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 Coturnix) الياباني تأثير فترات التقنين الغذائي الزمني على بعض الصفات اإلنتاجية وصفات الذبيحة لطائر السمان
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منطقتتتة الريتتياتة التابعتتتة للهيئتتة العامتتتة  فتتتي نينتتوى /أجريتتا الاراستتتة فتتي مقتتتوو قستتم البحتتتوث الزراعيتتة         
 وامتا،فرخا سمان تاباني ابيض غير مجنس عمر يتوم  280، استخام فيها  2012للبحوث الزراعية خالو عام 

وعنا بااتة ألسبوع الثالث تم توزيعها عشوائيا على  يوم. 14ها تربية مرة تحا ظروف قياسية لغاتة عمرتم تربيت
تضمنا معاملة السيطرة تقاتم العلف القياسي والماء مرا  فرخ، 20كل معاملة مكررين / كل مكرر / المعامالت

 6م تقاتم عالئقها ضمن ثالث فترات فقا ت 4و  3،  2أما المعامالت  الاراسة،ساعة يوميا على طوو ماة  23
كمتا قتاما العالئت   والرابت،،قاما في الفترة الُمبِكرة من العمر خالو اأُلسُبوعين الثالتث  يوميا،ساعة  12و 9، 

علتتتى التتتتوالي فتتتي الفتتتتترة الُمتتتتالِخرة متتتن العمتتتر ختتتالو اأُلستتتُبوعين الختتتتامس  7و  6،  5 آنفتتتة التتتذكر للمعتتتامالت
عام وجود اختالفات معنوية ضمن تالثير الفترة بين فترتتي  يلي:لتحليل اإلمصائي كما وكانا نتائج ا والسادس.

ضتتمن أتضتتا لتتم يالمتت   كمتتا الكليتتة،النهتتائي ونستتبة الهال تتات الحتتي التقنتتين المبكتتر والمتتتالخر فتتي وزن الجستتم 
إال أنت  ظهتر وجتود  المستتويات،النهائي بين جمي، الحي مستوى التقنين وجود اختالفات معنوية في وزن الجسم 

ستتاعة  6ستتاعة تقتاتم علتتف مقارنتة بالتغذتتتة الحترة والمستتتوى  12و 9 انخفتا  معنتتوي فتي الهال تتات للمستتويين
أتضا ضمن تالثير التااخل بين الفترة ومستتوى التقنتين لتم يالمت  وجتود اختالفتات معنويتة فتي وزن و  علف.تقاتم 

 7و  6،  5،  4تبين وجود انخفا  معنوي في المعامالت  إال ان  المعامالت،الجسم الحي النهائي بين جمي، 
لم يالم  وجتود اختالفتات معنويتة فتي الزيتادة كما .  3و  2في نسبة الهال ات الكلية مقارنة بمعاملة السيطرة و

ان   إال بينهما.الوزنية الكلية ومعامل التحويل الغذائي ضمن تالثير الفترة وتالثير مستوى التقنين الغذائي والتااخل 
تبين ضمن تالثير الفترة وجود انخفا  معنوي في استهالك العلف الكلي ختالو الفتترة المتتالخرة مقارنتة مت، الفتترة 

التااخل بين الفترة ومستوى التقنين تبين وجود انخفتا  معنتوي فتي  التقنين وتالثيروضمن تالثير مستوى  المبكرة،
ولم يالمت  وجتود اختالفتات السيطرة. ن مقارنة بمعاملة استهالك العلف الكلي لجمي، مستويات ومعامالت التقني

معنويتتة ضتتمن تتتالثير الفتتترة بتتين فترتتتي التقنتتين المبكتتر والمتتتالخر فتتي وزن الذبيحتتة وأجزاء تتا واألمشتتاء المال ولتتة 
وضمن تالثير مستوى التقنين الزمنتي تبتين وجتود ارتفتاع معنتوي فتي  التصافي.النسبة المئوية لا ن البطن ونسبة 

فتي متين تبتين  المستتويات،ساعة تقاتم علتف مقارنتة ببتاقي  9المئوية للحم الصار ضمن مستوى التقنين النسبة 
ستتتاعة تقتتتاتم علتتتف مقارنتتتة  9و  6وجتتتود انخفتتتا  معنتتتوي فتتتي النستتتبة المئويتتتة لتتتا ن التتتبطن لمستتتتويي التقنتتتين 

 12و  9ستتويي التقنتين كما لوم  عام وجتود اختالفتات معنويتة فتي نستبة التصتافي بتين م اآلخرين.بالمستويين 
ساعة تقاتم غذاء وبين معاملة السيطرة في مين كان  ناك انخفا  معنوي في نسبة التصافي لمستتوى التقنتين 

ضمن تالثير التااخل بين الفترة وجود اختالفات معنوية ولم يالم   المستويات.ساعة تقاتم غذاء مقارنة بباقي  6
الذبيحة وأجزائها واألمشاء المال ولة والنسبة المئوية لا ن األمشاء بتين ومستوى التقنين الغذائي الزمني في وزن 

