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 عقل أشجار الكيوي  تجذيرتأثير منظم النمو وموعد جمع العقلة ونوعها في 
(Actinidia chinensis) المذكرة 

 (1)*عماد طاهر بالل
 ، دمشق، سورية.الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية ،مركز بحوث الالذقية(. 1)

 07/09/2018تاريخ القبول:    06/06/2018تاريخ االستالم: 

 ملخصال
على العقل  ،(2013-2011) فترةالالذقية خالل الفي البحث في مركز البحوث العلمية الزراعية  نفذ

، يناير/) كانون الثانيوذلك في موعدي الجمع  ،المأخوذة من أشجار مذكرة للكيوي  المتخشبة
)طرفية،  أنواع من العقل وفقًا لموقعها على الفرع ةواستخدم في التجربة ثالث .(فيراير/شباطو 
بالتركيزين ( NAAو) (IBA) النمو النباتيينمعاملة العقل بمنظمي  تتم قاعدية(،و وسطية، و 
 .خليط من المنظمين معاً عبارة عن باإلضافة ألربع معامالت  ،( جزء بالمليون 5000،6000)

بهدف دراسة تأثير ( يومًا داخل البيت الزجاجي تحت ظروف الري الرذاذي، 60زرعت العقل لمدة )
بعض الصفات  في النمو( نوع منظمو  موقع العقل على الفرع،و العوامل )موعد جمع العقل،  بعض

، وزن وحجم المجموع الخضري(. أظهرت وحجمها ، وزن الجذورنسبة التجذير%)النوعية للعقلة 
بوزن وحجم معنويًا للموعد األول )نهاية كانون ثاني( على الموعد الثاني )نهاية شباط(  تفوقاً  ائجالنت

%  64.9) حيث بلغت نسب التجذير ،وبعدد العقل المجذرة ،كل من المجموعين الجذري والخضري 
الوسطية سبة لموقع العقلة على الفرع فقد تفوقت معنويًا العقل أما بالن   ،%( على التوالي 54.3و

وحجم  ،على التوالي غ(15.55 ،غ 19.81،غ20.31)على العقل الطرفية جذور الوالقاعدية بوزن 
كما أظهر منظمي النمو المستخدمين تأثيرًا  .(3سم  3،15.57سم  3،20.06سم 20.55) جذورال

(  IBA ( على معامالت المنظم  )  NAAمعنويًا معامالت المنظم ) تحيث تفوق ،متبايناً 
بينما تفوقت معنويًا معامالت  ،متوسط عدد الجذور بالعقلة ،ومعامالت الخالئط معًا من حيث

( من حيث وزن وحجم  ( NAA ( ومعامالت الخالئط على معامالت المنظم( IBA المنظم 
على المعامالت األخرى بوزن  (  IBA3000 + NAA3000)وتفوقت المعاملة  .المجموع الخضري 

(  بالتفوق   IBA1500 + NAA1500وانفردت المعاملة بالخليط   ) ،وحجم المجموع الجذري 
الشاهد مقارنًة مع ( %75من حيث عدد العقل المجذرة بنسبة تجذير )المعنوي على باقي المعامالت 

%(28.) 
 . نموالمنظمات  ،جمع العقل متخشبة، مواعيدأشجار مذكرة، عقل كيوي،   الكلمات المفتاحية:

  :المقدمة
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عيش في المناطق االستوائية وشبه االستوائية توالتي من النباتات المعمرة المتسلقة ( Actinidia  chinensis) شجرة الكيوي تعتبر 
م  2100ارتفاع من صفر وحتى مم( وعلى  2000 -1000والمعتدلة ذات المناخ الرطب والنصف الرطب والتي تكون أمطاره )

والصقيع م( º 4-) خشى الصقيع الربيعيتو  م(º 15-) الحرارة المنخفضة شتاءًا حتى هذه الشجرة تحملت ،فوق سطح البحر
في السنوات األخيرة بشكل كبير في كل قارات العالم وخاصة في كاليفورنيا  ت زراعتها، انتشر م(º 8)+ صفر النمو ،الخريفي

وبعض  ،وقبرص ،وتركيا ،واليونان ،ونيوزيلندا ،ويوغسالفيا ،وإيطاليا ،وروسيا ،وإسبانيا ،وفي فرنسا ،الواليات المتحدة األمريكيةب
 .((Baranov. Octiemenko, 1994 كاليفورنيا ونيوزيلندا حالياً تتقاسم تصديره  ،ةوسوري ،ولبنان ،األقطار العربية مثل المغرب

 ،هي مفيدة لعالج السمنة وارتفاع الكوليسترولو  ،يطلق الصينيون عليها اسم )شجرة الصحة( لما لها من فوائد غذائية وصحية كبيرة
 فوسفور،الو  ،العناصر المعدنية مثل )البوتاسيوممجموعة كبيرة من على وي تحيث أنها تح هي غذاء جيد لألطفالو  ،الدموفقر 

بين حيث يبلغ تركيزه  Cغنية جدًا بفيتامين أنها كما  .ونسبة عالية من األلياف( ،الحديدو  منغنيز،الو  نحاس،الو  كلور،الو  كالسيوم،الو 
وتصل هذه النسبة إلى عشرة أضعاف في بعض األصناف  ،( أضعاف ما تحتويه ثمرة الحمضيات6-4ملغ أي ) 380 -250

 .((Miekeladze, 1988 البرية للكيوي 
ويتحكم في نجاح هذه العملية تفاعل عوامل داخلية وراثية  ،اإلكثار بالعقل المتخشبةأهمها يمكن إكثار شجرة الكيوي بعدة طرق من 

من أهم العوامل  ،ومدته ،ونوعه ،باإلضافة لشدة الضوء ،مع عوامل بيئية خارجية )تعتبر عوامل حرارة ورطوبة كل من التربة والجو
في تنشيط وتسريع خروج وكسينات الطبيعية والمساندة لألمن أهم العوامل المساعدة  ،يةتركيبال تعتبر األوكسيناتو  ،البيئية المؤثرة(

 ،وبعض نباتات الخضر ،وذلك في العقل الساقية لكثير من نباتات الفاكهة ،الجذور العرضية بكمية كافية التصال سليم بالتربة
تركيز األوكسينات الطبيعية في نسيج معين من النبات يتوقف على عدة عوامل  أن   علماً  ،وبعض أشجار الغابات ،ونباتات الزينة

إلى سرعة انتقال وكمية إنتقال األوكسين  أو المناطق الميريستيمية،سرعة وكمية تخليق األوكسين في القمم النامية )من أهمها: 
مدى كفاءة ونشاط األنزيمات و  ، Compartmentalizationومدى وجود وحدوث حالة حالة وجود األوكسين و  ،المكان المحدد

