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 -جٌّٕٗثحش جٌرٓط١ٕس :

   Green Houseأٚالً / جٌر١ٛش جٌُؾحؾ١س : 

٘ييٟ اٌج١ييٛد اٌزييٟ رْٕييا ١٘بوٍٙييب ِييٓ اٌىٛٔىو٠ييذ لٚ اٌؾل٠ييل اٌّتٍييْٛ لٚ اٌؾل٠ييل ٚرَييزؼًّ 

 إلوضبه ٚروث١خ إٌجبربد ، ٚرىْٛ ػٍٝ ٔٛػ١ٓ :

٠َزٕل ػٍٝ علاه ِجٕٟ ٠َّٚٝ ثبٌج١ذ اٌيعبعٟ اٌٍّؾك ٚرىْٛ ِزغٙخ ِٓ اٌْوق إٌٝ اٌتوة ٔٛع 

 ٚٔٛع ماد ٍمف ) عٍّْٛ ( ٠ٕؾله ثبٔزظبَ ِٓ إٌبؽ١ز١ٓ.

رؼًّ ػٍٝ عٛأت اٌج١ٛد اٌيعبع١خ ٔٛافن ٌلفٛي اٌٙٛاء إٌميٟ ٚٔٛافين فيٟ اٌَيمف ٌقيوٚط اٌٙيٛاء 

 اٌَبفٓ.

 فٛجتى أٔٗحء جٌر١ٛش جٌُؾحؾ١س :

 ػخ كا٠بد ثؼ٘ ِؾب١ًٕ اٌقٚو ِضً اٌجبمٔغبْ ٚاٌطّبٛخ.ىها .1

 لٔزبط ثؼ٘ لٔٛاع اٌقٚو ِضً اٌفٍفً ٚاٌق١به ٚٔجبربد اٌي٠ٕخ. .2

 رَزؼًّ إلغواٗ اٌجؾٛس ٚاٌلهاٍخ. .3

 روث١خ إٌجبربد االٍزٛائ١خ ِضً اٌّطبٛ ٚاٌلها١ٕ١ٍب ٚاٌزٟ رَّٝ ثٕجبربد اٌز١َٕك اٌلافٍٟ. .4

ٍف ػٓ ِٛاػ١ل ىهاػزٙب اٌطج١ؼ١خ ِيٓ في ي ريٛف١و ىهاػخ اٌجنٚه ٚاٌؼمً فٟ ِٛاػ١ل رقز .5

 اٌؼٛاًِ اٌٚوٚه٠خ ٌّٕٛ٘ب.

 

 ضٕظُ جٌكٍجٌز وجنً جٌر١ٛش جٌُؾحؾ١س ػٓ ٠ٍ٠ك :

 لٍزقلاَ اٌَقبْ اٌىٙوثبئٟ. .1

 اٍزقلاَ اٌزلفئخ ثبٌٕفٜ لٚ اٌتبى اٌطج١ؼٟ. .2

اٍيييزقلاَ ثقيييبه اٌّيييبء فيييٟ اةٔبث١يييت ثٛاٍيييطخ اٌّواعيييً ٠ٚيييزؾىُ ثٙيييب ِيييٕظُ ؽيييواهٞ )  .3

 صوٍِٛزبد ( ٌٍٕٛٛي إٌٝ اٌؾل اٌنٞ ٠جمٟ إٌجبد َِزّو ثبٌّٕٛ.

 رَق١ٓ له١ٙخ اٌج١ذ اٌيعبعٟ ثأبث١ت رّزل رؾذ اٌزوثخ ٠ّو ف ٌٙب اٌٙٛاء اٌَبفٓ. .4
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 أِح جٌٍٞ فٟ جٌر١ٛش جٌُؾحؾ١س ٠طُ ذٛجْطس :

 اةٔبث١ت اٌّطب١ٛخ ٚاٌزٟ رؾزبط إٌٝ ل٠لٞ ػبٍِخ ٚرؼزجو ٛو٠مخ ِىٍفخ. .1

٠ٚزُ ثٛاٍطخ ِٚقخ ريلفغ اٌّيبء في ي فزؾيبد ٕيت١وح ٠ٚيزُ ثٙينٖ اٌطو٠ميخ  اٌوٞ ثبٌومام .2

فف٘ كهعخ ؽواهح إٌجبد ٚهفغ اٌوٛٛثخ ٚرم١ًٍ ّلح اٌٚٛء ٚاٌزيٟ رؼّيً ع١ّؼٙيب ػٍيٝ 

 فف٘ إٌزؼ.

 

 غح١ٔحً / جٌر١ٛش جٌرالْط١ى١س :

َٛ لٚ اىكاكد فٟ ا٢ٚٔخ اةف١يوح اٍيزؼّبٌٙب فبٕيخ اٌّمٍٛيخ ٚاٌّٖيٕٛػخ ١٘بوٍٙيب ِيٓ اة١ٌّٕي

اٌؾل٠ييل اٌّتٍييْٛ لٚ اٌقْييت رتطييٝ ثّييبكح اٌج ٍييزه ٔييٛع ثييٌٟٛ اصٍيي١ٓ ٚرَييزؼًّ إلوضييبه إٌجبرييبد 

ثٛاٍييطخ اٌؼمييً اٌتٚييخ ٚويينٌه ٌٛٙييغ إٌجبرييبد اٌؾَبٍييخ ٌ ٔغّييبك كافٍٙييب فيي ي اٌْييزبء ِٚييٓ 

 ١ِّيارٙب :

 هف١ٖخ اٌضّٓ. .1

اٌجٕفَغ١خ رؼّيً ػٍيٝ  ٍٍٙخ اٌجٕبء ٚإٌمً ٌٚىٕٙب ٍو٠ؼخ اٌزٍف ٚاالٔلصبه الْ اةّؼخ اٌفٛق .2

ٍوػخ رؾًٍ اٌّبكح اٌج ٍز١ى١خ ٚغ١و ِمبِٚخ ٌٍو٠بػ اٌْل٠لح ثؾ١ش رؼًّ ػٍٝ رّي٠مٙيب إما 

ٌييُ رضجييذ ع١ييلاى ٚرتطييٝ عييلهأٙب ثطجمزيي١ٓ ِييٓ اٌج ٍييزه لٚ ٛجمييخ ٚاؽييلح ٌتييوٗ اٍييزقلاَ 

 اٌزلفئخ اٌٖٕبػ١خ.

 

 غحٌػحً / جألٔفحق جٌرالْط١ى١س :

اٌظوٚف اٌت١و ِ ئّخ ٚثؼل لْ رزؾَيٓ ريوٚف اإلٔجيبد رَزؼًّ فٟ ىهاػخ اٌْز د فٟ 

رييياي اةغط١ييخ ٌٍزجى١ييو فييٟ اٌيهاػييخ ٚرىييْٛ ِيييٚكح ثيياعٙيح اٌييوٞ اٌييومامٞ ٚرَييزؼًّ ٌيهاػييخ 

اٌْييز د اٌٛهل١ييخ ِضييً اٌقييٌ ٚاٌَييٍك ٚإلوضييبه إٌجبرييبد االثو٠ييخ وبٌٖييٕٛثو ٚاٌَييوٚ اٌزييٟ رؾزييبط 

 ىو.رى٠ٛٓ اٌغنٚه ػ١ٍٙب فزوح ٠ٍٛٛخ ؽ١ش ريهع ثٛلذ ِج

ٍيُ ِيٓ اٌغٙزي١ٓ ثيلْٚ ىهاػيخ ٌىيٟ ال رؾزييه 22َ ِيغ لٙيبفخ ٠1.25ىيْٛ ػيوٗ إٌفيك 

ٍيُ 72ٍيُ ثبٌزوثيخ لِيب اهرفيبع إٌفيك فٙيٛ 22َ ٚرضجذ ثؼّيك 2.5ثبٌج ٍزه ٠ٚىْٛ ٛٛي اةلٛاً 

 ٚ٘نا االهرفبع وبفٟ ٌزٛى٠غ اٌّبء ثٖٛهح ِٕزظّخ ػٍٝ إٌجبد.
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 Lath Houseٌجذؼحً / جٌظًٍ جٌهٗر١س : 

١٘بوٍٙييب ِييٓ اٌقْييت لٚ اٌؾل٠ييل ؽ١ييش رتطييٝ ٍييمٛفٙب ٚعييلهأٙب ثْييوائؼ فْييج١خ  رؼّييً

% ِيٓ ٙيٛء 52ٍُ ل٠ٚبى ٚثينٌه رؾغيت ؽيٛاٌٟ  5ٍُ ٚاٌَّبفخ ث١ٓ ّو٠ؾخ ٚلفوٜ  5ػوٙٙب 

 اٌٌّْ اٌَبلٜ ػ١ٍٙب.

رجٕٝ اٌظًٍ ِٓ اٌْوق ٌٍتوة ٚرَزؼًّ إلوضبه إٌجبربد اٌلائّخ اٌقٚوح لٚ ٔجبربد اٌي٠ٕيخ 

إم رؾزييبط ٘يينٖ إٌجبرييبد إٌييٝ اٌظييً إلٔزبعٙييب ٚروث١زٙييب ؽ١ييش رؼّييً ػٍييٝ ؽّب٠ييخ  اٌؾَبٍييخ ٌٍٚييٛء

إٌجبربد ِٓ لّؼخ اٌٌّْ اٌَبلطخ ػٕيلِب رىيْٛ ٕيت١وح ٚفيٟ اٌّواؽيً اةٌٚيٝ ِيٓ إٌّيٛ ٚوينٌه 

 إٌٝ لّؼخ اٌٌّْ اٌّجبّوح. طإٌجبربد اٌزٟ ال رؾزب

  Seed bedsنحِٓحً / ٍِجلى جٌرًٌٚ : 

ٚ٘يٟ ػجييبهح ػييٓ لؽييٛاٗ وٛٔىو٠ز١ييخ لٚ فْييج١خ ِٕقفٚييخ رجٕييٝ فييٟ اٌغٙييخ اٌغٕٛث١ييخ ِييٓ 

ٍيُ رتطيٝ 182ٍيُ ٌٚٛٛٙيب 92اٌظٍخ الٔٙب ِٕطمخ َِّْيخ اِزيلاك٘ب ِيٓ اٌْيوق ٌٍتيوة ػوٙيٙب 

ٍُ ) لٞ لٔيٗ ِبئيً اٌْيىً ( 22 – 15ثبٌيعبط لٚ اٌج ٍزه ٠ورفغ علاه٘ب اٌّْبٌٟ ػٓ اٌغٕٛثٟ ثــ

 ه فٛق اٌتطبء ٟٚ٘ ػٍٝ ٔٛػ١ٓ :ٌّٕغ رغّغ ١ِبٖ اةِطب

: الرَييزؼًّ ف١ٙييب اٌزلفئييخ اٌٖييٕبػ١خ ٚرؼزّييل فييٟ اٌزلفئييخ ػٍييٝ  Cold bedsِوالييل ثييبهكح  .1

اٌٌّْ ٚرَيزؼًّ ٌؾّب٠يخ إٌجبريبد ِيٓ اٌٖيم١غ رييهع ف١ٙيب اٌؼميً ٚرٛٙيغ إٌجبريبد اٌزيٟ 

 رزؾٛي ِٓ اٌج١ٛد اٌيعبع١خ اللٍّزٙب ػٍٝ اٌظوٚف اٌغ٠ٛخ اٌجبهكح.

: رىييْٛ ِْييبثٙخ ٌٍّوالييل اٌجييبهكح ف١ّييب ػييلا اٍييزؼّبي اٌزلفئييخ  Hot bedsِوالييل كافئييخ  .2

اٌٖٕبػ١خ ثٛاٍطخ ثقبه اٌّيبء ٚاٌّيبء اٌيلافو لٚ اٌّٖيبكه اٌىٙوثبئ١يخ لٚ اٍيزؼّبي اٌَيّبك 

اٌؾ١ٛأٟ اٌّزؾًٍ اٌنٞ ٠ٌٛل ػٕل رؾٍٍٗ ؽواهح ؽ١ش ٠زقّو اٌَّبك ثٛاٍطخ اٌىبئٕبد اٌؾ١خ 

 اٌلل١مخ اٌّٛعٛكح فٟ روثزٗ.

 

 وْحً / جٌٕٛحو٠ك جالوػح٠ٌس :ْح

ٟ٘ ػجبهح ػيٓ ٕيٕبك٠ك فْيج١خ رٚيغ ثاثؼيبك ِقزٍفيخ ِضمجيخ ِيٓ اةٍيفً رَيزقلَ ٌيهاػيخ 

 اٌجنٚه لٚ إوضبه اٌؼمً ٠ّٚىٓ رتط١زٙب ثبٌيعبط لٚ إٌب٠ٍْٛ.
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 Media Propagationأْٚح٠ جٌطىحغٍ : 

فؼبٌيخ فيٟ إٔجيبد اٌجيينٚه ٕ٘يبن اٌؼل٠يل ِيٓ اٌّيٛاك ٚاٌّقيب١ٌٜ ٌٍزوثيخ اٌّقزٍفيخ ٚاٌزيٟ رؼزجيو 

ٚرى٠ٛٓ اٌغنٚه ػٍٝ اٌؼمً ٚةعً اٌؾٖٛي ػٍٝ ٔزبئظ ع١لح فٟ اٌزىيبصو ٠غيت لْ رزيٛفو اٌْيوٚٛ 

 اٌزب١ٌخ فٟ ٍٜٚ اإلوضبه:

لْ ٠ىْٛ اٌٍٜٛ مٚ ٕ ثخ ٚوضبفخ وبف١خ ٌزضج١يذ اٌؼميً ٚاٌْيز د إٌب١ِيخ ٠ٚغيت لْ ٠جميٝ  .1

 ؽغّٗ صبثزبى ٍٛاءاى وبْ هٛت لٚ عبف.

 ثملهرٗ ػٍٝ االؽزفبر ثبٌّبء ٚمٌه ٌؼلَ اٌٍغٛء ػٍٝ اٌَمٟ اٌّزىوه.٠غت لْ ٠زٖف  .2

 ٠غت لْ ٠ىْٛ اٌٍٜٛ مٚ َِب١ِخ وبف١خ ٌجيي اٌّبء اٌيائل ٚاٌز٠ٛٙخ ل٠ٚبى. .3

 لْ ٠ىْٛ فب١ٌبى ِٓ ثنٚه اةكغبي ٚا١ٌّٕبرٛكا ٚاٌؼ٠ٛٚبد اٌّّوٙخ. .4

 اٌٍٜٛ ٔفَٗ. لْ ٠ز١ّي ثبٌملهح ػٍٝ اٌزؼم١ُ ثٛاٍطخ اٌجقبه كْٚ رون لٙواه لٚ رٍف .5

 ٠غت لْ ال ٠ؾزٛٞ ػٍٝ ٍِٛؽخ ػب١ٌخ. .6

 أٔٛجع جألْٚح٠ :

ػجيبهح ػيٓ فٍي١ٜ ِيٓ ػيلح ِيٛاك ٚ٘يٟ فيٟ ؽبٌيخ ٕيٍجخ ٍٚيبئٍخ ٚغبى٠يخ  : Soilجٌطٍذس  .1

ٌٚتييوٗ ٔغييبػ ّٔييٛ إٌجبرييبد ٠غييت لْ رىييْٛ ٘يينٖ إٌَييت ِٕبٍييجخ ، ؽ١ييش ٠ؾزييٛٞ اٌغيييء 

اٌٖييٍت ػٍييٝ ِييٛاك ػٚيي٠ٛخ ٚغ١ييو ػٚيي٠ٛخ ٚاٌغيييء اٌت١ييو ػٚييٛٞ ٠زىييْٛ ِييٓ ثمب٠ييب 

١بئ١خ ٚرىْٛ ِزجب٠ٕخ اٌٖقٛه ثؼل رفززٙب ٚرؼوٙٙب إٌٝ اٌظوٚف اٌج١ئ١خ ٚاٌف١ي٠ب٠ٚخ ٚاٌى١ّ

فٟ ؽغّٙب فاوجو٘ب اٌؾٖٝ ٚرزلهط ثبٌٖتو ؽزٝ رٖيً إٌيٝ كليبئك ِزٕب١٘يخ فيٟ اٌٖيتو 

ِضً اٌغي٠ئبد اٌتو٠ٚخ ٌٍط١ٓ ، ٠ٚزؾلك روو١ت اٌزوثخ رجؼبى ٌَٕيت اٌغي٠ئيبد ماد اٌؾغيَٛ 

اٌّقزٍفييخ ٚعي٠ئييبد اٌزوثييخ اٌىج١ييوح اٌؾغييُ ؽ١ييش رؼّييً و١ٙىييً ٌؾفيي  اةعييياء اٌٖييت١وح 

اٌزوثييخ ث١ّٕييب عي٠ئييبد اٌطيي١ٓ اٌتو٠ٚييخ رؼّييً وّقيييْ ٌؾفيي  اٌّييٛاك اٌتنائ١ييخ اةفييوٜ ِييٓ 

ٚاٌزييٟ لييل رّييزٔ ِييٓ لجييً إٌجييبد ، لِييب اٌغيييء اٌؼٚييٛٞ ِييٓ اٌزوثييخ ف١ؾزييٛٞ ػٍييٝ ِييٛاك 

ػ٠ٛٚخ ؽ١خ لٚ غ١و ؽ١خ فبٌّٛاك اٌؼ٠ٛٚخ اٌؾ١يخ رزّضيً ثبٌل٠يلاْ ٚاٌؾْيواد ٚاٌفطو٠يبد 

ب إٌجبرييبد ٚاٌؾ١ٛأييبد فييٟ ِواؽييً رؾٍٍٙييب ٚاٌجىزو٠ييب ٚعيينٚه إٌجبرييبد ث١ّٕييب رْييىً ثمب٠يي

اٌّقزٍفخ ِٛاك ػ٠ٛٚخ غ١و ؽ١خ ٚٔٛارظ رفَـ ٘نٖ اٌّٛاك اٌؼ٠ٛٚخ ٠طٍك ػ١ٍٙب لٕيط ػ 

 (Humus  ٟٚرؼزجييو اٌّييٛاك اٌتو٠ٚييخ لكاح رَييبػل ػٍييٝ االؽزفييبر ثبٌّييبء وّٖييله غيينائ )

ي فٟ اٌزوثيخ ، إْ اٌّؾٖٛ Soil Solutionٌٍٕجبد ٚاٌغيء اٌَبئً ِٓ اٌزوثخ ٠طٍك ػ١ٍٗ 

٠ؾزٛٞ لٍبٍبى ػٍٝ اٌّبء ٚاٌؼٕبٕيو اٌّؼل١ٔيخ ثى١ّيبد ِقزٍفيخ ٠ٚؾزيٛٞ ػٍيٝ اةٚوَيغ١ٓ 

ٚCO2 ٚ ٠ّٚزٔ اٌّبء ٚاٌؼٕبٕو اٌّؼل١ٔخCO2 .ثٛاٍطخ عنٚه إٌجبربد 
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اٌغييء اٌتييبىٞ اٌّىيْٛ ٌٍزوثييخ ٠ؼزجيو مٚ ل١ّ٘ييخ ثبٌتيخ ثبٌَٕييجخ ٌّٕيٛ إٌجبرييبد ففييٟ 

  ثبٌّبء ؽ١يش ٠ؾزيً اٌّيبء ِىبٔيب اٌٙيٛاء فيٟ اٌزوثيخ في  اٌزوة اٌوك٠ئخ اٌز٠ٛٙخ ٚاٌزٟ رؾزف

 Soil textureرَييزط١غ اٌغيينٚه اٌزييٕفٌ فززٍييف ٚرّييٛد ، لِييب ثبٌَٕييجخ ٌزوو١ييت اٌزوثييخ 

 – 2.25ٍِيُ ( ٚاٌتيو٠ٓ )  2.22 – 2فززىْٛ ِٓ اٌوًِ اٌنٞ ٠ىْٛ لطيو عي٠ئبريٗ ثي١ٓ ) 

% 75وة رؾزيٛٞ ػٍيٝ ٍِيُ (. ٚلفٚيً لٔيٛاع اٌزي 2.22ٍُِ ( ٚاٌط١ٓ ) للً ِيٓ  2.222

 % ١ٛٓ.11% غو٠ٓ 14ٚهًِ ٚ

: ٠زىْٛ ِٓ ؽج١جبد اٌٖيقٛه اٌٖيت١وح اٌؾغيُ ٚاٌزيٟ رىٛٔيذ ِيٓ رؾٍيً  Sandجًٌٍِ  .2

اٌٖقٛه ٔز١غخ اٌؼٛاًِ اٌغ٠ٛخ ، ٚروو١جٙب  اٌّؼلٟٔ ٠ؼزّيل ػٍيٝ ٔيٛع اٌٖيقٛه اٌّزىيْٛ 

 ِٕٙييب هِييً اٌىييٛاهري اٌَّييزقلَ ثٖييٛهح ػبِييخ إلغييواٗ اٌزىييبصو ؽ١ييش ٠ؾزييٛٞ ثٖييٛهح

هئ١َ١خ ػٍٝ ِووجبد ا١ٌٍَىْٛ لِب اٌوًِ اٌَّزقلَ فٟ اٌجٕبء ٠ؼزجو لفًٚ اةٔٛاع وٍٜٛ 

ٌزى٠ٛٓ اٌغنٚه ػٍٝ اٌؼمً ، ِٚٓ ػ١ٛثٗ ػلَ لؽزٛائٗ ػٍيٝ اٌؼٕبٕيو اٌّؼل١ٔيخ ٌينا ٠فٚيً 

 لْ ٠قٍٜ ِغ ِٛاك ػ٠ٛٚخ.

بة : ٠زىْٛ ِٓ ثمب٠يب إٌجبريبد اٌّبئ١يخ ٚٔجبريبد اٌَّيزٕمؼبد ٚثؼي٘ اةػْي Peatجٌر١ص  .3

اٌجؾو٠خ ٠ٚقزٍف رى٠ٕٛٗ ثلهعخ وج١يوح ؽَيت اٌّيٛاك اٌّزواوّيخ ِٕيٗ فيٛق ثؼٚيٙب ٠ٚؼزّيل 

ػٍٝ لٔٛاع إٌجبربد اٌزٟ رىٛٔيٗ ٚكهعيخ رؾٍٍٙيب ِٚيب ٠ؾز٠ٛيٗ ِيٓ ػٕبٕيو ِؼل١ٔيخ ٚكهعيخ 

 لٔٛاع ِٓ اٌج١ذ: 3ؽّٛٙخ ٕٚ٘بن 

 .Peat mossاٌج١ذ ًِٛ  .1

 .Red Sedgeاٌج١ذ اٌّؼّٛي ِٓ ١ٍمبْ اٌجوكٞ  .2

 .Peat humasؼّٛي ِٓ اٌلثبي اٌج١ذ اٌّ .3

٠ؼزجييو إٌييٛع اٌّؼّييٛي ِييٓ اٌييلثبي للييً اةٔييٛاع اٌض صييخ رؾٍييً ٚاٌّزىييْٛ ِييٓ اٌطؾبٌييت ،   

ِٓ ؽ١ش اٌٍْٛ فززلهط ِٓ اٌٍْٛ اٌجٕٟ اٌفبرؼ إٌٝ اٌجٕٟ اٌتبِك ٌٚج١ذ اٌميلهح  ٚرقزٍف لٔٛاع اٌج١ذ

٠ٚؾزيٛٞ ػٍيٝ  P , Kِيواد ٠ٚؾزيٛٞ ػٍيٝ ػٕٖيوٞ  12ثميله ٚىٔٙيب ٝ االؽزفيبر ثبٌوٛٛثيخ ػٍي

ٚػٕلِب ٠ٚبف اٌج١ذ إٌٝ ِقب١ٌٜ اٌزوثخ ٠غيت لْ ٠ىيْٛ ِزفزيذ  ٚلل ال ٠ؾزٛٞ Nو١ّبد ل١ٍٍخ ِٓ 

 ِٚوٛت ثبٌّبء.

