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الفصل األول

مقدمة عامة
سنستعرض في املقدمة املواضيع التالية :
• دورة حياة نخلة التمر وعالقتها بإنتاج الفسائل
• أهمية إكثار نخلة التمر باستخدام الفسائل
• اإلكثار بالفسائل واإلكثار بتقنية مزارع األنسجة
• تقسيم فسائل نخلة التمر
نخلة التمر  Phoenix dactyliferaهي النوع الوحيد من ٔانواع اجلنس  Phoenixالذي ينتج فسأيل وتعرف الفسيلة
بأسماء كثيرة تختلف حسب املناطق وحسب حال الفسيلة قبل أو بعد إنفصالها عن النخلة األم من هذة
األسماء  :اخللفة  ،الودية  ،الفرخ  ،الغرسة ،الصنو ،البنت ،البقمة ،التقياه ،النقيلة  ،الفرس  ،الشتلة  ،اجلثيث ،
بتالء أو بتول أو بتيلة وغيرها .
في هذا الكتاب سنستخدم كلمة فسيلة  Offshootإلنها األكثر شيوعا ً في املراجع واألكثر إستخداما ً في العديد
من مناطق زراعة نخلة التمر ( جمع فسيلة  :فسائل ُ ،فسل ُ ،فسالن  ،فسيل ) .

دورة حياة نخلة التمر وعالقتها بإنتاج الفسائل
توجد عالقة مميزة بني دورة حياة نخلة التمر  life spanوإنتاج الفسائل ،كما هو معروف يوجد في إبط كل ورقة
(سعفة) برعم واحد يعرف بالبرعم اإلبطي  ( axillary budيطلق علية في بعض املراجع برعم جانبي )Lateral bud
مصير هذا البرعم قد يكون أحد احلالت التالية :
 .1التكشف الى فسيلة Offshoot
 .2التكشف إلى نورة زهرية Inflorescence
 .3املوت وفي هذة احلالة يكون ابط الورقة خالى من أى منو وغالبا ً ما تتعرض البراعم التي تنتجها النخلة
خالل الشتاء إلى املوت وقد يرجع ذلك إلى إنخفاض درجة احلرارة أو ضعف النخلة أو غيرها من العوامل .
تكشف (متيز أو حتول)  Differentiationالبراعم اإلبطية في نخلة التمر مير مبرحلتني مميزتني هما :
مرحلة النمو اخلضري Vegetative phase
في هذة املرحلة تتكشف البراعم احلية التي توجد في أباط األوراق (السعف ) إلى فسائل فقط أي ال
يحدث تكشف للنورات الزهرية مع مالحظة مايلي :
• الفترة من تكشف البرعم اإلبطي إلى فسيلة وحتى ظهوره إلى اخلارج تتراوح من  18إلى  36شهر وحتتاج
إلى حوالى  3سنوات أخري لتصبح صاحلة للفصل .
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• عدد الفسائل التي تنتجها النخلة سواء كانت ٕاناثا ً ٔاو ذكورا ً محدود ويتراوح من  8إلى  30فسيلة ويتراوح
عدد الفسائل التي تكون صاحلة للفصل من النخلة الواحدة غالبا ً ما يتراوح من  3إلى  8فسائل .
• تستمر ٔاشجار النخيل في ٕاعطاء الفسأيل حتى عمر 10سنوات او أكثر بعدها تتكشف البراعم احلية
الى نورات زهرية،
• يتوقف عددالفسائل  /نخلة على عوامل عديدة من أهمها الصنف فبعض األصناف معروف عنها إنتاج
عدد كبير من الفسائل مثل احلياني الزهدي والبرمي في حني بعض األصناف معروف عنها إنتاح عدد قليل
من الفسائل مثل أصناف مكتوم وبرحي (. ) 21

مرحلة النمو الثمري أو اإلنتاج Generative phase
في هذة املرحلة تتكشف البراعم التي توجد في أباط األوراق إلى نورات زهرية  Inflorescencesويتوقف إنتاج
الفسائل مع مالحظة مايلي :
• اإلنتقال من مرحلة النمو اخلضري إلى النمو الثمري يكون تدريجيا ً وتعرف هذة املرحلة باملرحلة اإلنتقالية
 Intermediateوفيها تتكشف بعض البراعم اإلبطية إلى فسائل وبعضهاإلى نورات زهرية وتتوقف
النسبة بينهما غالبا ً على عمر النخلة.
• في بعض األصناف وخالل مرحلة النمو الثمري وحتت ظروف معينة قد يتكشف عدد قليل من البراعم
األبطية إلى فسائل على إرتفاعات مختلفة من سطح التربة ويطلق عليها الفسائل الهوائية aerial
 Offshoutأو مايعرف بالراكوب وتكون عادة خالية من اجلذور ( شكل . ) 2

أهمية إكثار نخلة التمر باستخدام الفسائل
قبل ظهور تقنية املزارع النسيجية وتطبيقها بنجاح في إكثار نخلة التمر للعديد من األصناف كانت الفسائل
هي الطريقة الوحيدة إلكثار نخلة التمر خضريا ً  Vegetative propagationأو ما يعرف بالتكاثر الال جنسي
 Asexualوهذا راجع الى :
• نخلة التمر من نباتات ذوات الفلقة الواحدة ال يحتوي ساقها على كامبيوم وعائي  Cambiumبني
اخلشب واللحاء لذا ال ميكن إكثارها بطرق التطعيم  Graftingاخملتلفة كماهو احلال في معظم نباتات ذوات
الفلفتني.
• العيوب الكثيرة عند إكثار نخلة التمر بالبذرة ( إكثار جنسي  ) Sexual propagationمن اهمها ان
أشجار نخلة التمر الناجتة ال تكون مطابقة في صفاتها الوراثية للنخلة األم  Parent palmوطول الفترة
الالزمة لبداية اإلنتاج الثمري إضافة إلى إنتاج عدد كبير من األشجار الغير منتجة وهي الذكور،
• األشجار الناجتة من الفسائل ( إكثار خضري أو ال جنسي ) تكون مطابقة  True to typeللنخلة األم
 Parent palmفي صفاتها الوراثية إلن الفسيلة تعتبر برعم إبطي  Axillary budينمو عند قاعدة اجلذع أو
على إرتفاعات مختلفة من اجلذع وبالتالي تكون الصفات الثمرية واخلضرية مطابقة للنخلة أي أن التمور
الناجتة ستكون من نوعية النخلة األم .
• األشجار الناجتة من إكثار الفسائل تكون أبكر في اإلنتاج بحوالي  2إلى  3سنوات مقارنة بطرق اإلكثار
عن طرق اإلكثار بالبذور أو تقنية املزارع النسيجية .
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اإلكثار بالفسائل واإلكثار بتقنية املزارع النسيجية
تشير العديد من الدالئل إلى أن الطرق احلديثة إلكثار نخلة التمر بتقنية املزارع النسيجية  Tissue cultureلن
تتسبب في اإللغاء النهائي لطرق اإلكثار بالفسائل ومن أهم هذة الدالئل مايلي:
• األبحاث والدراسات العديدة التي جتري حاليا ً لتطوير طرق اإلكثار بالفسائل بهدف اإلستفادة من الفسائل
األرضية الصغيرة التي قد يصل وزنها أقل من  1كجم ومن الفسائل الهوائية بأحجمها اخملتلفة عن طريق
تهيئة الظروف الالزمة لتحفيز تكوين اجلذور عند قواعدها عن طريق جتربة :
 انواع مختلفة من منظمات النمو واملواد املنشطة لتكوين اجلذور Root- pomoting substancesعن طريق معاملة قواهد الفسائل بتراكيز مختلفة وبطرق متعددة .
 انواع مختلفة من وسط جتذير  Rooting mediumالذي يتكون من مادة أو خليط من املوادوإختبار قدرتها على حفظ الرطوبة حول قواعد الفسائل وتهيئة الظروف املناسبة لتحفيز
التجذير .
 زراعة الفسائل في جو عالي الرطوبة بواسطة استعمال نظام الرطوبة العالي Mist systemداخل البيوت احملمية .
• وفرة إنتاج الفسائل في املزراع احلديثة اإلنشاء والقادرة على إنتاج أعداد مهمة من الفسائل لها قيمة
جتارية ومصدر داخل إضافي للمزارع خاصة اذا تعلق األمر بأصناف جتارية كثيرة اإلنتشار ومرغوبة لدي
املزراعني ،
• الفسائل األرضية املعتنى بها تتميز بوجود مجموع جذري جيد التكوين وميكن زراعتها مباشرة في
األرض املستدمية دون احلاجة إلى زراعتها في املشتل ونسبة جناحهاعالية جداً.
• تبدأ األشجار الناجتة عن غرس الفسائل املكتملة النمو في اإلثمار قبل األشجار الناجتة من غرس
فسائل مزارع األنسجة بوقت يتراوح بني عامني وثالث أعوام.
العوامل املؤثرة على قدرة الفسيلة على تطوير وتكوين مجموع جذري جديد
جناح وإستقرار الفسائل في األرض املستدمية أو املشتل تعتمد على قدرتها على تطوير وتكوين مجموع جذري جيد
 ،هذة القدرة تتوقف على العديد من العوامل من أهمها :
• عوامل خاصة تتعلق بالفسيلة  :منها الصنف  ،حجم الفسيلة ووزنها ،عدد الفسائل على النخلة
األم  ،عدد اجلذور عند قاعدة الفسيلة  ،مكان الفسيلة على النخلة األم  ،محتوى ساق الفسيلة من
الكربوهيدرات ومنظمات النمو الطبيعية املشجعة على تكوين اجلذور العرضية .
• عوامل تتعلق بالعمليات الزراعية  :منها طريقة الفصل  ،معاملة الفسيلة بعد الفصل  ،طريقة
غرس الفسيلة  ،تقليم األوراق ،رطوبة التربة  ،احلرارة السائدة بعد الزراعة  ،الوقت من السنة الذي
تفصل وتزرع فية الفسائل .
• عوامل تتعلق مبعامالت إضافية  :تساعد على حتفيز تكوين اجلذور العرضية وتشمل :
 معاملة قواعد الفسائل مبنظمات النمو أو مواد محفزة للتجذير Root - promotingsubstances
 إحاطة قواعد الفسائل بوسط جتذير  Rooting mediumعند ترقيد الفسائل الهوائية أو زراعةالفسائل الصغيرة في املشتل .
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تقسيم فسائل نخلة التمر
ميكن تقسيم فسائل نخلة التمر بعدة طرق منها موقع الفسيلة على جذع النخلة وحجم ووزن وعمر الفسيلة
عند فصلهاعن النخلة األم أو إلى فسائل أصناف سهة التجذير وفسائل أصناف صبعة التجذير أو فسيلة بنت
جورة (فسائل مشتل) أوفسيلة خلع او نقيلة بعد فصلها عن النخلة األم وغيرها .
في هذا الكتاب سنعتمد تقسيم الفسائل حسب موقعها على جذع النخلة كما يلي :
فسائل ارضية Ground offshoots
وتشمل مجموعة الفسائل التي تنمو حول قاعدة اجلذع وتتصل قواعدها بالتربة (شكل ) 4 ,9ويطلق
عليها أحيانا ً فسائل قاعدية . Basal offshoot
فسائل هوائية Aerial offshoots
وتشمل محموعة الفسائل التي تنمو على إرتفاعات مختلفة على اجلذع فوق سطح التربة ويطلق عليها
اسم راكوب  Rakoupأو  ( Riderشكل )1,2

مالحظة هامة
في اجلزء الثاني من جذور نخلة التمر سنركز بصفة رئيسية على املعامالت اخلاصة بتحفيز الفسائل الهوائية
والفسائل األرضية على تطوير جذور عرضية جديدة وهي متصلة بالنخلة األم أو بعد فصلها وزراعتها في
املشتل أو في املوقع املستدمي وقد نشير الى بعض العوامل األخري بإختصار إذا لزم األمر .

5

الفصل الثاني

تعرف على
الفسائل األرضية والفسائل الهوائية

أوال ً:الفسائل الهوائية Aerial Offshoots
الفسائل الهوائية تشمل مجموعة الفسائل التي تنمو على إرتفاعات مختلفة على جذع النخلة فوق سطح
التربة ويطلق عليها في بعض املناطق اسم راكوب )Rakoup ) Rider
سنستعرض في هذا الفصل املواضيع التالية:
اخلصائص العامة للفسائل األرضية
خطوات جتذير الفسائل الهوائية

شكل ( )1الفسائل الهوائية (راكوب) تكون عادة خالية من اجلذور وتنمو على جذع النخلة فوق سطح التربة
على إرتفاعات مختلفة تصل إلى أكثر من ثالثة أمتار ،الحظ صغر حجم منطقة اإلتصال بالنخلة األم (الفطامة
) بالرغم من كبر حجم الفسيلة ودخولها مرحلة اإلثمار وظهور اجليل الثاني من الفسائل
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شكل (  )2توجد الفسائل الهوائية ( الراكوب) على ارتفعات مختفلة على جذغ النخلة وباعداد تتراوح من صفر
إلى عشرة أو اكثر ويقل العدد كلما زاد اإلرتفاع عن سطح التربة وكلما تقدمت النخلة في العمر
7

اخلصائص العامة للفسائل الهوائية
• توجد على جذع النخلة بدون نطام معني وبأحجام مختلفة على إرتفاعات متتد من سطح التربة وحتى
قمة النخلة على ارتفاع أكثر  3متر (شكل )1,2وتتصل بالنخلة األم بواسطة منطقة تعرف بالفطامة
. Connecting Point
• تعتمد على النخلة األم في احلصول على املاء والعناصر الغذائية طيلة حياتها و تعتمد على النخلة األم
للحصول على املواد العضوية في بداية حياتها وظهورها ويقل مدى هذا اإلعتماد مع تقدمها في العمر
حيث يصبح لها مجموع خضري خاص بها .
• خالية من اجلذور لعدم إتصالها بالتربة ويتم حتفيزها على تكوين مجموع جذري عن طريق الترقيدالهوائي
( Air Layeringشكل . )2
• بعض الفسائل الهوائية التي توجد على إرتفاع حتى متر قد تستفيد من الرطوبة التي تصل إلى
قواعدها عن طريق سلسة األلياف املتصلة بالتربة الرطبة مما يحفز الفسيلة على تطوير مجموع جذري
قد يتعرض للجفاف في حالة عدم ترقيد الفسيلة .
• عدد الفسائل الهوائية على النخلة الواحدة يتراوح من صفر إلى أكثر من عشرة وهذا العدد قليل
مقارنة بعدد الفسائل األرضية  ،ويتوقف العدد على الصنف وطريقة زراعة الفسيلة مع مالحظة أن
نسبة قلية منها تكون صاحلة للفصل.
• يعتقد أن تكشف البراعم اإلبطية املرتفعة إلى براعم خضرية تنمو إلى فسائل بدال ً من البراعم
الزهرية له عالقة بالصنف وفي بعض احلاالت بالظروف املناخية خاصة طول فترة اإلضاءة وموجات احلرارة
او املناخ الرطب damp climate
• إكثار نخلة التمر بواسطة الفسائل الهوائية يعتبر من طرق اإلكثار الشائعة في بعض مناطق إنتاج
التمور خاصة في حالة األصناف النادرة أو التي توقفت عن إنتاج الفسائل األرضية .

خطوات جتذير الفسائل الهوائية
يتم جتذير الفسائل الهوائية وهي متصلة بالنخلة األم أو منفصلة عن النخلة األم ويفضل جتذير الفسائل وهي
متصلة بالنخلة األم إلن فرص جناحها أكبر بكثير من الفسائل التي يتم فصلها وزراعتها في املشتل .
سيتم إستعراض خطوات جتذير الفسائل الهوائية كما يلي :
 .1خطوات جتذير الفسائل الهوائية املتصلة بالنخلة األم .
 .2خطوات جتذير الفسائل الهوائية املنفصلة عن النخلة األم .
 .3خطوات جتذير الفسائل الهوائية املتصلة بالنخلة األم والقريبة من سطح التربة .
 1.خطوات جتذير الفسائل الهوائية املتصلة بالنخلة األم
تُعرف عملية جتذير الفسائل الهوائية وهي متصلة بالنخلة األم بالترقيد الهوائي  Air Layeringوتتم على خطوتني
متتاليتني هما :
• املعامالت املسبقة لتحضير الفسيلة للترقيد.
• تغليف قواعد الفسائل وإضافة وسط التجذير.
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املعامالت املسبقة لتحضير الفسيلة للترقيد
• تنظيف قواعد الفسائل من قواعد األوراق ( الكرب) خاصة الكربة احلاضنة والليف احمليط بقاعدة
ساق الفسيلة الهوائية لتسهيل وصول الرطوبة إلى قاعدة الفسيلة وخروج اجلذور اجلديدة إلى وسط
التجذير
• قد تجُ رى بعض املعامالت قبل إجراء عملية الترقيد وتشمل واحدة أو أكثر من العمليات التالية :
 معاملة قواعد الفسائل بعد ببعض منظمات النمو منفردة أو مخلوطة مثل  Naaو Ibaو Iaaوفي حالة استخدامها على صورة بودرة يجب ترطيب قاعدة الفسيلة.
 حقن قواعد الفسائل مبحلول يحتوي على منظم منو واحد أو مخلوط من منظمات النمو ( )7 -جتريح قواعد الفسائل كمعاملة ميكانيكية تعمل على تنشيط تكوين جذور جديدة ()7

تغليف قواعد الفسائل وإضافة وسط التجذير
شكل رقم (  )3يوضح خطوات جتذير الهوائية املتصلة بالنخلة األم
• تغليف النصف السفلي من قاعدة الفسيلة (من بداية اإلتصال بالنخلة األم ) بشريط عريض (حوالي
 50سم ) أو بكيس من بولي إثلني يفضل أن يكون شفاف ملتابعة تكوين وظهوراجلذور ويربط الشريط أو
الكيس من أسفل ملنع فقد ماء الترطيب .
• ملئ الكيس ببيئة التجذير ويفضل البيئات التي لها القدرة على حفظ الرطوبة حول منطقة
التجذير.
• من أكثر املواد استخداما ً البيتموس  Peat Mossعلى صورة منفردة أو مخلوطا ً مع البيرليت أو الرمل
• ربط الكيس من أعلى خالل الصيف خلفض معدل فقد الرطوبة وفتحة خالل الشتاء.
• توفير مصدر دائم للرطوبة عن طريق استخدام أنابيب خاصة ( انبوب أسبكتي ) متصلة بشبكة الري
(شكل  )6/3وفي هذه احلالة يتم إضافة السماد من خالل الري أو إضافة املاء يدويا ً على فترات مناسبة .
• مدة التجذير تتراوح من  4إلى  6شهور حسب الصنف.
بعد إنتهاء عملية التجذير تُفصل الفسائل عند منطقة اإلتصال (الفطامة ) بالنخلة األم ويفضل زراعتها في
املشتل لتطوير مجموع جذري كافي لنجاحها واستقرارها في املكان املستدمي وفي حالة الفسائل الصغيرة أو التي
كونت عدد محدود من اجلذور يفضل :
• زراعة الفسائل في بيئة محفزة لنمو اجلذور العرضية ( فقرة انواع بيئات النمو )
• زراعة الفسائل في بيوت محمية ميكن فيها التحكم بدرجة احلرارة ومستوى الرطوبة ويفضا استخدام
النظام الرزازي ) Mist System ( 23أو حتت شبك التظليل في املناطق التي تتميز بإعتدال درجة احلرارة خالل
الصيف .
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شكل رقم ( ) 3خطوات جتذير الفسائل الهوائية املتصلة بالنخلة األم
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 2خطوات جتذير الفسائل الهوائية املنفصلة عن النخلة األم
كما ذكرنا الفسائل الهوائية خالية من اجلذور التي ميكن أن تؤمن لها امتصاص العناصر الغذائية واملاء بعد فصلها
عن النخلة األم لذلك ال ينصح بزراعتها مباشرة في األرض املستدمية الن فرص جناحها تكون شبة معدومة لهذا يفضل
زراعتها في البيوت احملمية وتهيئة الظروف الالزمة لتحفيزها على تكونني مجموع جذري جيد.
لتجذير الفسائل الهوائية املنفصلة عن النخلة األم ميكن إتباع اخلطوات التالية :
• بعد فصل الفسيلة يجب تعقيم قاعدة الفسيلة خاصة منطقة الفطامة ضد األمراض الفطرية التي قد
تسبب تعفنها خاصة وأن هذة الفسائل خالية من اجلذور وحتتاج وقت أطول لتجذيرها.
• معاملة قواعد الفسائل مبنظمات النمو على شكل تعفير أو تغطيس أو حقن ويكمن األسترشاد بالبحوث
التي إجريت في هذا اجملال ( ميكن مراجعة فقرة مزيد من التفاصيل )
3.خطوات جتذير الفسائل الهوائية املتصلة بالنخلة األم والقريبة من سطح التربة .
في املزارع احلديثة يبدأ ظهور اجليل األول من الفسائل بعد أو قبل حوالي سنتني من الزراعة وفي حاالت عديدة تكون
الفسائل مرتفعة عن سطح التربة ما بني  30سم إلى  50سم مما يعمل على عدم إكتمال عملية جتذير وقد لوحظت
هذة احلالة عند الزراعة السطحية للفسائل وعند زراعة فسائل مزارع األنسجة حيث تكون الفسائل صغيرة احلجم
عند غرسها ويبدأ ساق النخلة في النمو فوق أو قريبا ً من سطح التربة .
يتم مساعدة الفسائل على التجذير كما يلي :
• ازالة االدغال واحلشائش من حول الفسائل وازلة السعف الیابس والكربة احلاضنة لكل فسيلة ( شكل)1-4
• في حالة معاملة قواعد الفسائل مبنظمات النمو يتم حفر خندق حول النخلة حتى ظهور قاعدة الفسیلة
ثم إجراء املعامالت ( ميكن اإلستعانة بالبحث رقم ) 28
• يتم ردم قواعد الفسائل بتربة خفيفة أوتربة مخلوطة مبادة عضوية شكل(  )2-4الفسائل األرضية تكون
متصلة بالنخلة األم وقواعدها حتت سطح التربة ولها مجموع جذري خاص بها يتوقف حجمة وعدد جذورة
على حجم وعمر الفسيلة ،

