
 ) ن6)اثري اجلنابي                 مشاتل واكثار النباتات البستنية               . د

 1 

 

  Asexul or Vegetative Propagation (الخضري  )التكبثر الالجنسي 

: الَبو انزكبصو انالعَُٙ 

: ًٚكٍ رمَٛى انزكبصو انالعَُٙ انٗ لًٍَٛ هئٍَٛٛٛ ًْب 

  :Apomixis Propagationالتكبثر الال اخصببي   -  1

ٔٚشًم انؾبالد انزٙ رَزقلو فٛٓب اعُخ يزكَٕخ يٍ اؽلٖ انقالٚب انًٕعٕكح كافم انكٌٛ انغُُٛٙ ٔثلٌٔ 

ؽلٔس ػًهٛخ االفصبة أ اٍزقلاو اعُخ يزكَٕخ يٍ فالٚب يٕعٕكح فبهط انكٌٛ انغُُٛٙ كًب فٙ ؽبنخ االعُخ 

. كًب فٙ انؾًعٛبد  ( Adventitious emberyony )انؼوظٛخ 

 : Vegetative Propagationالتكبثر الخضري  -  2

, ٚزى ْنا انُٕع يٍ االكضبه ثبٍزؼًبل ا٘ عيء ػلا عٍُٛ انجنهح انغَُٙ انُبرظ يٍ ػًهٛزٙ انزهمٛؼ ٔاالفصبة 

ْٔنا انغيء انًَزؼًم لل ٚكٌٕ عيءا يٍ فوع أ ٔهلخ أ لطؼخ يٍ ََٛظ يأفٕمح يٍ ىْوح أ صًوح أ 

ٔغبنجب يبرزشبثّ رهك االعياء انًَزؼًهخ فٙ االكضبه يغ , يغًٕػخ يٍ انقالٚب رَزأصم يٍ انقالٚب انغًَٛخ 

.  انُجبد االو انزٙ افند يُّ يٍ َبؽٛخ انصفبد انٕهاصٛخ 

ٔلل ٚمَى انزكبصو انقعو٘ انٗ ركبصو فعو٘ غجٛؼٙ كبنفَبئم ٔانًلاكاد ٔانَوغبَبد ٔركبصو فعو٘ 

. انزطؼٛى ٔانزوكٛت , صُبػٙ كًب ْٕ انؾبل ػُل اٍزؼًبل غوق االكضبه ثبنؼمم 

: ُْبنك ػلح غوق نألكضبه انالعَُٙ يُٓب 

 . (عًَٛخ  )االكضبه ثبنجنٔه انؾبٔٚخ ػهٗ اعُخ فعوٚخ  -  1

. أ انزطؼٛى أ انزوكٛت أ انزولٛل  (االلالو  )االكضبه ثبنؼمم  -  2

. انـ ... االكضبه ثبٍزؼًبل االعياء انًزقصصخ يٍ فالل انلهَبد أ انفَبئم أ انقهفبد أ انواٚئيبد  -  3

 ٔانن٘ ٚؼوف ثبالكضبه انللٛك                        Tissue cultureاالكضبه ثبٍزقلاو رمُٛخ ىهاػخ االََغخ انُجبرٛخ  - 4

Micro propagation . 

: اسببة استعمبل االكثبر الالجنسي 

: ٚغوٖ انزكبصو انالعَُٙ الٍجبة ػلٚلح آًْب 

انؾصٕل ػهٗ َجبربد يشبثٓخ نهُجبد االو ام اٌ غوٚمخ االكضبه انقعو٘ رؼل انطوٚمخ انٕؽٛلح نهًؾبفظخ  -  1

ػهٗ االصُبف ٔاالَٕاع انزٙ رى اَزقبثٓب يٍ فالل غوائك روثٛخ انُجبد ٔكننك انزٙ رى رطٕٚوْب ثبنزمُٛبد  



 ) ن6)اثري اجلنابي                 مشاتل واكثار النباتات البستنية               . د

 2 

 

ام اٌ انُجبربد انًكضوح ثٓنِ انطوٚمخ ركٌٕ يشبثٓخ فٙ انغبنت نهُجبد االو , انؾلٚضخ فٙ يغبل اكضبه انُجبد 

ٔرؼل ْنِ انطوٚمخ يٍ االكضبه ْٙ انطوٚمخ انوئَٛٛخ الكضبه اشغبه انفبكٓخ ٔثؼط اشغبه , انًصله 

