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   Pistacia khinjuk stock  بذور حبة الخضراء إنبات المعامالت المسبقة في تأثیر
  و نمو شتالتھا

  منذر یونس محمد العباسي                  جیاد عبد محمود العشو                       
 كلیة الزراعة و الغابات - قسم الغابات

  
  الخالصة

 إنباتفي  األوليالخزن و التخدیش و التبرید  تأثیررفة ھذه الدراسة في قسم الغابات لمع أجریت
 أعطتو . الدراسة تفوق الشتالت الناتجة من البذور غیر المخزونة  أظھرت ھذه . البذور و نمو الشتالت 

البذور المخدشة في جمیع الصفات عدا طول الساق  تو كذلك تفوق.  لجمیع الصفات المدروسةأعلى معدل 
یقة و الوزن الجاف ور ١٥.١٦ الوریقاتو عدد %  ٢٥.٧٤ اإلنباتدالت لنسبة و أعطت أعلى المع. 

ساعة تفوق في جمیع  ٤٨أما فترات التبرید ، أظھرت فترة . غم  ١.٤٦و غم  ٠.٩٢ للساق و الوریقات
 لوریقاتسم و عدد ا ١٢.٩٨و طول الساق %  ٣٢.١٨و أعطت أعلى المعدالت لنسبة األنبات . الصفات 
أما التداخالت بین الخزن و . غم  ١.٧٢غم و  ٠.٨٧وریقاتو الوزن الجاف للساق و ال قةیور ١٧.٤١

أما تداخالت الخزن و التبرید . التخدیش كان التداخل بدون خزن و التخدیش األفضل في جمیع الصفات 
ساعة ھما األفضل في جمیع  ٤٨ساعة و خزن و تبرید  ٤٨كان كل من التداخلین بدون خزن و تبرید 

ساعة ھو األفضل في  ٤٨كان تداخل التخدیش و تبرید . و التداخالت بین التخدیش و التبرید . صفات ال
ساعة و  ٤٨أما التداخالت الثالثیة فكان كل من التداخل بدون خزن و تخدیش و تبرید . جمیع الصفات 

األنبات كان ساعة ھما األفضل في جمیع الصفات عدا صفة نسبة  ٤٨التداخل خزن و تخدیش و تبرید 
                                               . ساعة ھو األفضل  ٤٨التداخل بدون خزن و تخدیش و تبرید 

  
  المقدمة

و  Pistacia muticaو   Pistacia khinjukیوجد في العراق نوعان من حبة الخضراء ھما 
بطیئة النمو  إنھاو بالرغم من . طقة الشمالیة ھما من األنواع المتساقطة األوراق و المنتشرة طبیعیا في المن

م عن سطح  ٢٠٠٠ – ٥٠٠و تنمو في الترب الفقیرة و على أرتفاعات مختلفة من . مقاومة للجفاف  إنھا إال
 Pistacia khinjukوإن نوع ) . ١٩٦٩، Reader- Roitzsch (البحر بین غابات البلوط و الصنوبر
  (Khatamsazإیران،أفغانستان،باكستان،العراق،سوریا و فلسطین واسع األنتشار اذ یتواجد في تركیا،

م لھا أكثر من ساق واحد و أكثر من تفرع واحد قمة الشجرة  ٧ – ٣شجرة یبلغ ارتفاعھا من . ) ١٩٨٧،
 – ٧األوراق مركبة متساقطة یبلغ طولھا من . غالبا ما تكون مستدیرة وإن أغلب فروعھا غیر مستقیمة 

 ٧ – ١.٥سم و عرضھا  ١٠ – ٧زوج و یبلغ طولھا  ٤ – ٢عدد أزواج الوریقات من سم و یتراوح  ١٥
و عمل الفحم و یستخدم القرویون خشبھا یستخدم في الوقود ) . ١٩٦٩،  Reader- Roitzsch(سم 

في الربیع و بدایة ) . ١٩٩٦،  Fatahi( صمغیةأوراقھا كعلف للمواشي و تحتوي على مادة دباغیة و 
نھا العلك عن طریق احداث جروح ، و یمكن الحصول على مواد صمغیة و مادة الصقة الصیف یؤخذ م

تتكاثر ) . ١٩٩١، (Thakur- Rathore حبة الخضراء كأصول للتطعیم بالفستق تستخدم أشجار . منھا 
و من أجل زیادة . حبة الخضراء بواسطة البذور التي تعاني من السبات الناتج من غالف البذرة و الجنین 

. األنبات تعامل البذور بعدة طرق منھا خزن البذور في أماكن باردة و التخدیش و التنضید و التبرید األولي 
      . و لذا أجریت ھذه الدراسة لزیادة األنبات و الحصول على شتالت ذات نوعیة جیدة و متطورة 

  
  .  ٢٠١١/  ٦/ ٢٧وقبولھ   ٢٠١١/  ٢/  ٧تم تسلم البحث 

  
  
  

  بحث و طرائقھمواد ال) . 
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- ٤٠یعد ان جمعت من اشجار عمرھا تتراوح  جلبت البذور من ناحیة ریكاني في قضاء العمادیة
وضعت البذور داخل الثالجة في . في نھایة شھر تشرین األول  سنة وكانت البذور متجانسة االحجام  ٥٠

سمین القسم األول وضع ق إلىقسمت البذور  ٢٠٠٨في بدایة شباط من عام . درجة مئویة  ٤درجة حرارة 
 إلىأما القسم الثاني تم تجزئتھ . درجة مئویة  ٤في كیس نایلون أسود اللون داخل الثالجة في درجة حرارة 

قسمت كل من . الجزء األول تم تخدیشھ بواسطة ورق الصقل ، و أما األخر ترك بدون تخدیش . جزئین 
درجة  ٦ –أجل تعریضھا لدرجة حرارة منخفضة  ثالثة أقسام من ى إلالبذور المخدشة و غیر المخدشة 

لتصمیم القطاعات  وزعت المعامالت في ثالث قطاعات طبقاً  ساعة ٤٨و  ٢٤مئویة و للفترات صفر ، 
و . مالت اجمیع المعبحیث یحوي القطاع الواحد ) ١٩٩٠زكي ،داؤد و( R . C . B .Dالعشوائیة الكاملة 

نثرت البذور في . ستیكي أسود اللون معبأ بتربة رملیة مزیجیة كیس بال ٢٠تحوي الوحدة التجریبیة على 
دامة التجربة من ناحیة السقي و التعشیب و كانت تم إ . األكیاس بحیث كانت كل بذرة داخل الكیس الواحد 

