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  لطائر السلوىتقدیر المعالم الوراثیة والمظهریة لعدد من الصفات النوعیة الداخلیة للبیضة 

  

  المحمديحمد عبداهللا عباسأ                    *میساء احمد ناصر

  جامعة االنبار/كلیة الزراعة 

  

  الخالصة

) (Coturnix coturnix Japonicaمن طائر السلوى جنس ) طیر312(عائلة78تاستعمل

اعتمادًا السلوى لطائر) المكافئ الوراثي،االرتباطات الوراثیة والمظهریة(بهدف تقدیر المعالم الوراثیة والمظهریة 

نسبة وزن و وزن البیاضو وقطر الصفاروزنو وزن البیضة(لنوعیة الداخلیة للبیضةعلى عدد من الصفات ا

تقییم أیضاللصفات قید الدراسة وشملت الدراسة والفقسةالموسمعامل تأثیر، ودراسة )وزن البیاضإلىالصفار 

زن البیضة وقطر بلغ المتوسط العام لصفة و.لطائر السلوىوراثیًا اعتمادًا على بیانات النسلاآلباءعدد من 

)غم(3.14و)ملم(21.07و)غم(8.95البیاضوزنإلىلصفاراوزنونسبةووزن الصفار ووزن البیاضالصفار

تفوق موسم الشتاء على موسم الصیفإذعالي المعنویة تأثیروقد اظهر الموسمبالتتابع0.69و)غم(4.08و

  .ى جمیع الصفات التي تم دراستهاالنتائج عدم معنویة عامل الفقسة علوأظهرت

منخفضة فقدرت قیمة المكافئ الوراثي إلىقیم المكافئ الوراثي لمعظم الصفات النوعیة متوسطة كانت

بلغتأشهرالبیاض ولثالثةإلىالبیاض ونسبة وزن الصفارووزن الصفار ووزنالصفارلصفة قطر

لوحظوقد،بالتتابع)0.19،0.17،0.22(،)0.13،0.15،0.19(،)0.21،0.22،0.20(،)0.19،0.19،0.18(

على ارتباط وراثي أسجل فقدالمعنویة غالبیة االرتباطات الوراثیة والمظهریة بین الصفات قید الدراسة عالیةإن

ارتباط وراثي ومظهري وأدنىالبیضة ووزن البیاض بین وزن 0.92و0.82األولومظهري موجب في الشهر 

و-0.58ارتباط وراثي ومظهري سالبوأعلىبین قطر الصفار ونسبة وزن الصفار إلى وزن البیاض 0.01

بین وزن البیض ونسبة - 0.05و-0.13اهوزن البیاض ونسبة وزن الصفار إلى وزن البیاض وأدنبین-0.56

الدراسة ارتفاع في قیم االرتباطات الوراثیة والمظهریة وأظهرتكما األولللشهر وزن الصفار إلى وزن البیاض

وراثیًا اآلباءم یقیجرى تو ،والثانياألولالمحسوبة بین الصفات النوعیة للبیضة للشهر الثالث مقارنة مع الشهر 

ارتفاع العائد إلى، مما یشیر قید الدراسةسع في تقدیرات القیم التربویة لعدد من الصفات مدى واوأظهرت 

ویزید للصفات المرتبطة وهو بذلك یسرع برامج التحسین الوراثي مباشر الغیر االنتخاببإتباعللتحسین الوراثي 

  .العائد االقتصادي

  

  

  

  

  

  

  

  

___________________________  

  سالة ماجستیر للباحث االولالبحث مستل من ر *
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Estimation Of  Genetic And Phenotypic Parameters  Of Certain Egg 
Quality Traits In Quails

Maysaa A.Naser                     Ahmed A. Abbas
AL-Anbar Univ. / College of Agri.

Abstract
The present study was used at the poultry farm on quail flock (Coturnix 

Japonica), (78 family).The objective of this study was to estimate the genetic and 
phenotypic parameters (heritability, genetic and phenotypic correlations) depending 
on qualitative Traits of eggs (egg weight, yolk weight, albumin weight, yolk diameter,
yolk to albumin ratio), and to study the effect of season and hatch effects. The study 
also included genetic evaluation of certain sires according to progeny data. Results 
obtained can be summarized as: The overall means of the qualitative traits of eggs 
were 8.95 (g),21.07 (ml) , 3.14 (g) , 4.08 (g) ,0.69 for egg weight, yolk and albumen 
diameter, yolk and albumen weight, yolk to albumin  ratio respectively. Highly 
significant (p≤ 0.05) effects of season on egg quality traits, and the study showed no 
significant of hatch factor on all studied traits.

