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  ومعاملتها Vitis vinifera  الموجودة على عقل العنبعدد العيون التداخل بينتأثير 

   في تحسين صفات النمو الجذريIBA بمسحوق 
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  لملخصا

وثالثة  )عيون ثالث ين وعقل ذاتعينيذات عقل (  العقلأطوال  تأثير معرفةدراسةل اتتضمن          

في صفات النمو الجذري والخضري للعقل الخشبية لصنف لتر /ملغم 2000و 1000 و صفرIBAمن  تراكيز

/ ائقدتيكي لقسم البستنة وهندسة ألحالبيت البالستحت ظروف والمزروعة " Alphonse Lavalleẽ "العنب

وكانت أهم النتائج  الزراعة من عبوأس 12 قلعت العقل بعد مرور جامعة الموصل/كلية الزراعة والغابات

  ينعينيالعلى العقل ذات  والخضري  معنويا بجميع صفات النمو الجذريعيونتفوق العقل ذات ثالث 

بجميع صفات النمو الجذري  ويا على معاملة المقارنةمعنتفوقا  IBAتراكيزب  العقل المعاملةوسجلت

 فروق ظهر الحديثة حيث لم تنموات الخضريةالنسبة التجذير ومعدل عدد والخضري المدروسة ماعدا صفتي 

 3 التداخل بين العقل ذاتمنتم الحصول عليها % 100 العقل نسبة لتجذيرأعلى التراكيز،  جميعمعنوية بين

 2000 عيون والتركيز3 التداخل بين العقل ذاتأعطى في حين IBAلتر/ ملغم1000عيون والمعاملة بتركيز

طول النموات الخضرية عدد و الحديثة واألوراق ومعدل عدد وأطوالها معدل لعدد الجذور أعلى IBAلتر/ملغم

  .لتوالي ا علىسم  72,11و نمو 27,2و ورقة 77,15سم و 06,8 واجذر 10,20 الحديثة وبلغت
  

  . العنب، عدد العيون ، أندول حامض البيوترك ، عقل خشبية ، نسبة التجذير -: الدالة الكلمات   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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The Interaction Effect Among the Existing Eyes Numbers of the 
Cuttings Grape  and  Treatment by IBA Powder in the 

Improvement of the Root Growth 
 

Ayad  H.  Esmaeel  Al-Allaf  
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ABSTRACT  

This research was conducted in the plastic houses at Horticulture Dep. College of 
Agriculture and Forestry Mosul University, Iraq, to study the effect of three concentrations 
of auxin IBA 0, 1000 and 2000 mg/L and number of eyes on cuttings with two or three eyes 
on rooting and growth parameters of hardwood Grape cuttings. After Twelve weeks from 
culture date cuttings examined for rooting and vegetative growth. Cuttings with three eyes 
significantly show increase in all parameters as compared with cuttings with two 
eyes(rooting  percentage, root number and length, fresh and dry root weight, new shoots, 
new leaves, number and length of new shoots, fresh and dry vegetative weight parameters, 
at the same time the two concentrations of auxin IBA 1000 and 2000 mg/L increased 
significantly all rooting and vegetative parameters, except the percentage of rooting and 
number of new shoots.  However the interaction treatment (cutting with three eyes + 1000 
mg/L IBA) gave a 100% of  rooting  percentage, but the highest average of ( root number 
and length , new leaves, number and length of new shoots) resulted from cutting with three 
eyes treated with 2000 mg/L IBA value which reached 20.10, 8.06cm, 15.77 , 2.27 and 
11.72cm respectively . 
 
Key words: Percentage rooting, Hardwood cuttings, IBA , Number of eyes , Grape 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المقدمة

العقل جهز ت إذأصناف العنب المختلفة  أصول والطرق المتبعة إلكثاربالعقل من  رإالكثا طريقة دتع  

والعقلة في العنب )  ,Bal 2005( بعمر سنتين تقريبا من نمواتومن القصبات القوية التامة النضج الخشبية 

 إلحداث تجذير جيد عند ضروريا وجود العيون تبريعإذ  وي على عين واحدة على األقل أو عدة عيونتح

 مات النموظ ببعض من العنبعقل معاملةيمكن لزيادة نسبة التجذير و )et al., Kawai 2004(  العنبإكثار

