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 احملاضزة االوىل
 تزبيت وحتسني النباث

plant breeding and improvement 

 

نبذه تارخييو عن علم تزبيو النباث 
A brief history of plant breeding 

 

تزبيو النباث  علم تاريخ
الى العصور القدٌمه حٌث قام البابلٌون واالشورٌون  ٌرجع تارٌخ علم تربٌة النبات

 الشجارسنه قبل المٌالد باجراء عملٌه التلقٌح بالٌد  650الى  700تارٌخ تقدٌري من بو

ل المذكر الى المؤنث وٌعتبرها هؤالء هم يالنخٌل وذلك بنقل حبوب اللقاح من النخ

 . لهذا االجراءالرواد فً تربٌه النبات و لم ٌكن قد عرف السبب العلمً 
 

قام الهنود الحمر السكان االصلٌٌن المرٌكا باجراء الكثٌر من االختبارات على نبات 
العلمً المتبع فً الوقت االسلوب لم تعتمد  الذره الصفراء الى ان هذه االختبارات

الشخصٌه و الذكاء الفطري  ةاالنسان فً ذلك الوقت الحكمل استعانة الحاضر ب
اكثر منه  فناًا و ٌمكن اعتبار تربٌه النبات فً ذلك الوقت  .بره الزراعٌهباالضافه الى الخ

 1900لٌه عام د ان ظهور علم الوراثه والذي عرف بعد اكتشاف القوانٌن المناال علماًا 

 corren وكورٌٌن( هولندا) devriesمن قبل ثالثه باحثٌن فً وقت واحد وهم دٌلفٌرز

وبعد هذه الفتره حاول العلماء والباحثٌن  (االنمس) tschermak وتش مارك( المانٌا)

 .تطبٌق القوانٌن المنزلٌه فً تربٌه وتحسٌن النبات 

اول من وضع القوانٌن الوراثٌه الحدٌثه و اعتبر  1884 -1822ٌعتبر جرٌجور مندل 

مؤسس علم الوراثه لقد قام مندل بجمع اصناف مختلفه من البزالٌا و من مصادر 
صفات المظهرٌه مورفولوجٌه مختلفه بالطول لون ذات  مختلفه وكانت هذه االصناف 

بٌن هذه  تضرٌبات ىواجر صفاتسبع  درسلقد  . الزهره لون البذره وصفات اخرى
ب مختلفه وسمٌت بعد جدٌده ونسحصل على صفات  التضرٌباتاالصناف ونتٌجه لهذه 

 :كتشفه مندلااوٌمكن تلخٌص م, لٌه دذلك بالنسب المن
 (الجٌل االول)القصٌره كانت االبناء  باالخرى النباتات الطوٌله هجنتاوال عندما  

ان حوالً ثالثه ارباع الجٌل لك االبناء الطوٌله كلقحت تجمٌعها طوٌله ولكن عندما 
ر قصٌرا وبالنظر لسٌطره صفه الطول على القصر فقد اطلق ياالخوالربع الثانً طوٌله 
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وتعتبر النتائج التً  ,الصفه المتنحٌهمتغلبه والقصر ال الصفه السائده اوهذه على  لمند
, حً ٌحدث فً كل كائن  احصل علٌها مندل فً تجاربه على نبات البزالٌا نموذجا لم

حكم فً كل الصفات تت العوامل التً  علًثات ريثم اطلق بعده مصطلحات جٌنات مو
 .السائده والمتنحٌه

 
 1884 -1822جريجور مندل 
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 1909على تربٌه ما ٌسمى بالخط النقً وفً عام  هدراست 1904سنه shull بدا العالم 

ان ,خطوه اولى النتاج الذره الصفراء الهجٌنه كطرٌقه الخط النقً  ثهذا الباح اقترح
اعتمدت على اجراء التلقٌح الذاتً المستمر لنبات الذره الصفراء  النقًطرٌقه الخط 
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نقٌه الله سرٌبها بضبعد الحصول على سالله نقٌه تم ت و الخلطً هاوالمعروفه بتلقٌح
الذره الصفراء ثم ردي من رٌب فقد تم الحصول على الهجٌن الفضاخرى ونتٌجه للت

