
وبعض معايير الدم  يحةالنمو ،صفات الذب كفاءةعلى  والمتأخريش المبكر يالتر تأثير

 بلديال  جالدجافي 

 

 عبدالعزيز عبد اللطيف

 

 أسرعريش الصيصان ينمو بمعدل  .في بعض السالالت مثل اللجهورن والمينوريكا و االنكونا وغيرها: ملخص

 الريشلصيصان السريعة يز أتمي أمكنوغيرها ولقد  األمريكيةيزية و و االنجل األسيويةعنة في بعض السالالت 

سم  1.2السريعة ذيل بطول  للصيصانيوم من الفقس حيث ينمو  21-8والبطيئة بدقة عالية جدا عند عمر 

 اإلطالقيزيد عنة بينما في الصيصان البطيئة ال يوجد أي نمو للذيل على  أوالذيل  إلىويمتد ريش الجناح 

نسبيا ، كذلك يمكن تمييز النوعية بدقة عالية مند الفقس مباشرة حيث  نمو ريش الجناح محدود أن إلى فةباإلضا

المسيطر على  أنللصيصان سريعة الترييش بعكس البطيئة ، وثبت  ألزغبييش رتبرز القوادم والخوافي عن ال

 لمتنحي يسرع معدل نمو الريش ،معدل نمو الريش بينما ا يبطئالصفة أليلين مرتبطين بالجنس السائد  هذه

 إلىالعاري من الريش وقاد  الظهرصفة  ظهوراكتشاف هذين االليلين ساعد صناعه الدواجن في تخفيض 

النمو ،  كفاءةاالليل السائد على  بتأثيرتسهيل عملية التجنيس عند الفقس. ولكن المعلومات المتاحة في ما يختص 

و نتائج الدراسات السابقة في الغالب متضاربة لذلك فان أي معلومات صفات الذبيحة ، معايير الدم محدودة 

وجود  (2991) وآخرونالسبيل  ألحض، وقد الضافية في هذا المجال تكون مهمة في برامج تربية الدواجن 

على كفاءة  تأثيرهافقط فيما يخص  األوليةبعض الدراسات  ووالجرصفة الترييش البطيء في الدجاج البلدي 

بعض تقييم صفة الترييش البطيء على كفاءة النمو ، صفات الذبيحة ، و إلىالدراسة  هذهكما تهدف  النمو.

  النتائج مع دجاج اللجهورن. هذهمعايير الدم في الدجاج البلدي و مقارنة 

 التجارب التالية : أجريت ةالدراس هذه أهدافومن الجل تحقيق 

 :األولىالتجربة 

النتائج مع  هذهومقارنة الدجاج البلدي  يالنمو فصفة الترييش على كفاءة  تأثيرراسة د إلىالتجربة  هذهتهدف 

 دجاج اللجهورن .

 العمل:طريقة 

صوص لكل مجموعة تم  011صوص من المجاميع الوراثية المختلفة بواقع  2111الدراسة  هذهاستخدم في 

ملك سعود ، حضنت الصيصان في بطاريات الحصول عليها من الحقل الحيواني لكلية الزراعة قي جامعة ال

 بيئتهفي مسكن مغلق متحكم في  أرضية أعشاش إلىمن العمر. ثم نقلت  السابيعلمده ثالثة  كهربائيمدفئة 

ووزعت عشوائيا  عاألسبواقرب جرام رقمت  بالرقام الجناح في عمر  إلىجميع الصيصان وزنت الداخلية ، 

 روعند عموالرابع والعاشر   األول األسبوعالنيوكاسل خالل  مكررات وكذلك حصنت ضد مرض أربع إلى

ومن ثم  واإلناثطائر في كل مجموعة وراثية من الذكور 261اسابيع تم تجنيس الصيصان وتوزيعهم بواقع 6



طائر لكل مكرر داخل كل مجموعة وراثية ,استمرت التجربة حتى  01مكررات بواقع  إلىتم توزيعها عشوائيا 

، معدل النمو ،معدل الزيادة في الوزن ، استهالك تم خاللها الحصول على وزن الجسم الفردي  أسبوع 11عمر 

العلف الكل طائر لكل يوم ، كفاءة التحويل الغذائى و الحيوية ، عرضت الطيور لثمان ساعات اظائة في اليوم 

 ىالعظملحرارة وغذيت على عالئق تجارية حسب مرحالت النمو , وخالل فترة التجربة سجلت درجة ا

 والصغرى والرطوبة النسبية للمسكن .

