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  الترقيد :اإلكثار ب -3
ً  بيالا وبال ل   يقصد بو ثني فرع نامي من النبات األم إلى األرض ودفنو وىو مازال متصال

ومالن  ، يستمر ى ا الفرع في نموه معتمدا  تماما  على النبات األم فيما يحصالل عليالو مالن ءال ا 
  ً ادة فالالي اوا الالل . ويكالالرع عالال ثالالم يفصالالل ىالال ا الفالالرع بعالالد ترالالوين الكالال ور عليالالو ليرالالون نباتالالا  مسالالتق

 .  فصل الربيع
 -ناك عدة أنواع من الترقيد هي :: ه أنواع الترقيد     

 . أو المتكرر  المركب أو الثعبانياألرضي الترقيد  -ب         البسيطاألرضي الترقيد  -أ
 .  الترقيد الطرفي أو القمي -هـ   الترقيد التاجي -د    الترقيد الخندقي أو الطولي -جـ

في ى ه الطريقة يالتم إرثالار النباتالات  ات األفالرع األسالطوانية المرنالة  رقيد األرضي البسيط :الت –أ 
القاعدية . وفييا يختار احد األفرع القريبة من سطح التربة ويثنى ثم يدفن ى ا الكز  ال ي تالم 

يبقالالي طالالرف الفالالرع المر الالد  ( ســم 01 -41) ثنيالالو تحالالت سالالطح التربالالة وعلالالى عمالال  يتالالراوح مالالن 
   سطح التربة . خاركا  فو 

يمرن تشكيع خروج الكال ور العريالية علالى الفالرع المر الد فالي منطقالة الالدفن و لال  بعمالل 
مكموعالالة خالالدوش علالالى العقالالد اسالالفل البالالراعم الموكالالودة فالالي المنطقالالة المدفونالالة مالالن الفالالرع . وعنالالد 

ً  فالالالي بشالالالرل رامالالالل التأرالالد مالالالن تكالالال ير الفالالرع المر الالالد  يفصالالل عالالالن النبالالالات األم ثالالم يالالالزرع منفصالالال
الياسالمين األباليض ، في األرض المستديمة مباشالرة . ويترالاثر بيال ه الطريقالة العنال   المشتل او

 الزفر وست الحسن وءيرىا . الياسمين و 

 
 ( : شكل يوضح كيفية إجراء عممية الترقيد األرضي البسيط 5 )شكل رقم 

 

 سلك لتثبيت الفرع

 تكويم التراب

إسناد 

الفرع 

بواسطة 

 دعامة
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انو فالي  إاليشبو التر يد األريي البسيط   الترقيد األرضي المركب أو الثعباني أو المتكرر : -ب
ة حيث يثنى الفالرع ألرثالر مالن مالرة وتالدفن األكالزا  التالي تالم ى ه الطريقة يختار األفرع الطويلة المرن

ثنييا تحت سطح التربة بحيث تبدو منطقة من الفرع مدفونة تحت سطح التربة تلييا منطقة اخرع 
البالرعم ويبقالى ظاىرة فو  سطح التربة من الفرع ويررر  ل  عدة مرات إلى ان نصل لنياية الفرع 

رالل منطقالة تالم دفنيالا مالن الفالرع باسالتخدام األسالً  رمالا فالي  الطرفي فو  سطح التربة . يتم تثبيالت
 العن  والياسمين بأنواعو .  ،حالة التر يد البسيط . ويتراثر بي ه الطريقة الييدرا 

 
 األرضي المركب أو الثعباني( : شكل يوضح كيفية إجراء عممية الترقيد  6 )شكل رقم 

 

في ىال ه الطريقالة يعمالل خنالد  علالى شالرل متالوازي مسالتطيًت  الطولي :الخندقي أو الترقيد  – ـج
ً  بالخنالالد  بمالالا فالالي  لالال  طالالرف  ،وبطالالول الفالالرع  ( ســم 45 - 5) مقالالو ع ثالالم يالالدفن الفالالرع رالالام

بالتربة ويثبت فالي ىال ا الويالع . ويالتم عمالل خالدوش عنالد رالل عقالدة علالى إمتالداد  ىالفرع ويغط
ري الفالرع  يسالتمر فاليالفرع المر د وىى المناط  التي سيتم خروج الك ور العريية عندىا . و 

حالول  اعالدة  يويالعفالة يت الخيالرية علالى إمتالداده . وىال ه النمالوات الرثحتى يبدا ظيور النمالوا
ألعلى لتشالكيع لى ه النموات  ارتفعتتزداد رلما ) تر  األنيار ( و  ىرل منيا طبقة من الطم

