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استخدام منظم النمو  IBAفي تشجيع تجذير فسائل النخيل
الصغيرة

د .نبيل ابزاهين عبذ الوهبة
كليت الزراعت  /جبهعت ديبلى

الخالصة
تمت تجربة تأثٌر معاملة قواعد فسائل نخلة التمر ( الصنف تبزرل ) الصغٌرة ( بوزن
3 -2كغم ) بتراكٌز مختلفة (  1500 ، 1000 ، 500 ، 0جزء من الملٌون ) من منظم النمو
 . IBAحٌث وجد من خالل الدراسة التً اجرٌت فً احد بساتٌن النخٌل االهلٌة فً مدٌنة بعقوبة
بمحافظة دٌالى لمدة ثمانٌة عشر شهراً  ،ان اعلى نسبة نجاح للفسائل كانت عند المعاملة
بالتركٌز 1000جزء من الملٌون حٌث بلغت  . %83.3%وكذلك تفوقت المعاملة بهذا التركٌز
فً معدل عدد الجذور المتكونة ومعدل عدد االوراق الحدٌثة المتكونة للفسٌلة الواحدة  .فً حٌن
انخفضت هذه النتائج عند زٌادة تركٌز الـ  IBAالى 1500جزء من الملٌون .

المقدمة
كان العراق ٌمتلك اكبر بقعة مزروعة بالنخٌل فً العالم  ،والتً كانت تمتد من بلدة (
تازة خورماتو ) عند خط عرض  ˚35شماالً حتى مدٌنة الفاو جنوب العراق عند خط عرض
 ˚30شماالً  ،حٌث قدرت احصائٌات 1953و  1959عدد النخٌل فً العراق بنحو 32ملٌون
نخلة (  .)3اما الٌوم فأن االرقام متضاربة عن عددها  ،ولكنها تشٌرالى تناقص كبٌر فً هذا
العدد وتخمن ان الضرر او النقص فً اعداد النخٌل لعموم العراق الٌقل عن

 ، %50وان

اسباب هذا التناقص كثٌرة لعل من اهمها  ،هالك اعداد كبٌرة من النخٌل بسبب انعدام الخدمة ،
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او بسبب الحروب المدمرة التً مر بها العراق والتً كانت مناطق زراعة النخٌل مسرحا ً
لمعظمها  ،كذلك بسبب قلة انشاء بساتٌن جدٌدة وقلة اقبال اصحاب البساتٌن على تجدٌد النخٌل
المعمر بزراعة فسائل جدٌدة لتحل محلها (. )6
مستقبلٍ النتمناه ان ٌكون بعٌداً  ،وعندما تصدق النٌة وتشحذ الهمم لتعوٌض هذا
وفً
ِ
النقص الهائل فً اعداد النخٌل  ،نكون بحاجة الى اعداد كبٌرة جداً من الفسائل الحدٌثة لغرض
زراعة وانشاء بساتٌن نخٌل جدٌدة او اعادة زراعة وترقٌع البساتٌن القدٌمة  .ومن المعلوم انه
عند قلع الفسائل من النخلة االم ( وخاصة عند قلع جمٌع الفسائل مرة واحدة ) تكون هنالك بعض
الفسائل المقلوعة صغٌرة الحجم ٌقل وزنها عن 3كغم  ،وبما ان الفالح بصورة عامة الٌفضل
الفسائل التً ٌقل وزنها عن

5كغم ( بسبب قلة نسبة نجاحها ) فانه ٌهمل الفسائل الصغٌرة

والٌستخدمها فً االكثار (. )4
وتدرجت الدراسات والتجارب السابقة بأنه هناك عالقة بٌن حجم ووزن الفسائل ونسبة النجاح
او التجذٌر  ،فكلما زاد حجم او وزن الفسٌلة كلما زادت نسبة نجاحها او تكوٌنها للجذور الى حد
معٌن  .فكلما زاد وزن الفسٌلة عن 10كغم زادت امكانٌة الحصول على نسبة عالٌة من التجذٌر
(. )1
فلغرض تشجٌع تجذٌر الفسائل الصغٌرة واالستفادة منها فً االكثار بأستخدام بعض
منظمات النمو النباتٌة  Plant Growth Regulatorsالمتوفرة فً االسواق المحلٌة بصورة
تجارٌة مثل منظم النمو  Indol-3-Butyric Acidوالذي ٌرمز له (  ، )IBAتم تصمٌم هذه
التجربة كطرٌقة سرٌعة وغٌر مكلفة لتوفٌر اعداد غٌر قلٌلة من الفسائل  ،علما ً ان الدراسات
السابقة التً اجرٌت حول هذا الموضوع كانت تنحصر فً زٌادة تجذٌر الفسائل العادٌة ذات
االوزان واالحجام المتوسطة والكبٌرة ( )7والفسائل الهوائٌة العالٌة (. )8

المواد وطرق العمل
اجرٌت هذه التجربة فً احد البساتٌن االهلٌة فً مدٌنة بعقوبة ( شاطىء نهر دٌالى )
خالل العامٌن  ، 2003-2002حٌث استخدمت  48فسٌلة صغٌرة وزنها ( 3-2كغم ) من نخلة
التمر الصنف تبرزل .
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المعامالت كانت تغطٌس قواعد الفسائل لمدة دقٌقة واحدة ( قبل الزراعة ) فً محلول

