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  2007, ) 1(العدد 5: المجلد , للعلوم الزراعیة مجلة االنبار 
  

حامض االندول بیوتریك و الوسط الزراعي و معامالت معینة على التجذیر لعقل الزیتونتأثیر

Olea europaea L.
  

  حمید حمدان العلي

  جامعة االنبار/كلیة الزراعة –قسم البستنة 

  

  الخالصة

عرفــة تــاثیر تراكیــز مختلفــة یــت زجــاجي الحــدى المشــاتل الخاصــة بهــدف متنفیــذ ثــالث تجــارب  فــي بتــم

و اوساط التجذیر و بعض المعامالت للعقل بالتجریح او عقل تـم اخـذها IBAین حامض االندول بیوترك لالوكس

ســنة للصــنفین مــانزنیللو و اشرســي فــي منتصــف شــباط 17مــن اغصــان محلقــة قبــل عــام الشــجار زیتــون بعمــر 

  .بغداد 2003

و تــتلخص نتـــائج الدراســة بمـــا یلـــي ان صــنف الزیتـــون اشرســـي اظهــر زیـــادة معنویـــة فــي نســـبة التجـــذیر 

قیاســا ) ســم 21.97(ر و و معــدل طــول الجــذ) عقلــة/جــذر7.39(و معــدل عــدد الجــذور فــي العقلــة %) 78.56(

یـا فـي النسـبة المئویـة محلقـة معنو أغصـانمـن المـأخوذةبصنف المـانزنیللو و زادت معاملـة تجـریح العقـل و العقـل 

علـــى التـــوالي قیاســـا مـــع ) ســـم16.08-20.28(جـــذور الو طـــول معـــدل % ) 61.93-61.05(بلغـــت للتحـــذیر

  ).العقل االعتیادیة(معاملة المقارنة 

تاثیر معنوي فـي الصـفات انفـة الـذكر اذ اظهـر إلىالمعامالت المشتركة للتجریح و التحلیق أعطتكما 

و %) 83.73(اعلـى نسـبة تجـذیر جزء بـالملیون 4000رمل نهري و المعاملة : مرسبت) 1:1(الوسط الزراعي 

و االصـناف ) 1:1(في معدل طول الجذور و عدد الجذور فـي العقلـة و ادت معاملـة التـداخل بـین وسـط التجـذیر 

لصــنف االشرســي الــى اعطــاء نســبة عالیــة معنویــة فــي الصــفات الــثالث المدروســة و كــان الرمــل اضــعف وســط 

جــزء بــالملیون4000تركیــز IBAرمــل نهــري و اعطــت المعاملــة : بتمــوس ) 2:1(للتجــذیر یلیــه وســط التجــذیر 

اعلـى معـدل لطـول الجـذور اعطـت  جـزء بـالملیون3000و المعاملـة بتركیـز %) 70.77(اعلى نسبة تجـذیر بلـغ 

ن صنف االشرسي اعلى نسـبة و بیجزء بالملیون3000و سجلت معاملة التداخل ما بین التركیز ) سم25.85(

فـي اعطـاء اكثـر عـدد مـن الجـذور فـي جـزء بـالملیون5000و كذلك المعاملة %) 95.43(تجذیر في العقلة بلغ 

  ) .عقلة /جذر11.53(العقلة 

اكثر عـدد مـن جزء بالملیون50000و سجلت معاملة التداخل المشتركة لصنف االشرسي مع التركیز 

و صـنف المـانزنیللو اكبـر معـدل جزء بالملیون4000معاملة التداخل ما بین التركیزالجذور في العقلة و سجلت

عقل االشرسـي سـهولة فـي االكثـار و قـد اعطـت تجـذیر سـریع و نسـبة و اظهرت) سم29.87(لطول الجذور بلغ 

لمئویـــة بینمــا كانــت عقــل لبیــب صــعبة التجــذیر و امــا صــنف خســتاوي فباالمكــان زیــادة التجــذیر ا%) 90(عالیــة 

  .%)80.07(بالمعاملة المناسبة 
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Effects of IBA , growing Media and Certain Treatments on Rooting 
of Olive Cuttings Olea europaea L.

H. H. Al-Ali
Hort. Dept. - Agric. College / University of Al-Anbar

Abstract
Three different experiments were conducted in a certain nursery. The aim of 

these experiments is to know the effect of the different concentration of the Auxin 
(IBA) growing media, and treatments of olive cuttings (sliced, normal cuttings and 
from previously ringed origin). Two cultivars of olive (17 years old) were tested, the 
first was Manzinello and the second was Ashrasy and cultivated the mid of February
2003 in Baghdad.

   Results of this study are summarized follows"
1- Ashrasey cultivar gave a significant increase in the rooting percentage (78.56%), 

the average number of roots in cutting (7.39 root/cutting) and finally the average 
length of roots (21.97 cm) in comparison with Manzinello cultivar. Also, the 
percentage of giving roots and average root length sliced cutting and those taken 
from previously ringed cuttings was (61.05-61.93 %) and (16.08-20.28 cm) 
respectively compared to the control (normal cuttings). However, the same 
results were true for the mentioned characters when a combined treatments 
between sliced and ringed cuttings. 

2- The percentage one peat moss: river (1:1) sand that was treated 4000ppm gave the 
highest rooting percentage (83.73%), average of root number (13.1 root/cutting)
and root length (33.65cm).

An interacted treatment between rooting media (1:1) and the two cultivars
gave a high significant percentage in the three studied characters. The sand media was 
the weakest in giving roots, then the media of (2:1).

The treatment of IBA with 4000ppm gave the highest rooting percentage 
(70.77%), and the treatment of IBA with 3000ppm gave the highest root length (25.85 
cm). The interacted treatments of IBA 3000ppm and Ashrasy cultivar gave the highest 
rooting percentage (95.43 %). The treatment of IBA 5000ppm the highest root 
number (11.53 root/cutting). The combined treatment of IBA 4000ppm and the 
Manzinello cultivars gave the highest average of root length (29.87 cm).