بشالرل فالردي بحيالث تروين الكال ور علالى  واعالد ىال ه األفالرع الخيالرية . وتفصالل ىال ه النمالوات 
ارض المشالالتل فالالي فالالي الربيالالع التالالالي حيالالث تالالزرع الكالال ري المسالالتقل  ولرالالل منيالالا مكموعالاليرالالون 

على خطوط لعام آخر تم تنقل لألرض المستديمة بعد  ل  . وفي ى ه الطريقالة نحصالل علالى 
بعالالالالض اصالالالالول التفالالالالاح عالالالالدد ربيالالالالر مالالالالن النباتالالالالات . ويترالالالالاثر بيالالالال ه الطريقالالالالة الياسالالالالمين الزفالالالالر و 

 . واألكاص 
ــد التــاجي : –د  ر او الشالالكيرات  ات األفالالرع الكانبيالالة تتبالالع ىالال ه الطريقالالة فالالي حالالالة األشالالكا الترقي

الصالالاللبة والتالالالي يصالالالع  ثنييالالالا وفالالالي نفالالالس الو الالالت البعيالالالدة عالالالن سالالالطح التربالالالة . ولعمالالالل ا رثالالالار 
بالتر يد التاكى تقلم النباتات المراد إرثارىا تقليما  كا را  إلالى  الر  سالطح التربالة و لال  عنالد بالد  
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البالالالراعم يالالالز حفتإلالالالى تنشالالاليط و  موسالالالم النمالالالو فالالالي الربيالالالع او آخالالالر الشالالالتا  . تالالال دع ىالالال ه المعاملالالالة
علالالى النمالالو ، الكانبيالالة القاعديالالة الموكالالودة علالالى كالال ع الشالالكرة او الشالالكيرة وفالالي منطقالالة التالالاج 

 فتنمو ى ه البراعم منتكة افرعا خيرية .
علالالى ترطيبيالالا لتشالالكيع  المداومالالة مالالعحالالول  واعالالد ىالال ه األفالالرع بعالالد  لالال  التربالالة  تيالالاف  

ىالال ه حتالالى يصالالل إرتفالالاع  إيالالافة التربالالةر عمليالالة ترالالر ، خالالروج الكالال ور العريالالية عنالالد  واعالالدىا 
عنالدما يحالل فصالل النمالو التالالي يمرالن فصالل ىال ه و  ( سـم 31) التربة حول  واعد األفالرع إلالى 

المسالتديمة  امارنيالافالي علالى األءلال  ارض المشتل لعام آخر او  د تزرع في األفرع وزراعتيا 
بعالالالض اصالالالول التفالالالاح والالالالورد و مباشالالالرة . وىالالال ه الطريقالالالة شالالالا عة االسالالالتخدام فالالالي إرثالالالار المالالالانكو 

 . والرمثرع 

 
          ( : شكل يوضح كيفية إجراء عممية الترقيد التاجي  7 )شكل رقم         

اثنالا  فصالل  وفاليتالتلخص ىال ه الطريقالة فالي عمالل خنالد  صالغير القمي : الطرفي أو الترقيد  –هـ 
 -41 ) مالالن  يتالالراوح ولعمالال   سالالطح التربالالة  للفالالرع القريالال  مالالن   الناميالالة  تر الالد القمالالة الصالاليف 

سالالنادين عويالالا  عالالن التربالالة خاصالالة إ ا مالالا رالالان الفالالرع مرتفعالالا  فالالي ال  لالال او  الالد يالالتم  ( ســم 01
تترون الك ور العريية.  يلةبالقدر ال ي ال يسمح بوصولو إلى سطح التربة . وبعد اسابيع  ل

وزراعتالالالو فالالالي ارض المشالالالتل فالالالي الخريالالالف التالالالالي التكالالال ير فالالالي ويمرالالالن فصالالالل النبالالالات النالالالاكح 
و  Raspberry، الياسالالالالمين األصالالالالفر، راز الالالالي خدم فالالالالي إرثالالالالار التسالالالالتوىالالالال ه الطريقالالالالة . مباشالالالالرة

Blackberry  . 
  : ( الفسائل ) الخمفاتاإلكثار ب -1

نمالالوا  كانبيالالا   صالاليرا  يخالالرج مالالن النبالالات األصالاللي  ريبالالا  مالالن سالالطح  ) الفسالاليلة ( تعتبالالر الخلفالالة
مالالن  مالالن النبالالات األم وزراعتيالالا . الفسالاليلة، ويمرالالن فصالالل ىالال ه  التربالالة ولالالو كالال ور مسالالتقلة ب اتالالو

