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 23/03/2018تاريخ القبول:    06/01/2018تاريخ االستالم: 

 الملخص
للبحوث العلمية في الهيئة العامة  السويداء بمركز بحوث، قسم بحوث التفاحيات والكرمةتم تنفيذ البحث في 

و لخمسة طرز تفاح منتخبة ص وديناميكية النم، بهدف دراسة خصائ2012-2011 ترةالف خالل الزراعية
وعدد األوراق المتشكلة  والطرود الجانبية استمرار النموطرد من خالل دراسة التغيرات في طول كأصول، 
، وكذلك طول كل منها وعدد األوراق والطرود الشوكية المتشكلة عليها في نهاية خالل موسم النموا عليه

خالل  اديناميكية نموهب المدروسةز الطر  اختالفلنتائج بعمر سنة. بينت الغراس غير مطعمة  موسم النمو
)طرد استمرار النمو واألوراق المتشكلة عليه، والطرود  في نمو وحداتها البنائية موسم النمو، والتزامن

التي لبي ي واالرتباط التصاالرتباط الذاتالمعنوية ل قيمالالجانبية واألوراق المتشكلة عليها(، وقد عكس ذلك 
طرد بأعلى متوسط لطول  Sتميز الطراز  وقد .تزامنت مع االرتفاع واالنخفاض بمعدل النمو حسب الطراز

بتفوق معنوي على الطراز ، في نهاية موسم النموسم(  53.1والطرود الجانبية )( سم 77.9) استمرار النمو
A ، كان الفرق غير وعلى الطرود الجانبية  استمرار النموطرد لمتوسط عدد األوراق الكلية على وبالنسبة

استمرار طرد بالطرود الشوكية المتشكلة على  معنويا   Bالطراز تفوق معنوي بين جميع الطرز المنتخبة، 
 تساعدوبالتالي . Hو Sو Cعلى  (طردا   13)وعلى الطرود الجانبية ، Hو Sو A على طردا ( 11) النمو

 لصنف المطعم عليه.أصل بخصائص نمو ا لكفي معرفة آلية تأثير هذه النتائج 
، طرد اسلللللللللتمرار ، أصلللللللللل، ديناميكية النمو Malus x domestica Borkh تفاح:  الكلمات المفتاحية
 .النمو، طرود جانبية

 :المقدمة
د معظم (، ويعتقMalus x domestica Borkh)أو  Malus pumila Millتصنف أصول التفاح المستخدمة في العالم، بأنها تتبع للنوع 

عن التهجين بين العديد من األنواع البرية منذ قرون مضت في كازاخستان، حيث  تلماء التصنيف أن التفاح المزروع وأصوله نشأع
 .Mويعتقد بعض العلماء أن التفاح المزروع وأصوله يشبه التفاح البري، ويشار إليه تصنيفيا  على أنه  ،Malusالغابات الطبيعية للجنس 

sievrsii Roem (Webster and Wertheim, 2003).  وقد طورت برامج التربية في الدول المنتجة للتفاح بناء  على متطلباتها
 .(Fischer, 1997; Jakubowski and Zagaji, 2000; Webster, 2003; Bite and Lepsis, 2004)وظروفها المناخية 
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األصل والطعم  وإنتاجية األصناف التجارية، لكن التأثيرات المتبادلة بين ركزت العديد من الدراسات على تأثير األصل وتحكمه بقوة نمو
بينت األبحاث أن األصل لديه تأثير أكبر على معدل  فيما(. Tworkoski and Miller, 2007المختلفة لم توضح )النمو  أنماط في

 .(Vyvyan, 1955)النمو  ديمومةتأثير الطعم أكثر قوة على يكون نمو األشجار الحديثة، بينما 
صفات ، حيث تم خالل العقد الماضي تطوير الوالبنائية الشكليةأصبح الهدف الحالي لبرامج تربية أشجار الفاكهة التكامل بين الصفات  

صلفات مثل التفاح والمشلم  والزيتون بشلكل رئيس، إذ حددت االختالفات الوراثية كميا  من خالل ال INRAالبنائية لعدة أنواع في محطة 
خصلللللللللائص تعد كما  .et al., 2004) (Costes  المورفولوجية للطرود المتضلللللللللمنة أبعاد الطرود، وتوزعها الهندسلللللللللي، وعملية التفرع

بناء النبات يتم من الدراسات الهامة لمعرفة كيفية تأثير األصل في قوة نمو الشجرة باالستناد إلى النظرية التي تعتبر أن  وديناميكية النمو
. هذا وقد تفيد دراسلللللللة (Seleznyova et al., 2003) والفروعمن خالل إضلللللللافة وحدات النمو البنائية مثل البراعم والطرود السلللللللنوية 

 إذ أن القواعد البنائية المالحظة في أشللللجار المشللللم  البذريةالخصللللائص البنائية ل صللللول قبل تطعيمها بالتنبت بيلية تأثيرها في الطعم، 
 .(Costes et al., 2006)مناخية المختلفة يمكن تطبيقها على أشجار المشم  المطعمة حتى في الظروف ال

