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 ونمو شتالتها Pistacia khinjuk stockتأثير فترات التبريد والتنضيد في انبات بذور حبة الخضراء 
 خليل إبراهيم الجميلي جياد عبد العشو

 قسم الغابات/كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل/ العراق
 
 

 
 الخالصة

والتبريد  التنضيد نضيد وفتراتأجريت هذه الدراسة في مشتل قسم الغابات لمعرفة تأثير درجات الت 
ْم( على 41في إنبات بذور حبة الخضراء ونمو شتالتها . أظهرت الدراسة تفوق البذور المنضدة بدرجة )

ْم( إذ أعطت اعلى المعدالت لصفات الطاقة االنباتية ونسبة اإلنبات ونسبة النجاة 1البذور المنضدة بدرجة )
ملم على  4.20سم و 41.41% و 31.41% و 32.32و  %12.22وطول الشتلة وقطر الشتلة وكانت 

يوم في الصفات المدروسة إذ أعطت اعلى المعدالت للطاقة 10التوالي . كذلك تفوقت البذور المنضدة لمدة 
سم( وقطر 44.14%( وطول الشتلة )12.32%( ونسبة النجاة )12.90%( ونسبة اإلنبات )31.11االنباتية )
%( ونسبة 12.24ساعة في الطاقة االنباتية ) 19رات التبريد فقد تفوقت فترة ملم(. وبخصوص فت2.4الشتلة )
 ملم(.2.34سم( وقطر الشتلة )21.02%( وطول الشتلة )39.42%( ونسبة النجاة )10.33اإلنبات )

 الكلمات الدالة: حبة الخضراء, تنضيد البذور, تبريد البذور
 

 12/12/2011وقبوله   31/10/1044تاريخ تسلم البحث   

 

 المقدمة
. (Anacardiaceae)الى العائلة البطميةة  Pistacia khinjuk stocksتنتمي شجرة حبة الخضراء  

وهمةا مةن االنةوال المتسةاقطة  P.muticaو  P. khinjukيوجةد فةي العةراق نوعةان مةن حبةة الخضةراء همةا 

عةراق بةين بابةات البلةوط والصةنوبر . االوراق والمنتشرة طبيعياً في المنطقة الشمالية والشمالية الشرقية من ال
(متةر 1000-400كما توجد بصورة مستزرعة في مناطق عديدة في شةمال العةراق وعلةى ارتفاعةات مةا بةين )

 P. khinjuk( والنةول 1002( و )الجةوار،, 4299( و )عبةد   , 4242عةن مسةتوس سةطل البحةر )دا د , 
(. علةةى Khatamsaz ,4294راق وسةةوريا وفلسةةطين )ينتشةةر فةةي تركيةةا وايةةران وافغانسةةتان وباكسةةتان والعةة

الربم من ان شةجرة حبةة الخضةراء بطيئةة النمةو اال انهةا مقاومةة للجفةا  ودرجةات الحةرارة العاليةة ومتحملةة 
,  Reader-Roitzschلالنجمةةاد اثنةةاء الشةةتاء وتنمةةو فةةي التةةرل الفقيةةرة والصةةخرية فةةي المنةةاطق الجبليةةة )

( امتةةار . احيانةةاً لهةةا اكثةةر مةةن سةةاق واحةةد واكثةةر مةةن 4 يزيةةد ارتفاعهةةا عةةن )( ال4299( و )عبةةد   , 4222
-1تفرل وقمة الشجرة مستديرة وابلل فروعها بير مستقيمة, وتكون اوراقها ريشية تميةل الةى الجلديةة ذات )

( ازواج مةةن الوريقةةات .للشةةجرة اسةةتخدامات محليةةة عديةةدة حيةةث ت كةةل ثمارهةةا مةةن قبةةل االنسةةان ويسةةتخدم 1

بها في صةناعة االدوات الخشةبية وفةي عمةل الفحةم ويسةتخدم القرويةون اوراقهةا كعلة  للمواشةي )المةاعز( خش
( في الربيع وبداية الصي  ي خذ منها مادة العلك عن طريةق احةداث Fatahi ,4222وكمادة دبابية وصبغية )

ل كاصةول لتطعةيم جروح في ساق الشجرة , ويمكن الحصول منها علةى مةواد صةمغية ومةادة الصةقة وتسةتعم
( . يتكةاثر Onay,1000( و )Rothore and Thakur  ,4224الفستق وذلةك للحصةول علةى ثمةار الفسةتق )

هةةذا النةةول بوسةةاطة البةةذور التةةي تعةةاني مةةن السةةكون الةةذ، يسةةببه بةةال  البةةذرة والجنةةين , وقةةد اجريةةت هةةذه 
الحصةول علةى شةتالت ذات نوعيةة الدراسة من اجةل التغلةل علةى طةور السةكون فةي البةذور لزيةادة االنبةات و

 جيدة ومتطورة . 
 
 
 
 
 

                                           
 البحث مستل من رسالة الماجستير للباحث الثاني 
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 مواد البحث وطرائقه
,  1040تم جلل البذور من ناحية ريكاني في قضاء العمادية / محافظة دهوك في بداية شهر شباط في عام 

وتم تنظي  البذور من الشوائل وعزل البذور الفاربة بغمرها في الماء واخذت البذور الجيدة لغرض اجراء 
ساعة والقسم الثالث  11ساعة والقسم الثاني  19ربة اذ قسمت البذور الى ثالثة اقسام تم تبريد قسم منها التج

ترك بدون تبريد كمقارنة , وبعد ذلك قسمت بذور كل من هذه االقسام الثالثة الى خمسة اقسام من اجل 
م الخمسة لكل من البذور يوم( وقسمت كل من هذه االقسا 10,  30,  10,  40تنضيدها لفترات )صفر , 
ْم( داخل الثالجة و 1ساعة الى قسمين من اجل تنضيدها في درجات حرارة ) 19و  11بير المبردة والمبردة 

 1×4×3(. ومن تداخل مستويات العوامل الثالثة يصبل لدينا تجربة عاملية incubatorْم( في المختبر )41)
ت طبقاً لتصميم القطاعات العشوائية الكاملة معاملة . وزعت المعامالت في ثالث قطاعا 30أ، 

(R.C.B.D)  , ( . بحيث احتوس القطال الواحد جميع المعامالت واحتوت الوحدة 4220)دا د وزكي
( معبأ بتربة رملية مزيجية. زرعت 30×44( كيس بالستيكي اسود اللون حجمه )10التجريبية الواحدة على )

واحدة لكل كيس . تم ادامة التجربة من ناحية السقي والتعشيل بواقع بذرة  49/3/1040البذور بتاريخ 
اخذت البيانات ونظمت في جداول وتم حسال صفة الطاقة  1044بصورة منتظمة وفي نهاية شهر ايار 

االنباتية لاليام العشرة االولى من بعد االنبات وحولت زاوياً , وكذلك نسبة االنبات بعد توق  االنبات , ونسبة 
عد مرور سنة على الشتالت في المشتل وحولت زاوياً ايضاً . وبعدها تم قياس طول وقطر الساق النجاة ب

( , وتم مقارنة االوساط 1004, (.SAS Anonymous)الرئيس , وحللت البيانات احصائياً وفق برنامج )
 .  0.04الحسابية حسل اختبار دنكن المتعدد الحدود تحت مستوس احتمال 

 
 شةالنتائج والمناق

( وجود تةاثير معنةو، عةالع لعوامةل درجةات  4توضل نتائج التحليل االحصائي )الجدول  الطاقة االنباتية % :
( وجةود فروقةات 1التنضيد وفترات التبريد والتنضيد في هةذه الصةفة . تبةين مةن نتةائج اختبةار دنكةن )الجةدول 

سةاعة وكةذلك علةى بةدون تبريةد ,  11لفتةرة ساعة على ا 19معنوية بين فترات التبريد فقد تفوقت فترة التبريد 
 11% عةن فتةرة التبريةد  4.00% وبزيةادة معنويةة قةدرها 12.24واعطت اعلى معدل للطاقة االنباتيةة بلغةت 

ساعة فقةد تفوقةت علةى بةدون تبريةد واعطةت  11% عن بدون تبريد . اما بالنسبة لفترة التبريد  9.92ساعة و 
%عن بدون تبريد والتي اعطت اقةل معةدل للطاقةة االنباتيةة  3.92درها % وبزيادة معنوية ق11.24معدل بلغ 
% . ربما يعزس السبل الى ان التبريد ساعد على تشقق بال  البذرة ممةا ادس الةى زيةادة نفاذيةة 14.02بلغت 

