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المطاط نتدا   تجذیرفيالقالموموعد اخذ ا)(IBAتأثیر التجریح و حامض االندول بیوترك 
Ficus nitida L.

محمود شاكر احمد هیثم محي محمد شریف و 
قسم البستنة وهندسة الحدائق-كلیة الزراعة –جامعة االنبار 

المستخلص
البستنة وهندسة الحدائق /كلیة الزراعة/جامعة االنبار للفترة لقسم التابعنفذت الدراسة في البیت الزجاجي

. إذ شملت Ficus nitidaالطرفیة لنبات المطاط نتدا أقالمباستخدام 2011- 1-1إلى2010- 3-1من 
IBAاندول بیوتریك بحامضوالمعاملة قاعدة القلمتجریح وبدون تجریحعوامل وهي تجربة دراسة ثالثال

(آذار، نیسان، مایس وتشرین وهيقالمومواعید اخذ االكغمملغم/)8000و0،3000،5000(یز بالتراك
)(CRDالتصمیم العشوائي الكامل فيتجربة  الونفذت ،ت جیدة شتالٕانتاجو هاالثاني) في قابلیة تجذیر 

بما نتائجالاهم لخصتوت0.05عند مستوى احتمال  R.L.S.Dباختبار اقل فرق معنوي  وقورنت متوسطاتها
یلي :

یوم وزیادة 32.5إلى% والتبكیر بالتجذیر 51.43زیادة النسبة المئویة للتجذیرالىإلىقالماألتجریح أدى
إلىواالرتفاعورقة / نبات 35.34إلىالشتلةأوراقازداد عدد وقدغم 0.05إلىقالمالوزن الجاف لالفي معدل 

عن المقارنة والتراكیز كغمملغم /3000بالتركیز أقالممعاملة وقد تفوقت معنویا أشهرسم بعمر ستة 13.19
رتفاع سم  ا15.54ورقة ،38.47وزن جاف ، غم0.06یوم لحین التجذیر ، 30%،52.76بلغت إذاألخرى

رآذاللشتالت الناتجة في الموعدین الصفات الجذریة والخضریة أفضلالحصول على إمكانیةللنبات كذلك 
و 0.05)% و ( 78.85و59.43بلغت ( إذونیسان وبالذات النسبة المئویة للتجذیر ومعدل الوزن الجاف 

) ورقة و 94.44و20.33صفات المجموع الخضري فبلغت (أماللصفتین  و ) غم على التوالي للموعدین 0.08
أشهر.بعد ستة فرعاً )3.61و 7.91(

The effect of wounding, concentrations of indol butyric acid (IBA) and date
taking the cuttings on the rooting of Ficus nitida L.

Haetham M. Mohamad, Mahmood S. Ahmed
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Abstract

This study was conducted in the greenhouse of Horticulture department in
College Agriculture, Al-Anbar University from 1/3/ 2010 to 1/1/2011 using the

Terminnl cutting of ficus nitida.L . The stady conducted wounding &diswounding,
treating with IBA consintrations (0,3000,5000 or 8000 ) mg\L and the dates of
taking the cutting (March , April ,May or November) on rooting ability of Terminal
cuttings to get good plants were studied in the experiment . the experiment
condectedin complete Randomized  Design (CRD) were used. Treatment means were
Compared in Revised Least Significant Design test ( R.L.S.D ) at 0.05 level of
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probability. The results could summarized as follows All wounded treatment
coaned raising in rooting persent to 51.43 % early in rooting of catting to 32.5 day ,
dry weiyht of cutting to 0.05 gr , number of Leaves to 35.34 Leve / plant , plant high
to 13.19 cm in 6 mounths age .

3000 mg /L of ABA treatment want superior than other Treatments in thoae
charactrstics to 52.76 % , 30 days, 0.06gr ,38.47 Leaves and 15.54 cm respectivlly .
Best rooting and vegetative characterstic of new plants couldbe obtained in march and
April date of cutting especially for rooting percentage .mean fresh and dry weigt of
which were (59.43 , 78.85) %  , (0.08 , 0.05) gr. Respectivlly , were as vegetative
characterstics (94.44 , 20.33) leaves / plant and (7.91, 3.61)branch/plant and hight
(11.66 , 14.5) cm plant after gmanthe from plating
.

لمقدمةا
ویضم عدة أنواع ذات أوراق مختلفة اإلحجام Moraceaeإلى العائلة التوتیة Ficusیعود جنس الفیكس 

Foliageإلغراض التنسیق الداخلي كنباتات أصص ورقیة ربى براقة جمیلة المنظر تضفي جماًال للنبات وت

Potted Plants،ألماكن العامة كأشجار وشجیرات الزینة. انه یمكن زراعتها في الحدائق المنزلیة وا)4(وذكر
Ficus nitidaالفیكس البراق و  L. وهي شجرة صغیرة )2(، موطنه األصلي جنوب استرالیا والهند والمالیو

دائمة الخضرة جمیلة المنظر زاهیة قابلة للقص والتشكیل وتكاد ال تخلو حدیقة منزلیة منها لتعدد استخداماتها 
) أن 8(أشار .د أو سیاج مشكل أو في األحواض بمداخل المنازل والطارمات والشرفات التنسیقیة كنموذج منفر 

