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الممخص
نفذ البحث في قسم بحوث التفاحيات والكرمة وفي محطة بحوث حوط في السويداء خبلل الفترة
 ،2015-2013بيدف دراسة مدى استجابة غراس أصل التفاح سكري السويداء المكاثر خضرياً بالترقيد
العامودي لمري الناقص في المشتل ،من خبلل تطبيق ثبلثة مستويات ري :ري كامل (شاىد) ،ري ناقص
 %75و % 50من االحتياج المائي ،وتم دراسة ديناميكية نمو ىذا األصل ومواصفات المجموع
الخضري والمجموع الجذري ،وتعمقيا في التربة ،والوزن الرطب والجاف ألجزاء الغرسة تحت مستويات
الري المطبقة .بينت النتائج اختبلف ديناميكية نمو األصل سكري السويداء تبعاً لمستوى الري المطبق،
باإلضافة لقصر طول النبات في مستويي الري  %50و 95.5( %75سم و 118سم عمى التوالي) من
جية ،وتعمق الجذور وطوليا من جية أخرى بالمقارنة مع الشاىد ،وقد تميزت معاممتي الري  %50و75
 %بإعطاء عدداً كبي اًر من الجذور التي بقطر  1مم في األعماق المختمفة ( 90و 87جذ اًر عمى
التوالي) ،وكان عدد ىذه الجذور في معاممة الشاىد  73جذ اًر ،كما زاد تراكم المادة الجافة في جذور
غراس مستويي ري  %50و %75مع انخفاضيا في الساق واألوراق ،وتدل ىذه النتائج عمى استجابة
األصل سكري السويداء المكاثر خضرياً لظروف نقص ماء الري ،ومن جية أخرى بينت النتائج أنو عمى
الرغم من أن المجموع الخضري في معاممة الري  %75كان أقل منو في معاممة الشاىد ،إال أن طول
الغراس بقي ضمن الحد المنصوح بو عند إنتاج الغراس ،وبالتالي إمكانية تطبيق الري الناقص واالستفادة
من كفاءة استخدام ماء الري المتاح عند إنتاج الغراس المطعمة عمى ىذا األصل ،السيما أنو تميز
بإعطاء مجموعة جذرية جيدة.
الكممات المفتاحية :أصل تفاح ،الترقيد العامودي ،الري الناقص.
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المقدمة:
تعتبر شجرة التفاح من األشجار اليامة اقتصادياً في سورية ،حيث تشكل المساحة المزروعة بشجرة التفاح  %17من المساحة المزروعة باألشجار
ىكتار ،وتحتل المرتبة األولى من حيث اإلنتاج الذي وصل إلى 451730
المثمرة متساقطة األوراق ،وتحتل المرتبة الثالثة بينيا والتي تبمغ 51884
اً
طناً في عام  ،2016وتشكل  %41من إنتاج ىذه األشجار (و ازرة الزراعة واإلصبلح الزراعي .)2017 ،وشجرة التفاح عبارة عن شجرة مركبة
تتألف من األصل المطعم بالصنف المرغوب ،حيث يقوم األصل بتأمين التغذية المائية والمعدنية الضرورية ويتوقف مقدار ىذا اإلمداد عمى قوة نمو
األصل المستخدم ).)Janicket al., 1996; Atkinson and Else, 2003; Dodangehet al., 2012
يعتبر الماء عامبلً رئيساً في نجاح زراعة التفاح ،وقد تتأثر وتتوقف معظم الوظائف الحيوية في ظل ظروف تغذية مائية غير مناسبة ( 3
 ،)Lakso,200لذلك البد من اختيار األصل المناسب الذي يستطيع تحمل اإلجيادات المائية ،إذ إن التحمل لمجفاف يشمل تغيرات مورفولوجية،
وفيزيولوجية ،وبيوكيميائية ( ،)Baker, 1982; Jaleel et al., 2009ونتيجةً لمتغيرات المناخية التي تؤثر في نمو أشجار الفاكية في المنطقة
المعتدلة ،أصبحت برامج االنتخاب موجية إلنتاج أصول متحممة لئلجيادات البلحيوية كالجفاف ،واإلجيادات الحيوية كالمقاومة لآلفات ،لمواكبة
الزراعة المستدامة ( .)Hrotkó, 2007كما أن تربية أنواع تحمل صفة التحمل لمجفاف السيما في مناطق الزراعة البعمية ،يتطمب تضافر الجيود
بين الباحثين في مختمف المجاالت مثل فيزيولوجيا الخبليا ،والبيولوجية الجزيئية ،والوراثة ،والتربية (.)Amudha and Balasubramani, 2011
إن تطوير تقنيات كفاءة استخدام الماء ) (WUEوالتحمل لمجفاف في المحاصيل الدائمة ،كاألشجار المثمرة ،يؤدي إلى االستثمار األمثل لمماء ،وقد
تمت دراسة استخدام الماء والتحمل لمجفاف في التفاح باستخدام الصنف رويال غاال كصنف قياسي نسبياً في كفاءة استخدام الماء ،ومجموعة من
األنواع البرية القريبة من األنواع المزروعة  ، M. domesticaحيث تمت دراسة الصفات المورفولوجية المرتبطة بالتحمل لمجفاف مثل مساحة
الورقة ،وحجم المسامات وتوزعيا ،حيث يحدث تغيير في تركيب ووظيفة المسامات لمتقميل من فقد الماء ،كما تم عزل المورثات المسؤولة عن
التحمل لمجفاف من جذور الصنف رويال غاال ،وكذلك المورثات المسؤولة عن التركيب الضوئي ،والمرتبطة مع ظروف الجفاف من أوراقو
).(Bassett et al., 2011
درست استجابة األصل المستخدم لنقص الماء ،وأثر ذلك في نوعية وكمية ثمار التفاح صنف غولدن ديميشس ،وذلك باستخدام ثبلثة أصول خضرية
( ، )MM106 ، M26 ، MM111وثبلثة مستويات ري ( 50% ،75% ،100%من االحتياج المائي) ،فتبين أن أفضل نوعية وكمية ثمار كانت
عند استخدام األصل  ،M26والمعاممة  75%من االحتياج المائي ) .)Hasaniet al., 2009كما تم دراسة تحمل مجموعة من أصول التفاح
لمجفاف في مرحمة مبكرة من برنامج تربية األصول في محطة  East Mallingفي بريطانية ،وذلك من خبلل تخفيض كمية ماء الري بشكل
تدريجي ،لموصول إلى ظروف الجفاف الطبيعي في التربة ،حيث أظيرت األصول المدروسة استجابات مختمفة لمتحمل لمجفاف (Atkinson et
) . al., 1999درس تأثير الري الناقص عمى عشرة أصول تفاح بعمر سنة ،من ضمنيا األصول البذرية لمصنف  ،Antonovkaواألصل
 ، MM106من خبلل تطبيق ثبلثة مستويات ري مختمفة حيث أدى الجفاف المتوسط إلى وقف تراكم الوزن الطازج والجاف في كافة األصول
المدروسة عدا البذرية منيا التي حدث فييا تراكم لموزن الطازج والجاف ،ىذا وقد شجع الجفاف المتوسط نمو األوراق في األصول البذرية واألصل
بناء عمى تراكم الوزن الطازج والجاف إلى أصول متحممة لمجفاف ،وأصول حساسة
 MM106واألصل ،P59وقد تم تقسيم األصول المدروسة ً
لنقص الماء (.)Skalauskaiteet al., 2006