  Detoxification reactionمدى وكفاءة وسرعة حدوث عمليات إزالة السمية و  ،((IAAندول أسيتيك أسيد المحللة لألوكسين إ
وخاصة نفتالين حمض الخل ثنائي  ،عيةاألوكسينات الصن أثبت العلماء أن   وقد .((Shevelukh, 1990و (1995 ،وصفي)

نزيمات المحللة لألوكسينات الطبيعية والتتأثر أيضًا بعملية األكسدة تتحلل بفعل ونشاط األ تتأثر وال الكلوروفينوكسي حامض الخل 
  .(Shevelukha, 1992)و (1990 ،الضوئية )أبو زيد

 منظمبالقواعدها غمس بأو  بمنظم النموساعة  24لمدة  تم نقعهاالعقل الساكنة يمكنها التجذير شتاءًا إذا  ن  أBeytel  (1981 )ذكر
(IBA بتركيز )4000 ppm 40 -30وهذه العمليات كلها تجرى وسط الحرارة  ،بشكل بودرة منظمأو باستخدام ال ºنبي   .م Ferri, 

لعقل  هو التركيز المنصوح به للحصول على نسبة تجذير ppm 6000يز كبتر ( IBA) منظماستخدام ال أن  في أبحاثه  (1996)
حيث ينصح باستخدام  Arlie, (1998)التي حصل عليها النتيجة  فعالية هذا التركيز دويؤك   .%(75.59قدرها ) الكيوي المتخشبة

كذلك  الخضراء الطرية في جنوب والية كارولينا.العقل ولكن باستخدام  ،( إلكثار الكيوي IBA)للهرمون  ppm 6000التركيز 
 30لمدة ( 5000ppmبتركيز )( IBA) منظممعاملة عقل الكيوي بمحلول ال أن   Kornova (2010) التي أجراها أظهرت الدراسات

ه يمكن إكثار شجرة الكيوي )صنف هايوارد( باإلكثار كما أن   .(Charkor)ثانية أعطى نتيجة أفضل من المعاملة بالمحلول التجاري 
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لدى دراسة  (( Özenc and Ozenc, 2007وقد تبين من دراسة  ((Misun et al ., 2007( MCSالدقيق لألنسجة النباتية )
من  ppm 6000استخدام التركيز  ( أن    IBA)عالقة األوساط المستخدمة في عملية إكثار عقل الكيوي مع تراكيز الهرمون 

 2000( له فعالية كبيرة على قياسات الجذور الفعالة )طول ومساحة الجذور( يليه وسط البيتموس مع تركيز  IBA )الهرمون 
ppm  من الهرمون(IBA).  تبين دراسة و ( Bradley, 2011) أن التراكيز(1000 ppm- 5000 ppm)  من المنظم(IBA )

 المستخدمة إلكثار العقل الطرية للكيوي لكل من الصنفين( تفوقت على باقي المعامالت   KIBAمع ملح البوتاسيوم )
AUGolden Suncline)) و(Au Golden Dragon) النمو منظميبخلط  وأ (IBA و )((NAA ( 3000)بالتركيز ppm  مع

 (.Brunoعنصر البورون ومعاملة عقل الكيوي المتخشبة للصنف )
لقد أثبتت األبحاث العلمية في بعض الحاالت أن معاملة العقلة الساقية بخليط أكثر من أوكسين يساعد بدرجة كبيرة جدًا على كفاءة 

فإن معاملة العقل الساقية  Camelliaخروج الجذور العرضية عنه إذا استعمل أحدهما فقط، ومثال ذلك في العقل الساقية لنبات 
 ذلك يساعد على خروج الجذور بدرجة كبيرة. وهذا ال يعني أن   لبيوتريك مع نفتالين حامض الخليك فإن  بمخلوط من أندول حامض ا

كثير من النباتات التي ال تكون الجذور العرضية بسهولة وال  ألن   ،أي نبات يمكن أن نزرعه بالعقلة بعد معاملتها باألوكسينات
فإن المعاملة باألوكسينات ال تفيد أيضًا مثل المانغو والجوز. وقد وجد في حاالت أخرى عكس ما  تماماً تنجح فيها عملية التعقيل 

تقلل بدرجة كبيرة من  ،معاملة العقل الساقية )والتي تكون الجذور العرضية بكفاءة عالية طبيعيًا( بواسطة األوكسين سبق حيث أن  
عمال األوكسينات في الزراعة بالعقل ال بد أن نكون على علم بفاعلية كفاءة تكوين الجذور العرضية. معنى ذلك أنه عند است

 تم اللجوء(. ولذلك فقد 1995( و) وصفي، ,Chailakian 1988األوكسينات في تكوين الجذور العرضية للنبات المراد زراعته  )
فرع *معامالت منظمات النمو المختلفة( في إلى دراسة الفعل المتبادل بين العوامل المختلفة )موعد جمع العقل *موقع العقل على ال

وعالقة هذا التأثير  ،محاولة لكشف التشاركية والمساندة في التأثير بين منظمات النمو الطبيعية والصنعية المعتمدة في هذا البحث
 بموعد الجمع وموقع العقل على الفرع.

 ،1992لسوري حيث بدأ إنتاجها بكميات قليلة منذ عام وأثبتت نجاحها في الساحل ا 1968عام  ةدخلت زراعة الكيوي إلى سوري
 أسعارو  ،طن/هكتار( 20 -15سنوات أي حوالي  9 -8كغ للشجرة الواحدة بعمر  70إلنتاجية أشجارها العالية ) حوالي ونظرًا 
يتزايد بشكل كبير من قبل فإن الطلب على غراس الكيوي  ،من قبل المستهلكين عليهباإلضافة لإلقبال الكبير  ،المرتفعةثمارها 

نجاح لهذه الزراعة  حيث ال) وخاصة األشجار المذكرة منها ،اليعتبر مجدياً طرق التقليدية بال شجرة الكيوي  إكثار وبما أن .المزارعين
المذكرة من غراس الكيوي  أكبر عددللوصول إلى إنتاج أفضل الطرق والمواعيد والمعامالت  عنث كان ال بد من البح ،من دونها (

 :إلى بحثال يهدفومن هنا  ،بأقل تكلفة اقتصاديةو 
 .نسبة التجذير وأهم صفات الجذور فيتقييم تأثير موعدين لجمع العقل  (1
 كمية وصفات الجذور. فيدراسة تأثير نوع العقلة وفقًا لموقعها على الفرع  (2
 ومزيج منهما وبعدة تراكيز للحصول على أفضل تجذير لعقل الكيوي. NAAو  IBAتقييم تأثير منظمي النمو  (3
 :هقائوطر البحث مواد 
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وتم  ،م 3  2.5المادة النباتية: جمعت العقل من أشجار الكيوي المذكرة والمزروعة في مزرعة حريصون الحكومية، من فروع بطول 
وأخذ بالحسبان تجانس العقلة في طولها  ،قمية(و وسطية، و سيمها إلى ثالثة مجموعات حسب موقعها على الفرع )قاعدية، قت

 .(فبراير/ونهاية شباط يناير/وثخانتها )ثالث عقد في العقلة الواحدة(، حيث تم جمع العقل في الموعدين )نهاية كانون الثاني
 (. 2013 - 2011 دامت التجربة ثالث سنوات )

 المعامالت المدروسة: تم معاملة قواعد العقل بمنظمات النمو:
Indole Butyric Acid (IBA) -  )إندول بيوتريك أسيد(. 