Heritability of egg quality traits for the three months were for yolk weight 
,yolk diameter and albumen weight, yolk to albumen ratio respectively,(0.19,0.19
,0.18 ), (0.21,0.22,0.20),(0.13,0.15,0.19),(0.19,0.17,0.22).The genetic and phenotypic 
correlation among different studied traits were highly significant .The highest value 
was (0.82),(0.94) between egg weight and albumen weight, egg weight and yolk 
diameter for third month, and (-0.58) or (-0.56) between yolk to albumen  ratio with 
albumen weight for first month, and  the least values was (0.01) between egg weight 
for second month and egg mass for first month. Wide range of breeding values for 
certain traits was observed indicate the presence of additive genetic variance that 
could be used in selection programs. The estimated values of genetic and phenotypic 
correlation among egg quality traits highly significant of third month compared with 
first and second months.

  

  المقدمة

هو كمالإلنسانالهدف الرئیسي لتربیة الطیور الداجنة هو تأمین مصادر غذاء عالیة القیمة الغذائیة إن

األساسیةاللذین یعدان من المصادر المهمة للعدید من العناصر الغذائیة الطیور الداجنةالحال في بیض ولحم 

ذ فجر الخلیقة والى یومنا هذا،ویعد البیض من مصادر الغذاء منأهمیشكل البیض احد ، اإلنسانفي تغذیة 

وتعد الصفات النوعیة ،یحتوي على جمیع العناصر الغذائیة المهمةإذذات القیمة الغذائیة العالیة األغذیة

من الصفات االقتصادیة )البیاضإلىنسبة وزن الصفار ،وزن البیاض،الصفارقطرالصفار، وزن(للبیضة

تتحدد نوعیة البیض إذبیض تأثیر مهم في المحافظة على استهالك البیض ومنتجاته ولنوعیة ال).1(المهمة 

معنویاً بالظروف البیئیة أكثر منها النوعیة، وتتأثر الصفاتعادة بالمظهر الخارجي والصفات الكیمیائیة 

بیضة تتأثر أن الصفات النوعیة للإلى) 5(أشارفیما ،) 4و3و2(بالعوامل الوراثیة وخاصة بظروف الخزن 

إنفقد الحظ وبالتركیب الوراثي من خالل دراسته على أنواع مختلفة من الدجاج المحلي) شتاءًا وصیفاً (بالموسم 

ووحدة نوعیة البیضة بصورة عامة وخاصة نوعیة البیاض الشتاء یتفوق على موسم الصیف في صفاتموسم

(األخیرةباألشهروزن له أقصىیصل إذدم العمر وزن البیضة یزداد بتقإنالعدید من الباحثین وأكدهیو، 
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الوراثي المكافئارتباط صفة وزن البیضة بالجنس في وراثة هذه الصفة وبینوا أن أهمیة) 8(بینما بین ). 7و6

- 0.62وبینوا أن المكافئ الوراثي لهذه الصفة یتراوح بین ) 9(كوأكد ذل0.66–0.50لهذه الصفة یتراوح بین 

0.84.  

مقدار وزن البیضة مرتبط بعالقة موجبة مع وزن الجسم وان االنتخاب المستمرإن) 10(نتائجبینت 

كما الحظ.ألجیال عدیدة لتحسین وزن الجسم الحي لطائر السلوى الیاباني قد أدى إلى زیادة وزن البیض المنتج 

ض وسمك القشرة مع تقدم العمر ارتفاع معدالت وزن البیضة وقطر الصفار ووزنه ونسبة الصفار إلى البیا) 11(

ملم على 32.46و% 0.54غم و3.79ملم و 24.42و11.69بـفقد قدر متوسطاتها>p)0.01(معنویا 

التتابع وانخفاض معدالت صفات سمك القشرة ووزنها النوعي ونسبة وزن البیاض ونسبة وزن القشرة مع تقدم 

