
Asexual or Vegetative Propagationً(ًالالجنسى)ًالخضرىًالتكاثر:ًثانيا ً

ًالممكنةًالمختلفةًالجذريةًأوًالخضريةًاألجزاءًاستخدامًطريقًعنًالنباتاتًإعدادًزيادةًأوًإكثارًعنًعبارةًبأنهًالخضرىًالتكاثرًيعرف

ًبعضًبذورًالحتواءًالدقيقًالتخصصًهذاًويعزى.ًواإلخصابًيحالتلقًعمليتىًعنًالناتجًالجنسًالبذرةًجنينًعنًبعيدا ًًالواحدًللنبات

ًاألجنةًفهوًالثانىًالنوعًأما.ًبذرةًكلًفىًفقطًواحدًجنينًوهوًالجنسىًالجنينًهوًأحدهماًاألجنةًمنًنوعينًعلىًالبستانيةًالمحاصيل

ًإكثارا ًًالبستانيةًالنباتاتًإكثارًيعدًالًلذلكًالجنسىًالجنينًعنًمنشأهًيختلفًواحدًخضرىًجنينًمنًأكثرًعلىًالبذرةًتحتوىًوقدًالخضرية

ًالخضرىًالتكاثرًإجراءًويمكنًالبذرةًطريقًعنًتمًقدًاإلكثارًأنًمنًالرغمًعلىًالخضريةًاألجنةًهذهًأحدًطريقًعنًتمًماًإذاًجنسيا ً

ًفردًإلنتاجًالالزمةًالوراثيةًالمعلوماتًجميعًعلىًتحتوىًاألجزاءًبهذهًالجسميةًالخالياًمنًخليةًكلًأنًإذًالمختلفةًالنباتيةًاألجزاءًباستخدام

ًالعقلةًأنًكماًلذلكًالمناسبةًالظروفًلهاًهيئتًماًإذاًقواعدهاًعندًعرضيةًجذورًتكوينًعلىًالقدرةًلهاًمثال ،ًالساقيةًفالعقلة.ًجديدًكامل

ًالعرضيةًالجذورًمنًكلًتكوينًبإمكانهاًفإنهًالورقيةًالعقلًأنًنجدًحينًفىًالجديدةًالخضريةًاألفرخًتكوينًعلىًالقدرةًلهاًكذلكًالجذرية

ًعلىًمنهاًكلًتحتوىًالنباتيةًاألنسجةًمنًقطعًأو(ًالفردية)ًالمفردةًالخالياًاستخدامًيمكنًفإنهًأخرىًناحيةًومن.ًالجديدةًالخضريةًواألفرع

ًالمعلوماتًعلىًالحتوائهاًنتيجةًجديد،ًلكامًفردًإنتاجًعلىًالخليةًمقدرةًعلىًويطلق.ًمعقمةًبيئاتًفىًتنمىًحيثًالخالياًمنًكبيرًعدد

ًمثلًمفردةًخالياًمنًالهيئةًكاملةًنباتاتًإنتاجًفىًالمعقمةًالبيئاتًالستخدامًاألمثلةًمنًالعديدًوهناك.Tot potencyًًبالـًالكاملةًالوراثية

ًناحيةًمنًتماما ًًمشابهةًتكونًالحالةًهذهًفىًالناتجةًوالنباتات.ًمختلفةًميرستيميةًوأجزاءًالجزرًجذورًوخالياًالدخانًنباتًنخاعًخاليا

ًالخضرىًالتكاثرًويعتبر.ًالحقًجزءًفىًتفصيال ًًذلكًإلىًنشيرًوسوفًالنباتية،ًاألجزاءًأوًالخالياًمنهًأخذتًالذىًللنباتًالوراثىًالتركيب

.ًالجنسىًالبذرىًاإلكثارًطرقًفىًتتوافرًالًدقًميزاتًمنًلهًلماًعامةًبصفةًالبستانيةًالمحاصيلًإلكثارًواستخداما ًًشيوعا ًًاألكثرًالوسيلةًهو

ً:ًالتاليةًالنقاطًفىًالخضرىًالتكاثرًأهدافًنتناولًسوفًفإنناًلذلكًالبستانية،ًالنباتاتًنموًطبيعةًتفرضهاًضرورةًيكونًقدًأنهًكما

Purposes of Vegetative propagationًًالخضرىًالتكاثرًأغراض

ً:المثالًسبيلًعلىًبينهاًمنًوالتىًاألغراضًمنًالعديدًلتحقيقًالخضرىًالتكاثرًيجرى

ً:الوراثيةًالتراكيبًعلىًالمحافظةً-1

ًفىًالتشابهًويرجع.ًالخضريةًبالساللةًعليهاًيطلقًماًوهىًالوراثىًتركيبهاًفىًالمتشابهةًالنباتاتًمنًمجموعةًالخضرىًالتكاثرًعنًينتج

ًهىًالنباتيةًاألجزاءًوهذهًإكثارهاًفىًاستخدمتًنباتيةًألجزاءًتضاعفاتًمجردًمنًنتجتًلكونهاًالنباتاتًمنًالمجموعةًلهذهًالوراثىًالتركيب

ًأوًاختالفاتًأىًتظهرًأوًتحدثًلمًفانهًثمًومن(ًالميتوزى)ًالعادىًالمباشرًاالنقسامًطريقًعنًتضاعفهاًأمكنًجسميةًخالياًعنًعبارة

ً.األمًالنباتًعنًالناتجًالختالفًتؤدىًوراثيةًتغيرات

ًكثيرًمثلHeterozygousًًالتركيبًخلطيةًالنباتاتًحالةًفىًخاصةًالوراثيةًالتراكيبًهذهًعلىًللحفاظًمهمةًالخضرىًكاثرالتًطرقًوتعتبر

ًالنباتاتًهذهًإكثارًفعند.ًالناتجًالنسلًفىًهىًكماًعليهاًاإلبقاءًيرادًالتىًالظاهريةًالصفاتًمنًبهاًوالتىًالزينةًونباتاتًالفواكهًأشجارًمن

ًمعينةًبألوانًاألوراقًتبرقشًأوًاألزهارًفىًمعينةًكألوانًالمميزةًصفاتهاًالنباتاتًهذهًتفقدًماًسرعانًفنجد(ًجنسيا ً)ًالبذرةًطريقًعن

ً.ًكذلكًمعينةًوبطريقة

ً:بذريةًالالًالنباتاتًإكثارً-2

ًالتينًثمارًمثلًضامرةًأوًثريةأًبذورًعلىًثمارهاًتحتوىًقدًأو(ًًالبذورًمنًخالية)ًًبذريةًالًثمارا ًًتنتجًالفواكهًوأنواعًأصنافًبعض

ًالتنسيقًونباتاتًالزينةًأبصالًبعضًفىًالحالًكذلكًالموز،ًوكذلكًالجوافةًسالالتًوبعضًالعنبًأصنافًوبعضًبسرةًوالبرتقالًالعادى

ًوالشوكيةًالعصاريةًتالنباتاًأنواعًبعضًكذلك.ًوغيرهاًوالترادسكانشياًوالفالنجيمًاألنتوريمًأنواعًوبعضًركسًكالبيجونياًالورقيةًالداخلى

ًسبلًطريقًعنًآخرًبعدًجيال ًًوإكثارهاًعليهاًالمحافظةًيمكنًالنباتاتًمنًالهائلةًالمجموعةًهذه.ًوغيرهاًوااليوفوربياًالسيريسًكأنواع

ً.ًمنهاًكلًتناسبًوالتىًالمختلفةًالخضرىًاإلكثار

ً:الثمارًحملًمنًاإلسراعً-3

.ًللثمارًوحملهاًأزهارهاًفىًتتأخرًماًكثيرا ً(ًًجنسيا ًًمتكاثرة)ًًالبذرةًطريقًعنًالناتجة(ًًكهةالفاًأشجارًخاصة)ًًالنباتاتًأنًالمالحظًمن

ًوتقصيرها،ًالمرحلةًهذهًاختصارًيمكنًالخضرىًالتكاثرًطريقًعنًولكنًالنباتات،ًهذهًمثلًحياةًفىًالشبابًفترةًلطولًالتأخرًهذاًويرجع

ً.الثمارًوحملًاالزهارًثمًومنًالبلوغًلمرحلةًاتبالنباتًللوصولًالالزمةًالفترةًتقصيرًوبالتالى

ً:خضريةًساللةًمنًأكثرًإدماجً-4

ًهوًكماًواحدًنباتًفىًمعا ًًخضريتينًساللتينًدمجًأوًجمعًيتمًحيثًالتركيبًأوًكالتطعيمًالخضرىًاإلكثارًطرقًبعضًطريقًعنًذلكًويتم

ً.األخرىًعنًمختلفةًخضريةًاللةسًمنهماًوكلًالنارنجًمنًأصلًعلىًمثال ًًالبرتقالًتطعيمًعندًالحال



ً

ً:المرغوبةًغيرًالصفاتًبعضًظهورًتجنبً-5

ًاالنعزاالتًإلىًذلكًويرجع.ًبالبذرةًجنسيا ًًالنباتاتًإكثارًعندًوذلكًالمرغوبةًغير(ًالظاهرية)ًالمورفولوجيةًالصفاتًبعضًتظهرًماًكثيرا ً

ًتكنًلمًمرغوبةًغيرًأوًرديئةًصفاتًظهورًعنهاًينتجًماًكثيرا ًًاالنعزاالتًهذه.ًوالمؤنثةًالمذكرةًالجاميطاتًتكوينًعندًتحدثًالتىًالوراثية

ًوذلكًالبذورًمنًالناتجة(ًالحمضيات)ًالموالحًشتالتًعلىًالحادةًاألشواكًظهورًالمثالًسبيلًوعلى.ًاألبوينًكالًفىًقبلًمنًموجودة

ًالزراعيةًالعملياتًيعيقًاألشواكًوجودًفإنًمعروفًهوًوكماً،(ًكاألشواًمنًخالية)ًًالخضرىًالتكاثرًطريقًعنًالناتجةًبمثيالتهاًبالمقارنة

ًبالنسبةًأما.ًالتسويقيةًوقيمتهاًجودتهاًمنًويقللًالثمارًتجريحًيسببًاألشواكًوجودًأنًعلىًفضال ًًهذا.ًالثمارًوجمعًوالخفًكالتقليمًالمختلفة

ًتكوينًعندًتحدثًالتىًالوراثيةًاالنعزاالتًنتيجةًالمرغوبةًناأللواًبعضًلفقدانًيؤدىًفهذا(ًجنسيا ً)ًالبذرةًطريقًعنًالزهورًإلكثار

ًهوًكماًالتنسيقيةًأوًالجماليةًالناحيةًمنًجودةًأقلًوهىًاألبوينًفىًقبلًمنًموجودةًتكنًلمًألوانًظهورًأو.ًوالمؤنثةًالمذكرةًالجاميطات

ً.المزهرةًأوًالورقيةًالظلًنباتاتًأوًالحوليةًالزهورًمنًوغيرهاًوالفلوكسًالبانسيةًإكثارًفىًالحال

ً:المالئمةًغيرًالبيئيةًالعواملًعلىًالتغلبً-6

ًالمثالًسبيلًفعلى.ًمعينًصنفًلنموًالمناسبةًغيرًالبيئيةًالظروفًبعضًعلىًالتغلبًطريقهاًعنًيمكنًوسيلةًأحيانا ًًالخضرىًالتكاثرًيعتبر

ًوذلكًاألراضىًهذهًمثلًفىًزراعتهًيمكنًفإنهًالبيئيةًلظروفاًباقىًتوافرًعندًولكنًالثقيلة،ًاألرضًفىًتجودًالًالخوخًزراعةًأنًنجد

ًهذهًوفىًبهاًينموًأنًيصعبًالخوخًفإنًقلويةًاألرضًكانتًإذاًأما.ًالبرقوقًأوًكالمشمشًالثقيلةًاألراضىًفىًيصلحًأصلًعلىًبتطعيمه

ًالخوخًكأصلًإكثارهًالمرغوبًالخوخًعليهاًعميطًحيثًالقلويةًالتربةًفىًتجودًالوقتًنفسًوفىًللخوخًالمناسبةًاألصولًمنًيختارًالحالة

ً.ًاألرضيةًالقلويةًيتحملًالذىPrunus davidianaًًالصينى

ً:األمراضًبعضًعلىًالتغلبً-7

ًتزرعًذلكًعلىًوللتغلب.ًالتصمغًبمرضًاإلصابةًسهلًالبرتقالًفمثال ًًاألمراضًبعضًعلىًالتغلبًالخضرىًالتكاثرًطريقًعنًيمكن

ًتتكاثرًاألوربىًالعنبًأصنافًكذلك.ًالمطلوبًالبرتقالًصنفًعليهًويطعمًكليوباتراًاليوسفىًأوًالنارنجًكأصلًالمرضًلهذاًمقاومةًأصول

ًالحشرةًهذهًوجودًحالةًوفى.ًالفيللوكسراًحشرةًمثلًالضارةًالكائناتًمنًخاليةًالتربةًتكونًأنًعلىًالخشبًالناضجةًالساقيةًبالعقلًتجاريا ً

ً.Vitis repestrisًاألمريكىًالعنبًنوعًمثلًالحشرةًلهذهًمقاومةًأصولًعلىًربىاألوًالعنبًأصنافًتطعمًأنًيجب

ً:عليهاًللتطعيمًأصولًإنتاجً-8

ًهذهًوألن.ًإكثارهاًالمرادًالمختلفةًاألصنافًعليهاًتطعمًأصولًإلنتاج(ًًالجنسىًالتكاثر)ًًالبذورًإستخدامًيمكنًأنهًإلىًأشرناًأنًسبق

ًغيرًيكونًقدًأوًكبيرا ًًيكونًقدًاالختالفًهذا.ًصفاتهاًفىًمختلفةًفهىًوبالتالىًوراثيا ًًمختلفةًأنهاًفالشكً،الجنسىًالتكاثرًعنًناتجةًاألصول

ًاألصولًتأثيرًلكيفيةًسنتعرضًالحقًجزءًفىًكناًوإنًوالمؤنثة،ًالمذكرةًالجاميطاتًتكوينًأثناءًحدثتًالتىًاالنعزاالتًلمقدارًتبعا ًًواضح

ًأوًاألصنافًصفاتًفىًاختالفاتًظهورًإلىًشكًبالًيؤدىًالبذرةًعنًالناتجةًاألصولًاستخدامًفإنًثمًنوم.ًعليهاًالناميةًالطعومًعلى

ًالخضريةًوصفاتهاًنموهاًقوةًفىًومتفاوتةًمختلفةًاألشجارًأنًالصنفًبنفسًمنزرعةًبساتينًفىًنشاهدًماًوكثيرا ً.ًعليهاًالناميةًالطعوم

ًهذهًولتجنب.ًاألصولًتلكًعلىًالناميةًالطعومًعلىًالبذرةًمنًالناتجةًاألصولًتأثيرًالفاختًإلىًذلكًويعزىًاألخرى،ًالصفاتًمنًوغيرها

