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 ( Population Geneticٗساحح اىؼشائشٌح )

ّقصذ ٗساحح اىصفاخ فً ٍجَ٘ػح مثٍشج ٍِ اىحٍ٘اّاخ تَؼْى اخش ػَئٍ اىت٘سٌج اٗ 

 اى٘ساحٔ اىؼشائشٌح اٗ اىَجاٍٍغ .اى٘ساحح ىيصفاخ ػْذ ٗج٘د ٍجَ٘ػٔ ٍِ اىحٍ٘اّاخ تغَى 

فً ٍْذه ماُ فشد اٗ فشدٌِ تٍَْا ْٕا ٗساحح ٍجاٍٍغ اىتحغٍِ اى٘ساحً فً اي ٍجَ٘ػٔ ٍِ 

 اىحٍ٘اّاخ تحذث ّتٍجح اىتغٍشاخ االعاعٍح فً تنشاس اىجٍِ .

 

اىى مو ٍ٘اقغ  : ٕ٘ ّغثٔ ػذد اىَ٘اقغ اىَشغ٘ىح تاالىٍو Gene frequencyتنشاس اىجٍِ 

 رىل اىجٍِ .

 

احتَاه تضاٗد اّخى ٍؼٍْٔ ٍغ اي رمش فً :  Random mattingاىتضاٗد اىؼش٘ائً 

اىقطٍغ ًٕ ّفظ االحتَاىٍح ىتضاٗد اي اّخى فً اىقطٍغ ٍغ رىل اىزمش ٍخاه / ٍجاٍٍغ اىذً 

 فً االّغاُ اىتضاٗد تاإلّغاُ ػش٘ائً ٕٗ٘ اىتقاء اىيٍيٍِ ٍختيفٍِ .

 

ٗاٌْثشك اىَاًّ فً ػاً  : ٕاسدي ػاىٌ تشٌطاًّ فً اىشٌاظٍاخ ٗ ٗاٌْثشك –ي قاُّ٘ ٕاسد 

ٌق٘ه فً حاىح مُ٘ اىؼشٍشج مثٍشج   Law  Weinberg-Hardت٘صي٘ا اىى قاُّ٘ 8091

ٗتتضاٗد افشادٕا تشنو ػش٘ائً ٗفً غٍاب )اىطفشج , اىٖجشج , االّتخاب , اىصذق( فاُ 

ٌعالُ حاتتٍِ ٍِ  zygotic arrayٌغ اىضاٌن٘تً ٗاىت٘ص gametic arrayاىت٘صٌغ اىنٍَتً 

 جٍو اىى جٍو اخش .

 gametic array (0.69p+0.31q)ٍخاه / اتقاس اىش٘ستٖ٘سُ 

  zygotic arrayفغ٘ف ّحصو ػيى  gametic arrayارا تٌ تشتٍغ اىؼذد ىو 

(PA+qa)
2
 = p

2
AA+2pqAa+q

2
aa 

  

  (0.5)                                              (1)  تٍِ  ٌنُ٘  تنشاس اىجٍِ ىزا فاُ

  p=q=0.5                                قاُّ٘ ٍْذه االٗه تٍِ اعاط

 ىتقذٌش تنشاس اىجٍِ ػْذٍا اىؼشائش تَتاص تَا ٌيً : H.Wٍَنِ اعتخذاً قاُّ٘ 

 aa تكون المعادالث التناسليت والبقاء على قيد الحياة لألفراد التي تحمل التراكيب الوراثيت  -8

,Aa ,AA .  متساويت 

 ػْذٍا ٌنُ٘ اىتضاٗد تٍِ افشاد اىقطٍغ ػش٘ائٍا . - 2

 ٌزمش.ىٍظ ىيطفشج احش  - 3

 اىؼشٍشج.مثش حجٌ  - 4

 

 اىؼشائش اىتً تنُ٘ فً حاىح اتضاُ ٗتتضاٗد ػش٘ائٍا تَتاص تاالتً : 

% ٍِ ٍجَ٘ع تشامٍة تيل اىؼشٍشج 59ٌغاٗي اٗ امثش ٍِ  Aaاُ ٌنُ٘ اىتشمٍة اىٖجٍِ  - 8

. 

Aaٍشتغ اىتشمٍة اىٖجٍِ  - 2
2

ٌغاٗي استؼح اظؼاف حاصو ظشب اىتشمٍثٍِ اى٘ساحٍٍِ  

 .  AA , aaاىْقٍٍِ  

Aa
2
= 4* AA*aa 

 

  : complete dominanceفً حاىح ٗج٘د عٍادج تاٍح 

االىٍو اىغائذ تقذس تشامٍة االىٍو تاالىٍو  ػِاىٖجٍِ  االىٍو اىٖجٍْحتقذس تٍَض االفشاد  ال 

  اىْقٍح . اىَتْحً 

ا ٘حظٌنُ٘ ىّ٘ٔ احَش ٗاتٍط تذالً ٍِ اع٘د اٗ اتٍط ال 8/299اىؼج٘ه اىتً تيذ  ٍحٍخاه/ ٍاش

 ٍِ اى٘الداخ تنُ٘ احَش اتٍط تذالً ٍِ اع٘د ٗاتٍط ٌؼًْ اُ االع٘د عائذ  8/299اُ 



q
2
=1/200=0.005  

q= √       =0.07  

p=1-q=0.93 

  

  X مشٍ٘عًٍ٘غ  ٍشتثطحتاىجْظ : صفاخ  اىَشتثطحاىصفاخ 

اىنٍَاخ  تاىْغثح ىيصفاخ اىَشتثطٔ تاىجْظ اىَختيفٔ ٗ اىضاٌن٘تً  ٌغاٗي اىتنشاس اىجًٍْ  - 8

gamete 

                       xy=q 

  gameteْظ اىجًٍْ ٗتنشاس اىتشامٍة اى٘ساحٍح تاىْغثح ىيصفاخ اىَشتثطٔ تاىج تنشاس - 2 

 ( تْفظ غشٌقح ت٘صٌغ اىنشٍٗ٘عٍ٘اخ xx) اىَتشاتٖح

xx=q2     x √   

الى٘اُ ا ػَىّفتشض فً ٍجتَغ اىثشش  ْظاالى٘اُ صفح ٍشتثطح تاىج َىٍخاه / ػ     

q=0.05  

     xx =(0.005)
2
   xx=0.0025  

 ٍشٓ ػِ االّاث 29ٍؼْآ اىزم٘س تصاب     

 xy=
    

      
 =20  

 

 ٍخاه/ إٍَح تنشاس اىجٍِ فً ٍت٘عػ اىقطٍغ ؟
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 ْٙ :. ذؤششُْانك ػذج ػٕايم   ػهٗ ذكشاس انعٍٛ  انًؤششجانؼٕايم 

ْٙ اؼذٖ انؼٕايم انرٙ ذؤد٘ انٗ ذكشاس انعٍٛ ٔانطفشج ذؤد٘ انٗ  Mutationانطفشج  - 1

 ؼذٔز ظُٛاخ ظذٚذج نى ذكٍ يٕظٕدج فٙ انؼشٛشج أ انًعرًغ ٔاالَرخاب ٚرؽكى تثماء انطفشج أ

 ػذيٓا .

ػاو  Devriesذؼرثش راخ اًْٛح فٙ ذغٛٛش انعٍٛ ؼغة فشٚعح انؼانى انفشَغٙ  انطفشج ال

ذؽذز ذغٛشاخ فٙ انعٍٛ فٙ ؼٍٛ اٌ  اشثد اٌ انطفشج ال oenothera َثاخ  و ػًم ػه1091ٗ

 انعٍٛ . ٔالال اٌ انطفشج ذؽذز ذغٛشاخ فٙ انًعرًغ  Darwinانؼانى 

 أ انشكم انرانٙ :. تانًؼادنحانرغٛشاخ انكًٙ فٙ ذكشاس انعٍُٛ 

 

 A إنٗ a يؼذل انطفشج انؼكغٛح يٍ a ٔ v إنٗ A يٍ االػرٛادٚح  يؼذل انطفشج u ؼٛس ذًصم

    ْٕ : A  نٛم نرشدد اال Δ pانفاسق  

Δ p= - up + vq 

 Δ q = 0  ٔΔ pتٍٛ ظٛهٍٛ يررانٍٛٛ أ٘  A  ٔaنٛالخ ٙ ؼانح انرٕاصٌ ، ال ذرغٛش ذشدداخ االف 

 up = vqا٘   0 =

u p =  v q  

u p =  v (1-q)  

u p =  v - v q 

v = up + vp 

 v = p (u + v) 

Pe = u / (u + v)    

 ذكشاس االنٛم فٙ ؼانح االذضاٌ

 نٛالخ فٙ ؼانح انرٕاصٌ ذشذثػ فمػ تًؼذالخ انطفشجارٌ فمٛى ذشدداخ اال

  u = 10-6  ٔv = 10-7يصال: إرا اػرثشَا 

   فٙ ؼانح انرٕاصٌ ْٙ Aنٛم فاٌ ذشدد اال

Pe= v / (u + v) 

Pe=0, 09                                                                 

 qe=0,91ى شٔ يٍ  



انطفشج ذؼًم ػهٗ ؼذٔز اخرالف فٙ انًعرًغ خالل فرشاخ صيُٛح ٔذشاكًٓا ػهٗ يذٖ اظٛال اٌ 

 :.انرانٛح   نألعثابذ آَا نٛظ نٓا اًْٛح مانطفشاخ ٚؼر

 يؼذالخ ؼذٔشٓا لهٛم ظذاً. - 1

 ػشٕائٛح . - 2

 يؼظى انطفشاخ ْٙ ظاسج ٔيًٛرّ . - 3

اٚعادْا فٙ انًعرًغ  انصؼٕتح يٍ ٔنزنك انًرُؽٛحيؼظى انطفشاخ ذؽصم ػهٗ االنٛالخ  - 4

 تٓا انكائُاخ انؽٛح . ٔصٚادذٓا ػثش ْزِ االظٛال انطٕٚهح انرٙ ذًش

ْٙ اؼذٖ انؼٕايم انرٙ ذؤد٘ انٗ ذغٛٛش فٙ ذكشاس انعٍٛ ْٔٙ  Migrationانٓعشج  - 2

هد فٙ انعاَة غانًعرًغ ْٔزِ انظاْشج اعر ػًهٛح ادخال انعُٛاخ انعذٚذج غٛش يٕظٕدج فٙ

 ٙ ٔاعرؼًانٓا لهٛم فٙ انعاَة انؽٕٛاَٙ ؟ذثاُان

اخٛشاً ْزِ انعًؼٛاخ ػهٗ ذغٛٛش تؼط  ىيٍ انؽٕٛاَاخ يٓ صُفد ظًؼٛاخ نكم ظٕانغثة نٕ

 . انصفاخ

 عّ انٓعشج ْٙ :.ٛرَيمذاس انرغٛش انز٘ ٚؽذز فٙ ذكشاس انعٍٛ  

 نّ . انعٍٛ نهًعرًغ االصهٙ ٔانًٓاظش يمذاس االخرالف فٙ ذكشاس - 1

 zebuادخال انًاشٛح انُٓذٚح  يصمَغثح انؽٕٛاَاخ انًٓاظشج . يصم  اعرٛشاد انؽٕٛاَاخ  - 2

cattle ٔ د يغ عالالخ انهؽى نرؽغٍٛ ياشٛح انهؽى ظشتادخهد انٗ انٕالٚاخ انًرؽذج االيشٚكٛح

انٗ ٔالٚح ذكغاط  tick fever انمشاد ٗٚغًٗ ؼً ًانتغثة اٌ انؽٕٛاَاخ ذرًرغ تًمأيح 

 انمهٛهح .  ٙتانرؽذٚذ ٔنٓا انماتهٛح ػهٗ االعرفادج يٍ انًشاػ

 إلدخالاعٕٛٚح انٗ ياشٛح انؽهٛة االٔستٛح انغاٚح يُٓا  ٛحياش Red Sindhiاتماس  اادخهٕ يصم

 ظُٛاخ ذؽًم انؽشاسج .

 َؼضالاشُاء ػًهٛح اال ْٙ اؼذٖ ػٕايم ذكشاس انعٍٛ ٔؼذٔز انصذفّ   Chanceانصذفّ  - 3

 ٔاالذؽاد نهعُٛاخ الَراض انكًٛاخ . 

نٕ  A , aْزا انفشد ػُذ اَؼضال انكًٛاخ ذكٌٕ َٕػٍٛ يٍ انكًٛاخ  Aaنٕ كاٌ نذُٚا فشد  يصم

نُٕع يٍ ذعًغ تًؼُٗ عٕف ٚؽذز   a ,Aانكًٛاخ  ْاذٍٛخ انٗ اؼذٖ صؽاََفشض اٌ انؼًهٛح ا

انًعرًؼاخ انصغٛشج  فٙٚكٌٕ اكصش  عٕف ٚؽصم ذشاكى االنٛم . االنٛاخ ػهٗ ؼغاب االنٛم االخش

 ح تانًعرًؼاخ انكثٛشج ارٌ ْزِ انًشكهح تانًعرًؼاخ انصغٛشج .سَيما

  Genetic drift (انعشف انعُٛٙتانعُٕغ انٕساشٙ ) Wrightْٔزِ انؽانح اغهك ػهٛٓا انؼانى 

ْزا ٔاؼذ يٍ األعثاب انرٙ  .Genetic drift انعشف انعُٛٙ نى ٚكٍ داسٌٔ ػهٗ ػهى تآنٛح

. ٚؼشف انعشف  انرطٕس انؽٕٛ٘ انؽذٚس صفح )انذاسٍَٔٛٛ( ذًُؼُا يٍ أٌ َطهك ػهٗ ػهًاء



انعُٛٛح انخاظغ نهصذفح أٔ تشكم آخش ْٕ اصدٚاد أٔ  نٛالخاال انعُٛٙ تؤَّ االخرالف فٙ ذكشاس

ٔس  أكثش فٙ انرعًؼاخ انعُٛٙ نهكائٍ ٔذؤشٛشِ تذ ًؽرٕٖانعُٛٛح فٙ ان نالنٛالخَمصاٌ انركشاس 

نششغ انفكشج تشكم تغٛػ، َرخٛم أَُا َهمٙ لطؼح َمٕد يؼذَٛح، اؼرًاالخ أٌ   .راخ األػذاد األلم

 ػهٗ انٕظّ أٔ انزٚم يرغأ... نكُُا ال َؽصم دائًا ػهٗ َرائط يرغأٚح، لذ ٚظٓش انٕظّ ذغمػ

يرغأ  ٕٓس انٕظٍٓٛ تشكمػذج يشاخ يررانٛح فٙ ؼال كاٌ ػذد انرعاسب ألم ٔال ذمرشب َغثح ظ

 . إنٗ ػُذ صٚادج ػذد انًؽأالخ

َغم اكصش يٍ  ذُرطٚكٌٕ ػُذ يُػ انفشص نثؼط االفشاد اٌ  SELEETIONاالَرخاب  - 4

 ػكظ االَرخاب .  ْٕ Cullingتمٛح افشاد انمطٛغ االعرثؼاد 

ٕل ظٍٛ ظذٚذج ٔنكٍ ٚغًػ نثؼط انعُٛاخ انعٛذج تٕظٕدْا تُغثح دخٚؼًم ػهٗ  االَرخاب ال

ٔيًكٍ االَرخاب اٌ ٚؼًم ػهٗ اَراض انعٍٛ ػانٛح فٙ انؼشٛشج ارٌ االَرخاب ْٕ ذغٛٛش فٙ ذكشاس 

ٚؽصم ػهٗ  االَرخاب ٚؽصم ػهٗ يغرٕٖ انفشد ٔال عًٛغ انعُٛاخذإَاع ظذٚذج تغثة 

  . ٚؽًهّ يٍ ذشاكٛة ٔساشٛح يغرٕٖ انعٍٛ نًا

عٛم ٔاؼذ ن ثّؽغَيمذاس انرغٛٛش انًرٕلغ فٙ ذكشاس انعٍٛ يًكٍ اٌ َمذسِ أ  االَرخاب: ػًهٛح 

د يؼذالخ انرُاعم نهرشاكٛة انٕساشٛح هًٔػهٗ افرشاض اٌ انًعرًغ ذؽد ذضأض ػشٕائٙ ارا ػ

( 2( يؼذل انرُاعم  .  )1انًٕظٕدِ فٙ انًعرًغ ششغٍٛ اعاعٍٛ نًؼشفح ذكشاس انعٍٛ ْٙ :. )

 انرشاكٛة انٕساشٛح .

 ؼانح انغٛادج ٔاالَرخاب

انركشاس االنٛهٙ االٔنٙ ٔيٕائًح كم ذشكٛة 

 ٔساشٙ

bb 

(q
2
) 

A b 

(2pq) 

BB 

(p
2
) 

 b  1-s 1-½s 1ال ذٕظذ عٛادج ٔاالَرخاب ظذ  -1

 bb 1-s 1 1عٛادج ذايح ٔاالَرخاب ظذ  -2

 A  1 1-s 1-sعٛادج ذايح ٔاالَرخاب ظذ  -3

 BB   ٔbb  1-s2 1 1-s1عٛادج ذايح ٔاالَرخاب ظذ  -4

S  انُمٛح انًرُؽٛحشذِ االَرخاب نالفشاد  ٔا:. ْٕ ػثاسج ػٍ يؼايم االَرخاب bb  تًؼُٗ لًٛحS 

 االفشاد انًشغٕتح   BBذًصم لًٛح االفشاد انغٛش يشغٕتّ ػهٗ اػرثاس 

االؼًش انفشٚضٚاٌ ذكٌٕ  ااعرثؼادَتًؼُٗ ارا  االؼًش انفشٚضٚاٌيصال / انهٌٕ االؼًش فٙ اتماس 

 . Oيؼذالذٓا 



h  ذًصم شذج االَرخاب ظذ االفشاد انٓعُٛٛح :(Bb)  تصٕسج غٛش يثاششج االَرخاب ظذ ْٙٔ

(bb)  

 ػذج لٛى ْٙ :. ذؤخز hلٛى 

1. h =0 . يؼُاِ نذُٚا ؼانح عٛادج ذايح .: 

2. h =0.5  يؼُاِ ػذو ٔظٕد عٛادج ْٔزا ٚؼُٙ اٌ انمًٛح انرشتٕٚح نهرٓعٍٛ ٚمغ يُرصف .:

 . bb=1/2ٔشذج االَرخاب نالفشاد انُمٛح  bb,Bbانمٛى انرشتّٕٚ 

3. h =1 . ؼانح االَرخاب نهُمٙ انًُرخة ذُؼكظ انؼًهٛح ْٕٔ.: 
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ْٙ ػجبسح ػٍ يجًٕع نكم انًٕالغ انٕساثٛخ نزنك  :. Breeding Value انمًٛخ انتشثٕٚخ

 . انفشد 

( كحغبة Aطشٚمّ نًمذاس انتغٛش ثًؼذالد انتُبعم ٔانتؼشٚفبد انغبثمخ ٔلٛى ) wrightاعتُجبط 

 يمذاس انتغٛٛش نهجٍٛ اػتجبساً ػهٗ ٔصف 

  h=0            فٙ حبنخ عٛبدح تبيّ

Δ P=
    

     
 انتغٛش فٙ يمذاس انجٍُٛ    

  h=1/2     فٙ حبنخ ػذو ٔجٕد عٛبدح

Δ P=
   

       
    

  h=1     تُحٙفٙ حبنخ االَتخبة نهً

Δ P=
    

         
  

 Sٔpq يًٓخ فٙ لذسح االَتخبة ػهٗ تغٛٛش تكشاس انجٍٛ فكهًب صاد لًٛخ  pqٔلًٛخ  Sاٌ لًٛخ 

َمٙ  homo zygoteٚكٌٕ انًٕلغ  فؼبنٛخ االَتخبة فٙ تغٛٛش تكشاس انجٍٛ فؼُذ يب دكهًب صاد

 .  فٙ تغٛٛش تكشاس انجٍٛ انجذٖٔٚصجح االَتخبة ػذٚى 

 َغتُتج :. 

االيش ثى ٚجطئ ػُذيب ٚضداد االنٛم  ثأٔلحغٍٛ عٛكٌٕ عشٚؼبً ارا كبٌ انجٍٛ انغبئذ فبٌ انت

 ٔانؼكظ صحٛح ارا كبٌ االَتخبة نجٍٛ يتُحٙ .

 

 

 

 

 

 

 

 ط : يًب ٚتكٌٕ انتجبٍٚ انكهٙ أ انًظٓش٘ ؟

σ2
P= σ2

A+ σ2
D   +  σ2

I + σ2
E   

Additive-σالزدمعٓ  ) .1
2
A.) 

Dominance-σالسٕبدْ   ) .2
2
D.) 



Epistasis-σالزفُقٓ  ) .3
2
I.) 

σالجٕئٓ ) .4
2
E- Environment. ) 

 ط : يب إَٔاع انتجبٍٚ انٕساثٙ ٔيب أْى َٕع؟

 ان الزجبٔه ثبْ صفخ ٌُ وُعٕه َساثٓ َثٕئٓ َان الزجبٔه الُساثٓ ٔقسم إلّ أسثعخ أوُاع ٌَٓ:

Additive-σالزدمعٓ  ) - 1
2
A.) 

Dominance-σالسٕبدْ   ) - 2
2
D.) 

Epistasis-σالزفُقٓ  ) - 3
2
I.) 

