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تأثیر االحالل الجزئي لكسبة بذور السلجم كبدیل عن كسبة فول الصویا في عالئق طائر السلوى  

  النوعیة الداخلیة للبیضة-2
  

  **فراس محمود عبد اللطیفو*محمد فوزي عبد الغني

  األنبارجامعة /كلیة الزراعة *
  األنبار مدیریة زراعة –زارة الزراعة و **

  

  الخالصة

لمعرفة 22/6/2004لغایة 1/3/2004جامعة االنبار للفترة من / أجریت هذه الدراسة في كلیة الزراعة 

تأثیر االحالل الجزئي لكسبة بذور السلجم كبدیل عن كسبة فول الصویا في عالئق طائر السلوى ومالحظة اثر ذلك 

طائر سلوى من النوع المحلي وبعمر اسبوعین 200وزع في هذه الدراسة . الل فترة االنتاج في نوعیة البیضة خ

وقد بینت النتائج عدم وجود تاثیر %) 16و0،4،8،12(عشوائیأ على خمسة معامالت إحالل كسبة بذور السلجم 

زن البیضة ، معامل معنوي إلحالل نسب مختلفة من كسبة بذور السلجم محل كسبة بذور فول الصویا في كل من و 

شكل البیضة ، وزن القشرة ، سمك القشرة ، وزن القشرة لكل وحدة المساحة ، دلیل الصفار ، اآلس الهیدروجیني 

لصفار وبیاض البیض و تركیز الكولسترول في صفار البیض ، أال انه لوحظ تفوق معاملة السیطرة على معامالت 

  .االحالل في وحدة هیو 

  

The effect of using different levels of rapeseed meal in the Coturnix
quail diet

2-Internal egg quality

M. F. Abdul Ghani* and F. M. Al-Joboory**

* College of Agriculture / University of Al-Anbar
** Ministry of Agriculture

Abstract
This experiment was conducted at the College of Agriculture, Al-Anbar 

University starting 1/3/2004 until 22/6/2004, to study the effect of partial replacement of 
soybean meal with rapeseed meal on internal egg quality. A total of 200 local quail aged 
two weeks were randomly distributed for five treatments (A, B, C, D and E) with four 
replicates (10 birds/rep.). The results of the study showed that exchange percentages of 
soybean meal with rapeseed meal showed no significant effect on egg weight, shape 
index, shell weight, percentage of the shell weight, shell thickness, yolk index, yolk and 
albumen PH and the concentration of the yolk cholesterol, while control treatment devoid 
of rapeseed meal showed a higher significant than other treatments that contain rapeseed 
meal for hough unites.
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  البحث مستل من رسالة ماجستیر للباحث الثاني

  المقدمة 

وضللنا علیكم الغمام وانزلنا (ورد ذكر طائر السلوى عدة مرات في القرأن الكریم منها بسم اهللا الرحمن الرحیم 

السلوى . صدق اهللا العظیم ) علیكم المن والسلوى كلو من طیبات ما رزقنا وما ظلمونا ولكن كانو انفسهم یظلمون

یصلح هذا , طائر صغیر الحجم منضغط الجسم ذو لون بني تظهر علیه بقع سوداء خفیفة یوجد منه عدة انواع ملونة

یعد طائر السلوى من الطیور ) . 1(اجیال بالسنة ) 4- 3(الطائر للتربیة المكثفة في وحدة المساحة وله قدرة انتاج 

غزیر في انتاج البیض ویصل معدل انتاجه من البیض في ، فهو) 2(الثنائیة الغرض اذ تنتج كل من البیض واللحم 

غم ویتراوح لونها بین االبیض 10من وزن الجسم وبمعدل وزن % 8بیضة ، یشكل وزن البیضة 250السنة الواحدة 

و قشرة واغشیتها % 31.9صفار ,% 57.4تتكون بیضة طائر السلوى من بیاض بنسبة . والرمادي مع وجود بقع 

وان معدل وزن الصفار 2:1ان نسبة الصفار الى البیاض هي ) 4(واخرونAnthonyحظ ال) . %3 (10.6

