
 

Abedo – Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 7(6): 115-123 December 2020 
 

 2020كانون األول/ديسمبر  123-115(: 6)7المجلة السورية للبحوث الزراعية  –اعبيدو  115

تأثير وسط الزراعة والمعامالت الميكانيكية والكيميائية في إنبات ونمو بادرات نبات 
  )الصنف العجمي( .Juglans regia Lالجوز 

   (1)*عبيدواوفاء 

   سورية.، قسم البساتين، كمية الزراعة، جامعة حمب(. 1)

   (.madrid198182@yahoo.com: . البريد اإللكترونيعبيدواوفاء  د.)*لممراسمة: 

 01/09/2020تاريخ القبول:   30/07/2020تاريخ االستالم: 

 الممخص
 يدفب (2018- 2017) نعاميخالل ال حمب جامعة ،الزراعة كمية ،البساتين قسم مخابر في نفذ البحث

 ضمنبذور ال ت زراعةتم حيث( العجمي)الصنف  Juglans regia Lدراسة إنبات ونمو بذور الجوز
بذور ) معامالت ميكانيكيةب بيرين( بعد أن تمت معاممة البذورأو  وسطي زراعة مختمفين )بتموس

وىي المعاممة بـ كيميائية مخدوش(، وأخرى  خشبيغالف ذات بذور و  الغالف الخشبي كمياً  منزوعة
، وسط البيرينعمى  وسط البتموس بينت النتائج تفوق (.رباعي أمونيوم ممحأو  الصوديوم ىيبوكموريت)

 خشبيال غالفال ذات بذورال عمى معاممة منزوعة الغالف الخشبي معنوياً معاممة البذور وتفوق 
نسبة اإلنبات  حيث زيادة منوذلك كمو  ،األفضل ىياألمونيوم الرباعي ، وكانت المعاممة بمخدوشال

 . ومظاىر النمو األخرى
  .سكون البذرة –أوساط زراعية  –إنبات  –جوز :  الكممات المفتاحية

 :المقدمة
( من Chandler, 1988) English Walnutوالذي يسمى أيضا بالجوز اإلنكميزي  (Juglans regia L  )يعتبر الجوز العجمي 

أن بذور  Hansen,1958)يذكر ) .أىم أنواع الجوز في العالم والذي تنتمي إليو معظم األصناف التجارية بما فييا األصناف السورية 
غالبية األشجار المثمرة المتساقطة األوراق ال تنبت بسيولة حتى ولو توافرت ليا ظروف إنبات مثمي ، ويعود ذلك إلى كون بذورىا 

يضاف إلى ذلك أن بذور العديد Chourd,1956.Chourd,1956) أجنة ليا طور سكون وأن كسرىا يتم بفعل البرودة )تتميز جزئيًا ب
لذا نجد أنو من الممكن القيام ببعض المعامالت التي تعمل عمى إزالة ىذا ،  من األنواع محاطة بغالف ثمري صمب، أو نواة حجرية

امالت أخرى غير التنضيد لتشجيع اإلنبات وكسر طور كون البذور الصمبة، منيا أن ىناك مع (1990 ،)خضر وآخرونذكر  السكون.
تتميز بذور  المعاممة بالماء الساخن أو المغمي والمعاممة باألحماض الممددة أو المركزة.و المعاممة الميكانيكية ) كالخدش أو الكسر ( 

ق لتسريع ائلغالف البذري الصمب. ولذلك تستخدم العديد من الطر الجوز بإنبات بطيء وىذا يعزى إلى حد ما إلى السكون الناتج عن ا
ويعمل التانين والكوريستين الموجودين في الثمرة والبذرة عمى تثبيط اإلنبات من خالل تأثيره .Eakle et al,1979) )إنبات بذور الجوز 

عاقتو  مكانية التزود باالوكسين ونفاذية األغمفة مما يؤثر عمى نمو الجنين وا   (Baskin and Baskin, 1998)عمى عمل االوكسينات وا 