جميتت، المعتتامالت ، كمتتا لتتم يالمتت  وجتتود اختالفتتات معنويتتة فتتي نستتبة التصتتافي بتتين جميتت، المعتتامالت مقارنتتة 
 ساعة تقاتم علف الذي تخلف معنويا عن معاملة السيطرة . 6بمعاملة السيطرة عاا مستوى التقنين المتالخر 
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      This study was conducted in poultry farm of the general authority of agriculture 

research in Alrashidia during 2012 on 280 day old white unsexed quail chicks 

reared under standard conditions for 14 days of age. At 3rd week start the checks 
distributed randomly to 4 treatments of 2 replicate each of 20 chicks. the control 

treatment fed standard ration and water ad libitum for 23 hours during the 

experiment period. while treatments 2,3,4 ware fed 6,9,12 hours daily respectively 
during the 3,4 week of age, While these feeding during the late period in 5,6 week 

of age in the treatments 5,6,7  . the result showed insignificant difference between 

early and late period for find body weight and total mortality also there was no 

significant difference within restriction level in final body weight, there was 
significant decrease in total mortality at 9,12 hour compared to free and 6 hour 

treatment, there was no significant difference in interaction effect between 

restriction level and period in final body weight. there was significant decrease in 
treatments 4,5,6,7 in total mortality compared to treatments 2,3 . There was no 

significant decrease in total body weight gain and feed conversion ratio in the effect 

of restriction period and level and interaction between them, but there was 

significant decrease within the period effect in feed consumption during the late 
period compared to early period, within restriction effect and interaction between 

period and restriction level there was significant decrease in feed consumption. For 

all restriction levels and treatments compared to control. There was significant 
decrease within period effect between early and late restriction in carcass weight its 

parts edible giblets, abdominal fat, dressing percentage, in the effect of time 

restriction level there was significant increase in percentage of breast meat in 9 hour 
level compared to other levels . There was significant difference in percentage 

abdominal fat for 6,9 hour treatments compared to other levels, There was no 

significant difference in dressing percentage between 9,12  hour and control , While 

there was significant difference in dressing percentage for 6 hour treatment 
compared to other  treatments, There was on significant difference in interaction 

effect between period and level of  restriction in carcass weight and its parts , edible 

giblets , abdominal fat between all treatments. There was no significant difference 
in dressing percentage between all treatments compared to control treatment except 

6 hours treatment which decreased from control.                                                                                                  

 

 

 :المقدمة
امثتل ئي اقتصتادي غتذانظتام  إلتى اآلنلحتا تفتقتر  أنهتا إال العها،تربية طائر السمان الياباني ليسا مايثة  أنعلى الرغم من        

 آستياالمهمتة فتي دوو جنتور يتر  تعتا لحتم  تذا الطتائر متن مصتادر الغتذاء  إذ ممكنتة.كلفتة  بالقتل إنتتاجي أداء أعلىللحصوو على 
يتعبية طتائر الستمان تتزداد فتي أوربتا وخاصتة بولنتاا إال أن متطلباتت  الغذائيتة كمتا أن  األقصى،تطور بلاان الشر  في الالتي توا ب 

كفتتاءة  إال أنفتتروا اللحتم فتي  ممتتا  تو عليتت  أعلتىلستمان طتتائر امتطلبتتات االدامت  ل أن الجتتاير بالتذكرومتن  أالن.غيتر معروفتة لحتتا 
تستتغل إنتاجهتتا  ولتتممحتاودة تكتتون متطلبتتات للغتذاء  تذ  ال فتتانالواقت، أمتتا فتي  اللحتم.فتتروا كفتتاءة التحويتل لالتحويتل الغتذائي اقتتل متن 

وتمتتاز طيتتور الستمان اليابتتاني بصتفة النمتو الستتري، والنضتج الجنستتي  .(2005 ،وآخترون  Mahmood) لحتتا أالن للحتاود القصتوى 
                  .)Newcombe) ،1992 للتربيتتة الحقليتتة المكثفتتة التفتتريو وصتتالميت المبكتتر وارتفتتاع إنتتتاا البتتيض وقصتتر فتتترة الجيتتل وقصتتر فتتترة 
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 ون البتتامث إال أن ،( Cerrate ، 2007)كانتتا متضتتاربة علتتى نمتتو  تقنتتين غتتذاء الستتمان اليابتتاني تتتالثير الاراستتات الحايثتتة متتوو  إن
(Hassan  2003 ،وآخرون )نتتائج عكستية قياستا بفتروا  أعطتا أستابي، 7 – 6فترة النضوا الجنسي للستمان القليلتة  أن إلى أياروا

وبالتتالي زيتادة استتهال   لغتر  ستا   تقليتل الطاقتة فيت إلتىتقنين الغتذاء يتيدي  إناللحم للاجاا عنا تطبي  برنامج التقنين الغذائي . 
 ، Ragab) اختالف مستتويات الطاقتة فتي الغتذاءبت يتتالثراستتهالك الغتذاء  أن ، أو( Hunton، 1995 الطاقة )الحاصل في نقص ال

التقنتتتين تستتتهل متتتن  ضتتتم المتتتواد الغذائيتتتة داختتتل القنتتتاة الهضتتتمية ويحقتتت  استتتتفادة  إن( Sell 1981و  (Mateos وأفتتتاد( . 2001
  للغذاء. أعلىوامتصاص 

ن الستمان اليابتاني تستتتفاد أ و. منت  كميتة طاقتة الغتذاء  تي المحتاد الرئيستي لكميتة المتنتاوو  نأ (Mahmood)، 2005 وأ تا     
متن  أعلتىوانت  تستتهلط طاقتة اتضتية لكتل كغتم وزن متي  ،(Ragab  ،2001)متن بتاقي الطيتور  أفضتل األقتلمن الغذاء ذو الطاقتة 

الستتتتمان اليابتتتتاني متتتتن  راود المثلتتتتى لمستتتتتويات الغتتتذاء لطتتتتائالحتتتت إتجتتتتادتعتتتا . لتتتتذلط ( a1993 وآختتتترون، Shoukryفتتتروا اللحتتتتم )
 إنتتاافتي  ةالظروف البيئية وخاصة فصوو الستنة مهمت إن إذ والبيض،اللحم  إنتااالضروريات التي تستوجب اال تمام بها في مجاو 

