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هى           :  و الزينة نباتات و الزهور ألكثار رئيسية طرق ثالثة هناك

(6محاضرة )
الزينة      ونباتات الزهور إكثار طرق

(6محاضرة )
الزينة      ونباتات الزهور إكثار طرق

جنسى(     )   (1) تكاثر البذور طريق عن  .  Seed or Sexual Propagationاإلكثار

الجنسى(   )   ( 2) تكاثر الخضرى . Propagation Asexual or Vegetativeاإلكثار

السرخسيات(       3) فى الجراثيم طريق عن .  Propagation by Sporesاإلكثار



إسبلينيم  –  - •  الفوجير البئر كسبرة



  Seed or Sexual Propagation اإلكثار عن طريق البذور) تكاثر جنسى (

       و ه�و تكاث�ر ع�ن طري�ق الجني�ن الموجود بداخ�ل البذرة و الذى ينت�ج عادة م�ن عمليت�ى التلقي�ح و األخص�اب و تكوين الزيجوت  •
و ذلك فى النباتات البذرية نتيجة إتحاد النواة الذكرية )حبوب اللقاح( بنواة البويضة المؤنثة .

و هن�ا يج�ب التنوي�ة إل�ى أ�ن هناك بذور لنباتات تحتوى باألضاف�ة للجني�ن الجنس�ى النات�ج م�ن التلقي�ح نوع آخ�ر م�ن األجنة يعرف •
باألجن�ة الخضري�ة و تحتوى البذرة عل�ى واح�د أ�و أكث�ر م�ن األجن�ة الخضري�ة و الت�ى تنش�أ م�ن أنس�جة الم�بيض أ�و النيوسيلة و يكون 
التكاث�ر ع�ن طري�ق أح�د هذة األجن�ة الخضري�ة تكاث�ر خضرى و لي�س جنس�ى بالرغ�م أن�ة ع�ن طري�ق البذرة و هذا يعن�ى أ�ن التكاثر 

بالبذرة ال يعنى بالضرورة أن يكون جنسى .

مثال : لنباتات تحتوى كال نوعى األجنة  ) المانجو – الموالح (.•

* يتكاثر بالبذرة جميع النباتات الحولية سواء شتوية أو صيفية كذلك معظم نخيل و أشجار و شجيرات الزينة و بعض المتسلقات .•



 
قد يكون األكثار الجنسى ضرورة أو مهم لألسباب األتية :

ألنتاج أو تربية أصناف جديدة نتيجة اإلنعزاالت الوراثية التى تحدث نتيجة لإلكثار الجنسى .- 

بغرض إنتاج أصول للتطعيم عليها .- 
لإلستفادة� من قوة الهجين األول فى األكثار األول كما فى القرنفل و البانسية .- 
أسهل الطرق و أقل تكلفة تجاريا .- 

: أ�سباب عدم� إ�نبات ب��عض ا��لبذور*

عدم تمام نموه�ا و أكتمال نض�ج أجنته�ا و أحتفاظه�ا بكام�ل بحيويته�ا  و الت�ى تختل�ف بأختالف النباتات و دورة حياته�ا إن 1.
كانت قصيرة كما فى الحوليات أو طويلة كما فى النباتات المعمرة كاألشجار أو الشجيرات.

 ( و الذى يرجع لواحد أو أكثر من األسباب األتية : Dormancyلسكون البذرة ) فترة الراحة 2.

* عدم نفاذ القص�رة و ذل�ك لزيادة س�مك القص�رة مم�ا يمن�ع نفاذ الماء و الغازات خالله�ا إل�ى الجني�ن للبذرة مث�ل العائلة •
البقولية و الباذنجانية و الخبازية و العالقية و غيرها . 



 

* و يمكن التغلب على ذلك بالمعامالت األتية :
أ – النقع فى الماء البارد أو الساخن لمدة تتفاوت حسب سمك القصرة  .

ب – النقع فى الماء ثم تترك البذور مبتلة و لفعل الكائنات الحية الدقيقة لتحلل القصرة .
ت – الصنفرة الميكانيكية .

