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الممخص
نفذ البحث في محافظة حمص عمى بذور نبات زعرور الزينة والتي جمعت من مواقع متفرقة من محافظة
حمص لدراسة تأثير عدة عوامل (لون الثمار ،وموعد الزراعة ،والتنضيد ،وحمض الجبرلين) عمى إنباتهاا.
جمعت البذور من نوعين من الثمار (حمارا ،،وبرتاالياة) وزرعات فاي موعادين منتمفاين (نريفاي ،وربيعاي)
بعد معاممتها بالتنضيد البارد لمدة ( ،33و )63يوماً وبتراكياز منتمفاة مان حماض الجبارلين (،433 ،233
 633جاز ،باالمميون) لمادة نماس سااعات ،با ضاافة إلاى معامماة الشاااد .بينات النتاائ عادم وجاود فاروق
معنويااة فااي معااايير ا نبااات المدروسااة بااين نااوع الثمااار (ثمااار برتااليااة وثمااار حمارا ،)،بينمااا تفااوق الموعااد
الربيعي عمى الموعد النريفي في نسابة ا نباات حياث ولامت إلاى ( )% 1974 – 2775لكال منهماا عماى
التوالي .كما بينت النتائ تفوق جميع المعامالت عمى معاممة الشاااد حياث كانات نسابة ا نباات (.)% 3
وأعطت المعاممة بالجبرلين 433جز ،بالمميون والتنضيد البارد لحوالي  63يوم أعمى نسبة إنباات (-5775
 .)% 3578أما عن التاأثير المشاترل لمعوامال المدروساة فااد تفوقات المعامماة بتركياز  433جاز ،باالمميون
من الجبرلين والبذور المأنوذة من ثماار برتاالياة فاي الموعاد الربيعاي عماى بااقي المعاامالت حياث ولامت
نسبة ا نبات فيها إلى (.)% 73
الكممات المفتاحية :زعرور الزينة ،إكثار بذري ،الجبرلين ،التنضيد ،موعد الزراعة.
المقدمة:
ويعد الاطر موطناً ألمياً لعدد كبير مان المحالايل الزراعياة وااشاجار المثمارة
تضم الفمو ار السورية ما ياارب  3153نوعاً نباتياً وعائياًُ .
والحراجية ،إضافة إلى أنواع شتى من النباتات الطبية والتزيينية (أطمس التناوع الحياوي .)2332 ،وتعاد االاول البرياة ثاروة حايااة يجاب

