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لسموى الياباني في طائر ادم  وغموبينمتأثير االنتخاب لمستويات مختمفة من هي
 والتناسمية يةنتا الصفات ال 

 (1)زيد حامد احمد دخيلو  (1*)اهلل التكريتي سموأل سعدي عبد

 تكريت، العراؽ.(. كمية الزراعة، جامعة 1)
 (.samawal_1976@yahoo.com)*لممراسمة: د. سموأؿ سعدي عبداهلل التكريتي. البريد اإللكتروني: 

 10/08/2020تاريخ القبول:    01/07/2020تاريخ االستالم: 

 الممخص
جامعػة تكريػت لممػدة مػف  ،القيػواني فػي كميػة الزراعػة نتػاجإلػ  سسػـ اإل تػاب ت ىذه التجربة فػي قلػؿ أجري
فػػي الػػدـ،   الييموغمػػوبيفتػػـ إجػػرار تجربػػة انتفػػاب لىػػ ة مسػػتو  قيػػث  7/1/2020ولغايػػة  2/10/2019

مجموعػة  :إلػ  الػ ث مجػامي  ىػيال يػور سسػمت  .يومػا   14سػقب عينػات الػدـ مػف ال يػور بعمػر وذلؾ ب
مجموعػػػة ذات و مػػػؿ دـ،  100/ غ( 11.67 – 11.33المتوسػػػ  )  الييموغمػػػوبيفذات مسػػػتو  ، السػػػي رة
  الييموغمػػوبيفومجموعػة ذات مسػتو   ،مػػؿ دـ 100/غ( 11.67أعمػ  مػف العػػالي )  الييموغمػوبيفمسػتو  

( 12( مكػػػررات وفػػػي كػػػؿ مكػػػرر )4ولكػػػؿ مجموعػػػة ) ،مػػػؿ دـ  100/ غ( 11.33مػػػف   أسػػػؿالمػػػنف   )
 51وىػػي  نتػػاجوعنػػد نيايػػة مػػدة اإل(. 1:  3ذكػػر واقػػد ) (1  )( إنػػاث إلػػ3 ػػا ر وزعػػت بنسػػبة جنسػػية )

إلػ  ماكنػة الت لػيس وسػجمت بعػ  الىػ ات  أدفػؿيوما  تـ جم  البي  المنسػب قسػب المجػامي  أعػ ه و 
عػدـ وجػود فػػروؽ معنويػة فػي ىػػ ة بينػػت النتػا   و  يػة والنوعيػة لمبػي  وىػػ ات الفىػوبة وال لػس.نتاجاإل

ومعػػدؿ اسػػتي ؾ  نتػػاجباإلضػػافة إلػػ  وزف الجسػػـ عنػػد نيايػػة اإل وزف الجسػػـ بعمػػر أربعػػة وفمػػس أسػػابي 
إذ لػػـ يهػػاىد ىنالػػؾ   الييموغمػػوبيفالعمػػؼ وك ػػارة التقويػػؿ الغػػذا ي بػػيف المجػػامي  المنتفبػػة لىػػ ة مسػػتو  

أظيػرت النتػا   كمػا  العػالي والمػنف  .  الييموغمػوبيففروؽ معنوية بيف معاممة السي رة ومعاممػة مسػتو  
( H.Dالبػي  ) إنتػاجالمنف   في ىػ ة   الييموغموبيفلىالح معاممة التركيب الوراالي ذو فروؽ معنوية 

والسػي رة، فػي قػيف كانػت المعنويػة غيػر موجػودة   الييموغمػوبيفبالمستو  العػالي مػف  وكتمة البي  ملارنة  
كمػا  ال لػس، ةووزف أوؿ بيضػة ومعػدؿ وزف البيضػة ونسػب ، ات معػدؿ العمػر عنػد النضػ  الجنسػيفي ى

  الييموغمػػػوبيفكانػػت ال ػػػروؽ معنويػػة أيضػػػا  فػػي ىػػػ ة نسػػبة الفىػػػوبة إذ ت وسػػت المعػػػاممتيف ذات مسػػتو  
 العالي والمنف   عم  معاممة السي رة.

البي ، نسبة الفىوبة، نسبة  إنتاج، ى ات  الييموغموبيف ا ر السمو  الياباني، الكممات المفتاحية: 
 .ل لسا

 :المقدمة
الرت اع نسبة البروتيف وانف ا  نسبة الدىوف فييا عف المقـو  ،الدواجف مف األغذية ذات الليمة الغذا ية العاليةلقـو  ،بى ة عامة

وكذلؾ العناىر  ،" المركبB”القمرار. كما تمتاز بسيولة ىضميا واقتوا يا عم  نسب كبيرة مف ال يتامينات فاىة مجموعة فيتاميف 
 مف ال يور الداجنة اىتماما  الذي يعد   ا ر السمو  اليابانييمل   .واليود ،والقديد ،والبوتاسيـو ،وال س ور ،المعدنية مالؿ الكالسيـو

يعتبر لقمو وبيضو مف األ عمة الهيية وغذار بروتيني ، قيث القيواني نتاجفي اآلونة األفيرة مف العامميف في مجاؿ اإل ممقوظا  
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العالـ لما  دافالبي  والمقـ مف  ا ر السمو  الياباني بىورة كبيرة في كالير مف بم إنتاجانتهر و  (.2013، )التكريتي والجميمي ممتاز
 ا ر  (Japonica Coturnix coturnix)( Quail، قيث إف  ا ر السمو  الياباني )يتمت  بو ىذا المنت  مف سيمة غذا ية عالية

  زانياتالينتمي إل  عا مة و  ،ريهو بافت ؼ النوع يتميز بامت ر جسمو بالمقـ فاىة من لة الىدر، ويفتمؼ لوف ،ىغير القجـ
Phasianidae   أما بي  فاىة في الفريؼ قيث دؼر الجو الذي يساعد عم  التكاالر،  وىو مف ال يور المياجرة التي تظير موسميا