ث – المعاملة بحمض الكبريتيك المخفف أو المركز لمدة معينة حسب سمك القصرة .
.CCC و السيكوسيل  GAج – المعاملة بمنظمات النمو مثل الجبريللين 

- بعض البذور النمطقة المعتدلة تظهر نوع من السكون الذى يمكن التغلب علية بمعاملة البذور بالبرودة مثل الورد ، التفاح ، 3
(  حيث توضع البذور متبادلة مع طبقات رمل مبلل فى    Stratificationالخوخ و يمكن التغلب على السكون ) بالكمر البارد 

 لفترة تختلف حسب النوع كما يمكن التغلب على 5صناديق خشب و توضع فى الثالجات على درجة حرارة تتراوح من صفر إلى ±
السكون بالمعاملة الكيماوية مثل األيثيلين أو النترات أو حمض الجبريلليك . 



العوامل البيئية ألنبات البذور :
 م°( و 25 – 15– الحرارة ) 4- األكسجين )للتنفس(. 3- خلو البيئة من السموم و اآلفات.     2- الماء ) رطوبة التربة (.    1

- الضوء  ) فى حالة البذور ذات األستجابة الضوئية الموجبة مثل ) حلق الست(.5 م° . 23المثلى 
المراحل التى تمر بها البذور عقب زراعة و حتى جمعها فى شكل ثمار :

- مرحلة تكشف البراعم الزهرية و 4- مرحلة بدأ تكون البراعم الزهرية. 3- مرحلة النو الخضرى . 2- مرحلة إنبات البذور .  1
تميزها لألعضاء المذكرة و األعضاء المؤنثة .

- مرحلة نضج الثمار و خروج البذور .6- مرحلة تكون الثمار ثم تكون البذور .  5

مواعيد زراعة البذور : •

 من مارس  و حتى سبتمبر .الشجيرات و األشجار( تزرع بذور 1)•

من سبتمبر و حتى نوفمبر و تزهر من يناير و حتى يوليو .الحوليات الشتوية ( تزرع 2)•

من مارس و حتى مايو و تزهر من مايو و حتى سبتمبر الحوليات الصيفية ( تزرع 3)•

التى تتكاثر بالبذرة حسب ميعاد أزهارها وفقا للمجموعتين السابقتين .العشبيات المستديمة ( تزرع بذور 4)•





طرق زراعة البذور :
 سم و ذلك بالنسبة للبذور كبيرة الحجم و التى تتأثر جذورها بالنقل و التفريد أو تزرع فى األرض 10فى أصص صغيرة مقاس 

المستديمة مباشرة .
فى مواجير فخار بعد تطهيرها فى حالة البذور الدقيقة مثل البيجونيا .

فى صناديق خشبية فى حالة البذور التى تتحمل جذورها النقل و التفريد .
فى أطباق بترى فى حالة البذور الدقيقة النادرة و فى األبحاث و ألختبار نسبة األنبات.

و فى المشاتل التجارية تزرع البذور فى صوانى من البالستيك أو الورق المضغوط التى تمأل بالتربة حيث تزرع كل بذرة فى عين من 
عيون الصوانى أو تزرع على خطوط فى الصوانى التى ال تحتوى على عيون و تروى تلك الصوانى سطحيا عادة بأستخدام خراطيم 

مركب عليها أدشاش ناعمة أو تروى بواسطة الرذاذ أو الرش إذا ما أحتوى المشتل على وحدة إكثار بالرذاذ 

  Propagation Asexual or Vegetative( اإلكثار الخضرى ) تكاثر الجنسى ( 2)

و المقصود منة إستخدام أى جزء من النبات لألكثار فيما عدا جنين البذرة الناتج عن التلقيح و األخصاب •



و يعتبر اإلكثار الخضرى هو أكثر الوسائل التجارية شيوعا وإستخداما لسهولة إجراءها و من  

مميزات إستخدام التكاثر الخضرى األتى :
أ-  قد تكون الوسيلة الوحيدة ألكثار النباتات البستانية التى قد تنتج بذور فاقدة الحيوية أو التى ال تنتج بذور بالمرة مثل الموز أو 

