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 مقدمة عن تكنهلهجیا البذور

التي  جةیالج ةیذات الشؽع االصشاف بحور عیبتطؽر الدراعة مؼ خالل انتاج وتؽز  ورالبح ایتكشؽلؽج تعشى
البحور ، أي دراسة  قیإنتاج وتدؽ  اتیبجراسة عسم ھتػی تعطي افزل حاصل مع صفات مخغؽبة ، فھؽ

 خدن البحور والسحافعة عمى أصشاف البحور مؼ ظخوف الخدن  اتیوعسم الحراد الشزج ما بعج اتیعسم
الجؽدة تعج  ةیعال البحور ان عشيیلمدراعة ، مسا  ةیصالحة وبشدب عال سةیواألعجاد إلنتاج بحور سم والشقل

 ..الا أص أحج أھػ السجخالت لتطؽر الدراعة أن لػ تكؼ ھي االھػ

 تعر یف تكنهلهجیا البذور

 ةیاو ید یالف الخرائص ؼیمع وسائل تحد تعاملیھؽ العمػ الحي  (Seeds Technology)البحور ایتكشؽلؽج
البحور وفحص  قیوترج البحور البحور كل مؼ انتاج البحور ومعالجة ایلمبحور. وتذسل تكشؽلؽج ةیوالؽراث

ھؽ  أو.البحور قیالبحور وعمػ امخاض البحور وتدؽ  حذخات البحور وعمػ اءیالبحور وخدن البحور وعمػ اح
 والحراد واالختبارات والتعبئةوالتي تذسل الدراعة  ومتطمباتيا أنتاج البحوربكافة مخاحل ق تعمیالعمػ الحي 

 .قیوالتدؽ  والخدن 

 البذور تكنهلهجیا أھداف
 لألمراض المماومة ،واألصناف الغلة عالٌة األصناف بذور ٌعنً وھذا ، عالٌة نوعٌة ذات بذور تجھٌز - 1

 .والحشرات

 .النوعٌة عالٌة البذور توفٌر طرٌك عن الزراعً االنتاج زٌادة  2-

 .فٌھا المرغوب األصناف بذور تكثٌر سرعة ضمان - 3

 .الزراعة موسم من كاف ولت لبل أي ، المناسب الولت فً البذور توفٌر - 4
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 .مناسبة بأسعار البذور توفيز - 5

 (Seeds Scientific)البذور علم تعزیف

 ججیج نبات تكؽیؼ حتى األم الشبات عمى البؽیزة خمیة اخراب لحعة مشح البحرة وتطؽر تخكیب دراسة ھؽ
 وثسار بحوریجرس  األول ، قدسیؼ الى یقدػ و ، البحور حالة ومخاقبة تقییػ طخق  ویذسل ، البحرة مؼ

 .السشدرعة الشباتات بحور یجرس والثاني ، البخیة الشباتات

 ISTA العراق ونشاطو  العالمعن فحص البذور في  نبذة
  

تعتبخ عسمیة انتاج البحور عسالا فشیاا متخرراا ، ویحتاج الى العشایة واالىتسام وخاصة في بمجنا العخاق 
الدتخاتیجیة كالحشطة كؽنو مؼ البمجان الستسیدة في انتاج البحور ، بل ىؽ البمج االم لمعجیج مؼ السحاصیل 

والذعیخ. تتطمب عسمیة انتاج البحور جيجاا متؽاصالا ومشعػ ومبشي عمى اساس عمسي ، ىجفو عجم تجىؽر 
نؽعیة البحور ، وبإشخاف جية الترجیق لتقجیػ الخبخة الفشیة لمجيات السشتجة لمبحور ، وعمیو یسكؼ ان تعج 

والتي ىي قؽانیؼ صادرة مؼ رجیق البحور العالسیة عمیيا ، البحور الشاتجة بحوراا مرجقة اذا تػ تطبیق نعػ ت
 .6791الحي أنعػ العخاق الیو عام  ISTA االتحاد الجولي لترجیق البحور

International Seed Testing Association (ISTA  تأسدت سشة )بيجف تطؽیخ ونذخ  6791
االجخاءات القیاسیة في مجال فحص البحور ، ىحه السشعسة مختبطة بذكل وثیق بتاریخ فحص البحور ، 

دولة في العالػ ، وىي بحق شبكة عالسیة شاممة ، ولجیيا رؤیة  97وليا اعزاء في السختبخات الكثخ مؼ 
خالل وضع القؽانیؼ السقبؽلة عالسیاا حؽل تؽحیج فحص البحور في العالػ ، وميستيا انجاز رؤیتيا مؼ 

لعیشات البحور وفحريا ، وتدكیة او مشح االجازات او الذيادات الى السختبخات ، وتذجیع البحث ومشح 
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شيادات عالسیة في تحمیل او فحص البحور والتجریب ونذخ السعخفة في عمػ تقشیة البحور لتديیل تجارة 
 البحور السحمیة والجولیة.

