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  2007، ) 1(العدد 5: مجلة األنبار للعلوم الزراعیة ، المجلد 
  

الصغیرة صنفي .Phoenix dactylifera Lالتمربعض المعامالت في تجذیر فسائل نخیلتأثیر 

  بریم وخستاوي على النبات االم

  

  ثامر حمید رجه

  جامعة األنبار/ كلیة الزراعة 

  

  ةصالالخ

حفیز تجذیر فسائل النخیل الصغیرة صنفي بریم و خستاوي على النبات نفذت هذه التجربة لدراسة أمكانیة ت

5معامالت وبواقع 5تضمنت الدراسة المرحلة االولى بهدف تجذیر الفسائل اذ :  شملت الدراسة مرحلتین .االم 

االم والتي تتراوح تم أختیار الفسائل الصغیرة المتجانسة التوزیع قدر االمكان حول النخلة.مكررات للمعاملة الواحدة

  :سم وعوملت قواعد الفسائل وكاالتي)10- 8(أقطارها بین

غم من 5نثر , IBAلتر /ملغم 8000والحاوي على  seradixغم من مسحوق5نثر , ) المقارنة(معاملة 

32000والحاوي على seradixغم من مسحوق 5نثر ,  IBAلتر/ملغم 16000والحاوي على  seradixمسحوق

  .لتر/ملغم 1000بتركیز )NAA+IBA(من خلیط 3سم5حقن , IBAلتر /ملغم 

أظهرت النتائج الى ان معاملة الحقن قد ادت الى حدوث زیادة معنویة في معدل عدد وطول وقطر الجذور 

غم من 5بین معاملة نثر یكن هناك فروق معنویةومعدل عدد االوراق الجدیدة قیاسا بمعاملة المقارنة لكن لم

هذا و تشیر .المئویة للمادة الجافة في الجذورلتر ومعاملة الحقن في ا لنسبة /ملغم32000بتركیز   seradixوق مسح

في نتائج التحلیل االحصائي الى ان الصنف بریم قد تفوق معنویا في عدد وطول و النسبة المئویة للمادة الجافة 

اما المرحلة الثانیة فكانت تهدف الى حساب النسبة .ي الجذور ومعدل طول اطول ورقة جدیدة مقارنة بالصنف خستاو 

شهر من تنفیذ التجربة تم فصل الفسائل من امهاتها وعوملت 12حیث بعد مرور المئویة لبقاء الفسائل في الحقل 

نفردت معاملة نثربالمبید الفطري رایدومیل وبعد مرور سنة كاملة من زراعتها في الحقل تم حساب نسبة البقاء اذ أ

لتر ومعاملة الحقن بأعطاء اعلى نسبة لبقاء الفسائل في الحقل أذ بلغت /ملغمseradix16000غم من مسحوق 5

  % .40قیاسا بمعاملة المقارنة والتي بلغت % 100
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AFFECTION OF SOME TREATMENT ON ROOTING OF SMALL 
ATTACHED DATE PALM (Phoenix dactylifera L.)  OFFSHOOTS

(BRAIM AND KHASTAWI CVS)

T. H. REJA
College of Agriculture / University of Al-Anbar

Abstract
This experiment was conducted to study possibility of enhancing rooting of small 

attached Date Palm offshoots. This study includes two experiments: 
stage No. 1: root formation, each treatment was replicated 5 times and each 

replicate was a small nursing offshoots .A small nursing offshoots connected to their 
mother plant (8-10cm diameter) of two varieties ( Braim and Khastawi) were subjected to 
the following treatments for enhancing root formation :control, Seradix powder contain 
8000 mg/l IBA , Seradix powder Contain 16000 mg/l IBA , Seradix powder contain 
32000 mg/l IBA, injection 5 ml from ( NAA+IBA) 1000 mg/l.

The results showed that injection treatment was superior in number, length and 
diameter of roots and newly formed leaves compared to control treatment but there is no 
significant difference between seradix powder 32000 mg/l IBA and injection treatment in 
dry weight percentage for root system. A clear varieted effect was found, where CV. 
Braim was superior in number, length, dry weight percentage for root system and newly 
formed leaves compared to CV. Khastawi. 

  stage No. 2: the surviving percentage, after 12 month the offshoots were 
separated from their mother plants and treated with fungicide(Ridomel)12 months from 
planting the ability of offshoots were tested for surviving : the surviving ( persisting 
)percentage was high with all treatments compared to control . Treatment (Seradix 
powder contain 16000 mg/l and injection treatment) gave 100% survival compared to 
control.

