
على صفات جودة البیض في  المؤثرةدراسة بعض العوامل 

  منطقة الرياض

 

 

  محمد نادر فكري

 

الحیواني ـ بكلیة الزراعة ـ جامعة الملك  اإلنتاجھذه الدراسة في قسم  أجريت

ودرست خواص  ١٩٨٩حتى نھاية خريف  ١٩٨٨سعود خالل الفترة من شتاء 

 أربعهخالل  أعمارممثال لثالثة  الجودة من دجاج ساللتي ھايسكس وشايفر

 ٠.٥ حرارةالبیض عمر يوم في مكررتین وخزن البیض تحت درجتي  وآخذامواسم 

ذلك تم الحصول على بیض  إلى وباإلضافةأسابیع  ١،٢،٣م لمده صفر ،٢٤-٢٣

في مكررتین خالل ) عتیقه ، البقاالت  (ممثل للساللتین من منافذ البیع 

  .بیضه ٣٦٨٠ التجربةالبیض المستخدم في  المواسم األربعة وبلغ عدد

 

  : أھداف الدراسة ھي 

دراسة تأثیر ساللة الدجاج البیاض ن موسم السنة ، عمر الدجاج البیاض على 

وزن البیض الطازج ، درجات وزن البیض ن  .التالیة  الخارجیةصفات جودة البیضة  

رة والنسبة وزن القش البیضة، ومساحه سطح  القشرة، سمك  البیضةومعامل 

سم من مساحه القشرة وكثافة القشرة ١/المئوية للقشرة وزن القشرة مجم

 .ودرجات نظافة ودرجات سالمه القشرة ودرجات شكل البیض

  .المدروسةتقدير معامالت االرتباط بین الصفات 

جاج البیاض ، د، عمر ال السنةتقدير تأثیر كل من ساللة الدجاج البیاض ، موسم 

: التالیة  الداخلیةلتخزين ، مدة التخزين على صفات جودة البیضة درجة حرارة ا

 الصغارارتفاع البیاض ، قیم وحدات ھاو ومعامل  ، البیضةنسبة الفقد في وزن 

 .درجات كل من وحدات ھاو ولون الصفار وبقع الدم وبقع اللحم والغرفة الھوائیة

 .دروسةتقدير معامالت االرتباط بین صفات الجودة الداخلیة الم

على ) . عتیقة والبقاالت  (، منفذ التوزيع  السنةموسم  ،الساللة : دراسة تأثیر 

 .بعض صفات جودة البیض

 ١،٣مقارنة جودة البیض المعروض في السوق بالنتائج المتحصل علیھا تجريباً في 

 .للتنبؤ بنوعیة الظروف التي يتعرض لھا البیض قبل البیع 
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  : ثالث تجارب وكانت أھم النتائج ھي  أجريت األھدافولدراسة ھذه 

 

