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في تجذير عقل طرازين من نبات  IBAتاثير نوع العقل وموعد الزراعة وتركيز أوكسين 
 Pyracantha coccineaزعرور الزينة 
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 71/01/2020تاريخ القبول:    27/11/1920تاريخ االستالم: 

 الممخص
ة حمص بيدؼ دراسة أثر نوع العقمة )غضة، نصؼ مشتؿ خاص في محافظ في 2018عاـ  نفذ البحث

 IBAمتخشػػػػػػػػػػػػػػػػػبة، متخشػػػػػػػػػػػػػػػػػبة( وموعػػػػػػػػػػػػػػػػػد الزراعػػػػػػػػػػػػػػػػػة )ربيعػػػػػػػػػػػػػػػػػي، خريفػػػػػػػػػػػػػػػػػي( وتركيػػػػػػػػػػػػػػػػػز األوكسػػػػػػػػػػػػػػػػػيف 
في بعػض صػفات العقػؿ المجػذرة لنبػات زعػرور  1-( ممغـ لتر0،1000،2000،4000،6000،8000)

وعد األمثؿ لإلكثار الخضري. الزينة المأخوذة مف طرازيف )احمر، وبرتقالي(، وتحديد المعاممة األمثؿ والم
زرعػت العقػػؿ ضػػمف أوعيػػة تحػػوي بيرليػػت لمراقبػػة التجػذير وبواقػػ  ثػػلث مكػػررات لكػػؿ معاممػػة وكػػؿ مكػػرر 
يحتػػػوي إحػػػد  عشػػػرة عقمػػػة. وتمػػػت دراسػػػة معػػػايير: نسػػػبة التجػػػذير، موعػػػد بدايػػػة التجػػػذير، متوسػػػط عػػػدد 

 اختبػاروتمت مقارنػة المتوسػطات باسػتخداـ  وأجري تحميؿ التبايف الجذور، نسبة نجاح العقؿ بعد التجذير.
. بينػػت النتػػائ  تفػػوؽ Genstat V12.0باسػػتخداـ برنػػام   0.05عنػػد مسػػتو   LSDقػػؿ فػػرؽ معنػػوي أ

 IBAالعقػػػؿ نصػػػؼ متخشػػػبة والمتخشػػػبة عمػػػي العقػػػؿ الغضػػػة فػػػي نسػػػبة التجػػػذير وتفػػػوؽ تركيػػػز األوكسػػػيف 
حيث وصمت  المدروسة ليذيف النوعيف مف العقؿ.عمي باقي التراكيز بالنسبة لممعايير   1-ممغـ لتر2000

بالنسػبة لمعقػؿ النصػؼ متخشػبة والمتخشػبة  IBA% عند ىذا التركيز مف أوكسػيف 100نسبة التجذير إلي 
عمػي بػاقي التراكيػز بالنسػبة لمعقػؿ  1-ممغػـ لتػر 4000في الطرازيف وموعدي الزراعة. بينما تفػوؽ التركيػز 

% وكانػت مػأخوذة مػف  87.9فكانت أعمي نسبة تجػذير لمعقػؿ الغضػة الغضة ألغمب المعايير المدروسة 
الطػػػراز البرتقػػػالي فػػػي الموعػػػد الربيعػػػي. كمػػػا لػػػوحظ عػػػدـ وجػػػود فػػػروؽ معنويػػػة بػػػيف المعػػػاملت المدروسػػػة 
بالنسػػبة لمتوسػػط عػػدد الجػػذور باىضػػافة إلػػي ذلػػؾ تبػػيف عػػدـ وجػػود فػػروؽ معنويػػة بػػيف الطػػرازيف األحمػػر 

 معاملت.والبرتقالي في أغمب ال
 ، موعد الزراعة.IBAإكثار خضري، زعرور الزينة ، :  الكممات المفتاحية
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 :المقدمة

ويعرؼ بعدة أسماء عربية شائعة  Rosaceae( إلي العائمة الوردية Roem Pyracantha coccinea.ينتمي نبات زعرور الزينة )
(، ويق  تحت الفصيمة التفاحية 1988لقرمزية وشوؾ النار القرمزي )الشيابي، منيا: زعرور الزينة وزعرور السياج والبيراكانتا والبراكانتا ا

Pomoideae  ( التي تضـ عددًا مف األجناس االقتصادية اليامة كجنس السفرجؿ والتفاح واألجاص واألكي دنياPost, 1932; 
Mouterd, 1966). 

أىميا  (P. fortuneana, P. angustifolia, P.atalantoides, P. crenulataسبعة أنواع منيا ) Pyracanthaيضـ جنس و  
يطاليا واليوناف ولبناف ) Pyracantha coccineaالنوع المدروس  (. أما عف Mouterd, 1966الذي ينتشر عالميًا في جنوب فرنسا وا 

( في سورية. 2007) إلي وجوده في األمانوس والمناطؽ الشمالية، كما ذكره شمبي وآخروف Post, (1932) انتشاره المحمي فيشير
 (، وتزداد أىميتو لتعدد أغراض استعماالتو. 2002ويعد ىذا النبات مف النباتات الطبية والتزيينية )أطمس التنوع الحيوي، 

 السكوف طور في لمرورىا بذوره إنبات تأخر في تكمف الطريقة بيذه إكثاره تواجو التي المشكمة أف إال بالبذور الزعرور مكاثرة ويمكف
 مشكمة مف لحمية بطبقة المحاطة البذور إذ تعاني .ذاتو بالجنيف متعمقة أخر  ألسبابو أ لمماء، المنفذة غير أغمفتيا صلبة عف ات الن

 قساوة بسبب اىنبات، عمي لتساعدىا الكيميائيةو أ الميكانيكية المعاملت ببعض بمعاممتيا المحمية الطبقة إزالةلذا البد مف  السكوف،
 المسبؽ التبريد ثـ أشير 3-1.5 لمدة الرمؿ في بطمرىا زراعتيا قبؿ معاممتيا يستمـز قدو (، أ1990تيا )قطنا وجماؿ، وسماك قشرتيا
( وبسبب ذلؾ يفضؿ المجوء إلي 1984)عبد اهلل،  ىنباتيا سنوات 3-2 المعاممة غير البذور تستغرؽ وقد .°ـ 5-3 في أشير 9 لمدة

 اىكثار الخضري. 
أف  (2007(. ويذكر شمبي وآخروف )2010ري باستخداـ العقؿ الساقية في الصيؼ وأوائؿ الخريؼ )خضر وآخروف، يتـ اىكثار الخض

 باألوكسينات تيابالعقؿ نصؼ المتخشبة بمعاممو أ، باألوكسيففي الخريؼ بالعقؿ المتخشبة بدوف معاممة  اىكثار الخضري ينجح
التربة سـ يزرع ثمثاىا في  25. ويجب أف تكوف العقؿ بطوؿ مسحوؽ التالؾب IBAحمض البيوتريؾ  أندوؿ ( مف1-ممغـ لتر 4000)

تنقؿ إلي أكياس مف النايموف األسود،  ،في المكاف المخصص لإلكثار الخضري في المشتؿ وبعد تجذيرىا ،التربةسطح ثمث فوؽ الويبقي 
 (. 2004)الشايب،  حتي تصبح الغراس قابمة لمزراعة في األرض الدائمة اني بيتعوي  

( يستعمؿ عمي نطاؽ واس  في اىكثار الخضري، وذلؾ لتحريض تكويف الجذور عمي IBAمف المعروؼ أف أندوؿ حمض البيوتريؾ )
( لتجذير غ/ؿ 6، 5، 4، 0العقؿ )الغضة وشبو المتخشبة والمتخشبة( ألنواع مختمفة مف النباتات، وقد استخدمت عدة تراكيز منو )

(. وقد نجح استخداـ 2013% )معروؼ وليوس، 95.56الكيوي ووصمت النسبة عند أحدىا إلي  عقؿ شبو المتخشبة لصنفيف مف
 (، كما استخدـ بشكؿ1994ىكثار الياسميف البري في سورية )شمبي وخضر،  التالؾمخموط م  بودرة بمسحوؽ بشكؿ  IBAأوكسيف 

 (.2001األجاص )عبد الوىاب والدجيمي،  عقؿ محموؿ لتجذير
ي العراؽ لمعرفة الموعد المناسب وتركيز األوكسيف اللـز ىكثار زعرور الزينة بالعقؿ الساقية، تبيف أف الموعديف أجريت دراسة ف

، كما 1-ممغـ لتر 1000بتركيز   NAAو  IBAالمناسبيف ىما شباط وتشريف الثاني وأعمي نسبة تجذير عند معاممة العقؿ بخميط مف 
 (. 2006جرحة قبؿ المعاممة باألوكسيف )قاسـ واألطرقجي، كانت الفروؽ معنوية لصالح العقؿ الم

