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 .Salix acmophylla Biossتأثیر بعض طرق اإلكثار في نمو شتالت الصفصاف 
  مظفر عمر عبد هللا                                امجد خلیل محمود

  محافظة نینوى/ جامعة الموصل             المدیریة العامة للزراعة / كلیة الزراعة والغابات 
  

  الخالصة
ینوى في مدینة الموصل خالل الفترة من منتصف كانون الثuاني أجریت ھذه الدراسة في مشتل ن

لمعرفة تأثیر أربعة مواعیuد لجمuع وزراعuة العقuل وباسuتخدام  ١٩٩٩ولغایة نھایة تشرین األول من عام 
نفuذت . أربعة أطوال مختلفة وبطریقتین مختلفتین للزراعة ھما الزراعة العمودیة والزراعة األفقیة للعقuل

جربة عاملیة بثالث عوامل في تصمیم القطاعات العشوائیة الكاملة وبثالث قطاعuات وقuد ھذه الدراسة كت
تبuuین مuuن .  .Salix acmophylla Biossدرسuت بعuuض صuفات النمuuو والتكuuاثر لشuتالت الصفصuuاف 

سuuم كuuان األفضuuل مuuن بقیuuة ٣٠شuuباط وكuuذلك طuuول العقلuuة  ١٥النتuuائج إن أفضuuل موعuuد لجمuuع العقuuل ھuuو 
. أما طریقة زراعة العقل فكانت الزراعة العمودیة ھي المتفوقة علuى الزراعuة األفقیuةاألطوال األخرى، 

موعuuد (والتuuداخل ) سuuم٣٠شuuباط وطuuول العقلuuة  ١٥موعuuد الجمuuع (وتشuuیر النتuuائج أیضuuاً إلuuى ان التuuداخل 
ھuي األفضuل ) سuم والزراعuة العمودیuة٣٠طuول العقلuة (والتuداخل ) شباط والزراعة العمودیة ١٥الجمع 

سuuم والزراعuuة ٣٠شuuباط وطuuول العقلuuة  ١٥موعuuد الجمuuع (وكuuذلك التuuداخل . بuuین التuuداخالت الثنائیuuة مuuن
  . ھو المتفوق من بین التداخالت الثالثیة أیضاً ) العمودیة

  
  المقدمة

تعد الغابات من الثروات المتجuددة المھمuة حاضuراً ومسuتقبالً لمuا لھuا مuن فوائuد اقتصuادیة مباشuرة 
ة، ولتزایuuد الحاجuuة لھuuذه الفوائuuد اتجھuuت األنظuuار إلuuى تنمیuuة ھuuذه الثuuروة وإكثارھuuا وغیuuر مباشuuرة للبشuuری

سuuیما وان ) ١٩٩٣وآخuuرون،  Zsuffa(وخاصuuًة األنuuواع السuuریعة النمuuو ذات دورات القطuuع القصuuیرة 
  .الغابات الطبیعیة قد باتت عاجزة عن تلبیة ھذه المتطلبات المتزایدة

حیuث  Salicaceaeاس الثالث التابعة للعائلة الصفصuافیة اكبر األجن Salixیعد جنس الصفصاف 
نuuوع تنمuuو بشuuكل أشuuجار وشuuجیرات قائمuuة وزاحفuuة ینتشuuر معظمھuuا فuuي النصuuف  ٣٠٠یضuuم أكثuuر مuuن 

  ).١٩٦٢،  Kruessmann(الشمالي من الكرة األرضیة 
  Salix acmophyllaیوجuuد فuuي العuuراق نوعuuان مuuن الصفصuuاف ھمuuا الصفصuuاف االعتیuuادي 

ینموان بصورة طبیعیة فضالً عن نوع ثالuث مuدخل إلuى العuراق ھuو Salix alba األبیض  والصفصاف
-Reader(الuuuذي ینتشuuuر فuuuي منuuuاطق مختلفuuuة مuuuن القطuuuر  Salix babylonicaالصفصuuuاف البuuuاكي 

Roitzsch ،١٩٧٩و داؤد ،  ١٩٦٩.(  
اعة للصفصاف أھمیة اقتصادیة كبیرة حیث یسuتخدم خشuبھ كأعمuدة وعuوارض التسuقیف وفuي صuن

الفحم وخشب الوقود ویدخل في الصناعات الخشبیة مثل الرقائق وألواح الفایبر والخشب المضغوط وفuي 
وصuuuuuuناعة الشuuuuuuخاط ) ١٩٧٩،  FAOو  ١٩٧٨، IL'Yashevich(صuuuuuuناعة العجینuuuuuuة السuuuuuuلیلوزیة 

كمuuا تسuuتخدم أفرعuuھ فuuي ). ١٩٧٨، Sidorov(واالصuuماغ ویسuuتخرج مuuن قلفuuھ أحسuuن أنuuواع التانینuuات 
  .صناعات الشعبیة المحلیة كالسالل وغیرھابعض ال

تعuuد أشuuجار الصفصuuاف مuuن األشuuجار المحبuuة للضuuوء والرطوبuuة وتفضuuل التuuرب الرسuuوبیة علuuى 
  ).١٩٦٩،  Harrerو  Harlow(ضفاف األنھر والجداول ویتكاثر خضریاً باستخدام العقل 

لتعuرف علuى مuدى تuأثیر وألھمیة ھذا النuوع فuي المجuاالت المختلفuة أعuاله أجریuت ھuذه الدراسuة ل
  .مواعید جمع العقل وأطوالھا وطرق زراعتھا في إنتاج شتالت ذات مواصفات جیدة

  
  مواد البحث وطرائقھ

أجریت ھذه الدراسة فuي مشuتل غابuة نینuوى فuي مدینuة الموصuل خuالل المuدة فuي منتصuف كuانون 
الصفصuاف االعتیuادي التuي إذ جمعuت األقuالم مuن أشuجار . ١٩٩٩الثاني وحتى نھایة تشرین األول عام 

  بعمuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuر
  

  ـــــــــــــــــــــــــ
  . ٢٠٠٠مستل من رسالة الماجستیر للباحث الثاني 

  ٢٠٠٧/  ٦/  ٢٠وقبولھ   ٢٠٠٧/  ١/  ٢٤تاریخ تسلم البحث 
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عبuد هللا ( سنة نامیة طبیعیاً علuى ضuفاف نھuر دجلuة مuن أفuرع بعمuر سuنة واحuدة  ٢٠و  ١٥یتراوح بین 
  ).١٩٨٦یوحنا،(سم  ١.٧ -١.٣بتداًء من منتصف كانون الثاني وبقطر ا) ١٩٨٥وعادل، 

صممت الدراسة على أساس تجربuة عاملیuة باسuتخدام تصuمیم القطاعuات العشuوائیة الكامuل بuثالث 
  :عوامل ھي

  )آذار ٢(، ) شباط ١٥(، ) شباط ١(، ) كانون الثاني ١٥(مواعید جمع العقل  :العامل األول
  )سم٣٠، ٢٠، ١٠، ٥(العقل  أطوال :العامل الثاني
  ) العمودیة واألفقیة(طریقة الزراعة  :العامل الثالث

عقلuuة للوحuuدة ) ١٥(معاملuuة عاملیuة واسuuتخدم ثuuالث قطاعuuات و ) ٣٢(وبuذلك بلuuغ عuuدد المعuuامالت 
  .التجریبیة

زرعت العقل مباشرة بعد كل موعد جمع حسب مخطط التجربة في مراقد عالیuة مكشuوفة مجھuزة 
  .لري الرذاذي وتحوي على تربة رسوبیة جیدة الصرف عمیقةبمنظومة ل

قلعت الشuتالت جمیعuاً بعuد تسuجیل  ١٩٩٩عند نھایة التجربة في نھایة شھر تشرین األول من عام 
نسuuبة النجuuاة وأخuuذت قیاسuuات أطuuوال وأقطuuار الشuuتالت وحسuuبت األوزان الجافuuة لكuuل مuuن المجموعuuة 

uuاذج فuuف النمuuد تجفیuuة بعuuریة والجذریuuرارةالخضuuة حuuى درجuuائي علuuرن كھربuuوت ) م°١٠٠(ي فuuین ثبuuلح
وحولuuuت النسuuuبة المئویuuuة للنجuuuاة تحuuuویالً زاویuuuاً وقورنuuuت  )١٩٨٣،  Kesterو  Hartmann(الuuuوزن 

الuراوي ( ٠.٠٥متوسطات المعامالت باسuتخدام اختبuار دنكuن للمuدى المتضuاعف تحuت مسuتوى احتمuال 
  ).١٩٨٠وعبد العزیز، 

  

  النتائج والمناقشة
ظھuر مuن التحلیuل اإلحصuائي ان لكuل عامuل مuن العوامuل المدروسuة تuأثیر معنuوي  (%) :النج炳اة  نسبة

عالي في صفة نسبة النجاة في حین لم یظھر أي تأثیر معنوي للتداخالت الثنائیة والثالثیة في ھذه الصuفة 
  )١الجدول ( ٠.٠٥عند مستوى 

باط معنویuuاً علuuى بuuاقي المواعیuuد شuu ١٥إلuuى تفuuوق موعuuد الجمuuع ) ٢الجuuدول (یشuuیر اختبuuار دنكuuن 
في حین لم یظھر اختالف معنوي بالتأثیر بین موعد الجمuع % ٧٣.٦٨األخرى وأعطى أعلى نسبة نجاة 

كuانون  ١٥(عند موعد الجمuع % ٥١.٨٤في ھذه الصفة بینما كان اقل نسبة نجاة ) آذار ٢(و ) شباط ١(
إلuى ان ھuذا الموعuد ھuو أكثuر ) شuباط ١٥(وعuد وقد تعuزى زیuادة نسuبة النجuاة لشuتالت عقuل الم). الثاني

قربuuاً إلuuى بuuدء الفعالیuuات الحیویuuة فuuي البuuراعم عنuuد ارتفuuاع درجuuات الحuuرارة، وتكuuوین بادئuuات الجuuذور 
)FAO  ،١٩٧٩ ( ،مuuة قاسuuع الباحثuة مuuذه النتیجuuق ھuوتتف)اف ) ١٩٨٧uuل الصفصuuع عقuuرت ان جمuإذ ذك

  .ه الصفةأعطى أفضل النتائج لھذ) شباط ١٩(االعتیادي في 
 ٣٠و ٢٠الختبار دنكن عدم وجود فروقات معنویة بین تأثیر طuولي العقلuة ) ٣(یظھر في الجدول 

فuي % ٧٧.٩٨سuم أعلuى معuدل ٣٠سم إال أنھمuا تفوقuا معنویuاً علuى الطuولین اآلخuرین، وأعطuى الطuول 
عقلuة وقuد یرجuع السuبب فuي ذلuك إلuى ان ال% ٤٧.٤٩سuم اقuل معuدل لھuذه الصuفة  ٥حین أعطى الطuول 

و  Chosa(سم أكثر عرضة لفقد الرطوبة فتجف قبل تكوین بادئات الجذور مما یزیuد مuن نسuبة فشuلھا ٥
Shetron   ،١٩٧٦ .(  

اما طریقة الزراعuة العمودیuة للعقuل فقuد تفوقuت معنویuاً فuي التuأثیر فuي ھuذه الصuفة علuى الزراعuة 
عنuuد الزراعuuة األفقیuuة % ٦٠.٩٨ بینمuuا بلغuuت ھuuذه النسuuبة% ٦٧.٦٥األفقیuuة وأعطuuت أعلuuى نسuuبة نجuuاة 

