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التحسین في القیم : بیض المتأقلمحجم العرف مؤشرًا للصفات التناسلیة في دیكة اللكهورن األ

  للصفات التناسلیة المصاحب لالنتخاب على وفق حجم العرفالتربویة 

  

  أحمد عبد اهللا عباس

  جامعة األنبار/ كلیة الزراعة- قسم الثروة الحیوانیة

  الخالصة

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

دیكا 217من قطیع اآلباء ودجاجة144دیكًا و 24واستعمل فیها 30/9/2005ولغایة 15/10/2004للمدة من 

نطف حجم القذفة وحجم اللصفاتلالبحث الوصول إلى التحسین الوراثي في األداء تهدف اس,من قطیع األبناء

المضغوطة والحركة الجماعیة والحركة الفردیة ونسبة الخصوبة ونسبة الفقس وتركیز أنزیم الفوسفاتیز القاعدي وتركیز 

التي تم المتأقلم عن طریق االنتخاب على وفق القیم التربویة للصفاتاألبیضدیكة اللكهورن لالبروتین ووزن الجسم

وجود تباین في متوسط إلىأشارت النتائج . (Animal model)الحصول علیها وفق برنامج أنموذج الحیوان

غیر منها في برامج االنتخاباإلفادةإمكانیةإلىالصفات قید الدراسة معبرا عنها بقیم انحراف قیاسي مما یشیر 

د من التحسین الوراثي لعدإلىالنتائج أشارتماك. وخاصة ما یتعلق بمقاییس الحركة و والخصوبة والفقسالمباشر

أنزیممنها حجم القذفة وفعالیة )0.05<أ(معنوي معبرًا عنها بالقیم التربویة بشكل اآلباءفي قطیع التكاثریةالصفات

.الفوسفاتیز القاعدي ووزن الجسم 

في معظم الصفات قید الدراسة في قطیع )0.05<أ(معنوي وبشكل واضحوراثيتم الحصول على تحسین

الذي یشجع على استعمال هذه الصفة دالة في األمراآلباءاالنتخاب على وفق صفة حجم العرف في نتیجةاألبناء

عملیات االنتخاب انخفاض في قیم صاحب و , برامج االنتخاب غیر المباشر لتحسین الصفات التناسلیة للدیكة

تدعم كما . في قطعان اكبرنتخاباالعملیات إجراءاالنحراف القیاسي للقیم التربویة للصفات وهو ما یحتم ضرورة 

  .النتائج إمكانیة اإلفادة من حجم العرف في تحسین صفات الدیكة التناسلیة في قطعان األبناء

Comb size as an indicator of reproductive traits in acclimatize white 
Leghorn cockerels: Improvement in reproductive traits breeding values 

associated with selecting according to comb size
  

Ahmed A. Abbas
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Abstract
TThhiiss ssttuuddyy wwaass ccoonndduucctteedd aatt tthhee PPoouullttrryy FFaarrmm // AAnniimmaall RReessoouurrcceess DDeeppaarrttmmeenntt,,

CCoolllleeggee ooff AAggrriiccuullttuurree,, BBaagghhddaadd UUnniivveerrssiittyy,, aanndd oovveerr tthhee ppeerriioodd ffrroomm 1155//1100//22000044 uunnttiill
3300//99//22000055,, uusseedd 2244 ssiirreess ,,114444 ddaamm aanndd 221177 pprrooggeennyy . The aim of this study was to obtain 
genetic improvement of certain reproductive traits (semen volume, packet cell volume, 
sperms movement scales, fertility, hatchability, alkaline phosphatase, total protein and 
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body weight) for white Leghorn by indirect selection according to comb size using traits 
breeding values that obtained by animal model program . Results obtained showed there 
were wide variance in traits means ( expressived as standard deviation)  that referred to 
take advantage of this traits in reproductive indirect selection programs especially 
movement scales , fertility and hatchability. Results referred also that there were genetic 
improvement in some of reproductive  traits [expressed as significant (p< 0.05) raise 
breeding values means]. There were significant genetic improvement (p< 0.05) take place 
in most of studied traits in progeny stock because of elite sires selected dependence comb 
size, that emboldening to use comb size as an indicator in selection programs . 
Depressions in standard deviation of breeding values were occurred when indirect 
selection processes, that to be necessary of using large stock . The results supported used 
comb size for cock’s reproductive traits improvement in progeny flocks.

