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مقدمة

يأتــي هــذا الدليــل ضمــن مشــروع بــذور الــذي ُتنفــذه مؤسســة الرؤيــا الفلســطينية بالشــراكة 
مــع مدرســة العــروب الزراعيــة  ضمــن برنامــج »تعزيــز التعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي 
ــة  ــة والتعــاون اإلقتصــادي الفدرالي ــة عــن وزارة التنمي ــذي تنفــذه GIZ، بالنياب والتشــغيل« وال
األلمانــي )BMZ(، إذ يســعى إلــى دعــم الخدمــات التشــغيلية والتعليــم التقنــي والمهنــي فــي 
مناطــق )ج( وذلــك مــن خــال  تجنيــد 45 مشــارك/ة بيــن 15 - 29 ســنة مــن مناطــق دورا ويطــا 
والظاهريــة فــي محافظــة الخليــل للمشــاركة فــي تدريبــات اإلنتــاج النباتــي واإلنتــاج الحيوانــي 
والتصنيــع الغذائــي باإلضافــة إلــى المهــارات الحياتيــة والتشــغيلية فــي مواضيــع القيــادة 

واالتصــال والتواصــل والعــرض وإدارة الوقــت وخدمــة الزبائــن والتســويق وأخاقيــات العمــل.

واســتدامة ســبل  االقتصاديــة  الريــادة  تعزيــز  إلــى  الفلســطينية  الرؤيــا  تســعى مؤسســة 
العيــش مــن خــال التنميــة والتمكيــن االقتصــادي فــي المناطــق المســتهدفة مــن أجــل تغيير 
واقعهــم الصعــب المتمثــل فــي ارتفــاع معــدالت البطالــة بيــن الشــباب والفجــوة بيــن ســوق 

العمــل والمؤهــات التــي يمتلكهــا الشــباب مــن أجــل البــدء فــي مســيرتهم المهنيــة. 

الهدف من هذا الُمَجّمع: 

توفيــر مــادة مبســطة عــن طــرق وأســاليب اإلنتــاج النباتــي التــي يتــم تدريســها فــي   
الزراعــي.  والتقنــي  المهنــي  والتدريــب  التعليــم  مناهــج 

القطــاع  النباتــي ضمــن  باإلنتــاج  المهتميــن  الطــاب  مــن  أكبــر شــريحة  إلــى  الوصــول   
الفلســطيني.  الزراعــي 

دعــم التعليــم المهنــي والتقنــي فــي فلســطين مــن خــال عــرض التكنولوجيــا الحديثــة   
ــي.  ــاج النبات ــدة  فــي مجــال اإلنت والمعــارف الجدي

ــه للقطــاع الزراعــي الفلســطيني  ــكل شــاب وشــابة لديهــم مــا يقدمون نوجــه هــذا الدليــل ل
ومهتمــون فــي تأميــن فرصــة عمــل ألنفســهم مــن أجــل توفيــر ســبل عيــش كريمــة ضمــن 
القطــاع الزراعــي الفلســطيني متحديــن المعيقــات التــي يفرضهــا عليهــم الواقــع السياســي 
واالقتصــادي واالجتماعــي ويشــمل ذلــك قلــة فــرص العمــل بعــد التخــرج والتســرب مــن النظــام 

األكاديمــي واألســر فــي ســجون االحتــال وغيرهــا مــن المحــددات.

نأمــل مــن خــال هــذا الدليــل إلــى المســاهمة فــي إكســاب المعرفــة وتوجيــه المهتميــن فــي 
ــر مــادة مبســطة نحــو أساســيات  إيجــاد فــرص عمــل داخــل القطــاع الزراعــي مــن خــال توفي

العمــل فــي القطــاع الزراعــي المتخصــص فــي اإلنتــاج النباتــي. 
رامي ناصر الدين 
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أواًل: تربية وتقليم األشجار 

مقدمة
تقليم أشجار الفاكهة

تربية وتقليم أشجار العنب واللوزيات

ثانيًا: تخطيط وإنشاء البساتين

مقدمة
العمليات الازمة لتجهيز الموقع لزراعة أشجار الفاكهة

ثالثًا: تكاثر األشجار

مقدمة
أوال: التكاثر الجنسي )البذري(

ثانيا: التكاثر الا جنسي )الخضري(
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أواًل: تربية وتقليم األشجار
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مقدمة

الفاكهــة،  بســاتين  إنشــاء  عنــد  الضروريــة  العمليــات  مــن  الفاكهــة  أشــجار  وتربيــة  تقليــم  يعــد 
وأجريــت كثيــر مــن األبحــاث العلميــة فــي مجــال زراعــة أشــجار الفاكهــة وإنتاجهــا، وأســس العنايــة بهــا 
وتقليمهــا، وتأثيراتهــا المختلفــة علــى األصنــاف واألنــواع، وتحتــاج عمليــة التربيــة والتقليــم إلــى خبــرة 
ــا علــى نمــو الشــجرة  نظريــة وعمليــة وممارســة جديــة إلتقانهــا والتصــرف بهــا، ممــا ينعكــس إيجاب

وإنتاجهــا وتحســين نوعيتهــا.
المختلفــة،  الفاكهــة  أنــواع  نمــو  بطبيعــة  ومعرفــة  خبــرة  إلــى  والتقليــم  التربيــة  عمليــة  تحتــاج 
وطبيعــة نمــو األصنــاف المطّعمــة عليهــا، لمــا لــه مــن أثــر علــى مــدى قــوة نمــو األشــجار وطريقــة 
تربيتهــا للحصــول علــى إنتــاج اقتصــادي منهــا، وال بــد أيضــا مــن معرفــة طبيعــة الحمــل لــكل صنــف 

مــن األصنــاف، حتــى يتســنى إجــراء عمليــة التقليــم علــى أســس علميــة صحيحــة.

تقليم أشجار الفاكهة

الهــدف األساســي مــن تشــكيل وتقليــم  الشــجرة هــو الحصــول علــى شــكل ونمــو متوازيــان بيــن 
المجمــوع الخضــري والجــذري والثمــري، ســعيًا وراء إنتــاج اقتصــادي ونوعيــة ثمــار جيــدة، باإلضافــة 

ــة عمــر الشــجرة. إلطال
التقليــم هــو عمليــة قــص أجــزاء حيــة أو ميتــة مــن الشــجرة، إلعطائهــا شــكا معينــا يحمــل أكبــر كميــة 
مــن الثمــار الجيــدة والصالحــة للتســويق ألطــول فتــرة ممكنــة، ويعــرف التقليــم أيضــا بأنــه إزالــة جــزء مــن 
الفــرع أو الفــرع كلــه مــن الشــجرة فــي أي وقــت مــن أوقــات الســنة، بغيــة الحصــول علــى حجــم مناســب 

للشــجرة، حتــى تســتطيع حمــل أكبــر كميــة مــن الثمــار الجيــدة وبانتظــام وألطــول فتــرة ممكنــة.

