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 الخالصة
مخالفتتة )أجريتتت هتتلد الدراستتة لاأليتتيم اتداي افناتتاجي )فتتي مرحلتتة ثناتتاا البتتيث( لتتث   مجتتامي  وراثيتتة 

% متن 3وهي اتبيث واتسود والصحراوي عند اغلياها علت  ثت   ع  تق احاتوي علت   (بلون الريش مظهريا
 مهتتدرا دهتتن نبتتااي ،(T2زيتتت زهتترة ال)تم  ) :( وهتيT1مصتادر مخالفتتة متتن التدهن مألارنتتة بعليألتتة الستتي رة )

(T3) تحم حيتتواني )و(T4).  7أنثتت  متتن كتتل مجموعتتة وراثيتتة بعمتتر  84أنثتت  بمعتدل  252استتاخدم فتتي الدراستتة 
 .ثنتا  7مكتررات لكتل معاملتة وكتل مكترر كتان ي تم  3أسابي  وزعت ع)وا يا علت  المعتام ت اتربعتة بواقت  

ا فاترة أول أسبوعين لتم اتدخل بيانااهتا الاحليتل افحصتا ي باعابارهت)أسبوعا  12ربيت ال يور في اتقفاص لفارة 
لات  للمجموعتة الوراثيتة امعنويت فوقتاا وجتود أ)ارت ناتا   الاحليتل افحصتا ي ثلت  .وكانت الاغلية حرة (امهيدية

ق تر و وزن الأل)ترة مت  اتفلفتة ،، استاه   العلت (.H.Dالبيث، ثنااا البتيث ) معدل عدد :في الريش اتبيث
ولم اكن هنال  فروقا معنويتة فتي  ،الجسم الحي ال يور الصحراوية أعل  ماوس  لوزن أظهرتالصفار، في حين 

ماوس  وزن البي ة. وكان لمصدر الدهن اأثيرا معنويا في اتداي افنااجي ثل أظهرت عليألة زيت زهترة ال)تم  
كفتاية الاحويتل  ،(.H.Dثناتاا البتيث ) ،معدل عتدد البتيث ،العل  المساهل  ،وزن الجسم الحي :افوقا معنويا في

هنتا  أي فترق معنتوي فتي صتفة وزن البي تة وبأليتة الصتفات النوعيتتة يكتن فتي حتين لتم  ،يتاثوزن البو الغتلا ي
اتتأثيرا معنويتتا فتتي جميتت  الصتتفات افنااجيتتة  بتتين المجموعتتة الوراثيتتة ومصتتدر التتدهن كمتتا كتتان للاتتداخل .للبي تتة

 .   باساثناي وزن البي ة
 . ا ر السلوى )مرحلة ثنااا البيث( ،مصدر الدهن ،دالة: المجموعة الوراثيةالكلمات ال

 .2/12/2013: وقبوله ،18/9/2013 :ااريخ اسلم البح 
 المقذمة

في الوقت الحا ر من ال يتور ال)تا عة الاربيتة فتي العديتد متن دول العتالم والتدول  لوىأصبح  ا ر الس لألد
العربيتتة ومنهتتا العتتراق ثل يوجتتد محليتتا )محافظتتة نينتتوى( ثتت   مجتتامي  وراثيتتة متتن الستتمان مخالفتتة بلتتون التتريش 

انأليتتة لهتتا ال نستتا ي  أن نألتتول عنهتتا ثتت   ستت الت تن عمليتتات االناختتا  وال (الصتتحراوي ،اتستتود ،اتبتتيث)
اليتوم يستاخدم تفتراث ماعتددة منهتا ثناتاا  لوىوالست ،الزالت اأختل دورهتا فتي مح تة بحتو  الر)تيدية / نينتوى

وقلتة ثل يعد مادة لات قيمة فلا ية عالية ولل  الرافاع الأليمة الحيوية لبرواينها  ،بالرفم من صغر حجمه()البيث 
ف   عن أنه فني بالعناصر المعدنية والفياامينات والنياسين الاي البتي احاياجتات  ،الكولسارول في صفار البيث

 لألتتد أ)تتار كتتل متتن ألعبيتتدي .(Cotterill،1998و stadelmanوهتتو يوصتت  لاغليتتة ات فتتال ) ،جستتم افنستتان
ث الما تدة ( ثل  أهمية اساخدام السمان محليا كبدي  جز يا عن الدجاا البياث فنااا بتي2006)ع ية و (1999)

الرافاع نسبة وزن البي ة ثل  وزن الجسم مألارنة بنسبة بيث الدجاا وزيادة نسبة الصفار ثل  البياث عنهتا فتي 
وصتحيح أنته ك تا ر  ،كما أن بي ه يحاوي عل  جمي  العناصر الغلا ية الاي يحاويها بيث التدجاا ،باقي ال يور

  ثال أنته يافتوق عليهتا فتي المتردود االقاصتادي وفتي مألاوماته ثنا ي الغرث يحال المرابة الثالثة بعتد التدجاا والتب
عتتادة متتا ا تتا  التتدهون  .(1990 ،وآختترون Anthony ; 2003 ،ستتامي)للظتترو  البي يتتة وظتترو  الاربيتتة 

ثلت  ع  تق التدواجن لغترث موازنتة محاتوى العليألتة متن ال اقتة كوستيلة اقاصتادية  (الحيوانيةو النبااية)والزيوت 
للل  اهام عدد من الباحثين بدراسة اأثير أنواع مخالفة من مصادر الدهون والزيتوت  ،ية بال اقةلاكوين ع  ق فن

علت  ع  تق مخالفتة فتي  لوى(  يتور الست2008وآخترون ) Guclu ثل فلى البتاحثون،في اتداي افنااجي لل يور
 ،فتول الصتويا  ،ال)تامية التلرة ،البنتدق ،زيتت الزياتون ،بلور الأل ن ،السمسم ،زيت زهرة ال)م )مصدر الدهن 

أن لمصدر الدهن اأثيرا معنويتا فتي معتدل وزن البي تة ودليتل الصتفار ووحتدة هيتو لصتالح  وازيت السم ( فوجد
فتي حتين لتم اكتن هنتا  فروقتا معنويتة فتي التوزن الحتي  ،المجامي  الاي فليت عل  زيت الزياون وزهرة ال)تم 

 أ)تتار بينمتتا .ستتم  الأل)تترة ودليتتل البيتتاث ،الاحويتتل الغتتلا ي كفتتاية ،العلتت  المستتاهل  ،ثناتتاا البتتيث % ،لل يتتور
Midilli ( ( ثل  عدم وجود اأثيرا معنويا لمصدر الدهن في اتداي افناتاجي للستمان )وزن الجستم 2009وآخرون

