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     -::::اجلزء النظري اجلزء النظري اجلزء النظري اجلزء النظري 

 المفردات ا�سبوع

حل تكوين البذور  من التلقيح الى النضج  الثاني+ا�ول  البذرة ومرا
 العوامل المؤثرة على تلقيح ا�زھار وعقد الثمار  وتكوين البذور   الثالث 
 التركيب الكيمياوي لبذور الخضراوات  الرابع

لخضراوات  أسبابة والع خامسال  وامل المؤثرة فيه أنبات بذور ا

ل المؤثرة عليه   السادس   السكون في بذور الخضراوات  أسبابه والعوام
 فسلجة أنتاج ا�زھار في الخضراوات  السابع
لبذور الھجينة  في الخضراوات  الثامن  أسس أنتاج ا

  االتاسع
 العاشر+ 

تالية طرق أنتاج  بذور  الخضراوات المھمة في العراق  وتتضمن  الع  - ١ائ4ت ال
 -٧الرمرامية  -٦البقولية  -٥الصليبية  -٤الخيمية   - ٣القرعية -٢الباذنجانية 
 الشليك  –الوردية  -- ١٠المركبة   - ٩الخبازية  - ٨النرجسية 

 وأھمية  أستعمال البذور المحسنة  -خطوات أنتاج البذور المصدقة   حادي عشر ال
 أختبارات النظافة وا�نبات لبذور الخضراوات  –تجفيف وتنضيف البذور  عشر ثاني ال
 تعبئة البذور وطرق خزنھا  عشر الثالث
 العوامل المؤثرة على حيوية بذور الخضراوات المخزونة  عشررابع ال
 تداول وتسويق البذور وا�نظمة والقوانين  عشرخامس ال
 أفات البذور في الحقل والمخزن  عشر سادسال

  

            -::::املصادر املصادر املصادر املصادر 
  ١٩٨٣ –جامعة الموصل  –عزالدين سلطان . دتأليف . أنتاج بذور الخضراوات  -١

  ١٩٩٤ -أحمد عبد المنعم حسن .تأليف د  -أنتاج وفسيولوجيا  وأعتماد بذور الخضر   -٢

  . ا/نترنيت  -٣
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   Vegetable  Seed Production and storageأنتاج وخزن بذور اخلضراوات    أنتاج وخزن بذور اخلضراوات    أنتاج وخزن بذور اخلضراوات    أنتاج وخزن بذور اخلضراوات    

مية الى جنين  ونسيج خازن  أندوسبيرمي   seed -:البذرة  ومحاطة  Endospermھي البيضة المخصبة  والنا
للبذرة  الحقيقي    .بغ4ف  البذرة ھذا التعريف 

للبذرة  في نموه وتطورة  -:التعريف ا�خر الفسيولوجي    .   ھي عبارة عن جنين متأخر 

د من التعرف ع -:تكوين البذور  ر  -:لى بعض المفاھيم  والتي منھا مايلي لفھم عملية تكوين البذور Kب طرق التكاث
   - :في محاصيل الخضراوات 

      Sexual Reproductionالتكاثر الجنسي  -١

  Asexual  Reproductionالتكاثر ال4 جنسي أو الخضري  -٢

لنضج     -:مراحل تكون البذور من التلقيح الى ا

 Nوھما  -:بمرحلتين   تكوين ا�زھار  أن دورة حياة النبات تمر –أو  

وھي المرحلة الخضرية التي تبدأ من بعد زراعة البذرة وتكون  vegetative phase   - المرحلة الخضرية  -١ 
  flower وفيه Kيستجيب النبات لمنبھات التزھير     juvenill phaseالبادرة فأن النبات يمر بمرحلة الحداثة  

induction   بعد أن يجتاز ھذه المKرحلة ءا  

  لحماية أجزاء الزھرة   calyxأو   sepals ا�وراق الكأسية  -١ -:أجزاء الزھرة 

وھي أوراق تقع الى الداخل من ا�وراق الكأسية وتكون ملونة  وجذابة وبعضھا   petals ا�وراق التويجية  -٢
وبھا غدد رحيقية لجذب الحشرات  ويكون عددھا  آسية أومضاعفاتھا  وتسمىا�وراق الكبعدد  ذات رائحة زكية   

      corollaبمجموعھا بالتويج 
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وھي تمثل ا�جزاء الزھرية الذكرية المسؤلة عن أنتاج حبوب اللقاح والذي يحمل في قمته   stamensا�سدية  -٣
والذي ھوعبارة عن تركيب منتفخ أسطواني أو بيضوي  مكون من غرف بداخلھا حبوب للقاح   antherالمتك  

pollen grains  .  

وھي تمثل جزء الزھرة ا�نثوي المسؤل عن  تكوين البويضات  وتحتل مركز الزھرة وتتركب   pistilالمدقة   -٤
ويمثل الجزء القاعدي المنتفخ من المدقة وھو الذي تتكون بداخله    ovaryالمبيض  -١ -:من ث4ثة أجزاء وھي 

عنق قصير يسمى الحبل السري المرتبطة بجار المبيض عن طر  ovulesالبويضات     .    funiculusيق 

وھو تركيب  أسطواني رفيع مجوف تسير بداخله ا�نبوبة اللقاحية   عند ا�خصاب وعادة يربط   styleالقلم  -٢
  .   stigmaالمبيض  بالجزء العلوي للمدقة الذي يدعى الميسم 

خ  قليU وفي أغلب ا�حيان خشن آ وفي بعض ويمثل الجزء العلوي من المدقة وھو منتف  stigmaالميسم  -٣
لتصاق حبوب اللقاح علية    . ا�حيان  مفصصآ وغالبآ مايكون مغطى بسائل لزجا لتسھيل أ

  

   pollengrainsالمتك وتكوين حبوب اللقاح 

سيج حشوية يمتد من قاعدة المتك الى قمته يسمى  ين ملتحمين عن طريق ن يتكون المتك من فصين طولي
قاح ويتألف كل فص من ردھتين يطلق على بالنسيج  حبوب الل الرابط وتمتد خ4ل ھذا النسيج الحزم الوعائيٮة لتغذية 

كيس اللقاح  تحتوي اكياس اللقاح عند النضج على حبوب اللقاح وعند نضج المتوك تنحل  pollen sacكل منھما ب
توحة للخارج عن طريق شق طولي خ4يا النسيج الفاصل بين ردھتي الفص الواحد وتصبح كردھة واحدة مف

خارجي وبذلك تصبح حبوب اللقاح معدة ل4نتشار للخارج كما في الشكل التالى ولذلك تمثل السداة ومن ضمنھا 
وتمثل اكياس حبوب اللقاح حوافظ اKبواغ الصغيرة  microsporohyllالمتك ورقة اKبواغ الصغيرة 

microsporongia م لK4بواغ الصغيرة التي تحتوي على خ4يا اmicrospor  mother cell  مKوتكون خ4يا ا
ثنائية المجموعة الكروموسومية وتمر كل من ھذه الخ4يا اKمية في اKنقسام اختزالي لتكوين اربعة ابواغ صغيرة 

زا حسب نوع النبا دية Kلمجموعة الكروموسومية ثم تنفصل ھذه اKبواغ عن بعضھا البعض متأخذة شك4 ممي ت احا
ين تحاط كل منھما بكمية من السايتوب4زم    وفي ھذه المرحلة يحصل انقسام اعتيادي لنواة البوغ الصغيرة الى نوات
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لتي   generative cell وخلية مولدة tube cellمكونة خلية انبوبية  وفي ھذه المرحلة  يطلق عليھا حبة اللقاح وا
ال لنواتين والتي تمثل الكمية  لناضج تحتوي على ھاتين ا وعندما  male gametophyte immatureذكرية غير ا

الخارج بعد حدوث الشق الطولي للمتك  متك الى  لنواتين في حبة اللقاح تبدأ باKنتشار من ال مل تكوين ھاتين ا يكت
وعادة تكون حبة اللقاح محاطة بجدار سميك ذي اشواك او اھداب او يكون خشنا ويتخذ اشكاK مخنتلفة حسب نوع 

المناطق الرقيقة تدعى ثقوب اKنبات كما في الشكل التالي النب   .ات ويحتوي الجدار على عدد من 
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OVARY  بويضات   المبيض وتكوين ال

كثر وتمثل ا�وراق الكربلية أوراق ا�بواق  مبيض من ورقة كربلية ملتحمة واحدة أوأ تتألف المدقة ومن ضمنھا ال
البويضات المرتبطة بجدار المبيض حوافظ ا�بواغ الكبيرة  وتمثل megasporophylls الكبيرة 

megasporangia   لبويض   nucellus) النيوسيلة (بشكل نتوء صغير يدعى الجويزاء   ovuleوعادة يبدأ نمو ا
متصل بجدار المبيض عن طريق الحبل السري  ويكون محاطآ بغ4ف أوغ4فين من خ4يا حشوية تدعى أغلفة 

ينموان من قاعدة الجويزاء ويحيطان أحاطة كاملة به أKعند القمة حيث تترك فتحة    integumentsالبويض  
وتتولد داخل الجويزاء خلية معقدة يطلق عليھا الخلية ا�مية ل]بواغ   micropyleصغيرة جدآ تدعى فتحة النقير 

ليآ لتكوين أ   megaspore mother cell  الكبيرة   magasporesربعة أبواغ كبيرة  ويحصل لھا  أنقسامآ أختزا

د   لبوغ الرابع منھا  البعي أحادية المجموعة الكروموسومية  تترتب في صف واحد  ثم تضمحل ث4ثة منھا  ويبقى ا
 female gametophyteمن فتحة النقير ليكون بوغآ كبيرآ فعاNوھو يمثل الطور الكاميتي ا�نثوي غير الناضج  

immature الجنيني  الذي يسمى بالكيسembry sac    ة الذي يزداد في الحجم بزيادة الكتلة السايتوب4زمية والنوا
س الجنيني ث4ثة أنقسامات أعتيادية متتابعة   ovuleبحيث يحتل  الجزء ا�كبر من البويض  ثم تعاني نواة الكي

يري من الكيس الجنيني وث4ثة تنتھي بتكوين ثمانية نوى داخل الكيس الجنيني حيث تنتظم ث4ثة منھا في الطرف النق
لنوى  النوى الثمانية تكون في مركز الكيس الجنيني  ثم تحاط ا قيتين من  أخرى في الطرف المقابل  لھما وا�ثنين البا

   egg cellالث4ثة القريبة من الطرف النقيري بأغشية خلوية مكونة خ4يا تمثل الوسطى منھما  خلية البيض 
لث4ثة في الطرف   symergid  cellھما تصبحان خليتين مساعدتين  وا�ثنان المتجاورتان ل كذلك تحاط النوى ا

قيتان   antipodals المقابل من النقير بأغشية خلوية مكونة خ4يا تعرف بأسم الخ4يا السمتية  دعى النواتان البا وت
poler في وسط الكيس الجنيني بالنواتين القطبيتين   nuclei   لكاميتي ويمثل الكيس الج نيني في ھذه الحالة الطور ا

أما البويض الناضج فأنه يتكون من الكيس الجنيني الناضج    female gametophyte mature الناضج 
لمحيطة به وأغلفة البويض والحبل السري  ويكون في أغلب ا�حيان منحنيآ الى ا�سفل بحيث تكون  والجويزاء ا

للحبل السري    .فتحة النقير مجاورة 
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قيح       pollinationالتل

يعد التلقيح واحد من العمليات التي تؤدي الى تكوين البذور  وھي عملية أنتقال حبوب اللقاح من المتك الى الميسم 
ما     -:للنوع نفسه من النبات وتكون على نوعين وھ

    self pollinationالتلقيح الذاتي  -١

    cross pollination التلقيح الخلطي   -٢

    tube pollenتكوين أنبوب اللقاح                

بعد سقوط حبة اللقاح على الميسم تمتص الماء من السلئل الميسمي  فتنتفخ  ويتمزق غ4فھا الخارجي مقابل أحد 
 مكونآ أنبوبآ  رفيعآ يعرف بأنبوب اللقاح وتنتج حبة اللقاح أنبوبآ)الغ4ف الداخلي ( ثقوب ا�نبات وتمتد البطانة 

م  ميسم الى القلم  ويستمر أنبوب اللقاح في النمو الى ا�سفل خ4ل القل لقاحيآ واحدآ ينمو الى ا�سفل مخترقآ نسيج ال
لى تجويف المبيض حيث توجد البويضات أوالبويض ثم ينمو أنبوب اللقاح بمحاذات الجدار الداخلي  حتى يصل ا

النقير وبالرغم من سقوط عدة حبوب لقاح على الميسم  للمبيض الى أن يصل الى البويض  ويدخله عن طريق فتحة
ح   قا مكونة عدة أنابيب لقاح تصل المبيض اK أن واحدآ منھا فقط ھو الذي يدخل البويض الواحد وأثناء نمو أنبوب الل

على خلية تعاني الخلية المولدة  فيه  أنقسامآ  أعتياديآ  واحدآ  مكونة خليتين ذكريتين  وبھذا يحتوي أنبوب اللقاح 
�نبوب اللقاحي الى الكيس الجنيني  بية  مسؤليتھا تكوين ا�نبوب اللقاحي وتوجيھه الى البويض وعند وصول ا أنبو
لخليتين الذكريتين فھما اللذان يدخ4ن الكيس الجنيني  ر  وتنتھي مھمةالخلية ا�نبوبية  أما ا عن طريق فتحة النقي

لطور الكاميتي الناضج وتكون مھمتھما ا�خصاب  ويمثل ا�نبوب ا لقاحي  ا   mature male  gametophyteل
    . الرسم يوضح تكوين ا�نبوب اللقاحي---- 
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   -:ا/خصاب  وتكوين الجنين 

ثم   nucellus ) النيوسلة (عندما يصل أنبوب اللقاح الى البويض فأنه  يخترق فتحة النقير  ويدخل الى الجويزاء 
خليتين ذكريتين  وبذلك تتحد أحدھما مع خلية البيضة  مكونه  الى الكيس الجنيني  ح تى  يفرغ محتوياته  فيه  وھي 

