
 Carrot Breeding  تربیة الجزر

 Daucus carota:   العلمياالسم 

 Umbelliferaeالعائلة :           

عشرة محاصیل خضر من حیث القیمة الغذائیة فھو  أعلىالجزر ھو ضمن 
 الذرة السكریة –الكرفس  –البصل  –الطماطم  – سالخ –یقع بعد البطاطس 

 ).أمریكیة إحصائیة(

 صليالموطن األ
الموطن االصلى للجزر ومنھا انتشر  ھي أفغانستان أناتفق الباحثون على 

ھو الجزر االجنبى المنزرع والمعروف حالیا  العاديدول العالم. الجزر  باقي إلى
دولة تزرع الجزر على نطاق تجارى ومنھا انتشرت  أول ھيوكانت ھولندا 

منھا الصنف "شنتى ناى" المنزرع فى مصر. وفیما عدا  والتي المختلفة األصناف
مثل الصنف  واألحمر األبیضذلك یعتبر جزر برى ، والجزر البرى یوجد منة 

 البریة. األنواعمن تلك  األصفرر المنتشر فى مصر. ونشأ الجز البلدي

عند الزراعة فى  أنةبمعنى  Annual حوليوفى الطبیعة یعتبر الجزر البرى 
فى  لإلزھاركون فترة البرودة خالل فصل الشتاء كافیة لدفع الباتات الخریف وت

 البذور. وإعطاءالربیع 

نوع من الجزر  ھي التجاريالمستخدمة على النطاق  لألصنافوبالنسبة 
 أنھاالحول بمعنى  ثنائھ فھي domestic carrotتعرف باسم  والتي األصفر العادي

فى الموسم وعند زراعة الجذور  األولىفى السنة  وجذري خضريتعطى نمو 
 4 – 3درجات حرارة منخفضة ( إلىتزھر وتنتج البذور وذلك الحتیاجھا  الثاني

 ). 1996( تربیة الجزر  أسابیع)  8 – 7درجة مئویة) لمدة ( 

 إنتاج البذرة فى الجزر
 -:اآلتیةالخطوات  إتباعبذور الجزر یجب  إلنتاج

زراعة البذور وفى نھایة الموسم یتم حصاد الجذور ومن  األولیتم فى الموسم  – 1
. وفحص الخارجياللون والمظھر  أساس الجذور علىیتم االنتخاب فى  أن الطبیعي

عن طریق قطع الجذر عرضیا من   )Coorللجذور ومنطقة الخشب ( الداخلياللون 



الجذر "التقدیر لمكونات  الداخليسم ، وكذلك تقدیر المحتوى  3على مسافة  أسفل
 " ویتم االنتخاب لتلك الصفات الھامة. الكیماوي

بعد حصاد الجذور تتم عملیة الفرز واالنتخاب للصفات الھامة وتخزن فى  – 2
. ویتم أسابیع ) 8 – 7درجة مئویة ) لمدة (  3 – 2الثالجة على درجة حرارة ( 
سم )  3 – 2رش (یحتوى الجذر على جزء من الع أناالحتیاط عند التخزین فیجب 

عدم حدوث عملیة عرق للجذور داخل  ومراعاةفوق الساق القرصیة المنضغطة 
خشب جافة خزین الجذور فى نشارة لمنع التعفن ، ویتم ذلك عن طریق تالثالجة 

 وإذاویوضع داخل كیس نایلون.  الورقيموضوعة داخل كیس ورقى ویغلق الكیس 
لون یتم تثقیب الكیس لیسمح بخروج شوھدت قطرات من الماء داخل الكیس النای

 قطرات الماء.

تتم عملیة زراعة الجذور المخزنة فى درجات الحرارة  الثانيفى الموسم  – 3
المنخفضة فتنمو الساق القرصیة وتستطیل وتكون الحوامل الزھریة ثم الثمار 

 والبذور.