Ashrasy cuttings show an optimum way of propagation, rapid and high 
percentage of giving roots (90%), but Labeeb cv. Show difficulty of giving roots. 
Khstawi cv. May be motivated by growth regulator or using suitable growing media 
(80.07%).

  المقدمة

و تتمثـل االهمیـة االقتصـادیة    Oleaceaeالـى العائلـة الزیتونیـة .Olea europaea Lیعـود الزیتـون 

الیــة و فــي التخلیــل االســود و االخضــر یة الععنیالقیمــة االقتصــادیة الغذائیــة و التصــللزیتــون اساســا فــي زیتــه ذي 

  .)1(بالطرق المختلفة 

والمحافظـة ,ان الغرض من اكثار النباتات هو مضاعفة و زیادة عدد االفراد بهدف حفظ النـوع وانتشـاره

عـدد االفـراد و یعمـل علـى انتشـار النـوع ولما كـان التكـاثر الجنسـي بالبـذرة یحقـق زیـادة . على االشكال المحسنة له
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فان النبـات النـاتج  مـن البـذرة ال یحقـق المحافظـة علـى الصـفات المحسـنة و المرغوبـة لكونـه , ان الى اخر من مك

  .)2(یختلف في بعض صفاته عن صفات النبات االم

لهـذا كــان االلتجـاء الــى طریقـةالتكاثر الخضــري الـذي یــتم باسـتعمال اجــزاء النبـات كالســاق او الجــذر او 

جدیــدة ان النباتــات الناتجــة مــن االكثــار الخضــري تتمیــز بانهــا مشــابهة فــي تراكیبهــا الورقــة للحصــول علــى نباتــات

ان االكثـار الخضـري فـي الزیتـون بالعقـل ) 2(الوراثیة ومشابهة للنبات االم الذي اخذت منـه اال فـي حـاالت خاصـة

ا كبیرافي التـاثیر علـى موقع العقلة على الغصن و نوع الخشب المستعمل دور اكثرها استخداما بالمشاتل و ان لمن

تجــذیر فــي اصــناف مختلفــة مــن الزیتــون ان اثنــاء دراســتهما للمظــاهر الفســیولوجیة لل) 4(و كمــا ذكــر ) 3(التجــذیر

تــم الحصــول علیهــا باســتخدام العقــل تحــت الطرفیــة بینمــا اعطــت العقــل القاعدیــة اقــل نســب اعلــى نســبة للتجــذیر

ر الزیتون هي العقل القاعدیة تلیهـا العقـل تحـت الطرفیـة اة في اكثان افضل العقل المستخدم) 5(و ذكر للتجذیر 

كمـا , في ان اعلى نسب لتجذیر عقل الزیتون تم الحصول علیها من العقل القاعدیة مقارنة مع الطرفیة ) 6(وایده 

ى تفوق عقل الزیتون نصف الخشبیة على العقل الطرفیة في نسب التجذیر  هذا من جهة ومن جهة اخر ) 7(وجد 

لى ذلك مـن خـالل نتـائج الدراسـات التـي حصـل مل المؤثرة في تكوین الجذور و یتجیعد موعد اخذ العقل احد العوا

ان زراعــة العقــل فــي شــهري ایــار و  DomatوGemlicصــنفي الزیتــون فــي دراســتهما علــى ) 6(مــن كــلعلیهــا

) 7(كمـا وجـد Domatصـنفاالسهل في التجـذیر مـن الGemlicحزیران قد اعطت اعلى نسب تجذیر للصنف 

فــي دراســة ) 8(و افـاد ) و ایلــول, اب(تفـوق العقــل نصــف الخشـبیة للزیتــون فــي نسـب التجــذیر فــي فصـل الصــیف 

بـان لهما علي اكثار الزیتون بواسطة العقل الخسبیة بفتـرات مختلفـة ابتـداء مـن شـهر تشـرین الثـاني و حتـى نیسـان 

اضح بـین االنـواع النباتیـة ومن المالحظ ان هناك اختالف و . افضل تجذیر للعقل حدث خالل شهر كانون االول

فهنـــاك بعـــض االنـــواع او االصـــناف یمكـــن ان تتكـــاثر بالعقلـــة بســـهولة و فـــي , تها علـــى التكـــاثر بالعقـــل فـــي مقـــدر 

اال ان ذلـــك یتطلـــب , الظـــروف العادیـــة فـــي حـــین ان هنـــاك بعـــض االصـــناف االخـــرى یمكـــن ان تتكـــاثر بالعقلـــة 

  .)2(لة خاصة للوصول الى حالة تمكنها من تكوین الجذور معاملتها معام

كاربوهیـدرات و نسـبة و لقد وجد ان العقل الماخؤذة من النباتات التـي تحتـوي علـى مخـزون عـالي مـن ال

فضــال عــن التــاثیر الهرمــوني الــذي یــتم ,تنــتج جــذورا كثیــرة و بــالعكس ) ســنة حمــل خفیــف(تــروجین ضــعیفة مــن الن

مـن اهـم االوكسـینات IBA (Indol-butyric acid(حیـث  یعتبـر. بـهاو معاملـة العقـللنامیـة تكوینه في القمـة ا

  .المستخدمة في تحفیز تكوین الجذور العرضیة 

اال ان ). IBA)9ان اســتجابة العقــل لالوكســینات تختلــف مــن صــنف الخــر وللتراكیــز المختلفــة مــن ال

عنـد دراسـتهم قابلیـة )  12(بینمـا وجـدوا) 10(جـزء بـالملیون4000الكثیر من الباحثین ذكروا ان التركیز المناسـب

IBAبـالالعقـلقواعـد صنفا بواسطة االكثار بالعقـل الغضـة بـان افضـل النتـائج تحققـت عنـد معاملـة 53تجذیر 

