
ٌىاك عدة معامالث حجسِ عهّ انبرَز قبم شزاعخٍا َذنك إلخساجٍا مه انسكُن 

بعط ٌري انمعامالث . َحخّ حىبج بصُزة طبيعيت، َحعطّ بادزاث قُيت انىمُ

حجسِ بغسض حطسيت أَ حهييه غطاء انبرزة حخّ يسٍم دخُل انماء َانغاشاث مه 

خالنً، َانبعط األخس يجسِ نكسس سكُن انجىيه وفسً أَ الشانت انمُاد انمثبطت 

َفيما يهّ َصفاً مُجصاً نٍري انمعامالث. نهىمُ َانخّ حمىع إوباث انبرَز : 

 

: Mechanical searification اٌقلُ اٌّيىبٔيىٝ-  أ  

 

: Hot water scarification اٌغّو فٝ اٌّبء اٌَبفٓ-  ة     

 

: Acids scaritication اٌّؼبٍِخ ثبألؽّبٗ- عـ  

: Warm moist scariffication اٌىّو اٌلافٝ-  ك   

: High temperature scarification اٌّؼبٍِخ ثبٌؾواهح اٌّورفؼخ-  ٘ـ  

: Harvesting immature fruits عّغ اٌضّبه غيو ِىزٍّخ إٌّٛ-  ٚ  

: Cold stratification اٌىّو اٌجبهك-  ى  

: Leaching غًَ اٌجنٚه- ػ  

 

: Combination of treatments إٍزقلاَ أوضو ِٓ ِؼبٍِخ-  ٛ  

: Daily alternation of tempeature: رؼوي٘ اٌجنٚه ٌلهعبد ؽواهح -  ٜ

 ِزجبكٌخ

: Light exposure رؼوي٘ اٌجنٚه ٌٍٚٛء-  ن  

 

Soaking in potassium nitrate solution اٌغّو فٝ ِؾٍٛي ٔزواد -  ي

 اٌجٛربٍيَٛ

 

Hormones and /other chemical stimulants إٍزقلاَ اٌٙوِٛٔبد - َ

 ٚثؼ٘ اٌىيّبٚيبد إٌّْطخ

 

 