% عند جمیع 100جمیع مواعید أخذ عقل المطاط الهندي عدا تشرین األول وكانون األول كانت نسبة التجذیر 
قالماألذ ) أنه یمكن الحصول على أفضل نسبة  مئویة للجذور عندما تؤخ3(المستخدمة. وأكدIBAتراكیز 

من سكریات كلیة وفینوالت والتي تتغایر نباتات االمهاتالخشبیة الساقیة في شـباط وآذار بالنظر لمـا تحتویه 
) أن النسیج السكلرنكیمي بین اللحاء والقشرة یعد عائقًا لظهور الجذور 9موسمیًا وفقًا لدورات النمـو وذكر (

حیث مبادئ الجذور تطور ثم تعند صول القطعیتكون الكالسمقالاأل) انه بعد تجریح 6واستطالتها، وأشار (
األنسجة المجروحة تتحفز على االنقسام الخلوي ویتم هذا طبقًا للتراكم الطبیعي لألوكسینات والكاربوهیدرات ان

األنسجة سرعة التنفس فضًال عن ذلك فان ارتفاعوالتي تقود  إلىالمتحفزة والمواد األخرى في المنطقة المجرحة
تكوین الجذور تنشیط االنقسام الخلوي ویسرعالمتضررة من التجریح تتحفز على أنتاج االثلین والذي له دور في

الناتجة من عملیة القص الربیعي والخریفي قالماألاالستفادة من ضائعات الهدف من البحث هو العرضیة،
مالت التجربة .اوالحصول على شتالت قویة وذلك من خالل مع

المواد وطرائق العمل
-3-1التابع لكلیة الزراعة/ جامعة االنبار للفترة مـن Green houseتمت الدراسة في البیت الزجاجي 

ــــــــة 2010 ــــــــك بعــــــــد 1/12011لغای ــــــــة بإبعــــــــاد أنوذل ــــــــة أحــــــــواض كونكریتی ــــــــم تهیئ 3ســــــــم80× 360× 90ت

مرات عدةغسل األصفررمل البناءوقد ملئ حوض التجذیر بعلیها غطاء بالستیكيارتفاع مثبت ×عرض×طول
مــل لكــل لتــر لمــدة دقیقــة واحــدة والــذي یحــوي المــادة 0.5مــن غســل األمــالح العالقــة فیــه وقــد عقــم بمحلــول للتأكــد

16تــم اختیــار أمهــات بعمــر و قــة الــري بــالتنقیط فــي حــوض اإلكثــار) اســتخدمت طریPenzimidazol)6الفعالــة 

قبـل كـل موعـد وتم قیـاس المحتـوى الكیمیـاوي والهرمـوني طرفیة عشوائیًا ماقالسنة من حدائق الكلیة أخذت منها 
حســـب bوكلوروفیـــل aباإلضـــافة إلـــى النســـبة المئویـــة لمحتـــوى النبـــات مـــن كلوروفیـــل قـــالماألمـــن مواعیـــد اخـــذ 
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ة علیهــا ثالثــة أوراق طرفیــتركــتعقــد 5-4ملــم حاویــة علــى 4-3طرفیــة بقطــر اقــالم اســتخدمت و .)1الجــدول (
قـالمقواعـد األحـدة ثـم معاملـة البنتـانول لمـدة دقیقـة وامبیـد مـل لكـل لتـر مـن 0.5بمحلـول قـالماألوغطست قواعد 

).Vilmorin) ملغم/لتر من مسحوق سیرادكس التجاري منتوج شركة 8000و 5000، 3000، 0لتراكیز (با
.Ficus nitida Lت المطاط نتدا لنباأقالمالمحتوى الكیمیاوي ألوراق األمهات عند أخذ ) 1ل (ودج

وزن الموعد
أقالم
(غم)

المساحة 
الورقیة

)2(سم

 %Zn الكربوهیدرات
%الكلیة

N % كلوروفیل
%a

كلوروفیل 
b%

الكلوروفیل 
%الكلي

النسبة 
المئویة 
للبروتین

15/3159.52288.61.780.570.3491.011.12

15/41822.71389.21.820.550.3994.011.37

15/51213.60399.71.880.520.389011.75

15/11912.424211.91.860.500.318111.62

)2وكانت درجات الحرارة والرطوبة النسبیة كما في الجدول (
من خالل البیانات المتوفرة عظمى والصغرى خارج الظلةدرجات الحرارة العظمى والصغرى والرطوبة النسبیة ال) 2جدول( 

في دائرة االنواء الجویة في الرمادي

الشهر
درجة الحرارة 

العظمى
درجة الحرارة 

الصغرى
الرطوبة النسبیة 

العظمى
الرطوبة النسبیة 

الصغرى
20.659.7087.4036.67آذار

26.3314.7367.4016.12نیسان

26.9916.8478.6718.85مایس

24.7623.3551.539.37تشرین الثاني

وفــق التصــمیم العشــوائي الكامــل تكــرارات عوامــل وكــررت المعــامالت فیهــا بــثالث ةاســتخدمت تجربــة عاملیــة بثالثــو 
)CRD(

الصفات المدروسة 
النسبة المؤیة للتجذیر (%)-1
عدد االیام الالزمة للتجذیر (یوم)-2
مجموع الجذري (غم)معدل وزن الطري لل-3
معدل عدد االوراق-4
معدل عدد االفرع-5
معدل ارتفاع النبات-6
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النتائج والمناقشة
معدل النسبة المئویة للتجذیر (%)-1

ـــین الجـــدول ( ـــى معنویـــاً المجرحـــة تفوقـــتأقـــالمأن) 3یب فـــي النســـبة المئویـــة للتجـــذیر وبلغـــت غیـــر المجرحـــةعل
51.43%.

