,٤٦  
  ب جـ

٢١,٥٩  
  ب جـ

١٩,٤٦  
  ب

  ١٣,٧١  بیتموس 
  ز

٢٣,٠٢  
  ب

٣٠,┟┟  
  أ

٥٧,┟١  
  ھـ - جـ 

٢١,٥٤  
  أ

  ١٧,١١  بیتموس + رمل 
  و -د

١٥,٣┟  
  ز -ھـ 

١٩,٠٠  
  جـ د

٣٦,┟١  
  ھـ - جـ 

١٧,٤٦  
  جـ
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٦٩

تأثیر تراكیز 
IBA   

٩┟,١٤  
  جـ

١٩,٧┟  
  ب

٢٣,٧┟  
   أ

١٩,٥١  
  ب

  

  %.٥ألحرف المتشابھة ال تختلف معنویاً حسب اختبار دنكن متعدد الحدود تحت مستوى احتمال المعامالت ذات ا
  

 الجافة للمجموع الخضري األوزانمعدالت أن ) ٦(الجدول  یبین :الوزن الجاف للمجموع الجذري
غرام  ٠,٢٥تباینت وفقاً ألوساط اإلكثار المختلفة، وأن أعلى قیمة لمتوسط الوزن الجاف للجذور كانت 

 منغرام  ٠,٣٤للوزن الجاف للجذور  ى متوسطـعلى أعل الحصول تم، و البیت موسعند الزراعة في 
ونالحظ . المعامالتتختلف معنویاً مقارنة ببقیة لم جزء بالملیون والتي  ٢٠٠٠بتركیز  IBAاستعمال 

وساط اإلكثار الجاف للجذور المتكونة على العقلة الواحدة قد اختلف باختالف أ أن متوسط الوزن
والمزروعة  IBAجزء بالملیون من  ٢٠٠٠أن العقل المعاملة بتركیز  و IBAوالتراكیز المختلفة من 

غرام ، في حین أعطت العقل غیر المعاملة والمزروعة في  ٠,٥٣ أعطت أعلى قیمة البیت موسفي 
  .غرام ┟٠,٠نفس الوسط اقل متوسط  للوزن الجاف للجذور وبلغ 
  

والتأثیر المشترك بینھما ) IBA(بیوتیرك  االندولثیر أوساط اإلكثار وتراكیز حامض تأ): ٦(جدول ال

  . .Bougainvillea glabra Cعقل نبات الجھنمیة ل رامغبال في الوزن الجاف للمجموع الجذري

  أوساط اإلكثار
 تأثیر أوساط  IBAتراكیز 

  ٣٠٠٠  ٢٠٠٠  ١٠٠٠  صفر  اإلكثار

  رمل
٠,١٠  
  ز حـ

٠,١٦  
  ھـ و

٠,٣٢  
  ب

٠,٢٧  
  جـ

٠,٢١  
  ب

   بیتموس
٠,٠┟  

  ط
٠,١┟  
  د ھـ

٠,٥٣  
  أ

٠,٢١  
  د

٠,٢٥  
  أ

  ٠,١٣   بیتموس+ رمل 
  و ز

٠,١٧  
  ھـ و

٠,١٦  
  ھـ و

٠,١٥  
  ھـ و

٠,١٥  
  جـ

تأثیر تراكیز 
IBA   

٠,١٠  
  د

٠,١٧  
  جـ

٠,٣٤  
   أ

٠,٢١  
  ب

  

  %.٥حت مستوى احتمال المعامالت ذات األحرف المتشابھة ال تختلف معنویاً حسب اختبار دنكن متعدد الحدود ت
  
أعطت أكبر طول  البیت موسیتضح أنھ في حالة زراعة العقل في ) ٦و ٥( ینمن الجدولو

ووزن جاف معنوي للجذور المتكونة على العقل، وتتفق ھذه النتائج مع ما ذكره السلطان وآخرون 
بیوتیرك في تجذیر عقل نبات المطاط  االندولعند دراستھم تأثیر وسط الزراعة وحامض ) ١٩٩٠(

