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 في إكثار اللیمون الحلو بالعقل شبھ الخشبیة IBAد اخذ العقل وتراكیز یعاموتأثیر 
  أیاد ھاني إسماعیل العالف

  العراق –جامعة الموصل  /كلیة الزراعة والغابات/ قسم البستنة وھندسة الحدائق 
  

  الخالصة
كلیة /حدائقسة الالتابع لقسم البستنة وھند تضمن البحث الذي اجري تحت ظروف البیت البالستیكي

 العقلزراعة ل مواعید أربعة دراسة تأثیر 2008 -2007موسمالجامعة الموصل خالل / الزراعة والغابات
 و1000وصفر  IBAتراكیز من  أربعة باستخدام آذار 15شباط و 10 و األولتشرین  15 و أیلول 10ھي

 أنظھر  :وأشارت النتائج إلى اآلتي بالعقل شبھ الخشبیةلیمون الحلو الفي إكثار  لتر/ملغم 4000و 2000
قد تفوق معنویا على بقیة المواعید بمعظم صفات النمو الجذري  أیلول 10 زراعة العقل في موعد

طول  معدل و الجذريمعدل الوزن الجاف للمجموع و الجذور معدل عدد و نسبة التجذیر(والخضري 
 جذر 69,3 و% 85 القیم حیث بلغت )ضريالخ الوزن الجاف للمجموع لالنموات الخضریة الحدیثة ومعد

لتر /ملغم2000خاصة التركیز IBA وسببت جمیع تراكیز .لتواليل غم1 ,91سم و3 ,95 وغم 1 ,06 و
عدا نسبة التجذیر حیث لم تكن ھناك فروقات  المقارنةزیادة معنویة بالصفات المدروسة مقارنة بمعاملة 

زراعة  معامالت التداخل ھي بین موعد أفضل أننت النتائج وبی،  المقارنةو IBAمعنویة بین جمیع تراكیز 
حدوث زیادة معنویة  إلى أدتحیث  IBAلتر من /ملغم 2000بعد معاملتھا بالتركیز أیلول 10العقل في

 ,56و %  96 ,67حیث بلغتا الصفات المدروسة وخاصة لصفتي نسبة التجذیر ومعدل عدد الجذور  ألغلب
  .جذرا على التوالي 4

  
  دمةالمق

  
 Citrus والتĢي تشĢمل أجنĢاس عدیĢدة منھĢا الجĢنس Rutaceae تعود الحمضیات إلى العائلة السĢذبیة

الĢĢذي یضĢĢم معظĢĢم أنĢĢواع الحمضĢĢیات كالنĢĢارنج والبرتقĢĢال واللیمĢĢون الحĢĢامض والحلĢĢو والیوسĢĢفي والسĢĢندي 
البیئیĢĢة الحمضĢĢیات لمالئمĢĢة الظĢĢروف  أنĢĢواعفĢĢي العĢĢراق تنتشĢĢر زراعĢĢة معظĢĢم و .)1998، باشĢĢة(وغیرھĢĢا 

ملیون شĢجرة 13 ,7 بلغ عدد االشجارالمزروعة حواليلزراعتھا خاصة في المنطقتین الوسطى والجنوبیة وی
الحمضĢیات  إكثار إن ، )2000، لإلحصاءاز المركزي ھالج( شجرة من اللیمون الحلو ألف 221منھا حوالي

 إكثĢارقĢل والتĢي یمكĢن مĢن خاللھĢا الع إلĢى إضĢافةخضریا یتم بطرق عدیدة منھا التطعیم والتركیĢب والترقیĢد 
 األشĢجار تĢأخروعĢدم  إكثĢارهالحمضیات تقریبĢا للحفĢاظ علĢى التركیĢب الĢوراثي للصĢنف المĢراد  أنواعمعظم 

 أكثĢروتعتبĢر العقĢل شĢبھ الخشĢبیة مĢن  )2000ي،اووالĢر يلĢدورا( سĢیاشĢجار المكĢاثرة جنباأل بالحمل مقارنĢة
 )1994، آخĢرونو Jull( الحمضĢیات  مسĢتدیمة الخضĢرة ومنھĢاال األشĢجارالعقل استجابة للتجذیر في  أنواع

 إكثĢارالمستخدمة في  األصولالذي یعد من  الحلو كاللیمون األصولبعض  إكثارفي  األغلبتستخدم على  إذ
 ،اإلثمĢارو مبكرة علیھ تكون سریعة النمو  نامیةال األشجار أنالحمضیات لقلة احتواء ثماره على البذور كما 

 يدورلĢĢĢĢاو1998، إبĢĢĢĢراھیم( حجĢĢĢĢم عالیĢĢĢĢة الجĢĢĢĢودة ذات قشĢĢĢĢرة سĢĢĢĢمیكةاتجĢĢĢĢة تكĢĢĢĢون كبیĢĢĢĢرة الوالثمĢĢĢĢار الن
تعتمĢĢد علĢĢى موعĢĢد اخĢĢذ العقĢĢل المĢĢرتبط بعناصĢĢر المنĢĢاخ  قابلیĢĢة العقĢĢل علĢĢى التجĢĢذیر إن . )2000ي،اووالĢĢر

ا االوكسĢĢین ھĢĢومن كاالوكسĢĢیناتمنظمĢĢات النمĢĢو  اسĢĢتخدامب تأثرھĢĢاكĢĢالحرارة والرطوبĢĢة والضĢĢوء فضĢĢال عĢĢن 
ا العرضیة ونموھĢا وتطورھĢ لذي یشجع على تكوین مبادئ الجذورا IBAبیوترك  ندولألأحامض  اعيالصن

