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 المستخلص
 

 10/12/2018لغاية  1/4/2018ندسة الحدائق كلية الزراعة جامعة األنبار بتاريخ نفذت التجربة داخل بيت زجاجي في قسم البستنة وه

واألوساط الزراعية /رمل، رمل +  1-ملغم لتر /4500، 3000، 1500، 0( بالتراكيز /IBAوذلك لدراسة تأثير منظم النمو حامض إندول بيوتريك )

 stemباستخدام عقل ساقية  .Hibiscus rosa - sinensis Lد الجمال %/ في إكثار عقل نبات ور3، رمل + مخلفات دواجن 1:2بيت موس 

cuttings  خشبيةHard wood( نفذت كتجربة عاملية وفق تصميم العشوائي الكامل ،C.R.D./ )4×3/  وحدة تجريبية بثالث  12تضمنت

%، وتلخصت 0.05وعلى مستوى معنوية  L.S.Dعقلة في كل وحدة تجريبية واختبرت متوسط المعامالت بحسب اختبار  20مكررات بواقع 

. ملغم 4500أدى إلى زيادة معنوية في نسب التجذير حيث تفوق تركيز  IBAالنتائج أنَّ الغمر السريع لقواعد العقل لمدة خمس ثواني بمحلول الـ 

%، كما تفوق التركيز نفسه على 36.67ت %، في حين سجلت معاملة المقارنة أدنى نسبة بلغ90.00معنوياً بإعطائه أعلى نسبة تجذير بلغت  1-لتر

وجين التراكيز األخرى في معدل اعداد واقطار الجذور ومعدل اعداد األوراق ومساحتها وارتفاع النبات ومعدل النسبة المئوية لألوراق من النتر

%، 2.10، 1-سم شتلة 81.89، 1-شتلة 2سم 7264.70، 1-ورقة شتلة 73.74، 1-ملم جذر 5.31، 1-جذر عقلة 24.00والفسفور و البوتاسيوم بلغت 

 3534.52، 1-ورقة شتلة 45.15، 1-ملم جذر1.62، 1-جذر عقلة 5.33وبالتتابع، في حين سجلت معاملة المقارنة أدنى قيمة بلغت  %0.55، 1.77

وسط / رمل + مخلفات دواجن % وبالتتابع. وتميزت معاملة األوساط الزراعية بتفوق 0.53%، 1.73%، 1.92، 1-سم شتلة 60.19، 1-شتلة 2سم

-ورقة شتلة 111.00، 1-ملم جذر 5.49، 1-جذر عقلة 19.42% / معنوياً على جميع األوساط األخرى في جميع صفات الدراسة أنفة الذكر بلغت 3

 13.58يمة بلغت % وبالتتابع في حين سجلت معاملة المقارنة أدنى ق0.57%، 1.78%، 2.17، 1-سم شتلة 110.08، 1-شتلة 2سم 13886.16، 1

% وبالتتابع. وكان 0.52%، 1.71%، 1.89، 1-سم شتلة 45.92، 1-شتلة 2سم 1025.78، 1-ورقة شتلة 32.64، 1-ملم جذر 2.42، 1-جذر عقلة

المنفردة فقد  لتداخل عوامل الدراسة تأثيراً معنوياً في الصفات الجذرية والخضرية للشتالت الناتجة بعد ستة أشهر من زراعتها وفي أتجاه العوامل

% / على معظم المعامالت 3ووسط / الرمل مع مخلفات دواجن  /1-ملغم. لتر 4500تركيز / IBAتفوقت معنوياً معاملة التداخل المشترك بين الـ 

 األخرى بإعطائها أعلى المعدالت للصفات المدروسة سابقاً. 

  .، وسط، ورد الجمالIBAاإلكثار، العقل، الكلمات المفتاحية: 
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ABSTRACT 
 

     This experiment was carried out in green house of Department of Horticulture and Garden Engineering, 

College of Agriculture, University of Anbar for the period from 1/4/2018 to 1/11/2018 at study the effect of the 

growth regulator Regulator Indole-3 butyric acid (IBA) on concentrations of  0, 1500, 3000, 4500  mg. L-1 and 

the agricultural media of sand, sand with peatmoss 2: 1, sand with poultry litter 3% to propagation the cutting of  

Hibiscus Rosa-sinensis L.  Plant. By using a stem cutting and hard wood, this study according to carried out as 

Factorial Experimental with a Complete randomized design (CRD) 4 x 3. It included 12 experimental units with 

three replicates of 20 cutting in each experimental unit and means were compared using L.S.D test on 5% 
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 probability. The results showed the following. The results showed that immersion of cutting in concentrations of 

IBA achieved a significant increase in rooting ratios and a superior concentration of 4500 mg. L-1, giving the 

highest rooting rate of 90.00%, while the comparison treatment recorded the lowest rate of 36.67%. The 

concentrations achieved 4500 mg. L-1 significant increases for all charachters in this study including: mean of 

number, and diameter of root, mean number and area of leaves, height of plant, content of leaves from NPK 

reached of 24.00 root.cutting-1, 5.31 mm.root-1, 73.74 leaf. Trans plant-1, 7264.70 cm2. Trans plant-1, 81.89 cm. 

Trans plant-1, 2.10%, 1.77%, 0.55%, respectively. While, the control treatment gave the lowest value of 5.33 

root.cutting-1, 1.62 mm.root-1, 45.15 leaf. Trans plant-1, 3534.52 cm2. Trans plant-1, 60.19 cm. Trans plant-1, 

1.92%, 1.73%, 0.53 %, respectively. The treatment of the agricultural media /sand with poultry litter 3%/ have a 

significant effect on all the characters compared to the other media of 19.42 root.cutting-1, 5.49 mm.root-1, 

111.00 leaf. Tran's plant-1, 13886.16 cm2. Trans plant-1, 110.08 cm. Trans plant-1, 2.17%, 1.78%, 0.57%, 

respectively. But, the control treatment gave lowest value of 13.58 root.cutting-1, 2.42 mm.root-1, 32.64 leaf. 

