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 المحاضرة االولى 

 بءــــــــبئص اىَــــــــخص

ٖٓ أْٛ نٛحتٙ جُٔحء، جي ض٘ؿًخ ؾ٣ُثحش   Cohesionجُطٔحْي ضؼطرٍ نح٤ّٚس جُطٔحْي -1

٤ٛىٌٝؾ٤٘٤ّس  جُٔحء ئ٠ُ ذؼٟٜح جُرؼٝ ذٓرد نح٤ّٚس هطر٤س ؾ٣ُثحش جُٔحء، كططٌٕٞ ٌٝجذ١

ذ٤ٖ جُؿ٣ُثحش جُٔطؿحٌٝز، ٝذٓرد ًٛٙ جُهح٤ّٚس، ٣رو٠ جُٔحء ػ٠ِ ٌَٖ ْحتَ ك٢ وٌؾحش 

 جُكٍجٌز جُؼحو٣س، وٕٝ إٔ ٣طرهٍ ٣ٝطكٍٞ ئ٠ُ ْحتَ.

ّٕ ؾ٣ُثحش جُٔحء ٣ٌٖٔ إٔ ضِطٛن   Adhesionجُطالٚن ضؼ٢٘ نح٤ٚس جُطالٚن -2 أ

ّٕ جُٔحء ٣٘طٍٗ ػ٠ِ ٌَٖ ٠روس ٌه٤وس ػ٠ِ ذؼٝ  ذحألْطف جألنٍٟ، ًٝٛج ٛٞ جُٓرد ك٢ أ

ّٕ ًٛٙ جُوٟٞ  جألْطف، ٓػَ جُُؾحؼ، كؼ٘ىٓح ضاُلّٓ ؾ٣ُثحش جُٔحء ًٛٙ جألْطف، كا

 جُالٚوس ضطـِد ػ٠ِ هٟٞ جُطٔحْي ٓٔح ٣إو١ ئ٠ُ جٗطٗحٌ جُٔحء ػ٠ِ جُٓطف.

، ٝضكىظ ًٛٙ  Surface tensionجُطَٞضٍ جُٓطك٢ّ ٣ٔطِي جُٔحء نح٤ّٚس جُطٞضٍ جُٓطك٢  -3

ّٕ ْطكٚ ٣ٌٕٞ ػ٠ِ جضٛحٍ ٓرحٍٖ ٓغ جُـحَ ك٢ جُظحٍٛز ػ٠ِ ْط ف جُٓحتَ كو١، أل

جُؿٞ، ك٤ٛرف ْطف جُٓحتَ ًٝأٗٚ ٌٝهس ٍٓٗس ٌه٤وس، كحُؿ٣ُثحش جُط٢ ضٌٕٞ ٓٞؾٞوز ػ٠ِ 

ّٕ جُوٟٞ جُٞق٤ىز  كح٠س ذؿ٣ُثحش ٓطٔحغِس ٖٓ ؾ٤ٔغ جُؿٞجٗد، ًُج كا ُٓ ْطف جُٔحء ال ضٌٕٞ 

ؿ٣ُثحش جألنٍٟ جُٔٞؾٞوز وجنَ يُي جُط٢ ضوّٞ ذٍذطٜح ْٝكرٜح ٢ٛ هٞز جُطٔحْي ُِ

جُٓطف، جي ضطٔحْي ًٛٙ جُؿ٣ُثحش ٓغ ذؼٟٜح ذوٞز ًر٤ٍز، ٌُٖٝ هٞز ضٔحٌْٜح ٓغ ؾ٣ُثحش 

جُٔك١٤ ضٌٕٞ ٞؼ٤لس، كطؿؼَ ًٛٙ جُهح٤ٚس هطٍجش جُٔحء ضطؿٔغ ػ٠ِ ذؼٟٜح ذحي ضـط٢ 

ٌ ؾ٣ُث ّٞ حش أٚـٍ ٓٓحقس ٌٓٔ٘س ٖٓ جُٓطف، ٖٝٓ جألٓػِس ػ٠ِ ًٛٙ جُهح٤ّٚس ٣ٍ٠وس ضٌ

 جُٔحء ػ٠ِ جألْطف ٓػَ ج٤ُٓحٌجش ٝأٌٝجم جألٖؿحٌ.

ذٓرد  (Capillary action :جُهح٤ٚس جُٗؼ٣ٍس ض٘طؽ جُهح٤ٚس جُٗؼ٣ٍس )ذحإلٗؿ٣ُ٤ِس -4

جُطٞضٍ جُٓطك٢، ٖٝٓ جألٓػِس ػ٠ِ يُي ٓح ٣كىظ ك٢ جُ٘رحضحش ػ٘ىٓح ضكحٍٝ جٓطٛح٘ 

ّٖ جُطٞضٍ جُٔحء ٖٓ جُطٍذس، جي ضِطٛن ؾ٣ُثحش جُٔحء ذحُٓطف جُىجن٢ِ ألٗحذ ٤د جُ٘رطس، ٌُٝ

جُٓطك٢ ٣كحٍٝ ضٓط٤كٜح، ٓٔح ٣إو١ ج٠ُ جٌضلحع ؾ٣ُثحش جُٔحء ك٢ جُ٘رطس ُططٔحْي ٓغ 

ٗلٜٓح ٍٓز أنٍٟ، ٢ٛٝ جُؼ٤ِٔس جُط٢ ضٓطٍٔ قط٠ ضطٌَٗ ٤ًٔس ًحك٤س ٖٓ ج٤ُٔحٙ ُؿؼَ 

 جُؿحيذ٤س ضرىأ ذٓكد جُٔحء ئ٠ُ جٌُٞجء ٍٓزً أنٍٟ.

٣ٔطِي وٌؾس قٍجٌز ٗٞػ٤ّس ػح٤ُس، ٢ٛٝ ٤ًٔس جُطحهس  جُكٍجٌز جُ٘ٞػ٤ّس ٣ط٤ُّٔ جُٔحء ذأٗٚ -5

جُٔطِٞذس ُطـ٤٤ٍ وٌؾس قٍجٌز جُٔحوز، ًُج ٣ٓطط٤غ جُٔحء جْط٤ؼحخ ٤ًٔحش ًر٤ٍز ٖٓ جُطحهس 

ّٕ جُٔحء ٣وّٞ ذا٠الم جُطحهس جُكٍج٣ٌس  ّٕ ًٛج ٣ؼ٢٘ أ جُكٍج٣ٌس هرَ إٔ ٣ٛرف ْحن٘حً، ًٔح أ

ضٓحػى ًٛٙ جُهح٤ٚس جٌُحت٘حش جُك٤س ػ٠ِ ذر١ء ػ٘ىٓح ٣طْ ضر٣ٍىٙ ٖٓ جُظٍٝف جُٔك٤طس، ٝ

ض٘ظ٤ْ وٌؾس قٍجٌز ؾٜٓٔح ذٌَٗ أًػٍ كؼح٤ُّس، ًٔح ٝضٓحػى ػ٠ِ ؾؼَ ٓ٘حل جألٌٜ 

 ٓؼطىالً.

٣ًٓد ٖحَٓ ٣ٓطط٤غ جُٔحء ئيجذس ػىو ًر٤ٍ ٖٓ جًٍُٔرحش ج٤ٔ٤ٌُحت٤س جُٔهطِلس، ألّٗٚ ٣ُؼطرٍ   -6

ّٖ ج ّٕ ًٛٙ جُهح٤ٚس ضٌُٔ ـ٣ًّس ٣ًٓد ٖحَٓ، ٖٝٓ جُؿى٣ٍ ذحًًٍُ أ ُٔ ُٔحء ٖٓ قَٔ جُؼ٘حٍٚ جُ

طىكوس. ُٔ  جًُٔجذس ك٢ ج٤ُٔحٙ جُؿح٣ٌس، ٝج٤ُٔحٙ جُؿٞك٤س جُ
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7-  ّٕ ً ضٌٕٞ ٓكح٣ىز، ٝيُي ٣ؼ٢٘ أ جُطؼحوٍ جُك٢ٟٔ وٌؾس قٔٞٞس جُٔحء ػ٘ىٓح ٣ٌٕٞ ٗو٤ح

ج٤ُٔحٙ جُ٘و٤س ال ضٌٕٞ ق٤ٟٔس ٝال هحػى٣س، ٌُّٜٝ٘ح ضـ٤ٍ جٍُهْ ج٤ُٜىٌٝؾ٢٘٤ جُهح٘ ذٜح 

ٓٞجو ٓهطِلس، كٔػالً ضٌٕٞ وٌؾس قٔٞٞس جُٔطٍ ذٌَٗ ٠ر٤ؼ٢ قٞج٢ُ  ػ٘ىٓح ضًٝخ ك٤ٜح

 ، ٝيُي ألّٗٚ ٣كط١ٞ ػ٠ِ غح٢ٗ أ٤ًٓى جٌٍُذٕٞ، ٝغح٢ٗ أ٤ًٓى جٌُر٣ٍص.5.6

% ئ٠ُ جُكؿْ، ٝضرِؾ 9جُطٔىوّ ضطٔىو ؾ٣ُثحش جُٔحء ػ٘ىٓح ٣طْ ضؿ٤ٔىٛح ٤ٟٓلسً قٞج٢ُ  -8

حُٔحء ٛٞ جُٔحوز جُٞق٤ىز ػ٠ِ وٌؾحش ٓث٣ٞس، ك 4جٌُػحكس جُوٟٛٞ ٤ُِٔحٙ جُؼًذس قٞج٢ُ 

 جألٌٜ ج١ًُ ال ٣َٛ أه٠ٛ ًػحكس ٖٓ ًطِطٚ ػ٘ىٓح ٣ٛرف ِٚرحً.

ئ٣ٛحٍ جٌٍُٜذحء ٣ؼطرٍ جُٔحء جُ٘و٢ ػحٍَ ؾ٤ّى ٌٍُِٜذحء، ئال ئيج جقطٟٞ ػ٠ِ ٓٞجو أنٍٟ   -9

يجترس ك٤ٚ، ٓػَ جألٓالـ، ٣ٝؼطرٍ جُِٔف )٣ًٌِٞى جُٛٞو٣ّٞ( أقى أكَٟ جألٓػِس ػ٠ِ يُي، 

ٕ ٖٓ أ٣ٞٗحش ٓٞؾرس ْٝحُرس، ٌُٖٝ ػ٘ى قِّٚ ذحُٔحء، ضِـ٢  ّٞ كحُِٔف ٛٞ ًٍٓد أ٢ٗٞ٣ ٣طٌ

ؼٟٜح، ك٤ٛرف جُٔكٍِٞ ٓطؼحوٍ ًٍٜذحت٤حً، ٝٓٞٚالً ٌٍُِٜذحء، ْٞجء ًحٕ ًٛٙ جأل٣ٞٗحش ذ

يُي ذٓرد جُرٍم، أٝ ذٓرد ِْي ًٍٜذحت٢، أٝ ؿ٤ٍٛح، كايج جقطٟٞ جُٔحء ػ٠ِ ٤ًٔحش 

ًجذس ٝجأل٣ٞٗحش، ٣ٛرف َٓٞٚ ٓٔطحَ ٌٍُِٜذحء. ُٔ  ٤ًٍز ٖٓ جُٔٞجو جُ

ٜ جُٔٞؾٞو ك٢ ؾ٤ٔغ قحالش جُٔحء جُػالغس ٣ُؼطرٍ جُٔحء جُٔحوز جُٞق٤ىز ػ٠ِ جألٌ -11

جُكحالش جُٔحو٣س جُػالظ: جُِٛرس، ٝجُٓحتِس، ٝجُـح٣َس، ٝضِؼد ًٛٙ ج٤ُُّٔز وٌٝجً ًر٤ٍجً ك٢ 

ّٕ جُطـ٤ٍ ك٢ قحالش جُٔحء جُٔهطِلس  ئػحوز ض٣َٞغ جُطحهس جُكٍج٣ٌّس ك٢ جُـالف جُؿ١ٞ، أل

ز جُط٢ ٣طْ ٣كط١ٞ ػ٠ِ ٤ًٔحش ٛحتِس ٖٓ جُطرحوٍ جُكٍج١ٌ، كٔح ٣وحٌخ غالغس أٌذحع جُكٍجٌ

 ٗوِٜح ك٢ جُـالف جُؿ١ٞ ضٌٕٞ ٗحضؿس ٖٓ ػ٤ِٔط٢ّ جُطرهٍ ٝجُطٌحغق ُِٔحء.

 أهَُت اىَبء ىيْببتبث :

٣وٍٞ جُكن ْركحٗٚ ٝ ضؼح٠ُ " ٝ ؾؼِ٘ح ٖٓ جُٔحء ًَ ٢ٖء ق٢ " ، ًٝٔح ٛٞ ٓؼٍٝف أٗٚ ال ٝؾٞو 
 ُِك٤حز ذىٕٝ جُٔحء، ٝ ضٍؾغ أ٤ٔٛس جُٔحء ذحُ٘ٓرس ُِ٘رحضحش ُألْرحخ جُطح٤ُس:

: ٖٓ جَُٕٞ ٣95ىنَ جُٔحء ك٢ ض٤ًٍد جُرٍٝضٞذالْص ) جُٔحوز جُك٤س (، ٣ٝٔػَ أق٤حٗحً قٞج٢ُ   -1

ج٢ٌُِ . ٖٝٓ غْ كاٗٚ ػ٘ى ٗوٙ جُٔحء ذحُرٍٝضٞذالْص ٣طٞهق ٗٗح٠ٚ جُك١ٞ٤ ، ٝػ٘ىٓح ٣ُوجو 

جُ٘وٙ ٣ٔٞش جُرٍٝضٞذالْص. ٣ٍٝؾغ يُي ألٕ ٓؼظْ جُٔٞجو جُؼ٣ٟٞس ذحُرٍٝضٞذالْص ذٔح ك٤ٜح 

جٌٍُذ٤ٛٞىٌجش، جُرٍٝض٤٘حش ٝ جألقٔحٜ ج٣ُٝٞ٘س ضٌٕٞ ذكحُطٜح جُطر٤ؼ٤س ك٢ ٝؾٞو جُٔحء، ٝػ٘ى 

 .ئَجُس جُٔحء ٜٓ٘ح ضطأغٍ نٛحتٜٛح ج٤ٔ٤ٌُحت٤س ٝ جُطر٤ؼ٤س

٣ٗحٌى جُٔحء ٝ ذط٣ٍوس ٓرحٍٖز ك٢ جُؼى٣ى ٖٓ جُطلحػالش ج٤ٔ٤ٌُحت٤س جُط٢ ضكىظ ك٢  -2

ج٤ٔ٤ٌُحت٤س ٣ُِّ ئٞحكس جُٔحء أٝ ئَجُطٚ ٖٓ جُٔحوز  جُرٍٝضٞذالْص ، ٖٝٓ غْ كاٗٚ ك٢ جُطلحػالش

جُؼ٣ٟٞس قط٠ ٤ٓ٣ٍ جُطلحػَ ذط٣ٍوس ٚك٤كس، ًٔح ٣طٟف يُي ػ٘ى ضكٍٞ جُ٘ٗح ئ٠ُ ؾًَِٞٞ أٝ 

 .  قٔٝ جُل٤ٞٓح٣ٌي ئ٠ُ قٔٝ جُٔح٤ُي أٝ جُؼٌّ

ن جُٔحء ٛٞ ٓٛىٌ يٌجش ج٤ُٜىٌٝؾ٤ٖ جُالَٓس النطُجٍ غح٢ٗ أ٤ًٓى جٌٍُذٕٞ ك٢ ػ٤ِٔس جُطه٤ِ -3
 .جُٟٞت٢ ، ًٔح أٜٗح أقى ٗٞجضؽ جُط٘لّ

 .جُٔحء ٛٞ ج٣ًُٔد جألْح٢ْ ٌُِػ٤ٍ ٖٓ جُٔٞجو جُط٢ ضىنَ ك٢ جُطلحػالش ج٤ٔ٤ٌُحت٤س -4



 مصطفى حقطان مصطفى  د. –املرحةل الثالثة  -حمارضات فسلجة النبات                       لكية الرتبية الاساس ية 

 

3 
 

٣ٞؾى ٓؼظْ جُٔحء ك٢ جُلؿٞجش جُؼٛح٣ٌس ذحُرٍٝضٞذالْص ُِكلحظ ػ٠ِ جٗطلحل جُه٤ِس ٝ ضٔحْي  -5

 .جُ٘رحش ًٌَ

ٌَ ن٤ِس ٖٓ نال٣ح جُ٘رحش، ًٝٛٙ ضٓٔف ذٞؾٞو ٛ٘حى ٠روس أٝ ؿالف ٌه٤ن ٖٓ جُٔحء ٣ك١٤ ذ -6

كٍجؿحش وه٤وس ذحُٔٞجو جُِٛرس ُؿىجٌ جُه٤ِس. ًٛج جُـالف جٍُه٤ن ج١ًُ ٣َٛ ذ٤ٖ ن٤ِس ٝ أنٍٟ 
 .٣ٌَٝٗ ٖرٌس ضَٗٔ جُ٘رحش ذأًِٔٚ ٖٓ جأل٤ٔٛس ذٌٔحٕ ُىنٍٞ ٝ قًٍس جُٔٞجو جًُجترس

كٍ جُر٤ثس جُٔالتٔس ُكًٍس جُٔٞجو ضٞ –ػ٠ِ ْر٤َ جُٔػحٍ  –ُِٔحء ٝظحتق ػى٣ىز أنٍٟ ، ك٢ٜ  -7

جًُجترس ك٢ جُهٗد ٝ جُِكحء ، ًٔح أٜٗح جُر٤ثس جُٔ٘حْرس ُكًٍس جُؿح٤ٓطحش ٝ ئضٔحّ ػ٤ِٔس جإلنٛحخ ، 

ًٛج ذحإلٞحكس ئ٠ُ أٜٗح ضٔػَ ٤ِْٝس ٓػ٠ِ الٗطوحٍ ٝ جٗطٗحٌ جُؿٍجغ٤ْ ، جُػٔحٌ ٝ جُرًٌٝ. ًٔح أٜٗح 

 .جُ٘ٛق ٓحت٤س جُط٢ ضؼ٤ٕ ذحُركحٌ ٝ جُرك٤ٍجش ٝ جألٜٗحٌضٞكٍ جُطىػ٤ْ جُالَّ ُِ٘رحضحش جُٔحت٤س ٝ 

 تأثُزاث اىَبء اىَتبح ػيً بْبء اىْببث :

٣طأغٍ جُط٤ًٍد جُر٘حت٢ ُِ٘رحش ذٗىز ذحُٔحء جُٔطٞجؾى ذحُر٤ثس جُٔك٤طس، ٝٗظٍجً ُالٗهلحٜ          

ضؼح٢ٗ  hydrophytesجُ٘ٓر٢ ًُٝذحٕ جألًٝٓؿ٤ٖ ذحُٔحء كإ جُ٘رحضحش جُٔحت٤س جُط٢ ٣طِن ػ٤ِٜح 

ٗوٛح ك٢ ٤ًٔس جألًٝٓؿ٤ٖ جُٔطحـ ٓوحٌٗس ذحُ٘رحضحش جُط٢ ضؼ٤ٕ ػ٠ِ ْطف جألٌٜ ، ٝ ُطؼ٣ٞٝ 

ًٛج جُ٘وٙ ٝضك٤ٖٓ ٤ًٔس جألًٝٓؿ٤ٖ جُٔطحـ ُٔػَ ضِي جُ٘رحضحش كإ جألٍٓ ٣ططِد ذؼٝ 

ت٤س ضُوجو جُطك٣ٍٞجش ك٢ جُط٤ًٍد جُر٘حت٢ ُٜح، كؼ٠ِ ْر٤َ جُٔػحٍ ٗؿى أٗٚ ك٢ ذؼٝ جُ٘رحضحش جُٔح

ٓٓحقس ْطف جألٌٝجم ٝ ج٤ُٓوحٕ جُٔـٌٔٞز ك٢ جُٔحء ػٖ ٣ٍ٠ن ض٣ٌٖٞ َٝجتى ٖؼ٣ٍس ضـط٢ ضِي 

جألؾُجء ، جي ٣ٓطط٤غ جألًٝٓؿ٤ٖ جُطـِـَ ٖٓ نالُٜح ئ٠ُ ؾ٤ٔغ أؾُجء جُ٘رحش ، ًٔح إٔ جُػـٌٞ ئٓح 

ٍجؿحش ذ٤ٖ إٔ ضٌٕٞ ؿحترس ػحوز أٝ ال ضوّٞ ذٞظحتلٜح. ًٔح ضكىظ جُؼى٣ى ٖٓ جُطك٣ٍٞجش ك٢ جُل

جُه٣ِٞس ٝ جُط٢ ض٣ُى ٖٓ ٓطح٤٠س جُه٤ِس ٝضَٜٓ جٗطوحٍ جُـحَجش ٖٓ جألؾُجء جُٜٞجت٤س ُِ٘رحش ئ٠ُ 

جألؾُجء جُٔـٌٔٞز ٓ٘ٚ ك٢ جُٔحء، ًٔح إٔ جُؼى٣ى ٖٓ جُ٘رحضحش جُٔحت٤س ضكَٔ ٓؿٔٞع ؾ١ًٌ ؿ٤ٍ 

ػ٤ٍ ٖٓ جُؿًٌٝ ٓططٌٞ، ًٔح ٝ ضكَٔ ذؼٝ جُ٘رحضحش جُٔحت٤س جٌُػ٤ٍ ٖٓ ج٣ٍُُٝٓحش جُط٢ ضكَٔ جٌُ

جُؼ٤ٍٞس ، ًٛج ذحإلٞحكس ئ٠ُ إٔ نال٣ح جألٝػ٤س جُط٤ِ٤ٚٞس ضٌٕٞ أهَ ضطٌٞج ك٢ جُ٘رحضحش جُٔحت٤س 
 ػٖ ضِي جُط٢ ضؼ٤ٕ ػ٠ِ ْطف جألٌٜ ،ًٔح ٝ ضوَ جألٗٓؿس جُطىػ٤ٔ٤س .

جي  hydrophytesٝك٢ جٍُٓن٤ٓحش ٝ ذؼٝ جُ٘رحضحش جُط٢ ضؼ٤ٕ ك٢ ذ٤ثحش ٠ٌرس            

غ ذرهحٌ جُٔحء ٝ جألٌٜ جُـىهس، ٗؿى إٔ جُ٘رحش ٣كَٔ ٓٓحقس ٌٝه٤س ًر٤ٍز ُط٤َٜٓ جُٜٞجء جُٔٗر

ٝك٢ قحُس جُ٘رحضحش جُط٢ ضؼ٤ٕ ك٢ أٌٜ ؾ٤ىز جُط٣ٜٞس ٝ جُط٢ ضطؼٍٜ ، ػ٤ِٔس جُطه٤ِن جُٟٞت٢ 

ٓػَ جُٔكح٤َٚ جُكو٤ِس ٝؿ٤ٍٛح ( كًٜٙ ضطكٌْ ك٢ كوى جُٔحء   mesophytesأٌٝجهٜح ُٜٞجء ؾحف ) 

  xerophytesْ قؿْ جُػـٌٞ. أٓح جُ٘رحضحش جُط٢ ضطكَٔ جُظٍٝف جُؿحكس ؾىجً )ػٖ ٣ٍ٠ن ض٘ظ٤

ػ٠ِ جألهَ ذٛلس ٓإهطس( كًٜٙ ضكَٔ ٓؿٔٞع ؾ١ًٌ ٖى٣ى جُططٌٞ ٝ ج١ًُ ٣ٟٖٔ ُطِي جُ٘رحضحش 

ًٞ ٓحت٢ ٓكىٝو ، ًٛج ذحإلٞحكس ُوىٌضٜح ػ٠ِ ضو٤َِ كوى   ٓىو ًحٍف ٖٓ جُٔحء ٖٓ أٌٜ يجش ٓكط

ٗح٤ٛي ػٖ جُطك٣ٍٞجش جُؼى٣ىز جألنٍٟ ٓػَ ٣َحوز ْٔي ٠روس ج٤ٌُٞض٤ٌَ ، جُٔحء ػٖ ٣ٍ٠ن جُطرهٍ 

جُػـٌٞ جُـحتٍز، ٚـٍ جُلٍجؿحش ذ٤ٖ جُه٣ِٞس ذحألٌٝجم ٝ ٗوٙ ٓٓحقس جألٌٝجم ، ٝك٢ ذؼٝ 

جألق٤حٕ هى ضطكٌٞ جألٌٝجم ئ٠ُ أٌٝجم ئذ٣ٍس، ٝق٤٘ثً ضوّٞ ج٤ُٓوحٕ ذؼ٤ِٔس جُطه٤ِن جُٟٞت٢ ، ٝ 

ذطه٣ُٖ جُٔحء ذأٗٓؿس نحٚس قط٠ ضٓطط٤غ جُك٤حز ال٤ْٔح ئيج ٓح ٠حُص   ضوّٞجٌُػ٤ٍ ٖٓ ًٛٙ جُ٘رحضحش 

  كطٍز جُؿلحف ، ٝهى ضٞؾى ًٛٙ جألٗٓؿس جُطه٤٘٣ُس ك٢ ج٤ُٓوحٕ ، جألٌٝجم أٝ جُؿًٌٝ.
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 المحاضرة الثانٌة

 تركٌب ووظٌفة الخلٌة النباتٌة

ٌتولؾ مفهوم فسٌولوجٌا النبات على فهم االساس التركٌبً والوظٌفً للخلٌة النباتٌة الحٌة         

تتمٌز الخلٌة النباتٌة الحٌة بوجود جدار خلوي ٌحٌط بالبروتوبالزم والذي ٌحوي العدٌد من 

 plasmaالعضٌات البروتوبالزمٌة وٌحاط الساٌتوبالزم بؽشاء رلٌك ٌسمى الؽشاء البالزمً 

membrane . 

 Cell wallجدار الخلٌة  -1

ٌموم البروتوبالست الحً بانتاج الجدار الخلوي وتدعٌمه والسلٌلوز هو الكاربوهٌدراتٌة           

الرئٌسٌة المكونة للجدار الخلوي كما تشكل المواد البكتٌنٌة وانصاؾ السلٌلوز واللجنٌن 

, وٌتكون الجدار الخلوي من والسوبرٌن والبروتٌنات جزءاً مهما من مكونات الجدار الخلوي 

 ثالثة طبمات هً :

: وتتكون من بكتات الكالسٌوم او المؽنٌسٌوم   Middle lamellaالصفٌحة الوسطى  - أ

 وٌبدأ تكوٌنها فً الطور النهائً لالنمسام النهائً للخلٌة .

بمجرد تكوٌن الصفٌحة الوسطى ٌزداد حجم الخلٌة :  Primary wallالجدار االبتدائً  - ب

 و من المركبات هً )السلٌلوز أنواعلن تشرب الصفٌحة الوسطى بثالث وٌتبع ذ

ماٌكرون( تسمى 3-1السلٌلوز والكالٌكوبروتٌن ( مكونةً طبمة رلٌمة سمكها ) أنصاؾ

 الجدار االبتدائً .

: فً بعض انواع الخالٌا مثل خالٌا االلٌاؾ  secondary wallالجدار الثانوي  - ت

وذلن وذلن بترسب طبمات اخرى من السلٌلوز  ظوالمصٌبات فان الجدار ٌستمر فً التؽل

 ماٌكرون .  11-5واللكنٌن وٌتراوح سمن هذه الطبمة بٌن 

عبارة عن كتلة هالمٌة تتكون من مواد  : (Protoplastالبروتوبالزم )البروتوبالست  -2

صفة اللزوجة والشفافٌة وتعتبر مسؤولة عن جمٌع اوجه النشاط الحٌوي فً ؼروٌة لها 

الخلٌة وتحتوي هذه الكتلة على المحتوٌات الحٌة فً الخلٌة وٌتركب البروتوبالزم من 

-1, % كاربوهٌدرات  1.5-1% دهون ,  2-1% بروتٌن , 11-7% ماء ,55-01

 % مواد ؼٌر عضوٌة .  1.5

: عبارة عن تكوٌن شبكً ٌصل   Endoplasmic reticulumالشبكة االندوبالزمٌة  -3

بٌن ؼشاء النواة وٌمتد لٌصل الى الجدار الخلوي ولد تمتد الشبكة االندوبالزمٌة الى 

 الخلٌة المجاورة . وظٌفتها :

 زٌادة سطح االتصال بٌن المكونات النووٌة وساٌتوبالزم الخلٌة . - أ

الشبكة االندوبالزمٌة بٌن الخالٌا  تعمل كنظام توصٌل داخل الخلٌة ولد تمتد اشرطة - ب

)هنان اتصال مباشر بٌن انوٌة الخالٌا المتجاورة من خالل الشبكة االندوبالزمٌة 

 المتصلة بانوٌة الخلٌة ( .



 مصطفى حقطان مصطفى  د. –املرحةل الثالثة  -حمارضات فسلجة النبات                       لكية الرتبية الاساس ية 

 

5 
 

ومن المالحظ ان الشبكة االندوبالزمٌة ٌتباٌن مظهرها الخارجً من حٌث الملمس وهنان      

 نوعان منها هما : 

: تبدو خشنة من Rough endoplasmic reticulumالشبكة االندوبالزمٌة الخشنة  - أ

الخارج نتٌجة التصاق الراٌبوسومات على سطحها الخارجً ونتٌجة لوجود 

 الراٌبوسومات على سطحها الخارجً فهً مهمة فً بناء البروتٌن فً الخلٌة 

: ناعمة ؼٌر  Smooth endoplasmic reticulumالشبكة االندوبالزمٌة الملساء  - ب

محتوٌة على الراٌبوسومات فً سطحها الخارجً لها دور مهم فً تجمٌع وتمثٌل 

 الكالٌكولبٌدات )هً مركبات عبارة عن كحوالت وأحماض دهنٌة وكربوهٌدرات( 

: عبارة عن عدد من االؼشٌة مرتبطة ببعضها   Golgi apparatusاجهزة كولجً  -4

رتبط بالعدٌد من الحوٌصالت الكروٌة تسمى مفلطحة وعائٌة تسمى دكتٌوسومات و ت

Cisterna  :ًوظٌفة اجسام كولجً ه , 

 .middle lamellaتشترن فً بناء الصفٌحة الوسطى - أ

 لها وظٌفة افرازٌة . - ب

: جسٌمات حٌة منتشرة فً ساٌتوبالزم الخالٌا  Mitochondriaالماٌتوكوندرٌا  -5

وتتركب من اؼشٌة مزدوجة , ٌمتاز الؽشاء الداخلً بطٌاته الى الداخل مشكالً صفائح 

لها دور مهم فً انتاج الطالة , تحتوي الماٌتوكوندرٌا  Cristaeداخلٌة عرضٌة تسمى 

( وسٌتوكرومات وانزٌمات دورة RNAو  DNA على فوسفولبٌدات واحماض نووٌة )

 كرٌبس. 

: جسٌمات حٌة تتكون من ؼشاء مزدوج وهً على انواع ,  Plastidsالبالستٌدات  -6

 هً:

: وهً المسؤولة عن عملٌة البناء الضوئً وتحاط  Chloroplastsالبالستٌدات الخضر  - أ

)البذٌرات ( التً تحتوي على  Granaبؽشاء مزدوج وتحتوي على صفائح الكرانا 

 stromaوالحشٌة ) الستروما ) الكلوروفٌالت والكاروتٌنات ( بؽات البناء الضوئً ص

 . intergranaصفائح تسمى ما بٌن الكرانا  ( وتمتد بٌن صفائح الكرانا

: تحتوي على صبؽات ملومنة مثل الكاروتٌنات  Chromoplastsالبالستٌدات الملونة  - ب

 عملٌة البناء الضوئً .لماذا؟والزانثوفٌالت , وهً ؼٌر لادرة على المٌام ب

: توجد فً اماكن التخزٌن حٌث تخزن المواد  Leucoplastsالبالستٌدات عدٌمة اللون  - ت

 النشوٌة والبروتٌنات والدهون )الزٌوت( .

