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 بأسلوب الترقيد الهوائي خضريا النيم شجرة اكثار

Reproduction of Neem Tree by Air Layering 

 

 
 

   علي محسن عودة، حريج ذهب رجاء ،علي قاسم محسن مهدي، عدنان حيدر ،د. ضياء بطرس يوسف

 ، النوويةمديرية البحوث والتطبيقات دائرة البحوث الزراعية،  ،وتحسين النبات مركز تربية
 العلوم والتكنولوجيا وزارة

 

      

 موجزال  

 في الشجرة هذه وندرة والبيئية والطبية االقتصادية النواحي من النيم شجرة ألهمية   

اكثارها بالطرائق واالساليب المتداولة )بالبذور والعقل وغيرها من  ، وذلك لعدم نجاحالعراق

بعد اجراء بعض  الهوائي الترقيد بطريقة رهااكثا دراسة تمت فقدوسائل االكثار الخضري(، 

المعامالت الكيميائية )المعاملة بهورمون محفز للتجذير( والميكانيكية التي تتعلق بتوفير ظروف 

المطلوب، كون  لزمنلاً اختصاروضمان نجاح الترقيد الهوائي من جهة و النمو المناسبة لتسريع

 وطول، البذورباكثار شجرة النيم  حانج ملعد االغصان المرقدة بعيدة عن مستوى سطح االرض.

للوصول الى عمر االنتاج، فقد افرزت الطريقة الجديدة في  لبها االكثار الجنسيطتالتي ي النمو فترة

ر، بما تقدي اقل على الزمن من أكثر او توفير عاما فضالً عن %011االكثار الالجنسي نسبة نجاح 

 .من خمس سنوات( أكثرترقيد اغصان وصل عمرها الى  تم)يمثل عمر الغصن الذي يتم ترقيده 

 نشر زراعة النيمل جديدة فاقآ فتحست العراق في الهوائي الترقيد طريق عن رهااكثا عملية نجاح ان

 بهذه للتكاثر المطلوبة المواد ان والسيما بالترقيد الهوائي الشجرة هذه بإكثار نوصي. سعاو بشكل

 هذا في الجيدة الخبرات ذات الكوادر وجود الى اضافة المحلية االسواق في متوفرة الطريقة

تخدم االنسان والبيئة، فضال عن استخداماتها  شجرية كثروة النيم بأهمية الواسعة والدراية المجال

 .، على ان تستمر الدراسات واالبحاث حول اكثارها بالبذورالعالجية والدوائية الكثيرة
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Abstract: 

Due to the importance of the Neem tree for economic, medical and 

environmental aspects and the scarcity of this tree in Iraq, because of not 

successfully propagate methods traded and styles (seeds, mind, and other 

means of propagating vegetative procedures), has been studied. After some 

chemical treatments by rooting hormones and mechanical relating to the 

provision of appropriate conditions for growth to accelerate and ensure the 

success of layering because some branches were far of ground and need to 

reduce the time for air layering. 

 

The lack of success of propagation Neem seeds tree, and the length 

of the growing period required by the sexual multiplication to reach the 

age of production, the new method has produced a propagation asexual 

success rate of 100% as well as reducing time for at least one year 

representing the age of the branch that is layered. The success of the 

propagation process will open new horizons for the deployment grown 

wider and within a reasonable period. 

 

 We recommend the propagation of this tree by air layering method, 

especially since the material needed for reproduction in this way are 

available in local markets in addition to the presence of people with good 

experiences in this field and wide know-how of the importance of Neem as 

wealth tree serve the rights and the environment, as well as the many uses 

of therapeutic and pharmaceutical, that the studies and research continues 

on propagate seeds. 