. على التوالي من وزن البیضة الكلي % 60.2و % 32.1غم على التوالي ویشكالن نسبة 5.7و 3.1والبیاض بلغ 

ملم 0.32الى ان بیض طائر السلوى یمتاز بسمك قشرة منخفض  ویتراوح بحدود) 5(واخرون Solimonاشار 

في عالئق طیور Oliec acidوالجل المحافظة على سمك القشرة ونوعیتها یستخدم الحامض الدهني الغیر مشبع 

، ووجد عند خزن بیض طائر السلوى في درجة حرارة الغرفة لمدة اسبوع  او اسبوعین ارتفاع في نسبة ) 6(السلوى 

، 15.7، 50.3من الرطوبة والبروتین والدهون بلغت كما لوحظ ان محتوى الصفار % 32.4الى 31.4الصفار من 

، وعند التحلیل الكیمیائي لدهون الصفار  وجد ان نسبة الدهون المتعادلة والمفسفرة هي ) 7(على التوالي % 30.6

یعد بیض طائر السلوى من ) . 8% (56.2على التوالي وان االحماض الدهنیة المشبعة تؤلف % 28.4و 70.8

ان تركیز الكولسترول في صفار بیض السلوى یزداد مع ) 9(واخرون Siegalغنیة بالكولسترول اذ الحظ االغذیة ال

وجود تدهور في ارتفاع البیاض ووحدة ) 7(واخرون Imiaملغم والحظ 40تقدم العمر وان تركیزه في البیضة بحدود 

ف هذه الدراسة الى امكانیة احالل نسب تهد. هیو عند خزن بیض السلوى بدرجة حرارة الغرفة خالل ثالثة ایام 

  . مختلفة من كسبة بذور السلجم كبدیل عن كسبة فول الصویا في عالئق طائر السلوى واثرها في نوعیة البیضة 

  

  المواد وطرائق العمل

، اذ 22/6/2004ولغایة 1/3/2004جامعة االنبار للفترة من -أجریت هذه الدراسة في كلیة الزراعة

میزت الذكور . طائرمن طیور السلوى المحلي وبعمر اسبوعین ، تم جلبها من منطقة جسر دیالى200ا فیهاستخدم

20، وزعت الطیور عشوائیأ على 1:1عن االناث بربط حلقات معدنیة في ارجل الذكور وكانت نسبة الذكور لالناث 

جلبت كسبة بذور السلجم ) . 3(سم ) 20×30×40(طیر في كل قفص وكانت ابعاد القفص الواحد 10قفص بواقع 

تم ) 1(من مراكز تسویق المحاصیل الزیتیة في بیجي وعلى ضوء التحلیل الكیمیائي لكسبة بذور السلجم جدول 

وللفترتین االولى %) 16.12.8.4.0(ذات نسب إحالل كسبة بذور السلجم ) E,D,C,B,A(تولیف خمسة عالئق 

استمر تقدیم عالئق النمو بین عمر اسبوعین ولغایة وصول ) 2(الجدول وكما موضح في ) االنتاج(والثانیة ) النمو(

وكان یقدم العلف والماء ) 3(یوم ومن ثم استبدالها تدریجیا بعلیقة انتاج جدول 42الطیور تقریبأ عمر النضج الجنسي 
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حرارة یومیأ وكانت بشكل حر طیلة فترة التربیة مع المحافظة على اتباع برنامج االضاءة كما كانت تسجل درجات ال

خالل مرحلة االنتاج تم قیاس كل من وزن البیضة، وزن القشرة، سمك القشرة، نسبة وزن القشرة لكل . م 27بحدود 

  .وحدة مساحة، وحدة هو، دلیل الصفار، تركیز الكولسترول في الصفار و قیاس االس الهیدروجیني للبیاض والصفار

  التحلیل االحصائي

في SPSSأستخدام التصمیم العشوائي الكامل واستخدام البرنامج االحصائي الجاهز تم تحلیل البیانات ب

  ) .13(وتم اختبار الفروقات بین المعامالت بأستخدام اختبار دانكن ) 12(تحلیل البیانات 

  

