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  قطیع التربیة لذكور على صفات المني والقابلیة االخصابیة اإلجباريبرنامج نزع الریش  تأثیر
  اللحم لفروج

     خلیل إبراھیمرائد                  جاسم مھدي صالح                خالد حامد حسن   
  العراق –جامعة دیالى / كلیة الزراعة / قسم الثروة الحیوانیة 

  
  الخالصة

 ( % ) عل�ى نس�بة الخص�وبة اإلجب�اريھذه الدراسة لتحدید ت�أثیر برن�امج ن�زع ال�ریش  أجریت
، ) م�ل ( ، حج�م القذف�ة ( % ) وصفات المني النوعیة التي شملت الحرك�ة الجماعی�ة ، الحرك�ة الفردی�ة 

اس��تخدم ف��ي الدراس��ة قطی��ع التربی��ة .  )١٠٩×(، ع��دد النط��ف ف��ي القذف��ة  )١٠٦×٣مل��م(تركی��ز النط��ف
Hubbard flex  إل���ىقس��مت الدیك��ة  اذدجاج��ة  ٤٠دیك��ا و  ٢٤م��ن ال��ذي یت��ألف  أس��بوع ٦٥بعم��ر 

فیم�ا  اإلجب�اريبرن�امج ن�زع ال�ریش  إل�ىوجمی�ع ال�دجاجات منھ�ا  األولىمجموعتین خضعت المجموعة 
واتب�ع نظ�ام جم�ع ، ت�م جم�ع المن�ي اص�طناعیا وتقویم�ھ استخدمت المجموعة الثانی�ة م�ن الدیك�ة للمقارن�ة 

 م�ل ٠.٠٥ق�یح كما اجري التلقیح االصطناعي للدجاج باس�تخدام جرع�ة تل األسبوعرة واحدة في المني لم
ی�وم بع�د التلق�یح حی�ث ادخ�ل  ٨-٢ م�ن ، جم�ع الب�یض للفت�رة مك�ررات أربعةبواقع و  أسبوعیا من المني

 إل�ىائج النت� وأشارت. قبل تكسیره لفحص النمو الجنیني وتحدید نسبة الخصوبة أسبوعالحاضنة لمدة  إلى
وج��ود انخف��اض معن��وي ف��ي نس��بة الخص��وبة الناتج��ة ع��ن مجموع��ة الدیك��ة الت��ي خض��عت لبرن��امج ن��زع 

حدوث انخف�اض في  اإلجباريكما تسبب برنامج نزع الریش مجموعة المقارنة عما ھو علیھ في الریش 
( لمعنوی�ةانخفاض ع�الي اكما لوحظ الحركة الجماعیة والحركة الفردیة  صفتي في)  ٠.٠٥< أ(  معنوي

  .المني نطف في تركیز  )  ٠.٠١< أ 
  

  المقدمة 
ثم یس�تبعد  اإلنتاجالقطیع خالل السنة االولى من  إنتاجیةبیض التفقیس على استغالل  إنتاجتعتمد مشاریع 

الب�یض حی�ث تص�بح التربی�ة غی�ر اقتص�ادیة ویس�تبدل بقطی�ع جدی�د ف�ي  إنت�اجالقطیع بع�د ذل�ك النخف�اض 
العدی�د م�ن الدراس�ات  أجری�تول�ذلك عملی�ة تجدی�د القطی�ع مكلف�ة اقتص�ادیا  د، وتع  اإلنتاجيبدایة العمر 

لغ�رض اس�تغالل  اإلجب�اريبرامج ن�زع ال�ریش  بإتباعاالولى  اإلنتاجیةالقطیع بعد السنة  إنتاجیة إلنعاش
وتع��د )   ١٩٩٩، Mashaly و  Alodanو    ١٩٨٧البل��داوي ، ( أكث��ر أو إنت��اجیتینالقطی��ع ل��دورتین 

إن كلف��ة  إذخص��وبة م��ن الص��فات ذات األھمی��ة االقتص��ادیة الكبی��رة ف��ي مش��اریع إنت��اج ب��یض التفق��یس ال
البیض غیر المخصب تشكل خسارة اقتصادیة كبیرة باإلضافة إلى ما یسببھ انخفاض نسبة الخصوبة م�ن 

