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 Processing sSeed البذورإعداد 

والشؾعية  العاليالؾقت السشاسب والذى يسكششا بؾاسظته الحرؾل عمى اإلنتاج  فيأن يتؼ الحراد  الزروري مؽ 
الجيدة. فقد تتعرض البذور لمتدهؾر إذا حردت قبل نزجها التام أو قد تتعرض لمفقد إذا تأخر حرادها ومشها ما 

 البذور انفراطوكذلػ الغروف البيئية. فيزداد  حدب نؾع السحرؾلأو الرقاد وهذا يختمف  وانفراطهايرجع لشثر البذور 
دل أو تعاقب الجؾ الجاف مع الرطب. أما الشباتات الراقدة فتكؾن صعبة تحت الغروف الجافة السدتسرة أكثر مؽ تبا

كسية السحرؾل عالوة  فيالحراد وال يسكؽ جسع البذور مشها ، كسا يدبب الفقد الشاتج مؽ الحراد قبل الشزج نقرًا 
مؾعد الحراد البذور وضسؾرها كسا إنها تتمف بالحرارة وتراب بالفظريات وتفقد حيؾيتها. ويختمف  انكساشعمى 

بإختالف السؾسؼ ونؾع السحرؾل ومشظقة الزراعة وبعد الحراد والدراس يجب تشغيف البذور ونذرها لمتجفيف لكى ال 
 تتمف أو تتدهؾر نؾعيتها أثشاء تخزيشها.

 السؾاد الغريبة وبذور الستبعادهؾ رفع قيستها الزراعية نتيجة  التقاوي  في الستعسالهاوالغرض مؽ إعداد البذور  
إعدادًا مشاسبًا يسكؽ  لمتقاوي أعدت  التيالحذائش والبذور الزارة وحسايتها مؽ اإلصابات الحذرية والفظرية. والبذور 

  .لمتقاوي معرفتها بسجرد الشغر إليها وهؾ ما يعبر عشة بالجؾدة الغاهرية 
 :البذورأهم عمليات إعداد 

 .البذورمعاممة -3          .البذورتشغيف -2        تجفيف البذور.-1
   seeds Drying( جتفيف البذور:1)

رطؾبددة البددذور عشددد حردداد السحاصدديل مرتفعددة إلددى الحددد الددذى يددىدى إلددى نسددؾ العفددؽ عمددى البددذور  عشدددما تكددؾن 
خفض رطؾبة البذور بعد حرادها وقبل تخزيشها إلى حد أقل مؽ الحدد الدالزم إليجداد تدؾازن بديؽ رطؾبدة يدتؾجب عميشا 

وذلػ ألنه كمسا زادت ندبة الرطؾبة بالبذور تزداد سرعة تشفدها  ،% )الحد الحرج(75ودرجة رطؾبة جؾية قدرها البذور 
هة  باةارع عةس ةدةا  الرطوبة  ) لرطوبة  البةذور الدرجة  الحرجة إلى أن ترل رطؾبدة البدذور إلدى درجدة معيشدة تددسى 

ةدةا  رطوبة  البةذور التة  تبةدأ عنةدها  ةرع  %. وهى باارع عس 57رطوب  جوي  مقدارها  ف للبذور حينما توضع 
فدإذا زادت رطؾبدة البددذور عدؽ هدذج الدرجددة تدزداد سدرعة التددشفس بدرجدة كبيددرة  (بدرجة  ببيةةرع االرتسةةا تةنسس البةةذور فة  

 .البذورويزيد معدل الهدم مسا يترتب عميه نقص حيؾية 
بذور عؽ الرطؾبة الحرجة يرجع إلى الزيادة ويعتقد بعض الباحثيؽ ان زيادة سرعة التشفس فجائيا بزيادة رطؾبة ال