الجذور العرضية  تكوين مبادئ إسراع الذي يساعد في IBAندول بيوترك ألأحامض كاالوكسينات ومنها 

 Villa وجدلقد  ،)et al., 2009  Poudel  و ( Keeley et al., 2004وأطوالهاوبزوغها وزيادة عددها 
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 IBAلتر/ملغم1000 بالتركيز Riparia de Traviúلعنب ا  ألصلةغض معاملة العقل الأن )2003(آخرونو

 ،لتر/ملغم 1500 و 500 صفر، التراكيزب مقارنةالجذري والخضري   تفوقا معنويا بصفات النموببس

 IBA عليها عند استخدام حصلأن أفضل النتائج لصفات النمو الجذري إلى  )2004( آخرونو Rawatوأشار

 الصنف  تفوقإذ Perlette وThompson seedlessصنفي العنب ل  الساقيةعقلل للتر/ ملغم1500بتركيز

Perlette على الصنف Thompson seedlessوبين  ،) الجذوروأطوال التجذير ومعدل عدد نسبة (في  معنويا

Botelhoلتر/ملغم 1000 أن تركيز)2005(آخرون وIBA أعطى أعلى معدل لعدد الجذور للعقل شبه 

 نسبة فيتفوق معنوي  حصول إلى) Bruno )2005 وLuiz أشاركذلك  ، VR 043-43 الخشبية ألصل العنب

             بتركيز المعاملةTopsail  وMagnolia العنب نفيعدد الجذور للعقل شبه الخشبية لص التجذير ومعدل

ختالف استجابة العقل الخشبية ال عند دراستهم) 2008( آخرونو Satisha توصل، وIBAلتر/ملغم 1000

 St.George األصل تفوق إلى IBAلتر/ ملغم1000 من العنب للتجذير بعد معاملتها بتركيز أصوللثالثة 

      . R 110 وDog ridgeير ومعدل عدد الجذور على األصليين معنويا بنسب التجذ

 الحاوية Alphonse Lavalleẽ  العنب لصنفالعقل الخشبيةستجابة ا  مدى معرفةإلىتهدف الدراسة   

 . IBAمن   مختلفةملتها بتراكيزبعد معاللتجذير   عيون)3-2(على 

  

   العملوطرقمواد ال

جامعة الموصل /  كلية الزراعة والغابات/وهندسة الحدائق م البستنةنفذ البحث في البيت البالستيكي لقس

  بأطوال مختلفة سنوات و6من كرمة بعمر 1/2/2009  بتاريخعقلال جهزت .2009تموز - من شباط للفترة

ت قواعدها بثالثة تراكيز عومل و تقريباسم15 بطول  عيون3 وعقل ذات  تقريباسم10 بطولعقل ذات عينين

بعد خلطه مع البودرة والمبيد الفطري بنليت  IBAستخدم ا ،لتر/ ملغم2000 و1000ر و هي صفIBAمن 

 أذيبلتر /ملغم  لكل تركيز ففي حالة معاملة المقارنة صفرغم50بواقع ) 1988 الزرري، طه و(%25بنسبة 

 أن  بشكل جيد إلىومزجتغم من مسحوق البودرة في الكحول االثيلي 5,37غم من المبيد الفطري مع 5,12

تجانس الخليط وأصبح بشكل عجينة ملساء تركت لتجف عدة أيام في غرفة مظلمة بعيدا عن الضوء وبعد 

 50 أذيبفقد  لتر/ملغم 1000 بالنسبة لتركيزآماجفافها طحنت المكونات جيدا لتصبح بشكل جاهز للمعاملة، 

ملغم من االوكسين كمادة نقية في  100 وأذيبملغم من االوكسين كمادة نقية في الكحول مع المسحوق والمبيد 

 بالبودرة غمستالعقل ثم   قواعد رطبت.لتر/ملغم 2000الكحول مع المسحوق والمبيد سابق الذكر للتركيز 

م تحوي على رمل بناء خشن 0.5×1×3 بأبعاد زرعت في مراقد  والمبيد الفطري من ثمIBAـ المحملة بال

في اليوم األول  الرش الخفيف بأسلوبرويت العقل  ثم رخط وأخبين سم 7و  بين عقلة وأخرىسم5 مسافةب

