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 ) وهي العسلToniplant( استخدمت في هذه الدراسة بدائل طبيعية لهرمون التجذير الصناعي التونيبالنت
) ملعاملة مجموعة من النباتات املختلفة عن طريق اإلكثار بالعقل فيCinnamon powder( ) والقرفةHoney(
 ملا لهذه البدائل من طبيعة هرمونية؛ حيث تبين أنه،التربة الرملية وتربة البيتموس من أجل تحفيز تكوين الجذور
 حيث،باستخدام العسل ومسحوق القرفة يمكن تجذير بعض النباتات في مواسم غير مواسمها التكاثرية
 جامعة/ وذلك بحديقة كلية العلوم8189/9/81  وحتى8181/6/81 استغرقت هذه التجربة ثالثة أشهر منذ
)) أنMinitab 16.2.0  وأكدت نتائج هذه الدراسة بعد تحليلها إحصائيا باستخدام البرنامج اإلحصائي،غريان
)<P.1010( البدائل (العسل والقرفة) تعمل عمل الهرمون عند زراعة العقل في التربة الرملية عند مستوى معنوية
باإلضافة إلى أن الزراعة في تربة البيتموس ذات تأثير أفضل ؛ حيث تزداد الشعيرات الجذرية وتنمو بشكل أفقي
.مقارنة بالتربة الرملية مع األخذ في الحسبان نوع النبات املزروع
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ABSTRACT
In this study Cinnamon powder and Honey were used as natural substances to activate root formation
by vegetative reproduction method. Some of the plants were treated by the natural substances to
compare with Toniplant hormone in both sandy and peatmoss soil. The findings of this study showed
the possibility to form new roots of some plants even in non-reproduction seasons by the use of
Cinnamon powder and Honey. this experiment took three months from 18/6/2018 to 20/9/2019 in the
Garden of the Faculty of Science / Gharyan University. The results of this study confirmed that after
statistically analysing by using the statistical program Minitab (16.2.0) the alternatives (honey and
cinnamon) act as the hormone in sandy soils P<0.05. In addition, the plants which were planted in
peatmoss soil formed more root hairs than sandy soil taking onto consideration the species of the
plant.

 ومنها ما يتسبب عن هجوم كائنات، األعاصير وغيرها، شدة الرياح،وانخفاضها
 ويظهر هذا التأثير السلبي،حية ممرضة مثل الحشرات والفطريات والنيماتودا

