
مقاومة الحرشات

مثل أصناف القمح الجديدة 
املقاومة لحرشة املن وذلك 

لحملها الصفات الوراثية الخاصة 
مبقاومة الحرشات ، والتى تم 
انتاجها حديثا ىف تركمنستان.

املرتفعة االنتاجية 

مثل أصناف عباد الشمس ذات املحصول املرتفع 
والتى تم انتاجها من العديد من االقارب الربية 
لألنواع األمريكية ملحصول عباد الشمس. حيث 

استخدمت األقارب الربية وتم ادخالها لربامج 
الرتبية النتاج هجن مرتفعة االنتاجية.

مقاومة األمراض

كمثال عليها انتاج أصناف من الطامطم املقاومة 
لألمراض الفطرية )الذبول املتأخر( والتى تم 
الحصول عليها من األقارب الربية للطامطم 

املوجودة ىف بريو، حيث تم ادخالها ىف العديد 
من األصناف التجارية املستنبطة حديثا.

يستخدم مربو النبات املوارد الوراثية 
النباتية للحصول عىل الصفات الوراثية 

املرغوب فيها واختيار األمثل منها 
الدخالها ىف برامج الرتبية النتاج 

األصناف الجديدة املتأقلمة للظروف 
البيئية.

املوارد الوراثية النباتية تعد املصدر 
الرئيىس النتاج أصناف مقاومة 

البيئية الجديدة، والنتاج  للتغيريات 
سالالت جديدة مقاومة لألمراض 

والحرشات والنتاج أغذية ذات قيمة 
غذائية أعىل.

العالية الغذائية  القيمة 

تم الحصول عىل صفات اللون األحمر من 
 Malus sieversii األقارب الربية للتفاح

النتاج نباتات عالية القيمة حيث تم 
ادخالها ىف برامج الرتبية النتاج اصناف من 

التفاح العصريى مرتفع القيمة الغذائية.

الزيادة السكانية  مواجهة 
املضطردة

انتاج أصناف مقاومة 
لألمراض والحرشات

الحفاظ عىل الرتبة واملاء 
املتاح

البيئية  التغريات  مواجهة 
رسيعة التقلب )كالحرارة 

والجفاف(

للتقييم  وكنتيجة 
الشامل للموارد الوراثية 

واالنتخاب منها يتم 
ادخالها ىف برامج الرتبية 

ألنتاج أصناف جديدة 
تحمل الصفات الجديدة 

البيئية  للظروف  املتأقلمة 
الجديدة.

تقييم
انتخاب

تربية

تشتمل املوارد الوراثية النباتية عىل األصناف الجديدة 
والقدمية واالقارب الربية للمحاصيل املختلفة.

األقارب الربية للمحاصيل: وهى األقارب الربية للمحاصيل 
التقليدية والتى تتواجد ىف بيئاتها الطبيعية األصلية.

السالالت القدمية )أصناف املزارعني التقليدية(: وهى 
األصناف التقليدية القدمية والتى ينتخبها املزارع حيث 

تكون أكرث مالمئة للظروف البيئية الحالية.

األصناف الحديثة املستنبطة: وهى األصناف الجديدة التى 
يستنبطها مربو النبات أو املزارعني.
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املوارد الوراثية النباتية

هى صامم األمان لألمن الغذاىئ العاملى
يستخدم مربو النبات املوارد الوراثية النباتية )وهى املحاصيل املختلفة وأقاربها الربية( الستنباط األصناف الجديدة 
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