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  خلطية التلقيحتربية وتحسين المحاصيل 

الوراثية لغرض   تطبيق االسس  المحاصيل هو  بتربية وتحسين  المقصود  ان 

انتاج   لغرض  للمحصول  المختبرية  او  الحقلية  الوراثية  الصفات  بعض  تحسين 

لل ومقاومة  للمنطقة  مالئمة  جديدة  او   Lodging Resistance رقاداصناف 

 Disease and او االمراض والحشرات  Shattering Resistance االنفراط 

Insect Resistance  والجفاف الحرارة   Heat and Drought او 

Tolerance للبرودة المقاومة  انتاجية  Cold Tolerance أو  وذات 

جيدة High production Ability عالية نوعية   Good وذات 

Quality   ذلك ويتم  الميكانيكي  الدراس  او  للحصاد  ومالئمة 

واالنتخابSelection باالنتخاب   التهجين  الصفات    او  في  التحسين  هذا  ويعتبر 

على   المحافظة  استمرت  اذا  المحصول  مع  يستمر  ألنه  مباشراً  تحسيناً  الوراثية 

يت  الذي  المباشر  غير  التحسين  عكس  هو  او  المنتخبة  الوراثية  بتهيئة صفاته  وفر 

عوامل زيادة االنتاج مثل الحراثة والتسميد وموعد الزراعة وطريقة الزراعة وكمية  

البذور والري والتعشيب وموعد الحصاد وغيرها. )وينحصر عمل مربي النبات في  

اصناف  وانتاج   Varieties انتاج  المختلطة  القديمة  االصناف  بتحسين  او  جديدة 

 منها.  Strains ساللة

 Variety نف: تعريف الص 

والتي   الوراثية  الصفات  في  المتشابهة  النباتات  من  مجموعة  بانه  الصنف  ويعرف 

)صنف   النباتات  من  اخرى  مجموعة  عن  المورفولوجية  بصفاتها  تمييزها  يمكن 

 آخر(. بصفة واحدة وراثية اساسية مميزة على االقل. 



صفاتها الوراثية    فهي مجموعة من النباتات متشابهة تماماً في  Strainالساللة   اما

االساسية المميزة وناشئة اصالً من نفس الصنف وتتميز بصفة وراثية مورفولوجية  

 واضحة عنه. 

 : Adaptationالتكيف Acclimatization االقلمة

باأل المقصود  في    قلمةان  العالي  االنتاج  على  الساللة  او  الصنف  قابلية  هي 

ظروف مناخية جديدة اما التكيف فهو قدرة الصنف على االنتاج العالي في ظروف  

  New Enviroment بيئة جديدة

المناخية العوامل  هي  للبيئة  المحددة  العوامل   Climatic ان 

Factors التربة اال  Edaphic Soil Factors وعوامل  والتكيف  وتعتبر  قلمة 

الحصول على   الزراعية عن طريق  الرقعة  زيادة  في  الفعالة  االساسية  العوامل  من 

أو   اراضي  في  زراعتها  ويمكن  مغايرة،  لبيئة  مالئمة  جديدة  اصناف  او  سالالت 

 مناطق زراعية غير مستغلة سابقاً بسبب عدم مالئمة االصناف المتيسرة حالياً لها.  

 

و التلقيح  ذاتية  التلقيح:المحاصيل  خلطيه   Self and Cross المحاصيل 

pollinated crops 

ميسم في  التلقيح  حدوث  )وهو  الذاتي  التلقيح  من   Stigma يؤدي  الزهرة 

نفس الزهرة او اي زهرة اخري علي نفس النبات(   Pollen grains حبوب لقاح

النقاوة   عدم  تقليل  الى  القادمة  االجيال  من  جيل  كل  في 

بضعة   Heterozygosity الوراثية بعد  يصبح  ذاتياً  يلقح  الذي  الصنف  فان  ولذا 

( ً 8–6أجيال  وراثيا نقياً  اجيال   ) Homozygous  الخلطية فالمحاصيل  وعليه 

التلقيح )وهي التي تنشأ من تلقيح ميسم اي زهرة على النبات من حبوب لقاح نبات  

التكوين   نقية  غير  مستمرة  وبصورة  دائماً  تكون  آخر( 



النقاوة  Heterozygous الوراثي  فنسبة  وخلطياً  ذاتياً  تلقح  التي  النباتات  أما 

 الوراثية متوقفة على نسبة التلقيح الخلطي والذاتي في النبات الواحد. 

