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 الملخص 

( عقل خشبية)والالنتانا  الهيبسكس: أجريت هذه التجربة على عقل غضة وعقل خشبية ألربعة أنواع من نباتات الزينة هي
جديدة على بعض العقل من وبعد حوالي أسبوعين من زراعة العقل لوحظت براعم ورقية ( عقل غضة)والشيرانيا  والمرجريتا

يومًا من الزراعة تم إزالة  54والالنتانا مما يدل على نجاح عملية التجذير وبعد مضي  والهيبسكس والمرجريتا نباتات الشيرانيا
وجد أن عدد الجذور وطولها في نبات الشيرانيا كان . جميع العقل من بيئة الزراعة وتم عد وقياس أطوال الجذور في كل عقلة

أو نصف التركيز ( w/w %0.4)منه في حالة استخدام التركيز الموصى به  (NAA) ر بدون إستخدام هرمون التجذيرأكث
(0.2% w/w ) من تركيز الهرمون بمقدار أكثر من ستة % 45حيث كان عدد الجذور في معاملة الشاهد يفوق معاملة

 31أما بالنسبة لطول الجذور فلقد بلغت معاملة الشاهد . فأضعاف ويفوق معاملة التركيز الكامل للهرمون بمقدار تسعة أضعا
وبالنسبة لنبات المرجريتا فقد أظهر . ضعف معاملة التركيز الكامل للهرمون  13من تركيز الهرمون و % 45ضعف لمعاملة 

من تركيز الهرمون على % 355، %45الهرمون، حيث تفوقت معامالت  إستجابة واضحة فيما يتعلق بتنشيط التجذير بواسطة
من تركيز الهرمون بأكثر من ثالثة أضعاف % 45، فقد تضاعف عدد الجذور في معاملة (بدون هرمون )معاملة الشاهد 

مرة في معاملة التركيز الموصى به للهرمون عن معاملة الشاهد، كما لوحظ أيضا  33الشاهد وتضاعف عدد الجذور بمقدار 
. مرة في حالة التركيز الكامل للهرمون  31في حالة نصف تركيز الهرمون مرتين معاملة الشاهد وحوالي أن أطوال الجذور بلغ 
والالنتانا حيث أستخدمت فيهما العقل الخشبية كانت أعداد وأطوال الجذور فيهما قليلة جدًا مقارنة بنباتي  وفي نباتي الهيبسكس

إستجابة ضعيفة لتركيزات الهرمون وبدون  أظهرت عقل الهيبسكس. الغضة والمرجريتا اللذان استخدم فيهما العقل الشيرانيا
فروقات معنوية واضحة فيما يتعلق بأطوال الجذور بينما لم تظهر معاملة الكنترول أي استجابة، وفي حالة عقل الالنتانا كانت 

 .معنوية بينهامعامالت الهرمون أقل من إستخدام العقل بدون هرمون على طول الجذور وبدون أي فروق 

  حمض الخليك نافثيلشيرانيا، مرجريتا، هيبسكس، النتانا، : مفتاح الكلمات

mailto:Alwany_a@yahoo.com
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 ة ــالمقدم

عبارة عن إنتاج نباتات جديدة تتشابه مع األمهات فى جميع  Vegetative propagation التكاثرالخضري 
الصفات الظاهرية والتراكيب التشريحية والمحتويات الكيميائية ويعزى تكوين وظهور الجذور العرضية لالنقسام 

 اتمهدوريًا من نباتات األ تؤخذ  العقل(. 2552أبوزيد، )الخلوي في مناطق النمو المحتوية على خاليا الكامبيوم 
وتعطى العقل المأخوذة من طرف ساق نباتات أسرع حيث يوجد ، سم 35 -5.4طول  بإزالة قمة  كل ساق الى
وتكون هذه  ،إثنتين أو إلى قطع تحتوي على ورقة وقد يقطع الساق  فى بعض النباتاتعليها الفرع جيد التطور 

 (.3331، قريش)لك األفرع  فى مهد التكاثر وكذ والبرعم الجذور العقل ذات الورقة

 Semi hardwoodوعقل نصف خشبية Hard wood cuttingsعقل خشبية  :تقسم العقل الساقية إلى ثالثة أنواع
cuttings غضة  وعقلSoft wood cuttings ، ولقد أشار Bose إلى أن أفضل أنواع ( 3394)وآخرون