مـستویات 
یحالتجـر

تركیــــز 
IBA ملغم)

/لتر)

تـداخل المـــــــــــــــــــــــواعید
IBA

والتجریـــح
R.L.S.D) %5قیــــــــــم (

تشرین مایسنیسانآذار
الثاني

تــجریــــــــــــح

3.75التــــجریح075.0083.3366.660.0056.24 300075.0097.1658.330.0057.62
8.38المواعیـــد500058.3391.6637.500.0046.81 800071.6670.8337.500.0044.99

بدون تجریـــــح

016.6687.5010.830.0028.24IBA8.38 300066.6679.1645.830.0047.91
IBA17.51× التجریح 500054.1654.1633.330.0035.44 800058.3366.6633.330.0039.58

× التجریح 69.9985.7349.990.0051.43تــجریــــــــــــح
17.51المواعید

48.9571.8730.830.0037.91بدون تجریـــــح
IBA ×

24.76المواعــید 59.4778.8540.410.00تأثیر المواعــید
معدل 
تركیز 
IBA

تداخل المواعید 
IBAوحامض الـ 

045.9185.4138.740.0042.51
35.02التداخل الثالثي

300070.3888.1652.080.0052.76
500056.2472.9135.410.0041.14
800064.9968.7435.410.0042.28

فــي حــین كانــت كغــمملغم/3000عنــد المســتوى ، 52.76وبلغــت ◌ً تفوقــًا معنویــاIBAوأظهــرت معــامالت ال 
ــــــة الم ــــــت نســــــبة التجــــــذیر % 42.51قارن ــــــىوقل ــــــز42.28إل ــــــد تركی ــــــتكغــــــمملغم/8000عن ــــــد تفوق ــــــاوق معنوی

آذار ثــم مــایس وفشــلت فــي أقــالم% وتلتهــا 78.85وبلغــت اقصــاهاعــن البقیــةنیســان معنویــاً االقالمالمــأخوذة فــي
التـي جرحـت قـالماألالمنفـردة و وبـنفس اتجـاه العوامـلمعنویـاتأثیرهـاالتداخالت المشتركة فكانت إما.تشرین الثاني

. وعنـد تجـریح قالماألفي حالة تجریح وعدم تجریح IBAغیر المجرحة بكافة تراكیز قالماألتفوقت في ذلك عن 
فـــي كافـــة قــالماألالمجرحـــة عـــن نظیراتهــا غیـــر المجرحــة مـــن قــالماألفـــي المواعیــد المختلفـــة لــوحظ تفـــوق قــالماأل

غیـر المجرحـة وبـنفس الموعـد قـالماأل% تلتهـا 85.73ي زرعت فـي نیسـان بنسـبة المواعید وقد تفوقت المجرحة الت
ملغــم 3000التــي عوملــت بــالتركیز قــالماألأنتشــرین الثــاني بالتجــذیر ونــرى أقــالموتــدرجت البقیــة بینهمــا وفشــلت 

فـة تراكیـزولكافـي تشـرین الثـاني المـأخوذةقالماأل%في حین فشلت 88.16وبلغت أعلىكانت في نیسانكغم/
عــن ذلــك ســبب انخفــاض فــي نســبة التجــذیر وبكافــة مواعیــد الزراعــة وكــان IBAوان زیــادة تراكیــز ال IBAال

ـــة المجرحـــةنیســـاناقـــالمالتـــداخل الثالثـــي معنویـــا وبـــنفس اتجـــاه العوامـــل المنفـــردة فتفوقـــت معنویـــا تـــأثیر والمعامل
وعــــدم IBAعنهــــا البقیــــة بزیـــادة تركیــــز الخفضـــتنأحــــین % فــــي97.16وبلغـــتكغــــمغــــم /مل3000بـــالتركیز 

قالمااللتجذیر یة ئوسبة  المفي معدل النوالتداخالت المشتركةقالموموعد اخذ االIBAالـ و. تأثیر التجریح 3جدول 
Ficus nitidaالمطاط نتدا  L.
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نــه یشــجع بــذلك وتفســر نتــائج التجــریح علــى اقــالماألوفــي العــروة الصــیفیة وفشــلت فــي تشــرین الثــاني كــل التجــریح
الخارجیــة فیقلــل لألجــزاءالجــذور ویســهل اختراقهــا مبــادئوالــذي یظهــر مرافقــا مــع تمــایز callusالكــالس إنتــاج

القلــمامتصــاص منظمــات النمــو المجهــزة لقاعــدة مــن التجــریح یزیــدأنویعتقــد )6لــذلك (الطاقــة الحیویــة الالزمــة
دور لــهفــأنIBAولتفســیر تــأثیر الحــامض )10(وذلــك لزیــادة المســاحة الســطحیة لالمتصــاص فــي موقــع التجــریح

