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المستخلص  :أ جريت هذه االختبارات لتحسين القدرر علدا التجدذير للعقدل السداقية ناضدجة الخ د

للزيتدون ،ويهدر

إلا رراسة تأثير موعر أخدذ العقدل وندورمبر ،ريسدمبر ،ينداير ورب اريدري وتدأثير تراكيدز مختل دة مدن إندرول حمد
 2000 ،1000و  3000جزء ري المليوني علا قرر التجذير لعقل صن ين من أصنا

هدذا البحد

البيوتريد وصد ر،

وسد لجلت
الزيتون وهالكريكي وذهبيدةيُ ،

المعايير اآلتية  :نسبة العقل المجذر و%ي  ،عرر الجذور علا العقلدة ومتوسدط طدول الجدذور وسدمي وقدر تبدين مدن خدالل النتدا
تددأثر تل د المعددايير معنويددا بالتددراخل بددين اأصددنا  ،موعددر أخددذ العقددل والمعاملددة بددالتراكيز المختل ددة مددن هرمددون إنددرول حم د
البيوتري د  ،حي د

س د لجل البح د

أعلددا القدديم المعنويددة لجميددا المعددايير تحددت االختبددار للعقددل السدداقية ناضددجة الخ د

هالكدداريكي المددأخوذ رددي ددهر يندداير والمعامل دة بتركيددز  2000جددزء رددي المليددون وppmي مددن إنددرول حم د

للصددن

البيوتري د والت ددي

جذري لمتوسط عرر الجذور علا العقل ،و% 73 67ي لنسبة التجذير و و 20سمي لمتوسط طول الجذور ،ري
وصلت إلا و 22ا
حين حصل الباحثون علدا أقدل القديم المعنويدة لجميدا المعدايير تحدت الر ارسدة ردي العقدل السداقية ناضدجة الخ د

ذهبيدة

للصدن

المأخوذ ردي دهر ندورمبر للمعاملدة ال داهر ،والتدي وصدلت إلدا وصد ري لمعدرل عدرر الجدذور علدا العقلدة ،وصد ر سدمي لمتوسدط
طول الجذور و وص ر %ي لنسبة التجذير
الكلمات المفتاحية  :الصن  ،العقل الساقية ناضجة الخ

,إنرول حم

منهددا مددا هددو يددر صددال لز ارعددة اأن دواأل اأخددرل مددن ال اكهددة

المقدمة

وسددابا1996 ،ي اتسددعت رقعددة ز ارعددة أ ددجار الزيتددون رددي ليبيددا

تعدر جزيدر موري ديول المدوطن اأصدلي للزيتدون و Olea europea
L.ي وانت ر منها إلا المناطق معترلدة المندا وأصدب حدو

رد ددي السد ددنوات اأخيد ددر بواسد ددطة القطد دداأل الخد ددا

البحدر

المتوسد ددط م د ددهو ار بمالءمت د د لز ارعد ددة الزيتد ددون بد ددرءا مد ددن سد ددوريا

المساحة المزروعة خالل عام  2009بحوالي  140أل

هكتار

طد ددن متد ددر وانتد ددال زيد ددت

حد د دوالي  8,288ط د ددن مت د ددر و2010 ، FAOي يج د ددر إكث د ددار

والج از د ددز وتد ددونل وليبي ددا ومصد ددر ،إضد ددارة إلدددا الد ددرول اأوربيد ددة

أص ددنا

المحيطد ددة بد ددالبحر المتوسد ددط مثد ددل اليوند ددان ويو سد ددالريا وايطالي د دا

الزيت ددون التجاري ددة ب ددالطرق الخضد درية مث ددل الس ددرطانات

والعقددل السدداقية ناضددجة الخ د

واسبانيا والبرتغال ،ويحتل الزيتدون مكاندة عاليدة ردي أنحداء العدالم

الخ د د

ل وا ددره الغذا يددة الجمددة وأهميت د االقتصددارية السددتخرام ثمدداره رددي

والعقددل السدداقية نص د

والمحتويد ددة علد ددا أوراق )Hartmann

ناضددجة

وآخرررررو ،

 Fabbri , 2002وآخرررررو 2004 ،ي يعتم ددر نج دداذ تج ددذير

درر عاليد دا إنت ددال الزي ددت رض ددال ع ددن
ددذاء اإنس ددان لكوند د مص د ا

العقل علا عوامل كثير ري مقدرمتها الصدن

البي يد د ددة ي د ددر المال م د ددة كالج د د ددا

والملوحددة رضددال عددن مالءمتهددا ل ددرو

 ،حي د د

بلغد ددت

وبإنتاجيد ددة قد ددررت بح د دوالي  162أل د د

ورلسطين ولبنان وتركيا وكذل أقطار مال أرريقيا مثل المغدر

تحم د ددل اأ د ددجار لل د ددرو

البيوتري  ,الزيتون ,التجذير هالكريكي  ,ذهبية

وموعدر أخدذ العقدل

والمعامل ددة بمن م ددات النم ددو خاص ددة اأكس ددينات ،وك ددذل الحال ددة

التددر المختل ددة والتددي

* صالح سالم سرقيوه  : Salah.sergwa@Omu.edu.lyكلية الزراعة ،جامعة عمر المختار ،البيضاء -ليبيا.

149

مجلة المختار للعلوم 2017 ،158 -149 :)2( 32
ال س دديولوجية ،وعم ددر النب ددات اأم مص ددرر العق ددل وند دوأل الخ د د
المستخرم ،وال رو

معرالت عرر الجذور علا العقلة الواحر  ،كما وجر  Seyhanو
 )2005( Gezerelر د ددي ر ارس د ددتهما عل د ددا ت د ددأثير م د ددر قواع د ددر

