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 (Shotberriesالعقم الذاتي في بعض أصناف الزيتون وتأثيره في تشكل الثمار البكرية )

 (3)فاضل سليمان القيمو  (2)فيصل وجيه دوايو  (1)*حمد مهناأمحمد 

 
 سورية. ،الالذقية ،مركز البحوث العلمية الزراعية في الالذقية ،محطة بحوث سيانو(. 1)
 سورية. ،الالذقية ،جامعة تشرين ،كلية الزراعة ،قسم البساتين(. 2)
 سورية. ،الالذقية ،مركز البحوث العلمية الزراعية في الالذقية(. 3)
  ة،سوري ،مركز البحوث العلمية الزراعية في الالذقية ،محطة بحوث سيانو ،المؤلف المعني بالمراسالت: م. محمد احمد مهنا*)

 (. Agrihort@yahoo.comالبريد االلكتروني: 
 

 12/03/2015القبول: تاريخ     15/02/2015تاريخ االستالم: 

 :الملخص

على أصناف الزيتون "خضيري" و"فرانتويو"  2014و 2013في عامي  سورية، نفذ البحث في منطقة بوقا التابعة لمحافظة الالذقية
الذاتي " عن طريق تقييم عدم التوافق Shot berriesالعقم الذاتي وأثره في تشكل الثمار البكرية " دراسةو "بيشولين فرنسي" بهدف 

جراء دراساٍت تشريحيٍة عليها بهدف التأكد من حدوث اإلخصاب من عدمه . ونسب تلك الثمار المتشكلة بالتلقيح الذاتي والمفتوح وا 
جميع األصناف %، كما تبين أن 64أعلى من  جيدةٍ  دراسة حيوية حبوب اللقاح أن جميع األصناف ذات حيويةٍ  نتائجأظهرت 

 ISIkhodeiri = 0.21- 0.24,     ISIpicholine= 0 - 0.09 , ISIfrantoio= 0.12) ) مختلفةٍ  تي بنسبٍ تعاني من عدم التوافق الذا
في ظل الجفاف الذي ساد  نسبهاوقد زادت  ،من الثمار البكرية عديمة القيمة التجارية كبيرة   أعطى التلقيح الذاتي أعدادا   (.0.19 -
 غير مخصبةٍ  عن أزهارٍ  ناتجة  و عديمة البذور  "Shot berriesالبكرية "ع الثمار . أظهرت الدراسة التشريحية أن جمي2014موسم 

من  النتائج على أهمية زراعة خليطٍ  أكدتقبل موعد الجني. كاملٍ  تسبب بتساقطها بشكلٍ سّبب هذا التطور الشاذ لها و  األمر الذي
 عديمة القيمة التجارية. البكرية األصناف في حقول الزيتون لضمان تحسين اإلنتاج وخفض نسبة الثمار

 . ISI، ثمار بكرية ، زيتون مفتاحية:الكلمات ال

 :مقدمة
، حيث زرعت شجرة الزيتون (Rhizopoulou, 2007) من أقدم األنواع النباتية المزروعة.Olea europaea L الزيتون  يعد

( وقد بلغت المساحة المزروعة بالزيتون Zohary, 1994عاٍم أو أكثر ) 3000واستخدمت في تجارة الزيت من قبل السوريين منذ 
 .(2013طنا  )المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية،  842098هكتارا  وبلغ اإلنتاج  697442في سورية 

في معظم البلدان  ودرست هذه الظاهرة ،(Geitmann, 1999يعد تشارلز داروين أول من وصف ظاهرة عدم التوافق الذاتي )
( وتركيا Spinardi and Bassi, 2012بإيطاليا ) ( مرورا  Selak et al., 2006) من كرواتيا شماال   للزيتون بدءا   المنتجة

(Arsel and Cirik, 1994( وتونس )Trigui and Masallem, 1995( يران ( واستراليا Taslimpour et al., 2008( وا 
(Seifi, 2008( والواليات المتحدة األمريكية )Sibbett et al., 1992.) 