 ٌُ الزْ ٔىزقل مه خٕل إلّ األخش. ألوًان الزجبٔه الُساثٓ الزدمعٓ ٌُ االٌم 

 ط : يب انفشق ثٍٛ انتجبٍٚ انٕساثٙ انغٛبد٘ ٔانتجبٍٚ انٕساثٙ انتفٕلٙ؟

 .  aعلّ  Aالسٕبدْ: رفُق خٕه علّ الٕلً ضمه وفس المُقع الُساثٓ مثل 

 أخش )ثٕه المُاقع(.الزفُقٓ: رفُق خٕه علّ اخش غٕش الٕلٓ لً أْ فٓ مُقع 

 

 ؟ ٔيب أًْٛتّ؟ ٔيب أْى طشائك تمذٚشِ؟   Heritabilityط : يبرا َؼُٙ ثبنًكبفئ انٕساثٙ

: ٔعشف ثأوً دالخ للزٔبدح أَ الىقصبن الىبخمخ مه اوزخبة االثبء َاألمٍابد َالزآ انًكبفئ انٕساثٙ 

رىزقل إلّ األثىبء. َٔعاشف ثأواً معبمال اوراذاس القٕماخ الُساثٕاخ الزدمعٕاخ علاّ المرٍاش الخابسخٓ 

 للصفخ. 

ٌُ رلك الدزء مه :. broad sense Heritability in theانًكبفئ انٕساثٙ ثبنًؼُٗ انٕاعغ 

الزجبٔه الكلٓ )المرٍشْ( َالىبرح مه اخزالف افشاد المدمُعخ اَ العشٕشح لمب ررملً مه عُامل 

 َساثٕخ اْ وسجخ الزجبٔه الُساثٓ الّ الزجبٔه الكلٓ .

   
                           

                              
 

 

ٌُ وسجخ :. narrow sense Heritability in theانًكبفئ انٕساثٙ ثبنًؼُٗ انصُف :. 

الزجبٔه الُساثٓ الزدمٕعٓ الكلٓ ٌُ اكثش اٌمٕخ فٓ عملٕبد الزرسٕه الن الزجبٔه الُساثٓ الزدمٕعٓ 

 ٌُ الزْ ممكه ان وزٕدخ مه االثبء الّ االثىبء .

   
 رجبٔه َساثٓ ردمٕعٓ             

                           
 

 

 يٍ انُبحٛخ انؼًهٛخ فإٌ إنًبو انًشثٙ ثمًٛخ انًكبفئ انٕساثٙ راد فبئذح تتهخص ثبالتٙ:

أحااذ مكُواابد الزرساإه الااُساثٓ: إر أن معااذا الزرساإه الااُساثٓ ٔساابَْ المكاابف  الااُساثٓ  .1

 مضشَثب فٓ الفبسق االوزخبثٓ

 ٔذخل فٓ حسبة األدلخ االوزخبثٕخ الكثش مه صفخ فٓ َقذ َاحذ. .2

 ٔفٕذ المشثٓ فٓ ررذٔذ طشٔقخ الززاَج الزٓ ٔدت ارجبعٍب فٓ قطٕعً، َرلك علّ الىرُ االرٓ:  .3

  إرا كبوذ قٕمخ المكبف  الُساثٓ مىخفضاخ فٕدات عاذت إرجابع الزشثٕاخ الذاخلٕاخ إلاّ خبوات عاذت

 خذَِ اإلوزخبة. كمب أن قٕمخ المكبف  الُساثٓ مشرفعخ فٕمكه إخشاء الخلظ ثم اللدُء إلّ الزشثٕاخ

 الذاخلٕخ.

  أن قٕمخ المكبف  الُساثٓ مه صفش إلّ َاحذ َخبلٓ مه الُحاذاد َال ٔمكاه ان ٔكاُن بابلت

 اال ارا كبن ٌىبلك خطب فٓ الزقذٔش أَ أن حدم العٕىخ صغٕش.

 



 انًكبفئ انٕساثٙ ٚمغى ػهٗ ثالث فئبد:

 ) مثل الصفبد الزىببلٕخ َالجقبء ( . (0.20مىخفض ) اقل مه  -

 ) مثل الصفبد االوزبخٕخ ( . (0.40ّ إل 0.20مزُبظ )مه  -

 ) مثل الصفبد الىُعٕخ )شكل َركُٔه( ( . (0.40مشرفع ) أكثش مه  -

 

 أْى طشائك تمذٚش انًكبفئ انٕساثٙ:

h(.    half – sibطشٔقخ اإلخُح أوصبف األشقبء ) .1
2 
= 4t      t= δ

2
S/ δ

2
S+ δ

 2
e   

h(.     full– sibطشٔقخ اإلخُح األشقبء ) .2
2 
= 2t   t= δ

2
S + δ

2
D / δ

2
S+ δ

2
D + δ

 2
e   

hاالورذاس علّ احذ األثُٔه.                   .3
2 
= 2b 

hاالورذاس علّ مزُبظ األثُٔه.                .4
2 
= b 

hاورذاس الدٕل الثبلث علّ االَا.               .5
2 
= b 

δمالحظ: ٔدت العلم أن: 
2
S  ,  δ

2
D , δ

 2
e  رمثال رجابٔه الخطاأ َالزجابٔه ثإه األمٍابد َالزجابٔه :

 (.Intra class correlationٔمثل االسرجبط الذاخلٓ ) tَأن َ ثٕه اٖثبء.

hطشٔقخ ردبسة االوزخبة .) .6
2
 = R/SD  إر أن .)R  مشدَد االوزخبة أْ العبئذ الُساثٓ أمب =

SD  مزُبااظ المدمُعااخ المىزخجااخ فٍااُ الفاابسق االوزخاابثٓ َٔعااشف ثأوااً الفااشق فاآ األداء ثاإه

 ٌُ المكبف  الُساثٓ.  h2َمزُبظ القطٕع َ

 

 أٌ يٍ أْى انؼٕايم انتٙ ُٚجى ػُٓب اَخفبض انًكبفئ انٕساثٙ:

قلااخ مقااذاس الزجاابٔه الااُساثٓ فاآ مدمُعاابد االفااشاد َللزغلاات علااّ رلااك ٔاازم ارجاابع الزشثٕااخ  .1

 الخبسخٕخ

 كثشح الزجبٔه الجٕئٓ .2

مسبٌمخ كل مه العُامل السبئذح َالمزفُقخ ثقساظ كجٕاش فآ الزجابٔه الاُساثٓ للصافخ َلضامبن  .3

اإلقالا مه أثش ٌزٔه العبملٕه ٔرسه ثبلمشثٓ أن ٔعزمذ علّ بدالد أخُح الفشد أكثش ماه أخاذادي 

 البٕمب أرا كبوذ االفشاد وبردخ عه رشثٕخ االقبسة. 

 أثش صفخ يؼُٛخ ثبنمًٛخ انٕساثٛخ نفشد .انًكبفئ انٕساثٙ :ْٕ تمذٚش أحصبئٙ نًذٖ ت

 ػهًبً أٌ تمذٚشاد انًكبفئ انٕاسث نُفظ انصفخ تختهف تجؼبً إنٗ : 

 حدم العٕه المذسَبخ    .1

 طشٔقخ الزرلٕل  .2

 الىمُرج الشٔبضٓ المسزخذت  .3

 رأثٕش الجٕئخ  .4

  الزذاخل ثٕه الجٕئخ َالُساثخ َمذِ مالئمخ الجٕبوبد .5
 

 

 

 

 انٕساثٙ نجؼط انصفبد فٙ انحٕٛاَبد انضساػٛخ: انًكبفئٕٔٚظح انجذٔل انتبنٙ لٛى 

 اثمبس انهحى:

 المكافئ الوراثي الصفة المكافئ الوراثي الصفة
 04.0 العضمة العينية 04.0 وزن الميالد



 04.0 العصيرية ..04 وزن الفطام
 ..04 سمك الدهن 04.0 الوزن عند عمر سنه

 04.0 وزن البقرة الناضجة ..04 األمومة
 اثمبس انحهٛت:

 المكافئ الوراثي الصفة المكافئ الوراثي الصفة
 04.0 المثابرة ..04 كمية الحميب
 04.0 معدل الحالبة ..04 كمية الدهن

 .040 معدل الحمل ..04 كمية البروتين
 .040 الكفاءة التناسمية 04.0 نسبة الدهن

 04.0 مقاومة التهاب الضرع 04.0 نسبة البروتين
 األغُبو:

 المكافيء الوراثي الصفة المكافيء الوراثي الصفة
 04.0 معدل النمو قبل الفطام 04.0 الوالدات المتعددة

 04.0 معدل النمو بعد الفطام ..04 وزن الميالد
 ..04 وزن الجزة ..04 الوزن عند عمر سنه

 الدواجن:
 المكافيء الوراثي الصفة المكافيء الوراثي الصفة

  الدجاج البياض  الدجاج الالحم
 ..04 وزن البيضة 04.0 اسابيع 8الوزن عند 

 ..04 الفقس 04.0 الوزن عند النضج
 04.0 النفوق 04.0 الكفاءة الغذائية

 انًكبفئ انٕساثٙ انصفخ

 0.10-0.05 الخصُثخ

 0.05-0.02 الخصت

 6..0 طُا الرلمخ فٓ االثقبس

 1.0 الزجقع فٓ الفشٔزٔبن
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  monozygotic twinsالتوأم المتطابقة 

Identical twins : االفراد التً تأتً من بوٌضة واحده تحمل نفس الجٌنات تقسم الى قسمٌن

اي اختالف فً هذه االفراد ٌعود الى  تاو ثالثة اقسام بمعنى نفس العدد الكروموسوما
التأشٌرات البٌئٌة . المكافئ الوراثً المقدر لهذا التوأم ٌكون مرتفع وقد ٌقترب بالمكافئ الوراثً 
بالمعنى الواسع السبب فً ذلك موجود تأثٌرات السٌادة والتفوقٌه التً تكون سبب التشابه بالتوأم 

 المتطابقة .
 ن موجوده .قٌم السٌادٌة والتفوقٌه تكو .1
 تأثٌرات بالبٌئة المعاصرة . .2
 تاثٌر األمومة . .3

كل هذه العوامل تؤدي الى تضخم فً المكافئ الوراثً ٌكون مرتفع اذن المكافئ الوراثً عند 
ارتفاعه غالبا ما او فً اغلب االحٌان ال ٌعطً تقدٌراً دقٌقاً للمكافئ الوراثً تكون مرتفعة معناه 

ٌن تكون غٌر تجمٌعٌه ولهذا ال ٌعتمد على المكافئ الوراثً المقدر دقة التقدٌر فً عملٌة التحس
 فً عملٌة التحسٌن  األخوة االشقاء . ال ٌفضل استخدامه لوجود تأثٌرات سٌاده وتأثٌرات بٌئٌه .

 
 أهمية دراسة انمكافئ انىراثي أو أستعماالته :

 حساب مقذار انتحسين انىراثي  .1

 اٌفبسق االٔزخبثٟ ×بفئ اٌٛساصٟ اٌزذغ١ٓ اٌٛساصٟ)اٌّشدٚد ( = اٌّى

R=S D    ×  h
2  

SD  : فٙٛ اٌفبسق االٔزخبثٟ ٠ٚؼشف ثأٔٗ اٌفشق فٟ األداء ث١ٓ ِزٛعػ اٌّجّٛػخ إٌّزخجخ

 . ِٚزٛعػ اٌمط١غ

وغُ  0033وغُ ٚثؼذ اٌزذغ١ٓ ٌؼذح أج١بي أصجخ 0333ِضبي لط١غ ِزٛعػ أٔزبجٗ ِٓ اٌذ١ٍت 

 %03اٌذ١ٍت  ٔفزشض أْ اٌّىبفئ اٌٛساصٟ ألٔزبط

 فأْ ِمذاس اٌزذغ١ٓ اٌٛساصٟ ٠ىْٛ 

3400-3000=400 

R=S D    ×  h
2
 

R=400 × 0.20 

R=80 Kg 

 أختيار طريقة االنتخاب  .2

 .ٕ٘بن ٔٛػ١ٓ ِٓ االٔزخبة ّ٘ب اٌطج١ؼٟ ٚاالصطٕبػٟ 

 االصطٕبػٟ ٠مغُ اٌٝ :

 .أٔزخبة ِظٙشٞ أٚ دغت اٌّظٙش 1

 .األٔزخبة اٌٛساصٟ ٚ٘زا ٠مغُ اٌٝ :0

 pedigree selection)دغت إٌغت ) -أ

 ( family selectionدغت اٌؼبئٍخ) -ة

  (progeny testing) االخز١بس ثبٌٕغً-ط

اٌصفبد اٌزٟ رز١ّض ثأْ ٌٙب ِىبفئ ٚساصٟ ِشرفغ ٔزجغ االٔزخبة اٌّظٙشٞ ألْ رأص١ش اٌزجب٠ٓ اٌج١ئٟ 

ٚأْ ٘زٖ اٌطش٠مخ رزجغ  ٟ .اٌٛساصٟ ػبٌ ل١ًٍ فٟ رٍه اٌصفخ ٌىْٛ اٌؼاللخ ث١ٓ اٌّظٙش ٚاٌزشو١ت 

فٟ ِبش١خ اٌٍذُ ٚرٌه ألْ غبٌج١خ اٌزمذ٠شاد ٌٍّىبفئ اٌٛساصٟ ِشرفؼخ ٚ٘زا ٠ش١ش اٌٝ اٌؼاللخ 



فٟ أٔزخبة ِبش١خ اٌٍذُ ١ٌغذ ثأ١ّ٘زٙب  فذٚس اٌغجالداٌٛص١مخ ث١ٓ اٌّظٙش ٚاٌزشو١ت اٌٛساصٟ ٌزا 

 .فٟ أٔزخبة أثمبس اٌذ١ٍت 

 أختيار طريقة انتساوج  .3

بع اٌزشث١خ اٌخبسج١خ  فٟ دبي وْٛ اٌّىبفئ اٌٛساصٟ ِٕخفط د١ش أْ اٌزشث١خ ٠فعً أرج 

 اٌخبسج١خ رؤدٞ اٌٝ ص٠بدح اٌزجب٠ٓ ٚثبٌزبٌٟ ٠ضداد اٌّىبفئ اٌٛساصٟ 

أِب فٟ دبٌخ وْٛ اٌّىبفئ اٌٛساصٟ ِشرفغ فّٓ اٌّّىٓ أرجبع اٌزشث١خ اٌذاخ١ٍخ ٌض٠بدح اٌزجبٔظ إال أْ 

 .اٌٛساصٟ ٘زا ع١ؤدٞ اٌٝ أٔخفبض اٌّىبفئ 

ف١زٛجت ٕ٘ب  3.10فأرا أٔخفط اٌٝ  02-03ِضالً اٌّىبفئ اٌٛساصٟ ألٔزبط اٌذ١ٍت ٠زشاٚح ث١ٓ 

 أرجبع اٌزشث١خ اٌخبسج١خ ٌشفغ اٌزجب٠ٓ ٚثبٌزبٌٟ سفغ رمذ٠شاد اٌّىبفئ اٌٛساصٟ 

 تحذيذ عذد االناث انالزمة نالختثار تاننسم .4

ػذد أوجش ِٓ االٔبس ٌزٌه اٌصفبد اٌّزؼٍمخ  فىٍّب وبٔذ رمذ٠شاد اٌّىبفئ اٌٛساصٟ ِٕخفعخ ٔذزبط

 0ثٕذ = أة +أَ /             ثبٌّٕٛ رذزبط ػذد ألً ِٓ االٔبس .

انىراثي نهصفة وقيمتها  حساب االدنة االنتخاتية وانتي تتطهة حساتها وجىد انمكافئ .5

 .االقتصادية 

 

 selection differential(SDش:/ ماهى انفرق االنتخاتي )

 اٌفشق ث١ٓ ِزٛعػ االفشاد إٌّزخجخ اٌٝ ِزٛعػ اٌمط١غ اٌزٞ أخز ِٕٗ اٌفشد .ط:/ ٘ٛ 

 :مفاهيم انفارق االنتخاتي 

 ٚ٘ٛ اٌفشق ث١ٓ االفشاد إٌّزخجخ ٚاٌّؼذي اٌؼبَ ٌٍمط١غ  : انفعهي .1

SD=X
-
Selected – X

-
Population 

 إٌبرجخ ػٓ وً أة ٚأَ  ٘ٛ أْ ٔذصً ػٍٝ اٌفبسق االٔزخبثٟ ثبٌزؼذ٠ً ٌؼذد ٌالثٕبء انمعذل : .0

 00فٟ أدذٜ اٌغالالد اٌذ٠ه اٌشِٟٚ عزخ روٛس أٔزخجذ ػٍٝ أعبط اٌٛصْ ػٕذ ػّش / ِضبي 

٘ٛ اٌفبسق االٔزخبثٟ  غُ ِب 13801أعجٛع وأثبء ٌٍج١ً اٌزبٌٟ . اٌّؼذي اٌؼبَ ٌٍٛصْ فٟ اٌمط١غ 

 ٘ٛ اٌفبسق االٔزخبثٟ اٌّؼذي ؟ اٌفؼٍٟ ؟ِٚب

 روٛس xاٌٛصْ ثبٌغشاَ  nجٛع أع 00ػذد االثٕبء ػٕذ ػّش 

10 10003 1 

00 10303 0 

110 11003 0 

82 11133 0 

80 13033 2 

11 13003 0 

513 62626   

X
-- 

=(68020/6) =11336 

 Sd=11336-10869=469اٌفؼٍٟ

=Sdاٌّؼذي 
     

   
     

 =
                                 

   

 



Sd=11282-10867=415ُغ 

غُ 20ػٓ اٌفؼ١ٍخ  أٔخفعذ  

ثٕظش االػزجبس ٔغجخ االعزجؼبد ٚ٘زا ٠زطٍت رٛفش  ثبألخزِّٚىٓ أْ ٠زُ دغبة اٌفبسق االٔزخبثٟ 

 أٔخفبض ٔغجخ االعزجمبء ٚشذح االٔزخبة اٌزٟ رضداد ثض٠بدح ٔغجخ االعزجؼبد ٚ σاالٔذشاف اٌم١بعٟ 

 االٔذشاف اٌم١بعٟ × اٌفبسق االٔزخبثٟ = شذح االٔزخبة 

 ط/ ٠ؼزجش اٌّشدٚد االٔزخبثٟ ٌٍذ١ٛأبد اٌّذ١ٍخ ثطٟء ؟ 

 اٌجٛاة : ٚرٌه ثغجت 

 .اٌفبسق االٔزخبثٟ اٌم١ًٍ ث١ٓ اٌذ١ٛأبد اٌّذ١ٍخ  .1

 .  غ٠ًِٛذٜ اٌج١ً  .0

اشٙش ٠ىْٛ  10شٙش صُ ِٛعُ أزبط  34شٙش ٚثٕزٙب ثؼّش  34ِضبي : ٌٛ ثمشح ِذ١ٍخ ٌٚذح ثؼّش 

 80عٕٗ ِذٜ اٌج١ً فٍٛ فشظٕب ٌذ٠ٕب ػبئذ أزخبثٟ 6.6شٙش =  12شٙش  رمغُ ػً  78اٌّجّٛع 

 وغُ 

      فّمذاس اٌزذغ١ٓ اٌٛساصٟ اٌّزٛلغ ٠ىْٛ = 
  

   
 وغُ  

    =  54+10=  27+27اِب اٌفش٠ض٠بْ 
  

  
 عٕخ   

      
  

   
 وغُ  

 ٚ٘زا فٟ إٌّبغك اٌّؼزذٌخ 
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 ؟  repeatability (r)س : يبرا نعنٌ ثبنًعبيم انزكرارً 

٘ٛ اسرجبغ ث١ٓ عد١ٍٓ عٍٝ اٌس١ٛاْ رارٗ، ٠ّٚثً لبث١ٍخ اٌصفخ عٍٝ رىشاس ٔفغٙب فٟ اٌّٛعُ اٌمبدَ 

 اٌزٟ رزىشس ِٛع١ّب ِثً ٚصْ اٌدضح ٚأزبج اٌس١ٍت ٚاٌج١ط.ٚثٙزا فٙٛ ٠مذس ٌٍصفبد 

 س : نًبرا انًعبيم انزكرارً اعهٌ ين انًكبفئ انوراثٌ ننفش انصفخ؟

 ٚرٌه الْ اٌّعبًِ اٌزىشاسٞ ٠شًّ رأث١شاد اٌج١ئخ اٌذائّخ إٌٝ خبٔت اٌزجب٠ٓ اٌٛساثٟ. 

  
 ( )   (  )

 ( )   (  )   (  )
 

  V(H)االخزالفبد اٌٛساث١خ :

  V(EP)اٌزجب٠ٓ إٌبرح ِٓ اٌج١ئٗ اٌذائ١ّخ : 

 V(ET)اٌزجب٠ٓ إٌبرح ِٓ اٌج١ئخ اٌّؤلزخ :  

ِثبي / ٌٛ وبٔذ ثمشح رعطٟ أزبج ِشرفع فٟ اٌغٕٗ فبٔٙب فٟ اٌغٕخ اٌّمجٍخ رعطٟ ا٠عب أزبج ِشرفع. 

ٛعُ اٌّمجً اٌعٛاًِ اٌٛساث١خ اٌّغؤٌٚخ عٓ رٌه اٌصفٗ رىْٛ ِشرفعخ فبرا وبٔذ خ١ذح ٠ع١ذ٘ب فٟ اٌّ

. 

