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 نكي دنيا )البشملة(إنبات بذور ونموشتالت اليتأثير التظليل على   
 Loquat  (lindl.Eriobotrya japonica) 

 جنان ٌوسف داؤد ٌوسف  ٌاسٌن دمحم عبدهللا سلٌمان دمحم ككو الزٌباري
 المعهد التقنً/الموصل المعهد التقنً/اربٌل قسم البستنة/كلٌة الزراعة/جامعة دهوك/العراق
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 الخالصة                                                         

 2008أجرٌت  هذه الدراسة فً مشتل المعهد التقنً/الموصلل فلً مفاف لة نٌنلول ملسل موسلمً النملو
( على إنبات البلذور وتأثٌرهلا عللى نملو شلتست الٌنكلً Zero،50،75%لٌل )لدراسة تأثٌر نسبة الت  2009و

وذلللك  دنٌللا )لللول السللاق وقلللر السللاق وعللدد الوراق وعللدد التفرعللات ولللول التفرعللات ولللول الجللذور(.
أ هللرت النتللاجو وجللود تللأثٌر معنللوي لمعللامست الت لٌللل  .باسللتمدام شللبكة بسسللتٌكٌة ملللرا) اللللون )سللاران(

والتللدامل بٌنهمللا علللى إنبللات بللذور الٌنكللً الللدنٌا )البشللملة( ونمللو الشللتست  2009و  2008مللوولموسللمً الن

والسٌما لول الساق وقلر الساق وعدد الوراق وعدد التفرعلات وللول التفرعلات وللول التفرعلات وللول 
ة اإلنبلات % لموسلمً النملو كانلت المعامللة الفللل بلٌن المعلامست فلً نسلب50الجذور. وان معاملة الت لٌل 

هً الفلل فً عدد الوراق وقلر السلاق وللول الجلذور وعلدد  2008بٌنما المعاملة المكشوفة لموسم النمو 
% هلً الفللل فلً للول السلاق 50فلً فلٌن كانلت معامللة الت لٌلل  .2009التفرعات ولولها لموسلم النملو 

 .2008لموسم النمو 
 .Eriobotrya japonica ،البشملة ،اإلنبات ،الت لٌل كلمات دالة:

 
 1/4/2192: وقبوله2011 /6/9 :تارٌخ تسلٌم البفث

 

 المقدمة
 تنتمللً إلللى العاجلللة الوردٌللة  ,سللتواجٌة مسللتدٌمة الملللر تفللت االنبللات ٌنكللً دنٌا)البشللملة( شللجر  

Rosacae  وتؤكد المصادر أن مولنها الصلً هو المنلقة الشرقٌة الوسلى من الصلٌن ومنهلا انتشلرت إللى

منللذ أقللدم العصلور فٌللث انتشللرت فٌهللا ومنهلا أمللذت اسللمها البشللملة الٌابانٌلة وال ٌعللرف باللللبل متللى الٌابلان 
( وعللللى نللللاق اللللولن العربلللً فنجلللدها تلللزر  1998) ,( وفسلللن1991), أدمللللت إللللى العلللراق أ لللا وداود

ملة . تلزر  البشلوقد ثبلت نجافهلا فلً العلراق كمفصول رجٌسً فً فلسلٌن وسورٌا وبكمٌات قلٌلة فً مصر
وتلزر  كأشلجار زٌنلة ( Erdal ,2199و  Taskin) )ٌنكً دنٌا( فً قبرص وٌونلان واسلبانٌا وتلونت وتركٌلا

ن را لجمال أزهارها وراجفتها الزكٌة وتفتوي ثمار البشملة عللى السلكرٌات واللدهون والبلروتٌن والكالسلٌوم 
أشلجار البشلملة فلً جمٌلم المنلالق  . تنملوBal (2003,)الملا)والفدٌد والفسفور وألٌاف ورماد باإللافة إللى 

التً تصلح لنمو وزراعة أشلجار الفمللٌات السلٌما المنلالق السلافلٌة والقرٌبلة ملن النهلار وعموملا المنلا  
سللم ٌعتبللر جٌللد لنمللو البشللملة )المفللاجً   125-35البللارد مللسل جللز) مللن السللنة مللم تسللاقل الملللار بمعللدل 

