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 بهدف دراسة 2015 - 2016 النموموسمي فخالل محافظة بابل – البساتين في قضاء المسيب إحدى التجربة في جريت        ُأ
) مباشرة خزن، بدون خزن، (الزراعة طريقة هوفي قابلية التجذير أما العامل الثاني ) وقاعديةطرفية ووسطية ( نوع العقل تأثير

وقورنت المتوسطات . وزيري في نمو شتالت التين صنف )٢٠/١/٢٠١٦ و٢٠/١٢/٢٠١٥( موعدين ألخذ العقل هو الثالث والعامل

 الصفات ين أخذ العقل تأثيراً معنوياً في تحسدلموع أظهرت النتائج ان وقد %.٥ وبمستوى معنویة LSDباختبار أقل فرق معنوي 
  .٢٠/١/٢٠١٦ مقارنة بالموعد ٢٠/١٢/٢٠١٥ الموعد قالجذرية والخضرية المدروسة ومحتوى األوراق من الكلوروفيل أذ تفو

  بالعقلنة مقاروالخضرية، تأثيرا معنويا في نسبة التجذير وجميع الصفات الجذرية ية أثرت معاملة العقل القاعدكما
  .والطرفيةالوسطية 

 نة مقارالخضري والجذري تأثيراً معنوياً في زيادة معدالت النمو خزن المزروعة مباشرة بدون العقل معاملة وأظهرت
  .العقل خزن بمعاملة

 مباشرة زروعة القاعدية المالعقل مع أو ٢٠/١٢/٢٠١٥ في والمأخوذة تفوقت معنويا العقل القاعدية فقد الثنائي لتداخل اأما
 بالنسبة ا ام.األخرى عامالت بالممقارنة الكلوروفيل، ومحتوى األوراق من الخضرية والجذريةبدون خزن في جميع مؤشرات النمو 

 وجميع التجذير نسبة في مباشرة بدون خزن والمزروعة ٢٠/١٢/٢٠١٥ في المأخوذة القاعدية العقل تللتداخل الثالثي فقد تفوق
  .مؤشرات النمو

  سأسلوب الغر. القصاصات بازل. مرات القصاصات. شكل :المفتاحيةكلمات ال
Effect of Times Cuttings, Type and Method Planting 

and on Rooting and Growth Regulator of Ficus carica 
L. C.V Wazeri. 

Abstract 
          The experiment was carried out Al- musaib orchand during the period 2015 - 2016 to find out 
the effect of three cuttings type (terminal, sub-terminal and basal)fig c.v wazeri, the second factor was 
studied the influence of method of planting (storage, without storage), third factor was studied for two 
times of cuttings (20/12/ 2015, 20/ 1/ 2016)..A factorial experiment within CRD with 3 Replications 
was adapted result could be summarized  as follow : 

Treating fig with times cuttings in 20/12/2015 a gave a significant increase in rooting percentage 
and all vegetative growth parameters.  

The basal cuttings gave a significant effect on rooting percentage and most rooting and 
vegetative growth parameters. gave higher means of rooting percentage, Shoot length, Shoot girth, 
Shoot number, leaves number, leaf area vegetative dry weight and leaf content of chlorophyll. 

 Method planting of cuttings without storage gave a significant increase of rooting    percentage 
and all vegetative growth   

The interaction between cuttings type with method planting or with times cuttings treatment 
gave a significant effect for rooting percentage and most the vegetative growth parameters studied.The 
interaction between cuttings type, method of planting and times of cuttings gave the highest rooting 
percentage and values of most studied parameters. 
Key Words: Fig. Times cuttings. Basel cuttings. Method planting.  
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   المقدمة
 وراق االّمتساقطة الفاكهة من وهي Moraceae العائلة التوتية .Ficus carica L التين  نباتيعود        

 ألنها ال تتحمل االستوائية، المناطق شبه شجارأ وهي من االشجار، نوع من ١٤٠٠ جنس و٨٠٠ حوالي تضم
 االصلي هو شبه موطنها. قليلة البرودة ساعات احتياجاتها من اي ،الحرارةاالنخفاض الشديد لدرجات 

 البحر وبلدان أفريقيا شمال في زراعتها  انتشرتاإلسالمية اتالفتوح وبعد ، برية كغاباتالعربية،الجزيرة 
  ).١٩٩٦ ابراهيم،( واليونان وايطاليا فرنسا وجنوب والبرتغال كاسبانا المتوسط األبيض

 طن سنويا ومن أهم الدول المنتجة هي تركيا وتليها ١٠٢٧١٩٤ يبلغ االنتاج العالمي من التين حوالي      
 في العراق فقد بلغ عدد االشجار المثمرة أما). ٢٠١٠العالمية،منظمة االغذية ( نيجيريا والمغرب ممصر ث

 وتليها ينافظة صالح الد االولى محبالمرتبة تأتي طن سنويا حيث ٩٨٦٧ شجرة وانتاجها الكلي ٤١٦١٣٥
  ).٢٠١٣ ،لإلحصاء المركزيالجهاز  (واسطنينوى ثم 

 وللثمار قيمة غذائية عالية المربيات، لالستهالك الطازج أو للتجفيف او وفي صناعة لتين ثمار اتستعمل       
 وأبو جميليال (ةالغذائي وبعض الفيتامينات والعناصر المعدنية ن والبروتيالسكر على نسبة عالية من تحتوياذ 

 ).  ١٩٩٠ السعد،
 سنة من عمرها ت من نمواتؤخذ التي الساقية بالعقل اإلكثار منها طرق بعدة خضريا التين إكثار يتم        

. النباتي للحفاظ على النوع لخضري أسرع طرق التكاثر اوهي براعم سكون الة فترخاللالى بضع سنوات 
 في نجاح تأثير ان لموعد أخذ العقل هو العديد من العوامل التي تؤثر في نجاح االكثار بالعقل الساقية وهناك

