
1 
 

 

 

 

 

 الوراثية النباتية وارددليل عممي وعممي لمم

 

 

 إعداد

 د. يوسف وجهاني    د. ميسون صالح

 م. غادة أحمد       م. فخري الموسى      م. أسامة مهرة                 

 

 

 

 

 
 
 
 

4102دمشق 



2 
 

 الوراثية النباتية وارددليل عممي وعممي لمم

 
 مقدمة:

 ومركز لنشوء الكثير من األنواع النباتية البرية والمزروعة  تعتبر سورية الموطن األصمي
 لحبوب والخضاروأقاربيا البرية مثل االمحمية القديمة المزروعة حيث تنتشر فييا األصناف 

لبقوليات الغذائية والعمفية واألشجار المثمرة والحراجية والنباتات الطبية والعطرية والتزينية او 
المتأقممة مع  ، وتعتبر األصناف المحمية لألنواع المزروعةة والغاباتونباتات المراعي الطبيعي

لمجفاف والمموحة والصقيع وبعضيا مقاوم لألمراض واآلفات منذ آالف  ةمتحمموالالظروف البيئية 
 .وعمميالسينين ارث وطني وحضاري وثقافي وديني 

ويمكن تمخيص العوامل ض تعرضت ىذه الموارد الوراثية لمتدىور ووصل بعضيا لمرحمة االنقرا
 :بما يمي عمى استدامة المصادر الوراثيةسمبًا التي تؤثر 

 استبدال األصناف المحمية باألصناف التجارية المحسنة. .0

الرقعة الزراعية وكذلك عمى حساب ازدياد ضغط النشاطات البشرية وزيادة التوسع العمراني  .4
 الرعي الجائر في مناطق المراعي والغابات.

الجفاف المتعاقبة عمى سورية وانخفاض كميات اليطول المطري وقمة االحتياطي في موجات  .3
 مخزون المياه الجوفية.

 حرائق الغابات ، قطع وتحطيب األشجار، التصحر، التموث. .2

والتي يتم إنشاؤىا في أغمب األحيان النشاطات السياحية والصناعية الغير منتظمة )العشوائية(،  .5
راضي الزراعية الخصبة. وىذا ما عرض العديد من األشجار الحراجية عمى حساب الغابات واأل

مثل األرز، الصنوبر، البموط، الموز االنقراض وبعض أنواع من األشجار البرية المثمرة لخطر 
 .السوري والمزابالبري، الخوخ البري واألجاص 

تدمير بعض البنى عممت األحداث األخيرة في سورية عمى تيديد الموارد الوراثية المتاحة، و  .6
 وتطوير الموارد الوراثية. وحفظ التحتية الخاصة بحماية 

نوع  451نوع نباتي ميددة منيا حوالي  511  ويبين التقرير الوطني الخاص بالتنوع الحيوي أن حوالي
 (.)التقرير الوطني لمتنوع الحيوي، وزارة البيئة 0واسعة االنتشار
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كثارىا وتقييميا  واردىذه المأصبحت الحاجة ممحة جدا لمحفاظ عمى  النادرة وتوصيفيا وتصنيفيا وا 
ضمنيا لالستفادة منيا الحقًا في بينيا و ث تقييم التباينات الوراثية و بح إلجراءوحفظيا وتوثيقيا 

حيث تعتبر كنز ومستودع جيني لكثير من المورثات التي تساعد مستقباًل  برامج التحسين الوراثي
سد الفجوة الغذائية والدوائية وتأمين زراعة مستدامة وزراعات بديمة غير باستنباط أصناف حديثة ل

تحقيق األمن الغذائي لكثير من شعوب العالم الفقيرة، لذلك فان دراسة الغطاء لاقتصاديا مكمفة 
األنواع النادرة و الميددة باالنقراض في سورية تعتبر ميمة ممحة  النباتي، وتحديد مناطق انتشار

 واردلقمة الدراسات المتخصصة في ىذا المجال ومن أجل صيانة وحفظ وحماية الم وىامة نظراً 
ممعاىدة الدولية لممصادر الوراثية النباتية لألغذية صادقت سوريا عمى االنضمام لالوراثية النباتية 
المستدام  ياواستخدام وتبادل الموارد الوراثية صيانة وحفظ وحماية تيدف إلىوالزراعة والتي 

وضمان حقوق المزارعين الذين يمتمكون ويساىمون في  الناشئة عنياممنافع العادل لقتسام االو 
دور  (قسم األصول الوراثية)، ولمييئة العامة لمبحوث العممية الزراعية المحمية حفظ المادة الوراثية

كثار وتقييم وتوثيق الم فعال في استكشاف وحصر خالل  الوراثية النباتية من واردوجمع وحفظ وا 
السنوية وبرنامج التعاون العممي المشترك مع ايكاردا والمشاريع السابقة وخاصة التنفيذية  خططو

 .4112-0999مشروع التنوع الحيوي الزراعي 
وضعت سوريا استراتيجية خاصة لمحفاظ عمى التنوع الحيوي وشاركت في فعاليات الخطة 

بحالة التنوع الحيوي بسوريا ضمن نشاطاتيا في تقارير خاصة  2العالمية لمموارد الوراثية وقدمت 
مرحمة ميمة يعد حيث  41وتوجت ىذه النشاطات بصدور القانون  (CBDاتفاقية التنوع الحيوي )

وتنميتيا واالستفادة منيا وضمان حقوق المزارعين بما المحمية في الحفاظ عمى الموارد الوراثية النباتية 
وتقاسم  المحمية  ت وتسييل وتنظيم الحصول عمى الموارد الوراثيةفي ذلك مشاركتيم في اتخاذ القرارا

 :أهدافهمن و المنافع الناجمة عنيا 

وتنمية وتنظيم تداول الموارد الوراثية النباتية لألغراض األكاديمية والبحث العممي والتدريب  وصيانة حماية -أ
ألغراض تجارية ووضع قواعد االقتسام وتربية النبات واالستفادة منيا في تطوير تراكيب وراثية جديدة 

 العادل لممنافع الناجمة عن ذلك.

