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.ونمو شتالتھاPistacia Khinjkبذور حبة الخضراء أنباتالبذور والمعامالت المسبقة في أوزانتأثیر
جیاد عبد العشو

قسم الغابات كلیة الزراعة والغابات جامعة الموصل

الخالصة
للفترات ٢±٦-أوزان

اعة في ٤٨و٢٤, الشتالت أنباتس نمو  .و
ونسبة االنباتوواعطت اعلى المعدالت للطاقة االنباتیة .ملغم في جمیع الصفات٤٥-٤٠الوزن 

و سم٣٧,٢٣وسم٢٥,٢٩و%٨٠,٣٢و%٨٢,٥٣وكانتو
على التوالي غم٣٤,٤غم و٤٢,٣

سم ٤١,٢٨وطول الشتلة % ١٢,٣٥باتونسبة االن%٦٢,٥١واعطت اعلى المعدالت للطاقة االنباتیة, للساق
اعة في ٤٨تفوقت فترة اما فترات التبرید فقد .غم١٠,٥والوزن الجاف لالوراق ٤١,٢٤وعدد االوراق  س

الشتلة % ٥٣,٣٥ونسبة االنبات% ١٨,٥١ وعدد االوراق ١٢,٣٢وطول 
لغم ٤٥-٤٠.غم ٧٠,٤غم واالوراق١٢,٣والوزن الجاف للساق ٥٦,٢٦ م

اعة وتداخل ٤٨ملغم وفترة تبرید ٤٥-٤٠تخدیش وتداخل الوزن  ٤٨س
٤٥٤٨-٤٠

.الصفات

المقدمة
Pistacia KhinjukوPistacia mutica. من

نتشرة الم .االوراق و
,٢٠٠٠-٥٠٠

)Reader-Roitzsch ,١٩٦٩ (Pistacia khinjuk
غانستانوو ,Khatamsaz(ووواف

الشجرة غالبا .٧-٣شجرة یبلغ ارتفاعھا من ال). ١٩٨٧ قمة 
وراق طول اال, االوراق مركبة متساقطة تمیل الى الجلدیة .ماتكون مستدیرة وان اغلب فروعھا غیر مستقیمة 

-١٠١,٥-٣طول من الزوج ویبلغ ٤-٢الوریقات أزواجسم ویتراوح عدد ١٥-٧یتراوح بین 
میستخدخشبھا ). ١٩٦٩,Roitzsch–Reader(سم ٧

في الربیع وبدایة ال). ١٩٩٦, (Fatah:كعلف للمواشي  وكمادة دباغیة وصبغیة 
,أحداثطریق 

RathoreوThakur(أصولحبة الخضراء من أشجارتستخدم .المواد صمغیة ومواد الصقة 
حبة الخضراء یتم عن طریق البذور وإكثارمصادر أن). ١٩٩١, 

والتاإلنبات
اإلنبات

.ومتطورة  
مواد البحث وطرائقھ

خضراء جلبت  ل بة ا ذور ح Pistacia khinjuk٢٠٠٧ب
١٣٠٠-١٢٠٠

. سنة٦٠-٥٠اعمارھا 
لقسم ٢٥-٢٠قسمت  لغم وا م

.٤٥-٤٠االخر یشمل البذور التي وزن البذرة فیھا 

٢٠/٩/٢٠١٠وقبولھ ٢٨/٦/٢٠١٠تاریخ تسلم البحث  
احد٤٥-٤٠ملغم و٢٥-٢٠الوزن  كل من من و
القسمت بذور كل من الوزنین المخدشة وغیر . علیھالمعرفة تاثیر التخدیش الوزنین

ساعة لمعرفة تاثیر التبرید٤٨و ٢٤ووللفترات صفرفي الثالجة م٢±٦-من اجل تعریضھا في درجة حرارة
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مؤلفة ٣×٢×٢.
ال. 

CRD)١٩٩٠داود (٢٥الوحدة التجریبیة على واحتوتISTA)وذلك ) ١٩٧٦
٢٠٠٨

١٠ق, ٢٠٠٨
لكليعدد /الثابتة عدد البذور% =(االنبات ذور ا ب االنبات .x١٠٠) ال بة  ونس

)= % / (x١٠٠ .
وعدد وتم حسابھا اخذت من منطقة اتصال الساق بالجذر بعد ان جلبت الشتالت الى المختبرواطوال الشتالت

مْ ٨٠واالوللشتلة الواحدةاالوراق
تمال لحین ثبوت الوزن  اح وى  ت مس حت  ت لحدود  تعدد ا لم كن ا ن ار د اختب ام  تخد اس مالت ب ا لمع ات ا توسط نت م قور و

