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 Prunus في تجذير العقل الساقية لبعض شجيرات الخوخ البري  IBAتأثير أوكسين 
cerasia Blanche 

 (1)وحافظ محفوض (2)وهيثم اسماعيل (1*)محمد نظام

 (. قسم التقانات الحيوية، مركز بحوث الالذقية، الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، دمشق، سورية. 1) 
 رين، الالذقية، سورية.الزراعة، جامعة تش قسم البساتين، كلية(. 1)
 (.mohammad.nizam85@hotmail.com*للمراسلة: م. محمد نظام. البريد اإللكتروني: )

 16/09/2018تاريخ القبول:    09/07/2018تاريخ االستالم: 

 الملخص
 Prunus cerasia Blanche( شجيرة تتبع لنوع الخوخ البري  24على )  (2017نفذ البحث خالل عام )
بعد  الساقيةلتحديد إمكانية تجذير عقلها  وذلك ،( موقعًا في الساحل السوري 12المنتشرة طبيعيًا ضمن )

،  2000، و1000: هيIBA  (Indole-3 Butyric Acid )وكسينمعاملتها بتراكيز مختلفة من األ
ية على بق ppm 2000تفوق المعاملة بالتركيز . بينت النتائج باإلضافة إلى الشاهد ppm 4000و

ونصف  للعقل المتخشبة وأطول جذور ، وعدد جذور ،امالت المدروسة؛ إذ أعطت أعلى نسب تجذيرالمع
 أفضل النتائج من موقع كسب ( LK1،LK2) أظهرت الشجيرتان وقد. بباقي المعامالت مقارنةً  المتخشبة

وعدد وطول   تجذيرالة نسب علىأ  LK1إذا أعطت الشجيرة  ،المتخشبةفي تجذير العقل المتخشبة ونصف 
على   سم  4.85جذر/عقلة،  ppm  (26.66،% 4.33( 2000عند المعاملة ) لمتخشبةلعقل ال جذور
( عند   LK2،LK1للشجيرتين ) كانت أعلى نسبة تجذيرفيما يخص العقل نصف المتخشبة و  (،التوالي

( عند  LK2) وأعلى متوسط عدد جذور لعقل الشجيرة ،ppm (33.33%)( 4000، 2000المعاملتين )
( عند  LK1وأعلى متوسط طول جذور لعقل الشجيرة ) ،( جذر/عقلة19 .6)ppm ( 2000)المعاملة 
 ( سم.6.63)ppm ( 2000المعاملة )

 . Prunus ،IBA، ، عقل ساقيةري بخوخ الكلمات المفتاحية: 
 : المقدمة

إضافة للنباتات  ،راثية النباتية البريةن المصادر الو للكثير م ومخزوناً  ، للتنوع الحيوي بأشكاله كافةً  ً مهدًا غنيا يعد القطر العربي السوري 
ر عدد  يقد   ، وبحسب الفلورا السورية .وتأقلمت مع بيئاتها بشكل جيد ،عبر فترات زمنية مختلفة لتي أدخلت إليه المزروعة والمستأنسة ا 

  (. Mouterde, 1966أجناس )  910وحوالي    ، فصيلة  130تنتظم في أكثر من    ،نوعاً   3650األنواع البرية المنتشرة في سورية بما يقارب  
ض البحر المتوسط، الذي يعد موطنًا للعديد من األنواع النباتية المنتشرة في منطقة حو   ،تتركز معظم الغابات الطبيعية في الساحل السوري 

(؛  Takhtajan, 1997; Gudin, 2000) ومنها الخوخذات األهمية االقتصادية كاللوزيات  Rosaceaeومنها أنواع الفصيلة الوردية 
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الذي  Prunusنوعًا من الجنس  12ويضم العديد من األصناف المنتخبة من أكثر من  ،يشكل الخوخ مجموعة نباتية كبيرة ومتنوعة إذ
 Gomez-Plaza) جميع أنحاء العالم فيولبعضها أهمية اقتصادية كبيرة  ،من األشجار والشجيرات المزهرة نوعاً  400يضم أكثر من 

and Ledbetter, 2010;،)  ويمكن أن تنمو أشجار الخوخ في القارات الخمس وتتركز زراعته في المناطق المعتدلة من نصف الكرة
 ;Milosevic et al., 2012يستهلك ما يقارب نصفه كثمار طازجة ) ًا،مليون طن 11األرضية الشمالي، ويتجاوز اإلنتاج العالمي 

Visanu et al., 2012; Botu et al., 2012; Nisar et al., 2015 .)تبع النوع يPrunus cerasia Blanche  إلى الجنس
Prunus L. وتحت فصيلة اللوزيات Prunoideae من الفصيلة الوردية Rosaceae (Moutered, 1966 ) األنواع البرية ، وهو من

ومنها   ، بشكل طبيعي مع الظروف البيئية المختلفة  قلمه ولتأ  ،بيةغر الخصوصًا في المنطقة الشمالية    ،الهامة في سورية نظرًا النتشاره الواسع
يرجح أن تكون سورية . و (2003)محفوض، ، وتحمله لآلفات واألمراض المنتشرة (Kaiser, 1999تحمله للجفاف والنجراف التربة )
 ،البري في تركياالنتشار الخوخ  النطاق الجغرافي Mouterde, (1966)حدد  إذ ؛(Hedrick, 1911ولبنان موطنًا أصليًا للخوخ )

ور ستة النطاق المذكوكسب، ويضم    ، ووادي القرن   ، ويبرود  ،وسورية، إذ ينتشر في سورية في بلودان  ،واألردن  ،وفلسطين  ،ولبنان  ،والعراق
 من الخوخ البري هي:    أنواع