 تنظيم الحصول عمى الموارد الوراثية النباتية ونقميا خارج حدود الجميورية العربية السورية. -ب

العممية وما في حكميا نتيجة الحصول عمى الموارد  التقنية أو ضمان اقتسام عادل لممنافع المالية أو -ج
ثية النباتية واستخداميا حسبما ىو متفق عميو في اتفاقات نقل المواد بين سمطة الموارد الوراثية الورا

 النباتية ومقدم الطمب. 
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والفنية  العممية واالستفادة منيا وتطوير القدرات توجيو المنافع نحو حفظ وتنمية الموارد الوراثية النباتية  -د
إلى الجيات الوطنية المعنية باألصول الوراثية النباتية والتنمية التكنولوجيا والمعمومات  ونقل الوطنية
 الزراعية.

 مشاركة الجيات العامة والخاصة والفالحين والمزارعين في برامج حماية وصيانة الموارد الوراثية النباتية. -ىـ

 
 أنظمة ىي:كما نظم وحدد القانون طرق الحصول عمى الموارد الوراثية النباتية من خالل ثالثة 

 النظام المتعدد األطراف. -أ
 نظام الحصول ألغراض غير تجارية. -ب
 نظام الحصول ألغراض تجارية. -ج

صدار التراخيص الالزمة لجمعيا ووضع االلتزامات  وضح القانون شروط الحصول عمى المادة الوراثية وا 
 الالزم توفرىا في مقدمي الطمبات والمستممين وحاممي التراخيص.

حظر إخراج أي مادة وراثية نباتية خارج حدود سورية بدون اتفاق نقل مواد ساري المفعول ووضع كما 
الموارد الوراثية لم يتفق عمييا مع سمطة  ىذه بعض العقوبات متمثمة بغرامات مالية لمن يجمع أنواع من

 الموارد الوراثية أو يحصل عمى مادة وراثية دون ترخيص بقصد نقميا خارج سورية.

 :عض التعريفاتب
بين جميع أنواع الكائنات الحية من نبات و التباين داخل االختالف و ىو  الحيوي:التنوع  -0

يتأثر التنوع الحيوي ، (0999)وود ولين  دقيقة وتفاعميا مع بيئتياالكائنات حتى الوحيوان و 
 بالمعرفة المحمية وتوارثيا بين األجيال.

 لتنوع: أشكال ا        
 :وىذا ميم جدًا لبرامج داخل األنواع واألصناف باآلليالت التباين الوراثي  التنوع الوراثي

 التربية.
 :والنظم الزراعية المختمفة.البيئية النظم اختالف  التنوع البيئي 
 والمستوطنة فيو. عدد األنواع الموجودة في مكان ما لثراء النوعي:ا 

 و بيئتيا مع المتفاعمة الدقيقة والكائنات والحيوانات لمنباتات وراثية مادة كل: الوراثية الموارد -4
 بقصد التطعيم وفي المتدىورة الموائل تأىيل في الوراثي، التحسين في استعماليا يمكن
 األنواع كل تشمل لمنباتات بالنسبة البيئية اإلجيادات مع أكبر تأقمم أو أعمى جودة أو انتاجية

 األصناف) المزروع لمنوع الجينية باألحواض يسمى فيما المتواجدة البرية واألنواع المزروعة
 في المستعممة الوراثية األصول المستنبطة، األصناف و السالالت البرية، األقارب المحمية،
 (.الزراعية البحوث
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: يقدم لنا أدوات جديدة ووسائل فيم التنوع الوراثي بطرائق مختمفة عمم األحياء الجزيئية -3
 ه األكثر تفصيال  والكشف عن تراثنا الوراثي بمستوا

:ىي وحدات تنوع يطمق عمييا المزارعين أسماء معينة  الساللة أو الصنف المحمي أو البمدي -2
وىذه األصناف المحمية التي يصونيا المزارعين يمكن أن تكون منتخبة من أصناف شائعة 

    .وىذه تحمل صفات نوعية معينة ذات أىمية تكيفيو
... ( توجد في البنك لمحفظ أو  ، عشيرة نباتيةمجمع ،ساللة ،عينة بذار) صنف المدخل : -5

  االستخدام.
 يعطى لممدخل حال دخولو البنك و ال يعطى لمدخل آخر وال يستخدم ثانية.  رقم المدخل: -6
القابمة لمتوريث والتي يمكن مشاىدتيا بالعين والمشاىدات الشكمية تسجيل القراءات  التوصيف: -7

 في كل البيئات.  وتعطي تعبيراً 
والتوصيف والتقييم إلدارة البيانات بيانات الجمع برنامج يتم بواسطتو تسجيل : قاعدة البيانات -8

 ممعمومات. لمصدر واالستفادة منيا ك
في  اليامة التي يمكن االستفادة منياالكمية والفينولوجية والتكنولوجية : تسجيل الصفات التقييم -9

