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نمو الخضري صفات الفي تجذير العقل و NAAتأثير موعد الغرس والمعاملة باالوكسين 

 ( صنف ديزي.Chrysanthemum indicum L)والزهري  لنبات الداوودي 

 احمد عدنان كاظم مهدي ناهي شيال                 سامي علي عبد المجيد التحافي          

 الكلية التقنية / المسيب                  المسيب               /المعهد التقني                

 المستخلص  

 0/0لدراسة تاثير خمسة مواعيد لغرس عقل نباات الادادد ه  اي )  2222خالل الموسم في الظلة الخشبية نفذت التجربة         

ملغم/لتار( دالتاداخل بيماماا فاي  422 ،222، 2 اي ) NAA( دثالثة تراكيز ما  اودكساي   2222/ 0/4د 01/3د 0/3د 0/2د

 (C.R.D)دباساتممال التماميم ا المشاوااي اللامال ( Daisyصفات الممو الخضره دالز اره لمباات الادادد ه صامز  )ازه )

 دبثالثة تلرارات.

الخضره و تأثيرا مممو)ا في صفات الممدالتداخل بيماما  NAAاظارت المتااج ان لموعد الزراعة دتراكيز اودكسي           

/لتر في NAAملغم  422دان اعلى ممدل للمسبة المئو)ة للمقل المجذرة دعد  الجذدر تحقق عمد تداخل دالز ره للمبات. 

اعلى ممدل ورتفاع  0/0/لتر في الموعد NAAملغم  422داخل جذرا، كما اعطى ت 22.13% د26.68دالذه بلغ  0/3الموعد 

 60.12درقة د 020.68سم د 21.22ورقية دعد  اوز ار/نبات دقطر الز رة بلغ المبات دعد  اودراق/نبات دالمساحة ال

 سم
2

م   دن المماملة باودكسي  اقل ممدل للمسبة  0/2سم على التوالي في حي  اعطى الموعد  2.03ز رة د 86.22د  

  على التوالي.  جذرا 2.22% د03.33بلغ المئو)ة للمقل المجذرة دعد  الجذدر 

 

ABSTRACT  

     An experiment was conducted in the lath house during the season 2008 to investigate the 

effect of 5 dates of planting  (1/1, 1/2, 1/3, 15/3, 1/4/2008) and 3 concentrations of NAA and 

thier interaction on rooting cuttings , vegetative and flowering growth parameters of 

chrysanthemum var. Daisy using.C.R.D design with three replicates. 

       Results showed that the planting dates , NAA concentrations and thier interactions had 

significant effect on rooting of cuttings , vegetative and flowering growth of plant.The highest 

average of the percentage cuttings rooting and root number are achieved in the interaction of 

third date (1/3) X 400 mg NAA /lplant by 86.67% and 28.59 root, respectively. Also the 

interaction of first date (1/1) X 400 mg NAA /lplant gave the highest average of plant height, 

leaves number, leaf area, flowers number /plant and flower diameter which were 85.22cm, 

121.67 leaf 61.50 dcm
2
, 76.00 flower /plant and 8.13 cm respectively, while the date 1/2 without 

auxin gave the lowest average which were 13.33% and 8.00 respectively . 

 

 الثالث البحث مستل من رسالة ماجستير للباحث

 

 المقد مة 

نبات عشبي مممر م  نباتات الماار القمير تتجاد  زراعتاس سامو)ا ،  Chrysanthemum indicum L) (الـدادد ه  

 الااـدادد هتااأتي ا ميااة (. 0323)محمااو  ديمااي ،  ، د)متقااد بااان موامااس المااي  (Compositae)إلااى الماالااـة المركبااـة  د)مااو 

. (Heuvelink ،2220 د Carvalho د Crater ،0332كأز ااار قطااز دنبااات اصااخ كمااا )اخااذ حياازا مامااا فااي الحاادااق )

دتمتاز نباتات الدادد ه بأناا تز ر في دقت تقل فيس األز ار األخرى في الحد)قة دتمال إلاى وردة إنتاجااا فاي الخر)از عمادما 

ممظم يز ار الز)ماة الحولياة المايفية قاد يدعالت علاى انتاااه يز ار اا لاذلل تمارخ بمللاة الخر)از )السالطان داخاردن،  تلون