3.92البیاضإلىالصفار والبیاض ونسبة وزن الصفار لصفة وزن )12(فیما قدر،>p)0.01(العمر معنویا

بهدف تقدیر المعالم الوراثیة والمظهریة للصفات النوعیة ولقد اجري هذا البحث .بالتتابعغم0.55و7.13و

  .لطائر السلوىوراثیاً اآلباءوالفقسة ،فضال عن تقییم الموسم لتأثیرالداخلیة للبیضة بعد التعدیل 

عملالمواد وطرائق ال

جامعة / أجریت هذه الدراسة في حقل الطیور الداجنة التابع لقسم الثروة الحیوانیة في كلیة الزراعة

قسمت أفراد قد ، و )طیر312(عائلة78، استعمل فیها 15/6/2010ولغایة 15/9/2009للمدة من األنبار

) األولالجیل (األبناءلقطیع عائلة27لىاألساس وتم الحصول منها ععوائل واعتبر هذا القطیع 10القطیع إلى

وضعت إفراد القطیع في أقفاص ، ) الجیل الثاني(األبناءعائلة لقطیع 41ثم تربیتها والحصول على على فقستین

ثنتین في كل قفص، وتم توفیر الماء والعلف بصورة سم ، وبواقع ذكر واحد وٕاناث ا43x33x41فردیة بأبعاد 

  .)1(ا مبین في جدول كم  )Add libitum(حرة 

بعد وصولها األولمن الشهر ابتداءوالجیل الثاني األولتم قیاس الصفات النوعیة للبیضة لألبناء الجیل 

أیام من كل شهر ولثالثة أشهر واحتسب معدل كل صفة شهریا وحسب طریقة 4إلى عمر النضج الجنسي ولمدة 

ن البیاض باستخدام میزان حساس وألقرب مرتبة عشریة وزن البیضة وزن الصفار ووز وقد أخذت قیاسات)13(

إلىنسبة وزن الصفار تواستخرجالواحد وقطر الصفار وقطر البیاض باستعمال المسطرة المنزلقة الرقمیة للغرام

  :   التالیةوزن البیاض عن طریق  المعادلة

  )A(وزن البیاض ) /  Y(وزن الصفار) = A:Y(البیاض نسبة وزن الصفار إلى

-General Linear Model(اســتعملت طریقــة األنمــوذج الخطــي العــام  GLM ( ضــمن البرنــامج

فیمــــا یخــــص الجیــــل األول أو المقارنــــة لفقســــة، المتمثلــــة بــــافــــي تحلیــــل تــــأثیر العوامــــل الثابتــــة ) 15(اإلحصــــائي

تعظـیم االحتمـاالت المقیـدةنفـذت طریقـةلجمیع البیانات، ولتقدیر مكونات التباین للتأثیرات العشـوائیة )الجیلین(بین

)Restricted Maximum Likelihood- REML (وحسب المعادلة اآلتیة:-  

h² = 42 s/ 2p  

تم تقدیر االرتباطات الوراثیة والمظهریة بین الصفات المدروسة باستعمال التباینات والتباینات المشتركة 

  :وتم حسابها وفق المعادالت اآلتیة

  االرتباط الوراثي

Genetic Correlation (rG)= Covs(T1,T2)/[ Vars(T1) * Vars(T2)]1/2            

  

  االرتباط المظهري
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Phenotypic Correlation (rP)= Covp(T1,T2)/[Varp(T1) * Varp(T2)]1/2          
  

لعلیقه طیور السلوى المستخدمة في التجربةالنسب المئویة والتركیب الكیماوي.1جدول

%اإلنتاج%النمو%ادئ البالمادة

31.84856  ذرة صفراء

2593  حنطة

323429كسبة فول الصویا

1065مركز بروتیني

0.722دهن

0.250.74.7حجر الكلس

0.250.30.3ملح الطعام

  %100%100%100المجموع

**المحسوبالتركیب الكیمیاوي

20  21.7  24.66  %البروتین الخام 

  2900  2945  2999.2  كغم علف/قة الممثلة كیلو سعرهالطا

  2.4  1.1  0.81  %كالسیوم

  0.4  0.4  0.43  %فسفور 

  1.12  1.2  1.30  %الالسین 

  0.4  0.5  0.5  %المیثونین 

  0.75  0.85  0.68  %السستین + المیثونین 

 )NRC)14لما ورد في حسبت قیم التركیب الكیمیاوي للمواد العلفیة الداخلة في تركیب العلیقة طبقاً ** 

