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تأثير  IBAو IAAفي تجذير فسائل نخيل التمر  Phoenix dactylifera L.صنف
الحالوي

احمد رشيد عبد الصمد

مركز ابحاث النخيل/جامعة البصرة

الخالصة:

أجريت ىذه الدراسة في مركز ابحاث النخيل /جامعة البصرة بيدف معرفة تأثير
منظم النمو النباتي أندول بيوترك أسد

) (IBAواندول حامض الخميك

)(IAA

بتراكيز مختمفة في تجذير فسائل نحيل التمر صنف الحالوي وقد غطست الفسائل
لفترتين في محمول المنظم وىي عشرة دقائق وخمسة عشر دقيقة وقد أوضحت نتائج
البحث إن التغطيس في محمول

 IBAبتركيز  1000جزء بالمميون ولمدة خمسة

عشر دقيقة قد أعطت أعمى معدل لعدد وطول الجذور فقد بمغ معدل عدد الجذور
 4.99و  6.84جذر بعد ستة وتسعة أشير من تاريخ الزراعة عمى التوالي ،في
حين أوضحت النتائج إن المعاممة بنظم النمو

 IBAبتركيز  1000جزء بالمميون

ولمدة تغطيس بمغت خمسة عشر دقيقة قد أعطت أعمى معدل لطول الجذور فقد بمغ
 15.97و  19.73سم بعد ستة وتسعة أشير من تاريخ زراعة الفسائل.
المقدمة

نخمة التمر Phoenix dactylifera .من أشجار الفاكية التي تشكل مصد اًر ميماً في التجارة

والصادرات الزراعية،فضالً عن القيمة الغذائية لثمارىا.

يعتبر صنف الحالوي احد األصناف األربعة التجارية في العراق ويشكل  %13من عدد النخيل

ويتركز في محافظة البصرة  ،ويتم إكثار النخيل خضرياً عمى نطاق تجاري بالفسائل حيث يتم

الحصول عمى نباتات متشابية من الناحية الوراثية لمنبات األم التي أخذت منيا الفسائل ،إال إن
إكثار النخيل بالفسائل تعد عممية مجيدة وصعبة وتحتاج إلى عناية كبيرة ونسبة نجاحيا ال

تتجاوز ( %40-30البكر  1972،و المعري . )1995،

تعتبر عممية تجذير الفسائل من أىم المشاكل التي تحدد نجاح عممية زراعة الفسائل وتتأثر

عممية التجذير وتكوين الجذور العرضية عمى الفسيمة بعدة عوامل من أىميا مستويات اليرمونات

النباتية إذ تحتاج الجذور إلى كميات ضئيمة من االوكسينات لمقيام بتنشيط تكون بادئات أو

مولدات الجذور(ابو زيد. (2000،

13

المجلذ  8 :العذد 1 :السنت 2009 :

مجلت البصرة البحاث نخلت التمر

تعد االوكسينات من أىم منظمات النمو النباتية التي تستخدم عمى نطاق تجاري في تجذير العقل

ومن بين ىذه االوكسينات ىي اندول حامض الخميك واندول حامض البيوترك،إذ

ذكر ) Blaskesley et al.,(1991إن التكوين المبكر لمجذور العرضية أو الثانوية من طبقة
المنطقة الخارجية لمدائرة المحيطية لمسوق وظيورىا سريعاً يحدث عند المعاممة باالوكسينات.

وبين العاني(  )1990وصالح(  )1991إن االوكسينات ذات فعالية عالية في تكوين الجذور

العرضية عمى العقل لغرض اإلكثار التجاري.

أما المعري( )1995فقد أوضح إن استجابة فسائل نخيل التمر لعممية التجذير تعتمد عمى حجم
 4-3سنوات

الفسيمة وتركيز االوكسين المستخدم ،إذ ذكر الباحث إن الفسائل التي تكون بعمر

وبوز 20-12كغم أكثر استجابة لتكوين الجذور من الفسائل األقل أو األكبر عم اًر،كما أوضح إن

المعاممة بـ  IBAساعدت عمى تحفيز تكون الجذور العرضية عمى الفسائل واختمفت االستجابة
حسب التركيز المستخدم إذ أعطى التركيز

 500جزء بالمميون أعمى استجابة،في حين أدى

التركيز 2500جزء بالمميون إلى تثبيط تكون الجذور وظيورىا.

وأشار( Qaddoury and Amssa(2004إن الفسائل المعاممة بمنظم النمو  IBAكانت عالية
االستجابة في عممية التجذير مقارنة بالفسائل الغير معاممة وأعطى التركيزان

 500و 1000

جزء بالمميون نتيجة واضحة في تحفيز تكون الجذور العرضية عمى الفسائل خالل فترة زمنية

قصيرة  ،أما منظم النمو  IAAفقد أعطى التركيزان  750و  1000جزء بالمميون نتيجة مرضية

في تجذير الفسائل.

