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 االسس النظرٌة للتطعٌم والتركٌب 

 هو عبارة عن اخذ جزء من النبات المراد اكثاره وتثبٌته على نبات اخر او جزء من  :Buddingالتطعٌم 

 والثانً باالصل Scionوٌسمى االول بالطعم , نبات اخر ٌنمو االول على الثانً بعد التحامهما ببعضهما 

Rootstock او Stock او Understock وبذلك ٌكون النبات الجدٌد نامٌا على جذور غٌر جذوره  ,

: وٌقسم التطعٌم الى قسمٌن 

وفٌه ٌكون الطعم عبارة عن قطع من فرع تحتوي على اكثر  : Graftingالتركٌب او التطعٌم بالقلم  -  1

. من برعم واحد 

. وفٌه ٌكون الطعم عبارة عن برعم واحد  : Buddingالتطعٌم بالعٌن وٌسمى احٌانا بالبرعمة  -  2

اما االصل ,  فً معظم انواع التركٌب والتطعٌم الجزء القمً من الشتلة المطعمة Scionٌشمل الطعم 

Rootstock , Stock او Understock فهو الجزء الذي ٌتم ادخال الطعم فٌه والذي ٌكون الحقا 

المجموع الجذري والجزء االسفل من الشتلة المطعمة وقد ٌكون عبارة عن جذر او شتلة بذرٌة فتٌة او 

. شجرة بالغة ازٌلت قمتها 

: اغراض التكاثر بالتطعٌم والتركٌب 

اذ ٌستعمل التطعٌم , اكثار النباتات التً ٌصعب اكثارها بالطرق الخضرٌة االخرى والطرق الجنسٌة  -  1

الكثار االصناف والسالالت الخضرٌة التابعة للعدٌد من النباتات الخشبٌة واشجار الفاكهة التً التنتج بذورا 

, صادقة والتً الٌمكن اكثارها اقتصادٌا بالعقل او الترقٌد او غٌرها من طرق التكاثر الخضري االخرى 

مثال الٌمكن اكثار اصناف عدٌدة من التفاح والكمثرى والمشمش والخوخ واللوز والحمضٌات وغٌرها من 

اشجار الفاكهة والزٌنة والغابات بشكل تجاري عن طرٌق العقل او الترقٌد لذا ٌلجأ الى استعمال التطعٌم 

. والتركٌب النتاج اعداد كبٌرة من الشتالت المطعمة 

تغٌٌر االصناف غٌر المرغوب فٌها الى اصناف جٌدة او تغٌٌر قمة االشجار التً اصبحت قلٌلة االنتاج  -  2

. اقتصادٌا وذلك عن طرٌق اجراء التركٌب القمً 

: امكانٌة استخدام االصول التً تؤثر على نمو الطعم وهذه تشمل  -  3

. امكانٌة التحكم فً نمو االشجار عن طرٌق تطعٌمها على اصول منشطة او مقصرة حسب الرغبة -  أ 

مساهمة التركٌب والتطعٌم فً التغلب على بعض المشاكل والصعوبات المتعلقة بالتربة عن طرٌق -  ب 

مثال ذلك تطعٌم البرتقال على النارنج فً الترب الثقٌلة وعلى اللٌمون , انتخاب اصول اكثر مالئمة للتربة 

. فً االراضً الرملٌة 
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المساعدة فً التغلب على االمراض والحشرات والكائنات الحٌة الضارة التً تصٌب جذور وسٌقان -  ج 

االصناف المرغوب باكثارها وذلك بتطعٌمها على اصول مقاومة لالمراض مثال ذلك استخدام اصول 

. الخوخ لمقاومته للدٌدان الثعبانٌة 

اذ لوحظ , فً بعض الحاالت ٌسبب استخدام بعض االصول زٌادة حجم الثمار وتحسٌن نوعٌتها -  د 

مثال ان ثمار بعض اصناف الكمثرى المطعمة على اصل السفرجل تكون اكبر حجما من ثمار نفس 

كما ٌؤثر االصل تاثٌرا واضحا على , الصنف عند تطعٌمه على اصول كمثرى تابعة للصنف نفسه 

. صفات ثمار الطعوم النامٌة علٌة فً الحمضٌات 

زٌادة مقاومة االشجار للظروف الجوٌة فقد وجد ان تطعٌم انواع الحمضٌات على اصل البرتقال -  ه 