( التوافق الذاتي عند صنف الزيتون "خضيري" المزروع في محافظة الالذقية عن طريق دراسة نسب 1999في سورية درس القيم )
( عدم التوافق الذاتي والنسبة 2012وقد وجد أن هذا الصنف عقيم ذاتيا ، ودرس الدرويش وآخرون ) ،العقد بالتلقيح الذاتي والمفتوح

الجنسية في عدٍد من األصناف المحلية والمدخلة ومنها الصنفان "بيشولين" و"فرانتويو" تحت ظروف محافظة الالذقية أيضا  وقد 
لمفتوح، وكانت نسب العقد الذاتي والمفتوح للصنف "فرانتويو" جيدة  لكنها تميز الصنف "بيشولين" بنسٍب عاليٍة من العقد الذاتي وا

بالتلقيح  يتجلى عدم التوافق الذاتي بانخفاض العقد بعد التلقيح الذاتي مقارنة  أقل بشكل معنوي من مثيلتها للصنف "بيشولين" و 
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( أن التلقيح الذاتي 2006وجد استنبولي ) فقد ، كما أن له تأثيراٍت على الثمار(El-Hady et al., 2007والمفتوح ) الموجه
 تطورفي  كما وجدت الدراسات أن لغياب الملقحات أثر   ،% من الثمار والنوى صغيرة الحجم جدا  80للصنف "قيسي" قد أعطى 

أدى  فردٍ م بشكلٍ  معزولةٍ  " في حقولٍ Manzanillo( في كاليفورنيا أن زراعة الصنف "Sibbett et al., 1992الثمار فقد وجد )
 Shot" من الثمار عديمة القيمة التجارية والتي تعرف اصطالحا   مرتفعةٍ  من الثمار الطبيعية مع نسبٍ  ضعيفٍ  إلعطاء محصولٍ 

berries"كبيرةٍ  تتشكل بأعدادٍ  ، وتشير الدراسات إلى أن هذه الثمار ( بعد التلقيح الذاتيSpinardi and Bassi, 2012) كما ،
ية وخاصة  درجات الحرارة حيث يزداد تشكلها عند انخفاض أو ارتفاع حرارة الهواء إلى حدوٍد متطرفٍة في فترة تتأثر بالظروف البيئ

 (.Ayerza and Coates, 2004; Koubouris et al., 2010اإلزهار )
 ,Rapoportفي نمو الثمار وثباتها حتى موعد الجني ) كبيرة   تشير الدراسات إلى أن تطور البذرة داخل ثمار الزيتون له أهمية   

إلى أن معدل تساقط األزهار والعقد الصغير أعلى في حالة التلقيح  Castillo-llanque et al., (2008)وقد أشار  ،(1994
 ،بعد التلقيح الذاتي كبيرةٍ  ما يعزى هذا التساقط لفشل اإلخصاب بنسبٍ  وغالبا   ،"Criolla"في الصنف  الموّجهالتلقيح ب الذاتي مقارنة  
بالتلقيح  الخلطي مقارنة  إلى أن فرص اإلخصاب وعقد الثمار تكون أعلى بعد التلقيح  Bradley et al., (1963حيث أشار )

 أكبر من أنابيب اللقاح الوصول إلى الكيس الجنيني قبل تدهور البويضات. الذاتي حيث يمكن لعددٍ 
( على األصناف "بيشولين" و"فرانتويو" 2012( على الصنف "خضيري" والدرويش وآخرون )1999استكماال  لما بدأه القيم )

بتحديدهم لنسب عدم التوافق الذاتي لهذه األصناف في محافظة الالذقية، فقد هدفت الدراسة لتبيان أثر العقم الذاتي في تكون الثمار 
لذاتي والمفتوح، مما يسمح بفهم أكثر شموال  لسلوك هذه األصناف في البكرية في هذه األصناف بدراسة نسبها وتطورها بعد التلقيح ا

ظل غياب الملّقحات وخاصة  أن معظم كروم الزيتون في المحافظة أحادية الصنف، مما يجعل المزارعين يعانون من انخفاض 
 العقد وتشكل الثمار البكرية في بعض المناطق.