أن استخدام هذه األصول أدى  على لمنتجة خالل دورة النمو السنويةتأثير األصول المقصرة على وحدات النمو ا ةسار د بينت النتائج عند
 Seleznyova et)على تركيب قوة نمو الطرود السلللنوية، كما شلللجع على اإلزهار المبكر إلى إنقاص عدد وحدات النمو، وبالتالي أثر 

al., 2008).  كما تم المقارنة بين تأثير األصللل المقصللرM9  واألصللل نصللف المقصللرMM106  على الصللنفينGolab-Kohan2 
الشللجرة، وعرض الشللجرة، ومسللاحة مقطع  ، من حيث بعض الصللفات الخضللرية واإلنتاجية، مثل طول الطرود، وارتفاعDelbarstivalو

هو التركيب  M9على األصللللللللللللل  Delbarstivalة، وكفاءة اإلنتاجية، وبينت النتائج إلى أن الصللللللللللللنف الجذع، وإنتاجية الشللللللللللللجرة الواحد
 . (Dodangeh et al., 2012)اإليرانية  Abharراعة التكثيفية في الظروف المناخية لل المناسب إلعطاء اإلنتاج األعلى في نظام الز 

وزواياها،  الفروعأن هذه األصول مختلفة في عدد  Genevaكما بينت دراسة خصائص النمو ل صول الجديدة المنتخبة في محطة بحوث 
، باإلضافة إلى أن هناك مجموعة من األصول التي وبذلك إمكانية توجيه استخدامها بحسب نمط الزراعة السيما في الزراعات التكثيفية

 ;Fazio and Robinson, 2008) بزوايا أفقية وقد وجد ارتباط جيد مابين هذه الصفة وزيادة اإلنتاجية فروعا  عم على إعطاء تشجع الط
Fazio et al., 2013 .) 

وبخاصة في مرحلة النمو الخضري، حيث  ،Malus speciesوجود األشواك من الخصائص المميزة للعديد من األنواع البرية للتفاح  يعد
 M9و M2مثل  Mواألفراد الناتجة عنه بإعطاء األشواك، وكذلك بعض األصول التابعة لسلسلة بشكل خاص   M.robustaع النو  يتميز
يتم حيث  ،P22 (Jacyna et al., 2006)فمعظمها خالية من األشواك فيما عدا األصل  P، أما مجموعة األصول من سلسلة M26و

أصول التفاح ساقا  قائمة  ونظيفة  من الطرود الشوكية يمكن  أن تمتلك يفضلإذ ول التفاح، التركيز على هذه الصفة عند انتخاب أص
 .(Cummins and Aldwinckle, 1995; Janick et al., 1996) ، وذلك لخفض نفقات اإلنتاجالتطعيم عليها بسهولة

احة بين األشجار متساقطة األوراق والتي الثة من حيث المستحتل المرتبة الثإذ شجرة التفاح في سورية من األشجار الهامة اقتصاديا ،  تعد
 (.2016، وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي) 2015في عام  ا  طن 307199وصل إلى  الذيوالمركز األول باإلنتاج هكتار،  51574تبلغ 

ب زراعتها على أسس حديثة، ويعد لك يتطل، فإن ذقابلية التوسع بزراعة هذه الشجرة في مناطق جديدةوباإلضافة إلى بناء  على ذلك 
اختيار األصل المناسب هو األساس في تطوير هذه الزراعة، إذ يوجد مجموعة من طرز التفاح المنتخبة في برنامج تربية وانتخاب أصول 
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ختالفات على اال للوقوف هذا البحث لدراسة خصائص وديناميكية النمو لهذه الطرزيهدف (، من هنا 2012التفاح )الحلبي وآخرون، 
  التنبت بيلية التحكم في الطعم لكل منها.  إمكانية فيما بينها، وبالتالي

 ه:وطرائقالبحث مواد 
على ارتفاع المركز يقع  حيث، العامة للبحوث العلمية الزراعية الهيئة ،في السلللللللللويداءتم تنفيذ البحث في قسلللللللللم بحوث التفاحيات والكرمة 

 .2012-2011م جنوب سورية، خالل الفترة  1525
 المادة النباتية:

ناتجة عن التلقيح المفتوح،  Cو  A خمسللة طرز منتخبة في برنامج تربية وانتخاب أصللول التفاح في قسللم بحوث التفاحيات والكرمة هي:
، ري ناتج عن انتخاب بذري من صلللنف التفاح المحلي سلللكال (S)سلللكري السلللويداء و ( المنتخب بذريا ، B) 1اء واألصلللول المعتمدة السلللويد

 بحبوب لقاح الصنف المحلي سكارجي. MM106( الناتج عن تهجين األصل H)سكارجي السويداء و 
 طريقة العمل:

، ثم نقلت 2011)زرعت البذور بعد كسللللللللر طور سللللللللكونها في المرقد في ربيع  من كل طرازبعمر سللللللللنة بذرية  غرسللللللللة 12مت زراعة ت
م بين الصللللللللفوف، مع زراعة نطاق يحيط  1سللللللللم فيما بينها، ومسللللللللافة  25 بمسللللللللافة إلى األرض الدائمة( 2011الغراس في كانون أول/

ثالثة طرود في كل غرسللللللللللللللة هي: طرد اسللللللللللللللتمرار بالتجربة من كافة االتجاهات، كما تم تقليم الغراس بعد فترة من النمو، مع االحتفاظ ب
    و.النمو، والطرود الجانبية، ومن ثم تم تقديم الخدمات من ري ومكافحة خالل موسم النم