  

  المقدمة

من المعروف ان نخیل التمر سواء كان ذكریا أو انثویا یتكاثر خضریا بواسطة الفسائل النامیة عند قاعدة 

فصلها وزراعتها بأختالف ویختلف عمر وحجم الفسائل المراد ) 3، 1،2( التربة سطحالنخلة االم والقریبة من

سنوات وبقطر یتراوح 4-3العرف السائد والبلدان ، حیث تشیر الدراسات الى ان انسب عمر لزراعة الفسائل ما بین 

سم حیث ان هذا النوع من الفسائل یكون له مجموع جذري جید ونسبة النجاح فیه مرتفعة لهذا یفضله 25- 16من 

5، 4(ني المزارع عن الفسائل الصغیرة الحجم عند الفصل أویتركها حتى تكبراصحاب مزارع النخیل عامة وقد یستغ

،6.(  

وقد وجد ان هناك صعوبات في تجذیر الفسائل الصغیرة ، حیث ان الفسائل الصغیرة الحجم عند استئصالها 

حبة نظام الري من االم قبل تكوین الجذور علیها ونقلها الى المشتل تحتاج الى عنایة خاصة فقد وجد ضرورة مصا

) 7(والتحسب لمشاكل التعفن الفطري وموت عدد غیر قلیل من الفسائل المالزمة الستعمال هذه التقنیة الرذاذي 

وباالمكان االستفادة من هذه الفسائل الصغیرة وزراعتها بعد معاملتها ببعض محفزات  التجذیر حیث وجد ان 

( ئ الجذور وتزید في نسبة التجذیر وعدد الجذور العرضیة تؤدي الى تكوین مباد) IAA ،IBA،NAA(االوكسینات 
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10(ادى الى زیادة معدل التجذیرIBAوقد وجد ان معاملة قواعد الفسائل القریبة من التربة او حقنها بمادة ) 8،9

یث ان ح) 1(وبما ان بقاء الفسائل على النخلة االم ربما یؤثر على سیر نمو النخلة وعلى خفض ناتجها ).12، 11،

فسائل الجیل االول تعطي هي بدورها فسائل من الدرجة الثانیة مكونة ما یعرف بالعش الن معظم اشجار النخیل 

تعطي  النموات الخضریة في مراحلها االولى ، وبما ان اكثار الفسائل الصغیرة یعد االن من المشاكل التي تواجه 

ح من الضروري البحث عن ایجاد سبل تؤدي الى رفع نسبة المهتمین بأكثارالنخیل لحاجتها الى عنایة خاصة اصب

  .النجاح لهذه الفسائل لذلك قمنا بدراسة أمكانیة تجذیر الفسائل الصغیرة قبل فصلها من النخلة االم

  

  المواد وطرائق العمل

وبي كم جن45اجري البحث في محطة ابحاث اللطیفیة التابعة للشركة العامة للبستنة والغابات والتي تبعد 

  .في بریم وخستاوي على النبات االمبغداد لدراسة تاثیر بعض المعامالت في تجذیر فسائل نخیل التمر الصغیرة صن

بهدف 15/8/2002ولغایة 15/8/2001المرحلة االولى ابتدات من تأریخ : تضمنت الدراسة مرحلتین 

من كل صنف متجانسة في الحجم واالرتفاع وقوة أشجار 5تجذیر الفسائل وهي متصلة بالنبات االم حیث تم أختیار 

  .م )10×10(النمو قدر االمكان وبعمر عشر سنوات ومزروعة على ابعاد 

أي كل معاملة هي شجرة وكل شجرة ( مكررات للمعاملة الواحدة 5معامالت وبواقع 5تضمنت الدراسة 

لى الفسائل وهي متصلة بالنبات االم بهدف فسائل والفسیلة الواحدة عدت مكررا ، اذ تم تنفیذها ع5تحوي على 

تجذیرها ، ولغرض تهیئة الفسائل للمعاملة أختیرت الفسائل الصغیرة المتجانسة التوزیع قدر االمكان حول النخلة االم 

) 2×5(، استعملت تجربة عاملیة )13(سم وقیست أقطار الفسائل بوساطة القدمة )10-8(والتي تتراوح أقطارها بین 

وقورنت الفروق بین CRD  (Completely Randomized Design(میم عشوائي كامل طبقت بتص

  ).14( 05,0عند مستوى احتمال ) LSD(المتوسطات المدروسة بأختبار أقل فرق معنوي 

تم ازالة االدغال حول الفسائل المراد معاملتها وازالة السعف الیابس فضال على حفر حندق حول كل نخلة 

-2)المقارنة( من دون معاملة - 1: لتجربة علیها حتى ظهور قاعدة الفسیلة وتم اجراء المعامالت االتیة المراد تنفیذ ا

 Seradixغم من مسحوق 5نثر - IBA3جزء بالملیون 8000والحاوي على  Seradixغم من مسحوق 5نثر 

جزء 32000حاوي على وال Seradixغم من  مسحوق 5نثر - IBA 4جزء بالملیون 16000والحاوي على 