 

 النتائج:

(للتركيب الوراثي والجنس على وزن الجسم ومعدل الزيادة في P<05معنوي ) تأثيروجود  إلىتشير الدراسة 

من العمر  أسبوع 21-6و6-2كانت معنوية فقط خالل الفترات  ابينمالوزن خالل جميع فترات العمر المدروسة 

 05)الجنس كان معنويا تأثيرالغذائية ،  الكفاءةاسبوع من العمر على  26-6و21-6ل النمو وخالل معدعلى 

P≤. التفاعل  تأثيرالغذائية خالل جميع فترات العمر المدروسة بينما كان  والكفاءة( فيما يخص استهالك العلف

لى وزن الجسم و خالل الفترات وع عأسبوعند عمر عشرين ( P≤.05بين التراكيب الوراثية والجبس معنويا  )

 هذهمن  بأي تتأثرحيوية الطيور لم  الوزن الكنمن العمر على معجل الزيادة في  أسبوع 11-2و  26-11

 العوامل :

وزن  يش فييمعنوية بين طيور البلدي السريعة والبطيئة التر تأنة ال يوجد االختالفابينت الدراسة  

بينما كان وزن الدجاج   (≥P.  (05معنويا أعلىكانت  ةيور السريعأن الطحيث  6 األسبوعالجسم ما عدا 

في ما يخص  أمابالمقارنة مع الدجاج البلدي في جميع فترات الدراسة،  (≥P.  05معنوي ) أعلىاللجهورن 

-6عمر  ( عند≥P.  (05وسرعة النمو اقل معنويا أسابيع 6-2معنويا     عند عمر  أعلى فإنهافي الوزن  الزيادة

البلدي السريع كان  أن الترييش أال رنة مع نضيرة بطيءالترييش مقا للبلدي سريع   لنسبةبا   أسبوع 21

 21-16و6-2العلف عند  من في استهالكهاسبوع واقل 11-2عند عمر  نموفي سرعة  (≥P. (05معنوياالفضل 

ج البلدي فيم يخص الزيادة في على الدجا   ( ≥P. (05من العمر ولقد تفوقت دجاج اللجهورن معنويا  أسبوع

.  (05لكن سرعة نموة كانت اقل معنويااسبوع 11-26ة ما عدا الفترة سالوزن خالل جميع فترات العمر المدرو

P≤)  بالمقارنة مع أسبوعا 21-6البلدي السريع و  مع بالمقارنة أسبوعا 11-2و 6-2العمرية  الفترات  خالل 

 التريش.   البطيءالبلدي 

معنويا من  أعلىاسبوعا من العمر 21-6و6-2دجاج اللجهورن من العلف خالل  استهالك كذالك كان

الستفادة الغذائية  كفاءةمن العمر فيما يخض  أسبوعا 26-6( خالل ≥P.  (05يتفوق معنويا  كنه نضيرة البلدي ال

خالل الفترات  الدراسةفي جميع الصفات  اإلناث( عن ≥P.  (05معنويا   أفضل أداء.كذلك سجلت الذكور 

-6ترتين العمريتين ففي ما يخص سرعة النمو حيث ال يختلف الجنسان معنويا خالل الأال العمرية المختلفة 

 أسبوعا. 26-21و21



من نضيرة بطيء التريش  أفضلالدجاج البلدي سريع التريش بشكل عام كان  أداء أنالدراسة  هذهمن  نستنتج

ما  آالفيالمدروسة تقريبا  األعمارمعنويا عند جميع  األفضلرن كان اللجهو أداءمحدودة ركن  أعمارعند 

 . اإلناثالذكور بالمقارنة مع  أداءيخص سرعة النمو كذلك كان 

 لتجربة الثانية :ا

والسريع على صفات الذبيحة في الدجاج البلدي  ءالبطي تأثير صفة الترييشدراسة  إلىالتجربة  هذهتهدف 