من أنھ تكونت أطول الجذور للعقل وأكبر وزن جاف  Ficus elastica  var. schryverianaالمبرقش 

ویمكن تفسیر النتائج المتحصلة علیھا على أساس ان العقل التي كونت . البیت موسنتیجة الزراعة في 
األستطالة من العقل التي كونت عدد كبیر من عدد أقل من الجذور كانت لھا فرصة أفضل للنمو و

أو یمكن تفسیرھا على أساس ان الزیادة .الجذور والتي تنافس على المواد الغذائیة الالزمة للنمو 
الحاصلة في نمو وطول الجذور في ھذه التجربة قد تعزى إلى احتواء البیتموس  أو الخلطات التي 

 Johnsenالعناصر الغذائیة من األوساط األخرى المستعملة  تدخل في تركیبھا البیتموس  كمیة أكبر من

موس یعزى إلى أن ھذا  وبالنسبة للزیادة في الوزن الجاف للجذور في البیت). ١٩٧٧( Hamiltonو 

كما أن الوزن الجاف للجذور  .الوسط یمتلك جمیع الصفات الممیزة التي تتمیز بھا األوساط األخرى
ر وطولھا وتفرعاتھا ، وعلیھ فإن العوامل التي تؤثر على الصفات التي یعتمد أساساً على عدد الجذو

سبق ذكرھا منھا نسبة التجذیر وعدد الجذور وطولھا والوزن الطري للجذور یمكن أن تؤثر بصورة 
بأن من النتائج یمكن االستنتاج و .مباشرة أو غیر مباشرة على األوزان الجافة للجذور الناتجة على العقل

تأثیراً معنویاً واضحاً ومتفوقاً في الحصول على أعلى متوسط  IBAمن ) جزء بالملیون ٢٠٠٠(لتركیز 

وتتفق ھذه النتائج مع . لوزن الجاف للجذور المتكونة على عقل نبات الجھنمیةواأطول الجذور لطول 
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٧٠

ضة المستخدمة في تجذیر عقل الزیتون الغ IBAأشار إلى أن جمیع تراكیز  إذ) ٥┟١٩( وآخرون ولي

أدت إلى زیادة في معدل الوزن الجاف للجذور المتكونة مقارنة  Olea europaea) دكل (صنف 

جزء بالملیون تفوق معنویاً على التراكیز األخرى  ٢٠٠٠بالعقل غیر المعاملة وأضاف إلى أن التركیز 
ض التراكیز وتفسر نتائج الزیادة في معدالت أطوال الجذور عند استعمال بع. المستخدمة في التجربة

على أساس ان األوكسینات تحفز وتنظم أستطالة الجذور عن طریق تنظیم عملیة أستطالة  IBAمن 

والتي بدورھا تحمل شفرة تخلیق   RNAالخالیا وذلك من خالل التحكم في تخلیق أنواع محددة من 

صالح ، ( الة أنزیمات محددة والتي من وظیفتھا توجیھ أجھزة الخلیة المتخصصة الى عملیة األستط
تعزى إلى أن استخدام التراكیز المختلفة من بالنسبة للوزن الجاف للجذور وتفسیر النتائج ).  ١٩٩١
IBA  قد أدت إلى زیادة في معدل عدد الجذور وأطوالھا وعلیھ فإن ھذه الزیادة تؤدي إلى زیادة كفاءة

ف للجذور یعتمد على عدد ونوعیة الجذور على امتصاص الماء والعناصر الغذائیة وبما أن الوزن الجا
الجذور وأطوال النمو الخضري للعقلة الواحدة مما أدى ذلك في النھایة إلى حدوث زیادة معنویة في 