الظروف  العمميات الحيوية في البذرة  وذلك بتوفير وسط اإلنبات وتوفير ( أن عممية اإلنبات ىي تنشيطCarl and paul, 2001بين)
وأن سكون بذور الفستق الحمبي يرجع لوجود أغمفة البذرة التي تعمل عمى إعاقة نفاذ الماء إلى داخل البذرة ومنع تمدد  ،البيئية المالئمة
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يعد اإلكثار البذري لمختمف  .النوع من السكون بإزالة األغمفة لى داخل البذرة ويمكن التغمب عمى ىذاا  الجنين وتبادل الغازات من و 
( ومن ثم التطعيم عمييا باألصناف Chandler, 1988أصناف الجوز ىو الشائع االستخدام في كثير من دول العالم بما فييا سورية ) 

% في ثالثة أنواع 95والي من الحصول عمى نسبة إنبات وصمت إلى ح (Kuru and Aksu,2005)تمكن  التجارية المالئمة.
إزالة القشرة الخضراء لمبذور لنوعي البطم المذكورينبعد معاممتيا عند ( وذلك P.atlantica ,P.khinjuk ,Pistaacia veraىي)

أيام  قبل زراعة البذور. وقد تسبب التراكيز العالية من حمض الجبريمين تثبيط إنبات البذور  7لمدة   (ppm100)بحمض الجبريمين
تشرب زيادة وزن ومحتوى البذرة من البروتين تزداد نسبة الب( أن (Maralee et al ., 2006كما وجد  موت البادرات الناتجة منيا.و 

يتساوى  ثثم يتوقف امتصاص الماء بحي ،عن طريق سحب الماء إلى مدى ال يتجاوز ضعف وزن البذرة بالماء حيث يتميًا البروتين
إما أن يكون ا حقيقيًا يرجع إلى السكون الجنين كما في التفاحياتأو أن يكون ناتجًا عن  لسكون والبذرة.جيد االمتصاص بين الوسط 

إلى أنو يمكن تنضيد  et al,1991 (Zagajas)يشير . (2000،نع نفاذية الماء إذا كان صمبًا )طوشان وآخرونالغالف البذري الذي يم
 ، Tabat ,1925 )ويذكر  .يومًا( خالل شير كانون األول 35-30)تتراوح بينلفترة °( م2-3الجوزات تحت درجة حرارة )

(Tamesis,1958 عن طريق وضعيا فوق طبقة من العشب ثم حرقيا . أو بزراعة  إنبات بذور الجوز بتسخين البذور أنو يمكن تسريع
إلى إمكانية استخدام بعض  Grsswell et al,1972)ويشير ) البذور بعد أن تتشرب بالماء في تربة رطبة معرضة ألشعة الشمس.

وقد وجد ىذان الباحثان أن استخدام عنصر البورون قد  ،في البذور وتحسين نسبة اإلنبات العناصر الصغرى في كسر طور السكون
( جزء بالمميون بينما لم يالحظ أي تأثير إيجابي لباقي العناصر المستخدمة 0.05أعطى أفضل النتائج بتركيز )

((Zn,Cu,Mn,Fe,Mo  ويشير(Revilla et al., 1989 ; Felaliev, 1990)  إلى أنو يمكن كسر طور السكون في بذور الجوز
 .اً يوم (120-90ْم( في الظالم لمدة ) 5ْم قبل استخداميا ثم تنضد في رمل رطب عمى درجة حرارة )5بتخزينيا عمى درجة حرارة 

 : أهداف البحث
أثر المعامالت الميكانيكية والكيميائية في إنبات بذور الجوز )الصنف البمدي( في أوساط إنبات مختمفة ييدف ىذا البحث إلى دراسة 

 بيدف دراسة جدوى استثمار ىذه األوساط إلنبات البذور بشكل اقتصادي ولمتخمص من حالة السكون.
 وطرائقه: مواد البحث

 مكان البحث: 
 .Juglands regia Lجامعة حمب، لتنفيذ البحث تم استخدام بذور الجوز الجافة  –كمية الزراعة  –أجري البحث في مخبر البساتين 