 اإلزھار

وتوجد  Umbelالجزر فى نورات تعرف باسم النورات الخیمیة  أزھارتوجد 
تخرج فیما یعرف باسم الرتب الزھریة  والتيالزھریة النورات على الحوامل 

نویرة من مجموعة من وتتكون كل  یراتنوفى النورة الواحدة فى  األزھاروتوجد 
 .األزھار

 إلىالواحدة وكذلك فى النویرة من الخارج  المنورةفى  األزھاروتتفتح 
 ). 4 – 1الرتب من (  ھيالبذور الرتب للحصول على  وأفضلالداخل. 

المحیطة بالنبات لھا عالقة كبیرة بالظروف البیئیة  اإلزھارعملیة  أنووجد 
 أو  األصنافبعض  أنالظروف البیئیة علیھا كبیر. حیث وجد  تأثیر أنحیث وجد 

خالل فصل الشتاء فى وسط  منخفضةعند تعرض نباتاتھا لدرجة حرارة  األنواع
وھى   boltingفى الربیع ویطلق علیھا  لإلزھار تتجھموسم النمو فان النباتات 

 لإلزھارولكن قد یحتاج المربى لھذة الصفة لدفع النباتات صفة غیر مرغوبة 
 التھجینات. وإجراء

فى  لإلزھارالمربى لدفع النباتات  إلیھایلجأ  أخرىھناك طرق  أنوقد اتضح 
 مثل  لإلزھارعدم توفر الظروف البیئیة المناسبة لدفع النبات  حالة



 8 – 7درجة مئویة) لمدة (  3 – 2التخزین على درجة حرارة منخفضة (  -
  ) فى الثالجة.أسابیع

بتركیز  یلیكالجبركما یمكن دفع النباتات للتزھیر عن طریق الرش بحمض  -
تبعا للصنف  اإلزھارجزء فى الملیون وقد تبین اختالف قدرة النباتات على 500

تتفتح  فھي األزھارومدى تأثر النباتات بالظروف البیئیة ، ومن حیث طبیعة تفتح 
فى النورة الواحدة  األزھارالداخل ونتیجة الختالف مواعید تفتح  إلىمن الخارج 

اختالف فى مواعید عقد ونضج البذور وكذلك  وكذلك فى النویرة الواحدة یحدث
تحتوى  أنھاكاملة بمعنى  األزھارمواعید نضج البذور ،  وبالتاليعمر البذور 

المذكرة " خمسة اسدیة و"  األعضاءالزھریة المذكرة والمؤنثة ، " األعضاءعلى 
المؤنثة " المبیض مكون من كربلتین والقلم والمیسم مفصص ، وتنضج  األعضاء

وك وتنتثر حبوب اللقاح فیھا قبل استعداد المیاسم الستقبالھا وھى الظاھرة المت
 .protandryتعرف باسم  التي

خاصة النحل  إلیھاعلى غدد رحیقیة تجذب الحشرات  األزھاروكذلك احتواء 
مجتمعة ان التلقیح السائد فى الجزر ھو الظروف والعوامل  لھذهنتیجة   فنجد

 .خلطيتلقیح 

 أحداھماوالمبیض یتكون من كربلتین وتحتوى كل كربلة على بویضتین تنمو 
،اى توجد ثمرتان فى المبیض تنفصل عند  األخرىلتعطى الجنین وتضمحل 

النضج ، والمبیض من النوع المنشق ویطلق علیة اسم شیزوكارب 
chesocarp   والثمرة من النوع االكینackena   ویطلق  اسم ثمرة على بذرة

 زر اللتصاق جدار المبیض بالبذرة.الج

 Male sterility  العقم الذكرى 

 أو وراثيالعقم الذكرى الموجود فى الجزر یوجد منة نوعان، عقم ذكرى 
 . cytoplasmic sterility . . (cms) عقم ذكرى سیتوبالزمى   واآلخر،  نووي

ذلك مازال تحت الدراسة .  أن إالیوجد بینھما تفاعل وھذان الطرازین من العقم 
 والعقم الشائع فى الجزر ھو العقم الذكرى السیتوبالزمى.