   المؤشرات المدروسة:
   يناميكية النمو في كل طراز:د -

في بللدايللة موسللللللللللللللم النمو بتللاري   غرسلللللللللللللللةأخللذت أطوال طرد اسللللللللللللللتمرار النمو والطرود الجللانبيللة وعللدد األوراق على كللل منهللا في كللل 
 ة مدتها أسبوعين حتى توقف النمو.، وبعد ذلك تم أخذ القراءات )الزيادة في الطول، والزيادة في عدد األوراق( بفترة فاصل24/5/2012

 خصائص النمو: -
 :تم حساب عند توقف النمو

 الطرود الشوكية المتشكلة عليه في كل طراز.متوسط طول طرد استمرار النمو، ومتوسط عدد األوراق، ومتوسط عدد 
 ا في كل طراز.متوسط طول الطرود الجانبية، ومتوسط عدد األوراق، ومتوسط عدد الطرود الشوكية المتشكلة عليه

 التحليل اإلحصائي:
 Autocorrelation تم التحليل اإلحصللللللللللللللائي لديناميكية النمو باالعتماد على تحاليل السللللللللللللللالسللللللللللللللل الزمنية، ومعامل االرتباط الذاتي

coefficient (ACF)  ل معدو في عدد األوراق المتشلللللللللللللكلة عليه،  معدل الزيادةو يادة في طول طرد اسلللللللللللللتمرار النمو، لكل من معدل الز
 Crossعدد األوراق المتشلللللللللكلة عليها خالل الفترات الفاصللللللللللة، ومعامل االرتباط التصلللللللللالبي كذلك لزيادة في طول الطرود الجانبية، و ا

correlation coefficient (CCF)   بين معدل الزيادة في طول طرد اسللللتمرار النمو ومعدل الزيادة في عدد أوراقه، وبين معدل الزيادة
انبية، وبين معدل الزيادة في طول الطرود الجانبية ومعدل الزيادة في ار النمو ومعدل الزيادة في طول الطرود الجفي طول طرد اسلللللللللللللتمر 

ب أقل فرق معنوي ا، وحسلللللللللللللللبين الطرز المنتخبة one-way anovaتحليل التباين تم عند توقف النمو  .في كل طرازعدد أوراقها، 
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LSD 5% . وتم حسلللللللللاب معامل ارتباطpearson ول طرد اسلللللللللتمرار النمو مع عدد األوراق المتشلللللللللكلة عليه، وبينه وبين طول ن طبي
 %5مسللللللتويي داللة  عندالطرود الجانبية، وبين طول الطرود الجانبية مع عدد األوراق المتشللللللكلة عليها، حيث تم قياس معنوية االرتباط 

 .SPSS 17، باستخدام برنامج %1و
 النتائج والمناقشة:

 :Aي نباتات الطراز و فلنمديناميكية ا -
انسجاما  في ديناميكية نمو كل من طرد استمرار النمو وعدد األوراق المتشكلة عليه، والطرود الجانبية وعدد األوراق  النتائج أظهرت

منتصف من بداية شهر آب حتى وكان هناك موجة نمو ثانية المتشكلة عليها، إذ بدأت جميعها بمعدل نمو عاٍل في بداية شهر حزيران، 
تدريجي حتى نهاية موسم النمو. وتشير النتائج إلى أن معدل إنتاج األوراق كان مرتفعا  بالمقارنة مع الطول دها االنخفاض الأيلول، وبدء بع

ة في كل من طرد استمرار النمو، والطرود الجانبية. ولم يظهر معامل االرتباط الذاتي ألي من الصفات المدروسة، وفي كافة الفترات، أي
 استقاللية نمو هذه الطرود عن الزمن. بر ذلك ، ويفس  (1)الجدول  بين القراءات معنوية

معدل نمو كل من طول طرد استمرار النمو، واألوراق المتشكلة عليه، والطرود الجانبية، واألوراق المتشكلة عليها، ومعامل االرتباط  .1الجدول 

 .Aالذاتي لكل منها في الطراز 

 تاريخ القياس

ول معدل نمو ط

مرار طرد است

 النمو )سم(

ACF 

معدل نمو أوراق 

طرد استمرار 

 النمو )ورقة(

ACF 

معدل نمو طول 

الطرود الجانبية 

 )سم(

ACF 

معدل نمو أوراق 

الطرود الجانبية 

 النمو )ورقة(

ACF 

  5  3.78  6.17  5.98 حزيران 7

 0.076 2.25 0.131- 1.00 0.281 2.5 0.058- 1.00 حزيران 20

 0.129- 3.33 0.019- 2.96 0.206- 3 0.097- 2.83 تموز 4

 0.037 4.17 0.056- 2.25 0.484- 3.17 0.310- 2.17 تموز 18

 0.084- 3.67 0.086- 1.92 0.372- 5.00 0.259- 3.33 آب 1

 0.096.- 3.83 0.086 2.54 0.129- 5.67 0.083 4.33 آب 15

 0.191- 3.50 0.092- 2.36 0.193 6.17 0.091 4.00 آب 29

 0.185 3.92 0.078 2.67 0.315 5.83 0.290 4.42 أيلول 13

 0.018 2.08 0.013 1.08 0.085 3.17 0.026 1.76 أيلول 26

  1.08  0.50  1.83  0.75 تشرين أول 10

 :B ديناميكية النمو في نباتات الطراز  -
ألوراق المتشكلة المتشكلة عليه، وطول الطرود الجانبية وعدد اكل من طول طرد استمرار النمو وعدد األوراق  كانت الذروة في معدل نمو