 

 المقدمة

تفيض  التيالشجرة  هي بل ،االخضرارالجمال الدائمة  النيم بشجرةأن ننعت شجرة  يكفيال     

 هناك من .منحها األلقاب الرفيعة فيبعناصر اإلثارة ووفرة الخير والعطايا فيتبارى الحالمون 

أطلق  كما" صيدلية القرية "وآخرون أجمعوا على اعتبارها  "ال يفنى الذيبكنز الغابة  "وصفها 

دورها الفاعل لشجرة األلف فائدة وفائدة، فاستحقت شجرة النيم ألقابها عن جدارة  "عليها غيرهم 

 الغبار ومسك الجو حرارة درجة تلطيفالجوانب االقتصادية والصحية واالجتماعية والبيئية، حيث في 

يعاني النباتيون والزراعيون من مشكلة الحشرية ومنع او تقليل تعرية التربة.  اآلفاتوالحد من انتشار 

بالبذور او بطرائق االكثار الخضري اكثار شجرة النيم بالطرائق التقليدية المعروفة، سواًء كانت 

االخرى، حيث قلة او انعدام فرص نجاح هذه الطرائق، مما يتطلب السعي أليجاد وسائل جديدة 

وحديثة تحقق نجاح اكثار هذه الشجرة، آخذين بنظر االعتبار استمرار البحث والتقصي عن 

اكثار  هو ن الهدف من الدراسةا الطرائق البسيطة والسهلة في عملية االكثار ونشر زراعة النيم.

هذه الشجرة بطريقة مضمونة وسريعة بحيث تتيح الفرصة لتقليل الزمن المطلوب لوصولها الى 

عرض توصيفي لشجرة النيم من حيث فوائدها واستخداماتها ودورها العمر االنتاجي، آملين تقديم 

ونشر زراعتها التي واجهت العديد من  إلكثارها السعيبما يتطلب  ،بيئةحياة االنسان والفي 

الوسائل  أنجع بإيجادوعليه فان هذه الدراسة تحقق السعي  ،المعوقات التي لم تذلل لحد االن

 .واكثرها ضمانا لنجاح زراعة واكثار هذه الشجرة
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 وصف شجرة النيم

 30تنمو بارتفاع يصل إلى نحو  ويمكنها أنشجرة النيم دائمة الخضرة عريضة األوراق 

مترا  01وبقطر متر وتمتد فروع الشجرة عاليا بشكل مستدير  2.5طوال ويمتد محيطها الى  متراً 

عادة يكون الجذع  الشديد.فترة الجفاف  ءباستثنا ةمدار السن خضراء علىتبقى األوراق  .عرضا

المكان ما يسمح بتخترق التربة بعمق  فأنهااما الجذور  .واللحاء يتغضن بقوة وسميك،مستقيم 

صغيرة بيضاء ثنائية الجنس تحمل في عنقود  فاألزهاراما نظام التزهير في شجرة النيم  .بذلك

ويقال انه يحتوي  شعبي،عسل النيم  .وتعطي رائحة نفاذة تكون رحيق االزهار لجذب النحل ابطي

 يقرب ما إلى يصل متطاول، بيضاوي النوى ،ناعمة الثمرة اما .  azadirachtinعلى أثر لورد 

 البذور تتألف .المذاق الحلو اللب مخضر واصفر اصفر ،يانعة تكون عندما لون الثمرة .سم 2 من

تغلب على االجهادات القدرة على الشجرة النيم ل .متساوي بوزن منها كل   والنواة الصدفة من

التشذيب المتكرر )تقاوم بسهولة قطع رأس الشجرة  المثال، فإنهاعلى سبيل  .التي تلحق بها ةالكبير

 ألنهابعد ذلك بكثافة  التنموا غصانه واستعادة النمليمكنها من  (م  1.5على ارتفاعات أعلى من 

 تحتوي واألوراق اآلفات معظم مكافحة في استخدامها فيتم النواة واما .دم من قبل نظام الجذورخت

 .اقل بفاعلية اآلفات مبيدات مكونات على أيضا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 زهراً  الربيع في تعطى سنوات. خمس عمرال من تبلغ حين التزهير ىشجرة النيم ف بدأت

 في صالحم حبة بقدر راً يدستم أخضر ثمراً  تعقد ثم المصفى، الشهد كرائحة ورائحة بنفسجي بلون

ً عاجي وصار لونه تغير الشتاء اقترب فإذا متفرقة، عناقيد  الثمر طعم .لونه سوديو يبستي ثم ،ا