: توجد الفجوات منتشرة فً الساٌتوبالزم وهً صؽٌرة الحجم فً  Vacuoles الفجوات -7

% من حجم الخلٌة الكلً 01ؽة ٌشكل حجمها الخالٌا المرستٌمٌة اما فً الخالٌا البال

وهو اختٌاري النفاذٌة , وتموم الفجة بعدة   Tonoplastوتحاط بؽشاء مفرد ٌسمى 

 -وظائؾ منها :

الحفاظ على الضؽط االمتالئً للخلٌة اذ ٌحتوي العصٌر الفجوي على السكرٌات  - أ

د من الضؽط واالحماض العضوٌة والدهون واالمالح المعدنٌة والصبؽات وكلها تزٌ

 االزموزي للخلٌة .

 تخزٌن المواد االساسٌة الالززمة للنشاط الخلوي . - ب
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تتراكم فٌها المواد الدفاعٌة والمواد السامة والبلورات المعدنٌة مثل اوكزاالت  - ت

 الكالسٌوم .

ن ونانومٌتر تك 2: اجسام دلٌمة ال ٌزٌد لطرها عن  Spherosomesاالجسام الكروٌة  -5

مٌاوٌة , تمسم الى نوعٌن من العضٌات تحوي بداخلها على مواد كٌمحاطة بؽشاء مفرد 

 هما : 

: توجد فً انسجة البذور الزٌتٌة اذ تحول الدهون   Glyoxysomesالكلٌوكسٌزومات  - أ

 الى كاربوهٌدرات .

المنتج بواسطة  Glycolate: تموم بوظٌفة اٌض   Peroxysomesالبٌروكسٌزومات  - ب

 البالستٌدات الخضر . 

: عضٌات اسطوانٌة طولها بضع مٌكرونات توجد  Microtubulesت الدلٌمة النبٌبا -0

 فً الساٌتوبلالزم وٌتألؾ منها المؽزل النووي فً عملٌو االنمسام الخلوي ؼٌر المباشر . 

: جسٌمات دلٌمة منتشرة فً الساٌتوبالزم تموم بجمع   Lysosomesالالٌسوسومات  -11

 تحمً الخلٌة من تأثٌر هذه االنزٌمات . االنزٌمات الهاضمة من الخلٌة بداخلها ل

 المكونات ؼٌر الحٌة

 :  Carbohydratesالكاربوهٌدرات  -1

 السكرٌات  - أ

  Starchالنشأ  - ب

 Celluloseالسلٌلوز  - ت

 Hemicelluloseانصاؾ السلٌلوز  - ث

  ligninاللكنٌن  - ج

  Pectic compoundsالمواد البكتٌنٌة  - ح

 Gumsالصموغ  - خ

 Mucilageالمواد المخاطٌة  - د

 Proteinsالبروتٌنات  -2

  Oilsوالزٌوت   fatsالدهون  -3

 latexاللبن النباتً  -4

 Resinsالراتنجات  -5

 Tanninsالدباغ  -6

 Alkaloidsالملوٌدات  -7

 Crystalsالبلورات  -8

 

 

 



 مصطفى حقطان مصطفى  د. –املرحةل الثالثة  -حمارضات فسلجة النبات                       لكية الرتبية الاساس ية 

 

7 
 

 المحاضرة الثالثة

 :  Colloidal stateالحالة الؽروٌة 

والماء ٌتكون فً باديء االمر محلول معتم عند خلط وتحرٌن كمٌة للٌلة من الطٌن           

  True solutionوعند تركه مدة من الزمن ٌصفو المحلول الذي ٌتكون من محلول حمٌمً 

 Colloidalفضال عن المحلول الؽروي  Emulsionومستحلب   Suspensionومعلك 

solution . 

ثل الملح(  ٌتراوح لطر لمحلول الحمٌمً ٌتكون من مادة مذٌبة ) الماء ( ومادة مذابة ) ما -1

وٌمتاز بثباته وعدم ترسب ملٌماٌكرون (  5-1.1 ) بٌناو جزٌئاتها او اٌوناتها دلائمها 

 دلائك المذاب وٌمر خالل ورق الترشٌح .

المحلول المعلك ٌتكون عندما تضل دلائك المذاب عالمة فً الماء )المذٌب( لفترة من  -2

ماٌكرون(  2 -ملٌماٌكرون211مها بٌن )  الزمن ثم تترسب تدرٌجٌا وٌتراوح لطر دلائ

 اما اذا كانت وتسهل رؤٌة دلائك المعلك بالمجهر الضوئً وال تمر خالل ورق الترشٌح 

 سمً المحلول مستحلب . الدلائك العالمة لزٌت 

المحلول الؽروي هو الخلٌط ؼٌر المتجانس المتبمً )الثابت( والمتكون من دلائك صؽٌرة  -3

( ملٌماٌكرون اي بٌن المحلول الحمٌمً 211-1معلمة فً الماء وتترواح ابعاد دلائمه بٌن )

والمحلول المعلك وتمر دلائمه خالل ورق الترشٌح لكنها ال تمر خالل االؼشٌة وال ٌمكن 

 مجهر الضوئً لكن ٌمكن رؤٌتها بالمجهر الخارق . رؤٌة دلائمه بال

 تمسٌم الؽروٌات بالنسبة لحالة وسط االنتشار :

 : وهو النظام الذي ٌكون فٌه وسط االنتشار سائالً والدلائك المنتشرة صلبة .Solالسول  -1

: وهو النظام الؽروي الذي ٌكون فٌه وسط االنتشار صلبا والدلائك المنتشرة  Gelالجٌل  -2

 .  سائلة

  :االنتشار فً النباتات 

ان انتمال بعض المواد الموجودة فً البٌئة المحٌطة بالنبات الى داخل جسم النبات ٌتم       

حٌث ٌدخل لسم من هذه المواد عن طرٌك الثؽور فً االوراق  Diffusionبواسطة االنتشار 

نبات عن طرٌك الثؽر خالل جسم ال Co2فٌدخل من الهواء الجوي ؼاز ثنائً اوكسٌد الكاربون 

ً , ومن خالل المجموع  وبخار الماء عن O2باالنتشار وٌخرج االوكسجٌن  طرٌك الثؽور اٌضا

الجذري ٌنتشر الماء واالٌونات الموجبة والسالبة لالمالح ؼٌر العضوٌة من التربة الى داخل 

النبات بصورة للٌلة الن بعض العملٌات الحٌوٌة المعمدة تعمل على انتمال هذه المواد الى 

مواد من النبات الى الوسط الخارجً الجذور كما لد ٌعزى الى عملٌة االنتشار انتمال بعض ال

ومركبات اخرى وخروجها للتربة ) االنتشار ٌكون من المنطمة ذات  Co2مثل فمدان الجذر لؽاز 

 التركٌز العالً الى المنطمة ذات التركٌز الواطئ ( .
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 : Osmosisاالوزموزٌة )التنافذ( 

اء نصؾ ناضح من المكان حركة الماء خالل ؼشهً نوع خاص من االنتشار التً تشمل       

( الى الجهة االلل منها , وتمسم   water potentialذي الموة الدافعة العالٌة للماء )جهد الماء 

 االؼشٌة بالنسبة الى لابلٌة نفاذٌتها الى ثالثة السام هً :

: اذا سمح الؽشاء لجزٌئات المادة المذابة    Permeable membraneؼشاُء نفاذاً   -1

 الله مثل ورق الترشٌح بالنفاذ من خ

: اذا لم ٌسمح الؽشاء لجزٌئات المواد  impermeable membraneؼشاء ؼٌر منفذ  -2

 المختلفة النفاذ خالله مثل الزجاج . 

اذا سمح الؽشاء لجزٌئات   Semi permeable membraneؼشاء نصؾ ناضح   -3

 المذٌب ان تمر من خالله ولم ٌسمح لجزٌئات المذاب . 

معظم االؼشٌة النباتٌة تسمح لمرور بعض المواد المذابة اضافة للمذٌب ولهذا ٌسمى الؽشاء      

 . Differentialy permeable membraneبمتماٌز النفاذٌة 

: عندما ٌفصل محلول من المذٌب النمً )الماء(  Osmotic pressureالضؽط االوزموزي 

بؽشاء نصؾ ناضح ٌتحرن المذٌب باتجاه المحلول نظراً الن الطالة الكٌمٌاوٌة الكامنة للمذٌب 

 فً حالته النمٌة هً اعلى مما فً حالة المحلول .

 : من المعلوم ان ساٌتوبالزم الخلٌة النباتٌة وكذلن Turgot pressureالضؽط االنتفاخً 

الجسٌمات العضوٌة تكون محاطة باؼشٌة حٌة شبه منفذه , اما جدار الخلٌة فهو منفذ لجمٌع 

المواد وعند وضع خلٌة نباتٌة بالؽة بوصفها نظام اوزموزي فً الماء وبسبب ان جهد الماء فً 

الخلٌة ٌمل كثٌراَ ) بسبب وجود الذائبات فً العصٌر الخلوي ( عن جهد الماء للمحلول الخارجً 

ذلن ٌتحرن الماء الى داخل الخلٌة وبالتالً تمتلئ الخلٌة وٌزداد حجمها لكنها ال تنفجر  ل

وؼشائها البالزمً على الجدار الخلوي وٌسمى الضؽط الحمٌمً المسؤول وتضؽط محتوٌاتها 

عن دفع محتوٌات الخلٌة الى الجدار الخلوي بالضؽط االنتفاخً . وهذا الضؽط ٌمابله )ٌعاكسه( 

 Wallفً الممدار ضؽط الجدار السلٌلوزي ؼٌر المرن نسبٌاً وٌسمى بالضؽط الجداري وٌساوٌه 

pressure  وٌمال للخلٌة بهذه الظروؾ بانها منتفخةTurgid  . 

 اهمٌة االزموزٌة للنبات :

 حفظ األنسجة النباتٌة بحالة ممتلئة وتكون نشطة . -1

 تسبب دخول الماء الى النبات . -2

 ؽضة كالممم النامٌة لوة وصالبة .كسب الخالٌا النباتٌة ال -3

 نمل وتوزٌع الماء داخل النبات .  -4

 تسهٌل اختراق انسجة الجذر للتربة . -5

 تسهٌل خروج البادرات من التربة .  -6
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  -العوامل المؤثرة على الضؽط االزموزي فً النبات :

فً تركٌز محلول التربة :الضؽط االزموزي لخالٌا النبات الملحٌة عالٌا بسبب عٌشها  -1

 بٌئة ملحٌة .

كمٌة الماء فً التربة : كلما ازداد الماء فً التربة لل الضؽط االزموزي فً النبات  -2

 بسبب فلة الذائبات .

الرطوبة الجوٌة : فمدان الماء من االوراق ٌزٌد من الضؽط االزموزي فً انسجة  -3

 الورلة.

 النبات .الضوء : ٌؤثر على عملٌة البناء الضوئً فٌزداد الضؽط االزموزي فً  -4

 درجة الحرارة . -5

 :  permeabilityالنفاذٌة 

ان الماء ٌمر من والى الخلٌة بصورة مستمرة وبحرٌة تامة طالما ٌوجد فرق فً تركٌز          

الذائبات بلٌن داخل وخارج الخلٌة وتتأثر حركة مرور الماء خالل الؽشاء البالزمً بخاصٌة 

والتً تعتمد بدورها على درجة الحرارة   water potentialالطالة الكٌمٌاوٌة الكامنة للماء 

فكلما ازدادت درجة الحرارة ضمن حدود معٌنة ازدادت نفاذٌة الماء خالل الؽشاء البالزمً 

باتجاه الجهة االكثر برودة اما العامل االخر والمؤثر على الطالة الكامنة للماء فهو الضؽط 

فً الخلٌة ازداد الضؽط ا ازدادت الذائبات االزموزي الذي ٌتسبب عن وجود الذائبات فكلم

 االزموزي وللت الطالة الكٌمٌاوٌة الكامنة للماء . 

 العوامل المؤثرة على نفاذٌة الؽشاء البالزمً : 

درجة الحرارة : لمد وجد ان ارتفاع درجة الحرارة تسبب زٌادة النفاذٌة حتى حدود معٌنة  -1

النفاذٌة تبمى ثابته , وبعد ذلن فان اي زٌادة وعند رفع الحرارة الى حد اعلى نسبٌاً فان 

فً درجة الحرارة تؤدي الى فمدان النفاذٌة بسبب فمدان الخصائص الباٌولوجٌة 

البروتوبالزمٌة للؽشاء )ٌتكون الؽشاء البالزمً من دهون + بروتٌن (  وفً هذه الحالة 

 تنطلك المواد من الؽشاء . 

فً تأٌن المواد المارة فً حالة ارتفاعه او  PH: ٌوزثر PHتأثٌر االس الهٌدروجٌنً  -2

 انخفاضه , كما ٌؤثر على هٌئة وتركٌب الؽشاء البالزمً وبالتالً زٌادة النفاذٌة . 

 المواد المخدرة او السامة . -3

تأثٌر االشعاع : االشعاعات بصورة عامة تملل من نفاذٌة االؼشٌة فمد وجد بان االشعاع  -4

حماض االمٌنٌة وتجمع البوتاسٌوم بصورة كثٌرة ٌسبب اختالل دخول الكلوكوز واال

 خارج الخلٌة وتجمع الصودٌوم داخل الخلٌة .

النشاط الفسٌولوجً للخلٌة : الخالٌا الفعالة تستهلن كمٌة كبٌرة من المواد الؽذائٌة  -5

ممارنة بالخالٌا ؼٌر النشطة وبذلن ٌبمى هنان منحدر لتركٌز )الذائبات المختلفة( 

 ج الؽشاء الى داخله مما ٌؤدي الى دخول المواد للخلٌة . الذائبات من خار
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  Plasmolyticالبلزمة 

ظاهرة البلزمة تحدث عند خروج الماء بسبب فمدان انتفاخ الخلٌة او فجوتها وفً هذه الحالة 

حجم العصٌر الخلوي ٌأخذ بالصؽر وٌنكمش الؽشاء البالزمً وٌنفصل عن الجدار الخلوي 

حتى تتعادل الطالة الكٌمٌائٌة الحرة للماء لكال الجانبٌن او ٌتعادل الضؽط وٌستمر فمدان الماء 

االزموزي للجانبٌن , وتحدث البلزمة عند وضع الخلٌة فً محلول ٌكون ضؽطه االزموزي 

 Hypertonicاعلى مما فً العصٌر الخلوي وٌسمى هذا المحلول بالمحلول زائد االىزموزٌة 

solution : والبلزمة نوعان , 

: وهً تحدث عند وضع الخلٌة فً   Permanent plasmolysisالبلزمة الدائمٌة   - أ

 محلول مركز جدا وال ٌسمح الؽشاء البالزمً بنفوذ الجزٌئات المذابة الى داخل الخلٌة .

: تنتج عند وضع الخلٌة فً محلول زائد  Limited plasmolysisالبلزمة المؤلتة  - ب

وٌكون الؽشاء البالزمً سامحا لجزٌئات المواد المذابة فً المحلول الخارجً التركٌز 

ان تنفذ الى العصٌر الخلوي .  كما ان الخالٌا التً لد عانت البلزمة المؤلتة لد تحدث 

وذلن عند وضعها فً الماء  Deplasmolysisلها عملٌة معاكسة تسمى ازالة البلزمة 

وعندئٍذ تستعٌد الخلٌة   Hypotonic solutionزموزٌة النمً او محلول نالص اال

 امتالئها تدرٌجٌا نتٌجة لدخول الماء الٌها وٌعود الؽشاء البالزمً الى وضعه الطبٌعً .

  

 

 

 

 خلٌة موضوعة فً محلول سوي بلزمة للٌلة )مولته(                          خلٌة منتفخة                      

 

 ؼشاء بالزمً              

 جدار خلوي              

 

 بلزمة شدٌدة ) بلزمة مستدٌمة ( 

 

 

 

 

 ؼشاء بالزمً 

 جدار خلوي
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 المحاضرة الرابعة 

 امتصاص المواد بواسطة الجذور 

رئٌسً فً امتصاص الماء من التربة وخاصةً فً الظروؾ االعتٌادٌة ٌعد الجذر العضو ال      

فً منطمة الشعٌرات الجذرٌة وبدرجة الل خالل خالٌا البشرة ومن المعلوم ان اطراؾ الجذور 

النامٌة والشعٌرات الجذرٌة تتكون من خالٌا ذات جدران سلٌلوزٌة رلٌمة وخالٌة من المواد 

لتً ٌمكن ان تعٌك نفاذٌة الماء خاللها ا subrinوالسوبرٌنٌة   cutinوالكٌوتٌنٌة  waxالشمعٌة 

ونظرا لكبر اسطح خالٌا منطمة االستطالة والشعٌرات الجذرٌة المعرضة للتربة فانها تمتص 

 Water . ٌدخل الماء الى خالٌا الجذر نتٌجة لمنحدر جهد الماء كمٌة كبٌرة من الماء 

potential   الجذور فان الماء ٌدخل فطالما ٌكون جهد الماء لمحلول التربة اعلى مما ف ً

الجذور بنسبة اكبر مما ٌخرج من الجذور وٌظهر ان هذا المنحدر فً جهد الماء ٌحدث بسبب 

ازدٌاد الذائبات فً الخلٌة او نمصان انتفاخ الخلٌة مما ٌؤدي الى جعل الطالة الكٌمٌاوٌة الكامنة 

 للماء )جهد الماء( فً الخلٌة اكثر سالبٌة . 

 

 

 

 

 

 

 االمتصاص الحر للماء )االمتصاص السالب للماء(

على الموة المسببة المتصاص الماء بصورة حرة بالموة السالبة الن دخول الماء الى الجذر       

ناتج عن ظظروؾ تحدث خارج الجذر )او فً الؽصن الورلً( وبعبارة اخرى فان خالٌا الجذر 

هً ممر للماء من محلول التربة الى اوعٌة الخشب . اما سبب فعل الموة السالبة او الشد السالب 

)هو تبخر الماء من خالٌا االوراق عن طرٌك الثؽور   Transpirationالى عملٌة النتح فٌرجع 

وبذلن ٌزداد الضؽط االزموزي وٌمل الضؽط االنتفاخً فً خالٌا الورلة ( وبهذا ٌصبح جهد 

الماء لخالٌا الورلة اكثر سالبٌة وعندئٍذ تمتص خالٌا الورلة الماء من خالٌا السوٌك وهكذا حتى 

ماء من خالٌا الساق فالجذر فمحلول التربة . وان فمدان الماء نتٌجة الفعالٌات الحٌوٌة ٌمتص ال

 فً الخالٌا ٌمود للنتٌجة ذاتها . 

 :االمتصاص النشط للماء 

ما ٌذكر امتصاص نشط للماء ٌعنً به صرؾ طالة طالة حٌوٌة الجل امتصاص عند         

الماء )وٌمصد باالمتصاص النشط هو ان  الماء ٌمتص نتٌجة فعالٌات الجذور ولٌس بسبب لوة 

 ة جذرٌة شعٌر 
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اخرى كالموة السالبة( .ان امتصاص الماء بالمٌكانٌكٌة االزموزٌة ال ٌتطلب صرؾ طالة حٌوي 

ن من الترببة الى داخل خالٌا الجذور بسبب وجود منحدر او فرق فً ولكن ٌعتمد بان الماء ٌتحر

باتجاه الخلٌة اي ان الماء ٌجري خالل بشرة الجذور فالمشرة  Water potentialجهد الماء 

والى المنواة الخشبٌة بسبب ازدٌاد تركٌز الذائبات فً الخالٌا الداخلٌة للجذر , اما سبب ازدٌاد 

ٌا الداخلٌة للجذر ممارنة بالخالٌا الخارجٌة فٌعزى الى ان امتصاص تركٌز الذائبات فً الخال

الذائبات فً خالٌا الجذر ٌتطلب طالة حٌوٌة  وهنان التراح  للعالمان )بروٌر وكرافتس( 

كلما اتجهنا من المشرة الى  Co2بحدوث نمصان االوكسجٌن وزٌادة ثنائً اوكسٌد الكاربون 

ات الحٌوٌة تكون على اللها فً المنطلمة الداخلٌة للجذور لرب الدائرة المحٌطٌة لهذا فالفعالٌ

المنواة الخشبٌة ,وبما ان تجمع االمالح ٌتطلب طالة حٌوٌة لمسن االمالح ضد منحدر التركٌز 

لذلن تسهل خالٌا الدائرة المحٌطة نفاذ االمالح الى الداخل الى الداخل ولكن انتشار االمالح 

ة ٌكون امراً مستحٌال بسبب وجود الشرٌط الكاسبري وعودتها مرة اخرى الى المشر

Casparian strip  اما الماء فٌتبع مجرى لذلن اتجاه حركة االمالح ٌكون دائما باتجاه الخشب

االمالح حٌث ٌجري من محلول التربة ذي جهد الماء العالً الى الخالٌا ذات الجهد المائً 

ز فً منتصؾ الجذر لذا ٌمر الماء من البشرة الواطئ )االكثر سالبة(, وبما ان الخشب ٌتمرك

فالمشرة ثم المشرة الداخلٌة والدائرة المحٌطٌة حتى االوعٌة الخشبٌة وال ٌعرؾ بالضبط كٌؾ 

ٌجري الماء بصورة عرضٌة )لطرٌة( من البشرة وحتى وصوله انسجة الخشب , فهل ٌسٌر من 

 لساٌوبالزم او الفجواة ؟ خالل المسافات البٌنٌة ؟ او جدران الخالٌا ؟ او خالل ا

وبما ان الحركة خالل المسافات البٌنٌة للٌلة االحتمال بسبب احتوائها على الهواء لذا ٌعتمد بان 

 طرٌك الماء عرضٌاً من البشرة حتى الخشب ٌكون باحد الطرق االتٌة : 

 خالل خالٌا المشرة اي ماراً بجدار الخلٌة والساٌتوبالزم والفجوة .  -1

 خالل الجدار الخلوي السلٌلوزي فمط  -2

 خالل الساٌتوبالزم والجدار الخلوي دون المرور بالفجوة .  -3

الفراغ الحر :هو الفراغ الموجود فً الخالٌا والذي تنتمل الٌه المواد بطرٌمة حرة ,  -

ٌشمل جدران الخالٌا والمسافات البٌنٌة بٌن الخالٌا  Free spaceوالفراغ الحر 

 بات الخشبٌة .واالوعٌة والمصٌ

- Apoplast  هو النظام المتصل بٌن جدران الخالٌا والمسافات البٌنٌة واالوعٌة المصبٌة :

 المملوءة ماء او هواء .

- Symplast  هو النظام الساٌتوبالزمً المترابط حٌث ان ساٌتوبالزم الخالٌا المتجاورة :

 . Plasmodesmataٌرتبط من خلٌة الخرى خالل الروابط البالزمٌة 

 : امتصاص الماء عن طرٌك االوراق

االوراق عن طرٌك  او الؽازٌة تستطٌع معظم النباتات امتصاص الماء بالحالة السائلة       

وهذا االمتصاص ٌعتمد على جهد الماء للخالٌا الورلٌة وكذلن على مدى نفاذٌة طبمة الكٌوتكل 

طرٌك الثؽور وبما ان الثؽور  )الكٌوتٌن( , وبعض الباحثٌن ٌرى ان الماء ٌمكن ان ٌؤخذ عن

تؽلك لٌال لذا فان امتصاص الماء عن طرٌك الثؽور ٌكون نادرا االحتمال وبكمٌات ضئٌلة جداً 

 فً اللٌل .
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 العوامل المؤثرة فً عملٌة امتصاص الماء من لبل النباتات :

 كمٌة الماء المابلة لالمتصاص فً التربة   -1

ء من التربة ٌنخفض بانخفاض درجة الحرارة درجة حرارة التربة : معدل امتصاص الما -2

وٌزداد بارتفاعها الى حد معٌن وهذا ما ٌفسر ان امتصاص الماء هو عملٌة نشطة 

 وتعتمد على توفر الطالة . 

 ان تاثٌر انخفاض دراجة الحرارة على معدل امتصاص الماء راجع الى اسباب اهمها:

  انخفاض معدل انتشار الماء ولهذا تمل حركة الماء - أ

ان نفاذٌة البروتوبالزم للماء او نفاذٌة االؼشٌة الخلوٌة للماء تمل بانخفاض درجة  - ب

 الحرارة . 

 ( وللة نمو الجذر فً درجات الحرارة المنخفضة.Metabolismللة العملٌات الحٌوٌة ) - ت

تركٌز محلول التربة : كلما لل تركٌز محلول التربة انخفض الضؽط االزموزي وازداد  -3

 لول التربة وٌزداد معدل امتصاص الماء للنبات .جهد الماء لمح

(: تمتص النباتات الماء من التربة جٌدة التهوٌة O2  تهوٌة التربة )توفر االوكسجٌن -4

بمعدل اسرع مما فً التربة الردٌئة التهوٌة . واسباب اعالة امتصاص اىلماء من لبل 

 التربة ردٌئة التهوٌة هً :

للة االوكسجٌن فً التربة ٌؤدي الى اعالة نمو الجذور والعملٌات الحٌوٌة الجارٌة فٌها  - أ

وبالتالً تردي لابلٌة امتصاص اٌونات العناصر الؽذائٌة التً بدورها ستؤثر على مدى 

 امتصاص الماء من التربة . 

فً التربة للٌلة التهوٌة ٌؤدي الى زٌادة لزوجة البروتوبالزم وللة نفاذٌته  Co2تراكم  - ب

 مما ٌملل امتصاص الماء من لبل النبات.

 معدل النتح فً النبات . -5

 خصائص المجموعة الجذرٌة وتأثٌرها على معدل امتصاص الماء .  -6

 مصطلحات فسلجٌة مهمة : 

Recretion  الممتصة من لبل الجذور وتكون هذه العملٌة : ) االبراز( التخلص من لبل المواد

 حرة او حٌوٌة . 

Secretion  : ًالتخلص من المواد الممثلة فمد تفرز الجذور بعض المواد الممثلة حٌوٌا

كاتلسكرٌات واالحماض العضوٌة واالىمٌنٌة والفٌتامٌنات ومنظمات النمو والملوٌات العضوٌة 

 والمركبات الفٌنولٌة .

Excretion  :خلص من المواد المحللة ) المهدمة ( حٌوٌاً . الت 

 :مٌكانٌكٌة صعود العصارة فً الخشب 

 :النظرٌات فً الولت الحاضر  أهم    
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: وتعنً ان حركة الماء فً الخشب تعتمد على الضخ  Root pressureالضؽط الجذري  -1

الناتج عن الضؽط الجذري الموجب , والضؽط الجذري هو عملٌة حٌوٌة تنجم عن الفعالٌات 
ً فً الساق بسبب الضؽط الجذري  الحٌوٌة فً الجذور الحٌة , اما عملٌة حركة الماء علوٌا

ة( ونشأت عن امتصاص االمالح حٌوٌاً من فٌعتمد انها نتٌجة المٌكانٌكٌة االزموزٌة )عملٌة حر
 لبل الجذر .

بعض الباحثٌن ٌعزون ارتفاع الماء فً الساق الى الضؽط الجذري بٌد ان هذه النظرٌة لد تكون 
 ؼٌر صحٌحة بسببب :

ان مدى الضؽط الجذري للٌل جداً وال ٌٌستطٌع دفع العصارة الى مسافات عالٌة تمدر بمئات  - أ
 االمتار.

 زؾ واطئة جدا ممارنة بمعدالت النتح .ان معدالت الن - ب
العصارة الخشبٌة والعة تحت سحب او ضؽط سالب )بسبب النتح( بدالً من الضؽط الموجب  - ت

 الجذري مما ٌدل على الن الضؽط الجذري لٌس العامل المهم فً رفع العصالة لالعلى . 
النظرٌة الحٌوٌة : بعض الباحثٌن االوائل ٌعزون انتمال الماء الى اعلى النبات بسبب وجود  -2

خالٌا فً الساق مثلث الخالٌا الحشوٌة فً الخشب لكن لوحظ بعد ذلن بان صعود الماء فً 
 الخشب ال ٌتعلك بالخالٌا الحٌة . 

ٌرتفع بشكل اعمدة مائٌة  نظرٌة سحب النتح والتماسن والتالصك : الماء وما فٌه من ذائبات -3
متصلة فً انسجة الخشب نتٌجة لموى التماسن بٌن جزٌئات الماء داخل العمود وكذلن لوة 
التالصك بٌن الماء وجدران االوعٌة ثم الضؽط السالب او السحب المتولد فً االوراق نتٌجة 

 النتح . 

 : Guttationاالدماع 

رات مائٌة من االعضاء النباتٌة ؼٌر المجروحة وتكون االدماع ٌعنً خروج الماء على شكل لط       
هذه الظاهرة شائعة فً النباتات المختلفة وفً الظروؾ الرطبة والدافئة  لذلن ٌكون معدل امتصاص 
ً وبسبب دفع وخروج  الماء كثٌراً ومعدل فمدان الىماء بالنتح للٌالً ولهذا ٌكون الضؽط الجذري عالٌا

الخشبٌة )نهاٌات العروق فً االوراق( اي من خال فتحات تراكٌب معٌنة  العصارة من نهاٌات العناصر
, وبعبارة اخرى ان خروج الماء ٌحدث نتٌجة تكون ضؽط عالً فً الجذور  Hydathodesتسمى 

 .  Hydathodesولٌس بسبب العملٌات الحٌوٌة التً تحدث باالنسجة المجاورة للـ 

  مكونات العصارة الخشبٌة

ٝٗٓرس جُٔٞجو ؿ٤رٍ جُؼٟر٣ٞس ك٤ٜرح جُػِرع ، جٓرح جُررحه٢ كٜرٞ ٓرٞجو  0.1-0.4 %ٗٓرس جًُجترحش ك٢ جُؼٛحٌز  

ػٟرررر٣ٞس ًحُٓرررر٣ٌٍحش ٝجالقٔررررحٜ جُؼٟرررر٣ٞس ٝجُو٣ِٞررررحش جُؼٟرررر٣ٞس ٝجُالًطٞٗررررحش ٝذؼررررٝ جًٍُٔرررررحش 

 جُ٘طٍٝؾ٤٘٤س جُؼ٣ٟٞس .

ٝهرى ُرٞقع ك٤رٚ  Exudatesغرْ ٣ؿٔرغ جُٔٓرطهٍؼ  ٣Suctionٌٖٔ جْرطهال٘ جُؼٛرحٌز ذط٣ٍورس جُٓركد 

٣َحوز جالٓالـ ؿ٤ٍ جُؼ٣ٟٞس نالٍ ٓىز جالَٛحٌ ) ك٢ جالَٛحٌ ( جٓح ج٣ٌٍُٓحش كطٌٕٞ ه٤ِِس جغ٘رحء جالَٛرحٌ 

. 

