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 راألنبا جامعة الحدائق وهندسة البستنة لقسم الخشبية الظلة في الدراسة نفذت 
 التجذير أوساط تأثير الدراسة وتضمنت 15/9/2016 لغاية 15/3/2016 من
، 0وهي:  IBA بيوترك األندول حامض وتراكيز( وبراليت بتموس البناء، رمل)

 القطاعات RCBD تصميم وفق التجربة وصممت 1-لتر ملغم 3000و 1500
 للوحدة عقلة 14و قطاعات بثالثة 3×3 عاملية كتجربة الكاملة العشوائية
 L.S.Dبأختبار المتوسطات  بين المعنوية الفروق  وقورنت قطاع لكل التجريبية

 في المجذرة العقل تفوقت :يلي كما النتائج أهم وكانت ،0.05 مستوى  تحت
 تفوقا   وأظهرت الجذرية الصفات بجميع المعامالت باقي عن بتموس وسط

 رللجذو  والجاف الطري  والوزن  الجذور وعدد للتجذير المئوية النسبة في واضحا  
 التوالي على غم 0.222-0.868، 1-عقلة جذر 11.33%، 87.27 وكانت
 والوزن  النبات وأرتفاع األوراق عدد الخضري  النمو صفات على ذلك وأنعكس
، سم14.47، 1-عقلة ورقة 27.0 وكانت الخضري  للمجموع والجاف الطري 
 3000 بالتراكيز المعاملة العقل تفوقت.  التوالي على غم 3.61-0.914
%، 86.34 وكانت الجذرية الصفات في معنوي  بفارق  البقية عن 1-لتر ملغم

 النمو وصفات التوالي على، غم 0.278-1.171، 1-عقله جذر 12.10
 على غم 1.023 -3.47، سم 15.08، 1-عقلة ورقة 30.7 كانت الخضري 
 في ةالنامي العقل فكانت الدراسة عاملي بين التداخل أما. اعاله للصفات التوالي

 في بقية عن معنويا   تفوقت قد 1-لتر ملغم 3000 بتركيز المعاملة البتموس
 0.317-1.383، 1-عقلة جذر 14.60%، 90.05 وكانت الجذري  الصفات

 18.63، 1-عقلة ورقة 36.6 كانت الخضرية الصفات اما التوالي على غم
 البتموس وسط ان نستنتج ان يمكن. التوالي على غم1.93 -4.64، سم

 لهذا والخضرية الجذرية الصفات تحسيت في فعالين كانا باألوكسين والمعاملة
 هذا من شتالت أنتاج في بأستخدمهما نوصي ان يمكن لذا النبات من النوع
 .النوع
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INFLUENCE OF ROOTING MEDIA AND ANDOLE BUTYRIC 

ACID (IBA) ON ROOTING ABILITY OF 

BUXUSSEMPERVIRENS L. CUTTINGS 
 

H. M. Sharif  and E. A. AL-Dulaimy 

University Of Anbar – College of Agriculture. 
 

Abstract 

Lath house trial was laid out at Dept. of Horticulture and Landscape, College of 

Agriculture, University of Anbar at duration from 15 – 3 – 2016 up to 15-9-2016. The 

experiment included effect of rooting media viz., Building sand, peatmoss and perlites 

and concentrations of IBA viz., 0,1500 and 3000 mg l-1. Thus, treat ments were 

designed under factorial arrangement using RCBD with three replicates. Each 

experimental unit contained 14 cuttings. Means were compared using L.S.D to extract 

the significant and differences (p ≤ 0.05). Cuttings that rooted in peatmoss were 

supervisor on other treatments in all root traits as rooting % of 87.27%, root no. of 

11.33 root cutting-1, fresh weight of 0.868 gm and dry weight of 0.222 gm, 

respectively. Consequently, this positive effect was reflected on vegetative growth 

traits viz., leaf no. of 27.0 leaf cuttings -1, plant height of 14.47 cm, fresh weight of 

3.61 gm and dry weight of 0.914 gm, respectively. Cuttings treated with 3000 mg l-1 

were significantly differed in root traits as rooting % of 86.34%, root no. of 12.10 root 

cuttings -1, fresh weight of 1.171 gm and dry weight traits were improved as treated 

with 3000 mg l-1 like leaf no of 30.7 leaf cuttings-1, plant height of 15.08 cm, fresh 

weight of 3.47 and dry might of 1.023 gm. Cutting grown in combination of peatmoss 

X 3000 mg l-1 were significantly improved that their rooting % was of 90.5 % root no. 

of 14.60 root cuttings-1, fresh weight of 1.383 and dry weight 0.317 gm. While 

vegetative traits were of 36.6 leaves per cuttings, 18.63 cm of plant height, 4.64 gm of 

fresh weight and 1.93 gm of dry weight. Therefore, it could be derived that peatmoss 

and treated with IBA were effective to improve root traits of this plant species. Hence, 

it could be recommended to use peatmoss to produce seedlings from this specie 

 

Keywords: Boxwood (Buxus sempervirens L.), propagation, cuttings,rooting media.                                                                                                    
 

