
 

AlMeaamari  and AlTaai – Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 7(3): 1-7 June 2020 
 

 2020  يونيو /حزيران  7-1(: 3)7 السورية للبحوث الزراعية المجلة   – المعماري والطائي 1

 Dodonaea   كثار نبات الدودونياإفي    IBAتأثير مواعيد الزراعة وتراكيز مختلفة من  

viscosa 

 (1)وعالء هاشم يونس الطائي (1*)أيسر محمد سالم المعماري 

 (. قسم البستنة وهندسة الحدائق، كلية الزراعة والغابات، جامعة الموصل، العراق.  1)
 (. aysaralsalim@yahoo.comالمعماري. البريد اإللكتروني: محمد سالم )*للمراسلة: د. أيسر 

 12/05/2020تاريخ القبول:    21/03/2020تاريخ االستالم: 

 الملخص
 ،يتتة الزراعتتة والغابتتاتب لتنة وهندستتة الحتتدائق ستت قستتم البلهتت ا الدراستتة لتتي البيتت  البلستتتي ي التتتاب   أجريتت 

بهتتد   2019/2020متت  الموستتم الزراعتتي  (شتتبا  15و الثتتاني تشتتري  15جامعتتة الموصتتل بموعتتد   )
 ،750 ،500، 250بتتتالترا يز )صتتت ر،  بيوتريتتت االنتتتدو   حمتتت ب والمعاملتتتةدراستتتة تتتتوعير موعتتتد الزراعتتتة 

 عقل نصف الخشبية لنبات التدودونيالي قابلية تج  ر ال ،بينهما الت اعلوتوعير  ،لتر/مغ( 2000، 1000

Dodonaea viscosa،  ومتد  توعيرهتا لتي تحستي  صت ات المجمتور الجت ري والخقتري للعقتل المجت ر. 
 3لي تجربة عاملية ذات عتاملي  بواقت   C.R.Dاستخدم لي تن ي  ه ا التجربة التصميم العشوائي الكامل 

وقورنتتتت  متوستتتت ات  إلصتتتتائي اوعشتتتتر  عقتتتتل للم تتتترر الوالتتتتد، وتتتتتم تحليتتتتل البيانتتتتات  ،م تتتتررات للمعاملتتتتة
اندو   حم العقل والمعاملة ب  أخ ن لموعد  أ  نتائج الدراسة بين   .ددنك  متعدد الحدو  ختبارباالمعاملت 

متا الموعتد أ، األو الموعتد ليت  لتم  للتج تجت  ر العقتل لتي  ،الصت ات المدروستة لتي ا  كبير  ا  توعير  بيوتري 
نستبة  أعلت مت  الزراعتة، ليت  تتم الحصتو  علت   أستابي هناك استتجابة واحتحة بعتد عشتر  لكان  الثاني 
قيمتتة  أعلتت و  (،14.43)وعتتدد جتت ور  ،لتر/متتغ 1000متت  معاملتتة العقتتل بتركيتتز   (% 33.33)تجتت  ر 

 (،ستتتم 2.76)خقتتتري ال تتترر الطتتتو  و  (،1.96)الخقتتترية  لتتترراألوعتتتدد  (،ستتتم 10.86)جتتت ر ال تتتو  ل
 (.غ 0.08)وزن جا   أعل و  (،غ 2.50)رطب للج ور الوزن الو 

 ، إ ثار.IBAالدودونيا، مواعيد الزراعة، : الكلمات المفتاحية

: المقدمة  
اشتهر استخدامه لي المدن العربية لي أوائل القرن  لي   Sapindaceaeل  عائلة إ Dodonaea viscosaنبات الدودونيا   نتمي

وتعود (، Bailey, 1975لريقيا )أل  الجزير  العربية وشرق إصلي يعود موطنه األالماحي لي تزيي  الشوارر واألرص ة والحدائق، 
يلدي واشتهر بمؤل اته ع   " نسبة لل بيب رامبرت دودونز ال ي عاش لي القرن السادس عشر مDodonaeaالتسمية العلمية "الدودونيا 