 طرق تربية المحاصيل خلطية التلقيح

وتحسين  لتربية  اساسية  طرق  ثالثة  التلقيح  الذاتية  المحاصيل  في  كما  يوجد 

 المحاصيل الخلطية التلقيح وهي: 

 االستيراد  -۱

 االنتخاب.  -۲

 التهجين.  -۳

فيها   الخلطي  التلقيح  نسبة  بان  التلقيح  الخلطية  المحاصيل  من  أتعرف  كثر 

البرسيم، العصفر، الشيلم، الخروع،  % عادة مثل الذرة الصفراء، الشيلم، الجت،  5

 عباد الشمس والكثير من المحاصيل العلفية البقولية والنجيلية.

المحاصيل    -1 اصناف  بعض  على  الحصول  االستيراد  طريق  يمكن عن  االستيراد: 

الحقلية المالئمة للمنطقة وهناك الكثير من المحاصيل الحقلية الخلطية التلقيح والتي  

تقدمة زراعياً هي مستوردة ، اصالً من الخارج وتم تحسينها من  تزرع في الدول الم

تعتبر  المتحدة  الواليات  ففي  الجديدة  المنطقة  لظروف  بالنسبة  النبات  مربي  قبل 

والبنجر   البيضاء  الذرة  فيها.  أاصناف  سابقا  موجودة  تكن  ولم  الخارج  من  صالً 

الذر  ، الصفراء  الذرة  من  عالمية  مجاميع  على  الحصول  من  ويمكن  البيضاء  ة 

في   المبينة  االسس  نفس  تستعمل   ، ايطاليا   ، روما  في  والزراعة  الغذاء  مؤسسة 

أل التلقيح  الذاتية  المحاصيل  مع  تربية  المحصول  من  جديد  صنف  تكييف  أو  قلمة 

مراعاة تكبيس ازهار كل صنف من المحصول للحصول على بذور ذاتية التلقيح نقية  

 مستورد الوراثية. محافظة على صفات الصنف االصلي ال



من    -2 جديدة  سالالت  انتاج  في  تستعمل  اساسيتان  طريقتان  توجد  االنتخاب: 

 المحصول هي )آ( االنتخاب الكمي )ب( االنتخاب الفردي. 

المحاصيل    -أ في  المستعملة  الرئيسة  االنتخاب  طرق  من  تعتبر  الكمي:  االنتخاب 

ص  لتحسين  واسع  نطاق  على  استعملت  حيث  التلقيح  وانتاج  الخلطية  الصنف  فات 

ساللة محسنة جديدة منه فقد أمكن تحسين صفات الشعرة في القطن وبعض صفات  

الطريقة وهي ال   باتباع هذه  للجت  للبرودة  الصفراء والمقاومة  الذرة  العرنوس في 

تربية   في  المبينة  الكمي  االنتخاب  طريقة  عن  مطلقا  االساس  حيث  من  تختلف 

 المحاصيل ذاتية التلقيح. 

تحسين  اال  -ب في  جداً  ضيق  نطاق  على  الطريقة  هذه  تستعمل  الفردي:  نتخاب 

المحاصيل الخلطية التلقيح وعلى نطاق واسع في تحسين المحاصيل الذاتية التلقيح 

نقية ساللة  إلنتاج  االساسية  الطريقة  الصفراء   Inbred line وتعتبر  الذرة  من 

 وتلخص خطوات العمل كاآلتي: 

عدد   انتخاب  االولى:  اساس  السنة  على  للصنف  الممثلة  الفردية  النباتات  من  كبير 

( بمعدل  مرغوبة  اساسية  حقلية  صفات  في  فردي  1000-500تفوقها  نبات   )

وحصاد البذور الناتجة من التلقيح الذاتي لكل نبات ) وذلك بتغليف النورة المؤنثة (  

ن النورة  ) العرنوس ( قبيل ابتداء المياسم بالظهور وجمع المتوك ) حبوب اللقاح م 

جمع   ثم  النضج  في  المتك  ابتداء  قبيل  كيس  في  بتغليفها  النبات  نفس  من  المذكرة 

المتك الناضجة المحتوية على حبوب اللقاح بهز النباتات جيدا ويتم ذلك بعد حوالى  

مياسم  (    ۱-۲)   تلقيح  من  الناتجة  اللقاح  حبوب  واستعمال  التكبيس  من  يوما 

عملية وتعاد  نفسه  للنبات  مع    العرنوس  المنوال  نفس  على  مرات  بضعة  التلقيح 

 مالحظة المحافظة على تغليف العرنوس حتى النضج.



الصفات   دراسة  لغرض  سطر  في  عرنوس  نبات  كل  بذور  زراعة  الثانية:  السنة 

الحقلية الوراثية المختلفة للنباتات مع مراعاة المحافظة على التلقيح الذاتي للنباتات 

 المنتخبة من السطور. 