فوائد التقليم وأغراضه

يحقــق التقليــم للمزارعيــن فوائــد وأغراضــًا عديــدة، فبعــض المزارعيــن يهمهــم اإلنتــاج المبكــر 
الغزيــر علــى حســاب عمليــة بنــاء هيــكل الشــجرة، مــا يــؤدي إلــى تدهــور حالــة الشــجرة الصحيــة 

وتكســر األغصــان والفــروع بســبب شــدة الحمــل.
التقليــم فــي المراحــل المبكــرة يؤخــر عمليــة حمــل البراعــم الزهريــة، وبالتالــي يقلــل عــدد البراعــم 
الثمريــة المحمــول علــى الشــجرة، ولكنــة مــن الناحيــة األخــرى يكــّون شــجرة قويــة ذات جــذع متيــن 
وثابــت فــي التربــة، تتــوزع عليــه الفــروع الرئيســية والثانويــة التي تحمل الثمار بشــكل جيــد ومنتظم.

ويمكن تلخيص فوائد التقليم بما يلي:
تشكيل وبناء هيكل ذو شكل  منتظم وقوي.  

التوصل إلى توازن مثالي للنمو الخضري والثمري.  
تسهيل وصول اإلضاءة إلى جميع أجزاء الشجرة.  

إزالة األفرع الميتة والمصابة باآلفات الحشرية واألمراض المختلفة.  
إطالة عمر األشجار وزيادة إنتاجها.  

زيادة حجم الثمار وتحسين صفاتها، وذلك بتوزيع الغذاء على عدد محدود من الثمار.  
سهولة مقاومة الحشرات واآلفات المختلفة.  

توزيع الثمار على جميع أجزاء الشجرة.  
تقليل ظاهرة تبادل الحمل.  

تشبيب األشجار المسنة.1  

الراوي، ع. خ. )1999(.  تقليم أشجار الفاكهة. جامعة الموصل، كلية الزراعة، دار الخليج للطباعة والتوزيع.  1
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أقسام التقليم في أشجار الفاكهة

أوال: يقسم التقليم حسب الغرض منه إلى: 

تقليم التربية   .1
ــة األشــجار عليــه مســتقبًا، ويكــون عــادة  ــذي نرغــب بتربي ــه إعطــاء الشــجرة الشــكل ال الغــرض من
تقليمــا جائــرا حتــى يتكــون للشــجرة هيــكًا قويــًا قــادرًا علــى حمــل الفــروع الرئيســية والثانويــة 

والدوابــر واألغصــان التــي تحمــل الثمــار، ويكــون فــي الســنين األولــى مــن العمــر.

التقليم اإلثماري  .2
الغــرض منــه توجيــه الشــجرة إلــى الحمــل المناســب، وعمــل التــوازن بيــن النمــو الخضــري والثمــري، 

ويجــري علــى األشــجار البالغــة، ويكــون ذو مســتوى معتــدل أو خفيــف.

تقليم التشبيب )التجديد(  .3
ويقصــد بــه تجديــد نمــو األشــجار التــي دخلــت مرحلــة الشــيخوخة، وأصبحــت هرمــة غيــر قــادرة علــى 

تكويــن النمــوات الجديــدة التــي تعطــي محصــوال اقتصاديــا.

ثانيا: يقسم التقليم حسب موعد إجراءه إلى :

التقليم الشتوي  .1
يتم إجراءه في فصل الشتاء أثناء سكون العصارة وبعد تساقط األمطار.2

التقليم الصيفي  .2
ويجــري أثنــاء فتــرة النشــاط، ويهــدف إلــى الحــد مــن النمــو الخضــري وتقليــل المســاحة الورقيــة، 

وتعريــض الثمــار للضــوء، حتــى  يتســنى الحصــول علــى ثمــار ذات نوعيــة جيــدة.3

تربية وتقليم أشجار العنب واللوزيات

إن تربيــة وتقليــم أشــجار اللوزيــات والعنــب تحتــاج إلــى درايــة تامــة بأجــزاء الشــجرة ومكوناتهــا 
وطبيعــة الحمــل بهــا، والمقصــود بطبيعــة الحمــل معرفــة أماكــن حمــل البراعــم الزهريــة قمّيــا أو 
جانبيــا، وعمــر تلــك األفــرع، حيــث تختلــف تلــك الطبيعــة مــن نــوع إلــى آخــر، وحتــى مــن صنــف إلــى 

آخر.

المرجع نفسه.  2

حسن، ط. ش. )1996(. الحمضيات. دمشق : دار عاء الدين.  3

أجزاء األشجار

الساق
هــو الجــزء الرئيســي للشــجرة، ويبــدأ مــن ســطح التربــة وحتــى أول تفــرع، ويحمــل علــى األفــرع "األفرخ" 

وهــي نمــوات عمرهــا أقــل مــن عــام، و"العســلوج" وهــو نمــو عمره ســنة.4

الدابرة الثمرية
وهــي عبــارة عــن فــرخ ينمــو بكشــل محــدود، ويحتــوي علــى عقــد وســاميات، وتكــون العقــد متقاربــة 

والســاميات قصيرة.

البراعم
يجــب علــى المقلــم معرفــة موقــع البرعــم ونوعيتــه عنــد تقليــم األشــجار، حيــث تقســم البراعــم إلــى 

األنــواع التاليــة:
البرعم الورقي، ويحتوي على النمو الخضري الذي يحمل األوراق.  

البرعم الزهري، وهو البرعم الذي يؤدي لتكوين األزهار، ويقسم لقسمين:  
براعم زهرية بسيطة، وهي البراعم التي تحتوي على أزهار فقط .  .1

براعم زهرية مختلطة، ويحتوي على  أوراق وأزهار.5  .2

طبيعة الحمل في اللوزيات

الدراق والنكتارين
تحمل البراعم الثمرية جانبّيا على نمّوات العام السابق. 

المشمش
تحمــل البراعــم الثمريــة جانبيــا علــى دوابــر ثمريــة عمرهــا ســنتين أو أكثــر، وعلــى نمــوات الموســم 

الســابق. 

البرقوق
تحمــل البراعــم الثمريــة جانبّيــا علــى دوابــر ثمريــة عمرهــا ســنتين أو أكثــر، وكميــة قليلــة علــى نمــوات 

الموســم السابق.

المرجع السابق. الراوي، ع. خ. )1999(.  4

المرجع نفسه.  5
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اللوز
ــر معمــرة، وعلــى جانبــي األفــرع التــي عمرهــا ســنة ولكــن بكميــات  تحمــل الثمــار جانبيــًا علــى دواب

أقــل.