. ٌجعلها اكثر مقاومة للبرودة واالنجماد  (المقاوم للبرودة  )الثالثً االوراق 

اذ ان النباتات الناتجة عن التطعٌم تكون اسرع فً اثمارها , الحصول على نباتات سرٌعة االثمار  -  4

. من النباتات الناتجة من البذور 

استعمال التطعٌم والتركٌب فً عالج االجزاء المصابة والمتضررة على الشجرة بفعل االمراض  -  5

. وتستعمل فً هذه الحالة التراكٌب العالجٌة , والحشرات والقوارض 

من الصفات الممٌزة لالمراض الفاٌروسٌة انها تنتقل من نبات الى : دراسة االمراض الفاٌروسٌة  -  6

لذا ٌستعمل التركٌب لمعرفة االصابة بالفٌروس عن طرٌق اجراء اختبار , اخر بالتطعٌم والتركٌب 

 . Virus -  Indexingٌعرف باختبار االصابة بالفٌروس 

ٌستعمل التركٌب والتطعٌم لتسهٌل اثمار النباتات ثنائٌة المسكن بتطعٌم افرع من النبات الذي ٌحمل  -  7

ازهار مذكرة على شجرة مؤنثة وبذلك ٌمكن تقلٌل عدد االشجار الملقحة كما هو متبع فً الفستق وانواع 

. اخرى من اشجار الفاكهة التً تحتاج الى ملقحات 

فً مجال الزٌنة ٌستعمل التطعٌم والتركٌب للحصول على شجرة تضم عدة اصناف ذات ازهار  -  8

. بتطعٌم اصناف عدٌدة على اصل واحد , مختلفة اللون 
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: الحدود النباتٌة لعملٌة التركٌب والتطعٌم 

ٌمكن اجراء التطعٌم والتركٌب بنجاح فً نباتات ذوات الفلقتٌن من نباتات مغطاة البذور 

Angiosperms والنباتات المخروطٌة من نباتات معراة البذور Gymnosperms وكالهما ٌحتوي 

وٌكون التطعٌم اكثر صعوبة واقل نجاحا , على حلقة كاملة من الكامبٌوم الحزمً بٌن الخشب واللحاء 

فً نباتات ذوات الفلقة الواحدة المغطاة البذور اذ التحتوي على كامبٌوم حزمً مثل نباتات ذوات 

وقد سجلت بعض الحاالت التً نجحت فٌها عملٌة االلتحام بٌن نباتات ذوات الفلقة الواحدة , الفلقتٌن 

 وذلك باالستفادة من  Vanilia Orchidكبعض انواع الحشائش والنباتات االستوائٌة الكبٌرة كالـ 

. الصفات المرستٌمٌة لالنسجة المنتشرة داخل الساق والموجودة فً قاعدة السالمٌة 

عموما ٌمكن القول انه كلما زادت درجة القرابة النباتٌة بٌن االصل و الطعم كانت احتماالت نجاح 

. االلتحام اكبر على الرغم من وجود استثنائات لهذه القاعدة 

 

 ٌمكن اجراء التطعٌم بٌن اشجار ساللة خضرٌة معٌنة فالطعوم :التطعٌم بٌن افراد الساللة الخضرٌة 

 ٌمكن تطعٌمها بنجاح على اي شجرة من الصنف نفسه فً Bartlettالمأخوذة من شجرة كمثرى صنف 

. اي مكان من العالم 

 :  Cloneالساللة الخضرٌة 

مجموعة من النباتات المتشابهة وراثٌا والتً نتجت من نبات واحد اما شجرة بذرٌة او طفرة برعمٌة 

. الخ .... وكثرت بوسائل خضرٌة كالعقل والترقٌد والتطعٌم 

فعلى سبٌل المثال , ان بعض السالالت الخضرٌة وجدت وادٌمت من قبل االنسان لها فائدة بستنٌة كبٌرة 

 م وهذه الساللة او 1770 نشأت فً انكلترا من شتلة بذرٌة عام Bartlettساللة كمثرى بارتلٌت 

. الصنف تكثر خضرٌا منذ ذلك الحٌن 

 نشأ من شتلة بذرٌة وجدت عن طرٌق الصدفة فً احدى  Deliciousكذلك ساللة او صنف التفاح 

.   م ومنذ ذلك الحٌن تكثر خضرٌا 1870بساتٌن التفاح عام 

 Rhizomesهنالك سالالت خضرٌة تتكون طبٌعٌا بواسطة بعض التراكٌب النباتٌة كالراٌزومات 

 فً بذور بعض انواع Apomixisكذلك فأن ظاهرة الـ , Runners والمدادات Bulbsواالبصال 

النباتات التابعة للعائلة الوردٌة والمركبة جعلت من الممكن المحافظة على بعض السالالت الخضرٌة 