شكل رقم ( )4مساعدة الفسائل النامية حول اجلذع واملرتفعة قليالً فوق سطح التربة على تطوير مجموعها اجلذري
 -1ازالة االدغال واحلشائش من حول الفسائل وازلة السعف الیابس  2.ردم قواعد الفسائل بتربة خفيفة أوتربة مخلوطة
مبادة عضوية
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ثانياً  :الفسائل األرضية
Ground Offshoots
الفسائل األرضية تشمل مجموعة الفسائل التي تنمو حول قاعدة اجلذع ويكون جزء كبير من قواعدها
مدفون بالتربة ويشار اليها في بعض املراجع بالفسائل القاعدية

سنستعرض في هذا الفصل املواضيع التالية:
اخلصائص العامة للفسائل األرضية
زيادة فرص جناح وإستقرار الفسائل بعد زراعتها

شكل(  )5الفسائل األرضية تكون متصلة بالنخلة األم وقواعدها حتت سطح التربة ولها مجموع جذري
خاص بها يتوقف حجمة وعدد جذورة على حجم وعمر الفسيلة ،
الحظ إنحناء الفسيلة في اإلجتاة املقابل للجذع وظهور اجليل الثاني من الفسائل
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اخلصائص العامة للفسائل األرضية
• تتصل بالنخلة األم بواسطة منطقة تعرف بالفطامة ( Connecting Pointتسمى املشيمة أو
السكرة أو السلعة في بعض املناطق )
• تعتمد على النخلة األم للحصول على املاء والعناصر الغذائية في بداية حياتها وظهورها ويقل مدى
هذا اإلعتماد مع تقدمها في العمر حيث يصبح لها مجموع جذري ومجموع خضري خاص بها .
• متصلة بالتربة ولها مجموع جذري خاص بها يتوقف حجمها وعدد جذورها على حجم وعمر الفسيلة
وعادة ال يوجد جذور على اجلانب الذي يواجه جذع النخلة (شكل ) .
• عدد الفسائل حول قاعدة اجلذع يتوقف على العديد من العوامل من أهمها الصنف وعادة ما يتراوح
العدد بني  8إلى  30فسيلة او أكثر نسبة قلية منها تكون صاحلة للفصل .
ويتطلب جناح زراعتة الفسائل األرضية في األرض املستدمية احملافظة على مجموعها اجلذري املتكون قبل الفصل
وهي متصلة بالنخلة األم وحتفيز قواعدها لتكوين جذور عرضية جديدة بعد إنفصالها عن النخلة األم في
املشتل أو األرض املستدمية

زيادة فرص جناح وإستقرار الفسائل بعد زراعتها
لزيادة فرص جناح وإستقرار عند زراعتها املشتل أو األرض املستدمية يجب أخذالعوامل التالية في اإلعتبار:
• قبل البدء في فصل الفسيلة يجب التأكد من وجود مجموع جذري جيد خاص بهاومن عالمات نضج
الفسائل ظهور بشائر ثمارها وإنتاج جيل ثاني من الفسائل.
• منطقة الفصل عن النخلة األم ( الفطامة ) يجب أن تكون خالية من اجلروح والتلف ومكان القطع
نظيف واجملموع اجلذري سليم رطب لم يتعرض للجفاف والتلف.
• عدم تعرض الفسائل عند مناطق اجلروح في القاعدة إلى التلوث خالل القترة من القطع إلى وقت زراعتها
في األرض املستدمية لتجنب اإلصابة بالعديد من الفطريات املوجودة في التربة ممايؤدي إلى تعفنها.
• بعد فصل الفسائل مباشر ة يجب تعقيم القاعدة واجلذور بىغطيسها في محلول يحتوي علي مبيد
فطري مناسب .
• جتنب جفاف اجملموع اجلذري أو اجملموع الورقي نتيجة لفقد املاء خاصة في حالة طول الفترة من القطع
إلى الزراعة في األرض املستدمية نتيجة الشحن أو العرض في األسواق لذلك ينصح إحاطة قاعدة الفسيلة
مبادة حافظة للرطوبة مثل نشارة اخلشب أو البتموس.
• يفضل زراعة الفسائل يوم فصلها وفي هذة احلالة يفضل إختيار الفسائل التي يتراوح وزنها من 12كجم
إلى  20كجم.
• لإلستفادة من الفسائل الصغيرة والفسائل الهوائية يفضل زراعتها في مشاتل متطورة داخل بيوت
بالستيكية أو زجاجية وذلك لتوفير البيئة املالئمة للتجذير ومنو الفسائل وذلك لصعوبة إكتارها في
املشاتل املكشوفة.
• لإلسراع في تطوير اجملموع اجلذري للفسيلة يفضل معاملة قواعدها مبنظمات النمو احملفزة للجذور أو
زراعتها في بيئات منشطة للتجذير .
مالحظة
سنستعرص في الفصل الرابع العالقة بني حجم ووزن الفسائل وقدرتها على التجذير
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الفصل الثالث

معلومات أساسية
في مفهوم جتذير الفسائل الهوائية واألرضية
سنستعرض في هذا الفصل املواضيع التالية:
 .Aمنشأ اجلذور العرضية اجلديدة للفسائل الهوائية والفسائل األرضية
 .Bالطرق واملركبات احملفزة على تطوير اجملموع اجلذري للفسائل
 .Cاملعايير التي تستخدم لتقييم كفاءة طرق أو مواد حتفيز الفسائل على التجذير
			
 .Aمنشأ اجلذور العرضية اجلديدة للفسائل الهوائية والفسائل األرضية
قدرة الفسيلة سواء كانت متصلة أو منفصلة عن النخلة األم على تطوير وتكوين مجموع جذري يعتبر
من اهم العوامل التي حتدد نسبة جناحها واستقرارها في املشتل أو األرض املستدمية لذلك يجب العمل
على توفير الظروف التي تعمل على حتفيز الفسيلة على استبداء  Initiationجذور عرضية جديدة .
سيتم استعراض منشأ اجلذور العرضية كما يلي :
 .1منشأ اجلذور العرضية اجلديدة للفسائل األرضية .
 .2منشأ اجلذور العرضية اجلديدة للفسائل الهوائية .
 .3مزيد من التفاصيل .
.1منشأ اجلذور العرضية اجلديدة للفسائل األرضية
الفسائل األرضية عند فصلها عن النخلة األم تتميز بوجود عدد من اجلذور تتصل بقاعدة الفسيلة من
جهة وتنتهي عند مكان قطع اجلذور التي كانت متعمقة في التربة ومعظم هذة اجلذور تقطع قممها
النامية خالل عملية الفصل في جميع األحوال يجب احملافظة على اجلرء املتصل بقاعدة الفسيلة إلنها
تعتبر املصدر الرئيسي للجذور اجلديدة .
منشا اجلذور اجلديدة في هذة احلالة يكون من مكانني هما :
• جذور تنشأ مباشرة من قاعدة ساق الفسيلة من الدائرة احمليطية (البرسيكل) (شكل )6ويشار اليها في
بعض املراجع ( ) 12مبنطقة استبداء اجلذور (.Root Initiation Zone ) Riz
• جذور تنشأ من الدائرة احمليطية ( البريسيكل ) للجزء املتبقي من اجلذور األولية بعد فصل الفسيلة
وسنشير اليها باجلذور املقطوعة (شكل  ) 8,6لذلك ينصح بعدم قطع اجلذور قريبا ً من قاعدة الفسيلة
مع احملافظة على سالمتها من التمزق والتسلخ .
• تبدأ الفسيلة بعد زراعتها في املشتل أو األرض املستدمية في تطوير مجموعها اجلذرى (شكل  )6وقد
لوحظ مايلي:
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 أن معظم اجلذور اجلديدة تنشا من املنطقة احمليطية للجذور العرضية املتصلة بقاعدة الفسيلةوتقدر نسبتها بحوالي  70٪من إجمالي اجلذور اجلديدة والباقي ينشأ من الدئرة احمليطية لقاعدة
الفسيلة لذلك عند فصل الفسيلة يجب احملافظة عليها من التسلخ أو التمزق وعدم تعريضها
للجفاف مع تعقيمها باملبيدات املناسبة املضادة للتعفن.
 وجد أنه كلما زاد عدد اجلذور على الفسيلة عند فصلها عن النخلة األم كلما زادت قدرتها علىتكوين مجموع جذري جديد بعد زراعتها وتكون فرصتها في النجاح كبيرة لذلك ينصح بأن ال يقل
عددها عن حوالى  30جذر عند فصلها عن النخلة األم .

شكل ( )6الصورة ميني فسيلة أرضية بعد فصلها عن النخلة األم الحظ مايلي  -1 :منطقة اإلتصال بالنخلة اإلم
(الفطامة ) ويظهر فيهااملنطقة احمليطية التي تنشأ منها اجلذور العرضية  -2اجلذور العرضية التي يتركز وجودها
في اجلزء املقابل للتربة وينشأ منها العديد من اجلذور العرضية اجلديدة بعد زراعتها في األرض املستدميةأهمية
احملافظة على سالمة جذور الفسيلة ،الصورة يسار يوضح منشأ اجلذور اجلديدة لنفس الفسيلة وذلك بعد 70
يوم من زرعتها
من نتائج الدراسات في هذا اجملال ( ) 12,13على فسائل دجلة نور حيث وجد مايلي:
• جــذور تنشأ مباشرة من سـاق الفسيلة من منطقة يشار اليها مبنطقة استبداء اجلذور
(Root Initiation Zone ) Rizومتثل متثل حوالى  ٪ 26.5من إجمالي عدد اجلذور اجلديدة و قطرها يتراوح
من  4إلى  7ملميتر.
• جذور تنشأ من اجلزء املتبقي من اجلذور األولية بعد فصل الفسيلة اجلذور التي تنشأ من اجلذوراملقطوعة
متثل حوالى  ٪ 70.2من إجمالي عدد اجلذور اجلديدة وقطر هذة اجلذور يتراوح من  3إلى  4ملميتر
•  ٪ 3.3من إجمالي اجلذور اجلديدة نشأت من حافة مكان الفصل عن النخلة األم.
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 .2منشأ اجلذور العرضية اجلديدة للفسائل الهوائية
ٕان عدم وجود جذور على قاعدة الفسيلة الهوائية ( شكل  )7جتعل فرص جناحها ٔاقل مقارنة بالفسيلة
األرضية  ،وبالرغم من ذلك تنتشر هذة الطريقة إلكثار ٔاصناف النخيل اجلافة (البركاوي  ،واجلونديلة،
والبرمتودة) في السودان ،وكذلك تستعمل هذه الطريقة في تونس وموريتانيا والعديد من مناطق إنتاج
التمور ،خاصة في األصناف قليلة الفسأيل أو األصناف النادرة التي تعدت مرحلة إنتاج الفسائل ( ) 32

شكل ( )7فسيلة هوائية ( راكوب) لصنف خالص الحظ ما يلي  1. :خلو قاعدة الفسيلة من اجلذور
 2.القطاع الطولي لنفس الفسيلة يظهر عدم وضوح اجلذور  3.صغر منطقة اإلتصال بالنخلة اإلم (الفطامة)
يالحظ ما يلي :
• منشأ جميع اجلذور العرضية في حالة الفسائل الهوائية يكون مصدرة الدائرة احمليطية (البرسيكل)
لقاعدة ساق الفسيلة  ،الدائرة احمليطية يشار اليها في بعض املراجع مبنطقة استبداء اجلذور () Riz
)Root Initiation Zone (12
• خلو قواعد الفسائل الهوائية من اجلذور العرضية شكل (  )7ولإلستفادة منها في إكثار نخلة التمر
يجب حتفيزها على تكوين مجموع جذري جيد على قاعدتها وغالبا ً ما يتم ذلك وهي متصلة بالنخلة األم
عن طريق الترقيد الهوائي  Air Layeringأو يتم فصلها عن النخلة األم وزراعتها في املشتل حتت ظروف
خاصة .
• أن تكوين مجموع جذري على قواعد الفسائل الهوائية أصعب بكثير مقارنة بالفسائل األرضية التي
تتميز بأن مجموعها اجلذري اجلديد ينشأ من مكانني هما الدائرة احمليطية جلدور الفسيلة والدائرة احمليطية
لقاعدة ساق الفسيلة
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 .3مزيد من التفاصيل ....
على منشأ اجلذور العرضية

		

من الدراسات التي إجريت لتحديد منشأ اجلذور العرضية اجلديدة التي ستكون اجملموع اجلذري اجلديد للفسيلة
نعرض الدراسة التالية :
امريكا  2003في دراسة (  )12على فسائل دجلة نور بهدف معرفة مناطق نشوء اجلذور العرضية مت زراعة
الفسائل في حاويات حتتوي على وسط جتذير  Rooting Mediumمكون من  1:1بيتموس ورمل  ،أوضحت النتائج
ما يلي
تنشأ معظم اجلذورالعرضية اجلديدة من مكانني هما :
• جذور تنشأ مباشرة من ساق الفسيلة من منطقة يشار اليها مبنطقة استبداء اجلذور (Riz ) Root
 Initiation Zoneمع مالحظة مايلي :
 اجلذور التي تنشأ من هذة املنطقة متثل حوالى  ٪ 26.5من إجمالي عدد اجلذور اجلديدة قطر هذة اجلذور يتراوح من  4إلى  7ملميتر.• جذور تنشأ من اجلزء املتبقي من اجلذور األولية بعد فصل الفسيلة وسنشير اليها باجلذور املقطوعة مع
مالحظة مايلي :
 اجلذور التي تنشأ من اجلذوراملقطوعة متثل حوالى  ٪ 70.2من إجمالي عدد اجلذور اجلديدة قطر هذة اجلذور يتراوح من  3إلى  4ملميتر اجلذور التي نشأ من اجلذور املقطوعة كانت على بعد سنتيمترات من منطقة إتصالهابالساق
وجد أيضا ً أن الفسائل التي متتلك عدد كبير من اجلذور ( حوالى  30جذر على األقل) عند فصلها ومنطقة استبداء
جذور ( )Rizعريضة ومستدير لها قدرة أكبر على تكوين مجموع جذري جديد بعد زراعتها وتكون فرصة استقرارها
وجناحها كبيرة إلن اكثر من ثلثي اجلذور اجلديدة تنشأ من هذة اجلذور .
مالحظات
• إمتداد منو األوراق فوق سطح التربة يعتبر دليل جيد على منو اجلذور.
• اجلذور الثانوية والثالثية والرابعية كانت موجودة وإجتاة منوها إلى أسفل .
• اجلذور اجلديدة كانت بيضاء ودائرية .
•  ٪ 3.3من إجمالي اجلذور اجلديدة نشأت من حافة مكان الفصل عن األم .
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شكل رقم ( )8أماكن نشأة اجلذور العرضية اجلديدة على الفسائل األرضية ( )Bجذور تنشأ من املنطقة احمليطية
( البريسيكل ) للجزء املتبقي من اجلذور األولية ( )Aجذور تنشأ مباشرة من ساق الفسيلة من منطقة املنطقة
احمليطية ( البريسيكل ) مبنطقة استبداء اجلذور ( (Riz ) Root Initiation Zoneشكل
املصدر:

Hodel,D.R. And Pittenger,D.R. 2003.Studies On The Establishment Of Date Palm (Phoenix
Dactylifera‘Deglet Noor’) Offshoots Part I. Observations On Root Development And Leaf Growth. Palms
Volume 47(4): 191 -200.

 B .الطرق واملركبات احملفزة
على تطوير اجملموع اجلذري للفسائل
سنستعرض في هذا اجملال املواضيع التالية:
 .1أنواع بيئات التجذير احملفزة على تطوير اجملموع اجلذري للفسائل
 .2أنواع منظمات النمو واملواد احملفزة على تطوير اجملموع اجلذري للفسائل
				
أجريت العديد من الدراسات والبحوث بهدف التوصل إلى طريقة عملية واقتصادية لتحفيز الفسائل األرضية
والفسائل الهوائية على التجذير و وتطوير مجموع جذري جيد يعمل على جناحها وسرعة إستقرارها عند زراعتها
في االرض املستدمية أو املشتل .
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الطرق أو املواد املنظمة للنمو وغيرها املقبولة عمليا ً وإقتصاديا ً لتحفيز الفسائل على التجذير يجب أن تتميز مبا
يلي :
• قدرتها على اإلسراع في جتذير الفسائل مما يقلل من فرص إصابتها باألمراض أو موتها أو تعرضها
لإلجهاد .
• قدرتها على إنتاج فسائل متجانسة  Uniformityمن حيث النمو اجلذري أو اخلضري .
• قدرتها على التوفير في الوقت واجلهد والعمليات الزراعية الالزمة حتى تكون الفسائل جاهزة للزراعة
في اقصر وقت مقارنة بالفسائل الغير معاملة
شملت الدراسات التي إجريت على حتفيز الفسائل األرضية والهوائية على التجذير اجملاالت التالية:
• إحاطة قواعد الفسائل بوسط أو بيئة جتذير  Rooting Mediaمكونة من مادة واحدة أو مخلوط من
املواد بنسب مختلفة  ،تتميز املواد املستخدمة بقدرتها على حفظ الرطوبة لفترة طويلة نسبياً.
• معاملة قواعد الفسائل مبنظمات منو ومركبات منشطة  Root Promoting Substanceبتراكيز
ومستويات مختلفة .
• معاملة قواعد الفسائل مبنظمات منو ومواد منشطة مع إحاطة منطقة التجذير ببيئات جتذير
مختلفة

 -1بيئات التجذير احملفزة على تطوير اجملموع اجلذري للفسائل
في هذة احلالة يتم إحاطة قواعد الفسائل ببيئة أو وسط جتذير  Rooting Mediumمع تغليفها بكيس او شريط
من البالستك حلفظ الرطوبة  ،تعمل البيئة على حتفيز الفسائل على تكوين جذور جديدة  ،وسط التجذير قد
يستخدم منفردا ً أو مع معامالت مختلفة ملنظمات النمو واملركبات املنشطة للتجذير
يستخدم وسط التجذير غالبا ً في احلالالت التالية :
• عند جتذير الفسائل الهوائية ( الراكوب) املتصلة بالنخلة األم تعرف هذة العملية بالترقيد الهوائي
 ( Air Layeringشكل )3
• في حالة الفسائل الهوائية بعد فصلها عن النخلة األم وجتذيرها في املشتل .
• في حالة الفسائل األرضية الصغيرة احلجم بعد فصلها عن النخلة وجتذيرها في املشتل.
مكونات وسط جتذير الفسائل
بيئة (وسط )التجذير اجليدة يجب تكون خالية من املواد الضارة أو مسببات التعفن وأن تكون جيدة الصرف
لتجنب زيادة الرطوبة  Waterloggingالتي قد تؤدي الى تلف الفسائل نتيجة لتعفن قواعدها أو قممها.
معظم مكونات وسط  Rooting Mediumالتجذير تشمل مكون أو أكثر من املواد التالية :
 بيتموس Peat Moss -فيرموكيوليت Vermiculite

 نشارة اخلشب Woodshavings-مادة عضوية Organic Matter

 بيرليت perlite -الرمل Sand

 تربة Soil-توف Tuff

 -كومبست Compost
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نسب املواد في حالة اخللط :
فيما يلى بعض األمثلة لوسط التجذير الذي مت استخدامه في التجارب وملعرفة كفاءة كل وسط في جتذير
الفسائل ميكن الرجوع للبحث في فقرة «مزيد من التفاصيل «

استخدام أكثر من مادة ( نسب اخللط حجم /حجم ):
• بيرليت  :بيتموس ( ، ) 1:3بيرليت  :بتموس ( ، )1:1نشارة خشب :بيتموس (،) 1:3
بيتموس ( ، ) 1:1رمل منفرد  ،نشارة خشب منفرد () 9

نشارة خشب :

• ( ) 0.5 :1:1تربة  :بيتموس :كومبست ()16
• مخلوط متساوي(  ) 1:1:1من الرمل  +البيتموس  +البيراليت () 6
• بيتموس +فيرموكيوليت  ،بيتموس  +توف  ،تربة  +توف  ،توف +رمل  ،مادة عضوية +توف  ،مادة عضوية
+تربة +رمل  ،مادة عضوية ()4
• (  )1:1بيرليت :وبيتموس ( )9
• (  ) 1:1:1رمل  :سماد عضوي  :تربة حدائق ()15
• ( نسبة )3:1بيتموس ورمل خشن() 17
• (  )1:1بيتموس ورمل ()12
استخدام مادة واحدة
• تربة () 30

 ،بيتموس( ، )2نشارة خشب () 14 ،4

مالحظات :
• الرمل املستخدم يفضل أن يكون ناعم بدرجة كافية حلفظ الرطوبة حول قواعد الفسائل وفي نفس
الوقت فيه درجة اخلشونة تسمح بتصريف املاء الزائد  ،في حالة استخدام رمال الشواطئ يجب غسلها
جيدا ً للتخلص من األمالح التي قد تسبب سمية للفسائل .
• التربة جيدة التهوية ويفضل الرملية الطميية  Sandy Loamينصح بتعقيم التربة للقضاء احلشرات
املسببة إلمراض . Root-Borne Disease
• البيتموس يستخدم مع املواد األخرى لزيادة قدرة التربة على حفظ املاء .
• املواد الصناعية مثل البيرليت والفيموكياليت واحلجر اخلفاف  Pumice Stoneتستخدم مفردة أو
مخلوطة ومتتاز بخفتها ونظافتها وقدرتها العالية على حفظ املاء .
• عملية التجذير حساسة للحموضة الزائدة لذلك يفضل أن يكون رقم احلموضة  pHلوسط التجذير
قريب من التعادل
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 .2أنواع منظمات النمو واملواد احملفزة
				