  .برامج التحسين الوراثي
 Inventoryمدخالت مع مواصفاتيا.: قائمة ال 
 Passport dataالمدخالت وأصميا ومكان جمعيا : معمومات تعود لتعريف. 
 Phytosanitory certificate .شيادة تثبت خمو المدخل من اآلفات و األمراض : 
 Population sample عشيرة نباتية.: عينة فردية تمثل 

 أهمية المصادر الوراثية النباتية:
تطورت الزراعة منذ آالف السنين عندما بدأ المزارعون بجمع البذار من النباتات البرية 

استئناس النباتات وانتخابيا وتأىيميا لجعميا مصدرًا لغذائيم  وتموزراعتيا لمحصول عمى غذائيم 
يكمن الحل األساسي في مواجية تمك تدىورت الموارد الوراثية )ألسباب ذكرت أعاله( و ، الرئيسي

التحديات في المجوء إلى التنوع الحيوي وصيانتو لتمبية االحتياجات المستقبمية لمربي النبات في 
 وراثية قادرة عمى التغمب عمى التغيرات البيئية واالقتصادية في المستقبل.  واردتأمين م

ريودي جانيرو لممحافظة عمى التنوع في م 0994كان النعقاد اجتماع التنوع اإلحيائي عام 
، وتسييل مقومات التنوع الحيوي دور ىام في دعم بشكل عام والنباتي بشكل خاصحيوي ال

 الوراثية، والنقل والتمويل المالئمين لمتقنيات المتعمقة بيذا األمر. واردالوصول إلى الم
)تقرير  اليوم أغمب ىذا التنوع الحيوي قد فقد والعديد من األصناف المميزة قد اختفت وانقرضت

عن طريق PGRA ( 0998FAO  )وارد الوراثية الزراعية العالمية لألغذية والزراعة حالة الم
التي تشير إلى فقد التنوع الوراثي ما بين المجاميع النباتية  Genetic Erosionالتعرية الوراثية 
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من جية وضمنيا من جية أخرى والمشكمة قائمة لمختمف األنواع النباتية وىي تيدد الغذاء 
 العالمي. 

يعد التنوع الوراثي الموجود ضمن األنواع النباتية التي توفر الغذاء والمأوى والدواء لشعوب العالم 
 .جزءًا ىامًا من التنوع الحيوي

انيا تتمتع  تعتبر سوريا من الدول المستوردة لمغذاء مثميا مثل الدول العربية، عمى الرغم من
 .باالكتفاء الذاتي في كثير من المنتجات الزراعية

تختمف محددات األمن الغذائي عمى المستوى الوطني ومن أىميا المحددات الطبيعية المتعمقة 
والموارد والمائية واليواء والمناخ والطاقة الغير متجددة،  بالموارد الطبيعية وتشمل الموارد األرضية

 تصيب وىذه ىي األصعب في المعالجة الرتباط استخداميا باآلفات واألمراض التي الوراثية
 .النباتات والحيوانات المزرعية

وعمى اعتبار أن الموارد الوراثية ىي المعادلة األصعب في األمن الغذائي إال أنيا تعتبر األىم 
واألقوى فحين دخوليا بشكل عممي ومدروس في برامج التحسين الوراثي بما تحويو من مستودع 

تيح توتحسين النوعية و  اإلنتاجلممورثات المسؤولة عن الصفات الجيدة التي تساىم في زيادة 
والتحرر من محددات التوسع من سياسة التكثيف الزراعي بالتنوع المحصولي  االستفادةرصة ف

 وىذا بدوره يساىم بشكل كبير في األمن الغذائي. االفقي
فالموارد الوراثية ذات تأثير مزدوج وتمعب دور كبير في تحسين االنتاجية والنوعية وفقدانيا يؤثر  

عادة تأىيل وتقديم و وطني لذا البد من العمل عمى حماية عمى األمن الغذائي ال بشكل مباشر ا 
 الوراثية بشكل خاص والموارد الطبيعية بشكل عام.  أحدث الطرق لالستثمار األمثل لمموارد

فحفاظنا عمى الموارد الوراثية يحقق األمن الغذائي بأبسط تعاريفو: وىو أن يحصل الناس جميعيم 
 مالئم. من غذاءفي األوقات جميعيا عمى ما يكفييم 

ن تطور سالالت جديدة من اآلفات والتي تتغمب عمى المورثات المقاومة في المحاصيل يتطمب إ
اآلفات وىذا يتم الحصول  ىذه في انتاج أصناف جديدة ذات مورثات جديدة لمقاومة تيامواجي

طرز وراثية انتخاب وزادت فرص  كمما زاد تنوعيا زادت فائدتيا التيعميو من الموارد الوراثية 
كبير بالنظم  يؤثر التنوع الحيوي بشكل، أكثر تنافسية وأكثر مقاومة تنقص الشدة الكمية لممرض

حيث أن كل منيما يحافظ عمى األخر  يماعالقة ارتباطية متبادلة بينلوجود البيئية الزراعية 
زراعة ال فيالتنوع الحيوي يحد من استخدام مدخالت إضافية استخدام موارد إن  ويصونو.

