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Prunus armeniacaتأثیر التنضید والجبرلین في إنبات بذور المشمش  L.ونمو البادرات  

  

  **سمیر عبد علي صالح العیساويو*نازك حقي خلیل، *عیادة عداي عبید

  جامعة بغداد/كلیة الزراعة-قسم البستنة* 
  جامعة األنبار/كلیة الزراعة-قسم البستنة** 

  

  الخالصة

خالل العام جامعة بغداد /كلیة الزراعة /في الظلة الخشبیة التابعة لقسم البستنةنفذت هذه الدراسة 

بیان تأثیر إلىوتهدف  هذه الدراسة .حیث تم جلب بذور المشمش من األصناف المحلیة للموسم السابق 2006

لمعامالت التنضید بذور المشمش ونمو البادرات وتبین من نتائج هذه الدراسة استجابة البذورإنباتالجبرلین في 

مع المعاملة % 90إلىلتر/ملغم2000بتركیز عند المعاملة بالجبرلین اإلنباتوالجبرلین حیث ارتفعت نسبة 

سم عند المعاملة بالتنضید 0,23إلىسم وكذلك زاد قطر الساق 19,67إلىوزاد ارتفاع النبات بدونهأوبالجبرلین 

ورقة والمساحة 20,67إلىین زاد عدد األوراق عند المعاملة السابقة في ح.لتر/ملغم1500والجبرلین بتركیز

عند معاملة % 39,80إلىبینما ارتفعت النسبة المئویة للكلوروفیل عند نفس المعاملة 2سم68,45الورقیة بلغت 

  .بینما انخفضت هذه الصفات عند المعامالت األخرى عن هذا الحد أسابیعالتنضید لمدة ثمانیة 

  

Effect of stratification and Gibberellins on seed germination and 
seedling growth of Apricot Prunus armeniaca L.

  

Eiada A. Obaid* , Nazik H. Khalil* and Sameer A. Ali**

* Hort. Dept.- Collage of Agriculture/ University of Baghdad
** Hort. Dept. Collage of Agriculture/ University of Al-Anbar

  

Abstract
The study was conducted in the canopy of wood in the Department of 

Horticulture / Agriculture College / University of Baghdad during 2006 season .Seeds 
of Apricot were brought  fr0m local variety of last season fruits .The objective of this 
study to investigate the response the Apricot seed to stratification and Gibberellins
treatments ,the result showed that the percentage of germination was increased to 90% 
when seeds treat with  2000 ppm of Gibberellins and with out it  ,the plant high and 
stem  diameter were increased to 19.67 cm. and 0.23 cm. respectively in the same 
treatment , while the leaf number for every plant increased to 20.67 leaves when seeds 
treated with 1500 ppm of Gibberellins with stratification and  the leaf area was 
increased to 68.45cm2/plant in the same treatment  and the percentage of chlorophyll 
increased to 39.80% when seeds stratificated for eight weeks, while the characteristics 
were decreased  from this results in the other treatments.
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  المقدمة

جنسالإلىتعودالتي الفاكهة ذات النواة الحجریةأشجارمن .Prunus armenica lالمشمش  

prunusالوردیة العائلةوالىRosaceae الصینالجزء الغربي منللمشمش هو األصليوطن مالأنویعتقد

قبل عهد نحو جنوب غرب اسیا من هذه المنطقة انتشرت زراعته حیث استعمل رمزآ في كتاباتهم القدیمة و 

)1(سنة قبل المیالد400األسكندر األكبر اللذي یعزى له الفضل في ادخال زراعته الى الیونان وذلك قبل 

وتكنولوجیالإلحصاءالجهاز المركزي إحصائیاتتشیر 2)(العالم أنحاءباقي إلىالمیالد وبعدها انتشر 

شجره 655957,  2007في العراق قد بلغ في سنة لمثمرةاالمشمش أشجارعدد أنإلى) 3(المعلومات 

في منطقة صالح الدین ثم بغداد ونینوى وان عدد األشجاركغم تتركز زراعة 44,9الشجرةإنتاجیةومتوسط 

في یأتيعدیدةأسبابإلىویعود ذلك الماضیةماقورن بالسنوات االخیره إذامنخفضایعد وٕانتاجهااألشجار

بسبب المكثرةالشتالتقلة عدد عن انتشار ظاهرة التملح وكذلك فضالالزراعیةاالهتمام بالعملیات مقدمتها عدم

وزیادة تكالیف عملیات اإلنتاجكلفةعن زیادة فضالالبساتین إنشاءقله الطلب علیها من قبل المزارعین في 

