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 Cupressocyparis leylandii (A.B.Jacks andإكثار السرو الليلندي 

Dallim.)  بعض األوساط الزراعية  فيبالعقل الساقية 

 (1)طالل أمين و  (1)حسن عالء الدين و  ( 1) *م. هزار وكيل 

    سورية.الالذقية، ، تشرينجامعة كلية الهندسة الزراعة، ، البيئةالحراج و قسم . (1) 
 .(amenmamon@hotmail.com . البريد اإللكتروني:هزار وكيل)*للمراسلة: 

 92/19/9191تاريخ القبول:                        01/11/9112تاريخ االستالم:

:الملخص  
، على  Cupressocyparis leylandiiهدف هذا البحث إلى دراسة إكثار العقل الساقية للسرو الليلندي 

باستخدام  (1:1ثالثة أنواع من االوساط الزراعية و هي رمل، تورف، و خليط من التورف و الرمل بنسبة )
عة تشرين التابع مركز زرا  البيت الزجاجي فيفي أجريت الدراسة  .(ppm 8000بتركيز ) IBAهرمون 

ائية الكاملة القطاعات العشو استخدام تصميم التجربة ب نفذتفي الالذقية، واإلصالح الزراعي  لمديرية الزراعة
، عوملت العقل بهرمون التجذير أندول عقلة 91لمعاملة الواحدة ، وكان عدد العقل في امكررات بأربعة

الوسط الخليط هو أفضل  أشهر، بينت النتائج أن 4واستمرت  9112 نفذت التجربة عام  بيوتريك اسيد، 
أخيرُا ( و %50.7)بنسبة تجذير وسط التورف تاله (، %6...وصلت نسبة التجذير إلى )إذ  ،وسط للتجذير
طول الجذور الرئيسية االعلى في كان متوسط  (،من ناحية أخرى،  %25.3)بنسبة تجذير وسط الرمل 
سم على  26..سم و 6.64الوسط الخليط والتورف بمتوسط طول بلغت سم، تاله  2.2إذ بلغ وسط الرمل 

( للعقل %6...( لعقل الشاهد إلى )%1لرفع نسبة التجذير من )  IBAاستخدام هرمون التجذير  الترتيب.
 المعاملة بالهرمون.
 .العقل الساقية، أوساط زراعية، تجذير، السرو الليلندي: الكلمات المفتاحية

 :المقدمة
جنسين مختلفين  التهجين بين عنبات هجين ناتج ن Cupressocyparis leylandii (A.B.Jacks and Dallim.)السرو الليلندي  يعد  

، إذ لقحت المخاريط المؤنثة لنوع  Xanthocyparis nootkatensis سرو أالسكاو   Cupressus macrocarpa هما السرو العطري 
سكا سرو أال صف بقوة يت ، وهذا ما جعل الهجين ( ;Lindstrom et al.,1997; Franklin,1997)األول بحبوب طلع النوع الثاني 

أو أكثر في العام حتى على الترب الفقيرة متر واحد ينمو بمعدل إذ من األشجار سريعة النمو   دحيث يع ، سرعة نمو السرو العطري و 
(Gilman and Watson,1994;Lindstrom et al.,1997.) 

في تزيين الحدائق و الليلندي من األنواع التزينية المستخدمة بكثرة كشجرة عيد ميالد، ويدخل ضمن عناصر المنظر الطبيعي يعتبر السرو 
لصفات جعلت من هذه ا ،لجمال شكله العام و ألوانه وفي أعمال التشكيل بالحدائق أو كسياج قابل للقص لتحمله عمليات القص والتشكيل

 Dirr and Frett) ينًا رائجًا ومرغوبًا ألعمال الزينة وفي النظم الزراعية الحراجية ولتشجير الشوارعالسرو الليلندي نباتًا تزي
,1983;Blythe,1989;Leahy,2000; Niemiera,2012.)  

 Lindstrom ينتج بذوراً  الو ( Mckinley,1995على الرغم من أهمية السرو الليلندي والمزايا الجمالية التي يقدمها، إال أنه نبات عقيم )
et al.,1997) ائ( من هنا تبرز أهمية إكثار السرو الليلندي بالطر( ق الخضريةRussell,1993 .) 
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، واستطاع الحصول على أعلى نسبة تجذير عندما أن السرو الليلندي من الهجن صعبة التجذير (،9111وآخرون ) Collado وقد بين
من هرمون    ppm 13000عامل العقل الطرية )المأخوذة في منتصف شباط( عند معاملتها بطريقة التغطيس لخمس ثوان بتركيز 

