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وتحسينها وحدة تربية محاصيل الخضر  

Vegetable Breeding and Improvement Unit 

 مقدمة

الذي النمو السكاني  نمواً متسارعاً في عدد من المجاالت ومنهاتشهد المملكة العربية السعودية 

.  وتعتبر محاصيل الخضر من تغير النمط الغذائي للمجتمعصاحبه زيادة في الطلب على الغذاء و

الطلب  المزروعة لمقابلةالمحاصيل الغذائية التي شهدت توسعاً ملموساً في المساحات  أهم

وكان من نتيجة تطبيق التقنيات الزراعية الحديثة واستيراد بذور وتقاوي .  المتزايد عليها

صنلف المحلية ألن ضعف االهتمام بزراعة اأصناف التجارية وانتشار زراعتها في المملكة ألا

 ها لالنقراض.غلبأوتعرض 

األصول الوراثية النباتية التي  قد  ف   نتاج الزراعي من هذه المحاصيلإلوقد صاحب زيادة ا

و تحمل ظروف بيئية أنتاج العالي أو مقاومة مرض ما إلليها النتخاب صفات اإيمكن الرجوع 

ة الطلب صناف الخضر التي تستورد بذورها من الخارج لمقابلأ.  وتم االعتماد على زراعة قاسية

لى إصناف المحلية مما أدى ألمتسارع لبذور السالالت البرية أو ا د  ق  ف   لىإدى أالمتزايد مما 

 حدوث فقد كبير في األصول الوراثية. 

 تأسيس الوحدة 

نشاطها منذ العام  بقسم اإلنتاج النباتي هاوتحسينوحدة تربية محاصيل الخضر بدأت 

المراكز عدد من المنظمات الدولية وهذا الجانب مع  وتتعاون في  (.م4002الموافق هـ )6241

 باألصول الوراثية النباتية لمحاصيل الخضر.البحثية المتخصصة 

محاصيل الخضر ذات للتركيز على الوحدة  إلى تأسيسالماسة الحاجة  ظهرتوقد 

مستوى المملكة وفق دراسات بحثية متخصصة تركز على التربية  االقتصادية علىاألهمية 

تحسين لتحمل الظروف المناخية السائدة في مختلف المناطق، ومن أبرزها الحرارة العالية وال

وركزت الوحدة، في المرحلة الحالية على محصولين هامين هما   والجفاف والملوحة المرتفعة.

ثمار الحنظل وهو نبات قريب وراثيا جمع مكثفة ل ذلت جهودب  وقد  .العسليالطماطم والقرع 

جد نباتاته في مختلف مناطق المملكة في بيئات وتضاريس متنوعة ويتميز بتحمله وتوللبطيخ 
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دراسة ة وجفاف.  والهدف من ذلك للظروف المناخية القاسية من حرارة عالية وملوحة مرتفع

عن وتحديد المورثات المسئولة خصائصه الفسيولوجية والوراثية والمورفولوجية والتركيبية 

 لى محاصيل العائلة القرعية القريبةإالقاسية وبالتالي نقل بعض الصفات الظروف المناخية  تحمل

 .في تركيبها الوراثي من الحنظل

 أهداف الوحدة

 إلى تحقيق األهداف التالية: وتحسينهاتسعى وحدة تربية محاصيل الخضر 

تطوير أصناف من محاصيل الخضر مالئمة للظروف المحلية السائدة في المملكة  -6

 ودية لتقليل االعتماد على األصناف التجارية المستوردة.العربية السع

 في المملكة العربية السعودية. وتخزينهااألصول الوراثية لمحاصيل الخضر حفظ  -4

 تبادل األصول الوراثية الهامة للمملكة مع المراكز والمنظمات الدولية ذات العالقة. -3

من خالل برنامج الماجستير  وتحسينهاتطوير الكفاءات الوطنية في مجال تربية الخضر  -2

في القسم، والمشاركة في برامج التدريب بالتعاون مع الجهات الحكومية وغير الحكومية 

 ذات العالقة.

