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تأثير نوع ومدة التنضيد على إنبات بذور ونمو شتالت
المشمش Prunus armeniaca L.
حازم سلطان صفانة
إبراهيم مرضي راضي أحمد عدنان كاظم
جامعة المثنى/كلية الزراعة
الكلية التقنية/المسيب

المستخلص :
2010
أجري البحث بمزرعة خاصة فً ناحٌة سدة الهندٌة  /بابل خالل موسم النمو
لدراسة تأثٌر التنضٌد البارد 5م ) 1± ( °والتنضٌد الدافئ (فً درجة حرارة الغرفة االعتٌادٌة)
وللفترات ( ٌ 45 , 30 , 15 , 0وم ) فً نسبة إنبات بذور ونمو شتالت المشمش ( Prunus
 , ) armeniaca L.وذلك لمعرفة تأثٌر العامل على النمو الخضري للمشمش التً تعٌق
إنبات هذه البذور وسبل التغلب علٌها .بدأ التنضٌد بتارٌخ  2010 / 1 / 1وبعد انتهاء فترات
التنضٌد زرعت البذور فً الحقل بتارٌخ  .2010 / 2 / 16نفذت تجربة عاملٌة ضمن تصمٌم
القطاعات العشوائٌة الكامل (  ) R. C. B. D.وبثالثة مكررات وبواقع  100بذرة لكل
معاملة .أظهرت النتائج تفوق التنضٌد البارد على التنضٌد الدافئ فً معدل النسبة المئوٌة إلنبات
البذور بمعدل بلغ  %62,57وكذلك فً صفة طول الشتالت بتحقٌقه معدل بلغ 74,72سم ,
فً حٌن تفوق التنضٌد لمدة ٌ 45وم معنوٌا ً فً نفس الصفات أعاله على باقً الفترات عندما
حقق أعلى معدل بلغ %74.44لإلنبات و 79,87سم لطول الشتلة .
المقدمة :
ٌعود المشمش صنف  Prunus armenica L.إلى العائلة الوردٌة Rosaceae
وهو من الفواكه الصٌفٌة وتعد من األشجار المتساقطة األوراق وثماره ذات نواة حجرٌة Rock
 stoneوٌتمٌز بكونه قوي النمو وغزٌر اإلثمار ٌجود فً الترب الخفٌفة الرملٌة الخالٌة من
]16
األمالح والجٌدة الصرف [  .]5زرعت أشجار المشمش بسبب ثمارها القابلة لألكل [
وموطنه األصلً غرب ووسط آسٌا وٌمتد شرقا ً إلى الصٌن وأنتقلت زراعته الى الٌونان ومنها
إلى سورٌا ودول أوروبا وبعض دول شمال أفرٌقٌا وأمرٌكا الشمالٌة وأسترالٌا [  , ]10وتأتً
أهمٌة هذه الشجرة كونها ذات مردود أقتصادي جٌد للفالح ولكونها تدخل فً العدٌد من
الصناعات الغذائٌة كالقمرالدٌن والمربٌات وٌستفاد أٌضا ً من بذورها فً الحصول على الزٌت
الذي ٌدخل فً صناعة الكرٌمات والمواد الطبٌة والصٌدالنٌة [ ,]13تؤكل ثمار المشمش كفاكهة
طازجة الحتوائه على كمٌة كبٌرة من المعادن والفٌتامٌنات فهً ذات قٌمة غذائٌة وطبٌة [.]11
معظم بذور العائلة الوردٌة تكون ذات نسبة إنبات منخفضة نسبٌا ً ما لم تعامل بطرٌقة ما للتغلب
على ظاهرة السكون ومنها طرٌقة تعرٌض البذور إلى درجات حرارة منخفضة تتراوح ما بٌن
صفر مئوي إلى 10-( – 0م )°فً مدة زمنٌة معٌنة تعرف بطرٌقة التنضٌد .وبذور أشجار
المشمش مثل أي نوع ضمن هذه العائلة تتعرض إلى فترة سكون وبالتالً فأن من الضروري