 .كاألسمدة والمبيدات التي تموث البيئة

الوراثية دوليًا عمى السالالت المحمية والعشائر النباتية المتأقممة  واردفي مجال الم ونحثايركز الب  
  .من قبل المزارعينالفطري  خضعت عبر قرون عديدة لالنتخابباعتبارىا  توفيرىا لمربي النباتل
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مناقشة فرص ية لممصادر الوراثية النباتية لمغذاء والزراعة التي وفرت س الييئة الدوليتأسعالميًا تم 
الوراثية واستخداميا وتبادليا بين الدول األعضاء مع التأكيد عمى حقوق  وارداألمور المتعمقة بالم

 الممكية لمدول المانحة وتبادل المنافع. 
  Convention on Biological Diversityالتنوع الحيوي اتفاقية  0993في عام ثم وضعت 

 الوراثية النباتية واردخطة عمل عالمية لمحفظ واالستخدام المستدام لممتم وضع  0996وفي عام 
المصدق الوراثية النباتية لألغذية والزراعة و  واردالمعاىدة الدولية لممتم وضع  4110ومن ثم في 

 .4113لعام  26انضمام سورية إلييا بالمرسوم التشريعي رقم
لصيانة والحفظ والحماية واالستخدام المستدام وتبادل المادة الوراثية واقتسام إلى ا ذلك ييدفوكل 

المنافع المشتركة بشكل عادل ومتكافئ وضمان حقوق المزارعين الذين يمتمكون ويساىمون في 
ال في حفظ المادة الوراثية، ولمييئة العامة لمبحوث الزراعية العممية قسم األصول الوراثية دور فع

كثار استكشاف وحصر الوراثية النباتية من خالل خططو  واردوتقييم وتوثيق الم وجمع وحفظ وا 
السنوية وبرنامج التعاون العممي المشترك مع ايكاردا والمشاريع السابقة وخاصة مشروع التنوع 

 الحيوي الزراعي.
 :يات متعددة منياولممحافظة عمى تمك األنواع النباتية الميددة فقد تم تطوير استراتيج

ىو األسموب : In-Situ Conservationموقعيا الطبيعي المحافظة عمى األنواع في  أواًل:
 :يتطمبو األفضل واألكثر مالئمة 

تحديد المنطقة أو ما يسمى عمميًا بالنقطة الساخنة، والتي يوجد بيا أكثر األنواع من النباتات  -0
وتحديد شكل الحماية كمجمع أو محمية أو كوريدور)ممرات(  التي سيتم المحافظة عمييا

...... . 
اصطناعية أومواقع طبيعية  أو (حواجز طبيعية)حماية المنطقة عن طريق إقامة المسورات  -4

 .ضمن أماكن محمية

 األنواع األخرى التي تشترك معياو  تيامراقبالميمة و  معروفةالبرية الألنواع لاالختيار الدقيق  -3
 .بيئةفي نفس ال

عندما   Ex-Situ Conservationالطبيعي لمحافظة عمى األنواع النباتية خارج موقعيا ا ثانيًا:
تكون عممية المحافظة عمييا في الموقع نفسو مستحيمة أو صعبة، ويتم ذلك بإنقاذ النباتات 
)األنواع( المستيدفة من موطنيا الميدد وتقديم الحماية ليا في مستودعات أو مخازن، أو 

 منتـزىًا وطنيًا أو حديقة نباتية)تحفظ عمى شكل بذار( أو  بنك لمبذور، أو مركز حفظ بالتبريد
 تحفظ فييا عمى شكل نباتات.

الحفظ الدقيق باستخدام التقانات الحيوية الحديثة لبعض األنواع الغير تقميدية ويتم الحفظ  ثالثًا:
ة مثل البراعم والقمم النامية( إما ألجزاء من النبات )حبوب المقاح، األنسجة الميريستيمي
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عمى شكل كالوس أوبالنتروجين السائل كما أن ىذه الطرق يمكن أن تعطي نباتات خالية 
 من األمراض الفيروسية. 

كبيرة، حيث يمكن وضع عدد كبير من النباتات  اتإلى مساح ىذه الطرقحتاج مثل تال 
 لممحافظة عمييا ضمن منطقة صغيرة.

 الوراثية رد مواشأة بنوك الن
وتنقالتو وساعد ىذا االنتقال عمى استخدام النباتات من مكان إلى آخر مع ىجرة اإلنسان  انتقمت

وتحسين اإلنتاجية الزراعية كمًا ونوعًا النباتات والتي ىي موارد وراثية ىامة كمصدر لمغذاء 
عمى زيادة التنوع بأعمال زراعية تمت بالفطرة عن طريق االنتخاب واختيار األفضل وىذا ساعد 

الحيوي والحفاظ عميو وأحيانًا حصل العكس حيث تم اندثار بعض األنواع المعروفة حيث لوحظ 
صيانة التنوع لالعممية العالمية الجيود من القرن الماضي زيادة تركيز  والثالثيناتفي العشرينات 

في  تشارىا الطبيعيةجمع عينات نباتية وخزنيا في مواقع خارج مواطن ان فتمالنباتي  الحيوي
 أماكن سميت ببنوك الموارد الوراثية وكانت تيدف إلى:

  ذات األىمية الموجودة في األنواع المختمفة.المحافظة عمى المورثات النباتية 

   الوراثية واستخداميا وتنظيميا. المواردصيانة 
  الوراثي.واالستفادة منيا في برامج التحسين الوراثية النباتية  المواردتطوير 

 الوراثية لمواردطرق تبادل ا 
خالل الخمسينات والستينات من القرن السابق برز دور منظمة األغذية والزراعة العالمية في 
مجال المحافظة عمى األصول الوراثية النباتية، فأعدت قوائم عالمية لموارد وراثية لمحاصيل 

عمى الموارد الوراثية خاصة لمربط بين عديدة، وأصدرت نداًء لمعمل الجاد في مجال المحافظة 
البرية، وفي ىذا اإلطار عقدت المنظمة ندوات واجتماعات دورية  اقاربيااألصناف المزروعة و 

عديدة لتطوير العمل في مجال المحافظة عمي األصول الوراثية النباتية، حيث يقدر عدد بنوك 
صول الوراثية النباتية موزعة في كافة بنك لأل 0311األصول الوراثية النباتية حاليا بأكثر من 

