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تأثير االوكسينات ونوع العقل في تجذير أصلي التفاح والكمثرى المكثرة نسيجيا
زينب عبد الجبار حسين
واثق عبد العزيز
فالح ناصر حسين
عبد الكريم رضا
وزارة العلوم والتكنولوجيا  /دائرة البحوث الزراعية
الخالصة:
تم معاملة عقل ساقٌة غضة وخشبٌة فً البٌت الزجاجً بطول  15سم من أصل التفاح
 MM106و أصل الكمثرى  Pyrus communisمن أمهات بعمر (  5-4سنوات ) مكثرة
نسٌجٌا بتراكٌز مختلفة من االوكسٌنات ( 10 ،10 NOA ، 10 IBA ،10 NAA ،0.0
 )2IBA+10NOA ،2 NAA+10 IBA،2 IBA+NAAملغم /لتر .أخذت المالحظات عن
عدد الجذور بعد  30وٌ 45وم وأطوالها بعد ٌ 45وم من التجذٌر وكذلك حسبت النسبة المئوٌة
للتجذٌر.
أظهرت النتائج أن المحالٌل المخففة من االوكسٌنات قد أثرت معنوٌا فً كل الصفات
المدروسة حٌث تفوقت االوكسٌنات بالتركٌز  (2 IBA+10 NOA(mg/Lأعلى نسبة تجذٌر
بلغت  100%وأعلى معدل فً عدد الجذور وأطوالها  4.4جذر /عقلة و 4.92سم على التوالً
ألصل التفاح بعد ٌ 45وم من الزراعة فً حٌن أعطى التركٌز  10 NAA mg/Lملغم /لتر
والتركٌز  10 IBAأعلى نسبة تجذٌر بلغت  100%لكل من العقل الغضة والخشبٌة والتركٌز
2 IBA+10 IBAملغم /لتر للعقل الغضة وتفوق التركٌز  10 NAAملغم/لتر فً أعطاء
أعلى معدل لعدد الجذور وأطوالها بلغت  11.1جذر/عقلة و  3.56سم على التوالً ألصل
الكمثرى بعد ٌ 45وم من التجذٌر ولم تختلف العقل الغضة والخشبٌة المأخوذة من أصل التفاح
معنوٌا فً معدل عدد الجذور وأطوالها فً حٌن تفوقت العقل الغضة ألصل الكمثرى فً معدل
عدد الجذور إذ بلغت  3.86جذر /عقلة وتفوقت العقل الخشبٌة فً معدل طول الجذر بلغت
 1.43سم .
المقدمة:
تكثر أشجار التفاح والكمثرى عادة بالتطعٌم على أصول منتخبة وذات مواصفات
زراعٌة وإنتاجٌة مرغوبة (سلمان )1988 ،ومالئمة لظروف التربة كتحملها لمستوى الماء
األرضً المرتفع وطبٌعة التربة وكذلك مقاومتها لألمراض الشائعة فضال عن تبكٌرها بالنضج
وتأثٌرها فً الصفات الكمٌة والنوعٌة للثمار مقارنة باألشجار المكثرة جنسٌا(الجمٌلً
والدجٌلً )Yavada & Doud ,1989 ;1989،هناك بعض المشاكل التً تواجه
المزارعٌن كارتفاع منسوب الماء األرضً وزٌادة الملوحة واإلصابة بالدٌدان الثعبانٌة ٌتطلب
توفٌر أعداد كبٌرة من األصول لغرض التطعٌم علٌها(  )Hartman et al ,1997لذا كان
االتجاه فً العراق إلى استٌراد أعداد كبٌرة من األصول على هٌئة شتالت أو بذور خالل
السنوات السابقة والزالت مستمرة لٌومنا هذا حٌث قامت الشركة العامة للبستنه والغابات
باستٌراد أصول التفاح كأصل التفاح  MM106وهو من األصول المقاومة لحشرة امن القطنً
وٌعتبر من األصول شبه المقصرة وأصل الكمثرى  Pyrus Communisوهو من األصول
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النشطة وٌمكنه تحمل الترب الثقٌلة ذات المستوى المائً العالً وٌعرف فً أوربا باسم األصل
الفرنسً ومحلٌا ً باسم (كٌمونس) .وقد وجد إن قابلٌة العقل على التجذٌر تعتمد على عدد كبٌر
من العوامل منها موعد اخذ العقل المرتبط بعناصر المناخ كالحرارة والرطوبة والضوء وعمر
الشجرة االم والمعامالت الحرارٌة اضافة الى التراكٌب الوراثٌة المستخدمة فضال عن تأثرها
