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 البري  الخوخ شجيراتبعض ل حبوب الطلع ةوبالينولوجي إنبات البذور ةفيسيولوجي دراسة
Prunus cerasia Blanche  الساحل السوري المنتشرة في 

 (1*)حمد نظاممو (2)ضحافظ محفو و  (1)هيثم اسماعيل

 سورية. ،الالذقية ،جامعة تشرين ،كلية الزراعة ،قسم البساتين(. 1)
 .سورية دمشق، ،الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية ،قسم التقانات الحيوية(. 2)
 .(nizam85@hotmail.comيد اإللكتروني: للمراسلة: م. محمد نظام. البر *)

 29/03/2018تاريخ القبول:    20/02/2018تاريخ االستالم: 

 الملخص
 افة للتوصيفإض، سيولوجي إلنبات البذور( لتقييم السلوك الف2017-2016نفذ البحث خالل عامي ) 

 Prunusشجيرة تتبع لنوع الخوخ البري  24مقارنة لكمؤشر باستخدام المجهر الضوئي الطلع  حبوبالدقيق ل
cerasia Blanche ( موقعًا في الساحل السوري. بينت النتائج تشابه السلوك 12المنتشرة طبيعيًا ضمن )

 إذ أظهرت الشجيرتان ،جيرات المواقع المتباينةواختالفه بين ش ،سيولوجي لبذور شجيرات الموقع الواحدالف
(LK2, LK1)  إنبات وسرعة من موقع كسب أعلى نسبة، ( تلتهما الشجيرتانLD2, LD1 ) من موقع

( من موقع رأس LRsh2, LRsh1لدى الشجيرتين )نسبة إنبات وأبطأ الدالية، في حين ظهرت أدنى 
وثالثية فتحات  ،متوسطة الحجمو الشكل، روسة بكونها كروية طلع الشجيرات المد حبوبالشمرا. تشابهت 

 ,LRsh2لشجيرتان )إذ تفوقت ا ،متوسطات أطوال المحورين القطبي واالستوائي اإلنتاش، وتباينت في
LRsh1 من موقع رأس الشمرا معنويًا على بقية الشجيرات المدروسة. تباينت الشجيرات المدروسة أيضًا )

إذ لوحظ وجود عالقة طردية بين أبعاد المئبر  ،الطلع ضمن المئبر حبوبوعدد  في أبعاد مآبر أزهارها
           الطلع في هذا المئبر لجميع الشجيرات المدروسة. حبوبوعدد 

  .الطلع حبوب، cerasia Prunus، الخوخ البري مفتاحية: الكلمات ال

:المقدمة  
تتركز معظم الغابات الطبيعية في السووووووواحل السووووووووري الذي يعد موطنًا للعديد من و  ،الحيوي  للتنوع مهدًا غنياً  بي السووووووووري العر  القطر دعي

ومن أهم  .ذات األهمية االقتصادية Rosaceaeاألنواع النباتية المنتشرة في منطقة حوض البحر المتوسط، ومنها أنواع الفصيلة الوردية 
 (. Watkins, 1976; Takhtajan, 1997) الذي تتبع له أنواع اللوزيات ومنها الخوخ Prunusأجناسها الجنس 
وبشوووكل رئيس األشوووجار والشوووجيرات متسووواقطة األوراي المنتشووورة في المناطق  ،العديد من األنواع البرية والمزروعة Prunusيضوووم الجنس 

يشووووكل الخوخ مجموعة نباتية (. Lee and Wen, 2001ن نصووووف الكرة األرضووووية الشوووومالي )وأحيانًا شووووبه الجافة م ،المدارية والمعتدلة
 Prunus  (Gomez-Plaza andس وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووونوعًا من الجن 12لمنتخبة من أكثر من كبيرة ومتنوعة، إذ يضم العديد من األصناف ا
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Ledbetter, 2010)،  وووالخ عدوووووووويو وو و ووووووواألوروبوخ ووووووووو و وو وووو وو  ,Kole) من أهم أنواع اللوزيات المزروعة عالمياً Prunus domestica L . يو
  .(Chandler, 1958) الخوخ المنتشرة في العالموتنحدر منه معظم أصناف (، 2007

