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 الخالصة :

لدراسجة يجيرةر  2012غجدا  الج ع عجت  جتمعجة  -كلةجة الرراعجة -نفذت الدراسة في مختبر زراعة االنسجةة الببتيةجة        

 Volkaو Swingle Citrumelo ,Troyer Citrangeمبظمججتت البمجج  فججي االكدججتر الججدلةم الاجج ع ال م ججةتت 

meriana  وذلججب  رراعججة العلججد المفججر   فججي وسججMS  م ججتفتا الةججا يراكةججر مختلفججة مججBA وGA3  وNAA ففججي .

 BAملغم/لتججر  1.0المةهججر  تركةججر  MSاعججة فججي وسجج  مرحلججة نءجج ز الرروعججتت حضججلس اف ججع اسججتةت ة عبججد الرر

%( ويفجج ا االاججع يرو ججر 86.67اع جج) ) GA3ملغم/لتججر  0.3%( وان ال سجج  نفسججا المججرو   تركةججر 100فججيع ) )

%. وفي مرحلة 60% ملترنة  تالاع الف لكت متر تنت الذي اع ) 86.25سترانج في اع تز اعل) نسبة استةت ة  لغس 

 BAملغم/لتججر  1.5المةهججر  تركةججر  MSج ان زراعججة االفججرص ل اججع سجج  بكع فججي ال سجج  الت ججتعا ارهججرت البتججت 

فرص/جرز نبتيي في حة  ان افرص يرو ر سجترانج والف لكجت متر تنجت اع جس اف جع البتجت ج  11.2اع ) اعل) معدع  لغ 

واع ججس معتملججة علجج) التجج الي.  BA(ملغم/لتججر 1,2( عبججد زراعتهججت علجج) ال سجج  المةهججر  تركةججر )8.2و 3.7 لغججس )

 1.5, 1.0سم ل اع يرو ر سترانج. في مرحلة التةذ ر اع س التراكةجر ) 2.9الملترنة اعل) معدع ل  ع االفرص  لغ 

 NAAملغم/لتججر  1.5% لةمةججا االاجج ع. واع جج) التركةججر 100اعلجج) نسججبة م   ججة للتةججذ ر  NAA( ملغم/لتججر 2.0,

ملغم/لتجر  1بكع ويفج ا االاجع يرو جر سجترانج عبجد التركةجر جذر/فرص ألاع سج   11.9اعل) معدع لعد  الةذور  لغ 

NAA  80% , 90% , 90سجم. و لغجس نسجبة الببةتجتت المتيللمجة  6.75في اع تز اعل) معدع ألط اع الةذور  لجغ %

مججر ج و  1:1لألاجج ع سجج  بكع ويرو ججر سججترانج والف لكججت متر تنججت علجج) التجج الي عبججد الرراعججة علجج) وسجج  مكجج ن مجج  

 . ةتم س

 

The Effect of  BA and NAA on Citrus Root stocks In Vitro 

 

  Mohammed Sh. Hamad             Mayada T. ALjubori 

      

Abstract:  

     A study was conducted at the tissue cultur Lab.College of Agriculture / University of 

Baghdad  during 2012, to investigate the effect of plant growth regulators on micro 

propagation of three citrus root stocks Swingle Citrumelo, Troyer Citrange and Volka 

meriana . Either single nodal segment were investigated . Murashige and Skoog medium 

supplemented with different concentration of (BA, GA3, NAA ) were tested . In 

establishment stage , single nodal segment responded better on MS medium 

supplemented with (1.0 mg/ L) BA gave highest respond  (100 %) while 0.3 GA3 gave  

(86.67%). In multiplication stage , MS medium supplemented with (1.5 mg/L) BA was 

the highest for shoot proliferation (11.2 shoot / explant) for Swingle, while   MS medium 

supplemented with (1,2 mg / L )BA gave best results for Troyer citrang and 

Volkameriana (3.76, 8.2  shoot/ explant) respectively. Root stocks shoot gave (100%) 

rooting percentage at (1.0, 1.5, 2.0) mg/L NAA. Swingle shoots gave (11.9) root / shoot 
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at (1.5 mg/ L) NAA . Troyer citrang gave the longest root (6.75 cm ) at 1 mg/L NAA . 

The acclimatized plantlets were (90 % , 90 % , 80 % ) for Swingle , Troyer and 

Volkameriana respectively when they planted on a composed consisted of 1:1 sand : 

peatmoss.  