 ةالمقدم
سيجة أحد أنواع الشمشار المهمة في تنسيق الحدائق حيث يعد من األ .Buxussempervirens Lالشمشار يعد

 موطنها األصلي حوض البحر  Buxaceae تزينية مستديمة الخضرة من العائلة الشمشارية الجيدة فهو شجيرة
 فضال   االبيض المتوسط ذو قيمة تنسيقية جيدة كونه من نباتات األسيجة مستديمة الخضرة قابلة للقص والتشكيل

عن زراعته في أحواض الزهور أو بحواف المسطحات في الحدائق الصغيرة كونه من النباتات التي تعيش في 
 (.10محدودة )األجواء المشمسة وتتحمل التظليل لفترة 

النبات كثيف لكن بطئ النمو وأوراقه صغيرة بيضاوية بسيطة متقابلة دائمة الخضرة قصيرة والمعة والنبات قابل 
لكن يجب حمايته من الرياح  اإلضاءةمتوسط  للتكيف في مختلف البيئات حيث يزرع في مكان مشمس أو
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شمشار و  B.suffutiocosa المرقط  في العالم ومنهانوعا  من الشمشار  30ويوجد قرابة  (.21الشتوية الباردة )
سم  610-455هي شجيرات صغيرة الحجم ال يتعدى أرتفاعها عن و  B.microphylla رأس العبد او القزمي

وهي نباتات تصلح أيضا  عرض ورقي تتحمل الظل وال تقاوم الشمس المباشرة في بالدنا ويمكن تشكيلة بسهولة 
يزرع في معظم االراضي جيدة الصرف بعيدا  عن مبازل المياه أو المناطق التي  (.20أو أقل ) 150على أرتفاع 

يستخدم كنبات سياجي تزييني للحدائق (. 3) 7.5-5.5التربة ما بين  pHتبقى رطبة باستمرار ويفضل أن يكون 
كالهرم  الحديقةيزرع كنموذج فردي بعد قصه إلى أشكال هندسية في  العامة والخاصة للتنسيق الخارجي

باحتوائه على مواد دباغية  ( أنَّ هنالك استخدامات طبية وصناعية للشمشار12ذكر ) (.10)والمخروط والكروي 
إنَّ طريقة االكثار  .ويعد مصدر للتانين والمواد القابضة الستخدامه في أدوية تخفيض حرارة الحمى في الجسم

ونجاحا  للحصول في وقت  ا  للمشاتل وأكثرها انتشارا  الخضري بالعقل الساقية تعد من أهم طرق االكثار تجاري
وعادة يتم اكثار الشمشار خضريا  بالطرق التقليدية المختلفة  ،للنبات األمومشابهة  قصير على شتالت متجانسة

وبالخصوص العقل الساقية بوجود األوراق كونه مستديم الخضرة ويالقي المختصين صعوبة في تجذيره تجاريا  
 (.11وتتم عملية االكثار تجاريا  في الربيع بشكل رئيسي وفي الخريف إذ توفرت الظروف المناسبة )ما  نوعا  

 ولإلسراع في تجذيرها وزيادة عدد وطول الجذور المتكونة للعقلة ألجل زيادة نسبة تجذير العقل الساقية للشمشار
المستخدمة تطبيقيا  في تحفيز تكوين الجذور العرضية  IBAالواحدة فيمكن معاملتها باألوكسينات والتي من أهمها 

 بمادة Carissiasp ( أنَّ معاملة عقل نبات الكاريسا4وقد وجد ) ،(22و 18وبزوغها وزيادة عددها وأطوالها )
IBA  كما ،أدت إلى زيادة نسبة التجذير مقارنة بالعقل غير المعاملة 1-لتر ملغم 2000و 1000 ،500بتراكيز 

. وفي دراسة IBAمن  1-لتر ملغم. 2000مواصفات للمجموع الجذري عند معاملة العقل بتركيز  أعطت أفضل
مع معاملة  IBAعلى نمو الورد الشجيري حيث استخدموا خمسة تراكيز من  IBA( حول تأثير 26للباحثين )

تأثيرات  1-رلت ملغم 1000فوجد تركيز   3000و  2500، 2000، 1500، 1000، 0المقارنة وكانت التراكيز 
عدد الجذور في العقلة والوزن الجاف للجذر والوزن الطري  ،إيجابية على معظم الصفات بما في ذلك طول الجذر

غم على  0.5غم،  2.05 غم، 0.21 ،1-عقلة جذر 54.2 سم، 11.29 والجاف للنمو الخضري وكانت القيم
 0.90اعلى قيمة لوزن الجذور الرطب اذ بلغت  1-لتر ملغم 1500بينما أعطت العقل المعاملة بتركيز  التوالي.