Naphthalene Acetic Acid (NAA) -  ).)نفتالين أسيتيك أسيد ( 
من استخدم فيها خليط  معامالتألربعة إضافة  ،جزء بالمليون( 6000 و 5000) منظم نمو كلمن  ينكيز تر  مااستخدتم 

 جزء بالمليون.( 4000×4000( و )3000×3000و )( 2500×  2500( و )1500×  1500الهرمونين بتراكيز )
 ثوان. 10لمدة عقل في المحاليل الهرمونية قواعد التغطيس  تم
ة معقمة ومكونة من البيت الزجاجي في بوقا تحت ظروف الري الرذاذي في مساكب ضمن خلطالعقل داخل  ةعا زر  تتم

  .( يوماً 60رة الخشب( لمدة )ا)الرمل+بيراليت+نش
 القراءات المأخوذة:

 .)نسبة التجذير( عدد العقل المجذرةمتوسط  -
 .المجذرة ةالعقلعدد الجذور في  متوسط -
 مكرر )غرام(.ال في للعقل المجذرة متوسط وزن الجذور -
 (. 3في المكرر )سم للعقل المجذرة متوسط حجم الجذور -
 متوسط وزن المجموع الخضري للعقل المجذرة في المكرر )غرام(. -
  (.3) سم متوسط حجم المجموع الخضري للعقل المجذرة في المكرر -

 .زاحةإلالمدرجة( بطريقة ا )باألسطوانة الحجم -( اإللكترونيبالميزان  الوزن ) - تم قياس* 
 اإلحصائي:التصميم 

 ةثالث)عشرة معامالت هرمونية + شاهد،  واستخدممت بطريقة القطاعات العشوائية الكاملة صم  و  )ثالثة عوامل( التجربة عاملية
 ) copyright 2009 (Genstat release 12.1 مكررات وعشرة عقل لكل مكرر( وتم تحليل النتائج بواسطة برنامج

PC/Windows Vista . 
 
 

 :النتائج والمناقشة
 :لخضري لعقل أشجار الكيوي المذكرةاالمجموعين الجذري و  في موعد جمع العقلتأثير  -1
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على  نسب التجذيروكانت  عدد العقل المجذرةبمعنويًا على الموعد الثاني )نهاية شباط(  تفوق الموعد األول )نهاية كانون ثاني(
 (غ  31.82،21.91) وكذلك تفوق الموعد األول على الموعد الثاني في وزن المجموع الخضري  (% 54.3 % و64.9 التوالي )

 ،(2006) وآخرون ناصر و  (2017)وهذه النتيجة تتوافق مع نتائج بالل والقيم على التوالي  (3سم  42.79،32.78) وحجمه
لم تتوافق مع نتائج الدراستين المذكورتين فيما الدراسة نتائج هذه  إال أن  المؤنثة  الكيوي  أشجارالدراستين أجريتا على عقل  هاتين

 عدد الجذورلمتوسط  بالنسبة أما ،على الموعد الثاني أيضًا وبمعنوية األول الموعد تفوق حيث  ،يتعلق بوزن وحجم المجموع الجذري 
على الموعد األول )نهاية كانون  بالعقلة جذر( 9.18) بمتوسط تفوق الموعد الثاني )نهاية شباط( فقدة العقلة المجذرة الواحد في

ختالف ال وهذا يعودوهي ذات النتيجة على عقل األشجار المؤنثة في الدراستين المذكورتين ،( جذر بالعقلة 8.28)بمتوسط  الثاني(
 )حرارة وإضاءة ورطوبة...( التي تعرضت لها األشجار المعتمدة قبل عملية القيام بجمع العقل في الموعد الثانيالظروف البيئية 

 ،وبالتالي تشكيل البداءات الجذرية بأعداد أكبر منها في الموعد األول ،تسبب في تمايز عدد أكبر من الخاليا المرستيمية والذي
 .(1 جدولال) ( Ferri et al., 1996 ) إليها صلمع النتائج التي تو  أيضاً  يتوافق هذاو 

 لعقل أشجار الكيوي المذكرة المجموعين الجذري والخضري فيتأثير موعد جمع العقل  .1جدول ال

 القراءة    

 

 الموعد

متوسط عدد 

 العقل المجذرة

متوسط عدد 

الجذور/العقلة 

 المجذرة

متوسط وزن 

الجذور/مكرر 

 )غرام(

متوسط حجم 

الجذور/مكرر 

 )سم(

متوسط وزن 

 المجموع

 الخضري )غ(

متوسط حجم 

المجموع 

 )سم( الخضري

كانون نهاية 

 الثاني
6.494 a 8.28 b 20.68 a 21.59 a 31.82 a 42.79 a 

 b 9.18 a 16.26 b 15.87 b 21.91 b 32.78 b 5.432 نهاية شباط

LSD 5% 0.2972 0.518 1.055 1.071 1.325 2.886 

 لمجموعين الجذري والخضري لعقل أشجار الكيوي المذكرة:في اتأثير موقع العقل من الفرع  -2
 ،والقاعدية ،والوسطية ،فروق معنوية بين العقل الطرفية اليوجدأنه  ،(2الجدول ) موقع العقلة على الفرعتأثير  أظهرت نتائج دراسة

على  (%59 ،61، %58)% حيث بلغت نسب التجذير .ةيالظاهري للعقل الوسطرغم التفوق وذلك  ،جذرةممن حيث عدد العقل ال
وحجم  (غ15.55)على العقل الطرفية  غ( 19.81غ،20.31بوزن الجذور )وتفوقت معنويًا العقل الوسطية والقاعدية  ،التوالي
التي تفوقت بدورها على الوسطية  اً العقل القاعدية معنوي تفوقتو  .(3سم 15.57الطرفية )( و 3سم  3،20.06سم 20.55) الجذور