 )الصنف العجمي(.
 المادة النباتية:

في منتصف شير ايمول ولقد تم مراعاة   2018 -2017جمعت البذر من مزرعة خاصة في مدينة حماه )تيزين( لعامين متتاليين 
 الجمع. التوافق بالحجم والوزن أثناء

 معامالت التجربة:
( حيث يمتاز األول A2رين الرجعي )ب( والA1(: تم استخدام وسطين مختمفين لزراعة بذور الجوز وىما البتموس )Aاألوساط الزراعية )

بنفاذية عالية لمماء وغناه بالعناصر المعدنية وسعة كاتيونية عالية وبتماسكو عند الري. أما الوسط الثاني فيو عبارة عن مخمفات عصر 
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اجة ثمار الزيتون ويتكون أساسا من الخشبين و السيمموز والزيت ونسبة جيدة من اآلزوت واليدف من استخدامو كوسط لمزراعة ىو الح
لمتخمص من ىذه المخمفات التراكمية والتي تعود لإلنتاج الغزير لثمار الزيتون وانتشار زراعة الزيتون في معظم أقطار الوطن العربي، 

 % كربونات الكالسيوم لكي يصبح وسطًا مالئمًا لإلنبات.5ورخص ثمن ىذه المادة مقارنة البتموس وقد تم تخمير البيرين بإضافة 
 المعامالت الم( يكانيكيةB:) 

ساعة من أجل سيولة  24(: تمت إزالة الغالف الخشبي لمبذرة كميًا حيث نقعت البذور بالماء المقطر مدة B1بذور مقشورة ) -
 فصل الغالف الخشبي وعدم الضرر بالجنين و الفمقات أثناء الفصل.

 (: حيث تم شق وتقسيم الغالف الخشبي دون نزعو.B2مخدوشة( ) –بذور )كاممة  -
 ( المعامالت الكيميائيةC :) 

 (: نقع بالماء المقطر لمدة نصف ساعة.C1معاممة الشاىد ) -
 جزء/ المميون لمدة عشر دقائق ثم الغسيل بالماء المقطر لعدة مرات. 5000(: بتركيز C2معاممة باألمونيوم الرباعي ) -
.                  بالماء المقطر لعدة مراتالغسيل دقائق ثم  % لمدة عشر6( تركيز C3كموريت الصوديوم ) ة بييبومعامم -

 .لمدة ساعة  ولقد استخدمت مادة الثيرام كمعقم بذار لجميع البذور في كافة المعامالت
 سم(.50x35x70حيث استخدمت أحواض بالستيكية خاصة لزراعة البذور بأبعاد ) ،لمدة عامين متتاليين 25/3بتاريخ تمت الزراعة 

% أما الرطوبة األرضية فكانت قريبة من السعة الحقمية 90ورطوبة  ْم( 25بالحاضنة عمى درجة حرارة ) حيث زرعت البذور ووضعت
70.% 

 القراءات المأخوذة:
 نسبة اإلنبات: تم حساب نسبة اإلنبات لمبذور وفق المعادلة التالية

 X 100نسبة اإلنبات= عدد البذور النابتة/ عدد البذور الكمية 
 قياس جذور البادرة باستخدام مسطرة مدرجة بالسنتيمتر. :ادرة )سم(متوسط طول جذور الب

 سرعة ظيور الجذير )يوم/بذرة(.سرعة اإلنبات )يوم/بذرة(:
 متوسط طول البادرة )سم(: متوسط طول بادرة الجوز )سم(

 معامالت التجربة:
 عدد البذور المستخدمة في التجربة : ر  وبالتاليو بذ 10مكررات وفي كل مكرر  4معامالت وفي كل معاممة  8م اتم استخد

 .بذرة 320بذرة =  10× مكررات  4× معاممة  8
واختبار   GenstatV.12ج باستخدام برنامجئصممت التجربة باعتماد القطاعات كاممة العشوائية في توزيع المعامالت وتم تحميل النتا

 (.0.05المعنوية ) عند مستوى  L.S.Dدنكان لمقارنة المتوسطات عند أقل فروق معنوية 
 النتائج والمناقشة:

 تأثيرات الميكانيكية  والكيميائية  وأوساط الزراعة  في نسبة اإلنبات )%(: -1
  :( اآلتي1,2,3ول )ايتضح من الجد

حيث تفوق الوسط  ،الوسط الزراعي عمى نسبة اإلنبات وجود اختالفات واضحة لتأثير 2 و 1الجداول في أظيرت النتائج المدونة 
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( وذلك بفروق معنوية عالية LSD( عند مقارنة الفرق بين متوسطات وسط الزراعة مع قيمة )A2(عمى البيرين )A1الزراعي البتموس )
عمى وجود اختالفات وفروق واضحة لتأثير المعامالت الميكانيكية عمى نسبة  3 و 1الجداول في وكذلك دلت النتائج المدونة  جدًا.

ولكافة المعامالت الكيميائية ومعامالت  (B2)عمى معاممة البذور المخدوشة ( بمعنوية عاليةB1المقشورة ) لبذورتفوقت معاممة او  اإلنبات
  الوسط الزراعي.

 في نسبة اإلنبات )%( بذور الجوز:راعة ( تأثير معامالت الميكانيكية  وأوساط الز 1الجدول )
 A ـل المتوسط العام Bالمعامالت الميكانيكية  Aالوسط الزراعي 

B1 B2 

A1 100 100 100 

A2 100 94 97 

  B 100 97 ـالمتوسط العام ل

LSD:(A=0.737, B=0.737, A*B=1.043) 
فقد تفوقت  ،تبين وجود اختالفات وفروق معنوية عالية بين المعامالت الكيميائية عمى نسبة اإلنبات 3 و 2الجداول  بين وبمقارنة

بينما لم تكن الفروق معنوية بين معاممتي  ،(C2( و ىيبوكموريت الصوديوم )C1عمى معاممتي الشاىد ) (C3معاممة األمونيوم الرباعي )
 الشاىد وىيبوكموريت الصوديوم.

أما عند دراسة الفعل المتبادل فقد تفوق الوسط الزراعي بتموس في كافة المعامالت الكيميائية والميكانيكية حيث بمغ المؤشر المدروس 
% في 95.5% في وسط البيرين لمعاممتي البذور المقشورة واألمونيوم الرباعي. وتدني إلى 100بينما كان ىذا المؤشر  ،100%

 البيرين لمعاممتي الشاىد والييبوكموريت في البذور الكاممة المخدوشة.
 ( تأثير معامالت الكيميائية وأوساط الزراعة  في نسبة اإلنبات )%( بذور الجوز:2الجدول )

 A ـالمتوسط العام ل Cالمعامالت الكيميائية  Aالوسط الزراعي 
C1 C2 C3 

A1 100 100 100 100 

A2 95.5 95.5 100 97 

  C 97.75 97.75 100 ـالمتوسط العام ل

 LSD:(A=0.737, C=0.903 A*C=1.277) 

 بذور الجوز:( تأثير معامالت الكيميائية و الميكانيكية في نسبة اإلنبات )%( 3الجدول ) 
 B ـالمتوسط العام ل Cالمعامالت الكيميائية  Bالمعامالت الميكانيكية  

C1 C2 C3 

B1 100 100 100 100 

B2 95.5 95.5 100 97 

  C 97.75 97.75 100 ـالمتوسط العام ل

 LSD:(B=0.737, C=0.903 B*C=1.277) 

 في سرعة اإلنبات )يوم/بذرة(:تأثيرات الميكانيكية  والكيميائية  وأوساط الزراعة   -2
إلى وجود اختالفات وفروق واضحة تعود لتأثير وسط الزراعة عمى سرعة ظيور الجذير،  (6و  5و 4تشير النتائج المدونة في الجداول)
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عنويًا عمى فقد ظير تفوق الوسط الزراعي البتموس عمى البيرين بمعنوية عالية جدًا. وتفوقت العاممة الميكانيكية )بذور مقشورة ( م
ولم تكن ، وكموريت الصوديوم بمعنوية عاليةالبذور الكاممة المخدوشة. وكذلك تفوقت معاممتا األمونيوم الرباعي والشاىد عمى معاممة ىيب

