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  ومعاملتها Vitis vinifera  الموجودة على عقل العنبعدد العيون التداخل بينتأثير 

   في تحسين صفات النمو الجذريIBA بمسحوق 
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  لملخصا

وثالثة  )عيون ثالث ين وعقل ذاتعينيذات عقل (  العقلأطوال  تأثير معرفةدراسةل اتتضمن          

في صفات النمو الجذري والخضري للعقل الخشبية لصنف لتر /ملغم 2000و 1000 و صفرIBAمن  تراكيز

/ ائقدتيكي لقسم البستنة وهندسة ألحالبيت البالستحت ظروف والمزروعة " Alphonse Lavalleẽ "العنب

وكانت أهم النتائج  الزراعة من عبوأس 12 قلعت العقل بعد مرور جامعة الموصل/كلية الزراعة والغابات

  ينعينيالعلى العقل ذات  والخضري  معنويا بجميع صفات النمو الجذريعيونتفوق العقل ذات ثالث 

بجميع صفات النمو الجذري  ويا على معاملة المقارنةمعنتفوقا  IBAتراكيزب  العقل المعاملةوسجلت

 فروق ظهر الحديثة حيث لم تنموات الخضريةالنسبة التجذير ومعدل عدد والخضري المدروسة ماعدا صفتي 

 3 التداخل بين العقل ذاتمنتم الحصول عليها % 100 العقل نسبة لتجذيرأعلى التراكيز،  جميعمعنوية بين

 2000 عيون والتركيز3 التداخل بين العقل ذاتأعطى في حين IBAلتر/ ملغم1000عيون والمعاملة بتركيز

طول النموات الخضرية عدد و الحديثة واألوراق ومعدل عدد وأطوالها معدل لعدد الجذور أعلى IBAلتر/ملغم

  .لتوالي ا علىسم  72,11و نمو 27,2و ورقة 77,15سم و 06,8 واجذر 10,20 الحديثة وبلغت
  

  . العنب، عدد العيون ، أندول حامض البيوترك ، عقل خشبية ، نسبة التجذير -: الدالة الكلمات   
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ABSTRACT  

This research was conducted in the plastic houses at Horticulture Dep. College of 
Agriculture and Forestry Mosul University, Iraq, to study the effect of three concentrations 
of auxin IBA 0, 1000 and 2000 mg/L and number of eyes on cuttings with two or three eyes 
on rooting and growth parameters of hardwood Grape cuttings. After Twelve weeks from 
culture date cuttings examined for rooting and vegetative growth. Cuttings with three eyes 
significantly show increase in all parameters as compared with cuttings with two 
eyes(rooting  percentage, root number and length, fresh and dry root weight, new shoots, 
new leaves, number and length of new shoots, fresh and dry vegetative weight parameters, 
at the same time the two concentrations of auxin IBA 1000 and 2000 mg/L increased 
significantly all rooting and vegetative parameters, except the percentage of rooting and 
number of new shoots.  However the interaction treatment (cutting with three eyes + 1000 
mg/L IBA) gave a 100% of  rooting  percentage, but the highest average of ( root number 
and length , new leaves, number and length of new shoots) resulted from cutting with three 
eyes treated with 2000 mg/L IBA value which reached 20.10, 8.06cm, 15.77 , 2.27 and 
11.72cm respectively . 
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