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 تأثير التربية الداخمية في بعض صفات اإلنتاجية لمجموعات من طيور السمان المحمي

 (1)*آلـاء عبد الرزاق الحاج
         .سورية ،حمبة جامعة يالزراع اليندسة كمية ،يانتاج الحيو نقسـ اإل(. 1)
 )gmail.comallaapcr7@) . البريد اإللكتروني:آلػاء عبد الرزاؽ الحاج ة)*لممراسمة: الباحث 

 22/02/2021تاريخ القبول:   11/12/2020تاريخ االستالم: 

 

 الممخص
 في مركز أبحاث بيت الحيواف بجامعة حمب عمى قطيع مف السماف المحمي جريت ىذه الدراسةأ  

والمخطط  Crوالكريمي  Whطائر المكوف مف أربعة مجموعات لونية )األبيض  200 المربى داخمياً 
Br  واألسودBl)  وزف الجسـ في جميع :  ، لدراسة بعض الصفات اإلنتاجية2019خالؿ عاـ

وجود نتائج الأظيرت  و فترة إنتاج البيض و مواصفات جودة البيض الداخمية.أعمار النمو 
لطيور السماف المحمية بيف المجموعات المونية المدروسة لصفة وزف الجسـ في ًا عالي المعنوية تأثير 

عمى باقي  Crجميع أعمار النمو وخالؿ فترة إنتاج البيض إذ تفوقت الطيور ذات الموف الكريمي 
لمواصفات ًا عالي المعنوية تأثير مف العمر. ولوحظ  7و 4و 3المجموعات المونية خالؿ األسابيع 

 Whطيور المحمية بيف المجموعات المدروسة وقد تفوقت الطيور ذات الموف األبيض جودة البيض لم
الصفار ودليؿ الزالؿ بينما تفوقت الطيور  عمى باقي المجموعات المونية بصفات دليؿ الشكؿ و دليؿ

Bذات الموف األسود  l  .عمى باقي المجموعات بوحدات ىوؼ وبفروقات عالية المعنوية 
 .، جودة البيضوزف الجسـالتربية الداخمية،  ،السماف المحمي المفتاحية:الكممات 
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 المقدمة:
فقد زاد االىتماـ بيذا الفرع نتيجة الطمب المتزايد عمى ، تشغؿ صناعة الدواجف حيزًا ىامًا مف إجمالي الثروة الحيوانية في سوريا

  . األقؿ كمفةمنتجات المحـ و البيض باعتبارىما مصدري البروتيف الحيواني 
لذا تأتي أىمية التحسيف الوراثي في تأصيؿ الصفات الشكمية واإلنتاجية لمجموعات السماف المحمي في سوريا و ذلؾ باستخداـ 

تعتبر تربية السماف المحمي حجر األساس في تحسينيا وراثيًا، فعف طريؽ التربية يمكف الحصوؿ عمى  إذطريقة التربية الداخمية 
و تخالؼ آباءىا في تراكيبيا الوراثية وذلؾ حسب الغرض مف التربية .حيث سيتـ تأصيؿ الصفات خالؿ أربعة أجياؿ أنساؿ تشابو أ

متتالية لتصبح مجموعات السماف نقية وراثيًا يطمؽ عمييا اسـ العرؽ، ومف ثـ يمكف تيجينيا مع مجموعات أخرى محمية، أو مع 
لذا . بيض المائدةأو في إنتاج  في الفروج ائقة في اإلنتاج سواء في  إنتاج المحـعروؽ قياسية الستنباط سالالت ىجينة جديدة ف

ظروؼ بالدىا باإلضافة إلى مقدار الكسب الوراثي لتمؾ  في سيكوف التركيز شديدًا عمى إنتاجية تمؾ السالالت وكذلؾ مدى أقممتيا
حدى طرؽ التربية الممكنة إلنتاج ىجف البياض التجاري ىي  السالالت عند تصالبيا مع عروؽ قياسية عالمية أو ىجف تجارية. وا 

