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طين لخوالتناسلية  اإلنتاجية المؤشراتبعض  فيوالجيل تأثير لون الريش 
 الذهبي()البني و  السمان اليابانيمن طائر 

 (1)سموأل سعدي عبدالله التكريتيو  * (1)نهي القيسيهيثم رجب م
 .العراق –جامعة تكريت  –كلية الزراعة  –الحيواني قسم اإلنتاج .  (1)
 (haithamalkaisi85@tu.edu.iqالقيسي، البريد االلكتروني:  مهيثالدكتور  :للمراسلة*)

 01/10/7170تاريخ القبول:                       72/10/7170تاريخ االستالم: 

 :الملخص
 -زراعة كلية ال -الحيواني  التابع لقسم اإلنتاج الطيور الداجنة حقلأجريت هذه الدراسة في 

لون  لبيان تأثير،  7171/  3/  31لغاية  7112/  7/  72من  في الفترةجامعة تكريت 
أجريت ،  االنتاجبعض الصفات  فيطائر السمان الياباني  لدى والجيل البني والذهبي الريش

 11ذكر و  11لون ريش بني مكون من ) ذوي تربية خطين من طائر السمان الياباني خط 
بأبعاد  مرقمة في حجرات ورعيت، نثى(أ 11ذكر و  11لون ريش ذهبي مكون من )، نثى(أ

:  1سم وزعت الطيور عشوائيًا على الحجرات بشكل عوائل وكل عائلة بواقع ) 01×01×01
البيض  عدد متوسطفي لون الريش لمعنوية  تأثيروجود أظهرت نتائج الدراسة  .لكل جيل (1

 وزن  متوسط :كل منمعنوي في  تأثيرلم يظهر أي في حين  يومًا من اإلنتاج، 15خالل 
 ،ةول بيضأوزن  ، متوسطالعمر عند النضج الجنسي متوسط ،الجسم عند النضج الجنسي 

ما بالنسبة لتأثير أ ،اإلنتاجيومًا من  15كتلة البيض خالل  ، متوسطوزن البيض متوسط
وتفوق  ،وزن الجسم عند النضج الجنسي متوسطفي  واآلباءتفوق الجيل الثالث  فقد ،الجيل

على  كذلك تفوق الجيل الثالث ،العمر عند النضج الجنسيمتوسط في الجيل الثالث والثاني 
في حين تفوق الجيل الثالث والثاني  ،يوماً  15عدد البيض المنتج خالل  متوسطفي اآلباء 
فقد تفوقت معنويًا اآلباء ما ، أيوماً  15كتلة البيض خالل  متوسطعلى الجيل األول في واآلباء 

يومًا،  15وزن البيض خالل متوسط  ول بيضة،متوسط وزن أعلى الجيل األول والثاني في 
الث ذات النتائج تفوق معنوي للجيل الث بينتفقد  ،الريش والجيل لتداخل بين لون وبالنسبة ل

لبيض عدد ا ومتوسط ،وزن الجسم عند النضج الجنسي كل من: متوسطلون الريش البني في 
في حين تفوق الجيل الثالث والثاني للون الريش البني والذهبي في  .يوماً  15المنتج خالل 

باء لون ا  الريش البني و  ذات لون وق الجيل الثالث كما تف ،العمر عند النضج الجنسي متوسط
لون الريش اآلباء ذات ما ، أيوماً  15كتلة البيض خالل  متوسطفي  الريش البني والذهبي

الذهبي  لون الريشوتفوقت ا باء ذات  ،ول بيضةمتوسط وزن أتفوقت معنويًا في فقد البني 
نستنتج من ذلك ان لون الريش البني  يومًا. 15وزن البيض المنتج خالل  متوسطمعنويًا في 
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تفوق معنويًا في متوسط عدد البيض اما الجيل والتداخل بينهما فقد كان تأثرهما معنويًا في 
 المؤشرات اإلنتاجية والتناسلية.

 اإلنتاجية. المؤشراتلون الريش، الجيل، طائر السمان الياباني،  :الكلمات المفتاحية
  :المقدمة

التوكسيدو صفر برتقالي( واألسود و الذهبي )أويشمل الرمادي والبني واألبيض و  الريش في السمان اليابانييختلف لون      
(, 1975Somes 7112 و ,t al.e Duymus) . نسين مما يسمح بتمييز الج ،ريش السمان الياباني ثنائي الشكل جنسياً يعد

احب شحيث يكون ريش الصدر عندها البالغة  اإلناثلدى  لون الريش البني هو الغالبالمختلفين عن بعضهما البعض، 
 2لذلك يمكن تمييز الجنسين من المظهر الخارجي عند عمر وأحمر داكن موحد لدى الذكور، ، مرقط ببقع داكنة اللون 