ربما یعزى سبب ذلك إلى ان العقuل المزروعuة أفقیuاً تكuون معرضuة للجفuاف أكثuر والسuیما ) ٤الجدول (
  ).١٩٧٤،  Chmelar(وأنھا مزروعة على عمق ضحل 

وبصرف النظر عن نسبة النجاة ونوعیة نمو الشتالت فuإن الزراعuة األفقیuة حققuت زیuادة فuي عuدد 
شتلة لكل عقلuة فuي حuین لuم تعطuي الزراعuة العمودیuة غیuر شuتلة واحuدة لكuل عقلuة  ١.٥ل الشتالت بمعد

  )٥الجدول (
ان العوامuل الثالثuة ) ١الجuدول (ظھuر مuن تحلیuل البیانuات إحصuائیاً  ) :ملم(و ) سم(طول وقطر الشتلة 

  .ھاتین الصفتینالمدروسة وجمیع التداخالت الثنائیة والثالثیة بینھا قد أثرت تأثیراً معنویاً في 
إلى أن مواعد الجمع األربعة اختلفت فیما بینھا معنویاً فuي تأثیرھuا ) ٢الجدول (یشیر اختبار دنكن 

. ملuم علuى التuوالي ٨.٣١سuم و ٩٨.٢٩شباط أعلى معدلین   ١٥في ھاتین الصفتین حیث أعطى الموعد 
وربمuuا . لuuم علuuى التuuواليم ٤.٤٤سuuم و ٥٥.٢٧كuuانون الثuuاني اقuuل معuuدلین   ١٥فuuي حuuین أعطuuى الموعuuد 

شباط استفادت مuن التوافuق الزمنuي لبuدء الفعالیuات الحیویuة وارتفuاع  ١٥یعزى ذلك إلى أن عقل الموعد 
درجات الحرارة بدرجة اكبر لتحقیق نمو أعلى مقارنًة ببقیة المواعید، ھذه النتیجuة تتفuق مuع مuاذكره كuل 

  ). ١٩٨٧(وقاسم ) ١٩٧٢(  Sheikhو  Hafeezمن 
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  مصادر التباین والتباین التقدیري وتأثیرھا في بعض صفات النمو لشتالت الصفصاف) : ١(ل الجدو

  درجات   مصادر التباین
  الحریة

نسبة النجاة 
(%)  

طول الشتلة 
  )سم(

قطر 
الساق 

  )ملم(

الوزن الجاف 
للمجموعة 

  )غم(الخضریة 

الوزن الجاف 
للمجموعة 

  )غم(الجذریة 
*٤٦٨٦.١٠  **١٣٠٥.٧٧  ٢  القطاعات

*  
٢٣٤.٩٥  **١٠١.٧٠  **٣٠.٣١**  

*٧٦٧٢.٩٩  **١٩٨١.٨٠  ٣  مواعید الجمع

*  
١٧٩٢.١٥  **٧٥٠.٢٤  **٦٠.٥٥**  

*٩٠٦٥.٢٧  **٤٧٠٨.٩٥  ٣  أطوال العقل

*  
٤٢٢٨.٥٨  **١٩٠١.٩٦  **٨٥.٥٤**  

*٥٣٤١.٨٥  **١٠٦٧.٦٠  ١  طرق الزراعة

*  
٢٢٨٩.٧٠  **٩٦٥.٢٩  **٤٦.٨٢**  

  **٣٨٤.٣٠  **١٤٨.٣٩  **٥.٠٣  **٢٠٨.٤٧  ٤٣.٢٣  ٩  أطوال العقل× مواعید الجمع
  **٥٧٥.٢٥  **٢٣٠.٤٣  **٦.٧٨  **٤٢٥.٦٦  ١٤.٠٠  ٣  طرق الزراعة× مواعید الجمع
  **٥١٦.٩٧  **١٨٧.٥٢  **٦.٥٣  **٣٩٠.٨٣  ٩٠.٦٤  ٣  طرق الزراعة×أطوال العقل
  **٣٦١.٢٩  **١٥٢.٤٢  **٣.٧٦  **١٧١.٠٢  ٢٨.٠١  ٩  طرق الزراعة× أطوال العقل× مواعید الجمع

  ٧.٤٣  ٣.١٥  ٠.١٤  ١٥.٥١  ٩٧.٢٦  ٦٢  الخطأ التجریبي
  )٠.٠١(وجود فروق معنویة عند مستوى احتمال  **

  

  تأثیر مواعید جمع وزراعة العقل في بعض صفات النمو لشتالت الصفصاف) : ٢(الجدول 
  آذار) ٢(  شباط) ١٥(  شباط) ١(  كانون الثاني) ١٥(  صفات النمو

  ب ٦٥.٣٩  أ ٧٣.٦٨  ب ٦٦.٤٠  ج ٥١.٨٤  (%)نجاة نسبة ال
  ج ٨٠.٠٥  أ ٩٨.٢٩  ب ٨٣.٨٥  د ٥٥.٢٧  )سم(طول الشتلة 
  ج ٦.٣٠  أ ٨.٣١  ب٦.٧١  د ٤.٤٤  )ملم(قطر الساق 

  ج ٩.٨٩  أ ١٩.٦٣  ب ١١.٢٣  د ٦.٤٦  )غم(الوزن الجاف للمجموعة الخضریة 
  ج ١٤.٨٥  أ ٣٠.٠٦  ب ١٧.٠٩  د ٩.٧٦  )غم(الوزن الجاف للمجموعة الجذریة 

  حرف المتشابھة ال تختلف معنویاً حسب اختبار دنكن أفقیاً، األرقام ذات األ
  

  تأثیر أطوال العقل في بعض صفات النمو لشتالت الصفصاف ) : ٣(الجدول 
  سم٣٠  سم٢٠  سم١٠  سم٥  صفات النمو

  أ ٧٧.٩٨  أ ٧٣.٤٥  ب ٥٨.٣٤  ج ٤٧.٤٩  (%)نسبة النجاة 
  أ ١٠٥.٠١  ب ٨٢.٦٦  ج ٦٩.٦٩  د ٦٠.١٠  )سم(طول الشتلة 
  أ ٩.٠٢  ب ٦.٦١  ج ٥.٤٠  د ٤.٣٣  )ملم(قطر الساق 