 في الشجرة تعطى. الثمرة وبذور القشرة بين ما اللب حال أينع فإذا ،ما نوعا حامضي مر األخضر

 ووجدت المجال لها تهيأ ومتى مرة، صغيرة بذور من راماً غ كيلو خمسين من أكثر الواحد العام

 .البقاء اجل من الصراع حلةور دورة الحياة أعادتو التربة إلى طريقها

 

  الشجرة التركيب الكيميائي لمكونات

ً  أحد يتصور يكن لم   وعصارة وقلف وأزهار وبذور أوراق من الشجرة أجزاءتعطي  أن مطلقا

 المحللون يهتدى لكي النيم شجرة تمثلها التي الحيوية الكيميائيات من الذخيرة هذه على صاناالغ

 والتجاربالعديد من الدراسات  اجراء يتعين وعليه الشجرة لهذه الفعالة الكيميائيات إلى

 شجرة النيم

 التصنيف العلمي

 نباتات المملكة

 phytaMagnolio القسم

 صابونياتال الرتبة

 eaeMeliac العائلة

  Azadirachta األزدرخت الجنس

 indica النوع

                                          A. indica   االسم العلمي

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/Flowering_plant
http://ar.wikipedia.org/wiki/Flowering_plant
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Meliaceae&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Meliaceae&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%B2%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A
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 لعدد قياسية فحص وسائل لديه متطور مختبر الى النبات أجزاء كافة من عينات بأخذ واالختبارات

النباتية  المستخلصات على وتحديداً  كثيرة نوعية تجارب أجريت .المحتملة الكيميائيات من هائل

 الكيميائيون نجح .biological assay الحيوي التقويم باختبارات تعرف التي هذه الشجرة ألجزاء

ً  أربعين عن الكشف في بإيجاز ً  تتركز فعاالً  حيوياً  مركبا  وفى البذور زيت وفى البذور في أساسا

 بتركيب وتتصف ، Triterpenes " التربينات ثالثية " نوع من المركبات هذه .واألوراق القلف

 عرف .الكيمياء نظر وجهة من Steroids " االستيرويدات " كثيراً  تشبه أنهاكما  .معقد يكيميائ

 االزاديراكتين " هو المر النبات طعم إليه يعود الذي الرئيسي النشط المركب أن الباحثون

"Azaachtinتيربينويد ثالثي نور رباعي الكيميائيين بلغة يسمى الذي 

Tetranortriterpenoid، الجرام في مليجرامات 9 ،4 بين ما البذور لب في تركيزه ويتراوح. 

 بعضها على التعرف أمكن أخرى مركبات من أقل تركيزات توجد ،الرئيسي المركب هذا وغير

 بين من .العلمي والتوصيفاالستكشافات  قيد غيرها مركبات مازالت حين فى توصيفها وجرى

 Sodium الصوديوم ونيمبينات ، Nimbin نيمبين مرضى نحو على عرفت يالت المركبات

nimbinate ، ونيمبيدين Nimbidin ونيمبيدول Nimbdol وكويسيريتين Quecertin 

 مركبات ذلك وسوى ، Nimosterol ونيموستيرول ، Salanin وسالنين ، Gedunin ،وجدونين

 .مدهشة وتطبيقية عملية فائدة ذات

 

 الدوائية االستعماالت

 وتخفض للحرارة وخافضة ومقبضة مقوية مرة مادةوهي  )القلف( النيم نبات سيقان قشرة تستعمل

ً  ،والقيء) الدوخة) الدوران وتمنع العطش  اما .الجلدية واآلفات األكزيما لعالج تستعمل وخارجيا

 عامة استعماالت البذور فله ولب وبذور أوراق اما كمهدئ فيستعمل القشور تفرزه الذي الصمغ

  .البولي الجهاز ومشاكل المعوية الديدان ضد وجيدة وملطفة مسهلة الثمار  .الجلدية األمراض في

 ومسهلة ومقيئة حادة فضال عن كونه مادةالربو هجمات لتخفيض الداخلي الخشب نخاع ستعملي

 ً  ضد خارجياً  يستعملف النيم زيتاما  .الحشرات ديدانلطرد  النبات جذر قشور ستعمل. تأيضا