وزن و نستبة الخصتوبة ،نسبة الفأل  من الكلتي ،كفاية الاحويل الغلا ي ،H.Dثنااا البيث  ،العل  الماناول ،الحي
أو كليهما معا بنستبة  % 1.5عل  زيت بلور الخ)خاش أو زيت زهرة ال)م  بنسبة  لوىعند اغلياه الس (ي ةالب

( حينمتا استاخدموا 2010وآخترون ) Al-Daraji الحتظ كتلل  .% مألارنة بعليألة الستي رة الخاليتة متن التدهن 75
زيتت الستم (  ،زيت اللرة ،اانزيت الك ،)زيت زهرة ال)م  لوىأربعة مصادر مخالفة من الدهن في ع  ق الس
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% فتتي مرحلتتة ثناتتاا البتتيث أن ال يتتور المغتتلاة علتت  عليألتتة زيتتت الستتم  أع تتت أف تتل أداي ثناتتاجي  3بنستتبة 
ا معاملتة متالاه ،فروقتات معنويتة بتين المعتام ت( ا)باساثناي وزن الجسم الحتي والعلت  المستاهل  اللاتان لتم اظهتر

لتوحظ أن ال يتور المغتلاة  لوى ق أع د في الصفات النوعية لبتيث الستولدى دراسة اأثير نف  الع  .زيت الكاان
لتم اكتن هنتا  في حتين  ،افوقت معنويا عل  بألية المعام ت عل  عليألة زيت السم  أع ت بي ا لا صفات نوعية

وفتي  .(2011 ،وآخترون Al-Daraji)نستبة وزن الأل)ترة و نستبة وزن البيتاث ،وزن الأل)ترة :فروقا معنويتة فتي
اتستود(  ،الصتحراوي ،اتبتيث)دراسة لمألارنة اتداي افنااجي لث ثة مجامي  وراثية متن  تا ر الستلوى اليابتاني 

خ ل مرحلة ثنااا البيث لوحظ أن المجموعة الوراثية لات اللون اتبيث كانت اتف ل في معتدل ثناتاا البتيث 
H.H %، حين كانت المجموعتة الوراثيتة لات اللتون اتستود في  ،عدد البيث الاراكميو معدل البيث اتسبوعي

كن هنتتا  ـولتتم اتت .اثـارافتتاع البيتت ،اثـوزن البيتت ،وزن الصتتفار ،وزن الأل)تترة ،هتتي اتف تتل فتتي وزن البي تتة
 .(2011 ،جاسم)بين المجامي  الث ثة  ر الصفار وسم  الأل)رةـق  ،فارـاع الصـة في ارافـا معنويـفروق

للمجتتامي  المظهريتتة الث ثتتة والاتتي اعبتتر عنهتتا عتتن  ريتتق الصتتفات  يتتةولغتترث معرفتتة الألتتدرة الوراث 
افنااجية في مرحلة ثنااا البتيث احتت الظترو  المحليتة ولمعرفتة أف تل المصتادر الدهنيتة المجهتزة فتي العليألتة 

   .صممت هلد الدراسة
 وطرائقه البحث مىاد

أجريتت هتلد الدراستتة فتي حألتتل دواجتن قستتم الثتروة الحيوانيتة / كليتتة الزراعتة والغابتتات / جامعتة الموصتتل 
لتتث    (فتتي مرحلتتة ثناتتاا البتتيث)افناتتاجي  اتدايبهتتد  األيتتيم  9/1/2013ولغايتتة  18/10/2012للفاتترة متتن 

ود والصحراوي عند اغتلياها مجامي  وراثية )مظهرية( من  ا ر السلوى مخالفة بلون الريش وهي اتبيث واتس
كمصتدر  ()تحم حيتواني ،مهتدرا دهتن نبتااي ،زيتت زهترة ال)تم  ،ستي رة)عل  ع  ـق مخالفة بمصدر الدهن 

أستابي  اتم الحصتول عليهتا متن مح تة بحتو  الر)تيدية /  7أنثت  بعمتر  252اساخدم في الدراستة  .أساسي لل اقة
حجتترة لكتتل مجموعتتة  12ستتم ثل خصتتص  50*50*50 وزعتتت ع)تتوا يا علتت  أقفتتاص الاربيتتة لات أبعتتاد .نينتتوى

أنتواع متن ع  تق  4علت   فتليت ال يتور .ثنتا  7كتل مكترر ي تم  ،مكررات لكل معاملتة اغليتة 3وراثية بواق  
% متتن  3%( أ تتي  لهتتا  23.5/كغم علتت ( والبتترواين )ستتعرد كيلتتو 2750ماستتاوية فتتي محاواهتتا متتن ال اقتتة )

واتتم ا)تتكيل الع  تتق حستت   ()تتحم حيتتواني ،دهتتن نبتتااي ،رة ال)تتم زيتتت زهتت ،ستتي رة)مصتتادر التتدهن المخالفتتة 
(Anonymous،1994( كمتتا مو تتح فتتي الجتتدول )1).  وزنتتت ال يتتور  .المتتاي ب)تتكل حتترو واتتم اتتوفير العلتت

واتم  رحته متن العلت  المألتدم لحستا  كميتات أستبوعيا أسبوعيا ب)كل جمتاعي لكتل مكترر ووزن العلت  المابألتي 
 5فتم واتم أختل  0.01جمت  البتيث صتباحا ووزنته مبا)ترة بميتزان حستا  بدقتة  اتم .العل  المساهلكة لكل مكرر

 .أستبوع لدراستة الصتفات النوعيتة للبتيث 18و 16و 14و 12و 10بي ات  ازجة من كل مكترر عنتد اتعمتار 
وقورنتتت  3*4لاجربتتة عامليتتة  .C.R.Dاجتري الاحليتتل افحصتتا ي للبيانتات باستتاخدام الاصتتميم الع)تتوا ي الكامتل 

( باستاخدام P≤0.0001ماوس ات لمعرفة معنوية الفتروق بينهتا باستاخدام اخابتار دنكتن احتت مستاوى احامتال )ال
   :( وفق النمولا الريا ي اتايAnonymous،2000)البرنام  افحصا ي الجاهز 

Yijk = µ + Gi + Fj + (GF)ij + еijk  

 :ال أن
Yijk قيمة أي م)اهدد في الاجربة =. 

µ الماوس  العام للم)اهدات =. 
Gi  المظهرية( )= اأثير المجموعة الوراثيةi (3. .........1(. 
Fj اأثير مصدر الدهن = j (4. ........1( .  

(GF)ij اأثير الاداخل بين المجموعة الوراثية ومصدر الدهن =.  
еijk قيمة الخ أ الاجريبي =.   