  أ ٢٤.٠٦  ب١٢.٤٣  ج ٦.٧٩  د ٣.٩٣  )غم(الوزن الجاف للمجموعة الخضریة 
  أ ٣٦.٣٨  ب١٨.٣٧  ج١٠.٧٩  د ٦.٢٣  )غم(الوزن الجاف للمجموعة الجذریة 

  أفقیاً، األرقام ذات األحرف المتشابھة ال تختلف معنویاً حسب اختبار دنكن 
  

  قة اإلكثار في بعض صفات النمو لشتالت الصفصاف تأثیر طری) : ٤(الجدول 
  الزراعة األفقیة  ) االعتیادیة( الزراعة العمودیة   صفات النمو

  ب ٦٠.٩٨  أ ٦٧.٦٥  (%)نسبة النجاة 
  ب ٧١.٩٠  أ ٨٦.٨٢  )سم(طول الشتلة 
  ب ٥.٧٤  أ ٧.١٤  )ملم(قطر الساق 

  ب ٨.٦٣  أ ١٤.٩٧  )غم(الوزن الجاف للمجموعة الخضریة 
  ب ١٣.٠٦  أ ٢٢.٨٢  )غم(الوزن الجاف للمجموعة الجذریة 

  أفقیاً، األرقام ذات األحرف المتشابھة ال تختلف معنویاً حسب اختبار دنكن 
  

 معدالت أعداد الشتالت لكل عقلة في اإلكثار األفقي ) : ٥(الجدول 

  مواعید جمع العقل
  )سم(أطوال العقل 

 المعدل )٣٠( )٢٠(  )١٠( )٥(
 ١.٢٠ ١.٣٦ ١.٣٣ ١.١٣ ١.٠٠ كانون الثاني) ١٥(
 ١.٦١ ١.٩٦ ١.٩٣ ١.٥٢ ١.٠٦ شباط) ١(
 ١.٩٢ ٢.٦٣ ٢.١٥ ١.٥٩ ١.٣٣ شباط) ١٥(
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 ١.٢٥ ١.٥٢ ١.٣٢ ١.١٨ ١.٠٠  آذار) ٢(
 ١.٥٠ ١.٨٦ ١.٦٨ ١.٣٥ ١.٠٩ المعدل

سuuم معنویuuاً علuuى بuuاقي األطuuوال  ٣٠تفuuوق تuuأثیر طuuول العقلuuة ) ٣الجuuدول (ویظھuuر اختبuuار دنكuuن 
. ملuم علuى التuوالي ٩.٠٢سuم و ١٠٥.٠١خرى في صفتي طول وقطر الشتلة وأعطى أعلى المعدالت األ

ولعuuل ذلuuك یعuuزى إلuuى ان العقuuل األطuuول تحتuuوي مخزونuuاً غuuذائیاً مuuن الكاربوھیuuدرات والنشuuا اكبuuر مuuن 
) ١٩٨٣،  Kesterو  Hartmann(القصیرة مما یمكنھا من تكuوین مجموعuة خضuریة وجذریuة أفضuل 

  ).١٩٩٨(وخضر ) ١٩٦٠( Tomzaذه النتائج مع ما الحظھ وتتفق ھ
تفuuوق الزراعuuة العمودیuuة علuuى الزراعuuة األفقیuuة فuuي تأثیرھuuا فuuي ھuuاتین ) ٤(وتبuuین مuuن الجuuدول 

في حین أعطت الزراعuة . ملم على التوالي  ٧.١٤سم و  ٨٦.٨٢الصفتین وبلغت عندھا أعلى المعدالت 
لي، وربما یعزى سبب ذلك إلى التنuافس بuین الشuتالت الناتجuة ملم على التوا ٥.٧٤سم و  ٧١.٩٠األفقیة 

مuuن عقلuuة واحuuدة مزروعuuة أفقیuuاً ممuuا یuuؤدي إلuuى إضuuعاف نموھuuا مقارنuuة بالشuuتالت الناتجuuة مuuن العقuuل 
  . المزروعة عمودیاً 

uuیر التحالیuuة فتشuuداخالت الثنائیuuبة للتuداخل  لوبالنسuuى ان التuuائیة إلuuع (اإلحصuuد الجمuuباط  ١٥موعuuش
قuد تفuوق فuي تuأثیره فuي ھuاتین الصuفتین علuى بuاقي التuداخالت األخuرى وأعطuى ) سuم ٣٠قلuة وطول الع

سuم و  ٣٦.٧٠ملuم علuى التuوالي فuي حuین بلغuت اقuل المعuدالت  ١٢.٨٥سم و  ١٣٦.٦٣أعلى المعدالت 
  ).٦الجدول ) (سم ٥كانون الثاني وطول العقلة  ١٥موعد الجمع ( ملم على التوالي عند التداخل  ٣.٠٩

فھو األخر قد تفوق معنویاً بالتأثیر علuى ) شباط والزراعة العمودیة ١٥موعد الجمع ( ا التداخل ام
ملuم علuى التuوالي بینمuا  ٩.٧٧سم و  ١١١.٨٤باقي التداخالت األخرى حیث بلغت عنده أعلى المعدالت 

انون الثuاني كu ١٥موعuد الجمuع (ملم على التوالي عند التuداخل  ٤.١٣سم و  ٥٠.٩٨بلغت اقل المعدالت 
  ).٧الجدول ) (والزراعة األفقیة

قuد اختلفuت معنویuاً بالتuأثیر فuي ھuاتین ) سuم والزراعuة العمودیuة ٣٠طuول العقلuة (وكذلك التuداخل 
طuول .(ملم على التوالي في حuین سuجل التuداخل  ١٠.٥سم و  ١١٨.٤٦الصفتین وسجل أعلى المعدالت 

