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االسبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع االول

مقدمة عن تكنولوجیا البذور
انتاج وتوزیع بذور من خالل تطور الزراعة كنولوجیا البذور بتعنى ت

وفھمع صفات مرغوبة ،االصناف ذات النوعیة الجیدة التي تعطي افضل حاصل 

أي دراسة عملیات النضج ما بعد ، لبذور وتسویق اھتم بدراسة عملیات إنتاج ی

الحصاد وعملیات خزن البذور والمحافظة على أصناف البذور من ظروف الخزن 

مما یعني ان ، والنقل واألعداد إلنتاج بذور سلیمة صالحة وبنسب عالیة للزراعة

أحد أھم المدخالت لتطور الزراعة أن لم تكن ھي االھم تعد البذور عالیة الجودة 

.أصالً 

تعریف تكنولوجیا البذور
الخصائص العلم الذي یتعامل مع وسائل تحسینوتكنولوجیا البذور ھ

تكنولوجیا البذور كل من انتاج البذور ومعالجة تشمل و. راثیة للبذورالفیزیاویة والو

البذور وفحص البذور وخزن البذور وعلم احیاء البذور وعلم وتصدیقالبذور 

.البذورتسویق حشرات البذور وعلم امراض البذور و

ة أو  ارات والتعبئ اد واالختب ذور والحص اج الب ق بأنت ذي یتعل م ال و العل ھ

.والخزن والتسویق
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2

أھداف تكنولوجیا البذور
، عالیة الغلةاألصنافبذوروھذا یعني ذات نوعیة عالیة ،بذورتجھیز .1

.والحشراتلألمراضمقاومةواألصناف ال

.البذور عالیة النوعیةتوفیرعن طریقزیادة االنتاج الزراعي.2

.المرغوب فیھااألصنافبذورتكثیرسرعةضمان.3

.الزراعةموسمقبل وقت كاف منأي، توفیر البذور في الوقت المناسب.4

.بأسعار مناسبةالبذورتوفیر.5

علم البذورتعریف
لحظة اخصاب خلیة البویضة على ذوتطور البذرة منتركیب ھو دراسة 

یشمل طرق تقییم ومراقبة حالة ، والنبات األم حتى تكوین نبات جدید من البذرة

والذي یدرس Carpologyقسم الى قسمین ، األول یعرف باسم ، كما یالبذور

.بذور النباتات المنزرعةالثاني یدرس ور وثمار النباتات البریة ، بذو

تاج البذورإن
ھو علم یھتم بدراسة إنتاج البذور من النباتات األم ویدخل مع ھذا العلم عدة 

الخ ، ویھدف ھذا العلم الى ... علوم منھا علم تربیة وتحسین النبات وفسلجة النبات 

.والنوعیة العالیتینالحصول على أفضل أصناف البذور ذات اإلنتاجیة 
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تكنولوجیا الحبوب
، ویشمل ھو علم یھتم بدراسة العملیات التصنیعیة التي تجرى على الحبوب

مكونات الحبوب وانتاج النشا والبروتین والزیت والطحن الجاف مثل عدة مجاالت 

.الخ... الرطبالطحن و

التكنولوجیاتعریف
مثل للمعرفة من خالل االستخدام األاكل لمشول لھي طریقة للتفكیر وحل

إلشباع حاجة اإلنسان وزیادة قدراتھ ، اي أنھا وسیلة ولیست العلمیة وتطبیقاتھا

.نتیجة

ھي العالقة بین اإلنسان والمواد واألدوات كعناصر للتكنولوجیا وأن أو

ً التطبیق التكنولوجي  .یبدأ لحظة تفاعل ھذه العناصر معا

إذ تتكون من مقطعین ، من اللغة الالتینیة Technologyتشتق كلمة 

techno وتعنى الفن أو الحرفة أو تقني وlogia ، وتعني الدراسة أو العلم

.لیة للعلم والمعرفة في جمیع المجاالتمفمصطلح التقنیة یعنى التطبیقات الع

:لتكنولوجیا لمكونات ثالث یمكن تحدید 

تشمل جمیع العناصر والمكونات الالزمة لتطویر المنتج ، : Inputsالمدخالت .1

من أفراد ونظریات وبحوث وأھداف وآالت ومواد وخامات وأموال وتنظیمات 

.إداریة وأسالیب عمل وتسھیالت
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ھي الطریقة المنھجیة المنظمة التى تعالج بھا : Processesالعملیات .2

.لتشكیل المنتجالمدخالت 

ھي المنتج النھائي فى شكل نظام كامل وجاھز : Outputsالمخرجات .3

.اكللالستخدام كحلول للمش

لماذا التكنولوجیا ؟ 
او من ،"نتج؟یكیف ماذا و"الى "نتج؟ماذا ی"العالم الحدیث منتركیز تحول 

ن المعلومات تتغیر ، فال جدوى من أل،" كیف نتعلم؟ماذا و"الى " ماذا نتعلم؟"

. اكلوحل المشتحدیدالتفكیر والبحث ومقارنة باكتساب مھارات تخزینھا في عقولنا 

.أن قوة التكنولوجیا فى إدارتھا وتوظیفھا ولیس فى امتالكھا

ISTAلمحة تاریخیة عن فحص البذور في العراق والعالم ونشاط 
ي  ذور ف دیق الب ام بتص ود االھتم ام یع ى ع راق ال ریعات 1927الع د تش بع

انون  اله ق م ت انون 1932لسنة 27لقانون تشجیع المزارعین لزراعة القطن ، ث وق

.الذین اھتما بتحسین وتشجیع زراعة الحنطة1935لسنة 60

ذور  ي بفحص وتصدیق الب ر معن ام أُنشىء أول مختب ي ع ي قسم 1963ف ف

ب  و غری ي اب ة ف یل الحقلی ق ، والمحاص ر ھأُلح دیق ذا المختب اج وتص روع انت بمش

.1967عام في FAOمنظمة االغذیة والزراعة كان تمولھ البذور الذي 
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ذور 1970في عام  اج الب ذور عن مشروع انت تم فصل فحص وتصدیق الب

الفحص  ة ب على اساس انھ الیجوز الدمج بین جھتي االنتاج والسیطرة النوعیة المتمثل

ة  رة ھي جھ م تشكیل قسم فحص وتصدیق والتصدیق كون االخی ھ ت ة ، وعلی حیادی

.البذور الملحق بدیوان الوزارة والذي مركزه في ابو غریب

ام  ة 1979ع ة العام ق بالھیئ وزارة والح وان ال ن دی م م اط القس ك ارتب انف

.للبحوث الزراعیة والتطبیقیة في ابو غریب

ام  یطرة 1994ع ة للس ة والحاج ال الزراع ي مج ور ف ة للتط ة ونتیج النوعی

ا  ذور ولھ دیق الب ص وتص ة لفح أة العام یس الھی ر تأس توجب االم ذور ، اس ى الب عل

احة ال ى مس التحرك عل ا ب راقاستقاللیة فنیة واداریة وصالحیات واسعة تسمح لھ ع

الوزیر مباشرة  ا ب ون ارتباطھ اع الزراعي ویك ع القط ى جمی دماتھا ال كافة لتصل خ

.ة وھي بھیكلھا التنظیمي الحاليكما ھو الحال في بقیة الدول المتقدم

اً  اً متخصص الً فنی ذور عم اج الب ة انت ر عملی ى تعتب اج ال دیحت ل تواصمجھ

ي ، و اس علم ى اس ي عل نظم ومبن دف یم ى ھ ذور ، ال ة الب دھور نوعی دم ت تم ع وت

ن ان  ھ یمك بإشراف جھة التصدیق لتقدیم الخبرة الفنیة للجھات المنتجة للبذور ، وعلی

ا ، تعد البذور الن ة علیھ ذور العالمی ق نظم تصدیق الب اتجة بذوراً مصدقة اذا تم تطبی

ISTAوالتي ھي قوانین صادرة من االتحاد الدولي لتصدیق البذور 

.1976عام ISTAاالتحاد الدولي لتصدیق البذور الى أنظم العراق 
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) ISTA)International Seed Testing Associationتأسست

دفھا 1924نة س ة ھ ى رؤی اًء عل ر بن ویر ونش د تط ي وتوحی یة ف راءات القیاس االج

رات أللدیھاھذه المنظمة . مجال فحص البذور ي المختب ن اعضاء ف ر م ة 70كث دول

ات  اً لعین ة عالمی وانین المقبول ن خالل وضع الق في العالم ، ومھمتھا انجاز رؤیتھا م

رات ، وتشجیع البذور وفحصھا ، وتزكیة او منح االجازات او الشھ ى المختب ادات ال

ة  دریب ونشر المعرف ذور والت ل او فحص الب ي تحلی ة ف البحث ومنح شھادات عالمی

.لتسھیل تجارة البذور
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االسبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع الثانــــــــــــي

االزھار
:تتكون االزھار بصورة عامة من االعضاء االتیة

.وھو یتكون من االوراق الكأسیةcalyxالكأس .1

.وھو الذي یمثل االوراق الزھریة الملونةcorollaالتویج .2

.وتمثل العضو الذكري في الزھرةstaminesاالسدیة .3

.وتمثل العضو االنثوي في الزھرةpistilالمدقة .4



محاضرات تكنولوجیا البذور

.جامعة بغداد-كلیة الزراعة -قسم المحاصیل الحقلیة -المرحلة الثالثة 

جالل حمید حمزة الجبوري. د.م.أ: أعداد ُمدرس المادة 

2016: آخر تحدیث

2

ا ) stamen(السداة  ن الخالی اح م وب اللق تج حب ھي العضو الذكري الذي ین

ة اق ، والذكری ن س داة م ون الس ویط ) stalk(تتك ھ )filament(أو خ ي طرف وف

اح  وب اللق یس حب د ك ك ) pollen sac(یوج ل ، )anther(أو المت د داخ وتوج

.pollen grainsالمتك حبوب اللقاح 

ة مى المدق ذي یس وي ال و االنث و العض اني فھ و الث ا العض pistil or(أم

carpel (تتكون المدقة من ثالث اجزاء ھي ، ووالتي عادة تكون في مركز الزھرة

ر ) ovary(المبیض كل من  ذور غی ن الب ر م دة أو أكث ذرة واح ى ب وي عل الذي یحت

رة ، و)ovule(الناضجة تدعى البویضات  یض الزھ ي مب دد البویضات ف یختلف ع

غ ي التب ات ف دة مئ ى ع .من نوع الى اخر فھي واحدة في الحنطة والشعیر وتصل ال

القلم  روف ب اني المع زء الث وب ) style(والج ى ) tube(أو االنب د اعل ذي یوج ال
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ا ) stamen(السداة  ن الخالی اح م وب اللق تج حب ھي العضو الذكري الذي ین
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carpel (تتكون المدقة من ثالث اجزاء ھي ، ووالتي عادة تكون في مركز الزھرة
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رة ، و)ovule(الناضجة تدعى البویضات  یض الزھ ي مب دد البویضات ف یختلف ع

غ ي التب ات ف دة مئ ى ع .من نوع الى اخر فھي واحدة في الحنطة والشعیر وتصل ال

القلم  روف ب اني المع زء الث وب ) style(والج ى ) tube(أو االنب د اعل ذي یوج ال
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حیث توضع حبوب ) stigma(المبیض وفي طرفھ الجزء الثالث المعروف بالمیسم 

اح زج ، اللق ن او ل طح خش ون ذو س یاً او یك اً رئیس رع تفرع ون متف ا یك م ام والمیس

لغرض مسك حبوب اللقاح بعد سقوطھا علیھ لتسھیل عملیة انباتھا ونموھا الى داخل 

.انسجة القلم في المبیض

ا  ا ضروریة إذا م رة ألنھ ي الزھ وتسمى السداة والمدقة األعضاء األساسیة ف

أما العضوین االخرین فھما السبالت أو االوراق الكأسیة .أرید الحصول على البذور

)sepals ( والبتالت أو االوراق التویجیة)petals ( ي اللتان ال تشاركان مباشرة ف

جودة اصال في بعض االزھار ، ولھذا تسمى عملیة التكاثر الجنسي ، وقد التكون مو

.باالعضاء الملحقة



محاضرات تكنولوجیا البذور

.جامعة بغداد-كلیة الزراعة -قسم المحاصیل الحقلیة -المرحلة الثالثة 

جالل حمید حمزة الجبوري. د.م.أ: أعداد ُمدرس المادة 

2016: آخر تحدیث

4

ف اسفل االعضاء االخرى و) السبالت(تكون االوراق الكأسیة الخضراء  تغل

ى تتطور باقي اجزاء الزھرة وتعمل على حمایتھا وھي في دور البرعم الزھري حت

ة  یة مجتمع مى االوراق الكأس ا أوراق ، وتس دو وكأنھ ا تب ادة م رة ، وع بح زھ لتص

أس  ة ). calyx(بالك ا االوراق التویجی تالت(ام د ) الب أس فتوج ل الك ى وداخ أعل

ة ، وھي )corolla(وتسمى مجتمعة بالكوروال  وان زاھی ون ذات ال ا تك ي غالبا م ف

ق وتحتوي على غددالعدید من االزھار و یسمى الرحی ائل حل رز س ي تف ق الت للرحی

ذب  ى ج ل عل ذلك تعم یة ، وب وت األساس ن الزی ة ع روائح الناجم ن ال الً ع فض

ة  اح والجاذبی ى الری الحشرات وطیر الطنان والناس والمخلوقات األخرى ، أضافة ال

مما یساعد في نقل حبوب اللقاح من المتك إلى المیسم التمام عملیة التلقیح وإخصاب 

.لبویضاتا

.أجزاء الزھرة
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الزھاراانواع 
ة ازھر الحاویة على االجزاء االربعة باالازھتسمى اال completeر الكامل

flower)غ ) االسدیة والمدقة والسبالت والبتالت ان والتب كما في ازھار القطن والكت

ت  یض والج یم االب ر والبرس یم االحم ویا والبرس ول الص ا وف لجم والبطاط والس

. والھرطمان

التي ینقصھا عضو واحد او اكثر من االعضاء الزھریة ر ازھاالاما في حالة 

مى  ة ر ازھاالبفتس ر الكامل incompleteغی flower ة ار العائل ي ازھ ا ف كم

النجیلیة كالحنطة والشعیر والرز والذرة الصفراء والذرة البیضاء والشوفان والبنجر 

.السكري وذلك لعدم وجود االوراق الكأسیة والتویجیة

مى  ة ر ازھاالوتس یة الحاوی اء الجنس ال االعض ى ك ة(عل دیة والمدق ) االس

ة ر ازھاالب ة او الخنثی perfectالتام flower وفان عیر والش ة والش ل الحنط مث
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ول  كري وف ر الس غ والبنج ان والتب ن والكت اء والقط ذرة البیض رز وال یلم وال والش

.الخ...الصویا

ة أما  ي ینقصھا ر ازھاالفي حال یة الت د االعضاء الجنس ر ازھاالبفتسمى اح

نس  دة الج ة او وحی ر التام ا ان ، فأuni-sexualاو imperfect flowerغی م

ل  ة وتحم ث او مؤنث اء التأنی ل اعض ذكیر وال تحم اء الت ل اعض ذكرة وتحم ون م تك

.اعضاء التأنیث وال تحمل اعضاء التذكیر

مى اال د ار ازھوتس ى اح ة عل ي الحاوی ة ف اء التكاثری لة ر ازھأالعض منفص

ات  س النب ى نف كن عل ة المس ة )monoecious(بأحادی اء الذكری ، إي ان االعض

اتتكون في زھرة  س النب ى نف رة اخرى عل ل ، واالعضاء االنثویة تكون في زھ مث

ذرة واالخروع والرقي والخیار ورة الصفراء ل ذرة الصفراء الن ات ال ل نبات ، إذ تحم

ة tasselالذكریة  ورة المؤنث ط earفي قمة النبات بینما تحمل الن ي اب وص ف العرن

. الورقة في منتصف الساق

االعضاء التكاثریة في أزھار منفصلة أما في حالة االزھار الحاویة على احد 

لة  ات منفص ى نبات مى عل كن فتس ة المس اء ) dioecious(بثنائی ، إي ان االعض

ى  رة اخرى عل ي زھ ون ف الذكریة تكون في زھرة على نبات واالعضاء االنثویة تك

.خیل والتوت والسبانغالقنب وحشیشة الدینار والھلیون والننبات اخر ، مثل 
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العوامل المؤثرة في االزھار وعقد الثمار
:یتأثر االزھار وعقد الثمار وتكوینھا بالعوامل الرئیسیة االتیة

:الحشرات: أوالً 
یح الخلطي  ات ذات التلق ن النبات ر م یح الكثی تقوم الحشرات بدور كبیر في تلق

ن ان تسبب  ا یمك ى التي یتم تلقیحھا بالحشرات ، كم ؤدي ال ار ، إذ ت اضراراً لالزھ

.تساقطھا

 ً :الغذائیةرالماء والعناص: ثانیا
واد  ى الم تسقط او تتضرر جودة الكثیر من الثمار واالزھار نتیجة التنافس عل

.الغذائیة والماء الالزم لنموھا

ً ثا :االفات المرضیة والحشریة: لثا
ل ات فتق ى ضعف النب االمراض والحشرات ال ؤدي االصابة ب واد ت ة الم كمی

.الغذائیة المتكونة فیھ ، وبالتالي تقلل نسبة الثمار العاقدة وتُضعف المتكون منھا

 ً :استخدام المواد الكیمیاویة: رابعا
ادة  ى زی ؤدي ال راض والحشرات ، وت تستخدم المواد الكیمیاویة لمقاومة االم

ي اع ؤثر ف ا ت ات ، اال انھ و النب وة نم ادة ق ي انتاج البذور نتیجة زی داد الحشرات الت

بة  ل نس و لتقلی ات النم تعمال منظم ى اس بعض ال ىء ال ي ، ویلج التلقیح الخلط وم ب تق

.تساقط االزھار
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 ً :الریاح: خامسا
ار  تتسبب الریاح في اضطجاع النباتات ، وفي حالة حدوثھا في اثناء عقد الثم

.فتؤدي الى تساقطھا ، كما ان الریاح تؤثر ایضاً في عقد الثمار

 ً :عوامل وراثیة: سادسا
ار وین الثم یح وتك ى التلق أخر عل ك تؤثر العوامل الوراثیة بشكل او ب م تل واھ

-:العوامل ھي االتي

ي ، إذ یحدث ان بعض .1 م الكمیت قد یحدث التلقیح وال تتكون البذور بسبب العق

ي  یس الجنین ا او الك اح او جمیعھ وب اللق ة Embryo Sacحب ون میت تك

.Meiosisبسبب بعض الشذوذ في االنقسام االختزالي 

ق ی.2 دم التواف بب ع ذور بس ار والب وین الثم ل تك ن ان یفش مك

Incompatibility ت ة وتثب ي حی یس الجنین اح والك وب اللق ون حب حیث تك

ى  ول ال ي الوص ل ف اح یفش وب اللق ن انب م ولك ى المیاس اح عل وب اللق حب

ة ا .البویض وكم ن ان یك وب یمك درة حب دم مق ك بع اً وذل ق ذاتی دم التواف ن ع

او یكون خلطیاً بسبب عدم . اللقاح لزھرة ما على اخصاب ازھار نفس النبات

. مقدرة حبوب اللقاح لصنف ما في اخصاب بویضات صنف اخر

واة .3 ین الن اد ب تم االتح ا ال ی زدوج حینم ي االخصاب الم احتمال حدوث فشل ف

وین السویداء التناسلیة الذكریة ونواتي ال دم تك ى ع ؤدي ال كیس الجنیني مما ی

Endospermوال یتكون الجنین.
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 ً :عوامل مناخیة: سابعا
-:تؤثر العوامل المناخیة بمجاالت كثیرة وتشكل الظروف االتیة اھمھا 

ة.1 ة : الرطوب بة لمرحل ام ، وبالنس كل ع ات بش و النب ى نم ة عل ؤثر الرطوب ت

یة ر حساس ي اكث دھا فھ ا بع ر وم رى التزھی ل االخ ن المراح اء م نقص الم ل

ي  ا ف و كم ن النم ة م ك المرحل ي تل داخلي ف اء ال ة الم بسبب اضطراب موازن

ت . النجیلیات كما لوحظ االسراع في تكوین االجزاء الزھریة والثمریة في وق

ائي . ال تزال بعض النبات خضراء د الم ؤدي الش ا ی اف(كم ف ) الجف ى توق ال

ا اذا االزھار بوقت اكثر تبكیراً من ة ام اف طویل رة الجف المألوف اذا كانت فت

ار دد االزھ ي ع ؤثر ف ن دون ان ی ار م ؤخر االزھ یرة فی ت قص ون . كان ویك

ي  ات الت ي النبات د ف ذور اش وین الب ر وتك تأثیر الجفاف بالنسبة لمرحلة التزھی

ات  ي النبات ل ف ا اق ون تأثیرھ وب ، ویك ل الحب تكون فترة ازھارھا قصیرة مث

اف محدودةالتي یستغرق  رة الجف وحظ . تزھیرھا فترة اطول وتكون فت د ل وق

ذور(ان الجفاف في نھایة الموسم بالنسبة للحنطة  وین الب رة تك ى ) فت ؤدي ال ی

ى العكس  ؤدي ال نقص الحاصل وزیادة البروتین في حین ان وفرة الرطوبة ت

ي  ائي ف ، كما انخفض محتوى الزیت في البذور الزیتیة حین واجھت الشد الم

.ثناء تكوین البذورا
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رارة.2 وب ، : الح یل الحب ي محاص ار ف د الثم ار وعق ي االزھ رارة ف ؤثر الح ت