الرجوع إليها في كل حين لالستفادة منها في برام التربية والتحسين الوراثي ،أو لتأايمها وزراعتها لتغادو أنواعااً وألانافاً متداولاة (قماري،
 .) 2337وتاازداد أاميااة اااذع اان اواع عناادما تتلاام بتعاادد أأ اراض اسااتعمالتها .وماان أوضااة اامثمااة عمااى ذلاال نبااات زعاارور الزينااة
( )Pyracantha coccinea Roem.الاذي ينتماي إلاى الفلايمة الوردياة  Rosaceaeويعارم بعادة أساما ،عربياة شاائعة منهاا :زعارور
الزين ا ااة وزع ا اارور الس ا ااياج والبيراكانت ا ااا والبراكانت ا ااا الارمزي ا ااة وش ا ااول النا ااار الارم ا اازي (الش ا ااهابي ،)1988 ،ويا ا ااع تح ا اات الفل ا اايمة التفاحي ا ااة
 Pomoideaeالتااي تضاام عاادداً ماان ااجناااس القتلااادية الهامااة كجاانس الساافرجل والتفاااح وااجاااص وااكااي دنيااا ( ;Post, 1932
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 .)Mouterd, 1966ويضم جنس  Pyracanthaسابعة أناواع منهاا ( P. fortuneana, P. angustifolia, P.atalantoides, P.
 )crenulataأامه ااا الن ااوع الم اادروس  Pyracantha coccineaالا اذي ينتش اار عالميا ااً ف ااي جن ااوب فرنس ااا نوايطالي ااا واليون ااان ولبن ااان
( .)Mouterd, 1966أماا عان انتشاارع المحماي فيشاير ) Post, (1932إلاى وجاودع فاي ااماانوس والمنااطق الشامالية ،كماا ذكارع شامبي
وآنرون ( )2337في سورية.
تعاااني البااذور المحاطااة بطباااة لحميااة ماان مشااكمة السااكون ،ت ازال الطباااة المحميااة متبوعااة بمعاممتهااا باابعض المعااامالت الميكانيكيااة أو
الكيميائيااة لتساااعداا عمااى ا نبااات ،يفضاال لتس اريع وزيااادة نساابة ا نبااات معاممااة البااذور ميكانيكي ااً (بالناادش) أو كيميائي ااً (بااحماااض)
بسبب قساوة قشرتها وسماكتها ،حيث يؤدي ذلل إلى إضعام الغالم النشبي (قطنا وجمال ،)1993 ،وزيادة التبادل الغازي بين الوساط
النارجي وجنين البذرة ( ،)Han et al., 2005واذا ما يسرع عممية ا نبات ويساهم فاي كسار طاور الساكون الناات عان لاالبة الغاالم
النشبي وعدم نفاذيته لألوكسجين والما ،أو وجود مواد مانعة لإلنبات.
أجرى زندي وآنرون ( )2315بحثااً لد ارساة كسار طاور الساكون نوانباات باذور أشاجار الزعارور الباري المحماي Crataegus azarolus
 ،Lتضاامنت المعااامالت (شااااد باادون ناااع ،ناااع بالمااا ،الحااار ،ناااع بحمااض الكبرياات بتركيااز  %95و %75ناااع بحمااض النمااين بتركيااز
 )%75 ،%95كانت معاممة الناع بحمض الكبريت  %95أفضل المعامالت.
يمكن مكاثرة الزعرور بالبذور إل أن المشكمة التي تواجه إكثارع بهذع الطرياة تكمن في تأنر إنبات بذورع لمروراا في طور السكون
النات عن لالبة أأمفتها أير المنفذة لمما ،،أو اسباب أنرى متعماة بالجنين ذاته .واذا يستمزم معاممتها قبل زراعتها بطمراا في
الرمل لعدة أسابيع لتنفيذاا لمدة  3-175أشهر ثم التبريد المسبق لمدة  9أشهر في  5-3م .°وقد تستغرق البذور أير المعاممة 3-2
سنوات نباتها ،ولوحظ أن تنضيد البذور لمدة  93يوماً شجع من إنباتها لتلل نسبته إلى ( %3776عبد اهلل ،)1984 ،وأدى أمر
بذور الزعرور في حمض الكبريتيل المركز  %98لمدة ثالث ساعات إلى زيادة نسبة إنباتها إلى ( %3473عبد اهلل ،)1996 ،أو
معاممة البذور بحمض الكبريت ثم تنضيداا لمدة  5أشهر في  4م.)Hartmann et al., 2002( °
يمكن زيادة نسبة ا نبات وسرعته بإنضاع البذور لمتنضيد ،والذي يؤدي إلى تشرب البذور بالرطوبة الكافية لإلنبات نالل فترة سكونها،
وتحضير البذور لإلنبات بوقت أبكر ،بسبب تحول المواد المعادة أير الاابمة لمذوبان إلى مواد سهمة ا فادة (.)Hanson, 1973
ويفسر تسريع ا نبات نتيجة التنضيد بح اررة مننفضة مع وجود رطوبة جيدة إلى أن درجات الح اررة المننفضة تزود البذور بااوكسجين
الضروري لمتنفس ،والذي يدنل عبر الغالم البذري مع الما ،،حيث تزداد درجة ذوبان ااوكسجين في الما ،مع اننفاض درجة ح اررته
( .)Wlali and Cane, 2003ويزداد تركيز أنزيمات التحمل المائي وأنزيمات ااكسدة والبيروكسيداز والكاتالز ،وتتحول الداون إلى
سكريات ،والبروتينات إلى أحماض أمينية ،وتتراوح فترة التنضيد من ( )93-63يوماً حسب اانواع المدروسة ( ;Hill et al.,1989
 .)Sachs et al.,1990; Medvedev and Sara Bach,1991; Hepting, 1995وتحدث نالل فترة التنضيد تغيرات فيزيولوجية
وبيوكيميائية اامة من ازدياد تدريجي لمنشاط اانزيمي الذي يعمل عمى تحويل المدنالت المعادة إلى مدنرات بسيطة ،كما تزداد بشكل
تدريجي منشطات النمو (أوكسينات ،جبريمينات ،سيتوكينات) ،ويننفض بشكل تدريجي مستوى مثبطات النمو في أنسجة البذور الممثمة
بحمض اابسيسيل ،كما يالحظ في نهاية فترة التنضيد أيضاً اكتساب البذور الادرة عمى ا نبات ( Hental ,1994; Wurzer,
.)2000
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يمكن ا كثار البذري لزعرور الزينة في الربيع والنريم ،وتحتاج البذور لتنضيد بارد نالل الشتا ،،ويمكن أن تتم الزراعة نالل النلم
الثاني من آذار ( ،)Young and Young, 1994ويؤكد شمبي وآنرون ( )2337إمكانية ذلل.
يسااهم التنضاايد البااارد فااي تنفاايض نساابة حمااض اابسيساايل داناال البااذور نلولااً فااي اايااام العشارين ااولااى ماان التنضاايد ،إذ تنتماام
سااماكة الغااالم البااذري ماان منطاااة إلااى أناارى وماان لاانم آلناار ( .)John, 1982وقااد تبااين أن النساابة المئويااة نبااات بااذور التفاااح
وسرعته ،تتناسب مع مدة التنضيد حيث أدى التنضيد لمدة  4أشهر إلى نسبة إنبات بمغت  %133تمته معاممة التنضيد لمدة  3أشهر ثم
شهرين في حين لم تنبت البذور المنضدة لمدة شهر واحد (سميمان وعمران.)2311 ،
أكد الكثير من الباحثين أن معاممة بذور أنواع عديدة من النباتات بالجبريمين تؤدي إلى كسر السكون النسبي الدانمي الفيزيولوجي الناات
عان حاجاة الباذور لممعامماة باالح اررة المننفضاة دون ( 13م )°وتحات ظاروم رطوباة جوياة مرتفعاة (Al-Reza et al., ( )%93-83
 .)2010ويمكن لهذع المعاممة تعويض عممية التنضيد الطبيعاي لمباذور والتاي تاتم عماى درجاة حا اررة مننفضاة ( 2م )°وأظهارت التجاارب
أن أكثر الجبريمينات تأثي اًر اي  GA7و.GA3