 وآخرون  Vakouftsis . و بهدف الحصول على تجذير فعال للسرو الليلندي اقترحIndole-3-butyric acid (IBA)التجذير 
 عدبخليط من البرليت والتورف باستخدام الري الضبابي وسط ( و إكثارها على 9( جمع العقل ذات الخشب القاسي في الشتاء )ك2008)

 .وتركيز عدد الجذور بين  وبين وجود عالقة ارتباط عكسية، غ/ ل2بتركيز  IBAمعاملتها بهرمون التجذير 
( إلى نسبة تجذير ppm 6000( و)ppm 8000تركيزين )الب IBAبهرمون  لليلنديعند معاملة عقل السرو اBlythe (1222 ،)وتوصل 

أن العقل باختالف نضج العقل المجذرة، إذ  IBA، تباين االستفادةمن هرمون التجذير (2006)وآخرون  Hinesley الحظو . مثالية للعقل
العقل األقل نضجًا )لونها بينما أعطت (، ppm 8000الهرمون ) القاعدة استفادت بشكل كبير من التراكيز األعلى من األكثر نضجًا في

 (.pm 3000)من الهرمون مع التراكيز األقل تجذير أخضر في القاعدة( أعلى نسبة 
 8000)تركيزه  IBAالهرمون  واعد العقل ببودرة (، عوملت ق1226وآخرون ) Lindstom، نفذها وفي تجربة لتجذير عقل الليلندي 

ppm هرمون لامعاملة العقل نصف المتخشبة برطبة للحفاظ على العقل، تبين أن مع الحفاظ على ظروف بيئية دافئة و  ثوان، 3-9( لمدة
، وهذا ما أكده قطب وآخرون أدت بشكل عام إلى زيادة واضحة في نسبة التجذير و زيادة في عدد الجذور وأطوالها مقارنة بالشاهد

 على تكوين الكالس الذي يتمايز إلى مجموع جذري.   يحرض( IBA)هرمون ال والذي أشار إلى أن (، 1226)
 Hartmann نصح، فقد عقل السرو الليلنديلتجذير الذي يعطي أفضل نسبة  IBAاآلراء متباينة في التركيز األفضل منالهرمون وال زالت 
، حتى الخريف )نصف متخشبة(ربيع و ة من الالمأخوذ الطرية للعقل IBAهرمون من  ppm 3000تركيز ( باستخدام 1997) وآخرون 

أن Heuser (1226 ،)و Dirr، بينما الحظ ppm 8000أما للعقل الناضجة المتخشبة والمأخوذة في الشتاء فقد نصح باستخدام تركيز 
powell (1223 ،)، ووجد IBA( من هرمون 10000ppmجذرت بنجاح عندما عوملت بتركيز )قد العقل المأخوذة في الصيف)غضة( 

 Frett (1223،)و Dirr، وبين IBA( من هرمون 5000ppm( عند تركيز )%100العقل المأخوذة في الربيع)غضة( جذرت بنسبة )أن 
( 32000ppm-16000التراكيز ) كانت بينما IBA( من هرمون 8000ppm( للعقل المعاملة بتركيز )%90نجاح التجذير بنسبة )

اصفرار العقل و هذه العقل ال تتماثل للشفاء بعد زراعتها ألن زيادة تركيز الهرمون في االنسجة يعمل على تقزم النبات  تسامة و سبب
فهو يستخدم في التراكيز العالية كمبيد أعشاب، ألن الهرمون يعد محرضًا لتكوين الكالس و تكوين المجموع الجذري عند ، وتشويه النمو

 أطوالهادد الجذور و عالعلى منه تؤدي إلى قتل الخاليا أو تثبيطها و بالتالي تنعكس سلبًا على نسبة التجذير و حد معين و أن التراكيز ا
جذير عقل نجاح تاألمثل لتجذير عقل السرو الليلندي، ألن البروتوكول عن (، وبالتالي ال يوجد معلومات مفصلة 1997)قطب و آخرون،

 اإلكثاربمر الشجرة األم وموعد أخذ وزراعة العقل والظروف البيئية الخاصة و مصدر العقل, عالسرو الليلندي يتأثر بعدة عوامل مثل 
  .ووسط االكثار لذلك من غير الممكن المقارنة بين تلك التوصيات و تفضيل بعضها على اآلخر

 الجذور وعدد المجذرة العقل نسبة انخفاض سبب أن (1984) ، أحمد ذكر فقد التجذير، عملية في الزراعة وسط يؤثر أن اُ يمكن أيض
 تهوية سوء إلى أدى ما وهذا وزنها أضعاف تعادل الماء من تحتفظ بكمية العضوية المادة ألن  تموسيالب وسط استخدام هو المتكونة
أفضل وسط  ، و في تجربة على تجذير عقل نوع تزييني كاناألوكسجين إلى الجذور وافتقارها أطراف في الفعالة المرستيمية الخاليا