البحĢĢوث  أكĢĢدتلقĢĢد  ).2003و جندیĢĢة، 2002، آخĢĢرونو Hartmann( الجĢĢذور المتكونĢĢةوزیĢĢادة معĢĢدل عĢĢدد 
 KarakirذكĢر عقĢل الحمضĢیات حیĢث  إكثĢارالسابقة على أھمیة موعد اخذ العقل واستخدام االوكسینات فĢي 

لتĢĢر /ملغĢĢم 2000بتركیĢĢز الحĢĢامض أن معاملĢĢة العقĢĢل الخشĢĢبیة والورقیĢĢة للیمĢĢون )Mendilciogu )1986و
IBA  ینĢĢت بĢĢذیر تراوحĢĢبة تجĢĢت نسĢĢوالي %97-85أعطĢĢى التĢĢة علĢĢبیة والورقیĢĢل الخشĢĢین ، للعقĢĢوب El-

Shazly رونĢ1994( وآخ( الیاالع أنĢون اضĢĢاقیة للیمĢل السĢق )Citrus lemon L. ( نفĢĢص "Eureka  "
تفوقĢĢت معنویĢĢا علĢĢى بقیĢĢة المعĢĢامالت بنسĢĢبة  IBAلتĢĢر /ملغĢĢم 4000فĢĢي نیسĢĢان والمعاملĢĢة بتركیĢĢز المĢĢأخوذة
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 وأكĢد .للعقĢل المجĢذرة  األوراقالتجذیر ومعدل طول الجذور ومعĢدل طĢول النمĢوات الخضĢریة ومعĢدل عĢدد 
Rossal  وKersten )1997( ل أنĢĢĢاقیة  أفضĢĢĢل السĢĢĢذري للعقĢĢĢو الجĢĢĢفات للنمĢĢĢل مواصĢĢĢیاتألصĢĢĢالحمض 
بعĢد  أیĢارتم الحصول علیھا عند اخذ العقل فĢي الموعĢد "  Valencia"صنف ) Citrus sinensis(البرتقال 

اخĢتالف بعĢض ) 1998( وآخرون AbouRawash في حین ذكر،  IBAلتر /ملغم 4500معاملتھا بالتركیز
 أعلĢĢى أنمواعیĢد مختلفĢة بالعقĢل السĢĢاقیة واسĢتخدام  إكثارھĢاالحمضĢیات بمقĢدرتھا علĢى التجĢĢذیر عنĢد  أصĢول

و 62بلغĢت  )Cleopatra Mandarin( كلیوبĢاتراوالیوسĢفي  )Sour orange(نسبة تجذیر ألصĢل النĢارنج 
فĢي حĢین بلغĢت نسĢبة  IBAلتĢر /ملغĢم 1000ومعاملتھĢا بتركیĢز أیĢارعلى التوالي عنĢد اخĢذ العقĢل فĢي % 45

عقĢل فĢي نیسĢان ومعاملتھĢا بĢالتركیز عنĢد اخĢذ ال% Rangpur lime (79( التجذیر ألصل اللیمون رانجبĢور
عĢدم وجĢود فروقĢات معنویĢة بنسĢب التجĢذیر وبمعĢدل ) 2006( وآخرون Haberman وأكد،  IBA من ذاتھ

المĢأخوذة "  "Valenciaصنف ) Citrus sinensis( البرتقال ذور للعقل الساقیة ألصل الحمضیاتعدد الج
                                                                                                              . IBA رلت/ملغم 5000و  2000و صفروالمعاملة بتراكیز  آبفي 

 لیمونال إلكثار IBA منتركیز  وأفضلالعقل  وزراعة ألخذ موعد أفضلتحدید  إلى البحث یھدف 
للنمو  ةالبالستیكي للحصول على مواصفات جیدداخل البیت  بالعقل شبھ الخشبیة "الفلسطیني " صنف الحلو 

   .والخضريالجذري 
  

  ھائقوطر بحثال مواد
  

الموصل  جامعة /في البیت البالستیكي التابع لقسم البستنة في كلیة الزراعة والغابات البحث  نفذ
" صنف  حیث جھزت العقل شبھ الخشبیة لللیمون الحلو2008وحتى حزیران  2007 أیلولللمدة من 

سم 18-15جامعة الموصل بطول حدائق مزروعة داخل تقریبا سنة 12عمرھا  أشجارمن " سطیني الفل
العقل  ألخذمواعید  أربعةوتضمنت التجربة استخدام  تقریبا سنة 1عمرھا عوفرملم من  5-3قطروب

 2000و 1000و  صفر IBAمن  تراكیز وأربعة آذار15و شباط10و األول تشرین15و أیلول10ھي
بنلیت  على شكل مسحوق محمل باالوكسین الحاوي على المبید الفطري IBA ماستخد .لتر/ملغم 4000و

غم لكل تركیز ففي حالة معاملة 50وتم تحضیر االوكسین بواقع  ،)1988طھ والزرري،(%25بنسبة 
غم من مسحوق البودرة في )37 ,5(غم من المبید الفطري مع )12 ,5(لتر تم إذابة /ملغم) صفر(المقارنة 

حول االثیلي وتم خلطھا بشكل جید إلى أن تجانس الخلیط وأصبح بشكل عجینة ملساء تركت لتجف لعدة الك
أیام في غرفة مظلمة بعیدا عن الضوء وبعد جفافھا طحنت المكونات جیدا لتصبح بشكل جاھز للمعاملة ، 

 2000لتركیز  وكسینملغم من اال 100تم إذابة ملغم من االوكسین و50 إذابةلتر تم /ملغم1000وفي تركیز 
كمادة نقیة في الكحول لتر /ملغم 4000ملغم من االوكسین لتحضیر التركیز  200بینما تم إذابة لتر /ملغم