 محلياً وعالمياً.ونتائج الدراسات البحثية  صداراتإلانشر  -2

 .التعاون البحثي مع مراكز األبحاث المحلية والعالمية ذات العالقة -1
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 أعضاء الوحدة

 د. عبد هللا بن عبد الرحمن السعدون )أستاذ البساتين، المشرف على الوحدة(.أ

 ستاذ تربية الخضر(أد. محمود عبادي وهب هللا )

 نتاج الخضر المحمية والمكشوفة(إد. عبد هللا أنور دريهم )باحث 

 ها الوحدةعالمراكز والمنظمات الدولية التي تتعاون م

 Asian Vegetable) في تايوان هاويروتطالمركز اآلسيوي ألبحاث الخضر  -6

Research and Development Center)  

 http://avrdc.org 

 

 

ديفز بالواليات المتحدة  –مركز المصادر الوراثية للطماطم في جامعة كاليفورنيا  -4

 Tomato Genetics Resource Center (TGRC) at UCD األمريكية

http://tgrc.ucdavis.edu/ 

 

 

 

 

http://www.avrdc.org/
http://www.avrdc.org/
http://www.avrdc.org/
http://avrdc.org/
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 بالواليات المتحدة األمريكية الزراعة وزارة-خدمات األبحاث الزراعية  -3

United States Department of Agriculture 

Agricultural Research Service 

 

http://www.ars.usda.gov/main/site_main.htm?modecode=19-10-

05-00 

: 

 URGV-Plantالوطني الفرنسي لألبحاث الزراعية  المركز-وحدة الجينوم النباتي  -2

Genomics Research Unité de Recherche en Génomique 

Végétale 

http://www.versailles.inra.fr/urgv/analysis-cropFunctionalGen.htm 

 

 

 

 

 

http://www.usda.gov/
http://www.ars.usda.gov/main/site_main.htm?modecode=19-10-05-00
http://www.ars.usda.gov/main/site_main.htm?modecode=19-10-05-00
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 اإلمكانيات المتاحة 

وم األغذية والزراعة جميع اإلمكانيات الالزمة لبرنامج لفر بقسم اإلنتاج النباتي بكلية عايتو

 التربية ومنها:

تم داخلها إجراء التهجين الالزم وإجراء التجارب تحت مجموعة بيوت محمية مكيفة ي -6

 ظروف متحكم بها عند الحاجة لذلك.

  .بمحطة األبحاث والتجارب الزراعية بديراب المجهزة بشكل جيدالحقول المكشوفة  -4

 معمل متكامل لزراعة األنسجة والخاليا. -3

 معمل متكامل لتقدير صفات الجودة والتقديرات الكيميائية. -2

 . التقنية الحيوية فيص معمل متخص -2

 المشاريع البحثية 

تم تنفيذ عدد من المشاريع البحثية وبعضها الزال جارياً واآلخر ينتظر التمويل.  ويمكن بيان ذلك 

 :التالي على النحو

 المشاريع المنتهية:

سالالت الطماطم المتحملة للملوحة: تحليل الصفات المحصولية والمعلمات  -1
 الحيوية. مشروع ممول من الخطة الوطتية للعلوم والتقنية واالبتكار. 

تقييم بعض أصناف الطماطم والهجن الناتجة منها تحت ظروف اإلجهاد البيئي في  -2
مشروع ممول من مركز البحوث الزراعية بكلية علوم المملكة العربية السعودية. 

 األغذية والزراعة.   

تطبيقات التقنية الحيوية في انتاج وتحسين الطماطم تحت ظروف البيئة الجافة في  -3
للعلوم  عبد العزيزمدينة الملك  من ممولمشروع  .المملكة العربية السعودية

 والتقنية.

 المشاريع الجاري تنفيذها

ية الحيوية لمحاصيل الخضر بالتعاون مع المركز الوطني الفرنسي مشروع التقن -1
 مشروع ممول من برنامج التؤامة العلمية العالمية. .لالبحاث الزراعية

http://colleges.ksu.edu.sa/FoodsAndAgriculture/PlantProduction/Pages/Biotech_Unit.aspx
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 المشاريع المستقبلية

تقييم سالالت تربية متقدمة من الطماطم تحت االجهاد المائي: التغيرات المحصولية  -6

 يل من الخطة الوطنية للعلوم والتقنية..  مقدم للتمووالوراثية والفوق وراثية

مقدم  الجفاف. ظروف تحت الحنظل في االيض ونواتج المورثات لتعبير مقارنة دراسة -4

 للتمويل من الخطة الوطنية للعلوم والتقنية.
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البحثيةالبرامج   