زج بعللد النلللو وقللد تتللرك علللى الشللجار فتللى تصللل مرفلللة (. تسللتمدم الثمللار لاكللل اللللا1990, وآمللرون

النلو الكامل وتصبح لونهلا اصلفر أو برتقلالً عنلد تملام النللو فٌلث تسلتمدم عنلدها فلً صلناعة الفلوٌلات 
وتتكلاثر البشلملة  بالبلذور إلنتلاج شلتست للتلعلٌم علٌهلا بأصلناف موثوقلة ومر وبلة  .والمربٌات أو فً اللبخ

هر نٌسللان و مللاٌت وفزٌللران بمجللرد اسللتمراجها مللن الثمللار النالللجة مباشللر  وتللزر  البللذور مللسل أشلل
(Pathak  و,Gautam 1985 ًالن البللذور فساسللة للجفللاف وال تتفمللل التمللزٌن. تللزر  البللذور عللاد  فلل )

المراقللد فللً المشللتل أو فللً أكٌللات بسسللتٌكٌة وبمعللدل بللذرتٌن وبعللد اإلنبللات تفللرد الشللتست بفٌللث ٌبقللى شللتلة 
(. وان الشجار البذرٌلة أبللأ فلً بلو هلا وإثمارهلا وممتلفلة فلً 1998كل كٌت )عثمان وآمرون, وافد  فً 

تعللانً بعللو بللذور الفاكهللة ومنهللا البشللملة مللن  (.صللفاتها عللن الشللجار المكثللر  ملللرٌا )الشللجار الملعمللة
ٌوم أو أكثلر وهنلاك  (50-45) مشكلة اإلنبات فٌث اإلنبات  ٌر منت م وقد ال ٌكتمل إال بعد فتر   لوٌلة  قبل

بلذور  امتسف فً نسبة اإلنبات من سنة إلى أمرل  وهذا ٌعنً أن ال روف البٌجٌة تلعب دورا كبٌرا فً إنبات
إن شتست وأشجار الٌنكً دنٌا المزروعة باللرٌقة المكشوفة قد تتعلرو  هذه الشجار وكذلك عوامل المدمة.

مباشلر  التلً تلؤدي إللى افتلراق أوراق الشلتست والشلجار ألرار بٌجٌة والسٌما ألرار أشعة الشلمت ال إلى
وفلً العلراق . وان أجرا) عملٌة الت لٌل علٌها قد ٌقلل من هذه اإلللراروٌؤدي إلى لعف النمو فً الشتست 

فان نسبة اإلشعا  الشمسً عالٌة جدا ، وماصلة فلً فصلل الصلٌف بفٌلث ترتفلم درجلة الفلرار  بشلكل كبٌلر 
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إن معرفلة العواملل الملؤثر  عللى  إلى الفد من نمو وتلور النموات المللرٌة والثمرٌلة.جدا مما ٌؤدي أفٌانا 
إنبللات البللذور والنمللوات الملللرٌة ٌعللد السللات فللً تفسللٌنها ومللن هللذه العوامللل اإللللا)  وكمٌتهللا الواصلللة 

م كافلة النلوافً بأشجار الفاكهة لهمٌتهلا االقتصلادٌة والاذاجٌلة وشلملت عنلاٌته واهتم البافثون كثٌرا للشتست.
 إذ ذكللرالمتعللقلقة بزراعللة البللذور والشللجار وإنتللاج الشللتست ومنهللا تللأثٌر اللللو) علللى النمللوات الملللرٌة 

Jackson   و Palmer (1977فً دراسة عللى أشلجار التفلال الملعملة عللى أصلل التفلال )M26  تلم  فٌلث
متتلالٌٌن فكلان للت لٌلل تلأثٌر  % عنلد مرفللة اإلزهلار الكاملل لموسلمٌن89% و62.75فجب اإللا)  بنسلبة 

( فلً دراسلة أجروهلا 1983) Ferreeو  Darnellقد أولح  مباشر إذ قلل عقدد النموات الملرٌة الجدٌد .و
% ملن 75فً على أشجار التفال أن التدامل بٌن عوامل البٌجة الممتلفة اثر عللى اسلتجابة الشلجار للنملو وان 

