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وحمض    IBAتأثير مستويات مختلفة من إندول حمض البيوتريك   
 .Saccharum officinarum Lعلى قصب السكر  HAالهيوميك 

 ( 1)شرف الرميصةوأ (1)محمد اليفرسيو( *1)خالد الحكيمي

 ، اليمن.جامعة إب، قسم اإلنتاج النباتي. كلية الزراعة وعلوم األغذية (1)

 )K_alhakimi@yahoo.com  ، البريد اإللكتروني:خالد علي الحكيمي الدكتور)* للمراسلة : 

 26/06/2022تاريخ القبول:            28/02/2022تاريخ االستالم:

 الملخص 
حمض   أندول  تراكيز  من  مختلفة  مستويات  تأثير  على  التعرف  إلى  الدراسة  هذه  هدفت 

الهيوميك    IBAالبيوتريك   ، 15،  0( و )  600،  400،  200،  0بمعدالت )  HAوحمض 
السكر  45،  30 قصب  محصول  على  التوالي  على  المليون  في  جزء   )Saccharum 

officinarum L.  ط الجذور،  عدد  التجذير،  نسبة  حيث  الطري  من  الوزن  الجذور،  ول 
والجاف للجذور، عدد األوراق /نبات، عد د األشطاء/ نبات، ارتفاع النبات ، الوزن الطري  
الكاملة   العشوائية  القطاعات  باستخدام  التجربة  ونفذت   . الخضري  للمجموع  الجاف  و 

(R.C.B.D حمض بأندول  العقل  نقع  أن  التجربة  نتائج  وأظهرت   . مكررات  ثالثة  في   )
جزء في المليون    200أدى إلى زيادة معنوية لنسبة التجذير عند التركيز     IBAيوتريك  الب

قيمة  أعلى  بلغت  حيث  معنويًا  تأثرت  المدروسة  الصفات  بقية  أن  النتائج   أظهرت  كما 
وبفروق معنوية  لكل من عدد األوراق ،عدد االشطاء، طول النبات والوزن الطري والجاف  

التر  عند  الخضري  بين   400كيزللمجموع  الفرق  بينما  بالشاهد،  مقارنة  المليون  في  جزء 
لـ   المختلفة  العقل    IBAالتركيزات  نقع  أن  النتائج  المعنوية. كما أظهرت  إلى حد  لم تصل 

بحمض الهيوميك أدى إلى زيادة معنوية في كل مقاييس النمو الجذري والخضري المدروسة  
 قيم وبتفوق معنوي مقارنة بالشاهد. جزء في المليون أعلى ال 30حيث سجلت المعاملة 

: مفتاحيه  البيوتريك    كلمات  الهيوميك    IBAأندول حمض  النمو    HA،حمض  ، مقاييس 
  .Saccharum oficinarum Lالجذري، مقاييس النمو الخضري و قصب السكر 

 

mailto:K_alhakimi@yahoo.com
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 المقدمة : 
   Poaceaeنبات معمر ينتمي إلى العائلة النجيلية     .Sugarcane  Saccharum officinarum Lقصب السكر  

(  Peng  ،1984وهو من المحاصيل المهمة في العالم ، إذ يعتمد إنتاج السكر أساسًا على زراعة وتطور هذا المحصول ) 
أقطار ويعد قصب السكر سلعة زراعيه وصناعية هامة كونه المادة الغذائية الوحيدة التي تستهلك وبال استثناء في جميع  

    (. 1999العالم )شويل ، 
ويزرع قصب السكر في اليمن في بعض المناطق ولكن بكميات قليله محدودة جدًا وتتركز زراعته حاليًا في األجزاء 

(. ولزيادة نسبة 1986  المجاهد،)الغربية من محافظة اب ويمكن التوسع في زراعته على نطاق واسع في أجزاء من تهامة،  
( الذي يساعد  IBA أندول حمض البيوتريك ) وكسينات، والتي منهاالتجذير يمكن معاملة العقل ببعض منظمات النمو كاأل

 . Rawat et al., 2004 في تكوين مبادئ الجذور العرضية وزيادة عددها وأطوالها
النباتية  النمو  النباتية      plant growth regulatorsومنظمات  الهرمونات  عن     plant hormonesأو  عبارة 