العنب البناتى أو البرتقال بسرة أو التين أو بعض أنواع الصبارات .
ب-  بإستخدام طرق التكاثرالخضرى يمكن أعطاء نباتات كثيرة و تشبة النبات األم فى جميع الصفات المورفولوجية أو الظاهرية   

مثل طبيعة النمو الخضرى أو الزهرى أو الثمرى هذا فضال على المحافظة على التراكيب الوراثية و يستفاد من هذة الخاصية فى 
حالة الرغبة فى إنتاج أصول متشابة وراثيا فيما بينها حتى تكون ذات تأثير متماثل كذلك على الطعوم الركبة عليها .

ت- فى حالة النباتات البستانية خاصة الزهور منها ذات التراكيب الوراثية الخليطة نجد أنه عند إكثارها جنسيا تحدث بها إنعزاالت 
وراثية عديدة مما تترتب علية إنتاج نباتات ذات أزهار متفاوتة األلوان فى حين يؤدى إكثارها خضريا إلى المحافظة على معظم هذة 

التراكيب الوراثية الخليطة خاصة لو كانت تنتج ألوان جذابة أو أشكال شاذة مرغوبة  فى بعض الزهور أو نباتات الزينة.



ث-  يمكن من خالل التكاثر الخضرى تفادى التعرض لمشكالت إنبات البذور.
ج- قصر الفترة التى يستغرقا من وقت التكاثر و حتى تكون الثمار خاصة إذا ما قورنت باألكثار البذرى و الذى تطول فية فترة النمو 

الخضرى للشتالت الناتجة من البذور ) التغلب على عوامل الوقت والتكاليف ( .
ح- يمكن عن طريق التكاثر الخضرى التغلب على التربة غير المالئمة بأستخدام التطعيم على أصول مقاومة لبعض األمراض و األفات 

المختلفة.

و أ�ن كان�ت هذة بع�ض مميزات التكاث�ر الخضرى فهذا لي�س معناه أنه�ا طريق�ة تخل�و م�ن العيوب الت�ى تنش�أ عن�د أستخدامها •
كوسيلة للتكاثر و منها :

أو • ألوان  الحص�ول عل�ى  نتيجته�ا  أنعزاالت وراثي�ة معين�ة يكون  إنتاج أص�ناف جديدة نظرا ألنه�ا ال ته�ئ حدوث  أ- يص�عب 
أصناف جديدة .

ب- بع�ض طرق التكاث�ر الخضرى تؤدى إل�ى إنتاج أشجار أقص�ر ف�ى العم�ر م�ن الناحي�ة األنتاجي�ة و ذل�ك لعدم التواف�ق الكامل •
بين األصل و الطعم .



 

طرق التكاثر الخضرى :-
- التكاثر عن طريق األعضاء 5- التفصيص.           4- الخلفات و السرطانات.    3- الترقيد بأنواعة .       2- العقل بأنواعها .     1

األرضية  ) األبصال – الريزومات – الكورمات – الدرنات (. 
- التطعيم9 – التطعيم . 8- البالبل الزهرية .       7- التقسيم .              6

• 

  Cuttingsالعقل1.
وهى تعتبر أهم و أسهل طرق األكثار الخضرى على وجة األطالق و تسمى العقل تبعا للجزء النباتى التى أخذت منة •

* فقد تؤخذ العقل من الساق و تسمى " عقل ساقية " .•

* و قد تستخدم األوراق و تسمى " عقل ورقية" .•

* و قد تستخدم األوراق و بجزء من قاعدة العنق المتصلة بالساق و تسمى " عقل ورقية برعمية"  .•

* أو تؤخذ من الجذور المنتفخة و تسمى " عقل جذرية " .•



 
أ- العقل الساقية 

و تؤخذ بطول قد "  Terminal Cuttings" عقل ساقية طرفية و قد تؤخذ العقل الساقية من أطراف األفرع فى النباتات العشبية و الشجيرات و األشجار و تسمى 
 سم حسب النبات المراد أكثارة20 سم إلى 8يتراوح من 

