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الزیتون صنف شماللي بالعقل نصف الخشبیةإكثاراستخدام االوكسینات في 
أیاد ھاني إسماعیل العالف

العراق–جامعة الموصل /كلیة الزراعة والغابات/ قسم البستنة وھندسة الحدائق 

الخالصة
/ /ائقدھذانفذ

كانون ٢٠٠٨٢٠-٢٠٠٧
لغم٢٠٠٠ولتر/صفر ملغمتراكیز من االوكسینات أربعةباستخدامآذار١٠شباط و ١و األول IBAلتر / م

لغم٢٠٠٠وNAAلتر/ملغم٢٠٠٠و لغم٢٠٠٠+IBAلتر/م الإكثارفي NAAلتر/م
:وأشارت النتائج إلى اآلتيبالعقل نصف الخشبیة 

أعلىلعقل اتجذیر لنسبة أعلىالحصول على أمكنوالخضري حیث الجذري و
لعدد أو دل  ١٧,٦و % ٣٣,٦٨آذار١٠د األوراقكبر مع

أعلىاألولكانون ٢٠ةورق٣٥,٧سم و ٠٦,٣جذرا و 
، %٦٦,٤١غیر المجذرة وبلغت 

NAAوأدىبصفات ال) (
+IBAالموعدنسبة تجذیر عند اخذ العقل فيأعلىوتم الحصول على النتائج،ھذهأفضلالحصول على إلى

لموعد % ٣٣,٩٣وبلغتIBAلتر /ملغم٢٠٠٠ومعاملتھا بتركیزآذار١٠ في ا
أعطتNAA +IBAومعاآذار١٠ % ٠٠,٩٠و

.المشتركة 

المقدمة
جمیع الكتب السماویة وتحتل شجرة الزیتون رمز المحبة والسالم وھي الشجرة المباركة التي ورد ذكرھا في

رئیسي بینما یعد كغذاءثمارھا امالستخدالمثمرة لما لھا من قیمة غذائیة وطبیة األشجاربین مرموقةمكانھ 
المتوسط والمناطق األبیضتعد منطقة البحر الوقت،نفس في الزیت المستخرج من الثمار غذاء ودواء 

بأشجار لمزروعةمن المساحات ا%٩٥العراق وتشكلضمنھابللزیتون األصليالمجاورة لھا الموطن 
العراق وفي )٢٠٠٦،نصر(ملیون شجرة ١٠١٧تشغلھاملیون ھكتار ١,١٠في العالم والتي تقدر بـالزیتون

وتنتشر في العراق زراعة )٢٠٠٧مھدي،(شجرة)٨٠٦,١٢٩,١(٢٠٠٥الكلي لعام األشجاریبلغ عدد 
وھو صنف " شماللي" الصنف ھابینالمستوردة والتي من إلىإضافةالزیتون المحلیة أصنافالعدید من 

ونسبة من وزن الثمرة % ١٨لنواة ملساء سائبة عن اللحم تشكل واتطاولةالثمرة صغیرة ماألصلتونسي 
واإلثمارقویة النمو غزیرة الحمل أشجارهأنكما الزیتالستخراجوتستخدم الثمار %٢٢-٢٠الزیت فیھا

الخضري ألصناف الزیتون التجاریة ھو األسلوب اإلكثارویعتبر)٢٠٠٧مھدي،(وتكون مقاومة للجفاف
أنواعأكثرتعد العقل الساقیة نصف الخشبیة من تالت باستخدام العقل بأنواعھا المختلفة واألمثل إلنتاج الش

تجھیزھا بأعداد إلمكانیةالنطاق التجاريعلىالزیتون المختلفةأصنافإكثارالعقل شیوعا واستعماال في 
العقل باختالفھذهنجاح تجذیرنسبةوتختلف)٢٠٠٣،وفایقفؤاد (بصورة اقتصادیةوإنتاجھاكبیرة 

الھرمونات الداخلیة والمواد الغذائیة ومحفزات وذلك الختالف محتواھا مناألماألشجارمواعید تجھیزھا من 
نسب تحسینالنمو دور كبیر في ماتظمنلأن كما)٢٠٠٣جندیة ،(النمو والعوامل المساعدة للتجذیر وغیرھا

كن استعمالھا بصورة منفردة أو بشكل مخلوط حیث یم)NAA(و)IBA(وخاصة االوكسیناتالعقلتجذیر 
إلى أھمیة استعمال االوكسینات بصورة منفردة في إكثار العقل الساقیة للزیتونالسابقةالبحوث أشارتإذ

للعقل شبھ إكثارھمعند )١٩٩٠(وآخرونEl-Saidهما وجدمنھا بصورة عامةأشجار الفاكھةوخاصة
IBAلتر/ملغم٤٠٠٠والمعاملة بتركیزاألولفي تشرین المأخوذةالعقلأنوالزیتونأصنافالخشبیة لبعض 

أو استخدامھما NAAعند استخدام%٤٣و%٧بینما بلغت% ٦٥وصلت إلى للتجذیرنسبةأعلىأعطت
إلى أن أعلى نسبة لتجذیر العقل الساقیة للیمون )١٩٩٤(وآخرونEl-Shazlyوأشارمعا على التوالي،