ونظ اًر لعدم وجود دراسة تبين مدى تأثير منظمات النمو النباتية في تجذير فسائل نخيل التمر في

البصرة وعمى أصنافيا التجارية فقد أجريت ىذه الدراسة بيدف :

- 1مدى تأثير االوكسين  IBAو IAAفي عممية تجذير الفسائل.

- 2الحصول عمى توصية بالتركيز األكثر فعالية في تحفيز عممية التجذير.

المواد وطرائق العمل

أجريت ىذه الدراسة عمى فسائل نخيل التمر صنف الحالوي وجمعت الفسائل بعمر

 3-2سنة

بتاريخ  2006/4/3وذات إحجام متقاربة وفصمت من أميات سميمة وخالية من اإلصابة

باإلمراض والحشرات ونظفت الفسائل بعد فصميا من األشجار األم ونزع الميف وقصت األوراق

الخارجية الكبيرة.

اس خمسة معامالت وىي:
استخدم في الدر ة

- 1معاممة رش المجوع الجذري وحتى البمل الكامل بمنظم النمو
بالمميون
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- 2معاممة رش المجوع الجذري وحتى البمل الكامل بمنظم النمو  IBAبتركيز  1000جزء
بالمميون

 - 3معاممة رش المجموع الجذري وحتى البمل الكامل بمنظم النمو  IAAبتركيز  500جزء
بالمميون

 - 4معاممة رش المجموع الجذري وحتى البمل الكامل بمنظم النمو  IAAبتركيز 1000جزء
بالمميون

- 5معاممة المقارنة وىي الرش بالماء المقطر.
تم اختبار فترتين من تغطيس الفسائل وىي:

-1تغطيس الفسائل لمدة عشرة دقائق

-2تغطيس الفسائل لمدة خمسة عشر دقيقة

أخذت ثالثة فسائل لكل معاممة من المعامالت السابقة الذكر.

زرعت الفسائل بعد معاممتيا بمنظمات النمو النباتية في صفائح معدنية كبيرة ومثقبة وعممت

خمطة لمتربة من الرمل والبيتموس بنسبة  1:3وسقيت الفسائل بالماء العادي وتم تغطية المجموع

الخضري بالقصب وذلك لتقميل عممية فقدان الماء.
تم دراسة الصفات التالية:

- 1حساب عدد الجذور وأطواليا المتكونة بعد مرور شير وشيرين من تاريخ الزراعة.

التحميل اإلحصائي:
استخدم تصميم القطاعات العشوائية الكاممة )Randomized complete (R.C.B.D

)) R.L.S.D

 block designواختبرت معنوية الفروق باستخدام اقل فرق معنوي معدل
Significant Different
 Revised leastعند مستوى احتمالية  0.05وباالعتماد عمى (الراوي وخمف اهلل

.)1980،

النتائج والمناقشة:

-1تأثير االوكسين  IAAو  IBAوفترة التغطيس وتداخمهما في معدل عدد الجذور
يتضح من النتائج الموضحة في الجدول( )1تأثير منظم النمو  IBAو IAAوفترة التغطيس

في تحفيز فسائل نخيل التمر صنف الحالوي عمى التجذير بعد مرور شير واحد من الزراعة
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إن ىنالك فروق معنوية بين المعامالت إذ أعطى  IBAبتركيز  1000جزء بالمميون أعمى

استجابة لفسائل النخيل في التجذير إذ بمغ معدل عدد الجذور المتكونة  4.37جذر وبفارق
معنوي عن بقية المعامالت ،في حين يالحظ عدم وجود فروق معنوية بين التركيز

1000

جزء بالمميون من  IAAوالتركيز  500جزء بالمميون من  IAAو ، IBAفي حين انخفض
معدل عدد الجذور إلى اقل مستوى لو في معاممة المقارنة إذ بمغ  1.83جذر وبفارق معنوي
عن بقية المعامالت.أما بالنسبة إلى تأثير فترة التغطيس فيالحظ من النتائج تفوق فترة
التغطيس بخمسة عشر دقيقة عمى فترة عشرة دقائق في معدل عدد الجذور إذ بمغ

3.59

جذر مقارنة بالمعاممة األخرى  2.56جذر ،كما يالحظ من النتائج وجود تداخل معنوي بين
تركيز منظم النمو النباتي وبين فترة تغطيس الفسائل إذ تفوقت المعاممة بمنظم النمو

IBA

وبتركيز  1000جزء بالمميون وعند تغطيس الفسائل لمدة خمسة عشر دقيقة إذ بمغ معدل
عدد الجذور  4.99جذر وبفارق معنوي عن بقية التراكيز.