ًطعومًعلىًواحدةًبدرجةًوتؤثرًمحددةًصفاتًوذاتًمشابهةًأصولًإنتاجًفىًالساقيةًالعقلًمثلًالخضريةًاألجزاءًاستخدامًيمكنًالمصاعب

ً.جميعا ًًعليهاًالناميةًالصنف

ً:تازةالممًالطفراتًعلىًالمحافظةً-9

ًصفاتًذاتًتكون..ًالكيماويةًالمطفراتًأوًاإلشعاعًباستخدامًالمختلفةًالتربيةًعملياتًنتيجةًأوًطبيعيةًطفراتًتظهرًاألحيانًبعضًفى

ًعلىًفنجد.ًمعينةًشجرةًفروعًأحدًعلىًأوًماًبستانًفىًناميةًشجرةًعلىًالطفراتًهذهًمثلًتظهرًماًوغالبا ًًمرغوبة،ًثمريةًأوًخضرية

ًظهرت(ًالبناتى)ًالالبذريةًالجوافةًوكذلك.ًبالبرازيلًالبساتينًبأحدًعادىًبرتقالًشجرةًعلىًبرعميةًكطفرةًنشأًبسرةًالبرتقالًلالمثاًسبيل

ً.ًالسالالتًتلكًعلىًالحفاظًالمختلفةًالخضرىًالتكاثرًبطرقًأمكنًولقد.ًبذريةًساللةًمنًجوافةًشجرةًعلىًالهندًفىًكطفرة

ً:البادراتًأمراضًأوًالبذورًونسكًلمشكالتًالتعرضًتفادىً-10

ًكلًعلىًالتغلبًوكيفيةًالمختلفةًبأنواعهًالبذورًسكونًمشكالتًغمارًفىًالخوضًلتفادىًناجحةًوسيلةًالخضرىًالتكاثرًعلىًاالعتمادًيعتبر

ًفىًأنواعهاًبجميعًاتالبادرًأنًعنًفضال ًًهذا.ًقبلًمنًمحددًوقتًفىًبادراتًعلىًالحصولًفىًالتحكمًإمكانيةًعدمًإلىًيؤدىًقدًمماًمنها

ًأهمهاًمنًكانًوإنًذاتها،ًالزراعةًبيئةًمنًأوًالبذرةًمعًالمنقولةًسواءًاألمراضًمنًللعديدًعرضةًتكونًاإلنباتًوعقبًأيامهاًأوليات

ًلذلك.ًمكلفةًعملياتًوجميعهاًالكافيةًاالحتياطياتًتتخذًلمًإذاًبأكملهاًالناتجةًالبادراتًعلىًتقضىًقدًوالتىًالمختلفةًبمسبباتهاًالذبولًأمراض

ً.ًعنهًالناتجةًالصغيرةًوالبادراتًالبذرىًاإلكثارًمشكالتًمنًللهروبًالطرقًأحدًهوًالخضرىًاإلكثارًكان



ً

Vegetative cloneًًًالخضريةًالساللة

ًإلىًالخضريةًةالساللًأهميةًوترجعًالخضرىًالتكاثرًطريقًعنًفقطًواحدًنباتًمنًالناتجًالنسلًجميعًعلىًالخضريةًالساللةًلفظًيطلق

ًفروعًمنًحتىًأوًشجرةًمنًأوًالنباتاتًمنًمختلفةًعشائرًبينًمنًاختيارهاًيمكنًوالتىًالمرغوبةًالوراثيةًالتراكيبًعلىًالمحافظةًإمكانية

ًالخضريةًلةالسالًأهميةًتكمنًكذلك.ًآخرًبعدًجيال ًًصفاتهاًفىًالتغيرًعدمًضمانًعنًفضال ًًهذا.ًخضريا ًًالمتكاثرةًالنباتيةًالمجموعةًداخل

ًوطبائعًوأثمارهاًأزهارهاًومواعيدًأحجامهاًفىًالنباتاتًتتشابهًحيثًالوراثى،ًالتركيبًأوًالظاهرىًالشكلًفىًسواءًأفرداهاًتماثلًفى

ًطفقًالبيئيةًالتغيراتًإلىًمرجعهًفيعزىًالخضريةًالساللةًأفرادًعلىًتظهرًاختالفاتًأوًتغيراتًأىًوأن.ًالصفاتًمنًذلكًغيرًإلى..ًنموها

ً.فقليلةًحدثتًوإنًوهى

ًالتجاريةًالصفاتًمنًكثيرًفىًتفوقهاًوأثبتتًالبستانية،ًالمحاصيلًمجالًفىًوانتشرتًظهرتًالتىًالخضريةًالسالالتًمنًالعديدًوهناك

ًكساللةًأنش..Bartlettًًبارتلتًالكمثرىًصنفًالمثالًسبيلًفعلى.ًعالميا ًًبهاًومعروفهًخاصةًومعروفةًخاصةًأصنافًأسماءًوأخذتًالهامة

ًدليشسًصنفًالتفاحًكذلك.ًخضريا ًًإكثارهاًعلىًالمداومةًطريقًعنًوذلكًبصفاتهاًمحتفظةًوظلتًكمثرىًشتالتًمنًانجلتراًفى

Deliciousًًوبالتالىًواحدًوراثىًتركيبًذاتًجديدةًأشجارًفنتجتًتطعيمهاًوتمًمنهاًبراعمًأخذتًعندماًوذلكًتفاحًشجرةًمنًكساللةًنشأ

ًخضريا ًًإكثارهاًيتمًالتىًالزينةًأبصالًعلىًكذلكًيطبقًفانهًالمختلفةًالفاكهةًأشجارًعلىًذلكًجازًوإن.ًالظاهريةًصفاتهاًجميعًفىًمتشابهة

ًالمداداتًأوًالجاريةًالسيقانًباستخدامًكذلكًخضريا ًًإكثارهاًيتمًبالتىًالزينةًنباتاتًحتىًأوًالدرناتًأوًالريزوماتًأوًالكورماتًأوًباألبصال

ً.ًالتراقيدًأو

Morphological variabilities in vegetative cloneًًًالخضريةًالساللةًفىًالمورفولوجيةًاالختالفات

ًالعواملًأوًوالظروفًنفسهًللنباتًالوراثىًالتركيبًمنًكلًبينًللتفاعلًتبعا ًًيتحددPhenotypeًًللنباتًالظاهرىًالشكلًأنًالمعروفًمن

ًحجمًفىًكماًللنباتاتًالظاهرىًالشكلًفىًاالختالفاتًتلكًتكونًفقدًالواحدة،ًالساللةًأفرادًبينًحدثتًقدًاختالفاتًوهناك.ًبهًالمحيطةًالبيئية

ًالواحدةًالخضريةًالساللةًأفرادًأنًأشرناًأنًسبقًحيث.ًالبيئيةًالظروفًتقلبًأوًلتغيرًتعزىًاالختالفاتًهذهًكل.ًالثمارًأوًاألزهارًشكلًأو

ًإلىًالمستديرًالشكلًمنًيتغيرBartlettًًبارتلتًصنفًكمثرىًثمارًشكلًأنًنجدًالمثالًسبيلًلىوعًالوراثىًالتركيبًناحيةًمنًمتماثلة

ًالظلًفىًالنباتاتًهذهًنمتًماًإذاًالطبيعىًالشكلًعنًاألشكالًمختلفةًأوراقًتعطىًالنباتاتًبعضًأنًكما.ًالمناخيةًالظروفًبتغيرًالمستطيل

ًعلىًالموجودةًاألوراقًأنًإذًالظاهرى،ًشكلهاًفىًمختلفةًأوراقا ًًتنتجًالمائيةًالنباتاتًنمًوكثيرا ً.ًالمباشرةًالشمسًفىًنموهاًتمًلوًعما

ًكما.ًًالماءًسطحًفوقًالنباتًمنًالجزءًعلىًالموجودةًاألوراقًتلكًعنًمظهرهاًفىًكثيرا ًًتختلفًالماءًتحتًالنباتًمنًالمغمورًالجزء

ًهذه.ًنموهاًمظاهرًفىًقليال ًًأوًكثيرا ًًالصنفًنفسًأشجارًتختلفًحيثًالواحد،ًالبستانًداخلًالمظهرىًالشكلًاختالفًظاهرةًمالحظةًيمكن

ًمرحلتىًبينًالخضريةًاألجزاءًنموًاختالفًأنًكما.ًذلكًغيرًإلىًاألصلًوتأثيرًالمتاحًالماءًوكميةًالتربةًأنواعًتباينًإلىًترجعًاالختالفات

ً.ًواحدالًبالنباتًمظهريةًاختالفاتًحدوثًإلىًتؤدىًوالبلوغًالشباب

Deterioration of cloneًًًالخضريةًالساللةًتدهور

ًسبيلًعلىًفنجد.ًالخضريةًالطريقةًهىًإكثارهاًوسيلةًطالماًآخر،ًبعدًجيال ًًبخصائصهاًمحتفظةًتظلًالخضريةًالساللةًأنًالمفروضًمن

ًاإلكثارًبوسائلًالصنفًهذاًمنًالنباتاتًمنًالماليينًعلىًالحصولًأمكنًولقدًعام،2000ًمنًأكثرًمنذًموجودSultanaًًالعنبًصنفًالمثال

ًالعمرًهذاًطوالًتتدهورًولمًبخصائصهاًمحتفظةًالساللةًظلتًآخرًوبمعنى.ًًالصنفًهذاًخصائصًفىًتغيراتًأيةًحدوثًدونًالخضرى

ًتظهرًالتىًالختالففاًإنتاجيتها،ًوقلةًنموهاًوضعفًالخضريةًالساللةًتدهورًعلىًمنهاًيستدلًالتىًالمالحظاتًبعضًهناكًأنًغير.ًالمديد

ًتوافرًعدمًأنًنجدًالمثالًسبيلًفعلى.ًالساللةًهذهًتدهورًإلىًتؤدىًمالئمةًغيرًبيئيةًظروفًتحتًنموهاًنتيجةًالواحدةًالساللةًأفرادًبين

ًالرغمًعلىًية،اإلنتاجًوكذلكًالنموًقوةًفىًملحوظًنقصًإلىًيؤدىًربماًالفراولةًأصنافًلبعضًالشتاءًفصلًأثناءًالالزمةًالبرودةًاحتياجات

ً.ًللساللةًالوراثىًالتركيبًفىًتغييرًأىًيحدثًلمًأنهًمن

.ًالساللةًتدهورًفىًهاما ًًدورا ًًتلعبًخضريا ًًالساللةًإكثارًأثناءًتنتقلًوالتىًمنهاًالفيروسيةًاألمراضًخاصةًالمختلفةًاألمراضًأنًكما

ًالمقامًفىًيعتمدًحيةًوبقاؤهاً،ًاألمراضًمنًبكثيرًلإلصابةًعرضةًتكونًأنًيمكنًالزمنًمنًطويلةًلفترةًخضريا ًًتتكاثرًالتىًفالسالالت

ً.ًاألمراضًهذهًمثلًلمقاومةًقدرتهاًعلىًاألول

ًقيمةًمنًيقللًمماًلصنفًمطابقًغيرًجديدًنسلًإنتاجًإلىًتؤدىًقدًالواحدةًالساللةًداخلًتحدثًالتى(ًكالطفرات)ًًالوراثيةًالتغيراتًأنًكما

ً.ًالساللة

ًخاصةًاألمراض،ًمنًخاليةًالنمو،ًقويةًشتالتًعنهاًينتجًحيثًالبذرة،ًزراعةًطريقًعنًالمتدهورةًالساللةًوحيويةًشبابًتجديدًويمكن

ًالناتجةًالجديدةًالشتالتًأنًكماًالخضرى،ًالتكاثرًطرقًعنًاالنتقالًسهلةًولكنهاًالبذور،ًطريقًعنًبسهولةًتنتقلًالًوالتىًمنهاًالفيروسية

ًإلعادةًغالبا ًًالبذورًتزرع(ًالحمضيات)ًالموالحًحالةًففى.ًاألصليةًبالساللةًتتواجدًالًقدًالتىًالصفاتًبعضبًتتميزًالبذرىًاإلكثارًعن



ًاألشواكًوجودًوكثرةًاألفرعًنموًوقوةًأوراقهاًحجمًكبرًفىًالساللةًنباتاتًعنًتختلفًالجديدةًالشتالتًأنًفنجدًالمتدهورة،ًللساللةًالشباب

ً.ًالجديدةًالشتالتًبهاًتتصفًالتىJuvenile stageًًبالشباًمرحلةًتميزًصفاتًوكلها

Genetic variations in sexually propagated plantsًًخضرياًالمتكاثرةًالنباتاتًفىًالوراثيةًاالختالفات

ًمماًالواحدة،ًساللةالًأفرادًلبعضًالوراثىًالتركيبًفىًالتغيراتًبعضًتحدثًقدًأنهًإالًالخضرية،ًبالطرقًتمًقدًالساللةًاكثارًأنًمنًبالرغم

ً:يلىًماًالتغيراتًهذهًبينًومنًبينها،ًفيماًاالختالفاتًظهورًإلىًيؤدىًقد

Mutationsًًالطفراتً-

ًوهذاًآلخر،ًجيلًمنًالتغيرًهذاًويورثًأكثرًأوًواحدةًصفةًيشملًالوراثىًالتركيبًفىًفجائىًتغيرًأنهاًعلىًتعرفًالشاملًبمفهومهاًالطفرة

ًتؤدىًقد(ًمنهًجزءًأوًنباتىًنسيج)ًالخالياًمنًمجموعةًفىًالوراثيةًالتغيراتًهذهًمثلًوحدوث.ًالطبيعةًفىًيحدثًامًقليال ًًالفجائىًالتغير

ًحدثًالذىًالميرستيمىًالجزءًفىًسريعًخلوىًانقسامًالوراثىًالتغيرًيعقبًأنًمنًالبدًكانًذلكًيتمًولكى.ًًالنباتيةًالساللةًفىًكبيرًتغييرًإلى

ً:إلىًتقسمًأنًيمكـنًبالنباتاتًتحدثًالتىًالوراثيةًالتغيراتًفانًالعمومًوجهًوعلىً.خالياهًفىًالتغيرًهذا

Point or gene mutationًًًجينيةًطفراتًأوًتغيراتً-

ً.RNA - DNAًالنوويةًاألحماضًتركيبًفىًتدخلًالتىًاألساسيةًاألربعةًالقواعدًترتيبًإعادةًإلىًيرجعًالتغيراتًمنًالنوعًهذا

Chromosomal aberrationًًالكرموسوميةًباالرتباكاتًيعرفًماًأوًالكروموسومىًتركيبالًفىًالتغيراتً-

ًتؤدىًكروموسوميةًارتباكاتًوجميعها.ًالكروموسومىًاالنقالبًأوًاالنتقالًأوًالزيادةًأوًالنقصًلحاالتًنتيجةًالتغيراتًمنًالنوعًهذاًينتج

ً.الخضريةًللساللةًالوراثىًالتركيبًفىًتغيرًحدوثًإلى

Polyloidyً(ًالتضاعفات)ًالكروموسوماتًأعدادًفىًلتغيراً-

ًتضاعفًيحدثًقدًأو(Aneuploidyًًحقيقىًغيرًتضاعف)ًأكثرًأوًكروموسومًنقصًأوًلزيادةًنتيجةًالوراثىًالتغيرًمنًالنوعًهذاًيحدث

