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 احملاضرة انثانيت

انتكاثر يف احملاصيم 
Reproduction in field crops 

 
 Type of Reproductionمحصول حسب طرٌقه التكاثر لكلتحدد طرٌقه التربٌه  
وهذه العالقه تكون اكثر وضوحا عند دراسه طرق تربٌه كل محصول بالتفصٌل  

 وٌمكن تقسٌم انواع التكاثر فً المحاصٌل الى قسمٌن
 

 وٌتم عن طرٌق البذور  Reproduction  sexual التكاثر الجنسً  -1
وٌتم عن طرٌق االجزاء الخضرٌه   Reproduction  Asexual التكاثر الالجنسً -2

 .الفسائل وٌتم بدون اتحاد الجامٌتات المذكره والمؤنثهوو قل الدرنات والع
 

وهذه  Gametesتدعى الكامٌتات  فً حاله التكاثر الجنسً تتكون خالٌا متخصصه  
االنثوٌه  مع  الذكرٌه الكامٌتاتعند اندماج او اتحاد و gametogensisالعملٌه تدعى

ده تتكون اما فً التكاثر الالجنسً فان نباتات جدي . فً البذره embryoٌتكون الجنٌن 
ٌزومات او المدادات او ااو الر  tubersالدرناتكمن اجزاء خضرٌه متخصصه 

  .االبصال او بواسطه اجزاء اخرى الجذور باالضافه الى التطعٌم
   

 الزهره
 اننسً تمثل االزهار االجهزه التناسلٌه للنباتات فهً بهذا تعتبر اداه التكاثر الج 

االختالفات الوراثٌه الواسعه ال ٌمكن ان تظهر او تستمر فً النباتات اال من خالل 
فً النسل اختالفات وراثٌه  فً اٌجاد التكاثر الجنسً لما لهذه الطرٌقه من اهمٌه كبٌره

الناتج التً لم تكن موجوده اصال فً نباتات االباء لذلك اصبح من الضروري التعرؾ 
جهزه المسؤول عن التكاثر الجنسً لهذه النباتات والمتمثله فً على االعضاء واال

 .الزهره
 .تكون االزهار بصوره عامه من االعضاء التالٌه و كما موضح فً الشكل التالً 

 كون من االوراق الكاسٌهتي: Calyx  الكاس (1
 مثل االوراق الزهرٌه الملونهيالذي  : corolla التوٌج (2
 وتمثل العضو الذكري فً الزهره : stamines االسدٌه  (3
 وتمثل العضو االنثوي فً الزهره:   pistil  المدقق  (4
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 تهاقً اجزاء الزهره و تعمل على حمايسٌه الخضراء الصؽٌره باأتؽلؾ االوراق الك 
التوٌجٌه فانها ؼالبا ما تكون ذات الوان اما االوراق البرعم الزهري  وهً فً دور
 .جذب الحشرات طلبا للرحٌق عن طرٌق ذلك تتم عملٌه التلقٌحلزاهٌه وذلك 

والمدقه دور مهم فً عملٌه التكاثر و هما العضوان االساسٌان فً عملٌه  لالسدٌةان  
وحامل  antherالتلقٌح واالخصاب وبالتالً انتاج البذور وتتكون االسدٌه من المتك 

 pollenحبوب اللقاح كوتوجد داخل المت filamentٌسمى الخوٌط  رفٌع ٌحمل المتك
grain   .منتفخ ٌسمى المبٌض  يتتكون من جزء قاعديؾالمدقه  اماovary  والذي

ي تتحول بعد النضج الى بذور ؼٌر الناضجه والت ovuelsٌحتوي على البوٌضات 
ه فً ٌختلؾ عدد البوٌضات فً مبٌض الزهره من نوع الى اخر فهً واحد ةكامل

 مئات فً التبػ ةٌر وتصل الى عدالحنطه والشع
نهاٌته فً  ٌتسع فً   styleم من االعلى جزء انبوب ٌسمى بالقل ٌتصل بالمبٌض 

ذو اما ان ٌكون متفرع فرعا رئٌسٌا او ٌكون  stigma ما ٌسمى بالمٌسم الؽالب مكون
نباتها الؽرض مسك حبوب اللقاح بعد سقوطها علٌه لتسهٌل عملٌه  لزجسطح خشن او 

