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وصفات الذبيحة  اإلنتاجيةبعض الصفات  فيفترات التقنين الغذائي النوعي  تأثير               
( (Coturnix japonicaالياباني  لطائر السمان             

 سالم ذنون ٌونس   سمٌر حمٌد مجٌد       شهاب محمد حمٌد      فائز سامً الخطٌب 
 حٌوانٌةلاقسم الثروة  كلٌة الزراعة والغابات 
             

 الهٌئة العامة للبحوث الزراعٌة نٌنوى/ قسم البحوث الزراعٌة   

الخالصة 

لهٌئة العامة للبحوث التابعة ل فً منطقة الرشٌدٌة قسم البحوث الزراعٌةحقول  أجرٌت الدراسة فً        
تم  , جنس عمر ٌوم واحدفرخا سمان ٌابانً ابٌض غٌر م 280 اواستخدم فٌه , 2012خالل عام الزراعٌة 

ألسبوع الثالث تم توزٌعها عشوائٌا اوعند بداٌة  ,ٌوم  14تربٌتها تربٌة حرة تحت ظروف قٌاسٌة لغاٌة عمر
وتضمنت معاملة السٌطرة تقدٌم العلف القٌاسً , فرخ  20كل مكرر/ كل معاملة مكررٌن  /معامالت العلى 

            تم تخفٌف عالئقها بثالث مستوٌات 4و 3,  2 تأما المعامال, مدة الدراسة  والماء حرا على طول
ٌن األُسُبوعة من العمر خالل الُمبِكرقدمت فً الفترة , نشارة الخشب الناعمة البٌضاء %  20و 15,  10

على التوالً فً الفترة  7و  6,  5كما قدمت مستوٌات العالئق آنفة الذكر للمعامالت , الثالث والرابع 
:- ٌلً  ماكنتائج التحلٌل اإلحصائً  وكانت , ٌن الخامس والسادساألُسُبوعن العمر خالل ة مُمتأِخرال

فً وزن الجسم الحً ونسبة الهالكات الكلٌة والزٌادة ضمن تأثٌر الفترة عدم وجود اختالفات معنوٌة        
والنسبة  المأكولة واألجزاءومعامل التحوٌل الغذائً ووزن الذبٌحة والنسبة المئوٌة ألجزائها الوزنٌة الكلٌة 

وتحت تأثٌر مستوٌات التقنٌن  , فترتً الدراسة المبكرة والمتأخرةبٌن  ة لدهن البطن ونسبة التصافًيالمئو
الغذائً النوعً لم ٌكن هناك اختالفات معنوٌة فً وزن الجسم النهائً والزٌادة الوزنٌة الكلٌة وصفات 

ت التقنٌن معامالل معنوٌانسبة الهالكات انخفضت فً حٌن , الذبٌحة ونسبة دهن البطن ونسبة التصافً 
وتبٌن وجود انخفاضا معنوٌا فً استهالك العلف  . ٌة لألفخاذ واألجنحةئوعدا النسبة المالسٌطرة مقارنة مع 

التداخل بٌن  تأثٌروتحت  , معامالت التقنٌن قٌاسا بالسٌطرةلبدون النشارة ومعامل التحوٌل الغذائً الكلً 
والزٌادة الوزنٌة الكلٌة  النهائًمعنوٌة فً وزن الجسم اختالفات فلم ٌالحظ وجود  رات ومستوٌات التقنٌنالفت

فً حٌن تبٌن وجود انخفاضا معنوٌا فً استهالك العلف الكلً بدون نشارة لكافة معامالت التقنٌن مقارنة , 
الفترة المبكرة بدون نشارة لصالح  بالسٌطرة وكذلك ظهر تحسنا معنوٌا فً معامل التحوٌل الغذائً الكلً

مقارنة نشارة خشب %  20و15و10 مستوٌات التخفٌفتحت  المتأخرةلفترة وا%  20تحت مستوى 
ولم ٌالحظ وجود اختالفات معنوٌة فً صفات الذبٌح والنسبة المئوٌة للدهن ونسبة  ,بالطٌور الغٌر معاملة 

. ر التصافً بٌن كافة معامالت الدراسة عدا نسبة الظه
 

 المقدمة
 إال ومعدل النمو زٌادة استهالك العلف تنعكس على زٌادة وزن الجسم أن إلىالدراسات السابقة  أشارت        

 األداءوان هذا التحسن فً  , ( Leeson , 2002و Rincon)هذه الزٌادة ترتبط باالنتخاب الوراثً  أن
زٌادة ترسٌب الدهن  و ت االٌضٌة والهٌكل العظمًاالضطراباارتفاع حاالت  إلى أدى األسلوبذا به اإلنتاجً

(Robinson 1992 , وآخرون  ),  وأكد Cuddington(2004 ) األداءبان للتغذٌة الحرة آثار سلبٌة على 
                   الت الحبناحبرامج التقنٌن الغذائً القدرة على الحد من  أظهرتو , اإلنتاجً والفسلجً  للطٌور الداجنة

 Gonzales؛  1993 , وآخرون Blair) ( SDS) ومتالزمة الموت المفاجئ , ( 1997 ,ان جولً) 
 أكثرثالث مرات  أوالطٌور التً تتغذى تغذٌة حرة تستهلك طاقة مرتٌن  أنتبٌن و ,(  1998a, واخرون 

 1994 , آخرونو  Boekholt)  وبذلك ٌزداد ترسٌب الدهن الغٌر مرغوب اقتصادٌا اإلدامةمن احتٌاجات 
اإلنسان اتجهت صناعة الجانبٌة على صحة  اتهاتأثٌروالتقلٌل من محتوى الذبٌحة من الدهن  وألجل ,( 