داً خالل  ى درجات حرارة منخفضة ج حیث ان المحاصیل الشتویة تحتاج ال

طور البادرات وبذلك تحفز الھرمونات الالزمة لعملیة التزھیر ، ویسبب عدم 

ذه المر ي ھ ة ف رارة منخفض ات ح ى درج ھا ال ي تعرض أخر ف دث ت ة یح حل

دة  تزھیرھا وان حدث االزھار فتكون ضعیفة ، والبذور المنتجة منھا غیر جی

ع  ي الربی ت ف ا زرع تویة اذا م ة الش ي الحنط ا ف ارة كم ا ض ر منھ والكثی

أخیر  كلة ت ى مش رض ال ا تتع یرة فانھ رة قص و لفت رد ول رة الب اوزت فت وتج

ل  د التزھیر ، كما وجد بان انتاجیة محاصیل اخرى مث یلم تعتم الشوفان والش

ات  ن درج ھ م ل علی ا تحص دار م ا ومق ري بھ و الخض رة النم ول فت ى ط عل

رة  ذه الفت ف ھ ار ، وتختل ى االزھ ات ال دفع النب روریة ل ة ض رارة منخفض ح

.باختالف االصناف

ة : الضوء.3 ھ المختلف ي مراحل و ف یشكل الضوء جانباً اساسیاً من احتیاجات النم

:ر حیث تقسم النباتات بموجبھا الىوخاصة تزھیر وانتاج البذو

ل : نباتات النھار القصیر.أ ویطلق علیھا ایضاً نباتات اللیل الطوی

ة  رة اضاءة یومی ى فت د تعریضھا ال ات عن ذه النبات ، وتزھر ھ

ـ  در ب ي تق اذا زادت 16تقل عن الفترة الحرجة والت اعة ، ف س

ات  تمر النب ة یس رة الحرج ى الفت ة عل وئیة الیومی رة الض الفت



محاضرات تكنولوجیا البذور

.جامعة بغداد-كلیة الزراعة -قسم المحاصیل الحقلیة -المرحلة الثالثة 

جالل حمید حمزة الجبوري. د.م.أ: أعداد ُمدرس المادة 

2016: آخر تحدیث

11

ویا  ول الص رز وف ناف ال ض اص ل بع ري مث النمو الخض ب

.والجلجل والقصب السكري

ل.ب ار الطوی ل القصیر ، : نباتات النھ ات اللی وتعرف ایضاً بنبات

د  ة تزی رة اضاءة یومی د تعریضھا لفت ات عن ذه النبات وتزھر ھ

ـ  در ب ة تق ة معین رة حرج ن فت اعة13ع رة . س ت الفت اذا قل ف

ة  رة الحرج النمو الخضري الضوئیة عن الفت ات ب تمر النبات تس

.مثل الحنطة والشعیر والباقالء

دة.ج ات محای اءة : نبات رة االض ول فت أثر بط ة الت مى عدیم تس

ة رة . الیومی ول فت ن ط رة م دود كبی ي ح ات ف ذه النبات ر ھ تزھ

ل  تق الحق رز وفس ناف ال ض اص ل بع ة مث اءة الیومی االض

.والقطن

ن أ و یمك ر والنم ي التزھی أثیر الضوء ف ا ن ت ل اخرى وربم ان یتحور بعوام

ات اال  ن النبات د م یقف تاثیره ، وخاصة درجة الحرارة حیث ال یتم االزھار في العدی

ة الضوء . اذا كانت درجة الحرارة مالئمة لذلك ا لكمی وتختلف النباتات في احتیاجاتھ

ة  ادي لمرحل ط او الحی وء المتوس ام الض ى ای اج ال ث تحت و حی ل النم بة لمراح بالنس

.وھكذا.... زھار في حین تحتاج الى ایام طویلة لتكوین البذور مثالً اال
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Pollinationالتلقیح 
ذا  ون ھ م ویك ى المیس ك ال ن المت اح م وب اللق ال حب ان عملیة التلقیح ھي انتق

ذاتي  التلقیح ال ذ ب مى عندئ ات ویس رة او النب من الزھ ا ض ال ام –selfاالنتق

pollination م رة او میس س الزھ م نف ى میس ك ال ن المت اح م ة اللق ال حب و انتق وھ

ك . زھرة اخرى على نفس النبات د ذل ات اخر وعن او یكون االنتقال من نبات الى نب

ي  التلقیح الخلط ك cross-pollinationیسمى ب ن مت اح م وب اللق ال حب و انتق وھ

.زھرة الى میسم زھرة اخرى على نبات اخر

و یتم انتقال حبوب  ا ھ اح والحشرات كم ددة كالری ل متع اللقاح بواسطة عوام

ا  ة اخرى كم ان او طرق میكانیكی الحال في الذرة الصفراء والجت او بواسطة االنس

ل ي النخی اق و.ف ن ان تع یح یمك ة التلق روف عملی وفر الظ دم ت د ع دي عن كل ج بش

اج ، المؤاتیة  فمثالً یقوم نحل العسل بتلقیح ازھار البرسیم في الحقول المزروعة إلنت

ذور ،  رة الب زامن فت د ت دور عن ذا ال ام بھ تطیع القی ھ ال یس ار لكن اقط االزھ ع تس م

.بسبب عدم كفایة التلقیحالبذوراصل وبالتالي انخفاض حطویلة ، لفترات األمطار 

ى واس ة ال یح دون الحاج ل التلق ا یحص و احیان ا ھ اح كم وب اللق ل حب طة لنق

ل  ون ك ث تك ول الصویا حی یح كالحنطة والشعیر وف الحال في المحاصیل ذاتیة التلق

یح من االسدیة والمیسم محاطة باغلفة ة لتلق اح الغریب وب اللق ع دخول حب زھریة تمن

.الزھرة
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التلقیح الخلطي والتلقیح الذاتي
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االسبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع الثالــــــــــــث

مقدمة عن البذور
اوي(البذور بالمعنى العام ھي كل شيء یزرع  زة األساس ، و) التق ھي الركی

ذائي والصناعي ،  كالھ الغ ة أش راً لألستھالك بكاف في اإلنتاج الزراعي ومؤشراً كبی

ع الشعوب  ة لجمی یة وصحیة عمیق ة وسیاس اداً إجتماعی دورھا وقد أخذت تُشكل أبع ل

.الفاعل في توفیر االمن الغذائي

رةالبذتعریف 
.وانتشاره وحفظ النوعھي وسیلة تكاثر النبات : البذرة / زراعیاً 

 ً دة : البذرة / نباتیا ى بویضھ واح وي عل ذي یحت ھي ثمرة المبیض الناضج ال

.او اكثر تطورت الحقاً الى بذرة او بذور

 ً ا ذرة / نباتی ي الب جة : ھ ة ناض بة تبویض ین مخص ى الجن وي عل ذاء حت والغ

.قیةاألغلفة الواو

 ً لجیا ذرة / فس ي دور : الب ھ ف ع ملحقات ین م وفر الظروف جن د ت اد ، وعن الرق

.المالئمة تستطیع أن تنبت

ادة او نشر : البذرة / تكنولوجیا البذور ھي اي نبات او اي جزء یستخدم لزی

تنبت النسیجيأو او تكثیر المحاصیل التجاریة ، كالبذور  ات المس ة أو أو الخلف الدرن

)Tuber( ل ة أو ، ا البطاطمث ل )Corm(الكورم وزمث زوم أو ، الم الری
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)Rhizome( البصلة أو ، النجیل والكنامثل)Bulb( ل رجسمث أو، البصل والن

ة أو ، الثیلمثل )Stolon(المدادات  یقان الجاری ل )Runners(الس ة مث ، الفراول

ل )Tuberous roots(الجذور المتدرنة أو  دالیامث ات ال وة ونب ا الحل أو ، البطاط

اقیة  درنات الس ل البطاط)Stem tubers(ال ةامث رطانات أو ، والطرطوف الس

)Suckers( الفسائل أو ، التین والرمان والزیتون مثل)off-shoots( ل ل مث نخی

اس وز واألنان بلح والم ل أو ، ال ل )Cuttings(العق وخ مث ر والخ د النم ات جل نب

م التطعیأو ، الفیكس والیاسمین والدیكورامثل )Layering(الترقید أو ، والكمثرى

)Grafting( أشجار الموالح والزیتون واللیمون الحلومثل.

ثمرةالتعریف 
ة : الثمرة ات زھری ر وملحق ذرة أو أكث ى ب وي عل مبیض زھري ناضج یحت

ات في لبذور انشر وسیلة تكاثر و، وھي إضافیة ةالنبات و الزھری ا ھ ا م صالح ومنھ

.لألكل بالنسبة لالنسان والحیوان

ة البذرةھمیأ
ي  اثر الجنس یلة للتك ذور وس د الب وعأنوتُع اء الن در لبق ات ومص ار النبات .تش

ذور ولكن في ن الب ة م ات المتكون اثر الخضري ألن النبات بعض الحاالت یفضل التك

ات األم بھ النبات د ال تش ة . ق درة الظروف المالئم ذور ضروري لن اثر بالب إال أن التك

.للتكاثر الخضري
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البذوراو تشكیل تكوین
ین ، بویضالبذرة ھي تتكون البذور من الزھرة ، و ى الجن وي عل ناضج یحت

دان مبیضھيالثمرةو ناضج یحتوي على البذور ، وكل من المبیض والبویض یوج

ھ  ار ، وعلی ي االزھ ة ف ي المدق رف لف ى لتع ا عل حیح علین كل ص رة بش ذرة والثم الب

.متابعة تطور ھذه االجزاء الى النضج

اثر الجنسي تكوین او تشكل  ات التك البذور في النباتات العلیا یعتمد على عملی

.في الزھرة ، وعلیھ ینبغي علینا ان نعرف طبیعة ھذه العملیات واین تحدث

ى  ا ال ذي یقودن ات وال اثري للنب ل التك ور الھیك ي تط وات ف ت خط اك س ھن

:تكوین او تشكل البذور

.تشكل األسدیة والمدقات في براعم الزھور.1

.الزھرة ، وھو عبارة عن اشارة الى النضج الجنسي لھذه االعضاءتفتح .2

وب .3 التلقیح ، وھو عبارة عن نقل حبوب اللقاح من السداة إلى المدقة ، وإنبات حب

.اللقاح ، وتشكل أنبوب اللقاح

.تلقیح البویضة والنواتین القطبیتین من قبل النواتین الذكریتین من انبوب اللقاح.4

.بة وتمایزھا الى جنین باإلضافة إلى احاطتھا بغالف البذرةنمو البویضة المخص.5

.نضج البذرة ، وعادة ما یتم مع تراكم المواد الغذائیة المخزنة.6
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ة  ا الذكری ام الخالی ذور بانقس أ الب وین Microsporogenesisتنش وتك

اح  وب اللق ة ، male gametophytesحب ا االنثوی ام الخالی وانقس

Megagaetogenesis وتكوین الكیس الجنینيfemale gametophyte.

یس  ي الك ة ف ة االنثوی ا االمی ك والخالی ي المت ة ف ة الذكری ا االمی تتكون الخالی

رى امات اخ ا انقس ل فیھ ي تحص ي والت ي . الجنین ام االختزال mitosisاالول االنقس

ومات  ة الكروموس یة احادی ا جنس ا خالی ام n (haploid(مكون م باالنقس ن ث وم

ي النھای. لمضاعفة عدد الكروموسوماتmeiosisعتیادي اال ا او وف ون خالی ة تتك

ي بالكیس الجنیني ، وكذلك تكون نواتین بحبوب اللقاح واة ف م الن م تنقس نواتین ومن ث

ة البیضة  وین خلی ي لتك یس الجنین دورھا egg cellخالیا الك ي ب واة اخرى والت ون

.للبویضpolar nucleiتنقسم مرة اخرى لتكوین النوى القطبیة 

ر  ل یم وب اسطواني نحی ا انب تنبت حبوب اللقاح على سطح المیسم لینمو منھ

ذكریتین  واتین ال زال الن ا یسمى لیحدث خالل انسجة القلم وصوالً الى البویضة الن م

مع خلیة البیضة النواتین الذكریتین احدوھو عبارة عن اتحاد باإلخصاب المزدوج ، 

ي لل یس الجنین ي الك ة ف بة لبویض ة المخص وین البویض ي ،) Zygote)2nتك الت

ات الت ي تطور الى ما یعرف بالنب ادم فت ل الق ذرة أو نقطة االنطالق للجی ین الب أو جن

تطوران الى نسیج لتع النواتین القطبیتین النواة الذكریة االخرى متتحد ، بینما للنبات 

.والذي یحیط ویغذي الجنین النامي)3n(یسمى السویداء 



محاضرات تكنولوجیا البذور

.جامعة بغداد-كلیة الزراعة -قسم المحاصیل الحقلیة -المرحلة الثالثة 

جالل حمید حمزة الجبوري. د.م.أ: أعداد ُمدرس المادة 

2016: آخر تحدیث

5

ت  ع الوق یتم امتصاص السویداء في معظم البذور بشكل تام بواسطة الجنین م

ازالء والیقطین ي والب اقالء والرق ل الب ذور مث ى نضج الب ح . ال ذرة والقم ي ال ن ف لك

.والحبوب األخرى ، السویداء تشكل جزءا كبیرا من غذاء في البذور

عملیة التلقیح واالخصاب في النباتات المزھرة
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الجنینتكوین 
ي  تبدأ حیاة النباتات الزھریة على اثر االخصاب المزدوج داخل الكیس الجنین

رة ، . للنبات االم ب كبی اً تراكی و مكون دة فینم ة واح وبعد االخصاب یكون الجنین خلی

و  تمرار النم رة ، وبأس ة المبك ي المرحل ر المتخصصة ف ا غی فالجنین كتلة من الخالی

: یظھر ثالث تراكیب فیھ ھي

Epicotylسویقة الجنینیة العلیا ال.1

Hypocotylالسویقة الجنینیة السفلى .2

ا Cotyledonفلقة او فلقتین .3 ة كالنش واد الغذائی وتكون سمیكة لتسمح بخزن الم

.والسكریات والدھون والبروتین

ة  ي االغلف رات ف ن التغی لة م ذرة تحدث سلس وین الب یض وتك وبعد نضج المب

ن غالف الجویزةفینشأ غالف البذرة او القصرة تحم و.م البرة إذ یل ذور ب تسمى الب

:غالف المبیض مع غالف البذرة او قصرة البذرة ، والبرة على نوعین

ة .1 رة العاری ون ) Nacked Caryopsis(الب یلم إذ تك ة والش ي الحنط ا ف كم

ة  یفة واالتب د ) Lemma and Palea(العص ة عن ن الحب ة م بح طلیق وتص

.الدراس

ة .2 رة المغلف داخل العصیفة ) Covered Caryopsis(الب ي الشعیر إذ تت ا ف كم

.واالتبة مع المبیض مكونة القشرة
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Polyembryonyظاھرة تعدد االجنة 
ي البنجر السكري ،  یقصد بھا وجود جنینین او اكثر في البذرة الواحدة كما ف

ة الكروموسوم ة ثنائی ات متجانس أ نبات د تنش ات فق ات وھذه الظاھرة مھمة لمربي النب

)Diploid ( من احادیة الكروموسومات)Haploid.(

ة) (كاسیات(تنتمي بذور المحاصیل الى قسم مغطاة البذور  ). النباتات الزھری

وض  داخلھا البی ایض ب ى المب اوي عل رة الح ن الزھ زء م و ج یض ھ ة (المب الخلی

ة یة االنثوی ذه ) الجنس مى ھ ذور ، وتس داخلھا الب وض وب ور البی ار بتط ون الثم وتتك

ذور  ة . Angiosperms) كاسیات(المجموعة النباتیة مغطاة الب ة النباتی والمجموع

ذور  ات الب مى عاری ة تس ار Gymnospermsالثانی ایض وال ازھ ا مب یس لھ ل

.والثمار بالرغم من تكوینھا البذور وتشمل االشجار المخروطیة كالصنوبر

ذورركیب البت
ذور ،  واع الب ع ان د لجمی ب واح اك تركی یس ھن ین ل ف ب ا یختل اي ان تركیبھ

د النسیج  ذي یع بیرم ال االنواع ، فمثالً بعض البذور تحتوي في تركیبھا على االندوس

محل  رى یض واع اخ ي ان ا ف دة ، بینم ة الواح ي ذوات الفلق ا ف ذاء كم ازن للغ الخ

.االندوسبیرم ویحل محلھا الفلقتین اللتان تعدان مخزناً لغذاء الجنین

ول ان التركی ن الق نیمك ون م ذرة یتك وذجي للب ذرة : ب النم الف الب و غ

ا و ) الورقة(الفلقة و الجنین و االندوسبیرم ة العلی ة و السویقة الجنینی السویقة الجنینی
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فلى  ذیر و الس ة و الج ةالرویش د الرویش ن ذوات . و غم ة ع ف ذوات الفلق وتختل

.الفلقتین في بعض تلك التراكیب

):Seed coat(غالف البذرة .1
ة ھو  ذرةالخارجیالطبقات الثالث ف الب ي تغل ارجي . ة الت الغالف السمیك الخ

مى  مى testaیس ة تس ة الرقیق ة الداخلی ن .tegmenواالغلف ذرة م ور الب تتط

ي  یس الجنین ي الك ي تحم ة ، وھ یط بالبویض ي تح ة الت جة واالغلف ة االنس ن البیئ م

نظم  ة وی ةالخارجی ازات حرك اه والغ ى المی ارج البال ل وخ الل إنباترةذداخ اخ .ھ

ى یتفاوت سمك غالف البذرة و ادا عل وع الاعتم ذورن ن ب ة م ة رقیق ول (طبق ل الف مث

).مثل جوز الھند(سمیكة وصلبة الى ) السوداني

ة االتصال(funicularعبارة عن اثر الحبل السري hilumوالسرة  ) اوعی

ال  ي ك ات وف ذاب الضروري لالنب اء واالوكسجین الم ، وھذه تساعد على مرور الم

ر . االتجاھین ة النقی ن خالل فتح ة م ازات الذائب و micropyleیدخل الماء والغ وھ

ون السرة  ا تك یة ، واحیان ى االغش اح ال وب اللق ن دخول انب االثر المجھري الناتج م

.قد الماء ولیس امتصاصھمجھزة بسداد للسماح بف

):Endosperm(االندوسبیرم .2
ات یوجد في ) albuminالزالل(ثالثي الصیغة نسیج وھو  بذور معظم النبات

أن وتحتوي على الكربوھیدرات ویمكن ، إلى الجنین النامياءویوفر الغذ، المزھرة

وي  روتینتحت ت والب ى الزی كل .عل دما وتتش ویداء عن د الس ل اح یجین الیص مش
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یض ، فأحدھما ینالذكری ى داخل المب اح ال واتین الیخصب الموجودین في حبة اللق ن

ین القطبی یضت ط المب ي وس وین ف ویداءلتك ر الس ة، واالخ ب البویض كلیخص ل یتش

.البویضة المخصبة

ات ) مثل البازالء(بعض بذور النباتات  ل الفلق ن قب تم امتصاص السویداء م ی

.انبات البذرةیسي للتغذیة خالل المصدر الرئبدورھا صبح توالتي 

ويالسویداءمختلفین من تشكیل ھناك نوعان  وع خل وع ، نوع نووي ون ، الن

كیل  ي تش أخر ف ھ ت دث فی ذي یح و ال ووي ھ امات الن ن االنقس دد م ة لع دار الخلی ج

ي ھو ، والخلویة اة شائع ف ذوراك(مغط یات الب رة ، ) س ات المزھ ي النبات ا ف ي بینم ف

.یبدأ تشكیل جدار الخلیة على الفورنوع الخلوي ال

):Embryo(الجنین .3
ات الجنین (ھو جزء من البذرة الذي یتطور الى نبات یتألف  الناضج في النبات

.وفلقة او فلقتینوالجذیریشةومن الر) العلیا

):Cotyledon) (الورقة(الفلقة .4
واد ت، وغالبا ما األولى الجنینیة من البذور النابتةھي الورقة  وم بتخزین الم ق

ون الو. الغذائیة ا قد تك ة العلی ا السویقة الجنینی ق ام ة أو epigealفل السویقة الجنینی

فلى  د ع. hypogealالس ي دد الیع فات الت د الص اً اح ق حالی نیف فل تخدم لتص تس

رة  ات المزھ اة او (النبات ذورمغط یات الب دة). كاس ة واح واع ذات فلق مى األن وتس
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monocotyledonous(monocots) ،ین وت واع ذات الفلقت مى االن س

dicotyledonous(dicots).