نحو ستة ماليين عينة بفي الوقت الحاضر  حفوظةويقدر عدد العينات النباتية الم ،أنحاء العالم
 .بذرية

 يتم تبادل العينات البذرية:
بواسطة تقديم طمب  الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واردالمعاىدة الدولية لممإما بطريقة  

المادة المطموبة لمجية التي تممكيا وتوقيع اتفاق نقل موحد وىذا يضمن حق  لمحصول عمى
المالك لممادة الوراثية وحق الفالحين والمزارعين في المشاركة بالمنافع الناتجة عن استخدام 

 وتطوير ىذه المادة الوراثية.
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) سوريا لم توقع عمى االنضمام إليو حتى األن( يتم الحصول عمى المادة  أو حسب اتفاق ناغويا
 الوراثية من الطرف المالك ليا حسب شروط يتفق عمييا مع طالب ىذه المادة.

 :الوراثيةالموارد تصنيف بنوك 
 :ىيأربع فئات  فيالوراثية النباتية  المواردتصنف بنوك 

الوراثية النباتية المختمفة التي تيم  الموارديا تحفظ في :الوراثية الوطنية المواردبنوك  .1
 العاممين في المراكز البحثية الوطنية فقط.

وتتكون نتيجة لمتعاون المشترك بين عدد من البمدان  :الوراثية اإلقميمية المواردبنوك  .2
في تقوم بدعم األبحاث العممية و الوراثية النباتية  المواردوذلك لممحافظة عمي بإقميم معين 

 جال الموارد.م

التابعة لممجموعة ويوجد أغمبيا في مراكز البحوث الزراعية  الدولية:الوراثية  المواردبنوك  .3
 الموارد( التي يختص نشاطيا في جمع IARCS)االستشارية لمبحوث الزراعية العالمية 

الوراثية النباتية لممحاصيل الزراعية من كافة أنحاء العالم، وذلك بالتعاون مع مراكز 
وغالبًا ما تكون ىذه البنوك متخصصة  بنوك األصول الوراثية النباتية األخرى في العالم

مثل محاصيل الحبوب والبقوليات في إيكاردا )سورية(، الذرة في سميت )المكسيك( 
 وىكذا......

 
 الوراثية المواردبنوك عمل آلية أهداف و 

 الوراثية فيما يمي: المواردعمل بنوك  أهدافيمكن تفصيل 
 مسح لمموارد الوراثية وتحديد أماكن انتشارىا وتوزع األنواع من خالل جوالت عممية. -0

جمعيا وتسجيل بيانات الجمع الخاصة بمناطق جمعيا وحفظيا بعد تنظيفيا واختبار  -4
 حيويتيا.

توصيفيا وتقييميا لتحديد مواصفاتيا المورفولوجية والفينولوجية حسب كتالوك التوصيف  -3
( وبعض الصفات التكنولوجية لالستفادة منيا في برامج Bioversityالصادر عن )

 التربية.

إكثارىا لتجديد حيويتيا وزيادة كميتيا وتبادليا وفق األسس والتشريعات المعتمدة ليذه  -2
 الغاية.

نشاء قاعدة معمومات خاصة بالمدخالت.توثيق كا -5  فة البيانات وا 

تزويد المراكز العممية البحثية والتعميمية ومحطات التجارب بكميات كافية من البذور   -6
 لمتجارب البحثية.
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 الوراثية األصول بنوك مراكز مع والمعمومات النباتية الوراثية األصول وتوزيع تبادل -7
 .العالمية النباتية

 لمعمل مؤىمة وطنية كوادر إلعداد وندوات عممية عمل ورش وعقد والتعميم التدريب -8
 النباتية الوراثية األصول بنوك بمراكز

 :عمل بنوك الموارد الوراثية آلية
  البذرية والعشبية: جمع العينات أواًل:

تجمع لكل نوع نباتي إن أمكن( العشبية و )(Seed Collectionجـمع العينـــات النبــــاتيـــة ) .1
 منو العينة النباتية البذرية )البذور( تمييدا لتعريفيا عمميًا.

أو جمع بذار  األقل لكل نــوع نبـاتي من كـل مــوقــع بيئي ىجمع البذور من خمسين نبات عم .2
  كل نبات عمى حده.

 .( من مواقع بيئية جغرافية مختمفةSpeciesجمع البذور لنفس النوع النباتي ) .3

 عند التخطيط لمهمات الجمع يجب األخذ بعين االعتبار: 

 في المنطقة المستيدفة.الوراثي ىدف الجولة: تحديد اليدف و دراسة مقدار التنوع  •
 دراسة المنطقة المستيدفة و تقارير سابقة لتجنب األخطاء وعدم التكرار.  •
  منيا. مزروعالبري أو ال وتحديد جمعيايراد الوراثية التي  األنواعتحديد  •
 : بذار أو نبات.وحجميا تحديد المادة المجموعة •
  اعتمادًا عمى أىمية المحصول ودرجة تدىوره.لمجمع  استراتيجيةوضع  •
 .ترتيب المساعدة –األجيزة المتعامل بيا  –لمفريق العتسمية تنظيم العمل الحقمي:  •

 
عطائيا رقمالتسجيل:  المالحظات الحقمية العممية الضرورية وكتابة  تسجيل العينة وبياناتيا وا 

 :الخاصة بكل مدخل تؤخذ عند الجمع هي
 اسم الجية الجامعة )ىيئة بحثية......مركز بحوث.........جامعة.......( •
 .االسم العممي •

 .االسم الشــائع ) العام( •

 .تاريخ الجمع •

 .الجامــع  •

) خط الطول وخط العرض، المحافظة، القرية، تحديد الموقع بنقاط  مكان الجمع  •
 عالم.......(.