ويالحظ النتيجة نفسيا في جدول ( )2بعد مرور شيرين من زراعة الفسائل إذ تفوق التركيز

 1000جزء بالمميون من حامض  IBAوبفارق معنوي عن بقية المعامال ت في معدل عدد

الجذور إذ بمغ  6.40جذر ،وتفوق التركيز  500جزء بالمميون من  IAAو IBAوالتركيز

 1000جزء بالمميون من  IAAعن معاممة المقارنة في معدل عدد الجذور وقل المعدل إلى
أدنى مستوى لو عند معاممة المقارنة إذ بمغ معدل عدد الجذور  2.11جذر.

أما بالنسبة إلى تأثير مدة التغطيس فقد تفوقت فترة الـ خمسة عشر دقيقة في معدل عدد

الجذور إذ بمغ  4.54جذر في حين بمغ  3.58جذر عند التغطيس لمدة عشرة دقائق ،كما
يالحظ من نتائج الجدول وجود تداخل معنوي بين تركيز منظم النمو النباتي وبين مدة

 IBAوبالتركيز  1000جزء بالمميون وعند

التغطيس إذ تفوقت المعاممة بمنظم النمو

التغطيس لمدة خمسة عشر دقيقة وبفارق معنوي عن بقية المعامال

الجذور  6.84جذر.

ت إذ بمغ معدل عدد

جدول( )1تأثير نوع منظم النمو وفترة التغطيس وتداخمهما في عدد الجذور المتكونة في نخيل التمر
صنف الحالوي بعد ستة اشهر من الزراعة

فترة التغطيس

خمسة عشر دقيقة

عشرة دقائق

معدل منظم النمو

تركيز منظم النمو
 IBAبتركيز  500جزء

b 3.98

def 2.20

b 3.09

بالمميون
 IBAبتركيز 1000

a 4.99

bc 3.76

a 4.37

جزء بالمميون
 IAAبتركيز  500جزء

bc 3.42

def 2.17
16
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بالمميون
 IAAبتركيز 1000

cd 2.96

b 3.29

bc 3.62

جزء بالمميون
المقارنة

f 1.72

ef 1.95

معدل الفترة

b 2.56

a 3.59

c 1.83

احتمالي % 5
ة
*األحرف المتشابية ال تختمف معنوياً عند مستوى

جدول( )2تأثير نوع منظم النمو وفترة التغطيس وتداخمهما في عدد الجذور المتكونة في نخيل التمر
صنف الحالوي بعد تسعة أشهر من الزراعة
فترة التغطيس

خمسة عشر دقيقة

عشرة دقائق

معدل منظم النمو

تركيز منظم النمو
 IBAبتركيز  500جزء

bc 5.29

ef 3.09

b 4.19

بالمميون
 IBAبتركيز 1000

a 6.84

ab 5.96

a 6.40

جزء بالمميون
 IAAبتركيز  500جزء

de 3.73

ef 3.07

b 3.40

بالمميون
 IAAبتركيز 1000

de 3.78

cd 4.68

b 4.23

المقارنة

g 2.03

fg 2.19

c 2.11

معدل الفترة

b 3.58

a 4.54

جزء بالمميون

احتمالي % 5
ة
*األحرف المتشابية ال تختمف معنوياً عند مستوى

إن السبب في استجابة الفسائل لمتجذير بعد معاممتيا بمنظمات النمو النباتية قد يعود إلى وجودىا
بتراكيز منخفضة في الخاليا المرستيمية لمقمم الطرفية وكذلك في األوراق الحديثة إذ ينتقل

االوكسين من أماكن تصنيعو بصورة قطبية إلى المجوع الجذري مودياً حدوث انقسامات خموية
وان إضافة االوكسين بشكل خارجي(التغطيس) يؤدي إلى سرعة تحفيز تكون الجذور عمى

الفسيمة(ابو زيد 2000،و )fettneto et al., 2001

وقد يعود السبب في تفوق االوكسين  IBAعمى االوكسين  IAAإلى كفاءة عمل أندول بيوترك

أسد في سرعة تجذير الفسائل إذ الحظ الباحثان ( Qaddoury and Amssa(2004إن معاممة
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فسائل نخيل التمر صنف المجيول بحامض  IBAبتركيز  25مايكرو مول أدى إلى زيادة معدل
عدد الجذور المتكونة إذ بمغ  19.3جذر مقارنة ببقية التراكيز المستخدمة وقد أعزى الباحث
سبب زيادة معدل عدد الجذور إلى إن إضافة االوكسينات بشكل خارجي يؤدي إلى زيادة

مستويات االوكسين في المنطقة المحيطة بالجذور ما يساعد عمى سرعة تحفيز الجذور وزيادة

عددىا عن طريق تأثير االوكسين في زيادة االنقسامات.