 .الحالة  المرستيميةى العودة إل النصف خشبية إلستجابة الكثير من خالياها العقل للتجذير هي

ضة ألخذ العقل الغ باختالف نوع النبات البستانى ويكون الزمن المالئمأكبر  يختلف موعد اخذ العقل بدرجة
عقل الساقية الخريف وتعمل ال لى أواخروالعريضة األوراق هو الربيع إ للعديد من النباتات المستديمة الخضرة

 (3334، الشريف)إلى الشتاء الخشبية خالل موسم  السكون في أواخر الخريف 

 عبارة عن مركبات Plant hormonesالهرمونات النباتية  أو Plant growth regulators منظمات النمو النباتية
، حيث تنشط ةالفسيولوجي غير غذائية تنتج داخل النبات بتركزات منخفضة بقصد تنظيم العمليات عضوية

وتكوين الجذور وتكشف البراعم الجانبية وتنشط خاليا الكامبيوم إذ أن لهذا المركب   كسينات نمو الساقاالو 
ونفثالين اسيتيك أسيد صناعيا وثبت أن لهما نفس  اندول حمض الخليك نشاط فسيولوجى واسع ولقد أمكن تصنيع
 (3333 ،إبراهيم ودمحم)قل القدرة على تنشيط تكوين الجذور على الع

على تأثير التفاعل بين التراكيز المختلفة للهرمونات وأنواع Motial (3313)و Singhفى تجربة أجراها الباحثان 
والخشبية لنبات الفل فقد حصال على أعلى نسب تجذير من العقل الثالثة  العقل الساقية الغضة ونصف الخشبية
و روال وفى دراسة لـجرار  جزء في المليون، 555 بتركيز (IBA) البيوتريكعند استعمال هرمون أندول حمض 

عطى أ  NAA  الخليك خضريًا وجد أن نفثالين حمض لغاردينياعن تأثير هرمونات النمو على إكثار نبات ا( 2533)
سم  4.14ومتوسط طول للجذور بلغ  3.95 متوسط مع أكبر عدد للجذور بلغ% 35أعلى معدل  تجذير بلغت 

فى عدد األوراق والوزن الرطب والجاف  لى زيادة  معنويةإ Seradix3 بهرمون السيرادكس كما أدت المعاملة. 
 على %45.93 ،%21.11وعدد الجذور المتكونة على العقلة بلغت  ب العقل المجذرةالوراق وزيادة فى نسل

  (2553 ،خرون آالمعاضيدى و )التوالي 
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 (NAA) فقد رأينا دراسة تأثير هرمون التجذير النباتي وفوائدها لدى المربين ألهمية إكثار نباتات الزينة بالعقل
بالتركيز الموصى به ونصف التركيز الموصي على عقل ساقية غضة وخشبية لبعض نباتات الزينة مقارنة بعقل 

 .  غير معاملة بالهرمون ومعرفة تأثير ذلك على موعد أخذ العقل الغضة والخشبية

 لبحثمواد وطرائق اال

تم اختيار النباتات التالية التي تزرع بمشتل منتزه بنغازي السياحي كأمهات  :تيار نباتات الزينة للتعقيل منهااخ
 :لتجهيز العقل منها

 .وهو نبات عشبي معمر: Centaurea cineraria نبات الشيرانيا
 .وهي نبات عشبي مزهر: vulgare Leucanthemum نبات المرجريتا

 وهي نبات شجيري مزهر لتنسيق األسوار: Lantana camara الالنتانانبات 
 .وهو نبات شجيري لتنسيق األسوار: sinensis-rosa Hibiscus نبات الهيبسكس

 .النباتين األول والثاني والعقل الخشبية من النباتين الثالث والرابع بحيث أخذت العقل العشبية من 

 :  بواسطة مقص التقليم تم قص العقل من األمهات داخل مشتل منتزه بنغازي كاآلتيتم  :تجهيز العقل