 والمناقشة النتائج
 ( اأثير المجموعتة الوراثيتة ومصتدر دهتن العليألتة فتي ماوست  وزن الجستم الحتي فنتا 2يو ح الجدول )

السلوى خ ل مدة الاجربة، ثل ي حظ وجود اأثير معنوي للمجموعة الوراثية في ماوست  وزن الجستم الحتي   ا ر
كتتل متتن ال يتتور البي تتاي والستتوداي التتريش اللاتتان لتتم اخالفتتا عتتن علتت  معنويتتا افوقتتت  يتتور الصتتحراوي  حيتت 

(. كمتا كتان لمصتدر دهتن العليألتة اتأثيرا 2011وهلا يافق م  ما وجدد جاستم ) بع هما معنويا  يلة مدة الاجربة،
ا علت  معنويت (T2) معنويا في ماوس  وزن الجسم الحي ثل افوقت ال يور المغلاة عل  عليألة زيت زهترة ال)تم 

السي رة الخالية من مصدر الدهن فيما لم اكن هنال  فروقا معنوية بين معتام ت الاغليتة اتخترى الحاويتة  معاملة
-Guclu، 2008 Midilli ،2009 ; ALكتتل متتن ) علتت  مصتتادر مخالفتتة متتن التتدهن وهتتلا يافتتق متت  متتا وجتتدد

Daraji  ،2010وآخرون.) 
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 النس  الم وية لمكونات الع  ق المساخدمة في الاجربة  :(1الجدول )
Table (1): Composition of experiment diets. 

 المواد العلفية
Feed Stuffs 

T1 T2 T3 T4 

 Yellow Corn 51.46 44.65 40.29 43.37لرة صفراي 

% برواين  48كسبة فول الصويا 
Soybean Meal 48% Protein 

24.36 44.01 38.04 44.51 

 Wheat bran ------ -------- 6.46 1.45       نخالة

 مركز بروايني *
Protein Concentrate 

21.02 0.85 5.80 -------- 

 Limestone 2.3 4.19 3.73 4.27    حجر الكل 

 الكالسيوم ثنا ي فوسفات
Dicalcium Phosphate 

0.36 2.8 2.18 2.9 

 Salt 0.25 0.25 0.25 0.25ملح  عام 

 Premix 0.25 0.25 0.25 0.25فياامينات ومعادن 

 Fat ------ 3 3 3 دهن

 Total 100 100 100 100 المجموع

 الاحليل الكيميا ي المحسو 

  اقة ممثلة كيلوسعرة/كغم عل 
Metabolic Energy kcal/kg 

2750 2750 2750 2750 

 Crude Protein 23.5 23.5 23.5 23.5برواين خام % 

 Lysine 1.60 1.33 1.39 1.32اليسين 

 مثيونين + سساين
Methionine+ Cystine 

1.34 0.76 0.90 0.73 

 Calcium 2.4 2.4 2.4 2.4         كالسيوم

 Phosphor 0.7 0.7 0.7 0.7        فسفور

 Crude Fiber 3.25 4.08 4.38 4.23أليا  خام 

 eather extract 3.20 5.06 5.28 4.95  ثرمساخلص أي

 البرواين :نسبة ال اقة
C/P ratio 

117.02 117.02 117.02 117.02 

= دهتتتتن نبتتتتااي  T3 ،(sunflower oil)= زيتتتتت زهتتتترة ال)تتتتم   control ،T2) )= ستتتتي رة T1ثل أن 
(vegetable fat)، T4  حم حيواني( =(animal grease).  
 . /كغتم علت   2100 ،% بترواين ختام40منا  من قبل )ركة الوافي الهولندية يحاوي عل   :* مركز بروايني

 4.0 ،% مثيتونين 3.7 ،% اليستين3.85 ،% فستفور2.5 ،% كالستيوم6.5 ،% أليا 2 ،% دهن5 ، اقة ممثلة
  % مثيونين+ سساين

 
ومصتدر دهتن العليألتة فألتد كانتت ال يتور الصتحراوية المغتلاة  أما بالنست  للاتداخل بتين المجموعتة الوراثيتة

 لت عل  عليألة زيت زهرة ال)م  هي اتثألل وزنا من بين جمي  المعام ت عل  الرفم من عتدم افوقهتا معنويتا ع
 مثي اها من ال يور الصحراوية المغلاة عل  بألية المصادر من الدهن.

الوراثيتتة ومصتتدر دهتتن العليألتتة والاتتداخل بينهمتتا فتتي كميتتات ( التتلي يو تتح اتتأثير المجموعتتة 3الجتتدول )و
 ثل ،العل  المساهلكة خ ل مدة الاجربة يابين هنا  اأثيرا معنويا للمجموعة الوراثية فتي كميتات العلت  المستاهلكة
 لوحظ وجود انخفا ا معنويا في مجموعة ال يور السوداي في اساه كها للعل  قياسا بالمجموعاين اتخراين.

ا بالنسبة لاتأثير مصتدر التدهن فتي حظ أن ال يتور المغتلاة علت  عليألتة زيتت زهترة ال)تم  قتد استاهلكت أم
بأليتة المعتام ت، قتد  عتنكميات من العل  أكثر معنويا مما اساهلكاه  يتور الستي رة فتي حتين لتم اخالت  معنويتا 

متن قبتـل ال تا ر، وهتلا يافتـق مت  متا ثل  احسن نكهة العليألة بعد ث افة مصدر الدهن وزيتـادة األبلهتا السب  يعود 
. أمتا بالنستبة للاتداخل بتين (2010وآخترون،  Guclu ،2008 Midilli ،2009 ; AL-Daraji) وجـدد كتـل متن

اأثير المجموعة الوراثية ومصدر الدهن فألد استاهلكت ال يتور لات التريش اتستود المغتلاة علت  عليألاتي الستي رة 
مألارنة ببألية المعام ت، فيما اساهلكت  يور الصحراوي المغلاة عل  عليألتة  والدهن النبااي أقل كميات من العل 
 زيت زهرة ال)م  أعل  الكميات.
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 .(اأثير المجموعة الوراثية ومصدر دهن العليألة والاداخل بينهما في ماوس  وزن الجسم الحي )فم :(2جدول )ال
Table (2): Effect of genetic group , ratio oil source and their interaction on live body 

weight (g).  

