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و١ف ٠زىبصش إٌجبد 

 

ففي التكاثز الجنسي . التكاثز الجنسي والتكاثز الالجنسي: تتكاثز النباتات بطزيقتين رئيسيتين هما

تتكاثز النباتات عن طزيك األسهار فتوّفز البذور التي تنبت في األرض وتعطي نباتات تنمو 

أما في التكاثز الالجنسي فتتكاثز النباتات عن طزيك الجذور أو الجذوع أو . وتشهز وتثمز

. األوراق ويعزف هذا النوع من التكاثز بالتكاثز الخضزي 

 و١ف ٠زىبصش إٌجبد ثبأل ص٘بس؟

 
 

. ـ اٌّزه رىْٛ دجٛة اٌٍمبح

. ـ ٚاٌّج١غ ٠ذزٛٞ عٍٝ اٌج٠ٛؼبد

ـ ٌىٟ رذذس ع١ٍّخ اٌزٍم١خ، الثذ ِٓ أزمبي دجٛة اٌٍمبح ِٓ اٌّزه إٌٝ ١ِبعُ  اٌىشاثً،  ٌىٟ 

: ٠ٚذذس ٘زا االٔزمبي ثعذح ؿشق، ِٕٙب. رٛطٍٙب ثذٚس٘ب إٌٝ اٌج٠ٛؼبد  فٟ اٌّج١غ

  .(ِضبي اٌمّخ  )ـ اٌٙٛاء 

. (ِضبي اٌزفبح  )ـ اٌذششاد 

. ـ اٌّبء عٕذ ٔجبربد ِبئ١خ

ٚثعذ ٘زا االٔزمبي رزذذ دجٛة اٌٍمبح ِع . (ٔخ١ً اٌزّش : روش ـ أٔضٝ )ـ عٓ ؿش٠ك اإلٔغبْ 

. اٌج٠ٛؼبد فززُ ع١ٍّخ اإلخظبة، ٠ٚزىْٛ اٌج١ٕٓ

ٚثعذ  . ٚثعذ رٌه ٠زؼخُ اٌّج١غ، ٚرزغبلؾ األجضاء األخشٜ ٌٍض٘شح، ٚرزىْٛ اٌضّشح

. ٔؼجٙب، ٠ىْٛ اٌج١ٕٓ فٟ اٌجزسح لذ اوزًّ ّٖٔٛ، ٚرظجخ اٌجزٚس طبٌذخ ٌٍضساعخ

        ِج١غ ِزؼخُ   ٔز١جخ الخزضاْ اٌّٛاد اٌغزائ١خ ف١ٗ= اٌضّشح .
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تتعهق حبىب انهقاح بانحيىاناث انتي . انكثير من اننباتاث انسهريت يتهقح بىساطت اننحم، وحيىاناث أخري
 تحمهها من زهرة إنً زهرة خالل بحثها عن انغذاء

 

 

 اٌزىبصش اٌالجٕغٟ أٚ اٌزىبصش اٌخؼشٞ

    ٠ّىٓ ٌٍٕجبربد أْ رزضا٠ذ ثذْٚ اٌزىبصش اٌجٕغٟ، فخالي اٌزىبصش اٌخؼشٞ ٠ّىٓ ٌجضء ِٓ 

٠ذذس اٌزىبصش اٌخؼشٞ د١ش رغزـ١ع أجضاء إٌجبد أْ . إٌجبد أْ ٠ّٕٛ إٌٝ ٔجبد وبًِ جذ٠ذ

ّْٛ أجضاء غ١ش ِٛجٛدح، خالي ع١ٍّخ ُرعشف ثبٌزجذد ٠ّٚىٓ ألٞ عؼٛ ِٓ إٌجبد عٛاء أ . رى

ثً لذ ٠ّٕٛ إٌجبد ِٓ خ١ٍخ . وبْ جزًسا، أٚ عبًلب، أٚ ٚسلخ، أٚ ص٘شح أْ ٠زىبصش إٌٝ ٔجبد جذ٠ذ

. ِفشدح ِٓ ٔجبد آخش

    ٚغبًٌجب ِب ٠ذذس اٌزىبصش اٌخؼشٞ فٟ إٌجبربد راد اٌغ١مبْ اٌزٟ رّزذ أفم١ًب أعٍٝ أٚ أعفً 

ًٔب سف١عخ رعشف ثبٌغ١مبْ . عـخ اٌزشثخ ِجبششح ٠شعً ٔجبد اٌفشاٌٚخ، عٍٝ عج١ً اٌّضبي، ع١مب

ٚرشعً اٌغ١مبْ اٌجبس٠خ عٕذ ٔمبؽ ِالِغزٙب . رّٕٛ عٍٝ اِزذاد عـخ اٌزشثخ (اٌّذادح)اٌجبس٠خ 

ًٔب جذ٠ذح)ٌألسع جزًٚسا رعـٟ ٔج١زبد  ٚ٘زٖ إٌج١زبد فٟ ٚالع األِش جضء ِٓ . (أٚساًلب، ٚع١مب

إٌجبد األة، ٠ٚزىبصش ثٙزٖ اٌـش٠مخ ثٛعبؿخ ع١مبْ رذذ األسع وً ِٓ اٌغشاخظ، ٚاٌغٛعٓ، 

. ٚاٌعذ٠ذ ِٓ أٔٛاع األعشبة، ٚثعغ أٔٛاع اٌشج١شاد، ٚثعغ أٔٛاع  األشجبس

    ٚرغزـ١ع اٌعذ٠ذ ِٓ إٌجبربد اٌزٟ رّٕٛ وأعشبة ػبسح االٔزشبس عش٠ًعب ثٛعبؿخ اٌزىبصش 

ّٞ ًٔب إثبدح ٘زٖ إٌجبربد، د١ش رّٕٛ أجضاؤ٘ب اٌّفمٛدح ِشح أخشٜ ثبٌزجذد. اٌخؼش . ٠ٚظعت أد١ب