احثین ص�فة انخفاض عدد األفراخ الناتجة عن المف�اقس وتقل�ل طاقتھ�ا اإلنتاجی�ة ، ویع�رف الكثی�ر م�ن الب�
و    ١٩٥٧،  آخ��رونو  Crittenden(الخص��وبة عل��ى إنھ��ا ص��فة مش��تركة لك��ل م��ن ال��ذكر واألنث��ى  

Gowe  وب�الرغم م�ن تركی�ز األبح�اث عل�ى ت�أثیر ب�رامج ن�زع ال�ریش اإلجب�اري )   ١٩٩٣،  آخرونو
الدیك��ة أش��ار إل��ى إن )  ١٩٨٤(   Northعل��ى الص��فات اإلنتاجی��ة والتناس��لیة لإلن��اث  إال إن الباح��ث 

 أش��ارنفس��ھ و التوقی��ت ال��ذي یطب��ق عل��ى اإلن��اث ، و  باألس��لوبتخض��ع لبرن��امج ن��زع ال��ریش اإلجب��اري 
Sexton  )العمل��ي الش��ائع ھ��و تربی��ة ذك��ور التربی��ة لف��روج اللح��م م��ع اإلن��اث  األس��لوبإل��ى إن ) ١٩٨٣

تس�تھلك غ�ذاء أكث�ر  وبذلك تخضع إلى نظام التقنین الغذائي نفسھ وبسبب الترتیب االجتماعي فان ال�ذكور
إن . التقن�ین ل��ذلك یوص�ي بفص�ل ال��ذكور ع�ن اإلن�اث عن��د تنفی�ذ التقن�ین الغ��ذائي م�ن اإلن�اث ف��ي برن�امج 

البح��وث الت��ي أجری��ت عل��ى ال��ذكور ل��م تتن��اول بش��كل مباش��ر ت��أثیر ب��رامج ن��زع ال��ریش اإلجب��اري عل��ى 
الغ�ذائي قب�ل وخ�الل فت�رة اإلنت�اج صفات المني وخص�وبة الدیك�ة إال إن الدراس�ات تناول�ت ت�أثیر التقن�ین 

على صفات المني و إن التقنین الغذائي أدى إلى تقلی�ل وزن الجس�م مم�ا یجع�ل عملی�ة جم�ع المن�ي أس�ھل 
و  ١٩٨١،  Cecil(وكذلك انخفاض نسبة الھالكات والمحافظ�ة عل�ى نوعی�ة المن�ي خ�الل فص�ل التربی�ة 

Cherms  ، ١٩٨١و آخرون    (كما أشارOttinger  ون  و آخر)إلى إمكانیة الحص�ول عل�ى ) ١٩٨١
  .من مستوى التغذیة الحرة %  ٦٠نسبة خصوبة عالیة عند تغذیة الدیكة على 

لق��د تناول��ت العدی��د م��ن البح��وث دراس��ة ص��فات المن��ي ف��ي الدیك��ة وإمكانی��ة اس��تخدامھا         
ة العالق�ة ومعنویتھ�ا ب�ین كوسیلة للتنبؤ بالقابلیة االخص�ابیة للنط�ف وق�د اختلف�ت ھ�ذه الدراس�ات ف�ي أھمی�

فق�د وج�دوا إن ھن�اك )   ١٩٧٢( و آخ�رون    Kammererنس�بة الخص�وبة وص�فات المن�ي  فق�د أش�ار 
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  ارتب������������������������������������������������������������������اط معن������������������������������������������������������������������وي موج������������������������������������������������������������������ب
  

    ٢٩/٥/٢٠٠٨وقبولھ   ٢/٢٠٠٨/ ٢٥تاریخ تسلم البحث   
 إل�ى فق�د اش�ارو )١٩٩٧( آخ�رونو  Froman  أم�ا٠.٤٣ بلغ معام�ل االرتب�اط بینھم�ا إذوحركة النطف 