  .عةخرة وذلك لقلة المساحة المزرو كما ان زراعة المشمش في القطر العراقي مازالت متأالخدمة في البساتین

المشمشكثارإفي الرئیسیةألطریقهتالت تكون جاهزة للتطعیم هي شإلنتاجزراعة بذور المشمش إن

والنمو ومنباإلنتاجتحفیز لكي تبدأ إلىالبذور تكون ساكنه وبحاجه أجنةإنانه من المعروف إال)4(

stratification)یدنضالت(للبذور عملیه التخزین البارد إجراءيهنكسر طور السكو في المستعملةالمعامالت 

shield buddingكما ان الطریقة األكثر شیوعآ  في اكثار اصناف المشمش في المشاتل هي التطعیم الدرعي 

وذلك بدءآ من تموز وحتى ایلول على الشتالت البذریة للمشمش مع مراعاة استعمال البذور الحدیثة للحصول 

  .)2(سبة انبات عالیةعلى ن

للمعاملة بالجبرلین ولعملیة تنضید البذورعلى بذور المشمش استجابة دراسة هوهذا البحث منهدفوال

درجات الحرارة المنخفضة لكي یتمكن الجنین من النمو وكذلك دراسة دور الجبرلین في زیادة نسبة األنبات للبذور 

  .المنضدة

  

  المواد وطرائق العمل

جامعة بغداد خالل عام –كلیة الزراعة –البحث في الظلة الخشبیة التابعة لقسم البستنة تم تنفیذ 

جیداللموسم السابق وبعد ذلك غسلت البذور حیث تم جلب بذور المشمش من األصناف المحلیة 2006

على درجة حرارةووضعت في الثالجة تحتوي على بتموس مرطب Petri dishesزجاجیة أطباقووضعت في 

وقسمت هذه البذور على 2006-3- 5وتم استخراجها بتاریخ یوما60لمدة 2006- 1-5م بتاریخ 4-5

  :بتراكیزو وفق المعامالت التالیةGA3قسم من هذه البذور عوملت بمحالیل مادة إنالمعامالت حیث 

  )بدون تنضید وبدون المعاملة بالجبرلین(معاملة المقارنة -1

  فقطمایو 60بذور منضدة لمدة -2

  لتر/ملغم1000ومعاملة بالجبرلین بتركیز یوما60بذور منضدة لمدة -3

  لتر/ملغم1500ومعاملة بالجبرلین بتركیز یوما60بذور منضدة لمدة -4

  لتر/ملغم2000ومعاملة بالجبرلین بتركیز یوما60بذور منضدة لمدة -5
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)8(سم ومثقبة بواقع30×20بإبعادود من الولي اثلین األسأكیاسالبذور فيوبعد ذلك تمت زراعة 

مكررات للمعاملة الواحدة وفي كل مكرر خمسة أربعةوبواقع مزیجیهثمانیة ثقوب للكیس الواحد الحاویة على تربة 

)RCBD)5تصمیم القطاعات العشوائیة الكاملة بإتباعبذرة واحدة ووزعت المعامالت وفي كل كیس أكیاس

  :حسب المعادلة التالیة اإلنبات موعد الزراعة تم حساب نسبة من أسابیعوبعد مرور خمسة 

  =نسبة اإلنبات % 
  )عدد البادرات(عدد البذور النابتة 

 ×100  
  العدد الكلي للبذور في المعاملة الواحدة

القیاسات التالیة إجراءالخدمة األخرى من ري ومكافحة كیماویة حتى فصل الخریف وتم توتمت عملیا

  :ت على الشتال

  سم)تم قیاسه باستعمال المسطرة(الشتالت أطوال-1

سم)Varnierتم قیاسه باستعمال القدمة (سمك الساق -2

متوسط عدد األوراق في النبات-3

2سم)الطریقة الوزنیةبإتباعتم حسابها (حة الورقیة االمس-4

Chlorophyll Meter Model Spad 502النسبة المئویة للكلوروفیل تم حسابها باستعمال جهاز -5

وقورنت المتوسطات بإتباع اقل فرق معنوي )SAS)6وحللت النتائج باستعمال البرنامج الجاهز 

)L.S.D. ( 0.05وعلى مستوى احتمال.  