إٌٛع اٌزغبهٞ ِٓ ٘نا اٌٍٛيٜ ٠غٙيي ِيٓ  : Sphangem mossجٌٓفحٔؿُ ِِٛ  .4

ِؼمّيخ ٔجبربد اٌَّزٕمؼبد ثؼل  رغف١فٙب ٚرٛعل لٔٛاع ِقزٍفخ ِٕٗ ٚ٘نٖ اٌّيبكح رىيْٛ َٔيج١بى 

و١ّييخ ل١ٍٍييخ ِييٓ اٌؼٕبٕييو اٌّؼل١ٔيييخ  ٚماد لييلهح ػٍييٝ االؽزفييبر ثبٌّييبء  ٚرؾزييٛٞ ػٍييٝ
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 ٚإٌجبربد إٌب١ِخ فٟ ٍٜٚ ٠ؾزٛٞ ػٍيٝ ٘ينٖ اٌّيبكح ٠غيت  إٙيبفخ اٌؼٕبٕيو اٌتنائ١يخ إ١ٌٙيب

 .PH  =3.5ٚكهعخ اٌؾّٛٙخ ٌٗ 

 ٘ينٖ اٌّيبكح اٌّؼل١ٔيخ رزّيلك ثلهعيخ ٚاٙيؾخ ػٕيلِب:  Vermiculiteجٌف١ٍِٛوٛالش  .5

رزؼوٗ ٌٍؾواهح ٚرٛعل ػٍيٝ ّيىً رواوّيبد فيٟ ثؼي٘ ِٕيبٛك اٌٛال٠يبد اٌّزؾيلح ِٚيٓ 

إٌبؽ١خ اٌى١ّ١بئ١خ رزىيْٛ ِيٓ ٍي١ٍىبد اٌؾل٠يل ٚاة١ٌّٕيَٛ ٚاٌّت١َٕي١َٛ ٚرىيْٛ ٘ينٖ اٌّيبكح 

فف١فخ اٌٛىْ ال رنٚة فٟ اٌّبء ٌٙب اٌملهح ػٍٝ اِزٖبٓ اٌّبء ؽ١ش ٠زّىٓ اٌملَ اٌّىؼت 

 غبٌْٛ ( ِبء. 4 – 3ِٕٙب ػٍٝ اِزٖبٓ ) 

ٟ٘ ِبكح ث١ٚيبء هِبك٠يخ ِيٓ لٕيً ثوويبٟٔ رَيزقوط ِيٓ ؽغيو  : Perliteجٌر١ٍال٠ص  .6

 ( ٟٚ٘ ِبكح لٍفٕغ١خ فف١فخ اٌٛىْ. 8 -4اٌجواو١ٓ ٚكهعخ ؽّٛٙزٙب رزواٚػ ِٓ ) 

فيٟ اٌؾيلائك إٌّي١ٌيخ ٠ؼزجيو ِيي٠ظ اٌَيّبك اٌؾ١يٛأٟ ٚاٌزوثيخ ٍٚيٜ  جٌّٓحو جٌؼٟٛٞ : .7

ح كثب١ٌخ لٚ لل رٚبف ِغ ِقب١ٌٜ اٌزوثخ اةفوٜ ، إم رغّغ ِٕبٍت ٠ؾزف  ثبٌوٛٛثخ ٚوّبك

َ ( ٠ٚؼّيً  6- 4لٚهاق إٌجبربد لٚ اٌؾْبئِ ٚرلفٓ ٌتوٗ رؾٍٍٙب فٟ ؽفيو ماد لثؼيبك ) 

ٌٙيب ِٕبفين ر٠ٛٙيخ ِييغ رو١ٛجٙيب ثي١ٓ اٌؾيي١ٓ ٚا٢فيو ِيغ إٙييبفخ ٍيّبك ١ٔزوٚع١ٕيٟ ٌ ٍييواع 

( ٌٚيّبْ رؾٍٍٙيب اٌزيبَ ِيغ ٚعيٛة  ل٠يبَ 12 – 5ثؼ١ٍّخ اٌزؾًٍ ٠ٚغت رم١ٍت اٌَّبك ويً ) 

 رؼم١ّٙب لجً االٍزؼّبي.

: ٠ىْٛ ٘نا اٌٍٜٛ ِىْٛ ِٓ اٌقْت اةؽّيو لٚ  Wood sharingٔٗحٌز جٌهٗد  .8

فْييت اٌَييله ٠ّٚىييٓ اٍييزؼّبٌٙب ِقٍٛٛييخ ِييغ اٌزوثييخ إم رّزييبى ثَّييب١ِخ ِْييبثٙخ ٌَّييب١ِخ 

اٌج١ييذ ِييًٛ ٌٚىييٓ ِييٓ ػ١ٛثٙييب إٔٙييب ثط١ئييخ اٌزؾٍييً ٌيينٌه ٠ٚييبف ٌٙييب اٌَييّبك إٌزوٚع١ٕييٟ 

 ٌ ٍواع فٟ رؾٍٍٙب ، ٠َزؼًّ ٘نا اٌٍٜٛ ثْىً ّبئغ ٔظواى ٌوفٔ صّٕٗ.

 

 

 

 

 

 

 اػلاك ِلهً اٌّبكح                                     

 

 اٌن٘ت َ ػّبك ػجل اٌىو٠ُ.َ    
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 أٌٖحوجش ٘حِس ألٚكحخ ِٗحضً جٌٕرحضحش جٌرٓط١ٕس

(1ِكحٍٞز )   (  ػٍّٟ  ) ٠طرغ 

 

  

 
جٌٕرحضحش جٌّهطٍفس جٌٛغ١ٍز قطٝ ضٛرف ٚحٌكس جٌّٗطً ػرحٌز ػٓ لطؼس أٌٜ ِهٛٛس إلوػحٌ ٌٚػح٠س ٖطالش 

ٌٍٕمً ئٌٝ جٌّىحْ جٌّٓطى٠ُ ، ٌٍّٚٗحضً أ١ّ٘س ور١ٍز ألٔٙح ٠ٌٍٚٞس فٟ ضٛف١ٍ ٖطالش ١ٍّْس نح١ٌس ِٓ جألٍِجٜ 

 . ٚجٌكٍٗجش جٌٟحٌز ئٞحفس ئٌٝ ضٛف١ٍ٘ح ألٕٚحف ؾى٠ىز ِٓ ٔرحضحش جٌفحوٙس ٚج٠ٌُٕس ٚجٌهٍٟ ٍٚٔٗ ٌَجػطٙح

جٌّٗحضً ِٕٙح جٌّٗحضً جٌّطهٛٛس ٚجٌطٟ ضهطٙ ذأطحؼ ٔٛع ِؼ١ٓ ِٓ جٌٕرحضحش وأْ  ٕٚ٘حن أٔٛجع ػى٠ىز ِٓ

ضىْٛ ٔرحضحش ٠َٕس أٚ فحوٙس أٚ نٍٟ ٚجٌّٗحضً جٌّهطٍطس ٚجٌطٟ ضمَٛ ذأطحؼ أوػٍ ِٓ ٔٛع ٚجقى ِٓ ًٖ٘ جٌٕرحضحش 

. 

http://kenanaonline.com/users/alalaf/posts/241163
http://kenanaonline.com/users/alalaf/posts/241163
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ٔطحؼ ٚئوػحٌ جٌٕرحضحش ٕٚ٘حن ذؼٝ جإلٌٖحوجش جٌطٟ ٠ؿد ػٍٝ ٚحقد جٌّٗطً أْ ٠أنً٘ح ذٕظٍ جالػطرحٌ ٌٕؿحـ ئ

    :وجنً جٌّٗحضً ٟٚ٘

٠ٍجػٝ ػٕى ئٔٗحء جٌّٗطً أْ ٠طُ جنط١حٌ ِٛلغ ِٕحْد ٠ىْٛ ل٠ٍد ِٓ ٠ٍق جٌّٛجٚالش ٌط١ًٙٓ  -: جٌّٛلغ  

ٔمً جٌٗطالش ٌٕٚمً جألّْىز ٚجٌٕٓحو٠ٓ جٌطٟ ٠كطحؾٙح ٚحقد جٌّٗطً ، وّح ٠ؿد أْ ٠ىْٛ ل٠ٍد ِٓ ِٛحوٌ 

ٔفّ جٌٛلص ذؼ١ى ػٓ جٌرٓحض١ٓ جٌّٛحذس ذحألٍِجٜ ٚجٌكٍٗجش ٌطؿٕد ٔمً جٌط٠ٛٓك ٚض٠ٍٛف جٌٗطالش ٚفٟ 

جٌؼىٜٚ ئٌٝ جٌٗطالش جٌّٛؾٛوز فٟ جٌّٗطً ، ٚجْ ٠ىْٛ جضؿحٖ ئٔٗحء جٌّٗطً ِٓ جٌٍٗق ئٌٝ جٌغٍخ ٌّٟحْ 

 . ٚٚٛي أٖؼس جٌّّٗ جٌىحف١س ٌّٕٛ جٌٗطالش
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ٌٗطالش ٚجٌهح١ٌس ِٓ جألِالـ غ١ٍ جٌغىلس )يجش ضفًٟ جٌطٍذس جٌهٛرس جٌغ١ٕس ذحٌؼٕحٍٚ ج٠ٌٌٍٟٚس ٌّٕٛ ج :جٌطٍذس 

ِكطٜٛ ٠ٌٛذٟ ػحٌٟ( ٠ُِؿ١س ؾ١ىز جٌٍٛف ٠ٚٗط٠ٍ ف١ٙح أْ ضىْٛ نح١ٌس ِٓ ؾًٌٚ ٚذًٌٚ جألوغحي جٌٟحٌز 

  .ٚجْ ضىْٛ ػ١ّمس ال ضٛؾى ف١ٙح ٠رمس ّٚحء ٚجْ ال ضىْٛ غم١ٍس

ٝ ِىجٌ جٌٕٓس نحٚس فٟ ج١ٌٛف ٚجْ ضٛف١ٍ ِٛحوٌ جٌٍٞ : ٠ؿد ضٛف١ٍ ِٛحوٌ جٌٍٞ جٌىحف١س ٌّٕٛ جٌٕرحضحش ػٍ

ضىْٛ ج١ٌّحٖ جٌّٓطؼٍّس نح١ٌس ِٓ جألِالـ ٠ٚفًٟ جْطؼّحي ١ِحٖ جألٔٙحٌ أٚ ١ِحٖ جٌٍٗخ ٌٍٍٞ ٠ٚفًٟ ػىَ 

جإلٍْجف فٟ جْطؼّحي جٌّحء فٟ جٌٓمٟ ِٓ نالي ضٛف١ٍ ِٕظِٛحش جٌٍٞ جٌكى٠ػس وحٌٍٞ ذحٌٍٔ ٚجٌٍٞ ذحٌطٕم١١ 

 . ػًّ أقٛجٜ ور١ٍز ٌهُْ ج١ٌّحٖ ف١ٙح ٌٚطؿٕد ٖكس ج١ٌّحٖ ٠فًٟ قفٍ أذحٌ أٚ
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ضٛفٍ جٌهرٍز جٌف١ٕس : ِٓ أُ٘ جألٌِٛ جٌطٟ ٠ؿد أْ ضإنً ذٕظٍ جالػطرحٌ ٘ٛ ِؼٍفس ِىٜ ضٛفٍ جٌهرٍز جٌف١ٕس 

ٌٛحقد جٌّٗطً فٟ ضطر١ك وحفس ػ١ٍّحش جٌهىِس ج٠ٌٌٍٟٚس ٌّٕٛ جٌٗطالش ِٓ ) قٍجغس ٚضكى٠ى ٠ٍ٠مس جٌٌُجػس 

ػحٌ جٌّهطٍفس ٚجٌطٟ ضٕحْد ٔٛع ِؼ١ٓ ِٓ جٌٕرحضحش ٚ ٔمً جٌٕرحضحش ِٓ ٚػحء ئٌٝ آنٍ جٌّالتّس ٚ ئؾٍجء ٠ٍق جإلو

 . ( ئٞحفس ئٌٝ ِىحفكس جألٍِجٜ ٚجٌكٍٗجش

وٌجْس جٌٕحق١س جاللطٛحو٠س : ٠ططٍد ئٔٗحء جٌّٗطً ضٛف١ٍ ٌأِ جٌّحي جٌىحف١س ٌٍٗجء جٌٗطالش ٚجألّْىز ٚأٚػ١س 

ٕٗحش جٌرٓط١ٕس وجنً جٌّٗطً وحٌر١ٛش جٌُؾحؾ١س ٚجٌرالْط١ى١س جٌٌُجػس ِٕٚظِٛحش جٌٍٞ ئٞحفس ئٌٝ ئٔٗحء جٌّ

ٚجٌظٍس جٌهٗر١س ٚغ١ٍ٘ح ، وّح ٠ططٍد وٌجْس قحٌس جٌٓٛق ًٚ٘ أْ جألٔٛجع جٌٕرحض١س جٌطٟ ْٛف ضىحغٍ ضؿى ئلرحال 

  . ػ١ٍٙح فٟ جٌٓٛق

 
٠ٌٍحـ قٛي جٌّٗطً ٌَجػس ِٛىجش ج٠ٌٍحـ قٛي جٌّٗطً : ذؼى جالٔطٙحء ِٓ ضكى٠ى جٌّٛلغ ٠فًٟ ٌَجػس ِٛىجش ج

ضمٟ جٌٕرحضحش ِٓ ٘رٛخ ج٠ٌٍحـ جٌم٠ٛس ٚجٌطٟ لى ضإوٞ ئٌٝ ؾفحف ًٖ٘ جٌٕرحضحش ٚلٍؼٙح ِٓ أِحوٓ ٌَجػطٙح 

ٚضىٍٓ٘ح ٠ٚفًٟ فٟ أٖؿحٌ ِٛىجش ج٠ٌٍحـ أْ ضىْٛ ل٠ٛس ٠ٍْٚؼس جٌّٕٛ ٚجْ ضىْٛ ِمحِٚس ٌإلٚحذحش 

ضّٕٛ ؾًٌٚ٘ح ذٌٛٛز ِطؼّمس فٟ جٌطٍذس ، ج١ٌٍّٞس ٚجٌك٠ٍٗس ٚجْ ضىْٛ ِٓطى٠ّس جٌهٍٟز ؾ١ىز جٌطفٍع ٚجْ 

ِٚٓ أفًٟ أٖؿحٌ ِٛىجش ج٠ٌٍحـ ٚجٌطٟ ٠ّىٓ ٌَجػطٙح قٛي جٌّٗحضً ٟ٘ أٖؿحٌ )جٌىح٠ٌَٕٚح ، جألغً ، جٌٍٓٚ ، 

  ( أٌػ٠ٛح ، ج١ٌٛوحٌرطِٛ

 
 جٌّٕٗحش جٌرٓط١ٕس ٚضٛف١ٍ٘ح فٟ جٌّٗطً : ٕ٘حن أٔٛجع ػى٠ىز ِٓ جٌّٕٗحش جٌرٓط١ٕس جٌطٟ ٠ؿد أْ ضطٛفٍ فٟ

جٌّٗحضً أّ٘ٙح جٌر١ٛش جٌُؾحؾ١س ٚجٌرالْط١ى١س ٚجٌظًٍ جٌهٗر١س ٚجٌٍّجلى ٚجألقٛجٜ جٌرحٌوز ٚجٌّىفأز ٚجٌطٟ 

ضٓطؼًّ إلوػحٌ جٌٕرحضحش ؾ١ٕٓح ذحٌرًٌٚ أٚ ذطٍق جإلوػحٌ جٌهٍٟٞ ئٞحفس ئٌٝ قّح٠س جٌٕرحضحش ِٓ جٌظٍٚف جٌر١ث١س 

ؾىج وّح ضٛفٍ ًٖ٘ جٌّٕٗحش ٖىز جإلٞحءز جٌّالتّس ٌّٕٛ جٌغ١ٍ ِالتّس ٌٍّٕٛ نحٚس فٟ جألؾٛجء جٌكحٌز أٚ جٌرحٌوز 

 . جٌٕرحضحش نحٚس ٔرحضحش جٌظً
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ضٛف١ٍ جٌٕٓحو٠ٓ ٚجألٚػ١س جٌّٓطؼٍّس فٟ ٌَجػس ٚئوػحٌ جٌٕرحضحش : ٠ؿد أْ ضُّٛ جألٚػ١س ٚجٌٕٓحو٠ٓ جٌّٓطؼٍّس 

ٌْٙٛس ضف٠ٍى جٌٕرحضحش فٟ جٌّٗحضً ذط٠ٍمس ضؿؼٍٙح ضأنً ِىحٔح ٚغ١ٍج ػٕى ٚٞؼٙح وجنً جٌّٗطً ئٞحفس ئٌٝ 

ػحوز ِٓ ِٛجو ِطؼىوز أّ٘ٙح جٌط١ٓ ٚجٌرالْطه ٚأو١حِ جٌرٌٟٛ  جٌّٛؾٛوز ف١ٙح ، ٚضٕٛغ جألٚػ١س ٚجٌٕٓحو٠ٓ

جغ١ٍ١ٓ جٌٓٛوجء ٕٚ٘حن ٔٛػ١ٓ ِٓ جألٚػ١س جٌّٓطؼٍّس فٟ ئوػحٌ ٚض١ّٕس جٌٕرحضحش ّ٘ح جألٚػ١س جٌّٓطؼٍّس ٌؼىز 

ٌؼٍد جٌّؼى١ٔس ٚجٌطٟ ٠طٍك ػ١ٍٙح ذحألٚػ١س جٌػحذطس ، ٕٚ٘حن أٚػ١س ٍِجش وحٌٕٓحو٠ٓ جٌفهح٠ٌس ٚجٌرالْط١ى١س ٚج

 . Jiffy (7,9)أٚ جٌــ  Jiffy potsضٓطؼًّ ٌٍّز ٚجقىز فم١ ٚجٌطٟ لى ضطكًٍ ػٕى ٌَجػطٙح ِغ جٌٕرحش ِػً 

 
ّْىز ضٛف١ٍ جألّْىز ٚجٌّر١ىجش ٚجٌّؼىجش ٚأالالش جٌٌُجػ١س : ٠ؿد ضٛف١ٍ جألّْىز ج٠ٌٌٍٟٚس ٌّٕٛ جٌٕرحضحش وحأل

جٌّؼى١ٔس)جٌٕطٍٚؾ١ٓ ٚجٌفٓفٌٛ ٚجٌرٛضح١َْٛ ٚجٌكى٠ى ٚغ١ٍ٘ح(ٚجألّْىز جٌؼ٠ٟٛس جٌٕحضؿس ِٓ ضكًٍ ذمح٠ح 

جٌك١ٛجٔحش ٚجٌط١ٌٛ ، ٚفٟ جٌٛلص جٌكحٍٞ ضُ جْطهىجَ جألّْىز جٌؼ٠ٟٛس جٌىذح١ٌس جٌّٕٛؼس وكحِٝ ج١ِٛ١ٌٙه 

ْ جْطهىجَ جألّْىز جٌّؼى١ٔس ٌىٛ ى٠ً ػّْٓٚحو ج١ٌٕٛضٍغ٠ٍٓ ّْٚحو أٌٚغح ٚغ١ٍ٘ح ٚجٌطٟ ٠ّىٓ جْطهىجِٙح ور

 وّحج٢ِٓ ٚجٌغ١ٍ ٞحٌ ػٍٝ جٌٕرحش . ئٞحفس ئٌٝ جْطهىجُِٙ       ًٖ٘ جألّْىز ضكطٛٞ ػٍٝ جألقّحٜ جٌؼ٠ٟٛس

جٌّف١ىز ٌّٕٛ جٌٕرحضحش   ١ِٓ ٠ّىٓ جْطهىجَ ِٓطهٍٛحش جٌٕرحضحش ٚجألػٗحخ جٌرك٠ٍس جٌطر١ؼ١س وحالٌؿ٠ٍٓ ٚجٌٓٛال

. وّح ٠ؿد ضٛف١ٍ جٌّر١ىجش جٌالَِس ٌّىحفكس جألٍِجٜ ٚجٌكٍٗجش جٌطٟ لى ض١ٛد ذؼٝ جٌٕرحضحش ٚضٛف١ٍ جٌّؼىجش 

 . جٌٌُجػ١س ٚأالالش جٌكى٠ػس

 
جنط١حٌ جٌٕرحضحش : ٠ؿد أْ ضىْٛ ؾ١ّغ جٌٕرحضحش جٌطٟ ضؼٍٜ ٌٍر١غ فٟ جٌّٗحضً أ١ٍٚس جٌٕٛف نح١ٌس ِٓ جٌؼ١ٛخ 

جٌطؿ٠ًٍ نح١ٌس ِٓ جإلٚحذحش ج١ٌٍّٞس ٚجٌك٠ٍٗس ؾ١ىز جٌّٕٛ ٚجٌطفٍع ، ٚضطّٟٓ جٌٕرحضحش جٌٌُّٚػس فٟ ؾ١ىز 

جٌّٗحضً ٖطالش جٌفحوٙس جٌّٓطى٠ّس ٚجٌٕف١ٟس ٚٔرحضحش جٌهٍٟ ج١ٌٛف١س ٚجٌٗط٠ٛس ٚٔرحضحش ج٠ٌُٕس )جٌظً 

  . ( ٍ٘حٚجأل١ْؿس ٚجٌٗؿ١ٍجش ٚجٌّطٍٓمحش ٚجٌّٓطكحش جٌهٍٟجء ٚجألذٛحي ٚجٌٛرح٠ٌحش ٚغ١
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ٚفٟ قحٌس ئوػحٌ جٌٕرحضحش ؾ١ٕٓح ذحٌرًٌٚ ٠ؿد جنط١حٌ جٌرًٌٚ جٌؿ١ىز يجش جٌك٠ٛ١س جٌؼح١ٌس ٚنح١ٌس ِٓ ذًٌٚ جألوغحي 

ٚجألػٗحخ جٌٟحٌز ئٞحفس ئٌٝ وٛٔٙح ِٓ ِٛىٌ ِٛغٛق . ٚفٟ قحٌس ئوػحٌ جٌٕرحضحش ن٠ٍٟح ذحٌؼمً ٠فًٟ ض١ٙثس 

جٌؼٕحٍٚ جٌغًجت١س ألنً جٌؼمً ِٕٙح ٠ٚؿد ض١ٙثس ٍِجلى جإلوػحٌ  ٔرحضحش جألَ جٌؿ١ىز جٌّٕٛ جٌؼح١ٌس جٌّكطٜٛ ِٓ

جٌكح٠ٚس ػٍٝ ًٌِ جٌرٕحء جٌهٗٓ ٌىٛٔٗ ِٓ جألْٚح٠ جٌؿ١ىز ٌٌُجػس جٌؼمً ٠ٚفًٟ ِؼحٍِس جٌؼمً ٌٍٕرحضحش جٌٛؼرس 

ٚجٌطٟ ضٟحف ئٌٝ لٛجػى جٌؼمً أِح ذايجذطٙح  IBA ٚNAAجٌطؿ٠ًٍ ذّٕظّحش جٌّٕٛ وحالٚو١ٓٓ جٌٕٛحػٟ 

أٚ ذحْطؼّحي ِٓحق١ك ِٕٙح ٌطك١ٍٟ جٌّٓحق١ك جٌطؿح٠ٌس ٌٙح ٚجٌطٟ أػطٝ ٌٙح جّْحءج ضؿح٠ٌس ِٕٙح  ذحٌىكٛي

  . جٌٍِٙٛو٠ٓ ٚجٌٍٚضْٛ ٚج١ٌٍٓجووّ ٚجٌّحوز جٌطؿح٠ٌس ٌالٚو١ٓٓ لى ضؼطٝ أٌلحِح قٓد ِحوز جالٚو١ٓٓ ف١ٙح

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                 اػلاك ِلهً اٌّبكح                                              

 َ ػّبك ػجل اٌىو٠ُ.َ                                           

 
 

 

 

 طرق إكثار نباتات البستنة

 : Sexual propagationأوالً / التكاثر الجنسي 

ػٓ ٛو٠يك اٌغٕي١ٓ اٌغَٕيٟ اٌّٛعيٛك فيٟ اٌجينهح ٚاٌينٞ ٠ٕيزظ  ٠ٚSeedزُ ثٛاٍطخ اٌجنٚه 

 ثؼل ػ١ٍّزٟ اٌزٍم١ؼ ٚاإلفٖبة.