وعة متنوعة موقد أدى التدجين والتكاثر االنتقائي للسمان الياباني إلى العديد من السالالت المختلفة التي تعرض مج ،أسابيع
وزن الجسم ك الريش له عالقة مع بعض الصفات اإلنتاجيةن لون (. ووجد أ2003Mizutani ,من ألوان وأنماط الريش )

(7117 ,t al.e Bed hom .)  خدام طائر السمان الياباني على نطاق واسع في العديد من الدراسات الجينية والفسيولوجية است
طلب ذ تتإ، تكاليف تربيته المنخفضة بفضلفي تجارب االنتخاب و  ،(2008t al.e Huss ,والطبية الحيوية والسلوكية )

والبلوغ ، جيل في السنة( 4–2إلى جانب قصر فترة الجيل )، )غرام 211–81مساحات صغيرة ترتبط بصغر حجم جسمها )
 و da Cunha, 7112 و liVa, 7118تجعله طائرًا مختبريًا ممتازًا ) ،نتاج البيض العالي، وإمراضومقاومته لأل، المبكر
7112 ,t al.e Jatoi 7112 و ,Rabie .)لى العديد من السالالت ذات تكاثر طائر السمان الياباني أدى إن تدجين و إ

. لذا يعد لون الريش من الصفات المهمة في نجاح التناسل من خالل (,Tavaniello 7110ألوان وأنماط ريش مختلفة )
 .(,Nadeau 2006الذكر واالنثى من التقارب والتزاوج فيما بينهم وإنتاج نسل جديد ) االنتقاء الجنسي أي تحفيز

بعض الصفات  يفطيور السمان الياباني لدى والجيل  (البني والذهبي)الريش  يلونكل من لى بيان تأثير هذه الدراسة إ تهدف
  .اإلنتاجية

 مواد البحث وطرائقه:
 الفترة الممتدة فيجامعة تكريت  -كلية الزراعة  -الحيواني  التابع لقسم اإلنتاج الداجنةحقل الطيور أجريت هذه الدراسة في 

 ،لوان مختلفةذات أفرخ من طائر السمان الياباني بعمر يوم واحد  711على ، 7171/  3/  31لغاية  7112/  7/  72من 
، اً شوائيعفي القطيع وكان التزاوج  ،صالح الدين لى محافظة، التابع إهلية في قضاء سامراءالمزارع األ ىحدوالناتجة من إ

 ،األرضية بنشارة الخشب تفرش ،سم من األرضية 21ارتفاع ب ،(متر 51.×  51.بإبعاد ) حجرةوضعت االفراخ في 
ى لللوصول إثم خفضت الحرارة تدريجيًا  ،األسبوع األولفي  oم 21واستخدمت حاضنات غازية للمحافظة على درجة حرارة 

وكانت  ،الماء والعلف للطيور بصورة حرةقدم  ،(7111، )أبو العال في األسبوع الرابع (oم 70-77) الحرارة المثلىدرجة 
 ،التجربةنهاية  ( خالل األسبوع الخامس إلى ساعة إضاءة 18-15)إلى خفضت بعدها  ،اإلضاءة مستمرة في األسبوع األول

وغذيت طيور السمان  .ى األقفاص بالصورة المطلوبةواط لضمان وصول شدة اإلضاءة إل 51مصابيح بشدة  استخدمت
كيلو سعره/كيلو غرام علف من عمر يوم واحد  7225وطاقة ممثلة  %70.22الياباني على عليقة ذات مستوى بروتين خام 
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كيلو سعره/كيلو غرام  7811وطاقة ممثلة  ،%71فيها عليقة مستوى البروتين الخام بغذيت  وبعدها ،يوماً  21ولغاية عمر 
 (.NRC,1220) نهاية التجربة حتىعلف 

ذكر وخط ) ،ي(نثى بنأ× خط )ذكر بني  ،مختلفة وكان التزاوج عشوائي بينهماذات ألوان فرخ  711الـ ن من اخط اختيرا 
ٌنست ،نثى ذهبي(أ× ذهبي  ، ورمادي مبرقش في الذكور)بني محمر يومًا عن طريق لون ريش الصدر  71الطيور بعمر  ج 
الظهر وحلقة عن طريق لون ريش  سنٌ ج  ف  لخط الذهبي ما اأ ،(7118)السبيل والبدري،  البني(ناث بالنسبة للخط في اإل
يكون الظهر ف ناثفي اإلما الرقبة بنية غامقة إ ، والحلقة حوللى البرتقالي إمائالً  اً في الذكور ذهبيالظهر ذ يكون ، إالرقبة
الطيور نقلت تجنيس البعد االنتهاء من عملية و  .(t al.,e Genchev 2008والحلقة حول الرقبة بنية سوداء ) اً فاتح اً ذهبي

إلى حجرات  ومقسمة ،طوابق ةتحتوي على أقفاص محلية الصنع مؤلفة من ثالث ،إلى قاعة مخصصة لتربية السمان الياباني
 11و ،للون الريش البنيعائلة  11بواقع سم وزعت الطيور عشوائيًا على الحجرات بشكل عوائل  01×01×01بأبعاد مرقمة 