ًٔررح جٕ ذؼررٝ جالٖررؿحٌ   Amidesجٛررْ جٌُٔٞٗررحش جُؼٟرر٣ٞس جُ٘طٍٝؾ٤٘٤ررس ضٗررَٔ جالقٔررحٜ جال٤٘٤ٓررس ٝجُرر  

جُهٗر٤س ) ٗرٞع ٓرٖ جالقٔرحٜ جال٤٘٤ٓرس ٝٛٞ ًٍٓد ٗطٍٝؾ٢٘٤ ػ١ٟٞ ك٢ جُؼٛحٌز   Citrullineضٔطِي 

 جُط٢ ال ضىنَ ك٢ ض٤ًٍد جُرٍٝض٤ٖ ( .

جٓح جُٔٞجو ؿ٤ٍ جُؼ٣ٟٞس ك٢ٜ جٌُر٣ٍص ٝجُرٞضح٤ّْٞ ٝجُٔـ٤ٓ٤ّ٘ٞ ٝجٌُح٤ُّٓٞ ٝجُلْٞلٌٞ ٝجُكى٣رى ، ٣ؿر١ٍ 

 ٓغ جالقٔحٜ جُؼ٣ٟٞس . chalatesجُكى٣ى ك٢ جُؼٛحٌز ذٌَٗ ًٍٓد ٓؼوى ) ٓهِد(  
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 المحاضرة الخامسة

 دان الماءفم

 : Transpirationالنتح 

هً عملٌة فمدان الماء من النبات بهٌئة بخار الماء وتختلؾ عن التبخر الطبٌعً نظراً الن         

بخار الماء فً لنتح ال ٌتبخر عن سطح حر بل ٌجب ان ٌمر خالل البشرة المؽطاة بالكٌوتكل او 

ٌاج خالل ثؽور األوراق كما أن الجذور تفمد بخار الماء إذا المست هواء التربة , ورؼم احت

النباتات الكبٌر للماء لتحافظ على حٌاتها إال أن الدراسات التشرٌحٌة لتركٌب األوراق تدل على 

 إن كمٌة الماء المفمودة هائلة وان الكمٌة المستعملة فً العملٌات الحٌوٌة للٌلة . 

 :أنواع النتح 

ور :تبخر الماء من النبات عن طرٌك الثؽ Stomatal transpirationالنتح الثؽري  -1

 )وهو اهم انواع النتح( 

: هو انتشار بخار الماء خالل طبمة   Cuticular transpirationالنتح االدمً  -2

 الكٌوتكل.

: فمدان بخار الماء عن طرٌك عدٌسات  Lenticular transpirationالنتح العدٌسً  -3

 السٌمان واالفرع )العدٌسات عبارة عن فتحات صؽٌرة موجودة فً النسٌج الفلٌنً( 

  Stomatal distributionزٌع الثؽور تو

توجد الثؽور عادة على السطح السفلً للورلة النباتٌة وهنان نباتات كثٌرة توجد فٌها الثؽور على 

ً على السطحٌن  السطح العلوي الورالها وتوجد نباتات اخرى ٌكون عدد الثؽور فٌها متساوٌا

 العلوي والسفلً للورلة .

 تشرٌح الجهاز الثؽري 

 تكون الجهاز الثؽري من :ٌ    

: عبارة عن خلٌتٌن تالحظ فً المنظر السطحً تحت  Guard cellالخالٌا الحارسة  -1

اما فً ذوات  Reniform shapedالمجهر الضوئً فً ذوات الفلمتٌن  بشكل كلوي 

, وبصورة عامة   Dumbbell shapedالفلمة فتشبه الخالٌا الحارسة شكل الدمبل 

عن الخالٌا االعتٌادٌة للبشرة بكونت جدار الخلٌة الحارسة ذي  تختلؾ خالٌا الحارسة

 لابلٌة للحركة لؽرض فتح وؼلك الثؽور )ٌكون جدار الخلٌة الحارسة المجاور للثؽرة

)الفتحة( اثخن والل مرونة من الجدار المجاور لخالٌا البشرة االعتٌادٌة وعند ازدٌاد 

الجزاء المرنة من الخلٌتٌن الحارستٌن الضؽط االنتفاخً فً الخالٌا الحارسة تمتد ا

المتمابلتٌن اكثر من االجزاء المثخنة فٌها مما ٌؤدي الى حدوث فتحة بٌن الخلٌتٌن 

 الحارستٌن المتمابلتٌن .

 .  pores or stomatal openingالفتحات الثؽرٌة  -2
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: مملوءة بالهواء وبخار الماء ومحاطة  Substomatal chambersالؽرؾ الهوائٌة  -3

 الٌا المٌزوفٌل .بخ

: تلعب الخالٌا المساعدة   Subsidiary cells or accessory cellsالخالٌا المساعدة    -4

 دورا مهما فً عملٌة فتح وؼلك الثؽور وٌختلؾ مظهرها عن خالٌا البشرة المجاورة .

تمتاز خالٌا المٌزوفٌل المحٌطة بالؽرفة الهوائٌة بكبر مساحتها وبأنها دائمة االبتالل  -

 الماء بسبب ما تتشربه من ماء الخالٌا المجاورة . ب

خالٌا البشرة االعتٌادٌة باحتواءها على على البالستٌدات الحارسة عن خالٌا التختلؾ  -

 الخضر وبتثخنات جدرانها ؼٌر المتساوٌة وبشكلها . 

 

 

 

 

 

 

 

   Mechanism of stomatal regulationمٌكانٌكٌة تنظٌم الجهاز الثؽري 

وهً المٌكانٌكٌة التً ٌنظم فتح وؼلك الثؽور وفً بادئ االمر اعتمد بان حركة الثؽور هً 

 اناستجابة مباشرة لزٌادة او نمصان المحتوٌات االزموزٌة للخالٌا الحارسة , وبعبارة اخرى 

تؽٌر فً الطالة الكامنة للماء او جهد الماء الناتج عن تؽٌر المحتوٌات الوزموزٌة بسبب  اي

حركة المادة من والى الخالٌا الحارسة مؤدٌا الى جعل الخالٌا الحارسة اما منمبضة او منفتحة 

ى وبالتالً الى ؼلك وفتح الثؽور و ألجل حدوث حركة الماء ال بد من تبادل الماء والمواد االخر

بٌن الخالٌا الحارسة والخالٌا المجاورة )خالٌا النسٌج المتوسط او خالٌا البشرة( واهم تفسٌرات 

 )العوامل المؤثرة على فتح وؼلك الثؽور(  -فتح وؼلك الثؽور هً : 

 

 
 

 ثؽور نباتات ذوات الفلمتٌن 

 

 
 ثؽور نباتات  ذوات الفلمة 
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الضوء : تفتح الثؽور عموما فً الضوء وتؽلك فً الظالم ووجد ان فتح الثؽور ٌستؽرق  -1

ؼلمها الل من ساعة ) تشذ عن هذه الماعدة النباتات حوالً ساعة بٌنما ٌستؽرق 

العصارٌة إذ تؽلك ثؽورها فً الصباح وتفتحها فً اللٌل ( وٌلعب الضوء األدوار التالٌة 

 -فً فتح وؼلك الثؽور :

بسبب االبناء الضوئً  Co2ٌسبب الضوء تملٌل تركٌز ثانً اوكسٌد الكاربون  - أ

زموزٌة فً الخالٌا الحارسة وتفتح وتكوٌن السكر وبذلن تزداد المحتوٌات اال

الثؽور .) ٌتكون سكر للٌل فً الخالٌا الحارسة وؼٌر كافً لزٌادة تركٌز المواد 

 االزموزٌة لدرجة تستطٌع سحب الماء الٌها (

تستعمل لضخ االٌونات )مثل  ATPتتحول الطالة الضوئٌة الى طالة كٌمٌاوٌة بشكل  - ب

K+رسة الى داخلها مما ٌؤدي الى زٌادة ( من الخالٌا المجاورة لخالٌا الحا

المحتوٌات االزموزٌة فً الخالٌا الحارسة وبالتالً سحبها للماء ونتٌجة لذلن تفتح 

 الثؽور . 

من الخالٌا الحارسة بكمٌة متكافئة مع اٌونات  +Hتخرج اٌونات الهٌدروجٌن  - ت

ومصدر  فً الخالٌا الحارسة ) PHالداخلة الٌها وبالتالً ٌرتفع  +Kالبوتاسٌوم 

هو من تأٌن االحماض العضوٌة المتكونة فً الخالٌا الحارسة ( وان  +Hاٌونات 

ستعادل االٌونات السالبة لالحماض العضوٌة وبالتالً ستزداد  +Kاٌونات البوتاسٌوم 

سٌجعل  +Kودخول  +Hالمحتوٌات االزموزٌة للخالٌا الحارسة , اذ ان خروج 

( وبالتالً ٌتحول السكر الى نشأ بتأثٌر PHالخلٌة الحارسة الل حامضٌة )ٌزداد 

فً الخلٌة الحارسة الداخلة فً الخلٌة , وعندما تزداد كمٌة ثانً اوكسٌد  Co2كمٌة 

الكاربون فً الخلٌة الحارسة تتكون االحماض العضوٌة والتً بدورها تملل االس 

من الخالٌا  +K)تزداد الحامضٌة( وتخرج اٌونات البوتاسٌوم  PHالهٌدروجٌنً 

الحارسة وبزٌادة الحامضٌة ٌتحول السكر الى نشأ وتمل المحتوٌات االزموزٌة 

 للخالٌا الحارسة مما ٌؤدي الى ؼلك الثؽور . 

ربما تؤدي  PHالتؽٌر فً النفاذٌة : لمد الترح ان التؽٌر فً درجة حموضة الساٌتوبالزم  -2

دة نفاذٌة االؼشٌة الخلوٌة بدرجة الى تؽٌر فً درجة نفاذٌة االؼشٌة الخلوٌة , فعند زٌا

عالٌة فان الذائبات سوؾ تخرج من الخالٌا الحارسة الحارسة وٌمل ضؽطها االزموزي 

 وبذلن ٌخرج الماء من الخالٌا الحارسة مسببا ؼلك الثؽور . 

المحتوى المائً للنبات واالوراق : تتأثر حركة الثؽور بالماء الموجود فً النباتات  -3

 راق .وخصوصاً فً االو

درجة الحرارة : تضل الفتحات الثؽرٌة مؽلمة عندما تكون الحرارة لرٌبة من درجة  -4

  م . 31ْاالنجماد وتزداد الفتحة اتساعاً حتى تصل الى درجة حرارة 

الرٌاح  : فً بعض االحٌان تؽلك الثؽور عندما تتعرض الى رٌاح شدٌدة السرعة ولد  -5

التأثٌر ؼٌر مباشر بسبب  ان اواء بسبب النتح ٌكون السبب ان الخالٌا الحارسة فمدت الم

 حرارة الورلة . 

(معاملة الورلة بتركٌز " "Abcisic acid ABCتأثر بعض الهورمونات النباتٌة ) مثل  -6

 ٌسبب ؼلك الثؽور فً بعض النباتات . ABCواطئ من 
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 المحاضرة السادسة

 العصارة اللحائٌة )النسػ النازل(

 المواد المنمولة فً اللحاء : 

% من المواد المنمولة فً اللحاء وٌعد السكروز اهم  01الكاربوهٌدرات :تشكل  -1

)سكر ذو  Raffinoseالسكرٌات المنمولة كما توجد بعض الكاربوهٌدرات االخرى مثل 

ذرة كاربون ( وبعض السكرٌات  24)سكر ذو  Stachyoseذرات كاربون ( و  5

, وسكرٌات فوسفاتٌة  sorbitolو   Mannitolمثل   sugar alcoholالكحولٌة 

sugar phosphate  اما السكرٌات سداسٌة الكاربون كالكلوكوز والفركتوز فهً اما ,

 معدومة او للٌلة الوجود فً اللحاء .

 Senescent leaves: تنتمل من االوراق الهرمة  Amidesاالحماض االمٌنٌة و الـ  -2

و   Glutamic acidن اهم المركبات العضوٌة النتروجٌنٌة هً الى االوراق الفتٌة وم

Aspartic acid   وAmino butyric acid  . 

 والفاٌروسات . Herbicidesالهورمونات والصبؽات ومبٌدات األعشاب  -3

 االنزٌمات والبورون والكالسٌوم ) تكون ضئٌلة التركٌز فً العصارة اللحائٌة( .  -4

 اتجاه حركة النمل فً اللحاء : 

 هً : Sourcesان كلمة النسػ النازل هً لٌست صحٌحة تماما واماكن الشحن او المصدر      

 االوراق الناضجة والمائمة بالبناء الضوئً . - أ

 الجذور الخازنة للمواد الؽذائٌة . - ب

 الدرنات )درنات البطاطا فً طور االنبات( - ت

 ت سوٌداء اللبذور فً عملٌة االنبا - ث

 الفلك فً بعض البذور اثناء االنبات . - ج

 فتشمل : Sinksاما اماكن التسلٌم او المستهلن 

 البراعم النامٌة . - أ

 االوراق الفتٌة النامٌة .  - ب

 الجذور النامٌة او الجذور فً طور خزن المواد الؽذائٌة . - ت

 االزهار  - ث

 الثمار  - ج

 البذور  - ح

 مكونات نسٌج اللحاء : 

: توجد فً مؽطاة البذور ) وفً عارٌات البذور توجد sieve tubeاالنابٌب المنخلٌة  -1

 الخالٌا المنخلٌة بدال منها ( واهم خصائص االنابٌب المنخلٌة الناضجة هً :
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عدٌمة النواة ذات ؼشاء خلوي رلٌك كما انها ال تحتوي على ؼشاء للفجوات  - أ

Tonoplast .مما ٌؤدي الى امتزاج الساٌتوبالزم بعصٌر الفجواة 

منتشرة بشكل خٌوط ناتجة عن انحالل  slimeتوجد مركبات بروتٌنٌة تسمى  - ب

الموجودة فً االنبوب المنخلً والتً تكثر عند  slime bodiesاالجسام الهالمٌة 

 الصفٌحة المنخلٌة .

 توجد بعض البالستٌدات فً االنبوب المنخلً الناضج .  - ت

 للة وجود المواد الدهنٌة فً االنابٌب المنخلٌة . - ث

 ة حٌوٌة االنبوب المنخلً الناضجلل - ج

 للة عدد وصؽر حجم الماٌتوكوندرٌا كما ان الشبكة االندوبالزٌمة تكون منحلة . - ح

 ٌمكن بلزمة االنبوب المنخلً بصعوبة بالؽة وبعناٌة فائمة . - خ

فً الصفٌحة المنخلٌة وعلى جوانب   Calloseحدوث ترسبات مادة الكالوس  - د

 الى ؼلك بعض فتحات الصفٌحة المنخلٌة . االنبوب المنخلً اٌضاً و لد ٌؤدي

تكون االنابٌب المنخلٌة لصٌرة العمر وفً بعض  النباتات لد تعمر الكثر من فصل  - ذ

 نمو واحد .

لمد وجد ان ؼلك االنبوب المنخلً النالل للعصارة اللحائٌة ٌحدث تحت ظروؾ  - ر

 تٌة ( )تجمعات كاربوهٌدرا Tylosidesاو  Calloseاو  slimeمختلفة مثل تجمع 

 )حاوٌة على نواة( companion cellsخالٌا مرافمة  -2

 ألٌاؾ اللحاء .  -3

 بارنكٌما اللحاء .  -4

 العوامل المؤثرة على النمل فً  اللحاء : 

تؤثر على النمل فً اللحاء من خالل تأثٌرها على :  Temperatureدرجة الحرارة  -1

التنفس والبناء الضوزئً وتكوٌن الهورمونات وهذا ٌؤثر بصورة ؼٌر مباشرة على 

النمل فً اللحاء ومع ذلن توجد عاللة بٌن تأثٌر درجة الحرارة والنمل فً اللحاء فمد 

خفاضها , ونجد ان لوحظ ان النمل فً اللحاء ٌبطأ بارتفاع درجة الحرارة و كذلن بان

 الذي ٌؽلك االنابٌب المنخلٌة . Calloseارتفاع درجة الحرارة ٌسبب تكوٌن الكالوس 

: للة االوكسجٌن تبطئ النمل فً اللحاء مما ٌدل على ان عملٌة  Oxygenاالوكسجٌن  -2

 النمل فً اللحاء هً عملٌة حٌوٌة وتتطلب طالة حٌوٌة .

ٌة البناء الضوئً ٌزداد بزٌادة شدة الضوء كما : من المعلوم ان معدل عمل lightالضوء  -3

ان نسبة المجموعة الجذرٌة الى المجموعة الخضرٌة تنشط بزٌادة شدة الضوء . بٌد ان 

تجارب اخرى اثبتت ان النمل الى الجذر )االسفل( ٌنشط فً الظالم بٌنما النمل الى 

 االوراق الفتٌة والبراعم )االعلى( ٌنشط فً الضوء . 

: لمد وجد ان المواد المثبطة تعرلل انتمال  metabolic inhibitors مثبطة المواد ال -4

الكاربوهٌدرات , ومن الصعب معرفة ما اذا كانت المثبطات تؤثر على العملٌات 

 الحٌوٌة فً االنسجة الناللة او خالٌا المصدر او المستهلن وبالتالً ٌمل معدل النمل . 
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: انتمال العصارة اللحائٌة ٌكون من الجهة  Concentration gradientمنحدر التركٌز  -5

 ذات التركٌز العالً للسكرٌات والمواد الذائبة الى الجهة واطئة التركٌز . 

: اهم البحوث المتعلمة بدور العناصر  Mineral deficienciesنمص العناصر المؽذٌة  -6

انتمال  المعدنٌة فً نمل العصارة اللحائٌة تتضمن البورون فمد وجد ان امتصاص و

السكروز فً الفاصولٌا والطماطة ٌنشط بوجود البورون وٌرجع بان البورون ٌكون مع 

السكروز معمداً ٌستطٌع اختراق األؼشٌة الخلوٌة بسهولة ممارنة بالسكروز ؼٌر المعمد 

مع البورون . هذا وٌفترض البعض  بان البورون ٌملل التحول االنزٌمً لمادة 

Glucose -1- phosphate  لى النشأ ولهذا ٌزداد تركٌز السكرٌات المابلة للنمل, كما ا

)اندول حامض  IAAوجد امن منظمات النمو اٌضا ٌسهل انتمالها بالبورون مثل 

 الخلٌن(.

 الهورمونات النباتٌة : اذ تؤثر بصورة ؼٌر مباشرة على النمل فً اللحاء .  -7

 مٌكانٌكٌة انتمال العصارة الؽذائٌة فً اللحاء : 

: تفترض بان زٌادة الضؽط   Mass flow or pressure flowفرضٌة النمل الكتلً  -1

( نتٌجة الفعالٌات  Sourceاالنتفاخً فً خالٌا الورلة الحشوٌة )التً تعد مصدر

الحٌوٌة وتجمع المواد السكرٌة فٌها وامتصاص الماء بٌنما ٌمل هذا الضؽط كثٌرا فً 

وجود فً بمٌة أجزاء النبات ونتٌجة لذلن تسٌر والم sinksاألنسجة األخرى المستهلكة 

المواد الؽذائٌة والماء من اماكن التصدٌر الى أماكن االستهالن فً االنابٌب المنخلٌة 

 وتساعد هذه الحركة الفعالٌات الحٌوٌة للخالٌا المرافمة لألنابٌب المنخلٌة . 

ب بروتوبالزم : انسٌا Protoplasmic streamingنظرٌة االنسٌاب البوتوبالزمً  -2

خالٌا اللحاء ومعه المواد المذابة ٌحدث من خلٌة منخلٌة ألخرى وفً سرٌان دوري ولد 

افترض انتمال الجزٌئات من أنبوبة منخلٌة ألخرى باالنتشار واالنسٌاب البوتوبالزمً 

 خالل شرائط ساٌتوبالزمٌة موجودة فً االنابٌب المنخلٌة . 

: المواد تنتمل فً اللحاء عن طرٌك اجسام انبوبٌة  Tubulesاالنتمال بواسطة االنابٌب   -3

موجودة على طول االنابٌب المنخلٌة مخترلة لثموب الصفائح المنخلٌة , واعتمد بوجود 

تتحرن عن طرٌك هذه االشرطة او   Globular materialsمواد كروٌة الشكل  

 االنابٌب .

ض بان المواد تعبر الصفٌحة : لمد افتر  electro osmosisفرضٌة التناضح الكهربائً  -4

المنخلٌة استجابة لفرق فً الطالة الكهربائٌة ومثل هذه الطالة تتكون نتٌجة حركة 

اٌونات البوتاسٌوم التً تعبر الصفٌحة المنخلٌة بفاعلٌة وفً مسافة معٌنة من مركز 

 ثموب االنبوب المنخلً  ) وحتى فً الخالٌا المرافمة (

: العملٌات الحٌوٌة فً االنابٌب المنخلٌة توجه  Activated diffusionاالنتشار الفعال  -5

وتسرع انتشار المواد المذٌبة والذائبة بصورة منفصلة وهذه المٌكانٌكٌة ال زالت 

 ؼامضة . 
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 اىَحبضزة اىسببؼت

  Photosynthesis اىبْبء اىضىئٍ

الضوء هو مصدر معظم الطالة التً تدخل عالم الحٌاء وللنباتات الخضراء ولبعض أنواع      

 اما. الحٌاةالبكترٌا أٌضا أجهزة خاصة تمتص الطالة الضوئٌة وتستخدمها فً شتى عملٌات 

م طالته من حٌاة النبات الذي ٌحصل على الماء والملح ؼٌر ذائه ومن ثؼفٌعتمد  الحٌوان

وكسجٌن من الجو النتروجٌنٌة من التربة, وعلى ثنائً أوكسٌد الكربون واال العضوٌة والمركبات

وؼٌرها من مكونات المادة  ثم ٌخلك من هذه المواد الخام الكاربوهٌدرات والدهون والبروتٌنات

المواد ؼٌر  للة من البكترٌا المادر على تحوٌالحٌة. فالنبات الخضر هو وحدة باستثناء أنواع للٌ

 نسان بل الكائنات الحٌة بأسرها فوق هذا الكوكبمادة حٌة وهكذا. ٌتولؾ وجود اال العضوٌة الى

ت زمة للتفاعالبطرٌمة مباشرة على عالم النبات وٌحصل النبات الخضر على الطالة الال

ٌاء. خٌر لشتى أنواع النشاط الحالطالة الشمسٌة التً تعد المصدر اال التخلٌمٌة أو النباتٌة من

الكاربوهٌدرات من ثنائً أوكسٌد الكربون والماء فً  املٌة كاملة التً تتكون بهوٌطلك على الع

ش جُط٢ ضكىظ ػ٠ِ ِِْٓس ٖٓ جُطلحػال مل أه) وهً تمثالبناء الضوئً(  الضوئٌةوجود الطالة 

 ًٙ جُؼ٤ِٔسس جُؼحٓس ُٜٗٓحٕ. ٝجُٔؼحوٌُٜ ٣ٝطٞف ػ٤ِٜح ذوحء جالْطف جال

 : ضٌطد ًٔح ٢ِ٣

                                                                      Light   

CO2 +H2O    →        C6H12O6 + 6O2  ↑                       

                 Chloroplast                                                       

∆G = +686 kcal/mol 

ًٝٛٙ جُطحهس ٢ٛ Endergonic reactions ش جُٔططِرس ُِطحهس ًٛج جُطلحػَ ٛٞ ٖٓ ٗٞع جُطلحػال

 .ج٤ُٓٔٗس ٝجُط٢ ًٔح يًٍٗح ضؼى ٓٛىٌ ًَ جُطحهس جُط٢ ضىنَ ػحُْ جُك٤حء جُطحهس

ْط٤ىجش ٝضطْ ػ٤ِٔس جُر٘حء جُٟٞت٢ وجنَ أػٟحء نحٚس ٖٓ جُه٤ِس جُ٘رحض٤س ضؼٍف ذحْْ جُرال

ٓح٣ٌٍٝٓطٍ ٣ٝرِؾ ػىوٛح 3-5ضٍج٤ًد ذ٤ٟح٣ٝس جٌَُٗ ٣رِؾ ٓكٌٞٛح جُط٢ُٞ ٖٓ  جُهٍٟجء ٢ٛٝ

١. ىز كوحُد ٝجقء ذٟغ ٓثحش ٝأق٤حٗح ضٌٕٞ ك٢ جُطكجُهٍٟج ذحُه٤ِس جٌُٞه٤س ُِ٘رحضحش جٍُجه٤س

٠ ٠حهس س جُجُطحهس جُٟٞت٤س ٝضكُٜٞح ك٢ جُٜ٘ح٣ ط٤ىجش جُهٍٟجءْٙ جُٛرـحش ك٢ جُرالٝضٔط

ٞػس ٚلحتف ضطأُق ٖٓ ٓؿٔ ْط٤ىجش جُهٍٟجء ٖٓضطٌٕٞ جُرالٝ ATPس ٠ ٤ٛثس ػِحت٤ٔ٤ً٤

ٓٞٞف ك٢ جٌَُٗ  ًٔح ٛٞ Stromaطٍٝٓح ح جُٓن ػ٤ٜ٤ِس ْحتِس ٣طِٕٞ وجنَ أٌٞذٍٝض٤٘حش ٝوٛ

 :  جُطح٢ُ
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 ستٌدة الخضراءتركٌب البال

٠ٔ ٤س ُٓوٝؾس ٓـِوس ضٓلحتف ٢ٛ أؿٗس جُٛس جُط٤ًٍر٤س ُٔؿٔٞػجٍُٔكُٞٞؾ٤ جُٞقىجش     

ن حّ ٣طِٕٞ ضٍج٤ًد ٓطرح٣٘س جُكؿًٙ جُٞقىجش ضطٌٝذحضكحو ػىو ٖٓ ٛ Thylakods ىجشغح٣ًِٞٞ٣

ٝضكط١ٞ جُكرس أٝ جُر٣ًٍز ػ٠ِ جُٛرـحش جُ٘رحض٤س ٢ٛٝ  Granum  ػ٤ِٜح جُكرس أٝ جُر٣ًٍز

 Carotenoid .  جٌُحٌض٣ٞ٘ىجش ٌٌُِٞٝك٤َ ًًُٝي جُٛرحؽ جُٔٓحػىز ٓػَج

ح ٝضك٣ِٜٞ جُٟٞت٤سّٞ ذحٓطٛح٘ جُطحهس َ أ ضورـس ًٌِٞٝك٤ٚ حٝجُٛرـحش جُ٘رحض٤س نٛٞٚ       

 ذحُ٘ٓرس  جٓح. ػ٤ِٔس جُر٘حء جُٟٞت٢ ك٤ٔ٤ً٢حت٤س ًُج ضؼى ًٛٙ جُٛرـس ٢ٛ جُٛرـس جٍُت٤ٓس   ٠حهس٠ جُ

ٜٗح ضوّٞ ذحٓطٛح٘ جُطحهس ٝجٌُحٌٝض٤٘حش ك٢ٜ ضؼى ٚرـحش غح٣ٞٗس ٝيُي ال خج٠ُ ًٌِٞٝك٤َ 

 . ًٌِٞٝك٤َ أ رـسجُٟٞت٤س ٝٗوِٜح أٍٝ ذأٍٝ ج٠ُ ٚ

ضطْ أًٓىز  جيٝذٌٛٞز ػحٓس كحٕ ػ٤ِٔس جُر٘حء جُٟٞت٢ ٢ٛ ػرحٌز ػٖ ػ٤ِٔس أًٓىز ٝجنطُجٍ       

 :جُٔحء ًٔح ٓٞٞف ك٢ جُٔؼحوُس جُطح٤ُس حشؾ٣ُث

    ↑CO2 + H2O → C6H12O6 + O2 ٍؼبدىت ػبٍت

2H2O → 4e- + 4H+ + O2↑              (1) 

CO2 +4e- + 4H+→ CH2O+ H2O   (2) 

__________________________________ 

CO2 + 2 H2O → CH2O + H2O + O2↑ 

 

حء ٓٛىٌ ج٤ُٜىٌٝؾ٤ٖ ج١ٌٍُٟٝ جُهٍٟجء، ئي ٣ؼى جُٔ جُ٘رحضحش ك٢ًٛٙ جُٔؼحوُس جُؼحٓس ضكىظ 

ط٢ ضؼ٤ٕ ر٣ٍص جُح جٌٍُٟ ٓػَ ذٌط٣ٍحش أنك٢ ًحتٖ٘ ج٠ُ ًحٌذ٤ٛٞىٌجش. CO2ٌُٝ ُطك٣َٞ  َّجُال
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كحٕ ٓٛىٌ ج٤ُٜىٌٝؾ٤ٖ ٛٞ ػرحٌز ػٖ ؿحَ ًر٣ٍط٤ى ج٤ُٜىٌٝؾ٤ٖ ًٔح ٛٞ ص ظٍٝف ُٜٞجت٤س ضك

 :ض٤سٓٞٞف ك٢ جُٔؼحوُس جال

 CO2 + H2O → C6H12O6 + O2↑………(1)  زضفٍ اىْببث اىخ

                    Light    

CO2 + 2H2S → CH2O + 2S + H2O…….(2) 

ٓؼط٢ ؿحَ ج٤ُٜىٌٝؾ٤ٖ ك٢ ٣طٟف جٕ جُلٍم ٛٞ ك٢ ٠ر٤ؼس ( 2( ٝ )1ٖٓ جُٔؼحوُط٤ٖ ٌهْ ( )

 , ىٌٝؾ٤ٖ ٛٞجت٤س ٛٞ ؿحَ ًر٣ٍط٤ى ج٤ُٜجُهٍٟٛٞ جُٔحء ك٢ ق٤ٖ جٗٚ ك٢ جُرٌط٣ٍح جُال حشحضُ٘رج

H2S ًًٔٝٓؿ٤ٖ ٓٔح ٣ىٍ ػ٠ِ جٕ ٓٛىٌ ػىّ ضٛحػى ؿحَ جال (2ع ٖٓ جُٔؼحوُس )قح ٣ال

أ٤ًٓٝى جُٔحء ٤ُّٝ ٖٓ ؿحَ غ٘حت٢  ٣أض٢ ٖٓ جُر٘حء جُٟٞت٢ًٝٓؿ٤ٖ جُٔ٘طِن ك٢ ػ٤ِٔس جال

 : شش جُر٘حء جُٟٞت٢ ج٠ُ ٗٞػ٤ٖ ٖٓ جُطلحػالٝذٌٛٞز ػحٓس ٣ٌٖٔ ضوْٓ ضلحػال .جٌٍُذٕٞ

  Light reactionتفبػالث اىضىء   :وهاىْىع اال

ذٞؾٞو جُٟٞء ٢ٛٝ  ضكىظ ئال ش جُٔؼطٔىز ػ٠ِ جُٟٞء ٢ٛٝ ال٣ٝطِن ػ٤ِٚ جُطلحػال      

ْط٤ىجش جُهٍٟجء ق٤ع ضطٞجؾى جُرال٤ًٔٞٞٞت٤س ٝضكىظ ك٢ أؿ٤ٗس جُػح٣ًِٞٞ٣ى ك٢  شضلحػال

س. ًٔح ٣طٞجؾى ذحٓطٛح٘ جُطحهس جُٟٞت٤س ٝضك٣ِٜٞح ج٠ُ ٠حهس ٤ٔ٤ًحت٤ ّٞجُٛرـحش جُ٘رحض٤س جُط٢ ضو

ٌُطٍٕٝ ج٠ُ ٌُطٍٝٗحش ٝضكٍٞ ٠حهس جالض٤ٍٓ قًٍس جال ٌط٢ٍٗٝ جُٔٓإٍٝ ػُٖالأ٣ٟح ؾٜحَ جُ٘وَ ج