(. دللاادادد ه ي ميااة اقتمااا )ة كبياارة إو )مااد ماا  المباتااات التااي Lenner ،2003 د  Michaelد 0336دالطمطاااده،  0332

تز ير اا، د اي ما  ي ام األز اار المتدادلاة فاي الساوق المالمياة تسا م في  عام الادخل الاوامي ما  خاالل تماد)ر ا فاي موسام 

إن نباات الادادد ه باافاافة إلاى  .(PHilippine  ،2226د 2220بمفتاا داحادة ما  ابارز يز اار القطاز )خااار داخاردن،
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لماداع دالتااا  كونس م  نباتات الز)مــة المامـة فأن لبمض انواعس استخدامات ابية عد)دة في تخفيز دعالج يمراض البار  دا

( . يثبتت الدراسات إن وستخدام بماض ممظماات المماو تاأثيرا  دافاحا  فاي Skinner،2220المي  داوون دارتفاع فغط الدم )

تجااذ)ر عقاال  نباتااات الز)مااة المختلفااة إو كاناات اسااتجابة المباتااات لاااا تختلااز باااختالخ األصااماخ دموعااد الزراعااة دتركيااز 

( إن لممظمااات الممااو تااأثيرا  دافااحا  فااي نمااو المبااات دإنماااه 2001)Peltonen د Rajala كاار اودكساايمات المسااتمملة. دقااد و

( ان مماملة قواعاد 3341) Siraj-Aliد Abdulsalamالجذدر ددزن الما ة الجافة للمجموعي  الخضره دالجذره. دقد دجد 

% 42بتركياز  NAA( باودكساي  Nerium oleander) ( دالدفلاة Bougainvillea spectabilisالمقل لمباتاات الجاممياة )

ا ى الى ز)ا ة مممو)ة في نسبة تجذ)ر المقل دالاوزن الجااخ للجاذدر داودراق دعاد  اودراق دااول اوفارع المامياة. دادفا  

Blythe  ملغام  21ان تغطيس قواعد المقال اد رعااا بمحلاول )حتاوه علاى ) (2223) داخردنNAA    ملغام  12/لتارIBA 

 Chrysanthemumز)اااا ة مممو)اااة فاااي نسااابة التجاااذ)ر دعاااد  الجاااذدر دااوالااااا لمباااات الااادادد ه ناااوع ) /لتااار( ا ى الاااى

pacificum يما .)Khan ( ( فقد وحظوا عمد مماملة عقل الاردز الدمشاقي )2226داخردنRosa damesena ) بمادة تراكياز

ر قااد ا ى الاى ز)ااا ة مممو)اة فااي عاد  داااول ملغم/لتا 81اد  12ملغم/لتار( ان التركيااز  2 ،21 ،12 ،81 ،022) NAAما  الااـ 

( ز)اا ة مممو)اة فاي ااول السااق دعاد  0363اوفرع المامية دعاد  اودراق/نباات عا  مماملاة المقارناة. كماا دجادت اباو ليلاى )

ملغم/لتار للال مماماا.  122يد  212بتركياز  IBAيد  NAAاودراق دقطر الز ارة عماد مماملاة عقال الادادد ه بالالدكسايمات 

 32/3(  راسة على غرس عقل نباتات الدادد ه فاي المواعياد 0388) Kiyathinلمسبة لتاثير موعد غرس المقل فقد يجرى دبا

فااي يدزبلسااتان فوجااد ين الزراعااة المتااأخرة ا ت الااى تقلياال اااول الساايقان دعااد  األدراق دعااد  األفاارع  2/8د 6/ 2د 2/1د

( يدفحت ين لموعد الزراعاة تاأثيرا  فاي ظااور الباراعم 0321 ا باعي )الز ر)ة دصغر حجم األز ار. يما الدراسة التي يجرا

 23ي)اار( د  0ي)اام عا  الموعاد الثااني ) 3آوار( إو تلونت فياا البراعم الز ر)اة مبلارا  بفاارق 0الز ر)ة لمباتات الموعد األدل )

ممماوه. د)اادخ البحاث إلاى  راساة تاأثير حز)ران( كما از ا  ارتفاع المبات دقطار الز ارة بشالل  22)وما  ع  الموعد الثالث )

دالتداخل بيماما في تجذ)ر المقل دنمو الشتالت دإز ار ا في صامز  NAAموعد غرس المقل دمماملة قواعد المقل باودكسي  