ولقد كان أسرع ظيور لمجذير عند الفعل المشترك لوسط البتموس مع  ىناك أي فروق معنوية بين معاممتي األمونيوم الرباعي والشاىد.
يوم/بذرة(، أما أبطأ سرعة 5.45يوم /بذرة(، ثم جاء الفعل المشترك لمبذور المقشورة مع األمونيوم الرباعي ) 4.57البذور المقشورة )

 .يوم/بذرة( 23لظيور الجذير فقد كانت عند معاممة البذور الكاممة المخدوشة في وسط البيرين )
 زراعة  في سرعة اإلنبات بذور الجوز )يوم/بذرة(:( تأثير معامالت الميكانيكية  وأوساط ال4الجدول )

 A ـالمتوسط العام ل Bالمعامالت الميكانيكية  Aالوسط الزرعي 
B1 B2 

A1 4.57 17.67 11.12 
A2 7.90 23.0 15.45 

  B 6.23 20.33 ـالمتوسط العام ل
LSD:(A=0.476, B=0.476, A×B=0.674) 

 ( تأثير معامالت الكيميائية وأوساط الزراعة  في سرعة اإلنبات بذور الجوز )يوم/بذرة(:  5الجدول )

 ( تأثير معامالت الكيميائية و الميكانيكية في سرعة اإلنبات بذور الجوز )يوم/بذرة(:  6الجدول )

 تأثيرات الميكانيكية  والكيميائية  وأوساط الزراعة  في متوسط طول جذور البادرة )سم(: -3
البادرة، حيث يظير  ( إلى وجود فروق واضحة تعود لتأثير الوسط الزراعي عمى متوسط طول جذور7تشير النتائج المدونة في الجدول )

كما تفوقت  ( تفوق وسط البتموس عمى البيرين بمعنوية عالية جدًا.LSDالفرق بين متوسطات وسطي الزراعة مقارنة مع قيمة )
 قالمعاممة الميكانيكية )بذور مقشورة( عمى البذور الكاممة المخدوشة. وبدراسة تأثير الوسط الزراعي مع المعامالت الميكانيكية تبين تفو 

ولم تسجل فروق معنوية عند دراسة الفعل  سم(.22.77معاممة البذور المقشورة في وسط البتموس حيث بمغ متوسط طول جذور البادرة )
 . والفعل المتبادل بين المعامالت الميكانيكية مع الكيميائية ،زراعية مع المعامالت الميكانيكيةالمتبادل لألوساط ال

 A ـالمتوسط العام ل Cالمعامالت الكيميائية  Aالوسط الزراعي 
C1 C2 C3 

A1 11.50 12.50 9.35 11.12 
A2 13.30 17.10 15.95 15.45 

  C 12.4 14.80 12.65 ـالمتوسط العام ل

LSD:(A=0.476, C=0.583, A×C=0.825) 

 B ـالمتوسط العام ل Cالمعامالت الكيميائية  Bالمعامالت الميكانيكية 
C1 C2 C3 

B1 5.80 7.45 5.45 6.23 
B2 19.00 22.15 19.85 20.33 

  C 12.4 14.80 12.65 ـالمتوسط العام ل
LSD:(B=0.476, C=0.583, B×C=0.825) 
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 يكانيكية  وأوساط الزراعة في متوسط طول جذور البادرة )سم(:( تأثير معامالت الم7الجدول )
 A ـالمتوسط العام ل Bالمعامالت الميكانيكية  Aالمتوسط الزراعي 

B1 B2 
A1 22.77 17.33 20 

A2 14.53 13.97 13.97 

  B 18.65 13.6 ـالمتوسط العام ل

LSD:(A=1.007, B=1.007, A×B=1.424) 