نقل الصفات الوراثية الجيدة  بمدىاالنتخاب ضمف الخطوط النقية )الصافية(  والتي بعد ذلؾ يتـ تصالبيا، ونجاح ىذه الطريقة يحدد 

 األبناء مف اآلباء النقية.إلى 

في دراسة عمى السماف الياباني لدراسة تأثير العمر والجنس عمى صفات الذبيحة خالؿ  Abou-Kassem et al, (2019)وجد  
لدى اإلناث وذلؾ خالؿ غ،  246.22 – 201.98 – 169.08 أسبوع بأف االوزاف الحية قد وصمت إلى  (5-6-7)الفترات العمرية 

خالؿ نفس غ، 222.24 – 192.08 – 159.93أسبوع مف العمر عمى التوالي بينما سجمت الذكور األوزاف التالية:  (7-6-5)
 الفترات العمرية عمى التوالي.

اضافة  تضمنت Sumiatib & Wiryawan, (2016)  أجراىا الباحثاف اإندونيسيفي  وفي دراسة عمى طيور السماف المحمي
كموريد الكوليف إلى خمطة عمفية تحتوي عمى نسبة منخفضة مف الميثيونيف والتي أدت إلى زيادة إنتاج البيض  مفمستويات مختمفة 

وزف الزالؿ% ووزف الصفار % ووزف القشرة % وسماكة  مؤشرات بحيث بمغت كؿ مفو دوف التأثير عمى جودة البيض الداخمية 
 .  عمى التوالي (54.85 -33.17 -11.47 – 0.19 – 89.99): القيـ التاليةالقشرة ممـ ووحدات ىوؼ 

لتقييـ األداء اإلنتاجي لطيور السماف المحمية ذات الموف الرمادي والبني واألبيض،  Bagh et al, (2016) وفي دراسة في اليند 
ثـ يمييا الطيور ذات الموف األبيض فالرمادي،  تبيف أف طيور السماف ذات الموف البني قد أعطت أعمى إنتاج بيض في فترة القمة

لمؤشرات دليؿ  (p>0.05)أما فيما يخص صفات جودة البيض الداخمية  فقد سجمت طيور السماف ذات الموف الرمادي قيـ أعمى 
عمى التوالي وأيضًا بالنسبة لدليؿ الزالؿ فقد (48.05 - 45.36- 45.25) الصفار ثـ يمييا الطيور ذات الموف األبيض فالبني 

أسابيع فقد سجمت  (1-6)عمى التوالي، وكذلؾ األمر بالنسبة لوزف الجسـ األسبوعي مف عمر(14.10 – 13.20- 13.15) سجمت 
 غ.(173.79 - 172.62-168.23)  طيور السماف ذات الموف الرمادي قيـ أعمى ثـ األبيض فالبني الموف عمى التوالي 

الزيادة  تدرسإذ المفتوحة عمى طيور السماف المحمي في ظروؼ الرعاية Hossain et al, (2015) وفي دراسة أخرى في بنغالدش
، 125.27، 90.80، 47.20،  31.45،  (15.73 أسابيع بحيث بمغ ىذا المقدار 7الفقس وحتى عمر  عمر الوزنية األسبوعية مف

وؽ أف األداء اإلنتاجي لثالثة عر ( 5102)حسف و عبد الستار،  دراسة أخرى وجدوفي  .( غ عمى التوالي175.20، 153.14
لمعرؽ األسود عمى العرقيف األبيض و والبني في صفة وزف الجسـ عند  (P<0.01)معنوية لمسماف الياباني، وجود فروقات 

غ وزف الجسـ عند ىذا العمر لمعروؽ أسابيع، إذ بم 6أسابيع، مع مالحظة أف ىذا التفوؽ قد تالشى عند عمر  1,2,3األعمار 
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عمى التوالي. كما وجد تفوؽ عالي المعنوية في استيالؾ العمؼ  غ ((179.69 – 171.65 -175.88األسود واألبيض والبني 
أسابيع. كما لوحظ تفوؽ العرؽ األسود معنويًا عمى األبيض في كفاءة  1,2,6لمعرؽ األسود عمى العروؽ األخرى في األسابيع 
في دراسة تقييـ األداء اإلنتاجي لمسماف الياباني خالؿ  (2013)،كما بيف حسفالتحويؿ العمفي خالؿ األسابيع األربعة األولى. 