ًحيثًالنباتاتًصفاتًبعضًعلىًتأثيرالًفىًالهامًدورهًللسيتوبالزمًفإنًكذلك(Euploidyًًحقيقىًتضاعف)ًبأكملهاًالكروموسوميةًللمجموعة

ًمنًيكونًطفراتًتحدثًفقدًبها،ًالخاصDNAًًالنووىًالحمضًعلىًوالميتوكوندرياًالبالستيداتًمثلًبالستيوبالزمًالمختلفةًالعضياتًتحتوى

ًاألوراقًتبرقشًصفةًهورظًأوAlbinoً..ًااللبيوًصفةًوظهورًاألخضرًاللونًاختفاءًإلىًيؤدىًمماًذاتهاًالبالستيداتًعلىًالتأثيرًنتيجتها

Variegationً(الورقةًسطحًعلىًااللبينوًأوًالصبغةًمنًخاليةًلمساحاتًمجاورةًخضراتًمساحاتًوجود.)ً

ًالخارجيةًالميرستيميةًفالخاليا.ًًالميرستيميةًالخالياًمكانًأوًموقعًباختالفًيختلفًحدوثهاًمعدلًأنًإالًالطبيعة،ًفىًتلقائيا ًًالطفراتًوتظهر

ًالطفراتًحدوثًمعدلًزيادةًيمكنًكما.ًللميرستيماتًالداخليةًالطبقاتًخالياًعنًالطفراتًلحدوثًتعرضاًوأقلًثباتا ًًأكثرًتعتبرًميةالناًللقمم

ًجاماًأشعةًأوًاكسًألشعةًمنهًأجزاءًأوًالنباتًتعريضًأوًالكولشيسينًمثلًالكيميائيةًالمركباتًبعضًباستخدامًوذلكًصناعيا ًًاستحثاثهاًأو

ًمؤقتًتغيرًمجردًأنهًأمًآلخرًجيلًمنًالتغيرًهذاًاستمرارًإلىًومشميرا ًًمحددا ًًعامال ًًالطفرةًبهاًحدثتًالتىًالخالياًموقعًويعتبر...ًبيتاًأو

ًلمًالتى)ًًاألخرىًالمطفرةًغيرًالخالياًبنموًوذلكًيستمرًالًالنوعًفهذاً،ًالقمىًالميرسيتمًقاعدةًقربًالتغيرًحدثًفإذا.ًيزولًماًسرعان

ًفإنًالخضرية،ًلألفرخًالميرستيماتًبقممًوالموجودةًالمنقسمةًالخالياًفىًالتغيرًهذاًحدثًماًإذاًأما(.ًالوراثىًالتركيـبًفىًتغيرًبهاًيحدث

ًالخالياًتشملًأنًبعدًإالًاألولىًالمراحلًفىًغالبا ًًتالحظًالًالتغيراتًهذهًومثل.ًالفرعًنسيجًمنًقطاعًفىًطفرةًلحدوثًيؤدىًسوفًذلك

ًالنباتاتًهذهًومثلBud mutationًًالبرعميةًالطفرةًباسمًتعرفًماًوهذهً،ًكاملًفرعًإنتاجًإلىًيؤدىًالميرستيمًمنًكبيراًجزءاًالمطفرة

ًالنوعًهذاًعلىًالمحافظةًويمكن.Chimeraًًبالكيميراًتعرفًماًوهذهًالمختلفًالوراثىًتركيبهًمنهاًلكلًواحدًنسيجًمنًأكثرًعلىًتحتوى

ًعنًالطفراتًمنًالنوعًهذاًعلىًالمحافظةًويمكن.Chimeraًًًبالكيمبراًتعرفًماًوهذهًالمختلفًالوراثىًيبهتركًمنهاًلكلًواحدًنسيجًمن

ًتعتبر.ًصناعيا ًًالمحدثةًأوًمنهاًالطبيعيةًسواءًالناتجةًالطفراتًمعظمًأنًمالحظةًويجدر.ًًالمختلفةًالخضرىًاإلكثارًوسائلًاستخدامًطريق

ًكطفرةًنتجتًالجيدةًالسالالتًمنًكثيرا ًًفإنًأخرىًناحيةًومنًإنتاجيتها،ًوخفضًوتدهورهاًلةالسالًضعفًإلىًتؤدىًقدًرديئةًطفرات

ًاللون،ًأبيضًلبًذاتًثمارهاًجميعًشجرةًعلىًكطفرةًنتجًوالذىًفروتًالجريبًثمارًلبًفىًالقرمزىًاللونًفىًالحالًهوًكماًبرعمية

ً.Laranja Selectaًًالبرازيلىًالبرتقالًصنفًمنًبرعميةًكطفرةًنشأً..بسرةًبالبرتقالًوالمعروفًالالبذرىًالبرتقالًصنفًفإنًكذلك

Chimeraًًالكيميرا

ًأنهاًإالًاألخرىًاألنسجةًعنًتماما ًًمستقال ًًمنهاًنسيجًكلًيكونًمختلفةًوراثيةًتراكيبًذاتًأنسجةًعدةًعلىًالنباتًاحتواءًعنًعبارةًوهى

ًاألوراقًخاصةًالخضرىًالمجموعًفىًتبرقشًهيئةًعلىًالبستانيةًالمحاصيلًمنًيركثًفىًالكيميراًوتظهرً،ًالنباتىًالعضوًنفسًفىًمتجاورة

Veriegated foliageًًواالينوسًوالكوليسًوالكريزانثيمًبوالهورتنسياًوالدالياًوالبالرجونيمًوالعنب(ًالحمضيات)ًالموالحًفىًالحالًهوًكما

ً.ًوغيرهاًالنموًوجلد



ًالحلوًاللحمًمنًخليطًعلىًالحاالتًبعضًفىًتحتوىًالتفاحًثمارًأنًكما.ًالبرتقالًمثلًالمختلفةًالفواكهًبعضًثمارًفىًالكيميراًتظهرًكذلك

ًمميزاتًمنًوهى)ًزغبيةًمساحاتًعلىًيحتوىًالخارجىًالخوخًثمرةًسطحًأنًالحاالتًبعضًفىًنجدًأنناًكما.ًالثمرةًنفسًفىًوالحامض

ً(.النكتارينًثمرةًمميزاتًمنًهىو)ًالثمرةًنفسًعلىًملساءًمساحاتًمعًمتجاورة(ًالخوخًثمار

ًتبقىًحينًفىًخالياًمنًعنهاًينتجًوماًالميرستيميةًبالخالياًمنًواحدةًلخليةًصناعيا ًًأوًطبيعيا ًًتحدثًقدًطفرةًمنًالكيميراًتنشأًماًوعادة

ًالطبقاتًمنًأكثرًأوًطبقتينًمنًالخضرىًالفرخًقمةًوتتكونًتتأثرًأنًدونًهىًكماًالتغيرًبهاًحدثًوالتىًاألصليةًللخليةًالمجاورةًالخاليا

ًعلىًاليهاًيرمزًطبقاتًثالثًعلىًالبذورًمغطاةًالنباتاتًأفرخًقممًوتحتوى.ًتميزا ًًاألقلًالنباتىًالنسيخًخالياًمنًبكتلةًتحيطًوهذهًالمتميزة

ً.L-III & L-II & L-Iًًبالرموزًالتوالى

ًفىًالخاليا،ًصفوفًمنًعددًمنًالمكونةًالبشرةًطبقة(L-Iًً)ًًالخارجيةًةالطبقًعنًيتكشفًفمثال ً.ًالمميزةًبخصائصهاًمنهاًطبقةًكلًوتحتفظ

ًالتناسليةًاألنسجةًعنهاًتتكشفًكذلكً،ًالوعائيةًاالسطوانةًمنًجزءًإلىًباإلضافةًالخارجيةًالقشرة(L-IIًً)ًًالوسطىًالطبقةًعنًيتكشفًحين

ً.والنخاعًالوعائيةًواالسطوانةًالداخليةًالقشرةًعنهاًفيتكشف(L-IIIًً)ًًوالداخليةًالثالثةًالطبقةًأما.ًأيضا ًًوالبويضاتًالمتكًكخاليا

ًالحالةًهذهًفىًالطفرةًحدوثًأنًوالشك.ًالثالثةًالطبقاتًهذهًمنًأىًمنًواحدةًخليةًفىًالطفرةًحدوثًموقعًعلىًالكيميراًظهورًويتوقف

ًتضاعف)ًًرباعيةًطفرةًحدثتًإذاً،ًالمثالًسبيلًعلىف.ًبالتغيرًبهاًحدثًالتىًالطبقةًمنًالناشئًالساقًمنًالجزءًعلىًفقطًيؤثرًسوف

)ًًالطبقاتًأنًأىً،2ً-4-2ًبالرمزًيوصفًالجديدًالنباتًفإنً،ًالوراثىًالتركيبًثنائىًلنبات(L-IIًً)ًًالثانيةًالطبقةًخالياًإحدىًفى(ًًرباعى

L-I )،ً( L-IIIً)ًالوسطىًالطبقةًفىًفقطًلتضاعفاًحدثًحينًفىً،(ن2)ًالوراثىًالتركيبًثنائياًفهماًتغيرًبهاًيحدثًلم.L-IIً)ن.)ً

ًعنًالناشئةًالخضريةًاألفرخًفإنًثمًومنًالساق،ًمنًصغيرًجزءًيتأثرًماًفغالبا ًًالنامية،ًالقمةًمنًماًجانبًعلىًخليةًفىًطفرةًحدثتًإذاًأما

ًخضريةًأفرخًالناميةًللقمة(ًالطفرةًبهًتحدثًلمًوالذى)ًالمقابلًاآلخرًالجانبًعلىًيخرجًبينماًمطفرةًصفاتًبهاًيظهرًسوفًالجزءًهذا

ً.طبيعيةًصفاتًذات

ًالكيميراًمنًأنواعًثالثةًهناكًفإنًوعموما.ًالكيميراًمنًمختلفةًأنواعًتنشأًماًفغالباًمطفرة،ًوأخرىًطبيعيةًأنسجةًعلىًالبرعمًاحتوىًإذاًأما

ً:ًهى

Parricidal chimeraًًالمحيطيةًالكميراً-1

ًإحاطةًباآلخرًاألنسجةًأحدًيحيطًبحيثًالوراثىًتركيبهماًفىًمختلفينًنسيجينًعلىًيحتوىًالنباتىًالعضوًنأًنجدًالكيميراًمنًالنوعًهذاًفى

ًمابينًسمكهًويتراوحًسميكًغير(ًًالوراثىًالتغيرًبهًحدثًالذى)ًًالخارجىًالنسيجًيكونًماًوعادةًثباتاًاألنواعًأكثرًهوًالنوعًوهذا.ًتامة

ًالبطاطسًأصنافًوبعضRubusًًجنسًمثلًالبستانيةًالمحاصيلًمنًالعديدًفىًبكثرةًالنوعًهذاًظويالحًالخاليا،ًمنًصفوفًعدةًإلىًصف

.ً

ًالعقلًاستخدامًعندًالمثالًسبيلًفعلى.ًقليلًفهوًحدثًوإنًوهذاًأخرىًمرة(ًالطبيعيةًالحالة)ًاألولىًسيرتهاًإلىًالمحيطيةًالكيميراًترتدًقد

ًعنًينتجًماًفغالبا ًً،ًالمبرقشةًاألوراقًذات(ًًالفلقةًوحيدةًالعصاريةًالنباتاتًمنًوهو)Sansevieria Sppًًًالنمرًجلدًنباتاتًالكثارًالورقية

ًوالجذورًالخضريةًاألفرخًأنًإلىًذلكًفىًالسببًويرجع.ًًالمحيطيةًالكيميراًوتختفى(ًالتبرقشًصفةًمنًخالية)ًطبيعيةًنباتاتًاالكثارًهذا

ً.يذكرًوراثىًتغيرًأىًخالياهاًىفًيحدثًلمًوالتىًالداخليةًالطبقاتًمنًتتكشف

Mericlinal chimeraًًًالناقصةًالكيميراً-2

ًوأقلهاًحدوثا ًًاألنواعًأكثرًهوًالنوعًهذاًويعد.ًالثمرةًأوًللفرخًالخارجىًالنسيجًمنًصغيرًجزءًيشملًهناًالتغيرًأنًإالًالسابقًالنوعًوتشبه

ًمنًالجانبىًالبرعمًتكشفًفإذا.ًالخضرىًالتكاثرًطريقًعنًمحيطيةًكيميراًإلىًتتحولًأنًأوًالمطفرةًغيرًالطبيعيةًالحالةًإلىًترتدًفقد.ًثباتا ً

ًإذاًأما(.ًمطفرًغير)ًكذلكًطبيعىًفرخًعنهًنتجًطبيعىًجزءًمنًتكشفًإذاًحينًفىًمحيطية،ًكيميراًذلكًعنًينتجًماًفعادةًالمطفرًالجزء

ً.ناقصةًكيميراًذلكًعنًفينشأًىالطبيعًوالجزءًالمطفرًالجزءًبينًالحدودًمنطقةًعندًالبرعمًتكشف

Sectorial chimeraًًالقطاعيةًالكيميراً-3

ًالفرخًهذاًعنًتتكشفًالتىًالجانبيةًوالبراعمًاألوراقًتحتوىًماًوغالبا ً.ًومتجاورينًوراثيا ًًمختلفينًنسيجينًمنًالفرخًيتكونًالنوعًهذاًوفى

ًفىًعنهاًيختلفًأنهًإالًفقطًالمظهريةًالناحيةًمنًالناقصةًالكيميراًويشبهًلثباتاًقليلًالكيميراًمنًالنوعًوهذا.ًالمختلفينًالنسيجينًهذينًعلى

ًكانًلذلك.ًالمركزًوحتىًالعضوًسطحًمنًالقطاعًهذاًيمتدًبحيثً،ًالفرخًأوًكالثمرةًالنباتىًالعضوًمنًبأكملهًقطاعا ًًيشغلًالمطفرًالجزءًأن

ًمثلًالكيميراًمنًأخرىًأنواعًالنوعًهذاًمنًوينشأ.ًًالكيميراًنوعىًبينًمييزللتًوالسيتولوجيةًالتشريحيةًبالدراساتًالقيامًالضرورىًمن

ً(.مطفرةًغير)ًعاديةًنباتاتًأو(ًطفرة)ًتمامــا ًًوراثياًمختلفةًنباتاتًعنهاًينتجًقدًبلًوالناقصة،ًالمحيطية

ً



Graft chimeraًًالتطعيمًكيميراً-4

ًاإلكثارًطريقًعنًوذلكًصناعيا ًًإحداثهاًيمكنًالتطعيمًكيميراًفإنًطبيعيا ،ًعنهاًديثالحًسبقًوالتىًالكيميراًأنواعًفيهًتحدثًالذىًالوقتًفى

ًالمعاملةًهذهًفإنًالمطعومة،ًالصغيرةًالنباتاتًفىًباألصلًاتصالهًمنطقةًحتى(ًتقريبا ًًكامال ً)ًالطعم(ًقطع)ًقرطًفعند.ًبالتطعيمًالخضرى

