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االكثار بىاسطة االجزاء المتخصصة  

اٌ انظفت انطئٍؽت الكثبض انُببحبث بٓصِ انططٌمت ًْ اٌ االجعاء انًؽخرسيت فً االكثبض حكٌٕ ذبظَت نهًٕاز 

ٔحؼخبط انُببحبث انًكثطة بٓصِ االجعاء بظٕضة ػبيت يٍ انُببحبث انؼشبٍت انًؼًطة انخً حًٕث افطػٓب , انغصائٍت 

فً َٓبٌت فظم انًُٕ ٔحبمى اجعاء انُببث االضػٍت ؼبكُت ٔؽطٌت ٔحبٌٔت ػهى انبطاػى انخً حًُٕ يُٓب افطع 

حٍث  (يٍ حهمبء َفؽٓب)ايب انربطٍت انثبٍَت ًْ حكبثطْب ذؼطٌب ٔبشكم ؽبٍؼً , جسٌسة فً فظم انًُٕ انخبنً 

حكٌٕ االبظبل بظٍالث طغٍطة ٔكصنك حكٌٕ انكٕضيبث كطًٌبث طغٍطة ًٌكٍ فظهٓب ٔظضاػخٓب بؼًهٍت 

 ٔفً بؼغ االحٍبٌ ٌخى حجعئت االػؼبء انًؽخؼًهت فً Separationٌطهك ػهٍٓب انفظم أ انخفظٍض 

 . Divisionاالكثبض انى ػسة اجعاء ٔظضاػخٓب ٔحؼطف ْصِ انؼًهٍت ببنخمؽٍى 

 : Bulbsاالبصال : اوال 

ًْ ػببضة ػٍ ؼبق لططً حًُٕ ححج ؼطح انخطبت ٔححًم بطاػى ؼبكُت فً اببؽ االٔضاق ٔحغهفٓب حطاشف 

. ٔحرعٌ فً أضالٓب انؼظبضٌت انًٕاز انغصائٍت 

: ُْبنك َٕػٍٍ يٍ االبظبل 

 حًخهك ابظبل ْصا انُٕع أضاق حطشفٍت ذبضجٍت جبفت َٕػب يب  :Tunicate bulbsاالبصال المغطاة  -  1

حخًٍع , حمٕو بحًبٌت االبظبل يٍ انجفبف ٔاالػطاض انًٍكبٍَكٍت انخً لس حخؼطع نٓب ذالل ػًهٍبث انمهغ ٔانُمم

ْصِ االبظبل بأٌ أضالٓب انحطشفٍت حكٌٕ يخطاكبت ٔحؽخًط حٕل انًحٕض يكَٕت ػسة حهمبث ػهى ٍْئت ؽبمبث 

, Layered bulbsػسٌسة ػُس اذص يمطغ ػطػً فٍٓب نصا ٌطهك ػهى االبظبل انًغطبة ببالبظبل انحهمٍت 

. انٓبٌؽُج ٔانخٍٕنب , ٔيٍ اْى االبظبل انًُخشطة فً انؼطاق انخببؼت نالبظبل انًغطبة ًْ انُطجػ
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 ابصال النرجس

 ْصِ Lily يٍ ايثهت ْصا انُٕع ًْ ابظبل انهٍهً  :Non- tunicate bulbs االبصال المعراة -2

االبظبل غٍط يغطبة ببٔضاق حطشفٍت جبفت اش حكٌٕ حطاشفٓب يُفظهت ٔحخظم ببنظفٍحت انمبػسٌت فمؾ 

ٔبظٕضة ػبيت حخؼطض ْصِ االبظبل بؽطػت لٍبؼب ببالبظبل انًغطبة نصنك ٌجب انحصض ػُس لهؼٓب , 

. ٔحسأنٓب كًب ٌجب اٌ ححفع أ حرعٌ ححج ظطٔف ضؽبت 
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  Corm  :الكىرمة : ثانيا 

حرخهف , ػببضة ػٍ ؼبق اضػً يُخفد شٔ يحٕض ْٕائً نحًً لظٍط يغطى بمٕاػس االٔضاق انجبفت 