 . daisyالدادد ه 

 

 المواد وطرائق العمل

ثير موعااد غاارس المقاال دالمماملااة يجاارى البحااث فااي الظلااة الخشاابية الماااادة إلااى اللليااة التقميااة / المسااي  لدراسااة تااأ 

. د ااذا  2222فااي تجااذ)ر المقاال دالممااو الخضااره دالز ااره لمبااات الاادادد ه صاامز  )اازه خااالل الموساام  NAAباودكسااي  

الممز ود يز ار متوسطة الحجم مفر ة )قااية( عماعية لوناا احمر يد بماي محمار يد ممافر دالقارز الز اره اصافر اللاون 

( إو مثال المامال األدل خمساة مواعياد لغارس المقال  اي 3×  1.  دقد نفاذت تجرباة عاملياة )sunflower daisyد)سمى احيانا  

 422,  222,  2د ااي   NAA، يماا المامال الثااني فلاان ثالثاة تراكياز ما  اودكساي  0/4/2222د 01/3د  0/3د  0/2د  0/0

سام( ، يماا المقال  02 – 02انتاااه تز ير اا بطاول ) ملغم/لتر. يخذت المقال لشااره كاانون الثااني دعاباا ما  المباتاات األم بماد

المأخووة فاي الربياف فقاد يخاذت ما  الخلفاات المشاطة للمباات ماف تارق ثاال  يدراق علاى المقلاة. تام تغطايس قواعاد المقال دللال 

اٍن ثام ( ثاو1دلمادة ) Quick dip methodدبالتراكيز الماذكورة بطر)قاة الغمار السار)ف  NAAالمواعيد في محاليل اودكسي  

( ، دردعاي غارس 0:  0سام المليئاة بالوساط الزراعاي ) بيتماوس   ترباة مز)جياة بمسابة  21غرست المقل في يصخ قطر    

المقلة فاي الوساط الزراعاي إلاى ممتمافاا. دتام تغطياة المقال لشااره كاانون الثااني دعاباا بالبالساتل الشافاخ دولال ونخفااض 

  رجات الحرارة في  ذه الفترة. 

( داحتااوت  .C.R.D)  complete Randomised Design جربااة حساا  التمااميم المشااوااي اللاماال نفااذت الت 

عقل. دبمد عار)   02( مماملة دبثالثة تلرارات دبواقف  )يصيمي  للتلرار الواحد( دغرس في كل يصيخ 01التجربة على )

ات الجاذدر المامياة علاى المقال. يماا م  كل موعد يخذت ثال  يصخ م  كل مماملة ) يه يصيخ م  كل تلارار( لدراساة صاف

األصخ األخرى فتركات إلاى ناا)اة التجرباة بماد ين ابقاي نباات داحاد فاي كال يصايخ دولال لدراساة صافات المماو الخضاره 

% إلاى مااه الساقي بماد إوابتاس فاي المااه دساقيت جمياف األصاخ دولال  2.1دبتركياز  NPKدالز ره للمباتاات. يفايز ساما  

 ة تموز دالثانية في بدا)ة آ .لمرتي  األدلى في بدا)

 دقد تمت  راسة المفات اآلتية : 

 المسبة المئو)ة للمقل المجّذرة : دقد حسبت بمد عار)  م  غرس المقل للل موعد. .0

عد  الجذدر/عقلة : تم حسا  عد  الجذدر للمقل الماجحاة ما  كال اصايخ بماد عاار)  ما  الغارس للال موعاد داساتخرج  .2

 ممدلاا.
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ية على المقلة )سم( : تم قياس اول الجذدر المامية للل عقلة بواساطة المساطرة ثام اساتخرج الممادل ما  اول الجذدر المام .3

 كل اصيخ دللل موعد.

( ثام اساتخرج vernierقطر الجذدر المامية علاى المقال )ملام( : تام قيااس قطار الجاذدر المامياة للال عقلاة بواساطة القدماة ) .4

 الممدل م  كل اصيخ دللل موعد.

مباات ) ساام ( : تام قيااس ارتفاااع المباات بواساطة مسااطرة متر)اة عماد التفاات  اللامال لاز اار دماا  ممطقاة اتمااالس ارتفااع ال .1

 بالتربة إلى اعلى قمة في المبات.  

