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 عالقة نوع العقلة وتراكيز من األوكسينات في زيادة قابلية تجذير العقل الساقية 

 لصنفين من التين
 العلم شيال طارق يادإ                                           العالف هاني أياد

 العراق/ الموصل جامعة/  والغابات الزراعة كلية/ الحدائق وهندسة البستنة قسم
Email- Ayad_alalaf@yahoo.com 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الخالصة

ية( والمعاملة بخمسة تراكيز بيان تأثير نوعين من العقل )شبه خشبية وخشب إلىالدراسة هذه هدفت 
  1-ملغم.لتر 1111)و (1من األوكسينات )

IBA +1111 1-ملغم.لتر  
(NAA 1-ملغم.لتر 4111)و  

IBA +
 1-ملغم.لتر 4111

NAA) 1-ملغم.لتر 2111)و  
NAA )1-ملغم.لتر 2111)و  

IBA في تحسين نسبة )
صممت "، White Adriaticلى والتجذير وصفات المجموع الجذري والخضري لصنفي التين "أسود ديا
( بواقع ثالث مكررات وبـ C.R.Dالدراسة كتجربة عاملية بثالث عوامل وفق التصميم العشوائي الكامل )

للمكرر الواحد واستعمل اختبار دنكن متعدد الحدود لمقارنة متوسطات المعامالت عند مستوى  ة( عقل14)
العقل الخشبية قد تفوقت معنويا على العقل شبه أن أظهرت أهم النتائج المتحصل عليها ب،  %5احتمال 

الخشبية بجميع الصفات المدروسة للنمو الجذري والخضري ماعدا صفتي نسبة التجذير ومعدل عدد النموات 
زيادة معنوية بجميع الصفات المدروسة للعقل المعاملة  إلىأدى استعمال جميع تراكيز االوكسينات  .الحديثة 

معنويا  White Adriaticالمعاملة ، كما تفوق الصنف أسود ديالى على الصنف  مقارنة بالعقل غير
يها نتيجة لمعاملة العقل شبه الخشبية لتم الحصول ع%111بالصفات المدروسة . أعلى نسبة لتجذير العقل 

  1-ملغم.لتر 4111بتركيز
IBA +4111 1-ملغم.لتر 

NAA  1-ملغم.لتر 2111والمعاملة بتركيز  
IBA والعقل 

  1-ملغم.لتر 1111الخشبية المعاملة بتركيز 
IBA +1111 1-ملغم.لتر  

NAA  للصنف أسود ديالى ، والعقل

  1-ملغم.لتر 1111الخشبية المعاملة بتركيز 
IBA +1111 1-ملغم.لتر 

NAA  للصنف.White Adriatic 

  1-ملغم.لتر 1111في حين أعطى التداخل بين العقل شبه الخشبية المعاملة بتركيز
IBA +1111 1-ملغم.لتر 

NAA  1-ملغم.لتر 2111للصنف أسود ديالى وكذلك التداخل بين العقل الخشبية المعاملة بتركيز   

NAA للصنفWhite Adriatic . أعلى معدل لعدد الجذور وتفوقا معنويا على معظم التداخالت 

 اف . نوع العقلة . األوكسينات . نسبة التجذير . األصن التين. لدالة:ا كلمات
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  11/9/4114وقبوله   4114 /15/5  تاريخ تسلم البحث

 

 المقدمة

انتشارا ونجاحا في  وأكثرهاالتين  إكثاري بالعقل الساقية من أهم طرق الخضر اإلكثارتعتبر طريقة 
حيث تجهز العقل عادة للحصول على الشتالت المتجانسة المشابهة للنبات األم بوقت قصير مناطق زراعته 

أثناء موسم السكون سم( 3 –1.5سم( وقطر)31-15بطول )سنوات  3-1 بعمر ناضج من خشب
Alvarenga) و  4110،  وآخرونOhland يختلف نوع الخشب الذي تؤخذ منه العقل ، . (4119، وآخرون

المسنة والتي يبلغ  األفرع إلىالنامية  لألفرخالغضة )بعمر اقل من سنة(  األطرافتجهز العقل من  أنفيمكن 
جميع النباتات ومنها التين  إكثارعمرها بضع سنوات ، ومن الصعب تحديد نوع معين من العقل يناسب 

وهذا بدوره يعتمد على العديد من العوامل منها نوع النبات ومحتوى العقل من المواد ( 4113صر ، )ن
(. وفي هذا 4114، وآخرون Hartmannالغذائية كالكاربوهيدرات والعوامل المساعدة للتجذير وغيرها )

معنويا على  ملم( قد تفوقت11-12) األقطارذات العقل  أن إلى( 1991) وآخرون Yousifالمجال توصل 
ملم( بصفتي نسبة التجذير وطول النموات الخضرية الحديثة للعقل 11-8و 13-11) األقطارالعقل ذات 

التفوق المعنوي ( 4118) وآخرون Reddyو Hamooh  (4112)وأكد كادوتا "، الخشبية للتين صنف "

 وأطوالهال عدد الجذور معدنسبة تجذير و أعلى العقل شبه الخشبية في الحصول على علىللعقل الخشبية 
وألجل زيادة نسبة نجاح تجذير العقل الساقية للتين  . العقل الساقية للتين إكثارهمعند  والوزن الجاف والطري

في تجذيرها وزيادة عدد وطول الجذور المتكونة للعقلة الواحدة وتحسين نوعية الجذور يمكن  ولإلسراع
( IBAحامض االندول بيوترك ) أهمهاوكسينات والتي من معاملة العقل بمنظمات النمو الصناعية كاأل

حيث يمكن ( 4111،  وآخرون Backerو 4118،  وآخرون Reddy) (NAAوحامض نفثالين الخليك )
وذلك للحصول على نتائج مرضية من حيث  1:1بصورة خليط منهما بنسبة  أواستعمالهما بصورة منفردة 

لقد تبين  (.4111ية النامية على قواعد العقل الساقية )أبو زيد ، العدد الكبير والنمو القوي للجذور العرض
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 Reddyالحظ حيث في زيادة قابلية التجذير أهمية معاملة العقل الساقية للتين باألوكسينات  الباحثينللعديد من 
 من( 1-ملغم.لتر 5111و 4511، 1111) صفر ،  معاملة العقل الساقية للتين بتراكيز أن( 4118) وآخرون

IBA  ( من 1-ملغم.لتر 5111و 4511، 1111) صفر ، وNAA 1-ملغم.لتر 1111مزيج منهما ) إلى إضافة 

 
IBA +1111 1-ملغم.لتر  

NAA ( و )1-ملغم.لتر 4511  
IBA +4511 1-ملغم.لتر  

NAA( و )5111 
  1-ملغم.لتر

IBA +5111 1-ملغم.لتر  
NAA)  قياسا بمعاملة  قابلية العقل للتجذيرمعنوية في قد سببت زيادة

1-لترملغم. IBA +4511  1-ملغم.لتر 4511هذه المعامالت هي معاملة ) أفضلالمقارنة وكانت 
 NAA )

 وآخرونRafael  وجدو ، الجذور المتكونة وأطوالمعدل لعدد  وأعلىنسبة لتجذير العقل  أعلىحيث أعطت 
 IBAمعاملة العقل بتراكيز  أن  Roxo de Valinhos"صنف " للتين ساقيةللعقل ال إكثارهم( عند 4118)
قد سببت زيادة معنوية بنسبة التجذير ومعدل عدد الجذور  1-( ملغم.لتر2111و 3111،  4111،  1111)