Trans plant-1, 1025.78 cm2. Trans plant-1, 45.92 cm. Trans plant-1, 1.89%, 1.71%, 0.52%, respectively. The 

interaction of the study factors significantly affected the root and vegetative characters of plants after six months 

of cultivation. The interaction between of IBA concentration 4500 mg-1 and media sand with poultry litter 3% 

significantly exceeded the other treatments by giving the highest rates of the previous studied. 
 

Keywords: Propagation, Cuttings, IBA, Media, Hibiscus rosa - sinensis L. 
 

 االول. باحثلاالبحث مستل من رسالة 

 المقدمة:
 

 Hibiscus rosa - sinensisيعد ورد الجمال        

L.  أحد شجيرات الزينة المزهرة، وتعود إلى العائلة

وهي شجيرة مستديمة الخضرة،  Malvaceaeالخبازية 

موطنها األصلي في المناطق األستوائية وجنوب شرق 

(. تنمو Das ،2010لعام )أسيا )الصين(، تزهر طوال ا

وتحمل أزهار رائعة وتستخدم في تنسيق الحدائق كذلك 

لها خواص طبية أيضاً باإلضافة إلى استعمال أجزائها 

كمكونات أولية في أعشاب الشاي ويعتبر هذا النبات من 

أشجار التنسيق حيث تكون أوراقها بسيطة وذات لون 

سم وطول 16-10أخضر داكن والمع عرض الورقة 

-2سم ويتراوح ارتفاع الشجيرة بين 20الورقة حوالي 

، Hindustanمتر تنتج أزهاراً على مدار السنة )3.5

(. تحتوي الزيوت األساسية لهذا النبات على فعالية 2010

ضد الفطريات وقد وجد إن أحد مكوناته عنصر أساسي 

كمكون طبيعي ضد الخاليا السرطانية البشرية 

(Ozmen ،2010بالنظر ل .) وجود اختالفات عدة ما بين

األنواع النباتية فمن الصعب التنبؤ ما إذا كان عقل هذا 

 و Torkashvand) التجذير  صعبة  أم  سهلة  النبات

Shadparvar ،2012.) 

التكاثر الخضري عبارة عن إنتاج نباتات 

باستخدام أي جزء منه عدا جنين البذرة إلنتاج نباتات 

ي جميع الصفات الوراثية جديدة تتشابه مع األمهات ف

والصفات الظاهرية والتركيبية والمحتويات الكيميائية، 

ويعزى تكوين الجذور العرضية لإلنقسام الخلوي في 

مناطق النمو المحتوية على خاليا الكامبيوم، ويفضل 

التكاثر الخضري على التكاثر في البذور في حاالت 

ب كثيره ومنها أن التكاثر الخضري يحافظ التركي

الوراثي للنبات دون تغيير، حيث ان البذور تنتج نتيجة 

للتلقيح واألخصاب وكثيراً ما يكون التلقيح خلطي ولذلك 

يحدث باستمرار تغيير في التركيب الوراثي للبذور 

الناتجة وقد تحمل نتيجة لذلك صفات غير مرغوبة لذلك 

تفضل زراعة العقل في كثير من الحاالت عن الزراعة 

            (2010وآخرون،  Hartmannو Nasr،2003بالبذور)

ستعمال منظم النمو من إحدى العوامل في دفع العقل يعد ا

نحو التجذير من أقدم الطرق واإلسراع في تجذيرها من 

أقدم االستخدامات المعروفة لمنظمات النمو، كما يعد 

أفضل منظمات النمو  IBAحامض اإلندول بيوتريك 

ه بطيء نسبياً في النبات وبطيء لهذا الغرض ألن تحلل

األنتقال ويبقى معظمة في منطقة المعاملة وغير سام 

(. Nasr ،2003للنبات وال يسبب اضرار جانبية للنبات )

يشجع على تكوين مبادئ  IBAإن اإلندول بيوتريك 

الجذور العرضية ونموها وتطورها وزيادة معدل الجذور 

، Giandiaو 2010وآخرون،  Hartmannالمتكونة )

(. هناك العديد من األبحاث حول التأثير اإليجابي 2003

في إكثار النباتات وبتراكيز مختلفة  IBAألستخدام الـ 

 Al-Mazouriومنها ما تمَّ أجرائه على عقل الكاريسيا )

وآخرون،  Chalabi( والمطاط )Bashi ،2006و

-Al( والرازقي)الفل( )Alwany ،2012و 1990

kutab  ،( والداماس )1997وآخرونShouaily ،

 (.Al-Ali ،2014( والحناء )2009

إن للوسط الذي تنمو فيه الجذور دور كبير في      

تحسين نمو الشتالت إذ يفضل أن تكون قابليته جيدة على 

االحتفاظ بالماء ومحتوى ال بأس به من المواد الغذائية 

ويكون جيد التهوية والصرف وخالي من المسببات 

(. كما Al-douri ،1991و Al-Rawiـة )المرضيـــــ

يجب أن يكون الوسط متماسك وال يسمح
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 Styerللعقل المزروعة بالتحرك بعد الزراعة ) 

(. وقد استخدمت العديد من المواد Koranski ،1997و

كأوساط تجذير سواء بشكل مفرد أو بعمل خليط من هذه 

المواد والعمل األكثر أهمية في األوساط الزراعية 

اظه بالرطوبة وعدم تعرضه لحدوث تغيرات احتف

 Lefevreبيولوجية أو كيميائية بعد عملية التعقيم )

