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 :  ( ) التكاثر الالجنسي التكاثر الخضري -3
يقصددبالتكاثددتلخارك إددخرااثلددتخاركزلتاددتعااديددتبساخدددبرب تالتمددا برماخرا ددد ا ددنار  دددر ا

,ارك ددد اخارك ابخزدددلا,اركدددبخزتعا,اركثاخ دددتعا,ار لصدددتلا,ا لدددلارك قدددلاارك إدددخيلاكازلدددتعاركار دددبا 
ا.ازلتعا(اخاار  در ارك  خيلاركمخشتزتعااا دئلاخاااقميمارك,ارك افتعا,اركخريدا تعا
ا

  -: لتكاثر الخضريمن اأهم األسباب واألغراض      
ك  تفصدددلادادددااركصدددفتعاركاخرليدددلاكازلدددتعاكا صدددالاداددداازلتادددتعا  دددتل لاا ت دددت اك صدددلافددد ارا-أ

صددفتعاركز ددااار د ددتخااركل ددتخا يدد اخنااثددتلخال ددساركزلتاددتعالتكلدد اخاياثددانادز ددتازلتاددتعا
ت افدد اصددفتا تاك   ددتعاركادد اخ دد عا ز ددتا دد لاركلدد اخا,اا تكلددت ا ددتااثددانا بيددبسا  تكفددلاا ت دد

ا.ااركزلتاتعاركزتا لاميئلاركصفتع
اثلتخاركزلتاتعاركاد ايصد تااثتلخ دتالتكلد اخ,ااكدبااثدانادقي دلااخرليدت ااذااثدانالد اخر اخاافد اا-ب

لث يدتعاااكثدنااخرك تذعاركا ااثانافي دتاركزلتادتعا يدخاكدتبخسادادااازادتواركلد اخاخااازدا الد 
ا.ااكايالااث ككالملتاكالاازلتعاركل اخاكإ فا يايا تاخااك بمارثا تلاز ااخ زا ت

يما بماركاثتلخارك إخراإلزاتوا االعاثليخسارك  مااخ  تخا ل خساف ااكعاكصيخاخكلا ناا-جـ
اثدداناخكصددخافدد اركزلتاددتعاا برلددلار  دد تخاركزتا ددلا ددناركلدد اخا يدد اخنافاددخساشدداخاركز ددااارك

زاتوار إخيت ادناركزلتاتعارك ثلخسالتكل اخااركا ادتبساااأ خاف ارإلد تخااس ثلخارك ا.ااكل تخار 
ركاش ددديمادادددااخصدددالار  ددد تخاا دددنا ددداللكاغادددتاداددداال دددسار  دددخرسااركبيدددبرناركل لتزيدددلارا-د

ا.اارك قتا لاك  لارآلفتع
تايدلا  يزدلا لدلادخرددلاركاغاتادااارك ار لاركليئيلا يخارك الئ لاكدخردلاخزدارضاخااخصدزتفازلا-هـ

دادااخصددلارك  دد راركدد رااش ي دد اااذا دنا دداللرك دا اركدد راذايددز اافد ار خرإدد اركلقياددلا
ا.اااز اادخردا اف ار خرإ اركلقيال

ازاددتواخصددالا ا ددتل لافدد ااخثيل ددتاركدداخرل ااثدد ككاكا  تفصددلاداددااركشفددخرعاركادد اكددباا ددب اا-و
ا.ااتايلي  لاخاارك شفخرعاركثي لصاخساشلي يلاخاازاي لاركاخليلاخاارما برمار 

ا

اا-:: هناك عدة طرق لمتكاثر الخضري منها أهم طرق التكاثر الخضري       
الســرطانات  -5  الخمفــات )الفســا ل(  -4   الترق ــد -2   التطعــ م والترك ــب -3   العقــل -1
   التربـة  سـط   تحـت  والنام ة  المتخصصة  النبات ة  األجزاء  بعض  طر ق  التكاثر عن -6
             (   والرا زومــــــــات   المتدرنــــــــة   الجــــــــ ور,  الــــــــدرنات ,   الكورمــــــــات ,    األبصــــــــال  ) 
  .األنسجة النبات ة  زراعة -9  التقس م أو التجز ة  -8    التفص ص -7
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رك قادددلادلدددتخساددددنا دددد ا دددنازلدددتعاامددد ااال دددت اكا دددد اركددد راا  ددد ا زددد ااامدددا بمااإلكثـــار بالعقـــل :  -1
اا-:ا.ااا  لاخزارضارك قلادااازلتاتعاثت الا بيبساصالكا 

  -: تقسم العقل الساق ة إلى:  عقل ساق ة  -أ
ــل ســاق ة غضــة -1 ــل ســاق ة  -3    عق ــل ســاق ة ناضــجة -2   خشــبال ناضــجةنصــ  عق  عق
  .  خشبال
  . رك زتيلاركلخد ركا اااثتلخالتك قلااركزلتاتعا ناخ ماخزارضا:ا عقل برعم ة -ب

 