  

  المقدمة

إحداث التحسین المربي إلىمن خاللها یستطیعبجانب طرائق التزاوج والتي األساسیعد االنتخاب الوسیلة 

لها اختیار االفراد لبرنامج لذا وجب التفكر في الوسیلة التي یتم من خال) 1(الوراثي في الصفات التي یتم دراستها 

بسبب العوامل البیئیة التي ذات تمیز وراثياألفراداختیار یتسبب فياعتماد المظهر الخارجي قد أنإذ,االنتخاب

وبالخصوص الصفات مما یتسبب في تدهور الصفات)Genetic Progress(تسبب في خفض التقدم الوراثي

-sex(المحددة بالجنس  limited traits (والتي یمكن قیاسها على جنس واحد)وهذا ما یستدعي االعتماد على )2

اآلباءعادة ما یعتمد التقییم الوراثي على تحلیل بیانات ). 3(غیر المباشرأوالمباشر االنتخابالقیم التربویة في برامج 

خطي متنبئأفضلوفق طریقة اعتمادا على األفرادوالنسل للصفات قید الدراسة من اجل اعتمادها في المفاضلة بین 

BLUP (Best linear Unbiased(غیر منحاز  prediction ضمن برنامج أنموذج الحیوان)Animal 

Model( وعلى وفق مصفوفة النسبلألفرادفي حساب القیم التربویة األفضلوالذي یعد البرنامج)یضاف )5و4

المباشر من اجل زیادة العائد غیرمؤشرات لالنتخاب )Correlated traits(لذلك استعمال الصفات المرتبطة 

ها نللجیل القادم وتحدید المستبعد مأباءالتي ستنتخب األفرادلذا ومن اجل تحدید ).7و 6(للصفات قید الدراسة 

دة لع  أوواحد لصف أنالقطیع في أفرادتقییم جمیع یتمباالعتماد على القیم التربویة التي ستورث للجیل القادم

ومما تجدر اإلشارة إلیه هو الفوارق الكبیرة بین ذكور .)8(وأقاربهواحد باستعمال معلومات الفرد أنصفات في 

في صفات السائل المنوي والذي یجعلنا نبحث في السبل )9(الهجائن التجاریة المنتخبة وذكور السالالت غیر المنتخبة

  .والفسلجي لها عن طریق االنتخاب المباشر وغیر المباشروالوسائل التي تمكننا من رفع المستوى التناسلي 

) 10(دالة على تطور الصفات التناسلیة في الدیكة ) Comb Size(تم استعمال صفة حجم العرف للدیكة 

بسبب ,من نظیراتها ذات الحجم الصغیرأكثرالتزاوج عرف الكبیر تكون لها القدرة علىلذات حجم ااألفرادأنإذ

قة حجم العرف مع القدرات البدنیة العالیة التي الیضاف لذلك عالتستیستیرونجبة لحجم العرف بتركیز العالقة المو 

لتحسین عدد منالتفكیر باستعمال حجم العرف دالةإلىأدتهذه النظریة ) 11(البدنیة في القطیعللمنافسةتؤهله 

, لتقییم الكفاءة التناسلیة وتقدیر المعالم الوراثیةصفة حجم العرف دالة) 12(فقد استعمل , الصفات التناسلیة للدیكة

وجود ارتباطات وراثیة إلىالذي أشار ) 13(وهذا ما أكده , وراثي عاليمكافئصفة حجم العرف ذات أنحیث ذكر 

ونظرًا لعدم وجود دراسات حول ,األمهاتوعدد من الصفات التناسلیة في قطعان موجبة ومعنویة بین حجم العرف
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للصفات التناسلیة األداءفي الوراثيالتحسینإلىلوصول لموضوع في العراق ، فأن الدراسة الحالیة تهدف هذا ال

على وفق القیم التربویة للصفات بعد احتسابها ضمن عن طریق االنتخاب المتأقلملدیكة اللكهورن البیض والفسلجیة 

  .لقیم المظهریةومصفوفة اسجالت النسبالحیوان اعتمادا على أنموذجبرنامج 

  

  وطرائق العملالمواد 

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

قطیع األساس إلى أفراددجاجة قسمت 144دیكًا و 24واستعمل فیها 30/9/2005ولغایة 15/10/2004للمدة من 

سم، تم 50× 40× 40بأبعادهذا القطیع في أقفاص فردیة أفرادستة إناث ووضعت عائلة وبواقع ذكر لكل24

،إذ غذیت األفراخ على علیقة البادئ بمستوى بروتین ) Add Lipitum(توفیر العلف والماء للطیور بصورة حرة 