 الوردية الفصيلةمن  Prunoideae وتحت فصيلة اللوزيات .Prunus Lإلى الجنس  Prunus cerasia Blancheيتبع النوع 
Rosaceae (Mouterde, 1966) المنطقة الشمالية األنواع البرية الهامة في سورية نظرًا النتشاره الواسع خصوصًا في ، وهو من

، وتحمله لآلفات (Kaiser, 1999ومنها تحمله للجفاف والنجراف التربة ) ،بشكل طبيعي مع الظروف البيئية المختلفة ولتأقلمه ،الغربية
(، وإمكانية استخدامه كأصل لبعض أنواع اللوزيات إضافة إلى أن ثماره تؤكل طازجة أو مجففة أو 2003ض، )محفو واألمراض المنتشرة 

  .(2003ستخدم في صناعة المربيات )اليقة وآخرون، ت
 ،(Chen and Chien, 2002) حديثة الجمع تكون ساكنة Prunus spأظهرت الدراسات أن بذور معظم األنواع التي تتبع للجنس 

 Hilhorst et) أوكسجين( ،حرارة ،و عدم قدرة البذور أو األجنة على اإلنبات حتى في حال توفرت الظروف المناسبة )ماءكون هوالس
al., 2006; Yang et al., 2007; Ghayyad et al., 2010)). 

الجنين يعزى إلى عدم نضج وقد  ،)اإلندوكارب(غالف البذرة القاسي إلى  Prunus spيعزى سبب سكون بذور األنواع التابعة لجنس 
 Prunusد        قد يعزى سكون بذور الكرز األسو . (Karam and Alsalem, 2001أو بسبب وجود موانع كيميائية ) ،بشكل كامل

serotina L.   سيولوجية أسباب ميكانيكية وفإلى(Esen et al., 2007) .بذور األنواع التابعة للجنس  نكما أ Prunus sp ساكنة
   (.Garcia-Gusano et al., 2004) ويعد التنضيد من أهم هذه المعامالت معامالت مختلفة لكسر طور سكونها،ى إلوتحتاج 
، (Garcia-Gusano et al., 2004) أسابيع 10-8بين  Prunus spس معظم أنواع الجن هاتحتاجالتي  باردالتنضيد الفترة  تتراوح

 (. Cetinbas and Koyuncu, 2005; Samaan et al.,2000يومًا ) 120-90وفي دراسات أخرى 
 1997) م    7.2)-(0   أشهر من التنضيد على درجة الحرارة 3تحتاج بذور الخوخ لكسر سكونها وإنباتها بشكل جيد إلى حوالي 

Hartmann et al., .) ي أن بذور الخوخ األوروببشكل مماثل ُوجد Prunus domestica L. ة حرارة رجبدللتنضيد بعد النضج تحتاج 
تحتاج بعد النضج L.  Prunus angustifolia تبين أن بذور الخوخ البري الشائع(. Jauron, 2000) ( يوماً 90م  مدة ) 5) -(0.5

ت بذور في دراسة إلنباو  ،(Dean et al., 2005)( يومًا حتى تنبت جيدًا  90- 60م  مدة ) 4.4) -(1.1لعملية تنضيد بدرجة حرارة 
%( وأقصر مدة لإلنبات 57.26( بينت النتائج أن معاملة التنضيد أعطت أعلى نسبة مئوية لإلنبات )Flordaguard)األصل الدراي 

ويمكن زيادة فعالية عملية ، (2009)صبوح، غلفة البذرة دورًا سلبيًا في اإلنبات وأل .(Thakur and Singh, 2015) يوم( 16.33)
 .(Martinez et al., 2001; Pipinis et al., 2012)ت أخرى كإزالة غالف البذرة ميكانيكيًا امالمع بإجراءالتنضيد 

تعد الصفات المظهرية من أهم الصفات المتبعة للتفريق بين األنواع وإعطائها هوية خاصة بها، ونتيجة لظهور تقنيات المجهر الضوئي 
ز بين يات في دراسة بعض الصفات المظهرية الدقيقة والتي أظهرت أهمية بالغة للتميوالحقًا المجهر اإللكتروني، تم استخدام هذه التقني

 ,.Yousuf et al., 2008; Leandro et al., 2016; Mahfoud et alتلفة كشكل السطوح الخارجية ألوراي النبات )النباتات المخ
(، إضافة للتنوع Khokhar et al., 2010; Mahfoud et al., 2017وشكل األوبار المتواجدة على أجزاء النبات المختلفة ) ،(2017