  : أـ أثر الساللة 

جم  ٥٥.٣٩جم ،  ٥٩.٦٧ المتوسطالطازج بالساللة حیث كان  البیضةتأثر وزن 

 .للشابفر ، ھايسكس على التوالي

على الساللة حیث كان توزيع درجتي أعلى في  معتمداكان توزيع درجات البیض 

 .ساللة شايفر عنه في ساللة ھايسكس

( میكرون  ٣٦٨.٢كان  حیثن تأثر سمك القشرة بالساللة عاللي المعنوية كا

يمثل ) میكرون  ٣.٣(ھايسكس ن ولو أن ھذا الفرق ) میكرون ٣٦٤.٩(، ) شايفر 

 .من المتوسط العام فقط%) ٠.٩(

سم ، ٧١.٠٧أثرت الساللة بشكل عالي المعنوية على مساحه القشرة حیث كان 

يسكس على التوالي ولقد تشابھت نتائج تحلیل ھا ،سم لكل من شايفر ٦٨.٤١

 ).٠.٩٩٩(الطازج واالرتباط بینھا  البیضةمع نتائج تحلیل ثفه وزن  الصفةھذه 

 ١توزيع شكل البیض معتمداً على الساللة حیث كان تكرار توزيع الدرجة كان تكرار 

 .في ساللة ھايسكس أعلى منه في ساللة شايفر

ـ بساللة الدجاج البیاض حیث كان متوسط الوزن ھو وقد تأثر وزن القشرة معنیاً 

 .جم للھايسكس ٥.١١جم للشايفر ،  ٥.٤٦

 ٧٧.٠٣سم من مساحه القشرة بالساللة حیث كان المتوسط١/ تأثر وزن القشرة 

 .سم لكل من سايفر ، وھايسكس على التوالي/ ملجم ٧٥.٩٧سم ، /ملج 

 ٦٢.٦٢ث كان المتوسط ھو كان تأثیر الساللة واضحاً على قیم وحدات ھاو حی

 .شايفر على التوالي وحد لكل من الھايسكس ، ٦٠.٥٢وحدة ، 

 : معامل الصفار تأثر معنوياً بالساللة وكان المتوسط ھو 

  .لكل من الھايسكس ، شايفر على التوالي% ٤٠.٢٦، % ٤٠.٧٤

ر أعلى للون الصفا ٧توزيع لون الصفار معنوياً حیث كان توزيع التدريج رقم تأثر . ١٠

  .في شايفر عنه الھايسكس وكان توزيع باقي الدرجات أقل

لم تؤثر الساللة على كل من ك معامل البیض ، النسبة المئوية لوزن القشرة . ١١

، كثافة القشرة ، ارتفاع البیاض ، درجات تكرار كل من بقع الدم ، بقع اللحم ، 

  .الغرفة الھوائیة

 