یع ، بعدها استعملت كغم للمدة من عمر یوم واحد ولغایة عمر ثمانیة أساب/ كیلو سعرة 2746وطاقة ممثلة % 17.8

كیلو سعره 2721وطاقة ممثلة % 14.7علیقه النمو من األسبوع الثامن ولغایة األسبوع الثامن عشر بمستوى بروتین 

كیلو سعره 2708وطاقة ممثلة % 16واستعملت العلیقة اإلنتاجیة بعمر ثمانیة عشر أسبوعا بمستوى بروتین . كغم / 

في تلقیح اإلناث وجرى جمع البیض الملقح والمنسب حسب العوائل وضعت استعمل التلقیح االصطناعي. كغم/ 

األرقام المعدنیة في أجنحة األفراخ الفاقسة والمنسبة حسب العوائل في سالسل التنسیب وتمت رعایة األفراخ من عمر 

  .أسبوعا على الفرشة18یوم واحد ولغایة عمر 

ثم تم حساب حجم العرف بالطریقة , ى أوراق بیانیةتم قیاس حجم العرف عن طریق اخذ طبعات للعرف عل

طریق حساب الطول والعرض بوساطة المسطرة االعتیادیةعن)14(حسب الطریقة التي أشار لها (cs1)األولى 

إذ جمعت عینات )16(جمع المني بالطریقة التي أشار إلیها كل من . )15(ورد في حسب ماcs2والطریقة الثانیة 

جرى تقدیر حركة النطف باستعمال المجهر , أسبوعاً 32و28و24كة بشكل فردي عند األعمار المني من الدی

لكل دیك )SV(وتم قیاس حجم القذفة. )IM(والفردیة)MM(للحركة الجماعیة, )17(الضوئي ووفق ما ذكره 

)PCV(وطةوقیس حجم النطف المضغ. مل0.05مل وبتدریج 15بشكل فردي باستعمال أنبوبة مدرجة سعة 

دقیقة ولمدة / دورة 1500بوساطة اخذ عینة من المني ووضعت في أنبوبة شعریة ثم تم عمل طرد مركزي لها بسرعة 

جمع المني من الدیكة بصورة فردیة عند عمر جرى.دقیقة وبعد ذلك وضعت على مسطرة خاصة ألجل القیاس15

حرارة دقیقة وبدرجة30دقیقة ولمدة / دورة 1600سرعة أسبوعا ووضعت العینات في جهاز الطرد المركزي على 32

وقدر . )ALP(ألجل تقدیر نشاط إنزیم الفوسفاتیز القاعدي)18(واتبعت الطریقة التي أشار إلیها , اخذ الرائقم ثم ْ 5

الفقسو )FIR(الخصوبة نسبتيحساب وجرى ). 19(وكما وصفها Biuretحسب طریقة )TP(البروتین الكلي

)HAC(حسب المعادالت التالیة:  

  =نسبة الخصوبة     
  عدد البیض المخصب

 ×100  
  عدد البیض الكلي

  

  =نسبة الفقس     
  عدد األفراخ الفاقسة

 ×100  
  عدد البیض المخصب

  التحلیل اإلحصائي
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-AM(برنامج التقییم الحیواني هواستعمل برنامج متخصص بالتقییم الوراثي باالعتماد على صفة واحدة 

Animal model for single trait) (20 ( ومنه تم الحصول على تقییم وراثي دقیق من خالل تقدیر القیم التربویة

)Breeding Values ( وأمهاتهاوآبائهااألبناءلجمیع.  

ولجمیع واألبناءواألمهاتلآلباءتنازلیًا ) Ranking(بعد الحصول على القیم التربویة للطیور تم ترتیبها 

وتم الحصول على المتوسطات , وعلى وفق صفة حجم العرفاالنتخابألغراضلصفات  التي تمت دراستها ا

ذات حجم العرف الكبیر بعدها األفرادمن % 25و % 50اعتمادا علىاآلباءواالنحراف القیاسي للصفات بعد انتخاب 

-(اط الرتبة وكذلك تم حساب معامل ارتب.)21(اختبار دانكن متعدد الحدودأجراءتم  rs(Sperman's 

Coefficient of Rank Correlation بین تقدیرات القیم التربویة للصفات التي تم دراستها باستخدام طریقة

Procedure of Rank 22(الجاهز اإلحصائيضمن البرنامج (.  