 مواد وطرائق البحث:

 موقع الدراسة:
 على ،سورية، الالذقيةمركز بوقا الزراعي التابع لكلية الزراعة في جامعة تشرين،  في 2014و 2013خالل العامين  نفذ البحث
في مركز البحوث الزراعية ومركز بوقا الزراعي، ألصناف الزيتون  وراثيا   مجمعا  المنطقة م عن سطح البحر وتضم  57ارتفاع 

 .مدخال  و  محليا   صنفا   60أكثر من حيث يضمان معا  
 المادة النباتية:

 األصناف: المادة النباتيةشملت  
محافظة الالذقية، ثنائي الغرض، شجرته متوسطة قوة النمو، إنتاجيته في  انتشارا   المحلية أكثر أصناف الزيتون :"خضيري" -

  مرتفعة وقليل المعاومة.
نتاجه منتظم. ، من أصناف الزيت، شجرته متوسطةصنف مدخل من إيطاليا :"فرانتويو" -  قوة النمو وا 
 : صنف فرنسي، من أصناف المائدة، الشجرة متوسطة إلى قوية النمو."فرنسي "بيشولين -
 م.7×7سنة ومكاثرة  خضريا  ومزروعة بعال  بأبعاد  20أشجار الدراسة  بعمر  

يرس، مركز البحوث العلمية جمعت البيانات المناخية )حرارة وكميات هطول مطري( من محطة بحوث ستخ الظروف المناخية:
 .الزراعية في الالذقية
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 طرائق البحث:
 حيوية حبوب اللقاح: -

 White budفي مرحلة البرعم األبيض ) تم اختيار ثالث أشجار متجانسة من حيث قوة النمو والحمل الزهري من كل صنفٍ 
stage)،  وبعد سقوط حبوب اللقاح جمعت ودرست حيويتها  ،في جو الغرفة جففت هوائيا  كافية  من النورات الزهرية و وأخذت عينة

 .(Ghrisi et al., 1999تحت المجهر باستخدام صبغة أحمر الكارمن حسب )
 عدم التوافق الذاتي:  -

بعمر سنة على جهات الشجرة األربع )فرعين في كل جهة( في نفس المرحلة )مرحلة البرعم األبيض( حيث تم  حددت ثمانية فروعٍ 
التلقيح الذاتي ومحاكاة حالة  بهدفأبيض بعد عد األزهار الموجودة عليه  ورقي   طية فرع من كل جهة من جهات الشجرة بكيسٍ تغ

بحيث يكون عدد األزهار  ،غياب األصناف الملقحة وترك الفرع اآلخر للتلقيح الحر المفتوح لمحاكاة وجود األصناف الملقحة
ر عدد وقدّ  في شهر أيار/مايو بعد اكتمال العقد أزيلت أكياس التغطية (.Lavee et al., 2002في كلتا المعاملتين ) متساويا  
 وحسب مؤشر عدم التوافق الذاتي حسب الصيغة: /يونيوالعاقدة بالتلقيح الذاتي والمفتوح في نهاية شهر حزيران الطبيعية الثمار

  نسبة  الثمار المتشكلة بالتلقيح الذاتي=مؤشر عدم التوافق الذاتي
نسبة  الثمار المتشكلة بالتلقيح المفتوح

 Zapata and Arroyo, 1978))، على  درجة عدم التوافق اعتمادا   وقيمت

  :(1) الجدول
 (Zapata and Arroyo, 1978قيمة مؤشر عدم التوافق الذاتي وتقييمه حسب ) .1الجدول 

 درجة التوافق قيمة مؤشر عدم التوافق الذاتي
 ذاتي كاملعدم توافق  0

 عدم توافق ذاتي شديد 0-0.2
 عدم توافق ذاتي نسبي 0.2-0.9
 توافق ذاتي <1

كونها  (Shot berriesالصغيرة جدا  )سب مؤشر عدم التوافق الذاتي على أساس الثمار الكبيرة الطبيعية فقط واستبعدت الثمار ح  
 القيمة التجارية.عديمة 

 والدراسة التشريحية للثمار:   "Shot berries"نسبة الثمار الصغيرة البكرية 

 25في الموسم األول وفي  /يونيوفي بداية شهر حزيران" Shot berriesالصغيرة عديمة القيمة التجارية "قدرت نسبة الثمار 
حتى موعد كما تمت مراقبة وعد الثمار المتساقطة شهريا   ،أيار/مايو في الموسم الثاني وتم حساب نسبتها من مجمل الثمار العاقدة