تأثيرات إيجابية على عدد األوراق وطول النمو الخضري  1-كغم ملغم 2500غم وأظهرت العقل المعاملة بتركيز 
 ،250 ،100( أستخدم فيها عدة تراكيز من 15سم. وفي دراسة للباحثين ) 15.44و 1-عقلة ورقه 58.5وكانت 
حول تجذير عقل نبات النيم الطبي وتبين أنَّ العقل عند معاملتها  1-لتر IBAملغم  1500و 1000 ،750

 70.63% وأعلى معدل لعدد الجذور 80أعطت أعلى نسبة مئوية للتجذير  IBAمن  1-لتر ملغم 250بتركيز 
 5.25سم و11.3وأظهرت ايضا تأثيرا  ايجابيا  على طول الجذر وعدد األوراق لكل عقلة وكانت  1-عقلة جذر
، 0ناربعة تراكيز م ( حول اكثار نبات الجمال بالعقل الساقية باستخدام25في دراسة ) على التوالي. 1-عقلة ورقة
تفوقا  معنويا  على  1-لتر ملغم 4000وأظهرت نتائج الدراسة أنَّ تركيز  1-لتر IBA ملغم 4000و 2000، 100
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% 86.67، %66.67المئوية للعقل المخضرة وكانت بقيت المعامالت من حيث النسبة المئوية للتجذير والنسبة 
 . 1-عقلة جذر 4.33سم و 4.87على التوالي وطول الجذر وعدد الجذور وكانت 

أن استخدام وسط زراعي مناسب سهل الصرف جيد التهوية يحقق ذلك الغرض وأنَّ األوساط الزراعية تؤمن للعقل 
جةذير إلةى قواعةدها باإلضةافة إلةى تثبيةت العقةل خةالل فتةرة الت الرطوبةة المناسةبة كمةا تسةمح للهةواء النفةوذ والوصةول

ستخدمت أهمية كبيرة من قبل العديد من الباحثين والتي ا قد القت عملية استخدام األوساط الزراعية المختلفة(. 4)
 (. 14(، والكيوي )8(، والفل )1(، والحناء )15في اكثار العديد من النباتات كالنيم الطبي )

أوسةاط التجةذير فةي قابليةة  وأفضةل IBA بيةوترك مةن حةامض األنةدول الدراسةة فةي إيجةاد أفضةل تركيةزتهدف هةذه 
 التجذير لعقل الشمشار الساقية بدراسة النسبة المئوية للتجذير وبعض صفات النمو الجذري والخضري للنبات.

 لالمواد وطرائق العم

. 2017-2016نفذت الدراسة في الظلة الخشبية لقسم البستنة وهندسة الحدائق لجامعة االنبار لموسم النمو 
سم ويحتوي الصندوق على ثالثة  60متر وعمق  1متر وعرض  3العقل في صندوق خشبي بطول  جذرت

ي سم ا 30ة كل قسم قسام متساويألى ثالثة إمتر وكل قاطع مقسم  1قواطع كل قاطع يشمل مكرر طول القاطع 
ن ثيليأمن البولي  بطبقه علىمحكم من األ وتم تغطيتها بشكلوساط التجذير المختلفة أقسام تحتوي هذه األ

يد ديق بمبسفل وذلك لتصريف الماء الزائد، وتم تعقيم الصناالرطوبة، تكون الصناديق مثقبة من األ لحفظالزراعي 
ة ورق 3 – 2عقد و عليها  5 – 4ستخدمت عقل حاوية على ا(. 19)وفقا  لدراسة  1-لتر مل. 2فطري برافيكور 

ا عقلة للرزمة كم 14مكان بواقع ورزمت العقل المستخدمة في المعامالت كرزم بحيث تكون متماثلة قدر اإل
وساط أي بيوترك والعامل الثان ول ثالثة تراكيز من حامض االندول( تضمنت التجربة عاملين العامل األ9ذكرها )

ساط التجذير والكيميائية ألو  الصفات الفيزيائية 3 ،2 ،1وتوضح الجداول  البراليتو  البتموسجذير رمل البناء، الت
 الثالثة التي تم تحليلها في مختبرات العلوم والتكنولوجيا. 

 3000 ،1500 ،0الثالثة  IBAوساط التجذير في الصندوق عوملت قواعد العقل بتراكيز أبعد اتمام وضع 
بعد  سم من حافتي الصندوق الجانبية. 5سم وترك  6×  10وساط التجذير بخطوط تباعد أوغرست العقل في 

رين عت العقل المجذرة بعد شهر كثار وز شهرين من بدء عملية التجذير تم قلع العقل التي جذرت في صندوق اإل
 الصفات الكيميائية ووضحت 1:1تموس وب من معامالت االكثار في وسط النمو المكون من خليط تربة زميجيه

 .4كما في جدول التي تم تحليلها في مختبرات العلوم والتكنولوجيا والفيزيائية لوسط النمو 
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 الفيزيائية الصفات 3جدول     الصفات الفيزيائية        2جدول    الصفات الفيزيائية           1جدول 
 يميائية للبراليتوالكرمل البناء                  والكيميائية ل                   والكيميائية للبتموس   

  