شباط ، أذار تسقى مرتین في الیوم الواحد خالل األشھر حزیران ، تموز ، اّب و أیلول و مرة واحدة خالل 
و في نھایة تشرین .  سجلت نسبة األنبات خالل فترة األنبات و تم تحویلھا زاویاً . ن و تشرین األول ، نیسا

 أخذت البیانات لصفات طول الساق ، عدد األوراق و الوزن الجاف للساق و األوراق ٢٠٠٨األول من عام 
و في شباط عام .  وزنحتى ثبوت ال °م ٧٥یعد ان تم تجفیف النماذج في فرن كھربائي تحت درجة حرارة 

حیث أجریت علیھ نفس المعامالت التي أجریت   أخذ القسم األول الموضوع في الثالجة لمدة سنة ٢٠٠٩
 ٣ × ٢تكونت تجربة عاملیة  و بذلك أیضاً . من حیث التخدیش و فترة التبرید  ٢٠٠٨على البذور في عام 

الخطوات التي أجریت في القسم األول من  نفس إجراءو تم توزیع المعامالت و . معامالت  ٦تحوي على 
و أخذت البیانات للصفات المذكورة في  و مرحلة األنبات سجلت نسبة األنبات و حولت زاویاً . التجربة 

حتى ثبوت الوزن و أخذت  ˚م ٧٥تم تجفیف النماذج في فرن كھربائي تحت درجة حرارة . القسم األول 
توحید نتائج القسم األول من التجربة أي معامالت البذور بدون خزن تم . األوزان الجافة للساق و األوراق 

ثنا عشر نتائج تجربة عاملیة مؤلفة من إ  تو بذلك تكون. و نتائج معامالت البذور المخزونة لمدة سنة 
ختبار دنكن تحت مستوى و تم مقارنة األوساط الحسابیة حسب إ  حصائیاً و قد حللت البیانات إ . معاملة 

  .  ٠.٠٥ل حتماإ 
  

  النتائج والمناقشة
عدم وجود تأثیر معنوي لعامل الخزن في )  ١الجدول ( تظھر نتائج التحلیل األحصائي  :  نسبة االنبات
التخدیش و  يبینما تظھر نتائج التحلیل األحصائي وجود تأثیر معنوي عالي لكل من عامل. ھذه الصفة 

عدم وجود فروقات معنویة بین مستویات )  ٢الجدول ( نكن ختبار دتوضح نتائج إ  .التبرید في ھذه الصفة 
عند البذور غیر مخزونة و بفارق غیر معنوي قدره  ٪ ٢٣.٤٩الخزن و بلغ أعلى معدل لنسبة األنبات 

لى أن و قد یعزى السبب إ . عند البذور المخزونة لمدة سنة  ٪ ٢٢.٠٠عن أقل معدل لنسبة األنبات  ١.٤٩
لى خزن البذور في ضافة إ لسبات المزدوج الناتج من غالف البذرة و الجنین ، و إ ھذه البذور تعاني من ا

أما . ستھالك المواد الغذائیة المخزونة في البذرة درجة حرارة منخفضة تقلل من سرعة التنفس و من إ 
یش و وجود فروقات معنویة بین التخد. ختبار دنكن الجدول نفسھ بالنسبة لعامل التخدیش توضح نتائج إ 

و بفارق معنوي قدره  ٪ ٢٥.٧٤بدون تخدیش فقد أعطت البذور المخدشة أعلى معدل لنسبة األنبات بلغ 
و ربما یعزى السبب  ٪ ٢٠.٢٤عن أقل معدل لنسبة األنبات التي أعطتھ البذور الغیر مخدشة بلغ  ٥.٥٠

و ھذه النتیجة تتفق مع ما  لى أن التخدیش سھل نفاذیة الماء داخل البذرة مما سھل نمو و تطور الجنینإ 
أما بالنسبة لفترات التبرید یظھر الجدول نفسھ وجود فروقات معنویة بین فترات ) . ٢٠٠٩الجبوري (أورده 

ساعة و بدون تبرید و أعطت أعلى معدل  ٢٤ساعة على الفترتین  ٤٨التبرید ، فقد تفوقت فترة التبرید 
ساعة و بدون  ٢٤عن كل من التبرید  ١٢.٣٩و  ٥.٣٨ره و بفارق معنوي قد ٪ ٣٢.١٨لنسبة األنبات بلغ 

و كذلك فأن فترة التبرید . على التوالي  ٪ ١٩.٧٩و  ٪ ٢٦.٨٠تبرید اللتان أعطتا أقل معدل لنسبة األنبات 
عن ٪ ٧.٠١و بفارق معنوي قدره  ٪ ٢٦.٨٠ساعة تفوقت على فترة بدون تبرید و أعطت معدل بلغ  ٢٤

وھذه النتیجة تتفق مع ما أورده  ٪ ١٩.٧٩أعطت أقل معدل لنسبة األنبات بلغ فترة عدم التبرید و التي 
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وجود )  ٣الجدول ( ختبار دنكن ما بالنسبة لتداخل الخزن و التخدیش تظھر نتائج إ أ ) .٢٠٠٤(العشو 
فقد تفوق التداخل بدون خزن و التخدیش على جمیع التداخالت و أعطى . فروقات معنویة بین التداخالت 

عن أقل معدل لنسبة األنبات الذي  ٨.٣٠و بفارق معنوي قدره  ٪ ٢٧.٦٤لى معدل لنسبة األنبات بلغ أع
و یلي التداخل بدون  خزن و التخدیش في .  ٪ ١٩.٣٤أعطاه التدخل بدون خزن و بدون تخدیش بلغ 

ي قدره و بفارق معنو ٪ ٢٣.٨٥التفوق التداخل خزن و التخدیش حیث أعطى معدل لنسبة األنبات بلغ 
أما بالنسبة   . ٪ ١٩.٣٤عن أقل معدل لنسبة األنبات عند التداخل بدون خزن و بدون تخدیش بلغ  ٤.٥١

وجود فروقات معنویة بین التداخالت )  ٤الجدول ( ختبار دنكن لتأثیر تداخل الخزن و التبرید فتظھر نتائج إ 
و بفارق  ٪ ٢٧.٠٧دل لنسبة األنبات بلغ ساعة أعلى مع ٤٨فقد أعطى التداخل بدون خزن و التبرید لفترة 

.  %١٩.٧٩بلغت  عن أقل معدل لنسبة األنبات عند التداخل بدون خزن و بدون تبرید ٧.٢٨معنوي قدره 
ساعة ، و ھذا التداخل ال یختلف  ٤٨مع التداخل الخزن و التبرید لفترة  و التداخل األول ال یختلف معنویاً 