على تطوير اجملموع اجلذري للفسائل

مت استخدام العديد من منظمات النمو ) Root Setting Hormones (RSHواملركبات املنشطة كمعاملة مسبقة
 Pretreatmentلتحفيز الفسائل على تطوير مجموع جذري على قواعد الفسائل الهوائية واألرضية .
ملعرفة كفاءة أو قدرة أي مادة على التجذير ميكن الرجوع إلى فقرة « مزيد من التفاصيل» حسب رقم املرجع املذكور
مقابل كل منها .
نستعرض فيما يلي أهم منظمات النمو واملواد املنشطة للتجذير التي مت إستخدامها في مجال جتذير فسائل
نخلة التمر كمعامالت مسبقة  Pretreatmentقبل ترقيد الفسائل الهوائية أو زراعة الفسائل في املشتل أو
األرض املستدمية
• اندول حمض البيوتريك ) Indole Butyric Acid (Ibaيتوفر حتت أسماء جتارية عديدة منها اإلسم التجاري
 Seradixالذي يتوفر على صورة بودرة للتعفير ويوجد منه ثالث تراكيز هي:
)Seradix 3 (0.8% Iba

-

)Seradix 2 (0.3% Iba

-

)Seradix 1 (0.1% Iba

يعتبر من أكثر منظمات النمو إستخداما ً في مجال جتذير فسائل نخلة التمر (27,30,2417,29,7,11,4,1,
) ,5,22,6,4
اندول حمض اخلليك )Indole Acetic Acid(Iaa) (7,6,29,
• نفثالني حمض اخلليك ) Naphthalene Acetic Acid (Naa) (15 6,7,9,
• حامض اجلبرلليك )Gibberellic Acid (Ga3) (7
• توفو فور دي )2,4-Dichlorophenoxy Acetic Acid (2,4-D) (7
• ايزوبراثيوالن ) Isoprathiolane(Iptمبيد فطري وحشري له تأثير هورموني  hormonal actionيخلط مع
التربة أسفل قواعد الفسائل عند زراعتها في املشتل أو األرض املستدمية)3,16(.
• كاتيكول  Catecholويعرف ايضا ً بإسم )Pyrocatechol (Mainly As A Precursor To Pesticides ) ( 9
• بكلوبيوترازولو (Paclobutrazol (Pbz) (11
• احمللول املائي للخميرة )Yeast Solution (6
• مسحوق الكبريت الزراعي )Sulphur( Fine Powder 98.5%) (6
• هيومك أسد سائل  )6( Humic Acidعلى صورة منفردة او مع ) Npk (10:10:10
• النيتروبجني احليوي (سماد حيوي يحتوى على ساللة معينة من بكتريا االزوتوباكتر) ()6

طرق املعاملة مبنظمات النمو
• نثر أوتعفير قواعد الفسائل ببودرة منظم النمو()2 ,28,27,
• خلط احمللول املائي ملنظم النمو مع وسط التجذير ( )6
• حقن قواعد الفسائل خاصة الهوائية ()15,30 , 28,
• نقع أو تغطيس قواع الفسائل ()29,9,28,17,24,22,7
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• السقي ( )4
• اضافة مخلوط من منظمات النمو ()
• خلط بالتربة أسف قواعد الفسائل ()16,3
مالحظات عند استخدام منظمات النمو
• في حالة استخدام منظم النمو على صورة مسحوق أوبودرة يتم ترطب قاعدة الفسيلة أوال ً ثم ُتعفر
قاعدة الفسيلة باملسحوق وتساعد عملية الترطيب على إلتصاقة بقاعدة الفسيلة  .ميكن التحكم
بتركيز منظم النمو بخلطة ببودرة التلك Talcum
• عند إستخدام محلول منظم النمو على صورة محلول ميكن التحكم في تركيز احمللول إلى التركيز
املطلوب بإستخدام املاء ويعبر عن التركيز بجزء في املليون (  )Parts Per Million-Ppmتغطيس أو نقع
 Soakeقواعد الفسائل في احمللول للمدة املطلوبة .
• يذاب املركب في الكحول  ٪ 50ويحضر بتركيز مرتفع ثم تغمس  Dipقواعد الفسائل في احمللول لفترات
قصيرة (  6-4ثواني ) جدا ً إلن الكحول سام للنبات .
• عند إضافة منظم النمو بطريقة احلقن  Injectionيجب التأكد بأن طرف أبرة احلقن داخل األنسجة احلية
للفسيلة
مالحظات
 في بعض احلاالت ميكن خلط منظم النو مع املبيد الفطري لتوفير خطوة من خطوات املعاملة . ميتص احمللول بصورة أفضل عندما يكون مكان فصل الفسيلة حديث ونظيف -يجب استخدام احمللول مباشرة بعد حتضيرة لتجنب إنحاللة أو تدهورة

 .Cاملعايير التي تستخدم لتقييم كفاءة طرق
أو مواد حتفيز الفسائل على التجذير
نستعرض فيما يلي بعض املعاببر ( ) Parametersالتي مت استحدامها في الدراسات اخملتلفة لتقيم كفاءة طرق
ومركبات جتذير الفسائل األرضية والهوائية .

اجملموع اجلذري والورقي
• نسبة البقاء أو النجاح  Survival ٪او نسبة التجذيرRooting Percent
• عدد اجلذور الرئسية  /فسيلة Number Of Main Roots/ Offshoot
• متوسط طول اجلذور Average Length Of Root / Offshoot
• عدد اجلذور اجلانبية  /فسيلة Number Of Lateral Roots/ Offshoot
• وزن اجلذور الرطب واجلاف  /فسيلة Troot Total Fresh And Dry Weigt / Offshoot
• طول أطول جذر )Length Of The Longest Root (Cm
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• قطر اجلذر )Diameter Of The Root (Mm
• طول منطقة التجذير )Length Of Rooting Zone (Cm
• دليل التجذيرIndex Of Rooting ٪
• عدد األوراق اجلديدة  /فسيلة Number Of New Formed Leaves/Offshoot
• طول أطول ورقة )Length Of The Longest Leaf (Cm
التركيب الكميائي
• في األوراق  :تقدير محتوى الكلورفيل ،Chlorophyll A&B contentالكاروتينات  ،Carotenoidsاألندوالت
 ،Indolesالفينوالت ، Phenolsالنيتروجني  ،Nالبوتاسيوم  ،Kفسفور P
• في اجلذور :النيتروجني  ،Nالبوتاسيوم  ،Kالكالسيوم ، Ca
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الفصل الرابع

العالقة بني حجم ووزن الفسائل
وقدرتها على تطوير مجموعها اجلذري
يهتم مزارع نخلة التمر باختيار الفسائل التي وصلت إلى احلجم املالئم أو الوزن املالئم خاصة عند الرغبة في
زراعتها بعد فصلها مباشرة في األرض املستدمية .فقد دلت البحوث واملالحظات احلقلية أن حجم الفسائل
ووزنها من اهم العوامل التي:
• حتدد نسبة جناحها واستقرارها في املشتل أو في األرض املستدمية.
• حتدد مدى استجابتها للمعامالت اخملتلفة اخلاصة بتطوير مجموعها اجلذري.
العالقة بني قطر قاعدة الفسيلة ووزنها
العالقة بني قطر الفسيلة ووزنها يوضحها جدول رقم ( )1ومنه ميكن مالحظة وإستنتاج ما يلي:
• أن العالقة طردية بني قطر قاعدة الفسيلة ووزنها التقريبي.
• بصفة عامة ينصح بفصل الفسائل األرضية عن النخلة األم عندما يصل أقصى قطر لقاعدتها بني 15
سم  25سم عند أو فوق مستوي سطح التربة حيث يقدر وزنها من  8كجم الى  22كجم ويقدر عمرها
من  3إلى  5سنوات.
• يفضل أال يتجاوز وزن الفسيلة  35كجم لتجنب صعوبات التداول والزراعة .
• يفضل عدم تاخير فصل الفسائل بعد وصولها احلجم املناسب وذلك لألسباب التالية :
 لتحسني النمو اخلضري للنخلة األم وإنتاجها من الثمار. زراعة الفسائل وهي صغيرة العمر أفضل كثيرا إلنها تنتج عدد أكبر من الفسائل مقارنةبالفسائل الكبيرة العمر.
 سهولة الوصول إلى جذع النخلة خلدمة رأسها وإلى باقي الفسائل املتصلة بالنخلة األم .جدول رقم ( )1العالقة بني قطر الفسيلة ووزنها
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شكل ( ) 9من عالمات اكتمال منو الفسيلة وصالحيتها للفصل هو إنتاجها للجيل الثاني من الفسائل second
 generationوظهور بشاير ثمارها  fructificationإضافة إلى وجود مجموع جذري جيد خاص بها .

ملاذا يفضل مزارع نخلة التمر إختيار الفسائل التي يتراوح قطرها من  15إلى  25سم
تقسم الفسائل حسب حجمها ووزنها قبل فصلها عن النخلة األم إلى :
• فسائل صغيرة تشمل الفسائل التي يتراوح وزنها من حوالي  1كجم إلى حوالي  7كجم وال يزيد قطرها
عادة عن  15سم .
• فسائل متوسطة تشمل الفسائل التي يقع وزنها بني  10و  20كجم وقطرها بني  15سم و  25سم
• فسائل كبيرة تشمل الفسائل التي يزيد وزنها عن  22كجم وقطرها عن  25سم
مالحظة  :القيم املذكورة تقريبية لالسترشاد بها حيث يعتمد احلجم أو الوزن على عدة عوامل من أهما الصنف
وعمر الفسيلة وقوة النخلة األم و الظروف البيئة احمليطة بها .
بصفة عامة وجد أن الفسائل التي يتراوح قطرها من  15إلى  25سم عند مستوي سطح التربة تكون نسبة
جناحها واستقرارها في املشتل أو األرض املستدمية مرتفعة وقد يرجع ذلك ( ) 2،13إلى :
• الفسائل األرضية بهذا احلجم أو الوزن ( من  10إلى  20كجم) حتتوي على عدد اكبر من اجلذور املتلصة
بقاعدة الفسيلة ( يفضل أال يقل عن  30جذر) حيث تنشأ معظم اجلذور العرضية اجلديدة من الدائرة
احمليطة ( البريسيكل  ) pericycleلهذة اجلذور.
• حتتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات اخملتزنة التي توفر الطاقة الالزمة لتكوين ومنو اجلذور اجلديدة
• بزيادة الوزن يرتفع مستوي املنشطات الطبيعة املشجعة لتكوين اجلذور Root-pomoting substances
أو ينخفض محتواها من املواد املثبطة لتكوين اجلذور . Rooting -inhibitors
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• للحصول على فسائل بوزن مناسب في وقت قصير نسبيا ال ينبغي تقليم او نزع السعف األخضر من
الفسائل املتصلة باألم نظرا إلن منوها يتناسب طرديا ً مع املساحة اخلضراء وتتم عملية التقليم قبل فصل
الفسائل مباشرة.
مدى إمكانية االستفادة من فسائل نخلة التمر الصغيرة احلجم والوزن
الطرق املتبعة حاليا لقلع الفسائل األرضية الكبيرة ال تسمح ببقاء الفسائل الصغيرة على النخلة األم و غالبا
ما ما يتم إزالة عدد كبير منها قبل الوصول إلى فسيلة كبيرة  .ونظرا ألن حظوظ جتذير الفسائل الصغيرة
ضئيلة جدا فإنها ترمي وتفقد خاصة إذا تعلق األمر بأصناف جتارية مهمة.
الفسائل األرضية الصغيرة احلجم التي يكون قطرها أقل من  10سم (يترواح وزنها من  1كجم إلى  5كجم )
يكون عدد جذورها قليل وكمية الكربوهيدرات اخملتزنة منخفضة إضافة إلى إنخفاض مستوي املوادالطبيعية
املنشطة لتكوين اجلذور.
لالستفادة من الفسائل ذات احلجم الصغير جرت محاوالت عديدة الستخدام تقنيات تعمل على تسهيل وتسريع
جتذيرها ( ) 21,18,11,22,28,1716,26نستعرض فيما يلى بعض األمثلة من التقنيات التي مت استخدامها:
• استعمال نظام الرطوبة العالي ) mist system (17,21حيث أمكن جتذير الفسائل ( )21التي تراوح وزنها
من  0.6كجم إلى  6.0كجم وكانت نسبة التجذير لألوزان من  0.6إلى  1.5كجم تتراوح من  ٪ 66.7إلى ٪ 70.8
في حني تراوحت نسبة التجذير لألوزان من  2.0إلى  6.0كجم من  ٪ 75.0إلى .٪ 79.2
• إطالة مدة الزراعة في املشتل ()18حيث إرتفعت نسبة التجذير من  ٪ 28للفسائل ( 9.9 - 8كجم )
بعد  6شهور من الزراعة إلى  ٪ 50بعد  13شهر من الزراعة في حني زادت النسبة للفسائل (حوالي 2
كجم ) من  ٪ 9بعد  6شهور من الزراعة إلى ٪ 14بعد  13شهر من الزراعة في املشتل .
• معاملة قواعد الفسائل الصغيرة مبنظمات النمو ( ) 26,29,11في إحدى الدراسات ( )11وجد ان قدرة
الفسائل على التجذير تزداد بزيادة وزنها من  4كجم إلى  12كجم وتزداد هذه القدرة بزيادة تركيز IBA
إلى  4000ppmكما لوحظ أن قدرة الفسائل على التجذير تزداد بإضافة )0.4 mg /L Paclobutrazol -(pbz
بينما فسائل معاملتي املقارنة لوزن  4كجم ووزن  8كجم ومعاملة  IBAلوزن  4كجم لم تنجح في
تكوين مجموع جذري مما أدى إلى موتها.
• معاجلة قواعد الفسائل مبضاد للفطريات قبل الزراعة في املشتل كما يضاف مضاد الفطريات على
فترات مع مياة الري أو رش اجلزء العلوي من الفسائل وذلك لتجنب تعفن القاعدة  Base rotأو تعفن
القمة النامية ).Top rot ( 3 ,16,26
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مزيد من التفاصيل ....
العالقة بني حجم ووزن الفسائل وقدرتها على تطوير مجموع جذري
سنستعرض هذه العالقة من النواحي التالية
 .1تاثير حجم الفسيلة على نسبة جنحها
 .2التداخل بني وزن الفسيلة ومدة زراعتها في املشتل على نسبة جنحها
 .3التداخل بني وزن الفسيلة و املعاملة مبنظمات النمو على جتذير الفسائل

 -1تأثير حجم الفسيلة على نسبة جنحها
 -2أمريكا  )13 ( 2003في دراسة على فسائل دجلة نور بهدف معرفة تأثير حجم الفسيلة (قطر الفسيلة)
على جناحها واستقرارها أوضحت النتائج ما يلي :
• الفسائل التي تراوح قطرها من  10إلى  35سم عند مستوي سطح التربة وهي متصلة باألم متثل املدى
األمثل للفصل وإعادة الزراعة وتراوحت نسبة جناحها من  83إلى .٪ 95
• الفسائل بهذا احلجم حتتوي على عدد اكبر من اجلذور املتصلة بقاعدة الفسيلة حيث تنشأ معظم
اجلذور العرضية اجلديدة من اخلاليا احمليطة ( البريسيكل ) لهذة اجلذور ،نسبة هذه اجلذور متثل اكثر من ٪ 70
من إجمالي اجلذور العرضية اجلديدة في حني كانت نسبة اجلذور التي نشأت مباشرة من قاعدة الفسيلة
حوالي . 30٪
• الفسائل التي قطرها أكبر من  35سم رمبا يكون عدد جذورها كبير وكمية الكربوهيدرات اخملتزنة
مرتفعة ومستوي أعلى من املوادالطبيعية املنشطة لتكوين اجلذور ولكن وزنها الثقيل قد يتسبب في
بعض املشاكل عند فصلها ونقلها وإعادة زراعتها وكانت نسبة جناحها حوالي . ٪ 74
• الفسائل التي قطرها أقل من  10سم يكون عدد جذورها قليل وكمية الكربوهيدرات اخملتزنة منخفض
ومستوي أقل من املوادالطبيعية املنشطة لتكوين اجلذور
• يعتبر منو األوراق دليل على تكوين مجموع جذري جديد وقد وجد أن أفضل منو لألوراق كان للفسائل التي
تراوح قطرها من  10إلى  15سم (نسبة الزيادة  ) ٪ 178في حني كان اقل منو لألوراق للفسائل التي قطرها
أكثر من  35سم (نسبة الزيادة  ) ٪ 76وذلك بعد سنتني من الزراعة .
املصدر(:)13
Hodel, D.R. And pittenger, D.R. 2003.Studies on the Establishment of Date Palm (Phoenix dactylifera‘ Deglet
Noor) Offshoots Part II . Size of Offshoot . Palms Volume 47(4): 201 -205.

 -3املغرب  )21( 1996في جتربة على صنف إكالن بهدف جتذير فسائل النخيل ذات احلجم الصغير بواسطة
استعمال نظام الرطوبة العالي  mist systemداخل بيت بالستيكي مع ضبط الرطوبة مابني  70٪و  ٪ 90وحرارة
التربة حوالي  25م ، ٥مت تسجيل النتائج بعد  11شهر من زراعتها في املشتل ،
جدول رقم ( )2يوضح مدى استجابة الفسائل الصغيرة احلجم ( 0.2-6.0كجم ) لصنف إكالن لتطوير مجموع
حتت نظام الرطوبة العالي ومنه ميكن مالحظة وإستنتاج ما يلي :
• النتائج األولية  :لوحظ أن بعض الفسائل بدأت في النمو والتجذير من الشهر الثالث من غرسها
وكانت نسبة التجذير في الشهر اخلامس تتراوح من  8.3إلى .٪ 37
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• النتائج النهائية  :كمتوسط جلميع األوزان وصلت نسبة التجذير إلى  8٪..73في حني كانت نسبة
الفسائل احلية بدون جذور  ٪ 18.5و الفسائل الغير حية حوالي  7.7٪مع مالحظة مايلي :
 نسبة التجذير لألوان من  0.6إلى  1.5كجم تراوحت من  ٪ 66.7إلى  ٪ 70.8في حني تراوحت نسبةالتجذير لألوزان من  2.0إلى  6.0كجم من  ٪ 75.0إلى .٪ 79.2
 نسبة الفسائل احلية بدون جذور لألوزان من  0.6إلى  1.5كجم تراوحت م من  ٪ 12.6إلى  ٪ 29.2فيحني تراوحت هذه النسبة لألوزان من  2.0إلى  6.0كجم من  ٪ 8.3إلى ٪ 20.2
جدول رقم ( )2مدى استجابة الفسائل الصغيرة احلجم (-0.2 6.0كجم ) لصنف إكالن للتجذير حتت نظام
الرطوبة العالي -مت تسجيل النتائج بعد  11شهر من زراعتها في املشتل

املصدر (: )21

السعيدي  ،محمد  ،خديجة عساري و محمد عالوي  .1996 .جتذير فسائل النخيل ذات احلجم الصغير بواسطة استعمال نظام
الرطوبة العالي.ندوة النخيل الثالثة  ،مركز أبحاث النخيل والتمور  ،جامعة امللك فيصل  .األحساء  ،السعودية .صفحات :
196-189

• عدد اجلذور واألوراق احلديثة  :كمتوسط جلميع األوزان وصل عدد اجلذور إلى  4.8جذر  /فسيلة في حني
كان عدد األوراق ( السعف )  4.6ورقة  /فسيلة مالحظة مايلي :
 عدد اجلذور ( جذر /فسيلة) لألوزان من  0.6إلى  1.5كجم تراوح من  2.6إلى  4.1في حني تراوحالعدد لألوزان من  2.0إلى  6.0كجم من  3.5إلى  9.3لوزن  6كجم.
 عدد األوراق (ورقة /فسيلة) لألوزان من  0.6إلى  1.5كجم تراوح من  3.3إلى  3.9في حني تراوحالعدد لألوزان من  2.0إلى  6.0كجم من  2.7إلى  4.6لوزن  6كجم.
وضح الباحث أن نسبة النجاح لهذة الفسائل عند زراعتها في األرض املستدمية كان شبة تام وان استخدام تقنية
الرطوبة العالية تعجل من عملية التجذير التي تتم خالل سنة في حني يتطلب جتذيرها من سنتني إلى ثالث
سنوات حتت الظروف العادية .
 -2التداخل بني وزن الفسيلة ومدة زراعتها في املشتل على نسبة جنحها
 -4امريكا  )18 (1972اجريت جتربة على فسائل صنف خضراوي بهدف دراسة تاثير وزن الفسيلة
( 0.75-14.5كجم ) على قدرتها على التجذير
28

جدول رقم ( ) 3يوضح العالقة بني وزن الفسيلة وقدرتها على التجذير لصنف خضراوي ومنه ميكن مالحظة
وإستنتاج ما يلي :
• اعلى نسبة جتذير كانت ( )٪ 52للفسائل التي تراوح وزنها من  8إلى  12كجم وقد يرجع انخفاض
النسبة إلى موت عدد كبير من الفسائل قبل بداية التجذير الذي يبدأ بعد حوالي  6شهور من الزراعة مما
يتطلب حماية الفسائل من مسببات التعفن أو إيجاد طرق تسرع من عملية التجذير .
• العالقة الواضحة بني وزن الفسيلة ومعدل التجذير حيث تزداد القدرة على جتذير الفسيلة بزيادة وزنها
كما هو واضح مما يلي :
وزن الفسيلة  :إرتفاع نسبة التجذير من  ٪ 32للفسائل ( 7.9 - 2.9كجم ) إلى  ٪ 52للفسائل( 11 - 8كجم) في حني كانت  ٪ 14للفسائل (حوالي  2كجم ) وذلك بعد  13شهر من الزراعة في
املشتل .
 مدة الزراعة في املشتل  :إرتفاع نسبة التجذير من  ٪ 28للفسائل ( 9.9 - 8كجم ) بعد  6شهورمن الزراعة إلى  ٪ 50بعد  13شهر من الزراعة في حني زادت النسبة للفسائل (حوالي  2كجم )
من  ٪ 9بعد  6شهور من الزراعة إلى ٪ 14بعد  13شهر من الزراعة في املشتل .
• بقاء نسبة من الفسائل تتراوح من  ٪ 9إلى  ٪ 30حسب الوزن حية بدون جتذير قد يرجع ذلك إلى احتياجها
للبقاء فترة أطول في املشتل .
جدول رقم ( ) 3العالقة بني وزن الفسيلة ومدة التجذير ونسية النجاح أوالبقاء  -صنف خضراوي

املصدر (: ) 18

Reuveni,O.,Y.Adato,and H. L.kpnis.1972. A study of new and rapid method for the vegetative propagation of date
palm. Date Grrower>s Inst. Rep. 49:17- 24.