ًتكشفًمنًالناميةًاألفرخًوتعتبر.ًًباألصلًالطعم(ًالتحام)ًاتحادًمنطقةًعندًالكلسًنسيجًمنًعادةًتتكشفًعرضيةًبراعمًخروجًعلىًتشجع

ًمنًوكثيرا ً.ًًالنباتىًالعضوًنفسًفىًمتجاورةًأنهاًإالًواألصلًالطعمًمنًلكلًمستقلةًأنسجةًعلىًتحتوىًأنهاًإذ.ًكيميراًالعرضيةًالبراعمًتلك

ًمنًفيهًالثمرةًتتكونBizzariaًًصنفًبرتقالًالمثالًسبيلًوعلى.ًًالخضرىًكثاراإلًباستخدامًعليهاًوالمحافظةًإنتاجهاًأمكنًالتطعيمًكيميرا

ًنارنج)ًًالطعمًالتحامًمنطقةًعندًالكلسًمنًتكشفًعرضىًبرعمًمنًنشأًالصنفًهذاًأنًالمرجحًومنًترنج،ًاآلخرًوالنصفًبرتقالًنصف

ً.الترنجًأصلًعلى(ً

 Maintenance pathogen-free, true-to typeًاألمراضًمنًوخلوهاًالخضريةًللسالالتًالوراثىًالتركيبًثباتًعلىًالمحافظة

clonesًً

ًمنًالتخلصًوكذلكًبداخلها،ًيحدثًأنًيمكنًوراثىًتغيرًأىًوتتبعًالوراثيةًتراكيبهاًعلىًالمحافظةًالخضريةًالسالالتًإكثارًيتطلب

ًاختفاءًإلىًأدىًمماًالمختلفةًباألمراضًاإلصابةًنتيجةًتدهورتًأوًماًلساللةًالوراثىًالتركيبًتغيرًماًفكثيرا ً.ًالمختلفةًالمرضيةًالمسببات

ًتظهرًقدًمغايرةًبيئيةًظروفًذاتًأخرىًمناطقًإلىًنقلهاًبمجردًولكنً،ًللمرضًحاملةًوهىًالساللةًتنموًوقد.ًالسالالتًهذهًمثل

ًللساللةًالوراثىًالتركيبًعلىًللمحافظةو.ًًالمنطقةًبنفسًمعهاًالناميةًاألخرىًالسالالتًإلىًالمرضًينتقلًقدًبلًالمرضيةًاألعراض

ًتماما ًًيمثل(ًالخ...ًبرعمً–ًعقلة)ًالمستخدمًالنباتىًالجزءًأنًمنً-ًالخضرىًباإلكثارًالقيامًأثناءً-التأكدًالضرورىًمنًكانًالخضرية

ًإكثارًبعدًإالًتظهرًالًاألخطاءًهذهًأنًإذًالمختلفةًالسالالتًخلطًتجنبًيجبًكما.ًآخرًصنفا ًًوليسً،ًإكثارهاًالمرادًالساللةًأوًالصنف

ًاألصليةًمصادرهاًمنًمعينًصنفًإلكثارًالالزمةًالخضريةًاألجزاءًعلىًالحصولًالمفضلًومن(.ًالناتجًالنسل)ًالجديدةًالنباتاتًمنًاآلالف

ًالمختلفةًالخضريةًاألجزاءًأوًالطعومًمنهاًستؤخذًالتىًالنباتاتًفحصًويفضل.ًإكثارهًالمرغوبًالصنفًتمثلًأنهاًمنًالتامًوالتأكد

ًاألحيانًبعضًفىًتمكنناًالًقدًهذهًالفحصًطريقةًأنًإال.ًالمطلوبةًالصفاتًمنًللتأكدًوذلكًواإلثمارًاإلزهارًمرحلتىًأثناءًخاصة(ًاألمهات)

ً.معينةًبيئيةًظروفًتحتًتظهرًالًقدًالتىًالتغيراتًاكتشافًمن

(ًالكيميرا)ًالمنطقةًتلكًمنًسينشأًالذىًالبرعمًفإنًثمًومنًالكيميراًمثلًطفيفةًراتتغيًعلىًلالكثارًالمأخوذًالنباتىًالجزءًيحتوىًقدًفمثال ،

ً.األصلىًللصنفًمطابقتهًمنًللتأكدًالناتجًالنسلًاختبارًالضرورىًمنًكانًلذلك.ًاألمًللنباتًالوراثيةًالناحيةًمنًمخالفا ًًنباتا ًًينتجًسوف

ًمنًوخاليةًرسميا ًًمعتمدةًأمهاتًمنًالنباتيةًاألجزاءًاختيارًطريقًعنًفيتمًراضاألمًمنًوحمايتهاًالخضريةًالساللةًعلىًالمحافظةًأما

ًالًبالمرضًاإلصابةًأعراضًأنًإالًالمرضى،ًالمسببًالخضريةًالساللةًتحملًفقد.ًمنهاًالفيروسيةًخاصةًالمختلفةًمسبباتهاًأوًاألمراض

ًللمسببًمقاومةًتكونًالبيئيةًالظروفًهذهًمثلًتحتًالساللةًألنًأوًمعينةًبيئيةًظروفًتحتًالسالالتًهذهًلنموًإماًوذلكًعليهاًتظهر

ً.ًالمرضيةًالمسبباتًجميعًمنًتاما ًًخلوا ًًخضريةًساللةًتخلوًالًأنهًمعلوما ًًيكونًأنًويجب.ًالمرضى

ًأنهًإال.ًالسليمةًاتالنباتًمنًالتكاثرًخشبًوأخذًالمصابةًالنباتاتًتجنبًيسهلًالحالةًهذهًففىًظاهرةًأعراضًلهاًالتىًاألمراضًبعضًوفى

ًالتكاثرًخشبًخلوًعلىًالحكمًيصعبًلذلكًالمرضًأعراضًعليهاًتظهرًالًلكنًبداخلهاًالمرضىًالمسببًالنباتاتًتحملًالحاالتًبعضًفى

ًدرالمصاًتلكًخلوًعلىًللحكمًالهامةًاالختباراتًببعضًالقيامًالضرورىًمنًكانًلذلك.ًًالمرضىًالمسببًمنًالمصادرًتلكًمثلًمنًالمأخوذ

ًمنًوخلوهًلهًالخارجىًالمظهرًخاللًمنًوذلكًبعنايةًاإلكثارًخشبًمصادرًاختيارًفىًاالختباراتًهذهًوتتلخص.ًالمرضيةًالمسبباتًمن

ً.واإلثمارًاإلزهارًمرحلتىًفىًالفحصًهذاًمثلًإجراءًويفضلًإكثاره،ًالمرادًللصنفًمطابقةًأنهاًمنًوالتأكدًالمختلفةًاألمراضًأعراض

ًإجراءًذلكًيلى.ًالسابقةًالفتراتًأثناءًمنهاًالناتجًالنسلًومتابعةًالنباتًعمرًمثلًالمصادرًبتلكًالخاصةًالبياناتًمراجعةًيجبًكما

ً:هماًالخصوصًهذاًفىًاالختباراتًمنًنوعينًوهناكًالمسبباتًمنًالمصادرًهذهًخلوًأوًإحتواءًمدىًبتقديرًالخاصةًاألختبارات

1-ًCulture indexingًًأجزاءًتؤخذًالحالةًهذهًوفى.ًالمرضيةًوالفطرياتًالبكترياًمنًالنباتًخلوًمدىًعلىًللتعرفًيقةالطرًهذهًوتستخدم

ًنموًعلىًتساعدًبيئاتًذلكًإلنجازًوتستخدمًمعقمة،ًمزارعًفىًوتوضع(ًًمثال ًًاألوراقًأعناقًمنًقرصيةًقطاعاتًهيئةًعلى)ًصغيرةًنباتية

ًفىًأما.ًاألجزاءًهذهًمنهًالمأخوذًاألصلىًالنباتًيستبعدًالنباتيةًاألجزاءًتلكًعلىًالمرضىًالمسببًظهرًفإذا.ًالمرضىًالمسببًوظهور

ًويستخدم.ًًالتكاثرًلخشبًكمصدرًاستخدامهًيمكنًثمًومنًمنها،ًالصلىًالنباتًخلوًعلىًدليال ًًيعدًفهذاًالمرضىًالمسببًظهورًعدمًحالة

ً.وغيرهاًوالبالرجونيمًوالقرنفلًالكريزانثيمًمثلًالزينةًنباتاتًبعضًإنتاجًعندًتجارىًنطاقًعلىًاالختبارًهذا

2-ًVirus indexingًًعصيرًيؤخذًفقد.ًالتكاثرًلخشبًكمصدرًالمستخدمةًالنباتاتًفىًالفيروساتًوجودًعلىًللكشفًالطريقةًهذهًوتستخدم

ًظهرتًفإذا.ًالمرشدةًالنباتاتًهاعليًيطلقًالنباتاتًوهذهًالفيروساتًلهذهًحساسةًأخرىًنباتاتًأوراقًإلىًوينقلًالنباتاتًتلكًمنًسائلًأو

ًوفى.ًاستبعادهاًيجبًثمًومنًللفيروسًحاملة(ًالتكاثرًخشبًمصادر)ًاألولىًالنباتاتًأنًهذاًفمعنىًالمرشدةًالنباتاتًعلىًالمرضًأعراض

ًآخرًنباتًعلىًيطعمًأوًويركبًالقلفًمنًجزءًحتىًأوًورقةًأوًقلمًأوًبرعمًمنهاًيؤخذ...ً(ًوالشجيراتًاألشجار)ًًالخشبيةًالنباتاتًحالة

ًالنباتًعلىًالفيروسىًالمرضًهذاًأعراضًتظهرًماًسرعانًفإنهًللفيروسًحامال ًًالخشبًمصدرًالنباتًكانًفإذا.ًًكأصلًيستخدمًحساس



ًالنباتًةورقًبتطعيمًوذلكً،ًالفيروسيةًاألمراضًمنًخلوهاًأوًالفراولةًنباتاتًإصابةًعنًالكشفًفىًالطريقةًهذهًتستخدمًماًوكثيرا ً.ًالمرشد

ً.Fragaria vescaًًلنوعًالتابعةًالفراولةًنباتاتًمنًمرشدًأوًحساسًنباتًعلىًاختبارهًالمراد

ً:مايلىًالطرقًهذهًومنًالمرضيةًالمسبباتًمنًخاليةًخضريةًسالالتًعلىًللحصولًإتباعهاًيمكنًطرقًعدةًهناكًفانًوعموما ً

ًتجنبًيمكنًفمثال ً.ًاألخرىًاألجزاءًدونًالنباتًمنًمعينةًأجزاءًتصابًقدًالتالحاًبعضًففى:ًالمصابةًغيرًالنباتيةًاألجزاءًاختيارً-1

ًاستعمالًيمكنًكذلكًالتربة،ًسطحًعنًبعيدةًأفرخًمنًمنهاًالساقيةًالعقلًبأخذًوذلكًبالتربةًالموجودةًالمرضيةًالمسبباتًببعضًاإلصابة

 ,Verticillium, Fusariumًمثلًالمرضيةًالمسبباتًببعضًتصابًدقًالتىًالقاعديةًاألجزاءًواستبعادًالخضريةًلألفرعًالقميةًاألجزاء

Phytophthoraًبالنباتاتًالتوصيليةًلألوعيةًإصابتهاًنتيجةًذبولًتسببًالكائناتًوهذه.ً

ًمرتفعةًحرارةًلدرجاتًوالبذورًكاألبصالًالمختلفةًالنباتيةًاألجزاءًأوًالنباتًيعرضًوفيها:ًوجيزةًلفترةًحراريا ًًالنباتيةًاألجزاءًمعاملةً-2

ًبهذهًللقيامًالالزمةًالحرارةًدرجةًوتختلفًوالنيماتوداًوالبكترياًالفطرياتًمثلًالمرضيةًالمسبباتًعلىًللقضاءًقصيرةًزمنيةًولفترة.ًنسبيا ً

ً.ساعاتًأربعةًوحتىًساعةًنصفًمنًتتراوحًولمدةًم57°ً-م43.5°ًمنًالمعاملة

ًمنًوغيرهاًالفيروسيةًاألمراضًمنًخاليةًنباتاتًإلنتاجًتستخدمًماًكثيرا ًًالمعاملةًوهذه:ًلةطويًلفتراتًحراريا ًًالنباتيةًاألجزاءًمعاملةً-3

ًإلىًوصولهاًوبعدً-...(ًالزراعةًصوانىًأوً-األصصًمثل)ًالخاصةًباألوانىًالناميةًالنباتاتًتوضعًالمعاملةًهذهًوفى.ًاألخرىًاألمراض

.ًأسابيع4ً-2ًلمدةًم38ً-37ًحرارةًدرجاتًعلىًنموًغرفًفىًالكربوهيدراتيةًالموادًمنًكافيةًكميةًعلىًواحتوائهاًالنموًمنًمعينةًمرحلة

ً.وتزرعًعقلًمنهاًتؤخذًقدًأوًالفيروسًمنًخاليةًأصولًعلىًوتطعمًالمعاملةًالنباتاتًمنًالبراعمًتؤخذًبعدئذ

ًكانًماًإذاًحتىًاألخرىًالمرضيةًوالمسبباتًوساتالفيرًمنًخاليةًتكونًماًغالبا ًًالخضريةًلألفرخًالناميةًالقمم:ًالناميةًالقممًزراعةً-4

ًاستخدمتًولقد.ًالمرضيةًالمسبباتًتلكًمنًخاليةًالهيئةًكاملةًجديدةًنباتاتًعنهاًينتجًمعقمةًبيئةًفىًالناميةًالقمةًفزراعة.ًلهاًحامال ًًالنبات

ًوالثومًوالجالديولسًواالمرللسًوالقرنفلًوالدالياًيدكاالوركًالبستانيةًالمحاصيلًمنًكثيرًفىًسليمةًخضريةًسالالتًإنتاجًفىًالطريقةًهذه

ً.ًوغيرهاًوالنخيلًوالموزًوالعنبًوالفراولةًوالتفاحًوالبطاطاًوالبطاطس

ًالقممًزراعةًأنًكماًالفيروسات،ًعلىًمبرما ًًقضاءا ًًتقضىًالًبالحرارةًالمعاملةًأنًنجدًالنباتاتًمنًكثيرًفى:ًمعاملةًمنًأكثرًاستخدامً-5

.ًمعا ًًالطريقتينًباستخدامًالمرضىًالمسببًعلىًالقضاءًيمكنًوقد.ًالنباتاتًجميعًمنًكليةًالفيروسًتستأصلًالًقدًمعقمةًبيئاتًفىًالنامية

ًمم0.33ًبطولًالناميةًالقممًتؤخذًثم.ًأسابيع6ًً-4ًولمدةًم°40ًً-38ًبينًماًتتراوحًحرارةًلدرجةًالمصابةًالنباتاتًتعرضًالحالةًهذهًوفى

ًأوًالعقلًأوًالطعومًلخشبًكمصدرًاستخدامهاًيمكنًالفيروساتًمنًخاليةًنباتاتًتنتجًالقممًهذهًوبنمو.ًمعقمةًمغذيةًبيئاتًعلىًوتنمى