  .ساعة  ٢٤التبرید مع التداخل بدون خزن و  معنویاً 
      

  مصادر التباین و التباین التقدیري وتاثیرھما في الصفات المدروسة: ) ١(جدول ال  
عدد   )غم(الوزن الجاف 

  الوریقات
طول الساق 

  )سم(
  نسبة االنبات

درجات 
  الحریة

  مصادر التباین        
  الساق  االوراق
  القطاعات  ٢  ١٢.٦٣  *٧٢.٠١  ٩٧.٣٣  ٠.٨  *٢.٦٩
  الخزن  ١  ٨.٨٥  *١٠٢.٣٤  ٤٨.٧٧  *١٦.١٨  ٠.٢٢
  التخدیش  ١  **٢٧٢.٥٢  ٧٠.٢٨  *١٦٩.٠٠  **١٧.٧٧  *٤.٢٩
  التبرید  ٢  **١٥١.٤٢  **١٣٠.٩٢  *٢٨٤.٦٦  *٧.٩٣  *٣.٦٥
  التخدیش×الخزن  ١  ٧٠.٣٦  ٢٠.٠٨  *١٢٢.٣٤  ٠.٤٧  *٣.٥٦
  التبرید×الخزن  ٢  ٥.٠٥  ١١.٤١  ١٤.٢  ٠.٠٥٥  ٠.٥٦
  التبرید×التخدیش  ٢  ٢٠.٤٤  ١١.٨٢  ١٦.٠٨  ٠.١٣  ٠.١٩
  التبرید×التخدیش×الخزن  ٢  ٢.٦٦  ٨.٩٦  ٦.٨٦  ٠.٠٦٥  ٠.٠٥
  الخطأ التجریبي  ٢٢  ١١.٨٥  ٢٠.٢٢  ٢٤.١٨  ٠.٢١  ٠.٦٠

   ٠.٠٥و  ٠.٠١حتمال مستوى إ  ׃*،**
ر یأما بالنسبة لتأث .خزن بدون تبریدبدون تداخل  ال یختلف معساعة  ٢٤التداخل بدون خزن وتبرید و

فقد تفوق . وجود فروقات معنویة بین التداخالت الثنائیة )  ٥الجدول ( التبرید یظھر  تداخل التخدیش و
ساعة و  ٢٤مع التداخل التخدیش و التبرید  ساعة و الذي لم یختلف معنویاً  ٤٨التداخل التخدیش و التبرید 

عن أقل  ١١.٣٤و بفارق معنوي قدره  ٪ ٢٩.٧٨قد أعطى التداخل األول أعلى معدل لنسبة األنبات بلغ 
أما بالنسبة للتداخل  . ٪ ١٨.٤٤معدل لنسبة األنبات الذي أعطاه التداخل بدون تخدیش و بدون تبرید بلغ 

فقد تفوق . وجود فروقات معنویة بین التداخالت الثالثیة )  ٦الجدول ( ختبار دنكن الثالثي فتظھر نتائج إ 
لى جمیع التداخالت عدا التداخل بدون خزن و ساعة ع ٤٨التداخل الثالثي بدون خزن و تخدیش و تبرید 

  .ساعة ٢٤تخدیش و تبرید 
عن أقل  ١٤.٥٦و بفارق معنوي قدره  ٪ ٣٣.٠٠حیث أعطى التداخل األول أعلى معدل لنسبة اإلنبات بلغ 

بدون خزن و بدون (و ) بدون خزن و بدون تخدیش و بدون تبرید( لینمعدل لنسبة اإلنبات عند التداخ
حیث بلغت نسبــــة االنبات ) ساعة ٢٤خزن و بدون تخدیش و تبرید (و ) ساعة ٢٤د تخدیش و تبری

بدون خزن وبدون تخدیش (ھذین التداخلین لم یختلفا معنویا عن كل من  التداخالت و%١٨.٤٤عندھما 
خزن وبدون ( و) خزن وتخدیش وبدون تبرید ( و) وبدون خزن وتخدیش وبدون تبرید ) ساعة  ٤٨وتبرید

 ) .ساعة  ٢٤خزن وتخدیش وتبرید ( و) خزن وتخدیش وبدون تبرید (و ) ساعة  ٢٤وتبرید تخدیش 
 
 
            ختبار دنكن لبیان تأثیر الخزن و التخدیش و التبرید في الصفات المدروسةإ : ) ٢(جدول ال  
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  ٪نسبة األنبات     العوامل
الساق طول 

  )سم(
  عدد 

  الوریقات
  )غم ( الوزن الجاف 

  األوراق  اقالس

  الخزن
  أ ١.١٩  أ ٠.٨٣  أ ١٤.٧٧  أ ١١.١٧  أ ٢٣.٤٩

  بدون خزن

  ب ١.٠٤  ب ٠.٤٤  أ ١٢.٢٢  ب ٧.٨٠  أ ٢٢.٠٠  خزن سنة واحدة

  التخدیش
  ب ٠.٧٧  ب ٠.٣٥  ب ١١.٣٣  أ ٨.٠٩  ب ٢٠.٢٤

  بدون تخدیش

  أ ١.٤٦  أ ٠.٩٢  أ ١٥.٦٦  أ ١٠.٨٨  أ ٢٥.٧٤  تخدیش

  التبرید
  ب ٠.٦٥  ب ٠.٤٦  ب ٩.٥٨  ب ٦.٤١  ج ١٩.٧٩

  بدون تبرید

  ب ٠.٩٨  ب ٠.٥٨  ب ١٣.٥  ب ٩.٠٧  ب ٢٦.٨٠  ساعة ٢٤تبرید 
  أ ١.٧٢  أ ٠.٨٧  أ ١٧.٤١  أ ١٢.٩٨  أ ٣٢.١٨   ساعة ٤٨تبرید 

حسب ٠.٠٥حتمال عند إ  و التي تحمل نفس الحروف ال تختلف معنویاً  لكل عامل  األرقام في الصف العمودي الواحد     
  دنكن المتعدد المدى       ختبارإ 