تنشط   ،حيث  الفسيولوجية  العمليات  تنظيم  بقصد  منخفضة  بتركيزات  النبات  داخل  تنتج  غذائية  غير  عضوية  مركبات 
نشاط  المركب  لهذا  أن  إذ   ، الكامبيوم  خاليا  وتنشط   الجانبية  البراعم  وتكشف  الجذور  وتكوين  الساق  نمو  األوكسينات 

 (1991تنشيط  تكوين الجذور على العقل ) إبراهيم و هيكل،فسيولوجي واسع وثبت أن لها نفس القدرة على 
المعروفة   االستخدامات  أقدم  من  يرها  تجذ  إسراع  أو  التجذير  نحو  العقل  دفع  في  النمو  منظمات  استعمال  ويعد 

أفضل منظمات النمو لهذا الغرض،   Indole Butyric Acid   ((IBAلمنظمات النمو، كما يعد أندول حمض البيوتريك  
المنطقة ألنه   في  معظمه  ويبقى  االنتقال،  بطيئ  وألنه  األوكسينات،  تحطم  التي  اإلنزيمات  بواسطة  النبات  في  يتحلل 

 (. 1992المعاملة، وتلك صفة أخرى مرغوبة، وهو يستخدم في تجذير معظم النباتات )حسن،
  عند ها  أطوال  وتساوي   الجذور  طول   في  زيادة  الى  أدت  IBA  بمحلول  أن المعاملة  Gulen et al., (2004)كما ذكر  

 الزراعة.  موسم نهاية
الهيوميك   حمض  من  Humic acid(HA  ويعد  العالي  بمحتواه  يتميز  والذي   ، العضوية  األسمدة  أنواع  أحد   )

%( فضاًل عن قدرته العالية على تبادل األيونات   6-2%( وبعض العناصر الغذائية كالنتروجين )  40-31األكسجين )
وأكد العديد من الباحثين إن لحمض الهيوميك تأثيرًا في نمو النبات فهو يعمل   .Stino et al., 2009   واإلحتفاظ بالماء

على نقل المغذيات داخل النبات ويرفع مستوى البناء الضوئي ويزيد من امتصاص العناصر الغذائية ومن المادة الجافة في  
 (MacCarthy, 2001). النبات 

فوائد   الهيوميك  ومن  بمحلول مركز من حمض  الزراعة  قبل  العقل  بنقع  بالعقل  التجذير  يشجع  انه  الهيوميك  حمض 
الجذور مبادئ  تكوين  ويشجع  للتجذير  الطبيعية  األوكسينات  تكوين  يشجع  حيث  التجذير  تشجيع  على  عبد  )   يساعد 

 ( . 2011الحافظ،

( في دراستها على محصول قصب السكر إلى إمكانية تجذير األفرع الخضرية الناتجة من  2000)  وقد أشارت الطرفي
فقد درس اإلكثار الخضري    Bajaj (1996). أما    NAA و  IBAمرحلة التضاعف باستخدام نوعين من االوكسينات  

ير أفرع قصب السكر .  واستحداث التغيرات الوراثية في محصول قصب السكر متطرقًا إلى استخدام االوكسينات في تجذ
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الشمري  )الطرفي، 2001)  واعتمد  إليه  توصلت  ما  إلى  االخالف  مرحلة  من  الناتجة  السكر  قصب  أفرع  تجذير  في   )  
2000 .) 

 مواد وطرق البحث : 
م  لدراسة تأثير أندول حمض 2017نفذت الدراسة في الصوبة البالستيكية التابعة لمكتب الزراعة والري محافظة إب  

البيوتريك وحمض الهيوميك على نسبة التجذير والنمو الجذري والنمو الخضري لمحصول قصب السكر، بتركيزات مختلفة 
. ونفذت ppm(    0،15،30،45وتركيزات حمض الهيوميك )   ppm (600 ،400 ،200 ،0من إندول حمض البيوتريك )

الثة مكررات ، وتم الحصول على عقل قصب السكر من  ( في ثR.C.B.Dالتجربة باستخدام القطاعات العشوائية الكاملة ) 
 وادي عنة في مديرية العدين.       

