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مقارنة بعض الصفات اإلنتاجية واالرتباطات المظهرية لساللتين من طائر السموى الياباني 
 األسود والبني المون 

 

 **نياد عبد المطيف عمي النداوي      التكريتي           عبداهلل *سموأل سعدي
 استاذ مساعد                                   استاذ مساعد                    

Samawal_1976@yahoo.com      
 قسم االنتاج الحيواني -*كمية الزراعة / جامعة تكريت 

 قسم االنتاج الحيواني -** كمية الزراعة / جامعة القاسم الخضراء 
 

 الخالصة :
 1/3/2013جامعةة تكريةت لممةدة مةن  –أجريت ىذه الدراسةة يةي حقةل الطيةور الداجنةة التةابك الةا كميةة الزراعةة     
. اسةةتخدم يةةي ىةةذه الدراسةةة سةةالتين مةةن طةةابر السةةموأل اليابةةاني ىمةةا اوسةةود والبنةةي المةةون وبواقةةك  15/6/2013ولغايةةة 
أنثا لكل سالة مقسمة الا ثاث مكررات . أظيةرت النتةابا ان السةالة السةوداء كانةت متموقةة معنويةاا يةي  ةمات  60

) يوم ( ومعدل وزن أول بيضة ) غةرام ( ومعةدل وزن البةيض  إنتاج البيض المختممة ك مة العمر عند النضا الجنسي
) غرام ( ومعةدل عةدد البةيض المنةتا خةال المابةة يومةاا اوولةا مةن بدايةة وضةك أول بيضةة  ) بيضةة / طيةر ( ومعةدل 

و  44.00( و )  1049.01و  81.13و  12.93و  7.36و  43.20كتمةةةة البةةةيض ) غةةةرام ( وبمغةةةت قيميةةةا     ) 
 ( لكل من السالة السوداء والبنية المون عما التوالي . 872.03و  76.36و  11.42و  6.42
معامةةل االرتبةةاط المظيةةري بةةين العمةةر عنةةد النضةةا الجنسةةي وكةةل مةةن  ةةمة وزن أول بيضةةة ووزن البيضةةة كةةان    

ارتبةةاط العمةةر عنةةد النضةةا الجنسةةي مةةك عةةدد البةةيض و كتمةةة البةةيض كةةان سةةالباا  أن موجبةةاا وعةةالي المعنويةةة ي يةةي حةةين
وعةةالي المعنويةةة . و كانةةت االرتباطةةات المظيريةةة موجبةةة و عاليةةة المعنويةةة بةةين  ةةمة معةةدل وزن أول بيضةةة مةةك  ةةمة 

نويةةة بةةين معةةدل معةةدل وزن البيضةةة وسةةالبة مةةك  ةةمة معةةدل عةةدد البةةيض . ولةةوحظ  ارتباطةةاا مظيريةةاا موجبةةاا وعةةالي المع
 عدد البيض و مة كتمة البيض ويي كمتا السالتين.

 
 كممات دالة :االرتباط المظيري ي طابر السموأل ي وزن البيضة ي عدد البيض . االنتخاب 

 
 

 المقدمة :
ا لةم يععةد اتجيت معظم دول العالم الا إيجاد أساليب جديدة لزيادة اإلنتاج لتمبية تزايةد السةكان يةي العةالم ي لةذ        

من الطيور الداجنة بدرجات متماوتة ومنيا طابر  أنواع مختممةالدجاج المشروع الوحيد إلنتاج المحوم والبيض بل شاركو 
أذ العةالم  بمةدانالةذي دخةل بقةوة يةي ىةذه ال ةناعات يةي كثيةر مةن  Coturnix coturnix Japonicaالسةموأل اليابةاني 

( . يمتاز طابر السموأل الياباني بإنتةاج عةالي مةن  2008يعد واحداا من المشروعات االقت ادية الواعدة  ) الساعدي ي 
( .يضةاا عةن 2004و محمةد ي  1988البيض وق ر يترة تمقيس البيض مقارنة ببةاقي أنةواع الطيةور الداجنةة )بةال ي 