، بحيث لمرجريتا وهي نباتات عشبية مزهرةوا لعمل العقل الغضة تم اختيار نباتي الشيرانيا: العقل الغضة -
سم وقطع سفلي مستوي وتم  34–5.4أخذت عقل طرفية غضة من أطراف األفرع بطول يتراوح بين 

 .ورقات وربطت معًا في شكل حزمة لحين زراعتها 5-1تخفيف األوراق بحيث تحوي العقلة من 
 والهيبسكس وهي نباتات شجيرية مزهرة تستخدم أخذت العقل الخشبية من نباتات الالنتانا: العقل الخشبية -

سم بحيث تم القص بشكل  24-34في تحديد األسوار، وأخذت العقل من أطراف الفروع الخشبية بطول 
مائل عند أعلى العقلة وبشكل مستوي عند قاعدة العقلة، وأزيلت األوراق الجانبية على العقل وجمعت في 

 .  شكل حزم لحين زراعتها في االكياس البالستيكية

 زراعة العقل

زراعة بخلط الطين بعد تنعيمه بهرس الكتل الكبيرة وغربلته من خالل قطعة شاش تستعمل تم تجهيز بيئة ال -
ووضع الخليط في أكياس ( رمل، طين، بيتموس) 3:2:3لهذا الغرض مع الرمل النظيف والبيتموس بنسبة 

 .البولي إيثيلين البالستيكية السوداء كبيرة الحجم بحيث يمأل نصف الكيس تقريباً 
                  ، األولى تم غمرها في مسحوق الهرمون النباتيم إجراء ثالث معامالت للعقلبات تمن كل ن -

1-naphthylacetic acid ((NAA  5.5بتركيز%W/W) )إنتاج شركة ، Doff Portland Limited, 

http://en.wikipedia.org/wiki/Hibiscus_rosa-sinensis
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UK ثم  ثواني لكل عقلة 4، بحيث تم الغمر لمدة من نفس الهرمون % 5.2رها في تركيز والثانية تم غم
أما المعاملة الثالثة فزرعت العقل في بيئة الزراعة بدون استخدام الهرمون . زرعت مباشرة في بيئة الزراعة

 .مكررات من كل معاملة 4، ولقد تم عمل (الكنترول)وهي معاملة 
بذلك أصبح لكل نبات في كيس واحد و ( كل معاملة)عقل  4زرعت العقل في بيئة الزراعة بحيث كانت كل  -

، ووضعت داخل بيانات كل معاملة وتاريخ الزراعة، تم رصف األكياس وألصقت عليها معامالتثالث 
 .صوبة بالستيكية لتوفير الظل والحرارة والرطوبة النسبية المالئمة وتم مواالتها بالري لحين تجذير العقل

 التحليل اإلحصائي

ثم  ANOVAتم إجراء التجربة حسب التصميم العشوائي الكامل وتحليل البيانات بعمل جدول تحليل التباين 
عند  Least Significant Difference (LSD) اختبار الفروق اإلحصائية بواسطة اختبار أقل فرق معنوي 

 .α=0.05مستوى معنوية 

 النتائج والمناقشة 

بعد حوالي اسبوعين من الزراعة لوحظت براعم ورقية جديدة على بعض العقل مما يدل على نجاح عملية  
نما توجيه  يوماً  54التجذير وبعد مضي  من الزراعة تم إزالة جميع العقل من بيئة الزراعة دون سحب للعقل وا 

. ة بالعقل دون إضرار بالجذور المتكونةخرطوم المياه بحيث يعمل جريان الماء على إزالة التربة والمواد العالق
 : كالتالي( 3)سجلت نتائج عدد الجذور وقياسات أطوالها في كل عقلة بالجدول 

 والالنتانا والهيبسكس والمرجريتا عقل في المعامالت المختلفة للهرمون النباتي لنباتات الشيرانيا 4وطول الجذور لـ عدد  .1 جدول

 
 النبات

 (NAA)تركيزات الهرمون 
 بدون هرمون  هرمون % 45 هرمون % 355
 طول الجذور عدد الجذور طول الجذور عدد الجذور طول الجذور عدد الجذور

 331 25 3 5 1 1 شرانيا
 14 4 54 31 515 34 مرجريتا
 5 5 3 9 6 3 هيبسكس
 2 9 3 4 5.3 3 النتانا

