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الملخص: 
ُأجريــت هــذه الّدراســة ضمــن الدفيئــة الزجاجيــة التابعــة لقســم بحــوث الحمضيــات واألنــواع المداريــة فــي محافظــة 
طرطــوس، ومشــتل إكثــار الزيتــون فــي محافظــة الالذقيــة خــالل العــام 2015 علــى ســبعة طــرز مظهريــة مــن 
التــوت المعّمــرة والمنتشــرة فــي محافظــة طرطــوس، والتــي تتبــع لنوعــي التــوت األبيــض واألســود وطــراز واحــد مذّكر 
ــة تجذيــر عقلهــا المتخشــبة ونصــف المتخشــبة بعــد معاملتهــا بتراكيــز مختلفــة  غيــر مثمــر، وذلــك لتحديــد إمكانّي
مــن منظــم النمــو Indole-3 butyric acid( IBA(. ُأخــذت العقــل المتخشــبة خــالل شــهر شــباط/فبراير 
ونصــف المتخشــبة فــي بدايــة شــهر آب/أغســطس، ُزرعــت بعــد معاملتهــا بثالثــة تراكيــز مــن هرمــون التجذيــر 
(ppm 4000-2000 -1000(، باإلضافــة إلــى معاملــة الشــاهد فــي ظــروف متحّكــم بهــا بالنســبة للعقــل 
نصــف المتخشــبة. صممــت التجربــة وفــق التصميــم العشــوائي الكامــل. أظهــرت النتائــج تفــوق العقــل نصــف 
 KH-9 المتخشــبة فــي عــدد الجــذور، وطولهــا، والنســبة المئويــة للتجذيــر مقارنــًة بالعقــل المتخشــبة. تفــّوق الطــراز
)مــن التــوت األســود( فــي تجربــة العقــل المتخشــبة بمعنوّيــٍة عاليــة علــى باقــي الطــرز فــي متوســط عــدد الجــذور 
  4000 ppm 2.66 جذر/عقلــة(، وطولهــا )4.65 ســم(، إضافــة لنســبة التجذيــر 60%، وأعطــت المعاملــة)
أفضــل النتائــج بالنســبة للعقــل المتخشــبة، بينمــا تفــّوق الطــراز M-4 )مــن التــوت األســود( فــي تجربــة العقــل 
نصــف المتخشــبة علــى باقــي الطــرز مــن حيــث عــدد الجــذور )6.73 جذر/عقلــة(، وطولهــا )9.14 ســم(، بينمــا 
  2000 ppm من التوت األبيض(، وأعطت المعاملة( B-1 بلغت نسبة التجذير أعلى قيمة 60% لدى الطراز

أفضــل النتائــج مقارنــًة بالشــاهد وبباقــي التراكيــز المســتخدمة.
الكلمــات المفتاحيــة: التــوت أبيــض ).Morus alba L(، التــوت األســود ).Morus nigra L(، إكثــار، 

 .)IBA) أنــدول بيوتريــك أســيد
المقدمة:

ُتعــّد شــجرة التــوت مــن األشــجار المثمــرة التــي بــدأ اإلهتمــام بإدخالهــا فــي نظــم االســتثمار البســتاني مؤخــرًا، خاّصــًة بوجــود أنــواع وطــرز 
عديــدة مــن التــوت التــي ُجمــع بعضــًا منهــا فــي مجّمعــات وراثّيــة لدراســتها وتطويرهــا )نابلســي، 2004(. كمــا بــدأ بعــض المزارعيــن 
بتأســيس بســاتين للتــوت الشــامي األســود، نظــرًا الزديــاد الطلــب علــى ثمــاره، وارتفــاع أســعاره، واالســتخدامات المتعــددة لثمــاره فــي 
الصناعــات الغذائيــة، واحتوائــه علــى مكّونــاٍت غذائّيــة هاّمــة، خاصــًة المنكهــات واألصبغــة الطبيعيــة. علــى الرغــم مــن األهمّيــة الكبيــرة 
لشــجرة التــوت، إال أّن انتشــارها مــا يــزال محــدودًا جــدًا، وبالتالــي يجــب تســليط الضــوء علــى أهمّيــة هــذه الشــجرة واســتخداماتها المتعــددة 

للنهــوض بزراعتهــا مســتقباًل. 
ــة هــام مــن أجــل االســتفادة مــن الخصائــص البيولوجيــة وتوصيفهــا فــي بيئاتهــا، وتطويــر  ــة للمصــادر الوراثّي إّن إجــراء الّدراســات العلمّي
يجــاد البصمــة الوراثّيــة  وتحديــث وســائل الحفــظ باســتخدام تقنيــات زراعــة األنســجة، وتطويــر دراســات وبرامــج التربيــة والتحســين الوراثــي، واإ
بشــكٍل دقيق، والتوصيف العلمي لمورثات النوع Species  والصنف Variety  والســاللة Clone  ما يتيح  للباحثين والعلماء فرص 
إيجــاد قاعــدة بيانــات حــول الخصائــص الوراثيــة، وتيســير الحصــول علــى المــادة الوراثيــة الموثوقــة، والتعــاون العلمــي فــي المجــال الزراعــي 
فيمــا بينهــم، وذلــك ينصــبُّ أواًل وأخيــرًا فــي زيــادة الرقعــة الخضــراء فــي ســورية، وبكفــاءٍة إنتاجّيــٍة عاليــة لتحقيــق أهــداف اســتراتيجية التنميــة 
الزراعيــة الشــاملة فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية. ينتمــي جنــس التــوت Morus للفصيلــة التوتّيــة Moraceae، رتبــة القراصيــات 