 وقد استخدمت المواد اآلتية :   
 % 99.99م( نقاوته = 21.3o( حراره = )pH =7ماء مقطر) .1
 .2NO13H12C IBA) ( 98% acid indole butyricالهرمونات النباتية : األوكسين حمض البيوتريك    .2
 يكي وتدفئه مناسبة لتامين الحرارة القاعدية الالزمة لتجذير العقل . بيت بالست .3
المادة النباتية، استخدمت عقل وسطية لمحصول قصب السكر تم الحصول عليها من وادي عنه مديريه العدين،    .4

 سم . 15أخذت النباتات بأكملها من الوادي وتم اختيار العقل الوسطية منها بواقع عقدتين لكل عقله بمتوسط طول 
( على هيئة هيومات البوتاسيوم،  حيث كان 2014,)David(  HA( )1S9N89O186H187C. منظم نمو هيومك اسيد )5

 ، من إنتاج شركة اكسامين فاست الند الصينية. O  2K 10%و  %60حمض الهيوميك بنسبة 
 معاملة العقل :

، وتراكيز حمض  ppm   600) و  IBA    (0، 200، 400بعد تجهيز العقل وتقطيعها تم معاملة  العقل بتركيز هرمون  
، ومن ثم تم نقع العقل بالتركيزات لمدة خمس ثواني لكلى المعاملتين وزراعتها مباشرة  ppm   45)  و15،30 ،0الهيوميك )

سم(،   5م  وتغطية العقل بطبقه خفيفة من التربة  بسمك )2017مايو  21وسط الحوض داخل الصوبة البالستيكية بتاريخ  
ة في الصوبة البالستيكية التابعة لمكتب الزراعة  وبعد الزراعة تم القيام بعمليات العزيق والتعشيب والري وفقا للطريقة المتبع

   والري محافظة إب.
م. بينما 2017يوليو  5يوم من الزراعة  أي بتاريخ    45وقد اخذت القراءات الخاصة بالنمو الجذري والنمو الخضري بعد  

 يومًا من زراعة العقل. 50و 40، 30، 20أخذت قراءة نسبة التجذير بعد
 الصفات المدروسة   

 : النسبة المئوية للتجذير)%( أوال
  40،  30،  20تم اختيار اثني عشر نباتًا من كل معاملة/ مكرر وأخذ عليها قراءات النسبة المئوية للتجذير)%( وذلك بعد  

 يومًا من زراعة العقل. وحسبت النسبة المئوية حسب المعادلة التالية:   50و

100النسبة المئوية للتجذير  =  ×  
عدد العقل  المجذرة 

 العدد  الكلي 
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 قياسات النمو الجذري: ثانيا: 
تم اختيار اثني عشر نباتًا من كل معاملة/ مكرر وأخذت عليها قراءات النمو الجذري )عدد الجذور، طول الجذر )سم( /  

 يوما من الزراعة.  45نبات، الوزن الطري والجاف للمجموع الجذري )جم(/نبتة( وذلك بعد 
 استخراج المعدل لكل وحدة تجريبية.عدد الجذور)جذر /نبتة( حساب عدد الجذور لكل نبتة و  -1
أكبر  -2 للحفاظ على  يوم  قبل  بعد ريها جيدًا  بعنايه  التجربة  نهاية  في  النباتات  ُقِلعت  /نبتة، حيث  الجذور  طول  

مجموع جذري ممكن وبعدها تم تعرية الجذور من التربة وغسلها جيدا بالماء ومن ثم اخذ قياس أطوال الجذور باستخدام  
 المسطرة  )سم(.

 نبتة/معاملة.وذلك بأخذ وزن متوسط اثني عشر (: الوزن الطري للجذور جم/نبتة -3

نبتة/معاملة، حيث تم تقطيع المجموع الجذري وذلك بأخذ وزن متوسط اثني عشر   :الوزن الجاف للجذور جم/نبتة -4
نقل ثم   ، وحجمها  وزنها  خفض  لغرض  أسبوع  لمدة  الغرفة  جو  في  وتركت  ورقية  أكياس  في  نقلها  وتم  الفرن  لها  إلى  ت 

حرارة   درجة  على  لكل    80الكهربائي  الكلي  الجاف  الوزن  معدل  وحساب  وزنها  تم  الوزن  ثبات  حين  إلى  مئوية  درجة 
 المعامالت. 