 الصفات الفيزيائية والكيميائية للتربة قبل وبعد الزراعة 4جدول رقم 

 بعد قلع النبات قبل الزراعة التربة لوحدها الخاصية ووحدة القياس
 النسجة

Ec  1للعجينة-ds.m
 

pH 

 مزيجيه رملية
5.02 
7.38 

 مزيجيه رملية
5.75 
7.32 

 رملية ةمزيجي
5.12 
7.35 

2+Ca 
+2

Mg 
+

Na 
4

So 
Ci 

588 
310 
648 
575 
631 

612 
346 
679 
686 
677 

595 
288 
637 
566 
663 

2
HCO 

 PPAالنيتروجين الجاهز 
 (1-)غم.لترالفسفور الجاهز 
 (1-)غم.لترالبوتاسيوم الجاهز 

 )1-كغم.المادة العضوية )غم
C.E.C 1-كغم.)سنتمول( 

 (1-كغم.الكلس ) غم
 (1-كغم.الجبس )غم

285 
30 
6.5 
18 
8.0 
20.0 
275 
0.53 

325 
65 
14.2 
167 
12.8 
39.0 
289 
0.61 

306 
48 
908 
135 
10.7 
31.0 
281 
0.59 

 

سةم تحتةوي علةى وسةط النمةو، ووضةعت فةي الظلةة الخشةبية  15كياس بالسةتيكية قطةر أ الى المجذرةالعقل  تم نقل
ممارسة عملية الخدمة من الري الضبابي والري بالمرشات اليدوية وتخلل ذلك برنامج وقائي برش المبيةد الخضةري 

سةةتخدام تصةةةميم القطاعةةةات العشةةةوائية الكاملةةةة اسةةبوعين لغايةةةة نهايةةةة التجربةةةة. تةةةم أبرافيكةةور للشةةةتالت التابعةةةة كةةةل 

 القيمة صيةاالخ
+2

Ca لتر( ) ملغم 
+2

Mg )ملغم لتر ( 
+

Na )ملغم لتر ( 
4Sa ) ملغم لتر ( 
-

Cl )ملغم لتر ( 
3Hco)ملغم لتر ( 

2680 
1116 
2489 
2765 
2691 
720 

 النيتروجين الكلي %
 الكلي %الفسفور 

 البوتاسيوم الكلي %
 الكاربون العضوي %

C/N 

2.55 
1.92 
2.24 
49.98 
19.6 

خصائص رمل البناء / 
 القيم الوحدات

pH 

E.C JS/M 

 المادة العضوية %
 كغم .النتروجين الكلي  غم

 .الفسفور الجاهز ملغم
 كلغم

7.2 
0.89 
0.90 
0.62 
0.15 

  مفصوالت التربة

( CLAY)نسبة الطين 

% 
 % (Silt) نسبة الغرين 
 % (Sand)نسبة الرمل 

1 
5 
94 

 القيمة صيةاالخ
pH 

درجة حرارة 
 (0التلين)م

درجة حرارة 
 (0االنصهار)م

 %الحرة الرطوبة

7.0 

890-

1100 
 

1280-

1380 

0.5 

 
SiO% 

3O2Al% 

O2K% 

O2Na% 

CaO% 

3O2Fe )%( 

MgO% 

O2H% 

74.8 

13.1 

4.5 

3.2 

1.5 

1.3 

0.4 

2.6 
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RCBD   بتجربةةة عاملةةة بعةةاملين وكةةررت المعةةامالت فيهةةا بةةثالو تكةةرارات وقةةد وزعةةت المعةةامالت توزيعةةا  عشةةوائيا
بعةد سةتة اشةهر مةن بةدء  (.5عقلة كما فةي دراسةة ) 14لى حتوت كل معاملة في التكرار عاوبثالو تكرارات كما و 

قةةل فةةرق أ اختبةةار حسةةبالمتوسةةطات  واختبةةرت حصةةائياإل Genestatنةةات وفةةق برنةةامج تةةم تحليةةل البياالتجربةةة 
 .وأخذت القياسات المدروسة(. 6) 0.05عند مستوى  L.S.Dمعنوي 

ة تيةسةب معةدلها حسةب المعادلةة اآتم حساب العقل المجذرة بكةل وحةدة تجريبيةة واحت (.%)للتجذير  المئوية النسبة
 .100(×العقل المجذرة / عدد العقل الكلي )عدد النسبة المئوية للتجذير

تةةم حسةةاب عةةدد الجةةذور الرئيسةةية الناشةةئة مةةن العقةةل المنتخبةةة فةةي كةةل وحةةدة  .(1-عقلةةه معةةدل عةةدد الجةةذور )جةةذر
 تجريبية واحتساب معدل عدد جذور العقلة الواحدة وبأخذ متوسطها.

عةةن المجمةةوع  تجريبيةةة وبعةةد فصةةل الجةةذوركةةل وحةةدة ثةةالو نباتةةات مةةن  ختيةةاراتةةم  .الةةوزن الطةةري للجةةذور )غةةم(
 .تربة وسجل الوزن الطري من األ الخضري تم تنظيفها

علةى درجةة  في الفرن الكهربائيلتجفيف بعد احتساب الوزن الطري وضعت العينات ل .الوزن الجاف للجذور )غم(
الجةةةذور للعقلةةةة الواحةةةدة  خةةةذ متوسةةةط وزن ألالميةةةزان الحسةةةاس  سةةةتخدام، أسةةةاعة 72درجةةةة مئويةةةة ولمةةةدة  70حةةةرارة 
 .بالغرام