P. ursina Ky.-P .tortuosa Boiss. -  P. spinosa L. -P. prostrata Labili. P. microcarpa C.A. Mey. - P. 
cerasia Bl. . 

 Prunusوروبيمن الطرق الشائعة إلكثار بعض أشجار الفاكهة، وُتبدي أصناف الخوخ األ الساقية يعد  اإلكثار الخضري بتجذير العقل
domesticaL.  بعض الصعوبة في تجذير العقل المتخشبة  (Paula and Carolina, 2005  حيث ،)درتها في ق   كبيرة  تظهر اختالفات

 .Pي سهلة التجذير بالعقل على خالف أصناف الخوخ األوروب .Prunus salicina Lعلى التجذير، فمعظم أصناف الخوخ الياباني 
domestica L.  ( % عند إكثار صنف الخوخ 40-20) لم تتجاوز نسبة التجذيرالمتخشبة، حيث وخاصة بالعقل صعبة التجذير

 Bartolini and Roselli, 1979; Szecskoet)  ونصح بإكثاره بالعقل الغضة ،بالعقل المتخشبة Feherbesztercei)األوروبي )
al., 2006; Sandor and Vegvari, 2011 .) 

اتية صااااعبة التجذير بعد تشااااكل كتلة من الكالس تختلف كميتها  الجذور على عقل بعض األنواع النببينت بعض الدراسااااات إمكانية ظهور 
، إال أن  دراساااااااات أخر  أثبتت أن  تشاااااااكل (Carthaigh and Spethmann, 2000)تي والتركيز الهرموني المساااااااتخدم تبعًا للنوع النبا

  ،نهماقت لتشاابه الظروف الالزمة لتكو  ويتزامنان بنفس الو  ،طريقة مساتقلةحيث يتم تكوين كل منهما ب  الكالس الجذور ال يعتمد على تشاكل
 (.   Hartmann et al., 2002)سواء كانت داخلية أو بيئية 

إكثار العقل (، حيث أمكن Sadhu, 2005تعدُّ العقل الساقية المتخشبة من أفضل أنواع العقل لسهولة تحضيرها وحفظها لمدة طويلة )
 2000ppmتركيزبIBA(Indole-3 Butyric Acid  )  خوخ وغمر قواعدها بمحلولن األجزاء القاعدية والمتوسطة للالمتخشبة المأخوذة م

(Wild plum, 2000 .) 
إلى اختالف قدرة العقل المتخشبة للخوخ على التجذير باختالف األصناف، حيث أعطى الصنف  Sharma and Aier (1989) أشار
(Santa Rosaأفضل النتائج من حيث نسبة ) واستمرارية العقل المجذرة  ،وطول وقطر الجذور ،ية والثانويةوعدد الجذور األول ،التجذير
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انخفاضًا في قدرتها على   Early Transparent Gageو  Greengageألوروبية حياة في الحقل، بينما أظهرت األصناف اعلى قيد ال
                            المجذرة على قيد الحياة في الحقل.    ونسبة بقاء العقل ،التجذير
باستخدام العقل المتخشبة  ،وعدد الجذور وطولها ،إلى نتائج جيدة من حيث نسبة التجذير Jawanda and Singh (1991) توصل

تبين أن  الموعد  و . IBAلهرمون من ا ppm 100ساعة بالتركيز 24في شهر كانون األول ومعاملتها لمدة  جمعهاللخوخ الياباني، عند 
، وبالنسبة للصنف  GF655/2و  St. Julienض أصناف وأصول الخوخ هو تشرين األول لعقل األصلين  ألخذ العقل المتخشبة لبعاألمثل  

Feher besztercei  منتصف كانون األول، بينما للصنفMariana GF8-1   هو في الفترة الممتدة ما بين تشرين األول وكانون األول
 . (Szecsko et al., 2002اني هو الموعد األفضل ) وفي بعض السنوات كان شهر كانون الث

( في تجذير العقل المتخشبة ألصول من الدراق ضمن ظروف IBAل بيوتريك )أندو حمض بينت نتائج دراسة تأثير تراكيز مختلفة من 
قل الغضة  تختلف قدرة العو   ppm  (Ahmed et al., 2003.)  2500كان    GF-655أن أفضل تركيز إلكثار األصل    ميةالبيوت المح

الكرز لوحظ التجذير بنسبة عالية جدًا   فيف ؛تختلف باختالف األصناف والسالالت ،وحتى ضمن النوع ،لتجذير باختالف األنواععلى ا 
-Stمثل    .P. mahaleb Lب  ، وكذلك بعض سالالت المحلP. pseudocerasus  المنحدرة من( والسالالت  Coltفي األصل كولت )

Lucie  والكرز الحامضP. cerasus بسهولة وبصورة أسرع من تجذير أصناف الكرز  العديد من أصناف الكرز الحامض . وجذرت
وصلت  تجذير  الر العقل الغضة أن  نسبة  أظهرت نتائج تجذيو   (Gruppe, 1984; Struch et al., 1985).  ذلك ألسباب وراثيةالحلو و 
إلى أن    Loreti and Morini (2008)أشار  .( Paula and Carolina,2005؛1998)توكلنا،  % للكرز42محلب ولل% 80إلى 

 . أب(، و جيد عند زراعتها في الصيف )تموزرت بشكل العقل الغضة ونصف المتخشبة للخوخ والدراق جذ  
كان ال بد  من مضاااااعفة الجهود   لغابات المنطقة الساااااحلية نتيجة للكوارث الطبيعية ونشاااااطات اإلنسااااان الساااالبية، نظرًا للتدهور المسااااتمر

