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  األوىلاحملاضرة 

  نشأة السالالت النقية

  -::::املقدمة  املقدمة  املقدمة  املقدمة  

. ان استئناس  ا�نسان للحيوان كان له الفضل في تكوين س��ت من الحيوانات الزراعية المختلفة  
وقد عرف ا�نسان اھمية ھذه الس��ت في اغراضه اليومية فبدأ بالمحافظة عليھا وتحسينھا ، وابرز مثال 

لھا في دور في حياتھم في مجال على ذلك الخيول العربية اذا اھتم العرب بتريتھا وحفظوا انسابھا لما كان 
  .التجارة والركوب ومنتجاتھم وكذالك العابھم

والتي انتجت اغنام المرينو وھي من ) خاصة في اسبانيا(كذلك ن�حظ اھتمام العرب بتربية ا�غنام 
الس��ت المخصصة بانتاج الصوف ثم وصلت الى ب�د اوروبا و استراليا و ا�مركتين وحرمت بعض 

اما في جزيرة جرسي اذ حرمت ھذه . صدير اغنامھا الى الخارج لتضمن لمربيھا نتاج مجھودھم الدول ت
للحفاظ على ھذه ا�بقار نقية من دون خلط مع س��ت اخرى وقد  ١٧٨٩الجزيرة دخول ماشية اخرى عام 

طانيا يعية في برعند قيام الثورة الصنا. م لحماية ابقارھم نذلك١٨٢٤ساعد ھذا بان تخذوا جزيرة جرسي عام 
وزيادة السكان المدن حفز ذلك على الطلب للمنتجات الحيوانية وزادت اسعارھا مما ساعد مربوھا على 

وھو مزارع انكليزي ويعد اول ) بيكويل  –روبرت ( Robert Bakewellويعد العالم . تربيتھا وتحسينھا 

ويسمى ) Lesiter(وس�لة اغنام  Long Horn)(من اھتم بتربية الحيوانات بشكل نقي حاصة بس�لة ابقار 
وكذلك اھتم بالتشابه و ا�خت�ف بين ا�بناء وكذلك بين ا�بناء و ) 1725-1790(بابو علم التربية و التحسين 

كما كان له دور في استعمال السج�ت الخاصة بالنسب وتقديره للتربية الداخلية واثرھا في تنقية . ا�باء 
لس��ت الجيدة شھرتھا فزيادة الطلب على ھذه الحيوانات ثم زاد ا�ھتمام بھا وقد حققت . الس��ت  ا

  وتحسينھا وتكوين جمعيات الس��ت وجمعيات التربية

مجموعة من الحيوانات ذات صفات مشتركة تميزھا عن غيرھا ولھا القابلية على طبع صفاتھا في  -:الس�لة 

 Genetic(عليھا ھذه التعريف لذا يطلق عليھا مجموعة وراثية  ينطبق وان الحيوانات المحلية �. نسلھا 
Group ( 

جمعيات الس��ت لظھور س��ت مختلفة والتي تكونت كمحصلة لرغبة  نشأة -:جمعيات الس�ت والتربية 
سج�ت {الخ لذا تكونت ھذه الس�لة ھذه الجمعيات و الغرض منھا ضبط السج�ت ...الناس و سيادة سكانھا 

قيقة لكل محطة )cross(لحماية الس�لة من الخلط  })herd book(النسب   أو، لذا فان وجود السج�ت الد
متابعة القطيع و السيطرة عليه ووضع  إمكانيةعملية حقلية لغرض  أھمحقل ضروري �بد منھا بل 
   -:المختلفة حول الس��ت ھي  اgمثلةومن . الستراتيجيات المناسبة للتحسين 
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شية أمثلة - ١  - :لس�ت الما

الحليب  إنتاج gغراضالفريزيان والتي نشأت في ھولندا وقاموا سكانھا بتحسينھا وتربيتھا  أبقارس�لة  *

  . الغذاء ونفيروتوفير المراعي  اgمطارلتوفير المعتدل وسقوط 

      )1822(وماشية الشورت ھورن   (1862)    وا�بروين انكس) 1846(الھيردفورد  أبقارس�لة  *
   )الحراثة(العمل الزراعي  أداء gجلوالتي انتجھا الناس    وكذلك س�لة الزيبو الھندية

 -:و الماعز  ا�غنامس�ت  - ٢

 إنتاج gغراضس�لة المرينو التي نشأت في اسبانيا تحت ظروف بيئة جيدة وتوفير المراعي انتخبت *
  .الصوف وكذلك س�لة السقولك التي نشأت في انكلترا انتخبت �نتاج اللحم 