رٛعل ثؼ٘ اٌٙوِٛٔبد ٚاٌّووجبد اٌىيّبٚيخ اٌزٝ يّىٓ ثئٍزقلاِٙب وَو ٍىْٛ 

. ٚيؼزجو ؽّ٘ اٌغجويٍيه أوضو إٍزقلاِبً فٝ ٘نا اٌّغبي. ثبٌجنهح ٚرْغيغ إٔجبرٙب

ٚؽّ٘ اٌغجويٍيه يؤكٜ إٌٝ وَو اٌَىْٛ اٌفَيٌٛٛعٝ ثبٌجنهح ٚيْٕٜ إٔجبرٙب 



ٚػبكح ِب رجًٍ ثيئخ إٔجبد اٌجنٚه ثزوويياد ِؼيٕخ . ثْوٛ ػلَ ٍىْٛ اٌغٕيٓ ٔفَٗ

وّب يَزقلَ . عيء فٝ اٌٍّي1000ْٛ- 500ِٓ ؽّ٘ اٌغجويٍيه رزواٚػ ثيٓ 

اٌَيزٛويٕيٓ ٚ٘ٛ أؽل ِٕظّبد إٌّٛ ثبٌطجيؼيخ فٝ رْٕيٜ إٔجبد اٌجنٚه ٚمٌه ػٓ 

ٚيؼزجو اٌىيٕيزيٓ  .ٛويك إيمبفٗ ٌْٕبٛ ِضجطبد اإلٔجبد اٌزٝ رؤكٜ إٌٝ ٍىْٛ اٌجنهح

ِٓ أوضو اٌّووجبد اٌَّزقلِخ فٝ رْٕيٜ إٔجبد اٌجنٚه ٚوَو اٌَىْٛ اٌواعغ إٌٝ 

كهعبد اٌؾواهح اٌّورفؼخ وّب ٘ٛ اٌؾبي فٝ ثنٚه ثؼ٘ األٔٛاع إٌجبريخ ِضً ثنٚه 

ٌٚزؾٚيو ِؾٍٛي ِٓ اٌىيٕزيٓ رناة أٚال وّيخ ٕغيوح ِٕٗ فٝ لٍيً ِٓ . اٌقٌ

ؽّ٘ اٌٙيلٚوٍٛهيه صُ رقفف ثبٌّبء، ٚػبكح ِب رغّو اٌجنٚه فٝ ِؾٍٛي رووييٖ 

 . عيء فٝ اٌٍّيْٛ ٌّلح صالس كلبئك100
 

ٌىَو % 3-0.5ٚفـــــٝ ثؼــ٘ األؽيبْ يّىٓ إٍزقلاَ ِؾٍٛي صيٛيٛهيب ثزوويي 

ٍىْٛ اٌجنٚه فبٕخ رٍه اٌزٝ الرٕجذ عيلاً فٝ اٌظالَ اٌزبَ أٚ ػٍٝ كهعبد اٌؾواهح 

ٚؽيش أْ اٌضيٛيٛهيب . اٌّورفؼخ، أٚ رٍه اٌجنٚه اٌزٝ رؾزبط إٌٝ ِؼبِالد اٌىّو اٌجبهك

رؼزجو ِٓ ِضجطبد إٌّٛ، ٌنٌه ِٓ اٌّفًٚ غّو اٌجنٚه فٝ ِؾٌٍٛٙب ٌّلح الرييل ػٓ 

 . ٍبػخ صُ روفغ اٌجنٚه ٚرغًَ عيلاً ثبٌّبء24

 

 Environmental factors اٌؼٛاًِ اٌجيئيخ اٌزٝ رؤصو ػٍٝ إٔجبد اٌجنهح

affecting seed germination : 

 

ٍجك أْ موؤب أْ إٔجبد اٌجنهح يزطٍت رٛافو ػلح ػٛاًِ ِٕٙب ٚعٛك اٌظوٚف 

ٚفيّب يٍٝ . اٌجيئيخ اٌالىِخ ٌنٌه ِضً اٌّبء ٚاٌؾواهح ٚاٌٙٛاء ٚاٌٚٛء ٚغيو٘ب

 :ِٛعياً ٌلٚه وً ػبًِ ِٓ اٌؼٛاًِ اٌجيئيخ ػٍٝ ؽلح

 

اٌّبء: أٚال : Water 

 

ؽيش أْ إٌْبٛ . يؼزجو اٌّبء ِٓ اٌؼٛاًِ اٌجيئيخ األٍبٍيخ اٌالىِخ ٌؾلٚس االٔجبد

. األٔييّٝ ٚػٍّيبد ٘لَ ٚثٕبء اٌّٛاك اٌغنائيخ اٌّقزٍفخ رزطٍت الرّبِٙب ٍٚطبً ِبئيبً 

