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 المستخلص:
        

 ألقالم الزيتونلمعرفة تأثير موعد اخذ ا 3016-3012البيوت البالستيكية في كلية الزراعة جامعة تكريت خالل الموسم  أجريت  الدراسة في

رمل بناء  والذي شمل ثالثة أنواع وهي  زراعيال الوسط  نوعو 12/13و  1/13و  12/11و  1/11ربعة مواعيد هي بأ والتي كانت صنف اشرسي

سم  10-7بطول  ألقالم ا ت اخذ في صفات النمو الخضري والجذري ألقالم الزيتون 1:1لخليط المكون منهما بنسبة األسود المغسول والبتموس وا

ملغم .لتر 2000بتركيز  IBAومعاملتها بهرمون التجذير قلم ورقتين لكل  توترك
-1

مسحوق باودر وتغطيس قواعد العقل من الجزء السفلي   

تم تغطيتها بالبالستك بشكل نفق صممت هذه التجربة بتصميم القطاعات العشوائية الكاملة  12/13ط وبتاريخ مباشرة بعد القطع وزراعتها في الوس

(RCBD ك )اذ تفوق الموعد الثاني تأثيرا معنويا قالم أظهرت النتائج ان لموعد اخذ األ وبأربعة مكررات. معاملة 13 تضمنت  عاملية ربةتج

نبات .جذر 5.64والتي بلغت  معدل عدد الجذورفي  13/ 12% وتفوق الموعد الرابع 70.00يث بلغت المئوية للتجذير ح في النسبة 12/11
- 

1
جذر.نبات سم 5.23 تبلغ الجذور والتيومعدل طول 

-1
.نباتسم  3.85ي والتي بلغت ومعدل طول النمو الخضر 

-1
 13/ 1وتفوق الموعد الثالث   

باتورقة .ن 8.64 األوراق والتي بلغتمعدل عدد في 
-1

ا  معنوي ا  بتموس تأثيرال اظهر وسطوان للوسط الزراعي تأثيرا معنويا في صفات النمو حيث  .

نبات .جذر 5.03% وعدد الجذور 72.38نسبة التجذير وهي في جميع الصفات المدروسة 
-1

نبات سم. 5.36وطول الجذر  
-1

 النمو الخضريوطول 

نبات سم. 4.28
-1

نبات .ورقة 9.17وعدد األوراق  
-1

كذلك الحال بالنسبة للتداخل بين موعد أخذ األقالم ونوع الوسط فقد أظهر تأثيره المعنوي في   .

 الصفات المدروسة.

 

EFFECT OF PLANTING DATE AND MEDIUM TYPES ON 

ROOTING AND GROWTH ASHRASI OLIVE CUTTING OLEA 

EUROPEA L . 
 

Mahmood Fadhil Lateef 
 

Coll. of Agaric, Univ.of Tikrit  
 

Email:mahmoodhi85@yahoo.com 
 

Key words:  olive, rooting, medium, growth. 

 

Abstract: 
 

A study was carried out in the plastic houses Hort. Land scape Dept. college of Agriculture / Tikrit university 

during growth season 2015-2016 to know effect the date of  cuttings olive c.v Ashrasi on four dates (  1/11 , 

15/11 , 1/12 , 15/12 ) . and three medium growth (sand built, peatmoss  and mixed of peatmoss  and sand ratio of 

(1:1)) in rotting and growth olive cutting ,Length of root 7-10 cm. with two leaves and using concentration of 

(IBA)( 3000 mg. Liter
-1

   ) powder  Experiment designed was randomized complete block design (R.C.B.D) as 

factorial experiment including two factor (12 factorial treatment) with four replication. Result revealed that The 

second date of cutting collected as significantly in 15/11 gave highest percentage success of rooting (70.00 %) , 

and as significantly the four date  average rate roots number the in 15/12 (5.64 root /plant
-1

)  , average root length 

root  (5.23 cm/root
-1

), average rate length growth vegetative in 15/12 (3.85cm./plant
-1

) and average rate of leaves 

number in 1/12 (8.64 leaf/plant
-1

). The medium consisting of peatmoss effect as significantly to characteristics 

studied percentage success of rooting 72.38 %, number of roots5.03 rot/plant
-1

, length of roots 5.67 cm. /root
-

1
,length growth vegetative 4.28 cm/plant

-1
 and number of leaves 9.17 leaf/plant

-1
.  Therefore, does the overlap 

between the date of taking the cutting and the type of medium has shown moral influence in the studied traits. 
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 :المقدمة
 

