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 قسصفات الخصوبة والفاعتمادا على مقاييس الجسم وأثرها في المنتخب التضريب بين خطوط طيور السلوى 

 2فراس مزاحم حسين         1الله عباس أحمد عبد           فراس حسين علوان
 العراق جمهورية-األنبارقسم الثروة الحيوانية/ كلية الزراعة/ جامعة  1

 جمهورية العراق –الزراعية/ وزارة الزراعة  العامة للبحوثقسم الثروة الحيوانية/ الهيئة  2

 الخالصة

زراعية/وزارة لبحوث الدائرة افي محطة أبحاث الدواجن التابعة إلى قسم الثروة الحيوانية/  التجربة هذهأجرت 
استهدفت الدراسة تقدير أثر التضريب بين خطوط السلوى  .6/00/3102ولغاية  32/2/3102الزراعة للمدة من 

ذكر باعتبارها  23أنثى و 312تم استعمال  ، في صفات الخصوبة والفقسالمنتخب تجاه عدد من مقاييس الجسم 
قطيع األساس  ،طير في الجيل الثاني 229طير في الجيل األول و 0266وجرى الحصول على   القطيع األساس
( طول وعمق وعرض الصدر)وزن الجسم وقياسات الصدر  النتخاب المستعمل والمعتمد علىدليل ا منتخب حسب

الجيل األول أجرى عليه انتخاب حسب قياس وزن الجسم لثالث  إما ،بشكل فردي وبواقع مكررين لكل مجموعه
وزن  متوسطالخط و  AAوزن الجسم  عاليللخط  012222و 061211و 093231 أسبوع 6 عمر وبلغ عند مجاميع
تطبيق  اءأجر تم  ،وبواقع ثالث مكررات لكل مجموعة ،على التتابعCCوزن الجسم  منخفضالخط و  BBالجسم 

مكون لصفة وزن الجسم للحصول على الجيل الثاني ال فردينظم تزاوج )تضريب( بين ثالث مجاميع منتخبة بشكل 
 أظهرتاألول  لجيلفي ا اآلباءلخط  الخصوبة نسبةالنتائج ان  أشارت ،توليفة بواقع مكررين لكل توليفة 09من 
 فروق  سجلتلخط األمهات  الخصوبة الحظ ان نسبة في الجيل الثانيو  ،Bمقارنة مع الخط   A ةمعنوي فروق 
لخطوط األمهات في الجيل األول  الكليالبيض  من الفقس نسبةوجد لكما  ،B الخط مقارنة مع Aلخط  معنوية

لخطوط االمهات  نسبة الفقس من البيض المخصبلالحظ و ، Cالخط  و B الخط مقارنة مع Aللخط  فروق معنوية
  .Cالخط و  B الخط مقارنة مع Aلخط  ةمعنوي فروق في الجيل االول 

Crossing between selected Japanese quail birds lines based on body 
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Abstract 

The present study was carried out in Poultry Research Station of the Animal 

Resource Department / Office of Agricultural Research / Ministry of Agriculture for 

the period from 23/03/2014 to 06/11/2014. The study was aimed to assess the influence 

of crossing between quail selected lines on based body measurements with respect 

fertility ,hatchability, a basic quail bevy consists of 203 females, and 92 males were 

used as the foundation stock.  In the first generation 1366 birds were obtained and 948 

birds in the second generation, as the basis selected stock a according to  selection index  

on body weight and Breast (length, depth and width Breast) individually and by 

repeating twice each group, either on the first generation (F1) selection conducted 

according to the measurement of body weight for three groups and was at the age of 6 
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weeks 182.25 and 165.50 and 159.44 of the line high body weight of AA and population 

mean body weight of line BB and line low body weight of CC to relay, and with three 

replicates for each group, then the mating system application procedure was done 

between three groups selected individually for the body weight recipe to get the second-

generation which consist of 18- combination by repeating each combination twice, 

Results obtained showed there were the fertility rate line of parents  A in the first 

generation(F1) showed significant differences compared with the Line B, In the second  

generation(F2) observed the fertility rate of maternal line recorded significant 

differences  were compared the Line A with line B, Also been found for hatchability 

percentage from total eggs of maternal lines  in the first generation (F1) significant 

differences were of the line A  compared with the line B and Line C, to observe at for 

hatchability percentage from  fertility  eggs  maternal lines in the first generation(F1) 

significant differences were Line A compared with the line B and the line C.     