قواعدھا  وغمست رطبت بالماء لكل معاملة عقلة30أخذت،  النقي وأذیب مع المسحوق والمبید سابق الذكر
رمل والحاویة على  م5,0×1×3أبعادھاراقد ثم زرعت في مسم  2بالمسحوق الحاوي على االوكسین بعمق

بالماء رشا  رشتسم بین عقل الخط الواحد ثم 7الخطوط وسم بین 5على مسافة  زرعتو الخشن البناء
المراقد بعد غطیت .وللمحافظة على حیویتھامن الزراعة لمنع غسل االوكسین  األولخفیفا في الیوم 

لغرض التھویة  أیام 4-3 ساعة كل 2لمدة رفع الغطاء ي الشفاف مع مالحظةالزراعة بالنایلون الزراع
من كل موعد زراعة سجلت القیاسات  اأسبوع 12بعد مرور . الفطریة باألمراضالعقل  إصابة لتالفيو

معدل الوزن الجاف  و سم/الجذورمعدل طول  و معدل عدد الجذور و %نسبة العقل المجذرة ( التجریبیة
معدل طول و معدل عدد األوراق الحدیثة و الحدیثة الخضریة النمواتمعدل عدد  و غم/ للمجموع الجذري

وات الجذور والنم أنعلما  )غم/معدل الوزن الجاف للمجموع الخضريسم و/الحدیثة الخضریة النموات
 الصحاف،( لھماات الوزن لقیاس الوزن الجاف لحین ثبم °72حرارةعلى درجة الخضریة جففت بفرن 

 4×4تجربة عاملیة ذات عاملین ب  CRDتصمیم العشوائي الكاملال البحث تنفیذفي  ماستخد ،)1988
 مكررات لكل معاملة 3بواقع و  IBAمن تراكیز أربعة باستعمالتضمنت زراعة العقل بأربعة مواعید 

اختبار دنكن متعدد الحدود لمقارنة متوسطات المعامالت عند مستوى احتمال  مكرر واستعمللكل  عقل10و
  ) .1990،  الیأسعبد داؤد و( %)5(
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  النتائج والمناقشة
 األثر) 1( حظ من الجدولیال: في صفات النمو الجذري  IBAالعقل وتراكیز  وزراعة تأثیر موعد اخذ

معنویا على  أیلول 10  األولالواضح لموعد زراعة العقل على صفات النمو الجذري حیث تفوق الموعد 
لجاف للمجموع جذرة ومعدل عدد وطول الجذور ومعدل الوزن ابقیة المواعید بالنسبة المئویة للعقل الم

و  آذار 15على التوالي ، یلیھ الموعدین  غم 1 ,06سم و 5 ,37وجذر  3 ,69و% 85 الجذري وبلغت القیم
الزراعة في الموعد   أماوالي ، تلعلى ا %52 ,50و % 62 ,50 نسبة تجذیر بلغت أعطیاشباط واللذین  10
  %.35اقل نسبة تجذیر للعقل  أعطتد فق  األولتشرین  15

مالئمة  إلىمعنویا بنسب التجذیر وصفات النمو الجذري قد یعزى  أیلول 10تفوق الموعد  أن
 ربما في حین من درجات الحرارة والرطوبة النسبیة لعملیة تجذیر العقل في ھذا الموعد الظروف البیئیة

نسبة  أصبحتلذلك  األولتشرین  15 في الموعد ةخاص لتجذیر العقل مالئمة اقلكانت الظروف البیئیة 
ربما تفسر على ضوء الحالة المورفسیولوجیة  أو ،أیلول 10ة مقارنة بالموعدنخفضیر مذالتج

morphophysiological  كانت ناضجة ربما   أیلول 10في الموعد أخذتالعقل التي  أنحیث للنبات
ل كانت غنیة في محتواھا من الكاربوھیدرات وتمیزت والنبات لم یدخل في بدء دورة نمو جدیدة وان العق

 وVieitez(بكون خالیاھا ذات جدران ملكننة بشكل جید ممااتاح لتلك العقل التجذیر بسھولة
Pena،1968( عبد الحسین  ھما الحظ، وھذا)1986 ( لعقل الزیتون وSharma وآخرون )لعقل ) 1999

للتجذیر من تلك المأخوذة في  أعلىة الصیف ذات استجابة العقل الساقیة المأخوذة في نھای أنالشاي من 
محتواھا من المواد الكربوھیدراتیة مرتفع  أنبدایة الربیع وھذا یتوقف على الحالة الفسیولوجیة للعقلة حیث 

اذار مع بدایة طور 15شباط و10في الموعدین أخذتفان العقل التي  أخرىمن جھة . في ھذا الوقت 
الزھري ولكون  والتفتحلك كمیة كبیرة من المواد الكاربوھیدراتیة من اجل التمایز والذي یستھ اإلزھار
لتنافس العوامل المشجعة للتزھیر تعد مثبطة للتجذیر بسبب ا أنوالتزھیر عملیتان متضادتان حیث التجذیر 

سا مع اذار قیا15شباط و10لذلك انخفضت نسبة التجذیر في ) Morton،1987(على نواتج التمثیل الضوئي
نواتج التمثیل الضوئي وكذلك نسبة  أنمن ) 1991( وآخرون Smalley أكدهایلول وھذا ما 10الموعد 

التباین  أن، كما  حزیرانفي  المأخوذةمن تلك  أیلولالتجذیر كانت عالیة بالعقل الساقیة المأخوذة في 
في القدرة على التجذیر  ثیرھاوتأالملحوظ بین نسب التجذیر قد یكون ذا عالقة بمنظمات النمو الداخلیة 

