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 األدغالصفاث 

 8000أٌف ٔٛع ٔجبرٟ فٟ اٌؼبٌُ ِٓ ث١ٕٙب  ٠300ٛخذ فٟ اٌٍّّىخ إٌجبر١خ أوثش ِٓ   

( ٔٛع ٠شىً ِشىٍخ   250- 200ِٚٓ ث١ٓ ٘زٖ )  األدغبئٛع رغٍه عٍٛن ٔجبربد 

وج١شح فٟ االٔظّخ اٌضساػ١خ اٌج١ئ١خ فٟ اٌؼبٌُ . فبٌٕجبربد رؼزجش ادغبال ػٕذِب رّزٍه 

ِٛاصفبد ر١ّض٘ب ػٓ غ١ش٘ب ِٓ  إٌجبربد ٚاٌزٟ رّىٕٙب ِٓ اٌجمبء ٚاٌزىبثش ٚاالٔزشبس 

 فٟ اٌطج١ؼخ ٚ٘زٖ اٌّٛاصفبد ٟ٘ :

 أزبخٙب اٌغض٠ش ِٓ اٌجزٚس. -1

 عشػخ أٔزشبس٘ب . -2

 اٌجزٚس .عجبد  -3

 ثس١ٛرٙب ٌفزشح غ٠ٍٛخ ػٕذ غّش٘ب فٟ اٌزشثخ . اززفبظ  ثزٚس٘ب -4

 رى١فٙب ٌالٔزشبس ثٛعبئً ِزؼذدح . -5

ٚخٛد رشاو١ت ِؼ١ٕخ ٌزىبثش٘ب خعش٠ب ثبألظبفخ  ٌٍجزٚس ِثً اٌشا٠ضِٚبد  -6

 اٌّؼّشح ( . األدغبيٚاٌّذاداد ٚاالثصبي. )

لذسرٙب ػٍٝ شغً إٌّبغك أٚ االساظٟ فٟ زبٌخ ٚخٛد اٞ ٔشبغ  صساػٟ  -7

 ٌألٔغبْ.

 

 انتاجها الغزيز من البذور :

ار ٠ٕزح إٌجبد اٌٛازذ ِئبد أٚ ػششاد األٌٛف ِٓ اٌجزٚس ث١ّٕب ػذد اٌجزٚس فٟ ِؼظُ 

٠زؼذٜ اٌّئبد ٌٍٕجبد اٌٛازذ فّثال ػشف اٌذ٠ه أزبخٗ ِٓ  اٌّسبص١ً االلزصبد٠خ لذ ال

ثزسح ٌٍٕجبد  5211ثزسح ٌٍٕجبد اٌٛازذ  ٚاٌجشث١ٓ اٌجشٞ  15111اٌجزٚس زٛاٌٟ 

 ثزسح ٌٍٕجبد . 7111ثزسح ٌٍٕجبد  ٚاٌذٔبْ  72111ٚاٌشغ١ٍخ 

 : األدغالسزعت انتشارها وتأسيس مجتمع 

ِدزّغ ٔجبرٟ ثصٛسح عش٠ؼخ وّب ٠ّىٓ  ٌٙب اٌمذسح ػٍٝ رأع١ظ األدغبيِؼظُ ٔجبربد 

اْ رٕزح ثزٚس  راد ز٠ٛ١خ ػب١ٌخ ززٝ رسذ اٌظشف اٌج١ئ١خ ٚظشٚف  األدغبيٌٕجبربد 

اٌزشثخ غ١ش اٌّالئّخ ٌّٕٛ اٌّسبص١ً االلزصبد٠خ أِب ػٕذ رٛفش اٌظشٚف اٌّالئّخ ٌٍّٕٛ 

ٕبفغخ ٚثىثبفخ ػب١ٌخ ٚرصجر راد لذسح ػب١ٌخ ٌّ األدغبئشٜ ٚخٛد ّٔٛ غض٠ش ٌٙزٖ 

راد  األدغبياٌّسبص١ً االلزصبد٠خ ٚفٟ زبٌخ ػذَ رٛفش اٌظشٚف إٌّبعجخ ٌٍّٕٛ ٔشٜ 

 الثالثةالمحاضرة 
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 8ــ 6لبث١ٍخ ػٍٝ اٌزى١ف ٚأزبج ثزٚس راد ز٠ٛ١خ الثأط ثٙب خالي فزشح رزشاٚذ ِٓ 

 أعبث١غ .