علـى IBAراكیـز مختلفـة مـن العنـد دراسـة تـاثیر ت) 13(وكمـا وجـد جـزء بـالملیون 5000-2500بتراكیـز مـن

  .قد اعطى افضل نسبة تجذیر جزء بالملیون2000صنفا من الزیتون ان التركیز26ـ ل الورقیة لتجذیر العق

و مــع ذلــك , ان االوكســین باالضــافة الــى العوامــل االخــري تعمــل مجتمعــة علــى تشــجیع تكــوین الجــذور 

یة و الرئیســیة فــي هــذا یبقــى التــاثیر الهرمــوني و الحالــة الغذائیــة للنبــات المــاخوذة منــه العقلــة مــن العوامــل االساســ

  .)2(فضال عن عمل الجروح في قاعدة العقلة یفید كثیرا و یشجع على تكوین الجذور في العقل الساقیة , المجال 

وان اســـتخدام وســــط زراعــــي مناســـب ســــهل الصــــرف جیـــد التهویــــة یحقــــق ذلـــك الغــــرض و ان االوســــاط 

فوذ و الوصول الى قواعدها باالضافة الى تثبیت العقل الزراعیة تؤمن للعقل الرطوبة المناسبة كما تسمح للهواء الن

  .)2(خالل فترة التجذیر 
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من اشهر صور المادة العضویة المستعملة في اعداد االوساط الزراعیـة للنباتـات التـى و یعتبر البتموس 

رطبـا و تنمو في االوعیة و هو ذو نسبة امالح ذائبة منخفضة و سهل الخلط مـع المكونـات االخـرى عنـدما یكـون 

و العامــل االكثــر اهمیــة فــي هــذا الوســط هــو عــدم تعرضــه ,مــن العناصــر الغذائیــةهــو ال یضــیف كمیــات ملحوظــة

كما ان قدرته علـى االحتفـاظ بالرطوبـة اعلـى مـن أي نـوع , ه میلوجیة او كیمائیة بعد عملیة تعقلحدوث تغیرات بیو 

  ).14(للجفاف و یحتفظ بهذه الخاصیة عندما یعاد ترطیبه بعد تعرضه , اخر

لذلك جاءت فكرة و هدف هذا البحـث لمعرفـة تـاثیر االوكسـین و وسـط التجـذیر و نوعیـة العقـل المعاملـة 

لــذلك قمنــا بــاجراء هــذه الدراســة ) مــانزنیللو(و االخــر اســباني ) اشرســي(فــي تجــذیر صــنفي الزیتــون احــدهما محلــي 

فیهـــا تعقلـــة تحـــت ظـــروف المنطقـــة التـــي تمـــلمعرفـــة نســـبة العقـــل المجـــذرة و معـــدل عـــدد و طـــول الجـــذور فـــي ال

  .التجارب للصنفین قید الدراسة

  

  المواد و طرائق العمل

:موقع التجربة-1

حیث ترش الممرات بالماء عدة مرات بالیوم و , ) جو محصور(تم اجراء التجربة في بیت زجاجي مقفل 

اذا 2003اعـي ز ینـة بغـداد للموسـم الالخاصـة فـي مدالبیت الزجـاجي فـي الفتـرات الحـارة فـي احـدى المشـاتل طالء

سنة من صنفي االزیتون اشرسي و المـانزنیللو فـي منتصـف شـباط مـن نمـوات 17اخذت العقل من اشجار عمرها 

وذلك بربط قاعدة الفرع المراد اخـذ عقـل منـه ( السنة السابقة و من فروع جانبیة والبعض منها من اغصان محلقة 

  .خفیف قبل عام في سنة الحمل ال) بسلك

و ورقـة 4-2سـم و تركـت علیهـا مـن 15-10و تم تهیئـة العقـل الغضـة و نصـف الخشـبیة بطـول مـن 

لمـدة العقـل بـالمحلول الهرمـونيقواعـدو تم معاملة) 16و15(سم كما ذكرها 0.8-0.5قطر العقلة یتراوح ما بین 

جیـد التهویـة و الاالكثـار الخفیـف غرسها في وسطتمو )2(خمس ثواني بالتراكیز الموضحة بالمعامالت في جدول

فـي صـنادیق معقمـة ابعادهـا 2003/شباط/15و غرست العقل في ) 17(الصرف من الرمل و البتموس كما ذكره 

ســم و تحتــوي علــى ثقــوب فــي القعــر و قــد ملئــت بالوســط الزراعــي الــى قمتهــا و تــم اخــذ النتــائج بعــد 10*40*50

  .یوم من الزراعة 90حوالي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

:معامالت و التصمیم التجریبيال-2

  

  رمز المعاملة  نوع العقل: المعاملة  التجربة االولى
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  .عقل اعتیادیة: المقارنة-1

  .عقل تم تجریح قاعدتها-2

  .عقل اخذت من اغصان تم تحلیقها قبل عام-3

T1
T2
T3

  

  رمز المعاملة  اوساط التجذیر: المعاملة   التجربة الثانیة

  .فقط رمل نهري : المقارنة -1

.رمل نهري: بتموس   2-1:2

.رمل نهري: بتموس   3-1:2

  .رمل نهري: بتموس   4-1:1

M1
M2
M3
M4

رمز المعاملة  )االوكسین(IBAتراكیز" المعاملة   التجربة الثالثة

  .ماء فقط : المقارنة -1

.IBAمن جزء بالملیون1000: تراكیز -2

. IBAمن جزء بالملیون2000: تراكیز -3

.IBAمن جزء بالملیون3000:تراكیز -4

.IBAمن جزء بالملیون4000: تراكیز -5

.IBAمن جزء بالملیون5000: تراكیز -6

  

C0
C1
C2
C3
C4
C5

  

4000رمـل نهـري و :بتمـوس(1:1)علما بان التجربة االولـى و الثالثـة كـان وسـط التجـذیر یتكـون مـن

  .لكال التجربتین ) IBA(منجزء بالملیون 

) F-RCBD(معــامالت عشــؤائیا فــي تجربــة عاملیــة ضــمن تصــمیم القطاعــات الكاملــة التعشــیة وزعــت ال