أثبتت األصول البذرية ألنواع مختمفة من التفاح أىميتيا في تحسين قدرة أشجار التفاح عمى تحمل ظروف الجفاف ،ويعود ذلك إلى تشكيميا لمجذور
العميقة ( ،) Webster and Wertheim, 2003إال أنو من المشاكل الرئيسة التي تعاني منيا زراعة التفاح في سورية نتيجة استخدام األصول
البذري ة الخميط ،المتمثمة في عدم تماثل األشجار المزروعة في نفس الحقل من حيث الحجم ،والدخول في اإلثمار ،وظاىرة المعاومة ،باإلضافة
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لمحساسية لآلفات ،وقد تم انتخاب مجموعة من أصول التفاح ضمن برنامج تربية األصول في قسم بحوث التفاحيات والكرمة ،ومن ضمنيا األصل
قوي النمو سكري السويداء الذي يتمتع بالعديد من المزايا كقابميتو لئلكثار البذري والخضري ،باإلضافة الحتوائو عمى مجموعة من مورثات التحمل
لمجفاف ) ،(Al Halabiet al., 2014ومن جية أخرى في ظل التغيرات المناخية وانحباس األمطار ،وانحسار المصادر المائية ،تأتي أىمية ىذا
البحث لدراسة سموك غراس األصل سكري السويداء المكاثر خضرياً بطريقة الترقيد العامودي في مستويات الري المختمفة ،بيدف دراسة مدى تحمل
ىذه الغراس المنتجة لظروف نقص ماء الري في مرحمة مبكرة ،وامكانية االستثمار األمثل لمموارد المائية بشكل يضمن الحصول عمى غراس مطابقة
لممواصفات المرغوبة.
مواد البحث وطرائقو:
زمان ومكان تنفيذ البحث:
تم تنفيذ البحث خبلل الفترة  2015 - 2013في قسم بحوث التفاحيات والكرمة وفي محطة بحوث حوط في السويداء.
المادة النباتية:
غراس أصل التفاح سكري السويداء بعمر سنة منتجة خضرياً بطريقة الترقيد العامودي ( ،)stool bedوىذا األصل منتخب محمياً وتم اعتماده
حديثاً ،يتميز بإعطائو المواصفات القياسية لؤلصول ،ويتميز بمجموعتو الجذرية الجيدة (متوسط طول الجذور الرئيسة في غراسو المعدة لمتطعيم 40
اء عند اإلكثار البذري أو اإلكثار الخضري ،باإلضافة لكونو أصل قوي النمو.
سم) سو ً
طريقة العمل:
تمت زراعة ثبلث غراس في كل مكرر بتاريخ  ،2014/2/20وبمعدل ثبلثة مكررات في كل معاممة ،بمسافة  25سم بين الغرسة واألخرى ،و 1م
بين الصفوف ،مع زراعة نطاق حول كل معاممة ،والمسافة بين المعامبلت  2م .كما تم تقميم الغراس بعد فترة من النمو ،مع االحتفاظ بثبلثة طرود
في كل غرسة (طرد استمرار النمو وطردان جانبيان).
تتميز تربة الموقع بكونيا طينية ثقيمة ،ذات حموضة متعادلة إلى خفيفة القمويةة ،وذات ناقميةة كيربائيةة منخفضةة ،فقيةرة بكربونةات الكالسةيوم ،وبالمةادة
العضةةوية ،متوسةةطة الغنةةى بالبوتاسةةيوم حتةةى عمةةق 30سةةم ،وضةةعيفة المحتةةوى مةةن 60-30سةةم ،وفقيةرة بةةا زوت والفوسةةفور (الجةةدول  .)1تةةم إضةةافة
بناء عمى نتائج تحميل التربة.
األسمدة العضوية والمعدنية ً
انجذول َ .1بٍُ بعط خصائص حزبت يىلع انشراعت.
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معامالت الري (مستويات الري) المطبقة عمى الغراس المدروسة:
معاممةةة أولةةى (شةةاىد) ري كامةةل (عنةةد انخفةةاض الرطوبةةة الحجميةةة فةةي التربةةة إلةةى  %80مةةن السةةعة الحقميةةة ترفةةع إلةةى  %100مةةن السةةعة الحقميةةة)،
ومعاممةةة ثانيةةة ري نةةاقص (ري  75%مةةن كميةةة الميةةاه المضةةافة لمعاممةةة الشةةاىد) ومعاممةةة ثالثةةة ري نةةاقص (ري  %50مةةن كميةةة الميةةاه المضةةافة
لمعاممة الشاىد) .إذ تم تحديد السعة الحقمية عن طريق ترطيب التربة بكمية من الماء حتى اإلشباع ،ثم تغطية سةط التربةة بشةريحة ببلسةتيكية لمةدة
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يةةومين ،تةةم بعةةدىا تقةةدير الرطوبةةة الوزنيةةة ،بالطريقةةة الوزنيةةة الح ارريةةة المباشةرة ( .)1993, ISOوحسةةاب الكثافةةة الظاىريةةة بطريقةةة االسةةطوانة معمومةةة
الحجةم ( ،)Jamison et al., 1950والرطوبةة الحجميةة مةن خةبلل ضةرب الرطوبةة الوزنيةة بالكثافةة الظاىريةة .حيةث كانةت الرطوبةة الحجميةة عنةد