*  تجهز العقل بقطعها من أسفل قطعا أفقيا ثم تغمس قواعدها فى هرمون تجذير مناسب لتنشيط عملية التجذير ثم تزرع فى التربة المناسبة و التى 
عادة ما توضع فى صوانى اإلكثار بجوار بعضها و تنقل لصوب اإلكثار بالرذاذ أو تحت أنفاق بالستيك حسب النبات حتى نجاح التجذير و تكون جذور 
جيدة على الشتالت ثم تخرج لجو الصوب العادى للتفريد فى أصص فردية أو قد تزرع فى مواجير من الفخار أو صناديق خشبية و ترص فى مناطق 

ظليلة و ليس تحت صوب كما فى حالة الشجيرات مثال :
 و بعض الشجيرات.المتيرةا و لشيراني و ا البعتران وحصا لبان و البالرجونيوم و الدراسينا و للفيكس* و تتكاثر بهذة الطريقة معظم األنواع التابعة 

 Semi hard Woodبالعقل الساقية نصف الناضجة و قد تؤخذ الغقل الساقية من أفرع األشجار و الشجيرات من المنطقة الوسطية و تسمى  "  
Cuttings  " سم .20 – 10و تكون بطول حوالى 

* و قد تكون هذة العقل عبارة عن عقدة واحدة محتوية على الساق و الورقة المتصلة بها و برعم إبطى بينهما و تسمى عقلة ذات عقدة واحدة و هى 
عقلة ساقية نضف ناضجة .

  الفيلودندرون والسنجونيم و  البوتس* أهم النباتات التى تتكاثر بتلك الطريقة
فهى عبارة عن أجزاء من األفرع الخشبية و الشجيرات و هى عادة  "  Hard Wood Cuttings"  العقل الساقية الخشبية أو الناضجة أما 

 سم و تعامل بنفس الطرق المذكورة سابقا .50 – 15عارية ال تحتوى على أوراق و تتراوح طولها من 
.فرشة الزجاج  و النتانا  و  الهبسكس وكالدفلة* و يتكاثر بتلك الطريقة معظم شجيرات الزينة 





مواعيد أخذ العقل :
عادة ما تختلف مواعيد أخذ العقل و تجهيزها للزراعة بإختالف أنواع النباتات كذلك تبعا إلستخدام منشطات التجذير من عدمة أو أستخدام 

طريقة 
 و فى أغلب األحوال تؤخذ العقل الساقية أثناء السكون         " أواخر الخريف و حت أواخر الشتاء "   ( Mist Propagation)  ال

بالنسبة للشجيرات أو األشجار المتساقطة األوراق 
* بينما فى مستديمة الخضرة فيتم أخذها طول موسم النمو 

* وتخزن العقل مقلوبة بين طبقات من الرمل الرطب حتى يحين موعد الزراعة .

بيئات التجذير: •

( .1: 1أ – خليط متساوى من البيت�موس : الرمل بنسبة ) •

( .1: 1ب- خليط متساوى من األسفانجم : البيرليت بنسبة ) •

و هذة المخاليط توفر ارطوبة و التهوية و التدفئة و االزمة لألسراع من تجذير العقل .•

تنشيط تجذير العقل كيميائي�ا :•

و فيه�ا يت�م أس�تخدام بع�ض م�ن المركبات الكيماوي�ة و الت�ى تعرف بإس�م منظمات النم�و و الت�ى له�ا دور ف�ى تنشي�ط عملي�ة التجذي�ر و فيه�ا يت�م أس�تخدام األوكسينات و •
 ( . NAA( أو نفثالين حامض الخليك )IAA مثال لذلك : استخدام إندول حامض الخليك ) 



 
طرق أضافة منشطات التجذير للعقل :

طريقة الغمس أو الغمر : 
و فيها يجهز محلول بالتركيز المطلوب و ذلك بإذابة األوكسن فى الكحول و تخفيفة بالماء للوصول بالتركيز المطلوب ثم يغمز قواعد 

