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 قوة اهلجني 
 

يين مختلفين من نوع واحد ث يقصد بالتهجين بصوره عامه تضريب تركيبين ورا
ما و ن افراد الجيل الثاني  بي ييرات  ازياده التغ  أوال/  هدفين    أحدالى    العمليةوتهدف هذه  

نيه  يالتوليفات الج  نتيجة الجديدةواعطاء التراكيب  الوراثيةزاالت عن بعده وحصول اال
 .المختلفةالتي يستفاد منها في انتاج السالالت او برامج االنتخاب او التحسين 

 
البوين الداخلين ا  أفضلمن    أفضلتتميز بكونها ذات حاصل    الهجن التي  انتاج  //ثانيا 

 في انتاجها

 
في  الزيادةبانه  shull 1914هجين هو الذي ذكره الباحث اللقوة ان اول تعريف  

 ةوالذي قصده هو قو هلقيح الناتج على ابوياالوزن والحجم والنمو في افراد 
بانها  الظاهرةفقد عرف هذه  Richey اما الباحث  ( hybrid vigor)الهجين
 (heterosis)في نمو افراد الهجين على معدل ابويه  الزيادة

   
التي يملكها الفرد الهجين والتي تمثل  الحالة هي   hybrid vigorان قوة الهجين 

الحجم في ذريه الجيل االول الناتج من تضريب ابوين او   او غزاره النمو او الحاصل  
 أفضلما يكون الهجين التجاري المقصود متفوقا على  ةمختلفين وراثيا وعاد أكثر

 االبوين.يساوي عده اضعاف معدل حاصل وبل  سةو لمدرا ةاالبوين في الصف
جين عن معدل االباء موازيا بمقدار النقصان في هفي حاصل ال  الزيادةقد يكون مقدار  

هور في التلقيح الذاتي لمحاصيل خلطيه التلقيح التي يحصل فيها تد نتيجةالحاصل 
)المحاضرة  .التلقيح الداخلي او الذاتي سيما عندما يكون لعده اجيال متتاليه  نتيجة  ةالصف

 التاسعة(

 
بين االبوين الداخلين   الوراثية  القرابةان قوه الهجين تزداد بصفه عامه كلما قلت درجه  

من التزاوج   والناتجةعلى قوه الهجين في الحيوان هي البغال    األمثلةفي التهجين ومن  

 . بين الحمار والفرس

 اهلجنيظاهرة قوة  النظريات التي تفسر  
 الجين البسيط تأثير  -1
 الجيني التباين -2
 الجزئيالتغلب والتغلب  -3
 المالمح الفسلجيه -4
 المتعددةاالليالت   -5
 التغلب فوق -6
 السايتوبالزم -7
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التلقيح  تأثير دراسةالهجين بعد  ةقو   ةظاهرعن   Shullو  Eastاراء  تلقد تلخص

 :و كما يلي مختلفةعلى نباتات  والخلطي الذاتي

 
التلقيح الذاتي المستمر الى عزل السالالت التي تختلف عن بعضها في الكثير   يؤدي -1

 .من الصفات
قدرتها على التكاثر لدرجه تؤدي الى و موها  ن من السالالت تتدهور في قوه    الكثير -2

 اندثارها
عمليه لكنها تؤدي الى ك هليست ضار داخليةال تربيةالالتلقيح الذاتي المستمر او   -3

عزل نباتات بها من الصفات ما يسبب موتها و ضعفها وذلك لتقليل االختالفات 
 .الوراثية

 ةالنباتات الخلطي  في و الذي يصاحب التلقيح الذاتي المستمرالنم ةفي قو  النقص -4
 ةفي قو  الزيادةان ا التلقيح هو بسبب نقص الخلط الوراثي) عدم التماثل الوراثي( كم

الخلط الوراثي في جميع  ةللتهجين بين ساللتين نقيتين هو بسبب حال المصاحبة مو الن 
 اإلباء. الصفات التي تختلف فيها 

 

 اصة حبساب قوة اهلجني املعادالت اخل

1- Heterosis 

2- Hybrid vigor  

 

ℎ𝑒𝑡𝑒𝑟𝑜𝑠𝑖𝑠 =
𝑓1̅ − [

𝜌1̅̅ ̅ − �̅�2

2
]

[
𝜌1̅̅ ̅ − �̅�2

2 ]
   𝑥 100 

f1  معدل افراد الجيل األول = 

P1   معدل االب األول = 

P2 معدل االب الثاني = 

𝑚𝑖𝑑 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡(𝑚𝑝)  =  [
𝜌1̅̅ ̅ − �̅�2

2
] 

𝐻 =
𝐹1 − 𝑀𝑃

𝑀𝑃
  × 100 
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𝐻𝑦𝑏𝑟𝑖𝑑 𝑉𝑖𝑔𝑜𝑟 =  
𝐹1̅̅̅̅ − 𝐻𝑃

𝐻𝑃
 × 100 

F1   معدل الجيل األول = 

Hight parent(HP)   افضل اإلباء = 

من تضريب ابوين لصفة  الهجين الناتجةالغزارة الهجينية او قوة  احسب /مثال /

 ارتقاع النبات وذلك على أساس

 ℎ𝑒𝑡𝑒𝑟𝑜𝑠𝑖𝑠االنحراف عن متوسط اإلباء 

  Hybrid vigorاإلباء  أفضلاالنحراف عن 

 علمت ان  إذا
 F1متوسط افراد الجيل األول  P2متوسط االب الثاني   P1متوسط االب األول 

148.2 135.7 181.4 

 

ℎ𝑒𝑡𝑒𝑟𝑜𝑠𝑖𝑠 =
𝑓1̅ − [

𝜌1̅̅ ̅ − �̅�2
2

]

[
𝜌1̅̅ ̅ − �̅�2

2
]

   𝑥 100 

 

ℎ𝑒𝑡𝑒𝑟𝑜𝑠𝑖𝑠 =
181.4 − [

148.2 − 135.7
2

]

[
148.2 − 135.7

2
]

   𝑥 100 

 

ℎ𝑒𝑡𝑒𝑟𝑜𝑠𝑖𝑠 =
181.4  −  141.95

141.95
   𝑥 100  

heterosis = 27.791% 

 

 

𝐻𝑦𝑏𝑟𝑖𝑑 𝑉𝑖𝑔𝑜𝑟 =  
𝐹1̅̅̅̅ − 𝐻𝑃

𝐻𝑃
 × 100 

 

𝐻𝑦𝑏𝑟𝑖𝑑 𝑉𝑖𝑔𝑜𝑟 =  
181.4 − 148.2

148.2
 × 100 

 

Hybrid vigor = 22.40% 
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