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 أعضاء غیر جنسیة من النبتة لتكاثر جمیع اجزاء النبتة      أعضاء غیر جنسیة من النبتة لتكاثر جمیع اجزاء النبتة     بھابھاالتكاثر الخضري ھي طریقة تستعمل   التكاثر الخضري ھي طریقة تستعمل   
..جذر، ساق، ورقة، برعم وغیرھا     جذر، ساق، ورقة، برعم وغیرھا     : : مثلمثل

وقدرة نمو اعضاء     وقدرة نمو اعضاء     ) ) REGENERATIONREGENERATION( ( یكون التكاثر الخضري ممكًنا بفضل قدرة التجدد       یكون التكاثر الخضري ممكًنا بفضل قدرة التجدد       
..النبتةالنبتة

::توجد قدرة تجدد عند النبتة بفضل ھاتین الصفتین     توجد قدرة تجدد عند النبتة بفضل ھاتین الصفتین     
بة إلكمال نبتة كاملة     بة إلكمال نبتة كاملة     تحتوي كل خلیة من خالیا النبتة على جمیع المعلومات الوراثیة المطلو             تحتوي كل خلیة من خالیا النبتة على جمیع المعلومات الوراثیة المطلو             . . أأ

..““توتیبوتینتیاتوتیبوتینتیا””تدعى ھذه الظاھرة     تدعى ھذه الظاھرة     
سام كخلیة إنشائیة،   سام كخلیة إنشائیة،   الخلیة البالغة التي تمایزت یمكن ان تعود وتصبح ذات قدرة على االنق         الخلیة البالغة التي تمایزت یمكن ان تعود وتصبح ذات قدرة على االنق         . . بب

. . من سیقان النخیل البالغة تتطور سیقان وجذور جدیدة       من سیقان النخیل البالغة تتطور سیقان وجذور جدیدة       : : مثال مثال 
سام الخالیا فالنبتة التي     سام الخالیا فالنبتة التي     النمو والتجدید بالتكاثر الخضري یكونان ممكنین بفضل القدرة على انق         النمو والتجدید بالتكاثر الخضري یكونان ممكنین بفضل القدرة على انق         

..یة الوراثیة یة الوراثیة نتجت بالتكاثر الخضري تحمل جمیع صفات النبتة األم وتشبھھا من الناح       نتجت بالتكاثر الخضري تحمل جمیع صفات النبتة األم وتشبھھا من الناح       

البسط ھو مجموعة االفراد التي        البسط ھو مجموعة االفراد التي        .. CLONE (CLONE)  --سرًباسرًبا(  (  كل نسل لنبتة أم واحدة یشكل سبًطا  كل نسل لنبتة أم واحدة یشكل سبًطا  
احد، ولھذا فھي       احد، ولھذا فھي       تنتمي الى النبتة األم حیث ان مصدرھا بالتكاثر الخضري من كائن حي و       تنتمي الى النبتة األم حیث ان مصدرھا بالتكاثر الخضري من كائن حي و       

. . متجانسة من ناحیة وراثیة متجانسة من ناحیة وراثیة 

التكاثر الخضريالتكاثر الخضري
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  حسنات التكاثر الخضري 

*   ،تمكن من حفظ صفات مرغوبة على مر  النھالطریقة التكاثر الخضري أفضلیة كبیرة في حقل الزراعة 
.  لتكاثر االشجار المثمرة ونباتات الزینة باالساسنستعملھا . االجیال

 * ختلف عن تركیب الجینات لكل نتیجة التكاثر بواسطة البذور یحصل على تركیبة جدیدة للجینات التي ت
.واحد من االبوین

 *  ةالتكاثر الخضري ھو وسیلة لتكاثر النباتات التي ال تنتج بذوًرا حیوی .
التین والتوت االرضي : مثل .