 الوسط في وزرعيا العقؿ طريؽ عف األنسجة بزراعة المكثرة C. Japan L الطبي لمزعرور الخضرية األفرع (2011أخذ العبيدي )
 أعمي أعطي قد  1IBA-ممغـ لتر 2 التركيز أف النتائ  . بينت1-ممغـ لتر 4، 3، 2، 1، 0بتراكيز  IBA الػ إلييا وأضاؼ MS الغذائي
 في%  10 بمغت تجذير نسبة IBA تراكيز جمي  إعطاء عف فضلً  الزراعة، مف أسابي  ستة بعد% 50 بمغت تجذير نسبة وأسرع
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 IBA إضافة سببت كما. الزراعة مف الخامس األسبوع في% 10 تجذيره نسبة بمغت الذي الشاىد باستثناء الزراعة مف الثاني األسبوع
 .بالشاىد مقارنة الجذري لممجموع والجاؼ الرطب الوزف وزيادة وأطواليا الجذور عدد معدؿ في زيادة عاـ بشكؿ الغذائي الوسط إلي
 األفرع مف فقط% 9 أف األنسجة زراعة مف الناتجة C.sinaica النوع مف الزعرور أفرع تجذيرىـ عند  ,.Mahrik et al (2009) وجد

 التجذير وسط عمي المزروعة األفرع مف% 6 أف حيف في التجذير، في نجحت قد IBA ممغ 1 عمي توييح تجذير وسط عمي المزروعة
 .المزروع النوع في الوراثية قد تعود ىذه االختلفات. تجذير بدوف مباشرة أزىرت
 تراكيز بثلثة معاممتيا بعد( الثاني تشريف ب،آ أيار، شباط،) الزينة زعرور عقؿ لزراعة مواعيد أربعة (2004العيسي وجماؿ ) استخدـ

 تجريح عف فضلً  السري ، الغمر بطريقة (1-ممغـ لتر 1500+1500 ،1000+1000 كمقارنة، صفر) ىي IBA + NBA مخموط مف
 عند% 100و 88.1 تجذير نسبة أعمي عمي الحصوؿ تـ إذ العقؿ تجذير في تأثير الزراعة لموعد كاف .تجريح بدوفو أ المزروعة العقؿ

 التجذير نسبة فبمغت المدروسة الصفات جمي  في معنوية زيادة إلي التجريح أد . التوالي عمي الثاني وتشريف شباط في الزراعة
 إلي أد  1-ممغـ لتر( 1000+1000) بتركيز المخموط استخداـ أف كما تبيف. المجرحة غير لمعقؿ%  60.76 مقابؿ%  65.27

 الخضرية لمنموات عدد وأكبر. سـ 5.84 وأطوليا عمقة/جذر 9.01 لمجذور ددع وأكبر%  70.31 تجذير نسبة الحصوؿ عمي أعمي
 .عقمة/ فرع 0.54

 أهمية البحث: 
ازياد الطمب عميو بشكؿ كبير مؤخرًا كونو مف و أىميتو مف الناحية التنسيقية و تأتي أىمية البحث مف األىمية االقتصادية والطبية لمنبات 

 ة الطريقة األفضؿ لإلكثار الخضري، جعؿ مف األىمية بمكاف معرفنباتات السياج وصعوبة اكثاره مما ي
 اهداف البحث:

 إلي: ىدؼ البحث 
 .في بعض معايير تجذير عقؿ زعرور الزينة IBAدراسة أثر نوع العقمة وموعد الزراعة وتركيز األوكسيف  -
 تحديد المعاممة األمثؿ والموعد األمثؿ لإلكثار الخضري. -

 مواد البحث وطرائقه:
، ذات ثمار Pyracantha coccineaفذ البحث في مشتؿ خاص في مدينة حمص عمي عقؿ أخذت مف أشجار نبات زعرور الزينة ن 

 حمراء وذات ثمار برتقالية الموف. تـ جم  عينات العقؿ في موعدي الزراعة المحدديف
ممة وكؿ مكرر يحتوي إحد  عشرة عقمة. واعتمد زرعت العقؿ ضمف أوعية تحوي بيرليت لمراقبة التجذير وبواق  ثلث مكررات لكؿ معا

 عوامؿ ىي: 4نظاـ الري الرذاذي حسب الحاجة. وتضمنت التجربة العاممية 
(، خريفي )منتصؼ تشريف األوؿ(، وربيعي )منتصؼ آذار(ثمار برتقالية(، والموعد )و ثمار حمراء، وذو ذ ) العوامؿ المدروسة: الطراز:

 ،2000و ،1000و دوف معاممة،)الشاىد ب: IBAاألوكسيف  (، وتركيزؼ متخشبة وعقؿ متخشبةعقؿ غضة وعقؿ نص) نوع العقمة:و 
 .(عف طريؽ غمس قواعد العقؿ في محموؿ األوكسيف لمدة عشر ثواف، 1-ممغـ لتر 8000و ،6000و ،4000و

 المؤشرات المدروسة:
- .)  بداية تكوف الجذور عمي قواعد العقؿ )يـو
 لمئوية لمعقؿ المجذرة )%(.عدد العقؿ المجذرة والنسبة ا -
 متوسط عدد الجذور. -
 لذلؾ تعبر نسبة النجاح عف العقؿ التي استمرت(و )بعد التجذير بعض العقؿ لـ تستمر  نسبة النجاح -
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 يـو بعد الزراعة. 40تكوف الجذور بدءًا مف يـو الزراعة وحتي  موعد عممية التجذير لتسجيؿ بدايةروقبت 
 التحميل اإلحصائي:

 Genstatباستخداـ برنام   0.05عند مستو   LSDقؿ فرؽ معنوي أ اختبارؿ التبايف وتمت مقارنة المتوسطات باستخداـ أجري تحمي
V12.0 

 النتائج والمناقشة 
 المدة الالزمة لمتجذير )بداية التجذير(:

( وجود فروؽ 1موضحة في الجدوؿ )إف عدد األياـ اللزمة لبداية التجذير صفة ىامة تدؿ عمي سرعة التجذير، حيث تبيف النتائ  ال
ذي الثمار البرتقالية، وذلؾ لكؿ و ( مف كافة مصادر التبايف المدروسة  لمطرازيف ذي الثمار الحمراء P <0.001معنوية عند مستو  )

ثي بيف تمؾ العوامؿ الثلو وأثر التداخؿ الثنائي   ،IBAمف عوامؿ التداخؿ الرئيسية : نوع العقمة، موعد زراعة العقمة، تأثير األوكسيف 
 المدروسة.

لد  دراسة الطراز حمراء الموف لوحظ تبايف معنوي ألنواع العقؿ المستخدمة في صفة متوسط عدد األياـ اللزمة لبداية التجذير، إذ و 
العقؿ نصؼ  أخيراو يـو (  15.22يـو ( تمييا العقؿ المتخشبة ) 13.31استغرقت العقؿ الغضة أقؿ عدد مف األياـ لبداية التجذير )

يـو (. أما بالنسبة لموعدي أخذ العقؿ فقد كاف الموعد الربيعي أبكر بمعدؿ أسبوع حيث بمغ متوسط عدد األياـ  18.53المتخشبة )
( بينما تأخر 11.85اللزمة لبداية التجذير ) يـو ( في الموعد الخريفي، ىذا وقد أثر تركيز األوكسيف  19.52بشكؿ معنوي إلي )و يـو

( عند استخداـ التركيز ) 12.17ح في تقميؿ عدد األياـ اللزمة لمتجذير، حيث لوحظ أقؿ عدد )بشكؿ واض ( 1-ممغـ لتر 2000يـو
يـو (  الذي تفوؽ بدوره عمي بقية التراكيز، ثـ التركيز )  12.78( )1-ممغـ لتر 4000متفوقًا عمي جمي  التراكيز، تله التركيز )

( فقد استغرؽ متوسط  1-ممغـ لتر 8000األعمي )و (  1-ممغـ لتر 1000أما التركيزاف األدني )و  يـو ( 16.00( ) 1-ممغـ لتر 6000
( يومًا لكؿ منيما عمي التوالي دوف وجود فروؽ معنوية بينيما، إال أف 17.44و 17.33عدد األياـ اللزمة لبداية التجذير فييما ) 

( بالمتوسط لبداية التجذير.  18.39مي معاممة الشاىد التي استغرقت )جمي  المعاملت التي أضيؼ إلييا األوكسيف قد تفوقت ع يـو
يـو ( عند استخداـ العقؿ الغضة في  9.94موعد الزراعة لوحظ أقؿ عدد لألياـ لبداية التجذير )و بدراسة التداخؿ بيف نوع العقمة و 

( يـو عند استخداـ العقؿ نصؼ المتخشبة في  12.00ظيرت فروؽ معنوية م  بقية المعاملت حيث استغرقت )و الموعد الربيعي 
يـو ( عند استخداـ العقؿ المتخشبة في الموعد الربيعي ثـ تمت المعاملت الثلثة في الموعد الخريفي ألنواع  13.61)والموعد الربيعي 
 العقؿ الثلثة . 