 ٟ٘ ػ١ٍّخ أزمبي ؽجٛة اٌٍمبػ ِٓ ِزه اٌي٘وح إٌٝ ١َُِ ى٘وح لفوٜ. جٌطٍم١ف :

٘يٟ ػ١ٍّيخ ارؾيبك إؽييلٜ إٌيٛار١ٓ اٌغ١ٕ١ٕزي١ٓ اٌزٕبٍي١ٍخ فييٟ ؽجيخ اٌٍميبػ ِيغ اٌج٠ٛٚييخ  : جإلنٛاحخ

 .Zygotٌزى٠ٛٓ اٌج١ٚخ اٌّقٖجخ 

ِٓ إٌبؽ١خ إٌجبر١يخ ٘يٟ ػجيبهح ػيٓ ثي٠ٛ٘ ٔبٙيظ ِؾزيٜٛ ِيٓ لجيً اٌّجي١٘ لٚ اٌضّيوح  جٌرًٌز :

 ٚرؾزٛٞ اٌجنهح ػٍٝ :

٠َييبػل ػٍييٝ ٔميئ ِؼييلي إٌييزؼ اةغط١ييخ اٌٛال١ييخ اٌقبهع١ييخ : ٚ٘ييٟ غيي ف اٌجيينهح اٌيينٞ  .1

ٚاٌزٕفٌ ػٕل فيْ اٌجنٚه ٚرؾّٟ اٌغ١ٕٓ ِٓ اةٙواه ا١ٌّىب١ٔى١خ لٚ ليل رىيْٛ عييء ِيٓ 

 لغط١خ اٌضّوح.
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اةَٔييغخ اٌقبىٔييخ ) اٌّتن٠ييخ ( : ٚ٘ييٟ اٌفٍمييبد فييٟ ٔجبرييبد صٕبئ١ييخ اٌفٍمزيي١ٓ ٚاٌَيي٠ٛلاء فييٟ  .2

رىيْٛ ٘ينٖ اةَٔيغخ  ٔجبربد لؽبك٠يخ اٌفٍميخ ٚإٌَي١ظ اٌّْي١غٟ فيٟ ػبه٠يبد اٌجينٚه ، ؽ١يش

غ١ٕخ ثبٌتناء اٌّقيْ ٚاٌنٞ رقزٍف ِىٛٔبرٗ ثبفز ف اٌجنٚه ٚرزؾٛي ٘نٖ اٌّٛاك اٌّقئخ 

 إٌٝ ِبكح مائجخ رَزؼًّ فٟ رتن٠خ اٌغ١ٕٓ لجً اإلٔجبد ٚلصٕبء ّٖٔٛ ثؼل اإلٔجبد.

: ػجبهح ػٓ ٔجبد ٕت١و كل١ك ٠زىيْٛ ِيٓ اٌو٠ْٚيخ ٚاٌَي٠ٛك اٌغ١ٕٕيٟ  Embryoاٌغ١ٕٓ  .3

ةٍفً ٚرؼزجو اٌو٠ْٚخ لٚي ِواوي إٌّٛ فٟ اٌَبق لِيب اٌغين٠و فٙيٛ لٚي ِوويي اةػٍٝ ٚا

 ٌّٕٛ اٌّغّٛع اٌغنهٞ لِب ا٠ٌَٛمزبْ اٌغ١ٕ١ٕزبْ ف١ىٛٔبْ ِؼبى اٌَبق اةٚي ٌٍٕجبد.

 فٛجتى جٌطىحغٍ جٌؿٕٟٓ :

 ٟ٘ اٌطو٠مخ اٌٛؽ١لح ٌزىبصو اٌؼل٠ل ِٓ ِؾب١ًٕ اٌقٚو ٚٔجبربد اٌي٠ٕخ. .1

ٓ إٌجبرييبد ٌٍزطؼيي١ُ ػ١ٍٙييب ٚرَييّٝ ٘يينٖ ثبةٕييٛي وّييب فييٟ لٕييٛي إلٔزييبط لػييلاك وج١ييوح ِيي .2

 اٌِّّْ.

إل٠غييبك لٕييٕبف عل٠ييلح ػييٓ ٛو٠ييك اٌزٙغيي١ٓ ثبوزَييبة اٌٖييفبد اٌٛهاص١ييخ لٚ ػييٓ ٛو٠ييك  .3

 االٔزقبة ٚاٌزوث١خ.

ٚ٘يييٟ اةعٕيييخ إٌبرغيييخ ِيييٓ كْٚ اٌّيييوٚه  Apomixesاٌؾٖيييٛي ػٍيييٝ لعٕيييخ فٚيييو٠خ  .4

 ٚاإلفٖبة وّب فٟ ثنٚه اٌؾ١ّٚبد.ثبٌؼ١ٍّبد االػز١بك٠خ ٌ ٔمَبَ االفزياٌٟ 

 

 جٌّٟحٌ :

 اٌؾٖٛي ػٍٝ ٔجبربد ِقزٍفخ فٟ ٕفبرٙب اٌؼبِخ ػٓ اةًٕ اٌزٟ لفند ِٕٗ. .1

 رافو اإلصّبه ٚهكائٗ ٔٛػ١زٗ ٕٚتو ؽغُ اٌضّبه. .2

 ٛو٠مخ ثط١ئخ فٟ إٔزبط لّغبه اٌفبوٙخ. .3

 

 Asexual propagation  ,Vegetativeالخضاار) ا النجنسااي    رالتكاااث

propagation : 

 ٟ٘ ٛو٠مخ إلوضبه إٌجبربد ثبٍزقلاَ لٞ عيء ِٓ لعياء إٌجبد ػلا اٌجنٚه.

 أ١ّ٘س جٌطىحغٍ جٌهٍٟٞ :

رؼزجو اٌطو٠مخ اٌٛؽ١لح إلوضبه ثؼ٘ لٔٛاع إٌجبريبد اٌزيٟ ال رٕيزظ اٌجينٚه ويبٌّٛى ٚاٌؼٕيت  .1

 .Thompson seedlessػل٠ُ اٌجنٚه 

 .Dormancyٟ رّو لؽ١بٔبى ثّوؽٍخ اٌَىْٛ ٛو٠مخ ٍٍٙخ ٌ وضبه ِمبهٔخ ثبٌجنٚه اٌز .2
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 إِىب١ٔخ اٌؾٖٛي ػٍٝ لػلاك وج١وح ِٓ إٌجبربد فٟ ٚلذ ل١ًٍ وّب فٟ ىهاػخ اةَٔغخ. .3

ٌتوٗ رؾ١َٓ اٌٖفبد ٚاٌزتٍت ػٍٝ اٌؼٛاًِ ٚاٌظوٚف غ١و اٌّ ئّخ ثبٍزقلاَ اٌزطؼ١ُ  .4

 ػٍٝ لٕٛي ِمبِٚخ.

لٛيواف إٌّيٛاد اٌؾل٠ضيخ ) اٌق ٠يب إلٔزبط ٔجبربد فب١ٌخ ِٓ اةِواٗ اٌف١و١ٍٚخ ثيهاػخ  .5

 اٌّوٍز١ّ١خ (.

 إلٔزبط ٔجبربد ِْبثٙخ ٌ َ ِٓ ٔبؽ١خ اٌٖفبد اٌقٚو٠خ ٚاٌضّو٠خ. .6

 إٌجبربد إٌبرغخ رىْٛ ٍو٠ؼخ اٌؾًّ ِمبهٔخ ِغ إٌبرغخ ِٓ اٌجنٚه. .7

 

 ٠ٍق جٌطىحغٍ جٌهٍٟٞ :

ٍييٛاء وييبْ ٍييبق لٚ : ٚ٘ييٟ ػجييبهح ػييٓ عيييء ِيٓ إٌجييبد  Cuttingأٚالً / جٌؼماً ) جأللااالَ ( 

عنه لٚ ٚهلخ ثؾ١ش رؾزٛٞ ػٍٝ ثوػُ ٚاؽل ػٍٝ اةليً ٚرؼزجيو ٛو٠ميخ هف١ٖيخ ٍٚيٍٙخ اٌْيبئؼخ 

 االٍزؼّبي ٚرمَُ اٌؼمً إٌٝ :

رؤفين اٌؼمٍيخ ِيٓ عييء ِيٓ اٌَيبق لٚ اٌفيوع اٌٛالؼيخ ػ١ٍيٗ ٚلْ رؾزيٛٞ  جٌؼمً جٌٓحل١س : .1

ثْىً لفمٟ ثؾ١يش ٠جؼيل ( ثوػُ ٚرمطغ ِٓ اةػٍٝ ثْىً ِبئً ِٚٓ اةٍفً  3 – 2ػٍٝ ) 

 ( ٍييُ  3 ٍييُ ( ٚػييٓ اٌجييوػُ اٌؼٍييٛٞ ) 4 - 1ِييٓ اةٍييفً ػييٓ اٌجييوػُ اٌَييفٍٟ ؽييٛاٌٟ ) 

١ٌىْٛ ِىبْ ٌَّه اٌؼمٍيخ كْٚ اإلٙيواه ثيبٌجوػُ ٠ٚىيْٛ ٍيطؼ اٌؼمٍيخ ِبئيً ِيٓ اةػٍيٝ 

ٌّٕييغ رغّييغ لطييواد اٌّطييو ػ١ٍييٗ ١ٌٚىييْٛ اٌمطييغ ٔمطييخ كاٌييخ ػٍييٝ ارغييبٖ اٌؼمٍييخ ٍٚييّىٙب 

ٍييُ ( ٚاٌؼمييً اٌَييبل١خ  32 – 22ٍييُ ( ٌٚٛٛٙييب ٠زييواٚػ ِييبث١ٓ )  12 – ٠7زييواٚػ ثيي١ٓ ) 

ٛو٠مخ ّبئؼخ فٟ إوضبه ٔجبربد اٌفبوٙخ ٚاٌي٠ٕخ ِضً اٌؼٕت ٚاٌز١ٓ ٚاٌٛهك اٌْغ١وٞ ٚرمَيُ 

 اٌؼمً اٌَبل١خ إٌٝ : 

  Terminal Cuttingػمً ٛوف١خ  - ل

  Sub Terminal Cuttingػمً ٍٚط١خ  - ة

  Basal Terminal Cuttingػمً لبػل٠خ  - د

 

 ٠ٍٖٚ جٌؼمً جٌؿ١ىز :

 لْ رؤفن ِٓ فوٚع ١ٍٍّخ فب١ٌخ ِٓ اإلٕبثبد اٌؾْو٠خ ٚاٌّو١ٙخ. . ل

 رؤفن ِٓ فوٚع ٔبٙغخ ػّو٘ب ٍٕخ ٚاؽلح رمو٠جبى. . ة
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رؤفن اٌؼمً ِٓ اةّغبه اٌّزَيبلطخ اةٚهاق فيٟ اٌفزيوح اٌّؾٖيٛهح ثي١ٓ لٚافيو اٌقو٠يف  . د

 ؼل لْ رىْٛ آصبه اٌجوك لل ىاٌذ.ٚلٚائً اٌوث١غ لِب اٌلائّخ اٌقٚوح فزؤفن فٟ آماه ث

 

 

 ئػىجو جٌؼمً ٚغٍْٙح :

ػمٍخ ثٛٙغ ػ ِبد ٠ىزت ػ١ٍٙب اٌؼلك ، إٌٛع  122إٌٝ  52رؼًّ اٌؼمً ثْىً ؽيَ ف١ٙب  . ل

 ، اٌٖٕف ، اٌزبه٠ـ ٚرؾف  فٟ لو١بً هٛجخ ٚرقيْ ٌؾ١ٓ اٌتوً.

إما لػلد اٌؼمً فٟ ٚٙغ ِجىو رلفٓ فٟ روثخ هٛجخ كافً اٌظٍخ لٚ رٛٙغ ثْيىً ِمٍيٛة  . ة

ؽزييٝ ال رّٕييٛ ثواػّٙييب ٚرييوُ ثبٌّييبء فييٟ فزييواد ِقزٍفييخ ٌزْييغ١غ رىيي٠ٛٓ اٌىييبٌٌ ػٍييٝ 

لٛاػل٘ب ٌٍز١ّٙل ٌظٙٛه اٌغنٚه ػ١ٍٙب رؼًّ ٌٙب ِوٚى ٚرتوً ف١ٙب ثٛعٛك اٌّبء ِغ رون 

) صٍضي١ٓ فييٛق اٌزوثيخ ٚصٍييش رؾزٙيب ( ٠ٚٚييتٜ ٞ وثيخ لثيوػُ ٚاؽيل لٚ اصٕيي١ٓ فيٛق ٍييطؼ اٌز

 22ؽٌٛٙب ٌّٕغ كفٛي اٌٙٛاء اٌنٞ ٠ؼًّ ػٍٝ عفبفٙب ٚرىْٛ اٌَّبفخ ث١ٓ ػمٍيخ ٚلفيوٜ ) 

 ٍُ ( ٌؼمً اةّغبه اٌلائّخ اٌقٚوح. 52 – 42ٍُ ( ٌؼمً اةّغبه اٌّزَبلطخ ٚ )  25 –

 

وِبْ ٚاٌزفيبػ ٚال رؾزيٛٞ ٘ينٖ : رَزؼًّ فٟ إوضبه إٌجبربد وبٌي٠زْٛ ٚاٌ جٌؼمً جٌؿ٠ًٌس .2

 12 – 5اٌؼمً ػٍٝ ثواػُ ثً رزىْٛ ػ١ٍٙب ثؼل اٌيهاػيخ ، رمطيغ اٌؼميً اٌغنه٠يخ ثطيٛي ) 

 ٍُ ( ٚريهع ثْىً لفمٟ فٟ لفبك٠ل ل١ٍٍخ اٌؼّك ٚرتطٝ ثزوثخ ِي٠غ١خ.

: رَييزؼًّ ثىبٍِٙييب لٚ عيييء ِٕٙييب ؽ١ييش رزىييْٛ ػ١ٍٙييب اٌجييواػُ اٌؼ٠ٍٛييخ  جٌؼمااً جٌٌٛل١ااس .3

 .Bngoniarexه ٔجبربد اٌجٕى١ٔٛبهوٌ ٚرَزؼًّ إلوضب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اٌّبكح اػلاك ِلهً                                                                           

 َ ػّبك ػجل اٌىو٠َُ.                                                                                      
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 ػّحو ػرى جٌى٠ٍُ .َ.جػىجو َ                                                                   

 

 : Suckersغح١ٔحً /  ئوػحٌ جٌٕرحضحش ذٛجْطس ج٠ٌٍٓحٔحش 

اةعياء اٌقٚيو٠خ اٌٛالؼيخ رؾيذ ٍيطؼ ٟ٘ فوٚع فٚو٠خ ٔبرغخ ِٓ ثواػُ ػو١ٙخ فٟ 

اٌزوثخ ، لل رىْٛ اٌَوٛبٔبد ثؼ١لح ػٓ اٌغنع وّب فٟ اةعبٓ ٚاٌي٠زْٛ لٚ لو٠جخ ِٓ اٌغنع وّيب 

فٟ اٌوِبْ ٚاٌزفبػ ٚاٌىبوٟ فزفًٖ ثؼل لْ ٠زُ وْف لٛاػل اٌَوٛبٔبد ثئىاٌخ ٛجمخ ِٓ اٌزوثيخ صيُ 

٠ميوٛ ثْيىً ؽيِيخ رٕميً إٌيٝ لِيبوٓ رفًٖ ثّمٔ اٌزم١ٍُ ِغ عيء ِٓ اٌغينٚه ٌٚيّبْ ٔغبؽٙيب ٚ

ىهاػزٙب ِغ ِ ؽظخ غوً اٌَوٛبٔبد اٌىج١وح ِجبّوح فٟ اٌجَزبْ لِب اٌٖت١وح فزْيزً ثبٌّْيبرً 

 ٌّلح ٍٕز١ٓ ٚثؼل٘ب ٠زُ ٔمٍٙب.

 

   Off Shootsغحٌػحً / جٌطىحغٍ ذحٌفٓحضً : 

ٖ االػٍيٝ اٚ اثؼل ِٓ مٌيه ثارغيب اٌف١ٍَخ ٟ٘ ػجبهح ػٓ فوع عبٔجٟ ٠ّٕٛ ػٕل ٍطؼ اٌزوثخ 

ػب٠زٙيب ٌّيلح ٍيٕز١ٓ رٕميً إٌيٝ ٓ فٖيً ٘ينٖ اٌفَي١ٍخ ػيٓ اةَ ٚثؼيل  هرىْٛ ٌٗ عينٚه فبٕيخ ٠ّٚىي

ٚػٕييل فٖييً  ِضييً ٔق١ييً اٌزّييو٠ّٚىييٓ ىهاػزٙييب ثييبالهٗ اٌَّييزل٠ّخ ِجبّييوح  اٌَّييزل٠ّخ  اةهٗ

 اٌف١ٍَخ ٠غت ِواػبح ِب٠ٍٟ :

 .32ٍُٓ ٠ٚفًٚ اْ ال ٠مً لطو اٌف١ٍَخ ػ لْ ال٠مً ػّو اٌف١ٍَخ ػٓ ٍٕز١ٓ .1

ثبٌزواة ٌىٟ رَبػل ػٍٝ رىي٠ٛٓ ِغّيٛع  ػٍٝ عنع االَ اٌّزجمٟ خاٌف١ٍَ رتط١خ ِىبْ لٍغ  .2

 عنهٞ لٛٞ.

لوٗ اٌَؼف اٌؼٍٛٞ ثّملاه اٌضٍيش ػٕيل فٖيً اٌفَي١ٍخ ٌٚيف اٌّزجميٟ ِيغ ثؼٚيٗ ٌٖي١بٔخ  .3

 .ٚونٌه اٌؾواهح اٌؼب١ٌخ اٌمٍت ِٓ اٌجوك اٌّفبعو

 رغٕت اٌزم١ٍُ اٌغبئو ٌٍف١ٍَخ. .4

 

 : Layeringٌجذؼحً / جٌطىحغٍ ذٛجْطس جٌطٍل١ى 

٘ييٟ ػ١ٍّييخ صٕييٟ فييوع لٚ لوضييو ِييٓ إٌجييبد فييٟ ِٕطمييخ لو٠جييخ ِييٓ اٌزوثييخ ٚكفٕييٗ فييٟ اٌزوثييخ 

١ٌؼطٟ ثؼل ِلح ِٓ اٌيِٓ عنٚه ثؾ١ش ٠ّىيٓ فٖيٍٙب ٚىهاػزٙيب ثٖيٛهح َِيزمٍخ ػيٓ إٌجيبد اةَ 

 ٚاٌزول١ل ٔٛػ١ٓ :

 : ٘ٛ كفٓ اٌفوع ثبٌزوثخ. .Ground Lاةهٟٙ  .1
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اٌٙيٛائٟ : رول١ييل اٌفييوٚع اٌؼ١ٍييب ِييٓ إٌجييبد فييٟ اؽييل ِييٛاك اٌزول١ييل ٚرييزٍقٔ ٘يينٖ اٌطو٠مييخ  .2

ثئىاٌخ اٌمْيوح اٌقبهع١يخ ٌٍفيوٚع ٚرؼو٠زيٗ صيُ ٠ٍيف ٔيب٠ٍْٛ لٍيفً ِٕطميخ اٌؾيي ثْيىً لّيغ 

٠ٍّٚييو ثبٌج١ييذ ِييًٛ ٠ٚييوثٜ ِييٓ اةػٍييٝ ٚاةٍييفً صييُ ٠وٛييت ثبٌّييبء ثيي١ٓ اٌؾيي١ٓ ٚا٢فييو 

لٍيجٛع ( ؽَيت ٔيٛع إٌجيبد ، رىضيو ثٙينٖ  4- 3اٍطخ اٌؾميٓ ٚرَيزتوق ٘ينٖ اٌؼ١ٍّيخ ) ثٛ

 2ػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي اٌطو٠مخ ٔجبربد اٌّطبٛ ٚاٌغّٕٟٙ

 : Tuberousنحِٓحً / جٌطىحغٍ ذحٌىٌٔحش 

 اٌلهٔبد رىْٛ ػٍٝ ٔٛػ١ٓ :

 : ٟ٘ ١ٍمبْ ِؾٛهح ِٕزفقخ رّٕٛ ػٍيٝ رؾيذ ٍيطؼ اٌزوثيخ ٚرقييْ ثٙيب T. stemاٌَبل١خ  .1

كهٔيبد  هاق ٚا١ٌَمبْ ٚاٌغينٚه وّيب فيٟ اٌّٛاك اٌتنائ١خ ٚرّٕٛ اٌجواػُ ػ١ٍٙب ٚرؼطٟ اةٚ

 اٌجطبٛب ٚاالٌّبىح.

رىْٛ ِْبثٙخ ٌٍَبل١خ إال إْ اٌغنه٠خ الرؾزٛٞ ػٍٝ اٌؼمل ٚاٌَ ١ِبد ٚاٌجواػُ  :اٌغنه٠خ  .2

ْ اٌَييبق ف١ّييب ثؼييل ٚإٌٙب٠ييخ اٌَييفٍٝ ؽ ٛب ١ييش رىييْٛ ٚرٛعييل فمييٜ ػٕييل إٌٙب٠ييخ اٌؼ١ٍييب اٌزييٟ رىيي

 اٌغنٚه ا١ٌٍف١خ ِضً اٌجطبٛب اٌؾٍٛح ٚاٌلا١ٌب.