 المقدمة

 البيض،و انتشرت تربية طيور السلوى بشكل كبير في جميع إنحاء العالم من اجل الحصول على اللحم 
اصة عن خ صفاتالمتالكها  البلدان،إنتاج السلوى يشكل جزءا مهما في صناعة الدواجن في العديد من  وأصبح

 النتاجاى النضج الجنسي و إلوايضا تصل  مرغوب، طعم خاصبحيث تمتاز لحومها وبيضها  األخرى،بقية الطيور 
أثبتت العديد من كما ( 00)انخفاض كلفة عمليات اإلدامةغزير مع إنتاج بيض كما تمتاز بحاصل  مبكر، بوقت

 .(3و0) ملما لها من قابلية عالية على التأقل العراق،روف البيئية في ظالدراسات إمكانية تربية طيور السلوى في ال

 على لوللحصو  ،االقتصادية العائدات اعلى لتحقيق عالي طير وزن  بمعدل السلوى  طيور مربي يرغب
، (2)ات القتصادية للصف الوراثي التحسين إلى تهدف تربية برامج اعتماد يتم نسبيا قصيرة مدة في ايجابية نتائج
 يكون  لتقدما ان إال ،الوراثي التحسين على كبير بشكل يعتمد السلوى  لطير األداء اإلنتاجي ان إلى (01)أشار حيث

 هذه حل اله يمكن( تزاوج نظم)تضريب برامج استخدام فان الحظ لحسن ،الداخلية التربية اضرار بسبب محدود
 مثل مهمة فاتص في وراثي بتحسين تتميز التضريب برامج تحت طيور على الحصول يمكن حيث ،عمليا المشكلة
  ،(01و 2)ةالمحلي البيئة في للتكيف الطير خسارة بدون  الذبيحة وأداء التناسلي واألداء الغذائي التحويل معدل

ظم تزاوج ن لتوليفات ناتجة من الفقس نسبة الىياباني  سلوى  سالالت أربع على دراسته في (7) أشار إذا  
ط وزن متوس ذكر) سجلت التوليفة الناتجة من إذ ،باالعتماد على معدالت وزن جسم مختلف لكل ساللة على حده

كما  ،2المحلي القطيع ( لنسبة الفقس فيp<0.05)فروق معنوية عالية( منخفضة وزن الجسم أنثى×  الجسم
 C وخط العالي الوزن  لمعدل منتخبة HW لخط الفقس نسبةان  الياباني، السلوى  على دراسته في (02)وضح
 مع ةمقارن المنتخبة الخطوط في منخفضة كانت المنخفض، الجسم لوزن  منتخب LW وخط التربية عشوائية طيور
 مع مقارنة LW لخط( p≤0.05)معنويا الفقس نسبة انخفضت وأيضا( p≤0.05)معنوية مستوى  عند السيطرة خط
 .HW الخط

عدد  هالتضريب بين خطوط السلوى المنتخب تجا أثرتقدير لالدراسة  هذه وعلى هذا االساس وضع هدف
 من نسبة الفقسو  الكلي البيض من ونسبة الفقس نسبة الخصوبةوالفقس ) الخصوبةصفات  فيمن مقاييس الجسم 

 .المخصب( البيض
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 المواد وطرائق العمل

زراعية/وزارة لبحوث الدائرة اقسم الثروة الحيوانية/  إلىالدواجن التابعة  أبحاثفي محطة  التجربة أجرت هذه
 باعتبارها القطيع األساسذكر  23و أنثى 312تم تربية  ،6/00/3102ولغاية  32/2/3102ة من مدالزراعة لل

در( طول وعمق وعرض الص)وزن الجسم وقياسات الصدر  دليل االنتخاب المستعمل والمعتمد على منتخب حسبال
 226في الجيل األول و انثى  792ذكر و 193 وجرى الحصول على ،بشكل فردي وبواقع مكررين لكل مجموعه

 061211و 093231اسبوع  6بلغ معدل وزن الجسم عند عمر  األولفي الجيل  ،في الجيل الثاني أنثى 213ذكر و
تم  ،على التتابع CCوزن الجسم  ومنخفض BBوزن الجسم  ومتوسط AAوزن الجسم  عالي للخط 012222و

للخط المتوسط %21للخط العالي و%21 عليها برنامج االنتخاب وأجرتعن الذكور لكل معاملة  اإلناث عزل
ضربت  إذ ذكور واناث الخطوط المختلفة بينعند عمر ستة أسابيع  التضريب ثم أجرى  للخط المنخفض%21و

