مجبدئ االنتخبة وانتذسٍن انىراثً اننجبتً
لطالب السنة الرابعة
كلٌة العلوم الرابعة
د .رٌم العبد الهادي

عهم تزثٍخ اننجبد Plant Breeding
هى انعهم انذي ٌمكن انمزثً من تذسٍن نجبتبد انمشروعخ،
وتذقٍق انهذف من ثزنبمج انتزثٍخ وهىغبٌخ انمزثً وانفالح
وانمستههك.
تختهف غبٌخ انفالح ،وانمستههك دست انمذصىل انمشروع،
دٍث ٌسعى انمشارع مثال انى رفع انغهخ فً ودذح انمسبدخ
من نجبد انقمخ أو انشعٍز  ،وانذصىل عهى تزاكٍت وراثٍخ
قبدرح عهى تذمم االجهبد انجفبفً أو انصقٍع،
ثٍنمب قذ ٌسعى انفالح انذي ٌشرع انذرح انصفزاء نهذصىل
عهى غهخ عبنٍخ ،وتذتىي نسجخ عبنٍخ من انكبروتٍن فً
انذجىة.
عمىمب تعذ سٌبدح انغهخ انذجٍخ ،ورفع انتبجٍخ ودذح انمسبدخ
انهذف األول ،واألسبسً نجزامج انتزثٍخ

• العلوم ذات الصلة بعلم تربٌة النبات
• ٌجب على مربً النبات والمائم على التحسٌن الوراثً
للمحاصٌل االمام بأساسٌات العدٌد من العلوم التً تمكنه من
تنفٌذ برنامج التربٌة بشكل صحٌح ومنها علم الوراثة ،علم
التصنٌف النباتً ،علم فٌزٌولوجٌا النبات ،علم امراض
النبات ،علم الكٌمٌاء ،علم االحصاء ،علم االنتاج النباتً،
التمانات الحٌوٌة وغٌرها من العلوم الهامة.

•
•
•

•

أهداف علم تربٌة النبات:
 -1زٌادة الغلة Yield
تعد زٌادة الغلة من االهداف االساسٌة لمربً النبات ،والهدف
منها رفع مردود الصنف فً وحدة المساحة ،اي التوسع العمودي
فً الزراعة ،ولد انتجت االبحاث الزراعٌة فً المطر العربً
السوري العدٌد من اصناف الممح مثال ذات الغلة العالٌة والتً
تؤمن حاجة المطر من هذا المحصول الهام لسد الفجوة الغذائٌة
منها األصناف شام  ،2شام .3
 -2تحسٌن صفات الجودة أو النوعٌة ٌ Qualityتمٌز كل
محصول من المحاصٌل المزروعة بعدد من صفات الجودة
والنوعٌة التً ٌسعى المربً الى تحسٌنها مثال تحسٌن نوع التٌلة
فً المطن ،ورفع نسبة الزٌت فً عباد الشمس ،او رفع نسبة
البروتٌن والكاروتٌن فً الذرة الصفراء.

•  -3المماومة لإلجهادات اال إحٌائٌة a Biotic Stress
تعد مماومة االجهادات االحٌائٌة من االهداف األساسٌة والهامة
لمربً النبات ،حٌث تتعرض المحاصٌل خالل مواسم نموها الى
العدٌد من هذه االجهادات ،والتً تؤثر فً صفة الغلة ،والصفات
النوعٌة للمنتج مثال عن هذه االجهادات الصمٌع  ،الجفاف ،االجهاد
الحراري  ،الغدق  ....الخ ولد تم من خالل برامج التربٌة والتحسٌن
الوراثً الحصول على اصناف من الممح متحملة للجفاف والصمٌع
وغٌرها من االجهادات الإلحٌائٌة.
•  -4مماومة االجهادات االحٌائٌة Biotic Stress
ٌتمثل هذا الهدف فً مماومة مجموعة الحشرات ،واالمراض
الفطرٌة والفٌروسٌة التً ٌتعرض لها المحصول المزروع ،والعمل
على استنباط اصناف مماومة ،مثال الحصول على اصناف من
الممح مماومة للصدأ او البٌاض او حشرة السونة وغٌرها.