 :  Bulbsجٌطىحغٍ ذحألذٛحي ْحوْحً / 

اٌجٍٖخ ٟ٘ ػجبهح ػٓ ٍيبق لوٕيٟ ِزؾيٛه ِؾيبٛ ثياٚهاق ؽوّيف١خ ٍي١ّىخ ٍِزفيخ ؽيٛي 

ْ اٌجٖييٍخ ، رّٕييٛ اٌغيينٚه ِييٓ لٍييفٍٙب ٚفييٟ ٔٙب٠ييخ اٌجٖييٍخ اٌؼ١ٍييب ٠ٛعييل  ٛب ثؼٚييٙب اٌييجؼ٘ ٚاٌزييٟ رىيي

 ٠ٚزىبصو ثٙنٖ اٌطو٠مخ اٌجًٖ اٌؼبكٞ ٚإٌوعٌ.اٌجوػُ اٌطوفٟ 

 : Cormsْحذؼحً : جٌطىحغٍ ذحٌىٌِٛحش 

٘ييٟ ػجييبهح ػييٓ لييوٓ لٖيي١و ٕييٍت ِٕييزفـ ِييٓ لبػييلح اٌَييبق ِقٖيئ ٌقيييْ اٌّييٛاك 

اٌتنائ١خ ِتطٝ ثمٛاػل لٚهاق عبفخ ؽوّف١خ ِزىٛٔخ ِٓ لَٔغخ ِؤٌفخ ِيٓ ف ثيب ثؤى١ّ١يخ رؾزيٛٞ 

 ةثٖبي ٚرؾٛٞ ػٍٝ ٔٛػ١ٓ ِٓ اٌغنٚه :ػٍٝ اٌؼمل ٚاٌَ ١ِبد ِمبهٔخ ثب

 ١ٌف١خ رقوط ِٓ لبػلح اٌىٛهِخ اٌمل٠ّخ. .1

 ٌؾ١ّخ رقوط ِٓ لبػلح اٌىٛهِخ اٌغل٠لح. .2

رزىبصو ثٙنٖ اٌطو٠مخ ٔجبربد اٌفو٠ي٠ب ٚاٌيػفواْ ٚاٌم١ٍٔٛب ، ٚرقزٍف اٌىٛهِيخ ػيٓ اٌلهٔيخ 

 .ب٠خ اٌَبق اةهٟٙ فٟ إٔٙب أزفبؿ ٌمبػلح اٌَبق ثلالى ِٓ أزفبؿ ٔٙ

 : Rhizomesغحِٕحً / جٌطىحغٍ ذحٌٍج٠ُِٚحش 

٘ٛ ػجبهح ػٓ ٍبق ىاؽف ٠ّٕٛ فٛق لٚ رؾذ ٍطؼ اٌزوثخ رؾٛٞ ػٍٝ اٌؼمل ٚاٌَي ١ِبد 

 2ٙنٖ اٌطو٠مخ ٔجبربد اٌض١ً رّٕٛ اٌجواػُ ِىٛٔخ ّٔٛ فٚوٞ ٌألػٍٝ ٚعنٚه ٌألٍفً ، رزىبصو ث
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ٛ لفم١يبى فيٛق ٍيطؼ اٌزوثيخ رؾيٛٞ ٟ٘ ػجبهح ػٓ ١ٍمبْ ىاؽفخ رّٕي ضحْؼحً / جٌطىحغٍ ذحٌّىجوجش :

 0 ػٍٝ اٌؼمل ٚاٌَ ١ِبد رمَٛ ثئٔزبط اٌغنٚه ٚاةٚهاق ٚاةى٘به ِضً ا١ٌٍْه
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 واإلنبات البذرة
  

 

 ِمىِس :

٠رىأ ضى٠ٛٓ جٌرًٌز ذؼى ضّحَ ػ١ٍّس جالنٛحخ ٚذؼى ضى٠ٛٓ ج٠ٌُؿٛش ٠رىأ ّٔٛ جٌرًٌز ٚضى٠ٛٓ أؾُجؤ٘ح 

جٌّهطٍفس غُ ضرىأ فٝ ضه٠ُٓ جٌّٛجو جٌغًجت١س قطٝ جوطّحي ّٔٛ٘ح. ٚئيج جْطٍّ ضى٠ٛٓ جٌرًٌٚ ٚضه٠ُٓ جٌّٛجو 

 جٌغًجت١س ذٙح وْٚ ػحتك ضىٛٔص ذًٌٚجً ِّطٍثس. 

 ج٢ض١س: ضطىْٛ جٌرًٌز ِٓ جألؾُجء

٠ؼطرٍ جٌؿ١ٕٓ ِٕٗأ ٌٕرحش ؾى٠ى ٠ٚطىْٛ غحٌرحً ٔط١ؿس الضكحو جٌؿح١ِطس جٌّإٔػس جًٌّوٍز ٚلى  جٌؿ١ٕٓ: -1

ضكطٜٛ جٌرًٌز ػٍٝ أوػٍ ِٓ ؾ١ٕٓ ٚجقى ٠ٚطٍود جٌؿ١ٕٓ ِٓ ج٠ٌٛٓمس جٌؿ١ٕ١ٕس جٌٓفٍٝ، جٌفٍمحش، ج٠ٌٛٓمس 

 جٌؿ١ٕ١ٕس جٌؼ١ٍح ٚج٠ٌٍٗس ٚجٌؿ٠ًٍ.

ضهُْ جٌرًٌٚ جٌغًجء جِح فٝ جٌفٍمحش أٚ فٝ جالٔىٌْٚرٍَ أٚ جٌرٍْرٍَ ٚضّٓٝ  جألٔٓؿس جٌّهطُٔس: -2

ٚفٝ ًٖ٘ جٌكحٌس  exalbumenousأِح جٌغ١ٍ جٔىْٚر١ٍِس فطّٓٝ  albuminousجٌرًٌٚ جالٔىْٚر١ٍِس 

 ٠هُْ جٌغًجء جِح وجنً جٌفٍمحش أٚ أق١حٔح فٝ جٌرٍْرٍَ جًٌٜ ٠ٕٗأ ِٓ ج١ْٛ١ٌٍٕس.

ْ ِٓ أغٍفس جٌرًٌز أٚ ذمح٠ح ج١ْٛ١ٌٍٕس ٚجالٔىْٚرٍَ ٠ٚطىْٛ غالف جٌرًٌز ضطىٛ جألغٍفس جٌر٠ًٌس: -3

( ِٓ أغٍفس جٌر٠ٟٛس ٚ٘ٝ ضطىْٛ ِٓ ػالف أٚ جغ١ٕٓ ػحوز ٚغحٌرح ِح ٠طٍٛد جٌغالف testa)جٌمٍٛز 

جٌهحٌؾٝ ٠ٚٛرف يٚ ٌْٛ غحِك فٝ ق١ٓ ٠ظً جٌغالف جٌىجنٍٝ ٖفحف ٌل١ك ٚضرمٝ ج١ْٛ١ٌٍٕس ٚجالٔىْٚرٍَ 

 جٌىجنٍٝ ِىٛٔس فٝ ذؼٝ جٌكحالش ٠رمس ٚجٞكس قٛي جٌؿ١ٕٓ. وجنً جٌغالف
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    ع جٌرًٌٚ              جٌرًٌٚ أٔٛج

ضمُٓ جٌرًٌٚ ػحوز ئٌٝ ل١ّٓٓ ِٓ ٔحق١س جٌطٍو١د 

 جٌط٠ٍٗكٝ:

ّح ضّٕٛ ضؼطٝ ٚ٘ٝ جٌطٝ ػٕ ذًٌٚ ٚق١ىز جألؾٕس: -أ

 ٔرحش ٚجقى.

 ٚ٘ٝ جٌطٝ ضؼطٝ ػٕى ئٔرحضٙحذًٌٚ ػى٠ىز جألؾٕس:  -خ

ػىز ذحوٌجش ئقىج٘ح ٔحضؿس ِٓ جٌؿ١ٕٓ جٌؿٕٓٝ أِح 

جٌّٕٛجش جٌرحل١س فطٕطؽ ن٠ٍٟحً ِٓ ١ٓٔؽ ج١ْٛ١ٌٍٕس 

ٚضىْٛ ِطٗحذٗ ٌٚجغ١ح ضّحِح ألٔٓؿس جألَ ًٌج ٠ّىٓ 

جػطرحٌ ًٖ٘ جٌٕرحضحش ن٠ٍٟس جٌطىحغٍ ٌٚٛ أٔٙح ٔحضؿس ِٓ 

جٌرًٌٚ ٚضؼطرٍ جٌّحٔؿٛ ٚجٌّٛجٌف ٚجٌىحَِحٌٚ ِٓ أٍٖٙ 

 ٌرًٌٚ ػى٠ىز جألؾٕس.جألِػٍس ًٌٖٙ ج

 

 

  

 جٌطىحغٍ جٌرًٌٜ :

٘ٛ ئٔطحؼ فٍو أٚ ٔرحش ؾى٠ى ٠ٍ٠ك ؾ١ٕٓ جٌرًٌز جٌؿٕٓٝ ٚجٌٕحضؽ ػٓ ػ١ٍّطٝ جٌطٍم١ف ٚجإلنٛحخ. 

ٚضٓطهىَ جٌرًٌز و١ٍْٛس ئوػحٌ أْح١ْس . ٌٚىٓ ذحٌٕٓرس ألٖؿحٌ جٌفحوٙس فأٗ لى ال ٠ٕٛف ذاضرحع جٌطىحغٍ 

ٞ ضهطٍف ٌٚجغ١ح ف١ّح ِّح ٠ؼٕىأٔٙح ن١١ٍ ٌٚجغ١ح أ جٌؿٕٟٓ ق١ع أْ ِؼظُ أٖؿحٌ جٌفحوٙس نٍط١س جٌطٍم١ف 

ذ١ٕٙح، ق١ع أٔٗ ػٕى ضى٠ٛٓ قرٛخ جٌٍمحـ ٚجٌر٠ٟٛحش ِٓ نالي جالٔمٓحَ جالنطُجٌٝ ٠كىظ جالٔؼُجالش 

جٌٌٛجغ١س ٚجٌؼرٌٛ ٚجٌى١حَِح ِٚٓ غُ ضهطٍف جٌؿح١ِطحش جٌٕحضؿس ػٓ ذؼٟٙح فٝ جٌطٍو١د جٌٌٛجغٝ ٚجًٌٜ 

 ّحغٍس . ٠إوٜ ئٌٝ ئٔطحؼ ًٔٓ ٠هطٍف وً فٍو ف١ٗ ػٓ ج٢نٍ، أٚغ١ٍ ِط

 

  

 :Seed germinationئٔرحش جٌرًٌز 

٘ٛ ِمىٌز جٌرًٌز ػٍٝ ئػطحء ذحوٌز ٚجْطثٕحف ّٔٛ جٌؿ١ٕٓ ذؼى ضٛلفٗ ػٓ جٌّٕٛ أٚ ْىٛٔٗ ِإلطح ٌك١ٓ 

 ض١ٙة جٌظٍٚف جٌّالتّس ٌإلٔرحش ٚضًّٗ ػ١ٍّس جإلٔرحش ػ١ٍّحش ٠ر١ؼ١س ، ٚو١ّ١حت١س ف١ٌٓٛٛؾ١س ق٠ٛ١س .

ٚ٘ٝ ػ١ٍّس ٠ر١ؼ١س   Imbibitionضرىأ جٌؼ١ٍّحش جٌطر١ؼ١س ذحِطٛح٘ جٌّحء  جٌؼ١ٍّحش جٌطر١ؼ١س ٌإلٔرحش :

فطٕطفم جٌهال٠ح ٠ٚٛرف ج١ٌٓطٛذالََ جوػٍ ِحت١س   ضكىظ ْٛجء ٌٍرًٌٚ ْٛجء وحٔص ق١س جَ ١ِطس

Hydrated  . ٚضطٍٜ أغط١س جٌرًٌز ٚضٛرف جوػٍ ٔفحي٠س ٌٍغحَجش ٠ٕٚطؽ ػٓ جٌطٍٗخ جٔطالق قٍجٌز 

ضًّٗ جٌؼ١ٍّحش جٌى١ّ١حت١س ٌإلٔرحش جٌطٕفّ ٠َٚحوز قؿُ جٌهال٠ح ٚض١١ٕٗ  ت١س ٌإلٔرحش :جٌؼ١ٍّحش جٌر١ٛو١ّ١ح

جأل٠ُّٔحش ٚضى٠ٛٓ أ٠ُّٔحش ؾى٠ىز ٚ٘ٝ جٌطٝ ضمَٛ ذُٟٙ جٌغًجء جٌّهُْٚ فٝ ِٕح٠ك ضه٠ُٓ جٌغًجء 

Stored food digestion   ذطك٠ًٛ جٌٕٗح جٌٝ ْى٠ٍحش ٚج١ٌٍر١ىجش جٌٝ جألقّحٜ جٌى١ٕ٘س ٚجٌؿٍٍٓٚي

 جٌرٍٚض١ٕحش جٌٝ أقّحٜ أ١ٕ١ِس ٚجٌف١ط١ٓ جٌٝ أ٠ٛٔحش فْٛفحش ٚذًٌه ٠ًٓٙ ٔمٍٙح جٌٝ جٌٍّْط١ّحش .ٚ

 ٠ططٍد ئٔرحش جٌرًٌز ضٛجفٍ غالغس ػٛجًِ ٌت١ٓ١س ٘حِس ٚ٘ٝ: 
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 ٠ؿد أْ ضىْٛ جٌرًٌٚ ق١س ، ذّؼٕٝ أْ ٠ىْٛ جٌؿ١ٕٓ قٝ ٌٚٗ جٌمىٌز ػٍٝ جالٔرحش.  *

ٚأْ ٠ىْٛ جٌؿ١ٕٓ لى ٍِ ذّؿّٛػس ضغ١ٍجش ِحذؼى جٌٕٟؽ، ١ٌّٚ ػىَ ٚؾٛو جٌرًٌز فٝ قحٌس جٌٓىْٛ   *

 ٕ٘حن ِٛجٔغ و١ّ١حت١س أٚ ف١ٌٓٛٛؾ١س ضؼ١ك ػ١ٍّس جالٔرحش.

 ضٛجفٍ جٌظٍٚف جٌر١ث١س ج٠ٌٌٍٟٚس ٌالٔرحش ِٕٚٙح جٌّحء ٚوٌؾس جٌكٍجٌز ٚجألوٓؿ١ٓ ٚأق١حٔحً جٌٟٛء.  *
  

  

 :Stages of germinationٍِجقً جالٔرحش 

١ٍّس جالٔرحش ئٌٝ ػىز ٍِجقً ِٕفٍٛس، ٚيٌه ذغٍٜ ضفُٙ وً ٍِقٍس ِٕٙح ػٍٝ قىز، ئال ٠ّىٓ ضم١ُٓ ػ

 أٔٙح فٝ قم١مس جألٍِ ٍِجقً ِطىجنٍس ِغ ذؼٟٙح، ًٖٚ٘ جٌٍّجقً ٘ٝ:

ٚف١ٙح ضمَٛ جٌّٛجو جٌغٍٚذس فٝ جٌرًٌٚ جٌؿحفس ذحِطٛح٘  جٌٍّقٍس جألٌٚٝ )ٍِقٍس جِطٛح٘ جٌّحء(: -أ

٠ٌٍٛذٝ ٌٍرًٌٚ، ٠ٚؼمد يٌه ئٔطفحل جٌرًٌٚ ٠َٚحوز أقؿحِٙح ٚلى ٠ٛحقد جٌّحء ِّح ٠ُ٠ى ِٓ جٌّكطٜٛ ج

ً٘ج جالٔطفحل ضُّق أغٍفس جٌرًٌز. ٚضؿىٌ جٌّالقظس ٕ٘ح أْ ػ١ٍّس ئِطٛح٘ جٌّحء ٚئٔطفحل جٌرًٌز ٠ّىٓ أْ 

ضكىظ قطٝ ِغ جٌرًٌٚ جٌغ١ٍ ق١س. ٚػمد ئِطٛح٘ جٌّحء ٚئٔطفحل جٌرًٌٚ ٠رىأ ٔٗح٠ جأل٠ُّٔحش جٌطٝ ضىٛٔص 

ٕحء ضى٠ٛٓ جٌؿ١ٕٓ، ٚوًٌه ضه١ٍك ذؼٝ جأل٠ُّٔحش جٌؿى٠ىز. وّح ض١ٕٗ ذؼٝ جٌٍّورحش جٌى١ّ١حت١س أغ

 ( أٚ جألو٠َٕٛ٠ٓ غالغٝ جٌفْٛفحش.ATPجٌهحٚس ذأطحؼ جٌطحلس جٌالَِس ٌؼ١ٍّس جالٔرحش ِػً )

٠ظٍٙ ٚفٝ ٔٙح٠س ًٖ٘ جٌٍّقٍس ٠ّىٓ ِٗح٘ىز أٌٚٝ ِظحٍ٘ جالٔرحش ٚجٌطٝ ضطّػً فٝ ظٌٙٛ جٌؿ٠ًٍ ٚجًٌٜ 

وٕط١ؿس الْططحٌس جٌهال٠ح أوػٍ ِٓ وٛٔٗ ٔط١ؿس ٌالٔمٓحَ جٌهٍٜٛ. ٚػحوز ِح ٠ظٍٙ جٌؿ٠ًٍ ِٓ جٌرًٌٚ جٌغ١ٍ 

 ْحوٕس نالي ػىز ْحػحش أٚ أ٠حَ ِٓ جٌٌُجػس ٚذظٌٖٙٛ ضٕطٙٝ جٌٍّقٍس جألٌٚٝ.

٠ٚكىظ فٝ ًٖ٘ جٌٍّقٍس ضكٛي جٌّٛجو جٌغًجت١س  جٌٍّقٍس جٌػح١ٔس )ٍِقٍس ُٟ٘ جٌّٛجو جٌغًجت١س(:  -خ

جٌّؼمىز ِػً جٌىٍذ١٘ٛىٌجش ٚجٌىْ٘ٛ ٚجٌرٍٚض١ٕحش جٌّهُٔس فٝ جألٔىْٚر١ٍَ أٚ جٌفٍمحش جٌٝ ِٛجو ذ١ٓطس 

 ٚجٌطٝ ضٕطمً ئٌٝ ٔم١ جٌّٕٛ جٌّٛؾٛوز ذّكٌٛ جٌؿ١ٕٓ، ٚجٌطٝ ٠ًٓٙ ػٍٝ جٌؿ١ٕٓ ضّػ١ٍٙح.

 

ٝ ًٖ٘ جٌٍّقٍس ٠كىظ ّٔٛ جٌرحوٌز جٌٛغ١ٍز وٕط١ؿس إلْطٍّجٌ ٚف جٌٍّقٍس جٌػحٌػس )ٍِقٍس جٌّٕٛ(:  -ؾـ

جإلٔمٓحَ جٌهٍٜٛ جًٌٜ ٠كىظ فٝ ٔم١ جٌّٕٛ جٌّهطٍفس ٚجٌّٛؾٛوز ػٍٝ ِكٌٛ جٌؿ١ٕٓ. ٚذطمىَ ٍِجقً جٌّٕٛ 

 ضأنً جٌرحوٌز جٌٗىً جٌهح٘ ذٙح.

ًٌٜ ٠ظٍٙ ِٓ ٠ٚطىْٛ جٌؿ١ٕٓ ِٓ جٌّكٌٛ جًٌٜ ٠كًّ ٚجقىز أٚ أوػٍ ِٓ جألٌٚجق جٌفٍم١س، ٚجٌؿ٠ًٍ ج

لحػىز ِكٌٛ جٌؿ١ٕٓ، ذ١ّٕح ضظٍٙ ج٠ٌٍٗس ِٓ جٌٕحق١س جٌؼ٠ٍٛس ٌّكٌٛ جٌؿ١ٕٓ فٛق جألٌٚجق جٌفٍم١س. ٠ٚمُٓ 

ْحق جٌرحوٌز ئٌٝ ج٠ٌٛٓمس جٌؿ١ٕ١ٕس جٌؼ١ٍح ٚجٌطٝ ضٛؾى أػٍٝ جٌفٍمحش، ٚج٠ٌٛٓمس جٌؿ١ٕ١ٕس جٌٓفٍٝ جٌطٝ ضٛؾى 

 أْفً جٌفٍمحش.

 ّ٘ح: ٠ٚأنً ئٔرحش جٌرًٌٚ ٌٚٛض١ٓ ِهطٍفط١ٓ

ٚف١ٗ ضّٕٛ ج٠ٌٛٓمس جٌؿ١ٕ١ٕس جٌٓفٍٝ ئٌٝ أػٍٝ، قحٍِس جٌفٍمحش ٌطظٍٙ فٛق ْطف  )أ( جإلٔرحش جٌٙٛجتٝ:

 جٌطٍذس، وّح فٝ قحٌس ئٔرحش ذًٌٚ جٌى٠ٍُ.

ٚفٝ ًٖ٘ جٌكحٌس ضّٕٛ ج٠ٌٛٓمس جٌؿ١ٕ١ٕس جٌٓفٍٝ ئال أٔٙح ال ضطّىو ذحٌمىٌ جًٌٜ ٠ّٓف  )خ( جالٔرحش جألٌٞٝ:

ف جٌطٍذس ٌٚىٓ جًٌٜ ٠ظٍٙ فٛق ْطف جٌطٍذس ٘ٝ ج٠ٌٛٓمس جٌؿ١ٕ١ٕس جٌؼ١ٍح، وّح ٘ٛ ذٍفغ جٌفٍمحش فٛق ْط

 جٌكحي ػٕى ئٔرحش ذًٌٚ جٌهٛل.

 

  

 : Seed Deormancyْىْٛ جٌرًٌز 

ٌمى قرح هللا جٌرًٌز جٌمىٌز ػٍٝ ضأن١ٍ أٚ ضأؾ١ً ئٔرحضٙح قطٝ ٠ط١ٙأ ٌٙح جٌٛلص جٌّالتُ ٚجٌظٍٚف جٌر١ث١س 

جٌّػٍٝ، ٚيٌه ٌّٟحْ ذمحء جألٔٛجع جٌٕرحض١س ؾ١الً ذؼى آنٍ. ًٖ٘ ج١ٌّىح١ٔى١س نحٚس ذحٌٕٓرس ٌألٔٛجع جٌٕرحض١س 

ىْٛ جٌظٍٚف غ١ٍ ِالتّس إلٔرحش جٌرًٌٚ جٌطٝ ضطٛجؾى ذحٌّٕح٠ك جٌٛكٍج٠ٚس أٚ جٌّٕح٠ك جٌرحٌوز، ق١ع ض

ػمد ٟٔؿٙح أٚ ؾّؼٙح ِرحٍٖز. ٚلرً ضٕحٚي ً٘ج جٌّٛٞٛع ٠ؿد أْ ٔفٍق ذ١ٓ ْىْٛ جٌرًٌز جٌٕحضؽ ػٓ 
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 trueٚذ١ٓ جٌٓىْٛ جٌكم١مٝ  Quiescenceػىَ ضٛجفٍ جٌظٍٚف ج٠ٌٌٍٟٚس ٌإلٔرحش ًٚ٘ج ِح ٠طٍك ػ١ٍٗ 

dormancy  ٚجًٌٜ ٠ّىٓ ضؼ٠ٍفٗ ذأٔٗ ػىَ لىٌز جٌرًٌٚ جٌك١س ػٍٝ جالٔرحش قطٝ ِغ ضٛجفٍ جٌظٍٚف

جٌّػٍٝ ٚجٌّالتّس ًٌٌه، أٜ ٠ٍؾغ ً٘ج جٌٕٛع ِٓ جٌٓىْٛ ئٌٝ ػٛجًِ وجن١ٍس نحٚس ذحٌرًٌز ٔفٓٙح. ٕٚ٘حن 

 ٔٛػ١ٓ ِٓ جٌٓىْٛ ّ٘ح:

 Primary dormancy  جٌٓىْٛ جألٌٚٝ: -أ 

 جٌٓىْٛ ذحٌرًٌز أغٕحء ٟٔؿٙح ػٍٝ جٌٕرحش. ٚػحوز ِح ٠كىظ ً٘ج جٌٕٛع ِٓ

 Secondary dormancyجٌٓىْٛ جٌػحٜٔٛ:  -خ

ًٚ٘ج جٌٕٛع ِٓ جٌٓىْٛ ٠كىظ ٌٍرًٌز ذؼى ؾّؼٙح ٚفٍٛٙح ػٓ جٌٕرحش جألَ. ٠ٚكىظ ً٘ج جٌٓىْٛ ٔط١ؿس 

 ٌطأغ١ٍ ٚجقى أٚ أوػٍ ِٓ جٌؼٛجًِ جٌر١ث١س.

