
  مقدمة إلى تكاثر النبات 
ٌظهر تعاقب األجٌال فً دورا حٌاة الطحالب والسراخس : الفكرة األساسٌة 

 والمخروطٌات شأنها شأن كل النباتات 

 :  مؤشرات األداء 

 أن تستنتج الطالبة ممٌزات التكاثر الخضري 

 أن تتعرؾ الطالبة على مراحل تعاقب األجٌال

أن تقارن الطالبة بٌن عملٌة التكاثر لدى كل من الطحالب والسراخس 

 والمخروطٌات 



 المفردات الجدٌدة 

 التكاثر الخضري

 االنجذاب الكٌمٌائً

 بروتونٌما

 مشٌرة

 متغاٌر األبواغ

 الكبٌر البوغ

 الصغٌر البوغ

 النقٌر 



تكاثر ال :  التكاثر الخضري

بدون اتحاد األمشاج ) جنسً 

 (الذكرٌة واألنثوٌة 

ٌنتج نسخا مطابقة 

 للنبات األصلً 
نمو النبات أسرع من 

 أو البذرة  البوغ

إمكانٌة الحصول 

على ثمار بدون 

 بذور



 مثال على التكاثر الخضري الطبٌعً 

فً موسم 
الجفاف تجف 

 الحشائش الكبدٌة 

عند توفر الماء 
 تستأنف النمو

تتكاثر ال جنسٌا 
عبر إنتاج 

   جٌمٌةأكواب 

 الجٌمٌةاألكواب 
تحتوي على 

أنسجة الحشائش 
 الكبدٌة 



الفراولة ٌنتج ساق أفقٌة تسمى المدادة 

 تنمو النباتات الجدٌدة عند أطرافها 



 التكاثر الخضري الموجه 

 عبر قطع األوراق 



التكاثر الخضري الموجه ٌتم بقطع األوراق 

 أو الجذور أو السٌقان أو استنبات األنسجة 



تعاقب 

 األجٌال



 تذكري أن 

ومرحلة الطور  2n البوؼًتعاقب األجٌال ٌضم مرحلة النبات 

 1n المشٌجً

عبر  مشٌجٌةٌنتج أبواؼا تصبح أطوارا  البوؼًالنبات 

 انقسام الخالٌا واالنقسام المتساوي 

 ٌنتج األمشاج الذكرٌة واألمشاج األنثوٌة  المشٌجًالنبات 

وبعض الوعائٌة ٌجب أن تسبح األمشاج  الالوعائٌةفً النباتات 

 الذكرٌة للوصول إلى البوٌضة 

فً معظم النباتات البذرٌة ال تحتاج األمشاج الذكرٌة أن تسبح لتصل إلى 

 البوٌضة 

فً توفٌر  المشٌجًعلى الطور  البوؼًٌعتمد النبات  الالوعائٌةفً معظم النباتات 

منفصال عن الطور  البوؼًالدعم والؽذاء بٌنما فً النباتات الوعائٌة ٌكون النبات 

لفترة فً توفٌر  المشٌجًعلى  البوؼًوفً بعضها قد ٌعتمد النبات   المشٌجً

 الؽذاء والدعم 



ودورة  الالوعائٌةتكاثر النباتات 

 حٌاتها 

هو  المشٌجًالطور 

 السائد 



 ودورة حٌاتها ( ال وعائٌة ) تكاثر الطحالب

 المشٌجً الطور السائد

 إما فً نبات واحد أو نباتٌن منفصلٌن واألنثرٌدات األرشٌجونات   المشٌجًتراكٌب الطور 

 بوٌضة واحدة أو أكثر  األرشٌجونةماذا تنتج 

 سابحات ذكرٌة ذات أسواط    األنثرٌدةماذا تنتج  

 متى تتكون الالقحة 

 ( البوؼًالخلٌة األولى للنبات )

بعد حدوث عملٌة اإلخصاب نتٌجة االنجذاب الكٌمٌائً للسابحات الذكرٌة 

   األرشٌجونةللمواد الكٌمٌائٌة التً تنتجها 

 

 الجدٌد  البوؼًكٌؾ ٌحصل النبات 

 على الدعم والؽذاء ؟

   المشٌجًمن الطور 

 