د األياـ اللزمة لبداية التجذير كانت األقؿ عند أما عند دراسة األثر المشترؾ لنوع العقمة م  تأثير األوكسيف، لوحظ أف متوسط عد
 .يومًا( 9.00( ) 1-ممغـ لتر 2000بتركيز )و استخداـ العقؿ الغضة 

يـو (.  21.67كبير إلي ) و فقد ارتف  متوسط عدد األياـ بشكؿ معنوي  1-ممغـ لتر 8000بتركيز و أما عند استخداـ العقؿ المتخشبة 
مف دوف إضافة أوكسيف سيحتاج فترة أطوؿ مف و الزراعة م  األوكسيف تبيف أف الموعد الخريفي  لد  دراسة األثر المشترؾ لموعدو 

( مقارنة م  بقية المعاملت، بينما استغرقت معاممة الموعد الربيعي م  تركيز  24.00األياـ )  أقؿ عدد مف  1-ممغـ لتر 2000يـو
 يـو ( . 9.78األياـ إذ لـ تتجاوز )

تراكيز األوكسيف المستخدمة، تبيف في الطراز ذي الثمار الحمراء أف و موعد الزراعة و ثلثي المشترؾ بيف نوع العقمة ولد  دراسة األثر ال
يـو ( لد  استخداـ العقؿ نصؼ المتخشبة في الموعد الخريفي وتركيز  30.67متوسط عدد األياـ اللزمة لبداية التجذير استغرقت )
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( كانت المعاممة  7.33لتي حققت أقؿ قيمة لمتوسط عدد األياـ اللزمة لبداية التجذير )، أما المعاممة ا 1-ممغـ لتر 8000 يـو
 .( 1) الجدوؿ  1-ممغـ لتر 2000عوممت بتركيز و المتضمنة استخداـ عقؿ غضة في الموعد الربيعي 

تراكيز األوكسيف و موعد الزراعة، و عقؿ، ولد  دراسة الطراز ذي الثمار البرتقالية لوحظ تشابو النتائ  بالنسبة لمفروؽ بيف أنواع ال
 1-ممغـ لتر 8000األعمي و يـو (  16.06) 1-ممغـ لتر 1000المستخدمة، باستثناء أف الفروؽ كانت معنوية بيف التركيزيف األدني 

يـو ( عمي  9.83يـو (. أما لد  دراسة تداخؿ نوع العقمة م  موعد الزراعة فقد تفوقت العقؿ الغضة في الموعد الربيعي ) 17.22)
يـو ( والعقؿ نصؼ المتخشبة في  12.11لـ يلحظ وجود فروؽ معنوية بيف العقؿ المتخشبة في الموعد الربيعي ) و بقية المعاملت 
يـو ( إال أف جمي  العقؿ المأخوذة في الموعد الربيعي ىنا تفوقت عمي العقؿ المأخوذة في الموعد الخريفي  12.63الموعد الربيعي )

 .نصؼ المتخشبة عمي التواليو خشبة المتو يـو ( لكؿ مف العقؿ الغضة  25.17و 17.11و 16.44تباينت بيف ) التي و 

بأقؿ متوسط لعدد  1-ممغـ لتر 2000تراكيز األوكسيف فقد تميزت معاممة العقؿ الغضة م  تركيز و لد  دراسة التداخؿ بيف نوع العقمة  
ما لوحظ في الطراز ذي الثمار الحمراء أيضا، بينما أعمي قيمة لمتوسط األياـ اللزمة و ىو ( يـو  9.17األياـ اللزمة لبداية التجذير )

عند دراسة و .  1-ممغـ لتر 8000و 6000يـو ( في معاممتي العقؿ نصؼ المتخشبة باستخداـ التراكيز  20.83لبداية التجذير بمغت )
  الطراز ذي الثمار البرتقالية م  نتائ  الطراز ذي الثمار الحمراء مف حيث تداخؿ موعد أخذ العقؿ م  تراكيز األوكسيف فقد توافقت نتائ

يـو ( كاف  8.78بدوف إضافة أوكسيف، بينما أقؿ عدد لألياـ )و يـو ( تحقؽ باستخداـ الموعد الخريفي  23.44أف أعمي عدد لألياـ )
بة لمتداخؿ الثلثي فقد لوحظ أف عدد األياـ اللزمة لبداية كذلؾ األمر بالنسو . 1-ممغـ لتر 2000تركيز و م  استخداـ الموعد الربيعي 

أف أقؿ عدد أياـ سجؿ و ، 1-ممغـ لتر 8000بتركيز و يـو ( عند استخداـ العقؿ نصؼ المتخشبة في الموعد الخريفي  30.33التجذير )
 ( .1يـو ( الجدوؿ ) 7.67) 1-ممغـ لتر 2000تركيز أوكسيف و في المعاممة التي ضمت العقؿ الغضة في الموعد الربيعي 

قد و قد أثر بشكؿ إيجابي في تقميؿ عدد األياـ اللزمة لبداية التجذير،  1-ممغـ لتر 2000مما سبؽ يلحظ أف إضافة األوكسيف بتركيز 
ف انقساـ الخليا انتقاليا إلي قاعدة العقمة مما يحسف مو المواد النتروجينية و يعز  ذلؾ إلي فعؿ األوكسيف الذي يسبب تحمؿ الكربوىيدرات 

 لمعقؿ الغضة بشكؿ عاـ .و كاف ىناؾ أفضمية لمموعد الربيعي و (  Singh et al , 2003استطالتيا) و 

ونوع العقمة وموعد الزراعة والتداخالت بينهم في بداية التجذير العقل المأخوذة من نبات زعرور الزينة ذات  IBA. تأثير األوكسين 1جدول 
 ليةالثمار الحمراء والبرتقا

 الثمار الحمراءوالطراز ر

 تركيس األوكسين
 متخشبة نصف متخشبة غضة

 تأثير األوكسين
 ربيعي خريفي ربيعي خريفي ربيعي خريفي

0 20.67d 12.33kl 26.33b 12.00kl 25.00c 14.00ij 18.39A 

1000 20.33d 12.67kl 25.00c 14.00ij 17.00fg 15.00hi 17.33B 

2000 10.67mn 7.33p 20.67d 9.67no 12.33kl 12.33kl 12.17E 

4000 12.00kl 8.67o 20.67d 10.67mn 11.67lm 13.00jk 12.78D 

6000 18.00ef 9.00o 27.00b 13.00jk 16.00gh 13.00jk 16.00C 

8000 18.33e 9.67no 30.67a 12.67kl 19.00e 14.33i 17.44B 

 16.67b 9.94e 25.06a 12.00d 16.83b 13.61c موعذ× تذاخل نوع 
 

 نوع× تذاخل األوكسين  موعذ× تذاخل األوكسين 
 التحليل اإلحصائي

 متخشبة متخشبة نصف غضة ربيعي خريفي تركيس األوكسين
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0 24.00a 12.78f 16.50d 19.17c 19.50bc مصادر التباين LSD5% 

1000 20.78c 13.89e 16.50d 19.50bc 16.00de 0.323 نوع العقلة*** 

2000 14.56d 9.78i 9.00l 15.17fg 12.33j 0.264 الموعذ*** 

4000 14.78d 10.78h 10.33k 15.67ef 12.33j 0.457 األوكسين*** 

6000 20.33c 11.67g 13.50i 20.00b 14.50gh  0.457 موعذ× نوع*** 

8000 22.67b 12.22fg 14.00hi 21.67a 16.67d  0.791 أوكسين× نوع*** 

 

 ***0.646 أوكسين× موعذ  ةنوع العقل موعذ السراعة

19.52A 11.85B 13.31C 18.53A 15.22B 1.119 أوكسين× موعذ × نوع*** 

 الثمار البرتقاليةوالطراز ر

 تركيس األوكسين
 متخشبة نصف متخشبة غضة

 تأثير األوكسين
 ربيعي خريفي ربيعي خريفي ربيعي خريفي

0 21.33e 11.67n 25.00c 14.67i 24.00d 13.33kl 18.33A 

1000 19.33f 11.67n 24.00d 12.67lm 14.33ij 14.33ij 16.06D 

2000 10.67op 7.67t 21.67e 9.00rs 10.67op 9.67qr 11.56F 

4000 11.67n 9.67qr 21.33e 11.67n 13.67jk 10.33pq 13.06E 

6000 18.00gh 8.67s 28.67b 13.00kl 18.67fg 12.00mn 16.50C 

8000 17.67h 9.67qr 30.33a 11.33no 21.33e 13.00kl 17.22B 

 16.44c 9.83e 25.17a 12.06d 17.11b 12.11d موعذ× تذاخل نوع 
 

 تركيس األوكسين
 نوع× تذاخل األوكسين  موعذ× تذاخل األوكسين 

 التحليل اإلحصائي
 متخشبة نصف متخشبة غضة ربيعي خريفي

0 23.44a 13.22f 16.50d 19.83b 18.67c مصادر التباين LSD5% 

1000 19.22c 12.89f 15.50e 18.33c 14.33f 0.274 نوع العقلة*** 

2000 14.33e 8.78i 9.17j 15.33e 10.17i 0.224 الموعذ*** 

4000 15.56d 10.56h 10.67i 16.50d 12.00h 0.387 األوكسين*** 

6000 21.78b 11.22g 13.33g 20.83a 15.33e  0.387 موعذ× نوع*** 

8000 23.11a 11.33g 13.67fg 20.83a 17.17d  0.671 أوكسين× نوع*** 

 