 *  للمزارع، یمكن حفظھا ونشرھا بھا، وتظھر كصفة مرغوب النبتو  الطفرة التي تظھر بجزء خضري في 
. بواسطة التكاثر الخضري
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طرق التكاثر الخضري

تعتمد طرق التكاثر الخضري التي طورھا االنسان على قدرة التجدد       
. لدى النبات 

).PROPAGATION BY CUTTING( التكاثر بالعقل  . ١
).PROPAGATION BY GRAFTING( التكاثر بالتطعیم  . ٢
).PROPAGATION BY OFFSETS( التكاثر بالفسائل  . ٣
.التكاثر بالترقید  . ٤

اما الطرق االخرى للتكاثر الخضري فھي عن طریق فصل وتقسیم       
: أعضاء تخزین تحت ارضیة خاصة مثل  

. والجذامیر الدرنات، البصل،  
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                     التكاثر بواسطة العقل                       التكاثر بواسطة العقل  
: : تعریفتعریف

 جذوًرا،  جذوًرا، العقلة ھي جزء منفصل عن النبتة األم، وبظروف مالئمة تستطیع ان تنميالعقلة ھي جزء منفصل عن النبتة األم، وبظروف مالئمة تستطیع ان تنمي
.. ، وان تتطور الى نبتة جدیدة كاملة ، وان تتطور الى نبتة جدیدة كاملةواوراًقاواوراًقاأغصاًنا، أغصاًنا، 

 ، منھا االفرع المتخشبة بدون اوراق او مع اوراق، افرع  ، منھا االفرع المتخشبة بدون اوراق او مع اوراق، افرع للتكارللتكارالعقل المستعملة العقل المستعملة 
.. وجذور وجذورواوراقواوراقخضراء ، خضراء ، 

..اجزاء النبتة التي تصلح ان تكون عقًال تختلف من نبتة الى اخرىاجزاء النبتة التي تصلح ان تكون عقًال تختلف من نبتة الى اخرى

اغصان 

اوراق

 جذور
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عملیة التجدد بالعقل

   جة في منطقة بعد فصل العقلة عن النبتة األم یبدأ النشاط بالتزاید في جمیع االنس
طرأ تغیرات  القطع، یزداد نشاط عملیة التنفس، ویزید سریان البالزما بالخالیا وت     

. والبروتینات  الكربوھیدرات على تبادل  
     مصدر ھذه الجذور خالیا    . تبدأ االفرع بتطویر جذور بالمناطق الداخلیة للفرع

تتمتع ھذه الخالیا بالقدرة على المرور     . االنسجة المجاورة لحزم انابیب النقل  
.بتمایز معاكس

 المتطور انابیب نقل تتصل مع حزمة انابیب النقل المجاورة     بالجذیر تتكون 
.للعقلة 

 تظھر اوراق صغیرة جًدا في    .  وتندفع عبر انسجة الساق  الجذیرات تستطیل
یظھر احیاًنا بقاعدة العقلة     . البراعم العلویة للعقلة وتتطور الى اغصان جدیدة    
 مسماه بالكنب  وھذا  برنشیمیةبمنطقة القطع، نسیج ملتئم على شكل كتلة خالیا  

. تعفنالكنب ال یشكل ضرورة لتطور الجذور لیحمي الكنب العقلة من مسببات ال  
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العوامل المؤثرة على عملیات التجدد بالعقلة   العوامل المؤثرة على عملیات التجدد بالعقلة   

المستنبت
الضوء•

الحرارة•

الماء•

الموسمیة•

المواد الغذائیة•

عوامل خارجیة •

عمر العقلة

منظمات النمو

عوامل داخلیة•
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عمر العقلة

 بصعوبة، یوجد اھمیة كبیرة تتجذر، التي واالبریةبعقل االشجار المتساقطة االوراق 
 تتجذران العقل التي اخذت من غصن حدیث . لعمر الغصن الذي اخذت منھ العقل

، من المحتمل، عندما النھ. بصورة افضل من تلك التي اخذت من غصن بالغ وكبیر
. للتجذیرة یھرم الغصن، تزداد كمیة المواد المعیقة، وتنخفض كمیة المواد المنشط

 متبع سنوًیا للتكاصرفي البساتین المعدة . التجذیرھذا التغیر یؤثر على عملیة ،
 لتقلیم الحاد، وھذا یمنع تطور اشجار بالغة االغصان الحدیثة التي
تنمو سنوًیا، تعتبر مادة جدیدة للعقل.
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منظمات النمو وتأثیرھا على العقلة

  ان ازالة االوراق والبراعم من العقل یعیق، ١٨٨٢تبین من التجارب التي اجریت سنة 
باالعتماد على ھذه االبحاث استنتجوا ان مواد شبیھة . التجذیربل ویمنع احیاًنا عملیة 

.  والدرنات، تنقل الى قاعدة العقلة وتنشط تطور الجذورباالوراق، التي تنتج بالھورمونات
 تشترك في مراقبة عملیات النمو بالھورموناتومن المعروف الیوم ان ھذه المواد الشبیھة 