ا وأن التراكیـز كمـ)12(في تنظیم عملیة تكوین الجذور مـن خـالل تنظـیم مسـتوى االوكسـین داخـل األنسـجة النباتیـة
(تحســــن مــــن نســــب نجــــاح التجــــذیر ونوعیــــة الجــــذور وهــــذا مــــا أكــــدهIBAالواطئــــة مــــن االوكســــین الصــــناعي 

وحســب قــالماألظــروف التجریــة النامیــة تحتهــا دورإلــىتــؤول والتــي قــالماأل). وعــن تــأثیر موعــد أخــذ 10,12,7
یرجع انخفاض نسـب وقدآذار ونیسانفي)م 27ـ23السائدة تراوحت بین (یتبین أن درجات الحرارة )2الجدول (
الرتفــاع ســرعة التــنفس وفقــدان قــالماألاســتنزاف المــواد الغذائیــة المخزونــة فــي إلــىأدىالــذيمــایسفــي التجــذیر

ـــة عـــن طریـــق النـــتح ( قـــالماأل،اضـــافة الـــى ان محتـــوى وانعكـــس ذلـــك علـــى النســـبة المئویـــة للتجـــذیر )3الرطوب
) ونضوج الخشب الفسلجي غیر مؤهلة للتجذیر في عروات الخریف مقارنة بعروات 1ول_ الهرموني والغذائي (جد

.الربیع مما قد یحدث ذلك الفشل

دد األیام الالزمة للتجذیر (یوم)ع-2
یومـًا 32.5حیـث اسـتغرقتلنبات المطـاط نتـدا قالماأل) ان التجریح قد بكر من تجذیر 4اتضح من الجدول (

معنویــًا إذ یكــون التجــذیر معنویــًا فكــان IBAأمــا تــأثیر اســتخدام ال یومــاً 47الت غیــر المجرحــة فــي حــین المعــام
المقارنـة وعنـد ازدیـاد تركیـز اقـالموتـاخرت یـوم عـن كافـة المعـامالت30.0وبلغـت كغمملغم/3000عند التراكیز 

فــي شــهر مــایس فقــد بكــرتعــدامامحــدود وغیرمعنــويتأثیرهــافكــان قــالماألأمــا بالنســبة لمواعیــد أخــذ .IBAال 
التــداخالت المشــتركة فكــان لهــا تــأثیرا معنویــا أمــایــوم،42.5التجــذیر واختلفــت معنویــًا عــن بقیــة المواعیــد وبلغــت 

یـوم25وجـذرت بعـدوعـن البقیـةكغـمملغم/3000المجرحـة وبـالتركیز قـالماألبنفس اتجاه العوامل المنفردة فبكـرت 
المجرحــة وبكافـة المواعیــد أقـالملكافـة التراكیــز المتبقیـة وبكــرت معنویـا نـد عــدم التجـریحبزیـادة التركیــز وعوتـأخرت

ومواعیــد اخــذ IBAالبقیــة عنهــا بالتجــذیر واظهــر تــداخل ال وتــأخرتنیســان المجرحــة اقــالمیــوم 40واســتغرقت 
یـوم فـي حــین 30س وبلغـتفـي مـایوأخـذتبالحـامض عفـرالتـي لـم تقـالماألبكـرت معنویـا إذمعنویـا تـأثیراً قـالماأل

اقــالمبالنســبة للتــداخل الثالثــي فقــد بكــرت إمــاعــن ذلــك تــأخرتبالحــامض والمواعیــد المختلفــة قــد قــالماألمعاملــة 
وتـــأخرتیـــوم 30معنویـــا وبلغـــت كغـــمملغـــم /3000ومـــایس وبـــالتركیز آذارفـــي والمـــأخوذةالمعـــامالت المجرحـــة 

مـن خـالل تلـك الجـروح وقلـة قـد یسـهل مـن خـروج الجـذور المتكونـة التجـریحأنإلـىویعـزى التفسـیر البقیة عنها
ـــ .)5،6، 8اســتنزاف الطاقــة المســتخدمة بــذلك ( فقــد یعــزى إلــى دور االوكســین فــي IBAأمــا بالنســبة لتــأثیر  ال

ر )، كمــا وقــد تفســ12و11تنشــیط التجــذیر وانقســام الخالیــا وزیــادة نشــاط الكمبیــوم الوعــائي ومــواد نشــأة الجــذور (
لفیتامینـات والسـكروز اكRooting co-factorsالنتائج على أسـاس أن سـرعة تـراكم المركبـات المسـاعدة للتجـذیر 

والمبیـــدات وغـــاز المیثـــان والـــذي یشـــجع علـــى التجـــذیر باالضـــافة الـــى اهمیـــة الموعـــد لمـــا یحتویـــه النبـــات االم مـــن 
والـذي لـه دور قـالماألوفیمـا یخـص موعـد أخـذ )4،8,7,6(الكاربوهیدرات والهرمونات الطبیعیـة وعنصـر الزنـك 

االقــالمیحــدد حالــة نضــوج الخشــب ومحتــوى لألنــواع النباتیــة حیــث قــالماألكبیــر وواضــح فــي فشــل ونجــاح تجــذیر 
)1) ویؤكد ذلك جدول (9(الغذائي الهرموني و 
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المطاط          یر وموعد أخذ االقالم في عدد االیام الالزمة لتجذIBA. تاثیر التجریح وال4جدول 
Ficusنتدا nitida.L

