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  2008، ) 2(العدد 6: مجلة األنبار للعلوم الزراعیة ، المجلد 
  

دیكة الدجاج المحلي العراقيلوزن الجسم والخصیتین والعرف مورث سرعة التریش على تأثیر

  

  شاكر مصلح المحمدي

  جامعة األنبار/ كلیة الزراعة- قسم الثروة الحیوانیة

  ةصالالخ

ج المحلي في أبو غریب التابعة الى مركز إباء لألبحاث في محطة بحوث الدجاأجریت هذه الدراسة

بني (العراقي المرتبط بالجنس على بعض صفات الدجاج المحلي) K(مورث سرعة التریش معرفة تأثیرلالزراعیة 

  ).اللون

فرخًا سریع وبطئ التریش المصنف إعتمادًا على طول ریش القوادم والخوافي 250أستخدم لهذه التجربة 

المحلیة السریعة والبطیئة التریش ، تم أخذ القیاسات لصفات ذكورلغرض معرفة النضج الجنسي لل. یات والغطائ

.وزان الجسم والخصیتین والعرف لألعمار من خمسة أسابیع الى خمسة وعشرین إسبوعاً أ

  :أشارت النتائج الى ما یلي

معنویة صلت زیادةإسبوعًا كما ح15في وزن الجسم عند عمر ) P≥0.05(معنوي جود فرق

)P≥0.05 ( إسبوعًا وعالي المعنویة 13، 9، 7وزن الخصیتین لألعمار في)P≥0.01 ( تم . إسبوعاً 11لعمر

  .إسبوعاً 11، 9، 7، 5في وزن العرف لألعمار) P0.05≤(تشخیص زیادة معنویة 

  

Effect of early feathering gene on body testis and comb weights in Iraqi 
local brown male chicken.

  

SH. M. Al-Mohamady
College of Agriculture\ University of Al-Anbar

  

Abstract
This study was conducted at local chicken Experimental Station in Abu-Ghraib 

which it was belong to Iba'a Centre for Agricultural experiments, to find   the influence of 
rate of feathering sex-linked gene hold on sexual chromosome (Z) on some Iraqi local 
cockerel traits (Brown males).

250 rapid and slow feathering cockerels were used. Classification of chicks 
depends on length of primary, secondary and covert feathers.

Body, testis and comb weight traits were studied from 5 to 25 weeks of age.
The results showed that:
a- There were significant differences (P ≤ 0.05) in body weight of 15 weeks of age.
b-   There were significant increases in testis weight at 7, 9, 11,13th weeks of age. 
c- There were significant   ( P ≤ 0.05) raised in comb  weight at 5, 7, 9, 11th weeks of age.

  



المقدمة

الـذي یـؤدي الیلــه السـائد الـى بطــئ ) K(إن صـفة سـرعة التـریش مــن الصـفات النوعیـة التـي یســببها المـورث 

هناك سمة واضحة في تأثیر هذا المـورث علـى بعـض . یسبب سرعة التریش(+K)ه المتنحي ، في حین أن الیلالتریش

  .ل أوزان الجسم والخصیتین والعرففي الدجاج مثالصفات اإلقتصادیة

إســبوعًا 12بطیئـة التـریش مـن عمـر یـوم واحـد الـى عمـر كبـر وزنـًا مـن أن األفـراخ سـریعة التـریش أ) 1(وجـد

لـــذكورالــذین وجــدوا أن ا) 5و 4(كمــا تعــززت هــذه النتــائج مــن قبــل . )3و 2(بــیض األفــي عــروق دجــاج اللكهــورن

عــززت تلــك . )P≥0.05(بینهمــا معنویــة، حیــث كانــت الفــروقبطیئــة التــریش ذكورسـریعة التــریش أكبــر وزنــًا مــن الــ

التـریشئـةن الـذكور بطی، اللذان وجدا أن الذكور سـریعة التـریش أكبـر وزنـًا مـ)6(النتائج من قبل بعض الباحثین مثل 

باألعمــار المبكــرة، فــي حــین أن إســبوعًا مقارنــة 13، ولــو ان نموهــا یبــدأ بالتنــاقص النســبي بعــد عمــر )KnKn( النقیــة 