ِثبي اٌصفبد / أزبج ز١ٍت ، اٚصاْ اٌّٛا١ٌذ ، عذد اٌّٛا١ٌذ ٌالَ اٌٛازذح ، ٚصْ اٌدضح . اٌّعبًِ 

اٌزىشاسٞ ٠دت اْ ال رمً ل١ّزٗ عٓ اٌسذ االعٍٝ ٌٍّىبفئ اٌٛساثٟ ثبٌّعٕٝ اٌٛاعع ٚلذ ٠ىْٛ اوجش 

 اعزّبداً عٍٝ ربث١ش اٌج١ئخ اٌذائّخ .

 -رارً :رقذٍر انًعبيم انزك *** طرق

 انحذار االداء انًضزقجهٌ عهي االثبء . .1

2. Intraclass correlation : ٌهَم رحنحضت ين جذول  -حضبة االررجبط انذاخه

 ( rانزجبٍن يعبدنخ نحضبة انًعبيم انزكرارً )

                          
                            

                                         
  

σ
2
Pe  رجبٍن انزأثَراد انجَئَخ انذائًخ =permanent . 

 

 س/ نًبرا نهجئ اني اصزخذاو انًعبيم انزكرارً ؟

 ج/ ٌٛخٛد اٌزجب٠ٓ اٌج١ئٟ اٌذائّٟ ٚاْ اٌّعبًِ اٚ اٌّىبفئ اٌٛساثٟ ٠عزّذ عٍٝ اٌٛساثٗ فمػ .

 ؟  0س/ نو رى قَبس قطَع اثقبر واعطذ اننزَجخ 

 ج/ اٌزجب٠ٓ اٌٛساثٟ ٌزٍه اٌصفٗ فٟ اٌمط١ع رىْٛ صفش .

عٕذ زغبة ل١ّخ ِعبًِ ٚساثٟ )وئٔزبج اٌس١ٍت( ٠دت اْ ٔعشف االثبء ٚاالِٙبد االثمبس اٞ ٠دت 

ٍٔدئ اٌٝ  ٌزا اٌّعبًِ اٌزىشاسٞ ال ٠زطٍت ِعشفخ االٔغبة .، ث١ّٕب اْ ٔعشف ِعٍِٛبد ٚساث١خ 

 غبة اٚ اٌزىشاساد اٌٛساث١خ .اٌّعبًِ اٌزىشاسٞ عٕذ عذَ رٛفش االٔ

 س : يب نظرٍبد االررجبط انوراثٌ؟ 

)خو١ٓ   Pleiotropyٕ٘بٌه ٔظش٠ز١ٓ رفغشاْ االسرجبغ اٌوٛساثٟ ّٚ٘وب ٔظش٠وخ ا ثوش اٌّزعوذد ٌٍدو١ٓ 

٠ؤثش فٟ أوثش ِٓ صفخ فٟ ٚلذ ٚازذ ٠سصوً اسرجوبغ ٚساثوٟ ِٛخوت ث١ّٕٙوب( ٚ٘وٛ اٌزوأث١ش ا ٘وُ، 

أٞ ٠عىظ لصش اٌّغبفخ اٌعجٛس٠خ ث١ٓ اٌد١ٕبد عٍوٝ  Linkageٚإٌظش٠خ ا خشٜ رزّثً ثبالسرجبغ 

 اٌىشِٚٛعَٛ ٔفغٗ.

 ( Pleiotropic effectأو  Pleiotropicانزأثَر انًزعذد نهجَن )يب هو س : 

اْ ٌٍد١ٓ اٌٛازذ رأث١شا ِسذدا عٍٝ صفخ ِع١ٕخ ٌٚىوٓ لوذ ٠ىوْٛ ٌٍدو١ٓ أوثوش ِوٓ روأث١ش فوٟ صوفبد 

اٌىوبئٓ، ٕٚ٘بٌووه اٌىث١ووش ِوٓ االِثٍووخ عٍووٝ اٌزووأث١ش اٌّزعوذد ٌٍدوو١ٓ، فّووثال: اٌد١ٕوبد اٌزووٟ رووؤثش عٍووٝ 

ة فووٟ زشووشح اٌذسٚعووٛفال رووؤثش أ٠عووب عٍووٝ اٌدٕووبذ ٚعٍووٝ عووذد إٌزووٛءاد فووٟ اٌعوو١ٓ. فووٟ ذااال٘وو



الٔغبْ ٌٛزظذ زبٌخ اٌزأث١ش اٌّزعذد ٌٍد١ٓ اٌّغؤٚي عٓ ا١ٌّٙٛغٍوٛث١ٓ، فوبٌطفشح فوٟ ٘وزا اٌدو١ٓ ا

رغ١ش فٟ شىً وش٠بد اٌوذَ اٌسّوش ِّوب ٠وٕدُ عوٓ رٌوه عوشعخ رىغوش٘ب ٚردّعٙوب ٠ٚزغوجت ثبٌزوأث١ش 

 عٍٝ عشعخ خش٠بْ اٌذَ ٚثبٌٕز١دخ ٠زعشس اٌذِبغ ٚاٌشئخ ٚاٌمٍت.

 (Multiple –Gene Hypothesisانًزعذدح )فرضَخ انجَنبد س : يب هٌ 

ٚظعذ ٘زٖ اٌفشظ١خ ٌزفغ١ش االخزالفبد اٌّغزّشح اٌزٟ رخزٍف عٓ رٍه اٌغ١ش ِغزّشح. لوبَ         

ٍٔغٓ ثزعش٠ت صٕف ِٓ اٌسٕطخ )ثخصٛص ٌْٛ زجخ اٌسٕطخ( ٌٗ زجٛة زّوشاء اٌٍوْٛ ٚاخوشٜ 

اء ٚأغّوك ِوٓ اٌج١عوبء، أِوب رٚ ٌوْٛ ِزٛعوػ ثو١ٓ االثو٠ٛٓ فٙوٟ أفوزر ِوٓ اٌسّوش F1ث١عبء. وبْ 

( فىبْ ٕ٘بٌه رذسج ِغزّش فٟ وثبفخ اٌٍْٛ ِٓ االزّش اٌٝ االث١ط ٚوبٔذ F2أفشاد اٌد١ً اٌثبٟٔ )

ِزٛعػ اٌٍْٛ )ث١ٓ االزّوش ٚاالثو١ط(  14/16ث١عبء ٚ  1/16زّشاء ِثً االة ٚ  1/16إٌغجخ 

)ِزٛعوػ  ٠F1ّبثوً  F1   ٚ6/16اغّك ِوٓ  4/16ٚلذ رُ رص١ٕف ٘زا اٌّزٛعػ ثشىً أدق فىبْ 

: رذي ٘زٖ إٌزبئح عٍوٝ أٔعوضاي ِغوزمً ٌوضٚخ١ٓ ِوٓ اٌد١ٕوبد أٚ F1ٌٛٔٗ أفزر ِٓ  4/16اٌٍْٛ( ٚ 

 ( ٚاٌزٟ رؤثش عٍٝ ٔفظ اٌصفخ ٚراد رأث١ش ِزدّع.Duplication genesاٌد١ٕبد اٌّعبعفخ )

بئذح رىووْٛ ٔالزووأ أرا وبٔووذ أسثووع ح أٌوو١الد ِزٕس١ووخ رىووْٛ اٌسجووٛة ث١عووبء، ٚإرا أسثعووخ أٌوو١الد عوو

عووزىْٛ اٌسجووٛة أغّووك ِووٓ  Bأٚ  Aزّووشاء اٌٍووْٛ، ٚإرا وبٔووذ اٌغوو١بدح  ١ٌووً ٚازووذ فمووػ عووٛاء 

أٚ ِىشس أزذّ٘ب ٠ىْٛ اٌٍوْٛ ِزٛعوػ، ٚإرا ثالثوخ عوبئذح  Bأٚ  Aاالث١ط، ٚإرا أثٕبْ عبئذح عٛاء 

 ِٓA  ٚB .٠ىْٛ ٌْٛ اٌسجٛة أغّك ِٓ اٌّزٛعػ 

 األثقبر؟ًبرا صفخ انزوائى غَر يرغوثخ فٌ نس : 

ٚرٌوووه الززّوووبي أْ رىوووْٛ ا ٔثوووٝ عم١ّوووخ أرا ووووبْ اٌزوووٛأَ ا خوووش رووووش، إر أْ اٌٙشِوووْٛ اٌوووزوشٞ 

االٔووووووذسٚخ١ٓ ِووووووٓ اٌّّىووووووٓ أْ ٠ٕزمووووووً إٌووووووٝ ا ٔثووووووٝ فزصووووووجر عم١ّووووووخ ٚرغووووووّٝ اٌظووووووب٘شح 

FREEMARTIN. 

  
اثٕبء  ٘ٛ اْ اٌّشثٟ ٠خزبس ثعط اٌس١ٛأبد ٠ٚغّٝ ٌٙب ثبٌزضاٚج الٔزبج -: selectionاالنزخبة 

رظٙش فٟ اٌد١ً اٌمبدَ ٚاعزجعبد افشاد   فشاداٌد١ً اٌمبدَ ثّعٕٝ اٌغّبذ ٌجعط اٌزشاو١ت اٌٛساث١خ 

 رسًّ رشاو١ت ٚساث١ٗ غ١ش ِشغٛة ثٙب .

ٍد١ٕبد خ١ذٖ ٚٔمًٍ ِٓ ٌاالٔزخبة ال٠عًّ عٍٝ ادخبي خ١ٕبد خذ٠ذٖ ثً ٠عًّ عٍٝ ص٠بدح رىشاس 

 -:ٍقضى االنزخبة اني . رىشاساد اٌغ١ش خ١ذٖ

ٌظشٚف ث١ئ١خ ٚخعٍٙب رع١ش ٚرزىبفئ اٌس١ٛأبد ٠عًّ عٍٝ لط١ع ِٚالئّخ  -انزخبة طجَعٌ : - 1

 ِالئّخ ثعط اٌس١ٛأبد ٌظشٚف ث١ئ١ٗ ٌٍزىبثش .

٘ٛ اٌزٞ ٠زُ ِٓ لجً االٔغبْ ٠ٕزخت ز١ٛأبد ثس١ث رّزبص ثصفبد  -االنزخبة االصطنبعٌ : - 2

 .٠خزبس٘ب اٌفشد 

ذ اٌس١ٛاْ ِّٚىٓ ٠ٌٛ اٞ ِشزٍٗ ِٓ ِشازً اٌس١ٛاْ ِّىٓ اْ الِّىٓ اْ ٠دشٞ االٔزخبة فٟ 

 ٕزخت اٌس١ٛاْ عٕذ اٌٛالدٖ اٚ اٞ ِشزٍٗ ِٓ اٌّشازً اٌس١بح ٌٍس١ٛأبد .ٔاْ 

 عٍٝ ِغزٜٛ اٌد١ٕبد ِعظُ اٌصفبد االلزصبد٠ٗ ثس١ٛأبدفشد ١ٌٚظ االٔزخبة ٠زُ عٍٝ ِغزٜٛ 

  -١ضارٙب :ِٚٓ ِّ quantitation  ّٟراد عٍٛن ٚساثٟ و اٌّضسعٗ

 .ثعذد وج١ش ِٓ اٌد١ٕبد  رزأثش - 1

 ٠ىْٛ رد١ّعٟ اٚ رفٛلٟ اٚ ع١بدٞ . عًّ اٌد١ٓ لذ - 2

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 إٌّزخجخ ٌآلثبء٘ٛ اٌفشق ث١ٓ اٌّزٛعػ  SD :- Selection differential انفبرق االنزخبثٌ

 . اٌعش١شحِٚزٛعػ 

SD = P
-
S – P

-
  

٘ٛ اٌفشق ث١ٓ  -:Response to Selection (r)  (نالنزخبة االصزجبثخ)يردود االنزخبة 

  .ِٚزٛعػ اٌمط١ع  إٌّزخجخِٓ االثبء  إٌبردخِزٛعػ ث١ٓ االثٕبء 

R (Δg)2= P
-
1 – P

-
  

اثمبس   ٘ٛ ِزٛعػ عّش االثبء عٕذ ٚالدح اثٕبءُ٘ -:  generation internalيذى انجَم

  3.5 – 4عٕٗ فٟ اٌّبعض  4عٕٗ ، اغٕبَ  1.5عٕٗ ، اٌذٚاخٓ  4.5اٌس١ٍت 

         -: يقذار انزحضَن انوراثٌ هو 

       r =              h
2
            *            s d  

اٌّىبفئ       اٌفبسق االٔزخبثٟ                                                                                  

 اٌٛساثٟ 

٠مً ِعذي  ثسث ال ٗغُ رُ أزخبة ِدّٛعٗ ِٕ 222غٕبَ ِعذي إٌّٛ ف١ٗ ِثبي / لط١ع ِٓ اال

غُ ( ازغت ِمذاس االعزدبثٗ  352غُ ) وبْ ِعذي إٌّٛ ٌٍس١ٛأبد إٌّزخجٗ  322إٌّٛ عٓ 

 ؟  0.42ٌالٔزخبة ارا وبْ اٌّىبفئ اٌٛساثٟ 

 اٌسً / 

R = h
2
 * sd                                                                                  

Sd = 350 – 200 = 150                                                                 

R = 0.42 * 150                                                                          

R = 63g                                                                                        

 ؟  Rكَف نزٍذ قًَخ ط/ 

عٍٝ اٌظشٚف  حِٓ خالي اٌغ١طش ٖاٌّمبَ ) اٌّىبفئ اٌٛساثٟ ٔض٠ذ خص٠بدح اٌجغػ ٚلٍ - 1  ج/

 اٚ اٌج١ئ١ٗ . اٌالٚساث١خاٌج١ئ١ٗ ( ٌغشض اصاٌخ اٌعٛاًِ 

ٔض٠ذٖ عٓ غش٠ك ص٠بدح ِعذالد اٌزٕبعً ٚٔمًٍ ِٓ اٌٛف١بد اٚ  -: sdاٌفبسق االٔزخبثٟ  - 2

 اٌٙالوبد ٚص٠بدح اٌزٍم١ر االصطٕبعٟ .

 كَف رؤثر شذح االنزخبة فٌ يقذار انعبئذ انوراثٌ ين االنزخبة؟ط : 

% ِٕوٗ فوٟ اٌسبٌوخ 52% ِٕوٗ فوٟ اٌسبٌوخ ا ٌٚوٝ ٚروُ أزخوبة  25إرا وبْ ٌذ٠ٕب لط١ع ٚرُ أزخبة 

اٌثب١ٔخ، فإٔٔب عٕدذ ثبْ اٌفوبسق االٔزخوبثٟ عو١ىْٛ أعٍوٝ فوٟ اٌسبٌوخ ا ٌٚوٝ ٌوزٌه اٌّوشدٚد عو١ىْٛ 

R=hاعٍٝ ا٠عب وْٛ 
2-

 × SD  
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 -انواع االنتخاب :

 االّرخاب: اّرقاء أٗ اخرٞاس األفشاد اىَرَٞضج ىرنُ٘ أتاء ىألظٞاه اىقادٍح. ٗٝقغٌ عٍَ٘اً عيٚ: 

 ٗٝحصو دُٗ ذذخو االّغاُ ٗٝعرَذ عيٚ قاتيٞح اىثقاء ىإلفشاد ٗاىخص٘تح.  -: طثيعي .1

 ٍِ قثو اىَشتٜ ٗٝقغٌ تذٗسٓ عيٚ: تاعرشاذٞعٞحٗٝحصو   -: اصطناعي .2

ْٕٗاا ال ذْرخااة اىصالح اىرااٜ ّشسااة ترحغاْٖٞا ٍثانااشج َّٗاا ّعرَااذ عيااٚ   -غير  امبثاررر : -أ 

ذحغاْٖٞا ٗٝعرَاذ رىال ماُ٘ اىصالح صلاخ اخشٙ راخ اسذثاغ ٗساشٜ تاىصلح اىرٜ ّٖذف ئىاٚ 

اىرٜ ٕٜ ٕذف اىرحغِٞ اٍا اُ ذنُ٘ ٍحذدج تاىعْظ أٗ أّٖاا راخ ٍناافو ٗساشاٜ ٍاْخلط  أٗ 

أّٖا صلح سٞش ٍغرَشج ىزىل فاُ ذحغْٖٞا تاالّرخااب اىَثاناش سٞاش ٍعاذٛ ٗاُ اىصالاخ اىراٜ 

شئٞغاٞح ّخراسٕا مطشٝق سٞاش ٍثاناش ٝعاة اُ ذناُ٘ راخ ٍناافو ٗساشاٜ اعياٚ ٍاِ اىصالح اى

ٗعٖيح اىقٞاط ّٗغرطٞع قٞاعٖا ت٘قد ٍثنش ىغشض صٝادج عشعح اىرحغِٞ )ذقيٞو ٍذٙ اىعٞو(. 

ٍِ االٍصيح عيٚ رىل اعرعَاه حعٌ اىخصٞح ّٗغثح اىرث٘ٝط مطشٝق سٞش ٍثاناش فاٜ ذحغاِٞ 

عذد اىَ٘اىٞذ فٜ اىثطِ اى٘احذج ىذٙ األسْاً ٗمزىل اعرعَاه ٗصُ اىَٞالد فاٜ ذحغاِٞ االٗصاُ 

ح ٍصو اى٘صُ عْذ اىثيا٘  أٗ اعارعَاه تعاط صالاخ اىاذً مَإناشاخ فاٜ ذحغاِٞ األداء اىالحق

 اىَغرقثيٜ ىيحٞ٘اُ. 

 أٛ االّرخاب ىيصلح اىرٜ ّشسة ترحغْٖٞا ٍثانشج.  -: امبثار  -ب 

 

 

 يقسم االنتخاب االصطناعي عنى ما يأتي:

فاٜ ٕازا اىْا٘ت ٝارٌ  -: (Individual or Mass Selectionاالنتخراب امرر  أ أا املتنري   .1

اّرخاب اإلفشاد أٗ اىَعَ٘عح ٍظٖشٝا ىصلح ٍعْٞاح ماائِ ذناُ٘ ٗصُ اىعغاٌ ٕٗا٘ اتغاػ اّا٘ات 

االّرخاب ٕٗزا ٝناُ٘ ٍعاذٛ ارا ماّاد اىصالح راخ ٍناافو ٗساشاٜ ٍشذلاع  اٍاا ارا مااُ ذقاذٝشٓ 

 ٝعنظ قاتيٞح ذ٘سٝس اىصلح أحٞاّاً. ٍْخلعا فاُ اىَظٖش ال

راض اىص٘ف / اىَْ٘ / مو ٕزا ٍَنِ اُ ّقٌٞ اىصلح عثش اىحٞ٘اُ ٍصاه/ اّراض اىحيٞة / اّ

 تاىشسٌ ٍِ ٗظ٘د ٕزٓ اىْقاغ ذ٘ظذ ّقاغ ظعف فٜ االّرخاب اىلشدٛ :.

 اىصلاخ اىرٜ ذقاط عيٚ  االّاز فقػ اّراض اىحيٞة / اّراض اىثٞط . .1

َٝنِ  ٜ ىزىل الْغععالخ اّراض اىثٞط ٗاىحيٞة ٍَنِ اىحص٘ه عيٖٞا تعذ اىْعط اىع .2

 ط اىعْغٜ .عذقٌٞٞ ٕزٓ اىصلاخ قثو اىْ

 breeding اىرشت٘ٝح   اىقَٞحصلاخ اىَنافو اى٘ساشٜ اىَْخلط ٝعطٜ ٍإشش ظعٞف عِ  .3

value . 

  ىٔ . َٝنِ اعرخذاً اّرخاب اىلشد صلاخ اىرٜ ذقاط تعذ اىزتح ال .4

فٜ ٍِ ٗاقعٌٖ اىلعيٜ  تأمصشع قطٞاالعرَاد عيٚ اىَظٖش اىخاسظٜ ٝإدٛ اىٚ ذقٌٞ افشاد اى .5

 االّرخاب .

ٝرٌ اّرخاب األفشاد اعرَادا عيٚ ئّراظٞح أتْائأ   -: (Progeny Testاالنتخاب حسة امنسل   .2

أٗ تْاذٔ )عيٚ اىْغو( ٍصو اّرخاب اىص٘س اعرَادا عيٚ ئّراظٞح ّغئ أٗ تْاذٔ ٍاِ اىحيٞاة ٗمازىل 

اّرخاب اىذٝنح اعرَادا عيٚ اّراظٞح ّغيٖا ٍِ اىثٞط ٗٝعذ ٕزا اىْا٘ت ٍاِ إاٌ اّا٘ات االّرخااب 

 َذ رىل عيٚ ٍذٙ اىعٞو.ئال أّ ٝحراض ئىٚ ٗقد غ٘ٝو ٗرىل ٝعر

ٝرٌ اّرخاب األفاشاد اعرَاادا عياٚ أداء األقااسب ٗئٍاا  -( :Pedigree االنتخاب حسة امنسة  .3

آُ ٝنااُ٘ عيااٚ ٍغاار٘ٙ اىعائيااح أٗ انااَو ٍااِ رىاال .ٍااصال عيااٚ ٍغاار٘ٙ اىعائيااح فْٖاىاال ٍر٘عااػ 

رثعذ ٗتخاالف إلّراظٞح اىعائيح ٗاُ اىلشد اىزٛ ْٝرط اقو ٍِ ّصف ٍر٘عػ ذيال اىعائياح  فاّأ ٝغا

 رىل ْٝرخة ٕٗنزا اىحاه ئرا ماُ عيٚ ٍغر٘ٙ اىعشٞشج.

