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أصل الطيور 

سالف دراسة اصل الكائتنات الحية واطورها يعامد على سجل الحفريات ، وان االتنواع الحالية جاءت من ا
.اتنقرضت خالل الحقب الزمتنية السابقة

الديتناصورهيbirdsالطيوروreptilesالزواحفبينالاطورحلقةانالماحجراتدراسةأوضحتوقد

Archaeopteryxذوكاناتنهالىالدراساتواشيرواالجتنحةالريشيمالكوالذيالماتنيافيم1861عام

مجوفةعظامعلىاليحاويالماحجرللديتناصورالعظميالهيكلانلوحظوقدالطيرانعلىضعيفةقابلية

هذافانالوقتوبتنفسالطويلالذيلووجوداالستنانعلىالحاويةالفكوكومتنهاالزواحفصفاتويمالك
.حالياالغراببحجمالطيرحجمويقدر،الزواحفذيليغطيالذيوالريشاالجتنحةوالريشيمالكالماحجر
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هل هتناك شكوك حول فرضية اصل الطيور؟



Biological classification of the fowl

• There are many methods to classify 
the fowl depending on different 
principles such as : 

• Biological classification : Some times 
referred as scientific classification .

• There are about 8580 species of the 
birds spread in the world and 
classified according to the biological 
classification system , for example for 
chicken ,  as following : 

• Kingdom      :        Animalia

• Phylum         :       Chordata

• Subphylum   :       Vertebrata

• Class             :        Aves

• Order            :         Galliformes

• Family          :         Phasianidae

• Genus           :         Gallus

• Species         :         domesticus
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• The scientific name of the chicken ( or any animal ) consist of 
two levels of its taxonomic classification , the genus and species 
, the genus printed capitalized and the species not capitalized. 
so the scientific classification for chicken is Gallus domesticus
or   Gallus domesticus .
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من الكااب المتنهجي يظهر مجموعة من االسماء العلمية للطيور الداجتنة يجب6في صفحة 2جدول 
حفظها 

االسم العلمي



Chickensالدجاج     

Avesطيوراللصتنفالاشريحيةالصفاتجميعوارابطالطيورصتنفإلىالدجا يتنامي•
،فيفةوخمجوفةعظاموامالكأجتنحةإلىاألماميةاألطرافااحورحيثالطيرانبقابلية
كذلكميزوااواألستنانالفكوكمنبدالالماقرنالمتنقاربوجودياميزالطيوررأسإنكما

Keelالقصعظمبوجود boneمالجسويغطي،القويةالطيرانعضالتبهارابطالذي
.انالطيرفياألساسيدورهإلىباإلضافةالجسمحرارةدرجةعلىيحافظالذيالريش

منعددحاا واالصلبةالقشرةذيالبيضاإلتناثواضعالداخليباإلخصابالطيورااميز•
الطيورعضب.الطيرانعلىقادرةاصبحأنقبلاألبوينرعايةإلىالفقسحديثةاألفراخ
المجالوحاىوالتنجومالشمسواساخدمالستنةفيمراينطويلةلمسافاتاهاجر

.طريقهالمعرفةلألرضالمغتناطيسي
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الاي يتنامي اليهاا الادجا  (    ( familyعن بقية العائلة Gallusان الخاصية الاي اميز جتنس 

Phasianidae 

غاباة االحمار اامثل في وجود العرف والدالياان المرابطاان به حيث يكاون العارف فاي دجاا  ال

ن واكاون والسيالتني والرمادي عبارة عن صفحة واحدة قائمة مستنتنة واوجد وكذلك اوجد داليااا

ياث هذه الزوائد صغيرة مقارتنة بالدجا  المساأتنس ، اماا دجاا  الغاباة االخضار فهاو مخالاف ح

.العرف غير مستنن وماعدد االلوان وهتناك دالية وسطية واحدة 

دجا  الغابة االحمر  دجا  الغابة االخضر 



 Gallus domesticusالداجنوالدجا Gallus gallusاالسم العلمي للدجا  البري  •

Gallusالجتنس للدجا    wild speciesيعاقد معظم علماء الوراثة إن هتناك أربعة أتنواع برية •
:  وهي 

واالسم العلمي  Red jungle fowlويسمى أيضا  Gallus bankivaدجا  الغابة األحمر -1•
 Gallus gallusهو
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.Gallus lafayettiواالسم العلمي هو  Ceylon jungle fowlدجا  غابات سيالن  -2•

.Gallus sonneratiواالسم العلمي هو  Gray jungle fowlدجا  الغابة الرمادي -3•

Javanدجا  غابات جاوة -4• jungle fowl    ويسمى أيضا دجا  الغابة األخضرGreen 
jungle fowl   واالسم العلمي هوGallus varius.
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A Ceylon Jungle fowl cock

These birds are native only to Sri Lanka, where they range from sea level up to 6,000 feet. 
The comb of the male is a brilliant red with a large yellow patch in the center. 
They are not very common in captivity as, although they breed well, La Fayette's need a lot of protection 
from winter cold. Ceylon Jungle fowl gain adult plumage in their second year. They lay 2-4 eggs per clutch, 
which hatch in 20-21 day

Ceylon Jungle fowl

La Fayette's Jungle fowl

Gallus lafayettei
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Gray (or Sonnerat's) Junglefowl

Gallus sonneratti
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Male Grey Jungle fowl, Gallus sonneratii
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http://en.wikipedia.org/wiki/Grey_Junglefowl


Green Jungle fowl

Fork Tail

Gallus varius

A closer shot of a Green Jungle fowl cock Green Jungle fowl cock

The Fork Tail, or Green Javanese Jungle fowl, Gallus varius inhabits the mysterious island of Java, where it is 

curiously absent from much of the western side of the country. Varius is also found in varying numbers on any 

number of smaller islands like Bali, Lombok, Sumbawa, Komodo and surrounding islets. Green Junglefowl inhabit 

coastal regions and semiarid cliff habitat near estuaries where they forage in mangrove swamps, along beaches, 

in rice paddies and deep inside subterranean sea caves. 

كما هو الحال في األتنواع األخرى وريشات عتنق 14ريشة ذيل بدال عن 16يعابر دجا  الغابة األخضر األكثر بدائية بين األتنواع األربعة والصفات المميزة له وجود 

مما يعطي ر فقصيرة بدال من ريشات عتنق طويلة بارزة ويكون ريش الذكر في الغالب ذا لون اسود ولكن ريشات العتنق والسر  اكون حوافها بلون بروتنزي واص

.الطائر لون اخضر مميز ، أما اإلتناث فيكون ريش الظهر والسر  مقلما واكون ريشات الصدر العليا ذات حواف غامقة 
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Red Jungle fowl

Gallus gallus

Red Junglefowl males from Laos (left) and Thailand

Indian Red Jungle fowl
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Red Jungle fowl chicks

Red Jungle fowl
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Turkeysالرومي     

Meleagrisالبريةالروميلطيورالعلمياالسم• gallopavo

وقام،للروميأنواعتحتبتدجيناألمريكيالغربيالجنوبفياألوائلاالمريكيونقام•
بلدانإلىالحقاوانتشرتم1501عامفياسبانياإلىالطيورهذهبنقلاألسبانالمستعمرون

لمناسباتافيالبريالروميواستخدم،األوربيةبلدانبقيةوالىالمتوسطاألبيضالبحر
اللحمجفروتحسينبرامجللروميوالتحسينالتربيةبرامجسبقتوقدم1621عامالدينية
شمالفيالبريالروميمعالمحسنةالطيورتضريبوتم1920عامانكلترافيبدأتحيث

Broadالبرونزيالروميوتكوينأمريكا Breasted Bronzeنجحم1950عاموفي
.األبيضالريشبلونالروميساللةتكوينفيالمربون

15

Prof. Dr. Khalid Hamid Hassan      University of Diyala College of Agriculture      Republic of Iraq



White Holland
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Broad Breasted Bronze
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Broad Breasted White
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تطور علم تربية وتحسين طيور داجنة 

:المرحلة الاطورية االولى 1.

شعبي والخرافات استخدم فيها الدجاج الغراض ثقافية ودينية حيث استخدمت في السحر والعبادات الدينية والتراث ال

اهمت الطيور وكذلك س. وكانت النتائج المباشرة هي االحتفاظ باللون والصفات المورفولوجية عن طريق االنتخاب 

ترفيه كما هو في الممارسات الثقافية فقد استخدم الريش والعظام في الفنون ، كما اصبح سلوك الطيور مصدرا لل

االه كمصدر للغذاء الحال بالنسبة للسمان الياباني الذي ربي للتغريد والدجاج ربي للقتال ولم يستخدم االنسان طيور

.ذلك بكثير بعد 



:الاطورية الثاتنية المرحلة -2

اخرىراتوقااخرىاقطارالىتنقلهاامحيثاالسائتناسمراكزخار الىالطيورهذهاتناشارفيالمرحلةهذهامثلت

،الجيناكرارراغييفيمهمةكقواتنينوالهجراتالوراثيالجتنوحاأثيركانوهتنامخالفةوبيئاتثقافاتفيهااسود

للاأقلمالطيوريالطبيعاالتناخابحفزكمامامايزةاقليميةسالالتاطورالىذلكالتالايالجغرافيةالعزلةادتوقد

فيديدةالجاالحاياجاتلمواجهةاالصطتناعياالتناخابالىخضعتالطيورهذهانالىباالضافةجديدةبيئاتعلى

.اليهاتنقلتالايالمتناطق

:الثالثةالاطوريةالمرحلة-3

روبااوفيوالزراعةالصناعةفيالتطورياالنفجارمعالمرحلةهذهوتزامنت،عشرالتاسعالقرنفيتمثلت

كانالمرحلةهذهخاللولكنفعالةبصورةاالنتخابيةالتربيةوبدأتللدجاجالنقديةالقيمةازدادتحيثواالمريكيتين

الدجاجتربيةواصبحت،غذائيةكمنتجاتواللحمللبيضثانوياهتمامواعطياالساسبالدرجةثقافيابالدجاجاالهتمام

الهدفوكانوقوالعرالسالالتوتزايدتالتنافسيةالمعارضوبدأتالغنيةوالطبقاتالمالكةللعائالتهوايةورعايتها

.المرحلةهذهفياالنالموجودةوالعروقالسالالتمعظمتطورتوقد،والشكلالريشتحسينجميعامنها



:الاطورية الرابعة المرحلة -4

ة الااى حاادثت هااذه المرحلااة فااي القاارن العشاارين ، حيااث احولاات اربيااة الاادجا  ماان االهامااام الثقااافي والهواياا

وائل القرن صتناعة ماخصصة وضخمة التناا  البيض واللحم ، وقد ساعد في هذا التنمو حدثان مساقالن في ا

: العشرين هما 

.اعادة اكاشاف قواتنين متندل في الوراثة -1

.واساخدامها لقياس اتناا  البيضTrapnestاالعشاش الصائدة اخاراع -2



تكوين السالالت 

 Bodyعلااى اساااس الفروقااات المظهريااة فااي الشااكل العااام للجساام  Breedsواصااتنف طيااور القساام الواحااد الااى عاادة سااالالت 

conformation  وتنظام الريش المغطي للجسمPlumage pattern  اصتنف طيور القسم االسيوي الى عدة سالالت متنهاا : مثال

.Langshanواالتنكشان  Cochin، الكوجن  Brahmaالبراهما : 

 plumageولاون الاريش  comb shapeعلى اساس شكل العرف  Varietiesواصتنف طيور الساللة الواحدة الى عدة عروق  

color يصتنف دجا  ساللة الليكهورن الى عدة عروق متنها : او كليهما معا مثال :

. Single comb white Leghornالليكهورن االبيض بعرف مفرد -1

.Rose comb white Leghornالليكهورن االبيض بعرف وردي  -2

. Single comb Black Leghornالليكهورن االسود بعرف مفرد -3

وهناك عروق عديدة اخرى لساللة الليكهورن 



االخرىتالسالالعنتمييزهايمكنمندليةعشيرةباعتبارهاالوراثيةالناحيةمنالساللةالىالنظرويمكن

فيبعضهانعتختلفالسالالتانالمعروففمن،الوراثيةالتراكيبوتكراراتالجينتكراراتنسبةبواسطة

العواملالىالسالالتنشوءسببيعزىانويمكنالوراثيةالتراكيبتكراروكذلكالجيناتتكرارنسب

:وهيالجيناتتكرارتغييرعلىالمؤثرة

 :  Mutationsالطفرات -1
فرة جيتنات جديدة لم اعرف الطفرة الجيتنية على اتنها اغير مساديم في الجين يتناقل عبر االجيال ويتناج عن الط

ة عن اكن موجودة في العشيرة من قبل حدوث الطفرة وقد اؤدي الطفرة الى ظهور صفة مظهرية مخالف

امالية الطراز البري وبذلك اكون العامل االساس في ا حداث الاتنوع الوراثي وعلى الرغم من اتنخفاض اح

.ان اأثيرها الاراكمي الذي يورث من جيل الخر جعل متنها عامال مهما في الاطور ،اال حدوث الطفرات 



Selectionاالتناخاب-2 :
،القادميلللجوامهاتاباءلاكونماميزةصفةاالساسعلىاالفرادمنمجموعةاخايارباالتناخابويقصد

Naturalطبيعيايكوناناماواالتناخاب selectionياةالحعلىالقابليةفيهويؤثرلالصلحالحياةحيث

ViabilityوالخصوبةFertilityبيئةللالمالئمةالاراكيبواتناشراسودالطبيعياالتناخابخاللومن

فاكونمةعقياوالخصوبةمتنخفظةاكوناوالمالئمةغيرالوراثيةالاراكيباموتبيتنمافيهاالموجودة
.Fitnessبالمواءمةالاأثيرهذاويعرفضعيفةالقادمالجيلفيمساهماها

Artificialاصطتناعيااالتناخابيكوناو selectionفيماميزةبأفرادباالحافاظالمربييقوموفيه

ريقطوعن،القادمللجيلوامهاتاباءلاكون(اتنااجيةاومظهرية)المجامعاهامامحسبمعيتنةصفات
اليومتنعرفهاالايالقياسيةالسالالتاكويناماالصطتناعياالتناخاب



:  Migrationالهجرة -3

اكرار الجين للعشايرة وامثل اخاالط عشيراين اخالفان في اكرار الجين لصفة معيتنة ويتناج عن ذلك اغير في

ا الاى االصلية ، ويدخل في هاذا العامال عملياة اساايراد اراكياب وراثياة وجيتناات مان عشاائر اخارى وادخالها

.قطيع الاربية 

:  Genetic driftالوراثي الجتنوح -4

والاااي ارافااق العشااائر الحيواتنيااة صااغيرة الحجاام واساابب  Chanceويطلااق عليهااا ايضااا الصاادفة 

.اغيرات في تنسب اكرارات الجين واقلبااه وقد اؤدي الى فقدان او اثبيت بعض الجيتنات 

:التنسبي للعشيرة العزل -5

شائر وهو من المتطلبات االساسية ذات االهمية القصوى لتكوين الساللة ، فاذا ما كان هناك تزاوج مع الع

فيا من المجاورة فان اية فروق في نسب تكرارات الجين سيؤول الى الزوال ، ويمكن ان يكون العزل جغرا

ك السجالت خالل العوائق الطبيعية والمسافات البعيدة او قد يكون العزل بواسطة عوائق النسب من خالل مس

ه مسجلة ويعمد هذا االجراء الى حصر الجينات في القطيع من خالل قبول الحيوان في القطيع اذا كان ابوي

. سابقا في القطيع 



 Poultryالطيور الداجنة 

ها لالبية تنقصد بالطيور الداجتنة هي أتنواع الطيور الاي يهام بها اإلتنسان ويقوم باربيا•
:احاياجااه وهي 

Guinea fowlدجا  غيتنيا      Chickensالدجا    •

 Pigeonالحمام            Turkeyالرومي  •

Ostrichesالتنعام           Quailالسمان   •

 Duckالبط       •

Geeseاإلوز      •
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تعاريف مهمة 

د أو هي عملية اساهدف اركيز الصفات المرغوبة في أفرا: Breedingالاربية والاحسين•
ئية المالئمة قطيع معين بإاباع قواتنين الوراثة وعلم فسلجة الاتناسل و دراسة الظروف البي

.للاركيب الوراثي المحدد 

ابهة مجموعة من األفراد امالك صفات مورفولوجية و فسيولوجية ماش:  Speciesالتنوع•
تنوع مثل.ويمكنها ان تتزاوج مع بعضها وإنتاج نسل خصب اميزها عن المجاميع األخرى 

حيث ال يمكن إجراء الازاو  بين هذه األتنواع وإتناا التنعامتنوع ،الرومي، تنوع الدجا 
.تنسل خصب 
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تعاريف مهمة 

ذ  مجموعة من الطيور اتنامي إلى تنوع واحد  ااشابه في اماالكها تنمو: Breedالساللة•
 ، ومن أمثلاها سالالت الدجا( ليس لون الريش) محدد للجسم أو طراز معين للريش   

.التنكشان، الليكهورن، البراهماساللة 

.أي يمكن أن يكون لكل تنوع عدة سالالت كما تنالحظ أعاله لتنوع الدجا  

Comb shapeمجموعة أفراد ااشابه في اماالكها شكل محدد للعرف :  Varietyالعرق•
ن الليكهورأو لون محدد للريش أو كالهما واتنامي هذه األفراد إلى تنفس الساللة مثل 

.األبيض ذو العرف المفرد 

28Prof. Dr. Khalid Hamid Hassan      University of Diyala College of Agriculture      Republic of Iraq



Sireاألب• .وهو الذكر المساخدم ألغراض الاربية و الاحسين و إتناا  الجيل الاالي :

.وهي األتنثى التناضجة الاي اساخدم في قطيع الاربية إلتناا  الجيل القادم Dam: األم•

اربية و امثل األبتناء ذكورا و إتناثا التنااجة عن ازاو  اآلباء في قطيع الOffspringأو Progeny: األبناء•
.

•Tom : ذكر الرومي

•Gander : هو ذكر اإلوزGoose    اإلوزةGeeseاإلوز

•Peacock  هو ذكر الطاووسPeahen أتنثى الطاووسPeachickفرخ الطاووس

تعاريف مهمة 

29
Prof. Dr. Khalid Hamid Hassan      University of Diyala College of Agriculture      Republic of Iraq



•Chick :  فرخ الدجا

•Cock : ديك الدجا  بعمر اكبر من ستنة

•Cockerel : ديك الدجا  بعمر اصغر من ستنة

•Pullet : ضع يقصد بالتنضج الجتنسي للدجاجة هو و) فروجه الدجا  غير التناضجة جتنسيا
( .أول بيضة 

•Hen : الدجاجة التناضجة جتنسيا.

تعاريف مهمة 

30Prof. Dr. Khalid Hamid Hassan      University of Diyala College of Agriculture      Republic of Iraq



Immature Mature

Male Female

Chicken Chick Cock1 Hen1

Turkey Poult Tom Hen

Duck Duckling Drake Duck

Goose Gosling Gander Goose

Guinea Keet Cock Hen

Pheasant Chick Cock Hen

Swan Cygnet Cob Hen

Peafowl Peachick Peacock Peahen

What are the correct common names for immature and mature poultry? 

1Cockerel is term for young mature male; pullet for young female.
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تعاريف مهمة

• Poultry science , concerned with the study of principles and practices involved in the production 
and marketing of poultry and poultry product , including breeding , incubation , brooding , 
housing , feeding , disease , marketing and poultry-farm management .

• Chickens : 

• Refers to young birds of both sexes , such as broilers and fryers .

• The previous chapter covered the different breeds of chickens that important for the poultry 
industry .

• species is often defined as a group of organisms capable of interbreeding and producing fertile 
offspring. The similarity of species is judged based on comparison of physical attributes, especially 
their DNA sequences, where available. Species hypothesized to have the same ancestors are 
placed in one genus, 

32
Prof. Dr. Khalid Hamid Hasan      University of Diyala    College of Agriculture      Republic of Iraq



Quailالسمان    

من الرابة Phasianidaeيتنامي السمان الى العائلة  •

Galliformes و جتنسCoturnix و هتناك خمسة أتنواع معارف بها داخل هذا الجتنس وهي السمان العاديC. coturnix الي
يتناشر في متنغوليا و سخالين و C. japonicaوالسمان الياباتني . ياكون من ساة احت أتنواع اتناشر في أوروبا واسيا وافريقيا 

ياضمن ثالثة C. delgorgueiوالسمان الرقش . الهتند و سريالتنكا C. coromandelicaالسمان ذو الصدر األسود . اليابان 
.من اساراليا C. pectoralisوالسمان الصدري . احت أتنواع من افريقيا و جزيرة العرب 

بسهولة أي ان هتناك أتنواع أخرى أمريكية اسمى أحياتنا شبيه السمان وهي اتنامي إلى أتنواع مخالفة ألتنها ال يمكن اضريبها بالسمان
.التنسل التنااج يكون عقيما 

Coturnixواالسم العلمي للسمان الشائع هو                      Coturnix

: هتناك عدة سالالت من السمان متنها 
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Commonالسمان الشائع   Quail

يتناشر بصورة برية في الغابات ويكون لون الريش بتني •
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Bobwhite Quail

In breeds such as Bobwhite, Californian, Gambel's, Harlequin and Chinese Painted (CPQ), the 

males can be distinguished by their face mask which is absent in the females. However, the 

White variety of CPQ cannot be distinguished by this feature.

The Californian male has a distinctive blue-grey breast in addition to the face mask.
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Californiaسمان كاليفورنيا   Quail

تنزة طيور ماأقلمة الى شواطئ الواليات الماحدة على المحيط الهادي وهي طيور هادئة مكا•
البا مااعيش باللحم شبيهة بالدجا  امالك ريشة سوداء ااقوس في أعلى الرأس الى االمام وغ

.في المتناطق الريفية 
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Japaneseالسمان الياباني   Quail

ويعابر،سم20إلىفيهاالجسمطوليصلالجسمالمكاتنزةوالمهاجرةالطيورمن•
لسارولالكومنوخاليلذيذالسمانولحم.السمانلطيورقياسيافيهاالريشلون
.اربياهيفصغيرةمساحاتإلييحاا وقليلةالغذائيةواحاياجااهجيدةشهيةوذو

مظهرياالطيورجتنسامييز•

السماناربية•
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The females (150-180 g) are heavier than 

males (120-130 g). The meat type quails 

are ready for sale at about 5 weeks of age 

and meat is very delicious. The egg type 

quails come into production at 5-6 weeks 

of age and reach their peak production by 

9-10 weeks of age. The average 

production touches more than 250 eggs 

per quail per year. The average weight of 

an egg is 10 g and its chick weight on 

hatching is about 6-7 g.
Japanese Quail (Male and Female)
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مانتمييز الجنس في الس

:بأحد الطرق التاليةيمكن تمييز الجنس اعتبارا من األسبوع الثاني وحتى الثالث من عمر الطيور وذلك •

تنطقة الرقبة غير مخطط أما األتنثى فريش م( لون القرفة ) لون ريش الذكر البالغ في متنطقة الزور والرقبة والصدر بتني محمر -1•
.  والصدر يكون طويال ومدببا ولوتنه أفاح من لون ريش الذكر ويكون مخطط بالرمادي واألسود

.غالبا يوجد ريش بتني غامق اباداء من تنهاية المتنقار السفلي إلى تنهاية مؤخرة الرأس-2•

ذكر السمان
أتنثى السمان
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Female of Quail Male of Quail

Normal type Japanese quail are easy to sex from about 3 weeks onwards, the reddish 

brown chest of the male starts to become noticeable. The female will retain her speckled 

chest and throat feathers and they can be distinguished by their size difference for the 

female is bigger than the male, and by vent sexing.
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Cloacalذكر السمان له ما يسمى بغدة المجمع  -3 gland وهذه الغدة موجودة فوق فاحة المجمع وحجمها

اد ومن مميزات هذه الغدة أتنها ااواجد في الذكور فقط وال ااواجد في اإلتناث وافرز مو3سم1.5–1حوالي من 

وعتندما يبلغ الذكر جتنسيا Foam  glandرغوية مشابهة لرغاوى الصابون ولذلك يطلق عليها أسم الغدة الرغوية 

.  رهماظهر هذه الغدة على هيئة اتنافاخ أعلى المجمع بالضغط عليها اخر  متنها الك المادة الرغوية على هيئة م

Female Japanese Male Japanese

As indicated above, the vent of the male is more domed, while that of the female is more 

inverted. This difference is only seen after they have reached sexual maturity, when their 

behavior will indicate their sexes anyway.