غطيت المراقد بعد الزراعة بالنايلون الزراعي الشفاف مع . هاغسل االوكسين من قواعد من الزراعة لمنع

 قيستزراعة ال من بوع أس12بعد مرور وساعة لغرض التهوية 2 أيام لمدة 4-3 مالحظة رفع الغطاء كل
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 جافلمعدل الوزن ا و)سم(الجذورمعدل طول  ومعدل عدد الجذورو المجذرة نسب العقل لصفاتالنتائج 

معدل  ومعدل عدد األوراق الحديثةالحديثة و  الخضريةمعدل عدد النموات و)غم ( للمجموع الجذريوالطري

 علما أن الجذور )غم(  للمجموع الخضري والطريمعدل الوزن الجاف و)سم( طول النموات الحديثة

 لقياس الوزن الجاف أيام 4-2 بعدلحين ثبات الوزنم °72حرارةعلى درجة رية جففت بفرن والنموات الخض

بتجربة Complete Randomized Design  (CRD) تصميم العشوائي الكاملالاستخدم في تنفيذ البحث  لهما،

 3واقع ب وIBA تراكيز وثالثة عيون 3-2  أطوال مختلفة عقل ذاتاستخدام تضمنت معامالت 6  ذاتعامليه

لكل مكرر واستعمل اختبار دنكن متعدد الحدود لمقارنة متوسطات المعامالت  عقل10مكررات لكل معاملة و

  .)1990 داؤد وعبد الياس،( %5عند مستوى احتمال

  النتائج والمناقشة

   : في صفات النمو الجذريIBAوتركيز تأثير عدد العيون 

جميع صفات   عيون على العقل ذات العينين ب      3عنوي للعقل ذات    التفوق الم  )1الجدول( من نتائج يلحظ         

 للمجموع  ل الوزن الطري والجاف    ومعد وأطوالهانسبة التجذير ومعدل عدد الجذور      ( النمو الجذري المدروسة  

 عيون على العقل ذات العينين بصفات النمو الجذري إما إلى احتوائها            3قد يعزى تفوق العقل ذات       .)الجذري

ات جيدة من العوامل المساعدة للتجذير كالكاربوهيدرات أو احتوائها على مـستويات جيـدة مـن                على مستوي 

أو إلى عدد البراعم النشطة واألوراق الفتية       ) Kester) 1975 و Hartmannاالوكسينات الالزمة للنمو الجذري   

راعم تحفز وبقوة تكوين    إلى أن الب   )1988 سلمان،(في العقل لكونها مصدر تكوين االوكسين الداخلي إذ أشار          

الجذور على العقل وأن هناك مواد معينة تنتج في البراعم النشطة وتنتقل إلى قواعد العقل لتؤدي دورا معينـا       

 Hartmann و Fadleمع االوكسين في تحفيز تكوين الجذور أطلق عليها مساعدات التجذير ، كما بين كل من                

 تنشط في العقل الحاويـة  Old Homفي عقل الكمثرى صنف أن هناك مواد داخلية محفزة للتجذير ) 1967(

 آما تلك التي أزيلت براعمها أو كانت براعمها في سكون عميـق لـنفس               IBAعلى براعم والمعاملة بتراكيز   

إلـى وجـود مـواد    ) Kester) 1975 وHartmannالصنف فلم يالحظ فيها مثل هذه المواد المحفزة، وأشار   

 لتكوين الجذور على األقالم أطلق عليها العوامل المرافقة للتجذير وتنـتج            متخصصة غير اوكسينية ضرورية   

 .وراق الحديثة التكوين وتكون موجودة في بعض النباتات وقليلة أو معدومة في نباتات أخرى             في البراعم واأل  

 العقل الخشبية لصنف معند إكثاره) 1996 (Kawaiو) ,.1991Kawai et al(كما حصل في دراسات سابقة 

  . Muscat bailey A العنب
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انه على الرغم من عدم الحصول على فروقات معنوية ما بين معامالت صفر ) 1الجدول (كذلك يوضح   

 في النسبة المئوية للتجذير لكن كانت الفروقات معنوية لبقية الصفات ما بين IBAلتر/ ملغم2000 و1000و