 والكيميائية  وأوساط الزراعة  في معدل ظهور البادرة )يوم/بذرة(: تأثيرات الميكانيكية  -4
( عمى وجود اختالفات وفروق معنوية واضحة لتأثير الوسط الزراعي عمى ظيور 10-9-8النتائج المدونة في الجداول )أظيرت 
مة الميكانيكية )بذور مقشورة( عمى معاممة كما تفوقت المعام فقد ظير تفوق وسط البتموس عمى البيرين وبفروق معنوية عالية. ،البادرات

، البذور الكاممة المخدوشة بمعنوية عالية. وأيضًا تفوقت معاممة األمونيوم الرباعي معنويًا عمى معاممتي الشاىد وىيبو كموريت الصوديوم
ية مع الوسط الزراعي تفوقت البذور وعند دراسة تفاعل المعامالت الميكانيك وتفوقت معاممة الشاىد عمى معاممة ىيبوكموريت الصوديوم.

وبتفاعل المعامالت الكيميائية مع الوسط الزراعي  يوم/بذرة(. 16.49المقشورة في وسط البتموس ، حيث كان معدل ظيور البادرة )
الميكانيكية  أما عند تفاعل المعامالت يوم/بذرة(. 17.3تفوقت معاممة األمونيوم الرباعي في وسط بتموس حيث كان المؤشر المدروس )

يوم/بذرة(، ثم تمتو معاممة  16.35مع الكيميائية تفوقت معاممة البذور المقشورة مع األمونيوم الرباعي حيث بمغ معدل ظيور البادرة )
 .يوم/بذرة( 16.49شورة مع الشاىد )البذور المق

 لبذور الجوز )يوم/بذرة(.( تأثير معامالت الميكانيكية  و أوساط الزراعة في معدل ظهور البادرة 8الجدول )
 A ـالمتوسط العام ل Bالمعامالت الميكانيكية  Aالمتوسط الزراعي 

B1 B2 

A1 16.49 22.9 19.69 

A2 18.56 31.69 25.13 

  B 17.53 27.29 ـالمتوسط العام ل

LSD:(A=0.298, B=0.365, A×B=0,421) 

 الزراعة في معدل ظهور البادرة لبذور الجوز )يوم/بذرة(.( تأثير معامالت الكيميائية  و أوساط 9الجدول )

 
 
 
 

 A ـالمتوسط العام ل Cالمعامالت الكيميائية   A الوسط الزراعي
C1 C2 C3 

A1 19.54 22.24 17.3 19.69 

A2 25.44 25.99 23.94 25.13 

  C 22.49 24.12 20.62 ـالمتوسط العام ل
LSD:(A=0.298, C=0.365, A×C=0.516) 
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 ( تأثير معامالت الكيميائية و الميكانيكية في معدل ظهور البادرة لبذور الجوز )يوم/بذرة(.10الجدول )

 تأثيرات الميكانيكية  والكيميائية  وأوساط الزراعة في  متوسط طول البادرة )سم(: -5
حيث يالحظ تفوق  ،ط الزراعي عمى متوسط طول البادرة( وجود اختالفات وفروق واضحة لتأثير الوس12,11ول رقم )االجد أوضحت

 ،وكذلك تفوقت معاممة البذور الكاممة المخدوشة عمى البذور المقشورة بمعنوية عالية وسط البتموس عمى البيرين وبفروق معنوية عالية.
دًا. ومن حيث المعامالت الكيميائية تفوقت معاممة األمونيوم الرباعي عمى معاممتي الشاىد وىيبو كموريت الصوديوم وبمعنوية عالية ج

وبدراسة الفعل المتبادل بين المعامالت الميكانيكية ووسط  وأيضًا تفوقت معاممة ىيبوكموريت الصوديوم عمى معاممة الشاىد معنويًا.
وبتفاعل المعامالت  سم(. 16.03الزراعة تفوقت معاممة البذور الكاممة المخدوشة في وسط البتموس حيث بمغ متوسط طول البادرة )

م(. وكان تفاعل س16.05الوسط الزراعي تفوقت معاممة األمونيوم الرباعي في وسط البتموس فبمغ متوسط طول البادرة )الكيميائية مع 
 المعامالت الكيميائية مع الميكانيكية غير معنوي.