معاملتها بالتنضٌد [ ]12و [ , ]15وتختلف المدة الزمنٌة الالزمة لتنضٌد بذور أشجار الفاكهة
حسب اختالف األنواع واألصناف [  , ]6وتعد عملٌة التنضٌد من أفضل الطرق المستخدمة
لكسر طور سكون البذور ألن غالبا ً ما ٌكون غالف البذرة الخارجً سببا ً فً تقلٌل معدل التبادل
الغازي وكذلك أضمحالل أو غسل الهورمونات الموجودة على هذه األغلفة إذ تساعد هذه العملٌة
على إنبات البذور المنتظم والسرٌع [  , ]14وقد وجد [  ]12إن بذور المشمش التً تعرضت
تأثير نوع وهدة التنضيد....
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لفترة تنضٌد ٌ 60وم أعطت أعلى نسبة مئوٌة لتجذٌر إنبات البذور بلغت  %74بٌنما أعطت
معاملة المقارنة أقل معدل للنسبة المئوٌة للتجذٌر بلغت  .%12أما [ ]8فقد بٌّن إن زٌادة النسبة
المئوٌة لتجذٌر بذور ثالثة أصناف من اللوز  Prunus dulcisتناسبت طردٌا ً مع طول الفترة
الزمنٌة الالزمة للتنضٌد إذ أظهرت الفترة  15أسبوع أعلى نسبة تجذٌر بلغت  %98للصنف
األمرٌكً  Wawonaو % 93للصنف األوروبً  Del cidو % 87للصنف االسبانً
 Desmayo larguetaبٌنما لم تظهر المعامالت (  4 , 3 , 2 , 1أسبوع ) أي نسبة تجذٌر
للبذور.
وبسبب إن الكثٌر من المزارعٌن والمختصٌن فً الوقت الحاضر لجأ إلى إكثار المشمش
خضرٌا ً بسبب صعوبة إنبات بذور ِه لذلك ٌهدف البحث إلى إٌجاد طرٌقة مثلى لرفع قابلٌة إنبات
البذور من خالل معاملتها بفترات زمنٌة مختلفة من التنضٌد بدرجة حرارة مختلفة الن إكثار
المشمش جنسٌا ً مهم فً إنتاج األصول.
المواد وطرائق العمل :
2010
نفذت التجربة فً مزرعة خاصة فً ناحٌة سدة الهندٌة  /بابل خالل موسم النمو
لدراسة تأثٌر نوع وفترات التنضٌد على نسبة إنبات بذور المشمش ونمو الشتالت  ,إذ أستعملت
بذور الصنف المحلً  Prunus armenica L.وعوملت البذور بالمبٌد الفطري كابتان
للتخلص من الفطرٌات العالقة بها [  .]4تمت عملٌة التنضٌد بخلط البذور بكمٌات متساوٌة من
 ]5ثم وضعت
مادة البٌتموس الرطب ووضعت داخل أكٌاس من البولً أثٌلٌن وأغلقت [
معامالت التنضٌد البارد فً الثالجة 5م )1 ±(°ومعامالت التنضٌد الدافئ وضعت فً الغرفة (
تحت درجة حرارة الغرفة االعتٌادٌة ) حٌث كانت األكٌاس تقلب أسبوعٌا ً طٌلة فترات التنضٌد
المستخدمة فً التجربة [.]3
بدأ التنضٌد بتأرٌخ  2010 / 1 / 1وبعد االنتهاء من التنضٌد أخرجت البذور وغسلت من
البٌتموس العالق بها وزرعت بتأرٌخ  2010 / 2 / 16فً خطوط فً تربة الحقل بعد أن
وسوٌت على مسافة 25سم بٌن بذرة وأخرى و75سم بٌن خط وآخر [  ]1أخذت عٌنات
حرثت
ّ
من التربة بعمق 30 – 0سم وأجرٌت التحالٌل الالزمة لها جدول (.)1
جدول (  : ) 1بعض الصفات الكيميائية والفيزيائية لتربة الحقل.
التوصيل

