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  أأ  

  المستخلصالمستخلص
حقل الطیور الداجنة الت�ابع لقس�م الث�روة الحیوانی�ة ف�ي حقل الطیور الداجنة الت�ابع لقس�م الث�روة الحیوانی�ة ف�ي اجریت ھذه الدراسة في اجریت ھذه الدراسة في   

ولغای����ة ولغای����ة   20042004//1010//1515جامع����ة بغ����داد / ابوغری����ب ، للم����دة م����ن جامع����ة بغ����داد / ابوغری����ب ، للم����دة م����ن   ––كلی����ة الزراع����ة كلی����ة الزراع����ة 

م�ن م�ن   336336أم ، أم ،   131131أب ، أب ،   2424على قطیع من دجاج اللكھ�ورن االب�یض (على قطیع من دجاج اللكھ�ورن االب�یض (  20052005//99//3030

عتم��اداً عل��ى ع��دد م��ن الص��فات النوعی��ة عتم��اداً عل��ى ع��دد م��ن الص��فات النوعی��ة اف��راد القطی��ع وراثی��اً ااف��راد القطی��ع وراثی��اً ا  تق��ویمتق��ویم  النس��ل) بھ��دفالنس��ل) بھ��دف

واالنتاجیة للبیض فضالً عل�ى وزن الجس�م عن�د النض�ج الجنس�ي ، بع�د التع�دیل لت�أثیر واالنتاجیة للبیض فضالً عل�ى وزن الجس�م عن�د النض�ج الجنس�ي ، بع�د التع�دیل لت�أثیر 

) وتق��دیر ) وتق��دیر ييالعوام��ل الثابت��ة (موس��م الس��نة واالنح��دار عل��ى العم��ر عن��د النض��ج الجنس��العوام��ل الثابت��ة (موس��م الس��نة واالنح��دار عل��ى العم��ر عن��د النض��ج الجنس��

  المعالم الوراثیة للصفات المدروسة .المعالم الوراثیة للصفات المدروسة .

ضمن ضمن ) ) LLiinneeaarr  MMooddeell  GGeenneerraallاستعملت طریقة االنموذج الخطي العام (استعملت طریقة االنموذج الخطي العام (  

  البیض��ةالبیض��ة  لدراس��ة ت��أثیر العوام��ل الثابت��ة ف��ي ص��فات نوعی��ةلدراس��ة ت��أثیر العوام��ل الثابت��ة ف��ي ص��فات نوعی��ة  SSAASSالبرن��امج االحص��ائي البرن��امج االحص��ائي 

ب�یض ب�یض (دلیل شكل البیضة ، وحدة ھو ، سمك القشرة) واالنتاجی�ة (ع�دد ووزن وكتل�ة ال(دلیل شكل البیضة ، وحدة ھو ، سمك القشرة) واالنتاجی�ة (ع�دد ووزن وكتل�ة ال

عن���د النض���ج الجنس���ي) . كم���ا ت���م تنفی���ذ طریق���ة عن���د النض���ج الجنس���ي) . كم���ا ت���م تنفی���ذ طریق���ة   المن���تج ، وزن اول بیض���ة وال���وزنالمن���تج ، وزن اول بیض���ة وال���وزن

MMiinniimmuumm  VVaarriiaannccee  QQuuaaddrraattiicc  uunnbbaaiisseedd  EEssttiimmaattiioonn  ))MMIIVVQQUUEE ( (

) وب���افتراض ) وب���افتراض RRaannddoomm  EEffffeeccttssلتق���دیر مكون���ات التب���این للت���أثیرات العش���وائیة (لتق���دیر مكون���ات التب���این للت���أثیرات العش���وائیة (

). اس�تعمل برن�امج انم�وذج الحی�وان ). اس�تعمل برن�امج انم�وذج الحی�وان MMiixxeedd  MMooddeellاالنم�وذج الریاض�ي المخ�تلط (االنم�وذج الریاض�ي المخ�تلط (

))AAnniimmaall  MMooddeellافراد قطیع اللكھورن االبیض لتقدیر القیم التربویة لالباء افراد قطیع اللكھورن االبیض لتقدیر القیم التربویة لالباء   ویمویم) لتق) لتق

دجاج���ة) وت���م ترتی���ب ھ���ذه التق���دیرات دجاج���ة) وت���م ترتی���ب ھ���ذه التق���دیرات   336336أم) والنس���ل (أم) والنس���ل (  131131اب) واالمھ���ات (اب) واالمھ���ات (  2424((

  RRaannkk((وفق القیم التربویة . احتسب معامل ارتباط الرتبة وفق القیم التربویة . احتسب معامل ارتباط الرتبة تنازلیاً الغراض االنتخاب تنازلیاً الغراض االنتخاب 

CCoorrrreellaattiioonn. بین تقدیرات القیم التربویة لكل صفتین من الصفات المدروسة .) بین تقدیرات القیم التربویة لكل صفتین من الصفات المدروسة (  

  توصلت الدراسة الى جملة من النتائج ھي :توصلت الدراسة الى جملة من النتائج ھي :  

% %   74.4274.42مك القش�رة مك القش�رة ـــ�ـ�ــلدلیل شكل البیض�ة ، وح�دة ھ�و وسلدلیل شكل البیض�ة ، وح�دة ھ�و وسلغ المعدل العام لغ المعدل العام بب  --11

بالتت�����ابع ، ام�����ا بالتت�����ابع ، ام�����ا   0.00130.0013    ±±مل�����م مل�����م   0.38530.3853و و   0.120.12  ±±  80.6080.60، ،   0099..00  ± ± 