نمط لتعدٌل للطٌور للنمو التعوٌضً وستجابة اٌجابٌة اال خاصة عند توفرتقنٌن الغذاء اعتماد  إلىجن الدوا
وتخفٌف االضطرابات  العلف هالكتحسن كفاءة است التً تنعكس علىمتطلبات اإلدامة  وتقلٌلنمو الطٌور 

 إلنتاجالسمان  ٌزداد بتربٌة طائر ومن المعروف انه كان قد بدا االهتمام ,(  Anderson  ,2010)التمثٌلٌة 
لذا وجب التفكٌر , كلفة فً تربٌة طائر السمان تعود للتغذٌة  أعلىوان  ,(  Vali, 2008)اللحم والبٌض 

 وتقدر الَعلٌَقهفً  األغلى بتقلٌل الطاقة والبروتٌن اللذان هما ٌجب االتجاهما ورب, جدٌا بالتقلٌل من هذه الكلفة 
  , ( Olkowski , 2008)  الَعلٌَقهكلفة من %  85 كلفتهما
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 Jang) األفراخو التقنٌن النوعً والكمً للعلف على نم تأثٌر أهمٌةقللت من الدراسات كما أن بعض 
( 1992,  وآخرون James) ونوعٌة الذبٌحة  (Anderson, 2010)  اإلنتاجً واألداء(  2009 , وآخرون

المعلومات بشان استخدام التقنٌن الغذائً النوعً للحد من فً  شحه وقد أوضحت الدراسات السابقة بوجود ,
. (  Azeem Abdel- , 2011)لسمان الٌابانً المشاكل المرتبطة باستخدام اللحم وبٌض ا أو األعالفتكلفة 
       
تطبٌق برامج التقنٌن الغذائً لما للتغذٌة الحرة  فً التأكٌد على لطٌور الداجنةلالدراسات الحدٌثة  اتجهت      
وكان من بٌنها طائر , اللحم  إنتاجوخاصة  اإلنتاجٌةسلبٌة اقتصادٌة وفسلجٌة على مجمل العملٌة  آثارمن 

تطبٌق  أن إالقٌاسا بفروج اللحم للغذاء  على الرغم من احتٌاجات هذا الطائر المنخفضة و, الٌابانً السمان 
التقنٌن الغذائً النوعً  تطبٌقوقد تضمنت هذه الدراسة , برامج التقنٌن الغذائً خفضت من هذه المتطلبات 

ا ولكنها ذات فائدة فٌزٌائٌة تخفٌف الغذاء بنشارة الخشب والتً تهضم فً الجهاز الهضمً للطٌور جزئًب
  .عجٌنة ٌصعب هضمها  إلىل الغذاء قابل للهضم ومنعه من التحول عبج
 

 هقائوطرالبحث مواد 

لهٌئة العامة للبحوث التابعة لفً منطقة الرشٌدٌة  الزراعٌةبحوث ال قسمتم تنفٌذ البحث بالتعاون مع       
بانً ابٌض غٌر سمان ٌا فرخا 280تخدم واس 17/5/2012 ولغاٌة  29/3/2012الزراعٌة للفترة من 

وعند بداٌة  ,ٌوم  14لغاٌة عمر موحدة قٌاسٌة تحت ظروف  حرة تربٌة مجنس عمر ٌوم واحد تم تربٌتها
,  فرخ 20كل مكرر/ كل معاملة مكررٌن /الثالث تم توزٌعها عشوائٌا على سبعة معامالت  ألسبوعا

,  2 والمعامالت, طول مدة البحث لوالماء حرا (  1جدول )  اسًوتضمنت معاملة السٌطرة تقدٌم العلف القً
 فً قدمت ,  نشارة الخشب الناعمة البٌضاء %  20و  15,  10بثالث مستوٌات  عالئقهاتم تخفٌف  4و  3
 

 النسب المئوٌة  لعناصر تركٌب علٌقتً البادئ والناهً: ( 1)جدول ال

% علٌقة الناهً % علٌقة البادئ العنصر 

 56 45صفراء ذرة 

 3 9حنطة 

 29 35,7كسبة فول الصوٌا 

 5 5مركز بروتٌنً 

-  2خمٌرة 

 0,7 1برٌمكس 

 2 1زٌت 

 4 1حجر الكلس 

 0,3 0,3ملح 

 100 100المجموع 

 20 23,6نسبة البروتٌن الكلً 

 2922 2870الطاقة كٌلو كالوري 

 1,12 0,93الٌسٌن 

 0,4 1,83مثٌونٌن 

 0,75 1,34سستٌن + مثٌونٌن 

 2,4 1,1كالسٌوم 

 0,4 0,55فوسفور 
 ( 1994, Anonymous)                             

 
كما قدمت مستوٌات العالئق آنفة الذكر للمعامالت , الثالث والرابع  ٌناألُسُبوعة من العمر خالل الُمبِكرالفترة 

حضرت نشارة و ,الخامس والسادس  ٌناألُسُبوعة من العمر خالل ُمتأِخرعلى التوالً فً الفترة ال 7و 6,  5
, الشمس لمدة ٌومٌن  أشعةوتجفٌفها تحت م لم 1الخشب بتنظٌفها من الشوائب ونخلها بمنخل قطر الفتحة 