  .Olea europaea L( Oliveيعود الزيتون )

ويعد شرق البحر  Oleaceaeالى العائلة الزيتونية 

المتوسط الموطن األصلي للزيتون كدول سوريا 

وتشكل ( . 1988 أغا ,ولبنان وفلسطين والعراق )

منطقة البحر األبيض المتوسط والمناطق المجاورة 

% من المساحة 92من ضمنها العراق نسبة لها و

المزروعة في العالم والتي تقدر بحوالي 

مليون شجرة 1017مليون هكتار تشغلها و1010

( وفي العراق بلغ عدد األشجار  2006)نصر,

شجرة  0601390100.حوالي  3002الكلي لعام  

 37تظم العائلة الزيتونية حوالي (  2007)مهدي ,

ها اقتصاديا اذ مع التطور جنسا والزيتون من أهم

وما يرافقه من تغير في نواحي الحياة تتفتح أفاقا 

 كثيرة الستخدام الزيتون بما يزيد من أهميته يوما  

الزيتون من المنتجات النباتية التي أن بعد يوم إذا 

الزيوت النباتية كتعتمد عليها صناعات كثيرة 

العقل الساقية الغضة  والصابون. تستعمل

Softwood cutting ا  إلكثار الزيتون خضري 

 ةكبير أعدادبواسطة العقل حيث توفر هذه الطريقة 

من العقل من غير إن تسبب إزالة للخشب المثمر 

بيئية  يزرع تحت ظروف من العقلوهذا النوع 

 الحرارة والرطوبة حيث درجاتمسيطر عليها من 

 وكذلك المعاملة باالوكسينات الضوء النسبية وشدة

أشارت العديد من البحوث الى  (.,1991العاني)

,  عبد الحسين)وسط التجذير فقد اوضح  تأثير

ثالثة اوساط هي رمل احمر  هأستخدامعند ( 1986

 1:1لوحده , وزميج لوحده , ورمل + زميج  بنسبة 

ان االوساط الثالثة لم تظهر اي اختالفات معنوية 

بينها في نسبة التجذير ومعدل عدد الجذور 

في حين كان بالي , يلعقل الزيتون صنف نالعرضية 

 الفرق معنويا   في معدل أطوال الجذور أذ تفوق

لم و على وسط الرمل لوحده وسط الزميج لوحده ال

 1:1الزميج بنسبة  الرمل + مع ختلف معنويا ي

, 22.27حيث بلغت معدالت أطوال الجذور  ,   

على التوالي . وفي دراسة قام بها 20...,  20.72

 لتأثير( عند دراسته 2002 , ري واخرون)حج

( و ) خليط NAA( و )  IBAمنظمات النمو ) 

 3000تراكيز لكل منهما في )  وبأربعةمنهما ( 

( وثالثة اوساط للتجذير   ppm 6000و 000.و

( 1:1هي الرمل لوحده والرمل والبتموس نسبة )

( في تجذير العقل  1:3والرمل والبتموس بنسبة ) 

سم(  13ون صنف اشرسي بطول )الغضة للزيت

اوراق  .ملم( والحاوية على  2..- 0..بقطر ) 

يوما من الغرس المغروسة  90نتائجه بعد  فأظهرت

ان العقل المعاملة بالمزيج من منظمات  10/ 11في 

(  PPm 000.( بتركيز ) IBA  +NAAالنمو ) 

والمغروسة بالوسط المكون من الرمل والبتموس 

هي االفضل في معظم صفات  ( كانت1:1بنسبة ) 

المجموع الجذري المدروسة كالنسبة المئوية 

للتجذير, معدل عدد الجذور , معدل اطوال الجذور, 

عدد التفرعات الخضرية الحديثة , طولها ومعدل 

مساحة الورقة في حين ان العقل المعاملة بالتركيز 

(.000 PPm( من )IBA  لوحده والمغروسة )

( كانت هي االفضل 1:1بة )بالرمل والبتموس بنس

في الحصول على اعلى معدل للوزن الطري 

 والجاف للمجموع الجذري .