 

                                                                                           :المقدمة  

التي يعد م  اشةتر الفتكهة الدا مة الخ جر  والتجي    ي تجع  Rutaceaeيبتمي ال م ةتت ال) العت لة السذ ةة  

طبجتا مج زص  جة  اكبجر عءجر  1..11.1.6.42النتجت  العجتلمي مكتنة مهمة  ة  رمتر الفتكهة في العتلم والعجراا اذ  بلجغ ا

(.يتكترر اشجةتر ال م جةتت   ر لتجي االكدجتر FAO  ,1004 وع مبتةة لل م ةتت ويييي البراز ع  تلمريبة االول) )

الةبسججي  تلبججذور التججي يعتمججد يتلبججتا فججي انتججت  االاجج ع للت عججةم علةهججت  تالاججبتج المري  ججة واالكدججتر ال جبسججي و ججي 

ر لججة االكدججتر الخ ججري التللةججدي المسججتخدمة  ءججكع واسججا فججي اكدججتر معظججم اشججةتر ال م ججةتت المهمججة التضججت  تا ط

(Hartmann  , 1442واالججرون.)  مجج  عةجج ي طر لججة االكدججتر الخ ججري  ججتلت عةم احججد  وسججت ع انتلججتع المسججببتت

ججج   ااججع الججتلي مجج  المسججببتت المرضججةة والتاججة الفت روسججةة الجج) الءججت ت الم عمججة ولججذلب يت لجج   ججذ  ال ر لججة و

( مج  اال ر جت المسجب  Trestezaالمرضةة او  ك ن ملتومتا ل مراض الفت روسةة التي  عجد مجرض التجد  ر السجر ا )

(.  عججد االكدججتر 1002واالججرون ,  Fifaeiلمجج ت اعججدا  كبةججر  مجج  اشججةتر ال م ججةتت فججي مبججتطم شتسججعة مجج  العججتلم )

حتلةتا في اكدتر ان اص عد د  م  الببتيجتت العءجبةة مبهجت والخءجبةة لمجت يمتجتز  جا   تلرراعة البسةةةة احد  ال را المتبعة

 ذ  التلبةة م  ممةرات لعع م  ا مهت ال ض ع عل) اعدا  كبةجر  وفجي  ي ولجس مج  اولجتت السجبة اضجتفة الج) امكتنةجة 

الوكسججججةبتت (. ويعججججد ا1004واالججججرون ,  Neumannانتججججت  شججججت ت التلةججججة مجججج  االاججججت تت المرضججججةة المختلفججججة )

والست ت كت بةبتت م  المك نتت المهمة ل وستط الغذا ةة التي لهت ييرةر مبتشر في نم  الةرز المرروص و مك  اللج ع ان 

(. ومج  الج ع مراجعجة الدراسجتت .100زراعة االنسةة الببتيةجة ال  مكج  نةتحهجت مج   ون  جذ  المبظمجتت )فهمجي ,  

اضتفة االوكسةبتت والسجت ت كت بةبتت والةبر لةبجتت الج) ال سج  الغجذا ي لل ضج ع الست لة اكد العد د م  البتحدة  ا مةة 

 Sharmaعل) اف ع نء ز وي تعا ويةذ ر ل جراز الببتيةجة المرروعجة الجتر  الةسجم ال جي ألاج ع ال م جةتت )

(.يعجججججد ااججججج ع ال م جججججةتت Singh  ,1011و  Kiran( و )1011واالجججججرون ,  Schinor( و )1004واالجججججرون , 

ع سججترومةل  والترو ججر سججترانج والف لكتمتر تنججت مجج  ااجج ع ال م ججةتت التججي يسججتعمع علجج) ن ججتا واسججا فججي السجج  بك

المبجتطم المءجه ر   رراعجة ال م جةتت فججي العجتلم نظجراا للم ااجفتت العتلةجة لهججذ  االاج ع وييرةرايهجت اال ةت ةجة علجج) 

. و بجتزاا علج) ذلجب فلجد يجم ي رةجا يلبةجة زراعجة ال ع   البتمةة علةهت  تالضتفة ال) ملتومتهت لمجرض التجد  ر السجر ا 

االنسةة الببتيةة لدراسة اف ع المعتم ت التي  مك  ايبتعهت الكدتر  ذ  االا ع م  ال ع معرفة الت لةفة المبتسبة مج  

مبظمتت البم  لمرحلة البء ز والت تعا ف ج ا عج   راسجة اف جع يركةجر مج  االوكسجةبتت لمرحلجة التةجذ ر ألججراز 

 االللمة ونلع الببةتتت ال) الظروج ال بةعةة . عملةة

 

 : المواد وطرائق العمل

  1011جتمعة  غدا  ال ع عت   –كلةة الرراعة  –نفذت التةتري في مختبرات زراعة االنسةة الببتيةة  

 

 مرحلة نشوء الزروعات -1

 تحضير االجزاء النباتية -أ

سججم مجج  المب لججة ال سجج ةة الفججرص شججت ت ااجج ع  1.6  جج ع  Single Nodeيججم االتةججتر العلججد المفججر    

سجب ات رجم نللجس الج) كت ةبجة انسجةتي  .ال م ةتت س  بكع سترومةل  وف لكتمتر تنت ويرو ر سترانج البتلغة مج  العمجر 