العقل فية لمدة تختلف بإختالف العديد من العوامل منها ) نوع العقل الساقية – التركيز المستخدم حيث تقل مدة غمز قواعد العقل 
كلما زاد التركيز – نوع منظم النمو المستخدم ( و يراعى الزراعة المباشرة للعقل بعد المعاملة بمحلول التجذير فى مدة ال تزيد عن 

نصف ساعة .
طريقة المسحوق : 

و فيها نستخدم منشطات التجذير فى صورة مسحوق تغمس قواعد العقل المجهزة فى هذا المسحوق و تزرع مباشرة و لكن إستخدام 
منشطات التجذير على هذة الصورة يعتبر مكلف لذلك نلجأ إلى خلط مسحوق منشط التجذير عادة بمادة خاملة مثل بودرة التلك بنسبة 

 ( فكلما زاد نسبة المادة الخاملة قل تركيز المادة الكيماوية المنشطة للتجذير  .10   :  1  (   و حتى  ) 1 : 1)





Leaf Cuttings                                       ب- العقل الورقية 
قد تستخدم األوراق ) العنق و النصل فى عملية اإلكثار فى صورة عقلة ورقية كاملة أو قد يتم تجزئتها إلى عدة عقل ورقية مثل : 

 ( ،الكالنشو كذلك بعض النباتات العصارية و الشوكية مثل الببروميا  و البنفسج األفريقىو البيجونيا ركس ) 
* و يستخدم فى ذلك األوراق الناضجة غير المسنة أو الحديثة و لذلك نستخدم عادة األوراق الوسطية من النبات و ال نستخدم 

األوراق القاعدية المسنة و ال األوراق القمية صغيرة السن ، و تزرع األوراق بغمس أعناقها فقط فى التربة أو العنق باألضافة 
إلى الثلث السفلى لنصل الورقة و يتم األكثار فى صوبة مزودة بالرذاذ .

ج- العقل الورقية البرعمية

و فيها تجهز العقل الورقية البرعمية عن طريق قطع الفرع أعل�ى و أسفل العقدة التى بها ال�برعم بمسافة كافية •
 س�م و فص�ل قواع�د أعناق األوراق بجزء مناس�ب م�ن الس�اق أ�و الفرع الحام�ل للورق�ة و يس�تخدم ف�ى ذلك 1 – 0.5

مطواة حادة ث�م الزراع�ة مباشرة ف�ى بيئ�ة رملي�ة حي�ث تغرس قواع�د األوراق بم�ا تحوي�ة م�ن براع�م إبطي�ة و جزء من 
عنق الورقة فى التربة بينما يبقى باقى العنق و النصل ظاهران فوق سطح التربة .





 
Layering – الترقيد 2

و فى هذة الطريقة ال يتم فصل الجزء من النبات األم المراد إكثارة إال بعد تمام التأكد من نجاح تجذيرة عكس العقل التى تفصل من 
األم ثم تهيأ لها ظروف التجذير و يتم عادة الترقيد فى آوئل الربيع و يتم فصل األفرع التى تم ترقيدها فى نهاية فصل الربيع و تزرع 

فى المكان المستديم .

أنواع الترقيد :                •

Simple Layeringأ -  الترقيد األرضى البسيط •

 الش�بر فايد و س�ت الحس�ن و الياس�مين الزف�ر و الياس�مين األ�بيضو يت�م ف�ى حال�ة بع�ض المتس�لقات ذات الفروع اللين�ة مث�ل •
فيه�ا يختار أح�د األفرع القريب�ة م�ن س�طح األرض و يلوى ألس�فل لدف�ن هذا الفرع ف�ى الترب�ة بجوار النبات األ�م بحي�ث يبقى طرف 
، الترب���������������ة  س���������������طح  فوق  ظاه���������������ر  الفرع  ذل���������������ك 
و يمك�ن تشجي�ع التجذي�ر ف�ى المنطق�ة المدفون�ة ع�ن طري�ق خدش ذل�ك الفرع قب�ل دفن�ة ف�ى الترب�ة بواس�طة المطواة ث�م يت�م دف�ن ذلك 