متأقلمة مع الظروف  كونها Prunus cerasia Blancheمنها الخوخ البري و األصااااااول البرية المنتشاااااارة طبيعيًا   وإكثار ايةالمبذولة لحم
دراساااااااة تأثير تراكيز  البحث إلىهذا  يهدف  بالتاليو   ،ومتحملة لإلجهادات البيئية ولإلصاااااااابة باألمراض وامفات المختلفة  ،البيئية المحلية
عة التاب شاجيراتبعض الل المتخشابة ونصاف المتخشابة  السااقية ( في عملية تجذير العقلIBAبيوتريك )  أوكساين حمض أندولمختلفة من 

 األوكساينمن ومعرفة أفضال تراكيز  ،مقارنة فيما بينهالل ،المنتشارة في مواقع متباينة من السااحل الساوري  P. cerasiaع الخوخ البري لنو 
 .من جهة أخر   في عمليات التحسين الوراثي للوزيات بغية إكثارها لالستفادة منها كأصول أوو  من جهة،

 ه:طرائقالبحث و  مواد
 :لنباتيةادة اوالم الدراسة واقعم -1

  وذلك خالل عام  جامعة تشرين ،كلية الزرعة ،قسم البساتينمركز البحوث العلمية الزراعية بالالذقية، بالتعاون مع  تم تنفيذ البحث في
 الالذقية وطرطوس، تيالمتواجدة طبيعيًا في محافظPrunus cerasia البري  نتشار شجيرات الخوختم حصر بعض مواقع ا ؛ إذ2017
 (. 1جدول المواقع للدراسة الحالية )هذه ال يرات ضمندت بعض الشجثم حد  
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  .من حيث اإلرتفاع عن سطح البحر واإلحداثيات الجغرافية انتشار شجيرات الخوخ المدروسةمواقع  .1الجدول 

  Nخط الطول  E خط العرض االرتفاع )م(  الشجيرات المدروسة  الموقع  المحافظة 

 الالذقية 

 LM1, LM2 232 35°54.915  35°40.918 مشقيتا 

 LQ1, LQ2 277 35°54.244  35°38.142 قسمين 

 LDr1, LDr2 158 35°52.44  35°41.947 الدروقيات 

 LS1, LS2 402 35°58.51  35°41.410 خربة سوالس 

 LK1, LK2 711 36°00.339  35°56.433 كسب 

 LRsh1, LRsh2 27 35°47.237  35°35.048 رأس الشمرا 

 LR1, LR2 117 35°59.339  35°20.193 س العين أر

 LD1, LD2 986 36°09.455  35°14.012 الدالية 

 LH1, LH2 379 36°02.13  35°33.439 حبيت 

 طرطوس 

 TR1, TR2 247 36°04.39  34°50.073 رجام 

 TM1, TM2 275 35°56.371  34°58.565 متن الساحل 

 TS1, TS2 289 35°55.79  34°58.958 السودا 

 طرائق البحث:  -2
 تحضير المحاليل الهرمونية: -2-1
(  4000، 2000، 1000( بثالثة تراكيز )IBAستخدم في هذه الدراسة من أجل تجذير العقل المختارة أوكسين حمض أندول بيوتريك )ا

ppm  .إضافة لمعاملة الشاهد 
  125% + 70كحول ايتيلي  مل 125مل )  250ين النقية في غ من بودرة األوكس 1بإذابة  ppm 4000تم تحضير محلول أم تركيزه 

 ومنه تم تحضير بقية التراكيز بالتمديد بالماء المقطر.   ppm  4000على محلول أم تركيزه    للحصولمل ماء مقطر( ضمن دورق زجاجي،  
 ،وتاريخ التحضير ،لهرمون عليها بطاقات الصقة كتب عليها تركيز اووضعت  ،ليل الهرمونية المحضرة في زجاجات عاتمةالمحاحفظت 

 لبراد لحين االستخدام. وتم حفظها في ا
 تحضير العقل المتخشبة: -2-2

ثاني، بأخذ العقل الوساااطية من فروع تم تحضاااير العقل المتخشااابة في فترة ساااكون العصاااارة النباتية في األسااابوع األول من شاااهر كانون ال
بينما كان القطع العلوي  ،مباشارةً السافلي أفقيًا وأسافل البرعم القاعدي  ( سام، وكان القطع2-0.6( سام وقطر )20-15بعمر سانة بطول )

 ( سم لحماية البرعم من الجفاف.2-1مائاًل وفوق البرعم العلوي بحوالي )
 IBAمن المحلول الهرموني  ppm  (4000- 2000-1000ثوان بالتراكيز )  5مدة   ثم غمساااااات قواعدها ،جمعت العقل على شااااااكل حزم

( سااام من 15-10ونهاياتها القاعدية على بعد ) ،جيدة الصااارف من الرمل بشاااكل مقلوب ةفر نت بدفنها في حوخز    ،دباإلضاااافة إلى الشااااه
لتي ين، بعد ظهور الكالس واالنتفاخات البدائية اتم الحفاظ على رطوبة متوسااااااااطة للطبقة العلوية بترطيبها كل يوم أو يوم  .سااااااااطح التربة

لزراعي التابع لمديرية زراعة الالذقية لعقل ضامن ظروف البيت الزجاجي في مشاتل تشارين اتنبئ عن ظهور االنتفاخات الجذرية، زرعت ا
 .باستخدام الخفان األسود كوسط للزراعة

 تحضير العقل نصف المتخشبة: -2-3
( 15-10بطول )  ، بأخذ العقل الوساطيةشاهر بب  األسابوع األول مننة خالل من نموات بعمر أقل من سا  جمعت العقل نصاف المتخشابة