التي تزرأل ريها العقل ،باإضارة إلا وسط

اإكثدارو Hartmannوآخررو 2002 ،ي ب دكل عدام ،أ دار

بع

الباحثين إلدا وجدور اخدتال

ردي قدرر اأصدنا

صدن ي الزيتددون  Gemlikو Domatردي محلددول إندرول حمد

المختل دة

البيوتري بتركيز  6000 ،4000 ،2000جزء ري المليون ،أن

عل د ددا التج د ددذير ر د ددي ح د دداالت متع د ددرر و Ramazaniوآخ د ددرون،

المعاملددة قددر أرت إلددا زيددار ترريجيددة رددي نسددبة التجددذير بزيددار

2004ي ،وتعتم ددر ه ددذه الق ددرر عل ددا المميد دزات الوراثي ددة للصند د د

التركيز ،كما تحصدل  Abdel-Hussainو)1988( Salman

والمحتويدات الكيموحيوي ددة للنبد دات مصدرر العقدل وHartmann

علدا تجددذير أرضددل عندر معاملددة العقددل السداقية ناضددجة الخ د

وآخرو 2002 ،ي وجر  Janوآخدرون و2017ي ردي ر ارسدتهم
علددا تج ددذير العقددل الس دداقية ناضددجة الخ د

والمعاملددة بتركيددز

 3000جزء ري المليون من هرمون إنرول حمد
الزيت ددون تختلد د

أص ددنا

العق ددل ،حي د د

للصن

رد د ددي المليد د ددون أ د د ددار  Khattakوآخد د ددرون ،و1999ي إلد د ددا أن
معاملد ددة العقد ددل السد دداقية ناضد ددجة الخ د د

البيوتريد أن

معنوي ددا ريم ددا بينه ددا ر ددي نس ددبة تج ددذير

سد ددجل الص ددن

بإنرول حمد

 Coratinaأعلد ددا نسد ددبة تجد ددذير

والتددي بلغددت  % 38 3مقارنددة بالصددن

 Nebaliبإندرول حمد

البيوتريد بتركيدز  4000جدزء
للصننننن

Leccino

البيوتريد بتركيدز  3000جدزء ردي المليدون ،أرت

إلددا أعلددا نسددبة تجددذير بينمددا المعاملددة بددالتركيز المددنخ

إن ددرول حمد د

 Pendalinoوالصددن

مددن

البيوتريد د و 1500ج ددزء ر ددي الملي ددوني أرت إل ددا

 ،Frantoioأيض د د د ددا وج د د د ددر  Hegazyو2003ي زي د د د ددار نس د د د ددبة

زيار ري طول الجذور ،أما عرر الجذور /عقلدة رقدر كدان معنويدا

التجذير وعرر الجذور ومتوسط طول الجذور ردي العقدل المجهدز

عن ددر التراكي ددز المرت عددة م ددن  IBAو 6000جددزء ر ددي الملي ددوني

الزيتددون  Manzanilloمقارنددة بالعقددل المجهددز مددن

أيضا بين  Rahmanوآخرون ،و2002ي إلا أن معاملدة قواعدر

مددن صددن

مدن البرقدوق بالعقدل السداقية ناضدجة

 3000جزء ري المليون مدن  IBAسدجلت أعلدا القديم المعنويدة

 Climaxأكثددر

ر ددي نسددبة التج ددذير ،عددرر الج ددذور ،ط ددول الجددذور وعددرر اأرد درأل

قدرر علدا تكدوين الجدذور يتبعهدا ردي ذلد عقدل صدن ي Santa

مقارنددة بالمعاملددة ال دداهر وللطل د

المت ازيددر علددا ز ارعددة ددتالت

 Rosaو Beautyر ددي ح ددين كان ددت عق ددل الص ددن ين Hollywood

الزيتددون مددن قبددل الم دزارعين للحصددول علددا ثمددار وزيددت الزيتددون

صدن

الزيتدون  ،Picualكمدا أجدرل  Kilanyو1991ي ر ارسدة

علا إكثدار خمسدة أصدنا
الخ د

واتض د مددن الر ارسددة أن عقددل الصددن

وJapanese

العقد ددل السد دداقية ناضد ددجة الخ د د

 Goldenأق ددل ق ددرر عل ددا تك ددوين الج ددذور وك ددذل

اختل ت هذه اأصنا

ن ددذ ه ددذا البحد د

ري معدرل عدرر الجدذور ومتوسدط طدول

الجذور علا العقلة وكان أرضدل هدذه اأصدنا
تورر ال رو

هدو Climax

من هرمون )IBAي لزيار نسبة التجذير

وجدرHartmann

المواد وطرق البحث
ن ذت هذه الرراسة بالصدوبة الزجاجيدة التابعدة لقسدم البسدتنة كليدة

هددو ددهر نددورمبر مددا معاملتهددا بأنددرول حم د

الز ارعد ددة جامعد ددة عمد ددر المختد ددار حي د د

البيوتري بتركيز  1500جزء ري المليون وتخزينهدا تخزيندا رطبدا

ناضدجة الخ د

لمد ددر أسد ددبوعين علد ددا ررجد ددة  20م ºتعد ددر إضد ددارة اأكسد ددينات
بع د

وآخرون1990 ،ي ،حي

مددن النمدوات السدنوية مددن أ دجار زيتدون عمرهددا

الزراعة من اليونان والمغر من بستان مركدز البحدو الزراعيدة

و Hartmann ،1978 , Lavee

بمنطقددة ال تددا

وجر أن لألكسينات التأثير اأع م ري

بمرينددة ررنددة ،رددي أربع دة مواعيددر و  15نددورمبر،

 15ريس ددمبر 15 ،ين دداير و 15رب اري ددري وبط ددول 17س ددم وبقط ددر

ن ددوء الج ددذور العرض ددية وانقس ددام مب ددارج الج ددذور ،كم ددا يحس ددن
اس ددتعمال اأكس ددينات خاص ددة إن ددرول حمد د

أخد ددذت العقد ددل القاعريد ددة

 15سنة لصن ي هالكاريكي وذهبية المستوررين عن طريق وزار

خارجيددا أحددر العوامددل المهمددة رددي زيددار القددرر علددا التجددذير رددي
اأن دواأل وAvidan

لتحري ددر أرضددل اأص ددنا

اس ددتجابة للتج ددذير

لصن ي الزيتون هالكاريكي وذهبية وكذل معررة التركيدز اأمثدل

و  )1975( Kesterأن أرضل موعر أخذ عقل الزيتون الساقية
ناضددجة الخ د

للصد ددن

وتحري ددر الموع ددر اأمث ددل أخ ددذ العق ددل الس دداقية ناض ددجة الخ د د

لموعددر أخددذ العقددل تددأثير بددال اأهميددة رددي نجدداذ تجددذيرها عنددر
البي ية المثلدا لزراعتهدا ،حيد