. طبٌعٌا بواسطة البذور 
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 فً بعض الحاالت ٌمكن تطعٌم االنواع :التطعٌم بٌن االنواع المختلفة التً تقع تحت جنس واحد 

فمثال ٌجرى التطعٌم بٌن معظم , المختلفة العائدة لجنس واحد بنجاح بٌنما الٌمكن ذلك فً حاالت اخرى 

كما ٌمكن تطعٌم اللوز ,  بنجاح وٌستعمل على نطاق تجاري Citrusاالنواع العائدة الى الجنس 

Prunus amygdalus ,  المشمشPrunus armentaca ,  ًاالجاص االوربPrunus 

domestica  ًواالجاص الٌابانPrunus salicina (  جمٌعها انواع مختلفة)  بنجاح على اصل

فً حٌن الٌمكن تطعٌم اللوز على المشمش على الرغم من انهما ٌقعان  Prunus persicaالخوخ 

 احد اصناف االجاص الٌابانً بنجاح Beautyكذلك ٌمكن تطعٌم صنف االجاص , تحت نفس الجنس 

 احد اصناف االجاص الٌابانً اٌضا الٌنجح Santa Rosaعلى اصل اللوز فً حٌن صنف االجاص 

كذلك وجد ان اصناف االجاص الٌابانً ٌمكن تطعٌمها بنجاح على اصل , تطعٌمه على اصل اللوز 

.  االجاص االوربً بٌنما الٌمكن تطعٌم االجاص االوربً على االجاص الٌابانً بنجاح 

 فً حاالت قلٌلة امكن تطعٌم اجناس مختلفة تتبع :التطعٌم بٌن اجناس مختلفة تقع تحت عائلة واحدة 

 ٌمكن تطعٌم االنواع المختلفة العائدة الى الجنس Rutaceaeففً العائلة السذبٌة , عائلة واحدة بنجاح 

Citrus على اصل البرتقال الثالثً االوراق Poncirus trifoliate اما فً العائلة الوردٌة ,  بنجاح

Rosaceae فٌستعمل اصل السفرجل Cydonia oblonga  فترة طوٌلة كأصل مقصر لبعض

كما ٌمكن , بٌنما الٌنجح تطعٌم السفرجل على اصل الكمثرى  Pyrus communisاصناف الكمثرى 

على اصل السفرجل   Eriobotrya japonicaالمستدٌمة الخضرة  (ٌنكً دنٌا  )تطعٌم البشملة 

Cydonia oblonga فضال عن ذلك ٌمكن تطعٌم اجناس مختلفة من العائلة ,  المتساقط االوراق

. الباذنجانٌة بنجاح 

وهنالك حاالت نادرة ,  الٌمكن التطعٌم بٌن نباتات من عائالت مختلفة :التطعٌم بٌن عوائل مختلفة 

اذ امكن الحصول على منطقة التحام جٌدة وحدوث , امكن تطعٌمها بنجاح فً بعض النباتات العشبٌة 

اتصال بٌن االنسجة الوعائٌة عند تطعٌم البرسٌم االبٌض الحلو من العائلة البقولٌة على اصل عباد 

 )الشمس من العائلة المركبة حٌث استعمل التركٌب بالشق وادخل الطعم بٌن خالٌا اللب الحشوٌة 

ولم تسجل لحد االن اي حالة تطعٌم لنباتات خشبٌة , واستمر الطعم بالنمو لمدة خمسة اشهر  (البرنكٌمٌة 

 .معمرة تعود الى عوائل نباتٌة مختلفة بنجاح ولفترة طوٌلة 
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: تكوٌن منطقة االلتحام 

بعد عمل الجرح فان المسافات البٌنٌة بٌن الخالٌا والخالٌا المجاورة للمنطقة المجروحة تصبح ممتلئة 

السكرٌات الموجودة فً هذا العصٌر تتحول الى حوامض دهنٌة غٌر مشبعة هذه الحوامض , بالعصٌر 

هذه  , Suberinتتحد مع االوكسجٌن الموجود فً الهواء وتكون طبقة شبٌه بالجلد تسمى السوبرٌن 

تكون هذه الطبقة , الطبقة تمنع فقد الماء من المنطقة المجروحة وتحمٌها من هجمات االحٌاء المجهرٌة 