%   ٩٥بلغ��ت   إذارتف��اع ف��ي نس��بة الخص��وبة  إل��ى أدىحرك��ة النط��ف  أس��اسانتخ��اب الدیك��ة عل��ى  إن
االرتباط بین الص�فتین ل�م یك�ن  إن إلى )٢٠٠١( حسن أشارفي حین ، % ٨٥مقارنة بمجموعة السیطرة 

ی�ز بین نس�بة الخص�وبة وترك٠.٨٢   موجب وجود ارتباط معنوي إلى) ١٩٦٠( Kamar أشار. معنویا 
االرتب�اط ب�ین الص�فتین ل�م یك�ن  إن إل�ى) ١٩٧٦( Brownو   Nestorذك�ر ف�ي ح�ین النطف في القذف�ة 

  .معنویا 
ص�فات  نس�بة الخص�وبة و عل�ى اإلجب�اريبرن�امج ن�زع ال�ریش  آث�ارتھ�دف ھ�ذه الدراس�ة تحدی�د          

   .حم في قطیع إنتاج بیض التفقیس لفروج الل   Hubbard flex دیكھالمني الناتجة عن 
  

  مواد البحث وطرائقھ 
قضاء الخ�الص  –الدراسة في حقول شركة الموفق الزراعیة المحدودة في محافظة دیالى  أجریت        

 ٤٠دیك�ا و    ٢٤م�ن المتك�ون اس�بوع  ٦٥بعم�ر  Hubbard flexالتجرب�ة قطی�ع التربی�ة واس�تخدم ف�ي 
برن�امج  إل�ىوجمی�ع ال�دجاجات منھ�ا  األول�ىمجموعتین خضعت المجموع�ة  إلىقسمت الدیكة ، دجاجة  

عش�رة أی�ام ث�م التقن�ین لمدة قطع الغذاء  ویومین متتالیین لوالذي تضمن قطع الماء  اإلجبارينزع الریش 
م�ن ب�دء  ٤٢من بدء البرن�امج م�ع الدیك�ة بینم�ا یس�تمر التقن�ین الغ�ذائي  لغای�ة ی�وم  ٢١الغذائي لغایة یوم 

 إذ اإلجب�اريضع المجموعة الثانیة من الدیك�ة لبرن�امج ن�زع ال�ریش لم تخ في حین،  اإلناثالبرنامج مع 
  .استخدمت كمجموعة مقارنة 

لعملیة جمع المني بواسطة الت�دلیك حس�ب الطریق�ة الموص�وفة م�ن  لالستجابةجرى تدریب الدیكة         
یر وت��م تق��د األس��بوعواتب��ع نظ��ام جم��ع المن��ي لم��رة واح��دة ف��ي  ) ١٩٣٥(  Quinnو   Burrows قب��ل

3610( ، تركیزالنط�ف ) م�ل (   صفات المني الكمی�ة والنوعی�ة الت�ي ش�ملت حج�م القذف�ة mm´  () وف�ق
لقح�ت و  )´910(، ع�دد النط�ف ف�ي القذف�ة )   Champion١٩٥٥ ،  و  Allenالطریق�ة الت�ي ذكرھ�ا

حی��ث اج��ري م��ل  ٠.٠٥س��تخدام جرع��ة تلق��یح بواس��طة تقنی��ة التلق��یح االص��طناعي با أس��بوعیا ال��دجاجات
التلق��یح االص��طناعي بع��د الظھ��ر لتجن��ب وج��ود بیض��ة بقش��رة ص��لبة ف��ي قن��اة الب��یض تس��بب فش��ل عملی��ة 

ی��وم بع��د  ٨-٢حس��ب العائدی��ة للفت��رة  رق��م  و ك��ررت العملی��ة ألربع��ة تلقیح��ات ، جم��ع الب��یض و التلق��یح
جرى تكسیره بعد ذلك لفحص النمو الجنین�ي وتحدی�د  إذ أسبوعالتلقیحة المفردة وادخل إلى الحاضنة لمدة 

  ( % ) .نسبة الخصوبة 
كقطاع�ات  األس�ابیعباعتب�ار  وف�ق تص�میم القطاع�ات العش�وائیة الكامل�ة إحص�ائیاتم تحلیل البیانات        