�خرى  فأنھا    zygote ) الزايكوت ( بيضة مخصبة  ذكرية ا الخلية ال وتكون ثنائية المجموعة الكروموسومية  أما 
كونة نوات ا�ندوسبيرم تتجه نحو  النواتين القطبيتين وتتحد نواتھا مع ھاتين النواتين المتحدتي  ن  مسبقآ م

endosperm nucleus   وتصبح ھذه النوات ث4ثية العدد الكروموسومي  ويطلق على عملية أتحاد النواتين
أما الخ4يا   double fertilization أوالخليتين الذكريتين  بخلية البضة والنواتين القطبيتين با�خصاب المزدوج 

لمساعدتان   فأنھما تنح4 بعد أكتمال عملية ا�خصاب الباقية وھي الخ4يا السم لخليتان ا أ    .تية الث4ثة  وا بينما تبد
�نقسام ا�عتيادي  والنمو والتمايز  لتكوين الجنين حيث  يحيط الجنين     defferentationالبيضة المخصبة با

تين  أحدھما  قريبة من النقير  وتسمى  نفسه  بجدار  يعرف  بجدار خلية الزايكو  وتنقسم خلية الزايكو الى خلي
لبعيدة  عن فتحة النقير  وتسمى خلية الجنين     suspenserخلية المعلق      embryo cellوا�خرى السفلية ا

   وھو عبارة عن خيط يتصل  أحد   proembryo والتي يعقبھا أنقسامات أخرى تكون مايسمى بالجنين ا�ولي
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قير   لجنيني  micrepyleطرفية بالن يتميز ھذا الجنين  الخيطي  الى قسمين  القسم الممتد    ويمتد داخل الكيس ا
داخل الكيس الجنيني ثم يكبر ويكون الجنين ويظل  القسم ا�خر خيطآ ومتصU  بالنقير  ويسمى  بالمعلق  ويدفع  

علق  بالجنين  الى داخل الكيس الجنيني  حتى يصل الى ا�ندوسبيرم  مكوننآ م حورآ جنينيآ  يتكون من الرويشة الم
ذي يحمل فلقة واحدة  أوفلقتين  حسب نوع النبات  ومع تقدم النمو  تقوم الفلق بتحليل   لسويق الفلقي  ال والجذير  وا
وأمتصاص جزء من  ا�ندوسبيرم  وأذا تمت ھذه العملية  أثناء تكوين البذرة  وھي مازالت في المبيض فأن الفلقة 

ء نھائيآ   أوالفلقتين تصبح   ---- ا�عضاء ا�ساسية  لخزن الغذاء  وتضمحل السويدا

ية مكونة نسيج السويداء الخازن للمواد الغذائية التي  أنقسامات أعتياد أما نواة ا�ندوسبيرم  فھي ا�خرى تنقسم عدة 
بسيط محاط بنسيج السويداء   ن  بھيئة تركيب   مد عليھا  الجنين  أثناء نموه  ويكون الجني ويلي ) ا�ندوسبيرم ( يعت

    testaذلك نمو غ4ف أوغ4في البويض وتحوله الى غ4ف  البذرة الذي يعرف بالقصرة 

  :تكوين اغطية البذور والثمار  

يتكون . كما في نباتات ذوات الفلقة الواحدة   pericarpواغطية الثمرة   integumentsتكوين اغطية البذور 
لواحدة من جدار المبيض الملتصق بأغلفة البويض وفي ثمار صغيرة السن غطاء البذرة في نباتات ذوات ال فلقة ا

لى  عة الى خمس صفوف من خ4يا برنكيمة الحاوية ع يتكون جدار المبيض من صف خارجي من خ4يا البشرة وارب
الطور  النشأ وصف داخلي من الخ4يا الحاوية على الكلوروفيل ويعزى اللون اKخضر في البذور الذي يظھر في

لى وجود الطبقة اKخيرة  طازجة ا كون كل غ4ف من اغلفة ) طبقة الكلوروفيل (التكوين والبذور الناضجة ال ويت
من خ4يا عدا الجزء القريب من النقير والك4زا  حيث يتكون اكثرمن صفين   chalazaالبويض من صفين 

لخارجي والداخلي على البك رين وتحتوي كل جدار خ4يا غ4في البويض ا   .تين وقد يحتوي على السوب

  تركيب البذرة  

لقصرة  الغ4ف أومايطلق علية  ا من النبات   testaتتكون البذرة من الجنين المحاط بغ4ف  وأن  الذي ينشأ 
لبذور على ا�ندوسبيرم  والذي ينشأ من ك4 ا�بوين  لبويض وتحتوي العديد من أنواع ا ا�م  وعادة ينتج من أغلفة ا

قيح الخلطي  ومن تفس النبات في حالة التلقيح الذاتي با�ضافة الى ھذه ا�نسجة الث4ثة فأن ھناك في حالة ا لتل
ر  ة البذرة من أنسجة النبات غي أحيانآ في تكوين البذرة ففي بعض ا�حيان تتكون أغطي أنسجة أخرى قد تشارك 

كما في الشوندر  وأحيانآ ) يج الجويزاء نس(  nucelousأغلفة البويض على سبيل المثال  قد تكون من النيوسيلة
والك4زا ھي ذلك الجزء من البويضة أو البذرة  الذي فية تنفرج النيوسيلة عن أغلفة (     chalazaمن  الك4زا 

قاعدة النيوسيلة  وتكون الك4زا واضحة على أسطح الكثير من البقوليات كبقعة ) البويض  ك4زا عبارة عن  وال
  . أونتوء واضح 
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مان خالد علوان. د   ) إنتاج وخزن بذور الخضراواتمحاضرات (   عث

       
            

  

  

وقد   يحتوي  ا�ندوسبير  على أنواع مختلفة  مواد الخزن مثل النشأ  والدھون والبروتينات  وأيضآ السليلوزات 
hemicelluloses    وليست بالضرورة أن يكون ا�ندوسبيرم دائمآ موجود كما أنه ليست  بالضرورة  أن يكون

ا�ندوسبيرم  مختزN  أختزاN  شديدآ في العديد من ا�نواع   ھو الموضع الرئيسي  للغذاء  المخزن  فقد يكون
تية كما في الصليبيات  وقد يكون غير موجود أط4قآ كما في البزاليا والفاصوليا  والرقي  وغيرھا ولذلك   النبا
 فالغذاء المخزون يكون موجود في الفلقات كما في الفاصوليا  والخس  وفي بعض أنواع البذور قد يكون في
لبرسبرم  من  بيرم كما في الشوندر   وينشأ  ا لبرسبرم  وا�ندوس البرسبرم  كما في البنجر  وقد تحتوي البذور على ا

  . النيوسيلة  وليست من الكيس الجنيني  كما في حالة ا�ندوسبيرم 

  _كما يمكن تميز ا�جزاء التالية أبتداءمن الخارج الى الداخل  

في البذور بعد تكوينھا وھو ف  micropyleالنقير   -١   . تحة في غ4في البويض والتي غالبآ مايبقى ھذا الجزء  

ة  أو النقطة التي بقيت في محل  أتصال  الحبل السري  بالبويض  أو مكان أتصال    hilum السرة  -٢ وھي الندب
م وجود الحبل السري    . البذور بالمشيمة في حالة عد

أوالبذرة  مقبلة لفتحة النقير  والتي ينفرج عندھا  البويض عن وھي منطقة     chalazaالك4زا  -٣ في البويض  
  النيوسيلة   

وھو بروز  أوخط يمتد على طول جسم البذرة من السرة  الى الك4زا والذي يسير الى موضع    rapheالرافي  -٤
متحد مع البويض  مج أو ال   . الحبل السري  المند

  ھار  وعقد الثمار  وتكوين بذور الخضراوات العوامل المؤثرة على تلقيح ا/ز

الحشرات للقيام بعملية  - :الحشرات  -١ أن عددآ من محاصيل الخضر  وخاصة الخلطية التلقيح تتطلب وجود 
ط  لبيئية التي تؤثر على نشا التلقيح  وأن كمية حاصل البذور يعتمد على نشاط الحشرات ووقت التزھير  فالعوامل ا

التلقيح  وبالتالي على تكوين البذور الحشرات وتؤثر على  مئوية ھي أفضل  ٣٨ -٢٤وتعد درجة الحرارة . عملية 
لنحل  كما تؤثر .ويقل نشاط الحشرات في درجات الحرارة المنخفظة كالبرد الشديد . درجة حرارة م4ئمة لنشاط ا

في الجو الممطر    . الرطوبة الجوية على نشاط  الحشرات فالنحل Kيعمل 

المتطرفة كالحرارة  المرتفعة  أوالمنخفظة  والصقيع  والجفاف الذي يصيب . البيئية العومل -٢ أن الظروف البيئية  
يئية قد تؤدي الى سقوط  ا�زھار والذي يحصل  النباتات  وشدة الرياح العالية  والمحملة با�تربة كلھا عوامل ب

لتلقيح  والعقد ل]زھار ولذلك أن أنتاج الب عتدلة بسبب عدم حصول ا ذور لمعظم المحاصيل ت4ئمه المناطق الم
ر  ا�مطار والرطوبة ولذلك معظم أو أغلب محاصيل الخضر تتطلب ظروف بيئية جافة  نوعما ومشمسة للتزھي
للعائلة  لتلقيح لھذه النبات المرطبة بالندى وا�مطار وأن بعض النباتات وخاصة التابعة  لقيح وKتنجح عملية ا والت

Brassica Sp .   وتكون حبوب اللقاح حساسة لدرجات الحرارة المرتفعة والمنخفظة مما يؤديرالى تشوھات في
للقاح    .  حبوب لقاح وبالتالي تؤدي الى العقم وفشل تكوين البذور والثمار وكذلك الرياح الباردة الى عقم حبوب ا

زھاروالثمار فتسقط كثير من ا�زھار للظروف الغذائية المحيطة بالنبات تأثيرآ كبير على سقوط ا� -:الغذاء  - ٣
�زھار الى التغذية  ماء  لنموھما  وقد عزي سقوط ا غذاء وال قدة حديثآ نتيجة للتنافس فيما بينھما على ال والثمار العا

  .   ratio   C/Nغير الصحيحة وعوامل أخرى وھي ماتعرف بنسبة الكربوھيدرات الى النتروجين 
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سة الحدائققسم    البستنة وھند

مان خالد علوان. د   ) إنتاج وخزن بذور الخضراواتمحاضرات (   عث

       
            

  

  

لمح - :ا�مراض -٤ لنبات فتقل من  اصيل با�مراض سواء أكانت فطرية أوحشريةأن أصابة ا تؤدي الى أضعاف ا
لثمار العاقدة    . كمية المواد الغذائية المتكونة  وبالتالي تقلل من نسبة ا

تستخدم في الوقت الحاضر كثيرآ من المواد الكيمياوية لمقاومة ا�مراض الفطرية  - :المواد الكيماوية   -٥
بالتالي  أنتاج البذور نتيجة لزيادة قوة النمو للنبات ولكن في بعض  والحشرية و تؤدي الى زيادة قدرة النبات على 

المواد الكيماوية من نشاط الحشرات التي تقوم بالتلقيح الخلطي    . ا�حيان قد تقلل تلك 

مل الوراثية على نسبة ا�زھا العاقدة فقد يحدث تلقيح ا -:العوامل الوراثية    -٦ �زھار  ولكن Kينجح تؤثر العوا
   -:ا�خصاب  وKتتكون بذور  وقد يرجع ذلك الى 

  . تكون حبوب اللقاح بعضھا أوجميعھا غير حية بسبب حصول شذوذ في ا�نقسام ا�ختزالي  -عقم الكميتات  -١

م  قد تكون حبوب القاح حية وتنبت حبوب اللقاح على الميسم ولكن Kيحصل أخصاب بسبب -:عدم التوافق   -٢ عد
  .وصول أنبوبة اللقاحية الى البويضة  

كرية ونواتي الكيس الجنيني مما يؤدي الى  - :فشل حصول ا�خصاب المزدوج  -٣  حاد بين النواة الذ Kيحدث أت
لجنين    .عدم تكوين ا�ندوسبيرم  وKيتم تكوين ا

أحيانآ بعد تكونه ويرجع ذلك  �سباب  وراثية  -٤  .أو أسباب غذائية غير م4ئمة  أمتصاص الجنين يمتص الجنين 
   

  التركيب الكيمياوي للبذور 

  ان معرفة التركيب الكيمياوي للبذور ضروري �سباب عديدة والتي منھا 

ذور تعد مصدرآ غذائيآ مھمآ لكل من اKنسان والحيوان  -١  الب

 تدخل البذور كمصدر مھمآ لUدوية والعقاقير الطبية  -٢

 ء مخزون في البذور  تؤثر على انبات البذور وزن وحيوية البذور احتوائھا على مواد غذا -٣

 تدخل البذور في الصناعات كأستخراج الزيوت البروتينات -٤

بذور بعض المحاصيل تعطي نكھة للطعام مث[ل ب[ذور الك[رفس والش[بنث كم[ا بعض[ھا اKخ[ر يس[تعمل للج[رزات  -٥
   ))البطيخ٠القرع٠الرقي((مثل بذور العائلة 

لى ويمكن تق م البذور من حيث احتوائھا على المواد المخزونة ا   ٠سي

 بذور كربوھيدراتية حيث يكون الجزء الرئيسي من المواد المخزونة فيھا كربوھدرات  -١

 بذور زيتية حيث يكون الجزء الرئيسي من المواد المخزونة فيھا  -٢

  .ھو البروتينات    بذور بروتينية حيث يكون الجزء الرئيسي من المواد المخزونة فيھا-٣
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مان خالد علوان. د   ) إنتاج وخزن بذور الخضراواتمحاضرات (   عث

       
            

                                                                     

 

ل البيئي[ة وتغذي[ة النب[ات  كم[ا يختل[ف تركي[ب الب[ذور ٠ان التركيب الكيمياوي للبذور تتحد بالعوامل الوراثي[ة والعوام[
المواد المخزونة فيھا ع[ن بقي[ة اKعض[اء اKخ[رى وعادة تتميز البذور بأرتفاع محتواھا من ٠تبعآ ل]نواع واصنافھا 

ذور  لم[اء بالب[[ اء وأرتف[اع نس[بة الم[ادة الجاف[ة وتبل[غ نس[بة ا ف[ي النب[ات وھ[ذا يرج[ع ال[ى نق[ص محت[وى الب[ذورمن الم[[
ف[[ي ب[ذور الق[[رع %٤٥ف[ي الفاص[[وليا وترتف[ع ال[[ى ح[والي %١٢وتبل[غ ھ[[ذه النس[بة ح[[والي %١٣-١٠عموم[آحوالي 