خلطا جٌدا حتى التجانس التام للحصول على مستوى التخفٌف  يسكغم علف قٌا 90 كغم نشارة مع 10وخلط 
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 أسبوعٌا األفراخ وزنت ,دمت نفس الطرٌقة لتحضٌر باقً المستوٌات واستخ, نشارة الخشب الناعمة % 10
والكلٌة  ٌةاألُسُبوعوتم حساب الزٌادة الوزنٌة , لكافة المكررات غم و1 ±بمٌزان رقمً حساس لحد 

.  ومعامل التحوٌل الغذائً ي والكلًاألُسُبوعواستهالك العلف 
ة النشارة المضافة للغذاء خالل فترة التقنٌن المبكر وتم حساب العلف الكلً بدون نشارة بطرح نسب       

تم ٌوم  49وعند عمر  ,الهالكات ٌومٌا وفحصها من قبل الطبٌب البٌطري المختص  وتم تسجٌل , والمتأخر
غم وتم ذبحها وقٌاس وزن الذبٌحة  0,01 ± وزن حً بمٌزان حساس لحد وأنثٌٌنمكر ذكرٌن ل كمن  وزن

الظهر والرقبة والجناحان وقٌاس التً شملت الصدر والفخذان والثانوٌة  ملتالتً ش الرئٌسٌة وأجزائها
:  وتم حساب الوزن النسبً للقطعٌة كما ٌلً ,  (القلب والكبد والقانصة ) المأكولة األجزاء

 
  100* وزن الذبٌحة غم /  (غم)وزن القطعٌة =  (%)الوزن النسبً للقطعٌة  

: وحساب النسبة المئوٌة للدهن المترسب كما فً المعادلة التالٌة  , المترسب األحشاءوقٌاس وزن دهن 
 100*  (     غم) التجوٌف البطنًوزن الدهن المترسب فً  = (%) الوزن النسبً للدهن المترسب

           (غم)    وزن الذبٌحة                                                        

 
ذات عاملٌن  عاملٌهوباستخدام تجربة ( CRD)التصمٌم العشوائً الكاملحللت النتائج باستخدام  
لتحلٌل البٌانات وفقا لألنموذج الرٌاضً ( Anonymous2002,)ضمن برنامج التحلٌل اإلحصائً الجاهزو

: األتً
Yijk = µ + Pi + Rj + PRij + eijk . 

                              
 النتائج والمناقشة

وزن  متوسط الفترة ومستوٌات التقنٌن الغذائً النوعً والتداخل بٌنهما على تأثٌر (2)لجدول ٌبٌن ا       
ٌالحظ عدم وجود  إذ,  خالل مدة الدراسةالجسم غم والنسبة المئوٌة للهالكات لطائر السمان الٌابانً 

 أمروهذا العمر  مناألولٌن  ٌناألُسُبوعخالل الفترة  تأثٌرضمن الجسم الحً  معنوٌة فً وزن اختالفات
وجود اختالفات معنوٌة بٌن فترات  أٌضاًا كما لم ٌالحظ و , لألفراخطبٌعً العتماد التغذٌة الحرة لجمٌع 

لطائر السمان القدرة على النمو التعوٌضً لوزن  أنمما ٌعنً  على طول مدة الدراسة ُمتأِخروال الُمبِكرالتقنٌن 
كما لم ٌكن هناك اختالفات معنوٌة فً نسبة الهالكات , ُمتأِخروال ِكرالُمبللتقنٌن الغذائً  ةِ ِض عرٌر الجسم عند تَ 

مستوى التقنٌن الغذائً النوعً لم ٌالحظ وجود  تأثٌرعن  أما, ُمتأِخروال الُمبِكرالكلٌة بٌن فترتً التقنٌن 
لجسم ٌتبٌن تخلف وزن ا إذالخامس  األُسُبوعاختالفات معنوٌة لوزن الجسم الحً خالل مدة الدراسة عدا 

وفً ذات الوقت % 10التقنٌن  بمستوىمقارنة بتلك التً عوملت % 20الحً للطٌور المعاملة بمستوى تقنٌن 
لم ٌكن هناك فروق معنوٌة فً وزن الجسم الحً لهاتٌن المعاملتٌن قٌاسا بالطٌور التً لم تعامل بالتقنٌن وتلك 

% 20ثافة النوعٌة للعلٌقة بالنسبة للتقنٌن وربما كان السبب هو قلة الك, تقنٌن نوعً % 15التً عوملت ب
انخفاض فً كمٌة المواد  إلى أدىوبالتالً ولمحدودٌة استٌعاب القناة الهضمٌة  الَعلٌَقهزٌادة حجم  إلى أدى

فً حٌن لوحظ وجود انخفاضا  ,الغذائٌة الممتصة فً الجهاز الهضمً بالتالً انخفاض وزن الجسم الحً 
التداخل  تأثٌرعن  أما ,الكلٌة لمعامالت التقنٌن بالمقارنة مع المعاملة بدون تقنٌن معنوٌا فً نسبة الهالكات 

لم ٌالحظ وجود اختالفات معنوٌة فً وزن الجسم الحً بٌن كافة التداخالت فومستوى التقنٌن  الفتراتبٌن 
 ُمتأِخرلتقنٌن التبٌن وجود ارتفاع معنوي لمعاملة ا إذ, الخامس  األُسُبوع ا فًعلى طول مدة الدراسة عد

ربما كان السبب حالة التداخل بٌن , % 15مع التقنٌن  الُمبِكرمقارنة ببقٌة التداخالت عدا التقنٌن % 10
ا فٌزٌائٌا اٌجابٌا على تأثٌرنشارة الخشب الناعمة  كان له %  10ومستوى التخفٌف للغذاء  ُمتأِخرالتقنٌن ال