 مقلوب يغرس ف�ى التربة فوق الفرع و يمنع V أو   Uالفرع و يتم كذلك تثبيتة ف�ى التربة بواسطة سلك مجلفن على شكل حرف 
إرتداد الفرع ألعال غقب الرى و األهتزازات



Compound Layeringب- الترقيد المركب أو الثعبانى 
و هو كالسابق تماما إال أننا نختار الفروع الطويلة للترقيد و تدفن فى األرض على شكل زجزاج بحيث يدفن جزء و يخرج جزء فوق 
التربة ثم يدفن جزء أخر من نفس الفرع و يخرج جزء فوق التربة و هكذا و بالتالى ينجح التجذير فى مناطق الدفن كلها حيث يفصل 

 ( الجهنمية – الياسمين األبيض – ) الهيدرافى النهاية عدة تراقيد ناجحة من نفس الفرع المرقد و يتكاثر بتلك الطريقة 

ج- الترقيد التاجى•

و تستخدم فى حالة األشجار و الشجيرات ذات الفروع القوية غير القابلة للثنى ، تقلم النباتات األم •
المراد ترقيدها تاجيا قرب سطح التربة عند بداية موسم النمو يؤدى ذلك إلى تنشيط البراعم الجانبية 

فتنمو و تعطى فروعا خضرية تقوم بتغطية تلك المنطقة بكوم من التربة مع مواالتها بالرى مما يؤدى 
إلى تكوين جذور على تلك الفروع حديثة النمو و بمجرد التأكد من نجاح التجذير نبدأ فى فصل تلك 

التراقيد بجذورها الجديدة حيث تزرع فى األصص فى أول موسم النمو التالى  و تستخدم تلك الطريقة 
. النتانا  و بعض الشجيرات مثلورد  النسرفى 



 –  – )   ( التاجى  الهوائى المركب و البسيط األرض�ى  الترقيد



Air Layeringد- الترقيد الهوائى 
 و يتم المانوليا بأنواعة و الفيكس بأنواعها و لدراسيناو يتكاثر بتلك الطريقة عدد كبير من النباتات المستخدمة كنباتات ظل و منها ا

إجراؤها بإختيار الفرع المراد ترقيدة و هو دائما فرع خشبى قوى يستحيل ثنية و يجرى تحليقة قرب قاعد الفرع أسفل عقدة بعد 
إزالة الورقة الخارجة من هذة العقدة و التى تليها لتسهيل إجراء الترقيد يتم التحليق بإزالة الطبقة السطحية من القلف حتى الوصول 

و يتم تجهيز التربة المناسبة سواء من البيتموس أو طمى و ترطب جيدا و يتم إعدادها على شكل عجينة كروية لمنطقة الكامبيوم 
الشكل تضغط و تلف حول منطقة التحليق حتى تلتصق بها تماما ثم تلف بقطعة نايلون و تربط من طرفيها العلوى و السفلى بشريط 
الصق أو بالسلك بإحكام و تترك حتى ظهور الجذور من داخل النايلون ثم تفصل بالمنشار أسفل منطقة الترقيد و يعاد زراعتها فى 

األصص المناسبة بعد إزالة غطاء النايلون و توالى بالرى حتى تمتد الجذور إلى تربة األصيص .

  Off shoots- الخلفات•

و هى ناتجة من براع�م موجودة على قواع�د سيقان نخيل الزينة و توجد تلك البراع�م تحت سطح التربة و تتحول إلى أفرع جانبية ينمو لكل منها مجموع جذرى •
مستقل عن النبات األم يتم فصل الخلفات عن� النبات األم بإزاحة التربة أوال ثم بإستخدام الة حادة يتم فصل الخلفة بجذورها عن النباتات األم دون أحداث أى تلف فى 

 (.لكاميروبس و االرابس – نخيل الزينة مثل الصبار المصرى – الصبار األمريكى – ع�صفور الجنةساق أيهما ثم ترفع الخلفة و يعاد زراعتها من النباتات     * ) 



 
Suckers- السرطانات 4

و هى براعم نشطة قرب و فوق سطح التربة تعطى أفرع يتم فصلها بجزء من الخشب للنبات األم يسمى بالكعب و هى تعامل مثل 
العقل تماما .