 :   Seed  dormancyسباث البذور 

جزٚس ثغجت ػٛاًِ اٌ إٔجبد٘ٛ زبٌخ سازخ ٌٍد١ٕٓ أٚ ٘ٛ زبٌخ ِؤلزخ ٠زُ ف١ٙب ػذَ 

ِؼ١ٕخ . ٠ؼزجش اٌغجبد أزذ اٌٛعبئً ٌٍجمبء ٚاٌّسبفظخ ػٍٝ إٌٛع اٌزٟ ٠زُ ِٓ خالٌٙب 

 األدغبياٌجزٚس ػٕذِب رىْٛ ظشٚف ثمبء إٌجبد الزمب ظؼ١فخ فّثال ثزٚس  إٔجبدِٕغ 

اٌص١ف١خ ال رٕجذ فٟ اٌخش٠ف ِٕؼب ٌمزً ٔجبربرٙب ثفؼً أخفبض اٌسشاسح ٚاٌجشٚدح الزمب 

 شزبء . فٟ اٌ

أِب اٌؼٛاًِ اٌّؤثشح فٟ عجبد اٌجزٚس فٟٙ ػذ٠ذح ٚرعُ ػٛاًِ خبسخ١خ ) اٌسشاسح ، 

اٌعٛء ، االٚوغد١ٓ ، اٌشغٛثخ ( ٚػٛاًِ داخ١ٍخ رخص اٌجزسح ) ػذَ اوزّبي ٔعح 

 ً اٌجزسح ( .خدأجبد اٌد١ٕٓ ، عّه ٚصالثخ غالف اٌجزسح ، ٚخٛد ِٛاد ِثجطخ ٌإل

ٕ٘بن أٛاع ػذ٠ذح ِٓ اٌغجبد غ١ش اْ اُ٘ اٌّصطٍسبد اٌشبئؼخ أنىاع السباث : 

 ٟ٘ : األدغبياالعزؼّبي ٌٛصف عجبد ثزٚس 

 Innate  dormancyــ اٌغجبد االثزذائٟ ) اٌٛساثٟ (        1

 Induced  dormancyــ اٌغجبد اٌّسفض ) اٌّغزسث (      2

 Inforced  dormancyــ اٌغجبد االخجبسٞ ) اٌّفشٚض (  3

 

فٟ ٚلذ  ٔجبد٘زا إٌٛع ِٓ اٌغجبد ٠زُ ف١ٗ ِٕغ أٚ رثج١ػ اإلـــ السباث االبتدائي : 1

ٔعح اٌجزٚس أٚ رغبلطٙب ػٍٝ اٌزشثخ ، فؼٕذِب رزغبلػ اٌجزٚس ِٓ إٌجبد األَ فأْ 

اٌجزٚس راد االخٕخ غ١ش إٌبظدخ رسزبج اٌٝ فزشح ص١ِٕخ ِؼ١ٕخ اِب إلوّبي رطٛس 

ٚغغً اٌّٛاد اٌّثجطخ ِٕٙب أٚ اٌغّبذ ٌذسخبد  اٌغّبذ ٌزششر ٚٔعح اٌد١ٕٓ أٚ

اٌسشاسح غ١ش االػز١بد٠خ ) اٌّزطشفخ ( ثزّض٠ك أٚ شك االغٍفخ اٌصٍجخ ٌٍجزٚس  ٚثبٌزبٌٟ 

٠ّىٕٙب  ٚػٕذ رخٍص اٌجزٚس ِٓ ٘زا إٌٛع ِٓ اٌغجبد فأٔٗ ال ٔجبداٌغّبذ ثسصٛي اإل

 أْ رشخغ ٌٍغجبد .

