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The study was conducted at the horticulture station of Akra / Dohuk during
the period extending from September 2012 to September 2013 to determine the
impact of budding date , kinetin and IBA on the budding success percentage of
peach ( Dixired cultivar ) on a seeding peach rootstocks. T-budding has conducted in
two dates (11/9 and 26/9/2012 ) after soaking the buds for 5 seconds in kinetin
solution (6 and 12 mg / L) or IBA (50 and 100 mg / L) or interaction treatments
between the low concentrations or the high concentrations of each of the growth
regulators. The results showed that the second date of budding was dominant
significantly in the success percentage of budding (70.33%), and the first date in
height saplings and a leaf content of chlorophyll. The second level of Kinetin
increased the success rate of budding compared with all the growth regulators
treatments, and the first level of the IBA in high sapling character. The highest
success rate was 85.33% when budding at second date and the buds treated with
second level of Kinetin , and the highest height of sapling was 158.33 cm when
budding at second date and the buds treated with the first level of IBA , while the
best content of chlorophyll was 36.60 SPAD when budding at the first date and the
buds treated with the first level of Kinetin .
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المقدمـــــة :
الخوخ (  ) Prunus persica Batschمن اشجار الفاكية المتساقطة االوراق والذي ينتمي الى العائمة الوردية
(  ، ) Rosaceaeوقد نشأ في الصين ومنيا انتشر الى باقي مناطق انتاجو الحالية والسيما الواليات المتحدة االمريكية وبمدان
حوض البحر االبيض المتوسط  ،ورغم تعدد طرائق االكثار اال ان اكثر اصناف الخوخ ال زالت تكثر عن طريق التطعيم عمى

بعض االصول واىميا الشتالت البذرية لمخوخ والنكتارين وعمى نطاق اقل عمى االصول البذرية لممشمش والموز ( ، Griesbach
. ) 7112
ييدف القائم عمى اكثار النباتات الى زيادة عدد النباتات الجديدة المنتجة من عممية االكثار عن طريق زيادة نسبة نجاح
التطعيم ولذا ييتم بتحديد الموعد المناسب لمتطعيم  ،فموعد التطعيم المناسب قد يوفر الظروف البيئية المناسبة وال سيما درجة
الح اررة والرطوبة النسبية التي تساعد بدورىا في تطور انسجة الكالس وتكوين االنسجة الناقمة التي تضمن االتصال الجيد بين الطعم

واالصل (  Hartmannو  ، ) 7112 ، Kesterومن ىنا فقد وجد عدد من الباحثين تأثيرات ايجابية لموعد التطعيم في نسبة
نجاح الطعوم وصفات الشتالت المنتجة  ،فقد وجد المعموري (  ) 7107ان تطعيم المشمش عمى اصمو البذري في  00تشرين اول
زاد معنويا من نسبة النجاح وحسن من صفات النمو الخضري لمشتالت  ،اما ىادي وآخرون (  ) 7102فقد وجدوا ان التطعيم في

الخامس من تشرين اول اعطى اعمى نسبة نجاح وارتفاع لمشتمة ومحتوى االوراق من الكموروفيل عند تطعيم صنف المشمش زيني
عمى االصل البذري لممشمش .
وفي السنوات االخيرة تم معاممة الطعوم ببعض منظمات النمو ومنيا االوكسينات والسايتوكاينينات نظ ار لما ليا من تأثيرات
ميمة في زيادة نشاط الخاليا وانقساميا وتكوين الكالس وتخصصو  ،فقد حصل شطح (  ) 0441عمى زيادة معنوية في نسبة
نجاح طعوم الفستق عند معاممتيا بالكاينتين بتركيز  7ممغم  /لتر  ،ووجد فاضل و الراوي (  ) 7100ان نقع طعوم الكاكي صنف
تاموبان لمدة خمس ثواني في محمول الكاينتين بتركيز  7ممغم  /لتر وتطعيمو عمى اصل الكاكي لوتس قد سبب زيادة معنوية في
نسبة الطعوم الناجحة  ،وتوصل  ) 7107 ( Kakoالى زيادة معنوية في نسبة نجاح التطعيم وطول وقطر شتالت التوت المنتجة
عند معاممة الطعوم بالـ  IBAبتركيز  41ممغم  /لتر او معاممتيا بالكاينتين بتركيز  4ممغم  /لتر .
وحصل  Kakoوآخرون (  ) 7107عمى نتائج مشابية عند معاممة طعوم ثالثة اصناف من الخوخ بالـ  IBAبتركيز 11

ممغم  /لتر او  0ممغم  /لتر من الكاينتين .