Urticales. تحتــوي أشــجار التــوت أوعيــًة لبنيــة تحتــوي بداخلهــا علــى لبــن نباتــي Latex  وأشــباه قلويــدات )اســتنبولي، 1996(. 
 ،)Srivastava et al., 2004; Yilmaz et al., 2012( ينتشر في المناطق االستوائية وشبه االستوائية والمناطق المعتدلة من العالم
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 Freeman, )1978( ؛ إذ وصل عدد األنواع إلى 12 نوعًا حسبMorus تباينت آراء الباحثين في تحديد عدد أنواع التوت التابعة للجنس
Martin et al., )2002 و68 نوعــًا حســب  30 نوعــًا حســب ) Huo, )2002 ليصــل العــدد إلــى  و14 نوعــًا حســب )
(Datta, 2002; Nepal and Ferguson, 2012(. كمــا أشــار )Srivastava et al., )2004 إلــى وجــود ســبعة أنــواع تتبــع 
 Morus منهــا التــوت األبيــض واألحمــر واألســود. أشــار زريقــة، )2000( إلــى وجــود حوالــي 24 نوعــًا يتبــع للجنــس Morus للجنــس

.M. nigra واألســود M. alba وتنتشــر فــي المناطــق المعتدلــة مــن العالــم منهــا نوعــي التــوت األبيــض
وتوجــد مــن التــوت األبيــض أشــجار ال تحمــل إال أزهــارًا مذّكــرة وتســمى بذكــر التــوت، وهــي قوّيــة النمــو وأســرع فــي نمّوهــا مــن األشــجار 

المؤنثــة )الديــري، 1981(.
دلــب وحمــاه  وقــد وثّــق معــروف وآخــرون، )2012( الصفــات الشــكلّية والنوعّيــة لثمــار عــّدة طــرز مــن أنــواع التــوت فــي محافظــات حلــب واإ
والالذقيــة تنتشــر مــن ارتفــاع 16  م مــن مســتوى ســطح البحــر، حتــى ارتفــاع 755 م وبمعــّدالت هطــول ســنوّية مــن 406 مــم حتــى 
 ,M. alba var. laevigata ,M. alba ,M. rubra ,Morus nigra 1398 مم. وقد انتمت الطرز المدروسة إلى أربعة أنواع هي
تــراوح طــول الثمــرة مــن 17.2 مــم فــي الطــراز )A11( إلــى 72.4 فــي الطــراز )P1(. وكان متوســط عــرض الثمــرة 16.56 مــم، وتــراوح 
شــكل الثمــرة مــن مفلطحــة إلــى اســطوانية متطاولــة إلــى ثمــار طويلــة. ودّلــت النتائــج بــأّن الطــراز التابــع لنــوع التــوت M. rubra كان ذو 
 M. alba var. laevigata فــي الطــرز ذات الثمــار الطويلــة TSS إنتــاج مرتفــع حيــث وصــل إلــى 210.40 كــغ وبلغــت أعلــى نســبة

 .M. rubra  491.15 مــغ/100 مــل( فــي الطــراز التابــع للنــوع) C 29.91%(، وكانــت أعلــى نســبة لفيتاميــن)
وقــام عبــد القــادر )2014( بحصــر وتقييــم التنــوع الوراثــي لبعــض طــرز التــوت Morus sp. فــي المناطــق الشــمالية الغربيــة مــن ســورية 
لـــنحو 75 طــرازًا كان منهــا 85 % يتبــع لنــوع التــوت األبيــض M. alba، بينمــا %14.66 يتبــع نــوع التــوت األســود M. nigra والباقــي 
ــًا ضعيفــًا حيــث اجتمعــت طــرزه فــي عنقــود  يتبــع M .rubra. وقــد أظهــرت نتائــج تحليــل  AFLP أن للنــوع  M. nigra تنّوعــًا وراثّي
واحــد وبنســبة تشــابه بلغــت 72%. بينمــا أظهــر النــوع  M. alba تنّوعــَا وراثّيــًا كبيــرًا حيــث توزعــت طــرزه ضمــن ثالثــة عناقيــد رئيســية. 
وأظهــرت نتائــج التحليــل الوراثــي أّن خمســة بادئــات فقــط والمســتخدمة فــي االختبــار أعطــت حزمــًا خاّصــًة بطــرز التــوت المدروســة كان أكثرهــا 

.P.CTC/M.TGC وأقلهــًا عــددًا 31 حزمــة عنــد البــادئ P.TGT/M.CAA عــددًا 57 حزمــة عنــد البــادئ
 DARwin 5.0v بّينــت نتائــج شــجرة القرابــة للصفــات المورفولوجيــة والمؤشــرات الوراثّيــة بيــن طــرز التــوت المدروســة باســتخدام برنامــج
تطابقــًا بيــن شــكل التحليليــن مــن حيــث وجــود عنقوديــن رئيســيين، يضــّم األول معظــم الطــرز التابعــة للنــوع  M. alba، كمــا توّزعــت طــرز

M. alba .var. laevigata تحــت عنقــود واحــد ضمــن عنقــود الطــرز التابعــة للنــوع  M. alba. أّمــا العنقــود الثانــي فقــد ضــم غالبيــة 
الطــرز التابعــة للنــوع M. nigra وهــو بذلــك يشــابه شــجرة القرابــة التــي تــّم رســمها بنــاًء علــى الصفــات الشــكلّية.