( حول تأثير تراكيز 2007وضح )العلي, 

 IBAوكسين حامض االندول بيوترك مختلفة من أ

وأنواع ألوساط التجذير وبعض معامالت للعقل 

 17لتجريح والتحليق لعقل اخذت من أشجار لعمر 

ن الزيتون هما اشرسي ومانزنيلو سنة لصنفين م

اخذت في شهر شباط, اذ وجد ان الوسط الزراعي 

( 1:1والمكون من بتموس ورمل نهري بنسبة )

أعطت اعلى نسبة لتجذير ومعدل طول الجذور 

 وعدد الجذور لكال الصنفين. 

( حول تأثير 2012زندي واخرون ,  وتوصل )

معامالت مختلفة في تجذير عقل الزيتون صنف 

انزانيلو والمأخوذة في نهاية شهر كانون اول م

 .3وكانت المعامالت كما يلي : النقع في الماء لمدة 

ساعة وزراعة  .3ساعة والدفن في التراب لمدة 

)رمل + بتموس( 1:1مباشرة مع إضافة بتموس 

ساعة مع إضافة البتموس  .3والنقع في الماء لمدة 

النقع وتبين ان معاملة 1:1عند الزراعة وبنسبة 

ساعة قد تفوقت معنويا على  .3بالماء لمدة 

معاملتي الدفن بالتربة وزراعة المباشرة مع إضافة 

في عدد الجذور ومعدل طول الجذور  1:1البتموس 

ولم تختلف معنويا مع بقية المعامالت في نسبة 

 التجذير.

( ان األوساط الزراعية Yahia (2015كما وجد )

 1:1تموس بنسبة البيراليت والبير اليت والب

والرمل والبتموس بنفس النسبة  وتأثير عدة 

مستويات من حامض االندول الخليك وهي 

جزء بالمليون لثالثة أصناف  2000و000.و3000

كان لها  Hamed,Watekan ,Marakiوهي 

التأثير المعنوي في الصفات المدروسة اذ حقق 

% 100الوسط بيراليت اعلى نسبة للتجذير وبلغت 

 2000و000.عند مستوى   Watekanللصنف 

جزء بالمليون واعلى عدد من الجذور مقارنة ببقية 

األوساط في حين اظهر الوسط البيراليت مع 

جزء  3000والتركيز  Marakiالبتموس للصنف 

 بالمليون اقل نسبة للتجذير واقل عدد للجذور. 

أما بخصوص مواعيد الزراعة فقد استعمل العالف  

 10اعيد لزراعة العقل وهي ( أربعة مو2008)
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أذار في اكثار  10شباط ,  1تشرين اول ,12أيلول ,

عقل الليمون الحلو النصف خشبية صنف 

أيلول التفوق  10)الفلسطيني( اذ اظهر الموعد 

المعنوي على بقية المواعيد في معظم الصفات 

 الخضرية والجذرية. 

( حول تأثير مواعيد زراعة  (2009وأوجد العالف

شباط , 1كانون األول,  30والتي كانت في  العقل

أذار وباستخدام أربعة تراكيز من االوكسينات  12

 IBAملغم/لتر300)صفر ملغم /لتر,

+IBAملغم/لترNAA3000ملغم/لتر3000’

في اكثار الزيتون صنف NAAملغم/لتر3000

 12شماللي بالعقل صنف خشبيه اذ تبين ان الموعد 

التجذير العقل  اذار اعطى اعلى الصفات في نسبة

اعلى معدل لعدد الجذور ومعدل أطول الجذور 

 واكبر معدل لعدد األوراق. 

( ان عقل الزيتون للصنف 2016)  Muratوبين 

Domat  كانون اول والمزروعة  12المأخوذة في

بخليط من الوسط البير اليت والفرميكيواليت ولمدة 

ر عامين متتالين قد حققت نتائج جيدة في نسبة التجذي

وعدد الجذور الرئيسية والثانوية وكذلك الوزن 

 الطري والجاف لجذور.

موعد لمعرفة تأثير بناءا  على ما تفدم أجري البحث 

النامية في وسط ولعقل الزيتون صنف اشرسي أخذ ا

رمل لوحده وبتموس لوحده ورمل + بتموس بنسبة 

 الخضري.في بعض مؤشرات التجذير والنمو  1:1
 

  :الطرائقالمواد و
 

في البيوت البالستيكية في كلية بحث ال يأجر

-3012الزراعة جامعة تكريت خالل موسم النمو 

وتم تهيئة قطعة من األرض واجري تسويتها  3016

وإزالة األدغال والحشائش منها وتم تغطية األرض 

بناء صافي  تهيئة رملبغطاء البولي اثلين وتم 

مغسول وبتموس وتهيئة األوساط الزراعية 

والمتداول ألكياس البالستيكية البولي اثلين با

وكان العامل األول وقت اخذ العقل  استعمالها.