وبيدف زيادة نسبة نجاح تطعيم الخوخ صنف دكسي ريد وتحسين صفات الشتالت المنتجة عن طريق تحديد موعد التطعيم
المناسب واالستجابة لمنظمي النمو الـ  Kinetinو  IBAفقد اجريت ىذه الدراسة .
مواد وطرائق العمل :
اجريت الدراسة خالل الفترة الممتدة من ايمول  7107الى ايمول  7102في مشتل محطة بستنة عقرة  /دىوك  ،حيث تم
التطعيم عمى شتالت الخوخ البذري ( كأصل ) بعمر سنة واحدة والمزروعة عمى مسافة  20سم بين الخطوط و  71سم بين

الشتالت بطعوم الخوخ صنف دكسي ريد (  ) Dixiredالمأخوذة من اميات موجودة في المحطة نفسيا  ،لمعرفة تأثير موعد

التطعيم ونقع الطعوم في منظمي النمو الـ  Kinetinو  IBAلمدة خمس ثواني (  7117 ، Salehوفاضل والراوي  ) 7100 ،في
نسبة نجاح الطعوم وبعض صفات النمو الخضري لمشتالت المنتجة .
تضمنت التجربة عاممين ىما :
 -0موعد التطعيم  :اذ تم التطعيم في موعدين (  7107 / 4 / 00و . ) 7107 / 4 / 71
2

مجلة جامعة تكريت للعلوم الزراعية المجلد (  ) 15العدد ( ) 1025 ( – ) 1
ISSN-1813-1646

 -7غمر الطعوم لمدة خمس ثواني في احد المحاليل التالية ( صفر  1 ،ممغم كاينتين  /لتر  07 ،ممغم كاينتين  /لتر 01 ،

ممغم  / IBAلتر  011 ،ممغم  / IBAلتر  1 ،ممغم كاينتين  01 +ممغم  / IBAلتر و  07ممغم كاينتين  011 +ممغم
 / IBAلتر ) .

ويوضح الجدول (  ) 0المعامالت التي تم اختبارىا في التجربة .
جدول (  : ) 0المعامالت المنفذة في التجربة ورموزها المعتمدة
موعد التطعيم ( ) D

منظمات النمو والتركيز
( ممغم  /لتر )

صفر ( ) Control
الموعد االول () D1
2102 / 5 / 00

الموعد الثاني ( ) D2
2102 / 5 / 22

المعاممة

ورمزها

D1 * Control

 1ممغم كاينتين  /لتر ( ) K1

D1*K1

 07ممغم كاينتين  /لتر ( ) K2

D1*K2

 01ممغم  / IBAلتر ( ) IBA1

D1*IBA1

 011ممغم  / IBAلتر ( ) IBA2
K1+ IBA1
K2+ IBA2
صفر ( ) Control

D1*IBA2
D1*K1+IBA1
D1*K2+IBA2
D2 * Control

 1ممغم كاينتين  /لتر ( ) K1

D2*K1

 07ممغم كاينتين  /لتر ( ) K2

D2*K2

 01ممغم  / IBAلتر ( ) IBA1

D2*IBA1

D2*IBA2
 011ممغم  / IBAلتر ( ) IBA2
D2*K1+IBA1
K1+ IBA1
D2*K2+IBA2
K2+ IBA2
استخدم في تنفيذ التجربة تصميم القطاعات العشوائية الكاممة (  ) R.C.B.D.بثالثة مكررات وبواقع عشر شتالت لموحدة
التجريبية الواحدة ليصبح عدد الشتالت المطعمة في التجربة  771شتمة (  ، ) 2 × 01 × 07اخذت الطعوم من المنطقة الوسطية

من افرع عمرىا سنة واحدة اي نموات السنة الماضية في الصباح الباكر  ،واجريت عممية التطعيم بطريقة التطعيم الدرعي

والمعروفة بطريقة  T-buddingبعد غمر الطعوم لمدة خمس ثواني بالمحمول المخصص لكل معاممة  ،وعمى ارتفاع 71 – 00
سم عن مستوى سطح االرض  ،وربطت منطقة التطعيم برباط بالستيكي خاص  ،في بداية الربيع  7102تم ازالة االربطة وقطعت
الشتالت فوق منطقة التطعيم بحوالي  01سم لتحفيز الطعوم عمى النمو والتفتح مع ازالة السرطانات النامية عمى االصل اسفل