  
  ختبار دنكن لبیان تأثیر تداخل الخزن و التخدیش في الصفات المدروسة إ : ) ٣(جدول ال    

  المعامالت
  

نسبة 
  ٪األنبات 

طول الساق 
  )سم(

  عدد
  الوریقات 

  )غم(الوزن الجاف 

  األوراق  الساق

  ب ٠.٦٨  ب ٠.٢١  ب ١.٦٦  أب ٩.٠٣  ج ١٩.٣٤  بدون تخدیش  ×بدون خزن 

  أ ١.٧١  أ ٠.٦٢  أ ١٦.٨٨  أ ١٣.٣٢  أ ٢٧.٦٤  تخدیش × بدون خزن

  ب ٠.٨٦  ب ٠.١٣  ب ١٠.٠٠  ب ٧.١٥  ج ٢١.١٤  بدون تخدیش ×خزن 

  أب ١.٢٢  أب ٠.٣٠  أب ١٤.٤٤  ب ٨.٤٥  ب ٢٣.٨٥  تخدیش ×خزن 
             ختبار دنكن حسب ا ٠.٠٥حتمال عند ا األرقام في الصف العمودي الواحد و التي تحمل نفس الحروف ال تختلف معنویاً 

  المدىالمتعدد 
وجود تأثیر معنوي لكل من عامل الخزن )  ١الجدول ( یظھر جدول التحلیل األحصائي   :طول الساق  

و عامل التبرید في صفة طول الساق ، و عدم وجود تأثیر لعامل التخدیش و التداخالت الثنائیة و التداخل 
. وجود فروقات معنویة في تأثیر عامل الخزن )  ٢الجدول ( ختبار دنكن نتائج إ تبین .الثالثي لھذه الصفة 

سم  ١١.١٧مخزونة و أعطت أعلى معدل لطول الساق بلغ  غیرفقد تفوق ساق الشتالت الناتجة من البذور 
سم في حالة البذور المخزونة  ٧.٨٠سم عن أقل معدل لطول الساق بلغ  ٣.٣٧و بزیادة معنویة مقدارھا 

لى أن البذور غیر المخزونة تحوي على مواد غذائیة أكثر من البذور و قد یعود السبب في ذلك إ . مدة سنة ل
المخزونة لمدة سنة و ذلك ألن خالل فترة الخزن تستھلك أجنة البذور المخزونة المواد الغذائیة عن طریق 

فات معنویة بین البذور ختالوجود أي إ  ختبار دنكن عدمأما بالنسبة لعامل التخدیش فتظھر نتائج إ . التنفس 
ختبار أما بالنسبة لعامل التبرید تظھر نتائج إ . غیر المخدشة في تأثیرھا في صفة طول الساق المخدشة و

ساعة على باقي  ٤٨فقد تفوقت فترة التبرید .  عنویة بین فترات التبریددنكن الجدول نفسھ وجود فروقات م
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 ٢٠٦

سم و بزیادة معنویة عن كل من فترتي بدون تبرید  ١٢.٨لطول الساق بلغ و أعطت أعلى معدل . الفترات 
سم  ٩.٠٧سم و  ٦.٤١سم اللتان أعطتا أقل معدل لطول الساق بلغ  ٣.٩١سم و  ٦.٥٧ساعة   ٢٤و تبرید 

 أما بانسبة لتداخل) . ٢٠٠٤(فیما بینھما و ھذه النتیجة تتفق مع ما أورده العشو  و اللتان لم تختلف معنویاً 
فقد أظھر . وجود فروقات معنویة بین التداخالت )  ٣الجدول ( ختبار دنكن الخزن و التخدیش تظھر نتائج إ 

مع مع  سم و الذي لم یختلف معنویاً  ١٣.٣٢التداخل بدون خزن و التخدیش أعلى معدل لطول الساق بلغ 
سم عن أقل معدل  ٦.١٧بفارق معنوي قدره سم و٩.٠٣والذي اعطى  التداخل بدون خزن و بدون تخدیش

أما بالنسبة لتداخل الخزن و التبرید  .سم  ٧.١٥لطول الساق الذي أعطاه التداخل خزن و بدون تخدیش 
فقد تفوق التداخل بدون . وجود فروقات معنویة بین التداخالت )  ٤الجدول ( ختبار دنكن فتظھر نتائج إ 
و قد أعطى التداخل . ساعة  ٤٨خزن و تبرید  ساعة على باقي التداخالت عدا التداخل ٤٨خزن و تبرید 

عن أقل  ٩.٥٧سم و بفارق معنوي قدره  ١٥.٤ساعة أعلى معدل لطول الساق بلغ  ٤٨بدون خزن و تبرید 
بینما التداخالت األخرى لم . سم  ٥.٨٣معدل لطول الساق الذي أعطاه التداخل خزن و بدون تبرید بلغ 

( ختبار دنكن أما بالنسبة لتداخل التخدیش و التبرید تظھر نتائج إ  . في تأثیرھا على الصفة تختلف معنویاً 
اعطى التداخل التخدیش وتبرید  فقد. وجود فروقات معنویة في تأثیرھا في صفة طول الساق )  ٥الجدول 

عن اقل معدل عند التداخل  ٨.٢٧سم بفارق معنوي قدره ١٣.٤٥ساعة اعلى معدل لطول الساق یلغ  ٤٨
  .ساعة  ٢٤وبدون تبرید والذي لم یختلف مھنویا عن التداخل بدون تخدیش وتبرید بدون تخدیش 

   إختبار دنكن لبیان تأثیر تداخل الخزن و التبرید في الصفات المدروسة: ) ٤(جدولال

  المعامالت
  

  االنبات نسبة
٪  

  طول الساق
  )سم(

عدد 
  الوریقات

  )غم(الوزن الجاف 

  األوراق  الساق

  ب ج٠.٨٢  أ ب ٠.٦٦  ج د ١٠.٠٠  ب ٧  ج ١٩.٧٩  ون تبریدبد ×بدون خزن 
  ج-أ ١.٢١  أ ب ٠.٨١  ج-أ ١٦.٠٠  ب ١١.١١  ب ج ٢٣.٦٠  ساعة ٢٤تبرید  ×بدون خزن 
  أ ب ١.٥٥  أ ١.٠٣  أ ١٨.٣٣  أ ١٥.٤  أ ٢٧.٠٧  ساعة ٤٨تبرید  ×بدون خزن 

  ج ٠.٤٧  ب ٠.٢٥  د ٩.١٦  ب ٥.٨٣  ج ١٩.٧٩  بدون تبرید ×خزن 
  ب ٠.٧٥  ب ٠.٣٥  د-ب ١١.٠٠  ب ٧.٣٣  ج ٢١.١٤  اعة س ٢٤تبرید  ×خزن 
  أ ١.٩  أ ب ٠.٧١  أ ب ١٦.٥  أ ب ١٠.٥٥  أ ب  ٢٦.٥٦  ساعة ٤٨تبرید  ×خزن 