 ثالثا: قياسات النمو الخضري: 
)سم(،عدد   النبتة  مثل)طول  الخضري  النمو  قراءات  عليها  وأخذت  معاملة/مكرر  كل  من  نبتة  عشر  اثني  اختيار  تم 

 يوما من الزراعة.  45نبتة، عدد االشطاء/نبتة، الوزن الطري والجاف للمجموع الخضري )جم(/نبتة( وذلك بعد /األوراق
طول النبات )سم(: أخذ ت القراءة من فوق سطح التربة مباشرة وحتى القمة النامية وذلك بأخذ متوسط اثني عشر  -1

 نباتًا /معاملة.

 اثني عشر نباتًا /معاملة.عدد األوراق/نبتة: وذلك بأخذ متوسط  -2

الموجودة تحت سطح األرض وذلك بأخذ متوسط   -3 العقد  الناتجة من  التفرعات  عدد االشطاء/نبتة: حيث تم أخذ 
 اثني عشر نباتًا /معاملة.

 .نبتة/ معاملةالوزن الطري للمجموع الخضري )جم(/نبتة: وذلك بأخذ وزن متوسط اثني عشر  -4

)جم(/ -5 الخضري  للمجموع  الجاف  عشر   :نبتةالوزن  اثني  متوسط  وزن  بأخذ  تقطيع  /نبتة  وذلك  تم  معاملة، حيث 
درجة مئوية إلى حين ثبات    80المجموع الجذري لها وتم نقلها إلى الفرن الكهربائي وتركت لمدة أسبوع على درجة حرارة   

 الوزن ثم تم وزنها. 
 : التحليل اإلحصائي

المتبع   التصميــم  حسب  إحصـائــيًا   النتائج    دانكن   اختبار  باستخدام  النتائج  لتحليل   SAS  برنامج  استخدامبحللت 
 . Duncan Multiple Range Test (DMRT)المدى  المتعدد

 : النتائج والمناقشة

عند   التجذير  نسبة  على  الهيوميك  البيوتريك وحمض  إندول حمض  العقل   50و  40،  30،  20تأثير  زراعة  بعد   يومًا 
يومًا   20( عدم وجود فروق معنوية إلندول حمض البيوتريك على نسبة التجذير بعد  1أظهرت النتائج المبينة في الجدول ):
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  30. أما بعد  IBA) جزء في المليون )  600يوما كانت عند التركيز    20من زراعة العقل وأن أعلى نسبة للتجذير بعد  
( أعلى القيم وبتفوق معنوي  IBAجزء في المليون  )  200سجلت المعاملة    يومًا من زراعة العقل فقد  50يومًا و  40يومًا،  

جزء    200ويعزى تأثير التركيز    على التوالي،%  88.89 %، 69.44%،  44.44مقارنة بالشاهد والتركيزات األعلى وهي:  
 ( المليون  منخفIBA) في  كان  االوكسينات  من  العقل  محتوى  أن  إلى  ذلك  يعود  ربما  التجذير  نسبة  زيادة  على  مع  ضًا 

 De Andres, et       محتواها من المثبطات لذا فإن معاملة العقل باالوكسينات الصناعية تؤدي إلى زيادة نسبة التجذير

al., 1999 الجذور لتكوين  الغذائية  والمواد  السكريات  تراكم  الى  يؤدي  باألوكسينات  العقل  قواعد  معاملة  أن  أو  عبد  ) ، 
أن معاملة العقل باالوكسينات الصناعية تؤدي إلى سرعة نقل     Hartmann et al., (1990)وقد ذكر   (.1986الحسين،  

وتجميع السكريات الذائبة في قواعد العقل مما يؤدي إلى تحسين نسبة تجذير العقل فضاًل عن تحفيز عدد من اإلنزيمات  
 . )t G.R.Rou, (2006التي لها دورًا مهمًا في عملية نشوء الجذور العرضية وفقًا لما ذكره 