على ( 3سم 25.74،  35.64،  51.98وحجمه ) ،غ( 19.29،  36.47،24.83)بوزن مجموع خضري معنويًا على الطرفية 
القاعدية من حيث عدد الجذور على التي تفوقت بدورها معنويًا على بينما تفوقت العقل الطرفية معنويًا على العقل الوسطية  ،التوالي

 .(2 جدولال) ( على التوالي  7.507، 8.491 ، 10.21وكانت القيم ) ،العقلة المجذرة الواحدة
مما  ادها(عدقلة أ رغم بسبب المدخرات الغذائية العالية ) ينةثخكانت  القاعديةالجذور المتشكلة على العقل  إلى أن  ذلك  لعل  يو  

أقل مما خفض من وزنها وذلك بعكس الجذور المتشكلة على العقل الطرفية التي تميزت بثخانة  ،وزنها وحجمهافي زيادة  تسبب
بينما كان التناسب عكسيًا بالنسبة لوزن  ،الفرع عدد الجذور تناسب طردًا مع موقع العقلة علىأي أن  ،وحجمها رغم تفوق أعدادها

موقع مع اإلنتقال بيتناسب طردًا  بالنسبة لزيادة عدد الجذور المتشكلة التأثير .وحجم كل من المجموع الجذري والخضري المتشكل
الخضري الجذري وكذلك المجموع التناسب عكسيًا بالنسبة لوزن وحجم المجموع هذا وكان ، إلى القمة الفرع من القاعدة علىالعقلة 

اتبعت الكثير من الدراسات الخاصة بإكثار األشجار المثمرة بالعقل المتخشبة دراسة تأثير عامل  ثخانة العقل المستخدمة  .المتشكل
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أي دراسة أو مراجع علمية تتضمن دراسة تأثير عامل موقع العقلة  من خالل الدراسة المرجعية التي أجريتصادف يولم  ،وطولها
 .اعتمدت في هذا البحث على الفرع التي

 لعقل أشجار الكيوي المذكرة المجموعين الجذري والخضري فيتأثير موقع العقلة  .2جدول ال

 القراءة     

 

 

 العقلة موقع

عدد العقل 

 المجذرة /مكرر

متوسط عدد 

الجذور/العقلة 

 المجذرة

متوسط وزن 

الجذور/مكرر 

 )غرام(

متوسط حجم 

الجذور/مكرر 

 )سم(

متوسط وزن 

المجموع 

 الخضري )غ(

متوسط حجم 

المجموع 

 الخضري)سم( 

 a 10.203 a 15.55 b 15.57 b 19.29 c 25.74 c 5.824 طرفية

 a 8.491b 20.31 a 20.55 a 24.83 b 35.64 b 6.130 وسطية

 a 7.507 c 19.81 a 20.06 a 36.47 a 51.98 a 5.935 قاعدية

LSD 5% 0.3639 0.634 1.293 1.312 1.623 2.692 

 :المجموعين الجذري و الخضري لعقل أشجار الكيوي المذكرة في منظمات النمو النباتية نوع وتركيزتأثير  -3
كافة معامالت منظمات النمو المستخدمة بشكل منفرد أو خليط قد تفوقت جميعها على  ( أن  3تبين النتائج الواردة في الجدول )

كما أظهرت النتائج وجود تأثير تشاركي أقوى لخليط  .(2006) وآخرون ناصر معاملة الشاهد وتتفق هذه النتيجة مع ماتوصل إليه 
بين  التأثيروجود صفة تشاركية  حصلنا عليهاالتي  أثبتت النتائجو  ( لكل منهما1500,2500,3000,4000الهرمونين بالتراكيز )
 2500 + NAA 2500)(NAA 1500 IBA + 1500)المعامالت األربعة لخليطهما معًا حيث تفوقت  المركبين المستخدمين

IBA) (3000 + NAA 3000 IBA)(4000 + NAA 4000 IBA )  في معظم المؤشرات المدروسة )عدد العقل المجذرة، وزن
 NAA + 1500بخليط المنظمين معًا بالتركيز األقل ) معاملة العقلوانفردت  ،وزن وحجم المجموع الخضري(و وحجم الجذور، 

1500 IBA   (. 28والشاهد )( %75) بلغت نسبة التجذيرحيث بعدد العقل المجذرة  على باقي المعامالت معنوي   ( بتفوق%
 هذه أن   بالرغم منلخالئط المنظمين معًا مع زيادة التراكيز المستخدمة نسبة التجذير  فيإلى تراجع التأثير اإليجابي  النتائج شيرتو 

( NAA 2500 IBA + 2500) بكافة التراكيز األخرى المستخدمةمعنويًا بعدد العقل المجذرة و جميعها تفوقت بالخالئط  المعامالت
(3000 + NAA 3000 IBA  )(4000 + NAA 4000 IBA ) ( %65،% 64.2، %67.8) بنسب تجذير على التوالي

  (NAA5000 نلتيمعامالعلى  وبدون فروق معنوية فيما بينها (%64.4) تجذير بنسبة( IBA6000باإلضافة للمعاملة )
NAA6000)) ( 56.3بنسب تجذير%) مما يشير بشكل أكيد إلى  ،المعاملتين بينبدون فروق معنوية و على التوالي  (%56.1)و

 خاصةً  NAA)لمنظم )ل( IBAالمنظم ) مساندةإلى بشكل أساسي يعود  رةفي زيادة عدد العقل المجذ   معامالت الخالئط تأثير أن  
باإلضافة لتفوق نفس المعامالت المذكورة معنويًا بوزن وحجم ( IBAالفرق لم يكن معنويًا بين التركيزين المستخدمين للمنظم ) وأن  

 ،وهذا يدل على ارتباط تمايز الخاليا لتشكيل البداءات الجذرية بمدى تشكل ونمو وتطور المجموع الخضري  ،المجموع الخضري 
عن طريق تأثيره في تشجيع نمو وزيادة حجم  ،يقة غير مباشرةر ( بزيادة عدد العقل المجذرة بطIBA) مكانية تأثير المنظموبالتالي إ

وهذا  ،ل الجذوريتشكعن المسؤولة  الطبيعية إضافية من منظمات النمو والذي بدوره قام بإنتاج تراكيز ،ووزن المجموع الخضري 
 ن  فإ تماماً وعلى العكس  . (Arlie Apourell, 1998)ومع نتائج أبحاث (2006) وآخرون إليه ناصر توصل  يتوافق مع ما