 .اقالت لٌل قلل نمو الفر  وقلل عدد الور

( ففً دراسة أجراها على أشجار التفال المثمر  فدٌثا  لبٌان تلأثٌر اإلللا)  ودرجلة Lindhagen (1985أما 

الفللرار  فللً النمللوات الملللرٌة و هللور الفللر , وجللد أن لألللا)  الجٌللد  تللأثٌرا والللفا فللً زٌللاد  عللدد 
( علدم فلدوث Chaudhry ,2119لقد ذكلر) التفرعات على الشجر  عن تلك الشجار التً تصلها إلا)  اقل.

 Acacia nilotica ,Prosopis cineraria ,Leucaenaاملللتسف معنلللوي فلللً نملللو شلللتست

leucocephala, Eucalypts -camaldulensis  ارتفللا  وقلللر الشللتست( المللزرو  فللً ال للل التللام(
 Ficus ( فلللً دراسلللتهما عللللى نملللو نبلللات1977)  Pooleو Conover وقلللد بلللٌن والشلللمت المباشلللر.

benjamina من اإللا)  اللبٌعٌلة إن ارتفلا  النبلات قلد ازداد وبشلكل 80و 40تفت نسب ت لٌل صفر و %
 .F اتقً نبللقللقف فرو قسبة اللللق( إن نلل1977) رونقآمللو Collardر السلللاق, ووجللد قل قلللقنوي وقللقمعلل

benjamina  وكللذلك بللٌن 80ازدادت عنللد الت لٌللل  .%Conover وPoole (1978  وجللدا أفلللل ارتفللا )
( 1992وآملرون ) Honjoدراسلة  وجا) فً %.80عندما زٌدت نسبة الت لٌل إلى F. benjamina  لنباتاتل
( التللً أجروهللا علللى أشللجار الكمثللرل والتفللال، إذ بٌنللوا أن زٌللاد  نسللبة 1997) Ogasawaraو Asadaو 

 للا)  المتلوفر .الت لٌل قد قللت من نمو الفر  الملرٌة, وٌعود السبب فلً االملتسف إللى املتسف شلد  اإل
لذا أجرٌت هذه الدراسقة لزٌاد  نسبة إنبات البلذور ولمعرفلة إمكانٌلة نجلال نملو هلذه الشلتست وتلورهلا تفلت 
 روف الت لٌل الممتلفة وفماٌتها ملن اإلشلعاعات الشمسلٌة ودرجلات الفلرار  المرتفعلة ملسل مرافلل النملو 

  الملري وتلورها.

 مواد البحث وطرائقه                                               
 2008 أجرٌت  هذه الدراسة فً مشتل المعهد التقنً/الموصل فً مفاف ة نٌنلول ملسل موسلمً النملو

 100و 50 مللن شللد  اإللللا)  اللبٌعٌللة المتللوفر أي  (Zero,50،75%)لدراسللة تللأثٌر نسللبة الت لٌللل  2009و
 وقللد تلللمنت الدراسللة اسللتمدام التللللٌل بنسللبة ٌللا.% علللى التتللابم علللى إنبللات ونمللو شللتست الٌنكللً دن25و
(Zero,50،75%) سلاران(.  من شد  اإللا)  اللبٌعٌة المتوفر  وباستمدام شلبكة بسسلتٌكٌة مللرا) الللون(

% لل و  50فلً  ²وال /م 461.102فلً الشلمت و ²وال /م 901.2وكان معدل شد  اإللا)  لفتلر  الدراسلة 
فلللً الشلللمت  ²وال /م 822.7و شلللد  اإلللللا)    2008النملللو   لللل لموسلللم %75فلللً  ²وال /م 375.827

. وتلم قٌلات شلد  2009 لل لموسلم النملو  %75فلً  ²وال /م 325.827 ل و  %50فً ²وال /م 434.44و
فٌلث اسلتمدمت البلذور التلً  .Lux-meterاإللا)  فً منلقة الدراسة باستمدام جهلاز قٌلات شلد  اإلللا)  

سنة لدراسة أفلل لرٌقة إلنتاج الشلتست باسلتمدام السلاران  17بة بعمرومنتم أشجار بذرٌة نامٌةجمعت من 

 لتمفٌف شد  اإللا)  والفرار  مسل الصٌف.