باستخدام منظمات النمو كاالوكسٌنات ومنها االوكسٌن الصناعً المتمثل بحامض أألندول
بٌوتارك  IBAالمشجع على تكوٌن مبادئ الجذور العرضٌة ونموها وتطورها وزٌادة معدل عدد
الجذور المتكونة
( ;Owais,2010 ;Hartman et al 2002; Bhusal et al 2007
 )Tsipouridis et al ,2003وقد سجلت نسبة التجذٌر للعقل الماخوذة من اصول التفاح
البالغة  ) 31-51 (%عند استخدام  IBAبتركٌز Tajabalchsh et al ( 3000 mg/L
 ) ,2009فً حٌن حقق الباحث (  )Rahimi et al, 2011نسبة تجذٌر وعدد جذور بلغت
MM 111
 37.03%و  11.33جذر /عقلة على التوالً عند معاملة عقل اصل التفاح
(Cocopeat +
بطول  20سم بـ  IBAبالتركٌز  2500mg/Lمضافا الى الوسط
) .Perliteونظرا إلى إن الكثٌر من أشجار الفاكهة ومن ضمنها التفاح والكمثرى تكثر حالٌا
بتقنٌة زراعة األنسجة الختزال الوقت والحصول على أعداد كبٌرة من الشتالت واألصول
مجذرة وجاهزة للنقل للحقل بعد اقلمتها ( الحافظ واخرون ;1999 ،العبٌدي  ; 1990 ،بدر
واخرون  ; 2000،حمٌد  )Kane ,1960 ; Ghorbel et al ,1998 ; 1994،ولزٌادة
تكالٌف هذه التقنٌة فان البحث ٌهدف إلى تحدٌد أفضل تركٌز من االوكسٌنات ونوع العقل
 MM106والكمثرى Pyrus communis L.
الساقٌة المأخوذة من أصلً التفاح
المزروعة داخل البٌت الزجاجً والمكثرة نسٌجٌا وذلك إلكثارها بطرٌقة العقل وتحت ظروف
البٌت الزجاجً المسٌطر علٌها.
المواد وطرائق العمل:
أخذت عقل ساقٌة بطول  15سم من أمهات مكثرة بتقنٌة زراعة األنسجة النباتٌة وبعمر
(5-4سنوات ) ألصلً التفاح  MM106والكمثرى  Pyrus communisوالمزروعة فً
البٌت الزجاجً .أزٌلت األوراق الموجودة على الجزء السفلً منها بالنسبة للعقل الغضة بعد
عمل (  )3-2جروح طولٌة فً المنطقة بٌن العقدتٌن األخٌرتٌن ،ووضعت نهاٌات العقل فً
محالٌل مخففة من االوكسٌنات [2 +10 NA ،10 NOA ، 10 IBA ،10 NAA ، 0.0
 ]2 IBA+10 NOA ،2 NAA+10 IBA،IBAملغم /لتر  +المحلول المتكون من [  2غم
عالً الفسفور*  15 +غم سكروز ] تحت أس هٌدروجٌنً  5.5لمدة أربعة أٌام فً ظروف
 10 x10حاوٌة على وسط
المختبر بعدها غسلت بالماء وزرعت فً إطباق فلٌنٌة حجم
زرعً مكون من بتموس  :زمٌج بنسبة  1:1فً ظروف البٌت الزجاجً المسطر علٌة بٌئٌا
تحت درجة حرارة ْ 2±26مم .أخذت المالحظات عن نسب التجذٌر وعدد الجذور وأطوالها بعد
30وٌ 45وم من الزراعة ،ثم نقلت إلى أكٌاس قطر  10سم ذات وسط زرعً مكون من
بتموس  :زمٌج بنسبة  4:1ووضعت فً بٌت ذا غطاء بالستٌكً مجهز بساحبتٌن هوائٌة
لغرض التهوٌة وتقلٌل درجة الحرارة.
RCBD
نفذت الدراسة كتجربة عاملٌه باستخدام تصمٌم القطاعات العشوائٌة(
 )Randomized Completely Block Designوبخمسة مكررات فً المعاملة الواحدة
وبواقع عقلة واحدة لكل مكرر وجرى تحلٌل البٌانات ومقارنتها إحصائٌا ً حسب اختٌار L.S.D
وعلى مستوى احتمال  ( %5الساهوكً .)1990،
* عالً الفسفور ٌتكون من ( 12N + 52P + 5 K + TE ( 0.07% Cu + 0.03 % B + 0.14% Fe +
.)0.07% Mn + 0.07 % Zn
تأثير االوكسينات ونوع العقل.....
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النتائج والمناقشة:
تأثير التراكيزالمخففة لالوكسينات في النسبة المئوية لتجذير أصلي التفاح والكمثرى.