 3000 + NAA)(  2500 + NAA 2500 IBA) ( NAA 1500 IBA + 1500) معاً  المنظمين الئطخاألربع ل تمعامالال
3000 IBA  )(4000 + NAA 4000 IBA ) ةباإلضافة للمعامل (NAA 6000  )  ًوزن من حيث  معنويً  تفوقت وبشكل



 

Bilal – Syrian Journal of Agricultural Research SJAR 5(4):42-56 December 2018  

 2018كانون األول/ديسيمبر  56-42(:4)5المجلة السورية للبحوث الزراعية  –بالل  48

 3( سم  22.8،  22.8، 24.5،   23.3،  21.3) جذورالوحجم  ،غ (  23.6، 21.8 ،  23.2،  23.3،  21.7) الجذور
 (15.6 ،15.3) بلغ غ وحجم جذور ( 15،15.9) بلغ بوزن جذور(   IBA6000) (IBA5000)بشكل منفرد  نيتالمعاملعلى 

زيادة عدد و حجم خاليا الجذور المتشكلة سابقًا ( بالتأثير على  NAA ) منظممما يشير إلى قدرة أفضل لدى ال ،على التوالي 3سم
من و  .( والتي أجريت على عقل األشجار المؤنثة2017وهذا يتوافق مع نتائج أبحاث بالل والقيم ) ،رو الجذ نمو وتطوروبالتالي 

متوسط عدد الجذور على على باقي المعامالت من حيث  (  NAA6000) ( NAA5000 المعاملتين )معنويًا  تتفوق ى خر أ جهة
بالتوازي مع انخفاض في  ،على التوالي جذر بالعقلة ( 3.2والشاهد )  جذر بالعقلة (  11.1، 11.8 الواحدة )العقلة المجذرة 

 مع  معامالت الخالئط(   IBA6000) (IBA5000) المعاملتين توتفوق .ضري في هاتين المعاملتين تحديداً تشكيل المجموع الخ
 4000 + NAA)(  3000 + NAA 3000 IBA)(  2500 + NAA 2500 IBA) ( NAA 1500 IBA + 1500)األربعة 
4000 IBA  وحجم  ،غ على التوالي (  30.4،28.6 ،  27.1 ،30.2 ،  32.3 ، 27.8)  ( معنويًا بوزن المجموع الخضري

 (  NAA5000)على المعاملتين  ،على التوالي 3( سم  41.5،  43.9،  40.2،  40.9، 45.2،   37)خضري المجموع ال
(NAA6000  ) (  26.9،  25.3بوزن مجموع خضري  ) ( سم  36،  35.2غ وحجم مجموع خضري )وهذا  .على التوالي  3

 .(3)الجدول   (Özenc and Ozenc, 2007)توصل إليه يتوافق مع ما
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 لعقل أشجار الكيوي المذكرة المجموعين الجذري والخضري في منظمات النمونوع و تركيز  تأثير .3جدول ال

 منظمات النمو
عدد متوسط 

 العقل المجذرة

متوسط عدد 

الجذور/العقلة 

 المجذرة

متوسط وزن 

الجذور/مكرر 

 )غرام(

متوسط حجم 

الجذور/مكرر 

 )سم(

متوسط وزن 

المجموع 

 الخضري )غ(

متوسط حجم 

المجموع 

 الخضري)سم(

 e 3.186f 3.10d 3.60e 13.10d 20.33 e 2.751 الشاهد

IBA5000 6.056 cd 6.686e 14.96c 15.32d 27.80abc 36.99 bcd 

IBA6000 6.444 bc 6.406e 15.85c 15.58d 32.34a 45.15a 

NAA5000 5.611 d 11.811 a 19.50b 19.46c 25.34c 35.15d 

NAA6000 5.639 d 11.061 ab 23.59a 22.79ab 26.91bc 35.95cd 

IBA+NAA 

1500+1500 
7.472 a 8.764d 21.71ab 21.29bc 30.19ab 40.89 abc 

IBA+NAA 

2500+2500 
6.778 b 10.408 bc 23.29a 23.28ab 27.09bc 40.19 abcd 

IBA+NAA 

3000×3000 
6.417 bc 9.714cd 23.20a 24.5a 30.43ab 43.89a 

IBA+NAA 

4000×4000 
6.500 bc 10.567 bc 21.83ab 22.76ab 28.58abc 41.54ab 

LSD 5% 0.6304 1.099 2.239 2.272 2.811 4.662 

 :عدد العقل المجذرة في (منظمات نمو –عقلة  موقع -الفعل المتبادل للعوامل )موعدتأثير  -4
بعدد تتبع المعامالت التي تفوقت معنويًا عد بف ،متباداًل واضحًا بين العوامل المدروسةفعاًل ( 4تبين لنا النتائج الموضحة بالجدول )

والتي أعطت ( IBA 3000 + NAA 3000)بالتراكيز أعالها قيمة استخدام معاملة خليط المنظمين معًا أولها و و العقل المجذرة  
  تنخفضبينما ا ،(يناير/)نهاية شهر كانون الثاني على العقل الوسطية المأخوذة في الموعد األول للجمع (%90 نسبة تجذير )

( على العقل الوسطية ولكن على تلك التي IBA 3000 + NAA 300( في حال تطبيق نفس معاملة الخليط )%62النسبة إلى )
)نهاية في الموعد الثاني المأخوذة التفوق المعنوي بعدد العقل المجذرة وكان  ،(فبراير/)نهاية شهر شباطجمعت في الموعد الثاني 

نويًا وكذلك تتفوق مع ،(IBA 2500 + NAA 2500) عند استخدام التركيز( %78لعقل الطرفية بنسبة تجذير )لشهر شباط( 
معاملتها بأقل التراكيز المستخدمة  عند( %77بنسبة تجذير ))نهاية شهر شباط( العقل الوسطية التي تم جمعها في الموعد الثاني 

فنالحظ أن  ةبشكل منفرد كل على حد إحدى المنظمين( أما بالنسبة للمعامالت بNAA 1500 IBA + 1500في الخالئط  أي )
وكذلك ( %75، %85بنسب تجذير ) (IBA6000) (IBA5000) في المعاملتين العقل الطرفية الذي أظهرتهالتفوق المعنوي 

)نهاية شهر ( وذلك في حال جمع العقل المذكورة في الموعد األول %77)( بنسبة تجذير NAA5000العقل القاعدية في المعاملة )
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وتنخفض نسب  تماماً هذا التفوق يتالشى  فإن   )نهاية شهر شباط( أما في حال جمعها في الموعد الثاني  (يناير/كانون الثاني
 ( على التوالي.%60،%65،%62التجذير إلى )