):Epicotyl(السویقة الجنینیة العلیا .5
ةھي ساق البادرة او الجنین بین الفلق  ة حقیقی ات . وأول ورق م النبات ي معظ ف

.نباتالسویقة الجنینیة العلیا تتطور الى ساق واوراق لل

):Hypocotyl(السویقة الجنینیة السفلى .6
.النباتتطور الى جذورساق البادرة تحت الفلق ویجزء من ھي 

):Radicle(الجذیر .7
ن ال زء األول م و الج ادرة ھ امي(ب ات الن ین النب ن ) جن زغ م ذي یب ذرال ةالب

ي . عندما تنبت ذي یوالجذیر ھو الجذر الجنین ات ال ى للنب و إل ةاألنم ي الترب فل ف ، س

.وفوق الجذیر تكون السویقة الجنینیة السفلى التي تدعم الفلق

):Plumule(الرویشة .8
تج جزء من جنین البذرة الھي  ة لتن ى ورق ة ذي تطور ال أول األوراق الحقیقی

.coleoptileوالذ كان محاطاً او مغلفاً بغمد الرویشة للنبات

):Coleoptile(غمد الرویشة .9
ي نباتات الفلقة الواحدة ، فھو الجنین في اوراق قمة ھو غمد واقي یغطي  یحم

.خالل التربةعندما تبزغ من یشة والر
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البذورتصنیف
Polycotyledonous

Seed
بذور متعددة الفلقات

dicots or(ذوات الفلقتین 
dicotyledonous :( ھي االنواع التي لھا

.فلقتین

monocots or(ذوات الفلقة 
monocotyledons :( االنواع التي ھي

لھا فلقة واحدة
Exalbuminous or
nonendospermic

seed

Albuminous
or

endospermic
seed

Exalbuminous or
nonendospermic

seed

Albuminous
or

endospermic
seed

Gymnosperms
عاریات البذور

pea, sunflower,
safflower, cotton,
mango, gourds

castor,
papaya

الخروع والبابایا

Orchids

المحاصیل البستنیة

wheat, rice,
maize, other

cereals

بذرة ذات فلقة واحدة وبذرة ذات فلقتین
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الفلقتینذاتفلقة الواحدة والبین ذات الفرق
ذات الفلقتینذات الفلقة الواحدةوجھ المقارنة

تركیب البذرة
و السویقة الجنینیة العلیا و ) الورقة(االندوسبیرم و الجنین و الفلقة غالف البذرة و 

وتختلف ذوات الفلقة عن . السویقة الجنینیة السفلى و الجذیر و الرویشة و غمد الرویشة
.ذوات الفلقتین في بعض تلك التراكیب

الفلق
لدیھا فلقة واحدة ، ینتج عنھا ورقة واحدة 

، وھذه الفلقة تسمى الورقة الجنینیة االولى
رقیقة

لدیھا فلقتین ، ینتج عنھا ورقتین ، 
.وھاتین الفلقتین ممتلئة

وھي التي تغذي یخزن الغذاء في اإلندوسبرمتخزین الغذاء
البذرة النابتة

، وھي التي یخزن الغذاء في الفلقات
تغذي البذرة النابتة

السویداء
3السویداء مجھزة الغذاء وتحتوي على 

)من األب1من األم و 2(ت كروموسوما
خالل التطور یتم توقف السویداء عن 

االنقسام وتمتص من قبل األنسجة 
الجنینیة

یتشكل من الكیس الجنیني وانسجة )النسیج االم(یتشكل من جدار الكیس الجنیني غالف البذرة
السویداء

ذات اشكال واحجام مختلفةاغلبھا طویلة ورفیعةاالوراق
تعرق شبكيمتوازي طولي أو عرضيالتعرق

منتظمة في األسطوانة الوعائیةمبعثرة في األسطوانة الوعائیةالحزم الوعائیة

الساق والحزم 
الوعائیة

الكامبیوم الوعائي غائب والحزم الوعائیة 
مبعثرة التوزیع ، ولذلك ذوات الفلقة لیس لھا 

القدرة على تشكیل حلقات من األنسجة 
، ونتیجة لھذا لیس لھا ) الخشب(المتصلبة 

ساق خشبي قوي ، واغلب االحیان یكون 
.الساق غیر متفرع

كامبیوم وعائي موجود والحزم الوعائیة 
منتظمة على شكل حلقات ولذلك ھي 

.غالباً ما تمتلك ساق خشبي قوي متفرع

الجذور

تنمو . نظام الجذر لیفي ، او جذور عرضیة
قریبة من الجذور من انسجة النموات ال

وان اول جذر یبزغ من البذرة . القاعدة
وتفشل ذوات الفلقة بتشكیل نظام . یموت

.جذري وتدي مركزي قوي

لدیھا جذور متفرعة قویة وسمیكة ، اي 
.نظام جذري وتدي قوي

البتالت
واالسدیة وحبوب 

اللقاح

، وكثیر من االحیان ثالثیة أو مضاعفاتھا
للون فتوحي لنا یكون للسبالت والبتالت نفس ا

.بانھا تمتلك ستة بتالت
غالباً یكون عدد االسدیة مساوي لعدد 

.البتالت
حبوب اللقاح لھا شق واحد

.رباعیة أو خماسیة أو مضاعفاتھا
حبوب اللقاح لھا ثالث شقوق

االنبات یعطي ورقتین جنینیتین )الفلقة(االنبات یعطي ورقة جنینیة واحدة االنبات والنمو
)الفلقتین(

البذرة والثمرة 
والقرنة

.عموماً البذور لحمیة كبیرة
الثمرة او القرنة عموماً تتكون من ثالثة 

.اجزاء

البذرة او الثمرة او القرنة متنوعة من 
عموماً ھي تمتلك . حیث الشكل والحجم

عدد كبیر من البذور بالقرنة مقارنة 
.بذوات الفلقة الواحدة

نخیل ،بصل ،موز ،ذرة ،شعیر ، قمح أمثلة
الزنابق،البلح 

،كتان ،بازالء ،برسیم ،عدس ،فول 
قطن
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الفرق في تركیب وطریقة البزوغ بین بذور ذات الفلقة الواحدة وذات الفلقتین
ذوات الفلقتینذوات الفلقة

اوراق البذرة- الفلق 
النمو الخضري- الرویشة 
الجذر–الجذیر 

البذرة لخزن الغذاءاوراق - الفلق 
النمو الخضري- الرویشة 

الساق-السویقة الجنینیة العلیا 
الجذر- الجذیر 

مقطع عرضي لبذور ذوات الفلقتین الفول).الذرة(مقطع عرضي لذوات الفلقة الواحدة 

الفولشكل یوضح بزوغ نبات شكل یوضح بزروغ نبات الذرة

.أرضيھوذوات الفلقة الواحدة نوع اإلنبات في

على أنھ نوع : Hypogealیعرف اإلنبات األرضي
من أنواع إنبات البذور بحیث تبقى السویقة تحت الفلقة 
قصیرة وال تتطاول وبالتالي تبقى الفلقتان تحت سطح 

حاملة Epicotyleقة فوق الفلقیة یالتربة وتتطاول السو
.الریشة إلى الوسط الھوائي

لذرةامثل 

الباقالء- بذور ذات انبات ارضي من ذوات الفلقتین 
البازالءو

ھوائيھوذوات الفلقتین نوع اإلنبات في

على أنھ نوع : Epigealھوائيیعرف اإلنبات
تطول السویقة تحت من أنواع إنبات البذور بحیث

وتحمل معھا الفلقتین والریشة Hypocotyleالفلقة
وعندما تتعرض الفلقات إلى فوق سطح التربة ، 

الوسط الھوائي تصبح خضراء اللون وتقوم بعملیة 
.الرتكیب الضوئي 

الخروعوالفاصولیا مثل 

-بذور ذات انبات ھوائي من ذوات الفلقة الواحدة 
بذرة البصل
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البزوغ في ذوات الفلقتین یمكن ان یكون ھوائي وھو االغلب او ارضي

وذوات الفلقتینأمثلة على ذوات الفلقة
ذوات الفلقتینذوات الفلقة

مثالالعائلةمثالالعائلة

الطماطم والبطاطا الباذنجانیةالثوم والبصلالنرجسیة
والفلفل

الذرة الصفراء النجیلیة
القرنابیط واللھانةالصلیبیةوالحنطة والرز

والفجل

البقولیةالھلیونالزنبقیة
الفاصولیا والبازالء 

الصویا وفول 
والبرسیم

اخرى
قصب السكر والنخیل 

والنابق وااللفاكھة 
وواالعشاب

الوردیة
Others

التفاح والخوخ 
والعرموط

والجزر والكرفس 
والبقدونس
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التركیب الكیمیاوي لللبذور وعالقتھ بقیمتھا كتقاوي
تعتبر المكونات الكیمیاویة للبذور من اھداف مربي النبات الرئیسة وقد لوحظ 

ذور عت. تغیرھا في االجیال المتعاقبة ة للب ن الصفات الد المكونات الكیمیاوی ةوراثیم

ة  ات الزراعی مید والعملی الري والتس ا ك الي علیھ أثیراً ع ة ت روف البیئی اال ان للظ

.االخرى

ب  ذور الغل ي الب رئیس ف ة ال اطي الطاق دات احتی درات واللبی د الكاربوھی تع

ة ة والبری ات المزروع ة ت. النبات یل البقولی وب والمحاص یل الحب ذور محاص زن ب خ

البروتین) الكاربوھیدرات(النشأ  د . ، كما ان بذور المحاصیل البقولیة غنیة ب ان العدی

لجم والقطن  رة الشمس والس ل وزھ ول الصویا وفستق الحق من االنواع مثل بذور ف

واع كمی ض االن ذور بع وي ب د تحت روتین وق ت والب ن الزی الي م وى ع ات ذات محت

.مھمة من السكریات البسیطة

دة  كریات العدی درات او الس واع الكاربوھی ر ان زون اكث أ المخ ر النش یعتب

polysaccharide وز ا االمیل ان ھم ن نوع أ م ون النش ذور ویتك ي الب یوعاً ف ش

amylase واالمیلوبكتینamylopectin.

بح  ى تص ادرات حت ز الب ة لتجھی ر كافی ى عناص ذور عل وي الب ب ان تح یج

ایتین  د الف المصدر phyrinاو phytateمعتمدة على نفسھا في صنع الغذاء ، ویع

یوم  یوم والمغنس دة للكالس ویة معق الح عض ى ام وي عل ھ یح ا ان فور كم رئیس للفس ال
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ا د االنب ر عن ذه العناص رر ھ یوم ، وتتح ز والبوتاس ایتیز والمنغنی انزیم الف ت ب

phytase . ان ي الفلقت یتركز الفایتین في طبقة االلیرون في بذور العائلة النجیلیة وف

.في بذور ذوات الفلقتین

دات  ذور alkaloidsان القلوی ي الب ودة ف ة موج ة حلقی ات نایتروجینی مركب

راء االخرى ة الخض ا . واالجزاء النباتی ة وربم ح قوی ة وروائ دات نكھ بب القلوی وتس

افین  وتین والك دات النیك ن القلوی رى ، وم ات االخ ات والحیوان امة للنبات ون س تك

ینین  ورفین والسترایس وبرومین strychnineوالم ن theobromineوالثی ، وم

.محتمل انھا تقوم بحمایة البادرة الصغیرة من التنافسال

ات  ل التانین ة ، مث tanninsتحتوي بذور بعض االنواع على مركبات فینولی

ك  ك chlorogenicوحامض الكلوروجینی ارین وحامض الفیوریل furelicوالكوم

ك  امض الكافی ات . caffeicوح ا الكتون اً بأنھ ات ایض ذه المركب نف ھ ا تص كم

lactones .ویمكن ان تثبط الالكتونات االنبات وبھذه فھي تعمل كألیة سكون.

د  ة معق ات وخاص ي بالفیتامین در غن ا مص ذور بأنھ د الب اض Bتع واالحم

ة ز منخفض ودة بتراكی ة الموج اض النووی كریات واالحم رة والس ة الح ا . االمینی كم

ایت ات والس ینات والجبریلین ي االوكس و ھ ات نم ى منظم ذور عل وي الب وكاینیات تح

.ومثبطات نمو التي تقوم بوظائف حیویة في عملیة االنبات ونمو البادرات
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:أھم المكونات الكیمیاویة للبذور
ة حول (یوجد الماء في البذور اما بصورة ماء حر : الماء.1 أة اغلف ى ھی موجود عل

ات دمص ) الحبیب اء م اوي ) Adsorped(او م ب الكیمی رتبط بالتركی اء م أو م

)Water of Consitution ( اوي ب الكیمی ، ولكن ازالة الماء المرتبط بالتركی

ھ رة لنزع وة كبی ى ق اج ال ذور ویحت اوي للب ب الكیمی ر التركی دیرات . یغی ي تق وف

.الرطوبة ینزع الماء الحر عادة وجزء من الماء المدمص

درات .2 بیرم: Carbohydratesالكربوھی ي االندوس ا ف كل نش ى ش د عل . توج

-:رة عن الكاربوھیدرات عبا

ون : النشا.أ م والقطر وتتك ة الشكل والحج ات مختلف ویتركب النشا من حبیب

وز  كر الكلوك ن س ل م كل سالس ررة بش دات متك ن وح Glucose(م

Polymers (ین و بكت وز واالمیل ن االمیل ا . والذي یتكون م ویسمى النش

ى  الذي یحتوي على امیلوز وامیلوبكتین بالنشا العادي اما الذي یحتوي عل

معي ا ا الش مى بالنش ط فیس وبكتین فق ي ). Waxy starch(میل ویعط

ون  وبكتین ل ي حین یعطي االمیل ود ، ف ع الی امق م االمیلوز لون ازرق غ

ر ز . احم ا امیلی زیم بیت ل ان ھ بفع وز بكامل ل االمیل ) B-Amyase(ویتحل

ل  ي حین یتحل التوز ف ى سكر % 60-50الى سكر م وبكتین ال ن االمیل م

.المالتوز
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كریات .ب كریات ): Sugars(الس وز وس وز والكلوك كروز والفركت كالس

).مركبات وسطیة بین النشا والسكر(متعددة والدكسترینات 

ھو نشا لكنھ یختلف عنھ كونھ الیھظم بسھولة ): Cellulose(السیلیلوز .ج

ع  ة م وز مرتبط دات كلوك ن وح ام ، وم اف الخ ن االلی اً م ھ اساس لتكون

ا  روابط بیت ھا ب ي ) B-Linkage(بعض ا ف ط الف ن رواب اً م ر ثبات االكث

.النشا

یلیلوز .3 د ): Hemicellulose(الھیمیس اء ویوج ي الم ذوب ف دد الی كر متع س

وزانس  ب البنت ى مرك اً ال ل مائی ذور ویحل ة الب ي اغلف اً ف ) Pentosans(اساس

.)Uronic acid(وحامض الیورونیك 

ات .4 اض ): Proteins(البروتین ن االحم لة م ن سلس ون م ع تتك د م ة تتح االمینی

ع  ي م ن حامض امین بعضھا بواسطة روابط ببتیدیة من مجموعة الكاربوكسیل م

ي االخر ن الحامض االمین ین م ذور . مجموعة االم ي الب حامض 18ویعرف ف

د  ون ، وتوج روتین المتك وع الب دد ن ي تح ي الت ا ھ بتھا وترتیبھ ي ، ونس امین

ین والقصعة  ي الجن ة ف ز عالی ة ) Scutellum(البروتینات بتراكی ، وھي الطبق

ي  رون وف ة االلی ي طبق د ف دة وتوج ة الواح ي ذوات الفلق الجنین ف ة ب المحیط

.االندوسبیرم ویزداد تركیزھا من الداخل الى الخارج
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وت .5 دھون والزی اض ): Fats and Oils(ال یریدات االحم ن كلیس ب م وتترك

ل  بعة مث ة مش و Myristicالدھنیة والفوسفولبیدات ، وقد تكون االحماض الدھنی

PalmaticStearic ل بعة مث و Oleicو Palmetoleicاو تكون غیر مش

Linoleic وLinoleinic . ن الحبوب وم ودة ب فولبیدات الموج Phyitnالفوس

:یحدث في الدھون نوعین من التلفو.Phytaseالذي یتحلل مائیاً بانزیم 

Lipasesبفعل نشاط انزیمات الالیبیز ): Hydrolysis(التحلل المائي .أ

دة .ب زنخ باالكس دیز ): Oxidation(الت زیم الالیبواوكس ل ان دث بفع ویح

Lipoxidase.

امین ): Vitamins(الفیتامینات .6 ة فیت ي صورة مجموع دة Bتوجد اساساً ف المعق

)B-Complex ( امین ى فیت وب عل وي الحب ادة A، والتحت د م ن توج ولك

اروتین  ل Carotenالك امین Xanthophylوالزانثوفی دان فیت ان تول Aاللت

.Aوبذلك تسمیان مولد فیتامین 

):Pigments(الصبغات .7

ادن .8 اد(المع ات ): Minerals or Ash) (الرم فات وكبریت ن فوس ون م تتك

یوم یوم والكالس یوم والمغنس ك البوتاس د والزن ودیوم والحدی ت والص والكبری

زاء  ن االج رون ع ة االلی ة وطبق ي االغلف اد ف بة الرم د نس ز ، وتزی والمنغنی

.االخرى
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ات .9 ة ): Enzymes(االنزیم ي وذات اھمی ل بروتین ن اص ویة م ات عض مركب

واد  ل الم وم بتحوی ات ، فتق د االنب ذور وعن وین الب ت تك اطھا وق بب نش رة بس كبی

ا الغذائیة ذات الو ر وتخزینھ زن الجزیئي الصغیر الى مواد ذات وزن جزیئي كبی

ذور ات الب تشترك . في االندوسبیرم عند تكوین البذور وتعمل العكس في اثناء انب

ات  ة للفعالی ة الالزم انزیمات االكسدة في عملیة التنفس وتمد البذرة النامیة بالطاق

ا وم بھ ي تق ة الت ة الق. الحیوی ي طبق ات ف ز االنزیم عة تترك ) Scutellum(ص

.والجنین

تشخیص البذور
:یمكن تشخیص البذور باالعتماد على احدى الطرق االتیة

ا :أوالً  ذرة ولونھ م الب ذور ، كحج كل الب ارجي او ش ر الخ ة المظھ مالحظ

ذور  ي ب ا ف ذرة ، كم طح الب ى س ودة عل د الموج البتھا والزوائ ة ص ة ودرج واالغلف

واد ود م ب او وج اة بالزغ ن المغط كري ، القط ر الس ذور البنج ة كب بیة فلینی خش

ذلك  ذرة وك ة الب فا ، وملمس ونعوم ھ والس ومالحظة النقیر والسرة والعصیفة واالتب

ة الصنف . الطعم والرائحة ویمكن االستعانة بمعشب البذور الذي یمتلك بذور معروف

ي المظ. جیداً وتقارن بھا البذور تحت االختبار ر وتختلف بذور المحصول الواحد ف ھ

وه  ة نم ات وطریق نفس النب ة ب یولوجیة المتعلق الخارجي حسب الصنف والعوامل الفس

رى ل االخ ن العوام ك م ر ذل فة . وغی ي ص المیكرومیتر وھ ذور ب وال الب اس اط وتق
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ذور  ھا الب وائل التمتص ي س ذور ف ر الب ھ بغم یمكن قیاس ذور ف م الب ا حج ة ، ام وراثی

.دیر الحجمكالزیلول في انابیب مدرجة ، فیمكن بذلك تق

 ً ا ة :ثانی ات طولی ل قطاع ك بعم ا ، وذل ة تركیبھ ذور ومالحظ ریح الب تش

ین  غلھ الجن ا یش بة م ین ونس ع الجن كل وموق م وش ة حج ذور ومالحظ یة للب وعرض

واد  ة الم ة وكمی ة ونوعی ة البذری ات االغلف ذلك طبق ي وك ذرة الكل م الب بة لحج بالنس

ا و ك ا ل بیرم فیم ة االندوس كل وطبیع ة وش فاف او المخزون ي ، او ش وي او قرن ن نش

ات ز الطبق ات لتمیی ر او العدس المجھر المكب تعانة ب ن االس ھ ، ویمك ي لون تم ف . مع