 . اإلنتاااالقتصادتة المثلى في  الكفاءةاللحم والبيض للحصوو على نقطة 
 

 :البحثمواد وطرق 
لهيئة العامة للبحتوث الزراعيتة للفتترة متن ل التاب، في منطقة الريياتة بالتعاون م، مقوو قسم البحوث الزراعية تم تنفيذ البحث        

تربيتتة متترة  ربيتتا ،بتتاني ابتتيض غيتتر مجتتنس عمتتر يتتوم وامتتافرختتا ستتمان تا 280استتتخام فيتت  ،  17/5/2012ولغاتتتة  29/3/2012
كل معاملتة مكتررين  بوع الثالث تم توزيعها عشوائيا على سبعة معامالت /يوم . وعنا بااتة األس 14قياسية لغاتة عمرتحا ظروف 

،  2والمعتامالت  ،( والماء مرا على طوو ماة البحث1وتضمنا معاملة السيطرة تقاتم العلف القياسي )جاوو  خ،فر  20كل مكرر /
فتتي الفتترة المبكتترة متتن  بشتكل متترصتتباما و  اعتبتارا متتن الستتاعة الثامنتةستاعة يوميتتا  12و  9،  6ختتالو  لهتتا العلتفتقتتاتم تتم  4و  3

علتى التتوالي فتي الفتترة  7و  6،  5آنفتة التذكر للمعتامالت  األوقتاتفتي كمتا قتاما العالئت   والرابت،،العمر خالو األستبوعين الثالتث 
ولكافتتتة  غتتتم 1± وزنتتتا األفتتتراخ أستتتبوعيا بميتتتزان رقمتتتي مستتتاس لحتتتا  والستتتادس.المتتتتالخرة متتتن العمتتتر ختتتالو األستتتبوعين الختتتامس 

مستتتب ومعامتتتل التحويتتتل الغتتتذائي وتتتتم مستتتار الزيتتتادة الوزنيتتتة األستتتبوعية والكليتتتة واستتتتهالك العلتتتف األستتتبوعي والكلتتتي  المكتتتررات،
 التالية:المعادالت 

 
  )غم( بااتة األسبوعمعاو وزن الجسم  - (غم)نهاتة األسبوع = معاو وزن الجسم  )غم( الزيادة الوزنية األسبوعية

  (غمبااتة التجربة ) معاو وزن الجسم - (غمنهاتة التجربة )= معاو وزن الجسم  (غم)ة الكلية الزيادة الوزني
 )غم( العلف المقام بااتة األسبوع – )غم( = العلف المتبقي نهاتة األسبوع (غم)استهالك العلف األسبوعي 

 = مجموع استهالك العلف لجمي، أسابي، التجربة  (غم)الكلي استهالك العلف 
       
 :  المئوية الكلية للهال ات كما يليالنسبة مسبا و  المختص،من قبل الطبيب البيطري  فحصاالهال ات يوميا و  سجلا       

 100 ×بااتة التجربة  األفراخنسبة % للهال ات الكلية = عاد الهال ات نهاتة التجربة / عاد 
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 تركيب عليقتي البادئ والناهي المئوية لعناصر( النسب 1جدول )
 عليقة الناهي % عليقة البادئ % العنصر

 56 45 ذرة صفراء
 3 9 حنطة

 29 35.7 كسبة فول الصويا

 5 5 مركز بروتيني
 - 2 خميرة

 0.7 1 بريمكس
 2 1 زيت

 4 1 حجر الكلس
 0.3 0.3 ملح

 100 100 المجموع
 20 23.6 نسبة البروتين الكلي

 2922 2870 كالوري  الطاقة كيلو
 1.12 0.93 اليسين

 0.4 1.83 مثيونين

 0.75 1.34 مثيونين + سستين

 2.4 1.1 كالسيوم

 0.4 0.55 فوسفور

NRC)                      1994                     ( 
يتوم  تتتم إمصتاء عتتاد التذكور واإلنتتاث فتي كتتل مكتترر  49ج يتتاويا ويوميتا متتتى نهاتتة البحتتث ، وعنتا عمتتر البتتيض المنتت   ،  ِمتجُ       

غتم ، ثتم ذبحتا األفتراخ وتتم قيتاس وزن الذبيحتة وأجزائهتا  0.01± ووزن متن كتل مكتر ذكترين وأنثيتين وزن متي بميتزان مستاس لحتا 
وقيتتاس األمشتتاء المال ولتتة )القلتتب والكبتتا والقانصتتة(  ، مستتب التتوزن  الرئيستتية الصتتار والفختتذان والثانويتتة الظهتتر والرقبتتة والجنامتتان

 النسبي للقطعية كما يلي : 
  100 ×= وزن القطعية غم / وزن الذبيحة غم  للقطعية %الوزن النسبي 

 التالية:ومسبا النسبة المئوية للا ن المترسب كما في المعادلة  المترسب،قيس وزن د ن البطن 
 100 ×الوزن النسبي لا ن البطن % = وزن الا ن المترسب في البطن غم / وزن الذبيحة غم 

 :التحليل اإلحصائي 
( وباستتتخاام تجربتتة عامليتت  ذات عتتاملين وضتتمن برنتتامج التحليتتل CRDا النتتتائج باستتتخاام التصتتميم العشتتوائي الكامتتل )لل تتمُ        

 البيانات وفقا لألنموذا الرياضي األتي:( لتحليل SAS ,2001اإلمصائي الجا ز)
Yijk = µ + Pi + Rj + PRij + eijk 

 
 :النتائج والمناقشة

( تتتالثير الفتتترة ومستتتتويات التقنتتين الغتتذائي الزمنتتي والتتتااخل بينهمتتتا علتتى متوستت  وزن الجستتم غتتم والنستتتبة 2يبتتين الجتتاوو )        
الفتتترة عتتام وجتتود اختالفتتات معنويتتة فتتي وزن الجستتم الحتتي ختتالو متتاة  تتتالثير . ويالمتت  متتنللهال تتات لطتتائر الستتمان اليابتتاني المئويتتة

