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 Seed Deteriorationتدهور البذور 

ٌعبر عن تدهور البذور بأنه درجة من المصور فً األداء الوظٌفً بمرور الولت حٌث تضعف    

 اآللٌة الوظٌفٌة فً البذرة وتمل الحٌوٌة وبالتالً تمل النوعٌة .

الرئٌسً من تخزٌن البذور هو للمحافظة على حٌوٌتها وكفاءتها الفسٌولوجٌة وتملٌل ممدار  أن الهدف

 التلف او التدهور وهذا ٌتطلب معرفة متطلبات التخزٌن الصحٌح وإجراء عملٌاته .

 -ويمكن وصف عملية تدهور البذور بما يأتي :

الى موت التماوي ، لكن ٌمكن التحكم تعتبر عملٌة التدهور التً تصٌب التماوي عملٌة حتمٌة تؤدي  -1

 فٌها وإبطاؤها .

التعتبر عملٌة التدهور عملٌة عكسٌة ألنه الٌمكن تحوٌل التماوي المنخفضة الجودة الى تماوي  -2

عالٌة الجودة وأن كان باإلمكان تحسٌن األداء فً الحمل بأضافة المبٌدات الحشرٌة والفطرٌة لكن ال 

 وجٌة .ٌمكن تحسٌن الخواص الفسٌول

ٌتفاوت التدهور باختالف نوع التماوي  كما ٌتفاوت من كمٌة الى أخرى بل وحتى من بذرة الى  -3

 أخرى .

بال شن أن بعض أنواع البذور تكون طوٌلة العمر وتحتفظ بحٌوٌتها لمدة أطول من غٌرها حٌث أنه    

ة الدافئة هً من المحاصٌل ٌمكن اعتبار الكثٌر من أنواع البذور التملٌدٌة والتً تزرع فً المنطم

ً  وهً مثل بذور البنجر والطماطم وبعض أنواع البراسٌم والنجٌلٌات .  واألنواع طوٌلة العمر نسبٌا

وهنان على العكس أنواع البذور لصٌرة العمر حٌث أنها التتحمل الحرارة العالٌة والجفاف وهً مثل 

 بذور المهوه . بذور الذره والبصل . كما توجد بذور متوسطة العمر مثل
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 -أعراض ومظاهر حدوث التدهور والتلف في البذور :

Symptoms of Seed Deterioration 

 التغٌرات المرفولوجٌة فً البذور : -1

ٌعطً لون البذرة فً كثٌر من األحوال مؤشر على مدى تدهور البذرة حٌث ٌالحظ ذلن فً بذور    

البرسٌم والفول السودانً وفول الصوٌا حٌث ٌتحول لون البذرة الى الغامك وهذا ٌدل على تسارع 

تحدث عملٌات األكسدة فً أغلفة البذور وخاصةً عند الحرارة والرطوبة النسبٌة العالٌتٌن ، كما 

 تمرحات ملونة على بذور الخس فٌما تتحول بذور العدس الى اللون األصفر مع طول مدة الخزن .

 التغٌرات الداخلٌة التً تحدث للبذرة : -2

هذه تتضمن التغٌر فً بناء وتركٌب الخالٌا وجدرانها حٌث أنه كلما زادت درجة التدهور والتلف    

الذي ٌصٌب البذور للت لدرة أغلفة البذور على أستعادة تركٌبها وترتٌبها عند تشربها الماء وتمل 

ً وزٌادة لدرتها على التحكم فً تشرب محتوٌات الخلٌة كذلن الفمد الحاصل فً النشاط األنزٌم

% فً بذور المطن ٌؤدي الى فمد لدرة البذور 1األحماض الدهنٌة حٌث أن زٌادة األحماض الحرة الى 

 على األنبات .