  .إسبوعاً 24بعمر كانكبر وزن لها أ

بطیئـة ذكورفي السریعة التریش منهذكوركان أكثر في الوالعرف أن نمو الجسم والخصیتین ) 7و 6(وجد 

ســریعة الــذكورفــي دراســته علــى الــدجاج المحلــي العراقــي أن) 8(كمــا اوضــح .عمــار أثنــاء الدراســةاألتــریش ولجمیــع ال

نــه ذكــر أن كمــا أ. ولحــد عمــر أربعــة أســابیعبطیئــة التــریشذكورمــن الــ) P≥0.05(التــریش أكبــر وزنــًا بدرجــة معنویــة 

من الذكور بطیئة التریش بعمر یوم واحد واألسـابیع ) P≥0.05(الذكور سریعة التریش كانت أكبر وزنًا وبدرجة معنویة

ـ 2ةالتـریش كـان مبكـرأ بمـدةان النضـج الجنسـي للـذكور سـریعافقـد وجـدو ،) 10و 9، 6(أمـا.إسبوعاً 11–8، 1

التــریش ســریعةذكورأوزان أجســام الــة بــینفروقــًا واضــح) 11(ســبوعأ عنــد الــذكور بطیئــه التــریش هــذا ولــم یالحــظإ3

  .في االسبوع العاشرخاصة التریش بطیئةذكورالو 

  

  البحثوطرائق مواد ال

و 12، 11(حسب طریقة،االفراخ بعمر یوم واحد الى افراخ سریعة التریش واخرى بطیئة التریشتصنف

وادم فیها القالتریش تكون سریعةذكورحیث اعتبروا ان ال. لتي تعتمد على طول الغطائیات والخوافي والقوادم، ا)13

قصر ما اذا كانت القوادم أأ.طول من الغطائیات الثانویهولیه وكذلك عندما تكون الخوافي أطول من الغطائیات االأ

تصنیف في الیوم العاشر من عیدت عملیة الوقد أ. یشتعد بطیئة التر ذكورویها فان الو تسامن الغطائیات االولیه أ

تصل الى مؤخرة وكذلك االجنحهوواضحاً نسبیاً كان الذیل طویالً فاذا.عتمادا على طول الذیل واالجنحهالعمر إ

  .بطیئة التریشذكورفتعد النسبیاً اناذا كان الذیل واالجنحه قصیر أما .سریعة التریشلذكورالجسم فتعد ا

بحوث تربیة وتحسین الدجاج المحلي في ابو ةمحطبیوت مغلق منبیتوضعت االفراخ المصنفه في 

متجانسه الى حد ما من حیث التغذیه والتهویه واالضاءه والمعالجات بیوتروف البیئیه داخل الظنت الغریب حیث كا

وعزلت الذكور عن االناث ألخذ إعتمادًا على صفات الجنس الثانویة م تجنیس االفراخ بعمر خمسة اسابیع ت.البیطریه

ائي من كل من الذكور سریعة التریش وبطیئة عشو خمسة ذكور بشكلعملتالذكور حیث استعلىالقیاسات المطلوبه 

الى حد ) كل اسبوعین مرة واحدة(خر ان أخذ القیاسات یتم بین اسبوع وآوك" فرخا250یش البالغة عدد كل منها التر 

، 5(وزان العرف والخصیتین لالعمار المختلفه بعضها وتؤخذ أذبحتوزن ثم یذكورحیث كانت ال."اسبوعا25عمر 

."سبوعاإ)25، 23، 21، 19، 17، 15، 9،11،13، 7



  ةالنتائج والمناقش

  :وزن الخصیتین

" معنویاأكبریش سریعة التر یظهر ان وزن الخصیتین للذكور ) 1(مالحظة وزن الخصیتین في الجدول عند

عنویة وعالي الم، )1(شكل ،)13، 9، 7(لالسابیع ) P≥0.05(یش بطیئة التر من وزن الخصیتین للذكور 

)P≥0.01 (للذكور بین وزن الخصیتیناتن الفروقأ" ومن المالحظ ایضا.لألسبوع الحادي عشر من عمر الذكور

  .بالعمرذكوركلما تقدمت الأكبركان ش بطیئة الترییش و سریعة التر 

عدة یش الىدة الوزنیه للخصیتین في الذكور سریعه التریش عنها في الذكور بطیئة التر یعزى سبب الزیاقد 