Factorial Randomized complete Blook Design معـامالت لكـل صـنف 3اذ تضمنت التجربة االولـى

  ).18(مكرارات 4معامالت و 6مكررات و التجربة الثالثة 4معامالت و 4مكررات و التجربة الثانیة 4و 

  : الصفات المدروسة-3

  .یوما من الزراعة )90(بعد: النسبة المئویة للعقل المجذرة -1

  .معدل عدد الجذور بالعقلة -2

  .معدل طول الجذور بالعقلة -3

  .اسبوع لعدة اصناف من الزیتون)12-9-6-3(النسبة المئویة للتجذیر بعد-4

  0.05مستوى اقل فرق معنوي علىL.S.Dوتم مقارنة النتائج حسب 

  

  

  

  

  

  

  النتائج والمناقشة

  :(%)بالتجریح والتحلیق والتداخل بینهما في نسبة العقل المجذرة المعاملةتاثیر الصنف ونوعیة العقل-1
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ان النسبة المئویة للتجـذیر فـي صـنف االشرسـي قـد تفوقـت معنویـا علـى ) 1(اظهرت النتائج في الجدول 

  .في صنف المانزنیللو )%28.19(ما كانتبین)%78.56(صنف مانزنیللو اذ بلغت

عقــل التــي اخــذت مــن اغصــان محلقــة و العقــل التــي تــم للوفیمــا یخــص المعــامالت اذ تفوقــت المعاملتــان 

معاملة نفي نسبة التجذیر ععلى التوالي )%61.93-61.05  (صنف االشرسي تفوقا معنویا تجریح قاعدتها ل

  %).37.13(المقارنة اذ بلغت

المحلقــــة و للعقــــلص تــــاثیر التــــداخل بــــین المعــــامالت و االصــــناف فقــــد اظهــــرت المعاملتــــانوفیمــــا یخــــ

على التوالي فـي ) %86.33-89.67(المجرحة لصنف االشرسي تفوقا معنویا على المعامالت االخرى اذ سجلت 

  %).14.60(رها نسبة التجذیر وسجلت معاملة العقل االعتیادیة لصنف المانزنیللو ادنى نسبة مئویة للتجذیر قد

على ضوء النتائج یمكن القول ان هناك تاثیرات معنویـة فـي معـدل نسـبة التجـذیر فـي معـامالت التجـریح 

  .المقارنةبینهما و والتداخلو التحلیق للعقل و االصناف 

علــى التكــاثرتهار و یمكــن ان یعــزى الســبب فــي ذلــك ان هنــاك اختالفــا واضــحا بــین االصــناف فــي مقــد

) 19(مــا وجــده مــعوف االعتیادیــة مــن جهــة وهــذا یتفــقلة فــى الظــر و اصــناف یمكــن ان تتكــاثر بســههنــاكفبالعقــل 

  ).20(یفید كثیرا و یشجع تكوین الجذور على العقل الساقیة كما ان عمل الجروح في قاعدة العقلة)8) (13(

س عنــد تعــرض ین یحفــز االنقســام الخلــوي و تكــوین نســیج الجــروح او الكــالان االوكســوالســبب فــي ذلــك

و تعــد عملیــة الكــالس مهمــة فــي تقلیــل فقــد المــاء و اتقــاء المســببات المرضــیة اثنــاء اكثــار النباتــات , النبـات للجــرح 

  .) 20(بالعقل ومع ان تكوین الكالس ضروري لتجذیر العقل 

  

(%)جذرةالمبینهما في نسبة العقلالتداخل تاثیر الصنف و نوعیة العقل المعاملة بالتجریح و ) 1(جدول

  لصنفین من الزیتون

  المعامالت
  

  االصناف

  عقل اعتیادیة

T1

%  

  عقل محلقة

T2

%  

  عقل مجرحة

T3

%  

  االصنافمعدل

%  

89.6786.3378.56  59.67  اشرسي

32.4337.5328.19  14.60  مانزنیللو

  37.1361.0561.93  معدل المعامالت

L.S.D3.596: للصنف        ,L.S.D4.404:للمعامالت             ,L.S.D 0.05(                  6.228:للتداخل(L.S.D.               

  

  

  

  

  

  

في معـدل عـدد الجـذور فـي العقلـةتاثیر الصنف ونوعیة العقل المعاملة بالتجریح والتحلیق والتداخل بینهما -2

  :)عقلة/جذر(

فقــد تفــوق الصــنف , العقلــة الــى وجــود فــروق معنویــة فــي معــدل عــدد الجــذور فــي  ) 2(یشــیر الجــدول 

  .)عقلة / جذر 3.49(على صنف المانزنیللو) عقلة/جذر7.39(اشرسي 
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امــا وامــا بخصــوص المعــامالت فلــم تظهــر فــروق معنویــة بــین المعــامالت فــي عــدد الجــذور فــي العقلــة

عدد الجـذور فـي بالنسبة للتداخل بین االصناف و المعامالت فقد سجلت معاملة العقل االعتیادیة اعلى معدل في 

والتي تفوقت معنویا على بـاقي المعـامالت و اظهـرت المعاملتـان ) عقلة/جذر8.67(العقلة للصنف اشرسي بلغت 

-6.47( في صنف االشرسـي تفوقـا معنویـا علـى معـامالت صـنف المـانزنیللو اذ سـجلت المحلقة والمجرحةل للعق

ادنــى معــدل لهــا بلــغ نزنیللوالصــنف المــل االعتیادیــةفیمــا ســجلت معاملــة العقــ, علــى التــوالي ) عقلــة/جــذر7.03

  .)عقلة/ جذر2.5(

یمكــن اســتنتاج ان عقــل الزیتــون تســتجیب للمعــامالت بشــكل كبیــر) 2(علــى ضــوء النتــائج فــي الجــدول 