 Promary dormancyجٌٓىْٛ جألٌٚٝ     أٚال:

أٔٛجع جٌٓىْٛ ١ٖٛػحً. ٠ٚكىظ جٌٓىْٛ جألٌٚٝ ٔط١ؿس ٌؼىو ِٓ جٌؼٛجًِ جٌطر١ؼ١س ٚ٘ٛ أوػٍ 

 ٚجٌف١ٌٓٛٛؾ١س، ًٖٚ٘ جٌؼٛجًِ ٠ّىٓ ئؾّحٌٙح ف١ّح ٠ٍٝ:

ٚفٝ ًٖ٘ جٌكحٌس ٠مَٛ غالف جٌرًٌز   Seed coat dormancyجٌٓىْٛ جٌٍجؾغ ئٌٝ أغٍمس جٌرًٌز : -1

 ذحٌىٌٚ جٌٙحَ فٝ ػىَ ئٔرحضٙح ٚلى ٠ٍؾغ يٌه ئٌٝ:

 Physical dormancyجٌٓىْٛ جٌطر١ؼٝ:  -أ

٠ٚطّػً فٝ ٚؾٛو غالف جٌرًٌز جٌٍٛد ٚجًٌٜ ال٠ّٓف ذٕفحي٠س جٌّحء، ٚجٌٓىْٛ ٕ٘ح ال٠ٍؾغ ئٌٝ ْىْٛ 

جٌؿ١ٕٓ، ًٖٚ٘ جٌظحٍ٘ز ضٛؾى فٝ ذًٌٚ وػ١ٍ ِٓ جٌؼحتالش جٌٕرحض١س ِػً جٌؼحتٍس جٌرم١ٌٛس ٚجٌؼحتٍس جٌٕؿ١ٍ١س 

 رحضحش جٌهٗر١س.ٚجٌرحئؿح١ٔس ٚغ١ٍ٘ح ٚوػ١ٍ ِٓ جٌٕ

  Mechanical dormancyجٌٓىْٛ ج١ٌّىح١ٔىٝ:  -خ

٠طّػً فٝ ٚؾٛو جألغٍفس جٌٍٛرس جٌطٝ ضّٕغ ضّىو جٌؿ١ٕٓ نالي ػ١ٍّس جالٔرحش. ٚالٖه أْ ٚؾٛو ً٘ج جٌؼحًِ 

٠إنٍ ِٓ ئٔرحش جٌرًٌز. ٚضٛؾى ًٖ٘ جٌكحٌس فٝ وػ١ٍ ِٓ جألٔٛجع جٌٕرحض١س ِػً جٌؿَٛ ٚجٌفٛجوٗ يجش جٌٕٛجز 

٠س )نٛل، ِّٕٗ.. جٌم(. ٌٚمى ٌٛقع أْ جٌغالف جٌٍٛد )جألٔىٚوحٌخ( جٌّك١١ ذرًٌٚ جٌهٛل ٠مًٍ جٌكؿٍ

ِٓ ِؼىي ئِطٛح٘ جٌّحء ِٚٓ غُ ٠إنٍ ِٓ جٌطهٍٙ ِٓ جٌّٛجو جٌّػرطس ٌالٔرحش ٚجٌّٛؾٛوز فٝ أٔٓؿس 

 جٌرًٌز.

 Chemical dormancyجٌٓىْٛ جٌى١ّ١حتٝ )جٌّٛجو جٌّػرطس ٌالٔرحش(:  -ؾـ 

٠ٍٚؾغ ْىْٛ جٌرًٌز فٝ ًٖ٘ جٌكحٌس ئٌٝ ٚؾٛو ِٛجو و١ّ١حت١س ٠طٍك ػ١ٍٙح ِػرطحش جالٔرحش ضٛؾى فٝ 

أٔٓؿس جٌػٍّز ٚأغٍفس جٌرًٌز. ٌٚمى ٌٛقع أْ ػ١ٍٛ ِػً ًٖ٘ جٌػّحٌ ٠ػر١ ئٔرحش جٌرًٌٚ ذٗىز. ٚضٛؾى ًٖ٘ 

ٌػّحٌ يجش جٌٕٛجز جٌكؿ٠ٍس جٌظحٍ٘ز فٝ وػ١ٍ ِٓ جألٔٛجع جٌٕرحض١س ِػً جٌّٛجٌف )جٌك١ّٟحش( ٚجٌمٍػ١حش، ٚج

ٚجٌطفحـ ٚجٌىّػٍٜ ٚجٌؼٕد ٚجٌطّح٠ُ. ِٚٓ أِػٍس جٌّٛجو جٌّػرطس ٌالٔرحش ذؼٝ جٌٍّورحش جٌف١ٌٕٛ١س 

. ٚضؿىٌ ِالقظس أْ ًٖ٘ جٌّٛجو جٌّػرطس abscisic acidٚقّٝ جألذ١ٓٓه   Coumarinٚجٌىِٛح٠ٌٓ 

 ٚجٌٍؾٍس. Atriplexألنٍٜ ِػً ٠ّىٓ أْ ضطٛجؾى ذحٌمٍخ ِٓ أؾٕس ذًٌٚذؼٝ جألٔٛجع جٌٕرحض١س ج

 :Impermeability of seed coats to gasesجألغٍفس غ١ٍ جٌّٕفًز ٌٍغحَجش   -و

ػٍٝ جٌٍغُ ِٓ أْ جٌّحء ٚجألوٓؿ١ٓ ضطىْٛ ِٓ ؾُت١حش ٚغ١ٍز، ئال أْ أغٍفس جٌرًٌز ضط١ُّ ذٛؾٛو ظحٍ٘ز 

ٌ ؾ٠ُثحش جٌّحء ذ١ّٕح ضّٕغ ٌٍِٚ جالنط١ح٠ٌس ذحٌٕٓرس ٌٕفحي٠س ًٖ٘ جٌؿُت١حش ِٓ نالٌٙح، فٙٝ ضّٓف ذٍّٚ

ؾ٠ُثحش جألوٓؿ١ٓ جٌٌٍٟٜٚ ٌؼ١ٍّس جالٔرحش. ٚظحٍ٘ز جٌٕفحي٠س جالنط١ح٠ٌس ضٛؾى فٝ ذًٌٚ ذؼٝ جٌٕرحضحش 

ِػً جٌٗر١١ ٚجٌطفحـ ٚجٌرٍٓس. ٚضؿىٌ ِالقظس أْ ئٔهفحٜ ِؼىي ٔفحي٠س جألوٓؿ١ٓ أٚ ٠َحوضٗ ِٓ نالي 

ى ٌٛقع أْ أغٍفس ذًٌٚ جٌطفحـ ٌُ ضّٓف ذٕفحي جألوٓؿ١ٓ فٝ أغٍفس جٌرًٌز ٠ٍضر١ ذرؼٝ جٌؼٛجًِ جألنٍٜ. فم

ُ٘، ذ١ّٕح ٠ُوجو ِؼىي ٔفحي٠س جألغٍفس 20ق١ٓ قىظ ئِطٛح٘ جٌرًٌز ٌٍّحء ٚئٔطفحنٙح ػٍٝ وٌؾس قٍجٌز 

 ُ٘.4ٌألوٓؿ١ٓ ػٕىِح ضىْٛ وٌؾس قٍجٌز ج١ٌْٛ جًٌٜ ضُ ف١ٗ ئِطٛح٘ جٌرًٌز ٌٍّحء 

ي٠طٙح ٌغحَٜ جألوٓؿ١ٓ ٚغحٔٝ أو١ٓى جٌىٍذْٛ. فمى ٚؾى وّح أْ ٕ٘حن ذؼٝ جٌرًٌٚ ضهطٍف وٌؾس ٔفح

Brown 1940 أْ جٌغالف ج١ْٛ١ٌٍٕٝ جٌىجنٍٝ ٌرًٌز جٌه١حٌ ٠ّٓف ذٕفحي٠س أورٍ ٌغحَ غحٔٝ أو١ٓى َ
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ٌٕٛع ِٓ جٌٓىْٛ فٝ ذؼٝ جٌؼحتالش جٌٕرحض١س جٌطٝ ضطٛف ذًٌٚ٘ح ذؼىَ ئوطّحي ّٔٛ جألؾٕس ٠ٚٛؾى ً٘ج ج

 ٚلص ؾّغ جٌرًٌٚ، ِٚٓ غُ ٠ٍَُ ئْطىّحي ّٔٛ ًٖ٘ جألؾٕس ػمد فًٛ جٌرًٌٚ ٚؾّؼٙح ٚلرً جإلٔرحش.

 ٚلى ٠ٍؾغ جٌٓىْٛ فٝ ًٖ٘ جٌكحٌس ئٌٝ ٚؾٛو جٌكحالش جٌطح١ٌس:

 جألؾٕس جألغ٠ٍس: -أ

ػرحٌز ػٓ أؾٕس غ١ٍ ِطىٗفس ٚلص ٟٔؽ جٌػّحٌ. فٕٙحن ذؼٝ جٌرًٌٚ ضكطٜٛ ػٍٝ أؾٕس  جألؾٕس جألغ٠ٍس

غ١ٍ ِطىٗفس ٚػحوز ِح ضىْٛ ًٖ٘ جألؾٕس ٚغ١ٍز ؾىجً ِٚطٌّٛز ذ١ٓ جألٔٓؿس جٌّغ٠ًس وحالٔىْٚر١ٍَ وّح 

ٚذًٌٚ وػ١ٍ ِٓ جٌٌُ٘ٛ ٚأذٛحي ج٠ٌُٕس ِػً جأل١ّْٔٛ  magnolia٘ٛ جٌكحي فٝ ذًٌٚ جٌّح١ٌٛٔح 

enemone  ْٖٚمحتك جٌٕؼّحranunculus  ٚجألٌٚو١ىorchids. 

ٚذحالٞحفس ٌٛؾٛو جألؾٕس جألغ٠ٍس فمى ضٛؾى أ٠ٟحً ِٛجو ِحٔؼس ٌالٔرحش فٝ جألٔىْٚر١ٍَ جٌّك١١ ذًٖٙ جألؾٕس. 

٠ّٚىٓ ئؾٍجء ذؼٝ جٌّؼحِالش جٌطٝ ِٓ ٖأٔٙح أْ ضىفغ جٌؿ١ٕٓ ػٍٝ جٌّٕٛ ِػً ضؼ٠ٍٝ جٌرًٌٚ ٌىٌؾس 

ؼ٠ٍٝ جٌرًٌٚ ٌىٌؾحش قٍجٌز ِهطٍفس )ٍِضفؼس أٚ ِٕهفٟس( فٝ ضطحذغ، أٚ ِؼحٍِس ُ٘ أٚ ألً، ٚض15قٍجٌز 

 جٌرًٌٚ ذرؼٝ جٌّٛجو جٌى١ّح٠ٚس ِػً ٔطٍجش جٌرٛضح١َْٛ أٚ قّٝ جٌؿر١ٍ٠ٍه.

 جألؾٕس غ١ٍ ِىطٍّس جٌّٕٛ : -خ

 فٝ ذؼٝ جٌكحالش ضكطٜٛ جٌرًٌٚ ػٍٝ أؾٕس غ١ٍ ِىطٍّس جٌّٕٛ ذك١ع ٔؿى أْ جٌؿ١ٕٓ ال ٠ٗغً ْٜٛ ٔٛف

فٍجؽ جٌرًٌز ٚيٌه ػٕى ٟٔؽ جٌػّحٌ ِٚٓ غُ الذى أْ ٠ّٕٛ جٌؿ١ٕٓ ١ٌٗغً ً٘ج جٌفٍجؽ لرً جإلٔرحش. ٚضٛؾى 

ِػً جٌؿٌُ ٚذؼٝ ٔرحضحش جٌؼحتٍس  Umbelliferaeًٖ٘ جٌكحٌس فٝ ذؼٝ ٔرحضحش جٌؼحتٍس جٌه١ّ١س 

Ericaceae  ِػً جألَج١ٌحrhodidendronىز جٌفٍمس ِٕٙح . ٕٚ٘حن ػىو ِٓ جألٔٛجع جٌٕرحض١س ٚنحٚس ٚق١

ٚجٌطٝ ضّٕٛ فٝ جٌّٕح٠ك جإلْطٛجت١س ضٛؾى ذرًٌٚ٘ح ِػً ًٖ٘ جٌظحٍ٘ز. أٜ ضكطٜٛ ذًٌٚ٘ح ػٍٝ أؾٕس غ١ٍ 

ِىطٍّس جٌّٕٛ، ٠ّٚىٓ جٌّٓحػىز فٝ ئوطّحي ّٔٛ جٌؿ١ٕٓ ٚضّىوز ٚيٌه ذطؼ٠ٍٝ جٌرًٌٚ ٌىٌؾحش قٍجٌز 

ٔٛجع جٌّهطٍفس ِٓ جٌٕه١ً ضكطحؼ ئٌٝ ٍِضفؼس قطٝ ٠كىظ جإلٔرحش. فؼٍٝ ْر١ً جٌّػحي ٔؿى أْ ذًٌٚ ذؼٝ جأل

فطٍز ٠ٛ٠ٍس لى ضًٛ ئٌٝ ػىز ْٕٛجش قطٝ ٠كىظ ذٙح جالٔرحش، ٌٚىٓ ٠ّىٓ ئنطٛحٌ ًٖ٘ جٌّىز ئٌٝ غالغس 

ُ٘، أٚ ٠ّىٓ أْ ٠كىظ جالٔرحش 40 -38أٍٖٙ فم١ ٚيٌه ذطؼ٠ٍٝ جٌرًٌٚ ٌىٌؾس قٍجٌز ضطٍجٚـ ِحذ١ٓ 

ذ١ثحش ِالتّس. ٠ّٚىٓ ِؼحٍِس جٌرًٌٚ ذكّٝ ْحػس ٚيٌه ذفًٛ جألؾٕس ٌَٚجػطٙح ػٍٝ  24نالي 

ؾُء فٝ ج١ٌٍّْٛ ًٖٚ٘ جٌّؼحٍِس ضٍٓع ِٓ ئٔرحش ذًٌٚ جٌٕه١ً، غ١ٍ أْ أغٍفس 1000جٌؿر١ٍ٠ٍه ذطٍو١ُ 

 جٌرًٌز ضكطحؼ ئٌٝ ِؼحِالش نحٚس ٌّٟحْ ونٛي ٚضغٍغً قّٝ جٌؿر١ٍ٠ٍه.
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ْ ٠طكىُ ف١ٗ ػىز ػٛجًِ وجن١ٍس نحٚس ذأٔٓؿس جٌرًٌز ٔفٓٙح. فىػ١ٍ ِٓ ذًٌٚ ًٚ٘ج جٌٕٛع ِٓ جٌٓىٛ

جٌٕرحضحش جٌؼٗر١س جٌطٝ ضّٕٛ ذحٌّٕح٠ك جٌّؼطىٌس ضط١ُّ ذًٌٚ٘ح ذحٌٓىْٛ جٌف١ٌٓٛٛؾٝ جًٌٜ ٠ىْٛ ٚجٞكحً 

طٍز ػمد ؾّغ جٌرًٌٚ ٚجًٌٜ ٠هطفٝ ضى٠ٌؿ١حً نالي ٔمً ٚضىجٚي جٌرًٌٚ ٚضه٠ُٕٙح ضه٠ُٕحً ؾحفحً. ٚلى ضّطى ف

 أٍٖٙ. 6 -1جٌٓىْٛ فٝ ِػً ًٖ٘ جٌرًٌٚ ِٓ 

ٚػٕىِح ضىْٛ جٌرًٌٚ ْحوٕس ف١ٌٓٛٛؾ١حً فأٙح ضكطحؼ ٌىٝ ضٕرص ئٌٝ ػىز ػٛجًِ ذ١ث١س نحٚس ضهطٍف ػٓ 

ضٍه جٌؼٛجًِ جٌّطٍٛذس ٌإلٔرحش فٝ قحٌس ػىَ ْىْٛ جٌرًٌز. فرًٌٚ جألٍِٔطّ جٌطحَؾس ٠ّىٕٙح أْ ضٕرص فم١ 

ُ٘( فٝ ق١ٓ أْ ذًٌٚ جٌهّ ٠ػر١ ئٔرحضٙح ػٕى وٌؾحش قٍجٌز أػٍٝ ِٓ 30) ػٍٝ وٌؾحش جٌكٍجٌز جٌٍّضفؼس

ُ٘. وّح أْ ذًٌٚ ذؼٝ جألٔٛجع جٌٕرحض١س ضكطحؼ ئٌٝ جٌٟٛء قطٝ ضٓطط١غ جالٔرحش ِػً جٌهّ، ذ١ّٕح 25

 ذًٌٚ ذؼٝ جألٔٛجع جألنٍٜ ضكطحؼ ئٌٝ فطٍجش ئظالَ قطٝ ٠كىظ جإلٔرحش.

٠ٚؼطمى ذأْ جٌٓىْٛ جٌف١ٌٓٛٛؾٝ ٌٍرًٌز ٚػٍٝ ٚؾٗ جٌؼَّٛ ٠ٕظُ ذّىٜ جٌطٛجَْ ذ١ٓ وً ِٓ ِػرطحش 

ِٕٚٗطحش جٌّٕٛ جٌىجن١ٍس. ٠ٚؼُٜ جٌٓىْٛ ئٌٝ ٚؾٛو جٌّٛجو جٌّػرطس أٚ غ١حخ جٌّٛجو جٌّٕٗطس ٌٍّٕٛ، أٚ 

حش ذؼىو ِٓ جٌؼٛجًِ ٌّىٜ جٌؼاللس ذ١ٓ جالغ١ٕٓ. ٠ٚطأغٍ ِٓطٜٛ ًٖ٘ جٌّٛجو ْٛجء أوحٔص ِػرطحش أٚ ِٕٗط

جٌر١ث١س جٌهحٌؾ١س ِػً جٌٟٛء ٚجٌكٍجٌز. ٌٚط١ٞٛف جٌؼاللس ذ١ٓ ًٖ٘ جٌّٛجو ٚو١ف١س ضٕظ١ّٙح ٌكىٚظ 

َ أْ ٕ٘حن غالغس أٔٛجع ِٓ جٌٍِٙٛٔحش جٌٕرحض١س ضطكىُ فٝ ًٖ٘ Khan 1971جٌٓىْٛ ِٓ ػىِٗ فمى ئلطٍـ 

ٍٝ جالٔرحش. ٌٚىٝ ٠كىظ جالٔرحش الذى ِٓ ج١ٌّىح١ٔى١س. جٌٕٛع جألٚي ٚ٘ٛ جٌؿر١ٍ٠ٍٓ ٌٚٗ ضأغ١ٍ ض١ٕٗطٝ ػ

ٚؾٛو جٌؿر١ٍ٠ٍٓ، غ١ٍ أٔٗ فٝ ٚؾٛو جٌّٛجو جٌّػرطس )جٌٕٛع جٌػحٔٝ( ٠هطفٝ جٌطأغ١ٍ جٌط١ٕٗطٝ ٌٍؿر١ٍ٠ٍٓ أِح 

جٌٕٛع جٌػحٌع ِٓ جٌٍِٙٛٔحش فٙٛ ج١ٌٓطٛو١١ٕ١ٓ ٠ٚؼًّ ػٍٝ وٍٓ جٌٓىْٛ ػٓ ٠ٍ٠ك ِٕغ جٌّٛجو جٌّػرطس 
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أٗ ئيج ٚؾىش جٌّٛجو جٌّػرطس فٝ قحٌس غ١ٍ ِٕٗطس فاْ ج١ٌٓطٛو١ٕ١ٓ ال ِٓ ئظٙحٌ ضأغ١ٍجضٙح، ِٚٓ غُ ف

 ٠ٛرف ٌٗ أٜ وٌٚ فٝ وٍٓ ْىْٛ جٌرًٌز ق١ع أْ ًٖ٘ ٘ٝ ٚظ١فس جٌؿر١ٍ٠ٍٓ.

 Embryo dormancyْىْٛ جٌؿ١ٕٓ:   -4

٠ٍٚؾغ ْىْٛ جٌرًٌز فٝ ًٖ٘ جٌكحٌس ئٌٝ أْ جٌؿ١ٕٓ ٔفٓٗ فٝ ٍِقٍس ْىْٛ، ٚجٌى١ًٌ ػٍٝ يٌه أٔٗ ئيج ِح 

فٍٛص ِػً ًٖ٘ جألؾٕس ٌط١ّٕطٙح ػٍٝ ذ١ثحش ِؼمّس ال ٠ّىٓ أْ ضٕرص ذكحٌس ٠ر١ؼ١س. ًٖٚ٘ جٌظحٍ٘ز ضٛؾى 

ِٓ جٌٓىْٛ ٚضك٠ٍٍ جألؾٕس فٝ ذًٌٚ جٌؼى٠ى ِٓ أٔٛجع ٔرحضحش جٌّٕح٠ك جٌّؼطىٌس. ٠ٍَُٚ ٌىٍٓ ً٘ج جٌٕٛع 

ِٕٗ، أْ ضؼٍٜ جٌرًٌٚ ٌىٌؾس قٍجٌز ِٕهفٟس ٠ٌٚٛذس ٌفطٍز ِؼ١ٕس ِٓ جٌُِٓ ضكىظ نالٌٙح ػىز ضغ١ٍجش 

ٚضؼٍٜ جٌرًٌٚ ٌىٌؾحش قٍجٌز     ضإوٜ ئٌٝ جالٔرحش ًٖٚ٘ جٌطغ١ٍجش ٠طٍك ػ١ٍٙح ضغ١ٍجش ذؼى جٌٕٟؽ. 

١ٕس ضطٛي أٚ ضمٍٛ قٓد جألٔٛجع. وً ًٖ٘ ِٕهفٟس ٠ٌٚٛذس ِٕحْرس ِغ ٚؾٛو جٌط٠ٛٙس جٌؿ١ىز ٌفطٍز َِ

ٚف١ٗ ضٛٞغ  Cold stratiticationجالقط١حؾحش ٠ّىٓ جالذمحء ذٙح ػٓ ٠ٍ٠ك ِح ٠طٍك ػ١ٍٗ جٌىٍّ جٌرحٌو 

جٌرًٌٚ فٝ ٠رمحش ِطرحوٌس ِغ ٠رمحش ِٓ جًٌٍِ أٚ ٔٗحٌز جٌهٗد جٌّٕىجٖ فٝ ٚٛجْ أٚ ٕٚحو٠ك، غُ ضهُْ 

ُ٘( ٌفطٍز ١َِٕس ضهطٍف ذانطالف جألٔٛجع جٌٕرحض١س، ٠ٚكىظ 7-2فٝ جٌػالؾس ػٍٝ وٌؾس قٍجٌز ِٕهفٟس )

 نالٌٙح ضغ١ٍجش ِح ذؼى جٌٕٟؽ.

 4-1ٚذًٌٚ جألٔٛجع جٌٕرحض١س جٌطٝ ذٙح ً٘ج جٌٕٛع ِٓ جٌٓىْٛ، ضكطحؼ ئٌٝ ذٍٚوز ػح١ٌس ٌّىز ضطٍجٚـ ِٓ 

ذ١ثحش ِغ٠ًس،  أٍٖٙ ٌىٝ ٠كىظ جالٔرحش. ػالٚز ػٍٝ يٌه فأٗ ػٕى فًٛ أؾٕس ًٖ٘ جٌرًٌٚ ٚض١ّٕطٙح ػٍٝ

فٙٝ ػحوز ال ضٕرص ذكحٌس ٠ر١ؼ١س ذً ضظٍٙ وٌؾحش ِهطٍفس ِٓ أػٍجٜ جٌٓىْٛ. فمى ضطّىو جٌفٍمحش 

٠ٚكٍٟ ٌٛٔٙح ِغ نٍٚؼ ؾ٠ًٍ ل١ٍٛ ١ّْٚه، وّح ال٠كىظ ّٔٛ أٚ جْططحٌس ٠ٌٍٛٓمس جٌؿ١ٕ١ٕس جٌؼ١ٍح. 