للتجذير هو الرمل بغض النظر عن التراكيز الهرمونية حيث تفوق الرمل على جميع االوساط االخرى و أسهم في رفع نسبة التجذير إلى 
 باألوساط(، كما أسهم الرمل في زيادة عدد الجذور و أطوالها مقارنة 47( في حين لم تتعد النسبة في وسط التورف )83.12%%)

ا يمكن لى مبحث أن أفضل وسط لتجذير العقل هو الرمل حيث بلغت نسبة التجذير و عدد الجذور في هذا الوسط أعاالخرى، بين ال
 تموس بانخفاض واضح في نسبة التجذير وعدد الجذور. ي، وتميز الوسط بمقارنة ببقية االوساط
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 Lindstromالبرليت و التورف ) ك ينصح باستخدام، لذلمنخفضة وجيد الصرف ذو خصوبةو   اً يجب ان يكون الوسط الزراعي معقمعموماً 
et al.,1997;Vakouftsis et al.,2008 و ذلك بخلط كمية  تورفالخشن و الرمل البيرليت أو التورف و الخشن و الرمل ال(, أو

 الجذور لكل نوع يختلف، و لقد أشارت التجارب ان النسبة المئوية للتجذير وعدد (Lindstrom et al.,1997)متساوية من هذه االوساط 
 (.Loach,1985;Hartmann etal., 1990;Leakey etal., 1990)  باختالف االوساط الزراعية

  أهمية البحث وأهدافه:
من ظروف إكثار السرو الليلندي ضونظرًا لندرة األبحاث الخاصة ب، بطريقةاإلكثار البذري عدم إمكانية إنتاج غراس السرو الليلندي نظرًا ل

لنجاح بالتطعيم تدني نسبة ا)ق اإلكثار الخضري ائوجود بعض الصعوبات الخاصة بطر ، و حديثاً  مدخالً و  اً هجينباعتباره البيئة الساحلية 
م القدرة على تلبية ، ونظرًا لعد(Dirr and Frett,1983;Blythe,1989) أو بالعقل الساقية كتدني نسب تجذير العقل وطول فترة التجذير

 ارتفاع سعرها وقلة استخدامها في أعمال الزينة وتشجير الشوارع.و غراس السرو الليلندي حاجة السوق المحلية من 
هذه اإلشكاليات دعت إلى دراسة إكثار السرو الليلندي بالعقل الساقية )كمتغير تابع( كطريقة هامة في اإلكثار الخضري وقلة تكاليف 

ق الخضرية األخرى. يقوم البحث على إيجاد أو الكشف عن بعض العوامل البيولوجية والتقنية التي تلعب دورًا مهمًا ائة بالطر تنفيذها مقارن
في اإلكثار بالعقل الساقية كدراسة حالة سكون األعضاء الخضرية ومواعيد فصلها ودراسة الوسط الزراعي المناسب والمعامالت الهرمونية 

 )كمتغيرات مستقلة(. للتشجيع على التجذير
 لذلك فقد هدف البحث إلى:

 لليلندي بالعقل إكثار السرو ا فيالمؤثرة )طور السكون البيئي للعقل وموعد فصل العقل عن النبات األم( بعض العوامل البيولوجية  دراسة
 الساقية.

  دراسة تأثير وسط التجذير وتركيز الهرمونIBA السرو الليلندي. تجذير عقل في 
 : البحث وطرائقهمواد 
رطيب آلي ضبابي ت يت زجاجي خاص بالمركز مزود بجهازالتجربة في مركز زراعة تشرين التابع لمديرية الزراعة بالالذقية ضمن ب نفذت

 . يةدرجة مئو  94-91مع تحكم بدرجة الحرارة عند 
 المادة النباتية المستخدمة:  -1

سنوات  6 -.إلعطاء العقل المناسبة وهي مجموعة من األشجار الفتية عمرها بحدود تم اختيار مجموعة من االشجار الفتية الصالحة 
د ق خضرية، وكانت المصدر المستمر في تأمين العقل لمواعيائتقريبًا والنامية في أطراف أحد المشاتل المتخصصة بإنتاج الغراس بطر 

 العقل وفق المواصفات التالية: انتخبتو قد  الزراعة الثالثة.
أفرًع كاملة من االشجار المختارة من مختلف جوانب الشجرة وكذلك من  تقص حيثنموات السنة، من ناضجة )متخشبة(  اقيةعقل س