ارك شتشااكي انارذإتكيتا.يلاركاخكركا اااثتلخالتك قلااركزلتاتعا ناخ ماخزارضا:  عقل ورق ة -ـج 
ركافدت ا,ار  دتزا,اركمدفخ لاارك  خيدلركاد اااثدتلخالتك قدلااركزلتاتعا ناخ ماخزارضاا:عقل ج ر ة  -د  

ا,ارك ا ااركدياانا.
ااقشدااك دلا(ااسـم 31 -11 اتاياماا إيخارك قدلالاقشيدااركمديقتنااكدااكشدااخاادقدلايادخرا اشاك د

,اارنامدلتاا دخر اد ايدلاركقشداا دناركلدخدماركقخيدتا زد اا( سم 2ا ارك قالال ثلا تئلاادااال با دارك 
ا-رك تئلا  ا:

كابذكلادااارذا تلاركصد يااكا قادلافدالااغدخذا  ثامدلااذايإدياارك ددرخضااكادتاشدايالاك  خفدلاا-1
ارا ت  تا.

افتفاركزتا ادناد ايلاركال خا ناركشخفارك قشاضا.  تيلاركلخدماركشخف ا نارك ا-3
ا مكارك قالا نا  لاركز تيلاف اخلزت اركغخذاابفز تاف اركاخللالباناخنااا خساركلخردماك  ى.ا-2
ك زدداارمدداقخرخارك دددت ادايدد ال ددباركدخرددددلافدد اخلزددت امدددقاشارك شددخا  ددتاي دددتفصادايدد ا ددناركدددا فناا-4

صتلا التكفشخيتعا. اار 
خراا دعادقدبسامدتكيلا لت دخسااركمدلتا ( سـم 3 -1 الاخفقيدت اخمدفلاركلدخدمال قدبرخااقشااكتدبسارك قاد

ف ا ككاي ابااكاادبماا اباز تضاف ا  لارك زشقلا  تايقالا نازفدت ارك دت اارك دخرليمااكداابر دلارك قادلا
ث تاافي برااكااا فز تا,اث تاخنارك  اخاا خوا نا زشقلارك قباخثلخا ناخراكش لاخ خىاداااركمتقا.

يخردددااادركددلار اخرقارك ا ددابسادزددباركقتدددبسال ددبا كددكااددخلشا دد لارك قددلادددتبسافدد ا دددما دداااإدداا  يدداا
كاردبارك قلاف ا  لاار بسااخشخرف تاف ارك  لار  خىاااغخذارك قلادتبسال ي ااثداناركلدخردما ا  دلا

ا.اااكااخداا
ك الئ لاكا  يخ تا ي اكباا اتوايخرداارذ ا تماارك زتيلالتك قلاكللاال بادخردا تاف اليئلارإلثلتخار

.اث دتاا ادتواال ساخزارد تااكاا  ت الاكاردب تالل سارك اربارك خ ازيلارك ز شلاكاا  يخاكللادخردا دت
ل باركدخردلااكدااادافيخا داا  دلاالتكخشالدلاا كدكاددناشخيدقارمدا برماركدخراركدخ ر رااركد راي  دلاداداا

ا.ااكز اارك قلاا تصلاركغإلااركاخكيلاا يئلاصخافا لاا
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  -طرق معاممة العقل بالهرمونات المحفزة عمى التج  ر هي :          
ادنا  ااما نا دزصمار  اياماا إيخاركاخثيدارك شااتادناشخيقااطر قة الغمس أو الغمر: -أ

 دددنا(اا2ســـما2 -1 ا رتاخاذ افددد ايدددركز ددداارك  ادددتخااركددد رايمدددا يتاكددد اركزلدددتعارك اثدددتلخالدددما
ركث الارك زتمتاامااث لالتك ت اكا  مارك  ااماركد راي قدقاركاخثيددارك شاداتاف دلال اا راخخيدبا

فيددادنا ددخرماار ددبا ددناا( ppm1111 ادايدد سارك ايددكالاخثت ددناخزددبالا دداار ددباا  يددداكاددخ
المايزقلااكااباخقا  يتخراي ادارا(ا2سما2اي رتالتكث الا ا سارك ايكت م اقاخزبالا 

رك ت اايقاتا يبر المااغ ذاكاردبارك قلارك   دساف ارك  االاك بساا اافاا ن(اا2سم 997 
ركاخثيددااا  دليلا(ااالإ االفارك بيبا نارك ار لا ز تا:ازاضارك قالاركمتكيلا اامشيلا,اشخفيدلا

ا ددت.اايا(ســاعة  73)  رك مددا بما.اال ددثلادددتماااددخرا افاددخساركغ ددخا ددنالددارز ادبيددبسااكددا
ا.ااقخيلتاا نارك  االارك ز شاكاا  يخالزصفامتدلاتل بارما خر  دخردلارك قلا

مددا بما ز ددشتعاركا دد يخاا دد ا تدركددعااافدد ا دد لاركشخيقددلااطر قــة البــودرة أو المســحوق :ا–ب
داددااصدداخسا مدد اقا يدد ااغ ددخاكاردددبارك قددلارك   دددسافدد ا دد رارك مدد اقااادددخضا لت ددخسا.ا