للطائر انعكس على زٌادة متوسط وزن الطٌور عند هذا داخل الجهاز الهضمً  الَعلٌَقههضم وامتصاص 
قابلٌة جٌدة على  أبدتاألول هوان األفراخ المعاملة بنشارة الخشب البٌضاء  وهذا ٌدل على أمرٌن , العمر

واالستمرار فً النمو بصورة طبٌعٌة وعدم تأثرها سلبٌا بوجود نشارة  الَعلٌَقهمقاومة النقص فً مكونات 
والثانً هو أن األفراخ المغذاة تغذٌة حرة تستهلك غذاء أكثر من حاجتها لإلدامة ,  الَعلٌَقهي ف البٌضاء الخشب
كما  , (2006, وآخرون   Rezaei)واتفقت هذه النتائج مع , و ٌعد هذا هدرا اقتصادٌا ال طائل منه , والنمو 
الفترات  تأثٌرتحت التجربة بٌن جمٌع معامالت فً نسبة الهالكات الكلٌة  اختالفات معنوٌة  وجود لوحظ

انخفضت جمٌع معامالت التقنٌن معنوٌا فً النسبة  إذ, نهما التداخل بً تأثٌرمستوى التقنٌن النوعً و تأثٌرو
تأكد وبالتالً  ,وربما كان السبب حالة التداخل بٌن فترة ومستوى التقنٌن الغذائً النوعً , المئوٌة للهالكات 
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الطٌور الغٌر مقننة هو علٌه فً مما أعلى وبالتالً بقاء النسبة الحٌوٌة للقطٌع  التغذوي لإلجهادتحمل الطائر 
( Elmansy)   ,2006واتفقت هذه النتٌجة مع  ,الغذاء 

 
وزن الجسم غم  متوسط الفترة ومستوٌات التقنٌن الغذائً النوعً والتداخل بٌنهما على تأثٌر: ( 2)جدول ال

 سمان الٌابانًوالنسبة المئوٌة للهالكات لطائر ال

 
تأثٌر الفترة ومستوٌات التقنٌن الغذائً النوعً والتداخل بٌنهما على متوسط ( 3)ول دٌوضح الج           

إذ ٌالحظ ضمن تأثٌر الفترة عدم وجود  ,الزٌادة الوزنٌة والزٌادة الوزنٌة الكلٌة غم لطائر السمان الٌابانً 
التقنٌن المبكر والمتأخر على طول مدة  طائر بٌن فترتً/ اختالفات معنوٌة فً متوسط الزٌادة الوزنٌة غم 

لطٌور السمان الٌابانً القابلٌة على تفعٌل ظاهرة النمو التعوٌضً بعد فترة التقنٌن  إنمما ٌدل على  .الدراسة 
وان لٌس لموعد التقنٌن المبكر أو المتأخر أي , وتعوٌض النقص الحاصل فً وزن الجسم بعد فترة التقنٌن 

فً ضمن تأثٌر مستوى التقنٌن وجود اختالفات معنوٌة  أٌضاٌالحظ  كما لم ,الحً تأثٌر على وزن الجسم 
حٌث  ,الخامس  األُسُبوعبٌن جمٌع المعامالت خالل مدة الدراسة عدا طائر / متوسط الزٌادة الوزنٌة غم 

اعمة نشارة خشب ن% 10مقارنة بالمعاملة % 20للمعاملة معنوي فً الزٌادة الوزنٌة  انخفاضظ وجود ٌالح
الحجم  إلىوربما ٌعزى السبب , فً حٌن لم ٌكن هناك فروقا معنوٌة لهاتٌن المعاملتٌن مع باقً المعامالت , 

أدى إلى امتالء القناة الهضمٌة للطائر قبل  %20المرتفع عند التخفٌف بنشارة الخشب البٌضاء بنسبة  ألعلفً
وبالتالً ( 2جدول ) لى انخفاض وزن الجسم الوصول إلى حد تلبٌة احتٌاجات اإلدامة والنمو مما أدى إ

أما عن تأثٌر التداخل بٌن الفترة ومستوى التقنٌن فً الزٌادة الوزنٌة فٌتبٌن عدم  ,انخفاض الزٌادة الوزنٌة 
لٌس لحالة  أنوهذا ٌدل عن , وكذلك الزٌادة الوزنٌة الكلٌة وجود اختالفات معنوٌة بٌن جمٌع التداخالت 

مما ٌستوجب , ومستوى التقنٌن الغذائً النوعً أي تأثٌر على متوسط الزٌادة الوزنٌة التداخل بٌن الفترة 
واتفقت هذه النتائج  , توسٌع دراسة تقنٌن طٌور السمان الٌابانً لغرض الوقوف على األسلوب األمثل لتغذٌتها

  .( Azeem  Abdel-  ,2011)مع 
ذائً النوعً والتداخل بٌنهما على متوسط استهالك تأثٌر الفترة ومستوٌات التقنٌن الغ( 4)جدول الٌوضح 

ٌالحظ عدم وجود  ,أسبوع واستهالك العلف الكلً غم مع وبدون نشارة  لطائر السمان الٌابانً / العلف غم 
على طول مدة  ةوالمتأخر ةاختالفات معنوٌة ضمن تأثٌر الفترة فً استهالك العلف بٌن الفترتٌن المبكر

مما ٌدل ,العلف الكلً المخفف بنشارة الخشب واستهالك العلف بدون نشارة  الدراسة وكذلك استهالك