(. وقد القت عملية استخدام األوساط 2017وآخرون، 

الزراعية المختلفة أهمية كبيرة من قبل العديد من 

ل ت كالباحثين والتي استخدمت في إكثار العديد من النباتا

لشمشير ( وا1997، وآخرون Al-kutabمن الفل )

(Awad ،2005الزيتون )       (Al-Ali ،2007 )

لظروف إن األحوال وا (.Al-Ali ،2014اء )والحن

م لرغالبيئية في بالدنا مالئمة لنمو هذه الشجيرة، وعلى ا

من ذلك لم تنتشر زراعتها على نطاق تجاري واسع، وأن 

أحد األسباب الهامة التي يمكن أن تحد من انتشار 

ها هو إكثارها، واإلكثار الخضري يحافظ على زراعت

ث صفات إنتاجية مرغوبة في النبات االم. وجاء هذا البح

ليدرس بعض العوامل الرئيسية التي يمكن أن تؤثر على 

ر كثااتجذير العقل الساقية لهذه الشجيرة الهامة. وألهمية 

ة اليعنباتات ورد الجمال بالعقل لما له من أهمية تنسيقية 

في  من النباتات المزهرة ونظرا لتدني نسبة التجذيركونه 

و Torkashvandهذا النبات وبطأ التجذير )

Shadparvar ،2012 وبسبب قلة البحوث التي .)

أجريت عليه لذا هدف هذا البحث لدراسة تأثير تراكيز 

األخرى وأوساط التجذير  IBAمختلفة من األوكسين 

 ه من فوائد لدىالمختلفة، في تجذير هذا النبات وما ل

المربين فقد رأينا دراسة تأثير كل من منظم التجذير 

 ما.بتراكيز مختلفة وأوساط زراعية مناسبة والتداخل بينه

للحصول على مواصفات جيدة للنمو الجذري والخضري 

 في نبات ورد الجمال.

 المواد وطرائق العمل 
 

أجريت التجربة في البيت الزجاجي التابع لقسم      

جامعة األنبار -تنة وهندسة الحدائق في كلية الزراعة البس

في تجربة على مرحلتين،  2018خالل موسم النمو 

أذ تم ً تجهيز  1/4/2018المرحلة األولى : بدأت بتاريخ 

 Hibiscus rosa - sinensisالعقل لنبات ورد الجمال 

L. براعم وقطر  8-5سم  تحتوي كل عقلة  20-15بطول

ملم  من شجيرة نامية في حديقة  15 – 10يتراوح بين 

منزلية في مدينة الرمادي وكانت بعمر ثماني سنوات، 

( يبين بعض 1أزهارها ذات الون األحمر، جدول رقم )

الصفات الكيميائية ألغصان نبات األم، وتمت معاملة  

  1-مل .لتر 0.5العقل بالمبيد الفطري البنتانول بتركيز 

رض تعقيمها من حسب توصية الشركة المصنعة  لغ

 IBAالمسببات الفطرية وبعدها عوملت قواعد العقل بالـ 

على شكل  1-ملغم لتر 4500، 3000، 1500، 0بتركيز 

محلول وذلك بتغطيس قواعد العقل لمدة خمسة  ثواني  

(Awad، 2005 غرست العقل بعد المعاملة باألوكسين.)

في حوض التجذير والذي تم ً تهيئته على شكل حوض 

سم ومثبت عليه  80 × 360 × 90يتي بأبعاد كونكر

(. يحوي رمل Alayla ،2006غطاء بالستيكي محكم )

نهري مغسول لعدة مرات للتأكد من خلوه من األمالح 

( يوضح بعض الصفات الكيميائية 2العالقة به والجدول )

%،  40للوسط وتم ً تعقيمه الفورمالديهايد بتركيز 

ا بينها وبين خط فيم سم 10وزرعت العقل بمسافات 

يوم من زراعة العقل في أحواض  70سم. وبعد 10وآخر

التجذير تم ً نقل العقل المجذرة من وسط الرمل النهري 

إلى األوساط الزراعية )رمل للمقارنة، رمل + بيت 

%( وكما مبينة 3، رمل + مخلفات دواجن 1:2موس 

(، وتم توزيعها حسب المعامالت في أكياس 4بالجدول )

سم وبعدها تم وضع 30سم وارتفاع  22كية قطر بالستي

األكياس المزروعة في البيت الزجاجي المكيف 

وخضعت لبرنامج خدمة وذلك بالرش الدوري يومياً 

صباحاً ومساءاً عن طريق منظومة الرش الرذاذي 

وتهوية أحواض التجذير بمعدل ساعتين يومياً صباحاً 

الصغرى ومساءاً وتم قياس درجات الحرارة العظمى و

والرطوبة النسبية خارج وداخل البيت الزجاجي وكما 

 (.3مبينة بالجدول )

 تصميم التجريبي:ال

نفذت التجربة بحسب تصميم العشوائي الكامل 

Completely Randomized Design  المرحلة

األولى كانت تجربة بسيطة بعامل واحد هو منظم النمو 

(IBAبأربع مستويات وثالث مكررات، وفي ا ) لمرحلة

الثانية استخدمت تجربة ذات عاملين العامل األول 

( بأربع مستويات العامل IBAالتراكيز لمنظم النمو )

( 3×4الثاني األوساط الزراعية وبثالث مستويات )

وحدة تجريبية لكل مكرر بواقع ثالث  12ليكون لدينا 

-Al( )4مكررات وكما موضحة في الجدول )

Mohammedi وAl-Mohammedi ،2012.) 