ٚرحؽ جُط٢ ٢ٛ ػرحٌز ػٖ جُ٘ظحّ ٖٓ جال ٠حهس ٤ٔ٤ًحت٤س ٝوجنَ أؿ٤ٗس جُػح٣ًِٞٞ٣ى ٛ٘حى ٓؿٔٞػط٤ٖ

  .ٍٝ ٝجُ٘ظحّ جُٟٞت٢ جُػح٢ٗجُٟٞت٢ جال

ًٍُٓ  ج٠ُ ٍٝ ٝجُػح٢ٗ ٢ٛ ضؿ٤ٔغ جُطحهس جُٟٞت٤س غْ ض٣ٍٍٔٛح جٕ ٝظ٤لس جُ٘ظحّ جُٟٞت٢ جال

ًٓىز ٌُطٍٝٗحش ضرىأ ذٞجْطس جالكحٕ قًٍس جال( P680 ٚرـس  )ًٍُٓ جُطلحػَ  ك٢ٝ جُطلحػَ

 :جٌَُٗ  ك٢ حP680ًٔجُٟٞت٤س ُِٛرـس 
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 كحٕ ًٛج ٣إو١ ج٠ُ كوىجٜٗح ج٠ُ جقى P680ُِٛرـس  جُٟٞت٤سًٓىز جالػ٤ِٔس ىظ ىٓح ضكٝػ٘      

جٗظٍ  )ٌُطٍٕٝ جُٔلوٞو الٌُطٍٝٗحش جُٔٞؾٞوز ك٢ جُٔىجٌجش جُهحٌؾ٤س ُِٛرـس ُٝطؼ٣ٞٝ ًٛج ججال

ط٢ ضوّٞ ذٗـَ جُلٍجؽ ٌُطٍٝٗحش جُػ٤ِٔس أًٓىز ُؿ٣ُثحش جُٔحء كطكَٛ ػ٠ِ جال ضكىظ  (جٌَُٗ

ٌُطٍٝٗحش ٖٓ جُ٘ظحّ جُٟٞت٢ جُػح٢ٗ ج٠ُ جُ٘ظحّ ضٓطٍٔ ػ٤ِٔس ضىكن جال ط٠ك٢ جُٛرـس قجُٔٞؾٞو 

ٌُطٍٝٗحش ج٠ُ جٍُٔجكن ج٢ٔ٣ُُ٘ ًٛٙ جال جُٜ٘ح٣س ج٠ُ جٕ ضَٛ  ج٠ُ ٍٝ جُٟٞت٢ جال
+
NADP  ًٔح

 :ك٢ جُٔؼحوُس جُطح٤ُس

H2O → 2e- + 2H+ + NADP+ 

                                        ↓    

H2O + NADP+→ NADPH +H+ 

 ج١ًُ ٣طٌٕٞ جػطٔحوج ػ٠ِ ضATPُ٤ًٌٍُط٢ٍٗٝ ٛٞ ض٣ٌٖٞ نٍ ُؼ٤ِٔس جُ٘وَ جالجُ٘حضؽ جال       

ك٢ ػ٤ِٔس ٣طِن ػ٤ِٜح ٣ٝATPطٌٕٞ  .ًٓىز جُٟٞت٤س ُِٔحءجُ٘حضؽ جُػح٢ٗ ُال جُرٍٝضٞٗحش جُط٢ ٢ٛ

 .جُٟٞت٤س س كْٞلحش جػطٔحوج ػَ ٟ جُطحهسحكس ٓؿٔٞػأ١ ئٞجُلٓلٍز جُٟٞت٤س 

ADP+ Pi +E ATP 

 

 noncyclic and cyclicاىحيقُت واىالحيقُت اىفسفزة اىضىئُت 

photophosphorylation  

 1جُ٘ظحّ جُٟٞت٢   ئ٠ُ photosystem II 2جُ٘ظحّ جُٟٞت٢ ٌُطٍٝٗحش ٖٓ أغ٘حء ٛر٠ٞ جال

photosystem I ضطْ كٓلٍز .ATP ج٠ُADP  

ADP→ ATP 

٘ظحّ ٍٝ ٌُُِط٢ٍٗٝ جالٌُطٍٝٗحش ٖٓ جُٔٓطورَ جالئي جٕ جُطحهس جُط٢ ٣طرؼٜح ٌٍٓٝ َٝؼ ٖٓ جال     

هَ ٌٝذٔح ؾ٣ُث٤ٖ ٖٓ ضٌٕٞ ًحك٤س ُطه٤ِن ؾُب ٝجقى ػ٠ِ جال  photosystem II( 2)جُٟٞت٢ 

ATP٤طحٕ ُطه٤ِنحٕ أْحْٝضٞؾى آ٤ُط ATP  ٍٟ٣هطِق ك٢ جُر٘حء جُٟٞت٢ ك٢ جُ٘رحش جُه

ٌُط٢ٍٗٝ جُٔإو١ كوى ٣طهً جُٔٓحٌ جال .ٌُط٢ٍٗٝ جٍُٔضر١ ٌَُ ٜٓ٘ٔح٤ٓٗحخ جالٓٓحٌٛٔح ٖٓ ق٤ع جال

ٌُطٍٝٗحش جُط٢ ض٘طِن ٖٓ جال ، ٝيُي ػ٘ىٓح ضٓطهىّجػالٙ  ٌَك٢ جًُٗٔح  ٝجقىج ُِلٓلٍز ذحضؿحٙ

٢ٔ٣ُٗ ن جالٍٓ ذحنطُجٍ جٍُٔجكآنٍ جال  photosystem II( 2جُ٘ظحّ جُٟٞت٢)ًٌِٞٝك٤َ 
+
NADP  ٍُٝضك٣ِٞٚ ج٠ُ ٍٓجكن ج٢ٔ٣ُٗ ٓهط

+
NADPH +Hش ج١ًُ ٣ٓطهىّ ذؼىتً ك٢ ضلحػال

ضطهً ٓٓحٌج  ٌُطٍٝٗحش جٌٍُذٕٞ ج٠ُ ًحٌذ٤ٛٞىٌجش. ٝذؼرحٌز أنٍٟ كحٕ جال ٤ىحت٢ جًٝٓجنطُجٍ غ٘

 ATPضلحػِص ضػر٤ص جٌُحٌذٕٞ ك٢ جُر٘حء جُٟٞت٢ ًُٜج ٣ٗحٌ ُطه٤ِن  أٍٝكرٜح أٍٝ ذو٣ٌٝح ٌُٖٝ ضٓ

ن٤ٍ . ٝجُٔٛىٌ جالجُكِو٤س جٝ جُى٣ٌٝس ٞٞت٤س  ٌُط٢ٍٗٝ كٓلٍز٤ٓٗحخ جال٤ُس ٖٓ جالذًٜٙ جال

هس جُٟٞت٤طحٕ ًٟٔ ، ئي ضؼَٔ جُٔؿٔٞػطحٕ(  )جٗظٍ جٌَُٗ حء٤ُس ٛٞ جٌُُٔطٍٝٗحش ًٛٙ جالال

 ط٢ٌٍُٟٗٝ ًحك٢ ٣ٌٜٔ٘ح جنطُجٍ جُٔٓطورَ جالطٞج٠ُ  ٓٓحء جٌُط٤ٍٗٝس ضٍكغ جٌُطٍٝٗحش جُٔ

NADPH.  ٍ٣طْ ػٖ ٣ٍ٠ن  أ٣ٌٕٖٔ  (و١ٌٝجُالجُالقِو٢ ) ُِٔٓحٌ ٞحكسذحإلٝٛ٘حى ٓٓحٌ آن

جُٟٞت٤طحٕ  ٘ظحٓحٕجُٗطٍى ك٤ٚ  ٣ٕ ًٛج جُٔٓحٌ أٝ جُط٣ٍن الج ك٢ جُر٘حء جُٟٞت٢ جال ATPض٣ٌٖٞ 
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٠ٔٓ٣ٝ ًٛج جُ٘ٞع ٖٓ  ٝقىٙ photosystem I( 1) جُ٘ظحّ جُٟٞت٢ ٌٞ ػ٠ِ ٞ ٓوٛ، ذَ ٛ ٓؼح

( 1) جُ٘ظحّ جُٟٞت٢ ٗطٍى ك٤ٚ ٣ٝ( جُى٣ٌٝسجُكِو٤س )ذحُلٓلٍز جُٟٞت٤س  ATPض٣ٌٖٞ 

photosystem I ضلحػِٜح ٛٞ جُٛرـس ًٍُٓٝ  P700. ش ج٤ٌُٔٞٞٞت٤س ٣ٍْؼس ؾىج جٕ جُطلحػال

 . ٖٓ جُػح٤ٗس10-9ضَٛ ٍْػطٜح 
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 ( ث غُز اىَؼتَذة ػيً اىضىءاىتفبػالتفبػالث اىظالً ):  اىْىع اىثبٍّ

 جُٓطٍٝٓح(ْط٤ىز جُهٍٟجء ٤ٌٞس جُٓحتِس ُِرالش ذح٤ٔ٤ًٞ٣حت٤س ضكىظ ذحالضلحػال٢ٛٝ        

stroma )َٓس ُطك٣َٞ ٣ُٗٔحش جُالق٤ع ضطٞكٍ جال CO2 ًٙٛ ْٛج٠ُ ٓٓطٟٞ جٌُحٌذ٤ٛٞىٌجش ٝج

ش ج٠ُ هٞز ٝضكطحؼ ًٛٙ جُطلحػال ٣ُٗrubiscoْ ج١ًُ ٣طِن ػ٤ِٚ جٍُجذٌٓٞ جال ٣ُٗٔحش ٛٞجال

٢ٔ٣ُٗ ُِٔهطٍُ جُكٍٛٞ ػ٤ِٜح ٖٓ جٍُٔجكن جال نطُج٤ُس ٣طْجنطُج٤ُس ًٝٛٙ جُوٞز جال
+
NADPH 

+H ًٔج٠ُ ش حؼ جُطلحػالح ضكط ATP َُٓس ُط٤٤ٍٓ جُٔٛىٌ ج١ًُ ٣ٞكٍ جُطحهس جُال ١ً ٛٞج

ج٠ُ ٓٓطٟٞ  CO2ٕ جٕ ػ٤ِٔس جنطُجٍ ٝهى ذحش ٝجٞكح أال .ج٠ُ ًحٌذ٤ٛٞىٌجش CO2جنطُجٍ 

  .٠ٍم ضؼطٔى ػ٠ِ جُر٤ثس جُط٢ ٣٘ٔٞ ك٤ٜح جُ٘رحش ظ ٓٓحُي أٝجٌُحٌذ٤ٛٞىٌجش ضطْ ػٖ ٣ٍ٠ن غال

 Reaction of CO2 reduction to اىً ٍستىي اىنبربىهُذراث CO2ث اختشاه تفبػال

carbohydrates 

  C3-Pathwayغ٢ جٌُحٌذٕٞ ِٓٓي غال1.

 C4-Pathwayِٓٓي ٌذحػ٢ جٌُحٌذٕٞ 2.

 photosynthesis - CAM  حٓٝ جُؼ١ٟٞ ك٢ جُ٘رحضحش جُؼٛح٣ٌسج٣ٝ جُك3.

  Calvin cycle)  رة مبىفِدو) ىنبربىُ ثٍ ااىَسيل اىثال

ٌذٕٞ ٛٞ حػٖ ٣ٍ٠ن جُػـٌٞ ق٤ع ٣طكى ٓغ ًٍٓد نٔح٢ْ جCO2ٌٍُ ًٛٙ جُىٌٝز ٣ىنَ ؿحَ نال

َ ١ٗ٘٣ ًٛج جُطلحػRibulose-1,5-bisphosphate (RUBP  )كْٞلحش جٍُج٣رَِٞ  غ٘حت٢

ُى٣٘ح ًٍٓد ؿ٤ٍ غحذص ٍْٝػحٕ ٓح ٣٘وْٓ أٝ جٍُجذٌٓٞ ٣ٝطٌٕٞ  RuBP  Carboxylase ْج٣ُٗ

 . جٌٍُذٕٞ ٝقحٓٝ جُلٓل٣ٌٞي  غ٢ج٠ُ ؾ٣ُثط٤ٖ ٖٓ ًٍٓد غال

ش جنطُجٍ غ٘حت٢ ج٤ًٓٝى جٌٍُذٕٞ ٢ٛ جنطُجٍ قحٓٝ جُهطٞز جُطح٤ُس جُٜحٓس ك٢ ضلحػال

  phosphoglyceraldehyde غ٢ جٌُحٌذٕٞ ٝٛٞج٠ُ ًٍٓد ١ٌٍْ غال PGA جُلْٞل٣ٍٓ٤ًِٞي

PGAL). ) 

 RUBPجُهطٞز جُػحُػس ٢ٛ ئػحوز ض٣ٌٖٞ جٌٍُٓ جُهٔح٢ْ ج١ًُ ٛٞ ج٣ٍُرَِٞ غ٘حت٢ جُلْٞلحش 

ظ ٠ غالٍٞ ػِغ٢ جُٔلٓلٍ ُِكٛجُؼ٤ِٔس جْطهىجّ نٔٓس ؾ٣ُثحش ٖٓ جٌٍُٓ جُػال ٝضطٟٖٔ ًٛٙ

ػحوز وٌٝز ًحُلٖ ٍٓز غح٤ٗس ٝغحُػس ٝجْطٍٔجٌ ػؿِس جُر٘حء ٝيُي ال ٌٍ جُهٔح٢ْٖ جُٓؾ٣ُثحش ٓ

ٕٞ حٌوز ق٤ع ضٌغ٢ ٣كىظ ك٢ جُ٘رحضحش جُط٢ ضٓط٠ٖٞ جُر٤ثحش جُرًج جُِٔٓي جُػالٛ . جُٟٞت٢

 . جٌُحٌذ٤ٛٞىٌجشٗطحؼ ٝػحوز كحٕ ًٛٙ جُ٘رحضحش ضٓطِٜي ٤ًٔس ًر٤ٍز ٖٓ جُٔحء ال ٍزحوٌ ج٤ُٔحٙ ٝك٤ٓٛ
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 )ورة كالفند)ثً الكاربون المسلن الثال

 :  اىَسيل اىزببػٍ اىنبربىُ

 جي٣كىظ ػ٠ِ ٍٓقِط٤ٖ ًٔح ٓٞٞف ك٢ ق٤ع CO2ٝٛٞ جُِٔٓي جُػح٢ٗ ُطلحػِص جنطُجٍ          

ػٖ ٣ٍ٠ن جُػـٌٞ ك٤ًٝخ ٝ ٣طأ٣ٖ ٌٓٞٗح قحٓٝ جٌُحٌذ٤ٗٞي ًٔح ٓٞٞف ك٢ جُٔؼحوُس ٣CO2ىنَ 

  :ض٤سجال

 

CO2  +   H2O ↔      H2CO3    ↔    H
+
 +HCO3

-
 

         حبٍض اىنزبىُّل     اَىُ اىبُنبربىّبث                                        

 

 PEPغ٢ جٌُحٌذٕٞ ٠ٔٓ٣ ج٣ٕٞ جُر٤ٌٍذٞٗحش جُ٘حضؽ ٣طكى ٓغ ًٍٓد غال

 

HCO3-    +             PEP             →          OAA 
Oxaloacetic acid                                              )  (Phospheniol Pyruvic acid 

 

 

 

ٍى ًٛج جُكحٓٝ جٍُذحػ٢ ٖٓ ي ٣طكش ضكىظ ك٢ جُؿُء جُؼ١ِٞ ٖٓ جٌُٞهس ذؼى يًُٛٙ جُطلحػال

 جُؼ١ِٞ ٖٓ جٌُٞهس ج٠ُ ٓ٘طوس ؿِق أٝ ؿٔى جُكُٓس جُٞػحت٤س  جُؿُء

٢ٔ٣ُٗ جُٔهطٍُ ػ٘ىٓح ٣َٛ جُكحٓٝ ج٠ُ ٓ٘طوس ؿٔى جُكُٓس ٣طكى ٓغ جٍُٔجكن جال
+
NADPH+H ٌُٕٞى٣٘ح قحٓٝ ٌذحػ٢ ٛٞ قحٓٝ جُٔح٤ُي  ٣ٝطMalic acid ًٝٓٛج جُكح

  CO2. جٍُذحػ٢ ضكىظ ُٚ ػ٤ِٔس ئَجُس
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CO2  جُ٘حضؽ ٖٓ ًٛٙ جُؼ٤ِٔس ْٞف ٣طكى ٓغ جٌٍُٓ جُهٔح٢ْ (ٌج٣رَٞ غ٘حت٢ جُلْٞلحش) ٝيُي ُغ

ٛ٘حى قع ك٢ ًٛٙ جُىٌٝز جٕ ئيٕ ٣ال .ٌذٕٞحغ٤س جًٌُٔح ْرن يًٍٙ ك٢ جُ٘رحضحش غال جوز وٌٝز ًحُلٖ

ٓٞؾٞو ك٢ جُؿُء جُؼ١ِٞ ٖٓ  ٍؿ٤ ٣ُٕٞٔحش ق٤ع جٕ ج٣ُْٗ جٍُجذٌٓٞ ٣ٌٗكَٛ ك٢ ٌٓحٕ ٗٗح٠ جال

 ٕ جُرح٤ٔ٤ًٞ٣حت٤س ذك٤ع ضٔ٘غ ٖٓجُطلحػال ك٣ٞ٢ٍ ػ٤ِٔس ضكجٌُٞهس ًُُٝي قىغص 

غ٤س جٌُحٌذٕٞ ًٝٛٙ جُظحٍٛز ض٠ٔٓ جُط٘لّ جُٟٞت٢ قىٝظ ظحٍٛز ٖحتؼس ك٢ جُ٘رحضحش غال

Photorespiration ُغ٤س جٌٍُذٕٞ ذٓرد جْطهىجّ جٍُذٌٓٞ ط٢ ضكىظ ك٢ جُ٘رحضحش غالٝج

جٌٍُذٕٞ ج١ًُ ٣إو١ ػحوز ج٠ُ ض٣ٌٖٞ  ٤ىًٔحوز ضلحػَ ذىٍ ٖٓ غ٘حت٢ جًٝٓ ًٝٓؿ٤ٖجال

  . جٌُحٌذ٤ٛٞىٌجش جُط٢ ٢ٛ جُـح٣س ٝجُٜىف ٌٝجء ػ٤ِٔس جُر٘حء جُٟٞت٢

ُكحٌز ٝجُؿحكس ق٤ع جٕ ٔ٘ح٠ن ججُىٌٝز ٌذحػ٤س جٌُحٌذٕٞ ضٞؾى ك٢ جُ٘رحضحش جُط٢ ضٓط٠ٖٞ جُ

ضٌٕٞ ه٤ِِس ًُُٝي كحٕ ًٛٙ جُ٘رحضحش ػحوز ٓح ضلطف غـٌٞٛح ُلطٍز ٓكىٝوز نَِ جُٜ٘حٌ  ج٤ُٔحٙ حوٌٓٛ

 .  جُٞهص ضوَِ ٖٓ كوى جُٔحء ػٖ ٣ٍ٠ن جُ٘طف ٝذ٘لّ CO2ُـٍٜ ونٍٞ 

 

 CAM ـىااىَقبرّت بُِ ّببتبث رببػُت اىنبربىُ و
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 CAM- photosynthesisاَض اىحبٍض اىؼضىٌ فٍ اىْببتبث اىؼصبرَت 

حش ٚ ٣كىظ ك٢ جُ٘رحضج٠ُ ٓٓطٟٞ جٌُحٌذ٤ٛٞىٌجش ٝجCO2ٗنطُجٍ ٝٛٞ جُِٔٓي جُػحُع ال          

جُ٘رحضحش ضٓط٠ٖٞ جُٛكٍجء ًٛٙ جُ٘رحضحش جُؼٛح٣ٌس ُٜح ٖٓ جُطكٌٞجش ٝجُط٤ٌلحش  ًٙجُؼٛح٣ٌس ٝٛ

ج٠ُ  ٤ُال CO2ٖٓ ٚ٘غ ؿًجتٜح ٝيُي ػٖ ٣ٍ٠ن كطف جُػـٌٞ ٤َُ كو١ ق٤ع ٣ىنَ  ذك٤ع ضطٌٖٔ

ًٛج  OAAًُٝج٤ُي حٓٝ جالٓغ ًٍٓد غِػ٢ جٌٍُذٕٞ ٛٞ ق CO2ى ٌ جُٔلطٞقس غْ ٣طكجُػـٞ

حػ٢ ًٝٛج حٓٝ ٌذجُٔح٤ُي ج١ًُ ٛٞ أ٣ٟح ق جُكحٓٝ ٍْػحٕ ٓح ٣طْ جنطُجُٚ ج٠ُ قحٓٝ

  .جُ٘رحضحش جُؼٛح٣ٌس ًٙح ٛجُط٢ ضٔطٌِٜٞجش ك٢ جُلؿطٍجًْ ذ٤ٌٔحش ًر٤ٍز حٓٝ ٣جُك

ػ٤ِٔس أٓح ك٢ جُٜ٘حٌ كطـِن جُػـٌٞ ٝيُي وٌتح ُهطٍ جُؿلحف ٝنَِ ْحػحش جُٜ٘حٌ ضكىظ        

ى ٓغ جٌٍُٓ جُهٔح٢ْ ج١ًُ ٛٞ جُ٘حضؽ ٣طكCO2جُكحٓٝ جٍُذحػ٢ جٌٍُذٕٞ  ٖٓ CO2س ئَجُ

 . يًٍٙوز وٌٝز ًحُلٖ ًٔح ْرن ػحال لحش ٝيُيحت٢ جُلْٞجٍُج٣رَِٞ غ٘

جٍُذحػ٤س  حُ٘رحضحشحء ٓوحٌٗس ذطهىجّ جُٔجٕ جُ٘رحضحش جُؼٛح٣ٌس ضؼى يجش ًلحءز ػح٤ُس ذحْ       

  .جٌُحٌذٕٞ سغ٤جُ٘رحضحش جُػالٝ

٣طِن ػ٤ِٚ جْْ جُِٔٓي ٝ  ٍٝ ٖٓ أٗٞجع جُٔٓحُي أٝ ٠ٍم ضػر٤ص غ٘حت٢ ج٤ًٓٝى جٌٍُذٕٞجُ٘ٞع جال

ًج ٍٝ ك٢ ٕٛ جًٍُٔد جُػحذص جالْْ ال٢ْٔ ذًٜج جالC3 pathwayغ٢ جٌٍُذٕٞ غال نجُط٣ٍ

ٗٓرس ج٠ُ Calvin cycleجٌٍُذٕٞ ٠ٔٓ٣ٝ أ٣ٟح ًٛج جُِٔٓي ذىٌٝز ًحُلٖ  ٢غًٍد غالٚ ٝ ٓجُط٣ٍو

ّ 1961قَٛ ػ٠ِ ؾحتُز ٗٞذَ ُِؼِّٞ جُرح٣ُٞٞؾ٤س ك٢ ػحّ  ٢ٌ٣ٍٓ ًحُلٖ ج١ًُجُؼحُْ أٝ جُرحقع جال

 . ًطٗحفًُٜج جال

طِف وٌٝز جُكحٓٝ جٍُذحػ٢ ك٤طِن ػ٤ِٚ جٚ CO2نطُجٍ ال (جُػح٢ٗ)نٍ أٓح جُط٣ٍن جال       

ٍٝ ك٤ٜح ٛٞ ًٍٓد ٌذحػ٢ جٌٍُذٕٞ ٢ٛٝ ضكىظ ك٢ جُ٘رحضحش جُط٢ جًٍُٔد جُػحذص جال ٕجٌٍُذٕٞ ال

  .ق٤ع ٣ٌٕٞ ضٞكٍ جُٔحء ٓكىٝوج ض٘ٔٞ ك٢ ذ٤ثحش قحٌز ِٝٓك٤س

ك٤طِن ػ٤ِٚ أ٣ٝ ج٠ُ ٓٓطٟٞ جٌُحٌذ٤ٛٞىٌجش  CO2ُجٍ طن جنٖ ٣ٍ٠ػأٓح جُ٘ٞع جُػحُع         

ٝٛٞ ٣كىظ ذحُىٌؾس  CAM photosynthesisجُؼ١ٟٞ ك٢ جُ٘رحضحش جُؼٛح٣ٌس  جُكحٓٝ

ضٓط٠ٖٞ جُٛكٍجء ق٤ع جٕ جُٔحء ٖك٤ف ًُج كحٕ أْٛ ًٛٙ جُ٘رحضحش هى  جٍُت٤ٓس ك٢ جُ٘رحضحش جُط٢

 .ٓغ جُر٤ثس جُط٢ ض٘ٔٞ ك٤ٜح دع ضط٘حًْجتٜح ذك٤٘غ ؿس ٚش ٣ٍ٠و٠ٌٞ
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 اىَحبضزة اىثبٍْت

 Dormancy  (اىنَىُاىسنىُ )

٣ٝطٞهق نالُٜح  جٌُحت٘حش جُك٤س ٛٞ ٍٓقِس ضٍٔ ك٤ٜح Dormancy اىُنَىُ أٝ طىر اىسنىُ      

  ذٌَٗ ًحَٓ أٝ ٖرٚ ًحَٓ. جأل٢ٟ٣ جُ٘ٗح٠

كطٍجش جإلٞحءز ذاذطحٍ ٓلؼٍٞ ذؼٟٜح ٣ٝإغٍ ذًُي  جٌُٔٞغحش ٣كىظ ٠ٌٞ جٌُٕٓٞ ػ٠ِ ٓٓطٟٞ

)٠ٍٞ جُٜ٘حٌ( ٝذٍٝوز جُٗطحء ٝذؼٝ جٍُٜٓٞٗحش، ٣ٝٓحػى ك٢ كْٜ جٌُٕٔٞ ٓؼٍكس ٤ٌٓ٘س جُطكٌْ 

أٌٖحالً  ٝجُكٍٗجش ٝجُىٌٗحش ٝجألذٛحٍ ٝجُرًٌٝ جُرٍجػْ جٌُٞجغ٢ ك٢ جُ٘ٔٞ ٝجُططٌٞ ٣ٝؼطرٍ ٌْٕٞ

 .ٓطٗحذٜس ُطٌٞ جٌُٕٓٞ

ألْرحخ وجن٤ِس أٝ نحٌؾ٤س. ٖٓ جألْرحخ جُىجن٤ِس ٝؾٞو هٍٗز ٤ٌْٔس  جُ٘رحش ٣كىظ جٌُٕٓٞ ك٢

 .ج٣َُِٞحش ضك١٤ ذحُرًٌز ًٔح ك٢ قحُس

 سنىُ اىبزاػٌ فٍ اىْببتبث اىَؼَزة

نالٍ وٌٝز ق٤حز جُ٘رحش ٣طٞهق جُ٘رحش أق٤حٗح ػٖ جُ٘ٔٞ ٓإهطح ٌؿْ ٗٗح٠ٚ جأل٢ٟ٣ جُك١ٞ٤        

ٌُٖ ذٔؼىالش و٤ٗح ُىٌؾس هى ٣ٛؼد ٓؼٜح ه٤حْٜح، ٝهى جْطهىّ جُؼِٔحء ٓٛطِف جٌُٕٓٞ ُٞٚق 

أٝ ضٞهق جْطث٘حف ٗٔٞ جُؿ٤ٖ٘ ٝٛٞ ٓح ٣ؼٍف ذحٌُٕٓٞ. هى ٣ٌٕٞ  جألٖؿحٌ ضٞهق ٗٔٞ جُرٍجػْ ػ٠ِ

ضٞهق جُ٘ٔٞ جُٔإهص ٗط٤ؿس جُظٍٝف جُر٤ث٤س جُـ٤ٍ ٓٞجض٤س ُِ٘ٔٞ ٓػَ ظٍٝف جُؿلحف أٝ ُؼىّ ضٞكٍ 

ػْ ق٤ع أٜٗح ضكطحؼ ئ٠ُ ظٍٝف نحٚس ٖٓ جُٟٞء ٝجُكٍجٌز نحٚس جُظٍٝف جُٔالتٔس ُ٘ٔٞ جُرٍج

ٝج١ًُ ٣٘ظْ ك٤ٚ جٌُٕٓٞ ػٖ ٣ٍ٠ن جُطأهص جُٟٞت٢ ٝجُكٍج١ٌ ٌُٖٝ ٛ٘حى كٍم  جُ٘ل٤ٟس ُألٖؿحٌ

أٝ أًػٍ ؿ٤ٍ ٓالتْ ٝذ٤ٖ جُطٞهق ػٖ جُ٘ٔٞ أٝ جٌُٕٓٞ جُ٘حٖة  ذ٤ٖ ضٞهق جُ٘ٔٞ ٗط٤ؿس ػحَٓ ذ٤ث٢

ٝهى جضلن جُؼِٔحء ػ٠ِ أٗٚ ئيج ًحٗص جُظٍٝف جُٔإو٣س  Internal limitation ػٖ ٓكىوجش وجن٤ِس

ئ٠ُ ج٣وحف جُ٘ٔٞ ظٍٝف نحٌؾ٤س ك٤طِن ػ٠ِ ًٛٙ جُكحُس جٌُٕٔٞ، أٓح ئيج ًحٗص جُظٍٝف ٓطؼِوس 

ٝٗظٍج ألٕ    Endogenous Rest Period جٍُجقس جُىجن٤ِس ذحُؼٟٞ جُ٘رحض٢ ك٠ٔٓ٤ يُي كطٍز

ٓؼظْ جُ٘رحضحش ال ضٓطط٤غ جُروحء ػ٠ِ ه٤ى جُك٤حز ضكص ظٍٝف قٍجٌز جُٗطحء جُرحٌوز ك٢ قحُس 

ن٣ٍٟس أٝ ٣ٍَٛس ًُُي ضِؿأ ػى٣ى ٖٓ جُ٘رحضحش ئ٠ُ جُىنٍٞ ذٍجػٜٔح ٝذًٌٝٛح ك٢ ٠ٌٞ جٌُٕٓٞ 

جُٗطحء ٝذىٕٝ ٌٍٞ ػ٠ِ ق٤حز جُ٘رحش. ٝك٢ جُٔ٘ح٠ن جُؿحكس ٓغ ذىج٣س جُٗطحء جُرحٌو ٌٍُِٔٝ نالٍ 

ض٘ٔٞ جُ٘رحضحش نالٍ كطٍجش ْو٠ٞ جألٓطحٌ جُو٤ٍٛز ٗٓر٤ح ٝضظَ جُرًٌٝ ْحً٘س ال ض٘رص قط٠ ضط٤ٜأ 

ُٜح كٍٚس ؾ٤ىز ُِروحء ٝجُك٤حز ٝيُي ػ٘ى ٛطٍٞ جألٓطحٌ ذحُوىٌ جٌُحك٢، يُي ذإٔ ٣ٌٕٞ ْرد 

و ٤ٔ٤ًحت٤س ٓحٗؼس ُإلٗرحش ػ٠ِ ْطٞـ ضِي جُرًٌٝ ٝػ٘ى جٌُٕٓٞ ك٢ ضِي جُرًٌٝ ٛٞ ٝؾٞو ٓٞج

ؿِٜٓح ذٔحء جُٔطٍ جُٞك٤ٍ ٣ُجٍ ْرد جُٔ٘غ كط٘رص جُرًٌٝ ُطؿى جُطٍذس ٓرطِس ذحُوىٌ جٌُحك٢ 

