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االنتخاب للعمر عند النضج اجلنسي وعالقته ببعض الصفات 
 النوعية لبيض طائر السلوى الياباني 

 دادـإع
 سموأل سعدي عبداهلل التكريتي

 بشير طه عمر التكريتي                    هيثم رجب منهي القيسي  
ــــراق – جامعة تكريت -كلية الزراعة ـــ  العـــــ

 7112/  3/  72: قبول النشر                                 7112/ 1 / 72: استالم البحث 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :المستخلص 

أجريت هذه الدراسة في حقل قسم علوم الثروة الحيوانية التابع إلى كلية الزراعة        

لبيان تأثير االنتخاب  02/6/0202لغاية  02/02/0200جامعة تكريت للمدة من  –

 للعمر عند النضج الجنسي لطائر السلوى الياباني البني على بعض الصفات النوعية

طير بعمر يوم واحد وتم تجنيس األفراخ عند  0222استخدم في هذه الدراسة . للبيض

أنثى الختيار جيل اإلباء  061يوم عن طريق لون الريش بعدها استخدمت  00عمر 

التي وزعت بشكل فردي في األقفاص وسجل تأريخ أول بيضة لكل أنثى وقسمت 

 اإلناث المختارة إلى ثالث مجاميع هي مبكرة و متوسطة و متأخرة العمر عند النضج

وقسمت كل مجموعة إلى عشرة عوائل بواقع ذكر واحد وثالث إناث لكل . الجنسي 

أنثى وتم تفقيس البيض  02ذكر و  22عائلة وكان العدد المستخدم في الدراسة 

المنسب إلنتاج األبناء حسب مجاميعها وعوائلها وتم تسجيل الصفات اإلنتاجية لكل 

فوق معنوي للمجاميع المبكرة النضج وقد أظهرت النتائج ت. من اإلباء واألبناء 

الجنسي في صفة نسبة وزن القشرة مع االغشية ونسبة وزن الصفار مقارنة 

بالمجاميع المتأخرة النضج الجنسي كما تفوقت المجاميع المبكرة والمتوسطة النضج 

الجنسي في صفة دليل البياض و وحده هيو مقارنة بالمجاميع المتأخرة النضج الجنسي 

وقت المجاميع المتوسطة والمتأخرة النضج الجنسي في صفة نسبة وزن كذلك تف

البياض على المجاميع المبكرة النضج الجنسي في حين لم يظهر إي فرق معنوي في 

معدل دليل شكل البيضة ودليل الصفار وسمك القشرة مع االغشية بين المجاميع 

 . جنسي الثالث المبكرة والمتوسطة والمتأخرة العمر عند النضج ال

طائر السلوى الياباني ، العمر عند النضج الجنسي ، الصفات :  الكلمات المفتاحية

 . النوعية للبيض 
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Abstract: 

      This study was carried in poultry farm of animal resources 

department for the period from 20/10/2012 to 20/6/2013 to 

demonstrate the effect of the selection for age at sexual maturity 

for japanese quails brown at some egg quality traits. Used in this 

study for all 1000 bird at one day age . at 21 day of age all birds 

were sexed according to color pattern of pluage , Used 168 

females to the parents generation which was distributed 

individually in cages and record the date of the first eggs per 

female and female were divided into three groups selected are 

early, medium and late age at sexual maturity. each group was 

divided into ten families by one male and three females each 

family and the number was used in the study, 30 males and 90 

females were hatching egg production index sons by groups and 

their hosts were recorded production traits of both parents and 

sons . the results showed superiority group early age at sexual 

maturity in ratio egg shell weight with membranes and ratio yolk 

weight trait comparative group medium and late age at sexual 

maturity. superiority group early and medium age at sexual 

maturity in albumin index and Haugh unit trait comparative 

group late age at sexual maturity. superiority group medium and 

late age at sexual maturity in ratio albumin weight trait 

comparative group early age at sexual maturity. no a significant 

differences was observed in egg shape index , yolk index  and 

egg shell thickness with membranes trait between three groups 

early , medium and late age at sexual maturity .  

Key words : Japanese quail , age at sexual maturity , egg quality 

traits. 