ٚوّب ٘ٛ ِؼوٚف فئْ إٔجبد اٌجنهح يزؾىُ فيٗ ثٖفخ اٍبٍيخ ِؾزٛا٘ب اٌّبئٝ، 

ػٍٝ أٍبً )% 60- 40فبٌجنهح ػبكح ال رٕجذ إما وبْ ِؾزٛا٘ب اٌوٛٛثٝ ألً ِٓ 

ٚػٕل ىهاػخ اٌجنٚه اٌغبفخ رمَٛ ثئِزٖبٓ اٌّبء ثَوػخ فٝ ثبكا . (اٌٛىْ اٌطبىط

األِو ؽزٝ يؾلس اٌزْجغ ٚاالٔزفبؿ، صُ يؼمت مٌه إٔقفبٗ فٝ ِؼلي إِزٖبٓ اٌّبء 

ٚللهح اٌجنهح ػٍٝ إِزٖبٓ . ٚاٌنٜ اليٍجش أْ ييكاك ثظٙٛه اٌغنيو ٚرّيق اٌغالف



اٌّبء رزٛلف ػٍٝ ػلح ػٛاًِ ٘بِخ ِٕٙب ٔفبميخ أغٍفخ اٌجنهح ٌٍّبء ٚاٌّبء اٌّزبػ 

ثبٌٍٜٛ اٌّؾيٜ ثبٌجنهح ٚأيٚبً كهعخ ؽواهح اٌٍٜٛ أٚ اٌجيئخ، فٕغل أْ إهرفبع كهعخ 

ٚثبٔجبد اٌجنهح ٚرىٛيٓ اٌغنيو . ؽواهح اٌجيئخ يييل ِٓ ِؼلي إِزٖبٓ اٌجنهح ٌٍّبء

رجلأ اٌجبكهح اٌٖغيوح فٝ االػزّبك ػٍٝ ِغّٛػٙب اٌغنهٜ ِٚملهرٗ ػٍٝ رىٛيٓ 

ّؼيواد عنهيخ ٕغيوح أفوٜ رَبُ٘ فٝ إِزٖبٓ اٌّبء ِٓ اٌٍٜٛ اٌّؾيٜ ٚوّيخ 

اٌّبء اٌزٝ رّزٖٙب اٌجنهح فالي فزوح االٔزفبؿ ٚؽزٝ ظٙٛه اٌغنيو رؼزجو ِٓ األّ٘يخ 

  .ثّب وبْ ؽيش أٔٙب يّىٓ أْ رؤصو ػٍٝ وً ِٓ َٔجخ ِٚؼلي إٔجبد اٌجنٚه
 

ٚرَزطيغ ثنٚه وضيو ِٓ األٔٛاع إٌجبريخ أْ رٕجذ فٝ ِلٜ ِٓ اٌوٛٛثخ األهٙيخ يمغ 

 ٚٔمطخ اٌنثٛي اٌَّزليّخ Field capacity (FC) ثيٓ اٌَؼخ اٌؾمٍيخ

Permanent wilting point (PWP)  ِٚغ مٌه فئْ إٔجبد ثنٚه ثؼ٘ األٔٛاع

ثبٌٕجبريخ األفوٜ ِضً اٌقٌ ٚاٌجٕغو يزٛلف ػٕل َِزٛيبد اٌوٛٛثخ إٌّقفٚخ 

ِٚضً ٘نٖ اٌجنٚه رؾزٜٛ ػٍٝ ِٛاك ِضجطخ ٌالٔجبد يٍيَ ٌٍزقٍٔ ِٕٙب رٛافو . ثبٌزوثخ

 .هٛٛثخ أهٙيخ ػبٌيخ

 

ٚرغله ِالؽظخ أْ ِؼلي ظٙٛه اٌجبكهاد اٌٖغيوح يزأصو وضيواً ثّؾزٜٛ اٌوٛٛثخ 

 .األهٙيخ، ؽيش يمً إٌٝ ؽل وجيو ِغ إٔقفبٗ اٌوٛٛثخ فٝ اٌٍٜٛ اٌّؾيٜ ثبٌجنٚه

 .ٚيّىٓ رَٙيً إٔجبد اٌجنٚه ٚمٌه ثغّو٘ب فٝ اٌّبء ٌؼلح ٍبػبد لجً اٌيهاػخ
 

 

اٌؾواهح: صبٔيب : Temperature 

 

هثّب رؼزجو اٌؾواهح ِٓ أُ٘ اٌؼٛاًِ اٌجيئيخ اٌزٝ رٕظُ ػٍّيخ االٔجبد ٚرزؾىُ ثلهعخ 

ٚػِّٛب فبْ ٌٍؾواهح رأصيو ػٍٝ َٔجخ ِٚؼلي إٔجبد . وجيوح فٝ ّٔٛ اٌْزٍخ أٚ اٌجبكهح

ؽيش أٔٗ ػٕل كهعبد اٌؾواهح إٌّقفٚخ يمً ِؼلي االٔجبد ٚثئهرفبع كهعخ . اٌجنٚه

اٌؾواهح يييل ٘نا اٌّؼلي ؽزٝ يًٖ إٌٝ اٌَّزٜٛ األِضً، ٌٚىٓ ثييبكح كهعخ 

ٚػٍٝ . اٌؾواهح ػٓ ٘نا اٌؾل يمً ِؼلي االٔجبد ٔزيغخ ٌٍٚوه اٌنٜ يؾلس ٌٍجنهح

اٌؼىٌ ِٓ مٌه فئْ َٔجخ االٔجبد هثّب رظً صبثزخ اٌٝ فزوح ِؾلكح ثبهرفبع كهعخ 

اٌؾواهح ٚؽزٝ رًٖ ٘نٖ اٌلهعخ إٌٝ اٌَّزٜٛ األِضً ٚؽزٝ يزٛفو اٌٛلذ اٌنٜ 

ٚرمَُ كهعخ اٌؾواهح اٌزٝ يؾلس ػٕل٘ب االٔجبد إٌٝ صالس . يَّؼ ثؾلٚس االٔجبد

 :كهعبد ٘ٝ



 

