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أ  المستخلص

  لصخالمست
  

الحالیة في حقـل الطیـور الداجنـة التـابع لقسـم الثـروة الحیوانیـة فـي كلیـة الدراسة اجریت   
بهـدف  30/9/2005ولغایـة  15/10/2004جامعـة بغـداد / ابوغریـب ، للمـدة مـن  –الزراعة 

وفــق صــفات الــدم  وعلــى وراثیــًا الغــراض االنتخــاب قطیــع اللكهــورن االبــیض مــن عینــةتقیــیم 
فـي مصـل  البروتین الكلي والكولسـترول وانـزیم الفوسـفاتیز القاعـدي وااللبـومینتركیز المتمثلة ب

ــدم ــأثیر موســم الســنة وتسلســل الفقســة فیهــا وتقــدیر المعــالم الوراثیــة للصــفات  ال ، بعــد دراســة ت
  الدمیة واالنتاجیة.

تأثیر موسم السنة (صیف ، شتاء) وتسلسـل  بیانل SASاستعمل البرنامج االحصائي   
 زةتقـدیر اقـل التباینـات غیـر المنحـا الـذكر ، كمـا تـم تنفیـذ طریقـة سابقةقسة في صفات الدم الف

Minimum Variance Quadratic Unbiased Estimation Procedure 
(MVQUE) ) لتقدیر مكونات التباین للتأثیرات العشوائیةRandom effects ( وبافتراض

اســــتعمل برنــــامج انمــــوذج الحیــــوان و  ) .Mixed Modelاالنمــــوذج الریاضــــي المخــــتلط (
)Animal Modelاالبــــــیض لتقــــــدیر القــــــیم التربویــــــة یم افــــــراد قطیــــــع اللكهــــــورن یــــــ) لتق
)Breeding Values) وتــم ترتیــب هــذه 352) والنســل (128) واالمهــات (24) لالبــاء ، (

الرتبـة وفـق القـیم التربویـة . احتسـب معامـل ارتبـاط  وعلـى التقدیرات تنازلیًا الغراض االنتخـاب
)Rank Correlation وقیمهـا  تـي تمـت دراسـتهالصـفات الـدم ال) بین تقدیرات القیم التربویة

  ادناه اهم النتائج المستحصل علیها :في للصفات االنتاجیة و 
للبروتین الكلي والكولسـترول وانـزیم الفوسـفاتیز القاعـدي وااللبـومین بلغ المتوسط العام  -1

ـــــدم  مصـــــل فـــــي (ملغـــــم /  0.24 + 211.41) و مـــــل100(غـــــم /  0.02 + 5.28ال
 )مـل100(غـم /  0.10 + 2.49) و كارمسترون ك(كن 0.11 + 32.11) و مل100

للصـفات االنتاجیـة المتمثلـة بـوزن اول بیضـة والعمـر والـوزن . اما المتوسطات بالتتابع
 + 42.03عنــد النضــج الجنســي وانتــاج البــیض وكتلــة البــیض ووزن البیضــة فبلغــت 



ب  المستخلص
 + 72.15(غــــم) و  5.71 + 1210.0(یــــوم) و  0.33 + 153.46(غــــم) و  0.25
  بالتتابع . (غم) 0.21 + 53.29(غم) و  43.26 + 3867.5(بیضة) و  0.63

 البـروتین الكلـي والكولسـترول فـيتركیـز لم یكن لموسم السنة تأثیرًا معنویًا في كل من  -2
انـــزیم فـــي كــل مـــن مســـتوى ) P < 0.05الـــدم ، بینمـــا كــان تـــأثیره معنویـــًا ( مصــل

 .كلتاهماالصفتین اذ تفوق الشتاء على الصیف في الفوسفاتیز القاعدي وااللبومین ، 

اظهرت نتائج الدراسة الحالیة عدم معنویة تأثیر تسلسل الفقسـة فـي كافـة صـفات الـدم  -3
 .التي تمت دراستها

 0.28ز وااللبـومین فيء الوراثي للبروتین الكلي والكولسترول وانزیم الفوسـفاتیبلغ المكا -4
بالتتابع . امـا تقـدیره لـوزن اول بیضـة والعمـر والـوزن عنـد  0.21و  0.29و  0.16و 

و  0.13و  0.15النضــج الجنســي وانتــاج البــیض وكتلــة البــیض ووزن البیضــة فبلــغ 
 بالتتابع . 0.28و  0.19و  0.28و  0.31

 هــادراســتها معظم التــي تمــتان االرتباطــات الوراثیــة والمظهریــة بــین الصــفات اتضــح  -5
) بـــین مســـتوى انـــزیم الفوســـفاتیز وانتـــاج 0.89معنویـــة ، وبلـــغ اقصـــاها وراثیـــًا ( كانـــت

 ) بین الكولسترول وانزیم الفوسفاتیز .0.92البیض ومظهریًا (

 ) الفـــراد قطیــــع اللكهــــورنBVمـــدى واســــع فـــي تقــــدیرات القـــیم التربویــــة (كـــان هنــــاك  -6
ى الـدم ممـا یـدل علـ مصـل لسـترول فـيصـفة الكو االبیض المشمول بالدراسة وخاصـة 

 ن استغالله في تطبیق برامج االنتخاب .اكباالموجود تباین وراثي تجمعي 

نـــزیم ) بـــین القـــیم التربویـــة أل0.76( الموجبـــةارتبـــاط الرتبـــة  تمعـــامالأقصـــى  تبلغـــ -7
) بــین القــیم التربویــة للكولســترول 0.88-( لســالبةوانتــاج البــیض وا الفوســفاتیز القاعــدي

 البیض. وانتاج
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