لتي اما في الماعز فس�لة الشامي التي نشأت في الشام انتخبت �نتاج اللحم و الحليب وكذلك س�لة انكورا ا*
   .نشأت في تركيا و التي انتخبت �نتاج الشعر و المسمى بالموھير

 - :س�ت الطيور الداجنة  - ٣

  .انتخبت �نتاج البيض و التي نشأت في البحر ا�بيض المتوسط: س�لة اللكھورن *

الو�يات المتحدة: س�لة الرود اي�ند *  لكبر حجمھا في     .انتخبت �نتاج اللحم 

  

        الثانيةالثانيةالثانيةالثانية احملاضرةاحملاضرةاحملاضرةاحملاضرة

  Gene Frequency(التكرار اجليني 

 بعض مصطلحات الوراثة

Genotype    يقصد به التركيب الوراثي وھو ما يحمله الفرد فعلن مثلaa,Aa,AA  .يحمله الفرد  أي ما
  .من جينات

Phenotype :-  يقصد به المظھر الخارجي و ھو الشكل الخارجي للفرد و الذي يتمدد تبعا للعوامل الوراثية
  .أي ث�ثة تراكيب وراثية بمظھرين خارجين) بنات قصير( ttو ) بنات طويل( Tt,TT   مثل
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ھو اصغر وحدة وراثية بل ھو المادة الوراثية ويحتل موقع على الكروموسوم يسمى  - : Geneالجين 

)Locus ( وھو المسؤول عن الصفات الوراثية المتواجدة في الكائن الحي وقد يكون تأثير عل صفة واحدة او
   .اكثر 

معين -:تكرار الجين  في موقع ما على الكروموسوم أي بنسبة عدد المواقع  يقصد به بنسبة تكرار جين 
 .المشغولة باليل ما الى كل مواقع ھذه الجين 

) 2n(من الحيوانات فيكون عدد المواقع بالنسبة لكل جين في المجموعة ھو ) n(مث� اذا كان ھنالك عدد  -

  ...الخ Aaاو  �AAن كل حيوان يحمل اليلين من كل جين ِ◌ِ 

يعمل على تجميع الجينات المرغوبة وخلطھا و تخليص القطيع من الجينات ) Breeder( ان مھمة المربي -
غير المرغوبة أي يعمل على تغير نسبة الجين وتخليص تراكيب وراثية مختلفة من ھذه الجينات و بالتالي 

   .سيتغير متوسط الصفة وتباينھا

   Random matingالتزاوج العشوائي  

يقصد به ان كل ذكر في القطيع لديه نفس الفرصة كأي ذكر اخر لتلقيح أي انثى أي �يوجد تحيزفي 

ھو مربع ) Mating array(وبالتالي سيكون التوزيع التزاوجي ،  ذكر دون اخر لتلقيح انثى او اخرىاختيار 
   .عشوائيآ التوزيع الزايكوتي ويجب معرفة ان التوزيع الزايكوتي يجب عندما يكون التلقيح

   Random matingالتزاوج العشوائي  

يقصد به ان كل ذكر في القطيع لديه نفس الفرصة كأي ذكر اخر لتلقيح أي انثى أي �يوجد تحيزفي 
  .اختيار ذكر دون اخر لتلقيح انثى او اخرى

زايكوتي ويجب معرفة) Mating array(وبالتالي سيكون التوزيع التزاوجي  ان  ھو مربع التوزيع ال

   .التوزيع الزايكوتي يجب عندما يكون التلقيح عشوائيآ

 .من المجموع الكلي% 50مساويآ او اكثر من ) Aa(الشرط ا�ول ل�تزان ھو ان يكون الخليط  -أ

◌ِ ) Aa(2ان يكون مربع الخليط  -ب  AAمساويآ �ربعة اصناف حاصل ضرب التركيبين الوراثتين النقتين ِ
  .أي  aaو 

2)Aa= (4  × عدد ا�فراد النقية المنتخبة × عدد ا�فراد النقية السائدة.  