كوس[[ةكما تحت[[وي عل[[ى  د كبي[[ر م[[ن المركب[[ات باKض[[افة ال[[ى الم[[اء واھ[[م ھ[[ذه المركب[[ات الكربوھي[[درات وال ع[[د
  والبروتينات والدھون  

 ولكن بصورة عامة يمكن حصرھا في اربعة انواع رئيسية وھي 

  carbohydratesدرات        يالكربوھ -١

البذور المختلفة فقد تنخفض الى  ، ٥بذور الخي[ار وق[د ترتف[ع ال[ى في % ٨، ٦٤تختلف نسبة الكربوھدرات في انواع 
  في بذور البزاليا الجافة ويوضح الجدول التالي محتوى البذورمن الكربوھدرات %٥٨

 %الكربوھدرات  النوع ت
 ٥٧.٨٠ )جافة(الفاصوليا  ١

 ٤٨.٥٠ )جافة(باق4ء ٢

 ٥٦.٨٠ )جافة(اللوبياء  ٣

 ٥٨.٥٠ )جافة(بزاليا  ٤

 ١٥.٥٠ )طازجه رطبة(بزاليا  ٥

رخي ٦  ٨.٦٤ )مقشورة(ا

 ١٠.٠٠ )مقشورة(القرع  ٧

 ١٩.٣٣ الذرة الحلوة ٩

  

  

   lipidsالدھون       -٢

ما في البذور القرع والباميا والشلغم والدھون  لزيت ك تتميز بذور بعض المحاصيل باحتوائھا على نسبة مرتفعه من ا
انواع اخرى    fatty acidsوحموامض دھنية  Glyceridesتوجد بصورة عامة على شكل جليسريدات  وھناك 

 phospho والفسفولبيدات  sterolsمن المواد الدھنية التي توجد في البذور مثل ايسترات الكحول والسيترول 
lipids  وان الجزء الكبر من ھذة الدھون يتكون من حوامض دھنية % ٥٠وجده انه البذور القرعيات تحتوي علي

بين الحوا دھنية المكون الدھون الموجوده في البذور القرعياتغير مشبعة والجدول التالي ي   . مض ال

  

  

  

  



 

13 
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مان خالد علوان. د   ) إنتاج وخزن بذور الخضراواتمحاضرات (   عث

       
            

  

  

 لينوليك اوليك ستياريك بالميتبيك النوع
 ٢٧.٣ ٢٨.٥ ٨.٤ ١٤.٢ الدھون قابله ل4كل

 ٣١.٠ ٢٢.٤ ٨.٤ ٧.٨ دھون تجفيف
  

proteالبروتينات  -٣ ins  

ة ـم ى نسـبة مرتفـع ات بصـورة خاصـة عـل ة تحتوي بذور الحاصيل وبذور البقولـي ات المرتـب ل البقولـي روتين وتمـث ن الـب
ة التــي  ت المھـم ذاء ومـن محاصـيل الخضـراوات البقوليـا ا كـغ ث اھميتـھ ن حـي ذور محاـصيل الحبـوب ـم د ـب الثانيـة بـع
ن  ة ـم لتغذـي ي ا ذور ـف تحتوي على بروتين بنسبة عالية ھي الفاصوليا والباق4ء واللوبياء والبزاليا وتأتي اھميتة  ٍھذه الـب

قرن حيث انھا يمكن  او مع ال ذور ٠استھ4كھا بذورآجافة او بذورآطازجة لوحدھا  وتتراوح نسبة البروتين في ھـذه الـب
  في بذور الباق4ءالجافة %٢٥.٤في بذور البزاليا طازجة رطبة الى %٦.٧بين 

روتين تصـل اـلى  ن الـب ى نسـبة مرتفعـة ـم وي عـل ات تحـت القرعـي ذور  ذلك ـب الي يمثــل %٤٢ـك الـت ي الخيـار والجـدول  ـف
  .وى البذور البقوليات والقرعيات من البروتينمحت

 النسبة المئوية للبروتين النوع
 ٢٢ )جافة(الفاصوليا 
 ٢٥.٤ )جافة(الباق4ء 
 ٢٣.٤ )جافة(اللوبيا 
 ٦.٧ )طازجة(ابزاليا 
 ٢٢.٥ )جافة(بزايا 

 ٣٠ قرع الكوسه
 ٤٢.٠ الخيار
 ٣٦ البطيخ
 ٤٠.٣٠ الرقي

  

  المواد اEخرى -٤

كبير من المواد اKخرى وھي  باKضافة لبذور تحتوي على عدد    الى المركبات الرئيسة ٮالث4ثة  فأن ا

  Mineral  elementsالعناصر المعدنية           -١

                                 nitrogenالنتروجين  -٢

 organic Acids  الحوامض العضوية              -٣

 phyto sterols                   الفاتيوستيرول         -٤

 pigments  الصبغات                                  -٥
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مان خالد علوان. د   ) إنتاج وخزن بذور الخضراواتمحاضرات (   عث

       
            

  compounds   phenolic المركبات الفينولية   -٦

  vitaminsالفيتامينات                                   -٧

 Growth regulatorsمنظمات النمو                -٨

  

  )خضراوات اسبابه والعوامل التي تؤثر فيه انبات بذور ال(   

  seed  germinationانبات البذور  

ھو انتاج بادرات قادرة على النمو بصورة معتمدة على نفسھا وھذا ھو  germinationان تعريف اKنبات 
  التعريف القانوني ل]نبات

من مساوئ ھذا ويخرج الجذير اوN  ھو خروج الجذير والرويشة من البذرة وعادة ٠التعريف الفسيولوجي ل]نبات

  ٠التعريف انه في بعض الحاKت قد يخرج الجذير بينما البذرة ميتة

ويعد خروج الجذير من غطاء البذرة دليU على ٠ھو استئناف اجنة البذور للنمو النشيط ٠التعريف الحيوي ل]نبات
الظاھرة انباتواحيانآ تتمزق اغطية البذور قبل خروج الجذير من غطاء ا ٠اKنبات   ٠لبذرة وK تعد ھذه 

  ٠وبناء على ذلك فأن ھناك ث4ثة شروط يجب ان تتوفر في البذرة

  ٠يجب ان تكون البذرة حية أي الجنين حيآ وقادرآ على النبات -١
روف الداخلية بالبذرة يجب ان تكون مشجعة على اKنبات أي ان الحواجز الطبيعية الكيمياوية في ظان ال -٢

 ٠نع اKنبات قد ازالتالبذرة والتي تم
عرض للظروف البيئية الم4ئمة والمتصلبات اKساسية البيئية ھي توفير الماء ودرجة  -٣ ان البذرة يجب ان ت

 ٠الحرارة المناسبة وتوفير اKوكسجين وأحيانآ الضوء
  عمليات ا�نبات                             

رة مناسبةعندما تتوفر ظروف ا�نبات الم4ئمة من ماء واوكسج ث4ثة فأن عمليات اKنبات ٠ين ودرجة حرا تتضمن 
  - :مراحل 

ء والتي قد تتم خ4ل دقائق او ساعات حيث   -:مرحلة التنشيط  - المرحلة اKولى  -١ يحدث فيھا امتصاص الما
مسببآ تميع  ليونة غ4ف البذرة ويصبح رخوآ - :ومن نتائج ھذه المرحلة ھي  Imbibtionببعملية التشر

لبذرة �نه عملية امصاص الماء ھي عملية البرتوب4 زم ونتيجة لذلك تنفتح البذرة وقد تتكسر اغطية ا
سمى بضغط التشرب والذي يقدر بمئات الضغوط الجوية ويستطيع شق ي تكوين ضغط وفيزيائية 

 نشيط تتضمن تنشيظتن عملية الأ  كما٠تحرير الحرارة نتيجة التشربو السماح بتبادل الغازات و٠الصخور
كونات  لحوامض النوية (الم أ )الجنين واKندوسبيرم  ياالموحودة في خDNA RNA 4جزيئات ا ن حيث 

ء . تطور البذور واصبحت غير نشيطة عند نضج البذور  لھذة المكونات  تكونت خ4 وبعد امتصاص الما
لمكونات مرة    . أخرى تنشظ  ھذة ا
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الحيوية في انسجة الجنين بعد تن٠مرحلة الھظم والنقل ٠المرحلة الثانية -٢ نسبة  وزيادة  شيط العمليات 
متصاص الماء والتنفس بحالة متزايدة تكون أستمرار أ نتيجة %٤٠-%٣٠الرطوبة في البذور الى حوالي 

  ويتكون ا�تي الخ4يا قد نشطت

  تكوين بعض الھرمونات النباتية مثل الجبرالين في الجنين  -أ

الجنين-ب     Aleuroneالى طبفة اKليرون انتقال الجبرالين من 

   تحفيز الجبرلين للعمليات الحيوية التالية في منطقة اKليرون - ج 

  RNA وال DNAتكوين ال -١

تينات  - ٢         )اKنزيمات(تكوين البرو

  في طبقة  proteaseو Amylaseو Iipaseو maltaseازدياد فعالية بعض اKنزيمات مثل - ٣      
م الية اKنزيمات ولزيادة فعا�ليرون  موجودة او تكوين اKنزيمات بصورة جديدة ب يت ومن  تنشيط اKنزيمات ال

  nitrate  reductapeو  proteaseو LipaseاKنزيمات اKخرى التي تتكون بصورة مجددة ھي ال
البروتينات ،الدھون(وتقوم اKنزيمات بھضم المواد المخزونة  phenylalanine  ammonialyaseو

لى مركبات كيميائية وتحويلھا ا )والبرسبيرم،واKندوسبيرم،الفلقات(الموجودة في اKنسجة الخازنة )بوھدرات الكر،
  plumuleبسيطة ثم انتقال المواد الغذائية المھضومة من اKندوسبيرم الى اKنسجة الفعالة في الجنين كالرويشة 

  .ت دة في النبالتستھلك في النمو واKنتاج اجزاء جدي   Radicleوالجذير

  ٠ھي مرحلة انقسام الخ4يا في المناطق النمو في الجنين- المرحلة الثالثة-٣

النمو في الجنين فأن وزن البادرة  ومتى مابدأ٠قسام الخ4يا وظھور الجذير تعد الدKئل اKولى على اKنبات نان ا
ء  (ATP)زيد من الطاقة زدياد معدل التنفس وانتاج موأ -يزداد ولكن وزن اKنسجة الخازنة ينقص الضرورية لبنا

غرض تكوين المواد الخلوية  phospholipids مركبات والمواد السيلوزية واKحماض اKمينية والبروتينات ل
في أالجديدة  في الجنين النامي حيث يتكون الجنين  لرويشة والجذيرلخ4يا القمم النامية وأستطالة نقسام �ستخدامھا 

الجذير والذي ينشأ من الجزء  ھوونقطة النمو للمجموع الجذري )الفلقات(ل اورقآ  فلقية من المحور الذي يحم
القاعدي من محور الجنين ونقطة النمو للمجموع الخضري ھي الرويشة والتي تنشأ في النھاية العلوية لمحور 

في النمو وقيامھا بالتركيب بادرات قابلة على اKعتماد على نفسھا  وفي ھذه المرحلة تكون ٠الجنين وفوق الفلقات
متصاص زيادة مما يدل على بدأ قيامھا  العناصر الغذائية  الضوئي وا لبادرة في اول اKمر ثم تبدأ بال بدليل قلة وزن ا
  ٠بالتركيب الضوئي 
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  انواع البادرات 

   -:تقسم البادرات الى نوعين حسب طبيعة اKنبات سواء كان ھوائي او ارضي   

وتقوم الفلق بوظيفه  Epigealا الفلق فوق سطح التربة ھالبادرات التي تترتفع فييعني أن  –وائي ا�نبات الھ -١
كما في البصل  Hypocotylستطاله  السويقه الجنينيه السفلى أالتركيب الضوئي ويحدث ارتفاع  الفلق بسب 

فاصوليا والقرع والتفاح    .الخروع وال

وK تستطيل السويقه )  Hypogeal(فيھا الفلق تحت سطح التربة  البادرات التي تبقى - ا�نبات ا�رضي  -
ذرة  الجنينيه السفلى اKقلي4 وانما تظھر السويقة الجنينيه العليا فوق سطح التربة كما في البزاليا والحمص وال

  . والباق4ء  

  وامل التي تؤثر على انبات بذور الخضراواتالع

ن العوامل الداخلية المتعلقه بالبذرة نفسھا وكذلك بمجموعة من العوامل يتاثر انبات بذور الخضروات بمجموعه م 
لبذرة محيطة با   الخارجية ال

  : العوامل ھي هانبات البذور وھذ نضمالالعوامل الخارجية التي يتطلب توفيرھا  

  الماء  - ١      

الماء ويعزى امتصاص الماء الى عملي   لتشرب وK ع4قة ان اولى عملية تحصل خ4ل اKنبات ھي امتصاص  ة ا
لعملية التشرب بحيوية البذ ور حيث تحصل ھذة العملية في البذور الحية وكذلك في البذور الميته وان امتصاص 

  البذور للماء يمر بث4ث مراحل ھي 

  .مرحلة ابتدائية يكون فيھا اKمتصاص سريعاً ومعظمه تشربي  - أ
  مرحلة بطيئة   - ب
ھا ظھور الجذور وتكوين الباذرات مرحلة اخرى يزيد بھا اKمتصاص ويصا -ج  حب

توفر الماء في الوسط المحيط ودرجة الحرارة  ومدى ويعتمد ذلك على طبيعة البذور ونفاذية اغطية البذرة 
وبعد انبات البذرة فان تجھيز البادرة بالماء ، وتؤدي درجات الحرارة المرتفعة الى زيادة امتصاص الماء 

لية الجذير على ا   .لنمو في وسط اKنبات وعلى قابلية الجذور الجديدة عاى امتصاص الماء يتوقف على قاب

وان توفر الرطوبة للبذرة النابته يؤثر على كل من نسبة اKنبات وسرعة اKنبات وتقسم بذور الخضرو ات الى 
ات    .اربعة  مجاميع حسب متطلبات  الرطوبة ال4زمة ل4نب

