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 احملاضرج انثانثح
 تطور احملاصيم

Crop evolution 
 evolutionٌهتم مربً النبات بالمواد الوراثٌه التً تعرضت الى التغٌر بفعل التطور 

ها برٌه قبل استئناسستعمله فً الزراعه كانت ان جمٌع النباتات الم ,الحاصل لها سابقا
من قبل االنسان وٌمكن القول ان االستئناس النباتات اصبح ممكنا بعد حصول تغٌرات 

نسه متى أحولتها من االشكال البرٌه المست بحٌث, وراثٌه مقبوله فً هذه المجتمعات 
وفر المعلومات عن تت ةعادا ال توجد اجابه محدده لهذا السؤال ؟حصل هذا االستئناس

عن طرٌق التنقٌبات االثرٌه او التارٌخٌه التً توضح او تذكر بان  مااستئناس نبات 
 .فً وقت من االوقات  استأنس  المحصول الفالنً قد

ربون المشع ولكن المواد امر البقاٌا النباتٌه باستعمال طرق الكعطرق تعٌٌن  تتحسن
استئناس النبات اال عن وعلومات عن توطٌن النباتٌه االثرٌه نادره جدا وال تتوفر م

 .محاصٌل قلٌله جدا
نسه قد اتت من مواقع فً الشرق االدنى مثل أاقدم التسجٌالت عن المواد المست ان

سنه قبل المٌالد  7000الى  6000 منالعراق وسورٌا وتركٌا وفلسطٌن والتً تعود 

عملٌه  لذلك فان.والعدس  حٌث وجدت الحنطه البرٌه وحٌده الحبه والكتان والبزالٌا

وقد سجلت ,سنه مضت  9,000الى  8000على االقل من  أهذه النباتات بدئناس است

مواعٌد مقاربه فً العالم الجدٌد لمحصول الفاصولٌا فً بٌرو والمكسٌك اما فً الذره 

 .سنه قبل المٌالد  5000 احدثها فً وقت سالصفراء فتشٌر االدله الى استئنا

عام كانت عملٌه تطور المحاصٌل فً اٌدي عدد قلٌل من  200 مضً  قبلحتى 

فقٌره اللتً تشابه الحال القائمه فً االقطار المنتجات الزراعٌه لالمزارعٌن والمستهلكٌن 
انجزه عبر العصور اكبر من الذي الذي انجزه المزارعون التغٌٌر الوراثً ٌحتمل ان 

وال ٌعرف بشكل مباشر الكٌفٌه التً  نظمةالم فً المئه سنه االخٌره عبر الجهود العلمٌه
ولكن ٌمكن االستنتاج من بعض المالحظات والسجالت  المهمة انجز بها المزارع هذه

 .التارٌخٌه

ٌمٌل الفالحون فً كونهم نباتٌٌن وٌكونون على اطالع عن االختالفات فً  -1
واسع فضال مارس االنتخاب على نطاق يالتصنٌفٌه واالقتصادٌه حٌث  اتالصف

عن ذلك فان بعض الفالحٌن لهم المعرف فً المحافظه على االصول الوراثٌه 
وعلى سبٌل المثال فان بعض المزارعٌن الهنود , النقٌه الغراض الزراعه 

 .منعزلة رك مجتمعات الذره الصفراءحتى فً ت ةعرفماالمرٌكٌٌن لهم 
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ي الذي هو ظاهره اجراء االنتخابات االصطناعً فضال عن االنتخاب الطبٌع  -2
هم قبل الفالحٌن ٌعد من اهم انجازاتان ممارسه الزراعه من ومؤثرة ؟  عالمٌه 

 .فً مجال التربٌه
 

من  االكفاءبدا باختٌار النباتات بللزراعه ومن ثم  بدا اهتمام االنسان باستثناء النباتات 

االتجاه  الى تعمٌم ان simmonds,1979غٌرها فً تلبٌه حاجاته كما اشار ساٌموند

نحو الزراعه ٌعود الى ثالثه عوامل هً  
مالئمه  فرصة بٌئٌة/ اوال 

مهاره االنسان واهتمامه  / ثانٌا  
 ةاتات البريعامل عشوائً ساهم فً العملٌه مثل وجود اختالفات معٌنه بٌن النب/ ثالثا