 سكر الدمايضا لخفض مستوى  األوراق تستعمل. للشعر مقو يستخدم مثلما األعصاب وآالم التشنج

 استعماله ثبت شرابا لتكون غليهاو وتضيفها غسلها بعد االثني وقرحة الحمى وضد اي العالج

 السرطان انواع لبعض مضادا تعمل التي العناصر بعض النيم لحاء في توجد .الجرب لعالج

 .اتااللتهاب ضبع عالج إلى باإلضافة

 

  البيئيالشد  لظروف الشجرة تحمل مدى

قدرتها على تحمل االجهادات البيئية  حيث منة، البيئي االستدامةشجرة النيم في  دور ذكري ان البد 

المتعلقة بالتحمل النسبي للجفاف وارتفاع درجات الحرارة وقلة الخدمة من حيث التعشيب والتشذيب 

 الطبيعية بمناعتها اإلعجاب إال يسعه ال النيم، شجرة الحشرات عالم يتأمل حين. والتسميد والمكافحة

 ال نحو على الحشرات ضد محصنة تبدوف ى،االخر اآلفاتو الحشرات هجمات وجه فى وصمودها

 طرد على بقدرة تتصف فهي ذلك، وفوق ،القشرية الحشرة إال النبات مملكة فى له نظير

 وطردها أوراقها من عطري زيت من روائح اطالق خالل من ، Insect repellentالحشرات

 أن العجيبو متراً  عشرين إلى تصل لمسافة مبتعدة تفر بل االقتراب على تقوى ال إنها حتى بعيداً 

 العسل نحل تؤذى ال أنها كما اإلطالق، على سلبياً  فيه تؤثر وال لإلنسان مؤثرة ليست الرائحة هذه

 فالجراد فريدة ظاهرة يرصدون الحشرات علماء أن يذكر.  النافعات الحشرات من سواه وال

 خضرتها يبيد حتى االخضرار رائعة األشجار أنواع على يحط يكاد ال الذي المهاجر الصحراوي

 .سوءً  بأى يمسها وال منها مذعوراً  بعيداً  يفر حتى النيم أشجار من يقترب يكاد ال ،سويعات في

 وتجاربهم العلمية أبحاثهم نتائج أظهرت حين العلماء تملكت التي الدهشة مدى تصور السهل ومن

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%A8
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 مركب إن المحمية الزراعات أو األكبر المساحات أو التجريبية الوحدات نطاق على سواء الحقلية

 حشرة من نوعاً  25 بينها من الضارية الحشرات من نوع مائتي نحو في بقوة يؤثر األزاديراكتين

ً  14 و الخنافس، من نوعاً  20 و ، دقيق أبى  وخمسة ،بالذبا من أنواع وخمسة ، البق من نوعا

 االخرى الحشرات أنواع من وسواها األبيض النمل من ونوعين والنطاطات الجراد من أنواع

 أجسام يبلغ حين األزاديراكتين، فمركب : مذهلة حقيقة من الباحثون تأكد سنوات مدى وعلى

 االكديسون فى يؤثر ألنه . يوماً  3- 14 غضون فى تموت منها %70 فإن الحوريات، أو اليرقات

Ecdysone دورة لتكمل والحوريات اليرقات انسالخ عن المسؤول يالهرمون الحشرة جهاز وهو 

 هرمونات فى خلالً  يسبب األزاديراكتين فإن بتعبيراخر .كاملة حشرات إلى وتتحول حياتها

 االنسالخ عملية توقف عنه وينتج ،Juvenile hormonesالنمو هرمونات سيما ال الحشرات

مستخلصات  . تستخدمالحشرة موت إلى المطاف نهاية فى يفضى نحو على النمو إيقاف إلى ويؤدى

النيم في انتاج المبيدات الكيميائية وخصوصا تلك المستخدمة في مكافحة الدوباس والحميرة وانواع 

 كثيرة من الحشرات.
 