وانتخاب  -الثالثةالسنة   للنباتات  الذاتي  التلقيح  عملية  تستمر  السادسة:  السنة 

المتفوق منها في كل سطر لغرض االستمرار في دراسة الصفات الحقلية والحاصل 

لتكون   منتخب  واحد  نبات  من  اصال  الناتجة  النباتات  مجموعة  تنتخب  ثم  والنوعية 

الذ التلقيح  للصنف ألن  النقية  البذور  ) ستة  نواة إلنتاج  اجيال  لبضعة  المستمر  اتي 

 اجيال عادة ( يحقق هذا الهدف. 

الخلطية  -2 المحاصيل  في  التهجين  يتم   : حسب    التهجين  مختلفة  بصورة  التلقيح 

بإزالة   المتفتح  غير  الزهري  البرعم  في  الخصي  يتم  القطن  ففي  المحصول  نوع 

بواسطة   دفعة واحدة  بالكأس  المتصلة خيوطها  المتك  ثم  اوال  اللون  االصفر  التويج 

اصابع اليد وفي الذرة الصفراء يتم الخصي بإزالة النورات المذكرة باليد قبيل ابتداء 

ال تزرع  مياسم  والتي  األب  نباتات  مع  الطبيعي  للتهجين  وتترك  بالظهور  عرانيس 

من    3بنسبة   المهجنة  البذور  تجمع  ثم  االب  من  واحد  سطر  الى  األم  من  سطور 

  ( الذي درجة حرارته  الساخن  الماء  االم ويستعمل  )  48  -  45سطور  -۱م( مدة 

في الرز وتختلف  دقائق في خصي ازهار عناقيد الذرة البيضاء كما هو الحال  (  ۱۰

ويستعمل   العالية.  الحرارة  لدرجات  وتحملها  الصنف  ازهار  طبيعة  حسب  المدة 

تركيز   االثيلي  ) 57الكحول  مدة  فيه  بغمسها  الجت  ازهار  في خصي  دقائق  ٪10   )

ذكرية عقيمة  خطوط  البيضاء  والذرة  الصفراء  الذرة  في  يوجد   Male فقط. 

Sterile ا يتم  خصي.  دون  مباشرة  كام  لقاح  تستعمل  حبوب  باستعمال  لتلقيح 

 ناضجة من متك صفراء اللون محببة.

 



 Hybrid Vigor اسس انتاج الهجين الغزير

 انتاج سالالت نقية كما سبق ذكره باستعمال طريقة االنتخاب الفردي.   -1

اختبار القابلية االتحادية للسالالت بصورة فردية على اساس تهجينها مع صنف    -2

وانتخا التلقيح  الحقلية  مفتوح  والصفات  الحاصل  غزارة  من حيث  منها  المتفوق  ب 

 االخرى المالئمة. 

في    Diallel Crosses زراعة السالالت المنتخبة وفق تصميم خاص يسمي   -3

 جميع االحتماالت التهجينية الفردية للسالالت المستعملة وفي مكررات عشوائية  

 االصناف التركيبية:

  ( عديدة  سالالت  من  خليط  عن  عبارة  قدرة    ٨وهي  ذات  اكثر  او  عادة  ( سالالت 

مع بعضها البعض مما يؤدي الى المحافظة على    Combining abilityاتحادية

االنتاج العالي في حالة زراعتها لدى الزراع بضعة سنوات مع انخفاض طفيف نسبيا  

لها بحوالي الربع او اكثر احيانا  سنويا بالمقارنة بالبذور الهجينة التي ينخفض حاص 

بسبب انعزال جينات الصفات المسببة للغزارة بعد كل جيل من االنتاج الطبيعي مما  

يؤدي الي زوال ظاهرة الغزارة في الحاصل تدريجيا. اما بالنسبة لألصناف التركيبية  

فيتوقف االنخفاض في الحاصل سنوياً على عدد السالالت المستعملة ومعدل حاصل  

معدل  ك وزاد  السالالت  عدد  زادت  فكلما  منها  الناتجة  الهجن  ومعدل حاصل  منها  ل 

 انتاج االبوين والهجن الفردية قلت نسبة االنخفاض من الحاصل في االجيال التالية 

السالالت    -ج من  ساللة  أي  لتحسين  الرئيسة  بالدرجة  يستعمل  الرجعي:  التهجين 

ين كالمقاومة لألمراض والحشرات أو  النقية بإضافة صفة واحدة او صفتين اساسيت 

االسس   نفس  وتتبع  النوعية  تحسين  او  االنتاج  زيادة  لغرض  الجيدة  النوعية 

التهجين   لطريقة  بالنسبة  التلقيح  الذاتية  المحاصيل  وتحسين  تربية  في  المذكورة 

 الرجعي. 