أن عدد الجذور وطولها في نبات الشيرانيا كان أكثر بدون استخدام الهرمون منه في ( 3)يتضح من الجدول 
حالة استخدام التركيز الموصى به أو نصف التركيز حيث كان عدد الجذور في معاملة الشاهد يفوق معاملة 
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الكامل للهرمون بمقدار تسعة من تركيز الهرمون بمقدار أكثر من ستة أضعاف ويفوق معاملة التركيز % 45
من تركيز الهرمون % 45لمعاملة  ضعف 31أما بالنسبة لطول الجذور فلقد بلغت معاملة الشاهد . أضعاف

( 2جدول )ولقد أظهر التحليل اإلحصائي لقياسات طول الجذور . ضعف معاملة التركيز الكامل للهرمون  13و
من الهرمون بينما يظهر التحليل تفوق معنوي % 355وتركيز % 45عدم وجود فروق معنوية بين تركيز 

ويظهر أن نبات الشيرانيا ال يحتاج ألي تركيز من (. 3شكل )لمعاملة الشاهد على كال معاملتي الهرمون 
 عوض الهرمون لتشجيع تكوين الجذور بل على العكس فإن معامالت الهرمون أعطت أقل تجذير، وقد بين

 هرمون  استخدام وبدون  السنة من وقت أي في يحصل أن يمكن وزراعتها لالعق أن أخذ( 3314)وعبدالعزيز 
م º 31م في الوسط الزراعي ودرجة حرارة الهواء º 25-23حرارة  درجة توفرت لو فيما التجذير تشجيع

وباستخدام الري الضبابي المتقطع في المراحل األولى للنمو، ولعل كثير من هذه العوامل توفرت لعقل هذا 
بداًل من  فمن المعروف أن الهرمونات تحدث تأثيراتها بأقل كمية وكلما زاد التركيز أصبح الهرمون مثبطاً . النبات
مشجع على التجذير ولعل استخدام الهرمون في حالة هذا النبات هي خير مثال على ذلك، وقد ذكر تأثيره ال

، وتكوينالمجموع الجذري عند حد معين، لتكوين الكالوسأن الهرمون يعد محرضًا ( 3335)القطب وآخرون 
وعدد ، ى نسبة التجذيرعلسلبًا وبالتالي تنعكس ، الخاليا أو تثبيطهال وأن التراكيز األعلى منه تؤدي إلى قت

 .وأطوالها ، الجذور

الالنتانا في المعامالت المختلفة للهرمون والهيبسكس و  والمرجريتا لعقل الشيرانيا( سم)متوسطات أطوال الجذور  .2 جدول
 (.بدون هرمون )النباتي ومعاملة الشاهد 

 

 مرجريتا شرانيا
 هرمون  %355 هرمون  %45 بدون هرمون  هرمون  %355 هرمون  %45 بدون هرمون 
21.95 3.15 5.93 5.3 31.52 34.39 

LDS 
(α=0.05) 

2.35 43.31 

 

 النتانا هيبسكس
 هرمون  %355 هرمون  %45 بدون هرمون  هرمون  %355 هرمون  %45 بدون هرمون 

5 5.41 3.2 5.11 5.31 5.52 
LDS 

(α=0.05) 
5.53 NS 

LSD: (least significant difference), NS: Non-significant 
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 .والمرجريتا الشاهد لنباتي الشيرانيا ومعاملة% 45 ،%355قياسات طول الجذور لمعامالت الهرمون . 1شكل 

بواسطة الهرمون كما في جدول  وبالنسبة لنبات المرجريتا فقد أظهر استجابة واضحة فيما يتعلق بتنشيط التجذير
، فقد تضاعف (بدون هرمون )تركيز الهرمون على معاملة الشاهد من % 355و % 45، حيث تفوقت معامالت (3)

من تركيز الهرمون بأكثر من ثالثة أضعاف الكنترول وتضاعف عدد الجذور % 45عدد الجذور في معاملة 
أن أطوال الجذور  مرة في معاملة التركيز الموصى به للهرمون عن معاملة الشاهد، كما لوحظ أيضاً  33بمقدار 