 

  :Air layering الهوائي الترقيد  

 .Air layeringالهوائي بالترقيد يعرف ما المميزة ولنتائجها لسهولتها التكاثر المنتشرة طرائق من

 متصال ما يزال وهو غصن من جديدة شجرة على تحصل ان خاللها من تستطيع طريقة وهي

 .األم بالشجرة متصال يزال ما وهو من الغصن مستقلة شجرةالحصول على  يمكن اي... بالشجرة
 

 ؟لماذا الترقيد الهوائي للنيم

كونها من النباتات التي تحمل أفرعها بعيداً عن  ،الترقيد الهوائي على شجرة النيم اسلوب تطبيقان  

، حيث يقع االختيار على األفرع لى سطح التربةا وإيصالهاثنيها وال يمكن  ،التربةمستوى سطح 

على لحاء الفرع مع حز على شكل  عمل شق صغير مكان التحليق وهو األوراق لتهيئة الصغيرة فتزال

رمون وثم يضاف اله أسطوانيالشق بعدها ازالته ويبدو على شكل  حز اولحلقة من بداية ونهاية ا

 لجذور. نمو وتكوين االمحفز ل
 

 :بالترقيد التكاثر نجاح على تؤثر التي العوامل

 المواد انتقال تعوق أو تمنع التي الطرق بإحدى الترقيدات بمعاملة الجذور تكوين تشجيع يمكن

 إلى النامي عالفر قمة من) األخرى النمو وعوامل رموناتوواله الكربوهيدراتية المواد) العضوية

 تكوين يشجع مما المرقد الفرع جزء في العضوية المواد هذه تتجمع وبذلك التحليق، مثل قاعدته

 الالزم بالوقت الترقيد نجاح يتأثر ال .األم بالنبات متصالً  الزال الفرع أن من بالرغم عليه الجذور

 أن دون عليها الجذور تكوين يتم أن إلى باألم متصلة تبقى الترقيدات ألن وذلك الجذور لتكوين

 وينتج .الترقيد في الجذور تكوين لتشجيعاو التعتيم  Etiolation التظليل البد من  .تتعفن أو تجف

 في ذلك يجرى ور.الجذ تكوين مع ناسبتي بما النامية علألفر الداخلية الحالة في تغير التظليل عن

 نمت كلما باستمرار بالتربة النامية الجديدة األفرع قواعد بتغطية يالخندق والترقيد التاجي الترقيد

 في السبب كبير حد إلى يفسر وهذا للضوء معرض غير األفرع هذه من القاعدي الجزء يبقى بحيث

 تكوين فيها يصعب التي النباتات في التاجي والترقيد الخندقى الترقيد في الجذور تكوين نجاح

 للنمو المنظمة المواد تستعملاي بعبارة اخرى هو نوع من توفير فرصة االنتحاء االرضي  الجذور

 هيئة على فعالة بطريقة أو بنجاح المواد هذه استعمال يمكنو الترقيد في الجذور تكوين تشجيع في

 في الجذور تكوين ويتوقف %50 يكحول محلول هيئة على أو الالنولين عجينة في أو مسحوق

 التربة جفاف أن لوحظ. الجذور تكوين منطقة في المناسبة والحرارة الرطوبة توفر على الترقيد

 األولى راألطوا في خصوصاً  ،الجذور نمو عوقانها ت المتماسكة الثقيلة التربة وكذلك طويلة لفترة



 

6 
 

 الى الحبيبي البيتموس إضافة أن وجد والتفاح للسفرجل التاجي الترقيد في فإنه لذلك ،لتكوينها

 حامض الستعمال السعيكما يمكن  الجذور تكوين كثيراً  يشجع النامية األفرع قواعد حول التربة

 العقل من الجذور نمو تشجيع لغرض الزيتون تجذير في المستخدم IBA البيوثيري االندول

   .النبات أصل من المأخوذة
 

 إلى تؤدى قد والصيف الربيع أثناء التربة من العلوية الطبقات في العالية الحرارة أن ايضاً  لوحظ

 .النامية عاألفر ويضر الجذور تكوين يمنع وهذا تماسكها وزيادة التربة جفاف

   

 

 :بالنيم التشجير

 فيه ويمتد ،مئوية 40 الـ فوق المعمورة أنحاء فى صيفاً  الحرارة درجة معدل فيه يصل مناخ أي