   الصفات التي درست:
بعد سبعين يوم من غرس العقل في  القياسات الجذرية:

ي فوسط التجذير للرمل النهري تم ً قلع العقل وزراعتها 

خذ أأكياس بالستيكية تحتوي على األوساط الزراعية وتم ً 

  قياس نسبة التجذير وكما يلي:

 ذرةمجتم ً حساب العقل الالنسبة المئوية للعقل المجذرة: 

  :لكل وحدة تجريبية وحسب المعادلة األتية

ل لعقاالنسبة المئوية للتجذير = )عدد العقل المجذرة /عدد 

وبعد ستة أشهر من تاريخ زراعة ، x 100%الكلي( 

العقل في الوسط الزرعي تم ً اختيار ثالث شتالت 

عشوائية لكل وحدة تجريبية وقلعها لتسجيل البيانات 

 التالية:

 (: 1-الجذور الرئيسة على العقلة: )جذر عقلة معدل عدد 

 (:1-معدل قطر الجذر الرئيس )ملم جذر
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 . يبين بعض الصفات الكيميائية ألغصان النبات األم الذي أخذت من العقل1جدول  
 القيمة الخاصية القيمة الخاصية

 1.78 ن %النيتروجي 41.90 1-غم100الكلوروفيل الكلي ملغم 

 10.96 الكربوهيدرات الكلية % 22.62 (2مساحة الورق )سممعدل 

 
 . يوضح بعض الصفات الفيزيائية والكيميائية لوسط التجذير ووسط النمو المستخدم2جدول 

 مخلفات دواجن البيت موس رملال خصائص / الوحدات

Ph 8.3 6.5-5.5 6.4 

 - E.C 1.44 2ds/m 0.5-0.9 درجة التوصيل الكهربائي.

 65 90 0.89 المادة العضوية %

 4.2 - 0.62 النتروجين الكلي%

 3.0  0.15 الفسفور الجاهز %

 2.8 - 8.35 البوتاسيوم الجاهز %

 - - 10.4 ( %CLAYنسبة الطين )

 - - 0 ( %Siltنسبة الغرين )

 - - 89.6 ( %Sandنسبة الرمل )

 

 صغرى والرطوبة النسبية داخل وخارج البيت الزجاجي. يوضح درجات الحرارة العظمى وال3جدول 
 داخل البيت الزجاجي خارج البيت الزجاجي 

 الشهر
 درجة

 الحرارة العظمى
 درجة

 الحرارة الصغرى
 مساءا   صباحا   الرطوبة النسبية

الرطوبة 
 النسبية

 70 23 20 39.4 15.5 29.0 نيسان

 67 24 23 37.5 21.5 34.8 أيار

 64 28 25 22.6 26.8 41.0 حزيران

 61 26 28 20.0 28.3 42.8 تموز

 60 26 30 22.5 28.1 42.5 اب

 58 25 28 22.2 25.8 40.7 أيلول
 

 

 هو األوساط الزراعية Mوالحرف  IBAهو تركيز I. يحتوي على رمز المعامالت وطريقة توزيعها حيث أن الحرف 4جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رمز المعاملة المعامالت ت

 1M1I ل )المقارنة( + ماء مقطر )المقارنة (رم 1

 2M1I ( + ماء مقطر )المقارنة (1:2رمل + بيت موس ) 2

 3M1I ( + ماء مقطر )المقارنة (%3رمل + مخلفات دواجن ) 4

 IBA 1M2Iمن  p.p.m 1500رمل )المقارنة( + تركيز  4

 IBA 2M2Iمن  p.p.m 1500( + تركيز 1:2رمل + بيت موس ) 5

 IBA 3M2Iمن  p.p.m 1500( + تركيز %3+ مخلفات دواجن ) رمل 6

 IBA 1M3Iمن  p.p.m 3000رمل )المقارنة( + تركيز  7

 IBA 2M3Iمن  p.p.m 3000( + تركيز 1:2رمل + بيت موس ) 8

 IBA 3M3Iمن  p.p.m 3000( + تركيز %3رمل + مخلفات دواجن ) 9

 IBA 1M4Iمن  p.p.m 4500رمل )المقارنة( + تركيز  10

 IBA 2M4Iمن  p.p.m 4500( + تركيز 1:2رمل + بيت موس ) 11

 IBA 3M4Iمن  p.p.m 4500( + تركيز %3رمل + مخلفات دواجن ) 12
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 القياسات الخضرية: 

 (:1-اعداد األوراق الكلي لكل شتلة: )ورقة شتلة 

قية = المساحة الور(: 1-شتلة 2المساحة الورقية )سم

 وتم ً قياسعدد األوراق × معدل مساحة الورقة الواحدة 

المساحة باستعمال جهاز الماسح الضوئي بواسطة 

، Jassimو Digimizer (Abd alatifبرنامج الـ 

 (.Adel ،2012و 2010

 الصفات الكيمائية: 

: تقدير النسبة المئوية للنتروجين في األوراق )%(

 Semi - microقدرت نسبة النتروجين بطريقة 

kjeldal (A.O.A.C. ،1980 ) 

تقدير النسبة المئوية للبوتاسيوم في األوراق )%(: 

قدرت نسب البوتاسيوم الكلية في األوراق حسب طريقة 

Semi - micro kjeldal (A.O.A.C ،1980.) 

تمَّ تقدير النسبة المئوية للفسفور في األوراق )%(: 

 يقةوراق بحسب الطرتقدير النسبة المئوية للفسفور في األ

 (. A.O.A.C ،1980المذكورة في )

 التحليل اإلحصائي:
جمعت البيانات وحللت إحصائياً بتطبيق برنامج 

Genestat  واختبرت الفروق بين معدالت المعامالت

-Al) 0.05وفق أقل فرق معنوي تحت احتمالية خطأ 

Mohammedi و Al-Mohammedi ،2012.) 