 -3التداخل بني وزن الفسيلة و املعاملة مبنظمات النمو على جتذير الفسائل
 -5مصر  )11( 2013في جتربة على صنف زغلول بهدف دراسة تأثير وزن الفسيلة و املعاملة مبنظم النمو IBA
و ( pbz) Paclobutrazolعلى جتذير الفسائل األرضية في املشتل
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جدول رقم ( )4مدى استجابة الفسائل األرضية لصنف زغلول للتحذير عند معاملتها  IBAو  - Paclobutrazolمت
تسجيل النتائج بعد سنة من املعاملة ومنه ميكن مالحظة وإستنتاج ما يلي :
تزداد قدرة الفسائل على النجاح بزيادة وزنها وتزداد هذه بزيادة تركيز  IBAإلى  4000ppmكما لوحظ أن قدرة
الفسائل على التجذير تزداد بإضافة مبعدل  mg /L -(pbz) Paclobutrazol 0.4كما هو واضح مما يلي :
تاثير وزن الفسيلة على قدرتها على التجذير :
• فسائل معاملتي املقارنة لوزن  4كجم ووزن  8كجم ومعاملة  1000ppm IBAلوزن  4كجم لم تنجح
في تكوين مجموع مما أدى إلى موتها.
• الفسائل وزن  12كجم بلغت نسبة جناحها حوالي  ( 50٪في حالة عدم استخدام منظمات منو )مما يدل
أهمية إختيار الوزن املناسب للفسيلة
جدول رقم ( )4مدى إستجابة الفسائل األرضية لصنف زغلول للتجذير عند معاملتها  IBAو
 - Paclobutrazolمت تسجيل النتائج بعد سنة من املعاملة

املصدر(:)11

Darwesh,R.S., E. A. Madbolly and E. G. Gadalla .2013.Impact of Indole Butyric Acid and Paclobutrazol on Rooting of Date
Palm (Phoenix dactylifera L.) Off-Shoots Cultivar Zaghloul. J. Hort. Sci. & Ornamen. Plants, 5 (3): 145150-
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• كمتوسط جلميع معامالت  IBAكانت أعلى نسبة جناح (  )٪77.1لفسائل وزن  12كجم وأدنى نسبة جناح
( )43.8٪لفسائل وزن  4كجم .
في حالة استخدام منظمات النمو
وجد أن استخدام منظم  IBAالنمو بتراكيز من  1000ppmالى  4000ppmأدي زيادة قدرة الفسائل على
التجذير جلميع األوزان املستخدمة باستثناء تركيز  1000ppmلوزن  4كجم لذلك ستم استبعادها عند
اإلشارة ألعلى قيمة وأدنى قيمة .وهذا واضح مما يلي :
• معامالت  IBAمنفرد  :اعلى نسبة جناح (  )٪ 83مت احلصول عليها عند استخدام فسائل وزن  12كجم
وادنى قيم ( ) ٪ 33معاملة  IBA1000ppmلفسائل وزن  8كجم ومعاملة  IBA2000ppmلفسائل وزن 4
كجم
• معامالت  : IBA + pbzاعلى نسبة جناح (  )٪ 91.7مت احلصول عليها عند استخدام تركيز 4000ppm
لفسائل وزن  12كجم ووزن  8كجم وأدني نسبة جناح ( ) ٪ 33.3معاملة املقارنة ومعاملة IBA100ppm
لفسائل وزن  4كجم .
• متوسط جلميع األوزان  :كانت أعلى نسبة جناح ( )٪ 86.1ملعاملة  4000ppm +pbzوأدنى نسبة جناح
( )16.7ملعاملة املقارنة .
طول اجلذور (سم ) :
• اعلى قيم لطول اجلذور (  40سمة) مت احلصول عليها عند استخدام تركيز  4000ppmوفسائل وزن 12
كجم وأدني قيم ( 15سم ) ملعامالت الفسائل وزن  4كجم ومعاملة املقارنة .
• وزن الفسيلة  :كمتوسط جلميع املعامالت كانت أعلى قيمة (  30سم ) لفسائل وزن  12كجم وأدنى
قيمة ( 12.9سم ) لفسائل وزن  4كجم .
• تأثير املعامالت  :كمتوسط جلميع األوزان كانت أعلى قيمة ( 28.3سم ) ملعاملة  4000ppmومعاملة
 4000ppm +pbzوأدنى قيم ( 5سم ) ملعاملة املقارنة .
عدد اجلذور (جذر /فسيلة )
• اعلى قيم لعدد اجلذور ( 27جذر) مت احلصول عليها عند استخدام تركيز  pbz+ 4000ppmوفسائل وزن 12
كجم وأدني قيم ( 3جذر ) لفسائل وزن  8كجم ومعاملة .1000ppm
• وزن الفسيلة  :كمتوسط جلميع املعامالت كانت أعلى قيمة (  30.3جذر ) لفسائل وزن  12كجم وأدنى
قيمة ( 6جذر ) لفسائل وزن  4كجم .
• تأثير املعامالت  :كمتوسط جلميع األوزان كانت أعلى قيمة ( 20.3جذر) ملعاملة  4000ppm + pbzوأدنى
قيمة ( 3.3جذر) ملعاملة املقارنة .
عدد األوراق اجلديدة ( ورقة  /فسيلة )
• اعلى قيم لعدد األوراق ( 13ورقة) مت احلصول عليها عند استخدام تركيز  4000ppmوفسائل وزن 12
كجم وأدني قيم ( 2ورقة ) لفسائل وزن  4كجم ومعاملة .4000ppm
• وزن الفسيلة  :كمتوسط جلميع املعامالت كانت أعلى قيمة (  ) 6.5لفسائل وزن  8و  12كجم وأدنى
قيمة ( 3.3ورقة ) لفسائل وزن  4كجم .
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• تأثير املعامالت  :كمتوسط جلميع األوزان كانت أعلى قيمة ( 6.7bورقة) ملعاملة  ppm 4000و ppm 4000
 +pbzوأدنى قيمة ( 2ورقة) ملعاملة املقارنة .
العراق  )26( 2004في دراسة اشتملت على جتربتني هما :
التجربة األولى :فسائل صنف زهدي الصغيرة املفصولة عن األم مت معاملتها مبنظات النمو  IBAو  NAAعن
طريق النثر والتغطيس واحلقن (راجع مزيد من التفاصيل رقم ) 21
مت تقسيم الفسائل إلى ثالث مجموعات  :صغيرة (من  0.25إلى  1.0كجم ) متوسطة ( من  1.1إلى  2.0كجم )
كبيرة (من  2.1إلى  3.0كجم ) ،
كان حلجم الفسأيل تأثير واضح على معظم املعايير التي مت دراستها كما هو واضح مما يلي :
 الفسائل املتوسطة أعطت أعلى نسبة بقاء (الفسائل احلية مجذرة وغير مجذرة ) ٕاذ بلغت ل ٪ 68 الفسأيل الكبيرة أعطت أعلى معدل وبفارق معنوي في نسبة التجذير ٕاذ بلغت  ٪ 46مقارن ًة بالفسأيلالصغيرة .
	ٔاعطت الفسأيل الكبيرة واملتوسطة ٔاعلى معدل وبفارق معنوي في عدد اجلذور وطولها وقطرها وزيادةمعدل عدد األوراق وطولها ومحتواها من السكريات اخملتزلة ،النشا والكاربوهيدرات الكلية قياسا بالفسأيل
الصغيرة
 كان للتداخل بني الفسأيل الكبيرة واملتوسطة ومعظم املعامالت وخاصة معامالت احلقن ( ) IBA200,NAA100&200تٔاثير معنوي في معظم الصفات املدروسة مقارن ًة بتداخل الفسأيل الصغيرة
مع املعامالت
	ٔاعطى التداخل بني الفسأيل الكبيرة واملعاملة ( حقن ٔ ) IBA 200اعلى نسبة بقاء بلغت  100٪ؤاعلىمعدل في عدد اجلذور كان في التداخل مع املعاملة (حقن  ) NAA 200للفسأيل نفسها ٕاذ بلغ 15.5جذر/
فسيلة
التجربة الثانية  :زراعة الفسأيل الصغيرة لصنف إبراهيمي ( أوزان  1.0-5.0كجم ) في احلقل املكشوف
املعامالت :املقارنة  --نثر  5جم من مسحوق  - 3-Seradixبتركيز عادي او مضاعف أوضحت النتائج ما يلي :
ٔاعطت الفسأيل الكبيرة بوزن ( -3.1 5.0كجم )والفسأيل املتوسطة بوزن (  2.1-3.0كجم) ٔاعلى معدل في نسبة
البقاء منفردة ٔاو بتداخلها مع املعامالت تٔاثير معنوي في زيادة نسبة البقاء والتجذير ومعدل عدد اجلذور وطولها
ومحتواها من املادة اجلافة مقارن ًة بالفسأيل الصغيرة بوزن(  1.0-2.0كجم ) .
املصدر (: )28
احلنشلي ،محمد صالح.2004.جتذير فسأيل نخيل التمر  Phoenix dactyliferaالصغيرة بٔاستعمال األوكسينات وااحمللول
املغذي .رسالة دكتوراه جامعة بغداد  /كلية الزراعة  /قسم البستنة https://www.iraqi-datepalms.ne /
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الفصل اخلامس

حتفيز الفسائل
على تطوير مجموعها اجلذري
سبق وأن ذكرنا أن عدد الفسائل التي تنتجها النخلة سواء كانت إناثا ً أو ذكورا ً محدود يتراوح من  8إلى  30فسيلة
حسب الصنف وقوة النخلة وغيرها من العوامل وأن الطرق املتبعة حاليا لقلع الفسائل الكبيرة ال تسمح ببقاء
الفسائل الصغيرة على النخلة األم و غالبا ما ما يتم إزالة عدد كبير منها قبل الوصول إلى فسيلة كبيرة. .
لالستفادة من أكبر عدد من الفسائل التي تنتجها الواحدة سواء كانت فسائل هوائية أو فسائل ارضية اجريت
العديد من الدراسات والبحوث بهدف حتفيزها على تطوير مجموع جذري جيد يعمل على سرعة جناحها واستقرارها
عند زراعتها في األرض املستدمية .
حاالت الفسائل التي اجريت عليها الدراسات والبحوث بهدف حتفيزها على على تطوير مجموعها اجلذري
شملت مايلي:
• الفسائل الهوائية ( الرواكيب ) املتصلة أو املنفصلة عن النخلة األم ومعروف أن هذه اجملموعة من
الفسائل تكون خاليا من اجلذور .
• فسائل األصناف الصعبة التجذير أن هذه اجملموعة من الفسائل حتتاج إلى مدة طويلة لتطوير مجموعها
اجلذري .
• الفسائل الصغيرة الوزن التي يتراوح وزنها من حوالي  1كجم إلى حوالي  8كجم ومعروف أن هذه
اجملموعة من الفسائل يكون عدد جذورها قليل في حالة الفسائل األرضية أو خالية من اجلذور في حالة
الفسائل الهوائية باإلضافة إلى إنخفاض مخزونها من الكربوهيدرات  ،هذه اجملموعة من الفسائل حتتاج
إلى مدة طويلة لتطوير مجموعها اجلذري عند زراعتها في املشتل أو األرض املستدمية مما يتطلب وضع
برنامج شامل حلمايتها من اآلفات الفطريات و احلشرية .
الطرق واملركبات التي استخدمت بهدف حتفيز الفسائل على على تطوير مجموعها اجلذري شملت مايلي :
• استخدام وسط ( بيئة ) يتكون من مادة او عدة مواد لزراعة الفسائل املنفصلة عن النخلة األم أو ترقيد
الفسائل الهوائية املتصلة بالنخلة األم .
• استخدام منظمات النمو الصناعية  Industrial root - pomoting substancesالتي تعمل على
إستبداء  Inductionأو حتفيز اجلذور على قواعد الفسائل بعدة طرق شملت التعفير و التغطيس واحلقن
وغيرها .
• معامالت مختلفة شملت :
استخدام مواد أو مركبات أو معامالت يعتقد انها تعمل على حتفيز جتذير الفسائل مثل الكبريتالزراعي وحامض الهيوميك و احمللول املائي للخميرة النشطة ومستويات مختلفة من األسمدة
وغيرها
جتريح قواعد الفسائل كعملية ميكانيكية تعمل على تنشيط مبادئ اجلذور .Root primordia تقليم وزراعة الفسائل على أعماق مختلفة أو زراعتها حتت نظام الرطوبة العالي .33

سيتم استعراض نتائج البحوث والدراسات على النحو التالي :
أوال  :استخدام وسط التجذير لتحفيز الفسائل على تطوير مجموعها اجلذري
ثانيا  :استخدام منظمات النمو واملواد املنشطة لتحفيز الفسائل على تطوير مجموعها اجلذري

أوال :استخدام وسط التجذير لتحفيز الفسائل
		

على تطوير مجموعها اجلذري

في الفصل الثالث مت استعراض املكونات اخملتلفة لوسط أو بيئات التجذير  Rooting mediumالتي مت جتربتها في
بعض البحوث سواء على صورة مفردة أو مخلوطة  ،وفي هذا الفصل نستعرض نتائج هذه البحوث .التي ميكن
تلخيصها فيما يلي:
 -6فلسطني ( )4في جتربة على الفسائل الهوائية  -وجد :
• تفوق معاملة «بيت موس  +توف» على جميع املعامالت حيث أظهرت أعلى قيم ( 8.8 :جذر /فسيلة)
لعدد اجلذور  35.0 ،سم ألطول جذر 13.4،ملم لقطر اجلذر  196 ،سم طول أكبر ورقة  2.5ورقة جديدة /
فسيلة
• أدنى قيم كانت تتوقف على نوع وسط التجذير ولكن في اغلبها كانت عند استخدام نشارة .
 -7السعودية (  ) 9,10في جتربة على الفسائل الهوائية واألرضية وجد :
فسائل هوائية
• أعلى نسبة من التجذير (  ) ٪ 60كانت عند استخدام بيئة مكونة من بير ليت  :بيت موس (  )1:3في حني
كانت أدني نسبة ( ) ٪ 20من التجذير عند استخدام بيئة الرمل .
• أعلى قيمة لطول أطول جذر (  47.6سم) كانت عند استخدام بيئة مكونة من نشارة اخلشب في حني
كانت أدني قيمة لطول جذر ( 15.0سم ) عند استخدام بيئة الرمل .
فسائل أرضية :
• نسبة جتذير الفسائل التي طورت مجموع جذري جديد كانت  ٪ 100جلميع املعامالت.
• أعلى قيمة لطول أطول جذر (  6. 42سم) كانت عند استخدام بيئة مكونة من نشارة خشب  :بيت
موس ( ) 1:3في حني كانت أدني قيمة لطول اطول جذور (  25.8سم ) عند استخدام بيئة نشارة اخلشب:
بيت موس ( .)1:1
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مزيد من التفاصيل......
استخدام وسط التجذير لتحفيز الفسائل على تطوير مجموعها اجلذري
 -6فلسطني  ) 4 ( 2019مت إجناز جتربة على صنف مجهول لدراسة  7أنواع من بيانات بيئات التجذير إضافة
إلى املقارنة على جتذير الفسأيل الهوأيية وهي متصلة بالنخلة األم
جدول رقم ( )5مدى إستجابة الفسائل الهوائية لصنف مجهول وهي متصلة باألم لوسط التجذير

املصدر ( : )4

Bitar, A. D. ,H. A. Abu-Qaoud,and H. M Isaid.2019.Studies on Date Palm ffshoots.Palestinian Journal of Technology
& Applied Sciences -No. 2:6168-.

جدول رقم ( )5يوضح مدى استجابة الفسائل الهوائية لبيئات التجذير ومنه ميكن مالحظة وإستنتاج ما يلي :
تفوق معاملة «بيت موس  +توف  « Tuffعلى جميع املعامالت حيث كانت القيم اخلاصة مبعايير اجلذور واألوراق هي
األعلى كما هو واضح من القيم التالية:
• أعلى قيم كانت ملعاملة «توف +بيت موس» ( 8.8جذر /فسيلة) لعدد اجلذور  35.0 ،سم ألطول جذر13.4،
ملم لقطر اجلذر  196 ،سم طول أكبر ورقة  2.5ورقة جديدة  /فسيلة
• أدنى قيم كانت تتوقف على نوع وسط التجذير حيث كانت ( 5.5جذر /فسيلة) ملعاملتي «عضوي +
توف» و «تربة +توف»  24.5 ،سم ألطول جذر ملعاملة املقارنة  8.8،ملم لقطر اجلذر 164 ،سم طول أكبر ورقة
ملعاملة مادة +توف و  1.25ورقة جديدة  /فسيلة ملعاملة املقارنة
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 -7السعودية  ) 9,10 ( 1996اجريت دراسة على صنف الشيشي بهدف تشجيع تكوين اجلذور على
الفسائل األرضية و الفسائل الهوائية ( الرواكيب) بعد فصلها عن طريق زراعتها في عدد من بيئات التجذير مت
تقييم اجلذور بعد ستة شهور من الزراعة .
جدول رقم ( )6يوضح مدى استجابة الفسائل الهوائية والفسائل األرضية لصنف شيشي لتطوير مجموعها
اجلذري عند زراعتها في أنواع مختلفة من البيئاتوجد أن لكل بيئة تأثيرها اخلاص على الصفات التي مت تقديرها
كما هو واضح مما يلي :
الفسائل الهوائية
• أعلى نسبة من التجذير (  ) ٪ 60كانت عند استخدام بيئة مكونة من» بيرليت  :بيت موس» (  )1:3في
حني كانت أدني نسبة ( ) ٪ 20من التجذير عند استخدام بيئة الرمل .
• أعلى قيمة لطول أطول جذر (  47.6سم) كانت عند استخدام بيئة مكونة من نشارة اخلشب في حني
كانت أدني قيمة لطول جذر ( 15سم ) عند استخدام بيئة الرمل .
• أعلى قيمة للوزن الرطب للجذور اجلديدة ( حوالي  115جم) كانت عند استخدام بيئة مكونة من
«نشارة اخلشب  :بيت موس» () 1:1اخلشب في حني كانت أدني قيمة (أقل من  10جم) عند استخدام بيئة
الرمل .
• أعلى نسبة من اجلذور الصغيرة (حوالي  ٪ 60من إجمالي اجلذور ) كانت عند استخدام بيئة مكونة
من «نشارة اخلشب  :بيت موس» ( )1:1في حني كانت أدني نسبة (حوالي  ٪ 22من إجمالي اجلذور ) عند
استخدام بيئة نشارة اخلشب .
جدول رقم ( )6مدى استجابة الفسائل الهوائية والفسائل األرضية لصنف شيشي لتطوير مجموعها اجلذري
عند زراعتها في أنواع مختلفة من بيئات التجذير

املصدر ( : )9,10

AI-Mana, F.A., M.A. El-Hamady M. A. Bacha A.O. Abdelrabman .1996. Improving Root Developmenton Ground and
Aerial Date Palm Offshoots and Aerial Date Palm Offshoots. Res.Principes,40(41),pp.I79-I81, 2172-I9
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الفسائل األرضية
• نسبة التجذير نسبة الفسائل التي طورت مجموع جذري جديد كانت  ٪ 100جلميع املعامالت.
• أعلى قيمة لطول أطول جذر (  6. 42سم) كانت عند استخدام بيئة مكونة من « نشارة خشب  :بيت
موس « ( ) 1:3في حني كانت أدني قيمة لطول اطول جذور (  25.8سم ) عند استخدام بيئة « نشارة
اخلشب  :بيت موس» ( .)1:1
• أعلى قيمة للوزن الرطب للجذور اجلديدة ( حوالي  250جم) كانت عند استخدام بيئة مكونة من»
نشارة اخلشب  :بيت موس» () 1:1اخلشب في حني كانت أدني قيمة (حوالي  60جم) عند استخدام بيئة
الرمل .
• أعلى نسبة من اجلذور الصغيرة (حوالي  ٪ 55من إجمالي اجلذور ) كانت عند استخدام بيئة مكونة من»
بيرليت  :بيت موس» ( )1:3في حني كانت أدني نسبة (حوالي  ٪ 25من إجمالي اجلذور ) عند استخدام بيئة
الرمل .