قياس الصفات اإلنتاجية  وبعد .لكل جيل (1:  1) نفسه نثى من اللون ضمت ذكر وأوكل عائلة  ،عائلة للون الريش الذهبي
حسب لون باء من اآليوم  21بعمر جمع البيض من خالل الجيل األول الحصول على  وجرى ، حسب لون الريشلكل عائلة 

 ،البيض في فقاسة فيم إيطالية المنشأ فق س ثم ،%51–51ورطوبة ، oم 71 - 18وخزن بدرجة حرارة  .أيام 2لمدة  الريش
ضع البيض في أ ي ففراخ األ رعيت ،لون الريشحسب  ،فراخوبعد فقس األ .الحضن حسب لون الريش Traysدراج إذ و 

طريقة و برنامج اإلدارة والتغذية والبرنامج الوقائي  وطبق ،يالذهب للون الريشوأخرى  ،البني للون الريشحجرة  ،حجرتين
ما بالنسبة باء، أاآل التي استخدمت علىنفسها  طريقةالالصفات اإلنتاجية  وقيست ،المرقمةالحجرات  فيالتجنيس والتوزيع 

 .والجيل األولاآلباء التي أجريت على نفسها اتباع الخطوات  جرى فقد والثالث للجيل الثاني 
  :المدروسة المؤشرات

 وزن الجسم عند النضج الجنسي )غرام(: متوسط
وبدقة  Fr - H1200موديل  Citizenبواسطة ميزان حساس نوع  جيلنثى عند وضع أول بيضة لكل أكل  توزن     

 . غرام 1.11
 : العمر عند النضج الجنسي )يوم( متوسط

 .(7111سلطان، )عمر النضج الجنسي ولكل جيل نثى ألول بيضة دلياًل على وصول ااعت مد وضع أ     
 وزن أول بيضة )غرام(: متوسط

 1.11وبدقة  Fr - H1200موديل  Citizenميزان حساس نوع أول بيضة وضعتها كل أنثى لكل جيل بواسطة  تزنو       
 . غرام

 عدد البيض )بيضة(: متوسط
بدء العمر عند يومًا من  15حسب عدد البيض المنتج خالل و  ،نثىفي الساعة الواحدة ظهرًا لكل أمع اإلنتاج اليومي ج       

 نثى ولكل جيل.النضج الجنسي لكل أ
 وزن البيض )غرام(: متوسط
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 متوسطهساب ح  و  ،نتاج البيض عند الساعة الواحدة ظهرًا لكل جيلال مدة إنثى طو زن البيض يوميًا وبشكل فردي لكل أو       
 :(1282)الفياض وناجي، من خالل وزن البيض المنتج خالل مدة التجربة مقسومًا على عدد البيض الناتج حسب المعادلة 

 

 يوما األولى من اإلنتاج 56 فيوزن البيض الكلي المنتج                            
 وزن البيض = متوسط

 يوما األولى من اإلنتاج  56 فيعدد البيض المنتج                             
 كتلة البيض )غرام/ طير(:   متوسط

 . (Rose, 1997)من معادلة كتلة البيض المنتج لكل جيل  تبحس     
 (غراموزن البيضة ) متوسط ×مدة زمنية معينة  فيكتلة البيض المنتج = عدد البيض المنتج      

 

 التحليل االحصائي:
( لدراسة تأثير لون الريش واالجيال Factorial Experment Designالبيانات باستخدام تصميم التجارب العاملية ) حللت  

 (Duncan, 1995)ستخدام اختبار دنكن متعدد الحدود والتداخل بينهما ، وقورنت الفروقات المعنوية بين المتوسطات با
ي على وفق النموذج في التحليل اإلحصائ( (SAS, 2010 ، واستعمل البرنامج اإلحصائي(1.11) داللةمستوى  عند

 .الرياضي اآلتي
Yijk=µ+Ai+Bj+ABij+eijk 

 حيث:
Yijk . قيمة المشاهدة المدروسة = 

µ  المدروسة . للمؤشر= المتوسط العام 
Ai = حيث:(، تأثير العامل األول )لون الريش i  =1  ،7 . 

=Bj   )حيث:تأثير العامل الثاني )األجيال j  =1  ،7  ،2  ،0 . 
ABij ( تأثير التداخل بين العاملين =A,B) 
eijk  الخطأ العشوائي الذي يتوزع توزيعًا طبيعيًا ومستقاًل بمتوسط يساوي صفرا وتباين متساوي قدره =e2.  