 جٌرًٌٚ جٌٓحوٕس.٠ّٚىٓ ئْطهىجَ ًٖ٘ جٌّظحٍ٘ جٌر١ٓطس ٌٍكىُ ئٌٝ قى ِح ػٍٝ ِىٜ ق٠ٛ١س ًٖ٘ 

 ٌٚىٍٓ ً٘ج جٌٕٛع ِٓ جٌٓىْٛ ٠ؿد ضٛجفٍ جٌظٍٚف جٌطح١ٌس:

 ئِطٛح٘ جٌرًٌز ٌٍّحء ٚئٔطفحنٙح.  -1

 ضؼ٠ٍٝ جٌرًٌٚ ٌٍرٍٚوز )١ٌّ ِٓ جٌٌٍٟٜٚ أْ ضىْٛ ػٍٝ وٌؾس جٌطؿّى(.  -2

 جٌط٠ٛٙس جٌؿ١ىز.  -3

 جٌٛلص جٌىحفٝ.  -4

جٌّحء، ق١ع ٌٛقع أْ جٌرًٌٚ يجش جألغٍفس  ٌٚكىٚظ ضغ١ٍجش ِحذؼى جٌٕٟؽ، الذى ٌٍرًٌٚ ِٓ ئِطٛح٘

جٌٍٛرس )ِػً جٌهٛل ٚجٌّّٕٗ... جٌم( ضّطٙ جٌّحء ذرطة ٖى٠ى ِّح ٠إوٜ ئٌٝ ٠َحوز جٌفطٍز جٌالَِس 

 ٌكىٚظ جٌطغ١ٍجش جٌّطٍٛذس.

ٚنالي ضؼٍٜ جٌرًٌز ٌىٌؾس جٌكٍجٌز جٌّٕهفٟس، ٔؿى أْ جٌّكطٜٛ ج٠ٌٍٛذٝ جٌىجنٍٝ ذحٌرًٌز ٠ظً غحذطحً 

ٌذّح ٠ٍضفغ ً٘ج جٌّكطٜٛ ضى٠ٌؿ١حً، ٌٚىٓ ذٕٙح٠س جٌٓىْٛ ِٚغ ذىج٠س جالٔرحش ٠رىأ جٌؿ١ٕٓ فٝ ضم٠ٍرحً أٚ 

ئِطٛح٘ جٌّحء ذٍٓػس. ٠ٚؿد ِالقظس أْ ٔمٙ جٌّكطٜٛ ج٠ٌٍٛذٝ ٌٍرًٌٚ نالي ػ١ٍّس جٌىٍّ جٌرحٌو 

١ٕٓ. وًٌه ٠إوٜ ئٌٝ قىٚظ آغحٌ ١ْثس. فحٌؿفحف لٍخ ٔٙح٠س جٌىٍّ جٌرحٌو ٠ّىٓ أْ ٠إوٜ ئٌٝ جألٍٞجٌ ذحٌؿ

فاْ ؾفحف جٌرًٌٚ نالي ػ١ٍّس جٌىٍّ جٌرحٌو ٠إوٜ ئٌٝ ئ٠محف ضغ١ٍجش ِح ذؼى جٌٕٟؽ، ػالٚز ػٍٝ أٔٗ ٠إوٜ 

 ئٌٝ ِح ٠ّٓٝ ذحٌٓىْٛ جٌػحٜٔٛ )١ْأضٝ يوٍٖ ف١ّح ذؼى(.

ٚضؼطرٍ جٌكٍجٌز ِٓ أُ٘ جٌؼٛجًِ جٌطٝ ضإغٍ ػٍٝ ِؼىي قىٚظ ضغ١ٍجش ِح ذؼى جٌٕٟؽ نالي فطٍز وٍّ 

ٚؾى أْ أٔٓد وٌؾحش قٍجٌز ٚجٌطٝ ٠ّىٓ ػٕى٘ح وٍٓ جٌٓىْٛ ٚقىٚظ جٌطغ١ٍجش جٌّهطٍفس جٌرًٌٚ. ٚلى 

ُ٘. ٚلى ضكىظ وٌؾحش جٌكٍجٌز جأللً أٚ جألػٍٝ ِٓ ً٘ج جٌّىٜ ٔمٛحً فٝ ِؼىي ضغ١ٍجش 57 -2ضطٍجٚـ ذ١ٓ 

ٚؾى  ِح ذؼى جٌٕٟؽ. ٚلى ضإوٜ وٌؾحش جٌكٍجٌز جٌٍّضفؼس ئٌٝ فًٗ جإلٔرحش ٚقىٚظ جٌٓىْٛ جٌػحٜٔٛ. ٚلى

ُ٘ ٠كىظ ػٕى٘ح ضٛجَْ ذ١ٓ جٌؼ١ٍّحش جٌّإو٠س جٌٝ ضغ١ٍجش ذؼى 17أْ ضؼ٠ٍٝ ذًٌٚ جٌطفحـ ٌىٌؾس قٍجٌز 

جٌٕٟؽ ٚضٍه جٌّٓثٌٛس ػٓ جٌٓىْٛ جٌػحٜٔٛ. ٚضّٓٝ ًٖ٘ جٌىٌؾس ِٓ جٌكٍجٌز ذكٍجٌز جٌطؼ٠ٛٝ 

Compensation temperatureٍجٌز . ٚئْطؿحذس ذًٌٚ جٌطفحـ ٌالٔرحش ضهطٍف ذانطالف وٌؾحش جٌك

جٌطٝ ػٍٞص ٌٙح جٌرًٌٚ، فؼٕى وٌؾحش جٌكٍجٌز جٌّٕهفٟس وحْ ئٔرحش جٌرًٌٚ ذط١ثحً، ٌٚىٓ ٔٓرس جإلٔرحش 
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وحٔص ٍِضفؼس، ذ١ّٕح ػٕى وٌؾحش جٌكٍجٌز جٌٍّضفؼس َجو ِؼىي جالٔرحش غ١ٍ أْ ٔٓرس جالٔرحش ئٔهفٟص، 

 ًٚ٘ج جالٔهفحٜ فٝ ٔٓرس جالٔرحش ٠ُوجو وٍّح ئٌضفؼص وٌؾس جٌكٍجٌز.

ِٓ ضٛجفٍ جٌط٠ٛٙس جٌؿ١ىز قٛي جٌرًٌٚ أغٕحء ػ١ٍّس جٌىٍّ جٌرحٌو ئي أْ يٌه ٠إوٜ ئٌٝ قىٚظ ضغ١ٍجش  ٚالذى

ِح ذؼى جٌٕٟؽ ذكحٌس ٠ر١ؼ١س. ٠ٚهطٍف ٠ٛي فطٍز ذؼى جٌٕٟؽ ذانطالف جألٔٛجع أٚ جألٕٚحف جٌطحذؼس ٌٕفّ 

ٍٙ فٝ ذؼٝ جألٔٛجع جٌٕرحض١س أٖ 6أٚ  5أٍٖٙ، ئال أٔٙح لى ضُوجو ئٌٝ  3-1جٌٕٛع. ٚلى ضّطى ًٖ٘ جٌفطٍز ِٓ 

 جألنٍٜ.

 Epicotyl dormancyْىْٛ ج٠ٌٛٓمس جٌؿ١ٕ١ٕس جٌؼ١ٍح:  -5

فٝ ذؼٝ جٌكحالش ٔؿى أْ جٌرًٌٚ ضكطحؼ ئٌٝ ػ١ٍّحش وٍّ ذحٌو ِٕفٍٛس ٌىً ِٓ جٌؿ٠ًٍ ٚج٠ٌٛٓمس جٌؿ١ٕ١ٕس 

 جٌٓفٍٝ ٚج٠ٌٛٓمس جٌؿ١ٕ١ٕس جٌؼ١ٍح. 

 جٌٝ ِؿّٛػط١ٓ ّ٘ح: ٠ّٚىٓ ضم١ُٓ جألٔٛجع جٌطٝ ضمغ ضكص ً٘ج جٌمُٓ

أٍٖٙ، ًٖٚ٘ جٌّؼحٍِس  3-1ذًٌٚ ٠ّىٓ ض١١ٕٗ ئٔرحضٙح ٚيٌه ذطؼ٠ٍٟٙح ١ٌْٛ وجفة ٌفطٍز ضهطٍف ِٓ  -أ

ض١ٕٗ ّٔٛ جٌؿ٠ًٍ ٚج٠ٌٛٓمس جٌؿ١ٕ١ٕس جٌٓفٍٝ، ٚذؼى يٌه ضكطحؼ جٌرًٌٚ ٌٍطؼٍٜ ٌٍرٍٚوز ٌّىز ضطٍجٚـ ذ١ٓ 

 ّٕٛ ذكحٌس ٠ر١ؼ١س.أٍٖٙ أ٠ٟحً قطٝ ٠ّىٓ ٠ٌٍٛٓمس جٌؿ١ٕ١ٕس جٌؼ١ٍح أْ ض 1-3

ٚفٝ ًٖ٘ جٌّؿّٛػس ضكطحؼ جٌرًٌٚ ٌٍىٍّ جٌرحٌو ألقىجظ ضغ١ٍجش ذؼى جٌٕٟؽ فٝ جٌؿ١ٕٓ، غُ ٠ؼمد يٌه  -خ

ضؼ٠ٍٝ جٌرًٌٚ ٌفطٍز وفة ٌٍّٓحـ ٌٍؿ٠ًٍ ذحٌّٕٛ غُ ضؼٍٜ ٍِز غح١ٔس ٌفطٍز ذٍٚوز قطٝ ١ٕٗ٠ جٌّٕٛ 

 ٝ ِّْٛٝ ّٔٛ وح١ٍِٓ قطٝ ٠ىطًّ ئٔرحضٙح.جٌهٍٟٜ. ٚفٝ جٌطر١ؼس ٔؿى أْ ذًٌٚ ِػً ًٖ٘ جألٔٛجع ضكطحؼ ئٌ

 Double dormancyٚؾٛو ٔٛػ١ٓ ِٓ جٌٓىْٛ:   -6

فٝ ذؼٝ جٌكحالش ٠ٛؾى ذحٌرًٌز أوػٍ ِٓ ٔٛع ٚجقى ِٓ جٌٓىْٛ، فّػالً فٝ ذؼٝ جٌكحالش ضط١ُّ جٌرًٌز 

ػٍٝ جالٔرحش ذحألغٍفس جٌٍٛرس جٌغ١ٍ ِٕفًز ٌٍّحء، ً٘ج ذحإلٞحفس ئٌٝ ْىْٛ جٌؿ١ٕٓ ٔفٓٗ، ٌٚطٗؿ١غ جٌرًٌٚ 

الذى ِٓ وٍٓ وال ٔٛػٝ جٌٓىْٛ. ف١ّىٓ ِؼحٍِس أغٍفس جٌرًٌز ذرؼٝ جٌّؼحِالش جٌطٝ ضّٓف ٌٍّحء ذحٌٌٍّٚ 

ِٓ نالٌٗ ئٌٝ جٌؿ١ٕٓ، غُ ضكىظ ضغ١ٍجش ذؼى جٌٕٟؽ جٌطٝ ِٓ ٖأٔٙح وٍٓ ْىْٛ جٌؿ١ٕٓ. ٚأفًٟ ٠ٍ٠مس 

الٌٗ جألق١حء جٌىل١مس ٌطكًٍ ٌٍطهٍٙ ِٓ ْىْٛ ًٖ٘ جٌرًٌٚ ٘ٛ ئؾٍجء وٍّ وجفة ٌرٟؼس أٍٖٙ ض١ٕٗ ن

 غالف جٌرًٌز غُ ٠ؼمد يٌه وٍّ ذحٌو.

ًٚ٘ج جٌٕٛع ِٓ جٌٓىْٛ ٠ٛؾى فٝ ذًٌٚ جألٔٛجع جٌٗؿ٠ٍس ٚجٌٗؿ٠ٍ١س ٚجٌطٝ ضّٕٛ فٝ جٌّٕح٠ك جٌرحٌوز 

ق١ع ضط١ُّ ذًٌٚ٘ح ذٛؾٛو جألغط١س جٌٍٛرس. ٚفٝ جٌطر١ؼس ضٍؼد جٌؼٛجًِ جٌر١ث١س وٌٚجً ٘حِحً فٝ وٍٓ ً٘ج 

أٔٗ ػٕى ْم٠ٛ جٌرًٌٚ ػٍٝ ْطف جألٌٜ ٠كىظ وٍٓ ٌٍٓىْٛ جٌطر١ؼٝ )جٌٕحٖة ػٓ أغٍفس  جٌٓىْٛ ق١ع

جٌرًٌز( ق١ع ضكىظ ١ٌٛٔس أٚ ضط٠ٍس فٝ ًٖ٘ جألغط١س، غُ ذطؼٍٜ جٌرًٌٚ ٌرٍو جٌٗطحء ضكىظ ضغ١ٍجش ذؼى 

 جٌٕٟؽ.

  

 Secondary dormancyجٌٓىْٛ جٌػحٜٔٛ   غح١ٔح :

فٍٛٙح ٚؾّؼٙح ِٓ جٌٕرحش جألَ. ٕٚ٘ح ٠ؿد ِالقظس أْ جٌرًٌٚ ً٘ج جٌٕٛع ِٓ جٌٓىْٛ ٠كىظ ٌٍرًٌٚ ػمد 

فٝ ًٖ٘ جٌكحٌس ػمد ؾّؼٙح الضىْٛ ْحوٕس ٌٚىٓ ٔط١ؿس ٌطؼٍٞٙح ٌرؼٝ جٌظٍٚف ٠ّىٓ وفؼٙح ئٌٝ ونٛي 

 جٌٓىْٛ.

٠ّٚىٓ ضك٠ٍٍ جٌرًٌٚ ِٓ جٌٓىْٛ جٌػحٜٔٛ ٚيٌه ذطؼ٠ٍٟٙح ٌٍرٍٚوز ٚأق١حٔح ٌٍٟٛء ٚفٝ وػ١ٍ ِٓ جٌكحالش 

. وًٌه ٠ّىٓ gibberellic acidٌٚ ذحٌٍِٙٛٔحش جٌّٕٗطس ٌالٔرحش نحٚس قّٝ جٌؿر١ٍ٠ٍه ذّؼحٍِس جٌرً

 ِٕغ قىٚظ جٌٓىْٛ جٌػحٜٔٛ ذطؿف١ف جٌرًٌٚ ٚضه٠ُٕٙح ضه٠ُٕحً ؾحفحً.

٠ٍٚؼد جٌٓىْٛ جٌػحٜٔٛ وٌٚجً ٘حِحً ٌٍّكحفظس ػٍٝ جألٔٛجع جٌٕرحض١س فٝ جٌطر١ؼس. فىّح ٘ٛ ِالقع أْ ذًٌٚ 

ٌػس ضكطفع ذك٠ٛ١طٙح ٌّىز ٠ٛ٠ٍس ئيج وحٔص ًٖ٘ جٌرًٌٚ ؾحفس، وّح أٔٙح ضفمى ْىٛٔٙح ٔرحضحش جألٔٛجع جٌُّٕ
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 جألٌٚٝ نالي فطٍجش جٌطه٠ُٓ، ٠ّٚىٓ ٌّػً ًٖ٘ جٌرًٌٚ أْ ضٕرص ِرحٍٖز ػٕى غٍّ٘ح ذحٌّحء.

  

 Treatments to overcome seedجٌّؼحِالش جٌطٝ ضإوٜ ئٌٝ وٍٓ ْىْٛ جٌرًٌز 

dormancy : 

ضؿٍٜ ػٍٝ جٌرًٌٚ لرً ٌَجػطٙح ٚيٌه إلنٍجؾٙح ِٓ جٌٓىْٛ ٚقطٝ ضٕرص ذٌٛٛز  ٕ٘حن ػىز ِؼحِالش

٠ر١ؼ١س، ٚضؼطٝ ذحوٌجش ل٠ٛس جٌّٕٛ. ذؼٝ ًٖ٘ جٌّؼحِالش ضؿٍٜ ذغٍٜ ضط٠ٍس أٚ ض١١ٍٓ غطحء جٌرًٌز 

قطٝ ٠ًٓٙ ونٛي جٌّحء ٚجٌغحَجش ِٓ نالٌٗ، ٚجٌرؼٝ جألنٍ ٠ؿٍٜ ٌىٍٓ ْىْٛ جٌؿ١ٕٓ ٔفٓٗ أٚ الَجٌس 

 ػرطس ٌٍّٕٛ ٚجٌطٝ ضّٕغ ئٔرحش جٌرًٌٚ. ٚف١ّح ٠ٍٝ ٚٚفحً ِٛؾُجً ًٌٖٙ جٌّؼحِالش:جٌّٛجو جٌّ

 Mechanical searificationجٌهىٔ ج١ٌّىح١ٔىٝ:      -أ

 Hot water scarificationجٌغٍّ فٝ جٌّحء جٌٓحنٓ:    -خ

  Acids scariticationجٌّؼحٍِس ذحألقّحٜ:    -ؾـ

 Warm moist scarifficationجٌىٍّ جٌىجفٝ:    -و 

 High temperature scarificationجٌّؼحٍِس ذحٌكٍجٌز جٌٍّضفؼس:    -٘ـ

 Harvesting immature fruitsؾّغ جٌػّحٌ غ١ٍ ِىطٍّس جٌّٕٛ:     -ٚ

 Cold stratificationجٌىٍّ جٌرحٌو:     -َ

    Leachingغًٓ جٌرًٌٚ:    -ـ

 Combination of treatmentsئْطهىجَ أوػٍ ِٓ ِؼحٍِس:    -٠

 :Daily alternation of tempeatureضؼ٠ٍٝ جٌرًٌٚ ٌىٌؾحش قٍجٌز ِطرحوٌس:    -ٜ

 Light exposureضؼ٠ٍٝ جٌرًٌٚ ٌٍٟٛء:    -ن

 Soaking in potassium nitrate solutionجٌغٍّ فٝ ِكٍٛي ٔطٍجش جٌرٛضح١َْٛ     -ي

 Hormones and /other chemicalئْطهىجَ جٌٍِٙٛٔحش ٚذؼٝ جٌى١ّح٠ٚحش جٌّٕٗطس    -َ

stimulants 

ضٛؾى ذؼٝ جٌٍِٙٛٔحش ٚجٌٍّورحش جٌى١ّح٠ٚس جٌطٝ ٠ّىٓ ذاْطهىجِٙح وٍٓ ْىْٛ ذحٌرًٌز ٚضٗؿ١غ ئٔرحضٙح. 

٠ٚؼطرٍ قّٝ جٌؿر١ٍ٠ٍه أوػٍ ئْطهىجِحً فٝ ً٘ج جٌّؿحي. ٚقّٝ جٌؿر١ٍ٠ٍه ٠إوٜ ئٌٝ وٍٓ جٌٓىْٛ 

جٌؿ١ٕٓ ٔفٓٗ. ٚػحوز ِح ضرًٍ ذ١ثس ئٔرحش جٌرًٌٚ  جٌف١ٌٓٛٛؾٝ ذحٌرًٌز ١ٕٗ٠ٚ ئٔرحضٙح ذ٠ٍٗ ػىَ ْىْٛ

ؾُء فٝ ج١ٌٍّْٛ. وّح ٠ٓطهىَ 1000 -500ذطٍو١ُجش ِؼ١ٕس ِٓ قّٝ جٌؿر١ٍ٠ٍه ضطٍجٚـ ذ١ٓ 

ج١ٌٓطٛو١ٕ١ٓ ٚ٘ٛ أقى ِٕظّحش جٌّٕٛ ذحٌطر١ؼ١س فٝ ض١١ٕٗ ئٔرحش جٌرًٌٚ ٚيٌه ػٓ ٠ٍ٠ك ئ٠محفٗ ٌٕٗح٠ 

. ٠ٚؼطرٍ جٌى١ٕ١ط١ٓ ِٓ أوػٍ جٌٍّورحش جٌّٓطهىِس فٝ ض١١ٕٗ ِػرطحش جإلٔرحش جٌطٝ ضإوٜ ئٌٝ ْىْٛ جٌرًٌز

ئٔرحش جٌرًٌٚ ٚوٍٓ جٌٓىْٛ جٌٍجؾغ ئٌٝ وٌؾحش جٌكٍجٌز جٌٍّضفؼس وّح ٘ٛ جٌكحي فٝ ذًٌٚ ذؼٝ جألٔٛجع 

جٌٕرحض١س ِػً ذًٌٚ جٌهّ. ٌٚطك١ٍٟ ِكٍٛي ِٓ جٌى١ٕط١ٓ ضًجخ أٚال و١ّس ٚغ١ٍز ِٕٗ فٝ ل١ًٍ ِٓ قّٝ 

ؾُء فٝ ج١ٌٍّْٛ ٌّىز  100ف ذحٌّحء، ٚػحوز ِح ضغٍّ جٌرًٌٚ فٝ ِكٍٛي ضٍو١ُٖ ج١ٌٙىٚو٠ٌٍٛه غُ ضهف

 غالظ ولحتك.

% ٌىٍٓ ْىْٛ جٌرًٌٚ نحٚس ضٍه 3-0.5ٚفـــــٝ ذؼــٝ جألق١حْ ٠ّىٓ ئْطهىجَ ِكٍٛي غ٠ٌٛ٠ٛ١ح ذطٍو١ُ 

ٝ ضكطحؼ ئٌٝ جٌطٝ الضٕرص ؾ١ىجً فٝ جٌظالَ جٌطحَ أٚ ػٍٝ وٌؾحش جٌكٍجٌز جٌٍّضفؼس، أٚ ضٍه جٌرًٌٚ جٌط
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ِؼحِالش جٌىٍّ جٌرحٌو. ٚق١ع أْ جٌػ٠ٌٛ٠ٛ١ح ضؼطرٍ ِٓ ِػرطحش جٌّٕٛ، ًٌٌه ِٓ جٌّفًٟ غٍّ جٌرًٌٚ فٝ 

 ْحػس غُ ضٍفغ جٌرًٌٚ ٚضغًٓ ؾ١ىجً ذحٌّحء. 24ِكٌٍٛٙح ٌّىز الض٠ُى ػٓ 

  

 Environmental factors affectingجٌؼٛجًِ جٌر١ث١س جٌطٝ ضإغٍ ػٍٝ ئٔرحش جٌرًٌز 

seed germination : 
ْرك أْ يؤٍح أْ ئٔرحش جٌرًٌز ٠ططٍد ضٛجفٍ ػىز ػٛجًِ ِٕٙح ٚؾٛو جٌظٍٚف جٌر١ث١س جٌالَِس ًٌٌه ِػً 

جٌّحء ٚجٌكٍجٌز ٚجٌٙٛجء ٚجٌٟٛء ٚغ١ٍ٘ح. ٚف١ّح ٠ٍٝ ِٛؾُجً ٌىٌٚ وً ػحًِ ِٓ جٌؼٛجًِ جٌر١ث١س ػٍٝ 

 قىز:

 Water  جٌّحء:    أٚال:

٠ؼطرٍ جٌّحء ِٓ جٌؼٛجًِ جٌر١ث١س جألْح١ْس جٌالَِس ٌكىٚظ جالٔرحش. ق١ع أْ جٌٕٗح٠ جأل٠ُّٔٝ ٚػ١ٍّحش ٘ىَ 

ٚذٕحء جٌّٛجو جٌغًجت١س جٌّهطٍفس ضططٍد الضّحِٙح ْٚطحً ِحت١حً. ٚوّح ٘ٛ ِؼٍٚف فاْ ئٔرحش جٌرًٌز ٠طكىُ ف١ٗ 

% 60 -40ِكطٛج٘ح ج٠ٌٍٛذٝ ألً ِٓ ذٛفس جْح١ْس ِكطٛج٘ح جٌّحتٝ، فحٌرًٌز ػحوز ال ضٕرص ئيج وحْ 

)ػٍٝ أْحِ جٌَْٛ جٌطحَؼ(. ٚػٕى ٌَجػس جٌرًٌٚ جٌؿحفس ضمَٛ ذاِطٛح٘ جٌّحء ذٍٓػس فٝ ذحوب جألٍِ 

قطٝ ٠كىظ جٌطٗرغ ٚجالٔطفحل، غُ ٠ؼمد يٌه ئٔهفحٜ فٝ ِؼىي ئِطٛح٘ جٌّحء ٚجًٌٜ ال٠ٍرع أْ ٠ُوجو 

ٛح٘ جٌّحء ضطٛلف ػٍٝ ػىز ػٛجًِ ٘حِس ِٕٙح ذظٌٙٛ جٌؿ٠ًٍ ٚضُّق جٌغالف. ٚلىٌز جٌرًٌز ػٍٝ ئِط

ٔفحي٠س أغٍفس جٌرًٌز ٌٍّحء ٚجٌّحء جٌّطحـ ذح١ٌْٛ جٌّك١١ ذحٌرًٌز ٚأ٠ٟحً وٌؾس قٍجٌز ج١ٌْٛ أٚ جٌر١ثس، 

فٕؿى أْ ئٌضفحع وٌؾس قٍجٌز جٌر١ثس ٠ُ٠ى ِٓ ِؼىي ئِطٛح٘ جٌرًٌز ٌٍّحء. ٚذحٔرحش جٌرًٌز ٚضى٠ٛٓ جٌؿ٠ًٍ 

جالػطّحو ػٍٝ ِؿّٛػٙح جٌؿًٌٜ ِٚمىٌضٗ ػٍٝ ضى٠ٛٓ ٖؼ١ٍجش ؾ٠ًٌس ٚغ١ٍز  ضرىأ جٌرحوٌز جٌٛغ١ٍز فٝ

أنٍٜ ضٓحُ٘ فٝ ئِطٛح٘ جٌّحء ِٓ ج١ٌْٛ جٌّك١١ ٚو١ّس جٌّحء جٌطٝ ضّطٛٙح جٌرًٌز نالي فطٍز جالٔطفحل 

ٚقطٝ ظٌٙٛ جٌؿ٠ًٍ ضؼطرٍ ِٓ جأل١ّ٘س ذّح وحْ ق١ع أٔٙح ٠ّىٓ أْ ضإغٍ ػٍٝ وً ِٓ ٔٓرس ِٚؼىي ئٔرحش 

 . جٌرًٌٚ

ٚضٓطط١غ ذًٌٚ وػ١ٍ ِٓ جألٔٛجع جٌٕرحض١س أْ ضٕرص فٝ ِىٜ ِٓ ج٠ٌٍٛذس جأل١ٌٞس ٠مغ ذ١ٓ جٌٓؼس جٌكم١ٍس 

Field capacity (FC ٚٔمطس جًٌذٛي جٌّٓطى٠ّس )Permanent wilting point (PWP ِٚغ )

ج٠ٌٍٛذس  يٌه فاْ ئٔرحش ذًٌٚ ذؼٝ جألٔٛجع ذحٌٕرحض١س جألنٍٜ ِػً جٌهّ ٚجٌرٕؿٍ ٠طٛلف ػٕى ِٓط٠ٛحش

جٌّٕهفٟس ذحٌطٍذس. ِٚػً ًٖ٘ جٌرًٌٚ ضكطٜٛ ػٍٝ ِٛجو ِػرطس ٌالٔرحش ٠ٍَُ ٌٍطهٍٙ ِٕٙح ضٛجفٍ ٠ٌٛذس 

 أ١ٌٞس ػح١ٌس.

