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 .أحد العلوم الزراعٌة التطبٌقٌة

 .علم وفن تحسٌن الصفات النباتات التً تتحكم بها كل من البٌئة والوراثة

 تربٌة وتحسٌن النبات
PLANT BREEDING 
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 تربٌة وتحسٌن النبات
PLANT BREEDING 

 زٌادة الحاصل وتحسٌن نوعٌته

الوصول الى نباتات تالئم متطلبات المكننة للعملٌات 
 الزراعٌة والحصاد

الوصول الى نباتات مالئمة للظروف البٌئٌة السائدة فً 
 المنطقة 

 المقاومة لألمراض والحشرات واآلفات المختلفة

 المالئمة للتصنٌف والحفظ

1 

2 

3 

4 

5 

أهداف 
علم تربٌة 
وتحسٌن 

 النبات



 (.نقٌاً،خلٌطاً )عدد من التراكٌب الوراثٌة المتشابهة مظهرٌاً ووراثٌاً  Cultivarالصنف 

الجٌل األول من األفراد الناتجة من التضرٌب بٌن نباتٌن مختلفٌن من الناحٌة  hybridهجٌن 

 .الوراثٌة

ٌمتاز بنقاوة  6 -5تركٌب وراثً ناتج من التلقٌح الذاتً لعدة اجٌال  Inbreed lineالساللة النقٌة 

 (.تسمٌة المحاصٌل خلطٌة التلقٌح)عالٌة 

ٌمتاز بنقاوة عالٌة  6 -5تركٌب وراثً ناتج من التلقٌح الذاتً لعدة أجٌال  Pure lineالخط النقً 

 (.التلقٌحذاتٌة تسمٌة المحاصٌل )

اصطالح عام ٌطلق على كل النباتات فً المحاصٌل الذاتٌة  Genotypeالتركٌب الوراثً 

 .والخلطٌة

 



 األسس الوراثٌة لتربٌة النبات
 األنتخاب

 التهجٌن

 

 وجود األختالفات بٌن النباتات 

 .أختالفات بٌئٌة1.

 (.العمود الفقري لمربً النبات)اختالفات وراثٌة 2.

 .التداخل بٌن البٌئة والوراثة3.

P= G+E+(G×E) 



 .الصفات النوعٌة أو الوصفٌة

 .التً تخضع للوراثة الكمٌة. الصفات الكمٌة

 

 التمٌٌز بٌن االختالفات البٌئٌة والوراثٌة

 .االختالفات البٌئٌة ال تورث وال تستخدم فً التربٌة

 .اختبار النسل

 



 طرائق تربٌة وتحسٌن النبات

ادخال أو استٌراد بذور أو نباتات متفوقة ومختلفة عن النباتات الموجودة : األستٌراد 1.

 ضمن منطقة معٌنة

 .اكثارها وادخالها فً الزراعة

 .اجراء األنتخاب علٌها

 .اجراء التهجٌن بٌنها وبٌن النباتات المنتشرة زراعتها محلٌاً 

. أقدم طرائق التربٌة التً لجأ الٌها األنسان وهً لحد اآلن األكثر شٌوعاً : األنتخاب 2.

فاالنتخاب الطبٌعً هو حصٌلة التنازع على البقاء بٌن األفراد المتباٌنة ، صناعٌاً  فهً 

عملٌة ٌمكن بواسطتها عزل واختٌار نباتات فردٌة وذلك من مجموع مكون من خلٌط 

 .من األفراد او المجموعات النباتٌة المختلفة لصفاتها الوراثٌة



 تعتمد كمٌة األنتخاب ومدته على

 (.ذاتً‘ خلطً )االختالفات الوراثٌة المتوفرة فً مجتمع األنتخاب 1.

 (.النوعٌة والكمٌة)عدد الجٌنات التً تسٌطر على الصفة 2.

كثافة االنتخاب وهً الفرق بٌن متوسط النباتات المنتخبة ومتوسط العشٌرة او المجتمع 3.
 .االصلً

 االنتخاب فً المحاصٌل ذاتٌة التلقٌح

 االنتخاب األجمالً

 انتخاب الخط النقً

 التلقٌحاالنتخاب فً المحاصٌل ذاتٌة 

 االنتخاب االجمالً

 االنتخاب التكراري

 بسٌط1.