ثوان بالتراكيز  5مدة (  IBAالة األوراق عن العقل مع ترك زوجين من األوراق، وعوملت قواعد العقل بحمض أندول بيوتريك )سااام، وتم إز 
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(1000-2000-4000  )ppm  من المحلول الهرمونيIBA  دقائق لتجف   10قلوب مدة ثم وضاااااعت بشاااااكل م  ،ة إلى الشااااااهدضاااااافباإل
ضااااااامن ظروف البيت الزجاجي في مشاااااااتل تشااااااارين الزراعي التابع لمديرية زراعة الالذقية وزرعت   أساااااااطحها الخارجية ويتطاير الكحول،

لري باساتخدام مرشاات رذاذية ( %، إذ تم ا90-85باساتخدام الخفان األساود كوساط للزراعة، وضابطت شاروج التجذير من رطوبة نسابية )
- 20( )( ْم ودرجة حرارة مراقد التجذير )حرارة وسااط التجذير20-18ساام، ودرجة الحرارة الجوية )  50عن مسااتو  الزراعة بمقدار  ترتفع
 .( مْ 24

 المؤشرات المدروسة: 
 التالي: لمتخشبة على النحو يومًا للعقل نصف ا 60يومًا من الزراعة للعقل المتخشبة وبعد  90أخذت قراءات التجذير بعد 

 نسبة التجذير )%(.  •
 عدد الجذور المتشكلة )جذر/عقلة(.  •
 سة )سم(. ور الرئيطول الجذ •

 :التحليل اإلحصائيتصميم التجربة و 
  ، وحللتعقل بالمكرر( 10مكررات ) 3معامالت ×  4شجيرة ×  24عاملية بتصميم القطاعات العشوائية الكاملة: صممت التجربة ال
روقات بين ومقارنة الف ANOVAباعتماد طريقة تحليل التباين  ( GenStat Release 12.1)برنامج اإلحصائي لاالنتائج باستخدام 

 %.5( عند مستو  معنوية LSDمتوسطات باستخدام اختبار أقل فرق معنوي )ال
 :النتائج والمناقشة

 اإلكثار الخضري بالعقل المتخشبة:في  IBAأوكسين أواًل: تأثير 
 :%(التجذير )نسبة -1

قد أعطت ف%،  (26.66–0بين )الشاااااااجيرات المدروساااااااة تراوحت  تجذير عقل( إلى أن نساااااااب 2تشاااااااير النتائج الموضاااااااحة في الجدول )
في حين انعدم   4000ppmثم معاملة   ppm  1000نسااااب للتجذير مقارنة بباقي المعامالت تلتها معاملة   علىأ   ppm  2000المعاملة 

، إذ بلغت للشاجيرة ( المنتشارتين في كساب LK1،LK2للشاجيرتين ) تجذيرنسابة ى   كانت أعلمن جهة أخر   الشااهد.التجذير في معاملة 
LK1(23.33 ،26.66 ،13.33 وللشااااااااااااااجيرة %)LK2(20 ،20 ،16.66%) ( 4000، 2000، 1000للمعااااامالت)ppm   على

( المنتشااارتين LQ1 ،LQ2جيرتين )لشااا ل تجذيرأدنى نسااابة  وكانتالشاااجيرات المدروساااة،   معظمتفوقتا بفروق معنوية على    التوالي، اللتان
، 2000،  1000للمعامالت )  LQ2  (3.33  ،10  ،0%)ة (% وللشاااااااااااااجير 3.33  ،6.66  ،0)  LQ1، إذ بلغت للشاااااااااااااجيرة قسااااااااااااامينفي  

4000)ppm   ،تفاعل الشاااااجيرات مع التراكيز تبين أن أعلى نسااااابة تجذير كانت ل وبالنسااااابةعلى التوالي( للشاااااجيرةLK1 المنتشااااارة في )
نت أن والتي بي  (2016)قعيم، ، وقد توافقت هذه النتائج مع ما توصاااااالت إليه دراسااااااة  ppm (26.66%)(  2000كسااااااب عند المعاملة )

(، IBA)من   ppm(  2500( كانت عند المعاملة بالتركيز )P3116ى نسااابة تجذير للعقل المتخشااابة لرصااال تورنيل )خوخ رين كلود أعل
( على Ahmed et al., 2003، وتتوافق مع نتاائج )ppm(  4000و  1000بلغات أدنى نسااااااااااااااباة تجاذير عناد كال التركيزين ) في حين

وهذا ما يفساار  .(IBA)من   ppm(  2500على أصاال الخوخ، والتي بينت تفوق التركيز )  (Kracikova, 1996أصااول الدراق، ونتائج )
وكساااين والتي لم تعط أي تجذير، ساااين اإليجابي في إحداث التجذير وبنساااب مختلفة مقارنة بمعاملة الشااااهد التي لم تعامل باألدور األوك
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املتها العقل وعدم كفاية المركبات المساااااااااعدة للتجذير مما يجعل مع  وهذا ما فسااااااااره عدد من الباحثين إلنخفاض نساااااااابة األوكسااااااااينات في
 .Hartmann and Kester, 2011)التجذير )ن من ( تحس  IBAباألوكسين )

