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 الخالصة
لزراعة كلية افي نفذ البحث في حقل الطيور الداجنة لقسم اإلنتاج الحيواني 

شملت المعامالت التجريبية تأثير  العراق. /والغابات في جامعة الموصل/ الموصل
 Coturnix coturnixاذ استخدمت ساللتين من السمان الياباني ) عاملين هما الساللة

japonica) ايا الخبز بقمن مستويات  5و، االبيض السمان الصحراوي والسمان هما
 تم دراسة تأثيركذلك ، يقة الكلية% من مكونات العل48و 36، 24، 12، 0هي  اليابس

 35-1مرحلة النمو ) هما:. قسم البحث الى مرحلتين التداخل بين العاملين السابقين
مكررات  3معامالت مع  5طائر لكل ساللة( الى  300طائر ) 600وفيها وزع  (ايوم

وفيها تم  يوما( 101-42ومرحلة انتاج البيض )، طائر لكل مكرر 20لكل معاملة و
مع مكررات  3معامالت في كل منها  5انثى لكل ساللة( الى  120) انثى 240توزيع 

طيلة  ad-libitum حرة طيور بصورةطيور لكل مكرر. قدم العلف المجروش والماء لل 8
 .مدة الدراسة

عدم وجود فروقات معنوية )أ  النمو:أظهرت نتائج التحليل االحصائي في مرحلة 
( لتأثير الساللة ومستوى بقايا الخبز اليابس والتداخل بينهما في وزن الجسم 0.05 ≥

واستهالك  )%( ونسبة الهالكات )غم/طائر(والزيادة الوزنية )غم/طائر(الحي
غم زيادة وزنية( ووزن : وكفاءة تحويل العلف )غم علف )غم/طائر(العلف
 ≥معنوية )أ  )غم/طائر( ونسبة االحشاء المأكولة)%(. بينما كانت الفروقاتالذبيحة
نتيجة تأثير مستويات )%(  ونسبة التصافيلصفة استهالك الماء )مل/طائر( ( 0.05

كان  .اليابس ومستويات بقايا الخبزالتداخل بين الساللة تأثير و ، بقايا الخبز اليابس
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ن الصحراوي ومستوى السماساللة ربح )دينار عراقي/كغم وزن حي( لصالح  افضل
% بقايا الخبز 48ومستوى وتداخل السمان الصحراوي مع  % بقايا الخبز اليابس48

 اليابس.
فان نتائج التحليل االحصائي اظهرت  (:يوما 101-42البيض )اما مرحلة انتاج 

 المدروسة لجميع الصفاتالمعامالت  بين( 0.05 ≥فروقا معنوية )أ  ايضا عدم وجود
 (0.05 ≥)أ  اذ كانت الفروقات معنويةباستثناء لون الصفار ، ولجميع العوامل المؤثرة

ربح )دينار عراقي/كغم بيض(  أفضل. كان ير مستويات بقايا الخبز اليابسنتيجة تأث 
% بقايا الخبز اليابس وتداخل السمان 48لصالح ساللة السمان االبيض ومستوى 

  % بقايا الخبز اليابس.48االبيض مع مستوى 
 المقدمة
مااان  الااادواجن بمحتواهاااا العااااليمتااااز لحاااوم ت

كمااا ، البااروتين الحيااواني ذو ال يمااة الغذائيااة العاليااة
 اللحاااوم هاااي مصااادر جياااد لااابعض المعاااادن إن هاااذ 

ولة هضاااامها وهااااي تمتاااااز أيضااااا بسااااه، الفيتامينااااات
إن أهااااام ماااااا يواجااااا   .(2011، واخااااارون )الفياااااا  

تربياااااة الااااادواجن فاااااي العاااااراق فاااااي هاااااذ  ا ياااااام هاااااو 
 الادواجن المساتوردة وبايض المنافساة الشاديدة للحاوم

وكاااذلك ارتفاااااع أسااااعار ، مااان جهااااة رخيصاااة الااااثمن
البااا مااا تكااون مسااتوردة ماان المااواد العلفيااة والتااي غ

احتياجات  وأحيانا صعوبة توفير بعض، جهة ثانية
 .كهربااااء مااان جهاااة ثالثاااةمثااال ال ومتطلباااات التربياااة