ح انتاج الهجٌن الزوجً للتغلب على مشكله واقتر 1918ذلك جونسون سنه  جاء بعد

 ةالذركمحاصٌل اخرى الهجٌن فً  ةقو ةظاهر تانتاج البذور ومنذ ذلك الوقت استعمل
 .وغٌرها نالصفراء والدخ

 :تعزيف علم تزبيو النباث

 
ٌمكن . لتربٌه وتحسٌن النبات  اول اساس علمً  Darwinٌمكن اعتبار دراسه دارون

احد العلوم الزراعٌه المهمه والذي ٌبحث فً تحسٌن  :ان ٌعرف علم تربٌه النبات بانه
ا ٌنتج عنه اصناف مالصفات الوراثٌه للمحاصٌل ذات العالقه المباشره بغذاء االنسان م

 ةلتربًي وٌمكن ان ٌعطى تعرٌف اخر قد تختلف جزئٌا او كلٌا عن اصلها الوراث ةجدٌد
. هو علم وفن التحسٌن او تغٌٌر التركٌب الوراثً للنبات: النبات 

ان تغٌٌر التركٌب الوراثً للنباتات ٌمكن ان ٌحسن الحاصل وبعض الصفات    
 ةط العملٌات الزراعٌه الخاصه بخدمنبات كما ٌمكن تحسٌن ذلك بواسطه ضبلاالخرى ل

اال ان هذه العملٌات ال تغٌر الحاصل لري وغٌرها اتربه او المحصول ومنها التسمٌد ال
 ةلٌات خدمالعم ةت من الصعوبه بمكان تحسٌنها نتٌجكثٌرا باالضافه الى وجود صفا

 .لصفات النوعٌه مثل الزٌت والبروتٌن ونسبه السكركا المحصول او التربه 
 

اهم  ببقٌه علوم المعرفه المختلفه ومن مباشراًا  ٌرتبط علم تربٌه وتحسٌن النبات ارتباطاًا 
تربٌه النبات ٌمكن تلخٌصها بالعالقه المباشره  وذاتالعلوم المرتبطه بعلم تربٌه النبات 

 :كما ٌلً
 ةعلم الوراث 
 علم الخلٌه 
 الهندسه الوراثٌه 
 علم النبات 
 علم االمراض النباتٌه 
 علم الحشرات  
 علم الكٌمٌاء الحٌوٌه 
 علم البٌئه 
 االحصاء الحٌاتً 

 قلٌهعلم المحاصٌل الح 



 

 نباثالتزبيت وحتسني 

 

5 
 

الكائنات الحٌه فً احد العلوم الحٌاتٌه الذي ٌهتم بدراسه وراثه الصفات :  علم الوراثه  

التشابه بٌن االبناء واالباء وكذلك التغٌرات الموجوده وٌعتمد علم تربٌه النبات  ةو درج
على القوانٌن الوراثٌه والتغٌرات بٌن النباتات عند نقل الصفات المرغوبه او عند تغٌر 

 .الجدٌد الصنفالتركٌب الوراثً للنباتات او ادخالها فً 
 ةنواوال كالساٌتوبالزموناتها هو العلم الذي ٌهتم بالخالٌا ومك: علم الخليه  

من مكونات الخلٌه ودراستها ومعرفه وغٌرها  ست بالوالكروموسومات والكلور
وظائف هذه االجزاء والتً تعتبر اساسٌه فً تربٌه وتحسٌن النبات حٌث ان الخلٌه 

 .تعتبر الوحده االساسٌه فً تركٌب الكائنات الحٌه
تطور خالل  ولبٌولوجٌا المعاصره تبلور اتجاه جدٌد فً علم ا :الهندسه الوراثيه 

بعٌد  اكتشافا 1974باٌلوجٌا الجزٌئات هربرت بوٌر السنوات االخٌره عندما حقق عالم 

بادخال  حوذلك حٌن طور طرٌقه تسم الوراثٌة لعلم الهندسهاالثر فتح به افاقا واسعه 
ا الطبٌعٌه فً جسم شرٌشٌا كوالي لتنتج ما تنتجها الخالييجٌنات غرٌبه الى بكتٌرٌا اال