 : المقدمة

العمر عند النضج الجنسي وعند وضع أول ) تُعد صفة النضج الجنسي للطيور     

مهمة ، حيث تكمن أهميتها في عالقة النضج من الصفات االقتصادية ال( بيضة 

وتتأثر هذه الصفة بالعوامل (  Hays  ،0090) الجنسي المبكر مع زيادة إنتاج البيض 

الوراثية إضافة إلى تأثير العوامل البيئية ومنها التغذية واإلضاءة ودرجة الحرارة 
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عمر ، وبسبب ضرورة تحديد ال(  0222وآخرون ،  Reddish) ونظام التربية 

المثالي عند النضج الجنسي لتأثيره على عدد من الصفات االقتصادية المهمة ومنها 

 North) عدد البيض المنتج ووزن الجسم ومعدل وزن البيض وسمك القشرة وغيرها 

إضافة إلى سبب أخر هو قلة الدراسات (  0001و اسماعيل ،  Bell  ،0002و 

كما إن لنوعية البيض تأثير مهم على . المتعلقة باالنتخاب على وفق هذه الصفة 

استهالك البيض ومنتجاته وتقاس النوعية اعتماداً على الصفات المظهرية إذ تشمل 

حجم البيضة وسمك القشرة وكذلك الصفات الداخلية منها نوعية البياض ونوعية 

، وقد عد عدد من الباحثين الصفات النوعية (  0222العبيدي والخفاجي ، ) الصفار 

يضة من الصفات االقتصادية المهمة التي يمكن تحسينها من خالل االنتخاب للب

وتأتي األهمية االقتصادية لطير السلوى في التجارب (.   0001اسماعيل ، ) المستمر 

 20 - 29العلمية لنضجه الجنسي المبكر إذ تبدأ اإلناث بوضع أول بيضة في عمر 

 -022مرحلة النضج الجنسي وبمعدل وزن يوماً وهو العمر الذي تصل فيه اإلناث إلى 

ويعد طائر السلوى الياباني من الطيور اإلنتاجية  ،(  Reddish  ،0222) غم 092

المهمة لغزارة إنتاجه من البيض حيث تضع األنثى للسالالت المحسنة ما يقارب من 

 كل هذه األمور جعلت فترة الجيل قصيرة زيادة على قلة استهالكهبيضة سنوياً  222

وكان الهدف من الدراسة هو االنتخاب للنضج . للعلف مقارنة ببقية الطيور الداجنة 

 . الجنسي ومدى استجابة الصفات النوعية لبيض اناث طائر السلوى الياباني

 : المواد وطرائق العمل

أجريت هذه الدراسة في حقل علوم الثروة الحيوانية التابع إلى كلية الزراعة         

وهدفت الدراسة إلى  02/6/0202ولغاية  02/02/0200ت للمدة من جامعة تكري

معرفة تأثير العمر عند النضج الجنسي على بعض الصفات النوعية لجيلين من طائر 

يوم ووزعت على األقفاص  00وتم تجنيس اإلناث بعمر . السلوى الياباني البني 

لى ثالث مجاميع بشكل فردي وبعد تسجيل العمر عند أول بيضة لكل أنثى قسمت إ

مبكرة ومتوسطة ومتأخرة النضج الجنسي بعدها قسمت كل مجموعة إلى عشرة 

عوائل بواقع ذكر واحد وثالث إناث لكل عائلة وبنفس األسلوب تم توزيع جيل األبناء 

وغذيت الطيور على عليقة نمو بنسبة . الناتج من نفس البيض المنسب لإلباء أعاله 

كيلو غرام علف وعليقة إنتاجية / كيلو سعره  0001لة وطاقة ممث%  00.12بروتين 

وتم حساب . كيلو غرام علف/ كيلو سعره  0912وطاقة ممثلة %  00.96بنسبة 

 :كما يلي ;يوماً  12الصفات النوعية للبيض خالل ثالث مرات لمدة 

 ) % ( : دليل شكل البيضة 

التي تقيس ( فيرنيا ) سجلت قياسات عرض وطول البيضة بواسطة آلة القياس       

 :بالمليمتر ويتم استخراج دليل شكل البيضة على وفق المعادلة اآلتية 
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 عرض البيضة   

 

 022  ×   طول البيضة=   شكل البيضة  دليل

                             

 :دليل البياض 

لة اآلتية والتي ذكرها الفياض تم حساب معدل دليل البياض بتطبيق المعاد       

 ( . 0010)وناجي 

 (ملم)ارتفاع البياض                                   

 022                   ×=                                دليل البياض 

 { 0/عرض البياض+طول البياض}( ملم)قطر البياض                  

 :دليل الصفار 

الفياض وناجي ، ) حسب معدل هذه الصفة بتطبيق المعادلة اآلتية والتي ذكرها      

0010 . ) 