 ( . الرمان – الزيتون* مثال للنباتات )  

 Separation- التفصيص5

بعض النباتات العشبية المفترشة النمو تتميز بأنها تعطى أعداد ضخمة من الفروع الخضرية التى •
النباتات تظهر و  الجذرى لمجموع  المجموع  إ�ن كان  أ�و مجموع جذرى مس�تقل و  له�ا جذور  يتكون 
كأنه�ا كتل�ة  مشترك واح�د ضخ�م يت�م إكثار تل�ك النباتات بتفص�يصها إل�ى أجزاء ك�ل جزء يحتوى على 

جذور و سيقان و أوراق يتم زراعتها و ريها فى أصص منفصلة .

 ( . األسبرجس و الفالنجيم والبنفسج* و من النباتات    ) •





 Division - التقسيم6
حيث تكون النباتات أجزاء أرضية  أو سيقان متدرنة أو غير متدرنة بشرط أن تحتوى على براعم خضرية يمكن عن طريقها إكثار 

النباتات 
 (.السوسن – ألسبدسترا – االداليا –  تقسيم درنات  الكنا* مثال للنباتات   ) تقسيم ريزومات

 Plantlets- البالبل الزهرية أو العقل الزهرية 7

بعض النباتات ال تعطى بذور و لكن تنتج شماريخ زهرية تختلف فى إرتفاعها و تحمل بدل من األزهار نباتات 
كامل�ة أ�و م�ا يشابه�ا فيم�ا عدا الجذور و لك�ن س�رعان م�ا تكون مجموع جذرى قوى عن�د زراعته�ا و تسمى هذة 
األجزاء بالخلفات الهوائي�ة كذل�ك بع�ض النباتات تكون مدادات عل�ى أبعاد متقارب�ة و مالص�قة لألرض تحمل 

  الفالنجيمنباتات كامل�ة شبيه�ة للنبات األ�م يمك�ن فص�لها و زراعته�ا مباشرة ك�ل عل�ى حدى كم�ا يحدث ف�ى نبات
يمكن  الزهري�ة  البالب�ل  م�ن  العص�ارية مجموع�ة  أطراف س�يقانها  ف�ى  تحم�ل  العص�ارية  النباتات  بع�ض  كذل�ك 

 البرايوفيللم  . زراعتها و الحصول على نباتات جديدة مثل



)   (- ) الجمل  ) ديل برايوفيللم فالنجيم الزهرية البالبل



- التكاثر عن طريق األعضاء األرضية  ) األبصال – الريزومات – الكورمات – الدرنات (
تتميز بعض النباتات خاصتا ما يعرف بأبصال الزينة المزهرة  و بعض محاصيل الخضر و قليل من النباتات الطبية و العطرية بتحور 
أعضاء منها ألداء وظيفة التخزين سواء ألختزان الغذاء أو مواد طبية و عطرية و تتميز هذة األعضاء المتحورة بنموها تحت سطح 
التربة و أن لها القدرة على إعادة دورة حياة النبات بما تتمتع بة من وجود البراعم الخضرية بهذة األجزاء األرضية و تقسم إلى :    

                

 Bulbsأ- األبصال الحقيقية•

و هى سيقان قرصية قاعدية تترتب عليها قواعد أوراق عصيرية أو لحمية و التى غالب اما يوجد •
عن�د قواعده�ا و ف�ى أباطه�ا ال�براعم الخضري�ة و تخرج الجذور الليفي�ة عن�د قواع�د الس�يقان القرصية و 

( . التيوليب-  األمريلس – النرجسهى غالبا ما تكون سطحية و منتشرة عرضيا  )



Scale Bulbsب- األبصال الحرشفية 
 حيث تحتوى كل بصلة على الليليمعبارة عن بصيالت دقيقة الحجم حرشفية أو لحمية مغطاة بأوراق جافة كعامل حماية مثل نبات 