ٝغاارعَو ٕاازا  -: (Independent culling selectionامبسرتو  أالتررتثعا أ امبسررتقل   .4

اىْ٘ت ٍِ االّرخاب فٜ حاىح نَ٘ه أمصش ٍِ صلح فٜ االّرخاب ْٕٗا ّحذد ٍغار٘ٝاخ اىصالاخ 

ساٌ فاامصش( ٗعاذد  1511اب ىصلح ٗصُ اىعغاٌ )اىرٜ ّشسة ترحغْٖٞا :ٍصال ارا سسثْا تاالّرخ



تٞعح /اىَ٘عٌ( ىذٙ اىذظاض فٜ قطٞع ٍاا   ىازا فناو دظاظاح ٗصُ ظغاَٖا ٗعاذد  251اىثٞط )

سااٌ  1511اىثاٞط اىاازٛ ذْرعأ ظااَِ اىحاذٗد  اىَقااشسج ذْرخاة أٍااا ارا ماّاد راخ ٗصُ ظغااٌ 

ا اىحاااه تاىْغااثح تٞعااح فأّٖااا ذغاارثعذ أٗ اىعنااظ ٕٗنااز 251فااامصش ٗىنااِ عااذد تٞعااٖا اقااو ٍااِ 

  ٍِٗ ٍغاؤٛ ٕزا اىْ٘ت ٍِ االّرخاب ٕا٘ اّْاا  ىألتقاسالّراض اىحيٞة ٗمَٞح اىذِٕ فٜ اىحيٞة 

ّغرثعذ تعط االفشاد اىَرَٞضج تصلح ٍعْٞح أحٞاّا تغثة اّخلاض اداء اىصالح االخاشٙ اىذاخياح 

 فٜ تشّاٍط االّرخاب.

ٝطثاق فاٜ حاىاح اىشسثاح فاٜ  -: (Tandem Selectionاالنتخاب عنرى م احرل  امب حنري(   .5

ذحغِٞ أمصش ٍِ صلح ْٕٗا ٝرٌ االّرخاب الحذ ٕزٓ اىصلاخ ٗتعذ اى٘ص٘ه ئىٚ ٍغار٘ٙ ٍقثا٘ه 

ٍِ األداء ذرشك ّٗيعو ئىٚ اىصلح األخشٙ ٕٗنازا ٗىناِ ٕازا اىْا٘ت ٍاِ االّرخااب ٝحرااض ئىاٚ 

 ٗقد غ٘ٝو.

 ؟selection indexمتى تستعبل األ مح االنتخاتيح ط : 

ٍِ صلح )اىشسثح فٜ ذحغِٞ صلرِٞ فٜ راخ اى٘قد(  ألمصشض / فٜ حاىح ذطثٞق تشّاٍط ىالّرخاب 

االّرخاب الحذ اىصلرِٞ الحرَاه ذذٕ٘س اىصلح االخشٙ ارا ماُ االسذثاغ عاىة  عال ّغرطٞ فأّْا

ْاىل تِٞ اىصلرِٞ   ىزىل ٝرٌ ذقذٝش ٍعاٍو االسذثاغ اى٘ساشٜ تِٞ اىصلرِٞ فارا ماُ ٍ٘ظثا فيٞظ ٕ

ٍِ اىصلرِٞ ٗىنِ ارا ماُ االسذثاغ عاىة فٞعة اىيع٘ء ئىٚ اىذىٞو  ألٍٛشنيح ٍِ االّرخاب 

االّرخاتٜ ٗتعذ اٝعاد دىٞو اّرخاتٜ ىنو فشد ٗفق اىصلرِٞ عْذٕا ٝرٌ ذشذٞة اىحٞ٘اّاخ ذْاصىٞا 

السشاض االّرخاب ٗىغشض ٗظع االدىح االّرخاتٞح ٝعة ذقذٝش اىَنافو اى٘ساشٜ ٗاىَعاٍو 

  ىرنشاسٛ ىيصلرِٞ ٍٗعاٍو االسذثاغ اى٘ساشٜ تَْٖٞا ٍغثقا.ا

 

 

 

 

ىنو اىَ٘اقع  اىرعَٞعٞحٕ٘ ٍعَ٘ت اىرأشٞشاخ  -: breeding value(.b.v) حامت توي امقيبح

 ٗقاّّٖ٘ا عْذٍا ٝ٘ظذ ععو ٗاحذ ىيحٞ٘اُ . اىرٜ ذإشش عيٚ اىصلٔ . اىعْْٞٞح

b.v. = hٍر٘عػ اىلشد (  –)ٍر٘عػ اىقطٞع 
2

  

 

  0.5تاّٗذ اىَنافو اى٘ساشٜ  220عْذ ٗصُ  0.9ط/ ى٘ ّلشض اُ ععو ىٔ عَل غثقٔ دْٕٞٔ 

 ( ىٖزا اىععو ؟ .b.vاىَطي٘ب احغة )(  1.3ٍٗر٘عػ اىصلح ىيقطٞع )

 اىحو / 

b.v. = 0.5(0.9 – 1.3)                                                                        

= - 0.2                                                                                            

 عِ ٍر٘عػ اىقطٞع  0.2ىٖزا اىععو ٝغاٗٛ   .b.vاٛ  0.2 ب قو عِ ٍر٘عػ اىقطٞعذٕزٓ اىقَٞح 

   b.v. =  -0.2 + 1.3 = 1.1                                  اىذْٕٞحعَل اىطثقح 

 

فٜ حٞاج اىلشد ٍصو  :. تعط اىصلاخ ذرنشس repeated observations  اىَنشسجىَشإذاخ ا

  -ٗىٖزا فاُ قاّّٖ٘ا ٝصثح :اّراض اىحيٞة ذْرط تاىَ٘عٌ االٗه اٗ اىصاّٜ اٗ اىصاىس 

     breeding value ٍعادىح 

×  ٍر٘عػ اىلشد(  –) ٍر٘عػ اىقطٞع                                                                    

  
     

           
 b.v 

 



امقدرج عْذ اىشسثح فٜ اىَلاظيح تِٞ اىحٞ٘اّاخ فٜ االّراض فأّْا ّغرخذً اىقاُّ٘ اىراىٜ ٗاىَغَٚ 

 MPPA  )MPPA = most probable producingاالنتاجيح امببثنح منحيوان  

ability    . 

  -ٗقاّّٖ٘ا :

 

      ×  ٍر٘عػ اىلشد (  –) ٍر٘عػ اىقطٞع                                        
        

            
 

n  . عذد اىغعالخ = 

r  . ٛاىَعاٍو اىرنشاس = 
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 :  طرق التربية

 ألذثاع طشَقح ٍؼُْح فٍ اىرشتُح دوُ غُشها َرىقف ػيً ػىاٍو أهَها :

 .ّىع اىحُىاُ  .1

 .ػذد اىحُىاّاخ اىَُغشج ىيرشتُح  .2

 .ّىع اىصفح اىَشاد ذحغُْها  .3

 ٍرىعظ اىصفح فٍ اىقطُغ تاىْغثح ىَرىعطها فٍ قطؼاُ أخشي . .4

 

 تقسن طرق التربية بوجه عام الى قسوين كبيرين :

اىرشتُح ػيً أعاط اىرشاته اىىساثٍ أو اىْغة أٌ ذضاوج ّغثٍ وهى أٍا ذضاوج أفشاد ذَد  - 1

ح داخيُح أو ىثؼضها تقشاتح أٌ تُْها صيح ّغة أمثش ٍِ ٍرىعطها فٍ اىقطُغ وَغًَ رىل ذشتُ

ذَد ىثؼضها تقشاتح أو اىقشاتح تُْها أقو ٍِ ذيل تُِ أفشاد  ذشتُح أقاسب وأٍا ذضاوج أفشاد ال

 اىقطُغ وَغًَ رىل ذشتُح خاسجُح أو ذشتُح أتاػذ .

وفُه َشاػٍ أُ َنىُ اىرضاوج تُِ , اىرشتُح ػيً أعاط اىرشاته اىظاهشٌ أٌ ذضاوج ٍظهشٌ  - 2

 االفشاد غُش اىَرشاتهح فٍ ٍظاهشها اىخاسجٍ . االفشاد اىَرشاتهح أو تُِ

 

 : inbreeding التربية الداخلية 

ذؼَو اىرشتُح اىذاخيُح ػيً صَادج اىَجاٍُغ اىَرَاثيح اىرشمُة اىىساثٍ فٍ اىؼشُشج وهزا هى االثش 

وأشذ أّىاع اىرشتُح اىذاخيُح هى اىريقُح  اىشئُغٍ اىزٌ َرشذة ػيُه جَُغ ػىاقة  اىرشتُح اىذاخيُح .

 .اىزاذٍ فٍ اىْثاذاخ حُث َنىُ ٍؼاٍو اىقشاتح تُِ االتاء أٌ اىفشد ّفغه واحذ صحُح 

فُنىُ اىرىصَغ  qA=0.5حُث  واَْثشكٍثاه : ػشُشج فٍ حاه أذضاُ هاسدٌ 

قُح % فٍ حاىح اىري55ّغثح االفشاد اىخيُطح   aa 0.25=AA=0.25و  Aa=0.50اىضاَنىذٍ

 -اىزاذٍ ذنىُ ّغثح أفشاد اىجُو االوه مَا َيٍ :

 P1          AA                          Aa                        aa  

               0.25                         0.50                    0.25            

                                                                              

 

  F1        AA             1AA     2 Aa     1 aa           aa 

              0.25            0.125     0.25    0.125        2.25 

 AA=0.25+0.125=0.375أٌ أُ 

  Aa=0.25و 

 aa=0.25+0.125=0.375و 



  % 25وذنىُ ّغثح اىخيُظ اىً اىنو 

وتؼذ جُو واحذ ٍِ اىريقُح اىزاذٍ ذْخفط ّغثح اىخيُظ اىً اىْصف مَا أُ ّغثح االفشاد االصُيح 

  ٍا َيٍ : صادخ تْفظ اىَقذاس وتؼذ جُو ثاٍّ ٍِ اىريقُح ّجذ 

  AA  =0.475=0.0625+0.375 اٌ اُ 

          0.125=Aa   

          0.4375=0.0625+0.375=aa     

  %12.5ّغثح اىخيُظ اىً اىنيٍ = 

  %6.25فٍ اىجُو اىثاىث ذصثح ّغثح اىخيُظ 

وارا اعرَشخ ػَيُح اىريقُح اىزاذٍ ػذج اجُاه ّجذ اُ االفشاد اىخيُطح ذخرفٍ وذصثح اىؼشُشج 

ٍِ هْا فاُ . االىُيُِ االصيُح ٍنىّح ٍِ ٍجَىػرُِ اصيُرُِ ّغثرها اىً تؼط هٍ ّغثح ذنشاس 

ذؼشف تأّها  Fذاثُش اىرشتُح اىذاخيُح ػيً اىرَاثو تُِ االفشاد ذشامٍَ وتهزا فاُ اىرشتُح اىذاخيُح 

ّغثح اىْقص فٍ االفشاد اىخيُطح او اىضَادج فٍ االفشاد االصيُح تغثة ذضاوج افشاد ذشتطها تثؼط 

 .صيح قشاتح 

 Fاالفشاد اىخيُطه او االصيُح وٍؼاٍو اىرشتُح اىذاخيُح  اىقاّىُ اىراىٍ َؼثش ػِ اىؼالقح تُِ ّغثح

aa                         Aa                          AA 
2

(1-q( + )1-q )Fq    (    :1-F( )1-q )2q         :q
2

 ( +1-q )Fq 

 فاُ اىْغة  F=1فارا ماّد 

aa         :     Aa      :AA 

1-q                         0                        q  

 فرنىُ اىْغة ماالذٍ : F=zeroتَُْا ارا ماّد  

      aa    :          Aa      :      AA 

    (1-q(        )1-q)2q           3q 

 استعواالت التربية الداخلية :

 اىحصىه ػيً افشاد راخ دسجه قشاتح ػاىُح ٍغ اىفشد اىََراص وهزا َغًَ تاىرشتُح اىطشصَح . - 1

ػْذٍا َصو اّراج اىقطُغ اىً ٍغرىي اػيً ٍِ ٍرىعظ اىغالىه َثذأ فٍ اعرخذاً طالئق ٍِ  - 2

 .داخو اىقطُغ وهزا َؤدٌ اىً اىرشتُح اىذاخيُح 

تاج داخيُح وتخيظ هزا اىطشاص ٍغ تؼضها ثاُّح ذغرؼَو ىفصو اىؼشُشج اىً طشص ٍرَاثيح وٍش - 3

  َشذفغ االّراج ّرُجح قىج اىهجُِ .

 .اىنشف ػِ اىجُْاخ غُش اىَشغىتح او اىضاسج  - 4

 .ّغثح االفشاد االصيُح صَادج اىرشتُح اىذاخيُح امثش فاػيُح فٍ  - 5

 . ىراىٍ صَادج فاػيُح االّرخابئالخ وتااَيجأ اىَشتٍ اىً اىرشتُح اىذاخيُح ىضَادج اىرثاَِ تُِ اىؼ - 6



 

 هضار التربية الداخلية :

 .ذثثُد اىجُْاخ غُش اىَشغىتح فٍ افشاد اصيُح  - 1

 .اعرخذاً ذشتُح االقاسب تَؼذه تطٍء قذ َغريضً ذحغُِ اىقطُغ ٍذج طىَيه  - 2

جضء ٍْاعة  ىيَشتُِ اصحاب اىقطؼاُ اىنثُشج اىرٍ ذغَح ىهٌ تأعرثؼاد الَفضو اذثاػها اال - 3

  . وُمو ج

ذثاَْها ذحد اىرثاَِ اىغُادٌ  اّخفاض ٍغرىي االّراج العَُا ىيصفاخ اىرٍ َقغ جضء مثُش ٍِ - 4

 . او اىرفىقٍ ٍثو صفاخ اىخصىتح واىرْاعو ػاٍح 
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  line breeding        التربية الطرزية

ٗذسَٚ اىرشتٞح اىذاخيٞح ّس٘ اب ٍؼِٞ ٕٗ٘ شنو ٍِ اشناه اىرشتٞح اىذاخيٞح َٝنِ ت٘اسطح      

رىل تأُ ٝيقر اىفشد ػيٚ قذس ٍِ ٍؼاٍو اىقشاتح تِٞ فشد ٍَراص ٗتقٞح افشاد اىقطٞغ ٗٝرٌ  اىَسافظح

اىرشامٞة اىدذٝذج ٍِ اىدْٞاخ تِٞ  ٕزٓذرثؼثش  ثٌ زفٞذاذٔ ثٌ تْاخ زفٞذاذٔ ... زرٚ ال ٔاىََراص تْاٝ

ُ االّرخاب ػْذٍا ٝنُ٘ ىذْٝا صفاخ ذرسنٌ فٖٞا خْٞاخ راخ ذأثٞش ذف٘قٜ ٝن٘ فٞذجٍّسئ مَا اّٖا 

ذشتٞح  اىَثشاج غٞش ٍدذ ػْذٍا ذصو اىصفٔ اىٚ ٍسر٘ٙ ٍؼِٞ ػيٚ اُ ٝسرَش االّرخاب تِٞ االفشاد

اىرشتٞح اىطشصٝٔ اُ ال ذنُ٘ اىقطؼاُ صغٞشج اىؼذد الُ اىَشتٜ . ٗٝشاػٚ ػْذ اسرخذاً  طشصٝٔ

ىل اُ ٝنُ٘ ٍْخفض االّراج . ٗمز اٛ زٞ٘اُ سدٛء اٗٝدة اُ ٝنُ٘ ػيٚ اسرؼذاد ذاً السرثؼاد 

فأُ اىرشتٞح اىطشصٝح اىَ٘خٖٔ الزذ االتاء اىََراصج سرنُ٘  ىذٙ اىفشد ػذد مثٞش ٍِ االتْاء ٗاال

فأرا ٗخْٖا  Bتْفس اىقذس ٍ٘خٖٔ ّس٘ أب اخش . ٗى٘ فشضْا اُ اب ىٌ ٝؼط ٍِ االتْاء س٘ٙ 

ح تَْٞا ٗذسَٚ ٕزٓ ذشتٞح طشصٝح ثاّ٘ٝ Xاىرشتٞح اىطشصٝح ّسٕ٘ا سرنُ٘ اىرشتٞح ٍ٘خٖٔ ّس٘

 اىْ٘ع اىَثاشش ٝسَٚ ذشتٞح طشصٝح ٍثاششج .

                                                 X 

 

A                                         B          C        D            

  Out breeding       الخارجيةالتربية  

تْٖٞا اقو ٍِ ٍر٘سط دسخح اىقشاتح فٜ اىقطٞغ ٕٜٗ ذؼَو ػيٚ د دسخح اىقشاتح إ٘ ذضاٗج افش      

صٝادج ّسثح االفشاد اىخيٞطح ّٗقص ّسثح االفشاد االصيٞح فٜ اىقطٞغ .مَا أُ أثشٕا فٜ اىدٞو 

ٝرشامٌ مَا فٜ اىرشتٞح اىذاخيٞح أرا أذثؼد خٞالً تؼذ خٞو .فاىرشتٞح  ٗاىثاّٜ أٛ أُ أثشٕا ال االٗه

ذٖا اىَشغ٘ب فٖٞا مَا أُ الدْٞاخ غٞش اىَشغ٘تح أُ ذخرثئ ذسد إىٞاىخاسخٞح ذؼطٜ فشصح ىي

فٜ صفاذٖا االّراخٞح ٗٝسَٚ  أتاءٕاٗخ٘د اىسٞادج أٗ ف٘ق اىسٞادج سٞدؼو االفشاد اىْاذدح ذف٘ق 

 . hybrid vigorرىل ق٘ج اىٖدِٞ 

ّرٞدح  ٕٜ اىرسسِ فٜ أداء اىسٞ٘اُ ٗأّراخٔ Heterosisأو   Hybrid vigorقىة الهجين

ىرضاٗج أتِ٘ٝ ٍرثاػذِٝ ٗساثٞاً ٗٝالزع أُ اىصفاخ اىرٜ ٝظٖش فٖٞا ق٘ج اىٖدِٞ ت٘ض٘ذ ٕٜ 

 ّفسٖا اىصفاخ اىرٜ ذرذٕ٘س تذسخح ٍيس٘ظح ػْذ أذثاع اىرشتٞح اىذاخيٞح .

 ْٕاىل فشضٞراُ ىرؼيٞو ق٘ج اىٖدِٞ :

فٖٞا سائذج أُ مو خِٞ ىٔ ػذج ذأثٞشاخ ٍخريفح ٗصغٞشج ٗأُ ٍؼظٌ اىرأثٞشاخ اىَشغ٘ب  .1

ٗتدَغ ٕزٓ اىرأثٞشاخ اىصغٞشج ٗذسذٝذ ٍسصيح ٕزا اىدِٞ ّدذ أُ ْٕاك ف٘ق سٞادج فٜ 

 ٕزا اىَ٘قغ .



ٗأخشٙ ٍرْسٞح غٞش  سائذج اىَشغ٘تحاى٘ازذ ٝسَو ػذد ٍِ اىدْٞاخ اى ٍ٘سً٘ٗاىنشأُ  .2

ٗػْذ ذضاٗج فشد ٍِ ٍدَ٘ػح ٍغ فشد ٍِ ٍدَ٘ػح أخشٙ فأُ اىدْٞاخ  ٍشغ٘ب فٖٞا .

اىَشغ٘ب فٖٞا فٜ مو فشد ٍِ اىفشدِٝ ذس٘د ػيٚ اىدْٞاخ غٞش اىَشغ٘ب فٖٞا اىسائذج ٗ

 ْٗٝرح فشد ٝسَو فٜ ٍؼظٌ اىَ٘اقغ خْٞاً ٗازذاً ٍشغ٘تاً فٞٔ ػيٚ االقو .

Y X  

abcDEF ABCdef  P1 

a  b  c  D  E  F A  B  C  d  e  f G1 

a b c D E F 

ABC d e f 

 

F1 

 

 ٝقح االذٞح ٕٜ االمثش شٞ٘ػاً شػِ ق٘ج اىٖدِٞ اال أُ اىطْٕاك أمثش ٍِ طشٝقح ىيرؼثٞش 

 %111×اى٘صُ اىَر٘قغ /اى٘صُ اىَر٘قغ  –ق٘ج اىٖدِٞ = ٗصُ اىخيٞط 

)أ  اىْاذح اىخيٞطفناُ  22خيطد ٍغ أخشٙ ب ٍر٘سط ٗصّٖا  21سالىح أ ٍر٘سط ٗصّٖا  ٍثاه /

 فَا ٍقذاس ق٘ج اىٖدِٞ ؟ 22ب (ٍر٘سط ٗصّٔ 

 23 = 22( 2/1) +21( 2/1 )= اىَر٘قغ اى٘صُ 

 %7.8= 111× 23/23-22ق٘ج اىٖدِٞ = 

 ؟ 23ٍِ أ ٗٗصُ اىخيٞط ¾ ٍِ ب ٗ ¼ ٗارا ىقر أ ثاّٞا أب ْٝرح خيٞط ذنْ٘ٝٔ 

 21.2(=21¾) (+22¼)فاُ اىَر٘قغ = 

 %8= 111×21.2/21.2-23ق٘ج اىٖدِٞ= 
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  Cross breedingخلط السالالت 

 ٚ٘ٛ ذٍم١ػ أصٝ ِٓ عالٌح تزوش ِٓ عالٌح اخشٜ , ٠ٚعشٞ اٌخٍظ ٌغثث١ٓ :

ذى٠ٛٓ عالٌح ظذ٠ذج ذعّغ ت١ٓ اٌصفاخ اٌع١ذج ِٓ عالٌر١ٓ اٚ اوصش . ِصال اغٕاَ اٌىٛسد٠ً  - 1

ٚفٟ ِاش١ح اٌٍؽُ فٟ اٌٛال٠اخ اٌّرؽذج االِش٠ى١ح ٔشأخ ٔشاخ ِٓ خٍظ اغٕاَ اٌّش٠ٕٛ ٚ إٌٍىٌٛٓ . 