   .ت اسمهوخ وهو أو  م  تناولها بالبح  علميا  ل ،النبات
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و ملعقية أ ،متبادلة بسي ة مت اولة الش ل األوراق ،متر، سريعة النمو 4 اعها إل  الدودونيا شجير  مستديمة الخقر  قد يصل ارت
لكنها و  ، و طرليةأ ،ب يةإمجتمعة لي عناقيد  ، مخقر  اللون  ،وليد  الجنسزهار صغير  األو  ،نات ذعديمة األ ،كاملة الحالة ا ،ليانأ

ذ  إسيجة لقط تزرر لي العراق لعمل األ (. 1992، آخرون والسل ان و  1967 )البعلي، نها غير ج ابة المنظرعديمة ال ائد  لي الزينة أل
تتكاعر الدودونيا و  ،وتكوينها السياج لي وق  قصير بالنظر لسرعة نموها ، ثر م  غيرها م  الشجيراتأنها مرغوبة له ا الغرض أ

م  الشجيرات ال ائقة التحمل والتكيف، لهي تنمو لي الظرو  البيئية الصعبة  تعتبر الدودونيا .(Wikipedia) بالب ور والعقل لي الربي 
عمارها علف جيد للماشية، و وملولة األرض،  ،والرياح ، والج ا  ،الحرار  العالية :مثل ،بش ل ممتاز، وتتحمل العوامل البيئية القاسية

لي التخد ر، وتشمل االستخدامات ال بية األخر  ألجزاء  األوراق تستخدموج ورها تنق  وتستخدم لي علج الزكام ونزالت البرد، بينما 
 .اح رابات المعد  والسرطانو األن لونزا، و أمراض الصدر،  و التهاب الحلق، و علج الحم ، لي الدودونيا 

ظاهرية لي جمي  الص ات ال األمهاتنباتات جد د  تتشابه م   إنتاجعبار  ع   Vegetative propagationالخقري  اإل ثار
لي مناطق النمو المحتوية عل    الخلوي  للنقسام العرحية الج ور ويعز  تكوي  وظهور ،والترا يب التشريحية والمحتويات الكيميائية

 (. 2002 خليا الكامبيوم )ابو زيد،
وهي مركبات عقوية   خقري ا،بة التج  ر وتحسي  ص ات الج ور ألغلب عقل النباتات الم ثر  لغرض زياد  نس األوكسيناتتستخدم 

نمو الساق وتكوي   األوكسيناتط غير غ ائية تنتج داخل النبات بترا يز منخ قة بقصد تنظيم العمليات ال سيولوجية، لي  تنش  
الخلي   لم  م   تصني  اندو  أله ا المركب نشا  لسيولوجي واس  ولقد ل ،ط الكامبيوموتنش   ،وتكشف البراعم الجانبية ، الج ور

(. 1991 )ابراهيم ومحمد، ن لهما ن س القدر  عل  تنشيط تكوي  الج ور عل  العقلأد وعب  ياس بيوتري د واندو  ين ثالي  استي  اسو 
زهار هنمية متخشبة ونصف متخشبة ولستة أصنا  هي ذات األن معاملة نوعي  م  عقل نبات الجأ ,Ibironke( 2016وجد )
لتر، قد كون  العقل الخشبية للصنف /مغ 10 بيوتري اندو   حم المبرقشة بو البن سجية، و البيقاء، و البرتقالية، و الحمراء، و  ،الوردية
وزن رطب للج ور   أعل العقل المتخشبة للصنف البن سجي  أع  سم، لي لي   12.3ل و  الج ور  أعل بمعد  زهار الحمراء ذي األ
عند غمر العقل الخشبية لنبات  %93نسبة تج  ر  أعل  عل   Seyedi et al., (2013)ولصل  .غ 0.7ووزن جا   غ8.59

ن  أ( 2012) آخرون لصل التحالي و كما  .ج ر/جزء نباتي 9.8وبمعد  عدد الج ور  ،لتر/مغ 4000 بيوتري أندو   حم الجهنمية ب
ذار والتي بلغ  آلي شهر  IBAلتر /مغ 2000نسبة مئوية للعقل المج ر  وعدد الج ور/عقلة قد تحقق م  غمر العقل بتركيز  أعل 