اٌغجبد ػٕذِب رزؼشض اٌجزٚس اٌٝ ٠سصً ٘زا إٌٛع ِٓ ـــ السباث المحفز : 2

دسخبد ػب١ٌخ اٚ ِٕخفعخ، رغزّش ٘زٖ اٌجزٚس فٟ ٘زا إٌٛع ِٓ اٌغجبد ززٝ ػٕذ 

رغ١ش دسخبد اٌسشاسح ار ال رٕجذ فٟ اٌّٛػذ غ١ش إٌّبعت ٌّٕٛ إٌجبربد الزمب خالي 
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اٌغٕخ غ١ش اْ ٘زا اٌغجبد ٠ىغش ػٕذ رؼشض اٌجزٚس اٌٝ ظشٚف ِؼبوغخ ِٓ دسخبد 

اٌزٟ زفضد اٌجزٚس ػٍٝ اٌذخٛي فٟ ٘زا إٌٛع ِٓ اٌغجبد ِثً زشاسح اٌسشاسح 

فٟ اٌخش٠ف ث١ّٕب  ٔجبداٌس١ٌٛخ اٌص١ف١خ ػٍٝ ػذَ اإل األدغبياٌص١ف رسفض ثزٚس 

دسخبد اٌسشاسح إٌّخفعخ فٟ اٌخش٠ف ٚاٌشزبء اٌزٟ رزؼشض ٌٙب اٌجزٚس رىغش ٘زا 

ػٕذ رٛفش اٌظشٚف إٌّبعجخ  إٌٛع ِٓ اٌغجبد ِّب ٠غّر ٌٍجزٚس اْ رٕجذ خالي اٌشث١غ

 اٌشز٠ٛخ فبٌسبٌخ ِؼىٛعخ رّبِب.  األدغبيأِب فٟ زبٌخ ثزٚس  ٔجبدٌإل

ػٍٝ اٌغجبد ػٕذِب ٠ؼًّ اٌغطبء إٌجبرٟ  األدغبي٠ّىٓ رسف١ض ثزٚس أٛاع ػذ٠ذح ِٓ 

وّششر ٌعٛء اشؼخ اٌشّظ ٚرظ١ًٍ عطر اٌزشثخ . ٘زا   Crop canopyٌٍّسبص١ً 

سف١ض اٌجزٚس ػٍٝ اٌذخٛي ف١ٗ ِشح ثؼذ اخشٜ غبٌّب رجمٝ إٌٛع ِٓ اٌغجبد ٠ّىٓ ر

 اٌجزٚس ِسزفظخ ثس١ٛرٙب .

٠سصً ٘زا إٌٛع ِٓ اٌغجبد ػٕذِب رىْٛ اٌظشٚف غ١ش  ــ السباث االجباري : 3

اٌسشاسح ، ٔمص اٌشغٛثخ ، اسرفبع رشو١ض االِالذ فٟ اٌزشثخ  ِٕبعجخ وبسرفبع دسخخ

ٛاًِ، ٘زا إٌٛع ِٓ اٌغجبد اوثش أٛاع ردجش اٌجزٚس ػٍٝ اٌغجبد ٚغ١ش٘ب ِٓ اٌؼ

 ثىً زش٠خ. ٔجبداٌغجبد زذٚثب ٚػٕذ صٚاي ٘زٖ اٌؼٛاًِ اٌّسذدح فبٔٗ ثئِىبْ اٌجزٚس اإل

 ( لمدة طىيلت عند طمزها بالتزبت :seed viabilityاحتفاظ البذور بحيىتها )

