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بذور زعرور الزينة  إنبات( و موعد الزراعة في GA3تأثير التنضيد وحمض الجبرلين )
(Pyracantha coccineaاألحمر والبرتقالي ) 

  (1)محمود خضرو  (2)يحيى قمريو  (1)*ماهر األبرش
 ، حمب، سورية.ة، جامعة حمبيالزراعالهندسة ، كمية البساتين (. قسم1)
 (. مركز بحوث حمب، الهيئة العامة لمبحوث العممية الزراعية، دمشق، سورية.2)

 (.almaher99a@gmail.com)*للمراسلة: م. ماهر األبرش. البريد اإللكتروني: 

 30/11/2019تاريخ القبول:    16/10/2019تاريخ االستالم: 

 الممخص
محافظة حمص عمى بذور نبات زعرور الزينة والتي جمعت من مواقع متفرقة من محافظة  نفذ البحث في

هاا. إنباتلدراسة تأثير عدة عوامل )لون الثمار، وموعد الزراعة، والتنضيد، وحمض الجبرلين( عمى  حمص
جمعت البذور من نوعين من الثمار )حمارا،، وبرتاالياة( وزرعات فاي موعادين منتمفاين )نريفاي، وربيعاي( 

، 433، 233( يومًا وبتراكياز منتمفاة مان حماض الجبارلين )63، و33بعد معاممتها بالتنضيد البارد لمدة )
نتاائ  عادم وجاود فاروق جاز، باالمميون( لمادة نماس سااعات، با ضاافة إلاى معامماة الشاااد. بينات ال 633

المدروسااة بااين نااوع الثمااار )ثمااار برتااليااة وثمااار حماارا،(، بينمااا تفااوق الموعااد  نباااتمعنويااة فااي معااايير ا 
%( لكال منهماا عماى  1974 – 2775حياث ولامت إلاى ) نبااتالربيعي عمى الموعد النريفي في نسابة ا 

%(.  3) نبااتمة الشاااد حياث كانات نسابة ا التوالي. كما بينت النتائ  تفوق جميع المعامالت عمى معام
-5775) إنبااتيوم أعمى نسبة  63 لحواليوالتنضيد البارد  نجز، بالمميو 433وأعطت المعاممة بالجبرلين 

 جاز، باالمميون 433%(. أما عن التاأثير المشاترل لمعوامال المدروساة فااد تفوقات المعامماة بتركياز   3578
ثماار برتاالياة فاي الموعاد الربيعاي عماى بااقي المعاامالت حياث ولامت  من الجبرلين والبذور المأنوذة من

 %(. 73فيها إلى ) نباتنسبة ا 
 زعرور الزينة، إكثار بذري، الجبرلين، التنضيد، موعد الزراعة.مفتاحية: الكممات ال

 :المقدمة
نوعًا نباتيًا وعائيًا. وُيعد الاطر موطنًا ألميًا لعدد كبير مان المحالايل الزراعياة وااشاجار المثمارة  3153السورية ما ياارب  تضم الفمورا

(. وتعاد  االاول البرياة ثاروة حايااة يجاب 2332والحراجية، إضافة إلى أنواع شتى من النباتات الطبية والتزيينية )أطمس التناوع الحياوي، 
 ،قماريفي كل حين لالستفادة منها في برام  التربية والتحسين الوراثي، أو لتأايمها وزراعتها لتغادو أنواعاًا وألانافًا متداولاة ) الرجوع إليها

(. وتااازداد أامياااة ااااذع ااناااواع عنااادما تتلااام بتعااادد أأاااراض اساااتعمالتها. ومااان أوضاااة اامثماااة عماااى ذلااال نباااات زعااارور الزيناااة 2337
(Roem. Pyracantha coccinea الاذي ينتماي إلاى الفلايمة الوردياة )Rosaceae  ويعارم بعادة أساما، عربياة شاائعة منهاا: زعارور

(، ويااااااع تحااااات الفلااااايمة التفاحياااااة 1988 ،الشاااااهابيالزيناااااة وزعااااارور الساااااياج والبيراكانتاااااا والبراكانتاااااا الارمزياااااة وشاااااول الناااااار الارمااااازي )
Pomoideae ( التااي تضاام عااددًا ماان ااجناااس القتلااادية الهامااة كجاانس الساافرجل والتفاااح وااجاااص وااكااي دنياااPost, 1932; 
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Mouterd, 1966) يضم جنس . وPyracantha ( سابعة أناواع منهااP. fortuneana, P. angustifolia, P.atalantoides, P. 