  
صفات مثل الطعم والرائحه فقدان خاصٌه االنفراط و كبر حجم البذور من الصفات  ان

وٌظهر ان االنسان البدائً وثقافته لم ٌكونا بحاجه .المهمه فً االدوار االولى لالستئناس 
العدٌد من  أي نراه الٌوم فً محاصٌلنا فقد نشالى مستوٌات عالٌه من التجانس الذ

ضروب المحلٌه التً نشات من جهود المزارعٌن او بالوم دعوها الًن والتًاالصناف 
فً الحقٌقه  . معٌنه والتً تختلف تماما فً تغٌٌرها الوراثً بٌئٌةثار فً مناطق كمن ا

برامج حفظ االصول الوراثٌه وقد للتباٌن الوراثً لعمل الظروف المحلٌه مخزونا ت
 .الحنطه فًلمحلٌه اهمٌه االصول الوراثٌه ااشارت الدراسات فً العراق الى 

 
ان هجره البشر من مناطق الى اخرى تنقل معها النباتات والبذور التً تختبر فً  

احدى طرق تربٌه النبات  فً الحقٌقه هًوالتً ندعوها الٌوم باالدخال والبٌئات الجدٌده 
على استعمال تراكٌب وراثٌه مختلفه فً تحسٌن النبات فً بٌئه معٌنه  ةلمقدرلها االتً 
متواضعه   مةي الواقع فان العدٌد من االنواع واالصناف المدخله تكون ذات اقلوف

جدٌده و  ةملجدٌده ولكن البعض منها ٌظهر اقلوتفشل فً البقاء او العٌش فً البٌئات ا
لكثٌر من اصناف الحنطه والشعٌر والرز لبٌرا فً البٌئه الجدٌده كما حصل نجاحا ك

لم قطن والتً تم ادخالها من مناطق مختلفه من العافستق الحقل والووالذره الصفراء 
لحنطه الحمراء الشتوٌه التً سادت فً السهول الكبرى من الوالٌات لوما حصل 

المتحده والتً ادخلت من روسٌا ونفس الشًء حصل فً البطاطا فً اوروبا و الجزر 
من امرٌكا رئٌسً فً هذه البلدان التً نشات اصال ال هً غذائها البرٌطانٌه التً 

 .الجنوبٌه
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 عمهيه انتطور 

فً السنوات االولى من هذا القرن كان هناك اتجاهان فً التفكٌر البٌولوجً وهما  

مع تحلٌل مندل  الجٌده ةمتماٌز التربوي لالفراد ذات االقلعن ال  Darwinافكار داروٌن

 مرارالفكره عن است  Weisminnوقد وضعت افكار واٌزمان .ثالختالفات التوري

عن عالقه التركٌب الوراثً  Johannsen واثبات جوهانسون,الوراثً  االصل

بالمظهر الخارجً االسس النظرٌه للتطور وقد سمٌت هذه النظرٌه الداروٌنٌه الجدٌده 
 وذلك النها وضعت على اساس نظرٌه االنتخاب لداروٌن وقوانٌن الوراثه وقد ظهرت

  Dobzhansky والثانً Huxley  1940الولبٌن انظرٌه التطور بشكل موسع فً كتاب

1941. 
ٌعرف ان انواع النباتات متماٌزه : المظاهر الرئٌسٌه للنظرٌه على االسس التالٌه تشمل 

ي ٌعمل نتٌجه االنتخاب الطبٌعً الذ (انواع ثانوٌه وانماط البٌئٌه)جغرافٌا فً العاده 
الناحٌه الحٌوٌه الي برنامج وهً )ٌحافظ على التباٌن  ةعاد .على التباٌن الوراثً

كذلك .عن طرٌق الخلط الوراثً فضال عن انسٌاب الجٌنات بٌن المجتمعات  (للتربٌه
ٌطه من ناحٌه االقلمه للظروف البٌئٌه المختلفه بواسطه لالوراثٌه الخ تعد التراكٌب

معات الى حصول بٌن المجت يتكاثرالٌقود العزل . ولوجٌه تياالطرق الوراثٌه والس
تحصل بشكل تدرٌجً و بشكل مستمر اكثر من كونها  ه العملٌة نوع وبما ان هذالت

لف نوعا أتوفً اي وقت من االوقات فان مجموعه من النباتات س,عملٌه فجائٌه 
بسهوله مع  نانواع اخرى اال بصعوبه ولكن ٌتهجهجن مع جٌا متمٌزا الٌتلووبً