. ٔشغٛواد انيُٚخ َٔجبربد انقعو انؼشجٛخ ٔانًؼًوح 

ْٔٙ اؽلٖ يواؽم ًَٕ ,  ( Juvenilityيوؽهخ انصجب  )رغُت يؤه انُجبربد ثًوؽهخ ؽلاصخ غٕٚهخ  -  2

ْٔنِ انًوؽهخ ركٌٕ غٕٚهخ علا ثٕاٍطخ  (الريْو ٔال رضًو  )انُجبد ٔانزٙ رزًٛي ثًُٕ انُجبد فعوٚب فمػ 

: انُجبربد انًكضوح ثبنجنٔه فبصخ  فٙ 

 ٍُٕاد كًب فٙ انفَزك ٔانيٚزٌٕ ٔرزوأػ يوؽهخ انؾلاصخ 10اشغبه ٔشغٛواد انفبكٓخ ٔانزٙ لل رصم انٗ 

 10 -  8ايب ثمٛخ اشغبه انفبكٓخ فبَٓب رزوأػ يبثٍٛ ,  ٍُخ 12 -  8فٙ انُقٛم انًكضوح ثٕاٍطخ انجنٔه ثٍٛ 

أ انزطؼٛى ٔغٛوْب يٍ  (االلالو  )ٔػُل اكضبه ْنِ االشغبه ٔانشغٛواد فعوٚب ثٕاٍطخ انؼمم , ٍُٕاد 

غوق االكضبه انقعو٘ انًقزهفخ فأٌ ْنِ انًوؽهخ رقزصو انٗ انُصف ٔػهّٛ فبنُقٛم انًكضو ثٕاٍطخ انفَبئم 

كننك انؾبل ثبنَُجخ نجمٛخ اشغبه انفبكٓخ كبنؾًعٛبد ,  ٍُٕاد يٍ ىهاػزّ فٙ انًكبٌ انلائى 5 -  4ٚضًو ثؼل 

 ٍُٕاد يٍ ىهاػزٓب فٙ انًكبٌ انلائى ٔمنك ػُل اكضبهْب 4 -  3ٔانفبكٓخ ماد انُٕاح انؾغوٚخ فأَٓب رضًو ثؼل 

. ثبنطوق انقعوٚخ انًقزهفخ 

يٍ فالل االكضبه انالعَُٙ ًٚكٍ كيظ صُفٍٛ أ َٕػٍٛ أ عٍَُٛ يقزهفٍٛ ثٓلف انزغهت ػهٗ ثؼط  -  3

, انظؤف انغٛو يالئًخ ٔمنك يٍ فالل اعواء انزطؼٛى ثٍٛ االصُبف ٔاالَٕاع ٔاالعُبً انُجبرٛخ انًقزهفخ 

فؼهٗ ٍجٛم انًضبل رصبة يؼظى إَاع انؾًعٛبد ثًوض انزصًغ ٔمنك ػُليب ريهع فٙ روة ماد يَزٕٖ 

يبء اهظٙ يورفغ ٔيٍ اعم انزغهت ػهٗ ْنِ انًشكهخ ٚزى رطؼًٛٓب ػهٗ اصٕل يمبٔيخ نٓنا انًوض انن٘ 

. ٚصٛت انغنٔه ٔيُٓب اصم انُبهَظ 

كًب ًٚكٍ انزغهت ػهٗ ثؼط انؼٕايم انًُبفٛخ كأهرفبع ٔاَقفبض كهعبد انؾواهح ام ًٚكٍ يٍ فالل انزطؼٛى 

يضال ػُل ىهاػخ , انزغهت ػهٗ يشبكم االهرفبع ٔاالَقفبض فٙ كهعبد انؾواهح اصُبء فصهٙ انصٛف ٔانشزبء 

اصُبف يٍ انزفبػ ُٚصؼ ثزطؼًٛٓب ػهٗ اصٕل ثنهٚخ ٔمنك فٙ انًُبغك انٍٕطٗ ام ركٌٕ عنٔه رهك 

االصٕل انجنهٚخ يُزشوح ٔيزؼًمخ فٙ انزوثخ يًب ُٚؼكٌ منك ػهٗ لٕح ًَْٕب انقعو٘ انن٘ ٚكٌٕ ثؾغى كجٛو 

