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  2008، ) 2(العدد 6: مجلة األنبار للعلوم الزراعیة ، المجلد 
  

  المشمش العراقیةأصنافدراسة الصفات الكمیة والنوعیة لبعض 

  

  سعاد رشاد عبد اهللا

  جامعة بغداد/ كلیة الزراعة-قسم البستنة

  

  ةصالخال

ف مــن المشــمش اجریــت الدراســة فــي منطقــة الحســینیة فــي محافظــة كــربالء وشــملت الدراســة ســبعة اصــنا

احمــر بــذري، وحشــري كلهــا ناتجــة مــن زراعــة اردبیــل احمــر،قیســي، زاغینیــا، اردبیــل اصــفر،،)مبكــر(هــي هرفــي 

وهذه الدراسة ضمن مشروع مسح وتقویم اصناف الفاكهه المحلیة وسمیت بهذه االسماء الن اخذت البذور . البذور

واحـــد ومربـــاه بالطریقـــة الهرمیـــة االعتیادیـــة جمیـــع االشـــجار بعمـــروزرعـــت وكونـــت اشـــجار.مـــن هـــذه االصـــناف

والدراسة جرت على موسمین متتالین شملت الدراسـة معـدل االنتـاج الكلـي للشـجرة،.7× 7ومزروعة على مسافة 

  .في العصیر) T.S.S(نسبة المواد الصلبة الذائبة الكلیة وزن البذرة،معدل وزن لحم الثمرة،وزن الثمرة،

اردبیـــل احمـــر، والصـــنف قیســـي اردبیـــل اصـــفر،تحصـــلة تفـــوق الصـــنف زاغینیـــا،تبـــین مـــن النتـــائج المس

  .لذا نوصي بزراعة هذه االصناف في المنطقة الوسطى والجنوبیة من العراق.بالصفات المدروسة

  

Study on quantity and quality of some Iraqi apricot cultivars
  

S. R. Abdullah
College of Agriculture\ University of Al-Anbar

  

Abstract
Study was conducted of Husaynia, Kerbela, province using seven local 

cultivars of apricot (Harvi, Kaisi, Zakenia yellow Ardebel, Red Ardebel, Ahmar 
Bathri and Hashri).

Protuct from direct planting of seeds. The trees used were similar in age 
trained on ordinary pyramid method and planted 7 x 7 m distance.

The experiment was done for two seasons. Data on average yield of tree, fruit 
weight, flesh weight of fruit. pit weight, and percentage of total soluble solids of the 
fruit juice were recorded.

Results showed that Zakenia, yellow Ardebel, Red Ardebel, and Kaisi cultivar 
were superior than other cultivars studied. It is recommended to plant these cultivars 
in the middle and southern parts of Iraq.

  

  المقدمة

ویــزرع علـى نطـاق تجــاري Rosaceaeالــى العائلـة الوردیـة    Prunus armeniacaینتمـي المشـمش 

والمشـمش مـن اكثـر الفواكـه .واسع لما لثماره من قیمـة غذائیـة عالیـة واسـتخدامات مختلفـة فـي الصـناعات الغذائیـة 

  ).A(احتواء على فیتامین 
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ثمــار غــم مــن100وان كــل .)1(طــن 41436تنــتج 196032ان عــدد اشــجار المشــمش فــي العــراق 

ملغــــم B1،0.04ملغــــم فیتــــامین A،0.03وحــــدة دولیــــة مــــن فیتــــامین 2.700المشــــمش الطازجــــة تحتــــوي علــــى 

ك كما انه یحتوي على العتاصر المعدنیـة یملغم حامض االسكورب10ملغم نیاسین،B2،0.6ریبوفالفین فیتامین 

  .ملغم بوتاسیوم281ملغم صودیوم، 1ملغم حدید،0.5ملغم فسفور،23ملغم كالسیوم، 17

صـناف المحلیـة االسـبب زراعـة ثمرة المشمش قطیفیة الملمـس وهـي صـغیرة وتصـبح ملسـاء عنـد النضـج

  .ساعة برودة200-100في المنطقة الوسطى والجنوبیة الن متطلبات ساعات البرودة قلیلة تتراوح ما بین 

ضـــرورة دراســـة الصـــفات الكمیـــة ولعـــدم تـــوفر دراســـات باالصـــناف المحلیـــة الناتجـــة مـــن البـــذور جـــاءت ال