وآخرون  Paulaوتوصل  .1-ملغم.لتر 4111خاصة عند معاملة العقل بتركيز  للعقل قياسا بمعاملة المقارنة
 4511، 511،1111،1511،4111)صفر ، IBAإلى أن تراكيز  (4111وآخرون ) Kotzو (4119)
في الحصول على أعلى  زيادة معنوية أعطتالمستخدمة في إكثار عقل التين الغضة (  1-ملغم.لتر 3111و

 كما .1-لترملغم. 4111و  1111نسبة لتجذير العقل قياسا بمعاملة المقارنة ، وكان أفضل هذه التراكيز هو 

للتجذير نتيجة الختالف محتواها من المواد الغذائية كالكاربوهيدرات التين بمدى استجابتها  أصنافتختلف و
 األصنافاالختالفات الوراثية والفسلجية بين  إلى إضافةواالوكسينات الطبيعية والعوامل المرافقة للتجذير 

 وآخرون Polatوقد أيد ذلك ( ، 4114، وآخرون Hartmannوالتي تؤثر في قابليتها على التجذير )
على الصنفين  معنويا قد تفوق "Sarilop"الصنف  أنمن التين  أصنافلثالثة  إكثارهمعند ( 4114)
"01.IM.02  وBursa Siyahi الجذور وعدد األوراق  وأطوال" بالصفات )نسبة التجذير ، معدل عدد

 ( في4111كما واستنتج الزيباري )،  IBAبعد معاملتها بتراكيز من  وطول النموات الخضرية الحديثة(

العقل الخشبية لستة أصناف من التين هي )كالميرنا وبرونزويك واوزون وديري وشورة قزة  إلكثاردراسته 
تتباين في قابليتها على التجذير حيث تفوق  األصنافهذه  أن IBAبعد معاملتها بتراكيز من وأسود ديالى( 

% في حين بلغت اقل نسبة 84غت بلالتي الصنف شورة قزة معنويا على بقية االصناف بصفة نسبة التجذير و
 األفضلالطريقة التين خضريا بالعقل الساقية لكونها  إكثارونظرا ألهمية  % للصنف ديري .51للتجذير 

شيوعا في المشاتل التجارية ولغرض زيادة قابلية تجذير العقل وتحسين مواصفات النمو الجذري  واألكثر
بيان تأثير نوع العقلة )شبه  إلىالدراسة  هدفتالنمو لذا للحصول الحقا على شتالت قوية سريعة والخضري 

في رفع  White Adriaticخشبية( المعاملة بتراكيز من االوكسينات لصنفي التين "أسود ديالى و" وخشبية 

 نسب تجذير عقل هذين الصنفين .

 
 مواد البحث وطرائقه

ق/كلية الزراعة والغابات/جامعة نفذت الدراسة في البيت البالستيكي لقسم البستنة وهندسة الحدائ
سنوات  11من أشجار تين بعمر 15/1/4114. جهزت العقل بتاريخ  4114الموصل خالل موسم النمو 

بعمر سنة  أفرعمن مزروعة في حدائق جامعة الموصل في الصباح الباكر حيث أخذت عقل شبه خشبية 
سم( وبقطر 45بطول )سنوات و 3-4مر بع أفرعمن ملم( وعقل خشبية 14-11سم( وبقطر )45بطول )واحدة 

  1-ملغم.لتر 1111)و (1)ملم( وعوملت قواعدها بخمسة تراكيز من االوكسينات 18-41)
IBA +1111 

  1-ملغم.لتر
(NAA 1-ملغم.لتر 4111)و  

IBA +4111 1-ملغم.لتر 
NAA) 1-ملغم.لتر 2111)و  

NAA )

  1-ملغم.لتر 2111)و
IBA) بطريقة المسحوق (Auxin-talcum powder mixture)  حيث استخدمت هذه

لعقل صنفي التين أسود ديالى )وهو من  %45التراكيز بعد خلطها مع البودرة والمبيد الفطري بنليت بنسبة 

المحلية لون الثمرة أسود لحمها بنفسجي مسود كمثرية الشكل متوسطة الحجم ال يصلح  األصنافأشهر 
قوية النمو  أشجارهالمزروعة في العراق  األجنبية ألصنافا)وهو من  White Adriaticللتجفيف( وصنف 

رطبت قواعد العقل ثم ( . 4114لون الثمرة اخضر لحمها احمر كبيرة الحجم يصلح للتجفيف( )يوسف ، 
م تحوي 0.5×1×3وزرعت في مراقد بأبعادغمست بالبودرة المحملة بتراكيز االوكسينات والمبيد الفطري 

دسي سيمنز.مEC 2.45 و %12.2والطين %  2.2والغرين %83.4سبة الرمل)ن لوميةتربة رملية على 
 و 1-

pH 7.62.) أيام  3-4غطيت المراقد بعد الزراعة بالنايلون الزراعي الشفاف مع مالحظة رفع الغطاء كل
 ساعة لغرض التهوية علما بأن معدل درجة الحرارة داخل البيت البالستيكي خالل فترة زراعة العقل4لمدة 

 %من زراعة العقل قيست النتائج لصفات نسبة التجذير بوعأس 12(. بعد مرور ºم40-45)بين وحتترا

النموات /عقلة مجذرة ومعدل عدد األوراقومعدل عدد الجذور ومعدل طول الجذور)سم( ومعدل عدد 
بة ( ونس4الحديثة/عقلة مجذرة ومعدل طول النموات الحديثة )سم(/عقلة مجذرة والمساحة الورقية )سم
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،  Bassukو SPAD-520Chlorophyll meter( )Felixlohالكلوروفيل في األوراق باستخدام جهاز )
 األوراقأوراق من كل وحدة تجريبية ووزنها ثم جففت هذه  5( والوزن الطري لألوراق )غم( بأخذ 4111

 .)غم( حتى ثبات الوزن لقياس الوزن الجاف لألوراق  °م01( ذات حرارة Ovenفي فرن كهربائي )

كيز االوكسينات وصنفين من التين( وفق اصممت الدراسة كتجربة عاملية بثالث عوامل )نوع العقل وتر
للمكرر الواحد وحللت النتائج  ة( عقل14( بواقع ثالث مكررات وبـ )C.R.Dالتصميم العشوائي الكامل )

SAS (Anonymous،1991 ، )إحصائيا حسب التصميم المستخدم باستخدام الحاسوب على وفق برنامج 
 %.5واختبرت المتوسطات باستخدام إختبار دنكن متعدد الحدود عند مستوى إحتمال 

 
 

 النتائج والمناقشة
تأثير نوع العقلة والمعاملة بتراكيز من االوكسينات في نسبة التجذير %  ومعدل عدد وطوول الجوذول لفون ي 

 -:"  White Adriaticالتين " أسود ديالى و 
لممم يكممن لنمموع العقممل )شممبه الخشممبية والخشممبية( تممأثير معنمموي علممى نسممبة التجممذير حيممث كانممت  : ةنوووع العقلوو

% للعقمل الخشمبية ، فمي حمين سمببت العقمل  83.60للعقمل شمبه الخشمبية و  80.27 %( وبلغمت 1متقاربة)جمدول 
يكمون سمبب  أنجح وقمد يمرالخشبية تفوقا معنويا على العقل شبه الخشبية بصفتي معدل عدد الجذور وأطوالها .