 .رقم العينة النباتية العشبية  •

 .رقم العينة البذرية  •
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 نوع العينة )بري، مزروع، صنف محمي، ساللة.........(. •

 .الوصف المورفولوجي لمنبات  •

 .الوصف المورفولوجي لمبذرة  •

 .ةالعدد الكمى لمبذور المجمع  •

 .عةو الوزن الكمى لمبذور المجم •

 .وزن البذرة  •

 .لون البذرة  •

 )االرتفاع عن سطح البحر، االنحدارواتجاىو،.......(. طبوغرافية الموقع  •

 وقواميا وعمقيا. نوعية التربة  •

 لتربة.ا( PHقياس )  •

 .(.ECقياس درجة مموحة التربة ) •

 .معدل سقوط األمطار •

 .درجات الحرارة •
   :التنظيف ثانيًا:
 والعينات البذرية الفارغة )عدم احتوائيا عمي جنين(، ستبعاد العينات المصابةالذلك يتم     

ثم تسجيل بعض المعمومات، مثل كتابة تاريخ استالم ، والشوائب والبذار الغريبة والمخالفة لمنوع
عطاء رقم معين ليا   .العينات وا 

 بإحدى الطرق التالية:جو ذو رطوبة جوية منخفضة يتم في  :التجفيفثالثًا: 
  :تجفيف شمسي •

مع اآلخذ بعين االعتبار أن ال تكون حرارة  وليس ليا متطمبات خاصةوسيمة  رخيصةطريقة 
خاصة إذا كانت و ضرر لمبذار  ألن ذلك يسببلمخضار  م   34لمحبوب و م   23الشمس أكثر من
  رطوبتيا مرتفعة.

تكون رطوبتيا الجوية تستخدم ىذه الطريقة في المناطق التي  :التجفيف بهواء غير مسخن •
 منخفضة.

  .تكون رطوبتيا الجوية مرتفعة: تستخدم ىذه الطريقة في المناطق التي التجفيف بهواء ساخن •
 :جل سيمكاالباستخدام تجفيف ال •

  .توضع البذار في كيس مثقب •
  .وزن السيمكا = وزن البذاريجب أن يكون  •
  .قريبة من البذار دون تالمس توضع السيمكا •
  .م   05توضع العبوات في غرفة حرارتيا  •
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 تغيير السيمكا جل يوميا" أو عندما يتغير لونيا من األزرق الغامق إلى األزرق الفاتح أو الزىر.  •
م   لتستعيد لونيا    011تسخين السيمكا جل ذات المون األزرق الفاتح في فرن حرارتو أعمى من  •

 . في عينات أخرىو يعاد استخداميا لخفض الرطوبة  األزرق الغامق
 رطوبة البذار: اختبارات  ثالثًا:

% 25 – 21%)الحبوب( أو  25 – 35معظم البذور تنضج مورفولوجيًا برطوبة ما بين    
يجب أن تكون جافة بشكل كاف ولحفظ البذار يجب أن تكون رطوبتيا عند الحصاد )البقوليات( 

الذرة  –الشعير –الذرة  –القمح مثل  %7 – 5تقول يجب أن تكون  اء% و بعض اآلر 04 – 01
 .البيضاء

الميكانيكي لمبذار  الضرر تطيل طور السكون ويمكن أن تسببالرطوبة المنخفضة يمكن أن 
ؤذي غالف تالرطوبة العالية أثناء الحصاد يمكن أن أثناء الحصاد، بينما  )كسر، خدش....(

 ساعد عمى نمو الفطور و البكتريا. تالحبة و 
 بيع لتخفيض الرطوبة لمحد المطموبتخفض رطوبة البذار فور استالميا وأحيانا" يمزم عدة أسا

  وفق المعادلة التالية:
الرطوبة  -111) /ية (ئالرطوبة البدا – 111×) الوزن البدائي الوزن النهائي لمعينة =

  (يةئالنها

 :صحة البذور رابعًا:
 الفطور، البكتريا والفيروس. يجب التأكد من خمو البذار من  -
 حد من اإلصابة الداخمية أوالتي تساعد في الالكيميائية:  تمعامالتعامل البذار بأحد ال -

الحديثة أو النبات الكامل من اإلصابات التي يتعرض ليا من  الخارجية و تحمي النباتات
 المحمولة عمى البذور.اليواء أو حتى من المسببات أو  التربة

 تطبق عمى البذار المخزنة ويستخدم فييا:  Fumigationالتطيير بالبخار:  -
 ال يؤثر عمى حيوية البذار وليس لو أثر متبقي. فوستوكسين: سيل التعامل، -0

 ."م05يستخدم بدرجات حرارة تحت  –فعال  –: سريع MBميثيل بروميد  -4

 –لو أثر متبقي عمى البذار –عمى اإلنسان يؤثر بشكل شديد –: سام جدا"وئومسا     
 يؤثر عمى اإلنبات. –انتشاره ضعيف

 اختبار الحيوية:  خامسًا:
ىناك سببين لعدم إنبات البذار في الظروف المالئمة فتكون إما ميتة أو في اختبار الحيوية: 
 طور السكون. 