فعالة لفترة قصٌرة اذ انها ضحلة وغٌر مطاطٌة والتستطٌع ان تكٌف نفسها مع التغٌر فً ضغط الماء 

لهذه االسباب تتكون طبقة شبه دائمٌة على المنطقة , داخل العقلة حسب كمٌة الماء الممتصة والمفقودة 

. المجروحة تساعد فً التئام المنطقة المجروحة 

فً سٌقان االنواع العشبٌة من ذوات الفلقتٌن تتكون هذه الطبقة الدائمٌة من الخالٌا الموجودة فً الدائرة 

. المحٌطٌة او خالٌا القشرة اذ تتغٌر خالٌا معٌنة وتستعٌد قابلٌتها المرستٌمٌة وتبدأ باالنقسام 

اما فً سٌقان االنواع العشبٌة المسنة من ذوات الفلقتٌن وسٌقان االنواع الخشبٌة تنشأ هذه الطبقة من 

وفً كلتا الحالتٌن فان جدران الخالٌا الجدٌدة تكون مشبعة بالسوٌرٌن والتانٌن ومواد , خالٌا الكامبٌوم 

وبما انها تتكون من عدة طبقات لذا فانها , وهذه الطبقة تتحدث باستمرار لذلك تكون غٌر ثابتة , اخرى 

. كما انها تكون مرنة وتقاوم الشد المتسبب عن التغٌر فً امتصاص وفقد الماء عن طرٌق النتح , عمٌقة 

فً  (برنكٌمٌة  ) اذ ٌتكون الكالس من خالٌا حشوٌة Callusٌطلق على هذه الطبقة عادة بالكالس 

وٌعتبر تكوٌن نسٌج الكالس فً منطقة التطعٌم دلٌل على نجاح عملٌة , مراحل مختلفة من التلكنن 

. التطعٌم او التركٌب 
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: التأثٌرات المتبادلة بٌن االصل والطعم 

: تأثٌر االصل على الطعم : اوال 

: تاثٌر االصل على العمر الذي تثمر فٌه الطعوم وتكوٌن البراعم الثمرٌة وعقد الثمار والمحصول  -  1

ٌؤدي استعمال االصول المقصرة الى التبكٌر فً االزهار واالثمار للطعوم اما االصول المنشطة فانها 

فاالصول المقصرة تقلل وتحد من النمو , تؤدي الى تأخٌر وبطء اثمار االشجار المطعمة علٌها 

الخضري للطعوم النامٌة علٌها وهذا ٌؤدي الى تراكم المواد الكربوهٌدراتٌة وبذلك تدفع االشجار الى 

وكلما كانت درجة تأثٌر االصل المقصر كبٌرة كلما كان , تكوٌن البراعم الثمرٌة واالثمار المبكر 

وعلى العكس فاالصول المنشطة للنمو تشجع نمو الطعوم النامٌة علٌها وبذلك ٌكون , االثمار اسرع 

وهنالك بعض الدالئل التً تشٌر الى انه . النمو الخضري قوٌا وٌتأخر اثمار هذه االشجار تبعا لذلك 

بمجرد وجود منطقة االلتحام ٌؤدي الى تحفٌز الطعوم على ان تحمل مبكرا وربما تحمل محصوال 

البرتقال الثالثً االوراق , البرتقال , غزٌرا ففً تجارب على اصول الحمضٌات وجد ان اصل النارنج 

الكرٌب فروت واللٌمون الخشن المطعومة من نفس الصنف اثمرت مبكرا بعامٌن قٌاسا باالصول الغٌر , 

. مطعمة علما انه فً كل حالة كانت االشجار بنفس الحجم تقرٌبا 

: تأثٌر االصل على الحجم والجودة واللون ونضج الثمار  -  2

: ٌختلف تاثٌر االصول على صفات الثمار فً الطعم حسب نوع النبات 

فً الفاكهة متساقطة االوراق لم ٌالحظ ان لالصول تاثٌر مباشر على صفات الثمار ولو انه فً االصول 

المقصرة لوحظ زٌادة حجم الثمار وٌحدث نتٌجة لتوقف النمو الخضري مبكرا فً موسم النمو وتراكم 

كذلك التنتقل صفات ثمار االصل . المواد الكربوهٌدراتٌة اذ ٌناسب هذا نمو الثمار وزٌادة حجمها

والتؤثر على صفات ثمار الطعم مثال على ذلك استعمال السفرجل كاصل للكمثرى اذ وجد انه الٌؤثر 