.زاویاكما حولت النسب المئویة تحویال) ٠,٠٥(

النتائج والمناقشة
امل ) ١الجدول (یظھر جدول التحلیل االحصائي %: ة االنباتیةاقالط-١ اوزان لعو

.لي,
ملغم معنویا٤٥-٤٠تفوق وزن البذور فقد .وجود فروقات معنویة بین مستویات االوزان لوحظ) ٢الجدول (

٦٤,١٤%٨٢,٥٣ملغم واعط٢٥-٢٠الوزن عن
% ١٨,٣٩ملغم بلغ٢٥-٢٠%٣٦,٣٧

.مواد غذائیة اكثر مما أحتوت الكبیرة 
اما بال).٢٠٠٤(العشومااورده

% ٦٢,٥١ال
٧٤,٩٢٥,٢٣%

.مخدشة ال
و) ١٩٩٦(المدة

Hassan)فقد .فترات التبرید الجدول نفسھ وجود فروقات معنویة بین كما یظھراما فترات التبرید ).٢٠٠٧
.٤٨٢٤اعطت فترة التبرید 

٢٤٤.٧٢% ١٨,٥١معدل للطاقة االنباتیة بلغ 
ربما % ١٥,٤٢و% ٢٤,٤٦% .٤٢,٢١و% ٩.٠٣١٦,١٠و

ی
اوزان البذور ).٢٠٠٠(

)٣ (
.الملغم و٤٥-٤٠فقد تفوق التداخل .والتخدیش 

٤٥-٤٠%٨١,٥٦بلغ 
و٣٧,١٠و٢٥٩٨,٥-٢٠زان 

%٣٩,٣٢و٤٤,٤٦و٨٣,٥٠عن اقل معدل بلغ % ٣٩,٧٥و٣٢,٢٢و٧٦,١١على التوالي ویعادل ٢٤.٢٤
مدةوقد یعزى السبب الى التاثیر المشترك للعاملین اللذان ساعدا الجنین على النمو خالل

.عن طریق نفاذیة الماء ا
) ١٩٨٣(DunlapوBarnettمااورده 

وق التداخل فقد ت. وجود فروقات معنویة بین تداخالت اوزان البذور وفترات التبرید ) ٤الجدول (دنكن  -٤٠ف
% ٥١,٦٠.ساعة على باقي التداخالت االخرى ٤٨ملغم وتبرید ٤٥

٢٥-٢٠% ١٤,٦٦ویعادل ٠٩,٢٤وبفارق معنوي قدره 
,المشترك للعاملین قد یعزى السبب الى التاثیر%  ٤٢,٣٦ملغم وبدون تبرید بلغ 

یین وتمزیق اغلتل
)٢٠٠٤ .(

.ھاوجود فروقات معنویة بین) ٥الجدول (ات التبرید فتظھر نتائج اختبار دنكن التخدیش وفتر
٤٨ .
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%٠٩,٥٣ویعادل ٧٢,١٩وبفارق معنوي قدره % ٨٦,٦٥االنباتیة بلغ 
١٤,٣٧ .%

لجدول ( . ) ٦ا
٤٨ملغم وتخدیش وتبرید ٤٥-٤٠البذور 

% ٤٧,١٣٤ویعادل ٤٥,٣٧وبفارق معنوي قدره % ٦٥,٣االنباتیة بلغ 
%.٨٥,٢٧ملغم وبدون تخدیش وبدون تبرید٢٥-٢٠اعطاه تداخل اوزان البذور 

وجود ) ١(-%:-٢

لجدول (.والتداخل الثالثي للعوامل في ھذه الصفة  فروقات م) ٢ا عوجود 
٤٥-٤٠فقد ت.

% ٢٦,٤٤وتعادل ٦.٨٦بزیادة قدرھا %٣٢,٨٠االنبات بلغت 
% ٢٥,٩٤ملغم والذي بلغ ٢٥-٢٠البذور ذات االوزان 

مواد غذائیة اكث
في اما بالنسبة للتخدیش فتظھر نتائج اختبار دنكن ). ١٩٨٣(DunlapوBarnettمع مااورده

لى معدل .مخدشة الوجود فروقات معنویة بین البذور المخدشة وغیر  ت اع
االنبات %٤٨.٦٨وتعادل ١١.٥٠وبزیادة معنویة قدرھا %٣٥.١٢لنسبة االنبات بلغت  بة  نس دل ل قل مع عن ا