 مراحل نمو الثمار وتطورها وهي: ثالث منفي  وعرضية   مقاطع طولية   فيها وأجريت من كال نوعي الثمارخذت عينات ، وأالجني
 4مو الحجمي للثمار )تموز/يوليو(، ومرحلة الن 3أيار/مايو(، ومرحلة اكتمال تصلب األندوكارب )  25مرحلة ما بعد العقد )

في كل الجنين  وجودحصول اإلخصاب من عدمه من خالل مراقبة عدد البويضات أو البذور وكذلك  آب/أغسطس(. تمت مراقبة
 .مرحلة من المراحل

 تصميم التجربة والتحليل اإلحصائي:
 Splitواستخدم تصميم القطع المنشقة )( في دراسة حيوية حبوب اللقاح، RCBDاعتمد تصميم القطاعات العشوائية الكاملة )

plots( في دراسة نسب الثمار الصغيرة )Shot berries .) استخدم تحليل التباينANOVA  لمعرفة معنوية الفروقات بين
 ، وذلك بعد تحويل النسب وفق المعادلة التالية:%5المعامالت وقورنت المتوسطات باستخدام اختبار دونكان عند مستوى معنوية 
Angle = Arc Sine √𝒑𝒆𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒂𝒈𝒆 (Parasad, 2001) 

 
 



 2015 - 1العدد – 2المجلد. المجلة السورية للبحوث الزراعية

SJAR   Syrian Journal of Agricultural Research. Volume  2 , Number 1 , Jun 2015 

12 

 

 النتائج والمناقشة:
 الظروف المناخية:

، حيث 2014و 2013خالل موسمي الدراسة وكميات الهطول المطري  ( متوسط درجات الحرارة الشهرية2( و)1يبين الشكالن )
والعقد )نيسان/أبريل و أيار/مايو( في كال موسمي الدراسة،  ( عدم وجود درجات حرارة متطرفة خالل فترة اإلزهار1يظهر الشكل )

مقارنة بموسم  2014( انخفاض معدالت الهطول المطري بشكٍل كبيٍر في فترتي اإلزهار والعقد في موسم 2في حين يظهر الشكل )
2013. 

 
 متوسط درجات الحرارة الدنيا والعظمى في موسمي الدراسة .1الشكل 

 
 في موسمي الدراسة )ملم( هطول المطريكميات ال .2الشكل 
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 حيوية حبوب اللقاح:
( تلون حبوب اللقاح الحية تحت المجهر باللون األحمر بعد صبغها بأحمر الكارمن، ويظهر الشكل البياني نسب 3يظهر الشكل )

 حيوية حبوب اللقاح في األصناف المدروسة.

 
 : حيوية حبوب اللقاح %B المجهر،: حبوب اللقاح الحية والميتة تحت A .3الشكل 

بين الصنفين "بيشولين" و"فرانتويو"  معنوية   تفوقت حيوية حبوب لقاح الصنف "خضيري" على باقي األصناف ولم تظهر فروقات  
 لقحوا أشجار الصنف دفق (Sibbett et al., 1992)  مقارنة  بنتائج جيدةٍ  للحصول على نسب عقدٍ  وهذه الحيوية كافية  

"Manzanillo" من الصنف لقاحٍ  بحبوب "Sevillano "وحصلوا على نسب عقدٍ  54.5-46.9 وكانت حيوية حبوب اللقاح % 
 .(Shot berriesالتجارية )الثمار عديمة القيمة  في نسب انخفاضٍ مع  جيدةٍ 

 :عدم التوافق الذاتي
 ،بين سنتي الدراسة 0.24-0.21الصنف خضيري عديم التوافق الذاتي بشكل نسبي مع مؤشر عدم توافق ذاتي تراوح بين  كان
 .( حيث وجد أن صنف الزيتون "خضيري" غير متوافق ذاتيا  1999 ،مع نتائج )القيم يتفقوهذا 

( ISI=0.09) كان عدم التوافق الذاتي فيه شديدا   2013بين عامي الدراسة ففي عام  كان سلوك الصنف "بيشولين فرنسي" متقاربا  
لدى هذا الصنف في  شديدٍ  ذاتي   جود عقمٍ إلى و األمر الذي يشير  ،(ISI=0) كان عدم التوافق الذاتي بشكل كاملٍ  2014وفي عام 