اهيم , الماء والتبادل الغاز، وتشجيع العمليات الفسيولوجية داخل البذرة , وهذه النتيجة تتفق مع ما اورده )ابةر
( . امةةا بالنسةةبة لعامةةل التنضةةيد فنتةةائج اختبةةار دنكةةن فةةي 1040( و )العشةةو , 1002( و )الجبةةور، , 4229

يةوم اعلةى  10( تشير الى وجود فروقات معنوية بةين فتةرات التنضةيد فقةد اعطةت البةذور المنضةدة 1)الجدول 
عةن اقةل معةدل للطاقةة االنباتيةة الةذ،  49.43% وبزيادة معنويةة قةدرها 31.11معدل للطاقة االنباتية اذ بلغت 

( يةوم تفوقةت علةى بةدون 10و  40و  30%. اما فتةرات التنضةيد )44.22اعطته البذور بير المنضدة وبلغت 
% و 41.94% أ، بزيةةادة معنويةةة قةةدرها 11.44% و 14.13% و 19.41تنضةةيد واعطةةت معةةدالت بلغةةت 

يةوم قلةل مةن سةمك بةال  البةذرة  10التنضةيد  % على التوالي. وقد يعةزس السةبل الةى ان 4.02% و  2.41
يوم ممةا ادس الةى  10و  30وادس الى زيادة التبادل الغاز، ونفاذية الماء الى داخل البذرة مقارنة عن الفترتين 

( يبةين وجةود 1االسرال من عملية نمو الجنين وحدوث االنبات . اما بالنسةبة لعامةل درجةات التنضةيد )لجةدول 
( ْم ثالجةة واعطةت اعلةى 1(ْم مختبر علةى درجةة )41درجتي التنضيد فقد تفوقت درجة )فروقات معنوية بين 

(ْم ادت 41. ولربمةا يعةزس السةبل الةى ان درجةة الحةرارة ) 3.12% وبزيادة معنوية قدرها 12.22معدل بلغ 
خةرون , وآ Rouhiالى ليونة بال  البذرة وحفزت الجنين على االنبةات , وهةذه النتيجةة تتفةق مةع مةا اورده )

( يشةير الةى وجةود 3( , اما بالنسبة للتداخل بين فترات التبريد ودرجات التنضيد فاختبار دنكن )الجدول 1002
ساعة مختبر على كل مةن التةداخالت )بةدون تبريةد  19فروقات معنوية بين التداخالت فقد تفوق التداخل تبريد 

سةاعة ثالجةة وتبريةد  19م يختل  معنوياً عن تبريد ساعة ثالجة وبدون تبريد مختبر( بينما ل 11ثالجة وتبريد 
% وبزيةةادة 30.44سةاعة مختبةةر , وقةةد اعطةةى التةةداخل االول اعلةةى زيةةادة معنويةةة للطاقةةة االنباتيةةة بلغةةت  11

% فضةالً عةن ذلةك 49.93%عن التداخل بدون تبريد ثالجة الذ، اعطى اقل معدل بلغ  44.99معنوية قدرها 
ثالجة لم يختل  معنوياً عن التداخل بةدون تبريةد مختبةر , وقةد يعةزس السةبل الةى  ساعة 11فإن التداخل تبريد 

ان مدد التبريد ساعدت على ليونة الغال  وطراوته وتشققه ممةا ادس الةى زيةادة نفاذيةة المةاء والتبةادل الغةاز، 
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يجةة تتفةق مةع مةا وتشجيع العمليات الفسيولوجية داخل البذرة مما شجع واسرل من عملية نمو الجنين وهةذه النت
( , اما عن تأثير تداخل فترات التبريد وفتةرات التنضةيد Jauron ,1000( و )4229اورده كل من )ابراهيم , 

 19( وجةود فروقةات معنويةة بةين التةداخالت فقةد اعطةى التةداخل تبريةد 1فتظهر نتائج اختبةار دنكةن )الجةدول 
% عةن اقةل  19.11% وبزيادة معنويةة قةدرها 14.41يوم اعلى معدل للطاقة االنباتية بلغت  10ساعة تنضيد 

% والتةداخل االعلةى قيمةه هةذا ال يختلة  معنويةاً مةع 41.21معدل عند التداخل بدون تبريد بدون تنضيد وبلةغ 
يةةوم . وقةةد يعةةود السةةبل الةةى  30سةةاعة تنضةةيد  19والتةةداخل تبريةةد  يةةوم 10سةةاعة تنضةةيد  11التةةداخل تبريةةد 

بريد والتنضةيد . امةا بالنسةبة لتةاثير تةداخل فتةرات التنضةيد ودرجةات التنضةيد فيبةين التاثير المشترك لعاملي الت
يةوم مختبةر والةذ، لةم  10( وجود فروقات معنوية بين التداخالت الثنائية فقةد تفةوق التةداخل تنضةيد 4)الجدول 

نباتيةةة بلغةةت يةةوم ثالجةةة . وقةةد اعطةةى التةةداخل االول اعلةةى معةةدل للطاقةةة اال 10يختلةة  معنويةةاً عةةن التنضةةيد 
% عن اقل معدل للطاقة االنباتيةة الةذ، اعطةاه التةداخل بةدون تنضةيد 42.21% وبزيادة معنوية قدرها 32.42

 30يوم تنضيد في الثالجة لم يختل  معنويا مع كةل مةن التةداخالت  10% . كما ان التداخل 42.14ثالجة بلغ 
ختبةر , وقةد يعةزس السةبل الةى ان التنضةيد فةي يةوم تنضةيد م 40يوم تنضيد مختبر و  30يوم تنضيد ثالجة و 

(ْم مختبر سرل من التغيرات الفسيولوجية للبذرة مما ادس الةى االسةرال مةن عمليةة االنبةات , وهةذه 41درجة )
( . امةةا نتةةائج التةةداخل الثالثةةي فيظهةةر اختبةةار دنكةةن 1002وآخةةرون ,  Rouhiالنتيجةةة تتفةةق مةةع مةةا اورده )

سةاعة تنضةيد  19وية بين التةداخالت الثالثيةة فقةد تفةوق التةداخل الثالثةي تبريةد ( وجود فروقات معن2)الجدول 
سةاعة  11يوم مختبر وتبريةد  30يوم مختبر . ولكنه لم يختل  معنوياً عن التداخالت , بدون تبريد تنضيد  10

الجةة يةوم ث 10يةوم مختبةر وبةدون تبريةد تنضةيد  30سةاعة تنضةيد  19يوم مختبر وثالجةة وتبريةد  10تنضيد 
 يوم ثالجة .  10و  30و  10و  40ساعة تنضيد  19وتبريد 

 
 .( : مصادر التباين والتباين التقدير، وتأثير هما في الصفات المدروسة4الجدول )

Table (1) Effects source of variation and estimated variation in studied characters 

 مصادر التباين
Source of variation 

ت درجا
 الحرية

df 

الطاقة 
 االنباتية%

ger. 

energy% 

نسبة االنبات 
% 

Ger. 

percentage

% 

نسبة النجاة 
Survival 

percent-

age% 

طول الساق 
 /سم

Seedling 

length/ cm 

قطر 
 الساق/ملم

Seedling 

diameter

/mm 

 Blocks 1 22.14 404.24 412.23 310.42 0.22القطاعات 

 درجات التنضيد
Stratification degree 

4 
139.12 

** 

134.10 

** 

314.14 

** 
4441.01** 

9.23 

** 

 التبريد
chilling 

1 
421.32 

** 
4041.23** 4012.41** 1492.22** 

49.14 

** 

 فترات التنضيد
Stratification periods 

1 
922.44 

** 
3144.33** 1440.42** 

311.23 

** 

3.11 

** 

 درجات التنضيد×التبريد 
chilling* S. degree 

1 49.02 4.21 4.49 
129.10 

** 

4.01 

* 

درجات ×فترات التنضيد
 التنضيد

S. Periods*S.degrees 
1 11.32 442.40* 

402.41 
* 

444.14 
** 

0.09 

فترات التنضيد ×التبريد 
chilling*S. periods 

9 19.40 34.13 11.02 
291.42 
** 

0.04 

فترات ×التبريد
درجات التنضيد ×التنضيد

chilling*S. Periods*S. 