تم تقديم بعض المشاريع البحثية والحصول على التمويل الالزم لتنفيذها من مركز البحوث 

راعية بكلية علوم األغذية والزراعة ومن الخطة الوطنية للعلوم والتقنية.  كما تم تمويل عدد الز

من مشاريع طالب الدراسات العليا من مركز البحوث الزراعية ومن مدينة الملك عبد العزيز 

 –يد ويسير العمل في الوحدة بشكل جومن مركز التميز البحثي في التقنية الحيوية.  للعلوم والتقنية

وتم تقييمها وتحسين الطماطم تم الحصول على أجيال متقدمة في برنامج تربية  حيث-الحمدوهلل 

 تحت ظروف اإلجهاد البيئي )الحرارة المرتفعة والملوحة والجفاف(.

 الحالية على النحو التالي:تربية الويمكن توضيح برنامجي 

 برنامج تربية وتحسين الطماطم  

 افهتعريف بالبرنامج وأهد 

العالم، وقد بلغ إنتاج  ىتعد الطماطم أحد أهم محاصيل الخضر االقتصادية والغذائية على مستو

للزراعات المحمية هكتار  61244طن من مساحة  240032من الطماطم  4066المملكة عام 

 69الحقول المكشوفة وفي  طن للهكتار 97في البيوت المحمية  نتاجإلامعدل والمكشوفة.  وكان 

تستهلك الطماطم إما طازجة أو ألغراض الحفظ هـ( و 6232هكتار )وزارة الزراعة طن لل

والتصنيع. ومع النهضة الزراعية الكبيرة التي شهدتها المملكة العربية السعودية خالل العقود 

الثالثة الماضية نتيجة للدعم الذي يلقاه القطاع الزراعي من الحكومة والذي أدى إلى الزيادة 

ألصناف ا بذوراإلنتاج الزراعي من محاصيل الغذاء الرئيسية، فقد ازداد استيراد  المطردة في

زراعتها في مناطق المملكة وخاصة أصناف الطماطم وانتشرت الجديدة المحسنة من دول كثيرة 

الهجين حيث ازداد اإلقبال بشكل كبير على استخدام تلك الهجن بالرغم من ارتفاع أسعار بذورها 

 يز به من ارتفاع في كمية المحصول وصفات الجودة العالية. وذلك لما تتم

ومن المعروف أن الهجن تنتج عن طريق التهجين بين اثنين أو أكثر من األصناف أو السالالت 

 هاوتقييمالمرباة داخليا. ولذلك يهتم المربي باختبار العديد من األصناف والسالالت والهجن بينها 

األصناف أو السالالت ذات قدرة تآلف عالية إلنتاج هجين جيد. كما تتضح  هذه منلتحديد أي 

لتي لها القدرة على منافسة الهجن المستوردة إلنتاج الهجن المحلية المتميزة األهمية الكبيرة 
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واإلحالل محلها، وما لذلك من فائدة كبيرة للمنتج والمستهلك أيضا حيث سيقلل ذلك من تكاليف 

 ي انخفاض األسعار للمستهلك.اإلنتاج وبالتال

يهدف برنامج تربية الطماطم إلى تحسين األصناف المحلية وانتخاب أفضل هذه األصناف إلنتاج 

الهجن المحلية المتميزة في صفاتها اإلنتاجية كما ونوعاً على أن تناسب هذه الهجن الظروف 

ليكون متميزاً تحت الظروف البيئية السائدة في المملكة ويكون لكل هجين مميزاته التي تؤهله 

 البيئية المعينة، وذلك لتحقيق ما يلي:

إنتاج هجن عالية اإلنتاج والجودة للموسم الصيفي والصيفي المتأخر على أن تتحمل هذه  -6

 الهجن العقد تحت درجات الحرارة المرتفعة.

ذه إنتاج هجن عالية اإلنتاج والجودة للموسم الشتوي والصيفي المبكر على أن تتحمل ه -4

 الهجن العقد تحت درجات الحرارة المنخفضة.

 إنتاج هجن تتحمل االرتفاع في ملوحة مياه الري. -3

 .الجفافإنتاج هجن تتحمل  -2

ولتحقيق هذه األهداف يتم اختيار اآلباء وتجهيز العشائر الوراثية المالئمة لتحقيق كل هدف من 

 هذه األهداف كل على حدة. 