الرمل  شملوالعامل الثاني الوسط الزراعي الذي 

لوحده والبتموس لوحده والرمل والبتموس بنسبة 

 وصنف اشرسي الواخذت العقل من أمهات  1:1

 12/11الثاني و  1/11بأربعة مواعيد األول 

وتم اخذ العقل نصف  12/13والرابع  1/13لث والثا

سم وترك ورقتين لكل عقلة  10-7غضة بطول 

وقطعت العقل من الجزء السفلي ومن منطقة تحت 

العقدة أفقيا أما الجزء العلوي فكان القطع مائل 

  ومعاملتها بمنظم نمو هرمون التجذير االندول

ملغم / لتر  2000بتركيز IBAبيوترك اسد 

اللون الوردي بتغطيس قاعدة ر ذو باود مسحوق

العقلة بالمسحوق وزراعتها في الوسط الزراعي 

إلى حد األوراق وتم توزيعها بشكل عشوائي على 

األوساط واستخدم تصميم القطاعات العشوائية 

 13قطاعات و  .مكون من   RCBDالكاملة 

عقل  10وكانت الوحدة التجريبية تتضمن معاملة 

يتها بالبالستك بشكل نفق تم تغط 12/15وبتاريخ 

داخل البيت البالستيكي وبعد إتمام زراعة كل موعد  

يتم رش العقل والوسط الزراعي بمبيد فطري 

غم لكل لتر ماء وتم إجراء  1الكاليزر بتركيز 

العمليات الزراعية حسب الحاجة من الرش 

والتعشيب للدايات واستخدم التحليل اإلحصائي 

Duncan ى مستوى معنوية اقل فرق معنوي عل

بالحاسوب حيث يمثل  SAS% باستخدام نظام 2

A)( المواعيد و ) (B(االوساط وAB ) التداخل

 بينهما .
 

 : المعامالت المستخدمة في البحث1-جدول

 الداللة الرمز

A1   1/11الموعد األول 

A2  15/11الموعد الثاني 

A3   1/11الموعد الثالث 

A4  11/  15الموعد الرابع 

B1 الرمل لوحده 

B2  1:1خليط من الرمل والبتموس بنسبة 

B3 البتموس وحده 

A1B1 الموعد األول مع الوسط رمل 

A1B2 الموعد األول مع وسط الخليط 

A1B13 الموعد األول مع الوسط بتموس 

A12B1 الموعد الثاني مع الوسط رمل 

A2B2 الموعد الثاني مع وسط الخليط 

A2B3  مع الوسط بتموسالموعد الثاني 

A3B1 الموعد الثالث مع الوسط رمل 

A3B2 الموعد الثالث مع وسط الخليط 

A3B3 الموعد الثالث مع الوسط بتموس 

A4B1 الموعد الرابع مع الوسط رمل 

A4B2 الموعد الرابع مع وسط الخليط 

A4B3 الموعد الرابع مع الوسط بتموس 
 

للصفات  راءاتلقوأخذت ا 1/4/1011التفريد بتاريخ  وتم

 التالية:

 % .النسبة المئوية للتجذير-1

الجذور جذر.شتلةمعدل عدد -1
- 1

 

الجذور سم . شتلةمعدل أطوال -3
- 1

 

الخضرية سم .شتلةمعدل طول النموات -4
- 1

 

األوراق  ورقة . شتلةمعدل عدد -5
- 1

 

 

 :النتائج والمناقشة

 :النسبة المئوية للتجذير
 

ان 3 روضة في الجدوليالحظ من النتائج المع

لتجذير للموعد تأثير معنوي في النسب المئوية 

اعطى الموعد الثاني أعلى نسبة تجذير  فقد للعقل

عن الموعد  % ولم يختلف معنويا   70.00بلغت 

 الثالث واعطى الموعد األول اقل نسبة تجذير بلغت
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كما تبين إن وسط اإلكثار البتموس كان  ,.%52.33