 ***0.548 أوكسين× موعذ  نوع العقلة موعذ السراعة

19.57A 11.33B 13.14C 18.61A 14.61B 0.949 أوكسين× موعذ × نوع*** 

 النسبة المئوية لمعقل المجذرة )%(.و عدد العقل المجذرة 
بالتالي نسبة و (  2صفة عدد العقؿ المجذرة )الجدوؿ  أظيرت نتائ  التحميؿ االحصائي وجود فروؽ معنوية بيف المعاملت في        

بالنسبة لكافة العوامؿ المدروسة : نوع العقمة، و ذي الثمار البرتقالية و ذلؾ لكل الطرازيف ذي الثمار الحمراء و (  3التجذير ) الجدوؿ 
 وسة.الثلثية بيف تمؾ العوامؿ المدر و موعد الزراعة، تأثير األوكسيف، والتداخلت الثنائية 

( عقمة  10.33،  9.83،  7.56لد  دراسة الطراز ذي الثمار الحمراء أف عدد العقؿ المجذرة بمغ )و (  2تبيف مف )الجدوؿ        
عقمة  9.11المتخشبة عمي التوالي، بينما بمغ عدد العقؿ المجذرة في الموعد الخريفي و نصؼ المتخشبة و ذلؾ لكؿ مف العقؿ الغضة و 
 9.28و 9.00عقمة في معاممة الشاىد )دوف إضافة أوكسيف ( إلي  7.72ارتف  عدد العقؿ المجذرة مف و عقمة  9.37الموعد الربيعي و 

لي و عمي التوالي  1-ممغـ لتر 1000و 8000عقمة في معاممتي   ،2000و ،6000عقمة في معاملت  10.06و 9.78و 9.61ا 
 عمي التوالي. 1-، ممغـ لتر4000و
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عقمة لمعقؿ الغضة في الموعديف الربيعي  7.83و 7.28وع العقمة م  موعد الزراعة بمغ عدد العقؿ المجذرة ولد  دراسة تداخؿ ن       
عقمة لكؿ مف معاملت عقؿ نصؼ متخشبة في موعد خريفي،  10.56و 10.28و 10.11و 9.39ارتف  إلي و والخريفي عمي التوالي، 

يعي، عقؿ متخشبة في موعد ربيعي عمي التوالي، أما عند دراسة عقؿ متخشبة في موعد خريفي، عقؿ نصؼ متخشبة في موعد رب
 1-ممغـ لتر 8000تركيز أوكسيف و ( في العقؿ الغضة 7.00تداخؿ نوع العقمة م  تركيز األوكسيف فقد تراوح عدد العقؿ المجذرة مف )

وعقؿ نصؼ متخشبة بتركيز  1-ممغـ لتر 6000و 4000و 2000( عقمة في خمس تداخلت ىي : عقؿ متخشبة تركيز 11.00إلي )
 .1-ممغـ لتر 4000و 2000
( عقمة في الموعد الخريفي بتركيز 10.33ولد  دراسة تداخؿ موعد أخذ العقمة م  األوكسيف لوحظ أعمي عدد لمعقؿ المجذرة )       
 بدوف إضافة أوكسيف.و ( عقمة في الموعد الخريفي  6.78وأقؿ عدد لمعقؿ المجذرة ) 1-ممغـ لتر 6000

( عقمة 11.00تركيز األوكسيف فقد بمغ عدد العقؿ المجذرة )و أما لد  دراسة أثر التداخؿ الثلثي لنوع العقمة م  موعد الزراعة        
في و ،  1-ممغـ لتر 6000و 2000تراكيز و الخريفي و المتخشبة في كل الموعديف الربيعي و حالة : العقؿ نصؼ المتخشبة  14في 

ممغـ  4000و 1000تراكيز و في الموعد الخريفي لممتخشبة و  1-ممغـ لتر 8000و 2000تراكيز و متخشبة الموعد الخريفي لنصؼ ال
، أما الحالة التي ضمت أقؿ عدد لمعقؿ المجذرة كانت 1-ممغـ لتر 6000و 1000تراكيز و في الموعد الربيعي لنصؼ المتخشبة و  1-لتر

 (. 2( عقمة فقط ) الجدوؿ  5.67أوكسيف حيث بمغت )بدوف و معاممة العقؿ نصؼ المتخشبة في الموعد الخريفي 
 9.92و 7.67قد تشابيت نتائ  الطراز ذي الثمار البرتقالية م  الطراز ذي الثمار الحمراء إذ بمغ عدد العقؿ المجذرة و ىذا        

عقؿ نصؼ المتخشبة دوف وجود فروؽ معنوية بيف الو المتخشبة عمي التوالي، و نصؼ المتخشبة و عقمة لمعقؿ الغضة  10.11و
عند و في الموعد الخريفي،  9.09عقمة في الموعد الربيعي مقارنة ب  9.37ازداد عدد العقؿ المجذرة بشكؿ معنوي إلي و المتخشبة . و 

ًا ارتف  عدد العقؿ معنويو في معاممة الشاىد )بدوف إضافة أوكسيف (  7.33مقارنة تأثير األوكسيف تبيف أف أقؿ عدد لمعقؿ المجذرة كاف 
عمي التوالي دوف وجود  1-ممغـ لتر 1000و 8000و 6000عقمة في المعاملت  9.28و 9.22و 9.11عند إضافة األوكسيف إلي 

ممغـ  4000و 2000عقمة باستخداـ التركيزيف  10.39و 10.06ارتف  عدد العقؿ المجذرة بشكؿ معنوي إلي و فروؽ معنوية بينيا، 
 عمي التوالي.  1-لتر

ة تداخؿ نوع العقمة م  موعد الزراعة لوحظ أقؿ عدد لمعقؿ المجذرة في العقؿ الغضة المزروعة في الموعد الربيعي عند دراس      
عقمة (  9.39( عقمة دوف وجود فروؽ معنوية بينيما، ثـ العقؿ نصؼ المتخشبة في الموعد الخريفي ) 7.72الربيعي )و عقمة (  7.61)

عقمة ( ثـ العقؿ المتخشبة في  9.39( عقمة ثـ العقؿ المتخشبة في الموعد الخريفي ) 9.67)  ثـ العقؿ المتخشبة في الموعد الربيعي
( عقمة دوف وجود فروؽ معنوية بيف التداخميف 10.44( عقمة فالعقؿ نصؼ المتخشبة في الموعد الربيعي )10.28الموعد الربيعي )

 األخيريف.
( عقمة في العقؿ الغضة غير المعاممة 6.50ظ أقؿ عدد لمعقؿ المجذرة )لد  دراسة تداخؿ نوع العقمة م  األوكسيف لوح     

( عقمة في خمس تداخلت كما في الطراز ذي الثمار الحمراء، كما أظيرت نتائ  11.00باألوكسيف، بينما بمغ عدد العقؿ المجذرة )
عدد لمعقؿ المجذرة في كل الموعديف الربيعي  دراسة تداخؿ موعد أخذ العقمة م  األوكسيف أف عدـ إضافة األوكسيف أد  لتسجيؿ أقؿ

( 10.33) 1-ممغـ لتر 2000( عقمة، بينما لوحظ أعمي عدد لمعقؿ المجذرة في الموعد الربيعي م  تركيز 7.22الخريفي )و ( 7.44)
 ( عقمة دوف وجود فروؽ معنوية بينيما.10.56) 1-ممغـ لتر 4000في الموعد الخريفي م  التركيز و عقمة 

عقمة ( في الطراز ذي الثمار  11.00عند دراسة التداخؿ الثلثي تبيف أف التداخلت التي لوحظ فييا عدد العقؿ المجذرة ) أخيراً و 
البرتقالية ىي أقؿ مف الطراز ذي الثمار الحمراء حيث كانت في كؿ مف الحاالت التالية : عقؿ نصؼ متخشبة في الموعد الخريفي م  