41
Prof. Dr. Khalid Hamid Hassan      University of Diyala College of Agriculture      Republic of Iraq



These three foam “puffs” 

were manually expelled from 

reproductively active male 

Quails

Japanese Quails (Coturnix japonica) produce foam from their unusually 

pronounced dorsal-cloacal muscular gland system. “Reproductively active male 

Japanese quail produce a large quantity of a stiff white meringue-like foam that 

is transferred to the female along with the semen during copulation and also is 

deposited on top of the excreta during voiding.” Seiwert & Adkins-Regan (In case you 

missed it, you just read the words “meringue,” “semen,” and “excreta” all in one 

sentence).
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. K.M. Cheng et al. reported that based on in vitro observations, in all cases during which foam was 

not mixed with the quail semen, sperm motility decreased within 3-5 minutes of deposition onto 

optical microscope slide and ceased within 10 minutes. When foam was added to the semen, the 

sperm remained “vigorously motile” after 45 minutes. The authors noted that spermatozoal motility 

was observed still in one sample after 95 minutes under the cover slip at room temperature.

The reproductive foam is nothing personal, but it is specific. Semen samples were mixed with foam 

secretions of the same donor as the sperm and of other donors as well, and the results were that 

any Japanese Quail’s foam would do.K.M. Cheng et al. However, mixing quail froth with chicken or turkey 

semen either did not affect sperm motility or fertility or possibly adversely affected motility 

(according to the M.S. thesis of one of the co-authors of the study). Turkeys produce a cloacal

foam of their own which was not found to affect motility of sperm.Fujihara et al. Among accessory 

reproductive fluids in birds, the case of Japanese Quail is unique in that the foam is produced 

constantly, released simultaneously with seminal ejaculation, and it helps by increasing and 

prolonging spermatozoal motility.
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األهمية االقتصادية والصفات الشكلية للسمان

.مصدر جيد للبرواين الحيواتني خالي من الكولسارول•

يوم 45جم خالل فارة ال 150–125جم علف ليصل إلي وزن 500–450يساهلك الطائر حوالي •
.األولي من العمر

. .قلة اكاليف الاربية•

رة في السمان طائر صغير الحجم بالمقارتنة بجميع اتنواع الطيور االخرى ولذلك فهو يحاا  لمساحة صغي•
دجاجة بالمار المربع 6–5طير بالغ مقارتنة بالدجا  100–80الاربية ففي المار المربع يربى 

.يوم45خالل )دورة رأس المال سريعة •

.أسبوع6-5تنضج جتنسي مبكر في عمر•

.بيضة في الستنة اإلتنااجية300–250)إتناا  عالي من البيض •

.أسابيع6جم في عمر 150سريع التنمو حيث يصل إلي حوالي •

.جم12-10وزن البيضة حوالي •

.يوم17–14مدة الافريخ من •

.لون القشرة أبيض ومبرقش باللون البتنفسجي•

.لون اإلتناث رمادي فااح والذكور رمادي ومتنطقة الرقبة بتنية اللون•

 .ستنوات10يمكن أن اعيش طيور السمان حاي عمر •

44Prof. Dr. Khalid Hamid Hassan      University of Diyala College of Agriculture      Republic of Iraq
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الخاليا ، الكروموسومات و الكميتات

ك من خالل إن قانون استمرارية الحياة يشير إلى إن الكائنات الحية تأتي من كائنات حية أخرى ، وذل

ب عيتنة الاي يتناج خاللها اآلباء التنسل للجيل القادم ويتنقل كل أ Reproductionعملية تسمى التكاثر 

.إلى أبتنائه gametesامثل تنصف ما يمالكه من جيتنات عبر الكمياات 

فيالخالياواخالفcellsالخالياتسمىةمجهريئيةبناوحداتمنالحيواناتجميعأجسامتتألف

جزئينمنااكونالخاليامعظم،الجسمفياؤديهاالايالوظيفةوطبيعةلااالءموالحجمالشكل
دوراالعبالايالعضياتمنالعديدعلىيحاويالذيcytoplasmالساياوبالزمهمارئيسيين

cellالخليةغشاءيسمىبغالفالخليةاحاطوnucleusالتنواةو،الخليةوظائففيمهما
membraneتنظيمافيعملهإلىباإلضافةالخليةوشكلمحاوياتعلىالمحافظةعلىيعمل

خليةالوقلبدماغوامثلالخليةمركزفياقريباالتنواةاقع.الخليةوالىمنالمذابةالموادمرور

.الجسمووظائفللخليةالضروريةالمواداصتنيعاوجهالايالوراثيةالمادةاحملألتنها

منحددةممراحلفيبوضوحمالحظتهايمكنبشدةلالصطباغقابلةعصويةأجسامالنواةفييوجد

الجتنساحديدعنمسؤولزو متنهايكون،chromosomesالكروموسوماتتسمىالخليةانقسام

sexالجتنسيةالكروموسوماتيسمى chromosomes،اسمىاالخرىالكروموسوماتوبقية

Autosomesالجسميةالكروموسومات
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تبارهاباعالجنسكروموسوماتزوجطريقعنالجنستحديدعنمسئولةاإلناثتكونالطيورفي

zzالكميااتماماثلالذكريكونبيتنماzwالوراثيبالتركيباالناثوتكونالكميتات،خليطالجنس

deoxyribonucleic(الدنا)الوراثةمادةالكروموسومويحمل acidاخاصاراإليهايشارالذي

DNAالجيتناتآالفأومئاتكروموسومكليحملحيثالدتناجزيئةمنجزءالجينويمثل.
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علىةالمؤثرالجيناتظهوريفسرمتناظرةأزواجشكلعلىموجودةالكروموسوماتكونحقيقةإن

الماتناظرةالكروموسوماتفيlocusالموقعنفستحتلالتيالجيناتتسمىوأزواجبشكلماصفة

علىالموقعتنفساحالجيتناتهياالليالتأنأي(alleleاليلمفردها)allelesاالليالت

.ديلةببطريقةأومخالفةبطريقةالصفةتنفسعلىاؤثرولكتنهاالماتناظرةالكروموسومات

كروموسومات متناظرة
Homologous 

chromosomes

الذراع القصير الذراع الطويل

a

a

C

C

B

b

4 جمهورية العراق / كلية الزراعة -جامعة ديالى -خالد حامد حسن  . د.أ

مصدره 

االب

مصدره 

االم



المسئولالجينهوnaواليلهالدجا فيالعاريةالرقبةعنالمسئولNaالجينالمثالسبيلعلى

عتندماالجيتنيننممخالفةاوليفاتثالثعلىتنحصلأنيمكنوبذلكللرقبةالطبيعيالاريشعن

Na/Na،Na/naالاوليفاتوهذهالقطيعفيالكروموسوماتمنمخالفةأزوا علىااواجد

ليطالخالوراثيالاركيباسمىومخالفةاليالتاحملNa/naالاوليفةفقطتنالحظna/naو

heterozygous genotypeاألخرىتالاوليفابيتنماالمخالفةالكميااتمنتنوعينعتنهويتناج

الماماثلالوراثيالاركيبواسمى(na/naوNa/Na)ماشابهةجيتناتاحمل

homozygous genotype.الكميااتمنواحدتنوععتنهويتناج.

Na/NaNa/nana/na

خليطالالاركيب الوراثي  الاركيب الوراثي الماماثل الاركيب الوراثي الماماثل 
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وظائف الجينات 

geneالجينتضاعف-1 duplication

عنويتناجالخلوياالتنقسامخاللااضاعفوالجيتناتالكروموسوماتإنالمعروففمن

العبورعنااجةالتنالجديدةواالاحاداتالطافرةالجيتناتباساثتناءللجيتناتمطابقةتنسخةالاضاعف

crossing-overاألولالميوزياالتنقسامفيالماتناظرةالكروموسوماتبين.
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وظائف الجينات 

RNAالريبوزيالنوويالحامضإنتاج-2 production

إلتناا كقالبالخيوطاحدويساخدمDNAللدتناالمزدو الحلزونيفاحRNAالرتناإتناا خالل

الرتنامنواعأتنهتناكوالمعروف،القالبفيالتناروجيتنيةالقواعدلااابعمكمالالرتنامنمفردخيط

الرتناوهيرواينالباصتنيععمليةضمنوظيفاهاألداءالساياوبالزمإلىواتناقلالتنواةفياتناج

rRNAالريبوسوميالرتناوtRNAالتناقلالرتنا،mRNAالرسول sRNAعنفضال.

sRNA well-established as 

post-transcriptional 

regulators
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Proteinالبروتينإنتاج-3 production

منالعديدتالبروتيناوتؤدي،الطيرجسمفيالبروتيناتجميعإنتاجعنمسئولةالجيناتتكون

،الريش،لدالج،الداخليةاألعضاء،العضالتفيتوجدفالبروتينات،للحياةالضروريةالوظائف

ةالحيويالوظائفمنللعديدضروريةاعابرالاياإلتنزيمات.الجسمأجزاءوبقيةالدمويةالخاليا

لاياالتنخاميةالغدةمنالمفروزةخصوصاالهرموتناتمنالعديدكذلك،البروايتناتمنااكون
.المخالفةالجسمفعالياتعلىاسيطر

controlالجينوظيفةعلىالسيطرة-4 of gene function

،الفرديمالكهاالايالجيتناتمنالكاملةالمجموعةعلىتنوااهافياحاويالجسمفيخليةكل

ومن،ةماطابقاكونالخالياماعددالحيالكائنمنخليةكلفيالوراثيةالمعلوماتفانوهكذا

مراحليفأوالجتنيتنيالاطورفيفعالةجميعهااكونالالواحدةالخليةفيالجيتناتإنالمعروف

افارضيقةالدقالكائتناتفيالجيتناتعملعلىالسيطرةعنالمقبولةوالتنظرية،المخالفةالحياة

structuralالبتنائيةالجيتناتوهيالجيتناتمنتنوعينوجود genesعنمسئولةاكونالاي

controlالسيطرةجيتناتوالمخالفةالبروايتناتاصتنيع genes(المتنظمةالجيتناتوهي

regulator genesالمشغلةالجيتناتوoperator genes)ةالبتنائيالجيتناتفعاليةاتنظمالاي

الاعبيرلاتنظيمأخرىميكاتنيكياتوهتناك.البروايناصتنيعفيمباشرةبصورةادخلالولكتنها

والاكوينئيةالفرشاالكروموسوماتفيالماعاظمالتنسخوالهرموتناتمتنهاالتنواةحقيقيةفيالجيتني

.المبكرالجتنيتنيالاطوراوجهالايmRNAلجزيئاتالمسبق
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التعبير المظهري للجينات

قية يمكتنتنيا لصفة معيتنة يعتنيي اعبيير الجيتنيات الميؤثرة فيي الصيفة بطريphenotypeالشكل المظهري 

سييات المهمية قياس هذا الاعبير عن طريق حواستنا ، ويعابر فهم الاعبير المظهيري للجيتنيات مين األسا

:هريا بطريقاين هي الاي اراكز عليها برامج الاربية والاحسين ، اقوم الجيتنات بالاعبير عن تنفسها مظ

additiveالتجميعيالجينفعل-1 gene action

أوالليلهمظهريالالتأثيرإلىيضافالجيناتألحدالمظهريالتأثيرإنالتجميعيالجينبفعليقصد

)الصفةعنالاعبيرفيمؤثرةاكونالايgenotypeالوراثيالتركيبفياألخرىللجينات

منالتنوعهذافي.(اإلخصابعتنديسالمهاالايالجيتناتمنالفردمحاوىيعتنيالوراثيالاركيب

.الماطرفاينالحالاينبينادريجاتهتناكولكنالوراثيةالاراكيببينحادامييزيوجدالالوراثة
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non-additiveالتجميعيغيرالجينفعل-2 gene action

ألخرىاالجيناتإلىالجيناتألحدالمظهريالتعبيرإضافةبالضرورةيكونالالحالةهذهفي

السيادةاتدرجوحسبمعينمظهريتأثيرالجينيالموقعنفساليالتتفاعلعنينتجقدولكن

)المختلفةنيةالجيالمواقعفيالجيناتأزواجبينتفاعلحدوثنتيجةأو،االليالتبينوالتنحي

.معينمظهريشكلعلىنحصل(المختلفةالكروموسوماتفيأوالكروموسومنفسعلى

التعبير المظهري للجينات

:المعروفةهناك العديد من أنواع فعل الجين غير التجميعي 

Dominance and recessiveالسيادة والتنحي -أ

موقع الواحد تنتج عن تفاعل االليالت ضمن الموقع الجيني الواحد عندما يطغى احد االليلين في ال

،   dominant alleleبدرجة معينة في إظهار الشكل المظهري للصفة حيث يسمى االليل السائد 

ائد باالليل بيتنما يسمى االليل الذي لم يساطيع إظهار اعبيره المظهري بسبب وجود االليل الس
.  Recessive alleleالماتنحي 
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: وهناك عدة درجات في تعبير السيادة هي 

  Complete dominanceالسيادة التامة -1

AAلماماثيل يطلق على االليل بأتنه سائد في حالة كون الشكل المظهري للاركيب اليوراثي السيائد ا

، ففييي الييدجا  يكييون شييكل العييرف الييوردي سييائدا علييى  Aaهييو تنفسييه للاركيييب الييوراثي الخليييط 

حي الماماثل العرف المفرد بحيث ال يمكن ظهور العرف المفرد إال في حالة الاركيب الوراثي الماتن

rrpp بيتنمييا ال يسيياطيع المربييي الامييييز بييين الاركيييب الييوراثي الماماثييل السييائدRRpp والاركيييب

عليى أليليه  Rلمظهير العيرف اليوردي بسيبب ايأثير السييادة الكاملية للجيين Rrppالوراثي الخليط 

. rالماتنحي 

RRpp

Rrpp

rrPP

rrPp

R-P-rrpp
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Incompleteالتامةغيرالسيادة-2 dominance

الشكلعن   مميزاAaالخليطالوراثيللاركيبالحاملةاألفرادفيالصفةمظهريكونوفيه

الاراكيببينيةالوسطالحالةمنأكثراعبيرهيكونوالماماثلينالوراثيينللاركيبينالمظهري

،السائدالماماثلالوراثيالاركيببااجاهaaالماتنحيوالماماثلAAالسائدالماماثلالوراثية

Naلهرمزيالسيادةاامغيرجينبالصفةياحكمحيثالعاريةالرقبةصفةالدجا فيومثالها

مناماماعاريةالرقبةظهورNa/Naالسائدالماماثلالوراثيالاركيبحالةفياعبيرهيكون

أما،ةالمتنطقالكفيالريشحويصالتوجودعدمبسببداكتنةحمراءالرقبةواكونالريش

فوقللرقبةالبطتنيةالجهةعلىالريشمنحزمةبوجودفياميزNa/naالخليطالوراثيالاركيب

الماماثلينيينالوراثالاركيبينعنمظهرياالخليطالوراثيالاركيبعزليمكنبشكلالحوصلة

Na/Naوna/na.

Na/NaNa/nana/na

خليطالالاركيب الوراثي  الماتنحيالماماثلالاركيب الوراثي السائدالماماثلالاركيب الوراثي 
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Noالسيادةانعدام-3 dominance

هذهفيويكونCodominanceالاعادليةالسيادةاوالمواكبةالسيادةأيضاعليهاويطلق

أليلكلواالليلينكالاعبيرعنتنااجاAaالخليطالوراثيللاركيبالصفةمظهرالحالة

الفعلمنتنوعاللهذاالاقليديوالمثال،اآلخرباالليلياأثروالاعبيرهفياساقالليةيظهر

كالABالدمصتنفذوالفرديمالكحيثاإلتنسانفيABOالدممجاميعوراثةهوالجيتني

دونمساقلةبصورةBوAاالليليناعبيرتنايجةالحمراءالدمخالياعلىBوAاالتناجيتنين

.اآلخرعلىألحدهمااأثير

لونوراثةفيالحالكذلك
ياالتندلسالدجا فيالريش
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السيادة المواكبة او السيادة التعادلية 

الدجاج االندلسي
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Overالسيادةفوق-4 dominance:

األداءفيتفوقةمتكونالتيالوراثيالتركيبخليطةاألفرادفييظهراالليالتبينتفاعل

الوراثيةراكيبالتإليهاتفتقرالخليطفيصفةظهورأوالمتماثلةالوراثيةالتراكيبعلى

بروايتناتإتناا إلىLasley(1978)يشيرالحالةلهذهاألمثلةمن،المتماثلة

HHالوراثيالاركيبعنيتناجحيثاإلتنسانفيhaptoglobinsااللهباوكلوبين

haptoglobin2البرواينعتنهيتناجhhالوراثيوالاركيبhaptoglobin1البرواين

،haptoglobin1البروايتناتعتنهيتناجHhالوراثيالاركيبإنوجدبيتنما

haptoglobin2وhaptoglobin3منأيوجودحالةفييتناجالاألخيروالبرواين

متنفردةبصورةاالليلين

الجينيعالموقفياالليالتفعلمنهووالتنحيالسيادةتعبيرإنإلىاالنتباهيجب

.المخالفةالجيتنيةالمواقعفياالليالتبينوليسLocusالواحد
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 Gene interactionتفاعل الجينات  -ب

:ان افاعل الجيتنات في المواقع المخالفة يمكن ان يتناج عتنها احدى الحالاين 

ىإلالدجا فيالعرفشكلمثالها:االبوينلدىموجودغيرجديدمظهريشكلظهور-1

اآلخرضهابععنمساقلبشكلوااوزعاتنعزلالجيتناتمنبزوجينياحددالعرفشكلإن

شكلظهورإلىيؤديPوRالسائديناالليلينبينالافاعلوانPPوRRوهي

Walnutالجوزيالعرفوهواألبوينلدىموجودغيرجديدمظهري comb.
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 Gene interactionتفاعل الجينات  

 Epistasisالتفوق             -2

يالت ايأثير عتندما ااأثر صفة واحدة بجيتنين أو أكثر في مواقيع غيير اليليية  ، و كيان ألحيد االلي

ويسيمى االلييالت األخيرى  Epistaticيطغى عليى الشيكل المظهيري يسيمى االلييل المافيوق 

Hypostatic  مثييال هييذه الحاليية فييي الييدجا  صييفة اللييون األبيييض السييائد ،Dominant 

Whiteالاركييب حيث اكون خطوط الذكور آلباء فرو  اللحيم بليون اليريش األبييض السيائد ب

مى الجيين حيث يمالك جين جسيمي يقيوم باثبييط إتنايا  الليون فيي اليريش ويسيII CCالوراثي 

الذي يسيمح ( i) ويكون هذا االليل سائد على أليله الماتنحي Inhibitor gene  (I )المثبط 

بياللون عتند ازاو  ديكية.بالاعبير عن تنفسها وإتناا  الريش الملون ( C) لجيتنات إتناا  اللون 

فان جمييع التنسيل فيي الجييل األول يكيون ابييضii CCمع إتناث ملوتنة  II CCاألبيض السائد 

: اللون 
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 Pleiotropic effectالتأثير المتعدد للجين   

منثرأكعلىبمفردهجينفيهايؤثرالتيالحاالتبعضوجودالوراثيةالدراساتأظهرت

أوpleiotropicللجيناتالمتعددالتأثيرإلىالحالةهذهتعزىوواحدةمظهريةصفة

الختفاءاإلىالصفاتتلكبيناالرتباطعنالناجمةالتأثيراتتميلوLinkageاالراباط

االختزالياماالنقسخاللتحدثالتيالعبورظاهرةبسبباالرتباطينكسرحيثالوقتبمرور

قوةفيغيراتتتحدثقدإنهإالدائمةللجيناتالمتعدداألثرعنالناجمةالتأثيراتتكونبينما

قدةمعكيمياحيويةممراتحركةيغيرمماالجيناتتكرارفيالتغيراتنتيجةالعالقة

يئيية األفييراس سييريعة الاييريش كاتنييت األعلييى وزتنييا مقارتنيية بيياألفراس بطإن وميين االمثليية ، وجييد 

11ى عمير الاريش في عمر يوم واحد ويسيامر الفيرق معتنوييا فيي اليوزن بالتنسيبة لليذكور حاي

تنسيبة إتنايا  أسبوع بيتنما ياالشى هذا الفرق بالتنسبة لإلتناث بعد األسبوع األول ، كما الحيظ إن

الييدجا  البيييض ، الخصييوبة ، وزن البيضيية أعلييى معتنويييا فييي الييدجا  سييريع الاييريش مقارتنيية ب

.هذه الصفات  بطيء الاريش ، وقد يأاي ذلك تنايجة الاأثير الماعدد لجين سرعة الاريش على
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في الوراثةمندلقوانين 

Gregor Johan Mendel 

من1900عاممتندلقواتنيناكاشافاعادة

Hugoالهولتنديالعالمقبل Devriesالعالمو

Karlاأللماتني Corrensالتنمساويوالعالم

Erich Tschermakوجرىمساقلةبصورة

واوصفقدالوقتهذافيالعلماءالنافهمها

.الخليةواتنقسامالخليةاركيب



االباءالصفات المظهرية لتنبااات جيل

سائدةالصفة الماتنحية       الصفة ال

ئةالبذور المجعدة        البذور ممال

راءالبذور الخضراء     البذور صف

ازهار بيضاء        ازهار ارجواتنية

قرتنات محززة       قرتنات ممالئة

ءقرتنات صفراء      قرتنات خضرا

ازهار قمية          ازهار ابطية 

ويلةتنبات قصيرة         تنبااات ط
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نه قانواألحاديتضريب الهجين استنتج مندل من تجربته على 

:الذي يسمى األول 
:اآلتيةالذي يتضمن النقاط : Segregation Lawقانون االنعزال  

.ة يسيطر على كل صفة من الصفات المدروسة زوج من العوامل الوراثي-1

زوج العوامل الوراثية عن بعضها البعض عند تكوين أفراد تنعزل -2

.الكميتات 

اآلخر على العامل تأثيره يطغى في انيمكن ألحد العوامل الوراثية -3

سمي الحقاوويمنعه من التعبير عن نفسه 
ه و االليل الذي يمنع من التعبير عن نفسdominant alleleاالليل السائد  