 اختبار صفات االجيال المبكرة : 

الثال او  الثاني  الجيل  نتائج  تتأثر  يمكن االعتماد على  التي ال  الصفات  انتخاب  ث في 

لألمراض   المقاومة   ، النضج  في  التبكير   ، االرتفاع  مثل  بالبيئة  كبيرة  بدرجة 

النوعية الصفات  الى  تتأثر   Qualitative Traits باإلضافة  ال  والتي  المختلفة 

الكمية والصفات  والنوعية  الحاصل  اما   . فال   Quantitative Traits بالبيئة 

الحكم ع الجيل  يمكن  باستمرار من  االنتخاب  يتم  بد ان  المبكرة وال  ليها في االجيال 

 السادس او الثامن لضمان ثبوت معظم الجينات المنظمة للصفة بصورة نقية نسبيا. 

 اعمال مربي النبات : يمكن ادراج اهم وظائف مربي النبات كاالتي: 

البرودة  -1  ، الجفاف   ، والحشرات  لألمراض  مقاومة  اصناف  الحرارة    انتاج   ،

 والمالءمة للترب المختلفة. 

 انتاج اصناف تنضج في وقت مالئم في المنطقة.   -2

 انتاج اصناف ذات حاصل عالي ونوعية مالئمة.   -3

 انتاج اصناف مقاومة للرقاد او االنفراط وذات ارتفاع مالئم للحصاد الميكانيكي.   -4

 مالئم تجاريا.انتاج اصناف ذات نسبة خصب عالي من البذور ولون   -5

 انتاج محاصيل علفية ذات نمو خضري غزير ونوعية جيدة.   -6

المزارع    -7 رغبات  يحقق  وان  والقطر  العالم  في  التطور  مع  هدفه  يتمشى  ان 

 والمستهلك والمصنع والسوق المحلية والتجارية العالمية. 

السابقة  يطلق على البذور التي يتم انتاجها باتباع اي طريقة من طرق تربية النبات  

وتكثر هذه البذور   Breeder Seeds الذكر اسم بذور مربي النبات او بذور النواة

اخري   الى  مرحلة  من  بموجبها  تنتقل  مواصفات خاصة  متعددة وضمن  مراحل  في 

المصدقة البذور  انتاج  الباب   Certified Seeds لغرض  في  شرحه  سيأتي  كما 



ع هذه البذور مكيسة ومختومة . اما اذا  التالي )انتاج البذور المحسنة للزراعة ( وتبا

العامة   والمختبرية  الوراثية  صفاتها  على  المحافظة  مع  النبات  مربي  بذور  كثرت 

فيطلق عليها بالبذور التجارية وتباع مكيسة وغير مختومة ويكون سعرها اقل من  

 . Registered Seeds البذور المصدقة او المسجلة

 صيل الحقلية : وسائل التحسين غير المباشر للمحا

الصفات   في  التحسين  هو  الحقلية  للمحاصيل  المباشر  غير  بالتحسين  المقصود  ان 

زيادة  وسائل  باستعمال  مباشر  غير  بطريق  والنوعية  والحاصل  المختلفة  الحقلية 

التحسين   ان عملية  فمع   ، والمحصول  التربة  الغلة وبصورة خاصة عمليات خدمة 

التر طرق  باتباع  تتم  التي  مجال  المباشر  ان  اال  وعملياً  اقتصادياً  انسب  هي  بية 

وسائل   اتباع  يراعى  لم  اذا  محدودا  يكون  والنوعية  الحاصل  زيادة  في  تأثيرها 

على   وأساسياً  فعاال  تأثيراً  تؤثر  بانها  ثبت  والتي  المذكورة  المباشر  غير  التحسين 

استنباطها كمية الحاصل والنوعية. فمثال في حالة الذرة الصفراء الهجينية فقد ادى  

الى مضاعفة الحاصل مقارنة باألصناف مفتوحة التلقيح في االقطار التي اتبعت في  

الهجن   حاصل  بان  ثبت  ولقد  المتطورة.  والمحصول  التربة  خدمة  عمليات  انتاجها 

 ينخفض الى اكثر من النصف في حالة عدم الضبط واالهتمام بأجراء هذه العمليات. 

االصناف  زراعة  عند  ينبغي  الترب    ولهذا  باختبار  االهتمام  محصول  ألي  المحسنة 

ونوع   وموعدها  الحراثة  عمق  الحراثة:  عند  االعتبار  بنظر  واالخذ  لها  المناسبة 

وبنفس    . المحصول  نوع  حسب  الالزمة  الحراثة  مرات  وعدد  المستعمل  المحراث 

ة  االتجاه يجب مراعاة تنعيم التربة مباشرة بعد الحراثة وتسوية الحقل واتباع طريق

 الزراعة الموصى بها للمحصول.



موعد   اختيار  من  ابتداء  المحصول  خدمة  عمليات  ان  على  الدراسات  تشير  كما 

الزراعية   اآلفات  ومكافحة  والري  والتسميد  البذور  وكمية  المناسب  الزراعة 

 والحصاد كلها تؤثر تأثيرا مباشرا على الحاصل ومكوناته ونوعية المحصول.

 