املقدمة
تتأثر بعض النباتات سلبا عند نموها بعدة عوامل منها العوامل البيئية
الناتجة عن الظروف غير املالئمة املحيطة بها كارتفاع درجات الحرارة
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على شكل أعراض مرضية على املجموع الخضري واملجموع الجذري للنبات
بناء على نوع العامل املؤثر[ ،]8ومن وظائف املجموع الجذري امتصاص املاء
واألمالح املعدنية من التربة ،باإلضافة إلى تثبيت النبات في التربة وكذلك تخزين
الغذاء في بعض األنواع منها]8[.
كثير من النباتات تعاني ضعفا وقصورا في تكوين وتشكيل الجذور عند إكثارها
عن طريق العقل في املراحل األولى من نموها األمر الذي يؤدي إلى فقد جزئي أو
كلي في وظيفتها ،وبالتالي ضعف في املجموع الجذري والخضري على حد سواء
وقلة في اإلنتاجية ،ويعزى هذا القصور إلى عدة أسباب منها قلة إفراز
الهرمونات املختصة بتنشيط عملية تكوين الجذور في القمم النامية لسيقان
النبات عند استخدامها لإلكثار بالعقل ،وكذلك طبيعة التربة القاسية
املزروعة فيها هذه النباتات وبالتالي صعوبة تخلل الجذور لحبيبات التربة [.]3
الهرمونات النباتية هي عبارة عن مواد كيميائية ذات وزن جزيئي صغير تعمل
على تنظيم العمليات الفسيولوجية في النبات ،وهي تختلف فيما بينها من حيث
الوظيفة وتأثيرها على النبات مثل الهرمونات املحفزة للنمو والهرمونات
املثبطة [ .]4ومن الهرمونات املعروفة املنشطة للنمو األوكسينات التي أكد أنها
تتكون في القمم النامية للجذور ،السوق ،املناطق املرستيمية واألنسجة
النشطة كالبراعم الطرفية لجميع النباتات الوعائية الراقية [ .]0كما تعد
الجبريلينات أيضا من الهرمونات املنشطة للنمو ومن املرجح أنه يتم تصنيعها
في القمم النامية للسوق والجذور واألوراق الحديثة غير كاملة النمو [.]6
وكذلك السيتوكينينات هي من منظمات النمو املعروفة التي تعمل على تنظيم
عملية نمو األفرع الجانبية في النباتات [.]1-6
ومن مثبطات النمو املعروفة حمض األبسيسيك الذي له طبيعة هرمونية
فاعلة على تساقط األعضاء النباتية مثل األوراق ،واملسؤول على طور السكون
والشيخوخة في النبات [ .]4أيضا تعد الفينوالت من املواد التي تعمل على
تثبيط بعض ظواهر النمو مثل االستطالة وخروج البراعم من طور السكون
واإلنبات .وتشير بعض الدراسات أن اإلثيلين يتكون من تخليق أحماض دورة
كربس متل حمض السكسنيك الذي له تأثيرات فسيولوجية مثل إنضاج
الثمار ،إنبات األوراق ،تثبيط االستطالة ،نمو الجذور ،السيقان ،األوراق
والبراعم وتثبيط تكوين األزهار أو تحفيزها[.]0
توجد ثالثة أنواع من العقل النباتية وهي عقل خشبية Hard wood cuttings
وعقل نصف خشبية  Semi hard wood cuttingsوعقل غضة soft wood