الحتوائهمما علممى مممواد غذائيممة مخزنممة  بصممفات النمممو الجممذريتفمموق العقممل الخشممبية علممى العقممل شممبه الخشممبية 
 التجمذيرمن العقل شبه الخشبية وان المواد الكاربوهيدراتية تلعمب دورا هامما فمي عمليمة  أكثركالكاربوهيدرات 

 توصممل لقممد ( ،4119، وآخممرون Karakurtمممن تكمموين الجممذور فممي العقممل ) األولممىخاصممة فممي المراحممل 
Palanisamy  وKumar (1990 بممأن هنمماك عالقممة موجبممة بممين قطممر العقممل المممأخوذة وبممين عممدد وطممول )

الجممذور المتكونممة والتممي يمكمممن أن تعممزى إلممى احتممواء العقمممل األكثممر سمممكا علممى كميمممات اكبممر مممن الممممواد 
كمذلك فمأن زيمادة تركيمز الممواد  .(4114، آخمرونو Hartmann)الكاربوهيدراتية الضرورية لتكموين الجمذور

فمي  األسمبابالمساعدة للتجذير كاالوكسينات والعوامل المرافقمة فمي التجمذير فمي العقمل الخشمبية قمد تكمون احمد 
 (4118) وآخمرون Reddyتشمابهت همذه النتمائج ممع ( . Sood ،4114و  Ranaالحصول على هذه النتيجة )

 Owais (4111.)و 
زيادة معنويمة  إلى( أن معاملة العقل بجميع تراكيز االوكسينات أدت 1يتبين في الجدول ) : يناتتراكيز االوكس

همذه التراكيمز همو  أفضملالعقل غير المعاملة ، وكان  إلىقياسا  وأطوالهافي نسبة التجذير ومعدل عدد الجذور 
% فممي 91.66بلغممت نسممبة للتجممذير  أعلممى أعطممىالممذي  NAA 1-ملغم.لتممر IBA  +1111 1-ملغم.لتممر1111

 وأطوالهمامعمدل لعمدد الجمذور  أعلمى% للعقمل غيمر المعاملمة ، وكمان 56.94حين بلغت أقل نسبة لهمذه الصمفة 
يمكممن تفسممير وقممد تفمموق معنويمما علممى العقممل غيممر المعاملممة .  NAA 1-ملغم.لتممر 2111للعقممل المعاملممة بتركيممز

جذور وتمايزها وتطورهما واسمتطالتها فمي العقمل دور االوكسينات في زيادة تكوين مبادئ ال أساسالنتائج على 
الساقية وزيادة تكوين الجذور الجانبية حيث تزيد ممن اسمتقطاب الكاربوهيمدرات والمركبمات المسماعدة للتجمذير 

معاملمة  أن إلمىتعمزى  أو( ، 4119، وآخمرون Karakurtتكوين الجذور ) إلىقاعدة العقل ويؤدي بالتالي  إلى
تحسمين  إلمى يمؤديزيادة محتواها من االوكسينات وانخفاض كمية المثبطات مما  إلىي العقل باالوكسينات تؤد

 وآخممرون Tiberia) يممرى أخممرى( ، مممن جهممة 4115، وآخممرون De Andresمواصممفات النمممو الجممذري )
سرعة نقل وتجميمع السمكريات الذائبمة فمي قواعمد  إلىمعاملة العقل باالوكسينات الصناعية تؤدي  إن(  4111،

 أكمدهوهمذا مما التي لها دور مهم في عملية نشوء الجمذور العرضمية  األنزيماتفضال عن تحفيز عدد من  العقل
Satisha 1-ملغم.لتمر 1111ممن العنمب بتركيمز  أصمولمعاملة العقل الخشبية لثالثة  أنمن ( 4118) وآخرون 

IBA مأنمزيتراكم السكريات وتقليل النشما عنمد قاعمدة العقمل وزيمادة نشماط  إلى أدى Polyphenol Oxidase 
( 4113) وآخمرون  Gonçalves جماءت همذه النتمائج متفقمة ممع نتمائج  . وأطوالهماممما زاد ممن عمدد الجمذور 

 (.4115) وآخرون Araujo( و 4112) وآخرون Ramosو
( وجود تمأثير معنموي لألصمناف فمي صمفات النممو الجمذري المدروسمة حيمث 1يتضح في الجدول ) :األصناف 

بالصفات )نسبة التجمذير ومعمدل عمدد  White Adriaticسود ديالى تفوقا معنويا على الصنف سجل الصنف أ
% للصممنف 74.16% فممي حممين بلغممت 89.72( وبلغممت نسممبة التجممذير للصممنف أسممود ديممالى وأطوالهمماالجممذور 

White Adriatic. فاألصمنااالختالفمات الوراثيمة والفسملجية بمين فمي ضموء  تفسميرهاهمذه النتمائج يمكمن  إن 
ختالف محتواها ممن الممواد ا إلى إضافة (4114، وآخرون Hartmannوالتي تؤثر في قابليتها على التجذير )

 Polatكممل مممن  وجممدهوهممذا ممما  الغذائيممة كالكاربوهيممدرات واالوكسممينات الطبيعيممة والعوامممل المرافقممة للتجممذير
 (.4111والزيباري ) (4114) وآخرون
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 أثير نوع العقلة والمعاملة بتراكيز من االوكسينات في نسبة التجذير % ، ومعدل عدد وطول الجذورت (:1الجدول)          

 " . White Adriaticلصنفي التين " أسود ديالى و                            
Table (1): Effect of cutting kind and auxins concentrations on rootin percentage%. 

aver. number of root and  aver. length of root )cm) of two varieties of fig 
Aswad  Dyalla And White Adriatic. 

          
 % حسب 5احتمال مستوى وسطات المتبوعة بحروف مختلفة لكل عامل على إنفراد ولكل صفة تدل على وجود فروقات معنويه  بينها عند*المت

 ر دنكن متعدد الحدود .اختبا            
  Means of each factor alone of each parameter followed with the same letters are not  significantly different 
from each other’s according to Duncan’s multiple ranges test at 5% level. 

       

اكيز من االوكسينات في نسبة التجذير % ، ومعدل عدد تأثير التداخل بين نوع العقلة والمعاملة بتر
( أن هناك 4تشير نتائج الجدول ) -": White Adriaticوطول الجذور لصنفي التين " أسود ديالى و 

% 111روقات معنوية بين التداخالت في صفات النمو الجذري المدروسة إذ بلغت أعلى نسبة لتجذير العقل ف
1-ملغم.لتر 4111شبه الخشبية بتركيز نتيجة للتداخالت بين العقل

 IBA +4111 1-ملغم.لتر 
NAA  والمعاملة

 1-ملغم.لتر IBA+1111  1-ملغم.لتر 1111والعقل الخشبية المعاملة بتركيز  IBA  1-ملغم.لتر 2111بتركيز
NAA 1-ملغم.لتر 1111للصنف أسود ديالى ، والعقل الخشبية المعاملة بتركيز  IBA+1111 1-ملغم.لتر 
NAA  للصنفWhite Adriatic  ، نتيجة التداخل بين العقل 22.22في حين بلغت اقل نسبة لتجذير العقل %

. وتم الحصول على أعلى معدل معنوي لعدد الجذور  White Adriaticشبه الخشبية الغير معاملة للصنف 
والتداخل بين  White Adriaticللصنف  NAA 1-ملغم.لتر 2111لتداخل العقل الخشبية المعاملة بتركيز 