مقارنة من جهة أخرى علما بأنه لم تحدث أي من جهة ومعاملة ال IBAلتر/ ملغم2000و1000المعامالت 

 يمكن تفسير .لتر وفي جميع الصفات المدروسة/ ملغم2000و1000 نفروقات معنوية ما بين التركيزيي

 في زيادة تكوين مبادئ الجذور وتمايزها وتطورها واستطالتها في العقل الساقية IBA دور أساسالنتائج على 

 الكاربوهيدرات والمركبات المساعدة للتجذير إلى استقطابزيد من ييث وزيادة تكوين الجذور الجانبية ح

معاملة العقل  أن إلى تعزىأو  ،)2009et al.,   Karakurt(  إلى تكوين الجذور بالتاليؤدييوقاعدة العقل 

تحسين  إلى أدى زيادة محتواها من االوكسينات وانخفاض كمية المثبطات مما إلى أدى IBAباالوكسين

 Hartmann(  آخرون باحثون من جهة أخرى ذكر ) ,.De Andres et al  2005(ت النمو الجذري مواصفا

et al., 1997  ( أن معاملة العقل باالوكسينات الصناعية تؤدي إلى سرعة نقل وتجميع السكريات الذائبة في

ت التي لها دور مهم قواعد العقل مما يؤدي إلى تحسين نسبة تجذير العقل فضال عن تحفيز عدد من األنزيما

 أصول الخشبية لثالثة معاملة العقل أن )2008( وآخرونSatisha   فقد ذكرةالجذور العرضيفي عملية نشوء 

 نشاط  وزيادة عند قاعدة العقلالنشا تراكم السكريات وتقليل إلى أدى IBAلتر/ملغم 1000بتركيزمن العنب 

 تؤدي إلى زيادة في IBAكما أن المعاملة بتراكيز،  مما زاد من عدد الجذورPolyphenol Oxidase أنزيم

نمو الجذور العرضية وتشجيع فعاليتها من خالل تحسين نسبة التجذير وإعطاء أعلى معدل لعدد الجذور 

 عدم ظهور فروقات إن ).1991العاني،(وأطوالها من خالل تحفيز انقسام الخاليا والتحكم في جذب المغذيات 

  العقل المأخوذةأن إلى  تعزىأنلتر يمكن /ملغم 2000 و1000  المدروسة صفر،IBAمعنوية ما بين تراكيز 

وهذا  نسبة تجذير عالية أعطت عقل المقارنة أن على مستوى جيد من االوكسينات الطبيعية بحيث احتوت قد

على  أعطت أIBA  بـأن العقل غير المعاملة ذكروا بإذ) et al. Machado , 2005( دراسات سابقةهتأكدما 

 Thomas مع ما وجده ىماشت تهذه النتائج . VR 043-43نسبة تجذير للعقل شبه الخشبية ألصل العنب 

ومعاملة المقارنة بصفة نسبة IAA من انه لم تكن هناك فروقات معنوية بين تراكيز) Schiefelbein) 2004و

للعقل الخشبية ) 2005 (ونوآخر Botelhoأكده  ، وماArka neelamaniالتجذير للعقل الغضة لصنف العنب 

 Kadainou R-1لصنف العنب للعقل الخشبية ) 2009 (وآخرون Poudel، ومع VR 043-43ألصل العنب

 على العقل غير المعاملة بصفتي معدل عدد IBAلتر/ملغم1000 المعاملة بتركيز للعقلللتفوق المعنوي

 .وأطوال الجذور
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 في صفات النمو الجذري لعقل العنب صنف   IBAسين تأثير عدد العيون وتركيز االوك:  1الجدول
Alphonse Lavalleẽ  