منطقة التطعيم باتجاه االرض  ،وقد استمرت عمميات الخدمة المناسبة السيما الري والسرطنة الى نياية التجربة  ،وتم جمع البيانات
في االسبوع الثاني من شير ايمول  7102لمصفات المدروسة التالية:
 -0نسبة نجاح الطعوم ( . ) %
 -7قطر الطعوم النامية ( ممم ) عمى مسافة  0سم من منطقة التطعيم .
ابتداء من منطقة التطعيم .
 -2طول الشتالت المنتجة ( سم )
ً
 -7محتوى االوراق من الكموروفيل ( . ) SPAD
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بعد جمع البيانات بوبت وحممت احصائيا بواسطة الحاسب االلي وبرنامج  SASوقورنت المتوسطات باتباع اختبار دنكن

متعدد الحدود تحت مستوى احتمال  ( % 0الساىوكي ووىيب . ) 0441 ،
النتائج والمناقشة :
نسبة نجاح التطعيم ( : ) %

تبين النتائج في الشكل (  ) 0ان موعد التطعيم الثاني (  ) D2قد تفوق معنويا عمى الموعد االول (  ) D1في نسبة الطعوم

الناجحة وبنسبة زيادة بمغت  ، % 1102وىذا يتماشى مع ما توصل اليو المعموري (  ) 7107عمى المشمش  ،وقد يعود السبب
في ذلك الى توفر الظروف البيئية المالئمة في ذلك الوقت والسيما درجة الح اررة التي تؤثر بشكل كبير في عمميات انقسام الخاليا
وتكوين الكالس الذي يعد الخطوة االولى في عممية التحام الطعم باألصل  ،فقد ذكر  Hartmannو  ) 7112 ( Kesterان درجة
الح اررة والرطوبة النسبية المناسبة عند التطعيم تساعد في تكوين منطقة التحام جيدة وتضاعف انسجة الكالس ونشوء وتطور
االنسجة الناقمة لمماء والمغذيات الى البرعم  ،كما ان الحموي وايوب (  ) 0432اشا ار الى ان انخفاض درجة الح اررة عن  0م او

زيادتيا عن  27م تؤثر سمبيا في انقسام الخاليا وتكوين الكالس .

اما بالنسبة لتأثير منظمات النمو فيالحظ ان اعمى نسبة نجاح كانت  % 21102عند المعاممة  ( K2التركيز العالي من

الكاينتين ) تمتيا المعاممة  K1+IBA1وقد تفوقتا معنويا عمى معاممة المقارنة التي اعطت اقل نسبة نجاح (  ) % 02132وبنسبة
زيادة بمغت  20120و  % 70140ولكمتا المعاممتين عمى التوالي  ،وىذا يتوافق ونتائج فاضل والراوي (  ) 7100عمى الكاكي و
4
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 ) 7107 ( Kakoعمى التوت وقد يعود السبب الى دور الكاينتين في تشجيع انقسام الخاليا وتطورىا وقدرتو عمى التحكم بالمراحل

االولية لتمايز الخاليا وتكوين االنسجة الناقمة في مناطق الجروح (  ) 0442 ، Aloniوىذا يعني التحام الطعم باألصل وربطيا

بأنسجة الخشب والمحاء ما يدعم حياة الطعم ونجاحو .
وتوضح نتائج الشكل ايضا ان معاممة التداخل بين المستوى العالي من الكاينتين والموعد الثاني (  ) D2 * K2قد اعطت
اعمى نسبة نجاح لمتطعيم وبمغت  % 30122وقد تفوقت معنويا عمى جميع المعامالت  ،وبنسبة زيادة بمغت % 02173

و  % 77177مقارنة بمعاممتي المقارنة في الموعد االول (  ) D1*Controlوالمقارنة في الموعد الثاني (  ) D2*Controlعمى
التوالي .
ارتفاع الشتمة ( سم ) :
توضح النتائج في الشكل (  ) 7ان الموعد االول قد اعطى اكبر ارتفاع لمشتمة وبمغ  022112سم اال انو لم يتفوق معنويا
عمى الموعد الثاني  ،في حين حقق المستوى االول من الـ  IBAاكبر ارتفاع لمشتمة (  007سم ) ثم المعاممة K2+IBA2
(  000122سم )  ،ورغم ان المعاممتين لم تختمف عن بعضيما معنويا اال انيما تفوقتا معنويا عمى معاممة المقارنة ومعاممتي
الكاينيتن (  K1و  ) K2وبنسبة زيادة بمغت  71112و  73114و  % 04170و  71100و  72107و  % 03114عن المعامالت
الثالث ولكال المعاممتين عمى التوالي  .وىذه النتائج تأتي في ذات االتجاه الذي جاءت بو نتائج  ) 7107 ( Kakoعمى التوت ،