غني بالعناىر المعدنية وال يتامينات  نوأكما  بزيادة نسبة الى ار إل  البيا  عنيا في باسي ال يور  ا ر السمو  الياباني فانو يمتاز
الكالير مف المنتجيف يواجو  .والجميسيف وكذلؾ األقما  األمينية األساسية مالؿ الميسيف، السيريف، قام  األسبارتيؾ، الالريونيف

 يور سريعة النمو وبأوزاف مرت عة، ِإذ َأف  إنتاج، وعم  وجو الفىوص ة مف قيث اإلنتاجعوبات في قىوليـ عم  آبار مت وسى
 أىبح، قيث (Baylan, 2017) نتاجس الت السمو  الياباني وتقسينيا لجعميا عالية الوزف واإل إنتاجَأغمب الباقالوف يعمموف عم  

مف ف ؿ ت وير س الت  البي  نتاجإلمىدرا  غذا يا  ،في بداية اللرف العهريف استعمؿ كمىدر  باعتبارهفيما بعد ذا هعبية كبيرة 
في منتىؼ اللرف العهريف إذ تـ إجرار العديد مف الملارنات بينو وبيف  إالكقيواف مفتبري لـ تعرؼ  أما أىميتوالبي .  نتاجإلفاىة 

عف مستو  ييدؼ المربوف إل  إجرار تغييرات وراالية في س عانيـ لزيادة العا دات . (Al-Tikriti, 2019أنواع ال يور الداجنة األفر  )
يجاد المعالـ الوراالية لمعها ر والتلويـ الوراالي إنتاج ي معيف وىذا يمكف تقليلو مف ف ؿ تنظيـ تسجيؿ النسب و فقوىات األدار وا 

ومف أىـ وأفضؿ الوسا ؿ المستفدمة لمتقسيف  لإلفراد لمتمكف مف اتفاذ اللرارات الىقيقة في افتيار القيوانات التي ستستفدـ كآبار.
نو يقتاج إل  مدة زمنية  ويمة لموىوؿ إل  اليدؼ المنهود ليذا توىؿ الباقالوف إل   رؽ عديدة لموىوؿ أىو االنتفاب بالرغـ مف 

الدواؿ الوراالية واإلنزيمية وست ممكف لمتلميؿ مف ن لات التربية ومنيا االنتفاب بأعمار مبكرة باستفداـ   أسؿإل  أفضؿ عا د ممموس وب
عم  األفراخ  يوكذلؾ االعتماد عم  األهكاؿ الكيموقيوية. إذ يعتبر  ا ر السمو  الياباني دلي  لمتجارب األكالر تكم ة والتي تجر 

-Al-Tikriti and Alوالرومي إذ إف سرعة توالي األجياؿ سوؼ تسمح باستفدامو كقيواف مرهد و بالفىوص في الدراسات الوراالية )
Kaisi, 2019.) 

ية ل ا ر السمو  الياباني اعتمادا عم  االنتفاب المت رع لمستو  نتاجالمعدالت القسابية لمى ات اإلالدراسة ىو تلدير  يدؼت
 مف المعدؿ ال بيعي.  أسؿاعم  و   الييموغموبيف

 :هوطرائقالبحث مواد 
 جامعة تكريت لممدة مف ،نتاج القيواني في كمية الزراعةسسـ اإلت ىذه الدراسة في قلؿ  ا ر السمو  الياباني التاب  إل  أجري
وكاف اليدؼ مف الدراسة ىو تلدير بع  المعالـ الوراالية ل ا ر السمو  الياباني اعتمادا  عم   ،7/1/2020ولغاية  2/10/2019

 14ة، تـ سقب عينات الدـ مف ال يور بعمر ية وال سمجية والكيموقيوينتاجالدـ بأعمار مبكرة وأالرُه في الى ات اإل ىيموغموبيفمستو  
مؿ دـ،  100/غ( 11.67 – 11.33المتوس  )  الييموغموبيفذات مستو   \يوما  وسسمت إل  ال ث معام ت ىي } معاممة السي رة 

مف   أسؿالمنف   )  الييموغموبيفمؿ دـ ومعاممة ذات مستو   100/غ( 11.67أعم  مف العالي )  الييموغموبيفمعاممة ذات مستو  
( ذكر واقد 1  )( إناث إل3(  ا ر وزعت بنسبة جنسية )12( مكررات وفي كؿ مكرر )4مؿ دـ   ولكؿ معاممة ) 100/غ( 11.33

( يوما  كما موضح في 21( قيث رسمت ال يور بوض  قملة عم  أرجميا و غذيت ال يور عم  عميلو البادئ لغاية عمر )1:  3)
 ال يور إل  اللاعة المفىىة لمتربية التي تقتوي عم  أس اص مؤل ة مف ال ث قجرات )ىناعة مقمية( بأبعاد، الـ نلمت (1الجدوؿ )

غذيت ال يور عم   ( سـ لم وؿ والعر  واالرت اع عم  التوالي لكؿ قجرة مجيزة بمعالؼ ومناىؿ فاىة بيا.50×  100×  100)
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% و اسة ممالمة  22.84يـو بمستو  بروتيف فاـ  35مف عمر يـو واقد ولغاية تلدـ لم يور  بادئنوعيف مف الع  ؽ، العميلة األول  
% 19.56يوما  ولغاية نياية التجربة بمستو  بروتيف  35ية تلدـ لم يور بعد إنتاجواستعممت العميلة الالانية عميلة  غكيمو سعرة/ك 2998

 .غكيمو سعرة /ك 2753و اسة ممالمة 
 :(العمر عند النضج ال نسي )يوم 

                    وض  أوؿ بيضة لألنال  كدليؿ عم  وىوليا إل  عمر النض  الجنسي لجيؿ اآلبار استنادا  لما أهار لو اعتمد
(North and Bell, 1990) 