  .1:1لتر وبنسبة  /ملغم 1000بتركیز ) IBA +NAA(من محلول مائي 3سم5حقن - IBA 5بالملیون 

بعد االنتهاء من أجراء المعامالت تم اعادة التربة حول قاعدة الفسیلة الى ما كانت علیه بالتربة الرملیة ، 

رور سنة كاملة من تنفیذ التجربة ، تم دراسة صفات المجموع تم قلع الفسائل ، أي بعد م15/8/2002بتأریخ 

ملم  ، النسبة المئویة للمادة / سم ، معدل قطر الجذر/ معدل عدد الجذور ، معدل طول الجذر : الجذري وهي 

  - :والتي قیست حسب المعادلة الجافة

  =النسبة المئویة للمادة الجافة    
  الوزن الجاف

 ×100  
  الوزن الرطب

معدل عدد االوراق الجدیدة ، معدل طول :المجموع الخضري فتم اخذ بعض الصفات مثل مواصفاتاما 

  .سم /اطول ورقة جدیدة 
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فتم اخذ النسبة المئویة لبقاء الفسائل ، حیث بعد أكمال قلع الفسائل بتأریخ : اما المرحلة الثانیة 

سم فقط ، 70قلیم لسعفها لیترك منه الجزء القاعدي بأرتفاع واخذ القیاسات المطلوبة كافة ، تم اجراء الت15/8/2002

   Ridomil ® Gold MZ 68 WPعوملت قواعد الفسائل بالمبید الفطري 

لتر وبهدف حساب النسبة المئویة للبقاء /غم  1.5بتركیز ) مبید فطري جهازي قابل للذوبان في الماء ( 

م في حفر خصصت لها مسبقا ومن ثم لفت بسعف 1×1ابعاد على غرست الفسائل المجتثة في یوم القلع نفسه 

النخیل وذلك لحمایة الفسیلة من الظروف الجویة القاسیة كالحرارة العالیة والریاح الجافة ، تم ري الفسائل ریة غزیرة 

  .بعد زراعتها مباشرة ثم توالى ریها مرة كل اسبوع 

 RCBD (Randomized( لعشوائیة الكاملة صممت الدراسة لتجربة عاملیة وفق تصمیم القطاعات ا

Complete Block Design  كما موضح في ( مكررات للمعاملة الواحدة 5معامالت وبواقع 5وتضمنت الدراسة

عند مستوى احتمال ) LSD(وقورنت الفروق بین المتوسطات المدروسة بأختبار اقل فرق معنوي ) المرحلة االولى 

    15/8/2003بتأریخ ) . 14( 05,0

  - :تم حساب النسبة المئویة لبقاء الفسائل اعتمادا على المعادلة التالیة 

   =النسبة المئویة للبقاء 
  عدد الفسائل الباقیة حیة

 ×100  
  عدد الفسائل الكلیة المزروعة

  

  النتائج والمناقشة

  :المرحلة االولى

  معدل عدد الجذور

قد أعطت اعلى معدل لعدد الجذور للفسیلة اذ بلغت ) 5(ة ان فسائل المعامل) 1(یتضح من نتائج جدول

اذ ) 3(جذرا للفسیلة وقد اختلفت هذه المعاملة معنویا عن بقیة المعامالت ، تلتها المعاملة ) 00,25(اعداد الجذور 

ذ بلغت ا) 1(جذرا للفسیلة وكان اقل معدل لعدد الجذور في الفسائل التي لم تعامل ) 60,21(بلغت اعداد لجذور 

في عدد الجذور الى التأثیر المشترك ) 5(وقد یعود سبب تفوق فسائل المعاملة . جذرا للفسیلة ) 20,4(اعداد الجذور 

في عملیة تحفیز نشوء الجذور حیث وجد ان خلط هذه المركبات یكون ذا فعالیة اكثر من NAAوالـ IBAللـ 

ادى الى زیادة النسبة  NAAوالـ  IBAل مخالیط من الـ ان استعما) 15(استخدامها كال على حدة ، فقد وجد 

NAAان استعمال ) 16(الساقیة ،كما وجد Ioxora acuminataالعقلة في عقل نبات الـ /المئویة وعدد الجذور 

ادى الى زیادة نسبة التجذیر في العقل الطرفیة للزیتون كما ان المجموع الجذري المتكون 1: 1بنسبة  IBAوالـ 

( اتفقت هذه النتائج مع ما وجده .كال على حدة IBAوالـ  NAAلك صفات الجذور المتكونة عند المعاملة بالـ یمت

  ) .NAAو IBA  (من ان افضل النتائج في نسبة النجاح والتجذیر كانت عند حقن الفسائل بمادتي) 12، 8

ان هذه الصفة قد ) 1(المبینة في الجدول اما بالنسبة لتأثیر الصنف ، فقد اظهرت نتائج التحلیل االحصائي 

