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مضوووتلميب  وووصليووون لرووو  بلةووو ل وووب ل ل ييووو منللىوووملية  ووو  : Grafting  التركيـــب          
ألرو لديةبهلي مل سةىلب لق ملم حيميلي ىلأ ثبلةو لبوبيملمدحووللم لوضلبمضوىولي وىلسو  ل

.لم سوويمومل ووكل لووضليوووولةوو لدألومد لدلةمي ءوو ل ووكلإيووبد لية  وو للأملي ووىليق وو لةوو ليوو مبه
لل.لدليب  ص

لل-:ل سيموملدليب  صل كلدلح   لدلي ل  ل: التي يستخدم فيها التركيبالحاالت       
دلق ووكل ةوو ل ووكللةووتليوون لةوو  ووكلح لوو لي ىوو ملألووي بلدلء  يوو لدليووكل ل سووي ل روو لدلى ووم لل-1

ل.للدلىنص
ل.لل كلح ل لدلي ى ملي ىل ب لأملس  لسة ضلأملدلي ى ملي ىلدلىق لدلي ب  ل-2
ل.للي ىليوملدليمد  لب  لدألر لمدل ىمل كلح ل لدلي ى ملدلةنومجلل ي  صل-3

  -هناك عدة أنواع من التركيب هي : : أنواع التركيب     
               . التركيـــــب الجـــــانبي -جــــــ        . التركيـــــب الســـــو ي -ب        . التركيـــــب المســـــاني -أ
 بالشق . التركيب  -و            . التركيب السرجي -هـ         . التركيب األخدودي -د
ــــال م  . -ز ــــب ب ــــب بالم ــــق -ـحــــ         التركي ــــدعامي -          . التركي ــــب ال       . التركي
  . التركيب ال ن ري -ك

 الفرق بين التركيب والت عيم :    
  م لدل ىمل كلدليب  صليب بةليو لل وملحو ميلي وىليووةلبوبديململو دليحيو جلدلىة  و لإلوىليووول -1

ل ق ل.لي ى ملببيملمدحو سيىة ل كلدل كلح  ل,لل ب بلة لدأللالملينولإيبدئي 
 حي جلدليب  صلإلىلييول ب بلمدلىلمل ل م  ل,ل ة ل حي جلإلوىلأ وويلي ة و لةوببو لمةو ىبةل -2

 ينولإيبدئول.

ي ووم لنسووب لنيوو كلدليب  ووصلدلوو لةوو لنسووب لنيوو كلدلي ىوو مل ووكل ث ووبلةوو لأنوومد لدلء  يوو ل,لملوو دل -3
  ءض لإيبد لدلي ى ملبو "لة لدليب  صل.

لألرووم لةىوو نكل ث ووبةلم روو لينووولدسوويىة لي ل ووكلدلي وو ثبلح وو ل   وو ل:   Stocksاأل ــول للل
ي وىلدلنب يو  لدليوكليببوىل وكلدلب وم لدلني ي و ل سويمودةي ل(   Stock plants)  ةوثاللةرو   

 ةروبللإل ث بلي ل ب  لدلىق لأملدليبل ولأملدم لدل ىمملمدأللوالملةنيو ل,لب نةو ليسويىة لأروم ل
ي ووىلدلنب يو  لدليووكليببووىل ووكلدلةلوي للب ىيوو لإلووىلةلوو ي لأمووب ل(  Nursery stocks ) دلةلوي 

ل( Root stocks)  يقومملبنبديييو لمي ى ةيو لثوملب ىيو لإلوىلدلةوندبي  لمأروح صلدلبسو ي  ل.لأةو ل
    ووو لي وووىلدلنب يووو  لدليوووكلي وووم لدلةيةميووو لدلي ب ووو لميووون لةووو لدليووو  لل ي ىووو ملي  يووو لل.لمي وووىل

لم لإلىلنمي  لىة ل:دلىةممليقسملدألر
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وتمتاز ية   لدلي  ثبلدلينسكلبمدس  لدلب مبل,ل مىكلدألرم لدلن يي لة األ ول البذرية :  -1
 -بال فات االيجابية التالية :

ليأث بلدلب  كل  ي لل   ل.ل ي م للم  لدلنةملم م   لدلىةبلمث بي ل كلدليبب لح  ل  ملل-أ
لمم ل  لة لدإلر ب  لدلء  بمس  ل.ل ي م لةق مة لل ث بلة لدألةبدضلمدلحلبدل-ب
ييحة لد نمء ضلدللو ول كلوبي  لدلحبدبةلميقو مملدليءو كلنسوب  لبسوبصليىةو ليو مبى ل -جـ