:وعموماً تتركب البذور من االجزاء االتیة

)Pericarp(غالف الثمرة .1

وتحوي على اوعیة الصبغات) Testa) (القصرة(غالف البذرة .2

)Nucellar Layer(طبقة النیوسلة .3

االندوسبیرم ویتكون من االلیرون واالندوسبیرم النشوي.4

ن ) Scutellum(الجنین ویكون مغطى بالفلق .5 والمحاور الجنینیة المتكونة م

ة  ة ) Plumule(الرویش د الرویش اة بغم ذیر ) Coleoptile(المغط ، والج

)Radical ( ذیر د الج ى بغم ة ) Coleorhiza(المغط ذور الثانوی ، والج

).Epiblast(، واالبیبالست ) Secondary roots(الجانبیة 
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 ً ا واد :ثالث ة الم ى معرف تدالل عل ن االس ذور ، ویمك اوي للب ب الكیمی التركی

ة ومالحظة الصبغات  ات الكیمیاوی بعض المركب ا ب الغذائیة للبذور من خالل معاملتھ

ون  ذور النشویة تتل احیق الب ناف ، فمس ز بعض االص ا یسھل تمیی ا مم ة منھ المتكون

ون بلون ة ال تعطي الل ازرق مع صبغة الیود ، في حین ان البذور الزیتیة والبروتینی

ز  ول بتركی بغة الفین تخدام ص ذلك اس ن % 1االزرق ، وك ة م ناف مختلف ز اص لتمیی

ناف  روتین االص ع ب ي م ون البن ن الل ة م ات مختلف ا درج بب اعطائھ ة بس الحنط

.المختلفة
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االسبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع الرابــــــــــــع

فسیولوجیا البذور
رة  ي فت وب ف یل الحب ة لمحاص ة الممثل ذرة الحنط اف لب وزن الج أن ال د ب وج

ذرة  ن غالف الب اً م ون اساس ى یتك ام االول او ) testaالقصرة (ثمانیة الى عشرة ای

ویض  دار الب ري ovule wallج الف الثم یض pericarpوالغ دار المب او ج

ovary wallالقادمین زیادة ویزداد الوزن الجاف خالل االسبوعین. وجنین صغیر

ادة  ذور تصل الم تالء الب رة ام ة فت ي نھای خطیة بسبب التراكم لنشا االندوسبیرم ، وف

ة  ة ثابت ، إذ تصبح ) physiological maturityالنضج الفسیولوجي (الجافة حال

یة ،  ات االیض بب العملی نقص بس ادة ال ع زی وازن م ة ت ي حال و ف ي النم ادة ف الزی

ذرة  و الب ن حوالي وتختلف فترة نم ات المحاصیل م ى 40-20لنبات اداً عل وم اعتم ی

.التركیب الوراثي والبیئة وخاصة درجة الحرارة

ین  فلى embryo axisیتكون الجنین من محور الجن ة الس والسویقة الجنینی

hypocotyl)دة او ) جزء من محور الجنین یقع مباشرة تحت عقدة الفلق وفلقة واح

ذیر  ایتین والج دى النھ ي اح ین ف رىradicalفلقت ة االخ ي النھای ین . ف تص الفلقت تَم

ا % 90السویداء في البذور البقولیة وتشمل  ذرة ، بینم ي للب وزن الكل ن ال ر م او اكث

دة  ة واح ى فلق ة عل ة النجیلی scutellumصغیرة تسمى القصعة تحوي بذرة العائل
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ا والتي وضیفتھا امتصاص المواد المتحللة من السویداء اثناء االن ن عملھ ر م بات اكث

.في خزن المواد

الذرة ) ج(الخروع ثنائیة الفلقة ، ) ب(الباقالء ثنائیة الفلقة ، ) أ: (تركیب البذرة 

.الصفراء فلقة واحدة
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إنبات البذور
ذرة یُعرف االنبات بأنھ ھ تمزق غالف الب تج عن ذي ین استعادة النمو الفعال ال

ى نفسھا. وبزوغ البادرات . أو ھو انتاج بادرات قادرة على النمو بصورة معتمدة عل

ذیر اوالً  ادة یخرج الج ذرة وع ة . أو ھو خروج الجذیر والرویشة من الب و عملی أو ھ

.كیمیاویة حیویة تحدث قبل انقسام الخالیا واتساعھا

رأ  ة تط ة والكیمیائی رات الطبیعی ن التغی دد م ا ع د انباتھ ذرة عن ى الب عل

ن  لة م و إال سلس ا ھ ات م ادرة ، فاإلنب یس ب ي بتأس ة وتنتھ یولوجیة واالحیائی والفس

ى  ین إل ا تحول الجن ن نتیجتھ العملیات المتشابكة تتبعھا تغیرات مورفولوجیة یكون م

.بادرة

أنواع انبات
Hypogeal(االرضي نبات اإل.1 germination(

ة لة ستطالة السریعالالفلقات تحت سطح التربة بسبب اھو بقاء  لسویقة الجنینی

ات )epicotyl(العلیا  ن االنب وع م ذا الن ولھذا یدعى باالنبات االرضي ، ویحدث ھ

دة  ة الواح ة ذوات الفلق ي غالبی وز ف د وج وز الھن انجو وج ل الم جار مث ض األش وبع

.كبیرةوبعض البقولیات التي بذورھا 

Epigeal(اإلنبات الھوائي .2 germination(
ة بسبب فلقات لتخرج الھو دفع  تطالة السریعاالفوق سطح الترب للسویقة ةس

فلى  ة الس دعى باإلو)hypocotyl(الجنینی ذا ی ات لھ وائينب وع . الھ ذا الن ویحدث ھ
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ال القطنالنباتات البستنیةمن االنبات في غالبیة انواع  اروالخشبیة مث رعووالخی الق

.عباد الشمس والفول السودانيوالخروعوالتمر الھنديو

)Vivipary(انبات البذور داخل الثمرة .3
ات إنبات البذور داخل الثمرة التي ما زالت ھو  ي أیضا متصلة بالنب األم والت

ذا .viviparyتغذي البادرة في المراحل المبكرة قبل االنبات ولھذا یدعى  ویحدث ھ

ات  ن االنب وع م دما الن تطیل عن ذیر یس ادرات ویالج ذه الب ل ھ ي لمث خم ف ھ زجتض ئ

ة عن االسفلي  رة النابت ة األم، فتنفصل الثم ي لنبت ادة ف ى الزی ك ال ود ذل ذلك یع ، وك

ً فتسالوزن  ى الطین تجھ أن الجذیر یحالة ففي مثل ھذه الوقط على األرض عمودیا ال

ذا . فینشىء منھا النموات الخضریةالتربةسطح یشة فوق والربقى تواللین  ویحدث ھ

ى طول سواحل البحالنوع من االنبات في  و عل ي تنم ات الت ن النبات ل ر االعدید م مث

.شجار القرما

)Pre-harvest sprouting(إنبات البذور قبل الحصاد .4
حقل بسبب ھو إنبات البذور على نباتات المحاصیل وھي ال زالت قائمة في ال

ن . ارتفاع نسبة الرطوبة ولھذا یدعى بانبات البذور قبل الحصاد ویحدث ھذا النوع م

.الفول السودانياالنبات في 
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Hypo-epigeal(االرضھوائي اإلنبات .5 germination(
ات في  ي االنب ا ف ة كم انواع ذوات الفلقتین ، احد الفلق تبقى تحت سطح الترب

وائي ات الھ ي االنب ا ف ة كم وق سطح الترب ر ف ة االخرى تظھ ا الفلق . االرضي ، بینم

Paperomiaویحدث ھذا النوع من االنبات في  peruviana.

بذورالمتطلبات إنبات 
.والخارجیة على حد سواءإنبات البذور على الظروف الداخلیة یعتمد 

:العوامل الخارجیة.1
ا . وھو مطلوب لتشغیل آلیة اإلنبات): الرطوبة(الماء .أ البذور الناضجة غالبا م

ع  اء تتناسب م ن الم ة م ات كافی ذ كمی د ویجب أن تأخ تكون جافة الى حد بعی

ا ، و تئناف نموھ وي الس دأ األیض الخل ل ب ذور قب اف للب الجل ان الوزن الج

ى حوالي یحدث االنبا ذور إل ة الب دما . %40-30ت یجب ان تزداد رطوب عن

ات  تتشكل البذور ، معظم النباتات تخزن المواد الغذائیة ، مثل النشا والبروتین

ذور ل الب امي داخ ین المتن ى الجن ذاء إل وفیر الغ وت لت تص . والزی دما تم عن

واد  ذه الم ة البذرة الماء ، یتم تنشیط االنزیمات التي تعمل على كسر ھ الغذائی

ة األیض  دة ، وتسمح عملی ة مفی واد كیمیائی ى م ة ایضیة ال المخزنة في عملی

و ام والنم ین باالنقس ا الجن ن . لخالی ادرة م زغ الب ذرة فتب الف الب قق غ فیتش

. البذور
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جین.ب نفس : األوكس ات للت ة اإلنب الل عملی روري خ و ض ة وھ ر الطاق وتحری

البذور لھا غالف غیر منفذ مما بعض . األنشطة الفسیولوجیة األخرىنجازوإ

.یمنع دخول األوكسجین الى البذور ، ویطلق علیھ كمون البذور

ذور: درجة الحرارة.ج بشكل درجة الحرارة المناسبة ھي عامل مھم لإلنبات الب

ذور . النمو واالیض الخلويمعدالت على تؤثر درجة الحرارة . سلیم ت الب تنب

دى ت م ة تح ات الحالمختلف ن درج ع م دنیاواس وى وال ون ، رارة القص وتك

درجات حرارة تفضلةكثیرانواع بذور . نسبة االنبات عالیة في الحد االمثل

ة رارة الغرف ة ح ن درج یال م ى قل رارة ھا، وبعضأعل ة ح وق درج ت ف تنب

اردةالتستجیب لدرجات حرارة متبادلة بین التجمد وغیرھا  ب . دافئة والب تتطل

درجات الح اردة بعض البذور التعرض ل لكسر) vernalization(رارة الب

.الكمون حتى تتمكن من اإلنبات

ذور ، الن : ضوء أو ظالم.د ات الب امالً ضروریاً إلنب د الضوء ع اً ال یع عموم

ن  الم ، ولك وء أو الظ أثر بالض ذور ال تت م الب ذور معظ ض الب ى بع اج ال تحت

ا  ة بالضوء ، بینم وى خالل الظالم مقارن الظالم ، إذ تنمو البادرات بشكل أق

ھ بعض البذور الیتحفز االنبات فیھا اال بوجود الضوء  ، إذ یعمل الضوء كمنب

ي  واع الموجودة ف ا األن ا فیھ ذور بم ن الب د م ذور ، وان العدی ات الب بیئي النب

. ضوء الكافي لنمو البادراتالغابات ال تنبت إال بعد ان تستلم ال
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العوامل الداخلیة.2
ة : تغذیة النباتات االم.أ یوم والبوتاسیوم(اي نقص في العناصر الغذائی ) كالكالس

ا  بة انباتھ طة ونس ر نش ذور غی وین ب ى تك ؤدي إل ات االم ی ي النبات ل ف یحص

.واطئة

ة ، حتى تبدأ الالمواد الغذائیة المخزنةیتغذى الجنین على : الغذاء.ب بادرات الفتی

.لمواد الغذائیة الخاصة بھابتصنیع ا

ة النضج : حجم البذرة ودرجة نضجھا.ج م وتام رة الحج ذور كبی ت الب ا كان كلم

.والنمو نبتت بسھولة وانتجت نباتات قویة وسلیمة

ات االم.د یب النبات ي تص راض الت ة أو : االم ة أو الفطری راض البكتیری ان االم

ذور ذات الفایروسیة أو الحشریة التي  تھاجم النباتات االم تؤدي إلى تكوین الب

.الحیویة الواطئة

تم .كلما كانت حیویة البذور عالیة كانت نسبة االنبات عالیة: الحیویة.ه بعد ان ی

ن  ات الخر وم ن نب ف م ددة تختل رة مح ة لفت ك الحیوی ى تمتل ذور تبق إنتاج الب

رى ذرة الخ ا. ب ین میت بح الجن ك یص د ذل دة حیوی. بع د م ى تعتم ذور عل ة الب

عموما قد تمتلك . الخ... ، واألنواع ) االب واالم(ظروف الخزن ، قوة اآلباء 

سنة 200سنوات ، وأحیاناً یمكن أن تصل الى 5إلى 3البذور الحیویة لمدة 

.كما ھو الحال في اللوتس
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دا ھي ضروریة ج، وبالتالي النموشجع تالتي وھذه ھي المواد : األوكسینات.و

.نباتلإل

كمون البذور ھوعدم قدرة البذور المتطورة بشكل كامل أو الناضجة : كمونلا.ز

ة  روف الطبیعی وفرت الظ و ت ى ل ات حت ى اإلنب ة عل ك الحیوی ي تمتل أو الت

).الرطوبة ودرجة الحرارة(المالئمة 

تسلسل العملیات التي تحدث اثناء االنبات عند توفر الظروف المالئمة
ذرة فیصبح : امتصاص الماء بعملیة التشرب.1 ین غالف الب وینتج عنھ تلطیف وتلی

غط  وین ض رب وتك ة التش رارة نتیج ر الح ازات وتحری ادل الغ مح بتب واً ویس رخ

.التشرب

ي .2 ة ف بة الرطوب زداد نس دما ت ك عن ین وذل تَنشط العملیات الحیویة في انسجة الجن

%.30البذور إلى حوالي 

.لجنینتكوین بعض الھرمونات النباتیة مثل الجبریلین في ا.3

.انتقال الجبریلین من الجنین إلى منطقة االلیرون.4

رون كتنشیط .5 ة االلی ي منطق ة ف ات الحیوی وین DNAتحفیز الجبریلین للعملی وتك

RNA ات وین البروتین ات(وتك ل ) االنزیم ات مث ض االنزیم ة بع اد فعالی وازدی

.االمیلیز والبروتیز والمالتیز والالیبیز الخ في منطقة االلیرون
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ازن انتق.6 یج الخ ى النس ارھا إل رون وانتش ة االلی ن طبق ات م ذه االنزیم ال ھ

.لغرض ھظم المواد الغذائیة المخزونة كالنشأ والبروتین والدھون) االندوسبیرم(

ین .7 ي الجن ة ف ى االنسجة الفعال بیرم إل انتقال المواد الغذائیة المھظومة من االندوس

.كالرویشة والجذیر

اج .8 نفس وانت دل الت ادة مع ة زی ن الطاق د م ات ATPمزی اء مركب روریة لبن الض

رض  ات لغ ة والبروتین اض االمینی یلیلوزیة واالحم واد الس فولبیدات والم الفوس

.تكوین المواد الخلویة الجدیدة

.في الجنین النامي إلى بادرة) الجذیر والرویشة(انقسام خالیا القمم النامیة .9

.استطالة الخالیا وظھور الجذیر والرویشة.10

ب تكوی.11 ا بالتركی و وقیامھ ي النم ى نفسھا ف اد عل ى االعتم ادرة عل ن بادرة ق

.الضوئي واالمتصاص

منظمات النمو والبذور
ون  ذ اكتشاف اول ھرم اً من اً وثیق ذور ارتباط و بالب ات النم لقد ارتبطت منظم

ھ  تم عزل ث ی ات حی ي الثالثین ین ف و االوكس ات وھ ل النب اً داخ تج طبیعی اتي یُن نب

.مادة البذورواستخالصھ من 

ذلك  وفرة ب ایتوكاینین م ریلین والس وني الجب اً لھرم دراً أولی ذور مص د الب تع

ائق  ھ الحق ت نفس ي الوق فة ف و ، وكاش ة للنم واد المنظم انسجة یتم فیھا تكوین ھذه الم
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ین ك واالثیل ریلین واالبسس ات الجب ل ھرمون ات فع ول آلی ا . ح و لھ ات النم ان منظم

ات و ات انب ي عملی م ف ة دور مھ تخداماتھا التجاری ن اس الً ع ذور ، فض ون الب كم

ة  ذور الزراعی لوك الب ى س ا عل ذور وتأثیراتھ ة الب اج ومعامل ال انت ي مج رى ف االخ

.والصناعیة والبستنیة

دور منظمات النمو في االنبات
اء  دم اثن اء والھ ات البن ام بعملی االً للقی اً فع اً انزیمی ذور نظام ات الب ب انب یتطل

ات  ة االنب یطرة عملی ت س ع تح ي یق ام االنزیم ذا النظ وین ھ د ان تك د وج ، وق

ریلین في. الھرمونات النباتیة خاصة الجبریلین ال لدراسة سیطرة الجب ان افضل مث

ة . تكوین االنزیمات ھو بذور الشعیر ایتي الحب ان جنین حبة الشعیر یقع في احدى نھ

ن نسیج یسمى القصعة ،  ة م ویحیط بالسویداء وینفصل عن السویداء بواسطة طبق

رون ة االلی ة تسمى طبق ا الحی ن الخالی ة م ا . طبق تج عنھ ائي ین ل الم ة التحل ان عملی

ین  د اتضح أن جن ات ، فق ة االنب تكسیر للمواد الغذائیة المخزنة بالسویداء خالل عملی

ي  ائي ف ل الم ة التحل دء عملی ن ب ؤول ع و المس ریلین وھ ق الجب عیر یطل ذرة الش ب

ة وھي تستجیب السویداء ، ولقد وج ات النباتی د ان طبقة االلیرون ھي ھدف للھرمون

.بافراز انزیمات التحلل المائي الى نسیج السویداء
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مقطع طولي في حبة الشعیر یبین انتاج االنزیمات بواسطة نسیج االلیرون كاستجابة 
.من الجنین) الجبریلین(لالشارة الھرمونیة 

ي خال ھ ف ل فعل ریلین یفع دو ان الجب ھ یب ق توجی ن طری رون ع ة االلی ا طبق ی

وكلیز ،  ز والنی ز والبروتی جینات معینة باتجاه تكوین بروتینات جدیدة تشمل الفا امیلی

م  وكلیز بھض روتین والنی م الب ز بھض ا والبروتی م النش ز بھض ا امیلی وم االلف إذ یق

ووي امض الن كریات . الح ون الس ث تتك ویداء حی ى الس ات ال ذه االنزیم ل ھ تنتق

) الغذاء المھضوم(حماض االمینیة والنیوكلیتیدات ثم تنتقل ھذه المنتجات الغذائیة واال

م . الى الجنین من خالل القصعة ذه ل ائي ھ لقد تبین ایضاً ان اكثر انزیمات التحلل الم
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ا  رون ولكنھ ة االلی تكن موجوده اصالً في طبقة االلیرون ، وھي تتحرر فقط في طبق

.ن جدید كاستجابة لتأثیر الجبریلینمن الناحیة الفعلیة تتكون م

ذور  ات ب ي انب ك واالبسسك ف ل حامضي الجبریلی ة فع ة لمعرف اجریت دراس

ووي  امض الن وین الح دل تك ن مع د زاد م ك ق امض الجبرلی د أن ح روع ، فوج الخ

، بینما تصرف حامض m RNAوكذلك r RNAالرایبوزي الكلي وبشكل رئیسي 

ام ل ح ة لفع ة معاكس ك بطریق ل االبسس ان الفع یط ، وك ي التثب ك وھ ض الجبرلی

د اضافة  ن عن ات ، لك التثبیطي راجع بشكل رئیسي الى التثبیط العام الستنساخ الجین

.حامض الجبرلیك تم منع ھذا التثبیط

د  د وج واع وق ن االن ر م دد كبی ذور ع ات ب ز انب ھ یحف رلین بان لقد ُعرف الجب

ل  ى االق یغ ال13عل ن ص ة م ة مختلف یغة كیمیاوی ة ص رلین البالغ یغة 71جب ص

)GA1-GA71 ( ك تحفز االنبات ولكن اكثرھا شیوعاً واستعماالً ھي حامض الجبرلی

ي  ن . GA3الثالث دى واسع م ي م وة ف ات ق جعات االنب ر مش ن اكث ریلین م د الجب یع

ر وخ والخ ل الخ واع مث س داالن ن والخ رفس والقط ري والك وفان الب ري والش ل الب

ي والخیار والبزالیا ،  ت ف ن ان تنب ا یمك فمثالً ان بذور الخس متحسسة للضوء ولكنھ

ك ت بحامض الجبریلی ن ان . الظالم اذا عومل ي یمك رى الت ة االخ واع النباتی ا االن ام

ین  ین واالوكس ایتوكاینین واالثیل ل الس رى مث ات اخ ذورھا ھرمون ات ب ي انب ؤثر ف ی