ن وراق الكلةةةي فةةةي العقةةةل الناتجةةةة والتةةةي تةةةم اختيارهةةةا مةةةتةةةم احتسةةةاب عةةةدد األ .(1-شةةةتله ةوراق الكلةةةي )ورقةةةعةةةدد األ
 .الوحدات التجريبية

قةةيس ارتفةةاع كةةل نبةةات مةةن النباتةةات المنتخبةةة فةةي كةةل وحةةدة تجريبيةةة مةةن سةةطح وسةةط . النبةةات )سةةم( رتفةةاعامعةةدل 
  بالسنتمتر.الفيتة المترية وسجل متوسطها بالشتلة الواحدة ومقدرا   باستخدامعلى قمة فيه أ لى إالزراعة 

ي خةذ القياسةات الجذريةة منهةا وثبةت الةوزن الطةر أتم احتساب العينات التي تةم  .الوزن الطري للنمو الخضري )غم(
 .معدلة للشتلة الواحدة بالغرامللمجموع الخضري وحسب 

لغةةرض  الفةةرن الكهربةةائيوضةةعت العينةةات فةةي بعةةد احتسةةاب الةةوزن الطةةري  .الخضةةري )غةةم(الةةوزن الجةةاف للنمةةو 
 .ساعة 72درجة مئوية ولمدة  70التجفيف على درجة حرارة 

 

 النتائج والمناقشة
تةةاله وسةةط علةةى البقيةةة معنويةةا   بتمةةوسمعنويةةا  فقةةد تفةةوق الوسةةط ن لوسةةط التجةةذير تةةأثيرا  أ 5نالحةةظ مةةن الجةةدول 

 ةةةعلى التوالي لألوساط الثالثة وعند معاملة قواعد العقةل بال% 73.78و 81.73 ،87.27وكانت النسبة  البراليت
IBA  82.52  1 -لتةةر ملغةةم 1500سةةبب ذلةةك ازديةةاد نسةةبة التجةةذير المئويةةة معنويةةا  للعقةةل المعاملةةة بتركيةةز  %

وكةان التةداخل المشةترك ذو تةأثير معنةوي  %.73.92التةي لةم تعامةل  % عةن 86.34 1-لتر ملغم 3000وتركيز 
نخفةض التجةذير أو  1-لتةر ملغةم 3000والمعاملةة بتركيةز  بتمةوس% للعقل المجذرة في 90.05بذلك وبلغت النسبة 

وتةةةةدرجت البقيةةةةة بينهةةةةا حيةةةةث   IBA % للعقةةةةل المجةةةةذرة فةةةةي وسةةةةط الرمةةةةل الغيةةةةر معاملةةةةة بةةةةال66.64لةةةةى نسةةةةبة إ
وسةةاط ركيةةز مةةنظم النمةةو وازدادت مضةةطردة بزيةةادة تركيةةزه فةةي كافةةة األت بانخفةةاضانخفضةةت النسةةبة لكافةةة العقةةل 

ن لوسط التجذير تأثير معنوي في عدد الجةذور فةي العقلةة حيةث تفةوق ألى إكما يوضح الجدول نفسه  .المستخدمة
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ولةم يختلةف معنويةا  عةن  1-عقلةة جةذر 11.33فةي اعطةاء اعلةى عةدد جةذور فةي العقلةة بلة   بتمةوسوسةط التجةذير 
والذي لم يختلةف معنويةا  عةن  1-عقلة جذر 8.87وسط الرمل بينما سجل البراليت اقل عدد للجذور في العقلة بل  

بإعطائهمةا اعلةى  1-لتةر ملغةم 1500و  3000فقد تفوقا التركيزان   IBAاما بخصوص تراكيز  وسط رمل البناء.
وتفوقةةا معنويةةا  علةةى معاملةةة المقارنةةة والتةةي  1-عقلةةة جةةذر 10.76و 12.10معةةدل لعةةدد الجةةذور فةةي العقلةةة قةةدره 

امةةا بالنسةةبة للتةةداخل مةةا بةةين عةةاملي الدراسةةة فقةةد  .1-عقلةةة جةةذر 7.31سةةجلت اقةةل عةةدد للجةةذور فةةي العقلةةة بلةة  
 1-عقلةة جةذر 14.60اعلةى معةدل لعةدد الجةذور فةي العقلةة بلة   1IBA-ملغم.لتةر 3000 +بتموساعطت معاملة 

 .1-عقلة جذر 6.97اقل معدل قدره  1-لتر .IBA ملغم 0 بينما سجلت معاملة الرمل +
للعقل  الجذرية والتداخل المشترك في الصفات IBA بيوترك تأثير وسط التجذير وحامض االندول 5الجدول 

 الساقية لنبات الشمشار.

