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 الملخص 
يعتبر نبات السدر من النباتات المهمة حيث يعتبر المصدر الرئيس لمرعى النحل في وادي دواعن والذئ يمتاز  

طاب وجرف السيول لمعظم األشجار يجة االحتالسدر نتبإنتاج اجود واغلى انوع العسل. ونتيجة لتدهور أشجار 

وعليه ذات االعمار القديمة  هذف البحث اليجاد طرق تعمل على زيادة نسبة وسرعة انبات بذور السدر وخصوصا

جامعة حضرموت لمعرفة اثر البرودة في تشرب  -كلية العلوم  -البحث في مختبر الدراسات العليا  أجرى هذا  تم

م( والتي ٌحصل عليها 2018م( وحديثة )انتاج 2017بات بذور السدر بعمرين قديمة )انتاج الماء ونسبة وسرعة ان

 4م لمدة °4، حيث عرضت البذور للبرودة بدرجة )اليمن من مركز نحل العسل مديرية دوعن م/حضرموت

ات. وُحللت استخدم التصميم العشوائي التام بواقع ثالثة مكررساعة. 24ساعات( قبل وبعد الغمر بالماء لمدة 

وقد خلصت   %.5البيانات إحصائياً وتمت المقارنة بين المتوسطات لتقدير أقل فرق معنوي عند مستوى معنوية 

( في كمية 2017( تفوقت معنويا عن البذور االقدم سنا )انتاج 2018الدراسة إلى ان البذور االحدث سنا )انتاج 

نت عند معاملة البذور بالتبريد ثم الغمر بالماء كما أعطت الماء المتشرب، كما ان اكبر كمية لتشرب الماء كا

معاملة الغمر بالما ثم التبريد أقل النتائج. كما وجد ان التبريد قبل الغمر زاد من نسبة وسرعة االنبات للبذور 

 .ذورالحديثة والقديمة. مما يشجع على تبريد البذور االقدم سنا قبل الغمر بالماء لزيادة التشرب وانبات الب

 

Summary 

The Sidr plant is one of the important plants as it is the main source of bee pasture in 

Wadi Dawain, which is characterized by the production of the finest and most 

expensive types of honey.As a result of the deterioration of the Sidr trees as a result of 

logging and the erosion of torrential rains for most of the trees,The aim of the research 

was to find ways to increase the rate and speed of germination of Sidr seeds, especially 

those of old ages.. The research was conducted in the Postgraduate Studies Laboratory 

- College of Science - Hadramout University to study the effect of coldness frigidity on 

the drinking, percentage and speed of germination speed of  Sidr seeds. The production 

of 2017 and 2018 were obtained from the Dawaan Honey Bee Center, Hadhramout, 

Yemen. The seeds were kept in refrigerator at 4 °C for 4 hours before and after 

submerged in water for 24 hours. A completely randomized design with three 

replications was used. The data were statistically analyzed and the means were 

compared to estimate the least significant difference at the 5% level of 

significance..The result revealed that 2018 seeds production was significantly higher 

compared to seeds of 2017 production in the terms of water absorption, on the other 

hand the best seeds treatment was frigidity followed by absorption. Treatment seeds 

with immersion followed by frigidity showed the lowest. It was found that pre-

immersion cooling increased the rate and speed of germination of both productions. 

Keywords: seeds immersion, buckthorn seeds, low temperature، 
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 المقدمة  . 1
 

يتبع  Ziziphus spina christi .شجرة السدر اوالدوم، اوالنبق
وهى شجرة معمرة  .Rhamnaceae [1] الفصيلة العنابية أوالنبقية

 .[2] دائمة الخضرة ،سريعة النمو، متوسطة إلى كبيرة الحجم، منتصبة
 ذات  [3]ويتميز بان أوراقه بسيطة بيضاوية معنقه متبادلة، ونادرا متقابلة

