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Seed germinationإنبات البذور

Øنفس في كامن ولكنھ كامل، البذور،نبات مغطاة الزھریة النباتات في البذرة 
  بھما تحیط المخزن، والغذاء الجنین من مورفولوجیًا، البذرة وتتركب .الوقت
.األخرى واألنسجة الجنیین، لحمایة القصیرة، أو البذرة، أغلفة

Ø الرطوبة من محتواھا یكون النضج تمام بعد األم، النبات عن البذرة فصل وعند 
 الظروف، ھذه وتتیح .یمكن ما اقل حیویتھا معدل یكون كما ،% ١٥- ٥ حوالى
 لحین تقصر، أو تطول قد لفترة، المخزن، ظروف تحت البذور، تخزین إمكانیة

 .لإلنبات المثلي الظروف توفر حتى الوقت، من



Seed germinationإنبات البذور 

Øیبدأ حیث الفسیولوجى، لنشاطھ الساكن، الجنین معاودة بأنھ اإلنبات، ویّعرف 
 ماء، من الالزمة، البیئیة العوامل توافر عند اإلنبات، في البذرة جنین

.وغیرھا ......وضوء، وأوكسجین، وحرارة،



Seed germinationإنبات البذور

:المواصفات الواجب توافرھا فى البذور الجیدة

Øأن تكون سلیمة، وتخلو من األمراض البذریة، ومن اآلفات الحشریة.
Øارتفاع النسبة المئویة لإلنبات، وارتفاع حیویتھا.
Ø نظیفة وأن تخلو من كل من الشوائب، وكسر البذور، وأیضًا من بذور الحشائش

.والنباتات األخرى
Øتطابق النوع والصنف والصفات مع بیانات العبوات.
Ø توفر التجانس في الشكل  والحجم واللون.



Seed germinationإنبات البذور

 البذور إنبات  

Øھذا ویتبع .الفسیولوجى والنشاط الحجم، فى وبزیادة الجنین، بنمو اإلنبات یبدأ 
 .معینة فترة بعد نفسھا، على تعتمد بادرة، وتتكون الریشة، ثم الجذیر، خروج

Øاالنقسام قبل فسیوكیمیائیة عملیات حدوث على تعتمد جمیعھا التغیرات وھذه 
   .الحجم فى الخالیا وزیادة



Øالعوامل الجیدة، للبذور تتوفر عندما اإلنبات، ومراحل خطوات، وتتم 
. المواتیة والبیئیة، الخارجیة،

Ø الظروف مثل لإلنبات، خاصة ظروف معینة حاالت فى توفر، یلزم و 
  .الخاصة الضوئیة

Øجمیع توفر من بالرغم كمون، حالة فى وتظل البذور بعض تنبت وال 
.إلنباتھا والمواتیة المحیطة، البیئیة الظروف

Seed germinationإنبات البذور



Seed germinationإنبات البذور

stages of germination: مراحل اإلنبات

.تشرب، وامتصاص الماء :المرحلة األولي §
.تحلیل وھضم المواد الغذائیة :المرحلة الثانیة §
.النمو :المرحلة الثالثة §



Seed germinationإنبات البذور

:أھم التغیرات التي تحدث أثناء اإلنبات یمكن تقسیمھا إلى 

:التغیرات الطبیعیة أو الفیزیقیة : أوال

تشرب البذور للماء بواسطة محتویات الخالیا الغروانیة، وانتشاره عن §
.طریق النقیر، او القصیرة أحیانا



 Seed germinationإنبات البذور

 منھا أكبر، الجنین حجم فى الزیادة وتكون حجمھا، وزیادة البذرة، انتفاخ§
.األخیرة فتتمزق القصرة، فى

 من جزء الحرة، الحرارة ھذه وتمثل البذرة، حرارة درجة في نسبي ارتفاع§
. التشرب عن الناتجة الطاقة



Seed germinationإنبات البذور

:أھم التغیرات التي تحدث أثناء اإلنبات یمكن تقسیمھا إلى 

:التغیرات الكیموحیویة والفسیولوجیة التى تحدث خالل إنبات البذور: ثانیا

.التحوالت الغذائیة§
.التنفس§



Seed germinationإنبات البذور

:العوامل المؤثرة علي إنبات البذور

:العوامل البیئیة و أھمھا : أوال 

.الماء§
.الحرارة§
.الضوء §
.التھویة §



Seed germinationإنبات البذور

:العوامل المؤثرة علي إنبات البذور

:العوامل الداخلیھ : أوال 

.عمر البذور وحیویتھا§

.درجة نضح البذور§



. حجم البذور§
. غیاب الجنین فى البذرة§
.اإلصابة باألمراض§
.تكامل تغذیة النباتات األم§

Seed germinationإنبات البذور



Seed dormancyكمون البذرة 

Øوالفعالیة األدنى، النمو حالة في بقائھ أو النمو، توقف السكون أو الكمون یعني 
 النشاط، عن أخري، نباتیة وأعضاء البراعم أو البذور، أجنة وفشل المنخفضة،

 أو النمو، فشل ویرجع مالئمة الغیر أو للنمو، المالئمة البیئیة الظروف تحت
.داخلیة عوامل إلي المالئمة، البیئیة الظروف تحت توقفھ،



Ø العوامل من مجموعة إلي فترجع مالئمة، الغیر البیئیة الظروف تحت فشلھ أما 
 مثبطات من عال تركیز وجود بسبب النمو، عن التوقف یحدث وقد .الخارجیة