عند اخذ العقل في%٩٨بلغتEureka (Lemon(اضالیا

١٨/٢/٢٠٠٩وقبولھ ١٦/١١/٢٠٠٨تاریخ تسلم البحث 
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عند استخدام نفس التركیز من %٤٢و%٣١بلغتفي حینIBAلتر / ملغم٤٠٠٠نیسان ومعاملتھا بتركیز 
NAAوIAAوبین ،على التواليWahabللعقل شبھ الخشبیة إكثارھمعند )٢٠٠١(وآخرون
Psidium guajava(للجوافة L.( لتر / ملغم١٠٠٠معاملة العقل بتركیز أنالمأخوذة في الربیعIBA
لتر من /ملغم٢٠٠٠عند معاملتھا بتركیز % ٧٦في حین بلغت % ٧٩لتجذیر بلغت لنسبة أعلىأعطت
NAA. أشار عدد من الباحثین أن استعمال مزیج من أخرىمن جھةIBA+NAA أفضل من استخدامھما

بة نسإن أعلى) ١٩٩٩(وآخرونPoliszulkردة وخاصة في إكثار عقل الزیتون حیث وجد  بصورة منف
Bucida" عقل الغضة للزیتون صنف للتجذیر buceras "عند استعمال مخلوط یحوي %٦٢بلغت
NAAوIBAفي حین بلغت ھذه النسبة عند استخدام NAAلتر/ ملغم٤٠٠٠+IBAلتر/ ملغم٤٠٠٠

إن العقل الغضة للزیتون صنف )٢٠٠٢(وبین حجري وآخرونعلى التوالي،%٢٩و%٤١بصورة منفردة 
لتر كانت ھي / ملغم٤٠٠٠بتركیزIBA+NAAوالمعاملة بمزیج مناألولالمأخوذة في تشرین " أشرسي"

یھدف البحث .ثیر كل منھما على انفراداألفضل في معظم صفات المجموع الجذري والخضري مقارنة مع تأ
معاملتھا عند" شماللي" صنف الخشبیة للزیتونالعقل نصف وزراعةألخذاألفضلموعد تحدید الإلى

للحصول على مواصفات جیدة للنمو الجذري والخضري متداخلأوبشكل منفرد NAAو IBAبتراكیز من 
.

ھقائوطربحثالمواد 
جامعة / ة الزراعة والغابات كلی/وھندسة الحدائقنفذ البحث في البیت البالستیكي التابع لقسم البستنة

أخذت عقل نصف خشبیة من أشجار زیتون ،٢٠٠٨تموزوحتى ٢٠٠٧الموصل للفترة من كانون األول 
-١٥الموصل بطولجامعة /سنة تقریبا مزروعة في حقل كلیة الزراعة والغابات١٥عمرھا" شماللي"صنف 

كانون ٢٠ي ثالثة مواعید مختلفة ھي ،جھزت العقل فتقریباسنة١ملم من أفرع عمرھا٥-٣سم وبقطر١٨
٢٠٠٠ولتر/صفر ملغمآذار وغمرت قواعدھا بأربعة تراكیز من االوكسینات ھي١٠شباط و١األول و

استخدم االوكسین ،NAAلتر/ملغم٢٠٠٠+IBAلتر/ملغم٢٠٠٠وNAAلتر/ملغم٢٠٠٠وIBAلتر / ملغم
وتم تحضیر االوكسین )١٩٨٨والزرري،طھ(%٢٥بعد خلطھ مع البودرة والمبید الفطري بنلیت بنسبة 

غم من المبید الفطري )٥,١٢(لتر تم إذابة /ملغم) صفر(غم لكل تركیز ففي حالة معاملة المقارنة ٥٠بواقع 
غم من مسحوق البودرة في الكحول االثیلي وتم خلطھا بشكل جید إلى أن تجانس الخلیط وأصبح )٥,٣٧(مع 

أیام في غرفة مظلمة بعیدا عن الضوء وبعد جفافھا طحنت المكونات بشكل عجینة ملساء تركت لتجف لعدة
ملغم ١٠٠لتر من األوكسین فقد تم إذابة /ملغم٢٠٠٠جیدا لتصبح بشكل جاھز للمعاملة ، أما بالنسبة لتركیز 

رطبت العقل ثم غمستمن االوكسین كمادة نقیة في الكحول النقي وأذیب مع المسحوق والمبید سابق الذكر ،
م تحوي على رمل بناء خشن ٠.٥×١×٣بأبعادبالبودرة المحملة باالوكسینات وزرعت في مراقد قواعدھا

سم ثم رشت بالماء رشا خفیفا في الیوم األول ٧خط وأخربین وسم ٥وأخرىوكانت مسافة الزراعة بین عقلة 
لمراقد بعد الزراعة غطیت اوللمحافظة على حیویة العقل. ھامن الزراعة لمنع غسل االوكسین من قواعد

إصابة لتالفيلغرض التھویة وساعة٢أیام لمدة ٤-٣رفع الغطاء كلبالنایلون الزراعي الشفاف مع مالحظة 
نسبة العقل : سجلت القیاسات التجریبیةمن كل موعد زراعةاأسبوع١٢بعد مرور.الفطریةالعقل باألمراض 