( لةةذا يقةةد اسةةتخدم يةةي الدراسةةات المتعمقةةة  2002جاج ) أرحةةيم ي كونةةو اقت ةةادياا وانخمةةاض تكةةاليف اإلنتةةاج مقارنةةة بالةةد
( . يععةةد بةةيض طةةابر السةموأل اليابةةاني مةةادة عاليةةة يةةي  2004بالترسةبات السةةمية لممةةواد الكيمياويةةة ) النعيمةي واخةةرون ي 

اختايةات يةي بعةض القيمة الغذابية وذلك الرتمةاع القيمةة الحيويةة لبروتينيةا . أظيةرت دراسةة العديةد مةن البةاحثين وجةود 
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و  2004ي  Ozcelikو  Ozbey مات إنتاج البيض  بين سالتين من طابر السموأل الياباني ىما اوبةيض والممةون )
الدراسة الا تقييم بعةض ال ةمات اإلنتاجيةة لنةوعين مةن طةابر السةموأل اليابةاني ىمةا  استيديت ىذه( . 2005االسدي ي 

 اوسود و البني المون .
 

 وطرائقهمواد البحث 
أنثةا لكةل مةن السةالة البنيةة والسةوداء  60ر السةموأل اليابةاني بواقةك يةو أنثةا مةن ط 120استخدم يةي ىةذه الدراسةة    

 االنتةةاج الحيةةواني         المةةون والمقسةةمة الةةا ثةةاث مكةةررات .  تةةم إجةةراء ىةةذه الدراسةةة يةةي حقةةل الطيةةور الداجنةةة التةةابك  لقسةةم 
  . 15/6/2013ولغاية  1/3/2013جامعة تكريت لممدة من  -كمية الزراعة  –

تم تربية القطيعين بعمر أربك أسابيك و تحت ظروف رعاية  ةحية و تغذويةة موحةدة حسةب مةا ىةو متبةك يةي نظةام   
 ( . 1الحقل المذكور سابقاا الجدول ) 
 وتم دراسة الصفات التالية :

ض بالنسةةبة لمقطيةةك دلةةياا عمةةا و ةةوليا الةةا عمةةر النضةةا % مةةن البةةي5العمةةر عنةةد النضةةا الجنسةةي : اعتمةةد وضةةك 
 الجنسي .

 يوماا اوولا من بدء العمر عند النضا الجنسي . 100معدل عدد البيض : تم حساب معدل عدد البيض خال الة  
 معدل وزن البيضة : تم حسابو من خال وزن البيض خال مدة الدراسة مقسوماا عما عدد البيض الناتا .

 

 معدل وزن البيضة  =

 كتمة البيض المنتا : تم حساب كتمة البيض المنتا وذلك بتطبيق المعادلة االتية : 
 معدل وزن البيضة ) غرام ( .× معدل كتمة البيض =   معدل عدد البيض المنتج خالل مدة زمنية معينه   

واسةةةةةةةةتخدم البرنةةةةةةةةاما اإلح ةةةةةةةةابي                          ( CRDت ةةةةةةةةميم عشةةةةةةةةةوابي كامةةةةةةةةل ) ال ةةةةةةةةممت التجربةةةةةةةةة عمةةةةةةةةا أسةةةةةةةةاس       
SAS   (2001 يةي تحميةل ال مةات المةدروسةة لمعريةة تأث )        : يةر التركيةب الةوراثي ويةق النمةوذج الةرياضةي اوتةي 

                                                                     Yij=M + Bi + eij  
 Yij                      قيمةةةةةةةةةةةة المشةةةةةةةةةةةاىدة مةةةةةةةةةةةن ال ةةةةةةةةةةةمة المدروسةةةةةةةةةةةة العابةةةةةةةةةةةدة لتةةةةةةةةةةةأثير التركيةةةةةةةةةةةب الةةةةةةةةةةةوراثي والموجةةةةةةةةةةةودة يةةةةةةةةةةةةي =

 .  jعاممة الم
M  لكاية المشاىدات= المتوسط العام. 
Bi  تأثير السالة =i  حيث يi تمثل سالة البني او السوداء المون. 
eij  الخطةأ التجريبي العشوابي والةذي يوزع توزيعاا طبيعياا ومستقاا بمتوسط قةدره  مر وبتبايةن =S2e  . لكةل  مةة 

وقورنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت المتوسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةطات بطريقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة اختبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةار دنكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن متعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدد المةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةديات                                                    
Duncan Multiple Rang Test (Duncan 1955 ي.) 