  التركیب الكیمیائي لكسبة بذور السلجم ) 1(جدول 

النسبة المئویةالمكونات

41.90البروتین

5.17الرطوبة

4.34الرماد

11.84االلیاف

8.85مستلخص االیثر

27.90الكاربوهیدرات

  )A.O.A.C.)10المصدر 
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  مكونات علیقة البادئ لطائر السلوى المقدمة خالل فترة النمو ) 2(جدول 

Eالعلیقة  Dالعلیقة  Cالعلیقة  Bالعلیقة  Aالعلیقة  المواد العلفیة

1414141414ة الصفراءالذر 

2525252525الحنطة

17.817.617.517.417.2الشعیر

65.85.65.35النخالة

2622181410كسبة فول الصویا

4881216-كسبة السلجم

1010.210.310.410.6مركز بروتیني

0.250.250.250.250.25حجر الكلس

0.250.250.250.250.25ملح الطعام

0.20.40.71-زیت الصویا

0.50.50.50.50.5الیسین

0.20.20.20.20.2میثایونین

التركیب الكیمیائي المحسوب

22.722.6522.5722.5322.5%البروتین

26222625262726322645كغم/طاقة ممثلة سعرة

1.311.351.291.281.28%االیسین

0.50.50.510.510.51%یثایونینالم

0.810.830.830.840.84%الكالسیوم

0.430.430.440.440.45%الفسفور

  ) . N.R.C. ) (11(تقاریرمجلس البحوث القومي االمریكي 
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  مكونات علیقة االنتاج لطائر السلوى المقدمة خالل مرحلة انتاج البیض) 3(جدول 

Eالعلیقة  Dالعلیقة Cالعلیقة  Bالعلیقة  Aالعلیقة لفیةالمواد الع

1414141414الذرة الصفراء

2525252525الحنطة

18.0518.0518.0518.0518.05الشعیر

5.04.64.33.93.4النخالة

252117139كسبة فول الصویا

481216-كسبة السلجم

5.05.25.35.45.6مركز بروتیني

5.55.55.55.55.5حجر الكلس

0.250.250.250.250.25ملح الطعام

1.51.71.92.22.5زیت الصویا

0.50.50.50.50.5الیسین

0.20.20.20.20.2میثایونین

التركیب الكیمیائي المحسوب

20.1420.1020.0520.0219.98%بروتین 

26072610261026132615غمك/طاقة ممثلة سعرة

0.970.950.930.930.93%الیسین 

0.550.540.530.530.53%میثایونین 

2.492.52.532.542.55%كالسیوم 

0.320.340.340.340.35%فسفور 

  ) .  N.R.C.) (11(تقاریر مجلس البحوث القومي االمریكي       

  

  النتائج والمناقشة 

  :بیضة وزن ال

معدالت وزن البیضة لقطیع السلوى خالل اشهر الدراسة ویتضح انه لم تحصل أي ) 4(یوضح الجدول 

فروقات معنویة بین معامالت إحالل كسبة بذور السلجم كبدیل عن كسبة فول الصویا إذ تراوح وزن البیضة بین 

من ذلك انه یمكن إحالل نسب ویستدل) 14(واخرون Lioydغم وهذا یتفق مع ماوجده 11.09غم الى 10.54

كسبة بذور السلجم دون ان تؤثر سلبا في وزن البیضة ، كما یالحظ من الجدول ذاته ان % 16مختلفة تصل الى 

غم 10.99و 10.75، 10.45معدالت وزن البیضة تزداد بزیادة عمر الطائر والتي بلغت خالل اشهر الدراسة 
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حیث اشارا ان وزن البیضة یزداد تدریجیأ مع تقدم العمر ویمكن ان ) 15(على التوالي وهذا متفق مع ناجي وحامد 

  ) . 16(تعزى زیادة حجم البیض الى استنباط سالالت او خطوط من طیور السلوى ذات اوزان بیض اعلى 

  

  طائر السلوى) غم(تأثیر إحالل نسب مختلفة من كسبة بذور السلجم على وزن البیض ) 4(جدول 