وصل ثانية إلى الذروة في بداية  معدل النمو في طول طرد استمرار النمو وعدد األوراق المتشكلة عليهكما أن حزيران،  نهاية عليها، في
نمو الطرود الجانبية وعدد األوراق المتشكلة  معدل بينمامنتصف شهر آب لطول طرد استمرار النمو  شهر آب بالنسبة لعدد األوراق، وفي

في كل من النمو معدل لارتفع بعد ذلك قليال  في منتصف شهر آب، ومن ثم انخفض تدريجيا  حتى نهاية موسم النمو. أما بالنسبة  ،عليها
موسم النمو، وبذلك يمكن تمييز  ايةنه حتى نهاية شهر أيلولمن  بدأ االنخفاض ليهطول طرد استمرار النمو وعدد األوراق المتشكلة ع

. وبالنسبة لمعامل االرتباط الذاتي لتغيرات طول طرد استمرار (2)الجدول  موجتي نمو حدثتا في نهاية شهر حزيران وفي منتصف آب
وعدد  الطرود الجانبيةفيما يتعلق بمعامل االرتباط الذاتي لتغيرات طول النمو ، ولتغيرات عدد األوراق لم يكن معنويا  في أي فترة، أما 

فقد كانت الفترة الفاصلة األولى معنوية وذات قيمة موجبة تزامنت مع االرتفاع في المعدل وصوال  للذروة في نهاية  األوراق المتشكلة عليها
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لها قيمة سالبة ومعنوية التي أخذ معامل االرتباط الذاتي خالرود الجانبية بالنسبة لطول الطشهر حزيران، وكذلك في الفترة الفاصلة السابعة 
في عدد كانت الفترات الثالث األخيرة معنوية  كما االنخفاض في معدل النمو في نهاية موسم النمو عند نهاية شهر أيلول. تزامنت مع

شرين أول سالبة بدءا  من منتصف شهر أيلول حتى منتصف شهر تعندما أخذ معامل االرتباط خاللها قيما  األوراق على الطرود الجانبية 
 حيث تزامنت مع االنخفاض في المعدل.

معدل نمو كل من طول طرد استمرار النمو، واألوراق المتشكلة عليه، والطرود الجانبية، واألوراق المتشكلة عليها، ومعامل االرتباط  .2الجدول 

 .Bالذاتي لكل منها في الطراز 

 القياس تاريخ

معدل نمو 

طول طرد 

استمرار النمو 

 )سم(

ACF 

معدل نمو 

أوراق طرد 

استمرار النمو 

 )ورقة(

ACF 

معدل نمو 

طول الطرود 

الجانبية 

 )سم(

ACF 

معدل نمو 

أوراق الطرود 

الجانبية النمو 

 )ورقة(

ACF 

  4.5  2.95  5.6  3.64 حزيران 7

 *0.678 7.4 *0.631 6.7 0.187- 7.2 0.118 6.30 حزيران 20

 0.310 6.4 0.175 5.10 0.325- 6.6 0.326- 5.20 تموز 4

 0.032 4.3 0.047- 2.35 0.254 3.6 0.066- 3.00 تموز 18

 0.112- 2.1 0.109- 0.90 0.167- 7.6 0.2- 5.30 آب 1

 0.216- 3.00 0.196- 1.40 0.225- 7.2 0.048- 6.80 آب 15

 *0.391- 1.80 0.306- 0.85 0.344 6.00 0.211 5.60 آب 29

 *0.415- 1.20 *352.- 0.65 0.89- 6.40 0.149- 5.30 أيلول 13

 *o.181 6.00 -0.158 0.40 -0.254 1.00 -0.307- 4.00 أيلول 26

  0.00  0.00  3.80  1.80 تشرين أول 10

 .0.05عند مستوى  تدل على أن قيمة معامل االرتباط الذاتي معنوية  *

 :Cديناميكية النمو في نباتات الطراز  -
كذلك بين تشكل األوراق على طرد استمرار طول طرد استمرار النمو والطرود الجانبية، و تشابهت ديناميكية النمو بين معدل النمو في  

النمو وعلى الطرود الجانبية، مع فارق تمثل بأن أعلى معدل للنمو في طول طرد استمرار النمو وعدد األوراق المتشكلة عليه كان في 
ادة في عدد األوراق انبية في بداية شهر تموز. أما بالنسبة للزينما كانت أعلى ذروة في معدل طول الطرود الجمنتصف شهر آب، بي

حدوث ثالث موجات نمو في  النتائجالمتشكلة على الطرود الجانبية، فكان أعلى معدل لها في بداية شهر حزيران، ونالحظ من خالل 
ف شهر آب حتى منتصف شهر أيلول، صف شهر آب، مع ثبات نسبي في المعدل من منتصبداية شهر حزيران، وبداية شهر تموز، ومنت

معدل النمو باالنخفاض حتى نهاية موسم النمو. وعلى الرغم من ذلك لم يظهر معامل االرتباط الذاتي أية قيم معنوية خالل  ليبدأ بعدها
الجانبية، إنما تميز نمو، واألوراق المتشكلة عليه، وطول الطرود الفترات الفاصلة على طول موسم النمو في كل من طول طرد استمرار ال

