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 :ةانتاج السالله النقيو Inbreeding الرتبيه الداخليه 
ان التربيه الذاتيه تؤدي الى زياده كبيره في نسبه االفراد االصليه وراثيا حتى تصبح 

   AAمن الجيناتاجيال يمكن توضيح ذلك على فرض ان زوجا  تقريبا بعد عده% 011

مع استمرار التلقيح   Homozygousتبقي تحتفظ بتركيبها الوراثي المتماثل aaاو 

فانه ينعزل وراثيا وينتج زوج من الجنات  Aa Heterozygousاما الهجين .  الذاتي

  االصليه وزوج من الجينات الهجينه بنسبه تكون متساويه و بالتلقيح الذاتي فان العوامل

الوراثيه الهجينه تختزل بكل جيل الى النصف كما موضح في الشكل ادناه ومع ذلك نرى 

النه جميع النباتات خلطيه انه في الجيل االول للتهجين تكون نسبه االفراد االصليه صفرا 

و متجانسه مع بعضها وعنده التربيه الذاتيه لجميع نباتات هذا الجيل يكون الجيل 

        به نسبه االفراد االصليه لزوج من العوامل   s1او الجيل الذاتي االول F2الثاني

(aa  وAA   ) ة و نسبه االفراد الخليط%   01بنسبةAa2   و في الجيل%   01بنسبة 

الناتج من التربيه الذاتيه لجميع نباتات الجيل السابق يكون نسل  S2او  F3الثالث 

النباتات الخلطيه نصف اصيل ونسل النباتات االصليه كله اصيل وبذلك تصبح نسبه 

و اذا استمرت التربيه النتاج   %(20% + 01% )50هي( AAو  aa)االفراد االصيله

وتزداد نسبه االفراد %  02.0الفراد الخلطيه الىتقل نسبه ا S3الجيل الذاتي الثالث 

وهكذا في االجيال المتعاقبه تقل نسبه االفراد %( 02.0% +50% ) 55.0االصيله الى 

 . الخليطه الى نصف نسبتها السابقه وتزداد نسبه االفراد االصيله بمقدار هذا النصف
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ونالحظ ان نسبه االفراد االصيله ق من خالل الرسم البياني التالي يمكن توضيح ما سب

المتتالية  في االجيال ااالولين ثم تحدث الزياده تدريجي نجيليالفي العشيره تزداد حده في 

وبعد عشره اجيال او اكثر من التربيه تصبح العشيره كلها تقريبا مكونه من , بعد ذلك 

التساوي الى تركبين وفي نفس الوقت تنقسم ب (الجيني)افراد اصيله في تركيبها الوراثي 

 (aa)و  (AA)ن هماياصلي
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زوج من ازواج بالنسبة الي يمكن التعبير عن نسبه االصاله او التماثل الوراثي   

 :العوامل الوراثيه بالمعادله التاليه

                   
     

  
        

نسبة االفراد االصلية في اي جيل من اجيال التلقيح الذاتي    H حيث تمثل 

Homozygosity  

M = االنعزاليه االجيالعدد 

n =عدد ازواج العوامل الوراثيه المستقله 

ازواج من الجينات العوامل الوراثيه وكان احدهما  3ان في اختلف ابو  //مثال 

سيكون الهجين في الجيل االول   aabbcc تركيبهاالخر و  AABBCCبتركيبه

وبعده خمسه اجيال من التربيه الذاتيه المستمره لنباتات الجيل االول   AaBbCcهو

 : كما يلي (المتماثله في التركيب الوراثي)تكون نسبه االفراد االصيله 

    
     

  
        

    
     

  
        

    
  

  
        

H= 0.9091*100 

H=90.91% 
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