 (.ISI=0.08( )Quero et al., 2002" حيث بلغ )Picualظروف الساحل السوري ويتقارب هذا الصنف مع الصنف "
 Picholine du( حيث أظهرت دراستهم في المغرب أن الصنف "Ghrisi et al., 1999مع نتائج ) هذه النتائج تتعارض

languedoc  لكن هذه النتائج تتوافق من حيث المنحى العام مع ما وجده ) ،كبيرٍ  بشكلٍ  ذاتيا   " متوافقGonzalez and 
Cuevas, 2012لصنف في ا 0.03بلغ  إذللمنطقة وعام الدراسة  ث وجدا أن مؤشر عدم التوافق الذاتي قد اختلف تبعا  ( حي

"Arbequina في "( منطقةLaCanda de San Urban في حين ارتفع إلى )1.51 ( في منطقةTabernas في عام )2002 
وهذا يؤكد على أهمية الظروف  ،في المنطقة الثانية ذاتيا   ا  في المنطقة األولى ومتوافق غير متوافق ذاتيا  وبالتالي اعتبر هذا الصنف 

 البيئية السائدة في كل منطقة في استجابة الزيتون للتلقيح الذاتي والمفتوح وتأثير ذلك في ظاهرة عدم التوافق الذاتي.

في عام  0.19تراوح بين  الدراسة مع مؤشر عدم توافق ذاتي   في كال عامي شديدٍ  بشكلٍ  غير متوافق ذاتيا  كان الصنف "فرانتويو" 
( حيث بلغ  مؤشر Spinardi and Bassi, 2012وهذه النتائج تتقارب مع نتائج ) ،2014في عام  0.12وانخفض إلى  2013

 (.ISI=0.25عدم التوافق الذاتي للصنف "فرانتويو" )
وتبين المعطيات المناخية خالل  ،(Cuevas et al., 2009الجفاف ) إن امتداد حيوية البويضة في الزيتون ينخفض في حالة

 /مارسفي شهري آذار 2013مقارنة مع عام  2014%( في عام  61.13انخفاض معدل الهطوالت المطرية بمقدار ) الدراسة
على تأثر البويضات في  وهذا مؤشر   ،المراحل الحساسة لنقص الرطوبة(من )فترة التمايز واإلزهار والتي تعتبر  /أبريلونيسان

وهذا أدى  ،( وبالتالي تقصير فترة امتداد حيوية البويضاتRapoport et al., 2012المبايض بانخفاض الرطوبة حسب )
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في حين  ،2013مقارنة بموسم  2014النخفاض نسبة أنابيب اللقاح التي تصل البويضات وهي حية في التلقيح الذاتي في موسم 
( Bradley et al., 1961) لعدم وجود تثبيطٍ  بالتلقيح المفتوح والقادمة من أصناف أخرى كان أسرع نظرا  أن نمو أنابيب اللقاح 

بالتلقيح المفتوح وهذا  طبيعي   وبالتالي تمام عملية اإلخصاب بشكلٍ  ،لإلخصاب قابلة   مما جعلها تصل إلى البويضات وهي حية  
، في وسم الثاني مقارنة بالموسم األولم" و"فرانتويو" في البيشولين فرنسيأدى النخفاض مؤشر عدم التوافق الذاتي في الصنفين "

، لكن هذا االرتفاع في 2014حين ال يظهر مثل هذا السلوك بالنسبة للصنف "خضيري" إذ ارتفعت خصوبته الذاتية في موسم 
( كان قليال  مقارنة  باالنخفاض في مؤشر عدم التوافق الذاتي للصنفين "بيشولين 0.03التوافق الذاتي والذي بلغ ) مؤشر عدم

على التوالي(، مما يشير الحتمالية وجود تأثيٍر أعلى شدة  للظروف المناخية في الخصوبة  0.07و 0.09فرنسي" و"فرانتويو" )
تويو" مقارنة  بالصنف "خضيري" الذي أظهر تجانسا  أعلى في الخصوبة الذاتية بين عامي الذاتية للصنفين "بيشولين فرنسي" و"فرن

 .الدراسة

 الدراسة التشريحية للثمار:
" فهي مخالفة  من حيث Shot berriesهدفت الدراسة التشريحية لمعرفة سبب التطور الشاذِّ للثمار الصغيرة التي تعرف مرجعيا  "

 الشكل والحجم لثمار الصنف الطبيعية حيث أنها مستديرة  وصغيرة الحجم جدا  مقارنة بالثمار الطبيعية. 
البويضات األخرى  ىتخصب عادة واحدة وتتالش ،في كل منهما بويضتان يتكون مبيض زهرة الزيتون من كربلتين )حجرتين(

(Selak et al., 2014). 