•
•  -5الباكورٌة Earliness

• تعد صفة التبكٌر باإلزهار من الصفات الهامة التً ٌهتم بها
المربً ،وٌتمثل ذلن فً الحصول على اصناف ذات موسم نمو
الصر ربما تكون خاصة للزراعات فً العروة التكثٌفٌة مثال فً
الذرة الصفراء  ،واحٌانا ٌكون االزهار المبكر شكل من أشكال
الهروب من بعض االجهادات الالحٌائٌة مثل الصمٌع فً المحاصٌل
التً ٌكون موسم نموها فً الشتاء ،مع العلم ان التبكٌر فً االزهار
ربما ٌرتبط عكسا مع الغلة العالٌة فً بعض المحاصٌل.
•  -6االستجابة للمكننة الزراعٌة :
ٌسعى المربً للحصول على أصناف متأللمة مع ما ٌتوفر من االلٌات
الزراعٌة كالحصادة والدراسة .مثال على ذلن الحصول على هجن
فردٌة من الذرة الصفراء منخفضة العرنوس بحٌث ٌمكن حصادها ألٌا .
وفً محصول المطن اٌضا ٌسعى المربً للحصول على اصناف ذات
طول معٌن بحٌث ٌمكن استخدام المكننة الزراعٌة فً الحصاد.

•  -7التوسع االفمً والعمودي فً الزراعة
• ٌهدف علم تربٌة النبات على تحسٌن االنتاج الزراعً من خالل
التوسع االفمً للزراعة وذلن من خالل زٌادة المساحات
المزروعة ،والذي ٌتمثل فً رفع انتاجٌة ،وذلن باستنباط أصناف
عالٌة الغلة متأللمة مع االراضً المالحة والهامشٌة أو التً تعانً
من مشكلة معٌنة تمنع زراعتها ،مثال استنباط اصناف من الشعٌر
متأللمة للزراعة فً اراضً ترتفع فٌها نسبة الملوحة التوسع
االفمً والذي ٌتمثل بإدخال اراضً جدٌدة فً الزراعة .
• والتوسع العمودي والذي ٌتمثل فً رفع انتاجٌة وحدة المساحة
واستنباط اصناف مماومة وعالٌة الغلة ومتحملة للظروف البٌئٌة
كما ذكرنا.

• الخطوات االساسية في برنامج التربية :
 -1احداث تباٌنات وراثٌة بٌن النباتات Genetic Variation
 -2انتخاب النباتات الحاملة للصفات المرغوبة Selection
 -3تمٌٌم النباتات المنتخبة EVALUATION
 -4إكثار النباتات المنتخبة
 -5نشر زراعة النباتات المنتخبة .

• انماط التباٌنات أو االختالفات بٌن النباتات Variations
تمسم االختالفات المظهرية التً ٌمكن مشاهدتها بٌن األفراد عموما إلى تباٌنات
وراثٌة وتباٌنات بٌئٌة
ٌعتمد المربً على احداث التباٌنات الوراثٌة  Genetic Varationsبٌن
النباتات ،والتً تكمن فٌها لٌمة التربٌة ،وتنتج هذه التباٌنات بٌن األفراد عن
االختالف الوراثً بالمورثات ،لذلن ٌنتمل هذا النوع من التباٌنات من اآلباء إلى
األبناء ،بٌنما ال ٌمكن االستفادة من التباٌنات البٌئٌة بٌن النباتات ،والتً تنتج
عن عوامل بٌئٌة ألنها ال تورث الى االنسال.
وٌمكن التمٌٌز بٌن التباٌن البٌئً والوراثً من خالل اختبار النسل Progeny
 ،Testحٌث نموم بإجراء تربٌة ذاتٌة للنبات الحامل للصفة المرغوبة ،وزراعة
البذور الناتجة للتأكد من انتمال الصفة المدروسة لألبناء الن التباٌنات الوراثٌة
تورث من االباء الى االنسال كما ذكرنا ،بٌنما ال تورث التباٌنات البٌئٌة من
االباء الى االنسال.