ر عقل الزيتون صنف اشرسي هو األفضل في تجذي

% والذي تفوق  72.37وقد أعطى معدل تجذير بلغ 

وسط الرمل لوحده والخليط الرمل  لىع معنويا  

( وقد اعطى وسط الرمل اقل 1:1والبتموس بنسبة )

% .كما يظهر من الجدول ان   47.81نسبة وبلغت 

في هذه الصفة اذ اعطى  معنويا   را  للتداخل تأثي

مع البتموس اعلى نسبة نجاح  12/11ني الموعد الثا

ولم يختلف معنويا عن %  87.50بلغت للتجذير و

مع البتموس في حين اعطى الموعد  13/ 1 الموعد 

مع الرمل اقل معدل لنسبة التجذير  12/13الرابع 

وقد يعود السبب في إن الموعد  43.00%بلغت 

درجة  الىالثاني والموعد الثالث كانا األفضل 

كانت معتدلة ومالئمة للتجذير أما في اذ الحرارة 

وفي  درجة الحرارة عاليةالموعد األول كانت 

وقد تختلف نسبة الموعد الرابع كانت منخفضة 

نجاح العقل بأختالف محتواها من الهرمونات 

الداخلية والمواد الغذائية ومحفزات النمو والعوامل 

أما  . (3002المساعدة فب التجذير )جندية , 

حيث تفوق وسط البتموس لوسط الزراعي بالنسبة ل

معنويا على كل من الوسطين اذ يتميز البتموس 

ونسبة جيدة  (1990بشير ,بالماء ) احتفاظهبسعة 

من التهوية التي تعمل على زيادة امتصاص 

( 1960وأخرون ,Hopkinsالعناصر الغذائية )

وخاصة عند قواعد العقل من وسط البتموس 

ساسية للنمو مثل المحتوي على العناصر اال

النتروجين الذي يحفز دوره في كونه احد مكونات 

النووية والبروتينات وما لها من  لألحماضالرئيسية 

 (Mengel,1973اهمية في عملية انقسام الخاليا )

الى الكالسيوم الذي يحتاج اليه الستطالة  باإلضافة

اذ  (Purstrom   ,1968الخاليا وانقسامها )

العناصر وغيرها في الوسط على وجود هذه  ينعكس

 بالنهايةالعقل والتي تؤثر  ألنسجة الغذائيةالحالة 

 على عملية التجذير.
 

 :عدد الجذور متوسط
 

 ظهور  3-يالحظ من خالل النتائج  في الجدول

معنوية في مواعيد اخذ العقل حيث أعطى  أختالفات 

أعلى معدل لعدد الجذور  12/13الموعد الرابع 

ولم يكن هناك فروق  جذر 5.64لغ العرضية وب

في حين اعطى  1/13الموعد الثالث مع معنوي 

وقد  جذر 3.70اقل معدل بلغ  1/11الموعد االول

كما  يكون سبب ذلك لمالئمة الظروف المناخية 

معنويا فقد اعطى  تأثيرا  للوسط ا  ان يالحظ ايض

 5.03وسط البتموس اعلى معدل لعدد الجذور وبلغ 

لف معنويا عن وسط الخليط الرمل جذرا ولم يخت

( وتفوق معنويا على وسط 1:1والبتموس بنسبة )

اقل معدل لعدد الجذور  اعطىلرمل وحده الذي ا

وقد يعود سبب هذا الى المواصفات  جذر 3.72وبلغ 

التي يتمتع بها الوسط بتموس من الناحية الفيزيائية 

 والكيميائية وخصوصا  الحتوائه المركبات الفوسفاتية

والنيتروجينية والتي تساهم في عملية التجذير اذ 

تكمن أهمية النتروجين في تكوين االحماض االمينية 

ولهذا فأنه   RNAsوالبروتينات واالحماض االمينية 

يلعب دورا  في الفعاليات المختلفة والتي تؤدي الى 

انقسام الخاليا لبناء خاليا جديدة 

((1995,Wiesmanlavce. 