  .IBAمعدل الوزن الجاف للجذور نتیجة الستعمال 

اختلف�ت ب�اختالف ق�د إن ع�دد النم�وات الخض�ریة المتكون�ة عل�ى العق�ل  :متوسط عدد النموات الخض炳ریة
م�ن ال�ى الحص�ول عل�ى أكب�ر ع�دد  البی�ت م�وسوأدت الزراع�ة ف�ي ) ٧(الجدول  كما فياإلكثار  أوساط

ویتض��ح بأن��ھ ل��م یك��ن . وبش��كل معن��وي مقارن��ة بأوس��اط اإلكث��ار األخ��رى نم��و ٢,٥٦النم��وات الخض��ریة 
یر معن��وي ف��ي زی��ادة ع��دد النم��وات مقارن��ة بالعق��ل غی��ر ـ��ـكیز المختلف��ة أي تأثاوب��التر IBAالس��تعمال 

 عل�ى IBAوعن�د دراس�ة الت�أثیر المش�ترك لك�ل م�ن أوس�اط اإلكث�ار والتراكی�ز المس�تخدمة م�ن . معاملةال

نالح��ظ ب��أن أعل��ى القی��ـم . متوس��ط ع��دد النم��وات الخض��ریة المتكون��ة عل��ى العقل��ة الواح��دةالج��دول ل نف��س
 ٣٠٠٠و ٢٠٠٠لمتوسـط ع�دد النم�وات الخض�ریة كان�ت ف�ي حال�ـة زراع�ـة العق�ل المعامل�ة ب�التركیزین 

  .نمو لكال التركیزین ٢0٧٠وبلغت  البیت موسفي   IBAمن جزء بالملیون
  

والتأثیر المشترك بینھما ) IBA(تأثیر أوساط اإلكثار وتراكیز حامض االندول بیوتیرك ): ٧(جدول ال

  . .Bougainvillea glabra Cفي متوسط عدد النموات الخضریة على عقل نبات الجھنمیة 

  أوساط اإلكثار
 تأثیر أوساط  IBAكیز ترا

  ٣٠٠٠  ٢٠٠٠  ١٠٠٠  صفر  اإلكثار

  رمل
٢,٦١  
  أ ب

٢,٥٣  
  جـ –أ 

٢,٠٦  
  د

٢,١┟  
  د -ب 

٢,٣٥  
  ب

  بیتموس 
٢,٣٣  

  د - أ 
٢,٤٩  

  د - أ 
٢,٧٠  

  أ
٢,٧٠  

  أ
٢,٥٦  

  أ

  بیتموس + رمل 
٢,٥١  

  د - أ 
٢,٤٥  

  د - أ 
٢,١١  
  جـ د

٢,١٠  
  جـ د

٢,٢٩  
  ب

تأثیر تراكیز 
IBA   

٢,٤┟  
  أ

٢,٤٩  
  أ

٢,٢٩  
   أ

٢,٣٣  
  أ

  

  %.٥المعامالت ذات األحرف المتشابھة ال تختلف معنویاً حسب اختبار دنكن متعدد الحدود تحت مستوى احتمال 
  

أن ألوساط اإلكثار تأثیراً معنوی�اً كبی�راً ف�ي زی�ادة متوس�ط ع�دد ) ┟(الجدول  یبین :متوسط عدد األوراق
كان عن�د الزراع�ة  ٤٢,٣٠ة على العقلة الواحدة وإن أعلى متوسط لعدد األوراق المتكون. العقلة/األوراق

كی�ز اوأب�دى التر. ┟٢٥,٤في البیتموس، بینما أعطت العقل المزروعة في الرم�ل أق�ل ع�دد م�ن األوراق 
مقارن�ة في زیادة متوسط عدد األوراق المتكونة عل�ى العقل�ة الواح�دة   امعنوی اتأثیر IBAالمستخدمة من 

