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العقل واطوالھا وطرق زراعتھا في اكثار ونمو شتالت الصفصافجمعتأثیر مواعید
Salix acmophylla Bioss

مظفر عمر عبدهللا                                     امجد خلیل محمود
محافظة نینوى/جامعة الموصل             المدیریة العامة للزراعة/كلیة الزراعات والغابات

صةالخال

١٩٩٩ولغایة نھایة تشرین االول من عام 

:
Salix acmophylla Bioss

لعقلة ١٥ ذلك طول ا باط وك ٣٠ش
العقلالجمع االخرى واطوال افضل النتائج مقارنة بمواعید 
شباط ١٥(التي اعطت اعلى المعدالت لجمیع الصفات ھي التداخل التداخالت الثنائیة المتفوقة و

) شباط والزراعة العمودیة١٥موعد الجمع (والتداخل ) سم٣٠وطول العقلة 
)١٥٣٠ (

.المتفوق في جمیع الصفات المدروسة بین التداخالت الثالثیة االخرى

المقدمة

)Zsuffa ، ١٩٩٣وآخرون.(
Salix acmophylla BiossSalicaceae

اذ. Salicalsالتابعة لرتبة 
). ١٩٨٥، Stott(/طن١٥-١٠من المادة الخشبیة الجافة 

٣٠٠اكثر من Salixجنس الصفصاف 
).١٩٦٩، Harrerو Harlowو ١٩٦٢، Kruessmann(القطبیة 

Salix acmophylla
Salix alba

-Salix babylonica)Readerالباكي 
Roitzsch ،١٩٧٩وداؤد ، ١٩٦٩.(

)IL'Yashevich ،
) ١٩٧٩، FAOو ١٩٧٨

.)١٩٧٦، Shetronو Chosa(واالنجراف 

لعقل  ام ا تخد إس ) ١٩٧٩، FAO(ب
.)١٩٨٩، Schopmeyer(انعدامھا 

٢٠٠٠باحث الثاني ماجستیر للمستل من رسالة ال
٢٠٠٨/ ٦/ ١٩وقبولھ  ١٥/٤/٢٠٠٨تاریخ تسلم البحث 
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وألھمیة ھذا

.مواصفات جیدة

مواد البحث وطرائقھ
منرة اجریت ھذه الدراسة في مشتل غابة نینوى في مدینة الموصل خالل الفت

سنة ٢٠و ١٥الجمعت عقل ھذا النوع من ا. ١٩٩٩وحتى نھایة تشرین االول عام 
).١٩٨٥عبدهللا وعادل ، (وقد اخذت العقل من االخالف واالفرع التي بعمر سنة واحدة 

:عوامل ھي
.اذار٢وشباط ١٥وشباط ١وكانون الثاني ١٥مواعید جمع العقل : العامل االول 
).سم٣٠، ٢٠، ١٠، ٥(اطوال العقل : العامل الثاني 
).العمودیة واالفقیة(طریقة الزراعة : العامل الثالث 

عقلة ٤٥عاملیة واستخدام ثالث قطاعات و معاملة٣٢= ٢× ٤× ٤وبذلك اصبح عدد المعامالت 
.عقلة١٤٤٠لكل معاملة فبلغ مجموع العقل تحت الدراسة 

زرعت العقل المحضرة بعد كل موعد جمع مباشرة 
٥

٧.٠٤رسوبیة متوسطة النسجة بین المزیجیة الى الطینیة الرملیة ذات تفاعل قاعدي خفیف 
.الري الرذاذي

عد:١٩٩٩
).٢سم(ة المساحة الورقیللشتلة الواحدة ، عدد االوراق للشتلة الواحدة و

)Patton ،١٩٨٤ (
:اخذت من كل شتلة اكبر واصغر ورقتین وحسب العالقة التالیة

ةعدد اوراق الشتل× = المساحة الورقیة للشتلة 

: )غم(و
١٠٠ ْ

)Hartmann وKester ،ن ) ١٩٨٣
Duncan Multiple Rang Test٠.٠٥)

).١٩٨٠وعبدالعزیز ، 

النتائج والمناقشة
ان لكل عامل من ) ١الجدول (احصائیاً تحلیل التباینظھر في : عدد االغصان واالوراق للشتلة

الثالثي تأثیر معنوي عالي في كل من صفتي عدد االغصان العوامل المدروسة والتداخالت الثنائیة والتداخل
).٠.٠٥(وعدد االوراق للشتلة عند مستوى احتمال 

معنویاً في ) شباط١٥(الى اختالف وتفوق موعد الجمع والزراعة ) ٢الجدول (یشیر اختبار دنكن 
ن اعطى الموعد ورقة في حی٢٢٨.١٢غصن و ١١.٢١تأثیرة في ھاتین الصفتین فاعطى اعلى المعدالت 

شباط بالمرتبة الثانیة ١ورقة وجاء الموعد ١٠٧.٢٦غصن و ٥.٨٤اقل المعدالت كانون الثاني١٥االول 
غصن و ٨.٦٥اذار الذي سجل ٢ورقة ثم تبعھ بالتفوق الموعد ١٧٨.٦١غصن و ٩.٣٨بالتفوق واعطى 