الس ةةعة الحقمي ةةة  %38.6 ،%38.6 ،%35.1 ،%31.4ف ةةي الطبق ةةات  15-0س ةةم 30-15 ،س ةةم 45 -30 ،س ةةم 60 -45 ،عم ةةى التة ةوالي ،وت ةةم
حسةاب معامةل الةذبول الةدائم فةي طبقةات التربةة السةابقة وبمةغ %18.7 ،%18.2 ،%17.8 ،%16.9عمةى التةوالي .تةم جدولةة الةري بطريقةة تجفيةف
عينات التربة بالفرن عمى درجة ح اررة 105مئويةة لحسةاب رطوبتيةا الوزنيةة ثةم الضةرب بالكثافةة الظاىريةة لحسةاب رطوبتيةا الحجميةة ،وعنةد انخفةاض
الرطوبة الحجمية في التربة إلى  %80من السعة الحقمية في معاممة الشاىد رويت تربة الشاىد بكمية من الماء لتعيد الرطوبةة الحجميةة إلةى %100
من السعة الحقمية ،في حين رويت المعاممة  %75بكمية من الماء تعادل  %75من الكمية المضافة لمعاممة الشاىد ،ورويةت المعاممةة  %50بكميةة
مةن المةاء تعةادل  %50مةن الكميةة المضةافة لمعاممةة الشةاىد .اسةتخدمت طريقةة الةري بةالتنقيط ،بواسةطة أنابيةب  GR16مةم ،تباعةد النقاطةات ضةمن
الخةةط  25سةةم ،وبعةةد معةةايرة النقاطةةات وانتظةةام تص ةريف الشةةبكة كةةان تص ةريف النقاطةةة فةةي ظةةروف الحقةةل  2ل /سةةاعة ،حيةةث تةةم ري الغ ةراس فةةي
المعامبلت بعد الزراعة مباشرة بكمية مياه كافية بحيث بقيت رطوبة التربة الحجمية قريبة من  %50من السعة الحقمية ،وبعةد بةدء النمةو اسةتمر الةري
الكامل مدة  60يوماً ،لضمان نمو الغراس بشكل متوازن ،وبعد ذلك تم تطبيق الري الناقص في  10حزيران .2014
المؤشرات المدروسة:
ديناميكية النمو:
تم أخذ أطوال طرد استمرار النمو والطرود الجانبية وعدد األوراق والثخانة عمى كل منيا في كل غرسة عند البدء بتطبيق الري الناقص ،وبعد ذلك تم
أخذ القراءات (الزيادة في الطول ،والزيادة في عدد األوراق ،والزيادة في الثخانة) بفترة فاصمة مدتيا أسبوعين حتى إيقاف الري.
المؤشرات المدروسة بعد إيقاف الري:
 مقدار الزيادة بطول وعدد أوراق وثخانة كل من طرد استمرار النمو والطرود الجانبية خبلل فترة تطبيق الري الناقص. طول النبات ،وعدد األوراق ،وطول وعرض األوراق ( 25ورقة مكتممة من كل نبات) ،ومواصفات المجموع الجذري (أطوال الجذور وعددىا). يتوزع المجموع الجذري في التربة عن طريق حفر مقطع عمى بعد  20سم عن الغراس وعد الجذور في ثبلثة أعمدة متجاورة عرض كل منيا 10سم ،وتتوضع الغرسة في منتصف العمود األوسط منيا وفي ستة أعماق ىي  10-0سم 20-10 ،سم 30-20 ،سم 40-30 ،سم،
 50-40سم 60-50 ،سم ،وقد بمغ عدد المربعات المدروسة في كل مقطع  18مربعاً أبعادىا  10×10سم ،حيث تم عد الجذور التي أقطارىا
 1مم والتي بين  2-1مم ،والجذور التي أقطارىا أكبر من  2مم ،إذ أثبتت الدراسات أن الجذور المتخشبة قادرة عمى امتصاص الماء
باإلضافة لمجذور الناعمة حسب ) Atkinson, (1983و ) ،Atkinsonet al., (1999كما تم رسم التوزع ثنائي البعد لمجذور بواسطة برنامج
.Surfer 7
 الوزن الرطب والجاف ألجزاء الغراس :تم تقسيم الغراس إلى األجزاء الرئيسة حيث جمعت األوراق من كل غرسة ،وكذلك تم تقسيم الطرودوالساق ،وأخذ الوزن الرطب ليا ،وبعد ذلك تم تجفيفيا في الفرن عمى درجة ح اررة  80درجة مئوية حتى ثبات الوزن ،وأخذ وزنيا الجاف،
وبالنسبة لممجموعة الجذرية غسمت من األتربة العالقة ،ومن ثم قسمت إلى جذور قطرىا أقل من  2مم ،وجذور قطرىا أكبر من 2مم ،وأخذ
الوزن الرطب لكل مجموعة ،ومن ثم جففت في الفرن عمى درجة ح اررة  80درجة مئوية حتى ثبات الوزن ،وأخذ الوزن الجاف ليا.
تصميم التجربة والتحميل اإلحصائي:
تم تصميم التجربة باستخدام التصميم العشوائي الكامل .وتم تحميل التباين  ،one way anovaورسمت المخططات البيانية باستخدام برنامج
 .SPSSوتم التحميل اإلحصائي لديناميكية النمو باالعتماد عمى تحاليل السبلسل الزمنية ،ومعامل االرتباط الذاتي