طبيعة الحمل في العنب

تحمــل العيــون الثمريــة جانبيــا علــى العقــد فــي نمــوات الموســم الســابق، وتتفتــح فــي الربيــع 
أزهــارا وأوراقــًا ومحاليــق.6 لتعطــي نمــوات خضريــة تحمــل 

تربية وتقليم العنب

التربيــة والتقليــم مفهومــان لعمليــة واحــدة غايتهــا الحصــول علــى شــجرة جيــدة قــادرة علــى إعطــاء 
محصــول وفيــر وذو جــودة ونوعيــة ممتــازة، وتحافــظ هــذه العمليــة علــى حيــاة مديديــة مثمــرة 
للشــجرة، وتتــم تربيــة الشــجرة بواســطة تقليمهــا، وتســتمر تلــك العمليــة حتــى الوصــول إلــى 

ــدي. ــى التقليــم التجدي ــة األمــر الوصــول إل ــة اإلثمــار، وفــي نهاي مرحل
ومــن هنــا تكمــن أهميــة التقليــم ألشــجار العنــب، حيــث أن عــدم تقليمهــا تصبــح شــجرة بريــة 

اقتصاديــة. بــا قيمــة  األشــجار والجــدران وتصبــح  التســلق علــى  يمكنهــا 

مبادئ أساسية في تقليم العنب:
البراعــم المثمــرة تكــون عــادة علــى براعــم عمرهــا ســنة واحــدة، وتعتبــر مــن أخصــب العيــون فــي   .1

الشــجرة.
كمية اإلنتاج مرتبطة بشكل مباشر بكمية العيون المتروكة على الشجرة.  .2

تطبيــق عمليــة التربيــة والتقليــم تهــدف باألســاس إلــى الحــد مــن اســتطالة الفــروع، ونســعى   .3
ــة مــن مركــز الشــجرة. ــى أن تكــون النمــوات قريب دائمــا إل

كلما قل عدد األفرع كان نموها قويًا وطويًا وذو سمك جيد.  .٤
قوة الشجرة تتمثل في إيجاد التوازن بين قوة المجموع الخضري والجذري.  .٥

قبــل البــدء بعمليــة التقليــم، يجــب معرفــة مــكان البراعــم الثمريــة علــى الفــروع والتــي تختلــف   .٦
مــن صنــف آلخــر.

حسن، ط. ش. )1997(. موسوعة كرمة العنب : فوائدها، زراعتها، خدمتها. دمشق : دار عاء الدين.  6

طرق التقليم:

التقليم القصير  .1
تتبــع هــذه الطريقــة فــي األصنــاف التــي تســتخدم مــن أجــل اســتخراج العصائــر مــن الثمــار، حيــث تقــع 
العيــون علــى قاعــدة الفــروع المثمــرة، وتهــدف عمليــة التقليــم إلــى تكويــن تفرعــات قصيــرة تنمــو 

مــن عيــون اإلثمــار، ويتــم اختيــار نمــوات كل ســنة لتكــّون طــرودًا ثمريــة.

التقليم الطويل  .2
تطبــق هــذه الطريقــة علــى األصنــاف التــي تتميــز فيهــا الفــروع المثمــرة التــي عمرهــا ســنة  بــأن 

عيونهــا الســفلية غيــر مثمــرة، فيمــا العيــون الثمريــة تتركــز وســط الفــرع.7

المرجع نفسه.  7
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أنواع التربية

التربية الرأسية  .1
يعتمــد مبــدأ هــذه الطريقــة علــى نظــام التقليــم القصيــر أو الطويــل أو المختلــط، وتعتبــر مــن 
أبســط الطــرق وأقدمهــا وأكثرهــا انتشــارا وأقلهــا تكلفــة، حيــث أن األشــجار المربــاة بتلــك الطريقــة 
التحتــاج إلــى نظــام حمــل أو دعامــات، إنمــا تعتمــد علــى نفســها، وتربــى الشــجرة علــى ســاق قصيــر 

مــن 30 - 40 ســم.8
ويمكن تنفيذ هذا النوع من التربية بعدة طرق :

التربيــة الرأســية القصيــرة، وتربــى األشــجار علــى ســاق قصيــرة بطــول 30 - 40 ســم، وتســود هــذه   
فــي األراضــي الفقيــرة والمناطــق الجافــة.

التربيــة الرأســية المتوســطة، وتربــى األشــجار علــى ارتفــاع 40 - 50 ســم، وتســود فــي األراضــي   
متوسطة الخصوبة وذات المناخ الحار. 

التربيــة الرأســية العاليــة، وتربــى الشــجرة علــى ســاق أعلــى مــن 50 ســم، وتســود فــي األراضــي   
الحــارة والرطبــة. المناطــق  الخصبــة وذات 

ويتــم التقليــم اإلثمــاري للشــجرة بعــد مــرور 3 - 4 ســنوات، حيــث يتــم اختيــار اثنتيــن مــن القصبــات 
وتقصــر إلــى 2 - 3 عيــون ويتــم اختيارإحــدى القصبــات وتقصــر إلــى عيــن واحــدة بهــدف اســتخدمها 

ألغــراض اإلنتــاج مســتقبًا، أو اســتبدال األذرع فــي حالــة تعرضهــا للكســر والتلــف.

)T التربية القصبية )على شكل حرف  .2
وهــي مــن إحــدى طــرق تربيــة أشــجار العنــب علــى األســاك، وتتكــون الشــجرة مــن ســاق محمــول عليــه 
قصبتيــن أو أكثــر فــي كل اتجــاه علــى األســاك، وتقلــم طوليــُا علــى عــدة عيــون، ويتــم تــرك دوابــر 

اســتبدالية وتجديديــة عنــد قاعــدة القصبــة.

ويتم التقليم اإلثماري لألشجار المرباة بتلك الطريقة كما يلي:
اختيار أفضل قصبتين للموسم القادم وتقصيرهما من 8 - 12 برعم، وتربط على األساك  

تقصر بعض القصبات إلى برعم  لتصبح براعم استبدالية.  
يتم إزالة جميع الفروع والقصبات الغير مرغوبة عن الشجرة.9  

 
التربية الكردونية  .3

وتتــم بتربيــة األشــجار علــى أســاك محمولــة علــى دعامــات وعلــى هيــكل الشــجرة، حيــث يكــون 

المرجع نفسه.  8

المرجع نفسه.  9

ارتفــاع ســاق الشــجرة بيــن 60 - 70 ســم، ويتــم تربيــة ذراعيــن رئيســيين، أحدهمــا يتجــة شــماال واآلخــر 
نحــو الجنــوب، ويتــم تحميــل مجموعــة مــن األذرع الثانويــة علــى كل اتجــاه.

 
التربية الزاحفة  .٤

يتكــون هيــكل الشــجرة مــن الســاق الرئيســي ويمثــل االمتــداد الطبيعــي لســاق الغرســة، ويضــاف إليــه 
عــدد مــن األذرع الثانويــة التــي تحمــل علــى الــذراع الرئيســي، ويتــم تحميــل عــدد مــن القصبــات عليهــا.

التربية على معرشات  .٥
تعتبــر مــن أكثــر طــرق التربيــة كلفــة، ولكنهــا فــي المقابــل تعطــي إنتاجــا عاليــًا، وهــي تشــبه طريقة 
التربيــة الكردونيــة، إال أنــه يتــم اختيــار 3 - 5 أفــرع  رئيســية فــي جميــع االتجاهــات، وتحمــل كل منهــا 

أفرعــًا ثانويــة محملــة بالقصبــات علــى جميــع االتجاهــات، ويختلــف طولهــا حســب الصنــف.