ولو أن هناك أسباب أخرى لهذه الزیاده ، منها ،الزیادة في وزن الجسم سببتها صفة سرعة التریشأن أسباب منها 

  .وبالتالي أدى الى زیادة وزن الخصیتینهرمون النمو مثًال ، 

متقدمه عماراالفراخ الى ان تصل االفراخ الى أرها یبدأ منذ فقس أن نمو الخصیتین وتطو ) 14(ذكر

كما . عامة، وهذا ما أوضحته نتائج هذه التجربةكثر بكثیر من معدل نمو الجسم بصورهستمر ذلك النمو بمعدل أوی

ذكور أما وزنها في من وزن الجسم الكلي لل%0.02ن وزن الخصیتین في الذكور عند الفقس یمثل نسبه أ) 15(وجد 

خالل " كما الحظ ان نمو الخصیتین كان بطیئا.من وزن الجسم الكلي% 1ا تصل الى ن نسبتهالذكور البالغه فإ

لكن معدل ، وهذا ما كان متناقضًا مع نتائج هذه التجربة،الثمانیه اسابیع او العشرة اسابیع االولى من عمر الذكور

  .كان أسرع باألعمار الالحقةنموها 

  :وزن الجسم 

في االسبوع ) P≥0.05(سریعة التریش وبطیئة التریش معنویة كانت الفروقات بین وزن الجسم للذكور 

، إال أن بقیة الفروقات لم تصل الى كبر الفرقات المعنویة في بقیة األعمار في )2(وشكل ) 1جدول (الخامس عشر 

ى قد یعزى السبب في ذلك ال).18و 17، 16، 8(هذه النتائج تتفق مع النتائج التي توصل الیها كل من . التجربة

وكذلك الى كثافة الریش . التاثیر المتعدد لجین سرعة النمو على نمو الجسم في االسابیع االولى من عمر الذكور  

بالمحافظة على درجة حرارة الجسم وعدم فقدان طاقة حراریة مقارنة والذي یقوم في جسم الذكور سریعه التریش

وبالتالي فان تحویل . مستهلك للمحافظة على درجة حرارة الجسمبالذكور بطیئة التریش ، والتي تبذل جزًء من العلف ال

). 19(هذا الجزء من الغذاء الى نمو یكون في الذكور بطیئة التریش اقل مما  هو علیه في الذكور سریعة التریش 

ما أن زیادة نمو الجسم للذكور سریعة التریش والتي أدت الى حصول إختالفات فى أوزان الجسم) 20(كذالك اوضح 

وقد . بین الذكور سریعة التریش وبطیئة التریش وقد یعزى ذلك الى هرمون الثایروكسین الذي یفرز من الغدة الدرقیة 

، مما یتسبب في )k(عزى أسباب ذلك الى أن الغدة الدرقیة تتاثر بدرجة معینة بالجین المسؤول عن سرعة التریش 

سریعة التریش ویقل افرازها فى الذكور بطئیة التریش، حیث من زیادة إفرازها من هرمون الثایروكسین في الذكور 

المعلوم أن هرمون الثایروكسین یؤثر بشكل واضح في زیادة نمو الجسم وسرعة النضج الجنسي اللذان یؤدیان الى 

.زیادة وزن الجسم 

  :وزن العرف



للذكور بطیئة التریش أن وزن العرف للذكور سریعة التریش أكبر منه ) 3(والشكل) 1(یتبین من جدول

عند االعمار االولى للذكور ) P≥0.05(حیث كانت الفروق معنویة . ولجمیع أعمار الذكور في مرحلة التجربة

، أن سرعة )21(یعتقد ان وزن الخصیتین كان له تأثیر على وزن العرف حیث ذكر). 11، 9، 5،7:االسابیع (

وأوضحوا أن معدل نمو العرف . فترة النمو السریع لكلیهما نمو العرف تتوافق مع سرعة نمو الخصیتین في 

  .والخصیتین في الذكور من النوع الخفیف یكون أسرع مما هو علیه الحال في االنواع الثقیلة

  

  )غم(معدل وزن الجسم والخصیتین والعرف للذكور سریعة وبطیئة التریش فى مختلف االعمار )1(جدول 
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