تشٌر النتائج فً الجدول( )1إلى ارتقاء المعامالت المتمثلة بأنواع االوكسٌنات المستخدمة
إلى المعنوٌة فً صفة النسبة المئوٌة للتجذٌر ألصل التفاح بعد  30أو ٌ 45وم من المعاملة
فكانت أعلى نسبة للتجذٌر له بلغت  % 100فً معاملة ) 2IBA + NOA 10 ( mg /L
لكال الفترتٌن فً حٌن لم ترتقً نوع العقل المستخدمة والتداخل الثنائً بٌن نوع العقلة
واالوكسٌن المستخدم لمستوى المعنوٌة فً هذه الصفة .
وٌالحظ من الجدول ذاته زٌادة فً النسبة المئوٌة للتجذٌر بعد ٌ 45وم مقارنة بعد ٌ 30وم
من المعاملة فً جمٌع أنواع االوكسٌنات المستعملة باختالف تراكٌزها مستثنٌة بذلك معاملة
 ) 2IBA +10NOA(mg/L lالمتفوقة معنوٌا على بقٌة المعامالت فً هذه الصفة المدروسة
آنفا.
أما نتائج الجدول ( )2فتشٌر أٌضا إلى ارتقاء المعامالت المتمثلة بأنواع االوكسٌنات المستخدمة
إلى المعنوٌة فً صفة النسبة المئوٌة للتجذٌر ألصل الكمثرى بعد  30أو ٌ 45وم من المعاملة
فكانت أعلى نسبة للتجذٌر له بلغت  % 100فً معاملة  10NAA mg/Lلكال الفترتٌن فً
حٌن لم ترتقً نوع العقل المستخدمة والتداخل الثنائً بٌن نوع العقلة واالوكسٌن المستخدم
لمستوى المعنوٌة فً هذه الصفة ،كذلك ٌالحظ من الجدول أن النسبة المئوٌة للتجذٌر قد ازدادت
بعد ٌ 45وم بالمقارنة مع نسبة التجذٌر بعد ٌ 30وم من المعاملة فً جمٌع أنواع االوكسٌنات
المستعملة باختالف تراكٌزها مستثنٌة بذلك معاملة  mg/L l10NAAالمتفوقة معنوٌا على
بقٌة المعامالت فً هذه الصفة المدروسة.
جدول ( )1تأثير التراكيز المخففة لالوكسينات في النسبة المئوية لتجذير العقل الغضة
والخشبية ألصل التفاح بعد  30و 45يوم من التجذير.
نسبة التجذير  %بعد  45يوم
نسبة التجذير  %بعد  30يوم
تراكيز المحاليل
لتر
المخففة ملغم/
المتوسط
عقل
عقل غضة
المتوسط
عقل
عقل غضة
خشبية
خشبية
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0
80.00 80.00
80.00
60.00 60.00
60.00
10NAA
60.00 60.00
60.00
50.00 40.00
60.00
10IBA
70.00 60.00
80.00
50.00 60.00
40.00
10NOA
80.00 80.00
80.00
60.00 60.00
60.00
10NAA+ 2IBA
70.00 60.00
80.00
60.00 60.00
60.00
2NAA+10IBA
100.00 100.00
100.00
100.00 100.00
100.00
2IBA+10NOA
62.90
68.60
54.30
54.30
المتوسط
ا.ف.م لألصول =  n.sالتراكٌز= 41التداخل = n.s
0.05
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جدول ( ) )2تأثير التراكيز المخففة لالوكسينات في النسبة المئوية لتجذير العقل الغضة
والخشبية ألصل الكمثرى بعد  30و 45يوم من التجذير.
نسبة التجذير  %بعد  45يوم
نسبة التجذير  %بعد  30يوم
تراكيز المحاليل
المخففة ملغم/لتر
المتوسط
عقل
عقل غضة
المتوسط
عقل
عقل غضة
خشبية
خشبية
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0
100.00 100.00
100.00
100.00 100.00
100.00
10NAA
100.00 100.00
100.00
60.00 60.00
60.00
10IBA
80.00 80.00
80.00
30.00 20.00
40.00
10NOA
70.00 60.00
80.00
30.00 20.00
40.00
10NAA+ 2IBA
80.00 60.00
100.00
50.00 60.00
40.00
2NAA+10IBA
60.00 40.00
80.00
30.00 40.00
20.00
2IBA+10NOA
62.90
77.10
42.90
42.90
المتوسط
ا.ف.م لألصول =  n.sالتراكٌز =  0.31التداخل = n.s
0.05