فلً  24/6/2009 وفً 23/6/2008وزرعت بذور ٌنكً دنٌا بعد استمراجها من الثمار و سلها جٌدا بتارٌخ  
بللذر   180 معاملللة علللى واشللتملت كلل  للرٌن( %30.51للٌن و %24.23% رمللل و45.26تربلة مزٌجٌللة )

بلذر  فلً  20 بذر  للمكرر الوافد وبثسث مكلررات زرعلت البلذور فلً إلبلاق فمارٌلة بمعلدل 60واستعملت 
سم و لٌت البذور بنفت تربة الزراعة وكبست قللٌس لتثبٌتهلا فلً مفستهلا وكلان اللري 3 كل لبق على عمق 

ق تصللللمٌم القلاعللللات العشللللواجٌة ٌجللللري فسللللب الفاجللللة والتصللللمٌم التجرٌبللللً للدراسللللة كللللان علللللى وفلللل
امتبار دنكن متعلدد الفلدود فلً  واستمدم Randomize Complete Bloke Design  (R.C.B.D)الكاملة

 SAS باسللتمدام الفاسللوب وفللق برنللامو%  5مقارنللة معللدالت المعللامست وتفللت مسللتول افتمللال ملللأ
(Anonymous ,2112.) 

فللا  الشللتست ) سللم( وقلللر الشللتست ) ملللم ( وعللدد الوراق وتللم دراسللة الصللفات انتٌللة: نسللبة اإلنبللات وارت 
 للشتست وعدد التفرعات ولول التفرعات ولول الجذور.
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 .2009و 2008(: درجات الفرار  الصارل والع مى والرلوبة النسبٌة مسل موسمً النمو 1الجدول )
Table (1): Maximum and minimum temperature and rate humidity during season 
 growth 2008and 2009.                                             

السنة 
year  

  

 الشهر
Month 

درجات الفرار  
 م الصارل

Temperate 

minimum 

  درجات الفرار
 الع مى م

Temperate 

maximum 

الرلوبة  معدل
 Rateالنسبٌة %

humidity% 

 June         21.6 39.8 27              فزٌران 2008

 July 25.7 42.1 28                  تموز 2

 August 27.3 45.1 27             آب    3

 September  20.2 38.1 34         أٌلول 4

 October  16.2 30.7 52   الول-تشرٌن 5

 November 6.3 18.9 59   تشرٌن الثانً 6

 December 0.5 14.3 65 الول-كانون 7

 June 23.4 40.6 31              فزٌران 2009

 July 27.1 43.7 25                  تموز 2

 August 26.3 43.3 31                أب 3

 September 20.9 38.8 29         أٌلول 4

 October 15.5 32.6 40    تشرٌن الول 5

 November  8.0 23.0 53تشرٌن الثانً 6

 December  0.9 13.3 64  كانون الول 7

  أمذت البٌانات من داجر  النوا) الجوٌة العراقٌة فً الرشٌدٌة*   
 

 النتائج والمناقشة
أ هرت نتاجو التفلٌل اإلفصاجً وجود فروقات معنوٌة فً نسلب اإلنبلات بلٌن المعلامست وٌتللح ملن 

 المعاملللةت معنوٌللا علللى % فٌللث تفوقلل50( إن أعلللى نسللبة إنبللات فصلللت عنللد معاملللة ال للل 2الجللدول )
وكلان للموسلم النملو تلأثٌرا  المكشلوفة. المعاملة % والتً تفوقت هً المرل على75المكشوفة ومعاملة ال ل 

 %.56.55أعللى اعللً نسلبة إنبلات بلالت  2008 ٌر معنوٌا فً نسلبة اإلنبلات بلالر م ملن إن موسلم النملو 
% فلً موسلم 50ى نسلبة إنبلات كانلت فلً المعامللة ال لل وفً فالة التدامل بٌن المواسم وتأثٌر ال ل فان أعلل