ُيكاثــر التــوت جنســيا Sexualً  بالبــذور لكــّن الغــراس الناتجــة تحتــاج عشــر ســنوات أو أكثــر للدخــول بطــور اإلثمــار، ويجــب أن تــزرع 
البــذور مباشــرًة بعــد اســتخراجها مــن الثمــار، وتســتخدم البــذور إلنتــاج األصــول أو بغــرض التحســين الوراثــي واســتنباط أصنــاف جديــدة 
(Huo, 2002(.  فقبــل جمــع الثمــار الســتخدام البــذور فــي اإلكثــار يجــب فحــص الثمــار ألّن بعــض الثمــار تتطــّور بــدون بــذور 
أي بالعقــد البكــري. ُتجمــع الثمــار بالهــز أو االنتظــار حتــى تســقط الثمــار علــى األرض، وقــد أعطــت البــذور التــي ُجمعــت مــن ثمــار 
التــوت األبيــض بعــد 1-2 أســبوع مــن النضــج نســبة إنبــات 73% ووصلــت نســبة اإلنبــات فــي التــوت األحمــر إلــى 89% حســب 
)Barbour et al., )2008. كمــا ويمكــن تخزيــن البــذور الناضجــة علــى حــرارة 3-5◦م دون أي ضــرر، إذ يعطــي 54 كــغ مــن الثمــار 

 .)Barbour et al., 2008) 0.9-1.4 كغ بذور نظيفة
توضــع الثمــار الناضجــة فــي المــاء وذلــك للتخّلــص مــن الثمــار عديمــة البــذور والبــذور الفارغــة. كمــا أّن إجــراء عمليــة التنضيــد الرطــب 
Stratification للبــذور مفيــٌد لتحســين نســبة اإلنبــات للبــذور الســاكنة والتــي تحتــوي علــى غــالف غيــر نفــوذ للمــاء واألوكســجين، فعنــد 
تنضيــد البــذور علــى درجــة حــرارة 0.6-5°م لمــدة 30-120 يومــًا حّســن نســبة اإلنبــات بشــكٍل كبيــر، ففــي التــوت األحمــر ارتفعــت نســبة 
اإلنبــات بعــد 30 يــوم مــن التنضيــد مــن 88% إلــى 95%، وعنــد تنضيــد البــذور لمــدة 60 يومــًا ارتفعــت نســبة اإلنبــات مــن 1% )بــدون 
تنضيــد البــذور( إلــى 66% )بعــد تنضيــد البــذور(، وبعــد 90 يــوم مــن التنضيــد مــن 3% إلــى 68%، طبعــًا عمليــة التنضيــد لمــدة 15 
.)Barbour et al., 2008( %92 45 يوم مع إضاءة 8-16 ساعة إضاءة حسَّن اإلنبات ارتفعت نسبة اإلنبات من 20% إلى-

ُيكاثَــر التــوت خضرّيــًا بالعقــل وبالتطعيــم بالبرعــم والقلــم، فقــد أشــار (Koko, )2012  إلــى تأثيــر قطــر العقــل المتخشــبة ومنّظــم الّنمــو 
أنــدول بيوتــرك أســيد IBA) Indole-3- Butyric Acid( فــي تجذيــر عقــل التــوت األســود المتخشــبة؛ إذ تــم زراعــة العقــل فــي بدايــة 
شــهر شــباط/فبراير وباســتخدام 4 معامــالت بتراكيــز مختلفــة مــن ppm)  IBA 4000 -3000-2000-1000( باإلضافــة إلــى 
معاملــة الشــاهد، حيــث ُزرعــت العقــل فــي تربــة لوميــة رمليــة فــي ظــروف محكمــة مــن أجــل تحفيــز العقــل علــى تكويــن الجــذور، 

وأظهــرت نتائــج الّدراســة بــأّن قطــر العقلــة وتركيــزIBA  لهمــا تأثيــٌر كبيــر فــي نســبة التجذيــر، وفــي قطــر وطــول الغــراس الناتجــة، 
كما أشار (2012( ,Kako إلى أّن منّظم النمو IBA  والسيتوكينين )Cytokinins )k لهما تأثيٌر كبير في نجاح التطعيم بالبرعمة 
  IBA 4000 ppm الرقعيــة، وعلــى طــول وقطــر الطعــوم الناتجــة؛ وقــد ُوجــد بــأّن المعاملــة األفضــل كانــت بقطــر 12-14 مــم وتركيــز

بنســبة تجذير وصلت لـــنحو %80.72. 
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فــي حيــن أعطــت المعاملــة بقطــر 10-11 مــم والتركيــز ppm 2000 غراســًا بطــول 180.50 ســم وقطــر 14.28 مــم، بينمــا كانــت 
النســبة األفضــل اللتحــام الرقــع وطــول وقطــر الطعــوم عنــد التركيــز األعلــى لألنــدول بيوتــرك أســيد والســيتوكينين.

فــي دراســة إلكثــار التــوت بالعقــل الغضــة Soft wood cuttings المأخــوذة صيفــًا مــن منتصــف تموز/يونيــو حتــى بدايــة آب/أغســطس 
مــع معاملتهــا بهرمــون األنــدول بيوتــرك أســيد IBA بتركيــزppm 8000 وزراعتهــا بالرمــل، أعطــت نســبة تجذيــر 100% خــالل 3 
أســابيع )Dirr and Heuser, 1987(، وأشــار (Datta, )2002 أّن اإلكثــار بالعقــل مــن أفضــل طرائــق اإلكثــار الخضرّيــة ألشــجار 
التــوت، وذلــك للمحافظــة علــى صفــات األشــجار األم والســالالت، كمــا أّنهــا طريقــٌة ســهلة وغيــر مكلفــة. وأّكــد بــأّن الحالــة الفســيولوجية 
للعقــل تلعــب دورًا هامــًا فــي نجــاح عمليــة التجذيــر، وأّن قطــر العقلــة فــي التــوت األســود يؤثــر أيضــًا فــي نجــاح عمليــة التجذيــر، وهنــاك 
 IBA كاســتخدام Growth regulators ز مــن معــّدل عمليــة التجذيــر مثــل اســتخدام منّظمــات الّنمــو بعــض المعامــالت يمكنهــا أن تعــزِّ

الــذي يمكنــه أن يزيــد مــن نســبة التجذيــر.
 5000 ppm بتركيز IBA أّن أفضل نسبة تجذير للتوت األسود كانت عند استخدام منّظم الّنمو Koyuncu and Senel )2003( وجد
وقــد تراوحــت نســبة التجذيــر بيــن 3.3– 60%، وتــّم تحديــد تأثيــر موعــد جمــع العقــل: فــي كانــون الثاني/ينايــر وشــباط/فبراير وآذار/مــارس، 
ووســط الزراعــة: البرليــت ووســط مائــي بــدون مغذيــات )مــاء فقــط( فــي نســبة تجذيــر عقــل التــوت األســود المتخشــبة لطــراز متمّيــز 