معدل عدد وسم/معدل طول الجذوروعدد الجذورمعدلو%، نسبة العقل الحیة غیر المجذرة %المجذرة 
معدل الوزن الجاف للمجموع والمتكونةمعدل عدد األوراق الحدیثة والحدیثةالخضریةالنموات

علما أن الجذور والنموات الخضریة جففت بفرن،غم/معدل الوزن الجاف للمجموع الجذريو غم /الخضري
فیذ استخدم في تن).١٩٨٨الصحاف،(الوزن الجاف لھما لحین ثبات الوزن لقیاسم٧٢حرارةعلى

تضمنت زراعة العقل بثالثة مواعید ٤×٣بتجربة عاملیة ذات عاملینCRDتصمیم العشوائي الكاملالالبحث 
الواحدمكررالكل فيعقل١٠مكررات لكل معاملة و٣بواقعومن االوكسینات تراكیزبعة باستعمال أر

داؤد وعبد (%)٥(دد الحدود لمقارنة متوسطات المعامالت عند مستوى احتمال واستعمل اختبار دنكن متع
).١٩٩٠الیأس،

النتائج والمناقشة
األثر ) ١(یالحظ من الجدول:في صفات النمو الجذرياالوكسیناتالعقل وتراكیز زراعةد یعاتأثیر مو

ن یمعنویا على الموعدآذار١٠ات النمو الجذري حیث تفوق الموعدالواضح لموعد زراعة العقل على صف
بالنسبة المئویة للعقل المجذرة ومعدل عدد الجذور ومعدل الوزن الجاف للمجموع الجذري نیاآلخر

٢٠للموعدینعلى التوالي في حین بلغت نسبة التجذیر غم٣٤,٠جذر و ١٧,٦و %٣٣,٦٨وأعطى
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أعلىشباط ١و آذار١٠الموعدان وأعطى، %٨٣,٣٥و %٨٣,٣٠على التواليشباط١و األولكانون 
والذي األولكانون ٢٠لتوالي وتفوقا معنویا على الموعد على اسم ٦٧,٢و ٠٦,٣بلغمعدل لطول الجذور

.سم٧٧,١بلغ معدل طول الجذور فیھ 
معنویا بنسب التجذیر وصفات النمو الجذري قد یعزى إلى مالئمة آذار١٠أن تفوق الموعد 

من درجات الحرارة والرطوبة النسبیة لعملیة تجذیر العقل في حین كانت في ھذا الموعدالبیئیةالظروف 
شباط لذلك أصبحت نسبة ١كانون األول و ٢٠مالئمة لتجذیر العقل في الموعدین اقلالظروف البیئیة 

، أو تفسر على ضوء الحالة المورفسیولوجیة آذار١٠مقارنة بالموعد منخفضةالتجذیر 
morphophysiological كانت ناضجة والنبات ربمااذار١٠للنبات حیث أن العقل التي أخذت في الموعد

لم یدخل في بدء دورة نمو جدیدة وان العقل كانت غنیة في محتواھا من الكاربوھیدرات وتمیزت بكون 
تعد و،)١٩٦٨،PenaوVieitez(خالیاھا ذات جدران ملكننة بشكل جید مما أتاح لتلك العقل التجذیر بسھولة

الكاربوھیدرات مصدرا للطاقة التي تحتاجھا العملیات الحیویة في النباتات المختلفة ومنھا عملیة تكوین مبادئ 
الجذور ونموھا وتطورھا  ، وان توفر الكاربوھیدرات یؤثر بصورة إیجابیة على نشوء مبادئ الجذور في 

جذیر على ویكون اعتماد العقل في الت،)١٩٦٦،Westwoodو Ali(حین أن قلتھا تؤثر سلبیا 
كما أن التباین الملحوظ بین نسب التجذیر قد ،)١٩٩٥،LaveeوWiesman(الكاربوھیدرات المخزونة

یكون ذا عالقة بمنظمات النمو الداخلیة وتأثیرھا في القدرة على التجذیر وانخفاض مستوى مشجعات التجذیر 
أن المواد المساعدة للتجذیر كانت فعالة في )١٩٨٤(وآخرون Chedraوزیادة مستوى المثبطات حیث أشار 

وذو فعالیة منخفضة في المواعید Manzanilloالمواعید التي زادت فیھا نسبة تجذیر عقل الزیتون صنف 
التي انخفضت فیھا نسبة التجذیر أو ربما من المحتمل قد یعود السبب في المحتوى النشوي للعقل نتیجة فعالیة 

حیث أن زیادة فعالیة ھذه األنزیمات یؤدي إلى زیادة Hydrolyzing enzymesنزیمات المحللة المائیةاأل
تجذیر في مواعید معینةمحتوى السكریات الذائبة الالزمة للتجذیر مما یؤدي إلى زیادة نسبة ال

)Caldwell، ١٩٨٨وآخرون(. مع ماوجده تاتفقھذه النتائجSourialوآخرون)دراستھم في )١٩٨٠
آذارموعد لجمع وزراعة العقل كان خالل أفضلأنChemlaliالعقل نصف الخشبیة للزیتون صنف إلكثار