 :النتائج والمناقشة
  :وزن الجسم عند النضج الجنسي متوسط

م وزن الجس متوسط( بين لون الريش البني والذهبي في p>0.05عدم وجود فروق معنوية )إلى ( 1نتائج الجدول ) تشير     
 . (غرامًا على التوالي 715.71 و 711.22عند النضج الجنسي وبلغت قيمها )

وزن الجسم عند النضج  متوسطفي  جيالبين األ( p≤0.05)أوضحت بيانات الجدول وجود فروق معنوية في حين      
و  710.11و  717.21و  712.55قيمها ) وكانتول الثالث واآلباء على الجيل الثاني واألتفوق الجيل  أذ ،الجنسي

 . (باء والجيل األول والثاني والثالث على التواليغرامًا لكل من اآل 710.70
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جسم وزن ال متوسط فيلتأثير التداخل بين لون الريش والجيل ( p≤0.05)يتضح من الجدول نفسه وجود فروق معنوية و      
و  711.58و  710.78( و )غراماً  712.05و  712.71و  710.17و  712.11عند النضج الجنسي وبلغت قيمها )

تفوق  ذلريش البني والذهبي على التوالي إوالثاني والثالث للون اول لكل من اآلباء والجيل األ( غراماً  711.17و  128.87
في حين لذهبي االجيل الثالث للون الريش البني على الجيل األول ذو لون الريش البني والجيل الثاني واألول ذو لون الريش 

 يش الذهبي. باء للون الر الث واآلن الريش البني والجيل الثباء للو وي بين الجيل الثالث والثاني واآللم يالحظ أي فرق معن
القيسي،  و 7115لى التخلص من الجينات غير المرغوبة وتجانس القطيع في الجيل الثالث )الراوي، يعود السبب إ     

 ،يتينتاج البيض المنتج )التكر وإلى وجود عالقة سالبة بين وزن الجسم عند النضج الجنسي (. كما يرجع السبب إ7110
7117 .) 
  :العمر عند النضج الجنسي متوسط
 متوسط( بين لون الريش البني والذهبي في p>0.05( عدم وجود فروق معنوية )1بينت النتائج الموضحة في الجدول )     

 . (يومًا على التوالي 07.51و  07.18العمر عند النضج الجنسي وبلغت قيمها )
العمر عند  متوسطفي  جيالبين األ( p≤0.05عند مستوى )وجود فروق معنوية إلى يضًا كما أشارت بيانات الجدول أ     

 01.25ت قيمها )وبلغوتفوق الجيل األول على اآلباء إذ تفوق الجيل الثاني والثالث على الجيل األول واآلباء النضج الجنسي 
  .(على التوالييومًا لكل من اإلباء والجيل األول والثاني والثالث  01.11و  22.22و  02.55و 

ذ إالعمر عند النضج الجنسي  فيلتأثير التداخل بين لون الريش والجيل ( p≤0.05)يبين الجدول وجود فروق معنوية و      
تفوق الجيل الثالث والثاني للون الريش الذهبي والبني على الجيل األول واآلباء ذو لون الريش الذهبي والبني كما تفوق الجيل 
األول للون الريش الذهبي والجيل األول واآلباء للون الريش البني على آباء اللون الذهبي كما لم يالحظ أي فرق معنوي بين 

لون الريش الذهبي والبني وأيضًا لم يالحظ أي فرق معنوي بين الجيل األول وآباء اللون البني والجيل الجيل الثاني والثالث ل
 01.15 و 22.12و  00.12و  02.75( و )يوماً  01.12و  01.22و  02.71و  00.55)األول للون الريش الذهبي 

  .والذهبي على التواليول والثاني والثالث للون الريش البني لكل من اآلباء والجيل األ( يوماً 
من عند النضج الجنسي و  لى وجود ارتباط سالب بين العمر عند النضج الجنسي ووزن الجسميعود السبب من جهة إ     

لى زيادة عدد البيض المنتج لوجود عالقة سالبة بين انخفاض العمر عند النضج الجنسي وزيادة عدد البيض جهة أخرى أ
يضًا وجود ارتباط جزئي بين العمر عند النضج الجنسي والجنس أي كلما (. وأ7111، التكريتي و Meky, 2007المنتج )

ي لبناته الجنسكان تبكير االب عند النضج الجنسي يؤثر بدرجة اكثر من االم ويورث جيناته المحمولة على الكرموسوم 
 (. 7117)التكريتي، 

   :وزن اول بيضة متوسط
ول بيضة متوسط وزن أ( بين لون الريش البني والذهبي في p>0.05وجود فروق معنوية )( عدم 1يوضح الجدول )     

 .(غرامًا على التوالي 8.52و  8.81قيمها )وبلغت 
اذ لوحظ تفوق ول بيضة متوسط وزن أفي  جيالبين األ( p≤0.05)وجود فروق معنوية  نفسهوتبين من نتائج الجدول      

جيل اآلباء على الجيل األول والثاني، في حين لم يالحظ أي فرق معنوي بين اآلباء والجيل الثالث وأيضًا ال يوجد فرق 