  

  النتائج والمناقشة

  وقطر الساق وطول النباتاإلنباتالمئویة فينسبةفي التأثیر التنضید والمعاملة بالجبرلین )1(جدول 

  المعامالت  ت
  سبة اإلنباتن

%  

  ارتفاع النبات

  )سم(

  قطر الساق

  )سم(

  0.22  17.00  80  المقارنة  1

  0.23  19.00  90  أسابیع)8(تنضید لمدة  2

  0.23  19.67  90لتر/ملغمGA32000+أسابیع )8(تنضید لمدة  3

  0.22  22.00  90  لتر/ملغمGA31500+أسابیع )8(تنضید لمدة  4

  0.23  23.33  88  لتر/ملغمGA31000+أسابیع )8(تنضید لمدة  5

0.005 L.S.D  0,05  4,91  0,02  

  

معنویابذور المشمش المزروعة تأثرت إلنباتالنسبة المئویة إنأعاله)1(یتبین من نتائج الجدول

90إلى  معنویاحیث یالحظ ارتفاع هذه النسبة علیها قبل الزراعة أجریتالتيبالمعامالت   معنویاتأثرت 

بینما أسابیعلتر والتنضید لمدة ثمانیة /ملغم2000لتر و /ملغم 1500ملة بالجبرلین عند التركیزین عند المعا%

وكذلك زاد أطوال الشتالت معنویا عند معاملتي الجبرلین .%80إلىتراجعت هذه النسبة عند معاملة المقارنة 

سم على التوالي 23.33سم و22سابیع إلى لتر والتنضید لمدة ثمانیة أ/ملغم1000لتر و/ملغم1500بالتركیزین 

  .سم17في حین قل طول الشتالت عند معاملة المقارنة إلى 

لتر مع التنضید ومعاملة /ملغم 2000لتر و/ملغم1000وزاد قطر السا ق عند معاملتي الجبرلین 

  .سم 0.22لى سم   بینما قل قطر ساق الشتالت عند المعامالت األخرى ا  0,23التنضید لمفرده الى   
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إن سبب ارتفاع نسبة اإلنبات للبذور المعاملة بالتنضید والجبرلین یعود إلى إن أغلفة بذور الفاكهة ذات 

النواة الحجریة واألندوسبیرم تحتوي على مواد مشابهة لحامض األبسیسیك وان عملیة التنضید تؤدي إلى تقلیل 

لإلنبات كحامض الجبرلین وبالتالي إعطاء نسبة إنبات تركیز المواد المثبطة وزیادة نسبة المواد المشجعة

وان أسباب السكون في بذور الفاكهة ذات النواة الحجریة یأتي من أسباب خارجیة نتیجة صالبة ) .7(عالیة

غالف البذرة وبالتالي تكون نفاذیتها للماء قلیلة وكذلك أسباب داخلیة نتیجة وجود أجنة غیر مكتملة النمو 

في هذه الحالة تحتاج البذور إلى فترة تنضید ورطوبة مناسبة إلى حین اكتمال نمو الجنین باإلضافة مورفولوجیآ و 

وان معاملة البذور بمواد مشجعة لإلنبات ) 8(إلى ذلك وجود مواد مثبطة لإلنبات بتراكیز عالیة باألجنة 

الجبرلین یشجع في تكوین إنزیم  إن حامض ) Khan)9كالجبرلینات یؤدي إلى تشجیع إنبات البذور وأكد الباحث 

املیز أما حامض األبسیسیك فیقلل من نشاط هذا األنزیم وذكر انه توجد عالقة عكسیة بین حامض –ألفا 

الجبرلین وحامض األبسیسیك في تأثیراتهما على اإلنبات ووجد انه كلما زداد تركیز الجبرلین في البذور قل تركیز 

املیز ویشجع -ن یحرر البذور من السكون ویشجع من إنتاج وتحفیز أنزیم ألفااألبسیسیك  واستنتج أن الجبرلی

  .وأنزیمات تكوین البروتینات وبذلك فان الجبرلین یحفز الخالیا على النمو RNAمن تكوین حامض النووي 

الة ویعزى سبب النسبة العالیة لألنبات الى ان عملیة التنضید تحول الجنین من الحالة الساكنة الى الح

النشطة تدریجیآ حیث تحدث بعض التغیرات الفیزیولوجیة في الجنین وهذا التحول یحتاج درجات حرارة منخفضة 

م مع رطوبة مرتفعة وتهویة جیدة كما تحتوي البذور على بعض المركبات العضویة التي تعد 5- 1تتراوح بین 

توجد بعض وفي نفس الوقت شجعة للنمو الجبرلین من المواد المدالنمو مثل الجبرلینات ویعهرموناتمن 