  . ونموها الى داخل انسجه القلم فً المبٌض
انواع االزهار  
عند ؾ الزهرٌةتختلؾ االزهار من حٌث احتوائها على جمٌع او بعض االعضاء  

جٌه و الكاسٌه تسمى الزهره عند ذلك ياحتوائها على االسدٌه والمدقه واالوراق التو
كما فً ازهار القطن والكتان والتبػ والبطاطا   complete flower الزهره الكامله
احد او اكثر من اما فً حاله االزهار التً ٌنقصها عضو و, هرطمان الوفول الصوٌا 

 incompleteتسمى الزهره عند ذلك بالزهرا ؼٌر كامله ؾاالعضاء الزهرٌه 
flower  الصفراء الشعٌر والرز والذره الحنطه وككما فً ازهار العائله النجٌلٌه

البٌضاء والشوفان و البنجر السكري وذلك لعدم وجود االوراق الكاسٌه ذرة وال
 جٌهيوالتو

االعضاء الجنسٌه تسمى هذه االزهار باالزهار  حاله احتواء االزهار على كال اما فً
الذره ومثل الحنطه والشعٌر والشوفان  التامهزهار الااو  perfect flowerالخنثٌة 

 .ن والكتانالبٌضاء و القط
عند ؼٌاب احد االعضاء الجنسٌه من الزهره تسمى الزهره عند ذلك بالزهره ؼٌر  

 . uni-sexualالتامه او الزهره وحٌده الجنس
او مؤنث تحمل  التانٌثوال تحمل اعضاء  التذكٌرعضاء اما ان تكون مذكره تحمل ا

 ةالصفراء النوراعضاء التانٌث وبدون اعضاء التذكٌر فمثال تحمل نباتات الذره 
فً ابط  earالمؤنثه العرنوص ةفً قمه النبات بٌنما تحمل النور tasselالذكرٌه

ن نباتات المحاصٌل التً تحمل اعضاء التذكٌر والتانٌث فً االورقه فً منتصؾ الساق 
كما هو الحال فً الذره  monoeciousالمسكن ةدينفس النبات ٌسمى باالزهار وح

باتات التً تحمل اعضاء التذكٌر والتانٌث فً نباتٌن مختلفٌن الصفراء والخروع ام الن
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واشجار  القنب كما فً dioeciousوتسمى فً هذه الحاله باالزهار ثنائٌه المسكن
 النخٌل والتوت

 
 

 انتهقيح واالخصاب

فٌها كل من االعضاء الذكرٌه  متعاقبه تلعبالتتكون البذور فً النباتات نتٌجه العملٌات  
النباتات تحتوي على تبادل  ةحٌا ةمهما فً ذلك وعلى العموم فان دورواالنثوٌه دورا 

 جٌلٌن متعاقبٌن هما
 ةالذي ٌمثل فً النباتات الراقً   sporophytic generation:الجٌل الجرثومً 

 اثم الجنٌن ؾ ةٌجوت عند اخصاب البٌضاالنبات وٌبدا بتكوٌن الز ةحٌا ةمعظم دور
تستمر فً النمو حتى ٌصل النبات الى دور  ةذره والتً عند االنبات تعطً بادرالب

حاوٌه على العدد الكامل وتكون جمٌع الخالٌا هذا الجٌل  البلوغ وتكوٌن االزهار والثمار
 من الكروموسومات

واضح و و هذا الطور ؼٌر   gametophytic generationالكامٌتً الجٌل  
وٌكون متطفال ومحمول على  ات الراقٌة النبات ةحٌا ةوقتا قصٌرا فً دور ٌستؽرق

فتحتوي على  تًما خالٌا النبات فً الجٌل الجامًا هخالل دوره حٌات الجرثومً  جٌلال
 نصؾ العدد من الكروموسومات

 انتكاثر اجلنسي يف اننباتاث يتم بىاسطه االعضاء اجلنسيه  

 ( male gametophyteاالعضاء الذكرٌة)المذكر الكامٌتًالجهاز  
 (female gametophyteاالعضاء االنثوٌة )المؤنث الكامٌتً  الجهاز 
  