ج�زء ب�الملیون حص�لت زی��ادة  ٢٠٠٠وبتركی��ز  IBAحال�ة اس�تخدام  بالعق�ل غی�ر المعامل�ة، ویالح��ظ ف�ي

العق�ل معنویة في متوسط عدد األوراق للعقلة الواحدة بالمقارنة مع التراكی�ز األخ�رى المس�تخدمة وك�ذلك 
وأقل متوسط لعدد األوراق للعقلة الواحدة ك�ان ف�ي حال�ة العق�ل . عقلة/  ورقة ٧١,┟٣غیر المعاملة وبلغ 
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٧١

وكان��ت ھن��اك فروق��ات معنوی��ة ب��ین متوس��ط ع��دد األوراق  .عقل��ة/ ورق��ة  ٣┟,٣٠بل��غ  إذغی��ر المعامل��ة 
زراع�ة العق�ل  دتأ إذ IBAالمتكونة على العقلة الواحدة عند الزراعة في األوساط المختلفة والمعاملة ب�ـ 

 م�ن األوراق اء أكب�ر ع�ددـ�ـم�وس ال�ى اعط ج�زء ب�الملیون ف�ي البی�ت ٢٠٠٠وبتركیز   IBAالمعاملة بـ

وتفوق��ت معنوی��اً عل��ى ب��اقي المع��دالت  عقل��ة/ ورق��ة  ٥٤,٦٣مقارن��ة ببقی��ة الت��داخالت األخ��رى وبل��غ 
ج�زء  ٢٠٠٠وبتركی�ز  IBA ، بینما أقلھا كان في حالة زراعة العقل غیر المعاملة ب�ـللمعامالت االخرى

  .بالملیون في الوسط نفسھ
  

والتأثیر المشترك بینھما ) IBA(یوتیرك ب االندولتأثیر أوساط اإلكثار وتراكیز حامض  ):┟(جدول ال

  . .Bougainvillea glabra Cفي متوسط عدد األوراق لعقل نبات الجھنمیة 

  أوساط اإلكثار
 تأثیر أوساط  IBAتراكیز 

  ٣٠٠٠  ٢٠٠٠  ١٠٠٠  صفر  اإلكثار

  ٢٩,١١  رمل
  و

٢٥,٦٦  
  وز

٢٢,٠٦  
  ز

٢٥,٠٧  
  وز

٢٥,٤┟  
  جـ

  بیتموس 
٢٧,٤٦  

  و
٤٢,٣٦  
  ب جـ

٥٤,٦٣  
  أ

٤٤,٣٣  
  ب

٤٢,٣٠  
  أ

  بیتموس + رمل 
٣٥,٩١  
  د ھـ

٣٩,٦٧  
  جـ د

٣٩,٤٣  
  جـ د

٣٣,٤٠  
  ھـ

٣٧,١٠  
  ب

تأثیر تراكیز 
IBA   

٣┟,٣٠  
  جـ

٣٥,٩٠  
  ب

٧١,┟٣  
   أ

٣٤,٢٧  
  ب

  

  %. ٥المعامالت ذات األحرف المتشابھة ال تختلف معنویاً حسب اختبار دنكن متعدد الحدود تحت مستوى احتمال 
  

أن ألوساط اإلكثار تأثیراً معنویاً في زیادة متوسط ) ٩(الجدول  یبین :یةطول أطول النموات الخضر
الزراعة  منطول أطول نمو خضري للعقلة الواحدة، وإن أعلى متوسط لطول أطول نمو خضري كان 

وأدى استخدام التراكیز  .األوساط األخرى على اً سم وتفوق معنوی ┟٣٠,٥وبلغ  البیت موسفي 
في متوسط طول اطول نمو خضري متكون على العقلة  ث زیادة معنویةاحداى إل  IBA  الممختلفة من