ً.الخضرىًالتكاثرًفىًالمستخدمةًالمختلفةًالنباتيةًاألجزاء

ًاألجزاءًعلىًخارجيا ًًالمحمولةًاألمراضًمسبباتًبعضًاستئصالًفىًالمعامالتًهذهًمثلًاستخدامًيمكن:ًالكيميائيةًبالموادًالمعاملةً-6

ً.الفورمالدهيدًمحلولًمثلًالكيميائيةًالمركباتًبعضًمحاليلًفىًبغمرهاًوذلكًالمختلفةًالنباتية

ًماًغالبا ًًعنهاًالناتجة(ًالبادرات)ًالشتـالتًفانًلذلكًالبذرة،ًطريقًعنًتنقلًالًالفيروسيةًاألمراضًمنًكثيرا ًًأنًحيث:ًالبذورًزراعةً-7ً

ًتكونًالخضريةًاألجنةًعنًالناتجةًالسالالتًأنًكما.ًًالمتدهورةًالقديمةًالسالالتًمحلًلتحلًاألمراضًتلكًمنًخاليةًجديدةًتسالالًتمثل

ًالنيوسليةًاألجنةًمنًجديدةًخضريةًسالالتًإلنتاجًبكثرةًالطريقةًهذهًاستخدمتًوقد.ًالفيروسيةًاألمراضًمنًأيضا ًًوخاليةًللصنفًممثلة

ًومضاعفتهاًإكثارهاًبسرعةًوذلكًالسابقةًبالطرقًالناتجةًالجديدةًالسالالتًعلىًالحفاظًويمكن(.ًالحمضيات)ًالموالحًعأنواًمنًكثيرًفىًكما

ًاإلنتاجًحقولًأوًبالصوباتًزراعتهاًويمكن.ًأفرادهاًبينًيحدثًقدًوراثىًتغيرًأىًومتابعةًالمختلفةًباألمراضًاإلصابةًمنًوحمايتها

ًاألمهاتًأوًباألشجارًتعرفًالتىًوهىًالفاكهةًأشجارًحالةًفىًكماًللطعومًكمصدرًاستخدامهاًبقصدًتنميتهالًالخاصةًبالحدائقًأوًبالمشتل

 .Certified Mother treesًًرسميا ًًالمعتمدة

ًفانهًفهومالمًلهذاًوطبقا ً.ًبالبذرةًالجنسىًالجنينًعداًفيماًاألمًالنباتًمنًجزءًأىًباستخدامًيتمًالخضرىًاالكثارًأنًأوضحناًأنًسبقًوكما

ًاالعتباراتًمنًللعديدًوتبعا ًًاالكثار،ًعمليةًفىًالمستخدمًالنباتًمنًللجزءًتبعا ًًالطرقًمنًالعديدًالىًالخضرىًاالكثارًطرقًتقسيمًيمكن

ً.حدةًعلىًمنهاًطريقةًكلًتناولًعندًتفصيليا ًًذكرهاًسيردًالتىًاألخرى

ًًالخضرىًالتكاثرًطرق

Propagation by Cuttingًًًبالعقلةًالتكاثر

Budding & Graftingًًًوالتركيبًالتطعيم

ًًوالسرطاناتًوالملوخًوالفسائلًبالترقيدًالتكاثر



ً

Propagation by Cuttingًًًبالعقلةًالتكاثرً-1

ًذاهًللزراعة،ًوإعدادهاًتجهيزهاًولسهولةًبهاًالمتكاثرةًالنباتاتًولكثرةًاستخدامهاًلشيوعًاإلطالقًعلىًالخضرىًاإلكثارًطرقًأهمًمنًتعد

ً.البستانيةًالنباتاتًإكثارًمجالًفىًمتعمقتينًودرايةًخبرةًالىًاحتياجهاًعدمًعنًفضال ً

ًفىًاستخداماًالعقلًأنواعًأكثرًوهىًالساقيةًبالعقلًفتسمى(ًالسوق)ًالسيقانًمنًتؤخذًفقدًمنه،ًأخذتًالتىًالنباتًمنًللجزءًتبعا ًًالعقلًوتسمى

ًبالعقلًفتسمىًمنها،ًأجزاءًأوًكاملةًاألوراقًتؤخذًقدًأو.ًالعشبيةًوالعطريةًالطبيةًوالنباتاتًالزينةًوشجيراتًوأشجارًالفاكهةًأشجارًإكثار

ًمنًوبجزءًبأعناقهاًكاملةًاألوراقًتؤخذًقدًأو.ًالعصاريةًوالنباتاتًالمزهرةًأوًالورقيةًالظلًنباتاتًإكثارًفىًاالستخدامًشائعةًوهىًالورقية

ًنباتاتًوبعضًالزينةًأشجارًإكثارًفىًيحدثًمثلماًالورقية،ًالبرعميةًبالعقلًفتسمىًللورقةًاالبطىًمالبرعًمعهًحاضناًالساقًمنًالعنقًقاعدة

ًالحسنًوستًاالستاتسًمثلًالنباتاتًلبعضًالمتضخمةًالجذورًمنًتؤخذًقدًأخرىًحاالتًوفى.ًالهورتنسياًأوًالمبرقشًكالفيكسًالظل

ً.الجذريةًبالعقلًوتسمىًوغيرهاًالمبرقشًوالبالرجونيم

ًفى.ًالعقلةًعلىًالموجودةًالبراعمًعنًينشأًالخضرىًالمجموعًأنًحيثًعليهاًجذرىًمجموعًتكوينًالىًالساقيةًبالعقلًالتكاثرًنجاحًويحتاج

ًفىًواستمرارهًالجذورًنموًوكذلكًعرضىًبرعمًمنًعليهاًعرضىًخضرىًمجموعًتكوينًإلىًيحتاجًالجذريةًبالعقلةًالتكاثرًنجاحًحين

ًالعقلةًعلىًعرضيةًبراعمًمنًوالجذرىًالخضرىًالنموينًمنًكال ًًتكوينًيلزمًحينًفىRoot initiationًًالجذورًخروجًمبادئًتكوين

ًماًوهوًأخرىًأنسجةًالىًجديدًمنًالتمييزًثمًالمرستيميةًللحالةًتعودًأنًعلىًالقدرةًلهاًالنباتًبأنسجةًالخالياًأنًالحظًحسنًومنًالورقية

ًنباتًإنتاجًفىًالمرستيميةًالحالةًإلىًإرجاعهاًبعدًفقطًواحدةًخليةًاستخدامًنظريا ًًيمكنًأنهًبالذكرًيروجدً،Dedifferentiationًبـًيعرف

ً.ًالكاملًبالنباتًالخاصةًالكاملةًالوراثيةًالشفرةًعلىًتحتوىًأنهاًحيثًكامل

ًالساقيةًبالعقلًالجذورًمبادئًتكوين

ًالعرضيةًالجذورًتتكونًالًوعموما ًًعليهاًالعرضيةًالجذورًخروجًمواضعًعلىًالتعرفًيمكنًحتىًللساقًالتشريحىًالتركيبًمعرفةًيلزم

ًلهاًوالتىًالوعائيةًالحزمًبينًتوجدًالتىًالخالياًمجاميعًمنًالساقيةًالعقلًفىًالعرضيةًالجذورًتنشأ.ًالعقلًعملًبعدًإالًالنباتاتًمعظمًفى

ًالجذور،ًمبادئًتكونًالتىًهىًالمجاميعًهذهًصغيرةًخالياًمنًاميعمجًمكونةًتنقسمًالخالياًوهذهًمرستيميةًإلىًتتحولًأنًعلىًالمقدرة

ًالجذرًقمةًنموًويستمرًوعائية،ًحزمًمنًيجاورهاًبماًتتصلًوعائيةًأنسجةًتتكونًوبداخلهاًهرميا ًًشكال ًًوتأخذًاالنقسامًفىًالخالياًتلكًتستمر

ًمعمرةًنباتاتًمنًتؤخذًالتىًالخشبيةًالعقلًحالةًوفىًقائمةًايازوًمكونةًالساقًعلىًالجذورًتظهرًأنًإلىًوالبشرةًالقشرةًفىًالخارجًالى

ًمنًغالباًفيهاRoot primordiaًًالجذورًمبادئًفتتكونًواللحاءًالخشبًمنًواحدةًطبقةًمنًأكثرًبهاًالتىًأىًثانوىًنموًبهاًيحدثًوالتى

ًمراحلًعدةًإلىًالساقًعلىًيةالعرضًالجذورًخروجًعمليةًتقسيمًيمكنًوعليه.ًالنخاعيةًاألشعةًأوًالثانوىًاللحاء

ً.ًالمرستيميةًالحالةًالىًلتعودًحزمىًالبينًالكامبيومًنسيجًفىًالمتميزًالخالياًلبعضًحثًيحدثًوفيهاRoot Iniationًًالحثًمرحلة.1ً

ً.الجذورًمبادئًلتكونًمتميزةًخالياًالىًالمرستيميةًالخالياًتحولًفيهاًيبدأInitial phaseًًالجذورًنشأةًمرحلة.2ً

ًتتصلًوالتىًالناقلةًاألوعيةًلتكونًمتميزةًأنسجةًداخلهاًوتكونًالسابقةًالخالياًتتطورRoot primordial phaseًًالجذورًمبادئًتكوين.3ً

ً.الجذورًبداياتًلتكونًللساقًالناقلةًباألوعية

ً.ساقالًأنسجةًمخترقةًالمتكونةًالجديدةًالجذورًخروجDifferentiation phaseًالجذرىًالتكشفًمرحلة.4ً

ًوفى(ًالعقلًتجهيزًأى)ًالسوقًهذهًقطعًبعدًيحدثًاألحوالًمعظمًفىًالسوقًعلىًالعرضيةًالجذورًتكونًأنًوجدًفقدًالتطبيقيةًالناحيةًومن

ًجذورًمبادئًالتفاحًأصنافًوبعضًالسفرجلًمثلًالنباتاتًبعضًفىًتوجدًحيثًالساكنةًالجذورًمبادئًبنشاطًيعرفًماًيحدثًاألحيانًبعض

ًبيئيةًظروفًفىًالسيقانًوضعًلحينًساكنةًوتظلPreformed root initialsًًوتسمىًالثانوىًاللحاءًأوًالكامبيومًنسيجًمنًنةمتكوًساكنة

ًحاجةًبدونًالساكنةًالمبادئًهذهًتنشطًقدًالحاالتًبعضًوفىًالعرضيةًالجذورًمكونةًوخروجهاًجذورًبداياتًالىًالخالياًهذهًلتحولًمالئمة

ًمثلًالتكاثرًسهلةًالنباتاتًمعظمًفىًالظاهرةًهذهًوتظهرًالتربةًسطحًفوقًالهوائيةًبالجذورًيعرفًماًوتكونًةخاصًبيئيةًظروفًلتوافر

ًبماًالسوقًفىًانتفاخًحدوثًالىًالساكنةًالمبادئًتؤدىًالتفاحًأصنافًوبعضًالسفرجلًمثلًالنباتاتًبعضًفىًبينماًوالنارنجًالصفصاف

ًعقلهاًتنبتًالعنبًأصنافًفمعظمًالجذورًتكوينًلسرعةًضروريا ًًليسًأصال ًًالمتكونةًذورالجًمبادئًووجود.Gurr Knatsًًباسمًيعرف

ًواسعًمدىًعلىًيختلفًالجذورًمبادئًلتكوينًالالزمًالوقتًأنًويالحظ.ًأصال ًًالمتكونةًالمبادئًهذهًوجودًعدمًمنًبالرغمًوبسرعةًبسهولة

ً.ًالقرنفلًفىًالكريزانثيمًفىًكما.ًالعقلًأخذًمنًأيامًعدةًبعدًميكروسكوبياًتتكونًقدًاألحيانًبعضًففىًوالصنفًالنوعًحسب

ًًالعرضيةًالجذورًبتكوينًوعالقتهًللساقًالتشريحىًالتركيب



ًاالعتبارًفىًتأخذًأنًيجبًأنهًإالًفسيولوجيةًأسسًعلىًتفسيرهًيمكنًالعقلًعلىًالعرضيةًالجذورًتكونًسهولةًأوًصعوبةًأنًمنًالرغمًعلى

ًغيرهاًمنًأفضلًوبدرجةًالجذورًتكوينًمعينةًأنواعًفىًللساقًالتشريحىًالتركيبًيالئمًفقدًالجذورًبتكوينًللساقًحىالتشريًالتركيبًعالقة

ًقاعدةًعندًقليلةًجذورا ًًيكونًالنارنجًبينماًالعقلةًزراعةًمنًقصيرًوقتًفىًالساقًبطولًبكثرةًجذورا ًًينتجًحيثًالنارنجًفىًواضحًوهذا

.ًااللتحامًيتمًأنًالىًالطعومًوتركيبًوبالعكسًالنارنجًساقًعلىًوتطعيمهاًالترنجًساقًمنًالقلفًمنًحلقةًأخذًوعندًأسابيعًعدةًبعدًالعقلة

ًعلىًالمحتويةًالنارنجًفعقلةًصحيحًغيرًوالعكسًالنارنجًقلفًعلىًبسهولةًجذورا ًًكونتًالنارنجًحلقةًالمحتويةًللنارنجًالساقيةًالعقلةًأنًنجد

ًفىًيحدثًماًتماماًطابقًالجذورًتكوينًأنًأى.ًالنارنجًقلفًحلقةًفوقًالجذورًكونًحينًفىًالنارنجًحلقةًلىعًجذورًيكونًلمًالنارنجًقلف

ًتكوينًفيهاًيصعبًالتىًالنارنجًفحلقةًالتشريحىًبالتركيبًوثيقةًعالقةًلهًالجذورًتكوينًأنًاتضحًذلكًمنًالمطعومةًغيرًاألصليةًالنباتات

ًالنارنجًأوراقًمنًاألخرىًالغذائيةًوالموادًالهرموناتًمنًاحتياجاتهاًعلىًتحصلًأنًيمكنهاًالنارنجًساقًعلىًتطعيمهاًمنًبالرغمًالجذور

ًصعبةًتكونًماًغالبا ًًوهىًالمعمرةًالنباتاتًحالةًفىًاالسكالرنشيميةًالخالياًمنًحلقةًوجودًويالحظ.ًالجذورًتكوينًفىًفشلتًذلكًومع

ً-ًالجوافةً-ًالزبديةًمثل)ًالنباتاتًهذهًمثلًعقلًعلىًالعرضيةًالجذورًإنتاجًصعوبةًفىًاألساسىًالسببًويعزىًالعقلًطريقًعنًالتكاثر

ًالفشلًيرجعًوقد.ًاألحيانًبعضًفىًتكونهاًرغمًالجذورًمبادئًخروجًتمنعًالتىًاالسكلرانشيميةًالخالياًمنًالحلقةًهذهًوجودًإلى(ًالمانجو

ً.فولسًصنفًالتفاحًفىًكماًللعقلًالوعائيةًالحزمًمعًوعائىًاتصالًتكوينًفىًالجذريةًالمبادئًفشلًإلىًالجذورًخروجًمبادئًتكوينًفى