رك ز دشاكاا د يخال دتبسا ت ادلاا بر افياماددتبسا ادشارك مد اقاخم تخ تا خاف لا  لارك مت يقا
.اا بساركا  يخاا اافا متاشخيقلارإلثلتخا(اا::11ا اااا1:1ا اا للالابخساركاتككالزملل
اا.رك ال لاازاضاركزلتعا

ا

اا: التطع م والترك باإلكثار ب -3
زلدتعاكصدزفا خ داتااثلدتخلال يد اي اداراداداا دنادلتخساددنازقدلا دد اا:اBuddingالتطع م 

 دددخشاخنايددداماااألصــلإددااداددداا دددد ا ددنازلدددتعا  ددخايمددد اايااااالطعـــم الددخدماار دددباايمدد ا
ا.اارذكا تمالينا  ينارك دئيناكاثاينازلتعا بيبا ماقل

 دناا( سـنة 1.5 اااماد ايلاركاش يمال بادتما ناافخيب تاف ارك  الاااثانارك االعال  دخا
نار فددخضارك إددا لاركش ددامالإ ايتخ ددتا ددناخفددخضا رعا قشدداابرئددخرا اادددبرب.اايدداماادخردددلاركلدد اخ

 تئيددلاث ددتاي دداخشاخنااأ دد ا ددناخ دد تخاكايددلااخفددخضاثددانا يددخاات ددلاركزإدد اخاا ددنامددخشتزتعاخاا
 31 -15اركقش دلاركار دبسا اكشدااشدالداداا دثلا.ااقمدمار فدخضاا تكيلا نار  خرساارك  دخرع

ا.اامثت الا اارك  تفصلاداي تا نارك فتفاك زاا اعاركلخرداثأفخضدااا تكا تاااخكخااا(ااسم
زا ددتخ ت  يدد اا ددخىافدد اااد ا ددت اا ددخىاد ايددلاركاش دديمالددتك ينالتك ددثلاركددبخد اكمدد اكا تاار 

ار  دخىا(%85 (اااصدلازمدللاز دت اركاش ديمالد ااكداا دتيذا-  رخ ادبيناا بر  تاف اركخليداا 
ا.ا( %61 ا(اااصلازمللاركز ت افي ااكاا خينار الا-خياال ااف ارك خيف

ا
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  -اك عدة طرق لمتطع م منها :هن : أنواع التطع م     
 .ااNicolin Buddingالمزدوج   التطع م -.  بااShield Buddingالدرعي   التطع م - أ

ا.ا Ring Buddingالحمقي  التطع م  -د.اا Patch  Budding  بالرقعة التطع م -جـ
ا.اا Chip Buddingبالقشط  التطع م  -و   .  بشكل حر       التطع م  -هـ

ا

هنــاك عــدة شــروط مهمــة  جــب توفرهــا فــي البــراعم  -ط البــراعم الصــالحة لمتطعــ م :شــرو       
 -المستخدمة في التطع م وهي :

خنااثدددانا دددأ ا سا دددناخ ددد تخاكايدددلاركز دددااا دددناخصدددزتفا رعازاديدددلا يدددبساا تكيدددلا دددنا -1
 ر  خرساارك  خرعا.

لدخردماخنااثانا أ ا سا نافخاضاد خ تامدزلاااثدانا اامدشلاركمد كا,اث دتايفإدلاخ د ارك -3
 ركامشيلاااخكاركلخردماركق يلااركقتدبيلا.

خنااثدداناركفددخاضا مددابيخساا يددخا إددا لاذنا دد راي يددقارزشلددتقاكاددفاركش ددما دداار صددلا -2
 رزشلتكتا يبرا.

 ي تاخنااثاناركفخاضاكايالار  اركاخاا تكيلا ز تاكام يلاد ايلاركاش يما. -4

تاالددينار صددالاركادد ااش ددماي ددتاخنايثددانا زددتكااارفددقااددتمالددينار صددزتفارك ددخربااثلتخ دد -5
 داي تا  لار صزتفا.

يداماا دخر اد ايدلاركاش ديمافد ااكدعامدخيتنارك صدتخساركزلتايدلا اداااموعد إجراء التطعـ م :
ا-ي ثنافصلاركقافادنارك  تااك راا خىارك  ايلاف ارك ارديباركاتكيلا:

اش يماركخلي د اا ككاف ا د خرا  رخاازيمدتناايمد اا د راركزداضا دناركاش ديمالدتكاالرب ع : -1
ا ي اا   ار كالماف اخلزت اركمثاناك ينارما  تك تا.

ا ككاف از تيلا  خا تاخاالبريلا  خاخياالاايم االتكاش يمارك خيف ا ي ااالخر   : -3
ا   اركش اما ناركز دارعاركمدزايلارك بيلدلااركات دلاركزإد اافد ا د لارك تكدلاالقدااركلدخردما

ركلددخردمالددتكز اادزددباز ت  ددتال ددباكشدداار صددلافدداقاامددتثزلا اددااركخليددااركقددتبما يدد االددبخ
ا زشقلاركاش يما.

ا
 