 الصفات           
 العوامل

 عدد الجذور % للتجذير
 (1-)جذر.عقلة

 الجذر الرطبوزن 
 )غم(

 وزن الجذر الجاف
 )غم(

 0.211 0.777 8.87 81.73 براليت وسط التجذير
 0.222 0.868 11.33 87.27 بيتموس
 0.180 0.739 9.97 73.78 رمل بناء

L.S.D  1.774 2.129 0.3581 0.0661 
 IBA 0 73.92 7.31 0.499 0.148تراكيز 

1500 82.52 10.76 0.714 0.198 

3000 86.34 12.10 1.171 0.278 

L.S.D  1.774 2.129 0.3581 0.0661 
 0.177 0.587 7.20 69.07 0 براليت

1500 88.07 9.77 0.693 0.203 
3000 88.07 9.63 1.053 0.283 

 0.150 0.470 7.77 86.05 0 بيتموس
1500 85.71 11.63 0.750 0.200 
3000 90.05 14.60 1.383 0.317 

 0.117 0.440 6.97 66.64 0 رمل بناء

1500 73.78 10.87 0.700 0.190 

3000 80.92 12.07 1.077 0.233 

L.S.D  3.073 3.688 0.6203 0.1145 
 

انةةه ال توجةةد فةةروق معنويةةة بةةين أوسةةاط التجةةذير علةةى متوسةةط وزن الجةةذر اذ تفوقةةت  5كمةةا تشةةير نتةةائج الجةةدول 
غةةم  0.222 ،غةةم 0.868اعلةةى وزنةا  للجةةذر الرطةب والجةةاف وكانةت  العقةل المجةةذرة فةي وسةةط البتمةوس بإعطائهةةا

بينمةا أعطةى وسةط  غةم بالتتةابع 0.211 ،غةم 0.777على التوالي وتلتها العقل المجذرة في وسط البراليت وكانةت 
فقةةد  IBAغةةم علةةى التةةوالي. أمةةا تركيةةز  0.180 ،غةةم 0.739رمةةل البنةةاء اقةةل وزنةةا  للجةةذر الرطةةب والجةةاف وكةةان 

 ،غةةةم 1.171فةةةي اعطائهةةةا اكثةةةر وزنةةةا  للجةةةذر الرطةةةب والجةةةاف وكانةةةت  1-لتةةةر ملغةةةم 3000نويةةةا  بتركيةةةز تفةةةوق مع
غم على التوالي في حيث لم تظهر فروق معنوية بين التركيزين االخرين أمةا التةداخل فقةد سةجلت معاملةة  0.278
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 0.317 ،غةم 1.383بلغةت اعلى وزنا  للجةذر الرطةب والجةاف و  1-لتر ملغم 3000 +تموسالتداخل بين وسط الب
 0.440اقل وزنا  للجذر الرطب والجةاف وكانةت  1-لتر ملغم. 0 +بينما سجلت معاملة رمل البناء غم على التتابع

 غم على التوالي. 0.117 ،غم
فةي  المجةذرةالنتةائج مةن العقةل  افضةل تاعطة نالحظ ان العقل المجةذرة والناميةة فةي وسةط البتمةوس 5 من الجدول

لغذائيةة ااألوساط االخرى وربما يرجع ذلةك إلةى أن البتمةوس لةه القابليةة العاليةة باالحتفةاو بالرطوبةة والةى محتوياتةه 
ن (. وربمةا أ10) والرقم الهديروجيني المنخفض فيه مما ينعكس ايجابيةا  علةى تكةوين المجمةوع الجةذري علةى العقلةة

ول أن (. كما تعزي النتائج المبينة في الجدا4الجذور المتكونة )األوساط االخرى قد سببت عرقلة في نمو وانتشار 
وسط البتموس وسط تجذير مناسب جيد التهوية سهل الصةرف ويةؤمن للعقةل المجةذرة رطوبةة مناسةبة وتهويةة جيةدة 

يةة ذائللنفوذ إلى منطقة الجذور وتوفير االوكسجين في بيئة الجذور والةذي يعتبةر مةن االساسةيات ألكسةدة المةواد الغ
 ة( هةذا مةن جهةة ومةن جهةة24) فةي العقةل إلنتةاج الطاقةة الداخليةة الالزمةة لالنقسةام الخلةةوي لنمةو الجةذور وتطورهةا

أخةرى تعةةود أهميةة الوسةةط فةي تةةوفير كميةةات كبيةرة مةةن المةادة العضةةوية لتحسةةين عمليةة البةةزل والتهويةة ومنةةع كةةبس 
لصةةةةفات الجذريةةةةة قةةةةد يرجةةةةع اسةةةةتقطاب فةةةةي تحسةةةةين ا IBA(. وعةةةةن دور ال17) وتماسةةةةك الحبيبةةةةات فةةةةي الوسةةةةط

ن الكربوهيدرات والمركبات المشاركة في التجةذير إلةى قاعةدة العقةل حيةث تتفاعةل مةع االوكسةينات وتةؤدي إلةى تكةوي
 ( أو إلةةى دورهةةا فةةي تحفيةةز االنزيمةةات التةةي تلعةةب دورا  مهمةةا  فةةي نشةةوء الجةةذور العرضةةية علةةى العقلةةة17الجةةذور)