 (ملم)ارتفاع الصفار                      

 022  ×=                                          دليل الصفار 

 (ملم)قطر الصفار                      

 

 ( : ملم ) سمك القشرة مع األغشية 
من الطرف ( فيرنيا ) تم قياس سمك القشرة بعد تجفيفها بواسطة آلة القياس       

الفياض ) المدبب و الوسط و الطرف العريض لكل بيضة وبحسب المعادلة اآلتية 

 :( 0010وناجي ، 

( + ملم ) سمك القشرة المدبب( + ملم ) سمك القشرة المحدب [=معدل سمك القشرة 

  2/  ]( ملم )  سمك القشرة العريض

 :وحدة هيو 

 Haugh  (0021 . )حسبت وحدة هيو بتطبيق المعادلة اآلتية و التي ذكرها      

H.U = 100 Log ( H + 7.57 – 1.7 W
0.37 

) 

 :إذ إن 

H  = (ملم)ارتفاع البياض 

W  = (غم)وزن البيضة 

 :) % ( النسب المئوية لمكونات البيضة 

بعد كسر البيضة وفصل الصفار عن البياض ، جففت القشرة ثم سجلت أوزان       

، عندها استخرجت النسبة المئوية ( مع األغشية ) كل من الصفار والبياض والقشرة 

 : ( 0010الفياض وناجي ، ) للمكونات الثالثة بتطبيق المعادالت اآلتية 
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 وزن القشرة مع األغشية                                                  

 022× ( =                                 مع األغشية ) النسبة المئوية للقشرة 

 وزن البيضة                      

 

 وزن الصفار                               

 022×                =      النسبة المئوية للصفار 

 وزن البيضة                               

 

 وزن البياض                                

 022×        =                  النسبة المئوية للبياض 

 وزن البيضة                                

برنامج اإلحصائي صممت التجربة على أساس تصميم عشوائي كامل واستخدام ال

SAS (0220 ) في تحليل الصفات المدروسة وفق النموذج الرياضي األتي .

 Duncan testوقورنت متوسطات المعامالت وفق اختبار دنكن متعدد المديات 

range Multiple (0099 . ) 

Yij = µ + Ti + eij 

 :إذ إن 

Yij  = قيمة المشاهدةj  العائدة للمعاملةi 

µ = المتوسط العام للصفة المدروسة 

Ti  = تأثير المعاملةi  

eij  = ًومستقالً بمتوسط يساوي صفرا ً ً طبيعيا الخطأ العشوائي الذي يتوزع توزيعا

وتباين متساوي قدره 
2
e .  

 

 : النتائج والمناقشة

 :   دليل شكل البيضة 

لصدفة قيمدة معددل دليدل شدكل عددم وجدود فدروق معنويدة (  0) يوضح الجددول           

وبلغدت . البيضة لطائر السلوى الياباني والذي يمثدل العالقدة بدين قطدر البيضدة وطولهدا 

للمجدداميع الددثالث المبكددرة ( %  11.99و  10.02و  11.29) قدديم معدددالتها للجيلددين 

 Gulerواتفقددت هددذه النتددائج مددع نتددائج كددل مددن . والمتوسددطة والمتددأخرة علددى التددوالي 

إذ لددم يجددددوا إي فددروق معنويدددة فددي صدددفة (  0200) و رؤوف (  0226) وآخددرون 

 .معدل دليل شكل البيضة خالل دراستهم على طائر السلوى الياباني 
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إذ وجددد فددروق معنويددة (  0202) ولددم تتفددق النتددائج مددع مددا توصددل إليدده التكريتددي      

والمددنخفض لصددفة معدددل دليددل شددكل البيضددة بددين الخددط المنتخددب لددوزن الجسددم العددالي 

وأيضدداً لددم تتفددق مددع . وخددط السدديطرة فددي دراسددته علددى طددائر السددلوى اليابدداني البنددي 

Yilmaz  إذ وجد فروقاً معنوية فدي معددل دليدل شدكل البيضدة فدي (  0200) وآخرون

 .دراسته على طائر السلوى الياباني 

بنداء لصدفة كما يبين الجدول أيضاً عدم وجدود فدروق معنويدة بدين جيلدي اآلبداء و األ     