من بین منظمات النمو ھذه یوجد تأثیر كبیر جًدا . “منظمات نمو”في النبتة ولھذا تسمى 
.   وبالبراعمباالوراق ، ینتج IAA الطبیعي االوكسجین. االوكسیناتللمواد من مجموعة 

سجین ضروري وینقل عبر اللحاء الى قاعدة العقلة، ویحفز تكوین جذور عرضیة، االوك
 االوكسیناتعند اكتشاف . في عملیات االنقسام االولى للخالیا المشتركة بتكوین الجذور

IBAاالصطناعیة 
 وNAA العقل اكبر بكثیر من تأثیر ال التجذیر على تاثیرھا، وجد ان –IAA . مجموعة

.التي تحفز تطور االغصان ، السایتوكینیناتاخرى من منظمات النمو، ھي 
 بالوكسجین) وخاصة العقل الفرعیة( في المشاتل یغمسون العقل IBA التجذیرلتنشیط .

.  لتحفیز تطور االغصانبالسایتوكینیناتكما تعالج العقل الورقیة والعقل الجذریة 
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  المواد الغذائیةالمواد الغذائیة

 في قاعدة العقلة تلزم في قاعدة العقلة تلزم . .  الى تركیز عاٍل من السكریات  الى تركیز عاٍل من السكریات التجذیرالتجذیرتحتاج عملیة تحتاج عملیة
جدار سمیك یكسب  جدار سمیك یكسب  . . السكریات النقسام الخالیا، ولتكوین جدران الخالیا وتغلظھا  السكریات النقسام الخالیا، ولتكوین جدران الخالیا وتغلظھا  

 خالل عملیة التركیب الضوئي ثم تنقل  خالل عملیة التركیب الضوئي ثم تنقل باالوراقباالوراقالسكریات تنتج  السكریات تنتج  . . العقلة قوة وثباًتاالعقلة قوة وثباًتا
. . الى قاعدة العقلةالى قاعدة العقلة

  للسكریات تحتاج    للسكریات تحتاج   باالضافةباالضافة. . بھا بھا عند ابعاد االوراق من العقلة تقل كمیة السكریات  عند ابعاد االوراق من العقلة تقل كمیة السكریات 
. . وزاللیاتوزاللیاتالعقلة الة النیتروجین لتكوین احماض نوویة  العقلة الة النیتروجین لتكوین احماض نوویة  

  عیق  عیق  تركیز عاٍل نسبًیا من النیتروجین یحفز نمو االغصان، ولھذا انھ قد ی  تركیز عاٍل نسبًیا من النیتروجین یحفز نمو االغصان، ولھذا انھ قد ی
 والسكریات بالنبتة دائًما من االوراق ومن البراعم    والسكریات بالنبتة دائًما من االوراق ومن البراعم   االوكسینات  االوكسینات  ،یتم جریان ،یتم جریان التجذیرالتجذیر

 العقلة دائًما بالقسم السفلي وتطور  العقلة دائًما بالقسم السفلي وتطور تجذیرتجذیرالى قاعدة العقلة، ووفًقا لذلك یكون  الى قاعدة العقلة، ووفًقا لذلك یكون  
. . االغصان بالقمة ھكذا ویحفظ اتجاه النمو حتى لو زرعت العقلة مقلوبةاالغصان بالقمة ھكذا ویحفظ اتجاه النمو حتى لو زرعت العقلة مقلوبة
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الموسمیة 

وسم آلخركمیة منشطات النمو والمواد الغذائیة المتراكمة بالنبتة، تتغیر من م .
ان عقل االشجار متساقطة   . لذا المھم فصل العقلة عن النبتة االم بالموسم المالئم 

 بصورة جیدة مباشرة   تتجذر  بسھولة في فترة السبات، ولكنھا   تتجذراالوراق ال 
في . ، عامًة على مدار السنة تتجذراشجار دائمة الخضرة،  . بعد نھایة السبات

 عقل فرعیة  تجذیر تستطیع ان تشاھد نتائج تجربة  ) ٥-و (الرسم البیاني 
.متخشبة، مع براعم وبدون براعم، في شھر من اشھر السنة 
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الـــــــماءالـــــــماء

لھذا لھذا . . ماءماءان عزل العقلة عن النبتة األم یؤدي الى انفصالھا عن مصادر تزوید الان عزل العقلة عن النبتة األم یؤدي الى انفصالھا عن مصادر تزوید ال
یجب ان نحرص على توفیر درجة رطوبة مالئمة في المستنبت عند تكون  یجب ان نحرص على توفیر درجة رطوبة مالئمة في المستنبت عند تكون  