%  العمر باألسابٌعالمعامالت 
 7 6 5 4 3 2 للهالكات

تأثٌر الفترة 

 0,18 197,78 187,69 165,59 134,34 98,71 58,05مبكر 

 0,18 203,82 188,36 168,78 134,57 100,14 56,92ُمتأِخر 

تأثٌر مستوى التقنٌن النوعً 

 ا0,40 200,32 186,25اب 167,25 133,25 96,75 54,50بدون تقنٌن 

 ب0,15 200,18 192,94 ا172,29 135,06 99,53 57,76% 10تقنٌن 

 ب0,10 204,37 189,60 اب168,90 133,83 100,80 58,19% 15تقنٌن 

 ب0,05 198,33 183,32 ب160,34 135,79 100,61 59,49% 20تقنٌن 

تأثٌر التداخل بٌن الفترة ومستوى التقنٌن 

 ا 0,40 200,32 186,25 ب167,25 133,25 96,75 54,50ن مبكر بدون تقنً

 بج0,10 193,60 187,38ب 160,10 130,38 96,38 58,50% 10مبكر تقنٌن 

 ج 0,00 202,19 192,75 اب170,75 137,63 100,68 58,6% 15مبكر تقنٌن 

 ب0,20 195,01 184,38 ب164,25 136,33 101,03 60,6% 20مبكر تقنٌن 

 ا0,40 200,32 186,25 ب167,25 133,25 96,75 54,50ن ُمتأِخر بدون تقنً

 ج0,00 206,75 198,50 ا184,38 139,75 102,68 57,03% 10ُمتأِخر تقنٌن 

 ب0,20 206,56 186,44 ب167,06 130,03 100,93 57,78% 15ُمتأِخر تقنٌن 

 بج0,10 201,65 182,27ب 156,42 135,26 100,20 58,38% 20ُمتأِخر تقنٌن 
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متوسط  الفترة ومستوٌات التقنٌن الغذائً النوعً والتداخل بٌنهما على تأثٌر: ( 3)جدول ال 
, ٌابانً سمان لطائر ال (طائر/ غم )الزٌادة الوزنٌة والزٌادة الوزنٌة الكلٌة 

 
ثٌر ولم ٌالحظ أٌضا وجود اختالفات معنوٌة ضمن تأ ,على أن لٌس للفترة تأثٌر معنوي على استهالك العلف 

مستوى التقنٌن الغذائً النوعً فً استهالك العلف بٌن جمٌع مستوٌات تخفٌف العلف بنشارة الخشب البٌضاء 
المخففة معنوي فً استهالك العلف الكلً بدون النشارة للطٌور  انخفاضفً حٌن لوحظ وجود , الناعمة 

                            بنسبة انخفاضو المغذاة تغذٌة حرةلطٌور لمقارنة باستهالك العلف  العلف بنشارة الخشب
واتفقت هذه النتٌجة مع ,  على التوالً% 20و10,15لمعامالت التخفٌف % 12,28و11,57, 11,83

(Rezaei   2006, وآخرون )  معامالت معنوٌة فً استهالك الغذاء بٌن  عدم وجود اختالفات أكدالذي
فً استهالك  اختالفات معنوٌة ومستوى التقنٌن فقد تبٌن وجود عن تأثٌر التداخل بٌن الفترة أما  ,التقنٌن 
ومستوٌات  اتحالة التداخل بٌن الفتروربما كان السبب , المعامالت  مدة الدراسة بٌن جمٌع خالل العلف

ضمن الفترتٌن  فً استهالك العلف الكلً بدون النشارة كما تبٌن وجود انخفاض معنوي ,التقنٌن للمعامالت 
مقارنة باستهالك العلف للطٌور الغٌر معاملة بالتقنٌن % 20و15تحت مستوًٌ تقنٌن  المتأخرةوالمبكرة 

 , أعالهوربما كان السبب حالة التداخل بٌن الفترة ومستوًٌ التقنٌن , ضمن الفترتٌن %  10ومعاملة التقنٌن 
تبٌن ف بنشارة الخشب بعد طرح مستوٌات التخفًو. بدون نشارة وعند حساب كمٌة العلف المستهلك الكلً 

وهذا ٌدل على وجود هدر فً استهالك الغذاء عند , طائر تقرٌبا / غم  140وجود توفٌر بكمٌة العلف بمقدار 
  .(  2011 , وآخرون   Li) هذه النتٌجة مع واتفقت,  تقدٌم الغذاء بصورة حرة 

ي والتداخل بٌنهما فً متوسط  معامل تأثٌر الفترة ومستوى التقنٌن الغذائً النوع( 5)ٌوضح الجدول          
غم زٌادة وزنٌة لطائر السمان الٌابانً خالل / التحوٌل الغذائً األسبوعً والكلً مع وبدون نشارة غم علف 

 ٌالحظ عدم وجود اختالفات معنوٌة ضمن تأثٌر الفترة فً معامل التحوٌل الغذائً بٌن الفترتٌن  ,مدة الدراسة 
وكذلك معامل التحوٌل الكلً المخفف بنشارة الخشب ومعامل , ول مدة الدراسة المبكرة والمتأخرة على ط

 ولم ٌالحظ ,مما ٌدل على أن لٌس للفترة تأثٌر معنوي على معامل التحوٌل الغذائً , التحوٌل بدون نشارة 
 عأٌضا وجود اختالفات معنوٌة ضمن تأثٌر مستوى التقنٌن الغذائً النوعً فً معامل التحوٌل بٌن جمً