ٚ٘ٝ ألً كهعخ ؽواهح يؾلس ػٕل٘ب اإلٔجبد: كهعخ اٌؾواهح اٌٖغوٜ- أ . 

 

ٚ٘ٝ كهعخ اٌؾواهح اٌزٝ يؾلس ػٕل٘ب أوجو َٔجخ إٔجبد : كهعخ اٌؾواهح اٌّضٍٝ- ة

ٚرزواٚػ كهعخ اٌؾواهح اٌّضٍٝ ٌٍجنٚه اٌغيو ٍبوٕخ ٌّؼظُ . ٚأػٍٝ ِؼلي إٔجبد

25األٔٛاع إٌجبريخ ثيٓ  - 30ُ٘. 

 

ٚأٜ . ٚ٘ٝ أػٍٝ كهعخ ؽواهح يؾلس ػٕل٘ب االٔجبد: كهعخ اٌؾواهح اٌمٖٜٛ- عـ

اهرفبع فٝ كهعخ اٌؾواهح ػٓ اٌلهعخ اٌمٖٜٛ هثّب رٚو اٌجنٚه أٚ رلفؼٙب إٌٝ 

 .كفٛي اٌَىْٛ اٌضبٜٔٛ

 

ٚػِّٛبً رقزٍف إؽزيبعبد ثنٚه األٔٛاع اٌّقزٍفخ ٌلهعبد اٌؾواهح اٌزٝ رْغغ 

إٔجبرٙب، ِٚٓ صُ يّىٓ رمَيُ إٌجبربد رجؼبً ٌلهعخ اٌؾواهح اٌالىِخ الٔجبد ثنٚه٘ب 

 :إٌٝ

 

- يّىٓ ٌجنٚه وضيو ِٓ األٔٛاع إٌجبريخ: ثنٚه رزؾًّ كهعبد اٌؾواهح إٌّقفٚخ- أ

إٌبِيخ فٝ إٌّبٛك اٌّؼزلٌخ ِٓ االٔجبد فالي ٔطبق ؽواهٜ  -ٚفبٕخ اٌجويخ ِٕٙب

4.5ٚاٍغ يزواٚػ ِبثيٓ  ؽزٝ ؽلٚك  (ٚفٝ ثؼ٘ األؽيبْ لوة كهعخ اٌزغّل)ُ٘ 

40 -30)كهعبد اٌؾواهح اٌّّيزخ  ٚرًّْ ٘نٖ اٌّغّٛػخ ثنٚه وضيو ِٓ . (ُ٘

 .إٌجبربد ِٕٙب ػٍٝ ٍجيً اٌّضبي ثنٚه اٌقٌ ٚاٌىؤت

 

ٚرؾزبط ثنٚه ٔجبربد ٘نا اٌمَُ اٌٝ : ثنٚه رؾزبط إٌٝ كهعبد ؽواهح ِٕقفٚخ- ة

ٚغبٌجبً ِب يفًْ االٔجبد إما رؼوٙذ اٌجنٚه . كهعخ ؽواهح ِٕقفٚخ ؽزٝ رٕجذ

25ٌُ٘لهعخ ؽواهح أػٍٝ ِٓ  ٚػلَ للهح اٌجنٚه ػٍٝ االٔجبد فٝ ظوٚف كهعبد  .