مواسم الشتاء والربیع والصیف الخريف تمت الدراسة في : ب ـ تأثیر الموسم 

  على التوالي ط

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


جم ، ٥٧.١٠جم ، ٥٨.٨٧تأثر وزن البیضة بالموسم تأثرا معنوياً وكانت المتوسطات 

 .جم على التوالي٥٦.٠٥جم ، ٥٨.١٠

كان تكرار توزيع درجات أوزان البیض معتمدا على المسوم حیث كان موسم الشتاء 

على الموسم حیث كان موسم  معتمداتوزيع درجات أوزان البیض به اكبر تكرار 

 .الشتاء به اكبر تكرار لدرجة بیض موسم الخريف به اكبر تكرار لدرجة البیض 

: تأثر معمل البیضة بالمسم تأثرا عالي المعنوية حیث كانت المتوسطات ھي 

 .على التوالي% ٧٤.٢٢،  ٧٤.٦٦،  ٧٤،٨٤، % ٧٤.٨٤، % ٧٤.٦٠

على الموسم حیث كان فصل الخريف به  البیضةرار توزيع درجات شكل اعتمد تك

 بینما كان فصل الشتاء به اقل تكرار لھذه الدرجة ١تكرار لدرجة رقم  أعلى

لم يختلف بین الشتاء  حیثتأثیر الموسم على سمك القشرة كان عالي المعنوية 

المتوسطات  بشكل واضح في الخريف وكانت أعلىوالربیع ن والصیف ولكنه كان 

میكرون لنفس  ٣٧٣.١میكرون ،  ٣٦٤.٧میكرون ن ٣٦٤.٠میكرون ،  ٣٦٤.٣:ھي 

 .الفصل على التوالي

ـ : المعنوية وكانت المتوسطات كما يلي  ىتأثر مساحه القشرة بالموسم تأثرا عل

 .التوالي علىلكل من  ٦٧.٩سم ٦٩.٨١سم ، ٦٨.٨٨سم م، ٧٠.٣٦

: عالیة المعنوية وكانت المتوسطات ھي كان تأثیر الموسم على ون القشرة 

 .جم على التوالي٥.١٧جم ، ٥.٢٩جم ، ٥.٣٨جم ن ٥.٣٨

كان تأثیر الموسم على كثافة القشرة عاللي المعنوية حیث كانت المتوسطات 

سم لكل من /جم٢.٠٠سم /جم٢.٠٢سم /جم٢.٠٤٠سم /جم٢.٠٥كما يلي 

 .الشتاء ، الربیع الصیف الخريف على التوالي

على الموسم حیث كان فصل  معتمداار توزيع درجات نظافة القشرة كان تكر

بینما كان الشتاء أقل المواسم بالنسبة " نظیف " تكرار لدرجة  أعلىالصیف به 

 ..لتنفس الدرجة

على الموسم حیث كان فصل  معتمداكان تكرار توزيع درجات سالمة القشرة 

الشتاء أعلى تكرارا في  بینما كان" سلیم " الخريف أعلى المواسم في درجة 

 ".قشرة مكسوره " درجة 

بالموسم  أسبوع ٢-٠أسبوع ،  ٢-١تأثر فقد الوزن في القشرة فترتي التخزين من 

 .في فصل الربیع عن باقي المواسم أعلىحیث كانا 

مم ، ٤.٥١مم ، ٤.٥١تأثر ارتفاع البیاض بالموسم حیث كانت المتوسطات كما يلي 

 .تواليمم على ال٤.٩٥مم ، ٤.٣٦

 ٥٩.٩٣: تأثرت قیم وحدات ھاو معنوياً بفصول السنة حیث كانت المتوسطات 

 .وحده على التوالي ٦٥.٨٥،  ٥٩.٤٥،  ٦١.٠٤،
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اعتمد تكرار توزيع درجات وحدات ھاو على المواسم حیث كان فصل الخريف به 

 " .C" بینما كان فصل الشتاء أعلى تكرار لدرجة "  AA"أعلى تكرار لدرجة 

                    :معمل الصفار معنوياً بالموسم حیث كانت المتوسطات كما يلي تأثیر

 .على التوالي% ٤١.٥٦، % ٣٩.٥٤، % ٤٠.٦٢، % ٤٠.٢٧

اعتمد تكرار توزيع درجات لون الصفار على الموسم حیث كان فصل الصف به أعلى 

 .الدرجةبینما كان فصل الشتاء به أقل تكرار لنفس "  V"تكرار لدرجة اللون 

كان تكرار توزيع بقع الدم معتمدا على الموسم حیث كان فصل الصیف به أعلى 

تكرار البیض الخالي من بقع الدم بینما حاز فصل الشتاء على أعلى تكرار 

 "٢.١"لدرجات تواجد بقع الدم 

 .كان تكرار توزيع بقع اللحم مثل تكرار توزيع بقع الدم

وائیة معتمدا على الموسم حیث كان فصل كان تكرار توزيع درجات الغرفة الھ

بینما كان فصل الخريف به أعلى تكرار لكبر " صغیر " الشتاء به أعلى تكرار لدرجة 

 .درجة

سم م ١/ـ النسبة المئوية لوزن القشرة ووزن القشرة : لم يؤثر الموسم على 

 .مساحه القشرة

 

