
                     

 بعةالجمسة العممية السا

                                                                                                                 اإلكثار بالترقيد : –ثالثًا 

مع بقاء  أو ضمن وسط زراعي و تحت سطح التربة ــــــــــــفرع بأكممو أو جزء من تغطية    تعريفه :
خروج الجذور عمى ىذا الفرع يفصل عن الشجرة األم و يكون نبات وعند و بالشجرة األم . ــــاتصال

جديد ، وتختمف المدة التي يفصل بعدىا حسب نوع الشجرة المثمرة و ىي ال تقل عن ثالثة أشير 
                                                              و قد تصل لستة أشير أو سنة .

دى الطرائق التي تمنع أو تعوق انتقال المواد ــــــــو يمكن تشجيع تكوين الجذور بمعاممة التراقيد بإح
ة في جزء الفرع ــــــــــــالعضوية و ىي ماءات الفحم و اليرمونات و بذلك تتجمع ىذه المواد العضوي

  و عمى الرغم من ان الفرع ال يزال متصال بالنبات األم .المرقد مما يشجع تكوين الجذور عمي
                                                            العوامل المؤثرة عمى نجاح الترقيد:

معاممة النبات المرقد بإحدى الطرق التي تحفظ أو تركز المواد الكربوىدراتية في الفرع المرقد  -1
.                                                                                   مثل التحميق أو الحز

التظميل : يستعمل لتشجيع تكوين الجذور في الفرع المرقد  .                                         -2
                           استعمال منظمات النمو .                                                  -3
 تأمين درجة الحرارة والرطوبة المناسبة .                                                                     -4

 ميزات الترقيد:  
 مضمون النجاح ألن الفرع المرقد يبقى متصاًل بالنبات األم حتى يتكون لو مجموع جذري 
  يصعب إكثارىا خضريًا بالعقمة أو التطعيميستعمل في النباتات التي 
 يمكن تنفيذ عممية الترقيد بسيولة وال تحتاج لعناية خاصة 
 ال تحتاج إلى خبرة 
 الوقت الالزم لنجاح الترقيد أقصر من الوقت االالزم لنجاح العقل 
 و الحفرة الغائبة وخاصة في الكرميستعمل في بعض الحاالت لترقيع الجور أ 

                                                                                        مساوئ الترقيد:  
تجيد النبات األم                                                                                                -
                                                  تعيق عمميات الخدمة                                    -
 عدد األنواع النباتية التي تتكاثر بالترقيد قميمة                                                             -



       طرق الترقيد:                                                                                     
لو عدة طرق أىميا:                                                                الترقيد األرضي: –أواًل 

سم مع بقاء نياية  20-15يؤخذ فرع من النبات ويفن في التربة بعمق من الترقيد الطرفي:  -1
                                        الفرع بارزة فوق سطح التربة .                                 

يعتبر أحد أشكال الترقيد البسيط لكن الفرع  ـــــــــــــــــوألنيسمى مركب الترقيد المولبي المركب:   -2
و فوق سطح التربة مع بقاء نيايتو ظاىرة وفي ـــــالمرقد يطمر عدة أجزاء منو مع إظيار أجزاء من

                                                                  رقد بمشابك ىذه الحالة يثبت الفرع الم
سم و تروى  2يعمل خندق و يرقد فيو الفرع و يغطى بطبقة طمي سمكيا  الترقيد الخندقي:  -3

تغطى  سم 10، وعندما يصل طول ىذه النموات نحو ة ــــــــــــــــــــــفتخرج البراعم مكونة نموات خضري
ة أخرى من الطمي فتكون جذورًا عمى قواعدىا ، و ىكذا كمما استطالت النموات ، ــــقواعدىا بطبق

          و يجزأ الفرع عدة أجزاء بحيث يحتوي كل منيا عمى مجموع جذري و آخر خضري .
ح األرض في أواخر ا قريبًا من سطـــــــــــــتقطع الشجرة أو الشجيرة المراد إكثارى الترقيد التاجي: -4

، ثم يكوم التراب الذي يجب أن يكون ليساعد عمى تكون أفرع كثيرة حول السطح المقطوع  الشتاء
قوامو تربة متوسطة أو خفيفة مع نسبة معقولة من المواد العضوية بالتربة و كمما استطالت 

/ 15تفاع نحو /النموات الحديثة جرى تكويم التراب حول قواعدىا إلى أن يصبح التراب عمى ار 
 .سم و أن يكون رطبا ليشجع تكوين الجذور عمى النموات الحديثة



 

                                                                                                                  ثانيًا : الترقيد الهوائي:
يجرى عمى األفرع الصمبة التي يصعب ثنييا و ترقيدىا في األرض عمى أفرع عمرىا سنة أوائل 