IBA

وبتراكٌزمختلفة  1500 ، 1000 ، 500جزء من الملٌون اضافة الى الماء المقطر كمعاملة
مقارنة .
تمت الزراعة فً االسبوع االول من الشهر الخامس ( ماٌس )  ،واستخدم التصمٌم العشوائً
التام (  ) CRDحٌث اعتبرت كل اربعة فسائل وحدة تجرٌبٌة وكررت كل معاملة ثالث مرات
بعد الزراعة جرى لف الفسائل بسعف النخٌل بصورة جٌدة واالعتناء بعملٌة الري لضمان
افضل نسبة نجاح .
بعد  18شهرمن الزراعة تم رفع الفسائل بعناٌة تامة للحفاظ على الجذور الحدٌثة حٌث
سجلت القراءات التالٌة -:
 .1نسبة نجاح الفسائل ( التً كونت اوراق حدٌثة وجذورنامٌة ) .
 .2معدل عدد االوراق الحدٌثة للفسٌلة الواحدة .
 .3معدل عدد الجذور للفسٌلة الواحدة .
تم تحلٌل النتائج احصائٌا ً وقد قورنت المتوسطات بطرٌقة الفرق المعنوي االصغر
معنوي . 0.05
ة
مستوى
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النتائج والمناقشة
تأثٌر المعامالت المختلفة على النسبة المئوٌة لنجاح الفسائل ومعدل عدد الجذور النابتة على
الفسٌلة الواحدة ومعدل عدد االوراق الحدٌثة للفسٌلة الواحدة مبٌنة فً الجدول ادناه
الصفت الوذروست
الوعبهلت

النسبت الوئويت لنجبح

هعذل عذد الجذور

هعذل عذد االوراق

الفسبئل %

للفسيلت الواحذة

الحذيثت للفسيلت
الواحذة

(تزكيز
 IBAالوستخذم )

 0جزء مه المليون

33.3

4.7

1.2

 500جزء مه المليون

41.7

9.3

1.3

 1000جزءمه مليون

83.3

15.3

2.8

1500جزءمه المليون

58.3

8.3

1.7

اقل فرق معنوً علي

21.9

4.2

0.7

مستوى 0.05

حٌث ٌتضح ان المعاملة باالوكسٌن ( منظم النمو )  IBAوبتركٌز  1000جزء فً الملٌون ادت
الى الحصول على اعلى نسبة مئوٌة انجاح الفسائل83.3%.مقارنة المعامالت االخرى فً حٌن
لم تختلف بقٌة المعامالت عن بعضها احصائٌا .مع مالحظة انخفاض نسبة النجاح عند زٌادة
تركٌز  IBAالى 1500جزء من الملٌون حٌث بلغت . 58.3%
اما معدل عدد الجذور الحدٌثة للفسٌلة الواحدة فقد كان اعلى معدل عند المعاملة بالـ
 IBAبتركٌز 1000جزء من الملٌون حٌث بلغت (  )15.3جذر للفسٌلة الواحدة وبفرق معنوي
واضح عن جمٌع المعامالت فً حٌن ادت الزٌادة فً تركٌز  IBAالى 1500جزء من الملٌون
الى انخفاض معدل عدد الجذور للفسٌلة الواحدة الى (

 . ) 8.3كذلك كان تأثٌر المعامالت

المختلفة على معدل عدد االوراق الحدٌثة للفسٌلة الواحدة مشابها ً للصفات المدروسة االخرى ،
أذ ٌالحظ ان المعاملة بأي تركٌز من الـ  IBAأدت الى زٌادة معنوٌة فً هذه الصفة نسبة الى
معاملة المقارنة  0جزء من الملٌون  ،وكانت اعلى معدل عند التركٌز 1000جزء من الملٌون
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ولكن زٌادة تركٌز الـ  IBAالى  1500 ppmادت الى انخفاض عدد االوراق الحدٌثة للفسٌلة
الواحدة .
نستنتج مما سبق ان معاملة قواعد الفسائل الصغٌرة باالوكسٌن

ٌ IBAؤدي الى زٌادة

نسبة نجاح الفسائل ومعدل عدد الجذور وعدد االوراق الحدٌثة للفسٌلة الواحدة  .وان احسن
النتائج تم الحصول علٌها عند المعاملة بتركٌز  ، 1000 ppmوقد ٌعود السبب فً ذلك الى
التأثٌر المعروف لالوكسٌنات فً تنشٌط تكوٌن الجذور العرضٌة  ،حٌث استغلت هذه الظاهرة
تجارٌا ً لالكثار فً عدد من النباتات االقتصادٌة بطرٌقة العقل ( . ) 5
فً حٌن ادت المعاملة بالتركٌز  1500 ppmالى االنخفاض او التراجع فً الصفات
المدروسة حٌث نعتقد أن هذا التركٌز فً هذه التجربة ادى الىبداٌة ظهور التاثٌر السمً
لألوكسٌن.(5(Toxic Effect of Auxin
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Abstract
Samll offshoots of Date Palm (Tabarzal c.v.) 2-3Kg weight , were
chosen , their basis were treated with different concentrations of (
IBA ) ( 0, 500, 1000, 1500 ppm ).
The offshoots were planted under field conditions for 18 monthes in
an orchard at Baquba / Dayala – Iraq .
It was found that the highest percentage of survived offshoots was
83.3% at 1000 ppm IBA treatment .
The treatment 1000 ppm IBA was significantly different from other
treatments , in relation to roots number , number of new leaves.
But these characters was decreased with increasing of IBA
concentration to 1500 ppm .
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