Recessive alleleاالليل المتنحي يسمى 
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قانون التوزيع الحر: قانون مندل الثاني

Independent Assortment

انتقال صفتين معا من جيل آلخرأسلوب استهدف مندل دراسة •

استنتج مندل من تجاربه في تضريب الهجين الثنائي•

dihybrid crosses

: قانونه الثاني الذي سمي قانون التوزيع الحر •

صورة ب( والنسل ) الصفات المختلفة  تتوزع على الكميتات أليالت •

.اآلخر مستقلة وحرة عن احدهما 
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F2 generation consisted of four phenotypes of seeds 9 : 3 : 3 : 1

Dihybrid Cross



التحوير في النسب المندلية 

: بين أليالت موقع جيني واحد التفاعل التحوير الناتج عن 

يالت  لقييد سييبق أن ذكرتنييا إن الافاعييل بييين أليي

لاتنحي الموقع الواحد اظهر اعبير السيادة و ا

وقييد وجييد إن  الصييفة كامليية السيييادة اظهيير

ذه في الجييل الثياتني واتنحيرف  هي1:3تنسبة 

دة   التنسيييبة المظهريييية  تنايجييية  غيييياب السييييا

No-dominance بيييين االلييييالت  ومييين

ن األمثلة الشائعة في اليدجا  هيي وراثية ليو

زاو  الريش في الدجا  األتندلسي حيث إن ا

ون دجا  باللون األسود مع دجا  ابييض اللي

يييل يتنيياج عتنييه دجييا  بيياللون األزرق فييي الج

األول وعتنييد اييزاو  أفييراد الجيييل األول مييع 

2اسييود ،1بعضييها تنحصييل علييى األلييوان 

ابيييييض بيييياتنحراف عيييين التنسييييبة 1ازرق ،

. 1:3المتندلية المعروفة    
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بين أليالت موقعين للجينات التفاعل التحويرات الناتجة عن 

لجيييل اييؤدي ظيياهرة الافييوق إلييى ظهييور اتنحييراف عيين التنسييبة المتندلييية لمييوقعين جيتنييين فييي ا

: والحاالت المعروفة  في الدجا  هي 9:3:3:1الثاتني وهي         

Dominant and recessive epistasisالتفوق المتنحي  والتفوق السائد    -أ 

25
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التفوق المتنحي  والتفوق السائد 

26
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 Double recessive epistasisالتفوق المتنحي المزدوج                   -ب
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 Double dominant epistasisالتفوق السائد المزدوج                    -جـ 

علىالتأثيرفسنمختلفةمواقعتحتلالتيالجيناتأزواجفيالسائدللجينيكونالحالةهذهفي

سيويةاآلالسالالتفياألرجلتريشصفةالدجاجفيالشائعةاألمثلةومن،الصفةمظهر

للساقffssوالمريشةللساقFFSSوهيالجيناتمنزوجينالصفةهذهعلىيؤثرحيث

ةساللوهوالالتنكشاندجا ازاو منمالحظاهيمكنالصفةلهذهالوراثيوالسلوك.العارية
:يأايوكماعاريةأرجلذيالليكهورندجا معمريشةأرجلذيآسيوية
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الكروموسومات في الطيور 

شيرويالخليةنواةفيتوجداالصطباغشديدةالشكلعصويةأجسامهيالكروموسومات

منافئةمكبأحجامالمرتبطةالهستونيةالبروتيناتمنتتكونأنهاإلىالكيماويالتحليل

التنوويالحامضمنمحدودةوكميةالالهساوتنيةالبروايتناتوDNAالنوويالحامض

RNA،منضمتنهاالموجودةالوراثيةالمادةتنقلفيأساسيادوراالكروموسوماتوالعب

Geneالجيتنيالاعبيرعمليةفيدورهاإلىإضافةآلخرجيل Expressionاعبروالاي

.عليهااسيطرالايالصفاتمظهرعنخاللهامنالجيتنات

،سومالكروموطول:خاللمنفرديةبصورةللكروموسوماتوالدراسةالتمييزعمليةوتتم

بعدماتالكروموسوعلىتظهرالتيالحزمنوعخاللمنأوالتوابعوجود،السنتروميرموقع

مختلفةبصبغاتاصطباغها
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علييى وجييود بعييض الصييعوبات فييي بحييوث كروموسييومات الطيييور إذ الدراسييات أجمعييت 

اصيتنيف يصعب امييز عدد كبير من الكروموسومات بصورة فردية وبشكل دقييق وجيرى

:كروموسومات الطيور إلى مجموعاين 

Macroالكبيرةالكروموسومات-1 chromosomesالحجمكبيرةكروموسوماتوهي

كروموسوميةأزوا ثماتنيةالدجا فيعددها.الستناروميرعلىواحاويالكشفوسهلة

.كبيرة

Microالصغيرةالكروموسومات-2 chromosomesحقيقيةكروموسوماتوهي

مناألكبرالعددواشكلبسهولةعليهاالاعرفيمكنالتنقطيةالحجمصغيرة

هذهاحاواءالبحوثأثباتوقد.(كروموسوميزو 30)الكروموسومات
.الستناروميرعلىالصغيرةالكروموسومات

كروموسومات دجاج الغابة األحمر
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+كروموسوميزوج38)الدجاجفيالكروموسوماتعددأنالىالدراساتوتشير

ZWكروموسوميزو 38)و(اإلتناثفيالجتنسكروموسومات+ZZ

.(الذكورفيالجتنسكروموسومات

مثل الجريالج الذي ي) هناك اختالفات في المصادر حول عدد الكروموسومات الخاصة باإلوز * 

(  األفريقية أصل سالالت اإلوز الغربية و إوز التم اآلسيوي الذي يمثل أصل السالالت الصينية و

كروموسوم 80كروموسوم و مصادر أخرى 82حيث تشير مصادر إلى 
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 Sex Chromosomesكروموسومات الجنس 

يورالطألتنثىالوراثيالاركيبيكونو،الطيورفيالجتنسكروموسوموهوZالكروموسوم

ZWوالذكورZZهيالكميااتمنتنوعينالطيورأتنثىاتناجوبذلكZوWمسئولةاكونو

ماماثلةغيراإلتناثإنإلىلإلشارةWوZالحروفواساخدمالطيورفيالجتنساحديدعن

Heterogameteالكمياات sexتنظامعنللامييزوXYغيرالذكورإنإلىيشيرالذي

.الكميااتماماثلة

32
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 Lampbrush  Chromosomesالكروموسومات الفرشائية  

ساهمةالمهيللبيضةاألساسيةوالوظائف،عديدةنواحيفيالنطفعنالبيوضتختلف

،روريةضبنائيةجزيئاتتوفيرو،اإلخصابعندواحدةنطفةمعلالتحاد،األممنبالجينوم

بهذهالقيامةالبيضوتمتلك.المتطورللجنينحمايةأغلفةتوفيرو،هيكليةمعلوماتتوفيرو

.Oogenesisتسمىعمليةخاللالمبيضفيالبيضةتكوينعمليةخاللالوظائف

بروايتناتوRNAمعظمهابنائيةجزيئيةبمواداألممنملئهايتممخازنالبيوضتمثل

،الميوزياماالتنقساوقفخاللالبويضةإلىاضافالموادوهذه.الجتنيتنيالاطورفياساخدم
.ىأخربيئةإلىالمبيضمنلحماياهاأغلفةمعالبويضةااحولهذهالتنمومرحلةوبعد

العديديفالبويضةنواةحجميزداد،األولالتمهيديالطورفيالميوزياالنقسامتوقفخالل

مناسبةمرحلةالهذهتكون،الرناتصنيعفيفعالةوتصبحمعنويةبصورةالحيوانيةاألنواعمن

منتمجموعاأربعةالنواةفيموجوديكونوبذلككروماتيداتأربعةلوجودالرنالتصنيع

.استنساخهايجريالجينات

تنساخاستمثلليفيةأجزاءمنهاتمتدكروماتينيةمناطقعلىالكروموسوماتهذهوتحتوي

احضيريةالمرحلةهذهواكون(DNA)الـدتناقالبمنmRNAالرسولللـرنانشط

فيmRNAقبلمنالمبكرالجتنينتنمواحاياجاتاحضيريجريحيثالبويضةإلخصاب

.جتنينإلىالزايكوتاطورمرحلة
33



النوية في خاليا الطيور 

Nucleolarالنويةتنظيممنطقةتوجد organizers(NOR)واحدكروموسومعلى

الرايبوسوميRNAاتنسخجيتناتواحاوي،17كروموسومالدجا فيويكون،

لويشك،التنويةلاتنظيممتنطقةكلفيرايبوسوميجينمكررة145حواليواوجد

لخالياتنواةكلفياألكثرعلىتنوياانواوجد،التنويةالجيتناتلهذهالجماعيالتنشاط
الكروموسوميةالمجموعةثتنائيةالعاديةالدجاجة

34

جمهورية العراق / كلية الزراعة -جامعة ديالى -خالد حامد حسن  . د.أ



Maternal Inheritance and Maternal effectsالوراثة األمية و التأثيرات األمية   

إنعلىافسيرهايجري(االميةالوراثة)الساياوبالزميةالوراثةاأثيراتوجودإن

ساياوبالزمويحاوي،mtDNAواسمىبهاالخاصةالوراثيةالمادةامالكالماياوكوتندريا

تنسخة100حواليامالكالتنطفةبيتنماmtDNAمنتنسخة100.000حواليعلىالبيضة

،(لجيتناتلاتنعزاالتبدون)األبتناءإلىاألممناتناقلالماياوكوتندريافانلذلكmtDNAمن

ةالوراثيالمادةبينالافاعالتبسبباكونقدmtDNAعنالتناجمةاالخاالفاتإنويعاقد

.التنواةخار الوراثيةوالمادةالتنواةداخل

Maternalاألميةالتأثيراتأما effectsاالخاالفاتاسببالايالمكوتناتمنفهي

تنسلهاعلىلألماأثيرأيبأتنهااعريفهايمكنالاأثيراتهذهفانعامةوبصورةالمظهرية

األميةأثيراتالاأنمنبالرغمو.للجيتناتالمباشراالتناقالعنالتنااجةالاأثيراتباساثتناء

علىامديعالدجا جتنيناطورإنالمعروففمن،اللبوتنةالحيواتناتفيأكبربشكلاظهر

Eggالبيضةبيئة environmentاألميةتللاأثيراالوسيلةامثلوالايالحضاتنةفارةخالل

وزنمثلاتالصفبقيةعلىاأثيرهاإلىباإلضافةالجتنيتنيالاطور،البيضةإخصابعلى
.الجسم

35
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 Sex Determinationتحديد الجنس 

مسئولةZWاألناتتكونحيثوراثياجنسهيحددالدجاجإنإلىالمصادرمعظموتشير

الديكةاتناجبيتنماWوZالكميااتمنتنوعيناتناجحيثالدجا فيالجتنساحديدعن

:ييأاكماالجتنساحديدآليةواكونالجتنسكروموسوماحملالكميااتمنواحدتنوع

36
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 Secondary sex characteristicsصفات الجنس الثانوية    

منالهرموتنيةاإلفرازاتتنايجةالبالغةللطيورالثاتنويةالجتنسيةالصفاتاكاسابويكون

إتناا علىباالعامادالجتنسلجيتناتالمظهريالاعبيرامثلوهيالمبايضأوالخصى

لديكةافيوالدالياتالعرفتنمواالتندروجينيحفزحيث،االساروجينواالتندروجين

.للديكالمميزالصوتعنالاعبيركذلكوالمهمازوتنمو

العنقمنطقةفيمستديرريشعنهوينتجالريشةحويصلةعلىاالستروجينيؤثربينما

الذيالسرجريشالديكيمتلككذلكوالديكةفيمنجلياالعنقريشيكونبينما،والذيل

األنثىفيموجودغيريكون
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االنقالب الجنسي في الدجاج

إلىنثىاألتتحولوفيهامنخفضةبتكراراتالدجاجفيالجنسياالنقالبحاالتتحدث

أنثىإلىللذكرالجنسياالنقالبأيمعكوسةحالةحصوليالحظولمذكر

ط حييث يبقيى إن حصول االتنقالب الجتنسي الالقائي ياضمن اغير في الشيكل المظهيري فقي

معظم حاالت االتنقالب الجتنسي اتنياج عين حياالت مرضيية .الاركيب الوراثي للطير أتنثى 

يسيير مثيل ورم المبييض أو أمييراض الغيدة الكظرييية والايي يحييدث فيهيا اييدمير المبييض األ

اج عتنيه اركييب ويحفز غياب المبيض األيسر اطيور التنسييج المابقيي للمبييض األيمين ويتني

ك والذي قد يحاوي على أتنسجة المبيض أو الخصية أو كالهما ، وهتنياovotestisيسمى 

على إتناا  المتني القيادر عليى اإلخصياب ، ovotestisبحوث اشير إلى إمكاتنية الاركيب 

.مع ذلك فان هذا الدجا  ال يضع بيضا أو يصبح ذكرا خصبا 
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Sex reversal 



Sex-Linked Inheritanceوراثة الصفات المرتبطة بالجنس   

واحدكروموسومالطيورإتناثاحملبيتنماZZللجنسكروموسومينالطيورذكورتمتلك

Zسوفللذكورالجتنسكروموسوماتعلىالموجودةالجيتناتفاناألساسهذاوعلى

علىقعةالواالجيتناتاتناقلاإلتناثحالةفيبيتنماواإلتناثالذكوراألبتناءإلىاتناقل

محمولةالالجيتناتعلىويطلق،فقطالذكورأبتنائهاإلىاألتنثىفيZالجتنسكروموسوم

غيركاسلواوريثهافيواسلكبالجتنسالمرابطةبالجيتناتZالجتنسكروموسومعلى

الماتنحييلااللإنبسببوذلكالجتنسينفيالصفاتهذهاكراريخالفحيث،اعاياديا

لىعاالليللهذاموقعوجودلعدماإلتناثفيمظهرياتنفسهعنيعبرأنيمكنالمفرد

عنعبريلكيماتنحيماماثلوراثيباركيبيكونأنإلىيحاا بيتنماWالكروموسوم

.الذكورفيمظهرياتنفسه
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40

الوراثة 

ة المرتبط

بالجنس

الوراثة 

الهوالندرية

وراثة 

الكروموسومات 

الجسمية
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المفقس استخدام الصفات المرتبطة بالجنس لتمييز الذكور عن االناث في



الصفات المرتبطة بالجنس في الدجاج 

Barring plumageالريش المخطط             

مثال جيد لهيذه الصيفة  Barred Plymouth Rockاعابر ساللة الباليموث روك المخطط 

ر فييي حيييث اظهيير أشييرطة عرضييية بيضيياء علييى الريشيية خالييية ميين صييبغة الميالتنييين ويييؤث

. Bالصفة جين سائد مرابط بالجتنس يرمز له 

: آلتية عند تزاوج إناث الباليموث روك المخطط و ذكور الرود ايالند األحمر تظهر النتائج ا
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Sex linked Barring

http://afs.ca.uky.edu/content/sex-linked-crosses43

الريش المخطط المرتبط بالجنس



ى جمييع وتنالحظ إن صيفة األم اتناقليت إليى جمييع أبتنائهيا اليذكور و صيفة األب اتناقليت إلي

، ويجيري  Crisscross inheritanceاإلتناث ويسمى هذا السلوك بالوراثة الاصيالبية 

.د االسافادة من هذا السلوك الوراثي في الاجتنيس الذااي لألفراس بعمر يوم واح
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بيين وتنالحظ مين المخطيط إن الصيفة الماتنحيية اخافيت فيي الجييل األول وفيي حالية إجيراء الايزاو 

ا السيلوك مين أفراد الجيل األول إلتناا  الجيل الثاتني فان الصفة اظهر مجددا في الجيل الثاتني ، وهذ

.خصائص الصفات المرابطة بالجتنس 
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 Rate of featheringسرعة التريش 

مرابط بالجتنس و سائد على  Kوتشير الدراسات إلى إن الجين المسئول عن التريش البطيء 

 kأليله الماتنحي 

وسريعالالتريشبينالتميزويمكن

أتاحمماالفقسعندالبطيء

،الذاتيالتجنيسفياستخدامها

فياألجنحةنموإنيالحظحيث

يتحتوالتريشسريعةاألفراد

الريشمنريشاتستةعلى

لغويبالثانويوالريشالرئيسي

الجناحقاعدةفيالناميالريش

األجنحةريشثلثي

ونفيكالتريشبطيئةاألفرادأما

الرئيسياألجنحةريشعدد

والريشستةمناقلوالثانوي

طولبنفسالجناحقاعدةفيالنامي

.الجناحريش
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المفقس استخدام الصفات المرتبطة بالجنس لتمييز الذكور عن االناث في

تريش االفراخ االناث سريعة التريش ، الذكور بطيئة ال: سرعة التريش 

Male Female
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 Rate of featheringسرعة التريش 
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Silver and Gold plumageالريش الفضي والذهبي            

لكافية يساخدم وصف الليون الفضيي والليون اليذهبي لإلشيارة إليى ليون رييش الزغيب التنياعم

ثيل سالالت الدجا  الملون ماعدا الدجا  األبيض مثيل الليكهيورن واليدجا  األسيود اليداكن م

عليى الليون الميتنوركا األسود حيث ياغلب اللون األبيض على الليون الفضيي والليون األسيود

.الذهبي 

الباليميوث ومن أمثلة الدجا  الفضي سالالت الوايتندوت الفضي المقليم ،اليدوركتنك الفضيي و

روك الفضيييي المقليييم واليييدجا  اليييذهبي سيييالالت الرودايالتنيييد األحمييير والساسيييكس األحمييير 

. والكورتنش الغامق 
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االفراخ االناث ذهبية الزغب ؛  الذكور فضية : الزغب الفضي والذهبي 

50



الخاص باللون الذهبي وهو sللون الفضي وهو سائد على أليلة الماتنحي  Sويستخدم الرمز 

:من الجيتنات المرابطة بالجتنس ويمكن وصف السلوك الوراثي  للصفة 
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Sex-Linked dwarfismالدجاج القزم المرتبط بالجنس              

مقارتناهاعتندالجسمحجمصغرإلىيؤديdwلهيرمزبالجتنسمرابطماتنحيجينوجود

كوناالماتنحيالتنقيالوراثيللاركيبالحاملةالذكورإنولوحظDWالطبيعيبالحجم

الطبيعيعن%30بحواليوزتنااقلاكونواإلتناث%40بحواليالطبيعيمنوزتنااقل

.الجتنسينكالفيللطيورالاتناسليةالكفاءةعلىيؤثرالالجينهذاإنوجدكما

8عمرحاىبوضوحلهالحاملةاألفرادبينيظهرالالجسموزنعلىdwالجينتأثير

العلفاتكميفيالاوفيرطريقعنالاقزمصفةالساغاللالباحثونركزوقدأسابيع

نمالتنموطبيعيدجا علىتنحصلحيثاللحمدجا أمهاتقطعانقبلمنالمساهلكة
طبيعيةذكورمع(قزم)الحجمصغيرةأمهاتازاو 
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 Auto sexingالتجنيس الذاتي  

احيد بموجيب يام االسافادة من الصفات المرابطة بالجتنس لاحديد جتنس األفيراس بعمير ييوم و

ي اجتنيييس اضيريب مسييطر علييه ، واعابير العمليية ذات أهمييية اقاصيادية كبييرة حييث يجير

الاربيية األفراس لقطعان إتناا  بيض المائدة بعمر ييوم واحيد وييام االحافياظ باإلتنياث لغيرض

.واسابعاد الذكور لعدم جدوى اربياها اقاصاديا 
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المرتبطة بالجنسالوراثة

Sex- linked inheritance traits

خالد حامد حسن .د.أ

جامعة ديالى –كلية الزراعة 

الحيواتنيتناا قسم اال

University of Diyala 
College of Agriculture
Department of Animal Production

Poultry Breeding

Prof. Dr.Khalid Hamid Hassan



علتتى وجتتود اعتتو ال تتعواا  كتتي احتتو  كروموستتوما  ال يتتور    الدراستتا  أجمعتت  

ا تتني  ي عب امييز عدد كاير من الكروموسوما  ا ورة كردية واشكل دقيت  وجتر 

:كروموسوما  ال يور  لى مجموعاين 

Macroالكبيرةالكروموسومات-1 chromosomesالحجمكايرةكروموسوما وهي

كروموسوميةأزوا ثماتنيةالدجا كيعددها.الستناروميرعلىواحاويالكش وسهلة

.كايرة

Microالصغيرةالكروموسومات-2 chromosomesحقيقيةكروموسوما وهي

مناألكارالعددواشكلاسهولةعليهاالاعر يمكنالتنق يةالحجم غيرة

ه هاحاواءالاحو أثاا وقد.(كروموسوميزو 30)الكروموسوما 
.الستناروميرعلىال غيرةالكروموسوما 

كروموسومات دجاج الغابة األحمر
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 Chromosomes of fowlدجاجالكروموسومات 

Macroالكبيرةالكروموسومات-1 chromosomesالحجمكايرةكروموسوما وهي

كروموسوميةأزوا ثماتنيةالدجا كيعددها.الستناروميرعلىواحاويالكش وسهلة

.كايرة

Microالصغيرةالكروموسومات-2 chromosomesحقيقيةكروموسوما وهي

مناألكارالعددواشكلاسهولةعليهاالاعر يمكنالتنق يةالحجم غيرة

ه هاحاواءالاحو أثاا وقد.(كروموسوميزو 30)الكروموسوما 
.الستناروميرعلىال غيرةالكروموسوما 



 Sex Chromosomesكروموسومات الجنس 

يورال ألتنثىالوراثيالاركيبيكونو،ال يوركيالجتنسكروموسوموهوZالكروموسوم

ZWوال كورZZهيالكمياا منتنوعينال يورأتنثىاتناجوا لكZوWمسئولةاكونو

ماماثلةغيراإلتنا  ن لىلإلشارةWوZالحرو واساخدمال يوركيالجتنساحديدعن

Heterogameteالكمياا  sexتنظامعنللامييزوXYغيرال كور ن لىيشيرال ي

.الكمياا ماماثلة

4
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5

 Lampbrush  Chromosomesالكروموسومات الفرشائية  

فيالنطفعنالبيوضتختلف

يةاألساسوالوظائف،عديدةنواحي

نمبالجينومالمساهمةهيللبيضة

عندواحدةنطفةمعلالتحاد،األم

نائيةبجزيئاتتوفيرو،اإلخصاب

ليةهيكمعلوماتتوفيرو،ضرورية

للجنينحمايةأغلفةتوفيرو،

بهذهامالقيالبيضةوتمتلك.المتطور

تكوينعمليةخاللالوظائف

يةعملخاللالمبيضفيالبيضة

.Oogenesisتسمى
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6

الفرشائيةالكروموسومات 

يئيةجزبمواداألممنملئهايتممخازنالبيوضتمثل

كياساخدماروايتنا وRNAمعظمهابنائية

ضةالاوي لىاضا الموادوه ه.الجتنيتنيالا ور

موالتنمرحلةواعد،الميوزياالتنقساماوق خالل

يوالمامنلحماياهاأغلفةمعالاويضةااحوله ه
.أخر ايئة لى

هيديالتمالطورفيالميوزياالنقسامتوقفخالل

منالعديدفيالبويضةنواةحجميزداد،األول

فيعالةفوتصبحمعنويةبصورةالحيوانيةاألنواع

هذهكونت،السايتوبالزمفيوتخزينهالرناتصنيع

أربعةلوجودالرنالتصنيعمناسبةالمرحلة

عةأربالنواةفيموجوديكونوبذلككروماتيدات

.استنساخهايجريالجيناتمنمجموعات
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تنساخاستمثلليفيةأجزاءمنهاتمتدكروماتينيةمناطقعلىالكروموسوماتهذهوتحتوي