 Corantiaبتركيد ددز

يعم ددل القط ددا السد د لي

وجهَّددزت العق ددل بحيد د
 1 6 - 0 8س ددمُ ،
ارقيدددا تح ددت العقدددر مبا ددر والعلدددو م ددا ال وردددوق العقدددر العليد ددا

البيوتريد د وIBAي

مد ددن نجد دداذ تجد ددذير عقد ددل الزيتد ددون المختل د ددة وي د د ر إلد ددا زيد ددار
150

مجلة المختار للعلوم 2017 ،158 -149 :)2( 32
بح دوالي  2-1سددم وقددام البدداحثون بتعقدديم العقددل بالمبيددر ال طددر
مانكوزي

بتركيز  10جم 4 5/لتدر مداء لمدر نصد

النتائج والمناقشة

سداعة بعدر

نسبة التجذير

تركي ددز مختل ددة م ددن هرم ددون
ذلد د عومل ددت قواع ددر العق ددل بأربع ددة ا

إنرول حمد

أوض ددحت البيان ددات المرون ددة بالج ددرول رق ددم و1ي أن نس ددبة تج ددذير

البيوتريد و 3000 ،2000 ،1000 ،0جدزء ردي

العقددل قددر تددأثرت معنويددا بكددل مددن الصددن

الملي ددوني لم ددر ح ددوالا  15ثاني ددة ثدددم خزن ددت ردددي ن ددار خ د د
معقمددة بالمانكوزي د

وتركيددز إنددرول حم د
ا

ومنددراه رددي أكيددال مددن البددولي ايثلددين علددا

والت ددي بلغ ددت و43 79%ي للص ددن

زرعت ردي أكيدال بدولي إيثلدين

و%34 06ي للصددن

و10×30سمي مملوء بوسط تجذير مكدون مدن البيتمدول والتربدة
م ºلمر نص

التجددذير حيد

بل الجدزء ال داهر مدن العقدل ردوق

الحاج ددة ،وبع ددر م ددرور  3أ ددهر م ددن

سد د ددجلت أقد د ددل نسد د ددبة للتجد د ددذير و36 50% ،30 33%ي علد د ددا
التوالي
كمددا أ ددارت النتددا

النس ددبة الم وي ددة للتج ددذير طبق ددا للمعارل ددة

بجمي ددا تراكي ددز إن ددرول حمد د

البيوتريد د د وIBAي و 3000 ، 2000، 1000ج د ددزء ب د ددالمليوني

النسبة الم وية للتجذير = عرر العقل المجذر ري كل معاملة ×100
العرر الكلي للعقل ري المعاملة

أرت إلد ددا زيد ددار معنويد ددة رد ددي نسد ددبة التجد ددذير مقارند ددة بالمعاملد ددة
ال د دداهر ،كم د ددا أوض د ددحت النت د ددا

 -2عرر الجذور علا العقلة و جذر /عقلة ي
عدرر الجدذور علدا العقدل بكدل معاملدة ردي

أن العق د ددل المعامل د ددة بتركي د ددز

و 2000جدددزء بد ددالمليون ي سد ددجلت أعلد ددا القد دديم المعنوي ددة لنسد ددبة

نهاية التجربة

التجد ددذير والتد ددي بلغد ددت و53 79%ي مقارند ددة ببد دداقي المعد ددامالت

 -3طول الجذور علا العقل و سم /عقلةي

اأخرل الم مولة بهذه الرراسة وريما يتعلق بتدأثير التدراخل بدين

متوسط طول الجذور المتكوندة علدا العقدل

الصن

بكل معاملة بالسنتيمتر ري نهاية التجربة

ومواعير أخذ العقل رت دير النتدا

الموضدحة ردي جدرول

و1ي إلا أن هنا تراخال معنويا بين الصن

التصميم اإلحصائي

،حيد د

ص د ددممت التجرب د ددة عاملي د ددا بن د ددام القطاع د ددات كامل د ددة الع د د دوا ية

أعط ددت عق ددل الص ددن

وموعر أخذ العقل

هالك ددريكي الم ددأخوذ ر ددي ددهر

ين د د دداير ورب اري د د ددر أعل د د ددا نس د د ددبة م وي د د ددة للتج د د ددذير والت د د ددي بلغ د د ددت

وRCBDي تحتو علا  32معاملة تمثل كل التولي ات الممكنة

و%50 17 ، %50 92ي علددا التددوالي مقارنددة بعقددل الصددن

بددين مسددتويات العوامددل المرروسددة وصددن ين ،أربعدة مواعيددر أخددذ

العقددل وأربعدة تراكيددز لهرمددون إنددرول حم د

المرونددة بالجددرول رقددم و1ي إلددا أن معاملددة

العق ددل القاعري ددة ناض ددجة الخ د د

اآلتية :

قام الباحثون بحسا

ت وقددت العقددل القاعريددة ناضددجة الخ د

المددأخوذ

مقارنددة بمثيالتهددا المددأخوذ رددي ددهر ونددورمبر وريسددمبري والتددي

-1النسبة الم وية للتجذير

قام البداحثون بحسدا

ذهبيددة مددن ناحيددة أخددرل أوضددحت نتددا

معنويددة لنسددبة التجددذير و43 87% ، 45 00%ي علددا الت دوالي

الزراعة تم أخذ القياسات التالية:

ق ددام الب دداحثون بحس ددا

هالك ددريكي ر ددي ح ددين كان ددت

خ ددالل ددهر ين دداير ورب اري ددر معنويد دا والت ددي س ددجلت أعل ددا قيم ددة

سددط التربددة  6سددم ثددم تددم سددقي العقددل بغ دزار بعددر اإنتهدداء مددن
زراعته ددا وبع ددر ذلد د حسد د

للصددن

وذهبيددةي

الجد ددرول ن س د د أن موعد ددر أخد ددذ العقد ددل أثد ددر معنويد ددا علد ددا نسد ددبة

والرمل بنسدبة  1:1:1حجمدا بعدر تعقيمهدا علدا ررجدة حدرار 70
ساعة ،بحي

للصدن

ت وقددت العقددل

وهالكدريكيي معنويدا ردي نسدبة

التجدذير علددا العقدل القاعريددة ناضددجة الخ د

وخزنددت علددا ررجددة ح درار  5م ºإلددا حددين موعددر زراعتهددا وكددان
ذل ري  2مارل  ،2009حي