 عد  األدراق/ نبات : تم حساباا عمد التفت  اللامل لاز ار. .6

د التز يار دبممادل خماس يدراق ما  كال نباات ( عما²المساحة السطحية للورقة )سمقدرت ( : ²المساحة الورقية /نبات ) سم .8

ثام  Am/100/Area meter,Bioscientific LTD,Model 2000بواساطة جاااز فاي كال تلارار دبماورة عشاوااية 

   .( ²المساحة الورقية /نبات ) سماستخرج ممدل مساحة الورقة الواحدة دم  ثم فر  في عد  اودراق بالمبات وستخراج 

 : تم حساباا عمد التفت  اللامل لاز ار. . عد  األز ار/ نبات2

 . قطر الز رة )سم( : تم قياسس عمد التفت  اللامل لاز ار.3

 Duncan Multipleحللاات المتااااج حساا  تحلياال التبااا)  دقورناات المتوسااطات باسااتممال اختبااار  نلاا  متمااد  الحاادد  

Range test  ، (.0322)الراده دخلز هللا 

 النتائج والمناقشة

 صفات المجموع الجذري -1

( ين لموعد غارس المقال تاأثيرا مممو)اا فاي نسابة المقال المجاذرة دعاد  الجاذدر إو بلاغ 0)تض  م  المتااج في جددل )

( دباذلل تفاوق علاى جمياف المواعياد مممو)اا  0/3جذرا  ، على التاوالي عماد الموعاد الثالاث ) 23.00% د81.16يعلى ممدل لاما 

 03.00% د21.16( يقال ممادل بلاغ 0/2( الاذه لام )ختلاز عماس مممو)اا ، بيمماا ساجل الموعاد الثااني )01/3عدا الموعد الراباف )

جذرا على التوالي. كما تفوق الموعد)  الثالث دالرابف على الموعد)  اودل دالثاني في اول دقطر الجاذر، او بلاغ يعلاى ممادل 

ملام علاى  0.43سام د06.62الثالاث، فاي حاي  كاان يقال ممادل ملم على التاوالي فاي الموعاد  0.38سم د 22.13لااتي  المفتي  

( الذه دجد إن الزراعاة  فاي بدا)اة آوار قاد زا ت فيااا نسباـة نجاا  0321التوالي في الموعد الثاني. تتفق  ذه المتااج مف باعي )

 عقل الدادد ه ع  بقية المواعيد األخرى . 

ة فااي الموعااد الثالااث إلااى مالامااة الظااردخ البيئيااة ماا  حاارارة دربمااا تمااو  الز)ااا ة الحاصاالة فااي نساابة المقاال المجااّذر 

دراوبة في نمو الجذدر على المقل بشلل افضل م  المواعيد اوخرى. اما بالمسبة للموعد الثاني الاذه اعطاى اقال ممادل لمسابة 

اللربو يدراتياة المماممة فاي المقل المجذرة فان سب  ولل قد )رجف الى ان نباتات الموعد الثاني قاد اساتمفذت اللثيار ما  الماوا  

تلو)  دنمو الخلفات مما ساعد على فشل اللثير م  المقل الماخووة مماا علاى التجاذ)ر باوفاافة الاى ان الظاردخ البيئياة كانات 

 اقل مالامة م  المواعيد اوخرى .

لتار يعلاى ممادل  /  NAAملغام 422تأثيرا مممو)ا في  ذه المفات يو حقق التركياز       NAAدظار ان لالدكسي   

ملاام علااى  2.01ساام د 22.88جااذرا د 23.03% د 66.68لمساابة المقاال المجااذرة دعااد  الجذدر/عقلااة داااول دقطرالجااذر بلااغ 

.% 44/ لتر دعلى مماملة المقارنة التي سجلت يقل ممادل لااذه المافات بلاغ NAAملغم 222التوالي دبذلل تفوق على التركيز 

( اللاّذ)  دجادا ين التركياز 0332على التوالي. تتفاق  اذه المتاااج ماف     )يماي  د اعام، ملم  0.32سم د 03.33جذرا د 02.03د

دبشالل ممماوه.  Spiderقد زا ت م  المسبة المئو)ة لتجاذ)ر عقال نباتاات الادادد ه صامز IBA د  IAAملغم / لتر م   422

ا ة انقساام الخال)اا مماا )ز)اد ما  احتمالياة نماو دتمو  الز)ا ة الحاصلة في نسبة المقال المجاذرة إلاى ين اودكساي  )ممال علاى ز)ا