٢٣.٦٢ %
BaninasabوRahemi

مدةالجدول نفسھ وجود فروقات معنویة بین فياما فترات التبرید فتظھر نتائج اختبار دنكن).٢٠٠٨(
, ة التبمدساعة و٢٤مدة٤٨مدةفقد تفوقت .في نسبة االنبات 

نسبة ا دل ل لى مع اع طت  اع تعادل ١١.٨و٦.٦٧% ٣٥,٥٣بلغ نبات الو %٢٣.١١و
فر بلغ مدةساعة و٢٤مدة% ٤٩.٧٢و % ٢٣,٧٣و% ٢٨.٨٦ص
% ٢٨.٨٦مدة٢٤التبرید مدةو

%. ٢٣.٧٣مدةعن اقل معدل اعطتھ%٢١.٦١وتعادل ٥.١٣قدرھا 
(مدةزیادة ان الى 

،١٩٨٢ (
اما بالنسبة لتداخل عامل الوزن مع ).٢٠٠٤(جنین على النمو والتطور وھذه النتیجة تتفق مع مااورده العشو ال

) ٣الجدول (عامل التخدیش فتظھر نتائج اختبار دنكن 
االخرى٤٥-٤٠. خالت  أعطى, ا اعلى و
ملغم ٤٥-٤٠ملغم والتخدیش و٢٥-٢٠وبفارق معنوي قدره عن كل من التداخالت وزن %٤٠.١٤معدل بلغ 

٥٧.٥٩و١٨.٣٦٣٣.٦٨و٤.٦٧و٢٥١٠.١٤-٢٠
ملغم ٤٥-٢٥٤٠-٢٠معلى التوالي %٨٤.٢٩و

%٢١.٧٨و٢٥.٤٧و٢٥٣٠.١-٢٠بدون تخدیش و
. أكثران البذور الكبیرة تحوي مواد غذائیة 

)٤ (
٢٤ساعة و٤٥٤٨-٤٠.التداخالت 

% ١١.٩٢٨٠.٩٤و١٧.٤٦% ٣٣.٤٩و% ٣٩.٠٣
% ٢٥٢١.٥٧-٢٠%  ٥٥.٢٦و

. )٢٠٠٤(االنبات وھذه النتیجة تتفق مع مااورده العشواالجنة مما ادى الى زیادة
لجدول (التبرید فقد .) ٥ا

وبفارق %٤٨٤٢.١٢
نوي قد بلغ % ١٢٧.٣٠دل ا٢٣.٥٩ه رمع

لجدول (%.١٨.٥٣ فروقات ) ٦ا وجود 
ساعة ٤٥٤٨-٤٠.

.٢٧.٩٢%٤٦.٤٥
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٢٥-٢٠عن اقل معدل لنسبة االنبات الذي اعطاه التداخل ١٥٠.٦٧وتعادل 
%١٨.٥٣بلغ 

) ١الجدول(یظھر جدول التباین  -) :سم(طول الشتلة -٣
.وت,والتخدیش وفترات التبرید 

اعلى ٤٥-٤٠,) ٢الجدول (اختبار دنكن  ملغم 
% ١٢.٤٢٧٣.٧٩دره ق٢٩.٢٥

.سم ١٦.٨٣ملغم بلغ ٢٥-٢٠ي اعطاه الوزن الشتلة الذ

ChauhanوRaina)لشتالت الكبیرة ساعدت البذوران ) ١٩٨٠ نمو ا ات و لى انب . Chirpineع
.الجدول نفسھ فيلعامل التخدیش فتظھر نتائج اختبار دنكن

٢٨.٤١, والبذور غیر مخدشة 
لشتلة %٦٠.٨٧وتعادل ١٠.٧٥قدرھا  لطول ا دل  قل مع ١٧.٦٦عن ا

.سم 
اما فترات ).١٩٩٦(

فوقت . مددالفي التبرید فتظھر نتائج اختبار دنكن  مدةفقد ت
ساعةساعة وصفر٢٤مدتي٤٨التبرید 
%١٥٦.٩٦و١٩.٦٢٣١.١و٧.٦٢دره ق٣٢.١٢

ساعة ٢٤مد١٢.٥سم و٢٤.٥ساعة بدون تبرید بلغاه ٢٤ید التبرمدتيالشتلة التي اعطتھ 
٢٤.٥١٢