 ةادع.ى مستوٌات مختلفه االصناف فً النوع نفسه حٌث ٌحصل تبادل وراثً و عل
تحصل االقلمه عن طرٌق التعوٌض الجٌنً المتعاقب فً المجتمعات التً تسٌر فً 

 .المحلً ومن ثم الحصول على النوعٌقود الى التماٌز طرٌق التطور الذي 
 

 

  االنتخاب انطثيعي واالنتخاب انصناعي 

 
 .الطبٌعً واالصطناعًمن المفٌد التمٌز فً تطور نباتات المحاصٌل بٌن االنتخاب 

عن االختالفات فً القدره التكاثرٌه بٌن التراكٌب الوراثٌه التً  ٌعبر االنتخاب الطبيعيف
 اما       .فً نباتات المجتمع غٌر المتجانس وراثٌا فً وقت ومكان معٌنتورث 

 اب لاالحتفاظ بنسبفانه ٌاتً من القرار الدقٌق لمربً النبات  االنتخاب االصطناعي
تغٌٌر تطوٌري الحداث فً كلتا الحالتٌن هناك مٌل .اخرى  آباءفضٌله على بتن معً
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بشكل تحسٌن االقلمه وذلك بتحسٌن الموائمه فً الظروف الزراعٌه التً ٌرغب بها 
ر العصور فً الهمٌه النسبٌه لشكل االنتخاب عبوبالتاكٌد فقد اختلفت ا. مربً النبات 

المراحل االولى من التربٌه ولكن ال ٌزال االنتخاب االصطناعً خصوصا فً صالح 
 االنتخاب الطبٌعً فً حقول مربى النبات اهمٌه مساوٌه لالنتخاب االصطناعً تقرٌبا

 

 انرتكية انكيميائيانشكم وانتغرياخ يف  

التً رافقت توزٌع الماده الجافه فً زم النمو المحدود والتقواختزال حجم النبات  -1
ر والشعٌر والحنطه الحٌاه كما فً محاصٌل العصفدوره النبات دون التاثٌر فً 

 .وفول الصوٌا والبزالٌا وغٌرها

 (المٌل نحو الحولٌه )أيخشب مع تقصٌر دوره الحٌاه اختزال حجم النبات والت  -2
 .كما فً محاصٌل الفجل والماش والكتان والزٌت

تفرعات اقل معطٌه نباتات ذوات مجموعه زهرٌه كبٌره او ذات نباتات طوٌله   -3
 .الصفراء والكتان والذرةكما فً زهره الشمس لبٌفٌة سٌقان 

تغٌٌر احتٌاجات الفتره الضوئٌه التً رافقت المالئمه المناخٌه لخطوط العرض   -4
البٌضاء  ةرذالسكري والرز والقصب السكري والكما فً محاصٌل البنجر 

 .والحنطه

 .المواد السامه كما فً العصفر ومحاصٌل البقول اختزال  -5

الصفراء ومختلف نباتات والذرة كما فً القصب السكري  تكوٌن الوان جذابه -6
 .العائله البقولٌه

العائله البقولٌه ووالحشائش والحبوب  فرٌن اثمار غٌر منفرطه كما فً العصتكو  -7
 .والكتان والزٌت والتبغ

العائلة  فً الشوفان والرز والحنطه واغلب نباتاتتزال سبات البذور كما اخ  -8
 .البفولٌة 

 االستعماالت المتعدده كما فً البنجر ومحاصٌل البقول والكتان  -9

 

 :جسايتونوجيالاملظاهر 
 ةالتضاعف الذاتً الذي رافق المحاصٌل التً ال تعطى بذورا او منخفض  -1

 .والبطاطا 4xوالشوفان 3xالخصوبه كما فً البنجر

تضاعف الخلطً فً المحاصٌل العالٌه الخصوبه مثل الخردل الشوفان والقمح ال  -2

 .فستق الحقل  6xو  4xوالحنطه  6xالشٌلمً
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 .فهمعرمتضاعفات غير  -3

التكاثر و زهار لال االختزال لنواتج غٌر البذور الذي رافقالكلونً االكثار  -4
لوه و القصب الجنسً و درجات متفاوته لعقم البذور مثل السٌسال والبطاطا الح

 .يالسكر
 .نفاصولٌا والكتا جت وبٌه الداخلٌه كما فً الرز والزٌاده التر  -5
مع االصول البرٌه والدخٌله الذي قاد الى  يناس االولبعد االستئ سعالتهجٌن الوا  -6