انمبط االنتخبة

• االنتخاب الطبٌعً  : Natural Selectionوهو االنتخاب
الذي تموم به الطبٌعة دون سٌطرة المربً ،وتحت عنوان
البماء لأللوى تنتخب الطبٌعة الفرد الذي ٌحمل المورثات التً
تجعل منه لادر على مواجهة التغٌٌرات البٌئٌة ،وذلن من
خالل استمرار لدرته على البماء والتكاثر وبالتالً استمرار
النوع ،بٌنما تموت األفراد الغٌر متأللمة او تتنالص لدرتها
على التكاثر حتى تنتهً.
• االنتخاب الصناعً  :Artificial Selectionوهو االنتخاب
الذي ٌموم به المربً خالل برنامج التربٌة ،وهنان طرق
متعدد لالنتخاب ٌمكن للمربً أن ٌعتمد الطرٌمة التً تناسب
المحصول المدروس واالمكانٌات المتوفرة لدى المربً.

أشكبل االنتخبة انصنبعً
• هنان العدٌد من طرق االنتخاب الخاصة بالنباتات
ذاتٌة والخلٌطة التلمٌح ،وسنكتفً فً هذه المحاضرة
بذكر بعض الطرق المذكورة فً كتابكم الجامعً
السٌما ان هذه المحاضرة مخصصة لطالب كلٌة
العلوم ولٌس للمهندسٌن الزراعٌٌن
•
•
•
•

 -1االنتخاب اإلجمالً
 -2انتخاب الساللة النمٌة
 -3انتخاب الساللة الخضرٌة
 -4االنتخاب بالواسمات الجزٌئٌة

االنتخبة اإلجمبنً
• تعد طرٌمة االنتخاب اإلجمال من أبسط أشكال االنتخاب وبذلن
ٌمكن اعتبار الفالح أول مربً حٌث اعتمد الفالح على تجمٌع
البذار ألفضل النباتات فً الحمل من أجل زراعتها فً العام
المادم.
• ٌعد االنتخاب اإلجمالً أكثر الطرٌك لدما وشوٌعا وأبسط طرق
االنتخاب ٌموم المربً وانتخاب أفضل النباتات فً الحمل حٌث
ٌجمع بذورها وٌخلطها وٌموم بزراعتها فً العام المادم وتستمر
دورات االنتخاب اإلجمالً لعدة مواسم.
• تعتمد طرٌمة االنتخاب اإلجمالً على وجود تباٌنات وراثٌة بٌن
افراد العشٌرة النباتٌة وانتخاب افضل النباتات فً العشٌرة
populationوالحاملة للصفات المرغوبة من الغلة العالٌة أو
صفات الجودة والمماومة.

مٍشاد االنتخبثً االجمبنً
•

•
•
•
•

 -1أبسط طرق االنتخاب وال تحتاج تكالٌف عالٌة أو
اختبارات خاصة على الصنف الناتج .
 -2ال تتطلب سٌطرة المربً على التلمٌح فً حمل التربٌة
 -3ال تتطلب معرفة علمٌة كبٌرة .
تعد هذه الطرٌمة الماعدة األولى لبداٌة أي برنامج تربٌة
وٌعتمد علٌها فً تحسٌن األصناف المحلٌة .
غالبا ما ٌكون الصنف الناتج عن االنتخاب األجمال متأللما
مع الظروف البٌئٌة المحلٌة بسبب تنوع االنماط الوراثٌة
الموجودة فً العشٌرة الناتجة عن االنتخاب .

عٍىة االنتخبة اإلجمبنً
•  -1ضرورة اعادة برنامج االنتخاب االجمالً فً العشٌرة بعد
عدة مواسم بسبب حدوث انعزاالت وراثٌة غٌر مرغوبة فً
العشٌرة بعد عدة سنوات حتى ال ٌفمد الصنف المنتخب معالمه
وصفاته السٌما فً النباتات خلطٌة التلمٌح حٌث تزداد لوة النمو
فٌها مع زٌادة التباٌنات الوراثٌة بٌن األفراد.
•  -2تراجع نسبة الخلط فً العشٌرة الناتجة ،واحتمال حدوث
تدهور ناتج عن التربٌة الذاتٌة فً العشٌرة السٌما إذا كان عدد
االفراد المكونة للصنف محدود.
• ٌ -3تم االنتخاب االجمالً باختٌار النبات األم بٌنما ال ٌوجد
سٌطرة على حبوب اللماح لذلن ٌمكن حدوث تلمٌحات غٌر
مرغوبة فً الصنف المنتخب .