موعد أفضلأنمن)١٩٨٨(وآخرونIbrahimومع المدة،خالل تلك N/Cوالذي اقترن مع ارتفاع نسبة 
نسبة أعلىأعطىحیث آذاركان خالل Frantoioو Ascolanoلزراعة العقل الساقیة لصنفي الزیتون 

للعقل شبھ الخشبیة إكثارھماعند )١٩٩٨(Loretoو Ruizمعدل لعدد وطول الجذور، ومع وأعلىتجذیر 
.تفوق معنویا على بقیة المواعید بنسبة التجذیر آذارالموعد أنSevillanoللزیتون صنف 
بمزیج أیضامعاملتھا وIBAلتر /ملغم٢٠٠٠معاملة العقل بتركیز أن) ١(یشیر الجدول كما 

NAA+IBAوتفوقتا معنویا % ٨٨,٥٨نسبة مئویة للعقل المجذرة وبلغت لكلتا المعاملتان أعلىأعطت
)الشاھد(العقل غیر المعاملةو%٢٢,٤٢أعطتوالتي NAAلتر /ملغم٢٠٠٠على العقل المعاملة بتركیز

جذر ٢٥,٦معدل لعدد الجذورأعلىى وتم الحصول عل،%٠٠,٢٠بلغتاقل نسبة تجذیرأعطتوالتي 
نفس أعطتوالتي تفوقت معنویا على جمیع المعامالت كما NAA+IBAنتیجة لمعاملة العقل بمزیج 

سم ٠٨,٣معدل لطول الجذوروأعلىغم٣٤,٠معدل للوزن الجاف للمجموع الجذري وبلغأعلىالمعاملة 
االوكسینات بمعدل طول الجذور لكنھا تفوقت معنویا على ولم تكن ھناك فروقات معنویة بین العقل المعاملة ب

.معاملة الشاھد 
أن معاملة قواعد العقل بتراكیز االوكسینات قد أدت إلى زیادة واضحة بنسبة التجذیر وعدد الجذور 

االوكسینات تأثیر في زیادة تكوین مبادئ الجذور وتمایزھا وأطوالھا مقارنة بالشاھد وقد یكون الستخدام
ورھا واستطالتھا في العقل الساقیة وزیادة تكوین الجذور الجانبیة حیث تزید من استقطاب الكاربوھیدرات وتط

وكسینات وتؤدي إلى تكوین والمركبات المساعدة للتجذیر إلى قاعدة العقل حیث تتفاعل مع األ
كافیة من ، أو قد یكون ھناك عقل أخرى تحتوي على كمیات ) ١٩٩٧، Kumerو Palanismy(الجذور

المركبات المساعدة للتجذیر لكن ینقصھا المستوى المالئم من االوكسینات لذلك فعند إضافة االوكسین إلى 
، أو تفسر إذا كان ) ١٩٩٠وآخرون ،Hartmannو ١٩٨٨وآخرون ،Ibrahim(العقل یتحسن التجذیر

عاملة العقل باالوكسینات محتوى العقل من االوكسینات منخفضا مع زیادة محتواھا من المثبطات فان م
، من جھة أخرى فقد ذكر ) ١٩٩٩وآخرون ،De Anders(عیة تؤدي إلى زیادة نسبة التجذیرالصنا

Hartmannأن معاملة العقل باالوكسینات الصناعیة تؤدي إلى سرعة نقل وتجمیع )١٩٩٠(وآخرون
عقل فضال عن تحفیز عدد من السكریات الذائبة في قواعد العقل مما یؤدي إلى تحسین نسبة تجذیر ال

، ) ١٩٧٠،AnandوNanda(ء الجذور العرضیة وفقا لما ذكرهاألنزیمات التي لھا دور مھم في عملیة نشو
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عض كما تلعب االوكسینات  دورا فعاال وغیر مباشر في التجذیر حیث تشكل مع المواد الفینولیة وبمساعدة ب
وقد ) ١٩٧٤وآخرون ، Haissig(لى تكوین مبادئ الجذورتشجع ع) ولفین-اوكسین(األنزیمات  مترابطات

االوكسین مع ااستخدمواللذانفي تجذیر عقل الزیتون ) ٢٠٠١،Sabbahو Al-Obeed(أكد ذلك 
.المركبات الفینولیة للحصول على نتائج جیدة 

افأصنللعقل الورقیة لثالثة إكثارھمعند )١٩٨٣(وآخرونEl-Nabawyھذه النتائج مع تماشت
NAAلتر /ملغم٣٠٠٠استخدام مخلوط یحوي علىأنالشماللي والعجیزي والتفاحيمن الزیتون ھي

الثالثة بالمقارنة مع استخدام كل لألصنافزیادة معنویة في نسبة التجذیر إلىأدىIBAلتر /ملغم٣٠٠٠+
نسبةأعلىأنمن ) ١٩٩٩(وآخرونPoliszulkمع تماشتمنھما على انفراد واستخدام معاملة الشاھد ، كما 