cuttingsولقد أشار [ ]9إلى أن أفضل أنواع العقل للتجذير هي النصف
خشبية؛ الستجابة الكثير من خالياها ،ويرجع ذلك إلى حالتها امليرستيمية،
ويختلف موعد أخذ العقل من نبات إلى آخر وفصل الربيع هو الزمن املالئم
ألخد العقل الغضة من النباتات املستديمة الخضرة أو أواخر الخريف ،بينما
العقل الخشبية خالل موسم الشتاء إلى أواخر الخريف في حالة سكون [.]81
تؤخذ العقل دوريا من نباتات األمهات بإزالة قمة كل ساق إلى طول من -500
 81سم وتعطي العقل املأخوذة من طرف ساق النباتات نموا أسرع؛ حيث
يوجد عليها الفرع جيد التطور ،وقد يقطع الساق في بعض النباتات إلى قطع
تحتوي على ورقة أو اثنين [.]88
ونظرا لندرة الدراسات املتعلقة باستخدام مواد طبيعية صديقة لإلنسان
والبيئة لغرض تحفيز تكوين ونمو الجذور بصورة سليمة عن طريق اإلكثار
بالعقل للحصول على أفضل صفات خضرية وجذرية للقيام بوظائفها على
أكمل وجه وللحد من الخسائر الناجمة عن فقدان الكثير من إنتاجية
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النباتات؛ لذلك هدفت هذه الدراسة لتحديد أفضل منظم لتحفيز تكوين
وتشكل الجذور في التربة الرملية وتربة البيتموس ومعاملة عقل مجموعة
مختلفة من النباتات بمادتي العسل الربيعي ومسحوق القرفة ملا لهما من
طبيعة هرمونية منشطة  ،ومقارنتها بهرمون التجذير الصناعي التونيبالنت
للحد من فقدان إنتاجية هذه النباتات التي عادة ما تعاني عند زراعتها ضعفا
في وظائف املجموع الجذري وكذلك تقليل الخسائر الناجمة.
املواد وطرق العمل
تم استخدام مواد طبيعية ذات طبيعة هرمونية في هذه الدراسة لغرض تحفيز
بعض النباتات على تكوين الجذور في غير موسم تكوينها وهي العسل الربيعي
ومسحوق القرفة ومقارنتها بهرمون التجذير الكيميائي املعروف في األسواق
التونيبالنت (Nopthyl) Acetamide (NAD) Acetonitryl Acid 8_8.
) (ANAوذلك على عدد ( )84نوع من النباتات الوعائية التي تتبع فصائل
مختلفة في نوعين من التربة وهما التربة الرملية وتربة البيتموس بتاريخ /81
.8181 /6
في هذه الدراسة تم تجميع عقل من النباتات ذات السيقان الخشبية وهي
الكمثرى ،العنب ،التفاح العربي  ،التوت  ،التين ،املكحلة وأيضا من ذات
السيقان نصف خشبية وهي العطر العربي ،العطر الطلياني ،الورد العربي،
الياسمين العربي ،الياسمين الطلياني ،الريحان ،نوارعشية ،ومن ذات سيقان
غضة وهي الودينة.
حيث تمت زراعة هذه النباتات في أصص بحجم صغير يصل إلى
(58089سم ،)ᵌويكون كل نوع نباتي معامل بنوعين من بدائل الهرمونات وهي
العسل الربيعي ،مسحوق القرفة ،وهرمون التجذير املوجود باألسواق
التونيبالنت (Nopthyl) Acetamide (NAD) Acetonitryl 8_8
Acid(ANA).

