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مقدمة إلى تكاثر النبات 
یظھر تعاقب األجیال في دورا حیاة الطحالب والسراخس 

والمخروطیات شأنھا شأن كل النباتات والمخروطیات شأنھا شأن كل النباتات 

أن تستنتج الطالب ممیزات التكاثر الخضري 
أن تتعرف الطالب على مراحل تعاقب األجیالأن تتعرف الطالب على مراحل تعاقب األجیال

أن تقارن الطالب بین عملیة التكاثر لدى كل من الطحالب والسراخس 

مقدمة إلى تكاثر النبات 
یظھر تعاقب األجیال في دورا حیاة الطحالب والسراخس : الفكرة األساسیة 

والمخروطیات شأنھا شأن كل النباتات والمخروطیات شأنھا شأن كل النباتات 

: مؤشرات األداء 
أن تستنتج الطالب ممیزات التكاثر الخضري 
أن تتعرف الطالب على مراحل تعاقب األجیالأن تتعرف الطالب على مراحل تعاقب األجیال

أن تقارن الطالب بین عملیة التكاثر لدى كل من الطحالب والسراخس 
almوالمخروطیات 
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المفردات الجدیدة 
التكاثر الخضري

االنجذاب الكیمیائياالنجذاب الكیمیائي
بروتونیما

مشیرة
متغایر األبواغ

الكبیر البوغ الكبیر البوغ
الصغیر البوغ

النقیر 
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تكاثر ال :  
بدون اتحاد األمشاج 

)الذكریة واألنثویة 

ینتج نسخا مطابقة 
للنبات األصلي 

:  التكاثر الخضري
بدون اتحاد األمشاج ( جنسي 

الذكریة واألنثویة 

نمو النبات أسرع من 
أو البذرة  البوغ

إمكانیة الحصول 
على ثمار بدون 

بذور
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مثال على التكاثر الخضري الطبیعي 

تتكاثر ال جنسیا 
عبر إنتاج 

في موسم 
الجفاف تجف 

الحشائش الكبدیة 

عند توفر الماء 
تستأنف النمو

عبر إنتاج 
أكواب جیمیة 

مثال على التكاثر الخضري الطبیعي 

تتكاثر ال جنسیا 

األكواب الجیمیة 
تحتوي على 

أنسجة الحشائش 
الكبدیة 

أكواب جیمیة 
الكبدیة 
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الفراولة ینتج ساق أفقیة تسمى المدادة 
تنمو النباتات الجدیدة عند أطرافھا 

الفراولة ینتج ساق أفقیة تسمى المدادة 
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عبر قطع األوراق 

التكاثر الخضري الموجھ 

عبر قطع األوراق 
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التكاثر الخضري الموجھ یتم بقطع األوراق 
أو الجذور أو السیقان أو استنبات األنسجة 
التكاثر الخضري الموجھ یتم بقطع األوراق 
أو الجذور أو السیقان أو استنبات األنسجة 
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تعاقب 
األجیال
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ومرحلة الطور  2nتعاقب األجیال یضم مرحلة النبات البوغي 
1nالمشیجي 

النبات البوغي ینتج أبواغا تصبح أطوارا مشیجیة عبر 
انقسام الخالیا واالنقسام المتساوي 

النبات المشیجي ینتج األمشاج الذكریة واألمشاج األنثویة النبات المشیجي ینتج األمشاج الذكریة واألمشاج األنثویة 

في النباتات الالوعائیة وبعض الوعائیة یجب أن تسبح األمشاج 

ال تحتاج األمشاج الذكریة أن تسبح لتصل إلى النباتات الزھریة 
البویضة البویضة 

في معظم النباتات الالوعائیة یعتمد النبات البوغي على الطور المشیجي في توفیر 
الدعم والغذاء بینما في النباتات الوعائیة یكون النبات البوغي منفصال عن الطور 
المشیجي  وفي بعضھا قد یعتمد النبات البوغي على المشیجي لفترة في توفیر 

تذكري أن 

تعاقب األجیال یضم مرحلة النبات البوغي 

النبات البوغي ینتج أبواغا تصبح أطوارا مشیجیة عبر 
انقسام الخالیا واالنقسام المتساوي 