 -شكالن: لھوالعقم الذكرى فى الجزر 

 Brown antherالمتوك البنیة  – 1

  Petaloid sterileبتالت  إلى حورةالمتالمتوك   - 2



البیئة ضعیف على  تأثیربتالت بیضاء اللون. وفى العادة یكون  إلىتتحول االسدیة 
 ھذان العامالن.

 تفضل؟ أیھماس: ھذان النوعان 

الھجن وعند التفضیل بین نوعى العقم الذكرى یفضل العقم  إنتاجفى حالة 
،  الثانيمن النوع  أعلىبدرجة  الوراثي لثباتھالذكرى من نوع المتوك البنیة وذلك 

 أنة(     ) نجد  كأمبنیة وكذلك فى حالة استخدام النباتات المحتویة على المتوك ال
 حورةمتفیھا المتوك  التيمن استخدام النباتات  أكثرالنباتات بذور  ھذهیتكون على 

 بتالت. إلى

 Controlled pollinationالتحكم فى التلقیح   

الھجن  إنتاجعند الرغبة فى  ساللة عقیمة ذكریا إلىالوصول  أھمیةتتضح  – 1
، وعملیة  الیدويعملیة الخصى والتلقیح  إجراءالساللة ھو  لھذهالبدیل  أنحیث 

المربى یفضل  أنالخصى وھى كما سبق وان ذكرنا عملیة شاقة جدا ، ولذلك نجد 
 الھجن فى الجزر. إنتاجاالستعانة العقیمة ذكریا عند الرغبة فى 

الحالة  ھذهفى  فانھ لإلزھارعملیة الخصى  إجراءما كان البد من  إذافى حالة  – 2
عملیة الخصى  فیھتتم  الذيوالثانیة ، ویحدد العدد  األولىالرتب  ھارأزتفضل 

 . األزھار باقيمن النورة لتشجیع نمو  األزھاروتزال باقي 

 األزھارالمربى یقوم باختیار عدد معین من  أنعملیة التھجین نجد  إلجراء
 إلجراءمن النورة وذلك  األزھار باقي بإزالةزھرة) ویقوم 60فى النورة الواحدة (

العملیة فى  وھذهعملیة التلقیح ،  إجراءتم اختیارھا ثم  التي لألزھارعملیة الخصى 
ة الخصى تكون عملی إجراءعند  فانھالجزر شاقة بمعنى كلمة شاقة. ولحسن الحظ 

یوم تجرى عملیة  2 – 1غیر مستعدة الستقبال حبوب اللقاح ، وبعد مرور  اسمالمی
 االتى:  بإتباعوذلك  األمنبات  إزھار إلى األبالنبات  التھجین بنقل حبوب اللقاح من

عملیة انتثار لحبوب  وإحداثنورة من نباتات الصنف المستخدم كاب  إحضار –أ 
 لھا . خصيعملیة  إجراءتم  والتي األمالبنات  إزھاراللقاح على 

خطوط  4بمعدل  كأمھاتزراعة السالالت العقیمة ذكریا والمستخدمة   -ب 
وزراعة الساللة الخصبة ذكریا بمعدل خط واحد وذلك فى صوبة سلكیة مقفلة ، 

 عملیة التلقیح. بإجراءویتم وضع خلیة نحل داخل الصوبة مع النباتات لیقوم 



للنباتین معا تحت  النوراتوربط زراعة نبات خصب ونبات عقیم متجاوران  –ج 
 التلقیح. اءإلجرالحشرات  إدخالغطاء من التل مع 

 الزراعة تحت أقفاص سلكیة معینة. –د 

 إجراء التھجین
یشترط جین التھ إجراءعند  فانھالتلقیح  خلطیھالجزر من المحاصیل  أنحیث 