تربية وتقليم اللوزيات

الطريقة الكاسية:
التقليــم الــذي يجــري علــى األشــتال بعــد زراعتهــا يســمى تقليــم التربيــة، وهــو ضــروري لكافــة أصنــاف 
ــد الوســطي"، ومــن  ــات، والطريقــة الكاســية مــن أكثــر الطــرق شــيوعا وتمتــاز بانعــدام "القائ اللوزي

هنــا جــاءت التســمية.
تمتــاز األشــجار التــي يتــم تربيتهــا بالطريقــة الكاســية بســهولة إجــراء العمليــات الزراعيــة المختلفــة، 

وتعطــي ثمــارًا بجــودة عاليــة.
تتــم عمليــة التقليــم  بتقصيــر األشــتال إلــى ارتفــاع 70 - 80 ســم فــوق ســطح األرض، مــع إزالــة النمــوات 
الجانبيــة، وبعــد ذلــك يتــم اختيــار 3 - 4 أفــرع  مــن األغصــان لتكــّون هيــكل الشــجرة، حيــث ال يقــل ارتفــاع  
أقربهــا مــن ســطح التربــة مــن 40 - 50 ســم، وتكــون موزعــة بشــكل متــوازن حــول الســاق وفــي مختلــف 
االتجاهــات، وتكــون زاويــة االلتحــام مــع الســاق أكبــر مــن 50 درجــة لضمــان االلتصــاق القــوي معــه، ويبتعــد 

الــذراع األول عــن الثانــي مســافة ال تقــل عــن  10 ســم، مــع تقصيــر األفــرع علــى مســتوى واحــد. 
أمــا بالنســبة للتقليــم بالطريقــة الكاســية بعدمــا أتمــت األشــتال عاميــن فــي أرض البســتان؛ فإنهــا 
تتــم بإلقــاء نظــرة عامــة علــى األذرع الرئيســية للتأكــد مــن أنهــا فــي مســتوى واحــد مــن حيــث ارتفــاع 
قممهــا، ثــم يتــم تقصيرهــا مــع اإلبقــاء علــى بعــض التفرعــات الجانبيــة المتجهــة للخــارج علــى األذرع 
الرئيســية، ويتــم إزالــة النمــوات التــي تظهــر علــى الســطح الداخلــي لــأذرع، ويجــب مراعــاة أن تكــون 
األذرع الجانبيــة متباعــدة علــى شــكل طبقــات حتــى ال يحــدث تظليــل لأفــرع علــى بعضهــا البعــض.10

السعيد، ح. م. )1995(.، زراعة اللوزيات في المناطق البعلية، رام اهلل: لجان اإلغاثة الزراعية الفلسطينية.  10
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ثانيًا: تخطيط وإنشاء البساتين
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مقدمة

تمــر فكــرة إنشــاء البســاتين بعــدة مراحــل، ابتــداء مــن مرحلــة التخطيــط والدراســة، مــرورا بمرحلــة 
الزراعــة والغــرس، حتــى مرحلــة إدارة العمليــة اإلنتاجيــة، وهــذا يتطلــب الوقــت والجهــد والخبــرة.

قبــل الشــروع بإنشــاء البســاتين، يجــب بدايــة إجــراء دراســة مســتفيضة لموقــع المزرعــة مــن حيــث 
طبيعــة الموقــع واألرض وتضاريســها، والمنــاخ الســائد وكميــة الهطــول المطــري وتوزيعــه، وطبيعــة 
الريــاح واتجاهاتهــا، ومــن تلــك المعطيــات يتــم التأكــد مــن صاحيــة الموقــع للزراعــة مــن عدمــه، ويتــم 

اختيــار األصنــاف وطريقــة الزراعــة والتربيــة المائمــة.

العمليات الالزمة لتجهيز الموقع لزراعة أشجار الفاكهة

أواًل: تحضير التربة

تسوية األرض وتسهيلها من أجل دخول اآلليات وتسهيل عمليات الزراعة ووصول الخدمات.  
حراثة األرض وقلبها بشكل عميق.  

إضافة السماد العضوي المخمر بنسبة تترواح ما بين 4 - 5 م للدونم  الواحد.  

ثانيًا: تخطيط أرض البستان

عمليــة مهمــة جــدا فيهــا تقســم األرض بعــد فرزهــا إلــى قطــع، ويتــرك بينهــا طــرق للخدمــات، وبعــد 
الفــرز يتــم تعييــن مواقــع األشــجار، وتســتخدم الشــواخص وشــريط القيــاس واألوتــاد لتحديــد موقــع 

كل شــجرة، بحيــث يتــم زراعــة األشــتال علــى مســافات منتظمــة ومائمــة لنموهــا وتطورهــا .

ومن أهم النظم المتبعة لتخطيط وغرس أشجار الفاكهة في البستان :

1- النظام المربع:
ويعتبــر مــن أســهل األنظمــة وأكثرهــا انتشــارا واســتعماال، وفيــه تقطــع األرض إلــى مربعــات وتــزرع 
األشــجار فــي الزوايــا األربــع مــن كل مربــع، حيــث تظهــر األشــجار فــي خطــوط مســتقيمة وخطــوط 

ــا قائمــة . متعامــدة نابعــة مــن زواي
فــي هــذا النظــام تتســاوى المســافات بيــن األشــجار فــي الصــف الواحــد وبيــن الصفــوف، وتتميــز 
بســهوله إجــراء العمليــات الزراعيــة فــي البســتان، مثــل الــري والعــزق والحصــاد و الخدمــة اآلليــة.11
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آلية زراعة األشجار داخل هذا النظام:
يتــم رســم شــكل مربــع أو مســتطيل داخــل أرض البســتان باســتخدام حبليــن، يثبــت أحدهمــا   
علــى طــول القطعــة، ويتــم مــد الحبــل الثانــي علــى الضلــع المقابــل، بحيــث يكــون بشــكل 
متعامــد ومشــدود مــع الحبــل األول لتكويــن زوايــة 90 درجــة عنــد التقــاء الحبلين، ويمكــن التأكد 
مــن ذلــك بوضــع عامــة علــى الحبــل األول بمســافة 4م ونضــع عامــة علــى الحبــل الثانــي علــى 
ــر الواصــل بيــن العامتيــن 5م وذلــك حســب نظريــة فيثاغــورس. مســافة 3م، حيــث يكــون الوت

تحديــد خطــوط الزراعــة يتــم بعــد شــد وتثبيــت الحبليــن وتحديــد اتجــاه الزراعــة، ويتــم تقســيم   
أحــد الحبليــن تبعــا للمســافة بيــن الصفــوف، ويتــم غــرس أوتــاد مقابــل العامــات، حيــث تحــدد 
األوتــاد أماكــن غــرس األشــتال فــي بدايــة كل خــط أو صــف، وتكــون المســافة بينهمــا هــي 

المســافة بيــن الخطــوط.
تحديــد أماكــن االشــتال فــي نفــس الخــط، ويتــم ذلــك عــن طريــق تقســيم الحبــل الثانــي بغــرس   
أوتــاد علــى طولــه علــى مســافات متســاوية، وتكــون هــي المســافة  بيــن الشــتلة واألخــرى علــى 

نفــس الخــط.
ــذي يمثــل صــف األشــتال ويمــد بشــكل  ــاد يؤخــذ الحبــل ال بعــد االنتهــاء مــن وضــع كافــة األوت  
مشــدود بيــن كل وتديــن متقابليــن، ويتــم غــرس األوتــاد مقابــل العامــات، ويتــم العمــل علــى 

جميــع القطعــة وغــرس األوتــاد والتــي تمثــل أماكــن زراعــة االشــتال فــي القطعــة.