  عدد العيون تأثير -أ -1

عدد العيون على 

 العقلة

%  

نسبة التجذير

معــدل عدد 

 الجـــذور

معدل طول الجذور 

 )سم(

معدل الوزن الطري 

للمجموع الجذري 

 )غم(

معدل الوزن 

الجاف للمجموع 

 )غم(الجذري 

  ب      1 ,04           ب5 ,97      ب6 ,54  ب    13 ,93  ب   76 ,66 عقل ذات عينين

 3عقل ذات 

 عيون
   أ          10 ,95  أ     7 ,32  أ     17 ,52  أ    94 ,44

         أ1 ,91

 )1-لتر.ملغم   ( IBAـز االوكسين  تأثير تراكيــ-ب -1

       ب1 ,07         ب5 ,98      ب6 ,11  ب     13 ,09    أ  81 ,66 المقارنة 

       أ1 ,76         أ9 ,12      أ7 ,16   أ      16 ,64    أ  88 ,33   1000

       أ1 ,59       أ10 ,28      أ7 ,51  أ       17 ,45   أ   86 ,66   2000

 معنويا فيما بينها حسب فبنفس الحرف أو األحرف األبجدية لكل عامل ال تختل المتوسطات التي تشترك*

   %5 عند مستوى احتمال اختبار دنكن

  

   ريخض في صفات النمو الIBAوتراكيز تأثير عدد العيون 

عدد ( عيون سجلت تفوقا معنويا بجميع صفات النمو الخضري 3إن العقل ذات ) 2الجدول (يشير   

مقارنة ) األوراق والنموات الحديثة ومعدل طول النموات ومعدل الوزنين الطري والجاف للمجموع الخضري

 عيون على العقل ذات العينين بصفات النمو 3 تفوق العقل ذات إلى هذا عزىقد ي. لعقل ذات العينينمع ا

حيث أن الجذور  هاحسن من النمو الخضري ل ريجذالمجموع لل  الجيدتكوينالأن و، )1الجدول(الجذري 

لبراعم الساكنة على العقل النامية تعتبر مصدر جيد إلنتاج السايتوكاينينات والتي لها دور هام في تحفز نمو ا

ز النموات الخضرية بالماء والمواد الغذائية ي تجهفيالنامية  دور الجذور إلى باإلضافةهذا ، ) 1991العاني،(

 تحسن النمو الخضري، أو ربما تكون بسبب النمو النشط للبراعم مما على انعكست نتيجتهالالزمة للنمو مما 

  ).,1970Nanda and  Anand (خلي الذي شجع نمو األوراق أدى إلى زيادة تركيز االوكسين الدا

 أعطت تفوقا IBAلتر/ ملغم2000و 1000 نإن العقل المعاملة بالتركيزيي) 2 الجدول (منيتضح كذلك    

ومعدل الوزنين الطري  ومعدل طول النموات الخضرية معدل عدد األوراق الحديثة(الصفات في معنويا 

فروقات معنوية بين المعامالت في ال لم تكن في حينارنة بمعاملة المقارنة، مق) والجاف للمجموع الخضري
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 معنويا بصفة معدل IBAلتر/ ملغم2000صفة معدل عدد النموات الخضرية الحديثة، ولكن تفوقت معاملة 

قد تفسر و. لتر/ ملغم1000 صفر ونيي سم مقارنة بالتركيز 57,9طول النموات الخضرية الحديثة وأعطت 

 زيادة عدد الجذور وتحسن صفاتها إلىدة في صفات النمو الخضري للعقل المعاملة باالوكسين الزيا

يحفز نمو الجذور  IBA مما يؤدي إلى إنتاج نمو خضري جيد ، كما تعزى إلى أن المعاملة بـ) 1الجدول(

كالسايتوكاينينات وزيادة تركيزها في العقل مما لعناصر الضرورية ا  وانتقالامتصاص زيادة إلىمما يؤدي 

أو ، )Yalcin  and Sivaci  ,2007 ( وتفتحها وبالتالي تحسين النمو الخضري نمو البراعم  تحفيزؤدي إلىي

 في عملية انقسام الخاليا واتساعها نتيجة التحكم في بناء البروتينات  لالوكسيناتدورالفسلجيالبسبب قد يكون 

 500أن التركيزمن ) 2004( وآخرون Sabirهذه النتائج انسجمت مع ما وجده . )1991لعاني ،ا(واألنزيمات 

لعقل غير المعاملة  سجل تفوقا معنويا بصفة معدل طول النموات الخضرية الحديثة مقارنة باIBAلتر/ملغم

   . Rupestris du Lotألصل العنبللعقل الخشبية 

  

 في صفات النمو الخـضري لعقـل العنـب صـنف     IBAاالوكسين  العيون وتراكيز دتأثير عد:  2 ولدجال
Alphonse Lavalleẽ                    