ولكل معاملة  3مكررات ،وتم تحضير نوعين من التربة وهما تربة رملية تم
جمعها من منطقة القضامة  /غريان ،وتربة نشطة وهي البتيموس
) ،(Compostوجهزت األصص بحيث وضع فيها كال النوعين من التربة لكل نوع
نباتي .كذلك جهزت الهرمونات املستخدمة في الدراسة؛ حيث تم تحضير
الهرمون الصناعي التونيبالنت بإذابة  011ملجرام من الهرمون في  8111مل
من املاء املقطر كما أخذت كمية من العسل الربيعي تقدر بملعقتين ،ووضعت
في إناء زجاجي صغير وكذلك تم وضع حوالي 81جم من مسحوق القرفة في إناء
زجاجي صغير ،وتم تجهيز العقل النباتية بأخذ أغصان من النبات األم بوساطة
مقص التقليم املعقم من األطراف األصغر سنا ويكون قطع العقل بطريقة
مائلة بالقرب من العقلة ،أخذت العقل بقياسات مختلفة على حسب نوع
الساق؛ حيث أخذت العقل الخشبية بطول حوالي 80سم كما أخذت العقل
نصف الخشبية بحوالي 81سم وأخذت العقل الغضة بحوالي 500سم .تم
استخدام ماء الصنبور العادي في الري لجميع النباتات املستخدمة.
خطوات العمل:
الزراعة باستخدام الهرمون الصناعي):(Toniplant
أخذت كل من العقل التي تم تحضيرها سابقا من جميع أنواع النباتات
باألطوال املذكورة أعاله ،وتم وضع العقل املستخدمة في الكأس الذي يحوي
على الهرمون املجهز مسبقا  Toniplantملدة تختلف من نوع إلى آخر نظرا
الختالف األوعية الخشبية؛ حيث في العقل الساقية الغضة تكون ملدة نصف
ساعة تقريبا ،أما في العقل الساقية نصف الخشبية تكون ملدة ساعة ،وفي
العقل الساقية الخشبية تكون ملدة ساعة ونصف تقريبا .بعد املعاملة
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بالهرمون وأخذ النباتات الوقت الالزم المتصاص الهرمون وضعت العقل
املعدة في التربة الرملية في أصص؛ حيث يكون لكل نوع نباتي  3مكررات ولكل
نوع من التربة  3مكررات أيضا ،والعقل التي لم تنجح في التربة الرملية أعيدت
زراعتها في تربة البيتموس ) (Compostوذلك لهدف اختبار نجاحها نظرا ملا
يمتاز به هذا الوسط من مواد غذائية محفزة على نمو النبات ،وتمت كتابة
نوع الهرمون واسم النبات على كل أصيص من األصص املستخدمة ،وتم ري
النباتات املزروعة بوساطة ماء الصنبورالعادي بحوالي  )311مل )ᵌلكل
أصيص أربعة مرات في األسبوع .مع استمرار ري النباتات في جميع مراحلها
مرورا بمرحلة التجذير ووصوال إلى مرحلة الحصاد (عمر ثالثة أشهر).
في مرحلة الحصاد تم سحب العينات برفق من األصص بغمرها باملاء؛ حيث
تمت إزالة التربة بسهولة ،وغسلت العينات باملاء وذلك إلزالة حبيبات التربة
العالقة بالجذور ،لقياس طول الجذور ،وأخيرا تم تجفيفها داخل الفرن في
درجة حرارة ˚c 72ملدة (58ساعة) لقياس كل من الوزن الجاف للجذور،
الوزن الجاف للمجموع الخضري.
الزراعة باستخدام بدائل الهرمون (العسل الربيعي) و (مسحوق القرفة)
تم أخد العقل النباتية من كل النباتات التي سبق تحضيرها بالطول املحدد
بحسب نوع النبات ويكون لكل نبات  3مكررات ،أوخذت العقل النباتية
وغمست في اإلناء الزجاجي الذي يحتوي على العسل بمقدار ملعقتين ،ثم
زرعت مباشرة في األصص املعدة في كال النوعين من التربة .أما العقل املعدة
الختبار القرفة فتم غمسها في املاء قبل غمس العقل النباتية في مسحوق
القرفة كررت الخطوات ،لتثبيت مسحوق القرفة على العقل .ثم أعيدت
الخطوات نفسها في الزراعة املتبعة بهرمون التجذير الصناعي .وملقارنة التجربة
بالشاهد ، ((Controlجمعت من كل نبات عدد ( )6عقل لم تعامل بالهرمون
أو بالبدائل الهرمونبة؛ ملقارنتها بالعقل املعاملة؛ حيث وضعت ثالثة منها في
التربة الرملية والثالثة األخرى في البيتموس .
تم تسجيل جميع البيانات والنتائج ،وقد تمت معالجة هذه النتائج وتحليلها
إحصائيا باستخدام البرنامج اإلحصائي  Minitabالنسخة ) ، )16.2.0حيث
تم استخدام تحليل التباين ملعرفة تأثير املعامالت ونوع النبات على كل من:
الوزن الخضري الجاف ،الوزن الجذري الجاف ،وطول الجذر ملجموعة من
النباتات عند مستوى معنوية). (P<0.05
النتائج واملناقشة
في هذه الدراسة تم تحفيز تكوين الجذور عن طريق التكاثر الخضري وذلك
بأخذ عقل من النباتات األم وإنتاج نباتات جديدة تتشابه مع األمهات في جميع
الصفات الظاهرية والتراكيب التشريحية واملحتويات الكيميائية بوساطة
معالجتها بهرمون التجذير وبدائله ويعزى تكوين وظهور الجذور العرضية
لالنقسام الخلوي في مناطق النمو املحتوية على خاليا الكامبيوم [.]88
بينما بينت نتائج الدراسة أن العقل تجف خارج موسم زراعتها دون استخدام
هرمون التجذير الصناعي أو بدائله (العسل ومسحوق القرفة)؛ حيث إن كل
العينات املستخدمة في هذه التجربة لم تعط نموا للجذور بشكل نهائي في
التربتين (الرملية والبيتموس).
أوال  /مقارنة جميع املعامالت في التربة الرملية:
تم استخدام األعمدة البيانية للمقارنة بين معدل وزني املجموع الجذري
الجاف والخضري للنباتات املستخدمة في التربة الرملية واملوضحة في الشكل
رقم ( ،)8نالحظ أن معدل الوزن الجاف للمجموع الجذري أكثر في النباتات