 .االنسولٌن وغٌرها وناالنسان من مواد كهرم
 

المختلفه خاصه تصنٌف النبات و  هان دراسه علم النبات بفروع :علم النبات
ان دراسه طرق تكاثر النبات مرتبط بشكل ا النبات وتشرٌح النبات كم مورفولوجٌا

ائل النباتٌه ٌساعد على العوتصنٌف النبات و ب االلماممباشر فً تربٌه النبات حٌث ان 
نواع وحتى االجناس وهذا ٌتطلب دراسه كافٌه الا رٌب بٌن االصناف اوتضاجراء ال

 .والتحسٌن ةجنس الذي سٌدخل فً برنامج التربًعن الصنف والنوع وال

 
مسببات االمراض النباتٌه وكذلك الحشرات من  ةان دراس: علم االمراض والحشرات 

دورات الحٌاه و طرق التكاثر و غٌرها له اهمٌه اقتصادٌه كبٌره حٌث تعتبر االمراض 
ان  .النباتٌه والحشرات من االفات الزراعٌه التً تلحق اضرارا اقتصادٌه كبٌره

ن مفٌده اال انها استخدام طرق المكافحه بالمبٌدات الكٌمٌاوٌه او الطرق االخرى قد تكو
تصبح غٌر اقتصادٌه وخطره على البٌئه فً حاله زراعه المحاصٌل فً مساحات 

تاج اصناف مقاومه لالمراض والحشرات اصبحت ذات مردود انواسعه لذا فان 
 .اقتصادي

 
 وقد اصبحت الحاجةنبات الٌهتم هذا العلم بالعملٌات الحٌوٌه : علم الكيمياء الحيويه 

للتطور الصناعً الكبٌر الذي ٌمر به العالم واالهتمام المتزاٌد  ضرورٌه جدا نظرا
 .المنتجات كالقٌمة التجفٌفٌة فً الزٌوت ونوعٌة الطحٌن بنوعٌه 
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رتفاع معدالت الزاد االهتمام بالبٌئه وحماٌتها فً السنوات االخٌره كنتٌجه : علم البيئه 
نقل والمصانع القرٌبه من بشكل كبٌر مما جعل الكثٌر من وسائط الالبٌئً التلوث 

ولهذا فكره مربً النبات فً انتاج اصناف مقاومه او تتحمل التلوث والظروف ارع المز
مقاومه االمراض انتاج اصناف من المحاصٌل  االنسان الى ءغٌر الطبٌعٌه كما لجا

تربٌتها  تجاءغذاء االنسان لذا بشكل مباشر فً تدخل  والحشرات و هذه المحاصٌل 
 اصنافوبالطبع اٌجاد دون اللجوء الى استخدام المبٌدات الفطرٌة والحشرٌة   للمقاومه

 .ٌل من تلوث البٌئة مقاومه ٌعنً تقل
الحٌاتٌة حٌث  هو تطبٌق الطرق االحصائٌه فً دراسه المشاكل: االحصاء الحياتي 

الدراسات عن استنتاج نهائً لتحلٌل وتفسٌر ومناقشه البٌانات وعمل ٌمكن االستعانة به 
التً ٌقوم بها مربً النبات 

 
داخل النبات وكذلك تاثٌر  ٌبحث هذا العلم فً العملٌات الفسٌولوجٌه: فسلجه النبات 
ساعد على معرفه الٌات الوصف ي حٌث ان مباشر  لعوامل البٌئٌة على هذه العملٌاتا

وكذلك تاخٌر الحراره والرطوبه او الجفاف و كذلك التربه و دشدرجه تحمل تحت ال
 .استغالل العناصر االولٌه فً التربه

 
وٌشمل هذا دراسه كل ماٌتعلق من مراحل نمو المحصول من  :المحاصيل الحقليهعلم  

ان معرفه مربً .محصول وال ةد بما فً ذلك عملٌات خدمه التربالزراعه وحتى الحصا
على لٌه ضروري جدا فً الحصول محصول الذي ٌعمل عالظروف انتاج لالنباتات 

 .للصفة المدروسةاالمثل  دالح