التجذير    أما تأثير الجدول نفسه أن نسبة  إليها في  المشار  النتائج  فقد أظهرت  التجذير  الهيوميك على نسبة  حمض 
جزء في المليون ثم قلت في التركيز األعلى من ذلك. وقد أعطى    30تزداد بزيادة تركيز حمض الهيوميك حتى المعاملة   

يومًا من   50يومًا و  40يومًا ،    30يومًا ،    20المؤشر وبتفوق معنوي مقارنة بالشاهد بعد  حمض الهيوميك أعلى القيم لهذا 
 % على التوالي.  81.78و  %65.56%،  60.22%،28.33 زراعة العقل وهي:

  كما أشارت النتائج الى أن التركيزات المختلفة لحمض الهيوميك  تفوقت معنويًا مقارنة بالشاهد، ويعزى تأثير التركيزات
المختلفة لحمض الهيوميك ربما يعود إلى أن محتوى العقل من االوكسينات كان منخفضًا مع زيادة محتواها من المثبطات  

  .  De Andres et al. 1999 لذا فإن معاملة العقل باالوكسينات الصناعية تؤدي إلى زيادة نسبة التجذير 
البناء   MacCarthy, 2001   كما ذكر النبات ويرفع مستوى  المغذيات داخل  أن حمض الهيوميك يعمل على نقل 

الضوئي ويزيد من امتصاص العناصر الغذائية ومن المادة الجافة في النبات. كما أن إضافة األحماض الهيومية إلى التربة 
  . ,Pettit)  2004)بتركيزات مختلفة مفيدة في زيادة نمو المجموع الجذري للنبات 

يومًا بعد زراعة العقل   50و  40، 30، 20(: تأثير أندول حمض البيوتريك وحمض الهيوميك على نسبة التجذير عند 1جدول )
 لمحصول قصب السكر. 

 المدروسة الصفات    

 التركيز جزء

 في المليون  

 

  يوما 20

 

 

 يوما 30

 

 

 يوما 40

 

 

 يوما 50

 

 Indole Butyric Acid   IBA تأثير اندول حمض البيوتريك

0 2.778 a 13.89 b 27.78 b 45.44 b 

200 2.778 a 44.44 a 69.44 a 88.89 a 

400 2.778 a 19.45 b 30.78 b 44.44 b 

600 5.555 a 17.33 b 19.44 b 34.33 b 

  Humic Acid (HA) تأثير حمض الهيوميك

0 2.78 c 13.89 c 27.78 c 43.44 c 

15 16.67 abc 47.22 abc 59.67 ab 65.78 ab 

30 28.33 a 60.22 a 65.56 a 81.78 a 

45 25.00 abc 55.55 ab 61.11 ab 77.78 ab 

 المتوسطات ذات االحرف المتشابهة ال يوجد بينها فرق معنوي.    
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 تأثير إندول حمض البيوتريك على طول الجذر )سم(
 600( ، حيث أعطت المعاملة  (IBAتوضح أن طول الجذر)سم( يزداد بزيادة تركيز (  2النتائج المشار إليها في الجدول )

القيم بتفوق معنوي على المعامالت األخرى،      IBA)جزء في المليون من ) النتائج مع ما وجد )كريم  أعلى  وتتفق هذه 
، أسيد  2011وآخرون  بيوترك  االندول  تأثير  درس  الذي   )) (IBA)  وراثيين تركيبين  تجذير  السكر في  قصب  من 

officinarum L.   Saccharum ووجد زيادة معنوية لطول الجذور. كما تتفق مع    خارج الجسم الحي Rawat et al., 

 الذي وجد زياة معنوية في طول الجذور.  2004
للمجموع   الطري والجاف  الجذور/نبتة، والوزن  الجذري )عدد  النمو  البيوتريك على صفات  أندول حمض  الجذري  تأثير 

 )جم(/نبتة(:
الجدول ) الموضحة في  النتائج  الجذر )سم(،  IBA ( أن زيادة تركيز2بينت  الجذري )طول  النمو  إلى زيادة مقاييس  أدى 