انكٕضيت ػٍ انبظهت بكَٕٓب طهبت ذبنٍت يٍ االٔضاق انحطشفٍت انططٌت ححخٕي ػهى ػمس ٔؼاليٍبث 

ٌحخٕي انجعء انًخؼرى يٍ انكٕضيت ػهى , ٔاػحت ٔنٍػ نٓب طفٍحت أ لطص لبػسي ٔاػح 

يٍ ايثهت ابظبل انعٌُت انخً حخكبثط . اَؽجت ذبظَت نهًٕاز انغصائٍت يكَٕت يٍ اَؽجت بطَكًٍٍت 

 . Freeziaانفطٌعٌب  , Gladiolusببنكٕضيبث ًْ انكالزٌٕنػ 

    

             الكالديىلس                                                   الفريزيا 

 :  Tubersالذرنات : ثالثا 

 ػببضة ػٍ ؼبق يخحٕض يخؼرى ذبظٌ نهًٕاز انغصائٍت  ٌخكٌٕ فً فظم ًَٕ ٔاحس ححج Tuberانسضَت 

ٔانططؽٕفت  Solanum tuberosumؼطح انخطبت ٔيٍ ايثهت انُببحبث انًكَٕت نهسضَبث ًْ انبطبؽب 

حُشأ زضَت انبطبؽب يٍ اَخفبخ انجعء انمًً نهؽبق االضػً  . Helianthus tuberosus (االنًبظة)

Stolon ٍٍحٕجس انبطاػى فٍٓب بشكم يجبيٍغ حؼطف كم يجًٕػت ببنؼ Eye ٔححخٕي انؼٍٍ انٕاحسة 

ػهى ػسة بطاػى ٌكٌٕ انبطػى انٕؼطً اكبطْب حجًب ًٌُٕٔ بطػى ٔاحس أ اكثط يٍ كم ػٍٍ نخكٌٍٕ 

. انًجًٕع انرؼطي 
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 : Tuberciesالذرنات الهىائية : رابعا 

 زضَبث ْٕائٍت طغٍطة فً اببؽ أضالٓب حؼطف ْصِ Begonia evansianaحكٌٕ بؼغ انُببحبث يثم انـ 

 ًٌكٍ فظم انسضَبث انٕٓائٍت فً انرطٌف ٔحرعٌ ذالل انشخبء ثى حعضع فً بساٌت Tuberciesانسضَبث ببنـ 

. انطبٍغ ٌٔخحفع حكٌٍٕ انسضَبث انٕٓائٍت ذالل انُٓبض انمظٍط 
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 : Rhizomesالرايزومات : خامسا 

انطاٌعٔو ػببضة ػٍ ؼبق اضػً يخرظض ًٌُٕ بظٕضة افمٍت ححج ؼطح انخطبت أ فٕلٓب نّ َفػ انرظبئض 

حًخهك اػساز . ػمس ٔؼاليٍبث , َمطت ًَٕ ؽطفٍت , انؼبيت نهؽبق االػخٍبزي يٍ حٍث ايخالكّ نبطاػى ابطٍت 

انًٕظ ٔإَاع ػسٌسة يٍ انحشبئش ٔػسز يٍ َببحبث , كبٍطة يٍ انُببحبث انًًٓت الخظبزٌب يثم لظب انؽكط 

ٔححخٕي يؼظى َببحبث شٔاث انفهمت انٕاحسة ٔبؼغ  (حطاكٍب ضاٌعٔيٍت  )انعٌُت يثم االٌطغ انطاٌعٔيً 

َببحبث شاث انفهمخٍٍ ؼٍمبٌ ححج اضػٍت حظُف كطاٌعٔيبث كًب حًخهك لؽى يٍ انُببحبث انًرطٔؽٍت 

. ٔيجًٕػت يٍ انُببحبث انٕاؽئت ضاٌعٔيبث أ حطاكٍب شبٍٓت ببنطاٌعٔيبث 
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