معنوی�ة ح�ددت  و الن العمر عامل مؤثر على الصفات المدروسة ویتطل�ب ع�زل ت�أثیره وف�ق التص�میم ،
كم�ا ت�م تس�جیل  )١٩٨٠،  وعب�د العزی�ز ال�راوي (المع�دل  LSDین المتوس�طات وف�ق اختب�ار الف�روق ب�

خ�الل ومتابعتھم�ا  الدیك�ة لمجموع�ة ن�زع ال�ریش يف�ي من� التغیر في صفتي حجم القذفة و تركیز النط�ف
  . مع مجموعة المقارنة  إحصائیاومقارنتھا  اإلجبارينزع الریش  برنامج وبعد

  
  النتائج والمناقشة 

 اإلجب��اريلبرن��امج ن��زع ال��ریش  ) ٠.٠٥< أ(  معن��وي ت��أثیروج��ود  اإلحص��ائياظھ��ر التحلی��ل 
على القابلیة االخصابیة للنطف حیث انخفضت نسبة الخصوبة الناتجة عن مجموعة الدیكة التي خض�عت 

وق�د یفس�ر ھ�ذه ) ١الج�دول(معنوی�ا عم�ا ھ�و علی�ھ ف�ي مجموع�ة المقارن�ة  اإلجباريلبرنامج نزع الریش 
حی��ث  اإلجب��ارينتیج��ة الت��دھور المعن��وي ف��ي غالبی��ة ص��فات المن��ي للدیك��ة ف��ي مجموع��ة ن��زع ال��ریش ال

ف��ي الحرك��ة الجماعی��ة والحرك��ة الفردی��ة للنط��ف عل��ى  ) ٠.٠٥< أ(  تفوق��ت مجموع��ة المقارن��ة معنوی��ا
ط یؤك��د العدی��د م�ن الب��احثین وج��ود ارتب��ا إذ، اإلجب�اريمجموع�ة الدیك��ة الخاض��عة لبرن�امج ن��زع ال��ریش 

،  Fromanو   ١٩٧٢  آخ���رونو  Kammerer(موج���ب ب���ین حرك���ة النط���ف وقابلیتھ���ا االخص���ابیة 
١٩٩٧. (  

ف�ي تركی�ز النط�ف )  ٠.٠١< أ( كما یالحظ من الج�دول نفس�ھ وج�ود انخف�اض ع�الي المعنوی�ة 
، وھ��ذه للمن��ي الن��اتج ع��ن دیك��ة مجموع��ة ن��زع ال��ریش اإلجب��اري عم��ا ھ��و علی��ھ ف��ي مجموع��ة المقارن��ة 
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   Kamarالنتیجة تؤكد االرتباط الموجب بین نسبة الخصوبة وتركی�ز النط�ف ف�ي القذف�ة الت�ي أش�ار إلیھ�ا
، وق��د یك��ون ھ��ذا االنخف��اض ف��ي تركی��ز النط��ف ن��اتج ع��ن ت��دھور الص��فات النس��یجیة للخص��یة ) ١٩٦٠(

إل�ى وج��ود ) ٢٠٠٣(والت�ي تراف�ق اإلجھ��اد الن�اتج ع��ن  قط�ع الم��اء  والغ�ذاء  إذ أش��ار  حس�ن و آخ��رون 
  ارتب�����������������������������������������������������������������اط  معن�����������������������������������������������������������������وي موج�����������������������������������������������������������������ب

بین تركیز النطف في المني و سمك الطبقة الجرثومیة المنتجة للنط�ف ف�ي النبیب�ات المنوی�ة ف�ي ) ٠.٤٩(
  الخصیة

  
ني الناتج��ة ع��ن الدیك��ة ف��ي مجموع��ة المقارن��ة ومجموع��ة ـ��ـنس��بة الخص��وبة وص��فات الم:  )١(الج��دول 

  . نفیذ البرنامجللفترة بعد ت اإلجباريالریش برنامج نزع 

  مجامیع الدیكة
 نسبة الخصوبة

(%)  
الحركة 
  الجماعیة

  الحركة الفردیة
(%)  