العقؿ و ،  1-ممغـ لتر 4000و 2000و 1000تراكيز و عقؿ نصؼ متخشبة في الموعد الربيعي و ،  1-رممغـ لت 4000و 2000تركيزي 
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العقؿ المتخشبة في الموعد الربيعي باستخداـ و ،  1-ممغـ لتر 1000المتخشبة في الموعد الخريفي باستخداـ كافة التراكيز باستثناء 
( عقمة عند استخداـ العقؿ الغضة في  5.67لمعقؿ المجذرة فقد كاف )، أما أقؿ عدد  1-ممغـ لتر 6000و 4000و 2000التراكيز 

 . 1-ممغـ لتر 6000العقؿ الغضة في الموعد الخريفي باستخداـ التركيز و الموعد الربيعي بدوف إضافة أوكسيف 
انتاج و ينو عمي قواعد العقؿ، تكو و يمكف تفسير النتائ  السابقة أف التركيز المناسب مف األوكسيف يزيد مف سرعة ظيور الكالوس        

زيادة و خروج الجذور العرضية مف قواعد العقؿ الساقية، كما يعمؿ األوكسيف عمي تنشيط االنقساـ الخموي و تكوينيا، و بدايات الجذور 
زيادة عددىا و ر (. كما أف التركيز المناسب مف األوكسيف يؤدي إلي تنشيط تشكيؿ الجذو 2000زيد، و )أب المرستيميةعدد الخليا الجديدة 

( ، وىذا ما 1998؛ توكمنا، 1995ىذا ما يتفؽ م  ما قالو )الحسيف، و طوليا، بينما التركيز المرتف  يؤدي إلي خفض طوؿ الجذور و 
 لوحظ في ىذا البحث حيث أف التراكيز المرتفعة لألوكسيف ظير ليا أثر إيجابي أقؿ بالمقارنة م  التراكيز المنخفضة 

 .( 2) الجدوؿ 
ونوع العقمة وموعد الزراعة والتداخالت بينهم في عدد العقل المجذرة المأخوذة من نبات زعرور الزينة ذات  IBA. تأثير األوكسين 2ل جدو

 الثمار الحمراء والبرتقالية
 الطراز ري الثمار الحمراء

 تركيس األوكسين
 متخشبة نصف متخشبة غضة

 تأثير األوكسين
 ربيعي فيخري ربيعي خريفي ربيعي خريفي

0 7.33ef 6.67gh 5.67h 9.67b 7.33ef 9.67b 7.72D 

1000 8.33cd 8.00de 8.00de 11.00a 9.33b 11.00a 9.28C 

2000 7.33ef 7.33ef 11.00a 11.00a 11.00a 11.00a 9.78AB 

4000 9.00bc 7.33ef 11.00a 11.00a 11.00a 11.00a 10.06A 

6000 7.33ef 8.00de 11.00a 9.33b 11.00a 11.00a 9.61B 

8000 7.67de 6.33gh 9.67b 9.67b 11.00a 9.67b 9.00C 

 7.83d 7.28e 9.39c 10.28ab 10.11b 10.56a موعذ× تذاخل نوع 
 

 نوع× تذاخل األوكسين  موعذ× تذاخل األوكسين 
 التحليل اإلحصائي

 متخشبة نصف متخشبة غضة ربيعي خريفي تركيس األوكسين

0 6.78e 8.67d 7.00h 7.67fg 8.50e مصادر التباين LSD5% 

1000 8.56d 10.00ab 8.17ef 9.50d 10.17bc 0.213 نوع العقلة*** 

2000 9.78bc 9.78bc 7.33gh 11.00a 11.00a 0.174 الموعذ** 

4000 10.33a 9.78bc 8.17ef 11.00a 11.00a 0.301 األوكسين*** 

6000 9.78bc 9.44c 7.67fg 10.17bc 11.00a 0.301 موعذ× وع ن*** 

8000 9.44c 8.56d 7.00h 9.67cd 10.33b  0.522 أوكسين× نوع*** 

 

 ***0.426 أوكسين× موعذ  نوع العقلة موعذ العقلة

9.11B 9.37A 7.56C 9.83B 10.33A 0.738 أوكسين× موعذ × نوع*** 

 الطراز ري الثمار البرتقالية

 تركيس األوكسين
 متخشبة نصف متخشبة غضة

 أثير األوكسينت
 ربيعي خريفي ربيعي خريفي ربيعي خريفي

0 7.33gh 5.67i 6.67h 9.00cde 7.67fg 7.67fg 7.33D 

1000 8.33ef 8.67de 8.33ef 11.00a 10.00b 9.33bcd 9.28C 

2000 7.33gh 9.00cde 11.00a 11.00a 11.00a 11.00a 10.06B 

4000 9.67bc 8.67de 11.00a 11.00a 11.00a 11.00a 10.39A 
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6000 5.67i 7.67fg 9.67bc 9.67bc 11.00a 11.00a 9.11C 

8000 7.33gh 6.67h 9.67bc 11.00a 11.00a 9.67bc 9.22C 

 7.61d 7.72d 9.39c 10.44a 10.28a 9.94b موعذ× تذاخل نوع 
 

 نوع× تذاخل األوكسين  موعذ× تذاخل األوكسين 
 التحليل اإلحصائي

 متخشبة نصف متخشبة غضة ربيعي خريفي تركيس األوكسين

0 7.22g 7.44g 6.50f 7.83e 7.67e مصادر التباين LSD5% 

1000 8.89ef 9.67c 8.50d 9.67c 9.67c 0.235 نوع العقلة*** 

2000 9.78bc 10.33a 8.17de 11.00a 11.00a 0.192 الموعذ** 

4000 10.56a 10.22ab 9.17c 11.00a 11.00a 0.332 األوكسين*** 

6000 8.78f 9.44cd 6.67f 9.67c 11.00a  0.332 موعذ× نوع*** 

8000 9.33cde 9.11def 7.00f 10.33b 10.33b  0.575 أوكسين× نوع*** 

 

 **0.470 أوكسين× موعذ  نوع العقلة موعذ العقلة

9.09B 9.37A 7.67B 9.92A 10.11A 0.814 أوكسين× موعذ × نوع*** 

% ، 68.69جاءت مطابقة لنتائ  عدد العقؿ المجذرة حيث بمغت نسبة التجذير في الطراز ذي الثمار الحمراء  إف نتائ  نسبة التجذير
نصؼ و ذلؾ لكؿ مف العقؿ الغضة و % 91.92% ، 90.15% ، 69.70في الطراز ذي الثمار البرتقالية و % %93.99 ، 87.88

% في 85.19و% 82.66و% في الطراز األحمر 85.19و% 82.83المتخشبة عمي التوالي، كما بمغت نسبة التجذير و المتخشبة 
الربيعي عمي التوالي، أما لد  دراسة تركيز األوكسيف فقد بمغت نسبة التجذير في و ذلؾ لكؿ مف الموعديف الخريفي و الطراز البرتقالي 

لوحظ أعمي نسبة و %، 66.69وكسيف في البرتقالية غير المعاممة باألو % 70.21الطراز ذي الثمار الحمراء غير المعاممة باألوكسيف 
 %( م  التركيز ذاتو.94.45في البرتقالية )و %( 91.42) 1-ممغـ لتر 4000تجذير في الثمار الحمراء م  تركيز األوكسيف 

% لد  95.96موعد الزراعة فقد لوحظ أعمي نسبة تجذير في الطراز ذي الثمار الحمراء و ولد  دراسة التداخؿ بيف نوع العقمة      
الموعد و % في العقؿ نصؼ المتخشبة 94.95استخداـ العقؿ المتخشبة في الموعد الربيعي، أما في الطراز ذي الثمار البرتقالية فقد كاف 

في الطراز ذي و في الموعد الربيعي، و % في الطراز ذي الثمار الحمراء لمعقؿ الغضة 66.17الربيعي، أما أقؿ نسبة تجذير فكانت 
 (. 3% لمعقؿ الغضة في الموعد الخريفي )الجدوؿ 69.2الثمار البرتقالية 

الثلثي فقد كانت مشابية لنتائ  عدد العقؿ المجذرة، فقد كانت المعاممة األدني نسبة تجذير لد  دراسة و أما في نتائ  التداخؿ الثنائي 
في و بدوف إضافة أوكسيف، و عد الخريفي في المو و % في الطراز ذي الثمار الحمراء لمعقؿ نصؼ المتخشبة 51.52أثر التداخؿ الثلثي 

العقؿ الغضة في و % أيضًا لكف في معاممي العقؿ الغضة في الموعد الربيعي بدوف أوكسيف 51.52الطراز ذي الثمار البرتقالية كانت 
دوث خمؿ في قد يعود سبب انخفاض نسبة التجذير عند زيادة تركيز األوكسيف إلي حو ،  1-ممغـ لتر 6000الموعد الخريفي بتركيز 