من التوافق تشباط استفاد١٥موعد ورقة كمعدل لھاتین الصفتین، ربما یعزى ذلك الى ان عقل ال١٦٢.٠٥
الزمني لبدء الفعالیات الحیویة وارتفاع درجات الحرارة بدرجة اكبر لتحقیق نمو اعلى مقارنة ببقیة المواعید 
وكذلك یعزى الى العالقة الطردیة بین طول الشتلة وبین عدد االغصان واالوراق، حیث یزداد عدد البراعم 

و Hartmann(من االغصان اكثر، مما یؤدي ھذا الى زیادة عدد االوراق بزیادة طول الشتلة فتعطي عدداً 
Kester ،١٩٨٣.(

مساحة ورقة االستنساخ× معدل وزن شكل اكبر واصغر ورقة 
وزن ورقة االس تنساخ
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ع العقل في جمىاعطاذفي دراستھ على الحور االبیض ) ١٩٧٨(وتتفق ھذه النتیجة مع عبدهللا
الى احیث اشار) ١٩٨١(Phippsو Hansenشباط اعلى معدل لعدد االوراق، كما وتتفق مع ١٥الموعد 

افضلیة زراعة عقل ھجائن وسالالت الحور في متصف الربیع، عند بدایة ارتفاع حرارة التربة وقبل بدء 
.العقل بتكوین بادئات الجذور

لمقارنة تأثیر اطوال العقل في ھاتین الصفتین، ان طول العقلة ) ٣(الجدول توضح نتائج اختبار دنكن
الخرى في تأثیرة في عدد االغصان وعدد االوراق للشتلة سم اختلف وتفوق معنویاً على باقي االطوال ا٣٠
سم ثم طول العقلة ٢٠ورقة وتبعھ بالتفوق طول العقلة ٢٩٩.٨٧غصن و ١٣.٦٨سجل اعلى المعدالت اذ

ورقة ولعل ٧٤.٨٢غصن و ٥.٠٦سم اقل المعدالت لھاتین الصفتین ٥سم في حین اعطى طول العقلة ١٠
وعدد البراعم ، بما تحتویھ من مخزون غذائي من الكاربوھیدرات والنشأ طویلةالھذا یعزى الى قدرة العقل 

تتفق ھذه النتائج مع . خضریة افضلمن تكوین مجموعةھااكبر من القصیرة فضالً عن الرطوبة التي تمكن
لة طول العقفي اشارتھما الى زیادة عدد االغصان واالوراق للحور االسود بزیادة ) ١٩٨٦(عبدهللا وجیاد، 

زیادة عدد االوراق للصفصاف والحور بزیادة اقترنت اذ) ١٩٩٨(وخضر ) ١٩٨٦(وتتفق ایضاً مع یوحنا
.طول العقلة

التفوق المعنوي للزراعة العمودیة بالتأثیر في عدد االغصان وعدد االوراق فیبین) ٤(اما الجدول 
زراعة االفقیة المرتبة الثانیة ورقة في حین سجلت ال١٩٩.٧٤غصن و ١٠.٢٣حیث اعطت اعلى المعدالت 

ورقة وربما یعزى ذلك الى ان الشتالت المتعددة ١٣٨.٢٩غصن و ٧.٣١بالتفوق واعطت اقل المعدالت 
الناتجة من العقل المزروعة افقیاً تتنافس فیما بینھا، مما یؤدي الى اضعاف نموھا مقارنة بالمزروعة عمودیاً 

)Hartmann وKester ،١٩٨٣.(
ت بین مواعید جمع العقل واطوالھادنكن لبیان الفروق المعنویة للتداخالائج اختبارتشیر نت

سم معنویاً بالتأثیر في ھاتین الصفتین ٣٠شباط وطول العقلة ١٥الى تفوق التداخل موعد الجمع ) ٥الجدول (
تفوق التداخل ورقة ویلیھ بال٣٨٦.٥٨غصن و ١٩.٤١على باقي التداخالت االخرى واعطى اعلى المعدالت 

ورقة كمعدالت لھاتین ٣٠٤.٦٦غصن و ١٣.٧١سم الذي سجل ٣٠شباط وطول العقلة ١موعد الجمع 
دالت بلغت سم اقل المع٥كانون االول وطول العقلة ١٥في حین اعطى التداخل موعد الجمع . الصفتین

نة في العقل وعدد البراعم ورقة وربما یعزى السبب الى قلة المواد الغذائیة المخزو٢٩.٢٠غصن و ٣.٠٢
).١٩٩٩(والحدیدي ) ١٩٨٦(فیھا وھذه النتیجة تتفق مع عبدهللا وجیاد 

الفروق المعنویة بین تأثیر التداخالت الثنائیة بین مواعید الجمع وطرق اإلكثار ) ٦(الجدول ویبین
خرى في التأثیر في على باقي التداخالت االشباط والزراعة العمودیة ١٥الجمعحیث تفوق التداخل موعد

ورقة وجاء التداخل ٢٧٧.٣٤غصن و ١٤.٢٤وسجل اعلى عدد بلغ للشتلةعدد االغصان وعدد االوراق 
ورقة ٢٠٧.٩٠غصن و ١٠.٦٢رتبة الثانیة بالتفوق واعطى مودیة بالشباط والزراعة العم١موعد الجمع 

الثاني والزراعة االفقیة اقل المعدالت كانون١٥كمعدل لھاتین الصفتین، بینما سجل التداخل موعد الجمع 
في دراستھ على ) ١٩٧٥(Hejmauowskiورقة وتتفق ھذه النتائج مع ٩٠.٥٤غصن و ٥.٢٨بلغت 