(، كما ان اودكسيمات تممل على تمشيط خال)اا 2221الجذدر كما )ساعد على تشجيف نمو الجذدر على المقل الساقية )يبو المطا ،

 المبات دز)ا ة حجماا دعلى سرعة

 (.Roa  ،0368تجمف المركبات المساعدة على التجذ)ر )

( تاأثيرا  مممو)اا  فاي  اذه المافات إو حقاق تاداخل NAAتااج إن لتداخل الماملي  )موعد الغارس داودكساي  ديظارت الم         

ملام  2.24سام د 24.02جذرا د 22.13% د 26.68دللموعد الثالث يعلى ممدل بلغ  NAAملغم/لتر م   422استخدام التركيز 

ساام  06.42جااذرا د 2.22% د03.33دكسااي  يقاال مماادل بلااغ علااى التااوالي ، بيممااا اعطااى الموعااد الثاااني ماا   دن اسااتخدام او

/ لتر حققت يعلاى نسابة  NAAملغم  422ملم على التوالي. )الحظ م  المتااج انس في الموعد الثالث عمد مماملة المقل بـ  0.01د

ان المتاااج %( ، دماف ولال فا13.33/ لتار اعطات ) NAAملغام  422%( ، بيمما فاي الموعاد اودل ماف 26.68للمقل المجذرة )

 % في مماملة المقارنة دارتفمت23.33تشير الى ان نسبة المقل المجذرة في الموعد اودل كانت 
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وصفات  نسبة العقل المجذرة )%(والتداخالت بينها في  NAA( تأثير موعد غرس العقل والمعاملة باالوكسين 1جدول )

 المجموع الجذري لنبات الداوودي صنف ديزي

% حس  اختبار  نل  1الممدوت التي تحمل يحرفا  متشاباة فم  الممو  الواحد و تختلز مممو)ا  فيما بيماا عمد مستوى احتمال       

 متمد  الحدد 

% عا  مماملاة المقارناة. فاي حاي  كاان 022.6/ لتار اه بز)اا ة مقادار ا  NAAملغم  422% عمد مماملة المقل بـ 13.33الى  

ملغم/لتر ع  مماملة المقارنة. م   ماا )تضا  ين تاأثير  422% في الموعد الثالث ادالرابف عمد مماملة المقل بـ 32 مقدار الز)ا ة

في الشار األدل كان يعلى في تأثيره م  المواعيد األخارى دولال ون اودكسايمات الطبيمياة فاي المباات تاز ا   NAAاودكسي  

في  NAA( لذلل كان تاثير 2226ا مموقات الممو في  ذه الفترة تحد)دا  )زحلوا ، في بدا)ة موسم الممو في الربيف دتمخفض فيا

 الموعد اودل اكثر. 

 صفات النمو الخضري والزهري -2

( ان لموعد غرس المقال تاأثيرا مممو)اا فاي  صافات المماو الخضاره دالز اره للمباات او 3)تض  م  نتااج جددل )               

( يعلى ممدل ورتفاع المبات دعد  اودراق دالمساحة الورقية دعد  اوز ار/نبات دقطر الز رة بلاغ 0/0اعطى الموعد اودل )

دسممم 43.23درقااة  د 020.82ساام  د83.23
2

ساام علااى التااوالي دبااذلل تفااوق علااى المواعيااد اوخاارى  8.24ز اارة د 13.22د  

اع المباات دعاد  اودراق دالمسااحة الورقياة /نباات دقطار ( الذه لم )ختلز عماس مممو)اا  فاي ارتفا0/2مممو)ا  عدا الموعد الثاني )

الز رة ، دا)ضا لم )ختلز مممو)ا ع  الموعد الثالث فاي المسااحة الورقياة /نباات دقطار الز ارة . كماا ان الموعاد الثالاث اظاار 

رة، دساجل الموعاد تفوقا مممو)اا علاى الموعاد الخاامس فاي عاد  اودراق داوز ار/نباات دالمسااحة الورقياة /نباات دقطار الز ا

 