 وزن ال سم )غرام(:
 ال ارزة.( لمرتبتيف بعد SF – 400C) وزنت األفراخ بهكؿ فردي بعد ال لس ووزنت أسبوعيا  باستعماؿ ميزاف قساس

 وزن أول بيضة )غرام(: 
 .( لمرتبتيف بعد ال ارزةSF – 400Cوزنت أوؿ بيضة وضعتيا كؿ أنال  لجيؿ اآلبار باستفداـ ميزاف قساس )

 وزن البيض )غرام(: 
 :(1989وزف البي  بهكؿ يومي لجيؿ اآلبار واقتسب معدلو مف ف ؿ المعادلة اآلتية )ال يا  وناجي ، 

 نتاجيوما  األول  مف اإل 51وزف البي  الكمي المنت  ف ؿ                               
 معدؿ وزف البي  =

 نتاجيوما  األول  مف اإل 51عدد البي  المنت  ف ؿ                                 
 البيض )%(: إنتاج

اليومي لكؿ مكرر لذلؾ  نتاج واؿ مدة التجربة لجيؿ اآلبار وتـ تسجيؿ اإلجم  البي  مرة واقدة كؿ يـو في الساعة التاسعة ىباقا  
( قسب المعادلة التي ذكرىا ال يا  وناجي % H.Dالبي  عم  أساس ) إنتاجوقسب معدؿ  (Production egg day Henاليـو )

(1989:) 
 يوما   51عدد البي  المنت  ف ؿ           

H.D  % =  ×100 
 يوما   51× في نياية التجربة عدد اإلناث      
 طير(: \كتمة البيض )غ

 :(1989تـ قساب كتمة البي  المنت  لجيؿ اآلبار ولكؿ معاممة قسب المعادلة التالية ) ال يا  وناجي، 
 ( غمعدؿ وزف البي  )  كتمة البي  المنت  = عدد البي  المنت  ف ؿ مدة زمنية معينة 

 الغذائي:استهالك العمف وكفاءة التحويل 
جر  اقتساب كمية العمؼ المستيمؾ لك  الجيميف ب ريلة وزف العمؼ المتبلي في نياية كؿ أسبوع و رقُو مف العمؼ الملدـ في بداية 

( كما اقتسبت ك ارة التقويؿ الغذا ي ال زمة / ير/)غراـ ةاألسبوع ليتـ استفراج معدؿ استي ؾ العمؼ اليومي لكؿ  ا ر عم  قد يـو
 :(1986راـ واقد مف البي  وفؽ المعادلة )الزبيدي، غ نتاجإل

  ير(\معدؿ استي ؾ العمؼ اليومي )غراـ                                           
 ك ارة التقويؿ الغذا ي  =    
(\معدؿ كتمة البي  المنتجة )غراـ             غراـ بي (        \)غراـ عمؼ    يـو

 نسبة الخصوبة )%(:
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( بيضة لجمي  المعام ت عف  ريؽ جم  البي  مف الل ي   300قسبت نسبة الفىوبة عم  أساس عدد المعام ت إذ تـ ت ليس ) 
وقضف البي  تقت الهرو  اللياسية لعممية الت ليس مف الر وبة النسبية ودرجة القرارة وتـ اقتساب النسب قسب المعادلة )ال يا  

 (:1989وناجي، 
 عدد البي  المفىب                                           

 100×                                                          نسبة الفىوبة ) % ( = 
 عدد البي  الكمي الموضوع في القاضنة                                

 نسبة الفقس )%(:
ال اسسة وسجمت أعدادىا وتـ اقتساب النسبة الم وية لم لس قسب المعادلة )ال يا  وناجي، بعد اكتماؿ مدة الت ليس تـ إفراج األفراخ 

1989:) 
 ةعدد األفراخ ال اسس                                                          

 100 ×                                                     نسبة ال لس مف البي  الكمي ) % ( = 
 ةعدد البي  الكمي الدافؿ في ال لاس                                                 

 التحميل الحصائي :
لدراسػة تػأالير المعػام ت   Completely Randomized Design(CRDتقميؿ البيانات باسػتفداـ التىػميـ العهػوا ي الكامػؿ ) أجري

 (Duncan 1955 ,)  فػي الىػ ات المدروسػة وتػـ ملارنػة ال روسػات المعنويػة بػيف المتوسػ ات باسػتفداـ افتبػار دنكػف المتعػدد القػدود
 في التقميؿ اإلقىا ي لمبيانات. (SAS, 2001) وباستعماؿ البرنام  اإلقىا ي

 النتائج و المناقشة:
 :()يومالعمر عند النضج ال نسي 

عدـ وجود فروؽ معنوية في ى ة معدؿ العمر عند النض  الجنسي بيف المعام ت الال الة إذ لـ يهاىد ىنالؾ فروؽ  (2)يوضح الجدوؿ 
يوما   (37.75و 37.75و 38.25العالي والمنف   وبمغت سيـ معدالتيا )  الييموغموبيفمعنوية بيف معاممة السي رة ومعاممة مستو  

المنف   و العالي ملارنة   الييموغموبيفعم  التوالي ولكف ي قظ وجود افت ؼ في العمر عند النض  الجنسي لىالح معاممة مستو  
البي  لوجود معامؿ ارتبا  وراالي وبي ي ومظيري سالب بيف ى تي العمر  إنتاجبمعاممة السي رة وىذا يع ي داللة ومؤهر إل  زيادة 

نتاجنسي و عند النض  الج  .(2019السامرا ي، و ؛ 2016عبد الستار، ؛ 2010البي  )التكريتي،  ا 
 انخطأ انقياسي {± في انذو عهً انعًر عُذ انُضج انجُسي ) يىو (  } انًعذالث   انهيًىغهىبيٍ. تأثير االَتخاب عهً وفك يستىي 2جذول ان