 لججت م المسججتخدمة  10ولمججد   NaOCL% مجج   ججت ب كل رات الضجج      .الهجج از ال بلججي لغججرض يعلةمهججت  ججتلتركةر 

 (.1011الةسم ال ي )الةب ري ,  كمب لم ل كدتر التر 
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 اعداد الوسط الغذائي : -ب

( فجججي مراحجججع االكدجججتر كتفجججة الجججذي ججججر  Skoog  ,1461و  Murashige) MSاسجججتخد  ال سججج  الغجججذا ي  

للعبتاججر الكبججر  والضججغر  فججي لبججتني مبفججر  . رججم  Stock solutionي  ججةر  مختبر ججتا علجج) شججكع م تلةججع اسججتس 

تمةبججتت والمركبججتت الع جج  ة الختاججة  تل سجج  وي ججتج مبظمججتت البمجج  الببتيةججة  ججتلتراكةر   ججتج الةهججت مةم عججة الفةت

 الم ل  ة وفلتا لكع يةر ة  .

 

 : زراعة االجزاء النباتية -ج

سججم رجم زرعجس فججي  1 عجد اكتمجتع عملةجة التعلججةم السج  ي ل عجس نهت ججتت العلجد المفجر     ةجج  ااجب  ط لهجت  

كغجم / سجم 1.08  وضجغ   111ْخدا  الم اجد  علج)  رججة حجرار  انت ة  الرراعة  عجد يعلةمهجت  تسجت
1
 لةلجة  16لمجد   

 ججتلتراكةر  GA3( ملغججم / لتججر و 1.0, 0.6,  0.16,  0.0 ججتلتراكةر ) BAالم ججتج الةججا  MSوال تو ججة علجج) وسجج  

 في نء ز الرروعتت. GA3و  BA( ملغم / لتر لمعرفة ييرةر ..0,  0.1,  0.1,  0.0)

 

 :  فمرحلة التضاع -2

( ملغجم / لتجر فجي 1, 1.6, 1.0, 0.6,  0.0 جتلتراكةر ) BA  جـ MSيم  راسة ييرةر ي مة  وسج  الت جتعا  

 معدع عد  االفرص المت تعفة واط الهت ل ا ع الد رة لةد الدراسة.

 

 : مرحلة التجذير -3

بسججججبة الم   ججججة  ( ملغججججم / لتججججر فججججي ال1.0,  1.6,  1.0,  0.6,  0.0 ججججتلتراكةر ) NAAيججججم  راسججججة يججججيرةر  

 لتةذ راألفرص وفي معدع عد  الةذور واط الهت ل فرص البتيةة م  مرحلة الت تعا ل ا ع الد رة .

 

 : ظروف التحضين -4

 16لج ك  لمجد   1000وي جس شجد  اضجتز   1 + 16ح بس الرروعتت في يرفة البمج  علج)  رججة حجرار   

 لةمةا التةتري.ستعة ر   و عءر  مكررات لكع يركةر و 4ستعة ض ز و 

 

 مرحلة االقلمة:  -5

االتةرت الببةتتت المتةتنسة التي يم ال ض ع علةهت مج  مرحلجة التةجذ ر ونللجس الج) اوسجتط زرعةجة لغجرض االللمجة. اذ 

اسجتخرجس الببةتجتت مجج  اوعةجة الرراعججة ويسجلس  مججتز ال بفةجة للججتخلك مج   لت ججت االكجتر الملتضججم  ةجذور ت ,  عججد ت 

مججع ل لت تهججت مجج  االاججت ة  1رجج ان  م لجج ع مبةججد البةلتججتن ع )مبةججد ف ججري  كتةججري(  تركةججر  10 يمججرت الببةتججتت لمججد 

سجم مملج ز    سج  مكج ن مج  البتمج س والمجر ج  بسجبة  6الف ر ة. نللس االفرص المةذر  ال) ااك   سجتةكةة  ل جر 

كغجم / سجم 1.08  وضجغ   111ْوالمعلم  ةهتز الم اد  عل)  رججة حجرار   1:1
1
 لةلجة واعجت   التعلجةم فجي  10لمجد   

 لةلة ا  تا ل متن التخلك م  المسببتت المرضجةة , ي ةجس االاجك  يي ةجة   سجتةكةة شجفتفة  10الة   الدتني لمد  

وح جبس فججي يرفججة البمجج  ي ججس نفج  الظججروج البة ةججة التججي ح ججبس علةهجت االجججراز الببتيةججة المرروعججة. و عججد مججرور 

 ر جا لج   يركةجر ام حجا ,  MS ةة  ض ر  يدر ةةة مجا مراعجت  السجلي  م لج ع اسب عة  م  الرراعة , يم فت  االي

 است ةا نللس ال) البةس الرجتجي ورفعس االي ةة الب ستةكةة نهت ةتا. 8و عد مرور 

 

