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 Hybridization  التهجني

رئيسي في تربيه النبات و تعتبر المصدر ال ةمن اهم الطرق المستعمل ةهذه الطريق تعد 

جمع  ةفي اعاد ةكبير ةوالتي تعطي مربي النبات فرص ةاليجاد االختالفات الوراثي

يمكن تعريف  . نباتات وتجميعها في نبات واحد ةفي عد ةالموجود ةالجينيتركيبات ال

هي احدى طرق التربيه الصناف مختلفه وراثيا او تضريب اباء بانه عمليه التهجين 

 ريبضنتيجه الت ةجديد ةى توليفات جينيعن طريق الحصول عل ةجديد

التركيب  ةنباتين غير متشابهين من ناحي )تهجين(يجري تزاوج  ةفي هذه الطريق 

عن التهجين  ةالتلقيح وان النباتات الناتج ةخلطيو ةلوراثي وتستعمل في المحاصيل ذاتيا

جري التهجين بين النباتات التي ترجع الى صنفين يوقد ( hybrids)  تدعى بالهجن

ى نفس ال رجعالتي ت ةبين االنواع المختلفتهجين الاو يجري  .مختلفين لنفس النوع 

وان الهدف الرئيسي الجراء التهجين . الى جنسين مختلفين  الجنس او بين نباتات ترجع

جديده بل ولكنه ال يؤدي الى ايجاد جينات  ةتغيرات وراثيهو الجل الحصول على 

اصال في االباء المستعمله  ةالتي كانت موجودو ةجديد ةينيجيؤدي الى ايجاد تراكيب 

  .في التهجين

 

 خطوات التهجني

يمكن اتباعها عند اجراء التهجين نستعرضها بشكل موجز  ةهناك خطوات محدد

 :كمايلي

  ويتم تبعا لذلك اختيار تحديد الغرض االساسي من اجراء التهجين  : الخطوه االولى 

 ةشامل ةب على مربي النبات ان يقوم بدراسوبذلك يج. داخله في التهجين ال االباء

المطلوب و ةين و تحديد الصفات المرغوبسد ادخالها في برنامج التحت المراللنباتا
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في صنفين يمكن ان  ةموجودال ةان الصفات الممتازاذ الجمع بينها في الصنف الجديد 

 ةمن بين افراد االجيال االنعزالي يمكن انتخابها ةجديد ةفي تراكيب وراثي امعتظهر

 .الناتجه بعد اجراء عمليه التهجين بين االبوين

تماثل او ال ةالوراثي النقاوةاجراء التلقيح الذاتي لالباء للحصول على   :ةالخطوه الثاني 

بعضها و لكي يجعل من السهل جمع هذه الصفات مع  ةالوراثي في الصفات المرغوب

تكاثرها تكون   ةبطبيع التلقيح النها ةيل ذاتيفي محاص ةهذه الخطوه ال تمارس عاد

 .متماثله وراثيا

 ةعن ازال ةوهي عبار (Emasculation)اجراء عمليه الخصي  :ةالخطوه الثالث 

التهجين وفي هذا تزال  ةعمليالنبات التي تستعمل كأم في  اعضاء التذكير في زهرات

 .و انتشار حبوب اللقاح النضج  او تقتل قبل كلمتوا

 

ازالة النورة المذكرة 
♀وتحويله الى ام   

Emasculation 
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في التهجين وذلك لمنع  ةعليم نباتات االم واالب المستعملتكييس وت  : ةالخطوه الرابع 

 عادت. ةع حدوث التلوث بحبوب اللقاح غريبحدوث التلقيح الخلطي الطبيعي و لمن

 من اجل تسهيل العمل و اخذ المالحظات ويرمز لالباء بالرمز ةالرموز التالي تستخدم

  F1الجيل االول بالرمز فرادال و  ) ♀و يرمز لالم بالرمز × وعمليه التلقيح بالرمز ♂

 F2و للجيل الثاني بالرمز

 

من  ةيح وذلك بوضع حبوب اللقاح لمجموعاجراء عمليه التلق  :ةالخطوه الخامس 

 .النباتات االب على مياسم ازهار االم ثم تكبس وتعلم
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 ةبعد النضج و يتم حفظها بصور ةتجمع البذور من النباتات الملقح: ةالخطوه السادس 

ات الجيل االول ثم يجري زراعتها في الموسم القادم وبذلك نحصل على نبات ةمنفصل

 .الهجين ىتدع ةوالنباتات الناتج

 F1الجيل  االول نباتات  ةيجري في هذه الخطوه تداول ومعامل: ةالخطوه السابع 

 .الجديدانتاج الصنف واالجيال الالحقة لغرض 

من ويجرى االختباروتوزيع الصنف الجديد يرثوتكوتشمل على اختيار: ه الثامنهالخطو 

ير ثم ثفي حقول التكالتجارب المختلفة وتكثر بواسطة الفنيين في محطات قبل الباحثين 

  .صنف جديدكتوزع على الفالحين 

 :اتانواع التهجين 

 في ةبعمن  التهجينات المت  هناك عده انواع 

 : التلقيح وهي ةذاتي صيلالمحا  - أ

 Aوفي هذا النوع من التهجين يتم تهجين الصنف: التهجين البسيط او المباشر -1

 ABوالهجين هو Bمع صنف

♀  ♂ 

B × A 

 AB  

هجين ازواج من االصناف ومن ثم توهو :  Multiple cross التهجين المتعدد - 2

م دخول جميع االصناف تهجين النباتات الجيل االول لهذه االزواج مع بعضها وبذلك يت

: كما هو مبين في ادناه االصناف مشترك بينها جميعا لفي تركيب نس

A,B,C,D,E,F,G  

A×B     C×D    F×E    H×G                                     التهجين االول 

A B × CD           EF × GH                                      التهجين الثاني 

ABCD    ×  EFGH                                                  التهجين الثالث 
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 من عدد من االباء ةوبسرع ةتلفالحصول على تراكيب وراثيه مخ ونرى هنا انه يمكن

التي ادخلت في التهجين قد  ةلومن مساوئ هذه الطريقه هي ان بعض االصناف االصي 

تحتوي على صفات رديئه ربما تاخذ طريقها و تظهر في عدد كبير من النباتات اثناء 

 االجيال االنعزاليه لذا يجب على مربي النبات زراعه اعداد كبيره من النباتات اثناء

 .االجيال االنعزاليه

 Back cross: التهجين الرجعي - 3

بعد اجراء  ةاالساسي ةلعده اجيال وان الخطو ةمع احد ابوي F1االولهو تهجين الجيل  

الحقة لتداول نباتات االجيال ا ةعلى نباتات الجيل االول هو كيفي التلقيحات والحصول

 باختالف نوع التهجينالنتاج الصنف و هذه تختلف ( االجيال االنعزالية)

 :ات املتبعه يف احملاصيل خلطيه التلقيحانواع التهجين -ب

 ةالهجن الفردي - 1

 ةالثالثي الهجن  -2

 ةالهجن الزوجي - 3

 ةالهجن المتعدد - 4

  ةالهجن التركيبي - 5
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