 .القطنر محاصٌل الجدٌده واالرتداد كما فً العصف االتحادات
 كما فً محاصٌل العصفر يالتنوع االن  -7

 
عده عً ٌاتً من االختالفات فً صفات المحاصٌل من خالل االنتخاب الطبً تطور ان

لغرض الحراره المنخفضه  درجه لظروفه الضوئٌه والحاجه الى التعرض الفترمثل 
وفً هذا الصدد فان المعلومات عن السٌطره الوراثٌه على هذه الصفات قلٌله  ,االزهار

 . ها نسالخالل الموسم تنقرض لعدم تركدرنات تترك او ات جدا وعاده ال تزهر النبات
لظروف االستوائٌه عدٌمه الفائده فً المناطق المعتدله وهناك ل ةمتاقلمالالذره الصفراء ف

 ٌعرفو. عتٌادي الا طبٌعً لمنع الٌات االنفالق او السقوط الاالنتخاب  انادله على 
طفرات جٌنٌه  ر والحنطه والشعٌر فً ان هناكعدد قلٌل من المحاصٌل مثل العصفل

فقدان صفه ي بعض المحاصٌل و خاصه لهذه الصفه مع رئٌسٌه فً هذه الصفات و ف
 .نسهأالحاله البرٌه الى الحاله المست سبات البذور دورا حرجا فً تحول النبات من

 
ؤدي فً البذور الذي ي تً تعٌش فً مناخات موسمٌه تظهر سباتاًا النباتات البرٌه ال ان

ن المزارع ا.عدة  مناسب من السنه وتوزٌعه على سنوات الى وقت الى تاخٌر االنبات 
وكما هو فً . جافه ال ٌحتاج الى سبات عمٌق  هاالبذور الجافه وٌحفظ دالذي ٌحص

ات الى مستوٌات منخفضه بالس لان معلومات عنها قلٌال ولكن تقلًالفتره الضوئٌه ف
  .واغلب البقولٌات  تماسك الشوفان والرز والحنطه كما فً وحتى الى الصفر 

عن فطرٌات او البكتٌرٌا  اما من ناحٌه مقاومه االمراض سواء كانت المسبب
الناتج المحصود لبعض  والفٌروسات او الحٌوانات التً تؤثر فً الحاصل او تتلف 

ان لالصناف البدائٌه العدٌد من . فتكون عوامل االنتخاب الطبٌعٌه للمقاومه المحاصٌل 
هذه االصناف ٌكون مسؤوال عن لفً هذه الحاله فان عدم التجانس الوراثً  .االمراض

ض لالمراض فً لذا فان حاالت التعر فناصه سواء كان ضمن الصنف او بٌن االالحال
ب مهاجمه االنواع المرضٌه من قبل النباتات المقاومه ضمن عهذه المجتمعات تستو

لمقاومه لوٌم مدى اهمٌه االنتخاب ستطٌع تقالحاله معقده بحٌث ال تان . المجتمع 
اما فً الزراعه الحدٌثه التً توجهت ,البدائٌه المختلفه  فناصلالمراض فً زراعه اال
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نحو زراعه االصناف النقٌه فان تاثٌر االنتخاب الطبٌعً واضح حٌث انها تمٌل النتاج 
 مقاومه غٌر متخصصه 

ٌسٌا فً هذه الحاالت بٌنما النتخاب الطبٌعً دورا رئلان تصور نومن الصعوبه ان  
وطوٌله نتخاب االصطناعً فً انتخاب سنابل قلٌلٌة وكبٌرة وسهلة الحصاد الاٌتضح 

والوان وانماط جذابه تؤثر بعض  مستساغةاو من السهوله استخالص االلٌاف او نواتج 
والمستهلك وبعض اهذه التغٌٌرات فً الحاصل وبعضها االخر ٌكون مالئما للمزارع 

 .ٌا رعطٌكون 
 افانه ٌجب ان ٌكون انتخابا موجب االستساغةالمحتوٌات السامه او عدم وكانتخاب ضد 

محتوٌات الٌاف قلٌله فً جمٌع محاصٌل الفاكهه كذلك هنالك وزٌاده العصاره والحالوه ل
تجاه لتقلٌل محتوى البذور فً تطور بعض االشجار الفاكهه خصوصا فً االنواع التً 

 .تها باالكثار الخضريٌعوض عن انخفاض خصوب

 