 من العوامل عد معينة من حرارة ورطوبة نسبية لبدء النمو فهي تُجاتالعقل وأن لكل نوع أو صنف له احتيا
) ١٩٩١وعلي،الدوري  (شاركما أ). Hartmann,2003 And Kester( في تجذير العقل مهمةاالساسية وال

  .الجذور للعقلة التي تعتبر من العوامل الرئيسية لنشوء ة تحدد الحالة الفسلجيقل موعد أخذ العاختالفبأن 
 تجذير هذه جاح على مدى نواضحاً المختلفة تأثيراً نباتية       كما إن لموعد أخذ العقل الساقية لألنواع ال

 حيث أن كل نوع وصنف نباتي العقل، لتلك والخضريى صفات المجموع الجذري  وكذلك علفشلها، العقل او
 نوع )١٩٨٣،فيوس(يتميز بوجود فترة زمنية محدودة تكون فيها عقلها قادرة على التجذير بصورة جيدة 

 أوقات باختالف وذلك بسبب اختالف حالتها الفسلجية والتشريحية التجذير في قابليتها على تختلف حيثالعقل 
 ). ١٩٨٨سلمان،  (السنةمن 

 توفر بيئة ذ أ، واضح في عملية التجذيرتأثير البالستيكي له اء زراعة العقل مباشرة تحت الغطأن       و
 على الرطوبة فاظ يعمل على رفع درجة الحرارة وتقليل التبخر والحفقد ورطوبة حرارة ةمناسبة من درج

 المغطيات البالستيكية هو االستغالل الطاقة دام أن استخكما). ١٩٩٢ ،Salem( العقل جذيرالمناسبة لتشجيع ت
 وهذا ما ،)١٩٧١ ،Buchon (المجهريةالشمسية وبذلك تزداد حرارة التربة وتعقيمها وزيادة نشاط األحياء 

 عةزرا) وخشبية خشبية شبه( زراعة نوعين من عقل التين عند) ٢٠١٢، وآخرون Khapare (اليهتوصل 
 وقام. المدروسة الصفات يع التجذير وجمنسبهب العقل الخشبية تفوقت حيث البالستيكي،الغطاء مباشرة في 

 ديالى سودللصنفين اُ)  خشبيةوشبهخشبية ( عقل التين تجذير تأثير نوع العقلة في بدراسة) ٢٠١٤ العالف،(
.  ديالى المدروسة للصنف اسود ت على تفوق معنوي للعقل الخشبية بجميع الصفافحصل  White Adriaticو

 والوزن الجاف وراق نسبة التجذير وطول النبات وعدد االّفي معنوياً تفوقاً) ٢٠١٤ ،وآخرون (Sivajiوحصل
 أخذ ثالث مواعيد للعقل الطرفية عند) ٢٠٠٩ ،خرونآو (Luciane وجد كما. والخضري الجذري مجموعلل
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 تفوق الموعد في أيلول وكانون الثاني ذإ الثاني وكانونلول للتين داخل البيت الزجاجي خالل شهر مايس وأي
  . التجذيرفي نسبة 

 لغرض زيادة عدد العقل وقلة ية هو استخدام العقل الطرفية والوسطية والقاعدلدراسة من ادف الهنإ       
 الغطاء تحت أما مباشرة ها أفضل موعد ألخذ العقل وزراعتوتحديد الشجرة، من أفرع رةاتالف كمية كبي

  . زراعتها تخزينها ثم أو ،البالستيكي
   وطرائق العملالمواد

 ٢٠١٥ موسمي النمو في بابل محافظة – البحث في أحدى البساتين االهلية في قضاء المسيب فذنُ          
 تأثيراالول هو دراسة ): ٢ x ٢ x ٣( على عقل التين صنف وزيري وتضمن البحث ثالث عوامل ٢٠١٦و

 العقل ثالث انواع من تأثير دراسة ووالعامل الثاني ه، ٢٠/١/٢٠١٦ و ٢٠١٥/ ٢٠/١٢( ألخذ العقل ينموعد
جهزت . )خزنمباشرة بدون خزن و ( العامل الثالث فهو طريقة الزراعة أما قاعدية، و وسطية و طرفية(

 ةرها سنة واحد عمأفرع سنوات في الصباح الباكر حيث أخذت العقل من ١٠العقل من اشجار التين بعمر 
 ٣٠ رزمها كل بعداالول تم خزنها في خندق بشكل مائل : قسمين على سم تقريبا وقسمت ا٢٠ -١٥وبطول 

 واخرى لحين موعد زراعتها في ة الفطري بنليت وتم ترطيبها بين فتربيد في حزمة بعد معاملتها بالمقلةع
 تهااني فقد زرعت مباشرة بعد تجهيزها ومعاملأما القسم الث. الفطري بعد معاملة العقل بالمبيد ٢٠١٦/ ٢٠/٢

 تم زراعة العقل في نفق بالستيكي ،الشتالت الفطرية قبل نقل ض اإلصابة باألمرالتفادي بنليت الفطريبالمبيد 
، وتم تهوية النفق كل ثالث ايام للتخلص )بتموس+ تربة مزيجية ( م في وسط زراعي ٠,٥ x ١ ٣x بأبعاد

  .الزائدةمن الرطوبة 
 عقل وبثالث ١٠ التجريبية شملت الوحدة ذإ) CRD( التعشية الكامللتام التصميم اسب        نفذت التجربة ح

  -:التالية وتم دراسة الصفات ٢٠١٦ / ٦ / ٣٠ وتم أخذ القراءات لكل موعد في مكررات،
 حسبت لكل وحدة تجريبية وأخذ المعدل وحسب المعادلة وقد(%):  المئوية للعقل المجذرة بة النس- ١  

  :التالية
   المجذرةعقل                                            عدد ال

  ١٠٠ X ------------------ =    النسبة المئوية للعقل المجذرة 
                                            عدد العقل المزروعة 