 :النتائج والمناقشة

 )%(المئوية للعقل المجذرة:  النسبة

للتجربة  1أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي في شكل 

 في كان له تأثير معنوي IBAاألولى أن منظم النمو الـ 

 4Iالنسبة المئوية للعقل المجذرة إذ تفوقت المعاملة 

 ( بإعطائها أعلى معدل لنسبة1-ملغم لتر 4500)تركيز 

 لم تختلف معنوياً  % والتي 90.00العقل المجذرة بلغت 

 1Iفي حين سجلت معاملة المقارنة  2Iو 3Iعن المعاملتين 

ة بلغ ( أقل معدل لنسبة العقل المجذر1-ملغم لتر 0)تركيز 

36.67 .% 

معددددددددل اعدددددددداد الجدددددددذور الرئيسدددددددة علدددددددى العقلدددددددة: 

 ( 1-)جذر عقلة 
نوياً تأثيراً مع IBAإنَّ لمنظم النمو الـ  2يتبين في شكل 

 4Iعداد الجذور إذ تفوقت المعاملة على صفة معدل ا

د ( بإعطائها أعلى معدل ألعدا1-ملغم لتر 4500)تركيز 

 1Iبينما سجلت المعاملة  1-جذر عقلة 24.00الجذور بلغ 

( أقل 1-ملغم. لتر 0والتي لم تعامل بمنظم النمو )تركيز 

 .1-جذر عقلة 5.33معدل ألعداد الجذور بلغ 

د تفوق الوسط أما بخصوص األوساط الزراعية فق

%( معطياً  3)رمل + مخلفات دواجن  3Mالزراعي 

 1-جذر عقلة 19.42أعلى معدل ألعداد الجذور بلغ 

وتفوق معنوياً على باقي المعامالت تاله الوسط الزراعي 

2M  1والذي لم يتفوق معنوياً على الوسطM  رمل(

نهري( والذي أعطى أقل معدل ألعداد الجذور بلغ 

 .1-جذر عقلة 13.58

أما بالنسبة للتداخل بين عاملي الدراسة كما في فقد 

( مع 1-ملغم لتر 4500)تركيز  3M4Iسجلت المعاملة 

%( بإعطائها أعلى  3وسط )رمل + مخلفات دواجن 

بينما  1-جذر عقلة 30.00معدل ألعداد الجذور بلغ 

+ رمل 1-ملغم لتر 0)تركيز  1M1Iسجلت المعاملة 

 1-جذر عقلة 3.67جذور بلغ نهري( أدنى معدل ألعداد ال

 (. 2)شكل 

 (:1-معدل قطر الجذر الرئيس )ملم جذر
 تأثير IBAإن لمنظم النمو الـ  3يتضح من نتائج الشكل 

 4Iمعنوي في صفة معدل قطر الجذر إذ تفوقت المعاملة 

 1-ملم جذر 5.31بإعطائها أعلى معدل لقطر الجذر بلغ 

 1Iة  عن المعاملوالتي اختلفت معنوياً  3Iتلتها المعاملة 

طر والتي لم تعامل بمنظم النمو والتي أعطت أقل معدل لق

 .1-ملم جذر 1.62الجذر بلغ 

ويظهر الشكل نفسه تسجيل األوساط الزراعية تأثير 

 3Mمعنوي في هذه الصفة فقد تفوق الوسط الزراعي 

 1-ملم جذر 5.49معدل لقطر الجذر بلغ  بإعطائه أعلى

عامالت وسجل وسط المقارنة ومتفوق معنوياً على الم

1M  1-ملم جذر 2.42أقل قيمة في هذه الصفة بلغت. 

فيما يخص التداخل بين عاملي الدراسة فتظهر 

 3M3Iأن معاملة التداخل الثنائي  3النتائج في شكل 

، 1-ملم جذر 7.38أعطت أعلى معدل لقطر الجذر إذ بلغ 

عاملة وقد اختلفت معنوياً عن باقي المعامالت ما عدا الم

3M4I  1فيما سجلت المعاملةM1I  أقل قيمة معنوية في

. أن تكوين الجذور في 1-ملم جذر 0.25هذه الصفة بلغ 

العقل المعاملة باألوكسين يمكن أن يعزى إلى تراكم مواد 

األيض في موضع اإلضافة وبناء بروتين جديد، وتكون 

- Gagetو Villarالكالس، وانقسام واستطالة الخاليا )

Faurobert ،1997 كما يمكن تفسير نتائج التجذير .)

مقارنة بالعقل غير  IBAالعالي للعقل المعاملة بالـ 

المعاملة إلى تأثيره في زيادة نشاط الكامبيوم الوعائي 

العالي في العقل األمر الذي  RNAوبالتالي مستوى 

يؤدي إلى زيادة األنقسام الخلوي في ذروة عملية التجذير 

أو يعزى إلى أن  (.Al-Samurai ،2009للعقل )

مستوى العقل من األوكسينات منخفض مع زيادة 

 IBAمحتواها من المواد المثبطة وأن معاملة العقل بالـ 

تؤدي إلى سرعة نقل وتجمع السكريات الذائبة في قواعد 

العقل األمر الذي يؤدي إلى تحسين نسب التجذير فضالً 

دور مهم في عن تحفيز عدد من األنزيمات التي لها 

وآخرون،  Karakyrtعملية نشوء الجذور العرضية )

(. أن الزراعة في وسط Zarei ،2014و Izadiو 2009

%( أدت إلى تحسين الصفات 3)رمل + مخلفات دواجن 

الجذرية بالنسبة لزيادة عدد وأقطار الجذور وطول أطول 

 مقارنة مع جذر والوزن الجاف للجذور بشكل معنوي 
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 في معدل النسبة المئوية للعقل المجذرة: )%(. IBAتأثير تركيز حامض األندول بيوتريك .  1شكل 