 التي مدننا مثل في .شجارألا من المزيد زراعة إلى اللجوء يتطلب أشهر 6 نحو القائظ الفصل هذا

وطبيعة  الوقود احتراق عوادم من تنفثه بما المركبات بماليين تعج التي شوارعالو كانبالس تزدحم

منها لزيادة الغطاء النباتي  النيمو شجاراأل زراعة إلى اللجوء من البد المناخ الجاف والصحراوي،

 فى الكثيرة التلوث مدنال بين من تصنف التي بغداد مثل كبرى مدينة وفى .والكساء الخضري

 الرصاص وتركيز الهواء في والكبريت والكربون النيتروجين أكاسيد نسبةارتفاع  حيث من العالم،

 أشجار من المزيد زراعة إلى وءاللج من البد العام، في رامغ كيلو ألف 200 نحو كميته تبلغ الذي

 يدعو الى وضع النيم أشجارزراعة واكثار ل اإليجابي المردود وفى الواقع هذا في تأملال نا .النيم

 أكثر تكون قد الخطة هذهإن  قلنا إذا مبالغين نكون ال ولعلنا المدى وطويلة ومتوسطة آنيةخطة 

ً  والبيئة اإلنسان على اإليجابية مردوداتهال األخرى تنمويةال الخطط الكثير من من أهمية  وهو معا

 في واحداهما فقط ثالثة او شجرتين توجد العراق في الشجرة هذه لندرة .الرئيس الهدف ما يمثل

 النواحي من الشجرة هذه وألهمية كم 19 حوالي بغداد مركز عن يبعد الذي التويثة موقع

النيم في مركز تربية وتحسين النبات  تنفيذ مشروع اكثارشجرة جرى والبيئية والطبية االقتصادية

باتباع طريقة الترقيد الهوائي وفق اليات 0102و 0102دائرة البحوث الزراعية للفترة من 

بعد ان استنفذت طرائق االكثار طريقة االكثار،  مستنبطة من قبل فريق العمل لضمان نجاح

  االخرى دون الحصول على نتائج ايجابية ملموسة وتطبيقية.
 

 بعمر وهو له الهوائي الترقيد عمل يراد الذي المناسب الفرع او باختيار الغصنص الطريقة تتلخ

 او 1   سافةبم للغصن الخارجي اللحاء ازالة تتم ذلك بعد .سم 100 الى 50 وبطول االقل على عام

 ومقص وسكين بالماء المبلل وسمالبيتمن  وكمية نايلون قطعة (جاهزة المعدات حيث سم 2

 لجذورتكوين ال المحفز رمونواله ضعيو (التجذير رمونوه الى باإلضافة، المنيوم ائققرو وخيوط

 تمت الذي المكان ويحاط النايلون لفافة في التربة عتوض ثم ازالته تمت الذي اللحاء مكان حول

 مضي بعد سقطت ال حتى جيد بشكل اللفافة ثبتت .سم 2الى 1 بمقدار منه الخارجي اللحاء ازالة

 .الزمن من فترة
 

 ،اسابيع 8 الى 6 بعد الغصن فصل موعد يحين حيثو ،اللفافة في هاانتشارو الجذور بعد تكون

 بعدها حجما أكبر الجذور لجعل جيد بشكل التغليف مع ثانية مرة رطبال بتموسال اضافة مكني

 وءلمم مناسب اصيص ينقل الىو الجذور نمو من والتأكد عنه الغالف رفع بعد الغصن يقطع

ال  و الشمس اشعة تصله مكان في ويوضع الجديد لنباتا وحجم طول مع يتالئم حجمبو بالبتموس

، حجمها كبر قد النبتة ان ظيالح أشهر عدة بعد .المنتظم الري مراعاة مع تام ظل في النبات يوضع

 االعتبار بنظر األخذ مع بذاتها مستقلة شجرة تصبحل المستديمة االرض الى نقلهابما يسمح ب

  .فقط الربيع او الشتاء العملية في هذهب القيام امكانية
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  .  

 (: اختيار الغصن المناسب ألغراض الترقيد الهوائي0) صورة

 وتهيئة مستلزمات عملية الترقيد.