تحااوي الجبريمينااات عم ااى مجموعااة ماان الهرمونااات تااؤثر وتااتحكم بإثبااات البااذور ،وتعااد الجبريمينااات مركبااات عض ااوية تناات أساس ااً ماان
التربينااات الثالثيااة ( ،)Diterpenesوتساابب بعااض التغي ارات لجميااع النباتااات ماان دورع فااي زيااادة الضااغط ااسااموزي النمااوي حيااث ثباات
عمميااً أن حمااض الجبريميال تاااع عمياه المسااؤولية ااولاى فااي المسااعدة عمااى تكاوين أنازيم ألفاا أماايالز فاي طباااة ااندوسابرم ،واااذا اانازيم
يعمل أساساً عمى تحويل النشا ،إلى سكريات منتزلة التي تؤدي بدوراا إلى رفع الضغط ااسموزي في الناليا النباتية وبالتاالي تزياد مان
دنول الما ،والغذا ،مما يتسبب في انتفانها وكبر حجمها (أبو زيد .)1993 ،وقد وجد محمد ( )1983مان ناالل الد ارساات أن اساتندام
مادة الجبريمين  GA3بتركيز  1333-133جز ،بالمميون يسرع من إنبات البذور .ويعتاد باأن دور  GA3فاي تحفياز إنباات الباذور يعاود
إلى التأثير المباشر في تحفيز عممية اناسام الناليا واستطالتها با ضافة إلى التأثير في تحفيز أنزيم  Amylaseالذي يساام في تحميال
النشااا ،إلااى مركبااات بساايطة والحلااول الطاقااة الالزمااة لناسااام واسااتطالة الناليااا وكااذلل زيااادة مرونااة جاادار النميااة وماان ثاام تحفيااز نمااو
ااجنااة (محمااد .)1983 ،ويتميااز حمااض الجب ارلين عناادما يضااام نارجي ااً عمااى البااذور بأنااه يحاال محاال الحتياجااات الضااوئية لمبااذور
الحساسااة لمضااو ،،أمااا البااذور أياار الحساسااة فيساارع ماان إنبااات البااذور التااي تحتاااج إلااى تن ازين جااام أو التااي تحتاااج إلااى باارودة شااديدة
(إسماعيل.)1997 ،
تأتي أامية البحث من لعوبة ا كثار البذري لنبات زعرور الزيناة ،وفاي حاال نجااح ا كثاار الباذري اناال إمكانياة لمحلاول عماى طارز
مظهرية جديدة إذ أن جميع عمميات ا كثار الحالية لمنبات اي عن طريق ا كثار النضري بالعال.
يهدددا البحددى إلددى د ارسااة أثاار لااون الثم ارة وموعااد الز ارعااة وبعااض معااامالت التنضاايد وتراكيااز الجب اريمين المنتمفااة فااي بعااض مؤش ارات
ا نبات.
مواد البحى وطرائقه:
نفذ البحث نالل موسم  2318/2317في مشتل ناص في مدينة حمص قرب دوار السيد الرئيس ،نمم فندق حمص الكبير عمى بذور
أنذت من أشجار نبات زعرور السياج  ،Pyracantha coccineaومن ثمار حمرا ،وثمار برتاالية المون .تم جمع العينات البذرية مان
الموسم السابق لمزراعة وذلل في نهاية فترة نض الثمار ،إذ تم جمع الثماار البرتاالياة مان شاجيرات فاي حديااة المركاز الثااافي فاي مديناة
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حمص و لمثمار الحمرا ،من حدياة في منطاة حمص الاديمة ،ثم استنرجت البذور وجففت.
زرعات الباذور ضاامن أكيااس مان البااولي ايتيماين تحتااوي نمطاة ترابياة (تااورب وبرليات ورماال) بنسابة ( ) 1:1:1وبواقاع ثالثاة مكاررات لكاال
معاممة و كل مكرر (كيس) يحتوي عشر بذور .واعتمد نظام الري الرذاذي حسب الحاجة.
تضمنت التجربة العاممية  3عوامل اي:
 -1نوع الثمار:
 .aحمرا.،
 .bبرتاالية.
 -2موعد الزراعة:
 .aنريفي منتلم تشرين ااول.
 .bربيعي منتلم آذار.
 -3معامالت كسر السكون:
 .aالشااد
 .bالتنضيد البارد لمدة  33يوم عمى درجة ح اررة  4-2م
 .cالتنضيد البارد لمدة  63يوم عمى درجة ح اررة  4-2م
 .dالمعاممة بالجبرلين ولمدة نمس ساعات تركيز  233جز ،بالمميون.
 .eالمعاممة بالجبرلين ولمدة نمس ساعات تركيز  433جز ،بالمميون.
 .fالمعاممة بالجبرلين ولمدة نمس ساعات تركيز  633جز ،بالمميون.
المؤشرات المدروسة:
تمت المتابعة الدورية لمبذور بعد الزراعة بهدم المراقبة اليومية لإلنبات وتسجيل الارا،ات لممؤشرات التالية:
 .1المدة الالزمة لبداية ا نبات (يوم).
 .2المدة الالزمة نبات نلم عدد البذور (يوم).
 .3النسبة المئوية لإلنبات(( =)%عدد البذور النابتة÷عدد البذور المزروعة) × 133
التحميل اإلحصائي:
نفذ البحث كتجربة عاممية (ثمار × مواعيد × معامالت كسر سكون) وفق تلميم الاطاعات العشوائية الكاممة وأجري تحميل التباين
 ANOVAوتمت مناقشة النتائ باستندام قيمة أقل فرق معنوي عند مستوى  %5باستندام برنام .Genstat V12.0
النتائج والمناقشة:
أثر معامالت التنضيد وتراكيز الجبريمين في بعض معايير اإل نبات:
دلت النتائ إلى أن البذور الحمارا ،أو البرتاالياة ساوا ،المزروعاة بموعاد ربيعاي أو نريفاي أنفاات فاي ا نباات فاي معامماة الشاااد (بادون
معاممااة) ممااا يشااير إلااى لااعوبة إنبااات بااذور اااذا النااوع ،وضاارورة إتباااع بعااض المعااامالت التااي تساااعد فااي كساار طااور السااكون وتسااريع
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ا نبااات .حيااث أظهاارت نتااائ التحمياال ا حلااائي الموضااحة فااي الجاادول ( )1وجااود أثاار معنااوي لمعااامالت التنضاايد نواضااافة حمااض
الجب اريمين بتراكي ازع المنتمفااة فااي لاافة عاادد اايااام الالزمااة لبدايااة ا نبااات وذلاال ضاامن ثااالث مجموعااات اااي الثمااار الحم ارا ،المزروعااة
بالموعاادين النريفااي والربيعااي والثمااار البرتااليااة المزروعااة بالموعااد الربيعااي فاااط ،بينمااا لاام تظهاار فااروق معنويااة لممعااامالت المدروسااة
لمجموعة الثمار البرتاالية المزروعة في الموعد النريفي .فمدى دراسة الثمار الحمرا ،المزروعة في الموعد النريفي لم تنبت بذور الشااد
أير المعاممة ،وكذلل البذور المعامماة باالتركيز الماننفض لحماض الجباريمين ( 233جاز ،باالمميون) ،أماا الباذور المنضادة لمادة شاهر فااد
نبتت بعد  12يوماً فاط ،بينما أدت إطالة فترة التنضيد إلى إطالاة الفتارة الالزماة لبداياة ا نباات فاساتغرقت  33يومااً ،وكاان تاأثير حماض
الجباريمين بتركيااز  633جااز ،بااالمميون مشااابهاً لتااأثير التنضاايد لماادة  63يومااً فاسااتغرقت البااذور  3273يومااً لإلنبااات ،بينمااا اسااتغرقت 25
يوماً لدى المعاممة بحمض الجبريمين تركيز  433جز ،بالمميون.
أما لدى دراسة الثمار الحمرا ،المزروعة في الموعد النريفي فاد لوحظ أيضاً عدم إنبات باذور الشاااد ،فاي حاين اساتغرقت الباذور 2877