.Populus balsamiferaو Populus nigraنوعین من الحور 
االكثار الختبار دنكن للمقارنة بین تأثیر التداخالت بین اطوال العقل وطرق ) ٧(الجدول منونالحظ 

یة في سم والزراعة العمود٣٠في عدد االغصان وعدد االوراق، وجود تفوق معنوي للتداخل طول العقلة 
ورقة وتبعھ بالتفوق التداخل ٣٥١.٨١غصن و ١٦.٥٢بلغالغصان واالوراقھاتین الصفتین واعطى عدد ل

في حین اعطى التداخل ورقة٢٤٧.٨٧غصن و ١٠.٨٣سم والزراعة االفقیة الذي سجل ٣٠طول العقلة 
.ورقة٤٥.٤٠غصن و ٤.٠٤دالت بلغت سم والزراعة االفقیة اقل المع٥طول العقلة 

یوضح تأثیر التداخل بین مواعید الجمع واطوال العقل وطرق االكثار في عدد االغصان ) ٨(الجدول 
سم والزراعة ٣٠شباط وطول العقلة ١٥ان التداخل موعد الجمع حیث تبینواالوراق باختبار دنكن 

العمودیة قد اختلف وتفوق معنویاً بالتأثیر مقارنة مع باقي التداخالت االخرى وسجل اعلى معدل لھاتین 
سم ٣٠شباط وطول العقلة ١ورقة وجاء التداخل موعد الجمع ٤٩٨.١٥غصن و ٢٦.٤٧الصفتین 

ورقة في حین سجل اقل ٣٤٦.٩٠غصن و ١٥.٩٧والزراعة العمودیة بالمرتبة الثانیة بالتفوق واعطى 
سم ٥كانون الثاني وطول العقلة ١٥ورقة التداخل موعد الجمع ٢٨.٢٩غصن و ٢.٩٨المعدالت والبالغة 
في دراستھما ) ١٩٧٢(Matskovaو Glazyrinوتتفق ھذه النتائج مع ماتوصل الیھ . والزراعة االفقیة

المزروعة عمودیاً في بدایة الربیع قد تفوقت من ان العقل الطویلة وPopulus tremulaعلى عقل الحور 
.على باقي المعامالت االخرى في صفات النمو
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مصادر التباین والتباین التقدیري وتأثیرھا في بعض صفات النمو لشتالت الصفصاف: )١(الجدول 

درجات مصادر التباین
الحریة

عدد 
االغصان 

للشتلة

عدد االوراق 
للشتلة

المساحة 
الورقیة

)٢سم(

الوزن 
الجاف 

)غم(للساق 

الوزن 
الجاف 

لالغصان 
)غم(

الوزن 
الجاف 

لالوراق 
)غم(

**١٥.٩٩**١٢.٣٠**٦.٦٤**٥٥٨٧٥٥**٢٠٨٤٢.٠٤**٢٥٦.١٦القطاعات

**١٣٧.٥٣**٧٥.٤٠**٤٨.٩٥**١٦٦٨٦٤٧**٥٩٥٨٠.١١**٣١١٩.١٠مواعید الجمع

**٢٦٢.٨٤**٢٧٣.٨٩**١١٩.٠٢**٦٤٤٦٥٧٩**٢٣١٩١٧.٧٠**٣٣٣٤.٢١اطوال العقل

**١٧٣.٧٨**١٠٠.١٣**٦٢.٠٨**٢٤٥٣٠٣٠**٩٠٦٣٠.٠٨**١٢٠٣.٩٧طرق الزراعة

مواعید الجمع
×

اطوال العقل
٢٦.٩٤**١٠.٣٦**١٤.٨٣**٤٦٧٧٥**١٣٦٩.٤٠**٩١٤.٩١**

مواعید الجمع
×

طرق الزراعة
٥١.٢٠**١٧.١١**١٥.١٨**١٢٣١٥٥**٤٣٩٨.٨٢**٣٢٨.١٨**

اطوال العقل
×

لزراعةاطرق 
٣١.١٩**١٢.٤٩**٢٢.٠٠**١٥٤٧٥٨**٥١٥٩.١٣**٣٢٠.٩١**

مواعید الجمع
اطوال العقل×
**٣١.٦٤**١٠.٦٣**١٢.٣٠**٧١٤٢٨**٢٦٨٧.٧٤**٩٩.٦٠طرق الزاعة×

الخطأ 
التجریبي

٦٢٠.٤٧٢٥٢.٥٩٧٠٣٥٠.٢٢٠.٣٤٠.٥٢

)٠.٠١(وجود فروق معنویة عند مستوى احتمال ** 

تأثیر مواعید جمع وزراعة العقل في بعض صفات النمو لشتالت الصفصاف) : ٢(الجدول 

كانون ) ١٥(صفات النمو
آذار) ٢(شباط) ١٥(شباط) ١(الثاني

ج٨.٦٥أ١١.٢١ب٩.٣٨د٥.٨٤للشتلةاألغصانعدد 
ج١٦٢.٠٥أ٢٢٨.١٢ب١٧٨.٦١د١٠٧.٢٦للشتلةاألوراقعدد 

ج٨٣٥.٢٨أ١١٩٣.٤٣ب٩١٨.٧٨د٥٥٣.٠٠)٢سم(المساحة الورقیة 
ج٢.٤٨أ٥.٠٠ب٢.٩٢د١.٦٥)غم(الوزن الجاف للساق 