 
 (25/5/2014بتاريخ ) : مقطع عرضي في ثمرة طبيعيةB (،Shot berryصغيرة ): مقطع عرضي في ثمرة A .4الشكل 

أي  (،Shot berriesفي الثمار الصغيرة ) (12-11-10-9( في كل منهما بويضتان )8-7وجود كربلتين ) (A.4)الشكل  يظهر
يتماثل مع تركيب مبيض  الصغيرةأربع بويضات لها نفس الحجم واللون وفي نفس المرحلة من التطور وبالتالي فتركيب الثمرة  يوجد

هذه الثمار وبالتالي الزهرة من حيث عدد البويضات وتطورها وهذا يؤكد على عدم حصول اإلخصاب في جميع البويضات في 
 .يعتبر تشكلها بكريا  
( وذات 3( بويضة متطورة بلون أخضر )1وجود كربلتين يبدو في الكربلة اليسارية ) (B.4)الشكل بيعية فيظهر أما في الثمار الط
أما في الكربلة  ،(4) تقريبا   متالشية   مسودٍ  بني   بلونٍ  جدا   صغيرة   ل على أنها مخصبة وتبدو بجوارها بويضة  دحجم كبير مما ي

  ( ويمكن االستدالل على ذلك من خالل حجم ولون هذه البويضات.6و 5في مرحلة التدهور ) بويضتان فتظهر( 2اليمينية )
بوضوح وفي كل منهما بويضة  الكربلتينحيث يالحظ وجود  (Shot berryصغيرة )في ثمرة  طوليا   مقطعا   (A.5)يظهر الشكل 
ة الزيتون من حيث عدد البويضات وتطورها وهذه مماثل لتركيب مبيض زهر  هنا وبالتالي فتركيب الثمرة، (4-3تمأل الحجرة )

ألنسجة عن النمو البكري  إنما هي ناتجة   أو جنينا   ال تحتوي بذورا   هذه الثماروهذا يدل على أن  ،البويضات بالتالي غير مخصبة
( وفي الحجرة األخرى 2)بذرة( ) مخصبة   وفي إحداهما بويضة   واضحٍ  بشكلٍ  كربلتان المبيض، أما في الثمار الطبيعية فتظهر
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 وهذا يؤكد على حصول اإلخصاب وتكوين البذرة بشكل طبيعي ،وهي في مرحلة التالشي فاتحٍ  بني   ( بلونٍ 1) غير مخصبةٍ  بويضة  
 (.B.5الشكل )

 
 (25/5/2014ثمرة طبيعية )B  (،Shot berryصغيرة )ثمرة  Aمقطع طولي في الثمرة :  .5الشكل 

 بويضات غير مخصبة: 4-3(، بذرة  بويضة مخصبة ) : 2،: بويضة متدهورة1

ويالحظ بوضوح وجود حجرتين داخل االندكارب تحوي كل الصغيرة اكتمال تصلب االندوكارب في الثمار ( B.6يشير الشكل )
 .إليه مسبقا   أشيراألمر الذي  ،وهذا يؤكد عدم إخصابها (،5) لون شاحب وهي في مرحلة التدهور التدريجيب منهما بويضتين
( واحتوائها على حجرة وحيدة تحوي بذرة كبيرة تضم 1اكتمال تصلب االندوكارب )إلى  (A.6فيشير الشكل ) الطبيعيةأما في الثمار 
  ( داخل االندوكارب.4كما تظهر بويضة ميتة ) ،( في بداية تطوره2( ويبدو الجنين )3االندوسبيرم )