Degree 

9 14.00 11.44 12.14 
410.11 

** 
0.40 

 0.11 12.44 49.94 40.29 14.29 49 الخطأ التجريبي

 0.04* معنوية عند مستوس احتمال          0.04** معنوية عند مستوس احتمال 

** Significant at probability level 0.01     * Significant at probability level 0.05 
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% عةن  30.44% وبزيةادة معنويةة قةدرها 13.04اذ اعطى التداخل االول اعلى معدل للطاقةة االنباتيةة بلغةت 
يةوم  10اقل معةدل للطاقةة االنباتيةة للتةداخالت بةدون تبريةد بةدون تنضةيد مختبةر وثالجةة وبةدون تبريةد تنضةيد 

 % .41.21مختبر وبلغ 
( وجود تاثير معنو، عالي لعوامل درجات 4)الجدول  تظهر نتائج التحليل االحصائينسبة االنبات%: 

التنضيد وفترات التبريد وفترات التنضيد وتاثير معنو، للتداخل الثنائي بين فترات التنضيد ودرجات التنضيد 
( وجود فروقات معنوية بين فترات التبريد فقد تفوقت 1في هذه الصفة . وتوضل نتائج اختبار دنكن )الجدول 

% 10.33ساعة وبدون تبريد . واعطت اعلى معدل لنسبة االنبات بلغ  11ساعة على الفترة  19 فترة التبريد
% كما 19.44% عن بدون تبريد التي اعطت اقل معدل لنسبة االنبات بلغ 44.49وبفارق معنو، قدره 

 % بفارق معنو،34.12ساعة على بدون تبريد واعطت معدل بلغ  11تفوقت فترة التبريد 

 
 اختبار دنكن تأثير العوامل الرئيسة في الصفات المدروسة : (1الجدول )

Table (2)  :  Duncan Test of main Factors Effects on studied characters 

 العوامل
factors 

 الطاقةاالنباتية%
Ger.Energ% 

 نسبةاالنبات%
Ger. 

percentage 

 نسبة النجاة%
Survival 

percentage

% 

طول 
الساق/سم

Seedling 

Length 
 

قطر 
 الساق/ملم

Seedling 

diameter 

 التبريد/ساعة
chilling/h 

 

 بدون تبريد
no chilling 

  c14.02  
 

 19.44  c 
 

12.41  c 

 
32.12   c  

 
1.94  c 

 

 11تبريد 
Chilling 24 

11.24  b 

 
34.12  b 

 
33.21  b 

 
12.44  b 

 
4.44  b 

 

 19تبريد 
Chilling 48 

  a12.24  
 

  a10.33 
 

  a39.42 
 

  a21.02 
 

  a2.34 
 

 التنضيد )أيام(
Stratification/day 

 

 بدون تنضيد
no S. 

  d44.22  
 

  e44.22  
 

  e41.23 
 

  c11.24 
 

  d4.01 
 

40 day 
  14.13  bc 

 

  b13.94 
 

  b10.92 
 

  b12.43  
 

  4.23  bc 
 

10 day 
  a31.11  

 
  a12.90 

 
  a12.32 

 
  a44.14 

 
  a2.40 

 

30 day 
  b19.41 

 
  c32.41 

 
  c34.01 

 
  ab43.22 

 
  ab4.91 
 

10 day 
  c11.44 

 
  d14.21 

 
  d12.22 

 
  ab44.42  

 
  4.34  cd 

 

 درجات التنضيد
S. Degrees 

 

 مْ 1ثالجة 
Refrigerator 4C 

  b13.40 
 

  b33.42 
 

  b30.94 
 

  b14.44 
 

  b4.14 
 

 مْ 41مختبر 
Incubator 12C 

  a12.22 
 

  a32.32 
 

  a31.41 
 

  a41.41 
 

  a4.20 
 

األرقام التي تحمل نفس الحرو  في الص  العمود، الواحد ولكل عامل ال تختل  معنوياً حسل اختبار دنكن متعدد المديات عند 
 0.04مستوس احتمال 

Figures carrying the same letters perpendicularly for each factor do not differ significantly at rate 

0.05 according to Duncan Test multiple ranges. 
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% عن بدون تبريد , وقد يعزس السبل الى ان التبريد سةاعد فةي تشةقق ابلفةة البةذور وهةذه النتيجةة 1.21قدره 
اختبةار ( . اما بالنسبة لعامل فتةرات التنضةيد فنتةائج 4222( و )العشو , 1002تتفق مع ما اورده )الجبور، , 

 10دنكن الجدول نفسه تشير الى وجود فروقات معنوية بين فترات التنضةيد فقةد اعطةت البةذور المنضةدة لمةدة 
%عةن اقةل معةدل لنسةبة االنبةات 31.44% وبفةارق معنةو، قةدره 12.90يوم اعلى معدل لنسبة االنبات بلغت 

يةةوم علةةى  10و  30و  40يد % كمةةا تفوقةةت فتةةرات التنضةة44.22الةةذ، نةةتج عةةن البةةذور بيةةر المنضةةدة وبلةةغ 
% علةى التةوالي , وقةد يعةزس السةبل 14.21% و 32.41% و 13.94بدون تنضةيد واعطةت معةدالت بلغةت 

 30يوم ساعد على ليونة وتشقق بال  البذور اكثر مما هو في البذور المنضةدة لمةدة  10الى ان التنضيد لمدة 
( . امةةا بالنسةةبة لعامةةل درجةةات 4249وآخةةرون,  Bradbeerيةةوم , وهةةذه النتيجةةة تتفةةق مةةع مةةا اورده  ) 10و 

   .التنضيد
 

 رجات التنضيد في الصفات المدروسة( : اختبار دنكن لبيان تاثير تداخل فترات التبريد ود3الجدول )
Table (3)  :  Duncan Test to expressing Effects of interaction of pre-chilling periods 

and stratification degrees on studied characters 

 العوامل المتداخلة:
درجات ×تبريد مسبق/ساعة
 التنضيد/مْ 

Factors interaction: 

Pre-

chilling/h*Stratificati

on Degree/C 

الطاقة 
 االنباتية%
Ger.Ene-

rgy% 

نسبة 
 االنبات%

Ger.perc-

entage% 

 نسبة النجاة%
Survival 

percentage

% 

طول 
 الساق/سم

Seedling 

Length 

قطر 
 الساق/ملم

Seedling 

diameter 

 (مْ 1تنضيد )× بدون تبريد
no chilling* S.4C 

  c49.93 

 

  b12.32 

 

  c11.44 

 

  c14.92 

 

  c4.33 

 

 (مْ 1تنضيد)× 11تبريد 
Chilling 24* S.4C 

 13.09 bc 

 

  ab31.34 

 

  34.20  a-c 

 

  c12.40 

 

 4.41  bc 

 

 (مْ 1تنضيد )×19تبريد 
Chilling 48* S.4C 

 ab12.42  

 

   a39.94 

 

   34.24 ab 

 

  a29.02 

 

  a2.24 

 

 مْ )41تنضيد )× بدون تبريد
no chilling* S.12C 

13.34 bc 

 

 ab30.40  

 

  19.41  bc 

 

  d33.02 

 

  d1.12 

 

 مْ )41(تنضيد ×11تبريد 
Chilling 24* S.12C 

  ab12.94  

 

  ab32.21 

 

  ab34.34 

 

  c12.10 

 

  c4.14 

 

 (مْ 41تنضيد)×19بريد ت
Chilling 48* S.12C 

  a30.44 

 

  a14.94 

 

  a10.31 

 

  b20.04 

 

  b2.40 

 
األرقام التي تحمل نفس الحرو  في الص  العمود، الواحد ال تختلة  معنويةاً حسةل اختبةار دنكةن متعةدد المةديات عنةد مسةتوس 

 0.04احتمال 
Figures carrying the same letters perpendicularly do not differ significantly at rate 0.05 according 

to Duncan Test multiple ranges. 
 