مستوى واحد من الشجرة األم و نقلت إلى البيت الزجاجي )مكان الزراعة( حيث تم الحصول على العقل المناسبة منها واستبعدت األفرع 
العقل الطرفية ذات القشرة الخضراء غير  تتبعدمم و اس 4-3سم و بقطر  19-2المتخشبة غير الصالحة، أخذت العقل الساقية بطول 

 البنية المحمرة، و التي هي عقل غضة قد تتعفن في التربة بوجود الرطوبة.
 المادة الهرمونية المساعدة: -2
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لليلندي اتم اختيار الهرمون إندول بيوتريك أسيد وفقًا لما جاءت به المراجع العلمية، بأن هذا الهرمون هو األفضل لتجذير عقل السرو 
، واالختالف 19111-111. التي تتراوح ما بين كيزامغ /ليتر ألن معظم المراجع أكدت على التر  2111وكذلك تم اختيار التركيز 

  بحسب شدة وتركيز العناية والمنطقة وغيرها.
 على النحو اآلتي:  مغ/ليتر 2111محلول من هرمون اندول بيوتريك اسيد بتركيز حضر 
و ذلك إلذابة الهرمون، ولتسريع  %26مل من الكحول االيتيلي  11 أضيف إليه ثممل،  961سعة  دورق غرام من الهرمون في  9تم وزن 

إذابة مابقي من آثار الهرمون تم إضافة كمية من الماء المقطر و كمية من ماءات الصوديوم المائية الصلبة مع التحريك على جهاز 
مل، لتمثل بذلك تركيز  961الماء المقطر إلى الحجم المطلوب  أضيفوبعد تمام الذوبان و التجانس  ،التسخين التحريك المغناطيسي مع

 مغ /ليتر. 2111
 الوسط الزراعي:-3

المغسول  الرمل البحري األبيض، و التورف ، وهي ون مراقد لزراعة العقل و تجذيرهامجموعة من األوساط الزراعية المختلفة لتك استخدمت
 .1:1وخليط التورف مع الرمل البحري بنسبة 

وهو  ،: هو بقايا نباتية متحللة تتكون تحت سطح مياه المستنقعات وتوجد طبقات من هذه المادة في مساحات واسعة من العالمالتورف
والبادرات  العقلووجوده في الوسط يضمن عدم جفاف قواعد ( PH>4) فقير بالعناصر الغذائية، وحموضته عاليةو  حيوياً وسط خامل 

و ملوحة منخفضة  PH=7مادة عضوية و %26و التورف المستخدم هو تورف مستورد مسمد من بلد المنشأ و يحتوي على  ،والغراس
ه متوسط النعومة بأنيتميز األبيض، والذي أنواعه شيوعًا هو التورف  جدًا. و تختلف أنواع التورف حسب خشونة أو نعومة مكوناته و أكثر

 ( مرة قدر حجمه مع تأمين التهوية الضرورية للجذور حتى في حالة اإلشباع.91على حفظ الرطوبة التي تبلغ حوالي) ة عاليةذو قدر و 
: هو وسط معدني مصدره البحر، مغسول جيدا الستبعاد خطر الملوحة، وهو خامل كيميائيا وحيويا لفقره بالمعادن الضرورية الرمل البحري  

واحتفاظه بالرطوبة في الحدود الدنيا المطلوبة، وبالتالي فهو جيد النفوذية للماء  ،الرمل بأنه وسط جيد الصرف يتميز ،والكائنات الحية
 والهواء، حيث وجود الرمل يضمن عدم تعفن قواعد العقل.

 :صناديق الزراعة -1
مثقبة في قاعدتها لتصريف الرطوبة الزائدة،  خفيفة،/ ليترًا، بيضاء اللون 13,6سعة / نوع ستريوبور اثنا عشر صندوقاً تم تخصيص 

 .صندوقاً  19كان عددها سم  16×  41×  91أبعادها 
  :مواعيد أخذ العقل -5

راجع العامة المتخصصة بإكثار الم ، وهو الموعد المناسب التي أشارت إليه بعض9112من عام الربيع )آذار(  في التجربةنفذت 
 المشاتل المتخصصة بإنتاج غراس السرو في الساحل السوري ، وكذلك توصيات السرو وخاصة الليلندي

 وزراعتها:معالجة العقل  -6
بالمحلول  عوملت ، عقلة لكل مكرر 91مكررات بواقع  4معامالت و  3ة الستخدامها في التجربة التي تحوي عقل 941تم تحضير 

 الهرموني وفق الخطوات التالية :
 سم.  4-9إزالة االوراق من القسم السفلي للعقلة الرتفاع بحدود  -1
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 2111في وعاء يحتوي المحلول الهرموني بتركيز ( سم 9-1لمسافة )  تغطيس قواعدهاو مع بعضها عقلة  91بواقع حزم العقل تم  -9
حول هواء للسماح لها بالجفاف لحد ما و ليتبخر كعد إخراج العقل من المحلول تركت لفترة قصيرة في الو ثواني، ب 11مغ/ليتر و ذلك لمدة 

أما معاملة الشاهد فقد تم تغطيس قواعد العقل بالماء المقطر فقط و بدون في االوساط المجهزة حسب خطة العمل  ثم زرعت المحلول,
 أي هرمون.