و 56,16(تأثرت بالصنف ، اذ تفوقت فسائل الصنف بریم معنویا في معدل عدد الجذور على الصنف خستاوي وبلغ

  .الى التركیب الوراثي لكل منهما جذرا على التوالي ، وقد یعزى سبب اختالف الصنفین في هذه النسبة ) 40,14

التداخل بین المعاملة والصنف ، فقد اشارت نتائج التحلیل االحصائي الى تفوق معاملة اما بالنسبة لتاثیر 

على التوالي واللتان لم )40,24و60,25( ، اذ اعطت معدل عدد جذور بلغ ولكال الصنفین بریم وخستاوي ) 5(
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وكان اقل . جذرا للفسیلة ) 40,23(للصنف بریم اذ اعطت معدل عدد جذور بلغ ) 3(تختلفا معنویا عن معاملة 

جذرا )00,4و 4 ,40( ولكال الصنفین خستاوي وبریم على التوالي اذ بلغ ) 1(معدل لعدد الجذور في معاملة 

وقد یعود سبب زیادة عدد الجذور في المعامالت التي  ورد ذكرها الى قابلیة االوكسین على ) 1(جدول . للفسیلة 

من ) 18,19( وهذا یتفق مع ما وجده ) 17(ادة المواقع التي تنشأ منها الجذور تشجیع نشوء الجذور فضال على زی

. IBAان عدد الجذور المنتجة ازداد مع زیادة تركیز الـ 

  

  .في معدل عدد الجذور لفسائل صنفي البریم والخستاويIBAتأثیر المعاملة بتراكیز مختلفة من الـ ) 1(جدول

  الصنف

  المعاملة
  متوسط المعاملة  ويالخستا  البریم

  20,4  4,0040,4).المقارنة( من دون معاملة-1

ـــــوي علــــــى Seradixمســــــحوق -2 8000یحتـ

  .IBAلتر /ملغم
16,8012,6014,70

  16000یحنــوي علــى   Seradixمســحوق -3

  .IBAلتر/ملغم
23,4019,8021,60

    32000یحتــــوي علــــى Seradixمســــحوق -4

  .IBAلتر/ملغم
13,0010,8011,90

1000بتركیــز ) IBA +NAA(حقــن-5

  .لتر/ ملغم
25, 6024,4025,00

    40,14  56,16  متوسط الصنف

  %5عند مستوى احتما ل LSDقیمة 

  المعاملة  التداخل  الصنف

00,1  25,2  59,1  

  معدل طول الجذر

معدل لطول الجذر اذ بلغت قد اعطت اعلى) 3، 4، 5(ان فسائل المعاملة ) 2(یتضح من نتائج الجدول 

سم على التوالي ولم یكن هناك فروق معنویة بین المعامالت التي ورد ذكرها ) 60,15و 70,17و 40,18( 

وكان اقل معدل لطول الجذر عند معاملة المقارنة . على بقیة المعامالت ) 5(على الرغم من التفوق الطفیف لمعاملة 

  .سم )70,4( اذ بلغت ) 1(

مع NAAوالـ IBAعلى بقیة المعامالت الى اشتراك المحلول المائي للـ) 5(د یعود سبب تفوق معاملة وق

) .20,21(بعض الهرمونات الموجودة داخل الفسیلة فتزداد قابلیة الخالیا لالستطالة 

  

  لخستاويفي البریم والفسائل صن) سم(في معدل طول الجذرIBAتأثیر المعاملة بتراكیز مختلفة من الـ ) 2(جدول

  الصنف

  المعاملة
  متوسط المعاملة  الخستاوي  البریم

5,004,404,70).المقارنة( من دون معاملة-1
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8000یحتوي على Seradixمسحوق -2

  .IBAلتر /ملغم
17,207,8012,50

  16000یحنوي على   Seradixمسحوق -3

  .IBAلتر/ملغم
18,2013,0015,60

    32000یحتوي على Seradixمسحوق -4

  .IBAلتر/ملغم
17,6017,8017,70

1000بتركیز ) IBA +NAA(حقن-5

  .لتر/ ملغم
20,8016,0018,40

    76,1580,11  متوسط الصنف

  %5عند مستوى احتما ل LSDقیمة 

  المعاملة  التداخل  الصنف

94,1  34,4  06,3  

  

زاد من المساحة السطحیة لالمتصاص ومن ثم ) 1(للفسیلة ،جدولفضال على ان زیادة معدل عدد الجذور 

زیادة الماء والمواد االولیة الممتصة مما ساعد على نمو الجذور بشكل افضل ، تتفق هذه النتائج مع ما ذكره العدید 

ل الجذور من ان معاملة قاعدة الفسیلة بمشجعات التجذیر تؤدي الى زیادة اطوا) 1,22,23,9(من الباحثین 