تم توصيفه سابقًا، فكانت أفضل معاملة للعقل المأخوذة في كانون الثاني/يناير وأفضل وسط للعقل المزروعة في البرليت. 
 Ercisli and Celik إلــى إمكانيــة إكثــار التــوت بالتطعيــم بالبرعــم وبالقلــم وبالعقل.أكَّــد )Ercisili and Orhan )2008 أشــار
2008(( بــأن إكثــار التــوت بالعقــل يختلــف باختــالف أنــواع التــوت )أبيــض، أحمــر، أســود(؛ إذ يعــُد التــوت األســود أصعــب األنــواع 

إكثــارًا بالعقــل، وذلــك النخفــاض نســبة تجذيــره، وبــطء معــدل نمــوه مقارنــًة مــع بقيــة األنــواع. 
أشــار )Kauppinen et al., )2002 إلــى أن اســتخدام  IBA بتراكيــز مخففــة ppm 200 و 100 فــي تجذيــر العقــل الغضــة أعطــى 
نســبة تجذير مرتفعة، كما بين )Pelicano et al., )2007 إلى أن اســتخدام IBA بتركيز ppm 3500  أعطى أعلى نســبة تجذير 

بعــد شــهر مــن الزراعــة، وبعــد شــهرين مــن الزراعــة بلغــت نســبة التجذيــر 80% و%83.
درس )Kalyoncu et al., )2009 تأثيــر 4000ppm -3000 -2000 -1000 -0) IBA( والرطوبــة الجويــة 85-90% فــي 
تجذيــر العقــل الغضــة التــي جمعــت بطــول 15-30 ســم، وبقطــر 3-6 مــم. كانــت أعلــى نســبة تجذيــر فــي التــوت األســود )T1( عنــد 
معاملــة العقــل بتركيــز ppm 3000 -2000 بنســبة تجذيــر 100%، بينمــا كانــت أقــل نســبة تجذيــر )0%( فــي معاملــة الشــاهد للطــراز 
(T2(. عنــد المعاملــة بتركيــز ppm 3000-2000 وصلــت نســبة التجذيــر إلــى 100% بالطــراز )T1(، بينمــا أقــل نســبة تجذيــر كانــت 
فــي الطرازيــن )T2-T3( فــي معاملــة الشــاهد بنســبة تجذيــر 0%، وكان أعلــى متوســط لطــول الجــذور فــي الطــراز )T3( بطــول 2 ســم 

 .)T2( بطــول 1.92 ســم، بينمــا أقــل متوســط لطــول الجــذور كان فــي معاملــة الشــاهد )T1( والطــراز
أّما بالنسبة لعدد الجذور المتشّكلة على العقل فكانت أعلى قيمة في الطراز )T3( (21.73 جذر/عقلة( والطراز )T1( (16.42 جذر/عقلة(، 
وأقــّل قيمــة فــي معاملــة الشــاهد للطــراز)T2(  (0 جذر/عقلــة(، بينمــا أعطــى التركيــز  ppm 3000 للطــراز )T1( أعلــى طــول للجــذور 

(11.23 ســم(، بينمــا أعلــى قيمــة لعــدد الجــذور فــي التركيــز ppm 3000  للطــراز )T3( (16.20 جذر/عقلــة(. 
ُتعــّد شــجرة التــوت مــن أهــّم األشــجار المدخلــة ذات االســتخدامات المتعــددة )غذائيــًا، صناعيــًا، طبيــًا( لذلــك يجــب العمــل علــى حفظهــا، 
وتوســيع زراعتهــا، واســتثمار القيمــة الغذائيــة لثمارهــا، مــن خــالل إكثــار الطــرز المتميــزة منهــا إنتاجيــًا، لذلــك يهــدف البحــث إلــى تحديــد 
إمكانّيــة إكثــار طــرز مختلفــة مــن التــوت تــّم توصيفهــا شــكليًا فــي دراســة ســابقة تتبــع لنوعــي التــوت األبيــض واألســود، إضافــًة ألحــد الطــرز 
المذكــرة والمنتشــرة فــي محافظــة طرطــوس، باســتخدام العقــل المتخشــبة ونصــف المتخشــبة، وباســتخدام تراكيــز مختلفــة مــن منّظــم النمــو 

IBA للحفــاظ عليهــا مــن التدهــور واالنقــراض. 
مواد البحث وطرائقه:

1- المادة النباتية: عقل ســاقية متخشــبة ونصف متخشــبة من ســبعة طرز معّمرة من نوعي التوت األبيض واألســود )3 طرز للتوت 
األبيــض و3 طــرز للتــوت األســود(، وطــراز واحــد مــن طــراز التــوت غيــر المثمــرة. ُجمعــت مــن مواقــٍع مختلفــة فــي محافظــة طرطــوس.