وإذا ماااا أردناااا الااادخوس فاااي منافساااة لحاااوم الااادواجن 
: المساااتوردة فاااان ذلاااك ياااتم مااان خاااالس أمااارين هماااا
، ا وس تقلياااال كلفااااة اإلنتاااااج وخصوصااااا ا عااااال 

 والثاني تحسين نوعية لحوم الدواجن المنتجة.
% ماان 75-70 حااوالي كلفااة التغذيااةتشااكل 

وان الااااذرة ، (Raju ،2016كلفااااة إنتاااااج الاااادواجن )
الصاااااافراء وكساااااابة فااااااوس الصااااااويا همااااااا المصاااااادران 
االساسااايان للطاقاااة والباااروتين فاااي عالئااا  الااادواجن 

وهي كاذلك تشاكل ، (Epao ،2015على التوالي )

% مااان مكوناااات عالئااا  السااامان اليابااااني 40-60
 Kesabو 2003، واخرون  El-Yamnyالنامية )
( وطيااااااااااور الساااااااااامان البيا ااااااااااة 2019، واخاااااااااارون 
، واخاااااااااارون  Kesab ; 2014، والقاااااااااادو)كصااااااااااب 

( وكااااااذلك فااااااروج اللحاااااام Kesab ،2019و 2019
( 2019a، وكصاااااااب 2018، )كصاااااااب والشااااااارابي

 ; b2019، والاااااااااااااااااااادجاج البيااااااااااااااااااااا  )كصااااااااااااااااااااب
Olafadehan  و 2010، واخاااااااااااااااااااااااااارونShafey 

تسااااتخدم الااااذرة الصاااافراء بكثاااارة (. 2011، واخاااارون 
ا العااااالي ماااان فااااي عالئاااا  الاااادواجن بساااابب محتواهاااا 

الممثلااة ورخااع اسااعارها فااي بعااض الاادوس الطاقااة 
(Torki وKimiaee ،2011a) ، كما انها مصادر

جيااااااااد للصاااااااابغات الصاااااااافراء الضاااااااارورية للاااااااادواجن 
لكاااااان اسااااااعار الااااااذرة الصاااااافراء ، (2014، اباااااارا يم)

بسااابب الطلاااب اخاااذت ترتفاااع فاااي السااانوات االخيااارة 
، Kimiaeeو Torkiالمتزاياااد فاااي تغذياااة الااادواجن )

2011b ) واسااااتخدامها فااااي انتاااااج الوقااااود الحيااااوي
 لاااذلك وجاااب البحاااث عااان، علاااى المساااتوى العاااالمي
كلفاة اساتخدام  مان ن تقلالبدائل علفية رخيصة الثم

الخبااز  اختيااار بقايااا لهااذا الساابب تاام الااذرة الصاافراء.
)بقايااااا الخبااااز ماااان مخلفااااات المنااااازس بعااااد  اليااااابس
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 فهااااااي تنااااااتج، لتغذيااااااة الساااااامان الياباااااااني تجفيفهااااااا(
ى كبيااااارة جااااادا فاااااي العاااااراق قاااااد تصااااال إلااااا  بكمياااااات

وتحتاوي علاى ، عشرات اآلال  مان ا طناان سانويا
سااعرة/كغم  كيلااو 3364طاقااة ممثلااة عاليااة حااوالي 

الااذرة الصاافراء وكااذلك بااروتين  فااي مااا موجااود تفااوق 
% 0.35واليساااااااااااااااين % 11.37خاااااااااااااااام حاااااااااااااااوالي 

ماااااا موجاااااود فاااااي الاااااذرة  فاااااوق % ت0.23وميثياااااونين 
اياااااة مضاااااادات علاااااى ال تحتاااااوي وهاااااي ، الصااااافراء
، (Raju ،2016عااوق نمااو فااروج اللحاام )تغذويااة ت

ي تحتاااوي علاااى معااازز حياااوي هااا بااال علاااى العكاااس ف
 Saccharomyces طبيعااي هااو خمياارة الخبااز

cerevisiae ،كما ان استخدام بقايا الخبز الياابس 
عطااااااي نكهااااااة وطااااااراوة ي فااااااي عالئاااااا  فااااااروج اللحاااااام

تفااااوق مااااا تعطياااا   للحاااام الصاااادر والفخااااذ وعصااايرية
 .(2019a، )كصب الذرة الصفراء