النبات المشیجي ینتج األمشاج الذكریة واألمشاج األنثویة النبات المشیجي ینتج األمشاج الذكریة واألمشاج األنثویة 

في النباتات الالوعائیة وبعض الوعائیة یجب أن تسبح األمشاج 
الذكریة للوصول إلى البویضة 

النباتات الزھریة في 

في معظم النباتات الالوعائیة یعتمد النبات البوغي على الطور المشیجي في توفیر 
الدعم والغذاء بینما في النباتات الوعائیة یكون النبات البوغي منفصال عن الطور 
المشیجي  وفي بعضھا قد یعتمد النبات البوغي على المشیجي لفترة في توفیر 

الغذاء والدعم 

alm
an
ah
j.c
om
/ae



تكاثر النباتات الالوعائیة ودورة 
حیاتھا 

الطور المشیجي ھو 
السائد 
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ودورة حیاتھا ) ال وعائیة 

األرشیجونات واألنثریدات إما في نبات واحد أو نباتین منفصلین

بویضة واحدة أو أكثر بویضة واحدة أو أكثر 
سابحات ذكریة ذات أسواط 

بعد حدوث عملیة اإلخصاب نتیجة االنجذاب الكیمیائي للسابحات الذكریة 
للمواد الكیمیائیة التي تنتجھا األرشیجونة 

من الطور المشیجي 

ساق ومحفظة یحدث بھا انقسام منصف لتنتج األبواغ تنمو عبر انقسامات 
متساویة لتكون البروتونیما التي تتطور لتصبح نبات مشیجي 

ال وعائیة (  الحزازیاتتكاثر 
المشیجيالطور السائد

األرشیجونات واألنثریدات إما في نبات واحد أو نباتین منفصلینتراكیب الطور المشیجي 

بویضة واحدة أو أكثر ماذا تنتج األرشیجونة بویضة واحدة أو أكثر ماذا تنتج األرشیجونة
سابحات ذكریة ذات أسواط ماذا تنتج  األنثریدة 

متى تتكون الالقحة 
)الخلیة األولى للنبات البوغي (

بعد حدوث عملیة اإلخصاب نتیجة االنجذاب الكیمیائي للسابحات الذكریة 
للمواد الكیمیائیة التي تنتجھا األرشیجونة 

من الطور المشیجي كیف یحصل النبات البوغي الجدید 
على الدعم والغذاء ؟

مم یتكون النبات البوغي الناضج ؟
ساق ومحفظة یحدث بھا انقسام منصف لتنتج األبواغ تنمو عبر انقسامات 

almمتساویة لتكون البروتونیما التي تتطور لتصبح نبات مشیجي 
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تكاثر السراخس ودورة حیاتھا 

الطور البوغي ھو السائد 

نبات مشیجي على : المشیرة 
شكل قلب 
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التراكیب التي تنتج األبواغ في السراخس تسمى بثرات تتكون من 
 1nأكیاس بوغیة یحدث بھا انقسام منصف لتنتج أبواغ 

تنمو األبواغ على التربة الرطبة لتكون طور مشیجي صغیر على 
)المشیرة (شكل قلب 

خالیا المشیرة بھا بالستیدات خضراء للقیام بعملیة البناء الضوئي 
كما تنتج المشیرة األنثریدات واألرشیجونات 

األنثریدة تنتج المشیج المذكر ذا السوط 
األرشیجونة تنتج البویضة 

یحدث اإلخصاب بعد وصول المشیج الذكري للبویضة فتتكون یحدث اإلخصاب بعد وصول المشیج الذكري للبویضة فتتكون 
التي تكون النبات البوغي  2nالالقحة 

النبات البوغي الجدید یعتمد لفترة على المشیرة في الحصول على الغذاء 
والدعم ثم تتحلل المشیرة ویكون النبات البوغي السعف والریزوم التي تنتج 