التـــي درســـت محلیـــة متداولـــة فـــي محافظـــة كـــربالء والمنطقـــة االصـــنافوالنوعیـــة لهـــذه االصـــناف علمـــا ان اســـماء 

  .الوسطى من العراق 

  

  المواد وطرائق العمل

اجریت التجربة في بستان في منطقـة الحسـینیة فـي محافظـة كـربالء وكانـت جمیـع االشـجار بعمـر عشـر 

احمـر اردبیـل احمـر،قیسـي، زاغینیـا، اردبیـل اصـفر،،)مبكـر(هرفي :صناف التي اجري البحث علیهاسنوات واال

  .بذري، وحشري

م تــم اجــراء كافــة العملیــات 1.5تربــة البســتان ذات نســجة رملیــة طینیــة وارتفــاع  مســتوى المــاء االرضــي 

مـــن كـــل ) اشـــجار4(عـــة مكـــررات بأربR.C.B.Dالزراعیـــة صـــممت التجربـــة وفـــق القطاعـــات العشـــوائیة الكاملـــة 

  .بالكغم " مقدرادرست الصفات التالیة كمیة الحاصل الكلي وكان الوزن ) .1(%5صنف وتحت مستوى احتمال 

تــم حســاب الــوزن الكلــي للثمــار بواســطة المیــزان الحقلــي تــم وزن الحاصــل الكلــي لالشــجار االربعــة التــي 

ار وتــم الحصـــول علــى معـــدل وزن الشــجرة الواحـــدة  مقـــدرا تمثــل المكـــررات وبعــدها قســـم النــاتج علـــى عــدد االشـــج

  .بالكلیو غرام 

لتقـدیر وزن الثمـرة تؤخـذ الثمـار والتـي عـددها عشـر ثمـرات بالعینـة / اما بالنسبة لمعدل وزن وحجـم الثمـرة

/ ثمـرةامـا بالنسـبة الـى  لحـم ال.غـم/ وتوزن ثم تقسم على عدد الثمار فتحصل على معدل وزن الثمرة الواحدة مقدرا

  .تؤخذ عشر ثمرات وتوضع في الوعاء المختبري والذي یحتوي على فتحة جانبیة

  .مأل الوعاء بالماء ویترك على توقف نزول الماء من الفتحة الجانبیة -أ

یوضع مخبار مدرج تحت الفتحة الجانبیة ثم توضع الثمار  لتقدیر حجمها ویستقبل الماء المزاح في المخبـار -ب

  .ل الماء حتى یتوقف نزو 

  3سم/ كمیة الماء في المخبار یعبر عن حجم الثمار -ج

  .تقسیم حجم الثمارالكلي  على عددها نحصل على متوسط حجم الثمرة -د

ؤخــذ العینــة وتســتخرج البــذور وتــوزن البــذور الموجــودة فــي العینــة ویقســم وزن البــذور الكلــي علــى عــدد ت

في العینـة ) اللحم(بالعینة ثم نقسم اللب ) اللحم(اللب فیوزن اللب اما .غم/ البذور ونحصل على معدل وزن البذرة

  .غم بالثمرة الواحدة/ ت العینة نحصل على معدل اللحمعلى عدد ثمرا

  

  

  ئبة الكلیة في الثمارتقدیر نسبة المواد الصلبة الذا
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عـض النقـاط مـن للعینـة وتؤخـذ ب) اللـب(ویؤخـذ اللحـم ) ثمـرة10(تؤخذ العینـة بكاملهـا والتـي تحتـوي علـى 

اما بالنسبة للطعم واللون والشكل فهذه كلها . Refractometerاكتومیتر ر العصیر وتقرأ مباشرة بواسطة جهاز الرف

  .تقدر التقیم والتذوق وحساب الفترة من العقد الى فترة النضج

  

  النتائج والمناقشة

  صفات الثمار 

الثمـار كبیـر فـي كـل مـن، زاغینیـا، اردبیـل صـفات الثمـار حجـم ) 1(اشارت النتائج الموضحة في جدول 

والصـنف اردبیـل احمـر امـا الصـنف قیسـي فكانـت صـغیرة الـى ) مبكـر(اصفر وكانت متوسطة فـي الصـنف هرفـي 