  
 (: قطع االغصان الثانوية والبدء بعملية التحليق0) صورة

  

 العامة النتائج

 العوامل من كانو ،لجذورا نموتحفيز  سرعة اعطى قد للجذور المحفز رمونواله تأثير ان    

التظليل  في كبيرة اهميةلعملية التغليف  ان .الهوائي الترقيد بطريقة الدراسة نجاح في الرئيسة

 الوسط رطوبة على الحفاظ اذ ان (الرطب والبتموس رمونواله (بالتحليق المحيطة الموادوتثبيت 

 الجذر يصل حتى اجزاؤه بين التغلغل في ويساعدها الطرية الغضة الفتية الجذور لنمو جدا مهمة

 التي الحرارة) الخارجي المحيط تأثيرات عن عزلها سيتم اخرى ناحية من المناسب حجمه الى

 والبكتريا البتموس مع المتداخلة الصغيرة البذور نمو على يساعد الذي والضوء الجفاف تسبب

 متربة العراق اجواء ان السيما االتربة عن الناتج والتلوث العفن وتكوين
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 (: اكتمال عملية التحليق واضافة الهورمون المغذي وهورمون التجذير.2) صورة

 

  

 (: تحضين التحليق بالهورمون والوسط الغذائي.2) صورة

 

 
 . والتغليف برقائق االلمنيوم لمنع نفاذ الضوء بأحكام(: ربط الوسط الزرعي 5) صورة
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 .(: اكتمال التغليف ومنع نفاذ الضوء والربط وعملية الفحص الدوري واالدامة6) صورة

 

 
 (: فحص نجاح تكشف الجذور االولية بعد نزع الغالف والوسط الغذائي.7) صورة

 

 الملموسة النتائج

 واستخدام جيدة بصورة الجذور نمو ومالحظة النيم لشجرة الهوائي الترقيد عملية اكمال بعد   

 التأكد بعد الجديدة الشتالت قطع عملية تمت ،المناسب الوقت واختيار علمي بشكل المطلوبة المواد

 وعدم االوراق ونظارة جيدة بصورة الجذور نمو ومالحظة الهوائي الترقيد عملية من االنتهاء من

 حجمها. نجحت تناسب اصص في زراعتها مرحلة الى االنتقال بعدها لونها اصفرار او ذبولها

 اصص الى اهنقلو االم الشجرة من اقطعه بعد صحية اوراق لهاة جديد تاتنبا الجهود في انتاج

 الشمس ألشعة النبات تعرض االعتبار عدم بنظر االخذ معالمناسب  السماد فياض اذ مناسبة،

)التطبيع واالقلمة لظروف البيئة  المناسب واالستمرار بالري تام ظل في وضعه وعدم المباشرة

 .المستديمة االرض في لزراعته بعدها ينقللالمحيطة( 
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 (: قطع الغصن المرقد هوائياً ونقله الى المشتل وعملية الفحص والتنظيف.8) صورة

 
 

 (السنادين) البيئة لظروف االقلمة 

 ،جداً  مهمةمسالة الى البيئة المستديمة  اخراجها بلق مناسبة ظروف في الجديدة النباتات اقلمة ان

 نفسه على ليعتمد الجديدة بيئتهل النبات اعداد مرحلة تمثل ألنهاع يتدريجية وتطب تقسية عملية فهي

 .مباشرو كامل بشكل االم الشجرة على يعتمد غصنا كان ان بعد

 

 
 (: ازالة االغلفة الواقية وفحص المجموع الجذري للشتلة.9) صورة
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 (: الزراعة في اصص لتحقيق االقلمة التدريجية في المشتل.01صورة )

 

 
 (: نقل السنادين الى الظلة الخشبية لتطبيع واقلمة الشتالت.00صورة )

 

  الواقع على المشاهدات

 مختلفة وبأطوال مناسبال والشكل الهندسي حجمفي المشتل الى ال جديدةال نباتاتتطورت ال

سنوات 5-8 نقل اغصان بعمر اثبتت النتائج المتحققة نجاح، وسم 80 الى سم 50 ما بين تتراوح