 2222 فبراير/شباط 79-58(: 1)9المجلة السورية للبحوث الزراعية  –  التكريتيالقيسي و

ALkaisi and Al-tikriti – Syrian Journal of Agricultural Research –SJAR 9(1): 85 -79 February 2022 

 

90 

غرامًا لكل من اإلباء والجيل األول والثاني والثالث على  8.21و  2.28و  8.08و  2.12)معنوي بين الجيل األول والثاني 
 . (التوالي
 متوسط وزن أول بيضة فيلتأثير التداخل بين لون الريش والجيل ( p≤0.05)وجود فروق معنوية  يضاً أجدول يشير ال     

ولم يالحظ أي  يباء لون الريش البني على الجيل األول والثاني للون الريش البني والجيل الثاني للون الريش الذهباذ تفوق آ
ي باء والجيل األول والثالث للون الريش الذهبي كما لم تظهر أالبني واآلجيل الثالث للون الريش باء والفرق معنوي بين اآل

 8.11و  2.81ن الريش الذهبي وقد بلغت قيمها )فروق معنوية بين الجيل األول والثاني للون الريش البني والجيل الثاني للو 
يل األول والثاني والثالث للون باء والج( لكل من اآلغراماً  8.50و  2.81و  8.81 2.20( و )غراماً  2.18و  8.11و 

ول بيضة له عالقة مع زيادة وزن الجسم عند النضج ذهبي على التوالي نستنتج من ذلك أن زيادة وزن أالريش البني وال
 الجنسي.

ول بيضة ووزن الجسم عند النضج الجنسي تباط وراثي ومظهري موجب بين وزن ألى وجود ار يرجع السبب من جهة إ     
كما (. 7111)الراوي، وزن البيض المنتج  متوسطول بيضة وصفة وزن أومن جهة أخرى وجود معامل ارتباط موجب بين 

 زيادة وزن الجسم عند النضج الجنسي.و ول بيضة ة وزن أوجود عالقة طردية بين زيادإلى ( 7117أشار التكريتي )
ول ووزن أسي )يوم( العمر عند النضج الجنو ( وزن الجسم عند النضج الجنسي )غرامل الخطأ القياسي: المتوسط و (1جدول )

 للطيور المدروسةبيضة )غرام( 

 تأثير لون الريش
عدد 

 المشاهدات

 المؤشر

وزن الجسم عند  متوسط

 (النضج الجنسي )غرام

العمر عند  متوسط

 (النضج الجنسي )يوم

وزن اول بيضة          متوسط

 ()غرام

 A 83064  ±6080 A 4046  ±6038 A 9019±  396012 06 بني

 A 83004  ±6040 A 4000  ±6090 A 3038±  360036 06 ذهبي

 تأثير الجيل
عدد 

 المشاهدات

متوسط وزن الجسم عند 

 النضج الجنسي )غرام(

متوسط العمر عند النضج 

 الجنسي )يوم(

         متوسط وزن اول بيضة

 )غرام(

 a 84010  ±6044 a 1040  ±6026 a 2000±  392000 26 اآلباء

 b 82000  ±6043 b 4084  ±6030 bc 3000±  363024 26 ولجيل أ

 b 21002  ±6086 c 0014  ±6033 c 3039±  368069 26 جيل ثاني

 a 86096  ±6082 c 4019  ±6028 ab 3088±  398038 26 جيل ثالث

 التداخلتأثير 
عدد 

 المشاهدات

متوسط وزن الجسم عند 

 النضج الجنسي )غرام(

متوسط العمر عند النضج 

 الجنسي )يوم(

متوسط وزن اول بيضة         

 )غرام(

ي
بن

ال
ش 

ري
ال
ن 

و
ل

 

 ABC 88000  ±9069 B 1049  ±6081 A 8004±  392064 94 باءاآل

 BCD 82036  ±6012 B 4099  ±6022 BC 2049±  368063 94 ولجيل أ

 94 جيل ثاني
361036  ±3011 

ABCD 
86022  ±6044 C 4096  ±6086 BC 
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 A 86092  ±6008 C 1094  ±6009 AB 2023±  390080 94 جيل ثالث

ي
هب

لذ
 ا
ش

ري
 ال

ن
و
ل

 

 AB 80030  ±9029 A 1028  ±6028 AB 0062±  398034 94 اآلباء

 CD 88092  ±6080 B 4044  ±6083 ABC 8064±  366004 94 ولجيل أ

 D 21092  ±6044 C 0044  ±6033 C 3004±  914043 94 جيل ثاني

 94 جيل ثالث
399063  ±2081 

ABCD 
86060  ±6006 C 4008  ±6029 ABC 

*الحروف الصغيرة . بين الطيور وحسب لون الريش (p≤ 0.05)*الحروف الكبيرة المختلفة ضمن العمود الواحد تشير إلى وجود فروق معنوية 
 األجيال.بين  (p≤ 0.05)المختلفة ضمن العمود الواحد تشير إلى وجود فروق معنوية 