 . ٔر١عح خٍظ اٌشٛسذٙٛسْ ِغ اٌثشاّ٘ا االع٠ٛ١ح (santa gertrudisعالٌح عأرا وشذشٚدط )

أٔراض ؼ١ٛأاخ ٌؽُ ٌٍرغ٠ٛك ١ٌٚظ ٌٍرشت١ح وّا فٟ أعرؼّاي عالالخ أغٕاَ اٌٍؽُ ِصً اٌغفٌٛه  - 2

ػٍٝ ٔؼاض اٌّش٠ٕٛ ٚاٌشاِث١ٌٛح فٟ ٚال٠اخ غشب أِش٠ىا ألٔراض اٌؽّالْ عش٠ؼح إٌّٛ راخ اٌٍؽُ 

ة ٚذغ٠ٛك ِٓ عالالخ اٌٍؽُ ِصً اٌشاس١ٌٚٗ ػٍٝ أتماس اٌؽ١ٍ كٚفٟ اٌّاش١ح ذغرؼًّ طالئ اٌع١ذ .

  .اٌؼعٛي إٌاذعح وؽ١ٛأاخ ٌؽُ عش٠ؼح إٌّٛ ظ١ذج اٌصفاخ

 

 ماهي طرق خلط السالالت :

 :االتٕاء خ١ٍطح ٚاالتاء ٔم١ح ٚذمغُ االٔاز اٌٝ لغ١ّٓ  - 1

أؼذاّ٘ا ١ٌرضٚض ِغ روٛس ِٓ عالٌح ِخرٍفح ٚاٌمغُ االخش ٠رضاٚض ِغ روٛس ِٓ ٔفظ اٌغالٌح 

 اٌؽ١ٛأاخ اٌرٟ ذرشن اٌمط١غ . ألٔراض أٔاز ٚروٛس ألعرثذاي

 - criss( ٠ٚغّٝ أؼ١أاً اٌخٍظ اٌّرٕاٚب )Rotational crossingاٌخٍظ اٌذٚسٞ ) - 2

crossing)  ِٓ ٚف١ٗ ٠ىْٛ أؼذ االت٠ٛٓ ٔمٟ ٚاالخش خ١ٍظ ٚ٘ٛ االِٙاخ غاٌثاً ؼرٝ ٠غرفاد

 ظا٘شج لٛج اٌٙع١ٓ فٟ ِؽصٌٛٙا ِٓ اٌؽ١ٍة ٌرغز٠ح إٌراض وّا فٟ اٌّخطظ اٌراٌٟ 

 

 

 

 فٟ 3/1:  3/2 ذرؽٛي شُ 3/2:  3/1 االخشٜ اٌٝ اٌغالٌر١ٓ أؼذٜ ٔغثح ذصً ل١ٍٍح أظ١اي تؼذ

 . ٚ٘ىزا 3/2: 3/1 اٌٝ شُ اٌراٌٟ اٌع١ً

 . عالالخ شالز ت١ٓ اٌخٍظ ِّٚىٓ

 

 

 

 

 ِٚٓ ِرعأغ١ٓ لط١ؼ١ٓ ِٓ ِؽص١ٌٛٓ ػٍٝ ٌٍؽصٛي عالٌر١ٓ ت١ٓ اٌذٚسٞ اٌخٍظ ٠ٚغرخذَ

 . ٚاٌٍؽُ اٌصٛف ػٍٝ اٌطٍة ٌرٛافش أعرشا١ٌا فٟ ٚإٌٍى١ٌٛٓ اٌّش٠ٕٛ ت١ٓ  اٌخٍظ رٌه ػٍٝ االِصٍح



أؼذ االتاء أٚ والّ٘ا خ١ٍظ : ذىْٛ االَ خ١ٍطح ٌالعرفادج ِٓ لٛج اٌٙع١ٓ فٟ صفاخ االِِٛح  - 3

تعأة ١ِضاخ  أخشٜ ٚترٍم١ػ ٘زٖ االَ اٌخ١ٍطح ِغ أب ٔمٟ ٠ٕرط خ١ٍظ ِٓ شالشح عالالخ . ٘زٖ 

 اٌغالالخ ِٕرماج ذرعّغ ِضا٠ا٘ا ظ١ّؼاً فٟ فشد ٚاؼذ ٚلذ ٠ىْٛ والً ِٓ االتاء ٚاالِٙاخ خ١ٍطح

ٚرٌه أرا أس٠ذ  خ١ٍظ أوصش ِٓ شالز عالالخ . ٚذغرخذَ  ٘زٖ اٌطش٠مح فٟ االٔراض اٌّىصف فٟ 

االغٕاَ ٚاٌزٞ ٠ؼرّذ ػٍٝ ص٠ادج ػذد اٌرٛائُ إٌّرعح  ؼ١س ذخٍظ  عالالخ عش٠ؼح إٌّٛ ِغ 

عالالخ ػا١ٌح اٌخصٛتح ٚاٌخصة ألٔراض إٌؼاض  ت١ّٕا اٌىثاػ ذأذٟ ِٓ خٍظ عالالخ عش٠ؼح 

غ عالالخ ظ١ذج اٌٍؽُ .شُ ذضاٚض وً ِٓ إٌؼاض ٚاٌىثاػ الٔراض ؼّالْ تٛفشج ٚعش٠ؼح إٌّٛ ِ

 .إٌّٛ ٚظ١ذج اٌٍؽُ ػٍّاً أْ اٌؼ١ٍّح ِّىٓ أْ ذعشٞ ضّٓ خطٛط اٌغالٌح اٌٛاؼذج 

( ٚ٘ٛ ذٍم١ػ أٔاز اٌع١ً االٚي إٌاذعح ِٓ خٍظ عالٌر١ٓ back crossingاٌخٍظ اٌشظؼٟ ) - 4

٘ٛ أدخاي ظ١ٕاخ ظذ٠ذج فٟ اٌؽ١ٛأاخ ِغ ص٠ادج  (gradingاٌرذس٠ط ) - 5 .تأؼذ ٘اذ١ٓ اٌغالٌر١ٓ

ٚاٌرذس٠ط أِا ٠ىْٛ  تؽ١ٛأاخ ِٓ ٔفظ اٌغالٌح أٚ  ٔغثح ٘زٖ اٌع١ٕاخ ذذس٠ع١اً ظ١الً تؼذ أخش .

 تؽ١ٛأاخ ِٓ عالٌح أخشٜ .

 ِصالً 

F×L 

F × 1/2L ½ F 

F×¼ L ¾  F 

F × 1/2L 7/8 F 

1/16L  15/16F 

 

 أْ أوثش ٔغثح ذؽغ١ٓ ذىْٛ فٟ اٌع١ً االٚي ت١ّٕا ذمً اٌرؽغ١ٕاخ اٌرا١ٌح ذذس٠ع١اً 

 

 : (out crossingالخلط الخارجي )

ػٕذِا ٠ىْٛ ٌذ٠ٕا لط١غ ِشتٝ داخ١ٍاً ٌفرشج ط٠ٍٛح اٚ ٠رثغ اٌرشت١ح اٌطشص٠ح ٚذرُ تأدخاي  ٚذغرخذَ 

ؼ١ٛأاخ أخشٜ روٛس ٌّذج ظ١ً أٚ  صفح ظذ٠ذج أٚ أوصش ِٓ لط١غ أخش ٚرٌه تاٌٍعٛء اٌٝ أعرؼّاي

ظ١ٍ١اْ شُ ذمرصش تؼذ رٌه ػٍٝ اٌؽ١ٛأاخ داخً اٌمط١غ ٚذغرخذَ ٘زٖ اٌطش٠مح ألصالغ تؼض 

ذغرخذَ  اٌزوٛس فٟ اٌمط١غ  اٌؼ١ٛب أٚ اٌؽصٛي ػٍٝ صفاخ ِشغٛتح ِرٛفشج فٟ لط١غ أخش ٚال

 ِشج أخشٜ .

 

 :  (TOP CROSSINGالخلط القمي )



ٚأؼ١أاً ٠ىْٛ . ٔفظ اٌغالٌح ٌٚىٓ اٌزوش ٠ىْٛ ِٓ ػائٍح أٚ خظ ِؽغٓ  ٠ٚىْٛ ف١ٗ االت٠ٛٓ ِٓ 

 ِشتٝ ذشت١ح داخ١ٍح تذسظح وث١شج .

 :(bottom crossingالخلط القاعدي )

 .٠ؼٕٟ أْ االَ ٟ٘ إٌّغٛتح ٌٍؼائٍح أٚ اٌخظ ١ٌٚظ االب   

ٕٚ٘ان ٔٛع ِٓ اٌخ١ٍظ ٚ٘ٛ اٌرٙع١ٓ ت١ٓ االٔٛاع اٌّخرٍفح ِٓ اٌؽ١ٛأاخ ِصً خٍظ اٌخ١ً ِغ  

ٚاٌخ١ٍظ إٌاذط فٟ وال اٌؽاٌر١ٓ ػم١ُ ٌؼذَ اٌرٛافك ت١ٓ   Bisonاٌؽ١ّش أٚ خٍظ اٌّاش١ح ِغ أتماس 

 . اٌىشِٚٛعِٛاخ

 

 :  Assortive mating  التزاوج المظهري 

فٟ  ِرشاتٙحفأرا ذُ اٌرضاٚض ت١ٓ ؼ١ٛأاخ  . ٗاْ ١ٌٚظ ٔغثٚ٘ٛ ِثٕٟ ػٍٝ أعاط ِظٙش اٌؽ١ٛ

أِا أرا  positive assortive matingِظٙش٘ا اٌخاسظٟ عّٝ ذضاٚض ِظٙشٞ ِٛظة 

 negative assortive  matingذضاٚظد ؼ١ٛأاخ ِرضادج فٟ ِظٙش٘ا اٌخاسظٟ عّٟ رٌه 

وغُ فٛق ِرٛعظ اٌمط١غ ِغ أخش ٠ض٠ذ ٚصٔٗ ػٓ ِرٛعظ اٌمط١غ  15ذضاٚض ؼ١ٛاْ ٠ض٠ذ ٚصٔٗ  فأرا

فٙزا ذضاٚض ِظٙشٞ ِٛظة .أْ اٌرشاتٗ اٌظا٘شٞ فٟ اٌصفاخ االٔراظ١ح اٌرٟ ٠ؤشش ػ١ٍٙا ظ١ٕاخ 

٠ؼٕٝ تاٌضشٚسج ذشاتٙاً فٟ اٌرشو١ة اٌٛساشٟ . ٚوٍّا لً ػذد اٌع١ٕاخ اٌرٟ ذؤشش ػٍٝ  وص١شج ال

أْ أشش اٌرضاٚض اٌّظٙشٞ  ٚ. وٍّا لشب أشش اٌرضاٚض اٌّظٙشٞ ِٓ اٌرضاٚض إٌغثٟ  اٌصفح

 .اٌرشت١ح اٌخاسظ١ح  ٠شثٗ أششاٌّٛظة ٠شثٗ أشش اٌرشت١ح اٌذاخ١ٍح ٚاٌرضاٚض اٌّظٙشٞ اٌغاٌة 

 الغرض من التزاوج  المظهري ؟ ما هى

ٌؼش١شج ؼ١س ذظٙش ٚواْ اٌرضاٚض اٌّظٙشٞ اٌّٛظة فؼاي  فٟ ص٠ادج اٌرثا٠ٓ اٌٛساشٟ فٟ ا - 1

 اٌؽ١ٛأاخ ِمغّح اٌٝ ِعا١ِغ ِرخصصح فٟ صفاخ ِخرٍفح .

٠غرخذَ اٌرضاٚض اٌّظٙشٞ اٌّٛظة فٟ اٌؼشائش اٌرٟ ٚصٍد ذعأظ وث١ش ٠صؼة ِؼٗ  - 2

 .االٔرخاب اٌفؼاي 

 فٟ اٌرٍم١ػ اٌمّٟ  اعرخذاِٙاظٙٛس تؼض اٌرعّؼاخ اٌع١ٕ١ح اٌّّراصج فٟ تؼض االفشاد ٠ّىٓ  - 3

 

 

 

 

. 



 ٠غرؼًّ اٌرضاٚض اٌّظٙشٞ اٌغاٌة فٟ تؼض اٌمطؼاْ اٌصغ١شج ٌرؼ٠ٛض إٌمص فٟ لط١غ ِا - 4

 ترضاٚظٗ ِٓ لط١غ أخش تٗ ٘زٖ اٌصفح إٌالصح .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اٌرشت١ح اٌخاسظ١ح اٌرشت١ح اٌذاخ١ٍح

 ص٠ادج اٌرثا٠ٓ ص٠ادج اٌرعأظ

 إٌم١ح اٌٝ خ١ٍطح ذؽ٠ًٛ اٌرشاو١ة اٌٛساش١ح ذؽ٠ًٛ اٌرشاو١ة اٌٛساش١ح اٌخ١ٍطح اٌٝ إٌم١ح

 الذؼطٟ فشصح ٌٍؼٛاًِ اٌٛساش١ح اٌّرٕؽ١ح ِٓ أظٙاسذأش١ش٘ا إظٙاس٘اذؼطٟ اٌفشصح ٌٍؼٛاًِ اٌٛساش١ح اٌّرٕؽ١ح ِٓ 

 ظٙٛس لٛج اٌٙع١ٓ ظٙٛس اٌرذ٘ٛس فٟ اٌصفاخ

 أِىا١ٔح أعرؽذاز عالالخ ظذ٠ذج اٌؽصٛي ػٍٝ اٌخطٛط إٌم١ح

 ِٓ ذمذ٠شاخ اٌّىافئ اٌٛساش٠ٟض٠ذ  ذمًٍ ِٓ ذمذ٠شاخ اٌّىافئ اٌٛساشٟ
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  العالقة بين االقارب :

هٍ دزجح انتشاته أو االزتثاط تٍُ وزاثح فسدٍَ وانُاتجح عٍ وجىد صهح َسة تُُهًا أو تعثازج 

 .أٌ فسدٍَ َحًالٌ َفس انجُُاخ تسثة انقساتح تُُهًا  أخسي أحتًال

فأٌ أتُه َحًم أحد هرٍَ انجٍُُُ أٌ َصف تسكُثه  Aaفأذا كاٌ االب نه انتسكُة انىزاثٍ 

 . 5.0انىزاثٍ أٌ أٌ انعالقح تٍُ االب واالتٍ تانتسكُة انىزاثٍ هٍ 

 

 sibs-half   حالة أنصاف االشقاء

 أٌ أٌ االتُاء َشتسكىٌ تأب واحد 

 أو×  أب  × أو         

 

 

 2أتٍ    1أتٍ       

% وكرنك االتٍ انثاٍَ وأتُه أٌ أٌ أحتًال أٌ االتٍ االول َحًم 05وأتُه  1انعالقح تٍُ أتٍ زقى 

أٌ االول وانثاٍَ َحًالٌ َفس  وهكرا نالتٍ انثاٍَ نرا فأٌ أحتًال 2/1َفس جُُاخ أتُه هى 

 )انحصىل عهً أحدهًا نٍ َؤثس فٍ انحصىل عهً االخس ( 4/1= 2/1× 2/1انجُُاخ هى 

 

 (sibs-full)   االخوة االشقاء

 أٌ َشتسكاٌ تأب وأو 

 أو     ×  أب           

 

 

 2أتٍ         1أتٍ              

وكرنك أحتًال أَهًا َحًالٌ  4/1االتٍ االول وانثاٍَ َحًالٌ َفس انجُُاخ يٍ االب هى  أحتًال

االتٍُُ َحًالٌ َفس انجُُاخ سىاء يٍ  ٌأَضاً .فُكىٌ أحتًال أ 4/1َفس انجُُاخ يٍ االو هٍ 

 وهرا َتثع قاَىٌ جًُع االحتًاالخ  1/2=4/1+4/1اال ب أو االو هٍ 

 

 

 



 المزرعٌة المجترةالتصنٌف العلمً للحٌوانات 

 Kingdom : Animaleaالمملكة الحٌوانٌة          

 phylum : vertebrata    شعبة الفقرٌات            

    class   :   Mammaliaصنف الثدٌات )اللبائن(        

 order  :  Ungulataرتبه الحٌوانات ذوات الحافر      

 suborder :  Artiodactylaتحت رتبة ذوات االظالف    

 Section       :    Pecoraقســــم المجترات                  

((Typical ruminate /True ruminants 

 family  :   Bovidae  العائلـــة البقرٌــــــة

 

تحت العائلة االغنام والماعز                        subfamily : Bosتحت العائلة البقرٌة 

subfamily : Caprinae  

 
 

جنس الماشـــــٌة                                                   جنس الضأن واالغنام                     
    جنس الماعز                                                                                                                   

Genus : Ovis                                                                                                           

Genus : capra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Genus: Bos     

 Genus capra الماعز  جنس:  ثالثا  

 capra caucasica      القوقازٌة -أ

 capra pyrenaca    الباٌرنٌكا -ب

 capra falconeri    فالكورنٌة -ت

 ibex capra              اٌبكس -ث

 capra hircus       المـستأنسة -ج

 

  Genus: Ovis                     ( االغنام) الضأن جنس:  ثانٌا  

 Ovis  Aries المســـتأنســــة                             االغنام -أ

                              

الموفلون) اغنام -ب Mouflon                )Ovis Musimon  

الٌورال) اغنام -ت Urial                           ) o.    Vignei 

  o.     Tragelaphus    (  العربً المغرب) البربري اغنام -ث

القرون ) الكبٌرة اغنام -ج Big horn       ) o.      Canadenis  

 o.    Poli                            البرٌة الوسطى اسٌا اغنام -ح

                

  وٌتبع الماشٌة جنس:   أوال   

  Bos Taurus االوربٌة   الماشٌة -أ

 Bos Indicus الهندٌة   الماشٌة -ب

  Bos caffer االفرٌقً الجاموس -ت

  Bos bubalis الهندي الجاموس -ث
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 بعض المفاهٌم المهمة فً تربٌة وتحسن الحٌوان

   obcrvationsالمشاهدات:.

 , الطالب , ... .البٌانات( مثل االبقار  da taالماده االولٌه التً ٌتعامل بها االشخاص العاملون فً مجال البحث واالحصاء )هً عباره 

  Variablesالمتغٌرات :. 

 الحلٌب , طول الطالب تشٌر الى الصفات التً هً لٌست ثابته دائما تتغاٌر من فرد الى اخر . مثل انتاج 

Y  ٌثٌر الى التغٌٌر 

Y i (ysubi تشٌر الى المشاهده )y1<y2<yn  

 ENGTH NO 

Y1 175 1 

Y2 198 2 

Y3 175 3 
 

 التغٌرات تكون :.

 وهً التغٌرات التً ٌمكن قٌاس مثل الوزن , الطول  quantitatire variableمتغٌرات كمٌه  .1

 وهً تقسم الى:.

 .:. ٌشمل كل االحتماالت الممكه للقٌمه تسمى مبدئ مثل الوزن والطول تغٌٌر مستمر  . أ

 ضمن قٌاس مستمر مثل الحٌاة , والموت . عدد الموالٌد الجنس ...  تغٌرات غٌر مستمره هً القٌم التً التقع . ب

 

 وهً المتغٌرات التً الٌمكن قٌاس مثل لون الحٌوانات  quantitatire variable متغٌرات وسطٌه  .2

  population and sampleالمجتمع والعٌنه 

 لدٌنا مثل مجتمع االبقار فً ابو غرٌب  كل قٌم التغٌر الموجوده populationالمجتمع 

 هً ذره من المجتمع  sampleالعٌنه 

 )كل قٌاس للمجتمع ( 

Population           ٌسمى        parameter 

 النه تقدٌر ولٌس القٌمه الحقٌقٌه mean population  ( :mu )متوسط المجتمع

Sample             statistic  or estimatcs 

X:sample mean      متوسط القٌمه  

 جزء من المجتمع ٌؤخذ عشوائٌاً لٌمثله  random saplcالقٌمه العشوائٌه 

 

 

 الغرض منها تمثل مجموعه من البٌانات برقم واحد واهما : central tendency measuresمقٌاس التمركزي 

  mcanالمعدل الحسابً )المتوسط(  .1



M           for population 

X < y       for sample 

 ماهً متوسط ارقام زهرة الفرد 

  
           

 
 

 

  
       

 
                نقطه     

 

  
           

 
 

 

  
∑    

   

 
 

 من احد خواص المتوسط الحسابً هً مجموع انحرافات القٌم عن متوسط ٌساوي صفر

Y1 – y Y Yi 

0 3 3 

+2 3 5 

-1 3 2 

-1 3 2 

∑            

  summation notationمفهوم التجمٌع 

EX :210 ,80,165,215,240,195,195,158,200,205,160 

 

∑                  

  

   

 

∑                   

 

   

 

∑                        

  

   

 

  تعتبر جمع كل البيانات  ∑    ∑

 

EX : Y1=7 , Y2=3  ,Y3=5  



∑     

 

   

    ∑          

 

   

 احسب   ∑

∑                  

∑                         

 

   

 

∑                   

 

   

 

 

EX : Y1=2, Y2=3 , Y3=5 , X1=4 , X2=2 , X3=5 

(∑   

 

   

)   ∑          

 

   

احسب        ∑

 

   

 

∑                         

 

   

 

(∑   

 

   

)   ∑               

 

   

 

  some rule of snmmation notationبعض قوانٌن مفهوم التجمٌع 

        ∑     

 

   

     قيمة ثابته                                            

                            ∑       ∑      

  

                       

        ∑              ∑        ∑           

 

 

 

 

 

 

EX: X1=2 , X2=4 , Y1=3 , Y2=-1 



 احسب          ∑

 

   

     

∑(      ∑(    ∑    

 

   

)

 

   

)

 

   

 

    ∑    ∑         

 

   

 

 

   

 

= 3(2+4)-(3-1)+8 

اما  % اعلى منها اذا كان العدد الكلً فردٌا 50% من االفراد منها 50العٌنه والتً تحضر  هً القٌمه الوسطٌه فً  medianالوسٌط  .2

 اذا كان زوجٌاً منه متوسط القٌمتٌن الوسطٌتٌن .