النظام المستطيل:  .2
فــي هــذا النظــام تقســم األرض إلــى مســتطيات بــدال مــن المربعــات، وتــزرع األشــجار فــي الزوايــا 
األربعــة مــن المســتطيل بشــكل يشــبه النظــام الرباعــي، إال أن المســافات بيــن صفــوف األشــجار ال 

تتســاوى مــع المســافات بيــن األشــجار داخــل الصــف الواحــد.
وتمتــاز هــذه الطريقــة بوجــود مســافات متســعة بيــن صفــوف األشــجار، تســمح بمــرور اآلالت ووســائل 
النقــل الميكانيكيــة دون إتــاف أفــرع األشــجار وجذورهــا، ويمكــن اســتخدامها فــي حالــة األشــجار 
التــي تفضــل زراعتهــا علــى مســافات ضيقــة فــي أحــد االتجاهــات وتوســيعها فــي االتجــاه اآلخــر، ممــا 

يســهل عمليــات الخدمــة.12

النظام الخماسي:  .3
حيــث يــزرع البســتان بالطريقــة الرباعيــة، وفــي مركــز كل مربــع تــزرع شــجرة خامســة غالبــا مــا تكــون 
مؤقتــة وتــزال عندمــا تبــدأ األشــجار فــي التزاحــم، وعــدد األشــجار بهــذه الطريقــة يعــادل ضعــف عــدد 

األشــجار بالطريقــة الرباعيــة.13

المرجع نفسه.  12
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النظام الثالثي:  .٤
إلــى  يضــاف  أنــه  إال  أولــي،  تنفيــذه بشــكل  فــي طريقــة  والمســتطيل  المربــع  النظاميــن  يشــبه 
ذلــك عمــل صــف مــن األشــجار األخــري فــي المســتطيل أو المربــع، وينتــج عــن ذلــك تكويــن أشــكال 
هندســية، حيــث تــزرع األشــجار بنفــس مســافة الغــرس المطلوبــة، عــدا عــن أن موقــع الشــجرة يقــع 

فــي منتصــف مســافة الغــرس المحــدد علــى خــط القاعــدة. 

النظام الكنتوري:  .٥
يســتخدم فــي التــال والمرتفعــات واألراضــي المتموجــة وغيــر المســتوية وذات االنحــدارات القويــة 
ــري، وهــدف هــذا النظــام هــو التقليــل  المهــددة باالنجــراف، والتــي يصعــب فيهــا إجــراء عمليــات ال
مــن عمليــة التعريــة وحفــظ رطوبــة التربــة، وبذلــك يصبــح المنحــدر مائمــا لزراعــة األشــجار، وفــي هــذا 

النظــام ال تكــون الخطــوط مســتقيمة كمــا أن المســافة بيــن األشــجار ال تكــون منتظمــة.14
ويتــم احتســاب عــدد االشــتال الواجــب زراعتهــا فــي وحــدة المســاحة؛ بقســمة المســاحة المطلــوب 

زراعتهــا  علــى المســافة المتروكــة بيــن الخطــوط مضروبــة فــي المســافة بيــن األشــجار. 

ثالثًا: مسافة الزراعة 

تختلف المسافة التي تزرع عليها األشجار باختاف العوامل التالية: 
خصوبة التربة.  

نوع األصل.  

المرجع السابق. آغا، ج. ن.؛ داود، د. ع. )1991(.  14

مقدار نمو األشجار وحجمها.  
العمر االفتراضي لأشجار.  

المناخ والظروف الجوية السائدة في الموقع.15  

فيما يلي جدول يبين المسافات المالئمة لزراعة أشتال أشجار الفاكهة المختلفة:1٦

نوع األشتالمسافات الزراعة/ معدد األشجار/ دونم

207x7الزيتون

405x5المشمش، اللوز، الكرز

505x4اللوزيات المختلفة

207x7التين

604x4الرمان

604x4)التفاح )األصناف العادية

804x3)التفاح )األصناف المقزمة

804x3)العنب )األصناف العادية

رابعًا: حفر جور الغرس

يتم غرس األشتال في موقع الوتد المغروس بالضبط.  
يجب حفر الحفرة بشكل يائم حجم الشتلة ومجوعها الجذري.  

يراعى أن ال يتم طمر الغراس أثناء الزراعة، حيث تكون نقطة التطعيم أعلى الحفرة.  
تجهيز الحفر قبل أسبوعين إلى ثاثة أسابيع من موعد الزراعة.  

خامسًا: زراعة الغراس في األرض 

ويراعى في ذلك:
إجراء عملية الزراعة أثناء فترة السكون وحتى بداية الجريان.  

وضع التربة السطحية في قعر الجورة مع إضافة الزبل المختمر.   
وضع الغرس في منتصف الجورة.  

إبقاء مكان الطعم بعكس اتجاه الرياح السائدة في المنطقة.  
ردم الحفرة والضغط حول االشتال لطرد الهواء.  

المرجع السابق. حسن، ط. ش. )1996(.  15
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ثالثًا: تكاثر األشجار
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مقدمة

مــن  الفاكهــة  أشــجار  تكاثــر  لهــذا كان  للغــذاء،  الرئيســة  المصــادر  مــن  الفاكهــة  أشــجار  تعتبــر 
ــد الكبيــر فــي عــدد ســكان المعمــورة،  األنشــطة األساســية لإلنســان وزاد االهتمــام بهــا بعــد التزاي

وازديــاد الطلــب علــى المــواد الغذائيــة، ومــن ضمنهــا ثمــار الفاكهــة.
تطــورت طــرق تكاثــر النباتــات بعــد التطــور الكبيــر فــي الطــرق الزراعيــة المختلفــة، والتــي كانــت 

تهــدف باألســاس إلــى زيــادة اإلنتــاج والحصــول علــى أصنــاف جديــدة ذات إنتاجيــة عاليــة.
اكتشــف اإلنســان التطعيــم بالصدفــة، حيــث الحــظ أنــه ونتيجــة احتــكاك األغصــان لنباتــات مختلفــة 

ثــم ثباتهــا؛ نمــت هــذه األغصــان مــن مــكان اتصالهــا بأشــجار األصنــاف األخــرى.
ــي القــرن الثامــن  ــان حوال ورد فــي الكتــب اليونانيــة أن الرومــان تعلمــوا تطعيــم األشــجار مــن اليون
1821م،  ســنة  والتركيــب(  )التطعيــم  المشــهور  كتابــه  بالتيــت"  "كاركــس  وكتــب  الميــاد،  قبــل 
ــات( ســنة 17.1885 ــر النبات ــه )تكاث ــو" كتاب  حيــث وصــف فيــه 180 طريقــة للتطعيــم، فيمــا نشــر "اندري

وتقدمــت عمليــة التطعيــم بســبب تطــور األدوات والمــواد الزراعيــة المختلفــة، وخصوصــا صناعــة 
الســكاكين.

أوال: التكاثر الجنسي )البذري(

يتــم باســتخدام جنيــن البــذرة، والن أجنــة البــذور ناتجــة مــن اندمــاج الجاميتات المذكرة مــع الجاميتات 
المؤنثــة )حبــوب اللقــاح مــع البويضــات( بعــد عمليــة التلقيح واإلخصاب؛ ســمي بالتكاثر الجنســي.

التكاثر الجنسي )البذري( ينتج أفرادًا أو نساًل:
مشابه لأبوين.  

مشابه ألحد األبوين ومختلف مع اآلخر.  
مختلف عن األبوين في الصفات الظاهرة )الطرز الشكلية(.  