( إن لل لل تلأثٌر معنلوي فلً علدد الوراق المتكونلة عللى الشلتست 2وٌتبٌن أٌلا ملن الجلدول ) .2008النمو 
% وللم 50 المكشوفة أعلى معدل فً عدد الوراق والتً تفوقت معنوٌا على معاملة ال ل المعاملةوقد أعلت 

بالنسبة لتأثٌر المواسم كان هناك امتسف معنوي فٌث تفلوق موسلم  ماأ%. 75لة ال ل تمتلف معنوٌا مم معام
فلً علدد الوراق المتكونلة عللى الشلتست وقلد ٌعلود السلبب إللى  2009معنوٌا على موسم النملو  2008النمو 

شلمت فلً موسلم أما بالنسبة إلى التدامل بٌن ال ل والموسم فلان معامللة ال العوامل البٌجٌة من فرار  ورلوبة.
وٌسفل  ملن  Ferree (1983.)و  Darnellوهذا ٌتفق مم نتلاجو  أعلت أعلى عدد من الوراق 2008النمو 

الجدول نفسه أن لل ل تأثٌر معنوي فً لول ساق الشتست وكان أعلى معدل للول ساق الشتست فلً معامللة 
فوقلت هلً الملرل عللى معامللة % التلً ت50% التً تفوقت معنوٌلا عللى معلاملتً الشلمت وال لل 75ال ل 

السبب إلى تثبٌل اللو) الستلالة الساق من مسل تقلٌل مستول الجبرلٌنلات  دوقد ٌعو ,الشمت فً هذه الصفة
أن لللللو) تللأثٌر مثللبل السللتلالة السللاق عنللد مقارنللة  Devlin (9121) ذكللر .الداملٌللة المتللوفر  فللً النبللات

 Pooleو Conover وهللذا ٌتفللق مللم مللا ذكللره .لنامٌللة فللً ال للسماللللو) مللم النباتللات ا ًالنباتللات النامٌللة فلل

أما بالنسبة لتأثٌر الموسم فان المعاملتٌن لم تمتلفا معنوٌا فٌملا بٌنهملا  .Ficus benjamina( فً نبات 1977)
 .2009و 2008فً هذه الصفة ولموسمً النمو 

% فلً موسلم 21كلان فلً معامللة ال لل وبالنسبة للتدامل بٌن ال ل والموسم فان أعلى معدل فً للول السلاق 
( أن لل ل تأثٌرا معنوٌا فً قلر الساق وان أعلى معلدل 2وتشٌر النتاجو المولفة فً الجدول ) .2008النمو 

% و 50المكشللوفة والتللً تفوقللت معنوٌلا علللى معاملللة ال للل  المعامللةفصلل علٌلله فللً هلذه الصللفة كانللت فللً 
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فللً ( Chaudhry ,2119) وهللذا ٌتفللق مللم نتللاجو ً هللذه الصللفة.% التللً لللم تمتلفللا معنوٌللا فٌمللا بٌنهمللا فلل75
-Acacia nilotica ,Prosopis cineraria ,Leucaena leucocephala, Eucalypts شللتست

camaldulensis  وال ٌتفق مم نتاجو Conover  وPoole  (1977 ًف )Ficus benjamina.  أما بالنسلبة

وكلان للتلدامل بلٌن الموسلم وال لل  وٌا فٌملا بٌنهملا فلً هلذه الصلفة.لتأثٌر الموسم فان الموسمٌن لم تمتلف معن
أعللت أعللى القلٌم فلً هلذه  2007تأثٌر معنوي فً قلر ساق الشلتست وان معامللة الشلمت فلً موسلم النملو 

   .الصفة
 

 .(: تأثٌر ال ل وموسم النمو على النمو الملري لشتست البشملة2الجدول )
Table (2): Effect of shade and growth season on growth vegetative of logout 

seedlings. 