ثم قلت في التركيز األعلى    IBAجزء في المليون    400والوزن الطري والجاف للمجموع الجذري )جم(/نبتة( حتى التركيز  
أعلى القيم بتفوق معنوي مقارنة بالشاهد لكل مقاييس النمو الجذري ، بينما   IBAلمليون  جزء في ا  400وسجلت المعاملة  

لم تصل إلى حد المعنوية، وتتفق النتائج مع ما توصل إليه )كريم وآخرون    IBAالفرق بينها وبين التركيزات المختلفة لـ  
أس2011، بيوترك  االندول  تأثير  درس  الذي  تركيبين ور IBA د  ي(  تجذير  السكر  في   Saccharum  اثيين من قصب 

officinarum Lلطول النبات والوزن الطري والوزن الجاف للمجموع الخضري    ووجد زيادة معنوية خارج الجسم الحي 
 تأثير حمض الهيوميك على عدد الجذور 

الجذور مقارنه  بالشاهد حيث على عدد    ( أن جميع معامالت حمض الهيوميك أثرت معنوياً 2أظهرت النتائج في الجدول )
الجذور   لعدد  متوسط  أعلى  التركيز    42.00بلغ  عند  بين   30جذر/نبته  الفرق  بينما  الهيوميك  لحمض  المليون  في  جزء 

 (.Caciero et al., 2013التركيزات المختلفة لحمض الهيوميك لم يصل إلى حد المعنوية، وتتفق النتائج مع ما وجد )
 ى طول الجذر)سم(:تأثير حمض الهيو ميك عل

( الجدول  في  المبينة  النتائج  الهيوميك،  2أظهرت  تركيز حمض  بزيادة  النقصان  نحو  تتدرج  الجذر)سم(  طول  أن   )
قل القيم بانخفاض معنوي لهذا المؤشر مقارنه  بالشاهد والتركيزات  أجزء في المليون لحمض الهيوميك     45وسجل التركيز

جزء في المليون لحمض الهيوميك    15و  0أعلى القيم لهذا المؤشر عند التركيز  المنخفضة لحمض الهيوميك بينما سجلت
 ( Caciero et al., 2013، وتتفق النتائج مع ما وجد )

 تأثير حمض الهيو ميك على صفات النمو الجذري )الوزن الطري والجاف للمجموع الجذري )جم(/نبتة(:
( أن زيادة تركيز حمض الهيوميك أدى إلى زيادة )الوزن الطري والجاف للمجموع 2أظهرت النتائج الموضحة في الجدول )

المعاملة   حتى  )جم(/نبتة(  وسجلت    30الجذري  منها،  األعلى  التركيز  في  قلت  ثم  الهيوميك  لحمض  المليون  في  جزء 
القي  30المعاملة   الهيوميك أعلي  المليون لحمض  الجذري هي:  جزء في  للمجموع  الجاف  الطري والوزن  الوزن  م لكال من 

نبتة على التوالي وبفارق معنوي مقارنة بالشاهد بينما الفرق بين التركيزات المختلفة لحمض الهيوميك   )جم(/ 0.12و  0.58
 (.Caciero et al., 2013لم يصل إلى حد المعنوية، وتتفق النتائج مع ما وجد )
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تأثير أندول حمض البيوتريك وحمض الهيوميك في صفات النمو الجذري) عدد الجذور جذر/نبتة،طول الجذر)سم(، (: 2جدول )
 . الوزن الطري والجاف للجذور)جم( لمحصول قصب السكر

 الصفات المدروسة 

 

 التركيز جزء

 في المليون 

 عدد الجذور 

 ( نبتة)