 ً ختبار دنكن المتعدد حسب إ  ٠.٠٥حتمال عند إ  األرقام في الصف العمودي الواحد و التي تحمل نفس الحروف ال تختلف معنویا
  المدى 

  بیان تأثیر تداخل التخدیش و التبرید في الصفات المدروسةإختبار دنكن ل: ) ٥(جدول  
  

  المعامالت             
  

األنبات  نسبة
٪  

  
  طول الساق

  )سم(

  
  الوریقات عدد

  )غم(الوزن الجاف 

  األوراق  الساق

  ب ٠.٤٢  ج ٠.٢  د ٨.١٦  د ٥.١٣  د ١٨.٤٤  بدون تبرید×بدون تخدیش
  ب ٠.٦٥  ب ج ٠.٣٨  ج د ١٠.٠٠  ج د ٦.٦٣  د ١٨.٤٤  ساعة ٢٤تبرید ×بدون تخدیش
  ب ١.٢٤  ب ج ٠.٤٦  ب ج ١٥.٨٣  أ ب ١٢.٥١  ب ج ٢٣.٨٥  ساعة ٤٨تبرید ×بدون تخدیش

  ب ٠.٨٨  ب ج ٠.٧١  د -ب ١١.٠٠  ج -أ  ٧.٧  ج د ٢١.١٤  بدون تبرید ×تخدیش
  ب ١.٣  ب ٠.٧٩  أ ب ١٧.٠٠  ج -أ  ١١.٥١  أ ب ٢٦.٣١  ساعة ٢٤تبرید ×تخدیش
  أ ٢.٢١  أ ١.٢٨  أ ١٩.٠٠  أ ١٣.٤٥  أ ٢٩.٧٨  ساعة ٤٨تبرید ×تخدیش

 ً ختبار دنكن المتعدد حسب إ  ٠.٠٥حتمال عند إ  األرقام في الصف العمودي الواحد و التي تحمل نفس الحروف ال تختلف معنویا
  المدى 
ب¶دون تخ¶دیش (ی¶ة واظھر الجدول نفسھ عدم وجود فروقات معنویة بین الت¶داخل االول والت¶داخالت التال      

 ٤٨تف¶وق الت¶داخل التخ¶دیش و التبری¶د  ).ساعة وتخدیش وبدون تبرید ٢٤ساعة وتخدیش وتبرید  ٤٨وتبرید 
س¶اعة و أعط¶ى أعل¶ى  ٢٤ساعة على كل من التداخلین بدون تخدیش و بدون تبرید و بدون تخدیش و تبری¶د 
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م الل¶¶ذان أعطی¶¶ا أق¶¶ل المع¶¶دالت س¶¶ ٦.٨٢س¶¶م و  ٨.٣٢س¶¶م و بف¶¶ارق معن¶¶وي  ١٣.٤٥بل¶¶غ  مع¶¶دل لط¶¶ول الس¶¶اق
مع باقي التداخالت األخرى  ن التداخل األول ال یختلف معنویاً و إ . سم  ٦.٦٣سم و  ٥.١٣لطول الساق بلغا 

وجود فروقات معنوی¶ة ب¶ین الت¶داخالت )  ٦الجدول ( ختبار دنكن أما بالنسبة للتداخل الثالثي فتظھر نتائج إ . 
س¶اعة عل¶ى ك¶ل  ٤٨الت¶داخل الثالث¶ي ب¶دون خ¶زن و تخ¶دیش و تبری¶د  اختلف فقد. في تأثیرھا في ھذه الصفة 

خزن و ب¶دون تخ¶دیش و  بدون(و ) بدون خزن و بدون تخدیش و بدون تبرید( التالیة  من التداخالت الثالثیة
و  )س¶اعة ٢٤خ¶زن و ب¶دون تخ¶دیش و تبری¶د (و ) خزن و بدون تخدیش و ب¶دون تبری¶د(و ) ساعة ٢٤تبرید 

بدون خ¶زن وب¶دون (الذي اعطاءه التداخل  و أعطى أعلى معدل لطول الساق. )ش وبدون تبریدخزن وتخدی(
س¶م ع¶ن أق¶ل مع¶دل لط¶ول الس¶اق ال¶ذي  ١٠.٨٣سم و بفارق معنوي قدره  ١٥.٧٣بلغ  )تخدیش وبدون تبرید

  . سم ٤.٩بلغ ) خزن بدون تخدیش و بدون تبرید بدون (أعطاه التداخل 
تأثیر معنوي لعامل التخدیش و التبرید و التداخل )  ١الجدول ( تحلیل التباین تظھر نتائج  :عدد الوریقات

وتداخل الخزن والتبرید  عدم وجود تأثیر معنوي لكل من عامل الخزنو. لخزن و التخدیش في ھذه الصفة ا
عدم )  ٢الجدول ( ختبار دنكن تبین نتائج إ . وتداخل التخدیش والتبرید والتداخل الثالثي في ھذه الصفة

وبلغ . وجود فروقات في عدد الوریقات بین الشتالت الناتجة من البذور غیر المخزونة والبذور المخزونة 
وقد یعزى السبب الى ان . وریقة  ٢.٥٥وریقة بفارق غیر معنوي قدره ١٤.٧٧اعلى معدل لعدد الوریقات 

وجود فروقات لبذور المخزونة المواد الغذائیة المخزونة في البذور غیر مخزونة تكون اكثر مما في ا
تفوق تخدیش البذور أعلى معدل  تفوقت البذور المخدشة واعطت فقد. التخدیش معنویة بین مستویات 

عن البذور غیر مخدشة  قةیور ٤.٣٣قة وبزیادة معنویة قدرھا یور ١٥.٦٦لألوراق في الشتلة الواحدة بلغ 
لى أن تخدیش البذور سرع من عملیة عزى السبب إ ربما یو.  ١١.٣٣ التي اعطت اقل معدل للوریقات بلغ
و ھذه النتیجة . من من عدم التخدیش للبذور  و خضریة أكثر تطوراً  األنبات و تكوین مجموعة  جذریة

أما بالنسبة لعامل التبرید ) . ٢٠٠٨  Baninasab .و  (Rahemiو) ٢٠٠٩الجبوري (تتفق مع ما أورده 
فقد تفوقت فترة التبرید . نفسھ وجود فروقات معنویة بین فترات التبرید  ختبار دنكن الجدولفتظھر نتائج إ 

