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 الخالصة

ولغاٌة  1/3/2011جامعة تكرٌت للمدة من  –أجرٌت هذه الدراسة فً حقل الطٌور الداجنة التابع الى كلٌة الزراعة 
أنثاى لكال  60. استخدم فً هذه الدراسة ساللتٌن من طائر السلوى الٌابانً هماا اسساود والبناً اللاون وبوا اع 15/6/2011

 ساللة مقسمة الى ثالث مكررات. أظهرت النتائج ان الساللة السوداء كانت متفو ة معنوٌاً فً صفات إنتاج البٌض المختلفة
كصفة العمر عند النضج الجنسً )ٌوم( ومعدل وزن أول بٌضة )غرام( ومعدل وزن الباٌض )غارام( ومعادل عادد الباٌض 

  ٌوماااً اسولااى ماان بداٌااة وضااع أول بٌضااة )بٌضااة / طٌاار( ومعاادل كتلااة البااٌض )غاارام( وبلغاات  ٌمهااا ةالمنااتج خااالل المائاا
( لكاااااال ماااااان الساااااااللة 872.03و 76.36و 11.42و 6.42و 44.00( و)1049.01و 81.13و 12.93و 7.36و 43.20)

معامال اررتبااط المظهاري باٌن العمار عناد النضاج الجنساً وكال مان صافة وزن أول  .السوداء والبنٌة اللون على التاوالً
ارتبااط العمار عناد النضاج الجنساً ماع عادد الباٌض وكتلاة  أن بٌضة ووزن البٌضة كان موجباً وعالً المعنوٌة، فاً حاٌن

لباً وعالً المعنوٌة. وكانت اررتباطات المظهرٌة موجبة وعالٌة المعنوٌاة باٌن صافة معادل وزن أول بٌضاة البٌض كان سا
مع صفة معدل وزن البٌضة وسالبة مع صفة معدل عدد البٌض. ولوحظ ارتباطاً مظهرٌاً موجباً وعالً المعنوٌة بٌن معدل 

 عدد البٌض وصفة كتلة البٌض وفً كلتا الساللتٌن.

 ارنتخاب.، الدالة: اررتباط المظهري، طائر السلوى، وزن البٌضة، عدد البٌضكلمات ال

 .13/5/2014: و بوله،  20/10/2013 :تارٌخ تسلم البحث

 المقذمة

ٌجعاد الادجاج  اتجهت معظم دول العالم الى إٌجاد أسالٌب جدٌدة لزٌادة اإلنتاج لتلبٌاة تزاٌاد الساكان فاً العاالم، لاذا لام 
المشروع الوحٌد إلنتاج اللحوم والبٌض بل شاركه فً ذلك العدٌد من الطٌور الداجنة بدرجات متفاوتة ومنها طائر السالوى 

الذي دخل بقوة فً هاذه الصاناعات فاً كثٌار مان دول العاالم وٌعاد واحاداً مان  Coturnix coturnix Japonicaالٌابانً 
(. ٌمتااز طاائر السالوى الٌاباانً بجنتااج عاالً مان الباٌض و صار فتارة 2008المشروعات ار تصادٌة الواعادة )السااعدي، 

ا تصاادٌاً وانخفااض (.فضاالً عان كوناه 2004ومحماد،  1988تفقٌس الباٌض مقارناة بباا ً أناواع الطٌاور الداجناة )باالل، 
( لذا فقد استخدم فً الدراسات المتعلقة بالترسابات السامٌة للماواد الكٌمٌاوٌاة 2002تكالٌف اإلنتاج مقارنة بالدجاج )أرحٌم، 

ٌجعد بٌض طائر السلوى الٌابانً ماادة عالٌاة فاً القٌماة الغذائٌاة وذلاك ررتفااع القٌماة الحٌوٌاة 2004)النعٌمً واخرون،   .)
أظهاارت دراسااة العدٌااد ماان الباااحثٌن وجااود اختالفااات فااً بعااض صاافات إنتاااج البااٌض بااٌن ساااللتٌن ماان طااائر لبروتٌنهااا. 