 تأثٌر الموسم Shade ال ل الموسم المدروسة الصفات

Measurements Season شمت  Sun 
  ل

Shade 
50% 

  ل
Shade 

75% 

Season 

effect 

ت
با
إلن
 ا
بة
س
ن

 

G
er

m
in

at
io

n
 %

 

2008 43.500 c 77.50 a 49.55 b 56.85 a 

2009 42.00 c 75.70 a 47.70 b 55.13 a 

 تأثٌر ال ل
effect Shade 

42.75 c 76.60 a 48.62 b  

ق
را
لو
 ا
دد
ع

 

L
ea

v
e 

n
u

m
b

er
 

2008 7.95 a 6.60 b 6.51 b 6.90 a 

2009 5.30 c 5.24 c 6.33 b c 5.71 b 

 effect تأثٌر ال ل
Shade 

7.07 a 5.92 b 6.42 a b  

ق
سا
 ال
ل
لو

 S
te

m
 l

en
g

th
 

2008 6.41 c 10.6 b 14.56 a 11.70 a 

2009 5.90 c 12.0 a b 14.06 a 10.7 a 

 effect تأثٌر ال ل
Shade 

6.02 c 11.3 b 14.3 a  

ق
سا
 ال
ر
ل
ق

 

S
te

m
 

d
ia

m
et

er
 

2008 2.55 a 2.30 a b 2.13 b 2.30 a 

2009 2.21 a b 2.07 b 2.07 b 2.15 a 

 تأثٌر ال ل
effect Shade 

2.50 a 2.20 b 2.100 b  

القٌم ذات الفرف المتشابهة لكل عامل أو تدامستها كل على إنفراد ال تمتلف معنوٌا" فسب امتبار دنكن متعدد الفدود تفت 
 ٪.5مستول افتمال 

 
( أٌلا أن لل ل تأثٌر معنوي فً عدد التفرعلات المتكونلة عللى الشلتست وان معامللة 3وٌسف  من الجدول ) 

% عللى 75% وال لل 11لصلفة التلً تفوقلت معنوٌلا عللى معلاملتً ال لل الشمت أعلت أعلى القٌم فً هذه ا
( فلللً أشلللجار التفلللال وهلللذا ال ٌتفلللق ملللم 1977)Palme و   Jacksonالتلللوالً. وهلللذا ٌتفلللق ملللم نتلللاجو

. وقلد ٌعلود السلبب إللى تعلرو النباتلات لشلد  إللا)  عالٌلة لهلا التفلال ( فل1977ً) آمرونو  Collardنتاجو
وبالنسبة إللى تلأثٌر  .(1987 ,علٌها من مسل الكسد  اللوجٌة لسوكسٌنات )عبدول دور فً النتاجو المتفصل
وقلد  2009أعلى أعلى معدل فً هذه الصفة وتفوق معنوٌا عللى موسلم النملو  2008الموسم فان موسم النمو 

ت أعلى القلٌم أما بالنسبة للتدامل فان معاملة الشمت أعل ٌعود السبب إلى العوامل البٌجٌة من فرار  ورلوبة.
وٌسف  من الجلدول نفسله أن لل لل تلأثٌر معنلوي فلً للول التفرعلات  .2009فً هذه الصفة فً موسم النمو 

المتكونة عللى الشلتست وقلد أعللت معامللة الشلمت أعللى القلٌم فلً للول التفرعلات المتكونلة عللى الشلتست. 
فلً  2008معنوٌا على موسلم النملو  2009وكان لموسم النمو تأثٌر معنوي فً هذه الصفة وتفوق موسم النمو 

وٌتللح أٌللا أن للتلدامل تلأثٌر معنلوي  هذه الصفة وقد ٌعود السبب إلى العوامل البٌجٌة من فلرار  ورلوبلة.
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هلذه و .2009فً لول التفرعات المتكونة على الشتست وكان أعلى معدل فً معاملة الشمت فً موسم النملو 
فلً للول التفرعلات المتكونلة. وتشلٌر النتلاجو الموللفة فلً Lakso (1992 )النتاجو تتفق مم ما توصل إلٌه 

( أن لل ل والموسم والتدامل بٌنهما تلأثٌر  ٌلر معنلوي  فلً للول الجلذور المتكونلة عللى الشلتست 3الجدول )
والتللدامل بللٌن الشللمت وموسللم النمللو  2009و مللفللً البشللملة بللالر م مللن أن معاملللة الشللمت وكللذلك موسللم الن