 انًعايهت
 انصفاث

 يعذل انعًر عُذ انُضج انجُسي ) يىو ( 

  A 0..4±   57.73  انهيًىغهىبيٍانعانيت 

 A 4.07±  52.83 انسيطرة

  1.14A±  57.73  انهيًىغهىبيٍانًُخفضت 
 بيٍ انًعذالث . (p≤ 0.05)* انحروف انكبيرة انًختهفت ضًٍ انعًىد انىاحذ تشير إنً وجىد فروق يعُىيت 

 :)غرام(وزن ال سم األسبوعي 
ال يور الداجنة  إنتاجية الميمة التي يسع  إلييا المربي إذ يرتب  ملدار الربح والفسارة لمهروع نتاجتعد ىذه الى ة مف الى ات اإل

نتاجو  المقـ عم  الوزف النيا ي وملدار الزيادة الوزنية المتقللة أالنار ىذه التربية مف جانب آفر يجب مراعاة عامميف ميميف في ىذه  ا 
س الت تتميز بسرعة نمو أكالر مف س الت أفر ، فالس الت القديالة ونتيجة ل نتفاب  الى ة وىما التركيب الوراالي لم ير إذ ىنالؾ

الوراالي المستمر لى ة وزف الجسـ وى ات أفر  فأنيا سوؼ تت وؽ في سرعة النمو والسيما في األسابي  األربعة األول  بعد ال لس كما 
، كما انو مف الملاييس المالالية مف الى ات السيمة اللياس نسبيا   ونوإف وزف الجسـ عند عمر معيف ىو األكالر هيوعا  كمؤهر لمنمو ك



 

Tikriti and Dakhil – Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 7(5): 123-133 October 2020 
 

 2020 أكتوبر/تشرين األول 133-123(: 5)7 السورية للبحوث الزراعيةالمجلة  – ودخيل التكريتي 127

سـ التي عف  ريليا يتـ التعرؼ عم  ملدار النمو المتراكـ لغاية العمر الذي يتـ فيو اللياس فض   عف ارتبا و العالي والواليؽ بأوزاف الج
( المتوس ات والف أ اللياسي لوزف الجسـ  3الجدوؿ رسـ ) ( . تمفص نتا   2019و فاضؿ ،  2015في المدد ال قلة )المهيداني،

( 139.08و 137.48و 139.06و كانت سيميا )  نتاجبعمر أربعة و فمس أسابي  باإلضافة إل  وزف الجسـ عند نياية اإل
ىذه  ( غراما  عم  التوالي لممعام ت الال الة ، ن قظ مف213.21و 218.29و 216.68( و)171.36و 174.43و 175.60و)

في مىؿ الدـ لـ يؤالر معنويا عم  أوزاف الجسـ في األعمار   الييموغموبيفالنتا   أف االفت فات في المستويات المفتم ة لمستو  
ف االنتفاب عمؿ عم  تجانس الل ي ، وكذلؾ ي قظ  المفتم ة. نستنت  مف ذلؾ أف الل ي  الذي قىمت عميو األفراخ كانت منتفبة وا 

و سد يعز    الييموغموبيفر آن ا  أف الف أ اللياسي منف   نسبيا  بيف الف و  الوراالية المنتفبة لمستويات مفتم ة مف مف الجدوؿ المذكو 
و   Daida and Rani, 2017و El-deen et al., 2016) السبب في ذلؾ إل  دور االنتفاب الذي عمؿ عم  تجانس األوزاف

Pourtorabi et al ., 2017) 
 انخطأ انقياسي{± في انذو عهً وزٌ انجسى األسبىعي )غراو( }انًعذالث   انهيًىغهىبيٍتأثير االَتخاب عهً وفك يستىي  .3جذول ان

 انًجًىعت
 يعذل وزٌ انجسى األسبىعي ) غراو (

 َتا َهايت اإل ( 5األسبىع  )  ( 4األسبىع ) 

  A  173.14  ±1.24 A  811.12  ±5.52 A 8.35±  41..15  انهيًىغهىبيٍانعانيت 

  A  170.05  ±8.8. A  812.8.  ±5.55 A 8.71±  157.02 انسيطرة

  A  171.51  ±0.5. A  815.81  ±7.40 A 1.82±  42..15  انهيًىغهىبيٍانًُخفضت 
 بيٍ انًعذالث. (p≤ 0.05)* انحروف انكبيرة انًختهفت ضًٍ انعًىد انىاحذ تشير إنً وجىد فروق يعُىيت   

 :)غرام(معدل وزن أول بيضة ومعدل وزن البيضة 
يعد وزف البيضة مف الى ات الكمية الميمة نظرا  لمرغبة المتزايدة مف سبؿ المستيمكيف لمبي  الكبير القجـ ويتأالر وزف البيضة بعدد 

ية ودرجة القرارة وموس  البيضة في سمسمة نتاجكبير مف العوامؿ الوراالية وغير الوراالية )البي ية( مالؿ العمر عند النض  الجنسي وال ترة اإل
والتغذية ووزف الجسـ. إذ ي قظ أف عمر ال ا ر يرتب  بوزف البيضة لذلؾ يجب االقتيا  قيث أف البي  اللميؿ الوزف يكوف  نتاجاإل
 استي كا  مف البي  الكبير الوزف.  أسؿ

معدالت وزف أوؿ بيضة ووزف البيضة لمتراكيب الوراالية المفتم ة إذ ( عدـ وجود فروؽ معنوية بيف 4يتبيف مف البيانات في الجدوؿ )
( غراما  لكؿ مف المعام ت المنتفبة لى ة مستو  10.96و 11.25و 10.76( و)6.36و 7.14و 6.75بمغت سيـ معدالتيا )