   . X2  عن طريق مربع كاي - جـ 
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  العوامل املؤثرة على التكرار اجليني

 Mutationالطفرة -ھنالك عوامل تعمل على تغير من تكرار الجين و كا�تي  أ

     Migrationالھجين  -ب     

ـ         Seleetionا�نتخاب  - ج

في المادة الوراثية ينتج عنه تغيرات تورث من جيل  -:الطفرة  - أ ھو تغير بالتركيب الوراثي او تغير 
في درجات وتحصل الطفرات للتعرض الى المبيدات ال.gخر كيميائية او ا�شعاعات او التطرف 

 .الحرارة
احتمال حدوث طفرة  ٠,٠٠٠٠١تعد الطفرات نادرة الحدوث حيث تصل في الحيوان بنسبة  - ب او اقل أي 

  .الف جين١٠٠في 

  - :ان الطفرة تكون غير مرغوبة لدى معظم المربين والسبب يعود الى  - جـ 

المادة الوراثية سيخل بھذا الكائنات الحية مع مرور الزمن اصبحت ف - ١ ي توازن مع البيئة وان أي تغير في 
  التوازن

متنحية وھي غير مرغوب فيھا عادة -٢ دة في الجينات ال   .تحصل الطفرات عا

وبالرغم من ندرة حدوث الطفرة ومضارھا فان ھنالك بعض الطفرات المرغوبة مثل انعدام القرون   -  د
  .انھا انعكاسيةوان من خواص الطفرات .في اغنام المرينو

  والسوال ھنا كيف تؤثرالطفرة على تكرار الجين؟ - ھـ 

 mutation(والجواب على ھذا السؤال يكون من خ�ل معدل حدوث الطفور ويسمى معدل الطفور  - ز
rate(  

  الھجرة  -ب

يقصد بھا ھجرة مجموعة من الحيوانات من منطقة الى اخرى وتزاوجھا مع حيوانات المنطقة                
   ).حيوانات التربية(التي ھاجر اليھا وھذا ما يحدث في عمليات استيراد الحيوانات 

 -:انتخاب  - جـ     

من افراد ) للجين المرغوب(نس� اكبر )بعد تزاوجھا مع بعضھا(ھو اختيار افراد من العشيرة تنجب 
  .اخرى للقطيع
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على التوالي ھذا يدل على % 25AA  : %50Aa : %25 aa=ِِِِِلدينا التوزيع الزايكوتي ا�تي : فمث�
 aعلى حساب ا�فراد الحاملة لـ  Aوبزيادة نسبة ا�فراد الحاملة للجين  Aا�نتخاب ا�فراد الحاملة للجين ِ

ويرمز له ) Seleetion intensity(يطلق عليه شدة ا�نتخاب  وھذا aمن  Aيكون ا�نتخاب بذلك اشد للـ 
)S ( مكن توضيح ھذا من خ�ل  اgمرو السؤال ھنا كيف يؤثر ا�نتخاب على تكرار الجين في عشيرة ما  وي

  رة معينة لعشي aaو  Aaو  AAالسيادة و انعدام السيادة ممثلة بث�ث تراكيب وراثية 

  Chanceالصدفة 

gي جيل عبارة عن عينة مأخوذة من تراكيب الجيل السابق وان دور الصدفة وھي من  التراكيب الوراثية -
) تكون الكميتات(العوامل الغير منتظمة في تاكيدھا على تكرار الجين ناتج عن عملية ا�نعزال للمادة الوراثية 

يعطي �نية  فھو  Aaفمث� حيوان تركيبه الوراثي،الزايكوتواتحاد الكميتات مع بعضھا تكون 
حسب الصدفة وذلك �خت�ف في تكرار الجين والذي سيستمر على مدى  aاو الكميت  Aالكميت ِِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌◌ِ 

ا�جيال وھذا قد يغير من تكرار الجين الى تكرارات جديدة أي يھدف مايعرف بالجنوح العشوائي 
)Random drift( راثي او الجنوح الو)Genetic drift  ( ويصبح دور الصدفة معدوما عند حصول

لتركيب الوراثي  الصدفة مجا� لھا وھذا يدل على ان aaاوAaأي )Homozygous(تجانس با حيث �تجد 
   ).Heterozygous(الصدفة تزداد او يظھر تأثيرھا عندما تكون ا�فراد خليطة التركيب الوراثي 

  

  احملاضرة الثالثة
 الوراثية للعشريةاملعامل 

انتقال ) breeding group(تعرف العشيرة على انھا مجموعة من حيوانات التربية  وان وراثة ھو تأثير 
وا�داء ا�نتاجي ل�فراد او العشائر الحيوانية ھي .الجينات من جيل الى اخر على ا�داء ا�نتاجي لكل جيل