للمجموع الجذري (غم)جافالوزن المعدل -3
غـم عـن 0,05) ان االقـالم المجرحـة قـد زادت مـن معـدل الـوزن الجـاف للمجمـوع الجـذري وبلـغ 1تبین من الشـكل (

تفوقــــت المعاملــــة إذمعنویــــا  تــــأثیراً IBAالوان الخــــتالف مســــتوى غــــم 0,04االقــــالم غیــــر المجرحــــة وبلغــــت 
تفوقـت معنویـا عـن أنهـاإالفض الوزن بزیادة التركیـز غم عن البقیة وانخ0.06وبلغت كغمملغم /3000بالتركیز 

لالقـالمعلى الوزن الجاف للمجموع الجذري تأثیرهغم وعن دور المواعید فكان واضحا في 0.03المقارنة والبالغة 
غـم 0.08بلـغ إذمجمـوع جـذري أثقـلیسـان نأقالموكونت ت معامالت تشرین الثاني بالتجذیرفقد فشل

إذ)5جــدول (قلــممعنویــا فــي وزن المجمــوع الجــذري الجــاف للتــأثیراً والتجــریح IBAواظهــر تــداخل آذار
ملغـم /لترفـي حالـة 3000عـن IBAوقـل بزیـادة تركیـز IBAالمجرحـة بغـض النظـر عـن تركیـز أقالمازداد ذلك بـ

ملغم/لتــر وعــن 3000غــم والمعاملــة بــالتركیز 0.08وزن للعقــل المجرحــة وبلغــت أعلــىوكــانالتجــریح مــن عدمــه
مـن التـي لـم تجـرح اكبـر وزنـاً المجرحة مجموعـا جـذریاأقالمكونت إذأیضاً تداخل المواعید والتجریح فكان معنویا 

غــم للعقــل 0.10ذري بلــغ وزن مجمــوع جــأعلــىوبكافــة المواعیــد وقــد فشــلت معــامالت تشــرین الثــاني بــذلك وكــان  
التــي أقــالمفقــد انخفــض وزن المجمــوع الجــذري المتكــون مــن IBAالمجرحــة فــي نیســان وعــن تــداخل المواعیــد مــع 

ملغــم /لتــر بغــض النظــر عــن المواعیـد وقــد فشــلت عقــل تشــرین الثــاني وكانــت عقــل 3000عوملـت بــالتراكیز فــوق 
غم0.10الجذور وبلغت أفضلملغم/لتر فقد كونت 3000عاملة بالتركیز منیسان ال
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على معدل الوزن الجاف للنمو الجذري (غم)قالم وموعد اخذ االIBAالالتجریح وتراكیز تأثیر. 1شكل 
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م3000والمعاملــــة بــــالتركیز ة المجرحــــأقــــالمأعطــــتإذوكــــان التــــداخل الثالثــــي بــــنفس اتجــــاه العوامــــل المنفــــردة 
وبالتـالي وزنهـا رعة التجـذیرسـفي زیادة ادورهالعوامل المتوفرةربما یعودغم 0.14المزروعة في نیسان وبلغت 

یزیــد مــن مســاحة قــدإن التجــریح أو(ملحــق االرتبــاط)ویؤكــد ذلــك عالقــات االرتبــاط الموجــب بــین تلــك الصــفات
وقــد فســرت نتــائج تــأثیر الحــامض )8،9،10(فیــزداد وزنهــالجــذور المتكونــةویســهل خــروج اقلــمللاالمتصــاص

IBA الجـاف للجــذور علـى أســاس أن الــ فـي زیـادة الــوزنIBA لــه دور فـي زیــادة نمـو الجــذور العرضـیة وكــذلك
حظ أن ر عامـل المواعیـد فـنالی. أمـا عـن تفسـ)1(تشجیع فعالیـة نموهـا مـن خـالل تحسـین النسـبة المئویـة للتجـذیر

عكــس بــنفس االتجــاه علــى وزن المواعیــد التــي أثــرت فــي ســرعة التجــذیر  ونســبة التجــذیر وعــدد أطــوال الجــذور وان
.الجافالجذور
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معدل عدد األوراق بعد ستة أشهر-5
ورقـة فـي حـین 31.98) أن عامل التجریح له تأثیر معنوي كبیر إذ بلغـت المعاملـة المجرحـة 2أظهر الشكل (

التــأثیر المعنــوي إذ تفوقــت المعاملــة IBAوكــان لمعــامالت الحــامض ورقـــة19.9غــت المعاملـــة غیــر المجرحــة بل
أقـالم. أمـا موعـد أخـذ وانخفضت بزیادة تركیـز الحـامض عـن ذلـك ورقة38.74ملغم/لتر وبلغت 3000بالتركیز 

20.33آذارا معاملــة تلتهــورقــة94.44فكــان لــه فــروًق معنویــة إذ تفوقــت معــامالت نیســان وبلغــت 

معنویـاً تـأثیراً فكـان لـه )6جـدول(IBAالحـامض وعـن تـداخل التجـریح و ورقـة ثـم مـایس وفشـلت فـي تشـرین الثـاني 
أوراقعــدد المجرحــة عــن نظیراتهــا بــذلك بغــض النظــر عــن تركیــز الحــامض وانخفــض أقــالمتفوقــت إذ)6جــدول (