Autocorrelation
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) coefficient (ACFلكل من معدل الزيادة في طول طرد استمرار النمو ،ومعدل الزيادة في عدد األوراق المتشكمة عميو ،ومعدل الزيادة في طول
الطرود الجانبية ،وكذلك عدد األوراق المتشكمة عمييا خبلل الفترات الفاصمة ،ومعدل الزيادة في ثخانة الطرود.
النتائج والمناقشة:
ديناميكية النمو:
عند البدء بتطبيق الري الناقص في  10حزيران تم أخذ طول طرد استمرار النمو وعدد األوراق عميو وثخانتو ،وكذلك أطوال الطرود الجانبية وعدد
أوراقيا وثخانتيا ،واعتبرت قيمة ىذه القراءة كصفر ليتم حساب الزيادة عمى كل من المتغيرات السابقة بفاصل أسبوعين بين القراءة واألخرى ،وكانت
ديناميكية نمو األصل سكري السويداء عند مستويات الري المطبقة كالتالي:
-

عند الري الكامل (الشاىد):

كانت الذروة في معدل الزيادة في طول طرد استمرار النمو وعدد أو ارقو ،وفي طول الطرود الجانبية وعدد أوراقيا في  29حزيران (الشكل  ،)1بعد
ذلك انخفضت في  20تموز لترتفع ثانية في  10آب في كل منيا ،ثم تابعت انخفاضيا حتى نياية الموسم ،عدا الطرود الجانبية التي زاد طوليا
مجدداً من  21أيمول حتى  13تشرين أول ،أما الزيادة في ثخانة الطرود سواء استمرار النمو أم الجانبية كانت طفيفة وأخذت مسا اًر متماثبلً في كل
منيا .بالنسبة لمعامل االرتباط الذاتي كانت قيمو موجبة حتى  10آب مترافقة مع الزيادة في النمو ،وبعد ذلك أخذ قيماً سالبة حتى نياية الموسم
تزامن مع االنخفاض في النمو ،إال أنو لم يكن ىناك ارتباط معنوي سوى في الزيادة في ثخانة طرد استمرار النمو في الفترة من  21أيمول حتى 13
تشرين أول تزامنت مع االنخفاض بعد فترة من الثبات في معدل النمو ،وكان معنوياً بالنسبة لثخانة الطرود الجانبية في الفترة من  31آب حتى 21
أيمول كذلك تزامنت مع االنخفاض في المعدل.

انشكم  .1دَُايُكُت ًَى األصم سكزٌ انسىَذاء عُذ يسخىي انزٌ انكايم (شاهذ)
Al-Halabi et la., – Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 7(4): 13-25 August 2020
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-

عند الري الناقص (ري  75%من كمية المياه المضافة لمعاممة الشاىد):

كانت الذروة في معدل النمو في كل من طول طرد استمرار النمو والطرود الجانبية وأوراق الطرود الجانبية في  29حزيران ،مع ارتفاع معدل النمو
في طول الطرود الجانبية عمى طرد استمرار النمو (الشكل  ،)2أما بالنسبة ألوراق الطرود الجانبية فقد كانت الذروة في عدد األوراق في  20تموز،
وفيما يتعمق بزيادة ثخانة طرد استمرار النمو والطرود الجانبية فقد كانت الذروة في  10آب في كمييما ،ونبلحظ من خبلل الشكل ( )2انخفاض حاد
ال سيما في طول طرد استمرار النمو وعدد أوراقو ،أما في الطرود الجانبية فقد كان االنخفاض تدريجي ،وتدل ىذه النتيجة عمى تأثر طرد استمرار
النمو بظروف نقص ماء الري أكثر من الطرود الجانبية .كانت قيم معامل االرتباط الذاتي موجبة حتى منتصف الموسم وبعد ذلك أخذت قيماً
سالبة ،إال أنو لم يكن ىناك ارتباط معنوي إال في معامل االرتباط الذاتي لعدد األوراق عمى طرد استمرار النمو في الفترة التي تزامنت مع االنخفاض
في عدد األوراق حتى توقف النمو.