الجذور 

تذكري أن 
التراكیب التي تنتج األبواغ في السراخس تسمى بثرات تتكون من 

أكیاس بوغیة یحدث بھا انقسام منصف لتنتج أبواغ 

تنمو األبواغ على التربة الرطبة لتكون طور مشیجي صغیر على 

خالیا المشیرة بھا بالستیدات خضراء للقیام بعملیة البناء الضوئي 
كما تنتج المشیرة األنثریدات واألرشیجونات 

األنثریدة تنتج المشیج المذكر ذا السوط 

یحدث اإلخصاب بعد وصول المشیج الذكري للبویضة فتتكون یحدث اإلخصاب بعد وصول المشیج الذكري للبویضة فتتكون 
الالقحة 

النبات البوغي الجدید یعتمد لفترة على المشیرة في الحصول على الغذاء 
almوالدعم ثم تتحلل المشیرة ویكون النبات البوغي السعف والریزوم التي تنتج 
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ألنھ تنتج نوعین من ) والسراخس  الصولجانیة
األبواغ التي تنمو لتكون نباتات مشیجیة ذكریة وأنثویة 

تكاثر المخروطیات 

الصولجانیةمثل بعض النباتات ( المخروطیات متغایرة األبواغ 
األبواغ التي تنمو لتكون نباتات مشیجیة ذكریة وأنثویة 
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مخاریط المخروطیات 
المخاریط الذكریة 

بھ حراشف صغیرة بھ حراشف صغیرة 

تحتوي الحراشف على مئات من األكیاس البوغیة 

یحدث االنقسام المنصف في األكیاس البوغیة إلنتاج 
األبواغ الصغیرة 

تتطور األبواغ الصغیرة لحبة اللقاح تتطور األبواغ الصغیرة لحبة اللقاح 

تنتقل حبوب اللقاح عن طریق التیارات الھوائیة 

مخاریط المخروطیات 
المخاریط الذكریة المخاریط األنثویة 

بھ حراشف صغیرة بھ العدید من الحراشف الكبیرة  بھ حراشف صغیرة بھ العدید من الحراشف الكبیرة 

في قاعدة كل حرشفة بییضتان داخل كیس بوغي 
كبیر 

تحتوي الحراشف على مئات من األكیاس البوغیة 

یحدث االنقسام المنصف في كل بییضة إلنتاج أربعة 
أبواغ 

یحدث االنقسام المنصف في األكیاس البوغیة إلنتاج 
األبواغ الصغیرة 

تتطور األبواغ الصغیرة لحبة اللقاح تتحلل ثالثة أبواغ والرابع یصبح طور مشیجي  تتحلل ثالثة أبواغ والرابع یصبح طور مشیجي 
أنثوي 

تتطور األبواغ الصغیرة لحبة اللقاح 

تنتقل حبوب اللقاح عن طریق التیارات الھوائیة أرشیجونات  6 -2المشیج األنثوي البالغ یحوي من 

تحتوي كل أرشیجونة على بویضة 
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یحدث عند استقرار 
حبة اللقاح على 

تلتصق حبة اللقاح 
قطرة (بمادة لزجة 

اللقاح فتنمو حبة اللقاح 
مكونة أنبوب لقاح 

یمر أنبوب اللقاح عبر 
النقیر لیصل للبویضة 
في مدة قد تستغرق 

عاما أو أكثر 
التلقیح 

یحدث عند استقرار 
حبة اللقاح على 
التركیب التناسلي 

األنثوي بالقرب من 
)فتحة البییضة (النقیر 

مكونة أنبوب لقاح 

خلیة واحدة من خالیا حبة 

تحصل الالقحة على 
الغذاء من الطور 

المشیجي المؤنث إلى 

اإلخصاب 

یمر أنبوب اللقاح عبر 
النقیر لیصل للبویضة 
في مدة قد تستغرق 

عاما أو أكثر 

خلیة واحدة من خالیا حبة 
اللقاح تكون خلیتین 

ذكریتین ذوات أسواط 
تتحد إحداھما مع البویضة 
فتكون الالقحة أما الخلیة 

األخرى فتتحلل ھي 
وأنبوب اللقاح 

المشیجي المؤنث إلى 
أن تتطور لجنین داخل 
بذرة محمیة بالطبقة 
الخارجیة للبییضة  
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