.سم ١٢.٥بدون تبرید بلغ مدةل معدل لطول الشتلة الذي اعطتھ قعن ا%٩٦
شجع تلین

).٢٠٠٠(وھذه النت.جذریة وخضریة اكثر مما في البذور غیر المبردة
لجدول ( وجود ) ٣ا

٤٥٣٧,٤١-٤٠فقد تفوق التداخل . التداخالت الثنائیة
-٢٠%١٦٢.٥٢ویعادل ٢٣.١٦سم وبفارق معنوي قدره 

لجدول (الومدداما تدخل الوزن .سم١٤.٢٥ملغم بدون تخدیش بلغ ٢٥ )٤ا
.٤٥٤٨-٤٠

٤٠.٨٧٣٣.٣٧٤٤٤.٩٣ %
. سم ٧.٥ملغم بدون تبرید بلغ ٢٥-٢٠معدل لطول الشتلة الذي اعطاه التداخل 

دت الى ٤٨مدة,المشترك للوزن والتبرید  ا اعة  س

نسبة ). ٢٠٠٤(جة تتفق مع مااورده العشو وھذه النتی مددلاما بال
بار دنكن  ٤٨ال.) ٥(اخت

٣٨.٧٥٢٧.٨٨٢٥٦.٤٨%
.سم١٠.٨٧

.مدة التخدیش والتبرید اسرعا في تقصیر 
KafkasوKaska)٢٠٠٨ .(

بار دنكن  ملغم ٤٥-٤٠.) ٦(اخت
٤٨٥١.٢٥٤١

٢٥-٢٠تداخل عن اقل معدل لطول الشتلة الذي اعطاه ال% ٤٠٠
.سم١٠.٢٥

) ١الجدول (یظھر جدول التحلیل االحصائي -:عدد االوراق -٤
,الثالثة 

٤٥-٤٠.) ٢الجدول (نكن د
% ٢٣.٣٧٣.١٧١٥.٦٩دمعدل لعد

. ورقة٢٠.٢٠ملغم بلغ ٢٥-٢٠االوراق الذي اعطاه الوزن 
اعلى مو

فروقات ,الجدول نفسھ فياما عامل التخدیش فتظھر نتائج اختبار دنكن) .٢٠٠٠(مع العشو وریاض  وجود 
٢٤.٤١اعلى معدل لعدد االوراق بلغ فقد اعطت البذورالمخدشة ,معنویة بین مستویات التخدیش 
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وقد .% ٢٤.٩٢وتعادل ٤.٨٧معنویة قدرھا 
KafkasوKaska

.في) ٢٠٠٨(
وصفر٢٤مدت٤٨التبرید مدةفقد تفوقت  .مستویات التبرید  اعة  اعطت , س و

مد٨.٤٤و٢٦.٥٦٥.٣١اعلى معدل لعدد االوراق بلغ 
٢٤مد% ٤٦,٥٧و% ٢٤,٩٨فر وتعادل ساعة وص٢٤

. ورقة١٨.١٢و٢١.٢٥ساعة وصفر والذي بلغ 
وق التداخل .) ٣الجدول (دنكن  ف لغم ٤٥-٤٠فقد ت م

٢٧.٣٣٨.٤٢
ورقة ٢٥١٨.٩١-٢٠عن اقل معدل لعدد االوراق والذي اعطاه التداخل % ٤٤.٥٢

وجود ف) ٤(. 
 .٤٥٤٨-٤٠

اعطاه التداخل %٦٦.٤ویعادل ١١.٦٢ورقة وبفارق معنوي قدره ٢٩.١٢ ذي  ل اق ا االور لعدد  دل  قل مع عن ا
. ١٧,٥ملغم بدون تبرید بلغ ٢٥-٢٠

ساعة ٤٨.) ٥(دنكن 
عن اقل % ٧٦.١٢ویعادل ١٢.٣٧ورقة وبفارق معنوي قدره ٢٨.٦٢واعطى اعلى معدل لعدد االوراق بلغ 
بة للتداخل .ورقة١٦.٢٥معدل لعدد االوراق الذي اعطاءه التدا لنس اما با

) ٦الجدول (الثالثي تشیر نتائج اختبار دنكن 
٤٨٣٣.٧٥ملغم وتخدیش وتبرید ٤٥-٤٠

٢٥-٢٠ن اقل معدل لعدد االوراق الذي اعطاه التداخل م%١٢٥ویعادل ١٨.٧٥
.                تبرید

لجدول (-:الساق-أ) :غم(الوزن الجاف -٥ ) ١ا
لج(و.في صفة الوزن الجاف للساق  ) ٢دول ا