 .ا حساب أطوال الجذور لكل تكرار وحسب معدلهتم): سم (ورلجذمعدل طول ا-٢
 هذه الصفة باستخدام ميزان حساس حيث تم حساب وزن دير تقتم: الجذري للمجموع اف معدل الوزن الج-٣

 البالستيكية االكياس في المزروعة الشتالت سقي أجرى ان بعد التعويم بطريقةالمجموع الجذري الجاف 
 الجذور تعرية لغرض ماء إناء في ووضعت الرطبة التربة من كمية بأكبر الشتالت قلعت ثم ، غزيرة بصورة

 الخضري لمجموع ثم فصل المجموع الجذري عن االجذري المجموع على المحافظة ضمان مع وتنظيفها
 فرن تركت في لك النباتات هوائياً ثم وضعت في أكياس ورقية مثقبة بعد ذوجففت  حادةرة شفبواسطة

  ).١٩٨٩ لصحاف،ا(ولمدة ثالثة أيام %) ٧٢(كهربائي على درجة 
 القياس المتري يط التجربة وباستخدام شراية نهفي معدل ارتفاع الشتالت اخذ): سم (لنبات معدل طول ا-٤

  . من سطح التربة وحتى القمة النامية لكل وحدة تجريبيةاالرتفاعوقيس 
 فوق منطقة االلتحام لكل شتلة سم2 ارتفاع على)Vernia( القطر بواسطة القدمة قيس -:الساق معدل قطر -٥

  .تجريبية وحدة لكلوأخذ المعدل 
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  . تجريبيةة حساب عدد األوراق لكل شتلة وحسب المعدل لكل وحدتم: 1-شتلة.  عدد األوراق الكلية-٦
 لقياس هذه الصفة (Digital planimeter) باستخدام جهاز قياس المساحة قدرت:  )٢سم( مساحة الورقة -٧

 على وسطي االتساع من الفرع الكاملة بأخذ أربع أوراق 2المسيب بوحدات سم / نيةفي مختبرات الكلية التق
  . الورقة معاملة وحسبت معدل مساحة لكل وتلةالساق الرئيس من كل ش

  .الجذري ذكر في حساب الوزن الجاف للمجموع كما): غم( للمجموع الخضري ف الوزن الجا-٨
 تقدير محتوى الكلوروفيل بواسطة جهاز تم ):SPADوحدة : ( محتوى األوراق من الكلوروفيلمعدل -٩

Chlorophyll meter من نوع SPAD-502 والمجهز من شركة Minolta أوراق 4 اليابانية بأخذ قراءة 
 (SPAD UNITوقيست بالوحدات ) ١٩٩٤ واخرون،  Minnotti(ثم اخذ المعدل ) شتلة(لكل وحدة تجريبية 

  ).٢- سم. ملغم= 
 0.05 مستوى احتمال عند) LSD( النتائج احصائيا وقورنت المتوسطات باختبار اقل فرق معنوي حللت      

  .في التحليل)  ٢٠٠٠  ، SAS (إلحصائيواستعمل البرنامج ا، ) ١٩٨٠،الراوي (
  

   والمناقشة النتائج
  : وزيري لشتالت التين صنف الجذرية لصفات بعض افي زراعتها وطريقة ونوعها العقل موعد أخذ تأثير

 تفوق فقد في بعض الصفات الجذرية اً معنوياًتأثير أخذ العقل لموعد أن) ١( من الجدولنالحظ           
 الى أعلى نسبة تجذير وطول للجذر ووزن جاف للمجموع الجذري وصلت وأعطى ٢٠/١٢/٢٠١٥الموعد 
 فأعطى أقل نسبة تجذير وطول ٢٠/١/٢٠١٦ وعد أما المالتوالي، غم على ٩,٥٣و سم ٤٩,٦٤و % ٧٥,١٧

  .التوالي غم على ٧,٩٦و سم ٤٤,٦٨و % ٦٩,٢٢للجذر ووزن جاف للمجموع الجذري بلغت 
 الصفات بعض في  معنوياًت قد أثريأخوذة من اشجار التين صنف وزير العقل الملنوع       أما بالنسبة 

 أعطت فوالطرفية، لوسطية على العقل اة الجذريا تفوقا معنويا في صفاتهالقاعدية أظهرت العقل ذإ المدروسة
 غم ١٠,٦٣ سم و٥١,٩٦و % ٨٠,٠٠ ت جاف للمجموع الجذري بلغنأعلى نسبة تجذير وطول للجذر ووز

 ٦٣,٥٠ الطرفية أعطت أقل نسبة تجذير وطول للجذر ووزن جاف للمجموع الجذري ل أما العقالتوالي،على 
  . غم على التوالي٦,٩٥و سم ٤٢,٠٩و% 

 العقل معاملة  تفوقت معنوياًحيث العقل زراعة طريقة االيجابي لالتأثير سه الجدول نفر           كما أظه
 بلغت نسبة تجذير وطول الجذر ووزن جاف للمجموع ذإ ،الخزنالمزروعة مباشرة بدون خزن على المعاملة 

 أعطت التي المخزونة بالعقل مقارنة التوالي، غم على ١٠,٠٧و سم ٤٩,٨٣و % ٨١,٦٧ بلغت أذالجذري 
  .غم ٧,٤٣ جذور جاف للزن سم وو٤٤,٤٩وطول جذر  % ٦٢,٧٢أقل نسبة تجذير 

 معاملة موعد أخذ العقل ن بيالثنائي الجدول الى أن هناك تأثيراً معنوياً للتداخل نتائج يتبين من كذلك        
 تفوقت معاملة العقل القاعدية والمأخوذة بتاريخ فقد المدروسة الجذرية الصفات في العقل ونوع
 % ٨٢,٨٣ وصلت الى الجذري فأعطت نسبة تجذير وطول الجذر ووزن جاف للمجموع ٢٠/١٢/٢٠١٥
 فقد ٢٠/١/٢٠١٦ مقارنة بنوع العقل الطرفية والمأخوذة بتاريخ التوالي، غم على ١١,٢٩و سم ٥٤,٥٩و