crenulata)  أامهاااا الناااوع المااادروسPyracantha coccinea يطالياااا واليوناااان ولبناااان الااا ذي ينتشااار عالمياااًا فاااي جناااوب فرنساااا وان
(Mouterd, 1966 أماا عان انتشاارع المحماي فيشاير .)Post, (1932)  شامبيإلاى وجاودع فاي ااماانوس والمنااطق الشامالية، كماا ذكارع 

 ( في سورية.2337وآنرون )
 أو الميكانيكياااة المعاااامالت بااابعض بمعاممتهاااا متبوعاااة المحمياااة الطبااااة تااازال الساااكون، مشاااكمة مااان لحمياااة بطبااااة المحاطاااة الباااذور تعااااني

( بااحماااض) كيميائياااً  أو( بالناادش) ميكانيكياااً  البااذور معاممااة نباااتا  نساابة وزيااادة لتسااريع يفضاال ،نباااتا  عمااى لتساااعداا الكيميائيااة
 الوساط بين الغازي التبادل (، وزيادة1993النشبي )قطنا وجمال،  الغالم إضعام إلى ذلل يؤدي حيث وسماكتها، قشرتها قساوة بسبب

 الغاالم لاالبة عان الناات  الساكون طاور كسار فاي ويساهم نباتا  عممية يسرع ما واذا (،Han et al., 2005البذرة ) وجنين النارجي
  .نباتلإل مانعة مواد وجود أو والما، لألوكسجين نفاذيته وعدم النشبي
نبااتو  الساكون طاور كسار لدراساة ( بحثااً 2315وآنرون ) زنديأجرى   Crataegus azarolus المحماي الباري الزعارور أشاجار باذور ان

Lبتركيااز النمااين بحمااض ناااع% 75و% 95 بتركيااز الكبرياات بحمااض ناااع الحااار، بالمااا، ناااع ناااع، باادون شااااد) المعااامالت ، تضاامنت 
 .المعامالت أفضل% 95 الكبريت بحمض الناع معاممة كانت%( 75 ،95%

 السكون طور في لمروراا بذورع إنبات تأنر في تكمن الطرياة بهذع إكثارع تواجه التي المشكمة أن إل بالبذور الزعرور مكاثرة يمكن
 في بطمراا زراعتها قبل معاممتها يستمزم واذا .ذاته بالجنين متعماة أنرى اسباب أو لمما،، المنفذة أير أأمفتها لالبة عن النات 
 3-2 المعاممة أير البذور تستغرق وقد .°م 5-3 في أشهر 9 لمدة المسبق التبريد ثم أشهر 3-175 لمدة لتنفيذاا أسابيع لعدة الرمل
 أمر ، وأدى(1984)عبد اهلل،  %3776 إلى نسبته لتلل هاإنبات من شجع يوماً  93 لمدة البذور تنضيد أن ولوحظ ها،نبات  سنوات
 (، أو1996)عبد اهلل،  %3473 إلى هاإنبات نسبة زيادة إلى ساعات ثالث لمدة% 98 المركز الكبريتيل حمض في الزعرور بذور

 (.Hartmann et al., 2002) °م 4 في أشهر 5 لمدة تنضيداا ثم الكبريت بحمض البذور معاممة
 سكونها، فترة نالل نباتلإل الكافية بالرطوبة البذور تشرب إلى يؤدي والذي لمتنضيد، البذور بإنضاع وسرعته نباتا  نسبة زيادة يمكن

(. Hanson, 1973) ا فادة سهمة مواد إلى لمذوبان الاابمة أير المعادة المواد تحول بسبب أبكر، بوقت نباتلإل البذور وتحضير
 بااوكسجين البذور تزود المننفضة الحرارة درجات أن إلى جيدة رطوبة وجود مع مننفضة بحرارة التنضيد نتيجة نباتا  تسريع ويفسر

حرارته  درجة اننفاض مع الما، في ااوكسجين ذوبان درجة تزداد حيث الما،، مع البذري الغالم عبر يدنل والذي لمتنفس، الضروري
(Wlali and Cane, 2003 .)إلى الداون وتتحول والكاتالز، والبيروكسيداز ااكسدة وأنزيمات المائي التحمل أنزيمات تركيز ويزداد 

 ;Hill et al.,1989المدروسة ) اانواع حسب يوماً ( 93-63) من التنضيد فترة وتتراوح أمينية، أحماض إلى والبروتينات سكريات،

Sachs et al.,1990; Medvedev and Sara Bach,1991; Hepting, 1995فيزيولوجية تغيرات التنضيد فترة نالل (. وتحدث 
 بشكل تزداد كما بسيطة، مدنرات إلى المعادة المدنالت تحويل عمى يعمل الذي اانزيمي لمنشاط تدريجي ازدياد من اامة وبيوكيميائية