 (.Muhittin and Ozturk, 2008; Mbagwu, 2009الطلع ) حبوبفي أشكال 
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 (، وتعدChwil, 2015) باختالفات في الشكل والحجم Prunoideaeالطلع في مختلف أنواع تحت فصيلة اللوزيات  حبوبتتصف 
تحديد إضافة إلى عوامل أخرى أداة فعالة في  Prunusجار المثمرة من جنس األش أصنافطلع  حبوبلالخصائص المجهرية الدقيقة 

على أنها  Rosaceae ة الورديةصيلفالالطلع في الكثير من أنواع  حبوبتصنف و  (.Hebda and Chinnappa, 1990هويتها )
 ;Tricolpate( )Vafadar et al., 2010اإلنبات ) خطوط( ونادرًا ما تكون ثالثية Tricolporateاإلنبات ) خطوط وثقوبثالثية 

Wronska-Pilarek and Jagodzinski, 2011; Wronska-Pilarek et al., 2012.)  خطوط طلع ثالثية  حبوبوجدت كما
وتميزت األصناف المختلفة ضمن كل نوع باختالفات  Prunusاألشجار المثمرة من جنس ( في أزهار Tricolporate)وثقوب اإلنبات 

  (.Radice and Galati, 2006; Gilani et al., 2010; Geraci et al., 2012)الطلع  وببح حجمكل و شفي 
 ,.Moore et alوحتى ضمن النوع الواحد )Rosaceae طلع الوحدات التصنيفية للعائلة الوردية  حبوبوجد تمايز كبير جدًا في شكل 

بأنها ذات شكل مثلثي من الناحية القطبية واهليليجي من  Prunusطلع الكثير من الوحدات التصنيفية للجنس  حبوبتميزت  (.1991
 (.Arzani et al., 2005; Gilani et al., 2010; Geraci et al., 2012الناحية االستوائية )

يرة في بولندا، وتبين وجود اختالفات كب Prunusأنواع تابعة للجنس  5صنفًا من  14طلع  حبوبتم مقارنة الصفات المظهرية الدقيقة ل
الصفات المظهرية الدقيقة االستوائي في بعض األصناف واألنواع المدروسة، وأنه يمكن االعتماد على من حيث أطوال المحورين القطبي و 

 . Prunus  (Chwil, 2015)في تصنيف بعض أنواع الجنس الطلع حبوبل
 :أهمية البحث وأهدافه

متأقلمة مع كونها  Prunus cerasia Blancheمنها الخوخ البري و  وري احل السوووفي السووو األصوووول البرية المنتشووورة طبيعياً  ألهميةنظرًا 
ما ينجم و  لغاباتلالتدهور المسوووتمر ، وبسوووبب الظروف البيئية المحلية ومتحملة لإلجهادات البيئية ولإلصوووابة باألمراض واتفات المختلفة

 :البحث إلىهذا يهدف ، خ البري أنواع الخو ومنها  المختلفةخطر كبير يهدد األنواع النباتية  عنه من
المنتشرة في مواقع متباينة من  P. cerasiaالتابعة لنوع الخوخ البري  شجيراتبعض ال سيولوجي إلنبات بذورالسلوك الف تقييم  -1

 اثي للوزياتبغية إكثارها لالسوووتفادة منها كأصوووول أو في عمليات التحسوووين الور و  مقارنة فيما بينها من جهة،لل السووواحل السووووري 
  .من جهة أخرى 

كمؤشوور مقارنة فيما  على مسووتوى المجهر الضوووئي الشووجيرات المدروسووةطلع  حبوبالصووفات المظهرية الدقيقة لبعض دراسووة   -2
   بينها.

  ه:طرائقالبحث و  مواد
  :والمادة النباتية الدراسة واقعم

 يعاموذلك خالل  جامعة تشوورين ،كلية الزراعة ،قسووم البسوواتينمع عاون بالت ،مركز البحوث العلمية الزراعية بالالذقية تم تنفيذ البحث في
 9) الالذقية تيطبيعيًا في محافظ تواجدةالم Prunus cerasia ي البر  الخوخ شوووجيراتتم حصووور بعض مواقع انتشوووار . 2017و 2016
برموز وأرقام بحيث أن الحرف  سة الحاليةهذه المواقع للدرا ضمن شجيرة( 24) بعض الشجيرات ثم حددت، مواقع( 3) وطرطوس مواقع(