تشمل على  cymes جذر عميق واألزهار صغيرة إبطيه تكون في نورة
ثمار السدر حسله صـغيرة إلى كبيرة الحجم وتأخذ   [4].زهرة 25 -5

وبذورها ذات غالف خشبي صلب )بذرة حجرية(   [5].أشكال متعددة
 [6 ,4]. وذات أشكال مختلفة من دائري إلى شبه بيضاوي إلى بيضاوي

  ة فقط لكل بذرة حجرية ونادرا على ثالث بذوربذر 2 -1تحتوي على 
وتبقى حيوية البذور التي تسقط على األرض لمدة  ,7]  [11 .10 ,9 ,8

أن نسبة إنبات بذور السدر المجموعة من    [8]وقد الحظ [4] شهر 12
 بعد ست أشهر.  31إلى % 56سطح األرض ينخفض من نسبة %

على نسبة إنبات البذور،  ان شروط التخزين لها تأثير هام  [12]ذكر
ْم تودي  0.5إلى  4.5ان التخزين بدرجة حرارة منخفضة  [10] حيث بين

إلى االحتفاظ بحيوية البذرة فترة اطول. كما تستطيع بذور السدر االحتفاظ 
لنبات   [6]. بحيويتها لمدة سنتين ونصف عندما تحفظ في بيئة جافة وباردة

 [13] ينية واالقتصادية والغذائية والطبيةالسدر أهمية كبيرة من النواحي الد
 ,14]كما ان خشب السدر ذو صالبة ومقاوم للحشرات ومتعدد االستخدام

15, 16]   
ويعتبر العسل المنتج من رحيق أزهار السدر من أفضل أالنواع من 

تستخدم األوراق واألغصان كعلف للماشية   [17]الناحية الطبية والغذائية
وثمار السدر لذيذة  [21 ,20 ,19 ,18]ي من البروتينلابسبب محتواها الع

  B complexesو C ,A وتحتوي على كمية جيدة من فيتامين
ونسبة عالية من المواد الكربوهيدراتية والبروتينات ونسب   [22]ومعادن

كما   [23]معقولة من الدهون. والعناصر الغذائية الهامة والفيتامينات
  [24]بات السدر في عالج الكثير من أالمراضتستخدم األجزاء المختلفة لن

يمكن أن تتحمل أشجار السدر صيف ذو درجة حرارة عالية جدا، وقد وجد 
ْم، ويتحمل درجة الحرارة  42 – 39أنه ينمو جيدا عند درجة حرارة من 

  . [25].   مْ  20 –إلى  10 -ْم. وبرودة الشتاء من  50إلى  49المرتفعة 
تزود البذور باألوكسجين الضروري للتنفس والذي أن الحرارة المنخفضة 

يدخل عبر الغالف البذري مع الماء، كما يزداد األوكسجين الذائب في الماء 
على بذور   [27] وتتفق مع ما وجده  [26]مع انخفاض درجة حرارته

ان درجة الحرارة تؤثر بصورة   [29 ,28]الصنوبر الكناري، كما وجدا
الوظائف الحيوية للنبات، كعمليات االنتشار  مباشرة أوغير مباشرة في

والنفاذية وامتصاص الماء وتبخره وكل العمليات الكيميائية المتعلقة 
بالتحول الغذائي في حالة عدم وجود عوامل محددة أخرى، فإن بذور أي 
نوع نباتي تنبت في مجال معين من درجات الحرارة تختلف من نوع آلخر 

الحرارة أعلى أو أقل من هذا المجال. ولكنها ال تنبت في درجات 
ان زيادة فترة التبريد يحسن من نسبة وسرعة االنبات لبذور     [30]وأشار

أن هنالك زيادة    [29]. وذكرCitrus sinensis Lالبرتقال المحلي 
 Leucaenaمعنوية في نسبة اإلنبات عند خزن بذور نبات اللوسينا 

leucocephala  [31]أوصى بل زراعتها. م ق°4على درجة حرارة 
 40بالبرودة الرطبة لمدة  Oenothera biennis Lبشدة بمعالجة بذور 

 درجات مئوية.لضمان االنتاج 4يوًما عند 
وتعتبر مديرية دوعن من افضل المناطق النتاج عسل النحل. وقد تعرضت 
أشجار السدر فيها للتدهور والعادة زراعتها فقد هدف البحث لدراسة تأثير 

بريد على تشرب ونسبة وسرعة انبات بذور السدر. وكذا التعرف على الت
 االختالف بين اجراء التبريد قبل وبعد الغمر على عوامل الدراسة.