فــي عمليــة التكاثــر الجنســي )البــذري( ليــس بالضــرورة أن تتشــابه األفــراد )النســل( الناتجــة مــن 
عمليــة التكاثــر، بــل قــد يــودي هــذا النــوع مــن التكاثــر إلــى وجــود اختافــات كبيــرة جــدًا بيــن أفــراد 
الجيــل الواحــد، مــن حيــث الصفــات الظاهــرة )الطــرز الشــكلية(، والتــي قــد تتضمــن شــكل وطعــم 

وكثافــة النمــو الخضــري والثمــري.
مــن األمثلــة علــى ذلــك زراعــة بــذور اللــوز الحلــو كثيــرا مــا تنتــج نباتــات لــوز ذات ثمــار وبــذور مــرة المــذاق 

)تجربة شــخصية(.

هارتمان، ه. ت؛ كستر، د. ي.؛ دافيس، ف. ت.؛ جنيف، ر. ل. )1990(. تكاثر النبات : المبادئ والممارسات. ترجمة غالب، ح. ح. ع.   17
البصرة: جامعة البصرة.

هنــاك بــذور تحتــوي علــى أجنــة خضريــة، وتكــون النباتــات الناتجــة مــن زراعــة مثــل هــذه البــذور مماثلــة 
لــأم وتكــون متشــابهة فيمــا بينهــا، وهــذه الظاهــرة واضحــة فــي الحمضيات.

يســتعمل التكاثــر بالبــذور فــي األشــجار فقــط النتــاج األصــول  للتطعيــم عليهــا، وإنتــاج أصنــاف 
جديــدة.18

هناك العديد من المتطلبات الالزم توفرها الستخدام البذور لعملية التكاثر، منها:
أن تكون البذور حية )Viable(، أي تمتلك جنينا حيا قادرًا على اإلنبات. 	

إلــى ظــروف مناســبة مــن الرطوبــة والحــرارة واالضــاءة  أثنــاء عمليــة اإلنبــات  البــذور  تعريــض   
واالوكســجين.

تنضيــد البــذور، أي تعريضهــا لدرجــة حــرارة منخفضــة تحــت ظــروف رطوبــة مناســبة لكســر طــور   
الســكون فيهــا.

تعريــض البــذور ذات األغلفــة الصلبــة إلــى حامــض قــوي، أو غمســها بالمــاء وذلــك لتســهيل   
إنباتهــا.19

نصر، ط. ع. )1977(. إكثار أشجار الفاكهة القواعد العلمية واألساليب العصرية. اإلسكندرية:  دار المطبوعات الجديدة.  18

يوسف، ي. ح.)1983(. البساتين النفضية : أساسيات إنشائها وخدماتها. الموصل: جامعة الموصل.  19
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أنظمة التكاثر بالبذور

زراعــة البــذور فــي الحقــل، حيــث تــزرع البــذور مباشــرة فــي األرض الدائمــة، وفــي هــذه الحالــة   .1
يخطــط البســتان قبــل الزراعــة.

زراعــة البــذور فــي المشــتل الحقلــى، وتنقــل بعــد أن تصــل إلــى الحجــم المناســب وفــي   .2
الدئمــة. األرض  إلــى  المناســب  الوقــت 

زراعة البذور في البيوت الزجاجية أو البالستيكية، ومن ثم تنقل إلى األرض الدائمة.20  .3

ثانيا: التكاثر الالجنسي )الخضري(

هــذا النــوع مــن التكاثــر يســتعمل أي جــزء مــن النبــات باســتثناء جنيــن البــذور الجنســي ويســتثنى 
منــه أيضــًا األجنــة الخضريــة التــي ذكــرت ســابقا.

تكــون االفــراد الناتجــة )النســل( مشــابهة تمامــا لأمهــات فــي جميــع الخصائــص الظاهريــة، وتكــون 
ومتشــابهة فــي تركيبهــا الوراثــي، وفــي بعــض الحــاالت يكــون للعوامــل البيئيــة المحيطــة بالنباتــات 
الناتجــة مــن هــذا التكاثــر تأثيــر علــى الصفــات الظاهريــة للنبــات، مثــل النمــو الخضــري والزهــري 
والثمــري، بحيــث ال تعــود تشــبه األمهــات، إال أن الطــرز الجينيــة لهــذه النباتــات تبقــى متشــابهة 

ومشــابهة للنبــات األم.
هنــاك مجموعــة مــن العوامــل التــي تؤثــر علــى الصفــات الظاهريــة للنباتــات الناتجــة مــن التكاثــر 

المرجع السابق. هارتمان، ه. ت؛ وآخرون. )1997(.  20

الخضــري )الاجنســي(، تجعلهــا تختلــف فيمــا بينهــا وتختلــف عــن النبــات األم، أهمهــا:
المناخ: األمطار، والحرارة، والرياح.  

التربة: خصوبة التربة ونوع التربة وحموضتها  
اإلصابة باآلفات النباتية المختلفة.  

أسباب استخدام التكاثر الخضري

المحافظة على الصفات المرغوبة في األمهات وتثبيت الصفات الجينية لها.  
المحافظة على الساالت خالية من األمراض التي قد تنتقل بالبذور.  

إنتاج أفراٍد )نسل( متشابه.  
تسهيل عملية التكاثر، فأحيانا قد تكون هذه هي الطريقة الوحيدة للتكاثر.  

تخفيــض العمــر اإلنتاجــي للنباتــات، حيــث أن الزمــن الــازم لإلنتــاج فــي األشــجار الناتجــة مــن   
البــذري. التكاثــر  مــن  الناتجــة  األشــجار  فــي  منهــا  بكثيــر  أقــل  الخضــري؛  التكاثــر 

نمــو أكثــر مــن صنــف علــى نفــس النبــات، كأن يتــم تركيــب ثاثــة أصنــاف مــن التيــن علــى نفــس   
الشــجرة.21

يتم تصنيف طرق التكاثر الخضري إلى قسمين رئيسيين:
طرق مباشرة.  

طرق غير مباشرة.  

الطرق المباشرة للتكاثر الخضري

وتتمثــل فــي القيــام بإنتــاج أشــجار جديــدة باســتخدام جــزء مــن النبــات األم، حيــث يمكــن لهــذا الجــزء 
تكويــن الجــذور والنمــو الخضــري، ويحتفــظ بصفــات النبــات األم مــا لــم يحصــل طفــرات مفاجئــة، وهــي 

مــن أكثــر الطــرق انتشــارا فــي تكاثــر األشــجار المثمــرة.22
التكاثر بالعقل  .1

التكاثر بالترقيد  .2
التكاثر بالفسائل  .3

التكاثر بالسرطانات  .٤

المرجع السابق. نصر، ط. ع. )1977(؛ هارتمان، ه. ت؛ وآخرون. )1990(.  21

حسن، أ. ع. )1995(. األســاس الفــسيولوجى للتحــسين الــوراثى فــى النباتــات: التربية لزيادة الكفاءة اإلنتاجية وتحمل   22
الظروف البيئية القاسية. القـاهرة: المكتبـة األكاديميـة.
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التكاثر بالعقل  .1
ــن الجــذور العرضيــة للعقلــة ووجــود البراعــم عليهــا،  ــر بالعقــل هــي تكوي أهــم عمليــة فــي التكاث

ــد. ــات الجدي والتــي تنمــو لتعطــي النمــو الخضــري المســتقبلي للنب
هنــاك العديــد مــن أنــواع وأصنــاف األشــجار ميلهــا الجينــي والفســيولوجي لتكويــن الجــذور قليــل، 

وهــذا عامــل محــدد للتكاثــر بهــذه الطريقــة.