 (.2002آخروف ، و )كردوش  التوازف اليرموني، مما يؤدي إلي احتراؽ خليا النياية السفمية لمعقمة
نسبة تجذير العقل المأخوذة من نبات زعرور الزينة ذات الثمار ونوع العقمة وموعد الزراعة والتداخالت بينهم في  IBAتأثير األوكسين . 3جدول 

 الحمراء والبرتقالية
 از ذي الثمار الحمراءالطر 

 تركيز األوكسيف
 متخشبة نصؼ متخشبة غضة

 تأثير األوكسيف
 ربيعي خريفي ربيعي خريفي ربيعي خريفي

0 66.67ef 60.61fg 51.52h 87.88b 66.67ef 87.88b 70.21D 
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1000 75.76cd 72.73de 72.73de 100.00a 84.85b 100.00a 84.35C 
2000 66.67ef 66.67ef 100.00a 100.00a 100.00a 100.00a 88.89AB 
4000 81.82bc 66.67ef 100.00a 100.00a 100.00a 100.00a 91.42A 
6000 66.67ef 72.73de 100.00a 84.85b 100.00a 100.00a 87.38B 
8000 69.70de 57.58gh 87.88b 87.88b 100.00a 87.88b 81.82C 
 71.22d 66.17e 85.36c 93.44ab 91.92b 95.96a موعد× تداخؿ نوع 

 
 نوع× تداخؿ األوكسيف  موعد× تداخؿ األوكسيف 

 التحميؿ اىحصائي
 غضة ربيعي خريفي تركيز األوكسيف

نصؼ 
 متخشبة

 متخشبة

0 61.62e 78.79d 63.64h 69.70fg 77.27e مصادر التبايف LSD5% 
1000 77.78d 90.91ab 74.24ef 86.36d 92.42bc 1.936 نوع العقمة*** 
2000 88.89bc 88.89bc 66.67gh 100.00a 100.00a 1.581 الموعد** 
4000 93.94a 88.89bc 74.24ef 100.00a 100.00a 2.738 األوكسيف*** 
6000 88.89bc 85.86c 69.70fg 92.42bc 100.00a  2.738 موعد× نوع*** 
8000 85.86c 77.78d 63.64h 87.88cd 93.94b  4.743 أوكسيف× نوع*** 

 
 ***3.873 أوكسيف× موعد  نوع العقمة زراعةد الموع

82.83B 85.19A 68.69C 89.39B 93.94A 6.708 أوكسيف× موعد × نوع*** 
 الطراز ذي الثمار البرتقالية

 تركيز األوكسيف
 متخشبة نصؼ متخشبة غضة

 تأثير األوكسيف
 ربيعي خريفي ربيعي خريفي ربيعي خريفي

0 66.67gh 51.52i 60.61h 81.82cde 69.70fg 69.70fg 66.67D 
1000 75.76ef 78.79de 75.76ef 100.00a 90.91b 84.85bcd 84.35C 
2000 66.67gh 81.82cde 100.00a 100.00a 100.00a 100.00a 91.42B 
4000 87.88bc 78.79de 100.00a 100.00a 100.00a 100.00a 94.45A 
6000 51.52i 69.70fg 87.88bc 87.88bc 100.00a 100.00a 82.83C 
8000 66.67gh 60.61h 87.88bc 100.00a 100.00a 87.88bc 83.84C 
 69.20d 70.21d 85.36c 94.95a 93.44a 90.41b موعد× تداخؿ نوع 

 
 التحميؿ اىحصائي نوع× تداخؿ األوكسيف  موعد× تداخؿ األوكسيف 
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 غضة ربيعي خريفي تركيز األوكسيف
نصؼ 
 متخشبة

 متخشبة

0 65.66g 67.68g 59.09f 71.21e 69.70e مصادر التبايف LSD5% 
1000 80.81ef 87.88c 77.27d 87.88c 87.88c 2.136 نوع العقمة*** 
2000 88.89bc 93.94a 74.24de 100.00a 100.00a 1.744 الموعد** 
4000 95.96a 92.93ab 83.33c 100.00a 100.00a 3.020 األوكسيف*** 
6000 79.80f 85.86cd 60.61f 87.88c 100.00a  3.020 موعد× نوع*** 
8000 84.85cde 82.83def 63.64f 93.94b 93.94b  5.231 أوكسيف× نوع*** 

 
 **4.271 أوكسيف× موعد  نوع العقمة زراعةموعد ال

82.66B 85.19A 69.70B 90.15A 91.92A 7.398 أوكسيف× موعد × نوع*** 
 متوسط عدد الجذور: 

( عدـ وجود فروؽ معنوية بيف موعدي الزراعة لمطراز 4ت نتائ  دراسة صفة متوسط عدد الجذور الموضحة في )الجدوؿ أكد        
ذي الثمار الحمراء بينما كانت الفروؽ معنوية في الطراز ذي الثمار البرتقالية، كما لـ يلحظ وجود فروؽ معنوية لألثر المشترؾ بيف 

تركيز األوكسيف، لكل الطرازيف ذي الثمار و موعد الزراعة و نوع العقمة و تركيز األوكسيف، و وعد الزراعة مو تركيز األوكسيف، و نوع العقمة 
 ذي الثمار البرتقالية.و الحمراء 

فمد  دراسة مقارنة نوع العقؿ تبيف في الطراز ذي الثمار الحمراء تفوؽ العقؿ الغضة عمي باقي أنواع العقؿ بأعمي عدد لمجذور         
كانت الفروؽ بيف جمي  أنواع العقؿ معنوية، أما في الطراز و ( 3.64( ثـ العقؿ نصؼ المتخشبة )4.03( تله العقؿ المتخشبة )4.81)

( دوف وجود 4.25نصؼ المتخشبة )و ( 4.19( عمي كؿ مف العقؿ المتخشبة )5.25ذي الثمار البرتقالية فقد تفوقت العقؿ الغضة )
 المتخشبة .نصؼ و فروؽ معنوية بيف المتخشبة 

الربيعي عمي التوالي في الطراز ذي الثمار الحمراء، أما في و في الموعديف الخريفي  4.19و 4.13قد بمغ متوسط عدد الجذور و ىذا    
 (.4في الموعد الربيعي )الجدوؿ  4.89ارتفعت بشكؿ معنوي إلي و في الموعد الخريفي  4.24البرتقالية فقد بمغت 

عمي باقي التراكيز بمتوسط عدد  1-ممغـ لتر 6000و 4000ف في الطراز ذي الثمار الحمراء تفوؽ التركيزاف ولد  دراسة تأثير األوكسي
لكؿ منيما عمي التوالي دوف وجود فروؽ معنوية بينيما، كما لـ يلحظ وجود فروؽ معنوية بيف بقية التراكيز  4.56و 4.67جذور بمغ 

( ، أما في الطراز ذي 3.28التي سجمت أقؿ عدد لمجذور )و وكسيف تفوقت عمي الشاىد إال أف جمي  المعاملت التي أضيؼ إلييا األ
الشاىد حيث بمغ و  1-ممغـ لتر 1000عمي التركيز  1-ممغـ لتر 2000، 4000، 6000،  8000الثمار البرتقالية فقد تفوقت التراكيز 

في  4.06كما بمغ  1-ممغـ لتر 2000، 4000، 6000،  8000في التراكيز  4.89، 4.89، 4.83، 4.69متوسط عدد الجذور 
 الشاىد دوف وجود فروؽ معنوية أخر .و  1-ممغـ لتر 1000التركيز 

ة ، لد  دراسة األثر المشترؾ لنوع العقمة م  موعد الزراعة تباينت نتائ  الطراز ذي الثمار الحمراء م  نتائ  الطراز ذي الثمار البرتقاليو 
في الطراز ذي الثمار الحمراء لد  استخداـ العقؿ الغضة في الموعد الربيعي أما في  4.89ور فقد لوحظ أعمي متوسط لعدد الجذ
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( لد  استخداـ العقؿ نصؼ المتخشبة في الموعد الربيعي م  ارتفاع متوسط عدد الجذور في العقؿ الغضة 5.67البرتقالية فقد كاف )
 . 5.56في الموعد الربيعي 

( 2.89كاف في العقؿ نصؼ المتخشبة في الموعد الخريفي في كل الطرازيف ذي الثمار الحمراء ) أما أقؿ متوسط لعدد الجذور فقد
 (.4( )الجدوؿ2.83البرتقالية )و 

أد  إلي انخفاض  IBA تركيز األوكسيفإف انخفاض متوسط عدد الجذور لد  زيادة تركيز األوكسيف لدرجات عالية قد يفسر بأف زيادة 
ب زيادة المحتو  الداخمي لألنسجة مف األوكسيف وتكويف الكالوس مما ينعكس سمبًا في دوره المنشط لعممية عدد الجذور المتشكمة بسب