  .متوسطة  وصغیرة في الصنف حشري ،احمر بذري 

  لون الثمرة

برتقـالي مصـفر وكـان لونهـا.كان لونها برتقالي محمر في كـل مـن زاغینیـا ، اردبیـل احمـر، احمـر بـذري

واصــفر مخضــر فــي الصــنف قیســي ولونهــا فــي الصــنف .واصــفر برتقــالي فــي الصــنف حشــري ) مبكــر(فــي هرفــي 

  .اردبیل اصفر

  طعم اللحم

وحلو مع حموضة قلیلة فـي الصـنف .طعم اللحم حلو في كل من اردبیل احمر ، اردبیل اصفر ، قیسي 

  .وحامض حالوة قلیلة في احمر بذري.هرفي مبكر وزاغینیا والطعم حامض في الصنف الحشري  

  شكل الثمرة

احمــر یكــون شــكلها مخروطیــة ملویــة الطــرف فــي الصــنف هرفــي مبكــر، مســتدیرة فــي الصــنف حشــري،

مخروطیة والحلمة بارزة في كل من زاغینیا ،اردبیل اصـفر مخروطیـة . ومستدیرة كرویة في الصنف قیسي. بذري 

  .في الصنف اردبیل احمر

  :جنيموعد النضج وال

تجنــى الثمــار االســبوع االخیــر مــن شــهر مــایس فــي كــل مــن هرفــي مبكــر واردبیــل احمــر واردبیــل اصــفر،

زاغینیــا منتصــف مــایس یــتم والصــنف قیســي ینضــج فــي االســبوع االول مــن شــهر مــایس،.حشــرياحمــر بــذري،

اردبیـل احمـر،اردبیـل اصـفر،قیسـي،نضجة البذرة سهلة االنفصال عن اللحـم فـي كـل مـن الصـنف هرفـي مبكـر،

  .كون البذرة ملتصقة من احد طرفیهااما في الصنف زاغینیا فت.احمر بذريحشري،

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مواصفات  الحجم واللون والشكل والطعم والبذور للثمار) 1(جدول 
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  الصنف

  الصفات المدروسة

  طعم اللحم  الشكل  لون الثمرة  حجم الثمار
طعم وسهولة 

  فصل البذرة للثمرة
  ضج والجنيموعد الن

  مخروطیة ملویة الطرف  برتقالي مصفر  متوسطة  هرفي مبكر
حلوة مع 

  حموضة قلیلة

مرة تفصل 

  بسهولة

االسبوع االخیر من 

  شهر نیسان

  قیسي
صغیرة الى 

  متوسطة
  حلوة منفصلة  حلو  مستدیرة كرویة  اصفر مخضر

االسبوع االول من شهر 

  مایس

  برتقالي محمر  كبیرة  زاغینیا
مخروطیة ملویة الطرف 

  الحلمة بارزة

حلو بحموضة 

  قلیلة

مرة ملتصقة من 

  احد طرفیها
  منتصف مایس

  مرة منفصلة  حلو  مخروطیة الحلمة بارزة  اصفر  كبیرة  اردبیل اصفر
االسبوع االخیر من 

  شهر مایس

  مرة منفصلة  حلو  مخروطیة  برتقالي محمر  متوسطة  اردبیل احمر
االسبوع االخیر من 

  شهر مایس

  مرة منفصلة  حامض حلو  مستدیرة مضغوطة  برتقالي محمر  صغیرة  احمر بذري
االسبوع االخیر من 

  شهر مایس

  حامض  مستدیرة مضغوطة  اصفر برتقالي  صغیرة  حشري
متوسط المرارة 

  منفصلة

االسبوع االخیر من 

  شهر مایس

  

  معدل كمیة الحاصل للشجرة

كغـم للصــنف حشــري ) 131(معــدل انتـاج الشــجرة فروقـات معنویــة فكـان ) 2(اظهـرت النتــائج فـي جــدول 

كغــم للصــنف قیســي بینمــا كــان الصــنف اردبیــل اصــفر ادنــى ) 49.25(كغــم و ) 60.5(یلیــه الصــنف احمــر بــذري 

ان زیادة االنتاجیة للصنف حشري واحمـر .كغم لصنف زاغینیا) 40(كغم بینما تراوحت ) 36.75(انتاجیة للشجرة 

باالصــناف االخــرى والیمكــن اعتبــار زیــادة االنتــاج بهــذه الحالــة كمقیــاس ایجــابي " اســابــذري ترافقــه رداءة النوعیــة قی

)2 ،3(.  