والحرف الثالث في حال وجوده للتمييز  ،والحرف الثاني هو الحرف األول من اسوووووم المنطقة ،األول هو الحرف األول من اسوووووم المحافظة
 .(1جدول ال) اواستخدمت األرقام للتمييز بين الشجيرات في المنطقة ذاته ،بين المواقع التي تتشابه في الحرفين األول والثاني
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 GPSباستخدام جهاز  عن سطح البحر واإلحداثيات الجغرافية إضافة للشجيرات المدروسة مواقع الدراسة الحالية من حيث اإلرتفاع .1الجدول 

  Nخط الطول  E خط العرض االرتفاع )م( الشجيرات المدروسة الموقع المحافظة

 الالذقية

 LM1, LM2 232 35°54.915  35°40.918 مشقيتا

 LQ1, LQ2 277 35°54.244  35°38.142 قسمين

 LDr1, LDr2 158 35°52.44  35°41.947 الدروقيات

 LS1, LS2 402 35°58.51  35°41.410 خربة سوالس

 LK1, LK2 711 36°00.339  35°56.433 كسب

 LRsh1, LRsh2 27 35°47.237  35°35.048 رأس الشمرا

 LR1, LR2 117 35°59.339  35°20.193 رأس العين

 LD1, LD2 986 36°09.455  35°14.012 الدالية

 LH1, LH2 379 36°02.13  35°33.439 حبيت

 طرطوس

 TR1, TR2 247 36°04.39  34°50.073 رجام

 TM1, TM2 275 35°56.371  34°58.565 متن الساحل

 TS1, TS2 289 35°55.79  34°58.958 السودا

 : طرائق البحث
 :سيولوجي )إنبات البذور(ر الفيالمعيا

الخوخ البري  شووجيراتبذور  نسووب إنبات لذلك تمت دراسووته لتحديد االختالف في ،يعد المعيار الفيسوويولوجي من المعايير الهامة تصوونيفياً 
 المدروسة وذلك كما يلي:

من أجل  ،لمتوسووووط )الميزوكارب( للثماروا ،)اإلكزوكارب( ُجمعت ثمار الطرز المدروسووووة بعد تمام النضووووج وتمت إزالة الغالف الخارجي
بعد  م  ضوووومن أكياس ورقية. 4بدرجة حرارة  في الحاضوووونة (2016/  10/ 17) الحصووووول على النوى التي ُنظفت جيدًا وُنضوووودت بتاري 

  كالتالي: (بيئة آجارتم تحضير بيئة الزراعة ) ،( يوماً 90االنتهاء من عملية التنضيد )
ي حتى الحصول على محلول متجانس، ُسكب المحلول في أنابيب طر مع التسخين على منبع حرار غ آجار لكل لتر ماء مق7أضيف 

لألنبوب وُتركت حتى تبرد، وأغلق كل أنبوب بقطعة قطن ثم ُغلف برقائق األلمنيوم، ُوضعت األنابيب بعدئٍذ  3( سم3اختبار بمعدل )
( دقيقة، 20( م  لمدة )120) ة، وذلك بوضعها في األوتوغالف بدرجة حرارةضمن حوامل معدنية وُعقمت األنابيب والمواد الالزمة للزراعو

في ظروف الظالم  ( م  10حرارة ) ةعلى درج ةُزرعت مخبريًا على بيئة اتجار ووضعت في الحاضن مث استخلصت البذور من النوى 
( 25وزعت المعامالت على ثالثة مكررات بمعدل ) ،لةالعشوائية الكام بتصميم القطاعاتلتحديد أثر الحرارة في اإلنبات، صممت التجربة 

 بذرة لكل مكرر.
، واعُتبرت البذور نابتة عند استطالة الجذير واختراقه األغلفة أسبوع( وأخذت قراءات اإلنبات كل 2017/ 1/ 15تمت الزراعة بتاري  )

 (.                        Istanbouli, 1976; Douay, 1980المحيطة بالجنين، حيث تصبح في هذه الحالة قادرة على إعطاء نبات جديد حسب )
 ، وتم اعتماد المعادلة التالية في حساب النسبة المئوية لإلنبات:أسبوعياً ُقدرت نسبة اإلنبات بحساب عدد البذور النابتة 