   تأثير عدد العيون-أ -1

عدد العيون على 

 العقلة

معدل عدد 

 األوراق الحديثة

معدل عدد 

النموات 

الخضرية 

 الحديثة

  معدل طول

الخضرية  النموات

 )سم(الحديثة 

معدل الوزن الطري 

للمجموع الخضري 

 )غم(

معدل الوزن الجاف 

للمجموع الخضري 

 )غم(

  ب      3 ,09  ب      16 ,50        ب7 ,32       ب1 ,33  ب   11 ,26 عقل ذات عينيين

  أ     4 ,39   أ     19 ,50        أ9 ,80      أ2 ,07    أ14 ,65  عيون3عقل ذات 

 )1-لتر.ملغم  ( IBAتراكيــــز االوكسين  تأثير -ب -1

        ب3 ,06  ب       16 ,51        ج7 ,63         أ1 ,61  ب   12 ,07 المقارنة 

        أ3 ,85  أ       18 ,36         ب8 ,49         أ1 ,68  أ     13 ,20   1000

        أ4 ,30  أ       19 ,14   أ       9 ,57         أ1 ,81  أ     13 ,59  2000

 معنويا فيما بينهـا حـسب   ف األحرف األبجدية لكل عامل ال تختلبنفس الحرف أو المتوسطات التي تشترك*

  . %5اختبار دنكن عند مستوى احتمال 
 
    في صفات النمو الجذريIBAوتراكيز تأثير التداخل بين عدد العيون   

 IBAلتر/ملغم1000 عيون والمعاملة بتركيز 3معاملة التداخل بين العقل ذات  أن) 3 الجدول (منيلحظ       

 عيون والمعاملة بالتركيز 3تليها معاملة التداخل بين العقل ذات % 100ت أعلى نسبة لتجذير العقل بلغت قحق

وقد تفوقتا معنويا على بقية التداخالت ماعدا معاملة التداخل بين العقل ذات % 66,96لتر وبلغت / ملغم2000
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التداخل بين كذلك سبب بقية التداخالت،  والتي بدورها لم تسجل تفوقا معنويا على لتر/ و صفر ملغم عيون3

 تفوقا معنويا على جميع التداخالت IBAلتر/ ملغم2000 و1000 نيي  عيون والمعاملة بالتركيز3العقل ذات 

علما  ).معدل عدد الجذور وأطوالها ومعدل الوزن الجاف للمجموع الجذري(األخرى بصفات النمو الجذري 

لطري للمجموع الجذري تم الحصول عليها من التداخل بين العقل ذات  تفوق معنوي لصفة الوزن اأعلىبان 

تداخل  يمكن أن يفسر التحسن في صفات النمو الجذري نتيجة .IBAلتر/ ملغم2000عيون مع 3

  هذه النتائج. كما سبق توضيحهالمفردة  للعوامل المتراكمالتأثيرإلى ) IBAعدد العيون وتراكيز(معامالت

  .Delaware  العقل الخشبية لصنف العنب هم إكثارعند) 1980 (وآخرون Nakano سة نتائج درا معتماثلت

  

   صفات النمو الجذري لعقل العنب  في IBAتأثير التداخل بين عدد العيون وتراكيز االوكسين  : 3 الجدول

   Alphonse Lavalleẽ صنف

 معنويا فيما بينها حسب فبنفس الحرف أو األحرف األبجدية لكل تداخل ال تختل المتوسطات التي تشترك*

  .%5اختبار دنكن عند مستوى احتمال

  

  

   ريخض في صفات النمو الIBAوتراكيزتأثير التداخل بين عدد العيون 

للمجموع الخضري نتيجة التداخل لجميع الصفات المدروسة  أعلى معدل حصول) 4(يوضح الجدول   

 معنويا على كافة التداخالت  والتي تفوقتIBAلتر/ ملغم2000 عيون والمعاملة بالتركيز 3بين العقل ذات 

فات  في صIBAلتر/ ملغم1000 عيون والمعاملة بالتركيز 3العقل ذات باستثناء التداخل بين  الثنائية األخرى،

. )غم( الحديثة ومعدل النموات الخضرية الحديثة ومعدل الوزن الجاف للمجموع الخضري األوراقمعدل عدد 