) Hartmann )1967و  Fadleأشارمستوى مشجعات التجذیر وزیادة مستوى المثبطات حیث  وانخفاض
في مستخلصات براعم وقواعد عقل الكمثرى  Rooting Co-factorفعالیة المركبات المساعدة للتجذیر  أن

ربما من المحتمل  أوذیر العالي لتلك العقل ، كانت عالیة في نھایة الصیف والخریف وكان ذلك مرافقا للتج
 Hydrolyzingالمحللة المائیة  األنزیماتقد یعود السبب في المحتوى النشوي للعقل نتیجة فعالیة 

enzymes  السكریات الذائبة العقل من زیادة محتوى  إلىیؤدي  األنزیماتزیادة فعالیة ھذه  أنحیث
ھذه  . )1988، وآخرون Caldwell( نسبة التجذیر في مواعید معینةة زیاد إلىمما یؤدي  الالزمة للتجذیر

ھو االمثل  أیلولشھر  أنصنف من الزیتون  20 إكثارھمعند ) 1991( وآخرون Kilanyالنتائج مع 
 افي دراستھم )AL-Khateeb )2004 و Abdullahه كما اتفقت مع ما وجد ، العقللتجھیز وزراعة 

 Citrus aurantifolia(صل الحمضیات اللیمون الحامض المرالعقل نصف خشبیة أل إكثارحول 
Christm swingle ( صنفLoomi  معنویا على الزراعة الربیعیة أیلولفوق الزراعة الخریفیة في تمن 

  .الجذوربنسبة التجذیر ومعدل عدد وطول  آذار في
بنسبة  المقارنةومعاملة  IBAعدم وجود فروقات معنویة بین تراكیز  إلى) 1(یشیر الجدول كما 

لتر من /ملغم 2000نسبة تجذیر عند استخدام التركیز  أعلىالعقل ولكن بالمقابل تم الحصول على ذیر تج
IBA  4000و 1000و صفر بة التجذیر عند استخدام التراكیزفي حین تراوحت نس% 67 ,50وبلغت 
 IBAلتر من /ملغم 2000التركیز  وأعطى ، التواليعلى %  83,55و %57 ,50 و%54 ,16لتر /ملغم
على  غم0 ,72جذر و  3 ,04معدل لعدد الجذور واكبر معدل للوزن الجاف للمجموع الجذري وبلغ  أعلى

 أعلىبمعدل طول الجذور وكان  المقارنةمعنویا على معاملة IBA وبالمقابل تفوقت جمیع تراكیز  ، التوالي
  .سم 5 ,49 بلغتو IBAلتر /ملغم 4000معدل لطول الجذور عند استخدام التركیز 
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 المقارنةو IBAعلى الرغم من انھ لم تكن ھناك فروقات معنویة بنسب تجذیر العقل بین تراكیز 
 المقارنةعدد الجذور وأطوالھا مقارنة ببمعدل قد أدت إلى زیادة  IBAإال أن معاملة قواعد العقل بتراكیز 

بادئ الجذور وتمایزھا وتطورھا تأثیر في زیادة تكوین م IBAوربما قد یكون الستخدام مسحوق 
واستطالتھا في العقل الساقیة وزیادة تكوین الجذور الجانبیة حیث تزید من استقطاب الكاربوھیدرات 
والمركبات المساعدة للتجذیر إلى قاعدة العقل حیث تتفاعل مع األوكسینات وتؤدي إلى تكوین الجذور 

)Palanismy وKumer ،1997( ، مع  اان محتوى العقل من االوكسینات منخفضأو ربما تفسر إذا ك
 De(زیادة محتواھا من المثبطات فان معاملة العقل باالوكسینات الصناعیة تؤدي إلى زیادة نسبة التجذیر 

Anders ، 1999وآخرون(،  من جھة أخرى فقد ذكرHartmann  وآخرون)أن معاملة العقل  )1990
تجمیع السكریات الذائبة في قواعد العقل مما یؤدي إلى باالوكسینات الصناعیة تؤدي إلى سرعة نقل و

تحسین نسبة تجذیر العقل فضال عن تحفیز عدد من األنزیمات التي لھا دور مھم في عملیة نشوء الجذور 
كما تلعب االوكسینات  دورا فعاال وغیر مباشر في  ،)Anand ،1970و Nanda( العرضیة وفقا لما ذكره

تشجع على ) ولفین -اوكسین(واد الفینولیة وبمساعدة بعض األنزیمات مترابطات التجذیر حیث تشكل مع الم
في ) Sabbah ،2001و Al-Obeed(وقد أكد ذلك ) 1974وآخرون ،  Haissing(تكوین مبادئ الجذور

   .تجذیر عقل الزیتون حیث استخدم االوكسین مع المركبات الفینولیة للحصول على نتائج جیدة 
العقل  إكثارفي دراستھم حول  )1998( وآخرون Abou Rawashمع  تشابھةمھذه النتائج جاءت 

للعقل الساقیة  إكثارھمعند  )2006( وآخرون Habermanو) Sour orange(الساقیة للنارنج
من عدم وجود فروقات معنویة بالنسبة المئویة لتجذیر  "Valencia "صنف ) Citrus sinensis(للبرتقال

 أنمن ) Al-Saadoon )1994نتائج مع ال تماشت، كما  المقارنةومعاملة  IBAیز العقل عند استخدام تراك
تم الحصول علیھا باستخدام تركیز ) Sweet lime(نسبة مئویة لتجذیر العقل الساقیة للیمون الحلو  أعلى