 الحتي،يتبين تفو  الفترة المبكترة علتى المتتالخرة معنويتا فتي وزن الجستم  إذالاراسة بين الفترتين المبكرة والمتالخرة عاا األسبوع الخامس 
وعتن تتالثير مستتوى التقنتين الغتذائي الزمنتي فتيالم   أعتال . ما لتم يالمت  وجتود اختالفتات معنويتة فتي نستبة الهال تات بتين الفتترتين 
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ممتتا يتتاو علتتى أن لتتيس  الاراستتة،بتتين مستتتويات التقنتتين للتجربتتة ختتالو متتاة  والحتتي عتتام وجتتود اختالفتتات معنويتتة فتتي وزن الجستتم 
لكليتة لمستتويي التقنتين في مين لتوم  وجتود ارتفتاع معنتوي فتي نستبة الهال تات ا الحي.صفة وزن الجسم لمستوى التقنين تالثير على 

و تذا يتاو علتى أن المستتويات المتوستطة متن التقنتين  علتف،ستاعة تقتاتم  12و 9 ساعة تقتاتم علتف مقارنتة مت، المستتويين 6و  23
 الهال ات.الغذائي تقلل من نسبة 

     
وزن الجسم غم والنسبة المئوية  ( تأثير الفترة ومستويات التقنين الغذائي الزمني والتداخل بينهما على متوسط2جدول ) 

 للهالكات لطائر السمان الياباني.
%  العمر باألسابيع لمعامالت

 7 6 5 4 3 2 للهالكات

 تأثير الفترة
 a168.65 191.21 207.93 0.25 134.57 94.51 58.99 تقنين مبكر
 b161.76 187.67 206.05 0.25 136.71 99.70 57.60 تقنين ُمتأِخر

 مستوى التقنين الزمنيرتأثير 
 b54.50 96.75 133.25 167.25 186.25 200.32 a0.40 ساعة تقديم علف 23 سيطة

 a60.38 97.65 136.79 164.94 195.55 215.26 a0.40 ساعة تقديم علف  6تقنين

 a58.76 92.05 136.01 160.06 185.47 204.29 b0.10 ساعة تقديم علف  9تقنين

 a59.54 101.99 136.51 168.56 190.49 107.78 b0.10 ساعة تقديم علف 12تقنين

 تأثير التداخل بين الفترة ومستوى التقنين
 ab167.25 186.25 200.32 a 0.40 133.25 96.75 54.50 1المعاملة  

 a 177.22 200.27 219.56 a 0.40 137.95 96.05 62.80 2المعاملة  

 bc161.50 190.83 207.18 a 0.40 133.25 83.53 58.33 3المعاملة  

 ab168.63 187.77 204.65 b 0.10 113.13 101.73 60.33 4المعاملة  

 c152.67 190.83 210.97 b 0.10 135.66 99.25 57.95 5المعاملة  

 bc158.63 180.49 202.01 b 0.10 138.90 100.57 59.20 6المعاملة  

 bc168.63 193.10 210.90 b 0.10 139.90 102.02 58.75 7المعاملة  

 ساعة تقاتم علف وماء مر على طوو ماة الاراسة 23:  1المعاملة 
 6و  5ساعة تقاتم علف يوميا خالو األسبوعين    6تقنين متالخر  5المعاملة     4و  3ساعة تقاتم علف يوميا خالو األسبوعين    6تقنين مبكر  2المعاملة 
 6و  5ساعة تقاتم علف يوميا خالو األسبوعين    9تقنين متالخر  6المعاملة     4و  3ساعة تقاتم علف يوميا خالو األسبوعين    9تقنين مبكر  3المعاملة 
 6و  5خالو األسبوعين  ساعة تقاتم علف يوميا 12تقنين متالخر  7المعاملة     4و  3ساعة تقاتم علف يوميا خالو األسبوعين  12تقنين مبكر  4المعاملة 

 
أما عن تالثير التااخل بين الفترة ومستوى التقنين فتبين عام وجتود اختالفتات معنويتة فتي وزن الجستم الحتي بتين المعتامالت 

ستتاعات علتتف  6ختتالو متتاة الاراستتة عتتاا األستتبوع الختتامس إذ تبتتين وجتتود ارتفتتاع معنتتوي لتتوزن الجستتم الحتتي لطيتتور معاملتتة التقنتتين 
وربمتتا كتتان الستتبب  تتو مالتتة التتتااخل بتتين الفتتترة  متتتالخر،ستتاعة تقتتاتم علتتف  9و  6ستتاعة تقتتاتم علتتف مبكتتر و  9متت، مبكتتر مقارنتتة 

وان طتائر الستمان  أعتال ،و ذا ياو على عام تالثر الوزن الحي بهذ  النستبة متن مجتب الغتذاء ختالو الفتترة  الغذائي.ومستوى التقنين 
أمتتا عتتن نستتبة  الغتتذائي.علتتى تفعيتتل ظتتا رة النمتتو التعويضتتي عنتتا تطبيتت  بتترامج التقنتتين اليابتتاني كبقيتتة الطيتتور الااجنتتة لتت  القتتارة 

 المعتامالت،ستاعة تقتاتم غتذاء مبكتر مقارنتة ببتاقي  9و  6 ومعامالت  23الهال ات الكلية فتبين وجود ارتفاع معنوي في معامالت 



 ( 2017)  –(  4 العدد )(  17مجلة جامعة تكريت للعلوم الزراعية  المجلد ) 