 سم ٣٩,٦٠و % ٦٧,١٧ بلغت الجذري ووزن جاف للمجموع ذرأعطت أقل معدل لنسبة تجذير وطول الج
  . غم٧,٧٤و

 فقد معنوي ثيرتأ له لزراعة اطريقة بين نوع العقل والثنائي       ويشير الجدول أيضاً الى أن للتداخل 
 المزروعة مباشرة بدون خزن أعلى معدل في الصفات الجذرية أذ وصلت نسبة تجذير القاعديةأعطت العقل 
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 مقارنة التوالي،غم على ١٢,١٣و سم ٥٤,٢٧و % ٨٧,١٧ الى ري جاف للمجموع الجذزنوطول الجذر وو
ر ووزن جاف للمجموع الجذري  وطول للجذللتجذير معدل قل فقد أعطت أوالمخزونة الطرفية قلبنوع الع
  .  التواليوعلى غم ٥,٩٧وسم ٣٩,٠٩و % ٥٠,٦٧

 الزراعة فقد أعطى طريقة أخذ العقل وعد هناك تداخالً معنوياً بين مونأ من الجدول نفسه حظ     كما يال  
 الوزن وطول الجذر والتجذير المزروعة مباشرة بدون خزن أعلى معدل في نسبة ٢٠/١٢/٢٠١٥الموعد 
 مقارنة بموعد أخذ العقل التوالي، غم على ٩,٥٤سم و٥١,٩٤و ٧٩,٤٤ وصلت للمجموع الجذري الجاف

 وطول الجذر ووزن جاف تجذير سبة والمخزونة فقد أعطت أقل معدل أذ أعطت ن٢٠/١/٢٠١٦بتاريخ 
  .التوالي غم على ٦,٤٨و سم ٤١,٣٣و % ٥٩,٠٠ بلغتللمجموع الجذري 

 أعطت العقل فقد زراعتها وطريقة العقل ونوع أخذ العقل وعدخل الثالثي فقد تفوق م         أما بالنسبة للتدا
 الصفات الجذرية أذ ي أعلى معدل فخزن المزروعة مباشرة بدون ٢٠/١٢/٢٠١٥القاعدية المأخوذة بتاريخ 

 غم ١٢,٢٩و سم ٥٦,٥٨و % ٨٨,٠٠أعطت نسبة تجذير وطول الجذر ووزن جاف للمجموع الجذري بلغت 
 والمخزونة فقد أعطت أقل معدل أذ ٢٠١٦/ ٢٠/١ بتاريخ والمأخوذة الطرفية لعقل مقارنة بنوع االتوالي،على 

 غم ٥,٤٧ و  ملم ٣٦,٢٣و % ٤٧,٦٧أعطت نسبة تجذير وطول الجذر ووزن جاف للمجموع الجذري بلغت 
  . التواليعلى 

الزمة لكسر طور الراحة علما ان  اخذت ساعات البرودة ال٢٠١٥/ ١٢/ ٢٢ في المأخوذة العقل ان       
 الى محتوها العالي ود العقل القاعدية يعتفوقكما ان ). ١٩٨٩،الدجيلي(ساعة بروده ١٠٠ بحدود اجالتين يت

 وبعض المواد الشبيهة بالهرمونات والتي لها دور أساسي في تحفيز العقل على ةمن المواد الكربوهيدراتي
 العقل القاعدية على زكما ان البيئة المناسبة من درجات الحرارة والرطوبة شجعت كثيرا تحفي/ التجذير 
  ).١٩٨٨سامان، (التجذير

نويا في معظم الصفات الخضرية  تفوق مع٢٠/١٢/٢٠١٥    ان تفوق معاملة التداخل الثالثي للعقل القاعدية 
 فقد تفوق المجموع الجذري معنويا في خضري والريالمدروسة ونظرا لالرتباط الوثيق بين المجموع الجذ

 ).٢٠٠٢ حنا،( المدروسة الصفاتجميع 
 التين صنف ت بعض الصفات الجذرية  لشتالفي زراعتها طريقة وونوعها أخذ العقل موعد ثيرتأ) ١ (جدول

  وزيري
 نسبة الزراعة طريقة العقل نوع العقل أخذ موعد

 %التجذير

 طول
 سم الجذر

 للمجموع الجاف الوزن
 غم الجذري

 ٦,٤٨ ٤٢,٢٠ ٥٣,٦٧ طرفية
 ٨,٣٩ ٤٧,٨٢ ٦٨,٠٠ وسطية
 قاعدية

  
 خزن

١٠,٢٩ ٥١,٣٤ ٧٧,٦٧ 
 ٩,٠١ ٤٧,٩٤ ٨٠,٦٧ طرفية
 ١٠,٧٦ ٥٠,٥٧ ٨٣,٠٠ وسطية

20/١٢/٢٠١٥ 

 قاعدية

  
 خزن بدون

١٢,٢٩ ٥٦,٥٨ ٨٨,٠٠ 
 ٥,٤٧ ٣٦,٢٣ ٤٧,٦٧ طرفية
 ٦,٠٠ ٤١,٠٠ ٦١,٠٠ وسطية
 قاعدية

  
 خزن

٧,٩٧ ٤٧,١٦ ٦٨,٣٣ 
 ٦,٨٦ ٤٣,٦٣ ٧٢,٠٠ طرفية

20/١/٢٠١٦ 

 وسطية
  

 ٩,٥٢ ٤٨,٢٢ ٨٠,٠٠ خزن بدون



  