وىذا قد يعود الى دور الـ  IBAباعتباره من االوكسينات الصناعية التي تحرر الـ  IAAفي انسجة النبات  ،والذي يكون اكثر ثباتا
من االوكسين المنتج طبيعيا فيو ال يتأكسد ببساطة بواسطة انزيم  Peroxidaseمما يبقيو فعال في انسجة النبات
(  Abu-Zahraوآخرون  ، ) 7107 ،وىذا بدوره يعمل عمى زيادة النمو الخضري وارتفاع الشتالت المنتجة .
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اما بالنسبة لمعامالت التداخل بين موعد التطعيم ومنظمات النمو فيبين الشكل (  ) 7ان معاممة المستوى االول من

الـ  IBAفي الموعد الثاني (  ) D2*IBA1قد اعطت اطول الشتالت (  003122سم ) تمتيا معاممة خميط المستوى العالي
لمنظمي النمو في الموعد االول (  ، ) D1*K2+IBA2وان المعاممتين تفوقتا معنويا عمى معاممتي المقارنة في الموعد االول
والموعد الثاني (  D1*Controlو  ) D2*Controlوبنسبة زيادة بمغت  73122و  % 20120و  72137و % 20107لكال
المعاممتين عمى التوالي  ،اما اقصر معدل لمشتمة فقد كان  013122سم عند معاممة المستوى االول من الكاينتين في الموعد الثاني

(  ) D2*K1ولكنيا لم تختمف معنويا عن معاممة المقارنة في الموعدين .
قطر الساق ( ممم ) :

تبين النتائج في الشكل (  ) 2ان معامالت موعد التطعيم والغمر بمنظمات النمو منفردة لم يكن تأثيرىا معنويا في قطر

لساق لمشتالت المنتجة  ،اما بالنسبة لتداخل موعد التطعيم مع المعاممة بمنظمات النمو فان جميع المعامالت لم تختمف معنويا عن
معاممة المقارنة في الموعدين  ،ماعدا معاممة المستوى العالي لمنظمي النمو في الموعد االول (  ) D1*K2+IBA2التي اعطت
اكبر قطر لساق الشتمة (  4147ممم ) وتفوقت معنويا عمى معاممة المستوى الواطئ من الكاينتين في الموعد الثاني ( ) D2*K1
والتي اعطت اصغر قطر لساق الشتمة (  211ممم ) وبنسبة زيادة بمغت  . % 70120وقد يعود سبب ىذه الزيادة الى تأثير الموعد

االول لمتطعيم وتداخمو مع تأثير الـ  IBAالمشار الييا في صفة ارتفاع الشتالت مضافا الييا تأثير الكاينتين باعتباره احد منظمات
النمو المشجعة لمنمو .

محتوى االوراق من الكموروفيل ( : ) SPAD
توضح النتائج في الشكل (  ) 7تفوق موعد التطعيم االول (  ) D1معنويا عمى الموعد الثاني (  ) D2في محتوى االوراق
من الكموروفيل وبنسبة زيادة بمغت  ، % 01124وىذا قد يعود الى ان الشتالت المطعمة في الموعد االول قد اخذت الوقت الكافي
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لبناء انسجة رابطة وناقمة اكثر نضجا مما حسن من عمميات نقل الماء والمغذيات والعناصر المعدنية من التربة الى الطعوم النامية

والذي ادى الى زيادة محتوى االوراق من الكموروفيل .

كما ان معاممة المستوى الواطئ من الكاينتين (  ) K1قد اعطت اعمى قيمة ليذه الصفة (  ) 2711وتفوقت معنويا عمى
معامالت المقارنة و  IBA2و  K1+IBA2وبنسبة زيادة بمغت  00110و  71132و  % 04170عمى التوالي  ،وىذا قد يعود الى
تأثير الكاينتين المشار اليو سابقا وتحفيزه لتمايز االنسجة الوعائية الناقمة لمماء والمغذيات (  ) 0433 ، Fosketمما يحسن من

صفات النمو الخضري ومحتوى االوراق من الكموروفيل لمشتالت المنتجة .