محتةةوى العقةةل مةةن االوكسةةينات منخفضةةا  مةةع زيةةادة محتواهةةا مةةن المثبطةةات للتجةةذير ( أو ربمةةا يعةةزي اذا كةةان 16)
إلةةى الحةةد  وعنةةد معاملتهةةا باالوكسةةينات الصةةناعية تةةؤدي إلةةى زيةةادة نسةةبة التجةةذير بسةةبب ارتفةةاع نسةةبة االوكسةةين

 كسةينات دورا  ( وقةد تلعةب االو 16( وكذلك عن زيةادة نشةاط الكةامبيوم ومةواد نشةأت الجةذور)13المؤثر في التجذير)
مهمةةةا  غيةةةر مباشةةةر فةةةي عمليةةةة التجةةةذير اذ تشةةةكل مةةةع المركبةةةات الفينوليةةةة بمسةةةاعدة بعةةةض االنزيمةةةات مترابطةةةات 

 (.7الفينولية والتي تساعد على تشجيع تكوين مبادئ الجذور) االوكسين
 صفات النمو الخضري:

 27.0الوراق اذ أعطت معةدل قةدره تفوق العقل المجذرة في البتموس في صفة عدد ا 6أظهرت النتائج في جدول 
دد عةولكنها لم تظهر فروق معنوية مةع العقةل المجةذرة فةي البراليةت بينمةا سةجل رمةل البنةاء اقةل فةي  1-بنات ورقة.

عنويةا  فقةد تفوقةت م IBAامةا تراكيةز  والذي بدوره لم يختلف معنويةا  عةن البراليةت. 1-بنات  ورقة 18.0األوراق بل  
 فةي حةين لةم تظهةر 1-بنات ورقة 30.7في اعطائها اكثر عدد لألوراق في شتلتها وبل   1-لتر ملغم 3000تراكيز 

 فروق معنوية بين التركيزين اآخرين. أما بخصوص التداخل ما بين العةاملين فقةد سةجلت معاملةة التةداخل بتمةوس
جلت المعاملةةة فةةي حةةين سةة 1-بنةةات  ورقةةة 36.6وراق فةةي البنةةات بلغةةت اكبةةر عةةدد لةةأل 1IBA-لتةةر ملغةةم 3000 +

 .1-بنات ورقة 14.5اقل لعدد األوراق بل   1-لتر ملغم 0 +رمل بيناء
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 للعقذل فذي الصذفات الخضذريةوالتذداخل المشذترك  IBA بيذوترك ط التجذذير وحذامض االنذدولتأثير وس 6 جدول
 الساقية لنبات الشمشار.

 الصفات      
 العوامل

 عدد االوراق
 (1-)ورقة.شتلة

 ارتفاع النبات
 )سم(

 وزن الخضري الرطب
 )غم(

 وزن الخضري الجاف
 )غم(

 0.772 2.88 10.67 21.7 براليت وسط التجذير
 0.914 3.61 14.47 27.0 بيتموس
 0.733 2.81 9.32 18.0 رمل بناء

L.S.D  5.74 2.825 0.799 0.2061 
 IBA 0 16.4 8.38 2.55 0.651تراكيز 

1500 19.5 11.00 2.81 0.746 

3000 30.7 15.08 3.47 1.023 

L.S.D  5.74 2.825 0.799 0.2061 
 0.630 2.38 8.3 15.0 0 براليت

1500 18.2 9.33 2.58 0.727 
3000 32.0 14.63 3.69 0.960 

 0.720 2.95 9.57 19.8 0 بيتموس
1500 24.5 15.20 3.23 0.830 
3000 36.6 18.63 4.64 1.93 

 0.603 2.32 7.53 14.5 0 رمل بناء

1500 15.9 8.47 2.63 0.680 

3000 23.5 11.97 3.47 0.917 

L.S.D  9.94 4.893 1.383 0.350 
 

نرى ان العقل المجذرة بوسط البتموس تفرقت معنويا  على العقل المجذرة بوسط البراليت ويليه وسط  6من الجدول 
 IBAسةةم وعنةةد المعاملةةة بمةةنظم النمةةو  10.67,9.32و 14.47رمةةل البنةةاء فةةي ارتفةةاع الشةةتالت الناميةةة وبلغةةت 

 IBAفكان فعاال  في أحداو زيادة معنوية في ارتفاع النمو الخضري للشتالت الناتجة بشكل مضطرد بزيادة تركيةز 
أمةةا التةةداخل بةةةين  علةةى التةةةوالي. 1-لتةةر مةةةل. 3000و 1500 ،0سةةم للتركيةةز  15.08، 11.00، 8.38وكانةةت 

فكةةان ايجابيةةا  لخلةةق زيةةادة معنويةةة فةةي ارتفةةاع الشةةتالت الناتجةةة فقةةد تفوقةةت  IBAالنمةةو  األوسةةاط المختلفةةة ومةةنظم
عةةن البقيةةة  IBAمةةن  1-لتةةر ملغةةم. 3000شةةتالت العقةةل المجةةذرة فةةي وسةةط التجةةذير البتمةةوس والمعاملةةة بتركيةةز 

بارتفاع  IBAة بالةة سم عن البقية وتخلفت العقل المجذرة في وسط التجذير رمل البناء وغير معامل 18.63بمقدار 
 سةةم وكانةةت البقيةةة قةةد تةةدرجت بزيةةادة تركيةةز مةةنظم النمةةو للعقةةل المجةةذرة فةةي أوسةةاط التجةةذير المختلفةةة. 7.53بلةة  