كذلك ٌستعمل الخوخ كأصل , على طعم ثمار الكمثرى بالرغم من ان السفرجل ذو طعم قابض الذع 

للمشمش وحتى االن التوجد دالئل تشٌر الى ان صفات ثمار المشمش تأثرت او اخذت من صفات ثمار 

من ناحٌة اخرى وفً حاالت خاصة وجد ان االصل ٌؤثر على جودة ثمار طعوم النامٌة علٌه . الخوخ 

 Pyrus على اصل الكمثرى الشرقٌة Bartlett و Anjouكما فً تطعٌم اصناف الكمثرى مثل 

pyrifolia  فالثمار الناتجة تصاب بمرض اسوداد الطرف وال ٌظهر ذلك عند استعمال اصل الكمثرى

Pyrus communis  .

, فثمار البرتقال , اما فً الحمضٌات وجد ان لالصل تأثٌر واضح على صفات ثمار الطعوم النامٌة علٌه 

 التانجرٌن والكرٌب فروت النامٌة على اصل النارنج تكون القشرة فٌها ناعمة ورقٌقة والثمار عصٌرٌة
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كذلك هو الحال عند استخدام البرتقال والكرٌب ,  وصفاتها جٌدة وقابلة للحفظ مدة طوٌلة بدون تلف 

اما فً , فروت كاصول للتطعٌم علٌها اذ تكون صفات الثمار للطعوم النامٌة علٌها ذات نوعٌة جٌدة جدا 

حالة استعمال اللٌمون الخشن كأصل فالثمار تكون سمٌكة القشرة كبٌرة نوعا ما وخشنة ونوعٌتها اقل 

وعلى الرغم من الدراسات العدٌدة التً اجرٌت على تاثٌر , جودة ونسبة الحامض والسكر فٌها منخفضة 

. االصل على صفات الثمار فً الحمضٌات اال ان المٌكانٌكٌة التً ٌحدث بها التاثٌر الزالت غٌر معروفة

: بعض التأثٌرات االخرى لالصل على الطعم  -  3

فً الحمضٌات ٌؤثر االصل على درجة تحمل الطعم لبرودة الشتاء فأشجار , تحمل برودة الشتاء 

 تتحمل الصقٌع فً الشتاء بدرجة اكبر من تلك Rangpur Limeالكرٌب فروت المطعمة على اصل 

اما من حٌث تاثٌر االصل على مٌعاد نضج الثمار فال , المطعمة على اصل النارنج او اللٌمون الخشن 

كذلك ٌؤثر االصل بطرٌق غٌر مباشر على نمو الطعم تحت ظوف التربة , توجد ادلة اكٌدة على ذلك 

. غٌر المناسبة 

 

: تأثٌر الطعم على االصل : ثانٌا

:  تأثٌر الطعم على قوة نمو االصل  -  1

فأذا طعم , ٌجب مراعاة ان تأثٌر الطعم على نمو االصل الٌقل اهمٌة على تأثٌر االصل على نمو الطعم 

صنف قوي النمو فهذا ٌنشط االصل وٌصبح نموه اقوى واكبر عما لو ترك االصل لٌنمو بدون تطعٌم 

وعلى العكس من ذلك اذا طعم صنف ضعٌف النمو على اصل قوي النمو سوف ٌقل نمو االصل عما لو 

ففً الحمضٌات اذا طعم صنف نموه اضعف من نمو االصل فان الطعم , ترك االصل ٌنمو بدون تطعٌم 

. نفسه ولٌس االصل هو الذي ٌحدد معدل نمو الشجرة وحجمها النهائً 

: تأثٌر الطعم على مقاومة االصل لبرودة الشتاء  -  2

لوحظ انه فً بعض الحاالت ان الطعم ٌؤثر على مقاومة االصل لبرودة الشتاء وهذا التأثٌر لٌس ناتجا 

ولكنه قد ٌرجع الى درجة نضج , من ان الطعم ٌقاوم برودة الشتاء وبالتالً ٌنقل هذه الصفة الى االصل 

المجموع الجذري عند حلول الشتاء فبعض الطعوم تسبب اطالة موسم نمو الجذور الى وقت متأخر من 

اما , الخرٌف وبذلك التكون انسجة الجذور تامة النضج وتكون غضة وعرضة الن تقتل ببرودة الشتاء 

اذا وقف نمو المجموع الجذري مبكرا قبل حلول الخرٌف فهذا ٌعطً فرصة النسجة الجذر لٌتم نضجها 

. وبذلك تتحمل برودة الشتاء بدرجة كافٌة , 
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