معدددل دليددل شددكل البيضددة فددي المجدداميع الددثالث المبكددرة والمتوسددطة والمتددأخرة لصددفة 

و ( %  11.11و  10.22) العمددر عنددد النضددج الجنسددي وبلغددت قيمتهددا فددي المبكددرة 

علدددددى ( %  11.91و  11.90) و المتدددددأخرة ( %  11.22و  10.02) المتوسدددددطة 

 . التوالي 

 :  دليل البياض 

لصفة معدل دليل البياض  ( p≤0.05) وجود فروق معنوية (  0 )الجدول  يشير         

إذ وضحت النتائج تفوق المجاميع المبكرة والمتوسطة على المجاميع المتأخرة فدي حدين 

لددم يظهددر أي فرقدداً معنويدداً بددين المجدداميع المبكددرة والمتوسددطة وبلغددت قيمددة معدددل دليددل 

(  2.00و  2.02و  2.02) البياض للمجاميع المبكدرة والمتوسدطة والمتدأخرة للجيلدين 

ويعدود السددبب فدي تبدداين قديم معدددل دليدل البيدداض إلدى العوامددل الوراثيددة . التددوالي علدى 

(  Poggenpoel  ،0016) وهذا يدل إن للوراثة دوراً مهماً في تبداين نوعيدة البيداض 

إذ وجدد فرقداً معنويداً فدي (  0200) وآخدرون  Yilmazواتفقت هذه النتائج مع نتدائج . 

) واتفقت النتائج أيضاً مع ما توصل إليده التكريتدي . ي دراسته على طائر السلوى اليابان

فدي دراسدته علدى طدائر السدلوى اليابداني البندي المنتخدب لدوزن الجسدم العدالي (  0202

 . والمنخفض وخط السيطرة 

إذ لددم يالحدد  إي فروقدداً معنويددة لصددفة (  0226) وآخددرون  Gulerولددم تتفددق مددع      

 . ئر السلوى الياباني معدل دليل البياض في دراسته على طا

كما يظهر من الجدول أيضاً عدم وجود فروق معنوية بين جيل اآلبداء وجيدل األبنداء      

لصددفة معدددل دليددل البيدداض لكددل مددن المجدداميع المبكددرة والمتوسددطة والمتددأخرة وبلغددت 

و (  2.00و  2.02) و المتوسددطة (  2.02و  2.00) قيمتدده فددي المجموعددة المبكددرة 

واتفقددت هددذه النتددائج مددع نتددائج كددل مددن . علددى التددوالي (  2.00و  2.00) المتددأخرة 

فدي دراسدتهما علدى جيلدين مدن طدائر السددلوى (  0200) و لطيدف (  0202) الددوري 

 . الياباني البني إذ لم يجدوا إي فرق معنوي 

 :  دليل الصفار 

ليل عدم وجود فروق معنوية لصفة معدل د(  0) يظهر من الجدول               

الصفار بين المجاميع المبكرة والمتوسطة والمتأخرة وبلغت قيمة معدل دليل الصفار 

للمجاميع المبكرة والمتوسطة والمتأخرة على ( 2.22و  2.22و   2.22) للجيلين 
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 Nihatو (  0226) واتفقت نتائج التجربة مع ما حصل عليه كل من عطية  .التوالي 

إذ لم يجدوا إي فروق معنوية لهذه الصفة (  0202) و التكريتي (  0226) وآخرون 

ولم تتفق . في دراستهم على بعض الصفات النوعية لبيض طائر السلوى الياباني 

إذ كانت قيم معدل دليل الصفار اقل من القيم التي (  0202) النتائج مع نتائج الدوري 

 .  ن تم الحصول عليها في دراسته على طائر السلوى الياباني البني اللو

أظهرت النتائج أيضاً عدم وجود فروق معنوية بين جيل اآلباء وجيل األبناء لصفة    

ً مقارنة  معدل دليل الصفار في المجاميع المبكرة في حين تفوق جيل األبناء معنويا

و (  2.22و  2.20) بجيل اآلباء لكل من المجاميع المتوسطة والمتأخرة وبلغت قيمته 

واتفقت هذه النتائج مع نتائج . على التوالي (  2.22و  2.21) و (  2.20و  2.21) 