ان العقـل المـاخؤذة مـن نباتـات تحتـوي )  2(اذ اشـار , و عمرهـا ةعلـى الصـنف و الحالـة التغذویـة للشـجر اعتمـاداً 

  حیحصخزون عالي من الكاربوهیدرات ونسبة منخفضة من النتروجین تنتج جذور كثیرة والعكس على م

كما ان وجود البراعم واالوراق یشـجع تكـوین الجـذور علـى العقـل اذ تلعـب االوراق دورا كبیـرا فـي تصـنیع 

كســین فــي هــذه البــراعم و مــرد ذلــك الــى تكــوین االو , عم یشــجع تكــوین الجــذور االمــواد الكاربوهیدراتیــة و كــذلك البــر 

انتشــارها الــى القاعــدة هــذامن جهــة و مــن جهــة اخــرى ان معاملــة العقلــة بــالتجریح او التحلیــق تعمــل علــى ثــمومــن

  .زیادة المواد الكاربوهیدراتیة و االوكسینیة في هذا الفرع فوق منطقة التحلیق

لمـــادة Barneaن مـــانزنیللو و ان معاملـــة عقـــل الزیتـــون للصـــنفی) 21(مـــع مـــا وجـــده تتفـــقوهـــذه النتـــائج

5.0-7.9(عـدد الجـذور اذ زاد العـدد معـدلقـد سـبب زیـادة معنویـة فـي%) IBA0.8تركیز (السیرادكس التجاریة 

  .للعقل غیر المعاملة ) عقلة/جذر2.5-4.3(للصنفین على التوالي مقارنة) عقلة/جذر

ان الحاصـل الغزیـر یقلـل كثیـرا : 2: فقد اكد في دراسـة عـل صـنف الزیتـون بعشـیقة) 22(و كما وضحه 

ان افضـــل نســـبة تجـــذیر لعقـــل الزیتـــون و اكثـــر عـــدد للجـــذور ) 23(مـــن معـــدل عـــدد الجـــذور فیمـــا وجـــد الباحـــث 

  .جار قویة النمو و افرع جانبیة في سنة الحمل الخفیف شباستخدام عقل اخذت من ا

  

بینهما في معدل عدد الجذور التداخلق و تاثیر الصنف و نوعیة العقل المعاملة بالتجریح و التحلی) 2(جدول

  .) عقلة/جذر(بالعقل

  المعامالت        

  االصناف

  عقل اعتیادیة

T1

  عقل محلقة

T2

  عقل مجرحة

T3

معدل 

  االصناف

8.676.477.037.39  اشرسي

2.504.503.473.49  مانزنیللو

  5.585.485.25  معدل المعامالت

L.S.D1.088:للصنف         ,L.S.D1.333:للمعامالت             ,L.S.D 0.05(                    1.885: للتداخل(L.S.D.         

  

  

  

  

فـي معـدل طـول الجـذور فـي تاثیر الصنف و نوعیة العقل المعاملـة بـالتجریح و التحلیـق و التـداخل بینهمـا -3

  :)سم(العقلة

ذور فــي تــاثیرات معنویــة فــي معــدل طــول الجــالــى وجــود) 3(تبــین نتــائج التحلیــل االحصــائي فــي جــدول 

  ) سم11.22(على الصنف مانزنیللو معنویا) سم 21.97(العقلة اذ تفوق الصنف اشرسي بلغ
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) سم20.28(و بخصوص المعامالت فقد تفوقت معاملة العقل المحلقة على المعاملتین االخرتین بلغت 

  .في معدل طول الجذور 

علـى امالت واالصـناف فقـد اظهـرت معاملـة العقـل المحلقـة تـاثیرا معنویـاو فیما یخص التداخل بین المعـ

فیمــا ســجلت معاملــة العقــل االعتیادیــة لصــنف المــانزنیللو ادنــى , ) ســم28.30(اذ بلغــت بقیــة المعــامالت االخــرى

  )سم7.83(بلغ معدل لطول الجذور في العقلة

ي و التـداخل بینهمـا قـد اعطـت اكبـر معـدل مما تقدم نستنتج ان معامالت العقل المحلقة لصنف االشرسـ

لطول الجذور في العقلة و یمكن ان یعزى ذلك الى ان تحلیق او ربط قاعدة الفرع المراد اخذ عقـل منـه سـاعد فـي 

  ) .2(بینهازیاة نسبة المواد الكاربوهیدراتیة و االوكسینیة و هذا یتفق م

  

في معدل طول عقل المعاملة بالتجریح و التحلیق و التداخل بینهما تاثیر الصنف و نوعیة ال) 3(جدول

  لصنفین من الزیتون)سم(الجذور

L.S.D1.261:  للصنف       ,L.S.D1.544: للمعامالت            ,L.S.D 0.05(                  2.184: للتداخل(L.S.D.  

  

فــي النســبة المئویــة للعقــل تــاثیر الصــنف و نوعیــة العقــل المعاملــة بــالتجریح و التحلیــق و التــداخل بینهمــا -4

  :(%)جذرة الم

تفـوق %) 82.38(ان الصـنف اشرسـي ) 4(باوساط التجذیر اذ یالحظ من الجدول تاثرت نسبة التجذیر 

  .%)51.90(معنویا على صنف المانزنیللو 

ان و %) 83.72(و %) 47.65(اما بالنسبة للمعامالت فیالحظ ان النسبة المئویة للتجـذیر تراوحـت بـین 

  .رمل:بتموس)1:1(ع المعامالت والتي كان وسط التجذیر فیهاتفوقت معنویا على جمیM4المعاملة 

ــــــــا M2و M4امــــــــا بخصــــــــوص التــــــــداخل بــــــــین المعــــــــامالت و االصــــــــناف فــــــــیالحظ تفــــــــوق اذ بلغت

نســبة لاقــ)رمــل نهــري فقــط (فیمــا ســجلت معاملــة المقارنــة لصــنف االشرســيعلــى التــوالي%) 93.33و94.23(