و 2573يوماً لدى التنضيد لمدة  33و 63يوماً عمى التوالي ،وكانت الباذور المعامماة باالجبريمين بتركياز  433جاز ،باالمميون قاد اساتغرقت
 2273يوم ااً لبااد ،ا نبااات واننفااض عاادد اايااام إلااى  14و 11يوم ااً لاادى اسااتندام التركي ازين  633و 233جااز ،بااالمميون عمااى الت اوالي.
وكانت نتائ دراسة الثمار البرتاالية المزروعة في الموعد الربيعي مشابهة لنتائ الثمار الحمارا ،المزروعاة فاي الموعاد النريفاي مان جهاة

عدم إنبات بذور الشااد والبذور المعاممة بحمض الجبريمين تركيز  233جز ،بالمميون ،في حين استغرقت  2373يوماً لدى التنضيد لمادة

 63يوماً ،واحتاجت زمناً أطاول ( 29ياوم) لباد ،ا نباات وذلال عناد التنضايد لمادة  33ياوم .وكاان ااثار ا يجاابي واضاحاً فاي تاميال عادد

اايااام الالزمااة لبااد ،ا نبااات لاادى اسااتندام تركياازي حمااض الجب اريمين  433و 633جااز ،بااالمميون إذ بم ا  2373و 1877لكاال منهمااا عمااى