٤٥-٤٠وزن البذور أعطىفقد .الوزن في الوزن الجاف للساق 
ه ا%٣.٤٢١.٤٣٧١.٨٥

لسبب الى ان البذور الكبیرة تحوي مواد غذائیة اكثر مما في وقد یعزى ا.غم ١.٩٩ملغم وبلغ ٢٥-٢٠الوزن 
لعشو ( ا

) ٣الجدول (اما بالنسبة لتداخل الوزن مع التخدیش فتظھر نتائج اختبار دنكن ). ٢٠٠٥
٢٤ساعة و٤٨التبرید مددملغم و٤٥-٤٠فقد اعطى كل من التداخلین .ت بین التداخال

٢.٥٤١٩٧.٦٩و٣.٨٤٢.٥٧غم و٣.٨٧
ملغم بدون ٢٥-٢٠% ١٩٥.٣٨و

لجدول (مدد. ید تبر فروقات ) ٥ا وجود 
لجاف ٤٨تداخل التخدیش وتبرید فقد تفوق. معنویة بین تداخالت العاملین  لوزن ا دل ل لى مع اع اعطى  اعة و س

٣.٨٠١.٩٢١٠٢.١٢ %
. غم١.٨٨اعطاه التداخل بدون تخدیش وبدون تبرید بلغ 

اعطى التداخل .) ٦الجدول ( ٤٥٤٨-٤٠فقد 
عن % ٤.٠٤٤٢٠.٨٣غم و٥.٠٠

غم٠.٩٦ملغم بدون تخدیش وبدون تبرید بلغ ٢٥-٢٠اقل معدل للوزن الجاف للساق الذي اعطاءه التداخل 

في الصفات المدروسة وتأثیرھماالتباین والتباین التقدیري :) ١(الجدول 

ت درجامصادر التباین
الحریة

الطاقة 
طول باتنسبة االناالنباتیة

االوراقعدد )سم(الشتلة
)غم(الوزن الجاف 

االوراقالساق
*٣٤.٧٥*٢٤.٣٨**١٥٠.٥٢**١٨٥٠.٠**٢٣٩٨.٧**١٥٦٥.١اوزان البذور

*٨.١١٥٦.٢٦**٢٨٥.١٨**١٣٨٦.٧٥**١١٤٠.٣٥**١١٥٨٧.٠التخدیش
*٧.٤٢١٨.٠٥**٢٩١.١٤**١٥٦٦.٠٨**٣٦٤.٣٢**٢٥٥٩.٦٧التبرید
اوزان 
٦٣.٠٢٠.٠٢٠.١٠*٣٧٤.٠٨**١٧٠.٠٣*١١٢١.١٥٩التخدیش×البذور

اوزان 
٠.١١٢.٨٦*٧٨.٠٢*٢٩٥.٠٨*٢٢٤.٢٩٤٢.٣١التبرید×البذور
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٥٠.٨١٢.٥٠٠.٦٠*٢٨.٧١٢.٤٢١٧٤.٩٩التبرید×التخدیش

البذوراوزان 
التخدیش× 
التبرید× 

٥٦.٥٨٤٢.١٤٤.٦٥٠.٠٦*٢٧.٤٦٣.٠٥

٢٤١٧.٧٦١٣.١٦٤٨.٣٨٢٢.٤٢٤.٤٤٧.٢١التجریبيطأالخ

٠,٠٥عند مستوى احتمال *,٠,٠١عند مستوى احتمال ** 

لغم(اختبار دنكن : )٢(الجدول لصفات ) ساعة() م لى ا ع
المدروسة

الطاقة العوامل
%االنباتیة

نسبة االنبات
%

طول الشتلةمعدل 
سم

معدل عدد 
االوراق

)غم(الوزن الجاف 
االوراقالساق

اوزان البذور
٢٥-٢٠
٤٥-٤٠

ب٣٩.٦٨
أ٥٣.٨٢

ب٢٥.٩٤
أ٣٢.٨٠

ب١٦.٨٣
أ٢٩.٢٥

ب٢٠.٢٠
أ٢٣.٣٧

ب١.٩٩
أ٣.٤٢

ب٣.٧
أ٤.٣٤

التخدیش
بدون تخدیش

تخدیش
ب٤١.٨١
أ٥١.٦٢

ب٢٣.٦٢
أ٣٥.١٢

ب١٧.٦٦
أ٢٨.٤١

ب١٩.٥٤
أ٢٤.٤١

أ٢.٢٩
أ٣.١١

ب٢.٩٤
أ٥.١٠

التبرید ساعة
صفر
٢٤
٤٨

ج٤٢.١٥
ب٤٦.٤٢
أ٥١.١٨

ج ٢٣.٧٣
ب٢٨.٨٦
أ٣٥.٥٣

٢٤.٥ج ١٢.٥
ب

أ٣٢.١٢

ب١٨.١٢
ب٢١.٢٥
أ٢٦.٥٦

أ١.٩٢
أ٣.٠٧
أ٣.١٢

ب٢.٩٤
أ٤.٥٦
أ٤.٧٠

٠.٠٥ودي تحمل نفس الحروف التختلف معنویا حسب اختبار دنكن المتعدد الحدود تحت مستوىاحتمال االرقام في الصف العم