ل كلدليبب ل.
ل ة  لإني جلأيودول ب بةلةني ل كل يبةللر بةلمبةس ح لةحوموةل.ل-د
ل

 -أما ال فات السمبية التي تمتاز بها األ ول البذرية فهي :
 

دألرن كلدلة ىةو لي  يو ل وكلحةو لدلثةو بلأيلأ لةبح و لبوو لدإلثةو بل  يو لييأمبلبىضل - أ
لي م ل م   لمةيأمبةل.

دلنب يوو  لدلن ييوو لي ووم لج ووبلةيي نسوو ل ووكلنةمىوو لمبوو لضليسووبصلرووىمب  ل ووكلي ى ةيوو لل - ب
 لةبةلمدحوةل.

لدلب مبل.ل دألملدل يلأم  لةنيل   ليل بول كلرء يي لدلمبدث  لدلنب يل-جـ
ضلدألرووم لدلب ب وو لي ووىلألوومدضليى وو لدلىة  وو  لدلنبدي وو لم روو لية  وو للوووليحيووميلبىوول-د

ل.ل( Roses) دلي ى ملةث لأرم لدلمبول
ل

ل.ية  وو لدلي وو ثبلدلمضووبيلب بلووولدلةمي ءوو ل مىووكلدألرووم لدلن ييوو لةوو األ ــول الخضــرية :  -2
 -وتمتاز بال فات التالية :

ل  لةنولدأليند ل.ي م لةل بي ل كلرء يي لدلمبدث  لل نب  لدألملدل يلأمل-أ
يحيوو جلإلووىليووبصلي وووةلممرووب ل ةوو ليحيوو جلإلووىلين  وو ل ب ووبةل ووكلإني ييوو لمم روو لينوووللل-ب

لم ر لدألةبدضلمدألةبدضل  لحلبدبيي ئ لنب ي  لدألةي  لمدلحء ظلي  ي لة لدإلر ب ل
ل.لدلء  بمس  

ـــ  ووم لل لييحةوو لد نمءوو ضلدللووو ول ووكلوبيوو  لدلحووبدبةلم ليقوو مملدليءوو كلنسووب  لبسووبصل-ج
لي مبى لس ح  ل لييىة ل ث بدل كلدليبب ل.

يسوويمل ووكلدليب  ووبل ووكلإي وو  لدلح روو لمم روو لدألرووم لدلةقرووبةلملووبولدلةقرووبةل,ل ةوو لل-د
ل ة  لنبدييي لي ىلةس    لةيق بب للن  وةليوولدأللي بل كلمحوةلدلةس ح ل.

ل
ل

ل
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 م :المواف ة وعدم المواف ة بين األ ل وال عللللللللللللللللللللللللل
يىيةوليأث بد لدل ىوملي وىلدألرو لأملبو لى ىلي وىلميومولدلىاللو لدلةيب ولو لب نيةو لبووم ل
حوم لم  ل  ي لة لل نولأ ل ؤويلإلىليوملنةوملدحوولىو هلدأليوند لبرومبةلي ووةلم ب ى و لمل و ل

ليظيبليوملدلةمد ق لى هلب  لدلينئ  لمم ر لإ دل  ن لةمي ء  ل كلدلنم لمدلينىل.ل
قو لبووبي  لةيء ميو لمي وىللو  لظومدىبلجب بو لح و ليظيوبلي وىللو  ليظيبليوملدلةمد 

يضمملةن ق لدلي ى ملينولدميالكلنةملدلينئ  لةتلبىضية لمم ر لينوة ل نةوملدل ىوملبوبيو ل
ألم لة لنةملدألر لأملب لى ىل.ليميوليووةلظومدىبليلو بلإلوىلميوموليووملدليمد و لبو  لدأليوند ل

لل-دلة ىة لأملدلةب ب لأىةي ل:
لد ليح ملب  لدألر لمدل ىملبوبي ل ب بةل. ل لل-1
ل.لةم لدأللي بلدلةب بل,لأيلأ لدأللي بليى شللةوةلسن لأملسني  لثمليةم لبىول لضل-2
ي ووم لدلح لوو لدلرووح  للأللووي بلبو ئوو لح وو لي ووم لدألمبد لةرووءبةلمييسوو ل ل ووكلدلمب ووكلل-3