كًب ًٚكٍ انزغهت , ٔثشكم  يُزشو يًب ٕٚفو ظم يُبٍت ٔرغطٛخ عٛلح نهضًبه ٚؾًٛٓب يٍ االصبثخ ثهفؾخ انضًبه 

ػهٗ يشكهخ اَقفبض كهعخ انؾواهح فالل فزوح انشزبء فٙ ثؼط اصُبف انؾًعٛبد ٔمنك يٍ فالل رطؼًٛٓب 

ػهٗ اصٕل يمبٔيخ نلهعبد انؾواهح انًُقفعخ ٔانزٙ ُٚؼكٌ رأصٛوْب ػهٗ انًغًٕع انقعو٘ نهطؼٕو 

ٔانن٘ ٚؼزجو انُٕع  Poncirus trifoliataانُبيٛخ ػهٗ رهك االصٕل ٔيُٓب اصم انجورمبل انضالصٙ االٔهاق 

ام رفمل االشغبه أهالٓب فالل فزوح انشزبء نزلفم ثَجبد ؽمٛمٙ يًب  , Poncirusانٕؽٛل انًؼؤف نهغٌُ 

 - 18ٚغؼهٓب يمبٔيخ نهجؤكح ٔلل رصم كهعخ يمبٔيزٓب نهجؤكح ؽلٔك كهعخ يمبٔيخ انزفبػ
0

ٔصفخ انًمبٔيخ , و 

نهجؤكح فٙ انجورمبل انضالصٙ االٔهاق لل رُمم انٗ ْغٍ ْنا انغٌُ ٔانٗ االَٕاع انًطؼٕيخ ػهّٛ فٙ ؽبنخ 

. اٍزؼًبنّ كأصم 
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اكضبه انُجبربد انزٙ الركٌٕ ثنٔها فٙ صًبهْب ام رؼل غوائك االكضبه انقعو٘ انًقزهفخ ْٙ انطوٚمخ  -  4

انٕؽٛلح انًزٕفوح الكضبه ثؼط االَٕاع انُجبرٛخ انزٙ الركٌٕ ثنٔها فٙ صًبهْب يضم انًٕى ٔانجورمبل اثٕ 

  .ٍوح ٔثؼط اصُبف انكبكٙ ٔثؼط اصُبف انزفبػ ٔانكًضوٖ نننك ركضو ْنِ االَٕاع فعوٚب فمػ 

: االسس الخلويت للتكبثر الخضري 

رؾصم ػًهٛخ انزكبصو انقعو٘ فٙ انُجبربد انوالٛخ انؼبئلح نهًًهكخ انُجبرٛخ ٔالًٚكٍ ؽصٕنٓب فٙ انًًهكخ 

اٌ انزكبصو انقعو٘ فٙ انُجبربد ٚؼزجو يًكُُب ألٌ كم فهٛخ َجبرٛخ رؾزٕ٘ ػهٗ انغُٛبد , انؾٕٛاَٛخ 

ْٙ االٍبً فٙ  (Mitosis)ٔرؼزجو ػًهٛخ االَمَبو انقٛطٙ نهقالٚب انُجبرٛخ , انالىيخ نهًُٕ ٔانزطٕه 

اٌ انًجبكئ انوئَٛخ نألَمَبو انقٛطٙ ْٙ اَمَبو انكؤيٍٕٕيبد غٕنٛب ثؾٛش , ػًهٛخ انزكبصو انقعو٘ 

اٌ كم كؤيٍٕٕو ُٚمَى غٕنٛب ٔٚنْت كم لَى انٗ فهٛخ علٚلح َٔزٛغخ نننك فأٌ َفٌ انكؤيٍٕٕيبد 

ننا غبنجب يبٚكٌٕ , انًٕعٕكح فٙ انقهٛخ االصهٛخ ركٌٕ يٕعٕكح فٙ انقالٚب انُبرغخ يٍ اَمَبو رهك انقهٛخ 

ثًب اٌ كم فهٛخ َجبرٛخ رؾزٕ٘ ػهٗ كم انغُٛبد , انُجبد انُبرظ ؽبٔٚب ػهٗ َفٌ صفبد انُجبد االصهٙ 

انالىيخ نهًُٕ ٔانزطٕه نننك فأٌ ركواه ْنِ انغُٛبد فٙ انقالٚب انغلٚلح ٍٛكٌٕ ٔاهكا غبنًب ؽلصذ 