تكوين الجذور في العقل يتبع نمطين:
تتكــون الجــذور مباشــرة مــن األنســجة الوعائيــة للعقلــة، وهــذا يكــون فــي األشــجار ذات الميــل   

الجــذور. لتكويــن  الكبيــر  الجينــي والفســيولوجي 
تتكــون الجــذور بشــكل غيــر مباشــر، حيــث تنقســم الخايــا الوعائيــة للعقــل لتكويــن الكالــص   
)Calus( الــذي ينقســم بــدوره لتكويــن الجــذور العرضيــة، وهــذا يكــون فــي عقــل األشــجار ذات 

الميــل القليــل لتكويــن الجــذور. 23

تصنيف العقل:
عقل متخشبة.  

عقل شبه متخشبة.  
عقل خضراء أو غضة.  

)Hardwood cuttings( اإلكثار بالعقل المتخشبة
تســتخدم هــذه العقــل فــي إكثــار األشــجار متســاقطة االوراق، وتؤخــذ العقــل مــن خشــب ناضــج 
وســاكن بعــد تســاقط األوراق عنــه، حيــث يكــون ذلــك فــي نهايــة الخريــف والشــتاء أو بدايــة الربيــع، 

وهــذه الطريقــة األســهل واألقــل كلفــة.
تحضــر العقــل مــن خشــب بعمــر 1 - 2 ســنة، أو أكثــر فــي حالــة التيــن والزيتــون، وبطــول مــن 10 - 76 ســم، 
ويعتمــد هــذا الطــول علــى الغــرض وطريقــة االســتخدام، مثــا نســتخدم العقــل ذات الطــول الكبيــر 

كأصــول جذريــة لأشــجار المثمــرة أو عنــد زراعتهــا فــي األرض الدائمــة.
يجــب أن تحمــل العقلــة برعميــن علــى األقــل، ويكــون القطــع األســفل أفقيــا ومباشــرة تحــت البرعــم، 

والقطــع األعلــى مائــًا ويبعــد 1.3 - 2.5 ســم فــوق البرعــم.
يكون سمك العقل من 0.6 - 2.5 سم، وقد يصل إلى 5 سم، وهذا يعتمد على نوع األشجار.

هذا النوع من العقل يكون بثاثة أشكال:
العقل المستقيمة )Straight cutting( ال تحمل أية خشب قديم.  

المرجع السابق. هارتمان، ه. ت؛ وآخرون. )1997(.  23

العقل الكعبية )Mallet cutting( تحمل قطعة صغيرة من الخشب القديم  
العقل المطرقة )Heel cutting( ترتكز على جزء من ساق الخشب القديم.  

تؤخــذ هــذه العقــل مــن نباتــات قويــة خاليــة مــن األمــراض والحشــرات وناميــة فــي الضــوء التــام، 
ويراعــى أن تكــون ســاميات العقــل متوســطة الطــول، ليســت طويلــة وال قصيــرة.24

)Semi - hardwood cuttings( اإلكثار بالعقل الساقية نصف المتخشبة
تؤخــذ هــذه العقــل مــن الخشــب الناضــج جزئيــًا أو نصــف ناضــج لأشــجار دائمــة الخضــرة، وقليــا مــا 
تســتخدم لأشــجار متســاقطة األوراق، وقــد تؤخــذ طرفيــة أو غيــر طرفيــة، وذلــك أثنــاء أشــهر الصيــف 

وبدايــة الخريــف، وتؤخــذ مــن األفــرع حديثــة النمــو.
تستخدم هذه الطريقة بكثرة في تكثير أشجار الحمضيات والزيتون.

تقطــع هــذه العقــل بطــول 7,5 - 15 ســم، وتــزال األوراق مــن القاعــدة وتتــرك تلــك التــي فــي القمــة، 
وإذا كانــت هــذه األوراق كثيفــة؛ يــزال جــزء مــن نصــل تلــك األوراق لتقليــل مســاحة ســطح األوراق مــن 

أجــل تقليــل النتــح وفقــد المــاء، وللســماح بزيــادة عــدد العقــل فــي المراقــد )أماكــن التجذيــر(.
تؤخــذ العقــل فــي الصبــاح الباكــر خــال الجــو البــارد، حيــث تكــون األوراق والســيقان نضــرة أو منتفخــة 
ــم فــي  ــي )Turgid(، وتلــف العقــل فــي أكيــاس مــن الخيــش المبلــل ومــن ث ــة المحتــوى المائ كامل

أكيــاس باســتيك، وتحفــظ بعيــدًا عــن الشــمس.

المرجع السابق. نصر، ط. ع. )1977(.  25
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ــًا  ــوي مائ ــا وتحــت برعــم مباشــرة، والقطــع العل تقــص العقــل بيحــث يكــون القطــع الســفلي أفقي
يعلــو البرعــم ب 1,5 - 3 ســم.

إن نجــاح تجذيــر هــذه العقــل يحتــاج إلــى ظــروف عاليــة الرطوبــة، التــي يوفرهــا الــري الــرذاذي، وذلــك 
لمنــع فقــدان المــاء مــن أوراق العقــل، ويســتخدم هرمــون األكســين فــي هــذه الطريقــة مــن التكاثــر. 

)Softwood Cuttings( اإلكثار بالعقل الساقية الغضة
يتــم أخــذ هــذه العقــل مــن األفــرع الغضــة الطريــة )العصاريــة( الناميــة، ويكــون ذلــك فــي فصــل الربيــع 

لأشــجار المتســاقطة األوراق أو دائمة الخضرة.
تستخدم هذه الطريقة غالبا في تكثير شجيرات الزينة، ونادرا ما تستخدم في أشجار الفاكهة.

غالبــا مــا تســتخدم هــذه الطريقــة بشــكل تجــاري فــي التكاثــر الخضــري ألنــواع األشــجار صعبــة 
ــواع العقــل  ــر فــي العقــل الســاقية الغضــة يكــون أســرع وأســهل مــن باقــي أن ــر، ألن التجذي التجذي

األخــرى، لكنــه يحتــاج إلــى عنايــة خاصــة وأدوات متطــورة.
ــزال األوراق الســفلى منهــا، ويتــم التعامــل معهــا بلطــف لمنــع تلفهــا وجفافهــا،  تؤخــذ العقــل وت
وتحتــاج هــذه العقــل إلــى ظــروف خاصــة مــن الرطوبــة العاليــة فــي المشــتل، حيــث نتجنــب فقــدان 
المــاء منهــا، وتكــون الحــرارة المناســبة لبيئــة التشــتيل خــال فتــرة التجذيــر C 23 -27°، بينمــا تكــون 

الحــرارة المحيطــة C 30 - 32°، وتحــت هــذه الظــروف تتكــون الجــذور فــي فتــرة  5- 2 أســابيع.
هذا النوع من العقل يستجيب بشكل كبير إلى المعاملة بالهرمونــات النباتيــة »االكسينات«.25

من المهم جدا اختيار األمهات ذات الخشب المناسب ألخذ العقل الغضة.
األفــرع ســريعة النمــو والطريــة العصاريــة والهشــة غيــر مرغوبــة ألخــذ العقــل الغضــة، حيــث أنهــا 
تكــون عرضــة للجفــاف والعفــن قبــل تكويــن الجــذور، ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن الســيقان الكبيــرة 

بطيئــة التجذيــر وقــد تســقط أوراقهــا قبــل التجذيــر، وهــذا يجعــل تكويــن الجــذور مســتحيا.
يفضل الخشب المتوسط المرونة بحيث ينكسر بسهولة إذا تم ثنيه بشكل حاد.