  

  النتائج والناقشة

خطأ القیاسي للصفات قید لقیاسي والنحراف االمتوسطات واالإلى) 1(تشیر النتائج المبینة في الجدول 

المضغوطة والحركتین للحیامنوحجم وحجم القذفة cs2و  cs1حسبمتوسط حجم العرف كل منفقد بلغالدراسة 

171.73و²سم143.49الفوسفاتیز القاعدي ووزن الجسمأنزیمونسبتي الخصوبة والفقس وتركیز الجماعیة والفردیة

كنك 0.72و%73.87و%80.95و%79.82و%74.37و% 73.98و% 9.37ومل0.31و²سم

إلىقد یعزى وهذا)24و 23(على التتابع وهذه النتیجة مقاربة لما جاء به كل من غم 1117.97وارمسترونك 

وجود تباین فيإلىتتعرض لها الطیور والتي لم تجر علیها عملیات انتخاب قد تؤدي ة والتي الظروف البیئیة السائد

اإلفادةإمكانیةإلىالجدول ذاته ان قیم االنحراف القیاسي جیدة وهي قیم تشیر یالحظ من.المظهر الخارجي للصفات

و MMو PCVوSVتجري على وفق هذه الصفات وخاصة للصفات أنمنها في عملیات االنتخاب التي یمكن 

IM  وFIR وHAC على التتابع % 7.16و%6.91و%6.81و%6.75و%1.9ومل 0.1والتي بلغت

التباین العالي والذي یعد احد العوامل المؤثرة على زیادة إلىان القیم العالیة تشیر إذ, الهامةوالتي تعد الصفات 

).2(االستجابة لالنتخاب 

المتوسط العام للقیم التربویة واالنحراف القیاسي لها للصفات قید الدراسة) 3(و ) 2(یتبین من الجدولین 

تشیر النتائج المبینة في الجدولین إن , على التتابع% 25و% 50لآلباء المنتخبة على وفق حجم العرف بشدة انتخاب 

هي كل من حجم القذفة وفعالیة ) T2(مقارنة مع المتوسط العام ) 0.05<أ(الصفات التي أظهرت ارتفاعا معنویا 

ین یضاف لها االرتفاع المعنوي في متوسط القیم التربویة لصفة أنزیم الفوسفاتیز القاعدي في شدتي االنتخاب المذكورت

یتبین . على التتابع0.01و0.74و0.02و0.04و0.01حیث بلغت القیم , % 25وزن الجسم بشدة انتخاب مقدارها 

ئج تعد منطقیة وهذه النتا, من القیم المذكورة ارتفاع متوسط القیم التربویة بزیادة شدة االنتخاب إذ كانت العالقة طردیة

كما یالحظ ارتفاع معنوي في متوسطات . ان زیادة شدة االنتخاب تسبب في زیادة العائد من االنتخاب) 6(فقد ذكر 

القیم التربویة بشكل عام لهذه الصفات مقارنة مع متوسط القطیع الكلي یمكن اإلفادة منها في برامج التحسین الوراثي 

وقد تفسر النتائج المبینة أعاله ان انتخاب الدیكة ذات حجم العرف . العرف غیر المباشر اعتمادا على صفة حجم 
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الكبیر عمل على رفع الكفاءة التناسلیة للدیكة والذي أدى إلى رفع مستویات هرمون التستیستیرون والذي یرفع من 

  .كما له تأثیر على رفع القدرات البدنیة للدیكة) 11(القابلیة على التزاوج 

  

متوسط واالنحراف القیاسي والخطأ القیاسي للصفات قید الدراسةال) 1(جدول 

الخطأ القیاسي االنحراف القیاسي المتوسط الصفة

3.97 19.45 143.49 Cs1 cm

5.39 26.41 171.73 Cs2 cm

0.02 0.1 0.31 Sv ml 

0.38 1.9 9.37 Pcv %

1.37 6.75 73 .98 Mm %

1.39 6.81 74.37 Im %

1.46 6.91 79.82 Fir %

1.52 7.16 80.95 Hac %

1.73 8.51 73.87 Alp (King Arm.)