ف -:المجموعة اKولى  -١ لتي تتراوح رطوبالتي تنبت بذورھا   لتربة ا لى  اھتي ا بين نقطة الذبول الدائم  ا
قرع ، سعة الحقلية المحتوى رطوبة اعلى من  وتضم بذور اللھانة والشلغم والفجل والذرة الحلوة وال

 .والرقي والبطيخ والخيار والطماطة والفلفل والبصل والجزر 
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متوسطة الى فوق السعة الحقلية وتظم الفاصوليا تنبت بذورھا في الترب التي رطوبتھا  - المجموعة الثانية -٢
  والبزاليا والخس والشوندر 

التي تكون رطوبتھا قرب السعة الحقلية مثل الكرفس  –المجموعة الثالثة  -٣  تنبت بذورھا فقط في الترب 
تنبت بذورھا بصورة جيدة في الترب التي يكون محتوى رطوبتھا أوطأ من السعة  –المجموعة الرابعة  -٤

ان انباتھا ينخفض قرب السعة الحقلية الحقل    خوتظم السبان٠ية ولكن ي4حظ 
في الطبقة العليا من وسط  وقد يكون الحفاظ على رطوبة كافية وبصورة مستمرة صعبآ �ن اKنبات يحصل 

في درجة الحرارة والرطوبة والمشكلة تكون اكبر في الزراعة السطحية وھي  اKنبات والذي يكون متذبذبآ 
  للبذور الصغيرة او عندما تكون سرعة اKنبات بطيئة ضرورية

  وعادة تتبع بعض الطرق والتي يمكن بواسطتھا المحافظة على رطوبة منتظمة للبذور ھي 

مستمر كما في حالة الر-١   Mist  system ذاذي الري المتكرر او ال

  استعمال وسط للتجذير ذي كثافة مناسبة ومظغوط حول البذور -٢

  عميقة للبذور حيث تكون التذبذبات في الرطوبة قليلة الزراعة ال-٣

  Mulch   استعمال ا�غطية الوقائية-٤

  

  الغازات-٢

د  ومن الغازات الموجودة في الوسط اKنبات والتي قد تؤثر على انبات البذور ھي اKوكسجين وثنائي اوكسي
في البذور  النابتة ويمكن قياس امتصاص الكاربون وربما ا�ثلين واKوكسجين ضروري لعملية التنفس 

  ٠اKوكسجين بعد بدء التشرب بفترة قصيرة 

  - :الحرارة  -٤
لعامل البيئي ع  تعد درجة الحرارة ا لبادرات ان  بذور مختلف انوا الوحيد واKھم الذي ينظم انبات البذور ونمو ا

را ء (ت الموسمية النباتات ليس فقط لھا درجات الحرارة عظمى وضغرى ل4نبات وانما قد تستجيب للتغي الشتا
ولكنھا قد  بتةفي درجات الحرارة وان ھذة المتطلبات ليس بالضرورة الثا) الليل والنھار( ةومييوال) والصيف

  خل مع تأثير عوامل بيئية اخرى مثل الضؤاتتغير مع الوقت وتتد

رة تؤثر بصورة كبير في تحديد موعد انبات البذور خ4ل السنة  وھي عامل  وان متطلبات درجات الحرا
  رئيسي في توزيع انواع النبات 

وھناك مديات من درجات الحرارة ال4زمة ل4نبات تختلف باخت4ف انواع البذور ويمنع انبات البذور على 

  .درجات الحرارة منخفضة جدا ومرتفعة جدا 
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ء امل ال4زمة ل4نبات وتؤثر على سرعة التفاع4ت الكيمياوية وامووتعد الحرارة من اھم الع تصاص الما
   - :وھي ودخول اKوكسجين الى البذور  ولكل نوع من انواع البذور ث4ثة درجات حرارة رئيسية ل4نبات 

  .درجة الحرارة الصغرى -ا

ت     ـب رة التي اذا تعرضت البذور لدرجة حرارة منخفضة عنھا فانھا Kتنـــــــــ  وھي درجة الحرا
minimum temperature   

ھي الدرجة التي اذا تعرضت البذور لدرجة  maximum temperature العظمى درجة الحرارة  -ب

  .حرارة مرتفعة عنھا فانھا Kتنبت 

لحرارة التي تنبت عندھا البذور  optimum temperature درجة الحرارة المثلى  -ج  ھي الدرجة ا
Kانبات بصرف النظر عن مدة ا   .نبات وباسرع مايمكن  او التي تحدث عندھا اكبر نسبة 

    -:مجاميع حسب متطلباتھا من درجات الحرارة ل4نبات الىالى وقد قسمت محاصيل الخضراوات  

لية لبذورھا على اKنبات على درجات حرارة منخفضة ھمحاصيل الموسم البارد التي لمجموعة    - أ   ا القاب
مثل البصل والخس والكرفس  نسبيا ونظم مجموعة كبيرة من محاصيل الخضر التي نشأت في النطقة المعتدلة

محاصيل يتطلب انباتھا درجات الحرارة  فجل والرشاد والشلغم والقرنابيط وان بذور ھذة ال واللھانة والسبانغ وال
اتھا على درجات الحرارة اعلى من  انب  سية الحسا( م ه ويحصل لھا السكون الحراري ٢٥المنخفضة ويقشل 

  )لدرجات الحرارة المرتفعة 

محاصيل الموسم الحار وھي من محاصيل المناطق شبة اKستوائية او اKستوائية وان ھذة مجموعة  -ب 
م ه ل4نبات وتظم ھذة المجموعة محاصيل اKسبركس ١٠حرارة دنيا حوالى  المحاصيل لھا متطلبات درجات 

  .والذرة الحلوة والطماطة واغلب المحاصيل الصيفية  

مثل فاصوليا اللبما وان تعرض  chilling injury لضرر اKنجماد وان بذور قسم من ھذه المحاصيل حساسة 
ي لدرجات الحرارة منخفضة ال لتشرب اKبتدائ د ) م ه١٠اقل من ( بذور خ4ل مرحلة ا كما قد يحصل عن

عليا (ضرار بمحور الجنين ا�الى  زراعتھا في تربة باردة  قد يؤدي  ينية السفلى او ال وينتج عن )السويقة الجن
فة جدآ عند بدأ التشرب   ذلك تك وين بادرات غير طبيعية وان ضرر البرودة ھو اشد مايكون اذا كانت البذور جا
وھذا ھو الذي يفسر عدم انبات البذور المتشربة ٠بذور  Kتنبت مطلقآ على درجات حرارة ثابتة الوان 

  . مقت البذور في التربةعدم وجود تفاوت في درجات الحرارة كلما تع والمزروعة في اعماق التربة بسبب
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المحاصيل مثل البزاليا  -الضوء-٤ فتنبت بذور  تختلف بذور المحاصيل من حيث احتياجھا للضوء �نباتھا 
في الضوء او الظ4م ويشجع الضوء انبات بذور بعض المحاصيل وقد يلزم الضوء �نبات بذور بعض ٠والفاصوليا 

من الواضح ان الضوء اKحمر يشجع على انبات بذور المحاصيل اKخرى مثل بذور الخس الحساسة للضوء و
البذور ل4شعة تحت الحمراء عقب تعريضھا للضوء ا�حمر يؤدي الى نفي تأثير الضوء  الخس وان تعريض 
ا�حمر وان اKشعة تحت الحمراء تثبط انبات بذور الخس وان تعريض البذور للضوء ا�حمر عقب تعريضھا 

بالضوء بل يتطلب الظ4م ى انبات البذور كما ان ھناك بعض البذور Kتنبت ل]شعة تحت الحمراء يشجع عل
  �٠نباته

  )العوامل الداخلية المؤثرة على انبات البذور(                  

  ٠يتؤثر كثير من خصائص البذور على قدرتھا على اKنبات ويمكن تقسيم اھم ھذه العوامل الى مايأت

  عمر البذور-٤ درجة نضج البذور - ٣  جم البذورح- ٢  خلو البذور من اKجنة-١

  السكون الثانوي- ٨ طبيعة غطاء البذرة  -٧ ا�جنة ا�ثرية-٦ ا�جنة الساكنة -٥

 ))          السكون في بذور الخضراوات اسبابه والعوامل المؤثرة عليه((

  Dormancyالسكون او السبات

لتي يفشل فيھا  يقصد به بقاء العضو النباتي كالبذور والبراعم في حالة النمو القليل والفعالية الواطئة او بأنھا الحالة ا
  انبات البذرة الحية تحت ظروف رطوبة ودرجة حرارة وأوكسجين م4ئمة

  innate  dormancyالسكون الداخلي

 وھو السكون الذي يعزى الى خاصية ذاتية بالبذور نفسھا مثل وجود حاجز لدخول العناصر الغذائية او حاجز
لسكون الداخلي   ٠حيوي؟ووجود مواد مانعة بالبذور نفسھا ولذلك يسمى با

  Exogenous  dormancyالسكون الخارجي

ة  لث4ث في واحد او اكثر من العوامل البيئية ا درجة ،الماء(او ما يسمى بالخمود حيث Kتنبت البذور بسبب نقص 
لسكون الضرورية ل]نبات وفي ھذه الحالة تدخل ا)اKوكسجين،الحرارة ريآ في سكون ولذلك يسمى با لبذور اجبا

  Imposed or Enforced dormancyاKجباري

من العوامل المسببة لعدم النمو واKنبات  لتميز بين عاملين  اتيون ا لنب د حاول الفسيولوجيون ا   ٠وھما)السكون(ولق

  . )السكون الخارجي(الظروف البيئية الخارجية -١
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ة )ن الداخليالسكو(الظروف الداخلية للبذور -٢ والتي تمنع انبات البذور حتى في حالة توفر الظروف الخارجي
  .الم4ئمة  

وھي  puiescence ولغرض التميز ھاتين الحالتين استعمل فسيولوجيو البذور اصط4حين  اKول ھو السكون 
  .ظروف البذرة التي Kتستطيع اKنبات لعدم توفر الظروف البيئية الم4ئمة 

وھي ظروف البذرة الداخلية التي Kتستطيع اeنبات حتى ولو توفرت   Dormancy السبات ھو  -:الثاني 
  .الظروف البيئية الم4ئمة للنمو اKعتيادية 

  ))فوائد سبات البذور (( 

باتات  التي ت4قي درجات الحرارة المنخفضة  -١ اقل ( لمقاومة الظروف البيئية القاسية  حيث في كثير من الن
في الشتاء فأن ھذة النباتات Kتستطيع مقاومة اKنجماد وھي في  حالتھا الخضرية لذا ) ويمن الصفر المئ

لتخلص  تجعل بذورھا او براعمھا في حالة سبات خ4ل الفصل القارص لغرض بقائھا على قيد الحياة وا
  .من البرد الشديد  وعندما يدفأ الجو تنبت البذور او تنمو البراعم

افظة على ابقاء النبات  ففي المناطق القاحلة والصحراوية  التي K تسقط فيھا لمواجھة الجفاف والمح  -٢
لية من مثبطات النمو  اKمطار  تبقى البذور  في حالة سبات بسبب احتوائھا نسبة واطئة من الماء ونسبة عا

inhibitors لماء المناسب   ٠ل]نبات وحالما يتساقط المطر الغزير تفشل ھذه المثبطات من البذور ويتوفر ا
حيث احتواء ھذه البذور ھذه الصفة ٠للمحافظة على ت4نواع النباتية التي تكون بذورھا صلبة الغ4ف  -٣

ھا انبات اK اذا انكسرت اغلفتھا الصلدة بطريقة ما وبصورة تدريجية لكي يساعد على دخول  Kيحصل في
Kنكسار اغلفتھا الصلدة وھذا يعني الماء الى البذور وبالتالي انباتھا ولكن ليست كل البذور تتعرض ال ى ا

بقاء قسمآ منھا غير نابتة او لم تنبت في وقت واحد وبالتالي تبقى ھذه البذور محافظة على بقائھا في 
 ٠الطبيعة وK تتعرض الى اKنقراض

لنباتات -٤  قد يكون السبات عامU مھمآ في توزيع وانتشار البذور في بعض النباتات فقد وجد ان بذور بعض ا
انبات طالما كانت داخل  لي فھي Kيحصل لھا أي تلف او  لتا قد تكون عرضة لتغذية الحيوانات عليھا وبا
الجھاز الھظمي للحيوانات وعند خروجھا من الحيوان فتنتقل ھذه البذور من مكان الرعي الى مكان اخر 

 ٠وتنبت فيه وھذه يشكل دورآ مھمآ في انتشارھا
 

بة لسبات البذورالعوامل ا((                   )) لمؤثرة على سبات البذور او المسب

  وھي العوامل التي توجد خارج البذور وتشمل ھذه العوامل ٠٠العوامل الخارجية  - أ
  متطلبات الضوء -١

  متطلبات الحرارة -٢

  )الماء(متطلبات الرطوبة -٣

  توفير اKوكسجين-٤
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  تركيز ثاني اوكسيد الكاربون-٥

  تركيز اKم4ح في التربة -٦

  اKحياء المجھرية في التربة-٧

  التي يفترض ان توجد ضمن البذور تشمل مايأتي ٠٠العوامل الداخلية-ب

     Coat Hard  seedص4بة غ4ف البذرة  -١

  Immature   Embryoعدم اكتمال نمو الجنين -٢

عد النضج -٣  After   Ripeningظاھرة ما ب

ذور -٤   presence  of  inhibitorsوجود مواد مثبطة �نبات الب

   hardness of seed coatص4بة غ4ف البذرة  -١

البذرة بث4ثة وسائل   ذرة تسبب سبات    أن ص4بة غ4ف الب

البذرة  -١ ان بعض النباتات تكون بذورآ ذات اغلفة  صلدة تعرقل نفوذ  ٠منع نفوذ الماء والغازات  الى داخل 
الخبازية والرمرامية والزنبقية والعليقية والباذنجانية وفي الماء الى داخلھا ومنھا نباتات العائلة البقولية و

ذه للماء والتي يمك ان ) غير ساكن (ھذة الحاله يكون الجنين خامداً  ولكن محتوى من قبل اغطيه غير نفا
 .تحفظ البذور على محتوى رطوبي واطىء لسنوات متعدد حتى على درجة الحرارة مرتفعه 

ور في بعض النباتات والخاصه العائلة البقولية على الطبيعه الوراثية للنوع او وعادة تعتمد ص4دة غ4ف البذ