 طول الجذر 

 )سم(

الوزن الطري  

للجذور  

 )جم(/نبتة 

الوزن الجاف 

 للجذور )جم(/نبتة 

 Acid   butyricIndole   IBAتأثير اندول حمض البيوتريك

0 20.67 c 10.33 c 0.44 bc 0.07 c 

200 27.33 ab 11.00 c 0.56 ab 0.14 abc 

400 28.33 a 15.00 b 0.57 a 0.18 a 

600 25.67 abc 21.00 a 0.39 c 0.12 abc 

 Humic Acid (HA) تأثير حمض الهيوميك

0 20.67 c 10.33 a 0.44 c 0.07 c 

15 39.00 ab 9.43 ab 0.55 ab 0.16 abc 

30 42.20 a 9.30 ab 0.58 a 0.16 a 

45 42.00 ab 6.97 c 0.50 abc 0.12 abc 

طول   االشطاء/نبتة،  عدد  األوراق/نبتة،  )عدد  الخضري  النمو  صفات  في  البيوتريك  حمض  إندول  )سم( تأثير  النبات 
 والوزن الطري والجاف للمجموع الخضري )جم(. 

الجدول ) النتائج في  النبات )سم(  3تشير  النمو الخضري )عدد األوراق/نبتة، عدد االشطاء/نبتة، طول  ( الى أن صفات 
والوزن الطري والجاف للمجموع الخضري )جم( تأثرت معنويًا حيث بلغ أعلى قيمة وبفروق معنوية  لكاًل من عدد لألوراق  

 47.000/نبتة،  1.833ورقة/نبتة ،     7.583ف للمجموع الخضري هي  ،عدد االشطاء، طول النبات والوزن الطري والجا
جزء في المليون مقارنة بالشاهد، بينما الفرق    400)جم( /نبتة على التوالي عند التركيز1.280)جم( /نبتة و  9.380)سم(،  

النمو الخضري عن  في تحسين صفات    IBAلم تصل إلى حد المعنوية. وقد يكون تأثير    IBAبين التركيزات المختلفة  لـ  
طريق زيادته للمجموع الجذري للعقل، كذلك إنتاجه وامتصاصه للعناصر الضرورية التي تنتقل إلى األعلى وتؤدي إلى نمو 
البراعم وتفتحها مما يؤدي إلى إنتاج نمو خضري جيد، أوقد يكون على أساس أن االوكسينات تلعب دورًا في عملية انقسام  

التحكم في بناء البروتينات واإلنزيمات الخاصة بعملية اتساع الخاليا ومن ثم زيادة استطالة الخاليا  الخاليا واتساعها نتيجة  
 ,.El-Shazly et al  (Al-Saadoon, 1994)(. وتتفق النتائج مع ما توصل إليه1991وتحسين النمو الخضري )العاني، 

1994 and   ا من أن تركيز  في دراستهم كال على حدة حول إكثار العقل لليمون يوريكIBA    سببت زيادة معنوية بصفات
مع  تماشت  كما  الشاهد،  معاملة  مع  بالمقارنة  األوراق  عدد  ومعدل  الخضرية  النموات  طول  معدل  أي  الخضري  النمو 

أعطت زيادة معنوية بصفات النمو الخضري   IBA( من أن تركيز  2004  ( واتفقت أيضًا مع )الشاوش،2002  )العالف،
رية والمساحة الورقية ومعدل الوزن الجاف للمجموع الخضري بالمقارنة مع الشاهد للعقل الساقية لصنفي  عدد األفرع الخض

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  الزيتون أشرسي وخستاوي.                                                                                                        
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طول االشطاء/نبتة،  عدد  ألوراق/نبتة،  )عددا  الخضري  النمو  صفات  في  الهيوميك  والوزن    تأثيرحمض  )سم(  النبات 
 الطري والجاف للمجموع الخضري )جم(

( الجدول  في  النتائج  )عددا  3تشير  الخضري  النمو  صفات  في  معنويًا  أثرت  الهيوميك  حمض  معامالت  جميع  أن   )  )
النبات )سم( والوزن الطري والجاف للمجموع الخضري )جم( مقارنة   بالشاهد، كما ألوراق/نبتة، عدد االشطاء/نبتة، طول 
جزء في    30أشارت النتائج أن جميع مقاييس النمو الخضري المدروسة  تزداد بزيادة تركيز حمض الهيوميك حتى المعاملة  