 -األسباب الداخلية المحتملة لتدهور البذور :

 أكسدة الدهون وانفراد وزٌادة نسبة األحماض الدهنٌة الحرة : -1

ٌتم التسرٌع فً أكسدة الدهون بزٌادة درجة الحرارة عن الدرجة الالزمة كما ٌتم التحلٌل األنزٌمً 

% وإن كان ٌُعتمد أن هذا ٌتم على نسبة رطوبة ألل من 14للدهون إذا كانت نسبة الرطوبة أعلى من 

تغٌرات ذلن وٌنتج عنه انفراد وتحرر األحماض الدهنٌة ووجود مجموعات طرفٌة حره تؤدي الى 

غٌر مرغوبة فً بروتٌن الخلٌة وكذلن تلف مجموعات أخرى كالساٌتوكروم بل وٌصل تأثٌرها 

 المدمر الى الحامض النووي مما ٌسبب حدوث طفرات .

 تثبٌط عمل بعض التراكٌب الوظٌفٌة : -2
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التً  كلما زادت درجة تدهور البذور كلما فمدت جدران الخالٌا لدرتها على النفاذٌة األختٌارٌة   

تمٌزها فً الخالٌا السلٌمة مما ٌنتج عنه تسرب نواتج التمثٌل الغذائً الى خارج الخلٌة وٌشترن فً 

 ذلن التدهور الحاصل فً الخالٌا مع كبر عمر الخالٌا  .

ٌعتبر تحلل الماٌتوكوندرٌا والتغٌرات الوظٌفٌة الناتجة عن ذلن هو السبب الرئٌسً فً حدوث    

ٌادة التدهور تمل لدرة الماٌتوكوندرٌا على أداء دورها فً عملٌة التنفس وأنتاج التلف والتدهور وبز

 الطالة .

 وجود خلل فً الراٌبوسومات وجهاز تكوٌن البروتٌن فً الخلٌة : -3

عند وجود تدهور للبذرة فإن ذلن ٌؤدي الى حدوث خلل ولصور فً تمثٌل وتكوٌن البروتٌن    

 لخزن . وٌزداد هذا الخلل مع طول مدة ا

 حدوث خلل وتثبٌط ألنزٌمات الخلٌة :  -4

من المعروف أن تدهور البذور ٌصاحبه تنالص فً النشاط األنزٌمً والذي ٌسبب أنخفاض معدل    

التنفس وهذا بدوره ٌؤثر على معدل تمثٌل الطالة وكذلن اإلمداد بالعناصر الغذائٌة أثناء األنبات حٌث 

بأضافة أو فمد بعض الوحدات الوظٌفٌة مما ٌؤدي الى تملٌل  تحدث تغٌرات فً تركٌب األنزٌمات

 كفاءتها .

 تكوٌن وتنشٌط أنزٌمات التحلل المائً :  -5

تنشط األنزٌمات مع زٌادة نسبة الرطوبة بالبذور والترابها من الحد المطلوب لألنبات حتى أنه لد    

أ فً التدهور بسبب الطالة التً أُهدرت ٌحدث األنبات واذا لم تصل الرطوبة لهذا الحد فإن البذور تبد

وتراكم بعض نواتج التنفس . فمثالً تزٌد نسبة األحماض الدهنٌة الحرة وهً دالة على تدهور وتلف 

البذور حٌث ٌتلف جدار الخلٌة ، كما ٌؤدي تنشٌط أنزٌمات الفوسفاتٌز الى أستنفاد الطالة من الخلٌة 

م فً ولت لصٌر وخاصةً أذا زادت نسبة الرطوبة عن وٌتمٌز هذا النوع من التدهور بسرعه وٌت

22.  % 
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 فشل آلٌات بدأ األنبات : -6

ٌمكن أستعمال الجبرلٌنات والساٌتوكانٌنات واألثٌلٌن فً تنشٌط أنبات بعض األنواع وحماٌتها من    

 العوامل المسببة للتدهور .

 التأثٌر الوراثً :  -7

ٌة للبذور والتً تؤدي الى حدوث طفرات عشوائٌة فً الخالٌا لد ٌرتبط التدهور بالحالة الفسلج   

الجسمٌة والتً تسبب إعالة فً الوظائف الخلوٌة فً بعض األنسجة الهامة ، ولد لوحظ وجود 

تشوهات كروموسومٌة فً أنسجة البذور فً كثٌر من األنواع وخاصة فً البذور المعمرة كما أن هذه 

ما لوحظ بأنه إذا أُضٌف بعض المستخلصات من البذور التالفة التشوهات تتناسب مع عمر البذرة ك

 فأنها تؤثر على أنبات البذور الحدٌثة .