.فھي محدودة على عكس الجبریلین
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ایتوكا ى الس ال عل ن مث اینتین احس و الك furfurylamino-6(ینین ھ

purine ( ان آلیة تنظیم البذور بواسطة السایتوكاینین لیست معروفة بشكل واضح ،

-:، ولكن ھناك بعض اآللیات المقترحة لذلك منھا 

.توسط السایتوكینین في عملیة استنساخ الحامض النووي الرایبوزي.1

.ض النووي الرایبوزياو توسط السایتوكینین في عملیة ترجمة الحام.2

.او توسط السایتوكینین بعملیة تخلیق البروتینات.3

.او التأثیر في نفاذیة االغشیة.4

واع  ض االن ذور بع ات ب ز انب ھ یحف روف ان ن المع ین فم بة لالثیل ا بالنس ام

د  ة ، وق راعم وشیخوخة الورق ون الب ار وكم ي انضاج الثم ھ ف ى تأثیرات باالضافة ال

دل انب ھ تبین انھ یحفز مع ین ل أن االثیل د ب نة ، ویعتق ر الناضجة والمس ذور غی ات الب

ذور  ات ب ة ویتحرر خالل انب ذور الكامن ي الب تویات االوكسین ف ي تنظیم مس دخل ف

ر  رلین والضوء االحم عدد من االنواع ، ویمكن ان یفعل فعلھ بشكل تعاوني مع الجب

.في انبات بذور الخس

ن مك ر م و یعتب ین فھ بة لالوكس ا بالنس ن ام ائعة واحس ذور الش ات الب ون

تك  دول اس امض االن و ح ة ھ ینات المعروف ى IAAاالوكس اد عل د باالعتم د وج وق

ة . درجة الحرارة انھ یزید من انبات بذور الخس ل فعالی ان االوكسینات بشكل عام اق

ا  ن انھ الرغم م ایتوكاینینات ، ب ات والس ن الجبرلین في مقدرتھا على تحفیز االنبات م
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ر تحفز االنب ة فھي غی ز العالی ات في بعض الحاالت وبالتراكیز الواطئة ، اما التراكی

.فعالة واحیاناً تكون مثبطة

.وررمونیة الخاصة بكمون وانبات البذلیات الھنموذج لآل
رح  د اقت بط Khan ،1971لق وم المث یعة لمفھ د توس اھمة -عن ز مس المحف

ن خالل  ون م ل ھرم ة ك الھورمونات في التحكم بانبات وكمون البذور واصفاً وظیف

بط ، وھ ایتوكاینین والمث رلین والس تخدام الجب اك اس ة او ن االت ھرمونی ة ح ثمانی

ذور ي الب ة الوجود ف ات . فسلجیة محتمل د الھرمون ن اح وع م ز ان وجود اي ن بتركی

ة  ھ بالعالم ز ل ال یرم لجي فع ھ (+) فس ین ). -(وغیاب دول الیب اهج رلین ادن ان الجب

ایتوكاینین . ضروري لالنبات وان غیابھ ینتج عنھ المحالة كمون البذور اما تأثیر الس

.فھو غلق تأثیر المثبط من اجل ان یتحقق التأثیر التحفیزي للجبرلین

.بكمون وانبات البذرةلیات الھرمونیة الخاصة نموذج لآل
الجبرلینالسایتوكاینینالمثبط

+--انبات
++-انبات
+++انبات
+-+كمون
---كمون
--+كمون
-+-كمون
-++كمون
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ي  و ف ات النم ة منظم ة او دور او عالق ن اھمی ة م ة القلیل وبعد استعراض القل

ا ... ھنا ھوالبذرة ، فأن السؤال الذي یطرح نفسھ  ما ھي انسب واكفأ طریقة یتم فیھ

ة  تخدامات التجاری ي االس ة ف ات خاص ذور او النبات ى الب ات ال ذه المنظم افة ھ اض

الواسعة النطاق ؟

ر  ة غی ق الترب ن طری افة ع ى االوراق او االض و عل ات النم ان رش منظم

ان جزء صغیر كفوء نسبیاً ، خاصة للنباتات الصغیرة في مراحل النمو المبكرة ، إذ 

د  الي والمتزای ام الع ق واالھتم ك القل ى ذل اف ال دف ، ویض ى الھ ادة یصل ال ن الم م

. بحمایة البیئة جراء استخدام المواد الكیمیاویة الزراعیة بھذه الطرق

د  ة فق ة المتوقع كمحاولة لتحسین اضافة منظمات النمو ولتجنب المشاكل البیئی

ذرة  ف الب ة تغلی ویر تقنی م تط ن Film coatingاو seed coatingت ، إذ یمك

ة  ن مھاجم ا م ة او الحشریة لوقایتھ دات الفطری بقاً بالمبی بواسطتھا معاملة البذور مس

ك  ى تل و عل ات النم افة منظم ن اض ھ یمك ت نفس ي الوق رات ، وف راض والحش االم

ات ة للنب واد الواقی ة . الم ویة عدیم ویة او ال عض واد عض ن م ة م ذه االغلف نع ھ تص

ذرة تتحرر الفعالی ة للب واد المغلف ة ان الم ذه الطریق ا ھ ن مزای اً ، وم ة وخاملة كیمیائی

ات  ة للنب واد واقی ببطء خالل فترة من الزمن مما یضمن االستفادة منھا سواء كانت م

ذه  تعملة بھ ة المس واد الكیمیاوی ة الم ر لكمی ل الكبی ن التقلی الً ع ھ ، فض ة ل او منظم

ن الطریقة مما لو استعملت رشاً ا ة م ة البیئ ي حمای و عن طریق التربة ، وھذا مھم ف
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اوي وث الكیمی ر . التل د كبی ى ح د ال ت والجھ ل الوق ي تقلی رى فھ زة االخ ا المی ام

.خصوصاً لو استخدمت منظمات النمو مع المبیدات االخرى في الوقت نفسھ

Seedالبذور كمون  Dormancy
ي كمون البذور ھوعدم قدرة البذور المتطورة بشكل  ل أو الناضجة أو الت كام

ة  ة المالئم وفرت الظروف الطبیعی و ت ى ل ات حت ى اإلنب ة (تمتلك الحیویة عل الرطوب

).ودرجة الحرارة

روف أو  وفر الظ م ت رةً رغ ور مباش ي التط ة ف ذور الحی ل الب ة فش و حال ھ

.المالئمة والضروریة لإلنبات

.ةھو حالة توقف مؤقت للنمو لتجنب الظروف المعاكسأو 

وفر  زاء أت ذرة اج جة لب ات (الناض ذاء واالنزیم ین والغ الف والجن الغ

ة كآ) والھرمونات ي حال ون ف ون ملیات حمایة لتحمل ظروف البیئة القاسیة عندما تك

quiescent)نة غیر فعالة لكنھا ماك، وعندما تكون البذرة ال) راحة في حال جفاف

اتحیة ، وھي تبقى على ھذه الحالة لحین توفر الظروف  بة لالنب ون . المناس د یك وق

ة الك ون ُعشراً مالمحتوى الرطوبي ومعدل العملیات االیضیة للبذور خالل مرحل

.او اقل مما في انسجة النبات
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فوائد كمون البذور
یمنع انبات البذور على النبات األم قبل الحصاد وھذه الخاصیة یجب ان تثبت في .1

.برامج تربیة المحاصیل

ة .2 ة المعاكس اة خالل الظروف الجوی د الحی ى قی اء عل ى البق ذرة عل قدرة جنین الب

.والتي ال تالئم النمو كالشتاءبیئات متنوعة معادیةو

.إنشاء بنك للبذور.3

.كمون البذور یعطي المزید من الوقت لنشر البذور على نطاق واسع.4

ادرة ھناك بعض حاالت الكمون تكون فیھ البذور التي عمرھا عام واح.5 ر ق د وغی

.على االنبات في العام نفسھ ، وھذا یحسن من بقاء األنواع

كمون البذورمضار 
.إنبات البذور في الحاالت الضروریةتأخیر
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أنواع الكمون
االمثلةالسكون االولي

عوامل 
خارجیة

فیزیاویة

.ویعود الى عدم نفاذیة غالف البذرة للماء
خالیا الـ وان سبب عدم النفاذیة ھو 

)macrosclereid ( او طبقة الخالیا
او صالبة ) mucilaginous(الخارجیة الـ 

).endocarp(الغالف الداخلي 
مثل ھكذا غالف للبذور یتطور خالل المراحل 

االخیرة

البقولیات

الكیمیاویة في ثبطات الموجودیعود الى كیمیاوي
العنب والتفاح واللیمونالطبقات الخارجیة في كثیر من الثمار والبذور

صالبة غالف البذرة ، ومثل ھكذا اغلفة ال میكانیكي
الزیتونتسمح للجنین بالتوسع خالل االنبات

عوامل داخلیة

مظھریة

لم یتم تطور الجنین بشكل أولي
.كامل خالل وقت النضج

وعلیھ یتطلب نمو اضافي 
للجنین بعد فصل البذور من 

.النباتات

الحوذانیات 
)Ranunculaceae(

الخشخاشیة 
)Papaveraceae(

خطي
)Umbelliferaea(

)Ericaceae(الخلنجیة 
لیس لھ 

البستانیةصفات ممیزة

وظیفي

غیر عمیق
غالبا ما یدوم لوقت قصیر ثم 
یختفي مع الخزن عادة بعد 

شھر الى ستة اشھر
النباتات العشبیة مثل النباتات 

الحولیة والخضراوات

متوسط
الجنین نفسھ خامل ولیس 

كامن ویمكن ان ینبت اذا زال 
الخمول 

الصنوبریات

االشجار المعتدلة مثل التفاحالجنین نفسھ مسیطر علیھعمیق

مجموعة من 
العوامل 
الخارجبة 
والداخلیة

مظھریة

السویقة 
متطلبات منفصلة بعد ھناك الجنینیة اعلیا

النضج لكل من السویقة 
العلیا والسویقة الجنینیة 

الجنینیة السفلى والجذیر

الزنبق
السویقة 

الجنینیة اعلیا 
والجذیر

Trillium

كمون 
داخلي 
وخارجي

مجموعة من العوامل الخارجیة والداخلیة

امثلةالسكون الثانوي
الخس والكرفسفرض الیة كمون جدیدة خالل الظروف غیر المالئمةكمون حراري كمون مشروط
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مسببات الكمون
ذور ون الب ة وراء كم باب مختلف اك اس ون ، ھن د یك بب ون وراثیمالكفق اً بس

ة(نة بالجنین نفسھ ماكاألعضاء ال وفرت ) عوامل داخلی و ت ى ل ات حت ع اإلنب ي تمن الت

ة ل الخارجی ع العوام اً جمی ون ثانوی ون الكم د یك ى ، أو ق ادرة عل ذور ق اي ان الب

ة بسببمكینشأ الو. االنبات ولكن ال تتوفر الظروف المالئمة د ون بصورة عام واح

-:أو أكثر من العوامل اآلتیة

ازات .1 اء والغ ذ للم ) األوكسجین(صالبة غالف البذرة ، إذ یكون الغالف غیر منف

ازات د یكون. ، اي ان الغالف ھنا یقید امتصاص الماء وتبادل الغ وع وق ذا الن ھ

بب  اً بس اً او ثانوی ون وراثی ن الكم ي م ة الت وبرینیة والكیوتینی واد الس یب الم ترس

و  ة لنم ة میكانیكی دث مقاوم ذرة ، أو تح داخل الب ازات ب اء والغ ة الم ق نفاذی تعی

.الجنین

وین : جنین غیر ناضج.2 ام التك أو قد یظھر ان الجنین ناضج مظھریاً إال انھ غیر ت

 ً .ولكنھ بحاجة الى مدة معینة الكمتال النضج، غیر ناضج وظیفیا

ین.3 باب : كمون الجن ین نفسھاس ي الجن ات موجودة ف ق لالنب یولوجیة أو عوائ . فس

ن الك وع م ذا الن ع مولكسر ھ رارة م رودة أو الح ن الب ددة م رة مح ب فت ون یتطل

.ون شائع في النباتات الخشبیةموھذا النوع من الك. كسجینواتاحة الرطوبة واأل

.ھو حالة سكون سببھا غالف البذرة والجنین في الوقت نفسھ: الكمون المزدوج.4
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ةمكلا.5 ات النباتی ة والھرمون ة المانع واد الكیمیاوی ثالً نقص بعض : ون بسبب الم م

. الكیمیاویة التي تثبط االنباتالمشجعة لألنبات او زیادة المواد منظمات النمو 

.ون المتسبب عن االحتیاجات الضوئیةمالك.6

.ون بسبب احتیاجات التقسیة بالبرودةمكال.7

.ون المتسبب عن الظروف البیئیةمكال.8

طرق كسر الكمون
تم  ظاھرة الكمون ھي مفیدة ولكن بعض االحیان ھي سلبیة وعندھا یجب ان ی

.كسر الكمون وبالطریقة الصحیحة

ذور مكسر الكیتم .1 ة الب ا بالتخدیشأون المتسبب عن صالبة اغلف تخدام م او باس

ات المواد الكیمیاویة أو  ا والفطری ة كالبكتری ة الدقیق اء المجھری طبیعیاً بفعل االحی

د  الجنین ، او تفق اجز المحیط ب ل او الح ادة الكیوتك ل م دھور او تحل التي تسبب ت

ة  ي درج ات ف ل التقلب ذرة بفع الف الب تقلص لغ دد وال بب التم اً بس صالبتھا طبیعی

ا نھ اد الحرارة ، ارتفاعھ ا ان االنجم اء الصیف ، كم ي اثن یالً ف اراً وانخفاضھا ل

ة  ر االغلف ي كس ة ف ل المھم ن العوام ة م ذور ، والرطوب البة الب ر ص اً یكس ایض

.أو اللھبالصلبة ، او بتأثیر العصارات الھضمیة للحیوانات

ین .2 ة الجن ي حال ون ف ر الكم تم كس ر ی ل الغی جمكتم ل نض ن ان یكم ذي یمك وال

.مدة النضج التي تحتاجھا، بمنحھ للنضجالمدة الكافیة نضجھ اذا منح 
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باب كمون الجنینیتم كسر .3 ات موجودة الناتج عن اس ق لالنب یولوجیة أو عوائ فس

ذور لفي الجنین نفسھ رودة أو الحرارة من خالل تعریض الب ن الب ددة م رة مح فت

ة واأل ة الرطوب ع اتاح جینوم ن الك. كس وع م ذا الن ي النباتموھ ائع ف ات ون ش

.الخشبیة

و .4 ات النم ا بمنظم ات بمعاملتھ اجم عن مثبطات االنب ا یتم كسر الكمون الن أو ربم

ي بذور النباتات الصحراویة مجرد نقعھا بالماء العادي كما یحدث في  وي الت تحت

ات و ة لالنب ات كیمیاوی ى معیق ا عل ذرة لكنھ ارج الب ى خ رب ال رد تتس ا بمج نقعھ

.المطرماء ب

.الضوئیةتوفیر االحتیاجات .5

.التقسیة بالبرودة.6

.وحامض الجبرلیكKNO3استخدام مواد كیمیاویة مثل .7

-:ون صناعیاً مكسر الكطرق 
Mechanical scarificationالتخدیش المیكانیكي .1

ة .2 واد الكیمیاوی تخدام الم ول او : Chemical scarificationأس ثالً الكح م

دة  ز لم ك المرك اء 60-15حامض الكبریتی لھا بالم م غس ل الغالف ث ة لتحلی دقیق

.الجاري
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دة 60-30وقد تنقع البذور لفترة . نقع البذور بالماء المغلي.3 ع لم م النق 12دقیقة ث

.ساعة في الماء البارد

الحرارة المتق.4 ة ب اً او المعامل اً جاف ا خزن ة او خزنھ دة ازالة االغلف ة لع ة المتناوب لب

.ساعات او األضاءة

.معاملة البذور بجرعات من األشعة تحت الحمراء وفوق البنفسجیة.5

.خزن البذور تحت القش او التبن.6

البذورحیویة 
ا . إن أحد أھم مظاھر جودة البذور ھو حیویة البذرة ذرة بأنھ ة الب تُعرف حیوی

ة  ادرة طبیعی اج ب ذي قدرة البذرة على اإلنبات أو إنت ات القیاسي ، ال ي فحص اإلنب ف

ة و مثالی روف نم ادةً ظ وفر ع ا. ی اً بانھ ذور أیض ة الب ت حیوی ا ُعرف درة كم ي مق ھ

و) كالبذور مثالً (تركیب النبات  ذور أیضاً . على االنبات والنم ة الب ت حیوی ا ُعرف كم

ات بانھا ة االنزیم ا فعالی ر فیھ اً وتظھ ة حیوی ذرة فعال ا الب ي الدرجة التي تكون فیھ ف

ذور  ة الب رتبط حیوی ا ت ادة م ات ، وع ى االنب ؤدي إل تسریع التفاعالت الحیویة التي ت

ات ،  بة اإلنب ذور بنس ة الب ر عن حیوی ات ، ویعب ى االنب درتھا عل اً بمق اً موجب ارتباط

.وھي عبارة عن عدد البادرات الناتجة من عدد معین من البذور بعد إنباتھا
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ا للب ي الحاصل ، إذ ترجع اھمیة حیویة البذور لم أثیر ف ن ت دھورة م ذور المت

ذلك  احة ، وك دة المس ة منخفضة لوح ة حقلی ان انخفاض نسبة االنبات تؤدي الى كثاف

).تأسیس حقلي منخفض وضعیف(تكون النباتات المتبقیة في الحقل ضعیفة 

ذور ا الب ة لتكنولوجی وص الرئیس د الفح ذرة اح ة الب وص حیوی د فح ان . تع

د اختبارات الحیویة ا ل ، فق ي الحق ات ف ة لوضع النب ارة النھائی العتیادیة التعني االش

ت  ا تح ن معرفتھ ي الیمك ذور الت ة للب ات المختلف ین العین ة ب اً معنوی دت فروق وج

ن ظروف االنبات المثلى ولكن یمكن معرفتھا عند تعریض البذور إلى  دى واسع م م

ر ھ، كذلك اوضح الكثیر من الباحثین ان نسبةالظروف البیئیة  ي المختب ي االنبات ف

ن  ر ع ق للتعبی ر دقی ل غی ودةدلی ذورج ب ان . الب ات یج ص االنب تعمال فح ان اس

د فح ن ان یع د االول ، ویمك ھ بالع راً عن ات معب ھ سرعة االنب ات یراعى فی ص االنب

باً ل اً مناس ودةمقیاس ى ج رب إل ل اق ي الحق ة ف روف البیئی ون الظ دما تك ذور عن الب

).الظروف المختبریة(ات الظروف المثلى لالنب

ة  دة طویل ب م ھ یتطل ذور ، فان أذا ما أجرینا فحص االنبات الختبار حیویة الب

تخدام  ا باس ار حیویتھ ع اختب ة م ذور مقارن ز وتسویق الب تؤدي الى تأخر عملیة تجھی

ات ) TZ(فحص التترازولیوم  الذي یعد احد الطرق السریعة لتقییم او توقع سلوك انب

.ساعة48الى 24یقیس حیویة البذور خالل البذور ، والذي



محاضرات تكنولوجیا البذور

.جامعة بغداد-كلیة الزراعة -قسم المحاصیل الحقلیة -المرحلة الثالثة 

جالل حمید حمزة الجبوري. د.م.أ: ُمدرس المادة أعداد 

2016: آخر تحدیث

24

)Tetrazolium Test or TZ(التترازولیوم فحص 
وم . ھو اختبار كیماحیوي ، یستخدم فیھ محلول عدیم اللون من ملح التترازولی

ا  ر ، بینم اللون االحم ذرة ب ن الب ة م زاء الحی وین االج ى تل ل عل ول یعم ذا المحل ھ

ان االجزاء المیتة من البذرة تبقى ك ون ، وبعض االحی ي الل ر ف دون اي تغی ا ھي ب م

.یظھر تلون جزئي فقط لتلك االجزاء

البذورقوة 
اط  توى نش دد مس ي تح ائص الت ل الخص وع ك ا مجم ذرة بأنھ وة الب رف ق تُع

د . وسلوك البذرة الكامن تحت مدى واسع من الظروف البیئیة و أح إن فحص القوة ھ

وة المكونات المھمة في فحص البذور ،  امن أو ق لوك الك ھ أن یعكس الس رض ب ویُفت

ات تح ى اإلنب ذرة عل ة البذرة عندما تُعرف القوة بأنھا سعة الب ر مالئم ت ظروف غی

.أو غیر مثالیة

.مفھوم قوة البذرة
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العوامل المؤثرة في مدة حیویة البذور
ة.1 روف البیئی ات ، : الظ ذور كالبقولی البة الب ى ص ؤثر عل ي ت ل الت مل العوام وتش

