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 Seed Quiescence) او سبات البذرة ) (Seed Dormancy)البذرةالسكون 

ثؼذ َعظ انجزٔس ٔصساػزٓب ٔاَجبرٓب يشح اخشٖ فٙ يٕسى الؽقخ رًش ثفزشح صيُٛخ قذ ركٌٕ ثعغ سبػبد أ ػذح 

سٍُٛ ركٌٕ فٛٓب انجزٔس غٛش قبدسح ػهٗ االَجبد ؽٛش رذخم فٙ غٕس انشاؽخ أ انشقٕد َزٛغخ نؼٕايم داخهٛخ أ خبسعٛخ 

ٛش َشطخ ٔثؼذ صٔال ا٘ ػبيم يٍ انؼٕايم انًسججخ ًٚكٍ رسجت رأصٛشاد فسٕٛنٕعٛخ رؼًم ػهٗ ؽفع انجزٔس فٙ ؽبنخ غ

اَجبرٓب يٍ عذٚذ ٔػشف سكٌٕ انجزسح أ سجبرٓب ثصٕسح ػبيخ ثأَّ انقذسح رأخٛش أ رأعٛم اَجبد انجزسح ؽزٗ ٚزٓٛأ نٓب 

ذسح انجزسح ػهٗ رؼزجش ػذو يقانٕقذ انًالئى ٔانظشٔف انجٛئٛخ انًضهٗ ٔرنك نعًبٌ ثقبء االَٕاع انُجبرٛخ عٛالً ثؼذ اخش . 

االَجبد يٍ أْى انًٛكبَٛكٛبد فٙ ؽٛبح انجزسح ٔ رزؼذد األسجبة انًؤدٚخ إنٗ سكٌٕ انجزسح ثؼذ ؽصبدْب ٔقذ ٚشعغ رنك 

أسبسب إنٗ انظشٔف انجٛئٛخ انًؾٛطخ ثبنجزسح يٍ ؽٛش ػذو رٕفش انظشٔف انًالئًخ ٔانعشٔسٚخ نإلَجبد يٍ ؽشاسح 

خبسعٙ(. ٔقذ ٚكٌٕ سكٌٕ انجزسح داخهٙ ٚؼٕد ألسجبة رزؼهق ثبنجزسح ثؼعٓب. ٔسغٕثخ ٔرٕٓٚخ ٔإظبءح ٔغٛشْب )سكٌٕ 

ثؼذ انؾصبد يجبششح ال رسزطٛغ اإلَجبد ؽزٗ ٔنٕ رٕفشد انظشٔف انًالئًخ  انُغٛهٛخًؾبصٛم ان ٔيٍ انًؼشٔف اٌ ثزٔس

ٔسكٌٕ انجزٔس يٍ انٕعّٓ  .جبدنإلَإلَجبرٓب ٔأَٓب رؾزبط إنٗ فزشح يب رسًٗ فزشح انُعظ يب ثؼذ انؾصبد ؽزٗ رزٓٛأ انجزٔس 

 انطجٛؼٛخ ٚسبػذ انُجبد فٗ انًؾبفظخ ػهٗ َٕػّ.

يٍ ؽشاسح  نإلَجبدْٕ ػذو اَجبد انجزٔس انؾٛخ ؽزٗ ارا رٕافشد انظشٔف االسبسٛخ  -: Dormancy)السكون   )

ً ثبنسكٌٕ  ٔسغٕثخ ٔأكسغٍٛ ٔٚشعغ ْزا انُٕع يٍ انسكٌٕ انٗ ػٕايم داخهٛخ خبصخ ثبنجزسح َفسٓب ٔٚسًٗ اؽٛبَب

 .  (Internal dormancy)انذاخهٙ 

     ْٕ ػذو اَجبد انجزٔس انؾٛخ انُبرظ ػٍ َقص ثؼط انؼٕايم انجٛئٛخ انخبسعٛخ  -: ((Quiescenceالسبات 

ً ثبنسكٌٕ انخبسعٙ نإلَجبدٔانعشٔسٚخ  ً ٔٚسًٗ اؽٛبَب                 كذسعخ انؾشاسح ٔانشغٕثخ ٔاالٔكسغٍٛ ٔانعٕء اؽٛبَب