السامة داخؿ النس  كالفينوالت واىيثميف وغيرىا والتي و التجذير، وتؤدي التراكيز المرتفعة مف األوكسيف إلي زيادة تركيز المواد المثبطة أ
 (Quan et al., 1991) سجةموت األنو تسبب تثبيط التجذير أ

الجذور المأخوذة من نبات زعرور الزينة ذات  ونوع العقمة وموعد الزراعة والتداخالت بينهم في متوسط عدد IBA. تأثير األوكسين 4جدول 
 الثمار الحمراء والبرتقالية
 الطراز ري الثمار الحمراء

 تركيس األوكسين
 متخشبة نصف متخشبة غضة

 تأثير األوكسين 
 ربيعي خريفي  ربيعي خريفي  ربيعي خريفي 

0 3.67 4.67 2.67 3.67 2.67 2.33 3.28C 

1000 4.33 5.00 2.67 4.67 4.33 3.00 4.00B 

2000 5.33 4.33 2.67 4.67 5.67 3.67 4.39AB 

4000 5.33 5.33 3.67 4.33 5.67 3.67 4.67A 

6000 5.33 5.00 3.33 4.67 5.33 3.67 4.56A 

8000 4.33 5.00 2.33 4.33 5.00 3.33 4.06B 

   4.72ab 4.89a 2.89c 4.39b 4.78ab 3.28c موعذ× تذاخل نوع 

 نوع × تذاخل األوكسين  موعذ × تذاخل األوكسين  
 التحليل اإلحصائي

 متخشبة نصف متخشبة غضة ربيعي خريفي  تركيس األوكسين

 LSD5% مصادر التباين 2.50 3.17 4.17 3.56 3.00 0

 ***0.295 نوع العقلة 3.67 3.67 4.67 4.22 3.78 1000

 0.241ns الموعذ 4.67 3.67 4.83 4.22 4.56 2000

 ***0.417 األوكسين 4.67 4.00 5.33 4.44 4.89 4000

 ***0.417 موعذ× نوع  4.50 4.00 5.17 4.44 4.67 6000

 0.722ns أوكسين× نوع  4.17 3.33 4.67 4.22 3.89 8000

  
 0.590ns أوكسين× موعذ  نوع العقلة السراعة موعذ

4.13A 4.19A 4.81A 3.64C 4.03B 1.021 أوكسين× موعذ × نوعns 

 الطراز ري الثمار البرتقالية

 تركيس األوكسين  
 متخشبة نصف متخشبة غضة

 تأثير األوكسين 
 ربيعي خريفي  ربيعي خريفي  ربيعي خريفي 

0 4.33 5.00 2.33 5.33 4.67 2.67 4.06B 

1000 4.33 5.33 2.67 5.67 3.67 2.67 4.06B 

2000 5.67 6.33 3.00 5.67 5.00 3.67 4.89A 

4000 5.33 5.67 2.67 6.33 5.67 3.67 4.89A 
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6000 4.67 6.00 3.00 5.33 5.33 4.67 4.83A 

8000 5.33 5.00 3.33 5.67 5.33 3.33 4.67A 

   4.94b 5.56a 2.83d 5.67a 4.94b 3.44c موعذ× تذاخل نوع 

 نوع × تذاخل األوكسين  موعذ × تذاخل األوكسين  
 التحليل اإلحصائي

 متخشبة نصف متخشبة غضة ربيعي خريفي  تركيس األوكسين

 LSD5% مصادر التباين 3.67 3.83 4.67 4.33 3.78 0

 ***0.305 نوع العقلة 3.17 4.17 4.83 4.56 3.56 1000

 ***0.249 الموعذ 4.33 4.33 6.00 5.22 4.56 2000

 ***0.432 األوكسين 4.67 4.50 5.50 5.22 4.56 4000

 ***0.432 موعذ× نوع  5.00 4.17 5.33 5.33 4.33 6000

 0.748ns أوكسين× نوع  4.33 4.50 5.17 4.67 4.67 8000

  
 0.611ns أوكسين× موعذ  نوع العقلة موعذ السراعة

4.24B 4.89A 5.25A 4.25B 4.19B 1.058 أوكسين× موعذ × نوعns 

 نسبة النجاح: 
نصؼ المتخشبة مقارنة بالعقؿ الغضة دوف وجود فروؽ معنوية بيف العقؿ نصؼ و كانت نسبة النجاح أعمي في العقؿ المتخشبة       

د بمغت نسبة النجاح في العقؿ ( فق 5ذي الثمار البرتقالية ) الجدوؿ و ذلؾ في كل الطرازيف ذي الثمار الحمراء و المتخشبة و المتخشبة 
ذلؾ و % 56.06و% 60.10في العقؿ المتخشبة و % 57.83و% 58.84في العقؿ نصؼ المتخشبة و % 12.63و% 16.41الغضة 

 ذي الثمار البرتقالية عمي التوالي.و لكؿ مف الطرازيف ذي الثمار الحمراء 
رازيف، فقد بمغت نسبة النجاح في الطراز ذي الثمار الحمراء كما تفوؽ الموعد الخريفي عمي الموعد الربيعي في كل الط        
 الربيعي عمي التوالي .و % لكؿ مف الموعديف الخريفي 36.19و% 48.15في الطراز ذي الثمار البرتقالية و % 42.76و% 47.48
% في الشاىد 30.81كانت وعند مقارنة تأثير تركيز األوكسيف فقد لوحظ في الطراز ذي الثمار الحمراء أف نسبة النجاح       

ممغـ  2000و 4000% في التركيزيف 61.62%، 60.10ارتفعت معنويًا حتي بمغت و  1-ممغـ لتر 8000% في التركيز 34.34و
% في 33.84%، 36.82ارتفعت إلي و % 28.28، أما في الطراز ذي الثمار البرتقالية فقد بمغت نسبة النجاح في الشاىد  1-لتر

 2000% عند التركيز 61.62استمرت باالرتفاع حتي بمغت أعمي نسبة نجاح و عمي التوالي ،  1-ممغـ لتر 8000و 1000التركيزيف 
 ( .5)الجدوؿ  1-ممغـ لتر

موعد العقمة تفوؽ العقؿ المتخشبة في الموعد الخريفي عمي بقية المعاملت في كل و تظير نتائ  دراسة تداخؿ نوع العقمة      
ذي الثمار البرتقالية عمي و % لكؿ مف الطرازيف ذي الثمار الحمراء 68.69% ، 65.15النجاح فييا  الطرازيف، حيث بمغت نسبة

التوالي، أما العقؿ الغضة المأخوذة في الموعد الربيعي فقد كانت األدني في نسبة النجاح في كل الطرازيف أيضًا، فمـ تتجاوز 
 ز ذي الثمار البرتقالية.% في الطرا9.60و% في الطراز ذي الثمار الحمراء 10.61
% في الطراز ذي الثمار 87.88و% 1.52بيف و % في الطراز ذي الثمار الحمراء 83.33و% 0تراوحت نسبة النجاح بيف       

ممغـ  8000تركيز و ذلؾ عند دراسة تداخؿ نوع العقمة م  تركيز األوكسيف ، فقد كانت أدني نسبة نجاح في العقؿ الغضة و البرتقالية 
 في كل الطرازيف. 1-لتر
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في  1-ممغـ لتر 4000التركيز و أما عند دراسة موعد الزراعة م  تركيز األوكسيف، فقد لوحظ أعمي نسبة نجاح في الموعد الخريفي  
في الطراز ذي الثمار البرتقالية، بينما أقؿ نسبة نجاح كانت  1-ممغـ لتر 4000و 2000لد  التركيزيف و الطراز ذي الثمار الحمراء، 

% في الطراز ذي 23.23و 1-ممغـ لتر 8000تركيز األوكسيف و ذلؾ في الموعد الربيعي و % في الطراز ذي الثمار الحمراء 32.22
 الثمار البرتقالية في الموعد الربيعي دوف إضافة أوكسيف.