التوالي (الجدول  .)1ويعود السبب في زيادة نسبة ا نبات وتساريعه عناد المعامماة بالتنضايد الباارد الرطاب إلاى أناه ياؤدي إلاى رفاع معادل
النشاااط اانزيمااي ممااا يحفااز عمميااة السااتاالب الغااذائي ،وتفكاال الماادنرات وتحولهااا إلااى جزيئااات قابمااة لالسااتعمال الفااوري فااي بنااا ،م اواد
جديادة ،وياوفر ملاد اًر ساريعاً لمطاقاة وماواد لساتعمالها فاي البناا ،الحياوي لممحاور الجنيناي الناامي ) ،(Boras, 2003ويساهم فاي انتااال
الجنين سريعاً من مرحمة التغذية أير الذاتية إلى مرحمة التغذياة الذاتياة ( .)Abdul-Baki, 1980ويمكان تفساير دور حماض الجبريميال

 GA3في تحسين ا نبات لما له من دور في اللطناع اانزيمي لألنزيمات المحممة لممركبات المعادة (السكريات-البروتينات-الداون)
واانزيمات المحممة لمحمض النووي  Rionucleasesالذي يستعمل فيماا بعاد عاادة ترمياز  Re-encodingأناواع جديادة مان ال اRNA
التي تستندم لحااً في عممية ا نبات.
الجذول  .1الشمه الالسم (يوم) إلوات بذور الشعزور الحمزاء والازتقتلية المشروعة بموعذيه تحت تأثيز المعتمال المختلفة
بزتقتلية
حمزاء
طزس الثمتر
ربيعي
خزيفي
ربيعي
خزيفي
الموعذ
0
d
0
a
0
c
0
c
شتهذ دون تىضيذ
29
a
24
a
28.7
a
12
bc
تىضيذ  33يوم
23.33
b
21.3
a
25.3
ab
33
a
تىضيذ  63يوم
0
d
12.3
a
11
bc
0
c
جازيليه  233جشء بتلمليون
20.3
c
24
a
22.3
ab
25
ab
جازيليه  433جشء بتلمليون
18.7
c
33.3
a
14
abc
32.3
a
جازيليه  633جشء بتلمليون
**0.001
0.094ns
*0.029
**0.002
FPR1
17.5
22.6
16.73
16.25
LSD 5%

تشاير النتااائ الموضاحة فااي الجاادول ( )2والتاي تبااين عاادد ااياام الالزمااة نبااات نلام البااذور إلااى عادم تمكاان نلاام كمياة البااذور ماان
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ا نبات في معاممتي التنضايد لمادة  33يومااً ،والمعامماة بحماض الجباريمين بتركياز  233جاز ،باالمميون وبتركياز  633جاز ،باالمميون ،ولام
تتمكن بذور معاممة الشااد من ا نبات أبداً كما ذكر سابااً وذلل لجميع مجموعات البذور الناتجة من ثمار حمرا ،أو برتاالية والمزروعة
بموعاد نريفاي أو ربيعاي .وتادل نتاائ التحميال ا حلاائي إلاى عادم وجاود فاروق معنوياة باين المعاامالت المدروساة عناد اساتندام الموعاد
النريفي لكل من الثمار الحمرا ،أو البرتاالية ،بينما ظهرت فروق معنوياة باين تمال المعاامالت فاي الموعاد الربيعاي ،ففاي مجموعاة الثماار
الحم ارا ،والمزروعااة بالموعااد الربيعااي كاناات الماادة الالزمااة نبااات نلاام البااذور  1377يوم ااً فاااط عنااد التنضاايد لماادة  63يوم ااً ،بينمااا
اسااتغرقت  3773يوماااً عنااد المعاممااة بحمااض الجب اريمين بتركيااز  433جااز ،ب ااالمميون ،وتوافااات اااذع النت ااائ مااع نت ااائ الثمااار البرتااليااة
المزروعااة فااي الموعااد الربيعااي إذ احتاجاات  1677يومااً فاااط عنااد التنضاايد لماادة  63يومااً ،و 3773يومااً عنااد المعاممااة بحمااض الجباريمين
بتركيز  633جز ،بالمميون (الجدول .)2
الجذول  .2الشمه الالسم (يوم) إلوات وصف عذد الاذور مه ثمتر الشعزور الحمزاء والازتقتلية المشروعة بموعذيه تحت تأثيز المعتمال
المختلفة
بزتقتلية
حمزاء
طزس الثمتر
ربيعي
خزيفي
ربيعي
خزيفي
الموعذ
0
b
0
a
0
b
0
a
شتهذ دون تىضيذ
0
b
0
a
0
b
0
a
تىضيذ  33يوم
16.7
ab
16
a
13.7
b
15.3
a
تىضيذ  63يوم
0
b
0
a
0
b
0
a
جازيليه  233جشء بتلمليون
37.3
a
25
a
37.3
a
26.3
a
جازيليه  433جشء بتلمليون
0
b
0
a
0
b
0
a
جازيليه  633جشء بتلمليون
0.013
0.18ns
**0.004
0.156ns
FPR
21.26
25
17.4
24.86
LSD 5%

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

عنااد التنضاايد لماادة  33يااوم ،نوالااى  %33عنااد التنضاايد لماادة  63يااوم أو المعاممااة بحمااض الجب اريمين بتركيااز  633جااز ،بااالمميون ،بينمااا
لوحظاات أعمااى نساابة إنبااات ( )% 53عنااد اسااتندام حمااض الجب اريمين بتركيااز  433جااز ،بااالمميون .أمااا فااي الثمااار الحم ارا ،المزروعااة