عنوية بيف ىذه الى ات لوجود معامؿ و سد يعز  سبب عدـ وجود ال روؽ الم .العالية و المنف ضة و السي رة عم  التوالي   الييموغموبيف
 .(Sari et al .,2016) ارتبا  مظيري ووراالي عالي المعنوية م  ى ة أوزاف الجسـ بأعمار مفتم ة

انخطأ ± انًعذالث في انذو عهً وزٌ أول بيضت )غراو( ووزٌ انبيض )غراو( }  انهيًىغهىبيٍتأثير االَتخاب عهً وفك يستىي  .4جذول ان

 {انقياسي

 انًجًىعت
 انصفاث

 يىياً  55يعذل وزٌ انبيضت ) غراو ( خالل  يعذل وزٌ أول بيضت ) غراو (

 A  14.71  ±4.10 A .4.1±  1.73  انهيًىغهىبيٍانعانيت 

 4.83A  11.83  ±4.11 A±  7.10  انهيًىغهىبيٍانًُخفضت 

 4.82A  14..1  ±4.43 A±  1.51 انسيطرة
 بيٍ انًعذالث. (p≤ 0.05)*انحروف انكبيرة انًختهفت ضًٍ انعًىد انىاحذ تشير إنً وجىد فروق يعُىيت   

 (:% H.Dالبيض) إنتاج
%( فتهير النتا   إل  تأالر كؿ مف المجموعة  H.Dالبي  ) إنتاج( المتوس ات والف أ اللياسي لى ة نسبة 5يتبيف مف الجدوؿ )

المنف     الييموغموبيففي مىؿ الدـ. إذ ت وست المجموعة المنتفبة لى ة مستو    الييموغموبيفالوراالية المنتفبة قسب مستويات 
لوجود ع سة سالبة  % ف ؿ الواقد وفمسوف يوما  األول  المقسوبة مف وض  أوؿ بيضة وىذه النتيجة متوسعة 84.42وبمغت سيمتيا 
البي  وسد يعود  إنتاجالبي  والعمر عند النض  الجنسي فكمما بكَّر عمر النض  الجنسي أد  ذلؾ إل  زيادة في  إنتاجبيف ى تي 
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 السبب أيضا إل  الع سة بيف وزف الجسـ وعدد البي  المنت  ع سة ف ية فيزداد عدد البي  المنت  بزيادة وزف الجسـ ليىؿ إل  الوزف
باالنف ا  بزيادة وزف الجسـ وىنا البد مف دراسة وزف الجسـ المالالي ل ا ر السمو  الياباني مف  نتاجالفاص بالس لة بعدىا يبدأ اإل

( HDالبي  ) إنتاج. وسد يعز  التقسف في نسبة (2015، المهيداني؛ 2010مف البي  )التكريتي،  إنتاجاجؿ القىوؿ عم  أفضؿ 
في الدـ إل  أف   الييموغموبيففي الدـ وت وسيا عم  المعاممتيف العالية والسي رة لمستو    الييموغموبيفلمستو  في المعاممة المنف ضة 

( وتعمؿ 2001، المادة األساسية في تفميؽ البروستاك ندينات ىو قام  االرهيدونيؾ و بلية األقما  الدىنية األساسية )ناجي
 Cyclic Adenosine Mono( cAMPمراسؿ الالانوي أقادي فوس ات االدينوسيف القملي )البروستاك ندينات عم  تق يز وتىني  ال

Phosphate  والف ىذا المراسؿ ينظـ أو يتوس  في عمؿ الكالير مف اليرمونات الببتيدية والتي ال تست ي  افتراؽ جدار الفمية اليدؼ
يرموف المستلبؿ والذي ينه  بىورة غير مباهرة نظاـ إنزيمي ولكف ترتب  م  المستلب ت الموجودة عم  غهار الفمية وتكوف معلد ال

( بدافؿ cAMP( إل  ) Adenosine Try Phosphate)  ATPو الذي يلـو بتقويؿ جزير ال اسة  adenylat cyclaseيدع  
الفمية وىذا يعمؿ كمراسؿ الاني وذلؾ بتنهي و بىورة غير مباهرة إنزيمات وبروتينات أفر  دافؿ الفمية اليدؼ فيتوس  آلية عمؿ 

ف تقرير (2000)القسني،  FSH)ىرموف االباضة( واليرموف المق ز لمقويى ت  LH ىرمونات عديدة منيا اليرموف الموتيني . وا 
البي  بسبب وجود ارتبا  موجب بيف تركيز  إنتاجل  تق يز المبي  وزيادة نها و في تكويف البويضات وزيادة ىذيف اليرمونيف يؤدي إ

يؤدي إل  انتظاـ إفراز البروجستيروف مف الف يا القبيبية  LHالبي . إف انتظاـ إفراز ىرموف  إنتاجىذه اليرمونات في ب زما الدـ و 
(Granulosa cellsلمقويى ت الناضج )( ة مما يؤدي إل  زيادة إفراز ىرموفreleazing hormone LH ب عؿ التغذية العكسية )

وتؤدي زيادة إفراز  .البي  إنتاجوزيادة عممية التبوي  ومف الـ زيادة  LHالموجبة عم  مستو  تقت المياد، ومف الـ زيادة إفراز 
البروتينات الدىنية ( و Vitelogeninينات الى ار )البروجستيروف الذي يعد سم ا  لألستروجيف الميـ في تىني  سمؼ بروت

(Lipoproteins(  وزيادة سرعة انتلاليا إل  المبي  إل  سرعة نمو القويى ت وزيادة التبوي )Walita et al ., 2017). 
 :)غرام(كتمة البيض 
يوما  األول  مف وض  أوؿ بيضة إذ أظيرت النتا   ت وؽ الف   51معدالت كتمة البي  المنتجة ف ؿ  (5)الجدوؿ  يتضح مف