نسبة وزف الصوص إلى  و ؿ الشكؿدليو  سمؾ القشرة و وزف القشرةو  لعراؽ أف معدالت كؿ مف وزف البيضفصؿ الصيؼ في ا
يـو  40.63 -%  75.89 -%  79.19 -ممـ   0.25 -  غ 1.23  -غ  9.54عمر النضج الجنسي قد بمغت  و وزف البيضة
 عمى التوالي.

 Coturnix coturnix)استيدفت مقارنة ساللتيف مف طيور السماف الياباني ( 2007)وفي دراسة في العراؽ العبيدي وأخروف، 

Japonica)   البني واألبيض في الصفات النوعية والتي شممت عمى النسبة المئوية لكؿ مف القشرة والصفار والبياض ودليؿ
الصفار وسمؾ القشرة ووحدات ىوؼ والصفات الكيميائية التي شممت عمى نسب البروتيف والدىوف والرماد والكربوىيدرات في كؿ 

تروؿ في صفار البيض المنتج خالؿ ثالثة أشير، بحيث أظيرت الدراسة عمى عدـ وجود مف بياض وصفار البيض وتركيز الكوليس
 – 8.39فروؽ معنوية احصائيًا بيف طيور الساللتيف في معدؿ نسب مكونات البيضة وقد بمغت المعدالت العامة لنسبة وزف القشرة 

% لكؿ مف بيض السماف البني واألبيض 59.42 – 59.45% ونسبة وزف البياض 32.22 – 32.16% ونسبة وزف الصفار 8.36
عمى التوالي. وكذلؾ لـ تظير فروؽ معنوية احصائيًا في الصفات النوعية المدروسة حيث بمغ المعدؿ العاـ لصفة دليؿ الصفار 

لكؿ مف السماف البني واألبيض عمى التوالي.  90.3 – 90.3ممـ ووحدات ىوؼ  0.033 – 0.034وسمؾ القشرة  0.44 – 0.44
لـ تظير أيضًا فروؽ معنوية في التحميؿ الكيميائي لصفار وبياض البيض ماعدا تركيز الكوليستروؿ في صفار البيض حيث تفوؽ و 

غ  /ممغ 14.78 – 13.57البني عمى األبيض وقد بمغ المعدؿ العاـ ليذه الصفة خالؿ األشير الثالثة لمدراسة  (P<0.05) معنويًا 
وخالؿ فترة إنتاج وزف الجسـ الحي في جميع أعمار النمو ية )نتاجاإلصفات الإلى تقدير بعض  ييدؼ ىذا البحثو عمى التوالي. 

المرباه بطريقة التربية  طيور السماف المحميمجموعات مف لدى   (مواصفات جودة البيض الداخمية الخارجية والبيض 
 .الداخمية

 :هوطرائق مواد البحث
 تنفيذ البحث: كانم -1

المربى تـ إجراء ىذا البحث في مركز أبحاث بيت الحيواف التابع لكمية الطب البشري بجامعة حمب، عمى قطيع مف السماف المحمي 
. وقد (Blواألسود  Brوالمخطط  Crوالكريمي  Whاأللواف ) األبيض أربعة مجموعات لونية مف  مكوفال بطريقة التربية الداخمية

% مف القطيع في مرحمة انتاج البيض ثـ 50تمت رعاية القطيع في حظيرة مف النوع المفتوح وبطريقة التربية االرضية حتى وصوؿ 
وتحت ظروؼ رعاية صحية و تغذوية تمت رعاية القطيع في أقفاص فردية. وذلؾ لدراسة الصفات المدروسة عمى شكؿ مكررات 