 في الشجيرات المدروسة IBAعاملة بتراكيز مختلفة من  لما  النسب المئوية لتجذير العقل المتخشبة .2الجدول 

  ppm 1000 ppm 2000 ppm  4000 ppm) 0الشاهد ) الشجيرة 

LM1 0 6.66 10 0 

LM2 0 6.66 16.66 0 

LQ1 0 3.33 6.66 0 

LQ2 0 3.33 10 0 

LDr1 0 3.33 13.33 0 

LDr2 0 6.66 13.33 0 

LS1 0 10 10 10 

LS2 0 6.66 16.66 6.66 

LK1 0 23.33 26.66 13.33 

LK2 0 20 20 16.66 

LRsh1 0 16.66 16.66 10 

LRsh2 0 13.33 13.33 13.33 

LR1 0 20 20 13.33 

LR2 0 16.66 20 13.33 

LD1 0 6.66 6.66 0 

LD2 0 3.33 10 0 

LH1 0 6.66 13.33 6.66 

LH2 0 6.66 20 3.33 

TR1 0 10 16.66 6.66 

TR2 0 13.33 16.66 10 

TM1 0 10 16.66 10 

TM2 0 16.66 10 10 

TS1 0 6.66 20 0 

TS2 0 10 16.66 3.33 

LSD 5%  =9.6936الشجيرات × التراكيز=  ،  1.9563التراكيز=  ،  4.7920الشجيرات    

 عدد الجذور:-2
( 4.33  – 0لمدروسااة تراوب بين )( إلى أن متوسااط عدد الجذور المتشااكلة على عقل الشااجيرات ا3تشااير النتائج الموضااحة في الجدول )

ثم معاملة  ppm  1000أعلى متوسااااااااااط عدد جذور مقارنة بباقي المعامالت تلتها معاملة  ppm  2000ت المعاملة  جذر/عقلة، فقد أعط
4000ppm  . متوساااط عدد جذور لعقل الكان أعلى  و( شاااجيرتينLK1،LK2 المنتشااارتين في كساااب ) إذ بلغت للشاااجيرة،LK1 (3.66 ،
على   ppm(4000، 2000، 1000للمعااامالت )لااة (جااذر/عق3.33 ،4.05 ،2.66) LK2ة جااذر/عقلااة وللشااااااااااااااجير  (2.33، 4.33

(  LQ1،LQ2تين )لشااااجير وسااااط عدد جذور لعقل امتالتوالي، اللتان تفوقتا بفروق معنوية على معظم الشااااجيرات المدروسااااة، وكان أدنى 
لدالية في قسااامين وا( المنتشااارة LQ2 ،LD1  ،TM2يرات )الشاااج  ولعقل  ppm(1000) ةلللمعام  جذر/عقلة  (2) المنتشااارتين في قسااامين

وفي تفاعل الشااجيرات مع التراكيز تبين أن أعلى متوسااط عدد جذور كان لعقل  ، ppm(2000( جذر/عقلة للمعاملة )3الساااحل ) ومتن
تائج مع ما توصااااااالت إليه ( جذر/عقلة، وقد توافقت هذه الن4.33)ppm (  2000( المنتشااااااارة في كساااااااب عند المعاملة )LK1الشاااااااجيرة )



 

Nizam et al., – Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 6(4): 49-62 December 2019 
 

 2019 ديسيمبر /كانون األول  62-49(:  4) 6السورية للبحوث الزراعية  المجلة   –وآخرون   نظام 55

( كانت عند P3116متوساااااط عدد جذور للعقل المتخشااااابة لرصااااال تورنيل )خوخ رين كلود    لىبينت أن أع  ( والتي2016دراساااااة )قعيم، 
( تزياد من IBAويمكن أن يفساااااااااااااار ذلاك باأن المعااملاة بااألوكسااااااااااااااين )  ،( جاذر/عقلاةIBA( )4.58)من  ppm(  2500المعااملاة باالتركيز )

 .Hartmann and Kester, 2011)) ن الجذورضرورية لتكوي لنشاء إلى سكريات ذائبةات المحللة، والتي تحول افاعلية األنزيم
 في الشجيرات المدروسة  IBAالمعاملة بتراكيز مختلفة من   متوسط عدد الجذور في العقل المتخشبة .3الجدول 

  ppm 1000 ppm 2000 ppm  4000 ppm) 0الشاهد ) الشجيرة 

LM1 0 2 3.66 0 

LM2 0 2.66 3.05 0 

LQ1 0 2 3.33 0 

LQ2 0 2 3 0 

LDr1 0 3 3.66 0 

LDr2 0 2.5 3.55 0 

LS1 0 2.11 3.5 1.5 

LS2 0 3 3.77 1.33 

LK1 0 3.66 4.33 2.33 

LK2 0 3.33 4.05 2.66 

LRsh1 0 3.33 3.16 1.5 

LRsh2 0 2.33 3.11 2.16 

LR1 0 3.33 3.66 2.33 

LR2 0 2 3.33 1.83 

LD1 0 2.5 3 0 

LD2 0 2 3.33 0 

LH1 0 2.5 3.11 1.66 

LH2 0 2.5 3.83 2 

TR1 0 2.16 3.05 2 

TR2 0 2.83 3.22 1.66 

TM1 0 3 3.27 2.11 

TM2 0 3.22 3 2 

TS1 0 2.33 4 0 

TS2 0 3 3.16 1 

LSD 5%  =2.6027الشجيرات × التراكيز= ، 0.5252التراكيز= ، 1.2866الشجيرات   

 :)سم( طول الجذور-3
(  4.85 – 0مدروسة تراوب بين )الجذور المتشكلة على عقل الشجيرات ال طول( إلى أن متوسط 4تشير النتائج الموضحة في الجدول )

ثم معاملة  ppm 1000جذور مقارنة بباقي المعامالت تلتها معاملة  طولأعلى متوسط  ppm 2000، فقد أعطت المعاملة سم
4000ppm  طول. وكان أعلى متوسط ( جذور لعقل الشجيرتينLK1،LK2 المنتشرتين في كسب )،  إذ بلغت للشجيرةLK1 (2.5  ،
على التوالي، اللتان تفوقتا  ppm (4000،  2000،  1000للمعامالت )سم    LK2  (2.35  ،4.15  ،1.55)شجيرة  سم ولل  (1.49،  4.85