إذ لم يجدا إي فروق معنوي بين الجيلين لصفة (  0200) و لطيف (  0202) الدوري 

 . معدل دليل الصفار في دراستهما على طائر السلوى الياباني البني اللون 

الجنسي على دليل شكل تأثير االنتخاب على وفق العمر عند النضج (  1) جدول        

 {الخطأ القياسي ± المعدالت }                 البيضة و دليل البياض ودليل الصفار 

 الجيل المجموعة

 الصفات

معدل دليل شكل 

 البيضة
 معدل دليل الصفار معدل دليل البياض

 المبكرة

 a 2.00  ±2.222 ab 2.20  ±2.221 bc 2.26±  10.22 اآلباء

 a 2.02  ±2.229 a 2.22  ±2.229 abc 2.22±  11.11 األبناء

 A 2.02  ±2.222 A 2.22  ±2.229A 2.00±  11.29 المعدل

 المتوسطة

 a 2.02  ±2.222 ab 2.21  ±2.221 cd 0.20±  10.02 اآلباء

 a 2.00  ±2.222 ab 2.20  ±2.226 ab 2.20±  11.22 األبناء

 A 2.02 ± 2.222 A 2.22  ±2.229 A 2.12±  10.02 المعدل

 المتأخرة

 a 2.00  ±2.222 b 2.21  ±2.221 d 2.29±  11.90 اآلباء

 a 2.00  ±2.222 b 2.22  ±2.200 a 2.92±  11.91 األبناء

 A 2.00  ±2.220 B 2.22  ±2.221 A 2.22±  11.99 المعدل

 ≥p)الحروف الكبيرة المختلفة ضمن العمود الواحد تشير إلى وجود فروق معنوية *  

 بين المعدالت  (0.05

الحروف الصغيرة المختلفدة ضدمن العمدود الواحدد تشدير إلدى وجدود فدروق معنويدة *  

(p≤ 0.05) بين المجاميع 

 :سمك القشرة مع األغشية 

فدي صدفة معددل سدمك القشدرة مدع عددم وجدود فدروق معنويدة  ( 0) يوضح الجدول      

) األغشددية للمجدداميع المبكددرة والمتوسددطة والمتددأخرة وبلغددت معدددالت قيمهددا للجيلددين 
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وكانت هذه النتائج مقاربة لنتدائج كدل مدن . ملم على التوالي (  2.00و  2.02و  2.02

Murakami و (  0221)  وآخدددددرونYilmaz  تدددددي والتكري(  0200) وآخدددددرون (

فددي دراسددتهم علددى طددائر السددلوى اليابدداني إذ بلددش معدددل سددمك القشددرة مددع  ( 0202

واتفقدت أيضداً مدع بياندات كدل مدن . ملم على التدوالي  2.02و  2.02و  2.02األغشية 

إذ الحظددا عدددم وجددود فددروق معنويددة فددي صددفة (  0200) و رؤوف (  0200) جاسددم 

 .على طائر السلوى الياباني معدل سمك القشرة مع األغشية خالل دراستهما 

إذ كددددان سددددمك (  0226) و عطيددددة Abdel-Azeem  (0229  )واختلفددددت مددددع      

و  2.20) القشرة مع األغشية أعلى في دراسدتهما علدى طدائر السدلوى اليابداني وبلغدت 

 .على التوالي (  2.22

بينت النتدائج أيضداً عددم وجدود فدروق معنويدة بدين جيدل اآلبداء وجيدل األبنداء لصدفة      

) و (  2.02و  0.23) معدل سمك القشرة مع األغشية للمجداميع الدثالث وبلغدت قيمهدا 

لجيددل اآلبدداء واألبندداء لكددل مددن المجدداميع  ملددم(  2.00و  2.02) و   (  2.02و  2.02

) واتفقددت هددذه النتددائج مددع نتددائج لطيددف . لتددوالي المبكددرة والمتوسددطة والمتددأخرة علددى ا

في دراسدتها علدى طدائر السدلوى اليابداني البندي اللدون إذ الحظدت عددم وجدود (  0200

 .فروق معنوية بين الجيل األول و الثاني 

 :وحدة هيو 

لصفة معددل وحددة (  p≤0.05) وجود فروق معنوية (  0) أظهرت بيانات الجدول      

و  10.16) للمجددداميع المبكدددرة والمتوسدددطة والمتدددأخرة وللجيلدددين  هيدددو وكاندددت قيمهدددا

إذ أوضدددحت البياندددات تفدددوق المجددداميع المبكدددرة . علدددى التدددوالي (  11.61و  10.00