ئية اثنا ء نضج البذور والظروف البيئية اثناء الخزن  لى . الصنف وعاى الضروف البي وان جفاف البذور ع
البذور غير مكتملة النضج ت. درجات حرارة مرتفعة اثناء النضج يزيد من ص4دة البذور  مع وان حصاد  ماماً 

كما يمكن التخلص من ھذة الظاھرة من خزن البذور على . منع جفافھا يساعد في التغلب على صلدة البذور 
واذا قلت الرطوبة النسبية عن ذالك تتكون البذور الصلدة وخاصه في %)٦٠- ٥٠( رطوبة  نسبية متوسطه 

فأنه البذور تمتص % ٦٠ة اكثر من اما اذا كانت الرطوبة النسبي Blue  lakeبعض اصناف الفاصوليه مثل 
% ١٤- ١٠اما من حيث محتوى الرطوبة في البذور فتعد نسبة . كميه كبيرة من الرطوبة وتموت بسرعة 
في المخازن ا�دفأ من ذلك % ١٢-٨وبين )م ه١٦درجة حرارة (للبزاليا والفاصوليه في المخازن الباردة 

لجدران وتغطيه طبقة وتعزى عدم النفاذي لبذرة للماء والغازات الى وجود طبقة من خ4يا  السميكة ا ة Kغلفة ا

لخارج وانه تحطم ھذة الخ4يا او تفكيكھا ميكانيكيه قد يسمح بدخول الماء ثم حصول اKنبات كما  شمعية من ا
به الفلين يسمى   strophiolar cleft يغطي فتح صغيرة تسمى   strophiolar plag وجود ھناك عائق يش

يسھل اKنبات ويطلق على ھذة العملية  العائق و زالة ھذا    impaction  وانه تحريك البذور بشدة يؤدي الى ا
انه الماء يدخل عن طريق السره  البقوليات  وان امتصاص الماء يعتمد على نسيج  Hilumھذا ووجد في بذور 

ه الشق السري  لية يتمدد ھذا النسيج ف  Hilar  Fissureيغطي الفتحة المسما بية عا عندما تصبح الرطوبة النس
ھذا ٠الشق السري مسھU امتصاص الماء  ويغلق الشق السري ولكن عندما تنخفض الرطوبة النسبية ينفتح

  . لجعل غ4ف البذرة منفذآ للماء Scarificationويستخدم طريقة التخديش 
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لبذرة واليھا  وقد تكون اKغطية غير نفاذة كما ان �غلفة البذرة الصلدة لھا امكانية الحد من حر كة الغازات من ا
او ثنائي اوكسيد الكاربون او كليھما فقد وجد ان اKغشية المحيطة ببذرة الخيار تسمح بدخول  ل]وكسجين 

ولقد عزي ذلك الى النظام الحيوي �غطية البذور حيث وجد ان تعريض ھذه  O2اكثر من CO2كميات من 
   ٠م او لمذيب عضوي قوي مثل الكلوروفورم يزيل عدم النفاذية ھذه٤٠يرة جدآ لدرجة حرارة البذور لفترة قص

تتميز بوجود غشاء داخلي منفذ لثاني أوكسيد الكاربون  بدرجة أكبر من  كما وجد أيضآ أن بذورقرع الكوسة
أن الغشاء الداخلي ھو المنفذ للغازات بدرجة أكبر من ا� وكسجين  الخارجي  ا�وكسجين وعلى الرغم  من 

داخلي  ھو المحدد لدخول ا�وكسجين لوجود النقير  ء ولذلك فأن الغشاء ال وھو عبارة عن ثقب كبير بالغشا
لغشاء الداخلي ر  الى ا لبذور الكوسة ٠الخارجي فينفذ اKوكسجين بقدر كبير من النقي ويصبح الغشاء الداخلي 

ل التشبع عما اذا كان تام التشبع ويحتوي الغشاء الداخلي منفذ للغازات على اكبر حد له حينما يكون غير كام
د  على طبقة من الخ4يا الحية وتزداد نفاذية الغشاء بموت ھذه الخ4يا حيث ان نفاذية الغشاء لثاني  اوكسي

ل ي الكاربون قد زادت عند المعاملة بالكلوروفورم او بالحرارة ويفترض ان ھذه المعاملة  تقتل ھذه الخ4يا وبالتا
  ٠ تغير تركيب الغشاء الداخلي ونفاذثيه

لحرارة العادية اوفي درجة حرارة  لتجف في درجات ا ويمكن كسر طور السكون بتجفيف البذرة او بتخزينھا 
ورطوية معينة ويؤدي  التجفيف الى زوال طبقة الماء  بين غطاء البذرة والجنين واKعضاء المختزنة للغذاء 

الغازات وتوافر اKوكسجين ال4زم لتنفس الجنين ھوائيا  وتخلص البذور من ثاني وينشاء عن ھذا سھولة تبادل 
   ٠اوكسيد الكربون الناتج من التنفس 

البذرة -٢   ٠المقاومة الميكانيكية Kغطية 
ان غ4ف البذرة الصلب قد يكون منفذا للماء واKوكسجين ولكنه Kيسمح بتوسع وينمو الجنين كما في نبات او 

amaran thus  sp    ٠وقد تبقى البذرة بحالة  سبات لعدة سنين  

  أي ان المقاومة الميكانيكية  ل4غطية الصلبة تمنع انتفاخ البذرة ونمو الجنين 

وتمدده وحتى اKغطية الرقيقة كما في الخس لھا مقاومة ميكانيكية ل]نبات ولذلك وجد ان جزءآ من فعل الضوء 
انبات بذور الخس قد ي زيمات      في تنظيم عملية  لى تنبيه تكوين ان   عزي ا

والتي تھظم أغطية البذرة بنفس الطرق المذكورة في   cellulaseوالسليلوليز   pectinaseالبكتنز  
ذة  لبذرة غير النفا ش . حالة اأغطية ا ويمكن التغلب على ص4بة غ4ف البذرة من خ4ل عملية التخدي

Scarificatian  ميكانيكية وفي الطبيعة يحدث ٠٠٠كالسكاكين او المبرد او الرمل والتي تتم بالطرق ال
د  التخديش بواسطة فعل اKحياء المجھرية او عند مرور البذور خ4ل الجھاز الھضمي للطيور او الحيوانات عن

تغذيتھا عليھا وطرحھا كفض4ت او عن طريق تعريضھا لدرجات الحرارة المتبادلة بين اKرتفاع واKنخفاض 
مختبر قياس استخدام المذيبات العضوية او  او حركة البذور بواسطة الماء عبر الصخور والرمال وفي ال

  ٠المعاملة بالحوامض المركزة لمدة قصيرة
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  Rudimentary   embryos—اKجنة اKثرية-٣

Kثرية وتوجد  تتكون اKجنة غير المكتملة التطور وقت نضج البذور في بعض اKنواع  وتسمى ھذه با�جنة ا
الجزر والكرفس والمعدنوس وغيرھا ھذه ا   لظاھرة بكثرة في نباتات بذور نباتات العائلة الخيمية مثل 

قبل ان تصبح البذور  وتمر ھذه اKجنة بفترة نمو داخل البذرة بعد ازالتھا من النبات وقد تستغرق عدة اشھر 
  قادرة على اKنبات 

 Lygus  bugsعزى السبب الى وجود حشرة Kكوس  ھذه العائلة من اKجنة كليآ وقد وقد تخلو بذور نباتات
رية قد تعود الى افراز ھذه الحشرة لمادة سامة عند غذائھا على مكونات الثمرة وتؤدي ھذه  وان ھذه اKجنة اKث

وفي المعدنوس حوالي % ١٦المادة الى تدھور الجنين وتبلغ نسبة البذور الخالية من اKجنة في الجزر حوالي 
٠%٢٠  

مكن الكشف عن ھذه وھذا ماي خيمية وي فسر وجود ظاھرة انخفاض بنسبة اKنبات في بذور محاصيل العائلة ال
لماء لمدة  ساعة ثم قطعھا طوليآ وت4حظ الفجوة داخل  ٢٤الظاھرة في ھكذا نوع من البذور بنقعھا في ا

رية بخزن البذور اKندوسبيرم التي يقع فيھا الجنين ويمكن كسر السكون في البذور التي تحتوي على اج نة اث
  ٠٠حتى يكتمل تطور اKجنة ووصولھا الى النضج وبالتالي تصبح قادرة على اKنبات

  ٠اKجنة غير المكتملة النضج فيسيولوجيآ -٢

الفيسيولوجيآ على الرغم من  الجنين من ناحية  مال نمو  فشل انبات بذور بعض الخضراوات قد يرجع الى عدم اكت ان 

مال الشكل المرفو لوجي للجنين أي ان ھذه اKجنة تبقى ساكنة �نھا تفتقد لبعض اKنزيمات الضرورية �سراع اكت
  ٠في العمليات التي تجري خ4ل عملية اKنبات

  Phetolasticوبصورة عامة فأن البذور التي تفتقد ھذه اKنزيمات يكون لھا متطلبات الضوءويطلق عليھا 
seed  ا   لحصاد وان بعضھا يتطلب فترة نضج بعد 

انباتھا منخفضآ بعد الحصاد مباشرة ولكن بعد خزن البذور  وان معضم محاصيل الخضر تنتج احيانآ بذورآ يكون 
عزى ھذة الظاھرة الى عدم نضج اKجنة على الرغم من ان البذور  انباتھا مرتفعآ وت لمدة شھر او شھرين يصبح 

لصليبيات وخاصة اللھانة وفي بعض اصناف الخس تبدو مكتملة النضج بعد الحصاد وھذه المشكلة موجودة في ا

بعض (ويمكن كسر ھذه الظاھرة او ھذا النوع من السكون بتعريض البذور المرطبة لدرجات الحرارة المنخفضة 
الطبيعة يتم نضج اKجنة بعد الحصاد عند تعرض ٦لمدة ) درجات الحرارة فوق اKنجماد اسابيع او اكثر وفي 

المنخفضة خ4ل الشتاء كما يمكن اتمام ذلك عمليآ بوضع البذور في وسط رطب البذور لدرجات الحرارة 
م لبضعت اسابيع وقد يطلق على ھذه العملية بالتنضيد التي تجري عادة لتنضيد بذور ٥-١وتعريضھا لدرجة حرارة 

غلب على ھذا النوع من السكون مثرى والتفاح للت   ٠الك
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   -السكون الثانوي-٣

تفتقد قابليتھا اKنبات اذا تعرضت لظروف غير م4ئمة ولقد لوحضت ظاھرة السكون  وھو ان بعض البذور قد
  ٠الثانوي في بذور الخس والكرفس وغيرھا

وفي مجموعة محاصيل الخضر التي سميت بمجموعة بمحاصيل الموسم البارد بسبب قابلية بذورھا على اKنبات 
طلب انباتھا درجات حرارة منخفضة ويفشل انباتھا في في درجات الحرارة المنخفضة نسبيآ فأن ھذه البذور يت

وھويوجد في )السكون الحراري (وان حساسية لدرجات الحرارة اومايسمى ) او اكثر٢٥(درجات الحرارة المرتفعة 
  عدد من محاصيل الخضر المھمة مثل الخس والكرفس 

لحساسية للضوء وظواھر السكون  بط با ء وان السكون الحراري في البذور يرت اثنا اKخرى ويميل الى الزوال 
  الخزن الجاف للبذور 

انباتھا كليآ اذا تعرضت ٣٥وتقل نسبة انبات عدد من اصناف الخس كلما ارتفعت درجة حرارة التربة فوق  م ويمنع 
مقدارھا  تدخل في طور السكون  Grand  Rapidsم كما ان بذور الخس صنف ٣٠لدرجة حرارة ثابتة 

م ه ويمكن كسر السكون في ھذة البذور بتعريضھا للضوء وان عملية السكون ٣٥ -٣٠ بتعريضھا لدرجات حرارة
اذا خزنت في الض4م على  في ھذة الصنف ھي عملية معقدة فبذور ھذا الصنف حساسه للضوء وK تنبت بذورھا  

ياً على درجة حرارة  ١٨درجة حرارة  ار واKندوسبيرم او م ه وانه إزالة اغلفة الثم ٢٦م ه ولكنھا تتطلب منبآ ضوئ
م وان متطلبات الضوئية تقل ٢٦مجرد ثقب اKندو سبيرم يكفي Kزالة  متطلباتھا  الضوئية على درجة حرارة 

بعد الخزن لعدة سنوات على درجة % ٨٠-٦٠تدريجيآ ويبطئ كلماطالت فترة الخزن وبالتالي يصل انباتھا الى 
    ٠م٢٦حرارة 

عة ل]نبات -٣    - المواد المان
من اغطية البذور واKندوسبيرم او الجنين نفسه او قد تنفذ داخل البذرة من الثمر وھي مو اد كيمياوية قد تنتج 

ذور بعد انتشارھا ومن المواد المانعه ل4نبات ھي زيت الخردل  كما انھا قد تتسرب من اKوراق وتمتصھا الب
اخرى والزيوت اKساسية والمواد  والكيومارين وحوامض عضوية مختلفة والديھايدات والكافائين وقلويات

والمركبات المطلقة ل4مونيا وحتى كلوريد الصوديوم وغيرھا من ام4ح  Amygdalinالمطلقة للسيانيد مثل 
والكيومارين تمنع انبات البذور الفجل والجزر والبنجر  D-4-2وكذلك بعض المبيدات اKدغال ووجد ان ال 

  ير والبصل واللھانة والخس والحنطة والشع

ولقد وجد ان ثمار الطماطة وعصيرھا تحتوي على مواد مانعة ل4نبات وقد دلت البحوث على ان ھذه المواد 

وان للمواد المانعة اKنبات مفيدة من ناحية اخرى للحفاظ لمنع انبات  Ferulicو Caffeicھي حوامض 
لت داخل الثمرة واK فأنھا سوف تنبت لثمرة ان بعض  البذور عند اكتمال نضجھا وھي Kزا وھي في داخل ا

جينية والتي تطلق اKمونيا وتعيق عملية اKنبات  المواد المانعة في الشوندر والسلق تحتوي على مركبات نترو
ذلك يتغلب على  لتربة وب وعند زراعة البذور في التربة فأن ھذه المواد المانعةتغسل او تمتص من قبل جزيئات ا