ثانيا  :استخدام منظمات النمو واملواد املنشطة
لتحفيز الفسائل على تطوير مجموعها اجلذري
في الفصل الثالث مت استعراض أنواع منظمات النمو واملواد املنشطة لتحفيز الفسائل والتي مت جتربتها في بعض
البحوث سواء على صورة مفردة أو مخلوطة  ،وفي هذا الفصل نستعرض نتائج وتوصيات هذه البحوث.
مالحظات هامة
على توصيات البحوث التي أجريت في مجال تطوير اجملموع اجلذري
لفسائل نخلة التمر
عند استعراض نتائج الدراسات والتجارب التي اجريت على استخدام منظمات النمو واملواد املنشطة للتجذير في
مجال تطوير مجموع جذري جيد للفسائل الهوائية واألرضية وجدنا أنه من الصعب وضع توصيات عامة ميكن
إتباعها أو تطبيقها نتيجة لتعدد أهداف وطرق تنفيذ البحوث والدراسات وميكن القول أن كل بحث أو دراسة وما
ترتب علية من نتائج ميثل حالة شبة مستقلة .
الصعوبة في وضع توصيات عامة ترجع إلى :
• التفاوت الكبير في حجم الفسائل املستخدمة في التجارب فقد تراوحت احجام الفسائل الهوائية
والفسائل األرضية من  0.5كجم إلى أكثر من  25كجم هذا املدى الواسع في وزن الفسائل قد يكون له
تأثير سلبي أو إيجابي على قدرة الفسائل على تطوير مجموعها اجلذر  ،فسائل صغيرة ( )22,17,16,26
فسائل كبيرة (. ) 3,29,27,25
• أنواع بيئات أو وسط التجذير ومكوناتها والتي مت جتربتها على صورة مفردة أو مخلوطة () 9,11 ,4
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• تعدد طرق إضافة منظم النمو أو املواد املنشطة بصورة مفردة شملت تغطيس ( )9,26,17,22,20,7,27
 ،تعفير ( ، )29, 4,2 ,25 ,26حقن ( ،) 26,15,29خلط بالتربة أسفل قاعدة الفسيلة ( ،) 16,5,3السقي ( )4
أو مخلوط من منظمات النمو () 28,5
• طول مدة التجذير التي تراوحت من  6شهور الى حوالي  24شهر وعالقتها بالصنف وحجم الفسيلة
() 2 ,18 ,25
• مكان وجود الفسائل وقت املعاملة فقد تكون:
 فسائل هوائية ( راكوب ) متصلة بالنخلة ( ) 6,14,15,25,4,2أو فسائل هوائية منفصلة عنالنخلة األم ()9 ,20 ,7,28
 فسائل أرضية متصلة بالنخلة األم (  )28أو فسائل أرضية منفصلة عن النخلة األم()...,3 ,29,28,26, 17,3 ,22,16 ,9
• سهولة وصعوبة التجذير وعالقتها مبكان الفسيلة فقد تكون هوائية (خالية من اجلذور) أو أرضية (لها
مجموع جذري يتوقف على عمر وحجم الفسيلة ) والصنف املستخدم فبعض األصناف تعتبر سهلة
التجذير و وبعضها يعتبر صعب التجذير(. )15, 2
لتوضيح صعوبة وضع توصيات عامة ميكن إتباعها أو تطبيقها عند استخدام منظمات النمو نستعرض فيما
يلى نتائج بعض الدراسات التى اجريت في هذا اجملال والتي توضح صعوبة وضع توصيات عامة عند استخدام
منظمات النمو واملواد املنشطة لتحفيز الفسائل على تطوير مجموعها اجلذري :
الصنف  :تاثير صنف الفسيلة على قدرتها على التجذير
أظهرت نتائج بعض الدراسات تفاوت واضح في استجابة بعض األصناف للمعامالت اخلاصة بتطوير مجموعها
اجلذري يعتقد أن السبب في سهولة أو صعوبة التجذير قد يعزى ألسباب وراثية  Genotypesأو االختالف في
الهرمونات الداخلية  )Endogenous hormones (2,14كما هو واضح مما يلي :
• في جتربة (  )2على الفسائل الهوائية ألربعة أصناف سعودية وجد مايلي :
 صنفي سكري وسلج أعتبرت من األصناف صعبة التجذير  Difficult to rootحيث وجد أنها حتتاج إلى 8لتكوين مجموع جذري جيد
 صنفي خالص وصقعي أعتبرت من األصناف سهلة التجذير  Easy to rootحيث وجد أنها حتتاج إلى من 4إلى  6شهور لتكوين مجموع جذري جيد
• في جتربة ( ) 24على الفسائل األرضي لثالثة أصناف عراقية شملت زهدي وخستاوي وخضراوي وجد
أنه لم يكن لألصناف تأثير معنوي على نسبة جناح الفسأيل املزروعة
• في جتربة ( ) 14على فسائل هوائية لثالث أصناف تزرع في فلسطني شملت مجهول ودقلة نور وبرحي
مت فصل الفسائل بعد  6أشهر أظهرت النتائج تفوق الصنف برحي في معظم املعايير املتعلقة باجملموع
اجلذري واجملموع اخلضري التي مت دراستها في التجربة ،يليه الصنف دجلة نور ثم الصنف مجهول.
• في جتربة (  )15على الفسائل الهوائية لصنفي  Aseelو  Karbalainتزرع في باكستان وجد أن
الصنف  Karbalainكان أكثر استجابة للحقن مبنظمي النمو  IBA, NAAوأظهر تفوق واضح في معظم
املعايير املتعلقة باجملموع اجلذري.
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منظمات النمو  :مدى استجابة استجابة فسائل األصناف اخملتلفة ملعامالت منظمات النمو الصناعية
• منظم النمو أندول بيوترك أسد ( IBA) indole butyric acidكان األكثر استخداما في بحوث تطوير
اجملموع اجلذري للفسائل األرضية والفسائل الهوائية يليه منظمي النمو( IAA) indole acetic acidو
(NAA) Naphthalene acetic acid
• تفوق القيم اخلاصة بنسبة النجاح و معايير اجلذور عند استخدام منظم النمو أندول بيوترك أسد
( )IBAمقارنة مبنظمات النمو األخرى () 15,7,26
• في معظم احلاالت الفسائل التي مت فيها معاملة قواعدها مبنظمات أو املواد املنشطة كانت نسبة
جناحها أعلى ومجموعها اجلذري أكثر تطورا قياسا بالفسائل التي لم تعامل وبالرغم من ذلك من الصعب
التوصية بتركيز معني .
فيما يلي نستعرض نتائج بعض التجارب
• في جتربة (  )2على الفسائل الهوائية ألربعة أصناف سعودية شملت سكري و صقعي و سلج و
خالص مت معاملتها مبنظم النمو  NAAوجد مايلي:
 الفسائل طورت مجموع جذري في وجود أو عدم وجود منظم النمو  NAAوترجع عملية تطويراجملموع اجلذري ويعتقد أن عملية التغليف بكيس بولي إثلني وربطة من أسفل وملئ الكيس بالبيت
موس  Peat mossالرطب واحملافظة على الرطوبة طول فترة الدراسة كافية لتنشيط تكوين اجلذور
على قواعد الفسائل الهوائية .
 في املوسم الثاني من الدراسة تفوقت الفسائل الغير معاملة معنويا في قيم وزن اجلذورالكلي ووزن اجلذور الصغيرة ونسب كل من اجلذور الصغيرة والكبيرة في حني كان التأثير غير
معنوي في املوسم األول ولكن في نفس االجتاه .
• في جتربة (  )15على الفسائل الهوائية لصنفي  Aseelو  Karbalainتزرع في باكستان بهدف املقارنة
بني تأثير  IBA, NAAعن طريق احلقن وجد ما يلي :
 تعتبر معاملة قواعد الفسائل بتركيز  mg/l 2000لكل من  IBAو  NAAاكثر كفاءة في جتذيرالفسائل الهوائية لكال الصنفني مقارنة بباقي املعامالت (  1000أو ) 3000
 تفوق قيم  IBAعلى قيم  NNAعند مقارنة معظم معايير اجلذور وأن هناك إختالف راجعالستجابة الصنف .
• في جتربة ( )25على الفسائل الهوائية لصنف برحي مت معاملة قواعدها مبنظم النمو Seradix ( IBA
 )1,2,3أوضحت النتائج ما يلي :
 الفسائل التي مت معاملتها بالسيرادكس أرقام ( ٔ )1,2,3اعطت نسبة جتذير بلغت  100%مقارن ًةبتلك التي لم تعامل والتي بلغت نسبة التجذير فيها 75%
 الفسائل املعاملة بالسيرادكس رقم ( ) 3أعطت ٔاعلى معدل لعدد اجلذور حيث بلغ  200جذرا ًوكان ٔاقل معدل لعدد اجلذور معاملة املقارنة حيث بلغ  6جذور  /فسيلة
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• في جتربة (  )7,6على الفسائل الهوائية (وزن من  12إلى  13كجم ) املنفصلة عن النخلة األم لصنف
حالوي مت معاملة قواعدها مبنظم النمو  4D-IBA ,NAA, IAA ,GA3 ,2عن طريق احلقن مبعدل  20-25مليلتر
او تغطيس قواعد الفسائل ملدة دقيقة في محلول منظم النمو.مت تسجيل النتائج بعد  12شهر أوضحت
النتائج ما يلي :
فسائل املعامالت التالية لم تكون جذور :معاملة املقارنة و معاملة حقن  ، NAA 2000 mgومعاملة
 IAA 1000 mg/lتغطيس .
 IBAكان أعلى كفاءة على التجذير من

: NAA, IAA

 معامالت احلقن  :معاملة  IBA 3000كانت أكثر كفاءة في التجذير من حيث عدد اجلذور ( ) 83.3وعدداجلذور اجلانبية ( ) 127.7وطول اجلذور (  123.3سم) وقطر اجلذور( 8.6ملم) مقارنة بباقي معامالت IBA
وجميع معامالت  IAAباستثناء القطر .
 معامالت التغطيس  :معاملة  IBA 3000كانت أكثر كفاءة في التجذير من حيث عدد اجلذور () 103وعدد اجلذور اجلانبية ( ) 113وطول اجلذور (  165.3سم) وقطر اجلذور( 4.6ملم) مقارنة بباقي معامالت IBA
وجميع معامالت  IAAباستثناء القطر .
 منظمي النمو  4D-GA3 ,2لم يكن لهما تأثير على تنشيط استبداء  inductionاجلذور.• في جتربة (  )20على الفسائل الهوائية (وزن من  13إلى  18كجم ) املنفصلة عن النخلة األم لصنف
برحي مت تغطيس قواعدها بتراكيز مختلفة من منظم النمو  IBAملدة عشر دقائق مت تسجيل النتائج بعد
سنة من املعاملة أوضحت النتائج ما يلي :
 اعلى نسبة جناح كانت حوالي  41.7٪ملعاملتي  1500و  2000جزء في املليون  IBAفي حني كانتأدنى نسبة حوالي  ٪ 16.7ملعاملة املقارنة .
 يوصي الباحث لتجذير الفسائل الهوائية لصنف برحي بتغطيس قواعد الفسائل مبحلول IBA 2000جزء في املليون.
• في جتربة (  )9,8على صنف شهل على الفسائل األرضية ( 2-6كجم ) والفسائل الهوائية بعد
فصلها عن النخلة األم عن طريق معاملتها بالكاتيكول  Catecholو  ،NAA 8٪مت تقدير معايير اجلذور
بعد ستة شهور  ،أوضحت النتائج ما يلي :
 الفسائل الهوائية :تعتبر املعاملة بالكاتيكول  ( Catecholنقع قواعد الفسائل ) و تعفيرقواعد الفسائل ببودرة حتتوي  ) NAA 8٪ضرورية لتكوين وتطوير مجموع جذري في حالة
استخدام الفسائل الهوائية للتكاثر أعلى أعلى نسبة من التجذير ( ) 83.4٪كانت ملعاملة 8%
 NAAفي حني كانت أدني نسبة ( ) ٪ 33.3ملعاملة نقع في محلول  .Catechol 50ppmفي حني
كانت  66.6للمقارنة
 الفسائل األرضية  :نسبة الفسائل التي طورت مجموع جذري جديد كانت  ٪ 100جلميعاملعامالت.
• في جتربة ( )22لتجذير الفسأيل األرضية الصغيرة ( 2-3كجم ) لصنف تبرزل  ،مت تغطيس قواعد
الفسأيل ملدة دقيقة واحدة ( قبل الزراعة ) في محلول  IBAمت تسجيل النتائج بعد  18شهر ،أوضحت
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النتائج مايلي:
 أفضل النتأيج مت احلصول عليها عند املعاملة بتركيز  1000ppmحيث كانت نسبة النجاح ٪ 83.3وعدد اجلذور  /فسيلة  15.3وعدد األوراق /فسيلة 2.8
 أدني النتأيج مت احلصول عليها ملعاملة املقارنة حيث كانت نسبة النجاح  ٪ 33.3وعدد اجلذور /فسيلة  4.7وعدد األوراق /فسيلة 1.2
 زيادة تركيز  IBAإلى  1500ppmأدى إلى تأثير سلبي على نسبة النجاح وعدد اجلذور وعدداألوراق احلديثة

• في جتربة (  )26لدراسة تأثير مدة تغطيس ( 10و  15دقيقة ) قواعد الفسأيل األرضية لصنف حالوي
( عمر  3-2سنة ) مبنظمي النمو  IBAو  IAAعلى قدرتها على التجذير  .مت تسجيل النتائج بعد  6شهور
و 9شهور من املعاملة.اوضحت النتائج ما يلي :
 كفاءة منظم النمو :تفوقت معامالت منظم النمو  )IBA ( 500ppm,1000ppmفي تأثيرها فيزيادة عدد وطول اجلذور على معامالت منظم النمو IAA
 طول فترة التغطيس  :تفوق طول فترة التغطيس ملدة  15دقيقة في تأثيرها على زيادة عددوطول اجلذور على فترة التغطيس ملدة  10دقائق في جميع املعامالت .
• في جتربة ( )11على صنف زغلول بهدف دراسة تأثير وزن الفسيلة و املعاملة مبنظم النمو  IBAو
( pbz) Paclobutrazolعلى جتذير الفسائل األرضية في املشتل.
 تزداد قدرة الفسائل على النجاح بزيادة وزنها وتزداد هذه القدرة بزيادة تركيز  IBAإلى 4000ppmكما لوحظ أن قدرة الفسائل على التجذير تزداد بإضافة مبعدل mg /L -(pbz) 0.4
Paclobutrazol
 فسائل معاملتي املقارنة لوزن  4كجم ووزن  8كجم ومعاملة  IBA 1000لوزن  4كجم لمتنجح في تكوين مجموع مما أدى إلى موتها.
 الفسائل وزن  12كجم بلغت نسبة جناحها حوالي  ( 50٪في حالة عدم استخدام منظماتمنو )مما يدل أهمية إختيار الوزن املناسب للفسيلة
 كمتوسط جلميع معامالت  IBAكانت أعلى نسبة جناح (  )٪77.1لفسائل وزن  12كجم وأدنىنسبة جناح ( )43.8٪لفسائل وزن  4كجم .
• في جتربة ( )3على الفسائل األرضية لصنف خالص لدراسة تأثير اضافة ايزوبروثيلني Isoprothiolane
 )(IPTبتركيزات ( 25,50,75,100,200,500جم  /فسيلة ) وخلطها بالتربة أسفل قواعد الفسائل التي
تراوح وزنها من  25إلى  30كجم .
 أفضل معامالت ايزوبروثيلني لتحفيز فسائل خالص األرضية على التجذير كانت عند إستخدامتركيزي  75و  100جرام  /فسيلة يليهما املعاملة  50جرام  /فسيلة رقم (. )17
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 إنخفاض قيم معاملة  500جرام  /فسيلة قد يرجع إلى احتمال تأثير سام  toxicityللمركبعند هذا التركيز و انخفاض قيم معاملة  25جرام  /فسيلة وقربها من قيم معاملة املقارنة قد
يرجع إلى أن هذا التركيز غير كافي إلحداث تاثير على عملية حتفيز التجذير
• في جتربة ( )16لدراسة تأثير خلط ايزوبروثيلني  Isoprothiolaneببيئة النمو أسفل قواعد الفسائل
الصغيرة ( 4-5أوراق) على تطوير اجملموع اجلذري  ،كانت املعامالت (  50,100,200,500جم  /فسيلة) مت
تسجيل البيانات بعد  4شهور .بالرغم من قصر التجربة أوضحت النتائج ما يلي :
ينصح الباحث استخدام ايزوبروثيلني مبعدل من  50إلى  100جم  /فسيلة وهذا املعدل كافي لنموها
واستقرارها.
تأثير بعض املواد التي يعتقد أن لها عالقة بتنشيط تكوين اجلذور
• في جتربة ( ) 5,6على الفسائل الهوائية لصنف حياني للمقارنة بني تٔاثير مخلوط منظمات النمو
( )IAA، IBA, NAAوبعض املواد مثل حامض الهيومك مع العناصر الغذائية والكبريت الزراعي ومحلول
اخلميرة النشطة والتجريح على جتذيرها وجد مايلي :
للحصول على ٔافضل جتذير للفسائل الهوائية لصنف حياني الهوأيية املتصلة بالنخلة ينصح بإحاطة
قواعدها بأكياس من البولي إثلني مع جتريح قواعد هذه الفسأيل و ٕاضافة السماد العضوي السائل
حلمض الهيوميك ( )0N:10P:10Kلوسط التجذير مبعدل  30مل  /لتر اربع مرات وبفاصل شهرين بني كل
معاملتني متتاليتني حيث كانت قيم هذه املعاملة متثل احلد األعلى جلميع الصفات التي مت دراستها في
حني كانت قيم معاملة املقارنة متثل احلد األدنى قد يرجع ذلك إلى أن التجريح كعملية ميكانيكية تعمل
على تنشيط مبادئ اجلذور  Root primordiaوأن حامض الهيومك  NPK+يعمل على حتسني خواص وسط
التجذير وتوفير العناصر الغذائية الالزمة لنمو اجلذور
تاثير مدة الزراعة وميعاد الزراعة
• في جتربة (  )24على فسائل ثالثة أصناف عراقية شملت زهدي وخستاوي وخضراوي وجد أن تفوق
الفسأيل املغروسة في املوعد الربيعي معنويا في نسبة النجاح ؤاعطت نسبة جناح مقدارها  ٪ 83مقارن ًة
بحوالي  ٪ 52للموعد اخلريفي .كما ٔاعطت الفسأيل املزروعة في املوعد الربيعي ٔاعلى معدل لعدد وطول
اجلذور وعدد األوراق
• في جتربة (  )26على صنف حالوي ( عمر  3-2سنة ) لدراسة تأثير التغطيس مبنظمي النمو  IBAوIAA
على قدرتها على التجذير بعد  6شهور و 9شهور من املعاملة.
 عدداحلذور  :بلغ معدل عدد اجلذور  5.0و  6.8جذر بعد ستة وتسعة أشهر من تاريخ الزارعة علىالتوالي في حني كانت  1.7و  2.2على التوالي ملعاملة املقارنة
 طول احلذور  :بلغ معدل طول اجلذور  16.0و 19.7سم بعد ستة وتسعة أشهر من تاريخ الزارعةعلى التوالي في حني كانت  4.3و  6.9سم على التوالي ملعاملة املقارنة
• في جتربة ( )2على أربعة أصناف شملت سكري و صقعي و سلج و خالص بهدف حتفيزها على تكوين
مجموع حذري وهي متصلة بالنخلة األم .أوضحت النتائج ما يلي :
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أظهرت األصناف مدى واسع من االختالف في قدرتها على تطوير مجموعهااجلذري في وجود أو عدم وجود
منظم النمو كما هو واضح مما يلي :
 صنفي صقعي وإخالص حيث طورت مجموع جذري جيد بعد ستة شهور في املوسم األول منالدراسة في حني مت كونت مجموع جذري جيد خالل أربع شهور في املوسم الثاني من الدراسة.
 صنفي سكري وسلج كونت مجموع جذري منخفض أو فقير بعد ستة شهور في املوسماألول من الدراسة في حني مت كونت مجموع جذري جيد خالل ثمانية شهور في املوسم الثاني من
الدراسة .