  حجم القذفة
  )مل ( 

  تركیز النطف
  ٣/١٠٦ممل

  القذفةعدد النطف في 
×١٠٩  

  مجموعة المقارنة
a ٨٧.٧٢ 

±٤.٠١  
٣.٤٥ a  

±  ٠.٢٥  
٨٠.٤٥  a  

± ٣.٣٣  
٠.٢١  

± ٠.٠٣  
١.٥٦  a  

±  ٠.١١  
٠.٣٣  

± ٠.٠٧  
برنامج نزع مجموعة 
  اإلجباريالریش 

٧٧.١٠ b 
± ٤.٠٠  

٢.٣١  b  
±  ٠.٢٩  

٥٦.٨٨  b  
± ٨.٤٤  

٠.٢٣  
± ٠.٠٥  

٠.٧٦  b  
± ٠.١٣  

٠.٢٠  
± ٠.٠٤  

 .N.S. **  N.S  *  * *  مستوى المعنویة
  .على التوالي   ٠.٠١و    ٠.٠٥الفروق المعنویة عند مستوى  **  و  *  

N.S.    ال توجد فروق معنویة.  
  الخطأ القیاسي ±معدل القیم تمثل ال

  

  
بعد برنامج نزع الریش  و مقارنة حجم القذفة الناتجة عن الدیكة في مجموعتي التجربة خالل :)١(شكل ال

  اإلجباري
  

إن برنامج ن�زع ال�ریش أدى ح�دوث انخف�اض ح�اد ف�ي حج�م القذف�ة ف�ي ) ١( یالحظ من الشكل 
ت��اج المن��ي ف��ي األس��بوع الراب��ع والخ��امس ، األس��بوع الث��اني م��ن ب��دء البرن��امج وتوقف��ت الطی��ور ع��ن إن

وبالرغم من تزوید الدیكة بالتغذیة الطبیعیة بعد األسبوع الثالث إال إن إنتاج المني لم یبدأ إال في األس�بوع 
السادس واستمر في الزیادة في األسابیع الالحقة وقد یكون ذلك بتأثیر اإلجھاد الناتج عن البرنامج وال�ذي 

إن االنخف�اض ش�مل )  ٢و  ١( لتعویض عن فترة التصویم ، كما یالحظ من الش�كلین یتطلب من الدیكة ا
الخط البیاني لصفتي حجم القذفة وتركیز النطف لمجموعة المقارنة وقد یعود ذلك إلى تأثیر ع�زل الدیك�ة 

   .عن اإلناث وتربیتھا بصورة منفصلة حیث استقر تركیز النطف بعدھا ضمن حدود متقاربة 
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إن تركیز النطف في مجموعة نزع الریش انخفض بصورة حادة وتالش�ى ظھ�ور ) ٢(لشكل یالحظ من ا
النطف في األسبوع الثالث وكان المني عبارة عن س�ائل ش�فاف ث�م توق�ف إنت�اج المن�ي خ�الل األس�بوعین 

  .الرابع والخامس بدء بعد ذلك تركیز النطف بالزیادة التدریجیة 
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ABSTRACT 

The study was conducted to determine the effect of force molting 
program on fertility (%) and the semen characteristics including mass motility 
,individual motility (%), ejaculate volume (ml.), sperms concentration and 
number of sperms per ejaculate. The study used Hubbard flex broiler breeder 
flock at 65 week of age consist of 24 cocks and 40 hens . The cocks divided 
into two groups ,the first group and all hens were subjected to force molting 
program while the second group of cocks were used as control. Semen 
collected artificially and examined to evaluate the semen traits and the hens 
artificially inseminated with 0.05 ml. semen with four replications. Eggs were 
collected through 2-8 days after insemination and incubated for seven days 
before they broken and examined for embryo development to determine 
fertility. The results indicated that there were significant (P< 0.05)  reduction in 
fertility, mass motility and individual motility and highly significant (P< 0.01) 
reduction in sperms concentration for the force molted cock semen as 
compared with the control group. 
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  المصادر
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دكت�وراه ، كلی�ة الزراع�ة ،  أطروح�ة.ف�ي النس�ل  واإلنتاجی�ةوتأثیره في بع�ض الص�فات التناس�لیة 
 .بغداد  جامعة
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