انشكم  .2دَُايُكُت ًَى األصم سكزٌ انسىَذاء عُذ انزٌ انُالص (رٌ  75%يٍ كًُت انًُاِ انًعافت نًعايهت انشاهذ)
-

عند الري الناقص (ري  %05من كمية المياه المضافة لمعاممة الشاىد):

يبين الشكل ( )3ديناميكية نمو األصل سكري السويداء عند الري الناقص (ري  %50من كمية المياه المضافة لمعاممة الشاىد) أن الذروة في معدل
طول طرد استمرار النمو وعدد األوراق عميو ،باإلضافة لطول الطرود الجانبية وعدد األوراق عمييا كانت جميعيا في  29حزيران ،وكمن معدل النمو
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منخفضاً مقارنة مع الشاىد ومعاممة الري الناقص ري  %75من كمية المياه المضافة لمعاممة الشاىد ،انخفض معدل النمو بعد ذلك بشدة حتى 20
تموز ،إال أنو حدث ارتفاع بسيط في طول الطرود الجانبية وعدد األوراق عمى طرد استمرار النمو والطرود الجانبية في  31آب ،وبالنسبة لزيادة
ثخانة كل من طرد استمرار النمو والطرود الجانبية فقد كانت الذروة في  10آب في كل منيما .كانت قيم االرتباط الذاتي موجبة في بداية الموسم
حتى  20تموز ،وبعد ذلك أخذت قيماً سالبة حتى نياية الموسم ،إال أنو لم يكن ىناك أي قيم معنوية.
من خبلل نتائج ديناميكية نمو األصل سكري السويداء تحت مستويات الري المختمفة نبلحظ اختبلف سموك ىذا األصل كاستجابة لظروف نقص
ماء الري ،السيما في طول طرد استمرار النمو وعدد أوراقو ،لكن من الواض أنو لم يحدث تغير عمى الطرود الجانبية ،بينما كان ىناك تغير في
معدل ثخانة الطرود بين مستويات الري .تبين الدراسات المرجعية أنو يتم دراسة سموك أصناف وأصول التفاح بتطبيق مستويات ري مختمفة ،لتحديد
أفضل مستوى يحقق كفاءة استخدام الماء ( Chenafi et al., 2014; Domiet al., 2014; Kullajet al., 2014; Al-Absi and
.)Archbold, 2016

انشكم  .3دَُايُكُت ًَى األصم سكزٌ انسىَذاء عُذ انزٌ انُالص (رٌ  %50يٍ كًُت انًُاِ انًعافت نًعايهت انشاهذ)
المؤشرات المدروسة بعد إيقاف الري:
-

مقدار الزيادة بطول وعدد أوراق وثخانة كل من طرد استمرار النمو والطرود الجانبية:
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تبين النتائج تفوق معاممة الشاىد (ري كامل) معنوياً عمى معاممتي الري الناقص (ري  %75و %50من كمية المياه المضافة لمعاممة الشاىد) في
مقدار الزيادة بطول طرد استمرار النمو ( 58.9سم) وعدد أوراقو ( 36.5ورقة) من بداية تطبيق الري الناقص حتى إيقافو ،في حين لم يكن الفرق
معنوي ًا بين معاممتي الري الناقص ،أما بالنسبة لمقدار الزيادة في ثخانة الطرود كذلك تفوقت معاممة الشاىد ( 4.6مم) عمى معاممة الري الناقص ري
 %50من كمية المياه المضافة لمعاممة الشاىد ( 2.5مم) ،أما معاممة الري  %75من كمية المياه المضافة لمعاممة الشاىد لم تظير فرقاً معنوياً
مع كبل المعاممتين ،ومن جية أخرى تبين النتائج انخفاض مقدار الزيادة في طول الطرود الجانبية وعدد أوراقيا وثخانتيا في معاممة الري  %50عن
المعاممتين  %75و ،%100وكذلك انخفاض ىذه القيم في معاممة الري  %75عن معاممة الشاىد ،إال أن الفرق لم يكن معنوي (الجدول  .)2يدل
ذلك عمى استجابة األصل سكري السويداء لظروف نقص ماء الري من خبلل تخفيض حجم المجموع الخضري ،حيث تتأقمم النباتات من خبلل
تقميل فقد الماء إلى الحد األدنى ،إذ يتم إنقاص النمو الخضري لمتاج (.)Chaves et al., 2003
انجذول  .2يمذار انشَادة فٍ غىل وعذد أوراق وثخاَت كم يٍ غزد اسخًزار انًُى وانطزود انجاَبُت أثُاء حطبُك انزٌ انُالص.
انطزود انجاَبُت
غزد اسخًزار انًُى
انشَادة فٍ
يعايهت انزٌ
انشَادة فٍ
انشَادة فٍ عذد
انشَادة فٍ عذد انشَادة فٍ انثخاَت
انشَادة فٍ
انطىل
انثخاَت (يى)
األوراق (ورلت)
(يى)
انطىل (سى) األوراق (ورلت)
(سى)
2.1
27.8
33.5
4.6 a
36.5 a
58.9 a
رٌ كايم (شاهذ)
2.2
19.9
31.4
3.1 ab
17.3 b
30.5 b
رٌ َالص ()%55
1.8
14.1
15.7
2.5 b
21.5 b
27.9 b
رٌ َالص ()%50
2.1
7.5
19.1
LSD5%
حذل األحزف انًشخزكت ظًٍ انعايىد انىاحذ عهً أٌ انفزق غُز يعُىٌ بٍُ يعايالث انزٌ