 إجراءالصفات المطلوبة حتى یتم  لتأصیلتكون ھناك سالالت مرباة تربیة ذاتیة  نأ
التلقیح یوجد  خلطیھبعض المحاصیل  أنالسالالت. ومن المعروف  ھذهالتھجین بین 

ذاتیة مثل الجزر والبصل ، والعكس واضح فى ا خاصیة التدھور نتیجة للتربیة البھ
التربیة الذاتیة . وان  نتیجةالقرعیات وھى خلطیة التلقیح ولكن الیحدث بھا تدھور 

حتى الجیل الرابع فى الجزر. ویرجع  یتأخركان التدھور سریع فى البصل ولكنة 
الضار الناتج عن التربیة الداخلیة للنباتات الخلطیة التلقیح نتیجة لالنعزاالت  لتأثیرا

 إلىجیل بعد جیل مما یؤدى  تأصیلیحدث لھا  والتيتحدث للعوامل الضارة  التي
حدوث  تأخیربرنامج تربیة معین  إتباععن طریق  أمكنحدوث التدھور. وقد 

والوصول ببعض النباتات للجیل العاشر دون حدوث التدھور فى نباتات الجزر 
یمكن الحصول  باستخدامھ أنةتدھور كبیر. وترجع الفائدة الكبرى لھذا البرنامج 

 على بذور لسالالت عالیة الجودة.

 -خطوات البرنامج : 

التربیة الذاتیة للسالالت المختارة مع االنتخاب للصفات المرغوبة خالل  إجراء – 1
 اومةقالم –عدم التزھیر  –القیمة الغذائیة  –المظھر  –ة الذاتیة( اللون مواسم التربی

 عملیة االنتخاب. أجلةتجرى من  التي) وذلك تبعا للھدف  لألمراض

 اإلمكانفى الجیل الرابع یتم انتخاب نباتات محتفظة بقوة النمو ومتشابھة بقدر  – 2
ترك النباتات للتھجین فیما فى الصفات المرغوبة وعلى درجة عالیة من التجانس. وت
 بینھا وفى جمیع االتجاھات وفى النھایة تجمع البذور معا.

 التيزراعة البذور الناتجة من التھجین فى الجیل الرابع وانتخاب النباتات  – 3
 أخرىالنباتات مرة  لھذهة التربیة الذاتی إجراءتحتوى على الصفات المرغوبة ویعاد 

 . ثم تجرى عملیة التھجین بین النباتات المحتفظة بقوة النمو والمتشابھة.

الجیل السابع دون حدوث تدھور  إلىالطریقة تم الوصول بالنباتات  وبھذه
الجیل العاشر دون حدوث تدھور  إلىالوصول ببعض النباتات  أیضا وأمكنكبیر، 
 النباتات. لھذهكبیر 



الت المرباة تربیة ذاتیة بزراعة النباتات تحت التلقیح بین السال إجراءیتم  – 4
الزراعة فى الصوب السلكیة المحكمة واالستعانة بالحشرات  أومعینة  أقفاص
عملیة التلقیح وذلك لعدم  إلتمامعملیة التلقیح , ویفضل استخدام الذباب  إلجراء

ھناك بعض  أنحیث وجد  األخرىوجود خاصیة تفضیل الذباب لزھرة دون 
 .األخرىالملقحة لھا خاصیة تفضیل زھرة دون  الحشرات

 التربیة فى الجزر أھداف

                              Uniformityالتجانس  – 1

 Appearance                      المظھر – 2

 Disease resistance  األمراضمقاومة  – 3

 Non bolting               مقاومة التزھیر – 4

 Quality                             الجودة  – 5

                 High yieldالمحصول العالي  – 6

 Disease resistance    األمراضمقاومة 

 Alternaria leafااللترنارى   األوراقتعتبر المقاومة لمرض تبقع 
blight) (  للجزر فى مناطق انتاجة  الخضريتصیب المجموع  التي األمراضمن