سم للعقل  ٣٢,٩٣بلغ أعلى متوسط لطول أطول نمو خضري والواحدة مقارنة بالعقل غیر المعاملة، 
اإلكثار وعند دراسة تأثیر التداخل بین أوساط . IBAجزء بالملیون من  ٢٠٠٠المعاملة بتركیز 

على متوسط طول أطول نمو خضري متكون على العقل تبین بأنھا تسبب زیادة  المختلفة IBAوتراكیز 

 IBAجزء بالملیون من  ٢٠٠٠ن استخدام وامعنویة في معدل طول أطول نمو خضري للعقل 

 ٤٥,٦٥أعطت أكبر متوسط لطول أطول نمو خضري على العقلة الواحدة  البیت موسوالزراعة في 
  .تداخالت األخرىالوتفوق معنویاً على معامالت سم 
والتأثیر المشترك بینھما ) IBA(بیوتیرك  االندولتأثیر أوساط اإلكثار وتراكیز حامض ): ٩(جدول ال

  . .Bougainvillea glabraCعقل نبات الجھنمیة ل نتمترسبال في طول أطول النموات الخضریة

  أوساط اإلكثار
 تأثیر أوساط  IBAتراكیز 

  ٣٠٠٠  ٢٠٠٠  ١٠٠٠  صفر  اإلكثار

  رمل
١٦,٦١  

  و
٢٥,٣┟  

  د ھـ
٢٦,٤٧  

  د
٢٤,٧٦  

  د ھـ
٢٣,٣١  

  جـ

   بیتموس
١٦,٠٥  

  و
٢٥,٧٩  

  د ھـ
٤٥,٦٥  

  أ
٣┟,٣٤  

  ب
٣٠,٥┟  

  أ

   بیتموس+ رمل 
٢٣,١٦  

  ھـ
٣٢,٠٢  

  جـ
٢٦,٦٧  

  د
٢٩,٧٢  

  جـ
٩┟,٢٧  

  ب
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٧٢

تأثیر تراكیز 
IBA   

٦١,┟١  
  د

٢٧,٧٣  
  جـ

٣٢,٩٣  
   أ

٢٩,٧٧  
  ب

  

  %.٥معنویاً حسب اختبار دنكن متعدد الحدود تحت مستوى احتمال  المعامالت ذات األحرف المتشابھة ال تختلف

أن لوس�ط اإلكث�ار ت�أثیراً معنوی�اً عل�ى متوس�ط ) ١٠(یتضح م�ن الج�دول  :الوزن الجاف للنمو الخضري
تم الحصول على أعلى متوس�ط لل�وزن  إذالوزن الجاف للنموات الخضریة المتكونة على العقلة الواحدة، 

ال�وزن الج�اف للنم�وات اختلف�ت و .┟٢,٧من العقل المزروعة في البیتموس وبلغ  الجاف للنمو الخضري
ت��م و IBAالخض��ریة المتكون��ة عل��ى العقل��ة الواح��دة وبش��كل معن��وي ب��اختالف التراكی��ز المس��تخدمة م��ن 

ج�زء  ٢٠٠٠غم في حالة العقل المعاملة بتركی�ز  ┟┟,٢وزن جاف للنمو الخضري  علىالحصول على أ
. العقل�ة/ غ�رام  ٠,٩٦وأقل وزن جاف للنمو الخضري كان للعقل غیر المعاملة وبل�غ  IBAبالملیون من 

نالح�ظ ب�ان العق�ل المعامل�ة  IBAومن دراسة التأثیر المشترك ألوساط اإلكثار والتراكیزالمس�تخدمة م�ن 

أعطت أعلى متوسط للوزن الج�اف  البیت موسوالمزروعة في  IBAجزء بالملیون من  ٢٠٠٠بتركیز 

، ف�ي وتفوق�ت عل�ى ب�اقي المع�امالت غ�رام ٤,٩٥الخضریة المتكونة عل�ى العقل�ة الواح�دة وبل�غ  للنموات
زراعة العقل غی�ر المعامل�ة ف�ي نف�س الوس�ط  منحین كان اقل متوسط للوزن الجاف للنموات الخضریة 