 ورقة تجمع فى أكياس من البولى إيثيلين  + مسحوق فطرى ثم تخلط بأربعة أمثالها 40عدد من األوراق الحرشفية يصل عددها إلى 
 و تترك فى مكانها ثم تخرج من األكياس بمجرد ظهور البصيالت على قواعد األوراق الحرشفية و نجد أن كل ورقة  Peatمن ال 

 أبصال صغيرة تفرد بعد ذلك فى الربيع ، و تقلع األجزاء األرضية عادة فى نهاية موسم النمو و بعد 3حرشفية ينبت عند قاعدتها 
 " وذلك بتعريضها للشمس لتلتئم جروحها  Curingجفاف المجموع الخضرى و يجرى لألجزاء األرضية عملية  " المعالجة 

الناتجة عن عملية التقليع .

Rhizomesت- الريزومات 

    و ه�ى س�يقان مدادة زاحف�ة تنم�و و تنتش�ر تح�ت س�طح الترب�ة و مقس�مة بوضوح عادة إل�ى عق�د و س�الميات و تتواج�د البراعم •
على العقد و نكون مغطاة بوريقات و أوراق حرشفية و أحيانا عصيرية و تقسم الريزومات لغرض اإلكثار إلى أجزاء بحيث يحتوى 

 لزنجبيل -  اسوسنا -  الأسبدستر -  الالكنا-   الكال كل جزء على عدد كاف من العقد و البراعم ثم تزرع أفقية تحت سطح التربة







Corms                                          ث- الكورمات 
و هى ساق متحولة و متحورة إلى شكل كروى مفلطح و مقسمة إلى حلقات تمثل مواضع العقد و يوجد عليها البراعم الخضرية و 

  ( .اللحالح –  الفريزيا - التبروز – لجالديولسيتكاثر النبات بالكورمة بأكملها فهى غير قابلة للتقسيم ) ا

Tubersج- الدرنات 

و هى سيقان أو جذور منتفخة تختزن النشا و يمكن تخزينها بشرط أن يحتوى كل جزء منها •
على برعم واحد على األقل و الدرنات الجذرية غير محتوية على براعم لذلك يشترط عند تقسيمها أن 

تحتوى كل قسم منها على جزء من قاعدة الساق القديم و هو الجزء الوحيد التى يحمل البراعم 
. ( السحلب – األنيمون– الداليا الخضرية ) الدرنات الجذرية لنبات 



بالقلم     ) – • للورد التطعيم طرق و أنواع
حرف    (Tبالبرعم



التبروز  –  –  الجيبسوفيال ا�آلراوال  إنتاج
(7رقم ): المحاضرة











الجدول      إكمال طالب كل جدًاعلى  هام
نباتية  امثلة التكاثر   طريقة التجارى   تعريف التكاثر التكاثر  طريقة  نوع

 -  - بلدى –  –  عتر متيرة شيرانيا لبان حصا فيكس غضة    طرفية ساقية عقله ) جنسى )  ال خضرى

سنجونيم -  بوتس غضة    نصف ساقية  عقلة

  -  - زجاج  –  فرشة النتانا هبسكس دفلة شجيرة خشبية  عقلة

كالنشو  –   –  -  ببروميا إفريقى بنفسج ركس بيجونيا وسطى   ورقية عقلة

إفريقى –   بنفسج ببروميا برعمية   ورقية عقلة

برايوفيللم –  فالنجيم ) زهرية  )  بالبل زهرية عقلة

فايد –   –   شبر الحسن ست ياسمين بسيط   ارضى الترقيد

هيدرا –  -  جهنمية ياسمين زجزاجي    ثعبانى مركب ترقيد

النتانا  - نسر ورد تاجى  ترقيد

مصرى  –  –   –    أو أمريكى صبار الجنه عصفور كاميدوريا رابس نخيل خلفات

رمان -  زيتون سرطانات

بنفسج –  -  اسبرجس فالنجيم تفصيص

-  - السوسن –    إسبدسترا داليا جدرية درنات كنا ريزومات   تقسيم

 - هياسينت –  –  تيوليب أمريللس نرجس حلقية   حقيقية أبصال

الليليم حرشفية   حقيقية أبصال

إسبلينيم -  فوجير جراثيم  جراثيم
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