(.هادفت الدراساة الاى تقٌاٌم بعاض 2005وارسادي،  Ozcelik ،2004 و Ozbeyالسلوى الٌابانً هما اسباٌض والملاون )
 اللون.الصفات اإلنتاجٌة لنوعٌن من طائر السلوى الٌابانً هما اسسود والبنً 

 مىاد البحث وطرائقه

أنثى لكل من الساللة البنٌة والساوداء اللاون  60أنثى من طائر السلوى الٌابانً بوا ع  120استخدم فً هذه الدراسة 
كلٌاة  –والمقسمة الى ثالث مكررات. تم إجراء هذه الدراسة فاً حقال الطٌاور الداجناة التاابع لقسام علاوم الثاروة الحٌوانٌاة 

  .15/6/2011غاٌة ول 1/3/2011الزراعة جامعة تكرٌت للمدة من 

تم تربٌة القطٌعٌن بعمر أربع أساابٌع وتحات ظاروف رعاٌاة صاحٌة وتغذوٌاة موحادة حساب ماا هاو متباع فاً نظاام 
 (.1الحقل المذكور سابقاً الجدول )

 وتم دراسة الصفات التالٌة:

 النضج الجنسً.% من البٌض بالنسبة للقطٌع دلٌالً على وصولها الى عمر 5: اعتمد وضع العمر عند النضج الجنسي

 ٌوماً اسولى من بدء العمر عند النضج الجنسً. 100: تم حساب معدل عدد البٌض خالل الـ معدل عدد البيض

 : تم حسابه من خالل وزن البٌض خالل مدة الدراسة مقسوماً على عدد البٌض الناتج.معدل وزن البيضة

 بتطبٌق المعادلة ارتٌة:: تم حساب كتلة البٌض المنتج وذلك كتلة البيض المنتج 

 معدل وزن البٌضة )غرام(.× معدل كتلة البٌض =  معدل عدد البٌض المنتج خالل مدة زمنٌة معٌنه  

 Anonymous واسااتخدم البرنااامج اإلحصااائً (CRD) صااممت التجربااة علااى أساااس تصاامٌم عشااـوائً كاماال
 الـوراثً وفـق النمـوذج الـرٌاضـً استـً:     فـً تحلٌـل الصفـات المـدروسـة لمعرفـة تأثٌـر التركٌـب( 2001)

Yij=M + Bi + eij  
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 Yij ًالمعاملة  =  ٌمة المشاهدة من الصفة المدروسة العائدة لتأثٌر التركٌب الوراثً والموجودة فj . 

M .المتوسط العام = 

Bi  الساللة= تأثٌر i،  حٌثi تمثل ساللة البنً او السوداء اللون. 

eij  الخطـأ التجرٌبً العشوائً والـذي ٌوزع توزٌعاً طبٌعٌاً ومستقالً بمتوسط  ـدره صفر وبتباٌـن =S
2
e .لكـل صفـة  

 .Duncan Multiple Rang Test (1955) بطرٌقة اختبار دنكن متعدد المدٌات متوسطاتالو ورنـت 

 

 والتركٌب الكٌمٌاوي لعلٌقة طٌور السلوى الٌابانً المستخدمة فً التجربة )اإلنتاج(( النسب المئوٌة 1جدول )ال
Table (1): Components and chemical composition of experimental ration (production). 

 Ingredients         المكونات
 productإنتاج 

% 

 Yellow corn 56                                          ذرة صفراء

 Wheat 3                                                         حنطة

 Soybean 29                                        كسبة فول الصوٌا

 Concentrate 5                                       مركز بروتٌنً

 Vegetable oil 2                                         زٌت نباتً

 Lime stone 4.7                                           حجر الكلس

 Salt 0.3                                                       ملح الطعام

 total 100%                                                        المجموع

 Crude protein 20                                     البروتٌن الخام

 M.E 2908  الطا ة الممثلة كٌلو سعرة / كٌلو غرام علف

 Calcium% 2.2                                           الكالسٌوم %

 Phosphorus% 0.3                                        الفسفور %

 Lysine% 1.12                                              الالٌسٌن %

 Methionine% 0.4                                       المثٌونٌن %

 Methionine + cysteine 0.71%         المٌثونٌن + السٌستٌن %

 

حسبت  ٌم التركٌب الكٌمٌاوي للمواد العلفٌة الداخلة فً تركٌب العلٌقة طبقااً لماا ورد فاً تقاارٌر مجلاس البحاوث 
 (.Anonymous ،1994الوطنً اسمرٌكً )

 