 أستنفاد األحتٌاط الغذائً فً البذور ونمص الغذاء فً الخالٌا المرستٌمٌة : -8

هذا اإلدعاء مردود علٌه حٌث أن  بعض البذور والتً وجدت فً الحفائر وعمرها آالف السنٌن    

 لرغم من عدم حٌوٌتها فمد وجد بها من األحتٌاطات الغذائٌة ما ٌكفٌها لمدة طوٌلة .با

 تراكم المركبات السامة : -9

لد ٌؤدي أنخفاض نسبة الرطوبة وأنخفاض أنشطة التنفس والنشاط األنزٌمً الى تراكم مركبات    

 سامة مما ٌؤدي الى خفض حٌوٌة هذه البذور .

 -بب تدهور أو فقد البذور :األسباب الخارجية التي تس

 الضرر المٌكانٌكً :   -1

هذا ٌنتج من طرق الحصاد غٌر المناسبة أو التطبٌك غٌر السلٌم لعملٌات التنظٌف والفرز والتجفٌف    

. وٌهدف التسوٌك الى أمداد الفالح بالبذور عالٌة الجودة  كذلن األخطاء فً عملٌات التحمٌل والتسوٌك

ٌتضمن التسوٌك توفٌر بذور األساس بالكمٌات الكافٌة للمزارعٌن، كذلن تجمٌع من األصناف بحٌث 

 .الناتج الخام من المزارعٌن

 

 الحرارة والرطوبة : -2
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الحرارة والرطوبة غٌر المناسبة ربما تكون ناتجة من ظروف المخازن غٌر المناسبة التً تكون    

كن التغلب على ذلن عن طرٌك بناء المخازن ردٌئة التهوٌة أو التتم مكافحتها من اآلفات . وٌم

 المالئمة والجٌدة التهوٌة وفً األماكن النظٌفة وغٌر الموبوءة باآلفات الحشرٌة والمرضٌة . 

أن تأثٌر الحرارة مع الرطوبة ٌكون واضح فً معظم أنواع البذور ، حٌث أن معظم بذور    

 درجة مئوٌة . 32 - 25% وحرارة من 82المحاصٌل تفمد حٌوٌتها عند تعرضها الى رطوبة نسبٌة 

 اآلفات الحشرٌة :  -3

سبب هذه اآلفات ربما ٌكون ناتج من عدم مكافحة الحمل لبل الحصاد المخازن المجاورة او من     

المهمالت وأماكن رمً األوساخ والفضالت أو ربما تكون من وجود أماكن أختباء فً نفس المخزن 

 هذه األصابات حرارة ورطوبة البذور المخزونة .كالشموق فً الجدران ، وتسبب 

 الموارض والطٌور : -4

ٌمكن ان تهاجم الطٌور الحمول المعدة ألنتاج البذور عند جفافها ولبل الحصاد كما وٌمكن دخول    

هذه الطٌور والموارض الى مخازن البذور غٌر المحكمة من حٌث األبواب والشبابٌن او منافذ أخرى 

فمد فً البذور المخزونة أو رداءتها عن طرٌك ترن فضالت هذه الطٌور والموارض  وبالتالً حدوث

. وٌمكن التغلب على هذه المشاكل بتحكٌم ابنٌة المخازن وعدم السماح بدخول هذه الطٌور او 

 الموارض باإلضافة الى مكافحة الفئران وإزالة أعشاش الطٌور من المخزن او محٌطه  .
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 -في قوة نمو وأنبات البذور :العوامل التي تتحكم 

 الظروف السائدة أثناء نضج البذور وما بعد الحصاد : -أ

من المعروف أن ارتفاع درجات الحرارة أثناء نضج محصول الحنطة ٌؤدي الى أنتاج حبوب    
خفٌفة الوزن ولد تزداد تجعدات البذور وأنخفاض نوعٌتها ، كما تحدث تأثٌرات مماثلة للشعٌر 

فول الصوٌا . لكن تؤدي للة الكثافة النباتٌة الى زٌادة  وزن البذور الناتجة ولدرتها على والبرسٌم و
 النمو واألنبات .