البيوتري د وIBAي ،حي د

القاعرية ناضجة الخ د

ررجة حرار  21م ºلمر  14يوما ثم نقلت بعر ذل إلا الثالجة

ومواعيددر أخددذ العقددل

ذهبية المأخوذ ردي دهر ندورمبر والتدي سدجلت أقدل نسدبة م ويدة

البيوتري د ي واحتددوت

للتج ددذير و26 00%ي كم ددا ك ددان ت ددأثير الت ددراخل ب ددين الص ددن

كل معاملة علا ثالثين عقلة ُوزعت ع ر عق د ددل ري كل مكد ددرر
رُصلت المتوسطات عن طريق اختبدار أقد ددل ردرق معند ددو LSD

والمعامل د ددة بأن د ددرول حمد د د

عنر مستول احتم د دال  Steel ( %5و )1960،Torries

أوضدحت النتددا
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بالنسد ددبة لنسد ددبة التجد ددذير قد ددر ُس د دجلت لعقد ددل الصد ددن

للتددراخل الثالثددي والصددن  ،موعددر أخددذ العقددل والمعاملددة بأنددرول

هالكد ددريكي

والمعامل ددة بتركي ددز و 2000ج ددزء ب ددالمليوني م ددن إن ددرول حمد د
البيوتري د وIBAي حي د

حمد د

ت ددم الحص ددول عل ددا أق ددل الق دديم

البيوتريد د وIBAي حيد د

بلغددت و%61 51ي مقارنددة بأقددل نسددبة

معنويد ددة لنسد ددبة التج د ددذير مد ددن العقد ددل يد ددر المعاملد ددة ب د ددالهرمون

ذهبيددة مددن

وال دداهري والمددأخوذ رددي ددهر نددورمبر لكددال الصددن ين رددي حددين

معاملددة ال دداهر وبددالن ر إلددا تددأثير التددراخل بددين مواعيددر أخ ددذ

حص ددل البددداحثون علد ددا أعلد ددا قيم د دة لنس ددبة التجد ددذير م ددن عقد ددل

البيوتريد د ) ،(IBAرق ددر بين ددت

هالكد د ددريكي المد د ددأخوذ خد د ددالل د د ددهر يند د دداير ورب اريد د ددر

تجددذير و7 14%ي والت ددي نتجددت مددن عقددل الصددن
العق ددل والمعامل ددة بأن ددرول حمد د
أن التأثير كدان معنويدا حيد

النتا

الصد د ددن

والمعاملددة بتركي ددز  2000ج ددزء ر ددي المليددون مددن إنددرول حمد د

أعطدت العقدل المدأخوذ ردي

البيوتري د والتددي بلغددت و%70 00 ، %73 67ي علددا الت دوالي

هر ويناير وربرايري والمعاملة بتركيدز و 2000جدزء بدالمليوني
أعل د د د ددا نس د د د ددبة م وي د د د ددة للتج د د د ددذير والت د د د ددي بلغ د د د ددت و،%60 66

وتت ق هدذه النتدا

%59 00ي مقارنددة بأقددل نسددبة تجددذير والتددي بلغددت و%0 83ي

( Van Huystee،)1975وHegazy ، )1982( Cairns
( Ramazani،)2003وآخنننو ( )2004علننا التوتننو

والتددي تددم الحصددول عليهددا مددن العقددل المددأخوذ رددي ددهر نددورمبر
و يد ددر المعامل د ددة بإن د ددرول حم د د
ال دداهري ت ددير النتددا
جدول ( )1تأثير الصن
الصن

هالكريكي

ذهبية

التراخل مابين

الصن

التراخل مابين

الموعر و IBA

و )1991( Kilanyعلا البرقوق

البيوتريد د د وIBAي والمعامل د ددة

بصد ة عامددة إلددا وجددور تددأثيرات معنويددة
وموعر أخذ العقل والمعاملة بإنرول حم

الموعر

البيوتري وIBAي والتراخل بينهما علا نسبة تجذير عقل الزيتون

المعاملة وIBAي جزء ري المليون

متوسط تأثير

0

1000

2000

3000

نورمبر

*1.67 o

31.00 kl

48.00d-f

58.0 bc

ريسمبر

10.0 n

40.67h-j

54.33b-d

52.67c-e

يناير

22.0 m

48.00d-f

73.67 a

60.0 b

ربراير

25.33 lm

48.33d-f

70.00 a

57.0 bc

نورمبر

0.0 o

26.67 lm

41.33g-j

36.0 jk

ريسمبر

2.33 o

38.00 ij

47.33e-g

46.67e-h

يناير

12.33 n

44.66f-h

47.67e-g

51.67c-e

ربراير

15.0 n

44.67f-h

48.0 d-f

42.67 f-i

11.08 d

40.25 c

53.79 a

50.58 b

14.75 f

42 d

61.5 a

56.91 b

متوسط تأثير IBA
والهرمون

مدا كدل مدا ذكدره Hartmann

و Kester

هالكريكي
ذهبية

7.41 g

38.5 e

c 46.08

44.25 cd

نورمبر

0.833 i

28.83 f

44.66 d

47.00 cd

ريسمبر

6.16 h

39.33 e

50.83 c

49.66 c

يناير

17.16 g

46.33 cd

60.66 a

55.83 b

ربراير

20.16 g

46.50 cd

59.00 ab

49.83 c

* القيم المتبوعة بن ل الحر و أو الحرو

ي الهجا ي  ,راخل كل مجموعة متوسطات لكل ص ة  ,ال تختل
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الصن

43.79 a

متوسط تأثير
الموعر

التراخل مابين
الصن

والموعر

30.33 c

34.67 cd

36.50b

39.42 b

45.00a

50.92 a

43.87a

50.17 a
26.00 e
33.58 d

34.06 b

39.08 b
37.58 bc
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عقددل الصددن