ويعتقد البعض ان الزيادة الفجائية لمتشفس ترجع 0الساء الحر لمخمية  بالشدبة إلى مكؾنات الخمية األخرى  فيالفجائية 
 ان تكؾن رطؾبة البذور اقل مؽ الرطؾبة الحرجة ألن زيادة  البذورلذلػ يجب عشد تخزيؽ 0إلى نسؾ كائشات حية دقيقة 
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 الرطؾبة عؽ ذلػ تىدى إلى فداد البذور وتدهؾرها لذلػ يجب تجفيف البذور مباشرًة بعد حرادها وتشغيفها. 
ولذلػ فإن زيادة رطؾبة البذور عؽ الرطؾبة الحرجة يشذط العسميات الحيؾية لمبذور مسا يدبب زيادة سرعة التشفس بذدة 

نتيجة مؾت  وارتفاع حرارتها وبالتالي تمفها لى زيادة شدة تشفدهالمحرؾل عمى الظاقة الالزمة لهذج العسميات مسا يىدى إ
 الجشيؽ.

الدددذرة  لبدددذورورطؾبدددة البدددذور هامدددة مدددؽ حيدددل نسدددؾ الفظدددر و الحذدددرات ، ليقدددل نذددداط معغدددؼ الحذدددرات الزدددارة 
 فدي% 75% أو أقدل. وتشسدؾ بعدض الفظريدات حيشسدا تكدؾن نددبة رطؾبدة السخدزن 9حيشسا تكؾن رطؾبة البدذور  الحشظةو 

 .% رطؾبة 95معغؼ أنؾاع البكتيريا تحتاج إلى  حيؽ
  Seeds Cleaning( تنظيف البذور: 2)

تهدف هذج العسمية إلى تخميص البذور مدؽ الذدؾائب الغريبدة وبدذور األدبدال بحيدل تكدؾن البدذور الشاتجدة ضدسؽ 
 .السخترة بترديق البذور وتحت رقابة الجهات الفشية بالتقاوي الحد الذى تدسح به القؾانيؽ الخاصة 

تقميدل كسيدة الفقدد أثشداء العسميدات السختمفدة و تزيدد مدؽ الددخل  فديولسا كدان لشغافدة البدذور بعدد الحرداد مدؽ أثدر 
تحتدؾى كسيدات كبيدرة مدؽ القدش أو  التديأن البدذور  اذوبذلػ نحتاج إلى تشغيدف البدذور قبدل تددؾيقها أو زراعتهدا  الشهائي

 عشها تدهؾرها وتمفها عشد تجفيفها وكذلػ تخزيشها. الديقان بعد الحراد يتدبب
عبدارة عدؽ فرددل البدذور عدؽ الغمدت السخدتمط بهدا والغمددت عبدارة عدؽ أى مدادة بريبدة خددالف :  البةذوروتنظية  

 .الغرابيل اليدوية  واالبذور ويسكؽ فرمها بإستخدام الغرابيل السشاسبة 
تشغيددف البددذور مالت مختمفددة تدددسى مالت التشغيددف )محظددات الغربمددة ( ومشهددا عدددة أشددكال  فدديويدددتخدم حددديثًا  

ذلددػ هددؾ إسددتخدام  يواألسدداس فدد البددذورهددذج السحظددات مليددًا حتددى يسكددؽ تشغيددف الكسيددات الكبيددرة مددؽ  فدديويجددرى العسددل 
 زها.وبذور الحذائش والسؾاد الغريبة فى فرمها عؽ بعمبذور لاإلختالف فى الخؾاص الظبيعية 

 هذه اآلالت على أحد األ س اآلتي :  وتبنى ةظري  العمل ف 
     اإلختالف فى الحجؼ والدسػ -1
 إختالف شكل البذور-2
     لمبذور  يإختالف الثقل الشؾع-3
 إستخدام برادة الحديد -4
  يشغيف الكهربائتال-5
 أمالح مختمفة الكثافة الشؾعية )ماكيشات الكثافة الشؾعية(. إختالف الكثافة الشؾعية : وذلػ بإستخدام -6
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 فرل البذور الخذشة عؽ الشاعسة السمسس  -7
   Seeds treatment: البذور( معاملة 3) 

  رض أو أكثر مؽ األبراض اآلتية:غل البذورتعامل 
 أواًل: السحافغة عميها أثشاء تخزيشها.