 100× النسبة المئوية لإلنبات = )عدد البذور النابتة /عدد البذور الكلي( 
 (: Douay, 1980( المعدلة من قبل )Harrington, 1962معادلة )استنادًا إلى  اتاإلنب سرعةتم حساب 

 Paresse germinative = (N1T1+N2T2+ …….) / (Ng *Ng/ NT)        
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   :حيث أن
N1:  عدد البذور التي نبتت في زمن معينT1. 
N2:  عدد البذور التي نبتت ما بين الزمنين T1وT2. 
Ng: .عدد البذور النابتة في نهاية التجربة 
NT:  .عدد البذور الكلي التي زرعت في بداية التجربة 

 :الطلع( حبوبالمعيار البالينولوجي )
حبة طلع لكل شوووجيرة من الشوووجيرات  30وقيسوووت أبعاد  ،مآبر 10الطلع من مآبر األزهار مباشووورة بعد جمعها، إذ جمعت  حبوبدرسوووت 
 :(Layka, 1986) الطلع ودراستها بالمجهر الضوئي حسب طريقة حبوب، تم تحضير المدروسة

 .X 40وتكبير ( Optika)مكبرة نوع تم قياس أبعاد المئبر )الطول والعرض( باستخدام أبعاد المئبر: -1
 .X 40 تكبير( و URA)وباستخدام المجهر الضوئي نوع  تم العد بواسطة شريحة بوركر المئبر:في الطلع  حبوبعدد -2
وعلى فتحات  هاالتعرف على أشكالو  )أطوال المحورين القطبي واالستوائي( الطلع حبوبقياس أبعاد تم الطلع:  حبوبمورفولوجيا -3

   (.Optika Vision Lite 2.1برنامج )وتصويرها باستخدام  X 400وتكبير ( URA)اإلنتاش تحت المجهر الضوئي نوع 
  :التحليل اإلحصائي

البرنامج اإلحصائي النتائج باستخدام  الطلع، وحللت حبوبفي كل من تجربتي اإلنبات و ئية الكاملة العشواالقطاعات  تصميم استخدم
(GenStat Release 12.1)  باعتماد طريقة تحليل التباينANOVA  ومقارنة الفروقات بين المتوسطات باستخدام اختبار أقل فري

 %.5( عند مستوى معنوية LSDمعنوي )
 :قشةالنتائج والمنا

 :(إنبات البذورسيولوجي )المعيار الف
أعلى نسووووبة  %، وأن (84 – 50.66نسووووب إنبات الشووووجيرات المدروسووووة تراوحت بين ) إلى أن (2النتائج الموضووووحة في الجدول )شووووير ت

لشوووووجيرات اللتان تفوقتا بفروي معنوية على بقية ا %(81.33، 84)( المنتشووووورتين في كسوووووب LK2, LK1شوووووجيرتين )عند الإنبات كانت 
شجيرتين عند ال، وأن أدنى نسبة إنبات كانت % (73.33، 74.66) ( المنتشرتان في الداليةLD2, LD1المدروسة، تلتهما الشجيرتان )

(LRsh2, LRsh1المنتشوووووووورتين في رأس الشوووووووومرا ) (52، 50.66) %.  معادلةوباسووووووووتخدام (Harrington, 1962 المعدلة من قبل )
Douay, 1980)) ( يومًا، وأن أسووووورع إنبات كان 49.78-20.48ذور الشوووووجيرات المدروسوووووة تراوحت بين )إنبات ب سووووورعة تبين أن قيم
العديد من الدراسووووات )اسووووماعيل وهذا يتفق مع نتائج  ًا،( يوم20.75، 20.48( المنتشوووورتين في كسووووب )LK1, LK2لبذور الشووووجيرتين )

المدروسوووووة  الخوخ البري واإلجاص السووووووري  إنبات بذور طرزوسووووورعة ( إذ تبين أن نسوووووب 2014؛ اسوووووماعيل وآخرون، 2013وآخرون، 
وهذه النتائج يمكن أن تعزى إلى العوامل البيئية المتغيرة )بشووووووووووووووكل خاص درجات الحرارة(، وقد تعود إلى  تباينت تبعًا لموقعها الجغرافي.

