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      المستخلصالمستخلص

 

  أأ  

  المستخلصالمستخلص

الحالیة في حقل الطیور الداجنة التابع لقسم الثروة الحیوانیة في كلیة الحالیة في حقل الطیور الداجنة التابع لقسم الثروة الحیوانیة في كلیة الدراسة الدراسة   تم اجراءتم اجراء  

بھ�دف بھ�دف   20052005//99//3030ولغای�ة ولغای�ة   20042004//1010//1515جامعة بغ�داد / ابوغری�ب ، للم�دة م�ن جامعة بغ�داد / ابوغری�ب ، للم�دة م�ن   ––الزراعة الزراعة 

اعتم�اداً عل�ى بع�ض ص�فات الس�ائل المن�وي اعتم�اداً عل�ى بع�ض ص�فات الس�ائل المن�وي قطیع اللكھورن االبیض قطیع اللكھورن االبیض یم الوراثي لعینة من یم الوراثي لعینة من ییالتقالتق

  اض االنتخاب بعد التعدیل لتأثیر العوامل الثابتة وتقدیر المعالم الوراثیة لھا.اض االنتخاب بعد التعدیل لتأثیر العوامل الثابتة وتقدیر المعالم الوراثیة لھا.الغرالغر

) ض��من ) ض��من GGeenneerraall  LLiinneeaarr  MMooddeellت طریق��ة االنم��وذج الخط��ي الع��ام (ت طریق��ة االنم��وذج الخط��ي الع��ام (اس��تعملاس��تعمل  

موس���م الس���نة موس���م الس���نة بع���ض العوام���ل الثابت���ة (بع���ض العوام���ل الثابت���ة (لدراس���ة ت���أثیر لدراس���ة ت���أثیر ) ) SSAASS  ))20012001البرن���امج االحص���ائي البرن���امج االحص���ائي 

التب��این االدن��ى غی��ر المتحی��ز م��ن التب��این االدن��ى غی��ر المتحی��ز م��ن ذ طریق��ة ذ طریق��ة والعم��ر) ف��ي ص��فات الس��ائل المن��وي . كم��ا ت��م تنفی��والعم��ر) ف��ي ص��فات الس��ائل المن��وي . كم��ا ت��م تنفی��

  MMiinniimmuumm  VVaarriiaannccee  QQuuaaddrraattiicc  UUnnbbiiaasseedd  EEssttiimmaattiioonn  الدرج��ة الثانی��ة ( الدرج��ة الثانی��ة ( 

MMIIVVQQEE  -- ( () لتقدیر مكونات التب�این للت�أثیرات العش�وائیة) لتقدیر مكونات التب�این للت�أثیرات العش�وائیةRRaannddoomm  eeffffeeccttss ( ( وب�افتراض وب�افتراض

) . 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  MMooddeellتق�دیر الق�یم التربوی�ة تق�دیر الق�یم التربوی�ة ع�ن طری�ق ع�ن طری�ق االب�یض االب�یض یم اف�راد قطی�ع اللكھ�ورن یم اف�راد قطی�ع اللكھ�ورن ی�ی�) لتق) لتق

))BBrreeeeddiinngg  VVaalluueess) وت��م ترتی��ب ھ��ذه ) ، وت��م ترتی��ب ھ��ذه 193193) والنس��ل () والنس��ل (9494) واالمھ��ات () واالمھ��ات (2244) لالب��اء () لالب��اء ، (

  RRaannkk((. كم���ا احتس���ب معام���ل ارتب���اط الرتب���ة . كم���ا احتس���ب معام���ل ارتب���اط الرتب���ة التق���دیرات تنازلی���اً الغ���راض االنتخ���اب التق���دیرات تنازلی���اً الغ���راض االنتخ���اب 

CCoorrrreellaattiioonnلكل صفتین لكل صفتین ة ة ) بین تقدیرات القیم التربوی) بین تقدیرات القیم التربوی ً ً معا   ..معا