 مشقيتا ( المنتشرتين فيLM1،LQ1جذور لعقل الشجيرتين ) طولبفروق معنوية على معظم الشجيرات المدروسة، وكان أدنى متوسط 
،  2.77( المنتشرتين في الدالية ) LD1،LD2ولعقل الشجيرتين ) ppm (1000) ةللمعامل على التوالي ( سم1.15، 1.19قسمين)و 

جذور كان لعقل الشجيرة   طولفي تفاعل الشجيرات مع التراكيز تبين أن أعلى متوسط  ، و  ppm(2000للمعاملة )  على التوالي  ( سم2.89
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(LK1( المنتشرة في كسب عند المعاملة )2000  ) ppm(4.85  )(  2016م،  ما توصلت إليه دراسة )قعي  ، وقد توافقت هذه النتائج معسم
(  2500( كانت عند المعاملة بالتركيز )P3116جذور للعقل المتخشبة لرصل تورنيل )خوخ رين كلود    طولوالتي بينت أن أعلى متوسط  

ppm  من(IBA( )3.33 )(4000( والتي بينت تفوق المعاملة ) 2008ويتعارض مع دراسة )الزهر،    ،سمppm   من(IBAعلى با ) قي
 .( سم9.92وبفروق معنوية مقارنة بالشاهد، إذ بلغ طول الجذور )  ppm (1000،  2500المعامالت )

 في الشجيرات المدروسة  IBAالمعاملة بتراكيز مختلفة من   في العقل المتخشبة )سم( متوسط طول الجذور .4الجدول 

  ppm 1000 ppm 2000 ppm  4000 ppm) 0الشاهد ) الشجيرة 

LM1 0 1.19 3.02 0 

LM2 0 1.6 3.89 0 

LQ1 0 1.15 3.13 0 

LQ2 0 1.22 3.25 0 

LDr1 0 2.01 3.55 0 

LDr2 0 1.97 3.5 0 

LS1 0 2.23 3.15 1.3 

LS2 0 2.2 3.99 1.32 

LK1 0 2.5 4.85 1.49 

LK2 0 2.35 4.15 1.55 

LRsh1 0 2.27 4.03 1.39 

LRsh2 0 2.11 3.39 1.35 

LR1 0 2.02 3.45 1.45 

LR2 0 1.85 3 1.37 

LD1 0 1.3 2.77 0 

LD2 0 1.25 2.89 0 

LH1 0 1.99 3.61 1.19 

LH2 0 1.71 3.57 1.21 

TR1 0 1.85 3.58 1.33 

TR2 0 1.89 3.87 1.25 

TM1 0 2.08 4.03 1.34 

TM2 0 2.11 3.69 1.28 

TS1 0 1.55 3.56 0 

TS2 0 2 3.38 1.14 

LSD 5%  =1.9899لشجيرات × التراكيز= ا، 0.4016التراكيز= ، 0.9837الشجيرات    

 المتخشبة:نصف اإلكثار الخضري بالعقل في  IBAأوكسين ثانيًا: تأثير 
 :نسبة التجذير )%(-1

(%، فقد أعطت 33.33  – 0مدروساااااة تراوحت بين )( إلى أن نساااااب تجذير عقل الشاااااجيرات ال5تشاااااير النتائج الموضاااااحة في الجدول )
في حين انعدم   1000ppmثم معاملة   ppm  4000مقارنة بباقي المعامالت تلتها معاملة  أعلى نسااااب للتجذير  ppm  2000المعاملة 

% ( 33.33،  26.66في كسااااااااب ) ة( المنتشاااااااار LK2) ة  كانت أعلى نساااااااابة تجذير للشااااااااجير التجذير في معاملة الشاااااااااهد. من جهة أخر 
اللتان   ،ppm(4000(% للمعاملة )33.33المنتشااااارة في كساااااب )  (LK1، وللشاااااجيرة )على التوالي ppm (2000،  1000) تينللمعامل

في  ة( المنتشاااار  LM2، LQ2LD1،LD2) اتتفوقتا بفروق معنوية على معظم الشااااجيرات المدروسااااة، وكانت أدنى نساااابة تجذير للشااااجير 
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( المنتشااااارة في قسااااامين والدالية LH2, LD2,LQ2ولعقل الشاااااجيرات )،  ppm (1000) ةمل(% للمعا3.33)  والدالية قسااااامينمشاااااقيتا و 
( المنتشاااااااارة في مشااااااااقيتا وقساااااااامين والدالية LM1، LQ1 ، LQ2،LD1ولعقل الشااااااااجيرات ) ppm (2000للمعاملة )(%  10حبيت )و 
(  LK2،LK1) تينجذير كانت للشاااااجير ي تفاعل الشاااااجيرات مع التراكيز تبين أن أعلى نسااااابة ت، وف ppm(4000(% للمعاملة )6.66)

 Sulusoglu and) دراساااااة(%، وقد توافقت هذه النتائج مع 33.33) ppm(  4000،  2000) تينفي كساااااب عند المعامل تينالمنتشااااار 
Cavusoglu, 2010)،   أن  يومًا من زراعة العقل نصااااااف المتخشاااااابة ضاااااامن ظروف البيوت المحمية  90إذ بينت النتائج المأخوذة بعد