. مرة في حالة التركيز الكامل للهرمون  31بلغ في حالة نصف تركيز الهرمون مرتين معاملة الكنترول وحوالي 
لم يظهر التحليل اإلحصائي فروق معنوية بين معاملة ( 2جدول ) وعند تحليل بيانات أطوال الجذور إحصائياً 

، غير أن معاملة التركيز سم31.52ز الهرمون بمتوسط من تركي% 45سم مع معاملة  5.3الكنترول بمتوسط 
 34.39ل ونصف التركيز بمتوسط الموصى به من الهرمون أظهرت تفوق معنوي واضح عن معاملتي الكنترو 

 وبالنسبة لتأثير الهرمون المشجع لعملية التجذير فإن( 3)، حيث يظهر ذلك التفوق بشكل ملحوظ في الشكل سم
أن األوكسينات تلعب دورًا  المعروف فمن العوامل، من العديد إلى الجذور يمكن أن يعودعدد وطول  نتائج تفسير
على وجود األوكسينات  كبيرة بدرجة ويعتمد Root initialsفي االنقسام األولي الذي يكون منشأ الجذور  فعاالً 

 تكوين مباديء الجذور زيادة في تأثير بالمسحوق  يكون للمعاملة وقد( 3311سلمان، )الطبيعية أو المضافة 
Root perimordia تزيد حيث الجانبية وزيادة تكوين الجذور الساقية العقل في واستطالتها وتطورها وتمايزها 

مع  تتفاعل حيث قاعدة العقلة إلى Root cofactorsالمساعدة للتجذير  والمركبات الكاربوهيدرات من استقطاب
 المركبات من كافية كميات العقل على تحتوي  وقد أفضل، بشكل وظهورها الجذور تكوين الى وتؤدي األوكسينات
 العقل تلك إلى األوكسين إضافة فعند لذلك من األوكسين المستوى المالئم ينقصها التجذير ولكن على المساعدة
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 محتوى االوكسينات إلى السابقة النتائج تفسير يعود اوربم .(3339وآخرون،  Ofori)التجذير  يتحسن
 محتوى المثبطات زيادة في منخفض يصاحبه المحتوى األوكسينيي يكون  العقل، فعندما في الطبيعية والمثبطات

 مقارنة( 3333 ،وآخرون  De Anders)تجذيرها زيادة نسبة إلى يؤدي الصناعية األوكسينات إضافة فان لذلك
       العقل العالي في RNAإلى تأثيره في زيادة نشاط الكامبيوم الوعائي وبالتالي مستوى  غير المعاملة بالعقل
، أو قد يكون (Haikal ،3332)أكده  ما وهذا العقل في التجذير في ذروة عملية الخلوي  زيادة االنقسام وبالتالي

 ذائبة ىسكريات إل النشا لتحوي في يساعد حيث التجذير على أساس دور االوكسينات غير المباشر في عملية
 من العديد وتحفيز ذائبة، سكريات ىإل النشويات تحول التي المحللة المائية اإلنزيمات زيادة فعاليةل خال من

 .(2559المزوري، )العرضية  الجذور تكوين في تشترك األخرى التي االنزيمات

أستخدمت فيهما العقل الخشبية كانت أعداد وأطوال الجذور والالنتانا التي  أن نباتي الهيبسكس( 3)من المالحظ في جدول  
إستجابة  أظهرت عقل الهيبسكس. والمرجريتا اللذان استخدم فيهما العقل الغضة فيهما قليلة جدًا مقارنة بنباتي الشيرانيا

تظهر معاملة  بينما لم( 2جدول )ضعيفة لتركيزات الهرمون وبدون فروقات معنوية واضحة فيما يتعلق بأطوال الجذور 
الكنترول أي استجابة، وفي حالة عقل الالنتانا كانت معامالت الهرمون أقل من استخدام العقل بدون هرمون على طول 

 (. 2شكل )الجذور وبدون أي فروق معنوية بينها 

 
 
 
 
 
 
 
 

 .الالنتاناالشاهد لنباتي الهيبسكس و ومعاملة % 45،% 355قياسات طول الجذور لمعامالت الهرمون  .2شكل 