  .زنیللوعند صنف المان%)40.3(مئویة للتجذیر بلغ 

النتائج السابقة الـى ان اسـتخدام وسـط زراعـي مناسـب جیـد التهویـة سـهل الصـرف یحقـق ىیمكن ان تعز 

كمــا ان تــامین االوكســجین فــي قواعــد .للعقــل الرطوبــة المناســبة و یســمح للهــواء بــالنفوذ و الوصــول الــى قواعــدها

النتاج الطاقة الداخلیة الالزمة لالنقسام ي العقلة العقل یعتبر ایضا من االساسیات و ذلك الكسدة المواد الغذائیة ف

  .)2(الخلوي و تكوین البادئات الجذریة 

و تتمثــل اهمیــة الوســط الزراعــي ایضــا فــي تــوفیر الظــروف المالئمــة الكثــار الزیتــون مــن درجــة حــرارة و 

  .العقل خالل فترة التجذیرثبیتباالضافة الى ت) 20(رطوبة مناسبة في وسط االكثار

  

  المعامالت

                                   االصناف

  عقل اعتیادیة

T1

  عقل محلقة

T2

  عقل مجرحة

T3

  معدل االصناف

19.0028.3023.6021.97  اشرسي

7.8317.278.5711.22  مانزنیللو

  13.4220.2816.08  معدل المعامالت
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في نسبة العقل تاثیر الصنف و نوعیة العقل المعاملة بالتجریح و التحلیق و التداخل بینهما ) 4(لجدو

  .(%)المجذرة

  المعامالت

  
  

  االصناف

رمل   بتموس  رمل نهري

  نهري

رمل   بتموس

  نهري

رمل   بتموس

  نهري

معدل 

االصناف

  مقارنة

M1  

1:2  
M2  

2:1  
M3

1:1
M4

55.0093.3386.9794.2382.38  اشرسي

40.3049.5344.5773.2051.90  مانزنیللو

  47.6571.4365.7783.72  معدل المعامالت

L.S.D1.031:للصنف         ,L.S.D1.458: للمعامالت            ,L.S.D 0.05(                   2.062:للتداخل(L.S.D.  

  

  :)عقلة/جذر(عدد الجذور في العقلةفي معدل والتداخل بینهماوسط التجذیرالصنف وتاثیر-5

وجــود فــروق معنویــة فــي معــدل عــدد الجــذور بالعقلــة بــین االصــناف ففــي صــنف ) 5(یتبــین مــن الجــدول 

/ جـذر6.52(والـذي تفـوق علـى صـنف المـانزنیللو ) عقلـة/ جـذر9.19(االشرسي بلغ معدل طول الجذور بالعقلة 

/ جـذر  13.1(اعطـى اعلـى معـدل للجـذور بالعقلـة قـدرها ) 1:1(كما یالحظ من النتائج ان وسط التجـذیر .) عقلة

  .والتي تفوقت معنویا على باقي المعامالت االخري) عقلة

امــا بالنســبة لتــاثیر التاخــل بــین المعــامالت و االصــناف فقــد تفوقــت معاملــة الصــنف اشرســي و وســط 

/ جــذر14.4(لجــذور فــي العقلــة بلــغ معنویــا علــى بــاقي المعــامالت و ســجلت اعلــي معــدل لطــول ا) 1:1(التجــذیر 

-3.86(لصـنف المـانزنیللو اقـل معـدل لطـول الجــذور ) 2:1(و) 1:2(فیمـا سـجلت معـاملتي وسـط التجــذیر ) عقلـة

  .على التوالي ) عقلة/ جذر3.8

وقد یعود ذلك الى ان تزوید الوسط الزراعي المستعمل لنمو العقل فـي االوعیـة بكمیـات كبیـرة مـن المـادة 

تحسین عملیتي البزل و التهویـة كمـا تمتـاز المـادة العضـویة بقـدرتها فـي التـاثیر فـي قـدرتها علـى تركیـب العضویة ل

الوسـط الزراعـي و العمــل علـى تفكیـك التربــة و فـتح قنـوات للبــزل السـریع للمـاء و دخــول الهـواء و تمنـع تماســك او 

  .)14(ة في تحسین احتفاظها بالماء و تؤدي اضافتها الى التربة الرملی) التربة(كبس الحبیبات في الوسط 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .)عقلة/جذر(بینهما في معدل عدد الجذور بالعقلةالتداخل تاثیر الصنف و وسط التجذیر ) 5(جدول

  المعامالت
  

  االصناف

رمل 

  نهري

رمل   بتموس

  نهري

رمل   بتموس

  نهري

رمل   بتموس

  نهري

معدل 

  االصناف

  1:1  1:22:1  مقارنة
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6.0008.3678.00014.40009.191  اشرسي

6.6333.8673.80011.8006.525  مانزنیللو

  6.3176.1175.90013.100  معدل المعامالت

L.S.D                  0.3646:للصنف         ,L.S.D0.5156: للمعامالت        ,L.S.D 0.05(  0.7292:للتداخل(L.S.D.             

  

  : )سم(تجذیر في معدل طول الجذور في العقلةوسط الالصنف وتاثیر-6

عــدم وجــود فــروق معنویــة بــین االصــناف فــي هــذه ) 6(اظهــرت نتــائج التحلیــل االحصــائي فــي الجــدول 

تفوقـا معنویـا علـى بـاقي المعـامالت فـي معـدل طـول الجـذور بلـغ ) 1:1(الصفة بینما اظهرت معاملة وسط التجذیر

  ) سم33.65(

لصـــنف ) 1:1(فقـــد تفوقـــت معاملـــة وســـط التجـــذیر ن المعـــامالت و االصـــناف امـــا بالنشـــبة للتـــداخل بـــی

للصـنف اشرسـي اقـل ) 2:1(فیمـا سـجل وسـط التجـذیر ) سـم39.67(االشرسي معنویـا علـى بـاقي المعـامالت بلـغ 