ٝذٍٓػس قط٠ ضَٛ ئ٠ُ ٓٓطٟٞ جُٔحء جأل٢ٌٞ كططكَٔ ذؼى يُي جُؿلحف  جُرحوٌجش ؾًٌٝ ُ٘ٔٞ

جػطٔحوج ػ٠ِ جُٔحء جأل٢ٌٞ، ٌْٕٝٞ جُرًٌٝ هى ٣التْ جإلٗٓحٕ ٤ُطٌٖٔ ٖٓ قٍٛ جُرًٌٝ ٝضه٣ُٜ٘ح 

 .ىجٜٓح أٝ ُك٤ٖ ٌَجػطٜح ٍٓز أنٍٟكطٍز ٓالتٔس ُك٤ٖ جْطه

 سنىُ اىبزاػٌ فٍ اىْببتبث اىؼشبُت

ٖٓ جألٓػِس جُؿ٤ىز ٌُٕٓٞ جُرٍجػْ ك٢ جُ٘رحضحش جُؼٗر٤س  جُرطح٠ح ٣ؼطرٍ ٌْٕٞ ذٍجػْ وٌٗحش       

ُك٤ٔس ضكط١ٞ ػ٠ِ ذٍجػْ ك٢ أٓحًٖ ٣طِن ػ٤ِٜح ٓطكٌٞز  ْحم أ٤ٌٞس ش ػرحٌز ػٖق٤ع إٔ جُىٌٗح

جُؼ٤ٕٞ، ٝضٌٕٞ جُرٍجػْ ْحً٘س ٢ٛٝ ٤ُٓص ذٓرد ج٤ُٓحوز جُو٤ٔس ألٕ ًَ ذٍػْ ٝئٕ كَٛ ٣ظَ 

ّ أٝ جُطه٣ُٖ جُؿحف ػ٠ِ وٌؾس  21ْحً٘ح قط٠ ضطؼٍٜ جُىٌٗحش ُِطه٣ُٖ ج٠ٍُد ػ٠ِ وٌؾس 

 .ّ ٤ُُجٍ جٌُٕٓٞ. ٣ٝرىٝ ٛ٘ح إٔ جُكٍجٌز جُٔ٘هلٟس ٤ُّ ُٜح ضأغ٤ٍ ػ٠ِ جٌُٕٓٞ 35
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ًٌِٞٝ ج٣ػحٍٗٞ  2ٝهى وٌْص ػىز ٓكػحش ػ٠ِ ًٍٓ ٌْٕٞ جُرٍجػْ وٌٗحش جُرطح٠ح ٓػَ       

، ًٔح جهطٍـ إٔ جُٔؼحِٓس ذحغ٤ِ٤ٖ ًٌِٞٝ ٤ٛى٣ٌٖ ضٓرد ًٍٓ ٌْٕٞ جُىٌٗحش ٝجُؿر٤ٍُ٘حش ٝجُػ٣ٌٞ٣ٞ٤ح

ٗط٤ؿس ئٍْجػٜح ك٢ ضٔػ٤َ جألقٔحٜ ج٣ُٝٞ٘س. ٝهىٓص ػىز جهطٍجقحش ك٢ ضل٤ٍٓ وٌٝ ًحٍْجش 

ًٌِٞٝ ج٣ػحٍٗٞ  2ُرطح٠ح، ٌُٖٝ ػ٠ِ جألٌؾف ٣رىٝ إٔ ػَٔ ٓؼظْ جٌُحٍْجش ٓػَ جٌُٕٓٞ ُىٌٗحش ج

ٝجُؿر٤ٍُ٘حش ٣ٍؾغ ئ٠ُ ٓ٘غ أٝ ضػر١٤ جٌُحذف ج١ًُ ض٘طؿٚ جٌُٔٞغس جُٔ٘ظٔس ٝج١ًُ ٖٓ ٖأٗٚ كطف 

جٌُٔٞغحش جُط٤ًٍر٤س جُٔٓإُٝس ػٖ ئٗطحؼ جأل٣ُٗٔحش جُهحٚس ذهٍٝؼ جُرٍجػْ ٖٓ جٌُٕٓٞ ٝذىج٣س 

 .ٗٔٞٛح

 َْى وٍزاحو اىنَىُتتببغ اى

٣طرغ جُ٘ٔٞ ٝجٌُٕٔٞ ٍٓجقَ ق٤ع ٣طىٌؼ جُ٘رحش ك٢ جُىنٍٞ ٖٓ ٍٓقِس ئ٠ُ أنٍٟ كال ضكىظ      

 : جُٔظحٍٛ جُل٤ُٓٞٞؾ٤س كؿأز، ٝك٢ قحُس جُ٘ٔٞ ٝجٌُٕٓٞ ضطرغ ضِي جٍُٔجقَ

 ٍُٞٔ٘ٓقِس ج : 

٣س جُكى٣ػس ًًُٝي ك٤ٜح ٣ُوجو ٗٔٞ جألٖؿحٌ ٣ٝكىظ جْططحُس ٝجٗوٓحّ جُهال٣ح ُِ٘ٔٞجش جُهٍٟ      

ٕ ّٞ ٝأغ٘حتٜح ٣كىظ جْططحُس ُٓال٤ٓحش جُ٘ٔٞجش  جُػٔحٌ جألٌٝجم، غْ نٍٝؼ جُ٘ٔٞجش ج٣ٍُُٛس ٝضٌ

 .جُه٣ٍٟس ٟٝٗؿٜح ًًُٝي جًطٔحٍ ٗٔٞ ٟٝٗؽ غٔحٌٛح

 ٞجٍُجقسٍٓقِس جُكع ػ٠ِ جُىنٍٞ ك٢ ٠ ٌ : Rest induction  

٢ٛ جٍُٔقِس جُط٢ ضوطٍخ جألٖؿحٌ ٖٓ جُىنٍٞ ك٢ جٌُٕٓٞ ك٤وق جُ٘ٔٞ ٗٓر٤ح ًٔح ٣ر١ء ض٣ٌٖٞ       

ج٤َُُِٓٞٞ ٣ٍٝٓع ض٣ٌٖٞ جُؿ٤ٖ٘ ٣ٝطؿٔغ جُ٘ٗح ٝجُىٕٛٞ ك٢ جٗٓؿس جُطه٣ُٖ ٝض٘ٔٞ جُرٍجػْ ٓطهًٙ 

ك٤طٌٕٞ ك٤ٜح ذؼٝ جُٔٞجو جُـ٤ٍ غحذطس ك٢ ٌَٖ جُورس، ك٢ ضِي جٍُٔقِس ٣طأغٍ جُ٘رحش ذوٍٛ جُٜ٘حٌ 

جُظالّ ك٢ جالٌٝجم جُٔٓ٘س ٝض٘طوَ ئ٠ُ جُؤْ جٍُْٔط٤ٔ٤س كطإوٟ ئ٠ُ ج٣وحف ذ٘حتٜح ذأْطؼٔحٍ ٤ٓٝٝ 

ٖٓ جُٟٞء ٣وطغ جُظالّ ك٤ؼَٔ ذًُي ػَٔ جُٜ٘حٌ جُط٣َٞ ك٢ جْطٍٔجٌ جُ٘ٔٞ ٝهى جضٟف إٔ ئوٌجى 

رَ ُِكع جُٟٞت٠ ك٢ ضأغ٤ٍز ػ٠ِ ٌْٕٞ جُكع جُٟٞت٢ ٣طْ ك٢ جالٌٝجم ك٠ٜ جُؼٟٞ جُٔٓطو

جُرٍجػْ. ئال أٗٚ ٝؾى ك٢ ذؼٝ جُ٘رحضحش إٔ ؿ٤حخ جألٌٝجم ال ٣ؼ٤ن ضِي جُ٘رحضحش ػ٠ِ جوٌجى جُطأهص 

ًٝحٕ جُل٤طًٍّٞٝ  Bud scales جُٟٞت٠ ٝهى جْطورَ جُطحغ٤ٍ جُٟٞت٠ ك٤ٜح جُكٍج٤ٖق جُرٍػ٤ٔس

ٗحش جُٔكػس ٌُِٕٓٞ، كوى ٚحقد ضؼ٣ٍٝ ٛٞ جُٔٓطورَ ج٤ٔ٤ٌُحت٢ ج١ًُ ٣وٞو ئ٠ُ ئٗطحؼ جٍُٜٓٞ

جُ٘رحضحش جُٔطٓحهطس جالٌٝجم ُِٜ٘حٌ جُو٤ٍٛ ذٌَٗ ٓطٞجَٟ ج٣ُُحوز ك٢ ٓؼىالش جُٔػرطحش 

ج٤ٍُٜٗٞٓس ك٢ جُرٍجػْ ٝجألٌٝجم ٓػَ قٔٝ جُطٓو١٤ ٝإٔ ٗٔٞ جُرٍجػْ ال ٣رىأ ٖٓ ؾى٣ى ئال ذؼى 

 .GA3 ٓػَٛر٠ٞ ٓٓطٞجٛح ٍٓز أنٍٟ أٝ جُطـِد ػ٤ِٜح ذاٞحكس ٍٕٛٓٞ ٟٓحو 

 ٍٓقِس جٌُٕٓٞ جُكو٤و٢ ( True Dormancy) 

ُِ٘ٔٞ ك٢ قحُس ٍؾؼ٤س ٝضٛرف جُٔٞجو جُٔحٗؼس جُؿ٤ٍ س جٌُٕٓٞ جُكو٤و٤س أٝ جٍُت٤ٓ٤س ٢ٛٝ ٍٓقِ   

 غحذطس ٣ٌٕٝٞ جُ٘رحش ك٢ قحُس ػىّ ٗٗح٠ ٝجالٓطٛح٘ ٓؼىّٝ ك٢ جُؿًٌٝ

 ٍٓقِس ٓح ذؼى جٌُٕٓٞ جُؼ٤ٔن  Post dormancy: 

ك٤ٜح ٣ُوجو ض٤ًٍُ ٓ٘ظٔحش جُ٘ٔٞ ٣ُٝوجو ٓؼىٍ جُط٘لّ ٝضٓطورَ جالٌٝجم جُكٍٖل٤س جُط٢ ضك١٤      

ذحُرٍجػْ ضأغ٤ٍج ٓ٘ٗطح ُِٟٞء ُطرىأ جُرٍجػْ ك٢ جُطلطف كطهٍؼ جُ٘ٔٞجش جُه٣ٍٟس جُكى٣ػس ٝجُ٘ٔٞجش 

٠ٌٞ ج٣ٍُُٛس ٓغ ذىج٣س جٍُذ٤غ ٝجٌضلحع وٌؾس جُكٍجٌز ٠ٍٝٞ جُٜ٘حٌ ٝذًج ٣ٌٕٞ جُ٘رحش نٍؼ ٖٓ 

 .جٌُٕٓٞ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%85%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%85%D8%B1%D8%A9
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ٝػ٠ِ يُي كطٌٞ جٌُٕٓٞ ٣رىأ ذٍٔقِس قع ػ٠ِ جٌُٕٔٞ كطكىظ أٝال ضـ٤ٍجش ك٤ُٓٞٞؾ٤س       

ؿ٤ٍ ٍٓت٤س ػ٠ِ جُ٘رحش ضطؼِن ذؼ٤ِٔحش جأل٣ٝ ق٤ع ضطٌٕٞ ٍٛٓٞٗحش أٝ ض١ٗ٘ ٍٛٓٞٗحش جُط٢ 

س ضٓحػى ك٢ ئٗطحؼ جال٣ُٗٔحش جُٔكِِس ٤َُُِِٓٞٞ ٝجُرٌط٤٘٤ُ جًُِجٕ ٣ؼٔالٕ ػ٠ِ ضكَِ جُٛل٤ك

جُْٞط٠ ذٔ٘طوس جالٗلٛحٍ ػ٘ى هحػىز أػ٘حم جالٌٝجم ٝض٘طوَ جُٔٞجو جُـًجت٤س ٝضٜحؾٍ جُؼ٘حٍٚ ٖٓ 

جالٌٝجم ئ٠ُ جالؾُجء جُٔٓطى٣ٔس ذحُٗؿٍز أ١ ئ٠ُ جُؿًٝع ٝجألكٍع ٝجُؿًٌٝ، غْ ضٓو١ جألٌٝجم 

ٖٓ  ٝضـِق جالٌٝجم جُكٍٖل٤س يجش جالٝذحٌ جُٛٞك٤س جُرٍجػْ ًٝأٜٗح جُرٓطٜح جُٔؼح٠ق جُٞجه٤س

ذٍٝوز جُٗطحء جُوحٌٚس ٝجُٔطٞهؼس ق٤٘ثً ضٌٕٞ جألٖؿحٌ هى أضٔص جْطؼىجوٛح ُٔٞجؾٜس جُٗطحء 

ٝأٚركص هحوٌز ػ٠ِ ٓوحٝٓس جُرٍو ٝضكِٔٚ ٝضظَ ًًُي قط٠ ضٓطٞك٢ جقط٤حؾحضٜح ٖٓ جُكٍجٌز 

 .جُٔ٘هلٟس ُطهٍؼ ضى٣ٌؿ٤ح ٖٓ جٌُٕٓٞ

 سيىك أجشاء اىشجزة اىَختيفت أثْبء فتزة اىزاحت

ضؼطرٍ ًَ جؾُجء جُٗؿٍز جٌُحٓ٘س ك٢ ٌجقس قو٤و٤س أغ٘حء جُٗطحء ك٤ؼطوى جُرؼٝ إٔ جٌُحٓر٤ّٞ ال       

٤ُّ ُٚ ٌجقس قو٤و٤س ًًُٝي ك٤ِّ ٛ٘حى نٍٔٞ ُِرٍجػْ كوى ُٞقع إٔ جُرٍجػْ ضٌرٍ ك٢ جُكؿْ 

ٝضُوجو ض٤ًٍُ  ٘ٞالش٤جُل ٝأق٤حٗح ضكط١ٞ ػ٠ِ نال٣ح ض٘وْٓ ٝضطـ٤ٍ ٗٞػ٤س جأل٣ُٗٔحش ذٜح، ك٤وَ ض٤ًٍُ

ٝقٔٝ  أ٣ُٗٔحش جٌُطح٤ُُٝج٤ُٜى٤ٌُُٝجش ًٔح ٣وَ ض٤ًٍُ جُىٕٛٞ ٝجالٗػ٤ْٞح٤ٖٗ ٝجُ٘حٌغؿ٤ٖ

أغ٘حء جُٗطحء ٝنحٚس ئيج جٌضلؼص وٌؾس جُكٍجٌز كٞم  جُط٘لّ جُطٔػ٤َ جُٟٞت٢ ٝضٓطٍٔ ػ٤ِٔطح جُطٓو١٤

5 ّ. 

إٔ جُٔإغٍ ج١ًُ ٣ٓرد ًٛٙ جُكحُس ٣رىأ  Chandler ضظٍٜ ًٛٙ جُكحُس ٌت٤ٓ٤حً ك٢ جُرٍجػْ. ٣ٝلطٍٜ

جُٔٞؾٞوز ػ٠ِ ضِي  جال٤ٌٞس ظٌٜٞٙ ك٢ جألؾُجء جُوحػى٣س ٖٓ جألكٍع غْ ٣٘طوَ ذر١ء ئ٠ُ أػ٠ِ جُؤْ

جألكٍع ٣ٝٓرد ونُٜٞح ك٢ ٠ٌٞ جٍُجقس.كوى القع جٗطوحٍ جُٔإغٍ ٖٓ جُلٍع ج١ًُ ُْ ٣طؼٍٜ 

القط٤حؾحش جُرٍٝوز جُالَٓس ئ٠ُ جألهالّ جُٔطؼٞٓس ػ٤ِٚ ْٝرد ضٞهق ٗٔٞٛح ذحٍُؿْ ٖٓ إٔ جألهالّ 

هى جْطٞكص جقط٤حؾحش جُرٍٝوز جُالَٓس إلٜٗحء وٌٝ جٍُجقس ك٢ ذٍجػٜٔح هرَ ضطؼ٤ٜٔح ٝجُؿى٣ٍ ًحٗص 

ذحًًٍُ إٔ ونٍٞ جُرٍجػْ ك٢ ٠ٌٞ ٌجقطٜح ال ٣ؼ٢٘ ٌْٕٞ ؾ٤ٔغ أؾُجء جُ٘رحش ق٤ع إٔ جُؿًٌٝ 

ٝجُػٔحٌ ضٓطٍٔ ك٢ ٗٔٞٛح ك٢ أٝجنٍ ج٤ُٛق ػ٘ىٓح ضٌٕٞ جُرٍجػْ هى ونِص ٌجقطٜح. ًٔح ٣ؿد 

ٚ ذ٤٘ٔح ضٌٕٞ جُؼالٓحش جُظح٣ٍٛس جُىجُس ػ٠ِ قىٝظ جُ٘ٔٞ ؿ٤ٍ ٓٞؾٞوز نالٍ وٌٝ ٓالقظس أٗ

 .جٍُجقس ئال إٔ جُؼ٤ِٔحش جُك٣ٞ٤س جُٜحٓس جألنٍٟ جُالَٓس ُروحء جُ٘رحش ضٌٕٞ ٗٗطس

  :Deormancy Seed سنىُ اىبذرة

تْ ٝجُظٍٝف ُوى قرح هللا جُرًٌز جُوىٌز ػ٠ِ ضأن٤ٍ أٝ ضأؾ٤َ ئٗرحضٜح قط٠ ٣ط٤ٜأ ُٜح جُٞهص جُٔال        

ًَ ذؼى آنٍ. أالٝيُي ُٟٔحٕ ذوحء جُر٤ث٤س جُٔػ٠ِ،  ًٛٙ ج٤ٌُٔح٤ٌ٤ٗس نحٚس ذحُ٘ٓرس ٗٞجع جُ٘رحض٤س ؾ٤

، ق٤ع ضٌٕٞ جُظٍٝف ؿ٤ٍ ٗٞجع جُ٘رحض٤س جُط٠ ضطٞجؾى ذحُٔ٘ح٠ن جُٛكٍج٣ٝس أٝ جُٔ٘ح٠ن جُرحٌوزألُ

ٗرحش جُرًٌٝ ػود ٟٗؿٜح أٝ ؾٔؼٜح ٓرحٍٖز. ٝهرَ ض٘حٍٝ ًٛج جُٔٞٞٞع ٣ؿد إٔ ٗلٍم التٔس ٓال

 إلٗرحش ًٝٛج ٓح ٣طِن ػ٤ُِٚذ٤ٖ ٌْٕٞ جُرًٌز جُ٘حضؽ ػٖ ػىّ ضٞجكٍ جُظٍٝف ج٣ٌٍُٟٝس 

Quiescence  ٝذ٤ٖ جٌُٕٓٞ جُكو٤و٠ dormancy true  ّهىٌز ٝجًُٟ ٣ٌٖٔ ضؼ٣ٍلٚ ذأٗٚ ػى

تٔس ًُُي، أٟ ٣ٍؾغ ًٛج جُ٘ٞع القط٠ ٓغ ضٞجكٍ جُظٍٝف جُٔػ٠ِ ٝجُٔٗرحش جُرًٌٝ جُك٤س ػ٠ِ جال

  :ٖٓ جٌُٕٓٞ ئ٠ُ ػٞجَٓ وجن٤ِس نحٚس ذحُرًٌز ٗلٜٓح. ٝٛ٘حى ٗٞػ٤ٖ ٖٓ جٌُٕٓٞ ٛٔح

ٝػحوز ٓح ٣كىظ ًٛج جُ٘ٞع ٖٓ جٌُٕٓٞ ذحُرًٌز أغ٘حء  dormancy Primary :٠ُٝأالجٌُٕٓٞ  -أ 

  .ػ٠ِ جُ٘رحشٟٗؿٜح 

ًٌز ذؼى ًٝٛج جُ٘ٞع ٖٓ جٌُٕٓٞ ٣كىظ ُِر dormancy Secondary :جٌُٕٓٞ جُػحٟٗٞ - ش

ّ. ٣ٝكىظ ًٛج جٌُٕٓٞ ٗط٤ؿس ُطأغ٤ٍ ٝجقى أٝ أًػٍ ٖٓ أالؾٔؼٜح ٝكِٜٛح ػٖ جُ٘رحش 

ٝٛٞ أًػٍ أٗٞجع جٌُٕٓٞ  dormancy Promary ٠ُٝأالٝجٌُٕٓٞ  .جُؼٞجَٓ جُر٤ث٤س

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%86%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%86%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%82%D9%8A%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%82%D9%8A%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%82%D9%8A%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%AB%D9%8A%D9%84_%D8%B6%D9%88%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%AB%D9%8A%D9%84_%D8%B6%D9%88%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B6
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٠ُٝ ٗط٤ؿس ُؼىو ٖٓ جُؼٞجَٓ جُطر٤ؼ٤س ٝجُل٤ُٓٞٞؾ٤س، ًٝٛٙ ٤ٖٞػحً. ٣ٝكىظ جٌُٕٓٞ أال

 جُؼٞجَٓ ٣ٌٖٔ ئؾٔحُٜح ك٤ٔح ٠ِ٣

ٝك٠ ًٛٙ جُكحُس ٣وّٞ  dormancy coat Seed: جٌُٕٓٞ جٍُجؾغ ئ٠ُ أؿِوس جُرًٌز  -1

  ف جُرًٌز ذحُىٌٝ جُٜحّ ك٠ ػىّ ئٗرحضٜح ٝهى ٣ٍؾغ يُي ئ٠ُالؿ

 الف جُرًٌز جُِٛد ٝجًُٟ ٠ ٝؾٞو ؿال٣ٝطٔػَ ك dormancy Physical :جٌُٕٓٞ جُطر٤ؼ٠ - أ

٣ٍؾغ ئ٠ُ ٌْٕٞ جُؿ٤ٖ٘، ًٝٛٙ جُظحٍٛز ضٞؾى ك٠ ذًٌٝ ال٣ٓٔف ذ٘لحي٣س جُٔحء، ٝجٌُٕٓٞ ٛ٘ح 

ش جُ٘رحض٤س ٓػَ جُؼحتِس جُرو٤ُٞس ٝجُؼحتِس جُ٘ؿ٤ِ٤س ٝجُرحيٗؿح٤ٗس ٝؿ٤ٍٛح ًٝػ٤ٍ ًػ٤ٍ ٖٓ جُؼحتال

  .ٖٓ جُ٘رحضحش جُهٗر٤س

جُِٛرس جُط٠ ضٔ٘غ ؿِلس أال٣طٔػَ ك٠ ٝؾٞو  dormancy Mechanical :جٌُٕٓٞ ج٤ٌُٔح٠ٌ٤ٗ - خ

ز. . ٝجُٗي إٔ ٝؾٞو ًٛج جُؼحَٓ ٣إنٍ ٖٓ ئٗرحش جُرًٌجالٗرحشٍ ػ٤ِٔس الضٔىو جُؿ٤ٖ٘ ن

ٗٞجع جُ٘رحض٤س ٓػَ جُؿَٞ ٝجُلٞجًٚ يجش جُ٘ٞجز جُكؿ٣ٍس أالٝضٞؾى ًٛٙ جُكحُس ك٠ ًػ٤ٍ ٖٓ 

جُٔك١٤ )  endocarp ٗىًٝحٌخأالد (م). ُٝوى ُٞقع إٔ جُـحُق جُِٛنٞل، ٕٓٗٔ.. جُ(

ذرًٌٝ جُهٞل ٣وَِ ٖٓ ٓؼىٍ ئٓطٛح٘ جُٔحء ٖٝٓ غْ ٣إنٍ ٖٓ جُطهِٙ ٖٓ جُٔٞجو جُٔػرطس 

  .الٗرحش ٝجُٔٞؾٞوز ك٠ أٗٓؿس جُرًٌزُ

٣ٍٝؾغ ٌْٕٞ جُرًٌز ك٠ ًٛٙ جُكحُس ئ٠ُ  dormancy Chemical :جٌُٕٓٞ ج٤ٔ٤ٌُحت٠  -ؾ  

ٗرحش ضٞؾى ك٠ أٗٓؿس جُػٍٔز ٝأؿِلس جُرًٌز. ُٝوى الٓػرطحش ُٝؾٞو ٓٞجو ٤ٔ٤ًحت٤س ٣طِن ػ٤ِٜح 

ُٞقع إٔ ػ٤ٍٛ ٓػَ ًٛٙ جُػٔحٌ ٣ػر١ ئٗرحش جُرًٌٝ ذٗىز. ٝضٞؾى ًٛٙ جُظحٍٛز ك٠ ًػ٤ٍ ٖٓ 

جُ٘رحض٤س ٓػَ جُٔٞجُف (جُك٤ٟٔحش) ٝجُوٍػ٤حش، ٝجُػٔحٌ يجش جُ٘ٞجز جُكؿ٣ٍس ٝجُطلحـ  جألٗٞجع

ذؼٝ جًٍُٔرحش جُل٤ُٞ٘٤س  ُالٗرحشِس جُٔٞجو جُٔػرطس ٝجٌُٔػٍٟ ٝجُؼ٘د ٝجُطٔح٠ْ. ٖٝٓ أٓػ

قظس إٔ ًٛٙ جُٔٞجو ٝضؿىٌ ٓال. acid abscisic ذ٤ٓٓيٝقٔٝ أال Coumarin ٝجٌُٞٓح٣ٌٖ

 Atriplex ٓػَ جألنٍٟجُ٘رحض٤س  جألٗٞجعجُٔػرطس ٣ٌٖٔ إٔ ضطٞجؾى ذحُوٍخ ٖٓ أؾ٘س ذًٌٝذؼٝ 

 ٝجٍُؾِس

 Impermeability of seed coats to gases:غُز اىَْفذة ىيغبساث  األغيفت -د

إٔ أؿِلس جُرًٌز ضط٤ُٔ  ئالضطٌٕٞ ٖٓ ؾُت٤حش ٚـ٤ٍز،  ٝجألًٓؿ٤ٖػ٠ِ جٍُؿْ ٖٓ إٔ جُٔحء 

، ك٠ٜ ضٓٔف ذٌٍٔٝ ؾ٣ُثحش نالُٜحذحُ٘ٓرس ُ٘لحي٣س ًٛٙ جُؿُت٤حش ٖٓ  جالنط٤ح٣ٌسذٞؾٞو ظحٍٛز 

 جالنط٤ح٣ٌسٗرحش. ٝظحٍٛز جُ٘لحي٣س جالس جٌٍُٟٟٝ ُؼ٤ِٔ جألًٓؿ٤ٖجُٔحء ذ٤٘ٔح ضٔ٘غ ٌٍٓٝ ؾ٣ُثحش 

إٔ ئٗهلحٜ ٓؼىٍ  ٓالقظسضٞؾى ك٠ ذًٌٝ ذؼٝ جُ٘رحضحش ٓػَ جُٗر١٤ ٝجُطلحـ ٝجُرِٓس. ٝضؿىٌ 

. كوى ُٞقع إٔ جألنٍٟأؿِلس جُرًٌز ٣ٍضر١ ذرؼٝ جُؼٞجَٓ  نالٍأٝ ٣َحوضٚ ٖٓ  جألًٓؿ٤ٖٗلحي٣س 

ظ ئٓطٛح٘ جُرًٌز ُِٔحء ٝئٗطلحنٜح ػ٠ِ ك٠ ق٤ٖ قى جألًٓؿ٤ٖأؿِلس ذًٌٝ جُطلحـ ُْ ضٓٔف ذ٘لحي 

ػ٘ىٓح ضٌٕٞ وٌؾس قٍجٌز  ُألًٓؿ٤ٖ جألؿِلسْٛ، ذ٤٘ٔح ٣ُوجو ٓؼىٍ ٗلحي٣س 22وٌؾس قٍجٌز 

  .ج١ُْٞ جًُٟ ضْ ك٤ٚ ئٓطٛح٘ جُرًٌز ُِٔحء ْٛ

ًٔح إٔ ٛ٘حى ذؼٝ جُرًٌٝ ضهطِق وٌؾس ٗلحي٣طٜح ُـحَٟ جأٌُٓؿ٤ٖ ٝغح٠ٗ أ٤ًٓى جٌٍُذٕٞ.       