  ).٨الجدول . (ملم على التوالي ٤.٣٢سم و  ٥٤.٤٨ اقل المعدالت) سم والزراعة األفقیة ٥العقلة 
شuباط وطuول  ١٥موعuد الجمuع (  لأما التداخالت الثالثیة فیظھر التحلیuل اإلحصuائي تفuوق التuداخ

معنویuuاً فuuي تuuأثیره فuuي صuuفتي طuuول وقطuuر الشuuتلة وسuuجل أعلuuى ) سuuم والزراعuuة العمودیuuة ٣٠العقلuuة 
كuانون  ١٥موعuد الجمuع ( ي فuي حuین سuجل التuداخل ملم علuى التuوال ١٦.٨٢سم و  ١٦٦.٧٦المعدالت 

ملuuم علuuى التuuوالي  ٢.٧سuuم و  ٣٠.٦٠اقuuل المعuuدالت ) سuuم والزراعuuة األفقیuuة ٥الثuuاني وطuuول العقلuuة 
  ).٩الجدول (

الجuدول (یشیر التحلیل اإلحصائي ) : غم(الوزن الجاف للمجموعة الخضریة والمجموعة الجذریة 
العوامuuل الثالثuuة وتuuداخالتھا الثنائیuuة والثالثیuuة قuuد أثuuرت بمعنویuuة  إلuuى أن ٠.٠٥عنuuد مسuuتوى احتمuuال ) ١

  .عالیة في ھاتین الصفتین
شuuباط معنویuuاً علuuى المواعیuuد األخuuرى  ١٥اخuuتالف وتفuuوق موعuuد الجمuuع ) ٢(ویوضuuح الجuuدول 
كuانون  ١٥غم على التوالي فuي حuین سuجل موعuد الجمuع  ٣٠.٠٦غم و  ١٩.٦٣وسجل أعلى المعدالت 

 Sheikhو  Hafeezغuuuم وتتفuuق ھuuذه النتیجuuuة مuuع مuuuاذكره  ٩.٧٦غuuم و  ٦.٤٦المعuuuدالت  الثuuاني اقuuل
)١٩٧٣ .(  

سuم قuد  ٣٠إن طuول العقلuة ) ٣(أما بالنسبة لتأثیر أطوال العقل فقد تبین من اختبuار دنكuن الجuدول 
غuم  ٢٤.٠٦تفوق معنویاً في التأثیر على األطوال األخرى في ھuاتین الصuفتین وأعطuى أعلuى المعuدالت 

غuم علuى  ٦.٢٣غuم و  ٣.٩٣سuم اقuل المعuدالت  ٥غم على التوالي بینما أعطى طuول العقلuة  ٣٦.٣٨و 
التوالي ولعل سبب ذلuك ھuو أن العقuل الطویلuة تعطuي عuدداً مuن الجuذور أكثuر فضuالً عuن إعطائھuا نمuواً 

  .١٩٨٦خضریاً جیداً بفضل مخزونھا الغذائي مقارنًة مع القصیرة  عبد هللا و جیاد، 
إلى تفوق الزراعة العمودیة معنویاً فuي ھuاتین الصuفتین علuى الزراعuة األفقیuة ) ٤(یشیر الجدول و

غم على التوالي في الوقت الذي كانت فیuھ اقuل  ٢٢.٨٢غم و  ١٤.٩٧حیث بلغت عندھا أعلى المعدالت 
  .غم على التوالي عند الزراعة األفقیة ١٣.٠٦غم و  ٨.٦٣المعدالت 

قuد ) سuم ٣٠شuباط وطuول العقلuة  ١٥موعuد الجمuع (حصائي ان التداخل بuین وتبین من التحلیل اإل
تفوق معنویاً على باقي التداخالت األخرى بین مواعید الجمع وأطوال العقل وبلغuت عنuده أعلuى األوزان 

غuم علuى  ١.٩٧غuم و  ١.١١غم على التوالي في حین بلغت اقuل األوزان  ٦٦.٠٧غم و  ٤٢.٨٤الجافة 
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والسبب في ذلك ھuو ان موعuد ) سم ٥كانون الثاني وطول العقلة  ١٥موعد الجمع ( داخل التوالي عند الت
شباط قریب من بدء الفعالیات الحیویة وسریان العصارة وتفuتح البuراعم وتكuوین الجuذور  ١٥جمع العقل 

سuم تحuوي علuى مuواد غذائیuة مخزونuة ورطوبuة  ٣٠مقارنًة بالمواعیuد األخuرى وكuذلك ان طuول العقلuة 
لى من بقیة أطوال العقل األخرى والتي تuؤدي إلuى تكuوین مجموعuة خضuریة وجذریuة متطuورة وھuذا أع

  ).٦الجدول ) (١٩٦٠( Tomzaو ) ١٩٦٦(Farmerیتفق مع 
) ٧الجuدول (اما التداخالت بین مواعید الجمع وطرق الزراعة فقuد ظھuر مuتن التحلیuل اإلحصuائي 

معنویuاً فuي التuأثیر وسuجل أعلuى المعuدالت ) ة العمودیuةشباط والزراعu ١٥موعد الجمع ( تفوق التداخل 
كuانون الثuاني والزراعuة  ١٥موعد الجمع ( غم على التوالي بینما سجل التداخل  ٤٢.٢٢غم  و  ٢٧.٣٩
یعuزى ذلuك إلuى ان الزراعuة العمودیuة للعقلuة تنuتج شuتلة . غuم ٨.١٥غuم و  ٥.٤٣اقل المعuدالت ) األفقیة

مخزونة في العقلة لوحدھا في حین الزراعة األفقیة للعقلة تنتج أكثر من شuتلة واحدة مستفیدة من المواد ال
وھuذا مuایؤدي إلuى إضuعاف نموھuا مقارنuًة مuع ) ٥الجuدول ( في العقلة الواحدة والتي تتنافس مع بعضھا 