غیـر المجرحـة لتر /ملغم 3000واقلها معاملة ورقة60.80بلغت /لتر وملغم3000الشتلة بارتفاع التركیز عن 
قـد فشـلت بالتجـذیر فـنالحظ ان عقـل تشـرین الثـاني أقـالمالتجـریح ومواعیـد أخـذ ورقة وعـن تـداخل 17. 68وبلغت

عــن ذلــك ســواء كانــت األخــرىورقــة وانخفضــت فــي المواعیــد 73.99كلیــا وتفوقــت عقــل نیســان المجرحــة وكانــت 
فــنالحظ ان عقــل نیســان المعاملــة بــالتركیز IBAغیــر المجرحــة وعــن تــداخل المواعیــد مــع الحــامضأورحـة المج

ورقـةوقلت بارتفـاع تركیـز الحـامض وفشـلت فـي تشـرین الثـاني وكـان 77.33وبلغت أفضلهاملغم/لتر كانت 3000
33ملغم /لتر وبلغت 3000لة بالتركیز والمعاماذارالمجرحة فيأقالممعنویا اذ تفوقت تأثیراً له التداخل الثالثي

غیـر مجرحـة عـن ذلــك وفشـلت كافـة المعــامالت أمورقـة وانخفضـت بارتفـاع تركیــز الحـامض سـواء مجرحــة 122.
ة ووسـط التجـذیر أقالمـیعزى تأثیره  إلى زیادة مساحة اتصال قاعـدة قد ولتفسیر تأثیر التجریح في تشرین الثاني

عـن طریـق ة أقالمالمضافة في قاعدة بات و العناصر الغذائیة والهرمونات النباتیة مما یؤدي إلى امتصاص الذائ
حجـم فیرجـع إلـىIBAالـ أما بالنسبة لتأثیر )6(وتتفق مع نعكس ذلك إلى زیادة عدد األوراقالجذور وبالتالي ا

لــذي یــؤثر ایجابــا علــى اعلــى امتصــاص المــاء والمغــذیات و انعكســتوالتــي أقــالمهــذه فــيالجــذور المتكونــة ووزن
أقـــالمفقـــد یعـــزى إلـــى أن المواعیـــد التـــي كونـــت فیهـــا أقـــالمأمـــا لتفســـیر موعـــد أخـــذ ).9(محتـــوى الهرمونـــات فیهـــا 

ـــات مـــن  ـــى إن محتـــوى النب ـــدة ومنهـــا عـــدد األوراق وباإلضـــافة إل ـــائج خضـــریة جی ـــًا أعطـــت نت مجموعـــًا جـــذریًا قوی

مـستویات 
التجـریح

تركیــــز 
IBA ملغم)

/لتر)

تـداخل المـــــــــــــــــــــــواعید
IBA

والتجریـــح
R.L.S.D) %5قیــــــــــم (

تشرین مایسنیسانآذار
الثاني

تــجریــــــــــــح

0.006التــــجریح00.050.070.0600.04 30000.080.140.1000.08
0.006المواعیـــد50000.060.140.0700.06 80000.060.080.0600.05

بدون تجریـــــح

00.010.080.0500.03IBA0.009 30000.080.050.0400.04
IBA0.02× التجریح 50000.080.070.0600.08 80000.050.080.0400.04

× التجریح 0.060.100.060تــجریــــــــــــح
0.002المواعید 0.050.070.070بدون تجریـــــح

تداخل المواعید 
IBAوحامض الـ 

00.030.070.050IBA ×
0.03المواعــید

30000.080.100.070
0.05التداخل الثالثي50000.070.090.060 80000.050.080.060

في.Ficus nitida Lاقالم المطاط نتدا وموعد اخذ IBAالـ تراكیز. تأثیر التداخالت المشتركة بین التجریح و 5جدول 
(غم) معدل الوزن الجاف للجذور



2013ISSN: 1992-7479)، 2العدد (11مجلة االنبار للعلوم الزراعیة، المجلد: 

105

ـــرة بالـــذات عنصـــر الزنـــك و  ـــدرات بصـــورة كبی ـــل (الكربوهی ) والتـــي ربمـــا أدت هـــذه bو aكـــذلك صـــبغات الكلوروفی
ألوراق وزیادة عددها العوامل مجتمعة إلى تحسین صفات النمو الخضري ومنها ا
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مـستویات 
التجـریح

تركیــــز 
IBA ملغم)

/لتر)

تـداخل عیدالمـــــــــــــــــــــــوا
IBA

والتجریـــح
R.L.S.D) %5قیــــــــــم (

تشرین مایسنیسانآذار
الثاني

تــجریــــــــــــح

5.85التــــجریح01886.04.66027.16 3000122.3387.6633.22060.80
7.27المواعیـــد500035.3350.6610.0023.99 8000971.667.0021.91

بدون تجریـــــح

010.6647.012.66017.58IBA7.27 300019.2225.1622.36016.68
IBA11.70× التجریح 500014.3383.012.0027.33 80005.3384.338.0024.41

× التجریح 46.1673.997.740تــجریــــــــــــح
11.70المواعید 10.3359.879.410ون تجریـــــحبد

× 014.3366.58.660IBAتداخل المواعید 
16.55المواعــید

IBAوحامض الـ 
300070.7677.3327.790
500011.6656.419.50

23.40التداخل الثالثي
800020.3367.499.00

Ficusالمطاط نتدا وموعد اخذ اقالمIBAالتداخالت المشتركة بین التجریح و تراكیز  الـ تأثیر. 6جدول  nitida L.
على معدل عدد األوراق بعد ستة أشھر