 املذكر انكاميتياجلهاز 

ناضج الؼٌر المتك ٌكون هذا الجهاز المسؤول عن تكوٌن حبوب اللقاح حٌث توجد فً  
 microspore motherاربع حجرات تحتوي على العدٌد من الخالٌا االمٌه الذكرٌه

cell  متعاقبٌن بطرٌقه  ٌنو كل خلٌه من هذه الخالٌا تكبر فً الحجم وتنقسم انقسام
خالٌا جنسٌه ذكرٌه و كل خلٌه من  4حٌث ٌنتج عنها  meiosis االنقسام االختزالً

جدار الخلٌه الخارجً ومن  ٌتثخنهذه الخالٌا تتحول الى حبه اللقاح وذلك بعد ان 
التكوٌن وتنقسم  ةاللقاح تام ةاء عملٌه النضج او التحول الى حبر هنا انه اثنالجدٌر بالذك

 ةنوا اٌنتج عنها تكوٌن نواتٌن هم mitosisنواه الخلٌه الجنسٌه الذكرٌه انقسام اعتٌادٌا
 generative nucleusالتناسلٌه ةه او الخضرٌه واالخرى تمثل النواه اللقاحًاالنبوب

حبوب اللقاح ٌنفتح وبالتالً تنتشر حبوب اللقاح العدٌده  نضج المتك فان كٌسوعند  
 .والتً تصل احٌانا الى المالٌٌن 
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 المؤنث الكاميتيالجهاز 

الذي ٌستقبل حبوب اللقاح وقد ٌكون متفرع او رئٌسٌا حتى دقة هو ذلك الجزء من الم
تعمل على نا ماده لزجه التً احٌاك حبوب اللقاح بواسطتها او تفرز ٌصبح باالمكان مس

 ٌةاللقاحة االنبوبة م مكونحبه اللقاح بها وبعد ذلك تثبت حبه اللقاح على المٌس لصاقا
المعروفه  ةالتً تنمو خالل القلم حتى تصل او تدخل قمه المبٌض من خالل الفتح

ان خلٌتٌن من الخالٌا الجنسٌه الذكرٌه التً تتكون نتٌجه انقسام  . micropyle قٌرنبال
 اام يٌه وتستقر فً الكٌس الجنٌناللقاح تنتقل خالل انبوب اللقاح النواه التناسلٌه فً حبه

الخلٌه الجنسٌه االنثوٌه فانها تتكون فً البوٌضه نتٌجه خطوات متعاقبه من االنقسام 
توجد  ةالخالٌا الجنسٌه فً داخل كل بٌضعند تكوٌن االختزالً مشابهه لتلك الخطوات 

متعاقبٌن  ٌنمر بانقسامي تخلٌه انثوٌه مفرده ذات العدد الثنائً من الكروموسوم والت
الثالثه الخارجٌه من هذه وتنشط الخلٌه الداخلٌه تضمحل ٌنتج عنها اربع خالٌا انثوٌه 

انقسامات اعتٌادٌه مكونه  ثةالثا بتمر نواتهٌث من النقٌر وتستمر فً االنقسام ح البعٌده
انوٌه  4جموعه من وٌه داخل الكٌس الجنٌنً وتتوزع فً مجموعتٌن لكل منثمانٌه ا

من كل مجموعه الى وسط الخلٌه وبعدها ٌتم تكوٌن  ةتتوزع فً طرفً الخلٌه تنتقل نوا
ى انوٌة والحاوي عل  8 ذو  ياالنثوي او ما ٌسمى بالكٌس الجنٌنالكامٌتً الجهاز 
نقٌر تتحول وٌه قرب فتحه النثالث ا :العدد الكروموسومً موزعه بالشكل التالًنصؾ 

مساعده ام االنوٌه الثالثه ال باالنوٌةوالباقٌات ان تسمى  ةالبٌض ةالوسطٌه منها الى نوا
االخرى التً تستقر فً الطرؾ االخر فتسمى السمتٌه والنوتان الموجودتان فً وسط 

 .تٌنا وٌطلق علٌها بالنواتٌن القطبًتبقٌان ملتصقتان ببعضهالكٌس الجنٌنً فانها 
 

  pollinationانتهقيح

ا عملٌه التلقٌح انتقال حبوب اللقاح من المتك الى المٌسم وٌكون هذا االنتقال ام ان 
انتقال و هو   self-pollinationاذن بالتلقٌح الذاتًضمن الزهره او النبات ٌسمى عند