(ْم عةن درجةة 41يظهر الجدول نفسه وجود فروقات معنوية بين درجتةي التنضةيد فقةد تفوقةت درجةة التنضةيد )
ل معةدل لنسةبة % عةن اقة3.1% وبفةارق معنةو، قةدره 32.32(ْم ,واعطت اعلى معدل لنسةبة االنبةات بلةغ 1)

(ْم . وقةةد يعةةزس السةةبل الةةى ان درجةةات 1% اعطتةةه البةةذور المنضةةدة تحةةت درجةةة حةةرارة )33.42االنبةةات 

حرارة التنضيد البارد االكبر تزيد من سرعة التغيرات الفسةلجية داخةل البةذرة ممةا يشةجع الجنةين علةى النمةو . 
لتداخل فترات التبريد ودرجات التنضةيد تظهةر (  . وبالنسبة Frank  ,4220وهذه النتيجة تتفق مع ما اورده )
 19( وجود فروقات معنوية بين التداخالت فقد تفوقةت البةذور المعرضةة للتبريةد 3نتائج اختبار دنكن )الجدول 

% ولةةم تختلةة  معنويةةاً مةةع 14.94سةةاعة والمنضةةدة فةةي المختبةةر واعطةةت اعلةةى معةةدل لنسةةبة االنبةةات بلغةةت 
%. والةذ، لةم 44.12بدون تبريد والتنضيد فةي الثالجةة وبفةارق معنةو، قةدره التداخالت االخرس عدا التداخل 
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امةا بالنسةبة لتةاثير تةداخل فتةرات التبريةد وفتةرات التنضةيد فتبةين مةن  يختل  معنويةاً مةع التةداخالت االخةرس .
ة سةةاع 19( وجةةود فروقةةات معنويةةة بةةين التةةداخالت فقةةد اعطةةى التةةداخل تبريةةد 1نتةةائج اختبةةار دنكةةن )الجةةدول 

%عةن اقةل معةدل لنسةبة 11.24% وبفارق معنو، قةدره 44.93يوم اعلى معدل لنسبة االنبات بلغ  10تنضيد 
سةاعة  19% كمةا انةه لةم يختلة  معنويةا مةع التةداخل  41.21االنبات لتةداخل بةدون تبريةد بةدون تنضةيد وبلةغ 

مشةترك بةين التبريةد وفتةرة يةوم. وقةد يعةزس السةبل الةى التةاثير ال 10ساعة تنضةيد  11يوم وتبريد  40تنضيد 
يةوم احتفظةت بةالمواد الغذائيةة المخزونةة  10التنضيد حيث التبريد سرل من ليونة ابلفة البذور وفترة التنضةيد 

في البذور اكثر مما في الفترات االخرس . ويتضل من تاثير تداخل فترات التنضيد ودرجات التنضيد )الجةدول 
(ْم 41يةوم ودرجةة التنضةيد ) 10الثنائيةة فقةد تفةوق التةداخل تنضةيد  ( وجود فروقةات معنويةة بةين التةداخالت4

يةوم ثالجةة وقةد اعطةى  10يةوم مختبةر والتنضةيد  40مختبر , والذ، لةم يختلة  معنويةاً عةن كةل مةن التنضةيد 
% عةن اقةل معةدل لنسةبة 32.33% وبفارق معنو، قةدره 41.20التداخل االول اعلى معدل لنسبة االنبات بلغ 

% و 19.20يةةةوم ثالجةةةة اذ بلغتةةةا  10يةةةوم مختبةةةر والتنضةةةيد  40% , ويليةةةه تنضةةةيد 42.14 االنبةةةات وهةةةي
% عن اقةل معةدل لنسةبة االنبةات . وربمةا يعةزس السةبل 30.41% و 31.23% وبفارق معنو، قدره 14.04

ان فتةةرة التنضةةيد مةةع درجةةات حةةرارة التنضةةيد تلعةةل دوراً ايجابيةةاً فةةي عمليةةة االنبةةات مةةن خةةالل التغيةةرات 
( وتبةين Frank  ,4220فسلجية خالل فترة التنضيد فةي درجةات مرتفعةة وهةذه النتيجةة تتفةق مةع مةا اورده )ال

( وجةود فروقةات معنويةة بةين التةداخالت فقةد تفةوق التةداخل 2من نتائج اختبار دنكن للتداخل الثالثةي )الجةدول 
 19ويةاً عةن التةداخالت تبريةد % وهةذا ال يختلة  معن42.40يةوم ثالجةة الةذ، بلةغ  10ساعة تنضيد  19تبريد 

يةوم  10 ساعة تنضيد 19يوم ثالجة ومختبر وتبريد  10ساعة تنضيد  11يوم ثالجة ومختبر وتبريد  40ساعة تنضيد 
معنةو، يةوم ثالجةة والمعاملةة المتفوقةة المةذكورة فةي اعةاله تفوقةت بفةارق  40ساعة تنضيد  11مختبر وتبريد 

بةدون بةدون تنضةيد مختبةر وبةدون تبريةد  التةداخالت بةدون تبريةدات عةن عن اقل معدل لنسبة االنبة 12.49 قدره
  وفترة التنضيد. % .وقد يعزس السبل الى التاثير التراكمي للتبريد ودرجات التنضيد41.21تنضيد ثالجة الذ، بلغ 
ت ( وجود تاثير معنو، عالي لعوامل درجا4تبين من نتائج التحليل االحصائي )الجدول نسبة النجاة % : 

التنضيد وفترات التبريد والتنضيد وتداخل فترات التنضيد ودرجات التنضيد في هذه الصفة . تظهر نتائج 
ساعة على  19( وجود فروقات معنوية بين فترات التبريد فقد تفوقت فترة التبريد 1اختبار دنكن )الجدول 

% وبفارق معنو، قدره .39.1ساعة وبدون تبريد واعطت اعلى معدل لنسبة النجاة بلغت  11الفترتين 
% . اما بالنسبة لفترة 12.41% عن فترة بدون تبريد التي اعطت اقل معدل لنسبة النجاة بلغت 44.21
%, 4.09% وبفارق معنو، قدره 33.21ساعة فقد تفوقت ايضا على فترة بدون تبريد اذ بلغت  11التبريد 

لنسبة لعامل التنضيد تبين من نتائج اختبار دنكن ( . وبا1002وهذه النتيجة تتفق مع ما اورده )الجبور، , 
يوم اعلى معدل  10الجدول نفسه وجود فروقات معنوية بين فترات التنضيد فقد اعطت البذور المنضدة لمدة 

% عن اقل معدل لنسبة النجاة التي اعطته 34.13% وبزيادة معنوية قدرها 12.32لنسبة النجاة اذ بلغت 
يوم تفوقت على بدون تنضيد  10و  30و  40% كما ان فترات التنضيد 41.23 البذور بير المنضدة بلغت
%على التوالي. ويظهر الجدول نفسه لعامل درجات  12.22% و34.01% و 10.92واعطت معدالت بلغت 

(ْم , 1(ْم عن التنضيد في الثالجة )41التنضيد وجود فرق معنو، بين درجتي التنضيد فقد تفوق المختبر )
% عن اقل معدل لنسبة 3.23% وبفارق معنو، قدره 31.41ى معدل لنسبة النجاة حيث بلغ واعطى اعل

% , ولربما يعزس السبل الى ان 30.94(ْم بلغت 1النجاة التي اعطته البذور المعرضة لدرجة التنضيد )
نين على (ْم تعمل على تحلل المواد الكربوهيدراتية والدهنية والبروتينية وتحفيز الج41درجة التنضيد )

اإلسرال في النمو وتكوين مجموعة جذرية متطورة مما ادس الى زيادة نسبة النجاة وهذه النتيجة تتفق مع ما 
(. اما بالنسبة لتداخل فترات التبريد ودرجات التنضيد تظهر نتائج اختبار 1002وآخرون ,  Rouhiأورده )

ساعة مختبر إذ بلغت  19وق التداخل تبريد ( وجود فروقات معنوية بين التداخالت فقد تف3دنكن )الجدول 
% عن اقل معدل لنسبة النجاة الناتجة عن التداخل بدون 44.42% وبفارق معنو، قدره 10.31نسبة النجاة 

 11ساعة ثالجة وتبريد  19% وهذا ال يختل  معنوياً عن تداخل كل من تبريد 11.44تبريد ثالجة إذ بلغت 

اثير تداخل فترات التبريد وفترات التنضيد فتبين نتائج اختبار دنكن ساعة مختبر وثالجة. وبالنسبة لت
يوم اعلى  10ساعة تنضيد  19( وجود فروقات معنوية بين التداخالت فقد اعطى التداخل تبريد 1)الجدول

% عن اقل معدل لنسبة النجاة الذ، اعطاه 32.24% وبفارق معنو، قدره 41.94معدل لنسبة النجاة اذ بلغت 
% . وان التداخل االول ال يختل  معنوياً مع كل من 41.21ل بدون تبريد وبدون تنضيد حيث بلغت التداخ