للصنف أسود ديالى .  NAA 1-ملغم.لتر IBA  +1111 1-ملغم.لتر1111العقل شبه الخشبية المعاملة بتركيز 
 White Adriaticللصنف  NAA 1-ملغم.لتر2111في حين سبب التداخل بين العقل الخشبية المعاملة بتركيز 

إن هذه  النتائج التي تم الحصول عليها يمكن أن  . تأعلى معدل لطول الجذور المتكونة قياسا  ببقية التداخال
تعزى على أساس ما ورد ذكره عند مناقشة تأثير كل عامل من العوامل الثالثة أو نتيجة للتأثير المشترك 

  .بينهما

 المعامالت
Treatments 

 
  Studied charactersالصفات المدروسة 

% نسبة التجذير  

Rooting 

percentage% 

 معدل عدد الجذور
Aver. number of 

root 

 (سم (معدل طول ألجذور 
Aver. length of root 

(cm) 

 cutting kind  نوع العقلة   
 عقل شبه خشبية

Semi-hardwood 
cuttings 

   80.27 a   23.71 b   6.73 b 

 عقل خشبية
hardwood cuttings 

  83.60 a   26.14 a   7.75 a 

 Auxin concentrations تراكيز األوكسينات  
 

 b   15.29 c   5.09 d 56.94   المقارنة

ملغم.لتر1111
-1

 IBA  +
ملغم.لتر 1111

-1
 NAA 

  91.66 a   28.83 a   6.35 c 

ملغم.لتر4111
-1

 IBA  +
ملغم.لتر 4111

-1
 NAA 

  86.80 a   27.39 a   8.04 b 

ملغم.لتر  2111
-1

 NAA   83.33 a   29.64 a   8.77 a 

ملغم.لتر 2111
-1

 IBA   90.96 a 
  23.47 b 

 
 

  7.96 b 

 varieties   افاألصن

ديالى أسود     89.72 a    26.22 a    8.13 a 

White Adriatic     74.16 b    23.63 b    6.35 b 
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  ( للتين صنفB) ( والعقل الخشبيةAتأثير معاملة العقل باألوكسينات في تجذير العقل شبه الخشبية ) :(1شكل)
 أسود ديالى           

Figure (1): Effect of auxins concentrations on rooting semi-hard wood (A) and hard 
           wood (B) cutting of fig CV. Aswad Dyalla 

A 

 المقارنة

Control 

  0-ملغم.لتر 0111
 

 IBA  +1111 

 NAA  1-ملغم.لتر

 

  0-ملغم.لتر 0111

IBA +4111 

 NAA 1-ملغم.لتر

 

ملغم.لتر 2111
-1   

NAA 

 

ملغم.لتر 2111
-1  

 
IBA 

 

B 
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( للتين صنف Bالخشبية ) ( والعقلAبية )تأثير معاملة العقل باألوكسينات في تجذير العقل شبه الخش :(4شكل)
white Adriatic            

Figure (2):Effect of auxins concentrations on rooting semi-hard wood(A)and hard   

         wood  (B)cuttings of fig cv. white Adriatic.  

A 

B 

  1-ملغم.لتر 2111

 IBA 

 

 

   1-ملغم.لتر 2111

 NAA 

 
 

  0-ملغم.لتر 0111

IBA +0111 

 NAA 0-ملغم.لتر

 

  0-ملغم.لتر 0111
  

IBA  +0111 

 NAA  0-ملغم.لتر

 

 المقارنة

Control 
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كيز من االوكسينات في نسببة التجبذير % ، ومعبدل عبدد وطبول تأثير التداخل بين نوع العقلة والمعاملة بترا( : 4الجدول )
 " . White Adriaticالجذور لصنفي التين " أسود ديالى و 

  Table (4): The interaction between cutting kind and auxins concentrations on rooting 
percentage%. Aver. Number of root and  Aver. length of root (cm) of two 
varieties of fig Aswad  Dyalla and White Adriatic 

 األصناف
varieties 

 نوع العقلة
cutting kind 

 تراكيز األوكسينات
Auxin concentrations 

  studied charactersالصفات المدروسة 
 نسبة التجذير %

Rooting 
percentage% 

 معدل عدد الجذور
Aver. number of 

root 

طول  معدل
 (سم(ألجذور

Aver. length of 
root (cm) 

 
 

 
 

 أسود 
 ديالى

 
Aswad 

Dyalla 
 
 
 
 

 عقل شبه خشبية
 

Semi-hardwood 
cuttings 

 a-d 19.00 f 6.78 h-i 83.33 المقارنة

ملغم.لتر1111
-1

 IBA  +1111 
ملغم.لتر

-1
 NAA 

97.22 a 34.35 a 7.51 e-g 

ملغم.لتر4111
-1

 IBA  +4111 
رملغم.لت

-1
 NAA 

100.00 a 30.25 ab 9.33 a-c 

ملغم.لتر  2111
-1

 NAA 97.22 a 27.33 b-d 8.25 c-f 

ملغم.لتر 2111
-1

 IBA 100.00 a 24.50 b-f 8.48 b-e 

 عقل خشبية
 

hardwood 
cuttings 

 

 cd 12.50 g 5.16 j 72.22 المقارنة

ملغم.لتر1111
-1

 IBA  +1111 
ملغم.لتر

-1
 NAA 

100.00 a 30.00 ab 8.00 d-g 

ملغم.لتر4111
-1

 IBA  +4111 
ملغم.لتر

-1
 NAA 

83.33 a-d 26.33 b-e 8.91 a-d 

ملغم.لتر  2111
-1

 NAA 69.44 d ab  30.25 ab  9.6 

ملغم.لتر 2111
-1

 IBA 94.44 ab 27.71 a-d 9.33 a-c 

 
 

 
 
White 
Adriati

c  
 
 
 
 
 
 

 عقل شبه خشبية
 

Semi-hardwood 
cuttings 

 f 8.66 g 2.88 k 22.22 المقارنة

ملغم.لتر1111
-1

 IBA  +1111 
ملغم.لتر

-1
 NAA 

69.44 d 21.66 c-f 3.95 k 

ملغم.لتر4111
-1

 IBA  +4111 
ملغم.لتر

-1
 NAA 

72.22 cd 24 b-f 6.75 h-i 

ملغم.لتر  2111
-1

 NAA 77.77 b-d 26.66 b-e 7.36 e-g 

ملغم.لتر 2111
-1

 IBA 83.33 a-d 20.00 ef 6.03 h-i 

 عقل خشبية
 

hardwood 
cuttings 

 

 f 21.00 d-f 5.53 ij 49.99 المقارنة

ملغم.لتر1111
-1

 IBA  +1111 
ملغم.لتر

-1
 NAA 

100.00 a 29.33 ab 5.93 h-i 

ملغم.لتر4111
-1

 IBA  +4111 
ملغم.لتر

-1
 NAA 

91.66 ab 28.33 a-c 7.16 f-g 

ملغم.لتر  2111
-1

 NAA 88.88 a-c 34.33 a 9.88 a 
ملغم.لتر 2111

-1
 IBA 86.10 a-d 21.66 c-f 8.00 d-g 

% حسب 5ولكل صفة تدل على وجود فروقات معنويه  بينها عند مستوى احتمال العوامل *المتوسطات المتبوعة بحروف مختلفة لكل تداخل بين
 دنكن متعدد الحدود . اختبار 

Means of each interactions of each parameter followed with the same letters are not significantly different from 

each other’s according to Duncan’s multiple ranges test at 5% level. 
 