  

 Least Square and Maximum Likelihood Computer Programواســتعملت طریقــة 

-Best Linear Unbiased Predictionإلیجـاد تقـدیرات أفضـل تنبـؤ خطـي غیـر منحـاز BLUP)(لألبـاء

  وحسب الصفات قید الدراسة الثانياألنموذجوفق لعوائللو األوللألنموذج

1-Yijk=+Fi+Sj+Eijk                                                                                                       
     2- Yijk =  + Fi + Gj + eijk                                                                                        

             

  والمناقشةالنتائج 

بلغ المتوسط العام لصفة وزن البیضة وقطر الصفار ووزن الصفار ووزن البیاض ونسبة وزن الصفار 

هذه وجاءت) 2(على التتابع جدول 0.69،غم4.08غم، 3.14،ملم 21.07،غم 8.95إلى وزن البیاض 

غم، 11.69والتي قدروها بـأجراها على السلوى في دراسة ) 11(واقل مما وجده ) 16(النتیجة مقاربة لنتائج

وقد یرجع سبب التباین في متوسطات الصفات النوعیة إلى اختالف 0.54غم،7.02غم، 3.79ملم،24.42

  .)18و17(الساللة والعمر،

  

  

)موسمین(الخطأ القیاسي للصفات النوعیة للبیض التي تم دراستها في السلوى في جیلین ± المتوسطات .2جدول 
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)الصیف(الجیـل الثاني )الشتاء(الجیـل االول دل العامالمعـالصفـــة

0.30A10.91 ±0.20B8.24 ±0.34±8.95)غم(وزن البیضة 

0.61A23.81 ±0.21B20.07 ±0.78± 21.07)ملم(قطر الصفار 

0.13A  3.88 ±0.33B  2.87 ±0.12±   3.14)غم (وزن الصفار

0.14A4.97 ±0.18B  3.76 ±0.16± 4.08)غم(وزن البیاض 

0.03A0.79 ±0.06B  0.65 ±0.03±   0.69البیاض/نسبة الصفار

  

كذلك تأثیر الجیل على الصفات النوعیة للبیضة لقد تفوقت قیم الصفات في الجیل ) 2(جدولأیضایبین 

أن لموسم السنة تأثیرًا معنویاً أفضل النتائج في موسم الشتاء مما یدل سجلت وعنها في الجیل الثاني األول

)0.05(p<إلىیؤديالحرارة درجاتارتفاعأنإلىالصیفوقد یعزى السبب في انخفاض التقدیر في موسم

أثناءوفيجمعهلمدة معینة قبلالقاعةداخلفيوبقاءهمباشرةإنتاجهبعدالبیضنوعیةعلىیطرأسریعتدهور

یعزى إنیمكن وأیضاالبیضةبنوعیةسریعتغیرإلىیؤديذلكفأنالحرارةدرجةالرتفاعونتیجةالمدةهذه

صفة وزن البیضة وعلىعلىیؤثروبالتاليالقاعةحرارةدرجةارتفاععندالعلفاستهالكانخفاضإلىالسبب 

ووزنضالبیاووزنالصفارووزنالبیضةوزنبینموجبوراثيارتباطلوجودالداخلیةالبیضةمكوناتباقي

معنویة لصفات نوعیة البیضة فروق، ولم یالحظ وجود )19(البیاضإلىالصفارنسبةمعسالبوارتباطالقشرة

  .بین الفقستین 

 ,0.19 ,0.22(و ) 0.23 ,0.19 ,0.21 ,0.13 ,0.19(الثالثةلألشهربلغت قیمة المكافئ الوراثي 

0.25 وزن البیضة وقطر الصفار ووزن الصفار اتللصف)0.28 ,0.18 ,0.20 ,0.19 ,0.22(و) 0.15 ,0.17