  وادناه اھم النتائج المستحصل علیھا :وادناه اھم النتائج المستحصل علیھا :

بلغ المعدل العام لحجم القذفة وحجم النطف المض�غوطة والحرك�ة الجماعی�ة والحرك�ة بلغ المعدل العام لحجم القذفة وحجم النطف المض�غوطة والحرك�ة الجماعی�ة والحرك�ة   --11

% % 72.1372.13    وو  % % 9.299.29    م�ل وم�ل و  0.310.31یتة والمش�وھة یتة والمش�وھة ـــ�ــــ�ـسبة النطف المسبة النطف المــــــــــــــالفردیة ونالفردیة ون

وس����م الس����نة وس����م الس����نة ت����أثیر مت����أثیر م، وك����ان ، وك����ان   عل����ى الت����واليعل����ى الت����والي% % 10.0110.01% و % و 11.1411.14% و % و 76.5676.56و و 

  ) في جمیع ھذه الصفات.) في جمیع ھذه الصفات.0.010.01  <<والعمر معنویاً (أ والعمر معنویاً (أ 

المع��دل الع��ام لص��فات البالزم��ا المنوی��ة المتمثل��ة بتركی��ز الب��روتین والكلوك��وز المع��دل الع��ام لص��فات البالزم��ا المنوی��ة المتمثل��ة بتركی��ز الب��روتین والكلوك��وز ك��ان ك��ان   --22

  100100ملغ��م / ملغ��م / ((  69.8469.84و و   ))م��لم��ل  100100غ��م / غ��م / ((  0.670.67  القاع��ديالقاع��دي  ونش��اط ان��زیم الفوس��فاتیزونش��اط ان��زیم الفوس��فاتیز

موس�م الس�نة والعم�ر موس�م الس�نة والعم�ر بالتت�ابع ، وك�ان ت�أثیر بالتت�ابع ، وك�ان ت�أثیر   ))كن�ك ارمس�ترونككن�ك ارمس�ترونكوحدة وحدة ((  64.1364.13و و   ))ململ



      المستخلصالمستخلص

 

  بب  

) ف�ي ھ�ذه الص�فات باس�تثناء ت�أثیر العم�ر ف�ي تركی�ز الكلوك�وز ف�ي ) ف�ي ھ�ذه الص�فات باس�تثناء ت�أثیر العم�ر ف�ي تركی�ز الكلوك�وز ف�ي 0.010.01  <<معنویاً (أ معنویاً (أ 

  البالزما المنویة .البالزما المنویة .

% % 80.3080.30% و % و 77.9177.91نینیة نینیة ـــ�ــــ�ـالعامة للخص�وبة والفق�س والھالك�ات الجالعامة للخص�وبة والفق�س والھالك�ات الجبلغت النسبة بلغت النسبة   --33

% بالتتابع ، وق�د ت�أثرت ھ�ذه النس�ب بص�ورة عالی�ة المعنوی�ة بموس�م الس�نة % بالتتابع ، وق�د ت�أثرت ھ�ذه النس�ب بص�ورة عالی�ة المعنوی�ة بموس�م الس�نة 19.9119.91و و 

  والعمر.والعمر.

بل��غ المك��افىء ال��وراثي لحج��م القذف��ة وحج��م النط��ف المض��غوطة والحرك��ة الجماعی��ة بل��غ المك��افىء ال��وراثي لحج��م القذف��ة وحج��م النط��ف المض��غوطة والحرك��ة الجماعی��ة   --44

والحرك��ة الفردی��ة ونس��بة النط��ف المیت��ة والمش��وھة وتركی��ز الب��روتین ف��ي البالزم��ا والحرك��ة الفردی��ة ونس��بة النط��ف المیت��ة والمش��وھة وتركی��ز الب��روتین ف��ي البالزم��ا 