 الىتائج والمىاقشة

( عادم وجاود فاروق معنوٌاة باٌن سااللتٌن مان طاائر السالوى الٌاباانً اسساود 2أظهرت النتائج المبٌنة فً الجدول )
ٌومااً علاى التاوالً. واتفقات هاذه النتٌجاة ماع ماا  44.00و 43.20والبنً اللون فً صفة العمر عند النضج الجنسً وبلغت 

لوى الٌابانً البنً إذ وجد ان معدل العمر عند النضج الجنسً بلغ ( فً دراسته على طائر الس2010توصل إلٌه التكرٌتً )
( الذي بلغ معدل العمر عند النضج الجنسً لطائر السالوى الٌاباانً 2004واخرون ) Junٌوماً. واختلفت مع نتائج  43.54
 ٌوماً. 63.1

 7.36بٌضة وبلغ معدل أوزانهماا تفو ت الساللة السوداء اللون على الساللة البنٌة معنوٌاً فً صفة معدل وزن أول 
بٌضااة لطااائر  أول( الااذي بااٌن ان وزن 1972واخاارون ) Garrett غراماااً علااى التااوالً. واتفقاات هااذه النتااائج مااع 6.42و

( ماا باٌن P<0.05( وجود فرو ات معنوٌة )2ٌتضح من النتائج المبٌنة فً الجدول ) غراماً.7السلوى الٌابانً تكون بحدود 

معدل وزن البٌض المنتج، إذ تفاوق طاائر السالوى الٌاباانً اسساود معنوٌااً علاى طاائر السالوى الٌاباانً الساللتٌن فً صفة 
غراماً علاى التاوالً و اد ٌعاود سابب ارتفااع معادرت وزن  11.42و 12.93البنً فً هذه الصفة وبلغ معدل وزن البٌضة 

ً عاالً المعنوٌاة ماا باٌن صافتً وزن الجسام الحاً البٌضة الى ارتفاع معدرت أوزان الجسام الحاً اذ ٌوجاد ارتبااط وراثا
(. واتفقات هاذه النتاائج ماع البٌاناات التاً توصال 2001والتكرٌتاً واخارون،  2000ووزن البٌض المنتج )زاٌد واخرون، 

( الذي وجد اختالف فً معدل وزن البٌضة بٌن ساللتٌن من طائر السلوى الٌابانً هما اسباٌض والبناً 2006إلٌها عطٌة )
معادل عادد الباٌض المناتج خاالل تفوق السااللة الساوداء معنوٌااً علاى السااللة البنٌاة فاً صافة ( 2ون.ٌتبٌن من الجدول )الل

بٌضة لكل من الساللة السوداء والبنٌاة علاى التاوالً.  76.36و 81.13المائة ٌوماً اسولى من بداٌة وضع أول بٌضة وكان 
 105( إذ بلاغ معادل عادد الباٌض المناتج خاالل 2005) Abdel–Azeemواتفقت هذه النتائج مع النتٌجة التً توصال إلٌاه 

% فً دراسته على طائر السلوى الٌابانً. ولم تتفق هذه النتائج مع البٌانات 84.83اٌة وضع أول بٌضة ٌوماً اسولى من بد
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( فً دراسته على ساللتٌن من طائر السلوى الٌابانً هما البنٌة والبٌضاء اللاون 2007التً توصل إلٌها الحدٌثً واخرون )
( وجود فرو اً معنوٌة فً صافة كتلاة الباٌض 2ظ من الجدول )اذ لم ٌجد فروق معنوٌة فً صفة معدل إنتاجها للبٌض. ٌالح
غراماً علاى التاوالً. واتفقات هاذه النتاائج  872.03و 1049.01بٌن ساللتٌن من طائر السلوى الٌابانً اسسود والبنً وبلغ 

ن مان ( فاً دراساتهم علاى سااللت2000ٌواخارون ) El-Fiky( و2007مع البٌانات التً حصال علٌهاا الحادٌثً واخارون )
كتلاة معادل ( اذ لم ٌجد فروق معنوٌاة فاً صافة 2001) Aboul-Hassanطائر السلوى الٌابانً، ولم تتفق هذه النتائج مع 

( ان اررتبااط المظهاري 3ٌتباٌن مان النتاائج المبٌناة فاً الجادول ) البٌض بٌن ساللتٌن مختلفتٌن من طائر السلوى الٌاباانً.
فات إنتااج الباٌض )معادل وزن أول البٌضاة ومعادل وزن البٌضاة ومعادل عادد بٌن صفة العمر عند النضج الجنسً مع ص