جاءت قیم المكافئ )5و 4و 3(ول اجدفي الكما موضح,ووزن البیاض ونسبة الصفار إلى البیاض بالتتابع

إلى بالتتابع ،واقرب )0.35،0.34،0.30(والتي  كانت) 22و21و20(اقل مما وجدهالوراثي لوزن البیضة

ونسبة وزن الصفار إلى وزن البیاض فكانت ووزن البیاضوزن وقطر الصفارلصفات، أما باقي ا) 23(نتائج 

بـقدرتوالتي)26و25و24و20(السابقة قیم المكافئ الوراثي لها اقل من الدراسات

)0.34،0.38،0.22،0.41(و)0.62،0.84،0.55(و)0.46،0.33،0.34،0.44(و)0.35،0.25،0.32،0.33(

فان تقدیرات المكافئ الوراثي للصفات النوعیة قد وقعت ضمن الصفات ذات المكافئ بصورة عامة ،التتابعىعل

قیم المكافئ الوراثي للصفات النوعیة للبیضة ارتفاع قیم المكافئ الوراثي أظهرتوقد . الوراثي المتوسط والمنخفض

الوراثي وانحسار في التباین والثاني، وهذا یدل على أن ارتفاع قیمة التباین األولللشهر الثالث عما في الشهر 

تسبب في خفض التباین البیئي العام آو السائد مما تسبب في زیادة التشابه بین أفراد البیئي بین المجامیع قد

وجاءت ) 27(سببًا في رفع قیمة المكافئ الوراثيمما یمثل ) شقةإنصاف األأواألشقاألخوة (المجموعة الواحدة 

الوراثیة والمظهریة العالیة المعنویة نتائج االرتباطاتظهرت،)29و28(هذه النتیجة مقاربه مع ما جاء به

االرتباطات الوراثیة والمظهریة باالتجاه الموجب مع وزن أعلىسجلةلألشهر الثالثة أن وزن البیض

كانت االرتباطات وأیضامتتالیة، أشهرلثالثة ) 0.85و0.77(مع وزن الصفارو ،)0.92و0.93(البیاض

وهذا ینتج بسبب زیادة التباین المشترك األولالوراثیة والمظهریة عالیة المعنویة للشهر الثالث مقارنة مع الشهر 

في فعل الجینات متعددة والذي قد یكون ناتجًا عن زیادة) للشهر الثالث(والتباین لكل من الصفتینأللصفات األبي

)Pleiotropy)29األثروتعدد Linkageاالرتباط الوراثي ناتج عن االرتباط إنمن المعلوم إنإذ،األثر

  .)21و25و20و31و30(واتفقت مع ما وجده
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للشهر وىالسلالمكافئ الوراثي ومعامالت االرتباط الوراثي والمظهري لعدد من الصفات النوعیة للبیضة في .3جدول 

  .األول

  البیاض/ الصفار  وزن البیاض  وزن الصفار  قطر الصفار  وزن البیض  الصفات

0.13-  **0.82  **0.78  **0.73  0.23  وزن البیض

  0.01  **0.49  **0.68  0.19  **0.81  قطر الصفار

  0.11  **0.68  0.21  **0.72  **0.79  وزن الصفار

  **0.58-  0.13  **0.74  **0.54  **0.92  وزن البیاض

  0.19  **0.56-  0.16  0.01  0.05-  البیاض/الصفار

) .rP(القیم أسفل القطر تمثل االرتباط  المظهري   ):rG(القیم أعلى القطر تمثل االرتباط الوراثي :)²h(القیم القطریة تمثل المكافئ الوراثي   

*)0.05p<(**:)0.01(p<  

للشهر السلوىمظهري لعدد من الصفات النوعیة للبیضة في المكافئ الوراثي ومعامالت االرتباط الوراثي وال.4جدول

  .الثاني

  البیاض/الصفار  وزن البیاض  وزن الصفار  قطر الصفار  وزن البیض  الصفات

0.23  **0.73**0.72  **0.63  0.25  وزن البیض

0.08  **0.85  **0.90  0.19  **0.71  قطر الصفار

0.20  **0.88  0.22  **0.87  **0.80وزن الصفار

0.13-  0.15  **0.92  **0.89  **0.73  البیاضوزن

  0.17  0.08-  0.19  0.11  **0.32  البیاض/الصفار

) .rP(القیم أسفل القطر تمثل االرتباط  المظهري   ):rG(القیم أعلى القطر تمثل االرتباط الوراثي :)²h(القیم القطریة تمثل المكافئ الوراثي   