تأثير نوع العقلة والمعاملة بتراكيز من االوكسينات في معدل عدد األوراق ، ومعدل عدد وطول النموات الحديثة / 

معنوي  تأثيركان لنوع العقل  : نوع العقلة -" : White Adriaticة مجذرة  لصنفي التين " أسود ديالى و عقل
( حيث تفوقت العقل الخشبية معنويا على العقل 3) الجدول  الحديثة وطول النموات األوراقعلى معدل عدد 

تفوق  إن. عدل عدد النموات الحديثة معنوي في م تأثيرشبه الخشبية بهاتين الصفتين ، ولم يكن لنوع العقلة 
الحديثة وطول النموات على العقل شبه الخشبية ربما يعود لزيادة المواد  األوراقالعقل الخشبية بمعدل عدد 

 Owais) والعوامل المساعدة للتجذير فيها عن العقل شبه الخشبية كالكاربوهيدرات الغذائية المخزونة 
 أكثرنضجا وفي حالة فسلجية تجعلها  أكثرالبراعم في العقل الخشبية  فضال عن ذلك تكون( 4111، وآخرون

في تكوين  ساهمت( 1تكوين مجموعة جذرية قوية )الجدول  إلى أدتتهيؤا للتفتح والنمو وان هذه العوامل 
 Tekintas و Dolgun( و1991) وآخرون Yousif تشابهت هذه النتائج مع .ونمو مجموع خضري جيد

(4119.) 
( أن معاملة العقل بجميع تراكيز االوكسينات أدت إلى زيادة 3: يالحظ في الجدول )االوكسينات تراكيز 

معنوية بالصفات )معدل عدد األوراق وعدد النموات وطول النموات الحديثة( قياسا بالعقل غير المعاملة بهذه 
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علي معدل أأعطت  NAA 1-ملغم.لتر IBA  +4111 1-ملغم.لتر 4111التراكيز ، وان معاملة العقل بتركيز 
 IBA  +1111 1-ملغم.لتر1111ورقة ، في حين سببت معاملة العقل بتركيز  13.18لعدد األوراق بلغ 

 1-ملغم.لتر
NAA  نمو ، وتم الحصول على أعلى معدل لطول  3.19لنموات الحديثة بلغ العدد أعلى معدل

من المالحظ أن تراكيز .  IBA 1-م.لترملغ 2111سم نتيجة لمعاملة العقل بتركيز 7.13النموات وبلغ 

كان لها نفس التأثير في زيادة المواصفات صفات النمو الخضري  تحسينالتي كانت مؤثرة في  االوكسينات
، وربما يستدل من هذا أن هناك تشابها في العوامل والظروف التي تؤثر إيجابيا ( 1) الجدول الجذرية للعقل

ضري للعقل ، أو أن تكوين مجموع جذري جيد للعقل حسن من النمو أو سلبيا على النمو الجذري والخ
الضرورية  لسايتوكاينيناتل اوامتصاصه االوكسينات إنتاج تعزى إلى كذلك، (4111)العالف ،  هاالخضري ل

و  Sivaci)جيد إلى إنتاج نمو خضري  وتفتحها وبالتاليؤدي إلى نمو البراعم مما ي التي تنتقل إلى األعلىو
Yalcin ،4110 )،  أو قد يكون على أساس أن االوكسينات تلعب دورا في عملية انقسام الخاليا واتساعها

نتيجة التحكم في بناء البروتينات واألنزيمات الخاصة بعملية اتساع الخاليا ومن ثم زيادة استطالة الخاليا 
وآخرون  Nogueiraيه اتفقت هذه النتائج مع ما توصل إل .( 1991)العاني ،  وتحسين النمو الخضري

 .(4111وآخرون ) Kotz( و 4110)

 
 المعاملة بتراكيز من االوكسينات في معدل عدد األوراق ، ومعدل عدد وطول النموات وتأثير نوع العقلة (: 3الجدول)

 " . White Adriaticالحديثة / عقلة مجذرة  لصنفي التين " أسود ديالى و              
Table (3): Effect of cutting kind and auxins concentrations on average number of 

leaves. average number of shoots and average length of shoots(cm) of two 

varieties of  fig Aswad Dyalla And White Adriatic. 

مسمتوى  ى إنفمراد ولكمل صمفة تمدل علمى وجمود فروقمات معنويمه بينهما عنمدلمتوسطات المتبوعة بحروف مختلفة لكل عاممل علم*ا
 حسب اختبار دنكن متعدد الحدود . %5احتمال

 Means of each factor alone of each parameter followed with the same letters are not significantly 
different from each other’s according to Duncan’s multiple ranges test at 5% level. 

 

بالصفات )معدل عدد  White Adriatic: أظهر الصنف أسود ديالى تفوقا معنويا على الصنف  األصناف
حيث بلغت قيم هذه الصفات للصنف اسود . (3عدد النموات وطول النموات الحديثة( )الجدولمعدل األوراق و

على  White Adriaticلي ، في حين بلغت للصنف سم على التوا 6.61نمو و 3.34ورقة و13.95ديالى )
سم(. إن تفوق الصنف اسود ديالى بصفات النمو الخضري ربما  6.15نمو و 2.67ورقة و10.38التوالي )

( مما يؤدي إلى إنتاج نمو خضري جيد ، أو يعود إلى 1يعود لتفوقه المعنوي بصفات النمو الجذري)الجدول

الغذائية كالكاربوهيدرات واالوكسينات الطبيعية والعوامل المرافقة من المواد  ى الصنفينختالف محتوا
االختالفات الوراثية والفسلجية بين يمكن أن تفسر في ضوء ( كما 4111وآخرون ، Owais)للتجذير 

 المعامالت
Treatments 

 
  studied charactersالصفات المدروسة 

 وراقمعدل عدد األ
average number 

of leaves 

 
معدل عدد النموات 

 الحديثة
average number of 

shoots 

 (سم ) معدل طول النموات الحديثة
average length of shoot 

 )cm) 

 cutting kind    نوع العقلة
 عقل شبه خشبية

Semi-hardwood cuttings 
  11.50 b   2.92 a   5.60 b 

 عقل خشبية
hardwood cuttings 

  12.83 a   3.10 a   7.16 a 

 
 Auxin concentrations   تراكيز األوكسينات

 
 b   2.55 b   4.70 c 9.48   المقارنة

ملغم.لتر1111
-1

 IBA  +1111 
ملغم.لتر

-1
 NAA 

  12.19 a   3.19 a   6.47 b 

ملغم.لتر4111
-1

 IBA  +4111 
ملغم.لتر

-1
 NAA 

  13.18 a   3.12 a   7.09 a 

ملغم.لتر  2111
-1

 NAA   13.08 a   3.05 a   6.49 b 

ملغم.لتر 2111
-1

 IBA 
  12.88 a 

 
  3.13 a 

 
  7.13 a 

 

 varieties   األصناف

ديالى أسود    13.95 a   3.34 a   6.61 a 

White Adriatic    10.38 b   2.67 b   6.15 b 
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وبالتالي تحسين صفات النمو  (4114، وآخرون Hartmannوالتي تؤثر في قابليتها على التجذير ) صنفينال
 (.4111مت هذه النتائج مع الزيباري )انسج الخضري .