 ١٤٢

 ١١,٩٨ ٥٢,٠٠ ٨٦,٣٣ قاعدية
LSD0.05 ٠,٣٣ ٠,٧٩ 3.04 الثالثي للتداخل 

 العقل أخذ موعد ٩,٥٣ ٤٩,٦٤ ٧٥,١٧ ١٢/٢٠١٥/20

20/٧,٩٦ ٤٤,٦٨ ٦٩,٢٢ ١/٢٠١٦ 
LSD 0.05 ٠,١٣ ٠,٣٢ ١,٢٣ العلة أخذ لموعد 

 ٦,٩٥ ٤٢,٠٩ ٦٣,٥٠ طرفية
 ٨,٦٦ ٤٧,٤٣ ٧٣,٠٠ وسطية

  
 العقلة  نوع معدل

 ١٠,٦٣ ٥١,٩٦ ٨٠,٠٨ قاعدية
LSD 0.05 ٠,٥٤ ٠,٩٦ ١,٦٢ العفلة لنوع 

   ٧,٤٣ ٤٤,٤٩ ٦٢,٧٢ خزن
 ١٠,٠٧ ٤٩,٨٣ ٨١,٦٧ خزن بدون الزراعة طريقة

LSD 0.05 ٠,١٣ ٠,٣٢ ١,٢٣ الزراعة لطريقة 
    العقل نوع العقل أخذ موعد

 ٧,٧٤ ٤٤,٥٨ ٦٧,١٧ طرفية
 ٩,٥٧ ٤٩,٧٥ ٧٥,٥٠ وسطية

  
 ١٢/٢٠١٥ /٢٠ 

 ١١,٢٩ ٥٤,٥٩ ٨٢,٨٣ قاعدية
 ٦,١٦ ٣٩,٦٠ ٥٩,٨٣ طرفية
 ٧,٧٨ ٤٥,١٠ ٧٠,٥٠ وسطية

  
٢٠/١/٢٠١٦ 

 ٩,٩٧ ٤٩,٣٣ ٧٧,٣٣ قاعدية
LSD 0.05 ٠,٢٣ ٠,٥٦ ٢,٢٩ )العقلة نوع*الموعد (الثنائي للتداخل 

    العقل نوع الزراعة طريقة
 ٥,٩٧ ٣٩,٠٩ ٥٠,٦٧ طرفية
 ٧,١٩ ٤٤,٧٢ ٦٤,٥٠ وسطية

  
 خزن

 ٩,١٣ ٤٩,٦٥ ٧٣,٠٠ قاعدية
 ٧,٩٣ ٤٥,٠٨ ٧٦,٣٣ طرفية
 ١٠,١٤ ٥٠,١٥ ٨١,٥٠ وسطية

 
 خزن بدون

 ١٢,١٣ ٥٤,٢٧ ٨٧,١٧ قاعدية
LSD 0.05 ٠,٢٣ ٠,٥٦ ٢,٢٩ )العله نوع*الزراعة طريقة (الثنائي للتداخل 

    الزراعة طريقة العقل أخذ موعد
 ٢٠/١٢/٢٠١٥ ٨,٣٨ ٤٧,٦٤ ٦٦,٤٤ خزن

 ١٠,٦٨ ٥١,٩٤ ٨٣,٨٨ خزن بدون
 20/١/٢٠١٦ ٦,٤٨ ٤١,٣٣ ٥٩,٠٠ خزن

 ٩,٥٤ ٤٨,٠٢ ٧٩,٤٤ خزن بدون
LSD 0.05 ٠,١٩ ٠,٤٦ ١,٨٧ )الزراعة طريقة * الموعد (الثنائي للتداخل 

  
 التين صنف لشتالت أخذ العقل ونوعها وطريقة زراعتها في بعض الصفات الخضرية موعد تأثير

  :وزيري
 تفوق ذإ ة في الصفات الخضرية المدروس معنوياً لموعد أخذ العقل تأثيراًأن) ٢( من الجدول نالحظ

 ة وعدد اوراق ومساحللساق طر الصفات أذ أعطى أعلى المعدالت من طول للنبات وق٢٠/١٢/٢٠١٥الموعد 
 ملم ١٤,٠٩ سم و٧٥,١٢الورقة ووزن جاف للمجموع الخضري ومحتوى االوراق من الكلوروفيل بلغت 



  

 ١٤٣

 ٢٠/١/٢٠١٦  على التوالي مقارنة بالموعدSPAD ٥٨,٤٥ غم و ١٨,٥٢ و  ٢ سم٧٢,١٥ ورقة و ١٧,٧٩و
 لمجموع جاف لووزن معدل للصفات طول للنبات وقطر للساق وعدد اوراق ومساحة الورقة قلالذي أعطى أ

 ٢ سم ٦٥,٣٠ ورقة و١٧,٢٦ ملم و١١,٦٠،  سم٦٥,٦٤ من الكلوروفيل أذ بلغت  االوراقومحتوى لخضريا
 كفايتها من ت الساكنة أخذلبراعم يعود السبب الى أن اقد.  على التواليSBAD ٥٣,٤٠ غم و١٦,٠٢و

 ساعة ٣٠٠ – ١٠٠ ان اشجار التين تحتاج الى ساعات برودة قليلة من ذإ طور سكونها سر لكلبرودةساعات ا
 وأن براعم اشجار الفاكهة المتساقطة االوراق تبدأ بالتفتح بعد أخذ ساعات البرودة الالزمة لكسر طور تقريبا،

 من درجات حرارة ورطوبة لتحفيز منظمات النمو التي تعمل على سبة المناروف الظتوفرت ما إذاالراحة 
/ ٢٠ في الموعد المبكر عقل الزراعةوان عملية ). ١٩٩٠ السعد،الجميلي وابو  (البراعمتنشيط عملية تفتح 

  .القاعدية ين التل عقلنمو مناسبتين طوبة حرارة ورمن تحت الغطاء البالستيكي حقق الظروف شبه مثالية ١٢
 لنوع العقل المأخوذة من اشجار التين صنف وزيري في جميع الصفات المدروسة أذ تأثير كما أن         

فقد أعطت العقل ،  على العقل الوسطية والطرفيةرية في صفاتها الخض معنوياًأظهرت العقل القاعدية  تفوقاً
لساق وعدد اوراق ومساحة  للنبات وقطر لطول، سة في الصفات الخضرية المدرو معنوياًالقاعدية تأثيراً