 موعد الغرس
بة المقل نس

 المجذرة )%(

عد  الجذدر 

 لمباتات

 اول الجذر

 )سم(

 قطر الجذر )ملم(

0  /0  /2222 40.00         c 15.61         c 02.44         b 0.56           b 

0  /2  /2222 25.56         d 13.11         c 16.60       bc 1.49           b 

0  /3  /2222 75.56         a 23.11         a 22.53         a 1.97           a 

01  /3  /2222 70.00       ab 20.59       ab 21.08         a 1.95           a 

0  /4  /2222 66.67        b 19.10         b 
22.38        

ab 

1.86         ab 

 

   NAAتركيز 

 ()ملغم / لتر

2 44.00         c 12.19         c 19.33         a 0.30           c 

222 56.00         b 19.59         b 19.71         a 1.85           b 

422 66.67         a 23.13         a 20.77         a 2.15           a 

 بي  الماملي التداخل 

 

 موعد الغرس

   NAAتركياااااااز 

 )ملغم / لتر(

ة المقل نسب

 المجذرة )%(

عد  الجذدر 

 لمباتات

 اول الجذر

 )سم(

 قطر الجذر )ملم(

0  /0  /2222 

2 23.33       hi 10.02       gh 18.26       cde 1.10           d 

222 43.33       fg 16.47     def 02.11       cde 1.53           b 

422 53.33       ef 20.33   bcde 03.00     bcde 2.04           a 

0  /2  /2222 

2 13.33         i 8.00           h 06 .42            e 1.15         cd 

222 26.33       hi 13.23     fgh 06.67         de 1.31       bcd 

422 36.67       gh 18.11   cdef 17.10       cde 2.02           a 

0  /3  /2222 

2 66.67   bcde 16.08     def 21.11     abcd 1.16           b 

222 73.33     abc 24.67       ab 22 .30         ab 2.11           a 

422 86.67         a 28.59         a 24 .02            a 2.24           a 

01  /3  /2222 

2 60.00    cde 14.64     efg 20.44       bcd 0.48         bc 

222 70.00     bcd 22.10     bcd 20.00       abc 2.06           a 

422 80.00       ab 25.03       ab 22.20         ab 2.21           a 

0  /4  /2222 

2 56.67     def 12.22     fgh 20.22     bcde     1.22       bcd 

222 66.67   bcde 21.47    bcd 22.00       bcd 2.12           a 

422 76.67       ab 23.60    abc 20.33       abc 2.23           a 
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دسممم 23.26درقااة  د 82.68ساام  د 63.21( يقاال مماادل لاااذه الماافات بلااغ 0/4الخااامس )
2

ساام علااى  6.02ز اارة د 32.82د  

 التوالي. 

)مل  تفسير  ذه المتااج بان الموعد اودل بالرغم م  انس اعطى نسبة قليلة م  المقل المجذرة او ان المقل التي نجحات فاي        

 اظارت تفوقا في الممو الخضره دالز رهالتجذ)ر قد 

دولل وناا اخذت مدة ااول للممو. كما ان قيم المفات في الموعاد الثالاث كانات اعلاى ما  تلال القايم التاي فاي الموعاد)  الراباف 

ااج ماف دالخامس د ذا ربما )رجف الى مالامة الظردخ البيئية  م  حرارة دراوبة في الموعد اودل بشلل افضل. تتفق  ذه المت

(Kiyathin  ،0388( دباعااي )( اللااذان دجاادا إن التبلياار فااي زراعااة نبااات الاادادد ه ي ى إلااى ز)ااا ة الممااو الخضااره 0321

 المتمثل بارتفاع المبات دعد  اودراق دالمساحة الورقية. 

تر يعلى ممادل ورتفااع ل  NAA /ملغم 422تأثيرا مممو)ا في  ذه المفات يو حقق التركيز  NAAسلما كان لالدكسي           

دسمم 12.38درقاة  د 022.68سام  د 20.12المبات دعد  اودراق دالمساحة الورقية دعد  اوز ار/نباات دقطار الز ارة بلاغ 
2

  

/ لتار دعلاى مماملاة المقارناة التاي NAAملغام 222سم على التوالي دبذلل تفاوق مممو)اا علاى التركياز  8.81ز رة د 18.68د

دسم 20.10د درقة 80.22سم  د 61.62مفات  بلغ اعطت يقل ممدل لاذه ال
2

تتفاق سم على التاوالي.  1.13ز رة د 22.62د  

قاد ا ى الاى ز)اا ة مممو)اة فاي  NAAالتي  دجدت  ان مماملة عقل نبات الدادد ه باودكسي  ( 0363ابو ليلى ) ذه المتااج مف 

 الممو الخضره دعد  اوز ار/ نبات.