Bucida(تجذیر للعقل القمیة للزیتون صنف buceras ( یحوي علىعند استخدام مخلوط % ٥,٦٢بلغت
أقالمإلكثارفي دراستھ ) ٢٠٠٤(ماوجده خورشید مع وIBAلتر /ملغم٤٠٠٠+NAAلتر /ملغم٤٠٠٠

ا معنویا بنسبة التجذیر على العقل سجلت تفوقIBAالمعاملة بتراكیز األقالمأنأشرسيالزیتون صنف 
.الشاھدومعاملة IAAو NAAالمعاملة بتراكیز 

العقل وتراكیز االوكسینات في صفات النمو الجذري للعقل نصف الخشبیةزراعةد یعاموتأثیر):١(جدولال
.للزیتون صنف شماللي

نسبة العقلزراعةمواعید
%التجذیر

معدل عدد 
الجذور

طول معدل 
)سم(الجذور 

معدل الوزن الجاف 
)غم(للمجموع الجذري 

ب١٥,٠ب٧٧,١ج٨٧,٢ب٨٣,٣٠األولكانون ٢٠
ب١٧,٠أ٦٧,٢ب٤٢,٤ب٨٣,٣٥شباط١

أ٣٤,٠أ٠٦,٣أ١٧,٦أ٣٣,٦٨آذار١٠
)١-لتر.ملغم (االوكسینات تراكیــــــــــــــــز 

ج٠٧,٠ب١٧,١ج٦٥,١ج٠٠,٢٠الشاھـــد
٢٠٠٠NAAب٢٢,٠أ٧٥,٢ب٢١,٥ب٢٢,٤٢
٢٠٠٠IBAبأ٢٧,٠أ٠١,٣ب٨٣,٤أ٨٨,٥٨
٢٠٠٠NAA+٢٠٠٠IBAأ٣٤,٠أ٠٨,٣أ٢٥,٦أ٨٨,٥٨

امالت ذات األحرف المتشابھة في العمود الواحد التختلف معنویا حسب اختبار دنكن متعدد الحدود عند مستوى احتمال المع
٥%

یالحظ :ريخضصفات النمو الونسبة العقل الحیة غیر المجذرةفياالوكسیناتالعقل وتراكیز زراعةدیعاتأثیر مو
سبة المئویة للعقل الحیة غیر المجذرة عند زراعة العقل معدل للنأعلىتم الحصول على انھ ) ٢(في الجدول 
نواللذاآذار١٠شباط و ١وتفوق معنویا على الموعدان %٦٦,٤١وبلغت األولكانون ٢٠في الموعد 

الموعدان أن، بالمقابل نجد على التوالي%٨٣,٢٠و ٣٣,١٨یھمابلغت نسبة العقل الحیة غیر المجذرة ف
,٠٣وبلغ الحدیثةاألوراقبمعدل عدد األولكانون ٢٠سجال تفوقا معنویا على الموعد آذار١٠شباط و ١
تفوق الموعد قد على التوالي ، وفرع٦٤,٢و ٣٩,٢ومعدل عدد النموات الخضریة ورقة٣٥,٧و ٧

.غم٩٤,٠معنویا على الموعدان بمعدل الوزن الجاف للمجموع الخضري البالغ آذار١٠
قد یفسر األولكانون ٢٠ذرة للعقل المأخوذة خالل الموعداع نسبة العقل الحیة غیر المجأن ارتف

الحرارة وارتفاعانخفاض درجات أنو) ١جدولال(الموعد كانت منخفضة اعلى أن نسبة التجذیر خالل ھذ
أما انخفاض نسبة تجذیرھا،أدى إلى بقاء العقل حیة لمدة طویلة مع عدم الموعداخالل ھذالرطوبة النسبیة

) ١ل جدوال(آذار فقد یرجع إلى أن نسبة كبیرة من العقل جذرت ١٠حیة غیر المجذرة في الموعدالعقل ال
بالنسبة لصفات النمو الخضري فربماآماالموعد،اوھذا أدى بدوره إلى قلة العقل الحیة غیر المجذرة في ھذ

خرى یمكن أن یعزى إلى التجذیر المبكر أو معدل عدد على المواعید األآذار١٠أن التفوق المعنوي للموعد 
حیث أن الجذور تؤثر في النمو الخضري للعقل عن طریق ) ١جدولال(الجذور العالي لعقل ھذا الموعد 

تجھیزه بالماء والعناصر الغذائیة وبعض الھرمونات خاصة السایتوكاینین الذي ینتج بدرجة رئیسیة في 
ن یؤثر بدرجة كبیرة في النمو یومن المعروف أن السایتوكاینالخشب،ن طریق الجذور وینتقل إلى األعلى ع

كما یمكن أن یعزى إلى النمو ،)١٩٧٢،Weaver(الخضري من خالل تحفیزه النقسام وتمایز الخالیا 
AnandوNanda(یشجع النمو الخضريالنشیط للبراعم مما أدى إلى زیادة تركیز االوكسین الداخلي الذي 