ه هواكونالفرشاة،اشاهوا لك(DNA)الـدتناقالبمنmRNAالرسولللـرنانشط

منالماكرالجتنينتنمواحاياجا احضيريجريحي الاويضةإلخ اباحضيريةالمرحلة

الحاملةالجيتنا اساتنساخيجري.جتنين لىالزايكو ا ورمرحلةكيmRNAقال

الايوزايكو للالماكراالتنقساممراحلأثتناءالاروايناااتناءاوجهالايالوراثيةللمعلوما 
.ةاالميالااثيرا عواملوامثل،الايضةساياواالزمكيواخزناإلخ اباعقب

7

Lampbrush chromosome

الفرشائيةالكروموسومات 



Maternal Inheritance and Maternal effectsالوراثة األمية و التأثيرات األمية   

Maternalاألميةالتأثيرات effectsالمظهريةاالخاالكا اسابالايالمكوتنا منهي

اساثتناءاتنسلهاعلىلألماأثيرأياأتنهااعريفهايمكنالاأثيرا ه هكانعامةوا ورة

اشكلاظهريةاألمالاأثيرا أنمناالرغمو.للجيتنا المااشراالتناقالعنالتنااجةالاأثيرا 

الايضةئةايعلىيعامدالدجا جتنينا ور نالمعرو كمن،اللاوتنةالحيواتنا كيأكار

Egg environmentسيلةالوامثلوالاياال  تناعيةاوال ايعيةالحضاتنةكارةخالل

مثلالحقالتنسللال فا اقيةعلىاأثيرهاعنكضالالجتنيتنيالا ورعلىاألميةللاأثيرا 
.الجسموزن

8
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وبالزمسايتفيوتخزنالفرشائيةالكروموسوماتمنتنتجالتيmRNAمستنسخاتوتعمل

صفاتفيالحقارالتاثيويمتدالمبكرالجنينيالتطوريوجهالذياالميللتاثيركعواملالبيضة

سايتوبالزمفيالرئيسيةمساهمتهابسبباالمالىالتاثيراتهذهوترجعالحياة،اثناءاالبناء

.السايتوبالزممنضئيلةكميةالنطفةتمتلكبينماالزايكوت
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زميةالساياواالالوراثةاأثيرا وجود ن

 نعلىافسيرهايجري(االميةالوراثة)

يةالوراثالمادةامالكالماياوكوتندريا

،mtDNAواسمىاهاالخا ة

حواليعلىالايضةساياواالزمويحاوي

ايتنماmtDNAمنتنسخة100.000

تنسخة100-75حواليامالكالتن فة

االماياوكوتندريكانل لكmtDNAمن

ادون)األاتناء لىاألممناتناقل

 نويعاقد،(للجيتنا اتنعزاال 

قدmtDNAعنالتناجمةاالخاالكا 

الوراثيةالمادةاينالافاعال اساباكون

اةالتنوخار الوراثيةوالمادةالتنواةداخل

Maternal Inheritance and Maternal effectsالوراثة األمية و التأثيرات األمية   



النوية في خاليا الطيور 

Nucleolarالنويةتنظيممنطقةتوجد organizers(NOR)واحدكروموسومعلى

الراياوسوميRNAاتنسخجيتنا واحاوي،17كروموسومالدجا كيويكون،

لويشك،التنويةلاتنظيممتن قةكلكيراياوسوميجينمكررة145حواليواوجد

لخالياتنواةكلكياألكثرعلىتنوياانواوجد،التنويةالجيتنا له هالجماعيالتنشا 
الكروموسوميةالمجموعةثتنائيةالعاديةالدجاجة

10
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 Sex Determinationتحديد الجنس 

مسئولةZWاألناتتكونحيثوراثياجنسهيحددالدجاجإنإلىالمصادرمعظموتشير

الديكةاتناجايتنماWوZالكمياا منتنوعيناتناجحي الدجا كيالجتنساحديدعن

:ييأاكماالجتنساحديدآليةواكونالجتنسكروموسوماحملالكمياا منواحدتنوع

11
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 Sex Determinationتحديد الجنس 

دجا وجوديالحظلمحي األتنثىجتنساحديدكيرئيساأثيرWكروموسوميملك

منماكرةمرحلةكيامو ZWWكاإلكرادأوختنثي كريامظهرZWالوراثياالاركيب

الموزائيكياالاركيباألكرادأوZZWالوراثياالاركيباألكرادايتنماالجتنيتنيالا ور

اشيرلمو.مافاواةادرجا الختنوثةاهااظهرZWوZZالجتنسيةللكروموسوما 

.احملهاالايالخالياتنساةحسبختنثىZZZأوZZ كوروجود لىالم ادر

12
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فرضيات الية تحديد الجنس في الدجاج

ال كوركيلجينلاليلينيوجدوحي الجيتنيةالجرعةكياالخاال افعلالجتنساحديدافارو،األولى

الفرضيةه هكيالمشاركالجينويكون،اإلتنا كيكق واحدواليل

(DMRT1)Double sex and Mab3- Related Transcription factor 1

كيالجينه اويعارWالكروموسومعلىتنظيرلهيوجدوالZالكروموسومعلىالجينهذاويقع

معياف كو لاإلتنا أجتنةكيمتنهأعلىال كورأجتنةكياعايره نلوحظوالامايزقالاألوليةالمتناسل

.الجرعةباختالفالجنستحديدفرضية
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 Secondary sex characteristicsصفات الجنس الثانوية    

منالهرموتنيةاإلكرازا تنايجةالاالغةلل يورالثاتنويةالجتنسيةال فا اكاسابويكون

 تناا علىااالعامادالجتنسلجيتنا المظهريالاعايرامثلوهيالماايوأوالخ ى

لديكةاكيوالداليا العر تنمواالتندروجينيحفزحي ،االساروجينواالتندروجين

.للديكالمميزال و عنالاعايرك لكوالمهمازوتنمو
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صلةحويعلىاالستروجينيؤثربينما

يفمستديرريشعنهوينتجالريشة

يشريكونبينما،والذيلالعنقمنطقة

متلكيكذلكوالديكةفيمنجلياالعنق

غيريكونالذيالسرجريشالديك

األنثىفيموجود



االنقالب الجنسي في الدجاج

إلىنثىاألتتحولوفيهامنخفضةبتكراراتالدجاجفيالجنسياالنقالبحاالتتحدث

أنثىإلىللذكرالجنسياالنقالبأيمعكوسةحالةحصوليالحظولمذكر

  حيت  ياقتى  ن ح ول االتنقالب الجتنسي الالقائي ياضمن اغير كي الشتكل المظهتري كقت

معظم حاال  االتنقالب الجتنسي اتنتاج عتن حتاال  مرضتية .الاركيب الوراثي لل ير أتنثى 

يستتر مثتل ورم الماتيو أو أمتتراو الغتدة الكظريتتة والاتي يحتتد  كيهتا اتتدمير الماتيو األ

اج عتنته اركيتب ويحفز غياب المايو األيسر ا تور التنستيج المااقتي للماتيو األيمتن ويتنت

ك وال ي قد يحاوي على أتنسجة المايو أو الخ ية أو كالهما ، وهتنتاovotestisيسمى 

على  تناا  المتني القتادر علتى اإلخ تاب ، ovotestisاحو  اشير  لى  مكاتنية الاركيب 

.مع  لك كان ه ا الدجا  ال يضع ايضا أو ي اح  كرا خ اا 

16
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Sex reversal 
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18

Photograph of a
gynandromorphic chimera
chicken, left = male, right =
female, with characteristic
differences in plumage, wattle,
spur, and breast musculature ( A)
. Schematic illustration of the
cellular make-up of this
gynandromorphic chicken with
ZZ and ZW cells distributed
predominantly on the respective
‘male’ and ‘female’ sides ( B) .

Major, A.T. and Smith, C.A., 2016. Sex reversal in birds. Sexual Development, 10(5-

6), pp.288-300.



Sex-Linked Inheritanceوراثة الصفات المرتبطة بالجنس   

واحدكروموسومال يور تنا احملايتنماZZللجنسكروموسومينالطيورذكورتمتلك

Zسو لل كورالجتنسكروموسوما علىالموجودةالجيتنا كاناألساسه اوعلى

علىقعةالواالجيتنا اتناقلاإلتنا حالةكيايتنماواإلتنا ال كوراألاتناء لىاتناقل

محمولةالالجيتنا علىوي ل ،كق ال كورأاتنائها لىاألتنثىكيZالجتنسكروموسوم

غيركاسلواوريثهاكيواسلكاالجتنسالمراا ةاالجيتنا Zالجتنسكروموسومعلى

الماتنحييلاالل ناسابو لكالجتنسينكيال فا ه هاكراريخال حي ،اعاياديا

لىعاالليلله اموقعوجودلعدماإلتنا كيمظهرياتنفسهعنيعارأنيمكنالمفرد

عنعاريلكيماتنحيماماثلوراثيااركيبيكونأن لىيحاا ايتنماWالكروموسوم

.ال كوركيمظهرياتنفسه

19
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الوراثة 

ة المرتبط

بالجنس

الوراثة 

الهوالندرية

وراثة 

الكروموسومات 

الجسمية



21

المفقس استخدام الصفات المرتبطة بالجنس لتمييز الذكور عن االناث في



الصفات المرتبطة بالجنس في الدجاج 

Barring plumageالريش المخطط             

مثال جيد لهت ه ال تفة  Barred Plymouth Rockاعاار ساللة الااليمو  روك المخ   

ر كتتي حيتت  اظهتتر أشتتر ة عرضتتية ايضتتاء علتتى الريشتتة خاليتتة متتن  تتاغة الميالتنتتين ويتت ث

. Bال فة جين سائد مراا  االجتنس يرمز له 

: آلتية عند تزاوج إناث الباليموث روك المخطط و ذكور الرود ايالند األحمر تظهر النتائج ا

22
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Sex linked Barring

http://afs.ca.uky.edu/content/sex-linked-crosses23

الريش المخطط المرتبط بالجنس



ى جميتع وتنالحظ  ن  تفة األم اتناقلت   لتى جميتع أاتنائهتا الت كور و  تفة األب اتناقلت   لت

، ويجتري  Crisscross inheritanceاإلتنا  ويسمى ه ا السلوك االوراثة الا تالاية 

.د االسافادة من ه ا السلوك الوراثي كي الاجتنيس ال ااي لألكراخ اعمر يوم واح

24
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اتين وتنالحظ متن المخ ت   ن ال تفة الماتنحيتة اخافت  كتي الجيتل األول وكتي حالتة  جتراء الاتزاو 

ا الستلوك متن أكراد الجيل األول إلتناا  الجيل الثاتني كان ال فة اظهر مجددا كي الجيل الثاتني ، وه 

.خ ائص ال فا  المراا ة االجتنس 

25



 Rate of featheringسرعة التريش 

مراا  االجتنس و سائد على  Kوتشير الدراسات إلى إن الجين المسئول عن التريش البطيء 

 kأليله الماتنحي 

وسريعالالتريشبينالتميزويمكن

أتاحمماالفقسعندالبطيء

،الذاتيالتجنيسفياستخدامها

فياألجنحةنموإنيالحظحيث

يتحتوالتريشسريعةاألفراد

الريشمنريشاتستةعلى

لغويبالثانويوالريشالرئيسي

الجناحقاعدةفيالناميالريش

األجنحةريشثلثي

ونفيكالتريشبطيئةاألفرادأما

الرئيسياألجنحةريشعدد

والريشستةمناقلوالثانوي

طولبنفسالجناحقاعدةفيالنامي

.الجناحريش

26



المفقس استخدام الصفات المرتبطة بالجنس لتمييز الذكور عن االناث في

تريش االفراخ االناث سريعة التريش ، الذكور بطيئة ال: سرعة التريش 

Male Female
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 Rate of featheringسرعة التريش 
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Silver and Gold plumageالريش الفضي والذهبي            

لكاكتة يساخدم و   اللتون الفضتي واللتون الت هاي لإلشتارة  لتى لتون ريتا الزغتب التنتاعم

ثتل سالال  الدجا  الملون ماعدا الدجا  األايو مثتل الليكهتورن والتدجا  األستود التداكن م

علتى اللتون الميتنوركا األسود حي  ياغلب اللون األايو على اللتون الفضتي واللتون األستود

.ال هاي 

الااليمتو  ومن أمثلة الدجا  الفضي سالال  الوايتندو  الفضي المقلتم ،التدوركتنك الفضتي و

روك الفضتتتي المقلتتتم والتتتدجا  التتت هاي ستتتالال  الرودايالتنتتتد األحمتتتر والساستتتكس األحمتتتر 

. والكورتنا الغام  

29
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االفراخ االناث ذهبية الزغب ؛  الذكور فضية : الزغب الفضي والذهبي 

30



الخاص االلون ال هاي وهو sللون الفضي وهو سائد على أليلة الماتنحي  Sويستخدم الرمز 

:من الجيتنا  المراا ة االجتنس ويمكن و   السلوك الوراثي  لل فة 

31
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Sex-Linked dwarfismالدجاج القزم المرتبط بالجنس              

مقارتناهاعتندالجسمحجم غر لىي ديdwلهيرمزاالجتنسمراا ماتنحيجينوجود

كوناالماتنحيالتنقيالوراثيللاركيبالحاملةال كور نولوحظDWال ايعياالحجم

ال ايعيعن%30احواليوزتنااقلاكونواإلتنا %40احواليال ايعيمنوزتنااقل

.الجتنسينكالكيلل يورالاتناسليةالكفاءةعلىي ثرالالجينه ا نوجدكما

8عمرحاىاوضوحلهالحاملةاألكراداينيظهرالالجسموزنعلىdwالجينتأثير

العل ا كميكيالاوكير ري عنالاقزم فةالساغاللالااحثونركزوقدأساايع

نمالتنمو ايعيدجا علىتنح لحي اللحمدجا أمها ق عانقالمنالمساهلكة
 ايعية كورمع(قزم)الحجم غيرةأمها ازاو 
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 Auto sexingالتجنيس الذاتي  

احتد اموجتب يام االسافادة من ال فا  المراا ة االجتنس لاحديد جتنس األكتراخ اعمتر يتوم و

ي اجتنتتيس اضتريب مستي ر عليته ، واعااتر العمليتة  ا  أهميتتة اقا تادية كايترة حيت  يجتر

الارايتة األكراخ لق عان  تناا  ايو المائدة اعمر يتوم واحتد ويتام االحافتاظ ااإلتنتا  لغترو

.واسااعاد ال كور لعدم جدو  اراياها اقا اديا 

33
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في صناعة الطيور الداجنةالتجنيس الذاتياهمية 



وراثة الصفات النوعية في الدجاج 

Inheritance of qualitative traits in chickens

جامعة ديالى 

قسم االنتاج الحيواني–كلية الزراعة 

خالد حامد حسن.د.ا

محاضرات في

طيور داجنةتربية و تحسين 



 Qualitative Traitsالصفات النوعية     
    Quantitative Traitsالصفات الكمية  

.الكميةالصفاتعنتميزهاالتيالخصائصهيماوالنوعيةالصفاتتعريفمنالبد•

Qualitativeالنوعيةالمظهريةفالصفات• traitsإلىأساسهاعلىاألفراديصنفأنيمكن

وشكلاإلنسانفيABOالدممجاميعمثلللقياسأدواتإلىالحاجةدونمنفصلةمجاميع

فيفاتالصهذهوتسلكالجيناتمنزوجينأوزوجالنوعيةالصفةفيوتؤثرالدجاجفيالعرف

مندلقوانينتوارثها

2
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( A ) Single-combed wild-

type male ( rr pp ),

( B ) Rose- combed male ( R- pp ),

( C ) Pea-combed male ( rr P- ) and

( D ) walnut- combed male ( R- P- ).



 Qualitative Traitsالصفات النوعية     
    Quantitative Traitsالصفات الكمية  

Quantitativeالكميةالصفاتأما• traitsأدواتإلىتحتاجالتيالصفاتفهي

وتقع،اجيةواإلنتالتشريحيةالصفات،الطول،الوزنمثلقيمتهالتحديدقياس

الكميةالصفاتوتظهرالكميةالصفاتضمنالمهمةاالقتصاديةالصفاتمعظم

التياتالجينمنكبيربعددتأثرهابسببالمجموعةأفرادبينمستمراتباينا

بدرجاتةالبيئيبالعواملتأثرهاإلىباإلضافةالوقتنفسفيانعزالهايجري

فصلةمنمجموعاتإلىتقسيمهايمكنالالكميةالصفاتفانوبذلك،متفاوتة

.مستمرةمتغيراتتقيسلكونها

3
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ين األفراد تظهر على ريش الدجاج العديد من الصفات التي تزيد من التباينات ب•
لريشة وتشمل االختالفات في بنية ونسيجية الريشة ، اختالفات في نمو ا

.واالختالفات في لون الريش ونمط توزيع األلوان 

.البد من التعرف على أنواع الريش وتوزيعه الطبيعي على جسم الدجاج 

ويظهر Neossoptiles( ريش الزغب ) يوجد نوعان من الريش هما الريش الحديث 

.وحدة في األفراخ حديثة الفقس يتكون من عدد كبير من العروق المرتبطة بقاعدة م

ويتضمن ريش الطيور البالغة والريش  Teleoptilesالنوع الثاني هو الريش النهائي 

قسام اليافع الذي يحل محل ريش الزغب في األفراخ ، وينقسم هذا النوع إلى ثالثة أ
:  موجودة في جسم الطير  وهي 

.وهو ريش ناعم زغبي يوجد على منطقة البطن Plumulesالريش الناعم  -1

وهو ريش طويل شبيه بالشعر يوجد بين ريش  Filoplumesالريش الخيطي -2

.المحيط 

ويتضمن كل الريشات ذات الساق الوسطي جيد التطورContourريش المحيط  -3

.ايضامن ريش المحيط  rectricesوريش الذيل   remigesويعتبر ريش الطيران 

4
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أجزاء ريشة المحيط 

:  تتكون ريشة المحيط من األجزاء اآلتية  •

Vaneيطلق على الجزء من الساق الذي يحمل النصل : Shaftالساق -1•
وهو أساسا الجزء الصلب من الساق الموجود فوق Rachisتسمية السهم 

وهو اسطواني  Calamusالجلد ، أما الجزء األسفل من الساق يسمى القلم 
عليا وتوجد فتحة صغيرة في منطقة التقاء السهم بالقلم تسمى السرة ال

Superior umbilicus سمى وتوجد في النهاية السفلى للقلم فتحة أخرى ت
.السرة الدنيا 

هي يتكون من نسيج الريشة على كل من جانبي السهم و:  Vaneالنصل -2•
تمتد في مستوى واحد ويحمل كل عرق عدة barbsعبارة عن عدة عروق 

وتحمل العريقات بدورها بروزات صغيرة تسمى barbulesعريقات 
لريشة وتتشابك هذه المكونات لتشكل النسيج المصمت ل burbiccisالخطاف 

يطلق fluffولم يالحظ التشابك في قاعدة الريشة وينتج عنها تركيب زغبي . 
وهي تختلف في اللون عن النصل after featherعليها أحيانا ريشة فرعية 

.الرئيس 

7
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8

Rachis

Calamus

عريقات

عروق

الخطاطيف

الساق

القلم

السهم

النصل

Van

تركيب الريش المحيط
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أنواع الريش الموجود على جسم الدجاج البالغ 
10
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Tail feathers: Most tail feathers,

or rectrices, feature an interlocking

microstructure similar to wing feathers.

Arranged in a fan shape, these feathers

support precision steering in flight.

Typically, birds have six pairs of feathers

on the tail



أنواع الريش الموجود على جسم الدجاج البالغ 
11
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أنواع الريش الموجود على جسم الدجاج البالغ 
12
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Semiplume

Mostly hidden beneath other

feathers on the body, semiplumes

have a developed central rachis but

no hooks on the barbules, creating

a fluffy insulating structure.



أنواع الريش الموجود على جسم الدجاج البالغ 
13
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filoplumes lack muscles within their 

follicles and cannot be adjusted of moved 

independently. Their role is sensory, 

providing the bird with information on the 

movement and condition of 

other feathers nearby. Clusters 

of filoplumes usually surround the base of 

each flight feather.



أنواع الريش الموجود على جسم الدجاج البالغ 
14
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Some species of birds have bristle

feathers. Bristles are specialized feathers

that are believed to perform a tactile

function. They have a stiff, tapered rachis

and few, if any barbs that appear only at

the base of the feather. Bristles are usually

found on the head or neck, often around

the mouth or eyelids.