  .الخ.....الشعر،صوف،بيض،حليب،للحمالصفات ا�قتصادية التي تھم المربي والمجتمع مثل ا

نجد من ذلك ان لكل عشيرة من الحيوانات خصائصھا التي تميزھا من غيرھا من العشائر ومن بين ھذه 

ولذا فان تحسين أي عشيرة وراثيا يجب ان تدرس ،الخصائص ھو متوسط العشيرة وتباينھا الوراثي والبيئي
لم وراثية تتعلق بالعشائر وھي المكافئ فيھا معالمھا وصفاتھا قبل اجراء التحسين وس وف يتم دراسة ث�ث معا

  .الوراثي والمعامل التكراري وا�رتباط الوراثي 

  Heritabilityالمكافئ الوراثي  -١

كما ھو معلوم ان أي صفة تورث يؤثر عليھا جانب وراثي والمتمثل بالجينات وجانب غير وراثي وھي 
  أي � دخل %) ١٠٠(ة ـــات تأثر بالجانب الوراثي بنسبــــرد فھنالك صفـــفيھا الفالظروف البيئية التي يعيش 
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لجلد في ا�بقار  صفات تتأثر بالجانب البيئي لون العين في ا�نسان كما توجد ،للجانب البيئي فيھا مثل لون ا

ين .و� دخل للوراثة فيھا مثل صفة الذيل المبتور في ا�غنام%) ١٠٠( بينما ھنالك صفات تقع بين ھذين الحد
مما سبق  فأن المكافئ .وھي معظم الصفات ا�قتصادية فھي تتأثر بكل من البيئة والوراثة وبدرجات متفاوتة 

مية الوراثة والبيئة في الصفات المختلفة  الوراثي يعتبر مؤشر او مقياس احصائي ويرمز للمكافئ . gھ
   .  h2الوراثي بالرمز

 - :اھمية المكافئ الوراثي 

كما قلنا سابقا ان المكافئ الوراثي مؤشر احصائي لمدى تأثير الصفة بالوراثة بالنسبة للعشائر فھو معلم من 
  -:معالمھا يختلف بين عشيرة وأخرى ولھذا تكمن اھمية ب

  ).تربية خارجية،تربية داخلية(تحديد طريقة التربية  -١

  ).التزاوج العشوائي، التشابة المظھري، التشابة الوراثي(تحديد نوع التزاوج  -٢

  .BV    (Breeding value(تحديد القيمة الوراثية للفرد او القيمة  التربوية له-٣

  .ع ا�دلة ا�نتخابية ووض، حساب مقدار التحسين الوراثي المتوقع من ا�نتخاب-٤

  ھل يعتب المكافئ الوراثي قيمة ام تقدير وكم يتراوح تقديرة  او قيمتة ؟/ س

  -:ل�جابة عن ھذا السؤال نقول 

دير  كافئ الوراثي يختلف من صفة  �خرى �خت�ف العشائر ) ثابت(والقيمة ) متغير(التق وبما ان الم
ئية وكذلك طريقة تقديرة  لھذا فأنة المكافئ الوراثي تقديرة وا�فراد داخل العشيرة الواحدة والظروف البي

  - :ولتفسير ا�رقام نقول ، و� يجوز ان تكون قيمة بالسالب  ١- ٠ويتراوح  تقديرة من . وليس قيمة 

• h2 =من التباين يعود للتباين البيئي و� اثر للوراثة ھنا %  ١٠٠يعني ان  ( ٠ (h2  =١) يعني ان
  )ود للتباين الوراثي و� اثر للبيئة فيھا من التباين يع% ١٠٠

فمث� لون العين في ا�نسان او لون الجلد البقع في ا�بقار ھي صفة وراثية مئة بالمئة أي � دخل  •
  .للبيئة فيھا والعكس صحيج 

  - ) :ث�ث فئات (ولھذا نقسم الصفات بصورة عامة الى ث�ث  •

  .مثل الصفات التناسلية ) فاقل  ٠. ٢٠(يتراوح  من): مكافئ وراثي منخفض( منخفض  -١ •

 .مثل معظم الصفات ا�نتاجية ) ٠. ٤٠الى  ٠. ٢٠(يتراوح : مكافئ وراثي متوسط -٢ •
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من التباين يعود % ٣٠نقول بال ،  ٠. ٣٠=  h2فعند تفسيرھا في كون المكافئ الوراثي لصفة ما ھو  •

عنى الواسع (الى التباين الوراثي  وما تبقى وھو ) المعنى  الضيق (او ل|ثر التجمعي للجينات  ) الم
   .يعود gثر البيئة % ٧٠