 ت.بين التداخال (p≤ 0.05)*الحروف الكبيرة المختلفة ضمن العمود الواحد تشير إلى وجود فروق معنوية 

 : عدد البيض متوسط
 عدد البيض اذ تفوق لون  متوسط( بين لون الريش البني والذهبي في p≤0.05) ( وجود فرق معنوي 7يوضح الجدول )     

 .(يومًا على التوالي 15نثى/بيضة/أ 08.51و  02.81)الريش البني على لون الريش الذهبي 
بيض اذ تفوق الجيل عدد ال متوسطفي  جيالبين األ (p≤0.05) يتبين من نتائج الجدول نفسه وجود فروق معنويةكما      

 02.11و  02.05و  08.12و  02.82جيل الثاني واألول )باء بينما لم يالحظ فرق معنوي مع العلى اآلالثالث 
 . (يومًا على التوالي 15نثى/بيضة/أ

يض عدد الب متوسط فيلتأثير التداخل بين لون الريش والجيل ( p≤0.05)يضًا وجود فروق معنوية يالحظ من الجدول أ     
 08.81و  02.15و  08.01و  08.71( و )يوماً  15بيضة/انثى/ 11.85و  02.85و  02.81و  08.85وبلغت قيمها )

وحظ تفوق ذ ل، إباء والجيل األول والثاني والثالث للون الريش البني والذهبي على التواليلكل من اآل( يوماً  15بيضة/انثى/
 اقي األجيال عدا الجيل الثاني واألول للون الريش البني.الجيل الثالث للون الريش البني على ب

زن ع زيادة و لى وجود عالقة غير خطية بين عدد البيض المنتج ووزن الجسم أي يزداد عدد البيض ميرجع السبب إ     
لجسم وهنا ال بد انتاج البيض باالنخفاض نتيجة زيادة وزن وزن الخاص بهذه الساللة ثم يبدأ إلى الالجسم الحي لكي يصل إ

( 1222(. وبين إسماعيل )Krishna and Chaudhary, 1987من معرفة او دراسة الوزن المثالي لطائر السمان الياباني )
 .وجود عالقة سالبة بين زيادة عدد البيض وانخفاض العمر عند النضج الجنسي

 وزن البيض: متوسط
بين لون الريش البني وزن البيض  متوسط( في p>0.05) عند مستوى عدم وجود فروق معنوية إلى ( 7يشير الجدول )     

 .(يومًا على التوالي 15نثى/أغرامًا/ 11.07و  11.21قيمها )والذهبي وبلغت 
اذ  جيالبين األوزن البيض  متوسطفي ( p≤0.05عند مستوى )وجود فروق معنوية نفسه أوضحت بيانات الجدول و      

 11.57و  11.21و  11.22و  11.82) الثاني واألول وسجل الجيل األول اقل وزن بيضتفوق اآلباء على الجيل 
 .ول والثاني والثالث على التوالي(يومًا لكل من اإلباء والجيل األ 15نثى/غراما /أ

 متوسط فيلتأثير التداخل بين لون الريش والجيل ( p≤0.05عند مستوى )يضًا وجود فروق معنوية الجدول أ كما بين     
و  11.21 و 17.11( و )يوماً  15غرامًا/أنثى/ 11.50و  11.70و  11.25و  11.28) وزن البيض وبلغت قيمها
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باء والجيل األول والثاني والثالث للون الريش البني والذهبي على يومًا( لكل من اآل 15غرامًا/أنثى/ 11.51و  11.22
للون الريش الذهبي  ولن الريش البني والجيل الثاني واألالثاني واألول للو  باء لون الريش الذهبي على الجيل، إذ تفوق آالتوالي

 الذي سجل اقل وزن بيض.
(. 1996t ale Nestor ,لى زيادة وزن البيض )لحي بعد عده أجيال وبالتالي أدى إلى زيادة وزن الجسم ايرجع السبب إ     

ارتباط وراثي عالي بين وزن البيض ووزن الجسم من جهة ووزن ذ يوجد متوسط وزن الجسم إيضًا الى زيادة ويعود السبب أ
( 7111خرون )( و زايد وآ1222(. وبين كل من إسماعيل )7115عطيه، الجسم عند النضج الجنسي من جهة أخرى )

وجود معامل إلى ( 7171شار دخيل )الجسم عند النضج الجنسي. في حين أوجود ارتباط موجب بين وزن البيض ووزن 
 مختلفة. بأعماربين وزن البيض ووزن الجسم  مرتفعمظهري  ارتباط

 كتلة البيض: متوسط
لة كت متوسط( بين لون الريش البني والذهبي في p>0.05( عدم وجود فروق معنوية عند مستوى )7بينت نتائج الجدول )   

