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املاجستري/ العليا الدراسات 



Domesticationالتدجني  
ل  هو التآلف واالنسجام وحسن املخالطة، وتدجني احليوانات هو العملية اليت يقوم بها اإلنسان جلع

حيوانات معينة متأقلمة ومنسجمة معه ومع بيئته من خالل إخضاعها لنمط حياة معني،  

ليس كل احليوانات ختضع للتدجني ملاذا؟

ة وراثية فقط احليوانات اليت متلك صفة تواصل اجتماعي عالي وتكون قريبة من احليوانات وهلا قابلي

.عالية



التدجني عملي َّات 

اليت خيتاراالنتقائي َّة 

اشر فيها البشر بشكٍل مب

الصفات املرغوبة

وبني االستئناس غري  

االنتقائي الذي تتطو َّر

فيه الصفات بشكٍل 

عيثانويٍَّ لالنتقاء الطبي



؟هل هناك فرق بني التدجني وبني الرتويض



هل مجيع انواع الطيور قابلة للتدجني؟

High Social Mate Choice Hen with Chicks

Accept food
Reactions to new 

environments and 

humans



ل  والتشكعالقة التدجني بالتشكل اخلارجي 

الوراثي

Less 40% Curly Feathers

White or Black Marks appear



ل  والتشكعالقة التدجني بالتشكل اخلارجي 

الوراثي



ل  والتشكعالقة التدجني بالتشكل اخلارجي 

الوراثي



هناك نظريتان لتعدد النمط الظاهري



هناك نظريتان لتعدد النمط الظاهري

Mutations 



للتدجني  الفسلجيةالتأثريات 

Domestic Chicken 
Behavioral Response

Wild Chicken
Behavioral Response



للتدجني  الفسلجيةالتأثريات 



للتدجني  الفسلجيةالتأثريات 



للتدجني  الفسلجيةالتأثريات 



للتدجني  الفسلجيةالتأثريات 

Domestic Chicken 
Behavioral Response

Wild Chicken
Behavioral Response

Fear
Stress Hormones
Behavioral Traits

Fear
Stress Hormones
Behavioral Traits

Increase
Decrease



للتدجني  الفسلجيةالتأثريات 

Domestication

Behavioral Response Physiological Response

Glucocorticoids 

Progesterone
Estrogen

LH

Egg Stop

Decrease

Increase

Increase



للتدجني  الفسلجيةالتأثريات 

DNA TSHR

Domestic Chicken Wild Chicken

Arginine to Glycine 

variable allele

Light period

Reproductive stimulation



آثار التدجني على سلوك الدجاج  

Domestic Chicken Wild Chicken

Environment 
Selection

Behavioral Response



آثار التدجني على سلوك الدجاج  

1970

Brooding

Behavioral Response

Domestic Chicken 1976

Nest Predatory Wild Chicken



آثار التدجني على سلوك الدجاج  

Natural instincts are lost under domestication: 
a remarkable instance of this is seen in those 

breeds of fowls which very rarely or never 
become “broody,” that is, never wish to sit on 

their eggs. Familiarity alone prevents our 
seeing how largely and how permanently the 

minds of our domestic animals have been 
modified



آثار التدجني على سلوك الدجاج  

يل الخوف وان اهم المميزات الرئيسية التي تم اختيارها أثناء عملية التدجين هي تقل

من البشر لكي يسهل التعامل مع الحيوان بشكل مباشر وبدون خوف او هلع



آثار التدجني على سلوك الدجاج  

هيالطاقةتوفرييفتساهمقداليتالتدجنيعمليةيفاملهمةاخلصائصمنواحدة

.الطعامعلىللحصولالطيوربنيالتنافسصفةتقليل

بهامرعوبغريسلوكياتتظهرقد(اخل....االنتخابيفزيادةاجهاد،)معينةظروفعند

.الربيالدجاجمنعدوانااكثرويكوناجتماعيةاييظهرالاملدجنالدجاجيكونفقد



آثار التدجني على سلوك الدجاج  

هناكتكونقد,الذكوريفوخاصةمهمدوراللعدائيةيكونقدالوقتبنفسولكن

الدجاجسالالتمنالعديديفمتزايًداميًلاكانتلالنتخابمقصودةغريأخرىنتيجة

منالرغمعلى)عدوانًياسلوًكاليسوهذاالبعضبعضهمريشوإتالفللنقرالداجنة

فظرويفالنبشأوالطعامعنللبحثتوجيهإعادةهوبل.(عواقبلهيكونأنميكنأنه

.حمدودةالطعامعنالبحثفرصفيهاتكون
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