  طرق تقدير املكافئ الوراثي

وكلھا تعتمد على قياس درجة التشابه بين ا�قارب اذ كلما زاد التشابه ) h2(ھنالك طرق عديدة لتقدير 

 -:ومن ھذه الطرق . كان المكافئ الوراثي لھذه الصفة كبيرآ ) غير ا�قارب(بين ا�قارب عنده بين ا�فراد 

  تجارب ا�نتخاب  -١

  - :عن طريق معامل ا�نحدار و الذي يقسم  -٢

  (O,P offspring one parents)د انحدار النسل على ا�ب الواح  - أ

  (O, P offspring mid paremts)نحدار النسل على متوسط ا�بوين   - ب

ين ويقسم -٣   عن طريق جدول تحليل التبا

  )FS(ويرمز له  Half-sibsاخوة اشقاء   - أ

   )Hs(ويرمز له  Half-sibاخوة انصاف اشقاء   - ب

   االنتخاب جتارب

و التي تستمر لعدة اجيال ) العشائر(في الحيوانات بھذه الطريقة من تجارب ا�نتخاب ) h2(يجب
وذلك بتقدير كمية التغير الحاصل بالصفة المنتخبة من جيل �خر نتيجة فعل ا�نتخاب و فعل ا�نتخاب يسمى 

لذي يجب من المعادة ا�تية   :مردود ا�نتخاب و ا

 ٌ◌◌ٌ◌ٌ  SD --------O                     ×R=h2   

 ◌ٌ ◌ٌR: ي العائد ا�نتخاب  

h2 :الوراثي المكافئ  

 ٍ◌SD  :ھو الفارق ا�نتخابي  
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  قسم الثروة الحيوانية 

ية وتحسين حيوانمحاضرات مادة (  صالح حسن جاسم. م   ) ترب

  

. و الفارق ا�نتخابي يقصد به ھو الفرق بين متوسط ا�باء المنتخبة و متوسط القطيع الذي انتخبت منه ا�باء 
  وسوف يتم التطرق في موضوع ا�نتخاب 

في قطيع من ا�بقار الفريزيان الھولندية بلغت العائد ا�نتخابي لصفة انتاج الحليب بعد جلين من / مثال 
ا )1000(متوسط القطيع لھذه الصفة  وكان) كغم١٥(ا�نتخاب  كغم في حين بلغ متوسط ا�باء المنتخبة في ھذ

  h2كغم احسب مقدار )1250(القطيع 

  -:الحل 

بي    متوسط القطيع  –متوسط ا�باء = (SD) الفارق ا�نتخا

 ◌ٍ ◌ٍ◌ٍSD  =1250 – 1000   

SD  =250    كغمR        10    1   

R  =SD  ×h2    =SD    =250  =25     =0-04  

  

  احملاضرة الرابعة
  طرق التزاوج

التزاوج الوسيلة ا�خرى لتغير وراثية ا�فراد الى جانب الوسيلة ا�فراد وھي  تعد طرق او انظمة 
زاوج الى قسمين   -:ا�نتخاب و كليھما تعتبر وسائل التحسين الوراثي في القطعان و تقسم طرق الت

  - :والذي يقسم الى ) التزاوج النسبي(التربية على اساس التشابه الوراثي  -أ

   Inbreedingتربية داخلية  -١

   outbreedingتربية خارجية  -٢

 - :والذي يقسم الى ) التزاوج المظھري(التربية على اساس التشابة المظھري  -ب

لتزاوج المظھري ( تزاوج مظھري متجانس  -١ تزاوج افراد متشابھة في مظھرھا الخارجي ويدعى با
  ).positive assortiveالموجب 

لتزاوج المظھري (تزاوج مظھري غير متجانس  -٢ تزاوج افراد متضادة في مظھرھا الخارجي ويدعى با
  ).negative assortiveالسالب او غير الموجب 
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  قسم الثروة الحيوانية 

ية وتحسين حيوانمحاضرات مادة (  صالح حسن جاسم. م   ) ترب

  

عتمد على التشابة الوراثي بينما ا�خر يعتمد على التشابة  لذا فأن نظم او طرق التزاوج قسمين ا�ول ي
المظھري اما انواع التربية فھي تربية داخلية و تربية خارجية الواقعة تحت القسم ا�ول من طرق التزاوج 