 .والحذراتمعاممة البذور لسقاومة األمراض ثانيًا: 
 .معاممة البذور لزيادة السحرؾل: ثالثاً 
 ًا: تغميف البذور.رابع

 أواًل: المحافظ  عليها أثناء تخزينها:
مدؽ إعددادها بدل يحتداج األمدر  االنتهداءبعدض السحاصديل ال تددتخدم جسيعهدا دفعدة واحددة عقدب  بدذورنغرًا ألن 

اإلعتبدار  فدي االقترداديةالسؾاسؼ التالية وخاصة إذ ما أدخمت الشاحية  فيكثيرًا إلى تخزيشها إلى أن يحيؽ مؾعد زراعتها 
 .كالذرةالدالالت الشكية مؽ هذج السحاصيل ذات التكاليف السرتفعة  فيكسا هؾ الحال 

ولسا كانت عروف التخزيؽ تىثر عمى حيؾية هذج البذور مسا يىدى إلى إنخفاض حيؾيتها فى كثير مؽ األحيان  
مؽ األهسية القرؾى تحديد أندب الغروف لتخزيؽ بذور هذج السحاصيل حتى يسكدؽ السحافغدة عمدى حيؾيتهدا  فأنهلذلػ 

 وقؾة بادراتها ألطؾل فترة مسكشة.
السخزونددة  وفددى بعددض الحدداالت  البددذورألضددرار بالغددة أثشدداء التخددزيؽ نتيجددة إلصددابتها ب فددات  البددذوروتتعددرض  

بالسخازن  الحيةلسهاجسة الكائشات  البذورتتعرض  اذ .الحقل  يتراب البذور ببعض هذج اآلفات وهى مازالت قائسة ف
السخدازن فدي حذدرات ال ويسكؽ مقاومة هذجاآلفات الحذرية  هيمثل القارضات والحمؼ وكذلػ الحذرات وأهؼ هذج اآلفات 

 .بظرق وقائية أوعالجية 
 :ومس الطرق الوقائي  

 .مدة طؾيمة  بالحقلحراد السحاصيل وعدم تركها  فياإلسراع  -1

التى قد تدبب تمدف البدذور والحرى والقش والبذور التالفة  او اليرقات او البيؾض بربمة البذور لفرل الدؾس  -2
 .األخرى 

 .نقل أو تخزيؽ بذور مرابة يغف مالت الدراس والغربمة ويجب عدم استعسال عبؾات تكؾن قد استخدمت فتش -3

 .يجب أن تكؾن وسائل الشقل السختمفة خالية مؽ الحذرات -4

 .يجب أن تشغف البذور وتجفف قبل تخزيشها  -5
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كسدا يجدب أن يكدؾن السخدزن بدارد حيدل أن واحكام الشؾافدذ واالبدؾاب تشظيف السخازن جيدًا قبل الخزن  وتعكيسها  -6
مددى تكدداثر الحذددرات وزيددادة ندددبة اإلصددابة مسددا يزيددد مددؽ سددرعة إرتفدداع درجددة الحددرارة ورطؾبددة السخددزن يددداعد ع

 .البذورنقص حيؾية هذج 
 :أما الطرق العالجي      

 الفؾستؾكديؽ.ومؽ اهؼ الغازات السدتخدمة هؾ باز بإستخدام الغازات الدامة القاتمة لهذج اآلفات   -1

 بدمها او رشها بالسؾاد السعقة كالفؾرماليؽ.تعكيؼ السخازن عؽ طريق  -2

 استخدام االطعسة السحتؾية عمى مؾاد سامة لمقزاء عمى القؾارض. -3

  لمقزاء عمى الحذرات. استخدام السبيدات الحذرية الرمبة )الباودر( في زوايا السخازن وقرب االبؾاب والشؾافذ -4
   