 :بطريقة( وتتم Seed Viability Testingاختبـار حيــويـــــة البــــذور )
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1-  .4,3,5Triphenyl  Tetrazolium Chloride -TTC 

-%81)يجب أن تكون نسبة اإلنبات بين المحفوظة تحديد نسبة اإلنبات لمبذور   -2
البذور إما أن تكون وعندما تكون النسبة أقل % بالنسبة لمخضار، 75ال تقل عن و %(، 85
البد من و السكون  البذور في طورتكون  وعادة جمع بذور جديدة مرة أخرى، أإيجب و  ميتة
 بالطرق العممية المختمفة. طور السكون كسر

التالية لتجاوز  الطرق في الظروف الطبيعية يمكن استخدامطور السكون: أو كسر طرق تخطي 
 طور السكون : 

 :أي معاممة ميكانيكية أو كيميائية تضعف غالف البذرة وىذا يتضمن:  الخدش 
  البذار بالرمل.خدش ميكانيكي: فرك  

  زيادة النفاذية بحمض الكبريت يؤدي إلى البذار خدش كيميائي: نقع
 يجب غسل البذار جيدا" بعد المعاممة. ناوىوبالتالي زيادة امتصاص الماء 

 الحرارة: تستخدم عندما يكون السكون ناتج عن أمور ذاتية.  
 ( م لمدة 5 –1تحضين البذار عمى درجة حرارة منخفضة )أيام قبل اختبار  01 – 3

  .إنباتيا
  :تعريض البذار لمضوء بشكل مستمر أو دوري الضوء.  
 مثل مواد كيميائية GA3. 

بذرة  011 – 51: لمعرفة إذا كانت العينات بحاجة إلكثار أم ال ؟  يؤخذ مراقبة الحيوية
العينات و  بفترات نظامية حسب النوعالبذار فحص حيوية حسب حجم العينة، ويتم عشوائية 
 سنوات.  5العينات النشطة عمى األقل كل ، و سنوات 01عمى األقل كل تفحص األساسية 

  حرصًا عمى سالمتيا وتحسبًا لمظروف اختبار لعدد كبير من المدخالت يتمال . 
البذار المحفوظة ذات قيمة عالية وتمثل النباتات التي لم تعد متوفرة أو : والتخزين الحفظ سادسًا:

 بياالتحكم معينة شروط ويتم ضمن ميددة في الطبيعة وتستخدم في المستقبل في برنامج التربية 
  لحفظ حيوية البذار لفترة طويمة.

 مينيوم معزولة.يتم حفظ العينات في عبوات مناسبة إما بالستيكية أو زجاجية أو في أكياس ال
 ظ من كل مدخل ثالثة مجموعات من البذار:يحف

  المجموعة األساسية: .1

-م  و18-عمى درجة حرارة ما بين ) تحفظ لممستقبل البعيدسميمة جينيا" و  –مجموعة متميزة   
44   ) ال يتم توزيع بذار من ىذه المجموعة لممستخدمين و تعتبر أىم مجموعة وتحضر من م 

 تفحص حيويتيا دوريًا.و ( حسب حجم بذار النوع بذرة 0411بحدود ) البذار األساسية
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 المجموعة النشطة:  .2

( تستخدم2تحفظ عمى درجة حرارة )صفر، جراء التجارب العممية، مثل  م  بالنشاطات البحثية وا 
كتحديد العدد  الدراسات الفسيولوجية لمبذور، والتيجين ، وزراعة األنسجة، والدراسات السيتولوجية

. يجب أن والتوزيع والتبادللإلكثار  الجزيئية وتستخدم  اتدراسال(، و Chromosomeالصبغي )
 ويؤثر في ذلك: FAOحسب معايير  بذرة 0111عن العينة ال تقل 

 حجم مستودع التبريد.  •
 . والتبادل سياسة التوزيع •
 حجم بذار كل محصول.  •
 ...(. ـ اليدف من الحفظ )أبحاث  •
 حجم العبوات.  •
 المعايير الدولية.  •
 بري(.  –ل )مزروع و نموذج المحص •

 متطمبات حفظ ىذه المجموعة أقل من متطمبات حفظ المجموعة األساسية. 
 .بذرة 4111- 0511يفضل و بذرة مقبول  FAO  :0111حسب  كمية البذار

وتكون  المجموعة العاممة أو مجموعة العمل: تحفظ بمستودع عمى درجة حرارة الغرفة .3
 سهمة التداول.

 التوصيف: اإلكثار و سابعاً 
ويمكن لبعض البذار أن تحتاج إلى عناية يتم إكثار البذور القميمة العدد بعد عممية الجمع 

ىا لتأمين إنبات جيد ليا مثل بيوت بالستيكية وكل ذلك بيدف تأمين توفير خاصة يجب 
  المدخالت لمحفاظ عمى الصفات األساسيةجديد تولالنشطة البذار لممجموعتين األساسية و 

 ويتم التوصيف وفق كتيبات التوصيف الخاصة بكل محصول وفق المعمومات: 
  التوصيف. سنة  •
  .رقم الحقل •
  .رقم الممف •
  .التسميد: حسب نوع التربة والتحاليل  •
  .عدد المدخالت  •
  ا.عدد الشواىد و نوعي  •
  .عدد القطع التجريبية  •
  .كمية البذار في القطعة  •
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 .طول الخط  •
  .المسافة بين المكررات  •
 .عدد الخطوط في القطعة  •
 .المسافة بين القطعة و األخرى  •
  .عدد المكررات  •
 تاريخ الزراعة.   •
  تاريخ أول ىطول مطري كافي لإلنبات.  •
 مجموع اليطول المطري.   •
 ري إضافي.  •