وجد المواد المانعة في ثمار الطماطة والقرع وغيرھا والتي تمنع انبات البذور ھذه المواد المانعة ل]نبات وت
  ٠داخل الثمرة
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   - :السكون في ا/جزاء الخضري 

K  يقتصرالسكون على بذور فقط وأنما يتعدى الٮالى أجزاء النبات ا�خرى مثل الريزومات والكورمات
البراعم ولذلك أن بعض محاصيل الخ. وا�بصال والدرنات  وغيرھا  لبطاطا  حيث أن ھذه  ضر مثل البصل وا

لسكون  أوطور الراحة  على الرغم   Rest periodالموجودة على ھذه ا�جزاء من النبات تدخل  في طور ا
لسكون في ھذه ا�جزاء الخضري يعزى الى أسباب وراثية  وليست  من توفر  الظروف  الم4ئمة �نباتھا وأن ا

لسكون    innate ولذلك يعد السكون ذاتيآ    الى ظروف بيئية غير م4ئمة ويمكن أن  نميز بين ظاھرتي ا
والراحة  حيث  يعرف طور الراحة بأنھا الفترة التي تلي الحصاد مباشرة  والتي Kتنبت خ4لھا درنات البطاطا 

لك الفترة ا Dormant  Periodاما فترة السكون حتى تحت الظروف الم4ئمة ل]نبات   لتي فيقصد به ت
دخل  خ4لھا يمكن خزن الدرنات على درجة حرارة مشجعة ل]نبات ولكن الدرنات Kتنبت وان درنات البطاطا ت
بعد نضجھا في طور الراحة وخ4ل ھذا الطور Kتنبت الدرنات حتى لو توفرت الظروف الم]مة ل]نبات 

  ٠ااسابيع ويتوقف ذلك على عددمن العوامل اھمھ ١٠- ٦ويمتد ھذا الطور نحو 

  الصنف -١
  درجة النضج -٢
  حجم الدرنة  -٣
 الظروف السائدة قبل الحصاد -٤
 الظروف السائدة اثناء التخزين  -٥

وتتميز بعض اKصناف بطول راحة يمتد لفترة طويلة بينما بعضھا اKخر يكون طور الراحة فيه قصير وتكون 
 ٠المدة اطول في الدرنات غير التامة النضج منھا في الدرنات الناضجة

درنات الكبيرة الحجم بقصر طول الراحة عن الدرنات الصغيرة الحجم كما انه قد تنبت قبل حصادھا وتتميز ال
اذا ماتعرضت لظروف تسودھا درجات الحرارة المرتفعة وجفاف اKرض قبل الحصاد وقد يرجع ذلك كسر 

لمرتفعة وتؤدي الحرارة المرتفعة والرطوبة الجوية النسبية المرتفعة في المخازن  طور الراحة نتيجة للحرارة ا
التي تزرع  لنسبة للب4د  الى كسر طور الراحة وقد تكون ھناك ظروف تستلزم كسر طور الراحة كما ھي با
محصولين متعاقبين في نفس السنة مثل العراق كما يمكن كسر طور الراحة وذلك  بتقشير الدرنات او بتغطية 

ك غاز اثلين برومايد وكذلك يمكن معاملتھا بمادة الدرنات بالقطن المشبع ببيروكسيد الھيدروجين وكذل
Ethylene  Chlorohydrin اوالثيوريا وثايوسينات البوتاسيوم  

لبطاطا في حالة الخزن وتأخر ميعاد الزراعة وتستخدم الكثير من  كما يمكن اطالة طور الراحة في درنات ا
    N- 3- chloro phyenylو   Carbamateالمواد لذلك مثل 

    teterachloro nitrobenzeneو    Maleic Hydrizin ك ھايدرازين والمالي

  Mechanism  OF Dormancy -ميكانيكية السكون

الجديد معتمدآ RNAلقد ظھر بأن الحديث اKولي في انھاء السكون يتعلق بتنشيط الجينات حيث يمكن تكوين ال
فترض ان الDNAعلى فعالية ال    RNAيسبب تكوين ال Ethylene  Chlorohydrinوعلى ھذا اKساس ا
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لجديدة وتتحفز عمليات النمو وينتھي السكون كما ذكر ان )اKنزيمات(في البراعم وبذلك تتكون البروتينات ا
  . والبروتينات الجديدة مما يدل على احتمال دور الجبرلين في تنشيط الجينات  RNAالجبرلين يسبب تكوين ال

  

  ))زھار في الخضراواتفلسجة انتاج ا/((                  

يمر النبات بمراحل نمو مختلفة ومن المراحل المميزة او الرئيسية ھي مرحلة النمو الخضري ومرحلة النمو 
ات من النمو الخضري الى المرحلة الزھري بفعل تأثير مجموعة من العوامل وان النبات  الزھري ويتحول النب

وان ھناك عوامل ٠ح في اKمكان تكوين البراعم الزھريةيجب ان يكون كمية من النمو الخضري قبل ان يصب
بات من المرحلة الخضرية الى المرحلة الزھرية وبينو ان ھناك في اKقل ث4ثة او اربعة  انتقال الن تساعد على 

ظروف مرفولوجيا وبيئية تسيطر او تؤثر على تھيئة النبات للتزھير وان احد ھذه الظروف ھو مايطلق عليه 
Ripeness  OF Flower   لتطور وتعني ضرورة وصول النبات الى عمر معين او مرحلة معينة من ا

المرفولوجي مثU تكوين عدد من العقد او وصول الى حجم معين حيث ان العوامل الخارجية التي تشجع 
لت في ا�زھار في النباتات الكبيرة Kتشجع تزھر النباتات الصغيرة ويقال عن النباتات الصغيرة انھا ما زا

لوغ عندما تستجيب لمحفزات   Juvenille  phaseطور الحداثة   وانھا تكون قد وصلت الى طور الب
  .التزھير 

يه تأثير الفترة  لنباتات للتزھير او ما يطلق عل والظاھرة الثانية ھي تأثير الطول النسبي الليل والنھار على تھيئة ا
ان النباتات الثنائية الحول والحوليات الشتوية وبعض ووالظاھرة الثالثة ھي   photoperiodismالضوئية 

ر  لتتھيأ النباتات للتزھي النباتات المعمرة تتطلب التعرض لدرجات الحرارة المنخفضة ولفترة معينة من الزمن 
وھناك ظاھرة رابعة لتكوين اKزھار حيث انھا مھمة   Vernilization ويطلق على ذلك مصطلح اKرتباع

ر لنمو النباتات و ھار المختلفة وتتأث يطلق عليھا التناوب الحراري  أي تأثير تعاقب درجات حرارة الليل والن
  بعض انواع النباتات بدرجة حرارة النھار او درجة حرارة الليل وبعضھا اKخر Kيتأثر بكليھما

لتزھير    اھم الظواھر او الظروف المرفولوجية للنبات التي تؤثر على ا

   photoperiodismية تأثير الفترة الضوئ-١

فترة الضوئية عامل ھام بالنسبة  تات وان طول ال ان تغير طول الفترة الضوئية يؤثر تأثيرآ بالغآ على تزھير النبا

اKستجابة للفترة (لنمو الكثير من انواع النباتات وتطورھا وخاصة لعملية التزھير وعرفت الظاھرة بأسم
  النباتات التي تتأثر بطول الفترة الضوئية وھي  كما ميزت ث4ثة اقسام رئيسية في)الضوئية

ر -١ لتزھير وبتعريضھا لفترة ضوئية قصيرة وقد سميت بنباتات النھار القصي تات التي تتھيأ ل النبا
(SDP)short-day  plants .  
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عريضھا لفترةضوئية طويلة وقد سميت بنباتات النھار الطويل -٢ تات التي تتھيأ للتزھير بت -long(LDP)النبا
day  plants   

فترة الضوئية تأثير على تزھيرھا فقد سميت بالنباتات المحايدة -٣ تات التي لم يكن لطول ال   Day(DNP)النبا
neutral  plants  indeterminate  

ان بعض النباتات تبقى في الطور الخضري عند عدم توفر الفترة الضوئية الم4ئمة وقد اطلق عليھا اسم 
  Pualitative-Obligate  or Absoluteة النوعية أواKجبارية او المطلقة النباتات ذات اKستجاب

أي ان التعرض للفترة الضوئيةة  القصيراو الطويلة يعد ضرورة مطلقة حتى تستجيب ھذا النباتات  نباتات 
دي فيھا النھار القصير مثل الشيليك كذلك النباتات النھار الطويل مثل اKسبانخ  كما ان ھناك نباتات اخرى يؤ

لي تزھر حتى او لم تتوفر  تقصير الفترة الضوئية او اطالتھا الى اKسراع واKبطاء في تزھيرھا وھي بالتا
لنباتات ذات اKستجابة الكمية او اKختيارية        (الفترة الضوئية الم4ئمة لتزھيرھا وقد سميت با

(Puantitative-Facultative 

ھار القصير والبزاليا وھي من النباتات النھار الطويل وبالنسبة للنباتات ذات نباتات الروز وھي من النباتات الن

اKستجابة النوعية للفترة الضوئية فأنھا Kتزھر اذا تعرضت لفترة ضوئية اقصر او اطول من الفترة الضوئية 
  لى التواليبالنسبة لنباتات النھار الطويل ونباتات النھار القصير ع  Critical  Photoperiod(الحرجة 

لنباتات ذات اKستجابة الكمية فأنھا تزھر أي انه ليس ھناك حد فاصل كما ھي في نباتات ذات  اما بالنسبة ل
لتزھير فقط بل يتعداه الى عمليات اخرى مثل  اKستجابة النوعية وKيقتصر تأثير الفترة الضوئية على عملية ا

ر في بعض القرعيات   sex expressionالتعبير الجيني  لنھار الطويل يشجع تكوين اKزھا حيث وجد ان ا
  الذكرية في القرع والخيار بينما النھار القصير يشجع على تكوين اKزھار اKنثوية 

لة ولذلك ان  ر من الفترة الضوئية الطوي كوين الدرنات في البطاطا اكث كما ان للفترة الضوئية القصيرة تشجع على ت
  )الطرطوقة(تشجع على تكوين الدرنات في نبات اKلمازة الفترة القصيرة للفترة الضوئية 

لفترة الضوئية (            )التفسير السلوكي للنباتات من حيث استجابتھا ل

ثر  كما ان الفترة المظلمة ھي التي تؤ ان الجزء الحساس للفترة الضوئية من النبات ھي اKوراق وليس القمة النامية 
النباتات وتحفيزھا ع مكن ان يطلق مصطلح في استجابة  لى التزھير وليس على الفترة الضوئية المعينة ولذلك م

غة تسمى   نباتات الليل الطويل بدN من نباتات النھار القصير ويرجع تأثير الفترة الضوئية على التزھير لوجود صب
phytchrome  كتشافات التي ادت الى التقدم في فھم عملية التزھير واKذور وكانت ھذه من اھم ا   .نبات الب
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وقد بينت الدراسات ان للضوء تأثيرآ متعاكسآ على الصبغة وان لھذه الصبغة شكلين احداھما يمتص الضوء اKحمر 
له )  (Pr –P660ويرمز لھذا الشكل  الحمراء ويرمز    .)  (Pfr – P730واKخر يمتص اKشعة تحت 

وللظ4م وان التحول من الشكل )  (Light  qualityويتضح من الشكل ان الصبغة تستجيب لنوعية الضوء 
P730) ( الى الشكلP660)  ( ستجابة للنھار القصيرKفي الظ4م يعتمد على درجة الحرارة وان تحفيز ا) الليل
مد على الوقت المسموح به لحصول تغير كافي في شكل الصبغة وان اKضاءة بمصابيح من نوع ) الطويل يعت

incandescent) (صبغة من شكل سيؤدي الى تحول الP660الى    P730   ويؤدي ذلك الى منع التزھير في
ر  ر القصي   )النھار الطويل(نباتات النھا

  )العامل المنبه لتزھير النبات(                            

لظروف التي تتعرض لھا اKوراق ولكن اKستجابة تحصل  ان استجابة النباتات لطول الفترة الضوئية يعتمد على ا
انه تحت الفترة الضوئية الم4ئمة فأن ھناك في  اKنسجة المرستيمية للقمة النامية ويستدل من ھذه الم4حظات على 

مادة محفزة للتزھير تتكون ثم تنتقل الى المرستم وقد بين احد الباحثين بأن اKوراق التي استلمت تأثير الفترة 
ر اسمه  ا الفلور) (Florigenالضوئية تنتج ھرمونآ للتزھي ئية الم4ئمة وان ھذ جين تحت ظروف الفترة الضو

قل انتاجآ  الى زھرية وان اKوراق الصغيرة السن والمسنة ا الھرمون  ينتقل الى القمم النامية لتتحول من خضرية 
  .لھذا الھرمون من اKوراق المتوسطة العمر 

لتطعيم ولكنه Kيحفز اKوراق وقد بينت بعض الدراسات على ان ھرمون الفلورجين ممكن ان ينتقل عن طريق ا
لم4ئمة بينما  اKخرى وان اKوراق التي تنتج الفلورجين ھي فقط تلك اKوراق التي عرضت للفترة الضوئية ا

  اKوراق اKخرى التي على نفس النبات والتي لم تتعرض للفترة الضوئية الم4ئمة                   

  ) VernillzationاEرتباع  (                                         

ھو ظاھرة يشجع على تزھير بعض النبات حيث لوحظ ان طول الفترة الضوئية ليست العامل البيئي الوحيد الذي 
اتات وخاصة في المناطق المعتدلة واKستوائية حيث ان ھناك بعض انواع النباتات  تتھيأ  يؤثر على تزھير النب

منخفضة ولكن ھناك البعض اKخر من انواع النباتات تتھيأ للتزھير بتعريضھا  للتزھير بتعرضھا لدرجات حرارة
  الى درجات حرارة مرتفعة مثل السبانخ  والرز 

لخريف تسمى باKصناف الشتوية والتي تزرع في الربيع تسمى  لتي تزرع بذورھا في ا فأصناف المحاصيل ا

  باKصناف الربيعية او الصيفية 

مثال الى الربيع التالي فأن ھذا النبات يفشل وذلك اذا ماتأخرت زراع ة اKصناف الشتوية متل الحنطة على سبيل ال
ة Kبد من تعريضھا  بقى خضرية طول الموسم وقد بينت الدراسات ان اKصناف الشتوي لسنابل وت في تكوين ا