ھذا باإلضافة إلى احتمال كون  المواد الغذائیة المخزونة في عقل ھذا الموعد أعلى من غیره من ،)١٩٧٠،
من ) ١٩٨٣شلش،(مع ما وجدهماشتتھذه النتائج .دالمواعید مما ساعد في الحصول على نمو خضري جی
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خالل نت للعقل المأخوذةكا" بعشیقة " أن أعلى نسبة للعقل الحیة غیر المجذرة للعقل الطرفیة لصنف الزیتون 
للعقل شبھ أن أعلى نسبة للعقل الحیة غیر المجذرةمن ) ٢٠٠٢(ومع ماوجده العالف،تشرین الثانيشھر

بالنسبة لصفات النمو الخضري فاتفقت أما، تشرین الثانيفي الموعدكانتالخشبیة للزیتون صنف بعشیقة
األوراقمعنویا على بقیة المواعید بمعدل عدد آذارمن تفوق الموعد ) ٢٠٠٢(العالف إلیھمع مااشار 

.بعشیقةومعدل الوزن الجاف للنمو الخضري للعقل شبھ الخشبیة للزیتون صنف والنموات الخضریة الحدیثة 
نسبة مئویة للعقل الحیة غیر المجذرة تم الحصول علیھا للعقل غیر أعلىأن)٢(الجدول یتضح فيكما 

وقت معنویا على العقل المعاملة بتراكیز فوت% ٥٥,٤٥وبلغت ) الشاھد(كسینات المعاملة بتراكیز االو
بالنسبة لصفات آماالمجذرة،االوكسینات والتي بدورھا لم تختلف معنویا فیما بینھا بنسبة العقل الحیة غیر 

NAA+IBAبمزیج أیضاومعاملتھا IBAلتر /ملغم٢٠٠٠معاملة العقل بتركیز أنالنمو الخضري فنجد 
األوراقعقل الشاھد بمعدل عدد وNAAلتر /ملغم٢٠٠٠معنویا على العقل المعاملة بتركیز اقد تفوقت

القیم لھذه تالحدیثة ومعدل عدد النموات الخضریة ومعدل الوزن الجاف للمجموع الخضري وبلغ
٢٠٠٠عاملتي على التوالي لمغم٩٥,٠و ٩١,٠وفرع٦٩,٢و ٨١,٢وورقة١٤,٧و ٦٠,٧الصفات

.NAA+IBAوالمزیجIBAلتر /ملغم

العقل وتراكیز االوكسینات في نسبة العقل الحیة غیر المجذرة و صفاتزراعةد یعاتأثیر مو:)٢(الجدول
.للعقل نصف الخشبیة للزیتون صنف شمالليالخضري النمو

نسبة العقل الحیة العقلزراعةمواعید
%غیر المجذرة

معدل عدد 
راق الحدیثةاألو

معدل عدد 
النموات الخضریة 

الحدیثة

معدل الوزن الجاف 
للمجموع الخضري 

)غم(
ج٣٦,٠ب٦٣,١ب٥٣,٣أ٦٦,٤١كانون األول٢٠
ب٦٢,٠أ٣٩,٢أ٠٣,٧ب٣٣,١٨شباط١

أ٩٤,٠أ٦٤,٢أ٣٥,٧ب٨٣,٢٠آذار١٠
)١-لتر.ملغم ( االوكسینات  ــــــــــــــــز تراكی

ب٢٥,٠ج٢٩,١ج٢٨,٣أ٥٥,٤٥الشاھـد
٢٠٠٠NAAب٤٥,٠ب١٠,٢ب٨٨,٥ب١١,٢١
٢٠٠٠IBAأ٩١,٠أ٨١,٢أ٦٠,٧ب٠٠,٢٠
٢٠٠٠NAA+٢٠٠٠IBAأ٩٥,٠أ٦٩,٢أ١٤,٧ب١١,٢١

 المعامالت ذات األحرف المتشابھة في العمود الواحد التختلف معنویا حسب اختبار دنكن متعدد الحدود عند مستوى
.%٥احتمال

في تحسین صفات النمو الخضري قد یكون غیر مباشر عن طریق زیادتھ وكسینأن تأثیر األ
لعناصر الضروریة التي تنتقل إلى األعلى وتؤدي إلى نمو للمجموع الجذري للعقل كذلك إنتاجھ وامتصاصھ ل

أو قد یكون على أساس أن االوكسینات تلعب دورا جید،مما یؤدي إلى إنتاج نمو خضري وتفتحھاالبراعم 
في عملیة انقسام الخالیا واتساعھا نتیجة التحكم في بناء البروتینات واألنزیمات الخاصة بعملیة اتساع الخالیا 

مع ما وجده تشابھت ھذه النتائج ،)١٩٩١العاني، (الة الخالیا وتحسین النمو الخضريزیادة استطومن ثم 
كانت " بعشیقة " من أن أعلى نسبة للعقل الحیة غیر المجذرة للعقل الطرفیة لصنف الزیتون ) ١٩٨٣شلش ،(
وLavee١٩٩٥وWiesman(مع ما وجده اتفقت، كذلك IBAز منلعقل غیر معاملة بأي تركیل

Poliszulk ، بالنسبة لصفات النمو الخضري فجاءت النتائج متفقة مع حجري أما، ) ١٩٩٩وآخرون
NAA +IBAبمزیج أشرسيمعاملة العقل الغضة للزیتون صنف أناللذین وجدوا )٢٠٠٢(وآخرون