ًالعقلًعلىًالعرضيةًالجذورًتكوينًعلىًتؤثرًالتىًالعوامل

ًمؤثرةًعواملًعدةًوهناكًبالعقلةًتكاثرهاًنجاحًمدىًحيثًمنًالواحدًالنوعًأصنافًبينًوكذاًالمختلفةًالنباتاتًأنواعًبينًكبيرًاختالفًيوجد

ً:اآلتىًفىًنوردهاًالعقلةًحنجاًعلى

ً:األمًلنباتًالغذائيةًالحالةً-1

ًذاتًالساقيةًالعقلًأنًوجدًفقد.ًالساقيةًالعقلًعلىًالجذورًتكوينًعلىًكبيرةًبدرجةًتؤثرًاألمًلنباتًالغذائيةًالحالةًأنًعلىًاألبحاثًدلت

ًمنًكافيةًكميةًعلىًتحتوىًالًالتىًاألفرخًنمًأفضلًبدرجةًجذورا ًًتنتجًالمنخفضةًواآلزوتًالكربوهيداتًمنًالعالىًالمحتوى

ًصالحيةًعلىًالحكمًيمكنًوغالبا ً.C/N Ratioًًوالنيتروجينًالكربونًبينًالعالقةًعليةًأطلقًماًوهوًاآلزوتًمنًومرتفعةًالكربوهيدرات

ًفىًثنيهاًويمكنًغضةًتكونًيدراتالكربوهًنسبةًبهاًتقلًالتىًفالعقلًصالبتهاًبواسطةًالكربوهيدراتًتوفرًوجهةًمنًالعقلًلتجهيزًاألنسجة

ًالعقلًبقواعدًاليودًاختبارًطريقةًالىًنلجأًولهذاًذلكًفىًاألمرًيختلطًوقدًثنيهاًعندًبسلخًوتنكسرًصلبةًتكونًبالكربوهيدراتًالغنيةًأنًحين

ًاللونًدرجةًأساسًوعلىًسيومبوتاًيوديد%0.2ًًيودًمحلولًفىًتجهيزهاًبعدًالعقلًقواعدًبغمسًوذلكًالنشاًعلىًالعقلًاحتواءًمدىًلمعرفة

ً.ًًالنشاًأوًالكربوهيدراتًمنًمحتواهاًيحدد

ً:اآلتيةًبالطرقًالغذائىًالمحتوىًمنًالمناسبًالحدًالىًاألمًبنباتًالوصولًويمكن

ً.الجذورًينتكوًمنًفيزيدًالكربوهيدراتًبتراكمًيسمحًوهذا(ًاآلزوتًالتسميدًتقليل)ًًاألمًنباتًالىًتضافًالتى:ًالنتروجينًكميةًتقليل·ً

ًبهاًتراكمتًالنموًبطيئةًتكونًالتىًالجانبيةًاألفرعًتنتخبًفمثال ًًمناسبةًغذائيةًحالةًفىًتكون:ًالعقلًلعملًالنباتًمنًأجزاءًاختبار·ً

ًنمًقليلةًنسبةًعلىًتحتوىًأنهاًيعرفًالتىًالساقًمنًاألجزاءًاختيارًكذلك.ًالغضةًالطرفيةًالسريعةًاألفرعًتنتخبًوالًالكربوهيدرات

ًالعلياًاألجزاءًمنًأقلًنتروجينًنسبةًعلىًتحتوىًاألفرعًمنًالقاعديةًاألجزاءًأنًالمعروفًفمنًالكربوهيدراتًمنًعاليةًونسبةًالنتروجين

ًبالنسبةًالحالًيكونًوبالعكسًقمتهًالىًالفرعًقاعدةًمنًبانتظامًتزدادًالنتروجينًنسبةًأنًأىًالعلياًمنًأكبرًالكربوهيدراتًنسبةًوبالتالى

ًفىًبطيئةًأنهاًحيثًالطرفيةًعنًالجانبيةًالسيقانًتفضلًكذلكًاألمثلًالوضعًهوًالعقلًلعملًالقاعديةًاألجزاءًانتخابًكانًلهذاًلكربوهيدراتل

ًالعقلًعلىًالجذورًتكوينًبسهولةًالكربوهيدراتًمنًالعالىًالمحتوىًيرتبطًأنًضروريا ًًوليسًالكربوهيدراتىًالمحتوىًمرتفعًوبالتالىًالنمو

ً.العقلًعلىًالجذورًتكوينًعلىًأكبرًبدرجةًتؤثرًأخرىًعواملًتوجدًقدًكنول

ًطويلةًوأفرعًورفيعةًصغيرةًأوراقًتكوينًيسببًوهذاًالضوءًغيابًفىًتنموًأنًمنهًأجزاءًأوًللنباتًيسمحًحيث:Etialationًًاإلظالم·ً

ًاألجزاءًمنًذلكًبعدًالعقلًوتجهزًاأللومنيومًبورقًللفباًأوًأسودًقماشًأوًبالسترًبشريطًبلفةًالفرعًعنًالضوءًويحجبًشاحبًلونًذات

ًالكربوهيدراتًتراكمًعلىًتساعدًالعمليةًتلكًأنًالمرجحًومنًالعرضيةًالجذورًمنًعاليةًنسبةًفتعطىًوتزرعًعنهاًالضوءًحجبًتمًالتى

ً.قلةبالعًتركيزهًفيزيدًهدمهًأوًانتقالهًمنًيقللًأوًالجذورًلتكوينًالمنشطًالهرمونًتركيزًوزيادة

ًالكربوهيدراتًتراكمًزيادةًالىًيؤدىًمماًالفرعًقاعدةًالىًالكربوهيدراتًانتقالًوقلةًبطئًتسبب:ًبالسلكًالربطًأوًالحزمًأوًالتحليق·ً

ً.التجذيرًنسبةًبالتالىًفتزدادًبالخاليا

ًالناميةًلألفرعًالغضةًباألطرافًيبدأًمختلفةًبأنواعًخشبًمنًالعقلًنجهزًأنًفيمكنًالعقلًمنهًتؤخذًالذىًالخشبًنوعًيختلف:ًالخشبًنوع·ً

ًبكعبًتؤخذًأنًوالسفرجلًالعنبًفىًكماًالناضجةًالساقيةًالعقلًتحضيرًعندًأحيانا ًًينصح.ًسنواتًعدةًعمرهاًيبلغًالتىًالمسنةًاألفرعًإلى

ًالقديمًالخشبًعلىًالعرضيةًالجذورًمبادئًوجودًإلىًيرجعًوذلك.ًالعاديةًبالعقلةًمقارناًالكعبًذاتًالعقلةًنجاحًنسبةًالرتفاعًوذلك

ًذاتًالعقلًمنًكبيرًعددًعلىًالحصولًيصعبًأنهًذلكًعلىًيعابًولكنًوالنتروجينًالكربوهيدراتًمنًمناسبًمحتوىًعلىًأيضا ًًواحتوائه

ً.النباتاتًمنًكثيرًفىًالكعب



ً

ً:األمًنباتًعمرً-2

ًفيهاًالعقلًانباتًيصعبًالتىًالنباتاتًأما.ًبالعقلةًالتكاثرًنجاحًعلىًيذكرًتأثيرًاألمًنباتًلعمرًيكونًالًبالعقلًتكاثرهاًيسهلًالتىًالنباتاتًفى

ًتامةًنباتاتًمنًالمأخوذةًعنًبسهولةًتنبتًالسنًصغيرةًشتالتًمنًالمأخوذةًفالعقلًالعقلةًنجاحًمدىًفىًاألمًنباتًلعمرًواضحًتأثيرًفيظهر

ً.Juvenilityًالشبابًبظاهرةًالظاهرةًهذهًوتسمىًمسنةًأوًالنضج

ً:العقلًتجهيزًميعادً-3

ًتهيئةًالىًالعقلةًإلنتاجًالسنةًمنًمعينًوقتًمالئمةًفىًالسببًيعزىًوقدًعليهاًالجذورًإلنتاجًالعقلًقابليةًعلىًتأثيرًالعقلةًأخذًلميعادًأنًوجد

ً-:ـــــلالعقًتجهيزًعندًاآلتىًمراعاةًيجبًلذلكًغيرهاًمنًأكثرًالعرضيةًالجذورًلتكونًمالئمةًغذائيةًفسيولوجيةًحالة

ًأثناءًفتؤخذًالغضةًوالعقلًناضجةًالنصفًالعقلًأماًالسكونًموسمًأثناءًالناضجةًالساقيةًالعقلًتجهزًاألوراقًالمتساقطةًاألشجارًفىً-أ

ً.ًالغضًالخشبًأوًناضجًالنصفًالخشبًمنًالنموًموسم

ًفترةًفىًالمأخوذةًالعقلًمنًأفضلpost dormancyًًالسكونًموسمًتقدمًبعدًاألوراقًالمتساقطةًاألشجارًمنًالمأخوذةًالعقلًأنًوجدً-ب

ًالبراعمًخروجًقبلًالعقلًعلىًعرضيةًجذورًإلنتاجًقابليتهاًيزادًوالبرقوقًالتفاحًعقلًأنًوجدًفقدMain dormancyًًالرئيسيةًالسكون

ً.الراحةًدورًمنًمباشرة

ًناضجةًاألفرخًتكونًوأنًعليهاًاألوراقًتكوينًتمامًبعدًلكنوًالربيعًفىًناميةًأفرخًمنًتأخذًأنًهوًالغضةًالعقلًلتحضيرًميعادًأنسبً-جـ

ً.ًمايوًشهرًفىًمبكرا ًًالعقلًأخذتًعندماًعليهاًالمتحصلًالنتائجًأفضلًوكانت.ًجزئيا

ً.ًالربيعًفىًخاصةًالخضريةًالنموًدوراتًفترةًهىًالعقلًألخذًميعادًأنسبًأنًوجدًفقدًالخضرةًالمستديمةًللنباتاتًبالنسبةًأماً-ًد

 Redًعقلًأنًالمثالًسبيلًعلىًوجدًفقد.ًالعقلًإنباتًنسبةًعلىًكبيرًتأثيرًلهًيكونًقدًالعقلًأخذًميعادًأنًوجدًالجذريةًبالعقلًالتكاثرًفىً-هـ

Raspberryًًفىًالمأخوذةًالعقلًمنًكانتًتجديرًنسبةًأعلىًوأنًالخريفًحتىًتدريجيا ًًالنجاحًنسبةًوزادتًتنضجًلمًالصيفًفىًالمأخوذة

ً.الصيفًالىًالربيعًمنًالعقلًإنباتًنسبةًفىًتدريجىًنقصًحدثًثمًالشتاء

ً:ًالعقلًمعامالتً-4

ً-:هىًالمعامالتًوهذهًالتجديرًعلىًالعقلةًلمساعدةًتستعملًعديدةًمعامالتًهناك

ً:الجروحًعملً-أ

ًعلىًالجروحًتشجيعًنتيجةًوذلكًالساقيةًالعقلًعلىًالجذورًتشجيعًفىًكثيرا ًًيفيدًالساقيةًالعقلًمنًالقاعدىًالجزءًفىًالجروحًعملًأنًوجد

ًالجذورًتكوينًسرعةًعلىًذلكًفيساعدًالعقلًقاعدةًعندًالمرستيميةًأوًاالنشائيةًالحالةًالىًالرجوعًالىًالبالغةًالخالياًوتحفيرًالخالياًانقسام

ًالتنفسًمعدلًوزيادةًالمجروحةًلمنطقةاًعندًأكبرًبدرجةًوالكربوهيدراتًالتجذيرًعنًالمسئولةًالهرموناتًلتجمعًذلكًيرجعًوقدًالعرضية

ًبهاًالمعاملًالنموًمنظماتًامتصاصًسرعةًإلىًتؤدىًكذلكًالزراعةًوسطًمنًالماءًامتصاصًزيادةًإلىًتؤدىًالجروحًأنًيعتقدًكماًبها

ًفىًالجذورًمبادئًونمًتعيقًالتىًاالسكلرنشيميةًالخالياًمنًحلقةًالساقيةًاألنسجةًبعضًفىًتوجدًذلكًعلىًعالوة.ًأفضلًبدرجةًالجذور

ًالجذورًتكوينًوسرعةًسهولةًإلىًتؤدىًالتجريحًفعمليةًلذاًالنخاعيةًاألشعةًأوًالنخاعًمنًتكونهاًعندًوالبشرةًالقشرةًواختراقًالخروج

ً.ًوالخوخًالزيتونًفىًكماًعليها

ً:المركزىًبالطردًالمعاملةً-ب

ًفينوالتًعلىًالعقلًتحتوىًاآلخرًالبعضًوفىًالجذورًلتكوينًمثبطًبريعتًالذىًاالثيلينًمنًمحتواهاًارتفاعًمنًالنباتاتًبعضًتعانى

ًنشاطًلزادًالعقلًحولًالماءًوجودًفىًالمركزىًبالطردًالمعيقةًالموادًتلكًمنًالتخلصًأمكنًفإنًالعقلًعلىًالجذورًخورجًتثبطًوقلويدات

ً.العقلًعلىًالعرضيةًالجذورًمبادئًتكوين

ً:ًالنتروجينيةًوالموادًبالفيتاميناتًالمعاملةً-جـ

ًعقلًفىًالجذورًتكوينًعلىًمنشطًتأثيرًلهًكانًالعرضيةًالجذورًلتكوينًالمشجعةًالهرموناتًإلى(ًًالثيامين)1ًًبًفيتامينًإضافةًأنًوجد

ًتساعدًالذىوًالموادًبتلكًالمعاملةًقبلًالعقلةًمحتوىًنقصًإلىًهناًالتنشيطًيرجعًوقد.ًالخوخًوعقلًاألضالياًالليمونًمثلًالنباتاتًمنًكثير

ًالحيويةًالتفاعالتًتسييرًفىًعملهاًإلتمامًلألنزيماتًمساعدةًعواملًهىًمثال ًًفالفيتاميناتًمعروفًهوًوكما.ًالجذورًبداياتًتكوينًعلى



ًالفيتاميناتًإحدىًنقصًإلىًالعقلًبعضًفىًالتجديرًصعوبةًتعليلًيمكنًوعليهًالمختلفةًالفسيولوجيةًالظواهرًظهورًمحصلتهاًمنًوالتى

ً.ًالعرضيةًالجذورًتكوينًخطىًفىًالحيويةًالتفاعالتًتسيرًالًبدونهاًوالتىًلهامةا

ً:ًالكربوهيدراتيةًبالموادًالمعاملةً-د

ًالهرمونًاستعملًلوًمماًأحسنًبدرجةًالجذورًتكوينًتنشيطًعلىًساعدًالمستعملةًالهرمونيةًالمادةًالىًوالسكروزًالدكستروزًإضافةًأنًوجد

ً.ًالسكروزًإليهًالمضافًبالهرمونًمعاملتهاًبعدًالجوافةًفىًالعقلًإنماءًةنسبًزادتًفقد.ًبمفرده

ً:النباتيةًبالهرموناتًالمعاملةً-هـ

ًفالهرمون.ًوأهميتهاًطبيعتهاًحيثًمنًالنباتيةًالهرموناتًعلىًالضوءًإلقاءًيجبًالجذورًلتكوينًالمشجعةًالهرمونيةًالمعاملةًعنًالتحدثًقبل