 : التحليل االحصائي -6

بتجت ج و تةتري عتملةة و عءر  مكررات وحللجس ال CRDنفذت التةتري  تستخدا  التضمةم العء ا ي الكتمع  

 L.S.D( ول رنس المت س تت عل) وفم االتبتر الع فرا معبج ي SAS (1008 تستخدا  البرنتمج االحضت ي الةت ر 

 (.1440% )الست  كي وو ة  , 6وعل) مست   احتمتع 

 



  حمد والجبوري                                                                    (1018) , 66-84(: 1) 6 - مجلة الفرات للعلوم الزراعية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

61 
ISSN 2072-3875 

 

 : النتائج والمناقشة

 : في النسبة المئوية الستجابة العقد المفردة الصول الحمضيات GA3والـ  BAتأثير الـ  -1

فجيع ) اف جع  BAملغجم / لتجر  1المةهجر  تركةجر  MS(ال) يف ا ال س  الغجذا ي -1Aءةر نتت ج الةدوع )ي 

%. 46.62نسجبة اسجتةت ة  لغجس  GA3ملغجم / لتجر ..0%  ةبمت اع ) ال س  نفسا المةهجر  تركةجر 100استةت ة  لغس

بة الم   جة السجتةت ة العلجد المفجر  . اذ (ال) وج   فرولتت معب  ة لب ص االاع في البسجB-1ويبة  البتت ج في الةدوع )

يفجج ا االاججع يرو رسججترانج علجج) االاججع الف لكتمتر تنججت واع جج) اعلجج) نسججبة م   ججة السججتةت ة العلججد المفججر    لغججس 

% . كمجت ارجر التجداالع .1..4% ولكبا لم  ختلا معب  تا ع  االاع س  بكع الذي اع ج) نسجبة اسجتةت ة  لغجس 46.16

في البسبة الم   ة الستةت ة العلد المفر   فيع ) االاع الترو ر نسبة اسجتةت ة  لغجس  BAالـ  ة  ن ص االاع ويركةر 

نسججبة اسججتةت ة  لغججس  BAملغججم / لتججر  1 تسججتدبتز الم ت ججد  ةبمججت اع جج) التركةججر  BA% عبججد جمةججا يراكةججر الججـ 100

الجذي  GA3ملغجم / لتجر  ..0التركةجر % لكع م  الس  بكع والف لكتمتر تنت , وكتن للتداالع  ة  االاع يرو ر عبد 100

% يججيرةراا معب  ججتا فججي نسججبة االسججتةت ة ملترنججة مججا االاججع الف لكتمتر تنججت الججذي اع جج) نسججبة 46اع جج) نسججبة اسججتةت ة 

, فجة ح  ان ااجع الترو جر  GA3والجـ  BA%. و تلبسبة للتيرةر المءترك لب ص االاع ويراكةجر الجـ 26استةت ة  لغس 

%. 100لجد اع ج) اعلج) نسجبة م   جة ل سجتةت ة  لغجس  GA3 تستدبتز الم ت د ويراكةر الـ  BA وعبد جمةا يراكةر الـ

م  ال ع مت يلد  م  البتت ج نةجد ان االاجع الترو جر سجترانج لجد يفج ا علج) االاجع الف لكتمتر تنجت فجي البسجبة الم   جة 

اري ل ا ع الميال ذ  مبهت  جذ  العلجد . او لجد الستةت ة العلد المفر   , ولد  ع   السب  ال) االالت ج في التركة  ال ر

 ع   السب  في التف ا ال) م ت   العلد المفر   م  العبتار الغذا ةة والتاة عبضر البتروجة  الجذي  جدالع فجي  بجتز 

( , ممجججت Zeiger  ,1010و  Taize( و )Ramawat  ,1008االحمججتض االمةبةجججة والب و جججة والمرافلجججتت االنر مةجججة )

ولةمةا االا ع الج)  GA3ما  BAملغم / لتر  1ي  ر الةرز المرروص. ور مت  عر  يف ا التركةر شةا عل) نم  و

الفعع الت فةري للست ت كت بة  عبد  جذا التركةجر فجي حج  الخ  جت علج) االنلسجت  والتمجت ر ويكج    افجرص ال جر ة  اولجد 

الببتيةجة فجي م ت ا جت الهرمج ني الجدااللي ,   رجا سب  االالت ج في االستةت ة للتراكةر المختلفة  ج  االجت ج االججراز

ولد اشتر الكدةر م  البتحدة  ال) الدور الذي يلعبا الست ت كت بةبتت في التراكةر الم  مة في الرراعة البسجةةةة , ويتفجم 

( في اكدتر ااع الترو ر سجترانج وااجع 1010و  Dhawan  ,1004و  Sen ذ  البتت ج ما نتت ج عد  م  البتحدة  )