المرت   و   الييموغموبيف( غراما  ملارنة بالف  المنتفب لمستو  476.72المنف   وبمغت سيمتو )  الييموغموبيفالمنتفب لى ة مستو  
في زيادة معدؿ كتمة البي  في الف   ويعود السبب( غراما  عم  التوالي. 456.32و 436.30) ف  السي رة والتي كانت سيميا

معامؿ االرتبا   وأكد ذلؾالبيضة مف جية أفر   وكبر قجـالبي  مف جية  إنتاجالمنف   إل  زيادة   الييموغموبيفالمنتفب لمستو  
وكذلؾ يعود  ف ى ة معدؿ وزف البيضة و معدؿ عدد البي  المنت .بيف ى تي معدؿ كتمة البي  م  كؿ م والعالي المعنويةالموجب 

السبب اف عدـ تزاقـ ال يور وتنافسيا عم  القىوؿ لمغذار وىذا ما أع اىا ال رىة الكافية ال  اف تتغذ  بهكؿ جيد فىوىا  اف 
ية اذ زاد مف وزف البي  المنت  وكذلؾ نتاجإلالتغذية كانت بىورة م توقة وعدـ اتباع نظاـ التلنيف مما االر ايجابا  في تقسيف الى ات ا

عدده وىذا ما أد  ال  تقسف ك ارة التقويؿ الغذا ي واف عدـ اجياد ال يور يؤدي ال  تالبي  افراز ىرموف الكورتيكوستيروف مف سهرة 
 (. 2019الغدة الكظرية وتعزيز نها  الغدة الدرسية وبالتالي تقسف النها  االيضي لم يور)الدراجي، 

 

 

 

 

 

يىياً(  55%(  وكتهت انبيض )غراو/طير/  H.Dانبيض ) إَتا في انذو عهً   انهيًىغهىبيٍتأثير االَتخاب عهً وفك يستىي  .5جذول ان

 انخطأ انقياسي{± }انًعذالث 

 انًجًىعت
 انصفاث

 يىياً  55يعذل كتهت انبيض ) غراو/طير ( خالل  يىياً  55% ( خالل  H.Dانبيض )  إَتا يعذل 
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  AB  051.54  ±7.51 B 1.35±  .1..7  انهيًىغهىبيٍانعانيت 

  A  071.78  ±11.87 A .1.2±  20.08  انهيًىغهىبيٍانًُخفضت 

  B  031.58  ±15.11 B 1.22±  .75.1 انسيطرة

 بيٍ انًعذالث. (p≤ 0.05)* انحروف انكبيرة انًختهفت ضًٍ انعًىد انىاحذ تشير إنً وجىد فروق يعُىيت   

 :(غرام عمف/غرام بيض)وكفاءة التحويل الغذائي  استهالك العمف )غرام/طير/يوم(
ية الكامنة نتاجالبي  والمقـ فالتغذية المتوازنة تعد اقد العوامؿ التي تعمؿ عم  إظيار اإلمكانيات اإل إنتاجتمعب التغذية دورا  ر يسيا  في 

لمعنوية في استي ؾ العمؼ لمعرؽ البني يعود إل  االقتياجات العالية مف المواد لمعوامؿ الوراالية إذ تهير بع  الدراسات أف الزيادة ا
الغذا ية بسبب سرعة نموه وكذلؾ يزداد استي ؾ العمؼ م  تلدـ العمر و يعز  ذلؾ إل  الع سة ال ردية بيف استي ؾ العمؼ م  تلدـ 

( عدـ وجود فروؽ معنوية في ى ة معدؿ استي ؾ العمؼ اليومي لممجامي  المنتفبة لى ة مستو  6العمر. إذ ي قظ مف الجدوؿ )
( غراـ/ ير/يـو عم  التوالي. 28.57و 28.84و 29.20في الدـ العالية والسي رة والمنف ضة والتي بمغت سيـ معدالتيا )  الييموغموبيف

( 3.24و 3.09و 3.41نت االفت فات فيو غير معنوية وبمغت سيـ معدالتيا )والهير ن سو كاف لى ة ك ارة التقويؿ الغذا ي الذي كا
في الدـ العالية والمنف ضة والسي رة عم  التوالي، وسد   الييموغموبيفغراـ عمؼ/غراـ بي  لكؿ مف المجامي  المنتفبة لى ة مستو  

ا   م  ما توىؿ إليو . وات لت ىذه النتنمو المفتم ةالجسـ ف ؿ مراقؿ اليعود السبب في ذلؾ لعدـ وجود فروؽ معنوية بيف أوزاف 
عم   ا ر  مافروسا  معنوية في ى تي استي ؾ العمؼ وك ارة التقويؿ الغذا ي في دراستي اإذ لـ يجد( 2019) وقميد( 2018ىابر )

المنف   كوف ىذه الى ة تتأالر بكمية   الييموغموبيفالسمو  الياباني، وسد يعود التقسف اللميؿ في ى ة ك ارة التقويؿ الغذا ي لمجموعة 
فعميو إف إجمالي العوامؿ  نتاجكمية مف البي  وبما إف كتمة البي  المنت  تتأالر بوزف البي  و بمعدؿ اإل نتاجالعمؼ المستيمؾ إل

ى ة. كما إف التقسف ي العاـ عند التغذية عم  عميلة ما تؤالر مردوداتيا في ىذه النتاجالسمبية وااليجابية التي تؤالر في األدار اإل
العالي والسي رة سد يعود إل  كوف   الييموغموبيفالمنف   ملارنة بمجموعة   الييموغموبيفالموجود في ك ارة التقويؿ الغذا ي لمجموعة 

دة الدرسية استبلار القوام  الدىنية الميمة في تىني  البروستاك ندينات تعمؿ عم  قث الغدة النفامية عم  إفراز اليرموف المق ز لمغ
(TSHوالذي يق ز إفراز ىرموف الالايروكسيف ) T4  والالايروكسيف ال الي اليودT3 (الذيف يعم ف عم  زيادة التماليؿ 2016 ،ىيواف )

