
 (النمو عن المؤقت التوقف ) البراعم سكون

 .العشبٌة النباتات فى البراعم سكون .المعمرة النباتات فى البراعم سكون
 .الراحة فترة اثناء الشجرة اجزاء سلوك .الكمون ومراحل النمو تتابع

 .السكون وحاالت الراحة دور بٌن التمٌز .السكون انواع
 .استمراره و السكون بداٌة .الخلوى الجھاز مع البٌئة تفاعل كٌفٌة

 .البراعم فً الراحة دور حدوث أسباب
 .المتساقطة للفواكھ البرودة احتٌاجات

 .الصناعٌة بالمعامالت السكون كسر
 .البراعم تفتح

 .السكون إنھاء على تساعد عوامل
 .الثمار تساقط

 .التساقط منع فى االكسٌن دور
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٩٣ 
 : مقدمة

 الخضرى بالنمو مرورا باالنبات تبدأ مستمرة عملٌة الٌھ االشارة سبق كما للنبات المورفولوجى التشكل
 نموا تنمو األوراق المتساقطة الفاكھھ فأشجار .والموت بالشٌخوخة وتنتھى والثمرى الزھرى ثم والجذرى

 النبات بسكون وتنتھً الربٌع فً البراعم بتفتح تبدأ سنوٌة دورات نموھا فً تتبع أنھا أى الحول عدٌد خضرٌا
 .سنوات لعدة المنوال ھذا علً وتستمر التالً الربٌع فً النمو تعاود ثم أوراقھ وتساقط

 التوازن على دائماًا  النبات وٌعمل سنوٌا التزھٌر دورات مع النمو دورات فٌھا تتداخل المتساقطات االشجار أن
 مرحلة إلى الوصول إلى ٌؤدى التوازن ھذا اختالل أن حٌث الخضرى النمو وھرمونات الزھرٌة الھرمونات بٌن
 وقد والثمرى والزھري الخضرى النمو ٌقل وفٌھا الشجرة عمر من النھائٌة المرحلة وھى بسرعة الشٌخوخة

 األبسٌسٌك حمض أن ثبت ABA اصول على المطعومة المتساقطة األشجار ان وجد كما المرحلة ھذه فى ٌزداد
 غٌر تربة فى الزراعة إن كما ، منشطة اصول على المطعومة من اقصر فترة فً المرحلة ھذه الى تصل مقصره

 سرعة إلى ٌؤدى والطعم األصل بٌن التوافق وعدم والتقلٌم الخدمة عملٌات وسوء مناسبة غٌر بٌئة او مالئمة
 . المرحلة ھذه إلى الوصول

 : المعمرة النباتات فى البراعم سكون
 دنٌا بمعدالت لكن الحٌوى األٌضى نشاطھ رغم مؤقتا النمو عن احٌانا النبات ٌتوقف النبات حٌاة دورة خالل

 السكون مصطلح العلماء أستخدم وقد ، قٌاسھا معھا ٌصعب قد لدرجة dormancy البراعم نمو توقف لوصف
 نتٌجة المؤقت النمو توقف ٌكون قد .بالسكون ٌعرف ما وھو الجنٌن نمو استئناف توقف او االشجار على

 تحتاج انھا حٌث البراعم لنمو المالئمة الظروف لعدم او الجفاف ظروف مثل للنمو مواتٌة الغٌر البٌئٌة الظروف
 طرٌق عن السكون فٌھ ٌنظم والذى االوراق المتساقطة لالشجار خاصة والحرارة الضوء من خاصة ظروف الى
 التوقف وبٌن مالئم غٌر اكثر او بٌئى عامل نتٌجة النمو توقف بٌن فرق ھناك ولكن والحرارى الضوئى التأقت
 داخلٌة عوامل عن الناشئ السكون او النمو عن Internal limitation كانت اذا انھ على العلماء اتفق وقد