 للقدرة العامة على االئتالف2.

 االئتالفللقدرة العامة على 3.

 التكراري المتبادل4.



 التحصٌل الوراثً للدورات االنتخابٌة 

ΔG = K  P h² 

  =h²نسبة التورٌث   =  P األنحراف القٌاسً المظهري  =2.06Kثابت االنتخاب  

Bs. 

ns. 

 تقدٌر عدد الجٌنات



التهجٌن     HYBRIDIZATION 

 واحدالصفات المرغوبة الموجودة فً عدة نباتات لٌضمها فً نبات جمع •

 F1 seedوتعرف البذور الناتجة من عملٌة التهجٌن هذه ببذور الجٌل األول •

التً تعطً  F2التلقٌح الذاتً لهذه النباتات لنحصل على بذور الجٌل الثانً بواسطة •
 الوراثٌةنباتات مختلفة فً تراكٌبها 

 علىٌعتمد نجاح عملٌة التربٌة بواسطة التهجٌن 

تحدٌد الهدف من التربٌة وذلك من خالل دراسة الصنف المراد تحسٌنه للتعرف على 1.
نقاط الضعف التً تحدد اإلنتاجٌة والمحافظة على الصفات المرغوبة فً األصناف 

 .المختلفة

ٌعتمد اختٌار االباء انطالقاً من ان احدهما ٌكمل اآلخر : االباء لغرض التهجٌن اختٌار 2.
كأن ٌكون أحد االباء عالً األنتاجٌة وغٌر مقاوم للمرض واألب اآلخر مقاوم للمرض 

 .وكان حاصله أقل من األب االول

  



التهجٌنأنواع   

 لنفس النوع  Inter varietiesالتهجٌن بٌن صنفٌن منزرعٌن 1.

مثالً بٌن صنف  Inter specificالتهجٌن بٌن نوعٌن مختلفٌن ٌعودان لنفس الجنس 2.

 منزرع وبٌن نوعاً برٌاً 

 مثل الطماطة والبطاطا  Inter geneicالتهجٌن بٌن األجناس لنفس العائلة 3.

الشرط األساسً فً التهجٌن هو أجراء تضرٌب بٌن تركٌبٌن وراثٌٌن ٌختلفان من حٌث 

 التركٌب الجٌنً 

نجاح التهجٌن ٌعتمد بشكل كبٌر على التباعد الوراثً بٌن األبوٌن المشتركٌن فً التهجٌن ان   

 ان أهداف التهجٌن فً الذاتٌة تختلف عن الخلطٌة 

الذاتٌة التلقٌح ٌجرى التهجٌن بٌن تركٌبٌن وراثٌٌن وٌتبعه اجراء تلقٌح ذاتً فً المحاصٌل 

المطلوبةأجٌال مع األنتخاب أو أجراء تلقٌح رجعً بهدف تركٌز الصفات  6-5لمدة   

 ٌكون اتجاه التهجٌن فً المحاصٌل الذاتٌة من الخلط الى النقاوة 

المحاصٌل خلطٌة التلقٌح فان التهجٌن ٌجمع الصفات المرغوبة بتركٌز عالً وبتغاٌر وراثً 

 عالً فً الجٌل األول 



HYBRID PRODUCTION 

الذي ٌستعمل فً األنتاج التجاري والذي  F1عبارة عن الجٌل األول :  Hybridالهجٌن 

 Inbredٌمكن الحصول علٌه باجراء التضرٌب بٌن السالالت النقٌة المرباة تربٌة داخلٌة

line  أو الخطوط النقٌةPure line . 