الغذا ي في أنسجة أعضار الجسـ وزيادة امتىاص السكريات األقادية و تكويف األقما  الدىنية وزيادة تماليؿ البروتينات الميمة في 
 .RNA تكويف القام  النووي الرايبوزي

( و كفاءة انتحىيم انغذائي )غراو يىوهالك انعهف )غراو/طير/استفي انذو عهً   انهيًىغهىبيٍتأثير االَتخاب عهً وفك يستىي  .6جذول  ان

 {انخطأ انقياسي± انًعذالث }عهف/غراو بيض( 

 انًجًىعت

 انصفاث

 يعذل استهالك انعهف

 )غراو/طير/يىو(

 يعذل كفاءة انتحىيم انغذائي

 )غراو عهف/غراو بيض(  

  A  5.01  ±4.41 A 4.84±  84..8  انهيًىغهىبيٍانعانيت 

  A  5.80  ±4.42 A 4.83±  82.20 انسيطرة

  A  5.4.  ±4.85 A 4.58±  82.37  انهيًىغهىبيٍانًُخفضت 
 بيٍ انًعذالث. (p≤ 0.05)*انحروف انكبيرة انًختهفت ضًٍ انعًىد انىاحذ تشير إنً وجىد فروق يعُىيت   

 
 
 

 :)%( والفقس )%( الخصوبة تينسب
( ت وؽ المجموعتيف المنتفبة لمستو  7جدوؿ )الأظيرت النتا   لمتقميؿ اإلقىا ي الفاص بى ة نسبة الفىوبة والمبينة في 

 ( % عم  التوالي.86.00و 94.00و 94.00المرت   والمنف   ملارنة م  مجموعة السي رة إذ بمغت نسبة الفىوبة )  الييموغموبيف
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المنف   ملارنة م  مجموعة الف    الييموغموبيففي قيف كانت نسبة ال لس متهابية في المجموعتيف السي رة والف  المنتفب لمستو  
، وسد يعود السبب في ارت اع نسبة ال لس ( %عم  التوالي74.00و 76.00و 76.00الدـ إذ بمغت سيميا ) ىيموغموبيفالمرت   لمستو  

مما وجدناه إل  أف لمكبد الدور الكبير في ترسيب الدىوف في ى ار البي  وبدأ عممية   أسؿالتي كانت سيميا ملارنة ببع  الدراسات 
البي  بتق يز ىرموف االستروجيف إذ مف المعروؼ إف األجنة تنمو في البي  بمعزؿ عف األميات الذي يت مب إعدادىا العديد  إنتاج

% مف ال اسة تأتي مف الدىوف  90عد المقدد األوؿ لنمو وت ور األجنة عم  اعتبار أف مف العناىر الغذا ية وأىمية ال اسة التي ت
وبذلؾ ستتوس  تجييز األجنة بمستويات عالية مف ال اسة . وكذلؾ يعود سبب ارت اع الفىوبة مف ف ؿ سموؾ القيواف ن سو مف ف ؿ 

ة اسىر بتكرار عممية التزاوج وسد يعز  سبب ذلؾ إل  التعود واألل ة عممية التزاوج ال بيعي بيف الذكور م  األميات تستغرؽ فترات زمني
 ,Adam . وسد بينت نتا   دراسة(2019)الدراجي،  التي تقىؿ بينيما وتىبح أكالر ضمانا  في القىوؿ عم  نسبة فىوبة مرت عة

سد يعز  سبب ارت اع نسبة  التزاوج. وأيضا  وجود معامؿ ارتبا  مظيري موجب وعالي المعنوية بيف نسبة الفىوبة وتكرار  (2017)
الفىوبة إل  توفر عدد ذكور كاٍؼ والذي يوفر فرىة اكبر في نسبة التمليح وزيادة الفىوبة وتلميؿ ظاىرة السموكية العدوانية التي مف 

يا الكالير مف المق زات هأنيا تدىور مستو  الفىوبة في الل ي ، وسد يعز  السبب أيضا في ارت اع نسبة الفىوبة أف اإلناث لدي
إلجبار الذكر عم  التناسؿ منيا الوسوؼ دوف أي قركة لتهجي  الذكر عم  الل ز عمييا فض  عف ذلؾ ىنالؾ معامؿ ارتبا  مظيري 

ستنت  مف ذلؾ ي ا  ىف أكالر فىوبة.إنتاجالبي  ونسبة الفىوبة أي إف اإلناث األكالر  إنتاجوراالي عالي المعنوية وموجب بيف نسبة 
مكانية استفداـ التركيب الوراالي لمستو  الييموغموبيف المنف   لمتقسيف الوراالي مف ف ؿ االنتفاب وذلؾ لتأاليره اإليجابي في إ

 البي  باإلضافة ال  ارت اع نسبة الفىوبة. إنتاجالى ات االستىادية السيما 
 انخطأ انقياسي{± }انًعذالث َسبتي انخصىبت وانفقس )%( في انذو عهً   انهيًىغهىبيٍتأثير االَتخاب عهً وفك يستىي  .7جذول ان

 انًجًىعت
 انصفاث

 يعذل َسبت انفقس يٍ انبيض انكهي % يعذل َسبت انخصىبت  %

  A  70.44  ±8.32 A 1.13±  0.44.  انهيًىغهىبيٍانعانيت 

  8.32B 71.44  ±0.58 A±  21.44 انسيطرة

  A  71.44  ±3.11 A 0.71±  0.44.  انهيًىغهىبيٍانًُخفضت 

 بيٍ انًعذالث.  (p≤ 0.05)* انحروف انكبيرة انًختهفت ضًٍ انعًىد انىاحذ تشير إنً وجىد فروق يعُىيت   