البٌض المنتج خاالل المائاة ٌاوم اسولاى مان بداٌاة العمار عناد النضاج الجنساً ومعادل كتلاة الباٌض( كانات عالٌاة المعنوٌاة 
لبنٌاة اللاون علاى ( لكل من الساللة الساوداء وا0.29-و 0.54-و 0.35و 0.40( و)0.56-و 0.75-و 0.42و 0.63وبلغت )

( اذ وجااد ارتباااط مظهااري 2001) Aboul-Hassanالتوالً.واتفقاات هااذه النتااائج مااع البٌانااات التااً توصاال إلٌهااا الباحااث 
فاً دراسااته علاى طااائر الساالوى  0.52-ساالب بااٌن صافتً العماار عناد النضااج الجنساً وصاافة عادد البااٌض وبلاغ معاملااه  

( فاً دراساته علاى طاائر السالوى الٌاباانً البناً اذ ساجل 2010هاا التكرٌتاً )الٌابانً. واتفقت مع البٌانات التً حصل علٌ
ارتباطاً سالباً بٌن صفة العمر عند النضج الجنسً ماع صافتً معادل عادد الباٌض وكتلاة الباٌض. واختلفات هاذه النتاائج ماع 

جد ارتباطاً مظهرٌاً عاالً ( فً دراسته على طائر السلوى الٌابانً اذ و2008) Aboul-Seoudالبٌانات التً توصل الٌها 
المعنوٌة موجب بٌن صفة العمر عند النضج الجنسً وصفتً معدل عدد البٌض ومعدل كتلة الباٌض. مماا ٌتقادم نساتنتج ان 
ارنتخاب لعمر النضج الجنسً المبكر ٌؤدي إلى زٌادة عدد البٌض المنتج خاالل أول مئاة ٌاوم مان وضاع أول بٌضاة حٌاث 

لباٌض معنااه ارنتخااب لجٌناات معٌناة  اد ٌكاون لهاذه الجٌناات اثار متعادد علاى صافة العمار عناد ان ارنتخاب لصفة إنتاج ا
(. كانت  ٌم معامل اررتبااط المظهاري باٌن صافتً معادل وزن أول بٌضاة ومعادل وزن 2010النضج الجنسً )التكرٌتً، 

لبنٌة على التوالً. بٌنماا كاان معامال لكل من الساللة السوداء وا 0.52و 0.68البٌض موجب وعالً المعنوٌة وبلغت  ٌمته 
لكلتاا السااللتٌن علاى  0.27-و 0.36-وبلاغ  اررتباط المظهري سالباً بٌن صفتً معدل وزن أول بٌضة ومعدل عدد الباٌض

 التوالً.

 

 الٌابانً متوسطات الصفات اإلنتاجٌة والخطأ القٌاسً لساللتٌن من طائر السلوى  :(2جدول )ال
Table (2): Means of production traits and stander error for two breed of Japanese quail birds. 

 الصفات
Characters 

 Breed     الساللة

 Black اسسود Brownالبنً 

 )ٌوم( العمر عند النضج الجنسً
Age at sexual maturity (day) 

a 44.00 ± 0.20 a 43.20  ±0.17 

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

b 6.42 ± 0.01 a 7.36  ±0.02 

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

b 11.42 ± 0.08 a 12.93  ±0.06 

 معدل عدد البٌض )بٌضة / طٌر(
Average of egg number (egg \bird) 

b 76.36  ±0.24 a 81.13  ±0.30 

 كتلة البٌض )غرام(معدل 
Average of egg mass (g) 

b 872.03  ±10.25 a 1049.01  ±11.54 

 .(p<0.05)تبعاً للتركٌب الوراثً والتً تحمل حروفاً تختلف عن بعضها معنوٌاً  الصفالمتوسطات ضمن 

 

( اررتباطات المظهرٌة بٌن صفات إنتاج البٌض المحسوبة خالل المئة ٌوماً اسولى من بداٌاة 3ٌالحظ من الجدول )
-و 0.86-اإلنتاج. ان صفتً معدل وزن البٌضة ومعدل عدد البٌض المنتج كان سالباً وعالً المعنوٌة وبلغات  اٌم معاملهاا 