فروؽ معنوية بيف المعاملت  تركيز األوكسيف تبيف وجودو موعد الزراعة و بالمحصمة عند دراسة األثر المشترؾ الثلثي لنوع العقمة  
% في ثلث معاملت ىي: العقؿ الغضة في 0المدروسة، فقد لوحظ لد  دراسة الطراز ذي الثمار الحمراء أف أدني نسبة نجاح كانت 

سبة أما أعمي ن 1-ممغـ لتر 8000و 6000عند التركيزيف و العقؿ الغضة بالموعد الربيعي و  1-ممغـ لتر 8000تركيز و الموعد الخريفي 
  1-ممغـ لتر 4000و 2000التركيزيف و % لمعقؿ المتخشبة في الموعد الخريفي 90.91نجاح كانت 

تشابيت نتائ  الطراز ذي الثمار البرتقالية م  الطراز ذي الثمار الحمراء فكانت نسبة النجاح في العقؿ الغضة في الموعد الربيعي 
التركيز و % في العقؿ المتخشبة في الموعد الخريفي 87.88ة نجاح كانت بينما أعمي نسب 1-ممغـ لتر 8000و 6000بالتركيزيف و 

 ( .5)الجدوؿ  1-ممغـ لتر 4000
نسبة نجاح العقل المأخوذة من نبات زعرور الزينة ذات الثمار ونوع العقمة وموعد الزراعة والتداخالت بينهم في  IBAتأثير األوكسين . 5جدول 

 الحمراء والبرتقالية
 مار الحمراءالطراز ذي الث

 تركيز األوكسيف
 متخشبة نصؼ متخشبة غضة

 تأثير األوكسيف
 ربيعي خريفي ربيعي خريفي ربيعي خريفي

0 30.30 ghijk 18.18klm 24.24ijkl 39.39fgh 30.30ghijk 42.42gh 30.81D 
1000 39.39fgh 12.12lmn 48.48ef 48.48ef 33.33ghij 39.39fgh 36.87C 
2000 21.21 27.27hijk 66.67cd 87.88ab 90.91a 75.76bc 61.62A 
4000 36.36fghi 6.06mn 75.76bc 75.76bc 90.91a 75.76bc 60.10A 
6000 6.06mn 0.00n 75.76bc 63.64cd 75.76bc 60.61de 46.97B 
8000 0.00n 0.00n 39.39fgh 60.61de 69.70cd 36.36fghi 34.34CD 
 22.22c 10.61d 55.05b 62.63a 65.15a 55.05b موعد× تداخؿ نوع 

 
 نوع× تداخؿ األوكسيف  موعد× تداخؿ األوكسيف 

 التحميؿ اىحصائي
 غضة ربيعي خريفي تركيز األوكسيف

نصؼ 
 متخشبة

 متخشبة

0 28.28g 33.33efg 24.24ef 31.82de 36.36d مصادر التبايف LSD5% 
1000 40.40de 33.33efg 25.76ef 48.48c 36.36d 3.897 ةنوع العقم*** 
2000 59.60bc 63.64ab 24.24ef 77.27ab 83.33a 3.182 الموعد** 



 

Alabrash et al – Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 8(1): 237-255 February 2020 
 

 2021 شباط فبراير 255-237(: 1)8 السورية للبحوث الزراعيةالمجلة  – األبرش وآخرون  251

4000 67.68a 52.53c 21.21f 75.76ab 83.33a 5.511 األوكسيف*** 
6000 52.53c 41.41d 3.03g 69.70b 68.18b  5.511 موعد× نوع*** 
8000 36.36def 32.32fg 0.00g 50.00c 53.03c  9.545 أوكسيف× نوع*** 

 
 **7.794 أوكسيف× موعد  نوع العقمة موعد العقمة

47.48A 42.76B 16.41B 58.84A 60.10A 13.499 أوكسيف× موعد × نوع*** 
 الطراز ذي الثمار البرتقالية

 تركيز األوكسيف
 متخشبة نصؼ متخشبة غضة

 تأثير األوكسيف
 ربيعي خريفي ربيعي خريفي ربيعي خريفي

0 18.18op 9.09pqr 39.39ijkl 30.30lmn 42.42ijk 30.30lmn 28.28e 
1000 30.30lmn 15.15opq 33.33klm 36.36jkl 54.55fgh 21.21no 31.82de 
2000 21.21no 24.24mno 84.85ab 90.91a 84.85ab 63.64def 61.62a 
4000 15.15opq 9.09pqr 81.82ab 69.70cd 87.88a 57.58efg 53.54b 
6000 6.06qr 0.00r 75.76bc 57.58efg 75.76bc 48.48ghi 43.94c 
8000 3.03r 0.00r 45.45hij 48.48ghi 66.67cde 39.39ijkl 33.84d 
 15.66e 9.60f 60.10b 55.56c 68.69a 43.43d موعد× تداخؿ نوع 

 
 نوع× تداخؿ األوكسيف  موعد× تداخؿ األوكسيف 

 التحميؿ اىحصائي
 غضة ربيعي خريفي تركيز األوكسيف

نصؼ 
 تخشبةم

 متخشبة

0 33.33de 23.23f 13.64h 34.85f 36.36f مصادر التبايف LSD5% 
1000 39.39cd 24.24f 22.73g 34.85f 37.88f 3.112 نوع العقمة*** 
2000 63.64a 59.60a 22.73g 87.88a 74.24bc 2.541 الموعد*** 
4000 61.62a 45.45c 12.12h 75.76b 72.73bc 4.401 األوكسيف*** 
6000 52.53b 35.35de 3.03i 66.67cd 62.12d  4.401 موعد× نوع*** 
8000 38.38d 29.29ef 1.52i 46.97e 53.03e  7.622 أوكسيف× نوع*** 

 
 *6.223 أوكسيف× موعد  نوع العقمة موعد العقمة

48.15A 36.19B 12.63B 57.83A 56.06A 10.779 أوكسيف× موعد × نوع* 
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 االستنتاجات:
عمي باقي التراكيز المدروسة والشاىد لمعقؿ النصؼ متخشبة والمتخشبة بالنسبة  IBAمف  1-ممغـ لتر 2000ركيز تفوؽ الت .1

% لمعقؿ النصؼ متخشبة والمتخشبة عند ىذا التركيز. في حيف 100وصمت نسبة التجذير إلي و لمطرازيف وموعدي الزراعة ، 
 لنسبة لمعقؿ الغضة.عمي باقي التراكيز با 1-ممغـ لتر 4000تفوؽ التركيز 

يـو وذلؾ في العقؿ الغضة المأخوذة مف الطراز األحمر والبرتقالي )بالترتيب( في  7.7و 7.3كانت أقصر مدة لتشكؿ الجذور  .2
% 81.8و 66.7، وكانت نسبة التجذير ليذه المعاممة IBAمف أوكسيف  1-ممغـ لتر2000الموعد الربيعي عند استخداـ 

 )بالترتيب(.
 متخشبة والمتخشبة عمي العقؿ الغضة بالنسبة ألغمب المعايير المدروسة.النصؼ تفوقت العقؿ  .3
 عدـ وجود فروؽ معنوية بيف الطرازيف األحمر والبرتقالي. .4
 الموعد الربيعي. والموعد الخريفي  بيف عدـ وجود فروؽ .5

 المقترحات:
 ر نبات زعرور الزينة بالعقؿ.متخشبة عند إكثا وعمي عقؿ نصؼ متخشبة أ 1-ممغـ لتر 2000استخداـ التركيز  .1
لتأثيرىا السمبي عمي تجذير العقؿ،  مف اكثار العقؿ  1-ممغـ لتر 8000و BA   6000األوكسيف العالية مف استبعاد التراكيز  .2

 واستبعاد التراكيز األدني النخفاض فائدتيا في التجذير.
لموصوؿ  ثؿ وسط التجذير، نوع األوكسيف وغيرىا مف العوامؿمالعقؿ  دراسة العوامؿ المختمفة التي تؤثر عمي سرعة تجذيرمتابعة  .3

 إلي الظروؼ المثمي ىكثار نبات البيراكانتا.
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Abstract 

The research was carried out at privet nursery in Homs, study  the effect of the 

type of cuttings (young, half-wooded and wooded), planting date (spring and 

autumn) and IBA concentrations (0,1000,2000,4000,6000 and 8000) mg.liter 
-1 

on some rooting criteria of Pyracanth cuttings which were taken from two 

genotypes (red and orange),to determe the optimal treatment and the optimal 

date for vegetative propagation. The cuttings was implanted into containers 

containing perlite to monitor rooting, with three replications per treatment and 

each repeater contained eleven cutting. The studied characteristics were 5 

Rooting ratio, rooting start date, average number of roots and rooting success 

rate. Variation analysis was performed and averages were compared using the 

value of the LSD at 0.05 using Genstat V12.0. The results showed the 

superiority of the half-wooded and wooded cutting over the young cutting in 

rooting ratio and superiority concentration of IBA 2000 mg.liter 
-1 

on the other 

of the concentrations relative to the studied standards for those two genotypes 

of cutting. The rooting ratio reached 100% at this concentration of IBA for half-

wooded and wooded cutting in both genotypes and planting dates. While the 

concentration exceeded 4000 mg.liter 
-1 

 on the rest of the concentrations for the 

young cutting for most of the studied standards was the highest rooting rate for 

the young cutting was 87.9% and was taken from the orange model in the 

spring. No significant differences were observed between the studied treatments 

for the mean number of roots in addition, there were no significant differences 

between the red and orange genotypes in the most of the studied treatments. 

Keyword: Pyracantha, vegetative propagation, IBA, planting date. 
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