  .وهذا یختلف حسب الصنف والتركیز ومدة المعاملة 

ان هذه الصفة قد ) 2(اما بالنسبة لتأثیر الصنف، فقد أظهرت نتائج التحلیل االحصائي المبینة في جدول 

,76( تأثرت بالصنف ، اذ تفوقت فسائل الصنف بریم معنویا في معدل طول الجذر على الصنف خستاوي اذ بلغ 

ان اختالف الصنفین في هذه النسبة قد یعزى الى اختالف الصنفین في التركیب . سم على التوالي ) 80,11و 15

  .الوراثي

اما بالنسبة لتأثیر التداخل بین المعاملة والصنف ، فقد اشارت نتائج التحلیل االحصائي المبینة في جدول 

20 ,80( ر ، اذ اعطت معدل طول جذر بلغ في صفة طول الجذ) 5(الى تفوق فسائل الصنف بریم المعاملة ) 2(

لكال الصنفین خستاوي وبریم وكان اقل ) 4(للصنف نفسه ومعاملة ) 3(سم ومن دون فرق معنوي عن المعاملة )

وقد یعود سبب ذلك الى . سم )40,4( للصنف خستاوي اذ بلغ ) 1(معدل لطول الجذر في الفسائل غیر المعاملة 

  ).24,25(ابلیتها على تنظیم النمو وذلك بتحفیزها الستطالة الخالیا ان االوكسینات تمتاز بق

  معدل قطر الجذر

) 10,12( قد أعطت اعلى معدل لقطر الجذر اذ بلغ ) 5(ان فسائل المعاملة) 3(یتضح من نتائج جدول 

ملم ) 20,6( بلغت اذ) 1(ملم وقد اختلفت معنویا عن باقي المعامالت وكان اقل معدل لقطر الجذر عند المعاملة 

مع بعض الهرمونات الموجودة داخل NAAوالـ IBAالى التأثیر المشترك للـ ) 5(وقد یعود سبب تفوق المعاملة . 

انقسام الخالیا الذي ینتج عنه زیادة في الفسیلة في تحفیز الفعالیة المرستیمیة في الجذور ومن ثم زیادة في تحفیز

على رواكیب الصنف ) 10(تتفق هذه النتائج مع ما وجده ) 26(ركیز والمعاملة قطر الجذر وهذا اختلف حسب الت

جذیر زاد معنویا من قطر من ان معاملة قواعد الفسائل بالمواد المشجعة للت)سایر وشكر(على صنفي ) 9(مجهول و 

  .الجذور
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عدم وجود فروق ) 3(اما بالنسبة لتأثیر الصنف فقد اظهرت نتائج التحلیل االحصائي المبینة في جدول 

  .معنویة بین الصنفین في هذه الصفة 

للصنف ) 5(اما عن تأثیر التداخل بین المعاملة والصنف تشیر نتائج التحلیل االحصائي الى تفوق معاملة

)00,12و 20,12(المعاملة للصنف بریم اذ بلغت خستاوي على بقیة المعامالت ومن دون فرق معنوي لنفس 

  .ملم) 00,6(الي وكان اقل معدل لقطر الجذر في الفسائل التي لم تعامل للصنف بریم اذ بلغت على التو للصنفین 

  

  لفسائل صنفي البریم والخستاوي)ملم(في معدل قطر الجذرIBAالمعاملة بتراكیز مختلفة من الـتأثیر) 3(جدول

  الصنف

  المعاملة
  متوسط المعاملة  الخستاوي  البریم

6,006,406,20).قارنةالم( من دون معاملة-1

8000یحتوي على Seradixمسحوق -2

  .IBAلتر /ملغم
8,407,007,70

  16000یحنوي على   Seradixمسحوق -3

  .IBAلتر/ملغم
10,0011,0010,50

    32000یحتوي على Seradixمسحوق -4

  .IBAلتر/ملغم
10,2010,8010,50

1000بتركیز ) IBA +NAA(حقن-5

  .لتر/ ملغم
12,0012,2012,10

    48,9  32,9  متوسط الصنف

  %5عند مستوى احتمال LSDقیمة 

  المعاملة  التداخل  الصنف

51,0  15,1  81,0  

  

  معدل النسبة المئویة للمادة الجافة في الجذور

طت اعلى قد اع) 5و 4(نالحظ ان معاملة ) 4(من خالل نتائج التحلیل االحصائي المبینة في جدول 

وقد اختلفت )%57,40و 86,41( معدل للنسبة المئویة للمادة الجافة في الجذور ومن دون فرق معنوي اذ بلغت 

هاتان المعاملتان معنویا عن باقي المعامالت وكان اقل معدل للنسبة المئویة للمادة الجافة في الجذور عند معاملة 

