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الملخص

باســتخدام  للكيــوي، صنــف هايــوارد،  المأخــوذة مــن أشــجار مؤنثــة  المتخشــبة  العقــل  التجــارب علــى  ُأجريــت 
العلميــة الزراعيــة بالالذقيــة خــالل األعــوام )2009 و2011  فــي مركــز البحــوث  النباتّيــة،  الّنمــو  منّظمــات 
و2012(. وتــّم اعتمــاد موعديــن لجمــع العقــل ) كانــون الثاني/ينايــر، وشــباط/فبراير(. ُقّســمت العقــل فــي كّل 
موعــد إلــى ثــالث مجموعــات؛ حســب موقــع العقلــة مــن الفــرع )قاعديــة، وســطية، وطرفيــة(. تــّم اســتعمال منّظمــات 
النمــو )NAA- IBA( بعــدة تراكيــز لــكلٍّ منهــا، باإلضافــة لمعاملتــي خليــط مــن المنظميــن معــًا. ُزرعــت العقــل 
لمــدة )60( يومــًا داخــل البيــت الزجاجــي تحــت ظــروف الــري الــرذاذي، تــّم دراســة تأثيــر كلٍّ مــن العوامــل )موعــد 
جمــع العقــل، وموقــع العقلــة علــى الفــرع، ونــوع وتركيــز منّظــم الّنمــو( علــى )عــدد العقــل المجــّذرة، ومجمــوع عــدد 
الجــذور، ووزن وحجــم الجــذور، ووزن وحجــم المجمــوع الخضــري(. أظهــرت النتائــج تفّوقــًا معنوّيــًا لشــهر شــباط/فبراير 
علــى كانــون الثاني/ينايــر كموعــد لجمــع العقــل، وتفّوقــًا معنوّيــًا للعقــل المأخــوذة مــن الجزئيــن الوســطي والطرفــي 
 NAA للفــروع علــى العقــل القاعديــة. أّمــا بالنســبة للهرمونــات المســتخدمة، فقــد تفّوقــت معنوّيــًا المعاملــة بالمنظــم
بتركيــز )ppm 5000( علــى باقــي التراكيــز، حيــث أعطــت بالمتوســط )22.31 جــذر بالعقلــة(، بينمــا أعطــى 
الشــاهد )3.6 جــذر بالعقلــة(، بــوزن متوســط للجــذور بالعقلــة الواحــدة )38.18 غ(، والشــاهد)3.8 غ(، وحجــم 
)39.67 ســم3( والشــاهد )5.9 ســم3(، بينمــا كان التفــوق المعنــوي للمعاملــة بالمنظــم IBA بتركيــز 6000 
)ppm( فقــط بنســبة التجذيــر التــي بلغــت )78%( مقارنــة مــع الشــاهد )28%(، وأعطــت المعاملــة بالمنظــم 

NAA بتركيــز )ppm 5000( نســبة تجذيــر )%66(.
الكلمات المفتاحية: كيوي )Actinidia chinensis)، تجذير،  منظمات النمو النباتية.

المقدمة:

شــجرة الكيــوي Actinidia  chinensis تنتمــي إلــى العائلــة Actinidiaceae، وهــو مــن النباتــات المعمــرة المتســلقة، يعيــش فــي 
المناطــق االســتوائية، وشــبه االســتوائية، والمعتدلــة ذات المنــاخ الرطــب والنصــف الرطــب، التــي تكــون أمطــاره غزيــرة )1000- 2000 مــم(، 
وعلــى ارتفــاع مــن صفــر وحتــى 2100 م فــوق ســطح البحــر، ويتحّمــل الحــرارة المنخفضــة شــتاءًا حتــى -º 15م ويخشــى الصقيــع 
الربيعــي )-º 4ْم( والصقيــع الخريفــي صفــر النمــو )+º 8م(. انتشــر فــي الســنوات األخيــرة بشــكٍل كبيــر فــي كّل قــارات العالــم وخاّصــًة 
يطاليــا، ويوغســالفيا، ونيوزيلنــدا، واليونــان، وتركيــا،  ســبانيا، وروســيا، واإ فــي كاليفورنيــا فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة، وفــي فرنســا، واإ
وقبــرص، وبعــض األقطــار العربيــة مثــل: المغــرب، ولبنــان، وســورية. تتقاســم تصديــره حاليــا كاليفورنيــا، ونيوزيلنــدا، ورغــم أســعاره المرتفعــة 

عالميــًا فــإّن الطلــب يتزايــد عليــه بشــكٍل كبيــر.
دخلت زراعة الكيوي إلى سورية عام 1968 وأثبتت نجاحها في الساحل السوري، حيث بدأ إنتاجها بكمّيات قليلة منذ عام 1992. تحتوي 
ثمــاره علــى فيتاميــن C بيــن 250- 380 مــغ، أي 4-6 أضعــاف مــا تحتويــه ثمــرة الحمضيــات، وتصــل هــذه النســبة إلــى عشــرة أضعــاف فــي 

بعض األصناف البرية للكيوي. تبلغ إنتاجّية شجرة الكيوي بعمر 8- 9 سنوات حوالي 70 كغ أي حوالي 15- 20 طن/هكتار.
يطلــق الصينيــون عليهــا اســم )شــجرة الصحــة(، لمــا لهــا مــن فوائــد غذائّيــة وصحّيــة كبيــرة، ويصفهــا األطبــاء للمصابيــن بالســمنة 
والكوليســترول وفقــر الــدم، فهــي غــذاء جيــد لألطفــال، حيــث أن ثمــرة الكيــوي تحتــوي مجموعــة مــن العناصــر المعدنيــة مثــل: البوتاســيوم 

.)Miekeladze, 1988( والفوســفور والكالســيوم والكلــور والنحــاس والمنغنيــز والحديــد ونســبة عاليــة مــن األليــاف
يمكــن إكثــار شــجرة الكيــوي بعــّدة طــرق، منهــا التطعيــم، واإلكثــار بالعقــل المتخشــبة أو الغضــة. بالنســبة للعقــل المتخشــبة؛ تؤخــذ فــي 

.)IBA( منتصــف فصــل الشــتاء، وتــزرع وُترّبــى فــي بيــت زجاجــي، وتســتخدم معــدالت عاليــة مــن الهرمــون إنــدول بيوتريــك أســيد
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 4000 ppm بتركيز )IBA( إّن العقل النائمة يمكن تجذيرها شتاءًا إذا نقعت 24 ساعة بالهرمون، أو غمسها بشكل بطيء بالهرمون 
 .)Beytel, 1981(  ْأو باســتخدام الهرمــون بشــكل بــودرة، وهــذه العمليــات كّلهــا تجــرى بدرجــات حــرارة تتــراوح مــا بيــن 30- 40 م
وبّينــت نتيجــة األبحــاث التــي قــام بهــا )1996( ,.Ferri Valdecir et al أّن اســتخدام الهرمــون )IBA( بتركيــز ppm 6000 هــو 