مٌسم نفس الزهره او مٌسم زهره اخرى على نفس النبات او حبه اللقاح من المتك الى 
-cross ٌكون االنتقال من نبات الى نبات اخر وعند ذلك ٌسمى التلقٌح الخلطً 

pollination  م زهره اخرى سللقاح من المتك فً الزهره الى مًوهو انتقال حبوب ا
 . على نبات اخر
وب اللقاح بواسطه عوامل متعدده منها الرٌاح والحشرات كما هو الحال ٌتم انتقال حب

جت او بواسطه االنسان او طرق مٌكانٌكٌه اخرى كما هو الحال الفً الذره الصفراء و
ح كما هو فً النخٌل واحٌانا ٌحصل التلقٌح دون الحاجه الى واسطه لنقل حبوب اللقا

 .والشعٌر والصوٌاالتلقٌح كالحنطه  ةالحال فً المحاصٌل ذاتً
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حصىل انتهقيح  ذاتيا ومتنعنقح ثمن اهم انعىامم انتي جتعم اننباتاث ث 
اخلهطي  

 
ه اثناء عملٌه التلقٌح قض المحاصٌل حٌث تبقى ازهارها مؽلعدم انفتاح الزهره فً بع -1

 تنضجحٌث  cleistogamousوتسمى هذه الحاله ظاهره التلقٌح الذاتً االجباري 
و تصبح المٌاسم قابله لالخصاب و تتم عملٌه التلقٌح قبل المتوك حبوب اللقاح وتتفتح 

 حبوب لقاح خارجٌهل موتعرض المٌاسدتفتح االزهار او خروج النورات من االؼما
انتشار حبوب اللقاح على المٌسم الرئٌسً قبل تفتح الزهره  المتوك و ٌتم انفتاح -2

رؼه وبذلك ٌتم حدوث التلقٌح الذاتً فً الحنطه واستطاله االسدٌه وخروج المتك فا
بنسبه عالٌه جدا اال ان ذلك ال ٌمنع من حصول نسبه الى من التلقٌح الخلطً عن طرٌق 

انتقال حبوب اللقاح بواسطه الرٌاح الى مٌاسم ازهار اخرى والحنطه فً ذلك تشبه 
 .الرز والشوفان

 
لزهره حتى بعد تفتحها فً نبات اجزاء اب ةحاطمالمٌاسم  االسدٌة وٌكون كل من   -3

الطماطم مثال تتم عملٌه التلقٌح الذاتً بطرٌق اخر فبعد تفتح الزهره ٌتم التلقٌح وذلك 
استطاله  حول المٌسم ٌضمن اتمام عملٌه التلقٌح بنسبه كبٌره عند ةالن تجمع االسدي

 المحٌط به كالمٌسم واختراقه للمت
 

السدادٌه مباشره بعد انفتاح المتوك فمثال عند  مال استطاله المٌسم داخل االنبوبتجا  -4
 lemma العصٌفةتتفتح ؾ  lodiculesتفتح زهٌره الشعٌر ٌنفتح جهازي ال فلٌسات

العصٌفة من المتوك خٌوط االسدٌه وتخرج  لوفً هذا الوقت تستطً paleaتبةواال
قلٌال قسم  ولكنها فً هذا الوقت تنفجر وتنتشر حبوب اللقاح على المٌسم الرئٌسً كم ان

 منها ٌنتشر خارج الزهره
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ومتنع حصىل انتهقيح خهطيا   نباث يتهقحالانعىامم انتي جتعم من  
انذاتي  

 
المتوك  حٌث تخرج  لم فً الشًوجود عائق مٌكانٌكً ٌمنع التلقٌح الذاتً كما هو الحال  -1

 .تبقى الزهره مفتوحه لفتره طوٌله هاحبوب اللقاح وبعدثر خارج الزهره ثم تن
 

الستقبالها وتسمى  ٌسم متهٌئعدم نضج حبوب اللقاح فً الوقت الذي ٌكون فٌه الم  -2
حبوب اللقاح  قوعندما تسب dichogamyسم فً الزهرهاتفاوت حبوب اللقاح او المً