  )سم14.53(معدل لطول الجذور قدره 

سـبة التجـذیر و معـدل عـدد ان السبب في ذلك ربما یكون نتیجة التاثیرات التي ذكـرت انفـا عنـد مناقشـة ن

  .)5و 4(الجذور في العقلة في الفقلرتین السابقتین 

  

  .)سم(في العقلة بینهما في معدل طول الجذورالتداخلتاثیر الصنف و وسط التجذیر و ) 6(جدول

  المعامالت
  

  االصناف

رمل   بتموس  رمل نهري

  نهري

رمل   بتموس

  نهري

رمل   بتموس

  نهري

معدل

  االصناف

1:22:11:1  مقارنة

25.2321.9314.5339.6725.34  اشرسي

25.4727.5022.6727.6325.82  مانزنیللو

  25.3524.7218.6033.65  معدل المعامالت

L.S.D1.244: للصنف        ,L.S.D1.760:للمعامالت             ,L.S.D 0.05(              1.488:للتداخل(L.S.D.  

  :(%)في النسبة المئویة للعقل المجذرةوالتداخل بینهماIBA)(منظم النمو الصنف وتاثیر-7

اذ , ظهر تباین واضح معنوي في النسبة المئویة للعقل المجذرة بین صـنفي الزیتـون اشرسـي و مـانزنیللو 

  .في صنف المانزنیللو %) 28.16(للعقل المجذرة في صنفي االشرسي بینما %) 69.53(بلغت 

علـى بقیـة المعـامالت جزء بـالملیون 4000للمعامالت تظهر النتائج التفوق المعنوي للتركیزاما بالنسبة

  .التي لم تختلف معنویا عنها جزء بالملیون 3000باستثناء التركیز 

لصــــنف جــــزء بـــالملیون 4000و جــــزء بـــالملیون 3000امـــا بخصـــوص التــــداخل فقـــد اظهــــرا التركیـــزین 

لصـنف االشرسـي و التـي لـم جـزء بـالملیون  5000ة المعـامالت باسـتثناء التركیـز االشرسي تفوقـا معنویـا علـى بقیـ

و ســجلت معاملــة المقارنــة لصــنف المــانزنیللو اقــل نســبة مئویــة جــزء بــالملیون4000تختلــف معنویــا عــن التركیــز 

  ) .14, 12, 10, 21, 13,22(تتفق هذه النتائج مع ما ذكره %) 2.23(للتجذیر بلغت 

بینهما في نسبة العقل المجذرةوالتداخلIBAتاثیر الصنف و التراكیز المختلفة لمنظم النمو )7(جدول

.(%)  

  المعامالت       

  

  1000  المقارنة

جزء 

2000  

جزء 

3000  

جزء 

4000  

جزء 

5000

جزء 
معدل 

  االصناف
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L.S.D2.344: للصنف        ,L.S.D4.061:  للمعامالت           ,L.S.D 0.05(                      5.743: للتداخل(L.S.D.     

  

  :) عقلة/جذر(في معدل عدد الجذور بالعقلة والتداخل بینهما )IBA(منظم النموالصنف و تاثیر -8

الى وجود تاثیرات معنویة في معدل عدد الجذور في العقلة اذ تفوق الصـنف اشرسـي ) 8(یشیر الجدول 

  .) عقلة / جذر 3.21(على صنف المانزنیللو بلغ ) عقلة / جذر 6.25(معنویا بلغ 

جــــزء 5000التفــــوق المعنــــوي للتركیــــز ) 8(بخصــــوص المعــــامالت فــــاظهرت النتــــائج فــــي الجــــدول امــــا 

  .)عقلة / جذر 8.65(على جمیع المعامالت حیث بلغ عند هذا التركیز بالملیون

امــا بخصـــوص التــداخل بـــین االصــناف و المعـــامالت فقـــد اظهــر تبـــاین واضــح معنـــوي فــي معـــدل عـــدد 

لصــنف االشرســي تفوقــا معنویــا جــزء بــالملیون5000اذ اظهــر التركیــز , الزیتــون الجــذور فــي العقلــة بــین صــنفي 

و ســـجلت معاملـــة المقارنـــة لصـــنف ) عقلـــة / جـــذر 11.53(علـــى جمیـــع التراكیـــز االخـــرى فـــي هـــذه الصـــفة بلـــغ 

  .) عقلة / جذر 0.80(المانزنیللو اقل عدد للجذور في العقلة بلغ 

  .تاثیرات التي ذكرت انفا عند مناقشة نسبة العقل المجذرة ان السبب في ذلك ربما یكون بسبب ال

ان  leccinoفــي دراســة علــى تجــذیر عقــل الزیتــون صــنف ) 24(و تتفــق هــذه النتــائج مــع مــا ذكــره 

فـــي حـــین % ) 22.25(قـــد اعطــت اعلـــى نســـبة تجــذیر بلغـــت جــزء بـــالملیون 6000تركیـــز )IBA(ـالمعاملــة بالـــ

عــدد فــي معــدل افضــل النتــائججــزء بــالملیون 9000و اعطــي التركیــز , لتجــذیر فشــلت العقــل غیــر المعاملــة فــي ا

14( و هــذه تتفــق مــع مــا وجــده) .ســم 3.8(و كــذلك بالنســبة لطــول الجــذور ) عقلــة / جــذر   11.12(الجــذور 

  ) .22و 21و

  

عدد الجذوربینهما في معدلوالتداخلIBAتاثیر الصنف و التراكیز المختلفة لمنظم النمو ) 8(جدول

  )عقلة/جذر(

  المعامالت

  

  االصناف

  1000  المقارنة

جزء 

  بالملیون

2000  

جزء 

  بالملیون

3000  

جزء 

بالملیون

4000  

جزء 

  بالملیون

5000  

  جزء بالملیون
معدل 

  االصناف

2.1333.4005.1336.1339.16711.5336.250  اشرسي

0.8001.7331.6674.0675.2325.7673.211  مانزنیللو

  1.4672.5673.4005.1007.2008.650  معدل المعامالت

L.S.D0.2096:للصنف         ,L.S.D0.8680:للمعامالت             ,L.S.D 0.05(                     0.5188:للتداخل(L.S.D.       