• االنتخاب الفردي انتخاب الساللة النمٌة
pure line selection
تعرف الساللة النمٌة بأنها النسل الناتج عن التربٌة الذاتٌة لنبات واحد لعدة أجٌال (( )8 -6تذكر
السالالت النمٌة التً حصل علٌها مندل عند تتبعه لصفة لون االزهار حٌث أجرى تربٌة ذاتٌة
لنبات ذو ازهار ارجوانٌة وكرر التربٌة الذاتٌة حتى حصل على نسل متماثل شكلٌا ووراثٌا وهو
الساللة النمٌة .
ماهً صفات نباتات الساللة النمٌة :
 -1نباتات الساللة النمٌة لها الشكل المظهري ذاته Identical
 -2نباتات الساللة النمٌة لها التركٌب الوراثً ذاته Homozygous
 -3الساللة النمٌة أصٌلة على مستوى الموالع الوراثً aabbcc..) (AABBCC
Homogenous
 -4تشمل التباٌنات بٌن أفراد الساللة النمٌة التباٌنات البٌئٌة فمط.
 -5تترافك عملٌة تكوٌن الساللة مع تراجع (تدهور) فً صفات النباتات الشكلٌة والفٌزٌولوجٌة
واالنتاجٌة السٌما فً النباتات خلطٌة التلمٌح الن لوة النمو فً هذه النباتات تزداد مع الخلط
الوراثً على مستوى الموالع الوراثٌة بٌنما ٌكون حجم التدهور ألل فً ذاتٌات التلمٌح.
 -6تبمى نباتات الساللة النمٌة ثابتة وال ٌحصل فٌها أي انعزاالت وراثٌة مع تكرار زراعتها بعد
أن تسمر بعد  8 -6أجٌال

طزٌقخ انذصىل عهى انسالنخ اننقٍخ
•  -1انتخاب Selectionالنباتات التً تحمك الهدف من برنامج التربٌة
•  -2اجراء التربٌة الذاتٌة لكل نبات على حدا
•  -3زراعة النسل الناتج عن كل نبات فً خط مستمل
•  -4انتخاب نبات واحد من كل خط وحفظ بذاره ،وذلن لكل خط من الخطوط المزروعة
•  -5تزرع بذار النبات المنتخب فً كل خط فً العام المادم ،وتجرى تربٌة ذاتٌة لكل نبات
فً الخط كما ذكرنا ،وٌعاد انتخاب نبات واحد من جدٌد
• بالتالً بعد  8-6سنوات نحصل على سالالت بعدد النباتات المنتخبة اي بعدد الخطوط
المزروعة مع العلم أنه وخالل برنامج التربٌة الذاتٌة ٌتم أحٌانا استبعاد بعض الخطوط اذا
كان عدد النباتات المنتخبة كبٌرا أو أنها اصٌب بأمراض او أثبتت عدم كفاءتها
مالحظة أن طرٌمة الحصول على الساللة النمٌة ٌكون بنفس الطرٌمة فً ذاتٌات وخلطٌات
التلمٌح مع وجود فارق هو ان النباتات ذاتٌة التلمٌح تجري عملٌة التربٌة الذاتٌة بشكل طبٌعً
دون اجراء عملٌة التعمٌم  Emasculationوالتهجٌن  Hybridizationمن لبل المربً،
بٌنما فً خلطٌات التملٌح ٌعمل المربً على اجراء التربٌة الذاتٌة بشكل ٌدوي وفً كل سنة
من برنامج التربٌة واالنتخاب

أهمٍخ انسالنخ اننقٍخ
•
•
•
•

•

 -1فً النباتات ذاتٌة التلمٌح ٌمكن االستفادة من الساللة النمٌة باعتمادها وتوزٌعها على
الفالحٌن وذلن بعد إجراء سلسلة من اختبارات التمٌٌم فً حمول مالحظات وحمول
مشاهدة وزراعتها فً موالع متعددة حول المطر
ٌ -2مكن التهجٌن بٌن ساللتٌن نمٌتٌن بهدف خلك تباٌن وراثً (ستشرح الطرٌمة فً
المحاضرة المادمة)
أما فً النباتات خلطٌة التلمٌح
ٌ -1مكن االستفادة من الساللة النمٌة بتهجٌنها مع ساللة أخرى بعٌدة عنها وراثٌا بهدف
الحصول على الهجن الفردٌة عالٌة الغلة والتً تتمٌز بظاهرة لوة الهجٌن والذي ٌنعكس
على البناتات من خالل زٌادة لوة النمو والمظاهر الحٌوٌة والفٌزٌولوجٌة واالنتاجٌة
العالٌة وبالتالً توزٌعها على الفالحٌن بعد اختبارها فً حمول مالحظات ومشاهدة
وحمول موسعة حول المطر .
ٌ -2مكن االستفادة من الهجن الفردٌة بإجراء التربٌة الذاتٌة والحصول على الجٌل الثانً
وهو جٌل االنعزاالت الوراثٌة بهدف البدء ببرنامج انتخابً جدٌد للحصول على سالالت
عالٌة الغلة ومماومة.