فيما يلي استعراض جملال كل بحث أو دراسة بهدف إعطاء فكرة سريعة مع كتابة الرقم اخلاص
بكل بحث وفي حالة الرغبة قي معرفة النتائج ميكن الرجوع إلى فقرة « مزيد من التفاصيل» إلى
نفس رقم البحث لالسترشاد بطريقة تنفيذ البحث والنتائج التي مت احلصول عليها بنتائج مبا
فيها من معلومات.
سيتم عرض توصيات البحوث والدراسات التي أجريت في مجال تطوير اجملموع اجلذري لفسائل نخلة التمر على
النحو التالي :
 .1استخدام منظمات النمو واملواد املنشطة لتطوير اجملموع اجلذري
للفسائل الهوائية.
 .2استخدام منظمات النمو واملواداملنشطة لتطوير اجملموع اجلذري
للفسائل األرضية.
 .1استخدام منظمات النمو واملواد املنشطة لتطوير اجملموع اجلذري
للفسائل الهوائية
فكرة مبدئية عن البحث  -النتائج في مزيد من التفاصيل
استخدام منظمات النمو واملواد املنشطة لتطوير اجملموع اجلذري
للفسائل الهوائية املتصلة بالنخلة األم
 -8السعودية  )2( 2005مت ترقيد الفسائل الهوائية ألربعة أصناف شملت سكري وصقعي وسلج وإخالص
بهدف حتفيزها على تكوين مجموع حذري وهي متصلة بالنخلة األم واملقارن بينها في قدرتها على التجذير مت
تعفير قواعد الفسائل ببودرة منظم النمو ( . )NAA % 0.8
 -9مصر  ) 5,6( 2012مت ترقيد الفسائل الهوائية لصنف حياني للتعرف على تٔاثير بعض املنشطات و
التجريح على جتذيرها و منوها مت جتريح قواعد نسبة من الفسائل ٔاحيطت الفسائل بٔاكياس من البولي ٕاثيلني
ملٔيت مبخلوط متساوي من الرمل  +بيت موس  +البيراليت (  ) 1:1:1مت إضافة املواد واملنشطات وخلطها مع وسط
التجذير ٔ ,اربع مرات وبفاصل شهرين بني كل مرتني متتاليتني .
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 -10فلسطني  )4( 2019مت ترقيد الفسائل الهوائية لصنف مجهول لدراسة تٔاثير هرمون التجذير ( )IBAعن
طريق اإلضافة املوضعية او عن طريق السقي على حتفيزها لتطوير مجموع جذري .
 -11فلسطني  )14( 2018مت ترقيد الفسائل الهوائية لثالث أصناف شملت مجهول ودقلة نور وبرحي وهي
متصلة بالنخلة األم بهدف املقارنة بني قدرتها على التجذير  ،مت لف قواعدها بكيس بولي إثلني شفاف واستخدام
نشارة اخلشب الرطبة كبيئة للتجذير مت فصل الفسائل بعد  6أشهر .
 -12باكستان  )15( 2018مت ترقيد الفسائل الهوائية لصنفي  Aseelو  ( Karbalainعمر حوالى  3سنوات)
بهدف معرفة تأثير  IBA, NAAعن طريق احلقن واملقارنة بني الصنفني في قدرتهما على التجذير بيئة التجذير
عبارة عن مخلوط من»  1رمل  1 :سماد عضوي  1 :تربة حدائق»  .قطر الفسائل تراوح من  31الى  35سم.
 -13العراق  )25( 1997إمكانية جتذير الفسائل الهوائية ( الرواكيب) لصنف برحي ومعاملة قواعدها بالسيرادكس
(  )Seradix 1,2,3أرقام (  )1,2,3ومت دراسة الفروق التشريحية بني اجلذور املتكونة على قواعد الرواكيب وتلك التي
تنشٔا على قواعد الفسأيل األرضية .
استخدام منظمات النمو واملواد املنشطة لتطوير اجملموع اجلذري
للفسائل الهوائية املنفصلة عن النخلة األم
 -14العراق  )28( 2010اجريت جتربة على صنف حالوي بهدف معرفة تأثير حقن ( 5مليلتر )IBA 300 ppm
وإضافة  1كجم من مستويات مختلفة من  ، NPKمتوسط وزن الفسائل تراوح من  1إلى  2.5كجم ومت استخدام
التربة كبيئة للتجذير  .مت تسجيل النتائج بعد  14شهر من الزراعة
 -15باكستان  ) 7,8( 2011أجريت جتربة بهدف معرفة تأثير 4D-IBA ,NAA, IAA ,GA3 ,2عن طريق احلقن مبعدل
 20-25مليلتر او تغطيس قواعد الفسائل ملدة دقيقة في محلول منظم النمو في جتذير الفسأيل الهوائية (وزن
من  12إلى  13كجم ) لصنف حالوي بعد فصلها عن األم مت زراعة الفسائل املعاملة في بيوت بالستيكية أو بني
أشجار احلمضيات.
 -16العراق  ) 20( 2017اجريت جتربة على صنف برحي بهدف معرفة تأثير املعاملة مبنظم النمو( ) IBAعلى
جتذير الفسائل الهوائية بعمر من  3إلى  4سنوات وبأوزان من  13إلى  18كجم مت فصل الفسائل وتغطيس
قواعدها بتراكيز مختلفة من منظم النمو ملدة عشر دقائق ثم زراعتها في املشتل مت تسجيل النتائج بعد سنة
من املعاملة.
 -17السعودية  )9,10(1996اجريت جتربة على صنف شهل بهدف حتفيز تكوين اجلذور على الفسائل األرضية
( 2-6كجم ) والفسائل الهوائية بعد فصلها عن النخلة األم عن طريق معاملتها بالكاتيكول  catecholو NAA
 ،مت تقدير معايير اجلذور بعد ستة شهور من الزراعة في مراكن حتتوي على بيرليت وبتموس .1:1
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مزيد من التفاصيل
استخدام منظمات النمو واملواد املنشطة لتطوير اجملموع اجلذري
للفسائل الهوائية املتصلة بالنخلة األم
 -8السعودية  )2( 2005مت ترقيد الفسائل الهوائية ألربعة أصناف شملت سكري و صقعي و سلج و خالص
بهدف حتفيزها على تكوين مجموع حذري وهي متصلة بالنخلة األم مت تعفير قواعد الفسائل ببودرة منظم النمو
( . )NAA % 0.8أوضحت النتائج ما يلي :
جدول رقم ( )7يوضح مدى استجابة الفسائل الهوائية ألربعة أصناف سعودية للتحذير وأهمية املعاملة مبنظم
النمو ( ) NAAوذلك بعد اربع شهور لصنفي صقعي وخالص وبعد ثمانية شهور لصنفي سلج وسكري ( نتائج
املوسم الثاني ) ومنه ميكن مالحظة وإستنتاج ما يلي :
تأثير الصنف على املدة الالزمة لتطوير مجموع جذري جيد
• أظهرت األصناف مدى واسع من االختالف في قدرتها على تطوير مجموعهااجلذري في وجود أو عدم
وجود منظم النمو كما هو واضح مما يلي :
 صنفي صقعي وإخالص أعتبرت من األصناف سهلة التجذير  Easy- to rootحيث طورتمجموع جذري جيد بعد ستة شهور في املوسم األول من الدراسة في حني مت كونت مجموع جذري
جيد خالل أربع شهور في املوسم الثاني .
جدول رقم ( ) 7مدى إستجابة الفسائل الهوائية للمعامة مبنظم النمو ( ) NAAبعد اربع شهور لصنفي صقعي
وخالص وبعد ثمانية شهور لصنفي سلج وسكري ( نتائج املوسم الثاني )

املصدر( )2

Al-Obeed,R.S.2005.Rooting of aerial offshoots of four date palm(Phoenix dactylifera ) cultivars by air layering
method using polyethylene bags. Pakistan Journal of Biological science 8(7):978981-.
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 صنفي سكري وسلج أعتبرت من األصناف صعبة التجذير  Difficult-to rootحيث وجد أناجملموع اجلذري منخفض أو فقير بعد ستة شهور في املوسم األول من الدراسة في حني مت كونت
مجموع جذري جيد خالل ثمانية شهور في املوسم الثاني .
يعتقد أن السبب في سهولة أو صعوبة التجذير يرجع إلى االختالف في الهرمونات الداخلية
.Endogenous hormones
• كان للصنف تأثير واضح على عدد و حجم ووزن وطول اجلذور كما هو واضح مما يلي :
 وزن اجلذور الكلي تراوح من  2.4جم لصنف سلج إلى  45.3جم لصنف سكري بعد ستةشهور
 زادت قيم وزن اجلذور من  163إلى  163.5جم لصنف سلج إلى  477.6جم لصنف سكري بعدثمانية شهور من املعاملة
تاثير املعاملة مبنظم النمو NAA
• الفسائل طورت مجموع جذري في وجود أو عدم وجود منظم النمو  NAAوترجع عملية تطوير اجملموع
اجلذري ويعتقد أن عملية التغليف بكيس بولي إثلني وربطة من أسفل وملئ الكيس بالبيت موس peat
 mossالرطب واحملافظة على الرطوبة طول فترة الدراسة كافية لتنشيط تكوين اجلذور على قواعد
الفسائل الهوائية .
• في املوسم الثاني من الدراسة تفوقت الفسائل الغير معاملة معنويا في قيم وزن اجلذور الكلي ووزن
اجلذور الصغيرة ونسب كل من اجلذور الصغيرة والكبيرة في حني كان التأثير غير معنوي في املوسم األول
ولكن في نفس االجتاه
 -9مصر  ) 5,6( 2012مت ترقيد الفسائل الهوائية لصنف حياني للتعرف على تٔاثير بعض املنشطات و
جتريح قواعد الفسائل على جتذيرها و منوها ٔاحيطت الرواكيب بٔاكياس من البولي ٕاثيلني ملٔيت مبخلوط متساوي
من «الرمل  +البيتموس  +البيراليت «(  ) 1:1:1مت إضافة املواد واملنشطات وخلطها مع وسط التجذير ٔ ,اربع مرات
وبفاصل شهرين بني كل مرتني متتاليتني  ،شملت املواد املنشطة مايلي :
( )1النيتروبجني (سماد حيوي يحتوى على ساللة معينة من بكتريا االزوتوباكتر) مبعدل  30جم  /فسيلة،
( )2احمللول املائي للخميرة النشطة مبعدل  500مل /لتر.
(  )3احمللول املائي خمللوط منظمات النمو ( )IAA، IBA, NAAبتركيز  3000جزء في املليون،
(  )4احمللول املائي حلمض الهيوميك يحتوى على  NPKبنسبة  (10 : 10 :10مبعدل  30مل  /لتر
( )5مسحوق الكبريت الزراعي ( )98.5٪
( )6املقارنة (بدون معاملة)
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) مدى إستجابة الفسائل الهوائية لصنف حياني للتجذير لبعض املعامالت8( جدول رقم

: )5,6( املصدر

Abdel-Galeil.L.M.; Tahani Y. Saber; M.A. Abd El-Baky and A.A. El-Bana Effect of some activators and wounding
on rooting and growth of Phoenix dactylifera L. cv. Haiany aerial offshoots. Proceedings of the First International
Scientific Conference for the Development of Date Palm and Dates sector in the Arab World.Volume I, KACST,
Kingdom of Saudi Arabia:177 -197
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نستعرض فيما ملخص لبعض النتائج :
• نسبة التجذير (  : )٪ارتفعت من  30.3٪للمقارنة إلى  ٪ 97.3ملعاملة « جتريح +هيومك» في حني ارتفعت
من  31.5٪ملعاملة املقارنة إلى  ٪ 82.1معاملة « بدون جتريح +هيومك « .
• عدد اجلذور  /فسيلة  :ارتفع من  28.2جذر للمقارنة إلى  165.2ملعاملة « جتريح +هيومك» في حني
ارتفعت من  22.5للمقارنة إلى  0. 91جذر ملعاملة « بدون جتريح +هيومك» .
• وزن اجلذور الرطب  /فسيلة  :ارتفع من  18.0جم للمقارنة إلى  70.0جم ملعاملة معاملة « جتريح
+هيومك» في حني ارتفعت من  16.2جم للمقارنة إلى  52.6جم ملعاملة « بدون جتريح +هيومك»
«
• طول اطول جذر ( سم ) :أعلى قيمة ارتفعت من ( 18.0سم) للمقارنة إلى ( 42.3سم ) ملعاملة
جتريح +هيومك» في حني ارتفعت من ( 15.1سم ) للمقارنة إلى ( 38.9سم ) ملعاملة معاملة «بدون جتريح
+هيومك»
• كفاءة التجذير ( باعتبار املقارنة  : )100٪ارتفعت كفاءة التجذير )rooting efficiency index(REI
للفسائل اجملروحة واملعاملة مبحض الهيومك من  100٪ملعاملة املقارنة إلى  ٪ 235.2ملعاملة الهيومك في
حني ارتفعت من  100٪ملعاملة املقارنة إلى  ٪ 285.0ملعاملة الهيومك للفسائل بدون جتريح .

ثانيا  :اجملموع اخلضري
• جميع املنشطات ,معاملة التجريح والتفاعالت املشتركة بينهمأ ،احدثت زيادة معنوية في النسبة
املئوية للتجذير ،عدد اجلذور /فسيلة ،طول ٔاطول جذر( سم) النسبة املئوية ملعامل كفاءة التجذير ،طول
ٔاول ورقة جديدة (سم) ,عدد األوراق اجلديدة  /فسيلة والوزن الطازج واجلاف ألول ورقة جديدة و اجلذور(جم ).
محتوى األوراق من كلوروفيللى  a, bوالكاروتينويدات (ملجم  /جم وزن طازج) ,
•  ،جميع املنشطات اثرت بالزيادة أو النقص على محتوى األوراق من األنودوالت  ،Indolesالفينوالت
. Phenolsومحتوى األوراق من N,P,K
• بصفة عامة ،وكانت السيادة في جميع القياسات السابقة للتفاعل بني حمض الهيوميك مبعدل  ٣٠مل
 /لتر ومعاملة التجريح ،والذي ٔاعطى اعلي املتوسطات في معظم احلاالت.
 -10فلسطني  )4( 2019مت ترقيد الفسائل الهوائية لصنف مجهول لدراسة تٔاثير هرمون التجذير ( )IBAعن
طريق اإلضافة املوضعية او عن طريق السقي على حتفيزه لتطوير مجموعه اجلذري .
جدول رقم ( )9يوضح مدى استجابة الفسائل الهوائية لصنف مجهول للمعامالت اخملتلفة ومنه ميكن مالحظة
وإستنتاج ما يلي :
التجربة األولى  :تأثير  IBAعلى حتفيز التجذير ( وسط التجذير نشارة خشب )
جميع معامالت ٔ IBAاحدثت تأثير جيد في معظم املعايير املتعلقة باجملموع اجلذري واجملموع اخلضري للفسأيل
الهوأيية ( جدول رقم ) وكان أفضلها تعفير القاعدة (إضافة موضعية) كما هو واضح مما يلي :
• أعلى قيم كانت ملعاملة  IBAتعفير القاعدة حيث كانت ( 8.8جذر /فسيلة) لعدد اجلذور  35،سم ألطول
جذر13.4،سم لقطر اجلذر  196 ،سم طول أكبر ورقة
• أدنى قيم كانت ملعاملة املقارنة ( 4.9جذر /فسيلة) لعدد اجلذور  22.1 ،سم ألطول جذر 7.7،سم لقطر
اجلذر  167.3 ،سم طول أكبر ورقة
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جدول رقم ( )9مدى استجابة الفسائل الهوائية لصنف مجهول وهي متصلة باألم للمعاملة مبنظم النمو ()IBA

املصدر (: ) 4

Bitar, A. D. ,H. A. Abu-Qaoud,and H. M Isaid.2019. Studies on Date Palm ofshoots. Palestinian Journal of Technology
& Applied Sciences -No. 2:6168-.

 -11فلسطني  )14( 2018مت ترقيد الفسائل الهوائية لثالث أصناف شملت مجهول ودقلة نور وبرحي وهي
متصلة بالنخلة األم بهدف املقارنة بني قدرتها على التجذير  ،مت لف قواعدها بكيس بولي إثلني شفاف واستخدام
نشارة اخلشب الرطبة كبيئة للتجذير مت فصل الفسائل بعد  6أشهر من املعاملة.
•	ٔاظهرت النتأيج تفوق الصنف برحي في معظم املعايير املتعلقة باجملموع اجلذري واجملموع اخلضري التي
مت دراستها في التجربة ،يليه الصنف دجلة نور ثم الصنف مجهول كما هو واضح مما يلي :
 صنف برحي سجل أكبر عدد من اجلذورالرئيسية حيث كانت  20.8جذر  /فسيلة في حني كانت 14.8لصنف دقلة نور و  13.6لصنف مجهول .
 صنف برحي سجل أعلى قيمة لقطر اجلذورالرئيسية حيث كانت  1.3سم في حني كانت 1.1سم لصنفي دقلة نور صنف مجهول .
• قد يعزى تفوق الصنف برحي ألسباب وراثية  ، Genotypesبإالضافة ٕالى توفر مواد غذأيية ٔاكثر نتيجة
القطف املبكر لثمار هذا الصنف مقارنة بأالصناف أالخرى املستخدمة هذه التجربة
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جدول رقم (  )10مقارنة بني قابلية الفسائل الهوائية إلصناف مجهول ودقلة نور وبرحي للتجذير وهي متصلة
بالنخلة األم

املصدر (: )14

Isaid, H.M.A.,A. S. M. Arar and, Tareq Abbas Saleem Abu Baker.2018.Evaluation of Aerial Offshoots Rooting of
Three International Date Palm Varieties .Journal of Al-Quds Open University for Research and Studies-No.43Part(2):29 - 34.

 -12باكستان  )15( 2018مت ترقيد الفسائل الهوائية لصنفي  Aseelو  ( Karbalainعمر حوالي  3سنوات)
بهدف معرفة تأثير  IBA, NAAعن طريق احلقن واملقارنة بني الصنفني قدرتها على التجذير بيئة التجذير عبارة عن
مخلوط من»  1رمل  1 :سماد عضوي 1 :تربة حدائق « .قطر الفسائل تراوح من  31الى  35سم .
جدول رقم ( ) 11مدى استجابة الفسائل الهوائية لصنفي  Aseelو  Karbalainللتجذير بعد حقنها
بتراكيز مختلفة من  IBAو  NAAومنه ميكن مالحظة وإستنتاج ما يلي :
تعتبر معاملة  mg/l 2000لكل من  IBAو  NAAاكثر كفاءة في جتذير الفسائل الهوائية لكال الصنفني
مقارنة بباقي املعامالت مع مالحظة تفوق قيم  IBAعلى قيم  NNAعند مقارنة معظم معايير اجلذور وأن
هناك إختالف راجع للصنف كما هو واضح مما يلي :
صنف : Aseel
• معاملة  IBA 2000كانت أكثر كفاءة في التجذير من حيث عدد اجلذور ( ) 14.0وطول اجلذور ( 17.6
سم) وقطر اجلذور( 1.53سم ) ووزن اجلذور( 7.4جم ) وعدد اجلذور اجلانبية ( ) 7.2مقارنة بباقي معامالت IBA
وجميع معامالت . NAA
• معاملة  NAA 2000كانت أقل كفاءة في التجذير من حيث عدد اجلذور ( ) 7.3وطول اجلذور (  15.8سم)
وقطر اجلذور( 1.2سم) ووزن اجلذور( 9.2جم) وعدد اجلذور اجلانبية ( ) 5.7مقارنة بباقي معامالت  NAAواقل
من جميع معامالت . IBA
• معاملة املقارنة فشلت في جتذير الفسائل الهوائية
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جدول رقم ( )11مدى استجابة الفسائل الهوائية لصنفي  Aseelو  Karbalainللتجذير وهي متصلة
بالنخلة األم بعد حقنها بتراكيز مختلفة من  IBAو - NAAمت تسجيل النتائج بعد  12شهر

ملصدر (: )15

JAMRO,M.M. AHMMAD N. SHAH AND F. K. NIZAMANI . 2018.EFFECTS OF IBA AND NAA ON INTEGRATED ROOT
DEVELOPMENT IN AERIAL OFFSHOOTS OF PHOENIX DACTYLIFERA L.Bangladesh J. Bot. 47(2): 287 -292.

صنف : Karbalain
• معاملة  IBA 2000كانت أكثر كفاءة في التجذير من حيث عدد اجلذور ( ) 21.1وطول اجلذور ( 10.8
سم) وقطر اجلذور( 1.53سم ) ووزن اجلذور( 10.6جم) وعدد اجلذور اجلانبية ( ) 9.2مقارنة بباقي معامالت IBA
وأقل كفاءة جميع معامالت . NAA
• معاملة  NAA 2000كانت أقل كفاءة في التجذير من حيث عدد اجلذور ( ) 19.0وطول اجلذور (  9.2سم)
وقطر اجلذور( 1.2سم) ووزن اجلذور( 6.8جم) وعدد اجلذور اجلانبية ( ) 7.9مقارنة بباقي معامالت  NAAواقل
كفاءة من جميع معامالت . IBA
• معاملة املقارنة كانت متدنية الكفاءة في جتذير الفسائل الهوائية
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 -13العراق  )25( 1997إمكانية جتذيرالفسائل الهوائية ( رواكيب ) لصنف برحي باستخدام الترقيد الهوأيي
ومعاملة قواعد الرواكيب بالسيرادكس (  )Seradix 1,2,3ومت دراسة الفروق التشريحية بني اجلذور املتكونة على
قواعد الرواكيب وتلك التي تنشٔا على قواعد الفسأيالألرضية ،أوضحت النتائج ما يلي :
• الفسائل الهوائية (رواكيب ) التي مت معاملتها بالسيرادكس أرقام (  )1,2,3والتي رقدت هوأييا ٔاعطت
نسبة جتذير بلغت  100%مقارن ًة بتلك التي لم تعامل والتي بلغت نسبة التجذير فيها 75%
• ٔاعطت الرواكيب املعاملة بالسيرادكس رقم (ٔ) 3اعلى معدل لعدد اجلذور حيث بلغ  200جذرا ً وقد
اختلفت هذه املعاملة معنويا ً عن بقية املعامالت وكان ٔاقل معدل لعدد اجلذور في رواكيب معاملة املقارنة
حيث بلغ  6جذور  /فسيلة
•	ٔاعطت املعاملة بالسيرادكس ٕالى زيادة في عدد األوراق اجلديدة مقارن ًة مبعاملة املقارنة.
• من خالل دراسة املقاطع العرضية للجذور الهوأيية للرواكيب واجلذور املٔاخوذة من فسأيل الصنف
برحي لوحظ ٔان املسافات البينية في منطقة القشرة كانت واسعة في اجلذر الهوأيي في حني كانت هذه
املسافات صغيرة نسبيا في اجلذر األرضي وكان حجم األلياف ٔاصغر من حجم األلياف املوجودة في اجلذر
الهوأيي.
• ثبت من خالل الدراسة ٔان الصنف برحي من األصناف التي متتاز بقلة عدد الفسأيل املنتجة على النخلة
األم حيث تراوحت بني  4-8فسيلة /لكل نخلة
املصدر(: )25
السلماني ،اياد عبد احملسن احمد حسني  . 1997.دراسة بعض العوامل ااملؤثرة في جتذير فسأيل أصناف معينة من نخيل التمر.
رسالة ماجستیر  .كلیة الز ارعة .جامعة بغداد https://www.iraqi-datepalms.net/9:52