عدد الجذور على العقلة

ذهبيددة يددر المعاملددة والتددي بلغددت و 3 66جددذر/

أوضددحت البيانددات المرونددة بالجددرول رق ددم و2ي أن عددرر الجددذور

عقلددةي ،أمددا ريمددا يخد

التددراخل الثنددا ي بددين مواعيددر أخددذ العقددل

علددا العقددل قددر تددأثرت معنويددا بكددل مددن الصددن  ،ومواعيددر أخددذ

وتراكي ددز إن ددرول حمد د

البيوتريد د المختب ددر عل ددا متوس ددط ع ددرر

وتركيددز إنددرول حم د
العقددل ا
العقل القاعرية ناضجة الخ

البيوتري د وIBAي حي د
للصن

الجذور /عقلدة رقدر بيندت النتدا

ت وقددت

يندداير والمعامل دة قواعددرها بتركيددز  2000جددزء رددي المليددون مددن

هالكريكي والتي سدجلت

دذري مقارنددة
أعلددا قيمددة لعددرر الجددذور والتددي بلغددت و 12 39جد ا
بعقددل الصددن

إنرول حم

ذهبيددة أمددا ريمددا يتعلددق بتددأثير موعددر أخددذ العق دل

ع ددرر الج ددذور المتكوند دة عل ددا العق ددل القاعري ددة ناض ددجة الخ د د

لتدأثير التددراخل الثالثددي بددين العوامددل محددل الر ارسددة ،رقددر أ هددرت

المسد ددجلة بالجد ددرول ن س د د وجد ددور رروقد ددات

معنويددة بددين المواعيددر الم ددمولة رددي الر ارسددة حيد

النتا

سددجلت العقددل

الم ددأخوذ ردددي ددهرو ين ددايري أعل ددا الق دديم معنوي ددة لمعد ددرل ع ددرر

إنددرول حم د

 2000جزء ري المليون من إندرول حمد

المرونة

هالكد د ددريكي

المد ددأخوذ رد ددي د ددهر ند ددورمبر و يد ددر المعاملد ددة بإند ددرول حمد د د

بالجرول و2ي أن معاملة قواعر العقل بتراكيدز و،2000 ،1000

البيوتري د أقددل القدديم المعنويددة لمعددرل عددرر الجددذور علددا العقلددة

والتد ددي بلغد ددت و 1 66 ،0جد ددذر /عقلد ددةي علد ددا الت د دوالي بالنسد ددبة

 3000ج ددزء ب ددالمليوني م ددن هرم ددون وIBAي أث ددرت معنوي ددا ر ددي

للصن

زيار معرل عرر الجذور مقارنة بالعقل يدر المعاملدة وال داهري،

حيد د

ذهبيددة المددأخوذ

خد د ددالل د د ددهر ند د ددورمبر وريسد د ددمبر وعقد د ددل الص د د دن

البيوتري د وIBAي علددا عددرر الجددذور المتكونددة

علا العقل القاعرية ناضجة الخ

البيوتريد والدذ بلد

دذر /عقلددةي كم ددا س ددجلت عقددل الصددن
و 22جد ا

ت ددأثير التراكي ددز المختل ددة
رقر أ هرت النتا

المرونة بالجدرول رقدم و2ي الت دوق المعندو لعقدل الصدن

هالكددريكي المددأخوذ رددي ددهر يندداير والمعامل دة قواعددرها بتركيددز

دذري مقارن د ددة بب د دداقي المواعي د ددر
الج د ددذور وال د ددذ بلد د د و 13 12ج د د ا
الم ددمولة بالر ارس ددة ،أم ددا ريم ددا يخد د

جذر /عقلةي معنويا
البيوتري والذ بل و 17 83ا

عددن بدداقي المعددامالت الم ددمولة بالر ارسددة أمددا بالنسددبة السددتجابة

علا عرر الجذور المتكونة علا العقل القاعرية ناضجة الخ
رقد ددر أ هد ددرت النتد ددا

ت دوق العقدل المدأخوذ ردي دهر

أعط ددت العق ددل المعامل ددة بتركي ددز و 2000ج ددزء ب ددالمليوني

ذهبية وو 2 00جذر/عقلةي بالنسبة للصن

وتت د ددق ه د ددذه النت د ددا

م د ددا ك د ددل م د ددا ذكد د دره  Rahmanوآخ د ددرون

أعلا معرل لعدرر الجدذور علدا العقلدة والدذ بلد و 14 4جدذ اري

و2002ي علد د د د د د ددا صد د د د د د ددن

بينمددا سددجلت العقددل يددر المعاملددة وال دداهري أقددل القدديم المعنويددة

 Hussainو  Salmanو 1988ي عل د د د د ددا ص د د د د ددن

لعددرر الجددذور علددا العقلددة والتددي بلغددت و 5 75جددذري ،أمددا ريمددا

Nebali

يخد د

الت ددراخل الثن ددا ي بد دين الصددن

أ هددرت النتددا

ومواعي ددر أخ ددذ العق ددل رق ددر

هالك د ددريكي الم د ددأخوذ خ د ددالل د ددهر ين د دداير معنوي د ددا عل د ددا ب د دداقي

أوضددحت النتددا

حققدت أعلددا قيمددة لمتوسددط

للص ددن

دذر/عقلدةي بينمدا
عرر الجذور علدا العقلدة والتدي بلغدت و 15 5ج ا

حققت عقل الصن
الصن

ذهبية أقدل القديم المعنويدة والتدي بلغدت و 9 66 ،9 00

عق د ددل الص د ددن

ت ددوق الص ددن

هالك ددريكي

ذهبية ري معدرل طدول الجدذور علدا العقلدة

والد ددذ بل د د و 11 14سد ددمي للصد ددن

هالكد ددريكي وو 9 20سد ددمي

ذهبي ددة ،كمدددا بين ددت النت ددا

وجدددور ر ددروق معنوي ددة ب ددين

للص ددن

جذر /عقلةي علا التوالي
البيوتري المختبر رقر بينت النتدا

الزيت د د د د ددون

المرونددة بالجددرول رقددم و3ي وجددور تددأثير معنددو

عل ددا ط ددول الج ددذور ،حيد د

معنويا علا الصن

هالكريكي المأخوذ ري دهر ندورمبر وعقدل

مواعيددر أخددذ العقددل حي د

أمددا ريمددا يتعلددق بالتددراخل بددين الصددن

الزيتد د د د د د ددون Abdel- ، Corantia

طول الجذور

المرونددة بالجددرول رقددم و2ي ت ددوق عقددل الصددن

المعدامالت الم ددمولة بالر ارسددة حيد

هالكريكي

سددجلت أعل ددا القدديم المعنويددة بالنسددبة

لطول الجذور المتكونة علا العقلة ري العقل المأخوذ ري دهر

وتراكيددز إنددرول حم د

يناير والذ بل و12 4سمي را حين سدجلت أقدل القديم المعنويدة

المروندة بدن ل الجدرول ت دوق

والتي بلغت و 8 0سمي لطول الجدذور للعقدل المدأخوذ ردي دهر

هالك د ددريكي المعامل د ددة بتركي د ددز  2000ج د ددزء ر د ددي

نددورمبر أ هددرت البيانددات المرونددة بالجددرول ن س د وجددور رددروق

المليون والتي حققت أعلدا القديم المعنويدة والتدي بلغدت و17 41

معنوي ددة للمعامل ددة بتراكي ددز مختل ددة م ددن إن ددرول حمد د

جذر /عقلةي مقارنة بأقل القيم والتدي حصدل البداحثون عليهدا مدن
ا

عل ددا ط ددول الج ددذور المتكونددة عل ددا العقددل حيدد
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العقل القاعرية ناضجة الخ