ة  Kو Pو Nوعلى حجم البذور واغلفتھا ونضجھا ، ومستوى العناصر الغذائی

اء  ذور اثن ا الب ي تتعرض لھ ة الحرارة الت ، وفترة االضاءة ، والرطوبة ، ودرج

.النضج

م ان بذور بعض االصناف تت: العوامل الوراثیة.2 د ت دھور اسرع من االخرى ، وق

.المسؤولة عن فقد الحیویة) الجینات(تشخیص العوامل الوراثیة 

-:وتشمل: ظروف الخزن.3

ذور.أ ة الب ي المخزن ، ورطوب بیة ف ة النس المعروف : درجة الحرارة والرطوب

ر ان  ذور ، غی ة الب دة حیوی ت م ة طال رارة والرطوب ت الح ا انخفض ھ كلم ان

اءت ى كثیر من الحاالت ج اج ال واع تحت بعض االن اھرة ، ف ذه الظ ایرة لھ مغ

ذور االشجار  ل ب ا مث دة بحیویتھ اطول م رطوبة نسبیة عالیة نسبیاً لالحتفاظ ب

والح  واع الم ن ان د م تناء والعدی فندان والكس زان واالس وط وال بیة والبل الخش

وة ت والقھ ل الزی ع . ونخی د وض ن ) Harrington)1972لق دتین ع قاع

:والرطوبة المنخفضة ھماتأثیر الحرارة

 ا وى رطوبتھ ا انخفض محت ذور كلم ین % 1تتضاعف مدة حیویة الب ك ب وذل

5-14.%
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 ا انخفضت حرارة المخزن ة كلم ْف 9تتضاعف مدة حیویة البذور المخزون

ین ) مْ 5( ذور ). مْ 44.5-0(ْف 112-32وذلك ب ان الب ة اخرى ف ن جھ وم

ي  ن ف ة ولك رارة منخفض ة ح ي درج ة ف و المخزون ة لج بیة عالی ة نس رطوب

.المخزن قد تفقد حیویتھا بسرعة عندما تنقل الى حرارة اعلى

ة.ب دة الحیوی زن بم و المخ ازات ج ب غ جین وتركی ة االوكس ا زاد : عالق كلم

ذا طول . ضغط االوكسجین حول البذور كلما انخفضت مدة الحیویة ویفسر ھ

دام او قل ى انع ة ال ي الترب ة ف ذور المدفون ة الب ون مدة حیوی ة االوكسجین فیك

ا  ات وغیرھ ة الصلبة للبقولی ا وان االغلف ل ، كم ا قلی دم بھ نفس والھ معدل الت

ا  تفظ بحیویتھ ا تح ازي جعلتھ ادل الغ ة التب دد عملی من العوائل النباتیة التي تح

.مدة اطول

ي : تأثیر الضوء في مدة حیویة البذور.ج توجد دراسات قلیلة عن تأثیر الضوء ف

أثرحیویة البذور في  أثر وبعضھا الیت ل . اثناء الخزن فبعضھا یت ن المحتم وم

.ان الضوء یقلل من المحتوى الرطوبي للبذور الى المستوى المالئم

ذور.د ة الب دة حیوی وراثي بم ة السكون ال اً : عالق اك ارتباط بعض ان ھن د ال وج

دة  وحاً زادت م ر وض كون اكث ان الس ا ك ة ، وكلم دة الحیوی كون وم ین الس ب

.الحیویة
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اال.ه دات الحشرات وغیرھ اء الخزن كمبی ي اثن ة ف ارت : معامالت الكیمیاوی اش

دخنات  ة كالم واد الكیمیاوی ن الم ر م لبي للكثی أثیر الس ات للت العدید من الدراس

Fumigants ة ون رطوب دما تك عند استخدامھا بجرعات عالیة وخاصة عن

ة ت المعامل ة وق ذور عالی د حیوی. الب ذور تفق اد ان الب ان االعتق ة وك ا نتیج تھ

ا  ك ، إذ انھ حة ذل دم ص ت ع د ثب ة ، وق ة المخزون واد الغذائی تھالك الم الس

ات او  ض االنزیم د بع ة او فق واد المخزون ي الم ة ف رات كیمیائی ع لتغی ترج

كذلك ربما یرجع فقد حیویة البذور الى تراكم المواد السامة نتیجة تحلل . تلفھا

ذور ، اال ان ال ي الب ة ف واد المخزون ض الم دوث بع و ح ھ ھ ق علی رأي المتف

تغیر في التركیب الوراثي والكروموسومي للخالیا ، فالمواد البروتینیة یحدث 

.فیھا تلف ، ویحدث خلل في عملیات االنقسام
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االسبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع الخامس

Seed primingتنشیط البذور 
ذور  ة الب ین زراع ت ب اصبح تنشیط البذور من المعامالت الشائعة لتقلیل الوق

ى تسریع  ؤدي ال ادرات ، إذ ی ي ، فضالً وبزوغ الب زوغ الحقل ات والب انس االنب وتج

دى واسع ) الحصول على الكثافة النباتیة المثلى(عن تحسین التأسیس الحقلي  تحت م

ة  ات الزراعی ابة باآلف رر اإلص ال وض ة األدغ ل منافس ة ، وتقلی روف البیئی ن الظ م

اء  ائعات أثن ل الض ة تقلی ب علی ا یترت ج مم ي النض انس ف ر والتج رى والتبكی األخ

.حصاد وبالتالي زیادة في الحاصلال

(Hill, H.J. 2006)
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ان ھذه التقنیة تمكن نباتات الخضراوات ونباتات االزھار وبعض المحاصیل 

ة  واد الغذائی ة والم ة الترب ن رطوب ن م ا یمك ر م ى اكث ول عل ن الحص ة م الحقلی

ل  ن وأفض ل ممك ى حاص ى اقص ول ال ر للوص ج المبك ي والنض عاع الشمس واالش

ات نوعیة ، ولكنھ ال یزید م وع االنب ي(ن مجم ات الكل د ال ) االنب ل او ق الفرق قلی ، ف

ة ن المثالی ة م . یوجد اصالً بین البذور المنشطة وغیر المنشطة تحت الظروف القریب

.وبعبارة اخرى الیمكن لتنشیط البذور ان یجعل من البذور المیتة بذوراً حیة

ة بسرعة دھورھا مقارن ذور ھو سرعة ت اوىء تنشیط الب دھور أن احد مس ت

ة ،  رة طویل ا لفت ة خزنھ دم إمكانی ع ع البذور غیر المنشطة تحت الظروف الخزنیة م

ن  د م ذور البع ن خزن الب ة م ت الغای ذور اذا كان ولھذا السبب یفضل ان ال تنشط الب

.الموسم القادم

ي  ذرة ف امن للب ین االداء الك ة لتحس ن الطرق المتبع تعد تقنیة تنشیط البذور م

ً مدى واسع من الظ بیا دھورة نس ذور المت ة الب . روف البیئیة ، فضالً عن تحسین حیوی

وبي  وى الرط زداد المحت بطء ، إذ ی اء ب رب بالم اس التش ى اس ة عل ذه التقنی د ھ تعتم

ى  ذور ال ام % 50-40للب ات ، اي ان انقس دوث اإلنب یط دون ح ة التنش اء عملی اثن

یط ة التنش الل عملی ف خ ا متوق تطالة الخالی م . واس ن المھ یط ان وم د التنش داً بع ج

ي  وى االول ى المحت ذور ال ن(یخفض المحتوى الرطوبي للب دھا %. 8-5) اآلم م بع ث

رض  وق لغ حن او تس طة وتش ر المنش ذور غی ال الب ا ح ذور حالھ أ الب ن ان تعب یمك
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ل الحنطة  ن المحاصیل مث دد م ة لع ة فعال ون التنشیط طریق الزراعة ، ویمكن ان یك

رز والطم فراء وال ذرة الص ؤي وال دخن اللؤل دنوس وال مس والبق رة الش ة وزھ اط

.والفاصولیا والبازالء والجزر والخس والبصل

ع ة التنقی ین تقنی ط ب ب ان ال نخل ف -یج یط(التجفی ھ ) التنش ا یمارس ین م وب

دة  اري لم اء الج ي الم ة ف ذور للمحاصیل المختلف ع الب تم نق المزارعون عادة عندما ی

ھ یسمح یومین او لعدة ساعات ، فما یمارسھ ف ، اي ان المزارعون الیصاحبھ تجفی

ة  ى عكس عملی ذور ، عل باالنبات مباشرة لعدم السیطرة على المحتوى الرطوبي للب

.التنشیط التي تكون مسیطر علیھا

تنشیط البذور بأنھ معاملة البذور قبل 1973وآخرون Heydeckerعرف 

م ذي یس ا وال یة الخالی ر أغش حي عب ول تناض ي محل ة ف رب الزراع ذور بالتش ح للب

اختراق غالف  ذیر ب ات دون ان تسمح للج ن االنب ى م ة االول ى المرحل والوصول ال

:البذرة ، فھناك ثالث مراحل المتصاص الماء

ذور 8-1المرحلة االولى ھي االسرع وعادة تستغرق .1 ي الب ابھ ف و متش ساعة وھ

.الحیة او المیتة وكذلك في البذور الساكنة وغیر الساكنة

ت المرحل.2 ك اذا كان ة الثانیة قد تدوم لعدة ساعات او لعدة ایام وتكون اطول من ذل

اكنة ذور س كونھا. الب ر س ین كس ة لح ة الثانی ي المرحل ى ف اكنة تبق ذور الس . والب

ة  من المرحل ة(تتض یط ) الثانی یة وتنش ب االغش ادة ترتی یة واع ات ایض عملی
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و ة وتك واد المخزون ر الم روتین وكس وین الب ات وتك وین RNAین االنزیم وتك

.الطاقة

ام ) االخیرة(المرحلة الثالثة .3 فھي فترة امتصاص سریع للماء وھي مرتبطة بانقس

ة  ذه ھي عالم ذرة ، وھ الخالیا وتوسعھا وبزوغ الجذیر والرویشة من غالف الب

. نھایة مرحلة االنبات وبدایة مرحلة جدیدة ھي نمو البادرة

اء  اص الم یم امتص ذور تنظ یط الب ي تنش ادة یعن ى زی یطرة عل بطء  والس ب

ذیر  المحتوى الرطوبي في البذور الى محتوى اقل من ذلك الذي یحدث فیة بزوغ الج

ات االیضیة الضروریة  ان العملی ھ ف ة وعلی ات دون اكتمال افي لحدوث االنب ولكنة ك

م  ذیر رغ زوغ الج ل ب ذرة قب ذیر ، فالب زوغ الج ع ب لالنبات ستحدث ولكن سوف تمن

ذیر ، محتواھا الرطوبي زوغ الج افي لب المعین تعتبر جافة نسبیاً لكون االخیر غیر ك

ذیر ،  زوغ الج ي تسبق ب ل والت د التشرب الكام فالعملیات االیضیة تحدث مباشرة بع

ت  ى وق ذور حت زن الب التجفیف لخ ل ب ن ان یقل وبي یمك وى الرط ذا المحت وان ھ

اً الختالف، إذ تحدثالزراعة ة تبع یولوجیة مختلف اطات فس ة نش تویات الرطوب مس

الزم  ت ال ان الوق في البذرة ، وعند الزراعة وبعد ان مرت البذور بمرحلة التنشیط ف

. اعتماداً على عملیة الترطیب الالحقة% 50النباتھا في الحقل سوف یقل بمقدار 

ن  ة المناسب وم بعد عملیة التنشیط مباشرة تجفف البذور الى مستوى الرطوب

ي ا ف ا او زراعتھ ل ، فثم خزنھ ي الحق ذور ف ن تنشیط الب ن الحاالت یمك ر م ي كثی ف
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ا . اللیل ثم تجفف تجفیف سطحي بسیط وتزرع في الیوم نفسھ ي خزنھ او قد نستمر ف

. لعدة ایام ومن ثم تزرع وسیبقى ادائھا افضل من البذور غیر المنشطة

ذین  زارعین ال دده للم ق متع وفرة بطرائ ة ومت ر مكلف ة غی یط عملی التنش

ة التنشیط یستطیعو ة لعملی وا الحدود االمن ا تعلم ذورھم بانفسھم اذا م ن ان ینشطوا ب

وع ل ن ب لك ب ان تحس وبة او یج ذه محس ر . فھ س غی ذور الخ ظ ان ب ن المالح م

ة وان  دة معین راري ولم وئي او ح اد ض ى اجھ ت ال ا تعرض ت اذا م طة التنب المنش

ی توى مع ون بمس ب ان یك ة یج ل الثالث ذه العوام ین ھ داخل ب د الت وفر الح ث ی ن بحی

).3و 2و 1(الصور االدنى من الظروف المثالیة لالنبات وكما توضحھ ھذه 

ي الصوة و ر ) 4(لكن تنشیط البذور وكما نالحظ ف ن التعبی ذرة م ن الب د مك ق

ن الظروف  عن سلوكھا الكامن بشكل افضل مما مكنھا من االنبات في مدى اوسع م

). Hill ،2006(البیئیة مقارنة بالبذور غیر المنشطة

ـدم  ـرون Taylorاستخ ـو 1998وآخ ع اال وھ ـح اوس ـراً مصطل مؤخ

ـذرة  ـن البـ ع Seed enhancementتحسی ل النق ب قب من الترطی ذي یتض وال

.وكذلك تقنیات تغلیف البذرة وجعلھا مكورة
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مواد وطرائق تنشیط البذور
ا  ذور لتجھیزھ بقة للب ة المس إن األساس أو المبدأ في جمیع الطرق ھو المعامل

ا التسمح  رة ولكنھ ة مبك بالماء بطریقة مسیطر علیھا ، وھذه ستبدأ االنبات في مرحل

.ببزوغ الجذیر ، وبعد التنشیط تجفف البذور مرة أخرى

ھناك طرق عدة لتنشیط البذور یمكن استخدامھا من الناحیة التجاریة وان 

ً ھو تقنیة  ویتم فیھا نقع البذور في محلول Osmo-hardeningاكثرھا شیوعا

و اK2SO4او CaCl2أو كلورید الكالسیوم KClملحي مثل كلورید البوتاسیوم 

KNO3و اK2HPO4 كذلك تقنیة ،Hardeningالبذور في الماء ویتم فیھا نقع

ویتم فیھا نقع البذور في محلول تناضحي یحمل Osmo-primingالخام ، وتقنیة 

أو ھرمونات نباتیة Poly Ethylene Glycol (PEG)الماء او ینقل الماء مثل 

و Eethephonو CCCكتلك الشائعة االستخدام في حقول المحاصیل مثل 

GA3 وKinetin وIAAوABAوكذلك تقنیة . یة او كالھمااو مبیدات فطر

Matrix-priming اوSolid Matrix Priming ویتم فیھا استخدام ناقل صلب

.للماء

فوائد تنشیط البذور
ى .1 ى الحصول عل ؤدي ال ا ی ي ، مم زوغ الحقل ات والب زیادة سرعة وتجانس اإلنب

ال  الكثافة النباتیة المطلوبة في الحقل ، وزیادة قدرة المحصول على منافسة األدغ
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ات  ة لآلف ر مقاوم ون أكث ة تك ادرات قوی اء ب ادرات ، وإعط و الب نتیجة سرعة نم

ؤدي  ذا ی ول ، وھ ج المحص ي نض انس ف یة ، وتج د المرض ار الموع ى اختی إل

ة ،  ن األسمدة الناتروجینی ر م تفادة اكب ائعات ، واس المناسب للحصاد وتقلیل الض

.وھروب المحصول من الظروف البیئیة غیر المالئمة

كون .2 ن الس ل م دیثاً ، ویقل ودة ح ذور المحص ي الب كون ف كلة الس ى مش ب عل التغل

اع الثانوي الذي قد یحدث للبذور فیما لو تعرضت الى ظروف  ة كارتف ر مثالی غی

.درجات الحرارة الذي قد یدوم طویالً او االحتیاجات الضوئیة

.حصول البزوغ الحقلي قبل أن یحدث رص التربة.3

.زیادة السیطرة على جدولة استعمال الماء السیما في مرحلة نشوء البادرات.4

ى یستخدم التنشیط تجاریاً الزالة او خفض نسبة الفطریات والبكتریا المحمولة.5 عل

ي  البذرة ، فاآللیات المسؤولة عن االسئصال ربما ترتبط بجھود الماء المختلفة الت

دون  ع او ب تتعرض لھا البذور اثناء التنشیط واختالف التحسس المالح التنشیط م

.اختالف التحسس لتراكیز االوكسیجین

وة الب.6 زوغ وق ات والب ا االنب اق فیھ ي یع یل الت دة للمحاص ة مفی ذه التقنی ادرة ان ھ

.بسبب البرودة ورطوبة التربة

اً .7 د منھج تقنیة تنشیط البذور سھلة ومنخفضة الكلفة وخطورتھا قلیلة ویمكن ان تع

.بدیالً یستخدم للتغلب على مشاكل الملوحة عند الزراعة
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.وكنتیجة لما ذكر من فوائد في أعاله نحصل على زیادة في كم ونوع المحصول

اھزة للحصاد) 5(صورة  ذور الحمص المنشطة ناضجة وج ین ب ى الیم ى . عل وعل

ذور  تج ب م تن راء ول ات خض ت النبات طة ، اذ الزال ر المنش ذور الحمص غی ار ب الیس

)Sodhi وHarris ،2001.(

).Harris ،2001و Sodhi(وجھة نظر المزارعین الھنود في تأثیر تنشیط بذور الحنطة ) 10(شكل 

1شكل 

5صورة 
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مساؤى تنشیط البذور
ل .1 زن تق دة الخ ة ان م ب مالحظ طة ، ویج ذور المنش ة الب دة حیوی ن م ل م یقل

. بالنسبة للبذور المنشطة مقارنة بالبذور غیر المنشطة

ى .2 ذا عل د ھ ة ، ویعتم روف الخزنی ت الظ طة تح ذور المنش دھور الب رعة ت س

ا  ت تحتھ ي خزن بیة الت ة النس النوع ، وقوة البذرة ، ودرجة الحرارة والرطوب

ا البذور ،  ة فانھ ة عالی ي ظروف حرارة ورطوب فأذا ما خزنا بذور منشطة ف

بب  ذا الس طة ، ولھ ر المنش ذور غی ن الب ر م رعة اكث ا بس د حیویتھ وف تفق س

.یفضل ان ال تنشط البذور اذا كانت الغایة ھي خزن البذور للموسم الالحق

ك ،  ى ذل یر ال ات تش ع عالم طة تض ذور المنش ع الب ي تبی ركات الت ان الش

ح ن وتنص تزید م ا س طة النھ ذور المنش ى الب رى عل امالت اخ راء اي مع دم اج بع

ة  ى الكثاف ول عل دم الحص طة وع ذور المنش ات للب وة االنب ات وق ى االنب رر عل الض

ا تنصح  النباتیة المطلوبة ، وسیقل الحاصل وقد یؤدي ذلك الى فشل المحصول ، كم

طة ب ذور المنش ى الب وص عل راء الفح وب اج ركات بوج ذه الش ن ھ ھر م تة اش د س ع

دة  ذه الم د ھ ا ، وبع ات علیھ ار االنب تة اشھر(وضع عالمة اختب یجب ان تجرى ) س

ذور  یم جودة الب اد لتقی علیھا الفحوص قبل استخدامھا على ان تتضمن فحوص االجھ

.المنشطة بعد مدة الخزن تلك
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العملیات االیضیة في البذور المنشطة
ظ  تق الح) Ching)1973الح ذور فس أن ب اج ب ن انت د م طة تزی ل المنش ق

ATP ذا ر ھ ایولوجي ، واعتب نظم التصنیع الب ة وی الذي یدخل في التفاعالت الداخلی

ؤدي ) Tilden)1984ذكر . دلیالً بایوكیمیائیاً على قوة البذور ة التنشیط ت ان عملی

ع  ة ، م ات المنحل د االلكترولیت ذلك فق الً ب ا ُمقل یة البالزم رمیم اغش لب وت ى تص ال

ین ادراتتحس وة الب ات وق اج . االنب ل انت ى تعجی ل عل یط تعم ة التنش ATPان آلی

و RNAوزیادة نشاط االنزیمات وخاصة انزیمات تكوین الطاقة مع زیادة وتصلیح 

DNA)Fu ، زوغ ). 1988وآخرون ین الب ات وتحس ان التحفیز وزیادة نسبة االنب

یة الخلوی روتین الحقلي للبذور المنشطة یرجع الى تكامل االغش ز صناعة الب ة وتحفی

دة  ة مضادات االكس ادة فعالی Chang ،1993و Sung(والحامض النووي وزی

ع). Sung ،1997و Husuو 1995واخرون ، Chiuو  ة التنقی -خالل عملی

ف  ز ) Priming(التجفی زیم البروتی توى ان ع مس ض Proteaseیرتف دث بع فتح

ین ان العملیات االیضیة ینتج عنھا تكوین بعض الس ن للجن ي یمك كریات البسیطة الت

).1997اسماعیل (یمتصھا فور بدایة االنبات 

العوامل التي تؤثر على تنشیط البذور
ذلك  ة وك واع النباتی اً الختالف االن ة تبع ة طرق التنشیط المختلف تختلف فعالی

ا یجب ان تعطى الضوء . الختالف نوع االجھاد فالبذور التي تتطلب الضوء النباتھ
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یط دة التنش الل م ي . خ ة والت ل المجتمع داخل العوام ذور بت یط الب اح تنش اثر نج ویت

اف : تتضمن وة وجف رة التنشیط ، وق ل المنشط ، وفت اء للعام نوع النبات ، وجھد الم

ي . البذرة ، والظروف الخزنیة للبذور المنشطة ي تخضع للسیطرة ف ل الت ا العوام ام

ة كمیة ومعدل االمتص: عملیة التنشیط ھي اص للماء ، ودرجة الحرارة ، ومدة العملی

ا ذور . برمتھ ون الب ذور لك وفر للب جین مت ون االوكس ب ان یك ات یج ل االوق ي ك وف

.كائن حي ویتطلب االوكسجین لغرض التنفس

جھد الماء وتنشیط البذور
شجع االھتمام المتزاید للفھم والسیطرة على معدالت االنبات وتحسین تاسیس 

د . ل على البحث في المبادىء الفسلجیة لھذه العملیاتالبادرات والحاص و اح اء ھ الم

ذور ات الب لجیة النب ط خالل . اھم العوامل الفس اح فق ذور بنج از تنشیط الب ن انج یمك

د ). المرحلة الثانیة من تشرب البذور(مرحلة التنشیط الثانیة  ي جھ ات ف ویحدث االنب

بة  ة مناس ي فرص رعة دون ان یعط الي بس اء الع ھ الم ذلك فان ذور ، وك یط الب لتنش

ة للتشرب . الیعیق نمو الجذیر ة الثانی ن المرحل ل م اما جھد الماء المنخفض فانھ یطی

ة . مما یسمح لعملیة التنشیط بان تجري بفاعلیة یعد جھد الماء ھو المفتاح لنجاح عملی

.تنشیط البذور
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ات) 11(شكل  ن االنب الث مراحل م ذرة خالل ث اء للب د . جھد الم ي الجھ التشرب ف

ة  ة الثانی ول المرحل ي ط د ف اء ویزی ن الم ذرة م وى الب ن محت ل م نخفض یقل IIالم

ة  ة الثالث ي المرحل دخول ف ؤخر ال د . IIIوی ز عن وف یتحف و س ذیر والنم زوغ الج ب

,Harris)محتوى المائي للمستوى الحرج والمحدد بالخط االفقي المتقطع اجتیاز ال

G.A. 2000).