ففقدان الماء من االوراق قد ففقدان الماء من االوراق قد . . تحتد المشكلة في العقل الفرعیة المورقةتحتد المشكلة في العقل الفرعیة المورقة. . الجذورالجذور
لھذا یفضل ازالة قسم من لھذا یفضل ازالة قسم من . . یؤدي الى جفاف العقلة حتى قبل تطور الجذوریؤدي الى جفاف العقلة حتى قبل تطور الجذور

..النتحالنتحاالوراق للتخفیف من االوراق للتخفیف من 
 ھا یمكن  ھا یمكن  تشتل العقل بالمشاتل تحت غطاء من البالستیك او في بیوت زجاجیة، وفی تشتل العقل بالمشاتل تحت غطاء من البالستیك او في بیوت زجاجیة، وفی

).).ضباب اصطناعيضباب اصطناعي((رفع رطوبة الھواء بواسطة رش الماء رفع رطوبة الھواء بواسطة رش الماء 
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الــحرارة 

ھنالك عقل تحتاج لدرجة  .  م٢٠-١٥ معظم العقل ھي لتجذیردرجة الحرارة المثلى 
درجة حرارة عالیة نسبًیا تشجع على نمو االغصان قبل تطور الجذور،   . م٢٥حرارة 

لتشجیع تطور الجذور . وھذا یؤدي الى جفاف العقلة، بسبب النقص الحاد بالماء 
.اعتادوا شتل قاعدة العقل بمستنبت دافئ، بداخل صنادیق خاصة  

                                                                       
                           الـــضوء

اما العقل الفرعیة .  بشكل جید في الظالمتتجذر عقل فرعیة متخشبة بدون اوراق 
ملیة الخضراء او العقل المتخشبة ذات االوراق فتحتاج الى الضوء، من اجل ع

شدة اضاءة عالیة تؤدي الى نتح متزاید، ولھذا اذا لم نحافظ على  . التركیب الضوئي
في حین ان . بالتجذیردرجة رطوبة بالھواء، فان ضوًءا كھذا یؤدي الى اضطراب 

 - مظللةبأعراش، ولھذا ننمي العقل التجذیرشدة االضاءة المنخفضة تشجع على 
. ظلاعراش
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المستنبتالمستنبت

       التجذیر   التجذیر   یجب توفیر ثالثة شروط لمستنبت       یجب توفیر ثالثة شروط لمستنبت  :  :
              ان التربة    ان التربة    . . قاعدة جیدة اللتصاق الجذور، رطوبة ثابتة زائد تھویة جیدة              قاعدة جیدة اللتصاق الجذور، رطوبة ثابتة زائد تھویة جیدة

یستعمل بالسنوات االخیرة مستنبت خلیط          یستعمل بالسنوات االخیرة مستنبت خلیط          . . الرملیة تفي بالشروط المطلوبة     الرملیة تفي بالشروط المطلوبة     
، وھو مادة معدنیة خفیفة غیر نشطة، قادرة على         ، وھو مادة معدنیة خفیفة غیر نشطة، قادرة على         فیرمیكیولیت   فیرمیكیولیت   یحوي یحوي 

    الخثالخثكما ویستعمل   كما ویستعمل   . . امتصاص الھواء والرطوبة وتمسك جیًدا بالجذور       امتصاص الھواء والرطوبة وتمسك جیًدا بالجذور       
 بقایا نباتات تعفنت جزئًیا،          بقایا نباتات تعفنت جزئًیا،         واساسھاواساسھاوھو مادة ترابیة طبیعیة      وھو مادة ترابیة طبیعیة      ) ) الكابولالكابول((

 األبقار،     األبقار،    زبلزبلكما یستعمل الغثاء وھو خلیط یحوي     كما یستعمل الغثاء وھو خلیط یحوي     .  .  وتراكمت بالمستنقعات  وتراكمت بالمستنقعات  
. . ویدخل رویًدا في االستعمال كمستنبت للعقل     ویدخل رویًدا في االستعمال كمستنبت للعقل     
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))التركیبالتركیب((التطعیم التطعیم 
 تستطیع انسجة حیة من نبتة واحدة ان تلتئم مع انسجة حیة من نبتة  تستطیع انسجة حیة من نبتة واحدة ان تلتئم مع انسجة حیة من نبتة بھابھایعتمد التطعیم على الظاھرة التي یعتمد التطعیم على الظاھرة التي 