 
 

 

 يوماا اوولا من اإلنتاج  100وزن البيض الكمي المنتا خال 

  يوماا اوولا من اإلنتاج 100عدد البيض المنتا خال    
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 ( النسب المبوية والتركيب الكيمياوي لعميقة طيور السموأل الياباني المستخدمة يي التجربة )اإلنتاج ( 1جدول ) ال
Table ( 1) :components and chemical composition of experimental ration in feeding of Japanese 
quails ( production ). 

 productإنتاج   Ingredientsالمكونات
% 

 Yellow corn 56ذرة  مراء                                       
 Wheat 3حنطة                                                     
 Soybean   29كسبة يول ال ويا                                       

 Concentrate 5                                      مركز بروتيني
 Vegetable oil 2                                        زيت نباتي 

 Lime stone 4.7 حجر الكمس                                         
 Salt 0.3                                                    ممح الطعام
 total                                                      100% المجموع

 Crude protein 20البروتين الخام                                   
 M.E                     2908الطاقة الممثمة كيمو سعرة / كيمو غرام عمف

 Calcium% 2.2الكالسيوم                                              
 Phosphorus% 0.3                                          المسمور

 Lysine%                                             1.12 الايسين %
 Methionine%                                        0.4المثيونين %

 Methionine + cysteine  0.71الميثونين + السيستين             %  
العمميةةة الداخمةةة يةةي تركيةةب العميقةةة طبقةةاا لمةةا ورد يةةي تقةةارير مجمةةس البحةةوث حسةةبت قةةيم التركيةةب الكيميةةاوي لممةةواد 

 ( . 1994ي NRCالوطني اومريكي )
 

 النتائج والمناقشة :

ر السةةموأل اليابةةاني يةةو ( عةةدم وجةةود يةةروق معنويةةة بةةين سةةالتين مةةن ط 2أظيةةرت النتةةابا المبينةةة يةةي الجةةدول )      
يومةاا عمةا التةوالي . واتمقةت ىةذه  44.00و  43.20عنةد النضةا الجنسةي وبمغةت اوسود والبني المون يي  مة العمر 
( يةي دراسةتو عمةا طةابر السةموأل اليابةاني البنةي إذ وجةد ان معةدل العمةر  2010النتيجة مك ما تو ةل إليةو التكريتةي ) 

ل العمةةر عنةةد ( الةةذي بمةة  معةةد 2004واخةةرون )  Junيومةةاا . واختممةةت مةةك نتةةابا  43.54عنةةد النضةةا الجنسةةي بمةة  
 يوماا .  63.1النضا الجنسي لطابر السموأل الياباني 

 7.36تموقت السالة السوداء المون عما السالة البنية معنوياا يي  مة معةدل وزن أول بيضةة وبمة  معةدل أوزانيمةا 
( الةذي  1972واخةرون )  Garrett  البيانةات التةي تو ةل الييةا غراماا عما التوالي . واتمقت ىذه النتابا مةك 6.42و 

(  2يتضةةح مةةن النتةةابا  المبينةةة يةةي الجةةدول )  غرامةةاا .7بيضةةة لطةةابر السةةموأل اليابةةاني تكةةون بحةةدود  أولبةةين ان وزن 
( مةةا بةةين السةةالتين يةةي  ةةمة معةةدل وزن البةةيض المنةةتا ي إذ تمةةوق طةةابر السةةموأل  P<0.05)  وجةةود يروقةةات معنويةةة
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 11.42و  12.93السةموأل اليابةاني البنةي يةي ىةذه ال ةمة وبمة  معةدل وزن البيضةة  الياباني اوسود معنويةاا عمةا طةابر
غراماا عما التوالي وقد يعود سبب ارتماع معدالت وزن البيضة الةا ارتمةاع معةدالت أوزان الجسةم الحةي اذ يوجةد ارتبةاط 