عقل الجهنمية صنف  اختل  مواعيد غرستوعير مواعيد  Singh et al., (2011) وبي ج ر عل  التوالي.  28.33% و73.33
Torch Glory  األوكسي ل  شبا  والمعاملة بعد  ترا يز م  إم  تشري  الثاني IBA  ن  أوجدوا و لتر /مغ(  5000ل  إ 50)  م

% وبعدد 100معد  لنسبة العقل المج ر   أعل  أع  قد لتر /مغ 3000-2000 بتركيز العقل الموخوذ  لي شهر شبا  والمعاملة
 Torchن معاملة العقل الخشبية لنبات الجهنمية صنف أ Parmar et al., (2010)سم. وجد  18.77 هاوطول 21.22 ج ورال

Glory   بترا يز مIBA وأNAA (4000 لتر/مغ)  ج ر  أطو و  ،وعدد الج ور/عقلة ،نسبة مئوية للعقل المج ر  أعل ع   قد أ ،  
نسبة مئوية للعقل المج ر  تم الحصو  عليها م    ألقلن أ( 2006وجدت المزوري )كما  .لرر أطو و  ، الخقرية لررعدد لأل أعل و 

 %.91.66ذار لي  كان  آلي شهر  IBAلتر/مغ 2000بالتركيز  Carissa grandifloraغمر عقل الكاريسيا 
 مواد البحث وطرائقه:
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لي الموعد  جامعة الموصل ب ه ا الدراسة لي البي  البلستي ي التاب  لكلية الزراعة والغابات قسم البستنة وهندسة الحدائق أجري 
 Dodonaea viscosaت عقل نصف متخشبة م  نباتات الدودونيا أخ  لي  ،15/2/2019 بتاريخ الثاني الموعد، و 15/11/2018

أندو   حم تم معاملة العقل بو ( سنوات، 10-7مهات بعمر )أجمع  م   .( سم10-8ب و  )، و 15/2و 15/10بموعد   هما 
صناد ق للي   زرع  العقل لي و عواني،  5لتر بغمرها  لمد  /مغ( 2000، 1000، 750، 500، 250 ،0.0) بالترا يز IBA بيوتري 

زالة  إبعدها تم و م  الزراعة  أسبوعي و  أغ ي  الصناد ق بالنا لون الزراعي الش ا  و سم تحتوي عل  رمل بناء خش ، 20×50×30
م  زراعة العقل سجل  البيانات  أسابي بعد عشر  و وكل م رر التو  عل  عشر  عقل،  ،كل معاملة علعة م رراتحم   .الغ اء
 التالية: 

والوزن الرطب   ، )سم( لرر أطو وطو    ،الخقرية  لرراألوعدد  ،(سم) ج ر أطو  وطو   ،وعدد الج ور ،النسبة المئوية للتج  ر
 . (غ) والوزن الجا  للج ور ،(  غ) للج ور

 مستو   عند الحدود متعدد دنك  اختبار ولق المتوس ات مقارنة وتم ،C.R.D الكامل العشوائي التصميم باستخدام البيانات تحليل تم
 كلية، البستنة لقسم التاب  الزجاجي البي  لي األو  تشري  15 لي الدودونيا ب ور زرع  كما ،(1990 الياس،  وعبد داؤود) %5 التما 
  .3:1سم لاوية عل  تربة مزيجية م  بتموس بنسبة  25وعية بلستي ية لجم ألي   الموصل جامعة، والغابات الزراعة 

 :النتائج والمناقشة
ت النموات الخقرية  أخ  أسابي لولج تكون نموات خقرية عل  بع  العقل، وبعد عمانية  األو م  زراعة عقل الموعد  أسبوعي بعد 

 Puri andوجدا    قلع  العقل ولولج عدم تكون الج ور عليها ولجمي  المعاملت، وه ا النتائج تت ق م  ما  أسابي بال بو ، وبعد عشر   

Vermat, (1996)  بون عقل نباتDalbergia sissoo Roxb  ،المزروعة   ما عقل الدودونياأالموخوذ  لي تشري  الثاني لم تج ر
بعد عشر  و  ،خقرية ألررل  إت ورت  أسابي وبعد خمسة  ،م  الزراعة أسبوعي لي الموعد الثاني لولظ  عليها نموات خقرية بعد 