تأثير التداخل بين نوع العقلة والمعاملة بتراكيز من االوكسينات في معدل عدد األوراق ، ومعدل عدد وطول 
( 2يتضح في )الجدول  -" : White Adriaticالنموات الحديثة / عقلة مجذرة  لصنفي التين " أسود ديالى و 

 أن التداخل بين العقل شبه الخشبية أو الخشبية المعاملة بتراكيز االوكسينات وخاصة للصنف اسود ديالى أدى إلى 
 

المعاملة بتراكيز من االوكسينات في معدل عدد األوراق ، ومعدل عدد ونوع العقلة  التداخل بين تأثير( : 2الجدول )
 " . White Adriaticالتين " أسود ديالى و النموات الحديثة / عقلة مجذرة  لصنفي   وطول 

Table (4): The interaction between  cutting kind and auxins concentrations on 
average number of leaves. average number of shoots and average length of 
shoots/cm of two varieties of  fig Aswad Dyalla And White Adriatic.  

 األصناف
varieties 

 نوع العقلة
cutting kind 

 تراكيز األوكسينات
Auxin concentrations 

  studied charactersالصفات المدروسة 
 معدل عدد األوراق

average number 
of leaves 

معدل عدد النموات 
 الحديثة

average number 
of shoots 

معدل طول النموات 
 (سم)الحديثة 

average length of 
shoots )cm) 

 
 

 
 

 أسود 
 ديالى

 
Aswad 

Dyalla 
 
 
 
 

 عقل شبه خشبية
 

Semi-hardwood 
cuttings 

 bc 3.00 b-e     5.11 jk 12.61   المقارنة

 IBA  +1111 1-ملغم.لتر1111

 NAA 1-ملغم.لتر
  15.67 a   4.15 a 6.55 e-g   

 IBA  +4111 1-ملغم.لتر4111

 NAA 1-ملغم.لتر
  15.51 a 3.48 a-c     5.61 ij 

 NAA   14.10 ab 3.45 a-d     5.15 jk 1-ملغم.لتر  2111

   IBA   14.00 ab 3.23 b-e   5.66 h-j 1-ملغم.لتر 2111

 عقل خشبية
 

hardwood 
cuttings 

 

   b 2.70 c-f   6.26 f-i 12.88   المقارنة

 IBA  +1111 1-ملغم.لتر1111

 NAA 1-ملغم.لتر
  13.33 ab   3.58 ab   7.66 bc 

 IBA  +4111 1-ملغم.لتر4111

 NAA 1-ملغم.لتر
  13.68 ab 3.40 a-d   7.80 bc   

   NAA   14.00 ab 3.33 b-d   7.36 c-e 1-ملغم.لتر  2111

 IBA   13.31 ab   3.15 b-e   8.90 a 1-ملغم.لتر 2111

 
 

 
 

White 
Adriatic  

 
 
 
 
 
 

بيةعقل شبه خش  
 

Semi-hardwood 
cuttings 

 f   1.83 g   3.43 m 4.23   المقارنة

 IBA  +1111 1-ملغم.لتر1111

 NAA 1-ملغم.لتر
  7.61 e   2.11 fg   4.53 kl 

 IBA  +4111 1-ملغم.لتر4111

 NAA 1-ملغم.لتر
  9.33 de   2.48 e-g 6.66 d-g   

   NAA   10.18 cd   2.48 e-g 5.93 h-j 1-ملغم.لتر  2111

   IBA 11.78 bc     2.98 b-e 7.33 c-e 1-ملغم.لتر 2111

 عقل خشبية
 

hardwood 
cuttings 

 

 de   2.66 d-f   4.01 lm 8.21   المقارنة

 IBA  +1111 1-ملغم.لتر1111

 NAA 1-ملغم.لتر
  12.16 bc   2.93 b-e 7.16 c-f   

 IBA  +4111 1-ملغم.لتر4111

 NAA 1-ملغم.لتر
  14.20 ab 3.15 b-e     8.30 ab 

   NAA   13.66 ab 2.95 b-e   7.51 b-d 1-ملغم.لتر  2111
   IBA   12.45 bc 3.16 b-e   6.63 d-g 1-ملغم.لتر 2111

    
ند مستوى المتوسطات المتبوعة بحروف مختلفة لكل تداخل بين العوامل ولكل صفة تدل على وجود فروقات معنويه  بينها ع 

 % حسب اختبار دنكن متعدد الحدود .5احتمال
      Means of interactions of each parameter followed with the same letters are not significantly 
different from each other’s according to Duncan’s multiple ranges test at 5% level. 

طول النموات معدل ومعدل عدد األوراق ومعدل عدد النموات النمو الخضري )حدوث زيادة معنوية بصفات 
. وكان أعلى معدل White Adriaticقياسا بالعقل شبه الخشبية والخشبية غير المعاملة للصنف  (الحديثة
 IBA 1-ملغم.لتر1111لنموات الحديثة للتداخل بين العقل شبه الخشبية المعاملة بتركيز لعدد األوراق ولعدد ا

، في حين  على التتابع نمو 4.15ورقة و  15.67للصنف اسود ديالى وبلغتا  NAA 1-ملغم.لتر 1111+ 
للصنف اسود ديالى أعلى معدل  IBA 1-ملغم.لتر 2111العقل الخشبية المعاملة بتركيز أعطى التداخل بين 

ناتجة من تأثير العوامل المفردة  إن النتائج المتحصل عليها ربما تكونسم . 8.90 لطول النموات الحديثة وبلغ

      والتي سبق مناقشتها سابقا أو نتيجة للتأثير التعاوني فيما بينها .
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الكلوروفيل في  محتوى( ، 2تأثير نوع العقلة والمعاملة بتراكيز من االوكسينات في المساحة الورقية )سم    
 Whiteجذرة لصنفي التين " أسود ديالى و معدل الوزن الطري والجاف لألوراق )غم( / عقلة م  األوراق 

Adriatic . " 
العقل الخشبية تفوقت معنويا على العقل شبه الخشبية بالصفات  أن إلى( 5يشير الجدول ) نوع العقلة :     

( ، ومن  األوراقومعدل الوزن الطري والجاف في  األوراق)المساحة الورقية ونسبة الكلوروفيل في 
العقل الخشبية قد تفوقت على العقل شبه الخشبية معنويا بمعدل عدد  أن إلىه النتيجة تعزى هذ أنالمحتمل 
( وان ذلك سبب بالتالي زيادة الوزن الطري والجاف 3وطول النموات الخضرية الحديثة )الجدول  األوراق

               للمجموع الخضري لهذه العقل قياسا بالعقل شبه الخشبية .
المساحة الورقية )سمالمعاملة بتراكيز من االوكسينات في و تأثير نوع العقلة ( : 5)الجدول           

4
 فيالكلوروفيل  محتوى،  (

 لصنفي التين " أسود ديالى و معدل الوزن الطري والجاف لألوراق )غم( / عقلة مجذرة  األوراق                             

 White Adriatic                              . " 
Table (5): Effect of cutting kind and auxins concentrations on leaf area cm

2  
. 

compound of chlorophyll. aver. fresh and dry weight leaves(gm) . average 
number of shoots and average length of shoots/cm of two varieties of fig 
Aswad Dyalla And White Adriatic.                                              

    
  
المتوسطات المتبوعة بحروف مختلفة لكل تداخل بين العوامل ولكمل صمفة تمدل علمى وجمود فروقمات معنويمه  بينهما عنمد مسمتوى  *

 اختبار دنكن متعدد الحدود . % حسب5احتمال
 Means of each factor alone and their interactions of each parameter followed with the same letters 
are  not  significantly different from each other’s according to Duncan’s multiple ranges test at 5% 
level. 