المليون حمض الهيوميك  ثم قلت في التركيز األعلى منها وأعلى قيمة للمؤشرات المذكورة لكل من )عدد األوراق ،عدد  
الط النبات والوزن  الخضري( هي:األشطاء، طول  للمجموع  ،     7.80  ري والجاف  )سم(،    54.33/نبتة،  1.56ورقة/نبتة 

جزء في المليون. وبفروق معنوية  مقارنة بالشاهد، بينما    30)جم(/نبتة على التوالي عند التركيز1.39)جم(/نبتة و    9.46
 Baldotto etلنتائج مع ما توصل إليه  الفرق بين التركيزات المختلفة لـحمض الهيوميك لم تصل إلى حد المعنوية. وتتفق ا

al., 2015   . 
(: تأثير أندول حمض البيوتريك وحمض الهيوميك في صفات النمو الخضري )عدد األوراق/نبتة، عدد األشطاء/نبتة، طول  3جدول)

 النبات )سم( والوزن الطري والجاف للمجموع الخضري )جم( لمحصول قصب السكر . 
 المدروسة  الصفات

 

 التركيز جزء

 في المليون 

 عدد 

 األوراق

 نبتة/

 عدد 

 االشطاء

 نبتة/

 طول النبات )سم( 

الوزن الطري  

للمجموع 

 الخضري 

 )جم(/نبتة 

الوزن الجاف 

للمجموع 

 الخضري 

 )جم(/نبتة 

 Indole Butyric Acid  (IBA) تأثير أندول حمض البيوتريك

0 6.00 b 1.00 b 45.67 ab 5.06 c 0.92 c 

200 7.58 a 1.47 ab 45.00 ab 8.74 ab 1.24 ab 

400 7.08 ab 1.83 a 47.00 a 9.38 a 1.28 a 

600 6.87 ab 1.20 b 34.67 c 6.19 c 0.93 c 

 Humic Acid ( HA)  تأثير حمض الهيوميك

0 6.00 c 1.00 c 50.00 ab 5.39 c 0.92 c 

15 7.60 ab 1.50 ab 49.67 b 9.41 ab 1.29 ab 

30 7.80 a 1.57 a 54.33 a 9.46 a 1.39 a 

45 7.07 abc 1.50 ab 53.33 ab 8.01 ab 1.11 abc 

 اإلستنتاجات :
 مقاييس وقيم الجذري  النمو  مقاييس قيم كل في معنوية زيادة حدوث إلى الهيوميك وحمض البيوتريك باندول العقل معاملة أدى

 عدد للجذور، الجاف الوزن  للجذور، الطري  الوزن   الجذور، طول الجذور، عدد التجذير، نسبة( المدروسة، الخضري  النمو

 . )الخضري  للمجموع الجاف الوزن  الخضري، للمجموع الطري  الوزن  النبات، ارتفاع نبتة، /األشطاء د عد نبتة،/ وراقاأل
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Abstract 

This study aimed to identify the effect of different concentrations of 

indole butyric acid IBA and Humic acid HA at rates (0, 200, 400, 

600) and (0, 15, 30, 45) ppm, respectively, on the of sugar cane 

Saccharum officinarum L. In terms of rooting percentage, number of 

roots, length of roots, fresh and dry weight of roots, number of 

leaves/plant, number of stems/plant, plant height, fresh and dry 

weight of the vegetative growth. The experiment was carried out 

using randomized complete blocks (R.C.B.D) in three replications. 

The results of the experiment showed that soaking the cuttings in 

indole butyric acid IBA led to a significant increase in the rooting rate 

at a concentration of 200 ppm. The results also showed that the other 

of the studied traits were significantly affected, reaching the highest 

value with significant differences for the number of leaves, number of 

tillers, plant height, fresh and dry weight of the shoot system at 

concentration 400 ppm compared to the control, while the difference 

between the different concentrations of IBA did not reach the 

significant level. The results also showed that soaking the cuttings 

with humic acid led to a significant increase in all measures of root 

and vegetative growth studied, where the treatment of 30 ppm 

recorded the highest values with a significant superiority compared to 

the control. 
Key words: Indole butyric acid IBA, humic acid HA, measures of 

root growth, measures of vegetative growth and sugar cane 

Saccharum officinarum L.  
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