 Treatmentالمعاملة 
 Periods   الفارات*

1 2 3 4 5 

 Genetic group effectاأثير المجموعة الوراثية 

 White 219.45 b 212.88 b 209.88 b 212.05 ab 212.85 b اتبيث

 Black 213.88 b 208.86 b 197.92 b 203.82 b 208.97 b اتسود

 Desert 239.00 a 233.54 a 225.56 a 224.02 a 230.04 a الصحراوي

 Ratio oil source effect اأثير مصدر دهن العليألة

 T1 211.39 b 206.85 b 201.88 b 204.36 b 209.43 b سي رة

 T2 231.85 a 228.73 a 220.76 a 226.60 a 228.82 a زيت زهرة ال)م 

 T3 227.26 ab 216.14 ab 209.90 ab 209.89 ab 214.33 ab دهن نبااي

 T4 225.93 ab 221.98 ab 211.94 ab 212.33 ab 216.57 ab )حم حيواني

 Interaction effect (genetic group x ratio oil source)(مصدر دهن العليألة xالمجموعة الوراثية )اأثير الاداخل 

 اتبيث
White 

 

T1 193.33 c 194.71 cd 193.75 c 194.38 bc 200.63 b 

T2 229.56 ab 226.64 abc 224.24 ab 222.29 ab 216.95 ab 

T3 241.22 ab 222.92 abcd 214.79 abc 224.31 ab 224.17 ab 

T4 213.67 bc 207.24 abcd 206.72 bc 207.20 abc 209.67 b 

 اتسود
Black 

T1 212.97 bc 203.34 bcd 194.88 c 198.34 bc 202.14 b 

T2 227.92 ab 218.38 abcd 202.82 bc 218.55 abc 220.98 ab 

T3 192.50 c 191.58 d 190.18 c 186.97 c 199.93 b 

T4 222.12abc 222.16 abcd 203.81 bc 211.42 abc 212.84 b 

 الصحراوي
Desert 

T1 227.86 ab 222.50 abcd 216.99abc 220.38 ab 225.53 ab 

T2 238.08 ab 241.18 a 235.22 a 238.94 a 248.53 a 

T3 248.06 a 233.93 ab 224.73 ab 218.41 abc 218.89 ab 

T4 242.00 ab 236.54 ab 225.29 ab 218.36 abc 227.20 ab 

 .يوما 14* كل فارة امثل 
 .(p≤0.0001المخالفة عموديا ا)ير ثل  وجود فروقا معنوية بين الماوس ات )** الحرو  

 
( اأثير المجموعة الوراثية ومصدر دهن العليألة والاداخل بينهما في عدد البيث المنا  4يو ح الجدول )و

ثل أع تت  عتة الوراثيتة فتي هتلد الصتفة،( للمجموP≤0.0001خ ل مدة الاجربة، ثل ي حظ وجود اتأثير معنتوي )
الاتتي افوقتتت  ال يتتور الصتتحراوية افوقتتت فيتته معنويتتا علتت  ال يتتور لات التتريش اتبتتيث أعلتت  عتتددا متتن البتتيث

 (.2011جاسم،)ال يور لات الريش اتسود، وجاي هلا مافألا م  ما وجدد  عل  بدورها
لصتالح ال يتور  امعنويت افوقتا ثل لتوحظ وجتودكلل  كان لمصدر دهن العليألة اأثيرا معنويا في هلد الصفة و

الاي فليت عل  عليألة زيت زهرة ال)تم  الاهتا ال يتور المغتلاة علت  عليألاتي التدهن النبتااي والستي رة ثتم ال)تحم 
ثل  أن الزيتوت النباايتة احاتوي علت  كميتات كبيترة  السب  وقد يعود ،الحيواني الاي لم اخال  عن اتخيرة معنويا

ية فير الم)بعة سهلة اله م والامثيل مألارنة بال)تحوم الحيوانيتة الاتي احاتوي علت  اتحمتاث من اتحماث الدهن
لكتتون زيتتت زهتترة ربمتتا الدهنيتتة الم)تتبعة  ويلتتة السلستتلة ب ي تتة اله تتم نوعتتا متتا وخاصتتة حتتامث البالمايتت . أو 

(. 2000ون، وآختر Baucells) ما جاي بهحسب (حامث اللينولي ) Omega – 6ال)م  فني بالحامث الدهني 
اأثيرا معنويا فتي عتدد البتيث المنتا  ثل أع تت ال يتور  بين المجموعة الوراثية ومصدر الدهن هلا وكان للاداخل

 لات الريش اتبيث المغلاة عل  عليألة الدهن النبااي وال يور الصحراوية المغلاة عل  عليألة زيت زهترة ال)تم 
 عنوي مألارنة ببألية المعام ت.أعدادا من البيث أعل  وب)كل مفي الماوس  العام 

( وجود اأثير معنتوي للمجموعتة 5فيابين من الجدول ) .H.Dأما بخصوص نسبة ثنااا البيث عل  أسا  
الوراثية في هلد الصفة ثل كان الافوق لصالح ال يور لات التريش اتبتيث الاهتا ال يتور لات التريش الصتحراوي 

 (.2011جاسم،)ثم اتسود، جايت هلد الناا   مؤكدة لما حصل عليه 
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 .المجموعة الوراثية ومصدر دهن العليألة والاداخل بينهما في كميات العل  المساهلكة )فم/ ( اأثير :(3) الجدول
Table (3): Effect of genetic group , ratio oil source and their interaction on feed 

consumption (g/b). 

 Treatmentلمعاملة ا
 Periods الفارات*

1 2 3 4 5 Total 

 Genetic group effectاأثير المجموعة الوراثية 

 White 376.42 a 389.18 a 390.38 413.60 a 424.72 1994.30 a   اتبيث

 Black 353.86 b 367.86 c 389.66 401.18 b 419.40 1931.96 b    اتسود

 Desert 360.12 b 379.36 b 395.32 409.46 ab 428.62 1972.88 a الصحراوي

 Ratio oil source effect مصدر دهن العليألةاأثير 

 T1 353.80 b 373.52 b 388.48 405.84 419.44 1941.08 b سي رة

 T2 371.16 a 383.26 ab 396.46 410.12 429.16 1990.16 a زيت زهرة ال)م 

 T3 358.42 ab 373.26 b 387.50 408.08 426.06 1953.32 ab دهن نبااي

 T4 370.46 a 385.14 a 394.74 408.28 422.32 1980.96 ab)حم حيواني

 Interaction effect (genetic group x ratio oil source)(مصدر دهن العليألة xالمجموعة الوراثية )اأثير الاداخل 

 اتبيث
White 

T1 374.16 ab 391.76 a 384.18 408.96 ab 418.58 1977.64 ab 

T2 368.66 abcd 384.92 ab 392.00 417.26 a 423.20 1986.06 a 

T3 371.34 abc 387.70 ab 385.62 419.24 a 428.08 1991.98 a 

T4 391.50 a 392.32 a 399.72 408.90 ab 429.04 2021.46 a 

 اتسود
Black 

T1 341.66 e 359.34 cd 383.78 402.98 ab 414.88 1902.64 b 

T2 363.94 bcde 375.10 abcd 395.64 400.24 ab 425.16 1960.10 ab 

T3 346.56 cde 357.52 d 383.90 391.42 b 418.66 1898.06 b 

T4 363.26 bcde 379.46 abc 395.36 410.10 ab 418.86 1967.04 ab 

 الصحراوي
Desert 

T1 345.58 de 369.48 bcd 397.46 405.58 ab 424.84 1942.96 ab 

T2 380.88 ab 389.74 ab 401.72 412.88 ab 439.12 2024.36 a 

T3 357.38 bcde 374.54 abcd 392.98 413.56 ab 431.44 1969.90 ab 

T4 356.64 bcde 383.66 ab 389.16 405.84 ab 419.06 1954.34 ab 

 .يوما 14* كل فارة امثل 
 .( P≤0.0001** الحرو  المخالفة عموديا ا)ير ثل  وجود فروقا معنوية بين الماوس ات )

 
 (: اأثير المجموعة المظهرية ومصدر دهن العليألة والاداخل بينهما في معدل عدد البيث /  ا ر.4جدول )ال

Table (4): Effect of genetic group , ratio oil source and their interaction on average egg 

number /bird. 