 

وهً تفوق أفراد الجٌل األول فً معدل الصفات على أفضل :  Hybrid vigorقوة الهجٌن 

 .األبوٌن

عند اجراء عملٌة التلقٌح الذاتً لألباء فً التربٌة الداخلٌة ٌحصل ما ٌسمى بالتدهور 

  Inbreeding depressionالوراثٌة نتٌجة التربٌة الداخلٌة 

Inbreeding depression = 

F1-F2 

F1 

× 100 
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الهجٌن قوة    HETEROSIS 

هً الظاهرة التً عادًة تصاحب التهجٌن بٌن سالالت نقٌة أو خطوط نقٌة أو أصناف تختلف عن 
زٌادة فً القوة والحٌوٌة والقدرة على األول بعضها فً التركٌب الوراثً بحٌث ٌظهر الجٌل 

 .النمو

 الموجبةالهجٌن قوة 

 قوة الهجٌن سالبة 

الخلط الوراثً هو أساس قوة هذه النباتات وحٌوٌتها، وضعت عدة نظرٌات لتفسٌر ظاهرة قوة 
 ...الهجٌن أو ما ٌسمى بالغزارة الهجٌنٌة ومنها

قٌمة ما ٌضٌفه العامل الوراثً المتنحً هً وحدة واحدة )والتً تنص  -:نظرٌة سٌادة الجٌنات
 (للمظهر الخارجً أما العامل الوراثً السائد فٌظٌف وحدتٌن للمظهر الخارجً

    
aa BB cc DD EE ff         × AA bb CC dd ee FF 

 

Aa Bb Cc Dd Ee Ff 

2+2+2+2+2+2 

9 9 

12 

2+1+2+1+1+2 1+2+1+2+2+1  



ان أبناء الجٌل األول تتفوق على أفضل األبوٌن عندما تكون )تنص  -:السٌادة الفائقةظرٌة ن

 .السادة فائقة وقد ٌكون التفوق على معدل األبوٌن عندها تكون السٌادة كاملة

 

A1A1                متوسط األبوٌن                  A2A2 

  

                                MP              A1A2  

 سٌادة جزئٌة لصالح األب األعلى

A1A1                متوسط األبوٌن                    A2A2 

  

                                 MP                                   A1A2 

 سٌادة فائقة

 ٌنعكس فسٌولوجً تحفٌز حدوث الى ٌؤدي الوراثً الخلط -:الفسٌولوجً التحفٌز نظرٌة

 زادت كلما وٌزداد النمو على وتنعكس النبات فً تحدث التً الفسلجٌة العملٌات على

 .الوراثً الخلط درجات

 لوجود الساٌتوبالزم تأثٌر من ناتجة تكون قد الهجٌن قوة -:الساٌتوبالزمٌة الفرضٌة

 الى وتوصلو والكلوروبالست الماٌتوكوندرٌا فً أٌضاً  الساٌتوبالزم فً الوراثٌة العوامل

 ذكر اب تصبح االم ان ،اي التبادلٌة التهجٌنات تسمى التهجٌنات من نوع طرٌق عن ذلك

 تكون الذي التظرٌب فً الهجٌن قوة فتظهر 2×1 و 1×2 فً كما أم ٌصبح الذكر واالب

 .أكثر وراثٌة عوامل على ألحتوائها أماً  السالالتٌن احد فٌه



% Heterosis = 

F̄1- LP̄ 

LP̄ 

× 100 

% Heterosis = 
F̄1- HP̄ 

HP̄ 
× 100 

% Heterosis = 
F̄1- MP̄ 

MP̄ 
× 100 



التلقٌحأنواع التهجٌنات فً المحاصٌل الخلطٌة   

  Single Crossالهجن الفردٌة 

 وهً الهجن الناتجة من التضرٌب بٌن سالالت نقٌة 

                                                                       A  A  ×  B B 

  AB                                                                                                                

  

Single cross = 

n(n – 1) 

2 

  Three way cross الثالثٌة الهجن
 نقٌة وساللة فردي هجٌن بٌن التضرٌب من الناتجة الهجن هً

                                                                                        AA × BC  

                                                                                                      ABC  

Three way cross = 
n(n – 1) (n – 2) 

2 



  Double crossالهجن الزوجٌة 

 هو نتاج التضرٌب بٌن هجٌن فردي وهجٌن فردي آخر

Double cross = 

n(n – 1) (n – 2) (n – 3) 
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 األصناف التركٌبٌة

A      B      C      D       E      F      G     H 

  

   AB           CD              EF           GH 

  

         ABCD                          EFGH 

  

                     ABCDEFGH 

  