فً حٌن ٌتبٌن وجود فروقا معنوٌة فً معامل , مستوٌات تخفٌف العلف بنشارة الخشب البٌضاء الناعمة 
إذ ٌالحظ, بٌن المعامالت ( العلف بعد رفع نسبة التخفٌف بنشارة الخشب الناعمة ) التحوٌل بدون النشارة 

ٌادة الز العمر باألسابٌعالمعامالت 
الوزنٌة 
 الكلٌة غم

2 3 4 5 6 7 

تأثٌر الفترة 

 190,27 10,09 22,10 31,19 93,74 40,66 50,55مبكر 

 196,32 15,45 19,59 34,21 91,35 43,22 49,42ُمتأِخر 

تأثٌر مستوى التقنٌن النوعً 

 192,81 14,06 22,98 اب 34,00 91,00 42,25 47,00بدون تقنٌن 

 192,68 7,24 20,70 ا 37,18 93,30 41,76 50,26% 10تقنٌن 

 196,87 14,78 20,69 ا 35,08 91,21 72,61 50,69% 15تقنٌن 

 190,83 15,01 19,00ب  24,54 94,67 41,13 51,99% 20تقنٌن 

تأثٌر التداخل بٌن الفترة ومستوى التقنٌن 

 192,81 14,06 19,00 34,00 91,00 42,25 47,00ن مبكر بدون تقنً

 186,10 6,23 27,28 29,73 92,50 37,88 51,00% 10تقنٌن  مبكر

 194,69 9,44 22,00 33,13 95,55 42,08 51,00% 15مبكر تقنٌن 

 187,50 10,63 20,13 27,92 95,91 40,43 53,10% 20مبكر تقنٌن 

 192,81 14,06 19,00 34,00 91,00 42,25 47,00ن ُمتأِخر بدون تقنً

 199,25 8,25 14,13 44,63 94,10 45,65 49,53% 10ُمتأِخر تقنٌن 

 199,06 20,12 19,39 37,03 86,88 43,15 50,28% 15ُمتأِخر تقنٌن 

 194,15 19,39 25,85 21,17 93,43 41,83 50,88% 20ُمتأِخر تقنٌن 
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أسبوع واستهالك العلف الكلً غم مع وبدون نشارة  لطائر / استهالك العلف غم اخل بٌنهما على متوسط تأثٌر الفترة ومستوٌات التقنٌن الغذائً النوعً والتد: ( 4)جدول ال
. السمان الٌابانً 

 

 

 

 

استهالك علف  العمر باألسابٌعالمعامالت 
غم / كلً

مع النشارة 

علف  استهالك
غم / كلً

بدون نشارة 
2 3 4 5 6 7 

تأثٌر الفترة 

 791.66 816.52 185.73 145.09 164.67 136.44 103.47 81.00مبكر 

 781.82 811.72 187.78 137.61 131.52 152.13 121.69 81.00ُمتأِخر 

تأثٌر مستوى التقنٌن النوعً 

 ا 845.81 845.81 187.84 148.84 139.50 165.88 122.75 81.00بدون تقنٌن 

 ب  745.58 787.80 182.63 121.29 121.38 149.50 132.00 81.00% 10تقنٌن 

 ب 747.98 797.66 176.13 144.62 150.53 149.13 99.25 81.00% 15تقنٌن 

ب  741.98 788.02 180.62 137.50 158.71 131.69 98.50 81.00% 20نٌن تق

تأثٌر التداخل بٌن الفترة ومستوى التقنٌن 

 ا 845.81 ا 845.81 ب187.84 148.84 جد 139.50 ا165.88 122.75 81.00ن مبكر بدون تقنً

 ب 804.79 اب 828.47 اب 180.28 148.19 ا 182.20 ب 136.80 100.00 81.00% 10مبكر تقنٌن 

 ج780.08 اب 813.41 اب 186.67 152.96 اب 170.59 بج 128.80 93.38 81.00% 15مبكر تقنٌن 

 ج 735.97 ب 778.37 اب 188.11 130.38 اب 166.88 ج  114.25 97.75 81.00% 20مبكر تقنٌن 

 ا 845.81 ا 845.81 ب187.84 148.84 جد 139.50 ا165.88 122.75 81.00ن ُمتأِخر بدون تقنً

 ب 787.92 اب 815.59 ا 207.50 135.69 د 114.65 اب 144.00 132.75 81.00% 10ُمتأِخر تقنٌن 

 ج 745.58 ب 787.80 اب 182.63 121.29 د 121.38 اب 149.50 132.00 81.00% 15ُمتأِخر تقنٌن 

 ج 747.98 ب 797.66 ب173.13 144.62 بج 150.53 اب 149.13 99.25 81.00% 20ُمتأِخر تقنٌن 
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معامل التحوٌل تأثٌر الفترة ومستوى التقنٌن الغذائً النوعً والتداخل بٌنهما فً متوسط  : ( 5)جدول ال
, لسمان الٌابانً الطائر غم زٌادة وزنٌة / غم علف األسبوعً والكلً مع وبدون نشارة الغذائً 

 
 مقارنة بمعاملة %  20و15وجود انخفاض معنوي لمعامل التحوٌل الغذائً األساسً لمعامالت التخفٌف 

مما ٌدل على أن تقنٌن الغذاء بنشارة الخشب بالمستوٌات أعاله ٌعطً كفاءة أعلى لمعامل , بدون تخفٌف 
 وعن تأثٌر ,( 2011, وآخرون  Li)و( 2010, وآخرون  (Tuanهذه النتائج مع واتفقت , التحوٌل الغذائً 