وخاصة فى المناطق ذات الرطوبة العالیة فى فصل  األمریكیةبالوالیات المتحدة 
اللون البنى  إلىوتحولھا  األوراقتبقع  إلىبھذا المرض  اإلصابةالشتاء. حیث تؤدى 

 وعدم تكوین جذور.  كلھموت النبات  إلىوقد تؤدى فى النھایة 

میة" ودرجة التوریث لھا ضعیفة. والنباتات والمقاومة لھذا المرض صفة "ك
 أحسن، وھى المصابة  األوراقتستطیع تعویض  التي ھيالمقاومة لھذا المرض 

لھا قدرة عالیة على تعویض  والتيالنباتات  ھذهدرجة للمقاومة ویتم انتخاب 
 المصابة بسرعة. األوراق

 راضربى االنتخاب لھا ، ولھا نفس األعیھم الم أخرى أمراضھناك 
حدا ما مع مرض االلترناریا منھا مرض التبقع السركسبورى  إلىالمشابھة 

 . Pythium specierوالمسبب عن فطریات التربة المعروفة باسم 



الصفة وھى صفة  لھذه، ویتم االنتخاب  البادراتالجذور موت  أعفانوتسبب 
الموبؤة بالمرض واالنتخاب  األرضالمقاومة لھذا المرض عن طریق الزراعة فى 

لعدم احدث العدوى فى  أصصتصاب بالعفن " ویفضل الزراعة فى  لم التيللجذور 
 التربة " 

 

 Selection techniquesتكنیك االنتخاب     

توجد  فانھالتربیة فى الجزر  أھدافبصفة عامة عند االنتخاب الى ھدف من 
ا وھو مایعرف باسم تكنیك االنتخاب عنھ التغاضيالیمكن  التيبعض  النقاط الھامة 

Selection techniques  

 -ویشمل ذلك الصفات التالیة :

   Colorاللون  – 1

 أوسواء كان الصنف الناتج لغرض االستھالك الطازج  أساسیةاللون صفة 
 التصنیع.  أوالتخلیل 

 Sugarsالسكریات   – 2

للتخلیل ،  أساساالسكریات صفة غیر مھمة عندما تكون الجذور منتجة 
 والتصنیع. الطازجالجذور لالستھالك  إنتاجعندما یكون الغرض من  أساسیةولكنھا 

 Non boltingعدم التزھیر  – 3

 Disease resistance  األمراضمقاومة  – 4

من الصفات الھامة جدا سواء  األمراضوتلك الصفتان عدم التزھیر ومقاومة 
 التخلیل. أوالتصنیع  أوالجذور ھو االستھالك الطازج  إنتاجكان الھدف من 

 Non boltingعدم التزھیر     

یتم االنتخاب فى الظروف البیئیة  أنالصفة یفضل   لھذه عند االنتخاب
جدا فى  تتأخر التي أولم تزھر  التيالمالئمة للتزھیر ، حیث یتم انتخاب النباتات 

 إلىمن التربیة الداخلیة یمكن الوصول  أجیالثالثة  إجراء. ومن خالل  اإلزھار
النباتات  إزھارالنباتات ھو عدم  ھذهنباتات التزھر بسھولة والدلیل على مقاومة 

 بالرغم من توافر الظروف المثلى للتزھیر. 



عن طریق تعریض النباتات لدرجة حرارة  أیضاالصفة  لھذهاالنتخاب  إجراء یمكن
 التيسم ، ذلك بالنسبة للمناطق  8 إلىاتات النب ھذهمنخفضة بعد وصول حجم جذور 

 النباتات للتزھیر. تتجھفى نھایة موسم النمو  أنةبھا برودة شتاء عالیة حیث 

 – 8درجة مئویة ) لمدة (  5وقد اقترح تخزین الجذور على درجة حرارة ( 
  ) داخل ثالجة ثم الزراعة فى صوبة بحیث تكون درجة الحرارة لیال أسابیع 10
تكوین الحوامل النوریة ، ثم رفع درجة  إلىة مئویة حیث یؤدى ذلك درج 13