0.02 0.1 0.72 Tp (gm /100ml)

0.29 7.59 1117.97 Bw gm

المنتخبة على وفق حجم لآلباءالمتوسط العام للقیم التربویة واالنحراف القیاسي للصفات التناسلیة ) 2(جدول

  %50بشدة انتخاب العرف 

  الصفات
1T  T2

  المعنویة
µ  S  µ  S  

SV0.01  0.06  0.01 -0.01 -0.05  

PCV  0.17  0.64  0.11  0.11  NS  

MM  0.57 -  1.47  0.24  0.24  NS  

IM  0.65 -  1.73  0.29  0.29  NS  

TP  0.02 -  0.000  0.03  0.03  NS  

ALP  0.04  5.26  0.26  0.26  0.05  

FIR  0.60 -  1.85  0.03 -  0.03 -  NS  

HAC  0.30 -  1.550.08  0.08  NS

BW  0.02  0.04  0.01 -  0.01 -  NS  
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المنتخبة على وفق حجم لآلباءالمتوسط العام للقیم التربویة واالنحراف القیاسي للصفات التناسلیة ) 3(جدول

  %25ف بشدة انتخاب العر 

  الصفات
T1  2T  

  المعنویة
µ  Sµ  S  

SV0.020.08  0.01 -  0.001  0.05  

PCV  0.28  0.47  0.09  0.66  NS  

MM  0.02  1.64  0.23 -  1.21  NS  

IM  0.03  1.97  0.24 -  1.41  NS  

TP  0.02 -  0.001  0.01  0.08  NS  

ALP  0.74  5.24  0.62  5.03  0.05  

FIR  0.38 -  2.09  0.09 -  1.49  NS  

HAC  0.27  0.79  0.23 -  1.36  NS

BW  0.01  0.05  0.002-  0.03  0.05  

  

ات قید الدراسة بعد إجراء عملیات كما یالحظ من هذین الجدولین انخفاض قیم االنحراف القیاسي للصف

) 2(حیث إن االنتخاب یسبب في خفض معدالت التباین في القطیع , االنتخاب لإلفراد على وفق صفة حجم العرف

  .مما یحتم ضرورة إبقاء حجم قطیع كبیر في برامج االنتخاب المستمرة

نحراف القیاسي لها للصفات قید المتوسط العام للقیم التربویة واال) 5(و ) 4(یتضح من خالل الجدولین 

ویالحظ , على التتابع% 25و% 50المنتخبة على وفق حجم العرف بشدة انتخاب اآلباءالناتجة من لألبناءالدراسة 

فقد بلغت ) 0.05<أ(الصفات قید الدراسة قد ازداد بشكل معنوي ألغلبمن خاللها ان متوسط القیم التربویة 

الفوسفاتیز القاعدي ونسبتي الخصوبة والفقس ووزن الجسم أنزیملحجم القذفة وتركیز فعالیة المتوسطات للقیم التربویة 

للقیم كما بلغت المتوسطات, %50على التتابع على وفق شدة انتخاب 0.007و0.42و0.34و0.57و0.003

0.13و0.01سم صفات حجم القذفة وحجم الحیامن المضغوطة  ونسبتي الخصوبة والفقس ووزن الجالتربویة ل

ارتفاع معنوي اآلباءیالحظ كما في قطیع %. 25على التتابع على وفق شدة انتخاب 0.01و0.08و0.06و0.25و

في متوسطات القیم التربویة بشكل عام لهذه الصفات مقارنة مع متوسط القطیع الكلي یمكن اإلفادة منها في برامج 

إمكانیةمن ) 25(وهذه النتائج تتفق مع ما جاء به .فة حجم العرف التحسین الوراثي غیر المباشر اعتمادا على ص

  .من القیم التربویة في برامج االنتخاب المباشر وغیر المباشراإلفادة

إن من المتوقع أن یكون العائد الوراثي للصفات قید الدراسة اكبر في حالة استعمال برنامج شامل یعتمد كال 

فقد , رة في انتخاب األفراد الممیزة باالعتماد على القیم التربویة للصفات قید الدراسةالطریقتین المباشرة وغیر المباش

والتغایر الوراثي للصفات المرتبطة معًا ان العائد الوراثي باستعمال بیانات القیم المظهریة وسجالت النسب )26(ذكر 
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وجود قیم تربویة عالیة ومتوسطة ) 6(صدد أكد وبهذا ال. اكبر في الغالب من العائد الوراثي باستعمالها كل على حدة 

  .ومنخفضة في العشیرة على الرغم من االختالف في قیم المكافئ الوراثي للصفات

یتبین من الجدول قوة , إلى معامالت ارتباط الرتبة بین القیم التربویة للصفات قید الدراسة) 6(یشیر الجدول 

إذ كانت اغلب هذه االرتباطات عالیة المعنویة ) السالبة والموجبة(الدراسة العالقة لمعامالت االرتباط بین الصفات قید 