ّ إٔ جُـحُق ج٠ِ٤ْٞ٤ُ٘ جُىجن٠ِ ُرًٌز جُه٤حٌ ٣ٓٔف ذ٘لحي٣س أًرٍ ُـحَ Brown 1940 كوى ٝؾى

 /ْحػس 2َٓ/3.4ْْ/ْحػس) ػٖ ؿحَ جأٌُٓؿ٤ٖ ( 2َٓ/1.11ْْ(غح٠ٗ أ٤ًٓى جٌٍُذٕٞ 

٣ٝٞؾى ًٛج جُ٘ٞع ٖٓ جٌُٕٓٞ   Morphological dormancy :جٌُٕٓٞ جٌُٔٞكُٞٞؾ٠  -2

ٝهص ؾٔغ  جألؾ٘سٌٝٛح ذؼىّ ئًطٔحٍ ٗٔٞ جُ٘رحض٤س جُط٠ ضطٛق ذً جُؼحتالشك٠ ذؼٝ 

 .جالٗرحشػود كَٛ جُرًٌٝ ٝؾٔؼٜح ٝهرَ  جألؾ٘سجُرًٌٝ، ٖٝٓ غْ ٣ُِّ ئْطٌٔحٍ ٗٔٞ ًٛٙ 

  :جُطح٤ُس جُكحالشٝهى ٣ٍؾغ جٌُٕٓٞ ك٠ ًٛٙ جُكحُس ئ٠ُ ٝؾٞو 
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ػرحٌز ػٖ أؾ٘س ؿ٤ٍ ٓطٌٗلس ٝهص ٟٗؽ جُػٔحٌ. كٜ٘حى ذؼٝ  :جألغ٣ٍس جالؾ٘س - أ

ٚـ٤ٍز ؾىجً  جالؾ٘سأؾ٘س ؿ٤ٍ ٓطٌٗلس ٝػحوز ٓح ضٌٕٞ ًٛٙ جُرًٌٝ ضكطٟٞ ػ٠ِ 

 ٗىْٝر٤ٍّ ًٔح ٛٞ جُكحٍ ك٠ ذًٌٝ جُٔح٤ُٞٗحالجُٔـ٣ًس ًح جألٗٓؿسٝٓطٌٔٞز ذ٤ٖ 

magnolia ٤ٕٗٔٞأال٤ٍ ٖٓ جٌُُٛٞ ٝأذٛحٍ ج٣ُُ٘س ٓػَ ٝذًٌٝ ًػ enemone 

 جالؾ٘سٞحكس ُٞؾٞو الذح ٝ  .orchids ٤ًٌٝىأالٝ ranunculus ٖٝوحتن جُ٘ؼٔحٕ

 .جالؾ٘سٗىْٝر٤ٍّ جُٔك١٤ ذًٜٙ أالُالٗرحش ك٠ كوى ضٞؾى أ٣ٟحً ٓٞجو ٓحٗؼس  جألغ٣ٍس

جُط٠ ٖٓ ٖأٜٗح إٔ ضىكغ جُؿ٤ٖ٘ ػ٠ِ جُ٘ٔٞ ٓػَ  جُٔؼحٓالش٣ٌٖٝٔ ئؾٍجء ذؼٝ 

ْٛ أٝ أهَ، ٝضؼ٣ٍٝ جُرًٌٝ ُىٌؾحش قٍجٌز 11ضؼ٣ٍٝ جُرًٌٝ ُىٌؾس قٍجٌز 

ٓؼحِٓس جُرًٌٝ ذرؼٝ جُٔٞجو ج٤ٌُٔح٣ٝس  ٓهطِلس (ٍٓضلؼس أٝ ٓ٘هلٟس) ك٠ ضطحذغ، أٝ

  .ٓػَ ٗطٍجش جُرٞضح٤ّْٞ أٝ قٔٝ جُؿر٤ِ٣ٍي

ضكطٟٞ جُرًٌٝ ػ٠ِ أؾ٘س ؿ٤ٍ  جُكحالشك٠ ذؼٝ  : ؿ٤ٍ ٌٓطِٔس جُ٘ٔٞ جالؾ٘س - خ

٣ٗـَ ْٟٞ ٗٛق كٍجؽ جُرًٌز ٝيُي ػ٘ى  الٌٓطِٔس جُ٘ٔٞ ذك٤ع ٗؿى إٔ جُؿ٤ٖ٘ 

. ٝضٞؾى جإلٗرحشًٛج جُلٍجؽ هرَ  ٟٗؽ جُػٔحٌ ٖٝٓ غْ جُرى إٔ ٣٘ٔٞ جُؿ٤ٖ٘ ٤ُٗـَ

ٓػَ جُؿٌُ ٝذؼٝ  Umbelliferae ًٛٙ جُكحُس ك٠ ذؼٝ ٗرحضحش جُؼحتِس جُه٤ٔ٤س

جُ٘رحض٤س ٝنحٚس ٝق٤ىز جُلِوس  جألٗٞجعٝٛ٘حى ػىو ٖٓ   Ericaceae ٗرحضحش جُؼحتِس

ْطٞجت٤س ضٞؾى ذرًٌٝٛح ٓػَ ًٛٙ جُظحٍٛز. أٟ ئالٝجُط٠ ض٘ٔٞ ك٠ جُٔ٘ح٠ن ٜٓ٘ح 

ٛح ػ٠ِ أؾ٘س ؿ٤ٍ ٌٓطِٔس جُ٘ٔٞ، ٣ٌٖٝٔ جُٔٓحػىز ك٠ ئًطٔحٍ ٗٔٞ ضكطٟٞ ذًٌٝ

جُؿ٤ٖ٘ ٝضٔىوز ٝيُي ذطؼ٣ٍٝ جُرًٌٝ ُىٌؾحش قٍجٌز ٍٓضلؼس قط٠ ٣كىظ 

جُٔهطِلس ٖٓ جُ٘ه٤َ  جألٗٞجع. كؼ٠ِ ْر٤َ جُٔػحٍ ٗؿى إٔ ذًٌٝ ذؼٝ جإلٗرحش

ٌٖ ٗرحش، ُٝجالضَٛ ئ٠ُ ػىز ْ٘ٞجش قط٠ ٣كىظ ذٜح ضكطحؼ ئ٠ُ كطٍز ٣ٞ٠ِس هى 

٣ٌٖٔ ئنطٛحٌ ًٛٙ جُٔىز ئ٠ُ غحُػس أٍٖٜ كو١ ٝيُي ذطؼ٣ٍٝ جُرًٌٝ ُىٌؾس 

ْحػس  24ٗرحش نحَُ الْٛ، أٝ ٣ٌٖٔ إٔ ٣كىظ ج42- 33ذ٤ٖ قٍجٌز ضطٍجٝـ ٓح

. ٣ٌٖٝٔ ٓؼحِٓس جُرًٌٝ ذكٔٝ ٓالتٔسٌَٝجػطٜح ػ٠ِ ذ٤ثحش  جالؾ٘سٝيُي ذلَٛ 

ٍع ٖٓ ئٗرحش ذًٌٝ ؾُء ك٠ ج٤ُِٕٔٞ ًٝٛٙ جُٔؼحِٓس ض1222ٓجُؿر٤ِ٣ٍي ذط٤ًٍُ 

نحٚس ُٟٔحٕ ونٍٞ ٝضـِـَ  ٓؼحٓالشجُ٘ه٤َ، ؿ٤ٍ إٔ أؿِلس جُرًٌز ضكطحؼ ئ٠ُ 

 قٔٝ جُؿر٤ِ٣ٍي

ًٝٛج جُ٘ٞع ٖٓ جٌُٕٓٞ ٣طكٌْ ك٤ٚ :  Physiological dormancy جٌُٕٓٞ جُل٤ُٓٞٞؾ٠ -3

ػىز ػٞجَٓ وجن٤ِس نحٚس ذأٗٓؿس جُرًٌز ٗلٜٓح. كٌػ٤ٍ ٖٓ ذًٌٝ جُ٘رحضحش جُؼٗر٤س جُط٠ 

ً ػود  ض٘ٔٞ ذحُٔ٘ح٠ن جُٔؼطىُس ضط٤ُٔ ذًٌٝٛح ذحٌُٕٓٞ جُل٤ُٓٞٞؾ٠ جًُٟ ٣ٌٕٞ ٝجٞكح

ٍ ٗوَ ٝضىجٍٝ جُرًٌٝ ٝضه٣ُٜ٘ح ضه٣ُ٘حً ؾحكحً. ٝهى الؾٔغ جُرًٌٝ ٝجًُٟ ٣هطل٠ ضى٣ٌؿ٤حً ن

ٝػ٘ىٓح ضٌٕٞ جُرًٌٝ ْحً٘س  .أٍٖٜ 6- 1ضٔطى كطٍز جٌُٕٓٞ ك٠ ٓػَ ًٛٙ جُرًٌٝ ٖٓ 

ً كاٜٗح ضكطحؼ  ٠ٌُ ض٘رص ئ٠ُ ػىز ػٞجَٓ ذ٤ث٤س نحٚس ضهطِق ػٖ ضِي جُؼٞجَٓ ك٤ُٓٞٞؾ٤ح

ٍٓٗطّ جُطحَؾس ٣ٌٜٔ٘ح إٔ ض٘رص أالك٠ قحُس ػىّ ٌْٕٞ جُرًٌز. كرًٌٝ  ُالٗرحشجُٔطِٞذس 

ْٛ) ك٠ ق٤ٖ إٔ ذًٌٝ جُهّ ٣ػر١ ئٗرحضٜح ػ٘ى 32كو١ ػ٠ِ وٌؾحش جُكٍجٌز جٍُٔضلؼس (

٤س ضكطحؼ ئ٠ُ جُٟٞء جُ٘رحض ٞجعجألًٗٔح إٔ ذًٌٝ ذؼٝ  .21ْٛوٌؾحش قٍجٌز أػ٠ِ ٖٓ 

ضكطحؼ ئ٠ُ كطٍجش  جألنٍٟ جألٗٞجعٗرحش ٓػَ جُهّ، ذ٤٘ٔح ذًٌٝ ذؼٝ الجقط٠ ضٓطط٤غ 

٣ٝؼطوى ذإٔ جٌُٕٓٞ جُل٤ُٓٞٞؾ٠ ُِرًٌز ٝػ٠ِ ٝؾٚ جُؼّٔٞ  .جإلٗرحشقط٠ ٣كىظ  ظالّجُ

 ٣٘ظْ ذٔىٟ جُطٞجَٕ ذ٤ٖ ًَ ٖٓ ٓػرطحش ٝٓ٘ٗطحش جُ٘ٔٞ جُىجن٤ِس. ٣ٝؼُٟ جٌُٕٓٞ ئ٠ُ

. ٣ٝطأغٍ جالغ٤ٖ٘ٝؾٞو جُٔٞجو جُٔػرطس أٝ ؿ٤حخ جُٔٞجو جُٔ٘ٗطس ُِ٘ٔٞ، أٝ ُٔىٟ جُؼحُوس ذ٤ٖ 

ٓٓطٟٞ ًٛٙ جُٔٞجو ْٞجء أًحٗص ٓػرطحش أٝ ٓ٘ٗطحش ذؼىو ٖٓ جُؼٞجَٓ جُر٤ث٤س جُهحٌؾ٤س 

ٓػَ جُٟٞء ٝجُكٍجٌز. ُٝط٤ٞٞف جُؼحُوس ذ٤ٖ ًٛٙ جُٔٞجو ٤ًٝل٤س ض٘ظ٤ٜٔح ُكىٝظ جٌُٕٓٞ 

ّ إٔ ٛ٘حى غحُػس أٗٞجع ٖٓ جٍُٜٓٞٗحش جُ٘رحض٤س ضطكٌْ Khan 1971ئهطٍـ ٖٓ ػىٓٚ كوى 
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ٗرحش. ٠ٌُٝ جالجُؿر٤ِ٣ٍٖ ُٝٚ ضأغ٤ٍ ض٤ٗ٘ط٠ ػ٠ِ ٝٛٞ  جألٍٝك٠ ًٛٙ ج٤ٌُٔح٤ٌ٤ٗس. جُ٘ٞع 

جُرى ٖٓ ٝؾٞو جُؿر٤ِ٣ٍٖ، ؿ٤ٍ أٗٚ ك٠ ٝؾٞو جُٔٞجو جُٔػرطس (جُ٘ٞع جُػح٠ٗ)  جالٗرحش٣كىظ 

٤ِ٣ٍٖ أٓح جُ٘ٞع جُػحُع ٖٓ جٍُٜٓٞٗحش كٜٞ ج٤ُٓط٤٤٘٤ًٖٞ ٣هطل٠ جُطأغ٤ٍ جُط٤ٗ٘ط٠ ُِؿر

٣ٝؼَٔ ػ٠ِ ًٍٓ جٌُٕٓٞ ػٖ ٣ٍ٠ن ٓ٘غ جُٔٞجو جُٔػرطس ٖٓ ئظٜحٌ ضأغ٤ٍجضٜح، ٖٝٓ غْ 

٣ٛرف ُٚ أٟ وٌٝ  الكاٗٚ ئيج ٝؾىش جُٔٞجو جُٔػرطس ك٠ قحُس ؿ٤ٍ ٓ٘ٗطس كإ ج٤ُٓط٤٘٤ًٖٞ 

 ك٠ ًٍٓ ٌْٕٞ جُرًٌز ق٤ع إٔ ًٛٙ ٠ٛ ٝظ٤لس جُؿر٤ِ٣ٍٖ

٣ٍٝؾغ ٌْٕٞ جُرًٌز ك٠ ًٛٙ جُكحُس ئ٠ُ إٔ  Embryo dormancy : ٌْٕٞ جُؿ٤ٖ٘ -4

 جالؾ٘سجُؿ٤ٖ٘ ٗلٓٚ ك٠ ٍٓقِس ٌْٕٞ، ٝجُى٤َُ ػ٠ِ يُي أٗٚ ئيج ٓح كِٛص ٓػَ ًٛٙ 

ر٤ؼ٤س. ًٝٛٙ جُظحٍٛز ضٞؾى ك٠ ذًٌٝ ٣ٌٖٔ إٔ ض٘رص ذكحُس ٠ الُط٤ٔ٘طٜح ػ٠ِ ذ٤ثحش ٓؼؤس 

جُؼى٣ى ٖٓ أٗٞجع ٗرحضحش جُٔ٘ح٠ن جُٔؼطىُس. ٣ُِّٝ ٌٍُٓ ًٛج جُ٘ٞع ٖٓ جٌُٕٓٞ ٝضك٣ٍٍ 

ٓ٘ٚ، إٔ ضؼٍٜ جُرًٌٝ ُىٌؾس قٍجٌز ٓ٘هلٟس ٠ٌٝٞذس ُلطٍز ٓؼ٤٘س ٖٓ جُُٖٓ  جالؾ٘س

ش ذؼى ًٝٛٙ جُطـ٤ٍجش ٣طِن ػ٤ِٜح ضـ٤ٍج جالٗرحشػىز ضـ٤ٍجش ضإوٟ ئ٠ُ  نالُٜحضكىظ 

جُٟ٘ؽ. ٝضؼٍٜ جُرًٌٝ ُىٌؾحش قٍجٌز ٓ٘هلٟس ٠ٌٝٞذس ٓ٘حْرس ٓغ ٝؾٞو جُط٣ٜٞس 

ذوحء ذٜح جال٣ٌٖٔ  جالقط٤حؾحش. ًَ ًٛٙ جألٗٞجعجُؿ٤ىز ُلطٍز ٤َ٘ٓس ضطٍٞ أٝ ضوٍٛ قٓد 

ٝك٤ٚ ضٞٞغ جُرًٌٝ ك٠  stratitication Cold ػٖ ٣ٍ٠ن ٓح ٣طِن ػ٤ِٚ جٌٍُٔ جُرحٌو

جٍَُٓ أٝ ٗٗحٌز جُهٗد جُٔ٘ىجٙ ك٠ ٚٞجٕ أٝ ٚ٘حو٣ن، غْ ٠روحش ٓطرحوُس ٓغ ٠روحش ٖٓ 

ف ال) ُلطٍز ٤َ٘ٓس ضهطِق ذانط ّْ  7-2 ػ٠ِ وٌؾس قٍجٌز ٓ٘هلٟس  جُػالؾسضهُٕ ك٠ 

جُ٘رحض٤س جُط٠ ذٜح  جألٗٞجعٝذًٌٝ  .ضـ٤ٍجش ٓح ذؼى جُٟ٘ؽ نالُٜحجُ٘رحض٤س، ٣ٝكىظ  جألٗٞجع

أٍٖٜ ٠ٌُ ٣كىظ  4-1ضطٍجٝـ ٖٓ  ًٛج جُ٘ٞع ٖٓ جٌُٕٓٞ، ضكطحؼ ئ٠ُ ذٍٝوز ػح٤ُس ُٔىز

ػ٠ِ يُي كاٗٚ ػ٘ى كَٛ أؾ٘س ًٛٙ جُرًٌٝ ٝض٤ٔ٘طٜح ػ٠ِ ذ٤ثحش ٓـ٣ًس،  ػالٝز. جالٗرحش

ض٘رص ذكحُس ٠ر٤ؼ٤س ذَ ضظٍٜ وٌؾحش ٓهطِلس ٖٓ أػٍجٜ جٌُٕٓٞ. كوى ضطٔىو  الك٠ٜ ػحوز 

 ٣كىظ ٗٔٞ أٝ جْططحُس الجُلِوحش ٣ٝكٍٟ ُٜٞٗح ٓغ نٍٝؼ ؾ٣ًٍ ه٤ٍٛ ٤ْٔٝي، ًٔح 

٣ُِٞٓوس جُؿ٤٘٤٘س جُؼ٤ِح. ٣ٌٖٝٔ ئْطهىجّ ًٛٙ جُٔظحٍٛ جُر٤ٓطس ُِكٌْ ئ٠ُ قى ٓح ػ٠ِ ٓىٟ 

 ٌٍُٝٓ ًٛج جُ٘ٞع ٖٓ جٌُٕٓٞ ٣ؿد ضٞجكٍ جُظٍٝف جُطح٤ُس .ق٣ٞ٤س ًٛٙ جُرًٌٝ جُٓحً٘س

  .ئٓطٛح٘ جُرًٌز ُِٔحء ٝئٗطلحنٜح - أ

 ( ٤ُّ ٖٓ جٌٍُٟٟٝ إٔ ضٌٕٞ ػ٠ِ وٌؾس جُطؿٔى)ضؼ٣ٍٝ جُرًٌٝ ُِرٍٝوز  - خ

 جُط٣ٜٞس جُؿ٤ىز - ش

  .جُٞهص جٌُحك٠ - ظ

ذى ُِرًٌٝ ٖٓ ئٓطٛح٘ جُٔحء، ق٤ع ُٞقع إٔ جُرًٌٝ يجش ال ُٝكىٝظ ضـ٤ٍجش ٓحذؼى جُٟ٘ؽ، 

ٓػَ جُهٞل ٝجُٕٔٗٔ... جُم) ضٔطٙ جُٔحء ذرطة ٖى٣ى ٓٔح ٣إوٟ ئ٠ُ ٣َحوز جُلطٍز (جُِٛرس  جألؿِلس

جُكٍجٌز جُٔ٘هلٟس، ٗؿى إٔ ضؼٍٜ جُرًٌز ُىٌؾس  ٝنالٍُكىٝظ جُطـ٤ٍجش جُٔطِٞذس.  جُالَٓس

ً أٝ ٌذٔح ٣ٍضلغ ًٛج جُٔكطٟٞ ضى٣ٌؿ٤حً، ٌُٖٝ  ً ضو٣ٍرح جُٔكطٟٞ ج٠ٍُٞذ٠ جُىجن٠ِ ذحُرًٌز ٣ظَ غحذطح

إٔ  ٓالقظسذٜ٘ح٣س جٌُٕٓٞ ٝٓغ ذىج٣س جالٗرحش ٣رىأ جُؿ٤ٖ٘ ك٠ ئٓطٛح٘ جُٔحء ذٍٓػس. ٣ٝؿد 

٠ُ قىٝظ آغحٌ ٤ْثس. كحُؿلحف ٗوٙ جُٔكطٟٞ ج٠ٍُٞذ٠ ُِرًٌٝ نحَُ ػ٤ِٔس جٌٍُٔ جُرحٌو ٣إوٟ ئ

 نالٍذحُؿ٤ٖ٘. ًًُي كإ ؾلحف جُرًٌٝ  جألٍٞجٌهٍخ ٜٗح٣س جٌٍُٔ جُرحٌو ٣ٌٖٔ إٔ ٣إوٟ ئ٠ُ 

ػ٠ِ أٗٚ ٣إوٟ ئ٠ُ ٓح ٠ٔٓ٣  ػالٝزػ٤ِٔس جٌٍُٔ جُرحٌو ٣إوٟ ئ٠ُ ئ٣وحف ضـ٤ٍجش ٓح ذؼى جُٟ٘ؽ، 

ؼىٍ قىٝظ ضـ٤ٍجش ٓح ذؼى جُكٍجٌز ٖٓ أْٛ جُؼٞجَٓ جُط٠ ضإغٍ ػ٠ِ ٓ ضؼى . ذحٌُٕٓٞ جُػحٟٗٞ

ٝهى ٝؾى إٔ أٗٓد وٌؾحش قٍجٌز ٝجُط٠ ٣ٌٖٔ ػ٘ىٛح ًٍٓ  .جُٟ٘ؽ نحَُ كطٍز ًٍٔ جُرًٌٝ

أٝ  جألهَْٛ. ٝهى ضكىظ وٌؾحش جُكٍجٌز 17 -2جٌُٕٓٞ ٝقىٝظ جُطـ٤ٍجش جُٔهطِلس ضطٍجٝـ ذ٤ٖ 

ً ك٠ ٓؼىٍ ضـ٤ٍجش ٓح ذؼى جُٟ٘ؽ. ٝهى ضإوٟ وٌؾحش جُك جألػ٠ِ ٍجٌز ٖٓ ًٛج جُٔىٟ ٗوٛح
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جٍُٔضلؼس ئ٠ُ كَٗ جالٗرحش ٝقىٝظ جٌُٕٓٞ جُػحٟٗٞ. ٝهى ٝؾى إٔ ضؼ٣ٍٝ ذًٌٝ جُطلحـ ُىٌؾس 

ْٛ ٣كىظ ػ٘ىٛح ضٞجَٕ ذ٤ٖ جُؼ٤ِٔحش جُٔإو٣س ج٠ُ ضـ٤ٍجش ذؼى جُٟ٘ؽ ٝضِي جُٔٓثُٞس 17قٍجٌز 

 temperature ػٖ جٌُٕٓٞ جُػحٟٗٞ. ٝض٠ٔٓ ًٛٙ جُىٌؾس ٖٓ جُكٍجٌز ذكٍجٌز جُطؼ٣ٞٝ

Compensation . ف وٌؾحش جُكٍجٌز جُط٠ الضهطِق ذانط ٝئْطؿحذس ذًٌٝ جُطلحـ ُالٗرحش

ػٍٞص ُٜح جُرًٌٝ، كؼ٘ى وٌؾحش جُكٍجٌز جُٔ٘هلٟس ًحٕ ئٗرحش جُرًٌٝ ذط٤ثحً، ٌُٖٝ ٗٓرس جالٗرحش 

ًحٗص ٍٓضلؼس، ذ٤٘ٔح ػ٘ى وٌؾحش جُكٍجٌز جٍُٔضلؼس َجو ٓؼىٍ جالٗرحش ؿ٤ٍ إٔ ٗٓرس جالٗرحش 

ٝجُرى ٖٓ ضٞجكٍ  .ك٠ ٗٓرس جالٗرحش ٣ُوجو ًِٔح ئٌضلؼص وٌؾس جُكٍجٌز جالٗهلحٜئٗهلٟص، ًٝٛج 

جُط٣ٜٞس جُؿ٤ىز قٍٞ جُرًٌٝ أغ٘حء ػ٤ِٔس جٌٍُٔ جُرحٌو ئي إٔ يُي ٣إوٟ ئ٠ُ قىٝظ ضـ٤ٍجش ٓح ذؼى 

جُطحذؼس ُ٘لّ  جألٚ٘حفف جألٗٞجع أٝ ال٣ٝهطِق ٠ٍٞ كطٍز ذؼى جُٟ٘ؽ ذانط جُٟ٘ؽ ذكحُس ٠ر٤ؼ٤س.

أٍٖٜ ك٠ ذؼٝ جألٗٞجع  6أٝ  1أٜٗح هى ضُوجو ئ٠ُ  ئالأٍٖٜ،  3-1ى ضٔطى ًٛٙ جُلطٍز ٖٓ جُ٘ٞع. ٝه

 جألنٍٟ جُ٘رحض٤س 

ٗؿى إٔ جُرًٌٝ  جُكحالشك٠ ذؼٝ  dormancy Epicoty :ٌْٕٞ ج٣ُٞٓوس جُؿ٤٘٤٘س جُؼ٤ِح -5

ضكطحؼ ئ٠ُ ػ٤ِٔحش ًٍٔ ذحٌو ٓ٘لِٛس ٌَُ ٖٓ جُؿ٣ًٍ ٝج٣ُٞٓوس جُؿ٤٘٤٘س جُٓل٠ِ ٝج٣ُٞٓوس 

 ٣ٌٖٝٔ ضو٤ْٓ جألٗٞجع جُط٠ ضوغ ضكص ًٛج جُوْٓ ج٠ُ ٓؿٔٞػط٤ٖ ٛٔح .ؿ٤٘٤٘س جُؼ٤ِحجُ

أٍٖٜ، ًٝٛٙ  3-1ذًٌٝ ٣ٌٖٔ ض١٤ٗ٘ ئٗرحضٜح ٝيُي ذطؼ٣ٍٟٜح ١ُْٞ وجكة ُلطٍز ضهطِق ٖٓ  - أ

جُٔؼحِٓس ض١ٗ٘ ٗٔٞ جُؿ٣ًٍ ٝج٣ُٞٓوس جُؿ٤٘٤٘س جُٓل٠ِ، ٝذؼى يُي ضكطحؼ جُرًٌٝ ُِطؼٍٜ 

ً قط٠ ٣ٌٖٔ ٣ُِٞٓوس جُؿ٤٘٤٘س جُؼ٤ِح إٔ ض٘ٔٞ  3-1 ُِرٍٝوز ُٔىز ضطٍجٝـ ذ٤ٖ أٍٖٜ أ٣ٟح

  .ذكحُس ٠ر٤ؼ٤س

ضـ٤ٍجش ذؼى جُٟ٘ؽ ك٠  ظأإلقىجٝك٠ ًٛٙ جُٔؿٔٞػس ضكطحؼ جُرًٌٝ ٌٍُِٔ جُرحٌو  -خ - خ

جُؿ٤ٖ٘، غْ ٣ؼود يُي ضؼ٣ٍٝ جُرًٌٝ ُلطٍز وكة ُِٓٔحـ ُِؿ٣ًٍ ذحُ٘ٔٞ غْ ضؼٍٜ ٍٓز 

ٝك٠ جُطر٤ؼس ٗؿى إٔ ذًٌٝ ٓػَ ًٛٙ جألٗٞجع  .ُهٍٟٟغح٤ٗس ُلطٍز ذٍٝوز قط٠ ١ٗ٘٣ جُ٘ٔٞ ج

 ضكطحؼ ئ٠ُ ٠ْٔٞٓ ٗٔٞ ًح٤ِٖٓ قط٠ ٣ٌطَٔ ئٗرحضٜح

٣ٞؾى ذحُرًٌز أًػٍ  جُكحالشك٠ ذؼٝ  dormancy Double :ٝؾٞو ٗٞػ٤ٖ ٖٓ جٌُٕٓٞ -6

ًٍ ك٠ ذؼٝ  جُِٛرس جُـ٤ٍ  ذحألؿِلسضط٤ُٔ جُرًٌز  جُكحالشٖٓ ٗٞع ٝجقى ٖٓ جٌُٕٓٞ، كٔػح

ئ٠ُ ٌْٕٞ جُؿ٤ٖ٘ ٗلٓٚ، ُٝطٗؿ٤غ جُرًٌٝ ػ٠ِ جالٗرحش جُرى ٖٓ  ذحإلٞحكسًٛج ٓ٘لًز ُِٔحء، 

جُط٠ ضٓٔف ُِٔحء  جُٔؼحٓالشًٍٓ ًحٍ ٗٞػ٠ جٌُٕٓٞ. ك٤ٌٖٔ ٓؼحِٓس أؿِلس جُرًٌز ذرؼٝ 

ئ٠ُ جُؿ٤ٖ٘، غْ ضكىظ ضـ٤ٍجش ذؼى جُٟ٘ؽ جُط٠ ٖٓ ٖأٜٗح ًٍٓ ٌْٕٞ  نالُٚذحٌٍُٔٝ ٖٓ 

جُؿ٤ٖ٘. ٝأكَٟ ٣ٍ٠وس ُِطهِٙ ٖٓ ٌْٕٞ ًٛٙ جُرًٌٝ ٛٞ ئؾٍجء ًٍٔ وجكة ُرٟؼس أٍٖٜ 

ًٝٛج جُ٘ٞع ٖٓ  .جُرًٌز غْ ٣ؼود يُي ًٍٔ ذحٌو ؿالفجُىه٤وس ُطكَِ  جألق٤حء نالُٚض١ٗ٘ 

ٗؿ٣ٍ٤س ٝجُط٠ ض٘ٔٞ ك٠ جُٔ٘ح٠ن جُرحٌوز ق٤ع جٌُٕٓٞ ٣ٞؾى ك٠ ذًٌٝ جألٗٞجع جُٗؿ٣ٍس ٝجُ

جُِٛرس. ٝك٠ جُطر٤ؼس ضِؼد جُؼٞجَٓ جُر٤ث٤س وٌٝجً ٛحٓحً ك٠  جألؿط٤سضط٤ُٔ ذًٌٝٛح ذٞؾٞو 

٣كىظ ًٍٓ ٌُِٕٓٞ  جألًٌٍٜٓ ًٛج جٌُٕٓٞ ق٤ع أٗٚ ػ٘ى ْو٠ٞ جُرًٌٝ ػ٠ِ ْطف 

، غْ جألؿط٤س جُطر٤ؼ٠ (جُ٘حٖة ػٖ أؿِلس جُرًٌز) ق٤ع ضكىظ ٤ُٞٗس أٝ ضط٣ٍس ك٠ ًٛٙ

  .ذطؼٍٜ جُرًٌٝ ُرٍو جُٗطحء ضكىظ ضـ٤ٍجش ذؼى جُٟ٘ؽ

ًٛج جُ٘ٞع ٖٓ جٌُٕٓٞ ٣كىظ ُِرًٌٝ  dormancy Secondary غح٤ٗح : جٌُٕٓٞ جُػحٟٗٞ

إٔ جُرًٌٝ ك٠ ًٛٙ جُكحُس ػود  ٓالقظس. ٝٛ٘ح ٣ؿد جألّػود كِٜٛح ٝؾٔؼٜح ٖٓ جُ٘رحش 

ؾٔؼٜح جُطٌٕٞ ْحً٘س ٌُٖٝ ٗط٤ؿس ُطؼٍٜٞح ُرؼٝ جُظٍٝف ٣ٌٖٔ وكؼٜح ئ٠ُ ونٍٞ 

٣ٌٖٝٔ ضك٣ٍٍ جُرًٌٝ ٖٓ جٌُٕٓٞ جُػحٟٗٞ ٝيُي ذطؼ٣ٍٟٜح ُِرٍٝوز ٝأق٤حٗح  .جٌُٕٓٞ

ذٔؼحِٓس جُرًٌٝ ذحٍُٜٓٞٗحش جُٔ٘ٗطس ُالٗرحش نحٚس  جُكحالشُِٟٞء ٝك٠ ًػ٤ٍ ٖٓ 

ًًُي ٣ٌٖٔ ٓ٘غ قىٝظ جٌُٕٓٞ جُػحٟٗٞ ذطؿل٤ق . acid gibberellic ٤ِ٣يقٔٝ جُؿرٍ

 ً ٣ِٝؼد جٌُٕٓٞ جُػحٟٗٞ وٌٝجً ٛحٓحً ُِٔكحكظس ػ٠ِ جألٗٞجع  .جُرًٌٝ ٝضه٣ُٜ٘ح ضه٣ُ٘حً ؾحكح
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إٔ ذًٌٝ ٗرحضحش جألٗٞجع جٌُُٔ٘ػس ضكطلع ذك٣ٞ٤طٜح  ٓالقعجُ٘رحض٤س ك٠ جُطر٤ؼس. كٌٔح ٛٞ 

كطٍجش  نالٍ جأل٠ُُٝرًٌٝ ؾحكس، ًٔح أٜٗح ضلوى ٌْٜٞٗح ُٔىز ٣ٞ٠ِس ئيج ًحٗص ًٛٙ ج

  .جُطه٣ُٖ، ٣ٌٖٝٔ ُٔػَ ًٛٙ جُرًٌٝ إٔ ض٘رص ٓرحٍٖز ػ٘ى ؿٍٔٛح ذحُٔحء

 Treatments to overcome seed : اىتً تؤدي إىً مسز سنىُ اىبذرة اىَؼبٍالث
dormancy   إلنٍجؾٜحضؿٍٟ ػ٠ِ جُرًٌٝ هرَ ٌَجػطٜح ٝيُي  ٓؼحٓالشٛ٘حى ػىز  ٖٓ

 جُٔؼحٓالشجٌُٕٓٞ ٝقط٠ ض٘رص ذٌٛٞز ٠ر٤ؼ٤س، ٝضؼط٠ ذحوٌجش ه٣ٞس جُ٘ٔٞ. ذؼٝ ًٛٙ 

، نالُٚضؿٍٟ ذـٍٜ ضط٣ٍس أٝ ض٤٤ِٖ ؿطحء جُرًٌز قط٠ ٣َٜٓ ونٍٞ جُٔحء ٝجُـحَجش ٖٓ 

جُٔٞجو جُٔػرطس ُِ٘ٔٞ ٝجُط٠  سإلَج٣ُؿٍٟ ٌٍُٓ ٌْٕٞ جُؿ٤ٖ٘ ٗلٓٚ أٝ  جألنٍٝجُرؼٝ 

  :٠ِ٣ ٝٚلحً ٓٞؾُجً ًُٜٙ جُٔؼحٓحُصضٔ٘غ ئٗرحش جُرًٌٝ. ٝك٤ٔح 

  scarification Mechanical :جُهىٔ ج٤ٌُٔح٠ٌ٤ٗ - أ

  scarification water Hot :جُـٍٔ ك٠ جُٔحء جُٓحنٖ - خ

  scarification Acids :ذحألقٔحٜجُٔؼحِٓس  -ؾ 

  stratification moist Warm :جٌٍُٔ جُىجك٠ -و 

  scarification temperature High :جُٔؼحِٓس ذحُكٍجٌز جٍُٔضلؼس -ٛ 

  fruits immature Harvesting :ؾٔغ جُػٔحٌ ؿ٤ٍ ٌٓطِٔس جُ٘ٔٞ -ٝ

  stratification Cold :جٌٍُٔ جُرحٌو -َ 

  Leaching :ؿَٓ جُرًٌٝ -ـ

  treatments of Combination :ئْطهىجّ أًػٍ ٖٓ ٓؼحِٓس -٠

 tempeature of alternation :ضؼ٣ٍٝ جُرًٌٝ ُىٌؾحش قٍجٌز ٓطرحوُس -ٟ

Daily:  

  exposure Light :ضؼ٣ٍٝ جُرًٌٝ ُِٟٞء -ى

 solution nitrate potassium in جُـٍٔ ك٠ ٓكٍِٞ ٗطٍجش جُرٞضح٤ّْٞ -ٍ

Soaking  

 stimulants chemicalئْطهىجّ جٍُٜٓٞٗحش ٝذؼٝ ج٤ٌُٔح٣ٝحش جُٔ٘ٗطس -ّ

other /and Hormones  ٣ٌٖٔ ضٞؾى ذؼٝ جٍُٜٓٞٗحش ٝجًٍُٔرحش ج٤ٌُٔح٣ٝس جُط٠

٣ٝؼطرٍ قٔٝ جُؿر٤ِ٣ٍي أًػٍ  .ذاْطهىجٜٓح ًٍٓ ٌْٕٞ ذحُرًٌز ٝضٗؿ٤غ ئٗرحضٜح

ً ك٠ ًٛج جُٔؿحٍ. ٝقٔٝ جُؿر٤ِ٣ٍي ٣إوٟ ئ٠ُ ًٍٓ جٌُٕٓٞ جُل٤ُٓٞٞؾ٠  ئْطهىجٓح

ذحُرًٌز ١ٗ٘٣ٝ ئٗرحضٜح ذ٠ٍٗ ػىّ ٌْٕٞ جُؿ٤ٖ٘ ٗلٓٚ. ٝػحوز ٓح ضرَِ ذ٤ثس ئٗرحش 

ؾُء ك٠ 1222- ٤122ي ضطٍجٝـ ذ٤ٖ جُرًٌٝ ذط٤ًٍُجش ٓؼ٤٘س ٖٓ قٔٝ جُؿر٣ٍِ

ج٤ُِٕٔٞ. ًٔح ٣ٓطهىّ ج٤ُٓط٤٘٤ًٖٞ ٝٛٞ أقى ٓ٘ظٔحش جُ٘ٔٞ ذحُطر٤ؼ٤س ك٠ ض١٤ٗ٘ ئٗرحش 

جُرًٌٝ ٝيُي ػٖ ٣ٍ٠ن ئ٣وحكٚ ُ٘ٗح٠ ٓػرطحش جالٗرحش جُط٠ ضإوٟ ئ٠ُ ٌْٕٞ جُرًٌز. 