تلتئم انسجة النبتتین وتشكل مًعا نبتة  تلتئم انسجة النبتتین وتشكل مًعا نبتة  . . في عملیة التطعیم ینقل جزء من نبتة واحدة الى نبتة اخرىفي عملیة التطعیم ینقل جزء من نبتة واحدة الى نبتة اخرى. . اخرىاخرى
: : تتركب النبتة الجدیدة من القسمین التالیینتتركب النبتة الجدیدة من القسمین التالیین. . كاملة جدیدةكاملة جدیدة

الجزء ذو الجذور والجذع او ذو الفرع المركزي الجزء ذو الجذور والجذع او ذو الفرع المركزي--االصلاالصل ..
االوراق والبراعماالوراق والبراعم(( الجزء الذي یشكل االغصان  الجزء الذي یشكل االغصان --الطعمالطعم.(.(
 وسیلة تساعد على التكاثر وسیلة تساعد على التكاثروانماوانماالتطعیم ال یشكل وسیلة تكاثر التطعیم ال یشكل وسیلة تكاثر ..

الطعم علة منطقة انشائیة  الطعم علة منطقة انشائیة انیحتويانیحتوي عند المزارع یجب  عند المزارع یجب بھبھ التي یؤخذ منھا الطعم ھي الصنف المرغوب  التي یؤخذ منھا الطعم ھي الصنف المرغوب النیتةالنیتة 
. .  ولآلفات ولآلفاتلالمراضلالمراض االصل مع نوع التربة وان یكون مقاوًما  االصل مع نوع التربة وان یكون مقاوًما یالئمیالئمبالمقابل یجب ان بالمقابل یجب ان . . لیتم نمو جدید  لیتم نمو جدید  ))عینعین((

. . یمكن تنمیة االصل من بذور او من عقلیمكن تنمیة االصل من بذور او من عقل

כנה

רוכב
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تركیب فرع/ تطعیم

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com/


)عین(تركیب منطقة انشائیة / تطعیم
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הרכבת ראש בענף מעוצה 
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التكاثر بواسطة الترقید

ر ھو طریقة تكاثر خضریة، تكسب النبتة امكانیات تساعدھا على انتاج جذو  :   الترقید
طریقة الترقید . من الفرع الذي ال زال مرتبًطا بالنبتة األم، بعد فصلھا عنھا 

. افرعھا عندما تالمس ارًضا رطبةتتجذر مریحة لتكاثر النباتات، التي  

 التوت االرضي مكاثرة
الرواقد  بمساعدة 

). السیقان  مدود (
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 تكاثر النباتات االرضیة      تكاثر النباتات االرضیة     --التكاثر بواسطة االنقسام    التكاثر بواسطة االنقسام    

وجدامیروجدامیر درنات، ابصال،  درنات، ابصال، ––االعضاء الخازنة االعضاء الخازنة . . النباتات االرضیة نباتات ذات اعضاء خازنة منتفخةالنباتات االرضیة نباتات ذات اعضاء خازنة منتفخة. . 
 تتحلل المواد المخزنة الى تتحلل المواد المخزنة الى . . الكربوھیدراتالكربوھیدراتھي سیقان تحت ارضیة مستعملة لخزن المواد الغذائیة وخاصة ھي سیقان تحت ارضیة مستعملة لخزن المواد الغذائیة وخاصة
 ،واالزھارواالزھارسكر والى مركبات اضافیة مطلوبة لتطور الجذور ، السیقان، االوراق، سكر والى مركبات اضافیة مطلوبة لتطور الجذور ، السیقان، االوراق..
 ارضیة بعد ازھارھا ، بینما تبقى اعضاء   ارضیة بعد ازھارھا ، بینما تبقى اعضاء  الفوقالفوقالنباتات االرضیة نباتات عشبیة معمرة ، تموت اجزاءھا النباتات االرضیة نباتات عشبیة معمرة ، تموت اجزاءھا 

..یة جدیدة بعد فترة السبات یة جدیدة بعد فترة السبات تخزینھا في حالة سبات تحمل ھذه االعضاء براعم ینتج عنھا اجزاء نبات تخزینھا في حالة سبات تحمل ھذه االعضاء براعم ینتج عنھا اجزاء نبات 
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