يوم . وربما يعزس السبل  10ساعة وتنضيد  11يوم والتداخل تبريد  40ساعة وتنضيد  19التداخلين تبريد 
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( وجود 4بار دنكن )الجدوليوم. تشير نتائج اخت 10ساعة وفترة التنضيد  19للتاثير المشترك لعاملي التبريد 
يوم مختبر  10فروقات معنوية بين تاثير تداخل فترات التنضيد ودرجات التنضيد فقد تفوق التداخل تنضيد 

% عن اقل معدل اعطاه التداخل 31.23% وبفارق معنو، قدره 12.22واعطى اعلى معدل لنسبة النجاة بلغ 
السبل للتأثير المشترك لعامل التنضيد ودرجات % . ربما يعزس 41.42بدون تنضيد ثالجة والذ، بلغ 

( وجود فروقات معنوية بين 2التنضيد . اما بالنسبة للتداخل الثالثي فتظهر نتائج اختبار دنكن )الجدول 
يوم ثالجة والذ، لم يختل  معنوياً مع  10ساعة تنضيد  19التداخالت الثالثية فقد تفوق التداخل الثالثي تبريد 

 19يوم ثالجة وتبريد  10ساعة تنضيد  11يوم ثالجة وتبريد  40ساعة تنضيد  19ت تبريد كل من التداخال
يوم ثالجة  30ساعة تنضيد  19يوم ثالجة وتبريد  40ساعة تنضيد  11يوم مختبر وتبريد  10ساعة تنضيد 

ل االول يوم مختبر . وقد اعطى التداخ 40ساعة تنضيد  19يوم مختبر وتبريد  30ساعة تنضيد  11وتبريد 
% وبفارق معنو، قدره 42.91يوم ثالجة اعلى معدل لنسبة النجاة بلغت  10ساعة تنضيد  19تبريد 
% وقد يعزس السبل الى 41.21نسبة النجاة بدون تبريد بدون تنضيد ثالجة اذ بلغ % عن اقل معدل ل13.20

(ْم مختبر ي د، الى استهالك المواد الغذائية المخزونة في البذور بكثرة اثناء مدة 41ان التنضيد في درجة )

 التنضيد.
و، عال لجميع العوامةل ( الى وجود تاثير معن4يشير التحليل االحصائي )الجدول طول الساق الرئيس )سم(: 

( الختبةةار دنكةةن وجةةود فروقةةات 1والتةةداخالت الثنائيةةة والتةةداخل الثالثةةي فةةي هةةذه الصةةفة . ويظهةةر )الجةةدول 
سةاعة وعلةى بةدون تبريةد  11سةاعة علةى فتةرة تبريةد  19معنوية بين فتةرات التبريةد فقةد تفوقةت فتةرة التبريةد 

سةم عةن اقةل معةدل لطةول  11.23دة معنوية مقةدارها سم . وبزيا21.02واعطت اعلى معدل لطول الساق بلغ 
ساعة تفوقت على فترة بدون تبريد واعطةت معةدل بلةغ  11الساق التي اعطته فترة بدون تبريد . وفترة التبريد 

سةم عةن فتةرة بةدون تبريةد . وهةذه النتيجةة تتفةق مةع نتةائج )العشةو , 40.02سم وبفارق معنو، مقةداره 12.44
عامل التنضيد فنتائج اختبار دنكن في الجدول نفسه تشير الى وجود فروقات معنوية بةين ( . اما بالنسبة ل4222

سةم. 44.14يةوم اعلةى معةدل لصةفة طةول السةاق اذ بلةغ  10فترات التنضيد فقةد اعطةت البةذور المنضةدة لمةدة 
 10نضةدة سم , كما ان البذور الم11.24سم عن اقل معدل لطول الساق الذ، بلغ 40.9وبفارق معنو، مقداره 

يوم ايضا كانت افضةل وتفوقةت علةى  40يوم وفترة التنضيد  10و  30يوم ال تختل  معنوياً عن فترة التنضيد 
سةم . وقةد يعةود السةبل الةى ان  1.21سةم بفةارق معنةو، مقةداره 12.43فترة بدون تنضيد اذ بلغ طةول السةاق 

متطورة انعكست علةى نمةو المجموعةة  يوم سرل من عملية االنبات وتكوين مجموعة جذرية 10التنضيد لمدة 
( ويظهةر 1002الخضرية ما أدس الى الزيادة في طول السةاق , وهةذه النتيجةة تتفةق مةع مةا اورده )الجبةور، ,

الجدول نفسه وجود فرق معنو، بين درجتي التنضيد فقد تفوقت درجةة التنضةيد فةي المختبةر , واعطةت اعلةى 
سم الذ، اعطته 14.44سم عن اقل معدل لطول الساق وهو .4.0سم وبفارق معنو، مقداره 41.41معدل بلغ 

ْم( مختبةر ادت الةى تحفيةز الجنةين علةى 41البذور المنضةدة فةي الثالجةة ولربمةا يرجةع السةبل الةى ان درجةة )

االنبات المبكر وهذا انعكس علةى طةول السةاق . امةا بالنسةبة لتةداخل فتةرات التبريةد ودرجةات التنضةيد فتظهةر 
سةاعة ثالجةة  19( وجود فروقات معنوية بين التداخالت فقد تفوق التداخل تبريد 3نكن )الجدول نتائج اختبار د

سةم وبزيةادة معنويةة قةدرها  29.02على جميع التداخالت , وقد اعطى اعلى معدل لصةفة طةول السةاق اذ بلةغ 
سةم . ربمةا  33.02سم عن التداخل بدون تبريد مختبر اعطى اقةل معةدل لصةفة طةول السةاق حيةث بلةغ 34.00

يعةةود السةةبل الةةى ان المةةواد الغذائيةةة المخزونةةة فةةي البةةذور المنضةةدة فةةي الثالجةةة تكةةون اكثةةر ممةةا فةةي البةةذور 
المنضدة في المختبر اذ عنةد ارتفةال درجةة حةرارة التنضةيد يحةدث هةدم فةي المةواد الغذائيةة ولةذا تكةون المةواد 

ور الجنين . اما بالنسبة لتاثير تةداخل فتةرات التبريةد الغذائية في مرحلة االنبات قليلة مما ينعكس على نمو وتط
( وجةةود فروقةةات معنويةةة بةةين التةةداخالت فقةةد تفةةوق 1وفتةةرات التنضةةيد فتظهةةر نتةةائج اختبةةار دنكةةن )الجةةدول 

و  30سةاعة تنضةيد  19يوم ولةم يختلة  معنويةاً عةن التةداخل تبريةد  10ساعة تنضيد  19التداخل فترة التبريد 
سةةم وبفةةارق معنةةو، قةةدره 41.00التةةداخل االول اعلةةى معةةدل لصةةفة طةةول السةةاق بلةةغ  يةةوم . وقةةد اعطةةى 40

سةةم . 33.93سةةم عةةن اقةةل معةةدل لطةةول السةةاق الةةذ، اعطةةاه التةةداخل بةةدون تبريةةد بةةدون تنضةةيد اذ بلةةغ  10.44
ك ساعة التي شجعت على تحفيةز الجنةين علةى النمةو المبكةر وذلة 19ولربما يعود السبل الى تاثير فترة التبريد 

 ( لتةاثير تةداخل فتةرات التنضةيد4عن طريق تخليق الجبرالين في الجنين . تشةير نتةائج اختبةار دنكةن )الجةدول 
يةوم ثالجةة  30ودرجات التنضيد الى وجود فروقات معنوية بةين التةداخالت الثنائيةة فقةد تفةوق التةداخل تنضةيد 

يةةوم ثالجةةة  10يةةوم ثالجةةة والتنضةةيد  10يةةوم ثالجةةة والتنضةةيد  40ولةةم يختلةة  معنويةةاً عةةن كةةل مةةن التنضةةيد 
 يوم مختبر . فقد اعطى التداخل االول اعلى معدل لصفة طول الساق  10يوم مختبر والتنضيد  40والتنضيد 
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 ترات التنضيد في الصفات المدروسة(: اختبار دنكن لبيان تأثير تداخالت فترات التبريد وف1الجدول )
Table (4): Duncan Test to expressing Effects of interactions pre-chilling and 

stratification  periods on studied characters. 