التوزيع الحجمي لمفصوالت

درجة

الكهربائي

التربة

تفاعل

E.C

النتروجين

الفسفور

البوتاسيوم

التربة

ديسي

N

P

K

pH

سيمنزم

-

7.78

ملغم /

ملغم /

ملغم /

-

1
3.48

الرمل

الغرين

الطين

36.80

0.63

36.50

-

-

كغم م 1

كغم م 1

كغم م 1

297.5

346.5

356

نسجة
التربة

مزيجية

استخدمت تجربة عاملٌة (  ) 4×2إذ تضمن العامل األول نوعٌن من التنضٌد هما التنضٌد
البارد والتنضٌد الدافئ ورمز لهما بالحرف  A1 , A2على التوالً وأربع فترات تنضٌد هً ( 0
ٌ 45 , 30 , 15 ,وم ) ورمز لهما بالحرف  B1 , B2 , B3 , B4على التوالً ونفذت التجربة
حسب تصمٌم القطاعات العشوائٌة  R.C.B.D.وبثالثة مكررات وبواقع  100بذرة للمعاملة
الواحدة.
سجلت نسبة اإلنبات بعد مرور ٌ 45وم من زراعة البذور فً الحقل أما معدل طول
الشتالت فتم قٌاسها مرور ٌ 150وم من الزراعة فً تربة الحقل .حللت النتائج حسب التصمٌم
المتبع وقورنت المتوسطات عند أقل فرق معنوي بمستوى احتمالٌة .]2[ %5
تأثير نوع وهدة التنضيد....
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النتائج والمناقشة :
أوالً  /النسبة المئوية إلنبات البذور :
تشٌر نتائج التحلٌل اإلحصائً فً جدول (  )2إلى تفوق التنضٌد البارد على درجة حرارة
5م °معنوٌا ً على التنضٌد الدافئ لصفة النسبة المئوٌة إلنبات البذور إذ بلغ معدل هذه الصفة عند
التنضٌد البارد  %62,57فً حٌن بلغ معدل هذه الصفة عند التنضٌد الدافئ (فً درجة حرارة
الغرفة االعتٌادٌة)  .%35,46وٌعزى السبب أن درجة الحرارة المنخفضة تؤدي إلى إزالة
المواد المثبطة إلنبات البذور وخاصة حامض  A.B.A.إذ تتكون هذه المواد طبٌعٌا ً وتلعب
دورا ً حٌوٌا ً فً التحكم بإنبات البذور [  , ]4كما ٌساعد التنضٌد على تحلل غطاء البذرة نتٌجة
فعل الكائنات الدقٌقة [.]5
جدول ( )2تأثير نوع ومدة التنضيد والتداخل بينهما في النسبة المئوية إلنبات البذور
بعد  45يوم من زراعة البذور في الحقل :
فترة التنضيد ( يوم )
نوع التنضيد
نوع التنضيد
) B4 ( 45
) B3 ( 30
) B2 ( 15
) B1 ( 0
تنضيد بارد A1
تنضيد دافئ A2

c

b

a

A

a

9,54

55,51

88,28

97,31

62,57

c

b

b

B

b

8,68

39,28

42,29

51,57

35,46

%5 L. S. D.
فترة التنضيد
%5 L. S. D.

10,22

20,45
9,11

47,21

62,28

74,44

c

B

a

a

14,44

وأتفقت هذه النتائج مع ما وجده [  ]12حٌث أعطت فترة التنضٌد ( ٌ 60وم ) وهً المدة
 %74بٌنما
األطول المستخدمة فً تجربته أعلى معدل للنسبة المئوٌة إلنبات البذور بلغت
ً
أعطت معاملة المقارنة أقل معدل لهذه الصفة بلغ  , %12وأتفقت النتائج أٌضا مع ما وجده []8
عندما استخدم عدة فترات للتنضٌد على بذور ثالثة أصناف من أشجار اللوز حٌث أعطت فترة
التنضٌد األعلى (  15أسبوع ) أعلى معدل إلنبات البذور بٌنما لم تظهر الفترات ( , 3 , 2 , 1
 4أسبوع ) أي نسبة أنبات للبذور.
كما تشٌر النتائج فً الجدول أعاله إن للتداخل المشترك بٌن نوع ومدة التنضٌد تأثٌرا ً معنوٌا ً
على صفة النسبة المئوٌة إلنبات البذور إذ تفوقت المعامالت  30و ٌ 45وم للتنضٌد البارد
معنوٌا ً على باقً المعامالت بتحقٌقهما أعلى معدل فً هذه الصفة بلغ  %88,28و %97,31
على التوالً  ,أما أقل معدل لهذه الصفة فقد كان فً معاملة المقارنة ( صفر ٌوم ) للتنضٌد
الدافئ إذ سجل أقل معدل بلغ  .%8,68وقد ٌعود السبب فً زٌادة المدة على الظروف الباردة .
ثانيا ً  /طول الشتالت ( سم ) :
ً
ٌبٌن الجدول ( )3تفوق التنضٌد البارد معنوٌا فً صفة طول الشتالت ( سم ) بعد ٌ150وم
من زراعة البذور على التنضٌد الدافئ إذ أظهر أعلى معدل لهذه الصفة بلغ 74,72سم مقابل
60,22سم للتنضٌد الدافئ .وهذا راجع إلى إن التنضٌد البارد ٌساعد على تطرٌة وزٌادة نفاذٌة
تأثير نوع وهدة التنضيد....
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أغطٌة البذور الصلبة وٌساعد أٌضا ً إلى اكتمال نضج الجنٌن فً البذور بعد حدوث عدة تغٌرات
فسٌولوجٌة داخلٌة فٌؤدي إلى تكشف فً أجزاء الجنٌن المختلفة ونموه مورفولوجٌا ً فٌنتج بالتالً
فٌكون مجموع جذري جٌد وبالتالً شتالت أقوى وذات
إنبات بذور منتظم وبوقت أسرع ّ
مجموع خضري أفضل [.]5
أتفقت هذه النتائج مع ما حصلت [ ]7عند معاملة بذور أشجار التوت صنف التوت األسود
 Morus nigra L.عند استعمالها للتنضٌد البارد تحت درجة حرارة صفر مئوي وبأربع
ٌ 100وم
فترات مع تراكٌز مختلفة لحامض الجبرٌلٌك أسٌد حٌث أزدادت هذه الصفة مع
تنضٌد بارد وهً المدة األعلى التً استخدمتها فً التجربة.
وبالنسبة فترة التنضٌد فٌالحظ من الجدول أعاله تفوق الفترة ( ٌ 45وم ) معنوٌا ً على
باقً المعامالت إذ سجلت أعلى معدل بلغ 79,87سم بٌنما حققت معاملة المقارنة أقل معدل بلغ
وتحول المواد
56,59سم وٌفسر ذلك إن طول فترة التنضٌد تساعد على زٌادة نشاط األنزٌمات
ّ
المعقدة المخزونة فً البذور وغٌر الذائبة تدرٌجٌا ً إلى مركبات ذائبة وأبسط فً تركٌبها [.]5
جدول ( )3تأثير التنضيد في معدل طول الشتالت ( سم ) بعد مرور 150يوم من زراعة البذور في الحقل
فترة التنضيد ( يوم )
نوع التنضيد
نوع التنضيد
) B4 ( 45
) B3 ( 30
) B2 ( 15
) B1 ( 0
تنضيد بارد A1
تنضيد دافئ A2