 عدد العقل المجذرة فيالمدروسة بالتأثير  للعوامل الفعل المتبادل .4جدول ال

موعد 

 الجمع

 موقع

 العقل

 المعاملة

4000* 

4000 

3000* 

3000 

2500* 

2500 

1500* 

1500 
N6000 N5000 I6000 I5000 شاهد 

انون ك

 ثاني

 الطرفية

 الوسطية

 القاعدية

6.667 5.667 5.667 
8.500 

ab 
5.500 4.500 

7.500 

abcd 

8.500 

ab 
3.667 

7.167  
9.000 

a 

8.167 

abc 

8.500 

ab 
5.167 5.833 7.167  4.667 2.333 

8.167 

abc 

7.333 

abcd 

8.167 

abc 

7.500 

abcd 
7.167  

7.667 

abcd 
6.333 6.667 2.167 

 الطرفية شباط

6.333 3.333 
7.833 

abcd 
7.167  4.333 2.667 6.500 6.167 4.333 

5.333 6.167 6.833 
7.667 

abcd 
6.000 7.000 4.500 6.167 2.667 

5.333 7.000 4.000 5.500 5.667 6.000 6.667 4.167 1.337 

  )   LSD 5%=  )موعدالقطع*موقع العقل *المعامالت الهرمونية1.544  

 :الواحدةعدد الجذور في العقلة المجذرة متوسط  في المدروسةالفعل المتبادل للعوامل تأثير  -5
           عوملت بإحدى المعامالتالتي  )نهاية كانون الثاني( معنويًا للعقل الطرفية التي جمعت في الموعد األول تفوقاً ( 5يظهر الجدول )

( NAA5000 ) (NAA6000  ) (2500 + NAA 2500 IBA) (3000 + NAA 3000 IBA )(4000 + NAA 4000 
IBA) ( جذر على  13،  12.3 ، 15 ،15.1  ،18.1  وكانت القيم ) ،من حيث متوسط عدد الجذور بالعقلة المجذرة الواحدة

في الموعد  يظهر التفوق عند جمع العقللم  ،على العقل الطرفية أيضاً  تطبيق نفس المعامالت بمنظمات النموعند ولكن  ،التوالي
( 11.5 ،11.4،  11، 11.1، 6.8) وأصبحالمتشكلة عليها بشكل واضح  انخفض عدد الجذورو  ،) نهاية شهر شباط ( الثاني

حيث أن العقل القاعدية التي جمعت في  ،بالنسبة للعقل القاعدية تماماً هذه النتيجة كانت معاكسة ونالحظ أن  .جذر على التوالي
 1500 + NAA 1500) (  NAA 6000) ( NAA 5000 ) التاليةوعوملت بالمعامالت )نهاية شهر شباط(  الموعد الثاني

IBA )  (2500 + NAA 2500 IBA )(3000 + NAA 3000 IBA  ) (4000 + NAA 4000 IBA )  تفوقاً أظهرت 
 ،12وبلغت متوسطات أعداد الجذور في هذه المعامالت المذكورة ) ،بعدد الجذور بالعقلة المجذرة الواحدة معنوياً 
)نهاية شهر كانون  التي جمعت في الموعد األولالعقل القاعدية تلك بينما  ،( على التوالي 12.8، 11، 12.5،10.9،11.3

 5.8،6.2) منخفضة كما يليمتوسطات أعداد الجذور المتشكلة عليها  فكانت ،وعوملت بنفس المعامالتالثاني( 
 3000باستثناء المعاملة )واضحًا للعقل الوسطية  ذا التحول بالتأثير بين الموعدينولم يكن ه ،على التوالي ( 5.8،6.3،5.3،7.9،

+ NAA 3000 IBA) على العقلة المجذرة الواحدة جذور متوسط عدد ( ب)نهاية شهر شباطفي الموعد الثاني  تفوقاً أظهرت  التي
 .( جذر بالعقلة6.3يتجاوز هذا العدد في الموعد األول )( بينما لم 12.1)

 عدد الجذور بالعقلة المجذرة متوسط  فيبالتأثير  المدروسة الفعل المتبادل للعوامل .5 جدوللا
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موعد 

 الجمع

موقع 

 العقل

 المعاملة الهرمونية

4000* 

4000 

3000* 

3000 

2500* 

2500 

1500* 

1500 
N6000 N5000 I6000 I5000 شاهد 

انون ك

 ثاني

 الطرفية
12.98 

bc 

12.28 

bcd 

14.95 

b 
10.62 

15.05 

b 

18.12 

a 
7.83 6.93 3.98 

 9.97 8.03 9.05 6.28 8.65 الوسطية
13.13 

bc 
6.65 7.38 1.52 

 3.18 5.57 4.18 5.83 6.18 5.82 6.33 5.27 7.88 القاعدية

 شباط

 4.93 7.25 6.82 6.78 11.10 10.12 10.95 11.40 11.50 الطرفية

 9.55 الوسطية
12.05 

bcd 
9.85 7.10 11.58 

15.02 

b 
5.90 6.87 4.25 

 القاعدية
12.78 

bcd 
11.00 11.32 10.90 

12.48 

bcd 

11.98 

bcd 
7.05 6.12 1.25 

 )   LSD 5%=  )موعدالقطع*موقع العقل *المعامالت الهرمونية2.692  

 وزن وحجم المجموع الجذري: فيمنظمات نمو(  –موقع عقلة  -الفعل المتبادل للعوامل )موعدتأثير  -6
العقل الوسطية لعوامل الثالث المدروسة في كيفية تأثيرها على وزن المجموع الجذري تفوق ت نتائج دراسة التأثير المتبادل لأظهر 
والتي جمعت في الموعد األول )نهاية ( غ 40.17) بوزن جذور ( NAA 3000  IBA + 3000)بالخليط معاملتها تمت التي 

) نهاية شهر  المعاملة بنفس الخليط والتي تم جمعها في الموعد الثانيالوسطية بينما انخفض وزن الجذور في العقل  ،كانون الثاني(
)نهاية  جمعها في الموعد األول أيضاً تليها العقل القاعدية التي تم و  غ (  25.12انخفض فيها وزن الجذور إلى ) حيثشباط( 

وانخفض هذا الوزن أيضًا  .غ (35.85)  ( بوزن جذور NAA 4000  IBA + 4000كانون الثاني( وتمت معاملتها بالخليط )
 ( NAA 1500 IBA + 1500بالمعاملة )العقل الوسطية  ةوتباعًا تتفوق أيضًا معامل ،غ(  20.98في الموعد الثاني ليصبح )