 بيف مكونات الخمطة العمفية.جيدة ومناسبة، والجدوؿ التالي ي

 (: المكونات والتركيب الكيميائي لمخمطة العمفية1جدول )
 الوكوًاث

 

 الوردلت العوريت )أسبوع(

 وأكثر 7 5-6 1-4

 41 43 40 ذرة صفراء

 16 25 8 قوخ علفي

 - 5 - ًخالت قوخ

 20 10 35 كسبت فول الصويا

 4 3 2 خويرة علفيت
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 الصفات المدروسة: -2

 لحي لطيور السماف ا : تـ أخذ الوزفوزن الجسم الحي(BW) وذلػؾ خػالؿ أسػابيع 7أسبوعيًا مف عمر الفقػس وحتػى عمػر
 غ(. 1باستخداـ ميزاف رقمي حساس )دقة تصؿ إلى فترات النمو وفترة إنتاج البيض 

 تػـ أخػذ مكػررات لكػؿ طػائر خػالؿ فتػرة إنتػاج البػيض إذ تػـ اخػذ وزف كػؿ بيضػة عمػى حػدا وقيػاس : جودة البيض الداخمية
القطر الطولي والعرضي وايضا حساب ارتفاعي البياض والصفار وقطرييما باستخداـ جياز البيكوليس ألقرب )سـ( وذلػؾ 

ثـ حسب بعد ذلؾ وزف البياض ووحدات ىػوؼ باسػتخداـ دليؿ الصفار ودليؿ البياض ووزني الصفار والقشرة )غ( لحساب 
  المعادلتيف التاليتيف:

 )وزف الصفار + وزف القشرة( –= وزف البيضة  وزن البياض )غ( 

 100× = القطر العرضي / القطر الطولي  دليل الشكل 

 100× = ارتفاع الصفار / قطر الصفار  دليل الصفار 
 100× = ارتفاع البياض / قطر البياض  دليل البياض 

  هوفوحدات :Hu=100Log{H-[√(G*W0.37-100) /100] +1.9} 

H  .)مـ( ارتفاع البياض :G  :32.2    .)ثابت(W   .)وزف البيضة )غ : 

 :التحميل اإلحصائي -3

، وتـ التحميؿ Completely Randomized Design(CRD)ؿالعشوائي الكاـتـ تصميـ التجربة بطريقة التصميـ 
، وتـ اختبار معنوية الفروقات بيف المتوسطات باستخداـ اختبار SPSSاإلحصائي لبيانات ىذه الدراسة باستخداـ برنامج 

 وتـ حساب المتوسطات واالنحراؼ المعياري ومعامؿ االختالؼ لمصفات المدروسة. ،  (Duncan., 1955)دنكاف

 النتائج والمناقشة:4-

 أوزان الجسم خالل فترة النمو: 
 4درست أوزاف الجسـ خالؿ فترات النمو المختمفة لدى المجموعات المونية مف طيور السماف أسبوعيًا مف عمر الفقس وحتى عمر

ألوزاف ومعامؿ االختالؼ بطريقة التربية الداخمية، والجدوؿ التالي يبيف المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري  أسابيع والمرباة
  المحمي المدروسة. ـ خالؿ فترات النمو لطيور السمافالجس

 6 1 - هسذوق دجر كلسي

 0.6 0.6 0.6 هخلوط فيتاهيٌاث

 0.4 0.4 0.4 هخلوط هعادى
 0.5 0.5 - هلخ طعام

 11.5 11.5 14 هركز علفي

 %100 %100 %100 %الوجووع

 التركيب الكيميائي لمخمطة العمفية

 285 276 298 غ100 / ك ك الطاقت

 21 17 28 البروتيي الخام%

 5 5 3 ألياف خام%

 2.8 1.2 1 الكالسيوم%

 0.80 0.80 0.80 فوسفور عام%

 0.45 0.45 0.45 فوسفور هتاح%

 0.50 0.50 0.50 صوديوم%
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 .المحمي خالل فترات النمو لطيور السمان )غ( مألوزان الجسومعامل االختالف المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري  .(2)الجدول 

Age (WK.) 
 