كانت تراكيز االوكسينات فعالة في الحصول على أعلى زيادة معنوية بالصفات  : تراكيز االوكسينات    
وزن الطري والجاف في األوراق ( قياسا بالعقل الكلوروفيل في األوراق ومعدل ال محتوى)المساحة الورقية و

حيث بلغت قيم هذه  IBA 1-ملغم.لتر 2111(  ، وكان أفضل هذه التراكيز هو تركيز 5غير المعاملة )الجدول
غم(. لقد سبق اإلشارة إلى 3.67غم و 15.30و  34.72و  4سم70.09الصفات على التوالي لهذا التركيز )

( ومن الطبيعي 3عدالت عدد األوراق وعدد وأطوال النموات الحديثة )الجدول أهمية االوكسينات في زيادة م

 يزداد الوزن الطري والجاف لها. نأ

 White Adriatic( أن الصنف اسود ديالى سجل تفوقا معنويا على الصنف 5يبين الجدول ) : األصناف    

ومعدل الوزن الطري والجاف في  الكلوروفيل في األوراق محتوىبالصفات المدروسة )المساحة الورقية و
غم( 3.83غم و16.36و  33.64و 4سم 65.17حيث بلغت قيم هذه الصفات للصنف اسود ديالى ) األوراق(

( غ2.45غم و10.24و  30.04و  4سم 51.31) White Adriaticعلى التوالي ، في حين بلغت للصنف 

 المعامالت
Treatments 

  studied charactersالصفات المدروسة 

المساحة الورقية 

)سم
4

للورقة  (

 الواحدة

Leaf area 

(cm
2 
) leaf 

الكلوروفيل  محتوى

 في األوراق

compound 

chlorophyll 

SPAD unit 

معدل الوزن الطري 

 راق )غم(لألو

Aver. Fresh 

weight leaves(gm) 

معدل الوزن الجاف 

 لألوراق )غم(

Aver. dry weight 

leaves(gm) 

 cutting kind  نوع العقلة 

 عقل شبه خشبية

Semi-hardwood cuttings 
  47.80 b   29.64 b   10.87 b   2.64 b 

 عقل خشبية

hardwood cuttings 
  68.68 a   34.05 a   15.73 a   3.64 a 

 Auxin concentrations تراكيز األوكسينات 

 d   27.60 c   7.58 c   2.01 c 31.64   المقارنة

ملغم.لتر1111
-1

 IBA  +1111 

ملغم.لتر
-1

 NAA 
  58.01 c   31.45 b   13.82 b   3.06 b 

ملغم.لتر4111
-1

 IBA  +4111 

ملغم.لتر
-1

 NAA 
  62.81 b   31.74 ab   14.63 ab   3.42 a 

ملغم.لتر  2111
-1

 NAA   68.65 a   33.69 ab 15.16 a   3.53 a 

ملغم.لتر 2111
-1

 IBA   70.09 a   34.72 a   15.30 a   3.67 a 

 varieties  األصناف

ديالى أسود    65.17 a   33.64 a   16.36 a   3.83 a 

White Adriatic    51.31 b   30.04 b   10.24 b   2.45 b 
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 Whiteف اسود ديالى على الصنف على التوالي. إن النتائج المتحصل عليها ناتجة من تفوق الصن

Adriatic  بمعدل عدد األوراق وعدد النموات الخضرية وأطوالها مما أدى إلى زيادة الوزن الطري والجاف

 .ألوراق هذا الصنف
( ، محتوى 2تأثير التداخل بين نوع العقلة والمعاملة بتراكيز من االوكسينات في المساحة الورقية )سم

ومعدل الوزن الطري والجاف لألوراق )غم( / عقلة مجذرة لصنفي التين " أسود  الكلوروفيل في األوراق
+  IBA 1-ملغم.لتر4111أعطى التداخل بين العقل الخشبية المعاملة بتركيز White Adriaticديالى و

أعلى زيادة معنوية بالصفات )المساحة الورقية ومعدل  White Adriaticللصنف  NAA 1-ملغم.لتر 4111

   قياسا بمعاملة التداخل بين العقل شبه الخشبية غير المعاملة لنفس الصنف (الطري والجاف لألوراقالوزن 
( ، 4المعاملة بتراكيز من االوكسينات في المسباحة الورقيبة )سبمونوع العقلة  التداخل بين تأثير( : 6الجدول )   

)غم( / عقلة مجذرة لصنفي  معدل الوزن الطري والجاف لألوراقوالكلوروفيل في األوراق  محتوى
 " . White Adriaticالتين " أسود ديالى و 

Table (6): The interaction between cutting kind and auxins concentrations on Leaf 
area cm

2  
. compound of chlorophyll. Aver. Fresh and dry weight 

leaves(gm) . average number of shoots and average length of shoots/cm of 
two varieties of fig Aswad Dyalla And White Adriatic 

 األصناف
varieties 

 نوع العقلة
cutting 

kind 

 تراكيز األوكسينات
Auxin 

concentrations 

 studied charactersالصفات المدروسة 

المساحة الورقية 

( للورقة 4)سم

 الواحدة

Leaf area 

(cm2 ) leaf  

الكلوروفيل في  محتوى

 األوراق

compound 

chlorophyll 

SPAD unit  

معدل الوزن الطري 

 لألوراق )غم(

Aver. Fresh 

weight leaves(gm) 

معدل الوزن الجاف 

 لألوراق )غم(

Aver. dry weight 

leaves(gm) 

 

 

 أسود 
 ديالى

 

Aswad 

Dyalla 

 

 

 

 

 

عقل شبه 

 خشبية

 

Semi-

hardwood 

cuttings 

 Control    38.82 g   28.58 c-e   10.78 f   2.91 ef لمقارنةا

+  IBA 1-ملغم.لتر1111
 NAA 1-ملغم.لتر 1111

  61.73 e   34.28 a-d   17.45 c-e   3.46 c-e 

+  IBA 1-ملغم.لتر4111
 NAA 1-ملغم.لتر 4111

  62.62 e 33.61 a-d     16.06 de   3.65 cd 

 NAA 1-ملغم.لتر  2111

 
  73.02 cd   34.18 a-d   18.80 a-c   4.65 ab 

 IBA   82.55 a-c   36.00 ab   20.15 ab   4.75 a 1-ملغم.لتر 2111

 عقل خشبية

 

hardwood 

cuttings 

 

 fg   33.52 a-d   11.66 f   3.08 de 47.51   المقارنة

+  IBA 1-ملغم.لتر1111
 NAA 1-ملغم.لتر 1111

  72.96 cd   32.75 a-d   17.83 b-d   4.08 bc 

+  IBA 1-ملغم.لتر4111
 NAA 1-ملغم.لتر 4111

  70.15 de   32.45 a-d    17.06 c-e   4.01 c 

 NAA   70.11 de   33.85 a-d   16.50 c-e   3.77 c 1-ملغم.لتر  2111

 IBA   72.25 d   37.21 ab   17.33 c-e   4.00 c 1-ملغم.لتر 2111

 