(External dormancy). 
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 :تقسيم سكون البذور الجافة تبعًا لمسبباته
    External  dormancy يالسكون الخارج-1

 من حرارة ورطوبة وأكدجين . ويرجع أساسًا لمغروف البيئية المحيظة بالبذور والالزمة لإلنبات 
  Internal dormancy: يالسكون الداخل-2

مثععت قربيععب البععذرة المحيظععة  ييرجععع بخئععاتع ق بمععذ بالبععذرة ن دععنا وعععق طبععون البععاتذ طبيبعع
 مثت مواد بيماوية مانبة بالجنين ن ده أو باألندجة المحيظة بالجنين.  يبالجنين أو عاتذ بيميات
 :يأواُل : السكون الخارج

 عقم قوافر الرطوبة الالزمة لإلنبات -
 عقم قوافر األكدجين الالزم لإلنبات-
 عقم قوافر الحرارة الالزمة لإلنبات -
 ببض البذور.لعقم قوافر الضوء الالزم لإلنبات -

 :يالسكون الداخلثانيًا : 
 البقوليات(. يعقم ن اذطة الماء خالل أغظية البذور )القئرة الئمقة بما ف-
 عقم ن اذطة الغازات خالل أغظية البذور -
 المقاومة الميبانيبية ألغظية البذور بقرجة قمنع قمقد الجنين ومبونات البذور -
 سبون الجنين أو أحق أعضاء : -
 األجنة األثرية   -1
 .عقم إك مال النضج ال ديولوجى -2  
  .سبون سويقة جنينية عميا  -3
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 سبون سويقة جنينية س مى والجزير -4
 طور الدبون( يعروف غير مالتمة لإلنبات دخمت ف ي)إذا وضبت البذور ف ي الدبون الثانو -
)ببض البذور قح وي عمى مواد بيمياتية قمنبنا من االنبات وقؤدي هعذ  المعواد المانبعة وعي  نعا  المواد المانبة. -

 عن طريذ : 
 ققميت دخول الميا  بالبذور . -أ

 ال أثير عمى قن س البذور .  -ب
 قأثيرها عمى فبالية االنزيمات ون اذطة البروقوبالزم . -ج

 عامالن أو أكثر من البوامت الدابقة.-   
 

 :هما  وهىاك تقسٍمان  اخزان  للسكون 

                                                                                    (Primary dormancy)السكون االولً  -1

 ٚؾذس ْزا انُٕع يٍ انسكٌٕ ثبنجزسح اصُبء َعغٓب ػهٗ انُجبد االو . ػبدح يب

    (Secondary dormancy)السكون الثاووي  -2

ْزا انُٕع يٍ انسكٌٕ ٚؾذس نهجزسح ثؼذ عًؼٓب ٔفصهٓب ػٍ انُجبد االو ٔٚؾذس ْزا انسكٌٕ َزٛغخ رأصٛش ٔاؽذ أ اكضش   

يٍ انؼٕايم انجٛئٛخ )دسعخ انؾشاسح ، انشغٕثخ ، االٔكسغٍٛ ، انعٕء ( فًضالً ػُذ ٔظغ انجزٔس انًؾجخ نهعٕء اصُبء 

جذ ؽزٗ ارا ٔظؼذ ثؼذ رنك فٙ ظشٔف رزٕفش فٛٓب االظبءح ؽٛش رذخم انجزٔس فٙ ْزِ رُ اَجبرٓب فٙ انظالو فأَٓب ال

 انؾبنخ فٙ غٕس انسكٌٕ انضبَٕ٘ ٔانؼكس صؾٛؼ .
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 للتغلب على احتٍاجات البذور للضوء لكً تىبت ٌكون عه طزٌق : 