شباط على المواعید األخuرى وھuذه النتیجuة تتفuق  ١٥الزراعة العمودیة باإلضافة إلى تفوق موعد الجمع 
  ).١٩٨١( Phippsو  Hansenع م

معنویuuاً فuuي التuuأثیر علuuى بuuاقي ) سuuم والزراعuuة العمودیuuة ٣٠طuuول العقلuuة (كمuuا تفuuوق التuuداخل 
غuم علuى التuوالي  ٤٨.١٩غuم و  ٣١.٣٩التداخالت األخرى بین ھذین العاملین وأعطى أعلى المعuدالت 

غuم علuى  ٤.٣٤غuم و  ٢.٥٨دالت اقل المعu) سم والزراعة أفقیة ٥طول العقلة (في حین أعطى التداخل 
  .التuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuوالي

والسبب في ذلك الن عقل ھذا التداخل ھي عقل كبیرة كافیة لتكuوین مجمuوع خضuري جیuد ) ٨الجدول ( 
. لحین تكوین مجموعة جذریة متطورة لما تحویھ من المuواد الكاربوھیدراتیuة مقارنuًة مuع العقuل األخuرى

فظ برطوبتھا أكثuر ممuا ھuي مزروعuة زراعuة أفقیuة الن باإلضافة إلى أنھا مزروعة زراعة عمودیة تحت
األخیuuرة مزروعuuة كلیuuاً قریبuuة مuuن سuuطح األرض وتنuuتج أكثuuر مuuن شuuتلة واحuuدة وتتفuuق ھuuذه النتuuائج مuuع 

Chmelar )١٩٩٩(والحدیدي ) ١٩٧٤.(  
امuuا التuuداخالت الثالثیuuة بuuین مواعیuuد الجمuuع وأطuuوال العقuuل وطuuرق الزراعuuة فقuuد اظھuuر التحلیuuل 

سuuuم  ٣٠شuuuباط وطuuuول العقلuuuة  ١٥موعuuuد الجمuuuع ( اخuuuتالف وتفuuuوق التuuuداخل ) ٩الجuuuدول ( اإلحصuuuائي
غuم و  ٦٦.٠١معنویاً في التuأثیر فuي ھuاتین الصuفتین وسuجل أعلuى األوزان الجافuة ) والزراعة العمودیة

غuم علuى التuوالي عنuد  ١.٣٤غuم و  ٠.٧٨غم علuى التuوالي فuي حuین كانuت اقuل ھuذه األوزان  ١٠٢.٤٧
  ). سم والزراعة األفقیة ٥كانون الثاني وطول العقلة  ١٥موعد الجمع  (التداخل 

  
تأثیر التداخل بین مواعید الجمع وأطوال العقل في بعض صفات النمو لشتالت ) : ٦(الجدول 

  الصفصاف
مواعید 
  الجمع

أطوال 
  )سم(العقل 

  طول الشتلة
  )سم(

  قطر الشتلة
  )ملم(

الوزن الجاف للمجموعة 
  )غم(الخضریة 

الوزن الجاف للمجموعة 
  )غم(الجذریة 

  
كانون  ١٥

  الثاني

  ط ١.٩٧  ح ١.١١  ي ٣.٠٩  ي ٣٦.٧٠  ٥
  ح ٥.١٧  زح ٣.١٠  ط ٣.٨٥  ط ٤٩.٠٧  ١٠
  ھـ ١١.٨٧  ھـ ٧.٩٦  ح ٤.٨١  ح ٦٠.٧٨  ٢٠
  د ٢٠.٠٤  د ١٣.٦٧  ھـ ٦.٠٢  ھـ ٧٤.٥٤  ٣٠

  
  ا شباط

  زح ٧.٠٠  ز ٤.٢٨  ح ٥.١١  ز ٦٦.١٣  ٥
  ھـ و ١٠.٩٦  ھـ و ٧.١٨  ھـ و ٥.٧٠  ھـ ٧٤.٥٦  ١٠
  د ١٨.٧٢  د ١٢.٧٠  د ٦.٩٨  د ٨٧.٢٢  ٢٠
  ب ٣١.٥٩  ب ٢٠.٧٧  ب ٩.٠٦  ب ١٠٧.٤٨  ٣٠

  
  شباط ١٥

  ز -ھـ ٩.٩٥  ھـ و ٦.٧٢  ھـ و ٥.٦٥  ھـ ٧٣.٨٨  ٥
  د ١٨.٧٣  د ١١.٦٣  د ٦.٦٣  د ٨٥.٣٦  ١٠
  ج ٢٥.٤٩  ج ١٧.٣١  ج ٨.٠٩  ج ٩٧.٢٨  ٢٠
  أ ٦٦.٠٧  أ ٤٢.٨٤  أ ١٢.٨٥  أ ١٣٦.٦٣  ٣٠

  
  آذار ٢

  ح ٥.٩٩  ز ٣.٥٩  زح ٥.٠٦  زح ٦٣.٦٨  ٥
  ح -و ٨.٢٩  ز ٥.٢٦  ز ٥.٤٤  ھـ و ٦٩.٧٨  ١٠
  د ١٧.٣٠  د ١١.٧٦  د ٦.٥٧  د ٨٥.٣٥  ٢٠
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  ج ٢٧.٨٣  ج ١٨.٩٥  ج ٨.١٥  ج ١٠١.٣٨  ٣٠
  عمودیاً، األرقام ذات األحرف المتشابھة ال تختلف معنویاً حسب اختبار دنكن 

  

  
  

بین مواعید الجمع وطرق اإلكثار في بعض صفات النمو لشتالت  تأثیر التداخل) : ٧(الجدول 
  الصفصاف