عدد 

العيون 

 على العقلة

IBA تراكيز 

)1-لتر. ملغم(
 نسبة التجذير

 عدد معدل

  الجذور

معدل طول الجذور 

  )سم(

معدل الوزن 

 للمجموع طريال

 )غم(الجذري 

معدل الوزن 

الجاف للمجموع 

  )غم(الجذري 

        ب0 ,90        ج5 ,23    د    6 ,03     ج12 ,41    ب76 ,66  المقارنة

      ب  1 ,34        ج6 ,38       ج د6 ,62     ب14 ,59  ب  76 ,66   1000

عقل ذات 

 عينيين

        ب0 ,89        ج6 ,30       ج د6 ,97     ب14 ,80   ب 76 ,66  2000  

        ب1 ,25        ج6 ,72       ج د6 ,20     ب13 ,78   أب  66,86  المقارنة

         أ2 ,18       ب11 ,87       أ ب7 ,71     أ18 ,70  أ  00,100  1000

عقل ذات 

   عيون3

         أ2 ,30  أ      14 ,25    أ    8 ,06     أ20 ,10  أ   96 ,66  2000  
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 والتي كانت مؤثرة في زيادة مواصفات المجموع IBAمن المالحظ أن التداخالت بين عدد العيون وتراكيز 

ي للعقل وربما يعود السبب إلى كان لها نفس التأثير في زيادة مواصفات النمو الخضر) 3الجدول(الجذري 

 وبالتالي انعكس ذلك IBA عيون باستخدام تراكيز 3زيادة عدد الجذور المتكونة وأطوالها على العقل ذوات 

  .إلى زيادة معنوية بصفات المجموع الخضري المتكون على هذه العقل 
 

   لعقل العنب خضريالنمو الصفات  في IBAتأثير التداخل بين عدد العيون وتراكيز االوكسين : 4 الجدول

  Alphonse Lavalleẽ  صنف

 معنويا فيما بينها حسب فكل تداخل ال تختلبنفس الحرف أو األحرف األبجدية ل المتوسطات التي تشترك*

 %.5اختبار دنكن عند مستوى احتمال

  

  
 

  تاالستنتاجا

 للمعاملة بحامض االندول بيوترك أدى Alphonse Lavalleẽالعقل الخشبية لصنف العنب  استجابة إن       

روكة على العقلة له إلى تحسين صفات المجموع الجذري والخضري المدروسة ، وأن زيادة عدد العيون المت

تأثير على نجاح تجذيرها وزيادة معدل عدد وأطوال الجذور والوزن الجاف والطري للجذور والنمو 

وعلى ضوء النتائج . الخضري ومعدل عدد األوراق ومعدل عدد وأطوال النموات الخضرية الحديثة

 2000 أو 1000 املة بــ والمع عيون3 العقل ذات باستعمال  الدراسةوصيتالمتحصل عليها يمكن أن 

 . للحصول على مواصفات جيدة للنمو الجذري والخضري  IBAلتر/ملغم

  

عدد 

العيون 

 على العقلة

IBA تراكيز 

)1-لتر. ملغم(

معدل عدد 

األوراق الحديثة

معدل عدد 

النموات 

الخضرية 

 الحديثة

معدل طول 

النموات الخضرية 

  )سم(الحديثة 

معدل الوزن 

الطري 

للمجموع 

 )غم(الخضري 

معدل الوزن 

الجاف 

للمجموع 

خضري ال

 )غم(

     ب2 ,67  ج    15 ,68  د       7 ,00  دج    1 ,43  ج    11 ,05  المقارنة

   ب  3 ,23     ب ج17 ,37  ج د     7 ,55       د1 ,21  ج    11 ,31   1000

عقل ذات 

 عينيين

     ب3 ,35    ج    16 ,46   ج د    7 ,42  دج    1 ,35  ج    11 ,41  2000  

     ب3 ,44  ب ج   17 ,34  ج      8 ,26  جب   1 ,79  ب    13 ,10  ارنةالمق

      أ4 ,47  ب    19 ,35   ب     9 ,43  بأ    2 ,15      أ15 ,10  1000

عقل ذات 

   عيون3

  أ     25,5   أ     21 ,82   أ    11 ,72   أ    2 ,27      أ15 ,77  2000  
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