 قلع  العقل وسجل  البيانات قيد الدراسة.  أسابي 
 ت وق  بدورها والتي   IBAلتر/ مغ 1000 بالعقل  معاملة م  %33.33 عليها الحصو   تم تج  ر نسبة أعل   نأ  (1) الجدو  بي  
توعير لي زياد   IBAوتح  ظرو  ه ا التجربة قد ي ون الستخدام  ،(1الش ل ) IBA لتر/مغ 2000معاملة المقارنة ومعاملة  عل 

، لي  تزيد م  استق اب وزياد  تكوي  الج ور الجانبية ،الج ور وتما زها وت ورها واست التها لي العقل الساقية بادئاتتكوي  
ل  تكوي  الج ور وظهورها بش ل إوتؤدي  تاألوكسينالي  تت اعل م   ، درات والمركبات المساعد  للتج  ر ال  قاعد  العقلةيربوهالك

م  العقل تحتوي عل  كميات كالية م  المركبات المساعد  للتج  ر لك   نقصها المستو  الملئم  خر  أ نوار أو قد ي ون هناك أ ، ألقل
 ;Ibrahim et al., 1988; Hartmann et al., 1990) ل  العقل  تحس  التج  رإ األوكسي  إحالةل ل  لعند  ،األوكسي م  

Ofori et al., 1996) ،لعندما ي ون  .والمثب ات ال بيعية لي العقل األوكسيناتل  محتو  إو ربما يعود ت سير النتائج السابقة أ
ل  زياد  نسبة التج  ر إالصناعية  ؤدي  األوكسينات إحالة ل ل  لان  ،منخ   يصالبه زياد  لي محتو  المثب ات األوكسي محتو  

(Davies et al., 1988)،   لتر /مغ 1000ن معاملة أ كما  بي  الجدوIBA   ج ر/عقلة 14.43 الج ور لعدد  معد  أعل   أع  قد  
 750عل  جمي  المعاملت عدا معاملة  ت وق  والتي سم  10.86 ج ر  أطو  ع  باقي المعاملت، وكان  بمعد   معنوي   وب ارق  

-IAA SP) Indol 3 نسبة م   زيد IBA نأ وهو Vander et al., (1993) ذكرا ما ساسأ  عل  النتائج ه ا ت سير ويم   لتر،/مغ
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acetyl-Aspartic acid)  أعل   عل  الج ور، كما  بي  الجدو  الحصو   تكوي  ل  إ تقود والتي الج ور، لي التما ز لدوث قبل  
  وزن  أعل   ماأ ،سم 2.76و سم، 2.86  طو  وبمعد  IBA لتر/مغ 1000و ،750 معاملة م  1.96الخقرية  لرر األ لعدد معد 
 معاملة م   0.08عليه  الحصو  تم جا   وزن  أعل  ماأ ،غ0.79 وكان لتر/ مغ 500 معاملة م  عليه  الحصو   تم للج ور رطب

لي زياد  الوزن الجا  للج ور   IBAالمعاملت، وقد ت سر نتائج توعير ترا يز  باقي ع  معنويا   تختلف لم والتي IBA لتر/مغ 1000
معد   أعل ع اء إ م  خل  تحسي  نسبة التج  ر و  ،له دور لي زياد  نمو الج ور العرحية وتشجي  لعاليتها IBAن أ ساس أعل  

نسجة  أز خليا نزيمات اللزمة لها، وزياد  تمي  ت واأل، والتح م لي ج ب المغ ياطوالها م  خل  تح يز انقسام الخلياألعدد الج ور و 
م  العناصر   األنسجةيزداد محتو  و  ،جزاء النباتيةجد د  كلما زاد معد  النمو لي األمواد  إحالة مما يسبب  ،عناء نمو الج ورأالخشب 

 (.1991 )العاني، الغ ائية، وزياد  ك اء  الج ور ونشاطها ونموها
 وم م   15% وذل  بعد 100نبات إوبنسبة  إنباتها جميع ان ه ا الب ور تم أوم  متابعة الب ور المزروعة لي البي  الزجاجي لولج 