ج٣.٥٤أ٦.٥٥ب٣.٩٩د٢.٣٣)غم(لألغصانالوزن الجاف 
ج٣.٨٦أ٨.٠٧ب٤.٣١د٢.٤٧)غم(لألوراقالوزن الجاف 

٠.٠٥التختلف معنویاً حسب اختبار دنكن عند مستوى احتمال یاً، االرقام ذات االحرف المتشابھة افق

اطوال العقل في بعض صفات النمو لشتالت الصفصافتأثیر) : ٣(الجدول 
سم٣٠سم٢٠سم١٠سم٥الصفات

أ١٣.٦٨ب٩.٤٤ج٦.٩٠د٥.٠٦عدد االغصان للشتلة
أ٢٩٩.٨٧ب١٨٤.٧٤ج١١٦.٦١د٧٤.٨٢عدد االوراق للشتلة

أ١٥٦٥.١٧ب٩٥٧.٢٩ج٦٠٠.٢٣د٣٧٧.٨٠)٢سم(المساحة الورقیة 
أ٦.١٦ب٢.٩٦ج١.٧٨د١.١٥)غم(الوزن الجاف للساق 

أ٨.٦٥ب٤.٦٢ج٢.٠٢د١.١١)غم(الوزن الجاف لالغصان 
أ٩.٢٤ب٤.٤٨ج٢.٩٨د١.٦٦)غم(الوزن الجاف لالوراق 

٠.٠٥تختلف معنویاً حسب اختبار دنكن عند مستوى احتمال اً، االرقام ذات االحرف المتشابھة الافقی

في بعض صفات النمو لشتالت الصفصافالزراعةتاثیر طریقة ) : ٤(الجدول 
الزراعة االفقیة)االعتیادیة(الزراعة العمودیةصفات النمو
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ب٧.٣١أ١٠.٢٣للشتلةاألغصانعدد 
ب١٣٨.٢٩أ١٩٩.٧٤للشتلةراقاألوعدد 

ب٧١٥.٢٧أ١٠٣٤.٩٧)٢سم(المساحة الورقیة 
ب٢.٢١أ٣.٨٢)غم(الوزن الجاف للساق 

ب٣.٠٨أ٥.١٢)غم(لألغصانالوزن الجاف 
ب٣.٣٣أ٦.٠٢)غم(لألوراقالوزن الجاف 

٠.٠٥عند مستوى احتمال نافقیاً، االرقام ذات االحرف المتشابھة التختلف معنویاً حسب اختار دنك

لجدول (: )٢(المساحة الورقیة  اطوال عاان ) ١ا لجمع و ا د 
.العقل وطرق االكثار والتداخالت الثنائیة والتداخل الثالثي قد اثر تاثیراً معنویاً عالیاً في المساحة الورقیة

)٢ (
١٥

، ٢سم٢١٢٩١٨.٧٨سم١١٩٣.٤٣ورقیة بلغت 
١٥على التوالي ك٢سم٨٣٥.٢٨

اق التي ل٢١٥سم٥٥٣.٠٠بلغت  االور
Briscoe)١٩٦٣ (

) ١٩٧٦(Sheikhو Abdul Aleemعقل ال
.آذار٢شباط ثم في ٢٣و ١٦توصال الى افضلیة الجمع في 

) ٣(ویشیر الجدول 
سم بالتأثیر في ھ٣٠وتفوق طول العقلة 

سم اللذان ٢٠١٠وجاء طول العقلة ٢سم١٥٦٥.١٧الورقیة بلغ 
سم اقل ٥على التوالي كمعدل للمساحة الورقیة بینما سجل طول العقلة ٢سم٦٠٠.٢٣، ٢سم٩٥٧.٢٩اعطیا 
) ١٩٦٠(Tomzaتتفق ھذه النتائج مع ٢سم٣٧٧.٨٠ت بلغ المعدال

)١٩٩٨ (
.معنویاً في المساحة الورقیة للشتلةیؤثر اشار الى ان طول العقلة 
الزراعةطرق روق المعنویة بین تأثیر الف) ٤(ویوضح الجدول 

٢سم١٠٣٤.٩٧

. ٢سم٧١٥.٢٧
منر افضل بكثی

.الواحدة
لجدول ( ) ٥ا

٣٠شباط وطول العقلة ١٥التداخل مواعید الجمع 
٢سم٢٠٣٨.٤٤ى اعلى مساحة بلغت طعن باقي التداخالت االخرى واع

٢سم٣٠١٥٩٢.٤٦شباط وطول العقلة ١

لجمع موعدعن التداخل  ذي سجل ٢٣٠ا ل ٢سم١٥١٧.١٢سم ا

٢سم٥١٦١.٩١كانون الثاني وطول العقلة ١٥الجمع موعدحین سجل التداخل 

).١٩٨٦(وجیاد النتیجة تتفق مع عبدهللا
لجدول ( تفوق ) ٦ا

اذ١٥التداخل مواعید الجمع 
اعة ١وجا٢سم١٤٥٣.٦٧ لزر اط وا شب

نون الثاني ٢١٥سم١٠٦٤.٠٣العمودیة بالمرتبة الثانیة بالتفوق واعطى  كا
٢١٥سم٤٦٢.٧٢

.في دراستھ لطرق زراعة عقل الصفصاف) ١٩٧٤(Chmelarالزراعة االفقیة، وتتفق ھذه النتائج مع 
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) ٧(الجدول وتشیر نتائج اختبار دنكن
٣٠تفوق التداخل بین طول العقلة اذراعةالزالعقل وطرق 