أنواع الريش الموجود على جسم الدجاج البالغ 
15
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الصفات في الدجاج ناتجة عن االختالف في توزيع الريش

وهو جين غير تام السيادة بحيث يظهر على  Naناتجة عن جين جسمي واحد يرمز له •
من الرقبة البطنيحزمة ريش معزولة على الجانب Na/naالتركيب الوراثي الخليط 

ماثل السائد فوق الحوصلة ، بينما ال توجد هذه الحزمة في األفراد بالتركيب الوراثي المت
Na/Na ريش ويصاحب الرقبة العارية من ال. أو يوجد عدد قليل من الريشات الصغيرة

ميكة حالة عدم وجود الحويصالت الخاصة بنمو الريش على جلد الرقبة وبذلك تظهر س
حمراء داكنة

Naked neck ( Na )الرقبة العارية     -1
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Na -autosomal, incompletely dominant

homozygous Naked Neck (Na/Na)heterozygous Naked Neck (Na/na+)

18



A Black NN chick

ن الوراثيين ويمكن أن يستخدم وجود أو غياب الريش للتمييز بين التركيبي

بدقة عند الفقس 

19
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Feathers on the shankتريش الساق              -2

ها حيث وهي من الصفات المميزة لعدة سالالت وخصوصا السالالت اآلسيوية وتختلف شدة التريش وامتداد

واألصبع الخارجي   Tarsometatarsusالمشطي -يكون الريش موجودا على السطح الخارجي للمشط الرسغي

.الالنكشان والفافرولمثل سالالت 

20
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Feathers on the shankتريش الساق              

ي للسيقان أما ساللة البراهما والسليكي فيكون التريش على السطح الخارج

وعلى األصبعين الخارجي والوسطي

Brahma

21
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Feathers on the shankتريش الساق              

األوسط يوجد تريش كثيف على السطح الخارجي واألمامي للساق وعلى األصبعين
.والخارجي في الكوجن 

لتحديددراساتعدةأجريت

الساقلتريشالوراثياألساس

إنإالمتباينةنتائجوأفرزت

نجيناهناكإنأوضحتالبيانات

وهمانمنفصليموقعينفيسائدان

عندماالكثيفالساقتريشينتجان
.الكوجنفيكمامعايكونان

22
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 Stubsالجذامة                     -3

في تعرف الجذامة على إنها ريشات نامية على السيقان واألقدام تظهر
التي Stubs on hocksمثالها جذامه العرقوب عارية األرجل سالالت 

.تنتج عن جين جسمي سائد 

23
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االختالفات في صفة طول الريش 

ي نمو تظهر في الدجاج عدد من الصفات التي تنتج عن اختالف ف•
ينة الريش مما يؤدي إلى اختالف في طول الريش في مناطق مع

:  من الجسم منها 

Crest ( Cr )التاج-1

سالالتفيجيدبشكلالصفةهذهتظهر
الهودانووالبولنديCrevecoeurالكريفكور

vكلبشالصغيرالمزدوجالعرفتمتلكوجميعها
تدلىتالحجمكبيرالسالالتهذهفيالتاجويظهر

وتشبهالرأسوجوانبالظهرعلىالريشات

نقالعريشاتوالملمسالشكلفيالتاجريشات

24
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Golden spangled polishالتاج في ساللة 

تملكالتيالسليكيساللةفيالتاجيوجدوكذلك

ووترمالساللةوفيالجوزيالعرف

Watermaelمتديوفيهاوردياعرفاتملكالتي

ابةالشرهناالتاجويسمىالرأسخلفإلىالتاج

مؤخرةعنديرتفعالريشمنتاجأوحزمةوهي

يتحكم.العنقمؤخرةعلىينسدلوالعرف

.السيادةتامغيرجسميجينبالصفة

Houdan

25
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  Muffs and beard ( Mb )ريش جانبي الوجه واللحية           -2

مناللحيةنتتكوبينماالوجهجانبيمنأفقيايبرزالريشمنحزممنالوجهجانبيريشيتكون

الصفةهذهوتعتبرمعاالحالتينوتظهراألسفلإلىمتجهةالمنقارتحتمنعمودياتبرزريشات
ةالصفتعبيرويكون،األخرىالسالالتوبعضHoudanالهودان،الفافروللسالالتمميزة

تامغيرواحدميجسجينعنالصفةهذهوتنتجمتبايناالوراثيالتركيبالمتماثلةغيراألفرادفي
.السيادة

Houdanالهودان 

26
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Feather Placement Mutations: 
Crest, Ear tufts, Muff/Beard, Naked Neck, Nakedness

*Muff Beard (Mb) autosomal incomplete dominant

*Ear Tufts ( Et) autosomal, semi-lethal, 
incomplete dominant Both Ear-tufted & Muff/Bearded (Et / Mb)

27



Long tail ( Gtالذيل الطويل               -3 , mt ) 

-اتمتاز إحدى عشر ساللة من الدجاج في اليابان بهذه الصفة منها ساللة توس
.Phoenix، وساللة Yokohama، يوكوهاما اوناجادوري

اليابانية طويلة الذيل phoenixساللة  

28
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Long tail ( Gtالذيل الطويل                , mt ) 

ماأالعامفيمرةوتقلشطبيعيبمعدلالسالالتهذهفياإلناثريشوينمو

بينماعامعمرفيسم30السرجريشاتوطويلعنقريشلديهمفينموالذكور

جسميةالريشاتهاالذكوروتقلشواحدمتربمعدلالمنجليةالذيلريشاتتنمو
عامإلىعاممنالنموفيوتستمرالذيلمنطقةفيريشة20بحواليتحتفظولكنها

وجودويفترضم11.5هوالقياسيوالرقمم4.5الذيلطولمتوسطويبلغ

الجينيعملحيثالطويلالذيلسالالتبينالفروقلتفسيرالصفةفيتؤثرجينين
mtمتنحيوجينوالسرجالذيلريشاتمنلجزءالنموالمستمرعلىGtالسائد
للدجاجثيالوراالتركيبفيكونللقلشقابلةغيرالسرجوالذيلريشاتيجعل

gt/gtالعادي Mt/MtالطويلالذيللسالالتالوراثيوالتركيبGt/Gt
mt/mtيجريحيثالجيناتهذهتعبيرعلىكبيراتأثيراالبيئيةالعواملوتؤثر

علىيتهاتربعندولكنصغيرةخشبيةأقفاصفياالوناجادوريسالالتتربية

وعندماسهولةبالريشاتوتقلشالنموويتوقفالذيلريشاتطبيعةتتغيراألرض

.الثالثةأولثانيةاالسنةفيتقلشحتىالنموفيريشاتهاتستمراألقفاصفيتربى

29
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Tail, Flight & Saddle Mutations: 

Long tail (Gt -continual growth), Non-moulting (mt), 
8 main tail feathers (ext), Wry tail, Henny feather (Hf), 
Surplus Flight Primaries (Sf1, Sf2), Long filoplumes (Lf)

Long tailed

30
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Rumpless

Rumpless (Rp, rp-2),

Rumplessness is a genetic defect. In the true rumpless condition the 

last vertebra is missing.

فقدان الذيل



 Feather structure traitsصفات نسيجية الريش في الدجاج  

ريشتويصنفالسالالتبينالريشملمسيختلف•

أومتشابك،ناعم،صلبمنهادرجاتبعدةالسالالت

بالصلالترييشذاتالسالالتأمثلةومنمفتوح

ووالماليالكورنيشمثلليزيجاالنالمهارشةدجاج

يبقىيوبالتالحادةبزاويةالجلدمنالريشيبرزحيث
.بالجلدلصيقا

Smooth of feather texture  (Ha)نعومة الريش                      

32
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لكتمتحيثالناعمالريشمنكراتإنهاعلىالريشالناعمةالسالالتتظهر

الصلبالريشبصفةيتحكم،بكثيراكبربزاويةالجلدمنيبرززغبيلينريش
جيناتبيتأثرالبريالطرازيمثلالمتنحيأليلهإنويبدوHaسائدجسميجين

.الناعمالريشسالالتبينالموجودةاالختالفاتيفسرممامعدلة

33
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Hard feathered (Ha) autosomal incomplete dominant Soft Feathered (ha+ plus other modifiers)

34



Frizzle plumage ( F , mf )الريش المجعد                      

غيرحدواجسميجينبالصفةويتحكمالسالالتمنلعددمميزةالصفةهذهدتع
متنحيجسميجينوجودالوراثيةالدراساتوأظهرتFلهيرمزالسيادةتام

.دالتجعجينتأثيرمنكثيرايقللmfلهويرمزFالجينعملتعديلعلىيعمل

جزءتفافالبسببالطائرجسممناألمامباتجاهالريشبنموالصفةمظهريتميز

لىإمتجهةأواألعلىإلىمنتصبةالريشةيجعلممااألعلىإلىالريشةساق
.األمام

Frizzle (F) autosomal incomplete dominant35
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Naked Neck Frizzle

Blue-eyed Naked Neck Frizzle
36



Another Blue Frizzle rooster Red Frizzle pullet

A pair of Frizzled White Poland 
bantams

37



 Silky plumage ( h )الريش الحريري                   

يشة بصورة وتعتبر هذه الصفة خاصية هامة لساللة السليكي وفيها يتغير تركيب الر

عادية جذرية حيث تصبح ساق الريشة دقيقة ويمتد منها عروق طويلة بصورة غير

يشة بشكل وكثيرا ما تكون ذات فرعين وتكون فاقدة للخطاطيف وبالتالي ال تظهر الر
.مسطح مما يعطي المظهر الحريري أو الصوفي للريش 

وهي تشير إلى انعدام الخطاف ( h) تنتج هذه الصفة بتأثير جين جسمي متنحي 

hooklessي التوزيع ويعتقد إن الجين يؤثر على جريبة الريشة ويؤدي إلى تغيرات ف

.الفراغي للمكونات التركيبية لنمو الريشة 

ساللة دجاج السلكي األبيض 
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Silkie- hookless (h) autosomal recessive



40

Frayedالمتهرئالريش plumage ( fr )
الذيلشوريبالجناحالطيرانريشاتفيمتهرئبمظهرالحالةهذهفيالريشيتميز

فةالصعلىيؤثرووالخطاطيفالريشةعروقفيعيوبعنالمظهرهذاوينتج
.frلهيرمزمتنحيجسميجين
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Hennyالتريش الدجاجي                feathering( Hf )  
،السرج،العنقريشيكونحيثالجنسينبينالسالالتمعظمفيالريشومظهرتركيبيختلف

ريشتركيبيكونبينماهدبيةحوافذيمدببطويلريشمنمكونالظهر،المنجليةالريشات

ناالستروجيهرمونلتأثيركنتيجةاالختالفهذاويظهرمصمتيكونوالريشمدورااألنثى

.يةالجنسالهورموناتعنمستقاليكونالديكتريشإنإلىالدراساتتشيربينما،األنثوي
وCampineالدجاجساللتيمثلالجنسينبينالفروقغيابالدجاجسالالتبعضفيلوحظ

Sebrightشفريطافرجينالسالالتهذهوتمتلك،اإلناثريشصفاتالديكةعلىيظهرحيث

عنمسئوالاإلنزيمهذاويكونالريشحوصلةوبضمنهااألنسجةفيaromataseإنزيمإلنتاج

تأوضحوقد.األنثويالشكلإلىالريشةنمويوجهالذياستروجينإلىاالندروجينتحويل
.Hfلهيرمزالسيادةتامغيرجسميبجينتتأثرالصفةهذهإنالمبكرةالوراثيةالدراسات

Sebright 41
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وراثة اللون في الدجاج 

الكاروتيناتوMelaninsالميالنيناتالدجاجفيالموجودةاألصباغتشمل•
Carotenoidsالجلدفيالقاتمواللونالريشلونعنمسئولةالميالنينتعتبرحيث

.يضالبمحووالدهنللجلداألصفراللونتعطيالكاروتينبينماالضامةواألنسجة
منسلسلةيجةنتتتكونالتايروسيناالمينيالحامضمنمشتقةبروتينيةمادةوالميالنين
التطورنمالسابعاليومخاللالميالنوبالستخاليافيواألكسدةاإلنزيميةالتفاعالت

الصبغة)Eumelaninااليوميالنينهمانوعينإلىالميالنيناتوتقسم،الجنيني
redبرتقالية-حمراء)pheomelaninوفيوميالنين(السوداء – buff)

األصفر،زرقاألاللونمظاهرعنهاينتجالتيالتخفيفلتأثيراتالميالنينمنالنوعينكالويخضع
.الكريميوالبرتقالي،

.البشرةخاليافيالصبغةحبيباتوجودعدمنتيجةفهوللريشاألبيضاللونأما

يلزانثوفالمسماةوالدهنفيالذائبةالصفراءالصبغةهوالدجاجفيالرئيسيالكاروتين
Xanthophyllالصبغةهذهتصنيععلىالطائرقدرةلعدمالعليقةاستهالكعندتناولهايجبوالتي

.برسيمالأوراقمسحوقوالصفراءالذرةمثلالصبغةعلىالحاويةالعلفيةالموادومنالجسمداخل
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 Genetics of plumage colorوراثة لون الريش  

جودوإنويعتقدالدجاجفيالريشلونالميالنينصبغةتحدد•
وتركيبهشالريشكلفيباالختالفاتيتأثيروتوزيعهالميالنين

بالتعقيدتتميزالريشلونوراثةإن.والجنسبالعمرالمرتبطين
االليليةالسالسلوبينداخلالتفاعالتبأهميةيتعلقماخصوصا

لسيادةافيهاتشكلمتعددةجيناتالريشلونبوراثةوتتحكم،
ديدالع،وهناكهامةمكوناتاألخرىالجيناتوتفاعالتوالتفوق

مهمةفةصتعتبروالتيالدجاجفيللريشاألساسيةاأللوانمن
مختلفةvarietiesعروقإلىbreedالدجاجساللةلتصنيف

،اليالبرتق–األصفر،المخطط،األسود،األبيضاللونمثل
.وغيرهااألزرق،األحمر
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 White colorاللون األبيض                      -1

رية ألنه ال يترك يعتبر الريش األبيض ذو أهمية اقتصادية حيث يكون مرغوبا فيه في صناعة فروج اللحم التجا

.آثار للميالنين في الجريب بعد إزالة الريشة عند تجهيز الذبيحة 

: هناك عدة حاالت من التريش األبيض حسب أسلوب وراثتها وكما يأتي 

 Dominant whiteاألبيض السائد               -أ

( i)وهو سائد سيادة غير تامة على أليله  Inhibitor gene (I )ينتج اللون األبيض بسبب وجود الجين المثبط 

، وتعتبر طفرة األبيض السائد إحدى خصائص ساللة الليكهورن Cويؤدي إلى كبت جينات إنتاج الصبغة 

بب وجود الجين األبيض وخطوط اآلباء لفروج اللحم حيث تعتبر طيور الليكهورن ملونة ولكنها تظهر بيضاء بس

.المثبط 

الليكهورن 
44
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Cني اللون األبيض بتأثير الموقع الجي-ب

Black colorاللون األسود                                   

وانأللعروقإلىإضافةاألسودالعرقتمتلكالسالالتمنالعديدهناك

نكشانالال،االوربنكتون،الوايندوت،المينوركا،الليكهورنمثلأخرى

وغيرهاوالكوجن

45
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Langshan

46
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ها قياسية باإلضافة إلى وجود سالالت تكون أفرادها سوداء فقط واعتبرت على إن
 Black، سومطرة األسود Australorpلهذا اللون مثل االسترالورب 

Sumatra وJersey black giant

ود الرمز العام الذي يستخدم للداللة على وج
 Cالصبغة السوداء من أي نوع هي الجين 

والطيور Colorللداللة على إنتاج الصبغة 

ل ذات الصبغة السوداء النقي يجب أن تحم
لى للداللة على امتداد الصبغة إ Eكذلك الجين 

.Extensionجميع أنحاء الريشة   

ن بكبت الجين المسئول عIيقوم الجين المثبط 

كهورن إنتاج الصبغة وينتج عن تضريب اللي

ل األبيض مع السالالت السوداء الجيل األو

هايات بلون ابيض مع وجود بعض الريشات بن
.سوداء 
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Columbian  ( Co )الكولمبي                                 
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أنماط األلوان الثانوية للريش             

Secondary patterns 

توزيعاألنماطهذهخالليتحدد•
داخلااليوميالنينصبغة

وتتباين،المفردةالريشات
أوطتنشالتيالوراثيةالعمليات

مننااليوميالنيترسيبتثبط
والخطوطالمتعدداألسود

ثالباليموريشفيالبيضاء
المفتاحإلىالمخططروك

إنتاجيوقفالذياألحادي
يةأحادالعروقفيااليوميالنين

الوايندوتفيكماالتحريف
.المحرف
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التخطيط المرتبط بالجنس -1

Sex- linked 
barring 

ساللة الباليموث روك المخطط

Pencilingالتقليم-2

وجود دوائر متمركزة داخل الريشة وهو ما نطلق عليه التقليم 
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Lacingالتحريف                            -3

جود خط يوجد مظهرين لهذه الصفة هي التحريف األحادي والتحريف الثنائي حيث يتصف األحادي بو

لجنسين كما اسود على حواف الريشة وتكون بقية أجزاء الريشة بيضاء أو ذهبية وتظهر الصفة في كال ا

ف و الوايندوت المحرف الفضي ، أما التحريف الثنائي فيوجد تحريSebright Bantamsفي ساللة 

.ر بري إضافي إلى داخل التحريف األحادي ويظهر هذا النمط في اإلناث فقط بينما تكون الذكور بمظه

.Lgالسلوك الوراثي للصفة يخضع إلى تأثير جين غير تام السيادة يرمز له 
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 Spanglingالريش المرصع                     -4

في نهاية الريشة وتكون بقية األجزاء Vيتميز الريش المرصع بانتشار صبغة االيوميالنين على شكل حرف  

رك المبقع عرق الهامبووبيضاء أو بألوان ناتجة عن صبغة الفيوميالنين مثل عرق الهامبورك المبقع الذهبي 

.الفضي 

.Spوتشير الدراسات المبكرة إلى إن هذه الصفة تتأثر بفعل جين جسمي سائد يرمز له 
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Spangled Cornish bantamsA White Laced Red Cornish female

54
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 Mottling feathers ( mo )الريش المرقط                 -5

هوكماشالريمنمعينةلنسبةالقصيةالنهايةعندابيضطرفبوجودالمرقطالريشيتميز
Hutt،(1949)وصفوقد،المرقطالهودانساللةوالمرقطاالنكوناساللةفيالحال

Exchequerالليكهورنعرقفيالصفةهذه Leghornذاتتكونالريشاتبعضإنفي

هذهإنإلىينالباحثويشير،بالكاملابيضأوبالكاملاسودإماالريشبقيةبينماسوداءنهايات
.moلهيرمزمتنحيجسميجينلتأثيرتخضعالصفة
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An Andalusian cock and hen

 Blue feathersالريش األزرق                                 -6

ة ظهرت في ينتج اللون األزرق عن صبغة االيوميالنين المعدل حيث يتحور الميالنين األسود نتيجة طفرة وراثي

سوم األسود الطراز الكولمبي و الطراز األزرق البري وفيها يكون الميالنوسوم األزرق كروي الشكل بينما الميالنو

ق بهذا اللون عصوي الشكل إضافة إلى االختالفات في طبيعة ترسيب الصبغة ، وتتميز عدة سالالت بوجود عرو

.منها ساللة األندلسي األزرق ، االوربنكتون األزرق  والبولندي األزرق
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In complete dominance in chickens
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وراثة لون الجلد في الدجاج 

بغة يتحدد لون الجلد في الدجاج نتيجة وجود صبغة الميالنين أو ص•
د صبغة الكاروتين أو كليهما ، حيث يكون لون الجلد اصفر نتيجة لوجو
ية على الكاروتين التي يحصل عليها عن طريق استهالك العليقة الحاو

لى الذرة الصفراء أو مسحوق الجت أو البرسيم لعدم إمكانية الطائر ع
لباليموث تصنيعها ويكون لون الجلد األصفر مميزا لساللة الليكهورن ، ا

.البراهما وسالالت أخرى وروك ، الكورنيش ، الرودايالند األحمر 

فعل جين أما لون الجلد األبيض فيعود إلى غياب ترسيب هذه الصبغات ب•
مسئول عن اللون األصفر  wواليله المتنحي Wجسمي سائد يرمز له 

ركنك ، للجلد ويميز الجلد األبيض عدة سالالت منها االوربنكتون ، الدو
.الالنكشان والمينوركا 

تبلغ ال يمكن التمييز بين مظهر الجلد األبيض واألصفر بدقة حتى•
.أسبوع 12–10األفراخ عمر 
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Skin Color inheritance            وراثة لون الجلد

الذي ينتج عنه اللون Wيتحكم في صفة لون الجلد الجين  •

الذي يسبب اللون wاألبيض و هو سائد سيادة تامة على اليله 

تكوين الصبغة الصفراء منWاألصفر ، حيث يمنع الجين 

فان الدهن ، ومع ذلكوالساق وترسيبها في الجلد والعلف 
ال يمكنه إظهار اللون األصفر إال فيwwالتركيب الوراثي 

ها مصدر) في العلف ( الزانثوفيل ) حالة وجود الصبغة 

لها إلى ليعمل التركيب الوراثي على تحوي( الذرة الصفراء 

.اللون األصفر في الجلد
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وراثة لون شحمة اإلذن 

سالالتيميزماوهواألبيضاللونأماالدجاجفياإلذنشحمةلونيكون•
عيةاألوانكشافوسببهاألحمراللونأواالنكوناوالمينوركا،الليكهورن

الندايالرود،روكالباليموثسالالتيميزماوهوالجلديةلألنسجةالدموية
Smythوأشار.البراهماوالنيوهمبشاير،األحمر إنإلى(1990),
وهيPurineالبيورينقواعدمنكونهاعلىتدلالبيضاءالصبغةطبيعة
.متعددةجيناتبهايتحكمكصفةتورث
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Ear lobe: turquoise, white, Spanish, 
red

Spanish - white faced White Ear-lobes Red Ear-lobes 

Turquoise Ear-lobes
61



WHITE EGG LAYERS

What do they have in common?

White ear lobes

AnconaLeghorn

62



BROWN EGG LAYERS

What do they have in common?

Red earlobes

Australorp Wyandotte Rhode Island RedPlymouth Rock
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Comb Shape inheritanceوراثة شكل العرف       

ونويكالداجنةالطيورفيالرأسقمةعلىلحميكبروزالعرفيظهر•
لونبيكونانهإالالغالبفياحمربلونواإلناثمناكبرالذكورفي

بنياحمربلونأوSumatraسومطرةساللةفيPurpleارجواني
.السليكيوساللةالمهارشةدجاجفيكما

pointsوالنتوءاتBaseالعرفقاعدةمنعامبشكلالعرفيتكون•
العرفشكلحسبالواحدةالساللةطيوروتصنفBladeوالصفيحة

فبالعرالليكهورنوالمفردبالعرفالليكهورنمثلعروقعدةإلى
حيثالتربيةعنداإلداريةالمشاكلبعضالعرفيسببوقد،الوردي
عرضتتقدأوالباردةالمناطقفياالنجمادإلىالعرفنهاياتتتعرض

قطعإلىالمربونويلجأ،األقفاصنظامفيالتربيةعندالجروحإلى
.المشاكلهذهلتالفيDubbingمبكرةأعمارفيالعرف
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 Single combالعرف المفرد                      -1

لغابة باستثناء ويعتبر العرف المفرد النوع البري في الدراسات الوراثية حيث يوجد في ثالثة أنواع دجاج ا

الت الثقيلة دجاج غابات جاوة ، ويختلف حجم العرف المفرد حسب الساللة فيكون صغير نسبيا  في السال

عدد القياسي بينما تمتلك سالالت حوض البحر األبيض المتوسط أعرافا مفردة كبيرة الحجم ، ويعتبر ال

د لنتوءات العرف هو خمس نتوءات إال إن زيادة العدد أو قلته حالة موجودة ويظهر شكل العرف المفر

.ي وهو يمثل الحالة المتنحية النقية تجاه العرف الوردي والعرف البازالئrr ppبالتركيب الوراثي     
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Rose combالعرف الوردي                       -2

ثل الصفيحة يكون العرف عريض يكاد يكون مسطحا ومغطى بحليمات صغيرة وينتهي العرف بنقطة بارزة تم

Blade يتحكم بوراثة العرف الوردي جين جسمي تام السيادة على العرف المفرد ،.