اختبار دنكن لبیان تاثیر تداخل وزن البذور ملغم والتخدیش على الصفات المدروسة: ) ٣(الجدول 
×اوزان البذور
التخدیش

الطاقة 
%االنباتیة

نسبة االنبات
%

طول معدل 
)سم(الشتلة

معدل عدد 
االوراق

)غم(الوزن الجاف 

االوراقالساق
بدون × ٢٥- ٢٠

ب٢.٦٠أ١.٦٠ب١٨.٩١ج١٤.٢٥د٢١.٧٨د٣٢.٣٩تخدیش

٢٥- ٢٠ ×
أ ب٣.٢٧أ٢.٣٨ب٢١.٥جب ١٩.٤١ب٣٠.١ج٤٦.٤٤التخدیش

بدون ×٤٥- ٤٠
أ ب٤.٧٩أ٢.٩٨ب٢٠.١٦ب٢١.٠٨ج٢٥.٤٧ب٥٠.٨٣تخدیش

٤٥- ٤٠ ×
أ٥.٤١أ٣.٤٢أ٢٧.٣٣أ٣٧.٤١أ٤٠.١٤أ٥٦.٨١التخدیش

٠.٠٥التختلف معنویا حسب اختبار دنكن تحت مستوى احتمال االرقام في الصف العمودي الواحد وتحمل نفس الحروف
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دیش على الصفات المدروسة والتخ) ملغم(اختبار دنكن لبیان تاثیر تداخل وزن البذور :) ٤(الجدول 
ملغماوزان البذور

فترات التبرید ساعة× 
الطاقة     

%االنباتیة
نسبة 
%االنبات

طول الشتلة 
)سم(

معدل عدد 
االوراق

)غم(الوزن الجاف 

االوراقالساق
أ٢.٦٧ب١.٣د١٧.٥د٧.٥د٢١.٥٧ھ٣٦.٤٢بدون تبرید٢٥-٢٠
أ٢.٩٢أ ب٢.٣١دج ب ١٩.١٢د١٠.٥٨دج ٢٤.٢٤ھد ٣٩.٨٢ساعة٢٤تبرید ٢٥-٢٠
أ٤.٠١أ ب٢.٣٧ب٢٤.٠٠دج ١٥.٥٨ب٣٢.٠٢د٤٢.٨٠ساعة٤٨تبرید ٢٥-٢٠
أ٤.١٧أ ب٢.٥٣ج١٨.٧٥ج١٣.٧٥ج٢٥.٩ج٤٧.٨٨بدون تبرید٤٥-٤٠
أ٤.٩٥أ٣.٨٤جب ٢٣.٣٧ب٣٣.٢٩ب٣٣.٢٩ب٣٥.٠٢ساعة٢٤تبرید ٤٥-٤٠
أ٥.٤٠أ٣.٨٧أ٢٩.١٢أ٤٠.٨٧أ٣٩.٠٣أ٦٠.٥١ساعة٤٨رید تب٤٥-٤٠

٠.٠٥االرقام في الصف العمودي التي تحمل نفس الحروف التختلف معنویا حسب اختبار دنكن تحت مستوى  احتمال 

على الصفات المدروسة)ساعة(اختبار دنكن لبیان تاثیر تداخل التخدیش وفترات التبرید : ) ٥(الجدول 
فترات التبرید × یش التخد

ساعة
الطاقة 
%االنباتیة

نسبة 
%االنبات

طول الشتلة 
)سم(

معدل عدد 
االوراق

)غم(الوزن الجاف
االوراقالساق

ب١.٨٨ب١.٨٨ج١٦.٢٥ج١٠.٨٧ھ١٨.٥٣ھ٣٧.١٤بدون تخدیش بدون تبرید
أ ب٣.٢١ب١.٩٥ج١٧.٨٧ج١٦.٦٢د٢٣.٤١د٤١.٩٩ساعة٢٤بدون تخدیش تبرید 
أ ب٣.٥٢أ ب٢.٣١أ ب٢٤.٥ب٢٥.٥ج٢٨.٩٤ج٤٦.٥٠ساعة٤٨بدون تخدیش تبرید 
أ ب٣.٧١أ ب٢.٦٥جب ٢٠.٠٠ج١٤.١٢ج٢٨.٩٤جب ٤٧.١٦تخدیش بدون تبرید