تعتبر طرٌقة التهجٌن الرجعً هً طرٌقة التربٌة الوحٌدة التً ٌمكن التنبؤ بنتائجها و •

 .التلقٌحٌمكن اجرائها مع النباتات الذاتٌة التلقٌح وكذلك الخلطٌة 

 تلقٌح صنف تجاري مع صنف اخر به صفة مرغوبة غٌر موجودة فً الصنف التجاري •

  Recurrent Parentالصنف التجاري االب الرجعً •

  Donor Parentالصنف االخر الذي به الصفة اسم االب المعطً •

 ان التلقٌحات الرجعٌة تؤدي فً النهاٌة الى أسترداد جمٌع صفات األب الرجعً •

وعادة ما ٌكون االنتخاب لصفة االب الرجعً غٌر مجدي بعد التلقٌح الرجعً الثالث الن •

 كبٌرالنباتات تصبح متشابهة الى حد 

 .وان التلقٌح الرجعً ٌؤدي الى زٌادة نسبة االصالة الوراثٌة •

التهجٌن الرجعً      BACK CROSS  



 (الواهب)األب المعطً         Xاألب الرجعً          

Recurrent                            Donor 

F

1 

BC

1 

BC

2 

BC

3 

 من العوامل الوراثٌة من األب المعطً%  50

 من العوامل الوراثٌة من األب الرجعً%  50

  
 من األب المعطً%  25

 من األب الرجعً%  75

  

 من األب المعطً%  12.5

 من األب الرجعً%  87.5

  

 من األب المعطً% 6.25

 %99.22أجٌال ٌصل الى  6من األب الرجعً وبعد % 93.75

  



الممكنة للتراكٌب الوراثٌة المستعملة ( االتجاهات)ٌعرف بأنه التهجٌن بكافة التوافٌق او •

فً التهجٌن وٌكون الناتج من هذا التهجٌن عدد من الهجن ، ٌعتمد عددها على عدد 

 .  االباء الداخلة فً التهجٌن

ٌعد التهجٌن التبادلً تصمٌم تزاوجً بٌن مجموعة من التراكٌب الوراثٌة الداخلة فً •

 . وٌستعمل هذا التهجٌن فً المحاصٌل الذاتٌة والخلطٌة التلقٌح (  االباء) التهجٌن 

التهجٌن التبادلً     DI ALLEL CROSS  

5 4 3 2 1   

15 14 13 12 X 1 

25 24 23 X 21 2 

35 34 X 32 31 3 

45 X 43 42 41 4 

X 54 53 52 51 5 

♂ 

♀ 



تتضمن االباء مع كافة التولٌفات التبادلٌة والعكسٌة اي ان عدد  -:الطرٌقة االولى 1.

 P²التراكٌب الوراثٌة ٌكون مساوٌا الى 

تتضمن االباء مع التولٌفات الممكنة بأتجاه  واحد فقط اي اما الهجن  -:الطرٌقة الثانٌة 2.

 لـالتبادلٌة او العكسٌة فٌكون عدد التراكٌب الوراثٌة مساوٌا 

 

تضم فقط التضرٌبات التبادلٌة والعكسٌة بدون االباء وٌكون عدد  -:الطرٌقة الثالثة 3.

  التراكٌب الوراثٌة مساوٌا لـ 

P (P-1)                                                                                  

تضم فقط التهجٌنات التبادلٌة او العكسٌة بدون االباء فٌكون عدد  -: الطرٌقة الرابعة 4.

 التراكٌب الوراثٌة مساوٌا لـ 

  

n= 
P (P+1) 

2 

n= 
P (P-1) 

2 



 التربٌة لمقاومة االمراض والحشرات 

 والحشراتاهم الطرق التً ٌمكن بواسطتها مقاومة االمراض 

 منع انتشاراالمراض وذلك عن طرٌق 1.

المكافحة المباشرة ٌتم عن طرٌق معاملة البذور ضد بعض االمراض خاصة امراض التفحم و 2.

من االفضل مكافحة االفة فً بداٌة اصابتها او قبل االصابة وذلك باعطاء جرع وقائٌة كما هو 

 .الحال فً مكافحة حشرة حفار ساق الذرة قبل ظهور اثار االصابة

استعمال االصناف المقاومة ان استعمال االصناف المقاومة لالمراض والحشرات ٌعد من الطرق 3.