، عمر )  أسبوع ٢٨ـ  ٢٠من(  ١عمر  إلىكان مقسماً ) ـ : ج ـ عمر الدجاج البیاض 

  ).أسبوع  ٧٨ـ  ٤٥من (  ٣عمر ) أسبوع  ٤٥ـ  ٢٩من (  ٢

:  ـ تأثر وزن البیض الطازج معنوياً بعمر الدجاج البیاض حیث كان المتوسط ھو ١

  .جم على التوالي٦٢.٩١جم ، ٦١.٤٨جم ، ٤٨.٢٠

ـ اعتمد تكرار توزيع درجات وزن البیض على حجم البیض على العمر حیث كان  ٢

به اكبر تكرار من الحجم  ٣العمر األول به اكبر تكرار من الحجم الصغیر وكان العمر 

  .الكبیر جداً

 ٣٧٠.٣ـ تأثر سمك القشرة معنوياً بالممر حیث كانت المتوسطات ھي ك  ٣

  .میكرون على التوالي ٣٦٢.٢میكرون و ٣٦٧.١میكرون ، و

العمر األصغر به یث كان على العمر ح البیضةـ اعتمد تكرار توزيع درجات شكل  ٥

  .أعلى تكرار من الدرجة نفسھا

: ـ تأثرت مساحه سطح البیضة معنوياً بالعمر حیث كانت المتوسطات ھي  ٦

  .سم على التوالي٧٣.٨٩سم ، ٧٢.٦٨سم ، ٦١.١٤

جم ٤.٧٦ـ كان تأثیر العمر على وزن قشرة البیضة معنوياً حیث كانت المتوسطات ٧

  .ليجم على التوا٥.٥٤جم ٥.٥٦، 
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ـ تأثرت صفه النسبة المئوية لوزن القشرة معنوياً بالعمر حیث كانت المتوسطات  ٨

  .على التوالي% ٨.٨٥، % ٩.٠٥،% ٩.٩٥

سم من المساحة بالعمر حیث كانت المتوسطات ١/ـ تأثرت صفه وزن القشرة  ٩

  .سم على التوالي/ملجم٧٥.١٢سم ، /ملجم ٧٦.٤٢سم ،/ملجم٧٧.٩٦

سم ، /جم ٢.٠٥ـ تأثرت صفه كثافة القشر بالعمر حیث كانت المتوسطات ١٠

  . سم على التوالي/جم٢.٠٢سم /جم٢.٠٥

ـ اعتمد تكرار توزيع درجات النظافة على العمر حیث كان العمر األصغر به أعلى  ١١

بینما كان العمر المتوسط به اقل تكرار من ھذه " تكرار من درجة ط نظیف 

  .الدرجة

على العمر حیث كان العمر  معتمداان تكرار توزيع درجات سالمه القشرة ـ ك ١٢

بینما كان العمر األكبر به أعلى تكرار " سلیم " به أعلى تكرار من درجة  األصغر

  .من درجة كبیر

اقل في  األصغرـ كان تأثیر العمر على صفه فقد الوزن معنوياً حیث كان العمر  ١٣

  .نسبة الفقد ن العمر األكبر أعلى في نسبة الفقد

مم ،  ٥.٠٨ـ كان تأثیر العمر على ارتفاع البیاض معنوياً حیث كانت المتوسطات  ١٤

  .مم على التوالي ٤.٢٦مم ،  ٤.٤٠

 ٥٥.٣٢،  ٥٧.٧٠،  ٧١.٦٩تأثرت قیم وحدات ھاو بالعمر حیث كانت المتوسطات 

  .وحدة على التوالي

" تكرار توزيع درجات وحدات ھاو معتمدا على العمر حیث كان تكرار درجة ـ كان  ١٦

A A  "أعلى تكرار في العمر األصغر وأقل تكرار في العمر األكبر.  

ـ تأثر معامل الصغار بالعمل حیث انخفض مع الزيادة في العمر وكانت  ١٧

  .على التوالي% ٣٨.٥٥، % ٣٩.١٥، % ٤٣.٧٩المتوسطات 

" ر توزيع درجات لون الصغار على العمر حیث كان تكرار درجة رقم تكرا اعتمدـ  ١٨

V  "أعلى في العمر األصغر وأقل في العمر المتوسط.  