أ٥.٥٩أ ب٣.٨٨أ ب٢٤.٦٢أ ب٣٢.٣٧ب٣٤.٣٢ب٥٠.٢٦ساعة٢٤تخدیش تبرید 
أ٦.٠٠أ٣.٨٠أ٢٨.٦٢أ٣٨.٧٥أ٤٢.١٢أ٦٥.٨٦ساعة٤٨تخدیش تبرید 

٠.٠٥االرقام في الصف العمودي الواحد وتحمل نفس الحروف التختلف معنویا حسب اختبار دنكن تحت مستوى 

لغم(: ) ٦(الجدول  على ) ساعة() م
.الصفات المدروسة

الطاقة التالمعام
طول الشتلة %نسیة االنبات%االنباتیة

االوراقعدد )سم(
)غم(الوزن الجاف 

االوراقالساق
ب١.٩٦ب٠.٩٦د١٥د١٠.٢٥ز٢٧.٨٥١٨.٥٣بدون تخدیش بدون تبرید٢٥-٢٠
ب٢.٧٣ب١.٤٠دج ١٧.٢٥د١٢و ز٢٠.٥٥د٣٣.٢١ساعة٢٤بدون تخدیش تبرید٢٥-٢٠
أ ب٣.١٢أ ب٢.٤٥جب ٢٤.٥دج ٢٠.٥وھ ٢٦.٢٧د٣٧.٧٢ساعة٤٨تبرید تخدیش٢٥-٢٠
أ ب٣.٨٨ب١.٦٤دج ٢٠.٠د١٢.٢٥و ز٢٤.٦١ج٤٥.٠٠تخدیش بدون تبرید٢٥-٢٠
أ ب٥.٢٩أ ب٣.٢١دج ٢١.٠دج ١٩.٧٥ھد ٢٧.٩٢ج٤٦.٤٤ساعة٢٤تخدیش تبرید ٢٥-٢٠
أ ب٥.٢١أ ب٢.٢٩جب ٢٣.٥جب ٢٦.٢٥جب ٣٧.٧٨ج٤٧.٨٨ساعة٤٨تبرید تخدیش ٢٥-٢٠
ب١.٨أ ب٢.٩٥دج ١٧.٥د١١.٥ز١٨.٥٣ج٤٦.٤٤بدون تخدیش بدون تبرید٤٥-٤٠
أ ب٤.٠٩أ ب٣.٣٢دج ١٨.٥دج ٢١.٢٥وھ ٢٦.٢٧جب ٥٠.٧٧ساعة٢٤بدون تخدیش تبرید ٤٥-٤٠
أ ب٣.٩٢أ ب٢.٦٨جب ٢٤.٥ب٣٠.٥ھد ج ٣١.٦١ب٥٥.٢٨ساعة٤٨بدون تخدیش تبرید٤٥-٤٠
أ ب٣.٥٥ب٢.١٢دج ٢٠.٠د١٦.٠دج ٣٣.٢٧ج٤٩.٣٢تخدیش بدون تبرید٤٥-٤٠
أ٦.٧٢أ ب٤.٣٦أ ب٢٨.٢٥أ ب٤٥.٠أ ب٤٠.٧١ب٥٥.٢٨ساعة٢٤تخدیش تبرید ٤٥-٤٠
أ ب٥.٩٧أ٥.٠٧أ٣٣.٧٥أ٥١.٢٥أ٤٦.٤٥أ٦٥.٣ساعة٤٨تخدیش تبرید ٤٥-٤٠

٠.٠٥رقام في الصف العمودي الواحد وتحمل نفس الحروف التختلف معنویا حسب اختبار دنكن تحت مستوى اال

، ) ١الجدول (یظھر جدول االحصائي -:االوراق-ب
لجدول (.  تظ) ٢ا

٤٥-٤٠فقد تفوق الوزن . معنویة بین اوزان البذور في ھذه الصفة 
% ١٧.٢٩ویعادل ٠.٦٤غم وبفارق معنوي قدره ٤.٣٤لالوراق بلغ 