في اليوم  فقد تلونت ،يحصل بشكل أسرع من الثمار الطبيعية من حيث سرعة النضج الصغيرةأن تطور الثمار  دلت مراقبة الثمار
وربما يعود السبب لصغر  في هذا الموعد،غير ناضجة خضراء و الثمار الطبيعية  كانتفي حين  /أغسطس،الرابع من شهر آب

 ت الحرارة التي تسرع من نضج الثمار.مقارنة مع الثمار الطبيعية إضافة الرتفاع درجا (Shot berries)حجم الثمار 

 
 (3/7/2014))تلقيح ذاتي(  (Shot berryصغيرة ) مقطع عرضي في ثمرة :Bفي ثمرة طبيعية )تلقيح مفتوح(، مقطع طولي  A: .6الشكل 

 : بويضات متالشية5، بويضة ميتة :4 ،: االندوسبيرم3 ،الجنين :2 ،: االندوكارب1
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 :عديمة القيمة التجارية نسب الثمار
الثمار على التلقيح هذه اقتصر تشكل ثمار البكرية بعد الدراسة التشريحية، حيث بالتم تسمية الثمار الصغيرة عديمة القيمة التجارية 

، الدراسةفي حين لم تتشكل بالتلقيح المفتوح في أي من األصناف المدروسة وفي كال عامي نتيجة لفشل اإلخصاب، الذاتي فقط 
 ( نسب هذه الثمار من مجمل الثمار العاقدة بالتلقيح الذاتي لألصناف المدروسة.7ويبين الشكل )

 
 نسبة الثمار البكرية في األصناف المدروسة .7الشكل 

في  بينما تشكلت الثمار البكرية ،2013في موسم  الملقحة ذاتيا   "فرانتويو"و "خضيري"تواجد الثمار البكرية على الصنفين  اقتصر
% من مجمل الثمار العاقدة  بالتلقيح الذاتي للصنف 100وصلت إلى  مرتفعةٍ  وبنسبٍ  2014موسم المدروسة في  جميع األصناف

 لبكريةوكانت نسبة الثمار ا فيه ا  ولم تعقد أي ثمرة طبيعي ،حيث كانت كل الثمار العاقدة بالتلقيح الذاتي بكرية   "بيشولين فرنسي"
 ."فرانتويوالصنف "% في 98.9
( حيث أظهرت نتائجهم ارتفاع نسبة Castillo-LIanque et al., 2008; Eassa et al., 2011مع نتائج ) هذه النتائج تتوافق

التلقيح واإلخصاب من حيث انخفاض معدالت الهطول  المناخية خالل فترتي ظروفال أن ويبدو، الثمار البكرية في التلقيح الذاتي
نتيجة فشل اإلخصاب الذاتي بنسٍب كبيرٍة  بالموسم األول المطري قد ساهمت في زيادة تشكل هذه الثمار في الموسم الثاني مقارنة  

 .األمر الذي تمت اإلشارة إليه في فقرة العقم الذاتي لألصناف 2014في موسم 
ل هذه الثمار في حقول الزيتون يمكن أن يعد دليال  على عدم التوافق الذاتي ونقص األصناف الملقحة أو يمكن القول أن وجود مث

 (.Bradley et al., 1963وجود عوامل بيئيٍة قد ساهمت في زيادة شدة عدم التوافق الذاتي كالجفاف والحرارة المرتفعة )

  تساقط الثمار:

ثم  /يونيوفي شهر حزيرانفي جميع األصناف  شديدا  كان الثمار العاقدة بالتلقيح المفتوح  إلى أن تساقط( 8الشكل )يشير  
في حين كان تساقط  ،على مصادر الغذاء انخفضت وتيرة التساقط وقد يعود ذلك لزيادة عدد الثمار وبالتالي حصول منافسةٍ 

في الصنفين "خضيري" و"فرانتويو"  لقلة عددها الموسم نظرا   حتى نهاية منخفضةٍ  بوتيرةٍ  الثمار العاقدة بالتلقيح الذاتي مستمرا  
أما بالنسبة للثمار البكرية فقد كان . 2014( ولم تتشكل أية ثماٍر طبيعيا  في الصنف "بيشولين" في موسم C-A .8)الشكل 