                                                                                     الربيع         
المراد  يشق األصيص طوليًا و يمأل كل نصف بتربة رطبة و يحمق الفرع * الترقيد في أصص:

ترقيده عند المنتصف أو قرب قاعدة الفرع و يوضعا نصفا األصيص حول ىذه المنطقة ،و يروى 
من فترة ألخرى لتتكون الجذور بسرعة و تفصل التراقيد بعد تكوين الجذور عمييا و تزرع كنباتات 

                                                               مستقمة ، و تراعى أال تكون األوعية المستخدمة عميقة أكثر من الالزم .            
ة الترقيد و ذلك بإزالة حمقة من ـــــــــــــيحمق الفرع في منطق      * الترقيد بإحاطة الفرع بالطحالب :

سب نوع الشجرة، و تغطى بطحمب رطب و يمف ــــــــــــــــسم ح 1.5-0.5المحاء عرضيا يختمف من 
ا كيس من البولي إيثمين و يرطب دائما لتكوين الجذور .                                                        حولي

يجرى الترقيد اليوائي بصورة عامة عمى أفرع عمرىا سنة واحدة في حال        مواعيد الترقيد:
ألشجار المستديمة الخضرة األشجار المتساقطة األوراق يكون الترقيد أثناء سكون العصارة وفي ا

ار التي يمكن ترقيدىا:   الكرمة، التين ، الرمان، الزيتون ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــفي بداية الربيع  من األشج
 التفاحيات.......



 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                اإلكثار بالخمفات والفسائل:    -رابعًا 

تعريفيا : ىي نباتات صغيرة تخرج في قاعدة األشجار و يكون ليا جذور عرضية و تفصل عن 
و تعطي عادة نباتات  أمياتيا بحذر حتى ال تتأثر القمة النامية و يتكاثر بيا النخيل و الموز

                                                                                      لمنبات األم الذي أخذت منيا . مشابية  متشابية و
نيسان ( أو في الخريف ) أيمول ( و في الحقيقة يمكن  –ىو فصل الربيع )آذار  موعد غرسها :

 من البرد و الحر .فصل الفسائل في أي وقت بالسنة بشرط المحافظة عمييا 

 



                                                                   شروط الفسائل المعدة لمغرس بالمكان الدائم :
                                                               كبيرة الحجم . وأن تكون الخمفات قوية النم -1
 جذري مناسب .أن يوجد بيا مجموع  -2
 أن تكون خالية من اإلصابة باآلفات . -3

ة جدًا تنشأ عن برعم عرضي عند نقطة اتصال ــــــــــــــــــو ىي عبارة عن نموات قوي    السرطانات:
اء جذور عمى الجزء القاعدي منيا ، و لكنيا نادرًا ما ـــــــــــــــــــــــالساق بالجذر، و ليا القدرة عمى إعط

تعمل لإلكثار و إذا استعممت يفضل أن تفصل السرطانات مع جزء من الجذر يسمى الكعب ، تس
 و نجدىا في إكثار الزيتون
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ة أي جزء صغير معقم من ـــــــــــــــــــــــــــو ىي عبارة عن زراع      اإلكثار بزراعة األنسجة: - خامساً 
اق أو األوراق أو الجذر ـة أو جزء من الســـــــــأجزاء النبات المختمفة مثل الخمية أو القمة الميرستيمي

 ة عمى بيئة غذائية معقمة ــــــــــــــــة صغيرة أو أنابيب اختبار تكون حاويـــــــــــأو حبوب الطمع في أوعي
و تزرع في ظروف معقمة في المكان المخصص و تحضن بغرف خاصة   سائمة ( –ىالمية  )

                                  تحوي عمى شروط صناعية خاصة من درجة حرارة و فترة إضاءة ، 
 
 
 



                    الغاية من زراعة األنسجة:                                                                      
 تعد وسيمة سريعة لمتكاثر * 
 الحصول عمى سالالت خالية من األمراض * 
 إنتاج مستحضرات طبية و عطرية و مواد طبيعية * 
 انتاج ىجن يصعب إنتاجيا بالطرق العادية * 
 التغمب عمى مشكمة عدم التوافق الذاتي * 
 التغمب عمى مشكمة موت األجنة في مراحميا األولى * 
 التغمب عمى مشكمة عدم نجاح التمقيح بين بعض األصناف و األنواع * 
 وسيمة ممتازة لمحفاظ عمى المادة الوراثية * 
 نحصل من خالليا عمى التباينات الوراثية . *
 

 

 نهاية المحاضرة