2- موقع تنفيذ الّدراسة: 
تــّم إجــراء الّدراســة فــي العــام 2015 )شــباط/فبراير- آب/أغســطس( بمحافظتــي طرطــوس والالذقيــة، إذ تــّم زراعــة العقــل المتخشــبة 
فــي الدفيئــة الزجاجيــة التابعــة لقســم بحــوث الحمضيــات والنباتــات المداريــة فــي الهيئــة العامــة للبحــوث العلميــة الزراعيــة فــي محافظــة 
طرطــوس، بــدون ضبــط لدرجــة الحــرارة أو للــري الضبابــي. أّمــا العقــل نصــف المتخشــبة فتمــت زراعتهــا فــي الدفيئــة الزجاجيــة التابعــة 

لمشــتل إكثــار الزيتــون فــي الالذقيــة مــع التحكــم بدرجــة الحــرارة والــري الضبابــي.
3- طرائق اإلكثار بالعقل المتخشبة: 

ُأخــذت العقــل الوســطية فــي بدايــة شــهر شــباط/فبراير بطــول 15-20 ســم وكان القــص أفقيــًا مــن الطــرف الســفلي وأســفل البرعــم بمســافة 
0.5 ســم، ومائــاًل مــن األعلــى وفــوق البرعــم بمســافة 1-2 ســم، وتــم تجهيزهــا للزراعــة بفــرز العــدد الــالزم مــن العقــل للزراعــة بشــكٍل 

عشــوائي لــكّل معاملــة، وحزمــت فــي حــزم منفصلــة . 
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تّم تحضير األندول بيوتريك أسيد بثالثة تراكيز )ppm 1000- 2000- 4000( باإلضافة إلى معاملة الشاهد، حيث تّم إذابة 4غ 
مــن الهرمــون بنحــو 50 ســم3 مــن الكحــول اإليتلــي، واكمــال الحجــم بالمــاء المقطــر إلــى 1000 مــل للحصــول علــى المحلــول الهرمونــي 

بتركيــزppm 4000 منــه تــّم تحضيــر بقّيــة التراكيــز بالتمديــد بالمــاء المقطــر، ثــم تــّم حفظهــا بالظــالم لحيــن االســتخدام. 
ُزرعــت العقــل فــي مراقــد خاّصــة دون التحكــم بدرجــة الحــرارة والــري الضبابــي، تحتــوي علــى وســط زراعــي مــن التــورب. عنــد الزراعــة تــّم 
غمــس قواعــد العقــل 1-2 ســم بالمحاليــل الهرمونيــة لمــدة 5 ثوانــي ثــم زرعــت فــي المراقــد بمســافة 10*10 ســم فــي 15/ 2/ 2015. 

4- طرائق اإلكثار بالعقل نصف المتخشبة:
تــّم جمــع العقــل نصــف المتخشــبة مــن نفــس الطــرز المكاثــرة بالعقــل المتخشــبة خــالل بدايــة شــهر آب/أغســطس بطــول 20- 30 ســم، 
وتــّم إزالــة األوراق عــن العقــل مــع المحافظــة علــى زوجيــن مــن األوراق التــي تــّم قــص نصلهــا بشــكٍل جزئــي، وذلــك للتخفيــف مــن عمليــة 
النتــح، ثــم عوملــت قواعــد العقــل باألنــدول بيوتريــك أســيد بنفــس الطريقــة والتراكيــز الســابقة. ُزرعــت العقــل فــي الدفيئــة الزجاجيــة التابعــة 
لمشــتل إكثــار الزيتــون فــي محافظــة الالذقيــة باســتخدام الخفــان األســود كوســط للزراعــة، وُضبطــت شــروط التجذيــر مــن رطوبــة نســبية 
85-90% وعلى درجة حرارة 18- 20°م. كانت درجة الحرارة القاعدية في مراقد التجذير )حرارة الوســط( º 25م في 2015/8/5. 
اســُتخدم تصميــم القطاعــات العشــوائية الكاملــة، حيــث تضّمنــت التجربــة عامــل تركيــز منظــم النمــو IBA (3 تراكيــز( مــع معاملــة الشــاهد 
فــي 3 مكــررات. اســتخدم فــي كّل مكــرر 10 عقــل و30 عقلــة فــي المعاملــة الواحــدة لتجربــة العقــل المتخشــبة و5 عقــل فــي كل مكــرر 

و15 عقلــة فــي المعاملــة الواحــدة لتجربــة العقــل نصــف المتخشــبة.
ُحّللــت النتائــج باســتخدام البرنامــج اإلحصائــي GenStat لحســاب أقــل فــرق معنــوي LSD وقــد ُأخــذت القــراءات بالنســبة للعقــل المتخشــبة 
بعــد 45 يــوم مــن الزراعــة ثــم بعــد 15 يــوم مــن القــراءة األولــى، وتّمــت مراقبــة قواعــد العقــل وبدايــة تشــّكل الكالــس Callus Status عليهــا. 
بعــد 65 يــوم مــن الزراعــة ُأزيلــت العقــل المجــّذرة وتــّم أخــذ القــراءات، أّمــا العقــل نصــف المتخشــبة تــّم أخــذ القــراءات بعــد 30 يــوم مــن 

الزراعــة. وقــد اعُتمــدت المؤشــرات التاليــة لكلتــا التجربتيــن: 
• نسبة التجذير %. 

• طول الجذور الرئيسية سم. 
• عدد الجذور المتشكلة جذر/عقلة. 

النتائج:
أظهــرت النتائــج المبّينــة فــي الجدوليــن )1 و2( وجــود تبايــٍن واضــح بيــن الطــرز المدروســة ســواًء عنــد إكثارهــا بالعقــل المتخشــبة أو نصــف 
المتخشــبة بعــد معاملتهــا بتراكيــز مختلفــة مــن منظــم النمــو IBA وذلــك فــي نســبة التجذيــر ومتوســط عــدد الجــذور وطولهــا، كمــا ظهــر 

التبايــن بشــكٍل واضــح فــي النتائــج بيــن طــرز نوعــي التــوت األبيــض واألســود مــن جهــة والطــراز المذكــر.
1- نتائج اإلكثار بالعقل المتخشبة: 

 أظهــرت نتائــج التحليــل اإلحصائــي فــي الجــدول )1( تفــّوق متوســط عــدد الجــذور المتشــكلة علــى العقــل المتخشــبة جذر/عقلــة للطــرز 
المدروســة ووجــود فــروق معنوّيــة عاليــة بيــن بعــض المعامــالت عنــد مســتوى معنويــة LSD= 0.311( %5(؛ إذ تفــّوق باإلجمــال طــراز 
التــوت األســود KH-9 بمعنويــة عاليــة علــى كافــة الطــرز المدروســة بنســبة تجذيــر وصلــت إلــى 60%، تــاله الطــراز KH-1 )تــوت أســود( 
الــذي تفــوق بــدوره وبمعنويــة عاليــة علــى باقــي الطــرز بنســبة تجذيــر وصلــت إلــى 23.33%، فــي حيــن لــم تظهــر أي فــروق معنوّيــة بيــن 

.)B-1, B-3, B-5, KH-8, M-4( الطــرز المدروســة الخمســة المتبقيــة
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الجدول 1. عدد وطول الجذور والنسبة المئوية لتجذير العقل المتخشبة.