  .ـ كان تكرار توزيع درجات بقع لدم مستقالً عن العمر ١٩

ـ تكرار توزيع بقع اللحم كان معتمداً على العمر حیث كان العمر األصغر به أعلى ٢٠

  لي من بقع اللحم والعكس بالنسبة للعمر األكبرنسبه من البیض الخا

ـ كان تكرار توزيع درجات الغرفة الھوائیة معتمداً على العمر حیث أن اكبر تكرار  ٢١

في العمر األصغر وانعكس الحال في العمر " ٤"وأقل تكرار للدرجة " ١"للدرجة 

  .األكبر

 

  : د ـ تأثیر درجة حرارة التخزين 
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التخزين حیث أن  جرارهبدرجة  البیضةلمئوية لفقد في وزن ـ تأثیر صفات النسبة ا١

يسبب زيادة الفقد معنوياً عن التخزين تحت  الغرفةالتخزين في درجة حرارة 

  .لجمیع مدد التخزين بالنسبةالتبريد 

ـ كان تأثیر ارتفاع البیاض بدرجة حرارة التخزين معنوياً حیث كانت المتوسطات  ٢

  .البارد ، والغرفة على التواليمم لتخزين ٣.٦٤مجم ، ٥.٥٣

ـ قیم وحدات ھاو تأثرت معنوياً بدرجة حرارة التخزين حیث كانت المتوسطات  ٣

  .البارد والغرفة على التوالي التخزينوحدة  ٥٠.٥٤وحدة ،  ٧٢.٦٠

ـ تكرار توزيع درجات وحدات ھاو اعتمد على درجة حرارة التخزين حیث كان  ٤

عن تخزين  Cو  Bوأقل في درجتي  Aو  AAي في رجت أعلىالتخزين البارد 

  .الغرفة

، % ٤٤.٦٤: ث كانت المتوسط ھو ر تأثر معنوياً بنويعة التخزين حیـ معامل الصغا ٥

  .للتخزين البارد والغرفة على التوالي% ٣٦.٣٥

تكرار توزيع درجات لون الصفار على درجة حرارة التخزين حیث كانت  اعتمدـ  ٦

  .د عنه في التخزين في جو الغرفةرالبا التخزينفي  تكرارا أكثر ٧الدرجة 

تكرار توزيع بقع الدم على حرارة التخزين حیث كان تكرار توزيع الدرجات  اعتمدـ  ٧

  .الغرفةأقل في التخزين البارد عنه في جو  ٢صفر ن 

  .حرارة التخزين ةـ كان تكرار توزيع بقع اللحم مستقالً عن درج ٨

درجات حجم الغرفة الھوائیة معتمداً على درجة حرارة التخزين ـ كان تكرار توزيع  ٩

عنه  ٤،  ٣وأقل في الدرجتین  ٢،  ١حیث كان التخزين البارد أعلى في الدرجتین 

  .في التخزين على جو الغرفة

 

  ).أسابیع  ٣،  ٢،  ١صفر ن : ( ھـ ـ تأثیر مدة التخزين 

  .المستوطاتن حیث كانت ـ تأثرت ارتفاع البیاض معنوياً بمدة التخزي ١    

  .مم على التوالي٣.٦٢مم ،٣.٩٣مم ، ٤.٥٩مم ، ٦.١٩

" ـ اعتمد تكرار توزيع درجات وحدات ھاو على مدة التخزين حیث نقصت درجة  ٣

AA  " أسابیع معنوياً بینما زادت الدرجة  ٣من    تخزين صفر وحتىC .  

المدة وكانت  ـ تأثر معامل الصفار بمدة التخزين حیث انخفض مع زيادة ٤

  .على التوالي% ٣٦.٥٧ن % ٣٨.٦٦، % ٤١.٦٨، % ٤٥.٨المتوسطات ھي 

ـ تكرار توزيع درجات لون الصفار اعتمد على مدة التخزين حیث كان تكرار توزيع  ٥

 ٣اقل ما يمكن في الوقت صفر وأعلى مايمكن بعد التخزين لمدة  ٧الدرجة 

  .أسابیع 
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معتمداً على مدة التخزين حیث كانت نسبة  ـ تكرار توزيع درجات بقع الدم كان ٦