 

EX: 240,215,210,205,200,195,195,180,165,160,150   195  الوسٌط 

 

 

 هً القٌمه االكثر تكرارا فً العٌنه  MODEالمنوال :.   .3

 

EX : 195 

  MEASNRCS OF DISPERSIONمقٌاس التشتت :.  

EX:  2,7,9,12,15            X=8  (DCVIATIONاالنحراف ) 

          7,8,8,8,8,9,8        X=8  (2  االنحراف )   

 لها نفس المتوسط ولكن نختالفان فً االنحراف بٌن اعلى قٌمة واقل قٌمه . 

 لذلك المتوسط الٌعبر بشكل دقٌق عن المجتمع ولهذا تلجأ الى تقدٌرات اخرى من التباٌن .

  LARIANCE AND STANCLARD DCVIATIONالعٌادي( التباٌن واالنحراف القٌاسً ) .1

𝛔  للمجتمع 

   للعينه 

 .كنه بٌن كل فردٌن فً المجتمع او العٌنه وٌعرف بانه متوسط مربع جمٌع الطرق الم

𝛔2 = 
                         

 
 

𝛔  
∑        

 
 

𝛔  
∑        

   
 

𝛔  √
∑        

 
   االنحراف القٌاسً للمجتمع                   

  √
∑        

   
  االنحراف القٌاسً للعٌنه                 

 

EX:  



A- 34,33,32,31,30 

B- 37,29,28,32,34 

C- 15,20,42,45,48 

  A,B.Cاحسب متوسط التباٌن , االنحراف القٌاسً للمجتمعات الثالثه 

          = 
∑  

 
    

𝛔   
                   

 
                

𝛔  √   = 1.414  

𝛔   
                   

 
      

𝛔  √      = 3.286  

𝛔   
                   

 
       

𝛔  √       = 13.1  

𝛔  
∑      

 
 

  SNMAF SQUAREبسط التباٌن نطلق علٌه مجموع المربعات 

𝛔  
∑       

 
=  

 

   CORRECTION FACTORٌسمى معامل التصحٌح 

∑       

 
 

EX:. 

Yi Yi2 Yi-y (yi-y) 

3 9 -4 16 

6 36 -1 1 

8 64 +1 1 

11 121 +4 16 

28 230 0 34 

Y=7 

Ss=∑              

Ss= ∑     
∑     

 
 = 230 –

     

 
 = 34 

S2= 
∑       

   
 =  

∑       
∑     

 

   
 تباٌن العٌنه

 

 

 



 

  degrees of frcedom   n-1درجات الحركه 

 وهً تمثل عدد فردي المستقله المكن اجراءها 

 فروقمكونه من فرد واحد فلٌس هنالك  فاذا كانت العٌنه

 اما اذا كان هناك فردٌن فٌوجد فرق واحد  

 واذا كان هناك ثالث افراد فالفرق المستقله اثنلن وهكذا

 

 هو الفرق بٌن اعلى قٌمه واقل قٌمه فً العٌنه  rangsالمدى :. .2

Range المدى = highest valuc  ____ lowest value 

انها تبٌن بعض النظر عن باقً القٌم ل فً حسابه على العٌنه ولذلك فهو اكثر تمثٌالً لها بٌنما المدى ٌستعمل القٌمتٌن التباٌن ٌمتاز بانه ٌدخ

 اال ان حسابه اسهل من التباٌن .

EX :50,95,55,45,100,45 

Range=100-43=55                      /s2 =650 

74,72,74,75,75 

Range =75-20=55                       /s2=487.2 

 staudard error(standard deviation of meam)الخطاء القٌاسً  .3

S.E1,  Y , SY 

  y = 
 

√ 
 

S.E = SY= 
 

√ 
 

 

 / )ثالثة مجتمعات(مثال 

  A = 
  

√ 
= 

     

√ 
=0.632 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   coefficient of variabilityمعامل االختالف  .4

c.v = 
 

 
 

 

S رقم المجموعه التغٌر المتوسط 

 1 وزن الحٌوان )كغم( 150 كغم كغم25

 2 وزن الحٌوان )كغم( 150 كغم 20 كغم

 3 وزن الحٌوان )كغم( 250 كغم 30 كغم

 4 طول شعٌرة السوف )سم( 4 سم 0.8 سم

 

C.V 
  

   
  × 100  = 16.7 % 

  

   
  × 100  = 13.3 % 

  

   
             

   

 
             

 .:C.V  ٌعبر عن العٌنه افضلSG  فً حالة مقاومة صفات مختلفه المتوسطات 

coefficient of variability   

 

  CORRELATIONاالرتباط 

الدجاجه وزن البقرة مع انتاج مع وزن صفه واخرى فً الحٌوان فمثالً عالقة وزن البٌضه احٌانا نرٌد ان نعرف هل توجد عالقه بٌن 

 .الحلٌب محٌط الصدر مع وزن الحٌوان 

( وهً 1( الى)+1-ٌقٌس درجه التالزم بٌن متغٌرٌن او صفتٌن وٌتراوح قٌمة من ) corrclativa coefficient( rمعامل االرتباط )

 مطلقه لٌس لها وحدات .قٌمه 

 

  166مثال : ص 

 ٌاده بقره فً ز 25محٌط الصدر ووزن الجسم ل 

 

 رقم البصرة                           محٌط الصدر       وزن الجسم

1 

0 

0 

0 

25 

X=75                  y=1260 

S2x=13.4           s2y=139.9 

∑                              ∑               

∑                 

ارتباط عالً بٌن كال الصفتٌن ولهذا قد عملت اشرطة قٌاس ومحٌط الصدر الوزن ان هناك المطلوب حساب االرتباط بٌن وزن الجسم 

  لحاجه الى وزنها .التقدٌر وزن الجسم بدون 

      

√              
  =0.943 

( وٌسمى معامل التحدٌد  2lهذا ٌدل على وجود ارتباط عالً بٌن الصفتٌن هناك عالقه بٌن االرتباط والتباٌن وهو مربع االرتباط )و

coefficient of detcrtermination ( وهو ٌعنً جزء من التباٌن فً متغٌر مالنقلy ًالذي ٌمكن اعتباره محسوب باالختالف ف )

من التباٌن فً وزن الجسم تكون مرتبطا باالختالف  %89ٌشٌر الى ان  r2  =(0.943=)0.89/89%فمربع االرتباط ( xالتغٌر االخر )

 فهً متالزمه مع اشٌاء اخرى غٌر محٌط الصدر . (r2-1اي ) %11كً نقٌس محٌط الصدر اما النسبه المئوٌه المتبقٌه وهً الموجود 

 

 



  regressionاالنحدار 

 ٌعٌن مقدار التغٌرٌن الذي ٌصاحب التغٌٌر بمقدار واحد فً التغٌٌر االخر  coefficient regression(  bمعامل االنحدار )

او مامقدار التغٌر فً مامقدار التغٌر فً وزن البٌضه )غم( بالمتوسط عندما ٌتغٌٌر وزن الدجاجه وحده وزنه واحده )غم , كغم( فمثالً 

)انج( وٌمكن تحوٌل البٌانات للمثال السابق )وزن البقره مع محٌط الصدر( الى وزن جسم البقره بالمتوسط عندما ٌتغٌر محٌط الصدر 

وذلك لتقلٌل مجموع مربعات االنحرافات عن ( وهو افضل خط ٌمر بٌن سلسله المشاهدات الزوجٌه bالنحدار )وهو ٌمثل خط اخط بٌان 

درج الناتجه  yمن القٌمه المقابله لها على خط االعتماد  yوهً اذا طرحت قٌمة هذا الخط ومعامل االنحدار له ممٌزات احصائٌه وهً 

المربعات فان حاصل الجمع هذا ٌكون اقل من مجموع مربعات الطرق مع اي خط اخر  وجمعت yقٌم وكررت هذه العملٌه بالنسبه لكل 

  least squarcs estimate( تقدٌر اقل مربع لالنحرافات bٌمكن رسمه لهذا البٌانات ولذلك ٌطلق على )

∑   =  minimumاقل ماٌمكن            

( وهو ٌمثل انحدار الخط المستقٌم xالواقعه بٌن خط االنحدار والمحور )هً عباره عن ظل الزاوٌه  x,x,dوٌجب ان ٌمر خط االنحدار ب 

 وحده /وحده واحده   -الى  ( تتراوح من bقٌمة )

     

∑            

   
∑      
   

 

 

      
∑            

∑      
 

 

 
∑     

 ∑    ∑   

 

∑     
 ∑    

 

 

   
   و  

   
      

 باوند 36وزن الجسم بمقدار انجاً واحداً فً محٌط الصدر نتوقع ان ٌتغٌر وهذا مهناه الى ان كل تغٌٌر مقدار 

       
  

  
 

       
     

    
    

فرض ان المحٌط الصدر لبقره ماكان معرفاً كذلك ٌمكن التنوء من معامل االنحدار فً تقدٌر او التنؤ باحد المتغٌٌرٌن اذا نحرف االخر فاذا 

 لسابقه ٌمكن التنبؤءبوزن البقره من معادله التنبؤ باالعتماد على المعلومات ا

Y=y=b(x-x)  

 متوقع لفان الوزن ا x=72فاذا كان محٌط البقره 

Y=1260+36(72-72) 

  باوند1152 =

ٌوضح تقع على خط االعتماد ان تقدٌر قٌم االرتباط واالنحدار مهمه فً علم تربٌة وتحسٌن الحٌوان حٌث ٌمكن  yوٌجب ان هذه القٌمه 

 العالقه بٌن االخوة وبٌن االقارب , بٌن االبن وابٌه وهكذا .... وهذا ماسوف نالحظه الحقاً .

 

  analysis of varianceتحلٌل التباٌن 

الى مكوناته الرئٌسٌه وهو من اكثر التحالٌل استعمالً وفائده فً كل المسائل الخاصه بالتربٌه وٌتم من خالله تجزئة التباٌن الكلً 

 الوراثً .والتحسٌن 

نعاج لكل نوع من التغذٌه  4االسبوعً للنعاج باستخدام ثالثه انوع من التغذٌه وباستخدام مثال اجرٌة تجربه لدراسة انتاج الحلٌب 

 التباٌن المطلوب ماهو 

 

 



T3 T2 T1 

1.5 3 8 

4 5 6 

3 2 5 

2 3.5 4 

10.5 3.5 23 
 

e.m.s m.s s.S d.f S.O.V 

  E + R    10.65 21.3 (T-1)2 Eatucnts 

     1.90 17.12 T(r-1)q Ror 

   T(tr-1)11 tal 
 

          

        
       

 
    =   

           

 
       

 والخطا اوزان اغنام االربعه بال فً اربعة حقول المطلوب حساب مكون التباٌن تاثٌر السالله والحمل مثال :. البٌانات التالٌه تمثل 

LV LLL LL L Farm 

51 62 52 47 1 

57 67 54 50 2 

57 69 53 57 3 

59 74 65 54 4 
 

E.M.S M.S S.S D.F S.U.V 

   E + b    69.3 208 a-1=3 Irm(a) 

  2E + a     192.0 576 b-1=3 Ecd(b) 

  2E 7078 70 (a-1)(b-1)=9 Nor 

   Ab-1=15 Tal 
 

          

        
       

 
    =   

          

 
        

        
       

 
    =   

           

 
         

  gene frequencyتكرار الجنٌن 

 genotype aa Aa AAالتركٌب الوراثً 

 no.of animals 10 170 320عدد الحٌوانات 
 

      
         

      
    =        

  gamctic array of popnlationالتوزٌع الكمً لهذا المجتمع

                                 (0.81 a + 0.19 a)  

 اذا ربعنا هذه الكمٌه سوف نحصل على التوزٌع الزاٌكونً) توزٌع التراكٌب الوراثٌه( 

(0.81a+0.19a)2 

Genotypic array                                                                                       0.6561+0.3078+0.036  

Zygotic array                                                                                                AA        Aa       aa  

0.19 0.81  

0.15.39 0.6561 P0.81 

0.0361 0.1539 Q0.19 
 

 

 



 ( ٌصبح f1المجتمع بعد التزاوج )

Genotype Aa aa  AA 

Freq 0.0361 0.3078 500×0.6561 

NO 18 154 328 
 

 :. المجتمع لٌس كما حالة التزان .

 :.هل المجتمع التالً كً حالة التزان؟مثال

16WW+48WW+36WW 

     
       

     
          

 تم نضربه بعدد االفراد  ZPQ HETCTO ZYGOWالثبات ان المجتمع فً حالة اتزان نقارن مع الهجٌن 

2pq=2×0.4×0.6=0.48×100=48 

 :. المجتمع فً حالة االتزان 

  complete dominanaفً حاله سٌاده تامه 

 مثال

White Black  

Aa AA   Aa Genotype 

Q2 2pq P2 

Aa A PHCUOTYPE 

 المظهر الخارجً 180 16

 

 نفترض لدٌنا تزاوج عشوائً

 

      
  

   
 

  √
  

   
                   =0.3 

     

 نسبة االفراد السوداء

2pq+p2=2(0.3)(0.7)+(0.7)2 

                =0.91 

 نسبة االفراء البٌضاء

Q2=(0.3)2=0.09 

 0.91×196=178.36 

0.09×196=17.64 

 المجتمع لٌس فً حالة اتزان:. 

 

 ( n lociفً حالة موقع وراثً )

 مسؤول عنها موقعٌن وراثً مستقلٌن صفة وجود وعدم وجود القرون ,وصفة اللون االسود واالحمر 

(two indepen dwt loci) 

  polledness     p=0.6            عدم وجود قرون

  black              b =0.9اسود                         

(0.6p+0.4p)(0.9b+0.1b) 

 سٌكون  gametic arrayالتوزٌع الكمٌن

0.54pb+0.06pb+0.36pb+0.04pb 

  genetic arragاو التوزٌع الوراثً  zygotic arrayاذا ربعنا التوزٌع الكمً نحصل على التوزٌع الزالكوكً 

0.8316      +     0.0084     +      0.158     +       0.0016 

 عدٌم القرون     عدٌم القرون   وجود قرون       وجود قرون                                                                      

 اسود   احمر                 اسود            احمر                                                                                  

 

 



Pb Pb Pb PB  

    PB 

    Pb 

    Pb 

    pb 

 فتكون نسب التراكٌب الم p=q=0.5عندما تكار الجنٌن ٌكون 

p-b- 

q:3:3:1 

 وهذا هو قانون سندل الثانً

 ( n  lociللحصول على التوزٌع الرالكونً فً حالة ):. المعادله العامه 

(pa+qa)2(pb+qb)2…. (pn+qn)2 

 المؤثره على تكرار الجنٌن العوامل 

  mutationالطفره 

 المطلوب :. √ = 0.1وث الطفره الو ومعدل حد u=0.05ومعدل حدوث الطفره  q=0.1و p=0.9مثال :.فً مجتمع 

  ∆p  مقدار التغٌٌر فً تكرار الجٌن  .1

  p1تكرار الجٌن فً الجٌل القادم  .2

  peتكرار الجٌن فً حالة االتزان  .3

1.  p∆ = up+√   

        = -0.05×0.9+0.1+0.1 

         =-0.035 

2. P1=po+ p∆ 

0.9-0.035=0.865 

 

3. Pe= 
√

√      
 =

   

        
  = 0.67 

 

 

 

Q1=mpm+(1-m)qo 

Q1=m(qm-qo)+qo 

 

p∆  مقدار التغٌٌر فً تكرار الجٌن قبل الهجره وبعدها 

p∆=q1-qo 

p∆=m(qm-qo) 

 )نسبة الحٌوان= المهاجره الى العدد الكلً( والفرق بٌن تكرار الجٌن قبل الهجره وبعدها  m:. تعتبر تكرار الجٌن ٌعتمد على 

 اذا كان الفرق بٌن تكرار الجٌن للحٌوانات المهاجره والمحلٌه ٌساوي صفر هذا ٌعنً عدم وجود تغٌر فً تكرار الجنٌن .

 

  (  n generationجٌل ) nلحساب تكرار الجنٌن بعد 

 

N  االاجٌال                                         : عدد(1-m)n= 
     

     
 

 q1ماهو  qo=0.2حٌوان  900هاجرت هذه الحٌوانات الى عشٌره مكونه من  qm=0.6حٌوان وتكرار الجٌن   100مثال :. اذا توفر لدٌك 

q∆  

  100حٌوان مهاحر 

  900حٌوان محلً 

 



  m=
   

    
     

q=m(qm-qo) 

    =0.1(0.6-0.2)=0.04 

q1=   q=qo =0.04+0.2=0.24 

 selectionاالنتخاب 

  selection intensity (s)شدة االنتخاب 

 (  a,Aبعد جٌل واحد من االنتخاب )تمكن فرض عدم وجود سٌادة بٌن ) qماهو مقدار التغٌر فً تكرار  s=0.2و  q=0.6مثال 

  q  =
   

       
  

    =
               

               
 

Q1=po+ q∆ 

= 0.6+0.0260=0.6260 

 ( ماهو  (qa=0.1( فً عشٌره حٌوانٌه غٌر مرغوبه   aمثال : الجٌن المتنحً )

 ( بعد جٌل واحد من االنتخاب .a.تكرار الجنٌن )1

 ( a s=0.5هً سٌادة تامه على  aبعد جٌلٌن من االنتخاب )على فرض ان  a. تكرار الجٌن 2

 :مالحظه 

1.  q∆  =q∆   لكن تختلف باالشاره 

2. qn  =
  

     
 

 

n   3.  . عدد االجٌال تقلٌل تكرار الجٌن المتنحً غٌر المرغوب 

1. q  =
    

     
 

  =
                

             
        

q∆=-0.0045 

 

q1=qo+ q∆ 

q1=0.1-0.0045=0.0955 

 

2. qn  =
  

     
 

   

        
        

 

 المتخب المرغوب 

 اذا انتخبنا للجنٌن المنتخب ماهو تكرار الجنٌن بعد جٌل واحد من االنتخاب  s=1و  qa=0.6و  Qa=0.4مثال :. 