تزامنت مع االنخفاض ( 3)الجدول على الطرود الجانبية بوجود فترة ذات قيمة معنوية وموجبة في نهاية الموسم  معدل األوراق المتشكلة
 في المعدل في منتصف شهر أيلول. 
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االرتباط الذاتي لكل منها لجانبية، واألوراق المتشكلة عليها، ومعامل النمو، واألوراق المتشكلة عليه، والطرود ا معدل نمو كل من طول طرد استمرار .3الجدول 

 .Cفي الطراز 

 تاريخ القياس

معدل نمو طول 

طرد استمرار 

 النمو )سم(

ACF 

معدل نمو 

أوراق طرد 

استمرار النمو 

 )ورقة(

ACF 

معدل نمو 

طول 

الطرود 

الجانبية 

 )سم(

ACF 

معدل نمو 

أوراق 

الطرود 

الجانبية 

النمو 

 ()ورقة

ACF 

  4.17  3.27  6.50  5.70 حزيران 7

 0.318 3.75 0.014- 2.33 0.274 4.56 0.106 2.83 حزيران 20

 0.027 3.92 0.073- 3.46 0.194- 5.33 0.190- 6.00 تموز 4

 0.093- 2.50 0.297- 1.21 0.391- 5.00 0.296- 3.58 تموز 18

 0.016- 3.08 0.115- 1.75 0.381- 5.00 0.284- 3.67 آب 1

 0.082 3.08 0.314 2.42 0.107 7.33 0.148 6.92 آب 15

 0.076 3.08 0.184 2.50 0.091 7.00 0.054 6.67 آب 29

 0.277- 3.25 0.183- 2.75 0.102 6.50 0.031- 5.42 أيلول 13

 *0.314- 2.25 0.095- 1.79 0.062 4.12 0.111 3.00 أيلول 26

  1.08  0.92  2.00  1.42 تشرين أول 10

 .0.05عند مستوى  تدل على أن قيمة معامل االرتباط الذاتي معنوية  *

 :Sديناميكية النمو في نباتات الطراز  -
في ديناميكية نمو كل من طرد استمرار النمو وعدد األوراق المتشكلة عليه، والطرود الجانبية وعدد  النتائج على االنسجام العالي دلت

النخفاض في المعدل، حيث كان هناك ارتفاع ملموس في معدل كل منها في بداية شهر األوراق المتشكلة عليها، من حيث االرتفاع وا
هو األعلى، تاله انخفاض في منتصف شهر تموز كان واضحا  في معدلي نمو كل تموز، وقد كان هذا المعدل في طول الطرود الجانبية 

كليهما فإنه لم ينخفض كثيرا ، بل حدث ارتفاع في كل منها حتى من طرد استمرار النمو، والطرود الجانبية. أما معدل تشكل األوراق على 
الطرود الجانبية إلى الذروة، بينما كانت الذروة في طول طرد بداية شهر آب، وقد وصل معدل إنتاج األوراق على طرد استمرار النمو و 

سم النمو. ولم يظهر معامل االرتباط الذاتي استمرار النمو في منتصف شهر أيلول، وبعد ذلك حدث انخفاض في كل منها حتى نهاية مو 
كذلك في عدد األوراق المتشكلة على الطرود قيما  معنوية إال في عدد األوراق المتشكلة على طرد استمرار النمو في منتصف شهر آب، و 

 الجانبية في بداية شهر آب ومنتصفه. 
  



 

Al-Halabi et la., Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 6(2): 30-44 June 2019 
 

 2019حزيران/يونيو  44-30(: 2)6السورية للبحوث الزراعية المجلة  –وآخرون الحلبي  36

لة عليها، ومعامل االرتباط معدل نمو كل من طول طرد استمرار النمو، واألوراق المتشكلة عليه، والطرود الجانبية، واألوراق المتشك .4الجدول 

 .Sالذاتي لكل منها في الطراز 

 تاريخ القياس

معدل نمو طول 

طرد استمرار 

 النمو )سم(

ACF 

معدل نمو أوراق 

طرد استمرار 

 النمو )ورقة(

ACF 

طول  معدل نمو

الطرود الجانبية 

 )سم(

ACF 

معدل نمو أوراق 

الطرود الجانبية 

 النمو )ورقة(

ACF 

  2.50  2.62  4.33  4.50 حزيران 7

 0.362 3.17 0.021- 1.92 0.350 4.50 0.199 4.47 حزيران 20

 0.082 4.75 0.068 4.96 0.034 5.50 0.026- 6.08 تموز 4

 0.011- 3.83 0.005 1.88 0.275- 5.33 0.346- 3.42 تموز 18

 *0.485- 5.42 353.- 3.96 0.392- 7.67 0.278- 7.17 آب 1

 *0.410- 4.83 0.097- 4.33 *0.416 7.17 0.200- 6.33 آب 15

 0.124- 3.42 0.018- 3.17 0.091- 7.50 0.056 7.67 آب 29

 0.191- 3.58 0.252- 3.17 0.27- 6.67 0.092- 6.58 أيلول 13

 0.123 2.58 0.140 1.79 0.153 5.33 0.123 3.75 أيلول 26

  0.92  0.42  1.83  1.42 تشرين أول 10

 .0.05عند مستوى  تدل على أن قيمة معامل االرتباط الذاتي معنوية  *

 :Hديناميكية النمو في نباتات الطراز  -
ب، كما لم يتزامن تشكيل تميزت ديناميكية النمو في هذا الطراز بوجود موجتي نمو واضحتين في بداية شهر تموز، ومنتصف شهر آ