المعدل العامالشهر الثالثالشهر الثانياالولالشهر المعامالت

أ10.67أ10.78أ10.67أA10.56العلیقة  

أ10.76أ11.07أ10.83أB10.39العلیقة  

أ10.54أ10.85أ10.75أC10.21العلیقة  

أ11.09أ11.30أ10.97أD10.80العلیقة  

أ10.59أ10.94أ10.54أE10.31العلیقة   

أ10.99أ10.75أ10.45المعدل العام

  0.05<االحرف المتشابهة ضمن العمود او الصف الواحد تدل على عدم وجود فروقات معنویة بمستوى أ

  

  :معامل شكل البیضة

قیم معامل شكل البیضة لطائر السلوى والذي یمثل العالقة بین قطر البیضة وطولها، ) 5(یوضح الجدول 

ر التحلیل االحصائي الى عدم وجود فروقات معنویة بین المعدالت العامة للمعامالت خالل اشهر الدراسة إذ اشا

على التوالي   77.2و 80.03، 76.69، 77.72، 77.16هي E,D,C,B,Aالحالیة فقد كانت معدالت المعامالت 

الحظ أي تغیر معنوي في شكل ، ولم ی80الذي وجد ان معامل شكل البیضة هو ) Goodman)17وهذا متفق مع 

وقد یعزى ذلك الى عدم وجود تغیر محسوس في المحور ) 16(البیضة خالل اشهر الدراسة وهذا متفق مع العبیدي 

  . العرضي الى المحور الطولي للبیضة وان هذه القیم تؤشر ان شكل البیضة هو الشكل الكروي االهلیجي 

  

  من كسبة السلجم على معدالت شكل البیضة لطائر السلوىتأثیر احالل نسب مختلفة) 5(جدول        

المعدل العامالشهر الثالثالشهر الثانيالشهر االولالمعامالت

أ77.16أ75.68أ77.48أA87.33العلیقة 

أ77.72أ76.05أ78.25أB78.87العلیقة 

أ76.69أ76.22أ77.09أC76.78العلیقة 

أ80.03أ76.01أ86.17أD77.93العلیقة  

أ77.20أ74.95أ79.52اE77.13العلیقة  

أ75.78أ79.70أ77.80المعدل العام

  0.0<االحرف المتشابهة ضمن العمود او الصف الواحد تدل على عدم وجود فروقات معنویة بمستوى أ
  

  :وزن القشرة
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ود فروقات معنویة بین المعامالت المختلفة من كسبة بذور عدم وج) 6(أظهر التحلیل االحصائي في جدول 

في عالئق طیور السلوى دون ان تؤثر % 16السلجم في وزن القشرة علیه یمكن احالل نسب من الكسبة تصل الى 

غم لكن لوحظ انه بتقدم عمر 0.875الى 0.853معنویأ على هذه الصفة التي تراوحت معدالت اوزان القشرة بین 

غم خالل اشهر الدراسة مما یدل على انه كمیة 0.836و0.844، 0.896نخفضت اوزان القشرة وتراوحت الطائر ا

  ) .18(القشرة المترسبة ثابته خالل فترة االنتاج 

  

  تأثیر إحالل نسب مختلفة من كسبة السلجم في قیم اوزان قشرة بیض طائر السلوى) 6(جدول 

المعدل العامر الثالثالشهالشهر الثانيالشهر االولالمعامالت

أ0.85أ0.79أ0.88أA0.89العلیقة 

أ0.86أ0.85أ0.85أB0.90العلیقة 

أ0.84أ0.80أ0.84أC0.88العلیقة 

أ0.87أ0.86أ0.84أD0.93العلیقة 

أ0.85أ0.87أ0.82أE0.88العلیقة 

أ0.83أ0.84أ0.89المعدل العام

  .0<االحرف المتسابهة ضمن العمود اوالصف الواحد تدل على عدم وجود فروقات معنویة بمستوى أ
  

  :سمك القشرة

لي اختالفات معنویة بین معدالت سمك القشرة في معامالت ) 7(لم یالحظ من النتائج الموضحة في جدول 

ملم 0.029و 0.025، 0.032، 0.028، 0.03االحالل المختلفة من كسبة بذور السلجم اذ بلغت قیم المعدالت 

على التوالي مما یدل على ان احالل نسب مختلفة من الكسبة لم تؤثر على هذه الصفة أي E,D,C,B,Aللمعامالت 