 المعامالت المتداخلة:
فترات ×فترات التبريد/ساعة
 التنضيد/يوم

Treatments 

interaction: 

chilling 

periods/h*stratification 

periods/d 

الطاقة 
 االنباتية%

Ger. 

Energy% 

نسبة 
 االنبات%

Ger. 
percentage

% 

 نسبة النجاة%
Survival 

percentage

% 

طول 
 الساق/سم

Seedling 

Length/c

m 

قطر 
 الساق/ملم
Seedling 

diameter/

mm 

 بدون تنضيد×بدون تبريد
no chilling*no S. 

 f41.21 

 

 g41.21 

 

 f41.21 

 

 g33.93 

 

 e1.34 

 

 40تنضيد× بدون تبريد
no chilling* 10 

 c-e13.34 

 

 d33.42 

 

 d34.42  

 

34.14 fg 

 

 1.94 de 

 

 10تنضيد×تبريدبدون 
no chilling*S. 20 

12.44 bc 

 

13.41 bc 

 

39.21 cd 

 

32.14 e-g 

 

 4.42  de 

 

 30تنضيد×بدون تبريد
no chilling*S. 30 

 34.41 bc 

 

30.49 de 

 

19.44 de 

 

 d-g11.41 

 

 de1.29 

 

 يوم10تنضيد×بدون تبريد
no chilling*S. 40 

 ef42.10  

 

11.11 ef 

 

10.29 ef 

 

11.22 d-g 

 

  1.21  e 

 

 بدون تنضيد×11تبريد
Chilling 24* no S. 

 44.19 ef 

 

44.19 fg 

 

 f41.42  

 

 d-f12.93 
 

 1.24 de 

 

 40تنضيد×11تبريد
Chilling 24*S. 10 

11.09 c-e 

 

 12.00  b 

 

11.43 bc 

 

14.24 d-f 

 

4.22 cd 

 

 10تنضيد ×11تبريد
Chilling 24 * S. 20 

31.44 a-c 

 

40.04 ab 

 

  ab14.49  

 

41.40 cd 

 

2.42 a-c 

 

 30تنضيد×11تبريد
Chilling 24*S. 30 

14.12 b-d 

 

32.12 cd 

 

31.11 cd 

 

44.14 cd 

 

93 b-d 

 

 10تنضيد×11تبريد
Chilling 24*S. 40 

14.44 b-e 

 

12.14 de 

 

12.04 de 

 

44.09 c 

 

4.49 de 

 

 بدون تنضيد×19تبريد 
Chilling 48* no S. 

 49.04  d-f 

 

49.24 fg 

 

  f44.31  

 

  cd43.42  

 

 cd4.41 

 

 40تنضيد×19تبريد
Chilling 48*S. 10 

  cb19.14 

 

  ab44.49 

 

  ab19.44 

 

  ab24.14 

 

  a-c2.33 

 

 10تنضيد×19تبريد 
Chilling 48*S. 20 

  a14.41 

 

  a44.93 

 

  a41.94 

 

  a41.00 

 

  a2.23 

 

 30تنضيد×19تبريد
Chilling 48*S. 30 

  ab31.22  

 

13.44  bc 

 

  11.04  bc 

 

  ab29.14 

 

  ab2.41 

 

 10تنضيد×19تبريد 
Chilling 48*S. 40 

  b-d12.44   

 

  d34.94  

 

  de12.22 

 

42.00  bc 

 

2.41 a-c 

 
األرقام التي تحمل نفس الحرو  في الص  العمود، الواحد ال تختلة  معنويةاً حسةل اختبةار دنكةن متعةدد المةديات عنةد مسةتوس 

 0.04احتمال 
Figures carrying the same letters perpendicularly do not differ significantly at rate 0.05 according 

to Duncan Test multiple ranges. 
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 رجات التنضيد في الصفات المدروسةاختبار دنكن لبيان تاثير تداخالت فترات التنضيد ود: ( 4الجدول )

Table (5):  Duncan Test to expressing Effects of interaction periods and degrees 

stratification  on studied characters 
 المعامالت:
درجات ×فترات التنضيد/يوم
 التنضيد

Treatments: 

Stratification 

periods/day* 

stratification Degree 

الطاقة 
 االنباتية%

Ger. 

Energy% 

 نسبة االنبات%
Ger. 

percentage% 

 نسبة النجاة%
Survival 

percentage% 

 طول الساق/سم
Seedling 

Length/ cm 

قطر 
 الساق/ملم

Seedling 

diameter/ 

mm 

 ثالجة×بدون تنضيد 
no S.*Refrigerator 

  fg42.14 

 

  e42.14 

 

  e41.42 

 

12.42  bc 

 

4.14 b-d 

 
 ثالجة×40تنضيد

S.10d* Refrigerator 

  11.04  d-f 
 

39.41  b 
 

34..1  bc 

 
12.41  a-c 

 
4.22  a-c 

 

 ثالجة×10تنضيد
S.20d* Refrigerator 

31.22  ab 
 

  a14.04   
 

  ab13.01   
 

  ab42.04  
 

  a2.44  
 

 ثالجة×يوم30تنضيد
S.30d* Refrigerator 

14.42  b-d 

 

  34.93  bc 

 

34.91 bc 

 

  21.40  a 

 

2.44  ab 

 

 ثالجة×يوم10تنضيد
S.40d* Refrigerator 

42.44  e-g 
 

12.40  d 
 

11.91  d 
 

44.04  a-c 
 

4.20  a-d 
 

 مختبر×بدون تنضيد
no S.*Incubator 

  g44.44 
 

  e44.44   
 

  e44.44   
 

  c13.04  
 

  d1.90   
 

 مختبر×يوم40تنضيد
S.10d* Incubator 

19.10  b-d 

 

  a19.20  

 

  a12.44 

 

12.34 a-c 

 

4.30 b-d 

 
 مختبر×يوم10تنضيد

S.20d* Incubator 

  a32.42  

 

  a41.20 

 

  a12.22 

 

44.44 a-c 

 

4.29 a-d 

 

 مختبر×يوم30تنضيد
S.30d* Incubator 

 12.33  bc 
 

34.20  bc 
 

  31.13  bc 
 

14.14 bc 
 

4.41 b-d 
 

 مختبر×يوم10تنضيد
S.40d* Incubator 

14.42  c-e 

 

12.44  cd 

 

19.19  cd 

 

19.44 bc 

 

4.01 cd 

 

لتي تحمل نفس الحرو  في الص  العمود، الواحد ال تختلة  معنويةاً حسةل اختبةار دنكةن متعةدد المةديات عنةد مسةتوس األرقام ا
 0.04احتمال 

Figures carrying the same letters perpendicularly do not differ significantly at rate 0.05 according 

to Duncan Test multiple ranges. 

 

 

بلةغ  سم عن اقل معدل لطول الساق للتداخل بدون تنضيد مختبر اذ 42.24سم وبفارق معنو، قدره 21.40بلغ 
المشةةترك . ولمعرفةةة تةةاثير التةةداخل الثالثةةي بةةين فتةةرات التبريةةد سةةم. وقةةد يعةةزس السةةبل الةةى التةةاثير 13.04

( . وجود فروقات معنوية بةين التةداخالت فقةد 2اختبار دنكن )الجدول  فقد تبين منوالتنضيد ودرجات التنضيد 
سةاعة تنضةيد  19يوم مختبةر ولةم يختلة  معنويةا مةع كةل مةن تبريةد  10ساعة تنضيد  19تفوق التداخل تبريد 

يةوم ثالجةة . وقةد اعطةى  10ساعة تنضةيد  19يوم مختبر وتبريد  40ساعة تنضيد  19يوم مختبر وتبريد  30
سم عةن اقةل معةدل لطةول  12.31سم وبفارق معنو، قدره 49.00الول اعلى معدل لطول الساق بلغ التداخل ا

 سم. 19.22يوم ثالجة والذ، بلغ  30الساق للتداخل بدون تبريد تنضيد 
 

( علةى وجةود تةاثير معنةو، عةال لجميةع العوامةل 4تدل نتائج التحليل االحصائي )الجدول قطر الساق )ملم( : 

نائي بين التبريد ودرجات التنضيد الةذ، كةان تةاثيره معنويةاً فةي هةذه الصةفة. ويظهةر مةن نتةائج عدا التداخل الث

سةاعة وبةدون  11ساعة على الفتةرتين  19( وجود فروقات معنوية بين فترات التبريد 1اختبار دنكن )الجدول 