بأسبوعين، وقد كان أعلى معدل للنمو األوراق مع الزيادة في الطول، إذ كان االرتفاع في معدل األوراق يسبق االرتفاع في معدل الطول 
د استمرار في طول طرد استمرار النمو والطرود الجانبية في موجة النمو األولى في بداية شهر تموز، أما أعلى معدل ل وراق على طر 

، وبداية شهر آب، النمو فقد كان في بداية شهر آب، وبالنسبة لمعدل األوراق األعلى على الطرود الجانبية كان في بداية شهر تموز
وبعدها بدأ معدل النمو في كل منها باالنخفاض التدريجي حتى نهاية موسم النمو. وقد أظهر معامل االرتباط الذاتي قيمة معنوية في 

 هر أيلول فقط في كل من طول طرد استمرار النمو وطول الطرود الجانبية تزامنت مع االنخفاض في المعدل.منتصف ش
نمو كل من طول طرد استمرار النمو، واألوراق المتشكلة عليه، والطرود الجانبية، واألوراق المتشكلة عليها، ومعامل االرتباط معدل  .5الجدول 

 .Hالذاتي لكل منها في الطراز 

 تاريخ القياس

معدل نمو طول 

طرد استمرار 

 النمو )سم(

ACF 

معدل نمو 

أوراق طرد 

استمرار النمو 

 )ورقة(

ACF 

طول معدل نمو 

الطرود 

 الجانبية )سم(

ACF 

معدل نمو أوراق 

الطرود الجانبية 

 النمو )ورقة(

ACF 

  2.45  1.97  3.83  3.17 حزيران 7

 0.457 4.00 0.320 2.64 0.471 6.50 0.311 6.00 حزيران 20

 0.264 4.45 0.063 4.41 0.128 6.00 0.074- 7.42 تموز 4

 0.083- 3.64 0.055- 2.32 0.062- 4.17 0.116 2.83 تموز 18

 0.221- 4.36 0.125- 2.95 0.239- 7.00 0.099- 4.75 آب 1

 0.360- 3.82 0.246- 3.50 0.282- 6.17 0.173- 6.33 آب 15

 0.277- 3.55 0.185- 3.05 0.173- 5.00 0.161- 3.83 آب 29

 0.264- 2.00 *0.336- 1.55 0.251- 2.83 *0.354- 2.50 أيلول 13

 0.121- 2.00 0.008- 1.36 0.149- 2.00 0.125- 1.75 أيلول 26

  0.36  0.18  1.00  0.58 تشرين أول 10

 .0.05عند مستوى  تدل على أن قيمة معامل االرتباط الذاتي معنوية  *
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 تصالبي:معامل االرتباط ال
بالنسبة لمعامل االرتباط التصالبي بين كل من طول طرد استمرار النمو مع عدد األوراق المتشكلة عليه، وطول طرد استمرار النمو مع 
طول الطرود الجانبية، وبين طول الطرود الجانبية مع عدد األوراق المتشكلة عليها، فقد تميزت جميعها بوجود قيمة معنوية موجبة تزامنت 

تميز معامل االرتباط فقد  Bبينما في الطراز  .Hو  Sو  Cو  Aالمرتفع في كل منها في بداية الموسم ، في كل من الطرز المعدل  مع
تزامنت  (1)الشكل  التصالبي بين طول طرد استمرار النمو وعدد األوراق المتشكلة عليه بفترة أولى موجبة ومعنوية في بداية شهر حزيران

معدل كل منهما. أما معامل االرتباط التصالبي بين طول طرد استمرار النمو وطول الطرود الجانبية فإنه لم يظهر أي مع االرتفاع في 
، وكان تأثير طول طرد استمرار النمو ضعيفا  في طول الطرود الجانبية، مما يدل على نمو (2)الشكل  قيم معنوية خالل كافة الفترات

بينما تميز معامل االرتباط التصالبي بين طول الطرود الجانبية وعدد األوراق المتشكلة عليها بقيمة ا بشكل مستقل عن اآلخر، كل منهم
موجبة ومعنوية في الفترة األولى تزامنت مع بدء االرتفاع في معدل كل منهما، وكذلك كانت الفترة المتزامنة مع نهاية شهر حزيران حتى 

 (.3  الشكلق النمو في كليهما )ع توافة وموجبة تزامنت مبداية تموز معنوي
نجد مما سبق خصائص بنائية ميزت كل طراز عن اآلخر من حيث ديناميكية نموه خالل موسم النمو، والتزامن في نمو المكونات 

امتدادات وحدات (، وذلك ألن الزيادة في المدروسة )طرد استمرار النمو واألوراق المتشكلة عليه، والطرود الجانبية واألوراق المتشكلة عليها
، إذ أن العامل األساس في تحديد الشكل (Seleznyova et al., 2003)النمو يلعب دورا  هاما  في بناء الحيز الذي ستشغله الشجرة 