 2500)  ينبالمعاملت القاعديةوالعقل غ (  12.23)إلى في الموعد الثاني  نخفضغ( ولي  31.59الموعد األول بوزن جذور )في 
+ NAA 2500 IBA ) (1500 + NAA 1500 IBA ) ( 26.4 ،30.5في الموعد األول بوزن جذور )هذه نخفض ولت ،غ

 والتي  ،ويتبين لنا من خالل هذه النتائج تفوق العقل الوسطية والقاعدية فقط، ( غ 18.32،  11.51األوزان في الموعد الثاني )
واختفى  .بخالئط المنظمين معًا بالتراكيز األربعة المستخدمة تها جميعاً معاملجمعت في الموعد األول )نهاية كانون الثاني( والتي تم 

حيث ارتفعت  تماماً سلوكًا معاكسًا بشكل منفرد  NAA )لمنظم ) بينما أظهرت معاملتي ا ،في الموعد الثاني هذا التأثير اإليجابي
بينما انخفضت  ،عن تلك التي جمعت في الموعد األول ،التي جمعت في الموعد الثانيو الوسطية والقاعدية  أوزان جذور العقل

بهذا و  ،معامالت الخالئط للعقل الوسطية والقاعديةسلوك في الموعد الثاني متناغمة في تأثيرها هذا مع العقل الطرفية جذور أوزان 
 ،في الموعد الثاني عنه في الموعد األولقلياًل ارتفع وزن جذور العقل الطرفية  بمالحظة أن  مع يتبين من تتبع سلوك عقل الشاهد 

ا التطابق من حيث وهذ ،والقاعدية بشكل أوضح في الموعد الثاني عنه في الموعد األولبينما انخفض وزن جذور العقل الوسطية 
 المدروسين يعزى لحركة وتركيز منظمات النمو. اإلختالف المعنوي بين الموعدين أن   الشكل في التأثير  يشير إلى

 يالجذر مجموعال وزن فيالمدروسة بالتأثير  للعواملالفعل المتبادل  .6جدول ال

 المعاملة الهرمونيةموقع موعد 



 

Bilal – Syrian Journal of Agricultural Research SJAR 5(4):42-56 December 2018  

 2018كانون األول/ديسيمبر  56-42(:4)5المجلة السورية للبحوث الزراعية  –بالل  52

 *4000 العقلة الجمع

4000 

3000* 

3000 

2500* 

2500 

1500* 

1500 
N6000 N5000 I6000 I5000 شاهد 

كانون 

 الثاني

 3.74 19.76 18.89 21.38 19.97 21.50 18.66 18.08 16.15 الطرفية

 24.45 الوسطية
40.17 

a 

31.78 

bc 

31.59 

bcd 
20.13 24.25 15.46 9.42 2.65 

 القاعدية
35.85 

ab 
24.25 

30.53 

bcd 

26.41 

cd 

29.03 

cd 
21.16 11.38 22.33 5.25 

 شباط

 15.96 17.55 الطرفية
26.71 

cd 
20.21 14.55 14.59 18.11 10.22 4.87 

 15.96 الوسطية
25.12 

d 
20.54 12.23 

27.50 

cd 
25.43 cd 19.13 17.92 1.87 

 20.98 القاعدية
25.63 

cd 
11.51 18.32 

30.38 

bcd 
22.16 13.13 10.13 0.22 

 )   LSD 5%موعدالقطع*موقع العقل *المعامالت الهرمونية=  )5.484

 
 الجذريحجم المجموع  فيالمدروسة بالتأثير  للعواملالفعل المتبادل  .7جدول ال

موعد 

 الجمع

موقع 

 العقلة

 المعاملة الهرمونية

4000* 

4000 

3000* 

3000 

2500* 

2500 

1500* 

1500 
N6000 N5000 I6000 I5000 شاهد 

كانون 

 الثاني

 3.67 20.33 18.83 23.17 20.50 22.76 18.83 19.00 17.00 الطرفية

 24.50 الوسطية
44.33 

a 

34.83 

b 

32.67 

bc 
17.67 22.67 17.33 10.33 2.67 

 القاعدية
42.67 

a 
24.83 

28.02 

cd 

26.33 

cd 

28.67 

cd 
20.83 12.50 22.85 5.33 

 شباط

 16.75 17.58 الطرفية
26.58 

cd 
14.84 13.33 14.67 16.42 9.00 7.17 

 2.43 18.33 16.73 25.67 25.75 12.67 20.17 25.58 15.58 الوسطية

 19.23 القاعدية
26.50 

cd 
11.25 18.58 

30.80 

bcd 
19.75 11.67 11.04 0.30 

 )   LSD 5%موعدالقطع*موقع العقل *المعامالت الهرمونية=  )5.565

 وزن وحجم المجموع الخضري: فيمنظمات نمو(  –موقع عقلة  -الفعل المتبادل للعوامل )موعدتأثير  -7
 تالمعامالإحدى وعوملت ب (ي)كانون الثان لعقل القاعدية التي جمعت في الموعد األولمعنويًا ل تفوقاً نتائج الأظهرت  
(IBA6000( ) NAA5000 ) (4000 + NAA 4000  IBA  ) خضري المجموع البوزن على كافة المعامالت األخرى
وبدون فرق معنوي بين المعامالت  ،على التوالي 3سم (69.17( )74.67) (86.67غ وحجمه )( 51.60( )57.01)( 65.47)

 باإلضافة لباقي قيم وزن وحجم المجموع الخضري للعقل القاعدية المعاملة بالمنظمات الصناعية  أن هذه القيم ولوحظ ،الثالث
بترتيب مختلف انخفضت بشكل كبير في الموعد الثاني مع تفوق العقل القاعدية أيضًا على العقل الطرفية والوسطية ولكن 
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(  35.53( ) 36.33( وبوزن مجموع خضري )  NAA3000 + IBA3000  ( )N6000 ( )IBA6000 ) كما يلي للمعامالت
ختالفات بين معامالت الشاهد وبمالحظة اال ،على التوالي 3( سم  45.17( )  49.59( )  55.83) بلغ( غ وحجم  31.96) 

الموعد األول  حيث تفوقت معنويًا على الطرفية والوسطية في ،العقل القاعدية تسلك نفس سلوك العقل القاعدية المعاملةن أ لوحظ
وانخفضت هذه القيم بالنسبة للعقل القاعدية بشكل معنوي في الموعد الثاني عنها في الموعد األول  ،بوزن وحجم المجموع الخضري 