التركيــز المنصــوح بــه للحصــول علــى نســبة تجذيــر قدرهــا )%75.59(. 
 )IBA( 6000 مــن الهرمــون ppm فعالّيــة هــذا التركيــز، حيــث نصحــوا باســتخدام التركيــز Arlie Apourell )1998( وأّكــد الباحثــون
 Kornova إلكثــار الكيــوي، ولكــن باســتخدام العقــل الخضــراء الطريــة فــي جنــوب واليــة كارولينــا. كذلــك أظهــرت الّدراســات التــي أجراهــا
)2010( ,and Popov أّن معاملة عقل الكيوي بهرمون )IBA( لمدة 30 ثانية أعطى نتيجة أفضل من المعاملة بالمحلول التجاري 
 (Misun Kim et )MCS( باإلكثــار الدقيــق لألنســجة النباتيــة )(. كمــا أّنــه يمكــن إكثــار شــجرة الكيــوي )صنــف هايــواردcharkor(
al., 2007( Micro- cross section. لــدى دراســة عالقــة األوســاط المســتخدمة فــي عمليــة إكثــار عقــل الكيــوي مــع تراكيــز الهرمــون 
)IBA( فقــد تبيــن مــن دراســة )2007( ,Özenc and Ozenc أّن اســتخدام التركيــز ppm 6000 مــن الهرمــون )IBA( لــه فعاليــة 
 )IBA( 2000 مــن الهرمــون ppm يليــه وســط البيتمــوس مــع تركيــز ،)كبيــرة فــي مواصفــات الجــذور الفعالــة )طــول ومســاحة الجــذور
للتجذيــر، وتوصلــوا إلــى أن المعاملــة بالتركيــز ppm 8000 أعطــت نســبة تجذيــر 100% بــدون تجريــح لقواعــد العقــل، وكان أفضــل 

موعــد ألخــذ العقــل متوســطة التخشــب هــو شــهر تموز/يونيــو.
وقــد تبّيــن مــن دراســة )2011( ,Bradley Jason Sims أن التراكيــز ppm 1000 وppm 5000  مــن الهرمــون )IBA( مــع ملــح 
الصنفيــن  مــن  لــكلٍّ  للكيــوي  الطريــة  العقــل  إلكثــار  المســتخدمة  المعامــالت  باقــي  علــى  تفّوقــت   )KIBA( البوتاســيوم 
 )3000 ppm( بالتركيــز )NAA( أو )IBA( أو خلــط الهرمــون ،(AU Golden suncline and Au Golden Dragon(

مــع عنصــر البــورون ومعاملــة عقــل الكيــوي المتخشــبة للصنــف )Bruno( بهــا.
نظــرًا للطلــب المتزايــد علــى غــراس الكيــوي، وبســبب صعوبــة إكثارهــا بالطــرق التقليديــة، كان ال بــّد مــن إجــراء األبحــاث للوصــول إلــى 

إنتــاج أعــداد كبيــرة مــن غــراس الكيــوي القويــة والســليمة بأقــّل تكلفــة اقتصاديــة.
ــن مــن خــالل الّدراســة المرجعيــة والتجــارب األوليــة أّن طريقــة اإلكثــار بالعقــل المتخشــبة هــي مــن أفضــل الطــرق، ولكــن نظــرًا  وقــد تبّي
لصعوبــة تجذيــر عقــل الكيــوي، كان ال بــد مــن اســتخدام الهرمونــات النباتيــة التــي تســاعد علــى تشــّكل المجمــوع الجــذري القــوي كمــًا ونوعــًا 

ومــن هنــا يهــدف البحــث إلــى:
1- تحديد أفضل موعد ألخذ العقل.

2- تحديد أفضل نوعية عقل للتجذير حسب موقعها على الفرع.
3- تحديد أفضل معاملة هرمونية تحقق أفضل نسبة تجذير كمًا ونوعًا.

4- دراسة الفعل المتبادل للعوامل المدروسة.

مواد البحث وطرائقه:

- الصنف المستخدم )هايوارد(، من األشجار األم المؤنثة بعمر 15- 20 سنة، مزروعة في الساحل السوري ببانياس، حريصون.
- دامت التجربة ثالث سنوات )2009 - 2012(.

- تّم اعتماد موعدين ألخذ العقل )نهاية كانون الثاني/يناير/يناير ونهاية شباط/فبراير/فبراير(.
- تــّم جمــع الفــروع بطــول )2.5-3( م، وقطــع هــذه األفــرع إلــى ثالثــة أقســام متســاوية، تــمّّ توزيعهــا إلــى ثــالث مجموعــات )قاعديــة 
ووســطية وطرفيــة( حســب موقعهــا مــن الفــرع،  ثــم تــم تشــّكل العقــل المطلوبــة مــن كّل مجموعــة علــى حــدة بأطــوال وثخانــات متقاربــة 
جــدًا ومتجانســة فــي مجموعتهــا، وبحيــث تملــك العقلــة الواحــدة )ثــالث عقــد(، )اقتــرح الدكتــور عمــاد بــالل مــن مركــز بحــوث الالذقيــة، 
هــذه الطريقــة لدراســة تأثيــر عامــل موقــع العقلــة علــى عمليــة التجذيــر باإلعتمــاد علــى أســس نظريــة وفســيولوجية ولــم يتــم العثــور علــى 

أي مرجــع علمــي أو كتــاب أو دراســة ســابقة تقــارب هــذه الطريقــة(.
- عوملت العقل بنوعين من منّظمات النمو:

• )Indole Butyric Acid (IBA )إندول بيوتريك أسيد(.	
• )Naphthalene Acetic Acid (NAA) )نفتالين أسيتيك أسيد(.	

- تــّم اســتخدام عــدة مســتويات مــن التراكيــز لــكّل منّظــم نمــو )3000- 4000- 5000- 6000 جــزء بالمليــون( باإلضافــة لمعاملتيــن 
اســتخدم فيهمــا خليــط الهرمونيــن بتراكيــز )1500 × 1500( و )2500 × 2500( جــزء بالمليــون.

- مدة تغطيس عقل كاّفة المعامالت في المحاليل الهرمونية المختلفة )10 ثواني(.
- ُزرعــت العقــل داخــل البيــت الزجاجــي فــي بوقــا، تحــت ظــروف الــري الــرذاذي، فــي مســاكب ضمــن خلطــة معقمــة ومكّونــة مــن 

يومــًا.   )60( لمــدة  الخشــب(  )الرمل+بيراليت+نشــرة 
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القراءات المأخوذة:
- متوسط عدد العقل المجّذرة )عقلة(.

- متوسط عدد الجذور على العقلة )جذر(.
- مجموع عدد الجذور في المكرر )جذر(.
- متوسط وزن الجذور في المكرر )غرام(.
- متوسط حجم الجذور في المكرر )سم3(.

- متوسط وزن المجموع الخضري للعقل المجّذرة في المكرر )غ(.
- متوسط حجم المجموع الخضري للعقل المجّذرة في المكرر)سم3(. 