ان القوة الالزمة لكسر البیضة لم تتباین مما یعطي مؤشر على ان احالل نسب مختلفة من كسبة السلجم قد سدت 

سیوم والفسفور ، كما لم تختلف معنویأ قیم سمك القشرة خالل اشهر الدراسة الثالثة من احتیاجات الطائر من الكال

لكنها انخفضت حسابیأ مع تقدم العمر بسبب زیادة وزن البیضة مع ثبات ترسب مادة القشرة التي وزعت على 

ئر السلوى سوف هذا یعني ان القوة الالزمة لكسر قشرة بیض طا) 8و7( مساحات اكبر مما خفض من سمك القشرة 

  ) . 20( تنخفض مع تقدم العمر الرتباطها بعالقة موجبة مع سمك القشرة 

  

  لبیض طائرالسلوى) ملم(تأثیر احالل نسب مختلفة من كسبة بذور السلجم في معدالت سمك القشرة ) 7(جدول 

المعدل العامالشهر الثالثالشهر الثانيالشهر االولالمعامالت

أ0.030أ0.025أ0.030أA0.035العلیقة 

أ0.028أ0.020أ0.035أB0.030العلیقة 

أ0.032أ0.025أ0.033أC0.040العلیقة 

أ0.025أ0.020أ0.025   أD0.030العلیقة 

أ0.029ا0.020ا0.032أE0.035العلیقة 
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أ0.022أ0.031أ0.034المعدل العام

    0.05< ة ضمن العمود او الصف الواحد تدل على عدم وجود فروقات معنویة بمستوى أاالحرف المتشابه

  

  

  :نسبة وزن القشرة الى وزن البیضة

عدم وجود فروقات معنویة في معدالت إحالل نسب مختلفة من كسبة السلجم ) 8(اظهرت النتائج في جدول 

على % 8.15و 7.9، 8.06، 8.0البیضة فیها والتي بلغت نسبة وزن القشرة لوزنE,D,C,B,Aفي المعامالت 

التوالي مما یؤشر ان احالل هذه النسب في عالئق طیور السلوى لم تؤثر على احتیاجاته من العناصر الغذائیة 

الكالسیوم والفسفور ، لكن لوحظ انخفاض غیر معنوي في نسبة وزن القشرة الى وزن البیضة مع تقدم وخصوصا

) 16(على التوالي وهذا غیر متفق مع العبیدي % 7.7و 8.03، 8.3م خالل اشهر الدراسة القیالعمر اذ بلغت

  .الذي الحظ انخفاض معنوي بنسبة وزن القشرة مع تقدم العمر 

  

  %تاثیر إحالل نسب مختلفة من كسبة بذور السلجم في نسبة وزن القشرة الى وزن البیضة ) 8(جدول 

المعدل العامالشهر الثالثثانيالشهر الالشهر االولالمعامالت

أ8.0أ8.16أ7.5أA8.34العلیقة 

أ8.06أ7.68أ8.2أB8.31العلیقة 

أ7.91أ7.65أ7.9أC8.19العلیقة 

أ7.90أ7.43أ7.96أD8.32العلیقة 

أ8.15ا7.5أ8.6أE8.35العلیقة 

أ7.7أ8.03أ8.3المعدل العام

  <الحرف المتشابهة ضمن العمود او الصف الواحد تدل على عدم وجود فروقات معنویة بمستوى أا
  

  :دلیل الصفار 

0.350، 0.400، 0.387أي اختالفات معنویة في قیم دلیل الصفار ) 9(لم یالحظ في نتائج الجدول 

على التوالي وهذه النتائج تتفق E,D,C,B,Aلمعامالت االحالل المختلفة من كسبة بذور السلجم 0.380و 0.380،

اذ لم یالحضوا أي تاثیر معنوي على نوعیة البیضة الداخلیة عند تغذیت طائر السلوى ) 21(واخرون Rictherمع 

فروقات معنویة في قیم دلیل الصفار مع ) 9(على نسب مختلفة من هذه الكسبة ، كما لم تظهر النتائج في جدول 

0.356و 0.378، 0.408ض حسابي في هذه القیم مع تقدم اشهر الدراسة والتي بلغت تقدم العمر لكن لوحظ انخفا