Ficus nitidaالمطاط نتدا اقالموموعد اخذ IBAتأثیر التجریح وتراكیز ال.2شكل  L.على معدل
للشتالت المجذرةعدد األوراق بعد ستة أشھر
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معدل عدد األفرع بعد ستة أشهر-6
أثـرًا فـي IBA) تأثیرًا معنویًا لعامل التجریح في حین أظهر لمعامالت الحـامض 3لم یظهر في الشكل (

تلتهــا فرعــًا 7.01ملغم/لتــر وبلغــت 3000IBAمعــدل عــدد األفــرع بعــد ســتة أشــهر إذ تفوقــت المعاملــة بــالتركیز 
3.03مة عند معاملة السـیطرة وبلغـت فرعا في حین بلغت اقل قی3.96ملغم /لتر وبلغت 5000المعاملة بالتركیز 

فرعــا فــي مــا لــم یكــن 7.91وبلغــت آذارتفوقــت معاملــة إذفروقــا معنویــة أقــالمموعــد اخــذ لتــأثیرفرع/نبــات وكــان 
فــي حــین فشــلت معــامالت ) فرعا/نبــات 3.91،3.51هنــاك فــروق معنویــة بــین الموعــدین نیســان ومــایس  وبلغتــا (

ة المجرحـة تفوقت المعاملإذمعنویةفكان له فروقا IBAخل التجریح  وحامض تشرین الثاني بالتجذیر  وعند تدا
عن بقیة العامالت واتي قد تفوقت المجرحـة عـن غیـر المجرحـة فرعاً 10.91وبلغت ملغم /لتر 3000وبالتركیز 

تعلـــق وفـــي مـــا ی.فـــي بقیـــة المعـــامالت األفـــرعبغـــض النظـــر عـــن التركیـــز والتـــي كانـــت متقاربـــة فـــي معـــدل عـــدد 
قـد تفوقـت عـن البقیـة آذارفـي والمـأخوذةت المعـامالت المجرحـة فكانـأقـالمبین التجـریح ومواعیـد أخـذ بالتداخل
غیــــر المجرحــــة بــــذلك وتراوحــــت بقیــــة المعــــامالت بینهمــــا . وعــــن تــــداخل آذارتلتهــــا معاملــــة فرعــــاً 9.74وبلغــــت 

3000ة بــالتركیز لــا معنویــة اذ تفوقــت المعامفقــد كانــت هنــاك فروقــأقــالمومواعیــد اخــذ IBAمعــامالت الحــامض 

وموعــد IBA. وتبــین أن للتــداخل بــین الحــامض عــن بقیــة المعــامالت تلتهــا معاملــة آذارفــي والمــأخوذ  ملغم/لتــر 
ملغم/لتــر والمــأخوذة فــي 3000كــان لــه اختالفــًاً◌ معنویــًا بــین المعــامالت إذ تفوقــت المعاملــة بــالتركیز أقــالمأخــذ 

5000والملوثــــة بــــالتركیز آذارتلتهــــا معاملــــة فرعــــا14.83عنویــــًا علــــى كافــــة المعــــامالت وبلغــــت تفوقــــًا منیســــان

والتـي آذارفـي المـأخوذةبلغـت المعـامالت إذمعنویـا تـأثیراً وتدرجت البقیة بینهما وظهر للتداخل الثالثـي ملغم/لتر
ـــة فرعـــا /نبـــات تلتهـــا مع18.66ملغم/لتـــر وبلغـــت3000جرحـــت وعوملـــت بـــالتركیز  ـــة مـــایس المجرحـــة والملوث امل

.فرعا ً 15.66ملغم /لتر وبلغت 3000بالتركیز 
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Ficusالمطاط نتدا االقالم  وموعد اخذ IBA. تأثیر التجریح وتراكیز ال3شكل  nitida L. على
معدل عدد األفرع بعد ستة أشھر
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وقــد یعــزى تــأثیر مــنظم النمــو المجهــز الــذي لــه دور كبیــر فــي قــوة المجمــوع الجــذري بســبب تشــجیع انقســام الخالیــا 
فقد یعزى إلـى أنـه قـد یكـون سـبب تـأثیر أقالم. أما تفسیر موعد أخذ ) 9،11جذریة (وبالتالي تحسین الصفات ال

) هــذا وقــد تبــین مــن 4علــى العوامــل البیئیــة المناســبة لتكــوین النمــوات الجانبیــة الحدیثــة جــدول (أقــالمموعــد أخــذ 
وانتفـاخ الخضـري الربیعـيلنمـوالنتائج أن أفضل النموات كان خالل المواعید التي یتجه فیها النبات باتجاه بدایـة ا

) وكمیــة 1جــدول(قلــمكثیــرا علــى الحالــة الفســلجیة للوتكــوین النمــوات الحدیثــة یعتمــد أقــالمالبــراعم الموجــودة علــى 
األفـرعوعـدد األوراق) وتـدعم نتائجنـا عالقـة االرتبـاط الموجبـة بـین عـدد 7، 5(المواد الغذائیة والهرمونیة الماخوذة