اٌؾواهح اٌّورفؼخ ظب٘وح ّبئؼخ اٌٛعٛك فٝ اٌجنٚه ؽليضخ اٌؾٖبك ٌىضيو ِٓ األٔٛاع 

ٚرًّْ ٘نٖ اٌّغّٛػخ ثنٚه وضيو ِٓ األٔٛاع إٌجبريخ ِضً اٌجًٖ . إٌجبريخ

 .ٚاٌجوِجٛال ٚاٌلٌفيٕيَٛ

 

رؾزبط ثنٚه ػليل ِٓ األٔٛاع إٌجبريخ : ثنٚه رؾزبط إٌٝ كهعبد ؽواهح ِورفؼخ- عـ

فبٕخ رٍه اٌزٝ رّٕٛ فٝ إٌّبٛك االٍزٛائيخ ٚرؾذ االٍزٛائيخ اٌٝ كهعخ ؽواهح 

ِورفؼخ َٔجيبً ؽزٝ رَزطيغ االٔجبد، فألً كهعخ ؽواهح يّىٓ أْ يؾلس ػٕل٘ب إٔجبد 

ُ٘ رؼزجو ألً كهعخ 15ُ٘، فٝ ؽيٓ أْ كهعخ -1ثنٚه االٍجوعٌ ٚاٌطّبُٛ ٘ٝ 

اٌـ... رٍيَ الٔجبد ثنٚه ثؼ٘ اٌّؾبٕيً األفوٜ ِضً اٌجبمٔغبْ ٚاٌفٍفً ٚاٌفٛي . 



 

رنثنة كهعبد اٌؾواهح فالي اٌٍيً : ثنٚه رؾزبط إٌٝ كهعبد ؽواهح ِزجبكٌخ- ك 

ٚإٌٙبه رؼطٝ ٔزبئظ أفًٚ إما ِب لٛهٔذ ثلهعبد اٌؾواهح اٌضبثزخ ثبٌَٕجخ الٔجبد 

ٚثنٚه لٍيً ِٓ األٔٛاع إٌجبريخ اليّىٓ أْ رٕجذ ػٍٝ كهعبد  .اٌجنٚه ّٚٔٛ اٌجبكهاد

اٌؾواهح اٌضبثزخ، ثً يٍيَ رؼوي٘ اٌجنٚه ٌلهعبد ؽواهح ِزجبكٌخ ثؾيش يىْٛ اٌفوق 

10ُ٘ثيٓ كهعزٝ اٌؾواهح اٌزٝ رؼوٗ ٌّٙب اٌجنٚه اليمً ػٓ  . 

 

 

اٌزٙٛيخ: صبٌضب  Areation 

 

وّب ٘ٛ ِؼوٚف فبْ اٌٙٛاء اٌغٜٛ يؾزٜٛ ػٍٝ صالس غبىاد أٍبٍيخ ّٙٓ 

ٚيّضً األوَغيٓ . ِىٛٔبرٗ ٚ٘ٝ األوَغيٓ ٚصبٔٝ أوَيل اٌىوثْٛ ٚإٌيزوٚعيٓ

أِب غبى إٌيزوٚعيٓ فيّضً ِبيموة % 0.03ثيّٕب يْىً صبٔٝ أوَيل اٌىوثْٛ % 20

ٚيؼزجو األوَغيٓ ٙوٚهٜ علاً الٔجبد ثنٚه . ِٓ ِىٛٔبد اٌٙٛاء اٌغٜٛ% 80ِٓ 

فٝ % 0.03أِب إما اهرفغ روويي صبٔٝ أوَيل اٌىوثْٛ ػٓ . وضيو ِٓ األٔٛاع إٌجبريخ

ِٚٓ ٔبؽيخ أفوٜ فئْ غبى إٌيزوٚعيٓ ٌيٌ ٌٗ . اٌجيئخ، فغبٌجبً ِب يضجٜ إٔجبد اٌجنٚه

 .رأصيو ػٍٝ إٔجبد اٌجنٚه ثٖفخ ػبِخ
 

ٚييكاك ِؼلي رٕفٌ اٌجنٚه ىيبكح وجيوح فالي االٔجبد، ٚاٌزٕفٌ ػٍّيخ أٍبٍيخ 

الرّبَ ػٍّيبد األوَلح اٌالىِخ ٌّٕٛ ٚرّلك اٌغٕيٓ ِٚٓ صُ فئْ رٛافو األوَغيٓ 

ٌنٌه فئْ أٜ ٔمٔ فٝ روويي األوَغيٓ . ثبٌجيئخ يؼل ٙوٚهيبً ٌؾلٚس االٔجبد اٌغيل

اٌّٛعٛك ثبٌجيئخ ػٓ رووييٖ فٝ اٌٙٛاء اٌغٜٛ يؤكٜ إٌٝ إػبلخ أٚ رضجيٜ إٔجبد ثنٚه 

 .وضيو ِٓ إٌجبد

 