و التكريتةي واخةرون  2000ي وراثي عالي المعنوية ما بين  متي وزن الجسم الحي ووزن البيض المنتا )زايد واخرون 
( الةةذي وجةةد اخةةتاف يةةي معةةدل وزن  2006(. واتمقةةت ىةةذه النتةةابا مةةك البيانةةات التةةي تو ةةل إلييةةا عطيةةة ) 2001ي 

تمةةوق السةةالة (  2البيضةةة بةةين سةةالتين مةةن طةةابر السةةموأل اليابةةاني ىمةةا اوبةةيض والبنةةي المةةون .يتبةةين مةةن الجةةدول ) 
معدل عدد البيض المنةتا خةال المابةة يومةاا اوولةا مةن بدايةة وضةك أول  بنية يي  مة السوداء معنوياا عما السالة ال

بيضة لكل من السالة السوداء والبنية عما التوالي . واتمقت ىذه النتةابا مةك النتيجةة  76.36و  81.13بيضة و كان 
اا اوولةا مةن بدايةة وضةك يومة 105( إذ بم  عدد البيض المنتا خةال  2005)   Abdel–Azeemالتي تو ل إليو  

% يةي دراسةتو عمةا طةابر السةموأل اليابةاني . ولةم تتمةق ىةذه  النتةابا مةك البيانةات التةي تو ةل إلييةا 84.83أول بيضة 
( يي دراستو عما سالتين من طابر السةموأل اليابةاني ىمةا البنيةة والبيضةاء المةون اذ لةم يجةد  2007الحديثي واخرون ) 

( وجود يروقاا معنوية يي  مة كتمة البيض  2ياحظ من الجدول )  كماإنتاجيا لمبيض .يروق معنوية يي  مة معدل 
غرامةاا عمةا التةوالي . واتمقةت ىةذه  872.03و  1049.01بين سالتين من طابر السموأل اليابةاني اوسةود والبنةي وبمة  
( يي دراستيم عما  2000ن ) واخرو  El-Fiky( و  2007النتابا مك البيانات التي ح ل عمييا الحديثي واخرون ) 

( اذ لم يجد يروق معنوية  2001)   Aboul-Hassanسالتين من طابر السموأل الياباني ي ولم تتمق ىذه النتابا مك 
            . يتبةين مةن النتةابا المبينةة يةي الجةدولكتمةة البةيض بةين سةالتين مختممتةين مةن طةابر السةموأل اليابةاني معدل يي  مة 

( ان االرتباط المظيري بين  مة العمر عند النضةا الجنسةي مةك  ةمات إنتةاج البةيض ) معةدل وزن أول البيضةة  3) 
ومعدل وزن البيضة ومعدل عدد البيض المنةتا خةال المابةة يةوم اوولةا مةن بدايةة العمةر عنةد النضةا الجنسةي ومعةدل 

-و  0.35و  0.40( و )  0.56-و  0.75-و  0.42و  0.63كتمةةةةة البةةةةيض ( كانةةةةت عاليةةةةة المعنويةةةةة وبمغةةةةت ) 
( لكل من السالة السوداء والبنيةة المةون عمةا التةوالي .واتمقةت ىةذه النتةابا مةك البيانةات التةي تو ةل  0.29-و  0.54

( اذ وجةةد ارتبةةاط مظيةةري سةةالب بةةين  ةةمتي العمةةر عنةةد النضةةا الجنسةةي  2001)  Aboul-Hassanإلييةةا الباحةةث 
 مةةا وجةةدهمةةك  النتةةابا يةةي دراسةةتو عمةةا طةةابر السةةموأل اليابةةاني . واتمقةةت 0.52-ممةةو    و ةةمة عةةدد البةةيض وبمةة  معا

( يي دراستو عما طابر السموأل الياباني البنةي اذ سةجل ارتباطةاا سةالباا بةين  ةمة العمةر عنةد النضةا  2010التكريتي ) 
-Aboulت التةي تو ةل الييةةا الجنسةي مةك  ةمتي معةدل عةدد البةيض وكتمةة البةةيض . واختممةت ىةذه النتةابا مةك البيانةا