 

 المواد وطرق العمل .2
 

جامعة حضرموت  -كلية العلوم-أجريت التجربة في مختبر الدراسات العليا 
نسبة وسرعة ساعات( على تشرب و 4م ْ لمدة 4لمعرفة اثر البرودة )

 2018)  وحديثة انتاج 2017انبات بذور السدر بعمرين )قديمة انتاج 

والتي تم الحصول عليها من مركز نحل العسل دوعن،  واستخدمت 
  المعامالت االتية

 المقارنة بدون معاملة )الشاهد اوالكنترول .1
 ساعة 24الغمر في الماء لمدة  .2
  مْ  4ساعات عند درجة حرارة   4التبريد لمدة  .3
ساعات عند درجة  4ساعة ثم التبريد لمدة  24الغمر في الماء لمدة  .4

 مْ  4حرارة  
ْم ثم الغمر في الماء   4ساعات عند درجة حرارة   4التبريد لمدة  .5

 ساعة 24لمدة 
تم وزن بذور جميع المعامالت وهي جافة ثم تم وزنها بعد كل معاملة 

بعد المعامالت في مكررات وتم الزراعة للبذور  3كررت كل معاملة ب 
بذور في كل  10اطباق بيتري تحتوي على ورق ترشيح حيث وضعت 

مل لكل طبق ووضعت  10مكرر وتم الري بالماء المقطر حيث اضيف 
على الطاولة تحت حرارة المختبر. وتم اخذ قراءات االنبات يوميا ولمدة 

  :ايام ثم اخذت القراءات االتية 10
 معادلة االتيةنسبة االنبات )%(: وحسبت بال .1
  x 100 [32]نسبة االنبات =  )البذور النابتة / البذور الكلية  
 )سرعة اإلنبات )يوم .2

 تم حساب سرعة اإلنبات من خالل المعادلة االتية
رقم اليوم( / × سرعة اإلنبات = مجموع )عدد البذور النباتية في كل يوم 

    [32]عدد البذور النباتية في نهاية فترة االختبار.
استخدم التصميم العشوائي التام بواقع ثالثة مكررات. ُحللت البيانات 

وتمت المقارنة بين  (Genstat 5 3.2) إحصائياً وباستخدام نظام
 %.5 المتوسطات لتقدير أقل فرق معنوي عند مستوى معنوية 

 

 النتائج والمناقشة .3
 

اكثر امتالء  )ب( ان بذور السدر الحديثة 1يشاهد من الشكل  -
كثيرة التجاعيد  )أ( لون بني فاتح في حين ان البذور القديمة وذات

)االنخفاضات( كما ان لونها بني قاتم مائل الى االسوداد كما وجد ان 
 البذور الحديثة اثقل وزنا من البذور القديمة.

 

 
 

A  2017بذورالسدر القديمة عام B  2018عام بذور السدر الحديثة 

 . صورة توضح بذور السدر للموسمين1شكل 
 

 ساعة 24معاملة البذور الجافة للغمر في الماء لمدة  -
أ( ان البذور زاد وزنها بعد الغمر في الماء  – 2يالحظ من الشكل )

ساعة بسبب التشرب وان كمية الماء المتشربة من قبل البذور  24لمدة 
جم  1.2972زيادة في الوزن الحديثة السن كانت اكثر حيث وصلت ال