 الفعالة 

 

 التربٌة لمقاومة الحشرات 

 التربٌة لمقاومة االمراض 

فالصنف الجٌد ٌجب ان ٌتساوى او ٌتفوق على االصناف المنزرعة للمحصول باالضافة الى •

 .مقاومة االمراض فال ٌكفً فقط للصنف الجدٌد ان ٌكون مقاوم للمرض حتى تنتشر زراعته 

ٌجب االستفادة من المقاومة الموجودة باالصناف االعتٌادٌة واالصناف المحلٌة  اوال قبل اللجوء •

الى النباتات البرٌة كمصدر للمقاومة قبل ان تتأكد من ان المقاومة ال توجد فً النباتات المحلٌة 

 .اوالمنزرعة 



طرٌق التهجٌن الرجعً ثم االمراض عن تحسٌن االصناف و السالالت الحساسة لبعض •
 .المعتمدنقل صفة المقاومة الى الصنف 

ٌجب على المربً االخذ بنظر االعتبار المقاومة لالمراض والحشرات اثناء تحسٌن •
 .واستنباط تراكٌب وراثٌة جدٌدة و استبعاد تلك التراكٌب الوراثٌة الحساسة

   الجٌناتمتعددة        جٌنات قلٌلة      الجٌناحادٌة 

 

عندما تكون صفة المقاومة صفة نوعٌة معنى ذلك انها تحت تأثٌر عدد  -:عمودٌة مقاومة 
قلٌل من الجٌنات فً هذه الحالة ٌكون نجاح عمل المربً اضمن و بارز مقارنة بالحالة 

 الثانٌة

عندما تكون صفة المقاومة كمٌة وتتأثر كثٌرا بالبٌئة وعلٌه تحصل  -:المقاومة االفقٌة  
تغاٌرات واسعة جدا فً درجة المقاومة والحساسٌة من موسم الخر و ٌالقً المربً  صعوبة 

  .كبٌرة فً السٌطرة على انتخاب التراكٌب الوراثٌة المقاومة 

 

 -:المقاومة مصادر 

 اصناف قدٌمة 

 اصناف برٌة

 انواع اخرى

 اجناس اخرى



Disease Escape     المقٌم اذا اعطى بتركٌز قلٌل او اقل من الالزم قد ٌؤدي أختبار

 .مقاومةالى ان بعض النباتات القابلة لالصابة ال تصاب وتظهر و كانها 

 

Break Down of Resistance   اذا كان التركٌز اكثر من الالزم فان بعض النباتات

 .الزٌادةالمقاومة قد تصاب بسبب هذه 

 التربٌة للمقاومة 

 االنتخاب االجمالً 

 االنتخاب الفردي

 التهجٌن االعتٌادي

 التهجٌن الرجعً





 MUTATION BREEDINGالطفرات       تربٌة 

Mutation  ًبانها التغٌٌر المفاجئ فً التركٌب الوراثً للفرد بحٌث ٌجعل النسل الناتج منه ٌتغٌر ف

 الخرحجمه وشكله و تركٌبه وتضل الطفرة بعد ظهورها ثابتة وراثٌا من جٌل 

 

طفرات جٌنٌة وفٌها ٌؤدي التغٌٌر المفاجئ فً التأثٌر على نشاط الجٌن وهذا ٌعود الى حدوث •

والتً تؤدي التغٌرات فً تكوٌن البروتٌنات  DNAتغٌٌرات فً توالً القواعد النتروجٌنٌة فً الـ 

 واالنزٌمات 

طفرات كروموسومٌة وفٌها ٌؤدي التغٌٌر المفاجئ الى حدوث تغٌٌر فً تركٌب الكروموسوم او •

 . فً اعداد الكروموسومات

 هنالك  

   Spontaneous Mutationاو تسمى تلقائٌة   Natural Mutationطفــرات طبٌعٌة•

 Induced Mutationاحداثها صناعٌا تسمى  •

 