 Treatmentالمعاملة 
 Periodsالفارات* 

1 2 3 4 5 Total 

 Genetic group effectاأثير المجموعة الوراثية 

 White 10.27 a 10.24 a 10.28 a 10.05 a 9.90 a 50.74 aاتبيث    

 Black 8.11 c 8.63 b 7.09 c 7.73 c 7.02 c 38.58 cاتسود    

 Desert 9.39 b 10.37 a 9.34 b 9.12 b 8.77 b 46.99 bالصحراوي 

 Ratio oil source effectاأثير مصدر دهن العليألة 

 T1 8.98 b 9.25 7.73 c 8.80 b 8.62 b 43.38 bc سي رة

 T2 10.35 a 10.18 10.75 a 9.98 a 9.40 a 50.66 a زيت زهرة ال)م 

 T3 9.34 b 9.80 8.48 b 9.24 b 7.97 b 44.83 b دهن نبااي

 T4 8.36 b 9.75 7.98 c 7.84 c 8.25 b 42.18 c )حم حيواني

 Interaction effect (genetic group x ratio oil source)مصدر دهن العليألة( xاأثير الاداخل )المجموعة الوراثية 

اتبيث  
White 

T1 9.80 a 9.39 bcd 8.67 cd 9.77 c 9.45 bc 47.08 bc 

T2 10.73 a 9.18 cd 11.20 a 10.33 bc 9.22 bc 50.68 b 

T3 10.98 a 11.58 a 10.07 a 11.42 a 11.11 a 55.16 a 

T4 9.58 abc 10.80 abc 9.17 bc 8.68 de 9.82 b 48.06 bc 

اتسود  
Black 

T1 9.60 abc 9.28 cd 6.46 fg 8.53 de 7.33 de 41.20 d 

T2 8.89 bcd 9.33 bcd 9.06 bc 8.61 de 9.13 bc 45.02 cd 

T3 6.59 e 6.83 e 5.58 g 6.87 f 5.14 f 31.01 f 
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 Treatmentالمعاملة 
 Periodsالفارات* 

1 2 3 4 5 Total 

T4 7.37 de 9.07 d 7.25 ef 6.91 f 6.47 e 37.07 e 

الصحراوي 
Desert 

 

 

T1 7.55 de 9.08 d 8.07 de 8.09 e 9.07 bc 41.86 d 

T2 11.42 a 12.03 a 12.00 a 11.00 ab 9.85 b 56.30 a 

T3 10.44 ab 10.98 ab 9.78 b 9.44 cd 7.67 d 48.31 bc 

T4 8.13 cde 9.38 bcd 7.51 e 7.93 e 8.47 cd 41.42 d 

 يوما. 14* كل فارة امثل 
 (.p≤0.0001** الحرو  المخالفة عموديا ا)ير ثل  وجود فروقا معنوية بين الماوس ات )

 
 (.   H.D(: اأثير المجموعة الوراثية ومصدر دهن العليألة والاداخل بينهما في ثنااا البيث % )5جدول )ال

Table (5): Effect of genetic group , ratio oil source and their interaction on egg 

production % (H.D) 

 Treatmentالمعاملة 

 Periodsالفارات* 

1 2 3 4 5 
General 

mean 

 Genetic group effectاأثير المجموعة الوراثية 

 White 73.38 a 73.12 a 73.39 a 71.82 a 70.70 a 72.48 aاتبيث 

 Black 67.05 b 61.64 b 50.62 c 55.21 c 50.15 c 55.11 cاتسود  

 Desert 57.94 c 74.05 a 66.72 b 65.12 b 62.59 b 67.11 b الصحراوي 

 Ratio oil source effectاأثير مصدر دهن العليألة 

 T1 64.18 b 66.06 55.22 c 62.83 b 61.54 b 61.97 bc سي رة

 T2 73.90 a 72.73 76.80 a 71.30 a 67.16 a 72.38 a زهرة ال)م زيت 

 T3 66.69 b 69.97 65.30 b 66.05 b 56.95 b 64.99 b  دهن نبااي

 T4 59.73 b 69.64 56.98 c 56.02 c 58.94 b 60.26 c )حم حيواني

 Interaction effect (genetic group x ratio oil source)مصدر دهن العليألة( xاأثير الاداخل )المجموعة الوراثية 

اتبيث  
White 

T1 4.90 abc 67.06 bcd 61.90 cd 69.84 c 67.46 bc 67.26 bc 

T2 5.37 a 65.56 cd 80.00 a 73.81 bc 65.87 bc 72.38 b 

T3 5.49 a 82.70 a 86.19 a 81.58 a 79.36 a 81.65 a 

T4 4.79 abc 77.14 abc 65.48 bc 62.02 de 70.12 b 68.64 bc 

اتسود  
Black 

T1 4.80 abc 66.27 cd 46.11 fg 60.87 de 52.38 de 58.84 d 

T2 4.44 bcd 66.67 cd 64.69 bc 61.51 de 65.24 bc 64.32 cd 

T3 3.29 e 48.81 e 39.86 g 49.09 f 36.73 f 44.31 f 

T4 3.69 de 64.80 d 51.82 ef 49.36 f 46.23 e 52.97 e 

الصحراوي 
Desert 

T1 3.78 de 64.84 d 57.66 de 57.78 e 64.76 cd 59.80 d 

T2 5.71 a 85.95 a 85.71 a 78.57 ab 70.36 b 80.43 a 

T3 5.22 ab 78.42 ab 69.84 b 67.46 cd 54.76 d 69.02 bc 

T4 4.07 cde 66.99 bcd 53.65 e 56.66 e 60.48 cd 59.18 d 

 يوما. 14* كل فارة امثل 
 ( p≤0.0001** الحرو  المخالفة عموديا ا)ير ثل  وجود فروقا معنوية بين الماوس ات )