 ملم ١٤,٨٨ و م س٨٢,١٠ من الكلوروفيل بلغت وراق جاف للمجموع الخضري ومحتوى االنالورقة ووز
 الطرفية التي العقل بمقارنة، ي على التوالSPAD  ٦١,٩٤ غم و ١٩,٧١ و٢ سم٧٦,٠٣ ورقة و١٩,٩٣و

 الورقة ووزن جاف للمجموع  ومساحةاوراق للساق وعدد وقطرأعطت أقل معدل للصفات طول للنبات 
 ٢ سم٦٢,٢٢ ورقة و١٤,٩٨ ملم و ١١,١٩ سم و٥٧,٦٣الخضري ومحتوى االوراق من الكلوروفيل بلغت 

 نجاح العقل القاعدية أكثر من العقل الىوقد يعزى السبب .  التواليلى عSPAD ٥٠,٢٤ غم و ١٥,٠٥و
 المعنوي التأثير ومواد شبيهة بالهرمونات النباتية ذات كربوهيدراتيةالوسطية والطرفية لما تحتويه من مواد 

 شتالت قوية ذات لىوبالتالي الحصول ع، )٢٠٠٢ ، واخرون Hartmann  (اـفي تجذير العقل ونجاحه
  .صفات خضرية جيدة 

 ا المزروعة مباشرة بعد تحضيرهفالعقل الزراعة طريقة االيجابي لالتأثير من الجدول نفسه يتبين كما        
 العقل المزروعة مباشرة نموات خضرية من أعطتأذ ،  على معاملة العقل المخزونةعنويا خزن تفوقت مبدون

 االوراق من ومحتوى جاف للمجموع الخضري ووزن ومساحة الورقة اقطول للنبات وقطر للساق وعدد اور
 ٦١,٦١ غم و١٨,٩٦ و ٢ سم٧٧,٥٣ ورقة   و١٩,٨٦ ملم و١٤,٣٦ سم و٧٦,٧٠الكلوروفيل وصلت الى 

SPADأعطت طول النبات ذإأما العقل المخزونة فأعطت أقل الصفات الخضرية المدروسة ، توالي على ال 
 الورقة ومحتوى االوراق من الكلوروفيل ومساحة جاف للمجموع الخضري ووزنوقطر للساق وعدد اوراق 

 على SPAD ٥٠,٢٥ غم  و١٥,٥٨ و ٢  سم٥٩,٩٠ ورقة و١٥,١٩ ملم و ١١,٦٠ سم و ٦٤,٠٦أذ وصلت 
 واضح في عملية تأثيرأذ يعزى السبب الى أن زراعة العقل مباشرة تحت الغطاء البالستيكي له . التوالي 

 ورطوبة وهما من العوامل المهمة المؤثرة في تجذير عقل ة بيئة مناسبة من درجة حراروفرالتجذير أذ ت
 وامتصاص العناصر الغذائية من ير تشجع العقل على التجذةالمناسب درجة الحرارة ارتفاعكما أن ، النباتات 
 المغطاة من الزراعة المكشوفة التي تكون زراعة في الوان مستويات الرطوبة تكون أعلى وأكثر ثباتاً، التربة 

 البالستيكي يعمل على زيادة كفاءة المياه والحفاظ على الرطوبة المناسبة ءسريعة الفقد للرطوبة حيث أن الغطا
  ) .  ١٩٨٦ ، Liakatas(لتشجيع تجذير العقل

 أثر قد بين معاملة موعد أخذ العقل ونوع العقل اًثنائي الًتداخ هناك أن         ويالحظ من  الجدول نفسه 
 ٢٠/١٢/٢٠١٥ القاعدية والمأخوذة بتاريخ قل تفوقت معاملة العفقدمعنوياً في الصفات الخضرية  المدروسة  



  

 ١٤٤

 ومحتوى الخضري مجموع جاف للووزن الورقة ساحة وموراقأطر للساق وعدد فأعطت طول النبات وق
 ٦٤,٤٩ غم و٢١,١٩ و٢ سم٧٩,٩١ ورقة و٢٠,٢٧ ملم و١٦,٦٨ سم و٨٦,٥٣االوراق من الكلوروفيل بلغت 

SPADفقد أعطت أقل معدل لطول ٢٠/١/٢٠١٦ بنوع العقل الطرفية والمأخوذة بتاريخ مقارنة،  على التوالي 
 ووزن جاف للمجموع الخضري ومحتوى االوراق من الورقة مساحة ووراق اددللنبات وقطر للساق وع

 SPAD ٥٢,٣٢ غم و ١٦,٣٠ و٢ سم٦٥,٤٢ ورقة و ١٤,٨٧ ملم و١١,٨٦ سم و ٦٣,٢٠الكلوروفيل هو 
  .  التوالي على
 عد أعطى المود     ومن الجدول نفسه فان هناك تداخالً معنوياً بين موعد أخذ العقل وطريقة الزراعة فق    
 في طول وياأذ تفوقت معن،  أعلى معدل في الصفات الخضريةخزن المزروعة مباشرة بدون ٢٠/١٢/٢٠١٥

ى االوراق من النبات وقطر للساق وعدد اوراق ومساحة الورقة ووزن جاف للمجموع الخضري ومحتو
 ٦٣,٨٠ غم و٢٠,٠٩ و٢ سم٧٩,٢٠ ورقة و١٩,٩٠ ملم و١٥,٧٦و % ٨٣,٢٦الكلوروفيل بلغت 

SPADوالمخزونة فقد أعطت أقل معدل لطول ٢٠/١/٢٠١٦ التوالي مقارنة بموعد أخذ العقل بتاريخ على 
اق من  الخضري ومحتوى االورجموعالنبات وقطر للساق وعدد اوراق ومساحة الورقة ووزن جاف للم