دايالند العرف الوردي شائع في ساللة الوايندوت ويوجد في بقية السالالت كعرق مثل الليكهورن ، الرو

.البلجيكي دانفيرقزم واألحمر 
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Dominique:
Rose comb

BARRED PLYMOUTH ROCK versus DOMINIQUE

Barred Rock:
Single comb
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 Pea combالعرف البازالئي                         -3

ام إلى الخلف يتميز شكل العرف بتكوين بيضوي يمتلك ثالثة صفوف طويلة من النتوءات تمتد من األم

.ويكون الصف األوسط هو األكثر بروزا وعموما يوصف العرف البازالئي على انه عرف منخفض 

وفي األفراد خليطه التركيب الوراثي Pيتحكم بشكل العرف البازالئي جين جسمي غير تام السيادة يرمز له 

.ال يظهر وصف العرف البازالئي واضحا 
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 Walnut combالعرف الجوزي                       -4

الخلفي يكون العرف الجوزي أصغر من العرف البازالئي والعرف الوردي ويملك أخدودا عرضيا يفصل الثلث

.د من العرف عن الجزء األمامي ويوجد في األفراخ عمر يوم واحد ريشات صغيرة تشبه الشعر في األخدو

 Rالمسئول عن العرف البازالئي و   Pينتج هذا الشكل من العرف نتيجة التفاعل الجيني لموقعين جينيين هما 
.المسئول عن العرف الوردي ، ويميز هذا العرف سالالت الماليو ، االورلوف  والكراينكوب  
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 Duplex combالعرف المزدوج                   -5

جزئيا يظهر العرف المزدوج في عدة أشكال مظهرية حيث يالحظ بشكل يشبه جناحي الفراشة مفرودين

butter cupأمام قمة الرأس كما هو الحال في ساللة الهودان ، بينما يالحظ بشكل تاج بشكل كوب   
، وتظهر حوله نتوءات منتظمة متوسطة الحجم يتوسط العرف قمة الرأس ويالحظ في ساللة الحوذان

.Vويطلق على جميع األشكال المزدوجة للعرف بالعرف ذو شكل 

لجيني تقع تحت تأثير أليلين مختلفين في نفس الموقع ا butter cupوعرف Vإن األعراف ذات شكل 

(   butter cupشكل العرف     ) Dواالليل الثاني  (  Vشكل العرف ) Dويرمز لالليل األول 

.Dسيادة غير تامة على االليل Dويسود االليل 

V70شكل العرف  butter cupشكل العرف     



Two shots of a Buttercup cockerel
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Figure 4.17b

The crosses of Bateson and Punnett
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Fig. 12.6

73



What is egg color?

•

Lets start what is egg color, or how it gets there. The brown egg color is 
present on top of the shell..., you can just run your fingernail over a brown 
egg, I bet you can scrape some of the color off. This coloring is applied in 
the oviduct ( shell gland ) of the chicken before the egg is layed. Genetics 
determines how dark or light the coloring will be. A white egg is absent of 
this brown coloring added, it is simply the egg shell. A blue egg, is like the 
white egg. It is the color of the shell itself with the absence of any brown 
on the outside of the shell. A green egg on the other hand is a blue shell 
with the brown color applied to the outside. This happens when a blue 
egg laying chicken (ie Araucana) is crossed with a brown egg laying 
chicken.
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The colour of eggshells is the result of pigments being deposited during egg formation within the 
oviduct. The type of pigment depends upon the breed and is genetically determined.
In 1933, Professor Punnett demonstrated that the blue egg factor is a dominant gene (genetic 
symbol O).
All eggs are initially white, and shell colour is the result of the pigments called porphyrins being 
deposited while the eggs are in the process of formation. In the case of the Rhode Island Red, the 
brown pigment protoporphyrin, derived from haemoglobin in the blood, is what gives the shell its 
light brown colour.

Egg shell color ranges from white, cream, pink, brown, blue, green to even dark 
brown chocolate colored. Different porphyrins cause different shell colors. For 
example, brown eggs are the result of the pigment protoporphyrin. 
Auracauna chickens lay green eggs because they posses the pigment oocyanin, 
which causes the green/blue eggs.

(The color of the chicken's feathers, skin, or earlobes may have some distant 
correlation with eggshell color but they do not determine color. Those traits are on a 
completely different chromosome. This is a popular myth.)
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Brown Eggs

•This is a dominant trait, this allows you to breed a brown egg 
layer to a white egg layer and get a brown egg layer. Some of 
the "red sex links" are bred this way, with the white chicken 
being a white leghorn. This is really pretty simple, what gets 
more confusing is what shade of brown they will lay. It is 
passed down from the parents, but it is much more 
complex. Breeds that have been laying dark brown eggs like 
Marans and Welsumers will keep doing so, but when bred to a 
light brown egg layer, they could lay something in between, 
dark eggs or light eggs.
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White Eggs

•

White eggs are actually a recessive trait, so 
they must have acquired it from both 
parents.
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•The Araucana produces a pigment called oocyanin, which is a product of 
bile formation, and results in blue or bluish-green eggs. Interestingly, the 
colour goes right through the shell, making the eggs difficult to candle 
during incubation.

•This factor is also an indication of the relative purity of the stock in 
relation to original Araucanas
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Result of crosses

. The original shell colour of Araucana eggs 
is blue, but a variety of colours have been 
produced by crossing Araucanas with 
other breeds, as follows
Blue X Blue = Blue
Blue X White (eg, Leghorn) = Blue
Blue X Brown (eg, RIR) = Green
Blue X Dark Brown (eg, Maran) = Olive 
Brown
This is a simplification, of course, and there 
is a considerable range of blue - green -
olive hues, depending on the genetic 
make-up of the breeds involved, bearing in 
mind that many so-called Araucanas are 
themselves crosses
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Breeding for blue eggs

•The blue egg shells contain oocyanin; thus, the gene symbol for blue egg shells is O
and for white egg shells is o. If they inherit two genes for blue egg shells, they are 
OO. If they inherit two genes for white egg shells, they are oo. When a chicken (or 
any animal, for that matter) carries two of the same gene for a trait, they are 
homozygous for that trait. (Homo means “same” and zygote refers to the 
combination of the two parents’ genetic material.) If they have a dominant gene 
from each parent, they are homozygous dominant for that trait. If they receive 
two recessive genes, they are homozygous recessive.

•If they inherit one gene for blue egg shells and one gene for white, they are Oo; 
heterozygous. (Hetero means “other” or “different.”) Now, we see autosomal 
dominance take place – autosomal because these genes are not on the sex 
chromosomes. The blue-egg-shell gene is stronger and is dominant over the 
white-egg-shell gene. The heterozygous hen will lay blue eggs, but the white-egg-
shell gene will sit quietly in the background and is just as likely to be passed along 
to offspring as the blue-egg-shell gene.
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Araucana eggs
Green eggs

Croad Langshans lay plum colored eggs. 82
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Green eggs
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العالقة بين األقارب

Relationship between Relatives

جامعة ديالى 

قسم االنتاج الحيواني–كلية الزراعة 

خالد حامد حسن.د.ا

تربية وتحسين طيور داجنة

محاضرات في

دواجنتربية و تحسين 



اثروتتكصغيرةقططاتلدفالقطة

تنتجاألغنامو،نوعهاداخل

وال(الصغيرةاألغنام)الحمالن

بعضهامعاألنواعهذهتتداخل

الذرةمننباتاتنتجالذرةوبذور

بذوربقيةوكذلكالقطنوليس

أنواعهاضمنتتكاثرالنباتات

2

التشابه بتأثير الوراثة
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4

يالحظ زيادة التشابه بين االقارب مقارنة بين الغرباء 

وهي ظاهرة موجودة في المجتمع البشري او بين الحيوانات
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ة مكونات التباين المشاهدة ومكونات التباين السببي
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المكافئ الوراثي و طرق تقديره  

Heritability , Estimation of Heritability

خالد حامد حسن .د.أ

جامعة ديالى –كلية الزراعة 

الحيواني نتاجقسم اال

Poultry Breeding

Prof. Dr.Khalid Hamid Hassan



Heritability ( h2)المكافئ الوراثي    

رد ، كما يعطي هو من خصائص الصفات الكمية ويشير إلى مدى اعتماد الشكل المظهري للصفة على التركيب الوراثي للف•

تحدد اتجاه المؤشر حول مدى تأثر هذه الصفة بالعوامل البيئية ، لذلك يعتبر المكافئ الوراثي من المعايير المهمة التي

حسينها توفير الظروف برنامج التربية والتحسين حيث إن الصفات التي تتأثر بدرجة كبيرة جدا بالعوامل البيئية يقتضي ت

راثي المرتفع والذي البيئية وإتباع أسلوب اإلدارة المناسب ، بينما يتوجب إجراء التحسين الوراثي للصفات ذات المكافئ الو

ابه بين األقارب يشير إلى نسبة التباين الكلي الذي يمكن ان يعزى لمتوسط آثار الجينات وهو العامل الذي يحدد درجة التش

.

:  وفق المعادلة اآلتية  broad senseيتم تقدير المكافئ الوراثي بالمعنى الواسع •

يمثل التباين المظهري الكلي VPإلى التباين الوراثي ،  VGحيث يشير •

اين السيادي والتباين ويعتبر هذا التقدير أعلى تقدير للمكافئ الوراثي حيث يشمل إضافة إلى التباين التجميعي على التب•

.التفوقي  ويكون بأهمية محدودة في برامج التربية والتحسين 

:فيتم وفق المعادلة  narrow senseاما تقدير المكافئ الوراثي بالمعنى الضيق •

اثي التباين المظهري الكلي ويكون لهذا التقدير أهمية في برامج التحسين الورVPالتباين التجميعي و VAحيث يمثل •

.ات االنتخاب حيث يشير إلى نسبة التباين الذي تساهم به الجينات ذات األثر التجميعي والتي يعتمد عليها في عملي
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فوائد تقدير المكافئ الوراثي 

ية كدليل يلعب المكافئ الوراثي دورا مهما في التنبؤ حول إمكانية االعتماد على القيمة المظهر-1•

ما تحدد القيم على القيمة التربوية ، حيث ان القيم المظهرية يمكن قياسها مباشرة على الحيوان بين

.التربوية لألفراد تأثيرهم في الجيل القادم 

.الوراثي تعتمد الكثير من القرارات العملية المتعلقة بطريقة التحسين على مقدار المكافئ-2•

ى الضيق عند توفر المعلومات الالزمة عن المكافئ الوراثي وتقديراته بالمعنى الواسع والمعن-3•

.ين التفوقي والسيادي يصبح باإلمكان تقدير األهمية النسبية للتباين الوراثي التجميعي مقارنة بالتبا

يث ان الفارق بعد تقدير المكافئ الوراثي يمكن ان نقوم بالتوقع لمقدار االستجابة لالنتخاب ح-4•

:االنتخابي ال ينتقل جميعه إلى األبناء اال بمقدار تأثير الوراثة في الصفة لكمية 

•. 

الفارق االنتخابي Sاالستجابة لالنتخاب  ،    المكافئ الوراثي  ،  Rحيث تمثل •

)  وبما أن تقدير المكافئ الوراثي يعتمد على مقدار جميع مكونات التباين •

VP=VG+VE+VEG )زيادة فان التغير في أي مكون منها سوف يؤثر على التقدير ، فمثال

يئية وما يتبعها من التباين البيئي يؤدي الى انخفاض تقدير المكافئ الوراثي بينما ثبات األحوال الب

.انخفاض التباين البيئي يؤدي الى زيادة تقدير المكافئ الوراثي 
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ويكون معامل انحدار النسل على األب هو األكثر دقة حيث إن معامل انحدار النسل 

.Maternal effectsعلى األم يعطي تقديرا عاليا للمكافئ الوراثي بسبب التأثيرات األمية 
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:مثال 

أسابيع وبعد وصول أبنائهم الذكور8تم أخذ وزن الجسم الحي لذكور الدجاج عند عمر 

:إلى نفس العمر تم قياس وزن الجسم لهم فتوفرت لدينا البيانات اآلتية 

(غم)وزن الجسم الحي لألب (غم ) معدل وزن الجسم الحي لألبناء 

910

983

976

1050

1080

1040

1040

1025

994

1030

1021

1078

964

976

1610

1041

1035

601

733

793

790

818

838

854

880

882

895

952

953

961

979

995

997

1040
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 Sibs variance analysisتحليل تباين اإلخوة   -3

ه يتزاوج إن أسلوب التزاوج المتبع في برامج التحسين الوراثي للدجاج هو األسلوب الهرمي وفي•

، وتعتمد دقة التقويم الوراثي لألم على عدد( األمهات ) مع عدد من اإلناث ( األب ) ذكر واحد 

قييم التركيب النسل الذي يتم اختباره لكل أم بينما يكون التقويم الوراثي لألب جيد نسبيا الن ت

ط عائلة األب الوراثي لكل أب يكون مع عدد من التراكيب الوراثية لإلناث وبذلك يكون تقويم متوس

يذ اسلوب أكثر دقة مما هو عليه في تقويم عائلة األم لشموله عدد اكبر من النسل لكل أب ، ولتنف

، عدد التزاوج عمليا يجب أن نأخذ في االعتبار عدد اآلباء ، عدد األمهات التي تتزاوج مع كل أب

ة ، كما يجب النسل الذي يتم تربيته لكل أم و تحديد شدة االنتخاب وحساب معامل التربية الداخلي

دوث فقد في التخطيط لتجاوز المشاكل التي قد تعترض تنفيذ هذا األسلوب للتزاوج ففي حالة ح

ا في األمهات نتيجة الهالك يمكن إجراء اإلحالل السريع ألمهات منتخبة بنفس المعايير خصوص

رار ينتج المراحل المبكرة من جمع البيض للتقويم الوراثي ، إال إن عدم التوازن الذي يحدث بتك

فقس والنسبة عن التباين في عدد النسل لكل أم بسبب االختالف في إنتاج البيض ، الخصوبة ، ال

.الجنسية والهالكات 
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Sire 1 Sire 2 Sire 3 …....

Progeny of 

Sire 1

Progeny of 

Sire 2

Progeny of 

Sire 3
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تقدير االرتباطات الوراثية ، البيئية و 

المظهرية

الزراعة كلية -جامعة ديالى 

الحيواني نتاجقسم اال

حامد حسن خالد .د.ا

ةتربية وتحسين طيور داجن



Genetic correlationاالرتباط الوراثي  

،اخرىاتصفمناكثربتكرارآلخرجيلمنسويةتنتقلالصفاتبعضانيالحظ•
فسنيمتلكهااخرىصفةفيتدهوريرافقهقدمالصفةاالنتخاباننجدبينما

تكونفقدالصفاتبينالوراثياالرتباطخاللمنتفسرالحالةهذهان.الحيوان
Pleiotropicللجينالمتعددالتأثيرنتيجة effectتأثيرالجينلنفسيكونحيث
عبريتغيرالثابتاالصفاتبينالتالزميكونالحالةهذهوفياكثراوصفتينعلى

او،معاوالوزنالحجممنكالتزيدالنمومعدلتزيدالتيالجينات،مثلاالجيال
نفسىعلالصفاتهذهعلىالمؤثرةالجيناتوقوعاالرتباطلحالةالتفسيريكون

حالةالهذهوتسمىالكميتاتتكوينعندواحدةكوحدةتنتقلوبذلكالكروموسوم
فيبعضهاعنالجيناتقربحسباالرتباطشدةوتختلفLinkageاالرتباط

الدرجةببعضهامنقريبةالجيناتكانتاذاتاماالرتباطيكونبحيثالكروموسوم
بينما،عضهمابعنالجينينوانفصالالجينينبينالمنطقةفيالعبوربحصولتسمح
العبورولبحصتسمحالجيناتبينالمسافةكانتاذا(جزئي)تامغيراالرتباطيكون

التأثيرةحالعنالحالةهذهوتختلف،متفاوتةوبدرجاتالجديدةالوراثيةوالتراكيب
وتتفرقثرتتبعانيمكنالصفاتمنلمجموعةاالرتباطمجاميعانفيللجينالمتعدد

.للجينالمتعددالتأثيرفييحدثالوهذاالعبوربسبباالجيالعبر



لصفةافيالزيادةانأيواحداتجاهفيالصفاتبيناالرتباطيكونانيمكن
اوموجبالالوراثياالرتباطويسمىالثانيةالصفةفيزيادةيصاحبهااالولى
syncrgisticتسمى effectفيزيادةيصاحبهالجسموزنفيالزيادة،مثل
االرتباطيكوناو(0.50الى0.20يقدراالرتباطمعاملحيث)البيضةوزن

anagonistمتضاداوسالباالصفتينبينالوراثي effectيتسببعندما
مثل،الثانيةالصفةقيمةفيانخفاضالىاالولىالصفةلزيادةاالنتخاب
ويقدرةالبيضوزنفيانخفاضيصاحبهالمنتجالبيضعددلزيادةاالنتخاب

انويجب.0.50ــالى0.25ــالصفتينبينالسالباالرتباطمعامل
نوعالىاالشارةوتشير1ــو1بينمحصورةاالرتباطمعاملقيمةتكون

.سالبااوموجباكاناناالرتباط
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GENETIC SELECTIONاالنتخاب الوراثي   

جامعة ديالى 

قسم االنتاج الحيواني–كلية الزراعة 

خالد حامد حسن.د.ا

تربية وتحسين طيور داجنة

محاضرات في

تربية و تحسين دواجن 



هو اختيار األفراد المتميزة في صفة Genetic selectionاالنتخاب الوراثي

دود معينة معينة مرغوبة  لكي تكون آباء للجيل القادم ، ويستطيع المربي ضمن ح

مى هذا أن يحدد النسبة التي يساهم فيها كل طائر منتخب في الجيل القادم ويس

ويمكن لنا أن نعتبر معدل التكاثرReproductive rateاألسلوب معدل التكاثر 

.ضمن االنتخاب 

دجينهتبعداالنتخاببدءفقد،السنينآالفمنذاالنتخاباإلنسانمارسلقد

غبهايرالتيالصفاتامتالكهاوحسبالخارجيالمظهرعلىاعتماداالحيوانات

ديدةعلقرونالمظهرياالنتخابحدثالدجاجفي.احتياجاتهتلبيأواإلنسان

،رفالعشكلمثلنسبيابسيطةمظهريةصفاتعلىاالنتخابهذاوالعتماد

featherالريشطرازأوالريشلون patternمنكبيرتنوععنهنتجفقد

لتنوعاوهذاالبعضبعضهاعنكبيرةبدرجةتختلفالتيوالعروقالسالالت

يةالتجارالدجاجصناعةتطويرفيالمربينعليهاعتمدالذياألساسشكل

.والتحسينالتربيةبرامجباستخدام

و االنتخاب الوراثي ؟ Cullingما هو الفرق بين االستبعاد * 
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ار الجينات المرغوبة ويكون التأثير الرئيسي لالنتخاب تغيير تكرار الحين في القطيع وذلك بزيادة تكر. 

ن توضيح ليس استحداث جينات جديدة ، ويمكوفي االنتخاب وتقليل تكرار الجينات غير المرغوبة  

غير مرغوب ، ففي حالة aالجينمرغوب لدى المربي بينما Aالجينذلك من المثال اآلتي ، يكون 

في الجيل الثاني كما موضح )  ( ثابتا  Aالتزاوج العشوائي وعدم إجراء االنتخاب يبقى تكرار الجين  

: في أدناه 
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هل يستحدث االنتخاب جينات جديدة في القطيع ؟: س 
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قطيعضمنللطيورالتكاثرمعدلعلىالسيطرةعلىباألساساالصطناعيالوراثياالنتخابيعتمد

،بالتكاثرهاليسمحالمرغوبةغيربصفاتأفرادإنتاجمنهانتوقعالتياألفرادفانوبذلك،معين

علىلحصوللبدقةباالنتخابالمشمولةللصفاتالتربيةقطيعأفراديقيمأنالمربيعلىويجب

فاتالصتسمىاألولى،مجموعتينإلىالصفاتتصنفو،االنتخابعمليةمنجيدةاستجابة

Qualitativeالنوعية traitsفيهاأساسعلىاألفرادوضعويمكنالجيناتمنقليلبعددتتأثرو

باستخدامالصفاتلهذهالتنبؤيجري،العرفشكلوالريشلونمثلبعضهاعنمنفصلةمجاميع

صفاتالوتسمىالثانيةالمجموعةمنهي ًاقتصادياالمهمةالصفاتمعظمولكنالمندليةالوراثة

Quantitativeالكمية traitsمنيركببعددتتأثروقيمهالتحديدالقياسأدواتإلىتحتاجوهي

عنالناتجةاءاألخطوبضمنهاالعشوائيةالبيئيةالتأثيراتمنلعددخضوعهاإلىباإلضافةالجينات

التربيةفيليديةالتقالطرقفانالجزيئيالمستوىعلىالمعلوماتوباستثناء،الدقيقةغيرالقياسات

يمثلصفاتالهذهفي.باالنتخابالمشمولةللطيورالمظهريةالمعلوماتعلىفقطتعتمدوالتحسين

Breedingالتربويةقيمتهنصففردكلنسلأداءمعدل valueمظهرمنبهاالتنبؤيجريو

نوعيةاتصفأوالتناسليةالصفاتمنالعديد،العشيرةمتوسطعنكانحرافالنسلفيالصفة

للديكةخاباالنتعندالبيضإنتاجمثلاألقاربطريقعنللمعلوماتالوحيدالمصدريكونالذبيحة

.الذبيحةفياللحمطراوةصفاتأو

4
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المفاهيم العامة ومصطلحات االنتخاب

الفارق االنتخابي 

:العوامل المؤثرة في قيمة الفارق االنتخابي 

كلما زادت نسبة االفراد المنتخبة قل الفارق االنتخابي : نسبة االفراد المنتخبة #  

ي  كلما قل التباين للصفة قل الفارق االنتخاب: االنحراف المعياري في قطيع االساس # 

.الفرق بين متوسط االفراد المنتخبة لصفة معينة ومتوسط قطيع االساس الذي انتخب منه االفراد 
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المفاهيم العامة ومصطلحات االنتخاب

Generation Intervalفترة الجيل 

Selection Gainالعائد االنتخابي    

:العوامل المؤثرة في قيمة العائد االنتخابي 

الفارق االنتخابي  #  

دقة االنتخاب # 

التباين الوراثي في عشيرة االساس  #  

انها الفترة من الفترة الزمنية من بلوغ الحيوان جنسيا حتى بلوغ نسله جنسيا ، ويمكن وصفها ب

.نقطة محددة في حياة االباء الى نفس النقطة في حياة ابناءهم



 Selection methodsطرائق االنتخاب  

Phenotypicالمظهرياالنتخاب-1 selection

Individualالفردياالنتخابأيضاويسمى selectionاالنتخابأو

Massاإلجمالي selectionالشكلقياسعلىالطريقةهذهفيويعتمد

علىبناءراداألفاختياريتمحيث،الوراثيالتركيبتقييمفيللصفةالمظهري

المكافئديرتقعلىالمربيويعتمد.لالنتخابخاضعةمعينةلصفةالفردياألداء

يشيرحيثلالنتخابالطريقةهذهبإتباعالقراراتخاذفيالكميةللصفةالوراثي

التركيبيمتقيفيالمظهريالشكلعلىاالعتماددقةإلىالوراثيالمكافئتقدير

المرتفعراثيالوالمكافئذاتالصفاتلتحسينالطريقةهذهتستخدملذلكالوراثي

الكميةللصفاتالمظهرياالنتخاب

مكافئالتقديرعلىيعتمدالمظهرياالنتخابمنعليهلحصولايمكنالذيالوراثيالتحسينمعدلإن

فيهاالجسموزنمعدلالدجاجمناألساسعشيرةلديناولنفرض،االنتخابيالفارقومقدارللصفةالوراثي

انوكالقادمللجيلآباءلتكونالجسموزنلصفةالمتميزةاألفرادمنمجموعةانتخابوتمغم2000

.غم2400هواآلباءلمجموعةالجسموزنمتوسط

تخابياالنالفارقيسمىالعشيرةمتوسطفوقلآلباءكقطيعالمنتخبةللطيورالمظهريالتفوقإن

Selection differential(S.).
7

االنتخاب المظهري للصفة النوعية ؟
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:ويمكن توضيح مراحل االنتخاب بالمخطط اآلتي 