.و خضرينموأطولالحدیثة لألفرعحسنت من صفات النمو الخضري اكبر عدد 
) ٣(یبین الجدول:جذريعلى صفات النمو الاالوكسینات العقل وتراكیز زراعةبین مواعید تأثیر التداخل

ومعاملتھا IBAلتر /ملغم٢٠٠٠آذار ومعاملتھا بتركیز ١٠أن التداخل المشترك بین موعد اخذ العقل في
الي على التو% ٠٠,٩٠و ٣٣,٩٣أعطیا أعلى نسبة مئویة لتجذیر العقل بلغت NAA+IBAبمزیج 

آذار ١٠وتفوقتا معنویا على جمیع التداخالت الثنائیة المشتركة األخرى ، كما أن العقل المأخوذة في الموعد 
جذر وأعلى معدل للوزن ٩٥,٩أعطت أعلى معدل لعدد الجذور بلغ NAA+IBAوالمعاملة  بمزیج 

نما تم الحصول على أعلى غم وتفوقت معنویا على جمیع التداخالت ، بی٥٩,٠الجاف للمجموع الجذري 
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آذار ومعاملتھا بتركیز ١٠سم نتیجة للتداخل المشترك بین اخذ العقل في  ٩٦,٣معدل لطول الجذور وبلغ 
.لكنھا لم تختلف معنویا عن الكثیر من التداخالت المشتركة األخرىIBAلتر /ملغم٢٠٠٠

ز االوكسینات على صفات النمو الجذري للعقلالعقل وتراكیزراعةتأثیر التداخل بین مواعید : )٣(جدولال
.الخشبیة للزیتون صنف شماللينصف

زراعة
العقل

االوكسیناتتراكیز
معدل طول الجذور معدل عدد الجذور%نسبة التجذیر)١- لتر.ملغم( 

)سم(

معدل الوزن الجاف 
للمجموع الجذري 

)غم(

٢٠

األول

د٠٠,٠س٠٠,٠س٠٠,٠د٠٠,٠الشاھــــد
٢٠٠٠NAAج٢٠,٠و–ج ١١,٢ب ج٧١,٥ب ج٠٠,٤٠
٢٠٠٠IBAج٢١,٠و–د ٩٥,١ھـ و١٦,٣ب ج٣٣,٤٣

٢٠٠٠NAA+٢٠٠٠
IBAج٢٢,٠د–أ ٠٣,٣و٦١,٢ب ج٠٠,٤٠

شباط١

ج د١٠,٠و٦٣,١و٤٦,٢ج٠٠,٣٠الشاھــــد
٢٠٠٠NAAج٢٠,٠أ ب٣٦,٣د ھـ٣٣,٤ج٦٧,٢٦
٢٠٠٠IBAج١٨,٠ج–أ ١١,٣ج د٧٠,٤ب ج٠٠,٤٠

٢٠٠٠NAA+٢٠٠٠
IBAج٢٠,٠ھـ–ب ٦٠,٢ب١٨,٦ب ج٦٧,٤٦

١٠
آذار

ج د١٣,٠ھـ و٩٠,١و٥٠,٢ج٠٠,٣٠الشاھـــد
٢٠٠٠NAAج٢٦,٠ھـ–ب ٧٦,٢د–ب ٦٠,٥ب٠٠,٦٠
٢٠٠٠IBAب٤١,٠أ٩٦,٣ب٦٣,٦أ٣٣,٩٣

٢٠٠٠NAA+٢٠٠٠
IBAأ٥٩,٠أ ب٦٣,٣أ٩٥,٩أ٠٠,٩٠

لكل تداخل التختلف معنویا فیما بینھا حسب اختبار دنكن عند مستوى المتوسطات التي تشترك بالحرف األبجدي نفسھ *
.%٥احتمال

من أن أعلى نسبة تجذیر للعقل شبھ الخشبیة )١٩٩٨(LoretoوRuizمع ماوجدهنتائجالتماشت
IBA٢٠٠٠وتركیزيكان نتیجة التداخل بین موعد اخذ العقل في آذار"Sevillano"للزیتون صنف 

.ملیونبالجزء ٤٠٠٠و
ذكره من تفسیر نتائج تأثیر المواعید دیمكن تفسیر نتائج تأثیر التداخل المشترك على أساس ما ور

.وتراكیز االوكسینات المستخدمة
غیر المجذرة و صفات في نسبة العقل الحیة االوكسینات  العقل وتراكیز زراعةتأثیر التداخل بین مواعید

في الموعد المأخوذةنسبة للعقل الحیة غیر المجذرة ھي تلك أعلىأن)٤(یشیر الجدول : النمو الخضري
،نویا عن بقیة التداخالت المشتركةولكنھا لم تختلف مع% ٣٣,٦٣حیث بلغتالشاھدوعقل معاملةآذار١٠

IBAلتر /ملغم٢٠٠٠ومعاملتھا بتركیزآذار١٠لمشترك بین معاملتي اخذ العقل فياالتداخلوأعطى
معدل وأعلىورقة ٤٣,٩و٦٦,٩بلغت الحدیثةاألوراقمعدل لعدد أعلىNAA+IBAزیجومعاملتھا بم