ٚٔمٔ األوَغيٓ اٌالىَ ٌٍغٕيٓ فالي االٔجبد يٕزظ أٍبٍبً ِٓ ظوٚف ثجيئخ االٔجبد 

أٚ لل يوعغ ٔمٔ األوَغيٓ إٌٝ ػلَ . فبٕخ إما وبٔذ رٍه اٌجيئخ ِغّٛهح ثبٌّبء

ٔفبميخ أغٍفخ اٌجنهح ٌٗ، ؽيش أٔٗ فٝ وضيو ِٓ اٌؾبالد فئْ أغٍفخ اٌجنٚه الرَّؼ 

ٚيزأصو َِزٜٛ األوَغيٓ فٝ ثيئخ . ثزجبكي اٌغبىاد ثيٓ اٌغٕيٓ ٚاٌٙٛاء اٌقبهعٝ

إٌّٛ ثّملاه مائجيزٗ اٌمٍيٍخ فٝ اٌّبء ٚػّك اٌيهاػخ، ؽيش يمً روويي األوَغيٓ 

 .ثْلح وٍّب ىاك ػّك ىهاػخ اٌجنٚه

 

- ٚ٘ٛ يّضً ٔبرظ ػٍّيخ اٌزٕفٌ (2ن أ)أِب ثبٌَٕجخ ٌغبى صبٔٝ أوَيل اٌىوثْٛ 



فيزغّغ ٚييكاك رووييٖ فبٕخ فٝ اٌجيئبد ٍيئخ اٌزٙٛيخ، وّب ييكاك رووييٖ ثبىكيبك 

 .ػّك اٌيهاػخ ِٚٓ صُ فئٔٗ يؼًّ ػٍٝ رضجيٜ إٔجبد اٌجنٚه

 

 

اٌٚٛء: هاثؼب  Light 

 

ٚرقزٍف اؽزيبعبد ثنٚه األٔٛاع إٌجبريخ - يّىٓ ٌٍٚٛء أْ يؤصو ػٍٝ إٔجبد اٌجنٚه

فٕٙبن ثؼ٘ إٌجبربد ِضً ٔٛع اٌزيٓ- اٌّقزٍفخ ٌٍٚٛء  Strangling Fig (Ficus 

aurea)  رؾزبط ثنٚه٘ب إٌٝ ٙٛء ربَ َِٚزّو ؽزٝ رٕجذ، ٚرفمل ٘نٖ اٌجنٚه

وّب يْغغ اٌٚٛء إٔجبد ثنٚه . ؽيٛيزٙب فالي ثٚؼخ أٍبثيغ إما ٌُ رؼوٗ ٌٍٚٛء

ِغّٛػخ أفوٜ ِٓ األٔٛاع إٌجبريخ رًّْ وضيو ِٓ أٔٛاع اٌؾْبئِ ٚاٌقٚو 

ٚلل يضجٜ ثبٌٚٛء ِٓ إٔجبد ثنٚه ثؼ٘ األٔٛاع إٌجبريخ األفوٜ ِضً . ٚاٌي٘ٛه

فٕٙبن ثنٚه رؾزبط  (اٌفزوح اٌٚٛئيخ)ٚرَزغيت ثؼ٘ إٌجبربد ٌطٛي إٌٙبه . اٌجًٖ

إٌٝ ٔٙبه ٛٛيً ٌىٝ رٕجذ ِضً ثنٚه اٌجزٛال ٌٚىٓ يٍيَ أيٚبً رؼوي٘ ٘نٖ اٌجنٚه 

ٌفزوح ثوٚكح ِؼيٕخ ؽزٝ رَبػل ػٍٝ إٔجبرٙب، ثيّٕب يضجٜ إٌٙبه اٌطٛيً إٔجبد ثنٚه 

 .ثؼ٘ األٔٛاع األفوٜ
 

 
 

 

 

 