الذین وجدو ان قیم دلیل الصفار تكون عالیة في بدایة االنتاج ثم ) 22(واخرون  Curtisعلى التوالي وهذا متفق مع 

  ) .16(تنخفض مع تقدم العمر ، أي یبدو وجود عالقة عكسیة بین وزن البیضة و دلیل الصفار
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  تأثیر احالل نسب مختلفة من كسبة بذور السلجم في قیم دلیل صفار بیض طائر السلوى) 9(جدول 

المعدل العامالشهر الثالثالشهر الثانيالشهر االولالمعامالت

أ0.387أ0.36أ0.38أA0.42العلیقة 

أ0.40أ0.37أ0.39أB0.45العلیقة 

أ0.35أ0.35أ0.37أC0.34العلیقة 

أ0.38أ0.35ا0.38أD0.41العلیقة 

أ0.38أ0.35أ0.37أE0.42العلیقة 

أ0.356أ0.378أ0.408المعدل العام

  0.05<االحرف المتشابهة ضمن العمود او الصف الواحد تدل على عدم وجود فروقات معنویة بمستوى أ

  

  :و وحدة ه

قیم وحدة هو في بیاض بیض طائر السلوى ، اذ اشارت النتائج ان معاملة السیطرة )10(یوضح الجدول 

A تفوقت معنویأ على معامالت االحالل وهذا یؤشر ان اضافة كسبة السلجم في عالئق طائر السلوى تؤثر سلبیأ

الذین اشارو ) 21(واخرون Richterعلى وحدة هو التي تعد احدى المقایس المهمة لنوعیة البیضة وهذا متفق مع 

من مكونات العلیقة ، كما لم یظهر التحلیل االحصائي في الجدول أي % 5انه الیمكن إضافة هذه الكسبة بأكثر من 

على التوالي وهذا متفق 81.02و 81.42، 81.58تباین معنوي في قیم وحدة هو خالل اشهر الدراسة والتي بلغت 

ن نوعیة البیضة ومنها وحدة هو تتباین خالل اشهر السنة وهذا ماالحظه ویمكن االستنتاج ا)  19(واخرون Izatمع 

  .لصیفمن انخفاض معنوي في نوعیة بیاض بیض طائر السلوى خالل اشهر ا) 16(العبیدي 

  

  تأثیر إحالل نسب مختلفة من كسبة بذور السلجم على قیم وحدة هو لبیض طائر السلوى) 10(جدول 

المعدل العامالشهر الثالثالثانيالشهر الشهر االولالمعامالت

أ86.6أ86.9أ86.6أA86.3العلیقة 

ب79.97ب79.4ب80.2بB80.3العلیقة 

ب79.73ب79.0ب80.0بC80.2العلیقة 

ب80.13ب80.0ب80.0بD80.4العلیقة 

ب80.26ب79.8ب80.3بE80.7العلیقة 

أ81.02أ81.42أ81.58المعدل العام

  0.05<االحرف المختلفة ضمن كل عمود تدل على وجود فروقات معنویة بمستوى أ
  

  : االس الهیدروجیني للصفار 
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أي فروقات معنویة في قیم االس الهیدروجیني لصفار ) 11(لم یظهر التحلیل االحصائي في الجدول 

مختلفة من كسب بذور السلجم في معامالت عند إحالل نسب   6.13و 6.14، 6.14، 6.13، 6.13البیض 

الى ان قیم االس الهیدروجیني قد تاثرت ) 11(على التوالي ، كما لم یشیر الجدول E,D,C,B,Aطائر السلوى 

معنویأ بأشهر الدراسة المختلفة لكن ما ظهر من فروقات حسابیة قد یعود الى تباین درجات حرارة البیئة نوعما والتي 

الرطوبة و غاز ثاني اوكسید الكاربون من داخل البیضة بسبب انخفاض سمك القشرة مما یزید من تعمل على فقدان 

  ) . 16(قیم االس الهیدروجیني وانخفاض درجة الحموضة وهذه النتائج متفقة مع العبیدي 

  