الصفة المدروسةالمعاملة
الطراز المذكرطرز نوع التوت األسودطرز نوع التوت األبيض

B-1B-5KH-8KH-1KH-9M-4B-3

0

ppm

0.20.060.130.260.5300عدد الجذور )جذر/عقلة(
0.390.060.10.190.700طول الجذور )سم(
6.663.333.33102000نسبة التجذير %

 1000
ppm

00.100.232.430.460عدد الجذور )جذر/عقلة(
00.0600.744.200.380طول الجذور )سم(
03.3306.666013.330نسبة التجذير %

 2000
ppm

0.0300.461.22.1600عدد الجذور )جذر/عقلة(
0.0300.491.514.6500طول الجذور )سم(
3.33020206000نسبة التجذير %

 4000
ppm

0.400.681.362.6600عدد الجذور )جذر/عقلة(
0.3600.561.193.0500طول الجذور )سم(
10016.6623.3346.6600نسبة التجذير %

LSD0.050.311 =طول الجذور= 0.389عدد الجذور

2- نتائج تجذير العقل نصف المتخشبة:
أظهــرت نتائــج التحليــل اإلحصائــي لتجذيــر العقــل نصــف المتخشــبة والمبينــة فــي الجــدول )2( تفــوق الطــراز M-4 علــى جميــع الطــرز 
 KH-8, )KH-9  بنســبة تجذيــر وصلــت إلــى %46.66، وتفوقــت الطــرز )LSD= 0.930)  5% المدروســة عنــد مســتوى المعنويــة

B-3, B-5,( علــى الشــاهد.
الجدول 2. عدد وطول الجذور والنسبة المئوية لتجذير العقل نصف المتخشبة 

المعاملة
الصفة المدروسة

الطراز المذكرطرز نوع التوت األسودطرز نوع التوت األبيض

B-1B-5KH-8KH-1KH-9M-4B-3

0

ppm

0.660.61.80.262.131.20.66عدد الجذور )جذر/عقلة(
1.441.92.950.682.852.832.03طول الجذور )سم(
46.6633.3346.666.6653.3346.6640نسبة التجذير %

 1000
ppm

1.681.92.935.932.736.731.8عدد الجذور )جذر/عقلة(

2.513.014.257.092.976.732.84طول الجذور )سم(

404041281440نسبة التجذير %

 2000
ppm

4.531.932.13225.81.2عدد الجذور )جذر/عقلة(
5.362.183.284.95.539.143.61طول الجذور )سم(
604053.334046.661340نسبة التجذير %

 4000
ppm

2.42.22.660.82.734.261.66عدد الجذور )جذر/عقلة(
2.250.792.761.062.516.972.75طول الجذور )سم(
5546.66253.33124نسبة التجذير %

LSD0.050.930 =طول الجذور= 1.307 عدد الجذور
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3- تأثير تركيز IBA  في عدد الجذور الناتجة على العقل المتخشبة ونصف المتخشبة:
ظهــر تأثيــر منّظــم النمــو IBA بشــكل واضــح فــي العقــل نصــف المتخشــبة مقارنــًة بالعقــل المتخشــبة مــن حيــث قابليــة هــذه العقــل للتجذيــر 
 4000 ppm 2000 و 1000 أفضل النتائج، تلتها المعاملة ppm  وعدد الجذور المتشكلة )الشكلين 1 و2( إذ أعطت المعاملتين
ثــم معاملــة الشــاهد. بينمــا أبــدت بعــض الطــرز المكاثــرة بالعقــل المتخشــبة اســتجابًة جيــدة عنــد المعاملــة بالتراكيــز األعلــى مــن IBA كمــا 
فــي المعاملتيــن 2000 وppm 4000 مقارنــًة بالمعاملــة ppm 1000، وتفــاوت عــدد الجــذور المتشــكلة علــى عقــل الطــرز المدروســة 
ضمــن المعاملــة الواحــدة فقــد أبــدى طــراز التــوت األســود KH-9 قابلّيــة عاليــة للتجذيــر فأعطــت عقلــه أعلــى عــدد مــن الجــذور فــي جميــع 
التراكيــز المســتخدمة مــن IBA مــع تفــوق التراكيــز المرتفعــة مــن منظــم النمــو علــى التراكيــز المنخفضــة والشــاهد، وبذلــك كان عــدد الجــذور 
المتشــّكلة لــدى عقــل التــوت األســود أعلــى بشــكٍل واضــح ممــا هــي عليــه فــي طــرز التــوت األبيــض، ولــم تبــِد العقــل المتخشــبة للطــراز 
المذكــر المــدروس أي قابلّيــة للتجذيــر فــي جميــع التراكيــز المختبــرة، قــد ُيعــزى الســبب فــي عــدم االســتجابة الكبيــرة لتشــكيل الجــذور عنــد 
المعاملــة بالتراكيــز المنخفضــة مــن IBA إلــى قلّــة تنشــيط العملّيــات الحيوّيــة فــي قواعــد عقــل التــوت المعاملــة والتــي تبّطــئ تكويــن الجــذور؛ 
فمنّظــم الّنمــو ُيعــّد محّرضــًا لتشــكيل الكالــس، وتمايــز األنســجة فــي حــدود معينــة، لكــّن التراكيــز المرتفعــة مــن IBA يمكــن أن تــؤدي لمــوت 
الخاليــا. كمــا ويختلــف التركيــز المناســب لتحفيــز تشــكيل الجــذور مــن نــوع آلخــر، ومــن صنــف آلخــر، وباختــالف موقــع العقلــة علــى 