التي تمت معاملتها بمسحوق القرفة مقارنة بالنباتات التي تمت معالجتها
بالهرمون والعسل ،بينما معدل الوزن الجاف للمجموع الخضري كان أعلى في
النباتات التي تمت معاملتها بالهرمون مقارنة ببدائله (العسل والقرفة).

0
قرفة هرمون عسل

شكل( :)1مقارنة بين هرمون التجذير وبدائله (العسل ومسحوق القرفة) على
معدل وزني املجموع الجذري الجاف واملجموع الخضري الجاف للنباتات
املستخدمة في التربة الرملية
أما من حيث معدل طول الجذر فكانت النتيجة في الشكل رقم ( )8تبين أن
التجذير كان في النباتات التي تمت معالجتها بالهرمون واألقل كان بالنسبة
للنباتات التي تمت معاملتها بالعسل.

شكل ( :)2مقارنة بين هرمون التجذير وبدائله (العسل ومسحوق القرفة) على
معدل طول الجذر للنباتات املستخدمة في التربة الرملية.
عند دراسة تأثير املعامالت الثالثة (الهرمون الصناعي وبدائله العسل والقرفة)
على كل من الوزن الجاف للمجموع الخضري والوزن الجاف للمجموع
الجذري ،وكذلك طول الجذر في التربة الرملية ،اتضح أنه اليوجد فروقات
معنوية للقياسات الثالثة (معدل الوزن الجاف للمجموع الخضري ،معدل
الوزن الجاف للمجموع الجذري ،وكذلك معدل الطول) ؛ حيث كانت قيمةp-
valueلتحليل التباين في اتجاهين  1011 ، 1088و  1085على التوالي .من
خالل هذه النتيجة تبين أن البدائل (العسل والقرفة) تعمل عمل الهرمون عند
زراعة العقل في التربة الرملية.
أشارت العديد من الدراسات أن هناك تشابها في التركيب الكيميائي بين هرمون
التجذير املوجود في األسواق واملشاتل وبدائله (العسل ومسحوق القرفة
[.]5183
كما أكد [ ]84و[ ]80أن العسل عبارة عن مواد كربوهيدراتية ومواد عديدة
السكريات وسكريات أحادية ومواد معدنية وفيتامينات وأنزيمات وبعض
البروتينات؛ حيث أضاف [ ]86أن نسبة سكر الفركتوز والجلكوز تصل إلى
 %50من حجم العسل وأيضا األمالح املعدنية كانت لها نسبة ضئيلة حوالي
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ثانيا  /مقارنة املعامالت
بعد جمع البيانات من النباتات التي تمت زراعتها في تربة البيتموس تبين من
خالل الشكل رقم ( )3أن معدل وزني املجموع الخضري الجاف والجذري
الجاف كان أكبر في النباتات التي تمت معاملتها بالهرمون الصناعي مقارنة
ببدائله (العسل ومسحوق القرفة) ،والجدير بالذكر أن القرفة والعسل لهما
تقريبا املفعول نفسه على النباتات في معدل الوزن الجاف للمجموع الخضري،
بينما كان مفعول العسل أكثر على معدل الوزن الجاف للمجموع الجذري
مقارنة بأداء مسحوق القرفة على النباتات.

0
قرفة هرمون عسل

شكل( :)3مقارنة بين هرمون التجذير وبدائله ( العسل ومسحوق القرفة )
على معدل وزني املجموع الجذري الجاف واملجموع الخضري الجاف للنباتات
املستخدمة في تربة البيتموس.
أما من حيث معدل طول الجذر فكما نالحظ في الشكل رقم ( )4أن النباتات
التي تمت معالجتها بالهرمون أعلى مقارنة بالبدائل ،إال أن معدل طول الجذر
للنباتات التي تمت معاملتها بالعسل أكبر من التي تمت معالجتها بمسحوق
القرفة.
5
4
3
2
1

معدل طول الجذر (سم)