قة یور ٧.٨٣قة و بزیادة معنویة مقدارھا یور ١٧.٤١ساعة و أعطت أعلى معدل لعدد األوراق بلغ  ٤٨
لى أن و ربما یعزى السبب إ . قة یور ٩.٥٨الذي أعطتھ فترة بدون تبرید بلغ وریقات عن أقل معدل لعدد ال

ة التبرید شجعت الجنین على تولید الجبرالین الذي سرع من عملیة األنبات و تكون شتالت متطورة و فتر
أما بالنسبة لتداخل الخزن والتخدیش فتظھر ) . ٢٠٠٨. Kaskaو  Kafkas (ھذه النتیجة تتفق مع ما أورده

تفوق التداخل بدون خزن و فقد . وجود فروقات معنویة بین التداخالت )  ٣الجدول ( ختبار دنكن  نتائج إ 
التخدیش على كل من التداخلین بدون خزن و بدون تخدیش و الخزن و بدون تخدیش ، بینما لم یختلف 

قة و بزیادة یور ١٦.٨٨بلغ  وریقاتو قد أعطى أعلى معدل لعدد ال. مع التداخل الخزن و التخدیش  معنویاً 
 .ة یقور ١٠.٠٠تخدیش الذي أعطى أقل معدل بلغ عن التداخل الخزن و بدون قة یور ٦.٨٨معنویة قدرھا 

فروقات معنویة بین وجود )  ٤الجدول ( ختبار دنكن أما بالنسبة لتداخل الخزن و التبرید فتظھر نتائج إ 
على  قة متفوقاً یور ١٨.٣٣ساعة أعلى معدل بلغ  ٤٨قد أعطى التداخل بدون خزن والتبرید و. التداخالت 

. قة یور ٨.٣٣قة و بزیادة معنویة قدرھا یور ١٠.٠٠ن خزن و بدون تبرید بلغ أقل معدل عند التداخل بدو
و ھذین التداخلین لم . ساعة  ٢٤ساعة و بدون خزن و تبرید  ٤٨و لم یختلف مع التداخلین خزن و تبرید 

و  مع التداخلین بدون خزن و الذي لم یختلف معنویاً . ساعة  ٢٤مع التداخل خزن و تبرید  یختلفا معنویاً 
( ختبار دنكن أما بالنسبة لتداخل التخدیش و التبرید تظھر نتائج إ . بدون تبرید و خزن و بدون تبرید 

ساعة على  ٤٨فقد تفوق التداخل التخدیش و التبرید . وجود فروقات معنویة بین التداخالت )  ٥الجدول 
التداخل األول أعلى معدل لعدد و قد أعطى . ساعة  ٢٤جمیع التداخالت عدا التداخل التخدیش و التبرید 

 ٨.١٦قة عن أقل معدل لعدد األوراق بلغ یور ١٠.٨٤قة و بزیادة معنویة قدرھا یور ١٩.٠٠األوراق بلغ 
( ختبار دنكن أما بالنسبة للتداخل الثالثي توضح نتائج إ . ورقة عند التداخل بدون تخدیش و بدون تبرید 

 ٤٨اخالت و قد أعطى التداخل بدون خزن و تخدیش و تبرید وجود فروقات معنویة بین التد)  ٦الجدول 
تخدیش و بدون خزن (على كل من التداخالت  قة متفوقاً یور ٢٠.٦٦بلغ  وریقاتساعة أعلى معدل لعدد ال

و ) ساعة ٢٤بدون خزن و بدون تخدیش و تبرید (و ) بدون خزن و بدون تخدیش و بدون تبرید(و ) تبرید
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الذي أعطاه التداخل خزن و تخدیش و وریقات قة عن أقل معدل لعدد الیور ١٣.٦٦بزیادة معنویة قدرھا 
 ٤٨بدون خزن بدون تخدیش وتبرید (ولم تختلف معنویا مع التداخالت التالیة .قة یور ٧.٠٠بدون تبرید بلغ 

خزن یدون (و) ساعة  ٢٤بدون خزن وتخدیش وتبرید (و  )بدون خزن وتخدیش وبدون تبرید (و  )ساعة
ساعة  ٢٤خزن وتخدیش وتبرید (و) ساعة  ٤٨خزن وبدون تخدیش وتبرید (و ) ساعة ٢٤وتبرید تخدیش 

   ).ساعة ٤٨خزن وتخدیش وتبرید ( و) 
  ۔׃) غم ( الوزن الجاف 

الخزن  لكل من عامليوجود تأثیر معنوي )  ١الجدول ( یوضح جدول التباین و التباین التقدیري  ۔׃الساق 
)  ٢الجدول (  ختبار دنكن تظھر نتائج إ . في ھذه الصفة  الي لعامل التخدیشو تأثیر معنوي ع التبریدو 

فقد تفوقت البذور غیر المخزونة على البذور المخزونة لمدة . وجود فروقات معنویة بین مستویات الخزن 
غم عن أقل  ٠.٣٥غم و بفارق معنوي قدره  ٠.٨٣سنة و أعطت أعلى معدل للوزن الجاف للساق بلغ 

لى أن البذور غیر المخزونة و قد یعود السبب إ . لوزن الجاف للساق الذي أعطتھ البذور المخزونة معدل ل
شتالت متطورة أكثر من البذور  عطاءلى تسریع األنبات و إ تحتوي على مواد غذائیة أكثر مما أدت إ 

ول نفسھ وجود فروقات ختبار دنكن الجدأما بالنسبة لعامل التخدیش فتظھر نتائج إ . المخزونة لمدة سنة 
غم  ٠.٩٢فقد أعطت البذور المخدشة أعلى معدل للوزن الجاف للساق بلغ . معنویة بین مستویات التخدیش 

غم عن أقل معدل للوزن الجاف للساق الذي أعطتھ البذور غیر المخدشة بلغ  ٠.٥٧و بفارق معنوي قدره 
یة األنبات و تكوین مجموعة جذریة متطورة لى أن التخدیش سرع من عملو قد یعود السبب إ . غم  ٠.٣٥

أما بالنسبة ) . ٢٠٠٩ الجبوري(و ھذه النتیجة تتفق مع ما أورده . نعكست على نمو المجموعة الخضریة إ 
فقد تفوقت . ختبار دنكن الجدول نفسھ وجود فروقات معنویة بین فترات التبرید لعامل التبرید توضح نتائج إ 

وأعطت أعلى معدل للوزن  .وبدون تبرید ساعة         ٢٤ى كل من تبرید ساعة عل ٤٨فترة التبرید 
 غم عن أقل معدل أعطتھ فترة بدون تبرید ٠.٤١غم و بزیادة معنویة مقدارھا  ٠.٨٧الجاف للساق بلغ 