ا.ف.م لألصول =  n.sالتراكٌز=  0.39التداخل = n.s
0.05

تأثير المحاليل المخففة لالوكسينات في عدد الجذور:
أظهرت النتائج فً الجدول(  )3أن التراكٌز المخففة لالوكسٌنات قد أثرت معنوٌا فً معدل
عدد الجذور بعد ٌ 30وم من الزراعة ولكل من عقل التفاح والكمثرى حٌث بلغ أعلى معدل
عدد جذور  3.3جذر /فرع عند التركٌز  (2 IBA+10 NOA)mg/Lلعقل التفاح و 5.0
جذر /فرع عند التركٌز  (10 NAA) mg/Lلعقل الكمثرى على التوالً .فً حٌن بلغ اقل
معدل عدد جذور  0.8جذر /فرع ألصل التفاح عند التركٌز  (10 IBA) mg/Lو  0.2جذر
/فرع لعقل الكمثرى عند التركٌز (2 IBA+10 NOA)mg/Lعلى التوالً ولم تختلف العقل
الغضة والخشبٌة لعقل التفاح معنوٌا فٌما بٌنها فً معدل عدد الجذور فً حٌن تفوقت العقل
،1.49
الغضة ألصل الكمثرى معنوٌا على العقل الخشبٌة فً معدل عدد الجذور وبلغت(
 ) 0.69جذر/فرع على التوالً.
لم ٌكن للتداخل بٌن التراكٌز ونوع العقل الغضة والخشبٌة ألصل التفاح معنوٌا فً معدل
عدد الجذور فً حٌن أثرت التراكٌز ونوع العقل ألصل الكمثرى معنوٌا فً معدل عدد الجذور
إذ أعطت العقل الغضة عند التركٌز  (10 NAA) mg/Lأعلى معدل بلغ  8.0جذر/فرع
 0.2جذر/فرع للعقل
والذي اختلف معنوٌا عن باقً التداخالت فً حٌن بلغ اقل عدد جذور
الغضة عند التركٌز  (2 NAA+10 IBA)mg/Lوفشلت العقل الغضة فً تكوٌن جذور عند
التركٌز  (2 IBA+10 NOA)mg/Lوكل من العقل الغضة والخشبٌة عند معاملة المقارنة
على التوالً.
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جدول ( :)3تأثير المحاليل المخففة لالوكسينات ونوع العقل في معدل عدد الجذور في
تجذير أصل التفاح والكمثرى بعد  30يوم من الزراعة.