  . لدرجات حرارة منخفضة لفترة معينة من الزمن حتى تزھر
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لشتاء في بعض  مناطق العالم مثل روسيا Kتسمح بزراعة اصناف الحنطة الشتوية في الخريف ولذلك فأن مساوئ ا

العالم الروسي  ) (Lsenkoوالتي يكون حاصلھا في العادة اكبر من حاصل اKصناف الربيعية وقد استنبط 
م تكنيكآخاصآ حيث يتم معاملة  بذور اصناف الحنطة الشتوية بالبرودة قبل زراعتھا بالربيع وفي ھذه الطريق ة يت

لجنين ونموه بصورة قليلة وليست انباتآ كليآ وان  غمس البذور بالماء لتمتص كمية منه حيث يسمح ذلك بانبات ا
بذور الحنطة الشتوية تحث ھذه الظروف والتي عرضت فيما بعد للمعاملة بالبرودة وذلك بدفنھا بالثلج ازھرت 

د عرف ھذ ا التكنيك بأسم اKرتباع وھو التكنيك الذي يؤدي ونضجت في نفس الموسم عند زراعتھا في الربيع وق
درجات حرارة  باتات الثنائية الحول او الحوليات الشتوية بتعريض بذورھا المنقوعة بالماء ل الى تشجيع تزھير الن

ب لدرجات % ٤٠منخفضة وعادة يرفع محتوى رطوبة البذور الى حوالي  بحيث يكفي ذلك لجعل اKجنة تستجي
وKتسمح باKنبات وان ھذا التعريف غير واف �نة محدد بأرتباع البذور اما التعريف اKوسع  الحرارة المنخفضة

مقبول فھو يتضمن تشجيع التزھير بتعريض النبات في أي مرحلة من مراحل حياته لدرجات الحرارة المنخفضة   وال

  

  )انواع النباتات التي لھا متطلبات برودة التزھير(

  الحوليات الشتوية والثنائية الحول وبعض المحاصيل المعمرة  ھي

ما ثنائية الحول مثل الجزر والكرفس والشوندر والبصل واللھانة  وية مثل الخس والبزاليا ا وتظم الحوليات الشت
ما المحاصيل المعمرة مثل الخرشوف   ولھانة بروكسل والقرنابيط ا

لتزھر في الربيع بالنسبة للحوليات الشتوية تزرع في الخريف  م تتعرض لدرجات حرارة منخفضة اثناء الشتاء  ث
  .والصيف التالي 

اما النباتات ثنائية الحول فأنھا تنبت في السنة اKولى وتنمو نموآ خضريآ وتتعرض لدرجات حرارة منخفضة اثناء 
  وتكون البذورثم تزھر النباتات Bolting   الشتاء السنة اKولى وفي السنة الثانية  تحصل الشرخة  

لمنخفضة استجابة نوعية او كمية     وقد تكون استجابة النباتات لدرجات الحرارة ا

لحرارة المنخفضة يعد ضرورة مطلقة حتى تزھر  لدرجات ا لنباتات التي لھا استجابة نوعية فأن التعرض  وبالنسبة ل
وب الشتوية والبزاليا والخس والفجل فأن ھذه النباتات مثل اللھانة والكرفس والشوندر واKسبانغ بينما اصناف الحب

في تزھير ھذه النباتات ولكنھا تزھر في اKخير حتى لو لم تتعرض  التعرض لدرجات الحرارة المنخفضة يسرع 
  .لدرجات الحرارة المنخفضة ولكن تستغرق وقت او فترة اطول ومثل ھذه النباتات لھا استجابة كمية 

  )ثر بدرجات الحرارة المنخفضة طور النبات الذي يتأ(            

لحنطة الشتوية كما  لبنجر واصناف ا باتات يمكن ارتباعھا وھي في طور البذرة مثل البزاليا والخردل وا ان بعض الن
اثناء نضج البذور يمكن ان تقلل من متطلبات تعرض النبات  الدراسات ان درجات الحرارة المنخفضة  بينت بعض 

  .تزھر  لدرجات الحرارة المنخفضة حتى
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وقد بين بعض الباحثين انه كلما تقدم النبات في العمر فأنه يستجيب اكثر لدرجات الحرارة المنخفضة في حين  
ر النباتات ان بعض النباتات يجب ان تصل الى حجم او عمر معين حتى يكون  الدراسات المتعلقة بتزھي بينت بعض 

  Juvenille stageان تجتاز ما يعرف بطور الحداثة تھيئتھا للتزھير أي انھا يجب  لدرجات الحرارة تأثير

درات عند تعريضھا لدرجات الحرارة المنخفضة مھم بالنسبة لتزھير نباتات اللھانة فقد وجد انه كلما ان حجم  البا
كان حجم البادرة كبيرآ عند تعرض لدرجة حرارة منخفضة كلما كان عدد النباتات المزھرة اكثر وقد بين ان 

لحرارة المنخفضة وتزھر كما بينت  ٦ب ان يكون قطر ساقھا البادرات يج ستجيب لدرجات ا م او اكثر حتى ت مل
تاز حدآ من العمر قبل ان تصبح مھيأه ل]ستجابة لدرجات الحرارة  دراسات اخرى ان لھانة بروكسل يجب ان يج

النبات قد يصل الى احد عشر اسبوعآ    المنخفضة وان طور الحداثة في ھذا 

كثر حساسية كلما تقدم النبات بالعمر ل]ستجابة ل]رتباع وفي البصل وجد انه كلما كان قطر ان الشوند ر يصبح ا
القاعدة اكبر كلما قصرت الفترة التي يتطلبھا تعريض النباتات لدرجات الحرارة المنخفضة لتكوين  الورقة عند 

حجم معين لكي يست ا البراعم الزھرية ووجد انه يجب ان يصل النبات الى  المنخفضة وان ھذ درجات الحرارة  جيب ل
م قطر غمد الورقة عند القاعدة ويعتمد ذلك على الصنف  ٦-٣ويتراوح بين  Critical  sizeالحجم الحرج   مل

لبادرة ويمكنه  لنبات  أي ان مرحلة ا كما وجد ان نبات الخرشوف ممكن ان يستجيب ل]رتباع في مرحلتي البذور وا
لبذرة او البادرة اما نباتات اللھانة فأنھا Kيمكن ارتباعھا في مرحلة البذرة بل ان يزھر في سنة واحدة عن د ارتباع ا

يجب ان تجتاز مرحلة طور الحداثة حتى تستجيب للبرودة وبصورة عامة فأن النباتات التي يمكن ارتباعھا في 
التي يمكن ارتباعھا فقط عندما تكون مرحلة البذرة فھي نباتات ذات متطلبات برودة اختيارية او كمية بينما اK نوا ع 

لنبات فھي التي لھا متطلبات برودة اجبارية او نوعية   .في مرحلة ا

  

باع(                          )درجة الحرارة الMزمة لLرت

دة بين  الحرارة محددة جدآ ) م ٥- صفر(ان درجة الحرارة المثلى ل]رتباع تترواح عا وبعض النباتات تكون درجة 

  كما في الفجل الياباني )صفر م(درجة  على

لنسبة لدرجة الحرارة  وفي بعض انواع النباتات فأن درجات الحرارة المرتفعة نسبيآ تعتبر منخفضة كما ھو الحال با
درجة مئوية  تبعآ الى  ١٥كما في القرنابيط والتي قد تصل الى ) Cards(ال4زمة لتكوين اKقراص الزھرية 

م تعد فعالة ومن ھذا يتضح ان درجة اKنجماد غير ضرورية ١٩ض اKنواع اKخرى الى الصنف وقد تصل في بع
غيرات التي تطرأ اثناء اKرتباع وبالتالي يمكن اKستنتاج بأن ھناك عمليات فيسيولوجية وليس فيزيائية  لحصول الت

  .لتفسير اKرتباع 
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  ))طول الفترة الMزمة لLرتباع ((                         

النبات لدرجات الحرارة المنخفضة حتى تتھيأ ل]زھار على مجموعة  لتي يتعرض لھا  ل4زمة ا يتوقف طول الفترة ا
لنبات ويمكن القول عمومآ انه كلما انخفضت درجة  من العوامل مثل درجة الحرارة ونوع النبات والصنف وطور ا

المنخفضة كلما قصرت الفترة التي الحرارة التي يتعرض لھا النبات خ4ل الطور الذي يتأثر فيه ب درجات الحرارة 
للتزھير وان النباتات الكبيرة حجمآ او عمرآ تستجيب  ينبغي ان تتعرض فيھا لدرجات الحرارة المنخفضة حتى تتھيأ 
لدرجات الحرارة المنخفضة بسھولة وفي مدة قصيرة عن الصغيرة الحجم والعمر كما تختلف النباتات واKصناف 

لتي يجب ان تتعرض لھا ضمن النوع ا   ....لواحد في طول الفترة ا

  ))موضوع استجابة النبات لدرجات الحرارة المنخفضة ((            

لقد بينت الدراسات ان اKجنة ھي التي تستجيب للبرودة  بالنسبة للبذور وليس اKندوسبيرم اما بالنسبة للنبات فأن 

مي ھو موضع اKستجابة    المرستم الق

ك دراسات اخرى اظھرت بأن اKوراق الصغيرة التي ھي في مرحلة اKنقسام نشيط يمكنھا ان تتأثر بمنبه كما ھنا

  ) (Vernilization  StimulasاKرتباع 

  

  ))Devernilizationزوال اEرتباع     ((                     

اتات الى درجات الح لنب كن ازالة تأثير اKرتباع وذلك بتعريض ا عة بعد عملية اKرتباع حيث وجد ان مم رارة المرتف

نباتات الكرفس النامية في البيت الزجاجي  اجريت دراسات على نبات الكرفس واللھانة والشوندر حيث لوحظ ان 
في الموسم ) (Seed  stallssدرجة مئوية  كونت حوامل البذور ١٠يومآ او اكثر على درجة حرارة ٧٥لمدة 

  . اKول 

لحرارة ال درجة مئوية او أعلى منعت النباتات من تكوين البذور بغض النظر عن المعام4ت ٢١مرتفعة وان درجة ا
رتباعھا بھذه المعاملة أي التعريض لدرجات الحرارة المرتفعة السايقة أي زوال ارتباعھا  اتات التي زال ا ما ان النب ك

.يمكن ان يعاد ارتباعھا بتعريض النباتات لظروف Kھوائية  ..  

زوال اKرتباع على النباتات بل انه يمكن زوال ارتباع البذور ايضآ حيث ان تعريض بذور الخرشوف وKيقتصر 
و أعلى ادت الى زوال ارتباعھا ويكون التعرض ١٨المرتبعة بعد زراعتھا مباشرة الى درجة حرارة الھواء  م ا

Nرتباع فعاKزالة ا� لحرارة المرتفعة مباشرة بعد التعرض اذا ما تم التعرض لدرجات ‘لدرجات الحرارة المرتفعة  ا
م من اتمام اKرتباع ٥- ٤لفترة البرودة خ4ل    ..ايا
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ع في تحكم تزھير البصل  ان نبات البصل ثنائي الحول وان البصلة الصغيرة  د استفيد من ظاھرة زوال اKرتبا ولق
ج المتكونة خ4ل السنة اKولى يمكن تھيئتھا للتزھير بأرتباعھا اثنا) الفسقة ( ء الشتاء او بخزنھا خزنآ باردآ و�نتا

التزھير غير مرغوب ووجد درجات الحرارة المرتفعة تمنع التزھير في  اKبصال الكبيرة في السنة الثانية فأن 
ء  الزجاجي او الفسقة التي خزنت اثنا البصل حيث ان الفسقة المنتجة تحت ظروف درجات حرارة مرتفعة في البيت 

مدة ٣٠رة مرتفعة الشتاء على درجات حرا المبكر Kيحصل زراعة ھذه الفسقة٢٢م ل   ....اسبوع فأن اKزھار 

  

  ))The  Vernilizaion  Stimulusمنبه اEرتباع  ((            

عن التزھير في النباتات التي تحتاج الى التعرض ھناك مادة تنتج اثناء ل4رتباع وان ھذه المادة ھي المسؤولة 

ولقد افترض ان ھذه المادة ھي ھرمون واطلق علية اسم  .فضة لفترة لتتھيأ للتزھير لدرجات الحرارة المنخ
Vernalin) ( لنباتات ثنائية الحلول للبرودة ويختلف ھذا الھرمون عن المنبه المفترض وانه يتكون نتيجة تعريض ا

ع غير م) (Vernalinفي ان ال ) (Flor igenفي تأثير الفترة الضوئية والذي اطلق عليه   نتقل فعند ارتبا
المرستم غير النشيط  على نفس النبات Kيرتبع  ولم تبين الدراسات الخاصة بالتطعيم ان ال .المرستم النشيط فأن 

Vernalin  ينتقل في النبات....  

ة ((                             ))التزھير في النباتات المحايد

تيجة �ستجابة للفترة الضوئية  أولبرودة  وأن ان عملية بدء التزھيرفي عدد كبير من أنواع النبا تات تحصل ن
أكتشاف ظاھرتي تأثير الفترة الضوئية وا�رتباع  تمثل تقدمآ كبيرآ لفھم فسلجة التزھير  وھناك في عدد كبير من 

ه النباتات انواع النباتات اKخرى فأن عملية التزھير Kتتأثر بدرجة كبيرة بالفترة الضوئية اوببرودة الشتاء ومن ھذ
الخيار والطماطة والفاصوليا والباق4ء والبطاطا وان ھذه النباتات اطلق عليھا اسم النباتات المحايدة وان عملية 

.التزھير في ھذه النباتات تعزى الى ميكانيكية داخلية في النبات ..  