-

طول النبات وطول وعرض األوراق ومواصفات الجذور:

تبين النتائج في الجدول ( )3تفوق معاممة الشاىد معنوي ًا عمى معاممتي الري الناقص  %75و % 50من حيث طول النبات الذي وصل إلى 152
سم ،فيما لم يكن ىناك فرقاً معنوياً بينيما ،كما انخفض طول وعرض األوراق في معاممة الري  %50عن المعاممتين الشاىد ومعاممة الري
الناقص ،%75وكذلك في المعاممة  % 75عن معاممة الشاىد لكن بدون فروق معنوية ،كما تميزت المعاممة  %50بإعطاء جذور أطول من
المعاممتين  % 75والشاىد ،لكن بدون فرق معنوي ،أما بالنسبة لعدد الجذور أعطت معاممة الشاىد أعمى عدد من الجذور كذلك بدون تفوق معنوي،
عمى الرغم من غياب المعنوية في طول الجذور ،إال أن الفرق كان معنوي في طول النبات ،وبحساب نسبة الجذر إلى طول النبات نجد أن ىذه
النسبة وصمت إلى  %32 ،%25 ،%19في مستويات الري الثبلثة  %100و %75و %50عمى التوالي أي زيادة نسبة الجذر في المعاممة %50
ثم المعاممة  %75عمى معاممة الشاىد ،تدل ىذه النتائج عمى استجابة األصل سكري السويداء المكاثر خضرياً لظروف نقص ماء الري من خبلل
زيادة امتصاص الماء إلى الحد األعمى ،وكاستجابة لظروف الجفاف غالباً ينقص نمو األوراق ،وتنقص نسبة الطرود إلى الجذور ( Dudley,
 .)1996; Chaves et al., 2003; Bassett et al., 2011كما تدل ىذه النتائج عمى كفاءة استخدام ماء الري ،إذ أن ىذه الغراس ىي أصول
خضرية معدة لمتطعيم لمحصول عمى غراس متماثمة ،وبالعودة إلى طول النبات ومواصفات الجذور في الجدول ( )3نبلحظ أن النباتات في
مستويات الري الثبلثة تحقق أطواالً مناسبة كغراس باالعتماد عمى المواصفات المعتمدة لجودة الغراس في سورية (طول الغرسة بين 150-100
سم ،تمتمك مجموعة جذرية ال تقل عن  3جذور رئيسة بطول  25سم) ،وبذلك يمكن تطبيق الري الناقص في المشتل إلنتاج غراس مطعمة عمى
األصل سكري السويداء المكاثر خضرياً ،وبالتالي توفير المياه في ظل ظروف ش الماء ،إذ أن الري الناقص ىو إضافة الماء تحت االحتياج
المائي لممحصول ،وىو وسيمة ىامة لزيادة كفاءة استخدام ماء الري المتاح ( .)Kirda, 2002; Fereres and Soriano, 2007
انجذول  .3غىل انُباث وغىل وعزض األوراق وغىل وعذد انجذور فٍ األصم سكزٌ انسىَذاء ححج يسخىَاث انزٌ انًطبمت فٍ َهاَت يىسى
انًُى.
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يعايهت انزٌ
رٌ كايم (شاهذ)
رٌ َالص ()%55
رٌ َالص ()%50
LSD5%

غىل انُباث
(سى)
152 a
118 b
95.5 b
30

21

األوراق
غىل
(سى)
6.8
6.3
5.2
-

انجذور
عزض
(سى)
4.5
4.1
3.6
-

غىنها
(سى)
28.8
29.3
30.9
-

عذدها
(جذراً)
14.5
11.8
13.8
-

حذل األحزف انًشخزكت ظًٍ انعايىد انىاحذ عهً أٌ انفزق غُز يعُىٌ بٍُ يعايالث انزٌ

-

توزع الجذور في أعماق التربة تبعاً لمستوى الري:

بينت نتائج دراسة توزع الجذور في أعماق التربة من  0إلى  60سم اختبلف قدرة األصل سكري السويداء المكاثر خضرياً في تشكيل الجذور تبعاً
لمستوى الري المطبق (الشكل  ،)4فقد تفوقت معاممتا الري الناقص  %50و % 75معنوياً عمى معاممة الشاىد (ري كامل) في إعطاء عدد كبير
من الجذور التي يصل قطرىا حتى  1مم ،وقد كان ىذا العدد  90و 87و  73جذ اًر في مستويات الري الثبلثة عمى التوالي وقيمة أقل فرق معنوي
 ،4 =LSD5%وكذلك تفوقت معاممتا الري الناقص  %50و % 75عمى معاممة الشاىد بعدد الجذور التي قطرىا بين  1و 2مم ،حيث وصل
عددىا إلى  15و 13و 3جذور عمى التوالي ،وقد كانت قيمة أقل فرق معنوي  ،3=LSD5%أما فيما يتعمق بعدد الجذور األكبر من  2مم ،فكان
عددىا قميبلً في كافة المستويات وبدون فروق معنوية فيما بينيا حيث لوحظ وجود  4جذور في كل من معاممة الشاىد ومعاممة الري الناقص ،%50
أما في معاممة الري الناقص  %75وجد  6جذور ،تبين ىذه النتائج استجابة األصل المدروس لظروف نقص الماء من خبلل زيادة عدد الجذور
التي يصل قطرىا حتى  2مم ،وىذا يتوافق مع ما وجده ) ،Atkinson et al., (1999وكذلك في دراسة عمى نفس األصل لكن عند إكثاره بذرياً
وفي مستويي ري %100و %75كذلك أبدى تفوقاً في مستوى  %75عمى الشاىد ،وعمى باقي األصول المدروسة في قدرتو عمى تشكيل جذور
أقطارىا تصل حتى  2مم (الحمبي وآخرون .)2014 ،وبالنسبة النتشار الجذور في األعماق المدروسة لوحظ وجود الجذور التي قطرىا  1مم في
كافة األعماق المدروسة حتى عمق  50-40سم ،إنما اختمف تركزىا تبعاً لمستوى الري المطبق ففي معاممة الشاىد كانت منطقة االنتشار األعظمي
لمجذور في العمق من  20-10سم ( 22جذ اًر) بدء باالنخفاض التدريجي حتى عمق  50-40سم ( 12جذ اًر) ،بالنسبة لمعاممة الري  %75فقد بدأ
انتشار ىذه الجذور من طبقة سط التربة ( 7جذور) حتى عمق  60-50سم ( 7جذور) ،وكان االنتشار األعظمي في العمق من  20-10سم
( 27جذ اًر) وكان في األعماق  30-20و 40-30و 50-40سم  13و  18و  15جذ اًر عمى التوالي ،أما في معاممة الري  %50فقد تميزت
بازدياد تركيز الجذور التي قطرىا  1مم مع االزدياد في عمق التربة حيث كان  12و 19و 20جذ اًر في األعماق 10-0سم و  20-10سم و -20
 30سم عمى التوالي وكان االنتشار األعظمي لمجذور في العمق  40-30سم ( 22جذ اًر) ،ثم أصب العدد  17جذ اًر في العمق  50-40سم،
وبالنسبة لتوزع الجذور التي أقطارىا بين  2-1مم كان سطحياً في معاممة الشاىد حتى عمق  30سم ،وفي معاممة  % 75كانت موزعة في كافة
األعماق المدروسة وقد تركزت في األعماق من  20-10سم و  40-30سم و  50-40سم ،وفي معاممة الري  %50قد توزعت حتى عمق -40
 50سم وكان تركزىا األعظمي حتى عمق  40-10سم ،تدل النتائج الحالية عمى قدرة جذر األصل سكري السويداء عمى التعمق في التربة بحثاً
عن الماء كاستجابة لظروف نقص الماء كما ىو واض في المعاممتين %75و %50حسب ).Dudley, (1996
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انشكم  .4حىسع انجذور انخٍ ألطارها  1يى ،فٍ يسخىَاث انزٌ انًذروستَ ،ذل انًمُاص انهىٍَ عهً كثافت انجذور ،انًحىر األفمٍ 0 :يكاٌ
انُباث 10 ،5 ،انًسافت انخٍ حبعذ عٍ انُباث ،انًحىر انعًىدٌ :األعًاق انًذروست يٍ  55-5سى.
-

الوزن الرطب والجاف لألوراق والطرود والساق والجذور:

تبين النتائج تفوق معاممة الشاىد (ري كامل) معنوياً عمى معاممتي الري الناقص (ري  %75و % 50من كمية المياه المضافة لمشاىد) بالوزن
الرطب لؤلوراق والساق والطرود والوزن الجاف لمساق والطرود ،والوزن الجاف لؤلوراق فقط عمى معاممة الري الناقص ( %50الجدول  ،)4كما تبين
النتائج زيادة تراكم المادة الجافة في المعاممة ري  %50أكثر من معاممتي الشاىد وري  ،%75كما يوض الجدول ( )5عدم وجود فرق معنوي بين
مستويات الري الثبلثة بالنسبة لموزن الرطب والجاف لمجذور التي قطرىا أقل من  2مم ،باإلضافة لمنسبة العالية لممادة الجافة في مستوى ري %50
( ،)82.6أما بالنسبة لمجذور التي قطرىا أكبر من  2مم كان التفوق المعنوي لمعاممة الشاىد معنوياً عمى المعاممتين  %75و ،%50وكذلك نسبة
تراكم المادة الجافة في المعاممة  %50ىي األعمى ( ،)66.5%وتدل ىذه النتائج عمى استجابة األصل سكري السويداء المكاثر خضرياً لظروف
نقص ماء الري نظ اًر لزيادة وزن الجذر مقارنة مع الوزن في الطرود والساق ،حيث أن التوزيع المثالي لممادة الجافة بين الجذور والطرود ،وكذلك بين
األوراق والطرود والساق يمعب دو اًر ىاماً في تحمل ظروف الجفاف ،إذ تؤدي ظروف الجفاف إلى إنقاص نمو األوراق وزيادة توضع المادة الجافة
في أجزاء الجذور مؤدية لخفض النسبة بين الطرود إلى الجذور ( Wilson, 1988; Atkinson et al., 1999; Sakalauskaiteet al.,
.)2006
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انجذول  .4انىسٌ انزغب وانجاف نألوراق وانساق وانطزود نألصم سكزٌ انسىَذاء انًكاثز خعزَا ً ححج يسخىَاث انزٌ انًذروست.
انساق وانطزود
األوراق
يعايهت انزٌ
َسبت انىسٌ
انىسٌ انجاف
َسبت انىسٌ انجاف انىسٌ انزغب
انىسٌ انجاف
انىسٌ انزغب
انجاف إنً
(غ)
(غ)
إنً انزغب ()%
(غ)
(غ)
انزغب ()%
57.5
133.4 a
232 a
44.3
42.7 a
96.3 a
رٌ كايم (شاهذ)
57.6
74.2 b
128.8 b
47.7
28.5 ab
59.8 a
رٌ َالص ()%55
64.8
40.2 b
62 b
48.2
8.1 b
16.8 b
رٌ َالص ()%50
47.8
87.6
20.8
49.4
LSD5%
حذل األحزف انًشخزكت ظًٍ انعايىد انىاحذ عهً أٌ انفزق غُز يعُىٌ بٍُ يسخىَاث انزٌ