والمتوسددطة علددى المجدداميع المتددأخرة ولددم يظهددر فددرق معنددوي بددين المجدداميع المبكددرة 

و (  0226) ة وكانددت النتددائج مقاربددة مددع مددا حصددل عليدده كددل مددن عطيدد. والمتوسددطة 

إذ وجدددوا إن قيمددة معدددل وحدددة (  0200) وآخددرون  Yilmazو (  0200) الشدديخلي 

علدددى التدددوالي فدددي دراسدددتهم علدددى طدددائر (  11.20و  10.22و  02.2) هيدددو كاندددت 

و  Hassanوكانت نتائج الدراسة أعلى من النتائج التدي توصدل إليهدا . السلوى الياباني 

El-Full  (0200  ) على الخط المنتخب لوزن الجسم العالي والمدنخفض في دراستهما

و  10.26) بلغدددت قددديم معددددل وحددددة هيدددو  لطدددائر السدددلوى اليابددداني والتددديوالسددديطرة 

 . على التوالي(  12.62و  10.96

وجود فروق معنوية بدين جيلدي اآلبداء و (  2) النتائج الموضحة في الجدول أشارت      

للمجداميع المبكدرة فدي حدين لدم يظهدر إي فدروق معنويدة  األبناء لصفة معدل وحددة هيدو

) بددين جيددل اآلبدداء و جيددل األبندداء فددي المجدداميع المتوسددطة والمتددأخرة وبلغددت قيمهددا 

ً (  11.26و  11.22) و (  10.00و  11.61) و (  02.10و  11.60 لكددددل  غرامددددا

نتدائج مدع مدا واتفقدت هدذه ال. من المجاميع المبكرة والمتوسطة والمتدأخرة علدى التدوالي 
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إذ وجد فروقاً معنوية بدين جيدل األمهدات وجيدل األبنداء (  0202) حصل عليه الدوري 

 . في دراسته على طائر السلوى الياباني البني 

فدي دراسدتها علدى طدائر السدلوى (  0200) واختلفت هدذه النتدائج مدع نتدائج لطيدف      

لصدفة وحددة هيدو بدين الجيلدين  الياباني البني اللون إذ الحظت عدم وجود فروق معنوية

 . األول و الثاني 

 

تأثير االنتخاب على وفق العمر عند النضج الجنسي على سمك (  2) جدول         

 {الخطأ القياسي ± المعدالت }      و وحدة هيو( ملم ) القشرة مع األغشية 

 الجيل المجموعة

 الصفات

معدل سمك القشرة مع األغشية 

 (ملم ) 
 معدل وحدة هيو 

 المبكرة

  a  11.60  ±2.92 bc 2.222±  2.02 اآلباء

  a  02.10  ±2.91 a 2.226±  2.02 األبناء

  A  10.16  ±2.20 A 2.222±  2.02 المعدل

 المتوسطة

  a  11.61  ±2.21 bc 2.222±  2.02 اآلباء

  a  10.00  ±2.60 ab 2.229±  2.02 األبناء

  A  10.00  ±2.20 A 2.222 ± 2.02 المعدل

 المتأخرة

  a  11.22  ±2.66 c 2.222±  2.02 اآلباء

  a  11.26  ±2.62 c 2.226±  2.00 األبناء

  A  11.61  ±2.29 B 2.222±  2.00 المعدل

الحروف الكبيرة المختلفة ضمن العمود الواحد تشير إلى وجود فروق معنوية *         

(p≤ 0.05)  بين المعدالت 

الحروف الصغيرة المختلفة ضمن العمود الواحد تشير إلى وجود فروق *         

 بين المجاميع (p≤ 0.05)معنوية 

 :  النسب المئوية لمكونات البيضة 

لصفة  ( p≤0.05) وجود فروق معنوية إلى (  2) تشير النتائج المبينة في الجدول       

معدل الدوزن النسدبي للقشدرة مدع األغشدية والدوزن النسدبي للصدفار إذ تفوقدت المجداميع 

المبكددرة علددى المجدداميع المتددأخرة فددي حددين لددم يظهددر أي فددرق معنددوي بددين المجدداميع 

المبكددرة والمتوسددطة وبددين المجدداميع المتوسددطة والمتددأخرة وبلغددت معدددالت نسددبة وزن 