. ػًهٛخ االَمَبو انقٛطٙ 

رؾلس ػًهٛخ االَمَبو انقٛطٙ فٙ يُبغك انًُٕ انوئَٛخ نهُجبد ْٔنِ انًُبغك رشًم انمًى انُبيٛخ نهغنٔه 

انًزكَٕخ ػهٗ  (Callus)انَٛمبٌ ٔانكبيجٕٛو ٔكننك رؾلس ػًهٛخ االَمَبو انقٛطٙ فٙ فالٚب انكبنٌ , 

انقالٚب انًغؤؽخ اظبفخ انٗ ؽلٔصٓب فٙ انًُبغك انزٙ ٍزكٌٕ يُبغك ًَٕ علٚلح ػهٗ انغنٔه ٔانَٛمبٌ 

ٔاٌ يُبغك انًُٕ انغلٚلح ْنِ ٚطهك ػهٛٓب يُبغك انًُٕ انؼوظٛخ كبنغنٔه انؼوظٛخ ٔانَٛمبٌ انؼوظٛخ 

ٔانغنٔه انؼوظٛخ ْٙ انغنٔه انزٙ رظٓو ػهٗ االعياء انٕٓائٛخ يٍ انُجبد أ اعياء يٍ . انـ ... 

ٔيًب ٍجك مكوِ فأٌ االَمَبو انقٛطٙ نهقالٚب عؼم يًكُب اكضبه إَع ػلٚلح يٍ , انَبق رؾذ انزوثخ 

انزطؼٛى ٔانزوكٛت ٔعؼم ثبأليكبٌ انزئبو انغؤػ انزٙ , انزولٛل , انُجبربد فعوٚب ػٍ غوٚك انؼمم 

. رؾلس ػهٗ عيء َجبرٙ يؼٍٛ 

: التغبيراث التي تحدث في النببتبث المكثرة خضريب 

 رؾلس فٙ انًظٓو انقبهعٙ فمػ ْٔنِ انزغبٚواد رئل ثئال انًؤصو ٔال رُزمم :التغبيراث البيئيت  -  1

فؼهٗ ٍجٛم انًضبل يٕاصفبد َجبربد انيُٚخ انٕهلٛخ انُبرغخ يٍ انُجبربد انُبيٛخ , ٔهاصٛب يٍ عٛم انٗ افو 

فٙ انظم رقزهف فٙ يٕاصفبرٓب انًظٓوٚخ نُفٌ انُجبد انُبيٙ فٙ انعٕء ٔػُل َمم انُجبد انُبيٙ فٙ 

 .انظم انٗ يُبغك يؼوظخ نهشًٌ فأَّ ٍٕف ٚصجؼ ثُفٌ شكم انُجبد انُبيٙ فٙ انعٕء 
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 ْٔٙ ػجبهح ػٍ انزغبٚواد انزٙ رؾلس فٙ انزوكٛت انٕهاصٙ نهُجبد ْٔنِ :التغبيراث الوراثيت  -  2

انزغبٚواد رُزمم يٍ عٛم انٗ افو ٔرؤك٘ انٗ اَزبط َجبربد يقبنفخ فٙ يظٓوْب انقبهعٙ ػٍ انُجبد االو 

: ٔرمَى ْنِ انزغبٚواد انٕهاصٛخ انٗ ػلح إَاع ْٙ , 

   Mutationsانطفواد انٕهاصٛخ -  أال 

  Chimeraانكبًٚٛوا  -  صبَٛب 

انزغبٚواد انغًَٛخ  -  صبنضب 

 

ْٙ ؽصٕل رغٛٛو يفبعئ فٙ انزوكٛت انٕهاصٙ نهُجبد ٚؤك٘  : Mutationsالطفراث الواثيت -  اوال 

. انٗ اَزبط َجبد يغبٚو فٙ صفبرّ انًظٓوٚخ ٔانزشوٚؾٛخ ػٍ انُجبد االو 

 ْٙ ػجبهح ػٍ َجبد أ عيء َجبرٙ يؼٍٛ ٚزكٌٕ يٍ ََٛغٍٛ يزغبٔهٍٚ  :Chimeraالكبيميرا  -  ثبنيب 