هو الموعد الربيعي حيث تم رش و  19/3/9112 بتاريخسم  4على عمق  ستريوبورزراعة العقل في الوسط الزراعي ضمن صناديق  -3
 .لمالحظة بعض القشريات على االشجار األم و ذلك العقل بمبيد حشري ضد القشريات )الدوالن( 

 أوساط الزراعة وتجهيزها للزراعة في الصناديق: -7
حتملة، و ذلك إصابة فطرية متجنبًا لظهور أية   تم تعقيم الوسط الزراعي بمبيد فطري ضد أحياء التربة الممرضة )أوكسي كلور النحاس(

ساعة 94ساعة، بعد ذلك تم صرف رطوبة الوسط و تركه في الهواء الطلق لمدة  94عن طريق إشباع االوساط االولية بمحلول المبيد لمدة 
أوساط هي  3( حجمًا، و عليه فقد أصبح لدينا 1:1بعد ذلك تم تشكيل خليط من الرمل و التورف ) ،حيث اصبح الوسط قاباًل لالستخدام

عند إضافة الرمل إلى التورف حسن من التهوية و من إتاحة الماء للجذور حيث كانت قدرة االحتفاظ التورف و الرمل وخليط التورف رمل، 
، المسامات المتوازنة تسمح بتهوية و رطوبة %92على اساس الوزن وعند خلطه مع الرمل أصبحت هذه النسبة  %61بالماء في التورف 

سم( وفق مخطط التجربة وتم ترتيبها وصفها في أماكنها  46*91تم توزيع الوسط الزراعي على صناديق فلينية ) جودة.متوسطة ال
سم/  6-4المخصصة لها استعدادا للزراعة، بعد ملىء الصناديق باالوساط الزراعية، تم فتح ثقوب بوساطة قلم الرصاص لعمق قدره /

جمل سطح الصندوق، وذلك لتسهيل وضع العقل على العمق المطلوب وعدم تخريب طرف ثقبًا موزعة على م 91وعدد الثقوب كان 
 يقاعدة العقلة، وكذلك لضبط أعداد العقل في الصندوق الواحد، بعد زراعة العقل تم ضغطها باليد بقوة لزيادة تالمس العقلة بالوسط الزراع

م، أما اذا كانت درجة الحرارة أقل .9حال كانت الحرارة أعلى من مندقيقة في  91والرطوبة وتم الري الضبابي بشكل جيد و واٍف كل 
 .دقيقة 31من ذلك فإن الري يتم كل 

 التحليل االحصائي: -8
 معنوية مصادر التباين مكررات، تم اختبار ةمعاملة و أربع 19تضمنت ، تم إجراء هذه التجربة بتصميم القطاعات العشوائية الكاملة

( ثم اختبار الفروق االحصائية و تحليل البيانات بواسطة اختبار أقل فرق معنوي عند مستوى معنوية Genstast 5.2باستخدام برنامج )
6% . 
 القياسات والقراءات: -9

 القياسات المنفذة على الوسط الزراعي :-1
ناصر الحموضة والملوحة وتحديد نسبة العتم تحليل عينات االوساط الزراعية المستخدمة في التجربة في مركز الهنادي حيث تم قياس 

المعدنية السمادية في االوساط جميعها كما تم قياس الوزن الحجمي لكل وسط زراعي ونسبة الرطوبة التي تعد من الخصائص الفيزيائية 
 (.1وكانت نتائج تحليل العينات كما في الجدول رقم ) الضرورية وذلك قبل الزراعة
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نتائج تحليل عينات االوساط الزراعية المستخدمة في التجربة (1لجدول رقم )ا  

 الرطوبة%

الوزن 

 الحجمي

 غ/ل

 

% 

(ppm) 

غ011غ/  

 

0:1معلق    

 

 البيانات

(P)فوسفور 

 الكلي

(N) آزوت 

 الكلي

 المادة العضوية

 

EC 

mlmos/cm 

pH 

65 159.3 
 تورف 7 0.01  88.2 0.488 0.3

 طبيعية قليلة الملوحة كاف - - 

0.37 1286 
 رمل 7.6 0.007 0.13 - -

 قاعدية قليل الملوحة منخفض - -

21 988.6 
0:0خليط  7 0.009 5.59 - -  

 طبيعية قليلة الملوحة كاف - - 

  لقياسات المنفذة على العقل:ا -2
 روج الجذور، وو مراقبة أماكن خأطوال الجذور(  -تمت دراسة العقل من حيث تحديد التطورات الحاصلة على العقل )عدد الجذور