_ تم قياس: أطوال الجذور )بالمسطرة( والوزن )بالميزان اإللكتروني( والحجم )باألسطوانة المدرجة( بطريقة االزاحة.

التصميم اإلحصائي:

التجربــة عامليــة )ثالثــة عوامــل(، وصممــت بطريقــة القطاعــات العشــوائية الكاملــة، واســتخدم )عشــرة معامــالت هرمونيــة + شــاهد، ثالثــة 
مكــررات وعشــرة عقــل لــكّل مكــرر( وتــّم تحليــل النتائــج بواســطة البرنامــج :

 Genstat release 7.2 ( pc/windows xp( copyright 2004
Genstat seventh edition (sp1(
Genstat procedure library release pl15

النتائج والمناقشة:

1- تأثير موعد جمع العقل:
فــي العــام األول للبحــث تــّم اعتمــاد ثالثــة مواعيــد )نهايــة كانــون الثاني/يناير/ينايــر ونهايــة شــباط/فبراير/فبراير ونهايــة آذار/مــارس(، 
ولكــن بســبب تفتّــح البراعــم المبّكــر فــي ظــروف الطقــس الدافــئ لمزرعــة حريصــون، وذلــك لقربهــا مــن البحــر، اســتبعدنا فــي األعــوام التاليــة 
الموعــد الثالــث  )نهايــة آذار( لعــدم التســبب بخســائر اقتصاديــة للمزرعــة، وأضــرار فســيولوجية لألشــجار، علــى الرغــم مــن النتائــج الجيــدة 

لتجذيــر العقــل فــي هــذا الموعــد.
أظهــرت النتائــج تفــّوق الموعــد األول )نهايــة كانــون الثاني/ينايــر( معنوّيــًا علــى الموعــد الثانــي )نهايــة شــباط/فبراير( بالنســبة لعــدد العقــل 
المجــّذرة، وكانــت متوســطات عــدد العقــل المجــّذرة علــى التوالــي ) 66.5 و62.6% (، لكــّن نتائــج تحليــل المجمــوع الجــذري أثبتــت أّن 
الموعــد الثانــي )نهايــة شــباط/فبراير( يتفــّوق معنوّيــًا علــى الموعــد األول )نهايــة كانــون الثاني/ينايــر(، وذلــك بالنســبة لمتوســط عــدد الجــذور 
فــي العقلــة المجــّذرة الواحــدة )18.34  و7.21 جــذر(، والمجمــوع العــام لعــدد الجــذور فــي المكــرر الواحــد ) 108.4 و52.63 جــذر( 
علــى التوالــي، وأّكــدت هــذا التفــوق نتائــج قياســات وزن وحجــم الجــذور، حيــث تفــّوق موعــد جمــع العقــل فــي الموعــد الثانــي )نهايــة شــباط/

فبرايــر( معنوّيــًا علــى الموعــد األول )نهايــة كانــون ثانــي(، وبلغــت أوزان الجــذور )29.99 غ  22.32 غ(، وحجمهــا ) 28.75 ســم3 
و23.21 ســم3( علــى التوالــي، وهــذا مرتبــط بحركــة الهرمونــات الطبيعيــة داخــل النبــات، بحســب الظــروف البيئيــة المختلفــة للمواعيــد 
ضــاءة ورطوبــة...(. وهــذه النتائــج متوافقــة مــع النتيجــة التــي توصــل إليهــا ناصــر وآخــرون، )2006( وكذلــك مــع  المختلفــة )حــرارة واإ

 .)Ferri, Valdecir et al., 1996( األبحــاث التــي قــام بهــا
أمــا بالنســبة لــوزن وحجــم المجمــوع الخضــري فقــد كانــت النتائــج معاكســة، حيــث تفــّوق الموعــد األول )نهايــة كانــون ثانــي( بشــكٍل معنــوي 
علــى الموعــد الثانــي )نهايــة شــباط/فبراير(، مــن حيــث وزن المجمــوع الخضــري )44.21 غ و37.21 غ(، وحجــم المجمــوع الخضــري 

)62.41 ســم3 و 49.93 ســم3( علــى التوالــي. 
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الجدول 1. تأثير موعد جمع العقل على المجموعين الجذري والخضري
الصفات

موعد جمع العقل

 متوسط عدد
العقل المجّذرة

 مجموع عدد
الجذور/مكرر

متوسط عدد الجذور/
العقلة المجّذرة

 متوسط وزن
 الجذور/مكرر

)غرام(

 متوسط حجم
 الجذور/مكرر

)سم(

 متوسط وزن
 المجموع الخضري

)غ(

 متوسط حجم
 المجموع الخضري

)سم(

6.652a52.63b7.21b22.32b23.21b44.12a62.41a نهاية )ك2/يناير(

6.258b108.4a18.34a29.99a28.75a37.21b49.93bنهاية شباط/فبراير

LSD 5%0.30675.831.2381.9752.2022.6393.499

2- تأثير موقع العقلة: 
أظهــرت نتائــج الّدراســة أّن لموقــع العقلــة علــى الفــرع تأثيــرًا واضحــًا فــي جميــع المؤشــرات المدروســة ) وذلــك بالرغــم مــن عــدم وجــود كتــاب 
أو مرجــع حــول دراســة تأثيــر هــذا العامــل(، حيــث تفّوقــت العقــل الطرفيــة والوســطية مــن حيــث عــدد العقــل المجــّذرة، وبفــارٍق معنــوٍي علــى 
العقــل القاعديــة، ولــم يكــن هنــاك فــرق معنــوي بيــن العقــل الطرفيــة والوســطية، وبلغــت النســبة المئويــة للعقــل المجــّذرة الطرفيــة %69.2، 

والوســطية 69%، والقاعدية %55.5.
وأّكــدت نتائــج تحليــل المجمــوع الجــذري ماســبق، حيــث تفــّوق عــدد الجــذور فــي العقلــة المجــّذرة الواحــدة لــكلٍّ مــن العقــل الطرفيــة، 
والوســطية، معنوّيــًا علــى العقــل القاعديــة، ولــم يكــن الفــرق معنويــًا بيــن الطرفيــة والوســطية، حيــث بلغــت القيــم )14.75 و13.55 