3. q  =
    

         
   

            

            
     

4.  

q1=qo+ q∆ 

= 0.4+0.6 

Q1=0.0  

 



 قٌمة المكافئ الوراثً 

  areut offspring relationالعالقه بٌن االباء واالبناء  .1

 اسبوع 5دٌل وابنائها )ازواج من القٌم( عند عمر  17مثال االوزان التالٌه تمثل اوزان  .2

 yوزن االباء)غم( xوزن االبناء)غم( yوزن االباء )غم ( (xوزن االبناء )غم 

1030 895 910 601 

1021 952 983 733 

1078 953 976 793 

964 961 1050 795 

976 979 1080 818 

1110 995 1040 838 

1041 997 1040 854 

1035 1040 1025 880 

  994 882 

 

 المطلوب حساب :.

  bopمعامل انحدار االبناء على االباء  .1

 اسبوع 5حساب المكافئ الوراثً لصفة الوزن عند عمر  .2

∑                                     ∑                                     ∑                                           

∑               

 

  paternal half – sibs_ انصاف االخوه االبوٌه 2

بس المٌالد والعظام للموالٌد كل انثى انتجت مولود واحد تم حساب معدل النمو للفتره  ابقار بصوره عشوائٌه 8ثٌران كل ثور تزاوج مع  5مثال 

 المطلوب حساب المكافئ الوراثً لصفة النو للموالٌد 

E D C B A 

717 600 618 618 687 

658 657 687 680 691 

674 669 763 592 793 

611 606 747 683 675 

678 718 678 631 700 

788 693 737 691 753 

650 669 731 694 704 

690 648 603 732 714 

5466 5260 5564 5321 5720 

 

  5( =Sعدد الذكور )

  8( =Kعدد االبناء لكل اب )

C.F = 
     

  
  

        

   
            

SS2=
   

 
 - C.F 

=
                 

 
     

=18,691,786-C.F=17,197 

 



S√  =       ∑                                                                                                                        

           = (687)2+…+(690)2-c.f 

             = 18,773,473 – c.f = 98,884 

Sse = sst-ss2=98,884-17,197 

e.m.s m.s s.s d.f s.o.v 

Ge2+kg2s 4299 17197 s-1=4 Between siry 

 

Within slres (error)s(k-l)=35  81687   2334 g2e 

         

              

    
         

 
     

    
 

 
      

T=
   

       
  

 (4( فً )tوعلٌه فان المكافئ الوراثً ٌحسب بضرب قٌمة )

H=4t 

H2=
    

      
   

     

        
      

                    الوراثً  التباٌن

                    بسط المعادله تمثل التباٌن الوراثً 

                             التباٌن المظهري 

                         

 مقام المعادله تمثل التباٌن الكلً )المظهري (

  nested(hierarchal) designالتصمٌم المتشعب  .3

 جدول تحلٌل التباٌن 

e.m.s m.s s.s d.f s.o.v 

               Mss Ss2 s-1 Between siry 

         Msd Ssd S(d-1) Between dams 
within siry 

    Msw Ssw Sd(k-1) Within 
progeries(error) 

 

S)عدد الذكور )االباء : 

D  :عدد االمهات لكل ذكر 

Kعدد االبناء لكل ام : 

 مكون تباٌن االب                            

 مكون تباين االم                           

 مكون تباٌن الخطأ                             



        

     
       

 
  

 

     
       

  
  

    
 

 
   

f.s=1/2 va+1/4 vd+1/4 vaa+1/8 vad 

    Va Vd Vaa Vad Ve V2m 

f.s 1/2 1/4 1/4 1/8 0 1 

    1/2 3/4 3/4 7/8 1 0 

F.s 1/2 1/4 1/4 1/8 0 1 

h.s 1/4 0 1/16 0 0 0 

    1/4 1/4 3/16 1/8 0 1 

 

 مكونات التباٌن 

Ve Vm Vad Vaa Vd Va التباٌن المشترك 
covariances 

مكون التباٌن   varianc 
compouent 

0 0 0 1/16 0 1/4 Cov  h.s     

0 1 1/8 3/16 1/4 1/4 Cov f.s – cov h.s     

1 0 7/8 3/4 3/4 1/2                 

0 1 1/8 1/4 1/4 1/2 Cov f.s         

 

 cov h.sالتباٌن المشترك لالخوه نصف االشقاء 

 cov f.sالتباٌن المشترك لالخوه االشقاء 

      total varianecالتباٌن الكلً 

  va : additive vavianceالتباٌن التخمٌنً 

 vd: dominance varianceالتباٌن السٌادي 

 vaa,vad : epiststic varianceالتباٌن التفوقً 

 vm: maternal varianceالتباٌن بسبب االم 

 ve: environment varianceالتباٌن البٌتً 

 

 = h2s                                               المكافئ الوراثً عن طرٌق تباٌن االباء )اخوه نصف اشقاء(
    

               
  

 = h2d                                                   المكافئ الوراثً عن طرٌق تباٌن االمهات )اخوه نصف اشقاء(
    

           
 

 المكافئ الوراثً عن طرٌق االباء واالمهات )اخوه اشقاء( 

h2(s+d) = 
          

           
 

اسابٌع لهذه الالفراخ  8افراخ الجدول التالً ٌحتوي على وزن الجسم عند عمر  3, وانتجت كل دجاجه دجاجات  3دٌول لقح كل من  5مثال:.  

 المطلوب حساب 

 , االمهات المكافئ الوراثً عن طرٌق االباء , االمهات , االباء .1

 التباٌن الوراثً  .2

 التباٌن المظهري  .3

C.f = 
  

   
  

Sst=∑            

Ss2=
∑  

  
      

Ssd = 
∑   

 
 

∑    

  
 

Ssw=sst-ss2-ssd 

 

 

 



 

 االباء االمهات اوزان االفراخ مجموع االمهات مجموع االباء

 2543 765 813 965 1 1 

 2157 714 640 803 2 1 

6802 2102 705 753 644 3  

 2479 941 798 740 4 2 

 2457 909 847 701 5  

7498 2562 853 800 909 6  

 2303 800 807 696 7 3 

 2345 739 863 752 8  

6971 2314 796 832 686 9  

 2565 788 798 979 10 4 

 2555 770 880 905 11  

7403 2283 765 721 797 12  

 2340 775 756 809 13 5 

 2759 937 935 887 14  

7707 2608 925 811 872 15  

y… = 36,381 

C.f = 
     

   
  = 

         

     
  = 29,412,825 

Sst=∑                                

=29,729,879-c.f=317,054 

Ss2=
∑  

  
      =

                   

   
      = 29,476,043 – c.f =63,209 

Ssd = 
∑   

 
 

∑     

  
 = 

                 

 
             

        = 29,564,147-29,476,034=88,113 

Ssw=sst-ss2-ssd =317,054-63,209-88,113=165,732 

s.o.v d.f S.s m.s 

Sires s-1=5-1=4 63,209 15,802 

Dam/sire S(d-1)=5(3-1)=10 88,113 8,811 

Progeny Sd(k-1)=5×3(3-1)=30 165,632 5,524 

 

                                                                  
       

 
 

 

 

     
           

 
  = 1,095 

     
       

  
     

            

 
        

     
    

           
  

      

               
  

     

     
      

     
    

           
  

        

               
       

         
          

           
  

            

     
  

     

     
      

 genetic variancesالتباٌن الوراثً 

                  

                    

                               

  phenotypic varianeالتباٌن المظهري 

                                       

 

 



 ®repeatabilityالمعامل التكراري 

 من جدول تحلٌل التباٌن  inteaclass correlationٌمكن حساب المعامل التكراري عن طرٌق معامل االرتباط داخل المجامٌع 

 r:intraclass correlationمعامل االرتباط داخل 

 

R=
   

        
 

  : between individual variance comprnent 

 مكون التباٌن ضمن االفراد )بٌن السجالت .

دجاجات رومً ثم اخذ عشرة كمٌات لصفة طرادة اللحم من منطقة عضلة الصدر من كل  6مثال : البٌانات التالٌه تم الحصول علٌها من 

 لصفة طرادة اللحم دجاجه المطلوب حساب المعامل التكراري 

6 S Y 3 2 1 

2.0 2.1 2.3 2.1 2.2 2.3 

1.9 2.0 2.4 2.6 3.1 2.2 

2.6 2.2 2.1 2.7 2.7 2.2 

2.5 2.0 2.6 2.0 2.2 3.0 

2.3 2.0 2.0 1.9 2.5 2.4 

2.0 1.8 1.7 1.9 2.6 2.8 

2.5 2.0 2.4 1.8 2.9 2.6 

2.2 1.7 2.1 2.3 2.3 2.5 

2.0 1.8 2.5 2.1 2.2 2.2 

1.7 1.7 2.7 2.2 3.0 2.3 

21.7 19.3 22.8 21.6 25.7 24.5 

 

C.f = 
     

   
  = 

        

    
  = 306.45 

 

Sst=∑                                

=7.07 

Ssb=
∑  

  
      =

                   

   
      = 29,476,043 – c.f =63,209 

Ssd = 
∑   

 
    = 

               

  
     

        = 2.60 

Ssw=sst-ss2-ssb =7.07-2.60=4.47 

A.o.v d.f s.s m.s e.m 

Between 
individual 

n-1=6-1=s 2.60 0.520          

Between records 
lindividuul 

N(m-1) 4.47 0.082     

Within individual 6(10-1)=54    

 

          

    
       

 
  

           

  
         

R= 
   

         
  

      

            
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  selectivnاالنتخاب 

بقره تمتاز باعلى انتاج وكان  100للموسم الواحد اذا انتجنا من هذا القطٌع  3000مثال : معدل انتاج الحلٌب لقطٌع من االبقار كان 

بٌان هذه االبقار المنتخبه اذا علمت ان المكافئ الوراثً الحلٌب ل كغم احسب معدل انتاج4000متوسط هذا القطٌع المنتخب من االبقار 

 . 0.25لصفة انتاج الحلٌب 

 selection differential sd=ps –pالفارق االنتخابً 

                                                         =4000-3000 

                                                         =1000kg 

 respowe® = h2×sdاالستجابه لالنتخاب

                                        = 0.25 ×1000 

                                         = 250 kg 

 متوسط انتاج البنات هو 

250+3000=3250kg 

 

 التربلٌه الداخلٌه ومعامل القرابه معامل 

  212مثال ص 

  c,bوكذلك احسب معامل القرابه بٌن الطرفٌن  aاحسب معامل التربٌه الداخلٌه للفرد 

 بالطرٌقه المختصره  -2-بطرٌقة المعادله                .1

Fa = 
∑  

 
           

 االباء المشتركه 

(I,a اب للفردٌن)b  

(1/2) 2+1 (1+fb) 

Bمربىتربٌه داخلٌه  

Fb=(1/2)22+1(-1+Ff)  

     = (1/2)3(1+0)= 0.125 

Fa=(1/2)2+1(1+0.125)=0.1406 

B(j,aاب للفردٌن)b 

Fa=(1/2)2+1(1+0.125)=0.1406 

E(j,bام للفردٌن)e 

=(1/2)3+1(1+fe)=(1/2)4(1+0)=0.0625 

=(1/2)5+1(1+ff)(e,dاب للفردٌن)f 

=(1/2)6(1+0)=0.0156 

 0.359المجموع

Fa=%35.9 

 c,bمعامل القرابه بٌن 

 بطرٌقة المعادله  -1

Rbc=∑ (
 

 
)          

 االباء المشتركه 

(1/2)2(1+0.125)=0.281(I,aاب للفردٌن)b 

(1/2)2(1+0.125)=0.281(j,aاب للفردٌن)b 

(1/2)3(1+0)=0.125                           e 

(1/2)5(1+0)=0.03125                       f 

 0.718=المجموع

Rbc = %71.8 

 الطرٌقه المختصره -2

Rbc =fa×2=0.359×2=0.718 

                                  %71.8   
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   animal breeding                        ماهً اسس تربٌة وتحسٌن الحٌوان

foundation   

االنسان بدأ منذ االالف السنٌن تدجٌن الحٌوانات حٌث كانت برٌة بهذه العملٌة بدأ ٌنتخب 

الحٌوانات )بعض الحٌوانات ( تلبٌه الحتٌاجات االنسان )مالبس , واسطة نقل , غذاء (اضافة 

اي العٌش اكثر او  reproductive fitnessالى ما تمتع به هذه الحٌوانات بصالحٌة البقاء 

ة على العٌش او التمتع بالوالدات الجدٌدة ومن صفات التً تلبً حاجة االنسان وبعضها القابلٌ

 اكثر من غٌرها تعطً موالٌد اكثر ومقاومة لألمراض .

االنتخاب الطبٌعً هو االنتخاب لألصلح هو انتخاب لهذه الصفات بمعنى اذا كان الحٌوان 

 ت بسبب االفتراس .ضعٌف ٌموت واذا كان قوي ٌعٌشن واذا كان كبٌراً ٌمو

 االنتخاب الطبٌعً انتخاب للصفات حٌث تكون جٌدة الصفات ومقاومته طبٌعة.

صفات تلبً حاجة االنسان :. االنسان احتاج الحلٌب واللحم والصوف والحٌوان ٌنتقل به 

وٌختار احسن الصفات من االنتاج حٌث ٌضغط على االنتخاب الطبٌعً باالنتخاب االصطناعً 

صل تغٌٌر الحٌوانات الوراثٌة ذات التراكٌب القوٌة وترك الحٌوانات ذات بمعنى اخر ح

 التراكٌب الوراثٌة الضعٌفة .

 

   environment and managementالبٌئة واإلدارة                                           

بدء االنسان تغٌر التأثٌر البٌئً واالداري لتلبٌة احتٌاجات الحٌوان التً انتخب لمصلحة  

الحٌوان ولزٌادة االنتاج حٌث ٌوفر ظروف بٌئٌة مناسبة للحٌوان وبدء ٌوفر ادارة من حٌث 

 التغذٌة والتحسٌن الوراثً واالهتمام بالصحة 

عتقاد ان مادة ما تنتقل من االباء الى نبذه تارٌخٌة عن تطوٌر وتحسٌن الحٌوان :. كان اال

م بحٌث ٌؤدي الى تشابه بٌن االباء واالبناء وعدم 0011االبناء قبل اكتشاف العالم مندل عام 

 معرفة الصفات التً تنتقل من االباء الى االبناء .

 Leicesterهذا العالم البرٌطانً من مقاطعة  1795 -1725عام  Robert Bakewellالعالم  

chire  ٌعتبر اول عالم فً تربٌة وتحسٌن الحٌوان وهو اول من وضع برنامج ٌسمى اختبار

تقٌم االباء من االبناء وعمل على االكباش والثٌران كان لدٌه  progeny testingالنسل 

عجول وثٌران وكان ٌلقح الجٌد بالجٌد لكنه لم ٌكتف بهذا فقام بتأجٌر حٌواناته الى القطعان 

المجاورٌن بشرط ان ٌأخذ منهم معلومات عن االبناء الذكور اول شخص االخرى للفالحٌن 

 .  longhorn cattleوساللة ابقار  Leicester sheepوجد سالله االغنام 

 وكان بعد هذا العالم علماء كثار للتربٌة وتحسٌن لكن اهمهم :.

على  اعملو shorthornاستنبطوا ساللة ابقار  Charlesو Robertعالمان اخوان هم 

 . 1783عام  Robert Bakewellاساس 

م وهذا ٌعتبر بداٌة علم تربٌة وتحسٌن 1900الى ان اعٌدت اكتشافات العالم مندل عام 

 الحٌوان

 fisherنظرٌة تربٌة وتحسٌن الحٌوان تعود الفضل لها الى الكثٌر من العلماء واهمها 

وتحسٌن الحٌوان الن العالم  االمرٌكً ٌعود لهم الفضل الكبٌر لتربٌة wrightاالنكلٌزي و

fisher . علم رٌاضً ووصفوا التطبٌقات الرٌاضٌة والوراثٌة لتربٌة وتحسٌن الحٌوان 



االمرٌكً ٌعتبر هذا الشخص من حول التربٌة  lushلم تطبق هذه النظرٌة الى ان اتى العالم 

اته فً واصدر فً مذكر 1948وتحسٌن الحٌوان النظري الى تطبٌقً )عملً ومعدات( عام 

 نهاٌة السبعٌنات وضع كل نظرٌات عن تربٌة  وتحسٌن الحٌوان .

 

 

 الخطوات التً مرت بها تربٌة و تحسٌن الحٌوان

بدئت تظهر السالالت النقٌة وٌعتبر اول عالم ٌعتمد على  Robert backwellعمال العالم  .0

 السجالت .

  اسباب نجاحه :.

 قوة مالحظة العالم . . أ

 نوع من الحٌوانات .النموذج المحدد لكل  . ب

 وضع فً ذهنه نموذج الحٌوان )لحم , منتج حلٌب( . . ت

 فكرة تأجٌر الحٌوانات . . ث

 تستفٌد الحٌوانات الجٌدة بالجٌد . . ج

عندما ازدادت الحٌوانات بدوءا  1870-1990ظهور جمعٌات السالالت التً هً من  .2

بتسجٌل الحٌوانات بسجالت خاصه والتً قدرت على المحافظة على الساللة النقٌة حٌث 

 ظهور جمعٌات ادى الى خطوه فً تحسٌن الحٌوانات الجٌدة والتحسٌن الوراثً .

التلقٌح االصطناعً :. تطور وتحسٌن الحٌوان وادت الى زٌادة وسائل تربٌة وتحسٌن  .3

 انات التً ادت الى االنتخاب والتزاوج .الحٌو

اول من بدء بتجربة التلقٌح االصطناعً على حٌوانات  irahor 1899العالم الروسً   

بدءت طرٌقة التلقٌح االصطناعً انتشرت باوربا وبدءت  1930المزرعه الى العام 

لتلقٌح اسس اول مؤسسه ل 1934االمرٌكً عام  perryتستخدم بحٌوانات المزرعه العالم 

 االصطناعً التً تخص ماشٌة الحلٌب .

 

 Animalعلم تربٌة وتحسٌن الحٌوان :                                      وما ه

Breeding   

 هو عبارة عن تطبٌق المعرفة العلمٌة فً التحسٌن الوراثً للحٌوانات , حٌث علم الوراثه 

وعلم الخلٌة وعلم االحصاء وعلم الحاسوب وعلم االقتصاد وعلم الكٌمٌاء الحٌوانٌة ٌطبق 

 فً مجال تربٌة وتحسٌن الحٌوان .

 ٌتم تطبٌق علم تربٌة وتحسٌن الحٌوان من خالل :.

انتخاب حٌوانات مرغوبه باالعتماد على الصفات الوراثٌة الجٌدة التً تحملها من  .0

 له قابلٌه جٌده النتاج الحلٌب .خالل السجالت مثل حٌوان 

انتاج حٌوانات متفوقه وراثٌه من خالل اتباع طرق التزاوج بمعنى لو لدى مجموعة  .2

 حٌوانات جٌده اخذت باالنتخاب ثم تزاوجها .

 



اي مشروع النتاج حٌوانات المزرعه ٌعتبر مشروع اقتصادي بمعنى اي توصٌات توضع 

ٌأخذ بنظر االعتبار الجانب االقتصادي فً مجال تربٌة وتحسٌن الحٌوان ٌجب ان 

 والوراثً .

 ٌشمل نظامٌن :. breeding programsبرامج التحسٌن 

 .  management systemsاالدارة .0

 .  breeding systemsالوراثة .2

هذه النظامٌن تؤدي الى عملٌة تحسٌن الحٌوان الهدف الرئٌسً من علم تربٌة وتحسٌن 

 ة االنتاج .الحٌوان هو كفاءة االنتاج ونوعٌ

 هدفنا ان تنتج كمٌة لحم , بٌض ,حلٌب بكمٌة كبٌرة . اواي منتج اخر .

 زٌادة فً كفاءة االنتاج نزٌدها من تحسٌن الظروف البٌئٌة والوراثٌة .
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  Variance and Variationالتشابه  والتباٌن                                             

 Genetic & Environmentالبٌئة والوراثة                                                

كل ما هو غٌر وراثً مثل التغذٌة واالمراض والمساكن  (Environmentنقصد بالبٌئة )

 واالدارة .

 التحسٌن البٌئً :. ظرف بٌئً غٌر جٌد و نحسنه. 

من مواصفات االستجابة :. ٌؤثر بشكل سرٌع على االنتاج ولكن تأثٌره ال ٌدوم )ال ٌستمر( 

 وٌزول بزواله هذا تحسٌن موقت )سرٌع( .

 كل ما ٌورث عبر الجٌنات هو الوراثه اي صفة تنقل الى الجٌنات . (Geneticثه )الورا

 التحسٌن الوراثً :. ٌكون بطئ ولكن ٌبقى وٌالزم الحٌوان طٌلة حٌاته .

مثال / بقرة ذات ترتٌب وراثً ممتاز لكن التغذٌة ردٌئة ال تعطً التحسٌن الوراثً اذ عند 

ات ردئٌه لكن عند توفر الظروف البٌئٌة وجود ظروف بٌئٌة غٌر مالئمه تعطً صف

 المالئمة تظهر الصفات الوراثٌة الجٌدة للحٌوانات المنتقلة من االبوٌٌن .

الصفات التً تنقل هً عباره عن مزٌج من البٌئه والوراثه والتداخل مابٌن البٌئه 

كل مانحن نقٌسه من الصفات التً نرٌد ان نحسنها هً صفات مظهرٌه )الطول  والوراثه

 , البٌض , الحلٌب( .

 تاثٌر التداخل البٌئه والوراثه . -3-تاثٌر البٌئه  -2-تاثٌر الوراثه .    .1

  TTمثل للفرد الخارجً الشكل أي الفرد به ٌظهر ما هو) phenotypeالمظهر الخارجً 

  tt و( طوٌل نبات) الخارجً المظهر ذات ٌعطٌان ولكن مختلفٌن وراثٌٌن تركٌبٌن Tt و

( و هو نتٌجة لعمل خارجٌة بمظهرٌن وراثٌة تراكٌب ثالث انها أي قصٌر نبات ٌعطً

 التركٌب الوراثً والظروف البٌئٌه والتداخل مابٌن الوراثه والبٌئه .

 جٌنات من الفرد ٌحمله ما أي) genotypeالتركٌب الوراثً ٌاتً من ٌحمله الحٌوان من 

 ه( وزائداً الظروف البٌئٌ وراثٌة تراكٌب ثالث هً aa و Aa و AA مثل فعال

Environment  والتداخل بٌن البٌئه والوراثهInteraction . 

 على موقع وٌحتل الوراثٌة المادة هو بل وراثٌة, وحدة أصغر هو :Gene الجٌن

 .أكثر أو صفة فً ٌؤثر أو مسئول جٌن وكل LOCUS بـ ٌدعى الكروموسوم

بمعنى تركٌب وراثً ٌسلك سلوك معٌن فً ظرف بٌئً معٌن قد ٌعطً اسلوب سٌئ وقسم 

 فً ظرف بٌئً جٌد ٌعطً اسلوب جٌد من الوراثه . 

لو نأخذ اي حٌوانٌن ونقٌس بٌن صفتٌن او اكثر سنجد فٌما بٌنها تباٌن )اختالف( بالصفة 

الماده االساسٌه واالولٌه الجراء عملٌات التحسٌن فً فً نفس النوع وان التباٌن تعتبر 

 القطٌع لوال وجود هذا التباٌن فً الحٌوانات لما استطعنا من اٌجاد االبناء تفوق االباء.