% عن البذور القديمة السن الذي بلغ الزيادة فيها 105,47بنسبة 
% عن البذور الجافة وعليه 81,50جم بنسبة زيادة في الوزن  1.0122

 %. 28يالحظ ان البذور الحديثة زادت في الوزن عن القديمة بحوالي 
 

 ْم  4جة حرارة  ساعات عند در 4معاملة البذور الجافة للتبريد لمدة  -
ب( ان البذور زاد وزنها عند تعرضها للبرودة  – 2يبين الشكل )

جم( للبذور الحديثة والقديمة على التوالي،  0.0057، 0.0022بحوالي )
 جم. 0.0035وبزيادة للبذور القديمة عن الحديثة ب 

 

 معاملة البذور الجافة بلغمر ثم التبريد. -
لبذور زاد نتيجة الغمر في ج( ان وزن ا – 2يالحظ من الشكل )

ساعة وبلغت كمية الماء المتشرب من قبل البذور الحديثة  24الماء لمدة 
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جم على التوالي، وعليه يالحظ ان  1.006، 1.2401والقديمة السن 
جم وبنسبة  0,2341البذور الحديثة زادت في الوزن عن القديمة بحوالي 

 4ا بالبرودة لمدة %. ثم انخفض وزنها بعد ذلك عند معاملته12,58
ْم، حيث وصل اإلنخفاض في الوزن  4ساعات عند درجة حرارة  

جم( لكل من البذور الحديثة والقديمة على التوالي  0.0511، 0.0471)
 جم. 0.004وبزيادة للبذور القديمة عن الحديثة بحوالي 

 

 معاملة البذور الجافة للتبريد أوالً ثم التشرب  -
ساعات عند  4ان المعاملة بالبرودة لمدة د(  – 2يالحظ من الشكل )

، 0.0359ْم، أدت إلى زيادة طفيفة في وزن البذور ) 4درجة حرارة 
جم( للبذور القديمة والحديثة على التوالي وبزيادة للبذور القديمة  0.0047

بالغمر  جم  ثم زادد الوزن للبذور نتيجة معاملته 0.0312عن الحديثة ب 
وكانت كمية الماء المتشرب من قبل البذور ساعة  24في الماء لمدة 

الحديثة السن اكثر، حيث وصلت الزيادة في وزن البذور الحديثة والقديمة 
جم على التوالي وعليه يالحظ ان البذور  0,9817جم و  1.4098السن 

 جم. 0,4281زادت في الوزن عن القديمة بحوالي   الحديثة
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 تاثير البرودة ثم الغمر  على وزن بذور  السدر مختلفة االعمار            د(   – 2)شكل 

 
 نسبة وسرعة االنبات: -

( تفوقت معنويا 2018ان البذور االحدث سنا )انتاج  1يبن الجدول 
وبفروق معنوية.  (2017البذور االقدم سنا )انتاج  في نسبة االنبات عن

كما ان افضل معاملة للبذور كانت عند معاملة البذور بالتبريد ثم الغمر 
% وبفروق معنوية عن معاملة البذور 46.66حيث بلغت نسبة االنبات 

 بالغمر تم التبريد وبفروق عددية عن بقية المعامالت. 
كما نالحظ ان التفاعل بين البذور االحدث سنا و معاملة البذور 

% وبفروق 66.66بالتبريد ثم الغمر اعطت افضل نسبة انبات بلغت 
معنوية عن العديد من التفاعالت واقل نسبة انبات كانت للبذور االحدث سنا 

 % .10ومعاملة الغمر ثم التبريد التي بلغت 
( تفوقت 2017ر االقدم سنا )انتاج كما يوضح الجدول نفسه ان البذو

( وبفروق 2018معنويا في سرعة االنبات عن البذور االحدث سنا )انتاج 
معنوية. كما ان افضل معاملة للبذور كانت عند معاملة البذور بالتبريد ثم 

يوم وبفروق معنوية عن بقية  2.45الغمر حيث بلغت سرعة االنبات 
 المعامالت. 