 الممثمة البذور أنسجة في النمو مثبطات مستوى تدريجي بشكل ويننفض ،(سيتوكينات جبريمينات، أوكسينات،) النمو منشطات تدريجي
 ,Hental ,1994; Wurzer) نباتا  عمى الادرة البذور اكتساب أيضاً  التنضيد فترة نهاية في يالحظ كما اابسيسيل، بحمض

2000 .) 
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نالل النلم الزراعة تتم أن يمكن و  ،البذور لتنضيد بارد نالل الشتا،البذري لزعرور الزينة في الربيع والنريم، وتحتاج  ا كثاريمكن 
 ( إمكانية ذلل. 2337وآنرون ) شمبي(، ويؤكد Young and Young, 1994الثاني من آذار )
التنضاايد، إذ تنتماام  ماان ااولااى العشاارين اايااام فااي نلولاااً  البااذور داناال اابسيساايل حمااض نساابة تنفاايض فااي البااارد يسااهم التنضاايد

بااذور التفاااح  نباااتوقااد تبااي ن أن النساابة المئويااة   .(John, 1982آلناار ) لاانم وماان أناارى إلااى منطاااة ماان البااذري الغااالم سااماكة
أشهر ثم  3% تمته معاممة التنضيد لمدة 133بمغت  إنباتأشهر إلى نسبة  4وسرعته، تتناسب مع مدة التنضيد حيث أدى التنضيد لمدة 

 (.2311شهرين في حين لم تنبت البذور المنضدة لمدة شهر واحد )سميمان وعمران، 
 الناات  الفيزيولوجي الدانمي النسبي السكون كسر لىإ تؤدي بالجبريمين النباتات من عديدة أنواع بذور معاممة أن الباحثين من الكثير أكد
 ,.Al-Reza et al) %(93-83) مرتفعاة جوياة رطوباة ظاروم وتحات( °م 13) دون المننفضاة باالحرارة لممعامماة الباذور حاجاة عان

 التجاارب وأظهارت( °م 2) مننفضاة حارارة درجاة عماى تاتم والتاي لمباذور الطبيعاي التنضيد عممية تعويض المعاممة لهذع ويمكن. (2010
 .GA3و GA7 اي تأثيراً  الجبريمينات أكثر أن

 مااان أساسااااً  تنااات  عضاااوية مركباااات الجبريميناااات وتعاااد   الباااذور، بإثباااات وتاااتحكم تاااؤثر الهرموناااات مااان مجموعاااة عماااى الجبريميناااات تحاااوي
 ثباات حيااث النمااوي ااسااموزي الضااغط زيااادة فااي دورع ماان النباتااات لجميااع التغياارات بعااض وتساابب ،(Diterpenes) الثالثيااة التربينااات
 ااناازيم واااذا ااندوسابرم، طباااة فاي أماايالز ألفاا أناازيم تكاوين عمااى المسااعدة فااي ااولاى المسااؤولية عمياه تاااع الجبريميال حمااض أن عمميااً 
 مان تزياد وبالتاالي النباتية الناليا في ااسموزي الضغط رفع إلى بدوراا تؤدي التي منتزلة سكريات إلى النشا، تحويل عمى أساساً  يعمل
 اساتندام أن الدراساات ناالل ( مان1983(. وقد وجد محمد )1993حجمها )أبو زيد،  وكبر انتفانها في يتسبب مما والغذا، الما، دنول
 يعاود الباذور إنباات تحفياز فاي GA3 دور باأن البذور. ويعتاد إنبات من يسرع جز، بالمميون 1333-133 بتركيز GA3 الجبريمين مادة
 تحميال في يساام الذي Amylase أنزيم تحفيز في التأثير إلى با ضافة واستطالتها الناليا اناسام عممية تحفيز في المباشر التأثير إلى

 نمااو تحفيااز ثاام وماان النميااة جاادار مرونااة زيااادة وكااذلل الناليااا واسااتطالة لناسااام الالزمااة الطاقااة والحلااول بساايطة مركبااات إلااى النشااا،
(. ويتمياااز حماااض الجبااارلين عنااادما يضاااام نارجياااًا عماااى الباااذور بأناااه يحااال محااال الحتياجاااات الضاااوئية لمباااذور 1983ااجناااة )محماااد، 

البااذور التااي تحتاااج إلااى تناازين جااام أو التااي تحتاااج إلااى باارودة شااديدة  إنباااتالحساسااة لمضااو،، أمااا البااذور أياار الحساسااة فيساار ع ماان 
 (. 1997يل، )إسماع