أ هرت النتاجو وجود تلأثٌر معنلوي لمعلامست الت لٌلل و لموسلمً  على معدل فً هذه الصفة.أعلت أ 2009
والتدامل بٌنهملا عللى إنبلات بلذور الٌنكلً اللدنٌا )البشلملة( ونملو الشلتست )للول السلاق  2009و 2008 النمو

   .وقلر الساق وعدد الوراق وعدد التفرعات ولول التفرعات ولول التفرعات ولول الجذور(
 

(: تأثٌر ال ل وموسم النمو على عدد التفرعات ولولها ولول الجذور المتكونة على شتست 3الجدول )

 .البشملة
Table :(3) Effect of shade and growth season on numbers branch, length branch and 

length root of logout seedlings. 

 الصفات
 المدروسة

 الموسمتأثٌر  Shade ال ل الموسم

Measurements Season شمت  Sun 

  ل
Shade 

50% 

  ل
Shade 

75% 

Season 

effect 

ت
عا
ر
تف
 ال
دد
ع

 

b
ra

n
ch

 

n
u

m
b

er
 

2008 1.07 b 0.00 d 0.00 c 0.35 a 

2009 1.10 a 0.00 e 0.00 f 030 b 

 تأثٌر ال ل
effect Shade 

1.08 a 0.00 b 0.00 c  

ت
عا
ر
تف
 ال
ل
لو

 

b
ra

n
ch

 

le
n
g
th

 

2008 3.45 b 0.00c 0.00 d 0.86 b 

2009 3.62 a 0.00 e 0.00 f 0.91 a 

 تأثٌر ال ل
effect Shade 

3.54 a 0.00 b 0 .00 c  

ر
ذو
ج
 ال
ل
لو

 
 

R
o
o
t

  l
en

g
th

 
2008 18.80 a 17.70 a 18.15 a 18.05 a 

2009 17.41 a 17.14 a 16.200 a 16.80 a 

 تأثٌر ال ل
effect Shade 

18.11 a 17.42 a 17.28 a  

القٌم ذات الفرف المتشابهة لكل عامل أو تدامستها كل على إنفراد ال تمتلف معنوٌا" فسب امتبار دنكن متعدد الفدود تفت 
 ٪.5 مستول افتمال

 

كانت المعاملة الفلل بلٌن المعلامست فلً نسلبة اإلنبلات بٌنملا  2008% لموسم النمو 50وان معاملة الت لٌل 
هللً الفلللل فللً عللدد الوراق وقلللر السللاق ولللول الجللذور. ولعللدد  2008نمللو معاملللة الشللمت لموسللم ال

% هللً الفلللل فللً لللول السللاق لموسللم النمللو 75ومعاملللة الت لٌللل  2009التفرعللات ولولهللا لموسللم النمللو 
2008  . 
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ABSTRACT 
This study were conducted in the Nursery of the Technical Institute/Mosul/ 

Iraq, during two growing seasons 2008and 2009, to study the effect of shading  

percentage (zero, 50% and 75%) from the total sun light on germination of seeds 

and  their effect on growth (stem length, stem diameter, leaves number, number of 

branches, length of branches, length of roots) by used  color green plastic  (Saran). 

The results indicated that are significant effects of shading treatments for two 

growing seasons 2008 and 2009 and the interaction between them on germination of 

Loquat seeds and their effect on growth (stem length, stem diameter, leaves number, 

number of branches, length of branches, length of roots). The treatment of shading 

percentage (50%) in 2008 growing season was the best treatment which gave the 

highest means in germination of seeds as compared with the other treatment, but the 

sun treatment in 2008 growing season was the best treatment in (stem length, stem 

diameter, leaves number, length of roots and number of branches and their lengths 

in 2009 grown season) The treatment of sun shading  percentage in 2008 growing 

season was the best treatment in stem length. 

Key words: Shading, germination, Loquat. Eriobotrya japonica. 