ونس���بة الخص���وبة والفق���س ونس���بة الخص���وبة والفق���س   القاع���ديالقاع���دي  فوس���فاتیزفوس���فاتیزالالكلوك���وز ونش���اط ان���زیم كلوك���وز ونش���اط ان���زیم المنوی���ة والالمنوی���ة وال

و و   0.430.43و و   0.260.26و و   0.290.29و و   0.270.27و و   0.260.26و و   0.230.23و و   0.310.31والھالك������ات الجنینی������ة والھالك������ات الجنینی������ة 

المعام��ل التك��راري المعام��ل التك��راري بالتت��ابع . ام��ا تق��دیرات بالتت��ابع . ام��ا تق��دیرات   0.120.12و و   0.120.12و و   0.140.14و و   0.230.23و و   0.080.08

و و   0.430.43و و   00.27.27و و   0.310.31و و   0.450.45و و   0.490.49و و   0.270.27و و   0.330.33وب��ذات الترتی��ب فبلغ��ت وب��ذات الترتی��ب فبلغ��ت 

  بالتتابع .بالتتابع .  0.300.30و و   0.250.25و و   0.380.38و و   0.360.36و و   0.280.28

ة والحرك���ة ة والحرك���ة ب���ین الحرك���ة الجماعی���ب���ین الحرك���ة الجماعی���  ) )   6699..00( (   اهاهبل���غ معام���ل االرتب���اط ال���وراثي اقص���بل���غ معام���ل االرتب���اط ال���وراثي اقص���  --55

ب�ین الحرك�ة الجماعی�ة ونس�بة النط�ف ب�ین الحرك�ة الجماعی�ة ونس�بة النط�ف ) )   --0.900.90وباالتجاه الس�الب ( وباالتجاه الس�الب (   عاله عاله واوا، ، الفردیة الفردیة 

عی�ة ونس�بة عی�ة ونس�بة ب�ین الحرك�ة الجماب�ین الحرك�ة الجما  ))  0.730.73  ((اط المظھري فقد كان اعالهاط المظھري فقد كان اعالهببالمیتة ، اما االرتالمیتة ، اما االرت

ب��ین نس��بة الفق��س ونس��بة الھالك��ات ب��ین نس��بة الفق��س ونس��بة الھالك��ات ) )   --0.910.91  ع��اله وباالتج��اه الس��الب (ع��اله وباالتج��اه الس��الب (الخص��وبة واالخص��وبة وا

  الجنینیة .الجنینیة .

بین القیم التربویة لمعظ�م الص�فات بین القیم التربویة لمعظ�م الص�فات ) ) RRaannkk  ccoorrrreellaattiioonnارتباط الرتبة (ارتباط الرتبة (كان معامل كان معامل   --66

لجماعی�ة لجماعی�ة والحرك�ة اوالحرك�ة ا  بین الحركة الفردی�ةبین الحركة الفردی�ة) )   0.990.99  ((اقصاهاقصاه  معنویاً وبلغمعنویاً وبلغ  التي تم دراستھاالتي تم دراستھا

  بین نسبة الفقس ونسبة الھالكات الجنینیة.بین نسبة الفقس ونسبة الھالكات الجنینیة.) )   --0.940.94  عاله وباالتجاه السالب (عاله وباالتجاه السالب (واوا

  عل�ىعل�ى  الت�ي ش�ملتھا الدراس�ةالت�ي ش�ملتھا الدراس�ةتقدیرات الق�یم التربوی�ة لالف�راد تقدیرات الق�یم التربوی�ة لالف�راد كان ھنالك مدى واسع في كان ھنالك مدى واسع في   --77

عل�ى وج�ود تب�این عل�ى وج�ود تب�این وفق معظم صفات السائل المنوي والسیما لدى االمھات ، مما ی�دل وفق معظم صفات السائل المنوي والسیما لدى االمھات ، مما ی�دل 

  تغاللھ في تطبیق برامج االنتخاب .تغاللھ في تطبیق برامج االنتخاب .وراثي تجمعي من الممكن اسوراثي تجمعي من الممكن اس
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