اٌّطّٛسح فٟ اٌزشثخ ٌٙب االِىب١ٔخ  األدغبيػٕذِب رىْٛ ػٛاًِ اٌجمبء وبف١خ فبْ ثزٚس 

 األدغبيعٕخ . اْ ثزٚس  41ٚاٌّمذسح ٌٍجمبء ِسزفظخ ثس٠ٛ١زٙب ِذح غ٠ٍٛخ رض٠ذ ػٓ 

ػش٠عخ االٚساق )رٚاد اٌفٍمز١ٓ( رّزٍه اٌّمذسح ػٍٝ اٌجمبء ٚاالززفبظ ثس١ٛرٙب فٟ 

اٌٛازذح (  إٌد١ٍ١خ اٌشف١ؼخ االٚساق )رٚاد اٌفٍمخ األدغبياٌزشثخ ثذسخخ اوجش ِٓ ثزٚس 

 إٌد١ٍ١خ. األدغبيٚرٌه ثغجت اِزالن ثزٚس٘ب اغٍفخ أصٍت ِّب رّزٍىٗ ثزٚس 

رٕثش ثزٚس٘ب فٟ اٌزشثخ ٌزٌه ٔالزع اْ ثزٚس٘ب فٟ رضا٠ذ ِغزّش  األدغبيِؼظُ ٔجبربد 

 Seedفٟ اٌزشثخ عٕخ ثؼذ اخشٜ فٟ زبٌخ ػذَ اٌزؼشض ٌٙب ٚ٘ٛ ِب ٠ؼشف ثجٕه اٌجزٚس

bankّب ِٓ ٘زٖ اٌجزٚس لذ رزؼشض اٌٝ اٌزٕبٚي اٚ اٌزغز٠خ ِٓ ٚػٍٝ اٌشغُ ِٓ اْ لغ

لجً اٌىبئٕبد اٌس١خ فٟ اٌزشثخ أٚ رزؼشض ٌٍزٍف خالي اشٙش ثؼذ عمٛغٙب فٟ اٌزشثخ 

غ١ش اْ اٌّال١٠ٓ ِٓ اٌجزٚس لذ رجمٝ فٟ ثٕه اٌزشثخ ِسزفظخ ثس٠ٛ١زٙب  ٚرىْٛ خب٘ضح 

ب ٠ٍٟ ِخطػ ٠ٛظر زشوخ . ٚفٟ ِ ٔجبدفٟ  زبٌخ رٛفش اٌظشٚف إٌّبعجخ ٌإل ٔجبدٌإل

 فٟ اٌزشثخ . األدغبي)د٠ٕب١ِى١خ ( ثزٚس 
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 األدغالتطىر ونضج بذور 

 

خالي ّٔٛ إٌجبد ٚرطٛس اٌجزٚس رؼًّ اٌؼٛاًِ إٌّبخ١خ ٚاٌؼٛاًِ اٌّزؼٍمخ ثبٌٕجبد االَ 

ٚاٌسفبظ ػٍٝ ز٠ٛ١زٙب ، ار اْ رٌه  ٔجبددٚسا ِّٙب فٟ لذسح اٌجزٚس إٌبردخ ػٍٝ اإل

 األدغبي٠ؼزجش ِٓ اٌؼٛاًِ اٌىجشٜ فٟ ثمبء إٌجبد . اْ ازذ اٌٛعبئً ا١ٌّىب١ٔى١خ ٌجمبء 

٘ٛ لذسح ٘زٖ إٌجبربد ػٍٝ أزبج اػذاد ظخّخ ِٓ اٌجزٚس اظبفخ اٌٝ االخزالف 

   ثالعذأٚ ِب ٠غّٝ ثظب٘شح ا١ٌٙزشٚ ٔجبداٌٛاظر فٟ ٘زٖ اٌجزٚس فٟ لبث١ٍزٙب ػٍٝ اإل

Hetroplast  ْفٟ اٌظشٚف إٌّبعجخ  األدغبيلغُ ِٓ ثزٚس  إٔجبدٚاٌزٞ ٠ؼٕٟ ظّب

اٌمغُ ا٢خش ززٝ ػٕذ رٛفش اٌظشٚف إٌّبعجخ . اشبس اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌجبزث١ٓ  إٔجبدٚػذَ 

اٌجزٚس فٟ ٚلذ ٚازذ ( لذ ٠ؼٛد اٌٝ رؼشض  إٔجبداٌٝ اْ عجت ٘زٖ اٌظب٘شح ) ػذَ 

 أُ٘إٌجبد األَ اٌٝ ػٛاًِ ِؼ١ٕخ خالي فزشح ٔعح ٘زٖ اٌجزٚس ػٍٝ ٘زٖ إٌجبربد ِٚٓ 

 ٘زٖ اٌؼٛاًِ ٟ٘ : 
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 ــ غٛي إٌٙبس.1