 

 (1-واألوساط الزراعية والتداخل بينهما في معدل اعداد الجذور الرئيسة لكل عقلة: )جذر عقلة IBA. تأثير تراكيز حامض األندول بيوترك الـ 2شكل

 

(.1-واألوساط الزراعية والتداخل بينهما في معدل قطر الجذر الرئيس في كل عقلة: )ملم جذر IBAندول بيوتريك . تأثير تراكيز حامض األ3شكل 
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 األوساط األخرى. وأن هذه النتائج يمكن تفسيرها 

إلى أن استخدام وسط زراعي مناسب جيد التهوية سهل 

الصرف يحقق للعقل الرطوبة المناسبة ويسمح للهواء 

، Ahmadو Anisإلى قواعد العقل ) بالنفوذ والوصول

 وان الوسط العضوي يزيد نسبة التالمس ما بين (.2016

لة العقلة والوسط مما يزيد الرطوبة الجاهزة وسهوقاعدة 

تنفس الجذور األمر الذي يشجع النمو الكلي للجذور 

(Chatterjee وChoudhari ،2007 كما أن تأمين .)

 ضاً من األساسياتاألوكسجين في قواعد العقل يعتبر أي

قة وذلك ألكسدة المواد الغذائية في العقلة إلنتاج الطا

الداخلية الالزمة لألنقسام الخلوي وتكوين البادئات 

كما وتؤكد  (.Diop ،2007و Hamawiالجذرية )

العديد من الدراسات على أهمية المواد العضوية في 

 تجهيز العناصر الغذائية وتقليل الفقد عن طريق الغسل

والري وذلك الحتفاظهما بالرطوبة المناسبة في محيط 

الجذور وتعمل على تحسين خواص التربة وتزيد 

 Wilsonتماسكهما وتسهيل الحركة والتطوير فيها )

 (.2018وآخرون 

 لقياسات الخضرية:ا

 ( 1-اعداد األوراق الكلي لكل شتلة: )ورقة شتلة
اد إلى تأثر اعد 4بينت نتائج التحليل اإلحصائي في شكل 

( فقد IBAأوراق النبات معنوياً بمعاملة منظم النمو )

على المعامالت األخرى 1معنوياً  4Iتفوقت المعاملة 

ورقة  73.74بإعطائها أعلى معدل ألعداد األوراق بلغ 

 67.00بمعدل  3Iتلتها وبفارق معنوي المعاملة  -شتلة

ملة والتي بدورها اختلفت معنوياً عن المعا 1-ورقة شتلة

2I  1بينما سجلت المعاملةI نمو والتي لم تعامل بمنظم ال

 .1 -ورقة شتلة 45.15أقل معدل ألعداد األوراق بلغت 

ي وكان لعامل األوساط الزراعية تأثير إيجابي معنوي ف

معنوياً  3Mاعداد األوراق فقد تفوق الوسط الزراعي 

على المعامالت األخرى معطياً أعلى معدل ألعداد 

ق والذي بدوره تفو 1 –ورقة شتلة 111.00األوراق بلغ 

والذي أعطى أقل قيمة لمعدل  1Mمعنوياً عن الوسط 

 .1 -ورقة شتلة 32.64اعداد األوراق بلغ 

ود فروق معنوية بين توضح نتائج الشكل نفسه إلى وج

معامالت التداخل بتأثير التداخل الثنائي بين عاملي 

 معنوياً  3M4I( إذ تفوقت معاملة التداخل M  ×Iالبحث )

غ في إعطائها أعلى معدل ألعداد األوراق على الشتلة بل

 مقابل أقل معدل ألعداد األوراق 1-ورقة شتلة 128.89

 .1-ة شتلةورق 22.11بلغ  1M1Iفي العقلة للمقارنة 

 (: 1-شتلة 2المساحة الورقية )سم

الفروقات المعنوية لعامل منظم النمو  5تظهر نتائج شكل 

 4Iفي معدل المساحة الورقية إذ تفوقت المعاملة  IBAالـ 

معنوياً بإعطائها أعلى معدل للمساحة الورقية بلغ 

والتي أظهرت تفوق معنوي على  1-شتلة 2سم 7264.70

أقل معدل  1Iوقد أعطت المعاملة  ،2I 1Iالمعاملتين 

 .1-شتلة 2سم 3534.52للمساحة الورقية بلغت 

أما بخصوص األوساط الزراعية فقد تفوق الوسط 

معطياً أعلى معدل لصفة المساحة الورقية  3Mالزراعي 

ومتفوقاً بفارق معنوي  1-شتلة 2سم 13886.16إذ بلغ 

( 2Mو 1Mعن الشتالت النامية في كل من الوسط )

سط وللتان لم تختلفان معنوياً فيما بينهما، فيما سجل وا

 1025.78أقل قيمة لهذه الصفة بمعدل بلغ  1Mالمقارنة

 .1-شتلة 2سم

 يبين الشكل ذاته أن للتداخل الثنائي بين عاملي

الدراسة تأثير معنوي واضح بين المعامالت فقد سجلت 

تفوقاً معنوياً على باقي المعامالت  3M4Iالمعاملة 

خرى بإعطائها أعلى معدل للمساحة الورقية بلغ األ

 1M1Iبينما سجلت المعاملة  1-شتلة    2سم17760.34

 .1-شتلة 2سم 441.83أدنى معدل للمساحة الورقية بلغ 

 (:1-معدل ارتفاع النبات )سم شتلة
 تأثر ارتفاع النبات بمنظم 6أوضحت النتائج في الشكل 

ملة إذ تفوقت المعامعنوياً في هذه الصفة  IBAالنمو الـ 

4I  سم  81.89بإعطائها أعلى معدل الرتفاع النبات بلغ

 والتي 3Iولم تسجل اختالف معنوي عن المعاملة  1-شتلة

لة بينما سجلت المعام 2Iسجلت فرق معنوياً عن المعاملة 

1I  1-سم شتلة 60.19أقل معدل الرتفاع النبات بلغ .