 (.Lauri et al., 2006البنائي النهائي للشجرة هو نمطها الوراثي الذي يتثر في كثافة األغصان، من حيث قصر أو طول الطرود )
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(a) (b) 

  

(c) (d) 

 
(e) 

: B ،(c): الطراز A ،(b): الطراز (a)معامل االرتباط التصالبي لتغيرات طول طرد استمرار النمو واألوراق المتشكلة عليه، حيث  .1الشكل 

 H: الطراز S ،(e): الطراز C ،(d)الطراز 
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(a) (b) 

  
(c) (d) 

 
(e) 

: الطراز B ،(c): الطراز A ،(b): الطراز (a)التصالبي لتغيرات طول طرد استمرار النمو وطول الطرود الجانبية، حيث  معامل االرتباط .2 لشكلا

C ،(d) الطراز :S ،(e) الطراز :H 
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(a) (b) 

  

(c) (d) 

 
(e) 

: B ،(c): الطراز A ،(b): الطراز (a)شكلة عليها، حيث معامل االرتباط التصالبي لتغيرات طول الطرود الجانبية وعدد األوراق المت. 3شكل ال

 H: الطراز S ،(e): الطراز C ،(d)الطراز 
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عند توقف  على كل منهامتوسط طول طرد استمرار النمو، والطرود الجانبية، وعدد األوراق الكلية، والطرود الشوكية المتشكلة  -
 :النمو

الذي  Aسم( في نهاية موسم النمو، حيث تفوق معنويا  على الطراز  77.9)  النموبأعلى متوسط لطول طرد استمرار  Sتميز الطراز 
 Bو  A(، أما الفرق مع باقي الطرز لم يكن معنويا ، وكذلك لم يكن الفرق معنويا  بين كل من الطرز سم 49.5أعطى أقل متوسط طول )

الكلية على طرد استمرار النمو لم يكن هناك فرق معنوي  سم(. وبالنسبة لمتوسط عدد األوراق 62)  Hسم( و 70.3) Cسم( و  65.5)
 H (59.3ورقة(، وكان أقل متوسط في الطراز  75.4ء أعلى متوسط لعدد األوراق )بإعطا Bبين جميع الطرز المنتخبة، وقد تميز الطراز 

 C في وحدة الطول، أما في الطراز كان مرتفعا   Bورقة( و  59.8) Aورقة(، كما تدل النتائج أن متوسط عدد األوراق في الطرازين 
ورقة( و  72.5) Sحين كان متوسط عدد األوراق في الطرازين ورقة( فكان متوسط عدد األوراق تقريبا  مساويا  لوحدة الطول، في  72.8)

H (59.3 منخفضا  في وحدة الطول، حيث تعتبر النسبة بين األوراق وطول الطرود من المواصفات المستخدمة ل )دراسة االختالفات ورقة
وكية المتشكلة على طرد استمرار النمو كان .  وبالنسبة لمتوسط الطرود الش(Lauri et al., 2006)المورفولوجية بين األنماط المختلفة 

فكان الفرق غير معنوي، وقد تميز  C، أما مع الطراز Hو  Sو  Aطرد(، وبفرق معنوي مع كل من  11) Bأعلى متوسط لها في الطراز 
سم( وأقل متوسط  53.1) Sبقلة تشكيل هذه الطرود. أما بالنسبة لطول الطرود الجانبية فكان أعلى متوسط في الطراز  Hو  Sالطرازان 
سم(، وكان الفرق غير معنوي بين جميع الطرز، وكذلك لم يكن الفرق معنويا  فيما بين الطرز المنتخبة بمتوسط  38.2) Aفي الطراز 

طردا B (13  )الجانبية، أما بالنسبة للطرود الشوكية المتشكلة على الطرود الجانبية فقد تفوق الطراز لة على الطرود عدد األوراق المتشك
 Cو  A، وكذلك كان الفرق غير معنوي فيما بين الطرز A، وكان الفرق غير معنوي مع الطراز Hو  Sو  Cأيضا  على كل من الطرز 

رود الشوكية على الطرود الجانبية  هذا وتعتبر صفة عدم تشكيل الطرود الشوكية بعدم تشكيل الط Hو  S، وقد تميز الطرازان Hو  Sو 
من الصفات اإليجابية في أصول التفاح، إذ إن وجود الطرود الشوكية يجعل العملية اإلنتاجية ل صول مكلفة ومجهدة، ألن ذلك يتطلب 

ديد من الصفات المتعلقة بالنمو في السنوات األولى من تطور يمكن تقييم الع.  وهكذا (Jacyna et al., 2006)إزالتها ميكانيكيا  
األشجار، مثل ضعف األشجار، وإنتاج طرود شوكية طويلة، باإلضافة إلى عيوب النمو التي قد تمنع تكوين شجرة جيدة، وبالتالي ظهور 

ة التي يمكن كشفها مثل التأخير في تفتح الصفات المرتبطأي خلل في نمو النباتات مما يستدعي استبعادها، إضافة إلى أن هناك بعض 
 Janick et)األوراق المرتبطة بالتأخير في اإلزهار، وبالتالي يمكن االنتخاب المبكر لهذه الصفة عندما تكون من أهداف برنامج التربية 

al., 1996). 
 Cاألوراق المتشكلة عليه في الطراز  و مع متوسط عددأن أعلى معامل ارتباط بين متوسط طول طرد استمرار النم (6)يبين الجدول 