 .اإلظبءحــ شذح ٚٔٛػ١خ  2

 ــ دسخبد اٌسشاسح. 3

 ــ االسرفبع ػٓ ِغزٜٛ عطر اٌجسش . 4

 ــ ػّش إٌجبد األَ. 5

 ــ ِٛلغ اٌجزٚس فٟ اٌثّشح . 6

 ــ ِٛلغ اٌجزٚس فٟ إٌٛسح اٌض٘ش٠خ .                       7

 ــ ِٛلغ اٌجزٚس فٟ إٌٛساد اٌض٘ش٠خ اٌّخزٍفخ ػٍٝ إٌجبد اٌٛازذ. 8

رجؼب  ٔجبدرخزٍف اٌجزٚس اٌّزىٛٔخ ػٍٝ ٔفظ إٌجبد فٟ لذسرٙب ػٍٝ اإل طىل النهار :

ي ِشزٍخ إٌعح ػٍٝ إٌجبد االَ ، ٌمذ ٚخذ اْ ٌطٛي إٌٙبس اٌزٞ رزؼشض ٌٗ خال

ٙب إٔجبروبٌجشث١ٓ اٌجشٞ إٌبظدخ رسذ ظشٚف إٌٙبس اٌمص١ش وبْ  األدغبيثؼط ثزٚس 

أعشع ٚثٕغجخ اػٍٝ ِٓ رٍه اٌجزٚس إٌبظدخ رسذ ظشٚف إٌٙبس اٌط٠ًٛ ٚٚخذ اْ 

جبد األَ ، اْ اٌفزشح اٌسشخخ ٌٙزا اٌزأث١ش ٘ٛ اٌثّب١ٔخ االخ١شح ِٓ ٔعح اٌجزٚس ػٍٝ إٌ

لذ ٠ىْٛ ثغجت رأثش غالف اٌجزسح ثطٛي إٌٙبس  ٔجبد٘زا االخزالف فٟ اٌمذسح ػٍٝ اإل

ٌزٌه فبْ ٌْٛ غالف اٌجزسح ٠ّىٓ اْ ٠ىْٛ د١ٌال ػٍٝ دسخخ ٔفبر٠خ أٚ ػذَ ٔفبر٠خ 

غالف اٌجزسح ٌٍّبء ، ار اْ غٛي إٌٙبس ١ٌظ ٌٗ رأث١ش ػٍٝ ّٔٛ اٌد١ٕٓ ٚاٌذ١ًٌ ػٍٝ 

ف اٌجزٚس اٌّأخٛرح ِٓ ِدب١ِغ ِخزٍفخ رؼشظذ ألغٛاي ِخزٍفخ ِٓ رٌه اْ خذػ غال

عبػخ ٚاعزؼذاد٘ب  24% خالي  111إٌٙبس لذ ادٜ اٌٝ زصٛي أزفبش اٌجزٚس ثٕغجخ 

ثشىً وبًِ . وزٌه ٚخذ فٟ دساعخ اخشٜ اْ غٛي إٌٙبس ٠ؤثش ػٍٝ رطٛس  ٔجبدٌإل

ٟ فٟ ظشٚف إٌٙبس ِثً ٔجبد اٌشغ١ٍخ إٌبِ ٔجبدغالف اٌجزسح ٚلذسرٙب ػٍٝ اإل

 13.8فبْ اٌجزٚس إٌبردخ وبٔذ راد غالف ثغّه  SSS)) اٌمص١ش اٌّغزّش

% ػٕذ 100وبٔذ  ٔجبدٍِغُ ٚاْ ٔغجخ اإل118ثزسح وبْ  100ٚٚصْ   ِب٠ىشٍُِٚ

صساػزٙب فٟ وال اٌظشف١ٓ ) اٌعٛء ٚاٌظالَ ( فٟ ز١ٓ اْ ثزٚس إٌجبربد اٌزٟ ّٔذ 

 ِب٠ىشٍُِٚ   36.8( وبْ عّه غالفٙب  LLLرسذ ظشٚف ٔٙبس غ٠ًٛ ِغزّش ) 

ػٕذِب صسػذ فٟ   24%وبٔذ  ٔجبدٍِغُ ٚٔغجخ اإل 66.5ثزسح وبْ 100ٚٚصْ 

% ػٕذِب صسػذ فٟ اٌظالَ . ِّب عجك ٠الزع اْ اٌجزٚس اٌزٟ رىٛٔذ اٚ 3اٌعٛء ٚ 

وبٔذ اوثش ٚصٔب ٚراد اغٍفخ سل١مخ ) ألً  رطٛسد رسذ ظشٚف ٔٙبس لص١ش ِغزّش

رسذ ظشٚف اٌعٛء ٚاٌظالَ ػىظ اٌجزٚس اٌزٟ رطٛسد  إٔجبدجخ عّىب ( ٚأػٍٝ ٔغ
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ألً  إٔجبدرسذ ظشٚف ٔٙبس غ٠ًٛ ِغزّش وبٔذ راد اغٍفخ أعّه ٚراد ٚصْ ٚٔغجخ 