  

 ثاةيًا : معامل  البذور لمقاوم  األمراض والحذرات:
داخمها أو عالقة عمى سظحها وقد تكؾن مختمظة بها وتحدث إصابة البذور  يتحسل البذور مدببات األمراض ف 

السخددزن إذا كددان السخددزن مردداب وبيددر نغيددف و صددابة البددذور بدداألمراض ذات أهسيددة كبيددرة مددؽ  يالحقددل أو فدد يإمددا فدد
اإلنتدداج  ىذلدػ يددشعكس عمد حيدل قيسدة السحرددؾل الشداتج عشددد زراعتهدا و ذا أعتشدى بحفددي البدذور سددميسة مدؽ اإلصدابة فددإن

 .بذكل ايجابي يالزراع
أطدؾار نسؾهدا السختمفدة تعامدل البدذرة بددرجات حدرارة مرتفعدة تكفدى لقتدل  يفد البدذورولقتل الحذرات الكامشة داخل     

كسددا قددد يدددتخدم ، الجددراثيؼ و الحذددرات وال تددىثر عمددى حيؾيددة الجشدديؽ ويددتؼ ذلددػ بددالهؾاء الددداخؽ )وهددؾ أرخددص الؾسددائل( 
 البدذور بدالسؾاد الكيسيائيدة باإلضدافة الدى معاممدة ،تكدؾن عمدى البدذور التدياألمراض الفظريدة  ةقاوملسؽ كذلػ الساء الداخ

 .السبيدات الفظرية والحذرية
 إختيار هذه الكيماويات:   ويراعى ف 

 رخص ثسشها وسهؾلة إستعسالها. -1
 أال تكؾن شديدة الدسية لإلندان والحيؾان.  -2
 وال تذجعه عمى الشسؾ قبل الزراعة .ال تقمل مؽ حيؾية الجشيؽ -3
 مقاومتها لعدد كبير مؽ اآلفات واألمراض التى تتعرض لها البذرة والبادرة عقب الزراعة.-4
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  لغرض وتدتخدم المبيدات السطري. 
  Seed disinfestationتطهير البذور: -1
 يبغسددها فد يدتؼتظهدر التفحؼ و الدوقد تكؾن جراثيؼ مدببات األمراض عمى سظح البدذور فقدط مثدل مثدل مددببات    

 محاليل السؾاد الكيساوية أو ببمها بها.
  Seed disinfectionمعالج  البذور: -2

وقد تتخمل مدببات األمراض إلدى داخدل البدذور لدذلػ يقردد بهدا الدتخمص مدؽ مددببات هدذج األمدراض السؾجدؾدة     
الددائب لمقسدح والذدعير وتقدؾم بعدض الكيساويدات بتظهيدر ذلػ الساء الدداخؽ لسقاومدة الدتفحؼ  يداخل البذور و يدتخدم ف
 نفس الؾقت. يالبذور وكذلػ معالجتها ف

   Seed protectionحماي  البذور: -3
تدددتخدم السددؾاد الكيساويددة أحيانددًا ال لتظهيددر البددذور أو لمددتخمص مددؽ الظفيددل السؾجددؾد بددداخل البددذرة بددل لحسايددة   

قد تدبب تحمل البدذور قبدل إنباتهدا أو تتظفدل عمدى البدادرات  يمؽ الكائشات الحية السؾجؾدة بالتربة والت البذور أو بادراتها
 SEEDحسايددة البددذور بإسددؼ السبيدددات حاميددات البددذور  يتدددتخدم فدد يعشددد أو بعددد اإلنبددات مباشددرة وتدددسى السددؾاد التدد

PROTECTION تردديب البددادرات بسجددرد خددروج  يحيددة التددوتدددتخدم هددذج السددؾاد لحسايددة البددادرات مددؽ الكائشددات ال
ترددديب البدددادرات بعدددد خدددروج الجشددديؽ وبعدددد عهدددؾر  يالجشددديؽ مدددؽ البدددذرة وقبدددل عهدددؾر البدددادرة فدددؾق سدددظح األرض أو التددد