غةم فةي وزن مجموعهةا الخضةري الرطةةب  3.61تفةوق العقةل المجةذرة فةي البتمةوس  3اظهةرت النتةائج فةي الجةدول 
ي البراليةةت بينمةةا سةةجل رمةةل البنةةاء اقةةل وزنةةا  رطبةةا  للمجمةةوع ولكنهةةا لةةم تظهةةر فةةروق معنويةةة مةةع العقةةل المجةةذرة فةة

غم والذي بدوره لةم يختلةف معنويةا  عةن البراليةت. أمةا بخصةوص الةوزن الخضةري الجةاف فقةد  2.81الخضري بل  
، 0.914تفوقةةت العقةةل المجةةذرة فةةي وسةةط البتمةةوس تلتهةةا العقةةل المجةةذرة فةةي وسةةط البراليةةت ورمةةل البنةةاء وكانةةت 

غم على التوالي والذي بةدوره لةم تختلةف األوسةاط معنويةا  مةع بعضةها. أمةا مةنظم النمةو حةامض  0.733 ،0.772
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معنويةا  بإعطائهةا اكثةر وزنةا  للمجمةوع الخضةري الرطةب بلة   1-لتةر ملغةم. 3000بيوترك فقد تفةوق بتركيةز  االندول
المقارنةةة اقةةل وزنةةا  للمجمةةوع وسةةجلت معاملةةة  1-لتةةر ملغةةم. 1500غةةم والتةةي لةةم تختلةةف معنويةةا  عةةن تركيةةز  3.47

معنويةا  علةى  1-لتةر ملغةم 3000غم. وبالنسبة للوزن الخضري الجاف تفوق تركيةز  2.55الخضري الرطب وكان 
 غم والتي لم تختلف معنويا   0.746 1-لتر ملغم 1500غم. بينما سجل تركيز  1.023التركيزين اآخرين وبلغت 

 +تمةةوسغةةم أمةةا بخصةةوص التةةداخل بةةين العةةاملين فقةةد سةةجلت معاملةةة التةةداخل الب 0.651عةةن معاملةةة المقارنةةة 
غةم علةى التةوالي فةي  1.93و غم 4.64اعلى وزنا  للمجموع الخضري الرطب والجاف وكانت  1-لتر ملغم 3000
ضةةري الرطةةب والجةةاف وكانةةت اقةةل وزنةةا  للمجمةةوع الخ 1-لتةةر ملغةةم 0 +سةةجلت معاملةةة التةةداخل رمةةل البنةةاء حةةين

 غم على التوالي. 0.603و غم 2.32
عن دور وسط التجذير في الصفات الخضرية للعقل المجذرة فربما يرجع إلى دور هذا الوسط في تحسين الصفات 

ى الجذرية سةابقة الةذكر وبالتةالي حصةلت هةذه الشةتلة بامتصةاص كميةات مناسةبة مةن المةادة الغذائيةة والمةواد األخةر 
فةةي صةةفات  IBA ة لنمةةو الخضةةري فانعكسةةت إيجابيةةا  علةةى صةةفات النمةةو الخضةةري. وعةةن دور االوكسةةينالمشةةجع

النمةةةو الخضةةةري ربمةةةا يكةةةون نتيجةةةة لتةةةأثير االوكسةةةين غيةةةر مباشةةةر لزيةةةادة المجمةةةوع الجةةةذري فةةةي زيةةةادة امتصةةةاص 
حسةين وتفتحهةا وبالتةالي تالعناصر الضرورية وزيادة تركيزها في العقل مما يؤدي الى تحفيز نمو البراعم الخضرية 

فةةةي عمليةةةة انقسةةةام الخاليةةةةا  ( أوقةةةد يكةةةةون علةةةى اسةةةاس ان االوكسةةةينات تلعةةةةب دورا  23صةةةفات النمةةةو الخضةةةري )
لة بعمليةةة اتسةةاع الخاليةةا ومةةن ثةةم زيةةادة اسةةتطا الخاصةةةواتسةةاعها نتيجةةة الةةتحكم فةةي بنةةاء البروتينةةات واالنزيمةةات 

المجموع الجذري للعقةل حسةن مةن النمةو الخضةري لهةا حيةث أن الجةذور ( وان 2الخاليا وتحسين النمو الخضري )
 المتكونةةةةة حسةةةةنت النمةةةةو الخضةةةةري عةةةةن طريةةةةق التجهيةةةةز بالمةةةةاء والعناصةةةةر الغذائيةةةةة وبعةةةةض الهرمونةةةةات خاصةةةةة

ي فةةالسةةايتوكاينيين الةةذي ينةةتج بدرجةةة رئيسةةية فةةي الجةةذور وينتقةةل عةةن طريةةق الخشةةب وبالتةةالي يحةةدو تةةأثيرا  كبيةةرا  
 (.24خضري من خالل تحفيز االنقسام وتمايز الخاليا)النمو ال
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