  .العقلة/ غرام  ٠,٧٢بلغ  إذ
      

والتأثیر المشترك بینھما ) IBA(تیرك تأثیر أوساط اإلكثار وتراكیز حامض االندول بیو): ١٠(جدول ال

  . .Bougainvillea glabraCلعقل نبات الجھنمیة ) غم( في الوزن الجاف للمجموع الخضري

  أوساط اإلكثار
  IBAتراكیز 

 تأثیر أوساط
  ٣٠٠٠  ٢٠٠٠  ١٠٠٠  صفر  اإلكثار

  رمل
٠,٩٢  
  و ز

٠┟,٠  
  ز

١,٣١  
  ھـ

١,١٣  
  ھـ و

١,٠٤  
  جـ

  بیتموس 
٠,٧٢  

  ز
٢,٢٥  

  جـ
٤,٩٥  

  أ
٣,٢٠  

  ب
٢,٧┟ 

  أ

  ١,٢٥  بیتموس + رمل 
  ھـ

٢,٢٩  
  جـ

٢,٣٩  
  جـ

١,٦١  
  د

٩┟,١  
  ب

تأثیر تراكیز 
IBA   

٠,٩٦  
  د

١,٧┟  
  جـ

٢,┟┟  
   أ

١,٩┟  
  ب

  

  %.٥المعامالت ذات األحرف المتشابھة ال تختلف معنویاً حسب اختبار دنكن متعدد الحدود تحت مستوى احتمال 

  
أدت الى الحصول على  البیت موسن الزراعة في أ یتضح) ١٠و ٩ و ┟و  ٧(ومن الجداول     

عدد النموات الخضریة ، عدد األوراق ، طول ألطول ( أحسن المواصفات للنمو الخضري المتمثلة بـ 
. وبشكل معنوي مقارنة بأوساط اإلكثار األخرى) النموات الخضریة والوزن الجاف للمجموع الضري

تموس یحوي على أكبر كمیة من العناصر الغذائیة مقارنة وإن ھذه النتائج یمكن تفسیرھا على أن البی
باألوساط األخرى المستعملة وبالتالي سوف ینعكس على النمو الخضري المتكون على العقلة 

)Johnsen  وHamilton ،أو ربما یمكن تفسیرھا على أساس وجود عالقة وثیقة بین  ).١٩٧٧

الخضري یستفید من الجذور والعكس صحیح أن المجموع  إذالمجموع الخضري والجذري للنبات، 
السایتوكاینین الذي یتحرك في العصارة الخشبیة إلى أعلى  صنیعأیضاً، وذلك ألن قمم الجذور تقوم بت

أنھ ضروري لنمو وتطور البراعم الجانبیة وزیادتھا على الساق وزیادة عدد وحجم  إذالساق واألوراق 
موع الخضري وذلك ألن بعض المواد تصنع في األوراق األوراق، كما أن الجذور تستفید من المج

 ┟١٩٧،  Rossو  Salisbury(وتكون ضروریة لنمو وتطور الجذور ومنھا السكریات واألوكسینات 

  ).٧┟١٩وعبدول ، 
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٧٣

مقارنة بالعقل في زیادة الصفات المذكورة تأثیر معنوي  IBAكیز المستخدمة من الترلن كاو    

أدى  IBAجزء بالملیون من  ٢٠٠٠ھذه النتائج على أساس أن التركیز غیر المعاملة، ویمكن تفسیر 

جدول (إلى زیادة في نسبة التجذیر بصورة معنویة مقارنة بالتراكیز األخرى المستخدمة ضمن التجربة 
أصبح تأثیر الضوء علیھا غیر متجانس وبذلك  إذمما أدى إلى تقلیل المسافة بین العقل المجذرة ب) ٣