  .وفيما يلي شرحا لھذه ا�نواع ،

  الرتبية الداخلية 

متوسط معامل القرابة في القطيع ويقصد بھا ھي  وتقاس . تزاوج حيوانات معامل القرابة بينھا اكثر من 
  ) f (coefficinent of inbreeding)(شدة التربية الداخلية بمعامل التربية والذي يرمز له 

فھي تعمل على زيادة   Homozgousتعمل التربية الدخلية على زيادة التراكيب الوراثية المتمثلة 
لنباتات التج لذاتي في ا اشد انواع التربية الداخلية ھو التلقيح ا بما ان التربية الداخلية . انس في القطيع وان 

لوراثي  تعمل على زيادة التجانس للتراكيب الوراثية والتي غالبا ما تكون غير مرغوب فيھا فان التباين ا
   .ا يمنع عملية ا�نتخاب فالتزاوجمم)  VA(والناتج عن التراكيب الوراثية الخليطة سوف يقل وخاصة 

 مضار الرتبية الداخلية

ما تكون غير مرغوب فيھا  -١ راكيب الوراثية النقية والتي غالبا    .تعمل على زيادة الت

  .من اظھار تأثيرھا) الجينات المتنحية(تعطي فرصة للعوامل المتنحية  -٢

  .تؤدي الى ظاھرة التدھور في الصفات  -٣

  . Hetrosisھور قوة الھجين تؤدي الى ظ � -٤

  .تقلل من تقديرات المكافئ الوراثي -٥

  استعماالت الرتبية الداخلية

  .ا�ستفادة من حيوان متميز وراثيا في نشر وراثتة داخل القطيع أي زيادة القرابة بينة وبين افراد القطيع  -١

لى طرز او خطوط  متماثلة ومرباة داخليا وخلط  -٢ ھذه الطرز مع بعضھا ) تزاوج(يمكن فصل القطيع ا

  .لرفع ا�نتاج وا�ستفادة من ظاھرة قوة الھجين

م يكن لھا قيمة اقتصادية  -٣ دة ا�فراد ا�صلية وان ل   .          زيا

الجينات غير المرغوبة او الضارة في الحالة ا�صلية  -٤   .تفيد في الكشف عن 

  ) .pur line(الحصول على خطوط نقية  -٥
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  Line breedingلرتبية الطرزية ا

وھي نوع من التربية الداخلية وھي التربية نحو فرد مرغوب للحفاظ على قدر من معامل القرابة بينة 
وبين افراد القطيع مع عدم السماح لمعامل التربية الداخلية با�رتفاع أي ان ھذه التربية تحاول استغ�ل تفوق 

ل زيادة القرابة بينة وبين القطيع فمث� الفرد المتميز والناتج من عملية ا�نتخاب gطول فترة ممكنة من خ�
  - :في المخطط ادناه ھنالك تربية طرزية نحوه كاgتي    Xالفرد  

  حيث ن�حظ ان 

D  ×R  اكبر منC×R   

   B×Rوھذا اكبر من 

  اشد Dو  Xلكون القرابة بين 

  XBو  CXمقارنة ب 

�ن المربي يستبعد عدد من ا�فراد ويجب ان نذكر ان ھذه التربية � تتبع في القطعان صغيرة الحجم 
المنخفضة ا�نتاج وھذه يسير � في القطعان الكبيرة و ا� فان المربي اضطر الى احد ا�مرين اما ان يدخل 

  .حيوانات من خارج القطيع مما يفسد علية خطته او يستخدم افراد دون المستوى للتزاوج 

 الرتبية اخلارجية 

وبالتالي فھي تعمل ، بة بينھا اقل من متوسط معامل القرابة في القطيع ھي تزاوج افراد معامل القرا
لمرغوبة بان � يظھر تاثيرھا لكون التربية  على زيادة نسبة ا�فراد الخليطة وتعطي فرصة للجينات غير ا

  - :الخارجية � يتراكم اثرھا جيل بعد جيل يعكس التربية الداخلية لذا فأن التربية الخارجية تعمل على 

لتزاوج -١ دة التباين في القطيع مما يفسح المجال لعمليات ا�نتخاب وا   .زيا

  .الحصول على س��ت جيدة  -٢

  .تؤدي الى ظاھرة التدھور في الصفات  � -٣

ھجين  -٤   .الحصول على ظاھرة قوة ال

مكافئ الوراثي  -٥ د من تقديرات ال   .تزي
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  قسم الثروة الحيوانية 
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  Hybrid vigor or Hetrosisقوة اهلجني 