 الطفرات هً االصل لجمٌع االختالفات المشاهدة وٌرجع الٌها الفضل فً التطور وفً تربٌة النباتات 



 الطفرات الطبٌعٌة 

   Chimeraاو فً صورة  Bud Mutationفً صورة طفرات برعمٌة ٌطلق علٌها تظهر 

 

 

 

 

 

 

 

 -: المستحدثة الطفرات

 انتاج فً منها الكبرى الفائدة ان و المطفرة العوامل بواسطة صناعٌا انتاجها ٌتم التً الطفرات وهً

 عند مثال ضارة تكون المستحدثة الطفرات اغلب ان اال التربٌة برنامج فً تدخل جدٌدة نباتات

 800 : 1 كنسبة الضارة الى المفٌدة الطفرات نسبة تكون المتوسط فً انه نجد X اشعة استعمال

 واهمٌة فوائد من وان عشوائٌة بصورة الطفرات تحدث ولكن المطفر العامل توجٌه ٌمكن ال انه كما

 الطفرات



 

الـ ثالث انواع رئٌسٌة من توجد  Chimera    تظهر عند عمل مقطع عرضً فً العضو الذي ٌحتوي على الطفرة  

 

النسٌج المحتوي ٌوجد 

على الطفرة فً صورة 

مخروط ٌمتد من 

السطح الخارجً الى 

الداخل و ٌمتد 

 المخروط بطول الفرع 

وفٌها ٌكون النسٌج 

المخالف الذي ٌحتوي 

على الطفرة بصورة طبقة 

او اكثر من الخالٌا 

المحٌطٌة اكثر من بنٌة 

االخرىاالنسجة   

توجد طبقة او اكثر من 

الخالٌا تحٌط بحافة 

جزئٌاً لبنٌة االنسجة 

االخرى وغالبا ما تكون 

محصورة فً خالٌا 

 البشرة 



 

  Mutagenic Agents -:المطفرة العوامل 

 .  منها اشعة اكس و كاما  Ionizing Radiationاالشعة المؤٌنة   •

  Ethylene Methane Sulphateومنها الفورمالدٌهاٌد و االثٌلٌن  Chemicalsالكٌماوٌات •

(EMS) . 

 



 طرق احداث الطفرات
 معاملة حبوب اللقاح 

اي طفرة تحدث فً حبة اللقاح تنتقل الى الجنٌن وبالتالً فان النبات الناتج عن هذا بان هذه الطرٌقة تمتاز 

 .الجنٌن ٌحتوي على الطفرة

 

 البذورمعاملة 

اذا حدثت الطفرة فً خلٌة واحدة من خالٌا الجنٌن فمعنى ذلك ظهورها فً جزء كبٌر من انسجة النبات  

 .وبالتالً لن ٌكون النبات كله ذات تركٌب وراثً واحد كما فً حالة معاملة حبوب اللقاح 

 

االجزاء الخضرٌة معاملة   

تتحمل االجزاء الخضرٌة الجرعات العالٌة ال   

ان تتم المعاملة فً طور مبكر للنمو حتى تظهر الطفرة فً كل او معظم انسجة الفرع النامً ٌجب   

M 1 M 2 M 3 



 

 النباتالكروموسومً وعالقته بتربٌة التضاعف 

 POLYPLOIDY IN PLANT BREEDING    

وٌـــــرمز  Genome: الهٌئة الكروموسومٌة:للكـروموسوم العدد االساسً •

  nبالرمز له 

لالشــــــارة الى عدد الكروموسومات فً الخلٌــــة الجسـمٌة  2nالرمز •

Somatic Cell   والرمزn  ًالكمٌتاتالى عدد الكروموسومات ف 

قد ( n)هً النباتات التً ٌكون عدد كروموسوماتها مضاعفا لعدد االساسً •

   5nاو  4nاو 3nٌكون 

•   Auto Ploidy  

•Auto Tetra Ploidy 

•Allo poly Ploidy 

 6nوالبطاطا الحلوة  4nامثلة النباتات المتضاعفة ذاتٌاً البطاطا وهً •

وبعض اصناف التٌولب و الكالدٌولس والمشمش الٌابانً  3nوالداوودي 

 .والتفاح والكمثرى والموز 

النباتات االحادٌة هً الحالة الشائعة فً النباتات الواطئة ولكنها تعتبر حالة •

 شاذة فً النباتات المزروعة 

 