ISSN-1813-1646 
 

133 
 

بمعاملتتة  ا  قلتتة الهال تتات لمعتامالت التقنتتين الغتتذائي قياستت إن و الغتتذائي،وربمتا كتتان الستتبب مالتتة التتااخل بتتين الفتتترة ومستتتوى التقنتين 
طيور السمان الياباني لها القارة على تحمتل اإلجهتاد التغتذوي عنتا تطبيت  بترامج التقنتين الغتذائي. واتفقتا  تذ   أنالسيطرة دليل على 

 .    )Elmansy ( 2006و )1995) وآخرون  Novele النتائج م،
رة ومستويات التقنين الغذائي الزمني والتااخل بينهمتا علتى متوست  الزيتادة الوزنيتة والزيتادة الوزنيتة ( تالثير الفت3يبين جاوو )

ويظهتر تتتالثير الفتتترة بشتكل واضتتج بعتتام وجتود اختالفتتات معنويتتة فتي الزيتتادة الوزنيتتة فتتي  تابتتاني.الكليتة )غتتم / طتتائر( لطتائر الستتمان 
 5من الاراسة في مين كان  ناك ارتفاعا معنويا لهذ  الصفة في الفترة المبكترة قياستا بالمتتالخرة ختالو األستابي،  4و  3و  2األسابي، 

  الاراسة.من  7و  6و 
الزيادة الوزنية والزيادة الوزنية الكلية  ين الغذائي الزمني والتداخل بينهما على متوسط( تأثير الفترة ومستويات التقن3جدول )

 ياباني.)غم / طائر( لطائر السمان 

 المعامالت
الزيادة  العمر باألسابيع

الوزنية الكلية 
 غم

2 3 4 5 6 7 

 تأثير الفترة
 a 65.52 A62.50 A61.40 200.43 62.37 47.28 51.49 تقنين مبكر
 b 25.05 B25.91 B18.38 198.55 50.69 42.10 50.10 تقنين ُمتأِخر

 تأثير مستوى التقنين الزمني
 192.81 14.06 19.00 34.00 91.00 42.25 47.00 ساعة تقديم علف 23سيطرة
 207.76 19.71 30.61 28.16 39.14 37.28 52.88 ساعة تقديم علف  6 تقنين
 197.09 19.12 25.41 24.09 43.96 33.28 51.26 ساعة تقديم علف  9تقنين
 200.28 17.29 21.92 32.05 34.51 42.45 52.04 ساعة تقديم علف 12تقنين

 تأثير التداخل بين الفترة ومستوى التقنين
 192.81 14.06 19.00 34.00 91.00 42.25 47.00 1المعاملة  
 212.06 19.29 23.06 39.27 41.90 33.25 55.30 2المعاملة  
 199.68 16.73 28.95 27.45 50.44 25.20 50.83 3المعاملة  
 197.15 16.78 19.25 35.50 31.40 41.40 52.83 4المعاملة  
 203.47 20.14 38.17 17.04 36.38 41.30 50.44 5المعاملة  
 194.51 21.52 21.87 20.58 37.49 41.37 51.70 6المعاملة  
 203.40 17.81 24.60 28.60 37.65 43.50 51.25 7المعاملة  

 ساعة تقاتم علف وماء مر على طوو ماة الاراسة 23:  1المعاملة 
 6و  5ساعة تقاتم علف يوميا خالو األسبوعين    6تقنين متالخر  5المعاملة     4و  3ساعة تقاتم علف يوميا خالو األسبوعين    6تقنين مبكر  2المعاملة 
 6و  5ساعة تقاتم علف يوميا خالو األسبوعين    9تقنين متالخر  6المعاملة     4و  3ساعة تقاتم علف يوميا خالو األسبوعين    9تقنين مبكر  3المعاملة 
 6و  5ساعة تقاتم علف يوميا خالو األسبوعين  12تقنين متالخر  7المعاملة     4و  3ساعة تقاتم علف يوميا خالو األسبوعين  12تقنين مبكر  4المعاملة 

 
مما ياو على عتام وجتود تتالثير للفتترة علتى  الكلية،ولم يالم  وجود اختالفات معنوية بين الفترتين في صفة الزيادة الوزنية 

وعتتن تتتالثير مستتتوى التقنتتين الغتتذائي الزمنتتي فتتل تكتتن  نتتاك اختالفتتات معنويتتة فتتي الزيتتادة الوزنيتتة بتتين جميتت، مستتتويات  الصتتفة. تتذ  
ممتا يتاو علتى أن لتيس لمستتوى التقنتين الغتذائي الزمنتي  الكليتة،وكتذلط الزيتادة الوزنيتة  ماة الاراسةو التقنين الغذائي الزمني على طو 

أمتا عتن تتالثير التتااخل بتين الفتترة ومستتوى التقنتين فلتم يالمت  أتضتا وجتود اختالفتات معنويتة فتي  الصتفة.أي تالثير معنوي على  ذ  
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                                       واتفقتتتتتتا  تتتتتتتذ  النتتتتتتتائج متتتتتتت،  الكليتتتتتتة.راستتتتتتتة وكتتتتتتذلط الزيتتتتتتادة الوزنيتتتتتتتة الزيتتتتتتادة الوزنيتتتتتتة بتتتتتتتين جميتتتتتت، المعتتتتتتامالت ختتتتتتتالو متتتتتتاة الا
Novele  1995) واخرون( . 