 
في نسبة ثنااا البيث ثل افوقت ال يور المغتلاة علت  عليألتة زيتت  معنويا   كلل  ظهر لمصدر الدهن اأثيرا  و

عتدها عليألتة التدهن النبتااي الاتي افوقتت بتدورها معنويتا علت  جتايت ب زهرة ال)م  معنويا علت  بأليتة المعتام ت،
قتد يكتون ستب  وفيما لم يكن هنال  فرقا معنويا بين عليألة الستي رة والعليألاتين اتخيتراين،  ،عليألة ال)حم الحيواني

 (حتامث اللينوليت ) Omega–6بنسبة الـ باتحماث الدهنية اتساسية خاصة  لل  كون زيت زهرة ال)م  فني
وكان للاداخل اأثيرا معنويا أي ا في نسبة ثنااا البيث ثل أع تت ال يتور  (.2000وآخرون،  Baucells)حس  

لات الريش اتبيث المغلاة عل  عليألة الدهن النبااي وال يور الصحراوية المغلاة عل  عليألة زيت زهترة ال)تم  
%  80.43و 81.65المعتام ت ثل بلغاتا أعل  نسبة من افنااا خت ل متدة الاجربتة وب)تكل معنتوي مألارنتة ببأليتة 

عل  الاوالي، فيما كانت أدنت  نستبة متن افناتاا لل يتور لات التريش اتستود المغتلاة علت  عليألتة التدهن النبتااي ثل 
لمجموعتتة الوراثيتتة ومصتتدر دهتتن العليألتتة والاتتداخل بينهمتتا فتتي ا( اتتأثير 6الجتتدول )  تتحووي %. 44.31بلغتتت 
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يين عدم وجتود اتاثير معنتوي للمجموعتة الوراثيتة ومصتدر دهتن العليألتة والاتداخل )فم( ثل ابماوس  وزن البي ة 
 يت هتلد النايجتة مافألتة مت  متا وجتددباساثناي الفارة اتول ، جتابينهما في ماوس  وزن البي ة خ ل مدة الدراسة 

لتدهن عدم وجود اأثير معنتوي لمصتدر ا في)2010وآخرون،  Al-Daraji ; 2009وآخرون،  Midilliكل من )
 بالعليألة في ماوس  وزن البي ة.

 
 )(: اأثير المجموعة الوراثية ومصدر دهن العليألة والاداخل بينهما في ماوس  وزن البي ة )فم6جدول )ال

Table (6): Effect of genetic group , ratio oil source and their interaction on egg weight 

mean (g).      

 Treatmentالمعاملة 
 Periodsالفارات* 

1 2 3 4 5 General mean 

 Genetic group effect اأثير المجموعة الوراثية   

 White 11.43 ab 11.85 12.14 12.24 12.08 11.95اتبيث 

 Black 10.97 b 11.47 11.73 11.82 11.97 11.59اتسود 

 Desert 11.59 a 11.92 12.26 12.24 12.35 12.05الصحراوي 

 Ratio oil source effectاأثير مصدر دهن العليألة   

 T1 11.20 11.37 11.68 12.12 12.05 11.68 سي رة

 T2 11.76 12.03 12.17 11.89 12.19 12.01 زيت زهرة ال)م 

 T3 11.20 11.94 12.36 12.09 12.25 11.97  دهن نبااي

 T4 11.16 11.65 11.96 12.13 12.03 11.79 )حم حيواني

 Interaction effect (genetic group x ratio oil source)مصدر دهن العليألة( xاأثير الاداخل )المجموعة الوراثية 

 اتبيث
White 

T1 11.23 ab 11.18 11.30 12.21 11.82 11.55 

T2 12.00 a 12.42 12.72 12.35 12.04 12.30 

T3 11.30 ab 12.21 12.58 12.48 12.65 12.24 

T4 11.20 ab 11.60 11.96 11.91 11.80 11.69 

 اتسود
Black 

T1 11.06 ab 11.24 11.56 11.67 11.84 11.47 

T2 11.34 ab 11.76 11.69 11.58 11.99 11.67 

T3 10.37 b 11.24 11.89 11.90 12.04 11.49 

T4 11.12 ab 11.65 11.79 12.14 12.00 11.74 

الصحراوي 
Desert 

T1 11.32 ab 11.69 12.19 12.46 12.51 12.03 

T2 11.95 a 11.91 12.11 11.74 12.53 12.05 

T3 11.94 a 12.38 12.61 11.89 12.04 12.17 

T4 11.15 ab 11.70 12.13 12.36 12.30 11.93 

 يوما. 14كل فارة امثل * 
 (.p≤0.0001** الحرو  المخالفة عموديا ا)ير ثل  وجود فروقا معنوية بين الماوس ات ) 
   

( ثلت  وجتود اتأثير معنتوي للمجموعتة الوراثيتة فتي 7ما بخصوص كفاية الاحويل الغلا ي في)ير الجتدول )أ
والصحراوي هي اتكفأ في احويل الغتلاي ثلت  بتيث منتا  خت ل هلد الصفة ثل كانت ال يور لات الريش اتبيث 

جتايت ووهلا قتد يعتود ثلت  اختا   الختزين التوراثي للجينتات الاتي احملهتا المجتامي  الث ثتة،  فارة الاربية الكلية،
ل (. كمتا كتان لمصتدر دهتن العليألتة اتأثيرا معنويتا فتي كفتاية الاحويت2011،جاستم )هلد الناا   مافألة م  متا وجتدد 

الغلا ي ثل افوقت ال يور المغلاة عل  عليألة زيت زهرة ال)م  عل  بألية المعام ت فكانت هي اتكفأ خ ل فاترة 
يعتود ثلت  افتوق هتلد المجموعتة فتي ثنااجهتا متن قتد فيما لم اخال  بألية المعام ت فيما بينها، وهتلا  الاربية الكلية،

بين المجموعة الوراثية ومصدر دهن العليألتة اتأثيرا معنويتا فتي  البيث مألارنة ببألية المعام ت. هلا وكان للاداخل
ثل حألألت ال يتور لات التريش اتبتيث المغتلاة علت  عليألتة التدهن النبتااي أف تل كفتاية ثال  ،كفاية الاحويل الغلا ي

التت  ال يتتور لات التتريش اتبتتيث الاتتي فتتليت علتت  زيتتت زهتترة ال)تتم  وال يتتور  عتتنأنهتتا لتتم اخالتت  معنويتتا 
ية المغتتلاة علتت  عليألاتتي زيتتت زهتترة ال)تتم  والتتدهن النبتتااي، فيمتتا كانتتت ال يتتور لات التتريش اتستتود الصتتحراو

المغلاة عل  عليألة الدهن النبااي هي اتسوأ كفاية من بين المعام ت وهلا يعود ثل  االنخفاث المعنوي فتي ثناتاا 
 البيث لهلد المجموعة مألارنة ببألية المعام ت.
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(: اتتأثير المجموعتة الوراثيتتة ومصتدر دهتتن العليألتتة والاتداخل بينهمتتا فتي معامتتل الاحويتل الغتتلا ي )فتتم 7الجتدول )
 عل /فم بي ة(.