معنویا  IBAلتر /ملغم 2000من تفوق معاملة ) 2003( وآخرون Pandey، ومع  IBAلتر /ملغم 2500
 إكثارھمبمعدل عدد الجذور ومعدل طول الجذور عند  IBAلتر /ملغم 1000تركیزین صفر و على ال
العقل الساقیة للیمون  إكثارحول  افي دراستھم) Kumar )2004و Kumarومع الحمضیات  أصوللبعض 

  .معنویا على بقیة التراكیز IBAلتر /ملغم 2000الحلو من تفوق التركیز 
  

  في صفات النمو الجذري للعقل شبھ الخشبیة IBAالعقل وتراكیز  وزراعة د اخذیعاتأثیر مو ):1(جدولال    
  ."الفلسطیني " صنف  الحلو للیمون                
 وزراعة مواعید اخذ

  العقل
معدل طول الجذور   معدل عدد الجذور  %نسبة التجذیر

  )سم(
معدل الوزن الجاف 

  )غم(للمجموع الجذري 
  أ   1 ,06  أ   5 ,37   أ   3 ,69  أ    00,85  أیلول 10

  ج   0 ,20  ب   4 ,20   ب   2 ,14  ج   35 ,00  تشرین األول 15
  ب   0 ,38  ب   4 ,57    ب   2 ,30  ب   52 ,50  شباط 10
  ب   0 ,43  أ    5 ,37  ب   2 ,65  ب   62 ,50  آذار 15

  )1-لتر. ملغم (  IBAتراكیــــــــــــــــز 
  ج   0 ,30  ب   3 ,90  ب   2 ,29  أ   54 ,16  صفر 
  أ   0 ,59  أ   4 ,92  أب   2 ,67  أ   57 ,50  1000
  أ   0 ,72  أ   5 ,19  أ   3 ,04  أ   67 ,50   2000
  ب    0 ,46  أ   5 ,49  أب   2 ,78  أ   55 ,83   4000

  .%5عدد الحدود عند مستوى احتمال المعامالت ذات األحرف المتشابھة في العمود الواحد التختلف معنویا حسب اختبار دنكن مت*    
  

زراعة  أن) 2( یبین الجدول :في صفات النمو الخضري IBAالعقل وتراكیز  وزراعة تأثیر موعد اخذ
و  3 ,48 بلغ الحدیثة األوراقمعدل لعدد  أعلى أعطیا األولتشرین  15و  أیلول 10العقل في الموعدین  

 2 ,50و  2 ,28 أعطیااللذان  آذار 15شباط و  10لموعدین  لتوالي وتفوقا معنویا على اعلى اورقة  3 ,53
تشرین أألول تفوقا معنویا بمعدل عدد النموات  15وسجلت العقل المزروعة في  ، التواليعلى ورقة 

 أیلول 10وتفوقت العقل المزروعة في  ، ورقة1 ,92وبلغ   األخرىالخضریة الحدیثة عن المواعید 
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وزن الجاف بمعدل طول النموات الخضریة الحدیثة ومعدل ال األخرىاعید بصورة معنویة على جمیع المو
  .على التوالي  غم1 ,91سم و 3 ,95ت بلغللمجموع الخضري و

على المواعید األخرى یمكن أن یعزى إلى التجذیر المبكر أو  أیلول 10أن التفوق المعنوي للموعد 
أن الجذور تؤثر في النمو الخضري للعقل عن  حیث) 1جدول(معدل عدد الجذور العالي لعقل ھذا الموعد 

طریق تجھیزه بالماء والعناصر الغذائیة وبعض الھرمونات خاصة السایتوكاینین الذي ینتج بدرجة رئیسیة 
في الجذور وینتقل إلى األعلى عن طریق الخشب ، ومن المعروف أن السایتوكاینن یؤثر بدرجة كبیرة في 

كما یمكن أن یعزى إلى  ،) Weaver ،1972(نقسام وتمایز الخالیا النمو الخضري من خالل تحفیزه ال
 Nanda(یشجع النمو الخضرية تركیز االوكسین الداخلي الذي النمو النشیط للبراعم مما أدى إلى زیاد

، ھذا باإلضافة إلى احتمال كون  المواد الغذائیة المخزونة في عقل ھذا الموعد أعلى  )Anand ،1970و
   . دلمواعید مما ساعد في الحصول على نمو خضري جیمن غیره من ا

من تفوق موعد اخذ العقل في آب على ) 1986(یوسف وآخرون  ھمع ما الحظ تماشتھذه النتائج 
مع تماشت المواعید األخرى معنویا بمعدل عدد األوراق الحدیثة للعقل الورقیة للزیتون صنف بعشیقة كما 

من أن أعلى قیمة لعدد وطول التفرعات الخضریة الحدیثة لبعض ) 2003(ما أشار إلیھ الدوري وآخرون 
  .األولأصناف الزیتون كان خالل شھر تشرین 

تي لتر سجلت تفوقا معنویا بصف/ لغمم 4000و 2000 وIBA 1000جمیع تراكیز  أنیتضح كما و
 2000ھو  لتراكیزا أفضلو المقارنةبالمقارنة مع معاملة  معدل عدد األوراق والنموات الخضریة الحدیثة

معدل لعدد وطول النموات الخضریة  وأعلىالحدیثة  األوراقمعدل لعدد  أعلى أعطىوالذي  IBA لتر/ملغم
 غم1 ,24سم و 3 ,81 و 1 ,61 و ورقة 3 ,5  بلغالحدیثة واكبر معدل للوزن الجاف للمجموع الخضري و