وقد یعود سبب تفوق هاتان المعاملتان في هذه الصفة الى ان وجود التركیز % ) 81,19( اذ بلغت ) 1(المقارنة 

) 26(العالي من االوكسین سبب في تكوین منطقة جذب للمواد الغذائیة وهذا ساعد في زیادة تراكم المادة الجافة 

وزیادة استقطاب المواد ادى الى زیادة امتصا ص العناصر الغذائیة أضافة الى ان تكوین الجذور وزیادة عددها 

وهذا یتفق مع ما وجده . ) 27(المصنعة في االوراق الى المنطقة المعاملة ومن ثم زیادة تراكم المادة الجافة فیها 

  . IBAمن ان النسبة المئویة للمادة الجافة في المجموع الجذري ازدادت مع زیادة تركیز الـ) 22,9(

نتائج التحلیل االحصائي ان الصنف بریم قد تفوق معنویا على اما بالنسبة لتأثیر الصنف فقد اظهرت

على التوالي وان اختالف النسبة % ) 26,30و 56,32( الصنف خستاوي في النسبة المئویة للمادة الجافة اذ بلغ 
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هما فضال عن المئویة للمادة الجافة في المجموع الجذري بین الصنفین ربما یرجع الى اختالف التركیب الوراثي لكل من

  .تاثیر المعامالت وتداخلها مع ظروف البیئة 

  

في معدل النسبة المئویة للمادة الجافة في الجذور لفسائل IBAالمعاملة بنراكیز مختلفة من الـ تأثیر) 4(جدول

  صنفي البریم والخستاوي

  الصنف

  المعاملة
  متوسط المعاملة  الخستاوي  البریم

21,0318,6019,81).المقارنة( من دون معاملة-1

8000یحتوي على Seradixمسحوق -2

  .IBAلتر /ملغم
27,1925,7826,48

  16000یحنوي على   Seradixمسحوق -3

  .IBAلتر/ملغم
30,6526,0228,33

    32000یحتوي على Seradixمسحوق -4

  .IBAلتر/ملغم
42,1841,5441,86

1000بتركیز ) IBA +NAA(حقن-5

  .لتر/ لغمم
41,7639,3840,57

    26,30  56,32  متوسط الصنف

  %5ل عند مستوى احتماLSDقیمة 

  المعاملة  التداخل  الصنف

88,0  97,1  39,1  

  

اما بالنسبة لتاثیر التداخل بین المعاملة والصنف ، فقد اشارت نتائج التحلیل االحصائي الى تفوق فسائل 

54,41و 18,42(للصنف خستاوي اذ بلغت ) 4(دون فرق معنوي عن المعاملة ومن ) 4(الصنف بریم المعاملة 

للصنف خستاوي اذ ) 1(وكان اقل معدل للنسبة المئویة للمادة الجافة في المجموع الجذري للفسائل التي لم تعامل %) 

في استقطاب المواد وقد یعود سبب تفوق هذه المعاملة في كال الصنفین الى خاصیة االوكسین% ) 60,18(بلغت 

الكربوهیدراتیة والنشأ من المجموع الخضري الى المجموع الجذري اذ تمثل منطقة الجذور الحدیثة المعاملة باالوكسین 

  ).17(مصارف جیدة الستقطاب المواد المصنعة في المجموع الخضري 

  معدل عدد االوراق الجدیدة

قد اعطت اعلى معدل ) 5(ان فسائل المعاملة ) 5(ل یتبین من نتائج التحلیل االحصائي الموضحة في جدو 

ورقة على التوالي )50,4و00,5( اذ بلغت ) 4(لعدد االوراق الجدیدة للفسیلة ومن دون فرق معنوي للمعاملة 

وقد یعود سبب تفوق . ورقة ) 90,1(اذ بلغ) 1(وكان اقل معدل لعدد االوراق الجدیدة في الفسائل غیر المعاملة 

مع السایتوكاینین المنتج في الجذور والذي IBAوالـNAAفي هذه الصفة الى التأثیر المشترك للـ ) 5(معاملة

22,9,19(وهذا یتفق مع ما وجده ) 28(یتحرك لالفرع الخضریة ویؤثر التأ ثیر الطبیعي في نمو وتطور االوراق 
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على تكوین الجذور ومن ثم ینعكس على نمو وتطور من ان معاملة قاعدة الفسیلة بالمواد المشجعة للتجذیر یحفز ) 

  .االوراق 

اما بالنسبة لتأثیر الصنف ، فقد اظهرت نتائج التحلیل الحصائي عدم وجود فروق معنویة بین الصنفین في 

  .هذه الصفة 

لة اما بالنسبة لتأثیر التداخل بین المعاملة والصنف فتشیر نتائج التحلیل االحصائي الى ان فسائل المعام