*)0.05p<(**:)0.01(p<  

  

فئ الوراثي ومعامالت االرتباط الوراثي والمظهري لعدد من الصفات النوعیة للبیضة التي تم دراستها في المكا.5جدول

  للشهر الثالثالسلوى

  البیاض/ الصفار  وزن البیاض  وزن الصفار  قطر الصفار  وزن البیض  الصفات

  **0.62  **0.93  **0.77  **0.94  0.28  وزن البیض

  **70.0  **0.85  **0.73  0.18  **0.94قطر الصفار

  **0.87  **0.70  0.20  **0.75  **0.85  وزن الصفار

  **0.190.42  **0.74  **0.84  **0.92  وزن البیاض

  0.22  **0.39  **0.92  **0.76  **0.59  البیاض/الصفار

) .rP(ر تمثل االرتباط  المظهري القیم أسفل القط  ):rG(القیم أعلى القطر تمثل االرتباط الوراثي :)²h(القیم القطریة تمثل المكافئ الوراثي   

*)0.05p<(**:)0.01(p<  

  

  

أقصى   124و6و7أباء فسجل األبقیم تربویة لثالثة وألعلىلألباءالتقییم الوراثي ) 6(یظهر جدول 

121و117لالباء  -0.067و- 0.069و-0.1وأدناها0.048و0.0511و0.0531القیم لصفة وزن البیضة
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لصفة قطر 0.1857و0.1872و0.2376أقصى القیم 112و 124و 123عطى االبوأ،بالتتابع130و

أقصى القیم لصفة وزن وأعطى، 7و130و117لإلباء- 0.275و-0.383و- 0.618وأدنى القیم الصفار 

117لألب-0.071و-0.118و-0.127وأدناها123و118و3لآلباء0.0469و0.0469و0.1215الصفار

0.0105و0.072أقصى القیم لصفة نسبة وزن الصفار إلى وزن البیاض 129و133و3وسجل االب130و7و

لصفة وزن البیاض لم تعطي أما117و 4و7لألب- 0.02و-0.021و-0.037وأدنى القیم 0.0105و

3و118و 124تقدم فقد سجل األبالل ماومن خ.النتائج قیم معنویة لذلك تم استبعادها من التقییم الوراثي 

أعلى وسجلت 130و7و117وأدناهم االباءعلى القیم التربویة لجمیع الصفات النوعیة وعلى مدى ثالثة أشهرأ

إنبین األفراد  لذا یمكن االستفادة من اآلباء المتفوقة تربویًا في برامج التحسین الوراثي تقریباةقیم وراثیة ومتقارب

فات اإلنتاجیة والنوعیة التي تم دراستها في السلوى توافقت مع ما النتائج المستحصل علیها من القیم التربویة للص

إلى وجود مثل هذا التباین في القیم التربویة نسبة إلى التباین الوراثي التجمیعيالذي أشار) 22(توصل إلیه 

إلىاألفرادویمكن االستفادة منه في برامج التحسین الوراثي عن طریق توجیه ) اختالف القابلیة الوراثیة للنسل(

  .)32(وقد اتفقت مع ما جاء به خطوط لتحسینها حسب الصفات التي تتمیز بها وراثیاً 

      

  .لجیل األول للصفات النوعیة للبیضة التي تم دراستها في السلوىفي الآلباءتنازلیاً القیم التربویة.6جدول 

وزنالرقمالرقم  ت

  البیضة

قطر  الرقم

  الصفار

وزن  الرقم

  الصفار

  البیاض/ الصفار  مالرق

170.05311230.237630.121530.072
26  0.05111240.18721180.04691330.0105
31240.0481120.18571270.04691290.0105
41180.04091180.17141230.03881230.0057
51230.03471270.14551240.03771270.0057
61120.03281280.1441120.02561180.0043
71270.020960.139360.02291260.0028
81260.01761330.11691260.02151210.0024
930.001430.09651330.01811280.0014