٢سم١٨٤٠.٨٢

لعقلة ٢سم١٢٨٩.٥٣سم والزراعة االفقیة الذي اعطى ٣٠طول العقلة  ٥ن طول ا
.٢سم٢٨٧.٧٣سم والزراعة االفقیة اقل المعدالت بلغ 

لجدول (عوامل المدروسة فقد بین اختبار دنكن لاما التداخل الثالثي بین ا وق التداخل ) ٨ا ف تالف وت اخ
سم والزراعة العمودیة٣٠شباط وطول العقلة ١٥موعد الجمع 

لعقلة ١وتبعھ بالتفوق التداخل موعد الجمع ٢سم٢٦٣٠.٢٣اعلى المعدالت  باط وطول ا اعة ٣٠ش لزر سم وا
لعقلة ٢ ار وطول ا لزراعة ٣٠اذ ا سم و

٢سم١٨٦٣.٣٦، ٢سم١٨١٧.٧٦ة وسجال العمودیة في المساحة الورقی

لعقلة ١٥بینما سجل التداخل موعد الجمع  وطول ا ني  نون الثا ٥كا
.٢سم١٤٢.٠١

امل المد) ١() :(واألوراقالوزن الجاف لكل من الساق  لعو روسة ان ا
.وتداخالتھا الثنائیة والثالثیة قد اثرت تاثیراً معنویاً عالیاً في ھذه الصفات الثالثة

١٥) ٢(یظھر الجدول 
لمعدالت  و٥.٠٠ا

و٢.٣٣و٨.٠٧١٥١.٦٥و٦.٥٥
لموعد اذ) ١٩٧٨(. غم على التوالي٢.٤٧ ١٥اعطى ا

.والغربللساق والشتلة كلھا في دراستھ على الحور االبیض 
) ٣(الجدول ویشیر

٩.٢٤و٨.٦٥و٣٠٦.١٦
. ١.٦٦و١.١١و٥١.١٥

٢٥في تفوق طول العقلة ) ١٩٧٢(وآخرون Zakhariovوتتفق ھذه النتائج مع 
.وتحقیقھم افضل النتائج في دراستھم على عقل سبعة ضروب للحور االسود

) ٤(ویتضح من الجدول 
٦.٠٢و٥.١٢و٣.٨٢فاعطت اعلى المعدالت معنویاً 

, غم على التوالي٣.٣٣و٣.٠٨و٢.٢١اقل المعدالت 
.في عدد االغصان واالوراقمنھمانتائج مختلفة في تأثیر كل 

٣٠شباط وطول العقلة ١٥فتبین ان التداخل موعد الجمع ) ٥الجدول (
و١٣.٨٩و١١.٦١

لعقلة ١غم على التوالي ویلیھ بالتفوق التداخل موعد الجمع ١٧.٣٣ وطول ا اط  ذي سجل ٣٠شب ل ٥.٤٠سم ا
كانون ١٥غم على التوالي كمعدالت لالوزان الجافة، في حین اعطى التداخل موعد الجمع ٧.٦١و٧.٧٥و

. التواليغم على٠.٣٨و٠.٢٩و٠.٤٣سم اقل ھذه االوزان ٥الثاني وطول العقلة 
)٢١) ١٩٩٩

.المعدالت للصفات الثالثة ھذه لشتالت الدلب الغربي
)٦ (

االوزان اعلى١٥ق الزراعة حیث تفوق موعد الجمع وطر
بلغت  افة  ١١.٥٧١و٨.٨٢و٦.٣٩الج

لجافة ، غم على التوالي كمع٥.٢٢، ٤.٤٧، ٣.٤٥العمودیة بالمرتبة الثانیة بالتفوق واعطى  ان ا لالوز الت  د
و١٥١.٣٥

٢.٢٠١٥و١.٨٧
.العمودیة في تأثیره في صفة الوزن الجاف لالوراق فقط

٣٠الختبار دنكن یظھر تفوق التداخل طول العقلة ) ٧(اما الجدول 
١٢.٢٩و١٠.٧٠و٨.٣٩

غم ٦.١٩و٦.٦١و٣٠٣.٩٢التوالي ویلیھ بالتفوق التداخل طول العقلة 
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اعة ٥ لزر سم وا
.غم على التوالي١.٠١و٠.٦٩و٠.٨٧االفقیة واعطت 

لجمع ) ٩الجدول (اما التداخل الثالثي فیشیر اختبار دنكن  اخل موعد ا تد وق ال ف لى ت وطول ١٥ا اط  شب
و٣٠١٨.٢٢لة العق

٢٧.٦٧١و٢٠.١١
غم على التوالي ٨.٦٤، ٨.٥٦، ٦.٥٣سم والزراعة العمودیة الذي سجل ٣٠العقلة 

٢٣٠والذي لم یختلف معنویاً عن التداخلي موعد الجمع 
١٥٢٠

١٥٣٠
١٥

٠.٣٧، ٠.١٣، ٥٠.٢٧كانون الثاني وطول العقلة 
.واالغصان واالوراق

التداخل بین مواعید الجمع واطوال العقل في بعض صفات النمو لشتالت الصفصافتاثیر) : ٥(الجدول 
یدمواع