ختبار أما بالنسبة لتداخل الخزن و التخدیش تبین نتائج إ ) . ٢٠٠٩الجبوري (و ھذه النتیجة تتفق مع  ٠.٤٦
فقد تفوق التداخل بدون خزن و التخدیش مع . وجود فروقات معنویة بین التداخالت )  ٣الجدول ( ن دنك

و قد أعطى التداخل األول أعلى معدل للوزن الجاف . التداخالت األخرى عدا التداخل الخزن و التخدیش 
بدون خزن و بدون ل غم عن أقل معدل أعطاه التداخ ٠.٤١غم و بزیادة معنویة مقدارھا  ٠.٦٢للساق بلغ 

أما بالنسبة  .لى التأثیر المشترك لكل من الخزن و التخدیش وقد یعزى السبب إ . غم  ٠.٢١تخدیش بلغ 
فقد .وجود فروقات معنویة بین التداخالت )  ٤الجدول ( تشیر نتائج اختبار دنكن لتداخل الخزن و التبرید 

خزن و تبرید (و ) خزن و بدون تبرید(ن التداخلین ساعة على كل م ٤٨تفوق التداخل بدون خزن و التبرید 
غم  ٠.٧٨غم و بفارق معنوي مقداره  ١.٠٣و قد أعطى أعلى معدل للوزن الجاف للساق بلغ . ))ساعة ٢٤

أما بالنسبة لتداخل . غم  ٠.٢٥خزن بدون تبرید بلغ عن أقل معدل للوزن الجاف للساق الذي أعطاه التداخل 
و . وجود فروقات معنویة بین التداخالت )  ٥الجدول ( ختبار دنكن نتائج إ  التخدیش و التبرید أظھرت

غم و بفارق معنوي  ١.٢٨ساعة أعلى معدل للوزن الجاف للساق بلغ  ٤٨أعطى التداخل تخدیش و تبرید 
. غم عند التداخل بدون تخدیش و بدون تبرید  ٠.٢بلغ غم عن أقل معدل للوزن الجاف للساق  ١.٠٨مقداره 

وجود فروقات معنویة بین )  ٦الجدول ( بالنسبة لتأثیر التداخل الثالثي تظھر نتائج اختبار دنكن  أما
ساعة على التداخالت األخرى عدا  ٤٨فقد تفوق التداخل بدون خزن و تخدیش و تبرید . التداخالت الثالثیة 

و ) و بدون تبرید بدون خزن و تخدیش(و ) ساعة ٤٨بدون خزن و بدون تخدیش و تبرید (التداخالت 
و قد أعطى ھذا ) . ساعة ٤٨خزن و تخدیش و تبرید (و ) ساعة ٢٤بدون خزن و تخدیش و تبرید (

غم عن أقل معدل  ١.٣١غم و بفارق معنوي مقداره  ١.٤٧التداخل أعلى معدل للوزن الجاف للساق بلغ 
  .  غم عند التداخل خزن بدون تخدیش بدون تبرید ٠.١٦للوزن الجاف للساق بلغ 

  
   إختبار دنكن لبیان تأثیر تداخل الخزن و التخدیش و التبرید في الصفات المدروسة: ) ٦(جدول ال

  )غم(الوزن الجاف   عدد  طول الساق  نسبة  المعامالت
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 ٢٠٩

ختبار دنكن المتعدد حسب إ  ٠.٠٥حتمال عند إ  األرقام في الصف العمودي الواحد و التي تحمل نفس الحروف ال تختلف معنویاً 
  المدى 

وجود تأثیر معنوي لكل من عامل )  ١الجدول ( یبین جدول تحلیل التباین و التباین التقدیري  ۔׃الوریقات 
)  ٢الجدول ( أوضحت نتائج اختبار دنكن . التبرید و التداخل الخزن و التخدیش في ھذه الصفة التخدیش و 

أما بالنسبة للتخدیش فقد أوضحت نتائج . عدم وجود فروقات معنویة بین مستویات الخزن في ھذه الصفة 
قت البذور المخدشة فقد تفو. ختبار دنكن الجدول نفسھ وجود فروقات معنویة بین مستویات عامل التخدیش إ 

غم عن أقل معدل  ٠.٦٩غم و بفارق معنوي قدره  ١.٤٦و أعطت أعلى معدل للوزن الجاف لألوراق بلغ 
الجبوري (غم عند البذور الغیر مخدشة و ھذه النتیجة تتفق مع ما أورده  ٠.٧٧للوزن الجاف لألوراق بلغ 

نكن الجدول نفسھ وجود فروقات معنویة بین ختبار دأما بالنسبة لفترات التبرید تظھر نتائج إ ) . ٢٠٠٩
طت عو أ. ساعة و بدون تبرید  ٢٤ساعة على كل من فترتي  ٤٨فترات التبرید فقد تفوقت فترة التبرید 
غم عن أقل معدل للوزن  ١.٠٧غم و بزیادة معنویة مقدارھا  ١.٧٢أعلى معدل للوزن الجاف لألوراق بلغ 

) ١٩٩٩العشو (تبرید و ھذه النتیجة تتفق مع كل من تھ فترة بدون أعط غم الذي ٠.٦٥الجاف لألوراق بلغ 
وجود )  ٣الجدول ( ختبار دنكن أما بالنسبة لتداخل الخزن و التخدیش تبین نتائج إ ) .٢٠٠٩الجبوري  (و

بدون خزن (فروقات معنویة بین التداخالت فقد تفوق التداخل بدون خزن و التخدیش على كل من التداخلین 
و قد أعطى . مع التداخل خزن و تخدیش  و لم یختلف معنویاً ) خزن و بدون تخدیش(و ) تخدیشو بدون 

غم و بفارق معنوي قدره  ١.٧١لألوراق بلغ  التداخل بدون خزن و تخدیش أعلى معدل للوزن الجاف