 أو النمو، استمرار دون یحول میكانیكي، عامل وجود أو النبات، داخل النمو،
.وغیرھا الماء، أو الحرارة أو الضوء من خاصة، بیئیة ظروف إلي

Seed dormancyكمون البذرة 



Seed dormancyكمون البذرة 

.البذرة في الكمون أنواع       
:البذور في الكمون من رئیسین نوعین ھناك        

Primary األولى الكمون :أوال         Dormancy:
 اكثر وھو ،داخلیة عوامل وسببھ حصادھا، عند البذرة في فعال یوجد كمون وھو        

 ،مباشرة حصادھا بعد اإلنبات یمكنھا ال البذور من فكثیرًا ،شیوعًا الكمون أنواع
 من فترة تمر أن یجب بل ،لإلنبات مثالیة بیئیة لظروف تعریضھا من بالرغم
 نفسھا، بالبذور ترتبط ،داخلیة عوامل علي إنباتھا ویتوقف .استنباتھا قبل ،الزمن

 .الكمون إلیھا ویعزي



Seed dormancyكمون البذرة 

.البذرة في الكمون أنواع       
:البذور في الكمون من رئیسین نوعین ھناك        

Secondaryالثانوي الكمون :ثانیا         dormancy

Øحیویتھا، تفقد ولكنھا ،مباشرة حصادھا عقب اإلنبات یمكنھا البذور من أنواع ھناك  
 الظروف أحد تغیرت أو ،الحصاد بعد ما لفترة حفظت إذا ،اإلنبات علي قدرتھاو

  .البیئیة



Seed dormancyالبذرة  كمون

Øلإلنبات األساسیة البیئیة العوامل أحد یتغیر عندما ،الثانوي الكمون ویحدث، 
 في أو ،ھوائیة ال ظروف في البذور حفظ أن وجد فلقد .اإلنبات صالح لغیر

 بعد حتى ،كذلك وتظل ،الكمون الي یدفعھا ،الكربون أكسید ثاني من عال تركیز
.للضوء الحساسة البذور أن وجد كما .مالئمة ظروف إلي نقلھا



Seed dormancyكمون البذرة 

أسباب الكمون أو السكون األولي       

Seed Coat Dormancy: الكمون الراجع الي غطاء البذرة: أوًال        

Øویسمي ذلك بالكمون الطبیعي: منع نفاذیة الماء  
Øمنع تبادل الھواء ، أو صعوبة نفاذیتھا لھ ، خاصة األوكسجین
Øالمقاومة المیكانیكیة لنمو الجنین



Seed dormancyكمون البذرة 

أسباب الكمون أو السكون األولي       

Morphological dormancy: الكمون المورفولوجي: ثانیا        
األجنة الغیر مكتملة النمو، أو الناقصة التكوین•
األجنة األثریة•

األجنة الكامنة: ثالثا        
مثبطات اإلنبات وقلة المواد النشطة: رابعا       
physiological dormancyالكمون الفسیولوجى : خامسا       



Seed dormancyكمون البذرة 

:طرق كسر الكمون في البذرة      

یمكن كسر كمون البذرة بأى من المعامالت اآلتیة، وتختلف المعاملة باختالف        
-:سبب الكمون

scarification: الخدش أو التخدیش•
Mechanical Scarification: التخدیش المیكانیكي§
chemical Scarificationالتخدیش الكیمیائي §



:طرق كسر الكمون في البذرة

  باختالف المعاملة وتختلف اآلتیة، المعامالت من بأى البذرة كمون كسر یمكن    
-:الكمون سبب

Cold )التنضید( البارد الكمر• stratification
warm الدافئ الكمر• moist stratification
Daily یومیا متعاقبة حرارة لدرجات البذور تعریض• alternation of

temperature

Seedكمون البذرة  dormancy



Seed dormancyكمون البذرة 

:طرق كسر الكمون في البذرة      

 باختالف المعاملة وتختلف اآلتیة، المعامالت من بأى البذرة كمون كسر یمكن       
-:الكمون سبب

Light للضوء البذور تعریض• exposure
Hormones المنشطة الكیماویات وبعض الھرمونات استخدام• and other

chemical stimulants
Seads البذور غسل• Leaching



أسئلة التقویم

المبحث الخامس
الباب األول

المختلفة؟ االنبات مراحل حدد ثم البذور؟ انبات عرف -١
ذلك؟ وضح معینة مواصفات لالنبات الجیدة البذور في تتوافر أن یجب -٢
 عملیة في منھا كل دور موضحًا البذور انبات علي المؤثرة البیئیة العوامل حدد -٣

االنبات؟
 النباتات؟ لبعض أھمیتھ اشرح ثم السكون؟ عرف ٤
انباتھا؟ أثناء خاصة البذور سكون في تتحكم التي األسباب عدد ٥
After النضج بعد ما فترة ، Scarification التخدین :یأتي ما عرف ٦

ripening ، الكمر( التنضید( Stratfication.



أسئلة التقویم

االنبات؟ أثناء بذورھا تحتاجھا التي الحرارة لدرجة تبعا النباتات قسم -٧
 بھ یقوم الذي الدور وضح ثم انباتھا؟ علي الضوء تأثیر حیث من البذور قسم -  ٨

االنبات؟ أثناء الضوء
الثانوي؟ والسكون األولي السكون بین الفرق حدد -٩

 الكیمیائي؟ والسكون المورفولوجي والسكون الطبیعي السكون بین الفرق حدد - ١٠
 علي النباتیة الھرمونات عمل كیفیة وضح ثم الفسیولوجي؟ السكون عرف - ١١

البذور؟ وإنبات سكون
البذور؟ في السكون كسر طرق عدد - ١٢