الجنسبالمحددةالصفاتيخصفيماالمظهرياالنتخاباستخدامفيتحديدوهناك

Sex-limited characteristicsلهذهةالديكانتخابعندالبيضإنتاجمثل

.الصفة
9
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:يؤثر على كفاءة االنتخاب العائلي مقارنة باالنتخاب المظهري  العديد من العوامل  منها 
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 االنتخاب الوراثي انواع 

   Types GENETIC SELECTION   

 جامعة دٌالى 

 لسم االنتاج الحٌوانً –كلٌة الزراعة 

 خالد حامد حسن.د.ا

 تربٌة وتحسٌن طٌور داجنة 

 محاضرات فً

 طٌور داجنةتربٌة و تحسٌن  



2 

 االنتخاب

 االمكانٌات توازن خالل من االنسان، تدخل دون الطبٌعة بتأثٌر الطبٌعً االنتخاب ٌحدث

 . فٌها ٌعٌش التً البٌئٌة الظروف مع الفرد ٌمتلكها التً الوراثٌة

 العمم الى وصوال االفراد خصوبة فً االختالفات خالل من الطبٌعً االنتخاب وٌعمل

 ان لها ٌمكن العوامل وهذه الحٌاة، على لابلٌتهم فً االفراد اختالف خالل من او

 ان ٌمكن االجٌال من الطوٌل المدى وعلى ، الجٌنات تكرار فً تغٌرات تحدث

 .البٌئٌة الظروف فً التغٌرات عن ناتجة جدٌدة انواع وظهور االنواع بعض تنمرض

 .جمهورٌة العراق  –جامعة دٌالى  –كلٌة الزراعة  –خالد حامد حسن .د.أ

genotype Environment 

:ٌؤثر االنتخاب الطبٌعً فً العشائر الطبٌعٌة من خالل   

 Viabilityالقابلٌة على الحٌاة    

 Fertilityخصوبة االفراد      

التوازن بٌن االمكانٌات والتحدٌات: الحالة الطبٌعٌة   

نسبة مساهمة االفراد فً الجٌل القادم تسمى 

 Fitnessالمواءمة  



3 

 توازن االمكانٌات الوراثٌة 

 مع الظروف البٌئٌة المحٌطة
 خلل فً توازن االمكانٌات الوراثٌة 

 مع الظروف البٌئٌة المتغٌرة ٌحفز 

 االنتخاب الطبٌعً

 خلل فً توازن االمكانٌات الوراثٌة الطافرة

 مع الظروف البٌئٌة الطبٌعٌة ٌحفز  االنتخاب الطبٌعً
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 االنتخاب

 فً المتمٌزة االفراد اختٌار طرٌك عن ، المربً لبل من االصطناعً االنتخاب ٌنفذ

 .للمطٌع االنتاجً االداء مستوى تحسٌن بهدف المادم الجٌل النتاج اباء لتكون معٌنة صفة
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ٌعد الدلٌل االنتخابً من أكفأ انواع االنتخاب وذلن لكون االنتخاب ٌعتمد على معظم الصفات 

:المرغوبة فً الحٌوان ، وتكتسب الكفاءة واالهمٌة لكونها تأخذ بنظر االعتبار ما ٌأتً   
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 االنتخاب لصفة المقاومة لالمراض 

 : إنّ رصىٕفٍب َٔمكه انمسججبد مه نؼذد وزٕدخ انطُٕر فٓ انصحٕخ انمشبكم رىشأ

 غٕز ػهٕقخ انقطٕغ رىبَل ػه انحبالد ٌذي رىزح ، انغذائٓ انىقص ػه انىبخمخ األمزاض -1

 ٌىبك . انؼهٕقخ فٓ سبمخ مكُوبد ػهّ انزغذٔخ ػه انىبردخ اٖثبر أَ انغذائٕخ مكُوبرٍب فٓ مزُاسوخ

 ألحذ انىقص اردبي انحسبسٕخ فٓ انُاحذ انخػ أفزاد ثٕه َأٔعب انذخبج خطُغ ثٕه َراثٓ رجبٔه

 مثم االمٕىٕخ األحمبض ثؼط نىقص مقبَمخ قطؼبن اوزخبة انزجبٔه ٌذا َأربذ ، انغذائٕخ انؼىبصز

 . انالٔسٕه أَ االرخىٕه

 انمالئمخ غٕز انجٕئٕخ انظزَف رحمم فٓ انزَمٓ َػزَق انذخبج سالالد رخزهف ، اإلخٍبد -2

  .... انززثٕخ وظبو ، انحزارح درخخ ) انمدٍذ نهؼبمم مخزهفخ انُراثٕخ انززاكٕت اسزدبثخ َكبوذ ،

  مثم انذو فٓ انٍزمُوبد مه مخزهفخ مسزُٔبد ػه ثبنزؼجٕز اإلخٍبد رأثٕز ٔززكش حٕث (

 َرظٍز . انمؼذٔخ األمزاض نمقبَمخ انمىبػٕخ االسزدبثخ ػهّ رؤثز َانزٓ انكُررٕكُسزٕزَٔذ

 حٕث َانُراثخ انجٕئخ ثٕه انزذاخم ػه كزؼجٕز أٔعب انطُٕر فٓ انصحٕخ انمشبكم مه انؼذٔذ

 َراثٕخ رزاكٕت رزأثز ال ثٕىمب مؼٕىخ ثٕئٕخ نظزَف حسبسخ انُراثٕخ انززاكٕت ثؼط ركُن

 انحُصهخ حبنخ ظٍُر انمثبل سجٕم ػهّ ، انجٕئٕخ انظزَف ثٍذي انقطٕغ وفس ظمه أخزِ

 . انحبرح انجٕئٕخ انظزَف فٓ رظٍز انزٓ انزَمٓ فٓ انمزذنٕخ

 .جمهورٌة العراق  –جامعة دٌالى  –كلٌة الزراعة  –خالد حامد حسن .د.أ



10 

 االنتخاب لصفة المقاومة لالمراض 

 انمسججبد مه َاسغ غٕف رشمم ألوٍب نهمزثٓ انكجٕز االٌزمبو رمثم ، انمؼذٔخ األمزاض -3

 . انذاخىخ انطُٕر صىبػخ رطُر ػهّ رؤثز انزٓ انمزظٕخ

 اقزصبدٔخ خسبئز انذخبج أمزاض َثبألخص ، انذاخىخ انطُٕر فٓ انمؼذٔخ األمزاض رسجت

 اررفبع ،  اإلوزبج فقذان  ، انقطٕغ إدارح ركبنٕف سٔبدح خالل مه انذاخىخ انطُٕر نصىبػخ كجٕزح

 فٓ َانحُٕاوبد اإلوسبن ثٕه انمشززكخ األمزاض أٌمٕخ إنّ إظبفخ  انقطٕغ فٓ انٍالك وسجخ

   اإلوسبن صحخ ػهّ انمجبشز رأثٕزٌب

  اإلوزبخٕخ َانمشبرٔغ انززثٕخ قطؼبن فٓ األمزاض ػهّ نهسٕطزح حبنٕب انمزجؼخ انزئٕسٕخ انُسبئم

 انهقبحبد َاسزخذاو انصحٕحخ اإلدارحَ Biosecurity انحُْٕ االمه َسبئم رجبعا ٌٓ

 إن إذ اسزخذامٍب، فٓ انزُسغ فٓ ػبنمٕخ مؼبرظخ رُاخً َاالخٕزح ، انحُٕٔخ َانمعبداد

   .الحٌوي للمضاد مماومة مٌكروبات نشوء فً ٌساهم لد  الحٌوٌة للمضادات الواسع االستخدام
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 الطفرات مستوى نتٌجة المعدٌة االمراض مماومة لصفة الوراثً االنتخاب على ٌشجع وال

 .االنتخاب لعملٌة العالٌة والتكالٌف المرضٌة المسببات فً تحدث التً العالٌة
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   التربية الداخلية في برامج التربية والتحسين

   Inbreeding Mating System 

 جامعة دٌالى 

 لسم االنتاج الحٌوانً –كلٌة الزراعة 

 خالد حامد حسن.د.ا

 تربٌة وتحسٌن طٌور داجنة 

 محاضرات فً

 طٌور داجنةتربٌة و تحسٌن  



  Inbreeding                 الداخلٌة التربٌة

        Rxy بٌنها المرابة معامل ٌكون التً الحٌوانات تزاوج الداخلٌة بالتربٌة ٌمصد

 أو المطٌع فً السائد المرابة معامل متوسط من أعلى (لرابة صلة تربطها أي )

 إن أساس على الداخلٌة التربٌة وتعتمد . الحٌوانات هذه إلٌها تعود التً العشٌرة

 درجة تكون ولد ، كلٌهما أو مشتركة أم أو مشترن أب المتزاوجة للحٌوانات

 اإلخوة أو Full sibs األشماء اإلخوة مثل Close Relatives شدٌدة المرابة

-Parents واألبناء اآلباء بٌن العاللة أو Half sibs األشماء أنصاف

Offspring Relationship ، ضعفت األفراد بٌن المرابة درجة ابتعدت وكلما 

 المرابة درجات من وغٌرها .… الخال وأبناء العم أبناء تزاوج مثل الداخلٌة التربٌة

 . المختلفة
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 وتقلل المتعالبة األجٌال عبر المطٌع فً المتماثلة الوراثٌة التراكٌب زٌادة على الداخلٌة التربٌة وتعمل

 وبذلن جٌل بعد جٌال بالتنالص الخلٌطة التراكٌب تبدأ حٌث العشٌرة فً الخلٌطة الوراثٌة التراكٌب من

 ( الذاتً التلمٌح ) النبات فً هً الداخلٌة التربٌة درجات وألصى . الحٌوانٌة المجموعة نماوة تزداد

 التربٌة درجات أعلى فٌكون الحٌوانات فً أما  ،  %100 الداخلٌة التربٌة معامل ٌكون وبالتالً

 . النسل مع األب أو األشماء اإلخوة تزاوج من الداخلٌة

 16 .جمهورٌة العراق  –جامعة دٌالى  –كلٌة الزراعة  –خالد حامد حسن .د.أ

100 %  Aa 

Aa AA aa 

Aa AA aa 

Aa AA aa 

0.25 0.50 0.25 

0.4375 0.125 0.4375 

0.375 0.25 0.375 

زٌادة التماثل 

 وتقلٌل الخلٌط
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ولد تتبع التربٌة الداخلٌة لتركٌز جٌنات مرغوبة  عبر عدة أجٌال عن طرٌك تزاوج 

وإحدى    Line breedingاألب مع بناته ولعدة أجٌال وتسمى التربٌة الطرزٌة  

فوائد هذه الطرٌمة هو الوصول إلى معامل تربٌة داخلٌة عالً بسرعة مثل الوصول 

 .فً ثالثة أجٌال  0.40إلى معامل تربٌة داخلٌة ٌبلغ 
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 Coefficient of inbreeding ( F )                         تقدٌر معامل التربٌة الداخلٌة

 معامل لٌاس المراد للفرد الزاٌكوت لٌكونا  متحدٌن كمٌتٌن بٌن االرتباط إلى الداخلٌة التربٌة معامل ٌشٌر

 تشابه احتمال ٌمثل وهو ،    هو x للفرد الداخلٌة التربٌة معامل و F بالحرف له وٌرمز ، له الداخلٌة التربٌة

 لٌمة فان وبذلن ، مشتركة آباء لوجود نتٌجة  األم من استلمه الذي الكمٌت مع األب من استلمه الذي الكمٌت

F  المرابة معامل بٌنما الواحد للفرد تماس R فردٌن بٌن تماس لٌمة ٌمثل x  و  y  ، أبوي ٌكن لم وإذا x 

 :  x الفرد أبوي بٌن العاللة نصف تساوي  Fx لٌمة تعتبر عامة فبصورة ، داخلٌا مرباة

CPX RF
2

1


 .  Xللفرد       Correlated parentsإلى اآلباء المشتركة     cpحٌث تشٌر 
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 :فإذا كان لدٌنا سلسلة النسب اآلتٌة 

ABX RF
2

1


4

1

2

1
2









ABR

8

1

4

1

2

1
XF

 :أما إذا كان الفرد مربى داخلٌا  فٌتم حساب معامل التربٌة الداخلٌة كما ٌأتً 

 .معامل التربٌة الداخلٌة لألب المشترن وإذا كان أكثر من أب مشترن فٌكون مجموعهم   Fcpحٌث ٌمثل 
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جٌنٌن مستمدٌن (  x)وٌجب التأكٌد على إن مفهوم معامل التربٌة الداخلٌة ٌشٌر إلى احتمالٌة أن ٌحمل الفرد المحدد 

التطابق فً من جٌن واحد ٌعود ألحد األجداد المشتركة وفً أي مولع جٌنً ، وهنا ٌجب التوضٌح إن الممصود هو 

للجٌنات حٌث إن هنان تتابعات مختلفة من النٌكلوتٌدات تنتج  التطابق الوظٌفًالذي انحدر منه الجٌن ولٌس  المنشأ

 .الوظٌفًنفس الحمض االمٌنً نتٌجة فٌض الشفرة ، وبذلن ٌكون التطابك بالمنشأ مختلفا عن التطابك 

 مفهوم معامل التربٌة الداخلٌة 
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A a a a a a 

B C D 

a A A a 

X Y 



 :الذي ٌنتج عن تضرٌب إخوة أنصاف أشماء كما ٌأتً (  x) توضٌح مفهوم معامل التربٌة الداخلٌة للفرد وٌمكن 

 مفهوم معامل التربٌة الداخلٌة 
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ومن المعروف إن التربٌة الداخلٌة تعمل على زٌادة التراكٌب الوراثٌة المتماثلة وتملل من التراكٌب الوراثٌة 

 a3a3أو   a4a4ٌمكن أن ٌكون بالتركٌب الوراثً المتماثل  xالخلٌطة فنالحظ من التولٌفات أعاله إن الفرد 

تولٌفة  وكذلن الحال للتركٌب الوراثً  فإذا أردنا حساب احتمالٌة أن  64بأربعة طرق مختلفة من مجموع 

 : بأحد التركٌبٌن الوراثٌٌن المتماثلٌن  أو  فٌكون كما ٌأتً  xٌكون الفرد 
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XFaaPaaP 
8

1

64

4

64

4
)()( 4433



 المشتركة األجداد جمٌع لٌشمل التوضٌح هذا توسٌع من البد ، x الفرد الى الداخلٌة التربٌة معامل إلى وٌرمز

 فان وبذلن احتمالٌة مجرد ألنه بدلة للفرد الوراثً التركٌب خاصٌة على الداخلٌة التربٌة معامل ٌدل ال . x للفرد

 فً ٌتباٌنون األفراد إن رغم متماثال لهم الداخلٌة التربٌة معامل ٌكون النسب نفس لهم اللذٌن  xالفرد إخوة

   . الوراثٌة تراكٌبهم

  inbred lineٌسمى الخط  0.375عند تزاوج اإلخوة األشماء لثالثة أجٌال والوصول إلى معامل تربٌة داخلٌة 

وفً لطٌع الحٌوانات الذي ٌكون فٌه عدد الذكور      ال ٌساوي عدد اإلناث        فان التربٌة الداخلٌة ترتفع 

 :بمعدل  
mNfN

fm NN
F

8

1

8

1
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الجنسان غٌر متساوٌٌن فً أعدادهما وجرى انتخاب اآلباء بالتساوي فً أعدادهم وجنسهم بٌن فإذا كان 

مثاال حول هذا Falconer  ، (1989 )ولد أورد . ، بذلن ٌكون تباٌن حجم العائلة صفرا العائالت 

الجانب أشار فٌه إلى إن عشائر الممارنة لمطعان الدجاج فً تجارب التربٌة والتحسٌن ٌتم الحفاظ علٌها فً 

 :الوالٌات المتحدة وكندا بإتباع نظام التزاوج اآلتً 

فردا من اإلناث البالغٌن فً كل جٌل ، وكل ذكر هو ابن  250 وفردا من الذكور  50كل لطٌع عبارة عن 

أب مختلف ، وكل أنثى هً ابنة أم مختلفة  وأحد أهداف هذا النظام من التزاوج هو تملٌل معدل التربٌة 

 :الداخلٌة للحد األدنى  ، وٌمكن حسابه كاآلتً 

002.0

8000

1

1600

3

)250(32

1

)50(32

3





F

F
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 النتخاب تدخل دون العشوائً التزاوج بإتباع الداخلٌة التربٌة معدل فً التغٌر هذا لارنا ولو

 : ستكون  لٌمة فان المتزاوجة األفراد

003.0
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1

400

1

)250(8
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 مضار التربٌة الداخلٌة 

بازدٌاد  الهالكاتتعمل التربٌة الداخلٌة على تدهور فً حٌوٌة المطٌع حٌث ٌالحظ زٌادة محسوسة فً معدل 

داخلٌا صعبة وغٌر  المرباةالتربٌة الداخلٌة ، باإلضافة إلى التدهور فً الحٌوٌة التناسلٌة ما ٌجعل تربٌة الطرز 

فً دراستهم حول تأثٌر نظام التزاوج على نسبة الخصوبة فً ( 2003) آخرون ، وعملٌة ، فمد أشار حسن 

الدجاج  إلى إن تزاوج اإلخوة األشماء تسبب فً حدوث انخفاض معنوي فً نسبة الخصوبة والفمس ممارنة 

إلى إن Klein  ، (1952  )و   Haysكما أشار . عن تزاوج أفراد ال تربطهم صلة لرابة  المتحصلةبالنتائج 

التربٌة الداخلٌة أدت إلى انخفاض فً كثافة إنتاج البٌض وانخفاض نسبة الخصوبة للبٌض الناتج باإلضافة إلى 

 .تأثٌر سلبً على نسبة الخصوبة 

كما ٌرافك تجارب التربٌة الداخلٌة ظهور حاالت كثٌرة من الشواذ والحاالت الممٌتة نتٌجة ظهور تأثٌر الجٌنات 

 . المتنحٌة بسبب زٌادة تكرار التراكٌب الوراثٌة المتماثلة المتنحٌة 
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 برامج التربية والتحسين النتاج فروج اللحم

Poultry Breeding for meat production  

 جامعة دٌالى 

 الحٌواتنً تناا لسم اال –كلٌة الزراعة 

 خالد حامد حسن.د.ا

 اربٌة واحسٌن طٌور داجتنة 

 محاضرات فً

 تربٌة و تحسٌن دواجن 

1 



 وتج  الحم برامج التربية إل

 لاعداها عالمٌة اجارة حالٌا الداجتنة الطٌور واحسٌن اربٌة عملٌة اعابر•
 محدود غٌر اتنوع هتنان ٌكون وغالبا ، العالم عبر ٌتناشرون الذٌن المساهلكٌن

 اغٌر حسب احاٌاجااها واوفٌر خدماها ٌجري الاً األسواق ماطلبات فً
 ، العالم من المخالفة المتناطك فً االجاماعٌة الامالٌد و المساهلكٌن رغبات
 عالٌة المتناجات أسواق إلى الحٌة الطٌور اوفٌر من االحاٌاجات هذه واماد

 هذه احاٌاجات لاوفٌر والاحسٌن الاربٌة برامج اصمم ولذلن ، الاصتنٌع
 . المحلٌة للعشائر واحسٌن اربٌة برامج على باالعاماد اكون ولد األسواق

 ذبح عن عرضً تنااج كان العشرٌن المرن بداٌة فً الدجا  لحوم إتناا  إن•
 اوفر عدم إلى ذلن وٌعود ، اإلتنااجٌة الدورة اتناهاء بعد البٌاض الدجا  لطعان
 األفراخ باربٌة المربً ٌموم لذلن و  ، الولت ذلن فً الفمس عتند الاجتنٌس اماتنة
 الجتنس صفات طرٌك عن الجتنسٌن بٌن الامٌٌز ٌساطٌع وبعدها أسابٌع عدة

 وزن إلى اصل حاى بالدٌكة االحافاظ ٌجري الاصادٌة وألسباب  الثاتنوٌة
 الاجتنٌس اماتنة اساخدام بعد جذرٌا اغٌر األسلوب هذا إن . للاسوٌك متناسب
 ذلن بعد بدء حٌث 1927 عام علمً بحث فً Masui تنشرها والاً

    . اإلتناا  فً الاخصص
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 من العدٌد لامت العشرٌن المرن من واألربعٌتنٌات الثالثٌتنٌات عمود خالل•
 فً الدجا  اربٌة وازدهرت الدجا  إتناا  فً الماخصصة الشركات
 الصفراء الذرة من وفائض مرافع إتناا  لاوفر تنظرا الماحدة الوالٌات
 اساغلت حٌث رخٌصة وبأثمان السمن مسحوق وكذلن الصوٌا وفول

 باطبٌك واحسٌن اربٌة برامج وطورت الحالة هذه العالمٌة الشركات
 هذه اساغالل فً عالٌة كفاءة ذات ألفراد واالتناخاب الوراثٌة البرامج
 . للدجا  اإلتنااجٌة الكفاءة ورفع العلفٌة المواد

 الداجتنة الطٌور إتناا  أصبح العشرٌن المرن من األخٌر الربع خالل•
 مجال فً العالمٌة للاجارة المٌاسٌة بالمعاٌٌر الازم حمٌمٌة عالمٌة صتناعة
 وامدٌم باالتناشار الكبٌرة الشركات وبدأت والمتناجات اإلتناا  طرائك

 مجموع من % 87 الدجا  وٌمثل ، العالم أتنحاء فً اإلتناا  اسهٌالت
 الرومً الدٌن لحوم امثل بٌتنما الداجتنة الطٌور للحوم العالمً اإلتناا 
  الدجا  لحوم من العالمً اإلتناا  وٌبلغ الاوالً على % 4  و  7 والبط
 المذبوح العدد من % 90 تنسبة وٌمثل 2000 عام فً طن ملٌون 56.9
 . العمر صغٌر اللحم فرو  هو
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 إنتاج اللحم وقٌاسه فً فروج اللحم 

 األحشاء إلٌها واضاف األساس بالدرجة عضلً تنسٌج : من الدجا  ذبٌحة فً اللحم ٌاكون

 الدهون اللحم مع ااداخل الاً والدهون والرلبة الماتنصة ، الكبد ، الملب مثل المأكولة

 الجلد واحت الجلد فً الموجود الدهن وكذلن العضالت وبٌن الخالٌا ضمن الموجودة

 :ٌأاً كما نوعٌا و كمٌا اللحم إتناا  لٌاس ٌمكن . األحشاء ودهن

 :   االاٌةٌكون المٌاس الكمً عن طرٌك المعاٌٌر  

 ممٌاس على االعاماد سائدا أصبح الاسعٌتنٌات بداٌة متنذ Meat yield اللحم محصول #

 أهمٌة إلى ٌشٌر الممٌاس وهذا الاربٌة برتنامج لتنجاح كمؤشر اربٌة طٌر لكل اللحم إتناا 

 ال للتنمو الغذاء طالة اساغالل كفاءة احدٌد إن وحٌث الاكاثر كفاءة و التنمو معدل من كال