والمتمثل��ة بع��دد ووزن وكتل��ة الب��یض ، والمتمثل��ة بع��دد ووزن وكتل��ة الب��یض ، المع��دالت العام��ة للص��فات االنتاجی��ة المع��دالت العام��ة للص��فات االنتاجی��ة 

  0.630.63    ±±بیض�ة بیض�ة   72.1572.15سي سي ــوزن اول بیضة ووزن الجسم عن�د النض�ج الجن�وزن اول بیضة ووزن الجسم عن�د النض�ج الجن�
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  بب  

و و   0.250.25  ±±غ�م غ�م   42.2342.23، ،     43.2643.26± ± غ�م غ�م   3867.533867.53، ، 0.210.21  ±±غم غم   53.2953.29،  ،  

  على التوالي.على التوالي.  5.715.71  ±±غم غم   1210.071210.07

ف�ي جمی�ع الص�فات قی�د ف�ي جمی�ع الص�فات قی�د ) ) PP  <<  00..0011كان ت�أثیر موس�م الس�نة ع�الي المعنوی�ة (كان ت�أثیر موس�م الس�نة ع�الي المعنوی�ة (  --22

الدراس��ة ، اذ تف��وق موس��م الش��تاء عل��ى موس��م الص��یف ، ف��ي ح��ین انح��درت الدراس��ة ، اذ تف��وق موس��م الش��تاء عل��ى موس��م الص��یف ، ف��ي ح��ین انح��درت 

عن��د النض��ج الجنس��ي باس��تثناء عن��د النض��ج الجنس��ي باس��تثناء معظ��م الص��فات المدروس��ة معنوی��اً عل��ى العم��ر معظ��م الص��فات المدروس��ة معنوی��اً عل��ى العم��ر 

  عدد البیض وكتلة البیض المنتج .عدد البیض وكتلة البیض المنتج .

، وح�دة ھ��و وس�مك القش��رة ، وح�دة ھ��و وس�مك القش��رة المك��افىء ال�وراثي ل�دلیل ش��كل البیض�ة المك��افىء ال�وراثي ل�دلیل ش��كل البیض�ة   تق�دیرتق�دیر  بل�غبل�غ  --33

كتلة البیض ، وزن اول بیض�ة كتلة البیض ، وزن اول بیض�ة عدد ووزن البیض ،عدد ووزن البیض ،ولول..  0.230.23و و   0.500.50، ،   0.350.35

  0.350.35و و   0.210.21، ،   0.220.22، ،   0.300.30، ،   0.320.32ووزن الجس��م عن��د النض��ج الجنس��ي ووزن الجس��م عن��د النض��ج الجنس��ي 

  ..، اي ان معظم التقدیرات كانت متوسطة، اي ان معظم التقدیرات كانت متوسطة  بالتتابعبالتتابع

االرتباط��ات الوراثی��ة والمظھری��ة ب��ین الص��فات المدروس��ة االرتباط��ات الوراثی��ة والمظھری��ة ب��ین الص��فات المدروس��ة ل��وحظ ان غالبی��ة ل��وحظ ان غالبی��ة   --44

) ب��ین ع��دد الب��یض المن��تج وكتل��ة الب��یض ) ب��ین ع��دد الب��یض المن��تج وكتل��ة الب��یض 0.560.56((  عالھ��اعالھ��اعالی��ة المعنوی��ة وبل��غ اعالی��ة المعنوی��ة وبل��غ ا

  ) بین دلیل شكل البیضة وسمك القشرة.) بین دلیل شكل البیضة وسمك القشرة.--0.440.44وادناھا (وادناھا (

ة لع��دد م��ن الص��فات المدروس��ة ة لع��دد م��ن الص��فات المدروس��ة ھن��اك م��دى واس��ع ف��ي تق��دیرات الق��یم التربوی��ھن��اك م��دى واس��ع ف��ي تق��دیرات الق��یم التربوی��  --55

النضج الجنس�ي ، مم�ا النضج الجنس�ي ، مم�ا والسیما كتلة البیض ، عدد ووزن البیض ، الوزن عند والسیما كتلة البیض ، عدد ووزن البیض ، الوزن عند 

  الغراض االنتخاب .الغراض االنتخاب .  ستثمارهستثمارهیشیر الى ان ھناك تباین وراثي تجمعي یمكن ایشیر الى ان ھناك تباین وراثي تجمعي یمكن ا

ك���ان معام���ل ارتب���اط الرتب���ة ب���ین الق���یم التربوی���ة لك���ل ص���فتین م���ن الص���فات ك���ان معام���ل ارتب���اط الرتب���ة ب���ین الق���یم التربوی���ة لك���ل ص���فتین م���ن الص���فات   --66

 ً ً المدروسة في االغلب موجباً ومعنویا ) ب�ین ) ب�ین 0.870.87((  عل�ى معام�ل ارتب�اطعل�ى معام�ل ارتب�اطوبلغ اوبلغ ا  المدروسة في االغلب موجباً ومعنویا

سالباً بین عدد من الص�فات وبل�غ ادن�اه سالباً بین عدد من الص�فات وبل�غ ادن�اه كان كان عدد البیض وكتلة البیض في حین عدد البیض وكتلة البیض في حین 

  ..  وكتلة البیضوكتلة البیض) بین دلیل شكل البیضة ) بین دلیل شكل البیضة --001001..00((
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