غم على 75,0سم و 39,2 و 1 ,03 وقة ور 22,2 المقارنةعلى التوالي في حین بلغت ھذه القیم لمعاملة 
لمجموع الجذري افي تحسین صفات النمو الخضري قد یكون عن طریق زیادتھ  IBAأن تأثیر  ، التوالي

للعقل كذلك إنتاجھ وامتصاصھ للعناصر الضروریة التي تنتقل إلى األعلى وتؤدي إلى نمو البراعم وتفتحھا 
االوكسینات تلعب دورا في عملیة انقسام  أن أساسیكون على  قد أو،  مما یؤدي إلى إنتاج نمو خضري جید

الخاصة بعملیة اتساع الخالیا ومن ثم زیادة  واألنزیماتالخالیا واتساعھا نتیجة التحكم في بناء البروتینات 
   ).1991العاني ،( الة الخالیا وتحسین النمو الخضرياستط

في دراستھم كال  )1994( وآخرون El-Shazlyو) Al-Saadoon)1994 ھذه النتائج مع  تماشت
سببت زیادة  IBA كیزاتر أنمن ) Eureka lemon(العقل الساقیة للیمون یوریكا  إكثارعلى حدة حول 

بالمقارنة مع معاملة  األوراقمعنویة بصفات النمو الخضري معدل طول النموات الخضریة ومعدل عدد 
 "بعشیقة"العقل شبھ الخشبیة لصنف الزیتون  إلكثارھ في دراست) 2002(مع العالف  تماشت، كما  المقارنة

معنویا على  متر/ملغم 2000خاصة التركیز و لتر/ملغم 4000و  3000 وIBA 2000من تفوق معامالت 
، ومع الشاو蔼 بمعدل عدد النموات الخضریة ومعدل الوزن الجاف للمجموع الخضري  المقارنةمعاملة 

 األفرععدد معنویة بصفات النمو الخضري  زیادة أعطت IBAتراكیز  أنمن ) 2004( نوعبد الحسی
للعقل  المقارنةالمساحة الورقیة و ومعدل الوزن الجاف للمجموع الخضري بالمقارنة مع  والخضریة 

  .وخستاوي   أشرسي الساقیة لصنفي الزیتون
  
  
  

  
  للعقل شبھ الخشبیة  في صفات النمو الخضري IBAالعقل وتراكیز  وزراعة د اخذیعاتأثیر مو ):2(جدولال

  ."الفلسطیني " صنف  للیمون الحلو            
 مواعید اخذ

  العقل وزراعة
معدل عدد األوراق 

  الحدیثة
معدل عدد النموات 
  الخضریة الحدیثة

معدل طول 
النموات الخضریة 

  )سم(الحدیثة 

معدل الوزن الجاف 
  )غم(للمجموع الخضري 

  أ   1 ,91  أ   3 ,95  ب   1 ,26  أ   3 ,48  أیلول 10
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  ب   0 ,68  ب   3، 37  أ   1 ,92  أ   3 ,53  تشرین األول 15
  ب   0 ,62  ج    02,2  ب   1 ,17  ب   2 ,28  شباط 10
  ب   0 ,78  ج   2 ,24  ب   1 ,27  ب   2 ,50  آذار 15

 ) 1-لتر. ملغم ( IBA تراكیــــــــــــــز 
  ب    0 ,75  ب    2 ,39  ب   1 ,03  ب    2 ,22  صفر 
  أب    1 ,02  ب    2 ,69  أ   1 ,41  أ    3 ,01   1000
     أ       1 ,24  أ    3 ,81  أ   1 ,61  أ    3 ,57   2000
  أب     0 ,97  ب    2 ,68  أ   1 ,56  أ    2 ,98   4000

  .%5د عند مستوى احتمال المعامالت ذات األحرف المتشابھة في العمود الواحد التختلف معنویا حسب اختبار دنكن متعدد الحدو*
  
  

الجĢدول مĢن نتĢائج  :على صفات النمو الجذري IBAالعقل وتراكیز  وزراعة بین مواعید اخذ تأثیر التداخل
 2000والمعاملĢĢة بĢĢالتركیز   أیلĢĢول 10بĢĢین العقĢĢل المزروعĢĢة فĢĢي الموعĢĢد  المشĢĢترك التĢĢداخل أنحĢĢظ یال )3(

جĢذر  4 ,56وأعلĢى معĢدل لعĢدد الجĢذور % 96 ,67  نسبة مئویة لتجذیر العقĢل أعلى أعطت IBAلتر /ملغم
 تداخالت الثنائیĢةال معظم نمعنویا ع لم تختلفغم و68,1وكذلك اكبر معدل للوزن الجاف للمجموع الجذري 

بĢین موعĢد زراعĢة  الثنĢائي ، في حین تĢم الحصĢول علĢى أعلĢى معĢدل لطĢول الجĢذور نتیجĢة للتĢداخل األخرى
بĢĢین زراعĢĢة  المشĢĢترك كĢĢذلك التĢĢداخل  IBAلتĢĢر /ملغĢĢم 2000بĢĢالتركیز  ا أیلĢĢول بعĢĢد معاملتھĢĢ 10العقĢĢل فĢĢي  
لĢم سĢم علĢى التĢوالي و73,6و  6 ,69وأعطیĢا   IBAلتĢر /ملغĢم 1000آذار والمعاملة بالتركیز  15العقل في 

-AL و Abdullah همĢا وجĢدالنتĢائج مĢع  تماشĢت.  المشتركة التداخالت األخرىعن معظم  تختلف معنویا 
Khateeb)2004 (ر  افي دراستھمĢامض المĢون الحĢحول إكثار العقل نصف خشبیة ألصل الحمضیات اللیم