 والتداخل بينهما في صفات النمو الخضري والزهري لنبات NAA( تأثير موعد غرس العقل والمعاملة باالوكسين 2جدول )

 داوودي صنف ديزيال

      

 

 موعد الغرس
 ارتفاع

 النبات )سم( 

 عدد االوراق/

 نبات

 المساحة الورقية

)دسم
2
 / نبات 

عدد       األزهار/ 

 نبات

 قطر الزهرة  

 ) سم (   

0  /0  /2222 79.89         a 101.78       a 43.23        a 53.22      a 7.24            a 

0 / 2  /2222 77.52       ab 94.89       ab 42.34       a 44.56      b 7.09            a 

0  /3  /2222 72.96         b 84.33         b 36.83      ab 40.78      b 6.76          ab 

01  /3  /2222 71.63         b 77.56       bc 33.23       b 33.66      c 6.31         bc 

0  /4  /2222 69.85         b 70.67         c 23.26       b 30.78      c 6.12           c 

  

 NAAتركيز 

 )ملغم / لتر(

2 65.60         c 71.80       c 21.51        c 20.60      c 5.53            c 

222 75.93         b  85.07       b 33.32       b 41.60      b 6.83           b  

422 81.58         a 100.67      a 12.38       a  57.67      a 7.75            a 

 بين العاملينالتداخل 

 

 موعد الغرس

   NAAتركيز 

 )ملغم / لتر(

 ارتفاع

 النبات )سم(

 عدد االوراق/

 نبات

 المساحة الورقية

)دسم
2
 / نبات( 

عدد       األزهار/ 

 نبات

 قطر الزهرة

 ) سم (

 

0  /0  /2222 

2 74.11       cd  88.33    cde 21.28  defg    29.67     ef 6.13           d 

222 81.33       ab  95.33     cd 42.33      bc        54.00    bc 7.47          ab 

422 85.22         a 121.67      a 60.12        a 76.00      a 8.13            a 

 

0  /2  /2222 

2 71.22         d 74.33      ef 24.62  defg 25.00    fg 6.07           d 

222 78.78       bc 95.33      cd 44.61      bc 44.67    cd 7.13        abc 

422 82.55       ab 115.00    ab 18.81      ab 64.00      b 8.07            a 

 

0  /3  /2222 

2 62.33         e 70.67      ef 20.23    efg 22.67     fg 5.27            e 

222 75.22       cd 84.00  cdef       33.26     cd 42.00    cd 7.00          bc 

422 81.33       ab 98.33     bc 43.26    abc 57.67      b 8.00            a 

 

01  /3  /2222 

2 60.44         e 67.33        f 03.81     fg 19.33      g 5.20            e 

222 74.33       cd 77.67      df 36.41    cde 36.33    de  6.40          cd 

422 80.11     abc 87.67    cde 43.68      bc 45.33    cd 7.33          ab 

 

0  /4  /2222 

2 59.89         e 58.33        f 06.23       g 16.00      g 5.00            e 

222 71.00         d 73.00      ef 33.23   cdef 31.00     ef 6.13           d 

 bc 80.67  cdef 38.22      cd 45.33    cd 7.23          ab       78.66 س422

% حسا  اختباار  نلا  متماد  1ة فام  المماو  الواحاد و تختلاز مممو)اا  فيماا بيمااا عماد مساتوى احتماال المف الممامالت التي تحمل يحرفا  متشابا]

 الحدد 



 وآخرون  التحافي                                                                (2202) , 33-33(: 2) 2 - مجلة الفرات للعلوم الزراعية
 

32 
ISSN 2072-3875 

 

( مماا سااعد 2ربما تمو  الى  در اودكساي  فاي اعطااه مجماوع جاذره قاوه )جاددل  ان الز)ا ة الحاصلة في قيم  ذه المفات 

علااى امتماااز مغااذ)ات اكثاار دالتااي عملاات علااى تحسااي  الماافات الخضاار)ة للمبااات المتمثلااة بارتفاااع المبااات دعااد  اودراق 

تقالاا الاى اوفارع فتز)اد ما  احتمالياة دالمساحة الورقية د ذا ما )ممل على ز)ا ة الموا  اللربو يراتية الممممة في اودراق دان