  

  

  :)سم(في معدل طول الجذور بالعقلةوالتداخل بینهما)IBA(منظم النموالصنف وتاثیر-9

علـى صـنف ) سـم 17.53(الى ان صنف االشرسـي تفـوق معنویـا اذ بلـغ ) 9(تشیر النتائج في الجدول 

  .طول الجذور في معدل ) سم 14.05(المانزنیللو 

  بالملیونبالملیونبالملیونبالملیون  بالملیون  االصناف

91.5787.1369.53  15.6349.7077.7095.43  اشرسي

2.236.1020.4344.1349.9746.0728.16  مانزنیللو

  8.9327.9049.0769.7870.7766.60  معدل المعامالت
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و تــاثر معــدل طــول الجــذور ایضــا بمعــامالت التراكیــز المختلفــة لمــنظم النمــو اذ تفوقــت المعاملــة بتركیــز 

3000 ppm  سم25.85(المعامالت االخرى و سجلت اعلى معدل لطول الجذور بلغ معنویا على باقي (.  

في هذه الصفة و فیما یخص التداخل بین المعـامالت و ) سم 5.17(فیما سجلت معاملة المقارنة ادنى 

لصنف المـانزنیللو  3000ppmاالصناف و المعامالت المشتركة بینهما في هذه الصفة اذ تفوقت معاملة تركیز

بینمـــا , و التـــي تفوقــت معنویـــا علــى بـــاقي المعــامالت  ) ســم 29.87(لجــذور بلـــغ اطـــول لئهــا اكبـــر معــدل باعطا

  .)سم 10.00(لجذور بلغ اطول لسجلت معاملة المقارنة لصنف المانزنیللو اقل معدل 

و تبـاین معـدل طـول الجـذور فـي عقـل المعـامالت یمكـن ان یعـزى الـى , على ضوء ما تقدم مـن النتـائج 

تالف مســـتویات التراكیــز و االصـــناف و المعــامالت المشـــتركة بینهمــا مـــن جهــة و مـــن جهــة اخـــرى تتفــق هـــذه اخــ

 IBAالـــذي اوضـــح ان اســـتجابة عقـــل الزیتـــون للتجـــذیر تختلـــف ایضـــا لتركیـــز ال) 9و 24(مـــا وجـــده النتـــائج 

  .ال یوجد تركیز مثالي یالئم جمیع االصناف والمستخدم 

  

  )سم(بینهما في معدل طول الجذوروالتداخلIBAو التراكیز المختلفة لمنظم النمو تاثیر الصنف ) 9(جدول

  المعامالت

  االصناف

جزء 1000  المقارنة

بالملیون

جزء 2000

  بالملیون

جزء 3000

بالملیون

جزء 4000

بالملیون

جزء 5000

  بالملیون

معدل 

  االصناف

8.7714.5722.5321.8320.2017.2717.53  اشرسي

1.5710.0013.5329.8714.1315.2014.05  مانزنیللو

  5.1712.2818.0325.8517.1716.23  معدل المعامالت

L.S.D0.602:للصنف         ,L.S.D0.421: .للمعامالت            ,L.S.D 0.05(                    1.474: للتداخل(L.S.D.  

  

 IBAاسبوع لالصـناف الخمسـة و التـي عوملـت ب 12, 9, 6, 3مجذرة بعد لنسبة المئویة للعقل الا-10

حزیـران15شـباط و حتـى 15بتمـوس ابتـداءا مـن : رمـل ) 1:1(و وسـط تجـذیر جزء بـالملیون4000بتركیز 

(%):

ان عقــل صــنف الزیتــون اشرســي ســهلة االكثــار و قــد اعطــت تجــذیر ســریع و ) 10(یالحــظ مــن جــدول 

جــزء بــالملیون و وســط تجــذیر 4000تركیــز )  (IBAعنــدما عوملــت العقــل بــال%)90(بنســبة عالیــة اعلــى مــن 

)1:1. (  

عقل صنف لبیب كانت صعبة التجذیر و كذلك صنف الخستاوي و باالمكان زیادة هذه النسبة 

  .و صنف المانزنیللو متوسط التجذیر ) 10(بالمعاملة المناسبة جدول 

  

  

  

  

  

  

اسبوع لالصناف الخمسة و التي عوملت ب 12, 9, 6, 3مجذرة بعد النسبة المئویة للعقل ال)10(جدول 

IBA  15شباط و حتى 15بتموس ابتداءا من : رمل ) 1:1(جزء بالملیون و وسط تجذیر  4000بتركیز

(%) :حزیران 

  اسابیع12  اسابیع9  اسابیع6  اسابیع3  االصناف



187

  -156090  اشرسي

0214065  مانزنیللو

0254570.50  نبالي

0162535  لبیب

0152080.70  خستاوي

  

  المصادر

,المعـــارفدار,الطبعـــة الثانیـــة,بســـاتین الفاكهـــة المســـتدیمة الخضـــرة,1967,احمـــد فـــاروق,عبـــدالعال -1

  .صفحة400,مصر

نشـورات جامعــة م, اساسـیات الخضـار و الفاكهـة , 1986, محمـود رافـت وعبـد العزیـز حســین دیـوب ,حمـوي-2

  .صفحة 468, الجمهوریة العربیة السوریة, دمشق _ مطبعة ابن خلدون , حلب كلیة الزراعة 

3-Anzilotti, f.(1962) . Intensive olive growing and mist humidification of cutting . Ital 
. Agric . (1962). 98: 771-784.( Hort.Abst.32:1790).

4-Avidan , B and Lavee , S. (1987). Phisiological aspects of the rooting ability of 
olive cultivars.Acta Horticulturae . No. 79:93-101. 
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