 المفر  .  بكع سترومةل   تستخدا  العلد الس

 في معدل عدد االفرع واطوالها الصول الحمضيات BAتأثير نوع االصل وتراكيز الـ  -2

( وج   ييرةر معب ي في معدع عد  االفرص المت جتعفة  جتالت ج االاج ع , 1يبة  البتت ج ال ار   في جدوع ) 

فجرص / ججرز نبجتيي , فجي حجة   6.86الر   اذ  لغ معدع عد  االفجرص اذ يف ا االاع س  بكع في ذلب عل) االالة  اال

فجي  BAفرص / جرز نبجتيي. امجت عج  يجيرةر يراكةجر الجـ  1.14اع ) االاع يرو ر الع معدع لعد  االفرص المتك نة  لغ 

عج   فجرص / ججرز نبجتيي والجذي االتلجا معب  جتا  2.12اذ اع ج)  BAملغجم / لتجر  1.6 ذ  الضفة فة ح  يف ا التركةر 

فججرص / جججرز نبججتيي. و خضجج ل التججداالع  ججة   2.10اذ اع جج)  BAملغججم / لتججر  1 ججتلي التراكةججر  تسججتدبتز التركةججر 

ملغجم / لتجر عبجد االاجع  1.6فة ض  الةدوع نفسجا ان ال سج  الغجذا ي ال جتوي علج) يركةجر  BAاالا ع ويراكةر الـ 

فرص / جرز نبتيي.يءجةر البتجت ج  11.10عد  االفرص  لغ س  بكع يف ا معب  تا عل)  تلي التداال ت فيع ) اعل) معدع ل

في معدع اط اع االفرص ال) يف ا االاع يرو ر فجي  جذ   BA( المتعللة  تيرةر ن ص االاع ويراكةر الـ .في الةدوع )

سجم. و بجة  الةجدوع نفسجا ان االنخفجتض  1.14الضفة عل) االالة  البتلةة  اذ اع ) اعل) معدع الطج اع االفجرص  لجغ 

الم جتفة الج) ال سج  الغجذا ي , وكجتن اع  جت عبجد معتملجة  BAالتدر ةي في معدع اط اع االفرص ما ز ت   يراكةر الـ 

سجم. امجت عج  التجيرةر المءججترك  1.41اذ  لغجس  BAالم ت جد التجي يف لجس معب  جتا فجي  جذ  الضجفة علج)  ججتلي يراكةجر الجـ 

عبجد االاجع يرو جر لجد اع جس اعلج) معجدع  BAة الم ت جد للجـ فة ح  ان التداالع  ة  معتمل BAل ا ع ويراكةر الـ 

 0.6سم التي يف لس معب  تا ع   تلي التجداال ت  تسجتدبتز معتملجة االاجع نفسجا عبجد التركةجر  1.40الط اع االفرص  لغ 

( انجا . و 1ما االالة  السج  بكع والف لكتمتر تنت.نسجتبتج مج  الةجدولة  ) BAومعتملة الم ت د م  الـ  BAملغم / لتر 

كلمت زا  عد  االفرص المتك نجة ا   الج) انخفجتض فجي معجدع اط الهجت ولجد  عج   سجب  ذلجب الج) يبجتف  االججراز الببتيةجة 
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فججي ال ضجج ع علجج) المجج ا  الغذا ةججة والهرم نةججة , ور مججت  عججر  سججب  ز ججت   عججد  االفججرص  MSالمرروعججة علجج) وسجج  

ةججري للسججت ت كت بة  فججي حجج  الخ  ججت علجج) االنلسججت  والتمججت ر   ججج   السججت ت كت بة  ولةمةججا االاجج ع الجج) الفعججع الت ف

الج) افجرص ال جر ة. اذ اشجتر  BAل جراز الببتيةة المرروعة عل) ال س  الغذا ي ال توي عل) يراكةجر مختلفجة مج  الجـ 

حةج  فعلهجت  العد د م  البتحدة  ال) الدور الذي يؤ  ا الست ت كت بةبتت في التراكةجر المبتسجبة فجي الرراعجة البسجةةةة مج 

( فجي البجراعم الةتنبةجة ي فجر مج  سجرعة Sinksفي كسر السةت   اللمةة ممت  ر د عد  التفرعتت وانءت هت مراكر جذي )

 Taiz( و )1004واالجرون ,  Georgeانتلتع المغذ تت واالحمتض االمةبةة الةهت التي  بتج عبهجت ي فةجر نمج  البجراعم )

 ( .Ziger  ,1010و 

 

والتداخل بينهما في النسبة المئوية الستجابة العقد المفردة  GA3و  BA. تأثير نوع االصل وتراكيز الـ 1جدول 

 الصول الحمضيات بعد ستة اسابيع من الزراعة.