ھو تفوق الفرد الناتج من تضريب تركيبين وراثيين مختلفين على احد او ك� ا�بوين وتقاس قوة 
ھجين تكون الھجين كنسبة مئوية خالية من الوحدات وعادة الصفات التي  يكون تاثيرھا بالبيئة قليل فان قوة ال

  .فيھا عالية 

لھا   -:اما اسباب تفسير ھذه الظاھره من الناحية الوراثية فھنالك فرضان لتحلي

ود gزواج الجينات وھو ان كل جين له عد تأثيرات مختلفة ومعظم ھذه التأثيرات تع) east(فرض   - أ
لموقع الجيني فمث� النقية وبجمع ھذه التأثيرات لل السائدة ؟  Aaجين يظھر ھنالك فوق سيادة في ا

 .  aaوAAمرغوب عنِ◌ِ 
لواحد علية عدد من الجينات السائدة مرغوبة واخرى ) jones(فرض    - ب ينص على ان الكروموسوم ا

متنحيه غير مرغوب فيھا فعند تزاوج فرد من مجموعة مع فرد من مجموعة اخرى فان الجينات 
لجينات غير المرغوب فيھا مما ينتج فرد ليحمل في معظم  السائدة في ك� الفردين ستسود على ا

   .المواقع جين مرغوب فيه على ا�قل
  

  احملاضرة اخلامسة

  االنتخاب

اباء [يقصد با�نتخاب ھو اختيار ا�فراد المتميزة من القطيع لتكون اباء الجيل القادم وتسمى ھذه ا�باء 
واصغر ). culled(تي لم يقع عليھا ا�ختيار تسمى حيوانات استبعادبينما ال] selected parentsمنتخبة 

فسَهً◌ُ◌ بما يحملهًَ◌ُ◌ من جينات وقد تكون وحدة ا�نتخاب عائلة او س�لة  وحدة ل|نتخاب ھو الحيوان ن
 .بكاملھا

التحسين في قطعان بجانب طرق التزاوج لتغيير خواص او صفات القطيع  ويعد ا�نتخاب احدى وسائل 
 ً متوسط .وراثيا وان اساس ا�نتخاب يكون بتأثيرهِ على تغيير تكرار الجين للقطيع والذي يمكن م�حظتُه بتغيير 

  .القطيع لصفٍة ما

قبل الشروع بعملية ا�نتخاب يجب على المربي ان يحدد ا�ھداف التحسينية لعملية ا�نتخاب وھذا يسمى 

مث� يرغب المربي بزيادة انتاج الحليب او اللحم او ] breeding goals[او ما يطلق عليه ا�ھداف التربوية 
وھذه  ،الخ.......مواصفات الذبيحة او كمية الدھن او نسبة الدھن بالحليب او زيادة الخصوبه في القطيع 

�ھداف ا�ھداف تقرر تبعاً لحاجة المجتمع والربح الذي يدرهُ المنُتَج في الوقت الحاضر والمستقبل كون ھذه ا
   .ستتحقق مستقب�ً 
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 :االنتخاب  أنواع

  -:اب الى قسمين رئيسيين خيقسم ا�نت

قابلية البقاء ويقصد به ھو ا�نتخاب الذي يحصل دون تدخل ا�نسان ويعتمدعلى  ):طبيعي (انتخاب   - أ
 ). natural selection(ل�فراد والخصوبه ويسمى 

ھو انتخاب افراد بفعل المربي لتكون اباء الجيل القادم وفق ا�متيازات الحاصلة ):اصطناعي(انتخاب   - ب
Art(في متوسط القطيع ويسمى  ifieail .(  

  -:ويقسم ا�نتخاب ا�صطناعي الى مباشر وغير مباشر

  -:الصفة التي ترغب بتحسينھا مباشرة ويقسم الى ھو انتخاب  -:المباشر -
لمظھري  -١   ):phenotypic or mass selection(ا�نتخاب الكتلي او ا

اداء (ويقصد به انتخاب ا�فراد او المجموعة مظھريا لصفة معينة أي اساس سج�ت الفرد نفسه 
ابسط انواع ا�نتخاب ويستعمل ھذا )الفرد النوع من ا�نتخاب اذا كانت الصفة مث� صفة وزن الجسم ويعد 

مرتفع �نه يعكس تأثير الصفة بالجانب الوراثي اما اذا كان منخفضا فان المظھر � يعكس  ذات مكافئ وراثي 
  .قابلية التوريث 