تركيز المحاليل المخففة
مغم/لتر

الكمثرى

التفاح
عدد الجذور
عقل
عقل غضة
خشبية
0.0
0.0
0.8
1.0

المعدل

عدد الجذور
عقل غضة

المعدل
عقل
خشبية
0.0
2.0

0.0
5.0
1.1

0.0
0.9

0.0
8.0

10IBA

1.0

0.6

0.8

1.0

1.2

10NOA

0.8

1.0

0.9

0.6

0.2

0.4

10NAA+2IBA

1.4

1.0

1.2

0.6

0.2

0.4

2NAA+10IBA

1.0

1.6

1.3

0.2

0.8

0.5

2IBA+10NOA
المعدل

3.2
1.2

3.4
1.2

3.3

0.0
1.49

0.4
0.69

0.2

0.0
10NAA

ا.ف.م للعقل =  0.54التراكٌز= 1.01التداخل = 1.43
0.05

ا.ف.م للعقل =  n.sالتراكٌز= 1.17التداخل= n.s
0.05

أظهرت النتائج فً الجدول(  )4أن التراكٌز المخففة لالوكسٌنات قد أثرت معنوٌا فً معدل
عدد الجذور بعد ٌ 45وم من الزراعة ولكل من عقل التفاح والكمثرى حٌث بلغ أعلى معدل
عدد جذور  4.4جذر /فرع عند التركٌز  )2IBA+10NOA) mg/Lلعقل التفاح و 11.1
) (10NAAmg/Lلعقل الكمثرى على التوالً .فً حٌن بلغ اقل
جذر /فرع عند التركٌز
معدل عدد جذور  1.1جذر /فرع لعقل التفاح عند التركٌز  (10 IBA) mg/Lو  1.4جذر
/فرع لعقل الكمثرى عند التركٌزٌٌن (2IBA+10NOA) mg/L 10NOA mg/Lعلى
التوالً ولم ترتقً العقل الغضة والخشبٌة ألصل التفاح للمعنوٌة فٌما بٌنها فً معدل عدد الجذور
بٌنما تفوقت العقل الغضة ألصل الكمثرى معنوٌا على العقل الخشبٌة فً معدل عدد الجذور
وبلغت ( 3.86و  2.23جذر/فرع) على التوالً.
لم ٌكن للتداخل بٌن التراكٌز ونوع العقل الغضة والخشبٌة ألصل التفاح معنوٌا فً متوسط
عدد الجذور فً حٌن أثرت التراكٌز ونوع العقل ألصل الكمثرى معنوٌا فً معدل عدد الجذور
إذ أعطت العقل الغضة عند التركٌز  (10 NAA) mg/Lأعلى معدل بلغ  15.4جذر/فرع
 0.6جذر/فرع
والذي اختلف معنوٌا عن باقً التداخالت فً حٌن بلغ اقل معدل عدد جذور
للعقل الخشبٌة عند التركٌز (2IBA+10NOA) mg/Lوفشلت العقل الغضة والخشبٌة فً
تكوٌن جذور عند معاملة المقارنة ألصلً التفاح والكمثرى.
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جدول ( :)4تأثير المحاليل المخففة لالوكسينات ونوع العقل في معدل عدد الجذور في تجذير اصل
التفاح والكمثرى بعد  45يوم من الزراعة.
الكمثرى
التفاح
تركيز المحاليل
المعدل
عدد الجذور
المعدل
عدد الجذور
لتر
المخففة مغم/
عقل خشبية
عقل غضة
عقل
عقل غضة
خشبية
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
11.1
1.4
6.8
15.4
1.4
1.4
10NAA
3.7
1.1
5.0
2.4
0.8
1.4
10IBA
10NOA
10NAA+2I
BA
+10IBA
2NAA
10NOA
2IBA+
المعدل