الشــمس، كمــا يجــب عــدم  الناميــة بعيــدًا عــن ضــوء  الضعيفــة والداخليــة  األفــرع  يجــب تجنــب 
عاديــة. غيــر  لدرجــة  والســميكة  القويــة  األفــرع  اســتعمال 

مــن ذلــك يتبيــن أن األفــرع عاديــة النمــو والمعرضــة لضــوء الشــمس والناميــة فــي المحيــط الخارجــي 
للشــجرة؛ مناســبة جــدًا لهــذا الغــرض.26

يمكــن أن تعطــي هــذه الطريقــة نتائــج ممتــازة فــي تكثيــر التفــاح والمشــمش والــدراق، بشــرط 
"االكســينات". النباتيــة  الهرمونــات  اســتخدام 

المرجع السابق. هارتمان، ه. ت؛ وآخرون. )1997(.  26

المرجع السابق. نصر، ط. ع. )1977(. هارتمان، ه. ت؛ وآخرون. )1997(.  27

التكاثر بالترقيد  .2
ــة، علــى أن يبقــى متصــا بالنبــات  ــه تغطيــة ســاق نبــات أو جــزء مــن ســاق بالترب يعــرف الترقيــد بأن
األم  مــن أجــل التغذيــة وتكويــن الجــذور، وبعــد أن يصبــح قــادرًا علــى االعتمــاد علــى نفســه وتكويــن 

الجــذور؛ يتــم فصلــه عــن األم، وبذلــك يصبــح نباتــًا جديــدًا.

ميزات التكاثر بالترقيد: 
نســبة النجــاح تــكاد تكــون كاملــة، ألن النبــات المرقــد يبقــى علــى اتصــال مــع األم حتــى تكويــن   

الجــذور.
يستعمل الترقيد في النباتات التي يصعب إكثارها بالعقل أو بالتطعيم، مثل البرقوق.  

سهولة إجراء العملية.  

عيوب الترقيد:
غير اقتصادي وال يستعمل على نطاق تجاري.  

يعيق العمليات الزراعية.  

أنواع الترقيد: 
الترقيــد البســيط: يدفــن جــزء مــن األفــرع أو الســيقان فــي التربــة علــى أن يبقــى رأس الفــرع   

الســطح. فــوق  ظاهــرًا  
الترقيد المركب: يتم ترقيد الفرع عدة مرات حتى نهاية الفرع.  

الترقيــد الهوائــي: يتــم قطــع األفــرع الصغيــرة التــي ال تحمــل أوراق عليهــا بشــكل رأســي، ويتــم   
 Sphagnum( وضــع مــادة منشــطة للنمــو ويتــم تغطيتهــا بطبقــة مــن طحالــب اإلســفغنون

.)moss

الترقيــد التاجــي: يقطــع النبــات مــن منطقــة التــاج ويغطــى بالتــراب، ممــا يشــجع علــى تكويــن   
أفــرع جديــدة.

التكاثر بالفسائل  .3
هــي أنــواع مــن األفــرع أو األغصــان الجانبيــة، والتــي تنمــو وتتطــور حــول الســاق الرئيســي فــي بعــض 

النباتــات مكونــة نباتــًا جديــدًا، يشــبه األمهــات فــي الصفــات الظاهريــة والجينيــة.
تتكاثر أشجار النخيل والموز بهذه الطريقة.27

المرجع نفسه.  28
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ميزات الفسائل الصالحة للزراعة:
لها مجموع جذري جيد.  

ال يقل عمرها عن سنتين.  
ممتلئة بالغذاء.  

خالية من اإلصابات الحشرية واألمراض.  

التكاثر بالسرطانات  .4
هــي نمــّوات خضريــة أو ســيقان غضــة، تظهــر مــن البراعــم العرضيــة الموجــودة علــى الجــذور أو مــن 

الســاق التاجــي.
تســتخدم هــذه الطريقــة فــي تكثيــر الرمــان والزيتــون والتيــن، وتكــون النباتــات الناتجــة مشــابهة 

لــأم تمامــا.28

المرجع نفسه.  29

الطرق غير المباشرة للتكاثر  الخضري

التكاثر بالتطعيم والتركيب

أنواع التطعيم: 
التطعيم بالقلم.  
التطعيم بالعين.  

التركيب السوطي أو اللساني.  
التطعيم الشقي.  
التطعيم القلفي.  
التركيب باللصق.  
التركيب القطري.  

أهداف استعمال هذه الطريقة:
تكاثر النباتات التي من الصعوبة بمكان تكثيرها بالطرق األخرى، مثل اللوزيات والحمضيات.  

استعمال األصول المقاومة لأمراض والملوحة والجفاف.  
المحافظة على صفات األمهات.  

استعمال األصول الوسيطة في حاالت عدم التوافق.  
تغير صنف غير مرغوب بصنف آخر.  

اإلسراع في نمو الشتات البذرية.  
دراسة األمراض الفيروسية.  

خــال أجــراء عمليــة التطعيــم -أي تركيــب الطعــم علــى األصــل-؛ يحــب أن يتامــس "الكامبيوم" لكل 
مــن األصــل والطعــم، و"الكامبيــوم" هــو الخايــا المولــدة التي تســتطيع أن تنمو لتولــد االلتحام.

هناك الكثير من العوامل التي تؤثر على االلتحام بين األصل والطعم، منها:
التوافــق بيــن األصــل والطعــم: فعــدم التوافــق بينهمــا قــد يمنــع عمليــة االلتحــام مباشــرة، وقــد   
يحصــل االلتحــام، لكــن يظهــر عــدم التوافــق بعــد ســنتين تقريبــا مــن عمليــة التطعيــم علــى 

شــكل إفــرازات أو انتفاخــات فــي منطقــة التطعيــم.
نوع النبات: بعض النباتات صعبة التطعيم، مثل المشمش على اللوز المر.  

.°C 28 -22 الحرارة أثناء وبعد عملية التطعيم، حيث أن الحرارة المناسبة للتطعيم هي  
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ضعف األصل وعدم وجود عصارة كافية في انسجته.  
طريقــة التطعيــم: انكشــاف منطقــة التطعيــم للهــواء وأشــعة الشــمس غالبــا مــا يــؤدي إلــى   

عــدم االلتحــام.
اآلفات: إصابة منطقة التطعيم باآلفات يقلل من فرص االلتحام.  

أعراض عدم التوافق:
فشل االلتحام.  

موت األشجار بعد التطعيم.  
قلة الناتجية بسبب ضعف األشجار.  

االختاف في معدل النمو بين األصل والطعم.  
زيادة النمو بشكل غير طبيعي في منطقة االلتحام.  

انكسار الشجرة عند منطقة التطعيم.29  

المرجع السابق. هارتمان، ه. ت؛ وآخرون. )1997(.  30
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