أقلم مع الظروف كل عام للتات التي يبديها النبات بشوونعزاالت الوراثية والتكيفنتيجة لالالتباينات في التركيب الوراثي للشووجيرات المدروسووة 
 البيئية المتغيرة.
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 ْم وظروف الظالم 10عند زراعتها بدرجة حرارة  لشجيرات المدروسةا إنبات بذور سرعةوقيم سب المئوية الن .2الجدول 

 الطلع(: حبوبالمعيار البالينولوجي )
شووووكاًل وأن لها  ،وبتناظر متماثل القطبية ،فتحات اإلنتاشثالثي  من النمط شووووجيرات المدروسووووةللالطلع  حبوبأكدت الدراسووووة الحالية أن 

وهذا يتفق مع  (،3ل جدو )ال( 1.05-1إذ تراوحت بين ) وذلك باالعتماد على نسوووب المحور القطبي على االسوووتوائي ،(1)الشوووكل  كروياً 
ومع نتائج  ،فتحات اإلنتاشعلى أنها ثالثية  Prunus persicaالنوع  الطلع في حبوبالذين صوونفوا  Radice et al., (2006) نتائج

Sevil et al., (2007) طلع النوع  حبوبفي دراستهم لPrunus serrulata ا يخص م، وفيالطلع بأنها كروية الشكل حبوب واوصف إذ
Erdtman (1971 ،)وذلك باالعتماد على القيم التي أوردها  ،طلع الشوووجيرات المدروسوووة متوسوووطة الحجم حبوبتائج أن الحجم بينت الن
 Prunusفي بعض أصووناف النوع  متوسووطة الحجم طلعال حبوبالذين أشوواروا إلى أن  Geraci et al., (2012) نتائجوهذا يتفق مع 
domestica (Occhi di voi niuri, Occhi di voi biancu .)       

-25.14بين )( 3الموضوووحة في الجدول )طلع الشوووجيرات المدروسوووة و  حبوبالمحورين القطبي واالسوووتوائي لتراوحت متوسوووطات أطوال 
39.38)μm  ( 38.95-25.14للمحور القطبي و)μm  بلغت متوسوووطات أطوال المحورين القطبي واالسوووتوائي إذ  ،للمحور االسوووتوائي

  μm(38.55، 39.38 -38.95، 39.25) ( المنتشووورتين في رأس الشووومراLRsh2, LRsh1) لشوووجيرتينع اطل حبوب عندأعلى قيمة 

 اإلنبات/يوم سرعة نسبة اإلنبات % الشجيرة

LM1 57.33hi 41.75 

LM2 54.66ij 42.14 

LQ1 66.66de 34.98 

LQ2 62.66fg 35.23 

LDr1 56i 45.64 

LDr2 52jk 46.83 

LS1 72bc 29.88 

LS2 70.66 cd 29.35 

LK1 84a 20.48 

LK2 81.33a 20.75 

LRsh1 50.66k 49.03 

LRsh2 52jk 49.78 

LR1 56i 45.11 

LR2 60gh 46.45 

LD1 74.66b  25.98 

LD2 73.33b 24.66 

LH1 69.33cd 32.22 

LH2 72bc 34.53 

TR1 56i 38.55 

TR2 60gh 37.76 

TM1 64ef 38.98 

TM2 62.66fg 39.38 

TS1 62.66fg 36.77 

TS2 61.33fg 36.15 

LSD 5% 3.8694 - 
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المنتشووورة في  LS2الشوووجيرة  طلع حبوب عندن تفوقتا بفروي معنوية على بقية الشوووجيرات المدروسوووة، وبلغت أدنى قيمة ياللتعلى التوالي 
بلغت متوسووطات أطوال المحورين القطبي إذ  Chwil, (2015)ع دراسووة هذه النتائج متقاربة م، و  μm(25.14، 25.14) خربة سوووالس

، Prunus domestica (Top, Cacanska Najbolja, Bluefre( )43.11 ،34.96- 39.95  واالسوووووووتوائي في أصوووووووناف النوع
35.37- 39.42 ،35.34 )μm د تراوحت بين طلع الشوووجيرات المدروسوووة فق حبوب. وبالنسوووبة لسوووماكة الغالف الخارجي لعلى التوالي

(1.13-1.79)μm  طلع الشووووووووجيرة حبوب عند، إذ بلغت أعلى قيمة LH1 ( 1.79المنتشوووووووورة في حبيت) μm  حبوب عندوأدنى قيمة 
، وهذه النتائج متقاربة μm( 1.13والتي كانت واحدة وبلغت ) ( المنتشووورة في الدالية وخربة سووووالسLD2, LD1, LS2طلع الشوووجيرات )