التوالــي. علــى  و10.04( 
كمــا تفــّوق وزن وحجــم المجمــوع الجــذري للعقــل الطرفيــة والوســطية علــى العقــل القاعديــة معنويــًا، ولــم يكــن الفــرق معنوّيــًا بيــن الطرفيــة 
والوسطية، وبلغت أوزان الجذور على التوالي )29.6 غ و27.77 غ و21.54 غ(، وحجمها )29.22 سم3 و27.11 سم3 و21.60 سم3( 
علــى التوالــي، وعلــى العكــس تفــّوق وزن وحجــم المجمــوع الخضــري للعقــل القاعديــة معنوّيــًا علــى كلٍّ مــن العقــل الوســطية والطرفيــة، 
وبلغــت أوزان المجمــوع الخضــري )50.63 غ و44.30 غ و27.08 غ(، وحجــم المجمــوع الخضــري )71.16 ســم3 و59.77 ســم3 
و37.57 ســم3( علــى التوالــي أيضــًا، كمــا وأشــارت النتائــج إلــى تفــّوق العقــل الوســطية علــى الطرفيــة معنوّيــًا مــن حيــث وزن وحجــم 
المجمــوع الخضــري، أي أّن التأثيــر يتناســب طــردًا مــع موقــع العقلــة علــى الفــرع مــن القمــة إلــى القاعــدة مــع زيــادة حجــم، ووزن، وثخانــة 
العقــل، ويعــود ذلــك لمســاهمة تركيــز الهرمونــات الطبيعيــة الداخليــة للعقــل خاصــة وأنــه بالنظــر لبطــىء حركــة الهرمونــات الطبيعيــة بيــن 
قاعــدة الفــرع وقمتــه فــإن تركيــز هــذه الهرمونــات ســيختلف حتمــا بيــن القاعديــة منهــا والمتوســطة والطرفيــة، وتحديــدًا فــي هــذه الفتــرة مــن 
العــام، كمــا ويســاهم فــي هــذه النتيجــة أّن نســبة المــواد اآلزوتيــة فــي العقــل األكثــر ثخانــة تكــون أعلــى تركيــزا منهــا فــي العقــل األقــل ثخانــة، 
وعلــى العكــس بالنســبة لتركيــز المــواد الكربوهيدراتيــة أي أن النســبة )C/N( تكــون أقــل كلمــا زادت ثخانــة العقــل، وبالتالــي تتجــه العقــل 

لتحفيــز نمــّو البراعــم وتشــّكل األجــزاء الخضريــة علــى حســاب تشــّكل الجــذور.

الجدول 2. تأثير موقع العقلة على المجموعين الجذري والخضري

الصفات

موقع العقلة

 متوسط عدد
العقل المجّذرة

 مجموع عدد
الجذور/مكرر

 متوسط عدد
 الجذور/العقلة

المجّذرة

 متوسط وزن
 الجذور/مكرر

)غرام(

 متوسط حجم
الجذور/مكرر )سم(

 متوسط وزن
 المجموع الخضري

)غ(

 متوسط حجم
 المجموع الخضري

)سم(

5.545b58.98b10.04b21.54b21.6b50.63a71.16aقاعدية

6.902a90.27a13.56a29.16a29.22a44.3b59.77b متوسطة

6.917a91.75a14.75a27.77a27.11a27.08c37.57cطرفية

LSD 5%0.37567.141.5172.4192.6973.2324.285

3- تأثير نوع وتركيز الهرمون:

3-1- تأثير نوع وتركيز الهرمون على عدد العقل المجّذرة:
تفّوقت كافة المعامالت الهرمونية بمعنوّية على الشاهد وفي كال الموعدين، وانفردت معاملة العقل بهرمون IBA بتركيز 6000 

جزء بالمليون بالتفوق معنويًا على كافة المعامالت األخرى وبمتوسط )78% عقلة مجذرة( والشاهد )28% عقلة مجذرة(. 
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.(Arlie Apourell, 1998( وهذا يتوافق مع ما توصل إليه ناصر وآخرون، )2006)  ومع نتائج أبحاث
بالنســبة لباقــي المعامــالت لــم يكــن هنــاك أّيــة فــروق معنوّيــة بينهــا، وتبّيــن لنــا أّن كافــة معامــالت الهرمــون )IBA( تقّدمــت فــي 
 )6000IBA( ولكــن بــدون معنويــة باســتثناء المعاملــة ،)NAA( تحفيزهــا العقــل لتشــّكل الجــذور علــى كاّفــة معامــالت الهرمــون
حيــث تفوقــت بمعنويــة عاليــة، ولوحــظ أّن زيــادة عــدد العقــل المجــّذرة تناســبت طــردًا مــع زيــادة التركيــز المســتخدم فــي كال النوعيــن 
مــن الهرمونــات، إال أّنــه باســتخدام خليــط الهرمونيــن معــًا فقــد تفّوقــت المعاملــة بالتراكيــز األقــل للهرمونيــن )1500×1500( علــى 

المعاملــة بالتراكيــز األعلــى )2500× 2500( بــدون معنويــة، وكانــت نســبة العقــل المجــّذرة علــى التوالــي )70% و.%5(.
نتيجــة لهــذه المعطيــات يّتضــح أّن المنّظــم )IBA( تفــّوق علــى المنّظــم )NAA( مــن حيــث تحفيــز الخاليــا علــى التمايــز، وتشــّكل 
ــًة بالمعامــالت األخــرى، وهــذا  البــداءات الجذريــة فــي أكبــر عــدد مــن العقــل المدروســة، ولكــن بعــدد ونوعيــة جــذور ضعيفــة مقارن
يعــود لتحفيــز الهرمــون )IBA( علــى نمــو وتطــور المجمــوع الخضــري، وبتفــوق معنــوي علــى معامــالت المنظــم )NAA(، إال أّن 
كال المنظمــان تفّوقــا بكافــة التراكيــز المســتخدمة وفــي كال الموعديــن علــى معاملــة الشــاهد وبمعنوّيــة عاليــة، وهــذه النتيجــة تؤّكــد مــا 

توصــل إليــه ناصــر وآخــرون )2006).
إّن منظمــات النمــو الطبيعيــة المتوفــرة فــي عقــل الشــاهد ســاهمت فــي تشــّكل بعــض الجــذور علــى بعــض العقــل حيــث بلغــت نســبة 
التجذيــر )28%( مــن عقــل الشــاهد، ويؤّكــد هــذه النتيجــة التفــوق المعنــوي لموعــد علــى آخــر، والتأثيــر المعنــوي لموقــع العقــل 

المدروســة مــن الفــرع، أي تبعــًا لتركيــز الهرمونــات الطبيعيــة فــي هــذه العقــل )الجــدول 3(.

3-2- تأثير نوع وتركيز الهرمون على عدد الجذور:
تفّوقــت كافّــة المعامــالت بمعنوّيــة علــى الشــاهد )3.6 جــذر بالعقلــة( وفــي كال الموعديــن، ولكــن بمقارنــة المعامــالت بالمنظميــن 
المســتخدمين منفرديــن أو الخليــط منهمــا تبّيــن أّن كافّــة المعامــالت بالمنظــم )NAA( باإلضافــة لمعاملتــي خليــط المنظميــن تفّوقــت 
وبشــكٍل معنــوي علــى كافّــة المعامــالت بالمنّظــم )IBA( منفــردًا، مــن حيــث عــدد الجــذور علــى العقلــة المجــّذرة الواحــدة، ممــا يشــير 
إلــى قــدرة أفضــل لــدى المنظــم )NAA( بالتأثيــر علــى تشــّكل البــداءات الجذريــة، بدليــل مســاندته للمنظــم )IBA( فــي معاملتــي 