تكرار البیض الخالي من بقع الدم أقل مايكون في البیض الطازج أعلى مايكون بعد 

  .أسابیع  ٣تخزين 

ـ تكرار توزيع بقع اللحم كان مشابھا لبقع الدم ماعدا نسبة البیض الخالي من  ٧

  .البقع كان أقل مايكون بعد أسبوع من التخزين 

تكرار توزيع درجات حجم الغرفة الھوائیة معتمداً على مدة التخزين حیث ـ كان  ٨

مع زيادة مدة التخزين " ٤"ازداد تكرار توزيع على الغرفة الھوائیة ذات لحجم األكبر 

.  

 

  ) : منافذ التوزيع ( و ـ تأثیر السوق 

جم ٦٠.٤١ عتیقةجم في  ٦٤.٧٠بمنفذ التوزيع حیث كانت  البیضةـ تأثر وزن  ١      

  في البقاالت

ـ اعتمد تكرار توزيع درجات حجم البیض على منفذ التوزيع حیث زاد تكرار درجتي  ٢

  .عنه في البقاالت وانعكس الحال بالنسبة لدرجتي متوسط وصغیر    عتیقةفي 

سم ٧٥.٣٣ـ تأثرت مساحه سطح القشرة بمنفذ التوزيع حیث كان المتوسط  ٣

  .سم في البقاالت  ٧١.٦٤في عتیقه ، 

جم في ٥.٥٧جم ، ٥.٧٩ـ أثر منفذ التوزيع معنوياً على وزن القشرة حیث كان  ٤

  .عتیقة والبقاالت على التوالي

في % ٨.٩٦تأثرت صفه  النسبة المئوية لوزن القشرة بمنفذ التوزيع حیث كانت 

  .عتیقة والبقاالت على التوالي

شرة ووزن القشرة ـ لم يؤثر منفذ التوزيع على كل من معامل البیضة وسمك الق٦

  .سم من مساحه القشرة وكثافة القشرة ١/مجم

نظافة القشرة ن سالمه القشرة ن وحدات : ـ كان تكرار توزيع درجات كل من  ٧

ھاو ، لون الصفار ، بقع الدم ، بقع اللحم ن حجم الغرفة الھوائیة عن منفذ 

  .التوزيع

 

وزن : لى الصفات التالیة ـ كان تأثیر التداخل بین الساللة والموسم معنوياً ع ١

البیضة ، معامل البیضة ، سمك القشرة ، مساحه القشرة ن وزن القشرة ، 

أسبوع  ١كثافة القشرة ، فقد الماء من صفر ـ % النسبة المئوية ، وزن القشرة 

  .أسابیع تخزين ، ارتفاع البیاض ، وحدات ھاو ٣ـ٢تخزين ن فقد الماء من 
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اللة وعمر الدجاج البیاض معنوياً على وزن البیض ـ كان تأثیر التداخل بین الس٢