بالموعااد الربيعااي فاااد بمغاات نساابة ا نبااات فااي معاممااة الشااااد ( ،)% 3وفااي معامم اة حمااض الجب اريمين  233جااز ،بااالمميون (،)% 677
ارتفعت اذع النسابة إلاى  %23عناد اساتندام حماض الجباريمين بتركياز  633جاز ،باالمميون ،نوالاى  %3373عناد التنضايد لمادة  33يومااً،
نوالى  %4373عند التنضيد لمدة  63يوماً ،وسجمت اعمى نسابة إنباات فاي ااذع المجموعاة عناد المعامماة بحماض الجباريمين بتركياز 433
جز ،بالمميون فبمغت ( %6677الجدول .)3

الجذول  .3وساة اإلوات ( )%لاذور الشعزور مه الثمتر الحمزاء والازتقتلية المشروعة بموعذيه تحت تأثيز المعتمال المختلفة
بزتقتلية
حمزاء
طزس الثمتر
ربيعي
خزيفي
ربيعي
خزيفي
الموعذ
0
d
0
c
0
e
0
c
شتهذ دون تىضيذ
30
bc
10
bc
33.3
be
6.7
c
تىضيذ  33يوم
40
b
30
ab
43.3
b
30
b
تىضيذ  63يوم
0
d
3.3
c
6.7
de
0
c
جازيليه  233جشء بتلمليون
70
a
43.3
a
66.7
a
50
a
جازيليه  433جشء بتلمليون
16.7
c
30
ab
20
cd
30
b
جازيليه  633جشء بتلمليون
**0.001
**0.005
**0.001
**0.001
FPR
15.81
20.92
14.48
14.35
LSD 5%
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أما الثمار البرتاالياة المزروعاة فاي الموعاد النريفاي فااد بمغات نسابة ا نباات فيهاا %4373 ،33 ،33 ،13 ،373 ،3 :لكال مان معاامالت
الشااد ،جبريمين  233جز ،بالمميون ،تنضيد  33يوم ،تنضايد  63ياوم ،جباريمين  633جاز ،باالمميون ،جباريمين  433جاز ،باالمميون عماى
الت اوالي .أمااا الثمااار البرتااليااة المزروعااة فااي الموعااد الربيعااي فاااد بمغاات نساابة ا نبااات فيهااا %73 ،43 ،33 ،1677 ،3 ،3 :لكاال ماان
معااامالت الشااااد ،جب اريمين  233جااز ،بااالمميون ،جب اريمين  633جااز ،بااالمميون ،تنضاايد  33يااوم ،تنضاايد  63يااوم ،جب اريمين  433جااز،
بالمميون عمى التوالي.
ممااا ساابق يالحااظ أن المعاممااة بااالجبريمين تركيااز  433جااز ،بااالمميون أعطاات أعمااى نساابة إنبااات فااي كافااة المجموعااات المدروسااة ،وذلاال
بغض النظر عن عدد اايام الالزمة لبد ،ا نبات أو نبات نلم البذور.
أثر العوامل الرئيسة (لون الثمار ،موعد الزراعة ،المعامالت المدروسة) في بعض معايير اإل نبات:
تاام تحمياال نتااائ العواماال الرئيسااة الثالثااة معااً لتبيااان أثاار كاال عاماال كمتوسااط عااام لكاال التجربااة ،فماان الجاادول  4يتبااين عاادم وجااود فااروق
معنويااة لمااون الثمااار فااي معااايير ا نبااات المدروسااة ،فاااد لااوحظ تاااارب متوسااط عاادد اايااام الالزمااة لبااد ،ا نبااات أو إنبااات نلاام البااذور
وكذلل متوسط نسبة ا نبات بين مجموعتي الثمار الحمرا ،والبرتاالية ،مع عدم وجود فروق معنوية باين الثماار الحمارا ،التاي كانات نسابة
إنباتها ( )% 2379مع الثمار البرتاالية (.)% 2278
طزس الثمتر
حمزاء
بزتقتلية
FPR
LSD 5%

الجذول  .4تأثيز ووعي الثمتر الحمزاء والازتقتلية في معتييز إوات الاذور
إوات وصف الاذور (يوم)
بذاية اإلوات (يوم)
7774
a
1773
a
7794
a
1772
a
0.944ns
0.918ns
5.51
4.32

وساة اإلوات ()%
2379
a
2278
a
0.592ns
4.14

كما لم تظهر فروق معنوية بين موعدي الزراعة للفتي بداية ا نبات وعدد اايام الالزمة نبات نلم البذور ،في حين تفوقات الباذور
المزروعة في الموعد الربيعي في لفة متوسط نسبة ا نباات والتاي بمغات  %2772عماى الباذور المزروعاة فاي الموعاد النريفاي والتاي لام
تتجاوز ( %1974الجدول .)5
موعذ الشراعة
خزيفي
ربيعي
FPR
LSD 5%

الجذول  .5تأثيز موعذي الشراعة الخزيفي والزبيعي في معتييز إوات الاذور
إوات وصف الاذور (يوم)
بذاية اإلوات (يوم)
6799
a
1871
a
8789
a
1671
a
0.5ns
0.343ns
5.51
4.32