 ذكورت وضرب ،العالي والمنخفض والمتوسطالمنتخبة لوزن الجسم  إناثالعالي مع المنتخبة لوزن الجسم  ذكور
المنتخبة  كورذوضربت العالي والمنخفض والمتوسط المنتخبة لوزن الجسم  إناثالمتوسط مع المنتخبة لوزن الجسم 

 توليفات 2وزعت على حيث  ،العالي والمنخفض والمتوسطالمنتخبة لوزن الجسم  إناثالمنخفض مع لوزن الجسم 
 .نفس التوليفات المشار اليها سابقال  الجيل الثانيالجيل األول و  فيتوليفة بواقع مكررين لكل 

 عليقتيوكانت  (Ad libitumاستعمل نوع واحد من العالئق لكل المعامالت وقد غذيت بصورة حرة )
نتاج يوم 21-0من فترة  بادئ يوم  26بعمر  انتتاج إلىتغيير العليقة من بادئ  اجرى  إذنهاية التجربة -26من  وا 

التتابع  على واإلنتاج للبادئ %3027و3222 فيها الخام بلغت نسبة البروتين إذ ،يوم 23وبشكل تدريجي حتى عمر 
 يف البيانات تحليل وتم ،على التتابع واإلنتاجللبادئ  3232و 2102( علف كغم/سعرة )كيلو الممثلة والطاقة
 ، على(6)الفروقات بين المتوسطات باستخدام اختبار دنكن متعدد الحدود اختبار  وتم ، (02) اإلحصائي البرنامج

 االتي:وفق النموذج الرياضي 

 Yij = µ + ti +eij 

 i المعاملة تأثير ti المدروسة، للصفة العام المتوسط i، µ للمعاملة العائدة j المشاهدة قيمة Yijان  إذ
 سطبمتو  ومستقال طبيعيا توزيعا يتوزع الذي العشوائي الخطأ eij الثاني، للجيل 2-0و األول للجيل i 1-3 حيث
  .δ²e يساوي  وتباين صفرا يساوي 

 لنتائج والمناقشةا

 عند الجيل االول المخصبالبيض  من ونسبة الفقس الكليالبيض  من ونسبة الفقس نسبة الخصوبة

على  % 72222و 73233و C   79266و Bو Aء االبالخطوط  الخصوبة نسبة 0تبين نتائج جدول 
ويالحظ  التتابع،على % 70200و 69266و C 92222و Bو A في خطوط االمهات ذاتها لصفةلوبلغ  التتابع،

( لخط P≤0.05اذ يالحظ وجود تفوق معنوي) االباء،( بين خطوط P≤0.05من النتائج وجود فروقات معنوية)
        Bوكذلك بين الخط  ،Cوالخط  Aيوجد فرق معنوي بين الخط  مفي حين ل ،Bمقارنة مع الخط  Aاالباء 
 . االمهاتفروق معنوية بين خطوط  يالحظ وجودبينما لم  ،Cوالخط 



 ISSN: 1992-7479                                                                2132، 2العدد  31مجلة األنبار للعلوم الزراعية مجلد 

331 
 

 و 67200و C 62222و Bو A  اآلباءلخطوط  الكليالبيض  من الفقس نسبةان  0 ويتبين من جدول
ومن خالل  ،على التتابع %61200و 62222و C 71211و Bو A  األمهاتخطوط لو  ،على التتابع 67211%

عند  للخط على الصفة الحالية تأثيرلم يوجد  إذ ،اآلباءهذه النتائج تبين عدم وجود فروق معنوية بين خطوط 
 األخرى مقارنة مع الخطوط  A( للخط P≤0.05بينما وجد تفوق معنوي)  ،Cو Bو A استعمال خطوط اإلباء

ين ب األمهاتكما لم يالحظ فرق معنوي لخطوط   ،ين الصفة الحاليةسوهو مؤشر مهم في تح ،األمهاتلخطوط 
نسبة الفقس عند الجيل  بين أن ،السلوى الياباني على (9) للقيم في دراسةالقيم الحالية مقاربة  ،Cو  Bالخطوط 

 معنويةالفقس  وكانت نسب ،التتابععلى  %93231و 62271و 79210و 79222والتي بلغت  2و 3و 0و صفر
 .وانخفضت في الجيل الثاني (p<0.05)في الجيل الثالث 

 خالل (7والذي توافق مع دراسة ) ،لنسبة الفقس الدراسة الحالية وجود قيم عالية وقيم منخفضة اظهرت 
وكل ساللة اجرى عليها   2ومحلية3ومحلية 0مستوردة ومحلية تتمثل بسالله سلوى ياباني سالالت دراسته على أربع