 فٟ ثزٚس ٔجبد ػشف اٌذ٠ه .  ، ٌٚٛزع ٔفظ اٌزأث١ش ا٠عب  

ٌمذ ٌٛزع اْ ثزٚس ٔجبد اٌشغ١ٍخ إٌبظدخ ػٍٝ ٔجبربد ٔب١ِخ رسذ  درجاث الحزارة :

12زشاسح دسخخ 
◦

24َ  ١ٌال ٚ 
◦

َ  ٔٙبسا ٔجزذ ثشىً افعً عٛاء وبْ ثبٌظالَ أٚ 

اٌعٛء ل١بعب ٌزٍه اٌجزٚس إٌبظدخ ػٍٝ ٔجبربد ٔب١ِخ رسذ ظشٚف دسخخ زشاسح 

22ِغزّشح 
◦

َ. أِب ػشف اٌذ٠ه فمذ ٚخذ اْ اٌجزٚس إٌبظدخ ػٍٝ ٔجبربد ٔب١ِخ رسذ 

 22دسخبد زشاسح 
◦

27َ ١ٌال ٚ 
◦

اػٍٝ ل١بعب ٌزٍه  إٔجبدَ ٔٙبسا وبٔذ راد ٔغجخ 

17اٌجزٚس رسذ دسخبد زشاسح 
◦

 22َ ١ٌال ٚ 
◦

 َ ٔٙبسا ألٔٙب وبٔذ اثمً .

اٌجزٚس اٌسغبعخ  إٔجبدػٍٝ  اإلظبءحرؤثش شذح ٚٔٛػ١خ  شدة ونىعيت االضاءة :

ٌٍعٛء ، ٚخذ فٟ ثزٚس اٌجشث١ٓ اٌجشٞ اْ رؼشظٙب اٌٝ شذح اظبءح ل١ٍٍخ ِٓ االشؼخ 

ّشاء  أٚ رسذ اٌسّشاء خالي ِشازً رطٛس ٚٔعح اٌجزٚس ٟٚ٘ ػٍٝ إٌجبد االَ اٌس

اٌجزٚس ٌؼذح عٕٛاد الزمخ ٚ٘زا اٌّٛظٛع ٠زؼٍك ثبعزدبثخ  إٔجبدوبْ ٌٗ رأث١ش فٟ 

ا١ٌٕبد ٌٍعٛء ٠ٚزسذد ثطج١ؼخ صجغخ اٌفب٠زٛوشَٚ  فٟ اٌد١ٕٓ ألٔٛاع ِخزٍفخ ِٓ اٌجزٚس 

ّشاء لذ ٠ىْٛ ٌٗ دٚسا فٟ اٌزأث١شاد اٌج١ئ١خ ػٍٝ . اْ رأث١ش االشؼخ اٌسّشاء ٚرسذ اٌس

اٌجزس اٌسغبعخ ٌٍعٛء ٚاٌّٛخٛدح رسذ اٌغطبء إٌجبرٟ فبألٚساق رؼًّ وّششر  إٔجبد

اٌجزٚس  ، وزٌه ِٓ اٌّّىٓ اْ ٠ىْٛ  إٔجبدٌألشؼخ رسذ اٌسّشاء اٌزٟ رثجػ 

ٌٗ رأث١ش ززٝ ثؼذ ٔعدٙب اٌىبًِ  األدغبياٌىٍٛسٚف١ً اٌّزجمٟ فٟ ثّبس ثؼط ٔجبربد 

ػٍٝ زغبع١خ اٌجزٚس اٌزٟ رسز٠ٛٙب ٌٍعٛء ٕٚ٘ب ٠ؼًّ اٌىٍٛسٚف١ً وّششر ٌألشؼخ 

 رسذ اٌسّشاء .