التداخل بٌن الفترة ومستوى التقنٌن فقد تبٌن وجود اختالفات معنوٌة  فً معامل التحوٌل الغذائً خالل مدة 
 ,معامالت وربما كان السبب حالة التداخل بٌن الفترات ومستوٌات التقنٌن لل, الدراسة بٌن جمٌع المعامالت 

كما تبٌن وجود انخفاض معنوي فً معامل التحوٌل الكلً بدون النشارة ضمن الفترتٌن المبكرة والمتأخرة 
وربما كان , مقارنة باستهالك العلف للطٌور الغٌر معاملة بالتقنٌن ضمن الفترتٌن % 20تحت مستوى تقنٌن

. السبب حالة التداخل بٌن الفترة ومستوى التقنٌن أعاله 
تأثٌر الفترة ومستوٌات التقنٌن الغذائً النوعً والتداخل بٌنهما على متوسط وزن ( 6)جدول ٌبٌن         

الذبٌحة غم والنسبة المئوٌة ألجزائها ولألجزاء المأكولة ونسبة دهن البطن ونسبة التصافً لطائر السمان 
ونسبة معنوٌة فً وزن الذبٌحة  ختالفاتعدم وجود ا الفترة تأثٌرتحت إذ ٌالحظ  , نهاٌة فترة الدراسةالٌابانً 

فترتٌن التقنٌن المبكر بٌن الصدر والرقبة والنسبة المئوٌة لألجزاء المأكولة ونسبة دهن البطن ونسبة التصافً 
فً حٌن لوحظ وجود ارتفاع معنوي فً نسبة األفخاذ واألجنحة وانخفاض معنوي لنسبة الظهر  , والمتأخر

واختلفت , ( Hassanabadi )  ,2008  واتفقت هذه النتائج مع ,نة بالتقنٌن المتأخرلفترة التقنٌن المبكر مقار
ولم ٌكن هناك اختالفات معنوٌة ضمن تأثٌر مستوٌات  , (Salih , 2008و  (Yagoubهذه النتائج مع 

 أكولةبة المئوٌة لألجزاء المالتقنٌن الغذائً النوعً فً وزن الذبٌحة ونسبة الصدر والظهر والرقبة والنس
      لنسبة األفخاذ لمستوى التقنٌن امعنوي افً حٌن كان هناك انخفاض, ونسبة دهن البطن ونسبة التصافً 

مقارنة % 20و15فً نسبة األجنحة لمستوًٌ التقنٌن  امعنوي اوانخفاض, مقارنة بباقً المستوٌات % 10
. (  Gamal , 2000) واختلفت هذه النتائج مع , بالطٌور غٌر المقننة 

 وضمن تأثٌر التداخل بٌن الفترة ومستوٌات التقنٌن لم ٌالحظ وجود اختالفات معنوٌة  فً وزن الذبٌحة        
 ,ونسبة الصدر والرقبة والنسبة المئوٌة لألجزاء المأكولة ونسبة دهن البطن ونسبة التصافً بٌن المعامالت 

معامل  العمر باألسابٌعالمعامالت 
التحوٌل 
الكلً  

مع 
نشارة  

معامل 
التحوٌل  

الكلً 
بدون  

نشارة 

2 3 4 5 6 7 

تأثٌر الفترة 

 4,16 4,29 18,41 6,57 5,28 1,46 2,54 1,60مبكر 

 3,98 4,13 12,15 7,02 3,84 1,67 2,82 1,64ُمتأِخر 

لنوعً تأثٌر مستوى التقنٌن ا

ا 4,39  4,39 13,36 6,48 4,10 1,82 2,91 1,72بدون تقنٌن   

اب 4,13  4,27 16,78 6,86 3,99 1,50 2,79 1,61% 10تقنٌن   

ب 3,87 4,07 12,49 6,63 4,16 1,35 1,55 1,60% 15تقنٌن   

ب 3,89  4,13 12,03 7,24 6,47 1,39 2,39 1,56% 20تقنٌن   

توى التقنٌن تأثٌر التداخل بٌن الفترة ومس

جد 4,10 1,82 2,91 1,72ن مبكر بدون تقنً ب 7,83  اب 13,36  ا 4,39 4,39   

اب 6,13 1,48 2,64 1,59% 10مبكر تقنٌن  ج 5,43  اب 18,94  اب 4,32 4,45   

بج 5,15 1,35 2,22 1,59% 15مبكر تقنٌن  ب 6,95  ا 19,77  اب 4,01  4,18   

اب 5,98 1,19 2,42 1,53% 20مبكر تقنٌن  ب 6,48  ا 17,70  ب 3,93 4,15   

جد 4,10 1,82 2,91 1,72ن ُمتأِخر بدون تقنً ب 7,83  اب 13,36  ا 4,39 4,39   

و 2,57 1,53 2,91 1,64% 10ُمتأِخر تقنٌن  ا 9,60  ا 15,15  ب 3,95 4,09   

دو 3,28 1,72 3,06 1,61% 15ن وُمتأِخر تقن بج 6,26  ب 9,08  ب 3,75 3,96   

ا 7,11 1,60 2,37 1,59% 20ُمتأِخر تقنٌن  ج 5,59  ب 8,93  ب 3,85 4,11   
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انُىعي وانتذاخم ثيُهًب عهى يتىسط  وصٌ انزثيحخ غى وانُسجخ انًئىيخ ألجضائهب ونألجضاء انًأكىنخ وَسجخ  تأثيش انفتشح ويستىيبد انتقُيٍ انغزائي : ( 6)جذول ال