( %  02.19و  02.10و  02.69) فار للجيلدين القشرة مع األغشية ونسدبة وزن الصد

للمجاميع المبكدرة والمتوسدطة والمتدأخرة علدى ( %  20.01و  20.61و  20.90) و 
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(  0221) وآخدرون  العبيدديو (  0226) واختلفت مع نتدائج كدل مدن عطيدة . التوالي 

ظدوا في دراستهم على ساللتين من طدائر السدلوى اليابداني وهمدا األبديض والبندي إذ الح

إذ (  0200) ولم تتفق أيضاً مع نتدائج رؤوف . عدم وجود فروق معنوية لهذه الصفات 

لددم تجددد أي فددروق معنويددة لصددفة معدددل نسددبة وزن القشددرة مددع األغشددية ونسددبة وزن 

 . الصفار في دراستها على بعض الصفات النوعية لبيض طائر السلوى الياباني 

ل بتفددوق المجدداميع المتددأخرة والمتوسددطة فددي حددين أظهددرت البيانددات لددنفس الجدددو     

مقارنة بالمجاميع المبكرة في صفة معدل الوزن النسبي للبيداض وبلغدت قيمتهدا للجيلدين 

لكل من المجاميع المبكرة والمتوسطة والمتدأخرة ( %  99.26و  92.92و  90.12) 

عوامدل وقدد يعدود السدبب فدي وجدود الفدروق المعنويدة إلدى وجدود تدأثير لل. على التوالي 

)  Sezerواتفقددت هددذه النتددائج مددع نتددائج كددل مددن . الوراثيددة فددي نسددبة مكونددات البيضددة 

فددي دراسددتهما علددى بعددض الصددفات النوعيددة لطددائر (  0202) والتكريتددي (  0221

 . السلوى الياباني 

النتددائج وجددود فددروق معنويدة بددين جيددل اآلبدداء وجيددل األبندداء لصددفة كدذلك يتبددين مددن      

لنسددبي للقشددرة مددع األغشددية إذ تفددوق جيددل اآلبدداء مقارنددة بجيددل األبندداء معدددل الددوزن ا

) للمجاميع الثالث المبكرة والمتوسطة والمتأخرة وبلغت قيمها في جيدل اآلبداء واألبنداء 

( %  00.19و  02.66) و ( %  00.60و  09.22) و ( %  02.20و  09.11

عنويددة بددين جيددل اآلبدداء فددي حددين أظهددرت النتددائج عدددم وجددود فددروق م. علددى التددوالي 

واألبناء لصدفة معددل الدوزن النسدبي للصدفار ومعددل الدوزن النسدبي للبيداض للمجداميع 

الثالث المبكرة والمتوسطة والمتأخرة وبلغت قديم معددالتها فدي المجداميع المبكدرة لجيدل 

و المتوسدطة ( %  22.00و  20.12) اآلباء واألبناء لصفة معدل نسدبة وزن الصدفار 

فدددي . علدددى التدددوالي ( %  20.10و  22.62) و المتدددأخرة ( %  20.20 و 22.12) 

حين بلغت قيم معدالت صفة نسبة وزن البياض لجيل اآلبداء واألبنداء للمجداميع المبكدرة  

) و المتدددددددددأخرة ( %  92.11و  92.00) و المتوسدددددددددطة ( %  92.29و  90.20) 

 . على التوالي ( %  99.20و  92.12

فدي دراسدته علدى طدائر السدلوى (  0202) تائج مدع نتدائج الددوري ولم تتفق هذه الن     

اليابدداني إذ لددم يالحدد  فروقدداً معنويددة لصددفة نسددبة وزن القشددرة مددع األغشددية بددين جيددل 

األمهددات وجيددل األبندداء طددائر فددي حددين الحدد  فروقدداً معنويددة لصددفة معدددل نسددبة وزن 

 . الصفار والبياض بين جيل األمهات واألبناء
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النسب المئوية تأثير االنتخاب على وفق العمر عند النضج الجنسي على (  3) جدول 