 ٤٧,٣٦ غم و١٤,٢١ و٢ سم٥٤,٧١ ورقة و ١٤,٦٢ و م مل١٠,٧٨ سم و ٦١,١٣الكلوروفيل وصلت الى 
SPAD على التوالي .  
 الزراعة فقد طريقة أن هناك تأثيراً معنوياً للتداخل الثنائي بين نوع العقل والى ول الجديشير كما        

 أذ وصلت معدالت ضريةأعطت العقل القاعدية المزروعة مباشرة بدون خزن أعلى معدل في الصفات الخ
 االوراق من ومحتوى للمجموع الخضري جاف ووزنطول النبات وقطر للساق وعدد اوراق ومساحة الورقة 

 على  SPAD ٦٨,٠٤و غم ٢١,٥٩ و٢ سم٨٣,٨١ ورقة و٢٢,٦٨ ملم و ١٣,٥٧ سم و ٨٨,٧٩الكلوروفيل 
 مقارنة بنوع العقل الطرفية والمخزونة  فقد أعطت أقل معدل لطول النبات وقطر للساق وعدد اوراق اليالتو

 سم ٥٣,١٤ االوراق من الكلوروفيل بلغت ومحتوى جاف للمجموع الخضري ووزنومساحة الورقة 
  . التوالي  علىSPAD ٤٥,٠٣ غم و١٣,٣٢ و٢ سم٥٢,٨٧ ورقة و ١٣,٢٦ ملم و ١٢,٤٢و

 أعطت العقل فقد الزراعة وطريقة ونوعها         أما بالنسبة للتداخل الثالثي فقد تفوقت موعد أخذ العقل 
أذ ، خضرية المزروعة مباشرة بدون خزن أعلى معدل في الصفات ال٢٠/١٢/٢٠١٥ المأخوذة بتاريخ يةالقاعد

 ومحتوى جاف للمجموع الخضري وزنو الورقة مساحة ووراقأ وعدد الساق وقطر نباتأعطت طول لل
 غم ٢٣,٠٥ و ٢ سم٨٥,٦٨ ورقة و ٢٢,٠٠ ملم و ١٨,٥٠ سم و ٩٦,٢٢االوراق من الكلوروفيل أذ أعطت 

 والمخزونة ٢٠١٦/ ٢٠/١ بتاريخ والمأخوذة الطرفية العقل بنوع مقارنة،  على التواليSPAD ٦٩,٤٥و
 جاف للمجموع الخضري ووزن ومساحة الورقة اق وقطر للساق وعدد اورلنبات أعطت أقل طول اوالتي

 غم ١٢,٠٢ و٢ سم ٤٧,٨٢ ورقة و٢,٦٣ ملم و١٠,٠٢ سم و٤٩,٢١ وهو االوراق من الكلوروفيل ومحتوى
  .الثالث االيجابي المشترك لعوامل التجربة التأثيروالسبب يعود الى .  على التواليSPAD ٤٣,٣٣و 
  
  
  
  
  
  



  

 ١٤٥

   في بعض الصفات الخضرية لشتالت التين صنف وزيريعتهاا وطريقة زرا ونوعهالعقلتأثير موعد أخذ ) ٢ (جدول
 طريقة العقل نوع العقل أخذ موعد

 الزراعة

 طول
 النبات
 سم

 قطر
 الساق
 ملم

 عدد
 االوراق

 مساحة
 ٢سم الورقة

 الجاف الوزن
 للمجموع
 غم الخضري

 محتوى
 من االوراق

 الكلوروفيل
SPAD 

 ٤٦,٧٤ ١٤,٦٢ ٥٧,٩٢ ١٣,١٦ ١١,٩٨ ٥٧,٠٧ طرفية

 ٥٣,١٣ ١٦,٩١ ٦٣,٢١ ١٥,٢٢ ١٣,٤٨ ٦٧,٠٠ وسطية

 قاعدية

 خزن

٥٩,٥٤ ١٩,٣٣ ٧٤,١٥ ١٧,٤٠ ١٤,٢٥ ٧٦,٨٥ 

 ٥٧,٩٠ ١٧,٩٧ ٧٢,٩٢ ١٦,٧٦ ١٥,٢٧ ٦٩,٣٢ طرفية

 ٦٤,٠٠ ١٩,٢٥ ٧٩,٠٠ ٢٠,٧٢ ١٦,٤٨ ٨٤,٢٤ وسطية

 
 

٢٠/١٢/٢٠١٥ 

 قاعدية

 خزن بدون

٦٩,٤٥ ٢٣,٠٥ ٨٥,٦٨ ٢٢,٠٠ ١٨,٥٠ ٩٦,٢٢ 

 ٤٣,٣٣ ١٢,٠٢ ٤٧,٨٢ ١٢,٦٣ ١٠,٠٢ ٤٩,٢١ طرفية

  ٤٦,٦٢ ١٤,٢٤ ٥٣,٩٤ ١٤,٥٦ ١٢,٨٠ ٦٠,٢٤ وسطية

 قاعدية

 خزن

٥٢,١٤ ١٦,٣٦ ٦٢,٣٧ ١٦,٠٠ ١٤,٣٦ ٧٣,٩٦ 

 ٥٣,٠٠ ١٥,٦٢ ٧٠,٢٢ ١٦,٠٤ ١٣,٥٨ ٥٤,٩٤ طرفية

 ٥٨,٦٧ ١٧,٨٠ ٧٥,٥٣ ١٩,٣٣ ١٥,٩٦ ٧٤,١٣ وسطية

  
  

٢٠/١/٢٠١٦ 

 قاعدية

 خزن بدون

٦٦,٦٣ ٢٠,١٢ ٨١,٨٤ ٢٢,٦٣ ١٦,٦٧ ٨١,٣٥ 

LSD0.05 1.94 ٠,٣٤ ١,٤٥ ٠,٤٣ ٠,٧٦ ١,٣٦ الثالثي للتداخل 
20/٥٨,٤٥ ١٨,٥٢ ٧٢,١٥ ١٧,٧٩ ١٤,٠٩ ٧٥,١٢ ١٢/٢٠١٥   