المعامل ددة بتركي ددز و 2000ج ددزء بد ددالمليوني أعلدددا معد ددرل لط ددول

هر يناير معنويا حي

الجذور والذ بل و 13 20سمي ،وأعطدت العقدل يدر المعاملدة
أقل معدرل لطدول الجدذور والدذ بلد و 6 58سدم ي امدا بالنسدبة
وموعر أخذ العقل رقر أ هرت النتا

للتراخل بين الصن

جدول ( .)2تأثير الصن
الصن

وموعر أخذ العقل والمعاملة بإنرول حم

ت وق

متوسط تأثير

0

1000

2000

نورمبر

*2.00 P

9.00 j-n

11.66e-i

13.33d-f

ريسمبر

7.00 no

10.0h-m

19.0 b

11.33 f-j

يناير

11.33 f-j

13.66d-f

22.o a

12.00a-c

ربراير

11.0 g-k

10.0h-m

17. 0b-c

15.00c-d

نورمبر

0p

7.33 no

8.0 i-o

7.66m-o

ريسمبر

1.66 p

8.66 k-n

10.33h-i

9.33 i-n

يناير

6o

11.0 g-k

13.66d-f

12.33e-h

ربراير

7 no

7 no

10.66h-k

14.00 de

5.75 d

9.58 c

14.04 a

12.25 b

هالكريكي

7.83 d

10.66 c

17.41 a

13.66 b

ذهبية

3.66 e

8.50 d

10.66 c

10.83 c

نورمبر

1.00 h

8.16 f

9.83 d-f

10.50 d

التراخل مابين

ريسمبر

4.33 g

9.33d-f

14.66 b

10.33 de

الموعر و IBA

يناير

8.66 ef

12.33 c

17.83 a

13.66 bc

ربراير

9.00 ef

8.50 f

13.83 bc

14.50 b

ذهبية

متوسط تأثير IBA
التراخل مابين
الصن
والهرمون

* القديم المتبوعدة بدالحر ن سد و أو الحدرو

ايض ددا تب ددين م ددن خ ددالل النت ددا

الت ددأثير الم د ددتر بد ددين الصد ددن

حمد د

ي الهجا يدة ,راخدل كدل مجموعدة متوسدطات لكدل صد ة ,ال تختلد

الموض ددحة ر ددي ج ددرول و3ي ،أن

7.37 d

9.00 d

9.66 c

11.83 c

13.12a

15.50 a

11.45b

13.25 b

8.41 b

7.50 f
10.75 cd
9.66 de

معنويدا ريمدا بينهدا طبقدا الختبدار أقدل ردرق معندو عندر مسدتو معنويدة

البيوتريد والددذ بلد و 15 83سددمي

القد دديم معنويد ددة والتد ددي بلغد ددت و 1 33سد ددمي أمد ددا بالنسد ددبة للتد ددأثير

هالك ددريكي المعامل ددة

الررس ددة رق ددر حقق ددت عق ددل
الم ددتر ب ددين العوام ددل الثالثد دة مح ددل ا

البيوتري د أقددل القدديم معنويددة والتددي بلغددت و 5 83سددمي والتددي لددم

معددرل لطددول الجددذور حي د

ذهبيد ددة و يد ددر المعاملد ددة بأند ددرول حم د د

هالكددريكي المددأخوذ رددي ددهر يندداير والمعاملددة بتركيددز

 2000ج ددزء ر ددي الملي ددون م ددن إن ددرول حمد د

هالكددريكي يددر المعاملددة رددروق

معنويددة ،أمددا بالنس ددبة للتددراخل بددين مواعي ددر أخ ددذ العقددل وتراكي ددز
المرونة بالجرول رقم و3ي ت دوق العقدل القاعريدة ناضدجة الخ د

بينهدا وبدين عقدل الصدن

البيوتري الم مولة بالرراسة ،رقر تبين مدن النتدا

البيوتريد د أعل ددا

بل د و 20 00سددمي مقارنددة بأقصددر

معددرل لطددول الجددذور علددا عقددل الصددن
بإنددرول حم د

إنرول حم

الصن

والموعر

5.75 g

بتراكيز و 2000جزء بالمليوني والتي بلغت و 15 25سمي بينمدا

يكددن بينهددا وبددين عقددل الصددن

الموعر

12.39 a

الصددن

سد ددجلت عقد ددل الصد ددن

متوسط تأثير

التراخل مابين

بينما أعطت العقل ير المعاملة المأخوذ ري هر نورمبر أقدل

ت ددم الحصددول عل ددا أعل ددا

مع ددرل لط ددول الج ددذور عل ددا عق ددل الص ددن

الصن

بددالمليون مددن إنددرول حمد

والتراكيد ددز المختل د ددة مد ددن إند ددرول

البيوتريد د ك ددان معنويددا حيد د

بل متوسط طول الجدذر و 14 33سدمي

البيوتري وIBAي والتراخل بينهما علا عرر الجذور علا عقل الزيتون

3000

هالكريكي

للصن

مقارنة بباقي المعامالت الم مولة بالرراسة

المعاملة وIBAي جزء ري المليون

الموعر

هالكدريكي المدأخوذ ردي

ذهبيددة يددر المعاملددة

البيوتري د المددأخوذ رددي ددهر نددورمبر وريسددمبر

والتددي بلغددت و 2 00 ،0 00سددمي عل ددا الت دوالي والتددي لددم يكددن

المأخوذ ري هر يناير والمعاملة قواعرها بتركيز  2000جزء

هالكدريكي يدر المعاملدة المدأخوذ رددي

هر نورمبر أ ررق معنو والذ بل ري معدرل طدول الجدذور
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و 2 66سددمي ،وتت ددق هددذه النتددا
وآخرون ،و2002يعلا صدن
جدول ( )3تأثير الصن
الصن