العلتتف غتتم /  متوستت  استتتهالك( تتتالثير الفتتترة ومستتتويات التقنتتين الغتتذائي الزمنتتي والتتتااخل بينهمتتا علتتى 4يوضتتج جتتاوو )
كتتان  3ويتبتتين ضتتمن تتتالثير الفتتترة انتت  ختتالو األستتبوع  اليابتتاني.الستتمان  نشتتارة لطتتائروبتتاون أستتبوع واستتتهالك العلتتف الكلتتي غتتم متت، 

وكتتذلط ظهتتر ارتفاعتتا معنويتتا فتتي استتتهالك العلتتف  بتتالمبكرة، نتتاك ارتفتتاع معنتتوي فتتي استتتهالك العلتتف لصتتالج الفتتترة المتتتالخرة مقارنتتة 
ين لم تكتن  نتاك اختالفتات معنويتة فتي  تذ  الصتفة بتين الفتترتين لبقيتة في م بالمتالخرة،لصالج الفترة المبكرة مقارنة  5خالو األسبوع 

وان الطتائر تستتلط  الكلتتي،تتتالثير علتى استتتهالك العلتف ممتا يتتاو علتى أن لتتيس للفتترة  الكلتتي،أستابي، الاراستتة وكتذلط استتتهالك العلتف 
  التقنين.سلوك تعويض النقص الحاصل في الغذاء أثناء فترة التقنين الغذائي خالو فترة ما بعا 

واستهالك األسبوعي ( تأثير الفترة ومستويات التقنين الغذائي الزمني والتداخل بينهما على متوسط استهالك العلف 4جدول )
 الياباني.لطائر السمان طائر  /العلف الكلي غم

استهالك  العمر باألسابيع المعامالت
 7 6 5 4 3 2 علف كلي غم

 تأثير الفترة
 b97.59 127.50 a167.55 144.04 182.06 a 720.23 81.00 تقنين مبكر

 a119.18 134.66 b131.51 135.11 185.27 b 707.20 81.00 تقنين ُمتأِخر

 تأثير مستوى التقنين الزمني
 b 845.81 a 187.84 148.84 139.50 165.88 122.75 81.00 ساعة تقديم علف 23 سيطرة

 a 732.52  b 193.89 141.94 148.43 130.40 116.38 81.00 ساعة تقديم علف  6تقديم 

 c184.69 711.10 b 137.12 145.98 129.16 112.29 81.00 ساعة تقديم علف   9تقديم 

 c183.00 b 713.10 134.61 153.19 135.56 105.25 81.00 ساعة تقديم علف 12تقديم 

 تأثير التداخل بين الفترة ومستوى التقنين
 a 139.50 148.84 187.84 845.81 a 165.88 122.75 81.00 1المعاملة  

 a 182.20 148.19 180.28 748.96 b 136.80 100.00 81.00 2المعاملة  
 b 170.95 152.96 186.67 733.91 b    128.80 93.38 81.00 3المعاملة  

 c 166.88 130.38 188.16 699.91 b 115.25 97.75 81.00 4المعاملة  

 b 114.65 135.69 207.50 716.09 b   124.00 132.75 81.00 5المعاملة  
 b 121.38 121.29 182.63 688.29 b  129.50 132.00 81.00 6المعاملة  

 a 139.50 138.34 177.84 726.36 b 155.88 112.75 81.00 7المعاملة  

 الاراسةساعة تقاتم علف وماء مر على طوو ماة  23:  1المعاملة  
 6و  5ساعة تقاتم علف يوميا خالو األسبوعين    6تقنين متالخر  5المعاملة     4و  3ساعة تقاتم علف يوميا خالو األسبوعين    6تقنين مبكر  2المعاملة 
 6و  5علف يوميا خالو األسبوعين  ساعة تقاتم   9تقنين متالخر  6المعاملة     4و  3ساعة تقاتم علف يوميا خالو األسبوعين    9تقنين مبكر  3المعاملة 
 6و  5ساعة تقاتم علف يوميا خالو األسبوعين  12تقنين متالخر  7المعاملة     4و  3ساعة تقاتم علف يوميا خالو األسبوعين  12تقنين مبكر  4المعاملة 
       

ك العلتف ختالو متاة الاراستة بتين وعن تالثير مستوى التقنين الغذائي الزمني فلم يالم  وجتود اختالفتات معنويتة فتي استتهال
ستاعة  12و  9جمي، مستويات التقنين عتاا األستبوع الستاب، إذ تبتين وجتود انخفتا  معنتوي فتي استتهالك العلتف لطيتور المعتامالت 

كما تبتين وجتود انخفتا  معنتوي فتي استتهالك العلتف الكلتي لجميت، مستتويات التقنتين  غذاء.ساعة  9و  23استهالك غذاء قياسا ر
% متن التغذتتة الحترة تقريبتا. ممتا يتاو علتى  15وان انخفتا  الغتذاء لعمتوم المستتويات كتان  غتذاء،ساعة تقتاتم  23بمعاملة  مقارنة
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  Rezaei واتفقتا  تذ  النتتائج مت،  الاراستة،أن استخاام التقنين الغذائي الزمني يتيدي إلتى خفتض استتهالك العلتف الكلتي ختالو متاة 
 . ( 2006 ) وآخرون 

أمتا عتتن تتالثير التتتااخل بتين الفتتترة ومستتوى التقنتتين فقتا تبتتين عتام وجتتود اختالفتات معنويتتة فتي استتتهالك العلتف بتتين جميتت، 
ستاعة تقتاتم غتذاء فتي الفتترة المبكترة  12إذ لوم  وجتود انخفتا  معنتوي لمعاملتة  الراب،،المعامالت خالو ماة الاراسة عاا األسبوع 

 المعتامالت،ستاعات تقتاتم غتذاء فتي الفتترة المبكترة قياستا ببتاقي  6ستاعة تقتاتم غتذاء و 23فوقا مقارنة بجمي، المعامالت في مين ت
وقتا تبتين أتضتا وجتتود انخفتا  معنتوي فتي استتتهالك  الزمنتي.وربمتا تعتود الستبب لحالتة التتتااخل بتين الفتترة ومستتوى التقنتين الغتتذائي 