الباذري اناال إمكانياة لمحلاول عماى طارز  ا كثاارالبذري لنبات زعرور الزيناة، وفاي حاال نجااح  ا كثارتأتي أامية البحث من لعوبة 
 النضري بالعال. ا كثارالحالية لمنبات اي عن طريق  ا كثارمظهرية جديدة إذ أن جميع عمميات 

 مؤشااراتبعااض معااامالت التنضاايد وتراكيااز الجبااريمين المنتمفااة فااي بعااض و دراسااة أثاار لااون الثماارة وموعااد الزراعااة يهدددا البحددى إلددى 
 .نباتا 

 مواد البحى وطرائقه: 
في مشتل ناص في مدينة حمص قرب دوار السيد الرئيس، نمم فندق حمص الكبير عمى بذور  2317/2318نفذ البحث نالل موسم 

، ومن ثمار حمرا، وثمار برتاالية المون. تم جمع العينات البذرية مان Pyracantha coccineaور السياج أنذت من أشجار نبات زعر 
إذ تم جمع الثماار البرتاالياة مان شاجيرات فاي حديااة المركاز الثااافي فاي مديناة  الموسم السابق لمزراعة وذلل في نهاية فترة نض  الثمار،
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 حمص الاديمة، ثم استنرجت البذور وجففت.  حمص و لمثمار الحمرا، من حدياة في منطاة
مكاررات لكاال  ة( وبواقاع ثالثاا 1:1:1زرعات الباذور ضاامن أكيااس مان البااولي ايتيماين تحتااوي نمطاة ترابياة )تااورب وبرليات ورماال( بنسابة )

 معاممة و كل مكرر )كيس( يحتوي عشر بذور. واعتمد نظام الري الرذاذي حسب الحاجة.
 عوامل اي: 3 تضمنت التجربة العاممية

 نوع الثمار: -1

a. .،حمرا 

b. .برتاالية 

 موعد الزراعة: -2

a. .نريفي منتلم تشرين ااول 

b. .ربيعي منتلم آذار 

 معامالت كسر السكون:  -3

a.  الشااد 

b.  م   4-2يوم عمى درجة حرارة  33التنضيد البارد لمدة 

c.  م   4-2يوم عمى درجة حرارة  63التنضيد البارد لمدة 

d. جز، بالمميون 233ولمدة نمس ساعات تركيز  المعاممة بالجبرلين. 

e.  جز، بالمميون 433المعاممة بالجبرلين ولمدة نمس ساعات تركيز. 

f.  جز، بالمميون 633المعاممة بالجبرلين ولمدة نمس ساعات تركيز. 

 المؤشرات المدروسة: 
 الارا،ات لممؤشرات التالية:وتسجيل  نباتتمت المتابعة الدورية لمبذور بعد الزراعة بهدم المراقبة اليومية لإل

 .)يوم( نباتالمدة الالزمة لبداية ا  .1

  .نلم عدد البذور )يوم( نباتالمدة الالزمة   .2

 133× عدد البذور المزروعة( ÷)%(= )عدد البذور النابتةنباتالنسبة المئوية لإل .3

 التحميل اإلحصائي:
معامالت كسر سكون( وفق تلميم الاطاعات العشوائية الكاممة وأجري تحميل التباين × مواعيد × )ثمار  نفذ البحث كتجربة عاممية

ANOVA  باستندام برنام  % 5وتمت مناقشة النتائ  باستندام قيمة أقل فرق معنوي عند مستوىGenstat V12.0. 
 النتائج والمناقشة:

 :نباتفي بعض معايير اإل  أثر معامالت التنضيد وتراكيز الجبريمين
فاي معامماة الشاااد )بادون  نبااتدلت النتائ  إلى أن البذور الحمارا، أو البرتاالياة ساوا، المزروعاة بموعاد ربيعاي أو نريفاي أنفاات فاي ا 

يع بااذور اااذا النااوع، وضاارورة إتباااع بعااض المعااامالت التااي تساااعد فااي كساار طااور السااكون وتساار  إنباااتمعاممااة( ممااا يشااير إلااى لااعوبة 
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ضاااافة حماااض  (1). حياااث أظهااارت نتاااائ  التحميااال ا حلاااائي الموضاااحة فاااي الجااادول نبااااتا  وجاااود أثااار معناااوي لمعاااامالت التنضااايد وان
وذلاال ضاامن ثااالث مجموعااات اااي الثمااار الحماارا، المزروعااة  نباااتالجبااريمين بتراكياازع المنتمفااة فااي لاافة عاادد اايااام الالزمااة لبدايااة ا 