(r= 0.92 تاله الطراز ،)A أما في الطرازين .S  وH  فلم يكن االرتباط قويا ، وذلك يعود إلى أن عدد األوراق المتشكلة منخفضة في
ع طول الطرود الجانبية فكان األعلى وحدة الطول وعلى عكس بقية الطرز. أما بالنسبة لمعامل االرتباط بين طول طرد استمرار النمو م

زاد طول طرد استمرار النمو رافقه زيادة في طول الطرود الجانبية، ، أي كلما %5( وكان معنويا  عند مستوى داللة r=0.80) Aفي الطراز 
و مع نمو الطرود الجانبية منخفضا ، مما يدل على أنه ال توجد عالقة بين نمو طرد استمرار النم Bحيث كان معامل االرتباط في الطراز 

الزيادة في طول طرد استمرار النمو يرافقه زيادة بسيطة فيدل معامل االرتباط فيها على أن   Hو  Sو  Cفي هذا الطراز، أما في الطرز 
وعدد األوراق المتشكلة  في طول الطرود الجانبية، ولم يكن هذا االرتباط معنويا . أما فيما يتعلق بمعامل االرتباط بين طول الطرود الجانبية
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الذي كان االرتباط فيه ضعيفا  وغير معنوي،  Hا الطراز ( فيما عد6عليها فقد كان هذا االرتباط وثيقا  ومعنويا  في كل الطرز )الجدول 
ة في معرفة في أي مما يدل على أنه ال يرافق الزيادة في طول الطرود الجانبية زيادة في عدد األوراق المتشكلة عليها. تفيد هذه الدراس

األصل في الطعم يعتبر تراكميا  مرحلة بنائية يحدث االختالف في حجم ومظهر األغصان في الطرز المدروسة، إذ أن تأثير 
(Seleznyova et al., 2003). 

 نمو في الطرز المنتخبة.بين طول الطرود المدروسة مع عدد األوراق المتشكلة عليها في نهاية موسم ال pearsonمعامل ارتباط . 6 الجدول

 الطراز
معامل االرتباط بين طول طرد  استمرار 

 النمو مع عدد األوراق المتشكلة عليه

معامل االرتباط بين طول طرد  استمرار 

 النمو مع طول الطرود الجانبية

طول الطرود معامل االرتباط بين 

الجانبية مع عدد األوراق المتشكلة 

 عليها

A 0.89* 0.80* 0.88* 

B 0.87 0.3 0.95* 

C 0.92** 0.7 0.91* 

S 0.65 0.61 0.95** 

H 0.77 0.6 0.13 

  على التوالي. 0.01و  0.05االرتباط معنوي عند مستوى داللة  ، ***

 :االستنتاجات
لنمو بين طرد استمرار النمو االختالفات الواضحة في خصائص وديناميكية نمو كل من الطرز المدروسة، السيما تزامن اتبين النتائج 

ل واألوراق المتشكلة عليه، والطرود الجانبية واألوراق المتشكلة عليها، وكذلك فيما بين كل من طرد استمرار النمو والطرود الجانبية خال
كية والتي تعتبر من ى الفرق المعنوي في قوة نموها في نهاية موسم النمو، وكذلك خاصية تشكيل الطرود الشو موسم النمو، باإلضافة إل

أكثر من باقي  A و Bوقد لوحظت هذه الصفة في الطرازين  تتواجد على األصل في منطقة التطعيم ال الصفات السلبية التي يجب أن
ثير األصل المستخدم في الصنف المطعم عليه باختالف خصائص وديناميكية نموه، آلية تأ ي شرحالطرز. وقد تساعد هذه النتائج ف

غير مطعمة وأخرى مطعمة وفي مراحل عمرية  أصول لخصائص البنائية لهذه الطرز في حالتيدراسة االبد من التوسع في  وبالتالي
 والطعم.للوصول إلى فهم تام للعالقة والتأثير المتبادل بين األصل مختلفة، 
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Abstract 

This research was conducted at Pome and Grapevine Division in Sweida 

Research Center, GCSAR, during 2011-2012, to study growth characters and 

dynamic of five apple genotypes selected as rootstocks, through studying the 

changes in primary and secondary shoots length, and the number of leaves during 

the growth season, in addition to their length, leaves number and spiny shoots at 

the end of growth season of one year seedlings. The results showed differences 

among studied genotypes in growth dynamic during the growing season, and 

synchronization between structure units (primary and secondary shoots), this was 

clearly through significant values of auto and cross correlation coefficients, 

which correlated with the height and the decrease in growth rate according to the 

genotype. At the end of the growing season, the genotype S distinguished by 

highest average primary shoot of (77.9 cm) and secondary shoots (53.1 cm), these 

were in significant with genotype A. The differences in the average of total leaves 

number were insignificant among studied genotypes, and genotype B have 

significantly the highest number of spines on primary shoot (11 spines) with A, 

S and H, and on secondary shoots (13 spines) with C, S and H. Consequently, 

these results help to know the mechanism of rootstocks which affect the growth 

of cultivar scion.    

Keyword: Apple Malus spp., Rootstock, Growth dynamic, Primary and 

secondary shoots. 
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