Seoud  (2008  يي دراستو عمةا طةابر السةموأل اليابةاني اذ وجةد ارتباطةاا مظيريةاا عةالي المعنويةة موجةب بةين  ةمة )
العمةةر عنةةد النضةةا الجنسةةي و ةةمتي معةةدل عةةدد البةةيض ومعةةدل كتمةةة البةةيض . ممةةا يتقةةدم نسةةتنتا ان االنتخةةاب  لعمةةر 

ة عدد البيض المنتا خال أول مبة يوم من وضك أول بيضة حيث ان االنتخاب النضا الجنسي المبكر يؤدي إلا زياد
ل ةةمة إنتةةاج البةةيض معنةةاه االنتخةةاب لجينةةات معينةةة قةةد يكةةون ليةةذه الجينةةات اثةةر متعةةدد عمةةا  ةةمة العمةةر عنةةد النضةةا 

ومعةةدل وزن ( . كانةةت قةةيم معامةةل االرتبةةاط المظيةةري بةةين  ةةمتي معةةدل وزن أول بيضةةة  2010الجنسةي ) التكريتةةي ي 
 لكل من السالة السوداء والبنية عما التوالي .  0.52و  0.68البيض موجب وعالي المعنوية وبمغت قيمتو 

بينمةةةةةةةا كةةةةةةةان معامةةةةةةةل االرتبةةةةةةةاط المظيةةةةةةةري سةةةةةةةالباا بةةةةةةةين  ةةةةةةةمتي معةةةةةةةدل وزن أول بيضةةةةةةةة ومعةةةةةةةدل عةةةةةةةدد البةةةةةةةيض                  
 لكمتا السالتين عما التوالي . 0.27-و  0.36-وبم  

 

( االرتباطات المظيرية بين  مات إنتاج البيض المحسوبة خال المبة يوماا اوولا من بدايةة 3ياحظ من الجدول )    
                          ةةةةةةمتي معةةةةةةدل وزن البيضةةةةةةة ومعةةةةةةدل عةةةةةةدد البةةةةةةيض المنةةةةةةتا كةةةةةةان سةةةةةةالباا وعةةةةةةالي المعنويةةةةةةة وبمغةةةةةةت  وكةةةةةةاالتياإلنتةةةةةةاج 

السالة السوداء والبنية عما التوالي . يستنتا مةن ذلةك ان االرتبةاط بةين ىةاتين  لكل من 0.43-و  0.86-قيم معامميا 
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ال متين متعاكس ياالنتخاب لزيادة عدد البيض المنتا يقابمو نق ان مظيري يي معدل وزن البيضة واتمقت ىةذه النتةابا 
يةةي حةةين كانةةت االرتباطةةات  ( يةةي دراسةةتيما عمةةا طةةابر السةةموأل اليابةةاني 2010( والتكريتةةي )  2001)  El-Fullمةةك 

 0.92المظيرية موجبة وعالية المعنوية بين  متي معدل وزن البيضة ومعدل كتمة البيض ولكا السةالتين حيةث بمغةت 
 لكل من السالة السوداء والبنية عما التوالي . 0.83و 
 

            موجبةةةة وعاليةةةة المعنويةةةة  تشةةةير النتةةةابا ان االرتباطةةةات المظيريةةةة بةةةين  ةةةمتي معةةةدل عةةةدد البةةةيض وكتمةةةة البةةةيض     
 (P<0.01  وبم  تقديرىا لكل من السالة السوداء والبنية )عما التوالي ونستنتا من ذلك ان االنتخاب  0.91و  0.62

إلحدأل ال متين يعمةل عمةا تحسةين ال ةمة الثانيةة وتماشةت نتةابا ىةذه الدراسةة مةك البيانةات التةي ح ةل عمييةا كةل مةن 
Abdel-Tawab  (2006  و )Aboul-Seoud   (2008  ( والتكريتي )يةي دراسةتيم عمةا طةابر السةموأل  2010 )

سةالباا بةين  ةمتي معةدل عةدد البةيض ومعةدل  مظيريةاا  ( الةذي سةجل ارتباطةاا  2001)   El-Fullالياباني . واختممت مك 
 كتمو البيض يي دراستو عما طابر السموأل الياباني . 