الثماااار البرتاالياااة المزروعاااة بالموعاااد الربيعاااي فااااط، بينماااا لااام تظهااار فاااروق معنوياااة لممعاااامالت المدروساااة بالموعااادين النريفاااي والربيعاااي و 
د لمجموعة الثمار البرتاالية المزروعة في الموعد النريفي. فمدى دراسة الثمار الحمرا، المزروعة في الموعد النريفي لم تنبت بذور الشاا

(، أماا الباذور المنضادة لمادة شاهر فااد جاز، باالمميون 233باالتركيز الماننفض لحماض الجباريمين )أير المعاممة، وكذلل البذور المعامماة 
يوماًا، وكاان تاأثير حماض  33فاساتغرقت  نبااتيومًا فاط، بينما أدت إطالة فترة التنضيد إلى إطالاة الفتارة الالزماة لبداياة ا  12نبتت بعد 

 25، بينمااا اسااتغرقت نباااتيومااًا لإل 3273يومااًا فاسااتغرقت البااذور  63ير التنضاايد لماادة مشااابهًا لتااأث جااز، بااالمميون 633الجبااريمين بتركيااز 
 .جز، بالمميون 433يومًا لدى المعاممة بحمض الجبريمين تركيز 

 2877باذور الشاااد، فاي حاين اساتغرقت الباذور  إنباتأما لدى دراسة الثمار الحمرا، المزروعة في الموعد النريفي فاد لوحظ أيضًا عدم 
قاد اساتغرقت  جاز، باالمميون 433يومًا عمى التوالي، وكانت الباذور المعامماة باالجبريمين بتركياز  63و 33يومًا لدى التنضيد لمدة  2573و

عمااى التاااوالي.  ، باااالمميونجااز  233و 633يوماااًا لاادى اساااتندام التركياازين  11و 14واننفااض عااادد اايااام إلااى  نبااااتيومااًا لبااد، ا  2273
 وكانت نتائ  دراسة الثمار البرتاالية المزروعة في الموعد الربيعي مشابهة لنتائ  الثمار الحمارا، المزروعاة فاي الموعاد النريفاي مان جهاة

ى التنضيد لمادة يومًا لد 2373، في حين استغرقت جز، بالمميون 233بذور الشااد والبذور المعاممة بحمض الجبريمين تركيز  إنباتعدم 
ياوم. وكاان ااثار ا يجاابي واضاحًا فاي تاميال عادد  33وذلال عناد التنضايد لمادة  نبااتياوم( لباد، ا  29يومًا، واحتاجت زمنًا أطاول ) 63

لكاال منهمااا عمااى  1877و 2373إذ بماا   جااز، بااالمميون 633و 433لاادى اسااتندام تركياازي حمااض الجبااريمين  نباااتاايااام الالزمااة لبااد، ا 
وتساريعه عناد المعامماة بالتنضايد الباارد الرطاب إلاى أناه ياؤدي إلاى رفاع معاد ل  نبات(. ويعود السبب في زيادة نسبة ا 1لي )الجدول التوا

لهااا إلااى جزيئااات قابمااة لالسااتعمال الفااوري فااي بنااا، مااواد  النشاااط اانزيمااي ممااا يحف ااز عممي ااة السااتاالب الغااذائي، وتفكاال المااد نرات وتحو 
، ويساهم فاي انتااال (Boras, 2003)ملادرًا ساريعًا لمطاقاة وماواد لساتعمالها فاي البناا، الحياوي لممحاور الجنيناي الناامي  جديادة، وياوف ر

(. ويمكان تفساير دور حماض الجبريميال Abdul-Baki, 1980الجنين سريعًا من مرحمة التغذية أير الذاتي ة إلى مرحمة التغذياة الذاتي اة )
GA3  الداون( -البروتينات-ه من دور في اللطناع اانزيمي لألنزيمات المحمم ة لممركبات المعا دة )السكرياتلما ل نباتفي تحسين ا

 RNAأناواع جديادة مان الاا Re-encodingالذي يستعمل فيماا بعاد  عاادة ترمياز  Rionucleasesواانزيمات المحمم ة لمحمض النووي 
  .نباتالتي تستندم لحاًا في عممي ة ا 

 بذور الشعزور الحمزاء والازتقتلية المشروعة بموعذيه تحت تأثيز المعتمال  المختلفةوات  إل)يوم( . الشمه الالسم 1الجذول 