اضخ ىشاك العجیج مؼ الجول تتبع االتحاد وتكؽن خاضعة لمتطبیقات والقؽاعج التي وضعيا في الؽقت الح
االتحاد وتكؽن مخاكد ىحه الجول خاضعة لمفحص الجوري بیؼ مجة واخخى مؼ قبل االتحاد الجولي لمتحقق 

سبشیة عمى والان الطخق الفشیة لمفحص مؼ صحة سیخ عسميا وفق االسذ العمسیة السثبتة مؼ قبل االتحاد. 
  القهاعد الدولیة لفحص البذوراالسذ العمسیة كانت أولى انجازات االتحاد الجولي والتي نذخت بعشؽان 

International Rules Seed Testing The :وتخجم ىحه القؽاعج االىجاف التالیة 
 وضع طخق لتحجیج نؽعیة البحور بجقة. -6
البحور في السختبخات السختمفة في العالػ تثبیت طخق مؽحجة یتسكؼ بؽاسطتيا العاممؽن بفحص  -9

 لمؽصؽل الى نتائج متقاربة ومتذابية.
 ربط الشتائج السختبخیة بقجر االمكان بالقیسة الدراعیة لمبحور. -3
 انجاز االختبارات بأقرخ وقت مسكؼ وبدمؽك اقترادي. -1

بعج تذخیعات لقانؽن تذجیع السدارعیؼ لدراعة  6799یعؽد االىتسام بترجیق البحور في العخاق الى عام 
الحیؼ اىتسا بتحدیؼ وتذجیع زراعة  6731لدشة  17وقانؽن  6739لدشة  99القطؼ ، ثػ تاله قانؽن 

یل الحقمیة ُأنذىء أول مختبخ معشي بفحص وترجیق البحور في قدػ السحاص 6713الحشطة ، وفي عام 
بسذخوع انتاج وترجیق البحور الحي مؽلتو مشعسة االغحیة  6719في ابؽ غخیب الحي ُألحق آواخخ عام 

 . FAO والدراعة العالسیة
تػ فرل فحص وترجیق البحور عؼ مذخوع انتاج البحور عمى اساس انو الیجؽز الجمج  6797في عام 

فحص والترجیق كؽن االخیخة ىي جية حیادیة ، وعمیو تػ بیؼ جيتي االنتاج والدیطخة الشؽعیة الستسثمة بال
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انفغ  6797تذكیل قدػ فحص وترجیق البحور السمحق بجیؽان الؽزارة والحي مخكده في ابؽ غخیب. عام 
 6771عام ارتباط القدػ مؼ دیؽان الؽزارة والحق باليیئة العامة لمبحؽث الدراعیة والتطبیقیة في ابؽ غخیب. 

مجال الدراعة والحاجة لمدیطخة الشؽعیة عمى البحور ، استؽجب االمخ تأسیذ اليیأة ونتیجة لمتطؽر في 
العامة لفحص وترجیق البحور وليا استقاللیة فشیة واداریة وصالحیات واسعة تدسح ليا بالتحخك عمى 
 مداحة القطخ كافة لترل خجماتيا الى جسیع القطاع الدراعي ویكؽن ارتباطيا بالؽزیخ مباشخة كسا ىؽ

أ.م.د. جالل حميد حمزة  السرجر: ).الحال في بقیة الجول الستقجمة وىي بيیكميا التشعیسي الحالي
 (الجبهري 

جھة التصدٌك فً العراق المتمثلة بدائرة فحص وتصدٌك البذور التابعة لوزارة الزراعة  تمارس

ً أو المستوردة الحفاظ على جودة البذور المصدلة المنتجة نشاطاتھا فً مجال البذور واھمھا  محلٌا

باإلضافة الى فحص شامل للبذور فً الحمل )التفتٌش الحملً ( والمختبر وعملٌة خزنھا لحٌن زراعتھا فً 

 االخر وفك اسس وضوابط معٌنة تسري علٌھا الدائرة وھً : الموسم

بل عملٌة التفتٌش الحملً للحمول المعدة إلنتاج البذور المصدلة وفك الموانٌن المعتمدة من ل -1

 الدولً لفحص البذور.االتحاد 

وفحص االنبات بالنماوة والرطوبة  ةالفحص المختبري: وٌشمل فحوصات البذور المتمثل -2

 المختبري المٌاسً وتمٌز االصناف وفحص سالمة البذور)فحص الحالة الصحٌة للبذور( وفك 

 .ISTAالدولٌة المعتمدة من  الموانٌن

======================================================= 

 المصادر:

 ، عبجهللا قاسػ الفخخي و الدیج احسج صالح خمف. 6793بحور السحاصیل انتاجيا ونؽعیتيا  -
 ىاشػ دمحم أمیؼ و عمي حدیؼ عباس.  .6799 .فحص وترجیق البحور -
 االختبارات الخاصة بالبحور. 6799عمي حدیؼ عمي . -
 . سسیخ الدباعي احسج.6799الجؽانب العمسیة في انتاج البحور .  - -
 . احسج دمحم عمي اسساعیل.6779انبات البحور . -