وساة اإلوات ()%
1974
b
2772
a
***<0.001
4.14

أمااا لاادى د ارسااة متوسااط المعااامالت فيبااين الجاادول ( )6وجااود فااروق معنويااة عاليااة بااين تماال المعااامالت وذلاال لكافااة اللاافات المدروسااة،
فمدى دراسة عدد اايام الالزمة لبد ،ا نبات لوحظ عدم إنبات بذور الشااد ،بينما بم متوسط عدد اايام الالزمة لبد ،ا نباات  578يومااً
عنااد اسااتندام حمااض الجب اريمين  233جااز ،بااالمميون ،بينمااا بم ا  2578 ،2476 ،23.4 ،2279يوم ااً فااي معااامالت جب اريمين  433جااز،
بالمميون ،تنضيد لمدة  33يوماً ،جبريمين  633جز ،بالمميون ،تنضيد لمدة  63يوماً عمى التوالي.
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المعتمال
شتهذ دون تىضيذ
تىضيذ  33يوم
تىضيذ  63يوم
جازيليه  233جشء بتلمليون
جازيليه  433جشء بتلمليون
جازيليه  633جشء بتلمليون
FPR
LSD 5%

الجذول  .6تأثيز المعتمال
بذاية اإلوات (يوم)
0
b
23.4
a
25.8
a
5.8
b
22.9
a
24.6
a
***<0.001
7.48

المختلفة في معتييز إوات الاذور
إوات وصف الاذور (يوم)
0
c
0
c
15.4
b
0
c
31.5
a
0
c
***<0.001
9.55

62

وساة اإلوات ()%
0
d
20
c
35.8
b
2.5
d
57.5
a
24.2
c
***<0.001
7.17

لدى دراسة عدد اايام الالزمة نبات نلم البذور لوحظ عادم إنباات نلام كمياة الباذور فاي معاامالت الشاااد والتنضايد لمادة  33ياوم
والمعاممة بالجبريمين  233جز ،بالمميون و 633جز ،بالمميون .بينما تميزت معاممتا التنضايد لمادة  63يومااً والجباريمين بتركياز  433جاز،
بالمميون فاط بإنبات نلم كمية بذوراا وذلل بعد  1574و 3175يوماً لكل منهما عمى التوالي.
انعكست اذع النتائ بالمحلمة عمى متوسط نسبة ا نبات والتي بمغت  %3في معاممة الشااد %275 ،في معاممة الجباريمين  233جاز،
بالمميون %23 ،عند التنضيد لمدة  33يوماً %2472 ،في معاممة الجبريمين  633جاز ،باالمميون %3578 ،عناد التنضايد لمادة  63يومااً،
بينما لوحظت أعمى نسبة إنبات  %5775في معاممة الجبريمين  433جز ،بالمميون (الجدول .)6
االستنتاجات:
 .1لم تتمكن بذور الشااد من ا نبات مما يشير إلى لعوبة إنبات البذور دون معاممة كسر طور سكون.
 .2لم يظهر تأثير لمون الثمار في معايير النبات.
 .3كان الموعد الربيعي أفضل من الموعد النريفي بالنسبة لممؤشرات المدروسة.
 .4أدى التنضيد البارد لمدة  63يوماً أو استندام حمض الجبريمين بتركيز  433جز ،بالمميون لمحلول عمى نسبة إنبات مرتفعة
ماارنة بباية المعامالت.
المراجع:
أبو زيد ،الشحات نلر ( .)2000الهرمونات النباتية والتطبياات الزراعية .الدار العربية لمنشر والتوزيع .الطبعة الثانية 681 .لفحة.
إسماعيل ،أحمد محمد عمي ( .)1997إنبات البذور .إلدار جامعة قطر ،دار العموم الدوحة ،قطر  639لفحة.
أطمس التنوع الحيوي ( .)2002إدارة الموارد الطبيعية والتنوع الحيوي .و ازرة الدولة لشؤون البيئة 290 .لفحة.
زنادي ،زان وأباو بكار أحماد ون ارماان ناادر حماد ( .)2315تاأثير بعاض المعاامالت عماى زياادة نسابة ا ثباات وكسار طاور الساكون لبااذور
الزعرور المحمي  .Crataegus azarolus L.مجمة البلرة لمعموم الزراعية.18-12 :)1(28 .
س ااميمان ،سوس اان وليم ااى عما اران ( .)2311ت ااأثير بع ااض الط اارق الفيزيائي ااة والكيميائي ااة ف ااي إنب ااات ب ااذور التف اااح Malus domestica
لنم  .Golden deliciousمجمة جامعة تشرين لمبحوث والدراسات العمميةا سمسمة العموم البيولوجية59 :)6(33 .ا.73
شمبي ،محمد نبيل وسعد فرحان الشمري وكمال لالة مساالتي وعماي عباد الارحمن نماازي ( .)2007ااشاجار والشاجيرات الحدائاياة فاي
مدينة أبها .مدينة الممل عبد العزيز لمعموم والتانية .معهد بحوث الموارد الطبيعية والبيئة 648 .لفحة.
الشهابي ،اامير ملطفى ( .)1988معجم الشهابي في ملطمحات العموم الزراعية ،مكتبة لبنان ،بيروت ،لبنان 907 ،لفحة.
AlAbrash et al., – Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 7(4): 55-64 August 2020