وبالنظر الرتفاع معنویة قیم معامالت ارتباط الرتبة للصفات قید الدراسة لذا یمكن االستفادة منها في , )0.01<أ(

اط السالبة والمعنویة ان تدخل كما یمكن اإلفادة من معامالت االرتب, برامج االنتخاب غیر المباشر كمعاییر لالنتخاب

بهدف انتخاب األفراد الممیزة واستبعاد ) 27(في حساب األدلة االنتخابیة وتكوین دلیل انتخابي للصفات المرتبطة سلبا 

  .ذوات القیم المنخفضة

یشیر إلى یتبین من النتائج السابقة وجود تباین في متوسط الصفات قید الدراسة معبرا عنها بقیم انحراف قیاسي مما 

غیر المباشر وخاصة ما یتعلق بمقاییس الحركة للسیمن وصفتي الخصوبة إمكانیة اإلفادة منها في برامج االنتخاب

كما أشارت النتائج إلى التحسین الوراثي لعدد من الصفات التكاثریة في قطیع اآلباء معبرًا عنها بالقیم التربویة . والفقس

تم الحصول على تحسین .القذفة وفعالیة أنزیم الفوسفاتیز القاعدي ووزن الجسم منها حجم ) 0.05<أ(بشكل معنوي 

في معظم الصفات قید الدراسة في قطیع األبناء نتیجة االنتخاب على وفق ) 0.05<أ(وراثي واضح وبشكل معنوي 

ب غیر المباشر صفة حجم العرف في اآلباء األمر الذي یشجع على استعمال هذه الصفة دالة في برامج االنتخا

القیاسي للقیم التربویة     وصاحب عملیات االنتخاب انخفاض في قیم االنحراف, لتحسین الصفات التناسلیة للدیكة

كما تدعم النتائج إمكانیة اإلفادة من حجم . للصفات وهو ما یحتم ضرورة إجراء عملیات االنتخاب في قطعان اكبر

  .قطعان األبناءالعرف في تحسین صفات الدیكة التناسلیة في

  

المنتخبة اآلباءالناتجة من لألبناءالمتوسط العام للقیم التربویة واالنحراف القیاسي للصفات التناسلیة ) 4(جدول

  %50بشدة انتخاب على وفق حجم العرف 

  الصفات
1T  T2

  المعنویة
µ  S  µ  S  

SV0.003  0.002  0.000-0.001  0.05  

PCV  0.03  1.23  0.08 -  1.64  NS  

MM  0.18 -  3.69  0.06 -  3.91  NS  

IM  0.17 -  3.71  0.06 -  3.95  NS  

TP  0.001-  0.01  0.001-  0.002  NS  

ALP  0.57  6.47  0.16 -  5.58  0.05  

FIR  0.34  5.77  0.62 -  5.81  0.05  

HAC  0.42  4.09  0.63 -  5.53  0.05

BW  0.007  0.08  0.008  0.06  0.05  
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المنتخبة اآلباءالناتجة من لألبناءاالنحراف القیاسي للصفات التناسلیة المتوسط العام للقیم التربویة و ) 5(جدول

  %25بشدة انتخاب على وفق حجم العرف 

  الصفات
1T  T2

  المعنویة
µ  Sµ  S  

SV0.01  0.01  0.000-0.0000.05  

PCV  0.13  1.33  0.06 -  1.45  0.05  

MM  0.14 -  4.81  0.12 -  3.43  NS  

IM  0.01 -  4.87  0.13 -  3.44  NS  

TP  0.01 -  0.000  0.000-  0.01  NS  

ALP  0.25  7.96  0.31 -  5.52  0.05  

FIR  0.06  7.45  0.11 -  5.22  0.05  

HAC  0.08  4.83  0.07 -  4.79  0.05

BW  0.01  0.07  0.002-  0.07  0.05  

  قیم التربویة للصفات قید الدراسةلرتبة بین المعامل ارتباط ا)6(جدول

BW HAC  FIR  ALP  TP  IM  MM  PCV  فاتالص  

-0.075 -.16** .035 .113* -.065 -.001 .009 0.14 ** SV
-0.162** .172** .287** .169** .123* .324** .330** PCV
-0.195** .590** .787** .625** .155** .992** MM
-0.169** .592** .781** .612** .156** IM

0.033 .077 .136** .117* TP  
-0.152** .414** .605** ALP  
-0.232** .739** FIR  
-0.111* HAC  

  )0.05<أ *    (

  )01. 0<أ(  **
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