 ع نتائج دجاج اللجهورن .النتائج م هذهومقاربة 

  :طريقة العمل

صوص من كل مجموعة وراثية تم الحصول عليها من الحقل الحيواني لكلية  211الدراسة  هذهاستخدم في 

من العمر.  أسابيعلمده ثالثة  كهربائيالزراعة قي جامعة الملك سعود ، حضنت الصيصان في بطاريات مدفئة 

إلى اقرب جرام الداخلية ، جميع الصيصان وزنت  بيئتهمغلق متحكم في  في مسكن أرضية أعشاش إلىثم نقلت 

والرابع  األول األسبوع وكذلك حصنت ضد مرض النيوكاسل خالل   أسبوعقام الجناح في عمر رقمت  بالر

عرضت الطيور لثمان ساعات اظائة في اليوم وغذيت على عالئق تجارية حسب  العمر و نوالعاشر م

عند خالل فترة التجربة سجلت درجة الحرارة العظمى والصغرى والرطوبة النسبية للمسكن .مرحالت النمو , و

 21المختلفة وصومت لمدة  عالمجاميمن  واإلناثمن الذكور 2اسبوعا تم عشوائيا فرز 11و26و21و8و0عمر 

،وزن الكبد، ساعة قبل الذبح ومن ثم اخذت القياسات التالية :وزن الطائر المصوم، وزن الدم ، وزن الريش

، وزن الذبيحة و طول األحشاءوزن دهن  األمعاء، وزن القانصة، وزن األرجل، وزن الرأسوزن القلب،وزن 

 الساق.

 

 :لنتائجا

عند (للتركيب الوراثي والجنس على جميع الصفات المدروسة P≤05معنوي ) تأثيروجود  إلىتشير الدراسة 

أعمر تأثير اسبوعا من 11و8معنويا بالتراكيب الوراثية عند تأثروالذي  األحشاءما عدا دهن  األعمار معظم

ووزن الدم عند عمر  األحشاء( فقط على وزن P≤05الوراثي والجنس كان معنوي ) التفاعل بين التركيب

 الريشمعنويا في البلدي سريع  اعلياسبوعا على الترتيب. وزن الطائر مصوم ووزن الذبيحة كانت 26و8

والقلب  األحشاءفي ما يخص وزن  أمااسبوعا من العمر على الترتيب ، 21و8لترييشعندمقارنة بنضيرة بطيء ا

 اسابيع على التوالي .0و11عند عمر كانت اقل معنويا في السريع عنة في البطيء 

 

اسبوع 21وزن الطائر المصوم ووزن الذبيحة في دجاج اللجهورن حتى عمر  أندلت النتائج على  

اسبوع من العمر 11-8، ووزن القانصة عند أسبوع 21اسابيع، وزن القلب عند 8والكبد عند  األحشاءووزن 

على اللجهورن فيما  ( P≤05معنويا )  ( عنة في البلدي السريع, وتفوق البلدي البطيءP≤05معنويا ) أعلىكانت 

تفوقت الذكور  أيضا،اسبوع من العمر 11عند  واألحشاءالكبد  أوزان و عأسابي أربعةيخص وزن القلب عند 



فيما يخص وزن الطيور المصومة ، وزن الذبيحة في جميع الفترات العمرية  اإلناثمعنويا بالمقارنة مع 

 أعلىفيما يخص الكبد والقلب والقانصة ،بالنسبة لوزن الدم ،البلدي السريع كان  معظمهاالمدروسة ،وخالل 

كان  كن اللجهورنلاسبوع من العمر ا11و21و8ا عند اسابيع واقل معنوي0( على البطيء عند P≤05معنويا )

 أعلىعام وزن الدم عند الذكور كان  بوجهالمدروسة،  األعمار معظممعنويا بالمقارنة مع البلدي عند  األعلى

 أعلىاللجهورن  وكذلك قيم ذكور البلدي  إناثالبلدي كانت اقل معنويا من قيم  إناثقيم  إال أن اإلناثمعنويا من 

 اسبوع .26من قيم ذكور اللجهورن عند عمر  معنويا

اسبوع 11و8و0( في البلدي السريع مقارنة مع البطيء عندP≤05) معنويا   أعلىوزن الريش كان 

 وأوزان، اما في ما يخص طول الساق المدروسة  األعمار( عند جميع P≤05معنويا ) أعلىاللجهورن كان  ألكن