ٔيقزهفٍٛ فٙ انزوكٛت انٕهاصٙ ٔانن٘ ُٚؼكٌ ثبنُزٛغخ ػهٗ انًظٓو انقبهعٙ نهُجبد أ انغيء انُجبرٙ 

. انن٘ ؽلصذ فّٛ انكبًٚٛوا 

فًٍ انًؼؤف اٌ انمًخ , ًٍٛذ ثبنكبًٚٛوا رشجٛٓب ثكبئٍ فوافٙ نّ هأً اٍل ٔعَى شبح ٔمَت افؼٗ 

انُبيٛخ نهجوػى أ انفوع رزكٌٕ يٍ ػلك يٍ انقالٚب انًوٍزًٛٛخ ٔفٙ اصُبء اَمَبو ْنِ انقالٚب لل رؾلس 

, غفوح رؤصو فٙ انزوكٛت انٕهاصٙ ألؽل ْنِ انقالٚب انًوٍزًٛٛخ ٔيغبيٛغ انقالٚب انُبرغخ ػٍ اَمَبيٓب 

ثًُٛب انقالٚب انًغبٔهح نهقالٚب انزٙ ؽلصذ فٛٓب غفوح رجمٗ كًب ْٙ كٌٔ ؽلٔس ا٘ رغٛٛو فٙ روكٛجٓب 

صذ فٛٓب غفوح ٔاالعياء االفوٖ نى رؾلس كٔثُبءا ػهّٛ لل ًُٕٚ فوع علٚل عيء يٍ اََغزّ ػ, انٕهاصٙ 

. فٛٓب غفوح ْٔنا يبًَٚٗ ثبنكبًٚٛوا 

 (انَغبك  )نظبْوح انكبًٚٛوا اًْٛخ الزصبكٚخ كجٛوح كًب ْٕ انؾبل فٙ َجبربد انيُٚخ يضم انكٕنًٕٛ 

Coleus ,  انلانٛبDahlia ٘ٔانلأك Chrysanthemum ام اٌ االٔهاق انًهَٕخ نهكٕنًٕٛ ركَٕذ 

ثَجت فملاٌ انجالٍزٛلاد فٙ عيء يٍ انٕهلخ نمبثهٛزٓب ػهٗ اَزبط انكهٕهٔفٛم ثًُٛب االعياء االفوٖ 

, نننك رظٓو فٙ االٔهاق يُبغك فعواء ٔ افوٖ صفواء أ ثٛعبء , ركٌٕ انجالٍزٛلاد اػزٛبكٚخ فٛٓب 

ًٔٚكٍ يالؽظخ ْنِ انظبْوح اٚعب فٙ صًبه انجورمبل ٔانزفبػ ام لل رؾزٕ٘ انضًبه ػهٗ نت ثؼط اعيائّ 

كننك فأٌ انهٌٕ االؽًو فٙ صًبه انزفبػ ٔكهَبد انجطبغب يضبل ػهٗ انكبًٚٛوا , ؽهٕح ٔاالفوٖ ؽبيعٛخ 

 .انزٙ ؽلصذ فٙ فالٚب انطجمخ انقبهعٛخ نهجشوح ثًُٛب ركٌٕ ثمٛخ االعياء اػزٛبكٚخ 
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: انواع الكبيميرا 

 :  Penclinal chimeraالكبيميرا المحيطيت  -  1

فٙ ْنا انُٕع يٍ انكبًٚٛوا انَُٛظ انن٘ ؽلصذ فّٛ غفوح ٔهاصٛخ ٚؾزم انًؾٛػ انقبهعٙ نهغيء انُجبرٙ 

ٔافعم يضبل ػهٗ منك انفبكٓخ ماد انغهل , ٔٚؾٛػ رًبيب ثبنَُٛظ االػزٛبك٘ انن٘ نى رؾلس فّٛ غفوح 

ام اٌ ْنا انغهل ٚؾٛػ ثهت انضًوح االصفو أ , االؽًو انهٌٕ كبنزفبػ ٔانقٕؿ ٔثؼط اصُبف انكًضوٖ 

كننك ْٕ انؾبل فٙ ثؼط اصُبف انجطبغب كبنصُف كٚيٚو٘ ام ركٌٕ لشوح انلهَخ , االثٛط انهٌٕ 