ة ات المعین ي العملی اركة ف اء للمش ات . یقیس جھد الماء قابلیة الم دفق جزیئ تت

ى ) في التربة وفي البذور الخ(الماء خالل المسامات  اء ال من مواقع الجھد العالي للم

ذرةمواقع الجھد الواطىء للماء لل ة الب وازن ضمن بیئ ى الت د . وصول ال راوح جھ یت

كال  فر میكاباس ن الص اء م ي ) Mpa(الم اء النق ي الم الي(ف د ع ى ) جھ 100-ال

Mpa ًا ة ھوائی ذور المجفف نخفض(في الب د م د ). جھ داً ان نعرف جھ م ج ن المھ وم

11شكل 
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ت ى المس وى الماء في البذور المنشطة الن البذور تنبت عندما یصل جھد الماء فیھا ال

ـى (الفسیولوجي الحرج  ین صفر ال راوح ب البیة ). 2Mpa-عادة یت ا ازدادت س كلم

ات ل االنب ا ق ول كلم درة . المحل راً لمق ذا مؤش ون ھ ن ان یك رى یمك ة اخ ن ناحی وم

ة ي ظروف جاف ة . البذرة على االنبات ف اء مرحل ة اثن ذور الجاف ي الب اء ف ة الم حرك

د التشرب تبدأ سریعة ولكنھا تبطىء مع وصول ن جھ او اقتراب جھد الماء للبذور م

ي ) توازن(الماء للبیئة  ك سیسبب ضرراً ف ، فعندما یكون التشرب سریع جداً فان ذل

.تمىء الخالیا

د  ا بالجھ ة ام في البذور المنشطة فان جھد الماء مسیطر علیھ بواسطة المعامل

ة الم ي طاق یض ف و تخف وزي ھ د االزم ادة ، فالجھ د الم وزي او بجھ ببھا االزم اء س

ع  وزي المرتف غط االزم ل الض كریات ، ویؤج االمالح والس ل ك ع المحالی ف م التخفی

وتختلف قابلیة البذور لالنبات . انبات البذور وتزداد صعوبة البذرة على تشرب الماء

ة  ة الطاق یض حال ن تخف تج م ادة فین تحت الضغوط االزموزیة المختلفة ، اما جھد الم

ز اص او امت بب امدص اء بس ة adsorptionاز للم دران الخلی ى ج اء عل الم

.والبروتین والمواد الغرویة في التربة

اإلنبات والتنشیط
اء  ذرة اثن لوك واداء الب دد س ذور ، ویتح ة الب دد نوعی االنبات صفة رئیسة تح

ات . االنبات بالتركیب الوراثي والظروف البیئیة اثناء النضج وصوالً الى انتھاء االنب
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ن ان وعموماً معظم  ات ، ویمك د االنب انس عن ر متج لوكاً او اداًء غی ر س ذور تظھ الب

امالت  ى مع ذور ال اع الب ثالً اخض ة ، م رق مختلف يء بط ات الس لوك االنب ن س نحس

ات  ین انب رى لتحس ة اخ ي طریق ذور ھ یط الب ة تنش ة ، وعملی ة او فیزیاوی كیمیائی

اح اال. البذور ى النج ة انبات البذور ھي خطوة حرجة للوصول ال ي عملی قتصادي ف

وع  ى مجم یر ال ة تش ذور معین ة ب ة لكمی ذور النابت وع الب ات ، فمجم ة النبات زراع

ة المحصول  ى نوعی یر ال ات یش انس النبات ا تج النباتات المباعة من قبل المنتج ، بینم

زوغ  ي ب المزروع ، فاالنبات المنخفض او غیر المتجانس وما یلیھ من عدم تجانس ف

ة او البادرات یقودنا الى تخدام المكنن ة اس ل امكانی ن خالل تقلی رة م خسارة مالیة كبی

.انخفاض اسعار النباتات غیر المتجانسة

التوصیات والرؤى التطبیقیة واالستثماریة لتنشیط البذور
ة  ات المختبری ن الدراس د م راء المزی ة الج اك حاج ح ان ھن دم یتض ا تق مم

ن ن والحقلیة في مجال تنشیط البذور لكونھ یقلل م ل م وراثي ویقل ي وال اد البیئ االجھ

ا  ى كونھ ا عل عى ورائھ ي نس ة الت ناف االجنبی ى االص ا عل ي اعتمادن دأ ف ث المب حی

ة ن المحلی ل م ي . افض دة ، لتالف ناف جدی اج اص ي انت ات ف وا النب تمر مرب ا یس كم

ذور یط الب الل تنش ن خ ا م ن تالفیھ ھ یمك ح ان د اتض ة ق اكل معین یط . مش ؤدي تنش ی

ة البذور عموم ات عملی ائج وتطبیق ھ نت ذي ل ي وال اً الى تسریع االنبات والبزوغ الحقل

ة  روف البیئی ن الظ ع م دى واس ت م بعض ). Mc Donald ،2000(تح ف
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اردة وال  ة الب ي الترب رة ف ة المبك د الزراع ذور عن یط الب تخدمون تنش زارعین یس الم

دافىء م ال ي الموس اخرة ف ة المت ي الزراع تخدموھا ف ذلك مزارعو. یس ي ك ا الخس ف

ات  ون درج دما تك ذور عن طون الب ة ینش دة االمریكی ات المتح رب الوالی وب غ جن

ى  ادرة عل ر ق الحرارة مرتفعة في ذلك الجزء من الموسم حیث تكون بذور الخس غی

یط  تخدمون التنش ون الیس س المزراع ة ، ونف رارة المتطرف ات الح ي درج ات ف االنب

ارد م الب ي الموس ة ف ون الزراع دما تك یل لَ . عن زوغ المحاص ون ان ب ظ المزارع ح

ة التنشیط ي تقنی ي . المنشطة اسرع وتنمو بقوة اكثر ، وھذا لوحده سبب كافي لتبن وف

م تسجل اي  ا ل حاالت اخرى فانھ یبكر بنضج المحصول واعطاء حاصل اعلى ، كم

.حالة تشیر الى ان البذور المنشطة كانت اسوأ من البذور غیر المنشطة

عملیة المعالجة المغناطیسیةاستجابة البذور ل
اشارت رسائل الدراسات العلیا في الجامعات العراقیة ، وكذلك الندوات في 

عاماً 30وزارتي الزراعة والعلوم والتكنولوجیا ، فضال عن البحوث المنفذة خالل 

الالزمة توفیر كمیة البذوراالخیرة الى الدور االیجابي للمیاه المعالجة مغناطیسیاً في 

ذار واختصار مرحلة النمو وتقلیل أمراض النبات وزیادة الحاصل وتوفیر المیاه للب

المستعملة للري والمساھمھ في تجھیز العناصر الغذائیة وزیادة ذوبان االسمدة 

.المضافة وغسل التربة من االمالح
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یمكن تحسین اداء البذور قبل زراعتھا بأستخدام بعض المعامالت الكیمیاویة 

. الخ...یة كتعریضھا لمجال كھربائي او موجات مایكرویة او اشعاعات او الفیزیاو

ان الطرق الفیزیاویة فعالة لكونھا رخیصة الكلفة وتزید الحاصل في الوقت نفسھ 

دون االضرار بالبیئة ، فھي تؤثر في العملیات الفسیولوجیة والكیمیاحیویة في 

للبذور ، ومن ثم افضل البذور ، فتساھم بذلك بالحصول على اعلى حیویة وقوة

ان معاملة البذور بالمجال المغناطیسي یمكن ان یطبق على البذور .تأسیس حقلي

المنقوعة او غیر المنقوعة قبل الزراعة ، فالبنسبة للبذور المنقوعة فیتم ذلك من 

، خالل سكب كمیة من الماء في وعاء بعد ان یمرر من خالل مجال مغناطیسي

ً لمدة ثالثین دقیقة بعد ان تمرر  ومن ثم توضع البذور في الماء المعالج مغناطیسیا

من نفس المجال المغناطیسي ، ثم بعد ذلك یسكب الماء وتمرر البذور مرة اخرى 

اما البذور غیر المنقوعة . من خالل المجال المغناطیسي لتصبح جاھزة للزراعة

ً بذور فتمرر البذور فقط من خالل المجال ال مغناطیسي بدون نقعھا ، خصوصا

المحاصیل التي تزرع على مساحات واسعة كالحنطة والشعیر والذرة والدخن 

ً في  ً ان النتائج ستكون افضل عند استخدام الماء المعالج مغناطیسیا وغیرھا ، علما

ً بأي من طریقتي الزراعة اعاله .الزراعة بعد معالجة البذور مغناطیسیا

)Fairgrieve،2011(
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ً تنمو بشكل سریع ، وان ذلك یعود  ان البذور التي یتم معالجتھا مغناطیسیا

الى تحفیز تكوین البروتین الضروري لنمو الجذیر وتنشیط العملیات االیضیة في 

، ویجب ان ال تكون رطوبة البذور ) Fairgrieve ،2011(البذور الضعیفة 

ً قبل الزراعة اكث ، وان تكرار عملیة % 14ر من المراد معالجتھا مغناطیسیا

.المغنطة غیر مجدیة

معالجة مغناطیسیاً ، جاء من خالل البذور الان الوصف الفسیولوجي النتاجیة 

قیاس طول الجذور الجنینیة ، فقد ثبت من خالل التجربة ان النباتات التي لھا سرعة 

د الذاتي على جیدة في نمو الجذور الجنینیة خالل عملیة التحول من مرحلة االعتما

غذائھا المخزون الى مرحلة التمثیل الكاربوني ، تكون ذات انتاجیة اعلى ونظام 

).Fairgrieve ،2011(جذري اكثر نمواً وتطوراً 

. السطحي للمیاهھناك عامل اخر ومھم في عملیة زیادة انبات البذور ھو الشد

الماء جزیئاتیعتمد الشد السطحي للماء على قوة االواصر او التماسك بین 

اكبر والضغط ودرجة الملوحة فعندما تكون القوى بین جزیئات الماء والمواد الذائبة

من القوى بین جزیئات الماء یزداد الشد السطحي والعكس صحیح ، ان عملیة 

ً تعني اعطاءه طاقة ، ومن ثم یمكن فك ارتباط جزیئات  معالجة المیاه مغناطیسیا

ن االواصر الضعیفة لتكتالت المیاه ، مما یؤدي الى قلة مالمواد الذائبة وكذلك قسم

السطحي قلیالً ، ستكون عملیة التنافذ الى البذور الشد السطحي ، فكلما یكون الشد
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ومن بعدھا الى النبات سھلة ، ومن ثم تنتقل المواد الغذائیة بكمیات كافیة لتتحول الى 

.اليالشد السطحي العطاقة وحیویة مقارنة بالمیاه ذات

عند تعریض بذور الرز ) Doijode)1995و Alexanderلحظ 

ساعة ، قد زاد من 12والبصل المتدھورة الى مجال كھرومغناطیسي ضعیف لمدة 

وتحسن انبات الباقالء بعد تعریض . االنبات وطولي الجذیر والرویشة للبادرات

). 2005واخرون ، 100mT)Rajendraبذورھا الى مجال مغناطیسي شدتھ 

كما ان معالجة بذور الفول السوداني والبازالء مغناطیسیاً ، قد زادت من نسبة بزوغ 

ذكر ). 2005واخرون ، Podlesny(البادرات وعدد القرنات وحاصل البذور 

Harichand ان تعریض بذور الحنطة لمجال مغناطیسي ) 2002(واخرون

ت ووزن البذور بالسنبلة ساعة ادى الى زیادة ارتفاع النبا40لمدة 10mTشدتھ 

تاثیر المعالجة المغناطیسیة على Karim ،(2010)و Tahirدرس . والحاصل

بعض صفات النمو المتعلقة بالبادرة لبذور خمسة أصناف من الحمص ، باستخدام 

1500بوصة ، إذ تم معالجة البذور مغناطیسیاً بقوة 1االجھزة المغناطیسیة بقطر 

دقیقة ، فأشارت النتائج الى تحسن البذور من حیث 70و50و30كاوس للفترات 

المعایر المختبریة ، كطول البادرات والوزن الطري والجاف للبادرات بشكل 

ملحوظ مقارنة مع البذور التي لم تتعرض للمعالجة المغناطیسیة في بعض االصناف 

، ومع ذلك فقد سجلت استجابات مختلفة باختالف مدة التعرض للمعالجة 
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ً لمدة ال 70و 50مغناطیسیة ، وكانت افضل النتائج للبذور المعالجة مغناطیسیا

 ً .دقیقة ، مقارنة مع البذور غیر المعالجة مغناطیسیا

الزراعة ستوفر لنا نتائج عدة سبق وان ان تطبیق التقنیة المغناطیسیة في

التوفیر ومنھا ) 2005ھالل ، (عاماً االخیرة 30اشارت لھا البحوث المنفذة خالل 

الالزمة للبذار من خالل زیادة قابلیتھا على االنبات ، واختصار في كمیة  البذور

.یوم20- 15مرحلة النمو للنبات بحوالي 

تحسین تجانس البادرات البازغة من البذور المنشطة ، وتشیر االسھم توضح صورة 

ل الى البادرات البازغة من البذور غیر المنشطة والتي تأخر نموھا وكان تجانسھا اق

)Van Duijn وVan Hartingsveldt ،2007.(
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االسبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع السادس

التقاوي
ار  ة واالكث ي الزراع تخدم ف ي تس ة الت زاء النباتی زء او االج ي الج اوي ھ التق

ل النتاج الحاصالت الزراعیة عامة ، سواًء كانت ھذه االجزاء  ار او عق ذور او ثم ب

ي . او درنات او ابصال او اقالم ا ف دة كم ذرة واح ى ب وي عل البذور ھي ثمار قد تحت

.الحنطة والشعیر او تحتوي على اكثر من بذرة واحدة كما في البنجر السكري

اھمیة التقاوي
ا : الحمایة والمحافظة على الحیاة.1 تحمل البذور صورة التركیب الوراثي لتنقلھ

ن الى الجی ائل االخرى م ن الوس ر م ل القادم وتحمیھا بالقصرة السمیكة وبكثی

داد  ي امت ى اخر ، فھ و ال ن فصل نم البرودة والجفاف والحرارة والرطوبة م

.لحیاة النوع وتعاقب االجیال

ة : تحسین المحاصیل.2 ادة كمی ى زی یتم ذلك بتجمیع العوامل الوراثیة المؤدیة ال

او من خالل احداث الطفرات باالعضاء المحصول وجودتھ من خالل البذور 

.الخضریة او بطریقة انتخاب المادة الوراثیة

ان .3 ى اي مك ا ال ى اخر لسھولة نقلھ ان ال ن مك ات م ار النبات تساعد على انتش

.آخر

.مصدر لتغذیة االنسان والحیوان.4
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.توفیر المواد الخام لكثیر من الصناعات.5

التكثیر بالتقاوي
ائ: تكثیر خضري.1 تم بالفس الم أو االبصال أو ی ل أو االق درنات أو العق ل أو ال

ات االم  ة للنب ابھتھ الكامل اتج بمش ز الن ات ، ویتمی ات أو الرایبوزوم الكورم

اً  اً دائم نف ثبات ب الص ذلك یكتس ھ ، وب ة ل فات الوراثی ل الص ھ بك واحتفاظ

.للصفات المعروفة عنھ

ي.2 ر جنس ظ ف: تكثی ا یالح م م ار ، واھ ذور او الثم تم بالب ن وی وع م ذا الن ي ھ

اء  ن االب ة ع ال الالحق فات االجی ي ص ر ف دوث تغی ال ح و احتم اثر ھ التك

یح  ى حدوث التلق اًد عل بتھا او انخفاضھا اعتم بدرجات متفاوتة في ارتفاع نس

.الخلطي واالنعزاالت في التراكیب الوراثیة نتیجة التلقیح الذاتي

االسس الحقلیة لتكثیر بذور التقاوي
.المالئمة مناخیاً للمنطقةاختیار االصناف.1

-:اختیار موقع الحقل الذي یجب ان یتوفر فیھ ما یلي.2

.مطابقة نوعیة التربة وقابلیتھا لنمو المحصول-أ

.خلوه من االدغال والنباتات الغریبة والمحاصیل االخرى- ب

.خلو الحقل من المسببات المرضیة والحشرات-ج

.یجب ان تكون االرض مستویة-د
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.المراد زراعتھا وتكثیرھا ثم القیام بتنظیفھاعزل البذور .3

.تحضیر االرض بطریقة سلیمة من حیث الحراثة واعداد مرقد البذرة.4

ى .5 ائدة ال روف الس ة للظ الي والمتأقلم اج الع زة باالنت ناف المتمی ار االص اختی

.جانب مقاومتھا لالمراض ، وذات نوعیة جیدة

-:رائھا توفر العوامل االتیة في نقاوة البذور عند ش.6

معرفة رتبة البذور من التربیة ، حیث ان انتاج بذور االساس یتطلب -أ

بذور المربي ، والنتاج بذور مصدقة یتطلب توفر بذور االساس 

.للزراعة

.عمر البذور ضمن الفترة المشروعة- ب

.جمیع اكیاس البذور من نفس الصنف-ج

بالبذور او معاملة البذور قبل الزراعة لوقایتھا من االمراض المنتقلة-د

اضافة بكتریا عقدیة كما في بذور البقولیات او معاملة كسر الكمون في 

.البذور الصلبة

ھ تحاشي : موعد الزراعة .7 یجب تحدید موعد الزراعة المناسب الذي یتم خالل

ة  ة بالترب ة كافی وفر رطوب فترات انتشار االمراض واالفات ، كما یجب ان تت

.لضمان انبات البذور
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ن : اوي كمیة التق.8 ل م اوي اق تستخدم في انتاج المحاصیل التجاریة معدالت تق