 رٕفٛش انعٕء . -أ

 رخضٍٚ نًذح غٕٚهخ ؽست َٕع انجزٔس .  -ة

 انؼبيهخ ثًؾهٕل انُزشاد أ ايالػ االيَٕٛب .  -ط

 المعامالت التً تؤدي الى كسز سكون البذرة 

 انخذش انًٛكبَٛكٙ .  -1

 انغًش فٙ انًبء انسبخٍ .  -2

 )ؽبيط انكجشٚزٛك(. ثبألؽًبضانًؼبيهخ  -3

 انكًش انذافئ أ انجبسد .-4

 انًؼبيهخ ثبنؾشاسح انًشرفؼخ . -5

 . انجزٔسغسم  -6

 رؼشٚط انجزٔس نذسعبد ؽشاسح يزجبدنخ . -7

 رؼشٚط انجزٔس نهعٕء . -8

 انغًش فٙ يؾهٕل َزشاد انجٕربسٕٛو . -9

 اسزخذاو انٓشيَٕبد ٔانكًٛٛبٔٚبد انًُشطخ .  -11
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 وظائف السكون او السبات 

 ٚؤد٘ انسكٌٕ أ انسجبد ػذح ٔظبئف يُٓب : 

رسزطٛغ  فٙ انشزبء اقم يٍ انصفش انًئٕ٘ ٔاٌ ْزِ  انُجبربد الانكضٛش يٍ انُجبربد رالقٙ دسعبد ؽشاسح يُخفعخ  -1

 هزخهصن سجبد نغشض ثقبئٓب ػهٗ قٛذ انؾٛبح ٔ يقبٔيخ االَغًبد فٙ انؾبنخ انخعشٚخ نزنك رًش ثزٔسْب فٙ ؽبنخ سكٌٕ أ

 يٍ انجشد انشذٚذ ٔػُذيب ٚذفئ انغٕ رُجذ انجزٔس يٍ عذٚذ .

فٛذ انسجبد أ انسكٌٕ انُجبد ٔرنك نهًؾبفظخ ػهٗ انًبء انقهٛم انًٕعٕد فٙ ثزٔس فٙ انًُبغق انقبؽهخ أ انصؾشأٚخ ٚ -2

انُجبربد ؽٛش رجقٗ انجزٔس سبثزخ ثسجت اؽزٕائٓب ػهٗ َسجخ ػبنٛخ يٍ يضجطبد انًُٕ ٔؽبنخ يب ٚسقػ انًطش رغسم ْزِ 

 جبد ػهٗ َٕػّ ٔثقبئّ .ٔرُجذ انجزٔس ٔثزنك ٚؾبفع انُ نإلَجبدانًضجطبد يٍ انجزٔس ٔٚزٕفش انًبء انًُبست 

رُجذ فٙ ٔقذ ٔاؽذ ثسجت اخزالف سًك انغالف  ٚؾبفع انسكٌٕ أ انسجبد ػهٗ االَٕاع انُجبرٛخ . ثًب اٌ انجزٔس ال -3

 انجزس٘ ؽٛش ُٚجذ قسًبً يُٓب سُٕٚبً ٔٚجقٗ االخش ٔثٓزا ًٚكٍ انؾفبظ ػهٗ االَٕاع انُجبرٛخ . 

 ٔاَزشبس أ َقم انجزٔس نجؼط انُجبربد . قذ ٚكٌٕ انسجبد ػبيالً يًٓبً فٙ رٕصٚغ  -4

ٚسٓم عفبف انجزٔس صى اسزؼًبنٓب كغزاء ٔاال َجزذ ْزا انجزٔس  ألَّ  نإلَسبٌسجبد ثزٔس انُغٛهٛبد انٕقزٙ ٚكٌٕ يفٛذاً  -5

 يجبششح فٙ انؾقم دٌٔ االسزفبدح يُٓب .

ٚؼزجش انسجبد اؽذ االسجبة فٙ ػذو ايكبَٛخ انقعبء ػهٗ االدغبل . -6  

============================================================================================ 

 المصادر:

. طالب احمد عٌسى.0991فسٌولوجٌا نباتات المحاصٌل.  

. احمد دمحم علً اسماعٌل.0991انبات البذور . -  

. احمد ابو نجا قندٌل و علً السعٌد الشرٌف.2102فسٌولوجٌا محاصٌل الحقل . -  

   . دمحم ابراهٌم ابراهٌم الهواري.2101 مبادئ وتطبٌقات علوم وتكنولوجٌا التقاوي. -

..علً فتحً ابو الحماٌل2112التقاوي والبذور والثمار. -  