ضحة في النمو الطولي بینھما علماً بأن الضوء لیس العامل الوحید المؤثر في ذلك سبب فروقات وا
ولكن تحت ظروف تجذیر العقل یمكن ان یكون ھو العامل األكثر أھمیة وكما أن لألوكسینات دوراً 

ویمكن أن ). ┟١٩٧، Rossو  Salisbury(مھماً في عملیة األنقسام واألستطالة لخالیا األفرع والسیقان 

أدت إلى زیادة معنویة في معدالت أطوال النموات  IBAعزى النتائج إلى أن التراكیز المستخدمة من ت

الخضریة وعدد األوراق المتكونة على العقل لذا تظھر فروقات معنویة في معدالت الوزن الجاف 
الخضریة  للنموات الخضریة المتكونة على العقلة الواحدة أي بمعنى أن نتائج الوزن الجاف للنموات

 .ارتبطت في معظم الحاالت بنتائج عدد وأطوال النموات الخضریة وكذلك عدد األوراق للعقلة الواحدة
المتكونة على  النمواتأي تأثیر معنوي  في زیادة متوسط عدد  IBAولم یكن للتركیز المستخدمة من 

الذي أشار إلى ) ١٩٩٦(طرقجي وتتفق ھذه النتائج مع األ العقلة الواحدة مقارنة بالعقل غیر المعاملة،
 NAAو  IBAجزء بالملیون من ١٠٠٠٠و  ٥٠٠٠، ٢٥٠٠أن التداخل بین أوساط التجذیر والتراكیز 

 Syringaلم تسبب أیة زیادة معنویة في معدل عدد النموات الخضریة المتكونة على عقل نبات اللیالكي 
vulgaris L. بب كما فسره وربما یكون الس.مقارنة بالعقل غیر المعاملةHartmann  آخرونو 

بأنھ عند معاملة العقل الساقیة لكثیر من النباتات بتراكیز عالیة من منظمات النمو قد یؤدي ) ١٩٩٧(
إلى إعاقة نمو وتطور البراعم، وفي بعض األحیان ال یحدث أي نمو خضري على العقل بالرغم من 

 .تكوین مجموع جذري
في ھذه  IBAبین األوساط المستعملة والتراكیز المختلفة من ك إن نتائج تأثیر التداخل المشتر  

  .یمكن تفسیرھا على اساس ماورد ذكره في مناقشة العوامل على انفرادالدراسة 
  

EFFECT OF PROPAGATION MEDIA AND DIFFERENT 

CONCENTRATIONS OF IBA ON ROOTING OF Bougainvillea glabra C. 

CUTTINGS 

    Yousif  A. Abdulrahman                         Tahsin J. Salih 
Hort. Dept., College of Agriculture,                Bio.Dept. College of  Education, 
         Dohuk Univ., Iraq                                       Sallahadin Univ., Erbil-Iraq 

 
ABSTRACT 

This investigation was conducated in the green-house of Department of 
Horticulture, College of Agriculture, Dohuk Univ., and During 27 February to 
4 June 2000. The cuttings of Bougainvillea glabra C. (Viollet cultivar) were 
treated with of IBA (0, 1000, 2000 and 3000 ppm). The treated cuttings were 
planted in three different medium (Sand, peatmoss, sand + peatmoss). The 
results of the study showed that planting of cuttings in the sand or the mixture 
entering the sand in their composition to make a significant increase in rooting 
percentage and average number of roots as compared with peatmoss alone and 
otherwise were obtained the highest values for (length and dry weight of roots) 
and vegetative growth characteristics when planting in peat moss. The use of 
IBA at (2000 ppm) caused significant increase for vegetative growth 
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specifications and root system as compared to the rest conc. Result of 
interaction showed that when planting of cutting treatment with IBA (2000 
ppm) in the peat moss was to get the best significant values of shoot and root 
characteristics was got. 
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