 للذبح ٌساخدم الذي الاجاري الهجٌن جٌل فً الغذائً الاحوٌل كفاءة طرٌك عن فمط ٌكون

    الاربٌة لطعان فً ٌساخدم المعٌار هذا و. الاربٌة لطٌع إدامة اكالٌف أٌضا ٌاضمن ولكن

 هذا وٌعكس للدجا  الحً الوزن من مئوٌة كتنسبة الذبٌحة وزن وهً تصافًال نسبة #

   . ( المأكولة غٌر األجزاء ) والفضالت والدم الرٌش إزالة عن التناجم الفمد المٌاس

  المأكولة واألحشاء األفخاذ ، األجتنحة ، الظهر ، الصدر مثل المختلفة الذبٌحة أجزاء#

 اموٌم فً الطرٌمة هذه واساعد الذبٌحة وزن من مئوٌة كتنسبة المعٌن الجزء بوزن وذلن

 معٌن تنسٌج تنسبة لٌاس اشمل ولد  المٌمة متنخفضة األجزاء ممابل العالٌة المٌمة ذات المطع

   . اللحم من الذبٌحة اكاتناز مدى إلى لإلشارة الذبٌحة من مئوٌة كتنسبة
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 خصائص امثل إتنها على هاإلٌ اإلشارة ٌمكن مركبة صفة هًو : الذبٌحة نوعٌة قٌاس

 : ٌأاً ما واشمل المساهلن ماطلبات لالبٌة اؤهله الاً المتناج

 فً الخمسة بالحواس ارابط الاً المتناج خصائص وامثل الحسٌة النوعٌة الصفات -1

 مثل صفات إن ٌالحظ ، وغٌرها... الطراوة ، التنكهة ، المذاق ، اللون مثل اإلتنسان

 وهً الحالٌة الدجا  لطعان ذبائح فً ضعٌفة اكون بالماء االحافاظ ولابلٌة اللون

 . السوق فً متنافساه واضعف اللحم لمتناج المساهلن لبول على اؤثر صفات

  شملت دراسة ففً ، ضعٌفة الزالت المطعان لذبائح اللحم لون فً الاجاتنس صفة إن 

 اراوح الصدر عضلة لون فً الاجاتنس إن ووجد الدجا  لحوم لاصتنٌع مصاتنع خمسة

 بٌن العضلة لون فً معتنوٌة اخاالفات وجود إلى اشٌر وهً 48.8 إلى 43.1 بٌن

 . الصفة هذه اجاتنس لاحسٌن الكثٌر المربٌن أمام وان األفراد

 لالبٌة متناسبا المتناج اجعل الاً الخصائص وهً ، الغذائٌة المنتج نوعٌة -2

 . للمساهلن الغذائٌة االحاٌاجات

 . بالصحة الضارة والمواد السموم من المنتج سالمة -3

 اجعل الاً الخصائص وهً  Technological quality  التكنولوجٌة النوعٌة -4

 . حالٌا أهمٌاها ازداد الاً الاصتنٌع عملٌات فً الساخدامه مفضال المتناج

 .جمهورٌة العراق  –جامعة دٌالى  –كلٌة الزراعة  –خالد حامد حسن .د.أ
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                                                 Growth النمى              
 
 فً زٌادة عن الحٌواتنات فً وٌتناج الحجم فً زٌادة هو ببساطة التنمو•

 hyperplasia الخالٌا عدد فً زٌادة و  hypertrophy الخالٌا حجم
 التنمو وٌمثل ، الخالٌا خار  الموجودة السوائل كمٌة فً زٌادات وكذلن
 وٌؤثر ، التنضج وحاى الجتنٌتنٌة المراحل من ابدأ معمدة فسٌولوجٌة عملٌة
 والظروف واإلدارة الاغذٌة ، الوراثة متنها العوامل من عددا التنمو على
 .  األخرى البٌئٌة

 األفراخ تنمو لمٌاس عملٌة مماٌٌس الداجتنة الطٌور مربوا وٌساخدم•
 : متنها المخالفة العمر مراحل خالل والطٌور

 
 

   Live body weightوزن الجسم الحً              -1

وهو الممٌاس األكثر اساعماال للداللة على التنمو حٌث ٌكون وزن الجسم عتند عمر معٌن 

 .مؤشر جٌد لممدار التنمو الماراكم لغاٌة ولت المٌاس 
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  Weight gainالزٌادة الوزنٌة     -2

 الن خالل التنمو معدل ماوسط على للداللة محددة فارة خالل الوزتنٌة الزٌادة وامثل

 كجزء الصفة هذه اماس ما وغالبا الجسم لوزن لٌاسٌن وجود لٌاسها ٌاطلب لذلن الفارة

 . Feed efficiency     الغذائٌة الكفاءة من

     Growth Rateمعدل النمو   -3

 :ٌجري حساب وفك المعادلة اآلاٌة  وو هو ٌخالف عن الزٌادة الوزتنٌة ، 
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W2 –W1              

     1/2( W2 + W1)  
Growth rate = * 100 



 مقاٌٌس منحنى النمو  -3

 بصٌغة الدوال وضع وعتند الدجا  فً التنمو طور لاوضٌح الرٌاضٌة الدوال اساخدم

 ومن التنمو معدل على الاعرف فً اساعد الاً التنمو متنحتنٌات على تنحصل بٌاتنٌة رسوم

 : هً المتنحتنى فً مراحل أربعة امٌٌز إمكاتنٌة المتنحتنٌات هذه خصائص

 . الفمس ٌعمب الذي الماسارع التنمو مرحلة #

 . تنمو معدل أللصى االتنعطاف تنمطة #

 . الاسارع الماتنالص التنمو مرحلة #

   . ادرٌجً بشكل التنهائً التنضج وزن من االلاراب مرحلة #

 والطرز الجتنسٌن بٌن التنمو متنحتنٌات بٌن الفروق ممدار لاحدٌد التنمو متنحتنٌات واساخدم

 عدة عتند الجسم وزن لمٌاس ضرورة هتنان المتناسب التنمو متنحتنى والخاٌار ، والسالالت

 . المخالفة التنمو مراحل فً تنماط
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 .جمهورٌة العراق  –جامعة دٌالى  –كلٌة الزراعة  –خالد حامد حسن .د.أ



 .جمهورٌة العراق  –جامعة دٌالى  –كلٌة الزراعة  –خالد حامد حسن .د.أ
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 .األداء اإلنتاجً لفروج اللحم فً السنوات المختلفة 
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 . التقجيخ طخيقة حدب و عالية تقجيخات الى متهسظة تقجيخات من الجدم لهزن  الهراثي المكافئ تقجيخات تتخاوح
 من  يتخاوح المتحقق الهراثي المكافئ أن بينت االنتخاب تجارب من المحدهبة المحققة الهراثية القيمة

 و 0.4 هي اآلباء عمى األبناء انحجار أساس عمى المحدهبة الهراثي المكافئ تقجيخات أما . 0.4 – 0.3 
  . 0.5 معا   االثنين طخيق عن المحدهبة 0.6 األمهات طخيق عن المحدهبة

  
 

 المكافئ الوراثً 



 برامج التربٌة والتحسٌن المتبعة إلنتاج فروج اللحم 

 لالتناخاب اآلاٌة الثالثة األسالٌب إحدى الداجتنة للطٌور والاحسٌن الاربٌة برامج اابع

 التناحٌة من اماما مخالفة اتناخابٌة اساجابة إلى اؤدي والاً التنمو معدل لصفة

 : وهً والتنوع الجتنس ، الخط على باالعاماد الفسٌولوجٌة

    Selection at market ageاالنتخاب عند عمر التسوٌق         -1

 اتناخاب ٌجري حٌث الرومً اربٌة فً شٌوعا األكثر هو األسلوب هذا ٌعابر

 وجود عدم مٌزة األسلوب ولهذا الاسوٌك لعمر مماثل عمر عتند التنمٌة الخطوط

 . اإلتناث و الذكور خطوط بٌن الوزن فً الاماٌز عن التناجمة الاعمٌدات

 .جمهورٌة العراق  –جامعة دٌالى  –كلٌة الزراعة  –خالد حامد حسن .د.أ
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   Selection at market weightاالنتخاب عند وزن التسوٌق     -2

 أوزان إلى احاا  الاً األسواق فً الاسوٌك لماطلبات مالئما األسلوب هذا ٌعابر

 فً الاسوٌك وزن ٌطابك وزن عتند التنمٌة الخطوط اتناخب وفٌه ، ومحددة خاصة

 التنمو لابلٌة زٌادة مع جٌل بعد جٌال االتناخاب عتند العمر وٌتنخفض اإلتنااجً المطٌع

 خطوط إن حمٌمة االعابار فً األسلوب هذا وٌأخذ ، الوراثً االتناخاب عن التنااجة

 المطعان فً التنمو معدل وان اإلتناث خطوط من % 40- 30 أثمل اكون الذكور

 هو األسلوب هذا وٌعابر . الحملٌة الظروف فً علٌه هو مما أكبر ٌكون المتنسبة

 .  اللحم فرو  اربٌة صتناعة فً اساخدامه فً شٌوعا األكثر

االنتخاب متعدد المراحل     -3

Multi – stage selection     

 بٌن اوفٌك ٌعمل األسلوب هذا فً

 الاسوٌك عمر عتند االتناخاب

 الاسوٌك وزن عتند واالتناخاب

 متناجات اكوٌن ٌالءم أسلوب وهو

 . األغراض ماعددة

 

13 



 التنمً الاجاري المطٌع إلتناا  التنمٌة الاربٌة خطوط  اساخدام الاصر األربعٌتنٌات لبل

 جمٌع اضمتنت أعمباها الاً الفارة وفً ،  اللحوم إلتناا  التنمٌة الطٌور اذبح حٌث

 متناخب خط وكل ماخصصة خطوط عدة الداجتنة الطٌور لحوم إلتناا  الاربٌة برامج

 عن تنااج هجٌن دجا  هو التنهائً التنااج وٌكون الاربٌة أهداف من عدد لاوفٌر

 وكذلن اللحم لفرو  التنهائً التنااج الحاضر الولت فً ، المخالفة الخطوط اضرٌب

  رباعٌة أو Three-Way crosses  ثالثٌة تضرٌبات محصلة هو الرومً

Four-Way crosses  محددة لصفات والمتناخبة المغلمة التنمٌة الاربٌة لخطوط . 

  لضمان هو الاربٌة شركات لبل من المغلمة الخطوط بٌن الاضرٌب أسلوب ابتنً إن

 التجمٌعٌة غٌر الوراثٌة التباٌنات من االستفادة و الوراثٌة األصول سرٌة حماٌة

 الوراثً االرتباط مشكلة تجاوز عن فضال الوراثً المكافئ متنخفضة للصفات

 األهمٌة على الاعرف ام ولد ، التناسلٌة والصفات النمو معدل بٌن السالب

 اآلباء خطوط إلى والاحسٌن الاربٌة برتنامج فً الخطوط لاخصص االلاصادٌة

 ماماٌزة واألمهات اآلباء خطوط اكون اللحم فرو  حالة ففً ، األمهات وخطوط

 عتند  األمهات خطوط من أثمل  % 40 – 30 اآلباء خطوط فٌها ٌكون عالٌة بدرجة

 برتنامج ضمن الاكاثر لصفة ااماٌز اإلتناث خطوط تنجد الحالة وتنفس العمر تنفس

   . الاربٌة

 .جمهورٌة العراق  –جامعة دٌالى  –كلٌة الزراعة  –خالد حامد حسن .د.أ
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Types of crossing 

 .جمهورٌة العراق  –جامعة دٌالى  –كلٌة الزراعة  –خالد حامد حسن .د.أ
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 .جمهورٌة العراق  –جامعة دٌالى  –كلٌة الزراعة  –خالد حامد حسن .د.أ
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Grandparents 

Parents 

Four way cross in broiler 

Commercial 

 .جمهورٌة العراق  –جامعة دٌالى  –كلٌة الزراعة  –خالد حامد حسن .د.أ



 .  وتكون هناك عدة أجٌال بٌن الخطوط النقٌة والهجٌن التجاري 

  Pure Linesخطوط التربٌة النقٌة                                -1

 .جمهورٌة العراق  –جامعة دٌالى  –كلٌة الزراعة  –خالد حامد حسن .د.أ
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  Great-Grandparent stockقطٌع األجداد األصول      -2
        

   Grandparent stockقطٌع األجداد                          -3

   Parent stock                        قطٌع االباء              -4

   Commercial stockقطٌع الهجٌن التجاري                 -5



 .  وتكون هناك عدة أجٌال بٌن الخطوط النقٌة والهجٌن التجاري 

  Pure Linesخطوط التربٌة النقٌة                                -1

 البرتنامج وحسب الكاملة االتناخاب معاٌٌر إلى واخضع الخطوط هذه والاحسٌن الاربٌة شركات امالن

 اربٌة شركة كل وامالن ، اللحم فرو  إلتناا  خطوط أربعة أو ثالثة وٌساخدم ، الشركة اابعه الذي

 اللحم فرو  من هجٌتنة اراكٌب عدة إتناا  خاللها من اامكن األلل على تنمٌة اربٌة خطوط عشرة

 . الماتنوعة المساهلكٌن ورغبات احاٌاجات البً مخالفة وبمواصفات لإلتناا 

 : إن الصفات التً ٌجري انتخابها فً قطعان األصول النقٌة المنسبة إلنتاج فروج اللحم حالٌا تضمنت ما ٌأتً 

 .أو وزن الجسم الحً عتند عمر معٌن   growth rateمعدل النمو   -1

   Feed conversionكفاءة التحوٌل الغذائً  -2

 .وااضمن مماومة اإلجهاد الحراري ومماومة األمراض  Livabilityالحٌوٌة أو القابلٌة على الحٌاة   -3

 .  Eviscerated yieldمحصول الوزن منزوع األحشاء   -4

 . Carcass Fatشحوم الذبٌحة   -5

 .  Leg and skeletal strengthقوة األرجل والهٌكل العظمً   -6

 .   Breast conformationهٌئة الصدر   -7

 .   Degree of featheringدرجة الترٌش الذي ٌغطً جسم الطائر  -8

 .  Feather and skin colorلون الرٌش والجلد   -9

 

 .جمهورٌة العراق  –جامعة دٌالى  –كلٌة الزراعة  –خالد حامد حسن .د.أ
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   اللحم لفروج الرتبية لقطيع الذكور خط يف  Body conformation اجلسم تكوين

 . الجدم تكهين هه البيض إنتاج وذكهر المحم كتاكيت الحكهر خط بين الخئيدية االختالفات أحج
 الذكل ذات المحم كتاكيت بينما العظام البارز أو الداوي  لمذكل تميل الغخض الثنائية أو البيض طيهر أن حيث 

 المحم و الخظهط هحه في العظمي الهيكل طبيعة عن ناتج االختالف هحا و . االستجارة بين القخيب أو المدتجيخ
 . العظام هحه يكده الحي

  المحم قظعان في الحكهر خط تظهيخ في الكهرنيش ساللة واستخجمت
   نيههمبذايخ و روك الباليمهث من األمهات خط و



21 

 الصفات التي يجب مراعاتها في خط األمهات في برنامج التربية لفروج اللحم  

  Age at sexual maturity العمر عىد الىضج الجىسى  .1

  Rate of egg production معدل إوتج  البيض  .2

  Livabilites الميوية  .3

  fertilty وسبة الخصوبة  .4

  hatchability وسبة الفقس  .5

6. 
تميز الجىس لحىسل عه طريق 

 لون الريش 

Color Autosexing of 

progeny  

7. 
تميز الجنس للنسل عن طريق 

   سرعة الترييش

Feather Autosexing of 

progeny  



 قطٌع األجداد األصول -2

       Great-Grandparent stock   

 فٌه ٌمارس محدود اتناخاب برتنامج الى ٌخضع الذي المطٌع هذا على والاحسٌن الاربٌة شركات اسٌطر

 لمضاعفة األساسٌة بالدرجة المطٌع هذا وٌساخدم ، باالتناخاب المشمولة للصفات المظهري االتناخاب

 .  األجداد لطٌع إلتناا  الشركة احااجها (  اآلالف عشرات األلل على ) كبٌرة أعداد الى التنمٌة الخطوط

 .جمهورٌة العراق  –جامعة دٌالى  –كلٌة الزراعة  –خالد حامد حسن .د.أ
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                                                  قطٌع األجداد -3

Grandparent stock  

 ٌكون الرباعً الاضرٌب إاباع حالة فً

 لطٌع وٌكون  ABCD  الاجاري الهجٌن

 فٌه ٌحدث الذي األول الجٌل هو األجداد

 اضرٌب ٌجري حٌث الخطوط بٌن الاضرٌب

  إتناث مع  C ذكور و B  إتناث مع  A ذكور

D  . العالم عبر األجداد لطعان واتناشر 

 المحلٌة اإلتناا  موالع من اآلالف مئات لاشمل

 الاربٌة لشركات األسلوب هذا وفر ولد ،

 دون عدٌدة لمرات الخطوط هذه بٌع ضمان

 وعدم الوراثً الاركٌب أسرار اكشف أن

 دون  D , C , B , A الخطوط إدامة إمكاتنٌة

 ألحد ٌكون الاجهٌز الن للشركة الرجوع

 . اآلخر الجتنس دون الجتنسٌن

    Parent stockقطٌع اآلباء                                     -4

غالبا ما امالن . الهجٌتنة   CDالهجٌتنة مع إتناث   ABٌمثل الجٌل الثاتنً من الاضرٌب وفٌه ٌجري اضرٌب ذكور 

 .لطعان اآلباء شركات اإلتناا  الاً اموم بإتناا  بٌض الافمٌس وإتناا  األفراخ الهجٌتنة ولٌس شركات الاربٌة 

   Commercial broiler stock                         قطٌع فروج اللحم التجاري      -5

ٌمثل لطٌع الطٌور الاً ٌجري رعاٌاها خالل فارة التنمو ومن ثم اذبح واجري علٌها عملٌات الاصتنٌع الالحمة إلتناا  

 .لحوم الدجا  بكمٌات كبٌرة 

 .جمهورٌة العراق  –جامعة دٌالى  –كلٌة الزراعة  –خالد حامد حسن .د.أ
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 مشاكل الجهاز العظمً التً ترافق االنتخاب لزٌادة معدل النمو فً الطٌور الداجنة 

 ما متنها المشاكل من العدٌد الداجتنة الطٌور فً الوزتنٌة للزٌادة االتناخاب تناٌجة اظهر

 فً العٌوب إن Vellemam   ( 2000) أوضح حٌث العظمً بالجهاز ٌاعلك

 مع مرابطة واكون  والبط الرومً ، اللحم دجا  فً مالحظاها ام العظمً الجهاز

 أكثر باكرار ولوحظت العمر من المبكرة المرحلة خالل خصوصا السرٌع التنمو معدل

 التنمو إلى العٌوب هذه أسباب  (2000 )  آخرونو  Rath وٌعزي ، الذكور فً

 وذات الاركٌب ضعٌفة وأربطة أواار ، غضارٌف ، عظام عتنه ٌتناج الذي السرٌع

 ٌعمل مٌكاتنٌكً إجهاد للجسم العالً الوزن عن ٌتناج كما الامدد على ضعٌفة لابلٌة

 الرومً فً الفخذ عظم كسر عتنه ٌتناج ولد واألربطة األواار امزٌك على
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 اكوٌن على السرٌع للتنمو االتناخاب فٌها ٌؤثر مفارضة مٌكاتنٌكٌات عدة وهتنان

 ، األوكسجٌن إلى االحاٌا  السرٌع التنمو ٌزٌد حٌث الطٌور فً العظمً الجهاز

 ، وغٌرها التنمو وعوامل الهرموتنات ، اإلتنزٌمات ، الغذائٌة العتناصر

  ٌكون ولد 

 مثل محددة غذائٌة لعتناصر العالٌة باالحاٌاجات مرابطة التنمو سرعة مشاكل بعض

 اوفر حالة فً حاى التنمو سرٌعة الطٌور فً ٌتنشأ لد التنمص فان ولذلن D فٌاامٌن

 ال لد الخلٌة مساوى على إذ ، العلٌمة فً الغذائٌة العتناصر من الجٌدة المساوٌات

 كافٌة مسامبالت اوفر عدم أو التنمو عوامل من كافً إتناا  اوفٌر من الخلٌة اامكن

 . العالٌة الخلٌة احاٌاجات لالبٌة D فٌاامٌن مسامبالت مثل الخلٌة فً



 العالقة بٌن النمو والصفات التناسلٌة فً قطٌع التربٌة  

 الاتناسلٌة والكفاءة الداجتنة الطٌور فً الجسم وزن بٌن لوي سالب وراثً اراباط هتنان

 أهمٌة ذات الدجا  من تنوعٌن وجود مالحظة من برهتناها ٌمكن العاللة هذه ولوة

 إلى اإلشارة وٌمكن الاتناسلٌة والكفاءة الجسم وزن فً ماضادة ااجاهات ذات الاصادٌة

 الرغبة ، البٌض إتناا  ااضمن مظهرٌة صفات لعدة اركٌبة إتنها على الاتناسلٌة الكفاءة

 ، للدجاجة البٌض لتناة فً التنطف خزن ، والبٌض التنطف تنوعٌة ، Libido الجتنسٌة

 وتنسبة  genetic compatibility الوراثً الاوافك ، بعضها مع الكمٌاات افاعالت

 المابلٌة فً حاد اتنخفاض اللحم فرو  فً الجسم وزن احسٌن مع وٌارافك ، الفمس

 امالن إن والاحسٌن الاربٌة برامج من ٌاطلب ذلن ومع ، اآلباء لمطعان الاتناسلٌة

  اوصلت ولد ، الاكاثر على الجٌدة والمابلٌة التنمو لسرعة الوراثٌة المابلٌة اآلباء لطعان

 للامتنٌن ماخصصة برامج إلى احاا  اللحم لفرو  الاربٌة طٌور إن إلى الدراسات

 الجواتنب على الاأكٌد ٌجري وبذلن األفراخ وإتناا  البٌض إتناا  لزٌادة الغذائً

 لفرو  اآلباء لمطٌع الاتناسلً األداء لاحسٌن الوراثً الاحسٌن من أكثر للمطٌع اإلدارٌة

   . اللحم
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 الجسم وزن بٌن سالب اراباط وجود Shoffner  ،(1953) و  Berg أوضح

  ــ    و  0.14 ــ  السالبة االراباطات هذه ولدر الفمس وتنسبة الخصوبة وتنسبة الحً

 إلى سٌؤدي العالً الجسم لوزن االتناخاب فان ذلن وعلى ، الاوالً على  0.10

 إن إلى سابمة دراسة فً Siegel  ، (1963) أشار . الاتناسلٌة الكفاءة اتنخفاض

 المتنً إتناا  زٌادة إلى أدى أسابٌع ثماتنٌة عمر عتند الحً الجسم وزن لزٌادة االتناخاب

 الجسم لٌاسات اأثٌر ٌخص وفٌما . الجسم وزن التنخفاض المتناخب بالخط ممارتنة

 العرٌضة الصدور ذوات الذكور إن Hale ، ( 1957) ذكر االخصابٌة المابلٌة على

 الصدر وعرض المص عظم وطول الساق لصبة طول بٌن جٌد اوازن لدٌها اوفر إذا

 وعظام العرٌضة الصدور ذوات الذكور اكون بٌتنما % 100 الخصوبة تنسبة اكون

 إن ضرورة والارح ، عمٌمة اكون المصٌرة الساق ولصبات جدا المصٌرة المص

 . الصدر عرض ضعف المص وعظم الساق لصبة طول ٌكون
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