1.6

1.4

2.0

1.4

1.8

2.2

4.0

4.8

1.74

1.71

1.5
1.7
2.0
4.4

ا.ف.م للعقل =  n.sالتراكٌز=  1.51التداخل = n.s
0.05

1.6

1.2

2.8

0.8

2.6

1.2

2.2

0.6

3.86

2.23

1.4
1.8
1.9
1.4

ا.ف.م للعقل =  1.10التراكٌز = 1.97التداخل = 2.97
0.05

تأثير المحاليل المخففة لالوكسينات في طول الجذور:
أظهرت النتائج فً الجدول(  )5أن التراكٌز المخففة لالوكسٌنات قد أثرت معنوٌا فً معدل
طول الجذور بعد ٌ 45وم من الزراعة ولكل من عقل التفاح والكمثرى حٌث بلغ أعلى معدل
طول جذر  4.92سم عند التركٌز  (2 IBA+10 NOA) mg/Lلعقل التفاح و  3.56سم
عند التركٌز ) (10NAAmg/Lلعقل الكمثرى على التوالً .فً حٌن بلغ اقل معدل طول جذور
 1.77سم ألصل التفاح عند التركٌز  (10IBA)mg/Lو  0.59سم ألصل الكمثرى عند
التركٌز (2IBA+10NOA)mg/Lعلى التوالً .لم تختلف العقل الغضة والخشبٌة ألصل
التفاح معنوٌا فٌما بٌنها فً معدل طول الجذور بٌنما تفوقت العقل الخشبٌة ألصل الكمثرى
معنوٌا على العقل الغضة فً معدل طول الجذور وبلغت  1.43سم.
لم ٌكن للتداخل بٌن التراكٌز ونوع العقل الغضة والخشبٌة ألصل التفاح معنوٌا فً متوسط
عدد الجذور فً حٌن أثرت التراكٌز ونوع العقل ألصل الكمثرى معنوٌا فً معدل طول الجذور
إذ أعطت العقل الخشبٌة عند التركٌز  (10 NAA) mg/Lأعلى معدل بلغ(  )4.0سم والذي
اختلف معنوٌا عن باقً التداخالت فً حٌن بلغ اقل معدل طول جذور  0.40سم للعقل الغضة
عند التركٌز . (2 IBA+10 NOA)mg/L
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جدول (  :)5تأثير المحاليل المخففة لالوكسينات ونوع العقل في معدل طول الجذور(سم)
تجذير أصل التفاح والكمثرى بعد  45يوم من الزراعة.
الكمثرى