 ( تأثير معامالت الميكانيكية  و أوساط الزراعة في  متوسط طول البادرة )سم(:11الجدول )
 A ـالمتوسط العام ل Bالمعامالت الميكانيكية  Aالمتوسط الزراعي 

B1 B2 

A1 11.30 16.03 13.66 

A2 10.53 10.66 10.60 

  B 10.91 13.35 ـالمتوسط العام ل

LSD:(A=0.38, B=0.38, A*B=0,537) 

 ( تأثير معامالت الكيميائية و أوساط الزراعة في  متوسط طول البادرة )سم(:12الجدول )

 االستنتاجات والمقترحات:
 الميكانيكية والكيميائية في إنبات ونمو بادرات نبات الجوز )الصنف العجمي( تبين:لدى دراسة تأثير وسط الزراعة والمعامالت 

معدل و  البادرة متوسط طول جذورو  رعة ظيور الجذيرسو  المؤشرات المدروسة )نسبة اإلنباتتفوق وسط بتموس عمى البيرين بكل 1- 
 متوسط طول البادرة(.و  ظيور البادرات

أفضل المعامالت الميكانيكية المطبقة عمى بذور الجوز )الصنف البمدي( كانت معاممة البذور المقشورة حيث تفوقت عمى البذور 2- 

 B ـالمتوسط العام ل Cالمعامالت الكيميائية  Bالمعامالت الميكانيكية 
C1 C2 C3 

B1 16.49 19.49 16.35 17.53 

B2 28.49 28.49 24.89 27.29 

  C 22.49 24.12 20.62 ـالمتوسط العام ل

LSD:(B=0.298, C=0.365, B×C=0.516) 

 A ـالمتوسط العام ل Cالمعامالت الكيميائية  Aالوسط الزراعي 
C1 C2 C3 

A1 12.5 12.45 16.05 13.66 
A2 8.7 10.5 12.6 10.6 

  C 10.6 11.47 14.32 ـالمتوسط العام ل
LSD:(A=0.38, C=0.465, A*C=0.658) 
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 .الكاممة المخدوشة عمى البذور المقشورة في متوسط طول البادرة فقط
كموريت الصوديوم بكل المؤشرات يبو يث تفوق عمى معاممة الشاىد وىأفضل المعامالت الكيميائية ىي األمونيوم الرباعي ح3- 

بينما لم تكن لممعامالت الكيميائية أي ، يت الصوديوم بسرعة ظيور الجذيربينما تساوى مع الشاىد بالتفوق عمى ىيبوكمور  ،المدروسة
 أثر معنوي عمى متوسط طول جذور البادرة.

باألمونيوم الرباعي قد ساعدت عمى تسريع إنبات بذور الجوز  ومعاممة البذور ومعاممة إزالة القشرة لمبذور إن كل من وسط البتموس -4
وحسنت من نموه لذا يوصى بمتابعة األبحاث حول إنبات بذور الجوز مخبريًا وذلك بمعاممتيا ميكانيكيًا )إزالة الغالف الخشبي( أو 

بيدف كسر طور سكون البذرة دون المجوء  كل ىذا ضمن وسط غني بالمواد العضوية كالبتموس وذلك كيميائيًا)ممح األمونيوم الرباعي(
 إلى عممية التنضيد التي تستغرق فترة طويمة.
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Abstract 

The research was carried out in the laboratories of Horticulture department in 

faculty of agriculture, university of Aleppo between 2017- 2018 with the aim of 

studying the germination and growth of walnut seeds Juglans regia L (Al-

Agami), which were planted in two different mediums (Betmus or Perrine) after 

mechanical processing )seeds completely removed the pericarp and scraped 

seeds and other with chemical processing (sodium tipochloride or tetra 

ammonium salt). The results showed the superiority of beatmos medium over 

perine medium and the completely peeled seeds over scraped seeds .The tetra 

ammonium salt was the highest in the germination percentage and the other 

growth characteristics. 
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