اٌجزٚس ٠زأثش ثشذح االظبءح اٌزٟ رزؼشض  إٔجبدأِب ثبٌٕغجخ ٌشذح االظبءح فمذ ٚخذ أبْ 

ٌٙب ٔجبربد االَ خالي ِشازً ٔعح اٌجزٚس ػ١ٍٙب فّثال ٚخذ فٟ ٔجبد اٌذارٛسٖ اٌزٟ 

 إٔجبدخالي ٔعح اٌجزٚس لذ صاد ِٓ ٔغجخ  ثٟل١ٍٍخ ٚشذ سغٛ إظبءحاٌٝ شذح  رؼشظذ

 فٟ ٘زٖ اٌجزٚس . ٔجبداٌجزٚس ٚلًٍ ِغزٜٛ ِثجطبد اإل

٠ؤثش االسرفبع ػٓ ِغزٜٛ عطر اٌجسش ػٍٝ  االرتفاع عن مستىي سطح البحز :

فمذ ٌٛزع فٟ   Poly phenolsعّه غالف اٌجزسح ِٚسزٜٛ اٌجزٚس ِٓ ِشوجبد اي 

اٌزٟ خّؼذ ِٓ ِٕبغك ٚػٍٝ اسرفبػبد  األدغبيثؼط اٌذساعبد ثبْ ثزٚس ثؼط 

ٙب ٚثذسخخ وج١شح فىٍّب صاد االسرفبع وبٔذ ٔغجخ إٔجبرِخزٍفخ لذ اخزٍفذ فٟ ٔغجخ 

 Polyالً ٚغالف اٌجزسح اعّه ِٚسز٠ٛبد اٌجزسح ِٓ ِشوجبد اٌجٌٟٛ ف١ٕٛي  اإلٔجبد

phenols ٌف١ٕٛي اٌّزدّؼخ فٟ غالف اٌجزٚس اٌغ١ّىخ وبْ ٌٗ وبْ أوثش . ِشوجبد ا
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ار اْ ص٠بدح ِسزٜٛ اٌف١ٕٛي فٟ غالف اٌجزٚس ٠ضداد ثض٠بدح  ٔجبددٚس وج١ش فٟ رثج١ػ اإل

 االسرفبع ػٓ ِغزٜٛ عطر اٌجسش .

ثبْ اٌجزٚس إٌبظدخ ػٍٝ ٔٛساد ص٘ش٠خ  أٚظسذِؼظُ اٌذساعبد  ــ مىقع البذور :

ٌٕٛسح اٌض٘ش٠خ أٚ ػٍٝ ِٛالغ ِخزٍفخ فٟ ٔفظ اٌثّشح ِخزٍف اٚ ِٛالغ ِخزٍفخ ثٕفظ ا

. اْ رأث١ش ٘زٖ اٌّٛالغ ٠ؤوذ ٚخٛد ظب٘شح  ٔجبدلذ اخزٍفذ فٟ لذسرٙب ػٍٝ اإل

 ٚاعزّشاس٘ب. األدغبيا١ٌٙزشٚثالعذ اٌزٟ رؼزجش ظب٘شح ِّٙخ ٌجمبء 

 

 

 المصادر : 

زغبٚٞ ، رأ١ٌف اٌذوزٛس غبُٔ عؼذهللا  1982ـ وزبة االدغبي ٚغشق ِىبفسزٙب 

 ٚاٌذوزٛس ثبلش ػجذ خٍف اٌدجٛسٞ ، و١ٍخ اٌضساػخ ــ خبِؼخ ثغذاد .

، رأ١ٌف اٌذوزٛس ثبلش ػجذ خٍف اٌدجٛسٞ  1985ـ وزبة االدغبي ٚغشق ِىبفسزٙب 

 ٚاٌذوزٛس غبُٔ عؼذهللا زغبٚٞ ٚفبئك رٛف١ك اٌدٍجٟ ، ِؤعغخ اٌّؼب٘ذ اٌف١ٕخ.

اٌذوزٛس عبٌُ زّبدٞ ػٕزش ، رأ١ٌف  2119ـ وزبة االدغبي ٚاعبع١بد اٌّىبفسخ 

 اٌؼج١ذٞ ، و١ٍخ اٌضساػخ ــ خبِؼخ اٌّٛصً.

 