م عةن بةدون تبريةد مل 4.42ملم وبفارق معنو، قدره  2.34تبريد واعطت اعلى معدل لصفة قطر الساق بلغت 
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سةاعة تفوقةت علةى بةدون تبريةد  11ملةم كمةا ان فتةرة التبريةد 1.94التي اعطت اقل معةدل لقطةر السةاق بلغةت 

ملةم عةن بةدون تبريةد وهةذه النتيجةة تتفةق مةع مةا اورده  0.42ملم بفارق معنو، قدره 4.44واعطت معدل بلغ 

لتنضةيد فنتةائج اختبةار دنكةن فةي الجةدول نفسةه ( . امةا بالنسةبة لعامةل ا1001( و )العشو , 1002)الجبور، , 

يةوم اعلةى معةدل  10تشير الى وجود فروقةات معنويةة بةين فتةرات التنضةيد فقةد اعطةت البةذور المنضةدة لمةدة 

ملةم عةن بةدون تبريةد وهةذه النتيجةة تتفةق مةع مةا اورده  0.42ملم بفارق معنو، قدره 4.44واعطت معدل بلغ 

نفسةه  ( . امةا بالنسةبة لعامةل التنضةيد فنتةائج اختبةار دنكةن فةي الجةدول1001( و )العشو , 1002)الجبور، , 

يةوم اعلةى معةدل  10تشير الى وجود فروقةات معنويةة بةين فتةرات التنضةيد فقةد اعطةت البةذور المنضةدة لمةدة 

ملةم 4.01ملةم عةن اقةل معةدل لقطةر السةاق الةذ، يبلةغ  4.09ملم وبفارق معنو، قدره 2.40لقطر الساق اذ بلغ 

يةوم , وقةد يعةزس  30يوم لةم تختلة  معنويةاً مةع فتةرة التنضةيد  10الة عدم التنضيد كما ان فترة التنضيد في ح

يةوم شةجعت علةى ليونةة ابلفةة البةذور واحتوائهةا علةى مةواد بذائيةة مخزونةة  10السبل الى ان فتةرة التنضةيد 

د فةرق معنةو، بةين درجتةي اكثر مما في بةاقي الفتةرات . ولعامةل درجةات التنضةيد يظهةر الجةدول نفسةه وجةو

ْم( واعطةت أعلةى معةدل لقطةر السةاق اذ بلةغ 1ْم( علةى درجةة الثالجةة )41التنضيد فقد تفةوق درجةة المختبةر )

ملةم والةذ، اعطتةه البةذور 4.14ملم عن اقل معدل لقطر الساق الذ، بلةغ  0.23ملم وبفارق معنو، قدره 4.20

ن درجةةات التنضةةيد بةةدرجات حةةرارة عاليةةة تسةةرل مةةن (ْم ثالجةةة. وربمةةا يعةةود السةةبل الةةى ا1المنضةةدة بةةـ )

التغيرات الفسيولوجية للبةذور وتنشةط الجنةين علةى االنبةات المبكةر وتكةوين مجموعةة جذريةة متطةورة تةنعكس 

على نمو المجموعة الخضرية . ويستدل من نتائج اختبار دنكن للتةداخل بةين فتةرات التبريةد ودرجةات التنضةيد 

سةةاعة ثالجةةة واعطةةى اعلةةى معةةدل  19ين التةةداخالت فقةةد تفةةوق التةةداخل تبريةةد ( وجةةود فروقةةات بةة3)الجةةدول 

ملةةم عةةن التةةداخل بةةدون تبريةةد مختبةةر الةةذ،  1.32ملةةم وبفةةارق معنةةو، قةةدره  2.24لصةةفة قطةةر السةةاق اذ بلةةغ 

ملم . وقد يعزس السبل الى ان التنضيد بدرجةة حةرارة منخفضةة شةجع 1.12اعطى اقل معدل لقطر الساق بلغ 

,  Bradbeerعلى تخليق الجبرالين مما ينعكس على النمو الخضر، وهذه النتيجة تتفق مةع مةا اورده )الجنين 

( 1( , امةةا بالنسةةبة لتةةاثير تةةداخل فتةةرات التبريةةد وفتةةرات التنضةةيد فتظهةةر نتةةائج اختبةةار دنكةةن )الجةةدول 4249

يةوم اذ اعطةى اعلةى معةدل  10ساعة تنضيد  19وجود فروقات معنوية بين التداخالت فقد تفوق التداخل تبريد 

 19يةوم والتبريةد  30سةاعة تنضةيد  19ملم لكنه لم يختل  معنوياً مع التداخالت التبريد  2.23لقطر الساق بلغ 

يوم . اما اقل معةدل  10ساعة تنضيد  19يوم , والتبريد  10ساعة تنضيد  11يوم , والتبريد  40ساعة تنضيد 

( .  4ملةم. وتشةير نتةائج اختبةار دنكةن )الجةدول  1.34بةدون تنضةيد بلةغ لقطر الساق فهو لمعاملة بدون تبريةد 

لتاثير تداخل فترات التنضيد ودرجات التنضةيد الةى وجةود فروقةات معنويةة بةين التةداخالت فقةد تفةوق التةداخل 

يةوم  40يةوم ثالجةة والتنضةيد  30(ْم ثالجة ولم يختلة  معنويةا عةن التنضةيد 1يوم ودرجة تنضيد ) 10تنضيد 

يةوم ثالجةة . حيةث اعطةى التةداخل المتفةوق اعلةى معةدل  10(ْم والتنضةيد 41يوم مختبر ) 10جة والتنضيد ثال

ملم فةي معاملةة  1.90ملم عن اقل معدل لصفة قطر الساق الذ، بلغ  4.44ملم وبفارق معنو، قدره  2.44بلغ 

ابلفة البذور وتحفيز الجنين علةى بدون تنضيد مختبر وقد يعزس السبل الى التاثير المشترك للعاملين في ليونة 

ويتضل من نتائج التةداخل الثالثةي  ( .Brabdeer  ,4249االسرال في النمو وهذه النتيجة تتفق مع ما اورده )

يةوم مختبةر  10سةاعة تنضةيد  19( وجود فروقات معنوية بين التةداخالت فقةد تفةوق التةداخل تبريةد 2)الجدول 

 10سةاعة تنضةيد  19يوم مختبر , والتبريةد  30ساعة تنضيد  19خل تبريد ْم( ولم يختل  معنوياً عن التدا41)

يةةوم ثالجةةة ,  30سةةاعة تنضةةيد  19يةةوم مختبةةر , والتبريةةد  10سةةاعة تنضةةيد  11ْم( والتبريةةد 1يةةوم ثالجةةة )

سةاعة  19يةوم مختبةر , والتبريةد  10سةاعة تنضةيد  19يةوم مختبةر , والتبريةد  40سةاعة تنضةيد  19والتبريد 

يةوم مختبةر .  30سةاعة تنضةيد  11ساعة بدون تنضيد مختبةر , والتبريةد  19يوم ثالجة , والتبريد  40تنضيد 

ملةم  3.12ملم وبفارق معنو، قدره 4.11فقد اعطى التداخل المتفوق معنوياً اعلى معدل لصفة قطر الساق بلغ 

 د ثالجة .ملم في معالة بدون تبريد بدون تنضي 3.29عن اقل معدل لقطر الساق والذ، بلغ 
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 التبريد والتنضيد ودرجات التنضيد( : اختبار دنكن لبيان تأثير تداخالت فترات 2لجدول )ا
Table (6): Duncan test to expressing effects of interactions between periods  and 

degrees stratification and pre-Chilling 

 المعامالت المتداخلة:
فترات ×فترات التبريد/ساعة

 درجات التنضيد/مْ ×التنضيد/يوم
Treatments interaction: 

Chilling 

periods/h*Stratification 

periods/d*Stratification 

Degree/C 

الطاقة 
 االنباتية%

Ger. 