Table (7): Effect of genetic group , ratio oil source and their interaction on feed 

conversion (g.feed/g.egg)  

 Treatment المعاملة

 Periodsالفارات * 

1 2 3 4 5 
General 

mean 

  Genetic group effect اأثير المجموعة الوراثية   

 White 3.27 b 3.27 b 3.22 c 3.41 c 3.59 c 3.35 bاتبيث 

 Black 4.13 a 3.82 a 4.85 a 4.46 a 5.23 a 4.49 aاتسود 

 Desert 3.44 b 3.15 b 3.59 b 3.58 b 4.01 b 3.55 bالصحراوي 

  Ratio oil source effectاأثير مصدر دهن العليألة   

 T1 3.59 ab 3.58 4.39 a 3.84 b 4.10 b 3.90 a سي رة

 T2 3.11 b 3.19 3.09 c 3.52 b 3.77 c 3.34 bزيت زهرة ال)م 

 T3 3.67 a 3.41 3.85 b 3.82 b 4.85 a 3.92 a دهن نبااي

 T4 4.07 a 3.46 4.22 a 4.10 a 4.39 b 4.05 a)حم حيواني

 Interaction effect (genetic group x ratio oil source)مصدر دهن العليألة( xاأثير الاداخل )المجموعة الوراثية 

اتبيث  
White 

T1 3.45 cde 3.75 b 3.93 d 3.43 cde 3.75 d 3.66 cde 

T2 2.89 e 3.41bc 2.76 f 3.28 de 3.82 d 3.23 ef 

T3 3.04 de 2.76 c 2.54 f 2.96 e 3.08 e 2.88 f 

T4 3.69 bcde 3.16 bc 3.66de 3.97 bc 3.71 d 3.64 cde 

اتسود   
Black 

T1 3.25 cde 3.47 bc 5.17 ab 4.05 bc 4.80 c 4.15 bc 

T2 3.65 bcde 3.44 bc 3.75 de 4.07 bc 3.92 d 3.77 cde 

T3 5.09 a 4.69 a 5.82 a 4.81 a 6.79 a 5.44 a 

T4 4.51 b 3.68 b 4.69 bc 4.94 a 5.41 b 4.65 b 

الصحراوي 
Desert 

T1 4.07 bc 3.53 bc 4.08 cd 4.05 cb 3.75 d 3.90 cd 

T2 2.80 e 2.73 c 2.77 f 3.20de 3.56 de 3.01 f 

T3 2.87 e 2.78 c 3.20 ef 3.68bcd 4.68 c 3.44 def 

T4 4.00 bcd 3.55 bc 4.31 cd 3.39 b 4.05 d 3.86 cd 

 يوما. 14كل فارة امثل *
 (.p≤0.0001** الحرو  المخالفة عموديا ا)ير ثل  وجود فروقا معنوية بين الماوس ات )

 
(، ي حتتظ وجتتود اتتأثير معنتتوي للمجموعتتة 8أمتتا بالنستتبة للصتتفات النوعيتتة للبي تتة مو تتحة فتتي الجتتدول )

الوراثيتة فتي الصتتفات الااليتة: وزن الأل)ترة متت  اتفلفتة، ق تر الصتتفار ودليتل الصتفار، حيتت  افوقتت ال يتتور لات 
أل)ترة وق تر الصتفار، فتي الريش اتبيث والصحراوي معنويا عل  ال يور لات الريش اتسود في صفاي وزن ال

لتم اظهتر هنالت  فروقتا معنويتة  بينمتاحين افوقت ال يور السوداي معنويا عل  الصحراوي في صفة دليل الصفار. 
بين المجامي  الوراثية في الصفات: وزن البياث، وزن الصفار، ارافاع البياث، ارافتاع الصتفار وستم  الأل)ترة. 

ي وزن الأل)ترة مت  اتفلفتة ووزن البيتاث، فبالنستبة لتوزن الأل)ترة مت  وكان لمصدر دهن العليألة اتأثيرا معنويتا فت
اتفلفة افوقت مجموعتة الستي رة علت  عليألاتي زيتت زهترة ال)تم  وال)تحم الحيتواني ولتم اخالت  عتن مجموعتة 

أما وزن البياث فألتد كتان أدنت  وزن لته فتي  الدهن النبااي الاي بدورها لم اخال  معنويا عن العليألاين اتخيراين.
مجموعتتة الستتي رة ولتتم يخالتت  معنويتتا متت  مجموعتتة التتدهن النبتتااي، فتتي حتتين أن مجموعاتتا زيتتت زهتترة ال)تتم  

مجموعتة الستي رة فألت . أمتا بأليتة الصتفات  لت وال)حم الحيتواني أظهراتا أعلت  وزن للبيتاث افوقاتا فيته معنويتا ع
 النوعية فلم يظهر لمصدر دهن العليألة اأثيرا معنويا فيها.
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 (: اأثير المجموعة الوراثية ومصدر دهن العليألة والاداخل بينهما في بعث الصفات النوعية للبيث.8جدول )ال
Table (8): Effect of genetic group , ratio oil source and their interaction on egg quality 

traits.  

 Treatmentالمعام ت 
 Traits الصفات

Tr1 Tr2 Tr3 Tr4 Tr5 Tr6 Tr7 Tr8 

 Genetic group effect اأثير المجموعة الوراثية   

 White 1.78 a 5.82 4.03 3.82 12.33 25.46 a 0.48 ab 0.38اتبيث 

 Black 1.65 b 5.68 3.86 3.77 12.14 24.67 b 0.49 a 0.37اتسود 

 Desert 1.75 ab 5.88 3.92 3.90 12.10 25.49 a 0.47 b 0.36الصحراوي 

 Ratio oil source effectاأثير مصدر دهن العليألة   

 T1 1.82 a 5.39 b 3.97 3.81 12.35 25.03 0.49 0.35 سي رة

 T2 1.67 b 6.07 a 3.88 3.84 12.20 25.04 0.49 0.38 زيت زهرة ال)م 

 T3 1.76 ab 5.70 ab 4.07 3.80 12.16 25.55 0.48 0.36  دهن نبااي

 T4 1.68 b 5.93 a 3.82 3.88 12.04 25.21 0.48 0.38 )حم حيواني

 interaction effect (genetic group x ratio oil source)مصدر دهن العليألة( xاأثير الاداخل )المجموعة الوراثية 