 حساب:( و من خالل ذلك تم King etal.,2011)التجذير س و دوره في مالحظة تشكل الكال
 الثالث. الوسطالثاني و  الوسطاالول و  الوسطنسبة العقل المجذرة في  -1
 سم وأكثر. 1أطوالها عدد الجذور العرضية الكلية )رئيسية + ثانوية( حيث شمل كل الجذور التي كانت   -9
 .الطول الكلي لكل من الجذور العرضية الرئيسية و الثانوية )سم(-3
 الثانوية)سم(.  و  الرئيسية العرضية الجذوركل من متوسط أطوال  -4

 النتائج والمناقشة: 

 الوسط الزراعي: -1
 كوكذل( الذي تضمن قيم بعض الخصائص الكيميائية لألوساط المستخدمة 1تم تحليل النتائج احصائيًا وعرض المتوسطات في الجدول )

 د( نالحظ أن قيم الحموضة معتدلة في الخليط والتورف وتتوافق مع بيانات المنتج وهي بحدو 1من الجدول ) الفيزيائية.بعض الخصائص 
(6 (pH7.5)ى القلوية الخفيفة تميل إل ، بينما (pH .في الرمل وهي قيم معتدلة مناسبة جدًا لتجذير العقل التي تتطلب وسطًا معتداًل 
فهي آثار  ، أما نسبة الملوحة في الرمللها غير المتحملة حتى جميع النباتات وتناسبعلى الرغم من تسميده قليلة الملوحة عند التورف  

 لحساس منها للملوحة، وهذا ينطبق كذلك على الوسط الخليط. أي نبات حتى ا فيوال تأثير لها 
إن وسط الرمل أما في الخليط ف وقليلة جداً عالية جدًا في وسط التورف  أما فيما يخص محتوى االوساط من المادة العضوية فقد كانت

 حفظ الرطوبة. ته علىوقدر صفات الوسط الخليط  وحسن من %.التورف عمل على رفع نسبة المادة العضوية إلى حوالي 
( بأن االوساط 9111غ/ل( وهذا يتطابق مع ما قاله )عالء الدين،162.3أما الوزن الحجمي نالحظ أن التورف هو من االوساط الخفيفة ) 

، الوزن الحجمي للرمل كبير جدا وبعد غ/ل( 611-121غ/ل( أو ) 611 -161)الخفيفة هي التي يكون وزنها الحجمي يتراوح بين 
الخليط يتناقص الوزن الحجمي ولكنه يتجاوز حدود االوساط الخفيفة بحدها االعلى مرتين. يعتبر الوزن  وتشكيل الوسطخلطه بالتورف 

طور ولى في تالحجمي من المؤشرات الفيزيائية الهامة عند دراسة خصائص االوساط العضوية حيث يؤثر الوزن الحجمي بالدرجة اال
 المجموع الجذري للنبات.
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خلط التورف مع الرمل حسن من قدرة الوسط  %1أما في الرمل فهو أقل من  %6.االحتفاظ بالماء عالي جدا في وسط التورف     
ا الرطوبة مم (. إن إضافة التورف إلى الرمل أدى إلى زيادة قدرة الوسط على االحتفاظ بالماء وزيادة نسبة%91على االحتفاظ بالماء )

 (.Corti et al., 1998) وبالتالي زيادة مقاومة العقل لالجهادات المائية
 تجربة:نتائج ال -2

في نهاية التجربة تم الكشف عن قواعد العقل المغمورة في الوسط الزراعي لتحديد العقل المجذرة ولمعرفة التطورات التي طرأت على     
 أو التعفن والموت أم البقاء على قيد الحياة. العقل غير المجذرة سواء ظهور الكالس

 عدد العقل المجذرة:-1 -9
( كما تم التفريق بين العقل 91  ، غير مجذرة116و إلى عقل حية )مجذرة  عقلة(113وكان عددها) تم فرز العقل إلى متعفنة )ميتة(  

نبثقة عن الم الرئيسية العقل المجذرة فقد تم تحديد عدد الجذورغير المجذرة الحية إلى عقل بدون كالس و إلى عقل تحمل الكالس، أما 
  .كل عقلة

 
عدة أوساط زراعية( عدد العقل المجذرة في 1الشكل رقم )  