 أال األعمار معظمد اختالفات معنوية بين البلدي السريع والبطيء عند يوجال  ل فأنة والرأس واألحشاء األرجل

اسابيع وفي طول الساق لصالح 0لصالح البطيء عند عمر  واألرجل الرأسمختلفان معنويا في وزن  أنهما

 اسابيع 8السريع في عمر 

أعمار عند  األحشاءو  ارأسو  األرجل(لكل من (P≤05معنويا  أعلىاللجهورن قيما  أعطىكذلك 

 هذهفيما يخص  اإلناثمن  أعلىمقارنة مع البلدي ، كذلك كانت قيم الذكور األعمار محددة، وللساق عند جميع 

 الصفات. 

معنويا  أعلىالعمر كان  تأثير أن اتضحوعند مقارنة صفات الذبيحة منسوبة لوزن الجسم المصوم 

P≤05) الوراثي والجنس والتفاعالت فيما بينهما معنوية  التركيب تأثير( على جميع الصفات المدروسة بينما كان

 ها .الصفات المدروسة وليس جميع معظمولكن على  أيضاء

  أعلىلم يكن هناك اختالفات بين البلدي في وزن الذبيحة والكبد والقانصة لكن البلدي البطيء كان 

ما يخص وزن الذبيحة والدهن لم يختلف عن السريع في ل ال كنه( في وزن القانصة عن البلدي (P≤05معنويا 

معنويا  أعلىولكن كانت  لوزن الذبيحة ووزن األحشاء ةبالنسب واألحشاء ،الذكور لم تختلف معنويا عن اإلناث 

البلدي السريع كانت اقل معنويا في وزن الذبيحة  إناثفي وزن القلب واقل معنويا في وزن الكبد والقانصة ، 

البلدي البطيء ، لم يكن هناك اختالف معنوي   إناثبينما لم تختلف عنها  عن الذكور البلدي السريع والبطيء

ولكن الداخلية كنسبة لوزن الجسم المصوم  واألحشاءالقانصة  و الكبد أوزانفي  والطبيالبلدي السريع  إناثبين 

 البلدي السريع كانت اقل في وزن القلب .  إناث

نصة تناقصت ( بينما وزن الكبد والقا(P≤05 معنويااألحشاء زادت عموما نسبة وزن الذبيحة ودهن 

واألحشاء .لم يكن هناك اختالفات معنوية بين البلدي السريع والبطيء في نسب الدم معنويا مع زيادة العمر

 واألرجل الرأسوانخفاض معنوي في وزن  شالريمعنوي في وزن  ارتفاع اصهر الداخلية ولكن البلدي أسرع

( قي (P≤05ارتفاع معنوي  اطهرتاللجهورن  دجاجم مقارنة بالبلدي البطيء بينما كنسب لوزن الجسم المصو



واقل  األرجلو  والرأسنسب الدم  في( (P≤05عن البلدي السريع والذكور كانت اعلى معنويا نسبة وزن الريش 

معنويا في  أعلىعة البلدي السري وإناثمعنويا في نسبة االحشاء الداخلية بالمقارنة مع االناث بينما كانت ذكور 

معنويا في مراحل  نسبة الدم والريش تزداد أن إلىنسبة وزن الريش مقارنة بالبطيئة ،كذلك تشير الدراسات 

في التناقص في  تبدءاالداخلية  واألحشاء واألرجل الرأستتناقص مع تقدم العمر بينما نسبة ا مالعمر المبكرة ك

 مراحل العمر المختلفة.

الصفات  لمعظممحددة  أعمارعند  أعلىقيما  أعطىالبلدي سريع التريش  أن لدراسةا هذهمن  نستنتج 

من الدجاج البلدي لجميع الصفات المدروسة  أعلىاللجهورن قيما  أعطىروسة بالمقارنة مع البطيء كذلك المد

.وعند النضر  اثاإلنبالنسبة للذكور مقارنة مع  االتجاهالمدروسة ، كذلك لوحظ نفس  األعمارتقريبا عند معظم 

معنوية بين البلدي  اختالفاتيوجد  ال فأنةالطائر المصوم  وزن  إلى الصفات المدروسة منسوبة معظمالى 

 اللجهورن فيم ا يخص معظم الصفات المدروسة. أوالسريع والبطيء 

 