Genotype 

0 1 WK. 2 WK. 3 WK. 4 WK. 

X ± Sd CV% X ± Sd CV% X ± Sd CV% X ± Sd CV% X ± Sd CV% 

Whابيض 
7.11± 

0.8 
11.25 

27.88± 

0.4 
1.43 

61.08± 

0.92
a
 

1.50 
100.41± 

1.15 
1.14 135.32±1.02 0.75 

Bl اسود 
7.04± 

0.07 
0.99 

26.63± 

0.36 
1.53 

60.12± 

0.65 
1.08 

97.97± 

0.94
d
 

0.95 134.05±1.07 0.79 

Br مخطط 
7.32± 

0.08 
1.09 

26.55± 

0.24 
0.90 

63± 

0.61 
0.96 

101.86± 

0.81 
0.79 135.08±1.63 1.20 

Cr كريمي 
6.75± 

0.06 
0.88 

26.90± 

0.4
b
 

1.48 
61.74± 

1.02 
1.65 

103.76± 

1.27 
1.22 135.69±1.5 1.11 

Sig ** ** ** ** ** 

Ns = Non-significant; *=significant at (p˂0.05); **=highly significant (p˂0.01). 
 

يالحظ مف الجدوؿ بأف طيور السماف المحمية قد أظيرت بشكؿ عاـ فروؽ معنوية بيف المجموعات المونية المدروسة بالنسبة لصفة 
مية بالنسبة ليذه الصفة في جميع أعمار النمو، وىذا يدؿ عمى عدـ وجود تجانس بيف مجموعات الطيور المح الحي وزف الجسـ
 Bagh et و (Hussen & Saleh ., 2018)وقد توافقت ىذه النتائج مع نتائج   تخضع لبرامج التربية والتحسيف الوراثي، كونيا لـ

al, (2016)  . 

 خالؿ فترات النمو لطيور السماف المحمي المدروسة.والشكؿ التالي يبيف أوزاف الجسـ 

 
 

 .أوزان الجسم خالل فترات النمو لطيور السمان  المحمي المدروسة .(1)الشكل 

غ أعمى مقارنة مع باقي  7.32قد سجمت وزف جسـ بعمر الفقس  Brو يالحظ مف الشكؿ أف طيور السماف ذات الموف المخطط 
وزف  Wh، بينما في عمر أسبوع واحد سجمت طيور السماف ذات الموف األبيض وبفروؽ غير معنويةالمجموعات المونية األخرى 

0

50

100

150

01234

27.88 
7.32 

61.77 

103.76 

135.69 

 (اسبوع)الفترات التجريبية

 أوزان الجسم خالل فترات النمو لطيور السمان المحلي

 ابيض 

 اسود

 مخطط

 كريمي
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أما في األسبوعيف الثالث والرابع مف العمر فقد تفوقت طيور  وقد تفوقت بذلؾ عمى باقي المجموعات المونية.غ  27.88 حي
 غ عمى التوالي. (103.76 – 135.69)عمى باقي المجموعات المونية األخرى وسجمت أوزاف  Crالسماف ذات الموف الكريمي 

 أوزان الجسم خالل فترة إنتاج البيض:  
درست أوزاف الجسـ خالؿ فترة إنتاج البيض لدى المجموعات المونية مف طيور السماف وذلؾ في األسبوعيف السادس والسابع مف 

ألوزاف الجسـ ومعامؿ االختالؼ ة الداخمية، والجدوؿ التالي يبيف المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري العمر والمرباة بطريقة التربي
  خالؿ فترة إنتاج البيض لطيور السماف المحمي المدروسة.

 البيض.ألوزان الجسم خالل فترات إنتاج ومعامل االختالف المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري  .(3)الجدول 

Age (WK.) 
 