  T.S.Sنسبة المواد الصلبة الذائبة -3

تفــوق الصــنف اردبیــل احمــر فــي نســبة المــواد الصــلبة الذائبــة الكلیــة فــي ) 2(اظهــرت النتــائج فــي جــدول 

،حشـري ، احمـر بـذري ، قیسـي فقـد بلغـت نسـبة المـواد امـا فـي االصـناف هرفـي مبكـر19.41الثمار حیث بلغـت 

علــى التـــوالي وادنــى قیمـــة كانــت للصـــنف زاغینیــا حیـــث 14.1، 17.07،16.42،15.17الصــلبة الذائبــة الكلیـــة 

ان الصــنف 17.4-15.6بــأن المــواد الصــلبة  بالمشــمش یتــراوح مــابین )3(وهــذا یتفــق مــع مــااورده 12.1بلغــت 

  .كر تفوق في هذه الصفة وهذا یعطیه صفات تسویقیة لدى المستهلكاردبیل احمر وهرفي مب

  

  

  

  

  

  في الثمارT.S.Sكغم ونسبة المواد الصلبة الذائبة الكلیة / شجرة/ یبین كمیة الحاصل الكلي) 2(جدول 

  الصفات المدروسة  الصنف
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  نسبة المواد الصلبة الذائبة الكلیة  شجرة/ معدل كمیة الحاصل كغم

43.75cde17.07b  هرفي مبكر

49.25bcd14.1d  قیسي

40.00de12.1e  زاغینیا

36.75e13.37d  اردبیل اصفر

52.25bc19.41a  اردبیل احمر

60.50b15.17c  احمر بذري

131.00a16.42b  حشري

  حسب اختبار دنكن5%تحت مستوى احتمال " تختلف معنویاالاالرقام التي تشترك بنفس االحرف 

  

  معدل وزن وحجم الثمرة

" ان معدل وزن الثمرة لموسمي التجربة ان الصنف زاغینیا متفوقـا) 3(اظهرت نتائج الدراسة في الجدول 

امـا ادنـى قیمـة .غـم47.75ثم الصنف هرفي مبكر غم،61.61غم، یلیه الصنف احمر 141حیث بلغ " معنویا

سـبب التفـاوت .)4(صناف كانت معنویة وهذا یتفـق مـع مـا اورده االبینالفروقات .غم للصنف حشري25بلغت 

  .صناعي ویتمیز بكبر حجمه وزیادة حجم اللب فان الصنف زاغینیا صن

حیــث كــان حجــم الثمــرة فقــد تفــوق الصــنف زاغینیــا ) 3(امــا صــفة حجــم الثمــرة وكمــا مبــین فــي الجــدول 

اما ادنى قیمة فقد كانت في الصنف حشري حیـث بلغـت 3سم63.53یلیه الصنف اردبیل احمر ) 3سم149.17(

  .كانت الفروقات في صفة حجم الثمرة بین االصناف المدروسة معنویة3سم24.2

ان صفة حجم الثمرة تعتبر من الصفات التسویقیة المرغوبة لدى المسـتهلك ولهـا مـردود وقیمـة اقتصـادیة 

احمـر بـذري اردبیـل اصـفر،اردبیـل احمـر ثـم هرفـي مبكـر،نالحظ ان الصنف زاغینیا قد تفوق بها ویلیه الصنف.

من الصنف زاغینیا یعتبر من االصناف العراقیة المرغوبة وتجود زراعته فـي ) 6و 5، 2(وهذا یتفق مع ما اورده 

مـن ان هـذا الصـنف ) 7(وسط وجنوب العراق یعاب على الصنف قله انتاجیة الشجرة اما الصنف قیسي فقد ذكـر 

اما الصنف اردبیل اصفر فقد ذكر  نفس الباحث .ي لبنان ومواصفاته شبیه بالتي وردت في الدراسةمحلي ونشأ ف

  .السابق ویشبه مواصفات الصنف عجمي الذي یزرع في مصر وسوریا ولبنان وان منشأه على االغلب ایران

  معدل وزن اللحم والبذرة للثمار

وزن اللحـــم حیـــث بلـــغ وزن اللحـــم للثمـــرة تفـــوق الصـــنف زاغینیـــا بصـــفة معـــدل) 3(یظهـــر مـــن الجـــدول 