 طلع النوعين حبوب عند μm (2.5-1.5بين ) إذ تراوحت سووووووووماكة الغالف الخارجي Su-Hwa and Yu-Fa (2001)دراسووووووووة مع
((Prunus maturai, Prunus phaeosticta ومع نتائج ،Sevil et al., (2007)  طلع  حبوبل سووووماكة الغالف الخارجي بلغتإذ

 . Prunus serrulata (1.18) μmالنوع 
 

                                                          
 )مستوى استوائي(                                                  )مستوى قطبي(                        

    المنتشرة في رأس الشمرا LRsh1طلع الشجيرة  ةحب .1الشكل 
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طلع  حبوبوسماكة الغالف الخارجي ل (E/P) القطبي واالستوائي ونسبة المحور القطبي/المحور االستوائي ينطول المحور( 3الجدول )

 (μmالمدروسة )الشجيرات 

، μm( 907.58-732.11)الشجيرات المدروسة تراوحت بين أزهار ( أن متوسطات أطوال مآبر 4النتائج الموضحة في الجدول ) بينت
تا اللتان تفوقعلى التوالي   μm(907.58-905.45) ( المنتشرتين في رجامTR2, TR1الشجيرتين ) أزهار إذ بلغت أعلى قيمة في مآبر

( المنتشرتين في رأس العين LR2, LR1) الشجيرتينأزهار مآبر  معنوية على بقية الشجيرات المدروسة، وبلغت أدنى قيمة فيبفروي 
(740.16-732.11)μm   ( 837.06-699.43الشجيرات المدروسة بين )أزهار على التوالي. وتراوحت قيم عرض مآبرμm إذ ،

اللتان تفوقتا على التوالي   μm(837.06-825.19( المنتشرتين في رجام )TR2, TR1يرتين )الشجأزهار بلغت أعلى قيمة في مآبر 
( المنتشرتين في رأس العين LR2, LR1الشجيرتين ) أزهار مآبر بفروي معنوية على بقية الشجيرات المدروسة، وبلغت أدنى قيمة في

(699.43-701.28)μm  ( حبة طلع/مئبر، إذ 288-202المئبر فقد تراوحت بين ) الطلع في حبوبوفيما يخص عدد  ى التوالي.عل
اللتان تفوقتا ( حبة طلع/مئبر على التوالي 288-280( المنتشرتين في رجام )TR2, TR1بلغت أعلى قيمة في مآبر أزهار الشجيرتين )
( المنتشرتين في رأس العين LR2, LR1أزهار الشجيرتين ) مآبر وبلغت أدنى قيمة في، بفروي معنوية على بقية الشجيرات المدروسة

الطلع في هذا المئبر لجميع  حبوب، وقد لوحظ وجود عالقة طردية بين أبعاد المئبر وعدد ( حبة طلع/مئبر على التوالي204-202)

 الشجيرة
 Eالمحور االستوائي  P (μm)المحور القطبي 

(μm) 

 سماكة الغالف الخارجي E/P (μm)نسبة 

(μm) 