 موعد الحصاد ووضع البذور فً النورة : -ب
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وجد أن التبكٌر بالحصاد عن الولت المناسب ٌؤدي الى أنتاج بذور ألل وزناً من تلن التً تُحصد    

 فً الولت المناسب .

 لون لصرة البذور : -ت

وجد أن هنان تأثٌر للون لصرة البذور والمدرة على التشرب المائً للبذور حٌث ٌدل لون المصرة    

على مدى حٌوٌة بذور الكثٌر من البمولٌات ، كذلن وجد أن لون السرة الفاتح ٌؤدي الى للة التشرب 

لداكن الذي ٌكون معه التشرب أفضل المائً أثناء أنبات بذور الفاصولٌا وذلن عكس اللون البنً وا

 وبالتالً بذور أحسن أداًء .

 استراتيجيات تحسين جودة البذور

 -أستراتيجية المحافظة على جودة البذور : -أوالً :

Seed Quality Maintenance Strattegies 

هً األساس فٌما ٌعتبر غٌرها خطوات أو طرق مكملة لها ولٌس بدٌالً عنها ،  تعتبر هذه الخظوة   

وهً تعتمد على المحافظة على جودة البذور والتً تبلغ ألصاها عند الوصول ألعلى درجة من 

النضج الفسٌولوجً أو عند تراكم الحد األلصى من الوزن الجاف وعند هذه الدرجة تكون البذور فً 

حٌوٌة ، وتبدأ هذه الحٌوٌة بالتنالص إذا تُركت البذور دون حصاد تحت ظروف أعلى مستوى من ال

الحمل التً ال ٌمكن التحكم فٌها سواء من حٌث المناخ او الحشرات واألمراض والموارض فضالً عن 

 حدوث الفرط . 

 -لهذه األستراتيجية عدة عناصر :

أحتٌاجات بٌئٌة مناسبة من حٌث الحرارة والضوء أنتاج البذور فً البٌئة المناسبة : لكل محصول  -1

 والرطوبة وظروف التربة .

الحصاد فً الولت المناسب : ٌجب عدم التبكٌر فً الحصاد لبل امتالء البذور كما ٌجب عدم  -2

 التأخٌر وترن البذور عرضةً للعوامل الجوٌة واآلفات .

 مع نوع المحصول وحجم البذور وبالتالً  أستعمال المكننة المناسبة للحصاد : وذلن بما ٌتالئم -3
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 تملٌل األضرار المٌكانٌكٌة الناتجة من ظروف الحصاد الخاطئة .

توفٌر وسائل التجفٌف بعد الحصاد والتهوٌة أثناء الخزن : ٌجب الخزن فً األماكن الصحٌة  -4

 للبذور لتجنب حدوث أي أصابات مرضٌة أو حشرٌة . 

 -مناسبة للتحسين الوراثي :أتباع استراتيجية  -ثانياً :

ً ، وٌراعى فً تطبٌمها مراعاة     ٌستلزم تنفٌذ وتطبٌك هذه األستراتٌجٌة إطار زمنً طوٌل نسبٌا

التغٌرات المتولعة فً مناخ منطمة األنتاج ، كذلن مدى توفر مٌاه الري ودرجة الملوحة فٌه ودرجة 

منطمة . كذلن ٌُراعى أمكانٌة األنبات الحرارة وانتشار امراض وآفات لم تكن معروفة فً تلن ال

والنمو فً ظروف لاسٌة نوعا ما مثل خلط مٌاه الري مع مٌاه مالحة او بها نسبة من المواد العضوٌة 

ومواد سامة وبعدها ٌتم انتخاب األصناف المتحملة للظروف المختلفة . كذلن ٌُراعى استخدام وسائل 

ور الطبٌعٌة وزٌادة التحمل للظروف غٌر المٌاسبة فً مبتكرة فً استغالل األختالف فً خواص البذ

 التربة .