ًتظهرًحيثًاألخرىًاألنسجةًإلىًبناءهًمكانًمنًالهرمونًوينتشرًالفسيولوجىًنشاطهاًلتنظيمًاألنسجةًفىًونتتكًعضويةًمادةًهوًالنباتى

ً.ضئيلةًبتركيزاتًفاعليته

ًوتعرف.ًالنموًمنظماتًتسمىًالمركباتًهذهًبهاًالنباتاتًعوملتًإذاًالهرموناتًتأثيرًنفسًلها(ًالصناعية)ًالتركيبيةًالمركباتًمنًعددًيوجد

ًاألكسينات،ًوهىًالهرموناتًتلكًمنًمجاميعًعدةًوتوجدًالفسيولوجىًالنشاطًومظاهرًالنموًعلىًتأثيرًلهاًغذائيةًغيرًعضويةًباتمركًبأنها

ًالهرموناتًبعضًوهناكAcid Tranmaticًًالجروحًهرموناتًإلىًباإلضافةًواالثيلينًاألبسيسيكًوحمضًوالسيتوكينياتًالجبريلينيات

ً(.الكالينات)ًالتكاثرًوهرموناتًاألزهارًهرموناتًمثلًبعدًهاطبيعتًيعرفًلمًوالتىًاألخرى

ً:العقلًفىًالجذورًتكوينًعلىًتؤثرًالتىًالبيئيةًالعوامل

ً:الرطوبــــةً-ًأ

ًالخشبيةًالعقلًفىًخاصةًمهمًوهذاًالجذور،ًتكوينًقبلًوموتهاًجفافهاًلمنعًللعقلًمراقدًفىًالرطوبةًمنًعاليةًدرجةًعلىًالمحافظةًيجب

ًوجودًأنًمنًالرغمًوعلىًأوراق،ًعلىًتحتوىًالعقلًمنًاألنواعًوهذه.ًالخضرةًالمستديرةًالفواكهًعقلًوكذلكًخشبيةًوالنصفًوالغضة

ًالمائىًالمحتوىًنقصًإلىًيؤدىًقدًاألوراق،ًمنًالنتحًطريقًعنًالماءًفقدًأنًإالًكبيرة،ًبدرجةًالجذورًتكوينًيشجعًالعقلًعلىًاألوراق

ًبامتصاصًيسمحًللجذورًالسريعًفالتكوينًبسرعة،ًجذورا ًًتكونًالتىًاألنواعًوفى.ًالجذورًتكوينًقبلًالعقلًامعهًتموتًدرجةًإلىًللعقل

ًممكنًحدًأقلًالىًاألوراقًمنًالنتحًتقليلًفيجبًبصعوبةًجذورا ًًتكونًالتىًاألنواعًفىًأما.ًًبالنتحًالمفقودًالماءًوتعويضًبسرعةًالماء

ًالمحيطًالجوًفىًالماءًبخارًضغطًيكونًأنًيجبًالعقلًعلىًتوجدًالتىًاألوراقًمنًالنتحًولتقليل.ًذورالجًتتكونًحتىًحيةًالعقلًتبقىًبحيث

ً.للورقةًالبينيةًالمسافاتًفىًالماءًبخارًلضغطًاإلمكانًبقدرًمساوًباألوراق

ًمنًالعقلًعلىًتحافظًذلكوبًبالرطوبةًمشبعا ًًالمحيطًالجوًيكونًحتىًالزجاجيةًالصوبًفىًوالطرقًالجدرانًوكذاًالمراقدًرشًويجب

ًعلىًالماءًمنًرذاذًلعملًأوتوماتيكيةًأجهزةًتستخدمًحيثًالرذاذىًالرىًاستعمالًالغرضًلذلكًتستعملًالتىًالحديثةًالطرقًومن.ًالجفاف

ً.الماءًببخارًبالعقلًالمحيطًالجوًتشبيعًيمكنًوبذلكًالزجاجيةًالصوبًداخلًمعينةًفترات

ً:ًًالحرارةً-ب

ًأنهًإالًالنباتات،ًأنواعًمعظمًفىًالعقلًعلىًالجذورًلتكوينًجدا ًًمناسبةًالليلًأثناءًف°70ً-60ًالنهار،ًأثناءًف80°ً-70ًةحرارًدرجةًتعتبر

ًأنًقبلًالنموًإلىًالبراعمًيدفعًذلكًألنًتجنبهاًيجبًالالزمًمنًأكثرًالعاليةًالحرارةًودرجات.ًأقلًحرارةًدرجاتًفيناسبهاًقليلةًأنواعًفى

ًأنًجدا ًًالمهمًومن.ًًالعرضيةًالجذورًتكوينًتنظمًالمناسبةًالحرارةًودرجة.ًاألوراقًطريقًعنًالماءًفقدًمعدلًتزيدًالتالىوبًالجذورًتنمو

ًفىًالبراعمًحولًالحرارةًدرجةًعنًالمنزرعةًالعقلًقاعدةًحولًالتربةًحرارةًدرجةًلرفعًعديدةًطرقًوتستعملًاألفرخًقبلًالجذورًتنمو

ًتكونًأنًعلىًلذلك،ًجدا ًًمناسبةًتعتبرًالعقلًقاعدةًحولًف°70ًحرارةًودرجة.ًًالبراعمًنموًقبلًالجذورًنموًلىعًيساعدًوهذاًالعقل،ًقمة

ً.حرارىًمنظمًباستعمالًذلكًفىًالتحكمًويمكنًكبيرة،ًبدرجةًتتغيرًالًثابتةًالدرجةًهذه

ً:الضــوءً-جـ

ًتجرىًالتىEtiolationًًاإلظالمًعمليةًأنًوالمعروفًالمستعملةًالعقلًنوعًباختالفًالعقلًفىًالجذورًتكوينًعلىًالضوءًتأثيرًيختلف

ًيحدثًلكىًللضوءًاألوراقًتعريضًالىًالمورقةًالعقلًتحتاجًأخرىًناحيةًومن.ًالنباتاتًبعضًفىًالجذورًمبادئًتكشفًعلىًتساعدًأحيانا ً

ً.الجذورًتكوين

ًالمورقةًالعقلًأماًالظالم،ًفىًأحسنًبدرجةًفيهاًالجذورًتتكشفًنمخزًأوكسينًبهاًالتىًالناضجةًالساقيةًوالعقلًالمتساقطةًالفواكهًوفى

ًوبالتالىًاألوكسينًوتكوينًالضوئىًللتمثيلًضوءًإلىًفتحتاجًمخزنة،ًكربوايدراتيةًوالموادًمخزنًأوكسينًعلىًتحتوىًالًالتىًالصغيرة

ً.الجذورًتكوينًتكشف



ًقبلًاألمًنباتاتًلهاًيتعرضًإضاءةًكفترةًالطويلًالنهارًكذلكًاألزرق،ًالطيفًفىًعنهًالجذورًتكوينًيناسبًاألحمرًالطيفًأنًوجدًكذلك

ًلتراكمًالطويلًالنهارًمالئمةًإلىًذلكًيرجعًوقد.ًالقصيرًللنهارًالتعرضًمنًالكلًعلىًالجذورًتكوينًتشجيعًحيثًمنًأفضلًمنهاًالعقلًأخذ

ً.ًاألكسينًوتكوينًالكربوهيدرات

ً:الجذورًنموًبيئةً-ًد

ً:ًوظائفًبثالثًاتالبيئًهذهًتقوم

ً.ًالزراعةًبعدًمكانهاًفىًالعقلًتثبيت

ً.ًالمناسبةًبالرطوبةًالعقلًإمداد

ً.ًالعقلًقواعدًحولًالهواءًتوفير

ًمنًنسبيا ًًخاليةًالبيئةًتكونًأنًيجبًكما.ًالصرفًوسهلةًنسبيا ًًعاليةًللماءًالحافظةًوقدرتهاًالجيدة،ًبالتهويةًتسمحًالتىًهىًالمثاليةًوالبيئة

ً.ناضجةًوالنصفًالغضةًالعقلًحالةًفىًخاصةًوالبكتريا،ًالفطر

.ًالكسرًوسهلةًوخشنةًمتفرعةًوغيرًطويلةًجذورهاًتكونًالرملًفىًالمنزرعةًفالعقل.ًالمتكونًالجذرىًالمجموعًنوعًعلىًالبيئةًنوعًويؤثر

.ًًزراعتهاًوإعادةًالعقلًاستخراجًعندًمناسبا ًًكونيًاألخيرًوالنوعً،ًليونةًوأكثرًورفيعةًالتفريعًجيدةًالجذورًتكونًموسًالبيتًبيئةًفىًأما

ًووجد.ًالرطوبةًمنًالبيئةًمحتوىًفىًاختالفاتًإلىًيرجعًموسًالبيتًفىًعنهًالرملًفىًالمتكونًالجذرىًالمجموعًنوعًاختالفًفىًوالسبب

ًعلىًيحتوىًكذلكًالرمل،ًفىًوجودالمًالهواءًضعفًمنًأكثرًعلىًموسًالبيتًيحتوىًالعقل،ًفىًالجذورًلتكوينًالمثلىًالظروفًتحتًأنه

ًيناسبًوالذىًالعقلًعلىًيتكونًالذىًالجذرىًالمجموعًأنًيبينًوهذا(ً.ًالحجمًأساسًعلى)ًالرملًفىًالموجودةًالرطوبةًأمثالًثالثةًمنًأكثر

ًأنًولوًالجذورًتكوينًاسبينًالبيئةًفىًاألكسجينًوتوفير.ًالبيئةًفىًالموجودةًالرطوبةًبكميةًكبيرةًعالقةًلهًيكونًالزراعيةًالعمليات

ًالذىًالماءًفىًمباشرةًجذورا ًًتكونًأنًيمكنهاًفانهًالصفصافًعقلًذلكًمثال.ًًالنباتًنوعًباختالفًتختلفًاألوكسجينًالىًاالحتياجات

.ًالعقلًعلىًةالعرضيًالجذورًإلنتاجًهامًالعقلًزراعةًبيئةًفىًللتبادلًالقابلًالكالسيومًمستوىًأنًوجدًكذلكًمنخفضًأوكسجينًعلىًيحتوى

ً.7.5ًًإلى6.8ًًبينًيتراوحpHًًحموضةًدرجةًأنسبًوكانتًأيضاًالعرضيةًالجذورًإخراجًعلىًيؤثرًالزراعةًوسطًحموضةًأنًوجدًكما

ًًاألنسجةًبزراعةًالتكاثر

ًحينئذًعرفتًوالتىًكاملًتنباًوتكوينًالتكاثرًعلىًالقدرةًلهاًمنفردةًنباتيةًخليةًكلًأنًفىًوتعالىًسبحانهًالخالقًقدرةًإلىًتنبهًمنًأولً-

ًتكللًلمًولكنها1902ًًسنةًعندئذًلهًمحاولةًأولًوكانتHaberlandtًًهوًالنباتيةًاألنسجةًزراعةًعلمًعليهاًاعتمدًوالتىًالذاتيةًبالقدرة

ًعلىًتحتوىًكنتًلمًاستعملهاًالتىًالغذائيةًالبيئةًأنًبعدًفيماًعرفًولكنًمحددًنحوًعلىًفشلهًسببًالوقتًذلكًفىًيفسرًولمًبالنجاح

ًالتكشفًظواهرًكلًأىًوتخليقهاًتميزهاًوكذلكًالخالياًواستطالةًانقسامًتنظيمًفىًاألساسىًدورهاًمعروفًيكنًلمًالتىًالنباتيةًالهرمونات

ً.المورفولوجى

ًالخاصةًالظواهرًعضبًبدراسةًكبيرةًقيمةًذاتًطريقةًباعتبارهاًالحينًذلكًمنذًالنباتيةًاألنسجةًزراعةًفكرةًالفسيولوجيينًمارسًوقدً-

ًالعالمًتمكنًحينماًتقريبا ًًعاما ًًبسبعينًيقدرًزمنًمنذًواألعضاءًوالخالياًاألنسجةًزراعةًعلىًالجادةًالدراساتًبدأتًوقدًواأليضًبالنمو

Whiteًعليهاًالطماطمًجذورًإنماءًمنًتمكنًغذائيةًبيئةًواستنباطًتركيبًمن1934ًًعامًفى.ً

ًالياوالخًاألنسجةًزراعةًمجاالتً-3ً

ً:التاليةًالمجاالتًفىًنجملهاًوالخالياًاألنسجةًلزراعةًرئيسيةًمجاالتًأربعةًتوجد

ً.الطبيعيةًوالموادًالعالجيةًالكيماويةًالموادًبعضًإنتاجً-1

ً.للمحاصيلًالوراثىًالتحسينً-2

ً.األمراضًمنًخاليةًسالالتًعلىًالحصولً-3

ً.النباتاتًمنًغزيرًتاجوإنًللتكاثرًسريعةًكوسيلةًاألنسجةًزراعةًاستخدامً-4

Production of pharmaceutical and other natural productsًًًالطبيعيةًوالموادًالطبيةًالكيماويةًالموادًإنتاجً:أوال ً

ًاباستخراجهًاإلنسانًيقومًالغذائىًالتمثيلًعملياتًنواتجًإحدىًتعتبرًطبيعيةًموادًتنتجًالتىًالنباتاتًمنًعديدًهناكًفإنًمعروفًهوًكما

ً.والطعمًالنكهةًومكسباتًالعطريةًالزيوتًوإنتاجًالدواءًصناعةًأهمهاًعديدةًصناعاتًفىًواستعمالها



ًالنباتاتًبعضًوكذلكًالطبيةًالموادًإلنتاجًوالديجتالسًوالسكرانًالداتورةًمثلًالطبيةًالنباتاتًلبعضًاألنسجةًزراعةًاستخدامًأمكنًولقد

ًنسيجًعلىًللحصولًالنباتاتًتلكًمنًمختلفةًأعضاءًأوًأنسجةًبزراعةًوذلكًالعطريةًالزيوتًنتاجإلًوالعترًوالنعناعًالريحانًمثلًالعطرية

ًالنباتاتًهذهًلزراعةًالالزمةًاألراضىًمساحاتًتوفيرًيمكنًوبذلكًبأكملهًالنباتًلزراعةًالحاجةًدونًمنهًالفعالةًالمادةًيستخلصًثمًالكلس

ًالناحيةًمنًالتكنيكًذلكًيكونًوربماًالكاملًالنباتًمنًالموادًهذهًالستخراجًالالزمًالمجهودًوكذلكًالزراعىًالمجهودًتوفيرًوكذلك

ًمنًيكونًأنًالمتوقعًمنًألنهًالكافىًبالقدرًبعدًتطرقًلمًالتىًالحديثةًاألنسجةًزراعةًمجاالتًمنًالمجالًهذاًويعتبر.ًًنفعا ًًأكثرًاالقتصادية