والالنتانا ربما يرجع إلى موعد أخذ العقل في  هذا الضعف في أعداد وأطوال الجذور في كل من نباتي الهيبسكس
كليهما والذي تم في وقت متأخر في شهر مارس حيث من المعروف أن العقل الخشبية تؤخذ في وقت سكون 

ح في حث عملية التجذير بشكل لمشجع للتجذير لم تنجالنباتات شتاًء، ويبدو أن المعاملة بتركيزات من الهرمون ا
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ير كب فقد ذكر أن لموعد اخذ العقل الخشبية في الزيتون تأثير( 2552)وهذا يتفق مع ما وجده العالف  ،واضح
وازداد بصورة معنوية في  معدل لطول الجذور كان في الربيع ، حيث أن اقلعلى معدل طول الجذور في العقل

في دراستهم التشريحية ( 3334)وآخرون  El-Sayedن أن تفسر النتائج على أساس ما وجده كذلك يمك. الشتاء
إذ وجدوا أن خاليا نسيج الكامبيوم التي تنشأ منها  Kalamataو Sevillanoو Nabalلعقل الزيتون لألصناف 

، ومع استمرار العرضيةنقسم لتكوين منشأ الجذور الجذور العرضية تنشط خالل المواعيد المالئمة للتجذير وت
قشرة والبشرة الجذور في النمو والتطور تنفذ للخارج باتجاه نسيج اللحاء ثم تنفذ خالل الحلقات االسكلرنكيمية ثم ال

، وخالل ذلك يحدث االتصال الوعائي بين أنسجة الجذور الحديثة المتكونة واألنسجة حتى تظهر على العقل
أن  أيضاً  يمكن .الجذور يحدث بصورة مبكرة خالل المواعيد المناسبة للتجذيرالوعائية للعقل وأن هذا التطور في 

 وعدد المجذرة العقل نسبة انخفاض أن سبب( 3315)يؤثر وسط الزراعة في عملية التجذير، فقد ذكر أحمد 
 ادلتع الماء من بكمية تحتفظ العضوية المادة ذلك أن البتموس الزراعي الوسط هواستخدام المتكونة الجذور
 أطراف في الفعالة المرستيمية الخاليا حاجة تلبية قلل من تهوية سوء حصول أدى إلى ما وهذا وزنها أضعاف
ن كان خلطًا مع الطين والرمل إلى الجذور  .األوكسجين، وقد استخدم البيتموس في هذه التجربة وا 
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The influence of cuttings season and plant hormone on rooting of soft and 

woody cuttings of some ornamental plants 
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   Abstract 

This experiment was conducted on four ornamental plants. After nearly two weeks of 

planting, new foliar buds were observed on some cuttings of the four plants; Centuria, 

Margrita, Hibiscus and Lantana which showed the success of rooting. After 45 days of 

planting all cuttings has been removed from the planting media, and the roots formed were 

counted and root lengths were measured. Results showed that number of roots and lengths in 

Centuria was more without using hormone (NAA) than in the case of using recommended or 

half-concentration, where the number of roots in control exceeds the treatment of 50% of the 

concentration of the hormone by more than six-fold and full concentration of the hormone 

increased nine-fold. In case of roots length, control treatment exceeds 13 times for 50% 

treatment and 39 times for treatment of full concentration of the hormone. Margrita plant 

showed a clear response regarding the revitalization of rooting by the hormone, where 

treatments of 50% , 100% of hormone concentration outperformed control treatment (without 

hormone), it has doubled the number of roots in the treatment of 50% of the concentration of 

the hormone has more than tripled control treatment and up to 19 times in the treatment of 

100% hormone more than control treatment, as it was also observed that the lengths of the 

roots reached in the case of half the concentration of the hormone treatment twice control 

treatment and about 13 times in the case of total concentration of the hormone. In case of 

Hibiscus and Lantana which woody cuttings were used, the number and lengths of the roots 

were very low compared with Centuria and Margrita in which they propagated by soft 

cuttings.  Hibiscus cutting showed weak response to hormone concentrations and without 

significant differences with respect to root lengths, while control treatment does not appear 

any response. In the case of Lantana, hormone treatments were less than control (without 

hormone) in root length and without any significant differences between them. 
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