الخليــط اللتيــن تفوقتــا معنوّيــًا علــى كافــة المعامــالت الخاصــة بالمنظــم )IBA( منفــردًا.
كمــا تبيــن لنــا أن زيــادة عــدد الجــذور علــى العقلــة الواحــدة يتناســب طــردًا مــع زيــادة التركيــز المســتخدم، ســواًء باســتخدام كلٍّ مــن 
المنظميــن علــى حــدة أو بمعاملتــي خليطهمــا، ولكــن باســتثناء وحيــد وبشــكٍل واضــح حيــث تفّوقــت المعاملــة بالمنظــم )NAA( بتركيــز 
ppm 5000 )22.31 جــذر بالعقلــة( بشــكٍل معنــوي علــى كافــة المعامــالت األخــرى، بمــا فيهــا المعاملــة بنفــس منّظــم بتركيــز أعلــى 
 ) NAA ( للمنظــم )ppm 5000( ويمكــن القــول هنــا أن التراكيــز العاليــة التــي تزيــد عــن ،)17.24 جــذر بالعقلــة( ppm 6000
يصبــح لهــا تأثيــرًا معاكســا مثبطــًا )أو ســّميًا( علــى تمايــز الخاليــا وتشــّكل البــداءات الجذريــة، وال ينطبــق هــذا األمــر فــي هــذه الدراســة 
علــى اســتخدام المنظــم اآلخــر )IBA(، حيــث تفوقــت المعاملــة بتركيــز ) 6000ppm( علــى المعامــالت بكافــة التراكيــز األخــرى 

المســتخدمة، وهــذا يتوافــق مــع ماتوصــل إليــه )Özenc and Ozenc, 2007) )الجــدول 3(.

3-3- تأثير نوع وتركيز الهرمون على وزن وحجم المجموع الجذري:
وهمــا مؤشــران متعلقــان بعــدد وطــول الجــذور ولكّنهمــا يعّبــران بشــكٍل أدق عــن ثخانــة الجــذور، وكذلــك وزنهــا النوعــي، وتشــير النتائــج 
إلــى تفــّوق كافــة المعامــالت بمعنوّيــة علــى الشــاهد )3.81 غ(، وتفّوقــت كافــة معامــالت المنظــم )NAA( مــع الخليطيــن علــى كافــة 

تراكيــز المنظــم )IBA( معنويــًا.
أمــا بالنســبة لمعامــالت المنظــم )NAA( فيمــا بينهــا فقــد تفّوقــت المعاملــة )NAA 5000( معنوّيــًا علــى كافــة المعامــالت األخــرى 
باســتثناء المعاملــة )NAA 6000( حيــث لــم يكــن الفــرق بينهمــا معنوّيــًا، وبلغــت أوزان الجــذور )38.18 غ و34 غ( علــى التوالــي، 
وكانــت أوزان الجــذور فــي خليــط الهرمونيــن )32.9 غ( للمعاملــة )2500× 2500( و)30.66 غ( للمعاملــة )1500× 1500(، 

.)NAA 3000(و )NAA 4000(و )NAA 6000( ولــم تكــن الفــروق معنوّيــة بيــن معاملتــي الخليطيــن والمعامــالت
تمّيــز التركيــز األعلــى المســتخدم مــن المنظــم )IBA 6000( بتفوقــه علــى باقــي تراكيــز المنظــم ذاتــه ولكــن بــدون معنوّيــة، مــا عــدا 
التركيــز األقــل )IBA 3000(، حيــث كان الفــرق معنوّيــاً وكانــت متوســطات أوزان الجــذور علــى التوالــي )24.99 غ و19.21 غ(.

 )NAA( وتفّوقــت كافــة معامــالت المنظــم ،)IBA( أمــا بالنســبة لحجــم الجــذور فلــم يكــن الفــرق معنويــًا بيــن معامــالت المنظــم
علــى كافــة معامــالت المنظــم )IBA( معنوّيــًا مــا عــدا التركيــز )IBA 6000 ( حيــث لــم يكــن الفــرق معنوّيــًا مــع معامــالت المنظــم 
)NAA( باســتثناء المعاملــة )NAA 5000( التــي تفّوقــت معنوّيــًا علــى كافــة معامــالت المنظميــن وخالئطهمــا بحجــم الجــذور 

)39.67 ســم3(، فــي حيــن كان حجــم الجــذور فــي الشــاهد )5.94 ســم3( )الجــدول 3(.
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3-4- تأثير نوع وتركيز الهرمون على وزن وحجم المجموع الخضري:
تفّوقت كافة تراكيز المنظم )IBA( على جميع تراكيز المنظم )NAA( ومعاملتي الخليطين بشكٍل معنوي، ولم يكن هناك أي فرق 

معنوي بين معامالت تراكيز المنظم )NAA( المختلفة وبينها وبين معاملتي الخليطين من حيث؛ وزن وحجم المجموع الخضري.
 ،)IBA 4000و IBA 6000( فقد تفوقت معنويًا التراكيز المرتفعة منه، وخاصة المعاملتين )IBA( أما بالنسبة لتراكيز المنظم
حيث بلغت فيهما أوزان المجموع الخضري )58.77 غ و56.21 غ(، وحجم المجموع الخضري )77.72 سم3 و76.31 سم3( 
علــى التوالــي وبــدون فــرق معنــوي بيــن المعاملتيــن، بينمــا كان وزن المجمــوع الخضــري فــي الشــاهد )23.64غ( وحجــم المجمــوع 

الخضــري )33.08 ســم3( )الجــدول 3(.

الجدول 3. تأثير نوع و تركيز الهرمون على المجموعين الجذري والخضري

الصفات

الهرمون

 متوسط
 عدد العقل
المجّذرة

 مجموع عدد
الجذور/مكرر

 متوسط عدد
 الجذور/العقلة

المجّذرة

 متوسط وزن
 الجذور/مكرر

)غرام(

 متوسط حجم
 الجذور/مكرر

)سم(

 متوسط وزن
 المجموع

الخضري )غ(

 متوسط حجم
 المجموع

الخضري )سم(

2.8111.63.63.815.9423.6433.08الشاهد

IBA3000 6.81b 49.5d  7.54c 19.21d   20.08d    44.42bc 62.33b

IBA4000 6.86b 53.7d 7.86c 21.39cd 21.58d  56.12a  76.31a   

IBA5000 6.86b 59.7d 8.37c 21.27cd 22.42d  49.79b70.22ab

IBA6000 7.81a 73.6c 9.03c 24.99c  25.51cd 58.77a77.72a 

NAA3000 6.44b  100.9b  16.83b   30.02b  28.33bc   36.38d 53.39c

NAA4000   6.5b 104.3b 16.91b 31.27b  29.92bc 33.85d43.28d

NAA5000 6.56b 126.2a 22.31a  38.18a 39.67a  33.05d51.28cd

NAA6000 6.61b  105.1b     17.24b    34ab 31.22bc 36.64d51.04cd

IBA+NAA
1500+1500      7b    98.5b  14.82b 30.66b  28.58bc 38.42cd49.83cd

IBA+NAA
2500+25006.75b 100.8b 16.05b  32.9b 32.47b  36.27d 49.36cd

LSD 5%0.7213.682.9044.6325.1646.1888.206

4- الفعل المتبادل للعوامل )موعد- موقع- هرمونات(:

4-1- الفعل المتبادل وعدد العقل المجّذرة:
يتبّيــن لنــا مــن الجــدول )4( أّن موعــد جمــع العقــل لــم يكــن لــه أي تأثيــر فــي تغييــر قاعــدة أّن العقــل الطرفيــة للشــاهد فــي الموعديــن 
المدروســين تفّوقــت معنوّيــًا علــى الوســطية والقاعديــة، ولكــن عندمــا أضفنــا تأثيــر المعاملــة بمنّظمــات الّنمــو النباتّيــة تحــّول التأثيــر 
اإليجابــي للمنّظمــات النباتّيــة المســتخدمة بنوعيهــا وبعــدة تراكيز)خاصــة فــي معاملتــي خليطــي الهرمونيــن معــًا(، وانتقــل مــن بعــض 
معامــالت العقــل الطرفيــة فــي الموعــد األول )نهايــة كانــون الثاني/ينايــر( وتــوّزع التأثيــر علــى العقــل المتوســطة والقاعديــة فــي الموعــد 
الثانــي ) نهايــة شــهر شــباط/فبراير( مــع اإلشــارة إلــى تركــز التفــوق المعنــوي فــي العقــل الوســطية فــي الموعــد الثانــي وخاّصــًة فــي 
التراكيــز العاليــة للمنظــم )IBA)  )5000 وppm 6000(، والتراكيــز المنخفضــة للمنظــم )ppm  3000( )NAA)، وكذلــك 

خليــط المنظميــن معــًا بــكال المعاملتيــن المســتخدمتين.
وحافظــت معامــالت المنّظــم )IBA) المرتفعــة )ppm 5000 ,4000( علــى ذات التأثيــر فــي الموعديــن المدروســين علــى العقــل 
الطرفيــة، كمــا ويمكــن مالحظــة االرتفــاع المعنــوي لنســبة تجذيــر العقــل القاعديــة فــي الموعــد الثانــي تحديــدًا عنــد المعاملــة بالمنظــم 
 )IBA)بتركيــز )ppm 6000(، وبالمعاملــة بخليــط المنظميــن معــًا وذلــك بــدون أي تأثيــر يذكــر ألي معاملــة فــي الموعــد األول 
 )4000, 5000, 6000 ppm( بالتراكيــز المرتفعــة )NAA( علــى العقــل القاعديــة. وعلــى العكــس تمامــًا عنــد اســتخدام المنظــم
علــى العقــل الطرفيــة حيــث كان التأثيــر معنوّيــًا فــي الموعــد األول، واختفــى هــذا التأثيــر تمامــًا فــي الموعــد الثانــي، وانتقــل مــن التراكيــز 

المرتفعــة إلــى التراكيــز المنخفضــة بالنســبة للعقــل الوســطية.
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الجدول 4. الفعل المتبادل للعوامل )موعد*موقع*هرمونات( وعدد العقل المجّذرة

المعاملة الهرمونية

موعد الجمعموقع العقل N
6000

N
5000

N
4000

N
3000KonI

6000
I

5000
I

4000
I

3000
2500

2500×
1500

1500×

قاعدية6.25.36.76.50.76.85.35.26.54.85.0

شباط/ فبراير 7.5abcdefg7.67abcdef7.33 abcdefgh6.82.56.56.88.33 abcd76.87.83 abcdefمتوسطة

8.83 abc8.83 abc8.16 abcde7.04.57.33 abcdefgh7.83 abcdef8 abcde8.33 abcd8.16 abcde8.33 abcdطرفية

4.77.25.35.21.38.33 abcd4.74.76.07.67 abcde8.0abcdeقاعدية

كانون الثاني/
يناير

6.54.27.5 abcdef     9 ab2.89.5a 9 ab6.85.78.16 abcde7.5abcdeمتوسطة

6.06.24.04.25.08.33abcd
7.5abcde8.16 abcde7.33 abcdefgh4.85.3طرفية

LSD%5   (1.7 =  )موعد القطع*موقع العقل *المعامالت الهرمونية     

 4-2- الفعل المتبادل وعدد ووزن وحجم الجذور المتشكلة:
رغــم أّن نتائــج البحــث تبّيــن بشــكٍل واضــح تفــّوق الموعــد الثانــي معنوّيــًا علــى الموعــد األول بشــكٍل عــام ولكــن الجــداول )5 و6 و7( 
تظهــر أّن هــذا التأثيــر يتغّيــر ويتبــّدل بتأثيــر موقــع العقلــة علــى الفــرع، حيــث ينتقــل التفــوق مــن العقــل الطرفيــة فــي الموعــد األول إلــى 
العقــل المتوســطة فــي الموعــد الثانــي، وكذلــك نــوع وتركيــز الهرمــون المســتخدم وخاصــة باســتخدام معاملتــي خليطــي الهرمونيــن معــًا، 
وهــذا يؤكــد علــى التأثيــر المتبــادل بيــن العوامــل المدروســة، ويظهــر هــذا التأثيــر أكثــر وضوحــًا عنــد اســتخدام المنظــم NAA بكافــة 
تراكيــزه المســتخدمة، حيــث ينقــل التفــوق بشــكل واضــح مــن العقــل الطرفيــة فــي الموعــد األول إلــى العقــل المتوســطة والقاعديــة فــي 

الموعــد الثانــي، وكذلــك ينقــل التفــوق مــن التراكيــز العاليــة فــي الموعــد األول إلــى التراكيــز المنخفضــة فــي الموعــد الثانــي.

الجدول 5. الفعل المتبادل للعوامل )موعد-موقع-هرمونات( ومجموع عدد الجذور

المعاملة الهرمونية

موعد الجمعموقع العقلة N
6000

N
5000

N
4000

N
3000KonI

6000
I

5000
I

4000
I

3000
2500

2500×
1500

1500×

قاعدية37364326243417372724

شباط/ فبراير متوسطة848892666493956546758

94l111fghijk987516505450678577طرفية

114 Fghijk188 ab134efgh105ghijklm58749353395147cdefقاعدية

كانون الثاني/
يناير 142bcdefg149bcdef176 abcd194 a1799hijklmn130efghi9145169 abcde118fghijمتوسطة

161abcde185 abc83140cdefg23115fghijk737461162abcde167abcطرفية

LSD%5   (34  =  )موعد القطع*موقع العقل *المعامالت الهرمونية
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الجدول 6. الفعل المتبادل للعوامل )موعد-موقع-هرمونات( ووزن المجموع الجذري