 البادرات فؾق سظح التربة.
 وتقدؼ هذج السعامالت إلى :: معامل  البذور لزيادع المحرول:   ثالثاً 

 عاممة البذور بالفيتاميشات .م-2 معاممة البذور بسشغسات الشسؾ.-1
 معاممة بذور البقؾليات بالبكتريا العقدية.-3    
 : تغلي  البذور:  رابعاً 

يقدؾم  البدذورتعامل بها البذور وذلػ قبل الزراعة فدأن بعدض مشتجدؾ  ينغرًا إلنتذار إستعسال السؾاد الكيساوية الت
تعامدل بهدا قبدل الزراعدة. ويتكدؾن الغدالف مدؽ مدادة خاممدة أو مالئدة  يبتغميف البذور وذلػ لزيادة فاعمية الكيساويدات التد

عشاصددر  –مشغسددات نسددؾ  –عمددى الكيساويددات السددراد إسددتعسالها  ي تحتدؾ  يومدادة الصددقه تعسددل عمددى تثبيددت الغددالف )التدد
عسدددل بدددالف البدددذرة بعدددض  يوتددددتعسل حاليدددًا فددد .إلدددح( حدددؾل البدددذرة .……مبيددددات حذدددرية –ندددادرة مبيددددات حذدددائش 

تعامدل بهدا البدذور بكفداءة  يال تحتاج إلى اضافة مؾاد الصدقة ولكشهدا تحفدي السدؾاد الكيساويدة التد يات البترول والتمشتج
 عالية.
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األخدرى تغمدف جسمدة بدذور يتدراوح عدددها مدؽ  يويؾجد طريقتان لتغظية البذور إحداها تغمف كل بذرة بغالف وفد 
 واحد إلى عديد مؽ البذور.

 فوائد تغلي  البذور:
 السبيدات الفظرية والحذرية تكؾن أكثر تأثيرًا عشدما تكؾن مالصقة لمبذور.  -1
 أبعاد الزراعة لمبذور الرغيرة الحجؼ مسا يقمل عسمية الخف. ييسكؽ التحكؼ ف -2
 تربح البذور الرغيرة الحجؼ كبيرة وثقيمة مسا يدسح بدهؾلة زراعتها. -3
 درات.قد تشبه وتدرع السؾاد السشبهة لشسؾ الجذور عهؾر البا -4
  والسددؾاد  D-2.4ربؾن لسركددب  اربؾن إلددى مكؾنددات الغظدداء إلددى إمتردداص الكدداإضددافة بعددض أنددؾاع الكدد يقددد تددىد -5

 األخرى وهذا يقمل الزرر الذى تحدثه هذج السؾاد لمبادرات الرغيرة.
سدداعة  48-24لسدددة  يقمددل عهددؾر البددادراتوبالتددالي السدداء  امتردداصيقمددل مددؽ سددرعة  عمددى البددذور وجددد الغظدداء -6

 .ومكافحتها ويىدى هذا إلى سرعة نسؾ الحذائش وسهؾلة التغمب عميها
 تسد العشاصر الغذائية السزافة لغالف البذرة البادرة الرغيرة بالغذاء.-7 

=================================================================== 
 المرادر:

 . سًيز انسباعي احًد.7891انجىانب انعهًيت في انتاج انبذور .  -

 . حسن يحًىد عزال.7887انتاج واختباراث انبذور . -

   . دمحم ابزاهيى ابزاهيى انهىاري.0272 يبادئ وتطبيقاث عهىو وتكنىنىجيا انتقاوي. -

 . فارس دمحم ايين انهقىة.7881تقهيم انفاقد في انًحاصيم بعد انحصاد. -

 .عهي فتحي ابى انحًايم.0221انتقاوي وانبذور وانثًار. -

  