غم اما ادنى وزن للحـم الثمـرة فقـد 42.15غم وللصنف هرفي مبكر 57.91غم وللصنف اردبیل احمر 137.48

حیث كانت الفروقات في لحم الثمرة بین االصناف معنویة والسبب اختالف فـي .22.62كان الصنف حشري بلغ 

  .حجم الثمرة وسمك اللحم

غــم،2.51غـم، 3.0غـم، 3.7: كــاالتي) 3(بـذرة فكانــت لالصـناف المدروسـة فــي جـدول رقـم امـا وزن ال

حشـري، قیسـي احمـر بـذري،هرفـي مبكـر،زاغینیا،اردبیل اصفر،غم لالصناف اردبیل احمر،2.26غم، 2.37

  .على التوالي

عــم وذات لحــم ان صــفة وزن البــذرة تفــوق بهــا الصــنف قیســي حیــث كلمــا كانــت البــذرة صــغیرة وحلــوة الط

  ).7و 5(كثیر تزداد القیمة الغذائیة والتسویقیة للصنف ذاك وهذا یتفق مع 

  

  وزن وحجم ووزن اللحم والبذرة للثمرة في االصناف المدروسة)3(جدول 
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  الصنف

  الصفات المدروسة

  معدل وزن الثمرة غم
معدل حجم الثمرة 

  3سم
  معدل وزن البذرة غم  معدل وزن اللحم غم

74.75bc41.24cd42.15cd2.85cd  رهرفي مبك

34.9cd36.88cd32.63cd2.26a  قیسي

141.0a149.17a137.48a3.0bc  زاغینیا

43.75bcd45.14bcd40.4bcd3.35ab  اردبیل اصفر

61.61b63.53b57.91b3.7a  اردبیل احمر

42.27bcd43.17bcd39.77bcd2.51de  احمر بذري

25.0d24.2d22.62d2.37e  حشري

  حسب اختبار دنكن5%تحت مستوى احتمال " التي تشترك بنفس االحرف االبجدیة ال تختلف معنویااألرقام

  

  االستنتاج والتوصیة

ة المدروسـة الى ما اظهرته الدراسـة مـن بیانـات ومواصـفات الصـناف المشـمش المحلیـ" مما تقدم واستنادا

ان الصــنف قـــد تفـــوق بصــفة وزن وحجـــم الثمـــرة وبجــودة نوعیـــة ثمـــاره كــذلك االصـــناف اردبیـــل نســتطیع ان نقـــول .

بالمنطقـة الوسـطى والجنوبیـة مـن العـراق كمـا نوصـي بأسـتمرار بالدرجـة الثانیـة بنوعیه والصـنف هرفـي مبكـر تفـوق

واحمر بذري حسب نتائج صي بزراعة الصنفین حشرينو الكماالمرغوبة بالسوق المحلیة دراسة باقي االصناف

  .الدراسة

  

  المصادر

جامعـــة –تصـــمیم وتحلیـــل التجـــارب الزراعیـــة 1980خاشـــع محمـــود وعبـــد العزیـــز محمـــد خلـــف اهللا .الـــراوي -1

.الموصل وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي العراق 

.بغداد –التربیة وزارة 1964اسماعیل عبد الهادي وشاكر صابر وعفتان الراوي -2

انحــدار اشــجار الفاكهــة فــي العــراق الجهــاز المركــزي لالحصــاء هیئــة 1997المجموعــة االحصــائیة الســنویة -3

.العراق –التخطیط 

تاثیر مسـتویات مختلفـة مـن النتـروجین ومواعیـد اضـافتها علـى العقـد ) 1986/1(صالح فخر الدین مصطفى -4

زانكـو –شمش صـنف لبیـب المجلـة  العراقیـة للعلـوم الزراعیـة والصفات الطبیعیة والكیمیاویة لثمار الم

.4مجلد 

  .انتاج الفاكهة النفضیة وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي1980یوسف حنا یوسف -5

.بیت الحكمة –جامعة بغداد –انتاج الفاكهة 1989محمد عالء عبد الرزاق وجبار عباس الدجیلي -6

.انتاجها منشأه المعارف باالسكندریة –رعایتها –ة المتاسقطة زراعتها الفاكه1989ابراهیم عاطف محمد -7