مما ياو على أن برنامج التقنين الغذائي الزمنتي تخفتض متن  الغذاء،تقاتم  ساعة 23تتتت الغذاء الكلي لجمي، معامالت التقنين مقارنة ب
ستتتاعة تقتتاتم غتتتذاء للفتتتترتين المبكتتترة  12استتتهالك الغتتتذاء الكلتتتي متت، بقتتتاء وزن الجستتتم الحتتي بتتتاون اختالفتتتات معنويتتتة عتتاا معاملتتتة 

 .Deaton (1995)واتفقا  ذ  النتائج م،  (.2 )جاوووالمتالخرة 
التحويتتل الغتتذائي  متوستت  معامتتلير الفتتترة ومستتتوى التقنتتين الغتتذائي الزمنتتي والتتتااخل بينهمتتا فتتي ( تتتالث5يوضتتج الجتتاوو )

تتالثير الفتترة عتام وجتود اختالفتات معنويتة فتي  يالمت  ضتمنإذ  الياباني.السمان  وزنية لطائراألسبوعي والكلي غم علف / غم زيادة 
وعتتن تتتالثير  الصتتفة.و تتذا تعنتتي عتتام وجتتود تتتالثير لفتتترة التقنتتين علتتى  تتذ   الفتتترتين.معامتتل التحويتتل الغتتذائي األستتبوعي والكلتتي بتتين 

مستوى التقنين الغذائي الزمني يتبين عام وجود اختالفات معنوية في معامل التحويل الغذائي األسبوعي والكلي بتين جميت، مستتويات 
 (( و2011وآخترون ،  Liتفقتا  تذ  النتتائج مت، )وا الصفة،و ذا ياو أتضا على عام وجود تالثير لمستوى التقنين على تلط  التقنين.

Rincon و Leeson ،2002 ،) أمتا عتن تتالثير التتااخل بتين الفتترة ومستتوى التقنتين الغتذائي الزمنتي فقتا تبتين عتام وجتود اختالفتات
ممتا يتاو علتى عتام تتالثر صتفة معامتل التحويتل  المعتامالت.معنوية في معامل التحويل الغذائي الزمني األسبوعي والكلي بتين جميت، 
، Sotoو  Villaseca ) والمتتالخرة. واتفقتا  تذ  النتيجتة مت،الغذائي بالتااخل بين مستوى التقنين الغذائي الزمني وبتين الفتترة المبكترة 

1995) . 
وزن الذبيحتة غتم والنستبة  ( تالثير الفتترة ومستتويات التقنتين الغتذائي الزمنتي والتتااخل بينهمتا علتى متوست 6ويوضج جاوو )

ويالمت  ضتمن تتالثير الفتترة عتم وجتود  اليابتاني.المئوية ألجزائها ولألجزاء المال ولة ونسبة د ن البطن ونسبة التصافي لطتائر الستمان 
مشتاء المال ولتة والنستبة المئويتة ألجزائهتا واأل الذبيحتة،اختالفات معنوية بين فترتين التقنين الغذائي الزمنتي المبكترة والمتتالخرة فتي وزن 

وعتن تتالثير مستتوى التقنتتين  أعتال .متا يتاو علتى أن لتيس للفتترة تتالثير علتى الصتفات م التصتافي،والنستبة المئويتة لتا ن التبطن ونستبة 
الغتذائي الزمنتي يتبتين عتام وجتود اختالفتات معنويتة فتي الصتفات أعتتال  عتاا وجتود انخفتا  معنتوي فتي نستبة د تن التبطن لمستتتويي 

ستاعة تقتاتم غتذاء ممتا يتاو علتى أن التقنتين الغتذائي الزمنتي  12و 23مقارنة م، المستتويين  غذاءساعة تقاتم  9و 6التقنين الزمني 
وان الغذاء المقنن لهذين المستويين قا غطى متطلبات اإلدامتة والنمتو  البطن،القاسي والمعتاو تخفض من نسبة الا ن المترسب في 

ولتم تكتن  نتاك اختالفتات معنويتة فتي نستبة التصتافي  التا ن.ذاء التذي يتيدي إلتى ترستيب واإلنتاا دون الوصوو إلى الفائض في الغ
فتتي متتتين كتتان  نتتاك انخفتتتا  معنتتوي فتتي نستتتبة  غتتذاء،ستتاعة تقتتتاتم  23 ستتتاعة تقنتتين غتتذاء قياستتتا متت، 12و 9 لمستتتويي التقنتتين

( . أمتا 2008) Hassanabadi النتتائج مت،  واختلفتا  تذ  المستتويات،ستاعة تقتاتم غتذاء مقارنتة ببتاقي  6التصافي لمستوى التقنين 
عن تالثير التااخل بين الفترة ومستتوى التقنتين لتم تكتن  نتاك اختالفتات معنويتة بتين جميت، المعتامالت فتي الصتفات أعتال  عتاا ظهتور 

تقتاتم غتذاء ستاعة  12و  9، و 23 ستاعة تقتاتم غتذاء فتي الفتترة المتتالخرة مت، 6انخفا  معنوي في نسبة التصافي لمعاملتة التقنتين 
 Palo  (1995. )واتفقا  ذ  النتائج م،  التقنين.وربما كان السبب مالة التااخل بين الفترة ومستوى  المبكرة،في الفترة 
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( تأثير الفترة ومستوى التقنين الغذائي الزمني والتداخل بينهما في متوسط معامل التحويل الغذائي األسبوعي والكلي 5جدول )
 الياباني.السمان  وزنية لطائرغم علف / غم زيادة 