 %1081ومن أهمها البوتاسيوم ،الحديد ،الفسفور ،الكبريت ،املغنيسيوم،
الكالسيوم ،الصوديوم ،الكلور وغيرها من املواد ،بينما برهنت بعض
الدراسات وجود مجموعة متنوعة من الفيتامينات منها  B2 ,B6 ,k ,Cوبعض
األنواع األخرى [ ،]80في حين أشارت دراسة أخرى [ ]85أن العسل الطبيعي
يحتوي علي بروتينات بنسبة بين  %1036و ، %808كما وجد أن العسل
الطبيعي يحتوي على مضادات حيوية وهذا ما يفسر فاعليته في القضاء على
الفيروسات والبكتيريا [ ،]81إضافة إلى هذا وجود مجموعة من اإلنزيمات من
ضمن مكونات العسل الطبيعي منها إنزيم الببتيديز وإنزيم الليبيز وإنزيم
الكاتليز وغيرها من اإلنزيمات [ ،]89أما نسبة املاء في العسل فهي تتراوح ما بين
 % 83و % 83وبمتوسط  ،]81[ %85عالوة على أن العسل يحتوي على مواد
عضوية التي لها دور في التمثيل الغذائي وتصل نسبتها  %1011ومن األحماض
حامض األوكساليك والخليك والفورميك وبهذا تتشابه مع تركيب
السيتوكينات املسؤولة على تكوين الجذور[ .]86188باإلضافة إلى أن العسل
يمتاز بوسط حامض ي تصل درجة الحموضة فيه إلى  3098وبذلك هو وسط
غير مالئم لنمو البكتيريا والكائنات الدقيقة على العقل إلى حين تكون الجذور
[.]81
عالوة على ذلك ،أثبت دراسة أن مسحوق القرفة يحمي العقل من الفطريات
والبكتريا حتى مرحلة التجذير .مسحوق القرفة يتحد مع هرمون التجذير
والعسل في التركيب الكيميائي واملواد السكرية واملعدنية والفيتامينات
ومتشابه في التأثير على تحفيز تكوين الجذور؛ حيث القرفة غنية بكثير من
املواد أهمها الكالسيوم والفسفور والبوتاسيوم كما تحتوي على كميات جيدة
من الصوديوم والحديد واملنجنيز مع كميات صغيرة من الزنك والنحاس
والسيلينيوم [ . ]88إضافة إلى هذه املواد ،القرفة غنية بالكولين ،وبها كمية ال
بأس بها من الفيتامينات منها فيتامين ، A, C, Eكما أن لديها كميات صغيرة
من فيتامين ، K ,B6وكذلك لها مواد مؤثرة أخرى مثل حامض أندول الخليك
وحامض النفتالين وباملثل فإن الكثير من الدراسات أشارت إلى أن القرفة
تعادل هرمون التجذير في احتوائها على مواد معدلة ومحسنة بطريقة دقيقة
وفعالة تعمل على تسريع عملية التجذير [.]83
ولكن باختالف النوع النباتي ،أظهرت النتائج وجود فروقات معنوية في الوزن
الجاف للمجموع الخضري ) ، (P-value=0.02ومعدل طول الجذر(P-
) ،value=0.00بينما ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية على الوزن الجاف
للمجموع الجذري
) ، (P-value=0.46لجميع األنواع املستخدمة في
التربة الرملية ،وهي النتيجة نفسها التي توصلت لها الدراسة [ ]84وهي التي
أشارت إلى أن النمو الخضري والتجذير يختلف من نبات إلى آخر ،ويرجع هذا
إلى االختالف في التركيب التشريحي لعقل بعض النباتات ،كما أكدت دراسة
[ ]9على أن التجذير في النباتات نصف الخشبية يكون أسرع مقارنة بالنباتات
الخشبية والغضة؛ ألن الكثير من خالياها تستجيب الستعادة الحالة
املرستيمية.
كما أشارت العديد من الدراسات إلى أن نسبة التجذير في النباتات العصارية
تصل إلى حوالي  ،]0[ %91باإلضافة إلى ذلك بعض الدراسات أشارت إلى أن
التربة لها دور فعال في عملية التجذير؛ حيث بينت دراسة [ ]3أن حبيبات
التربة الرملية تمتاز بأنها كبيرة ذات فراغات واسعة فيما بينها وبالتالي فإنها
تسمح للجذر بالنمو واالستطالة الحرة ،ألنها تخترق التربة بسهولة باحثة عن
املاء.

في تربة البيتموس :