10133-0.011260.04191290.0017124-0.004
11128-0.01540.0372128-0.003130-0.008
12129-0.017129-0.0334-0.026112-0.012
134-0.022121-0.196121-0.0366-0.014
14130-0.0677-0.275130-0.071117-0.02
15121-0.069130-0.3837-0.1184-0.021
16117-0.1117-0.618117-0.1277-0.037

  

  

  

  

  

  المصادر



2011ISSN: 1992-7479، )2(العدد 9: للعلوم الزراعیة، المجلدمجلة االنبار 

13

تقـدیر المعـالم المظهریـة والوراثیـة لـبعض الصـفات الكمیـة لـدجاج .1997، إسماعیل حبیبسماعیل إسماعیل،.1

                                      .جامعة بغداد –كلیة الزراعة –أطروحة دكتوراه . العراقي البني

     
2.North , O.M , 1984 . Commercial Chicken Production Manual . 3rd Ed . Avi .                  

Publishing Company . Inc . West Port , Connecticut.
3.Stadelman, W. L. ,and O, J. Cotterill ,1998. Eggs Science and Technology, 

A.U.Publishing Co. In Inc. Westport . 

اإلنتاجیــةالمؤشــراتفــي األبــیضو البنــي ارنــة ســاللتین مــن الســلوى الیابــانيمق2006عطیــة ، یوســف محمــد.4

.بغدادجامعة–كلیة الزراعة .رسالة ماجستیر. للبیضوالمناعیة والصفات النوعیة والكیمیائیة 

5.Islam , M.A. ; S.M.  Bulbul ; G.  Seeland , and A.B. Islam.  2001. Egg Quality of
Different Chicken Genotypes in Sumer and winter . Pakistan J. Biological 
Sci. 4 (11) : 1411-1414.

ظـروف لـدجاج البـیض تحـتواإلنتاجیـةت الفسلجیة ماجستیر،دراسة . 1986. الجبوري ، مهدي صالح جاسم .6

  .     ماجستیر ، كلیة الزراعة ، جامعة بغدادرسالة . بیئیة مختلفة خالل فصل الصیف

7.Silversides, F.G. and T.A. Scott . 2001 . Effect of Storage and Layer Age on Quality 
of Eggs from Two Lines of Hens. Poultry Sci., 80: 1240-1245.Conlin , 

8.Chaudhary , M.L.; G.S.  Brah and J.S.  Sandu , 1986. Quantitative Genetic Analysis 
of Some Economic Traits Egg Type Chickens .Ind. J. Poultry Sci. 21: 97-
101.

9.Sato, K., N. Ida, and T. Ino. 1989. Genetic Parameters of Egg Characteristics in
Japanese quail. Jikken Dobutsu 38:55–63.

10.Nestor. K.E.;Bacon;L.S G.Velleman, J.W.Anderson, and Patterson, .2002. Effect 
of Selection for Increased Body Weight and Increased Plasma Yolk 
Precursor on Developmental Stability in Japanese quail. Poultry 
Sci.81:160-168.

.الیابــانيىطیــر الســلو تقیــیم الصــفات النوعیــة والكیمیائیــة لبــیض   1999العبیــدي، فــارس عبــد علــي مهــدي .11

.جامعة بغداد-كلیة الزراعة,دكتوراه أطروحة

12.Mignon-Grasteau, S. and F .Minvielle. 2003.Relation between Tonic Immobility 
and Production Estimated by Factorial Correspondence Analysis in
Japanese quail. Poultry Science 82:1839–1844.

مطبعـــة .جـــن.العـــاليمنتجایـــتكنولوج.  1989, ســـعد عبـــد الحســـین , الفیـــاض ، حمـــدي عبـــد العزیـــز ونـــاجي .13

.جامعة بغداد. التعلیم العالي 

14.NRC.,1994. Nutrient Requirements of Poultry.9th Rev. Ed. National Academy 
Press, Washington, D.C. Duncan , D.B. ,1955. Multiple ranges and 
multiple F test . Biometrics 11:1-42.

15.SAS , 2004 . SAS / Stat , User Guide for Personal Computers . Release 7.0. SAS . 
Institute Inc., Cary , N.C. USA.