 كروموسوم

  

4 n  X     2n 

44           22 

2n           1n 

 33  3n     X        

2n   

تزرع فً الحقل                                                                       

  

نباتات حبوب لقاحها 

تؤدي الى تنبٌه نمو 

المباٌض للنباتات الثالثٌة 

فتعطً ثمار خالٌة من 

 البذور 

  



METHODS OF BREEDING VEGETATIVELY 

PROPAGATION    
 ثابتاالصنف الذي ٌتكاثر خضرٌا ٌضل تركٌبه الوراثً الخلٌط •

 (Clone الكلون)الساللة الخضرٌة او وٌسمى بالصنف الخضري  •

من النباتات التً حصل علٌها من اصل نبات واحد بواسطة مجموعة وٌمكن تعرٌفه بأنه •
صنف تم الحصول علٌه من التكاثر الخضري بأنه التكاثر الخضري او ٌمكن ان ٌعرف 

 .لنبات فردي

التكاثر الجنسً ٌعطً مربً النبات التغاٌرات الوراثٌة بٌنما التكاثر الخضري ال ٌعطً •
 .تغاٌرات وراثٌة على االطالق اال عند حدوث الطفرات 

 Homogenousمتشابهة تماما من ناحٌة التركٌب الوراثً اي •

 Heterozygousالتركٌب الوراثً لكل نبات فً الكلون هو خلٌط •

واذا وجد اختالف بٌن افراد الكلون الواحد فً المظهر الخارجً فان ذلك ٌرجع كلٌاً الى •
البٌئة وان االختالفات فً التركٌب الوراثً الفراد الكلون الواحد تحدث فقط عند حدوث 

 .الطفرة 

 



 خضرٌا اكثاره خالل من واحد نبات اصل من ناتج الكلون ان بما•
 الكلون تشبٌه ٌمكن لذلك الالحقة االجٌال عبر خضرٌا اكثاره واستمرار
 ٌختلف الكلون ان اال Pure Line النقٌة الساللة او النقٌة بالخطوط

 .النقً الخط عن

  Clonal Selection  الكلونً االنتخاب طرٌقة

 الحلوة والبطاطا البطاطا محاصٌل وتحسٌن تربٌة فً مهمة طرٌقة وهً
 والعنب والبرتقال والتفاح السكري والقصب والثوم والبصل والموز

 احسن او افضل انتخاب ٌتم حٌث الزٌنة نباتات فً كذلك والبنجرالسكري
 محصول من تختلف االنتخاب وحدة وان خلٌط كلونً مجتمع من الكلونات

 .فصوص او كورمات او ابصال او درنات او عقل تكون قد الخر

  بالتهجٌن التربٌة طرٌقة

 . اجراء تضرٌب

 .F1زراعة بذور 

 . انتخاب الكلونات

 . مقارنة الكلونات المنتخبة فً موقع واحد

 . مقارنة بٌن الكلونات االفضل واالصناف الشائعة

 .استمرار تجارب المقارنة النتخاب الكلون االفضل

الكلون االفضل ٌعطى اسما وٌقدم لالعتماد والتسجٌل واالكثار والتوزٌع 
 .الفالحٌنعلى 



INCOMPATIBILITY 
حبوب اللقاح تكون خصبة وٌمكن ان تعمل وكذلك المباٌض ولكن عدم االثمار فً مثل هذه النباتات •

ٌكون ناتجا عن وجود عوامل اخرى تمنع التلقٌح وبالتالً االخصاب وهذه العوامل تؤدي الى فشل 

 .القلمحبوب اللقاح على االنبات فً المٌاسم او ضعف فً نمو انبوبة اللقاح فً 

عدم التوافق ٌقع تحت سٌطرة بعض الجٌنات فً النبات والنبات العدٌم التوافق ال ٌمكن تلقٌحه ذاتٌاً •