٣ٝؼطرٍ ج٤٘٤ٌُط٤ٖ ٖٓ أًػٍ جًٍُٔرحش جُٔٓطهىٓس ك٠ ض١٤ٗ٘ ئٗرحش جُرًٌٝ ًٍٝٓ 

ٌٕٓٞ جٍُجؾغ ئ٠ُ وٌؾحش جُكٍجٌز جٍُٔضلؼس ًٔح ٛٞ جُكحٍ ك٠ ذًٌٝ ذؼٝ جألٗٞجع جُ

جُ٘رحض٤س ٓػَ ذًٌٝ جُهّ. ُٝطك٤ٍٟ ٓكٍِٞ ٖٓ ج٤ٌُ٘ط٤ٖ ضًجخ أٝجٍ ٤ًٔس ٚـ٤ٍز ٓ٘ٚ 

ك٠ ه٤َِ ٖٓ قٔٝ ج٤ُٜى٣ًٌِٞٝي غْ ضهلق ذحُٔحء، ٝػحوز ٓح ضـٍٔ جُرًٌٝ ك٠ ٓكٍِٞ 

ٝك     ٠ ذؼ  ٝ جأُك٤حٕ ٣ٌٖٔ  .وهحتن ؾُء ك٠ ج٤ُِٕٔٞ ُٔىز غحُع 122ض٤ًٍُٙ 

%ٌٍُٓ ٌْٕٞ جُرًٌٝ نحٚس ضِي جُط٠  3-1.2ئْطهىجّ ٓكٍِٞ غ٣ٌٞ٣ٞ٤ح ذط٤ًٍُ 
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جُط٘رص ؾ٤ىجً ك٠ جُظحُْ جُطحّ أٝ ػ٠ِ وٌؾحش جُكٍجٌز جٍُٔضلؼس، أٝ ضِي جُرًٌٝ جُط٠ 

 جٌٍُٔ جُرحٌو. ٝق٤ع إٔ جُػ٣ٌٞ٣ٞ٤ح ضؼطرٍ ٖٓ ٓػرطحش جُ٘ٔٞ، ٓؼحٓالشضكطحؼ ئ٠ُ 

ْحػس غْ ضٍكغ جُرًٌٝ  24ًُُي ٖٓ جُٔلَٟ ؿٍٔ جُرًٌٝ ك٠ ٓكُِٜٞح ُٔىز جُط٣ُى ػٖ 

 Environmental : جُؼٞجَٓ جُر٤ث٤س جُط٠ ضإغٍ ك٢ ئٗرحش جُرًٌز .ٝضـَٓ ؾ٤ىجً ذحُٔحء

factors affecting seed germination  ْرن إٔ يًٍٗح إٔ ئٗرحش جُرًٌز ٣ططِد

ًُُي ٓػَ جُٔحء ٝجُكٍجٌز  جُالَٓسجُر٤ث٤س  ضٞجكٍ ػىز ػٞجَٓ ٜٓ٘ح ٝؾٞو جُظٍٝف

ٝجُٜٞجء ٝجُٟٞء ٝؿ٤ٍٛح. ٝك٤ٔح ٠ِ٣ ٓٞؾُجً ُىٌٝ ًَ ػحَٓ ٖٓ جُؼٞجَٓ جُر٤ث٤س ػ٠ِ 

ُكىٝظ  جُالَٓس جألْح٤ْس٣ؼطرٍ جُٔحء ٖٓ جُؼٞجَٓ جُر٤ث٤س  Water :أٝجٍ: جُٔحء :قىز

جت٤س جُٔهطِلس جالٗرحش. ق٤ع إٔ جُ٘ٗح٠ جأ٠ٔ٣ُُ٘ ٝػ٤ِٔحش ٛىّ ٝذ٘حء جُٔٞجو جُـً

ً ٓحت٤حً. ًٝٔح ٛٞ ٓؼٍٝف كإ ئٗرحش جُرًٌز ٣طكٌْ ك٤ٚ ذٛلس  ضططِد جُطٔحٜٓح ْٝطح

 42جْح٤ْس ٓكطٞجٛح جُٔحت٠، كحُرًٌز ػحوز جٍ ض٘رص ئيج ًحٕ ٓكطٞجٛح ج٠ٍُٞذ٠ أهَ ٖٓ 

) %ػ٠ِ أْحِ جَُٕٞ جُطحَؼ). ٝػ٘ى ٌَجػس جُرًٌٝ جُؿحكس ضوّٞ ذآطٛح٘ 62-

، غْ ٣ؼود يُي ئٗهلحٜ ك٠ ٝجالٗطلحلأٍُٔ قط٠ ٣كىظ جُطٗرغ جُٔحء ذٍٓػس ك٠ ذحوب ج

. ٝهىٌز جُـالف٣ِرع إٔ ٣ُوجو ذظٌٜٞ جُؿ٣ًٍ ٝضُٔم  الٓؼىٍ ئٓطٛح٘ جُٔحء ٝجًُٟ 

جُرًٌز ػ٠ِ ئٓطٛح٘ جُٔحء ضطٞهق ػ٠ِ ػىز ػٞجَٓ ٛحٓس ٜٓ٘ح ٗلحي٣س أؿِلس جُرًٌز 

ً وٌؾس  قٍجٌز ج١ُْٞ أٝ جُر٤ثس، ُِٔحء ٝجُٔحء جُٔطحـ ذح١ُْٞ جُٔك١٤ ذحُرًٌز ٝأ٣ٟح

ك٘ؿى إٔ ئٌضلحع وٌؾس قٍجٌز جُر٤ثس ٣ُ٣ى ٖٓ ٓؼىٍ ئٓطٛح٘ جُرًٌز ُِٔحء. ٝذحٗرحش 

ػ٠ِ ٓؿٔٞػٜح جُؿًٌٟ  جالػطٔحوجُرًٌز ٝض٣ٌٖٞ جُؿ٣ًٍ ضرىأ جُرحوٌز جُٛـ٤ٍز ك٠ 

ٝٓوىٌضٚ ػ٠ِ ض٣ٌٖٞ ٖؼ٤ٍجش ؾ٣ًٌس ٚـ٤ٍز أنٍٟ ضٓحْٛ ك٠ ئٓطٛح٘ جُٔحء ٖٓ 

ٝقط٠ ظٌٜٞ  جالٗطلحلكطٍز  نالٍجُٔحء جُط٠ ضٔطٜٛح جُرًٌز  ج١ُْٞ جُٔك١٤ ٤ًٔٝس

ذٔح ًحٕ ق٤ع أٜٗح ٣ٌٖٔ إٔ ضإغٍ ػ٠ِ ًَ ٖٓ ٗٓرس ٝٓؼىٍ  جأل٤ٔٛسجُؿ٣ًٍ ضؼطرٍ ٖٓ 

ٝضٓطط٤غ ذًٌٝ ًػ٤ٍ ٖٓ جألٗٞجع جُ٘رحض٤س إٔ ض٘رص ك٠ ٓىٟ ٖٓ ج٠ٍُٞذس  .ئٗرحش جُرًٌٝ

 ٝٗوطس جًُذٍٞ جُٔٓطى٣ٔسField FC (capacity ) ٣وغ ذ٤ٖ جُٓؼس جُكو٤ِس جأل٤ٌٞس

PWP (point wilting Permanent ) ٝٓغ يُي كإ ئٗرحش ذًٌٝ ذؼٝ جألٗٞجع

ٓػَ جُهّ ٝجُر٘ؿٍ ٣طٞهق ػ٘ى ٓٓط٣ٞحش ج٠ٍُٞذس جُٔ٘هلٟس  جألنٍٟذحُ٘رحض٤س 

ٝٓػَ ًٛٙ جُرًٌٝ ضكطٟٞ ػ٠ِ ٓٞجو ٓػرطس ُالٗرحش ٣ُِّ ُِطهِٙ ٜٓ٘ح ضٞجكٍ  .ذحُطٍذس

ضؿىٌ ٓحُكظس إٔ ٓؼىٍ ظٌٜٞ جُرحوٌجش جُٛـ٤ٍز ٣طأغٍ ًػ٤ٍجً ٝ .٠ٌٞذس أ٤ٌٞس ػح٤ُس

، ق٤ع ٣وَ ئ٠ُ قى ًر٤ٍ ٓغ ئٗهلحٜ ج٠ٍُٞذس ك٠ ج١ُْٞ جأل٤ٌٞسذٔكطٟٞ ج٠ٍُٞذس 

جُٔك١٤ ذحُرًٌٝ. ٣ٌٖٝٔ ض٤َٜٓ ئٗرحش جُرًٌٝ ٝيُي ذـٍٔٛح ك٠ جُٔحء ُؼىز ْحػحش هرَ 

  .جٌُُجػس

ٌز ٖٓ أْٛ جُؼٞجَٓ جُر٤ث٤س جُط٠ ٌذٔح ضؼطرٍ جُكٍج Temperature:غح٤ٗح: جُكٍجٌز

ض٘ظْ ػ٤ِٔس جالٗرحش ٝضطكٌْ ذىٌؾس ًر٤ٍز ك٠ ٗٔٞ جُٗطِس أٝ جُرحوٌز. ٝػٔٞٓح كحٕ 

ُِكٍجٌز ضأغ٤ٍ ػ٠ِ ٗٓرس ٝٓؼىٍ ئٗرحش جُرًٌٝ. ق٤ع أٗٚ ػ٘ى وٌؾحش جُكٍجٌز 

جُٔ٘هلٟس ٣وَ ٓؼىٍ جالٗرحش ٝذاٌضلحع وٌؾس جُكٍجٌز ٣ُ٣ى ًٛج جُٔؼىٍ قط٠ ٣َٛ 

، ٌُٖٝ ذ٣ُحوز وٌؾس جُكٍجٌز ػٖ ًٛج جُكى ٣وَ ٓؼىٍ جالٗرحش جألٓػَٟٞ ئ٠ُ جُٔٓط

ٗط٤ؿس ٌٍُِٟ جًُٟ ٣كىظ ُِرًٌز. ٝػ٠ِ جُؼٌّ ٖٓ يُي كإ ٗٓرس جالٗرحش ٌذٔح ضظَ 

غحذطس ج٠ُ كطٍز ٓكىوز ذحٌضلحع وٌؾس جُكٍجٌز ٝقط٠ ضَٛ ًٛٙ جُىٌؾس ئ٠ُ جُٔٓطٟٞ 

ٗرحش. ٝضوْٓ وٌؾس جُكٍجٌز جُط٠ ٝقط٠ ٣طٞكٍ جُٞهص جًُٟ ٣ٓٔف ذكىٝظ جال جألٓػَ

  :٣كىظ ػ٘ىٛح جالٗرحش ئ٠ُ غحُع وٌؾحش ٠ٛ

  .وٌؾس جُكٍجٌز جُٛـٍٟ: ٠ٛٝ أهَ وٌؾس قٍجٌز ٣كىظ ػ٘ىٛح جالٗرحش - أ
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وٌؾس جُكٍجٌز جُٔػ٠ِ: ٠ٛٝ وٌؾس جُكٍجٌز جُط٠ ٣كىظ ػ٘ىٛح أًرٍ ٗٓرس ئٗرحش  - خ

جُـ٤ٍ ْحً٘س ُٔؼظْ ٝضطٍجٝـ وٌؾس جُكٍجٌز جُٔػ٠ِ ُِرًٌٝ  .ٝأػ٠ِ ٓؼىٍ ئٗرحش

  .ّْ   32- 21جألٗٞجع جُ٘رحض٤س ذ٤ٖ 

وٌؾس جُكٍجٌز جُوٟٛٞ: ٠ٛٝ أػ٠ِ وٌؾس قٍجٌز ٣كىظ ػ٘ىٛح جالٗرحش. ٝأٟ   - ش

جٌضلحع ك٠ وٌؾس جُكٍجٌز ػٖ جُىٌؾس جُوٟٛٞ ٌذٔح ضٍٟ جُرًٌٝ أٝ ضىكؼٜح ئ٠ُ 

  .ونٍٞ جٌُٕٓٞ جُػحٟٗٞ

ً ضهطِق ئقط٤حؾحش ذًٌٝ جألٗٞجع جُٔهطِلس ُىٌ ؾحش جُكٍجٌز جُط٠ ضٗؿغ ئٗرحضٜح، ٖٝٓ غْ ػٔٞٓح

  :جُ٘رحش ذًٌٝٛح ئ٠ُ جُالَٓس٣ٌٖٔ ضو٤ْٓ جُ٘رحضحش ضرؼحً ُىٌؾس جُكٍجٌز 

ٝنحٚس  -ذًٌٝ ضطكَٔ وٌؾحش جُكٍجٌز جُٔ٘هلٟس: ٣ٌٖٔ ُرًٌٝ ًػ٤ٍ ٖٓ جألٗٞجع جُ٘رحض٤س - أ

٣طٍجٝـ  ٗطحم قٍجٌٟ ٝجْغ نالٍجُ٘ح٤ٓس ك٠ جُٔ٘ح٠ن جُٔؼطىُس ٖٓ جالٗرحش  -جُر٣ٍس ٜٓ٘ح

هٍخ وٌؾس جُطؿٔى) قط٠ قىٝو وٌؾحش جُكٍجٌز  جألق٤حْٕٛ (ٝك٠ ذؼٝ 1.4ٓحذ٤ٖ 

ّ ٝضَٗٔ ًٛٙ جُٔؿٔٞػس ذًٌٝ ًػ٤ٍ ٖٓ جُ٘رحضحش ٜٓ٘ح ػ٠ِ ْر٤َ ْ   42- 32ج٤ُٔٔطس (

  .جُٔػحٍ ذًٌٝ جُهّ ٝجٌٍُٗد

ذًٌٝ ضكطحؼ ئ٠ُ وٌؾحش قٍجٌز ٓ٘هلٟس: ٝضكطحؼ ذًٌٝ ٗرحضحش ًٛج جُوْٓ ج٠ُ وٌؾس  - خ

ً ٓح ٣لَٗ جالٗرحش ئيج ضؼٍٞص جُرًٌٝ ُىٌؾس قٍجٌز قٍجٌ ز ٓ٘هلٟس قط٠ ض٘رص. ٝؿحُرح

ْٛ. ٝػىّ هىٌز جُرًٌٝ ػ٠ِ جالٗرحش ك٠ ظٍٝف وٌؾحش جُكٍجٌز جٍُٔضلؼس 21أػ٠ِ ٖٓ 

ظحٍٛز ٖحتؼس جُٞؾٞو ك٠ جُرًٌٝ قى٣ػس جُكٛحو ٌُػ٤ٍ ٖٓ جألٗٞجع جُ٘رحض٤س. ٝضَٗٔ ًٛٙ 

  .ُ٘رحض٤س ٓػَ جُرَٛ ٝجُرٍٓرٞجٍ ٝجُىُل٤٘٤ّٞجُٔؿٔٞػس ذًٌٝ ًػ٤ٍ ٖٓ جألٗٞجع ج

ذًٌٝ ضكطحؼ ئ٠ُ وٌؾحش قٍجٌز ٍٓضلؼس: ضكطحؼ ذًٌٝ ػى٣ى ٖٓ جألٗٞجع جُ٘رحض٤س نحٚس   - ش

ج٠ُ وٌؾس قٍجٌز ٍٓضلؼس ٗٓر٤حً  جالْطٞجت٤سٝضكص  جالْطٞجت٤سضِي جُط٠ ض٘ٔٞ ك٠ جُٔ٘ح٠ن 

ئٗرحش ذًٌٝ جُطٔح٠ْ ٠ٛ قط٠ ضٓطط٤غ جالٗرحش، كأهَ وٌؾس قٍجٌز ٣ٌٖٔ إٔ ٣كىظ ػ٘ىٛح 

ّ ضؼطرٍ أهَ وٌؾس ضُِّ جُ٘رحش ذًٌٝ ذؼٝ جُٔكح٤َٚ ْ   11ّ، ك٠ ق٤ٖ إٔ وٌؾس ْ   1

  .ٓػَ جُرحيٗؿحٕ ٝجُلِلَ ٝجُلٍٞ... جُم جألنٍٟ

ج٤َُِ ٝجُٜ٘حٌ  نالٍذًٌٝ ضكطحؼ ئ٠ُ وٌؾحش قٍجٌز ٓطرحوُس: ضًذًخ وٌؾحش جُكٍجٌز   - ظ

ضؼط٠ ٗطحتؽ أكَٟ ئيج ٓح هٌٞٗص ذىٌؾحش جُكٍجٌز جُػحذطس ذحُ٘ٓرس جُ٘رحش جُرًٌٝ ٝٗٔٞ 

جُرحوٌجش. ٝذًٌٝ ه٤َِ ٖٓ جألٗٞجع جُ٘رحض٤س ج٤ٌُٖٔ إٔ ض٘رص ػ٠ِ وٌؾحش جُكٍجٌز جُػحذطس، 

ذَ ٣ُِّ ضؼ٣ٍٝ جُرًٌٝ ُىٌؾحش قٍجٌز ٓطرحوُس ذك٤ع ٣ٌٕٞ جُلٍم ذ٤ٖ وٌؾط٠ جُكٍجٌز 

  .٠12ْٛ ضؼٍٜ ُٜٔح جُرًٌٝ ج٤ُوَ ػٖ جُط

ظ ؿحَجش الٝف كحٕ جُٜٞجء جُؿٟٞ ٣كطٟٞ ػ٠ِ غًٔح ٛٞ ٓؼٍ Areation غحُػح: جُط٣ٜٞس

 جألًٓؿ٤ٖٝغح٠ٗ أ٤ًٓى جٌٍُذٕٞ ٝج٤ُ٘طٍٝؾ٤ٖ. ٣ٝٔػَ  جألًٓؿ٤ٖأْح٤ْس ٖٞٔ ٌٓٞٗحضٚ ٠ٛٝ 

 32ح٣وٍخ ٖٓ %أٓح ؿحَ ج٤ُ٘طٍٝؾ٤ٖ ك٤ٔػَ ٓ 23.2%ذ٤٘ٔح ٣ٌَٗ غح٠ٗ أ٤ًٓى جٌٍُذٕٞ  22

ٌٍٟٞٝ ؾىجً جُ٘رحش ذًٌٝ ًػ٤ٍ ٖٓ جألٗٞجع  جألًٓؿ٤ٖ%ٖٓ ٌٓٞٗحش جُٜٞجء جُؿٟٞ. ٣ٝؼطرٍ 

%ك٠ جُر٤ثس، كـحُرحً ٓح ٣ػر١ ئٗرحش  23.2جُ٘رحض٤س. أٓح ئيج جٌضلغ ض٤ًٍُ غح٠ٗ أ٤ًٓى جٌٍُذٕٞ ػٖ 

 .ٛلس ػحٓسجُرًٌٝ. ٖٝٓ ٗحق٤س أنٍٟ كإ ؿحَ ج٤ُ٘طٍٝؾ٤ٖ ٤ُّ ُٚ ضأغ٤ٍ ػ٠ِ ئٗرحش جُرًٌٝ ذ

ضٔحّ ػ٤ِٔحش الجالٗرحش، ٝجُط٘لّ ػ٤ِٔس أْح٤ْس  نال٣ٍُٝوجو ٓؼىٍ ض٘لّ جُرًٌٝ ٣َحوز ًر٤ٍز 

ذحُر٤ثس ٣ؼى ٣ٌٍٝٞحً ُكىٝظ  جألًٓؿ٤ُٖ٘ٔٞ ٝضٔىو جُؿ٤ٖ٘ ٖٝٓ غْ كإ ضٞجكٍ  جُالَٓس جألًٓىز

ك٠ جُٜٞجء جُٔٞؾٞو ذحُر٤ثس ػٖ ض٤ًٍُٙ  جألًٓؿ٤ٖجالٗرحش جُؿ٤ى. ًُُي كإ أٟ ٗوٙ ك٠ ض٤ًٍُ 

ُِؿ٤ٖ٘  جُالَّ جألًٓؿ٤ٖٝٗوٙ  .جُؿٟٞ ٣إوٟ ئ٠ُ ئػحهس أٝ ضػر١٤ ئٗرحش ذًٌٝ ًػ٤ٍ ٖٓ جُ٘رحش

ٗرحش نحٚس ئيج ًحٗص ضِي جُر٤ثس ٓـٌٔٞز ذحُٔحء. جالٗرحش ٣٘طؽ أْحْحً ٖٓ ظٍٝف ذر٤ثس الج نالٍ

 جُكحالشئ٠ُ ػىّ ٗلحي٣س أؿِلس جُرًٌز ُٚ، ق٤ع أٗٚ ك٠ ًػ٤ٍ ٖٓ  جألًٓؿ٤ٖأٝ هى ٣ٍؾغ ٗوٙ 
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كإ أؿِلس جُرًٌٝ جُطٓٔف ذطرحوٍ جُـحَجش ذ٤ٖ جُؿ٤ٖ٘ ٝجُٜٞجء جُهحٌؾ٠. ٣ٝطأغٍ ٓٓطٟٞ 

ك٠ ذ٤ثس جُ٘ٔٞ ذٔوىجٌ يجتر٤طٚ جُو٤ِِس ك٠ جُٔحء ٝػٔن جٌُُجػس، ق٤ع ٣وَ ض٤ًٍُ  جألًٓؿ٤ٖ

أٓح ذحُ٘ٓرس ُـحَ غح٠ٗ أ٤ًٓى جٌٍُذٕٞ ٝٛٞ ٣ٔػَ  .جُرًٌٝذٗىز ًِٔح َجو ػٔن ٌَجػس  جألًٓؿ٤ٖ

ك٤طؿٔغ ٣ُٝوجو ض٤ًٍُٙ نحٚس ك٠ جُر٤ثحش ٤ْثس جُط٣ٜٞس، ًٔح ٣ُوجو  -ٗحضؽ ػ٤ِٔس جُط٘لّ

 ض٤ًٍُٙ ذحَو٣حو ػٔن جٌُُجػس ٖٝٓ غْ كاٗٚ ٣ؼَٔ ػ٠ِ ضػر١٤ ئٗرحش جُرًٌٝ

ٝضهطِق جقط٤حؾحش ذًٌٝ  -٣ٌٖٔ ُِٟٞء إٔ ٣إغٍ ػ٠ِ ئٗرحش جُرًٌٝ:   Lightٌجذؼح: جُٟٞء

 Fig Strangling كٜ٘حى ذؼٝ جُ٘رحضحش ٓػَ ٗٞع جُط٤ٖ -جُ٘رحض٤س جُٔهطِلس ُِٟٞء جألٗٞجع

( aurea Ficus ) ضكطحؼ ذًٌٝٛح ئ٠ُ ٞٞء ضحّ ٝٓٓطٍٔ قط٠ ض٘رص، ٝضلوى ًٛٙ جُرًٌٝ ق٣ٞ٤طٜح

ًٔح ٣ٗؿغ جُٟٞء ئٗرحش ذًٌٝ ٓؿٔٞػس أنٍٟ ٖٓ  ذٟؼس أْحذ٤غ ئيج ُْ ضؼٍٜ ُِٟٞء. نالٍ

جُ٘رحض٤س ضَٗٔ ًػ٤ٍ ٖٓ أٗٞجع جُكٗحتٕ ٝجُهٍٟ ٝجٌُُٛٞ. ٝهى ٣ػر١ ذحُٟٞء ٖٓ ئٗرحش  جألٗٞجع

ٓػَ جُرَٛ. ٝضٓطؿ٤د ذؼٝ جُ٘رحضحش ُطٍٞ جُٜ٘حٌ (جُلطٍز  جألنٍٟجُ٘رحض٤س  جألٗٞجعذًٌٝ ذؼٝ 

ض٘رص ٓػَ ذًٌٝ جُرطٞجٍ ٌُٖٝ ٣ُِّ أ٣ٟحً كٜ٘حى ذًٌٝ ضكطحؼ ئ٠ُ ٜٗحٌ ٣ٞ٠َ ٠ٌُ  )جُٟٞت٤س

ضؼ٣ٍٝ ًٛٙ جُرًٌٝ ُلطٍز ذٍٝوز ٓؼ٤٘س قط٠ ضٓحػى ػ٠ِ ئٗرحضٜح، ذ٤٘ٔح ٣ػر١ جُٜ٘حٌ جُط٣َٞ ئٗرحش 

 .  جألنٍٟ جألٗٞجعذًٌٝ ذؼٝ 
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 المحاضرة التاسعة

 germination Seedsانبات البذور

جالنٛحخ ٝذؼى ض٣ٌٖٞ ج٣ُُؿٞش ٣رىأ ٗٔٞ جُرًٌز ٝض٣ٌٖٞ  ٣رىأ ض٣ٌٖٞ جُرًٌز ذؼى ضٔحّ ػ٤ِٔس       

أؾُجؤٛح جُٔهطِلس غْ ضرىأ ك٠ ضه٣ُٖ جُٔٞجو جُـًجت٤س قط٠ جًطٔحٍ ٗٔٞٛح. ٝئيج جْطٍٔ ض٣ٌٖٞ جُرًٌٝ 

 ج٥ض٤س جألؾُجءضطٌٕٞ جُرًٌز ٖٓ  .ٝضه٣ُٖ جُٔٞجو جُـًجت٤س ذٜح وٕٝ ػحتن ضٌٞٗص ذًٌٝجً ٓٔطِثس

ً ٗط٤ؿس جُطكحو جُؿح٤ٓ جُؿ٤ٖ٘: ٣ؼطرٍ جُؿ٤ٖ٘ ٓ٘ٗأ -1 س جُٔإٗػس ط٤ُ٘رحش ؾى٣ى ٣ٝطٌٕٞ ؿحُرح

جًًٍُٔز ٝهى ضكطٟٞ جُرًٌز ػ٠ِ أًػٍ ٖٓ ؾ٤ٖ٘ ٝجقى ٣ٝطًٍد جُؿ٤ٖ٘ ٖٓ ج٣ُٞٓوس جُؿ٤٘٤٘س 

 ٌ جُؼ٤ِح ٝج٣ٍُٗس ٝجُؿًجُٓل٠ِ، جُلِوحش، ج٣ُٞٓوس جُؿ٤٘٤٘س 

ٗىٌْٝرٍّ أٝ جُرٍْرٍّ الٌ جُـًجء جٓح ك٠ جُلِوحش أٝ ك٠ جٗٓؿس جُٔهطُٗس: ضهُٕ جُرًٝأال -2

 exalbumenous أٓح جُـ٤ٍ جٗىْٝر٤ٍٓس كط٠ٔٓ albuminous ٗىْٝر٤ٍٓسالجٝض٠ٔٓ جُرًٌٝ 

 ٝك٠ ًٛٙ جُكحُس ٣هُٕ جُـًجء جٓح وجنَ جُلِوحش أٝ أق٤حٗح ك٠ جُرٍْرٍّ جًُٟ ٣٘ٗأ ٖٓ ج٤ْٞ٤ُِ٘س

 ؿالف٣ٝطٌٕٞ  ٗىْٝرٍّاللس جُرًٌز أٝ ذوح٣ح ج٤ْٞ٤ُِ٘س ٝجؿِلس جُر٣ًٌس: ضطٌٕٞ ٖٓ أؿِجال -3

ف أٝ جغ٤ٖ٘ ػحوز ٝؿحُرح ٓح ٣طِٛد ؿالٖٓ أؿِلس جُر٣ٟٞس ٠ٛٝ ضطٌٕٞ ٖٓ  testa ٍزٓجُوجُرًٌز 

٠ِ ٖلحف ٌه٤ن ٝضرو٠ جُىجن جُـالفجُهحٌؾ٠ ٣ٝٛرف يٝ ُٕٞ ؿحٓن ك٠ ق٤ٖ ٣ظَ  جُـالف

٠روس ٝجٞكس قٍٞ  جُكحالشجُىجن٠ِ ٌٓٞٗس ك٠ ذؼٝ  جُـالفٗىْٝرٍّ وجنَ الج٤ْٞ٤ُِ٘س ٝج

  .ٖجُؿ٤٘

  :أّىاع اىبذور

  :ضوْٓ جُرًٌٝ ػحوز ئ٠ُ ه٤ٖٔٓ ٖٓ ٗحق٤س جُط٤ًٍد جُط٣ٍٗك٠

  .: ٠ٛٝ جُط٠ ػ٘ىٓح ض٘ٔٞ ضؼط٠ ٗرحش ٝجقىجألؾ٘سذًٌٝ ٝق٤ىز  - أ

: ٠ٛٝ جُط٠ ضؼط٠ ػ٘ى ئٗرحضٜح ػىز ذحوٌجش ئقىجٛح ٗحضؿس ٖٓ جُؿ٤ٖ٘ جألؾ٘سذًٌٝ ػى٣ىز  - خ