(A-1 تأثير:)BA وGA3 والتداخل بينهما 

 BAتراكيز 

 )ملغم / لتر(

 )ملغم / لتر( GA3تراكيز 
 المعدل

0.0 0.1  0.2 0.3 

0.0 6.67  23.33 50.00 53.33 33.33 

0.25  73.33 80.00 80.00 93.33  81.67 

0.5  83.33 86.67 93.33 100.00 90.83 

1.0  100.00  100.00 100.00 100.00 100.00 

  86.67 80.83 72.50 65.83  المعدل

 LSD قيمة

0.05    

 GA3   =7.48، للـ  BA  =7.48للـ 

 BA  × GA3   =16.49للـ 

(B-1تاثير االصل والتداخل الثنائي والثالثي: ) 

نوع 

 االصل

  BAتراكيز الـ 

 ملغم / لتر

 )ملغم / لتر( GA3نراكيز الـ 

 المعدل 0.3 0.2 0.1  0.0

 السوينكل

0.0 20.00 40.00 60.00 60.00 45.00 

0.25 00.00 00.00 00.00 100.00 00.00 

0.5 00.00 100.00 100.00 100.00 09.00 

1 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

 03.13 00.00 09.50 02.50 92.50 المعدل

 التروير

0.0 0.00 30.00 90.00 00.00 45.00 

0.25 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

0.5 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

1 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

 06.25 05.00 02.50 02.00 95.00 المعدل

الفولكامار

 يانا

0.0 0.00 0.00 20.00 20.00 10.00 

0.25 40.00 50.00 50.00 00.00 55.00 

0.5 60.00 60.00 00.00 100.00 95.00 

1 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

 60.00 95.00 62.50 52.50 50.00 المعدل

  L.S.Dقيمة 

0.05 

،   GA3 x BA  =16.40، للـــ  GA3  =9.40، للــ  BA  =9.40للــ 

=  GA3× ، لالصــــــل  BA  =13.60× ، لالصــــــل  6.49لالصــــــل = 

 25.00، للتداخل الثالثي =  13.60
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في ال س  الغذا ي ييرةراا سلبةتا في معدع اط اع االفرص المتك نجة علج) االججراز الببتيةجة المرروعجة  BAان لتراكةر الـ  

ذلب ال) ز ت   انلست  الخ  ت ويءةةا نم  البراعم  فعع الست ت كت بتة  ممجت  ر جد مج  اعجدا  ت ومج   ولد  ع   السب  في

رم فين  ذ  الر ت   في العد  يعمع عل) ز ت   يبتفسجهت علج) الغجذاز ممجت  جبعك  علج) نم  جت مؤ  جتا الج) لضجر اط الهجت . 

( عبد زراعجة اججراز نبتيةجة مختلفجة مج   عج  ااج ع 1011واالرون ,  Schinorويتفم  ذ  البتت ج ما مت اشتر الةا )

اع ) اف جع البتجت ج لت جتعا  BAالمةهر  ـ  MS( م  ان وس  Singh  ,1011و  Kiranال م ةتت ومت وجد  )

 االفرص ل جراز الببتيةة المرروعة عل)  ذا ال س  الغذا ي .

 

ضاعفة الصول الحمضيات بعد ستة اسابيع في معدل عدد االفرع المت BA. تأثير نوع االصل وتراكيز الـ 2جدول 

 من الزراعة.

 

 نوع االصل
 )ملغم / لتر( BAتراكيز الـ 

 المعدل 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0

 6.46 10.60 11.20 6.20 3.30 1.00 السوينكل

 2.10 2.50 2.90 3.90 1.00 1.00 التروير

 4.30 0.20 9.60 3.90 1.40 1.00 الفولكاماريانا

  9.10 9.19 4.53 1.00 1.00 المعدل

 BA  =0.40× ، لالصل  BA  =0.29، للـ  0.21لالصل =  L.S.D 0.05قيمة 

 

في معدل اطوال االفرع )سم( المتضاعفة الصول الحمضيات بعد ستة  BA. تأثير نوع االصل وتراكيز الـ 3جدول 

 اسابيع من الزراعة.

 

 نوع االصل
 )ملغم / لتر( BAتراكيز الـ 

 المعدل 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0

 1.33 0.00 0.01 0.04 1.25 2.95 السوينكل

 2.10 1.09 1.00 1.51 2.00 2.00 التروير

 1.65 0.02 0.02 1.33 2.46 2.00 الفولكاماريانا

  1.19 1.10 1.26 2.19 2.02 المعدل

 BA  =0.10× ، لالصل  BA  =0.11، للـ  0.00لالصل =  L.S.D 0.05قيمة 

 

 في النسبة المئوية للتجذير وعدد واطوال الجذور الفرع اصول الحمضيات NAAاالصل وتراكيز الـ تأثير نوع  -3

ل اجع يرو جر اع جس  NAA( ان االفرص المعتملة  تراكةجر مختلفجة مج  8يءةر البتت ج المت للة في الةدوع ) 

% . ولججم يختلججا 60ذ ر % ويف لججس معب  ججتا علجج) االاججع سجج  بكع الججذي اع جج) نسججبة يةجج64اعلجج) نسججبة يةججذ ر  لغججس 