)Citrus aurantifolia Christm swingle ( نفĢصLoomi  يĢل فĢة العقĢین زراعĢداخل بĢوق التĢن تفĢم
قĢد . معنویا بنسبة التجذیر ومعĢدل عĢدد وطĢول الجĢذور علĢى بقیĢة التĢداخالت  IBAومعاملتھا بتراكیز  أیلول

الĢĢى  IBAاخĢĢتالف مواصĢĢفات المجمĢĢوع الجĢĢذري بĢĢاختالف مواعیĢĢد اخĢĢذ وزراعĢĢة العقĢĢل وتراكیĢĢز  یعĢĢزى
التفĢĢاوت فĢĢي مسĢĢتوى االوكسĢĢینات الداخلیĢĢة والعوامĢĢل المرافقĢĢة للتجĢĢذیر ومثبطĢĢات النمĢĢو خĢĢالل فتĢĢرات النمĢĢو 

ة التي تسھم في ، او تفسر النتائج على ضوء ما تم ذكره من تاثیر الظروف البیئی) 1988مان ،سل( المختلفة 
التغیĢĢرات الفسĢĢلجیة للنبĢĢات والتĢĢي تĢĢؤثر علĢĢى تكĢĢوین الجĢĢذور ونموھĢĢا وتطورھĢĢا ، كمĢĢا تعĢĢزى الĢĢى التĢĢاثیر 

  ) .IBAالمواعید وتراكیز (المشترك االیجابي للعاملین 
  
  

یشĢیر الجĢدول : عل炳ى ص炳فات النم炳و الخض炳ري  IBAالعقل وتراكی炳ز  وزراعة بین مواعید اخذ تأثیر التداخل
 2000تشĢĢرین األول ومعاملĢĢة العقĢĢل بĢĢالتركیز  15التĢĢداخل المشĢĢترك بĢĢین موعĢĢد زراعĢĢة العقĢĢل فĢĢيأن ) 4(

ورقة یلیھ التĢداخل  5 ,15معدل لعدد األوراق الحدیثة عن بقیة التداخالت وبلغ  أعطى أعلى  IBA لتر/ملغم
ورقĢة ، آمĢا  4 ,48والذي أعطĢى IBAأیلول بعد معاملتھا بنفس التركیز من  10بین موعد زراعة العقل في 

 15اكبر معدل لعدد النموات الخضریة الحدیثة فقد تم الحصول علیھĢا نتیجĢة التĢداخل بĢین زراعĢة العقĢل فĢي 
وقĢĢد تفĢĢوق معنویĢĢا علĢĢى كافĢĢة  3 ,05وبلĢĢغ   IBAلتĢĢر /ملغĢĢم 4000تشĢĢرین األول بعĢĢد معاملتھĢĢا بĢĢالتركیز 

ل طĢول النمĢوات الخضĢریة الحدیثĢة وبلĢغ التداخالت ، وقد أمكن الحصول علĢى اكبĢر زیĢادة معنویĢة فĢي معĢد
الثنĢائي بĢین زراعĢة  لغĢم  نتیجĢة للتĢداخ2 ,76سم  واكبĢر معĢدل للĢوزن الجĢاف للمجمĢوع الخضĢري  5 ,90

والĢĢذي تفĢĢوق معنویĢĢا علĢĢى جمیĢĢع  IBAلتĢĢر /ملغĢĢم 2000أیلĢĢول والمعاملĢĢة بĢĢالتركیز  10العقĢĢل فĢĢي الموعĢĢد 
التĢي كانĢت  IBAلتĢداخالت بĢین مواعیĢد اخĢذ العقĢل وتراكیĢز مĢن المالحĢظ ان ا.  التداخالت األخرى الثنائیة

مؤثرة في زیادة معدل عدد االوراق الحدیثة ومعدل طول النموات الخضریة ومعدل الوزن الجĢاف للمجمĢوع 
الخضري كان لھا نفس التاثیر في زیادة المواصĢفات الجذریĢة للعقĢل وربمĢا یسĢتدل مĢن ھĢذا ان ھنĢاك تشĢابھا 

التĢĢي تĢĢؤثر ایجابیĢĢا او سĢĢلبیا علĢĢى النمĢĢو الجĢĢذري والخضĢĢري للعقĢĢل ، او ان تكĢĢوین  فĢĢي العوامĢĢل والظĢĢروف
  .مجموع جذري جید للعقل حسن من النمو الخضري لھا
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 على صفات النمو الجذري للعقل شبھ IBAالعقل وتراكیز  وزراعة بین مواعید اخذ المشترك تأثیر التداخل): 3(الجدول  
  الخشبیة 
  . " الفلسطیني " صنف  الحلوللیمون               

 مواعید اخذ
  العقل وزراعة

  تراكیز
IBA  

  )1-لتر. ملغم(

معدل الوزن الجاف   )سم(معدل طول الجذور   معدل عدد الجذور  %نسبة التجذیر
  )غم(للمجموع الجذري 

  
  أیلول 10

  ح-د   0 ,28  س ح   3 ,40  ب ج   3 ,06  ج- أ  80 ,00  صفر 
  ب     1 ,25  و- ج   4 ,99  أ ب   3 ,50  ج- أ  80 ,00   1000
  أ     1 ,68  أ   6 ,69  أ   4 ,56  أ  96 ,67   2000
  ب     1 ,02  أ ب   6 ,39  أب   3 ,63  أب  83 ,33   4000

  
  تشرین األول 15

  س –د    0 ,34  ح -ھـ    3 ,83  ج د   1 ,93  س- د  40 ,00  صفر 
  ح –و    0 ,17  ح –و    3 ,76  ج د   2 ,16  س- ھـ  33 ,33   1000
  ح -ھـ   0 ,23    ح –د    4 ,26  د- ب   2 ,60  س- د  46 ,67   2000
  س ح  0 ,07  و –ج    4 ,93  ج د   1 ,86  س  20 ,00   4000