63

2020 أغسطس/ آب64-55 :)4(7 األبرش وآخرون – المجلة السورية للبحوث الزراعية

:)3(28 . مجماة ز ارعاة ال ارفادين.ً تأثير معامالت منتمفة عماى إكثاار الزعارور والعرعار جنساياً ول جنسايا.)1996(  مظفر عمر،عبد اهلل
.132-99
. العراق. المولل. مطبعة جامعة المولل. بذور أشجار الغابات.)1984(  ياووز شفيق،عبد اهلل
.)335 - 65(  ص، منشورات جامعة دمشق. المشاتل وا كثار النضري.)1990(  اشام ومحمد حسني جمال،قطنا
، رساالة ماجساتير. دراسة تلنيفية انواع الفليمة السحمبية وتحدياد بيئتهاا الذاتياة فاي الشامال الغرباي مان ساورية.)2337(  يحيى،قمري
. لفحة212 ، جامعة حمب، كمية الزراعة،قسم البساتين
. جامعة المولل. و ازرة التعميم العالي والبحث العممي. إنتاج بذور النض اروات.)1983(  عز الدين سمطان،محمد
Abdul-Baki, A. (1980). Biochemical aspects of seed vigour. Hort. Sciens.Montpellier-2 Univ., 34.
France P 765-771.
Al-Reza, S.M; J.I. Yoon; H.J. Kim; J.S. Kim; and S.C. Kang (2010). Anti-inflammatory activity of
seed essential oil from Ziziphus jujube. Food chem. Toxicol., 639-6437
Boras, M. (2003). Germination characteristics and biochemical activity of treated seed with Pxygenated
Aqueous medium. Arab Uni. J. Agrice. Sa. Ain Shams Univ. Cairo. Pp: 47-53
Han, Y.N.; K.H. Hawang; and B.H. Han (2005). Inhibition of clamodulin-dependent protein kinase by
cyclic and linear peptide, alkaloides from ziziplus species7 Arch. Pharm. Res., 28 (2): 159-1637
Hanson A.D. (1973). The effect of inbiton drying treatment on wheat seeds. New phytol, 72(2), 106310737
Hartmann, H.T.; D.G. Kester; F.T. Devies; and R.L. Geneve (2002). Plant propagation, principles and
practices. 7th edition prentice upper saddle river-Hall, iac., New Jersey. USA7
Hental, S. (1994). Seed treatment against okra Abel mosques esculentus. Act. Horticulture. 362: 1331407
Hepting, E.F. (1995). The water and system effect the vegetable seed. Moscow J. Agro. Aca., 195: 9195.
Hill, H.J; A.G.. Taylor; and T.G. Min (1989). Density separation of imbibed primed vegetable seeds.
Gamer. Soc. Horst. Sci., 114: 665-6667
John, ST.S. (1982). Acid treatment of seeds of C. monogyna var. Monogyna Jacq and other Crataegus
species. Combined proceedings of the International plant propagators7 Society. 32: 203-2057
Medvedev, G.; and A. Sara Bach (1991). The effect of polluting vegetable seeds on germination.
Moscow J., 5: 99-1037
Mouterd, P. (1966). Flore du Liban et de la Syrie. Dar El Mashreq, Beyrouth, Liban, Tome I. 563 p.
Post, G. (1932). Flora of Syria, Palestine and Sinai. Volume II: 2nd ed, American University Press,
Beirut. 928 p.
Sachs, M.; J., Cai Tiff; and J.T. Waitins (1990). Germination of pepper seeds at two temperature effect
various pretreatments. Proc. Fla. Hart. Soc., 93: 258-2607
Wlali, L.D.; and S.A. El-Ma Cane (2003). Rabat bulletin mensuel de liasion et de information du pntta
transfert de technologie en agriculture. Sommaire n108, Ficues techniques: lavocatier, le
cherimolier, le kaki, le jujubier7
Wurzer, W. (2000). Die grosse Enzyklopaedie der Heilpfalnzen. Keiser Verlay. ISBN: 3-7043- 90027
Young, J.A.; and C.G. Young (1994). Seeds of woody plants in North America. (Revised ed.).
Dioscorides Press. Portland, Oregon, USA. 407p.

AlAbrash et al., – Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 7(4): 55-64 August 2020

64

2020 أغسطس/ آب64-55 :)4(7 األبرش وآخرون – المجلة السورية للبحوث الزراعية

Effect of Imbibe, GA3 and Planting Date on Germination of
Red and Orange Pyracantha coccinea Seeds
Maher AlAbrash*(1) Yahia Kamari(2) and Mahmoud Khudour(1)
(1). Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, University of Aleppo. Aleppo,
Syria.
(2). Aleppo Research Center, General Commission for Scientific Agricultural Research
GCSAR, Damascus, Syria.
(*Corresponding author: Eng. Maher AlAbrash. E-Mail: almaher99a@gmail.com).
Received: 16/10/2019

Accepted: 30/11/2019

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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