لبمل لةب بل.
ل.لد ميال   ل كل ب ى لنةملدألر لمدل ىملمم ر لة لن ح  لبو لمدنيي  ل يبةلدلنةمل-4
ليمستل كلدلنةمل م لأمليح لةن ق لدلي ى مل.ل-5
ل  م لدل  ةب مملةنءرال"لمج بلةير لي ىلل  لح ق لحم لدأليند لدلة ىة ل.ل-6
لي م  ل بق لة لدلق كلب  لدألر لمدل ىمل.ل-7
لكلدلملصل ق لوم لدل ح  لدل يل سبصلبومبهل بم لدلنب  ل.لول حو لد ليح مل ل-8

 -وتشمل : -العالقة المتبادلة بين ال عم واأل ل :    
 -تأثير األ ل عمى ال عم : إن األ ل يؤثر عمى ال عم من النواحي التالية : -1

إ لدألروو للووميلدلنةوومل قووميلنةووملدل ىوومللتــأثير األ ــل عمــى شــكل الشــجرة وقــوة نموهــا : -أ
لن ةكلي  ولينوة لي م لدلةمد ق لب نيةو لي ووةل,لبموالكلدألرو لضوى كلدلنةوملأملدألرو لد

دلةقربلدل يل ق  لة لنةملدل ىمل.لمةث  ل لضلي ى ملدل ةثب لي ىلأرو لدلسوءبي لدلو يل
 ىولة لدألرم لدلةقروبةلمدلو يل وؤويلإلوىليق  و لنةوملدل ىوملدلنو ةكلي  وولم ضوىءولم ق و ل

دلة ىة لي ىلدألروم لدلب ب و لةو لدل ةثوب لدلءبنسو  لدليوكللحيملدلليبةلبمالكلدألرن ك
يقميلدل ىملدلن ةكلي  ي ل.لم ىن لدلسبصل كليأث بلدألرم لدلةقربةلإلىلأ لي مبى لج بل
لوو وبةلي ووىلييي وونلدلقةوو لدلن ة وو لبةوو ليحي يووولةوو لدلةوومدولدل  دئ وو ل,لب إلضوو   لإلووىلل وو لنسووب ل

ةملدلقة لدلن ة  لنةمد"لي ودلأمللم و "لملو دل  وم لنةوملدليكل لي م ل     للنملدلةمدولدليبةمن  ل
لدألرن كلدلة ىة لي ىلى دلدألر لةحومودل.
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 ن وولدألرو لةو لةق مةو لدل ىوملل بوبموةللتأثير األ ل فـي زيـادة م اومـة ال عـم لمبـرودة :ل-ب
ل كلدللوي  ليو ل ب و لإ قو كلنةوملدلءوبم لةب وبدلمبو لضل  وم لملوب لن ضوي ل قو مملدنمءو ض

حووبدبةلأ ضوو لةوو لدلملووصلدل ووضلج ووبلدلن ضووتل.لمةثوو  ل لووضلي ىوو ملدلحةضوو   لوبيوو  لدل
لي ىلأر لدلببيق  لثالثكلدألمبد لدل يل س يولي ىلإ ق كلنةملدألرن كلدلة ىة لي  و.ل

يروو صلدألروووم لبروومبةلي ةووو لبووبىضلدألةوووبدضلتـــأثير األ ـــل فــي انت ـــال األمـــرا  :  -جـــ
دلة ىملي  ي ل,ل ةثاللير صلدل ةثب لدألمبب  للم ر لدلء ب  لمدلب ي ب  لمينق ي لإلىلدل ىمل

  Pyrus)بةبضللدسومودوللدل وبكللإ دلل  نو للة ىةو لي وىللأرو للدل ةثوب للدل  ب ن و ل

pyrifolia  )ل كلح  لأ لةث لى هلدألرون كل ليرو صلبو لةبضلينوولي ى ةيو لي وىللل,
ل.ل(  Pyrus communis)دألر لدلةق ممللولةث لدل ةثب لدلءبنس  ل

دألرو لدلقوميل سوبصليوأمبلوموم لدل ىومل وكل ومبلدلبدحو للثير األ ل في تفتح البراعم :تأل-د
مب لضل  نوول   و ل يوبةلدحي  ي يوولل بوبموةلإلنيو  ل ومبلبدحيوولةةو ل وؤمبليءوي لدلبوبديمل,ل وكل
حوو  لأ لدألروو لدلضووى كللووول سووبصلنقروو "ل ووكلدحي  يوو  لدلروونكلل بووبموةلإلوم لووول ووكل