تؤخذ البذار من المجموعة النشطة إما لمتوزيع أو لمتقييم أو التوصيف لدراستيا : التقييم: ثامناً 
تجاه االجيادات اإلحيائية والال إحيائية )مقاومة الجفاف، الصقيع، المموحة، األمراض واآلفات 
الحشرية( ولمصفات المورفولوجية والفينولوجية والتكنولوجية والصفات االنتاجية والتوصيف 

 ك حسب كتيبات التقييم الخاصة بكل محصول.الجزيئي وذل

 حسب الشروط التالية:أوعية العينات في  يتم حفظ :عبوات الحفظ
  من اإلصابة بالحشرات والتموث.وتقي تكون مانعة المتصاص الرطوبة الجوية،  أن 

 .يفضل أن تكون من النوع الغير قابل لمكسر والغير قابل لمصدأ 

  وخاصة بالشكل لوضع أكبر عدد في وحدة   البذورأن تكون معدة خصيصا لحفظ
 الحجم.

 

   اختيار العبوات:
 .زجاجال من البالستيك أو من عمبإما أن تكون  -0

 .ألمنيومأو تكون عمى شكل أكياس  -4

 أكياس قماشية أوورقية تستخدم لحفظ العينات العاممة.  -3

العبوات البالستيكية أو الزجاجية )في حال الضرورة( جيدة لمعينات النشطة، أما أكياس 
 األلمينيوم فيي جيدة لمعينات األساسية التي تحفظ مع تفريغ اليواء.

يمكن ترميز المدخالت حيث  ترقيم وترميز عند التخزين يجب األخذ بعين االعتبار ضرورة 
 3. الرف/ 4خزانة/. ال0. مستودع/  / Aمثاًل:  ولة التعاملالعينات أو الرفوف أو الصواني لسي

مظروف خاص أو  عمىالمسجمة سابقا ضع كافة المعمومات يتم و و  رقم المدخل/ . الصينية/.. .
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ومعرفة مواقعيا في كل عينة كتابة كمية البذور الموجودة في   مع ضرورة في العمب المعدنية
 غرف التخزين أيضا.

 التوثيق: تاسعاً 
يعد التوثيق أىم عممية في البنوك الوراثية بيدف إدارة البيانات الخاصة بجمع وتقييم وتوصيف    

كثار وتجديد حيوية وصحة البذار و تبادل البذار في المجموعات المحفوظة في غرف  وحفظ وا 
كثارىا. العيناتبشكل دوري وتجديد  تحديث المعمومات المخزنةالتخزين، مع مراعاة    وا 

 :صيــات العـامــــــــة واالقتراحاتالتــو 
إضافة إلى  المزروعةمحمية الصناف وخاصة األحفظ الموارد الوراثية النباتية االستمرار ب .1

 .)جمع، تقييم، إكثار، توصيف وتوثيق( أقاربيا البرية

التوعية الجماىيرية ألىمية الموارد الوراثية من خالل األيام الحقمية والجمعيات الفالحية  .2
 ووسائل االعالم واالرشاد الزراعي. 

 .المنزلية بالحدائقوزراعتيا  المحمية باألنواع االىتمام عمى الريفية المرأة وتوعية تشجيع .3
في أماكن مختمفة )خاصة السياحية منيا( لمتعريف بالموارد الوراثية   حدائق نباتيةإنشاء  .4

 وأىميتيا.

 .المشاركة في المعارض المحمية والدولية الزراعية لممنتجات الزراعية المحمية .5

 .التعميم لالوراثية النباتية في مناىج التدريس في كافة مراح واردالممقرر عن إدخال  .6

 والقرابة الوراثية بين األنواع وضمنيا. دراسة التباين الوراثي  .7

 لسالالت المحميةلممزارعين في التعامل مع األصناف واالمحافظة عمى المعرفة التقميدية  .8
 القديمة.

مع الظروف عالية التكيفية القدرة الذات استخدام الموارد الوراثية وخاصة المحمية ضرورة  .9
  حديثة من خالل برامج التربية. والنظم البيئية المحمية الستنباط وتطوير أصناف
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 :المراجع

(. إدارة التنوع الحيوي في النظم 2117د. أ. جارفيس، س. بادوتش، ه.د. كوبر ) -1
 صفحة. 472البيئية الزراعية. مطبوعات المركز الدولي لمتنوع الحيوي. 

المتحدة، (. الصادر عن منظمة األغذية والزراعة لألمم 1994معايير بنوك الجينات. ) -2
 صفحة. 17والمعهد الدولي لمموارد الوراثية النباتية، روما. 

(. منظمة األغذية 2111المعاهدة الدولية لمموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ) -3
 والزراعة  لألمم المتحدة.

(. وزارة الزراعة 2119/ حماية المصادر الوراثية النباتية في سوريا)21القانون / -4
 الزراعي، الهيئة العامة لمبحوث العممية الزراعية.  واإلصالح 

 .التقرير الوطني لمتنوع الحيوي، وزارة البيئة -5

 العامة الهيئة(. 2113-2115)لألعوام الوراثية األصول قسم وأعمال ونشاطات تقارير -6
 .الزراعية العممية لمبحوث
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L Aegilops triuncialis                                 Zea mais  

 

     

 .Triticum SPقمح بري                   SP.  Hordeumشعير بري          

            
 عصفر محمي                                   فميفمة محمية                   
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 بندورة محمية                                       .Cicer SPحمص بري         

    
 فميفمة محمية                           باذنجان بمدي محمي                  

        

 

 تجربة تقييم القمح محطة ازرع )مركز بحوث درعا(                     

 
                   تقييم القمح محطة حوط )مركز بحوث السويداء( 
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