16.Anthony , N.B ; D.A. Emmerson ; K.E. Nestor ; W.L. Bacon ; P.B. Siegel , and 
E.A. Dunnington ,1991.Comparison Of Growth Curves Of Weight 
Selected Populations Of Turkey , Quail , and Chicken . Poultry Sci .70:3-
19 .

17.Hussain ,S.M. ; R.H. Harms and D.M. Janky . 1993. Effect of Age on the Yolk 
Albumen Ration in Chicken Egg. Poultry Sci. 72 : 594-597.            

18.Hussein,S.M. and R.H. Harms . 1994. Effect of Amino Acid Deficiencies on Yolk: 
Albumen Ratio in Hen Eggs. Journal Applied Poultry Research 3: 362–
366.



2011ISSN: 1992-7479، )2(العدد 9: للعلوم الزراعیة، المجلدمجلة االنبار 

14

19.Suk , Y.O. And C. Park ,  2001. Effect of Breed and Age of Hens on the Yolk to
Albumen Ratio in Two Different Genetic Stocks. Poultry. Sci. 80 : 855-
858.

20.Baumgartner,.J.; J.Simeonovova, and Z .Koncekova. 1993 .Genetic Differences of 
Yolk Cholesterol in Japanese quail (In Slovak).Report Of Poultry 
Research Institute Institute Pri Dunaji, 87pp.

21.Hartmann,C.; K. Johansson; E. Strandberg, and M. Ilhelmson, 2000. Generation  
Divergent Selection on Large  and  Small   Yolk. Poultry. Sci. 13:23-29.                                                                 

صفات اعتمادًا على عدد من األبیضالتقییم الوراثي لدجاج اللكهورن . 2006. النداوي ، احمد محمود شكر .22

.بغدادجامعة–كلیة الزراعة .دكتوراهأطروحة.البیض المنتج 

23.Saatci ,.M ; H. Omed,. and I. Dewi . 2006.Genetic Parameter from Univariate and 
Bivariate of Egg and Weight Traits in Japanese quail .Poultry .Sci.85:185-
190.

24.Schuler,. L.; N.Mielenz; S.Hempel ,1996.Asymmetry of  the Selection Responses 
in Performance Traits of  Japanese Quails. Journal of Genetics .53:170-
173.

25.Minvielle , F.; J.L. Monvoisin; J. Costa , and A. Frenot, 1997.Quail Lines Selected 
For Egg Number Based On Pureline Or Crossbred Performance .In: 
Proceedings Of The 12th Symposium On Current Problems In Avian 
Genetics (Aviagen) ,Pruhonice ,Czech Republic ,Pp.99-103.

26.Hartmann , C.; K. Johansson,Strandbery ; E. And L. Rydhmer , 2003a. Genetic 
Correlation between the Maternal Genetic Effect on Chick Weight and the
Direct Genetic Effect on Egg Composition Traits in Q White Leghorn 
Line. Poultry. Sci. 82 : 1-8.

27.Falconer , D.S,1989. Introduction to Quantitative Genetics. 3rd Edition , Longman 
House, London.

28.Grossman , M. and W.J., Koops , 2001. A model For Individual Egg Production 
Chicken . Poultry Sci.80:859-867.

  .المصریة ، القاهرةاألنجلو. تربیة الحیوان . 2003حسن،.الحیوانجالل،.29

30.Baumgartner, J.; V. Ijles ; J. Saulic , and J.  Muravska . 1983 .Attempts To Obtain 
Intergen Hybrids Turkey X Quail and Guinea Fowl X Quail.5th Aviagen, 
Piest Any Pp.170-173.

31.Sahin, M. ; T.A. Onderci; G. Balci; K. Cikim; O. Sahin, and Kucuk.2007. The 
Effect of Soy Isoflavones on Egg Quality and Bone Mineralization during
the Late Laying Period of Quail. British Poultry Sci.48:363-369

32.Schulman , N. ; M.T. Haaristo ; L. Sitonen and E.A. Mantysaari ,1994. Genetic 
Variation of Residnal Feed Consumption in Selected Finnish Egg Layer 
Population .Poultry Sci .73:1479-1484.