 :المرا ع
عمػػػ  بعػػػ  الىػػػ ات  االيابػػػاني اعتمػػػاداالنتفابيػػػة ل ػػػا ر السػػػمو   األدلػػػةاسػػػتنبا  بعػػػ   (.8414) عبػػػد اهللسػػػموأؿ سػػػعدي  التكريتػػػي،

 جامعة تكريت. الزراعة، كمية ،هأ روقة دكتورا وال سمجية.ية نتاجاإل
مػػف  سػػ لتيفوالل عيػػات الر يسػػية لػػذبا ح  يػػةنتاجاإلملارنػػة بعػػ  الىػػ ات  ( .8415التكريتػػي، سػػموأؿ سػػعدي والجميمػػي،  ػػارؽ فمػػؼ )

 .141 – 7.(: 1) 04. مجمة الزسازيؽ لمعمـو الزراعية. (واألسود)البن   الياباني ا ر السمو  
 جامعة بغداد. -كمية الزراعة  - دار الكتب لم باعة والنهر- بغداد .(. فسمجة ال يور الداجنة8444ضيار قسف ) ،القسني

يػػة وال سػػمجية ل يػػور السػػماف. نتاج(. تػػاالير نظػػاـ التربيػػة بنسػػب جنسػػية مفتم ػػة فػػي بعػػ  الىػػ ات اإل.841الػػدراجي، زيػػاد اقمػػد عمػػي )
 جامعة تكريت. رسالة ماجستير، كمية الزراعة،

 كمية ،(. تأالير العمر عند النض  الجنسي ألميات السماف في بع  الى ات لألبنار. رسالة ماجستير.841قميد، نورا ماجد )
 جامعة ديال . الزراعة،

 .العراق ،البىرة وزارة التعميـ العالي والبقث العممي مطبعة جامعة. الدواجن إدارة). 6891 (الزبيدي، ىييب سعيد عمواف
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، . رسػالة ماجسػتيري ل ػا ر السػمو  اليابػانينتػاجتأالير وزف الجسػـ بعمػر يػـو واقػد فػي األدار اإل. (.841السامرا ي، ايمف كامؿ عزيز )
 جامعة تكريت. كمية الزراعة،
 ( لع  ػػػؽ  ػػػا ر السػػػماف فػػػي األدارYucca aloifolia(. تػػػأالير إضػػػافة مسػػػقوؽ أوراؽ نبػػػات اليوكػػػا ) 8412ىػػػابر، اسػػػعد ضػػػيار )

 جامعة تكريت. ال سمجية. رسالة ماجستير، كمية الزراعة،ي وبع  الى ات نتاجاإل
مجي إلنػاث السػماف. ي وال سػنتػاج(. تأالير إضافة مستويات مفتم ة مػف الميكػوبيف الػ  العميلػة فػي األدار اإل8411) ىيواف، اقمد ه كو

 جامعة بغداد. رسالة ماجستير، كمية الزراعة،
 ي لال ث عروؽ مف السماف الياباني ف ؿ فىمي الىيؼ والربي  في العراؽ.نتاج(. دراسة األدار اإل8411) عبد الستار، عمي راف 

 جامعة ديال . . كمية الزراعة،رسالة ماجستير
(. االنتفاب الوراالي باتجاىيف متضاديف لوزف الجسـ القي في السماف الياباني وتأاليره في بع  الى ات .841فاضؿ، من  عباس )

 جامعة ديال . كمية الزراعة، ،رسالة ماجستير ية وال سمجية لمنسؿ النات .تاجناإل
 ،بغداد ،مديرية م بعة التعميـ العالي 1تكنولوجيا منتجات الدواجف.   . (.1.2) سعد عبد القسيف ناجي،ال يا ، قمدي عبد العزيز و 

 العراؽ.
البروتينػػػات الدىنيػػػة الوا  ػػػة الكالافػػػة جػػػدا  و  وزف الجسػػػـ بعمػػػر أربعػػػة أسػػػابي  اسػػػتعماؿ(. 8413المهػػيداني، مقمػػػد مالنػػػ  رهػػػاد عبػػػد اهلل )
كميػة  ،(. رسػالة ماجسػتيرCoturnix coturnix japonicaي ل ا ر السػمو  اليابػاني ) نتاجكمؤهرات في تقسيف األدار اإل

 .نباراألجامعة  ،الزراعة
ال ريلة العراسية( لمعالجة الدجاج العليـ وتقويمو كوي من لة الرأس )و  عممية إزالة الغدة الزمكية(.  8441)  سعد عبد القسيف، ناجي
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Abstract 

This study was conducted at quail farm, Department of Animal Production, 

Collage of Agriculture, Tikrit University during the period from 2/10/2019 to 

7/1/2020, where the experiment of selecting the level of hemoglobin in the 

blood was conducted, as blood samples were taken from birds at the age of 14 

days after which it was divided into three groups: control group with average 

hemoglobin level (11.33-11.67) gm/100 ml blood, group with high hemoglobin 

level (above 11.67) gm/100 ml blood, and group with low hemoglobin level 

(less than 11.33) gm/100 ml of blood, and each group was divided into 4 

replicates, and in each replicate 12 birds, which was distributed in a sexual ratio 

(1:3) one male for every three females. The results showed significant 

differences in body weight at the age of four and five weeks, body weight at the 

end of production, feed consumption rate and the efficiency of food conversion 

between the three treatments. There were significant differences in favor of 

treatment of genotype with a low hemoglobin level for number of eggs 

produced and egg mass compared to the other two treatments, while the 

significance was not presented with regard of average age at sexual maturity, 

weight of the first egg and average egg weight. The differences were also 

significant in fertility rate of high and low hemoglobin level treatments 

compared to the control. 

Key words: Japanese quail, Hemoglobin, Egg production traits, Fertility ratio, 

Hatching ratio. 
 