لبصليءي لدلببديمل كلمل لةب بل. مبلدلبدح لبمل لةب بلةة ل س
  ة ل   لدألر للميلدلنةمل  ةو ليوأمبلدلرونكلدلة ىومللتأثير األ ل في الحمل المبكر :ل-هـ

ي  ول كلحة لدلثة بل,لم  ة ل   لدألر لضى كلدلنةمل  ة لضىكلنةملدل ىملمدسوي   ل
ميلي ووم  لدلثةوو بلبملوو لةب ووبل,لأيلأ لدألروو لدلضووى كل ب ووبل ووكلدلح روو لمدألروو لدلقوو

 يوووأمبل وووكلي وووم  لدلثةووو بلي  وووول.لم ووو لضللووومحظلدنوووولينوووولي ىووو ملأروووم لدلحةضووو   لةثووو ل
دلنووو بنتلمدلببيقووو  لثالثوووكلدألمبد لب ىوووملةووو لدلرووونكلنءسوووولأ لدأللوووي بليثةوووبلبءيوووبةلةب وووبةل

لب لةق بن لب ألرم لج بلدلة ىة ل.
لقم و لأة لب لنسب لل ة  لدلح ر ل يىيةولي ىلنم لدألر لمبرمبةلي ة ل   لدألرم لد

يى كلح ر لأ ثبلة لدألرم لدلةقربةل  لحيملدألرن كلدلة ىةو لي  يو ل  وم ل ب وبدل
,لمل  لدلح ر ل كلمحوةلدلةس ح ل  م لأ ثبلينولي ىو ملدألرون كلي وىلأروم لةقروبةل
ةق بن لب ألرم للم  لدلنةملبسوبصلرو بلحيوملدأللوي بلمن و وةليوووى ل وكلمحووةلدلةسو ح ل

  ب لةق بن لب ألرن كلدلة ىة لي ىلدألرم لدلقم  لل.ألني لينب لي ىلةس    لةيق بل
 مي كليأث بلدألرم ل كلرء  لدلثة بلحسصلنم لدلنبو  لتأثير األ ل في  فات الثمار :  -و

ح ووو للووومحظلبووو  لدسووويىة  لدألروووم لدلةقروووبةل ن وووولةووو لحيوووملدلثةووو بلبسوووبصليملوووكلدلنةووومل
 لدليوكليسوبصلنةوملدلثةو بلمن و وةلدلمضبيلةب بدل كلةمسملدلنةملميبد ملدلةمدولدل  ببمى وبدي 

لحيةي ل.
 

ل
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 -النواحي التالية : فيتأثير ال عم عمى األ ل : إن ال عم  يؤثر عمى األ ل  -2
إ دل ىووملروونكللوووميلدلنةووملي ووىلأرووو لضووى كل ووو  لتــأثير ال عـــم فــي قـــوة نمــو األ ـــل :  -أ

 ملمبمالكلدلرنكلدلقميل ن ولة للمةلنةملدألر لم رب لنةمهلألم لةة للمليبضلبوم لي ى
لي ىلأر للميل  نول ضىكلة لنةملدألر .ل لضلإ دل ىملرنكلضى كلدلنةم

إ لدل ىمل ؤثبل كلوبي لةق مة لدألر للببموةلتأثير ال عم في م اومة األ ل لمبرودة : ل-ب
دللووي  لمىوو دلدليووأث بل بيووتلإلووىلوبيوو لنضووتلدلةيةووم لدليوو بيلينووولح ووم ل روو لدللووي  ل,ل

نةملدلي مبلإلىلمل لةيأمبل كلدلمب كلمبو لضل لي وم لل بىضلدألرن كليسبصلدسيةبدب
جض لم ب  لميبضوللإلر ب لب  نية ول,لي م ل ي مبلل م لأنسي ليأنسي لن ضي لب لي

ب نةوو لإ دليملووكلدلنةووملدليوو بيلةب ووبدللبوو لح ووم لدلمب ووكل وو  لأنسووي لدليوو مبلينضووتلية ةوو ل
لميسي  تليحة لببموةلدللي  لبوبي لةىيول ل.

ل
 