ً.القريبًلالمستقبًفىًاألنسجةًزراعةًالستخدامًالمجاالتًأهم

ً:The genetic improvement of cropsًًللمحاصيلًالوراثىًالتحسين:ًثانيا ً

ًهذاًصددًفىًوهوًالنباتًلمربىًالشاغلًالشغلًلهوًجديدةًأصنافًوإنتاجًالوراثيةًاالختالفاتًمصادرًأوًالوراثيةًالتراكيبًعنًالبحثًأن

ً.واألعضاءًنسجةاألًزراعةًبتكنيكًتزليلهاًيمكنًعقباتًبعدةًيواجهًقدًالهدف

ًاألجنةًتلكًوالنوعية،ًالجنسيةًالهجنًعنًالناتجةًاألجنةًمثلًونضجهاًتكوينهاًيتمًالًاآلباءًالمتباعدةًالهجنًمنًالناتجةًاألجنةًأنًثبتً-1

ًإلندوسبرماًألنسجةًالكروموسومىًالتوازنًعدمًمنًوتنتجSomatoplastic sterilityًًاألندوسبيرمىًالعقمًبظاهرةًتعرفًظاهرةًمنًتعانى

ًيستقبلًوالذىًاإلندوسبرمًطريقًعنًاالتصالًيتمًولكنًاألمًلنباتًالوعائيةًباألنسجةًمباشرةًتتصلًالًاألجنةًأنًمعروفًهوًفكماًوالجنين

ًنقسميًالزيجوتًأنًثبتًالهجينةًاألجنةًتلكًلمثلًالسيتولوجىًوبالفحص.ًًالسرىًالحيلًطريقًعنًللجنينًبتوصيلهاًيقومًثمًالغذائيةًالمواد

ًوصولًمنًتمنعًحيةًغيرًخالياًبهاًمنطقةًالكالزىًوالطرفًالسرىًالحبلًبينًأىًالبويضةًقاعدةًفىًيتكونًثمًكالمعتادًأوليةًانقساماتًعدة

ًعلىًوتنميتهاًمناسبًوقتًفىًالجنسيةًاألجنةًعزلًأمكنًفإذاًالجنينًموتًيعقبهًوالذىًاإلندوسبرمًنسيجًيموتًوعندئذًلألندوسبرمًالغذاء

ً.ًالنباتًلمربىًعظيمًهدفًوهوEmbryo cultureًًاالجنةًبزراعةًيعرفًفيماًاألجنةًتلكًعلىًالحصولًيمكنناًفإنهًمناسبةًئةبي

ًفضال ًًبرامجهًمنًتطيلًوالتىًاألجيالًبينًالقترةًطولًأهمهاًمشاكلًبعدةًيواجهًالهجينًقوةًعلىًالحصولًفىًالنباتًمربىًسعىًعندً-2

ًأوًالذاتيةًبالتربيةًالوراثيةًالعواملًتأصيلًمنهًيتطلبًلذلكHomozyousًًالوراثيةًصفاتهاًفىًمتماثلةًتاتنباًعلىًالحصولًصعوبةًعلى

ًنباتًعلىًحصولهًفإنًلذلكًبرامجهًمنًيوقفًمماًالخصوبةًعديمةًتكونًأوالرابعًالثالثًالجيلًنباتاتًبأنًفيواجهًأجيالًلعدةًالذاتىًالتهجين

ًنباتًعلىًفيحصلًبالكولشيسينًمضاعفتهاًيمكنهًحيثًالنباتًلمربىًالعظيمةًاآلمالًمنًيعتبرHaploidًًالكروموسوميةًالمجموعةًأحادى

ًبزراعةًاألنسجةًزراعةًمجالًباستخدامًوذلكHomozygousًًالوراثيةًعواملهًفىًأصيلًالوقتًنفسًوفىًالكروموسوميةًالمجموعةًثنائى

ً.ًالتقليديةًبالطريقةًبالمقارنةًجدا ًًقصيرًوقتًوفىًكروموسوميةالًالمجموعةًأحادىًنباتًإلنتاجًاللقاحًحبةًأوًالمتك

ًأمامهًتضاءلتًإذاًالنباتًمربىًعلىًالمهمةًتلكًتصعبًلذلكًاالنتخابًطريقًعنًوراثيةًتراكيبًعنًالبحثًهوًالتربيةًطرقًأهمًمنً-3

ًولكنًمهمةًوهىًالنباتاتًمنًكبيرًلعددScreeningًًعملًوهىًصعبةًمهمةًأمامهًفيكونًتوافرتًإنًأماًالوراثيةًاالختالفاتًمصادرًوجود

ًعليهًفيسهلًبترىًطبقًفىًفىًجدا ًًكبيرةًعشيرةًمعًيتعاملًأنًمعمليا ًًالنباتًلمربىًيمكنًالخالياًومعلقاتًاألنسجةًزراعةًتكنيكًباستخدام

ًأنًالنباتًلمربىًيمكنًالمجالًهذاًفىوًالكاملًالنباتًمستوىًعلىًوليسًالخليةًمستوىًعلىًيجرىًسوفًاالنتخابًأنًإذًاالنتخابًمهمة

ًذلكًويتم.ًالخ..ًًالجفافًمقاومةً،ًالنيماتوداًمقاومةً،ًالمبيداتًُسميةًمقاومةً،ًالملوحةًمقاومةً،ًاألمراضًمقاومةًمقلًعديدةًلصفاتًينتخب

ًتنتخبًثمًللمبيدًمختلفةًبتركيزاتًأوًالملحًمنًعاليةًبتركيزاتًأوًللمرضًالمسببًالفطرًبسمومًتعاملًثمًللخالياًمزارعًعلىًبالحصول

ًيمكنًوبذلكًوالجذريةًالخضريةًاألعضاءًتخليقًنحوًالكلسًيوجهًثمًالكلسًلتكوينًغذائيةًبيئةًإلىًفتنتقلًالمرغوبةًالصفةًتقاومًالتىًالخاليا

ً.ًوعزلهاًالطفراتًاستحداثًالتكنيكًبنفسًيمكنًكماًكاملًنباتًعلىًالحصول

ًالتكنيكًطريقًعنًلكنًآخرًإلىًنباتًمنًماًصفةًنقلًفىًالرغبةًعندًوالنوعيةًالجنسيةًالتهجيناتًإجراءًالنباتًمربىًعلىًيصعبًقدً-4

ًونقلهًبمفردهًجينًعزلًإمكانيةًعلىًفضال ًًالتهجيناتًتلكًإجراءًيمكنًالبروتوبالستًوزراعةًالوراثيةًالهندسةًبتكنيكًيعرفًماًوهوًالجديد

ًكانًوقدًالنباتًإلىًحىًكائنًأىًمنًمعزولةًوراثيةًمادةًأىًنقلًإمكانًإلىًباإلضافةًفيهًماًصفةًإدخالًدمراًلنباتًالوراثيةًالمادةًمعًليدمج

ً.التقليديةًالطرقًباستخدامًمستحيلًبالطبعًوذلك

ً:Pathogen free plantsًًاألمراضًمنًخاليةًسالالتًعلىًالحصول:ًًثالثا ً

ًزراعةًتكنيكًويستخدمًاإلصابةًمنًخاليةًنباتاتًعلىًللحصولًكبيرا ًًجهدا ًًالدارسونًويبذلًالفيروسيةًباألمراضًالنباتاتًمنًكثيرًتصاب

ً:عدةًبطرقًالنباتاتًتلكًعلىًالحصولًفىًاألنسجة

ًإذًخاصةًالفيرسًمنًخاليةًتكونًماًغالبا ًًفهىًوبالتالىًالنباتاتًقممًإلىًوبطءًبصعوبةًينتقلًالفيرسًأنًوجدًحيثًالناميةًالقممًزراعةً-1

ً.ًكاملًنباتًعلىًمنهاًللحصولًوزراعتهاًملليميتر0.5ًً–0.2ًًإلىًتصلًميكروسكوبيةًأحجامبًعزلت

ًنسيجًمنًالفيروسًمنًخاليةًنباتاتًعلىًالحصولًمنMurashige et al 1968ًًتمكنًفقدًالفيروسًمنًخاليةًنباتاتًعلىًالحصولً-2

ًالفيروسًمنًخاليةًنباتاتًإنتاجًأمكنًالحالةًتلكًوفى(ًالشادوك)ًحالموالًفىMonoembryonicًًاألجنةًأحاديةًالنباتاتًلبعضًالنيوسلة

ً.جسميةًأجنةًأنهاًالصفاتًحيثًمنًلألمًمشابهةًالوقتًنفسًوفى



ًفقدًالنباتاتًبعضًفىًغذائيةًبيئةًعلىًمباشرةًالناميةًالقمةًزراعةًمنًكاملًنباتًعلىًالحصولًلصعوبةًنظرا ًًالدقيقًالتطعيمًاستخدامً-3

0.18ًً–0.14ًًبطولًالناميةًالقمةًعزلًثمًالظالمًفىًاألصلًبذورًبزراعةًوذلكShoot tip micrografingًًالتكنيكًهذاًاستحدث

ً.أسابيعًعدةًبعدًالفيروسًمنًوخاليةًوطعمًأصلًمنًمكونةًشتلةًعلىًنحصلًوبذلكًاألصلًبادرةًعلىًوتطعيمهاًملليميتر

Rapid clonal multiplicationًًًثرللتكاًسريعةًكوسيلةًاألنسجةًزراعةًاستخدام:ًرابعا ً

ًالزينةًنباتاتًخاصةًالنباتاتًعلىًالمتزايدًالطلبًلمواجهةًالكافيةًبالدرجةًسريعةًليستًالتقليديةًبالوسائلًالخضرىًالتكاثرًطريقةًألنًنظرا ً

ًالنباتاتًمنًاألعدادًتلكًلتوفيرًاألنسجةًةزراعًتكنيكًاستخدامًإلىًالكثيرًدفعًمماًالعالمًبلدانًجميعًفىًالزيادةًفىًالنباتاتًتلكًأسعارًفإن

ًكبيرةًأعدادًإنتاجًأمكنًكماًالتكنيكًبذلكًاألوركيدًمثلًوالغاليةًاإلكثارًالصعبةًالنباتاتًبعضًإكثارًنجحًكما.ًمحدودًحيزًفىًمناسبًبسعر

ً.ًًأثمانهاًوارتفاعًعليهًالفسائلًخروجًبقلةًيمتازًوالذىًالبلحًنخيلًمن

ًًنسجةاألًزراعةًمراحلً-4

ً:وهىًلألنسجةًناجحةًزراعةًعلىًللحصولًرئيسيةًمراحلًثالثةًهناكًفإنًالذكرًالسابقةًاألهدافًإلىًللوصول

Stage І : Establishment of a septic cultureًًًمعقمةًمزرعةًعلىًالحصول:ًأوال ً

ًتلوثًعدمًبمعنىًمعقمةًمزرعةًعلىًالحصولًهوًببساطةًمنهاًوالغرضًاألنسجةًزراعةًمراحلًأهمًمنًوتعتبرًجدا ًًهامةًالمرحلةًهذه

ًاألدواتًبتعقيمًذلكًويأتى.ًًوموتهاًتعفنهاًيسببًدقيقًكائنًبأىExplantsًًالزراعةًفىًالمستخدمةًاألنسجةًأوًالمستعملةًالغذائيةًالبيئة

ًالناميةًالقممًمثلًإكثارهًالمرادًالنباتًنمًأجزاءًعنًعبارةًتكونًوالتىًالمستعملةًاألنسجةًتعقيمًوكذلكًالمستخدمةًالبيئةًوتعقيمًالمستعملة

ً.معقمًوحيزًجوًفىًأيضا ًًالزراعةًإتمامًثم.ًالخ..............ًالكلسًنسيجًأوًاألوراقًأوًالسيقانًمنًأجزاءًأوًوالجذورًللسيقان

Stage П : Multiplication of propagulaًًًالمتكاثرةًاألعضاءًزيادة:ًثانيا ً

ًاألعضاءًإنتاجًزيادةًعلىًالخطوةًتلكًتعتمدًلذلكًالكاملًالنباتًالنهايةًفىًتعطىًالتىًوالتراكيبًاألعضاءًيادةزًهوًالمرحلةًتلكًمنًلهدف

ًخطوةًالكلسًيكونًوعندماAxillary shootsًًالجانبيةًالنمواتًتنشئةًزيادةًأوًاألجنةًتكوينًزيادةًأوAdventitious organsًًالعرضية

 Somaticًالجسميةًاألجنةًتكوينًأوًمنهاًالخضريةًالعرضيةًالنمواتًتخليقًثمًالكلسًنموًزيادةًهوًالمرحلةًتلكًفىًالهدفًيكونًوسطية

embryoً.ً

Stage Ш : Preparation of re-establishment of plantًًًللتربةًالنباتًلنقلًاإلعداد:ًثالثا ً

ًنموهًواستمرارًالتربةًإلىًالمعقمةًاألنبوبةًفىًالناتجًالنباتًنقلًبنجاحًتوجًإذاًناجحا ًًاألنسجةًزراعةًطريقًعنًالتكاثرًأنًاعتبارًيمكن

ًفىًتواجههاًأنًالمحتملًالصعبةًللظروفًنقلهاًقبلHardening of plantًًالنباتاتًتقسيةًأوًأقلمةًعلىًالعملًيجبًالغايةًلهذهًوللوصول

ًمائىًوسطًفىًتعتبرناميةًاألنسجةًتلكًأنًعلمناًإذاًخاصةStress tolerance to moistureًًالرطوبةًنقصًمثلًالتربة

HeterotrophicًًآخرًوسطًإلىًتنتقلًوسوفAutotrophic stateًً.ًوجدتًأنًالحراريةًالحتياجاتهاًالنباتاتًتلكًاستيفاءًيجبًكذلك

ً.ًللتربةًلهانقًقبلًاستيفاءهًفيجبChilling requirementًًالبرودةًاحتياجاتًوالريزوماتًوللكورماتًلألبصالًكماًالراحةًطورًإلنهاء

ً:Requirements of each stageًًمرحلةًكلًاحتياجات

ًإضاءةًوشدةًحرارةًلدرجاتًاألنسجةًتعرضًأىًبيئيةًواحتياجاتًوطبيعتهاًالبيئةًبمكوناتًغذائيةًاحتياجاتًتشملًمرحلةًكلًإحتياجات

ًالمرحلةًأماExplantsًًالمنزرعًالجزءًاختيارًحسنًىعلًأساسا ًًيعتمدًالتكنيكًنجاحًأنًنغفلًأالًيجبًاألولىًالمرحلةًدراسةًوعند.ًمعينة

ًالجانبيةًوالنمواتًالخضريةًواألجنةًالعرضيةًالنمواتًمثلًالمتكونةًالعرضيةًاألعضاءًزيادةًطريقةًإلىًبمعرفتناًيتحددًنجاحناًفإنًالثانية

ًلهًكانًإنًسكونهًطورًلكسرًمثال ًًكاحتياجهًالمتكونًللنباتًالفسيولوجيةًباالحتياجاتًملمينًنكونًأنًفيجبًالثالثةًالمرحلةًفىًأما.ًالخ..

ً.High intensity lightًًعاليةًشدةًذاتًإضاءةًإلىًتعريضهًمثلًللتقسيةًخاصةًمعامالتًإلىًاحتياجهًأوًسكونًطور

ً

 