 
نسةةتنتا مةةن ذلةةك انةةو باإلمكةةان التربيةةة واالسةةتمادة االقت ةةادية مةةن طةةابر السةةموأل اليابةةاني اوسةةود لمةةا يمتةةاز بةةو مةةن   

  مات إنتاجية ) البيض والمحم ( عالية مقارنة باونواع والساالت اوخرأل .
 

 اباني ( متوسطات ال مات اإلنتاجية والخطأ القياسي لسالتين من طابر السموأل الي 2جدول ) 
Table ( 2) :Means of production traits and stander error for two strains of Japanese    

      quail birds. 
 ال مات

Characters 
  Breedالسالة

 Black اوسود  Brownالبني 
 ) يوم ( العمر عند النضا الجنسي

Age at sexual maturity ( day ) 
  44.00 ± 0.20 a 43.20  ±0.17 a 

 وزن أول بيضة ) غرام (
 Weight of first egg (g) 

6.42  ± 0.01 b   7.36  ±0.02 a 

 معدل وزن البيضة )غرام (
Average of egg weight (g) 

11.42 ± 0.08 b 12.93  ±0.06 a 

 معدل عدد البيض ) بيضة / طير (
 Average of egg number (egg \bird) 76.36  ±0.24 b 81.13  ±0.30 a 

 معدل كتمة البيض ) غرام (
Average of egg mass (g) 872.03  ±10.25 b 1049.01  ±11.54 a 

  ( المتوسطات ضمن ال ف تبعاا لمتركيب الوراثي والتي تحمل حروياا تختمف عن بعضيا معنويااp<0.05 ). 
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 لسالتين من طابر السموأل الياباني .( االرتباطات المظيرية بين ال مات اإلنتاجية  3جدول ) 
Table ( 3) :The correlation of phenotype between production traits for two breed         

   of Japanese quail birds 
 

 ال مات
Characters 

 Breedالسالة
 Black اوسود  Brownالبني 

 عمر النضا الجنسي و معدل وزن أول البيضة
Age at sexual maturity and weight of first egg  

0.40** 0.63** 

 عمر النضا الجنسي و معدل وزن البيضة
Age at sexual maturity and average of egg weight  

0.35** 0.42** 

 عمر النضا الجنسي و معدل عدد البيض
Age at sexual maturity and  average of egg number 

        - 0.54**      -0.75 **        

 عمر النضا الجنسي و معدل كتمة البيض
Age at sexual maturity and average of egg mass 

-0.29** 
-0.56** 

 معدل وزن أول بيضة و معدل وزن البيضة
Weight of first egg and average of egg weight 

0.52** 0.68** 

 معدل عدد البيضمعدل وزن أول بيضة و 
Weight of first egg and average of egg number 

-0.27** -0.36** 

 بيضة و معدل عدد البيضالمعدل وزن 
Average of egg weight and average of egg number 

-0.43** -0.86** 

 معدل وزن البيضة و معدل كتمة البيض
Average of egg weight and average of egg mass 

0.83** 0.92** 

 ومعدل كتمة البيض معدل عدد البيض
Average of egg number and average of egg mass 

  
0.91** 0.62** 

 (.  p<0.01% )  1 حتمالمستوأل االمروقات عالية المعنوية عند  **
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COMPARED TO SOME OF PRODUCTIVE performance AND PHENOTYPIC CORRELATION For 

TWO STRAINS OF JAPANESE QUAIL BIRD (BLACK, BROWN) . 
 

 *Samawal . S . AL- Tikriti                **Nihad Abdul-Lateef Ali AL-Nidawi 
Samawal_1976@yahoo.com* 

productionDepartment of Animal  -/ College of Agriculture  University of Tikrit *                    
**College of Agriculture, University of AL-Qasim Green Department of Animal production  

ABSTRACT 
      This study was conducted at domestic birds field that belonging to College of Agriculture 

- University of Tikrit from 1/3/2013 to 15/6/2013;In this study, two breeds of Japanese quail 
black and brown birds were use by 60 females per breed. The results revealed that black 
breed  was significantly superior in egg production traits , age at sexual maturity  (day) , 
average weight of first egg (g) ,average eggs weight (g) average number of  eggs produced 
during the first  hundred days from laying the first egg (egg / bird ) and the average of egg 
mass (g) were (43.20 ,  7.36 , 12.93 , 81.13 and 1049.10) and (44.00 , 6.42 , 11.42 , 76.36 
and   872.30) for the black and brown breed, respectively. 

