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 االسترياد

مها تعتبر من اسهل واسرع الطرق قلأان عمليه ادخال النباتات من منطقه الى اخرى وت 

في تحسين المحاصيل ولكي تكون هذه الطريقه فعاله ومحققه لهدف مربي النبات يجب 

جديده ويمكن تعريف طريقه ادخال النباتات بانها الان تتبعها عمليه االقلمه للمنطقه 

 (النباتات من منطقه زراعتها االصليه الى منطقه جديدهادخال عباره عن )

هناك امثله كثيره تدل على استخدام طريقه االستيراد في تربيه وتحسين توجد 

مالئمه ووظهرت بانها حنطه جيده  (كيناكوال)المحاصيل في العراق تم استيراد الحنطه

ظروف المنطقه الوسطى من العراق وبالفعل فقد جرى اكثارها وتوزيعها على ل

 :يه رادطريقه االستيهم الخطوات االساسيه لا. المزارعين 

 

من دول العالم او مناطق لها  (تالتشاو  لبذور او عق)يفضل استيراد الماده الوراثيه  -1

مناخ مشابه او مقارب الى ظروف القطر حيث ان هذه العمليه ستسهل اقلمه النباتات 

 .المستورده

 

 ةعلى الماده الوراثي ةفي الدول الحاوي ةختصيتم االستيراد رسميا من الجهات الم -2

 

خالها اذا بادقطر من قبل سلطات الحجر الزراعي ويسمح لالماده قبل دخولها لفحص ت -3

وجدت مطابقه للشروط المتفق عليها عند استيرادها وتوجد دوائر الحجز في الميناء 

 .ةالمتوزعه على جهات القطر المختل والمطار او النقاط الحدوديه

 

مدى  ةالمستورده لغرض معرفاد الوراثيه زراعه الموبهد البحوث والتجارب اقوم معت -4

ات المرغوبه البد من لتاكد من دراسه الصفلو. متها للبيئه الجديده المزروعه فيها اقل

 .ليا و مختبريا االختبار حق
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 :وهذا ال يتم اال باخذ المالحظات المهمه عنها ويتم ذلك عن طريق

 

 .تنظيم سجل مبينا في تاريخ ومصدر الماده الوراثيه -أ

في خطوط  ةتكون على سبيل المثال اصناف جديدزراعه هذه المواد الوراثيه وقد  - ب

طبيعه االنبات والنمو عن صفات الرئيسيه فيها وتسجيل المالحظات ال ةقصيره ومالحظ

 . يير واالرتفاع والنضج والمقاومه لالمراض والحشراتزهوالت

 

 التكيف
 

للصفة او  لتاثير العوامل البيئيه على التركيب الوراثي ةهائيالنتيجه النهو     

المالئمه للصنف او  وتقاسه ئيبي لصفات المختلفه في النبات و قد تكون وراثيه اوا

لتكن االنتاجيه في الصفه التي جرب من اجلها و هالتركيب الوراثي على اساس تفوق

المنطقه وتتوقف المالئمه للبيئه  ه باالصناف المحليه السائده فيتمن مقارن والبد .العاليه

الي صنف من االصناف على التركيب الوراثي والقابليه الوراثيه لذلك الصنف فكلما 

زادت القابليه الوراثيه للصنف وزاد اختالف الوراثي في التركيب الوراثي كلما 

 .اصبحت قابليه الصنف على المالئمه للبيئه اوسعه مجاال

 

للبيئه بالنسبه لالسماك المختلفه الي نوع من انواع المحاصيل يوجد نوعان من المالئمه 

 :وهي

و ال  لبيئه معينه في هذه الحاله يكون الصنف مالئم و :المالئمه للبيئه الخاصهوالتكيف  -1

ان معظم المحاصيل تقع ضمن هذه .البيئة مغايره لتلك اخرى  ات ئينجح عند زراعته في بي

 .المجموعه

 

لنمو والتطور في بيئات لالصنف على المالئمه  ةقدروهي  : ةالعام ةللبيئ ةالمالئموتكييف ال -2

مختلفه والقليل من اصناف المحاصيل تقع ضمن هذه المجموعه بالرغم من رغبه مربي 

 .ةره واسعه للتكييف للعوامل البيئيالنبات بانتاج اصناف ذات قد



عمر حازم امساعيل . د.م.أ                                                كلية الزراعة                                                                            
 تربية وحتسني نبات :املادة                                                احملاضرة السادسة                             جامعة االنبار                   

 

3 
 

 

 :ةاو االقلم ةللبيئ ةالعوامل التي تؤثر على املالئم
 

 ف الوراثي كلما كانكلما زاد االختال :  heterozygosity عدم التماثل الوراثي -1

اما  , مفتوحه التلقيح االصنافلبيئات المختلفه كما هو الحال في لكيف الصنف اكثر ت

ضيق اذا ما قورنت أالسالالت النقيه كما هو الحال الذره الصفراء فتكون مالئمتها للبيئه 

التركيبيه والمفتوحه التلقيح من الذره  االصنافاما .بالهجن الفرديه او الزوجيه 

القلمه بالنسبه للهجن الفرديه او الزوجيه من لصفراء تكون عاده ذات مجال اوسع  ال

هنا يمكن القول بان االصناف النقيه المتماثله وراثيا يكون تكيفها للبيئه اقل مما هو عليه 

 ةوراثيا نتيجه لالختالفات الوراثيفي االصناف غير النقيه غير المتماثله 

 

متها للبيئه اضيق من ما هو ئصيل ذاتيه التلقيح يكون مجال مالالمحا: طريقه التلقيح -2

كون االختالف الوراثي لطيه التلقيح وذلك لالتلقيح او خ ةالمفتوح االصنافعليه في 

 .التلقيح ةالخلطي االصنافاكثر في 

 

متها للبيئه اضيق ئالتي تتكاثر خضريا يكون مجال مالان المحاصيل  : طريقه التكاثر -3

  والسبب ان (بواسطه البذور)بكثير مما هو عليه في المحاصيل التي تتكاثر جنسيا 

لالصل الذي اخذت  اتتكاثر خضريا تكون مشابهه وراثيالتي النسل الناتج من النباتات 

ما النباتات التي تتكاثر جنسيا فهناك احتماالت كثيره وراثيه بينه اال اذا حدث تغيرات من

 .لحدوث تغيرات وراثيه
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