ٚضؿىٌ ِالقظس أْ ِؼىي ظٌٙٛ جٌرحوٌجش جٌٛغ١ٍز ٠طأغٍ وػ١ٍجً ذّكطٜٛ ج٠ٌٍٛذس جأل١ٌٞس، ق١ع ٠مً ئٌٝ 

٠ّٚىٓ ض١ًٙٓ ئٔرحش جٌرًٌٚ ٚيٌه ذغٍّ٘ح فٝ  قى ور١ٍ ِغ ئٔهفحٜ ج٠ٌٍٛذس فٝ ج١ٌْٛ جٌّك١١ ذحٌرًٌٚ.

 جٌّحء ٌؼىز ْحػحش لرً جٌٌُجػس.

 Temperatureجٌكٍجٌز:     غح١ٔح:

ٌذّح ضؼطرٍ جٌكٍجٌز ِٓ أُ٘ جٌؼٛجًِ جٌر١ث١س جٌطٝ ضٕظُ ػ١ٍّس جالٔرحش ٚضطكىُ ذىٌؾس ور١ٍز فٝ ّٔٛ جٌٗطٍس 

حش جٌرًٌٚ. ق١ع أٔٗ ػٕى وٌؾحش جٌكٍجٌز أٚ جٌرحوٌز. ٚػِّٛح فحْ ٌٍكٍجٌز ضأغ١ٍ ػٍٝ ٔٓرس ِٚؼىي ئٔر

جٌّٕهفٟس ٠مً ِؼىي جالٔرحش ٚذاٌضفحع وٌؾس جٌكٍجٌز ٠ُ٠ى ً٘ج جٌّؼىي قطٝ ٠ًٛ ئٌٝ جٌّٓطٜٛ جألِػً، 

ٌٚىٓ ذ٠ُحوز وٌؾس جٌكٍجٌز ػٓ ً٘ج جٌكى ٠مً ِؼىي جالٔرحش ٔط١ؿس ٌٌٍٍٟ جًٌٜ ٠كىظ ٌٍرًٌز. ٚػٍٝ 

غحذطس جٌٝ فطٍز ِكىوز ذحٌضفحع وٌؾس جٌكٍجٌز ٚقطٝ ضًٛ ًٖ٘  جٌؼىّ ِٓ يٌه فاْ ٔٓرس جالٔرحش ٌذّح ضظً

جٌىٌؾس ئٌٝ جٌّٓطٜٛ جألِػً ٚقطٝ ٠طٛفٍ جٌٛلص جًٌٜ ٠ّٓف ذكىٚظ جالٔرحش. ٚضمُٓ وٌؾس جٌكٍجٌز جٌطٝ 

 ٠كىظ ػٕى٘ح جالٔرحش ئٌٝ غالظ وٌؾحش ٘ٝ:

 وٌؾس جٌكٍجٌز جٌٛغٍٜ: ٚ٘ٝ ألً وٌؾس قٍجٌز ٠كىظ ػٕى٘ح جإلٔرحش.     -أ

وٌؾس جٌكٍجٌز جٌّػٍٝ: ٚ٘ٝ وٌؾس جٌكٍجٌز جٌطٝ ٠كىظ ػٕى٘ح أورٍ ٔٓرس ئٔرحش ٚأػٍٝ ِؼىي ئٔرحش.    -خ

 ُ٘.30 -25ٚضطٍجٚـ وٌؾس جٌكٍجٌز جٌّػٍٝ ٌٍرًٌٚ جٌغ١ٍ ْحوٕس ٌّؼظُ جألٔٛجع جٌٕرحض١س ذ١ٓ 

ٝ وٌؾس وٌؾس جٌكٍجٌز جٌمٜٛٛ: ٚ٘ٝ أػٍٝ وٌؾس قٍجٌز ٠كىظ ػٕى٘ح جالٔرحش. ٚأٜ جٌضفحع ف   -ؾـ
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 جٌكٍجٌز ػٓ جٌىٌؾس جٌمٜٛٛ ٌذّح ضٍٟ جٌرًٌٚ أٚ ضىفؼٙح ئٌٝ ونٛي جٌٓىْٛ جٌػحٜٔٛ.

ٚػِّٛحً ضهطٍف ئقط١حؾحش ذًٌٚ جألٔٛجع جٌّهطٍفس ٌىٌؾحش جٌكٍجٌز جٌطٝ ضٗؿغ ئٔرحضٙح، ِٚٓ غُ ٠ّىٓ 

 ضم١ُٓ جٌٕرحضحش ضرؼحً ٌىٌؾس جٌكٍجٌز جٌالَِس الٔرحش ذًٌٚ٘ح ئٌٝ:

ٚنحٚس جٌر٠ٍس  -ٌؾحش جٌكٍجٌز جٌّٕهفٟس: ٠ّىٓ ٌرًٌٚ وػ١ٍ ِٓ جألٔٛجع جٌٕرحض١سذًٌٚ ضطكًّ و      -أ

ُ٘ )ٚفٝ 4.5جٌٕح١ِس فٝ جٌّٕح٠ك جٌّؼطىٌس ِٓ جالٔرحش نالي ٔطحق قٍجٌٜ ٚجْغ ٠طٍجٚـ ِحذ١ٓ  -ِٕٙح

ُ٘(. ٚضًّٗ ًٖ٘ 40 -30ذؼٝ جألق١حْ لٍخ وٌؾس جٌطؿّى( قطٝ قىٚو وٌؾحش جٌكٍجٌز ج١ٌّّطس )

 ٌٚ وػ١ٍ ِٓ جٌٕرحضحش ِٕٙح ػٍٝ ْر١ً جٌّػحي ذًٌٚ جٌهّ ٚجٌىٍٔد.جٌّؿّٛػس ذً

ذًٌٚ ضكطحؼ ئٌٝ وٌؾحش قٍجٌز ِٕهفٟس: ٚضكطحؼ ذًٌٚ ٔرحضحش ً٘ج جٌمُٓ جٌٝ وٌؾس قٍجٌز     -خ

ُ٘. ٚػىَ 25ِٕهفٟس قطٝ ضٕرص. ٚغحٌرحً ِح ٠فًٗ جالٔرحش ئيج ضؼٍٞص جٌرًٌٚ ٌىٌؾس قٍجٌز أػٍٝ ِٓ 

ش فٝ ظٍٚف وٌؾحش جٌكٍجٌز جٌٍّضفؼس ظحٍ٘ز ٖحتؼس جٌٛؾٛو فٝ جٌرًٌٚ قى٠ػس لىٌز جٌرًٌٚ ػٍٝ جالٔرح

جٌكٛحو ٌىػ١ٍ ِٓ جألٔٛجع جٌٕرحض١س. ٚضًّٗ ًٖ٘ جٌّؿّٛػس ذًٌٚ وػ١ٍ ِٓ جألٔٛجع جٌٕرحض١س ِػً جٌرًٛ 

 ٚجٌرٍِرٛال ٚجٌىٌف١ٕ١َٛ.

ٕرحض١س نحٚس ضٍه جٌطٝ ذًٌٚ ضكطحؼ ئٌٝ وٌؾحش قٍجٌز ٍِضفؼس: ضكطحؼ ذًٌٚ ػى٠ى ِٓ جألٔٛجع جٌ    -ؾـ

ضّٕٛ فٝ جٌّٕح٠ك جالْطٛجت١س ٚضكص جالْطٛجت١س جٌٝ وٌؾس قٍجٌز ٍِضفؼس ٔٓر١حً قطٝ ضٓطط١غ جالٔرحش، 

ُ٘، فٝ ق١ٓ أْ وٌؾس -1فألً وٌؾس قٍجٌز ٠ّىٓ أْ ٠كىظ ػٕى٘ح ئٔرحش ذًٌٚ جالْرٍؾّ ٚجٌطّح٠ُ ٘ٝ 

 ٜ ِػً جٌرحئؿحْ ٚجٌفٍفً ٚجٌفٛي... جٌم.ُ٘ ضؼطرٍ ألً وٌؾس ضٍَُ الٔرحش ذًٌٚ ذؼٝ جٌّكح١ًٚ جألن15ٍ

ذًٌٚ ضكطحؼ ئٌٝ وٌؾحش قٍجٌز ِطرحوٌس: ضًذًخ وٌؾحش جٌكٍجٌز نالي ج١ًٌٍ ٚجٌٕٙحٌ ضؼطٝ ٔطحتؽ     -و 

أفًٟ ئيج ِح لٌٛٔص ذىٌؾحش جٌكٍجٌز جٌػحذطس ذحٌٕٓرس الٔرحش جٌرًٌٚ ّٚٔٛ جٌرحوٌجش. ٚذًٌٚ ل١ًٍ ِٓ 

ػٍٝ وٌؾحش جٌكٍجٌز جٌػحذطس، ذً ٠ٍَُ ضؼ٠ٍٝ جٌرًٌٚ ٌىٌؾحش قٍجٌز جألٔٛجع جٌٕرحض١س ال٠ّىٓ أْ ضٕرص 

 ُ٘.10ِطرحوٌس ذك١ع ٠ىْٛ جٌفٍق ذ١ٓ وٌؾطٝ جٌكٍجٌز جٌطٝ ضؼٍٜ ٌّٙح جٌرًٌٚ ال٠مً ػٓ 

 Areationجٌط٠ٛٙس     غحٌػح:

وّح ٘ٛ ِؼٍٚف فحْ جٌٙٛجء جٌؿٜٛ ٠كطٜٛ ػٍٝ غالظ غحَجش أْح١ْس ّٞٓ ِىٛٔحضٗ ٚ٘ٝ جألوٓؿ١ٓ 

% 0.03% ذ١ّٕح ٠ٗىً غحٔٝ أو١ٓى جٌىٍذْٛ 20أو١ٓى جٌىٍذْٛ ٚج١ٌٕطٍٚؾ١ٓ. ٠ّٚػً جألوٓؿ١ٓ ٚغحٔٝ 

% ِٓ ِىٛٔحش جٌٙٛجء جٌؿٜٛ. ٠ٚؼطرٍ جألوٓؿ١ٓ ٌٍٜٞٚ 80أِح غحَ ج١ٌٕطٍٚؾ١ٓ ف١ّػً ِح٠مٍخ ِٓ 

% فٝ 0.03ؾىجً الٔرحش ذًٌٚ وػ١ٍ ِٓ جألٔٛجع جٌٕرحض١س. أِح ئيج جٌضفغ ضٍو١ُ غحٔٝ أو١ٓى جٌىٍذْٛ ػٓ 

جٌر١ثس، فغحٌرحً ِح ٠ػر١ ئٔرحش جٌرًٌٚ. ِٚٓ ٔحق١س أنٍٜ فاْ غحَ ج١ٌٕطٍٚؾ١ٓ ١ٌّ ٌٗ ضأغ١ٍ ػٍٝ ئٔرحش 

 جٌرًٌٚ ذٛفس ػحِس.

٠ُٚوجو ِؼىي ضٕفّ جٌرًٌٚ ٠َحوز ور١ٍز نالي جالٔرحش، ٚجٌطٕفّ ػ١ٍّس أْح١ْس الضّحَ ػ١ٍّحش جألوٓىز  

ألوٓؿ١ٓ ذحٌر١ثس ٠ؼى ٠ٌٍٚٞحً ٌكىٚظ جالٔرحش جٌؿ١ى. ًٌٌه جٌالَِس ٌّٕٛ ٚضّىو جٌؿ١ٕٓ ِٚٓ غُ فاْ ضٛجفٍ ج

فاْ أٜ ٔمٙ فٝ ضٍو١ُ جألوٓؿ١ٓ جٌّٛؾٛو ذحٌر١ثس ػٓ ضٍو١ُٖ فٝ جٌٙٛجء جٌؿٜٛ ٠إوٜ ئٌٝ ئػحلس أٚ 

 ضػر١١ ئٔرحش ذًٌٚ وػ١ٍ ِٓ جٌٕرحش.

ئيج وحٔص ضٍه ٚٔمٙ جألوٓؿ١ٓ جٌالََ ٌٍؿ١ٕٓ نالي جالٔرحش ٠ٕطؽ أْحْحً ِٓ ظٍٚف ذر١ثس جالٔرحش نحٚس 

جٌر١ثس ِغٌّٛز ذحٌّحء. أٚ لى ٠ٍؾغ ٔمٙ جألوٓؿ١ٓ ئٌٝ ػىَ ٔفحي٠س أغٍفس جٌرًٌز ٌٗ، ق١ع أٔٗ فٝ وػ١ٍ ِٓ 

جٌكحالش فاْ أغٍفس جٌرًٌٚ الضّٓف ذطرحوي جٌغحَجش ذ١ٓ جٌؿ١ٕٓ ٚجٌٙٛجء جٌهحٌؾٝ. ٠ٚطأغٍ ِٓطٜٛ 

ك جٌٌُجػس، ق١ع ٠مً ضٍو١ُ جألوٓؿ١ٓ ذٗىز جألوٓؿ١ٓ فٝ ذ١ثس جٌّٕٛ ذّمىجٌ يجتر١طٗ جٌم١ٍٍس فٝ جٌّحء ٚػّ

 وٍّح َجو ػّك ٌَجػس جٌرًٌٚ.

ف١طؿّغ ٠ُٚوجو ضٍو١ُٖ  -( ٚ٘ٛ ٠ّػً ٔحضؽ ػ١ٍّس جٌطٕف2ّأِح ذحٌٕٓرس ٌغحَ غحٔٝ أو١ٓى جٌىٍذْٛ )ن أ

نحٚس فٝ جٌر١ثحش ١ْثس جٌط٠ٛٙس، وّح ٠ُوجو ضٍو١ُٖ ذحَو٠حو ػّك جٌٌُجػس ِٚٓ غُ فأٗ ٠ؼًّ ػٍٝ ضػر١١ 

 ش جٌرًٌٚ.ئٔرح



 ( 1ِؾبٙوح  ) -------------------)ػٍّٟ(------١ٍبد ثَزٕخباٍ

 جٌٟٛء    ٌجذؼح:

Light 

 

 -ٚضهطٍف جقط١حؾحش ذًٌٚ جألٔٛجع جٌٕرحض١س جٌّهطٍفس ٌٍٟٛء -٠ّىٓ ٌٍٟٛء أْ ٠إغٍ ػٍٝ ئٔرحش جٌرًٌٚ

( ضكطحؼ ذًٌٚ٘ح ئٌٝ ٞٛء ضحَ Ficus aurea) Strangling Figفٕٙحن ذؼٝ جٌٕرحضحش ِػً ٔٛع جٌط١ٓ 

ذٟؼس أْحذ١غ ئيج ٌُ ضؼٍٜ ٌٍٟٛء. وّح ٠ٗؿغ ِٚٓطٍّ قطٝ ضٕرص، ٚضفمى ًٖ٘ جٌرًٌٚ ق٠ٛ١طٙح نالي 

جٌٟٛء ئٔرحش ذًٌٚ ِؿّٛػس أنٍٜ ِٓ جألٔٛجع جٌٕرحض١س ضًّٗ وػ١ٍ ِٓ أٔٛجع جٌكٗحتٕ ٚجٌهٍٟ 

ٚجٌٌُ٘ٛ. ٚلى ٠ػر١ ذحٌٟٛء ِٓ ئٔرحش ذًٌٚ ذؼٝ جألٔٛجع جٌٕرحض١س جألنٍٜ ِػً جٌرًٛ. ٚضٓطؿ١د ذؼٝ 

ذًٌٚ ضكطحؼ ئٌٝ ٔٙحٌ ٠ٛ٠ً ٌىٝ ضٕرص ِػً ذًٌٚ جٌرطٛال  جٌٕرحضحش ٌطٛي جٌٕٙحٌ )جٌفطٍز جٌٟٛت١س( فٕٙحن

ٌٚىٓ ٠ٍَُ أ٠ٟحً ضؼ٠ٍٝ ًٖ٘ جٌرًٌٚ ٌفطٍز ذٍٚوز ِؼ١ٕس قطٝ ضٓحػى ػٍٝ ئٔرحضٙح، ذ١ّٕح ٠ػر١ جٌٕٙحٌ 

 جٌط٠ًٛ ئٔرحش ذًٌٚ ذؼٝ جألٔٛجع جألنٍٜ.
 

 
 تكثير النباتات بالعقل الغضة

 
 
 

 
 

 
 

  :: المواد واألدوات المطلوبة
فروع نباتات حسب المراد تكثيرها , مقص تقليم , هرمون تجذير 

 . بيتموس , أوعية زراعية
 

  :: خطوات العمل

 

15  -7نآخذ العقل بعد القص من فروع األشجار لها بطول ا  .1   .1 



 ( 1ِؾبٙوح  ) -------------------)ػٍّٟ(------١ٍبد ثَزٕخباٍ

ورقات في القمة 4-3وإبقاء  أزالة األوراق القريبة من القاعدة .2  .2 

 3. تحضير هرمون التجذير .3

 4. يتم القص للنبات من األسفل بشكل مائل .4

 5-3غمس قواعد العقل في هرمون التجذير الخاص , لمدة -5 .5
ثوان , ونقوم بالتخلص من الكمية الزائدة عن طريق هز قاعدة 

 . العقلة
البيتموس +  وسط تجذير منئم , مثل غرس العقل في -6 .6

 . بوليسترين محبب
نقوم بالمحافظة على العقل من الجفاف وأشعة الشمس , ونقوم  -7 .7

 . بترطيب العقل بإستمرار وتظليلها
بعد التجذير الى األوعية المناسبة لها لشتنتنقوم بنقل ا .8  -.8 

 

 
 
 

 تكثير النباتات بالعقل الساقية النصف المتخشبة
 
 

 
 

 
 

المطلوبة :: فروع من نباتات مثل ا سجاد , ياسمين , المواد واألدوات 
 . زيتون   , مقص تقليم , بيتموس , هرمون تجذير

 
 

  :: خطوات العمل

 



 ( 1ِؾبٙوح  ) -------------------)ػٍّٟ(------١ٍبد ثَزٕخباٍ

 1. تخلص من أطراف الفروع ذات المحتوى الرطوبي العالي .1

عقد  3-2قّص الفروع الى عقل , بحيث يحتو) كل منها على -2 .2
 . على األقل

ورقات في  3-2القاعدة , ونبقي  إزالة األوراق القريبة من-3 .3
 . الجزء العلو)

 4. نقوم بغمس قواعد العقل في الهرمون الخاص مثل باقي العقل .4

 5. نغرس العقل في وسط زراعي منئم للتجذير .5

بعد تكوين الجذور الى مكان التقسية قبل الزراعة  شتنتننقل ال-6 .6
  . في المكان الدائم

 

 
 
 

الساقية المتخشبةتكثير النباتات بالعقل   
 

 :: المواد واألدوات المطلوبة
أمهات من أشجار التين أو العنب أو الرمان او الزيتون , صناديق 

للتشتيل , أحواض تجذير, هرمون تجذير, وسط زراعي مناسب , مقص 
 .. تقليم

 
 :: خطوات العمل

 

 1- سم من األشجار  3-1إختر فروعا عمرها سنة وقطرها ا  
  . المرغوب فيها

  2 .   سم لكل منها 60-15قص الفروع الى عقل بطول ا 

  ً3. قص الطرف العلو) للعقل قصا مائن  

 4- إغمس قواعد العقل في هرمون تجذير , ثم تخلص من الكميات
  . الزائدة بهز العلقل

 5- سم , تقريبا  25إغرس العقل في خطوط المشتل على أبعاد
فوق سطح التربة بشكل مائل بحيث يبقى برعم واحد أو إثنان   

 7 . نقوم بالمحافظة على رطوبة التربة ومنع الجفاف لها 

 



 ( 1ِؾبٙوح  ) -------------------)ػٍّٟ(------١ٍبد ثَزٕخباٍ

 
 
 

 تكثير النباتات بالعقل الورقية
 
 

 
 

 
 :: المواد واألدوات الممطلوبة

 مثن بيجونيا ركس , جلد النمر , مقص تشتيل , مشرط , بيتموس 
 

 :: خطوات العمل

 

  نقوم بتجهيز خلطة ترابية أو بيئة زراعية مناسبة 
 نآخذ ورقة مع عنقها من النبات الذ) نريد تكثيرة .  

 نزرع الورقة رآسيا من جهة العنق .  
  نقوم بزراعتها في وسط زراعي ونقوم بتغطية االصيص بكيس

  . بنستيكي شفاف
 يجب المحافظة على رطوبة البيئة الزراعية .  



 ( 1ِؾبٙوح  ) -------------------)ػٍّٟ(------١ٍبد ثَزٕخباٍ

  يوم 40البلنستيكي الشفاف بعد التجذير حوال إزالة الكيس  .  

 

 
 
 

 تكثير النباتات بالترقيد البسيط
 
 

 
 
 

 المواد واالدوات المطلوبة
 .امهات تين او عنب او سفرجل , سكين , مقص تقليم , مجرفة

 ::خطوات العمل
بجانب النبات المراد تعقيلة 20*20*20نعمل حفرة باالبعاد التالية  . 