 .  نخيل التمر ونخيل الزينة والموز ات المرثرة بي ه الطريقةامثلة النبات

 أ

 ب
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  -عن األمهات مراعاة ما يأتي : الفسائليجب عند فصل 
بالالاألمراض  تيا ألنيالالا تزيالالد مالالن إحتمالالال إصالالاب الفسالالا لتكنالال  رثالالرة الكالالروح اثنالالا  فصالالل  -أ 

 الفسالا ليالا تفصل فيالتي تسمى ) الييم ( وتستخدم عادة آلة حادة مثل العتلة الحديدية 
 .  بحيث يرون سطح ا نفصال او القطع مستويا  ونظيفا  واملسا  

يالالا عنالالد ان يرالالون ليالالا مكمالالوع كالال ري حيالالث تقالالل نسالالبة نكاح الفسالالا ليراعالالى عنالالد فصالالل  -ب
 .فييا الك ور انعدام 

 .  ان ترون الفسا ل خالية من األمراض ومنقولة من ارض كافة ورملية -ـج
وع ءالال ا ي كيالالد ولالالون الكريالالد اخيالالر وان ال ترالالون مقلمالالة ان ترالالون الفسالالا ل  ات محتالال -د

 .  تقليما  كا را  مع حدوث توازن بين المكموع الخيري والمكموع الك ري
  : السرطاناتاإلكثار ب -5

السرطانات عبارة عن نموات تخرج من براعم سارنة بالقر  من  اعدة النبات او تحت سالطح 
. وبال ل  تختلالف عالن   يرالون ليالا كال ور مسالتقلة بنفسالياالتربة تعتمد فالي ءال ا يا علالى األم حيالث ال

. ويراعالالى عنالالد فصالالل السالالرطانات عالالن  الخلفالالات )الفسالالا ل( والتالالي يرالالون ليالالا كالال ورا  مسالالتقلة بالال اتيا
عليو الرع  و لال  ليسالاعد علالى  وال ي يطل  كز  من الك ع األصلي مع األم ان تفصل النبات 

ة . ومن النباتات التي تتراثر بي ه الطريقال ء ا ية تروين ك ور للنبات الكديد بما يحتويو من مواد
 التين ، الرمان ، العن  ، التفاح والزيتون .

  : التكاثر عن طريق بعض األجزاء النباتية النامية تحت سطح التربة -6
تتميالالالالز بعالالالالض النباتالالالالات خاصالالالالة ابصالالالالال الزينالالالالة المزىالالالالرة وبعالالالالض محاصالالالاليل الخيالالالالر وبعالالالالض 

عالالالض اعيالالالا يا ألدا  وظيفالالالة تخزينيالالالة للغالالال ا  او المالالالواد الطبيالالالة النباتالالالات الطبيالالالة والعطريالالالة بنمالالالو ب
، وتنمالالو تحالالت سالالطح التربالالة وليالالا المقالالدرة علالالى إعالالادة دورة حيالالاة النبالالات عالالن طريالال  ىالال ه  والعطريالالة

  -: األكزا  األريية التي تتميز بوكود البراعم الخيرية وى ه تشمل
رة تحمالل برعمالا  طرفيالا  ربيالرا  البصلة عبارة عالن سالا   رصالية اريالية  صالي : األبصال الحقيقية - أ

. عندما تزرع البصلة في الموعد خزونمالغ ا  الب ةوتحيط بو  واعد األورا  اللحمية العصارية المملو 
المناسال  فالي التربالة تنمالو كال ور عريالية ليفيالة مالن  اعالدة السالا  القرصالية القصاليرة ، ثالم ينشالط البالرعم 

النالالركس ، ، ن اىالالم األبصالالال المزىالالرة التيوليالال  مالال فالالو  سالالطح التربالالة. األعلالالىوينمالالو ويشالال  طريقالالة إلالالى 
 .  األمريللس والليلم ، ومن الخير بصل الطعام