كما فً الجزر والبنجر و بعض  protandryفً النضج تسمى الحاله هذه اسم المً
جاهزٌتها الستقبال حبوب اللقاح والمٌاسم ضج الذره الصفراء اما فً حاله ناصناؾ 

هره ان ظا. كما فً الجوز  protogynyحبوب اللقاح وتسمىونثر  قبل نضج المتك
حدوث التلقٌح الخلطً ولو ان فرق النضج فً هذه ل ةالتفاوت هذه تكون ظاهره مشجع

 .الحاالت ٌكون قلٌال وال ٌتعدى بضعه اٌام
 

ع وظاهره فسٌولوجٌه تتاثر بعوامل وراثٌه معٌنه تمنهن العقم الذاتً االعقم الذاتً   -3
 يم نفس الزهره او بسبب بطئ نمو االنبوب اللقاحسحبوب اللقاح من االنبات على مً

هو الحال فً كما  يقبل وصولها الى الكٌس الجنٌن هاقلم او اضمحاللالحبه اللقاح داخل ل
حٌث لوحظ حصول العقم عند اجراء التلقٌح الذاتً , بٌض النفل االحمر والنفل اال

 وبذلك ٌكون من الضروري حدوث التلقٌح الخلطً
 

   dioeciousالمسكناو ازهار ثنائٌة  monoecious:وجود ازهار وحٌده المسكن  -4
الكامٌتات فً حاله االزهار وحٌده المسكن تكون الجامٌتات الذكرٌه منفصله عن 

و فً الذره الصفراء ختلفه اال انها تكون فً نبات واحد كما هماالنثوٌه فً ازهار 
تكون االعضاء الذكرٌه او  المسكن  ثنائٌة اما فً حاله االزهار  ,ٌكوالجوز والشل

ت الجامٌتات الذكرٌه منفصله عن االعضاء االنثوٌه فً ازهار مختلفه تحملها نباتا
التً تشجع حدوث التلقٌح الخلطً مختلفه حٌث ان هذا التركٌب ٌعتبر من اقوى العوامل 

 .كما هو الحال فً النخٌل
 

ٌنشا العقم الذكري نتٌجه لعدم تكون االعضاء  male sterility: العقم الذكري   -5
حبوب  شرال تنفتح بصوره طبٌعٌه لنالمتوك الذكرٌه فً الزهره بصوره تامه او ان 

تؽلت هذه الظاهره فً اللقاح كما هو الحال فً البصل والذره الصفراء هذا وقد اس
عملٌه انتاج البصل الهجٌن كما ظهرت اٌضا فً البنجر والكتان والطماطم وٌستفاد فً 
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رفع  الخصً  تلقٌح الخلطً فً الحقل و كذلك االستؽناء عن عملٌهال ٌةعمل تسهٌل
 .االسدٌه فً التلقٌح االصطناعً و فً انتاج الهجن على نطاق واسع

 
 

  fertilization االخصاب 

 
الكٌس الجنٌنً تتحد احداهما  ٌه الى اللقاح ةن التناسلٌتٌن من االنبوببعد ان تنتقل النواتً 

 هذه العملٌه تسمىو بذلك البٌضة المخصبة  مكونهمع نواة البٌضة الكمٌت االنثوي 
باالخصاب  اما النواة المذمرة الثانٌة فانها تتجه نحو النواتٌن القطبٌتٌن فتتحد بهما 

نواه ونتٌجة هذا االتحاد الثالثً تتكون خلٌة ثالثٌة التركٌب الكروموسومً تسمى 
اتحاد النواتٌن الذكرٌتٌن فً الكٌس الجنٌنً ٌطلق  ان عملٌه . االندوسبٌرم او السوٌداء

الزاٌكوت وتكوٌن  تكوٌن ةان عملٌه اخصاب البٌضا كممزدوج علٌه باالخصاب ال
حٌث  االساسً فً العالم  الؽذاء بداٌة تكوٌن البذرة والبذور تعنبر تعتبراالندوسبٌرم 

وان الؽذاء المخزون فً السوٌداء والفلقتٌن ٌعتبر  على البذور ٌعتمد معظم سكان العالم
 .هاخزن من السهولمهم جدا وذو قٌمة ؼذائٌة عالٌة و

 

 
 



نباثالتربيت وحتسني   

 

9 
 

 
 



نباثالتربيت وحتسني   

 

10 
 

 