 (. 2 ل الش)م  الزراعة  ا  أسبوع 15شتلت جاهز  للشتل بعد  ا صبحتأ الزراعة و 

من معاملتها   أسابيعبعد عشرة  Dodonaea viscosa  )%( العقل النصف المتخشبة لنبات الدودونيا  في نسبة تجذير IBA. تأثير  1الجدول 

 . IBAبعدة تراكيز من 

 IBAتركيز

 لتر /مغ

النسبةالمئوية     

 للتجذير 

% 

معدل عدد  

 الجذور 

 جذر  أطولمعدل 

 سم

معدل عدد  

 فرع األ

 الخضرية 

  أطولمعدل 

فرع  

 خضري)سم( 

الوزن الرطب  

 ( غ للجذور)

الوزن الجاف  

 ( غ للجذور)

 0.0b 0.0c 0.0b 1.41ab 1.25b 0.0c 0.0a صفر 

250 13.33 ab 1.16bc 1.66b 1.33ab 1.50ab 0.03bc 0.005a 

500 16.67ab 2.20bc 1.26b 0.66b 2.06ab 0.79a 0.008a 

750 16.67ab 4.86b 6.50a 1.96a 2.86a 0.09bc 0.06a 

1000 33.33a 14.43a 10.86a 1.96a 2.76ab 0.50ab 0.08a 

2000 0.0b 0.0c 0.0b 1.50ab 1.26b 0.0 c 0.0a 

 .%5 معنويةمستوى  عندفيما بينها حسب اختبار دنكن متعدد الحدود  تختلف معنويأ *االرقام ذات االحرف المتشابهة ال

 
 
 
 
 
 
 
(  2000، 1000، 750، 500، 250 ،0.0)  المعاملة بالتراكيز Dodonaea viscosa تجذير عقل نبات الدودونيا   .1 الشكل 

 IBAلتر من /مغ
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 Dodonaea viscosa نبات بذور نبات الدودونيا . إ2 الشكل 

 :االستنتاجات
 م  زراعة العقل لي الموعد   موحور الدراسة.  بدال   األو تشري   15ع  طريق زراعة الب ور بتاريخ   ثار نبات الدودونياإي قل 

 المراجع: 
)ال بعة  (. مشاتل ا ثار المحاصيل البستنية: لا هة_زهور_نباتات زينة_خقر.1991) ابراهيم، عاطف محمد ومحمد السيد هي ل

 .باإلس ندريةالثانية(. منشو  المعار  
 نباتات الزهور والزينة. الدار العربية للنشر والتوزي . إنتاج(. زراعة و 2002) ابو زيد، الشحات نصر

 (. الحدائق. م بعة االدار  المحلية، بغداد.1967) البعلي، صادق عبد الغني
لي تج  ر العقل  IBA األوكسي (. توعير موعد الغرس والمعاملة ب2012سامي علي وعامر لميد خليل ومحمد محي ابراهيم. ) ،التحالي
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Abstract 

This study was conducted in a plastic house at the Department of Horticulture 

and Landscape Design, Faculty of Agriculture and Forestry,  Mosul University, 

In tow dates (15th November and 15th February) during 2019/2020 season, in 

order to study the effect of the date of sowing and treatment with Indole Acid at 

concentrations of (0, 250, 500, 750, 1000 and 2000 mg/L), and the effect of the 

interaction between them on root ability of the half woody cuttings of 

Dodonaea viscosa plants, and the extent of its effect on improving the 

characteristics of root and plant growth.  The experiment was laid according to 

completely randomized design CRD with two factors and 3 replicates per 

treatment, and ten cuttings per replicate. The data was statistically analyzed and 

its treatments were compared with Duncan multiple test. The results showed 

that the date of getting the cuttings and treatment with Indole acid had a 

significant impact on the studied traits. No rooting was observed at the first 

date, while the second date had a clear response after ten weeks of cultivation, 

where the highest rooting percentage was obtained (33.33 %) due to the 

treatment with a concentration of 1000 mg/L and the number of roots (14.43) 

and the highest value of root length (10.86 cm) and the number of vegetative 

branches (1.96) and the length of the vegetative branch (2.76 cm) besides the 

fresh weight of the roots (2.50 g) and the highest dry weight (0.08 g).  
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