 . ( غ/ل4 ،2كانت للتركيزين ) .Prunus laurocerasus Lتجذير في معظم الطرز المدروسة للنوع أعلى نسب 
 في الشجيرات المدروسة  IBAالمعاملة بتراكيز مختلفة من  النسب المئوية لتجذير العقل نصف المتخشبة .5الجدول 

  ppm 1000 ppm 2000 ppm  4000 ppm) 0الشاهد ) الشجيرة 

LM1 0 6.66 13.33 6.66 

LM2 0 3.33 16.66 13.33 

LQ1 0 6.66 13.33 6.66 

LQ2 0 3.33 10 6.66 

LDr1 0 10 20 16.66 

LDr2 0 6.66 23.33 10 

LS1 0 13.33 16.66 20 

LS2 0 10 20 16.66 

LK1 0 20 30 33.33 

LK2 0 26.66 33.33 26.66 

LRsh1 0 23.33 26.66 20 

LRsh2 0 20 30 23.33 

LR1 0 20 30 30 

LR2 0 20 30 26.66 

LD1 0 3.33 16.66 10 

LD2 0 3.33 10 6.66 

LH1 0 10 16.33 20 

LH2 0 6.66 10 13.33 

TR1 0 16.66 23.33 26.66 

TR2 0 16.66 20 26.66 

TM1 0 16.66 26.66 30 

TM2 0 20 20 23.33 

TS1 0 6.66 20 16.66 

TS2 0 10 20 20 

LSD 5%  =10.1123الشجيرات × التراكيز= ، 2.0408 التراكيز=، 4.9990الشجيرات 

 ر:عدد الجذو  -2
(  6.19 –0( إلى أن متوسط عدد الجذور المتشكلة على عقل الشجيرات المدروسة تراوب بين )6تشير النتائج الموضحة في الجدول )

ثم معاملة  ppm 4000أعلى متوسط عدد جذور مقارنة بباقي المعامالت تلتها معاملة  ppm 2000أعطت المعاملة جذر/عقلة، فقد 
1000ppm وكان أعلى متوسط ع .( دد جذور لعقل الشجيرتينLK1،LK2 المنتشرتين في كسب )،  إذ بلغت للشجيرةLK1 (4.66  ،
على   ppm (4000، 2000، 1000للمعامالت )ر/عقلة جذ LK2 (4.88 ،6.19 ،4.94)جذر/عقلة وللشجيرة  (5.27، 5.99
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(  LQ2،LD2دد جذور لعقل الشجيرتين )التوالي، اللتان تفوقتا بفروق معنوية على معظم الشجيرات المدروسة، وكان أدنى متوسط ع
(   LM1 ،LQ1 ،LD1،LH2 ،TR2ولعقل الشجيرات )،  ppm (1000( جذر/عقلة للمعاملة )2.66)  والدالية المنتشرتين في قسمين

(  LQ2 ،LM2) تينولعقل الشجير  ، ppm(2000( جذر/عقلة للمعاملة )4.5) وحبيت ورجامقسمين والدالية و  مشقيتا المنتشرة في
الشجيرات مع التراكيز تبين ، وفي تفاعل  ppm(4000للمعاملة )على التوالي ( جذر/عقلة 3.5، 3.33) ومشقيتافي قسمين  تينشر المنت

( جذر/عقلة، وقد توافقت  19 .6)ppm (  2000( المنتشرة في كسب عند المعاملة ) LK2جذور كان لعقل الشجيرة )أن أعلى متوسط عدد  
يومًا من زراعة العقل نصف   90إذ بينت النتائج المأخوذة بعد  ،(Sulusoglu and Cavusoglu, 2010مع نتائج )هذه النتائج 

 .Prunus laurocerasus Lذور في معظم الطرز المدروسة للنوع ج  أن أعلى متوسط عدد المتخشبة ضمن ظروف البيوت المحمية
 . ( غ/ل2كانت للتركيز )

 في الشجيرات المدروسة IBAالمعاملة بتراكيز مختلفة من  خشبةمتوسط عدد الجذور في العقل نصف المت .6لجدول ا

  ppm 1000 ppm 2000 ppm  4000 ppm) 0الشاهد ) الشجيرة 

LM1 0 3 4.5 4 

LM2 0 3 4.77 3.5 

LQ1 0 3.33 4.5 3.66 

LQ2 0 2.66 4.66 3.33 

LDr1 0 4.33 4.55 3.83 

LDr2 0 3.33 4.66 3.66 

LS1 0 3.5 4.88 4.44 

LS2 0 3.66 4.66 4 

LK1 0 4.66 5.99 5.27 

LK2 0 4.88 6.19 4.94 

LRsh1 0 4.22 4.94 4.27 

LRsh2 0 4.33 5 4.22 

LR1 0 4.16 5.44 4.88 

LR2 0 4 5.33 4.66 

LD1 0 3 4.5 4 

LD2 0 2.66 4.33 3.66 

LH1 0 4 5.5 4.55 

LH2 0 3.66 4.5 4.16 

TR1 0 4.11 4.55 4.33 

TR2 0 4 4.5 4.16 

TM1 0 4.16 5.22 4.55 

TM2 0 4.5 4.83 4.22 

TS1 0 3 4.83 4 

TS2 0 3.66 4.66 4.5 

LSD 5%  =2.8468الشجيرات × التراكيز= ، 0.5745 التراكيز=، 1.4073الشجيرات 

 :)سم( متوسط طول الجذور-3
( سم، 6.63–0كلة على عقل الشجيرات المدروسة تراوب بين )المتش( إلى أن متوسط طول الجذور  7تشير النتائج الموضحة في الجدول )