 جةنات لتوليفاتنسبة الفقس  إلى أشاروقد  ،أسبوع 20تربية مغلقة لوزن الجسم العالي والمنخفض والمتوسط بعمر 
كانت نسبة الفقس  2في القطيع المحلي ،جسم مختلفة أوزانمن تزاوج كل ساللة على حده باالعتماد على معدالت 

 مرتفعةوهي  (منخفضة وزن الجسم أنثى×  وزن الجسم ذكر متوسط)للتوليفة %70231مرتفعة
وزن  طةمتوس أنثى×  منخفض وزن الجسم)ذكر التوليفة المتبادلة لها لنفس الساللةمقارنة مع (p<0.05)معنويا
ارتفاع  جلسالقطيع المستورد في  ،لتوليفاتالتبادلي  التأثير إلى إشارةفي  ،%22277نسبة الفقس التي بلغت (الجسم

والذي يرتفع  (منخفضة وزن الجسم أنثى× منخفض وزن الجسم) ذكر في التوليفة %61232في نسبة الفقس
 نخفضةنسبة فقس م التي سجلت( وزن الجسم عالية أنثى×  وزن الجسم )ذكر متوسطالتوليفةعن (p<0.05)معنويا

 .للقطيع المستورد 23222%

ن م نسبة الفقس إلى أشاروالذي  الياباني،السلوى  دراسته على ( في03) لم تتفق الدراسة الحالية مع 
منتخب ال LW طيور عشوائية التربية وخط C لمعدل الوزن العالي وخط المنتخب HW لخط البيض المخصب

 النسبة المئوية للفقس أنوالحظ  التتابع،على  %19203و 61222و 11223والتي بلغت  المنخفض،لوزن الجسم 
 (p≤0.05كانت منخفضة في الخطوط المنتخبة مقارنة مع خط السيطرة عند مستوى معنوية) من البيض المخصب

 .HW مقارنة مع الخط LW لخط (p≤0.05انخفضت نسبة الفقس معنويا) وأيضا

 99227 بلغتالتي  Cو Bو Aاإلباء البيض المخصب لخطوط  من الفقس نسب 0جدول الكما وضح 
 %20272و 23233و C 92262و Bو Aاألمهات وبلغ لنفس الصفة في خطوط  التتابع،على %23232و 23292و

ور وهذا مهم لكونه لم يتسبب في تده االباء،أظهرت النتائج عدم وجود فروق معنوية بين خطوط  التتابع، على
مقارنة مع  (p≤0.05)اذ سجل فرق معنوي  النتائج أفضلاعطى  كأمهات Aفي حين عندما استعمل الخط  الصفة،

 .األخرى الخطوط 

المتوسطات والخطأ القياسي لتأثير التضريب على عدد من صفات الخصوبة والفقس  3الجدول يوضح 
 الخصوبة نسبة 3إذ وضح في الجدول  الثاني،في خطوط السلوى المنتخبة تجاه عدد من مقاييس الجسم للجيل 

 Bو Aعلى التتابع، وبلغت الصفة في خطوط األمهات  %73222و 71292و C 92229و Bو Aلخطوط اإلباء 
على ونالحظ من النتائج الحالية عدم وجود فرق معنوي لإلباء، مما يشير إلى  %76221و 71233و C 91222و
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 عدم وجود تأثير عند استعمال هذه الخطوط كإباء، بينما عندما استعملت هذه الخطوط كأمهات لوحظ تفوق الخط 

A( معنوياP≤0.05 على الخط )B بينما لم يالحظ فروق معنوية بين الخط ،A وC   وبين الخطB وC ، 

صوبة عدد من صفات الخ في التضريب بين خطوط السلوى المنتخبة تجاه عدد من مقاييس الجسم تأثير 1جدول
 والفقس للجيل األول.

 المتوسطات A B C األم األب

 الخطأ القياسيو

A  نسبة

 الخصوبة
90 69.33 76.66 78.66   ± 6.04 a 

B 80 68 68.66 72.22 ±  3.89   b 

C 83.33 68.66 68 73.33 ± 5.00  ab 

 المتوسطات

 الخطأ القياسيو
 84.44 

±2.93      

68.66 ±0.38  71.11 ±2.78   

A  نسبة الفقس

 من الكلي
76.66 64.66 66.66 69.33± 3.71 

B 74.66 61.33 65.33 67.11 ± 3.95 

C 75.33 64 63.33 67.55 ± 3.89 

 المتوسطات

 الخطأ القياسيو
 75.55   ±    

0.58 A 

63.33 ± 1.01 B 65.11 ± 0.96 B   

A  نسبة الفقس

 من المخصب
85.18 93.26 86.957 88.47± 2.45 

B 93.33 90.19 95.146 92.89 ± 1.44 

C 90.4 93.20 93.137 92.24 ± 0.92 

 المتوسطات

 الخطأ القياسيو
 89.63 ± 2.38     

A  

92.22 ± 1.01 B 91.74 ± 2.46 B   

تشير إلى فروق  الواحد والحروف الكبيرة ضمن الصف (P≤0.05*الحروف الصغيرة ضمن العمود الواحد تشير إلى فروق معنوية )