.غم٣,٧ملغم وبلغ ٢٥-٢٠الذي اعطاءه الوزن 
 ،

RainaوChauhun)١٩٨٠. (
فقد . .فسھ فتظھر نتائج اختباردنكن الجدول ن

تعادل ٥.١٠٢.١٦ و
وقد .٢.٩٤% ٧٣.٤٦

یعزى السبب 
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.KaskaوKafkas)اما ).٢٠٠٨
فقد ..بالنسبة لمدد التبرید فتظھر نتائج اختبار دنكن في الجدول نفسھ 

اعلى ٤٨واعطت مدة التبرید , ساعة على مدة التبرید صفر٢٤ساعة و٤٨تفوقت كل من مدة التبرید  اعة  س
تعادل ٤.٧٠١.٩١ قل معدل % ٦٨.٤٥و عن ا

. غم٢.٧٩للوزن الجاف لالوراق الذي اعطتھ مدة تبرید صفر بلغ 

لجدول ().١٩٩٩(مااورده العشو  ) ٣ا
ملغم ٤٥-٤٠. 

تعادل ٥.٤١٢.٨١ ١٠٨.٠٧و
٢.٦٠ملغم بدون تخدیش وبلغ ٢٥-٢٠عن اقل معدل للوزن الجاف الذي اعطاءه التداخل % 

) ٥الجدول (تخدیش وفترات التبرید فتظھر نتائج اختبار دنكن لتداخل ال
اق بلغ ٤٨فقد اعطى التداخل التخدیش وتبرید , في ھذه الصفة لالور جاف  ال لوزن  ل عدل  اعة اعلى م غم ٦.٠س

% ٢١٩.١٤ویعادل ٤.١٢وبفارق معنوي قدره 
لجدول (.غم ١.٨٨بدون تخدیش بدون تبرید بلغ  ) ٦ا

٤٥٤٨-٤٠فقد اعطى التداخل الثالثي , وجود فروقات معنویة بین التداخالت الثالثیة 
عن % ٤.٠١٢٠٤.٥٩م وبفارق معنوي قدره غ٥.٩٧ساعة اعلى معدل للوزن الجاف لالوراق بلغ 

غم ٢٥١.٩٦-٢٠اقل معدل للوزن الجاف لالوراق الذي اعطاءه التداخل 
.

EFFECT OF SEED WEIGHTS AND PRETREATMENTS ON SEED
GERMINATION SEEDLING AND GROWTH OF Pistacia Khinjuk (stock)

Jyad .A.AL-Ashoo
College of Agric . and forestry.mosul univ.,Iraq

ABSTRACT
This study was conducted to investigate the effect of seed wight

,scarification and chilling at - 6±2 c for three period vis . 0 ,24 and 48 hour .The
results revealed the superior of the seed weight 40-45 mg in alls character studied
and gave high average of germination energy ,germination percentage , seedling
length numbre of leaves and dry weight of stem and leaves (53.82%,32.80% ,29.25
cm,23.27 and 3.42 gm,4.34 gm). The scarification seeds showed superiority in all
characters except the dry weight of stem and giving highest averge of germination
energy 51.62% germination percentage 35.12 %,seedling length 28.41 cm number
of leave 24.41 and dry weight of leave 5.10 gm . The chilling period 48 hour was
superioir in alls character germination energy 51.18% germination percentage
35.53% , seedling length 32.12 cm , number of the leave 26.56 ,dry weight of
stem3.12 gm and leave 4.70 gm . The interaction weight 40-45 mg scarification,
interaction weight 40-45 mg chilling period 48 hour, The interaction scarification
and chilling period 48 hour were the best interactions in all characters.

مصادرال
Poinciana) .١٩٩٦(،العشو 

regia.Boj, ٩٠-٨٨ص ١العدد ٢٨مجلة زراعة الرافدین مجلد
GA3) . ١٩٩٩(جیاد عبد ،العشو 

.٨٩-٨٥) :١(٣١افدین مجلد زراعھ الرةمجل
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ثمري ). ٢٠٠٤(،العشو  ال
Pinus Pineal., ٤٢-٣٧ص ) ٢(العدد ) ٥(المجلة العراقیة للعلوم الزراعیة المجلد.

نموذرة وحامبتاثیر وزن ال) . ٢٠٠٠(جیاد عبد وریاض صالح ، العشو 
. ٦٥-٦١):١(٣٢مجلة زراعة الرافدین ,الصنوبر الثمري 

ثمري ) .٢٠٠٠(ریاض صالح ،الخفاف  ال
Pinus Pinea L., ٧٢-٦٦ص ) ٣(العدد ٣٢مجلة زراعة الرافدین مجلد.

,.١٩٩٠،دأود
.مدیریة دار الكتب والنشر , جامعة الموصل , والبحث العلمي 
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