.)Koyuncu and Senel, 2003( الشــجرة، ونســبة المــواد الكربوهيدراتيــة التــي تســاعد علــى تشــكيل عــدد جــذور أكبــر علــى العقلــة

.IBA الشكل 1. متوسط عدد الجذور في العقل المتخشبة المعاملة بتراكيز مختلفة من

 4000ppm                     2000ppm                            1000ppm                  0ppm
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.IBA الشكل 2. متوسط عدد الجذور في العقل نصف المتخشبة المعاملة بتراكيز مختلفة من

4- تأثير تركيز IBA في متوسط طول الجذور المتشكلة على العقل المتخشبة ونصف المتخشبة:
أظهــرت النتائــج المتعلقــة بمتوســط طــول الجــذور المتشــكلة علــى عقــل طــرز التــوت المتخشــبة ونصــف المتخشــبة ضمــن التراكيــز المختبــرة 
مــن IBA تقاربــًا فــي المنحــى العــام مــع نتائــج متوســط عــدد الجــذور المتشــكلة، إذ ظهــر تأثيــر منظــم النمــو المســتخدم بشــكل أكبــر فــي 
العقــل نصــف المتخشــبة مقارنــًة بالعقــل المتخشــبة، وأعطــت المعاملتيــن 1000 وppm  2000أيضــا أفضــل النتائــج مــن حيــث متوســط 
طــول الجــذور المتشــكلة علــى العقــل نصــف المتخشــبة، تلتهمــا المعاملــة ppm 4000 ثــم معاملــة الشــاهد وتميــز الطــراز M-4 تــاله 

الطــراز 9KH- فــي متوســط طــول الجــذور المتشــكلة فــي العقــل المأخــوذة منهمــا مقارنــة بباقــي الطــرز )الشــكلين 3 و4(.
أعطــت الطــرز المكاثــرة بالعقــل المتخشــبة متوســط منخفــض فــي طــول الجــذور المتشــكلة مــع مالحظــة اســتجابة الطــراز 9KH- إلعطــاء 
أكبــر متوســط لطــول الجــذور فــي جميــع التراكيــز المدروســة مقارنــة بباقــي الطــرز، وأفضــل قيمــة لمتوســط طــول الجــذور فــي الطــراز 
المذكــور 3.05 ســم كانــت فــي معاملــة 4000ppm ؛ إذ انخفضــت هــذه القيمــة بشــكل طــردي مــع انخفــاض تركيــز الهرمــون فــي 

المعامــالت المدروســة علــى التوالــي.
 )LSD= 0.389) 5% أمــا نتائــج التحليــل اإلحصائــي المتعلقــة بطــول الجــذور المتشــكلة علــى العقــل المتخشــبة عنــد مســتوى المعنويــة
فقــد تفــوق أيضــًا الطــراز KH-9 بمعنويــة عاليــة علــى باقــي الطــرز المدروســة، تــاله الطــراز KH-1 الــذي تفــوق بــدوره علــى الطــرز 
المتبقيــة والتــي بدورهــا لــم تبــدي أي فروقــات معنويــة فيمــا بينهــا. أمــا بالنســبة للعقــل نصــف المتخشــبة )LSD= 1.307( تفــوق الطــراز 
M-4 علــى باقــي الطــرز وتفــوق الطرازيــن KH-1 وKH-8 علــى الطــراز B-5 فــي حيــن لــم يالحــظ وجــود أيــة فــروق معنويــة بيــن 

باقــي المعامــالت.
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.IBA الشكل 3. متوسط طول الجذور )سم( المتشكلة للعقل المتخشبة المعاملة بتراكيز مختلفة من

.IBA الشكل 4. متوسط طول الجذور )سم( المتشكلة للعقل نصف المتخشبة المعاملة بتراكيز مختلفة من

 4000ppm       2000ppm      1000ppm        0ppm
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5- تأثير تركيز IBA في نسبة التجذير)%(:
أعطــت جميــع التراكيــز المســتخدمة مــن IBA مــع العقــل نصــف المتخشــبة ولجميــع الطــرز المدروســة نســب جيــدة مــن التجذيــر مقارنــة 
بالعقــل المتخشــبة )الشــكلين 5 و6(. وقــد أعطــت معاملــة العقــل نصــف المتخشــبة  ppm 2000 أفضــل نســب للتجذيــر مقارنــة بباقــي 
المعامــالت تلتهــا معاملــة الشــاهد، أمــا فيمــا يتعلــق بنســب التجذيــر لــدى العقــل المتخشــبة فقــد تمّيــز الطــراز KH-9 بشــكل منفــرد بنســب 
تجذيــر عاليــة فــي جميــع التراكيــز المســتخدمة مقارنــًة بباقــي الطــرز تــاله الطــراز KH-1 وكالهمــا يتبــع لنــوع التــوت األســود؛ إذ وصلــت 
نســبة التجذيــر للعقــل المتخشــبة للطــراز KH-9 إلــى %60 فــي كال التركيزيــن 1000 وppm 2000 بينمــا بلغــت هــذه النســبة فــي 
العقــل نصــف المتخشــبة أعالهــا %60 أيضــًا لــدى طــراز التــوت األبيــض  B-1معاملــة )ppm 2000(  تــاله طــراز التــوت األســود

. 4000ppm53.33( للتركيزيــن 0 و%)  KH-9

.IBA الشكل 5. النسبة المئوية لتجذير العقل المتخشبة لطرز التوت المدروسة والمعاملة بتراكيز مختلفة من