استخدام منظمات النمو واملواد املنشطة لتطوير اجملموع اجلذري
للفسائل الهوائية املنفصلة عن النخلة األم
 -14العراق  )28( 2010في دراسة على لصنف حالوي بهدف معرفة تأثير حقن « 5مليلتر »IBA 300 ppm
وإضافة  1كجم من مستويات مختلفة من  ، NPKمتوسط وزن الفسائل تراوح من  1إلى  2.5كجم ومت استخدام
التربة كبيئة للتجذير  .مت تسجيل النتائج بعد  14شهر من الزراعة
جدول رقم ( )12مدى استجابة الفسائل الهوائية للمعامالت ومنه ميكن مالحظة وإستنتاج ما يلي :
 .1اجملموع اجلذري :
عدد اجلذور  :أعلى معدل للجذور املتكونة كان ملعاملة احلقن بـ  IBAمع سماد  NPKعالي الفسفور و
بلغت ( )11.75بينما كانت في معاملة املقارنة (.)3.5
طول اجلذر (سم)  :أعلى قيم كانت ملعاملة احلقن و إضافة سماد  NPKاملتعادل أو عالي النتروجني (حوالي
 20سم ) و ظهر أقل معدل لطول اجلذر في معاملة املقارنة ( حوالي 13.6سم )
قطر اجلذر (ملم)  :أعلى كان ملعاملة احلقن بـ  IBAو إضافة سماد  NPKاملتعادل و( 8.4ملم ) بينما سجل
أقل معدل لقطر في معاملة املقارنة و بلغ ( 5.29ملم ).
نسبة املادة اجلافة ( : )%أعلى قيمة كانت ملعاملة احلقن بـ  IBAو إضافة سماد  NPKعالي  ) ٪ N ( 31.9في
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حني سجلت أقل قيمة ملعاملة املقارنة (،)٪ 21.7
جدول رقم ( )12مدى إستجابة الفسائل الهوائية لصنف حالوي بعد فصلها عن النخلة األم للتجذير
عند معاملتها ب  IBAومستويات مختلفة من  NPKوذلك بعد  14شهر من الزراعة

املصدر( : )28

اجلابري  ،خير اهلل موسى عواد .2010 .تأثير حقن الفسائل الهوائية لنخيل التمر .Phoenix dactylifera Lصنف احلالوي ب IBA
وإضافة سماد  NPKفي صفات مجموعها اخلضري واجلذري .مجلة البصرة للعلوم الزراعية  .اجمللد  23العدد(.127 141- : )1

 : 2اجملموع اخلضري
عدد األوراق  /فسيلة  :أقل معدل لعدد األوراق كان ملعاملة املقارنة و بلغ ( 0.67ورقة ) ومعاملة عالي
البوتاسيوم ( 1.3ورقة ) في كانت بني ( 2.3-2.0ورقة ) لباقي املعامالت .
طول الورقة (سم)  :سجلت أعلى قيمة ملعاملة احلقن و إضافة سماد  NPKاملتعادل (حوالي  50سم )
بينما سجلت أقل قيمة ملعاملة املقارنة (حوالي  29سم)..
نسبة الكربوهيدرات  :سجلت أعلى ملعاملة احلقن و إضافة سماد  NPKعالي  Pو بلغت ( )27.7٪و سجلت
أقل قيمة ملعاملة املقارنة و بلغت ()٪ 19.2
 -15باكستان  ) 7,8( 2011أجريت دراسة بهدف معرفة تأثير  4D-IBA ,NAA, IAA , GA3 ,2عن طريق احلقن
مبعدل  20-25مليلتر او تغطيس قواعد الفسائل ملدة دقيقة في محلول منظم النمو على جتذير الفسأيل
الهوائية (وزن من  12إلى  13كجم ) لصنف حالوي بعد فصلها عن األم مت زراعة الفسائل املعاملة في بيوت
بالستيكية أو بني أشجار احلمضيات .
جدول رقم ( )13يوضح مدى استجابة الفسائل الهوائية لصنف حالوي لتطوير مجموعها اجلذري بعد فصلها
من النخلة األم واحلقن أو التغطيس بتراكيز مختلفة من  IBAو  IAAو - NAAمت تسجيل النتائج بعد  12شهر
ومنه ميكن مالحظة وإستنتاج ما يلي :
• فسائل املعامالت التالية لم تكون جذور بعد سنة من الزراعة  :معاملةاملقارنة تغطيس و حقن ،
معاملة  NAA 2000 mg /lحقن  ،معاملة  IAA 1000 mg /lتغطيس لذلك لم يتم ذكرها في اجلدول.
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كفاءة  IBAعلى تطوير اجملموع اجلذري :
• معامالت احلقن  :معاملة  IBA 3000كانت أكثر كفاءة في التجذير من حيث عدد اجلذور ( ) 83.3وعدد
اجلذور اجلانبية ( ) 127.7وطول اجلذور (  123.3سم) وقطر اجلذور( 8.6ملم) مقارنة بباقي معامالت IBA
وجميع معامالت  IAAباستثناء القطر .
• معامالت التغطيس  :معاملة  IBA 3000كانت أكثر كفاءة في التجذير من حيث عدد اجلذور () 103
وعدد اجلذور اجلانبية ( ) 113وطول اجلذور (  165.3سم) وقطر اجلذور( 4.6ملم) مقارنة بباقي معامالت IBA
وجميع معامالت  IAAباستثناء القطر .
جدول رقم ( )13مدى إستجابة الفسائل الهوائية لصنف حالوي للتجذير بعد فصلها من النخلة األم
واحلقن والتغطيس بتراكيز مختلفة من  IBAوIAAو- NAAمت تسجيل النتائج بعد  12شهر من زراعتها في
املشتل (،)٪ 21.7

املصدر (: )7,8

Afzal, M., Khan M.A., Pervez M.A and Ahmed R.2011. Root induction in the aerial offshoots of date plam (Phoenix
dactylifera L.) cultivar hillawi. Pakistan Journal of Agricultural Science 48, 1117-.
Afzal M., Khan M.A., Pervez M.A and Ahmed R. (2011). Root induction in the aerial offshoots of date plam (Phoenix
dactylifera L.) cultivar hillawi. A thesis submitted in partial fulfillment of the requirement for the degree of DOCTOR
OF PHILOSOPHY, Institute of Horticultural Sciences, University of Agriculture, Faisalabad. .
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كفاءة  IAAعلى تطوير اجملموع اجلذري :
• معامالت احلقن  :معاملة  IAA 1000كانت أكثر كفاءة في التجذير من حيث عدد اجلذور ( )53وعدد
اجلذور اجلانبية ( ) 29.7وطول اجلذور (  88.7سم) وقطر اجلذور( 9.4ملم) مقارنة بباقي معامالت IAA
ولكنها أقل كفاءة من جميع معامالت  IBAباستثناء القطر .
• معامالت التغطيس  :معاملة  IAA 2000كانت أكثر كفاءة في التجذير من حيث عدد اجلذور () 62
وطول اجلذور (  126.7سم) وقطر اجلذور( 8.5ملم) مقارنة مبعاملة  IAA 3000أو معاملة  IAA 1000التي
لم تكون جذور.
كفاءة  NAAعلى تطوير اجملموع اجلذري:
الكفاءة التجذير منخفضة عند استخدام معدل  NAA 2000حيث لم ينتج عنها تكوين جذور في معاملة
احلقن في حني كانت قيم الصفات منخفضة في حالة التغطيس .
كفاءة  4D-GA3 ,2على تطوير اجملموع اجلذري :
منظمي النمو  4D-GA3 ,2لم يكن لهما تأثير على تنشيط استبداء  inductionاجلذو
 -16العراق ) 20( 2017في جتربة على الفسائل الهوائية لصنف برحي بهدف معرفة تأثير املعاملة مبنظم
النمو( ) IBAعلى جتذير الفسائل الهوائية بعمر من  3إلى  4سنوات وبأوزان من  13إلى  18كجم مت فصل الفسائل
و تغطيس قواعدها بتراكيز مختلفة من منظم النمو ملدة عشر دقائق ثم زراعتها في املشتل مت تسجيل النتائج
بعد سنة من املعاملة  ،من اجلدول ميكن مالحظة وإستنتاج ما يلي :
لتجذير الفسائل الهوائية لصنف برحي ينصح معاملة قواعد الفسائل ب  2000جزء في املليون  IBAعن طريق
التغطيس
جدول رقم ( )14مدى إستجابة الفسائل الهوائية لصنف برحي للتجذير عند معاملته مبنظم النمو ( - ) IBAمت
تسجيل النتائج بعد سنة من املعاملة

املصدر (: )20

احلمادي  ،مصطفى وزياد احلاجي حو يجم . 2017 .تأثير املعاملة مبنظم النمو(  )IBAعلى جتذير ومنو رواكيب صنف نخيل التمر
برحي  .مجلة جامعة البعث اجمللد  39العدد -175 195 :30

• اعلى نسبة جناح كانت حوالي  41.7٪معاملتي 1500و 2000جزء في املليون  IBAفي حني كانت أدنى
نسبة حوالي  ٪ 16.7ملعاملة املقارنة .
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• اعلى قيم ملتوسط طول اجلذر وإجمالي عدد اجلذور والوزن اجلاف للجذور كانت حوالي  27سم و 17.3
جذر  /فسيلة و  19.1جرام على التوالي ملعاملة  2000جزء في املليون  IBAفي حني كانت أدنى نسب
ملعاملة املقارنة .
• اعلى قيم ملتوسط طول أطول سعفة وعدد السعف اجلديد كانت حوالي  122سم و  4.2سعفة /
فسيلة جرام على التوالي ملعاملة  2000جزء في املليون  IBAفي حني كانت أدنى نسب ملعاملة املقارنة
 -17السعودية  )10,9( 1996اجريت دراسة على صنف شهل بهدف حتفيز تكوين اجلذور على الفسائل
األرضية ( 2-6كجم ) والفسائل الهوائية بعد فصلها عن النخلة األم عن طريق معاملتها باألكسني ( املعامالت
جدول  ، ) 15مت تقدير معايير اجلذور بعد ستة شهور من الزراعة في مراكن حتتوي على» بيرليت  :بيت موس» .1:1
الفسائل الهوائية
تعتبر املعاملة بالكاتيكول  ( catecholنقع قواعد الفسائل ) و ( NAAتعفير قواعد الفسائل ببودرة حتتوي 8%
 ) NAAضرورية لتكوين وتطوير مجموع جذري عند استخدام الفسائل الهوائية للتكاثر كما هو واضح مما يلي :
• أعلى نسبة من التجذير ( ) 83.4٪كانت ملعاملة  NAA 8%في حني كانت أدني نسبة ( ) ٪ 33.3ملعاملة
نقع في محلول  .catechol 50 ppmفي حني كانت  66.6للمقارنة
• أدني قيم لطول أطول جذر كانت ملعاملتي املقارنة ( 9.8سم ) و  NAA+25ppm catechol (13.6سم )
فيحني كانت قيم باقي املعامالت حول  23سم.
• أعلى قيمة للوزن الرطب للجذور اجلديدة ( حوالي  800جم) كانت ملعاملة  NAA% 8تليها معاملة
 ( Catechol 50 ppmحوالي  750جم) في حني كانت القيم متدنية جدا ُ ملعاملة املقارنة .
• أعلى نسبة من اجلذور الصغيرة (حوالي  ٪ 70من إجمالي اجلذور ) كانت ملعاملة ببودرة  NAA 8%او
معاملة  Catechol 50 ppmفي حني كانت أدنى نسبة (حوالي  ٪ 40من إجمالي اجلذور ) ملعاملة Catechol
25 ppm
جدول رقم ( )15مدى إستجابة الفسائل الهوائية والفسائل األرضية لصنف شيشي للتجذير عند زراعتها في
أنواع مختلفة من البيئات أو املعاملة مبنظامات النمو

املصدر ( )9

AI-Mana, F.A., M.A., El-Hamady, M. A. Bacha, A.O. Abdelrabman .1996. Improving Root Development on Ground
and Aerial Date Palm Offshoots and Aerial Date Palm Offshoots. Res. Principes,40(41),pp.I79-I81, 2172-I9
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الفسائل األرضية
• نسبة الفسائل التي طورت مجموع جذري جديد كانت  ٪ 100جلميع املعامالت.
• أعلى قيم لطول أطول جذر (  54.8سم) كانت  catechol 50 ppmبليها معاملة املقارنة ( 49.0سم ) في
حني كانت أدني قيمة لطول أطول جذر ( 29.3سم ) ملعاملة .catechol 25 ppm
• أعلى قيمة للوزن الرطب للجذور اجلديدة ملعاملتي املقارنة ومعاملة  ;NAA + 50 ppm catecholفي حني
حني كانت أدنى قيمة ملعاملة .catechol 25 ppm
• أعلى نسبة من اجلذور الصغيرة (حوالي  ٪ 60من إجمالي اجلذور ) كانت ملعاملة  catechol 25 ppmو
 catechol 50 ppmفي حني كانت أدنى نسبة (حوالي  43٪من إجمالي اجلذور ) ملعاملة .catechol 25 ppm

استخدام منظمات النمو واملواد املنشطة لتطوير اجملموع اجلذري
للفسائل األرضية املنفصلة عن النخلة األم
فكرة مبدئية عن البحث  -النتائج في مزيد من التفاصيل
جتذير الفسائل الصغيرة احلجم أو الوزن
 -18العراق  )22( 2009أجريت جتربة بهدف دراسة تأثير  IBAفي جتذير الفسأيل األرضية الصغيرة (2-3
كجم ) لصنف تبرزل  ،مت تسجيل النتائج بعد  18شهر من الزراعة في املشتل ،املعامالت كانت تغطيس قواعد
الفسأيل ملدة دقيقة واحدة ( قبل الزراعة ) في محلول .IBA
 -19املغرب  )17 ( 2004أجريت جتربة على الفسائل الصغيرة ( 2كجم ) معرفة تأثير تغطيس الفسائل في
محلول  IBAملدة  5دقائق تراكيز احمللول كانت  )Millimolar (mM، 50،75، 35، 25 ،15زرعت الفسائل في بيئة مكونة
من بيت موس ورمل خشن ( نسبة  )3:1في بيوت محمية تروي بالرذاذ
 -20السعودية  ) 16( 2003في جتربة لدراسة تأثير خلط ايزوبروثيلني  Isoprothiolaneببيئة النمو أسفل
قواعد الفسائل الصغيرة ( 4-5أوراق) على تنشيط تكوين اجملموع اجلذري  ،بيئة النمو التي وضعت في جورة الزراعة
كانت مكونة من»  1تربة 1 :بيت موس 0.5 :كومبست « املعامالت (  50,100,200,500جرام لكل فسيلة) مت تسجيل
النتائج بعد  4شهور
 -21العراق  )26( 2004في دراسة اشتملت على ثالث جتارب هي  :جتذير الفسأيل الصغيرة (صنف زهدي)
بعد فصلها من النبات األم وجتذير الفسأيل الصغيرة (صنف إبراهيمي) قبل فصلها من النبات األم وجتذير الفسأيل
الصغيرة (صنف إبراهيمي) بعد فصلها من النبات األم
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جتذير الفسائل الكبيرة احلجم أو الوزن
 -22السعودية  ) 3(215في جتربة على الفسائل األرضية لصنف خالص لدراسة تأثير اضافة Isoprothiolane
 )(IPTبتركيزات ( 50,75,100,200,500 , 25جرام /فسيلة ) وخلطها بالتربة أسفل قواعد الفسائل التي تراوح وزنها
من  25إلى  30كجم .
 -23العراق  )26 ( 2009أجريت دراسة بهدف دراسة تأثير تغطيس قواعد الفسأيل األرضية لصنف حالوي
( عمر  3-2سنة ) مبنظمي النمو  IBAو  IAAعلى قدرتها على التجذير  .مت تسجيل النتائج بعد  6شهور و 9
شهور من املعاملة.
 -24العراق  ) 24(1997نفذت جتربة على فسأيل صنف زهدي و خستاوي و خضراوي لدراسة تٔاثير الصنف
وموعد الزراعة وبعض املعامالت على منوها اجلذري واخلضري .زرعت الفسأيل في موعدين خريفي و ربيعي وعوملت
منطقة الفصل (الفطيم) مبنظم النمو  ) IBA( Seradix 3والرماد واملبيدات الفطرية.
جتذير الفسائل الصغيرة احلجم أو الوزن املتصلة بالنخلة األم
 -25العراق  )28( 2007في جتربة على صنفي بریم و خستاوي جتربة لدارسة إمكانية حفز فسائلها
الصغيرة القريبة من سطح التربة على التجذير وهي متصلة بالنخلة األم ،تراوحت أقطارها بني  8و  10سم ،مت
نثر منظم النمو  IBAحول قواعد الفسائل أو حقنها مبخلوط .IBA +IAA
معامالت خاصة  -تأثير عمق الزراعة
 -26الفسائل ليبيا  )24( 1996أجريت جتربة على صنف تاغيات بهدف دراسة تأثير عمق وطرق زراعة
الفسائل على جتذيرها ومنوها اخلضري ( متوسط وزن الفسائل  15كجم ) .
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مزيد من التفاصيل.......
استخدام منظمات النمو واملواد املنشطة لتطوير اجملموع اجلذري
للفسائل األرضية املنفصلة عن النخلة األم
سيتم استعراض هذا اجلزء على النحو التالي :
 .1تطوير اجملموع اجلذري للفسائل الصغيرة احلجم أو الوزن
 .2تطوير اجملموع اجلذري للفسائل الكبيرة احلجم أو الوزن

.1تطوير اجملموع اجلذري للفسائل الصغيرة احلجم أو الوزن
 -18العراق  ) 22( 2009أجريت دراسة بهدف دراسة تأثير  IBAفي جتذير الفسأيل األرضية الصغيرة (2-3
كجم ) لصنف تبرزل  ،مت تسجيل النتائج بعد  18شهر من الزراعة في املشتل ،املعامالت كانت تغطيس قواعد
الفسأيل ملدة دقيقة واحدة ( قبل الزراعة ) في محلول  IBAأوضحت النتائج مايلي:
• معاملة قواعد الفسأيل الصغيرة  IBAأدى إلى زيادة نسبة جناح الفسأيل ومعدل عدد اجلذور وعدد األوراق
احلديثة  /فسيلة .
• أفضل النتأيج مت احلصول عليها عند املعاملة بتركيز  1000ppmحيث كانت نسبة النجاح  ٪ 83.3وعدد
اجلذور  /فسيلة  15.3وعدد األوراق /فسيلة  2.8ورقة
• أدني النتأيج مت احلصول عليها ملعاملة املقارنة حيث كانت نسبة النجاح  ٪ 33.3وعدد اجلذور  /فسيلة
 4.7وعدد األوراق /فسيلة  1.2ورقة .
• زيادة تركيز  IBAإلى  1500ppmأدى إلى تأثير سلبي على نسبة النجاح وعدد اجلذور وعدد األوراق
احلديثة
جدول رقم ( )16مدى إستجابة الفسائل األرضية لصنف تبرزل للتجذير عند معاملته مبنظم النمو ()IBA
 -مت تسجيل النتائج بعد  18شهر من املعاملة

املصدر (: ) 22

عبد الوهاب  ،نبيل إبراهيم  . 2009.استخدام منظم النمو  IBAفي تشجيع جتذير فسأيل النخيل الصغيرة
Diala , Jour , Volume , 39 : Pages: 328- 335.
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 -19املغرب  )17 ( 2004أجريت دراسة على الفسائل الصغيرة ( 2كجم ) معرفة تأثير تغطيس الفسائل
في محلول  IBAملدة  5دقائق تراكيز احمللول كانت  )Millimolar (mM، 50،75، 35، 25 ،15زرعت الفسائل في بيئة
مكونة من بيت موس ورمل خشن ( نسبة  )3:1في بيوت محمية تروي بالرذاذ أوضحت النتائج مايلي :
• كان  IBAتأثير واضح على سرعة التجذيرحيث بدأت الفسائل املعاملة في التجذير عند األسبوع
السادس أو السابع في حني تأخر جتذير الفسائل الغير معاملة حتى األسبوع العاشر .
• كان  IBAتأثير واضح على نسبة التجذير وعدد اجلذور  /فسيلة حيث كانت اعلى قيم لنسبة التجذير
وعدد اجلذور كانت ملعاملة  25mMفي حني كانت أدنى قيم لنسبة التجذيرملعاملة  75mMولعدد اجلذور
ملعاملة املقارنة كما هو واضح مما يلي :
• نسبة التجذير (: )٪
املقارنة 55.9 :

معاملة 68.8 : Mm 15

معاملة 86.3 : Mm 25

معاملة 76.4 : Mm 35

معاملة 70.5 : Mm 50

معاملة 45.4 : Mm 75

• عدد احلذور  /فسيلة :
املقارنة 6.1 :

معاملة 8.1 : Mm 15

معاملة 13.9 : Mm 35

معاملة 13.1 : Mm 50

معاملة 19.3: Mm 25
معاملة 9.5 : Mm 75

املصدر (: ) 17
Qaddoury, A. and Amssa, M. 2004. Effect of exogenous indole butyric acid on root formation activities and phenolic
contents in date palm offshoots. Botanical Bulletin- Academia Sinica 45,127131-.