   
     The phenotypic correlation coefficient between age at sexual maturity and all of the 

prescription weight first egg and egg weight were positive and high significant  
 
correlation, while age at sexual maturity and number of eggs and egg mass were negative 

and highly significant. The phenotypic correlation were  positive and highly significant                            
( p<0.01  )between the rate of weight status with the first egg recipe average egg weight and 
negative with the character of the average number of eggs. Also there was a positive 
correlation between the average number of eggs and egg mass in both breeds. 

 

Key word : quail , phonotypic correlation , egg weight ,egg number , selection . 
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اسةةةتنباط بعةةةض اودلةةةة االنتخابيةةةة لطةةةابر السةةةموأل اليابةةةاني إعتمةةةاداا عمةةةا بعةةةض ( .  2010التكريتةةةي ي سةةةموأل سةةةعدي عبةةةداهلل )
 جامعة تكريت . –كمية الزراعة  –أطروحة دكتوراه  ال مات اإلنتاجية والمسمجية . 

 

( . بعةةض ال ةةمات الكيميابيةةة لمبةةيض  2001التكريتةةي ي بشةةير طةةو عمةةر ويةةارس عبةةد عمةةي العبيةةدي و عبةةد الجبةةار الةةراوي ) 
 –وكولسةةترول م ةةل الةةدم يةةي بعةةض انةةواع الةةدجاج المحمةةي و المتةةأقمم يةةي العةةراق . المةةؤتمر الرابةةك ل بحةةاث الزراعيةةة 

 وزارة الزراعة . 
 

( . مقارنةةة السةةموأل اليابةةاني البنةةي مةةك  2007د عمةةي العبيةةدي و يوسةةف محمةةد المعينةةي ) الحةةديثي ي نجةةم إسةةماعيل و يةةارس عبةة
( :  4)  38اوبةةيض يةةي المؤشةةرات اإلنتاجيةةة خةةال مرحمةةة إنتةةاج البةةيض اوولةةا . مجمةةة العمةةوم الزراعيةةة العراقيةةة : 

127 – 135 . 
 

ضةاية ييتةامين  تةأثير . (  2008الساعدي ي ىدأل يالح سعد )   لمةاء الشةرب عمةا بعةض ال ةمات اإلنتاجيةة  Cنسةبة التةزاوج واا
كميةةة  –( . رسةةالة ماجسةةتير  Coturnix coturnix japonicaومعةةايير الةةدم والسةةموكية العدوانيةةة لطةةابر السةةمان ) 

 جامعة الب رة . –الزراعة 
 

( . تربيةةة طيةةور ال ةةيد . وزارة  2004محمةةد جعمةةر ) النعيمةي ي محمةةد ابةةراىيم احمةةد و يةةارس عبةةد عمةةي و الشةةديدي ي شةةيرزاد 
 التعميم العالي والبحث العممي . جامعة كركوك .

 

( . زراعةةة السةةمان يةةي المةةزارع والعنةةابر المعدلةةة .  ةةادر عةةن دار الكتةةب ي مكتبةةة ابةةن سةةينا  1988بةةال ي رضةةوان محمةةد )  
 شارع محمد يريد م ر الجديدة . 76لمنشر والتوزيك والت دير 

 

( . وراثةة الةدواجن وتربيتيةا . كتةاب متةرجم  2000زايد ي عبداهلل عبةد الةرحمن و محمةد خيةر عبةداهلل احمةد ونيكةا  ةالح يحيةا ) 
 .  853 – 785ليبيا .  –جامعة عمر المختار البيضاء ي بنغازي 

 

المؤشةرات اإلنتاجيةة والمناعيةة ( . مقارنة سةالتين مةن السةموأل اليابةاني ) البنةي واوبةيض ( يةي  2006عطية ي يوسف محمد ) 
 جامعة بغداد . –كمية الزراعة  –وال مات النوعية والكيميابية لمبيض . رسالة ماجستير 
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