مواعید 
  الجمع

طول الشتلة   طرق اإلكثار
  )سم(

قطر الساق 
  )ملم(

الوزن الجاف للمجموعة 
  )غم(الخضریة 

الوزن الجاف للمجموعة 
  )غم(الجذریة 

كانون  ١٥
  الثاني

ھـ ٤.٧٥  ھـ ٥٩.٥٦  الزراعة العمودیة   ھـ ١١.٣٨  ھـ ٧.٤٨ 
  و ٨.١٥  ھـ ٥.٤٣  و ٤.١٣  و ٥٠.٩٨  الزراعة األفقیة

  
  ا شباط

  ب ٢٠.٣٣  ب ١٣.٤٢  ب ٧.٣٦  ب ٩٠.٧٦  الزراعة العمودیة
  د ١٣.٨٥  د ٩.٠٥  د ٦.٠٧  د ٧٦.٩٤  الزراعة األفقیة

  
  شباط ١٥

  أ ٤٢.٢٢  أ ٢٧.٣٩  أ ٩.٧٧  أ ١١١.٨٤  الزراعة العمودیة
  ج ١٧.٩٠  ج ١١.٨٦  ج ٦.٨٤  ج ٨٤.٧٣  فقیةالزراعة األ

  
  آذار ٢

  ج ١٧.٣٧  ج ١١.٦٠  ج ٦.٦٨  ج ٨٥.١٣  الزراعة العمودیة
  ھـ ١٢.٣٣  ھـ ٨.١٨  د ٥.٩٣  د ٧٤.٩٧  الزراعة األفقیة

  عمودیاً، األرقام ذات األحرف المتشابھة ال تختلف معنویاً حسب اختبار دنكن 
  

لنمو لشتالت تأثیر التداخل بین أطوال العقل وطرق اإلكثار في بعض صفات ا) : ٨(الجدول 
  الصفصاف

أطوال 
  العقل

  طول الشتلة  طرق اإلكثار
  )سم(

  قطر الساق
  )ملم(

الوزن الجاف للمجموعة 
  )غم(الخضریة 

الوزن الجاف للمجموعة 
  )غم(الجذریة 

  
٥  

ھـ ٥.١٤  د ٦٥.٧١  الزراعة العمودیة   ھـ ٨.١١  و ٥.٢٧ 
  و ٤.٣٤  ز ٢.٥٨  و ٤.٣٢  ھـ ٥٤.٤٨  الزراعة األفقیة

  
١٠  

  د ١٣.٦١  ھـ ٨.٥٨  د ٥.٨٠  ج ٧٤.٥٧  الزراعة العمودیة
  ھـ ٧.٩٦  و ٥.٠٠  ھـ ٥.٠١  د ٦٤.٨١  الزراعة األفقیة

  
٢٠  

  ج ٢١.٣٨  ج ١٤.٦٥  ج ٧.١٢  ب ٨٨.٥٢  الزراعة العمودیة
  د ١٥.٣٥  د ١٠.٢١  د ٦.١٠  ج ٧٦.٧٩  الزراعة األفقیة

  
٣٠  

  أ ٤٨.١٩  أ ٣١.٣٩  أ ١٠.٥٠  أ ١١٨.٤٩  الزراعة العمودیة
  ب ٢٤.٥٧  ب١٦.٧٣  ب ٧.٥٤  ب ٩١.٥٣  الزراعة األفقیة

  عمودیاً، األرقام ذات األحرف المتشابھة ال تختلف معنویاً حسب اختبار دنكن 
  

تأثیر التداخل بین مواعید الجمع وأطوال العقل وطرق اإلكثار في بعض صفات النمو لشتالت ) : ٩(الجدول 
  الصفصاف

مواعید 
  الجمع

أطوال 
  )سم(العقل 

طرق اإلكثار 
  )الزراعة(

طول الشتلة 
  )سم(

  قطر الساق
  )ملم(

الجاف للمجموعة الوزن 
  )غم(الخضریة 

الوزن الجاف للمجموعة 
  )غم(الجذریة 

١٥ 
كانون 
  الثاني

  
٥  

  ص ع ٢.٦٠  ع ١.٤٣  ع ٣.٤٧  ف ٤٢.٨٠  العمودیة
  ع ١.٣٤  ع ٠.٧٨  ف ٢.٧٠  س ٣٠.٦٠  األفقیة

  
١٠  

  ع-ل ٥.٨٦  ع-م ٣.٦٠  ص ع٤.٠٥  ع ٥١.٢٧  العمودیة
  ع-م ٤.٤٨  ع-ن ٢.٥٩  ع ٣.٦٤  ع ف٤٦.٨٦  األفقیة

  
٢٠  

  ط-ز ١٤.٣٢  ك -ط ٩.٧٤  ن-ل ٥.١٥  م- ك٦٤.٤٥  العمودیة
  ل م ٩.٤١  ل م ٦.١٨  ص-ن ٤.٤٧  ن ص٥٧.١١  األفقیة

  
٣٠  

  د ھـ ٢٢.٧٢  و ز ١٥.١٥  ي-ح ٦.٣٣  ح ط٧٩.٧١  العمودیة
  و ز ١٧.٣٦  ح ط ١٢.١٨  ل-ي ٥.٧٢  ي ك٦٩.٣٨  األفقیة

١ 
  شباط

  
٥  

  م-ي ٩.٢٩  ل م ٦.٠٣  ك ل ٥.٥١  ي ك٧١.٦٠  العمودیة
  ع-م ٤.٧٢  ع-ن ٢.٥٣  ص- م٤.٧١  ن-ل٦٠.٦٧  األفقیة

  
١٠  

  ز ح ١٤.٨٨  ك-ط ٩.٩٨  ط ي ٦.٢٦  زح ٨٢.٠٧  العمودیة
  ص-ل ٧.٠٣  ص-م ٤.٣٨  ن-ل ٥.١٣  ك ل٦٧.٠٦  األفقیة
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٢٠  

  ھـ و٢٠.٣٥  ز ح ١٣.٩٣  و-د ٧.٣٩  و-د٩٠.٧١  العمودیة
  و ز ١٧.٢٩  ي- ح ١١.٤٧  ط- ز ٦.٥٨  ح- و٨٣.٧٤  األفقیة