 مأهم إنجازات برنامج تربية الطماط

أعوام تمكن خاللها الفريق البحثي من تقييم  ثمانيةبدأ برنامج تربية الطماطم بالقسم منذ ما يقارب 

التي تم طلبها صنفاً( وكذلك بعض السالالت  42المنتشرة بالمملكة )التجارية العديد من األصناف 

ن لظروف والتي تحمل جينات المقاومة للعديد م راكز والمنظمات الدولية المتخصصةمن الم

أصناف واعدة  عدةالبيئية المغايرة مثل الملوحة والحرارة والجفاف. وقد تم انتخاب وتحسين 

ومتميزة تحت ظروف الحقل المكشوف وتم إنتاج وتقييم كل الهجن الممكنة من هذه اآلباء وقياس 

لصفة يجري حالياً االنتخاب و والهجن تحت ظروف الحقل المكشوف. مدى ثبات إنتاج تلك اآلباء

 .التحمل للجفاف والحرارة العالية في عدد من التراكيب الوراثية الناتجة
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 تجارب تربية الطماطم لتحمل الملوحة ودرجات الحرارة المرتفعة

 برنامج تربية وتحسين السالالت المحلية من القرع العسلي

 تعريف بالبرنامج وأهدافه

مناطق المملكة العربية السعودية ويعتبر من يزرع القرع العسلي على نطاق واسع في معظم 

محاصيل الخضر االقتصادية الهامة في المملكة. ويوجد العديد من أصناف القرع العسلي المحلي 

التي تتباين فيما بينها تبايناً كبيراً من حيث الحجم والشكل واللون واختالف المذاق  هوسالالت

بة باألمراض الفطرية الحشرية واإلصا ومواعيد النضج ومدى تحملها لإلصابة باآلفات

وهذا يمثل مادة ممتازة ومالئمة للمربي لتحسين هذه السالالت وانتخاب المتميز   والفيروسية.

منها وكذلك إنتاج السالالت النقية ثم إنتاج هجن جديدة متميزة ومتماثلة. يهدف هذا البرنامج 

 لتحقيق التالي:

 ختالفات بينهاتقييم السالالت المحلية وتقدير اال -6

 Selfing withتحسين السالالت المحلية عن طريق االنتخاب مع التلقيح الذاتي  -4

selection ( حتى ننتج بعض السالالت 1-2للنباتات الفردية المتميزة وذلك لعدة أجيال )

  Inbred linesالمرباة داخليا 

 إنتاج بعض الهجن الجديدة عن طريق التهجين بين السالالت المنتخبة  -3
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 خطوات تنفيذ الدراسة 

 Originalتجميع السالالت المحلية من القرع العسلي وزراعتها لتمثيل العشيرة األصلية  -6

Population للدراسة 

 التقييم واالنتخاب مع التلقيح الذاتي لثالثة أو أربعة أجيال -4

كد الحصول على السالالت المرباة داخليا وتقدير معامل االختالف داخل السالالت للتأ -3

 من تماثلها الوراثي

 الجديدة الهجنالتهجين بين السالالت المرباة داخليا للحصول على  -2

تقييم العشائر الوراثية الجديدة المتمثلة في السالالت والهجن ألكثر من موسم وأكثر من  -2

 مكان إن أمكن

    

 

 طالب الدراسات العليا

     

اسم 
 الطالب

 السنة  الدرجة عنوان الرسالة              

المطيري، 
 مشعل

دراسة التنوع الوراثي لسالالت القرع 
العسلي باستخدام الدالئل الجزيئية وعالقته 

 بقوة الهجين

 1331 الماجستير

عبد أحمد، 
 المجيد

تقييم تحمل بعض أصناف الطماطم للملوحة 
 باستخدام زراعة األنسجة

 1321 الماجستير

، الموسى
 ابراهيم

م وانتخاب بعض دراسات أولية على تقيي
 السالالت المحلية من القرع العسلي

 1321 الماجستير

 علي، أحمد

 عبد الرحيم

تقييم تحمل الملوحة في سالالت الطماطم 
بتحليل الصفات المحصولية وتتابعات 

 الحمض النووي الريبوزي

 1333 الماجستير
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