 
Received: 6/9/2011 Accepted: 9/4/2012 

 

 المصادر
الثللانً, دار الكتللب  ( إنتللاج الفاكهللة المسللتدٌمة الملللر . الجللز)1991) .أ للا, جللواد ذنللون وداود عبللدهللا داود

 لللباعة والنشر, جامعة الموصل, العراق.
( أشلجار الفاكهلة فلً بلسد العلرب زراعتهلا, أصلنافها, ملدمتها وفواجلدها. دار علس) 1998فسن, لله الشلٌخ )

 توزٌم والترجمة, دمشق, سورٌا.الدٌن للنشر وال
( الفاكهلة المسلتدٌمة المللر . 1990، سلهٌل علٌلول عللر  وعلس) عبلد اللرزاق دمحم )، مكً عللوانالمفاجً

 العقراق. جامعة باداد، وزار  التعلٌم العالً والبفث العلمً،
لباعللة والنشللر, ( من مللات النمللو النباتٌللة الجللز) الول. مدٌرٌللة دار الكتللب لل9192عبللدول, كللرٌم صللالح )

 جامعة الموصل. 
المللر   دٌمة( مفاصٌل الفاكهة المست1998) علا هللا, دمحم ن ٌف فجاج وأبو زٌد مفمود لعبد الفتا, عثمان

 .منشا  المعارف باإلسكندرٌة, مصر ,والمتساقلة الوراق
Anonymous (2001) User's Guide: Statistics, Release Edition. SAS Institute Inc. 

Cary, NC. USA. 

Asada  T. and M. Ogasawara (1997) Effect of shading on shoot formation in young 

apple (Malus pumila) trees. Bulletin of The Faculty of Agriculture 

Hirosaki University. No. 60 : 1-10 

Collard, R. C., J. N. Joiner, C. A. Conover & D.B. Mc Connell (1977). Influence of 

shade and fertilizer on light compensation point of ficus benjamina L. 
Journal American Society Horticulture Science 102 (4): 447-449. 

Conover, C. A. & R. T. Poole (1977). Effect of cultural practices on acclimatization 

of Ficus benjamina L. American. Society Horticulture Science 102 (5): 
529-531.    

Conover, C. A. & R. T. Poole (1978). How shade and fertilizer levels affect 
acclimatization. American Nursery 107 (10): 90-93.    



 .ISSN:2224-9796(Online)               Mesopotamia J. of Agricلة زراعـــة الــرافـــدين              ــمـــج

 ISSN: 1815-316x (Print)                   Vol. (41) No. (2) 2013                 2013(2( العدد )41المجلد )

21 

 

Chaudhry, Abdul Khaliq (2001). Effect of shade on growth performance of four tree 

species: post field planting. Pakistan journal of Agriculture Science. 38 

(3-4). 

 Darnell R. L. and D. C. Ferree (1983) The Influence of environment on apple Tree 

growth, leaf wax formation, and foliar absorption. American Society 

Horticulture Science 108 (3): 506-511 

Devlin, R. M. (1975). Plant Physiology, Third Edition Divan. No. Strand Company. 

New York.    

Honjo H., Asakura T. and F. Kamota (1992). Effect of light intensity on current 

growth and flowering in the next spring of the Japanese pear (Pyrus 

pyrifolia) cultivar. " Hosui" Bulletin of the Fruit Tree Research Station, 

Japan. 23: 67-76.  

Jackson J. E. and J. W. Palmer (1977) Effects of shade on growth and cropping of 

apple trees. I. Experimental details and effects on vegetative growth. 

Journal of Horticultural Science 52:245-252. 

Pathak, R. K, AND H. O. Gautam (1985) Loguat. In Fruits of India. Tropical and 

Subtropical (ed. T. K. Bose) Naya Froash. India. 

Lakso A. N. (1992) The simplified dry matter production model for apple: 

estimation of canopy photosynthesis in discontinuous canopies. Acta 

Horticulture. 313: 45-50. 

Lindhagen M. (1996) Branching In Young Apple Trees (Malus domestica Borkh) In 

Relation To Irradiance and Temperature. Alnarp (Sweden).SLU. P.27.  
Taskin M. and S. Erdal (2011) Utilization of waste loquat (Eriobotrya japonica 

Lindl.) kernel extract for a new cheap substrate for fungal 

fermentations. Romanian Biotechnological Letters. 16, (1).  

 