نسجبة يةجذ ر  NAA% . واع س جمةا يراكةر الجـ 68معب  تا ع  االاع الف لكتمتر تنت الذي اع ) نسبة يةذ ر  لغس 

% ....% و 16.62ملغم / لتر ومعتملة الم ت د اللذان اع ةجت نسجبة يةجذ ر  لغجس  0.6%  تستدبتز التركةر 100 لغس 

% 100التججي اع ججس نسججبة يةججذ ر  لغججس  NAA ججة   ججذ  االاجج ع ويراكةججر الججـ علجج) التجج الي. وكججذلب ال ججتع للتججداالع 

. ولجد  عج   السجب  فجي ذلجب الج) NAA( ملغجم / لتجر مج  0.6 – 0.0 تستدبتز التداالع  جة   جذ  االاج ع والتركةجر   )

ة % فجي يءجةةا نءج ز الةجذور علج) االفجرص البتيةجة مج  مرحلج100التي اع جس نسجبة يةجذ ر  NAAكفتز  يراكةر الـ 

( ال) ان اعل) معدع لعد  الةذور كتن في افجرص االاجع سج  بكع عبجد 6الت تعا. ويبة  البتت ج المت للة في الةدوع )

جججذر / فججرص الججذي يفجج ا معب  ججتا عجج  االاججلة  االالججر  . ويف لججس معب  ججتا االفججرص  8.16اذ  لججغ  NAAجمةججا يراكةججر 

 .2.6في عد  الةذور المتك نة التجي  لغجس  NAA/ لتر  ملغم 1.6المرروعة عل) ال س  الغذا ي ال توي عل) يركةر 

ملغجم / لتجر يجيرةر معبج ي علج) جمةجا التجداال ت االالجر   1.6جذر / فرص. وكتن للتداالع  ة  االاع س  بكع ويركةر 
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الاجع الف لكتمتر تنجت  MS( ان االفرص المرروعجة علج) وسج  6جذر / فرص. وارهرت نتت ج الةدوع ) 11.40فيع ) 

سم والذي لم  ختلا ع  االاع يرو ر الجذي  84..معب  تا عل) االاع س  بكع في معدع اط اع الةذور  لغ لد يف لس 

يفج ا معب  جتا علج) جمةجا التراكةجر  NAAملغجم / لتجر  1سم ون ح  م  نتت ج الةجدوع نفسجا ان التركةجر  .2..اع ) 

ملغجم / لتجر  1ع  ة  االاع يرو جر والتركةجر سم. وكتن للتداال 6.04االالر  اذ اع ) اعل) معدع الط اع الةذور  لغ 

NAA  سجم يفج ا معبج ي علج) جمةجا التجداال ت  تسجتدبتز االاجع  6.26الذي  ع ) اعل) معدع ألطج اع الةجذور  لجغ

( سم ل الة  عل) الت الي. نستبتج ممت يلجد  6.60و  6.00الف لكتمتر تنت واالاع س  بكع اللذان اع ةت معدع اط اع )

 ع الد رججة فججي عججد  الةججذور لججد  عجج   الجج) التركةجج  الجج راري لهججذ  االاجج ع فةبججدو ان يفجج ا االاججع ان االججت ج االاجج

(. 1004واالججرون ,  Hancevicسجج  بكع  رجججا الجج) امت كججا مةم عججة جذر ججة كبةججر  ملترنججة  تالاججلة  االالججر   )

علج)  NAAفجة مج  االوكسجة  و ض ر  عتمة  رجا االت ج افرص االا ع في استةت تهت للتةذ ر وفلتا للتراكةجر المختل

التبت   في م ت ا ت الدااللي م  الهرم نتت والتاة االوكسةبتت التي لد  ك ن لهت  ور في  فا االفجرص الببتيةجة للتةجذ ر 

اذ ان انلست  ال  ت مبتشيز الةذور  عتمد عل) يركةجر االوكسجة  سج از الجدااللي او الم جتج الج) ال سج  الغجذا ي اذ ان 

كبةراا في ي فةر نء ز الةذور العرضةة ع  طر جم يجيرةر  الفسجة ل جي فجي فلجدان يمجت ر الخ  جت  االوكسة   ؤ ي  وراا 

والتججي  ججدور ت  Dedifferentiationالبترنكةمةججة المتخضضججة واعت يهججت الجج) ال تلججة المرسججتةمةة  عملةججة فلججدان التمججت ر 

( Root primordiumل) مبت  ز الةجذور )( الذي  ستمر  تلبم  والت  ر اRoot initialيبلسم مك نة مبءي الةذور )

( مج  ان 1001واالجرون ,  Hartmannالذي  بم  ال) التر  انسةة الستا مك نجتا الةجذر العرضجي   سج  مجت ذكجر  )

االوكسة   عمع عل) ز ت   عد  م الا المبتطم المرستةمةة في لتعد  االفرص المعتملة  ا  عملةجة فلجدان التمجت ر ل نسجةة 