 .لتكون نباتات جديدة، تماثل النباتات المزروعة بعمر خمس سنوات
 

 
 (: نجاح عملية األقلمة وقوة النمو وديمومة النجاح تمهيداَ للنقل الى الموقع المستديم.00صورة )

 

 81( ان موعد الترقيد الهوائي يمكن ان يستمر لفترة زمنية تصل الى 0يوضح الجدول )

 ً ما  إذايوماً، مما يتيح الفرصة ألجراء الترقيد الهوائي ألعداد كبيرة من االغصان، وخصوصا
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مناسب من االشجار. من جانب اخر، فانه يمكن حصر العمل بعدد محدد من المتدربين  عددتوفر 

ق اعلى نسب من النجاح في الفترة الزمنية المحددة. اظهرت الفترة الزمنية التي لضمان تحقي

فترة يمكن  أقصريوماً، ان  55و 22تستغرقها عملية الترقيد الهوائي الناجح انها تتراوح بين 

تحقيقها تتم عند اجراء الترقيد في اول حزيران، ولم يالحظ اي فروق جوهرية للفترة الزمنية التي 

(. اما بالنسبة لموعد قطع الغصن ونقله الى المشتل ألجل 0ها الترقيد الهوائي )الجدول، استغرق

تطبيعه للظروف البيئية، فقد وجد ان فترة الصيف وحرارته العالية في بيئة الدراسة )منطقة 

ل التويثة، جنوب بغداد( ال تؤثر في نجاح عملية النقل والتطبيع )االقلمة(، كما انها تمتد بمدى يص

( ان اتباع اسلوب الترقيد الهوائي ألنتاج الشتالت المشابهة 0يوماً. يتضح من الجدول ) 71الى 

لالم ال يتأثر بعمر الغصن المرقد، حيث ثبت وبالملموس نجاح الترقيد لغصان تراوحت اعمارها 

من  كثرأسنوات. تؤشر هذه الميزة امكانية انتاج اشجار جديدة بعمر التزهير ) 8 –من سنة واحدة 

سنوات(، كما انها تختزل دورة نمو النبات، وعمليات الخدمة الدورية والمتابعة بقدر عمر  5

 الغصن المرقد.
 

(، فكانت لجميع مواعيد الترقيد %011اما نسبة النجاح المتحققة، والتي بلغت اقصاها )

ر هذه الشجرة اثبتت امكانية اكثا فأنهامختلفة، واالهم من ذلك،  بأعمارالمرقدة  ولألغصان

 خضرياً.
 

المرقدة ونسن النجاح وعدد االيام للتجذير وموعد قطع 6(: موعد الترقيد وعدد الفروع 1الجدول )

البحوث الزراعية  دائرة-النباتاالغصان المرقدة لشجرة النيم في محطة ابحاث التويثة/ مركز تربية وتحسين 

 .4112للموسم الربيعي 

 

 موعد الترقيد ت

 الهوائي

 عدد

الفروع 

 المرقدة

للنجاح والفترة  %

الزمنية التي 

استغرقها الترقيد 

 الهوائي )يوم(

عدد وعمر الفروع  تاريخ القطع

 المرقدة )سنة(

0 02 /2 /0102 

 )شهر نيسان(

5 011 (50) 05 /6 /0102 0 (0) 

0 (0) 

0 (2) 

0 02 /5 /0102 

 

 

 

06 /5 /0102 

07 /5 /0102 

09 /5 /0102 

 )شهر ايار(

5 

 

 

 

2 

0 

0 

011 (51) 

 

 

 

011 (29) 

011 (52) 

011 (52) 

2 /7 /0102 

 

 

 

05 /7 /0102 

00 /7 /0102 

02 /7 /0102 

2 (0) 

0(6) 

0 (7) 

 

2 (2) 

0 (2) 

0 (0) 

2 0 /6 /0102 

 )شهر حزيران(

01 011 (22) 02 /7 /0102 0 (0) 

2 (5) 

2 (7) 

2 (8) 

2 01 /7 /0102 

 )شهر تموز(

2 011 (55) 2 /9 /0102 0 (2) 

0 (5) 
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