لً. ٌستنتج مان ذلاك ان اررتبااط باٌن هااتٌن الصافتٌن متعااكس فارنتخااب لكل من الساللة السوداء والبنٌة على التوا 0.43
El-Full (2001 )لزٌااادة عاادد البااٌض المنااتج ٌقابلااه نقصااان مظهااري فااً معاادل وزن البٌضااة واتفقاات هااذه النتااائج مااع 

( فً دراستهما على طائر السلوى الٌابانً فً حٌن كانت اررتباطات المظهرٌة موجبة وعالٌاة المعنوٌاة 2010والتكرٌتً )
لكال مان السااللة الساوداء  0.83و 0.92بٌن صفتً معادل وزن البٌضاة ومعادل كتلاة الباٌض ولكاال السااللتٌن حٌاث بلغات 

 والبنٌة على التوالً.

رتباطااات المظهرٌااة بااٌن صاافتً معاادل عاادد البااٌض وكتلااة البااٌض موجبااة وعالٌااة المعنوٌااة تشااٌر النتااائج ان ار
(P<0.01 وبلغ تقدٌرها لكل من الساللة السوداء والبنٌة )على التوالً ونستنتج من ذلك ان ارنتخاب إلحدى  0.91و 0.62

-Abdelات التاً حصال علٌهاا كال مان الصفتٌن ٌعمل علاى تحساٌن الصافة الثانٌاة وتماشات نتاائج هاذه الدراساة ماع البٌانا

Tawab (2006و )Aboul-Seoud (2008( ًوالتكرٌت )فً دراستهم على طائر السلوى الٌابانً. واختلفات ماع 2010 )
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El-Full (2001 ًالذي سجل ارتباطا )  ًسالباً بٌن صفتً معدل عادد الباٌض ومعادل كتلاه الباٌض فاً دراساته علاى  مظهرٌا
 طائر السلوى الٌابانً. 

تنتج مان ذلاك اناه باإلمكاان التربٌاة وارساتفادة ار تصاادٌة ماان طاائر السالوى الٌاباانً اسساود لماا ٌمتااز باه ماان نسا
 صفات إنتاجٌة )البٌض واللحم( عالٌة مقارنة باسنواع والسالرت اسخرى.

 
 اللتٌن من طائر السلوى الٌابانً.اررتباطات المظهرٌة بٌن الصفات اإلنتاجٌة لس :(3جدول )ال

Table (3): The correlation of phenotype between production traits for two breed of Japanese 

quail birds 

 الصفات
Characters 

 Breed    الساللة

 Black اسسود Brownالبنً 

 عمر النضج الجنسً ومعدل وزن أول البٌضة
Age at sexual maturity and weight of first egg 

0.40** 0.63** 

 عمر النضج الجنسً ومعدل وزن البٌضة
Age at sexual maturity and average of egg weight 

0.35** 0.42** 

 عمر النضج الجنسً ومعدل عدد البٌض
Age at sexual maturity and average of egg number 

- 0.54** -0.75 ** 

 الجنسً ومعدل كتلة البٌض عمر النضج
Age at sexual maturity and average of egg mass 

-0.29** -0.56** 

 معدل وزن أول بٌضة ومعدل وزن البٌضة
Weight of first egg and average of egg weight 

0.52** 0.68** 

 معدل وزن أول بٌضة ومعدل عدد البٌض
Weight of first egg and average of egg number 

-0.27** -0.36** 

 بٌضة ومعدل عدد البٌضالمعدل وزن 
Average of egg weight and average of egg number 

-0.43** -0.86** 

 معدل وزن البٌضة ومعدل كتلة البٌض
Average of egg weight and average of egg mass 

0.83** 0.92** 

 ومعدل كتلة البٌض معدل عدد البٌض
Average of egg number and average of egg mass 

0.91** 0.62** 

 .(p<0.01% ) 1مستوى المعنوٌة عند  **

 

COMPARED TO SOME OF PRODUCTIVE CHARACTERS AND 

PHENOTYPIC CORRELATION For TWO STRAINS OF JAPANESE QUAIL 

BIRD (BLACK, BROWN) 

 

Samawal. S. Al-Tikriti 
College  of  Agriculture, Tikrit  University. Iraq 

E-mail: Samawal_1976@yahoo.com  
 

ABSTRACT 

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

University of Tikrit from 1/3/2011 to 15/6/2011;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 1049.01) 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 is 
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negative and highly significant. The phenotypic correlation were positive and highly 

significant 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. 