الكامل في شهر وتساقطت ب (A,C-8في الصنفين "خضيري" و"فرانتويو" )الشكل  طول موسم النمو خالل تساقطها شديدا  
 في جميع األصناف. في موعد الجني ثماٍر بكريةٍ ولم تبقى أية ( B.8تموز/يوليو في الصنف "بيشولين" )الشكل 

12b 

0c 

56a 

91.7a 
100a 98.9a 

0

20

40

60

80

100

 فرنتويو بيشولين فرنسي خضيري

ة 
ري

بك
 ال

ار
ثم

 ال
بة

س
ن

% 

 2014موسم  2013موسم 



 2015 - 1العدد – 2المجلد. المجلة السورية للبحوث الزراعية

SJAR   Syrian Journal of Agricultural Research. Volume  2 , Number 1 , Jun 2015 

17 

 

 

 

 
 .(C( و "فرانتويو" )B( و"بيشولين" )Aلألصناف "خضيري" ) 2014 في العامتساقط الثمار العاقدة بالتلقيح الذاتي والمفتوح والثمار البكرية   .8الشكل 

تطورها الشاذ  الدراسة التشريحية التي أكدت من خالليمكن تفسير التساقط الشديد للثمار البكرية وعدم بقائها حتى نهاية الموسم 
النظرية المقترحة من قبل  والذي ينسجم مععدم احتوائها على بذور أو جنين  المخالف للتطور الطبيعي للثمار من حيث

(Crane,1969 في أن وجود ) الجنين وتطوره يتطلب عمليات استقالبية وهرمونية تقوم بجذب المواد العضوية والعناصر الغذائية
 األمر الذي كان معكوسا   ،بقية الثمار واألجزاء النامية مما يقلل من فرص تساقطها مما يجعلها تنافس بقوةٍ  عاليةٍ  إلى الثمرة بتراكيزٍ 

 في حالة الثمار البكرية.

 وصيات:التو  االستنتاجات

من الثمار البكرية عديمة  كبيرةٍ  تكون أعدادٍ إلى يؤدي  ملقحةٍ  دون وجود أصنافٍ  مفردٍ  إن زراعة األصناف المدروسة بشكلٍ  -1
 .وتزداد نسبتها كلما ساءت ظروف التلقيح واإلخصاب القيمة التجارية
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وهي  منها بثمرةٍ  أشبه بزهرةٍ  وأن بنيتها التشريحية( شاذ ، Shot berriesالصغيرة ) أن تطور الثمارالدراسة التشريحية  بينت -2
 مما يقلل من مقاومتها للتساقط. البذورخالية من 

إن نتائج البحث تشير إلى أهمية إجراء دراساٍت الختيار أفضل األصناف الملقحة بحيث تساعد في رفع نسبة العقد وتخفيض  -3
 نسبة الثمار البكرية عديمة القيمة التجارية، وكذلك إجراء دراساٍت حول تأثير العوامل البيئية في عمليات التلقيح واإلخصاب.
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Abstract 

The research was conducted in 2013 and 2014 at Bouqa region- Lattakia Governorate, Syria, to 

study the self-sterility on olive cultivars i.e. "Khodeiri", "Frantoio" and french "Picholine", and its 

Influence on the formation of commercially useless fruits " Shot berries " by evaluating self-

incompatibility and "shot berries" ratios which are developed after self- vs.- open- pollination, also 

anatomical studies of fruits were conducted to estimate the fertilization if so.                                                                 

The results showed that the pollen viability was adequate and over 64% for all cultivars. All studied 

cultivars were suffering from self-incompatibility in different degrees (ISIkhodeiri=0.21- 0.24, 

ISIpicholine= 0 - 0.09 ,ISIfrantoio= 0.12 - 0.19). Self-pollination produced high ratios of commercially 

useless fruits "Shot berries" and their ratios increased in 2014 season due to drought. Anatomical 

study showed that all "Shot berries" were seedless and were produced from un-fertilized flowers, 

which caused this an irregular development. Shot berries were completely dropped before 

harvesting time. The results confirmed the importance of planting a mixture of cultivars in olive 

fields to improve production and reduce the ratio of unwanted commercially useless fruits.                                  

Key words: Olive - Parthenocarpic fruits- ISI.  
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