 .(يومًا على التوالي 15نثى/أغرامًا/ 111.82و  155.21قيمها )وبلغت  البيض
كتلة  متوسطفي  جيالبين األ( p≤0.05عند مستوى )وجود فروق معنوية إلى شارت نتائج الجدول نفسه أ حينفي      

 151.71و  122.58و  122.25ي على الجيل األول )باء والجيل الثانيومًا اذ تفوق الجيل الثالث واآل 15البيض خالل 
 . (يومًا على التوالي 15نثى/أ/غراماً  172.71و 

 متوسط فيلتأثير التداخل بين لون الريش والجيل ( p≤0.05عند مستوى )يضًا وجود فروق معنوية كما بين الجدول أ     
( و يوماً  15غرامًا/أنثى/ 127.71و  151.17و  125.12و  125.12يومًا وبلغت قيمها ) 15بيض خالل كتلة ال

ول والثاني والثالث للون لكل من اآلباء والجيل األ( يوماً  15غرامًا/أنثى/ 155.11و  112.01و  118.28و  122.72)
لذهبي على الجيل باء لون الريش ا، إذ لوحظ تفوق الجيل الثالث واآلباء للون الريش البني وآالريش البني والذهبي على التوالي
لريش البني باء للون اني واآليل الثالث والثافي حين لم يالحظ أي فرق معنوي بين الج ،األول للون الريش البني والذهبي

 والذهبي.
ن االنتخاب المباشر لزيادة عدد البيض يعمل بالمقابل على زيادة كتلة البيض. في حين بين ( أ1288ذكر ذياب )     

, (1982)t al.e Craig زيادة  لىكما يرجع السبب إلى زيادة كتلة البيض. ر عند النضج الجنسي المبكر يؤدي إن العمأ
يضًا وجود معامل ارتباط موجب وعالي المعنوية بين ، وأكد أنتاج البيض المنتج من جهة وزيادة وزن البيض من جهة أخرى إ

فوق الجيل يضًا يرجع سبب ت(. وأ7111، التكريتيكتلة البيض ووزن البيض من جهة عدد البيض المنتج من جهة أخرى )
لى انخفاض العمر عند النضج الجنسي وزيادة عدد البيض المنتج مع عدم وجود فروق معنوية في الثالث في كتلة البيض إ

 (.7110، القيسين كتلة البيض هي حاصل كل من عدد البيض المنتج ووزنه )متوسط وزن البيض إذ من المعلوم أ
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لة البيض كتو ( يوم 65نثى/أض )غرام/وزن البيو يوم(  65نثى/أعدد البيض )بيضة/ل : المتوسط والخطأ القياسي(2جدول )
 للطيور المدروسةيوم(  65نثى/أ)غرام/

عدد  تأثير لون الريش

 المشاهدات

 المؤشر

عدد البيض       متوسط

 (يوما   40نثى/أ)بيضة/

  وزن البيض       متوسط

 (يوما   40نثى/أ)غرام/

  كتلة البيض        متوسط

 (يوما   40نثى/أ)غرام/

  A  99024  ±6096 A  400024  ±0038 A 6030±  81044 06 بني

  B  99083  ±6096 A  444041  ±0034 A 6034±  84009 06 ذهبي

عدد  تأثير الجيل

 المشاهدات

متوسط عدد البيض      

 يوما ( 40)بيضة/أنثى/

متوسط وزن البيض        

 يوما ( 40)غرام/أنثى/

متوسط كتلة البيض         

 يوما ( 40)غرام/أنثى/

  b  99041  ±6092 a  400004  ±4062 a 6023±  84042 26 باءاآل

  ab  96002 ±6092 c  430034  ±4008 b 6084±  81096 26 ولأجيل 

  ab  99029  ±6093 b  406039  ±4043 a 6080±  81080 26 جيل ثاني 

  a  99003  ±6099 ab  401020  ±0003 a 6024±  81042 26 جيل ثالث

عدد  تأثير التداخل

 المشاهدات

متوسط عدد البيض      

 يوما ( 40)بيضة/أنثى/

متوسط وزن البيض        

 يوما ( 40)غرام/أنثى/

متوسط كتلة البيض         

 يوما ( 40)غرام/أنثى/

ش 
ري

 ال
ن

و
ل

ي
بن

ال
 

 B  99004  ±6088 AB  400060  ±99094 A 6088±  84040 94 اآلباء

  AB  96000  ±6036 CD  420092  ±93041 BC 6004±  81046 94 ولأجيل 

  AB  99038  ±6091 BC  409063  ±92038 AB 6006±  81040 94 جيل ثاني

  A  99008  ±6098 AB  413036  ±4030 A 6020±  46040 94 جيل ثالث

ش 
ري

 ال
ن

و
ل

ي
هب

لذ
ا

 