االنتخبة انسالنخ انخضزٌخ
• تستخدم هذه الطرٌمة فً النباتات التً ال ٌحدث فٌها التكاثر
الجنسً ،وبالتالً ٌحصل انتخاب لساللة خضرٌة ،وهً
النسل الناتج عن االنمسام الخٌطً لجزء نباتً معد للتكاثر
كاألبصال والدرنات
• ٌلجأ المربً الى هذه الطرٌمة عندما ٌصعب اجراء التكاثر
الجنسً أو فً الحاالت التً ٌحدث فٌها شذوذات فً النسل
الناتج عن التلمٌح كما فً النباتات متعددات الصٌغة الصبغٌة
لذلن ٌلجأ المربً للتكاثر الخضري

صفبد انسالنخ انخضزٌخ
•  -1تتشابه نباتات الساللة الخضرٌة شكلٌا ووراثٌا وان اي
تباٌنات بٌن هذه النباتات تكون بسبب تباٌن بٌئً او بسبب حدوث
طفرة معٌنة
•  -2نباتات الساللة الخضرٌة خلٌطة على مستوى الموالع الوراثٌة
وتشبه تركٌب النبات االم الذي اخذت منه وٌمكن ان تكون أصٌلة
على مستوى الموالع الوراثٌة إذا كان النبات األم ساللة نمٌة فمط
•  -3تبمى نباتات الساللة الخضرٌة ثابتة فً صفاتها وال تحصل
فٌها أي انعزاالت وراثٌة مع تكرار زراعتها ومنذ السنة االولة
ألكثارها .

أهمٍخ انسالنخ انخضزٌخ
•  -1تعد الطرٌمة الوحٌدة إلكثار النباتات العمٌمة او التً
ٌحدث فٌها شذوذ فً تكوٌن األعراس كما فً متعددات
الصٌغة الصبغٌة.
•  -2تستعمل فً الحصول على اصناف جدٌدة فً النباتات
التً تتكاثر خضرٌا غالبا ما تنتج هذه الساللة عن طفرة
طبٌعٌة او صناعٌة وٌتم انتخابها وإكثارها
•  -3تعد وسٌلة جٌدة للحفاظ على النباتات التً تتكاثر خضرٌا.

االنتخبة ثبنىاسمبد انجشٌئٍخ
• تعد التربٌة الجزٌئٌة واالنتخاب بواسطة المعلمات الجزٌئٌة من
الطرق الحدٌثة فً برامج التربٌة والتً ٌمكن ان تختصر الولت
وبذلن االنتخاب لمورثة معٌنة مسؤولة عن صفة محددة او عدة
مورثات مسؤولة عن صفة واحدة
• تعتمد هذه الطرٌمة على تحدٌد واسم أو معلم جزٌئً مكون من
تتابع معٌن من النٌكلٌوتٌدات لد ٌكون مسؤول عن صفة معٌنة
مرتبطة بالصفة المرغوبة وهذا التتابع ٌمع بالمرب من تتابعات
المورثة المرغوبة ،وبالتالً تنتمل الواسمات مع المورثة
المرغوبة من جٌل آلخر وهذا ما ٌعرف باالرتباط المورثً.

أهمٍخ االنتخبة ثبنىاسمبد انجشٌئٍخ
 -1تمٌٌم التنوع فً الموارد الوراثٌة
 -2تعرٌف البصمة الوراثٌة للمادة النباتٌة
 -3لٌاس درجة المرابة الوراثٌة بٌن االفراد
 -4تحدٌد الموالع المورثٌة المتحكمة بالصفات الكمٌة
 -5التعرف على تتابعات المورثات المسؤولة عن صفة معٌنة
 -6تجمٌع المورثات المرغوبة مثل مورثات المماومة والغلة
العالٌة فً النبات الناتج عن التربٌة .