عوامل المدروسة يالحظ ان وعند تداخل ال

معدل لعدد  كان اعلىمعنويا فقد  تأثيرا  للتداخل 

والوسط الخليط  12/13الجذور في الموعد الرابع 

جذرا ولم يكن بينه وبين الموعد الرابع  6.91بلغ 

والوسط بتموس فرقا معنويا في حين اعطى الموعد 

 2.90مع وسط الرمل اقل معدل بلغ  1/11االول 

االختالف المعنوي كون السبب في هذا جذر. وقد ي

لهذه المشترك اإليجابي و للتداخل من خالل التأثير

 المتداخلة . لعواملا
 

 :أطوال الجذورمتوسط 
 

إن هناك فروق  3 -النتائج في الجدولأظهرت 

معنوية بين مواعيد اخذ العقل وان أعلى معدل 

سم كان في الموعد الرابع  5.23ألطول جذر كان 

الموعد الثالث  مع  ختلف معنويا  م يول 12/13

اقل  1/11والثاني في حين اعطى الموعد االول 

سم .ويتبين من  3.80معدل لطول الجذر بلغ 

الجدول نفسه التأثير المعنوي الستخدام األوساط 

 حيث أعطى وسط البتموس أعلى معدل ألطول 
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سم واختلف معنويا عن الوسطين  5.36جذر وبلغ 

خرين واعطى وسط الرمل اقل معدل لطول الجذر اآل

سم  كما لوحظ  إن للتداخل تأثير معنوي حيث  4.01بلغ 

أعطت أعلى معدل ألطول جذر هي العقل المأخوذة في 

 الموعد الرابع ومزروعة في وسط البتموس وبلغت 

سم .  في حين اعطت المعاملة في الموعد األول  6.85

. وقد يعود  3.25بلغ والوسط الرمل اقل معدل  1/11

سبب ذلك إلى االرتباط بين مؤشرات التجذير وما سببه 

اإلسراع في عملية التجذير وزيادة نسبتها من زيادة في 

 ( .Puri,Swaamy,1999طول الجذور العرضية )

أو قد يعود السبب إلى السعة الكاتيونية التي تميز بها  

ذور الوسط المحتوي على البتموس والتي تزيد من الج

(Russel,1973 وزيادة التهوية في التربة يزيد من )

سهولة اختراق الجذور النامية وتعمقها ومن ثم زيادة 

 : تأثير موعد أخذ العقل في بعض صفات النمو الخضري لعقل الزيتون1-جدول

 الصفات

 

 المعامالت

النسبة المئوية 

 للتجذير

 عدد الجذور

 شتلة /جذر

 طول الجذر

 )سم(

 الخضري معدل طول النمو

 ) سم (

 عدد األوراق

 ةورقة/ شتل

A1 
52.33 

b 

3.70 

b 

3.80 

b 

2.97 

a 

6.82 

b 

A2 
70.00 

a 

3.93 

b 

4.51 

ab 

2.03 

b 

5.75 

b 

A3 
67.08 

a 

4.53 

ab 

4.90 

a 

3.83 

a 

8.64 

a 

A4 
52.75 

b 

5.64 

a 

5.23 

a 

3.84 

a 

6.86 

a 

B1 
47.81 

c 

3.72 

b 

4.01 

b 

2.22 

c 

5.06 

c 

B2 
61.44 

b 

4.60 

ab 

4.45 

b 

3.00 

b 

6.83 

b 

B3 
72.37 

a 

5.03 

a 

5.36 

a 

4.28 

a 

9.17 

a 

A1B1 
43.00 

Fg 

2.90 

c 

3.58 

cd 

2.00 

cd 

5.62 

bc 

A1B2 
57.00 

cdef 

4.22 

bc 

3.77 

bcd 

3.08 

bc 

7.03 

b 

A1B3 
57.00 

cdef 

3.99 

C 

4.05 

bcd 

3.84 

b 

7.81 

b 

A2B1 
58.75 

def 

3.83 

c 

3.25 

d 

1.02 

d 

3.79 

c 

A2B2 
70.00 

bc 

3.77 

C 

5.13 

abcd 

2.12 

cd 

5.61 

bc 

A2B3 
81.25 

ab 

4.20 

bc 

5.14 

abcd 

2.94 

bc 

7.86 

B 

A3B1 
47.50 

efg 

4.70 

abc 

4.56 

bcd 

2.55 

bcd 

7.12 

B 

A3B2 
66.25 

a 

3.52 

c 

3.29 

d 

2.60 

bcd 

6.61 

bc 

A3B3 
87.50 

a 

5.37 

abc 

6.85 

a 

6.34 

a 

12.20 

a 

A4B1 
42.00 

g 

3.44 

c 

4.64 

bcd 

3.31 

bc 

3.69 

c 

A4B2 
52.50 

defg 

6.91 

a 

5.62 

ab 

4.22 

b 

8.08 

b 

A4B3 

 

63.75 

cd 

6.56 

ab 

5.42 

abc 

4.00 

b 

8.81 

B 
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طولها لتصل بحرية إلى كاتيونات التربة أو التي ما 

سببه الوسط من مساعدة على خلق مبادئ الجذور 

األولية بوقت مبكر عن األوساط األخرى مما أدى إلى 

اصر الغذائية بالتالي زيادة طول زيادة امتصاصه للعن

  الجذر.
 