انجذول  .5انىسٌ انزغب وانجاف نجذور األصم سكزٌ انسىَذاء انًكاثز خعزَا ً ححج يسخىَاث انزٌ انًذروست.
انجذور انخٍ لطزها أكبز يٍ  2يى
انجذور انخٍ لطزها ألم يٍ  2يى
يعايهت انزٌ
َسبت انىسٌ
َسبت انىسٌ
انىسٌ انجاف
انىسٌ انزغب
انىسٌ انجاف
انىسٌ انزغب
انجاف إنً
انجاف إنً
(غ)
(غ)
(غ)
(غ)
انزغب ()%
انزغب ()%
58.9
72.7 a
123.4 a
77.5
4.5
5.8
رٌ كايم (شاهذ)
58.7
47.7 b
81.2 b
70.2
4.0
5.7
رٌ َالص ()%55
66.5
35.3 b
53.1 b
82.6
3.8
4.6
رٌ َالص ()%50
21.9
38.5
LSD5%
حذل األحزف انًشخزكت ظًٍ انعايىد انىاحذ عهً أٌ انفزق غُز يعُىٌ بٍُ يسخىَاث انزٌ

االستنتاجات:
بينت النتائج قدرة األصل سكري السويداء المكاثر خضرياً بطريقة الترقيد العامودي عمى االستجابة لظروف نقص ماء الري من خبلل إنقاص
المجموع الخضري وزيادة المجموع الجذري ،باإلضافة لتعمق الجذور في التربة والتشكيل عدد كبير من الجذور الناعمة في أعماق التربة المختمفة
في معاممتي الري الناقص (ري  %75و %50من كمية المياه المضافة لمشاىد) ،باإلضافة لتراكم المادة الجافة في الجذور وخفضيا في المجموع
اليوائي كاستجابة لظروف نقص الماء .ومن جية أخرى عمى الرغم من تخفيض المجموع اليوائي في معاممتي  %75و %50بالمقارنة مع الشاىد،
إنما بقي ت أطوال النباتات وثخاناتيا تطابق الصفات القياسية المنصوح بيا عند إنتاج غراس التفاح ،ال سيما أن األصل سكري السويداء المكاثر
خضرياً ىو من األصول المعتمدة حديثاً مما يشجع عمى إمكانية تطبيق الري الناقص عند إنتاج غراسو واالستفادة من ماء الري المتاح وزيادة
اإلنتاج من وحدة الماء المستخدمة ،ولذلك البد من تجريب العمل مستقبمياً عمى غراس مطعمة ويمكن في ىذه الحالة اختبار مستوى ري  %60كون
مستوى ري  %50أعطى متوسط أطواالً تقع عند الحد األدنى المقبول.
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Abstract
This investigation was achieved during 2013-2015 at Pome and Grapevine
Division and Hoot Station in Al Swieda to study the response of apple rootstock
Sukary Alswieda seedling produced by stoolbed to deficit irrigation by
applying three levels of water: 100% (control), 75% and 50% of water
requirement. Growth dynamic, aerial vegetative and root system characters,
root deepness in soil and the wet and dry weight of plant parts were studied for
this rootstock under studied water levels. The results showed that Sukary
Alswieda rootstock had different growth behaviors depending on the level of
water, in addition to shorten plant length at the levels of 50% and 75 % (95.5
cm and 118 cm respectively), on the other hand, the length and deepness of its
root in comparison with the control treatment. The levels 50% and 75%
distinguished with high number of fine roots (1mm diameter) which were 90
and 87 roots respectively, while it was 73 regarding the control. As well as, the
accumulation of dry mater increased in roots at the levels 50% and 75%, and
decreased in stem and leaves, these results indicated the response of the studied
rootstock to the deficit irrigation conditions, and although of shorten plant
length at 75% level, but the seedlings length was in the acceptable range for
producing seedlings, consequently, the ability of applying deficit irrigation and
benefiting from the efficient use of available irrigation water when producing
the grafted seedlings from this rootstock, however, it had a good root system.
Key words: Apple rootstock, Stool bed, Deficit irrigation.
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