 بزتقتلية حمزاء س الثمترطز

 ربيعي خزيفي ربيعي خزيفي الموعذ

 c 0 c 0 a 0 d 0 شتهذ دون تىضيذ

 bc 12 a 28.7 a 24 a 29 يوم  33تىضيذ 

 a 33 ab 25.3 a 21.3 b 23.33 يوم 63تىضيذ 

 c 0 bc 11 a 12.3 d 0 جشء بتلمليون  233جازيليه 

 ab 25 ab 22.3 a 24 c 20.3 جشء بتلمليون 433جازيليه 

 a 32.3 abc 14 a 33.3 c 18.7 جشء بتلمليون 633جازيليه 

FPR
1

 0.002** 0.029* 0.094ns 0.001** 

LSD 5% 16.25 16.73 22.6 17.5 

نلام البااذور إلااى عادم تمكاان نلاام كمياة البااذور ماان  نباااتوالتاي تبااين عاادد ااياام الالزمااة   (2)تشاير النتااائ  الموضاحة فااي الجاادول 
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، ولام جاز، باالمميون 633وبتركياز  جاز، باالمميون 233يوماًا، والمعامماة بحماض الجباريمين بتركياز  33في معاممتي التنضايد لمادة  نباتا 
أبدًا كما ذكر ساباًا وذلل لجميع مجموعات البذور الناتجة من ثمار حمرا، أو برتاالية والمزروعة  نباتشااد من ا تتمكن بذور معاممة ال

بموعاد نريفاي أو ربيعاي. وتادل نتاائ  التحميال ا حلاائي إلاى عادم وجاود فاروق معنوياة باين المعاامالت المدروساة عناد اساتندام الموعاد 
البرتاالية، بينما ظهرت فروق معنوياة باين تمال المعاامالت فاي الموعاد الربيعاي، ففاي مجموعاة الثماار  النريفي لكل من الثمار الحمرا، أو

يوماااًا، بينماااا  63يوماااًا فااااط عناااد التنضااايد لمااادة  1377نلااام الباااذور  نبااااتالحمااارا، والمزروعاااة بالموعاااد الربيعاااي كانااات المااادة الالزماااة  
، وتوافاااات ااااذع النتاااائ  ماااع نتاااائ  الثماااار البرتاالياااة جاااز، باااالمميون 433بتركياااز  يوماااًا عناااد المعامماااة بحماااض الجباااريمين 3773اساااتغرقت 

يومااًا عنااد المعاممااة بحمااض الجبااريمين  3773يومااًا، و 63يومااًا فاااط عنااد التنضاايد لماادة  1677المزروعااة فااي الموعااد الربيعااي إذ احتاجاات 
 (. 2)الجدول  جز، بالمميون 633بتركيز 

وصف عذد الاذور مه ثمتر الشعزور الحمزاء والازتقتلية المشروعة بموعذيه تحت تأثيز المعتمال   وات إل)يوم( . الشمه الالسم 2الجذول 

 المختلفة

 بزتقتلية حمزاء س الثمترطز

 ربيعي خزيفي ربيعي خزيفي الموعذ

 a 0 b 0 a 0 b 0 شتهذ دون تىضيذ

 a 0 b 0 a 0 b 0 يوم  33تىضيذ 

 a 15.3 b 13.7 a 16 ab 16.7 يوم 63تىضيذ 

 a 0 b 0 a 0 b 0 جشء بتلمليون  233جازيليه 

 a 26.3 a 37.3 a 25 a 37.3 جشء بتلمليون 433جازيليه 

 a 0 b 0 a 0 b 0 جشء بتلمليون 633جازيليه 

FPR 0.156ns 0.004** 0.18ns 0.013 

LSD 5% 24.86 17.4 25 21.26 

لمجموعااة الثمااار  نباااتمعنويااًا باسااتندام المعااامالت المنتمفااة، وذلاال ضاامن المجموعااات كافااة، إذ بمغاات نساابة ا  نباااتتبايناات نساابة ا 
% 677، ارتفعات ااذع النسابة إلاى جاز، باالمميون 233% فاي معااممتي الشاااد وحماض الجباريمين بتركياز  3الحمرا، في الموعاد النريفاي 

لااى  33عنااد التنضاايد لماادة  ، بينمااا جااز، بااالمميون 633يااوم أو المعاممااة بحمااض الجبااريمين بتركيااز  63ضاايد لماادة % عنااد التن33يااوم، وان
. أماااا فاااي الثماااار الحمااارا، المزروعاااة جاااز، باااالمميون 433%( عناااد اساااتندام حماااض الجباااريمين بتركيااز  53) إنبااااتلوحظاات أعماااى نسااابة 