هالكريكي

ذهبية

الصن
والهرمون
التراخل مابين
الموعر و
IBA

الزيتون Nebali

الزيتدون Abdel- ، Corantia

البيوتري وIBAي والتراخل بينهما علا طول الجذور علا عقل الزيتون

المعاملة وIBAي جزء ري المليون

متوسط تأثير

0

1000

2000

3000

نورمبر

*2.66 i

10.00d-f

11.66c-f

13.00 cd

ريسمبر

7.66 h

9.00 f-h

12.33c-f

10.33c-h

للصدن

الموعر
8.oo d

الصن

والموعر

9.33 cd

9.29 c

9.83b-d

12.40a

14.33a

11.14 a

11.00c-h

13.66 bc

20.00 a

12.66c-e

ربراير

8.00 g-h

8.00 gh

17.00 ab

11.33c-g

نورمبر

0.00 i

9.00 f-h

8.00 gh

9.66 d-h

ريسمبر

2.00 i

9.66 d-h

12.66c-e

10.66c-h

يناير

9.33 e-h

10.66c-h

11.66c-f

10.66c-h

bc5810.

ربراير

12.00c-f

9.33 e-h

12.33c-f

9.66 d-h

bc8310.

6.58 c

9.91 b

13.20 a

11.00 b

هالكريكي

7.33 d

10.16 bc

15.25 a

11.83 b

ذهبية

5.83 d

9.66 c

11.16 bc

10.16 bc

نورمبر

1.33 h

9.50 ef

9.83 d-f

11.33c-e

ريسمبر

4.83 g

9.33 ef

12.50 bc

10.50c-f

يناير

10.16c-f

12.16 cd

15.83 a

11.66c-e

ربراير

10.00d-f

8.66 f

14.66 ab

10.50c-f

* الق د دديم المتبوعد د ددة بد د دالحر ن س د د د وأو الح د ددرو ي الهجد د ددا ي ,راخ د ددل كد د ددل مجموع د ددة متوسد د ددطات لك د ددل ص د د د ة ,ال تختلد د د

أتضد مدن نتددا

الصن

متوسط تأثير

التراخل مابين

يناير

متوسط تأثير IBA
التراخل مابين

مددا كددل مددا ذك دره Rahman

وموعر أخذ العقل والمعاملة بإنرول حم

الموعر

Hussainو  Salmanو 1988ي عل د د د د د د د د د د د د د د د د د ددا ص د د د د د د د د د د د د د د د د د ددن

الر ارسدة ت ددوق العقدل القاعريددة ناضدجة الخ د

6.66 e
9.20 b

8.75 d

معنويد د ددا ريم د ددا بينهد د ددا طبق د ددا الختبد د ددار أق د ددل رد د ددرق معن د ددو عند د ددر مس د ددتول معند د ددو

و Krackeوآخددرون1981 ،ي وقددر ترجددا أيضددا إلددا وجددور مددر

هالكدريكي والمدأخوذ رددي دهر ينداير والمعاملدة بتركيددز

و 2000جدزء رددي المليدوني مددن هرمدون إنددرول حمد

10.95b

10.08b

اس ددكالرنكيما متص ددل أو إلد ددا الزيد ددار رد ددي س ددم طبق ددة الق ددر
داجز ميكانيكي دا الخت دراق مبددارج الجددذور
خددالل التجددذير مكونددة حد ا

البيوتريد

وIBAي معنويا ري صد ات المجمدوأل الجدذر الم دمولة بالر ارسدة

( Centenoو  ،.)2008 ، Gomezكم د ددا يع د ددزل التب د دداين ر د ددي

المعد د ددامالت الم د د ددمولة بالر ارسد د ددة ،وقد د ددرُ تُعد د ددزل نسد د ددبة التجد د ددذير

نس ددبة

ونس ددبة التج ددذير ،ع ددرر الج ددذور وط ددول الج ددذوري مقارن ددة ببد دداقي

المنخ ض ددة إل ددا أس ددبا

وراثي ددة خاص ددة بالص ددن

التددأثير علددا ص د ات النمددو الجددذر بددين المواعيددر المختل ددة إلددا

تحل ددل المد دوار الكربوهيرراتي ددة المخزن ددة ،وم ددن ث ددم انخ ددا

الكربوهيررات إلا النيتروجين مما ي ثر سلبا ري قرر العقل علدا

أو إل ددا زي ددار

التجذير ،وقر يعزل أرت األ نسبة التجذير ري العقل المدأخوذ ردي

ن دداط إن دزيم بددولي رينددول أوكسدديريز الددذ ي د ر رو ار مهمددا رددي

تطد د د ددور الجد د د ددذور ويسد د د ددهم رد د د ددي انقسد د د ددام الخاليد د د ددا واسد د د ددتطالتها

ددهر يندداير إلددا أرت دداأل نسددبة الم دوار الكربوهيرراتيددة وال وس د ورية

وتمايزهاو Van Huysteeو1982 ، Cairnsي ،كمدا يمكدن ان

التي ت ر إلا تن يط العمليات ال سديولوجية ردي الخاليدا و قطندا

تعددزل القددرر المنخ ضددة علددا التجددذير إلددا احت دواء العقددل علددا

وجمددال1998 ،ي ،كمددا ذكددر )1986( Elsaidأن التجددذير ر ددي

مد ددن اأكس ددينات والمرت د ددا لمثبط ددات التجد ددذير

عق ددل الزيت ددون يتد دزامن م ددا وج ددور محت ددول ع ددال م ددن النيت ددروجين

مس ددتول م ددنخ
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العقدل يرجدا

والسكريات الذا بة الكلية وأن صدعوبة تجدذير بعد
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االبسيس د خددالل هددذه ال تددر مددن

من السكريات الذا بدة الكليدة والنيتدروجين
إنزيمددات التحلددل المددا ي التددي تحلددل