 -األرتقاء بجودة ونوعية البذور : -ثالثاً :

 ٌتم ذلن عن طرٌك :

 استخدام البذور األثمل وزناً . -1

استخدام آالت فصل باألعتماد على لون البذور ، كذلن األختالف فً درجة الكهربائٌة  -2

 األستاتٌكٌة للبذور .

 وائل حٌث أن البذور األثمل تكون أكثر حٌوٌةً .الفصل بالس -3

 -أستراتيجية تحسين أداء البذور : -رابعاً :
بأنه مجموعة المعامالت التً تتعرض لها البذور بعد   Seed Enhancementsٌعرف المصطلح    

 الحصاد والتً تهدف الى تحسٌن أداء البذور عند األنبات ونمو البادرات والتً تٌسر وجود بذور

عالٌة الجودة عند الزراعة . ومن هذه المعامالت هً معاملة البذور بالماء والمعامالت الحٌوٌة للبذور 

 وتغلٌف البذور .
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 -مكونات جودة البذور :

تتصف البذور عالٌة الجودة ببعض الصفات والخصائص التً تعطً بالنهاٌة درجة صالحٌة    

 محصول وفٌر ، وال تتساوى هذه الصفات دائماً فً أهمٌتها .  البذور للزراعة وأنتاج

 النماوة الطبٌعٌة : -1

هً ممدار أو نسبة البذور النمٌة التابعة للنوع أو الصنف فً أرسالٌة البذور وكما توضحها الشهادة    

 الملصمة على العبوة .

 النماوة الوراثٌة : -2

تمٌزها ببعض الصفات الهامة كمماومة األمراض والتبكٌر فً ٌتم استنباط األصناف المتفولة تبعاً ل   

 النضج وغٌرها من الصفات األٌجابٌة الهامة .

 نسبة األنبات : -3

لد ال تعنً درجة نماوة البذور شًء إذا كانت غٌر لادرة على األنبات وتكوٌن بادرة سلٌمة فً    

النسبة المئوٌة للبذور النمٌة المادرة على تكوٌن بادرات طبٌعٌة لادرة على  الحمل . وتعنً نسبة األنبات

 األستمرار وأنتاج محصول وفٌر .

 لوة األنبات :  -4

 هً لدرة البادرات النابتة على النمو والتطور تحت الظروف البٌئٌة غٌر المالئمة .

 حجم البذور : -5

ذور متفاوتة الحجم وٌعود ذلن الى اختالف لوة النمو تحتوي عٌنات وأرسالٌات البذور عادةً على ب   

للنباتات األم وكذلن مولع البذور فً النورة او على النبات الواحد وٌتأثر حجم البذور بشكل عام 

 بالتركٌب الوراثً والظروف المحٌطة .

 



 

 كلية الزراعة

 قسن الوحاصيل الحقلية

هتقدمتكنولوجيا البذورهحاضزات   

(6/م ) 

 
 سالمة البذور من مسببات األمراض والحشرات : -6

رٌك البذور نفسها ومن الممكن المكافحة الولائٌة من المعروف أن العدٌد من األمراض عن ط

 والعالجٌة ، ومن المفضل دائماً زراعة بذور خالٌة من األمراض والحشرات .

 خلو البذور من بذور األعشاب الغرٌبة : -7

وجود بذور األدغال مع بذور المحاصٌل ٌعتبر دلٌل على رداءة هذه البذور وخاصة اذا كانت بذور 

 نواع الخبٌثة أو المستعصٌة .األدغال من األ

 الرطوبة المتوازنة فً البذور : -8

تتصف البذور الجٌدة بأن رطوبتها لٌست عالٌة لدرجة تسبب تعفنها وأنخفاض حٌوٌتها اثناء التخزٌن 

كما ٌجب ان ال تكون منخفضة لدرجة تسبب كسر البذور أثناء التهٌئة والزراعة ، وبصورة عامة 

 وٌتها ولدرتها على األنبات كلما انخفضت رطوبتها عن المستوى الحرج . ٌزداد عمر البذور وحٌ
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