تفات  البااراعم دز)ااا ة عاد  اوز ااار داقطار ااا.اد ربماا تماازى الااى ان اودكسايمات )ملاا  ان تمماال علاى تحر)اال اللربو ياادرات 

 ( . Wareng  ،0381د  Altaman دالبوردن م  اودراق دالتي تحفز م  نشااات الممو )

  NAAملغام / لتار ما   422أثير ممموه فاي  اذه المافات إو حقاق تاداخل اساتممال التركياز دكان للتداخل بي  الماملي  ت        

دسمم 60.12درقاة د 020.68سام د 21.22دللموعد اودل يعلاى ممادل بلاغ 
2
سام علاى التاوالي ، بيمماا  2.03ز ارة د 86.22د 

دسمم 06.23ة  ددرقا 12.33سام  د 13.23اعطى الموعد الثاني م   دن استخدام اودكساي  يقال ممادل بلاغ 
2

ز ارة  06.22د  

 سم على التوالي.  1.22د

 422نساااتمتج مااا  التجرباااة ان افضااال مماملاااة اعطااات اعلاااى نسااابة مئو)اااة للمقااال المجاااذرة  كانااات مماملاااة المقااال           

ساتيلي ( تحات الغطااه البال0/0( ، كما )مل  غرس المقل المأخووة ما  المباتاات اوم فاي الشاتاه )0/3/لتر دللموعد )NAAملغم

%( او ان المقاال المجااذرة مماااا 13/لتاار دبااالرغم ماا  اناااا تمطااي نسابة اقاال ماا  المقاال المجااذرة )NAAملغاام 422دمماملتااا  

 تمطي افضل نمو خضره دز ره للمبات .

 المصادر

 . الارمونات دجمون المبات . مطبمة مدبولي . 2221يبو المطا ، نظمي خليل . 

  ر المربية.القا رة ـ جماور)ة مم          

.  راسااات عاا  تااأثير ممظمااات الممااو علااى الممااو            الخضااره دالز ااره ألز ااار  0363يبااو ليلااى ، بااددر حلمااي .   

 اللرا)زانثيمم . ) رسالة ماجستير ( . قسم البستمة . كلية الزراعة / جاممة القا رة . جماور)ة ممر المربية.

. تمااميم دتحلياال التجااار  الزراعيااة .  ار اللتاا  للطباعااة  0322لااز هللا . الااراده ، خاعااف محمااو  دعبااد المز)ااز محمااد خ

 المراق. -دالمشر . جاممة الموصل 

. الز)ماة .  ار اللتا  للطباعاة دالمشار . جامماة  0332السلطان ، سالم محمد داالل محمو  الجلبي دمحماد  ادد  الماواخ . 

 .023 – 024الموصل . المراق. ز : 

( . الماحيفة الزراعياة .  0. نباتات الز)مة ) اللرا)زانثيمم مللة الخر)ز ( ، نشارة علمياة رقام )  0336 . الطمطاده ، عبد هللا

 جاممة القا رة. –( . كلية الزراعة  10المجلد ) 

. تااأثير نااوعي  ماا  اودكساايمات المباتيااة علااى تجااذ)ر عقاال نبااات الاادادد ه  0332يمااي  ، خزعاال علااي د  اعاام )ااونس علااي . 

Chrysanthemum morifolium  : 428 – 488. المؤتمر الملمي الثالث للتمليم التقمي . المراق . ز. 

. تأثير مواعيد الزراعة دالضاوه اافاافي علاى نماو دتز يار بماض يصاماخ الادادد ه . رساالة  0321باعي ، بشار زكي . 

  جاممة الموصل . المراق. -ماجستير . كلية الزراعة 

. الادليل الاددلي لممادره ز اور القطاز إلاى  2220دليد عبد الخالق حس  د عيماه ناجي محيسا  . خاار ، رفوة محمد د 

   ممر. –يسواق اوتحا  األدربي . قطاع اوتفاقات الددلية . دحدة المشاركة األدربية . القا رة 

 ـ لبمان.. الارمونات المباتية . الدار المربية للمشر دالتوز)ف . بيردت  2226زحلوا ،  ما ه . 

 . الز)مة د مدسة الحدااق .  0323محمو  ، محس  خلز د سامي كر)م محمد يمي  . 
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