وياً للوسط وأظهر عامل األوساط الزراعية تفوقاً معن

بإعطائه أعلى معدل الرتفاع النبات بلغ  3Mالزراعي 

ومسجالً اختالفاً معنوياً على  1-سم شتلة 110.08

 2Mالمعامالت األخرى تاله الوسط الزراعي الثاني 

 تأثر ارتفاع النبات 6أوضحت النتائج في الشكل  والذي

 معنوياً في هذه الصفة إذ تفوقت IBAبمنظم النمو الـ 

 بإعطائها أعلى معدل الرتفاع النبات بلغ 4Iملة المعا

ولم تسجل اختالف معنوي عن  1-سم شتلة 81.89

 2Iوالتي سجلت فرق معنوياً عن المعاملة  3Iالمعاملة 

غ أقل معدل الرتفاع النبات بل 1Iبينما سجلت المعاملة 

. وأظهر عامل األوساط الزراعية 1-سم شتلة 60.19

 بإعطائه أعلى معدل 3Mراعي تفوقاً معنوياً للوسط الز

فاً ومسجالً اختال 1-سم شتلة 110.08الرتفاع النبات بلغ 

معنوياً على المعامالت األخرى تاله الوسط الزراعي 

 1Mوالذي بدوره تفوق معنوياً عن الوسط  2Mالثاني 

سم  45.92والذي أعطى أقل معدل الرتفاع النبات بلغ 

 . 1-شتلة

التداخل الثنائي ما بين  كما أظهر الشكل نفسه تأثير

( في صفة ارتفاع النبات حيث M×I عاملي الدراسة )

أعلى  بإعطائهما 3M4Iو 3M3Iتفوقت معنوياً المعاملتين 

 بالتتابع 1-سم شتلة 116.89، 117.78معدل للصفة بلغا 

للتداخل الثنائي أدنى  1M1Iوسجلت معاملة المقارنة 

 . 1-سم شتلة 36.56معدل الرتفاع النبات بلغ 
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 (.1-واألوساط الزراعية والتداخل بينهما في معدل اعداد األوراق الكلي لكل شتلة: )ورقة شتلة IBA. تأثير تراكيز حامض األندول بيوتريك 4شكل 

 
 (.1-شتلة 2تلة:)سمواألوساط الزراعية والتداخل بينهما في معدل قياس المساحة الورقية لكل ش IBA. تأثير تراكيز حامض األندول بيوتريك5شكل 

 

 
 (.1-واألوساط الزراعية والتداخل بينهما في معدل ارتفاع النبات لكل شتلة: )سم شتلة IBA. تأثير تراكيز حامض األندول بيوتريك 6شكل 
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 الصفات الكيمائية  

 تقدير النسبة المئوية للنتروجين في األوراق )%(
إن  7كل يالحظ من نتائج التحليل اإلحصائي في الش

لنسبة اكان له تأثيراً معنوياً في صفة  IBAمنظم النمو الـ 

 4Iالمئوية للنتروجين في األوراق إذ أظهرت المعاملة 

 تفوقاً معنوياً على المعامالت األخرى بإعطائها أعلى

 والتي سجلت 3I% تلتها المعاملة  2.10معدل للصفة بلغ 

تلف رها لم تخوالتي بدو 2Iاختالفاً معنوياً عن المعاملة 

 ، والتي سجلت أقل معدل لنسبة1Iمعنوياً عن المعاملة 

 %. 1.92النتروجين في األوراق بلغ 

ط من الشكل ذاته نالحظ أن العقل النامية في الوس

تفوقت معنوياً عن باقي األوساط األخرى  3Mالزراعي 

ت معطية أعلى قيمة لنسبة النتروجين في األوراق إذ بلغ

أذ سجل  2Mه الوسط الزراعي الثاني %، وتال 2.17بلغ 

والذي أعطى أدنى  1Mاختالف معنوي عن الوسط 

 %.  1.89معدل لنسبة النتروجين في األوراق بلغ 

 اسةيظهر من الشكل أنَّ للتداخل الثنائي بين عاملي الدر

له تأثير واضح على نسبة النتروجين في األوراق حيث 

اختالف  3M3Iو 3M4Iسجل التداخل الثنائي للمعاملتين 

معنوي على باقي المعامالت بإعطائها أعلى قيمة لهذه 

% بالتتابع، وبالمقابل  2.22%،  2.23الصفة بلغت 

أدنى قيمة لنسبة النتروجين في  2M1Iأعطت المعاملة 

 %. 1.82األوراق بلغت 

 ئوية للبوتاسيوم في األوراق )%(تقدير النسبة الم

تأثير  IBAالـ  نالحظ أن لمنظم النمو 8من الشكل 

ذ إاق معنوياً في صفة النسبة المئوية للبوتاسيوم في األور

رى معنوياً على باقي المعامالت األخ 4Iتفوقت المعاملة 

حيث سجلت أكبر قيمة لنسبة البوتاسيوم في األوراق 

اً والتي لم تختلف معنوي 3I% تلتها المعاملة 1.77بلغت 

ف معنوياً عن والتي بدورها لم تختل 2Iعن المعاملة 

حيث أعطت أدنى قيمة لنسبة  1Iمعاملة المقارنة 

أما بخصوص  %. 1.73البوتاسيوم في األوراق بلغت 

ت تأثير األوساط الزراعية في الشتالت فقد تفوقت الشتال

معنوياً على  3Mالمزروعة في الوسط الزراعي 

 المعامالت األخرى معطية أعلى قيمة لنسبة البوتاسيوم

%، وتفوق معنوياً على وسط  1.78بلغت في األوراق 

 والذي أعطى أدنى قيمة لنسبة البوتاسيوم 1Mالمقارنة 

%. تشير نتائج الشكل نفسه  1.71في األوراق بلغ 

( عن M ×Iبخصوص التداخل الثنائي لعاملي الدراسة )

عدم وجود فرق معنوي بين المعامالت في نسب 

 البوتاسيوم في األوراق.