  B  93069  ±6094 A  401034  ±99012 A 6080±  84036 94 اآلباء

  B  96006  ±6090 D  494024  ±99046 C 6044±  84086 94 ولأجيل 

  B  99021  ±6098 B  441086  ±93098 AB 6002±  81060 94 جيل ثاني

  B  99009  ±6090 AB  400046  ±1080 AB 6084±  84046 94 جيل ثالث

*الحروف الصغيرة   .بين الطيور وحسب لون الريش (p≤ 0.05)*الحروف الكبيرة المختلفة ضمن العمود الواحد تشير إلى وجود فروق معنوية 
 األجيال.بين  (p≤ 0.05)المختلفة ضمن العمود الواحد تشير إلى وجود فروق معنوية 

 ت.بين التداخال (p≤ 0.05)*الحروف الكبيرة المختلفة ضمن العمود الواحد تشير إلى وجود فروق معنوية 

 االستنتاجات:
 .في متوسط عدد البيضتأثير معنوي  لهنستنتج من ذلك ان لون الريش البني  -1
  .المؤشرات اإلنتاجية والتناسليةفي معنويًا  أثر بينهما والتداخلالجيل أن  -7

 التوصيات:
 انشاء خطوط منتخبة حسب لون الريش لتكون نواة لمشاريع التحسين الوراثي لطائر السمان الياباني. -1
 اجراء المزيد من الدراسات حول تأثير لون الريش والجيل على الصفات النوعية للبيض وصفات الذبيحة. -7

 المراجع:
الدار العربية للنشر والتوزيع ، كلية  – 1مشاريع. الطبعة  –ة وتغذية . السمان تربية ورعاي(7111)أبو العال ، صالح الدين 

 جامعة الزقازيق. –الزراعة 
أطروحة  .صفات الكمية لدجاج البني العراقيتقدير المعالم المظهرية والوراثية لبعض ال .(7991) إسماعيل ، إسماعيل حبيب

 . جامعة بغداد –كلية الزراعة  –دكتوراه 
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زلية لى أداء هجين التربية المنتأثير االنتخاب في ذكور ساللتي المخطط والبني ع .(7117)التكريتي ، سموأل سعدي عبدالله 
 جامعة تكريت. -كلية الزراعة  -رسالة ماجستير .

 على بعض. استنباط بعض األدلة االنتخابية لطائر السلوى الياباني اعتمادا (7111)التكريتي ، سموأل سعدي عبدالله 
 ه ـ كلية الزراعة ـ جامعة تكريت.الصفات اإلنتاجية والفسلجية. أطروحة دكتورا 

ة رسال. تقدير المعالم الوراثية لبعض الصفات االقتصادية في الدجاج المحلي. (7111) الراوي ، عبدالجبار عبدالكريم
 .جامعة بغداد. كلية الزراعة. ماجستير
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 Abstract: 

  This study was conducted in the poultry farm of the Animal 

Production Department - College of Agriculture - Tikrit University 

from 2/27/2019 to 3/31/2020, To demonstrate the effect of the brown 

and gold color of plumage and generation in Japanese quail on some 

productive traits, two lines of Japanese quail with a brown plumage 

color line consisting of (15 males and 15 females) and line with golden 

plumage color consisting of (15 males and 15 females) and were raised 

in rooms with dimensions of 40 x 40 x 40 cm and numbered, and the 

birds were distributed randomly to the rooms in families and each 

family at a rate (1: 1) each generation. The results of the study showed 

significant differences in the effect of plumage color in the trait of the 

average number of eggs during 56 days of production, while there was 

no significant effect on average body weight at sexual maturity, the 

average age at sexual maturity, the average weight of the first egg and 

the average weight Eggs and average egg mass during 56 days of 

production. The third generation and parents were superior in the 

average body weight at sexual maturity and the third and second 

generation in the trait of age at sexual maturity as well as the third 

generation surpassed the parents in the trait of the average number of 

eggs produced during 56 days, while the third and second generation 

outperformed. And the parents over the first generation in the trait of 

the average egg mass during 56 days, as for the parents, they were 

significantly superior to the first and second generation in the average 

weight of the first egg and the average egg weight within 56 days, As 

for the overlap between the color of the plumage and the generation, 

the results showed significant superiority of the third generation with 

brown plumage color in the trait of the average body weight at sexual 

maturity and the average number of eggs produced within 56 days, 

while the third and second generation of brown and gold plumage color 

were superior in the trait of average age at sexual maturity. The third 

generation with brown plumage color and the parents of brown and 
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gold plumage color were more than the average egg mass during 56 

days, while the parents of brown plumage color significantly 

outperformed the average weight of the first egg, and the parents of 

golden plumage color were significantly higher in the average weight 

of eggs produced during 56 days. We conclude from this that the color 

of brown plumage was significantly superior to the average number of 

eggs. As for the generation and the overlap between them, they were 

significantly affected by the productive and reproductive traits. 

Key words: plumage colour, generation, Japanese quail, production 

traits. 
 