 (P≤0.05معنوية )

 عند الجيل الثاني المخصبالبيض  من ونسبة الفقس الكليالبيض  من ونسبة الفقس نسبة الخصوبة

 63263و  C  69202و  Bو  Aلخطوط اإلباء   الكليالبيض  من الفقس نسبة ان 3الجدول  ويتبين من
 %61270و 61212و C  69269و Bو Aوبلغ لنفس الصفة في خطوط األمهات   ،على التتابع %62267و 

ية عند الصفة الحال تتأثرلم  إذ ،لخطلخالل هذه النتائج يالحظ عدم وجود إي تأثير معنوي  ومن ،التتابععلى 
السلوى  علىفي دراسة  (1)القيم الحالية مقاربة الى قيم دراسة  ،من األمهات أواستعمال اي خط سواء من اإلباء 

أربع على في دراسة  (2)اتفقت الدراسة الحالية مع  ،60220بلغت نسبة الفقس من البيض الكلي  إذ ،الياباني
 69267و 7221و 76267نسبة الفقس بلغت  ان ،زاهيدو  ساداتو  كالمو  ماجورسالالت من السلوى الياباني 

 ،وجود فروق معنوي بين بعض السالالت في حين لم يالحظ فروق معنوية بين سالالت أخرى  والحظ ،%62267و
منتخبة لمعدل الوزن  HW نسبة الفقس لخط أن ،السلوى الياباني على (02) دراسة لم تتفق الدراسة الحالية مع

 %1923و 6229و 1222والتي بلغت ،منتخب لوزن الجسم المنخفض LW الذي يشمل السيطرة وخط C العالي وخط
في  من البيض المخصب  لنسبة الفقسبين الخطوط   (p<0.01معنوية) فروقاتالنتائج  وأظهرت ،على التتابع

 .HW مقارنة مع الخط LW لخط (p<0.01)معنوية فروقاتكذلك  LWو HW مقارنة مع خط C خط

 93290و C 90200و Bو Aاإلباء البيض المخصب لخطوط  من الفقس نسبة 3كما وضح في الجدول 
على  %96206و 91222و C 91200و Bو Aاألمهات وبلغ لنفس الصفة في خطوط  التتابع، على % 97279و
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اذ  أمهات،كوبين الخطوط المستعملة  كإباءالنتائج عدم وجود فروق معنوي بين الخطوط المستعملة  التتابع، تبين
 لم يوجد اي تدهور للصفة عند استعمال اي خط من اإلباء او األمهات.

صفات الخصوبة  عدد من التضريب بين خطوط السلوى المنتخبة تجاه عدد من مقاييس الجسم في تأثير 2جدول
 والفقس للجيل الثاني.

 المتوسطات A B C األم األب

 الخطأ القياسيو

A  نسبة

 الخصوبة
97.92 70.59 84.65 84.38 ± 7.89 

B 79.13 71.5 77.05 75.89 ± 2.27 

C 80.75 68.57 67.67 72.33 ± 4.21 

 المتوسطات

 الخطأ القياسيو
 85.93 ± 6.01 a 70.22 ± 0.86 b 76.45 ±    4.91 

ab 

 

A  نسبة الفقس

 من الكلي
75 58.82 70.61 68.14 ± 4.83 

B 56.52 64.95 66.39 62.62 ± 3.07 

C 74.53 56.33 60.15 63.67 ± 5.54 

 المتوسطات

 الخطأ القياسيو
 68.68 ± 6.08 60.03 ± 2.56 65.71 ± 3.03  

A  نسبة الفقس

 من المخصب
76.6 83.33 83.42 81.11 ± 2.25 

B 71.43 90.85 86.17 82.81 ± 5.85 

C 92.31 82.14 88.89 87.78 ± 2.98 

 المتوسطات

 الخطأ القياسيو
 80.11 ± 6.27 85.44 ± 2.72 86.16 ± 1.57  

 (P≤0.05*الحروف الصغيرة ضمن الصف الواحدة تشير الى فروق معنوية )
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