%(،  677) جااز، بااالمميون 233ة حمااض الجبااريمين %(، وفااي معامماا 3فااي معاممااة الشااااد ) نباااتبالموعااد الربيعااي فاااد بمغاات نساابة ا 
لاى جاز، باالمميون 633% عناد اساتندام حماض الجباريمين بتركياز 23ارتفعت اذع النسابة إلاى  يوماًا،  33% عناد التنضايد لمادة 3373، وان

لى   433يمين بتركياز فاي ااذع المجموعاة عناد المعامماة بحماض الجبار  إنبااتيومًا، وسجمت اعمى نسابة  63% عند التنضيد لمدة 4373وان
 (.3% )الجدول 6677فبمغت  جز، بالمميون

 )%( لاذور الشعزور مه الثمتر الحمزاء والازتقتلية المشروعة بموعذيه تحت تأثيز المعتمال  المختلفة وات . وساة اإل3الجذول 

 بزتقتلية حمزاء س الثمترطز

 ربيعي خزيفي ربيعي خزيفي الموعذ

 c 0 e 0 c 0 d 0 شتهذ دون تىضيذ

 c 6.7 be 33.3 bc 10 bc 30 يوم  33تىضيذ 

 b 30 b 43.3 ab 30 b 40 يوم 63تىضيذ 

 c 0 de 6.7 c 3.3 d 0 جشء بتلمليون  233جازيليه 

 a 50 a 66.7 a 43.3  a 70 جشء بتلمليون 433جازيليه 

 b 30 cd 20 ab 30 c 16.7 جشء بتلمليون 633جازيليه 

FPR 0.001** 0.001** 0.005** 0.001** 

LSD 5% 14.35 14.48 20.92 15.81 
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% لكال مان معاامالت 4373، 33، 33، 13، 373، 3فيهاا:  نبااتأما الثمار البرتاالياة المزروعاة فاي الموعاد النريفاي فااد بمغات نسابة ا 
عماى  جاز، باالمميون 433جباريمين ، جاز، باالمميون 633ياوم، جباريمين  63يوم، تنضايد  33، تنضيد جز، بالمميون 233الشااد، جبريمين 

% لكااال مااان 73، 43، 33، 1677، 3، 3فيهاااا:  نبااااتالتاااوالي. أماااا الثماااار البرتاالياااة المزروعاااة فاااي الموعاااد الربيعاااي فااااد بمغااات نسااابة ا 
، جاااز  433يااوم، جبااريمين  63ياااوم، تنضاايد  33، تنضاايد جااز، بااالمميون 633، جبااريمين جااز، باااالمميون 233معااامالت الشااااد، جبااريمين 

 عمى التوالي.  بالمميون
فااي كافااة المجموعااات المدروسااة، وذلاال  إنباااتأعطاات أعمااى نساابة  جااز، بااالمميون 433ممااا ساابق يالحااظ أن المعاممااة بااالجبريمين تركيااز 

 نلم البذور. نباتأو   نباتبغض النظر عن عدد اايام الالزمة لبد، ا 
 :نباتالمعامالت المدروسة( في بعض معايير اإل أثر العوامل الرئيسة )لون الثمار، موعد الزراعة، 

يتبااين عاادم وجااود فااروق  4تاام تحمياال نتااائ  العواماال الرئيسااة الثالثااة معااًا لتبيااان أثاار كاال عاماال كمتوسااط عااام لكاال التجربااة، فماان الجاادول 
نلاام البااذور  إنباااتأو  نبااات المدروسااة، فاااد لااوحظ تاااارب متوسااط عاادد اايااام الالزمااة لبااد، ا نباااتمعنويااة لمااون الثمااار فااي معااايير ا 

بين مجموعتي الثمار الحمرا، والبرتاالية، مع عدم وجود فروق معنوية باين الثماار الحمارا، التاي كانات نسابة  نباتوكذلل متوسط نسبة ا 
 %(. 2278%( مع الثمار البرتاالية ) 2379ها )إنبات

 الاذور إوات . تأثيز ووعي الثمتر الحمزاء والازتقتلية في معتييز 4الجذول 

 )%( وات وساة اإل وصف الاذور )يوم( إوات  )يوم( وات بذاية اإل الثمترطزس 

 a 1773 a 7774 a 2379 حمزاء

 a 1772 a 7794 a 2278 بزتقتلية

FPR 0.918ns 0.944ns 0.592ns 

LSD 5% 4.32 5.51 4.14 

نلم البذور، في حين تفوقات الباذور  نباتوعدد اايام الالزمة   نباتكما لم تظهر فروق معنوية بين موعدي الزراعة للفتي بداية ا 
% عماى الباذور المزروعاة فاي الموعاد النريفاي والتاي لام 2772والتاي بمغات  نبااتالمزروعة في الموعد الربيعي في لفة متوسط نسبة ا 