.االعتیادیة لتسھیل عملیات الخدمة والعزق والتعشیب والتفتیش الحقلي

ة : طرق الزراعة.9 ي خطوط ، واحسن طرق الزراع ذور ف ة الب تفضل زراع

ة  افات منتظم وط ذات مس ى خط افظ عل ا تح اذرات النھ طة الب ي بواس ھ

.، فالزراعة في خطوط تسمح بعملیات الخدمة المختلفةواعماق متجانسة

ذور الصغیرة : عمق البذار.10 دة ، فالب ة جی ة نباتی ھو اجراء مھم العطاء كثاف

ق ، وتوضع  افة اعم ى مس زرع عل رة ت ة والكبی ن سطح الترب تزرع قریبة م

ذلك توضع  ة ، ك رب الطینی ي الت ا ف ة مم رب الرملی البذور بعمق اكبر في الت

ذور بع ة الب رب الجاف ي الت ذلك ف اردة ، ك ة عن الب رب الدافئ ي الت ر ف ق اكب م

.تزرع البذور على عمق اكبر حتى تصبح في تماس اكثر مع الرطوبة

ة ، .11 عیفة او المریض ة او الض ات الغریب ة النبات یب الزال ات التعش عملی

ات  ود النبات ول ووج ة المحص ب حاج و حس ل النم د مراح الل اح ري خ وتج

-:لمراحل ھي الغریبة ، وھذه ا

).قبل التزھیر(مرحلة النمو الخضري -أ

.مرحلة االزھار- ب

.مرحلة النضج-ج
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د .12 ذور لضمان عق ل الب زیادة نسبة التلقیح بتربیة نحل العسل بالقرب من حق

.البذور بدرجة اكبر وبالتالي زیادة حاصل البذور

اً : مكافحة االدغال .13 ا میكانیكی و ، ام ا خالل مراحل النم او ویفضل اجرائھ

.كیمیاویاً او یدویاً تبعاً لظروف المحصول

.مقاومة االمراض والحشرات باستخدام المبیدات الفطریة والحشریة.14

.لزیادة االنتاج: االسمدة والتسمید .15

.لتنظیم توفر الرطوبة: الري والصرف .16

ده ذا .17 راد حص ات الم ون النب ث ال یك اد بحی م للحص ت المالئ د الوق تحدی

.جافاً فیسبب االنفراطرطوبة عالیة او یكون 

یجري الحصاد بعد ان یتم النضج وتظھر عالمات النضج بوضوح ، 

وتختلف ھذه العالمات باختالف المحاصیل ، ففي الحنطة مثالً یتمثل في اصفرار 

.االوراق والسنابل وتصلب الحبوب وسھولة فرك السنابل

وة تبدأ ان عملیة الحصول على تقاوي نظیفة ذات نسبة مرتفعة من النقا

. باتقان عملیة الحصاد ، ویجب عدم نقل الحاصدة من حقل الخر لضمان عدم الخلط

ویجب استبعاد االدغال في اثناء الحصاد ، كما یجب ان تجرى في الوقت االمثل ، 

كما ان . إذ یؤدي التبكیر او التاخیر الى نقص كمیة الحاصل وانخفاض الجودة فیھ

حصاد تؤثر على كمیة الحاصل وجودتھ ، إذ یؤدي الظروف البیئیة السائدة وقت ال
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الجفاف وھبوب الریاح الشدیدة في اثناء نضج المحصول الى زیادة نسبة البذور 

.المفقودة نتیجة االنفراط ، فضالً عن ضمور البذور

الُمزارع بین الھجن التجاریة واالصناف مفتوحة التلقیح
ة  ى العنای دم عل ذ الق ون من ت دأب الُمزارع ا ، وكان ي یزرعونھ ذور الت بالب

م الالحق  عملیة اختیار البذور من الحقل المحصود ھي الخطوة االولى للتھیئة للموس

ذور  ا الب ذ منھ ي تؤخ ات الت ار النبات ار الختی ة ھي المعی ، إذ كانت المالحظات العام

ذي أد ر المقصود وال اب المقصود أو غی ى للزراعة ، وكان یُعد ھذا نوعاً من االنتخ

و  وازي النم بة ضئیلة ال ت ن بنس خالل مرور العقود إلى زیادة حاصل المحاصیل لك

كاني المضطرد ة أو . الس واًء الفردی ن س ذور الھج اج ب ین وانت وة الھج اف ق ان اكتش

اج الزراعي اج . الزوجیة أو المركبة أدى إلى رفع مستوى االنت ة انت د مرت عملی لق

رة ، فق ة كثی ن بمراحل تطوری ذور الھج ى ب ا إل ة الحتیاجھ ة مكلف ذه العملی دأت ھ د ب

ة ، إال  ة قلیل ذور المنتج ات الب ت كمی ت نفسھ كان أیدي عاملة متدربة كثیرة وفي الوق

تخدام  ذلك اس ة ، ك الالت العقیم اج الس ھ وانت ذكري بأنواع م ال اف العق ان اكتش

اج و ة االنت ل كلف ى تقلی ات أدى إل ن التقان ا م الرش وغیرھ یح ب ائرات للتلق دد الط ع

.االیدي العاملة المطلوبة النتاج بذور الھجن

ل االول فحسب ،  ي الجی الي ف ز بالحاصل الع ال شك ان بذور الھجن ال تتمی

ة  ا یسھل عملی ارب مم ت متق ا بوق ث تنضج نباتاتھ اً بحی اً عالی ك تجانس ا تمتل ل انھ ب
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ر الحصاد ، كذلك فان ھذه الصفة ستكون مالئمة للشركات الصناعیة كشركات عصی

:الطماطة وغیرھا ، ومع ذلك توجد العدید من المأّخذ على استخدام ھذه البذور منھا

ارتفاع كلفة شرائھا ، فبالرغم من انخفاض كلف انتاج بذور الھجن نتیجة للتطور .1

ت  ة ال زال ركات المنتج عھا الش ي تض عار الت ا إال ان االس الم التكنولوجی ي ع ف

.مرتفعة

ون ذات .2 ا تك ادة م ن ع دودة ان الھج ات مح ب بیئ ا تناس یق ، أي انھ ف ض تكی

ن  ر م االمراض والحشرات بصورة أكب ون حساسة لالصابة ب ولنفس السبب تك

.االصناف المفتوحة التلقیح ، لذا فھي تتطلب عنایة اكبر

ا ، واذا .3 ھ ال یعرف مصدر ابائھ زارع الن ل الُم ال یمكن ادامة بذور الھجن من قب

ات  ة او نبات ات عقیم ا نبات ینتج عنھ ھ س ا فان ما ادام نفس بذور الھجن التي یمتلكھ

. تعطي محصول ضعیف

تھلك .4 ة المس م حاج ناعیة وال تالئ ون ص د تك ة ق راض معین تج الغ ن تن ان الھج

جن الطماطة بانھا تعطي ثمار تتحمل الخزن لمدد أطول المباشرة ، فمثال تمتاز ھ

.، وھذا عادةً ما یكون على حساب مواصفات النكھة والنوعیة وھكذا

ین المستخدم .5 ذور الھج ة فشل ب ي حال زارعین ف وق الم ال یوجد تشریع یحمي حق

م  ن ث ة ، وم داد االرض للزراع ي اع زارع ف ود الُم والتي ستؤدي إلى ضیاع جھ

.زاعةضیاع موسم ال
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ات الحاصل ،  ة لتفاعل مكون ال شك ان صفة الحاصل ھي المحصلة النھائی

وھي المعیار الذي یحدد كفاءة التركیب الوراثي ، وعادة ما تتصف الھجن بالحاصل 

ب ،  ذلك التركی ة ل العالي ، اال ان ھذا التمییز یتضح عند توفر ظروف مثالیة ومالئم

ددة وھذه المتطلبات البیئیة تختلف من ھجین الخر، ولكن عند وجود عوامل بیئیة مح

ر  اً ان اكث ر ، علم او ظروف غیر مالئمة فأن ھذه الھجن سینخفض اداؤھا بشكل كبی

ا زارع یجب ان . الصفات تأثراً ھي صفة الحاصل ، وبذلك تفقد الھجن میزتھ ان الم

ي یتمتع برؤیة واقعیة تجاه استخدام الھجن ، فعند توفر الظروف البیئیة المالئ ة والت م

دھا یتوجب  د فعن ا بشكل جی و الھجن وتطورھ بة لنم یمكن ان توفر االرضیة المناس

ة  ل بیئی ة وجود عوام على المزارع اختیار الھجن المناسبة لزراعتھا ، ولكن في حال

وم  محددة مثل شحة میاه الري او وجود مستویات عالیة للملوحة فعندھا یفضل ان یق

ناف ال تخدام االص زارع باس ناف الم ذه االص یح ، إذ ان ھ ة التلق ة او المفتوح تركیبی

ى مستوى  اظ عل ع الحف بة م ر المناس ة غی ف للظروف البیئی ى التكی درة عل تمتلك الق

.مقبول للحاصل

ا ، ال  دة منھ ان تفوق الھجن على االصناف المفتوحة التلقیح ، خاصة المعتم

ى االصناف  وق بحاصلھا عل ات الھجن تتف ع نبات یحیعني ان جمی ة التلق ان . المفتوح

ي  انس ، ویعن ن التج ة م ة عالی ى درج ھ عل ون نباتات ة ك تفوق الھجین یتأتى من حقیق

ى أفضل  وق بحاصلھا عل ة تتف یح وبنسب معین وح التلق ات الصنف المفت ذا ان نبات ھ
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بب  ذي یس و ال الھجن ھ ة ب بیاً مقارن نخفض نس انس الم ین ، اال ان التج ات الھج نبات

لھا ن بحاص وق الھج ل . تف ع حاص ان رف ھ باالمك ي ان ة تعن ة العلمی ذه الحقیق ان ھ

ذه  ع ھ ن مجتم زة م االصناف المفتوحة التلقیح عن طریق انتخاب تلك النباتات المتمی

ناف  ن واالص ل الھج ین حاص ارق ب ینخفض الف ك فس ق ذل ا تحق ناف وأذا م االص

ارس عمل. المفتوحة التلقیح زارع أذا م ل الُم ن قب ھ م ن تحقیق ة االنتخاب ان ھذا یمك ی

ذورھا  ن ب ل م یح لیجع وح التلق نف المفت ات الص ع نبات ى مجتم حیح عل كلھا الص بش

دل  یرتفع مع زمن س رور ال ع م ذا م ادم ، وھك م الق مصدراً لصنفھ لیزرعھ في الموس

ان ادامة الُمزارع لبذوره واعتماده علیھا كمصدر للبذور المزروعة . حاصل اصنافھ

ى  یؤدي إل ة س م الالحق ي المواس ون ف ن یك زارع ل ة الن الُم الیف الزراع ض تك خف

دون ضمان  ون ب ا تك ادة م ي ع ثمن والت ة ال مضطراً إلى شراء بذور الھجن المرتفع

الي  ف الع ة وذات التكی نوات طویل زروع لس یح الم وح التلق نفھ المفت ذور ص ل ب مقاب

ي الجا. لبیئتھ یح یضعھ ف ة التلق ى اصنافھ المفتوح زارع عل اد الُم ب كذلك فان اعتم ن

االمین من االصابات الحشریة والمرضیة الن القاعدة الوراثیة لھذه االصناف واسعة 

ى عكس الھجن  ات عل ن االف دى واسع م ن الھجن لم وعادة ما تكون اقل حساسیة م

ن  زارع یمك ات ، فضالً عن ان الُم ن االف التي قد تكون مقاومة ولكن لمدى ضیق م

ین نبا ن ب ة م ات المقاوم ب النبات یحان ینتخ وح التلق ات الصنف المفت دة . ت اك فائ وھن

ذور  د شرائھ لب زارع عن ي ان الُم یح فھ ة التلق تخدام االصناف المفتوح أخرى من اس
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ة  نافھ المفتوح ن اص اً م س تمام ى العك ن وعل ذه الھج ز ھ اذا تتمی م بم ن ال یعل الھج

ا ن ان . التلقیح التي یعرف الُمزارع خصائص كل صنف منھ ال یمك بیل المث ى س فعل

م  ھ ال یعل ة ، إال ان ن مناشىء عالمی ة م رة الشمس الھجین ذور زھ یشتري الُمزارع ب

رة  د حدثت حاالت كثی رزات ، وق ت أم للك اج الزی ھل ان ھذا الھجین مخصص النت

.مشابھة لدى بعض الُمزارعین الذین اشتكوا من ذلك ولم یجدوا من ینصفھم

ھم  زارعین انفس ل الم ن قب ذور م ة الب ة ادام المزارعین ان عملی ق ب ال تتعل

ل  وحدھم فقط بل تمتد لتشمل دوائر ومؤسسات القطاع الزراعي للدولة من خالل عم

ن خالل  اب الصحیحة أو م الیب االنتخ زارعین أس یم الم دورات تدریبیة لغرض تعل

ة ان  ى الدول ب اخر فعل ن جان ال ، وم تفعیل دور المؤسسات االرشادیة في ھذا المج

ة االن ز زراع دعم مراك ا ت ت كفائتھ ي اثبت یل الت ن المحاص اج ھج رض انت جة لغ س

.ومالئمتھا لظروف البلد

جودة البذور الزراعیة
ي  ذا فھ ة ، ل راض الخاص بعض االغ ا ل ام مالئمتھ المفھوم الع ودة ب ي الج تعن

تھلك دة . تختلف بین الُمزارع والُمصنع والُمس ر البضاعة الجی االخیر یستسیغ مظھ ف

م او بة او التي یشتریھا او الطع ة او االسعار المناس ة العالی ة الغذائی ة او القیم الرائح

 ً ا ة . بعض او كل ما ذكر آنف ون ذات نوعی أن تك ذور ك ا الُمصنع فینظر لجودة الب ام

درة  ل او ذات ق طحن جیدة بالنسبة للحنطة مثالً ، او ان تتحمل ظروف الخزن الطوی
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ي على اعطاء استخالصات عالیة او ان تناسب الغرض الصنا عي ، ویرغب كذلك ف

ھ  ة ویھم ة النوعی بة وثابت انتاج اقصى كمیة من البضاعة ، فھو یطلب مواد خام مناس

واد  ن الم ا م ا وخلوھ انس مكوناتھ ذور وتج انس النسبي للب المحتوى الرطوبي والتج

).مرغوبة لدى المستھلك(الغریبة وقابلیتھا للتسویق 

الل  ن خ ذور م ودة الب رى ج و ی زارع فھ ا الُم ذرة ام ة للب فات العالی المواص

زرع  و ال ی ذلك فھ ة ، وب روف البیئی ا للظ ذار ، كمالئمتھ الحة للب ا ص ي تجعلھ والت

ھ  وق ب ن مصدر موث ا م ا ، ویحصل علیھ ا وتأقلمھ ن نجاحھ ھ م البذور اال عند وثوق

ذور  ون الب ذلك ان ال تك ھ ك ة ، ویھم ل التنقی كالدوائر او المحطات الزراعیة او معام

ة قدیمة قلیل راض والحشرات او مقاوم ة الحیویة او االنبات وان تكون خالیة من االم

ة  واد الخامل ال والم ن االدغ ة م ون وخالی م والل كل والحج ة الش ة ومتجانس ا ونقی لھ

زارع  م الُم ة ، ویھ ب االنظم ا حس موح بھ دود المس من الح رى ض ناف االخ واالص

طجاع ول اوم لالض ج ومق ر النض ول مبك ون المحص ذلك ان یك ھولة ك راط وس النف

ة ة العالی ل باالنتاجی و كفی ا ھ ل م دراس ، وك اء ال ة اثن ن الحب ة ع ل االغلف . فص

عر  رتبط بالس دریج م ام ت ت نظ ع تح ن البی م یك ا ل ة م تم بالنوعی الُمزارع ال یھ ف

.التسویقي

ود  ي تق دھور الت ات الت ل عملی ى ك ن ان تتعرض ال ان البذرة نظام حي ویمك

التغیرات الفس ي تصل الى الموت ك ة ، فالنقطة الت ة والفیزیاوی یولوجیة والكیموحیوی
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ا  عندھا البذرة اقصى وزن جاف لھا تدعى بالنضج الفسلجي ، اذ تعطي البذرة طاقتھ

وى  ون ذات محت ة تك ذه المرحل ي ھ ذور ف ن الب ى جودة ، ولك العظمى الفضل واعل

ى رطوبي عالي التمكن منتجي البذور من حصادھا خوفاً من خطر الضرر اال لي عل

ون  ام اذ یك د النضج الت ذور التحصد اال عن ان الب ذا ف ة الحاصل ، ل قوة االنبات وقل

ین النضج الفسلجي ونضج  دة ب المحتوى الرطوبي للبذور آمناً ، ولكن خالل ھذه الم

ؤدي  الحصاد تخزن البذور على النبات االم ، وقد تواجھ البذور ظروفاً بیئیة ضارة ت

ا ، ا اض جودتھ ى انخف روف ال ا ظ الیتین ھم ة الع رارة او الرطوب ات الح ذ ان درج

ل  ات الحق ة فطری ن فاعلی اجم م مثالیة النخفاض جودة البذور فضالً عن الضرر الن

.خالل ھذه المدة

وراثي  املین ال ى الع د عل ة تعتم ذور الزراعی ة الب رى ان جودة او نوعی كما ن

اد والتجف اء الحص ذور اثن ودة الب ر ج د تتغی ي ، فق زنوالبیئ ل والخ ف والنق ن . ی یمك

وع  ا للن دى مطابقتھ ا ، اي م دة كنقاوتھ رات ع الل مؤش ن خ ذور م ودة الب د ج تحدی

وى  ذور ، والمحت م الب والصنف ونظافتھا من الشوائب ، وكذلك من خالل وزن وحج

ات ،  وة االنب ة وق ات والحیوی ة ، واالنب ات الكیماوی بة المكون ا ، ونس وبي لھ الرط

. مسببات المرضیةوسالمة البذور من ال

ات  الل االنب ن خ ذور م ودة الب ى ج الحكم عل ة ب ھ عالق ا ل ا م نتناول ھن س

ري  ات المختب ة ھي فحص االنب ائل المتبع ذه الوس ن ھ ات ، وم وة االنب ة وق والحیوی
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اً  د مقیاس و یع ك فھ ن ذل رغم م ى ال الم ، وعل اء الع القیاسي المعمول بھ في جمیع انح

ذ ر عن جودة الب اف للتعبی بة غیر ك ین نس ر ب ارق الكبی د مالحظة الف اً عن رة زراعی

ببین رئیسین  ى س ذا ال زى ھ االنبات المختبري ونسبة البزوغ الحقلي ، ویمكن ان یع

ة ودرجة حرارة : ھما ن رطوب ة م ان فحص االنبات المختبري یتم في ظروف مثالی

ل اال ن عوام د م اد ووسط انبات ، في حین قد تتعرض البذور في الحقل الى العدی جھ

ي . المختلفة دھور ف دم الت ة تق ي تفسیر طبیع ري ف ات المختب كذلك یفشل فحص االنب

ادرات  ى ب ط ، او ال ة فق ر نابت ة وغی ذور نابت ى ب ھ ال ذور فی نف الب ذور ، اذ تص الب

ذور الضعیفة  ى للب یح الفرصة حت طبیعیة وغیر طبیعیة وذلك بعد مدة انبات كافیة تت

ات  ا لالنب ة لھ ى طاق ذل اقص ي تب ة ك ادرات القوی ار الب ر االعتب ذ بنظ دون ان یاخ

ن خالل  ذور م ى جودة الب م عل والضعیفة ، لذلك وضعت اختبارات قوة البذور للحك

عكس مقدرة البذور على تحمل مدى واسع من التغایرات البیئیة والتي یتعذر الكشف 

ریعة  ارات س ا اختب ن كونھ الً ع ي ، فض ري القیاس ات المختب ص االنب ي فح ا ف عنھ

ري القیاسي  ات المختب ن فحص االنب ا مشتق م م منھ وسھلة ورخیصة ، علماً ان قس

ذیر  كتصنیف البادرات الطبیعیة الى قویة وضعیفة والوزن الجاف للبادرة وطول الج

ا . والرویشة ودلیل سرعة االنبات ذور م وة الب ومن االختبارات االخرى التي تقیس ق

ا  تم فیھ ي ی اد الت ارات االجھ ات او خالل یسمى باختب دة تسبق االنب ذور بم اد الب اجھ

ابوق حوق الط ص مس ر وفح ل العم ص تعجی ات كفح مى . االنب ا یس ذلك م وك
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ات  باالختبارات الكیمیوحیویة التي تقیس احداث ایضیة معینة في البذور متعلقة باالنب

وى  نفس وفحص محت ائي وفحص الت كفحص التترازولیوم وفحص التوصیل الكھرب

. GADAوفحص فعالیة انزیم ATPالطاقة البذور من مركب 

ي  اعدنا ف ة تس ات مھم نرى ھنا ان اختبارات االنبات یمكن ان تزودنا بمعلوم

الح  ن الف ا تمك ا ، اي انھ ة لھ ة الخزنی تقدیر القیمة الزراعیة للبذور فضالً عن القابلی

وى  ذور االق ار الب ي اختی ائب ف رار الص اذ الق ن اتخ ودة(م ر ج ین ) االكث ن ب م

.رسالیات ذات نسب االنبات العالیةاال
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