Keyword: quail, phonotypic correlation, egg weight,egg number, selection. 
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 المصادر

طٌااور الزٌنااة(  –الحمااام  –الساامان  –الرومااً  –(.الطٌااور ارسااتثمارٌة )النعااام 2002ارحااٌم، عبااد الحمٌااد عبااد السااالم )
 الطبعة اسولى الناشر دار المعارف باإلسكندرٌة جالل حزي وشركاؤه.

(. تاأثٌر التركٌاب الاوراثً والجانس فاً الصافات اإلنتاجٌاة وبعاض صافات الادم 2005ارسدي، ماجاد حسان عباد الرضاا )

 البصرة. جامعة –كلٌة الزراعة  –رسالة ماجستٌر  –والتركٌب الكٌمٌائً لذبائح وبٌض السمان 

عن دار الكتب، مكتبة ابن سٌنا للنشار (. زراعة السمان فً المزارع والعنابر المعدلة. صادر 1988بالل، رضوان محمد )
 شارع محمد فرٌد مصر الجدٌدة. 76والتوزٌع والتصدٌر 

(. بعااض الصاافات الكٌمٌائٌااة للبااٌض 2001التكرٌتااً، بشااٌر طااه عماار وفااارس عبااد علااً العبٌاادي وعبااد الجبااار الااراوي )

 –ر الراباع لببحااث الزراعٌاة وكولسترول مصل الدم فً بعض انواع الدجاج المحلً والمتأ لم فً العراق. المؤتم
 وزارة الزراعة. 

اسااتنباط بعااض اسدلااة ارنتخابٌااة لطااائر الساالوى الٌابااانً إعتماااداً علااى بعااض (. 2010التكرٌتااً، سااموأل سااعدي عبااد  )

 جامعة تكرٌت. –كلٌة الزراعة  –أطروحة دكتوراه الصفات اإلنتاجٌة والفسلجٌة. 

(. مقارنااة الساالوى الٌابااانً البنااً مااع 2007ً العبٌاادي وٌوسااف محمااد المعٌنااً )الحاادٌثً، نجاام إسااماعٌل وفااارس عبااد علاا
 127(: 4) 38مجلة العلوم الزراعٌة العرا ٌاة: اسبٌض فً المؤشرات اإلنتاجٌة خالل مرحلة إنتاج البٌض اسولى. 

– 135. 

الادواجن وتربٌتهاا. كتااب متارجم  (. وراثاة2000زاٌد، عبد  عبد الرحمن ومحمد خٌر عبد  احماد ونٌكاا صاالح ٌحٌاى )
 . 853 – 785لٌبٌا.  –جامعة عمر المختار البٌضاء، بنغازي 

لمااء الشارب علاى بعاض الصافات اإلنتاجٌاة  Cنسابة التازاوج وإضاافة فٌتاامٌن  تاأثٌر (.2008الساعدي، هدى فالح سعد )
كلٌاة  –. رساالة ماجساتٌر (Coturnix coturnix japonicaومعااٌٌر الادم والسالوكٌة العدوانٌاة لطاائر السامان )

 جامعة البصرة. –الزراعة 

(. مقارنة ساللتٌن من السالوى الٌاباانً )البناً واسباٌض( فاً المؤشارات اإلنتاجٌاة والمناعٌاة 2006عطٌة، ٌوسف محمد )
 جامعة بغداد. –كلٌة الزراعة  –والصفات النوعٌة والكٌمٌائٌة للبٌض. رسالة ماجستٌر 

(. انتاااج ورعاٌااة الساامان، سااالرت اللحاام والزٌنااة وإنتاااج البااٌض والتفاارٌخ والتغذٌااة 2004ن محمااد )محمااد، بهااً الاادٌ
جامعاااة اإلساااكندرٌة. الناشااار دار المعاااارف  جاااالل حااازي  –واإلماااراض والجااادوى ار تصاااادٌة. كلٌاااة الزراعاااة 

 وشركاؤه.

(. تربٌاة طٌاور الصاٌد. وزارة 2004)النعٌمً، محماد اباراهٌم احماد وفاارس عباد علاً والشادٌدي، شاهرزاد محماد جعفار 

 التعلٌم العالً والبحث العلمً. جامعة كركوك.
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