ورقة للفسیلة وكان اقل معدل ) 80,5(للصنف خستاوي قد اعطت اعلى معدل لعدد االوراق الجدیدة اذ بلغ ) 5(

ورقة للفسیلة وقد یعود سبب زیادة عدد ) 60,1(لعدد االوراق الجدیدة في فسائل الصنف بریم غیر المعاملة اذ بلغ 

مما زاد من ) 2(و) 1(و طول الجذور لهذه المعاملة ، جدول الى زیادة معدل عدد ) 5(المعاملة االوراق في فسائل 

امتصاص الماء والعناصر المعدنیة والغذائیة ومن ثم انعكس على نمو وتطور االوراق ، تتفق هذه النتائج مع ما ذكره 

أثیرها في من ان معاملة قاعدة الفسیلة بالمواد المشجعة للتجذیر قد زادت من معدل نمو االوراق نتیجة لت) 22,9(

  .زیادة عدد وطول الجذور 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ائل صنفي البریم في معدل عدد االوراق الجدیدة  لفس IBAالمعاملة بتراكیز مختلفة من الـتأثیر ) 5(جدول

  والخستاوي

  الصنف

  المعاملة
  متوسط المعاملة  الخستاوي  البریم

1,602,201,90).المقارنة( من دون معاملة-1

8000یحتوي على Seradixوق مسح-2

  .IBAلتر /ملغم
3,403,403,40
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  16000یحنوي على   Seradixمسحوق -3

  .IBAلتر/ملغم
4,203,403,80

    32000یحتوي على Seradixمسحوق -4

  .IBAلتر/ملغم
4,604,404,50

1000بتركیز ) IBA +NAA(حقن-5

  .لتر/ ملغم
4,205,805,00

    84,3  60,3  صنفمتوسط ال

  %5ل عند مستوى احتماLSDقیمة 

  المعاملة  التداخل  الصنف

34,0  76,0  54,0  

  

  معدل طول اطول ورقة جدیدة 

قد اعطت اعلى معدل لطول اطول ورقة جدیدة اذ بلغ ) 3(ان فسائل معاملة ) 6(یتبین من نتائج جدول 

سم وقد یعود سبب )00,54(اذ بلغت ) 1(یر المعاملة سم وكان اقل معدل لهذه لصفة في الفسائل غ)00,145(

) 1(، جدولفي هذه الصفة الى الدور التحفیزي لمادة السیرادكس على نمو وتطور الجذور) 3(تفوق فسائل معاملة 

فضال على دور الجذر الرئیسي في امتصاص الماء والمغذیات فأنه یؤدي دور IBAبسبب احتوائها على الـ ) 2(و

ملیة تخلیق هورمونات النمو وتسهیل نقلها من المجموع الجذري الى المجموع الخضري وهذا یؤدي دورا مهما في ع

من ان معاملة قاعدة الفسیلة بالمواد )22,9(وهذا یتفق مع ما وجده ) 28( مهما في نمو وزیادة اطوال االوراق 

  .طور االوراق المشجعة للتجذیر یحفز على تكوین الجذور ومن ثم ینعكس على نمو وت

اما بالنسبة لتأثیر الصنف ، فقد اظهرت نتائج التحلیل االحصائي ان هذه الصفة قد تأثرت بالصنف وان 

سم) 40,108( فسائل الصنف بریم قد تفوقت معنویا واعطت اعلى معدل لطول اطول ورقة جدیدة للفسیلة اذ بلغ 

وقد یعود سبب ذلك الى ان نمو االوراق وزیادة سم  )20,103(بالمقارنة مع فسائل الصنف خستاوي والتي بلغت 

  ) .2(و) 1(جدول . اطوالها یعتمد على نشاط المجموع الجذري وتطوره بصورة رئیسیة 

اما بالنسبة لتأثیر التداخل بین المعاملة والصنف ، فقد اشارت نتائج التحلیل االحصائي الى ان فسائل 

سم وكان اقل ) 00,158(اعلى معدل لطول اطول ورقة جدیدة اذ بلغ للصنف خستاوي قد اعطت ) 3(المعاملة 

سم وقد یعود سبب تفوق ) 00,48( معدل لهذه لصفة في الفسائل التي لم تعامل للصنف خستاوي اذ بلغت 

في هذه الصفة الى ان نمو االوراق وزیادة اطوالها تعتمد على نشاط المجموع الجذري وتطوره بصورة) 3(المعاملة 

  ) .2(و ) 1(رئیسیة ، جدول 

  

لفسائل صنفي البریم ) سم(في معدل طول اطول ورقة جدیدة IBAالمعاملة بتراكیز مختلفة من الـ تأثیر ) 6(جدول

  .والخستاوي

  الصنف

  المعاملة
  متوسط المعاملة  الخستاوي  البریم

60,0048,0054,00).المقارنة( من دون معاملة-1
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8000على یحتويSeradixمسحوق -2

