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  رحيم بسم اهللا الرحمن ال
  
  

  تقديم 
  

بضمنها   الحيوانات و  باستئناس اإلنساني في مرحلة مبكرة من تاريخ النشاط        اإلنسانقام  
 مارس اإلنسان تربية وتحسين الطيور الداجنة من البداية باختيـاره الطيـور             الطيور وقد 

التي يربيها دون غيرها والتي تلبي رغباته ، وتطور علم التربية والتحسين  خالل تاريخ               
 مختلفة لتحقيق رغبات اإلنـسان المتغيـرة وحـسب          االحضارة اإلنسانية باعتماده طرق   

المعلومات المتيسرة وبذلك تباينت أهداف برامج التربية من إنتاج الطيور الستخدامها في            
العبادات والخرافات و االهتمام الثقافي والترفيهي وصـوال إلـى اإلنتـاج المتخـصص              

ية االحتياجات الغذائية لإلنسان وفق المعـايير االقتـصادية ،          لصناعة الطيور الداجنة لتلب   
ويهتم علم التربية والتحسين حاليا بتطوير األداء اإلنتاجي للطيور الداجنة لتلبية احتياجات            
األسواق العالمية المختلفة من الناحية الكمية والنوعية باستخدام برامج علمية تطبيقيـة ،             

القتصادية المهمة في الوقت الحاضـر تقـع ضـمن          ومن المعروف إن اغلب الصفات ا     
التجميعية و غيـر    ( تصنيف الصفات الكمية حيث يتأثر مظهر الصفة بالعوامل الوراثية          

، العوامل البيئية  والتداخل بين البيئة والوراثة ، ويقع على عاتق المربـي              )  التجميعية  
ب بـإجراء التحـسين الـوراثي       تحديد األهمية النسبية لهذه العوامل واتخاذ القرار الصائ       

للصفات المرغوبة أو تحسين الظروف البيئية لالرتفاع بمستوى األداء اإلنتاجي ، و فـي              
حالة اتخاذ القرار بإتباع التحسين الوراثي فان فلسفة التربية والتحسين سوف تعتمد على             

 أفضل الظـروف    فهم آليات الوراثة المندلية ، الوراثة الكمية ، الوراثة الجزيئية و تحديد           
البيئية التي تضمن التعبير الجيني الكامل للتركيب الوراثي ، حيث يجري تقـدير القـيم               

فرة ، ويتوقف مدى نجاح برامج التربية على دقة         االتربوية لألفراد حسب المعلومات المتو    
األسلوب المتبع في تقدير القيمة التربوية والتكلفة االقتصادية الناجمة عـن إتبـاع هـذا               

 في األساليب المتاحة أمام المربـي لتحديـد أهميـة           اسلوب ، لذلك نجد إن هناك تنوع      األ
التراكيب الوراثية الموجودة في قطيع التربية منها ما يعتمد على التقييم الفردي  ، التقييم               
عن طريق أقارب الفرد ، األساليب اإلحصائية  و التقنيات الجزيئية ، وتظهـر مهـارة                

م الصفات المرغوبة الخاضعة لالنتخاب      األساليب التي تالئ   أفضل هذه المربي في اختيار    
وتكشف عن الترتيب التفاضلي للتراكيب الوراثية في القطيع بصورة دقيقة وينتج عنهـا             

  .استجابة فعالة لالنتخاب 
 ضمن الخط الواحد المادة الخام التي       األفراديعتبر التباين بين السالالت ، الخطوط و بين         

يعمل المربي على تخطيط برامج التربية والتحسين على المدى         حيث  ها المربي   يعمل علي 
 حالـة فقـدان     إلـى يصل المربي     لكي ال  وإدامتهالطويل من خالل استغالل هذا التباين       

 أهمية إدراكاالستجابة لالنتخاب و توقف عملية التحسين الوراثي ، ويجب على المربي            
واجب الحفاظ   بشكل عام واعتباره موردا حيويا من ال       التنوع الوراثي الموجود في الطبيعة    

 لمواجهة التغيرات غير المحتملة فـي الظـروف البيئيـة وتـوفير              القادمة لألجيالعليه  
  .الجديدة  اإلنسانيةاالحتياجات 



 برامج التربية والتحسين هي تلبية احتياجات السوق المتنوعة ، لذلك يتوجـب             أهداف إن
 الحالية  األهداف والمستهلكين لوضع    األسواقلمعلومات من   على المربي الحصول على ا    

 المربي حالة متحركة تتطلب     أهدافوالمستقبلية لبرامج التربية ، ومن هذا المنظور تكون         
  .المتابعة والتجديد 
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