المعاملة الهرمونية

موعد الجمعموقع العقلة N
6000

N
5000

N
4000

N
3000KonI

6000
I

5000
I

4000
I

3000
2500

2500×
1500

1500×

قاعدية18.624.928.425.5119.27.38.918.11912.5

شباط/فبراير 33.931.735،2 cdefghijk24.51.922.215.526.823.824.920.2متوسطة

29.541.5 abcdefg29.122.25.126.124.225.629.431.329طرفية

26.841.2 abcdefgh33.129.91.425.819.613.510.735 cdefghijk53.5 aقاعدية

كانون الثاني/
يناير 45.9 abcde49.5 ab43.6 abcdef47.3 abcd5.725.639.5 bcdefghij27.215.847.8abc33.4متوسطة

49.3ab40.4 abcdefghi18.330.87.731.121.526.417.539.4 bcdefghij35,5 cdefghijkطرفية

LSD%5   (11.4  =  )موعد القطع*موقع العقل *المعامالت الهرمونية

الجدول 7. الفعل المتبادل للعوامل )موعد-موقع-هرمونات( وحجم المجموع الجذري

المعاملة الهرمونية

موعد الجمعموقع العقلة N
6000

N
5000

N
4000

N
3000KonI

6000
I

5000
I

4000
I

3000
2500

2500×
1500

1500×

القاعدية19.0031.6727.5024.171.7023.3310.3313.8319.0019.5010.83

شباط/فبراير 33.8330.8335.50 abcdefghijk24.339.0023.6717.8326.0025.5026.0019.83المتوسطة

24.8341.50 abcdef28.3323.336.6029.0024.6724.1732.0030.8327.33الطرفية

22.8342.17 abcde30.5826.921.5823.5819.7513.4211.4236.00 abcdefghij46.17 abالقاعدية

كانون الثاني/
يناير 43.00 abcd

50.83 a38.83 abcdefghi45.33 ab6.1924.6740.17 abcdefgh26.5017.2545.00 ab32.67المتوسطة

43.83 abc41.00 abcdefg18.7525.9210.5828.8321.7525.5815.3337.50 abcdefghij34.67الطرفية

LSD 5%   (12.7 =  )موعد القطع*موقع العقل *المعامالت الهرمونية 

4-3- الفعل المتبادل ووزن وحجم المجموع الخضري:
يجــدر التنبيــه هنــا أّنــه تــّم اعتمــاد تفــّوق القيمــة األقــل فــي التحليــل اإلحصائــي، وذلــك للتأكيــد علــى أّن العقــل التــي يتأخــر فيهــا تحفيــز ونمــو 
المجمــوع الخضــري يكــون لديهــا الفرصــة بتوجيــه المّدخــرات الغذائّيــة لنمــّو وتطــّور المجمــوع الجــذري، فــي حــال تشــكلت فــي هــذه العقــل 
بــداءات جذريــة قابلــة للنمــو والتطــور. حيــث يبــدو واضحــًا أن المجمــوع الخضــري فــي معاملــة الشــاهد لــم ينمــو ويتطــّور بشــكٍل جيــد، ورغــم 
ذلــك لــم يتشــكل أو يتطــور المجمــوع الجــذري لــدى هــذه العقــل فــي الموعديــن وفــي المواقــع الثالثــة للعقلــة مــن الفــرع، ولــدى اســتخدامنا 
لمنظمــات النمــو النباتيــة ظهــر هــذا التأثيــر بشــكٍل واضــٍح ومعنــوٍي، حيــث كانــت العقــل الطرفيــة )المتفوقــة معنويــًا بالمجمــوع الجــذري( 
هــي األقــل وزنــًا و حجمــًا فــي المجمــوع الخضــري، ويتضــح مــن الجدوليــن )8 و9( أّن تأثيــر الفعــل المتبــادل بيــن العوامــل المدروســة 
علــى المجمــوع الخضــري كان ضعيفــًا، حيــث بقيــت العقــل الطرفيــة فــي الموعديــن هــي المتفوقــة للمعامــالت ذاتهــا بالمنظميــن منفرديــن أو 
مختلطين، تليها العقل المتوســطة، ثم العقل القاعدية، وكذلك تفّوق المنّظم NAA على المنّظم IBA  وخاّصًة بالتراكيز العالية منه. 
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الجدول 8. الفعل المتبادل للعوامل )موعد-موقع-هرمونات( ووزن المجموع الخضري

المعاملة الهرمونية
 موقع
موعد الجمعالعقلة N

6000
N

5000
N

4000
N

3000KonI
6000

I
5000

I
4000

I
3000

2500
2500×

1500
1500×

475455.359.330.2 Abcdefghijk83.462.767.777.251.242.8قاعدية

شباط/فبراير 48.130.2 Abcdefghijk40.13729.4 abcdefghijk69.156.87244.537.244.3متوسطة

24.2 abcdefg27.9 abcdefghij22.8 abcdef30.5 Abcdefghijk16.2 abc39.732.546.223.8 abcdefg26 abcdefgh27.1 abcdefghiطرفية

30.93431.935.928.6 Abcdefghij63.440.957.658.942.958.3قاعدية

 كانون
الثاني/يناير 3425.7abcdefgh

41.240.720.3abcde
متوسطة60.172.35839.236.837.6

35.626.6 abcdefgh
11.8 a14.9ab17.2 abcd37.133.735.222.9 abcdef23.7 abcdefg20.4abcde

طرفية

LSD 5%   (12.7 =  )موعد القطع*موقع العقل *المعامالت الهرمونية 

الجدول 9. الفعل المتبادل للعوامل )موعد-موقع-هرمونات( وحجم المجموع الخضري

المعاملة الهرمونية

موعد الجمعموقع العقلة N
6000

N
5000

N
4000

N
3000KonI

6000
I

5000
I

4000
I

3000
2500

2500×
1500

1500×

65.0082.0063.17105.0039.83 Abcdefghij115.0099.3396.83112.6772.1759.00القاعدية

شباط/
فبراير 67.6748.1752.0046.3340.67 Abcdefghij87.1788.5098.8363.3348.8357.67المتوسطة

38.33 Abcdefghi45.6735.00Abcdefgh46.0019.33ab54.5046.5061.8328.83 Abcde40.50 Abcdefghij33.83 Abcdefghالطرفية

42.4250.6741.67 Abcdefghij53.8346.3384.0050.5073.0083.1757.1772.83القاعدية

كانون الثاني/
يناير 48.1741.00 Abcdefghij50.3351.6729.67Abcdef72.6794.1780.5052.6745.0050.00المتوسطة

44.6740.17 Abcdefghij17.50a17.50a22.67abc53.0042.3346.8333.33 Abcdefg32.50 Abcdefg25.67Abcdالطرفية

LSD 5%   (15.2 =  )موعد القطع*موقع العقل *المعامالت الهرمونية 

االستنتاجات:

1.  أظهــرت النتائــج وجــود تأثيــر كبيــر لموعــد جمــع العقــل حيــث تفــّوق الموعــد الثانــي )نهايــة شــباط/فبراير( معنوّيــًا علــى الموعــد األول 
)نهايــة كانــون الثانــي( مــن حيــث عــدد الجــذور المتشــكلة علــى العقــل، وكذلــك وزن وحجــم هــذه الجــذور. ورغــم تفــّوق الموعــد األول 
معنويــًا  فــي عــدد العقــل المجــّذرة فــإن الموعــد الثانــي فــي نهايــة شــهر شــباط/فبراير هــو الموعــد األفضــل لجمــع العقــل المــراد معاملتهــا 