LM1 32.22d 31.28de 1.03b 1.69abc 

LM2 31.78de 31.11de 1.02bc 1.52def 

LQ1 29.09fgh 29.06g 1de 1.36fg 

LQ2 29.03fgh 28.89g 1de 1.33fgh 

LDr1 32.04d 31.39de 1.02bc 1.73ab 

LDr2 30.47f 30.17f 1.01cd 1.62bcd 

LS1 28.92gh 27.32h 1.05a 1.19i 

LS2 25.14i 25.14i 1de 1.13i 

LK1 32.39d 31.87d 1.01cd 1.33fgh 

LK2 32.17d 31.22de 1.03b 1.25ghi 

LRsh1 39.25a 38.95a 1.01cd 1.69abc 

LRsh2 39.38a 38.55a 1.02bc 1.69abc 

LR1 32.49d 31.74de 1.02bc 1.22hi 

LR2 31.19e 30.89ef 1.01cd 1.18i 

LD1 29.48fgh 28.37g 1.03b 1.13i 

LD2 29.72fg 29.19g 1.01cd 1.13i 

LH1 37.51b 36.85b 1.01cd 1.79a 

LH2 36.84b 36.01b 1.02bc 1.69abc 

TR1 34.71c 33.89c 1.02bc 1.51def 

TR2 35.03c 34.36c 1.01cd 1.67abc 

TM1 26.4h  25.49i 1.03b 1.45ef 

TM2 27.12h 26.67h 1.01cd 1.52def 

TS1 36.67b 35.99b 1.02bc 1.59cde 

TS2 35.48c 34.79c 1.01cd 1.51def 

LSD 5% 0.9370 0.8739 0.0114 0.1215 
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الطلع في المئبر يتناسب طردًا مع طول هذا  حبوب ( الذي وجد أن عدد2003الشجيرات المدروسة، وهذا يتفق مع نتائج محفوض )
أن هناك عالقة طردية بين عدد  توجد تيال( 2011لمئبر بالنسبة لجميع طرز وأنواع الخوخ البري المدروسة، كما يتفق مع نتائج ريا )ا

           الطلع وأبعاد المئبر في طرز الزعرور البري المدروسة. حبوب
 المدروسةشجيرات ال أزهار برمآالطلع في  حبوبوعدد  (μm) المئبر طول وعرض .4الجدول 

 الطلع/المئبر حبوبعدد  (μm) عرض المئبر (μm)طول المئبر  الشجيرة

LM1 815.34h 762.14jk 228j 

LM2 801.11k 755.23l 220l 

LQ1 806.1j 775.05gh 216m 

LQ2 802.5jk 747.07m 208n 

LDr1 811.22hi 761.11k 224k 

LDr2 807.15ij 760.27k 220l 

LS1 795.26l 778.5fg 228j 

LS2 758.94m 741.63n 220l 

LK1 824.61g 782.15def 240h 

LK2 832.85f 793.24c 247g 

LRsh1 849.73d 786.01d 252f 

LRsh2 893.84b 793.09c 264c 

LR1 740.16n 699.43o 204o 

LR2 732.11o 701.28o 202o 

LD1 853.73d 783.61de 232i 

LD2 833.17f 772.25h 220l 

LH1 852.17d 778.33fg 256e 

LH2 839.16e 762.37jk 248g 

TR1 905.45a 825.19b 280b 

TR2 907.58a 837.06a 288a 

TM1 853.97d 780.84ef 240h 

TM2 842.16e 767.24i 228j 

TS1 873.27c 775.62gh 260d 

TS2 831.16f 765.73ij 252f 

LSD 5% 4.9583 4.5075 3.9508 

 :االستنتاجات
 .على هذا السلوكالموقع  الخوخ البري المدروسة إلى تأثير شجيراتسيولوجي لبذور لفالسلوك ا يشير •
متماثل وبتناظر  ،ثالثي فتحات اإلنتاشمن النمط و  ،وحجم متوسط ،ذات شكل كروي  جميع الشجيرات المدروسة طلع حبوبتبين أن  •

وجود عالقة طردية ، و لشجيرات المدروسةالتقارب التصنيفي الضيق جدًا بين حبوب طلع ا ،ظهر المعطيات الطلعية، كما تالقطبية
 .الطلع في هذا المئبر لجميع الشجيرات المدروسة حبوببين أبعاد المئبر وعدد 
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Abstract 

The research was carried during 2016 and 2017 to evaluate the physiological 

behavior of seed germination and micromorphological characterization of pollen 

grains using a light microscope as a comparative indicator for 24 shrubs of 

Prunus cerasia Blanche naturally prevailing on 12 sites of the Syrian coast. The 

results showed physiological similarity of the seeds within the same site and 

difference in different sites. So, the shrubs LK1 and LK2 in Kassab showed the 

highest and fastest germination percentage, followed by LD1 and LD2 in Al-

Daliya site. However, the lowest and slowest germination percentage were for 

LRsh1 and LRsh2 in Ras al-Shamra site. Investigated pollen grains were similar: 

spherical, medium size and tri-apertures, but they were different in the average 

lengths of polar and equator axes. LRsh1 and LRsh2 in Ras al-Shamra site were 

significant than other shrubs. The investigated shrubs were also variant in the 

dimensions of anthers and number of pollen grains within the anther. A direct 

relation was noticed between the anther dimensions and number of pollen grains 

in the anther for all studied shrubs.  

Keywords: Wild plum, Prunus cerasia, Pollen grains. 