c

bc

b

a

a

64,83

69,65

78,67

85,71

74,72

d

d

c

b

b

48,34

52,50

66,50

74,03

60,22

%5 L. S. D.
فترة التنضيد

3,38

6,75
56,59

60,84

72,59

79,87

c

C

b

a

%5 L. S. D.

4,78

وكان للتداخل المشترك بٌن نوع ومدة التنضٌد تأثٌرا ً معنوٌا ً فً صفة طول الشتالت إذ أظهرت
النتائج المبٌنة فً الجدول أعاله تفوق المعاملة ٌ 45وم للتنضٌد البارد على باقً المعامالت إذ
حققت أعلى معدل فً هذه الصفة بلغ 85,71سم فً حٌن كان أقل معدل لهذه الصفة فً معاملة
المقارنة ( بدون تنضٌد ) للتنضٌد الدافئ بتحقٌقه معدل بلغ 48,34سم .وهذا راجع إلى التأثٌر
المشترك بٌن كالً من نوع ومدة التنضٌد.
نستنتج من التجربة إن لتنضٌد بذور أشجار المشمش تأثٌر مهم على زٌادة النسبة المئوٌة إلنبات
البذور وكذلك على طول الشتالت النامٌة حٌث أظهر التنضٌد البارد بدرجة 5م °أفضل النتائج
فً كال الصفتٌن اللتان تمت دراستهما  ,فٌما أظهرت النتائج بأن زٌادة مدة التنضٌد قد تناسبت
مع زٌادة النسبة المئوٌة إلنبات البذور لكال نوعً التنضٌد وكذلك تناسبت مع زٌادة طول
الشتالت بعد ٌ 150وم من زراعة البذور.

تأثير نوع وهدة التنضيد....
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Abstract:
The research was conducted in a private farm located
Saddet AL- Hendiah / Babylon province during season of 2010 to
evaluate the effect of stratification cold 5C° ( ±1 ) and warm
stratification ( in the room temperature ) of in germination ratio of
seed and growth seedling of Apricot ( Prunus armeniaca L. ). For
knowledge the factors that hinder of germination of these seeds
and ways of surmounting its.
The stratification start in 1/1/2010 and after end periods of
stratification the seeds grown in field in 16/2/2010. A factorial
experiment with three replicates was complete block design , each
treatment consist of ( 100 ) seeds. Results showed that the highest
average of percentage seeds germination and seedling length
significantly increased due to cold stratification. Such its 74.72%
and 62.57cm respectively. Also showed significant increased in the
period ( 45 days ) carry out highest average of same characters is
74,44% and 79,87cm respectively.
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