  .ؽًواء انهٌٕ ثًُٛب انَُٛظ انلافهٙ مٔ نٌٕ اثٛط 

 :  Menclinal chimeraالكبيميرا النبقصت -  2

فٙ ْنا انُٕع انَُٛظ انن٘ ؽلصذ فّٛ غفوح ٚؾزم يٕلؼب صغٛوا يٍ انطجمخ انقبهعٛخ نهغيء انُجبرٙ أ 

يٍ افعم االيضهخ ػهٗ ْنا انُٕع يٍ انكبًٚٛوا ْٙ صًبه انجورمبل ٔانزٙ ٚكٌٕ فٛٓب عيء يٍ , انُجبد 

  .غالف انضًوح ما ََٛظ ًٍٛك ثًُٛب ثمٛخ االعياء يٍ انغالف ركٌٕ اػزٛبكٚخ انًَك 

 : Sectorial chimeraالكبيميرا القطبعيت   -  3

فٙ ْنا انُٕع انَُٛظ انن٘ ؽلصذ فّٛ انطفوح انٕهاصٛخ رؾزم لطبػب كبيال يٍ ََٛظ انغيء انُجبرٙ ًٔٚزل 

ْٔنا انُٕع يٍ انكبًٚٛوا َبكها يبٚؾلس فٙ انُجبد ٔاٌ ؽلس فبَّ ٚؾلس فٙ , يٍ انًؾٛػ انٗ انًوكي 

. انًواؽم انًجكوح نهًُٕ فٙ االعُخ ٔلًخ انغنه 

 : Graft chimeraكبيميرا التطعيم  -  4

رؾلس يؼظى كبًٚٛوا انزطؼٛى غجٛؼٛب ٔنكُٓب انُٕع انٕؽٛل انن٘ ًٚكٍ اؽلاصّ صُبػٛب ثٕاٍطخ انزطؼٛى 

فؼُل رطؼٛى َجبد ػهٗ َجبد افو ٔثؼل َغبػ ػًهٛخ انزطؼٛى ٔثلء انطؼى ثبنًُٕ ٚزى لطغ انطؼى . ٔانزوكٛت 

ٔفٙ ْنِ انؾبنخ لل ًُٕٚ ثوػى ػوظٙ ,  (يُطمخ االنزؾبو  )انٗ ؽل يُطمخ انزطؼٛى  (رمصٛوِ  )انُبيٙ 

ٔثٓنا ٚكٌٕ انفوع انُبرظ يٍ ْنا انجوػى , يٍ فالٚب انكبنٌ فٙ يُطمخ االنزؾبو ثٍٛ انطؼى ٔاالصم 

انفوع انُبرظ مٔ روكٛت  )ػجبهح ػٍ كبًٚٛوا ام اٌ اََغزّ رزكٌٕ يٍ فالٚب كم يٍ انطؼى ٔاالصم 

 Sour فؼُل رطؼٛى انُبهَظ bizzariaٔيٍ افعم االيضهخ ْٕ انجورمبل صُف ,  (ٔهاصٙ يقزهف 

orange ( citrus aurantium )  ػهٗ اصم انطوَظCitron ( citrus medica )  ٔثؼل َغبػ

ػًهٛخ انزطؼٛى ٔثلء انطؼى ثبنًُٕ ٚزى لطغ انطؼى انُبيٙ ٔرمصٛوِ ثشكم كجٛو ثبنموة يٍ يُطمخ االنزؾبو 

يًب ٚؤك٘ انٗ رؾفٛي ًَٕ ثوػى يٍ فالٚب انكبنٌ فٙ يُطمخ االنزؾبو ٔثننك فبٌ انفوع انُبرظ يٍ ًَٕ ْنا 

  .(َصف َبهَظ ٔانُصف االفو غوَظ  )انجوػى ركٌٕ اََغزّ يكَٕخ يٍ كم يٍ اََغخ انطؼى ٔاالصم 
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ٔيٍ انغلٚو ثبننكو اَّ فٙ ثؼط االؽٛبٌ لل ُٚشأ َجبد يقزهف رًبيب ػٍ كم يٍ االصم ٔانطؼى ٔيضم 

 . Graft hybridْنا انُجبد ًَٚٗ ثٓغٍٛ انزطؼٛى 

: التبرقش  -  5

ام رؾلس غفواد ٔهاصٛخ فٙ فالٚب , ٚؼزجو انزجموُ انن٘ ٚؾلس فٙ االٔهاق َٕع يٍ إَاع انكبًٚٛوا 