 الناضج ؟ البوؼًمم ٌتكون النبات 

 

ساق ومحفظة ٌحدث بها انقسام منصؾ لتنتج األبواغ تنمو عبر انقسامات 

 التً تتطور لتصبح نبات مشٌجً  البروتونٌمامتساوٌة لتكون 



 تكاثر السراخس ودورة حٌاتها 

نبات مشٌجً على : المشٌرة 

 شكل قلب 

 هو السائد  البوؼًالطور 



 تذكري أن 

التراكٌب التً تنتج األبواغ فً السراخس تسمى بثرات تتكون من 
   1nأكٌاس بوؼٌة ٌحدث بها انقسام منصؾ لتنتج أبواغ 

تنمو األبواغ على التربة الرطبة لتكون طور مشٌجً صؽٌر على 

 (المشٌرة )شكل قلب 

خضراء للقٌام بعملٌة البناء الضوئً  بالستٌداتخالٌا المشٌرة بها 

   واألرشٌجونات األنثرٌداتكما تنتج المشٌرة 

 تنتج المشٌج المذكر ذا السوط  األنثرٌدة

 تنتج البوٌضة  األرشٌجونة

ٌحدث اإلخصاب بعد وصول المشٌج الذكري للبوٌضة فتتكون 
  البوؼًالتً تكون النبات  2nالالقحة 

الجدٌد ٌعتمد لفترة على المشٌرة فً الحصول على الؽذاء  البوؼًالنبات 

التً تنتج  والرٌزومالسعؾ  البوؼًوالدعم ثم تتحلل المشٌرة وٌكون النبات 

 الجذور 



ألنه تنتج نوعٌن من ( والسراخس  الصولجانٌةمثل بعض النباتات ) المخروطٌات متؽاٌرة األبواغ 

 ذكرٌة وأنثوٌة  مشٌجٌةاألبواغ التً تنمو لتكون نباتات 

 تكاثر المخروطٌات 



 مخارٌط المخروطٌات 

 المخارٌط الذكرٌة  المخارٌط األنثوٌة 

 به حراشؾ صؽٌرة  به العدٌد من الحراشؾ الكبٌرة 

داخل كٌس بوؼً  بٌٌضتانفً قاعدة كل حرشفة 

 كبٌر 

 تحتوي الحراشؾ على مئات من األكٌاس البوؼٌة 

إلنتاج أربعة  بٌٌضةٌحدث االنقسام المنصؾ فً كل 

 أبواغ 

ٌحدث االنقسام المنصؾ فً األكٌاس البوؼٌة إلنتاج 

 األبواغ الصؽٌرة 

تتحلل ثالثة أبواغ والرابع ٌصبح طور مشٌجً 

 أنثوي 

 تتطور األبواغ الصؽٌرة لحبة اللقاح 

 تنتقل حبوب اللقاح عن طرٌق التٌارات الهوائٌة    أرشٌجونات 6 -2المشٌج األنثوي البالػ ٌحوي من 

 على بوٌضة  أرشٌجونةتحتوي كل 



ٌحدث عند استقرار 
حبة اللقاح على 
التركٌب التناسلً 

األنثوي بالقرب من 
 ( البٌٌضةفتحة )النقٌر 

تلتصق حبة اللقاح 
قطرة )بمادة لزجة 

اللقاح فتنمو حبة اللقاح 
 مكونة أنبوب لقاح 

ٌمر أنبوب اللقاح عبر 
النقٌر لٌصل للبوٌضة 
فً مدة قد تستؽرق 

 عاما أو أكثر 

خلٌة واحدة من خالٌا حبة 
اللقاح تكون خلٌتٌن 

ذكرٌتٌن ذوات أسواط 
تتحد إحداهما مع البوٌضة 
فتكون الالقحة أما الخلٌة 

األخرى فتتحلل هً 
 وأنبوب اللقاح 

تحصل الالقحة على 
الؽذاء من الطور 

المؤنث إلى  المشٌجً
أن تتطور لجنٌن داخل 
بذرة محمٌة بالطبقة 

   للبٌٌضةالخارجٌة 

 التلقٌح 

 اإلخصاب 