 :معدل طول النموات الخضرية
 

تبين الفرق المعنوي بين  3ان النتائج  في الجدول  

تأثير موعد اخذ العقل في طول النموات الخضرية وان 

سم في الموعد الرابع والذي لم  3.87اعلى معدل بلغ 

على يختلف معنويا عن الموعد الثالث وتفوقوا معنويا 

الموعد الثاني واالول  والذان أعطى اقل طول بلغا 

سم وعلى التوالي وقد يعود الى نسبة  2.9سم و  2.03

التجذير واستطالة التفرعات الخضرية الحديثة اذ تعد 

االجزاء القاعدية على التفرعات الحديثة مركز تصنيع 

( والذي يعمل على استطالة 1991االوكسين )العاني, 

ذه المنطقة ,ومن الجدول ايضا ظهر ان الخاليا في ه

استعمال الوسط البتموس قد انتج اكبر معدل لطول 

سم واختلف  4.28النموات الخضرية الحديثة وبلغ 

معنويا عن الوسطين االخرين اذ اعطى الوسط رمل 

سم.  2.22لوحده قل معدل لطول النمو الخضري بلغ 

سط وقد يكون سبب لوجود النتروجين والممتص من الو

بتموس والمنتقل إلى األجزاء العليا والذي يعمل على 

زيادة نمو التفرعات عن طريق تجهيزها باألحماض 

 (.Mengel,1973األمينية والبروتينات )