ومعامل البیضة وسمك القشرة ومساحه سطح القشرة والنسبة المئوية 

  .سم من مساحه القشرة ومعامل الصفار/للقشرة ووزن القشرة 

وطبیعة التخزين معنوياً على جمیع صفات فقد  الساللةكان تأثیر التداخل بین ـ  ٣

بوع األول من التخزين وكان معنوياً أيضاً على ارتفاع الوزن ماعدا خالل األس

  .البیاض ومعامل الصفار

ـ كان تأثیر تداخل الساللة مع مدة التخزين معنوياً على ارتفاع البیاض وقیم  ٤

  .وحدات ھاو

ـ كان تأثیر تداخل الساللة مع منفذ التوزيع معنوياً على وزن البیضة وسماحه  ٥

  .لقشرة وارتفاع البیاضالقشرة والنسبة المئوية ل

 البیضةـ مكان تأثیر تداخل الموسم مع عمر الدجاج البیاض معنوياً على وزن  ٦

وسمك القشره ، مسافة القشرة ن نسبة الفقد في الوزن من  البیضةومعامل 

أسابیع وقیم وحدات ھاو  ٣أسبوع نسبة الفقد في الوزن من صفر ـ  ٢صفر ـ 

  .ومعامل الصفار

صفات فقد  على جمیعـ كان التأثیر التداخل بین الموسم وطبیعة التخزين معنوياً  ٧

  .ومعامل الصفار

ـ كان تأثیر التداخل بین الموسم ومدة التخزين معنوياً على ارتفاع البیاض وقیم  ٨

  .وحدات ھاو

ـ كان تأثیر التداخل بین الموسم ومنفذ التوزيع معنوياً على وزن البیضة ومساحة  ٩

القشرة ، و زن القشرة ن النسبة المئوية للقشرة وارتفاع البیاض وقیم وحدات 

  .ھاو

ـ كان تأثیر التداخل بین عمر الدجاج البیاض وطبیعة التخزين معنوياً على صفه  ١٠

فقد الوزن من أسبوع إلى أسبوعین تخزين وصفة فقد الوزن من صفر إلى 

  .أسبوعین وقیم وحدات ھاو ومعمل الصفار

كان تأثیر التداخل بین عمر الدجاج البیاض ومدة التخزين معنوياً على ارتفاع  ـ ١١

  .البیاض وقیم وحدات ھاو ومعمل الصفار

  

  : معامالت االرتباط الجودة الخارجیة 

تظھر نتائج تقدير معامالت االرتباط المعنیة بین وزن البیضة الطازج وباقي الصفات 

ومساحة سطح البیضة ومعامل البیضة  أنه كلما زاد الوزن زاد وزن القشرة

ومعامل الشكل ونسبه البیض المكسور بینما انخفضت النسبة المئوية لوزن 

  .سم م سطح البیضة وكثافة القشرة١/القشرة ووزن القشرة مجم
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ـ كما أظھرت معامالت االرتباط المعنوية بین صفات القشرة وھي وزن القشرة ـ  ٢

بین سمك القشرة سمك القشرة والكثافة كانت كلھا موجبه فیما عدا االرتباط 

  .وكثافة القشرة فلم يكن معوياً

ـ درجة نظافة البیضة لم ترتبط بأي صفه عدا درجات سالمه البیضة فكان االرتباط  ٣

  .يجابيمعنوي وا

غیر معنوي عكس ماكان  البیضةومعامل  البیضة شكلـ كان معامل االرتباط بین  ٤

  .متوقعاً

 

  :  الداخلیة البیضةمعامالت صفه 

ـ ارتبطت جمیع صفات فقد الوزن ارتباطا معنوياً موجبا وعالیاً مع بعضھا وكذلك مع ١

  .حجم الغرفة الھوائیة

ومعامل الصفار ولون الصفار ارتباطا موجبا ـ صفات ارتفاع البیاض وقیم وحدات ھاو  ٢

  .وعالیاً

) ٢(والثانیة )  ١(ـ وجود ارتباط معنوي وسالب بین صفات المجموعة األولى  ٣

ماعدا بین نسبة فقد الزن في األسبوع األول ولون الصفار فلم تكن ھناك أي 

  .ارتباط

بقع اللحم ـ وجد ارتباط موجب ومعنوي بین درجات بقع الدم وكل من درجات  ٤

ودرجات ولون الصفار بینما كان ھناك ارتباط معنوي سالب بین حجم الغرفة 

  .الھوائیة وكل من درجات بقع الدم وبقع اللحم

 

  :مقارنة بیض السوق المزارع

أظھرت المقارنة أن جودة بض السوق كانت مماثلة لجودة البیض الناتج مع دجاج 

تخزين بارد أو أسبوع تحت درجة  أسبوع وخزن لمدة أسبوعین ٢٨يزيد عمره عن 

 .حرارة الغرفة
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