  .IBAلتر /ملغم
84,0088,0086,00

  16000یحنوي على   Seradixمسحوق -3

  .IBAلتر/ملغم
132,00158,00145,00

    32000یحتوي على Seradixمسحوق -4

  .IBAلتر/ملغم
126,0088,00107,00

1000بتركیز ) IBA +NAA(حقن-5

  .لتر/ ملغم
140,00134,00137,00

    20,103  40,108  ط الصنفمتوس

  %5ل عند مستوى احتماLSDقیمة 

  المعاملة  التداخل  الصنف

20,4  39,9  64,6  

  

  :المرحلة الثانیة

  النسبة المئویة لبقاء الفسائل

قد تفوقت في نسبة البقاء للفسائل واختلفت معنویا ) 5(و معاملة ) 3(ان معاملة ) 7(یتضح من نتائج جدول

لكال المعاملتین بینما كانت اوطا نسبة للبقاء عند % 100ت أذ اعطت نسبة بقاء للفسائل بلغت المعامالعن باقي 

ان الصنفین لم یختلفا معنویا فیما بینهما في النسبة ) 7(وقد اظهرت نتائج جدول % 40معاملة المقارنة اذ بلغت 

% 76و %  80ي على الصنف بریم اذ بلغت المئویة لبقائهما رغم الزیادة في النسبة المئویة لبقاء الصنف خستاو 

قد تفوقت في نسبة البقاء اذ ) 5(و)3(هذا ویوضح التداخل بین المعاملة والصنف الى ان المعامالت .على لتوالي 

اذ ) 1(ولكال الصنفین بریم وخستاوي على التوالي وكان اقل معدل لنسبة البقاء عند معاملة المقارنة % 100بلغت 

  .ولكال الصنفین بریم وخستاوي على التوالي % 40قاء بلغت اعطت نسبة ب

  

  

  

  

  

صنفي البریم فسائلفي النسبة المئویة لبقاء  IBAالمعاملة بتراكیز مختلفة من الـتأثیر ) 7(جدول

  والخستاوي

  الصنف

  المعاملة
  متوسط المعاملة  الخستاوي  البریم

40,040,040,0).المقارنة( من دون معاملة-1

8000یحتوي على Seradixمسحوق -2

  .IBAلتر /ملغم
80,080,080,0
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  16000یحنوي على   Seradixمسحوق -3

  .IBAلتر/ملغم
100,0100,0100,0

    32000یحتوي على Seradixمسحوق -4

  .IBAلتر/ملغم
60,080,070,0

1000بتركیز ) IBA +NAA(حقن-5

  .لتر/ ملغم
100,0100,0100,0

    0,80  0,76  متوسط الصنف

  %5عند مستوى احتمال LSDقیمة 

  المعاملة  التداخل  الصنف

41,4  86,9  97,6  

  

االجتثاث الصحیح للفسائل ، : وقد یعود سبب تفوق المعامالت التي ذكرت اعاله الى عدة اسباب منها 

التي تكونت نتیجة فعل المعامالت اذ ان وبذلك تمت المحافظة على الفسیلة المجتثة وعلى مبادئ الجذور جیدة و 

مبادئ الجذور تظهر على شكل نتوءات بیضاء مصفرة في قاعدة الفسیلة ومنها تندفع الجذور الجدیدة اذا تهیات لها 

زادت من فرصة بقاء  Ridomelفضال على ان معاملة قواعد الفسائل بالمبید الفطري ) 1(الظروف المناسبة 

من ان استعمال المواد التي ) 1,29(فعال في منع تعفن منطقة الفصل وهذا یتفق مع ما ذكره الفسائل وذلك لدوره ال

اضافة الى ان غرس تمنع نمو االحیاء المجهریة في منطقة الفصل یسهم بشكل فعال في رفع نسبة نجاح الفسائل

من انه ) 30,1(یتفق مع ما ذكره وهذاالفسائل المجتثة في نفس یوم القلع اسهم بشكل فاعل في رفع نسبة البقاء 

  .یجب غرس الفسائل المجتثة وال سیما الفسائل الصغیرة بأقرب فرصة ممكنة 

  

من المواد المعروفة بتأثیرها الواسع في عملیة تشجیع NAAو الـ IBAنستنتج من هذه الدراسة ان مادة الـ

وكان لطریقة االضافة االثر الفعال اذ تفوقت معاملة )17,25(نشوء الجذور للعدید من النباتات ومنها فسائل النخیل 

الحقن على باقي المعامالت في الكثیر من الصفات وقد یكون بسبب ان اضافة المواد المحفزة للتجذیر عن طریق 

التعفیر ادى الى فقدها لبعض تأثیرها الفعال قبل امتصاصها ووصولها الى االنسجة المتخصصة بتكوین الجذور 
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