معامل التحويل  العمر باألسابيع المعامالت
 7 6 5 4 3 الكلي

 تأثير الفترة
 3.99 8.72 4.92 4.12 2.70 2.70 تقنين مبكر

 3.97 10.45 6.12 5.87 3.10 2.85 تقنين ُمتأِخر

 تأثير مستوى التقنين الزمني
 4.39 13.36 6.48 4.10 1.82 2.91 ساعة تقديم علف 23 سيطرة

 3.92 10.69 5.00 6.43 3.34 3.12 ساعة تقديم علف  6تقنين

 4.02 10.27 5.58 6.06 3.14 3.78 ساعة تقديم علف  9تقنين

 3.97 10.62 7.23 4.79 3.91 2.48 ساعة تقديم علف 12تقنين

 تأثير التداخل بين الفترة ومستوى التقنين
 4.39 13.36 7.83 4.10 1.82 2.91 1المعاملة  

 3.91 11.06 6.45 4.65 3.27 3.03 2المعاملة  

 4.09 11.68 5.31 6.20 2.82 2.36 3المعاملة  

 3.95 11.23 7.09 4.70 3.68 4.29 4المعاملة  

 3.92 10.32 3.56 8.22 3.41 3.20 5المعاملة  

 3.95 8.86 5.85 5.93 3.45 3.26 6المعاملة  

 3.97 10.02 7.36 4.88 4.14 2.59 7المعاملة  

 ساعة تقاتم علف وماء مر على طوو ماة الاراسة 23:  1المعاملة 
 6و  5ساعة تقاتم علف يوميا خالو األسبوعين    6تقنين متالخر  5المعاملة     4و  3علف يوميا خالو األسبوعين ساعة تقاتم    6تقنين مبكر  2المعاملة 
 6و  5ساعة تقاتم علف يوميا خالو األسبوعين    9تقنين متالخر  6المعاملة     4و  3ساعة تقاتم علف يوميا خالو األسبوعين    9تقنين مبكر  3المعاملة 
 6و  5ساعة تقاتم علف يوميا خالو األسبوعين  12تقنين متالخر  7المعاملة     4و  3ساعة تقاتم علف يوميا خالو األسبوعين  12نين مبكر تق 4المعاملة 
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صافي لطائر لبطن ونسبة التانسبة دهن و  أكولة( تأثير الفترة ومستويات التقنين الغذائي الزمني والتداخل بينهما على متوسط وزن الذبيحة غم والنسبة المئوية ألجزائها ولألجزاء الم6جدول )
 السمان الياباني.

الوزن  
 الحي

وزن 
 الذبيحة

% 
 للصدر

% 
 لألفخاذ

% 

 للظهر

% 

 لألجنحة
% 

 للرقبة
% 

 للقلب
% 

 الكبد
% 

 الحوصلة

% 

لدهن 
 البطن

% 

 للتصافي

 تأثير الفترة
 73.55 2.17 2.21 3.24 1.22 8.89 8.43 24.30 21.58 36.92 148.71 216.16 تقنين مبكر
 71.64 1.53 2.42 3.23 1.21 8.21 8.49 25.11 21.45 35.61 143.74 204.97 تقنين ُمتأِخر

 تأثير مستوى التقنين الزمني
 b35.12 21.56 26.14 9.17 8.01 1.23 2.94 2.18 a2.03 a74.64 144.69 207.34 ساعة تقديم علف 23 سيطرة

 b35.30 21.71 25.40 8.20 8.90 1.24 3.17 2.55 b1.63 b70.62 137.70 196.44 ساعة تقديم علف  6تقنين

 a38.05 21.59 23.45 8.50 8.41 1.16 3.55 2.41 b1.60 a72.71 149.61 207.45 ساعة تقديم علف  9تقنين

 b36.09 21.20 25.83 7.98 8.90 1.24 3.35 2.13 a2.13 a72.72 152.89 211.03 ساعة تقديم علف 12تقنين
 التداخل بين الفترة ومستوى التقنينتأثير 

 a74.64 2.03 2.18 2.94 1.24 8.01 9.17 26.14 21.56 35.12 144.69 207.34 1المعاملة  

 ab72.59 2.21 2.24 3.09 1.20 9.09 7.89 24.55 21.43 36.21 146.36 202.54 2المعاملة  
 a73.45 2.16 2.20 3.61 1.17 9.30 8.62 21.99 21.64 38.46 151.64 207.60 3المعاملة  

 a73.52 2.27 2.06 3.39 1.29 8.36 8.06 24.52 21.17 37.89 152.13 207.12 4المعاملة  

 b68.64 1.06 2.69 3.24 1.29 7.88 8.50 26.26 21.98 35.38 129.04 190.34 5المعاملة  

 ab71.38 1.04 2.61 3.49 1.15 7.52 8.39 24.91 21.53 37.64 147.58 207.31 6المعاملة  

 ab71.91 1.99 2.01 3.30 1.20 9.44 7.91 27.13 21.17 34.29 153.65 214.89 7المعاملة  
 6و  5ساعة تقاتم علف يوميا خالو األسبوعين    6تقنين متالخر  5المعاملة       4و  3ساعة تقاتم علف يوميا خالو األسبوعين    6تقنين مبكر  2المعاملة      ساعة تقاتم علف وماء مر على طوو ماة الاراسة 23:  1المعاملة 

 6و  5ف يوميا خالو األسبوعين ساعة تقاتم عل   9تقنين متالخر  6المعاملة       4و  3ساعة تقاتم علف يوميا خالو األسبوعين    9تقنين مبكر  3المعاملة 
 6و  5ساعة تقاتم علف يوميا خالو األسبوعين  12تقنين متالخر  7المعاملة       4و  3ساعة تقاتم علف يوميا خالو األسبوعين  12تقنين مبكر  4المعاملة 
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