 ٥٣,٤٠ ١٦,٠٢ ٦٥,٣٠ ١٧,٢٦ ١١,٦٤ ٦٥,٦٤ 20/١/٢٠١٦ العقل أخذ موعد

LSD 0.05 ٠,٧٩ ٠,١٤ ٠,٥٩ ٠,١٧ ٠,٣٩ ١,١٥ العقل أخذ لموعد 
 ٥٠,٢٤ ١٥,٠٥ ٦٢,٢٢ ١٤,٩٨ ١١,١٩ 57.63 طرفية

 ٥٥,٦٠ ١٧,٠٥ ٦٧,٩٢ ١٧,٦٨ ١٢,٥٣ 71.40 وسطية

  
 العقلة  نوع معدل

 ٦١,٩٤ ١٩,٧١ ٧٦,٠٣ ١٩,٩٣ ١٤,٨٨ 82.10 قاعدية

LSD 0.05٠,٩٩ ٠,١٧ ٠,٧٢ ٠,٢١ ٠,٤٨ ١,٤١ العقلة لنوع 

   ٥٠,٢٥ ١٥,٥٨ ٥٩,٩٠ ١٥,١٩ ١١,٦٠ ٦٤,٠٦ خزن
 ٦١,٦١ ١٨,٩٦ ٧٧,٥٣ ١٩,٨٦ ١٤,٠٩ ٧٦,٧٠ خزن بدون الزراعة طريقة

LSD 0.05 ٠,٧٩ ٠,١٤ ٠,٥٩ ٠,١٧ ٠,٣٩ ١,١٥ الزراعة لطريقة 
       العقل نوع العقل أخذ موعد

 ٥٢,٣٢ ١٦,٣٠ ٦٥,٤٢ ١٤,٨٧ ١١,٨٦ ٦٣,٢٠ طرفية

 ٥٨,٥٦ ١٨,٠٨ ٧١,١١ ١٨,٢٣ ١٣,٨١ ٧٥,٦٢ وسطية

  
١٢/٢٠١٥ /٢٠ 

 ٦٤,٤٩ ٢١,١٩ ٧٩,٩١ ٢٠,٢٧ ١٦,٦٨ ٨٦,٥٣ قاعدية

 ٤٨,١٧ ١٣,٨٢ ٥٩,٠٢ ١٥,٠٧ ١٠,٥٣ ٥٢,٠٧ طرفية

 ٥٢,٦٥ ١٦,٠٢ ٦٤,٧٤ ١٧,١١ ١١,٢٤ ٦٧,١٨ وسطية

  
٢٠/١/٢٠١٦ 

 ٥٩,٣٩ ١٨,٢٤ ٧٢,١٦ ١٩,٥٩ ١٣,١٧ ٧٧,٦٦ قاعدية

LSD 0.05 ١,٣٧ ٠,٢٤ ١,٠٣ ٠,٢٩ ٠,٦٩ ٢,٠٠ )العقلة نوع*الموعد(الثنائي لتداخل 
       العقل نوع الزراعة طريقة



  

 ١٤٦

 ٤٥,٠٣ ١٣,٣٢ ٥٢,٨٦ ١٣,٢٦ ١٢,٤٢ ٥٣,١٤ طرفية

 ٤٩,٨٧ ١٥,٥٨ ٥٨,٥٨ ١٥,١٤ ١٣,٧٧ ٦٣,٦٢ وسطية

  
 خزن

 ٥٥,٨٤ ١٧,٨٥ ٦٨,٢٦ ١٧,١٨ ١٦,٢١ ٧٥,٤١ قاعدية

 ٥٥,٤٥ ١٦,٧٠ ٧١,٥٧ ١٦,٦٨ ٩,٩٧ ٦٢,١٣ طرفية

 ٦١,٣٤ ١٨,٥٣ ٧٧,٢٧ ٢٠,٢١ ١١,٢٩ ٧٩,١٩ وسطية

 
 خزن بدون

 ٦٨,٠٤ ٢١,٥٩ ٨٣,٨١ ٢٢,٦٨ ١٣,٥٧ ٨٨,٧٩ قاعدية

LSD 0.05١,٣٧ ٠,٢٤ ١,٠٣ ٠,٢٩ ٠,٦٩ ٢,٠٠ )العفلة نوع*الزراعة طريقة (الثنائي للتداخل 
       الزراعة طريقة العقل أخذ موعد

 ٢٠/١٢/٢٠١٥ ٥٣,١٣ ١٦,٩٥ ٦٥,٠٩ ١٥,٧٧ ١٥,٧٦ ٦٦,٩٧ خزن
 ٦٣,٨ ٢٠,٠٩ ٧٩,٢٠ ١٩,٩٠ ١٢,٥٠ ٨٣,٢٦ خزن بدون

 20/١/٢٠١٦ ٤٧,٣٦ ١٤,٢١ ٥٤,٧١ ١٤,٦٢ ١٠,٧٨ ٦١,١٤ خزن

 ٥٩,٤٣ ١٧,٨٥ ٧٥,٩٠ ١٩,٨١ ١٢,٤٢ ٧٠,١٤ خزن بدون

LSD 0.05 ١,١٢ ٠,٢٠ ٠,٨٤ ٠,٢٤ ٠,٥٦ ١,٦٢ )الزراعة طريقة*الموعد(الثنائي للتداخل 
 من هذا البحث أن لموعد أخذ العقل ونوعها وطريقة زراعتها أهمية كبيرة في تجذير عقل نستنتج          

 هذا النبات بالعقل القاعدية المأخوذة خالل شهر كانون االول والمزروعة أكتار كنالتين صنف وزيري أذ يم
 قد حسنت من تجذير العقل وجميع الصفات الجذرية والخضرية المدروسة بالستيكي تحت الغطاء الباشرةم
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