  
  شباط 10

  ح  0 ,05  ح   3 ,00  د   1 ,55  وس  30 ,00  صفر 
  و –ج    0 ,42  ح –د    4 ,21  د- ب   2 ,50  س- د  53 ,33   1000
  ج  0 ,66  و –ب    5 ,27  د- ب   2 ,50  د-ب  66 ,67   2000
  و –ج    0 ,38  ج -أ   5 ,80  د- ب   2 ,66  ھـ-ب  60 ,00   4000

  
  آذار 15

  و –ج    0 ,51  د –أ    5 ,38  د- ب   2 ,60  د-ب  66 ,67  صفر 
  د –ج    0 ,53  أ   6 ,73  د- ب   2 ,53  د-ب  63 ,33   1000
  ح –د    0 ,31  س –ج    4 ,54  د- ب   2 ,50  ـھ-ب  60 ,00   2000
  و - ج    37,0  س-ج    4 ,84  ب ج   2 ,97  ھـ-ب  60 ,00   4000

% 5معنویا فیما بینھا حسب اختبار دنكن عند مستوى احتمال  فال تختلالمتوسطات التي تشترك بالحرف األبجدي نفسھ لكل تداخل *    
.  

    
  
 

  للیمون الخشبیة على صفات النمو الخضري للعقل شبھ IBAالعقل وتراكیز  وزراعة بین مواعید اخذ المشترك تأثیر التداخل): 4(جدولال   
  . " الفلسطیني " صنف الحلو                

 مواعید اخذ
  العقل وزراعة

  تراكیز
IBA 

  )1-لتر. ملغم(

معدل عدد األوراق 
  الحدیثة

معدل عدد النموات 
  الخضریة الحدیثة

موات معدل طول الن
  )سم(الخضریة الحدیثة 

معدل الوزن الجاف 
  )غم(للمجموع الخضري 

  
  أیلول 10

  ج د   1 ,20  ھـ و   2 ,25  ھـ – ج  1 ,16  ھـ و   2 ,03  صفر 
  ب ج   1 ,66  د –ب    3 ,70  ھـ – ج  31,1  ھـ - ب   3 ,31   1000
  أ   2 ,76  أ   5 ,90  ھـ – ج  1 ,40  أ ب   4 ,48   2000
  ب   2 ,01  ب ج   3 ,95  ھـ – ج  1 ,16  ج –أ    4 ,11   4000
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  تشرین األول 15

  و –د    0 ,79  ھـ –ج    3، 11  ھـ – ج  1 ,05  و –د    2 ,38  صفر 
  و –د    0 ,58  ھـ – ج   3 ,16  ھـ – ج  1 ,46  د –ب    3 ,46   1000
  د ھـ   1 ,00  ب   4 ,50  ب   2 ,11  أ   5 ,15   2000
  ھـ و   0 ,35  و –د    2 ,70  أ   3 ,05  و –ج    3 ,13   4000

  
  شباط 10

  و   0 ,28  و   1 ,66  ھـ – ج   1 ,01  و   91,1  صفر 
  د ھـ   0 ,99  ھـ و   2 ,15  ھـ – ج  1 ,28  و –د    2 ,56   1000
  ھـ و   0 ,53  ھـ و   2 ,35  ج د   1 ,52  و –د    2 ,58   2000
  و –د    0 ,69  ھـ و   1 ,94  ھـ   0 ,85  ھـ و   2 ,06   4000

  
  آذار 15

  و –د    0 ,74  و –د    2 ,55  دھـ   0 ,91  و –د    2 ,56  صفر 
  و –د    0 ,87  و   1 ,75  ب ج   1 ,60  و –د    2 ,73   1000
  و –د    0 ,67  و –د    2 ,51  ھـ – ج   1 ,40  ھـ و   2 ,08   2000
  و –د    0 ,85  ھـ و   2 ,15  ـھ – ج   1 ,20  و -ج    2 ,63   4000

  .%5المتوسطات التي تشترك بالحرف األبجدي نفسھ لكل تداخل التختلف معنویا فیما بینھا حسب اختبار دنكن عند مستوى احتمال *
  
  

Effect of cuttings taken dates and IBA concentrations in propagation 
Sweet lemon by semi-hardwood cuttings 

  Ayad H.Esmaeel Al-Allaf  
Hort.Dept, College of Agric. & Forestry, Mosul Univ., Iraq. 

 
Summary  

The research was conducted in plastic houses of Horti/ Dept/ College of 
Agric and Forestry / Mosul Univ. during 2007-2008 season to study the effects of 
four planting dates  10 Sept, 15 Oct , 10 Feb and 15 Mar and four concetration of 
IBA  0 , 1000, 2000 and 4000 mg.L-1 on propagation of Sweet lemon by semi-
hardwood cuttings. The result was as follows:- Planting cutting dates on 10 Sept 
was superior significantly on other dates in most root and vegetative growth 
parameters rooting percentage , roots number , dry root weight , Shoot length and 
vegetative dry weight which were 85%, 3.96 root, 1.06g , 3.95 cm and 1.91g 
respectively. All IBA concentrations and especially 2000 mg.L-1 increased studied 
parameters as compared with the control treatments , except rooting percentage . 
The best interaction treatment were between cutting planting dates 10 Sept and 
2000 Mg.L-1 IBA wich resulted in a significant increment in most of the 
parameters especially rooting percentage and roots number wich reache 96.67%, 
and 4.56 roots  respectively .  
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