  ))حيوية بذور الخضراوات والعوامل المؤثرة عليھا (( 

  Seed viabilityحيوية البذور 

ر  تعرف حيوية البذور بأنھا اطول عمر للبذور المخزونة بحيث تبقى محافظة على حيوتھا او انباتھا عند توف
م4ئمة   الظروف ال

  العوامل المؤثرة على البذور الخزونة 

ما ھو متعلق بالبذرة نفسھا ومنھا عوامل خارجية  دة منھا  مل متعد   تؤثر على حيوية البذور عوا

  . البذورالعوامل الخاصة ب-أ
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تختلف بذور انواع النباتات المختلفة في طول الفترة التي تبقاھا البذور حية تحت ظروف ٠التأثيرات الوراثية -١
سنوات بشرط ان تكون مخزونة على رطوبة  ٥- ١خزن م4ئمة وتتراوح مدة بقاء بذور الخضراوات حية بين 

  منخفضة او جافة وحرارة منخفضة او باردة 

دتأثيرات ما قب -٢   ل الحصا

ان العوامل البيئية السائدة اثناء نمو تطور البذرة تاثيراً واضحاص على حيويتھا وتتضمن عوامل البيئية درجة 
غذية النبات واKمطار ورطوبة التربة  فترة الضوئية وت   .الحرارة وال

ي تكون خالية من وتعد االبذور المفضلة للخزن ھي البذور الناضجة والتي يكون حجمھا ومظھرھا طبيعياص والت
من الكائنات المرضية التي تعيش في المخازن ويجب ان Kتكون ھذه البذور قد  اKضرار الميكانيكية وخاية 

وقد بينت بعض الدراسات بأن .تعرضت الى ظروف قاسية من درجات الحرارة والرطوبة اثناء النضج والحصاد 
لنبات قبل حصادھا البذور المنتجة في المناطق الدافئة الرطبة تتدھور وھ التي .ي موجودة على ا وأن البذور 

اء الحصاد لضرر ميكانيكي تكون متعرضة لفقدان الحيويتھا اثناء الخزن بسرعة    .تعرضت اثُن

  -:تركيب البذور مكوناتھا  -٣

كي اثناء الحصاد والتداول والتجھيز و بصورة ان حجم البذور وشكلھا يؤثران على حماية البذور من الضرر الميكاني
  .عامة فان البذور الكبيرة الحجم تكون اكثر عرضة للضرر الميكانيكي من البذور الصغيرة الحجم 

ً في حماية البذور من  رتيب اجزائھا اKساسيةوتركبيھا الكيميائي  يعد من العوامل الھاما وان الحجم البذور وت
  الضرر الميكانيكي  

  البذور الصلدة -٤

عدة انواع من البذور مثل العائلة البقولية وبذور الباميا وغيرھا والبذور الصلدة ھي  ان البذور الصلدة تكون في
بذور حية وKكنھا Kتتشرب بالماء غند زراعتھا في تربة رطبة ويستدل من ذلك على ان ص4دة البذور ترجع 

لبذور الصلدة مفيدة عندما يراد حيث ٠خزن البذورلفترة طويلة  اساسآ الى عدم  نفاذ اغطية البذرة للماء وتعد حالة ا
لنباتات في الحقل    تبقى حية لفترة طويلة اK ان ھذه البذور غير ذات قيمة اذا اريد الحصول على تجانس ا

  نضج البذور-٥

ان البذور السليمة الناضجة الممتلئة عمومآ تتحمل الخزن بصورة احسن  من البذور غير الناضجة وھناك ع4قة 

  .من جھة اخرى وترتبط بصورة غير مباشرة بخزن البذور ومدة حياتھا بين درجة نضجالبذور 
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  حجم البذور -٦

لخزن واKحتفاظ بالحيوية ولذلك وجد ان  لدراسات ھناك ع4قة بين حجم البذور او وزنھا وقابليتھاعلى ا تبين بعض ا
  ٠٠البذور الثقيلة الناضجة تتفوق على البذور الخفيفة وغير الناضجة في اKنبات وقوته

  سكون البذور -٧

لخزن على السكون في ح4ت متعددة  ان عدد من البذور انواع متعددة من الحاصيل ساكنة عند الحصاد ويؤثر ا

ففي بذور معظم انواع المحاصيل يت4شى السكون خ4ل عدد من الشھور اذا ماخزنت البذور تحت ظروف درجة ٠
مخزن  الحرارة والرطوبة النسبية السائدة في الجو المحيط اوفي مخازن مكيفة بشرط ان تكون درجة الحرارة ٠بال

  ٠فوق ا�نجماد

  محتوى الرطوبة   -٨

ذور اثناء الخزن ھو العامل اKشد تأثيرآ على حيوية البذور ولذلك يؤثر محتوى   بعد محتوى الرطوبة في الب
ئن الدراس والتجھيز وكذلك الرطوبة في البذور على حيوية البذور من خ4ل الضرر الذي قد يحدث بواسطة مكا

خاصة واذا كانت محتوى الرطوبة عالي جدآاو جافة جدآ بحيث تصبح حساسة ٠عمليات تداول البذور
ذور او اجزاء منھا وقد تؤدي الرطوبة الزائدة الى مھاجمة الفطريات ٠للضررالميكانيكي مما قد يؤدي الى تكسر الب

  ٠وبالتالي التأثير على مدة خزنھا وحيويتھا

انه لكل انخفاض قدره ول لبذورمن %١ذلك وجد  فأنعمر البذور المخزونة % ٤ولغاية %١٤في نسبة رطوبة ا

  ٠يتضاعف

  الضرر الميكانيكي  -٩

ان اھم صفتين تؤثران على درجة الضرر الذي تتعرض ته البذور ھما تركيب البذور ومقاومتھا عند ازالتھا من 
ر بمحتوى الرطوبة في البذور ودرجة نضج البذور القرون كما في البقوليات والصليبيات وان ھ ذا الضرر قد يتأث

فأن البذور الكاملة تتحمل الخزن بصورة جيدة اكثر من البذور المتضررة وان الفطريات تدخل الى البذور 
وان اKضرارالتي تحصل ٠المتضررة من خ4ل التشقق الذي يحصل في اغطية البذرة نتيجة للضرر الميكانيكي

الحيوية في البذرة مثUاKجزاء المختلفة من الجنين تصبح اشد ضررآبتقدم البذور في العمر من اKضرار  ل]جزاء

  ٠التي تحدث �جزاء البذرة اKخرى

  قوة البذرة  - ١٠

لبذور الجديدة  قوة البذورعند تخزينھا عامل ھام يؤثر على حياة البذور في المخزن ومن الواضح ان ارساليات ا ان 
  حمل الخزن اكثر من رساليات  القوية تت

الى مرحلة التدھور السريع   ٠البذور القديمة التي قد تكون وصلت 

مخزن   - ب   ٠العوامل الخاصة بال
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التنفس وغيرھا من  ان ظروف الخزن التي تحافظ على حيوية البذور ھي تلك الظروف التي تؤدي الى ابطاء عملية 
مليات الحيوية دون ا�ضرار بالجنين وأن ا وبة البذور المنخفض الع لتحقيق ذلك ھو محتوى رط ھم الظروف 

ودرجة حرارة الخزن المنخفضة وجو المخزن الرطوبة الجوية النسبية في جو المخزن ومكوناته الغازية مثل 
  ٠اKوكسجين وثنائي اوكسيد الكاربون ومن اھم العوامل الخاصة بالمخزن والتي تؤثر على حيوية البذور ھي

  ٠ةدرجة الحرار -١

اعلى من الصفر المئوي )م ه٥(كلما كانت درجة الحرارة مرتفعة قصر عمر البذور ولقد وجد انه لكل زيادة قدرھا 

ولذلك يؤدي خفض درجة الحرارة في جو المخزن اطالة ٠فان عمر البذور المخزونة يقل بالنصف ) م ه٤٤(ولحد
تأثير درجات ٠حياة البذور في المخزن الحرارة المختلفة على انبات البذور بعد الخزن  وقد بينت بعض الد راسات 

  شھرآ ١١لمدة 

وان من اھم  اKكتشافات في تأثير درجة الحرارة على حيوية البذور ھو انه درجات الحرارة تحت اKنجماد تتفوق 

حيوية انواع مختلفه من البذور وقد بينت  بعض الدراسات ان  على درجات الحرارة فوق اKنجماد في الحفاظ على 
تطيل من حياة البذور في المخزن لمعظم انواع البذور ولكن ) م ه١٨-(درجات الحرارة  تحت اKنجماد ولحد 

ذور قد ٠رطوبة نسبية او اقل %٧٠بشرط ان يكون محتوى الرطوبة في حالة موازنة مع  واK فأن الماءفي الب
وضع البذور الجففة في عبوات محكمة  وفي مثل ھذا النوع من الخزن يجب٠يتجمدويؤدي الى اKضرار بالبذور

  )مختومة(الغلق 

  تأثير الرطوبة -٢

ومثل ھذه البذور يجب  ان )سنوات٣-٢تتراوح بين (تعد بذور الخضراوات من البذور ذات فترة الحياة المتوسطة \
لبذور بالرطوبة الجوية  لة وتتأثر حيوية ا مالتجف حتى يمكنھا ان تتحمل الخزن لفتره طوي   .خزن نسبية بال
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لجوية النسبية في المخزن على حيوية البذور  ين الجدول التالي تأثير الرطوبة ا   .ويب

  

نسبة النبات البذور عنOد بOدى  %الرطوبة النسبية للمخزن  المحصول 
 % الخزن 

نسOOبية النبOOات  الOOنقص فOOي 
% 

 ٣٢ ٦٦ ٣٥ االبصل

 ٩٢ ٦٦ ٥٥ البصل

 ٩٩ ٦٦ ٧٦ الخس

 - ٦٣ ٣٥ الخس

 ١٩ ٦٣ ٥٥ الخس

 - ٣٩ ٣٥ لطماطةا

 ٤ ٩٣ ٥٥ الطماطة

 ١٠ ٩٣ ٧٦ الطماطة

  

لنسبية في المخزن يؤدي الى  يادة محتوى الرطوبة في بذور وھناك دراسات تبين ان ازدياد الرطوبة الجوية ا ز

  .م ه تقريباً ٢٥الخضراوات وعلى درجة حرارة 

  تاثير درجة الحرارة والرطوبة  -٣

اً على اKخر على حيوية البذور بل يتوقف تأثير كل منھا Kتؤثر درجة الحرارة المخزن او  رطوبتة تأثير منفرد
لبذور بحيويتھا بارتفاع درجات الحرارة او بزيادة الرطوبة  على اKخر واالقاعدة  العامة ھي نقص فترة احتفاظ ال

  بالمخزن

  تاثير الغازات   -٤

لجزئي للغازات لجو المخ زن مثل ثنائي اوكسيد الكاربون والوكسجين اجريت دراسات على تأثير التفريق ا
وية النواع المختلفه من البذور وان تاثير الغازات يرتبط مباشرة بمحتوى الرطوبة في البذور  والنتروجين على حي

ذور    .وبدرجة الحرارة التي خزنة عليھا الب
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ذور وذلك وجد انه طول فترة وبما انه الرطوبة ودرجة الحرارة ترتبط مباشرة وبدرجة اكبر بطول فترة حيات الب
م ھوان التاثير الضار في ٢١الخزن البذور البزاليا تقل كلما زاد تركيز الوكسجين في الجو المخزن من صفر الى 

لبذور مرتفه    ل]وكسجين كان اشد عندما كان محتوى الرطوبة في ا

  تاثير الضوء  -٥ 

نبات البذور اما الدراسات الخاصة بتاثيرالضوء على ھناك عدد من الدراسات التي شارة حول تاثير الضوء على ا
البذور المخزونه فكانت قليله وقد قام عدد من الباحثين بدراسة تأثير اKضاءة بأنواع مختلفة من المصابيح على 

ع  حيوية بذور عدد من انواع الخضروات ومن ضمنھا اللھانه والقرنابيط وقد بينه الباحثين ان اKضاءة ببعض انوا
صابيح تؤدي الى فترة حياة البذور وكانت تفسير العلمي لھذه اKطاله ناتج عن تأثير اKضاءة في خفط محتوى الم

لحرارة تنبعث من المصابيح وباالتالي تؤدي الى  لبذور وليس الى تاثير اKضاءة بحد ذاتھا حيث انه ا الرطوبة با
  تجفيف البذور 

  تاثير اKفات والمواد الكمياوية   -٦

انواعا معينه من الفطريات والبكتريا ان مع عملية التنطيف اK انه  ضم المواد العالقة بالبذور عند حصادھا تزال ب
دھور البذور باKضافة الى ذلك فانه المواد  والفيروسات والحشرات قد تبقى عالقة بالبذور وتسبب او تساعد على ت

مستعمله في المكافحة الفطريات الحشرات قد ت مياوية ال   .ؤثر الى انبات البذور وحيويتھا  الك

لبادرات بعد انباتھا  كذلك . ان الفيروسات الموجوده في البذور فأنه تبقى ساكنه في البذور المخزنه ولكنھا تصيب ا
  بالنسبة للبكتريا تبقى خامده Kنه محتوى الرطوبة المرتفع نسبيا والضروري لنموھا نادراما يوجد في مخازن البذور

للفطريات التي توجد داخل  البذور وعليھا قبل الخزن والتي تعرف بفطريات المخزن قد تتلف البذور  اما بالنسبة
�نھا يمكن ان تنمو على مستوى رطوبة منخفظة كذلك ھناك عدد من الفطريات تنمو بصورة جيدة تحت ظروف 

المخزن تسبب ضررآ للبذور قد تتغذى عل يھا داخل المخزن فتأكل جافة نسبيآ كما ان لحشرات وخاصة حشرات 
كما للقوارض تأثيرات كبيرة على البذور ٠اKجنة واKندوسبرم  والغ4فات وتصبح البذور مجرد وعاء فارغ 

وان اغلب الضرر الذي ينتج عن بعثرتھا وخلطھا للبذور ٠المخزونة والتي قد تؤدي الى تلفكميات كبيرة من البذور
  اكثر مما ينتج عن تغذيتھا عليھا 

قد اشارت بعض الدراسات عندما وتؤث ر معاملة البذور بالمواد الكيمياوية لمكافحةا�فات على البذور المخزونة ف

استخدم مبيدات عضوية زئبقية وعضوية كبريتية بعد ذلك خزن البذور لمدة ث4ث سنوات وقد وجد من جراء 
حي انخفاض كبير في  المبيدات العضوية الزئبقية فد ادت الى  ان  وية بذور الباذنجان وسببت اضرارآ لبذور الدراسة 

انبات بذور  لجزر والبزاليا والفلفل والطماطة فلم تتأثر بھذه المبيدات وكذلك لم ينخفض  الشوندر واللھانة اما بذور ا
  ٠ھذه اKنواع عند معاملتھابالمبيدات العضوية الكبريتية وخزنھا لمدة سنة واحدة

 