 -20السعودية  ) 16( 2003في جتربة لدراسة تأثير خلط ايزوبروثيلني  Isoprothiolaneببيئة النمو اسفل
قواعد الفسائل الصغيرة ( 4-5أوراق) على تنشيط تكوين اجملموع اجلذري  ،بيئة النمو التي وضعت في جورة الزراعة
كانت مكونة من»  1تربة 1 :بيت موس 0.5 :كومبست « املعامالت (  50,100,200,500جم لكل فسيلة) مت تسجيل
البيانات بعد  4شهور .
بالرغم من قصر التجربة أوضحت النتائج ما يلي :
• منشا اجلذور العرضية  :منت العديد اجلذور العرضي مصدرها كان قاعدة الفسيلة الصغيرة ومن اجلذور
(مت قطع اجلذور بطول  10سم من القاعدة )
• النمو اخلضري  :تاثر النمو اخلضري معنويا بجميع املعامالت مقارنة مبعاملة املقارنة و اعلى تنشيط كان
ملعاملة  200جرام لكل فسيلة حيث كان متوسط وزن األوراق والساق  2000جم  /نبات وأدنى تنشيط كان
ملعاملة املقارنة  ,متوسط معدل الزيادة للوزن اجلاف للمجموع اخلضري كانت  ٪ 38مقارنة مبعاملة املقارنة.
• النمو اجلذري  :تاثر النمو اجلذري معنويا بجميع املعامالت وأعلى تنشيط كان ملعاملة  50جرام لكل فسيلة
وأدنى تنشيط كان ملعاملة املقارنة  ,متوسط معدل الزيادة للوزن اجلاف للمجموع اجلذري كان .٪ 32
• أفضل معدل  :ينصح الباحث استخدام ايزوبروثيلني مبعدل من  50إلى 100جرام لكل فسيلة وهذا املعدل
كافي لنموها واستقرارها .
املصدر ( : )16
Okawaral ,R. R M. Macawi, S-Khateeb, and Ohmur.2003. Improvement of the Initial Growth of Young Date Palm
(Phoenix dactylifera L.) Plants by the Application of Isoprothiolane to Soil.Soil Sci. Plant Nutr., 49 (2), 281 - 283
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-21العراق  )26( 2004في دراسة اشتملت على ثالث جتارب هي  :جتذير الفسأيل الصغيرة (صنف زهدي)
بعد فصلها من النبات األم وجتذير الفسأيل الصغيرة (صنف إبراهيمي) قبل فصلها من النبات األم وجتذير الفسأيل
الصغيرة (صنف إبراهيمي)بعد فصلها من النبات األم .عوملت قواعد الفسأيل باستخدام مبيدي الفطريات (ل
وريد وميل)

التجربة األولى
فسائل صنف زهدي الصغيرة املفصولة عن األم
وتضمنت التجربة األولى املعامالت التالية( الضابطة) .الري باملاء احلاوي على احمللول املغذي (املقارنة ).
 -1معاملتي النثر:نثر  5جم من مسحوق  )Seradix2 ((0.2% IBAو مسحوق )Seradix3 ((0.3% IBA
 -2معاملتي التغطيس  :التغطيس مبحلول  NAAبتركيز  1000و بتركيز  1500ملغم /لتر.
 -3معاملتي احلقن :حقن  5سم 3مبحلول  IBAبتركيز  100وبتركيز  200ملغم /لتر.
 -4معاملتي احلقن  :حقن  5سم 3مبحلول  NAAبتركيز  100و بتركيز  200ملغم /لتر.
النتائج
• املعاملة باحلقن مبحلول  IBAبتركيز  200ملغم /لتر ومعاملتي احلقن مبحلول  NAAبتركيز  100وتركيز
 200ملغم /لتر أظهرت تفوق معنوي على معاملة احمللول املغذي في نسبة البقاء التي تراوحت من 66
 ٪إلى  72٪ؤاعلى معدل في نسبة التجذير التي تراوحت من  50٪إلى  55٪مقارنة بجميع املعامالت و
ٔاعلى معدل في عدد اجلذور وطولها وقطرها ونسبة املادة اجلافة ومحتواها من ()N,P,Kكما ٔاعطت ٔاعلى
معدل في عدد األوراق وطولها ونسبة املادة اجلافة فيها ومحتواها من ( )N,P,Kو السكريات اخملتزلة و
النشاوالكاربوهيدرات الكلية الى قياسا بجميع املعامالت .
• املعاملة بتغطيس قواعد الفسأيل مبحلول  NAAبتركيز  1000ملغم /لتر أعطي ٔاعلى معدل في عدد
اجلذور بلغ وطولها وقطرها ومحتواها من (  )NPkوزيادة محتوى السكريات اخملتزلة والنشا والكاربوهيدرات
الكلية في ألوراق مقارن ًة بالتركيز األعلى من  NAA (1500 1ملغم /لتر ) ومعاملة املقارنة
 .لم يكن للتركيز املنخفض من  IBAتٔاثير معنوي في معظم الصفات املدروسة عند استعمالها عن
طريق التعفير املعاملة ( نثر  5جم من ٔ) Seradix2او عن طريق احلقن املعاملة (حقن بتركيز  100ملغم /
لتر ) مقارن ًة بالتركيز األعلى من نفس املادة عن طريق التعفير املعاملة ٔاو عن طريق احلقن املعاملة .

التجربة الثانية
جتذير فسأيل صنف إبراهيمي املتصلة بالنخلة األم على املعامالت التالية:
املعامالت  :املقارنة ٕازالة الكربة احلاضنة فقط كما في باقي املعامالت--.
نثر  5جم من مسحوق -- Seradix 3-نثر 5جم من مسحوق  3-Seradixمع مضاعفة املادة الفعالة
(.)IBA
حقن  5سم 3مبحلول  NAAبتركيز  500ملغم /لتر -- .حقن  5سم 3مبحلول  NAAبتركيز  1000ملجم /لتر.
النتائج
• ٔاعطت معاملة النثر مبسحوق  3-Seradixواملعامالت حقن كمية  5سم 3من مادة  NAAبتركيز 500
و  1000ملجم /لتر في قواعد الفسأيل املتصلة بالنبات األم ٔاعلى معدل في عدد اجلذور بلغ28.7 ,23.3 3
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 .21,جذر /فسيلة وزيادة طولها وقطرها ونسبة املادة اجلافة فيها وزيادة عدد األوراق وطولها ومستواها
من السكريات اخملتزلة والكربوهيدرات الكلية قياسا ً مبعاملة املقارنة.
• كان للتركيز العالي من مسحوق  3-Seradixاملضاعف من املادة الفعالة  IBAتٔاثير ايجابي في زيادة
نسبة املادة اجلافة باجلذور بلغت  42.3٪مقارن ًة باملعامالت األخرى.

التجربة الثالثة
زراعة الفسأيل الصغيرة لصنف إبراهيمي ( أوزان  1.0-5.0كجم ) في احلقل املكشوف
املعامالت :املقارنة  --نثر  5جم من مسحوق  - - 3-Seradixنثر  5غم من مسحوق  3-Seradixمع
مضاعفة املادة الفعالة ( .)IBAأوضحت النتائج ما يلي :
•	ٔاعطت معاملة التعفير مبسحوق  Seradix- 3و التعفير باملادة نفسها بعد مضاعفة املادة الفعالة ٕالى
زيادة معدل نسبة البقاء والتجذير وزيادة معدل عدد اجلذور وطولها وقطرها ونسبة املادة اجلافة ومحتواها
من ( )NPKقياسا مبعاملة املقارنة التي ٔاعطت القيمة (صفرا) للصفات املذكورة .
• كان للتركيز املنخفض من مادة  IBAفي مسحوق السيرادكس تٔاثير إيجابي ومعنوي في جميع الصفات
الطبيعية والنوعية مقارن ًة في التركيز األعلى من املادة الفعالة في املسحوق نفسه.
املصدر (: )28
احلنشلي ،محمد صالح.2004.جتذير فسأيل نخيل التمر  Phoenix dactyliferaالصغيرة بٔاستعمال
األوكسينات وااحمللول املغذي .رسالة دكتوراه جامعة بغداد  /كلية الزراعة  /قسم البستنة https://www. /
iraqi-datepalms.ne
 -2جتذير الفسائل الكبيرة احلجم أو الوزن
 -22السعودية  ) 3(215في جتربة على الفسائل األرضية لصنف خالص لدراسة تأثير اضافة Isoprothiolane
 )(IPTبتركيزات ( 50,75,100,200,500, 25جرام /فسيلة ) وخلطها بالتربة أسفل قواعد الفسائل التي تراوح وزنها
من  25إلى  30كجم  .مت تسجيل النتائج بعد  12شهر من الزراعة.
أفضل املعامالت من هرمون ايزوبروثيلني لتحفيز فسائل خالص األرضية على التجذير كانت عند إستخدام
تركيزي  75و  100جرام  /فسيلة يليهما املعاملة  50جرام  /فسيلة وهذا واضح من جدول رقم ()17
نسبة النجاح :
• أعلى نسبة جناح أو بقاء  ٪ Survivalكانت  100٪عند إستخدام تراكيز  75 ، 50و  100جرام  /فسيلة
• في حني كانت أدنى نسب جناح للتركيز املرتفع حيث كانت نسبة البقاء  20٪ملعاملة  500جرام و 40٪
ملعاملة  200جرام .
اجملموع اجلذري :
• أعلى متوسط لطول اجلذور كان ملعاملة  100جم ( 633ملم ) يليها معاملة  75جرام ( 561ملم ) في حني
كان أدنى متوسط ملعاملة  500جرام ( 232ملم ) يليها معاملة املقارنة ( 267ملم)
• نفس إجتاه النتائج مت احلصول علية للوزن الرطب واجلاف للجذر حيث كانت معاملتي  500جرام واملقارنة
متثل احلد األدنى .
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جدول رقم ( )17مدى إستجابة الفسائل األرضية لصنف خالص للتجذير عند معاملتها بهرمون ايزوبروثيلني
 - Isoprothiolaneمت تسجيل النتائج بعد سنة من املعاملة

املصدر (:)3

Alkhateeb،A.A.,S. A. Alkhateeb,T. Ohmura,H. Ali-Dinar.2015.Rooting Of Date Palm (Phoenix Dactylifera L.) Offshoots
By Isoprothiolane (Ipt).European Scientific Journal /Special/ Edition Vol.2 :264- 274

تركيز الكلوروفيل والعناصر
• أعلى تركيزللكلورفيل في األوراق وعناصر النيتروجني والبوتاسيوم والكالسيوم كان ملعاملتي  75و100
جرام /فسيلة في حني كان أدنى تركيز ملعاملة  500جرام  /فسيلة .
• يعتقد أن ارتفاع تركيز الكلوروفيل في األوراق ملعاملة 1 75ومعاملة  100جرام /فسيلة عمل على
تنشيط امتصاص وتراكم عناصر النيتروجني والبوتاسيوم والكالسيوم في اجلذور .
إنخفاض قيم معاملة  500جرام  /فسيلة قد يرجع إلى احتمال تأثير سام  toxicityللمركب عند هذا التركيز
وإنخفاض قيم معاملة  25جرام  /فسيلة وقربها من قيم معاملة املقارنة قد يرجع إلى أن هذا التركيز غير كافي
إلحداث تاثير على عملية حتفيز التجذير
 -23العراق  )26 ( 2009أجريت دراسة بهدف دراسة تأثير تغطيس قواعد الفسأيل األرضية لصنف حالوي
( عمر  3-2سنة ) مبنظمي النمو  IBAو  IAAعلى قدرتها على التجذير  .مت تسجيل النتائج بعد  6شهور و 9
شهور من املعاملة.
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جدول رقم ( )18يوضح مدى إستجابة الفسائل األرضية لصنف حالوي للتجذير عند تغطيس قواعدها مبنظمي
النمو ( - )IBA ,IAAمت تسجيل النتائج بعد  6شهور و 9شهور من املعاملة ومنه ميكن مالحظة وإستنتاج ما يلي :
جدول رقم ( )18مدى إستجابة الفسائل األرضية لصنف حالوي للتجذير عند تغطيس قواعدها مبنظمي النمو
( - )IBA IAAمت تسجيل النتائج بعد  6شهور و  9شهور من املعاملة

املصدر (: )27

عبد الصمد  ،أحمد رشيد  . 2009.تٔاثير  IBAو IAAفي جتذير فسأيل نخيل التمر  Phoenix dactylifera L.صنف احلالوي .مجلة
البصرة البحاث نخلة التمر اجمللذ  8 :العذد13-: 1 :

• كفاءة منظم النمو  :تفوقت معامالت منظم النمو  )IBA ( 500ppm , 1000ppmفي تأثيرها في زيادة
عدد وطول اجلذور على معامالت منظم النمو IAA
• طول فترة التغطيس  :تفوق طول فترة التغطيس ملدة  15دقيقة في تأثيرها على زيادة عدد وطول اجلذور
على فترة التغطيس ملدة  10دقائق في جميع املعمالت
• عدداحلذور  :التغطيس في محلول  IBAبتركيز  1000جزء باملليون وملدة خمسة عشر دقيقة قد ٔاعطت
أعلى معدل لعدد وطول اجلذور فقد بلغ معدل عدد اجلذور  5.0و  6.8جذر بعد ستة وتسعة أشهر من تاريخ
الزارعة على التوالي في حني كانت  1.7و  2.2على التوالي ملعاملة املقارنة
• طول احلذور  :التغطيس في محمول  IBAبتركيز  1000جزء باملليون وملدة خمسة عشر دقيقة قد ٔاعطت
أعلى معدل لطول اجلذور فقد بلغ معدل طول اجلذور  16.0و 19.7سم بعد ستة وتسعة أشهر من تاريخ
الزارعة على التوالي في حني كانت  4.3و  6.9سم على التوالي ملعاملة املقارنة.
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 -24العراق  ) 24( 1997نفذت جتربة على فسأيل صنف زهدي وخستاوي وخضراوي لدراسة تٔاثير الصنف
وموعد الزراعة وبعض املعامالت على منوها اجلذري واخلضري .زرعت الفسأيل في موعدين خريفي و ربيعي
وعوملت منطقة الفصل (الفطيم) مبنظم النمو  )IBA (Seradix3والرماد واملبيدات الفطرية .
• تأثير الصنف  :لم يكن تٔاثير األصناف معنويا على نسبة جناح الفسأيل املزروعة
• موعد الغرس  :كان تٔاثير موعد الغرس ايجابيا حيث تفوقت الفسأيل املغروسة في املوعد الربيعي
معنويا في نسبة النجاح ؤاعطت نسبة جناح مقدارها  83%مقارن ًة بـ  %51,8للموعد اخلريفي .كما ٔاعطت
الفسأيل املزروعة في املوعد الربيعي ٔاعلى معدل لعدد وطول اجلذور وعدد األوراق.
• املعامالت اإلضافية ٔ :ادت معاملة منطقة الفصل للفسأيل مبادة الرماد ٔاو باملبيدات الفطرية ٔاو املعاملة
باملبيدات الفطرية  +السيرادكس رقم(ٕ ) 3الى حدوث زيادة معنوية في النسبة املئوية لنجاح الفسأيل
حيث بلغت  83%ؤاعطت
• التداخل بني الصنف وموعد الغرس  :التداخل بني الصنف وموعد الغرس كان معنويا على النسبة
املئوية لنجاح الفسأيل حيث ٔاعطت فسأيل الصنف خستاوي املزروعة في املوعد الربيعي ٔاعلى نسبة
جناح بلغت  89%في حني ٔاعطت فسأيل الصنف زهدي املزروعة في املوعد اخلريفي ٔاقل نسبة جناح .44%
ؤاعطت فسأيل الصنف خستاوي املزروعة في املوعد الربيعي ٔاعلى معدل لعدد وطول اجلذور وعدد األوراق
مقارنة بصنفي زهدي و خضراوي.
• التداخل بني املعامالت واملوعد :أدى ٕالى حدوث زيادة معنوية في النسبة املئوية لنجاح الفسأيل حيث
ٔاعطت الفسأيل املزروعة في املوعد الربيعي واملعاملة باملبيدات الفطرية ٔاعلى نسبة مٔيوية للنجاح بلغت
 100٪ؤاعلى معدل في عدد وطول اجلذور وعدد األوراق .وكان للتداخل بني الم والصنف ذو تٔاثير معنوي حيث
تفوقت فسأيل الصنف خستاوي واملعاملة باملبيد الفطرية بنسبة جناح بلغت  ٪ 100ؤاعلى معدل لعدد
وطول اجلذور وعدد األوراق مقارن ًة بصنفي زهدي و خضراوي.
• التداخل بني الصنف وموعد الغرس واملعامالت :كان التٔاثير معنوي وإيجابي على هذه الصفة حيث ٔادت
معاملة فسأيل األصناف الثالثة واملزروعة في املوعد الربيعي واملعاملة باملبيدات الفطرية ٔاعلى نسبة
مٔيوية للنجاح بلغت  %100ؤاعلى معدل لعدد وطول اجلذور وعدد األوراق.
املصدر (:)25
السلماني ،اياد عبد احملسن احمد حسني  . 1997.دراسة بعض العوامل ااملؤثرة في جتذير فسأيل اصناف
معينة من نخيل التمر .رسالة ماجستیر  .كلیة الز ارعة .جامعة بغداد https://www.iraqi-datepalms.
net/9:52
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استخدام منظمات النمو واملواد املنشطة لتطوير اجملموع اجلذري
للفسائل املتصلة بالنخلة األم
معاملة الفسائل املتصلة باألم قبل املعاملة مبنظمات النمو
• يتم إزالة األدغال حول الفسائل املراد معاملتها وازالة السعف اجلاف فضال على حفر خندق حول كل
نخلة املراد تنفيذ التجربة عليها حتى ظهور قاعدة الفسیلة ومت إجراء املعامالت
• يفضل إضافة مادة عضوية تخلط مع التربة التي سيتم بها ردم قواعد الفسائل
 -25العراق  )28( 2007نفذت جتربة لدارسة امكانیة مساعدة فسائل نخلة التمر الصغيرة على التجذير
القريبة من سطح التربة صنفي بریم وخستاوي وهي متصلة بالنخلة األم تراوحت أقطارها بني  8و  10سم ،مت
نثر منظم النمو  IBAحول قواعد الفسائل أو حقنها مبخلوط IBA +IAA
جدول رقم ( )19يوضح املعامالت اخملتلفة سنستعرض نتائج عدد وطول اجلذور بشىء من التفصيل بالنسبة
لباقي النتائج سيتم عرضها باختصار
جدول رقم ( )19مدى إستجابة الفسائل األرضية لصنفي برمي وخستاوي للتجذير عند معاملة قواعدها مبنظمي
النمو ( - )IBA ,IAAمت تسجيل النتائج بعد سنة من املعاملة.

املصدر ) 28(:

رجه ،ثامر حمید  .2007 .تأثیر بعض املعامالت في جتذیر فسائل نخیل التمر Phoenix dactylifera L.الصغيرة صنفي بریم و
خستاوي على النبات األم  .مجلة األنبار للعلوم الزارعیة  ،اجمللد  5 :العدد 162 - 149: 1

• عدد اجلذور  :كمتوسط للصنفني فسائل املعاملة حقن (ٔ ) IBA+IAA 1000اعطت اعلى معدل لعدد
اجلذور /فسيلة اذ بلغت  ، 25.0تلتها املعاملة () IBA 16000حيث كان عدد اجلذور  21.6جذر  /فسيلة في
حني كان أقل عدد من اجلذور ملعاملة املقارنة إذ بلغ عدد اجلذور  4.2جذر  /فسيلة
• طول اجلذور  :كمتوسط للصنفني فسائل املعاملة ( IBA+IAA 1000حقن ) ٔاعطت اعلى معدل لطول
اجلذور /فسيلة اذ بلغت  18.4سم  ،تلتها املعاملة () IBA 32000حيث كان طول اجلذور 17.7سم في حني
كان أقل طول من اجلذور ملعاملة املقارنة إذ بلغ معدل طول اجلذور  4.2سم .
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• تأثير الصنف  :كمتوسط جلميع املعامالت تفوق الصنف برمي في قدرته على التجذير على صنف خستاوي
كما هو واضح مما يلي :
 عدد اجلذور /فسيلة كان  16.6لصنف برمي في حني كان  14.4لصنف خستاوي . معدل طول اجلذور كان  15.7سم لصنف برمي في حني كان  11.8لصنف خستاوي• قطر اجلذر  :كمتوسط للصنفني فسائل املعاملة حقن (ٔ ) IBA+IAA 1000اعطت اعلى معدل لقطر
اجلذر اذ بلغت  12.1ملم  ،في حني كان أقل معدل ملعاملة املقارنة إذ بلغ  6.2ملم .
• عدد األوراق اجلديدة  :كمتوسط للصنفني فسائل املعاملة حقن (ٔ ) IBA+IAA 1000اعطت اعلى معدل
لعدد األوراق اجلديد  /فسيلة اذ بلغ  ، 5.0في حني كان أقل عدد ملعاملة املقارنة إذ بلغ1.9
• معد النجاح بعد سنه من زراعة الفسائل في املشتل  :كمتوسط للصنفني كانت نسبة النجاح ٪ 100
لفسائل معاملتي حقن ( ) IBA+IAA 1000و نثر ( ، ) IBA 16000في حني كانت أقل نسبة ملعاملة املقارنة
إذ بلغت . 40٪
 -26الفسائل ليبيا  )23( 1996أجريت جتربة على صنف تاغيات بهدف دراسة تأثير عمق وطرق زراعة
الفسائل على جتذيرها ومنوها اخلضري ( متوسط وزن الفسائل  15كجم ) .
جدول ( )20يوضح املعامالت ومنه ميكن مالحظة وإستنتاج ما يلي:
• نسبة النجاح :كانت حوالي  83٪ملعاملتي قطع األوراق بالكامل في حني كانت  ٪ 16في معاملة املقارنة
(الطريقة التقليدية للزراعة )
جدول رقم ( )20مدى إستجابة فسائل صنف تاغبات للنمو والتجذير لطرق زراعة الفسائل -مت تسجيل النتائج
بعد سنة من زراعتها في املشتل

املصدر)23(:

اخلضيري  ،محمد حسن  ،على سالم الفقي  ،ابو القاسم عامر احلطماني . 1996 .تأثير طرق الزراعة على منو فسائل النخيل .
ندوة النخيل الثالثة  ،مركز أبحاث النخيل والتمور  ،جامعة امللك فيصل  .اإلحساء  ،السعودية .صفحات .8-181 :
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• اجلذور  :تفوقت معاملة بدون أوراق ودفن كامل الفسيلة حتت سطح التربة بشكل واضح في عدد اجلذور
الكبير واملتوسطة والصغيرة وإجمالي طول اجلذور(  32161سم) وإجمالي وزن اجلذور اجلاف ( 199جم ) في
حني كانت معاملة املقارنة متثل احلد األدنى للصفات املذكورة حيث كان إجمالي طول اجلذور(  201سم)
وإجمالي وزن اجلذور اجلاف ( 20.6جم )
• األوراق  :تفوقت معاملة بدون أوراق ودفن كامل الفسيلة حتت سطح التربة بشكل واضح في عدد
األوراق وأعلى طول لألوراق ( 173سم) وإجمالي وزن األوراق اجلاف (441جم ) في حني كانت معاملة املقارنة
متثل احلد األدنى للصفات املذكورة حيث كان وأعلى طول لألوراق (  29سم) وإجمالي وزن األوراق اجلاف (240
جم )
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https://www.iraqi-datepalms.net/9:52
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