وتبين النتائج ايضا ان تأثير الموعد ومنظمات النمو منفردة قد انعكست عمى التداخل بينيما  ،اذ اعطت معاممة المستوى
الواطئ من الكاينتين في الموعد االول (  ) D1*K1اعمى قيمة ليذه الصفة (  ) 21111وتفوقت معنويا عمى بعض المعامالت
ومنيا معاممتي المقارنة في الموعدين (  D1*Controlو  ) D2*Controlوبنسبة زيادة بمغت  04127و  % 74111عمى التوالي
 ،اما اقل قيمة ليذه الصفة فقد كانت  70120عند المعاممة بالتركيز العالي من الـ  IBAفي الموعد الثاني (  ) D2*IBA2والتي لم
تختمف معنويا عن معاممتي المقارنة في الموعدين .

ان التأثيرات االيجابية لمعامالت التداخل بين موعد التطعيم ومنظمات النمو قد تعود الى التأثير االيجابي لكل من موعد
التطعيم الذي يوفر العوامل البيئية المالئمة والسيما درجة الح اررة والرطوبة النسبية والخواص التحفيزية لكل من السايتوكاينينات

واالوكسينات في تكون الكال س وتمايز تمك الخاليا لنشوء وتطور االنسجة الناقمة التي توفر الماء والعناصر المعدنية والمواد الغذائية
المصنعة لكل من الطعم النامي واالصل عمى التوالي  ،وىذا ينعكس بصورة ايجابية عمى نسبة نجاح التطعيم وصفات النمو
الخضري لشتالت الخوخ صنف  Dixiredالمنتجة .
من خالل نتائج الدراسة يمكن االستنتاج بإمكانية تحسين نسبة نجاح تطعيم الخوخ صنف  Dixiredعمى اصل الخوخ

البذري من خالل تحديد موعد التطعيم االفضل والمتمثل في الموعد الثاني في منطقة اجراء التجربة مع غمر الطعوم قبل اجراء
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عممية التطعيم بمنظمات النمو الصناعية والسيما السايتوكينينات واالوكسينات  ،ونوصي بأجراء التطعيم في الموعد الثاني

(  71ايمول ) في المنطقة التي انجزت فييا التجربة مع معاممة الطعوم بمحمول الكاينتين بتركيز  07ممغم  /لتر لمحصول عمى
اعمى نسبة نجاح لمتطعيم او معاممة الطعوم بخميط من الكاينتين والـ  IBAبتركيز  07ممغم  /لتر و  011ممغم  /لتر لكل منيما
عمى التوالي لتحسين نسبة نجاح التطعيم وصفات النمو الخضري لمشتالت المنتجة .
المصادر :
الحموي  ،محمود رأفت وعبدالعزيز حسين ايوب (  . ) 0543اساسيات الخضر والفواكو  .منشورات جامعة حمب  ،كمية الزراعة ،
سوريا .

الساهوكي  ،مدحت مجيد وكريمة وهيب (  . ) 0551تطبيقات في تصميم وتحميل التجارب  .دار الحكمة لمطباعة والنشر ،
جامعة الموصل  ،العراق .

شطح  ،قرياقوس روئيل (  . ) 0552تأثير مواعيد التطعيم الخريفي وحامض اندول حامض الخميك والكاينتين عمى نجاح عممية
التطعيم في الفستق  . Pistacia vera L.اطروحة دكتوراه  ،كمية الزراعة والغابات  ،جامعة الموصل  ،العراق .

فاضل  ،نمير نجيب واسماء راغب الراوي (  . ) 2100تأثير اندول حامض الخميك والكاينتين في نسب نجاح ونمو الطعوم
لمكاكي  .مجمة زراعة الرافدين . 11 – 07 : ) 7 ( 24 ،

المعموري  ،اخال ص كمال عبدالهادي (  . ) 2102تأثير موعد التطعيم الخريفي وتركيز منظم النمو  IAAوالمحمول المغذي
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التقني  ،و ازرة التعميم العالي والبحث العممي  ،العراق .
هادي  ،اكرم عبد الكاظم وقيس جميل عبدالمجيد وحسين عباس نجم (  . ) 2102استجابة طعوم المشمش صنف زيني لمبنزل
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