لة امعلى المعبفروقات معنوية واضحة و عدد العقل المجذرة في على المعاملة )رمل(  تتفوق الخليطمعاملة أن ( 1نالحظ من الشكل )
د زاد إضافة التورف للرمل ق ، وبالتالي فإنالمزروعة قلحيث تجاوز عدد العقل المجذرة نصف عدد العة، غير معنوي)تورف( بفروقات 

من عدد العقل المجذرة، وقد يكون السبب أن وجود التورف في الرمل قد عمل على رفع نسبة الرطوبة في مجال قواعد العقل، ووجود 
 الجذور. حولادة التهوية وزيادة الدفء الرمل رفع النفوذية للتورف وبالتالي زي

نسبة التجذير: -2-2  
سم( أو أكثر للحصول على النسبة المئوية للتجذير واخضاعها إلى التحليل  1تم عد العقل المجذرة والتي تحتوي على جذور طولها )    

 بفروقات نسبة التجذيرفي  معاملة )رمل(تفوقت على  الخليط معاملة أننالحظ من المخطط   (.9)االحصائي وعرضها كما في الشكل 
في  %6...من النصف  أكثرنسبة التجذير  تتجاوز  ، حيثمعنوية واضحة ولكن تفوقت على المعاملة )تورف( بفروقات غير معنوية

اط يترافق دائما مع بدء نش فصل الربيع. ما لم تتجاوز الربع في وسط الرملبين %61وسط الخليط في حين وصلت في وسط التورف الى 
 .بعوامل التجذيرونموات جديدة وهذا النشاط يغير التراكيز الهرمونية التي لها عالقة  وإعطاء براعم ونمو النبات

ن إضافة التورف للرمل قد حسن وزاد من نسبة التجذير لعقل السرو الليلندي وحسن من إنتاجية العقل المجذرة حيث يتميز الوسط إ
غذائية وخاصة امتصاص العناصر الالدفء والتهوية وبالتالي ووجود المسامات الهوائية التي تعمل على زيادة الخليط بسعة احتفاظه بالماء 

عقلة ويسرع في في داخل العملية انقسام الخاليا ة للنمو مثل النتروجين الذي يحفز العناصر االساسيب إن التغذية الجيدةعند قواعد العقل 
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( وهذا يدل على أن معاملة عقل السرو الليلندي بهرمون إيبا أدت %1نسبة التجذير في معاملة الشاهد كانت ) الجذور العرضية. ظهور
ذلك بسبب المحتوى العالي للعقل من الهرمونات ومنظمات النمو االخرى مقارنة بالمثبطات  في الربيع إلى زيادة واضحة في نسبة التجذير

 عملية وهذا يتوافق مع نهاية طور السكون ودخول النبات في مرحلة النمو والنشاط.الموجودة في هذه ال

 
 عدة أوساط زراعية( نسبة التجذير في 2الشكل رقم )

 عدد الجذور الرئيسية: -2-3
واخضاعها إلى التحليل سم أو أكثر( وعلى جميع العقل المجذرة  1تم عد  الجذور الرئيسية المنبثقة عن العقلة والتي يكون طولها )     

 (3االحصائي وعرضها كما في الشكل )

 
عدة أوساط زراعية( عدد الجذور الرئيسية في 3الشكل رقم )  

يث كان حبفروقات غير معنوية  تورف ورملعدد الجذور الرئيسية على المعاملتين  ت فيتفوق الخليطمعاملة أن  ( نالحظ3من الشكل )
جذر. قد يعود سبب  12جذر بينما لم يتجاوز في وسط الرمل  62جذر وفي وسط التورف  1.في الوسط الخليط  عدد الجذور الرئيسية

 آلزوتيةاهذا الى المواصفات التي يتمتع بها الوسط الخليط من الناحية الفيزيائية والكيميائية وخصوصا الحتوائه المركبات الفوسفاتية و 
سبب محتواه عدد الجذور على العقلة ب وبالتالي زيادةتؤدي إلى انقسام الخاليا لبناء خاليا جديدة  والتي تساهم في عملية التجذير و التي

 العالي من العناصر الغذائية و رطوبته المعتدلة و باإلضافة لوجود المسامات التي تؤمن التهوية للجذور.