اتبيث  
White 

T1 1.88 ab 5.30 b 3.90 3.96 a 12.59 25.03 abc 0.50 a 0.39 ab 

T2 1.72 abc 6.19 a 4.13 3.73 ab 12.52 25.26 abc 0.50 a 0.39 ab 

T3 1.90 a 5.72 ab 4.20 3.73 ab 12.44 25.92 ab 0.48 ab 0.40 ab 

T4 1.65 abc 5.91 ab 3.84 3.90 ab 11.76 25.59 abc 0.46 b 0.34 ab 

اتسود   
Black 

T1 1.76 abc 5.25 b 4.00 3.54 b 12.00 24.53 bc 0.49 ab 0.32 b 

T2 1.61 bc 6.17 a 3.79 3.93 ab 12.23 24.93 abc 0.49 ab 0.38 ab 

T3 1.59 c 5.56 ab 3.81 3.75 ab 12.13 24.42 c 0.50 a 0.36 ab 

T4 1.69 abc 5.47 ab 3.86 3.82 ab 12.19 24.73 abc 0.49 ab 0.42 a 

الصحراوي 
Desert 

T1 1.85 abc 5.64 ab 4.00 4.01 a 12.53 25.66 abc 0.49 ab 0.34 ab 

T2 1.68 abc 5.80 ab 3.73 3.82 ab 11.83 24.95 abc 0.47 ab 0.38 ab 

T3 1.78 abc 5.80 ab 4.17 3.90 ab 11.97 26.14 a 0.46 b 0.33 b 

T4 1.69 abc 6.21 a 3.78 3.90 ab 12.20 25.14 abc 0.49 ab 0.40 ab 

 .(p≤0.0001ا)ير ثل  وجود فروقا معنوية بين الماوس ات )الحرو  المخالفة عموديا 
 = وزن البيتتاث )فتتم(Tr2(،  shell with membrane weight= وزن الأل)تترة متت  اتفلفتتة )Tr1ثل أن 

(albumin weight) ، 
Tr3فتم( = وزن الصتفار( (yolk weight ،)Tr4ارافتاع البيتاث = )ملتتم( (albumin high ،)Tr5 ارافتتاع =

 (، yolk high) م()ملتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفار
Tr6ملتم( = ق ر الصفار( (yolk dimeter ،)Tr7دليتل الصتفار = (yolk endex ،)Tr8ملتم( = ستم  الأل)ترة( 
(shell thickness.) 
 

اتأثيرا معنويتا فتي معظتم الصتفات النوعيتة للبي تة، بين المجموعة الوراثية ومصدر التدهن وظهر للاداخل 
وزن الأل)رة مت  اتفلفتة أع تت مجموعتة ال يتور البي تاي التريش المغتلاة علت  عليألتة التدهن النبتااي  فبخصوص

أعلتت  وزن للأل)تترة افوقتتت فيتته معنويتتا علتت  مجموعتتة ال يتتور الستتوداي التتريش المغتتلاة علتت  عليألاتتي زيتتت زهتترة 
اث فألتد حألألتت مجمتوعاي بأليتة المعتام ت. أمتا وزن البيت عتنلتم اخالت  معنويتا ي حتين ال)م  والدهن النبتااي فت

ال يتور البي تتاي والستتوداي التتريش المغتتلاة علتت  عليألتتة زيتتت زهتترة ال)تتم  ومجموعتتة الصتتحراوي المغتتلاة علتت  
لتم والت  المغتلاة علت  عليألتة الستي رة ومتن نفت  النتوع.  عل عليألة ال)حم الحيواني أعل  وزن افوقت فيه معنويا 
وارافتاع الصتفار. أمتا ارافتاع البيتاث فألتد أظهترت مجمتوعاي  يكن للاداخل اأثيرا معنويا في صفاي وزن الصفار

ال يور البي تاي والصتحراوية التريش المغتلاة علت  عليألتة الستي رة افوقتا معنويتا علت  مجموعتة ال يتور الستوداي 
بأليتتة المعتتام ت. فيمتتا أظهتترت مجموعتتة ال يتتتور  عتتنالتتريش المغتتلاة علتت  نفتت  العليألتتة ولتتم اخالتت  معنويتتا 

اة علتت  عليألتتة التتدهن النبتتااي افوقتتا معنويتتا فتتي ق تتر الصتتفار علتت  مجمتتوعاي ال يتتور الستتوداي الصتتحراوية المغتتل
الريش المغلاة عل  نف  العليألة وعل  عليألة الستي رة ولتم اخالت  معنويتا عتن بأليتة المعتام ت. أمتا دليتل الصتفار 

وعتة ال يتور الستوداي ي حظ أن مجموعتة ال يتور البي تاي المغتلاة عليألاتي الستي رة وزيتت زهترة ال)تم  ومجم
)تتحم المغتلاة علت  عليألتة ال بي تتايالمغتلاة علت  عليألتة التتدهن النبتااي قتد افوقتت معنويتتا علت  مجمتوعاي ال يتور ال

والصحراوية المغلاة عل  عليألة الدهن النبااي فأل  ولم يكن بين بألية المعتام ت فروقتا معنويتة. وبالنستبة  الحيواني
يور السوداي المغلاة عل  عليألة ال)حم الحيتواني أعلت  ستم  للأل)ترة ثل بلت  لسم  الأل)رة فألد أظهرت مجموعة ال 
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ملم افوقت به معنويا عل  نف  المجموعة من ال يور ولكنها المغلاة عل  عليألتة الستي رة كمتا افوقتت علت   0.42
 ي فروق معنوية.مجموعة ال يور الصحراوية المغلاة عل  عليألة الدهن النبااي، فيما لم يكن بين بألية المعام ت أ
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ABSTRACT 

This study was conducted to evaluate the productive performance (Production 

period) of three genetic groups different with feather color White , Black and Desert 

when fed three diets with 3% from different oil sources compared with control diet 

(T1) namely: sunflower oil (T2) , vegetable fat (T3) and animal grease (T4). Two 

hundred fifty two females , each genetic group 84 females of 7 weeks age were used 

and distributed randomly to four treatments with 3 replicates per each treatment and 

every replicate had 7 females. The birds were reared in cages to 12 weeks (the data of 

first 2 wks. Were as a preliminary period) with ad-libitum feeding. The results 

revealed that the genetic group with white feather had a significant effect in : average 

egg number , egg production H.D. , feed consumption , shell with membranes weight 

and yolk diameter , While the desert birds showed higher live body weight. Also, the 

oil source had significant effect on the performance as the sunflower oil diet showed a 

significant effect in: live body weight , average egg number , egg production H.D. , 

feed consumption , feed conversion and albumen weight. While , there were no 

significant effect on egg weight. The interaction between genetic group and oil source 

showed significant effect on all production traits except egg weight. 

Keywords: Genetic group, Oil source, Japanese quail. 
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