زادت قيم أوزانها و عاكست في سلوكها العقل ذاتها في حال معاملتها بالمنظمات الصنعية  للشاهدبينما العقل الطرفية والوسطية 
سلوك العقل حسب موقعها على وهذا يؤشر إلى اختالف  ،معنوية(فروق )بدون  وحجمها في الموعد الثاني عنه في الموعد األول

بالنسبة للعقل الطرفية والوسطية وعلى العكس انخفضت في في الموعد الثاني التي زادت حركة منظمات النمو الطبيعية أي  ،الفرع
 في تنشيط وفعالية وحركة هذه المنظمات الطبيعية. C/N مما يؤكد دور النسبة العقل القاعدية للشاهد

 وزن المجموع الخضري فيالمدروسة بالتأثير  للعواملالفعل المتبادل  .8جدول ال

موعد 

 الجمع

موقع 

 العقلة

 الهرمونيةالمعاملة 

4000* 

4000 

3000* 

3000 

2500* 

2500 

1500* 

1500 
N6000 N5000 I6000 I5000 شاهد 

كانون 

 الثاني

 8.85 35.75 29.75 20.41 20.16 24.29 23.69 19.74 25.28 الطرفية

 24.63 الوسطية
45.63 

bcd 
32.09 

41.77 

cd 
28.36 26.76 30.00 25.62 7.54 

 القاعدية
51.60 

abc 

45.11 

bcd 

41.07 

cd 

44.64 

bcd 
37.96 

57.01 

ab 

65.47 

a 

42.56 

bcd 
22.47 

 شباط

 13.46 16.75 22.04 15.23 14.94 23.64 17.23 18.52 17.56 الطرفية

 11.89 21.07 14.82 21.17 24.53 19.70 21.65 27.24 22.53 الوسطية

 14.41 25.01 31.96 21.43 35.53 27.12 26.81 36.33 29.91 القاعدية

 LSD 5%(  = )موعدالقطع*موقع العقل *المعامالت الهرمونية6.885
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 حجم المجموع الخضري فيالمدروسة بالتأثير  للعواملالفعل المتبادل : .9 جدولال

موعد 

 الجمع

موقع 

 العقلة

 المعاملة الهرمونية

4000* 

4000 

3000* 

3000 

2500* 

2500 

1500* 

1500 
N6000 N5000 I6000 I5000 شاهد 

كانون 

 الثاني

 11.83 43.33 42.50 24.67 22.67 30.00 22.00 26.67 32.50 الطرفية

 34.17 الوسطية
60.83 

cd 
47.50 50.75 33.33 28.33 42.50 32.50 11.17 

 القاعدية
69.17 

bc 

62.50 

bcd 

63.33 

bcd 

62.50 

bcd 
51.77 

74.67 

b 

86.67 

a 
50.83 36.67 

 شباط

 19.50 21.58 29.17 10.33 20.67 30.38 33.33 13.33 28.33 الطرفية

 21.67 37.50 20.92 39.17 41.67 31.25 33.33 44.17 30.83 الوسطية

 21.17 36.17 45.17 33.75 49.59 40.00 41.67 55.83 54.27 القاعدية

 LSD 5%(  = )موعدالقطع*موقع العقل *المعامالت الهرمونية11.419

 :االستنتاجات
من حيث عدد العقل ( معنويًا فبراير/الموعد الثاني )نهاية شباط على (يناير/تفوق الموعد األول )نهاية كانون ثاني -1

متوسط بينما تفوق الموعد الثاني فقط في  ،وكذلك وزن وحجم المجموع الخضري  ،المتشكلة وزن وحجم الجذورو  ،المجذرة
 .عدد الجذور على العقلة المجذرة الواحدة

تفوقت العقل الطرفية بعدد  ، بينماوالخضري  الجذري  ينالمجموع بر لكالكأ وزن وحجمقاعدية والوسطية العقل ال تعطأ  -2
  يظهر أي تأثير لموقع العقلة على الفرع في عدد العقل المجذرة.ولم  الجذور المتشكلة في قواعد العقل،

في تحفيز زيادة عدد الجذور المتشكلة على العقلة ووزنها وحجمها،  ( NAA ) تفوق منظم النمو ل أكبر تأثير ت النتائجبين -3
  في زيادة وزن وحجم المجموع الخضري للعقلة.أكبر (   IBA) منظمال بينما كان تأثير

في معظم المؤشرات المدروسة للعقل المكاثرة، وكان التركيز األفضل   IBA و  NAA بدا التأثير المتبادل لمنظمي النمو -4
  لكل منهما. 3000ppmلمزيج المنظمين 

 :التوصيات
 .أشجار الكيوي المذكرة كثارإلكموعد مثالي  كانون الثانيعتماد نهاية شهر باالدراسة نوصي  .1
 .المذكرة عند إكثارهامن فروع أشجار الكيوي  فقط والوسطية قاعديةالعقل ال أخذ .2
 .لكل منهما 3000ppmبتركيز   NAA و IBA بخليط المنظمينالكيوي  عقلقواعد  ةمعامل  .3
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Abstract 

The present investigation was carried out at Latakia Agricultural Research 

Center, during (2011-2013), to study the propagation of male kiwi trees by 

wooden cuttings at two collecting dates (January and February). NAA and 

IBA regulators were applied at two concentrations (5000, 6000 ppm). In 

addition, of four treatments of the mixture of both regulators. The cuttings 

were planted within a glasshouse for 60 days under sprinkle irrigation 

conditions in order to study the effect of some factors (collecting date, 

location of cuttings on shoot, type of regulator and its concentrations) on 

some characters of cuttings (rooting ratio%, weight and size of roots, and 

weight and size of shoots. The results showed that the first collecting date 

(January) was significantly better in terms of weight and number of roots 

and shoots and rooted cuttings number. The rooting ratio was 64.9%, 54.3% 

respectively. According to cutting location on the shoot, the middle and 

basal cuttings were exceeded significantly the typical one in term of roots 

weight (20.31, 19.81, 15.55 g respectively) and also according to root size 

(20.55, 20.06, 15.57 cm3 respectively). The NAA and IBA regulators; had 

different effects, where the regulator (NAA) was significantly superior to 

the regulator (IBA) and the mixture treatments in terms of the average 

number of roots / cuttings. While the shoot weight and size were higher at 

IBA and mixture treatments than NAA. The mixture treatment 3000 ppm of 

(IBA + NAA) gave high values of roots weight and size. The treatment of 

1500 ppm of mixture (IBA+ NAA) was significantly superior compared to 

the other treatments in terms of the number of rooted cuttings (75%) 

comparing to the control (28%).  

Keywords: Kiwi (actinidia chinensis  ( , Male trees, Wooden cuttings, 

Collecting dates, Plant growth regulators. 

 