ََٛظ انٕهلخ رؤك٘ انٗ افزفبء صجغخ انكهٕهٔفٛم فٙ انجالٍزٛلاد فٙ ؽٍٛ رجمٗ ثالٍزٛلاد افوٖ ؽبٔٚخ 

ػهٗ انكهٕهٔفٛم ٔثننك ٚزكٌٕ ََٛظ انٕهلخ يٍ يُبغك فعواء ؽبٔٚخ ػهٗ انكهٕهٔفٛم ٔيُبغك افوٖ 

. كًب ْٕ انؾبل فٙ ثؼط إَاع َجبربد انيُٚخ انٕهلٛخ , فبنٛخ يُّ فزظٓو انٕهلخ ٔكأَٓب يجولشخ 

: التغبيراث الجسميت : ثبلثب 

ْٙ َٕع يٍ انزغبٚواد انٕهاصٛخ ٔانزٙ رؾلس فٙ فالٚب يفوكح يٍ فالٚب انَالنخ انقعوٚخ ْنا انُٕع يٍ 

(  ىهاػخ االََغخ انُجبرٛخ  ) In vitroانزغبٚواد ٚؾلس ػُليب ٚزى رًُٛخ اََغخ َجبرٛخ فبهط انغَى انؾٙ 

ٔيٍ االيضهخ ػهٗ منك ػُليب ٚزى ىهاػخ اََغخ َجبد انطًبغب ٔانزجغ فبهط انغَى انؾٙ الَزبط َجبربد 

علٚلح فبٌ انُجبربد انُبرغخ لل رقزهف فٙ ثؼط صفبرٓب انٕهاصٛخ ػٍ انجؼط االفو ٔمنك ثَجت ؽلٔس 

ثبنوغى يٍ اٌ انزغبٚواد , رعبػف كؤيٍٕٕيٙ فٙ انقالٚب انًٕعٕكح فٙ انطجمبد انلافهٛخ نُمطخ انًُٕ 

انغًَٛخ لل ركٌٕ يفٛلح نًوثٙ انُجبد اال آَب رؼل ظبْوح غٛو يوغٕة فٛٓب نًكضو٘ انُجبد ثَجت 

. افزالف انصفبد انٕهاصٛخ نهُجبد انُبرظ 

 :  Cloneالساللت الخضريت 

يغًٕػخ يٍ انُجبربد انًزشبثٓخ ٔهاصٛب ٔانزٙ َزغذ يٍ َجبد ٔاؽل ايب شغوح ثنهٚخ أ غفوح ثوػًٛخ 

. انـ .... ٔكضود ثٍٕبئم فعوٚخ كبنؼمم ٔانزولٛل ٔانزطؼٛى 

فؼهٗ ٍجٛم انًضبل , اٌ ثؼط انَالالد انقعوٚخ ٔعلد ٔاكًٚذ يٍ لجم االََبٌ نٓب فبئلح ثَزُٛخ كجٛوح 

 و ْٔنِ انَالنخ أ 1770 َشأد فٙ اَكهزوا يٍ شزهخ ثنهٚخ ػبو Bartlettٍالنخ كًضوٖ ثبهرهٛذ 

انصُف ركضو فعوٚب يُن منك انؾٍٛ  

 َشأ يٍ شزهخ ثنهٚخ ٔعلد ػٍ غوٚك انصلفخ فٙ اؽلٖ  Deliciousكننك ٍالنخ أ صُف انزفبػ 

ُْبنك ٍالالد فعوٚخ رزكٌٕ غجٛؼٛب ,  و ٔيُن منك انؾٍٛ ركضو فعوٚب 1870ثَبرٍٛ انزفبػ ػبو 

 , Runners ٔانًلاكاد Bulbs ٔاالثصبل Rhizomesثٕاٍطخ ثؼط انزواكٛت انُجبرٛخ كبنواٚئيبد 

 فٙ ثنٔه ثؼط إَاع انُجبربد انزبثؼخ نهؼبئهخ انٕهكٚخ ٔانًوكجخ عؼهذ Apomixisكننك فأٌ ظبْوح انـ 

. يٍ انًًكٍ انًؾبفظخ ػهٗ ثؼط انَالالد انقعوٚخ غجٛؼٛب ثٕاٍطخ انجنٔه 
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