.IBA الشكل 6. النسبة المئوية لتجذير العقل نصف المتخشبة لطرز التوت المدروسة والمعاملة بتراكيز مختلفة من

    4000ppm               2000ppm              1000ppm                0ppm

 4000ppm               2000ppm               1000ppm            0ppm
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المناقشة:
أظهــرت الدراســة أفضليــة اســتخدام العقــل نصــف المتخشــبة فــي إكثــار طــرز التــوت التابعــة لنوعــي التــوت األبيــض واألســود إضافــًة ألحــد 
الطــرز المذكــرة مقارنــًة بالعقــل المتخشــبة؛ إذ أبــدت جميــع الطــرز قابليتهــا للتجذيــر وبنســب جيــدة مقارنــًة بالعقــل المتخشــبة، وهــذا يتوافــق 
مــع مــا توصــل إليــهKalyoncu et al., )2009(   إذ وصلــت نســبة التجذيــر فــي العقــل الغضــة للتــوت األســود واألبيــض إلــى 100% 
عنــد معاملــة العقــل بتركيــز 3000ppm-2000 ؛ إذ ســاهم منظــم النمــو بزيــادة حيويــة ونشــاط العقــل المعاملــة وبشــكل مشــابه كانــت 

النتائــج المتعلقــة بطــول وعــدد الجــذور.
عنــد اســتخدام العقــل المتخشــبة ظهــر التبايــن بشــكل كبيــر بيــن الطــرز المدروســة مــن خــالل عــدد الجــذور المتشــكلة علــى العقــل وطولهــا 
إضافــًة إلــى نســبة التجذيــر، إذ تــراوح متوســط عــدد الجــذور المتشــكلة بيــن 0- 2.66 جذر/عقلــة، وتــراوح متوســط طــول هــذه الجــذور 
بيــن 0-3.5 ســم، أمــا نســبة التجذيــر فتراوحــت بيــن 0-%60، وهــذا يتوافــق مــع نتائــج Koyuncu and Senel )2003( والتــي 
أعطت متوســط نســبة تجذير للعقل المتخشــبة المعاملة بتراكيز مختلفة من IBA تراوحت بين 3.3- %60 بعد 90 يوم من الزراعة.

االستنتاجات:
• أظهــرت الدراســة أفضليــة اســتخدام العقــل نصــف المتخشــبة فــي إكثــار طــرز التــوت التابعــة لنوعــي التــوت األبيــض واألســود إضافــًة 
ألحــد الطــرز المذكــرة مقارنــًة بالعقــل المتخشــبة حيــث أبــدت جميــع الطــرز قابليتهــا للتجذيــر وبنســب جيــدة مقارنــًة بالعقــل المتخشــبة 

وســاهم منظــم النمــو بزيــادة حيويــة ونشــاط العقــل المعاملــة وبشــكل مشــابه كانــت النتائــج المتعلقــة بطــول وعــدد الجــذور.
• أبــدت العقــل المتخشــبة تباينــًا كبيــرًا بيــن الطــرز المدروســة مــن خــالل عــدد الجــذور المتشــكلة علــى العقــل وطولهــا إضافــًة لنســبة 
التجذيــر؛ إذ تــراوح متوســط عــدد الجــذور المتشــكلة بيــن 0-2.66 جذر/عقلــة، وتــراوح متوســط طــول هــذه الجــذور بيــن 0-3.5ســم، 

أمــا نســبة التجذيــر فتراوحــت بيــن 0- 60%.
• إن اســتخدام التراكيــز المرتفعــة مــن منظــم النمــوIBA  بتركيــز 2000 و4000ppm  حفــز العقــل المتخشــبة علــى إعطــاء الجــذور 
وبالتالــي زيــادة نســبة التجذيــر مقارنــًة بالشــاهد والتراكيــز المنخفضــة، بينمــا أبــدت العقــل نصــف المتخشــبة المعاملــة وغيــر المعاملــة 
 1000ppmبينمــا أظهــرت التراكيــز المنخفضــة 0 و ppm 2000 بمنظــم النمــو نســبًا متقاربــًة مــن التجذيــر مــع أفضليــة للتركيــز

قيمــًا متقاربــة.
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Abstract:
This study was conducted at glasshouse of Citrus and Tropical Research Department 
in Tartus governorate, and Olive Nursery in Latakia governorate, during 2015 to 
determine the influence of Indol-3-Butyric Acid (IBA) doses on hardwood and 
softwood top cuttings of three types of M. alba L. (B-1, B-5, KH-8( and three types 
of M. nigra L. (M-4, KH-9, KH-1( and one fruitless type (B-3(, which spreads 
in different locations in Tartus, Syria. Hardwood cuttings were prepared during 
February from one-year-old shoots, and the softwood top cuttings were prepared 
during August in 2015. The cuttings were treated with different doses of IBA (1000, 
2000 and 4000 ppm( in addition to the control application 0 ppm. The cuttings were 
planted in the glasshouses in order to root. The results indicated that the softwood 
cuttings had the highest average of rooting percentage, number of roots, and roots 
length comparing to the hardwood cuttings. The hardwood cuttings of the phenotype 
(KH-9) had a high significant difference comparing with the other phenotypes with 
average of rooting percentage (60%(, length of roots (4.65 cm(, and number of 
roots (2.6 unit/cutting(. The concentration 4000 ppm of IBA was superior regarding 
rooting percentage, roots number, and length of roots over the other concentrations, 
while the softwood cuttings (M-4( phenotype was superior over the other phenotypes 
with average of length of roots (9.14 cm(, and number of roots (6.73 unit/cutting(. 
(KH-9, KH-8( phenotypes had the highest rooting percentage (53.33%(, while the 
best treatment was found in 2000 ppm concentration of IBA comparing to other 
concentrations.
Keywords: White Mulberry, (Morus alba L.(, (Morus nigra L.(, Propagation, IBA.