. 1000ppmثم معاملة    ppm  4000ى متوسط طول جذور مقارنة بباقي المعامالت تلتها معاملة  أعل  ppm  2000فقد أعطت المعاملة  
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(  LK1الشجيرة ) لولعقppm (1000للمعاملة )  ( سم3.53) في كسب ة( المنتشر LK2) ةوكان أعلى متوسط طول جذور لعقل الشجير 
، اللتان تفوقتا بفروق معنوية على معظم الشجيرات على التواليppm (4000،  2000للمعاملتين )  ( سم5.42،  63.6)  المنتشرة في كسب

للمعاملة  ( سم2.06،  2.05) ( المنتشرتين في مشقيتا وقسمينLM1،LQ2المدروسة، وكان أدنى متوسط طول جذور لعقل الشجيرتين )
(1000) ppmولعقل ( الشجيرتينLQ1،LQ2 المنتشرتين في )2000) للمعاملتين ( سم2.11، 2.57 -3.85، 3.74) قسمين،  

4000)ppm  على التوالي( وفي تفاعل الشجيرات مع التراكيز تبين أن أعلى متوسط طول جذور كان لعقل الشجيرة ،LK1  المنتشرة في )
إذ   ،( Sulusoglu and Cavusoglu, 2010) نتائجمع ائج هذه النت تعارضت( سم، وقد 6.63)ppm ( 2000كسب عند المعاملة )

جذور في  ال طوللأن أعلى متوسط  ن زراعة العقل نصف المتخشبة ضمن ظروف البيوت المحميةيومًا م 90بينت النتائج المأخوذة بعد 
 . ( غ/ل2، 1كانت للتركيزين ) .Prunus laurocerasus L للنوعمعظم الطرز المدروسة 

 في الشجيرات المدروسة  IBAالمعاملة بتراكيز مختلفة من   جذور في العقل نصف المتخشبة( متوسط طول ال7الجدول )

  ppm 1000 ppm 2000 ppm  4000 ppm) 0الشاهد ) رة الشجي

LM1 0 2.05 3.96 2.82 

LM2 0 2.12 4.08 2.97 

LQ1 0 2.1 3.74 2.57 

LQ2 0 2.06 3.85 2.11 

LDr1 0 2.28 4.37 3.23 

LDr2 0 2.15 4.03 3.51 

LS1 0 2.89 5.24 3.83 

LS2 0 2.75 5.17 3.93 

LK1 0 3.34 6.63 5.42 

LK2 0 3.53 6.22 5.13 

LRsh1 0 3.41 5.83 4.95 

LRsh2 0 3.37 5.9 4.8 

LR1 0 3.21 6 5.03 

LR2 0 3.14 6.11 5.14 

LD1 0 1.95 4.15 2.6 

LD2 0 2.09 4.01 2.72 

LH1 0 2.5 4.56 4.35 

LH2 0 2.63 4.43 4.13 

TR1 0 3 5.35 4.73 

TR2 0 3.17 5.11 4.5 

TM1 0 3.19 5.89 4.67 

TM2 0 3.02 5.6 4.91 

TS1 0 2.71 4.23 4.11 

TS2 0 2.36 4 4.52 

LSD 5% =2.0839 الشجيرات × التراكيز=، 0.4205 التراكيز=، 1.0301 الشجيرات 

 :االستنتاجات
 Prunus cerasiaللنوع المدروس ) ونصف المتخشبة ،بة( في عملية تجذير العقل المتخشIBA) الدور اإليجابي لروكسين •

Blanche) ، أعطت المعاملة حيث( باألوكسينIBA بالتركيز )2000 ppm أفضل النتائج. 
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هذه  فيقع المختلفة شجيرات الموا تباعدتبينما  ،تجذير العقل المتخشبة ونصف المتخشبةنتائج تقاربت شجيرات الموقع الواحد في  •
 .في تجذير العقل المتخشبة ونصف المتخشبة أفضل النتائج المنتشرتان في كسب(   LK1،LK2أعطت الشجيرتان )، و النتائج
 :المقترحات

ات راء دراسالتوسع في إجو ،  على قيد الحياة في الظروف الحقليةلتحديد نسب بقائها    للنوع المدروس  متابعة الدراسة على العقل المجذرة •
 تراكيز هرمونية أخر . مماثلة على النوع المدروس باستخدام أوكسينات أو 

 : راجعالم
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 صفحة. 83 ية.مشق، سور قسم البساتين، كلية الزراعة، جامعة د ،ماجستير رسالة. GF677و
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Abstract 

The research was carried out in 2017 on twenty-four shrubs of Prunus cerasia 

Blanche naturally prevailing in 12 sites in the Syrian coast to determine the ability 

of their stem cuttings to rooting after treatment with different concentrations of 

IBA (Indole-3 Butyric Acid): 1000, 2000 and 4000 ppm and the control. The 

findings showed that treatment (2000) ppm was the most significant and giving 

the highest rooting percentage, number of roots and root length for both wood 

and semi-wood cuttings. The shrubs LK1 and LK2 from Kassab location gave 

the best results for rooting of wood and semi-wood cuttings. LK1 shrub gave the 

highest rooting percentage, number of roots and root length for wood cuttings at 

concentration of 2000 ppm (26.66%, 4.33 root/cutting, 4.85 cm respectively). As 

for semi-wood cutting, the highest rooting percentage was for LK1 and LK2 

shrubs at concentrations of (2000 and 4000) ppm (33.33)%, while the highest 

number of roots was for LK2 cuttings at concentration of (2000) ppm (6.19) 

root/cutting, and the highest root length was for LK1 cuttings at concentration of 

(2000) ppm (6.63) cm.  

Key words: Wild plum, Stem cuttings, Prunus, IBA. 