الرورمالالة عبالالارة عالالن سالالا  منتفخالالة ومخزنالالو للمالالواد الغ ا يالالة ، ومقسالالمة إلالالى عالالدة عقالالد  : الكورمــات - ب
وسالالًميات ويشالالاىد علالالى الرورمالالة اورا  حرشالالفية يوكالالد فالالي آباطيالالا بالالراعم . وتحمالالل الرورمالالة عنالالد 
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مالالتص المالالا  واألمالالًح و الالد تنمالالو البالالراعم الكانبيالالة وترالالون سالالا ا  منتفخالالة تيا كالال ور عريالالية  اعالالدت
الفريزيالالا ، ًديالالولس ر. ومالالن اىالالم األنالالواع التالالي تترالالاثر بالرورمالالات ال ومخزنالالة للغالال ا  يسالالمى بالفالال 

  . القلقاسوالزنب  ومن محاصيل الخير 
اريية متحوره ألكل خزن الغال ا  . يوكالد الدرنات عبارة عن سيقان  : الدرنات والجذور المتدرنة -ـج

ورل عين تحتوي علالى بيالع بالراعم . وعنالدما (  عيونال )على سطح الدرنة موايع ءا رة تسمى 
ومالن  اعالدة ىال ه السالا  تخالرج كال ور عريالية ،  األعلالىينمو البرعم يرسل سا ا  ىوا ية مور ة إلى 

نباتالات فالي  اديالدة ومالن اىميالا البطاطالتنتشر في التربة رما تخرج سيقانا  اريية تحمل الدرنات الك
. رما توكد لبعض النباتات ك ور متدرنة ومتحورة تخزن فييا  زينةالنباتات في ونيا رالخير والبي

 .  زينةالنباتات في نباتات الخير والداليا في المواد النشوية ومن اىميا البطاطا الحلوة 
و تحالالت سالالطح التربالالة ومقسالالمة إلالالى عقالالد عبالالارة عالالن سالاليقان مالالدادة او زاحفالالة تنمالال : يزومــاتاالر  -د

، وعنالالالالد ا رثالالالالار  وسالالالالًميات وتوكالالالالد بالالالالراعم عنالالالالد العقالالالالد مغطالالالالاة بالالالالأورا  حرشالالالالفية او عصالالالاليرية
(  بالالرعمين علالالى األ الالل يزومالالات فهنيالالا تنقسالالم إلالالى اكالالزا  يحتالالوي رالالل منيالالا علالالى عقالالدتين )ابالر 

، ومالات نبالات الرنالا يز ا. ومن اىالم النباتالات التالي تترالاثر بالر  وتزرع افقية على العم  المناس 
 السوسن والييل . ، عصفور الكنة 

لبعض النباتات العشبية المعمالرة وليالا ساليقان تاكيالة ى ه الطريقة تكري  : التفصيصاإلكثار ب -7
. ولالال ا فالالهن عالالدد مالالن البالالراعم المتواكالالدة علييالالا تنشالالط   زميالالة وتنمالالو مفترشالالة تحالالت سالالطح التربالالة

مكموعا  ك ريا  إال انيا ال تزال متصلة بالنبات وتترشف عنيا نباتات صغيرة يترون لرل منيا 
األم وىال ه النباتالات تالالزاحم النبالات األم وتيالعف مالالن نمالوه ولال ا فأنالالو يمرالن فصالليا وتفصيصالاليا 
عالالالن بعيالالاليا رنباتالالالات راملالالالة اليي الالالة مالالالن كالالال ور وسالالاليقان واورا  وتالالالزرع منفالالالردة فالالالي سالالالنادين 

 .  وف وءيرىاالفراولة والخرش، س رصغيرة. ويتراثر بي ه الطريقة األسبر 
يقصالالالد بالالالو تقطيالالالع األكالالالزا  النباتيالالالة المتحالالالورة خاصالالالة  : التقســـيم أو تجزئـــة النبـــاتاإلكثـــار ب -8

السيقان والك ور والتي تنمو تحت سطح التربة والتي ليا القدرة إ ا  سمت إلى اكالزا  ان يعيالد 
وابصالالاليا  . يترالاثر بيالال ه الطريقالالة بعالالض نباتالالات الزينالالة رالل كالالز  منيالالا دورة حيالالاة النبالالات راملالالة

 . ا من الخير تقسم درنات البطاطو  ،مثل الرنا والرً واألورريد 
فالالي إرثالالار او الخًيالالا المفالالردة تسالالتخدم األنسالالكة النباتيالالة : األنســجة النباتيــة اإلكثــار بزراعــة  -9

(  نتالاج مختبالرات خاصالة )  ميتيالا فالي بي الات معقمالةاخال ىا مالن النبالات وتنبعد النباتات و ل  
 . وخالية من ا صابات المريية والحشرية  رون مشابية تماما  للنبات األمنباتات كديدة ت

 