.المتكون 

أقالمأشهر من زراعة 6بات (سم) بعد معدل ارتفاع الن-7
سم في حین بلغت 13.91) أن عامل التجریح له تأثیرًا معنویًا كبیرًا إذ بلغت 4اتضح من الشكل (

تأثیرًا معنویًا إذ زاد معدل ارتفاع النبات IBAسم، وتبین أن لمعامالت الحامض 9.60المعامالت غیر المجرحة 
أما بالنسبة .سم وعلى كافة معامالت الحامض15.45ملغم/لتر وبلغ 3000بفارق معنوي عند التركیز 

والتي قل خاللها ارتفاع إذ تفوقت معامالت نیسان معنویًا على بقیة المعامالتأقالملمعامالت مواعید أخذ 
سان معنویا تفوقت معاملة نیإذمعنویاً أثراً أقالماخذ ملغم/لتر وكان لمواعید 3000النبات كلما زاد التركیز عن 
سم في حین فشلت معامالت تشرین 12.16معاملة مایس والبالغة تلتهاسم14.5على بقیة المعامالت وبلغت 

بلغ معدل ارتفاع النبات إذمعنویة فتوجد فروقاً IBAالثاني .وعند تداخل التجریح مع معامالت الحامض
سم وتفوق عن بقیة المعامالت تلتها 21.83ملغم /لتر 3000للمعامالت المجرحة والتي عوملت بالتركیز 

سلبیا على تأثیراً سم وكانت لزیادة تركیز الحامض 13.08ملغم /لتر وكانت 5000بالتركیز المعاملة المجرحة
تفوقت المعاملة المجرحة إذاختالفا معنویا أقالمارتفاع النبات وكان لتداخل المعامالت المجرحة مع مواعید اخذ 

تركیــــز 
IBA ملغم)

/لتر)

تـداخل المـــــــــــــــــــــــواعید
IBA

والتجریـــح
R.L.S.D) %5قیــــــــــم (

تشرین مایسنیسانآذار
الثاني

تــجریــــــــــــح

1.2التــــجریح02.334.331.3301.99 300018.669.3315.66010.91
1.80المواعیـــد50008.661.661.302.90 80009.333.662.3303.83

بدون تجریـــــح

02.332.02.3301.16IBA1.80 30004.664.333.3303.08
IBA2.13× التجریح 50009.336.334.6603.07 800011.06.665.3303.74

× التجریح 9.744.745.140تــجریــــــــــــح
2.13المواعید 6.834.834.230بدون تجریـــــح

تداخل المواعید 
IBAوحامض الـ 

02.337.991.830IBA ×
2.76المواعــید

300014.837.995.240
3.27التداخل الثالثي50008.993.992.890 80006.993.992.330

على معدل عدد .Ficus nitida Lالمطاط نتدا االقالموموعد اخذ IBAالـ تأثیر التداخالت المشتركة بین  التجریح وتراكیز 7جدول 
األفرع   بعد ستة أشھر
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غیر المجرحة وفي كافة المواعید أقالمالمجرحة قد تفوقت على أقالمسم وكانت 21.41وبلغتآذارفي 
والملوثة آذارتفوقت معاملة إذمعنویا تأثیراً أقالممواعید اخذ و IBAوظهر للتداخل بین  معامالت الحامض

سم في 18.66ملغم /لتر وبغت5000وبالتركیز آذارسم تلتها معاملة 25ملغم/لتر وبلغت 3000بالتركیز 
معنویا واضحا اذ تفوقت المعاملة تأثیراً ن ا لتداخل الثالثي فكان له تشرین الثاني باتجذیر وعفشلت معاملةحین 

سم والتي لم تختلف فقط عن 36ملغم /لتر وبلغت 3000والتي قد جرحت وعوملت بالركیز آذارفي المأخوذة
ولتفسیر النتائج فقد یعزى أن عملیة التجریح سم31التي بلغت معاملة نیسان وبنفس التركیز وبعامل التجریح و 

بدأ تزید من المساحة السطحیة المتصاص االوكسین المضاف خارجیًا من قبل أنسجة قواعد األقالم وهذا ی
المتواجدة في أنسجة القلم أصًال في دوره في فقدان تمایز الخالیا co factorsاالوكسین مع مساعدات التجذیر

دة انقسامها وبالتالي یشجع ظهور الجذور العرضیة وبصورة مبكرة وهذا ینعكس بدوره على صفات النمو وزیا
وطول وأوزان سرعة وتكوینقد أدى إلى زیادة IBAوربما ال) كما  3و2الخضري ومنه ارتفاع النبات (

مواعید أما فیما یخص ة ارتباط ویؤكد ذلك عالقالجذور وهذه الزیادة لها دور إیجابي في زیادة النمو الخضري 
المجذرة، أقالمقواعد فيزیادة عدد الجذور وأطوالها فيیمكن تفسیر نتائج تأثیر مواعید الزراعة للعقلالزراعة 

مقارنة بغیرها فانعكس ذلك على قوة النمولتلك الفترة وزیادة كفاءتها في امتصاص الماء والعناصر الغذائیة 
الجذري والنمو الخضري

على معدل ارتفاع النبات بعد ستة أشھرقالموموعد اخذ االIBAال. تأثیر التجریح وتراكیز ا4شكل 
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:المصادر

في تجذیر IBAتأثیر موعدي الغرس وحامض االندول بیوترك ).2009السامرائي، سمیرة مجید صالح. (-1
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