Energy% 

نسبة 
 االنبات%

Ger. 

percentag

e% 

 نسبة النجاة%
Survival 

percentage

% 

طول 
 الساق/سم

Seedling 

Length/ 

cm 

قطر 
 الساق/ملم

Seedling 

diameter/ 

mm 

 مختبر×بدون تنضيد×بدون تبريد
no chilling*no S.*Incubator 

41.21    j 

 

  m41.21  

 

  k41.21 

 

 32.00 j-l 

 

1.42 f-k 

 

 مختبر×40تنضيد×بدون تبريد
no chilling*S.10* Incubator 

42.40 g-j 

 
12.41 i-m 

 
14.00 h-k 

 
34.00 i-l 

 
4.40 c-i 

 

 مختبر×10تنضيد×بدون تبريد
no chilling*S.10* Incubator 

14.00 d-j 

 
11.02 c-h 

 
32.43 c-h 

 
 12.00 d-j 

 
4.41 b-g 

 

 مختبر×30تنضيد×بدون تبريد
no chilling*S.30* Incubator 

10.12 ab 

 
31.13 e-j 

 
31.41 e-i 

 
44.24 d-g 

 
4.49 c-h 

 

مختبر×10تنضيد×بدون تبريد  
no chilling*S.10* Incubator 

 41.21 j 
 

42.20 i-m 
 

42.20 ji 
 

44.41 d-h 
 

4.04 e-k 

 

مختبر×بدون تنضيد×11تبريد  
chilling 24*no S.* Incubator 

41.42 ij 
 

41.42  lm 
 

41.21  k 
 

12.93 e-j 
 

1.92 e-k 

 

مختبر×40تنضيد × 11تبريد  
chilling 24*S.10* Incubator 

10.14 f-j 
 

13.04 b-g 
 

32.44 c-h 
 

14.42 g-l 
 

4.99 b-g 

 

مختبر×10تنضيد × 11تبريد  
chilling 24*S.20* Incubator 

12.21 a-h 
 

14.00 a-e 
 

11.04 a-f 
 

40.42 d-j 
 

2.42 a-d 

 

مختبر×30تنضيد × 11تبريد  
chilling 24*S.30* Incubator 

14.40 b-i 
 

34.14 d-i 
 

34.14 d-h 
 

49.42 c-f 
 

2.04 a-f 

 

مختبر×10تنضيد × 11تبريد  
chilling 24*S.40* Incubator 

11.42 e-j 
 

12.29 g-k 
 

19.13 g-j 
 

41.42 d-h 
 

4.19 d-j 

 

مختبر×بدون تنضيد×19تبريد  
chilling 48* no S.* Incubator 

42.94 g-j 
 

14.41 j-m 
 

49.11 i-k 
 

44.24 d-g 
 

2.44 a-e 

 

مختبر×40تنضيد×19تبريد  
chilling 48* S.10*Incubator 

12.12 c-j 

 

12.21 a-e 
 

11.41 a-g 
 

44.00 a-c 
 

2.40 a-d 

 

مختبر×10تنضيد × 19تبريد  
chilling 48* S.20* Incubator 

13.04  a 
 

44.24 a-c 
 

19.23 a-d 
 

49.00 a 
 

4.11 a 

 

مختبر×30تنضيد × 19تبريد  
chilling 48* S.30* Incubator 

34.41 a-g 
 

11.01 c-h 
 

10.44  b-h 
 

41.33 ab 
 

2.21 ab 

 

مختبر×10تنضيد × 19تبريد  
chilling 48* S.40* Incubator 

13.41 e-j 
 

31.04 f-j 
 

12.29  f-j 
 

24.33 b-e 
 

2.12 a-d 
 

 ثالجة×بدون تنضيد×بدون تبريد
no chilling*no S.*Refrigerator 

41.21  j 
 

41.21 m 
 

41.21  k 
 

34.22 kl 
 

3.29 k 
 

 ثالجة×40تنضيد×بدون تبريد
no chilling*S. 10* Refrigerator 

 b-i14.14  
 

14.42 c-h 

 
39.42 c-h 

 
34.93  h-l 

 
1.14  i-k 

 

ثالجة×10تنضيد×بدون تبريد  
no chilling*S. 20* Refrigerator 

 31.41 a-f 
 

14.00  b-f 

 
14.41 b-g 

 
12.40  l 

 
1.22  g-k 
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ثالجة×30تنضيد×بدون تبريد  
no chilling*S. 30* Refrigerator 

11.42 e-j 

 
12.41 i-m 

 
14.00 h-k 

 
19.22  l 

 
1.39  h-k 

 

ثالجة×يوم10تنضيد×بدون تبريد  
no chilling*S. 40* Refrigerator 

42.92 g-j 

 
19.19 h-l 

 
14.34 h-k 

 
34.22  h-l 

 
1.44  jk 

 

ثالجة×بدون تنضيد×11تبريد  
chilling 24*no S.* Refrigerator 

42.14 h-j 

 
42.14 k-m 

 
42.14 jk 

 
12.93 e-j 

 
4.04  e-k 

 

 ثالجة×40تنضيد× 11تبريد
chilling 24*S.10* Refrigerator 

14.40 b-i 

 
19.23 a-d 

 
14.24 a-e 

 
40.22 d-i 

 
4.40  c-i 

 

ثالجة×10تنضيد× 11تبريد  
chilling 24*S.20* Refrigerator 

34.14 a-e 

 
43.40 a-c 

 
44.41 a-c 

 
41.93 d-g 

 
4.42  b-g 

 

ثالجة×30تنضيد× 11تبريد  
chilling 24*S.30* Refrigerator 

14.14 b-i 

 
34.24 d-i 

 
33.22 e-h 

 
11.22  f-k 

 
4.24  b-h 

 

ثالجة×10تنضيد× 11تبريد  
chilling 24*S.40* Refrigerator 

14.40 b-i 

 
12.11 g-k 

 
12.42 f-j 

 
40.00 d-j 

 
4.02  e-k 

 

ثالجة×بدون تنضيد× 19تبريد  

chilling 48* no S.* Refrigerator 

42.14 h-j 

 
42.14 k-m 

 
42.14 jk 

 
40.22 d-i 

 
4.32 c-j 

 

ثالجة×40تنضيد×19تبريد  
chilling 48*S.10* 

Refrigerator 

30.12 a-h 

 
42.21 ab 

 
41.39 ab 

 
42.44 c-e 

 
2.42 a-e 

 

ثالجة×10تنضيد×19تبريد  

chilling 48*S.20* Refrigerator 

32.14 a-c 

 
42.40  a 

 
42.91  a 

 
44.00  a-c 

 
2.23  a-c 

 

ثالجة×30تنضيد×19تبريد  
chilling 48*S.30* Refrigerator 

39.42  a-d 

 

14.00  b-f 

 
11.03  a-f 

 
21.40  b-d 

 
2.43  a-d 

 

ثالجة×10تنضيد×19تبريد  
chilling 48 *S.40* Refrigerator 

12.29  a-h 

 
34.41  f-j 

 
30.12  f-j 

 
42.22  d-f 

 
4.91  b-g 

 
لتي تحمل نفس الحرو  في الص  العمود، الواحد ال تختلة  معنويةاً حسةل اختبةار دنكةن متعةدد المةديات عنةد مسةتوس األرقام ا
 0.04احتمال 

Figures carrying the same letters perpendicularly do not differ significantly at rate 0.05 according 

to Duncan Test multiple ranges. 

 

 

 

 

 

EFFECTS OF PRE-CHILLING AND STRATIFICATION PERIODS ON 

SEED GERMINATION AND SEEDLING GROWTH OF PISTACIA 

KHINJOK STOKS. 

Jyad. A. AL Ashoo                 Khalil. I. Aljomaely 

Forestry Dept. College of Agric. & Forestry / Mosul University / Iraq 

 

ABATRACT 

This study was conducted in the forestry department nursery of Mosul 

University; to investigate the effects of stratification degrees & chilling on seed 

germination and seedlings growth of Pistacia khinjuk stock. The results revealed the 

superiority of seed stratification in 12°c stratification in comparison with 4°c 

stratification. the  12°c gave the higher averages of germination energy (%) , 

germination percentage (%) , Survival percentage (%) , Seedling length (cm.) & 

seedling diameter (mm), the averages were 26.96%, 36.39 % , 34.74% , 54.54 cm, 
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5.90mm respectively , Also the stratificated seeds for 20 days were superior in all 

characters and gave the highest average in germination energy 34.42% , 

germination percentage 49.80% survival percentage 46.36%, seedling length 55.41 

cm., and seedling diameter 6.1 mm. The chilling period 48 hour was superior in 

characters of germination energy (29.95%) , germination percentage (40.33%) , 

Survival percentage (38.16%) , Seedling length (64.09)cm. and seedling diameter 

(6.37)mm. 
Key words: pistacia khinjok, seed stratification, seed pre-chilling.   
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