بين البذور االقدم سنا ومعاملة البذور بالتبريد  كما نالحظ ان التفاعل
ثم الغمر تفوقت على بقية التفاعالت معنويا عدا التفاعل بين البذور االحدث 

 سنا والمعاملة  بالتبريد. 
 

 . اثر معاملة بذور السدر على نسبة وسرعة االنبات1جدول 

 سرعة اإلنبات )يوم( نسبة اإلنبات )%( الصفة

 عمر البذور

املةالمع  
 متوسط 2018 2017 متوسط 2018 2017

 6.35 6.5 6.2 30 40 20 كنترول

 6.75 6.7 6.8 28.33 40 16.66 الغمر بالماء 

 5.75 6.8 4.7 25 30 20 التبريد 

الغمر بالما  ثم 

 التبريد 
26.66 10 18.33 5.3 6.3 5.8 

التبريد ثم الغمر 

 بالماء 
30 66.66 48.33 2.4 2.5 2.45 

طالمتوس  22.66 37.33 30 5.08 5.76 5.42 

0.05ا.ف.م=  
م= 

11.54 
ت= 
20.43 

ف=
20.87 

0.4م=   
ت=
0.57 

1ف=  

 

 المناقشة .4
يؤثر لون البذور على إنبات أنواع المحاصيل المختلفة بما في ذلك الكتان. 

 ,34 ,33 ]البذور الصفراء في الكتان لها معدل إنبات أقل من البذور البنية
رب للبذور الحديثة عن القديمة يدل على الحيوية العالية ان زيادة  التش [35

للبذور الحديثة عن البذور القديمة كما ان انخفاض الوزن للبذور الحديثة 
عن القديمة عند تعرضها للبرودة يعود لقلة الماء المخزون في البذور 
القديمة وبالتالي تعمل البرودة على تكثيف الما مما يودي خفة  وزنها 

لي العالقة عكسية  بحيث كلما زاد كمية الماء الحر في البذور خف وبالتا
وزنها.  وقد تؤدي الحرارة المنخفضة إلى تغير الوسط الداخلي للنباتات من 
خالل تثبيط تحول المواد المدخرة وانتقالها وزيادة االكسجين في الماء. كما 

ي ذلك شأن تؤثر درجة الحرارة تأثيرا معًقدا في عملية التنفس شأنها ف
تأثيرها في العمليات الحيوية المختلفة، وهناك تكيفات شكلية وأخرى 
فسيولوجية تحدث في النباتات لمقاومة البرودة الذي قد تتعرض له مثل 
انخفاض المحتوى المائي للبروتوبالزم، كثرة نسبة المواد الذائبة، ارتفاع 

 أ
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وزيادة نفاذية  الضغط األسموزي، تجميع المواد الغروية المحبة للماء،
األغشية البروتوبالزمية. كل هذه العمليات وغيرها تودي الى زيادة حيوية 

 البذور وبالتالي زيادة تشربها وكذا زيادة نسبة وسرعة انباتها 
 

 شكر 
ر الدراسات العليا في الكلية نشكر مؤسسة العون للتنمية على تأسيس مختب

عسل دوعن ورئيسه األخ تم فيه البحث ونشكر مركز مركز نحل ال ذيال
 سعيد بانواس على تزويدنا بالبذور الخاص بالبحث

 

 االستنتاجات:
 التبريد قبل غمر البذور يزيد من التشرب للماء. -
 تبريد البذور بعد التشرب يقلل من وزنها. -
التبريد قبل غمر البذور يزيد من وزن بذور السدر وكذا نسبة وسرعة  -

 االنبات.
 

 التوصيات:
 جات وفترات تبريد مختلفة استخدام در -
تبريد البذور قبل الغمر في البذور القديمة يزيد من نسبة وسرعة  -

 االنبات
 استخدام أنواع وأصناف نباتية مختلفة -
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