ت ال) ال  ت مرستةمةة ممت  ر د م  اعدا  الةذور المتك نة. و جذ  البتجت ج يتفجم مجا مجت ي اجع الةجا المتخضضة وي   له

(Sen  وDhawan   ,1004( و )Sharma  , ( الججذ   اشججتروا الجج) ان اف ججع اسججتةت ة لتةججذ ر افججرص 1004واالججرون

 . NAAم  اا ع ال م ةتت كتنس عبد زراعتهت عل) ال س  الغذا ي ال توي عل) يراكةر معةبة 

 

في النسبة المئوية لتجذير افرع الصول الحمضيات بعد ستة اسابيع  NAA. تأثير نوع االصل وتراكيز الـ 4جدول 

 من الزراعة.

 

 نوع االصل
 )ملغم / لتر( NAAتراكيز الـ 

 المعدل 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0

 60.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 السوينكل

 60.00 100.00 100.00 100.00 30.00 10.00 التروير

 64.00 100.00 100.00 100.00 20.00 0.00 الفولكاماريانا

  100.00 100.00 100.00 16.69 3.33 المعدل

 NAA  =16.33× ، لالصل  NAA  =0.43، للـ  9.30لالصل =  L.S.D 0.05قيمة 

 

متكونة الصول الحمضيات بعد ستة اسابيع في معدل عدد الجذور ال NAA. تأثير نوع االصل وتراكيز الـ 5جدول 

 من الزراعة.

 

 نوع االصل
 )ملغم / لتر( NAAتراكيز الـ 

 المعدل 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0

 4.26 9.00 11.00 1.50 0.00 0.00 السوينكل

 2.64 4.30 9.50 1.00 0.30 0.10 التروير

 1.94 3.00 3.50 2.00 0.20 0.00 الفولكاماريانا

  5.09 9.63 1.50 0.19 0.03 المعدل

 NAA  =0.42× ، لالصل  NAA  =0.24، للـ  0.10لالصل =  L.S.D 0.05قيمة 
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في معدل اطوال الجذور )سم( المتكونة الصول الحمضيات بعد ستة  NAA. تأثير نوع االصل وتراكيز الـ 6جدول 

 اسابيع من الزراعة.

 

 نوع االصل
 )ملغم / لتر( NAAتراكيز الـ 

 المعدل 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0

 2.13 2.00 2.19 5.50 0.00 0.00 السوينكل

 3.39 4.50 3.21 6.95  1.00  0.60 التروير

 3.40 5.00 4.90 6.00 1.60 0.00 الفولكاماريانا

  4.10 3.36 6.00 1.13 0.20 المعدل

 NAA  =1.12× ، لالصل  NAA  =0.65، للـ  0.50لالصل =  L.S.D 0.05قيمة 

 

(% ل اججلة  السجج  بكع والترو ججر علجج) 40و  40( اسججتةت ة الببةتججتت المتيللمججةاذ  لغججس )2الةججدوع )  ضجج  

% عبد االاع الف لكتمتر تنت , ولد  رجا السب  في ذلب ال) ان ال س  الررعي المكج ن مج  40الت الي في حة   لغس 

نججا وسجج  جةججد لتضججر ا المججتز و مبججا المججر ج والبتمجج س  متلججب مسججتمتت جةججد  لبمجج  الةججذور وانتءججتر ت ف جج ا عجج  ك 

 االتبتا الةذور , كمت ان وج   البةتم س ك س  مغذي ما وس  جةد الته  ة كتلمر ج  عتبر جةد وم  م لبم  الببةتتت .

 

 . النسبة المئوية الستجابة النبيتات المتأقلمة الناتجة من مرحلة التجذير.9جدول 

 

 )%( نسبة االستجابة ررات الناجحةعدد المك عدد المكررات المزروعة نوع االصل

 00 0 10 السوينكل

 00 0 10 التروير

 00 0 10 الفولكاماريانا

 

 :المصادر

يجججيرةر البراسجججةب ال د والببجججرع ا  بجججة  واالوكسجججةبتت فجججي اكدجججتر ااجججلي    .1011مةجججت   طجججترا علججج ان .الةبججج ري ,  

جتمعجة – جي .رسجتلة متجسجتةر .كلةجة الرراعجة ال م ةتت الس  بكع سترومةل  والترو ر سترانج الجتر  الةسجم ال

 .   العراا- غدا 

. ي بةلججتت فججي يضججمةم وي لةججع التةججتري. وزار  التعلججةم العججتلي 1440السججت  كي , مججدحس وو ةجج  , كر مججة احمججد.  

 والب   العلمي. العراا.

 –اللت ر  والت ز جا . مضجر. ,  ار الكتج  العلمةجة للبءجرالببتيةة.   زراعة االنسةة .100فهمي , فكري ج ع م مد .  
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