الجمع

اطوال 
العقل 

)سم(

عدد 
االغصان 

للشتلة

عدد االوراق 
للشتلة

المساحة 
الورقیة 

)٢سم(

الوزن الجاف 
)غم(للساق 

الوزن الجاف 
لالغصان 

)غم(

الوزن الجاف 
لالوراق 

)غم(

١٥
كانون 
الثاني

ح٠.٣٨ل٠.٢٩ز٠.٤٣ح١٦١.٩١ط٢٩.٢٠ل٥٣.٠٢
ز١.٣٣ك ل٠.٧٣و١.٠٣ز٣٠٨.٢٥ح٦٠.٧٦ك١٠٤.٦٢
ھـ٣.١٦ز٢.٨٤و١.٩٥و٦٢٩.١٥و١٢٣.٠٧ط٢٠٦.٦٦
د٥.٠٠د٥.٤٨د٣.١٨د١١١٢.٦٨د٢١٦.٠٠و ز٣٠٩.٠٩

١
شباط

ز ح١.٦٣ك-ط١.٢٨ھـ و١.٣٦ز٣٨٨.٢٤د٨٢.٤٤ط ي٥٦.١٧
ھـ٣.٠٩ز ح٢.٢٠ھـ١.٨٨و٦٥٣.٤٩و١٢٦.٨٢ح١٠٧.٧٥
د٤.٩٠ھـ٤.٧٣د٣.٠٦د١٠٤٠.٩٤د٢٠٠.٥٤ھـ٢٠١٠.٠٧
ب٧.٦١ب٧.٧٥ب٥.٤٠ب١٥٩٢.٤٦ب٣٠٤.٦٦ب٣٠١٣.٧١

١٥
شباط 

ھـ٣.١٢ح ط١.٩٩ھـ و١.٦١و٥٩١.٤٤و١١٤.٨٢ي ك٥٥.٤٠
د٥.٢٣و٣.٦٨د٢.٧١ھـ٨٨٣.٥٠ـھ١٧٠.١٦ز١٠٨.٧٠
ج٦.٦٠ج٦.٦٢ج٤.٠٨ج١٢٦٠.٣٥ج٢٤٠.٩١د٢٠١١.٣١
أ١٧.٣٣أ١٣.٨٩أ١١.٦١أ٢٠٣٨.٤٤أ٣٨٦.٥٨أ٣٠١٩.٤١

اذار٢

ز١.٤٩ل- ي ٠.٩٠و١.١٩ز٣٦٩.٦١ز ح٧٢.٨٤ي٥٥.٦٦
ھـ و٢.٢٦ي- ح ١.٤٨و١.٥١و٥٥٥.٦٧و١٠٨.٦٩ط١٠٦.٧١
د٤.٦٩ھـ ز٤.٢٩د٢.٧٧ھـ٨٩٨.٩٥ھـ١٧٤.٤٥ھـ و٢٠٩.٧٢
ب ج٧.٠١ب٧.٥٠ج٤.٤٣ب١٥١٧.١٢ب٢٩٢.٢٥ج٣٠١٢.٤٩

٠.٠٥التختلف معنویاً حسب اختبار دنكن عند مستوى احتمال عمودباً، االرقام ذات االحرف المتشابھة 

في بعض صفات النمو لشتالت الصفصافالزراعةعید الجمع وطرق تأثیر التداخل بین موا) : ٦(الجدول 

مواعید
الجمع

طرق 
االكثار

)الزراعة(

عدد 
االغصان 

للشتلة

عدد االوراق 
للشتلة

المساحة 
الورقیة 

)٢سم(

الوزن 
الجاف 

)غم(للساق 

الوزن 
الجاف 

لالغصان 
)غم(

الوزن 
الجاف 

لالوراق 
)غم(
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١٥
كانون 
الثاني

و٢.٧٣د٢.٨٠ھـ١.٩٤ھـ٦٤٣.٢٧ھـ١٢٣.٩٧ھـ٦.٤١العمودیة 

ھـ٢.٢٠ھـ١.٨٧و١.٣٥و٤٦٢.٧٢و٩٠.٥٤و٥.٢٨االفقیة

١
شباط

ب٥.٢٢ب٤.٧٤ب٣.٤٥ب١٠٦٤.٠٣ب٢٠٧.٩٠ب١٠.٦٢العمودیة 

د٣.٤٠د٣.٢٤د٢.٤٠د٧٧٣.٥٣د١٤٩.٣٣د٨.١٤االفقیة

١٥
شباط 

أ١١.٥٧أ٨.٨٢أ٦.٣٩أ١٤٥٣.٦٧أ٢٧٧.٣٤أ١٤.٢٤العمودیة 

ج٤.٥٧ج٤.٢٧ج٣.٠١ج٩٣٣.٢٠ج١٧٨.٨٩د٨.١٨االفقیة

اذار٢
ج٤.٥٧ج٤.١٤د٢.٨٨ج٩٧٨.٩٢ج١٨٩.٧٣ج٩.٦٤العمودیة 

د ھـ٣.١٥د٢.٩٥د ھـ٢.٠٧ھـ٦٩١.٦٣ھـ١٣٤.٣٨د٧.٦٥االفقیة
٠.٠٥عند مستوى احتمال بھة التختلف معنویاً حسب اختبار دنكنعمودیاً، االرقام ذات االحرف المتشا

في بعض صفات النمو لشتالت الصفصافالزراعةتاثیر التداخل بین اطوال العقل وطرق ) : ٧(الجدول 