 مالحظه :. التباٌن اساسً فً عملٌة االنتخاب ))مالحظه مهمه((

 جودة .وجدت السالالت المو وجود التباٌن لما عكس التباٌن هو التشابه فلوال

هذا التباٌن قد ٌكون مشكله بالنسبة للمربى اذا وجد تباٌن ٌجب ان تنتخب وعند اعطاء 

حٌوانات جدٌده فً الصفات وعند تركها تتكاثر طبٌعٌا عشوائٌا ٌؤدي الى رجوع 

 الحٌوانات الى التباٌن فً الصفات . 



الرديء جٌل بعد التباٌن ٌجب ان ٌتبع بأجراء عملٌة انتخاب الن ٌرجع الى المتوسط او 

 جٌل ان التباٌن قد ٌلعب دور فً انخفاض مستوى القطٌع .

صفات كثٌره تظهر فً التباٌن مثل انتاج الحلٌب واللحم والبٌض والطول واللون والوزن 

 وكفاء التحوٌل .

بسبب انعزال العوامل الوراثٌه اثناء عملٌات انعزال الكمٌات الذكرٌه  التباٌن الوراثً

 حاد هذه العوامل الوراثٌه فٌما بٌنها.واالنثوٌه وات

Aa           *       Aa 

A        a         A           a 

AA     ,      Aa +  Aa     ,     aa 

¼                    ½                ¼ 

 وهذا ٌؤدي الى التباٌن الوراثً .

 

 س/ البٌئه تؤثر على الوراثه ؟ 

البٌئٌه على الوراثه ال تتأثر ألنها جٌنات تنتقل من االباء الى االبناء وان ج/ تباٌن العوامل 

هذه الجٌنات ال تتأثر بالتباٌن البٌئً ان البٌئه تساعد التركٌب الوراثً اذ ان الظروف 

 البٌئه ال تؤثر على الكروموسومات او الجٌنات لكنها تؤثر على تعبٌر الجٌنات الوراثٌه .

فرد او جٌل فال ٌنتقل  11خذ فئران وقطع ذٌله واستمر ٌقطع الذٌل فكرةاحد العلماء: ا

 قطع الذٌل عند الفئران. 

 

 صفة فً بٌنها فٌما تشترك الحٌوانات من مجموعة عن عبارة هً الحٌوانٌة العشٌرة

 قطٌعا أو صغٌرا Herd قطٌعا تكون فقد لذا بٌنها فٌما تتزاوج أن وٌمكن أكثر أو متغٌرة

 .بأكمله Type نوعا أو Breed ساللة تكون وقد كبٌرا

 العشٌرة بها توصف أن ٌمكن التً المواصفات أهم(  Wright, 1969) راٌت عن ورد

 :فً تتمثل والتً الحٌوانٌة

                       الوراثٌة التراكٌب تكرار - 1

 الجٌنً التكرار - 2

 (.باالتزان عنة ٌعرف ما أو)  آخر إلى جٌل من الجٌنً التكرار ثبات مدى - 3

 

 : العوامل المحددة لوصف العشٌرة الحٌوانٌة وراثٌا***

 :التالٌة الشروط توافر ٌجب وراثٌا العشٌرة وصف ٌتم لكً

 لتلك العٌنة تمثٌل فً مهما عامال Sample size العٌنة حجم ٌعتبر :العٌنة حجم -1

 أكثر كانت وكلما الحقٌقة إلى النتائج قربت كلما العٌنة حجم زاد كلما أنه حٌث العشٌرة

 . دقة

 العٌنة تكون أن وهو مهما عامال العٌنة اختٌار عشوائٌة تعتبر :العٌنة اختٌار عشوائٌة -2

 العٌنة أخذ عند بالعشوائٌة وٌقصد Un-biasedمتحـٌزة وغٌر عشوائٌة بطرٌقة مأخوذة

 المجموعة لٌمثل ٌؤخذ آخر فرد كأي الفرصة نفس العشٌرة فً فرد لكل ٌكون أن هو



 فرد أي فرصة بأنه  Random mating العشوائً التزاوج ٌعرف :التزاوج عشوائٌة -3

  العشوائً التزاوج  ٌعتبر و. فٌها فرد أي مع ٌتزاوج أن فً متساوٌة تكون العشٌرة فً

 .العشٌرة وصف فً مهما عامال أٌضا

 ؟BREEDماذا نعنً بالساللة 

ولها القابلٌة  ,تمٌزها عن غٌرها ,صفات مشتركةمجموعة من الحٌوانات ذات الساللة : 

وذلك لكثرة  ,%111توجد ساللة نقٌة  وال وقابله للتمٌز. على طبع صفاتها فً نسلها

 عدد الكروموسومات.

ساللة , تسمٌة المحلٌة األبقارأو  األغنامٌطلق على أي من الدجاج المحلً أو  ال : مالحظة

 Geneticلذلك ٌفضل بأن ٌطلق علٌها مجموعة وراثٌة ) ,وذلك لعدم تربٌتها بشكل نقً

Group.) 

 

 التباٌن المظهري  = التباٌن الوراثً + التباٌن البٌئً +التداخل البٌئه والوراثه

Phenotypic variance= genotypic variance + Environmental variance 

+ genotypic environmental interaction 

σ2
P= σ2

G+ σ2 
E +σ

2
G E 

 اثر البٌئه المشتركة 

 هنالك تشابه فً الصفات االقتصادٌة واإلنتاجٌة للحٌوانات التً تعٌش فً نفس الظرف . 

مثال / حٌوانات الحلٌب تأخذ نفس الرعاٌه والتغذٌه والحراره وهذه الظروف معناها 

تعٌش الحٌوانات تحت  حٌوانات تنتج حلٌب ونفس التربٌه ونفس الرعاٌه ونفس الحراره

ظرف بٌئً مشترك هذه الظروف بٌئً مشترك هذه الظروف تختلف عن نفس النوع من 

الحٌوانات لكن تعٌش فً ظرف بٌئً اخر بمعنى هنالك ارتباط افراد فً الوزن بسبب 

 ظرف بٌئً معنً او مشترك .

من االم  اثر بٌئة االم بمعنى فً االغنام صفة التوأم maternal effectمثال/ صفة 

كانت حالتها الصحٌه الجٌده ٌكونون  اذا هؤالء ٌعٌشون فً ظرف بٌئً واحد )داخل الرحم(

كانت الحالة الصحٌه غٌر جٌده ٌكون غٌر جٌدٌن وحتى الوزن اذا كانت االم اذ   جٌدٌن اما

وزنها كبٌر فٌكونون كبٌر الوزن اما عند انتاج مولود بعد سنه هنالك اختالف فً الظرف 

 ً لالم فً المولود والمولودٌن .البٌئ

 اثر المصدر الوراثً المشترك 

المصدر الوراثً المشترك :. تؤدي الى تشابه بٌن االفراد مثل ابناء اب واحد بٌنهما  

 تشابه اكثر من ابناء اب اخر .

 ٌحدث هذا فً السالالت تكون تشابه هذه العائلة كإنتاج الفرٌزٌان من االباء الى االبناء .

 ا هً اهمٌة البٌئه المشتركة س/ م

ج/ تاتً من معرفة التباٌن الوراثً بٌن االفراد فكلما كان هنالك تشابه فً الظروف البٌئٌه 

 لألفراد كلما استطعت ان نعرف مقدار تاثٌر الوراثه على االفراد لتلك الصفه.

 راثٌه .مثال/ اذا االفراد متشابهٌن بالظروف البٌئٌه اذن هنالك اختالف بالظروف الو

 س/ ماهً اهمٌة دراسة المصدر الوراثً المشترك ؟



ج/ هو معرفة العالقات الوراثٌه وبالتالً حساب تاثٌر الوراثه مثل عالقة االباء واالبناء 

 حٌث ٌعطً االب نصف التراكٌب الوراثٌه لألبناء .

 العدد الكروموسومي الحيوان العدد الكروموسومي الحيوان

 44 الحصان 44 األرانب

 47 الدجاج 44 الجمل

 78 البط 44 األغنام

 78 الرومي 48 الماعز

   48 الماشية
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  quantitative and qualitative traitsالصفبث الكوٍَ ّالٌْعٍت                      

دتيياٍٚفرٛييزففْييٙفاييذاحفطبحفيتٛؼٛييّ:  qualitative traitsالصفففبث الْيفففٍت والٌْعٍففت  

ْٔييٙفدذييبسزفةييشٔصفيييٍفبنًظييايٛغفوبعنييٛلحلفبٔفػيي  ف هٛييمفيييٍففdiscontinuousيسييذًزفٚسييًٗف

بطفبعنٛلحفوبنظُٛاحلفْٔٙفاذاحفعفدذبسزفة رطجفكتٛزثفةانؼٕبييمفبنتٛيٛيجفيشيمفبنتيذاحفبنًُ نٛيّف

ٛلفأٔفيؼ ٔيافْذِفبنتذاحفٚذؼكىفةٓافػ  ف هٛمفيٍفبنًٕرساحفوبنظُٛاحلفٔٚكٌٕفدبسٛزفبنتٛيجففٛٓاف ه

ٔدذتغففٙفدٕرٚشٓافٔبَؼشبنٓافبنقٕبػ فبنًُ نٛجفةشكمفٔبضغفٔيٍفأيشهذٓيافايذجفنيٌٕفبنشيؼزوفٔطيٕ ف

فف.فبنقزٌٔوفبنكشٛزيٍفبأليزبضفبنٕربسٛجفيشمف  وفبنتغمففٙفبألةقاروفبنؼًٗوفبنذقشووفبنذٕبءفبنذٚم

فدتاٚ: quantitative traits  الصفبث الكوٍَ فيسذًزث فيتٛؼج فطبح فاذاح فيسذًزفْٙ ٍ

continuousٔنكُٓافدبخذف ٛىفيذ رطّفيٍفبنتغٛزفبنٗفبنكتٛزفيشمفبَذاصفبنؼهٛبف/بَذاصفبنتٕففف

.فْٔٙفدذبسزفةؼ  فكتٛزفيٍفبنظُٛاحفٔبٚضافدذبسزفةانتٛيجفة رطجفكتٛزثفٔيؼظىفبنتذاحفبع ذتا ٚجف

دذبسزفةؼ  ففبنتذاحفبنذٙ.فْٔذِففٙفػٕٛبَاحفبنًشرػّفْٙفيٍفْذبفبنُٕعفسًٛخفكًّٛفألَٓافدقاصف

ف ٔربف فدبسٛزفاغٛزفدظًٛؼٙفٔدهؼبفبنتٛيج فٔبنذٙفنٓا فبألنٛلحل فبنًٕرساحفوبنظُٛاحفبٔ كتٛزفيٍ

فكتٛزثف فب ذتا ٚج فبنتذاحفطبحفأًْٛج فدكٌٕفْذِ فيا فبنتذاحفٔرانتا فيظٓزفْذِ ففٙفدؼ ٚ  كتٛزب

فْ فدؼسٍٛ فٔٚؼذً  فبنظسى. فٔسٌ فبنؼهٛبو ففٙ فبن ٍْ فَستج فبنؼهٛبو فإَذاص فاذج فأيشهذٓا ذِفٔيٍ

فبنًزب ف فبنقطٛغ ففٙ فبنؼٕٛبَاح فةٍٛ فٔبنقزبةج فبنؼل اح فيٍ فٔبعسذذا ث فة  ج ف ٛاسٓا فػهٗ بنتذاح

 دؼسُّٛ.

نذؼسٍٛفبنتذاحفعة فيٍفدق ٚزفبنقًٛجفبنٕربسٛجفبنذٙفٚؼًهٓافكيمفػٛيٕبٌففيٙفبنقطٛيغفنهتيذجفبنًيزب ف

ٔبنذٙفيٍفخلنٓافٚذىفبخذٛارففBreeding Valueدؼسُٛٓافْٔذبفياٚسًٗفةانقًٛجفبنذزةٕٚجفنهؼٕٛبٌف

بنؼٕٛبَيياحفبنذيييٙفسذتيييتغفيةييياءفنهظٛييمفبنقيييا ووفٔنذقييي ٚزفبنقًٛيييجفبنذزةٕٚييجفنهؼٛيييٕبٌففئَُيييافَسيييذ  وف

بنًؼهٕياحفبن اايجفةيانؼٕٛبٌفَذسيّفٔبنًؼهٕيياحفٔبنسيظلحفبن اايجفةب يارافبنؼٛيٕبٌفييٍفأةُياءف

ٔبةييوفٔػل يياحفٔربسٛييجفٔيةيياءفٔبعسييذذا ثفيييٍفْييذِفبنًؼهٕييياحفٔبنسييظلحفدكييٌٕفَذٛظييجفنٕطييٕ فر

يشذزكجفةٍٛفْذِفبنؼٕٛبَاح.فٔٚؼذتزفدق ٚزفبنقٛىفبنذزةٕٚجفةطزٚقجفبخذتيارفبنُسيمفييٍفبَظيغفبنطيز ف

ف5691ٔبسٓىفكشٛزبففٙفدؼسٍٛفبنتذاحفبإلَذاطٛجفبنٓاييجففًيشلفإَذياصفبنؼهٛيبفدضياػعفييٍفػياوف

ذؼسييٍٛفبنييٕربسٙفإنييٗفٔ ذُييافبنؼييانٙفْٔييذبفٚزطييغفة رطييجفكتٛييزثفإنييٗفَظيياعفةييزبيضفبعَذ يياافٔبن

ةاإلضافجفإنٗفبنذطٕرفبنؼاامففٙفدزكٛيبفبنؼلقيوفٔدؼسيٍفَظيىفرػاٚيجفٔإ برثفبنؼٛيٕبٌوفٔبنًٓيىف

ففٙفبنذؼسٍٛفبنٕربسٙفبَّفدؼسٍٛفساةخفُٔٚذقمفيٍفطٛمفإنٗفطٛم.

بنتذاحفبنكًٛجفدذبسزفةؼ  فكتٛزفيٍفبنًٕب غفبنٕربسٛجفْٔذِفبنًٕب غفبياكٍفػًمفنهظُٛاحفبيافبٌف

ذٕ ٙفبٔفسٛا ٘فٔبٌفْذِفبنتذاحفدكٌٕففٙفيؼظىفبنؼاعحفرٛزفيؼزٔففٔعفدفٚكٌٕفدظًٛؼٙفبٔ

فَؼزففبٍٚفيٕب ؼٓافبنٕربسٛجف.

 هب الفسق بٍي الصفبث الكوٍت ّالصفبث الٌْعٍت؟

 الصفبث الٌْعٍت الصفبث الكوٍت ث

 .أىميتيا االقتصادية تكاد تكون معدومة .ذات أىمية اقتصادية كبيرة 1
 .تتأثر بزوج واحد من الجينات عادة .الجينات تتأثر بعدد كبير من 2
 .تأثرىا بالبيئة ضعيف جدا .تتأثر بالبيئة بشكل واضح 3

نماتقاس بوحدات  ال .تقاس بوحدات مثل كغم، سم 4  .يعبر عنيا بمفظ كالمون أو الشكل وا 

 .صفات متقطعة .صفات مستمرة 5



مساحة و وزن الجسم، و نتاج الحميب، إ 6
 . لعضمة العينيةا

 .، التبقع في الفريزيانةداجنطيور الشكل العرف في ال

وىنالك الصفات الحرجة مثل االصابة باالمراض وصفة الخصوبة )إذ أن ىذه الصفات منن جينة 
تميل إلى الصفات الكمية، كونيا ميمة اقتصاديا وتتأثر بعدد كبير من الجينات، ومن جية أخرى 

فمنفصمة أو متقطعة وخالية من الوحدات(. تنحو منحى الصفات النوعية بكونيا صفات

 

 Genetic varianceٌسوى  اّ هب Hereditary varianceالخببٌي الْزاثً 

العْاهل الْزاثٍت ّالبٍئٍت حعخبس هسؤّلَ عي االخخالفبث فً سجالث االًخبج ّاداء الحٍْاى و  

اى االخخالف الْزاثً ٌٌخج هي اثس الجٌٍبث اّ الوجوْعبث الجٌٍٍت اسخجببت للظسّف البٍئٍت 

  .   العشٍسة ألفساد تالوخٍِئ

الْزاثٍت ّالخً حٌخقل هي االببء الى الكسّهْسْهبث ّالجٌٍبث فقط ًُ هسؤّلَ عي االخخالفبث 

 االبٌبء .

 االسس الٌظسٌت الْزاثٍت فً ححسٍي الحٍْاى الخً اّجدُب  -: ٍوَحقس -الخببٌي الْزاثً :

fisher& wright  طبقج هي قبل العبلنlush  ثالثت اجصاء هي ّجِت االحصبء ُّرٍ على

 . gene actionالجٍي عول حغٍس  geneحعبس عي عول الجٍي 

  ٌقسن الى  hereditary varianceاّ   genetic varianceلخببٌي الْزاثً الكلً ا

ْٕفػتارثفػٍف ًٛجفبنظٍٛف :σ2A  additive varianceالخببٌي الْزاثً الخجوٍعً  - 1

ٔةانذانٙفبنذتاٍٚفبنًٕطٕ فةٍٛفبنظُٛاحفدسًٗفبنذتاٍٚفبنذظًٛؼٙفٔيظًٕػجفبنظُٛاحفبنذظًٛؼٛجفنكمف

 .فbreeding valueػٍفبنتذّفٚطهوفػهٛٓافبنقًٛجفبنذزةٕٚجففبنًسؤٔنجبنًٕب غفبنظُٛٛجف

ػٛزفدٕضغف رطجفبنسٛا ثفبنًظٓزٚجف σ2 D dominance varianceالخببٌي السٍبدي  - 2

دًشمفبنذ بخمفةٍٛفبنظُٛاحفٔفؼ رفيق برفبنذغٛزفٔػ دٍٛف.ففbيؼمففBْٕفػتارثفػٍفبػللف

فبعنٛمفيغفٚزدتوفبعٔلفبعنٛمفةًؼُٗوفيؼٍٛفطٍٛفػهٗفٚؼطٙفيؼٍٛفطٍٛفسٛا ثفْٕوفبعنٛهٛجف

فػهٗفبعٔلفبعنٛمفسٛا ثفسُٛذضفيًافبنٕربسّٛفبنًٕب غفبعنٛلحفدذاػمفػٍفػتارِففٛكٌٕلفبنشاَٙ

                            ل.فبنشاَٙ

ْٕفػتارِفػٍفودًشمفبنذ بخمفرٛزفبعنٛهّٛف  σ2I epistatic varianceالخببٌي الخفْقً  - 3

 non-allelicٔنذنكفٚسًٗفأػٛاَاًفةانذ بخمفةٍٛفأسٔبصفبعنٛلحفلفبنذذاػمفةٍٛفبنًٕب غفبنٕربسّٛف

or inter-allelic interactionأ٘فأٌفدغٛزففaبنٗففAٔفٙفٔطٕ فBBٚؼطٙفدبسٛزبًفٚ ذهعفػًافف

 BBفٙفٔطٕ فف aaٚسأ٘ففعفbbفٙفٔطٕ فف aaٌٔةؼتارثفأخزٖففبbbنٕفكاٌفطنكففٙفٔطٕ ف

أسزِفبعففٙفٔطٕ ف Cٚظٓزففٔيشالفػهٗفطنكفٔربسجفنٌٕفبنزٚشففٙف طاصفبنهكٕٓرٌفػٛزفع

 .ففذكٌٕفيهَٕجففiiCcدكٌٕفةٛضاءفػ ًٚجفبنهٌٕفأيافبعفزب ففIiCcفبعفزب ففiiبنذزكٛبفبنٕربسٙف

ٌكْى بٍي فبلخعبٍس السٍبدي ّالخجوعً ٌكْى بٍي االشّاج االلٍلٍت فقط بٌٍوب الخأثٍس الخفْقً 

 االشّاج غٍس االلٍلٍت .

 القٍوتٌٌخًِ بسبب ازحببط الجٌٍبث ُّْ  ًاى الخببٌي الخجوٍعً اُن ّذلك الى السٍبدي ّالخفْق

 . الخً حٌخقل هي االببء الى االبٌبء الخسبٌْت

 

 أٌِوب أُن الخببٌي البٍئً أم الْزاثً؟

ٔيٍفطٛمفإنٗفأخزفةشكمفدزبكًٙفودظًؼٙلفبنذتاٍٚفبنٕربسٙفأْىوفألَّفُٚذقمفيٍفبٜةاءفإنٗفبألةُاءف

 ًٚكٍفبعسذذا ثفيُّففٙفدؼسٍٛفأ بءفبنؼٕٛبٌفٔربسٛا.



 
 هب الفسق بٍي الخحسٍي الْزاثً ّالخحسٍي البٍئً؟

 الخحسٍي البٍئً الخحسٍي الْزاثً ث

 لو حدود غير محدود 1
 ال يحتاج لوقت طويل طويل األمد )يحتاج لوقت طويل( 2
 الكمفة باىظ زىيد الكمفة 3

 
 لوبذا الخحسٍي الْزاثً غٍس هحدّد؟

وبمنا ان التربينة الخارجينة تضنيف جيننات جديندة  ،وذلك لتناوب التربية الداخمية والخارجية
 .باستمرار فأنيا تؤدي إلى زيادة التباين الوراثي في القطيع وتفتح مجال لالنتخاب والتحسين
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