طائر تأثیر احالل نسب مختلفة من كسبة بذور السلجم في معدالت االس الهیدروجیني لصفار بیض ) 11(جدول 

  السلوى

المعدل العامالشهر الثالثالشهر الثانيالشهر االولالمعامالت

أ6.13أ6.16أ6.13أA6.1العلیقة 

أ6.13أ6.15أ6.14أB6.1العلیقة 

ا6.14أ6.17ا6.13أC6.13العلیقة 

أ6.14أ6.15أ6.16أD6.11العلیقة 

أ6.13أ6.16أ6.13أE6.12العلیقة 

أ6.157أ6.138أ6.112المعدل العام

    0.05<االحرف المتشابهة ضمن العمود او الصف الواحد تدل على عدم وجود فروقات معنویة بمستوى أ
  

  : االس الهیدروجیني للبیاض 

، 8.67، 8.67الى وجود تباین معنوي في قیم االس الهیدروجیني للبیاض ) 12(لم تشر نتائج جدول 

على E,D,C,B,Aعند احالل نسب مختلفة من كسبة السلجم في معامالت طائر السلوى 8.70و 8.66،8.69

التوالي ویبدو ان انخفاض حامض االیروسیك والكلوكوسینوالت وكذلك توازن وتجانس العلیقة لم تظهر فروقات معنویة 

رتفاع محسوس وغیر معنوي في قیم االس ا) 12(في االس الهیدروجیني للبیاض لكن اظهرت النتائج في الجدول 

  .یدروجیني للبیاض مع تقدم العمر اله

  

  تأثیر إحالل نسب مختلفة من كسبة بذور السلجم في قیم االس الهیدروجیني لبیاض طائر السلوى) 12(جدول 

المعدل العام الشهر الثالث الشهر الثاني الشهر االول المعامالت

أ8.67 أ8.73 أ8.68 أ8.61 Aالعلیقة 

أ8.67 أ8.70 أ8.73 أ8.58 Bالعلیقة 

أ8.66 أ8.72 أ8.69 أ8.59 Cالعلیقة 

أ8.69 أ8.73 أ8.70 أ8.66 Dالعلیقة 

أ8.70 أ8.72 أ8.74 أ8.66 Eالعلیقة 

أ8.72 أ8.7 أ8.62 المعدل العام
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  0.05<وجود فروقات معنویة بمستوى أاالحرف المتشابهة ضمن العمود او الصف الواحد تدل على عدم

  

  

  

  

  : تركیز الكولسترول في الصفار 

عدم وجود فروقات معنویة بین معامالت إحالل كسبة بذور السلجم ) 13(أظهرت نتائج الجدول 

E,D,C,B,A غم صفار ، لكن لوحظ /ملغم12.56و12.65، 12.54، 12.57، 12.77في تركیز الكولسترول

12.18حسوسة في تركیز الكولسترول مع تقدم العمر اذ بلغت قیم التركیز خالل اشهر الدراسة ان هناك زیادة م

غم صفار وقد تعزى هذه الزیادة مع تقدم العمر الى زیادة وزن البیضة على حساب االنتاج /ملغم12.13و 12.54،

  ).23(واخرون  Siegelمما ینعكس على زیادة في تركیز الكولسترول في البیضة وهذا یتفق مع 

  

تأثیر إحالل نسب مختلفة من كسبة بذور السلجم في معدالت نسب الكولسترول في صفار بیض ) 13(جدول 

  )غم صفار / ملغم( طائر السلوى 

المعدل العام الشهرالثالث الشهرالثاني الشهراالول المعامالت

أ12.77 أ13.09 أ12.75 أ12.47 Aالعلیقة

أ12.57 أ13.14 أ12.54 أ12.05 Bالعلیقة 

أ12.54 أ13.16 أ12.46 أ12.01 Cالعلیقة 

أ12.65 أ13.12 أ12.50 أ12.32 Dالعلیقة 

أ12.56 أ13.16 أ12.49 أ12.03 Eالعلیقة 

أ13.13 أ12.54 أ12.18 المعدل العام

  0.05<   معنویة بمستوى أاالحرف المتشایهة ضمن العمود او الصف الواحد تدل على عدم وجود فروقات
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