 درجة مئویة حتى تنضج البذور. 27درجة مئویة والنھار  21 إلىالحرارة لیال 

مقاومة اى حشرات یجب  أرید إذا: فى تلك الحالة  األمراضبالنسبة لمقاومة 
العدوى الصناعیة  إحداثاستخدام مبید الیؤثر على المسبب المرضى المستخدم فى 

 العدوى. إجراءمع عدم الرش فى نفس یوم 

 وأفضلالبكتیریة : وھى عادة تنتقل عن طریق البذور .  لألمراضبالنسبة 
معاملة البذور بالماء الساخن وتوضع البذور فى قطعة من  ھيللتخلص منھا طریقة 

 125مدة درجة مئویة ل 59القماش المنفذ للماء وتوضع البذور على درجة حرارة 
 دقیقة ثم تغسل البذور بالماء البارد وتجفف تماما قبل التخزین.

 تخزین البذور

درجة مئویة ورطوبة  10البذرة فى الجزر عمرھا قصیر ، وتخزن على 
درجة حرارة التخزین عن ذلك كلما زادت مدة تخزین وكلما قلت  %50نسبیة 

درجة حرارة تخزن  يادن ھيدرجة مئویة  10درجة الحرارة  أنالبذور ،  اى 
 من ذلك. أعلىعندھا بذور الجزر وعدم التخزین على درجة 

 البذرة إنتاج
 -البذور فى الجزر وھى :  إلنتاجھناك طریقتان 

 From seed to seedللبذرة    -من البذرة   – 1

عملیة االنتخاب للجذور  إجراءالنستطیع  إنناالطریقة  ھذهعیوب  أھمومن 
 البذرة. إنتاجقبل 

 From Seed  to Root  to Seedالبذرة    -الجذر    -من البذرة   – 2



الطریقة بالقدرة على انتخاب الجذور ذات الصفات االقتصادیة  ھذهتمتاز 
 البذرة. إلنتاج باألرض أخرىالمطلوبة قبل زراعتھا مرة 

 -:  التغلب على مشكلة نقص البذور الھجین
 إتباعمشكلة نقص البذور الھجین الناتجة على الباتات یمكن  للتغلب على

 -االتى : 

   Brown antherاستخدام السالالت العقیمة ذكریا ذات المتوك البنیة  – 1

كمیة من البذور اكبر من السالالت  إنتاجالنباتات لھا القدرة على  ھذه إنحیث وجد 
 .بتالت إلى المنحورةذات االسدیة 

 ثالثين ھجی إنتاج – 2

فینتج  استخدامھالمراد  األبمع  تھجینھھجین عقیم ذكریا ثم  بإنتاجیتم ذلك 
الھجین  نباتاتة على الحالة تكون كمیة البذور المتكون ھذهوفى  الثالثيالھجین 

من استخدام  ةمن كمیة البذور المتكونة على نباتات ناتج أكثر كأم المستخدم الثنائي
 تعطى كمیة قلیلة من البذور.ضعیفة النمو ف نتكو ألنھا كأمساللة نقیة 

 التھجین بین سالالت خصبة
التھجین بین السالالت الخصبة دون الحاجة الى اجراء عملیة  إجراء یمكن

التھجین بین صنفین توجد فروق واضحة بین نباتاتھا  وذلك فى حالة لألزھار خصي
 Fertile  X Fertile Crossوھو ما یعرف بالھجین  

 -مثال : 

 صنف طویل الجذور          Xالجذور         كرويصنف 

1F )تحتوى خلیط من) بذوره 

 كروينباتات ذات جذر  – 1من 

  نباتات ذات جذر طویل –  2

 اآلبینتجمع بین صفات نباتات   –3       

 وھى النباتات من حیث شكل الجذر           



 الناتجة حدوث عملیة التھجین         