  :ويقسم الى : (genetic selection)ا�نتخاب الوراثي  -٢

  )pedgree(ا�نتخاب حسب النسب  -ا

او اشمل ) family(دا على اداء ا�قارب وھو اما ان يكون على مستوى العائلهھو انتخاب ا�فراد اعتما
فمث� لكل عائلة لھا متوسط �نتاجيتھا وان الفرد في تلك العائله ينتج اقل من  نصف متوسط العائله . من ذلك 

   .فانه يستبعدو بخ�ف ذلك ينتخب

  (progeny Test) االنتخاب حسب النسل 

�ن نسله يحملون نصف جينات ا�ب من ) على النسل(اعتمادا على انتاجية ابنائه  ھو انتخاب ا�فراد

مكن معرفة وراثة ا�ب عن طريقة معرفة اداء نسله فمث� انتخاب ثور اعتمادا على انتاجية ابنائه من  الم
يحتاج الى وقت  الحليب وكذلك الديكة اعتمادا على انتاجية نسلھا من البيض ويعد من اھم انواع ا�نتخاب لكنه

كلما زاد دقة ا�نتخاب �ن الذكر ينشر عوامله الوراثية لكل ) طلوقة(طويل وكلما كان عدد النسل لكل ذكر 
  .القطيع الملقح من قبله 
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 )Family selection(العائلي االنتخاب 

ھو انتخاب ا�فراد على اساس عائلته و العائلة مجموعة من الحيوانات تربطھم صلة قرابة لوجود عوامل 
عائلة من  15مجموعة من الحيوانات متأتية من نفس ا�م وا�ب فھنالك ) 15(فمث� ھنالك .  وراثية مشتركة 

ھا  ا�شقاء وقد تكون ھذه العوائل انصاف اشقاء وھذه الطريقة تستعمل في الصفات التي تتم بضعف مكافئ
المظھرية للعائلة وكذلك  الوراثي ، اذ ان ھذه العوائل تنتصب كوحدة واحدة اعتمادا على متوسط القيمة 

   .للصفات التي تظھر على احد الجنسين مث� انتاج الحليب 

 -:خاب ألكثر من صفة االنت

  -:ھنالك ث�ث طرق ل�نتخاب gكثر من صفة وھي 

تخاب المتتابع  -أ   )Tandem selection) (المتسلسل(ان

الصفة  عد ان يصل بھا الى المستوى المرغوب من ا�داء تترك ويلجا الى  وفيه ينتخب المربي صفة وب

الطريقة انھا تحتاج وقتا طو ي� وكذلك اذا كان ھنالك ارتباط وراثي سالب فان الثانية وھكذا من عيوب ھذه 
   تحسين ا�ولى او الثانية قد يخفض ا�خرى

 )independent culling(المستوى أستبعادي المستقل -ب

ذا رغبنا  ھا مث� ا ھو انتخاب مجموعة من الصفات في ان واحد اذ يحدد مستويات الصفات المراد تحسين

في قطيع من ابقار الجيرسي لذا فان %)٣(ونسبة الدھن ) كغم٣٠٠٠اكثر من (بانتخاب صفة انتاج الحليب 
الدھن ضمن الحدود المقررة ثم انتخابھا اما اذا كان انتاج  البقره التي انتاجھا من الحليب ونسبة 

من عيوب ھذه الطريقة ھي . فان ھذه البقرة تستبعد % ٣كغم فأكثر ونسبة الدھن اقل من ٣٠٠٠الحليب
فراد متميزة لصفة بسبب انخفاض اداء الصفة ا�خرى كذلك قد � يجد المربي العدد الكافي من استبعاد ا

   .الحيوانات التي تنطبق عليھا الشروط كلھا الموضوعة لكل صفة

 )selection index(دليل انتخاب  - جـ 

ً لكل الصفات المقاسة بحيث تسمح للصفات الممتازة ان  ھو اعطاء قيمة لكل حيوان تكون ملخصا

وتعد اكفاء  1943عام  Hazelوأدخلت ھذه الطريقة عن طريق العالم ) ا�قل جودة(تعوض الصفات الرديئة 
  :طرق ا�نتخاب gكثر من صفة وذلك 

  .تأخذ عدة صفات في اٍن واحد  -١

  اعتبارھا ا�رتباط الوراثي بين الصفات وكذلك المكافئ الوراثي تأخذ ب -٢
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فيه -٣   .تعوض الصفات الممتازة في الحيوان للصفات الغير ممتازة 

   ا�قتصادية لكل صفةتأخذ في اعتباھا القيمة  -٤
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