وتجذيرهــا، فــي ســبيل الحصــول علــى أكبــر عــدد مــن الغــراس الســليمة والقويــة القابلــة لالســتمرار والتطــور.
2.  أبــدت العقــل المأخــوذة مــن الجــزء الوســطي والطرفــي للفــروع وفــي جميــع المؤشــرات الخاصــة بتشــّكل الجــذور )عددهــا، ووزنهــا، 

وحجمهــا( باإلضافــة لعــدد العقــل المجــّذرة تفوقــًا معنويــًا علــى العقــل القاعديــة المأخــوذة مــن الجــزء الســفلي للفــروع.
ــًا علــى الهرمــون )IBA( مــن حيــث تشــّكل الجــذور، ووزنهــا، وحجمهــا، فــي حيــن تفــوق الهرمــون  3.  تفــّوق الهرمــون )NAA( معنوّي

)IBA( معنويــًا مــن حيــث عــدد العقــل المجــّذرة، وزيــادة وزن وحجــم المجمــوع الخضــري.
4.  تفــّوق التركيــز ) ppm 5000) للهرمــون NAA معنوّيــًا علــى كافــة التراكيــز األخــرى لــكال الهرمونيــن منفرديــن ولخالئطهمــا أيضــًا 
 )NAA 6000( ولــم يكــن الفــرق معنويــًا فقــط مــع التركيــز ،)مــن حيــث المؤشــرات الهاّمــة للتجذيــر )عــدد الجــذور، ووزنهــا، وحجمهــا

مــن حيــث وزن  الجــذور تحديــدًا.
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5.  أســهم الهرمــون )IBA( فــي دعــم ومســاندة الهرمــون )NAA( بزيــادة عــدد العقــل المجــّذرة، حيــث تفوقــت معاملتــي الخليطيــن 
)1500× 1500( و)2500× 2500( علــى كافــة معامــالت الهرمــون )NAA( منفــردة بــدون معنويــة، وكان التركيــز األقــل 
)150× 1500( أكثــر فاعليــة فــي زيــادة عــدد العقــل المجــّذرة، مــا يــدل علــى التشــاركية والمســاندة فــي التأثيــر مــن قبــل الهرمونيــن معــًا.

6.  مــن هــذه النتائــج يمكننــا القــول أن تحفيــز المنظمــات المســتخدمة وخاصــة التراكيــز العاليــة لـــهرمون )IBA( فــي تشــّكل مجمــوع 
خضــري كبيــر كان لــه أثــر ســلبي علــى تشــّكل الجــذور، وخاصــة علــى حجــم ووزن الجــذور المتشــكلة، وهــذا يظهــر جلّيــًا فــي العقــل 
القاعديــة ثــم المتوســطة. ويمكــن تفســير هــذه النتيجــة بانخفــاض كبيــر لقيمــة )C/N(، وهــذه نتيجــة طبيعيــة بســبب زيــادة المركبــات 
اآلزوتّيــة علــى حســاب المركبــات الكربوهيدراتيــة كلمــا زادت ثخانــة العقــل. أمــا تفــوق الموعــد األول )نهايــة كانــون الثانــي( علــى 
الموعــد الثانــي )نهايــة شــباط/فبراير( فربمــا كان إلنخفــاض شــدة اإلضــاءة، وانخفــاض درجــات الحــرارة التــي تعرضــت لهــا عقــل 
 ،)C/N( الموعــد األول ممــا أثّــر فــي زيــادة تشــّكل المرّكبــات اآلزوتيــة، وانخفــاض المركبــات الكربوهيدراتيــة، وبالتالــي انخفــاض قيمــة
أي تحفيــز نمــّو وتطــّور البراعــم الخضرّيــة، وتشــّكل مجمــوع خضــري كبيــر، واســتهالك المدخــرات الغذائيــة للعقــل علــى حســاب حجــم 

ووزن المجمــوع الجــذري المتشــكل.

التوصيات:

1- اعتماد نهاية شهر شباط/فبراير كموعد مثالي لجمع العقل المراد تجذيرها.
2- االعتمــاد فقــط علــى العقــل الطرفيــة والوســطية لتجميــع العقــل المــراد معاملتهــا وتجذيرهــا، فــي ســبيل الحصــول علــى نتيجــٍة اقتصاديــة 

نتــاج أكبــر عــدد مــن الغــراس الجيــدة. فــي عمليــة التجذيــر واإ
3- ضــرورة اعتمــاد الهرمــون )NAA( فــي عمليــة التجذيــر لتوجيــه المدخــرات الغذائيــة للعقــل بالدرجــة األولــى إلــى تشــّكل ونمــو وتطــور 
الجــذور، وذلــك بالرغــم مــن تفــوق الهرمــون )IBA( فــي عــدد العقــل المجــّذرة، إال أّن مــا يهمنــا فــي الغــراس المنتجــة مــن هــذه العمليــة 

.)NAA( هــو عــدد الجــذور، ومســاحة ســطحها فــي العقلــة، حيــث يتفــّوق معنويــًا اســتخدام
.)5000 ppm( بتركيز (NAA( Naphthalene Acetic Acid 4- معاملة العقل المعدة للتجذير بالهرمون
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Abstract

A study on the propagation of female kiwi trees (Hayward variety( by wooden 
cuttings, using plant growth regulators, was conducted at Latakia Agricultural 
Research Centre during the seasons 2009, 2011 and 2012. Two dates for collecting 
cuttings (January and February( from kiwi trees which were selected. On each date, 
the cuttings were divided into three groups according to cutting location on the 
shoot (basal, middle and apical(. The NAA and IBA growth regulators were applied 
at several concentrations, in addition to two treatments of the mixture of both growth 
regulators. The cuttings were planted in the glasshouse for 60 days under spray 
irrigation conditions. The effect of cutting collection date, cutting position on shoot, 
and type and concentration of hormones were studied on: Number of rooted cuttings, 
total number of roots, average root weight and volume, and average canopy weight 
and volume. The results showed that February surpassed significantly January as 
a date of collection, also, the cuttings that were taken from the middle and apical 
shoots surpassed significantly the basal ones. As for the growth regulators, NAA 
treatment at concentration 5000 ppm was the best, giving an average of (22.31 root/
cutting(, versus the value of the control was (3.6 root/cutting(, while the average 
weight was (38.18( g/cutting, and the control value was (3.8( g, but the volume was 
(39.67 cm3(, and the control value was (5.9 cm3(. IBA treatment at concentration 
6000 ppm was significant only for rooting which achieved up to 78%, and the control 
(28%). NAA treatment at a concentration of 5000 ppm gave rooting by 66%.
Keywords: Kiwi (actinidia chinensis( , Rooting, Plant growth regulators.


