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   Inbreeding :التربية الداخلية  أو الذاتية

هي عبارة عن تزاوج بين افراد نباتية تربطها صلة قربى من حيث تركيبها الوراثي اكثر من تزاوج    

 االفراد بصورة عشوائية في المجتمع.

 الداخليةاهداف التربية 

استنباط تراكيب وراثية جديدة يمكن المحافظة عليها إلنتاج البذور ولعدة اجيال كما في المحاصيل  -1

 الذاتية التلقيح.

 انتاج االباء االصيلة للهجن التجارية. -2

تقليل تكرار الجينات المتنحية الضارة في االصناف التي تستعمل كإباء لألصناف التركيبية والتي  -3

 ر خضريا.تتكاث

زيادة التباين الوراثي بين االفراد في المجتمع. وهذه الزيادة تؤدي الى زيادة كفاءة االنتخاب وبالتالي  -4

 مقدار التحسين الوراثي في برامج التربية.

 طرق زيادة التربية الداخلية في المجتمع 

 Self-Pollination: التلقيح الذاتي -1

يحصل التلقيح الذاتي عند اتحاد االمشاج الذكرية واالنثوية لنفس النبات إلنتاج البذور وفي المحاصيل    

الخلطية التلقيح لوحظ االثر الضار للتربية الداخلية حيث تنخفض قوة النمو وتظهر النباتات الشاذة 

 والضعيفة في المجتمع النباتي.

  Sib mating :تزاوج االشقاء الكامل -2

ان تزاوج االشقاء الكامل يزيد من التربية الداخلية بحيث تصبح االفراد المتماثلة وراثيا تسمح بالتعبير    

عن االليالت المتنحية التي كان يغطي عنها االليل السائد في االب الهجين عندما تكون االليالت المتنحية 

سائدة ومن هذا فانه يؤثر في انتاجية ضارة كأن تحمل صفات مرضية او انها اقل اقلمه من االليالت ال

 الصنف ومقاومته لألمراض. ويحصل عند تزاوج ازواج من االفراد في المجتمع.
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  Half sib mating :تزاوج انصاف االشقاء -3

 يحصل عند تزاوج واخصاب النباتات المفردة بحبوب لقاح عشوائية من المجتمع.

 Back Cross: التهجين الرجعي -4

نظام تزاوج االفراد في المجتمع الى احد االباء في اجيال الحقة. لقد الحظ العالم    

Shull(1909)   االنخفاض في قوة النمو نتيجة التربية الداخلية للنباتات وان التلقيح

الداخلي في الذرة الصفراء مفتوحة التلقيح ادى الى انخفاض قوة النمو خصوصا عند 

جيال وكان االنخفاض شديدا في بعض الحاالت بحيث ال نتمكن من استمرار التلقيح عدة  ا

 اكثار النباتات.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وهنالك عدد من االختالفات الرئيسية تالحظ بين االنواع في مقدار االنخفاض نتيجة التربية 

 الداخلية منها



 
3 AHMED S. ABD-ALLAH RAMADAN                     PLANT BREEDING 

بالحد االدنى الشوفان يكون االنخفاض  –الشعير  –الحنطة  –في االنواع الذاتية التلقيح  -1

 وتستعمل السالالت االصيلة كأصناف لغرض انتاج المحصول.

في المحاصيل خلطية التلقيح مثل الذرة الصفراء يمكن انتاج السالالت النقية ولكن  -2

 حاصلها اقل من حاصل االصناف الهجينة المستعملة في االنتاج التجاري.

ال يكون االنخفاض شديدا بحيث في بعض المحاصيل خلطية التلقيح كما في الجت مث -3

 التعيش التراكيب الوراثية االصيلة.

( للجيل الثاني F( فتكون قيمة )Fوتحصل تغيرات في قيم معامالت التربية الداخلية )

مساوية للصفر وتعتمد نسبة التماثل الوراثي لكل جيل من التربية الرجعية على مستوى 

( فيكون جيال ثانيا او F = 0عي غير االصيل )التربية الداخلية لالب الرجعي فاألب الرج

 ( فيكون نباتا اصيال بشكل تام.F = 1ما يكافئه. اما االب الرجعي االصيل )

هنالك تربية داخلية لألنواع الثنائية والرباعية المجموعة الكروموسومية اال أن الحصول 

ئية وذلك بسبب ان االنواع على االصالة الوراثية في االنواع الرباعية ابطا من االنواع الثنا

الرباعية المجموعة الكروموسومية توجد فيها اربعة اليالت لكل موقع جيني ويحتاج كل 

موقع اصيل ان تكون االليالت االربعة متماثلة بينما اثنان فقط في االنواع الثنائية                                 

. 

𝐻𝑜𝑚𝑜𝑧𝑦𝑔𝑜𝑠𝑖𝑡𝑦 % =  [
 2𝑚 − 1    

2𝑚
 ]

𝑛

  × 100                                                      

H .نسبة االصالة الوراثية )التماثل الوراثي( ألي زوج من العوامل الوراثية = 

m .عدد االجيال االنعزالية = 
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n .)عدد ازواج الجينات )العوامل الوراثية = 

اجيال  5سبة االفراد االصيلة بعد : اختلف ابوان في ثالث ازواج من الجينات. جد نمثال

 من التربية الذاتية لنباتات الجيل االول. 

𝐻 % =  [
 25 − 1   

25
 ]

3

  × 100 =   [
31  

32
]

3

 × 100

= 91 %                         

 

 :المصادر

 (. اسس تربية ووراثة المحاصيل الحقلية. وزارة التعليم العالي 1988، حميد جلوب;. )علي

 بغداد. مديرية دارالكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل.والبحث العلمي، جامعة 

 Internet  

 