أو قر يعز إلا ارت األ محتول العقل من
تركيد د ددز

إلا محتواها المنخ
أو إلددا الن دداط المددنخ
الن اء إلا سكر ذا

اأكسد د ددينات الراخليد د ددة ومرارقد د ددات اأكسد د ددين وانخ د د ددا
مثبطددات النمددو خاصددة حم د

ي وقد ددر يعد ددزل التبد دداين علد ددا ص د د ات1991 ، Kilanyالسد ددنة و
النم ددو الج ددذر ب ددين التراكي ددز المختل ددة إل ددا رور إن ددرول حمد د

ي رددي زيددار تكددوين مبددارج الجددذور واسددتطالتهاIBAالبيوتري د و
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البيوتري د د د مد د ددن اسد د ددتقطا

 إذ يزيد د ددر إند د ددرول حمد د د،وتطوره د ددا

 رض ددال ع ددن،الس ددكريات ومرارق ددات اأكس ددين إل ددا قاع ددر العقل ددة
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Fabbri, A., Bartolini, G., Lambardi, M., and
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، وآخ ددرونDavisالمه ددم ر ددي عملي ددة ن ددوء الج ددذور العرض ددية و

ي أو إلا زيار محتدول العقدل مدن اأكسدينات و انخ دا1989
ي وقددر يكددون عددرر2005 ، وآخددرونAndrésكميددة المثبطدداتو
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countries Manual, PP: 35

البيوتريد د
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عا ددرا إلددا تددأثيره علددا انت ددا جددرار الخليددة الددذ ُيس درأل انقسددام
ي2002 ، وآخرونRahmanالخالياو
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propagation: principles and practices.
Prentice-Hall.

المراجع

Hartmann, H., Kester, D., and Davies, F.
(1990). Propagation methods and
rootstock for the important fruit and nut
species. Plant Propagation, Principles
and Practices, 5th Edition. Prentice-Hall
Inc., Englewood, NJ:527-565.

ي إنتال رال الزيتون ري سوريا1996 طوني و،سابا
18-19 : ي10مجلة أ روتيكا العرر و

ي الم اتل واإكثار1998  ه ام ومحمر حسني جمال و،قطنا
الخضر و أ جار مثمر ي جامعة رم ق ص حة
335

Hartmann, H. T., Kester, D. E., Davies, F. T.,
and Geneve, R. L. (2002). Plant
propagation: principles and practices.
Prentice-Hall Inc.

Abdel-Hussain, M., and Salman, M. (1988).
Effect of some treatments on the rooting
of cv. Nebali olive cuttings under mist.
Mesopotamia J. Agric 20(2):59-72.

Hegazy, A. A. E.-F. H. (2003). Physiological
and histological studies on propagation
of some olive cultivars.

Andrés, E., Sánchez, F., Catalán, G., Tenorio,
J., and Ayerbe, L. (2005). Vegetative
propagation of Colutea istria Mill. from
leafy stem cuttings. Agroforestry
systems 63(1):7-14.

Jan, s., Muhammad, I., Imran K. S., Nawab, A.,
Muhammad M. A., Asad Ullah, Rizwan
Ullah Z., and Muhammad N. S., (2017)
Response of Rooting of Various Olive
Cultivars to IBA (Indol Butaric Acid).
Agri. Res. & Tech.: Open Access J.
9(2): pp 1-5.

Avidan, B., and Lavee, S. (1978). Physiological
aspects of the rooting ability of olive
cultivars.[Conference
paper].
Acta
Horticulturae (Netherlands). no. 79.
156

2017 ،158 -149 :)2( 32 مجلة المختار للعلوم
peroxidase to study cell development.
Phytochemistry 21(8):1843-1847.
Khattak, M., Khan, J., Jan, A., Haq, I., and
Rauf, M. (1999). Propagation of olive
(Olea europea L.) from hardwood
cuttings by the use of growth regulators.
Sarhad
Journal
of
Agriculture
(Pakistan).
Kilany, O. (1991). Some factors affecting
propagation of plum by hardwood
cuttings. Annals of Agricultural Science,
Moshtohor (Egypt).
Kracke, H., Cristoferi, G., and Marangoni, B.
(1981). Hormonal changes during the
rooting of hardwood cuttings of
grapevine rootstocks. American Journal
of Enology and Viticulture 32(2):135137.
Rahman, N., Awan, A. A., Nabi, G., and Ali, Z.
(2002). Root initiation in hard wood
cuttings of olive cultivar coratina using
different concentration of IBA. Asian
Journal of Plant Sciences.
Ramazani, M., Talaee A., Eghdami T., and
Bonyadi A. (2004). Study of some
effective factors on rooting of hardrooting cutting olive cultivares. Journal
of Pajoohesh and Sazandeghi 66(123128.
Seyhan, Ö., and Gezerel Ö. (2005). The Effects
of the different doses of IBA (Indol
butyric
acid)
on
the
rooting
performances in the reproduction of
“Gemlik” and “Domat” olive trees by
using the green twig procedure in the
ecology of cukurova region. Central
European J. Agric 6(4):481-484.
Steel, R. G., and Torrie, J. H. (1960). Principles
and procedures of statistics. Principles
and procedures of statistics.
Van Huystee, R., and Cairns W. (1982).
Progress and prospects in the use of

157

Al-Mukhtar Journal of Sciences 32 (2): 149-158, 2017
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Abstract: an investigation was carried out to improve the rooting ability of olive hardwood cuttings. This
research aimed to study the effect of time of taking cuttings (November, December, January, and
February) and IBA concentrations (0, 1000, 2000, and 3000 ppm) on rooting ability of two olive cultivars
(Halkadiki and Thahbia). The percentage of cutting that rooted, the number of roots produced by cuttings,
and the average root length were recorded. These parameters were significantly influenced by the
interactive effect of cultivars, time of taking cuttings, and IBA treatments. The highest significant values
for all parameters under test were recorded for Halkadiki hardwood cuttings taken in January and treated
with (2000 ppm) of IBA , which reached (73.67%) for rooting percentage, (22.00) for average roots
number, and (20.00 cm) for average root length. While the lowest values for all parameters tested occurred
in Thahbia hardwood cuttings taken in November and dipped in distilled water (control), which recorded
(0.00%) for rooting percentage, (0.00) for roots number, and (0.00 cm) for average root length.
Key words: Cultivar, Hard wood cuttings ,Indole butyric acid ,Olea europea L . ,Rooting, Halkadiki,
Thahbia.
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