 الثالثة:التجربة 

معايير الدم في الدجاج البلدي  صفة الترييش البطيء والسريع على بعض تأثيردراسة  إلىالتجربة  هذهتهدف 

 النتائج مع نتائج الدجاج اللجهورن . هذهومقارنة 

 

 :طريقة العمل

صوص من كل مجموعة وراثية تم الحصول عليها من الحقل الحيواني لكلية  211الدراسة  هذهاستخدم في 

من  عاألسابيثة لمده ثال كهربائيالزراعة قي جامعة الملك سعود ، حضنت الصيصان في بطاريات مدفئة 

 إلىالداخلية ، جميع الصيصان وزنت  بيئيةفي مسكن مغلق متحكم في  أرضية أعشاش إلىالعمر. ثم نقلت 

 الغول األسبوعوكذلك حصنت ضد مرض النيوكاسل خالل   أسبوعاقرب جرام رقمت  بالرقام الجناح في عمر 

اليوم وغذيت على عالئق تجارية حسب  عرضت الطيور لثمان ساعات اظائة في العمر نوالعاشر موالرابع 

مرحالت النمو , وخالل فترة التجربة سجلت درجة الحرارة العظمى والصغرى والرطوبة النسبية للمسكن .ثم 

لسحب عينات الدم ومن ثم قدرت قيم المعايير التالية :  واإلناثطيور لكل من الذكور 21عددتم عشوائيا فرز 

اسبوع 11و21و6الدهون وحامض البوليك في الدم وحجم كريات الدم خالل ، البروتين و لتركيز الكولسترو

 من العمر.

 النتائج :

 تأثير( على جميع المعايير المدروسة كذلك كان (P≤05 العمر كان معنوي تأثير إندلت النتائج على  

لجنس المعنوي ا تأثيرالتركيب الوراثي في ما يخص جميع المعايير المدروسة ماعدا البروتين الكلي لكن 

P≤05) المعنوي للتفاعل بين  التأثير اقتصر( اقتصر على الكلسترول والبروتين الكلي وحجم كريات الدم .كذالك

ة والعمر معنوي التفاعل بين التراكيب الوراثي تأثيرالتركيب الوراثي والجنسي على البروتين الكلي بينما كان 



التفاعل بين الجنس والعمر فقد  تأثيرفي ما يخص  أمات الدم ، على جميع المعايير المدروسة ماعدا حجم كريا

(على الدهن الكلي وحجم كريات الدم فقط لكن التفاعل بين العوامل الثالثة لم يكن لة تاثير (P≤05كان معنوي 

 معنوي على أي من الصفات المدروسة .

  

في البلدي ((P≤05ى معنوي مستوى الكلسترول في بالزما الدم كان اعل أن إلىالدراسة  هذهتشير 

, كذلك األخرىء بينما لم يكن هناك اختالفات معنوية بين النوعين فيما يخص المعايير السريع مقارنة بالبطي

، الدهن الكلي ( عن الدجاج البلدي فيما يخص حامض البوليك (P≤05 دجاج اللجهورن قيما اقل معنويا أظهرت

لبروتين الكلي كذلك تشير يا عن البلدي فيما يخص قيم الكولسترول وايختلف معنو ال أنة أالوحجم كريات الدم 

والبروتين الكلي كان اقل معنويا في الذكور  أعلىقيم الكلسترول وحجم كريات الدم كانت  أن إلى الدراسة

العمر فان قيم كل من الكلسترول و حامض البوليك والدهن الكلي تأثير فيما يخص   أما، اإلناثمقارنة مع 

 ( مع العمر.(P≤05تناقص بينما قيم البروتين الكلي وحجم كريات الدم تتزايد معنويا ت

 

في ما  أال الدجاج البلدي سريع التريش ال يختلف عن نظيرة بطيء التريش أنالدراسة  هذهمن  نستنتج 

المعايير  ظمكن دجاج اللجهورن يختلف عن البلدي في مع يخص مستوى تركيز الكلسترول في بالزما الدم ،ال

شامال لجميع المعايير  أما فيما يخص العمر فقد كان تأثير  اإلناثالمدروسة كذلك كانت الذكور بالمقارنة مع 

 المدروسة.