مواعید
الجمع

طرق 
االكثار

)الزراعة(

عدد 
االغصان 

للشتلة

عدد االوراق 
للشتلة

المساحة 
الورقیة 

)٢سم(

الوزن 
الجاف
للساق 

)غم(

الوزن 
الجاف 

لالغصان 
)غم(

الوزن 
الجاف 

لالوراق 
)غم(

٥
د٢.٣٠و١.٠٤و١.٤٢و٤٦٧.٨٦و٩٣.٢٤ھـ٦.٠٨العمودیة

ھـ١.٠١ز٠.٦٩ز٠.٨٧ز٢٨٧.٧٣ز٤٥.٤٠و٤.٠٤االفقیة

١٠
ج٣.٨٥ھـ٢.٦٣ھـ٢.٠٩ھـ٧٣٩.٠٧ھـ١٤٣.٣٧د٧.٧١العمودیة

د٢.١١و١.٤١و١.٤٧و٤٦١.٣٩و٨٩.٨٤ھـ٦.٠٨االفقیة

٢٠
ب٥.٦٦ج٥.٦٣ج٣.٣٦ج١٠٩٢.١٤ج٢١٠.٤٥ب١٠.٥٩العمودیة

ج٤.٠٢د٣.٦٢د٢.٥٧د٨٢٢.٤٣د١٥٩.٠٣ج٨.٢٩االفقیة

٣٠
أ١٢.٢٩أ١٠.٧٠أ٨.٣٩أ١٨٤٠.٨٢أ٣٥١.٨١أ١٦.٥٢العمودیة

ب٦.١٩ب٦.٦١ب٣.٩٢ب١٢٨٩.٥٣ب٢٤٧.٨٧ب١٠.٨٣االفقیة
٠.٠٥عند مستوى احتمال عمودیاً، االرقام ذات االحرف المتشابھة التختلف معنویاً حسب اختبار دنكن

في بعض صفات النمو لشتالت الزراعةتاثیر التداخل بین مواعید الجمع واطوال العقل وطرق ) : ٨(الجدول 
الصفصاف

المساحة الورقیة عدد األوراق للشتلةعدد األغصان طرق أطوالمواعید
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إلكثار االعقلالجمع
)الزراعة(

)٢سم(للشتلة

١٥
كانون 
الثاني

٥
ل١٨١.٨٠م٣٠.١٢س٣.٠٥العمودیة 
ل١٤٢.٠١م٢٨.٢٩س٢.٩٨االفقیة 

١٠
ي ك٣٩٥.٨٨ك ل٧٧.٩٣ع ف٥.٠٣العمودیة 
ل٢٢٠.٦٢م٤٣.٦٠س٤.٢٠االفقیة 

٢٠
ح٧٦٣.٩٥و ز١٤٩.٢١ل-ي٧.٧٣ودیة العم

ي٤٩٤.٣٤ي ك٩٦.٩٣ف-ن٥.٥٩االفقیة 

٣٠
د ھـ١٢٣١.٤٣د٢٣٨.٦٥ز ح٩.٨٣العمودیة 
و٩٩٣.٩٢ھـ١٩٣.٧٣ط ك٨.٣٥االفقیة 

شباط١

٥
ط ي٥٠٨.٣١ح ط١١٢.٣٠ل م٦.٨٨العمودیة 
لك ٢٦٨.١٦ل م٥٢.٥٨ف-ص٥.٤٦االفقیة 

١٠
ز٨٢٨.٥٤و١٦٠.٥٧ي-ح٨.٨٦العمودیة 
ي٤٧٨.٤٣ي ك٩٣.٠٨ص-م٦.٢٩االفقیة 

٢٠
ھـ و١١٠١.٥٢ھـ٢١١.٨٣و ز١٠.٧٧العمودیة 
و٩٨٠.٣٧ھـ١٨٩.٢٦ح ط٩.٣٨االفقیة 

٣٠
ب١٨١٧.٧٦ب٣٤٦.٩٠ب١٥.٩٧العمودیة 
ج د١٣٦٧.١٦ج د٢٦٢.٤٢ھـ و١١.٤٥االفقیة 

١٥
شباط

٥
ح ط٢٥١.١٩ط-ز١٢٦.٢٠ل-ي٧.٦١العمودیة 
ط ي٥٣١.٦٨ك-ط١٠٣.٤٤س٣.٢٠االفقیة 

١٠
و١٠٧٨.٤٣ھـ٢٠٧.٣٩ز ح٩.٧٦العمودیة 
ز ح٦٨٨.٥٨ح-و١٣٢.٩٣ل-ي٧.٦٥االفقیة 

٢٠
ج١٤٥٤.٨٣ج٢٧٧.٦٤ج د١٣.١١العمودیة 
و١٠٦٥.٨٧ھـ٢٠٤.١٩ح ط٩.٥١االفقیة 

٣٠
أ٢٦٣٠.٢٣أ٤٩٨.١٥أ٢٦.٤٧العمودیة 
ج١٤٤٦.٦٦ج٢٧٥.٠٣د ھـ١٢.٣٦االفقیة 

اذار ٢

٥
ط ي٥٣٠.١٥ك-ح١٠٤.٣٦ن-ل٦.٨٠العمودیة 
ل٢٠٩.٠٨م٤١.٣٢ف س٤.٥٢االفقیة 

١٠
ح ط٦٥٣.٤١ط-ح١٢٧.٦٢م-ك٧.٢١٤العمودیة 
ي٤٥٧.٩٢ي ك٨٩.٧٦م ع٦.٢٠االفقیة 

٢٠
و١٠٤٨.٢٥ھـ٢٠٣.١٥و ز١٠.٧٦العمودیة 
ز ح٧٤٩.١٥و ز١٤٥.٧٥ي-ح٨.٦٩االفقیة 

٣٠
ب١٨٦٣.٣٦ب٣٢٣.٨٢ج١٣.٨١العمودیة 
ج د١٣٥٠.٣٧ج د٢٦٠.٦٩ھـ و١١.١٨االفقیة 

٠.٠٥عند مستوى احتمال التختلف معنویاً حسب اختبار دنكنعمودیاً، االرقام ذات االحرف المتشابھة
في بعض صفات النمو لشتالت الزراعةتاثیر التداخل بین مواعید الجمع واطوال العقل وطرق ) : ٩(الجدول 