المركبات المثبطة للنمو مثل حامض األبسیسیك الذي یعمل على تثبیط النمو ومن خالل الدراسات التي اجریت 

وجد ان تركیز الجبرلینات زادت اثناء مدة التنضید وفي نفس الوقت انخفض محتوى البذور من المواد المثبطة 

ور یتطلب نظامآ انزیمیآ فعاال للقیام بعملیات البناء والهدم اثناء عملیة األنبات وقد وان انبات البذ) 1(لألنبات  

وفي دراسة قام بها ) 10(وجد ان تخلیق هذا النظام األنزیمي یقع تحت سیطرة الهرمونات النباتیة خاصة الجبرلین 

Russele الفا املیز واوضحواستنتجو ان الجبرلین یمكن ان ینظم تخلیق وافراز انزیم)11(واخرونn    

JacobseوBeach)12 (ان الجبرلین یقوم بهذا الدور عن طریق تحفیز استنساخ جینات الفا املیز.  

في انبات بذور ABAو GA3لمعرفة فعل حامضي )  Northcote  )13وفي دراسة قام بها 

بینما تصرف حامض rRNAالرایبوزي الخروع وجد بأن حامض الجبرلین قد زاد من تكوین الحامض النووي 

الى األبسیسیك بطریقة معاكسة لفعل حامض الجبرلین وهي التثبیط وكان الفعل التثبیطي راجع بشكل رئیسي 

وكان للنباتات الناتجة من .التثبیط العام ألستنساخ الجینات وعند اضافة حامض الجبرلین تم منع هذا التثبیط 

انعكس تأثیر ذلك على قوة النمو الخضري مثل طول النبات وقطر البذور المعاملة مواصفات خضریة جیدة حیث 

فمن الطبیعي ان تتمیز النباتات الناتجة من اجنة نشطة وذات مقدرة عالیة على األنبات ان تكون نباتات الساق

  .ذات نمو نشط فتتمیز بصفاتها الخضریة 

  

  

  والمساحة الورقیة والكلوروفیلعلى عدد األوراق تأثیر التنضید والمعاملة بالجبرلین ) 2(جدول 

  عدد األوراق  المعامالت  ت
  المساحة الورقیة

  2سم
  نسبة الكلوروفیل

  26.33  58.52  17.67  المقارنة  1
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  39.80  55.2  16.67  أسابیع)8(تنضید لمدة  2

  35.37  55.2  16.67لتر/ملغمGA32000+أسابیع )8(تنضید لمدة  3

  36.10  68.45  20.67  لتر/ملغمGA31500+أسابیع )8(تنضید لمدة  4

  32.93  59.62  18.00  لتر/ملغمGA31000+أسابیع )8(تنضید لمدة  5

0.05  L.S.D  2,35  7,80  4,23  

  

عند المعاملةاألوراقزیادة عدداالوراق لكل نبات معنویا حیث یبلغ عدد إلى)2(وتشیر نتائج الجدول

األوراقورقه لكل نبات بینما أنخفض عدد 20إلىثمانیة أسابیع لتر والتنضید لمدة/ملغم 1500بتركیزبالجبرلین

لتر والتنضید /ملغم2000ورقه عند المعاملة بالتنضید فقط والمعاملة بالجبرلین بتركیز 16,67لكل نبات إلى 

  .لمدة ثمانیة أسابیع 

1500بتركیزسم عند المعاملة بالجبرلین 68,45المساحة الورقیة لكل نبات حیث بلغتوكذلك زادت 

بینما انخفضت والتي تفوقت معنویا على جمیع المعامالت األخرى لتر والتنضید لمدة ثمانیة أسابیع/ملغم

لتر /ملغم2000سم عند معاملة التنضید لمدة ثمانیة أسابیع ومعاملة الجبرلین بتركیز55,20المساحه الورقیة الى

  .بیعاوالتنضید لمدة ثمانیة أس

عند معاملة التنضید لمدة ثمانیة اسابیع بینما انخفضت % 39,80مئویة للكلوروفیل الالنسبةوبلغت 

  .عند معاملة المقارنة % 26,33هذه النسبة الى 

ویمكن أن یعزى سبب الزیادة في عدد األوراق والمساحة الورقیة وزیادة النسبة المئویة للكلوروفیل عند 

یمكن أن یلعبه كل من هذه العوامل في تحفیز اإلنبات وتشجیع معامالت الجبرلین والتنضید إلى الدور الذي

  كما تم شرحه في الصفات السابقة النمو مما انعكس إیجابا على هذه الصفات
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