Genotype 
6 WK.  7 WK. 

X ± Sd CV% X ± Sd CV% 

Wh 1.73 3.25 ± 187.8 1.45 2.4 ± 165.24 ابيض 

Bl 2.24 4.27 ± 190.1 1.55 2.6 ± 166.8 اسود 

Br 1.72 3.16 ± 183.2 1.51 2.6 ± 171.18 مخطط 

Cr 2.13 4.1 ± 192.1 2.27 3.8 ± 167.04 كريمي 

Sig ** ** 

Ns = Non-significant; *=significant at (p˂0.05); **=highly significant (p˂0.01). 
يالحظ مف الجدوؿ بأف طيور السماف المحمية قد أظيرت بشكؿ عاـ فروؽ معنوية بيف المجموعات المونية المدروسة         

د تجانس بيف مجموعات الطيور المحمية بالنسبة بالنسبة لصفة وزف الجسـ الحي خالؿ فترة إنتاج البيض، وىذا يدؿ عمى عدـ وجو 
 .ليذه الصفة كونيا لـ تخضع لبرامج التربية والتحسيف الوراثي

 والشكؿ التالي يبيف أوزاف الجسـ خالؿ فترة إنتاج البيض لطيور السماف المحمي المدروسة.

 
 .أوزان الجسم خالل فترة إنتاج البيض لطيور السمان  المحمي المدروسة .(2)الشكل 

في األسبوع السادس مف العمر بحيث سجمت وزف  Brيالحظ مف الشكؿ تفوؽ طيور السماف ذات الموف المخطط          
 وزف حي Crأسابيع سجمت طيور السماف ذات الموف الكريمي  7غ عمى باقي المجموعات المونية األخرى، بينما في عمر 171.18
 و (Hussen & Saleh ., 2018) غ وقد تفوقت بذلؾ عمى باقي المجموعات المونية، وقد توافقت ىذه النتائج مع نتائج 192.1

Bagh et al, (2016)  . 
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 (اسبوع)الفترات التجريبية

 أوزان الجسم خالل فترة إنتاج البيض لطيور السمان المحلي

 ابيض 

 اسود

 مخطط

 كريمي
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 جودة البيض الداخمية لدى طيور السمان المحمي 

أشير إنتاج البيض مف مرحمة الدورة 4 درست مؤشرات جودة البيض الداخمية لدى طيور السماف ذات الموف األبيض خالؿ فترة 
 البيولوجية لوضع البيض والمرباة بطريقة التربية الداخمية، بحيث حسب كؿ مف :

  دليؿ الشكؿShape  Index 

  دليؿ لصفارYolk Index      

  دليؿ البياضAlbumen Index 

  وحدات ىوؼHaugh Unite 

 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومعامل االختالف لمؤشرات جودة البيض الداخمية. .(4) والجدول

Genotype 

 

 

Traits 

طيور السماف )ذات 
 (Whالموف األبيض 

طيور السماف )ذات 
 (Crالموف  الكريمي 

طيور السماف )ذات الموف 
 (Br المخطط 

طيور السماف )ذات الموف 
 (Bl األسود 

 

 

Sig  

X ± Sd 

 

CV 

 

X ± Sd 

 

CV% 

 

X ± Sd 

 

CV% 

 

X ± Sd 

 

