
ْٙ 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  ثأٔلارا كبٌ انجٍٛ انغبئذ فبٌ انتحغٍٛ عٛكٌٕ عشٚؼبً 

ٔانؼكظ صحٛح ارا كبٌ االَتخبة نجٍٛ يتُحٙ .

ط : يًب ٚتكٌٕ انتجبٍٚ انكهٙ أ انًظٓش٘ ؟
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2
I.) 

σالجٕئٓ ) .4
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5.  

 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 

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

؟ ٔ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 

خ الُساثٕاخ الزدمعٕاخ علاّ الم ٍاش الخابسخٓ رىزقل إلّ األثىبء. َٔعاشف ثأواً معبمال اوراذاس القٕما

 للصفخ. 

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

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

ه الكلٓ .َساثٕخ اْ وسجخ الزجبٔه الُساثٓ الّ الزجبٔ

   
                           

                              

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

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

ٌُ الزْ ممكه ان وزٕدخ مه االثبء الّ االثىبء .

   
 رجبٔه َساثٓ ردمٕعٓ             

                           

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

الزرساإه الااُساثٓ ٔساابَْ المكاابفي الااُساثٓ أحااذ مكُواابد الزرساإه الااُساثٓ: إر أن معااذ   .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 المكبفي الُساثٓ مىخفضاخ فٕدات عاذت إرجابع الزشثٕاخ الذاخلٕاخ إلاّ خبوات عاذت

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

الذاخلٕخ.

  سابلت أن قٕمخ المكبفي الُساثٓ مه صفش إلّ َاحذ َخبلٓ مه الُحاذاد َال ٔمكاه ان ٔكاُن

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

انًكبفئ انٕساثٙ ٚمغى ػهٗ ثالث فئبد:

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

) مثل الصفبد االوزبخٕخ ( . (0.40إلّ  0.20مزُسظ )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 مزُسظ األثُٔه.                .4
2 
= b

hاورذاس الدٕل الثبلث علّ االَ .               .5
2 
= b 

δٔدت العلم أن:  :خمالح 
2
S  ,  δ

2
D , δ

 2
e  رمثل رجبٔه الخطأ َ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  فٍااُ الفاابسق االوزخاابثٓ َٔعااشف ثأوااً الفااشق فاآ األداء ثاإه مزُسااظ المدمُعااخ المىزخجااخ

ٌُ المكبفي الُساثٓ.  h2َمزُسظ 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

اإلقال  مه أثش ٌزٔه العبملٕه ٔرسه ثبلمشثٓ أن ٔعزمذ علّ سدالد أخُح الفشد أكثش ماه أخاذادي 

السٕمب أرا كبوذ االفشاد وبردخ عه رشثٕخ االقبسة. 

4.  

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

ػهًبً أٌ تمذٚشاد انًكبفئ انٕاسث نُفظ انصفخ تختهف تجؼبً إنٗ : 

 حدم العٕه المذسَسخ    .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 التهاب الضرعمقاومة  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:
الوراثي المكافيء 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 انٕساثٙانصفخ

0.10-0.05الخصُثخ

0.05-0.02الخصت

6..0طُ  الرلمخ فٓ االثقبس

1.0الزجقع فٓ الفشٔزٔبن