ً ٖٓ ٤ٓٗؽ ج٤ْٞ٤ُِ٘س ٝضٌٕٞ ٓطٗحذٚ ٌٝجغ٤ح ضٔحٓح  جُؿ٠ٓ٘ أٓح جُ٘ٔٞجش جُرحه٤س كط٘طؽ ن٣ٍٟح

ًُج ٣ٌٖٔ جػطرحٌ ًٛٙ جُ٘رحضحش ن٣ٍٟس جُطٌحغٍ ُٝٞ أٜٗح ٗحضؿس ٖٓ جُرًٌٝ ٝضؼطرٍ  جألّأُ٘ٓؿس 

  .جألؾ٘سًُٜٙ جُرًٌٝ ػى٣ىز  جألٓػِسٓحٌٝ ٖٓ أٍٖٜ جُٔحٗؿٞ ٝجُٔٞجُف ٝجٌُحَ

   : اىتنبثز اىبذري

. ٝجإلنٛحخٛٞ ئٗطحؼ كٍو أٝ ٗرحش ؾى٣ى ٣ٍ٠ن ؾ٤ٖ٘ جُرًٌز جُؿ٠ٓ٘ ٝجُ٘حضؽ ػٖ ػ٤ِٔط٠ جُطِو٤ف 

٣٘ٛف ذاضرحع  الٝضٓطهىّ جُرًٌز ٤ًِْٞس ئًػحٌ أْح٤ْس . ٌُٖٝ ذحُ٘ٓرس أُٗؿحٌ جُلحًٜس كاٗٚ هى 

أٜٗح ن١٤ِ ٌٝجغ٤ح أ١ ضهطِق ٌٝجغ٤ح ك٤ٔح ذ٤ٜ٘ح، ق٤ع أٗٚ ػ٘ى ٢ ذجُطٌحغٍ جُؿ٢ٓ٘ ق٤ع إٔ ٓٔح ٣ؼ٘

 جالٗوٓحّ نالٍٓؼظْ أٖؿحٌ جُلحًٜس نِط٤س جُطِو٤ف ض٣ٌٖٞ قرٞخ جُِوحـ ٝجُر٣ٟٞحش ٖٓ 

ذؼٟٜح ك٠  حش جُ٘حضؿس ػٖطش جٌُٞجغ٤س ٝجُؼرٌٞ ٖٝٓ غْ ضهطِق جُؿح٤ٓالٗؼُجنطُج٠ُ ٣كىظ جالالج

 ، أٝؿ٤ٍ ٓطٔحغِس ج٥نٍك٤ٚ ػٖ  .جُط٤ًٍد جٌُٞجغ٠ ٝجًُٟ ٣إوٟ ئ٠ُ ئٗطحؼ َٗٓ ٣هطِق ًَ كٍو 

 :  germination Seed إّببث اىبذرة
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ٛٞ ٓوىٌز جُرًٌز ػ٠ِ ئػطحء ذحوٌز ٝجْطث٘حف ٗٔٞ جُؿ٤ٖ٘ ذؼى ضٞهلٚ ػٖ جُ٘ٔٞ أٝ ٌْٞٗٚ       

ػ٤ِٔحش ٠ر٤ؼ٤س ، ٤ٔ٤ًٝحت٤س  جإلٗرحشٝضَٗٔ ػ٤ِٔس  ُإلٗرحش جُٔالتٔسٓإهطح ُك٤ٖ ض٤ٜة جُظٍٝف 

 ك٤ُٓٞٞؾ٤س ق٣ٞ٤س

  : ىإلّببثاىؼَيُبث اىطبُؼُت  

٠ٛٝ ػ٤ِٔس ٠ر٤ؼ٤س ضكىظ ْٞجء  Imbibition ضرىأ جُؼ٤ِٔحش جُطر٤ؼ٤س ذحٓطٛح٘ جُٔحء        

 Hydrated َّ جًػٍ ٓحت٤سال٣ٝٛرف ج٤ُٓطٞذ جُهال٣حُِرًٌٝ ْٞجء ًحٗص ق٤س جّ ٤ٓطس كط٘طلم 

  قٍجٌز جٗطالمٝضطٍٟ أؿط٤س جُرًٌز ٝضٛرف جًػٍ ٗلحي٣س ُِـحَجش ٣ٝ٘طؽ ػٖ جُطٍٗخ 

  : ىإلّببثاىؼَيُبث اىبُىمَُُبئُت 

ٝض٣ٌٖٞ  جأل٣ُٗٔحشٝض١٤ٗ٘  جُهال٣حضَٗٔ جُؼ٤ِٔحش ج٤ٔ٤ٌُحت٤س إلُ٘رحش جُط٘لّ ٣َٝحوز قؿْ 

 food Stored أ٣ُٗٔحش ؾى٣ىز ٠ٛٝ جُط٠ ضوّٞ ذْٜٟ جُـًجء جُٔهُٕٝ ك٠ ٓ٘ح٠ن ضه٣ُٖ جُـًجء

digestion  جُى٤٘ٛس ٝجُؿٍٍِٓٝ  جألقٔحٜذطك٣َٞ جُ٘ٗح ج٠ُ ٣ٌٍْحش ٝج٤ُِر٤ىجش ج٠ُ

 ٝجُرٍٝض٤٘حش ج٠ُ أقٔحٜ أ٤٘٤ٓس ٝجُل٤ط٤ٖ ج٠ُ أ٣ٞٗحش كْٞلحش ٝذًُي ٣َٜٓ ٗوِٜح ج٠ُ جٍُْٔط٤ٔحش

 ططِد ئٗرحش جُرًٌز ضٞجكٍ غحُػس ػٞجَٓ ٌت٤ٓ٤س ٛحٓس ٣٠ٛٝ .

 جالٗرحش٣ؿد إٔ ضٌٕٞ جُرًٌٝ ق٤س ، ذٔؼ٠٘ إٔ ٣ٌٕٞ جُؿ٤ٖ٘ ق٠ ُٝٚ جُوىٌز ػ٠ِ  * : 

ػىّ ٝؾٞو جُرًٌز ك٠ قحُس جٌُٕٓٞ ٝإٔ ٣ٌٕٞ جُؿ٤ٖ٘ هى ٍٓ ذٔؿٔٞػس ضـ٤ٍجش ٓحذؼى جُٟ٘ؽ،  * .

 جالٗرحشػ٤ِٔس  ٤ُّٝ ٛ٘حى ٓٞجٗغ ٤ٔ٤ًحت٤س أٝ ك٤ُٓٞٞؾ٤س ضؼ٤ن

ٝأق٤حٗحً  ٝجألًٓؿ٤ٖضٞجكٍ جُظٍٝف جُر٤ث٤س ج٣ٌٍُٟٝس الُ٘رحش ٜٝٓ٘ح جُٔحء ٝوٌؾس جُكٍجٌز  * .

  .جُٟٞء

  Stages of germination:ٍزاحو االّببث

ئ٠ُ ػىز ٍٓجقَ ٓ٘لِٛس، ٝيُي ذـٍٜ ضلْٜ ًَ ٍٓقِس ٜٓ٘ح ػ٠ِ  جالٗرحش٣ٌٖٔ ضو٤ْٓ ػ٤ِٔس 

  :ٍٓجقَ ٓطىجنِس ٓغ ذؼٟٜح، ًٝٛٙ جٍُٔجقَ ٠ٛ جألٍٓأٜٗح ك٠ قو٤وس  ئالقىز، 

س ك٠ جُرًٌٝ جُؿحكس ٣: ٝك٤ٜح ضوّٞ جُٔٞجو جُـٍٝ(ٍٓقِس جٓطٛح٘ جُٔحء) جأل٠ُٝجٍُٔقِس  - أ

ذحٓطٛح٘ جُٔحء ٓٔح ٣ُ٣ى ٖٓ جُٔكطٟٞ ج٠ٍُٞذ٠ ُِرًٌٝ، ٣ٝؼود يُي ئٗطلحل جُرًٌٝ ٣َٝحوز 

ٛ٘ح إٔ ػ٤ِٔس  جُٔالقظسضُٔم أؿِلس جُرًٌز. ٝضؿىٌ  جالٗطلحلأقؿحٜٓح ٝهى ٣ٛحقد ًٛج 

ئٓطٛح٘ جُٔحء ٝئٗطلحل جُرًٌز ٣ٌٖٔ إٔ ضكىظ قط٠ ٓغ جُرًٌٝ جُـ٤ٍ ق٤س. ٝػود ئٓطٛح٘ 

جُط٠ ضٌٞٗص أغ٘حء ض٣ٌٖٞ جُؿ٤ٖ٘، ًًُٝي ضه٤ِن  جأل٣ُٗٔحشجُٔحء ٝئٗطلحل جُرًٌٝ ٣رىأ ٗٗح٠ 

٤ٔ٤ٌُحت٤س جُهحٚس ذاٗطحؼ جُطحهس جُؿى٣ىز. ًٔح ض١ٗ٘ ذؼٝ جًٍُٔرحش ج جأل٣ُٗٔحشذؼٝ 

ٝك٠ ٜٗح٣س ًٛٙ جٍُٔقِس  .أٝ جأُى٣َٞ٘٣ٖ غحُػ٠ جُلْٞلحش( ATP( جالُُٓس ُؼ٤ِٔس جالٗرحش ٓػَ

٣ٌٖٔ ٓٗحٛىز أ٠ُٝ ٓظحٍٛ جالٗرحش ٝجُط٠ ضطٔػَ ك٠ ظٌٜٞ جُؿ٣ًٍ ٝجًُٟ ٣ظٍٜ ً٘ط٤ؿس 

ٍٜ جُؿ٣ًٍ ٖٓ جُرًٌٝ جُهِٟٞ. ٝػحوز ٓح ٣ظ ُالٗوٓحّأًػٍ ٖٓ ًٞٗٚ ٗط٤ؿس  جُهال٣ح الْططحُس

  .ػىز ْحػحش أٝ أ٣حّ ٖٓ جٌُُجػس ٝذظٌٜٞٙ ض٘ط٠ٜ جٍُٔقِس جأ٠ُُٞ نالٍجُـ٤ٍ ْحً٘س 
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: ٣ٝكىظ ك٠ ًٛٙ جٍُٔقِس ضكٍٞ جُٔٞجو جُـًجت٤س (ٍٓقِس ْٟٛ جُٔٞجو جُـًجت٤س)جٍُٔقِس جُػح٤ٗس  - خ

ُلِوحش ج٠ُ ٗىْٝر٤ٍّ أٝ جأالٝجُىٕٛٞ ٝجُرٍٝض٤٘حش جُٔهُٗس ك٠ جُٔؼوىز ٓػَ جٌٍُذ٤ٛٞىٌجش 

ٓٞجو ذ٤ٓطس ٝجُط٠ ض٘طوَ ئ٠ُ ٗو١ جُ٘ٔٞ جُٔٞؾٞوز ذٔكٌٞ جُؿ٤ٖ٘، ٝجُط٠ ٣َٜٓ ػ٠ِ جُؿ٤ٖ٘ 

  .ضٔػ٤ِٜح

كىظ ٗٔٞ جُرحوٌز جُٛـ٤ٍز ً٘ط٤ؿس : ٝك٠ ًٛٙ جٍُٔقِس ٣(ٍٓقِس جُ٘ٔٞ)جٍُٔقِس جُػحُػس  - ش

ٌ ٗوٓحّ جُهِٟٞ جًُٟ ٣كىظ ك٠ ٗو١ جُ٘ٔٞ جُٔهطِلس ٝجُٔٞؾٞوز ػ٠ِ ٓكٞئالْطٍٔجٌ ال

٣ٝطٌٕٞ جُؿ٤ٖ٘ ٖٓ جُٔكٌٞ  .جُؿ٤ٖ٘. ٝذطوىّ ٍٓجقَ جُ٘ٔٞ ضأنً جُرحوٌز جٌَُٗ جُهح٘ ذٜح

جُلِو٤س، ٝجُؿ٣ًٍ جًُٟ ٣ظٍٜ ٖٓ هحػىز ٓكٌٞ جُؿ٤ٖ٘،  جألٌٝجمجًُٟ ٣كَٔ ٝجقىز أٝ أًػٍ ٖٓ 

ذ٤٘ٔح ضظٍٜ ج٣ٍُٗس ٖٓ جُ٘حق٤س جُؼ٣ِٞس ُٔكٌٞ جُؿ٤ٖ٘ كٞم جأٌُٞجم جُلِو٤س. ٣ٝوْٓ ْحم 

ئ٠ُ ج٣ُٞٓوس جُؿ٤٘٤٘س جُؼ٤ِح ٝجُط٠ ضٞؾى أػ٠ِ جُلِوحش، ٝج٣ُٞٓوس جُؿ٤٘٤٘س جُٓل٠ِ جُط٠ جُرحوٌز 

  :٣ٝأنً ئٗرحش جُرًٌٝ ٌٚٞض٤ٖ ٓهطِلط٤ٖ ٛٔح .ضٞؾى أْلَ جُلِوحش

جالٗرحش جُٜٞجت٠: ٝك٤ٚ ض٘ٔٞ ج٣ُٞٓوس جُؿ٤٘٤٘س جُٓل٠ِ ئ٠ُ أػ٠ِ، قحِٓس جُلِوحش ُطظٍٜ كٞم  جٝال:

 ْطف جُطٍذس، ًٔح ك٠ قحُس ئٗرحش ذًٌٝ ج٣ٌٍُُ

 : ً أٜٗح جٍ ضطٔىو ذحُوىٌ  ئال٠ٌٞ: ٝك٠ ًٛٙ جُكحُس ض٘ٔٞ ج٣ُٞٓوس جُؿ٤٘٤٘س جُٓل٠ِ أال جالٗرحشغح٤ٗح

ٍذس ٌُٖٝ جًُٟ ٣ظٍٜ كٞم ْطف جُطٍذس ٠ٛ ج٣ُٞٓوس جًُٟ ٣ٓٔف ذٍكغ جُلِوحش كٞم ْطف جُط

 .جُؿ٤٘٤٘س جُؼ٤ِح، ًٔح ٛٞ جُكحٍ ػ٘ى ئٗرحش ذًٌٝ جُهٞل
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 اىَحبضزة اىؼبشزة

 Tissue culture سراػت األّسجت اىْببتُت

ػ٘ىٓح ٣طْ ٌَجػس أٟ ن٤ِس أٝ ٤ٓٗؽ أٝ قط٠ ػٟٞ ٗرحض٠    Tissue culture ٣طِن ٓٛطِف

َؾحؾ٤س ٓكط٣ٞس ػ٠ِ ذ٤ثس ؿًجت٤س ٝضكص ظٍٝف ذ٤ث٤س ٓؼؤس ٝٓطكٌْ ك٤ٜح. ٝضؼطرٍ وجنَ أٝػ٤س 

ؾى٣ىز ٝٛحٓس إلًػحٌ ًػ٤ٍ ٖٓ جُ٘رحضحش   ٠ٍم ٌَجػس جُهال٣ح ٝجألٗٓؿس ٝجألػٟحء جُ٘رحض٤س ٤ِْٝس

 ٝجُط٠ أٚركص ضطرن ج٥ٕ ك٠ ًػ٤ٍ ٖٓ جُٔؼحَٓ جُطؿح٣ٌس ك٠ جُهحٌؼ ٝجُىجنَ.

ًػحٌ جُ٘رحضحش ٣ؼٍف ك٠ ًٛٙ جُكحُس ذحإلًػحٌ ًٛٙ جُطٍم إل  ٝػ٘ىٓح ضٓطهىّ

 . Micropropagation جُىه٤ن

 Establishment of tissue culture labخطىاث إّشبء ٍؼَو سراػت األّسجت  
ذـٝ جُ٘ظٍ ػٖ ٓٓحقس جٌُٔحٕ جُٔطٞكٍ إلٗٗحء ٓؼَٔ ٌُُجػس جألٗٓؿس كإ ًٛٙ جُٔٓحقس الذى ٖٓ 

 ًحُطح٠ُ:ضو٤ٜٓٔح ػ٠ِ جألهَ ئ٠ُ غالظ قؿٍجش 

 قؿٍز ُؼَٔ ٝضؿ٤ُٜ جُر٤ثحش -1

 قؿٍز ٌُُِجػس -2

 قؿٍز ُكلع ٓحضْ ٌَجػطٚ ٝجُط٠ ٤ْطْ ك٤ٜح ٓطحذؼس جُ٘ٔٞ ٝجُطٌٗق. -3

أْٛ جألؾُٜز  ًٛج ٌَُٝ قؿٍز ٓططِرحضٜح جُهحٚس ٖٓ جألؾُٜز ٝ جألوٝجش ٝؿ٤ٍٛح. ٝك٤ٔح ٠ِ٣  

 ٝجألوٝجش جُٔطِٞخ ضٞجكٍٛح هرَ جُرىء ذأٟ ػَٔ.

 :ٍتطيببث حجزة تجهُش اىبُئبث أوال: 

 ٍتطيببث حجزة اىشراػت: ثبُّب: 

 الذى ٖٓ إٔ ٣طٞكٍ ُٜح ج٥ض٠:

 Laminar flow air ًحذ٤٘س جُطؼو٤ْ -1

 ٤ٌٓق ٛٞجء ُِٔكحكظس ػ٠ِ وٌؾس قٍجٌز جُـٍكس غحذطس. -2

 ؿطحء ٍُِأِ. -هلحَ ٠ر٠ -أوٝجش ٌَجػس ٖٓ ٓٗح٠ٌ ٝٓاله١  -3

 ُطٍ ٍُٔ جٌُكٍٞ. 1,5 -1ٌٖحٖحش ذالْط٤ي ْؼس  -4

 -٤ٛر٣ًٌِٞٞص(  % ٚٞو٣ّٞ 5,5ٓطٍٜجش ُألٗٓؿس جُ٘رحض٤س ) أٍٖٜٛح جٌٌُِٞجًّ جُطؿحٌٟ  -5

    Tween 20 ٓحوز ٗحٍٖز

 ٤ٌٌٍْٓٞخ -6

ٓػَ ػٍُ  حٚس ك٠ ض٤ٌٌ٘حش نحٚس٣ٝٓهىّ ذٛلس ن Centrifuge ؾٜحَ ٠ٍو ًٍُٟٓ -7

 Protoplast isolation ٌَٝجػس جُرٍٝضٞذالْص

 ذحُطٞ أذ٤ٝ -8

http://www.aun.edu.eg/distance/agriculture/azza/myweb14/new_page_3.htm
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 ٍتطيببث حجزة اىحفظ واألقيَت: ثبىثب:

 أٌكق ذاٞحءز كٌِْٞ٘ص -1

ُُِٔجٌع جُط٠ ضططِد وٌؾحش قٍجٌز ٝكطٍجش ئٞحءز نحٚس ق٤ع ٣طْ  Incubators قٟحٗحش -2

 جُطكٌْ ك٠ يُي وجنَ جُكٟحٕ .

 Cell ٝٛٞ ٌٍٟٞٝ ُُٔجٌع جُٔؼِن جُهِٟٞ  Shaker ُٛجَ -3

suspension cultures     جألؾ٘س ٌَٝجػس Embryo cultures. 

 ٤ٌٓق ٛٞجء ُِٔكحكظس ػ٠ِ وٌؾس قٍجٌز جُـٍكس غحذطس. -4

 ٓو٤حِ ُو٤حِ ٖىز جإلٞحءز -5

 بُئبث سراػت األّسجت ٍنىّبث

 ٌٓٞٗحش ذ٤ثس جٌُُجػس -

 أٗٞجع جُر٤ثحش أْٛ -

 ٌٓٞٗحش ذ٤ثس جٌُُجػس أٝال: 

ضطٌٕٞ ؾ٤ٔغ جُر٤ثحش جُط٠ ئْطهىٓص ك٠ ٌَجػس أٗٓؿس جُٔكح٤َٚ جُٔهطِلس ذٛلس ػحٓس  

 ٌٓٞٗحش أْح٤ْس ٠ٛٝ: ٖٓ

 ٓٞجو ؿ٤ٍ ػ٣ٟٞس )ػ٘حٍٚ ًرٍٟ ٝػ٘حٍٚ ٚـٍٟ( -

 ٝٓٞجو ػ٣ٟٞس )ك٤طح٤ٓ٘حش( -

 ؾٍجّ ٌَُ ُطٍ ذ٤ثس.31( ػحوز ٓح٣ٟحف C12H22O11 ًٍٝذ٤ٛٞىٌجش )ٌٍَْٝ -

 ٔحش ٗٔٞ )أ٤ًٓٝ٘حش ٤ْٝطٞ ٤٘٤ً٘حش(ٓ٘ظ -

ؾٍجّ ٌَُ ُطٍ ذ٤ثس )ُِكٍٛٞ ػ٠ِ ذ٤ثس ِٚرس( أٝ ال٣ٟحف ك٠ قحُس  11 ًٛج ٣ٟٝحف ج٥ؾحٌ

 Liquid medium ئْطهىجّ ذ٤ثس ْحتِس

 اىَىاد غُز اىؼضىَت:

تحتبجهب مو اىْببتبث ىذىل البذ ٍِ إضبفتهب فً بُئت سراػت األّسجت   :اىؼْبصز اىنبزي -أ

 وػذدهب سبغ ػْبصز وهً: اىْببتُت
٣إغٍ ػ٠ِ ٓؼىٍ ٗٔٞ جُ٘رحش ٌٍٟٝٞٝ ُط٣ٌٖٞ جٌٌُِٞٝك٤َ ٝجُو٣ِٞىجش  : (Nج٤ُ٘طٍٝؾ٤ٖ ) -1

 amino ٍٝٛٓٞٗحش جُ٘ٔٞ ٝجألقٔحٜ جأل٤٘٤ٓس   nuclic acids ٝجألقٔحٜ ج٣ُٝٞ٘س

acids .  ٓٛحوٌ ج٤ُ٘طٍٝؾ٤ٖ ُر٤ثس ٌَجػس جألٗٓؿس 

 جُ٘طٍجش ، ( + NH4جأل٤ْٗٞٓ ) 
-
 NO 3  

٣ٝطًٍُ ك٠ جألؾُجء جٍُْٔط٤ٔ٤س ئال إٔ وٌٝٙ ؿ٤ٍ ٓؼٍٝف ذحُٟر١ ٣ٍٝؾف إٔ  : (Pجُلٓلٌٞ ) -2

ك٠ ٌٚٞز كْٞلحش   ُٚ وٌٝ ك٠ ض١٤ٗ٘ جإل٣ُٗٔحش. ٣ٓطهىّ ك٠ ذ٤ثحش ٌَجػس جألٗٓؿس

 أٝ كْٞلحضحُٛٞو٣ْ   ( (KH2PO4 جُرٞضح٤ّْٞ

     (NaH2PO4) . 

جُطر٤ؼ٠ ُِه٤ِس ٝض٣ٌٖٞ جٌٍُذ٤ٛٞىٌجش ٌٍٟٞٝ ُإلٗوٓحّ  :( Kجُرٞضح٤ّْٞ ) -3

كْٞلحش   أٝ  KNO3 ٣ٟحف ك٠ جُر٤ثس ػ٠ِ ٤ٛثس ٗطٍجش ذٞضح٤ّْٞ  ٝجُرٍٝض٤٘حش.

 KCl  . ٝٗحوٌج ٓح٣ٓطؼَٔ ٣ًٌِٞى جُرٞضح٤ّْٞ KH2PO4 ذٞضح٤ّْٞ

٣ٞؾى ك٠ ذؼٝ ؾ٣ُثحش جُرٍٝض٤ٖ. ٣ٗؿغ جُ٘ٔٞ جُؿًٌٟ ٝجُهٍٟٟ. ٣ٟحف  :( Sجٌُر٣ٍص ) -4

 (. =SO4ك٠ ٌٚٞز ِْلحش )ك٠ ذ٤ثس جٌُُجػس 

٣ِؼد وٌٝ ك٠ ٗلحي٣س جُؿىجٌ جُهِٟٞ ٣َٜٝٓ قًٍس جٌٍُذ٤ٛٞىٌجش  :( Caجٌُح٤ُّٓٞ ) -5

ٝجألقٔحٜ جأل٤٘٤ٓس نالٍ جُ٘رحش ًٔح أٗٚ ٣ٗؿغ ٗٔٞ جُؿًٌٝ. ٣ٟحف ك٠ جُر٤ثس ك٠ ٌٚٞز ٣ًٌِٞى 

   Ca(NO3)2 أٝ ك٠ ٌٚٞز ٗطٍجش جٌُح٤ُّٓٞ CaCl2 جٌُح٤ُّٓٞ
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٣ؼطرٍ جُؼٍ٘ٛ جًٍُُٟٔ ك٠ ؾُب جٌٌُِٞٝك٤َ . ٛحّ ؾىج  : (Mg جُٔحؿ٤ّٓ٘ٞ ) -6

ئ٠ٔ٣ُٗ. ٗوٛٚ ٣ٓرد ٖكٞخ جألٌٝجم. ٣ٟحف ئ٠ُ جُر٤ثس ك٠ ٌٚٞز ًر٣ٍطحش  ١ًٗ٘ٔ

 Mg SO4 جُٔحؿ٤ّٓ٘ٞ

٣ىنَ ك٠ ضه٤ِن جٌٌُِٞٝك٤َ ٣ٝٗحٌى ك٠ ػ٤ِٔس جُطٔػ٤َ جُٟٞت٠ ٝجُط٘لّ.  :( (Fe جُكى٣ى -7

ػ٠ِ ٤ٛثس    . ٣ٓطهىّ ك٠ ذ٤ثحش ٌَجػس جألٗٓؿس جُ٘رحض٤سٗوٛٚ ٣ٓرد ئٚلٍجٌ ٖٝكٞخ جألٌٝجم

 ethylene-diamine ذؼى إٔ ٣طْ نِطٜح ذأٓالـ جُٛٞو٣ّٞ FeSO4َُ ًر٣ٍطحش قى٣ىَٝ

tetraacetic acid (EDTA)  ٍٚالق٤س ُِ٘رحش. ٝجًُٟ ٣ؿؼَ جُكى٣ى أًػ 

  :اىؼْبصز اىصغزي -ة 
٣كطحؾٜح جُ٘رحش ٌُٖٝ ذ٤ٌٔحش ٞث٤ِس ؾىج ئ٠ُ جُؼ٘حٍٚ جٌُرٍٟ ٛ٘حى ػ٘حٍٚ ٣ٌٍٝٞس  ذحإلٞحكس

 هى ضٌٕٞ ْحٓس ُِ٘رحش ئيج أ٤ٞلص ذ٤ٌٔحش َجتىز ػٖ جُٔطِٞخ.

 Boricُر٤ثس ٌَجػس جألٗٓؿس ذ٤ٌٔحش ٚـ٤ٍز ٖٓ (B) ٣ٟحف جُرٌٕٞٝ  Boron جُرٌٕٞٝ -1

acid قٔٝ جُر٣ٌٞي H3BO3 

س جٌُُجػس ك٠ ُر٤ث (Moٌٍٟٞٝ ُِ٘ٔٞ جُطر٤ؼ٠ ُِ٘رحش ٣ٟٝحف)  Molybdenum  ٤ُٞٓرىّ -2

 Na2MoO4.2H2O ٤ُٞٓرىجش ٚٞو٣ْ  Sodium molybdate    ٌٚٞز

 Mn SO4 ٣ٟحف ك٠ ٌٚٞز ِْلحش جُٔ٘ؿ٤ُ٘ Manganese جُٔ٘ؿ٤ُ٘ -3

ٖٓ جألُق ٤ِٓؿٍجّ ُِِطٍ ك٠  25ذ٤ٌٔس الضطؿحَٝ  ٣ٟحف ُٔؼظْ أٗٞجع جُر٤ثحش Co جٌُٞذحُص -4

 CoCl2 ٌٚٞز ٣ًٌِٞى جٌُٞذحُص

 Zn SO4 ٌٚٞز ًر٣ٍطحش جُُٗي٣ٟحف ك٠  Zn َٗي -5

ٖٓ جألُق ٤ِِٓؿٍجّ ٌَُ ُطٍ ذ٤ثس ك٠ ٌٚٞز ًر٣ٍطحش  25  ٣ؼطرٍ ئٞحكس  Cu ٗكحِ -6

 ًحك٤ح إلٓىجو جُؿُء جُ٘رحض٠ جٌُُٔٝع ٖٓ ػٍ٘ٛ جُ٘كحCuSO45H2Oِ جُ٘كحِ

7- ًٌِٞ Cl  ّٞ٣ٟحف ك٠ ٌٚٞز ٣ًٌِٞى جٌُح٤ُٓ CaCl2 ُٔؼظْ أٗٞجع جُر٤ثحش 

 (KI) أ٣ٞو٣ى جُرٞضح٤ّْٞ ِر٤ثس ك٠ ٌٚٞز٣ٟحف ُ  Iodine ٣ٞو -8

 أٍٖٜ أٗٞجع جُر٤ثحش: غح٤ٗح:

ٖٓ أٍٖٜ جُر٤ثحش  Murashige & Skoog (MS) ضؼطرٍ ذ٤ثس جُؼِٔحٕ ٌٓٞج٤ٖؽ ٌْٝٞؼ  

جُٔٓطهىٓس إلًػحٌ جُؼى٣ى ٖٓ جألٗٞجع جُ٘رحض٤س ٝجُط٠ ٣ٌٖٔ ضك٤ٍٟٛح ٓؼ٤ِٔح أٝ ٍٖجتٜح ٛ٘حى أ٣ٟح 

 Woody Plant Medium (WPMٝض٠ٔٓ) جُ٘رحضحش جُهٗر٤س ذ٤ثس ضٓطؼَٔ ٌُُجػس ٝئًػحٌ 

 أْٛ ٠ٍم جإلًػحٌ جُىه٤ن:

 ُؼَ أْٛ ٝأذ١ٓ ٠ٍم جإلًػحٌ جُىه٤ن :

 ٌَْجػس جٍُْٔط٤ culture of  Meristem-tip 

 ٌَجػس جُرٍػْ جُطٍك٠culture of Shoot-tip 

   ٌَجػس جُرٍػْ جُؿحٗر٠culture of Axillary (lateral) bud 

  ٌَجػس جُؼوىز  Single node culture 

 ٍزاحو سراػت األّسجت

 اىَزحيت األوىً : إػذاد اىجشء اىَستخذً فً اىتنبثز وسراػته فً بُئت ٍؼقَت

 ٍزحيت اىتضبػف:اىَزحيت اىثبُّت

 ٍزحيت اىتجذَز:اىَزحيت اىثبىثت

 ٍزحيت األقيَت واىْقو ىيبُئت اىخبرجُت:اىَزحيت اىزابؼت
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 واىْببتبث اىطبُت أٍثيت إلمثبربؼض ّببتبث اىشَْت

 جُ٘رحش  جُؿُء جُٔٓطهىّ جُر٤ثس جُٔٓطؼِٔس

MS جٌُٞو جُؤس جُ٘ح٤ٓس 

MS ْجُوٍٗلَ جٍُْٔط٤ 

MS جُؿٍذ٤ٍج جُؤس جُ٘ح٤ٓس 

Anderson Formula جألٗط٣ٌْٞ جُرٍجػْ جُه٣ٍٟس 

MS جٍُٝوٝوٗىٌٕ جُؤس جُ٘ح٤ٓس 

MS ق٠ٛ ُرحٕ جُؤس جُ٘ح٤ٓس 

MS ج٤ٔ٣ٍُٔس جُرٍجػْ جألذط٤س 

WPM جٌُحكٌٞ جُؤس جُ٘ح٤ٓس 

WPM ج٤ُٔالًُٞح جُؤس جُ٘ح٤ٓس 

 

 

 

 

 