- 2تأثير االوكسين  IAAو  IBAوفترة التغطيس وتداخمهما في معدل طول الجذور
من نتائج جدول ( 3و )4يالحظ وجود فروق معنوية بين نوع منظم النمو وتركيزه ومدة

التغطيس في معدل طول الجذور المتكونة إذ تفوق التركيز  1000جزء بالمميون من حامض
 IBAوبفارق معنوي عن بقية المعامالت إذ بمغ معدل طول الجذر

14.15و 18.15سم

بعد مرور ستة وتسعة أشير عمى التوالي من تاريخ الزراعة .كما بينت النتائج وجود فروق

معنوية بين فترة التغطيس إذ تفوقت مدة التغطيس خمسة عشر دقيقة في معدل طول الجذر

وبفارق معنوي عن مدة التغطيس عشرة دقائق إذ بمغ معدل ول الجذر  9.49و 12.26سم
بعد الزراعة بستة وتسعة أشير عمى التوالي ،في حين بمغ معدل طول الجذر

 7.75و

 10.13سم بعد ستة وتسعة أشير من الزراعة عمى التوالي وذك عند التغطيس مدة عشرة

دقائق.

ويالحظ أيضا وجود اختالفات معنوية عند تداخل منظم النمو مع مدة التغطيس إذ تفوقت

المعاممة بمنظم النمو  IBAبتركيز  1000جزء بالمميون ولمدة تغطيس خمسة عشر دقيقة
عمى بقية المعامالت وبفارق معنوي إذ بمغ معدل طول الجذر

 15.97و  19.73سم بعد

ستة وتسعة أشير من الزراعة عمى التوالي،تمتيا المعاممة بمنظم النمو

 IBAبتركيز 500

جزء بالمميون ولمدة تغطيس خمسة دقائق ،إذ بمغ معدل طول الجذر  12.34و  16.56سم
بعد ستة وتسعة أشير من الزراعة عمى التوالي.
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جدول( )3تأثير نوع منظم النمو وفترة التغطيس وتداخمهما في طول الجذور المتكونة في نخيل التمر
صنف الحالوي بعد ستة أشهر من الزراعة

فترة التغطيس

عشرة دقائق

معدل منظم النمو

خمسة عشر دقيقة

تركيز منظم النمو
 IBAبتركيز  500جزء

c 9.49

de 7.20

8.34

bc

بالمميون
 IBAبتركيز 1000

a 15.97

b 12.34

a 14.15

جزء بالمميون
 IAAبتركيز  500جزء

cd 8.73

e 6.41

c 7.57

بالمميون
 IAAبتركيز 1000

c 9.03

cd 8.67

b 8.85

جزء بالمميون
المقارنة

f 4.15

f 4.26

معدل الفترة

b 7.75

a 9.49

d 4.20

احتمالي % 5
ة
*األحرف المتشابية ال تختمف معنوياً عند مستوى

إن السبب في زيادة معدل طول الجذور عند المعاممة بمنظم النمو النباتي  IBAقد يعود إلى

تأثير ىذا المنظم في عمميات االنقسام الخاليا الموجودة في الجذر والى تأثيره في تشجيع التجذير

واالستطالة لمخاليا )(Ribnicky et al., 1996

جدول( )4تأثير نوع منظم النمو وفترة التغطيس وتداخمهما في طول الجذور المتكونة في نخيل التمر
صنف الحالوي بعد تسعة أشهر من الزراعة

فترة التغطيس

خمسة عشر دقيقة

عشرة دقائق

معدل منظم النمو

تركيز منظم النمو
 IBAبتركيز  500جزء

c 11.84

de 8.69

c 10.26

بالمميون
 IBAبتركيز 1000

a 19.73

b 16.56

a 18.14

جزء بالمميون
 IAAبتركيز  500جزء

cd 10.56

e 8.49

9.52

c

بالمميون
 IAAبتركيز 1000

c 12.27

c 11.17

b 11.72

جزء بالمميون
المقارنة

f 5.74

ef 6.94

معدل الفترة

b 10.13

a 12.26
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Effect of Indole butyric acid and Indole- 3-acetic acid on
root initiation data palm (Phoenix dactylifera)c.v Hillawi
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Date Palm research centre

Summary
This present study was under taken in date palm research center
district which belong to the general company for horticulture determine
the effect of indole butyric acid and indole acetic acid with a different
concentration on root initiation in date palm Hillawi cultivar, the
offshoots was dipped for two period in solution of plant growth
regulators, the first period was ten minutes and the second period was
fifteen minutes, the main results of this study were:
It was found that treatment with IBA at 1000 ppm for 15 minutes led to
high average of root number and root length in comparison with the other
tested concentration, the average of root number was 4.99 and 6.84 roots
per offshoot after six and nine months from date of culture, while the
results showed that treatment with IBA at a concentration of 1000 ppm
for 15 minutes led to higher average length roots of 15.97 and 19.73 cm
after six and nine months from the date of culture.
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