CV% 

 Shell Weight  1.24± وزف القشرة

0.14 

11.41 1.22± 

0.11 

9.41 1.29± 

0.14 

10.91 1.36± 

0.16 

11.86 * 

 Shape Index دليؿ الشكؿ 

  
78.25± 

3.56 

4.51 77.01± 

3.32 

4.26 77.15± 

3.08 

3.94 75.93± 

2.05 

2.66 ** 

 Albumen زالؿال وزف

Weight 

6.59± 

0.66 

10.07 6.51± 

0.61 

9.31 6.68± 

0.64 

9.71 6.64± 

0.63 

9.51 * 

 ±55.65 %الوزف النسبي لمزالؿ 

3.62 

6.50 56.16± 

3.59 

6.39 56.04± 

2.56 

4.56 57.68± 

3.41 

5.91 * 

 Albumen زالؿال قطر

Diameter 
38.44± 

3.67 

9.56 40.79± 

4.26 

10.44 38.88± 

3.47 

8.94 39.13± 

2.78 

7.11 ** 

 Albumen   زالؿالارتفاع 

Height 
4.69± 

0.66 

12.99 4.13± 

0.77 

18.87 4.47± 

0.91 

20.12 4.75± 

0.71 

14.87 * 

 Yolk وزف الصفار

Weight  
3.87± 

0.52 

13.41 3.72± 

0.43 

11.67 3.83± 

0.43 

11.24 3.96± 

0.37 

9.49 ** 

 ±32.68 %الوزف النسبي لمصفار 

1.42 

4.34 32.09± 

1.31 

4.08 32.13± 

1.27 

3.95 34.40± 

2.33 

6.77 * 

 Yolk قطر الصفار

Diameter 

24.62± 

1.72 

7 24.32± 

1.32 

5.43 24.23± 

1.28 

5.31 24.83± 

1.23 

4.95 * 

 Yolk ارتفاع الصفار 

Height 
12.31± 

0.42 

3.45 12.06± 

0.43 

3.62 12.14± 

0.39 

3.28 12.13± 

0.43 

3.57 Ns 

 Haugh Unite 78.68±وحدات ىو 

4.22 

5.37 74.18± 

6.22 

8.39 76.86± 

6.72 

8.74 78.97± 

1.87 

6.17 ** 
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 Albumen زالؿدليؿ ال

Index 
12.34± 

2.21 

17.85 10.29± 

2.49 

24.21 11.65± 

2.82 

24.21 12.21± 

2.13 

17.49 ** 

 Yolk Index 50.23± دليؿ الصفار

3.69 

7.35 49.69± 

2.41 

4.83 50.22± 

2.82 

5.63 48.96± 

2.82 

5.76 ** 

Ns = Non-significant; *=significant at (p˂0.05); **=highly significant (p˂0.01). 
يالحظ مف الجدوؿ السابؽ أف معظػـ صػفات الدراسػة تختمػؼ معنويػًا فيمػا بػيف مجموعػات السػماف المحمػي المونيػة األربعػة، فيمػا عػدا 

فػي أقػؿ مػف القػيـ المسػجمة وقػد كانػت أغمػب القػيـ ،  ارتفاع الصفار فمػـ يالحػظ وجػود فروقػات معنويػة بػيف مجموعػات الدراسػةصفة 
البحػػث تخضػػع لطريقػػة التربيػػة الداخميػػة كطريقػػة مػػف طػػرؽ التحسػػيف الػػوراثي ىػػذا سػػماف المحمػػي فػػي الدراسػػات السػػابقة كػػوف طيػػور ال

مػف الجػدوؿ أف طيػور السػماف ذات المػوف أما فيمػا يتعمػؽ بصػفة دليػؿ الشػكؿ يالحػظ . والتي تسبب انخفاض في المؤشرات اإلنتاجية
مقابػؿ % 78.25)الكريمػي والمخطػط واألسػود( وقػد بمغػت القػيـ ) بػاقي المجموعػات المونيػةقد سجمت قيمًة أعمى مقارنًة مػع األبيض 
كمػػا يالحػظ مػف الجػدوؿ نفسػػو أف معامػؿ اخػتالؼ صػػفة دليػؿ الشػكؿ لكػػؿ ، ( عمػى التػوالي75.93 %و 77.15  %و % 77.01

يخػػص صػػفات أمػػا فيمػػا المحمػػي فػػي ىػػذه الصػػفة.  لطيػػور السػػمافالطيػػور المدروسػػة متقػػارب وصػػغير، ممػػا يػػدؿ عمػػى تماثػػؿ وراثػػي 
ارتفاع الزالؿ ووزف الصفار وقطر الصفار فيالحظ تفوؽ طيور السماف ذات المػوف األسػود عمػى بػاقي المجموعػات المونيػة وبفروقػات 