  
٣٠  

  ب ٣٦.٨٠  ب ٢٣.٧٣  ب ١٠.٢٧  ب ١١٨.٦٨  العمودیة
  ج د ٢٦.٣٧  و-د ١٧.٨١  و-د ٧.٨٥  د ٩٦.٢٩  األفقیة

  
  
  
١٥ 
  شباط

  
٥  

  ك-ز ١٢.٣١  ل-ط ٨.٥٦  ك-ط ٦.١٦  ح ط٧٩.٩٢  العمودیة
  ص- ك ٧.٥٨  م ن ٤.٨٨  ن-ل ٥.١٥  ي ك٦٧.٨٤  األفقیة

  
١٠  

  ھـ د ٢٣.٣٤  ز ح ١٣.٨٧  و ز ٧.١١  و-د٩٠.٥٣  العمودیة
  ط-ز ١٤.١٢  ك-ط ٩.٤٠  ك-ط ٦.١٥  ح ط٨٠.٢٠  األفقیة

  
٢٠  

  ج ٣٠.٧٥  ب ج ٢١.١٢  ج ٩.٠٠  ج ١١٠.١٧  العمودیة
  ھـ و٢٠.٢٢  ز ح ١٣.٥٠  و-د ٧.١٨  ح- و٨٤.٣٩  األفقیة

  
٣٠  

  أ ١٠٢.٤٧  أ ٦٦.٠١  أ ١٦.٨٢  أ ١٦٦.٧٦  العمودیة
  ج ٢٩.٦٧  ھـ- ج ١٩.٦٨  ج ٨.٨٩  ج ١٠٦.٤٩  األفقیة

  
  
  

  آذار ٢

  
٥  

  ن- ك ٨.٢٦  م ن ٥.٠٥  ل م ٥.٤٢  ي ك ٦٨.٥٣  العمودیة
  ن ص ٣.٢١  ع-ن ٢.١٤  ص-م ٤.٧١  م ن ٥٨.٨٣  األفقیة

  
١٠  

  ل- ح ١٠.٣٨  م- ك ٦.٨٨  ل-ي ٥.٧٧  ط ي ٧٤.٤١  العمودیة
  ع-ل ٦.٢٠  ع-م ٣.٦٤  ن-ل ٥.١١  م-ك ٦٥.١٥  األفقیة

  
٢٠  

  ھـ و٢٠.١١  ز ح ١٣.٨٢  ح-ھـ ٦.٩٦  ز- ھـ٨٨.٧٧  العمودیة
  ز ح ١٤.٤٩  ك-ط ٩.٦٩  ك-ط٦.١٨  ز ح ٨١.٩٤  األفقیة

  
٣٠  

  ج ٣٠.٧٥  ج د ٢٠.٦٥  ج ٨.٥٨  ج ١٠٨.٨٠  العمودیة
  د ھـ ٢٤.٩٠  ھـ و ١٧.٢٥  و-د ٧.٧٢  د ھـ ٩٣.٩٦  األفقیة

  دنكنعمودیاً، األرقام ذات األحرف المتشابھة ال تختلف معنویاً حسب اختبار 
 

EFFECT OF SOME PROPOGATION METHODS IN GROWTH OF 
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 ِ◌ABSTRACT 
            This study was carried out at Ninevah plantation Nursery in Mosul city, 
during the period from mid January to the end of October (1999) to investigate 
the effect of four collection times, and four cutting lengths, Using tow planting 
methods (Vertical and Horizontal) in propagation of Salix seedlings. This 
experiment was conducted as factorial experiment in Randomized completely 
Block Design with three factors and three blocks. Several growth and 
propagation traits was studies. The result showed that the collection cutting 
time (15 February), cutting length (30 cm.) and that vertical planting method 
were the best, it gave higher means for all studied characteristics. The result 
also showed that the following interactions between (collection cutting time 15 
February and cutting length 30 cm.), (collection cutting time 15 February and 
vertical planting method), (cutting length 30 cm. and vertical planting method) 
and (collection cutting time 15 February and cutting length 30 cm. and vertical 
planting method) was the best among other interactions. 
 

  المصادر
دراسة بعض العوامل المؤثرة في إنتuـاج شتuـالت الuدلب الغربuي ). ١٩٩٩(الحدیدي، صمود حسین علي 

  .رسالة ماجستیر، كلیة الزراعة والغابات، جامعة الموصل. خضریاً 
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  .جامعة الموصل. دار الكتب للطباعة والنشر
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تأثیر أطوال وأقطار العقل علuى نمuو شuتالت القuوغ ). ١٩٨٦(عبد هللا ، یاووز شفیق وجیاد عبد محمود 

  ).٢( ١٧مجلة بحوث علوم الحیاة .  Populas nigraاألسود 
دار الكتuب للطباعuة والنشuر، . مشuاتل الغابuات). ١٩٨٥(یم الكنuاني عبد هللا ، یاووز شفیق وعuادل إبuراھ

  .جامعة الموصل
تuuuأثیر مواعیuuuد جمuuuع األقuuuالم وطuuuرق خزنھuuuا وزراعتھuuuا علuuuى نوعیuuuة          ). ١٩٨٧(قاسuuuم، تھuuuاني یحیuuuى 

رسuuuuالة ماجسuuuuتیر، كلیuuuuة الزراعuuuuة                          ،  .Salix acomphylla Boissشuuuuتالت الصفصuuuuاف 
  .والغابات، جامعة الموصل

تuuأثیر أطuuوال وأقطuuار األقuuالم ومسuuافات الزراعuuة علuuى إكثuuار شuuتالت ). ١٩٨٦(یوحنuuا، عuuادل ھرمuuز 
ماجسuuتیر، كلیuuة  رسuuالة. فuuي مشuuتل غابuuة نینuuوى،  .Salix acomphylla Boissالصفصuuاف 
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