 الكمون الحالة ھذة علً فٌطلق خارجٌة ظروف النمو اٌقاف الى المؤدٌة الظروف Dormancy ، كانت اذا اما
. Period Endogenus Rest الداخلٌة الراحة فترة ذلك فٌسمى النباتى بالعضو متعلقة الظروف 

 وبعض الشتاء وبرودة االضاءة فترات ذلك فى وٌؤثر بعضھا مفعول بأبطال الجٌنات مستوى على الكمون ٌحدث
 البذور سكون وٌعتبر والتطور النمو فى الوراثى التحكم مٌكنة معرفة الكمون فھم فى وٌساعد ، الھرمونات

 االشجار لكمون المشابھة االشكال من والحشرات والدرنات واالبصال
 خضرٌة حالة فى الباردة الشتاء حرارة ظروف تحت الحٌاة قٌد على البقاء تستطٌع ال النباتات معظم الن ونظرا

 البارد الشتاء بداٌة مع السكون طور فى وبذروھا براعمھا الدخول الى النباتات من عدٌد تلجأ لذلك زھرٌة او
 سقوط فترات خالل النباتات تنمو الجافة المناطق وفى . النبات حٌاة على ضرر وبدون الشتاء خالل للمرور

 ھطول عند وذلك والحٌاة للبقاء جٌدة فرصة لھا ٌتھٌأ حتى تنبت ال ساكنة البذور وتظل نسبٌا القصٌرة االمطار
 وجود ھو البذور تلك لمثل البذور سكون سبب ٌكون بأن ذلك ؟ لھا هللا ٌمكر كٌف والسؤال الكافى بالقدر االمطار

 فتنبت المنع سبب ٌزال الوفٌر المطر بماء غسلھا وعند البذور تلك سطوح على لالنبات مانعة كٌمٌائٌة مواد



 األرضى الماء مستوى الى تصل حتى وبسرعة البادرات جذور لنمو الكافى بالقدر مبتلة التربة لتجد البذور
 البذور حصر من لٌتمكن االنسان ٌالئم قد البذور وسكون ، األرضى الماء على اعتمادا الجفاف ذلك بعد فتتحمل

 . اخرى مرة زراعتھا لحٌن او استخدامھا لحٌن مالئمة فترة وتخزنھا

 : العشبٌة النباتات فى البراعم سكون
 ھى الدرنات ان حٌث العشبٌة النباتات فى البراعم لسكون الجٌدة االمثلة من البطاطس درنات براعم سكون ٌعتبر

 وتكون العٌون علٌھا ٌطلق اماكن فى براعم على تحتوى لحمٌة متشحمة متحورة ارضٌة ساق عن عبارة
 تتعرضالدرنات حتى ساكنا ٌظل فصل وان برعم كل الن القمٌة السٌادة بسبب لٌست وھى ساكنة البراعم

 الحرارة ان ھنا وٌبدو . السكون لٌزال م ٣٥ درجة على الجاف التخزٌن او م ٢٠ درجة على الرطب للتخزٌن
 السكون على تأثٌر لھا لٌس المنخفضة

 والثٌوٌورٌا اٌثانول كلورو ٢ مثل البطاطس درنات البراعم سكون كسر على محثات عدة درست وقد
 فى اسراعھا نتٌجة الدرنات سكون كسر تسبب ھٌدرٌن كلورو باثٌلٌن المعاملة ان اقترح كما ، والجبرلٌنات

 على ولكن البطاطس لدرنات السكون كاسرات دور تفسٌر فى اقتراحات عدة وقدمت . النووٌة االحماض تمثٌل
 الذى الكابح تثبٌط او منع الى ٌرجع والجبرلٌنات اٌثانول كلورو ٢ مثل الكاسرات معظم عمل ان ٌبدو االرجح
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٩٤ 
 بخروج الخاصة االنزٌمات انتاج على المسئولة التركٌبٌة الجٌنات فتح شأنھ من والذى المنظم الجٌن ٌنتجة

 __نموھ وبداٌة السكون من البراعم