الخطأ  ±المعدالت } ) % (  وزن القشرة مع األغشية و الصفار  و البياضل

 {القياسي

 الجيل المجموعة

 الصفات

نسبة وزن معدل 

القشرة مع األغشية 

) %( 

نسبة وزن معدل    

 ) % (البياض 

نسبة وزن معدل    

 ) % (  فارالص

 المبكرة

  a  90.20  ±2.92 c  20.12  ±2.29 abc 2.22±  09.11 اآلباء

  c  92.29  ±2.19 bc  22.00  ±2.10 a 2.21±  02.20 األبناء

  A  90.12  ±2.20 B  20.90  ±2.21 A 2.22±  02.69 المعدل

 المتوسطة

  ab  92.00  ±2.69 abc  22.12 ± 2.20 bc 2.20±  09.22 اآلباء

  c  92.11  ±2.20 ab  20.20  ±2.21 ab 2.20±  00.60 األبناء

  AB  92.92  ±2.21 A  20.61  ±2.20 AB 2.22±  02.10 المعدل

 المتأخرة

  b  92.12  ±2.61 ab  22.62  ±2.22 c 2.21±  02.66 اآلباء

  c  99.20  ±2.96 a  20.10  ±2.90 abc 2.20±  00.19 األبناء

  B  99.26  ±2.22 A  20.01  ±2.21 B 2.22±  02.19 المعدل

 ≥p)الحروف الكبيرة المختلفة ضمن العمود الواحد تشير إلى وجود فروق معنوية *  

 بين المعدالت  (0.05

الحروف الصغيرة المختلفة ضمن العمود الواحد تشير إلى وجود فروق معنوية *  

(p≤ 0.05) بين المجاميع 
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 : المصادر

تقدير المعالم المظهرية والوراثية لبعض  ( . 7991) إسماعيل ، إسماعيل حبيب 

 –كلية الزراعة  –أطروحة دكتوراه . الكمية لدجاج البني العراقي  الصفات

 . جامعة بغداد

تأثير االنتخاب لوزن الجسم باتجاهين  ( . 0202) التكريتي ، سموأل سعدي عبدهللا 

قيد . متعاكسين في بعض الصفات النوعية لبيض طائر السلوى الياباني البني 

 . النشر 

تأثير وزن الجسم على بعض الصفات ( . 0202)الدوري ، عمر عصام عبدهللا 

كلية الزراعة  –ماجستير ة رسال. في طائر السلوى الياباني اإلنتاجية والفسلجية 

 .جامعة تكريت –

تأثير إضافة بذور الكزبرة ( . 0200)الشيخلي ، عبدالرحمن فؤاد عبدالرحمن 

Coriandrum Sativum L.           اإلنتاجي          في العليقة على األداء

 -كلية الزراعة  -رسالة ماجستير .  وبعض الصفات الفسلجية لطيور السلوى

 . جامعة تكريت 

مقارنة الصفات ( .  0222) ، سعاد خضير لي  و الخفاجي العبيدي ، فارس عبد ع

النوعية والكيميائية من الدجاج البني المحلي مع بعض بيض دجاج اللكهورن 

مجلة العلوم الزراعية . االبيض ودجاج النيوهمشاير المتأقلمان في العراق 

 . 211 - 210:  20. العراقية 

(  0221) ماعيل والمعيني ، يوسف دمحم العبيدي ، فارس عبد علي والحديثي ، نجم اس

البني ) الصفات النوعية والكيميائية لبيض ساللتين من السلوى الياباني . 

 .  006 – 001( :  2)  21. مجلة العلوم الزراعية العراقية ( . واألبيض 

 تكنولوجيا منتجات. (  0010) الفياض ، حمدي عبد العزيز و سعد عبد الحسين ناجي 

 .العراق  –بغداد  –مديرية مطبعة التعليم العالي  0ط . الدواجن 

تأثير المجموعة الوراثية ومستوى بروتين العليقة في ( .  0200) جاسم ، احمد مؤيد 

 –كلية الزراعة  –رسالة ماجستير . بعض الصفات اإلنتاجية لطائر السلوى 

 .جامعة الموصل 

تلفة من البروتين في فترة استخدام مستويات مخ( . 0200)رؤوف ، سماح ميسر 

        وأثرها في األداء اإلنتاجي والتناسلي لطائر السلوى              الرعاية

  .  جامعة تكريت  -كلية الزراعة  -رسالة ماجستير .الياباني 

( البني واألبيض) اني مقارنة ساللتين من السلوى الياب( .  0226) عطية ، يوسف دمحم 

رسالة . اجية والمناعية والصفات النوعية والكيميائية للبيض المؤشرات اإلنت في

 .                                                 جامعة بغداد  –كلية الزراعة  –ماجستير 
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اثددر التضددريب بددين خطددوط السددلوى المنتخبددة ( . 0200)لطيددف ، إسددراء ندداطق عددزت 
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