0
قرفة

هرمون

عسل

شكل( :)4مقارنة بين هرمون التجذير وبدائله (العسل ومسحوق القرفة) على
معدل طول الجذر للنباتات املستخدمة في تربة البيتموس
وأشارت نتائج تحليل التباين إلى أن العسل والقرفة يعمالن عمل هرمون
التجذير؛ حيث ال توجد فروقات معنوية على معدل الوزن الجاف للمجموع
الخضري) ، (P-value=0.215وكذلك معدل الوزن الجاف للمجموع الجذري
) ،(P-value=0.07ولكن يوجد اختالف معنوي على معدل طول الجذور(P-
) ،value=0.00بينما لنوع النبات األثر في االختالف في جميع القياسات (P-
).value=0.00
مقارنة بين التربتين (الرملية والبيتموس):
تمت مقارنة معدل الوزن الجاف للمجموع الخضري ،معدل الوزن
الجاف للمجموع الجذري ،ومعدل طول الجذر بين التربتين للنباتات التي تمت
زراعتها في التربتين معا (العطر ،الياسمين العربي ،الورد ،والتوت) التي تمت
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معالجتها أيضا بالهرمون الصناعي وبدائله (العسل ومسحوق القرفة) فكانت
نتيجة تحليل التباين تشير إلى عدم وجود فروقات معنوية) ( P-value>0.05
الجدير بالذكر أنه في وجود التنوع في النباتات واختالفها في التجذير تبقى تربة
البيتموس لها األثر األكبر في هذه الفروقات فنجد أن معدل طول الجذر في
النباتات التي أنبتت في تربة البيتموس أعلى من التربة الرملية كما في الشكل
( .)0وكذلك الحال في معدل الوزن الجاف للمجموع الخضري ومعدل الوزن
الجاف للمجموع الجذري كما في الشكل ( )6ألن تربة البيتموس غنية باملواد
العضوية والغذائية التي توفر للنباتات احتياجها للعناصر وبالتالي تسهل
عملية نموها بشكل أسرع [.]80
10

6
4
2

معدل طول الجذر (سم)

8

0
تربة البيتموس

التربة الرملية

شكل ( :)5مقارنة بين معدل طول الجذر في التربة الرملية وتربة البيتموس
ألربع نباتات (العطر ،الياسمين العربي ،الورد ،والتوت)

التربة الرملية
تربة البيتموس

معدل الوزن (ملجم)
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شكل ( :)6مقارنة بين معدل وزني املجموع الجذري الجاف واملجموع الخضري
الجاف في التربة الرملية وتربة البيتموس ألربع نباتات ( العطر ،الياسمين
العربي ،الورد ،والتوت).
هذه الدراسة أكدت أن طول الجذر ال يتعمق في التربة ،بينما تزداد الشعيرات
الجذرية وتنمو بشكل أفقي في تربة البيتموس مقارنة بالتربة الرملية ،هذه
النتيجة تتوافق مع ما توصلت إليه دراسة [ ،]80وهي التي أكدت أن في وجود
املواد الغذائية بشكل كبير في تربة البيتموس واحتفاظها بكمية املاء يسبب في
سوء التهوية ،وهذا ال يحفز نمو الجذر إلى أسفل ،بينما العكس يحصل في
التربة الرملية .أيضا تمت زراعة نبات الريحان ،التين ،العنب ،التفاح،
والكمثرى في التربة الرملية وتربة البيتموس إال أنها لم تنجح في التربتين وقد
يرجع أسباب فشلها إلى صعوبة التجذير ألن هذه النباتات (التين ،الكمثرى،
التفاح والعنب) هي ذات أغصان خشبية ،والظروف البيئية ودرجات الحرارة،
باإلضافة إلى أنه تمت زراعتها في غيره موسمها املعتاد وهذا يعد السبب األكبر
لعدم نجاحها.
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الخالصة
تبين من خالل املقارنة والتحليل بأنه رغم وجود فروقات والتي كانت واضحة
في األعمدة البيانية ،إال أن تحليل التباين أوضح أن هذه الفروقات بسبب
التنوع النباتي وليس بسبب املعالجات التي استخدمت في عملية التجذير في
التربتين الرملية والكومبست.
هذه الدراسة أثبتت أنه باإلمكان تجذير الكثير من النباتات املختلفة في غير
مواسمها التكاثرية من خالل استخدام هرمونات طبيعية مثل العسل والقرفة
وهرمونات صناعية مثل  .Toniplantهذه الهرمونات يمكن استخدامها
بالطريقة الصحيحة في املنازل إلكثار أنواع مختلفة من النباتات في أي وقت
من السنة بسهولة وبطريقة غير مكلفة .توص ي هذه الدراسة باستخدام
الهرمونات الطبيعية بدل من الهرمونات الصناعية وذلك ألنه من السهل
الحصول عليها ،كما أن تكلفتها قليلة وليس لها ضرر على اإلنسان والبيئة ،كما
توص ي بدراسة تأثير خلط الهرمونات الطبيعية مع بعض مثل خلط العسل
والقرفة على تجذير النباتات مستقبال.
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