 ئوية للفسفور في األوراق )%(لمتقدير النسبة ا

أنَّ هناك  9تشير نتائج التحليل اإلحصائي في الشكل 

في النسبة المئوية  IBAتأثير معنوي لمنظم النمو الـ 

معنوياً على  4Iللفسفور في األوراق إذ تفوقت المعاملة 

باقي المعامالت األخرى بإعطائها أعلى قيمة بلغت 

أدنى قيمة لنسبة  1I%، وبالمقابل سجلت المعاملة 0.55

أما بخصوص  %. 0.53الفسفور في األوراق بلغت 

 3Mعوامل األوساط الزراعية فقد سجل الوسط الزراعي 

اختالف معنوي في نسبة الفسفور في األوراق حيث 

% وتفوق معنوياً على  0.57سجل أعلى قيمة له بلغت 

 1Mالمعامالت األخرى في حين سجل الوسط الزراعي 

 %. 0.52نسبة الفسفور في األوراق وبلغت أدنى قيمة ل

يتضح من الشكل نفسه أن للتداخل الثنائي بين عاملي 

فروق  3M4Iالدراسة تأثير واضح فقد سجلت المعاملة 

ق معنوية بإعطائها أعلى قيمة لنسبة الفسفور في األورا

أدنى  1M1I% بالمقابل سجلت المعاملة  0.58بلغت 

 . %0.51اق بلغت معدل لنسبة الفسفور في األور

 IBA إن العقل التي تلقت تراكيز كافية من منظم النمو الـ

شجعت النمو الخضري بالتضاعف السريع للخاليا، 

ـ وتأسيس لعدد من الفروع وهذا التأثير لمنظم النمو ال

IBA  يأتي من تشجيعه لفعالية األنزيمات والبناء

ي ف نهاالضوئي، تاله زيادة في المواد المغذية المستفاد م

 ادةزيادة معدل انقسام الخاليا وتضاعفها مما أدى إلى زي

أن الزيادة في  (.Davies ،2013في اعداد الفروع )

لى الوزن الجاف يمكن أن تكون نتيجة تأثير منظم النمو ع

ي النبات في زيادة معدل البناء الضوئي، المصدر األساس

ة دَّ للطاقة، والذي بدوره ينتج وزن طري أعلى وتراكم ما

(. وأن المجموع الجذري للعقل Singh ،2004جافة )

حسَّن من النمو الخضري لها حيث أن الجذور المتكونة 

حسنت النمو الخضري عن طريق التجهيز بالماء 

والعناصر الغذائية وبعض الهرمونات خاصة 

األوكسينات الذي ينتج بدرجة رئيسية في قمم الجذور 

في  يحدث تأثيراً كبيراً وينتقل عن طريق الخشب وبالتالي 

ا النمو الخضري من خالل تحفيز األنقسام وتمايز الخالي

(Sivaci وYalcin ،2007).  وعن دور وسط التجذير

في الصفات الخضرية للعقل المجذرة فربما يرجع إلى 

 دور هذا الوسط في تحسين الصفات الجذرية سابقة الذكر

ناسبة من وبالتالي تأهلت هذه الشتلة بامتصاص كميات م

ري المادة الغذائية والمواد األخرى المشجعة للنمو الخض

 Parkفانعكست إيجابياً على صفات النمو الخضري )

(.  وإن هذه النتائج يمكن تفسيرها على 2016وآخرون، 

%( قد يحوي على 3أن وسط )رمل + مخلفات دواجن 

كمية كافية من العناصر الغذائية مقارنة باألوساط 

خرى وبالتالي ينعكس على النمو الخضري الزراعية األ

 (.2017وآخرون،  Montalvoالمتكون على العقلة )

ع وإن تأثير الوسط الزراعي في الزيادة الحاصلة للمجمو

يفسر نتيجة زيادة المادة الغذائية بسبب حجم الخضري 

المجموع الجذري ومحتوى الوسط من المواد الغذائية 

من المواد والعناصر  والذي ينعكس على محتوى النبات

(Karakurt  ،2009وآخرون.) 
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 ئوية للبوناسيوم في األوراق )%(والتداخل بينهما في تقدير النسبة الم واألوساط الزراعية IBA. تأثير تراكيز حامض األندول بيوتريك 8شكل 

 المئوية للفسفور في األوراق )%(واألوساط الزراعية والتداخل بينهما في تقدير النسبة  IBA. تأثير تراكيز حامض األندول بيوتريك 9شكل 
 

وكان التداخل بين وسط الزراعة /رمل + مخلفات 

منظم النمو  1-لتر.ملغم 5004%  وتركيز 3دواجن 

(IBA زيادة معنوية في معدل النموات الجذرية )

 والخضرية المتكونة على عقل نبات ورد الجمال

  خلتدامقارنة بالعقل غير المعاملة. أن نتائج تأثير ال
 
 

 

مخلفات دواجن +رمل/المشترك بين وسط الزراعة

( IBA)منظم النمو  1-لتر.ملغم 4500% وتركيز 3

  الدراسة يمكن تفسيرها على أساس ماورد  في هذه  

(IBA في هذه الدراسة يمكن تفسيرها على أساس )

 ما ورد ذكره في مناقشة العوامل على انفراد.
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