ًٔب، ٚأٚساًلب جذ٠ذح إرا ُرشن جضٌء ِٓ  فعٍٝ عج١ً اٌّضبي ٠ّٕٛ ٔجبد إٌٙذثبء اٌجشٞ ٠ٚعـٟ ع١مب

. جزسٖ داخً اٌزشثخ

    ٠ٚغزف١ذ اٌّضاسعْٛ ِٓ اٌزىبصش اٌخؼشٞ فٟ اإلوضبس ِٓ اٌعذ٠ذ ِٓ اٌّذبط١ً اٌغزائ١خ 

د١ش ٠مِْٛٛ ِضال ثزجضئخ اٌجـبؿظ إٌٝ . اٌّّٙخ، ِضً اٌزفبح، ٚاٌّٛص، ٚاٌجشرمبي ٚاٌجـبؿظ

ٚرزذٛي خالي إٌّٛ وً . عٍٝ األلً (ثشعُ)عذح أجضاء، ٠ٚشاعٝ ادزٛاء وً جضء عٍٝ ع١ٓ 

٠ٕزج اٌزىبصش ثٙزٖ اٌـش٠مخ ٔجبربد ثـبؿظ جذ٠ذح . لـعخ ِٓ اٌجـبؿظ إٌٝ ٔجبد ثـبؿظ جذ٠ذ

. أعشع ِّب ٌٛ صسعذ ثزٚس اٌجـبؿظ

 

فبٌىض١ش ِٓ إٌجبربد ِضً اٌذالث١ش، .     ٠ُْغزخذَ اٌزىبصش اٌخؼشٞ ثىضشح وزٌه عٕذ صساعخ اٌذذائك

رغزغشق ٘زٖ إٌجبربد . ٚاٌغٛعٓ، ٚاٌضٔجك، ٚاٌز١ٌٛ١ت رزىبصش ثٛعبؿخ األثظبي، أٚ اٌىٛسِبد

. فزشح أؿٛي ٌزظً إٌٝ ِشدٍخ اإلص٘بس عٕذِب رّٕٛ ِٓ اٌجزسح
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:      ِٚٓ أُ٘ ؿشق اٌزىبصش اٌخؼشٞ اٌزٟ عشفٙب اإلٔغبْ ِٕز ِئبد اٌغ١ٕٓ ٟ٘

 

ِضً غشط فغبئً إٌخ١ً ثعذ فظٍٙب عٓ إٌخٍخ األَ، أٚ غشط أغظبْ اٌز١ٓ ٚوزٌه : اإلفزغبي- 

. ٠ّىٓ غشط لـع ِٓ أٚساق ٔجبد اٌجغ١ٔٛخ

وّب . سدَ غظٓ ِٓ ٔجبد دْٚ فظٍٗ إٌٝ أْ رّٕٛ ثٗ اٌجزٚس اٌعشػ١خ صُ فظٍٗ ٚٔمٍٗ: اٌزشل١ذ- 

. ٘ٛ اٌذبي فٟ اٌعٕت

. ثزضج١ذ غظٓ ٔجبرٟ عٍٝ جزع شجشح ِٓ ٔٛع لش٠ت: اٌزـع١ُ- 

 

اٌخالطخ   

٠ظٕع اٌغىش ٚإٌش٠ٛبد ثبِزظبص صبٟٔ اٚوغ١ذ اٌىشثْٛ . ٠ظٕع إٌجبد ؿعبِٗ ثٕفغٗ 

٠غزخذَ إٌجبد اٌـبلٗ اٌزٟ ٠غزّذ٘ب . ثٛاعـٗ اٚسالٗ ِٚٓ ِبء اٌزشثٗ ثٛاعـٗ جزٚسٖ ٚاٚسالٗ 

. ِٓ اشعٗ اٌشّظ ٌزذ٠ًٛ اٌغبص ٚاٌّبء اٌٝ غزاء ٠غزـ١ع رخض٠ٕٗ ٌالفبدٖ ِٕٗ عٕذ اٌذبجٗ 

رّزض إٌجبربد ِب٠ٍضِٙب . رغّٝ ٘زٖ اٌـش٠مٗ فٟ اٌذظٛي عٍٝ اٌـعبَ ع١ٍّٗ اٌزخ١ٍك اٌؼٛئٟ 

ٌىٓ ١ٌظ ٘زا ٘ٛ دبي ج١ّع إٌجبربد ار اْ ثعؼٙب ٠عزّذ عٍٝ . ِٓ اِالح ثٛاعـٗ جزٚس٘ب 

رذعٝ ٘زٖ إٌجبربد اٌـف١ٍ١بد اٚ إٌجبربد . غزائٗ عٍٝ اٌجعغ االخش اٚ عٍٝ ثمب٠ب عبئش إٌجبد

  .. (ٔٛع ِٓ اٌفـش اٌغبَ  )االعف١ٕ١ٗ وبٌفـش ٚاٌغبس٠مْٛ 

 

ثعذح ؿشق ِزجب٠ٕخ ف١ّب ث١ٕٙب ِٓ د١ش اٌٛع١ٍخ ٚاألعٍٛة ٚاٌضِٓ، إال إٌجبربد رزىبصش 

 .أْ ِذظالرٙب ٚادذح، ٟٚ٘ اٌذظٛي عٍٝ ٔجبد جذ٠ذ ٠شجٗ إٌجبد األَ