الصفصاف 

مواعید
الجمع

أطوال
العقل

طرق 
اإلكثار 

)الزراعة(

الوزن الجاف 
)غم(للساق 

الوزن الجاف 
)غم(لالغصان 

وزن الجاف ال
)غم(لالوراق 

ف٠.٣٩ص٠.٤٥ص ع٠.٥٨العمودیة١٥٥
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كانون 
الثاني

ف٠.٣٧ص٠.١٣ع٠.٢٧االفقیة

١٠
ف-م١.٦٣ص-م٠.٨٤ع-ل١.١٢العمودیة
ف-ص١.٠٢ص٠.٦١ع-م٠.٩٤االفقیة

٢٠
ك-ح٣.٥٢ز ح٣.٩٣ك-ط٢.٢٨العمودیة
م-ي٢.٨١ن-ك١.٧٥ن-ك١.٦١االفقیة

٣٠
ھـ و٥.٣٩ھـ٥.٩٧و-د٣.٧٨العمودیة
ح-و٤.٦٠ھـ و٤.٩٩ي-ز٢.٥٨االفقیة

شباط١

٥
ن-ك٢.٥٧م-ك١.٨٣ن-ك١.٦٢العمودیة
ع ف٠.٧٠ص-م٠.٧٣ع-ل١.٠٩االفقیة

١٠
ط-و٤.٢٠ط ي٣.٣٣ك-ح٢.٤٥العمودیة

ع-ل١.٩٩ص-ل١.٠٧ص-ل١.٣٢فقیةاال

٢٠
ھـ د٥.٤٦ھـ و٥.٢٥ح- ھـ٣.٢١العمودیة
ط-و٤.٣٤و ز٤.٢٢ط-و٢.٩١االفقیة

٣٠
ب٨.٦٤ب٨.٥٦ب٦.٥٣العمودیة
د ھـ٦.٥٨ج د٦.٩٤ج د٤.٢٨االفقیة

١٥
شباط

٥
ي-ز٣.٩١ك-ط٢.٧٧ل-ي١.٨٧العمودیة
ص-ك٢.٣٢ص-ل١.٢٠ص-ل١.٣٠االفقیة

١٠
د ھـ٦.٤٧و ز٤.٣٣ط- ھـ٣.٠٦العمودیة
ي-ز٣.٩٩ي-ح٣.٠٤ك-ح٢.٣٦االفقیة

٢٠
ب ج٨.٢٣ب٨.٠٨ج٤.٨١العمودیة
و ز٤.٩٧ھـ و٥.١٧ز- ھـ٣.٣٥االفقیة

٣٠
أ٢٧.٦٧أ٢٠.١١أ١٨.٢٢العمودیة

ج د٧.٠٠ج٧.٦٨ج٤.٩٩یةاالفق

اذار٢

٥
ص-ك٢.٣٢ص-ل١.١٢ن-ك١.٦٠العمودیة
ع ف٠.٦٦ص-ن٠.٦٩ع-ن٠.٧٨االفقیة

١٠
ل-ط٣.٠٩ل-ي٢.١٣م-ي١.٧٤العمودیة
ف-ن١.٤٢ص-ل٠.٩٤ص-ط١.٢٨االفقیة

٢٠
وھـ ٥.٤٣ھـ و٥.٢٥ط- ھـ٣.١٤العمودیة
ط-ز٣.٩٥ط-ز٣.٣٣ك-ح٢.٤٠االفقیة

٣٠
د-ب٧.٤٥ب٨.١٤ج٥.٠٥العمودیة
د ھـ٦.٥٧ج د٦.٨٥د ھـ٣.٨٢االفقیة

٠.٠٥عند مستوى احتمال عمودیاً، االرقام ذات االحرف المتشابھة التختلف معنویاً حسب اختبار دنكن
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EFFECT OF CUTTINGS COLLECTION TIMES, LENGTHS AND
PLANTING METHODS IN PROPAGATION AND GROWTH OF

Salix acmophylla Bioss
Muthafar O. Abdullah                               Amjad K. Mahmood

College of Agric. and Forestry                 Directorate general of Agric.
Mosul Univ. Iraq Ninevah Governorate

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
conducted as factorial experiment in Randomize of completely Block Design with
three factors and three blooks. At the end of the experiment number of branches,
number of leaves, leave area and dry weight of the stem, branches and leaves was
studies. The results showed that the collection time (15 February), cutting length
(30 cm.) and vertical planting method was the best and it gave higher means for all
studied characteristics. The result also showed that the following interaction
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 among (collection cutting time 15 February and
cutting length 30 cm. and vertical planting method) were the best among other
interactions.
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