 

 

 

White 

Adriatic  
 

 

 

 

 

 

عقل شبه 

 خشبية

 

Semi-

hardwood 

cuttings 

 15.58i   20.00 f  2.22j   0.68i  المقارنة

+  IBA 1-ملغم.لتر1111
 NAA 1-ملغم.لتر 1111

  20.01 hi   24.96 ef   3.30 ij   1.02 hi 

+  IBA 1-ملغم.لتر4111
 NAA 1-ملغم.لتر 4111

  28.03 h   25.34 ef   4.61 h-j   1.19 g-i 

 NAA   45.25 fg   28.63 c-e   6.48 gh   1.63 g 1-ملغم.لتر  2111

 IBA   50.43 f   30.81 b-e   8.55 g   2.50 f 1-ملغم.لتر 2111

 عقل خشبية

 

hardwood 

cuttings 

 

 hi   28.30 de   5.33 hi   1.38 gh 24.66   المقارنة

+  IBA 1-ملغم.لتر1111
 NAA 1-ملغم.لتر 1111

77.35 b-d     33.83 a-d 16.71 c-e   3.70 c 

+  IBA 1-ملغم.لتر4111
 NAA 1-ملغم.لتر 4111

  90.45 a   35.58 a-c   20.78 a   4.85 a 

 NAA   86.25 ab   38.11 a   18.88 a-c   4.08 bc 1-ملغم.لتر  2111

 IBA    75.15 cd   34.88 a-d   15.18 e   3.46 c-e 1-ملغم.لتر 2111

% حسب اختبار دنكن 5ولكل صفة تدل على وجود فروقات معنويه  بينها عند مستوى احتمال العوامل المتوسطات المتبوعة بحروف مختلفة لكل تداخل بين*
 متعدد الحدود .

               Means of interactions of each parameter followed with the same letters are not significantly different from  
              each other’s according to Duncan’s multiple ranges test at 5% level. 
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( وتم الحصول على أعلى زيادة معنوية بصفة نسبة الكلوروفيل 1)الجدول  والتي أعطت اقل القيم لهذه الصفات
 Whiteللصنف  NAA 1-ملغم.لتر 2111العقل الخشبية المعاملة بتركيز في األوراق نتيجة للتداخل بين

Adriatic  وربما يستدل من هذه النتائج أن نوع العقل وتراكيز االوكسينات كانت أكثر تأثيرا ووضوحا من ،

جميعي أو نتيجة للتأثير الت تأثير هذه العوامل منفردة و لربما كانت هذه النتائج من على هذه الصفات  لصنفينا
لنوع العقلة تأثير كبير في تحسين صفات النمو الجذري  أن: نستنتج من هذه الدراسة  االستنتاجات. بينها

العقل الساقية للصنفين  أنوالخضري للعقل إذ تفوقت العقل الخشبية معنويا على العقل شبه الخشبية ، كما ظهر 
لمعاملة معنويا على العقل غير المعاملة بجميع للمعاملة بتراكيز االوكسينات حيث تفوقت العقل ا إستجابت

النتائج لجميع الصفات المدروسة وسجل تفوقا  أفضل أعطىالصنف اسود ديالى  أنالصفات المدروسة ، وتبين 

وألجل إكثار الصنف اسود ديالى في نفس الظروف يفضل اخذ العقل  White Adriatic.معنويا على الصنف 

ملغم.لتر 4111يز)شبه الخشبية ومعاملتها بترك
-1

  IBA +4111 ملغم.لتر
-1

 NAA(أو بتركيز )2111 

ملغم.لتر
-1

  IBA( وكذلك العقل الخشبية ومعاملتها بتركيز )ملغم.لتر 1111
-1

  IBA +1111 ملغم.لتر
-1

 

NAA ، )الصنف إلكثاربالنسبة  أما  White Adriatic  1111معاملتها بتركيز)وفيفضل اخذ العقل الخشبية 

ملغم.لتر
-1

  IBA +1111 ملغم.لتر
-1 

 NAA)  للحصول على أعلى نسبة تجذير للعقل. 
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ABSTRACT 

The purpose of this study is to investigate the effect of two kinds of cutting  

(hardwood and semi-hardwood) and five concentrations of auxins ( 0). (1000 mg.l
-1

 

IBA + 1000 mg.l
-1

 NAA) . (2000 mg.l
-1

 IBA + 2000 mg.l
-1

 NAA). (4000 mg.l
-1

 

NAA). and (4000 mg.l
-1

 IBA) on improvement of rooting percentage and rooting 

number and vegetative growth of fig cvs. "Aswad Dyalla and White Adriatic" . The 

experiment was factorial design in C.R.D . with 3 replicates and 12 cutting of each 

treatment. The most important results showed that hardwood cuttings were 

significantly superior on semi-hardwood cutting in all the parameters. except 

rooting percentage and shoots number. All auxins concentrations significantly 

increased all cuttings parameters in comparison with untreated cuttings. Also 

"Aswad Dyalla" cv. superior with " White Adriatic". The highest rooting percentage 

100% obtained from semi-hardwood cuttings of  "Aswad Dyalla" cv. treated with 

2000 mg.l
-1

 IBA + 2000 mg.l
-1

 NAA or 4000 mg.l
-1

 IBA. or hardwood cuttings 

treated with 1000 mg.l
-1

 IBA + 1000 mg.l
-1

 NAA. or hardwood cuttings of  "White 

Adriatic" cv. treated with 1000 mg.l
-1

 IBA + 1000 mg.l
-1

 NAA. while the highest 

roots number obtained from semi-hardwood cuttings of  "Aswad Dyalla" cv. treated 

with 1000 mg.l
-1

 IBA + 1000 mg.l
-1

 NAA and the interaction between "White 

Adriatic" hardwood cutting treated with 4000 mg.l
-1

 NAA. which was significantly 

superior with most interactions. 

Key Words: Fig. cutting kind. Auxins . Rooting percentage. cultivars.  
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 المصادر

النباتيمة والتطبيقمات الزراعيمة. المدار العربيمة للنشمر والتوزيمع .  (. الهرمونمات0222أبو زيد، الشحات نصر )

 الثانية. جمهورية مصر العربية. الطبعة 
ممن  أصمناف( فمي تجمذير ونممو شمتالت سمتة IBAاالوكسمين ) تمأثير (.4111ككمو )محممد الزيباري، سمليمان 

 .145-119( :1) 11مجلة جامعة تكريت للعلوم الزراعية . .التين
جامعممة  ، والبحممث العلممميوزارة التعلمميم العممالي  . فسمملجة نمممو النبممات وتكوينممه( 1991) طممارق علممي العمماني،

 .بغداد
  Vitisالتمداخل بمين عمدد العيمون الموجمودة علمى عقمل العنمب  تمأثير. (4111) إسمماعيلالعمالف ، أيماد هماني 

vinifera  ومعاملتها بمسحوقIBA ( 4) 41مجلمة علموم الرافمدين . في تحسين صمفات النممو الجمذري
:81-91. 

 كهة القواعد العلمية واألساليب العصرية. دار المعارف الحديثة.(. إكثار أشجار الفا4113نصر، طه عبد هللا )

 جمهورية مصر العربية..  األولىالطبعة        
إنتمماج الفاكهممة النفضممية بممين النظريممة والتطبيممق. دار زهممران للنشممر والتوزيممع. (. 4114يوسممف، حنمما يوسممف )
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