,٤١و ٢٩,١اف للمجموع الخضريمعدل للوزن الجوأعلىفرع ٢٦,٣و ٤١,٣لعدد النموات الخضریة
معدل عددخاصة لصفتياألخرىعلى التوالي لكنھا لم تختلف معنویا عن بقیة التداخالت المشتركة غم١

والنموات الخضریة بل تفوقتا معنویا على جمیع التداخالت لصفة معدل الوزن الجاف للمجموع األوراق
.الخضري

٢٠٠٠نتائج صفات النمو الخضري نتیجة التداخل بین تركیز أفضلتطابقت نتائج الحصول على 
للعقل شبھ الخشبیة هإكثارعند ) ٢٠٠٢(العالفماوجدهمعآذارعند اخذ العقل في الموعد IBAلتر /ملغم

ذكره في تفسیر تأثیر المواعید ءالتداخل المشترك في ضوء ما جاتأثیرتفسر نتائج .للزیتون صنف بعشیقة 
.ة على انفرادستخدماالوكسینات الموتراكیز

ة العقل وتراكیز االوكسینات في نسبة العقل الحیة غیر المجذرزراعةتأثیر التداخل بین مواعید): ٤(الجدول
.النمو الخضري للعقل نصف الخشبیة للزیتون صنف شمالليصفات و

العقل
االوكسیناتتراكیز

)لتر . ملغم ( 
نسبة العقل الحیة غیر 

%المجذرة
معدل عدد األوراق 

الحدیثة
النمواتمعدل عدد

الخضریة الحدیثة
معدل الوزن الجاف 
للمجموع الخضري 

)غم(
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٢٠

األول

ھـ٠٠,٠د٠٠,٠و٠٠,٠أ ب٦٧,٤٦الشاھـــد
٢٠٠٠NAAد ھـ٣١,٠ج٩٤,١ھـ٠٠,٤د–ب ٣٣,٣٣
٢٠٠٠IBAج د٤٨,٠ب ج ٢١,٢د ھـ٤٨,٤ب ج٠٠,٤٠

٢٠٠٠NAA+٢٠٠٠IBAد-ب٦٥,٠ب ج٣٨,٢ج د٦٧,٥أ ب٦٧,٤٦

شباط١

د ھـ٢٨,٠ب ج٠٩,٢ھـ- ج٣٦,٥ھـ- ب٦٧,٢٦الشاھـــــد
٢٠٠٠NAAج د٤٤,٠ب ج٢٥,٢ب٨٢,٧و–د ٣٣,١٣
٢٠٠٠IBAب٩٥,٠أ ب٨٠,٢أ ب٦٥,٨و-ج ٦٧,١٦

٢٠٠٠NAA+٢٠٠٠IBAب ج٨٠,٠ب ج٤٥,٢ج٣١,٦و-ج ٦٧,١٦

١٠
آذار

ج د٤٨,٠ج٧٨,١د ھـ٤٧,٤أ٣٣,٦٣الشاھــــد
٢٠٠٠NAAد–ب٥٩,٠ب ج١١,٢ج د٨٣,٥و–ج ٦٧,١٦
٢٠٠٠IBAأ٢٩,١أ٤١,٣أ٦٦,٩ھـ و٣٣,٣

٢٠٠٠NAA+٢٠٠٠IBAأ٤١,١أ٢٦,٣أ٤٣,٩و٠٠,٠
متوسطات التي تشترك بالحرف األبجدي نفسھ لكل تداخل التختلف معنویا فیما بینھا حسب اختبار دنكن عند مستوى احتمال ال
٥%.

AUXINS APPLICATION ON PROPAGATION OF OLIVE C.V.
CHEMLALI  BY SEMI-HARDWOOD CUTTINGS

Ayad H.Esmaeel Al-Allaf
Hort.Dept, College of Agric. & Forestry, Mosul Univ., Iraq.

ABSTRACT
This research was conducted at plastic house in Horticulture Dept. of

Agriculture and Forestry College , University of Mosul during 2007-2008 season
.To study the effect of three dates 20 Dec , 1 Feb , 10 March and the effect of Auxin
treatments 0 ppm , 2000 ppm IBA , 2000 ppm NAA and 2000 ppm IBA + 2000
ppm NAA on propagation of semi- hardwood of Olive cutting Cv. Chemlali . The
obtained results could be summarized as follows : A significant effect of the date of
cutting planting on the root percentage and the date of 10 march was the most
effective date on root percentage , number of root , length of root and number of
leaves. The high percentage of living unrooted cutting the date of 20 Dec which
41,66%. All auxin treatments significantly increased on all vegetative and root
growth characteristics and the best treatments was when applied auxin as a mixture
2000 ppm IBA + 2000 ppm NAA. The more effective interaction treatments
between 2000 ppm IBA auxin and date of  planting was 10 March which 93.33% of
root percentage , followed by treatments of  a mixture  between  2000 ppm IBA +
2000 ppm NAA  when planted at  10 March which 90% both interaction treatments
significant increased as compared with interaction treatments.

المصادر
األولى . ). ٢٠٠٣(جندیة، حسن  .الطبعة 
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