المراد ترقيده بجانب الحفرة , ونقوم بتثبيته,نثني النبات   
 .نقوم بتغطية الجزء بالتراب , ورفعه الى االعلى

 .يتم وجود الجذور بعد حوالي شهرين نقوم بالفتح عنه وناخذ العقلة
 نقوم بؤخذ العقلة وزراعتها في مكانها الدائم

 
 

 تكثير النباتات بالترقيد الهوائي
 
 



 ( 1ِؾبٙوح  ) -------------------)ػٍّٟ(------١ٍبد ثَزٕخباٍ

 
 
 

وبةالمواد واالدوات المطل : 
 قطعة او كيس بنستيكي او كؤس بنستيكي ,خيط للربط , هرمون تجذير

 ::خطوات العمل
 

 .نحدد الفرع المراد اجراء الترقيد عليه
 .نقوم بعمل حلقة وبشكل دائر)

 .نضع الكيس مثن حول العقلة وثم نقوم بربطه من االسفل
 .نضع هرمون التجذير على المنطقة الدائرية

الكيس البنستيكيوضع التراب داخل  . 
 .نقوم بؤغنق الكيس من االعلى

ننتظر بعد مدة نقوم بؤخذ العقلة بقصها من االسفل وزراعتها في المكان 
 .المناسب

 
 تكثير النباتات بالترقيد الهرمي

 
 :المواد المستعملة واالدوات المطلوبة

 .امهات التفاح او كمثرى ,مجرفة , منشار , مقص
 

 ::خطوات العمل
تقطيع ساق نبات االم قريبا من فوق سطح االرض على ارتفاع نقوم ب

في اواخر فصل الشتاء 20ـ15 . 
نقوم بتكويم ترابؤ رطبؤ حول ماتبقى من ساق االم, الن البراعم ستنمو 



 ( 1ِؾبٙوح  ) -------------------)ػٍّٟ(------١ٍبد ثَزٕخباٍ

 .في هذه المنطقة
نستمر في عملية تكويم التراب الرطب كلما طالت الفروع النامية حول 

 .ساق االم
االم في فصل الشتاء التالي وتكون مكونة  نقوم بفصل التراقيد عن

 .الجذور
 

 (تكثير النباتات بالتطيعم بالعين االدرعي
 
 

 

 ::المواد واالدوات المطلوبة
 .موس تطعيم , مقص تطعيم , شتنت عمر سنة

 
 ::خطوات العمل

 نختار النبات الذ) سيإخذ منه الطعم ذو المواصفات المطلوبة من حيث 
الخلو من االفات واالمراضالصنف, القوة ,  . 

نختار النموات المناسبة الخذ البراعم منها بحيث تكون حديثة وقوية 
 . وعمرها اقل من سنة

 قص اتصال االوراق مع النموات المختارة , ونبقي اعناقها,
 20نجهز الشتنت المراد تطعيمها ونزيل االوراق والفروع على ارتفاع 

 .سم فوق سطح االرض
ى شكل حرفشق القلف عل  T بسكين التطعيم واحذر من جرح الخشب. 

 .نفتح الشق باستعمال السكين
 .نقوم بؤخذ البرعم من الشتنت ونزعه ليتم لصقه بمكان التطعيم



 ( 1ِؾبٙوح  ) -------------------)ػٍّٟ(------١ٍبد ثَزٕخباٍ

 .نضع البرعم بالشق الذ) قمنا بعمله بحيث يكونا متنصقين معؤ
 نقوم بربط المنطقة من االسفل الى االعلى ليتنصق البرعم باالصل تماما

 .لمنع جفاف العين
نقوم بفحص التطعيم بعد اسبوعين وأذا رأينا نجاح فنقوم بفك الرباط 

 وفتحها بسيطا الجل التهوية لها
 
 

 .تكثير النباتات بالتركيب اللساني
 
 

 
 

 ::طريقة العمل
مم ,وقد يكون هذا االصل عقلة15ـ5نختار االصل بسمك  . 

سم بشكل مائل طوله  30ـ25اقطع الجزء العلو) من االصل على ارتفاع 
سم6ـ3 . 

سم مبتدأ من نهاية الثلث العلو) للسطح 3ـ1.5نعمل شق عكسي بطول 
 .المائل

 .نختار الطعم القلم بالسمك نفسه ونقطعه من االسفل مثل االصل
 .ندخل كل من لساني االصل والطعم في شق اخر

للوقاية نقوم بتثبيت مكان التطعيم بقطعة قماش او مادة شمعية مثل الرافا 
 .من الجفاف واألفات

 
 

 .تكثير النباتات بالفسائل



 ( 1ِؾبٙوح  ) -------------------)ػٍّٟ(------١ٍبد ثَزٕخباٍ

 
 
 

 ::خطوات العمل
 

نحدد احدى الفسائل المراد فصلها عن االم حين وصولها الى الحجم 
 .المناسب

نحفر التربة حول الفسيلة, ونتجنب تقطيع الجذور ,ونزيل التربة من 
 .حولها

اتصالها بالنبات االمنقوم باالستمرار بالحفر اال ان تظهر منطقة  . 
نقوم بفصل الفسيلة عن نبات االم بواسطة السكين من مكان اتصالها 
 .ونعيد التراب حول االم وثم نقوم بؤخذها وزراعتها في االرض الدائمة

 
 (تكثير النباتات بالتقسيم او االتجزئة

 
 ::خطوات العمل

 .نقوم بمسك النبات المراد تكثيره بين اصابع اليد



 ( 1ِؾبٙوح  ) -------------------)ػٍّٟ(------١ٍبد ثَزٕخباٍ

ب االصيص والضرب عليه الخراج النبات منهنقوم بقل . 
 .نتخلص من التربة حول الجذور كليؤ

 .نقوم بقسم النبات جزئيا, ونراعي كمية الجذور في كل منطقة
 .نقوم بزراعة كل جزء في وسط زراعي منئم

 .نقوم برص التربة في االصيص
 نرويها ريا جيداا

 
 

 .تكثير النباتات بالمدادات
 
 

 
 
 
 

ملخطوات الع :: 
 

نقوم بفك التربة من حول النبات مثل الفراولة.لتشجيع نمو الجذور عند 
 .عقد السيقان

نقوم بفصل العقد عن النباتات عند تكون المجموع الجذر) لها ووصولها 
 .الى الحجم المناسب

 .زراعة النباتات في اوعية مناسبة وريها
 



 ( 1ِؾبٙوح  ) -------------------)ػٍّٟ(------١ٍبد ثَزٕخباٍ

 
 (تكثير النباتات بالرايزومات مثل االنعناع

 
 

 
 
 

 ::خطوات العمل
 

 .مثن نبات النعناع, نقوم بقلعه من التربة وثم نقوم بتنظيف التراب عنه
سم لكل منها 10ـ8نقوم بقص الرايزومات المراد تكثيرها بطول  . 

نقوم باخذ الرايزومات وزراعته في االرض او في المكان المناسب.ومع 
 .الر) المناسب لها باستمرار

 
 

المتدرنةتكثير النباتات بالجذور  . 
 



 ( 1ِؾبٙوح  ) -------------------)ػٍّٟ(------١ٍبد ثَزٕخباٍ

 

 

 ::خطوات العمل
نقوم بتقسيم الجذور المتدرنة بهدف تكثيرها, على ان يحتو) كل قسم 

 .جزءأ من منطقة التاج
سم100ـ70نعمل الحفر المتاسبة لها بحيث تكون مسافتها من  . 

 .نقوم بوضع الرمل المناسب في الجو النه مناسب جداا للجذور المتدرنة
اعد السيقان الجافة الى االعلى لوجود نزرع الدرنات بحيث تكون قو

 .البراعم الى هذه المنطقة
نقوم بتغطيتها بالتربة والضغط الخفيف عليها لمنع وجود فراغات 

 .هوائية
نقوم بالر) الخفيف لها , واذا كانت التربة رطبة فيجب في هذه الحالة 

 .عدم ريها
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 Plant cell and tissueػحٖاٍجً / جٌطىاحغٍ ذٌُجػاس جألٔٓاؿس ٚجٌهال٠اح جٌٕرحض١اس 

culture : 

رزّٚٓ لفن عيء ٔجبرٟ ٠ًّْ ٚهليخ لٚ ثينهح لٚ عييء ِيٓ اٌَيبق لٚ اٌغينه لٚ لفين َٔي١ظ 

ؽجييٛة ٌمييبػ ٚريييهع ػٍييٝ لٍٚييبٛ غنائ١ييخ ٔجييبرٟ ٚاؽييل ِضييً اٌّوٍييز١ُ لٚ ف١ٍييخ ٔجبر١ييخ ٚاؽييلح لٚ 

ٕٕبػ١خ ِؼمّخ رؾذ روٚف ث١ئ١خ ٕيٕبػ١خ َِي١طو ػ١ٍٙيب ِيٓ ؽيواهح ٚإٙيبءح ٚهٛٛثيخ إلٔزيبط 

لػلاك وج١وح ِيٓ إٌجبريبد فيٟ ٚليذ ىِٕيٟ لٖي١و ٚثَّيبؽخ ٕيت١وح ، ؽغيُ اٌغييء إٌجيبرٟ ٠ىيْٛ 

 بد اةَ.ٍُ ٚرىْٛ إٌجبربد ِْبثٙخ ٌٍٕج1ٍُِ ( ٚٔبكهاى ِب ٠ىْٛ ٌٛٛٗ  1ٌٛٛٗ ) 

 

 نباتات الزينة وطريقة إكثارها

٘ييٛ ػجييبهح ػييٓ فييٓ ٚف١ييبي فٖييت ٌّييٓ ٠زٖييٛه عّييبي إٌجبرييبد ٚرَٕيي١مٙب ػٍييٝ  ػٍااُ ج٠ٌُٕااس :

اةهٗ ٟٚ٘ ِٙبهح ٚػٍُ ٚؽٟ غو٠يٞ ٌٍطج١ؼخ ٠ٚغت لْ ٠ىْٛ ِٓ ٚهاء مٌه فجيوح فيٟ رىي٠ٛٓ 

ّٔٛ اةى٘به ٚ٘يٟ ال رؼٕيٟ اٌزوثخ ٚاٌز١َّل ٚػٛاًِ إٌّبؿ ٚاٌوٞ ٌىٟ رجمٝ ثبٌّظٙو اٌغ١ًّ ثؼل 

ٚٙغ إٌجبربد فٟ اٌؾل٠مخ لٚ اٌّزٕي٘يبد ثيً ٘يٟ فيٓ رَٕي١ك ٚلفز١يبه اةٌيٛاْ ٚرغبَٔيٙب ٚافز١يبه 

إٌجبريبد إٌّبٍيجخ فيٟ اٌّىيبْ إٌّبٍيت ِيغ إٌظييو إٌيٝ ؽغيُ إٌجبريبد ٚرٕبٍيمٙب ػٕيل اوزّيبي إٌّييٛ 

 ٌزؼطٟ عّبالى لوضو. 

 

إٌجبربد ثٖٛهح رٕبى١ٌخ ِٓ اٌقٍيف ٚاٌيٝ اةِيبَ لٚ ٘ٛ رور١ت  جٌطًٍٓٓ جٌٕرحضٟ فٟ جٌكى٠مس :

رٖبػل٠بى ِٓ اةِبَ إٌٝ اٌقٍف ثَجت اٌطٛي اٌينٞ ٠ٖيً إ١ٌيٗ إٌجيبد ٚاٌينٞ ٌيٗ ل١ّ٘يخ فيٟ إرٙيبه 

 ِٕظو ٚعّبي اٌؾل٠مخ ٠ّٚىٓ رؼو٠ف اٌؾل٠مخ ثأٙب :

ػجبهح ػٓ لهٗ ِقٖٖخ ٌيهاػخ اةّغبه ٚاٌْغ١واد ٚاةى٘به ٚاٌّيوٚط اٌقٚيواء 

رور١ت ِؼ١ٓ ٟٚ٘ لِب لْ رىْٛ ؽلائك ػبِخ لٚ فبٕخ ٚػٍٝ ٔظُ ٚلٔٛاع ِقزٍفخ ٠ّٚىٓ ثز١َٕك ٚ

 رجب٠ٓ اٌزًٍََ إٌجبرٟ ثبٌْىً اٌزبٌٟ :

ٔجبربد فْج١خ روثٝ ػٍٝ ٍبق ٚاؽلح رَيزّو ثيبٌّٕٛ ِٚيٓ ثواػّٙيب  : Treesجألٖؿحٌ  .1

َ ( فيٛق ٍيطؼ اٌزوثيخ ٚرؼطيٟ ثؼي٘ اةفيوع اٌغبٔج١يخ لٚ  4 – 3اٌؼ١ٍب رزفوع ػٍٝ ثؼيل ) 
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الرؼطٟ وّب فٟ إٌق١ً ٟٚ٘ لوجو اٌٍّّىيخ إٌجبر١يخ ؽغّيبى ٚػّيواى ٚٛيٛالى ِٕٙيب اٌَّيزل٠ّخ 

ِضييييً ) ا١ٌٛوييييبٌجزًٛ ، فوّييييخ اٌجطييييً ، اٌىبىٚه٠ٕييييب ، اٌَييييوٚ اةفمييييٟ ، ٚاّييييٕط١ٔٛب ( 

 ٚاٌّزَبلطخ ) االٌج١يا ، اٌمٛؽ ، االاله٠ب (.

ٔجبرييبد فْييج١خ رّٕييٛ لٚ روثييٝ ػٍييٝ لوضييو ِييٓ ٍييبق ِزفييوع  : Shrubsجش جٌٗااؿ١ٍ .2

        َ ( ِٕٙييب كائّييخ اٌقٚييوح ِضييً  4 – 3ثييبٌموة ِييٓ ٍييطؼ اٌزوثييخ ٠ٖييً اهرفبػٙييب إٌييٝ ) 

) اٌل٠ل١ٔٚب ، اٌيٛهك اٌْيغ١وٞ ، اٌلفٍيخ ( ٚاٌّزَيبلطخ ) ٚهك اٌمٙيٛح ، هِيبْ اٌي٠ٕيخ ، ثٕيذ 

 اٌمًٕٖ ، ا١ٌّٕب (.

ٔجبربد فْيج١خ لٚ ٖٔيف فْيج١خ لٚ ػْيج١خ ٍي١مبٔٙب الرَيزط١غ  ىجوجش :جٌّطٍٓمحش ٚجٌّ .3

لْ رّٕٛ ثٖٛهح هل١ٍخ ٌنٌه لِب لْ رزٍَك ثطيوق ِقزٍفيخ ِضيً االٌزفيبف لٚ اٌيؽيف ػٍيٝ 

 ٍطؼ اةهٗ ٚرمَُ إٌٝ ؽ١ٌٛخ ِضً ) اال٠ج١ِٛب ( ٚاٌّؼّوح ِضً ) ا١ٌب١ٍّٓ ، اٌغّٕٟٙ (.

َ فيييٟ اغٍييت اةؽ١يييبْ ِٕٙيييب اٌؾ١ٌٛيييخ 1.5: ٔجبريييبد ػْيييج١خ الرورفييغ لوضيييو ِيييٓ جألَ٘ااحٌ  .4

 ٚاٌّؾٌٛخ ٚاٌّؼّوح.

: ٘يٟ إٌجبريبد اٌزيٟ رىّيً كٚهح ؽ١برٙيب فيٟ ٍِٛيُ ٚاؽيل  .Annual Fاةى٘يبه اٌؾ١ٌٛيخ  . ل

 ؽ١ش رّٕٛ اةى٘به ٚرزىْٛ اٌجنٚه فٟ ٍُِٛ ٚاؽل للً ِٓ ٍٕخ ٚاؽلح ِٕٚٙب :

 ّٕييٛ ٚرؼطييٟ اٌؾ١ٌٛييبد اٌْييز٠ٛخ : إم ريييهع ثيينٚه٘ب فييٟ ثلا٠ييخ اٌقو٠ييف ٌزٕجييذ ٚر

لى٘به٘ب فٟ اٌْزبء ٚرَيزّو ثيبٌزي١٘و إٌيٝ ٔٙب٠يخ اٌْيزبء ِضيً ٚهكح اٌمٙيٛح ، ٚهك 

 اٌىبغل ، ؽٕه اٌَجغ ، اٌْجٛٞ.

  اٌؾ١ٌٛييبد اٌٖيي١ف١خ : ريييهع ثيينٚه٘ب فييٟ اٌوث١ييغ ٚرّٕييٛ ثبمهارٙييب ٚرؼطييٟ لى٘ييبهاى

ف ي ا١ٌٖف ٚرَزّو ثبٌزي١٘و اٌٝ ثلا٠خ اٌْزبء فزؼطٟ اٌجنٚه ٚرّيٛد إٌجبريبد 

 : ػوف اٌل٠ه ، اٌي١ٕ٠ب ، ٚهك اٌقزّخ. ِضً

: ٟ٘ اةى٘به اٌزٟ رىًّ كٚهح ؽ١برٙب فٟ ٍٕز١ٓ لل رّٛد ٚلل رؼّيو  Bernnialاٌّؾٌٛخ  . ة

إما لعوٞ ٌٙب ػ١ٍّبد اٌزغل٠ل ٚاٌزوث١خ ؽ١ش رّىْٛ اٌّغّٛع اٌقٚيوٞ ثبٌٍّٛيُ اةٚي لٚ 

ا١ٕ١ٌّييب ، اٌمؤفييً  فيي ي اٌَييٕخ اةٌٚييٝ ٚرىييْٛ اةى٘ييبه ٚاٌجيينٚه فييٟ اٌَييٕخ اٌضب١ٔييخ ِضييً :

 ا١ٌٖٕٟ.

:رؼّو ةوضو ِٓ ٍٕز١ٓ ِضً اٌمؤفيً ٚاٌيلاٚٚكٞ ٚاٌغ١وثيوا ٠ّٚىيٓ  Perennialاٌّؼّوح  . د

رغل٠ل٘ب فٟ لوضو اةؽ١بْ ٚمٌه ثموٓ اٌمّيخ إٌب١ِيخ ٌزَيّؼ ٌٍّٕيٛاد اٌغبٔج١يخ اٌزيٟ رّٕيٛ 

ب١ِخ ثغبٔت فٟ لبػلح إٌجبد ٚاٌمو٠جخ ِٓ ٍطؼ اٌزوثخ فٟ ٍُِٛ إٌّٛ ٚرغيئخ اٌقٍفبد إٌ

 إٌجبد اةَ ٚىهاػزٙب فٟ اٌزوثخ ٌزؼ١ل رغل٠ل إٌجبد.
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ٔجبربد اٌزؾل٠يل : ٘يٟ ٔجبريبد لٖي١وح ماد لٌيٛاْ ٚلى٘يبه وض١فيخ رَيزقلَ ٌزؾل٠يل اٌقطيٛٛ  .5

 ٚاةٌٛاػ ٚونٌه ٌؼًّ إٌمُٛ ٚاٌيفبهف ِضً االٔزواْ ، ا١ٌْغخ. 

زؼًّ ِييٓ لعييً اٌَّييطؾبد اٌقٚييواء : ٔجبرييبد ػْييج١خ لٖيي١وح ػييبكح رىييْٛ ِؼّييوح ٚرَيي .6

 ِغّٛػٙب اٌقٚوٞ.

إٌجبريبد اٌْييٛو١خ ٚاٌؼٖيبه٠خ : ِغّٛػييخ ِيٓ إٌجبرييبد ٚاٍيؼخ االٔزْييبه فيٟ اٌؼييبٌُ رز١ّييي  .7

ثطج١ؼخ ّٔٛ٘ب ٚرؾٛهارٙب ثبٌْىً اٌقبهعٟ ٚاٌلافٍٟ ِٚمبِٚزٙب ٌٍؾواهح ٚإٌزؼ ٚاٌؼٛاًِ 

ٙييٟ اٌّقزٍفييخ ٚرَييزؼًّ فييٟ رغ١ّييً اٌؾييلائك ثْييىً فييوكٞ لٚ ِغييب١ِغ ٚرغييٛك فييٟ اةها

اٌٍَٙخ ٚاٌوك٠ئخ اٌٖوف ، رزىبصو ثبٌجنٚه لٚ اٌقٍفبد لٚ اٌؼمً ِضيً : ا٢ويبف ، االٌيٛٞ ، 

 اٌز١ٓ اٌْٛوٟ.

 إٌجبربد اٌّبئ١خ ٚإٌٖف اٌّبئ١خ :  .8

اٌّبئ١خ : ٟ٘ إٌجبربد اٌزٟ رّٕٛ ِتّٛهح فٟ اٌّبء لٚ ٛبف١خ ػٍٝ االٍطؾخ لٚ رييهع ػٍيٝ 

عنٚه٘ب َٔجخ ػب١ٌخ ِٓ اٌوٛٛثخ رًٖ إٌٝ ؽٛاف اٌّغبهٞ ٚاٌَّبؽبد اٌّبئ١خ إم رزؾًّ 

 % ٠غلك ِبئٙب ث١ٓ فزوح ٚلفوٜ ِضً اٌٍٛرٌ ، ٍب٠جوً.122

إٌٖف ِبئ١يخ : رّٕيٛ ػٍيٝ ّيٛاٛو اةٔٙيبه ٚاٌّغيبهٞ ٚاٌَّيطؾبد اٌّبئ١يخ ٚاةهاٙيٟ 

اٌتللخ ) َِزٜٛ اٌّبء اةهٙيٟ ف١ٙيب ػيبٌٟ لوضيو ِيٓ اٌزوثيخ اٌط١ٕ١يخ ( ٚرزؾّيً اٌوٛٛثيخ 

 اٌؼبك٠خ ِضً اٌىٕب ) ِٛى اٌفؾً (. لوضو ِٓ إٌجبربد

لثٖييبي اٌي٠ٕييخ : ٔجبرييبد ػْييج١خ ِٚؼّييوح رزْييبثٗ فييٟ إٌّييٛ اٌقٚييوٞ ٚاٌي٘ييوٞ رزىييبصو  .9

ثيبٌغيء اٌّزييلهْ ) اٌّزٚييقُ ( ٍي١ّه ٠ّٕييٛ رؾييذ ٍييطؼ اٌزوثيخ ِٕٚٙييب اةثٖييبي اٌؾم١م١ييخ 

ِضيً  ٚاٌىٛهِبد ِضً اٌى ك٠ٌٌٛ ٚاٌفو٠ي٠ب ٚاٌغنٚه اٌّزلهٔخ Lilumوبٌٕوعٌ ٚا١ٍ١ٌٍُ 

 اٌلا١ٌب.

اةػْييبة اٌؼطو٠ييخ ٚاٌطج١ييخ : ٔجبرييبد ػْييج١خ ٠ؾييٛٞ ػٍييٝ ِييٛاك ػطو٠ييخ فييٟ ِغّٛػٙييب  .12

اٌقٚييييوٞ لٚ اٌي٘ييييوٞ لٚ االصٕيييي١ٓ ِؼييييبى ٚرَييييزؼًّ ٌٍزؼط١ييييو لٚ ٌألغييييواٗ اٌطج١ييييخ لٚ 

 اٌٖٕبػبد اٌتنائ١خ ٚونٌه فٟ اٌز١َٕك ِضً اٌجٕفَظ ٚاٌمؤفً.

ٔجبرييبد اٌظييً ) ٔجبرييبد اٌزَٕيي١ك اٌييلافٍٟ ( : ٔجبرييبد رىييْٛ ِؼّييوح ػييبكح ريييهع ٌغّييبي   .11

اٌّغّٛع اٌقٚوٞ لٚ اٌي٘وٞ لٚ و ّ٘ب ٠ٚؾزبط إٌيٝ وضبفيخ ٙيٛئ١خ ِٕقفٚيخ ٚهٛٛثيخ 

 ػب١ٌخ ِضً اٌّطبٛ ٚاٌلها١ٕ١ٍب ٚاٌج١ى١ٔٛب

 

 

 اػلاك                                                                                                     

 ػّبك ػجل اٌىو٠ُ اٌن٘ت َ.َ                                                                                               
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