 (.5% )الجدول 1974تتجاوز 
 الاذور  إوات معتييز  . تأثيز موعذي الشراعة الخزيفي والزبيعي في5الجذول 

 )%( وات وساة اإل وصف الاذور )يوم( إوات  )يوم( وات بذاية اإل موعذ الشراعة

 a 1871 a 6799 b 1974 خزيفي

 a 1671 a 8789 a 2772 ربيعي

FPR 0.343ns 0.5ns <0.001*** 

LSD 5% 4.32 5.51 4.14 

فااروق معنويااة عاليااة بااين تماال المعااامالت وذلاال لكافااة اللاافات المدروسااة، وجااود ( 6)أمااا لاادى دراسااة متوسااط المعااامالت فيبااين الجاادول 
يوماًا  578 نبااتبذور الشااد، بينما بم  متوسط عدد اايام الالزمة لبد، ا  إنباتلوحظ عدم  نباتفمدى دراسة عدد اايام الالزمة لبد، ا 

جاااز،  433يوماااًا فاااي معاااامالت جباااريمين  2578، 2476، 23.4، 2279، بينماااا بمااا  جاااز، باااالمميون 233عناااد اساااتندام حماااض الجباااريمين 
 يومًا عمى التوالي.  63، تنضيد لمدة جز، بالمميون 633يومًا، جبريمين  33، تنضيد لمدة بالمميون
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 الاذور إوات . تأثيز المعتمال  المختلفة في معتييز 6الجذول 

 )%( وات وساة اإل وصف الاذور )يوم( إوات  )يوم( وات بذاية اإل المعتمال 

 b 0 c 0 d 0 شتهذ دون تىضيذ

 a 23.4 c 0 c 20 يوم  33تىضيذ 

 a 25.8 b 15.4 b 35.8 يوم 63تىضيذ 

 b 5.8 c 0 d 2.5 جشء بتلمليون  233جازيليه 

 a 22.9 a 31.5 a 57.5 جشء بتلمليون 433جازيليه 

 a 24.6 c 0 c 24.2 جشء بتلمليون 633جازيليه 

FPR <0.001*** <0.001*** <0.001*** 

LSD 5% 7.48 9.55 7.17 

ياوم  33نلام كمياة الباذور فاي معاامالت الشاااد والتنضايد لمادة  إنبااتنلم البذور لوحظ عادم  نباتلدى دراسة عدد اايام الالزمة  
جاز،  433يوماًا والجباريمين بتركياز  63. بينما تميزت معاممتا التنضايد لمادة جز، بالمميون 633و جز، بالمميون 233والمعاممة بالجبريمين 

 يومًا لكل منهما عمى التوالي.  3175و 1574نلم كمية بذوراا وذلل بعد  إنباتفاط ب بالمميون
جاز،  233جباريمين % في معاممة ال275% في معاممة الشااد، 3والتي بمغت  نباتانعكست اذع النتائ  بالمحلمة عمى متوسط نسبة ا 

يوماًا،  63% عناد التنضايد لمادة 3578، جاز، باالمميون 633% في معاممة الجبريمين 2472يومًا،  33% عند التنضيد لمدة 23، بالمميون
 (.6)الجدول  جز، بالمميون 433% في معاممة الجبريمين 5775 إنباتبينما لوحظت أعمى نسبة 
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Abstract 

The research was carried out in Homs governorate using ornamental hawthorn 

(Pyracantha coccinea) seeds to study the effect of several factors (fruit color, 

date of planting, imbedding, GA3) on germination7 The seeds were collected 

from two kinds of fruits (red and orange) and planted in two different dates 

(autumn and spring) after being treated with cold imbibed for (30 and 60) days 

and with different concentrations of GA3 (200, 400 and 600) PPM for five 

hours, in addition to the control. The results showed that there were no 

significant differences in the germination criteria studied between the fruit color 

(orange and red), while the spring date exceeded the autumn date in the 

germination percentage, which reached (27.5 - 19.4 %) respectively. The results 

also showed that all treatments exceeded the control, where germination rate 

was (0%), while treatment with GA3 (400) PPM and cold imbibed for 60 days 

gave the highest germination rate (35.8-57.5 %) respectively. As for the 

combined effect of the studied factors, the treatment that exceeded the other 

factors was 400 PPM of GA3, and the seeds that were taken from orange fruits 

in the spring time where the germination rate reached ( (73 %. 

Keywords: Ornamental hawthorn, Seed propagation, GA3, Imbedding, 

Planting date. 
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