 مجموع أطوال الجذور الرئيسية: -2-4
من ويالحظ  ،المنبثقة من كل عقلة مجذرة تم قياس أطوال هذه الجذور بالسنتيمتر باستخدام المسطرةبعد عد الجذور الرئيسية     
أن  يثحبفروقات غير معنوية  مجموع أطوال الجذور الرئيسية تورف و رمل فيعلى المعاملتين  تتفوقالخليط معاملة  أن( 4الشكل )

ات على اختراق المسام جال الجذور مما ساعد الجذورالتهوية و زيادة الدفء في موجود الرمل رفع النفوذية للتورف و بالتالي زيادة 
عدد و طول الجذور إلى العديد من العوامل فمن المعروف أن من حيث نتائج ال اختالف يمكن  تفسير الهوائية و البحث عن الغذاء.
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ة و يعتمد بدرجة كبيرة على االوكسينات الطبيعية او المضاف االوكسينات تلعب دورا فعاال في االنقسام االولي الذي يكون منشأ الجذور
 . (1222)سلمان، 

 
 عدة أوساط زراعية( مجموع أطوال الجذور الرئيسية في 4الشكل رقم )

 متوسط طول الجذور الرئيسية: -2-5
عددها  الجذور الرئيسية على تم حساب متوسط طول الجذور الرئيسية للعقل المجذرة لكل وسط على حدى و ذلك بتقسيم متوسط أطوال

 (6و اخضاع البيانات إلى التحليل االحصائي و المتوسطات تم عرضها في الشكل رقم )
متوسط طول الجذور الرئيسية بفروقات معنوية  تورف و معاملة الخليط في لةمعامالعلى  تالمعاملة )رمل( تفوقأن ( 6نالحظ من الشكل )

سم في حين لم يتجاوز   26..سم بينما كان في وسط التورف  2.21لرئيسية في وسط الرمل واضحة.حيث بلغ متوسط طول الجذور ا
 سم في وسط الخليط . 6.64

 
 ( متوسط طول الجذور الرئيسية في عدة أوساط زراعية5الشكل رقم )

 :االستنتاجات
الوسط الخليط )تورف و ( في %6...إلى )عند الشاهد ( %1زاد من نسبة التجذير من ) IBAاستخدام هرمون اندول بيوتريك اسيد  -1

 .رمل(
 متوسط أطوال الجذور يتعلق بنوع الوسط الزراعي. -9
 شجع العقل على التجذير و زيادة أطوال الجذور العرضية.  IBAإضافة هرمون التجذير إندول بيوتريك أسيد -3
  (.1:1رمل( بنسبة ) رف:تو هو الوسط الخليط )وسط في نسبة التجذير و عدد الجذور العرضية افضل  -4

 التوصيات:
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  .التدفئة السفلية الليلندي باستخداميجب أن تهدف التجارب الحديثة إلى تحسين تجذير السرو  -1
النمةةةةو االخةةةةرى الن  واسةةةةتخدام منظمةةةةات عمةةةةر النبةةةةات االم ودراسةةةةة تةةةةأثيرزراعةةةةة العقةةةةل علةةةةى فتةةةةرات زمنيةةةةة مختلفةةةةة مةةةةن السةةةةنة   -9

زراعةةةةةة العقةةةةةل علةةةةةى فتةةةةةرات زمنيةةةةةة مختلفةةةةةة مهمةةةةةة الصةةةةةحاب المشةةةةةاتل مةةةةةن اجةةةةةل الحصةةةةةول علةةةةةى عقةةةةةل مجةةةةةذرة خةةةةةالل فتةةةةةرات 
 .السنةزمنية مختلفة من 

 ( لزيادة نسبة التجذير.8000ppmبتركيز ) IBAاستخدام هرمون  -3
 الليلندي.( لتجذير السرو 1:1استخدام الوسط الخليط )رمل: تورف( بنسبة ) -4

 المراجع:

 (. الماء في حياة النبات. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. جامعة الموصل 1224أحمد، رياض عبد اللطيف )
في تجذير عقل الفل.  IBAوتراكيز الهرمون تأثير بعض أوساط التجذير  .(1226)ومنى خاروف  ونبيل البطلالقطب، محمد عدنان 

 .11-1 :(13الزراعية. )مجلة جامعة دمشق للعلوم 
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Abstract 

This research aimed to the study of the propagation of stem cuttings of the 

Leyland cypress on three types of agricultural medium which were:the sand, turf 

and a mixture of turf and sand by percent of 1:1by  using IBA hormone in a 

concentration of (8000ppm). The work was conducted into the greenhouse 

Tishreen center of the Directorate of Agriculture, Lattakia. The experiment was 

designed by complete randomized blocks with four replicates for each treatment 

and 20 cuttings in each replicat. The experiment conducted in March 2019 and 

lasted for 4 months.The results were as follow: The mixture medium was the best 

for rooting where the percentage reached (66.7%), whereas in turf was (50.7%) 

and in sand (25.3%). The average of the length of the main roots was the highest 

in sand that it reached (9.80 cm), whereas the length was reduced in the mixture 

medium to (7.74 cm) and in the turf to (6.85). The use of IBA hormone increased 

the percentage of rooting from (0%) in the control treatment to (66.7%) to the 

cuttings treated with hormone. 
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