 .Self-incompatibility خصبة تحت الظروف الطبٌعٌة بالرغم من انه ٌنتج حبوب لقاح 

ال ٌمكن ان ٌتلقح اٌضا  مع اي نبات من نفس الصنف او مع نبات اخر ٌحمل نفس العوامل لعدم •

 Cross-incompatibilityالتوافق وٌسمى بعدم التوافق الخلطً  

 المركبةٌنتشر هذا النوع من عدم التوافق فً نباتات العائلتٌن الصلٌبٌة و •

مثل  Multiple Allelٌوجد جٌن واحد مفرد ٌسٌطر على حالة عـدم التوافق ولكن له ألٌالت متعددة •

الٌل لنفس  50الخ  مثال فً اللهانة ٌوجد ..... S1  ،S2  ،S3له الٌالت متعددة مثل  Sالجٌن 

 .الجٌن

 





MALE STERILITY 

عدم تكوٌن المتوك فً الزهرة الخنثى او عدم اكتمال تكوٌنها بدرجة كافٌة تسمح للقٌام بوظٌفتها او 

 .انها تنتج حبوب لقاح ضعٌفة او مٌتة او غٌر قادرة على االنبات 

النباتات العقٌمة ذكرٌا تظهر فً المحاصٌل الخلطٌة والذاتٌة التلقٌح وترجع اهمٌة العقم الذكري •

 (انتاج الهجن)الى استخدامه فً انتاج البذور الهجٌنة 

غٌر فعالة وفاقدة لوظٌفتها تماما وهذا ( حبوب اللقاح ) فً العقم الذكري تكون الكمٌات الذكرٌة •

 .ناتج عن تأثٌر عوامل وراثٌة موجودة فً النواة او فً الساٌتوبالزم او كالهما معا 

قد ٌحدث العقم الذكري نتٌجة لطفرة فً احد العوامل الوراثٌة التً تؤثر فً العملٌات الحٌوٌة •

المؤدٌة الى تكوٌن حبوب اللقاح وعلى الرغم من ان هذه الطفرات التً تسبب العقم الذكري تكون 

عادة ضارة بعملٌة التكاثر اال انها مفٌدة بالنسبة لمربً النبات اذ انها تسهل عملٌة الخصً فً 

 Emasculationالنباتات 

 

 



 Genetic male sterilityالعقم الذكري الوراثً                                       

 واحد به عامل وراثً متنحً ٌتحكم •

 (  ms)الى العامل الوراثً المسؤول عن العقم بالرمز ٌرمز •

   ms msالنبات العقٌم الذكر ذو تركٌب وراثً ٌكون •

 ms3و   ms2 و ms1وفً حالة اكثر من جٌن مسؤول عن العقم ٌرمز له بأرقام مثل •

 .الطماطة و الفاصولٌا والقرع  والجزر و الفلفل والباذنجان•



            Cytoplasmic male sterility العقم الذكري الساٌتوبالزمً                

 . Sٌظهر هذا النوع من العقم الذكري نتٌجة لوجود عوامل فً الساٌتوبالزم ٌرمز لها بالرمز •

 هذا النوع من العقم اكثر شٌوعا من النوعٌن االخرٌن •

 البتونٌا،الفجل.الطماطة، الجزر، الفلفل،الشوندر،الكراث، البصل •

تبقى ازهارها فترة طوٌلة متفتحة ومحتفظة برونقها اذا ما قورنت بازهار النباتات الخصبة الذكر ذاتها •
 وهذه مٌزة كبٌرة لنباتات الزٌنة 

  Genetic Cytoplasmic male sterilityالذكري الوراثً الساٌتوبالزمً  العقم 

 الساٌتوبالزمٌرجع هذا النوع من العقم الى تداخل ما بٌن عوامل وراثٌة فً النواة و عوامل وراثٌة فً •

والجٌن فً النـــواة فً حالة متنحٌة   Sوالنبات العقٌم وراثٌا ساٌتوبالزمٌا ٌكون الساٌتوبالزم عقٌم •
  rr اصٌلة  

Restorer Gene 

 Sٌؤدي وجود هذا الجٌن الى جعل النباتات المحتوٌة على العامل الموجود فً الساٌتوبالزم  RR له ٌرمز 
 لقاحقادرا على انتاج حبوب 

 خصبة 
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