  الوریقات  الساق  الوریقات  )سم(  ٪األنبات   
بدون ×بدون تخدیش×بدون خزن

  تبرید
  ب ٠.٤٩  ج د ٠.٢٥  ج د ٩.٣٣  ب ٤.٩  د ١٨.٤٤

  بدون تخدیش×بدون خزن
  ساعة ٢٤تبرید ×

  ب ٠.٦٦  د -ب ٠.٤٦  ب د ١٠.٦٦  ب ٧.١  د ١٨.٤٤

  بدون تخدیش×بدون خزن
  ساعة ٤٨تبرید ×

  أ ب ١.٠٩  د -ب ٠.٥٩  د -أ ١٦.٠٠  أ ١٥.١  د ٢١.١٤

  ×تخدیش×بدون خزن
  بدون تبرید

  أ ب ١.١٦  ج -أ ١.٠٨  د -أ ١٢.٦٦  أ ب ٩.١  د ٢١.١٤

  تخدیش×بدون خزن
  ساعة ٢٤تبرید ×

  أ ب ١.٧٦  أ ١.١٧  أ ب ١٩.٣٣  أ ١٥.٣  أ ب ٢٨.٧٧

  ×تخدیش×بدون خزن
  ساعة ٤٨تبرید 

  أ ٢.٢١  أ ١.٤٧  أ ٢٠.٦٦  أ ١٥.٧٣  أ ٣٣.٠٠

  بدون تخدیش×خزن
  بدون تبرید×

  ب ٠.٣٥  د ٠.١٦  د ٧.٣٣  ب ٥.٣٦  د ١٨.٤٤

  ×بدون تخدیش×خزن
  ساعة ٢٤تبرید 

  ب ٠.٦٥  د -ب ٠.٣٠  د -أ ١١.٣٣  ب ٦.١٦  د ١٨.٤٤

  ×بدون تخدیش×خزن
  ساعة ٤٨تبرید 

  أ ب ١.٥٩  د -ب ٠.٣٤  د -أ ١٤.٦٦  أ ب ٩.٩٣  ب ج ٢٦.٥٦

  ×تخدیش×خزن
  بدون تبرید

  ب ٠.٦٠  د -ب ٠.٣٥  د ٧  ب ٦.٣  ج د ٢١.١٤

  ×تخدیش×خزن
  ساعة ٢٤تبرید 

  أ ب ٠.٨٥  ب د ٠.٤١  د -أ ١٥.٦٦  أ ب ٧.٩  ج د ٢٣.٨٥

  ×تخدیش×خزن
  ساعة ٤٨تبرید 

  أ ٢.٢١  أج ١.٠٩  أج ١٧.٣٣  أ ب ١١.١٦  ب ج ٢٦.٥٦
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 .غم  ٠.٦٨غم عن أقل معدل للوزن الجاف لألوراق عند التداخل بدون خزن و بدون تخدیش بلغ  ١.٠٣
وجود فروقات معنویة بین )  ٤الجدول ( ختبار دنكن أما بالنسبة لتداخل الخزن و التبرید تظھر نتائج إ 

ساعة على التداخالت  ٤٨فقد تفوق التداخل خزن و التبرید . التداخالت في تأثیرھا على ھذه الصفة 
و قد أعطى ) . ساعة ٤٨بدون خزن و تبرید (و ) ساعة ٢٤بدون خزن و تبرید (األخرى عدا التداخلین 

غم عن أقل معدل للوزن الجاف لألوراق  ١.٤٣غم و بفارق معنوي قدره  ١.٩ھذا التداخل أعلى معدل بلغ 
أما بالنسبة لتداخل التخدیش و التبرید تظھر نتائج . غم الذي أعطاه التداخل خزن و بدون تبرید  ٠.٤٧بلغ 

 ٤٨فقد تفوق التداخل تخدیش و تبرید . التداخالت  وجود فروقات معنویة بین)  ٥الجدول ( ختبار دنكن إ 
غم و بزیادة معنویة  ٢.٢١و أعطى أعلى معدل للوزن الجاف لألوراق بلغ . ساعة على جمیع التداخالت 

غم عن التداخل بدون تخدیش و بدون  ٠.٤٢غم عن أقل معدل للوزن الجاف لألوراق بلغ  ١.٧٩قدرھا 
  . تبرید 

. وجود فروقات معنویة بین التداخالت )  ٦الجدول ( ختبار دنكن ثالثي تظھر نتائج إ أما بالنسبة للتداخل ال
خزن و تخدیش و بدون (ساعة على كل من التداخالت  ٤٨فقد تفوق التداخل خزن و تخدیش و تبرید 

ختلف و لم ی) خزن و بدون تخدیش و بدون تبرید(و ) ساعة ٢٤خزن و بدون تخدیش و تبرید (و ) تبرید
ساعة أعلى معدل للوزن الجاف  ٤٨طى ھذا التداخل خزن و تخدیش و تبرید و قد أع. اقي التداخالت مع ب

غم  ٠.٣٥غم عن أقل معدل للوزن الجاف لألوراق بلغ  ١.٨٦غم و بفارق معنوي قدره  ٢.٢١لألوراق بلغ 
  .   عند التداخل خزن و بدون تخدیش و بدون تبرید 
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ABSTRACT 

This study was occurred  in the Forestry Department to investigate the 
storage scarification and pre-chilling in germinating seeds and seedling growth . 
The results revealed superior seedling  grouth from unstorage seeds . And giving 
highest average of in all character studied . Also the scarification seeds superiority 
in all character except the stem length and giving hightest germination percentage 
25.74 % . Number of leaves 15.16 and dry weight of the stem and leaves 0.92 gm . 
1.46 gm . The periods of the chilling . The chilling 48 hour was superior in all 
characters and gave  highest germination percentage 32.18 % . stem length12.98 
cm . number of leaves 17.41 and dry weight of stem and leaves 0.67 gm . 1.72 gm 
. The interaction between unstorage and scarification . the interaction between 
storage and chilling . interaction between unstorage and chilling 48 hour and 
storage chilling 48 hour . The interaction scarification and chilling 48 hour were 
the best in all characters .  
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    معامالت التنمویة في إنبات و نمو شتالت حبة الخضراء تأثیر بعض ال) ٢٠٠٩(الجبوري ، حامد محمد 
 Pistacia khinjuk    رسالة ماجستیر ، قسم الغابات ، كلیة الزراعة و الغابات ، جامعة الموصل

.  
تأثیر التبرید و حامض الجبرالیك على إنبات و نمو شتالت الخروب ، مجلة ) . ١٩٩٩(العشو ، جیاد عبد 

 ٨٩-٨٥):١( ٣١زراعة الرافدین ، 
تأثیر أوزان البذور و فترات التبرید في إنبات و نمو شتالت الصنوبر الثمري  )٢٠٠٤(العشو ، جیاد عبد 

Pinus pinea   .٤٢-٣٧ ):٢( ٥  .العراقیة للعلوم الزراعیة  المجلة .  
لیم العالي الطرق اإلحصائیة لألبحاث الزراعیة ، وزارة التع) ١٩٩٠(داؤد ، خالد محمد و زكي عبد إلیاس 
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