 معنوية.
وتفوقت عمى باقي المجموعػات المونيػة  قيمًا أعمى فيما يتعمؽ بصفة دليؿ الصفار طيور السماف ذات الموف األبيض في حيف سجمت 

 دليػؿ قيمػة ارتفعػت وكممػا 40-48بحيث تتراوح قيمة دليؿ الصفار لمبيض الطازج بيف  (48.96و  50.22و 49.69مقابؿ  50.23)

كذلؾ األمر فيمػا يخػص صػفة دليػؿ الػزالؿ فقػد (. Scholtyssek et al., 1987بحسب ) وطزاجتو ؾ البيضتماس عمى دلت الصفار
ويالحظ ارتفػاع معامػؿ االخػتالؼ  وبفروقات عالية المعنوية.تفوقت طيور السماف ذات الموف األبيض عمى باقي المجموعات المونية 
 في صفة دليؿ الزالؿ لطيور الدراسة والذي يوضح تشتتيا عف المتوسط.

وقد تفوقت طيور السماف ذات الموف األسود بسبب التربية الداخمية نيا منخفضة نسبيًا أما فيما يخص قيمة وحدات ىوؼ فيالحظ با
-  74.18- 76.86) مقابؿ  (78.97 –الكريمي والمخطط(األبيض و و سجمت قيمًة أعمى مقارنًة مع باقي المجموعات المونية  )

 وىي أقؿ مف القيـ المسجمة لدىعمى الرغـ مف االرتفاع النسبي لصفة ارتفاع البياض لدى طيور الدراسة، عمى التوالي وذلؾ  78.6
Sumiatib & Wiryawan, (2016)  (.2007، )العبيدي و أخروفو 

 االستنتاجات والتوصيات: -5
  تفوقت طيور السماف ذات الموف الكريميCr  مػف  7و 4و 3بصفة وزف الجسـ الحي عمى باقي المجموعػات المونيػة خػالؿ األسػابيع

 .المحـمتخصصة بإنتاج  كريميمما يشجع الستنباط ساللة وخطوط سماف ذات لوف  العمر

  عمى  مما يدؿ الصفات اإلنتاجية المدروسةارتفاع قيـ معامؿ االختالؼ لدى مجموعات طيور السماف المحمي األربعة فيما يخص
  تشتت وراثي كبير.

  تفوقت طيور السماف ذات الموف األبيضWh مما  عمى باقي المجموعات المونية بصفات دليؿ الشكؿ و دليؿ الصفار ودليؿ الزالؿ
 .البيضمتخصصة بإنتاج  أبيضيشجع الستنباط ساللة وخطوط سماف ذات لوف 

  لجيؿ أو عدة أجياؿ قد تتحسف المؤشرات الكمية لبعض الصفات ومف ثـ يستنتج مف البحث أنو باستمرار عمميات التحسيف الوراثي
 .مقارنتيا مع قطعاف السماف المحمي العالمي في مختمؼ بمداف العالـ
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Abstract 

This study was conducted at the Animal House Research Center at Aleppo 

University on a flock of  Inbred local quail 200, consisting of four color 

groups (Wh, Cr, Br, and Black Bl) in 2019, to study some productive traits: 

body weight at all ages of growth, period of egg production and 

specifications. Internal egg quality. The results showed a high significant 

effect of local quail birds among studied color groups for the body weight 

characteristic at all periods, as the birds with the cream color Cr 

outperformed the rest of the color groups during weeks 3, 4 and 7 of life. A 

high significant effect was observed for the egg quality characteristics of the 

local birds among the studied groups, and the white birds (Wh) 

outperformed the rest of color groups with the characteristics of shape, yolk 

and albumen index, while the black birds outperformed the rest of the 

groups with Huff units and with high significant differences 

Key words: local quail, inbreeding, body weight, egg quality. 

 