المعنوي  التأثيرويتضح من النتائج أيضا التداخل له 

في أعلى معدل ألطوال النموات الخضرية الحديثة هي 

ابع  والمزروعة في وسط العقل المأخوذة في الموعد الر

سم والتي  5.20البتموس وبلغ طول التفرعات فيها 

الموعد  باستثناء تفوقت معنويا عن باقي المعامالت

الثالث والوسط بتموس وأعطى التداخل بين الموعد 

والوسط الرمل لوحده اقل معدل طول  12/11الثاني 

 سم. 1.02خضري بلغ 
 

 :معدل عدد األوراق
 

إن الموعد  3-النتائج  في الجدوليالحظ من خالل 

قد تفوق معنويا في عدد األوراق الحديثة 1/13الثالث 

ورقة نبات 8.64على المواعيد األخرى وبلغ 
-1

.في 

اقل معدل لعدد  12/11حين اعطى الموعد الثاني 

ورقة. نبات 5.75االوراق بلغ 
-1

وقد يكون سبب ذلك  

موع زيادة عدد الجذور وكذلك اطوالها مما كون مج

جذري قوي يساعد في امتصاص الماء والمغذيات 

بصورة اكبر من غيرها  والتي  تنعكس بصورة مباشرة 

في زيادة عدد األوراق ,وكذلك معدل طول النموات 

الخضرية إن هذه العالقة تبين عدد الجذور المتكونة من 

جهة وبين األوراق الحديثة الناشئة من جهة أخرى وقد 

يتوكاينينات المتكونة بعد تكون يكون أيضا بسبب السا

الجذور وانتقالها إلى األجزاء العليا محفزة تكون البراعم 

الخضرية من خالل تشجيع انقسامات الخاليا 

ويبين الجدول   ( .Hartman,1983و  1991)العاني,

نفسه الفروق المعنوية في عدد االوراق الحديثة من 

كان أفضلها  استعمال أنواع مختلفة من أوساط اإلكثار اذ

الوسط المكون من البتموس حيث كان اكبر معدل 

ورقة.نبات 9.17لعددها فيه وبلغ 
-1

وتفوق معنويا على  

بقية األوساط وخاصة وسط الرمل الذي أنتج اقل معدل 

وقد يعزى السبب في  5.06لعدد االوراق الحديثة وبلغ 

ذلك إلى تأثير الوسط في نمو الجذور بسبب ما يوفره 

مثالية من حيث الخواص الفيزيائية  من ظروف

والكيميائية وهذا ما ينعكس بدوره الى الزيادة في النمو 

الخضري ومنها عدد األوراق . ويتضح أيضا من 

التداخل بين العقل المأخوذة في الموعد . الجدول إن

و وسط البتموس قد سبب زيادة معنوية في  1/13الثالث 

كبر قيمة له معدل عدد األوراق الحديثة وأعطى ا

ورقة. نبات 12.20
-1

وتفوق معنويا على المواعيد  

 12/11واألوساط األخرى حيث اعطى الموعد الرابع 

 3.69والوسط الرمل اقل عدد لألوراق الحديثة بلغ 

ورقة. نبات
-1. 

 :المصادر
 

.إنتاج الفاكهة مستديمة 1990أغا, جواد ذنون وداود عبد هللا داود. 

 العلمي. جامعةتعليم العالي والبحث وزارة ال .1الخضرة ج

 الموصل.

وزارة  وتكوينه.. فسلجة نمو النبات 1991العاني, طارق علي.

 بغداد. العلمي. جامعةالتعليم العالي والبحث 

 IBA. تأثير مواعيد أخذ العقل وتراكيز.300العالف, أياد هاني 

في أكثار الليمون الحلو بالعقل نصف الخشبية. مجلة تكريت 

 .3010( 3)10 وم الزراعيةللعل

استخدام االوكسينات في اكثار  3009العالف, اياد هاني إسماعيل 

الزيتون صنف شماللي بالعقل نصف خشبية , مجلة زراعة 

 .62-22( :من.) 27الرافدين 

حامض االندول بيوترك والوسط  3007حميد حمدان  العلي,

. مجلة الزراعي ومعامالت معينة على التجذير لعقل الزيتون 

 . ..1 -172( :1(العدد )2االنبار للعلوم الزراعية , المجلد )

الزراعة  المحمية , مطابع دار  1990بشير, عصام عبد هللا .

 .الحكمة للطباعة والنشر .جامعة الموصل 

مهدي الظالمي  مرزة وافراحثامر خضير  عبيد,علي  حجري,

جذير منظمات النمو ووسط االكثار في نمو وت تأثير 3003,

العقل الغضة للزيتون صنف اشرسي . مجلة العلوم الزراعية 

 . 133-111( : 6) 22 العراقية.

فسيولوجية أشجار الفاكهة الدار العربية للنشر   3002جندية, حسن

 والتوزيع جمهورية مصر العربية .

تأثير معامالت مختلفة في تجذير عقل الزيتون  3013زندي, 

ة كركوك للعلوم الزراعية المجلد صنف مانزانيلو , مجلة جامع

 ( .3( العدد ) 2)
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. تأثير موعد خذ األقالم وحامض 19.2 شلش , جمعة سند.

(IBA( في تجذير األقالم الطرفية لزيتون بعشيقة منتخب )3 )

 جامعة الموصل. والغابات.كلية الزراعة  ماجستير.رسالة 

ت على . تأثير بعض المعامال 19.6الحسين , مسلم عبد علي.  عبد

تحت الري  والنيباليتجذير عقل الزيتون صنفي األشرسي 

 جامعة بغداد. الزراعة. ماجستير. كليةالرذاذي. رسالة 

تطوير زراعة الزيتون. الشركة العامة  3007مهدي, فؤاد طه 

 للبستنة والغابات. وزارة الزراعة جمهورية العراق.

نشرة  شجرة الزيتون واهمية منتجاتها . 3006نصر, فيليب 

 زراعية اكساد.

ولي , شهاب احمد , كريم صالح عبدول ,احمد محمد عقل ومحمد 

. أ . تاثير موعد اخذ االقالم وحامض   19.2عبد الحليم االشرم  

بية صنف االندول بيوترك على تجذير عقل الزيتون نصف الخش

 .  32 -7:  1 (2)دكل . مجلة زانكو . 

ول ,احمد محمد عقل ومحمد ولي , شهاب احمد , كريم صالح عبد

موعد اخذ العقل وحامض  تأثير. ب.   19.2عبد الحليم االشرم  

االندول بيوترك على تجذير عقل الزيتون الغضة )صنف دكل ( 

 .  37 -7:  3( 2).مجلة زانكو 
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