التفاح
طول الجذور(سم )
عقل
عقل غضة
خشبية
0.0
0.0
2.36
2.2

0.0
2.28

0.0
3.12

0.0
4.0

0.0
3.56

10IBA

2.02

1.34

1.77

0.96

2.2

1.58

10NOA

1.58

2.22

1.9

0.66

1.12

0.89

10NAA+2IBA

3.24

3.08

3.16

0.58

0.8

0.69

2NAA+10IBA

2.36

2.34

2.35

0.86

1.08

0.97

2IBA+10NOA
المعدل

4.34
2.25

5.5
2.41

4.92

0.40
0.94

0.78
1.43

0.59

تركيز المحاليل
المخففة مغم/لتر
0.0
10NAA

في

المعدل

طول الجذور(سم)
عقل خشبية
عقل غضة

المعدل

.
ا.ف.م للعقل =  0.33التراكٌز = 0.62
0.05

ا.ف.م للعقل =  n.sالتراكٌز=  1.37التداخل = n.s
0.05

التداخل= 0.88

أن االختالف فً استجابة األصول المدروسة للتجذٌر قد ٌفسر على أساس اختالف التركٌب
الوراثً و ما ٌصاحب ذلك من اختالف فً محتوى األجزاء النباتٌة المزروعة من المواد الغذائٌة و
الهرمونٌة(  ،)Hartman & Kester, 1983وبٌنت النتائج جلٌا ً دور األوكسٌنات فً إحداث
التجذٌر وبنسب مختلفة لكل معاملة مقارنةً بمعاملة المقارنة التً لم تعامل باألوكسٌن والتً لم ٌسجل
; Ibrahim et al ,1988
تجذٌر فٌها وهذا مافسره كثٌر من الباحثٌن حٌث الحظ الباحثٌن (
 )Hartman et al ,1990إلى قلة وجود األوكسٌنات فً العقل وعدم كفاٌتها من المركبات
المساعدة للتجذٌر فبإضافة األوكسٌن لقواعد العقل ٌحسن من التجذٌر ,وهذا ما أكده الباحث (
 )Paanisamy &Kumar,1997على إن إضافة األوكسٌن  IBAأدى إلى زٌادة تكوٌن مبادئ
الجذور وتماٌزها واستطالتها فً العقل الساقٌة وزٌادة تكوٌن الجذور الجانبٌة وذلك بزٌادة استقطاب
الكربوهٌدرات والمركبات المساعدة للتجذٌر إلى قاعدة العقل كما ٌتفق مع ( De Anres et al,
 )1999من خالل وجود قلٌل من األوكسٌنات فً العقل وزٌادة احتوائها من المثبطات فبإضافة
األوكسٌنات تزٌد من نسبة التجذٌر او ما فسره الباحث (  )Hartman et al ,1997بأن معاملة
العقل باألوكسٌنات الصناعٌة ٌؤدي إلى سرعة نقل وتجمع السكرٌات الذائبة فً قواعد العقل مما
ٌؤدي إلى تحسٌن نسبة التجذٌر .وهذا مافسره الباحث(  )Nanda&Anand,1970فً تحفٌز
بعض األنزٌمات التً لها دور مهم فً عملٌة نشوء الجذور العرضٌة كما ذكره( Satisha et al
أن معاملة العقل الخشبٌة لثالثة أصول من العنب
 ),2008فً هذا المجال
بتركٌز1000ملغم/لتر IBAأدى إلى تراكم السكرٌات وتقلٌل النشا عند قاعدة العقل وزٌادة نشاط
أنزٌم  Polyphenol Oxidaseمما زاد من عدد الجذور.
لذلك تلعب األوكسٌنات دورا ً فعاالً وبصورة غٌر مباشر مع المواد الفٌنولٌة وبمساعدة
األنزٌمات مترابطات (اوكسً فٌنول ) تشجع إلى تكوٌن مبادئ الجذور ( .)Haissig,1974
وأعطت المعاملة  10NOA +2IBAزٌادة واضحة بنسبة التجذٌر ومعدل عدد الجذور
وأطوالها مقارنة بالمعامالت األخرى بعد ٌ 45وم من الزراعة ألصل التفاح وربما ٌعود ذلك إلى
استخدام أكثر من اوكسٌن وهذا ما الحظه أكثر من باحث فقد الحظ الباحث ( AL-Nabawy et
تأثير االوكسينات ونوع العقل.....
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 )al, 1983إن استخدام  IBAو  NAAمعا ً أدى إلى زٌادة معنوٌة فً نسبة التجذٌر مقارنة مع
استخدام كل منها على إنفراد ,والحظ الباحث (  )Das et al, 1997إن استخدام خلٌط من IBA
و NAAتفوق على خلٌط من NAAو IAAأو IBAو IAAأو تلك األوكسٌنات كل على إنفراد
بعدد الجذور .كما الحظ الباحث(  )Boyer&Graves,2009إن تأثٌر  NAAأكبر من تأثٌر
 IBAفً نشوء الجذور إضافة إلى إن مزج  NAAمع  IBAتفوق على IBAلمفرده .

الشكل( )1يىضح مسحلت تحفيز تكىين الكالس
الري يمهد لنشىء الجروز الحقا
(األماكن المؤشس عليها )

شكل( )2يىضح تكىين الجروز في العقل
الخشبيت المأخىذة من أصل الكمثسي بمعاملتها
بـ . 10mg/LNAA
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Effect of different concentration of Auxins and type of stem
cuttings on rooting Apple and Pear stock propagated in vitro
W. Abd- Alazez
Z.A. Hussain
A. Rdha
F.N.Hassan
Ministry of Science and Technology / Agriculture Research Directorate

Abstract:
Soft and woody cuttings (15) of Apple ( MM106) and Pear Pyrus
commuis Rootstocks which propagated in vitro and transplanting in Green
house were rooted in diluted solution at (0.0, 10NAA,10 IBA, 10 NOA,
10NAA+2IBA, 10 IBA+2NAA, 10NOA+2IBA) mg/L. Data of Rooting
percentage, number of roots per plant after 30, 45 day and their root lengths
after 45 day were investigated. Based on diluted solution Results,
(2IBA+10NOA) mg/L showed the highest rooting percentage (100)% and
highest mean of per plant and length of roots reached (4.4 root/shoot, 4.92
cm ) Respectively of Apple after 45 day While, 10 mg/L NAA concentrated
showed the highest rooting percentage (100)% and the highest mean of roots
per plant length reached (11.1 root/ shoot, 3.56 cm) Respectively after 45 day
of pear. Based on the type of stem cuttings, there was no significant effect
between stem cuttings of Apple in number and length of roots While, soft
cuttings of pear proved to be the best in roots per plant (3.86) However,
woody cuttings the best in length of roots (1.49).
Key words: Apple and pear rootstocks, rooting, diluted solution, in vitro
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