 .يىو  49دهٍ انجطٍ وَسجخ انتصبفي نطبئش انسًبٌ انيبثبَي عُذ عًش 

 
انىصٌ انًعبيالد 

 انحي

وصٌ 

 انزثيحخ

 %

نهصذس 

 %

 نألفخبر

% 

 نهظهش

% 

نألجُحخ 

% 

نهشقجخ 

% 

نهقهت 

% 

انكجذ 

% 

انحىصهخ 

% 

نذهٍ  

انجطٍ 

% 

نهتصبفي 

تأثيش انفتشح 

 76.06 1.70 2.18 2.89 1.28 7.85 ا9.41 ة25.51 ا21.82 35.41 ة142.53 201.06يجكش 

 75.49 1.94 2.15 3.05 1.15 7.93 ة7.51 ا29.29 ة19.60 35.67 ا149.55 204.68يتبخش 

تأثيش انتقُيٍ انُىعي 

 74.64 2.03 2.18 2.94 1.23 8.01 ا9.17 26.14 ا21.56 35.12 144.69 207.34ثذوٌ تقُيٍ 

 77.88 2.09 2.09 3.12 1.14 7.84 اة8.57 27.62 ة19.66 36.31 146.52 200.23% 10تقُيٍ 

 72.93 1.66 2.16 2.98 1.21 8.18 ة8.02 26.99 ا20.99 35.82 147.13 203.02% 15تقُيٍ 

 77.64 1.50 2.22 2.92 1.21 7.84 ة8.07 28.85 ا20.62 34.62 145.82 200.89% 20تقُيٍ 

تأثيش انتذاخم ثيٍ انفتشح وانتقُيٍ 

 74.64 2.03 2.18 2.94 1.23 8.01 ا9.17 ثج26.14 ا21.56 35.12 144.69 207.34يجكش ثذوٌ تقُيٍُ 

 75.50 1.66 2.16 2.98 1.21 7.65 ا9.59 ج24.87 ا21.33 36.56 140.46 199.58% 10يجكش تقُيٍ 

 77.26 1.68 2.13 2.94 1.28 7.81 ا9.39 ثج26.08 ا22.22 34.50 142.55 197.80% 15ثكش تقُيٍ و

 76.85 1.43 2.25 2.71 1.39 7.92 9.47ا ج24.96 ا22.17 35.48 142.41 199.50% 20يجكش تقُيٍ 

 74.64 2.03 2.18 2.95 1.23 8.01 ا9.17 ثج26.14 ا21.56 35.12 144.69 207.34يتبخش ثذوٌ تقُيٍُ 

 80.26 2.51 2.02 3.26 1.07 7.38 ة7.56 اة30.37 ج18.00 36.69 152.58 200.87% 10يتبخش تقُيٍ 

 68.6 1.65 2.20 3.01 1.14 8.55 ة6.65 اثج27.89 ة19.78 37.13 151.70 208.24% 15يتبخش تقُيٍ 

 78.44 1.58 2.20 3.00 1.15 7.76 ة6.56 ا32.75 ثج19.08 33.85 149.24 202.28% 20يتبخش تقُيٍ 
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وربما كان السبب , ظهر واالجنحة والرقبة بٌن المعامالت ظ وجود فروقا معنوٌة فً نسبة الفً حٌن لوح
. ( Salih 2008 ,و (Yagoub واختلفت هذه النتائج مع, حالة التداخل بٌن الفترات ومستوٌات التقنٌن 
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ABSTRACT  
The study was conducted in the fields of agricultural research in the area of 

Errachidia of the Public Authority for Agricultural Research in 2012, and use the 

280 Japanese quail chicks white non-naturalized one day old and has been reared 

free education under standard conditions until the age of 14 days, At the beginning 

of the third week were distributed randomly on transactions / each treatment 

repeating / all bis 20 chick, and included a control treatment to feed standard and 

the water is free on the length of the study, Transactions 2,3 and 4 were eased three 

levels of 10,15 and 20% Sawdust soft white, made in the early period of life during 

the third and fourth weeks, and has provided the above-mentioned levels of diets of 

transactions 5,6 and 7, respectively, in the late period of life during the fifth and 

sixth weeks, The results of statistical analysis as follows: 

        The lack of significant differences within the Effect of the weight of the living 

body and the proportion of mortality college and increase weighing college and feed 

conversion ratio and carcass weight and the percentage of parts and the parts edible 

and the percentage of abdominal fat and dressing percentage between the two study 

early and late, Under the influence of levels of rationing food quality, there was no 

significant differences in final body weight and the increase weighted kidney and 

carcass traits and the proportion of abdominal fat and dressing percentage, while the 

proportion of mortality morally transactions rationing compared with the control 

except for the ratio percentages of the thighs and wings and show a significant 

decrease in feed consumption aggregate The conversion factor for wood shavings 

without food rationing transactions compared to control, Under the influence of 

overlap between the periods and levels of regulation differences did not note the 

presence of spirits in the final body weight and increase weighing college, while 

showing a significant decrease in feed consumption aggregate without mulch for all 

transactions rationing than controls, as well as the back improved significantly in 

feed conversion macro without mulch for the period early under the 20% level and 

the late period under the mitigation levels 10, 15 and 20% sawdust compared with 

untreated birds, Did not observe the existence of significant differences in carcass 

characteristics and the percentage of fat and dressing percentage of all transactions 

except for the study the proportion of the back. 
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