 لاااى ماااا تعطيااا  التغذياااةال يكفاااي االعتمااااد ع
الصااااااافات االنتاجياااااااة وصااااااافات الذبيحاااااااة  إلظهاااااااار

وصاااافات الباااايض لطيااااور الساااامان الياباااااني الناميااااة 
مااا لاام يكاان ذلااك مقرونااا باختيااار افضاال ، والبيا ااة
التااي تسااتطيع مااع التغذيااة الجياادة ومااا  -السااالالت 

مااع  متأقلمااةتحملاا  هااذ  الطيااور ماان جينااات وراثيااة 
تعطي افضال  لكي –ظرو  البلد الذي تعيش في  

  .ما لديها من هذ  الصفات
ثين باساتخدام بقاياا الباح محدود منقام عدد 
، فاااي تغذياااة طياااور السااامان اليابااااني الخباااز الياااابس

 (2003واخارون )El-Yamny الباحاث فلام يجاد
والزياااادة الوزنياااة  معنوياااة فاااي الاااوزن الحاااي فروقاااا

 ونساابة التصااافي عنااد تغذيااة طيااور الساامان الناميااة
% مان 25و 12.5، 5، بنسبة صافر المخابز بقايا

وباااانفس االتجااااا  لاااام يجااااد  مكونااااات العليقااااة الكليااااة.

فروقاااااااااا  Kimiaee (2011ِa)و Torkiالباحثاااااااااان 
معنوياااااة فاااااي وزن البيضاااااة ونسااااابة انتااااااج البااااايض 

HD%  ونساااابة القشاااارة وساااامك القشاااارة ووحاااادة هااااو
ولون الصفار عند استبداس الذرة الصفراء بمخلفاات 

%. وكااااذلك الحاااااس 100و 50، 0المخااااابز بنساااابة 
فروقااا  ( الااذي لاام يجااد2015) Epaoمااع الباحااث 
( فاااااااي وزن الجسااااااام والزياااااااادة 0.05 ≥معنوياااااااة )أ 

الوزنية واستهالك العلف وكفاءة تحويل العلف عناد 
% 60و 40، 20، 0احاااالس بقاياااا المخاااابز بنسااابة 

بدال من الذرة الصفراء في تغذية فروج اللحم. وهاذا 
، 15، 0الاذي اساتبدس  (2019aكصب )ما وجد  

ببقاياااا الخباااز ة الصااافراء % مااان الاااذر 60و 45، 30
( فاااي 0.05 ≥لااام يجاااد فروقاااا معنوياااة )أ و ، الياااابس

وزن الجساااااام والزيااااااادة الوزنيااااااة واسااااااتهالك العلااااااف 
وكفااااااااءة تحويااااااال العلاااااااف واساااااااتهالك المااااااااء ووزن 

 .عند تغذية فروج اللحم الذبيحة ونسبة التصافي
تاااااأثير سااااااللة  فيماااااا در  بعاااااض البااااااحثين

فلااام يجاااد ، السااامان فاااي بعاااض الصااافات االنتاجياااة
 ≥فروقاااا معنوياااة )أ ( 2015سااان وعباااد الساااتار )ح

( فاي وزن الجساام وكفاااءة تحويال العلااف بااين 0.05
ثااااالال سااااالالت ماااان الساااامان النااااامي هااااي االسااااود 

( 2017واالباايض والبنااي. أمااا التكريتااي والنااداوي )
فاااي ( 0.05 ≥فقاااد اكااادا وجاااود فروقاااات معنوياااة )أ 

وزن البيضااااة وعاااادد الباااايض الكلااااي وكتلااااة الباااايض 
االساااود. الكلياااة لسااااللتين مااان السااامان هماااا البناااي و 

 ≥معنوياة )أ  فقاد وجاد فروقاا( 2018أس فليح ) اأم
( فاااااي وزن الجسااااام والزياااااادة الوزنياااااة ونسااااابة 0.05

الهالكااات واسااتهالك العلااف وكفاااءة تحوياال العلااف 
ونساابة التصااافي لساااللتين ماان الساامان النااامي همااا 

 االبيض والبني.
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 مواد وطرائق العمل
نفذ البحث في حقل الطيور الداجنة لقسم 

الحيواني لكلية الزراعة والغابات في جامعة اإلنتاج 
للمدة من  الموصل/ الموصل/ العراق.

استخدمت طيور  .14/6/2018الى  5/3/2018
 Coturnix coturnixالسمان اليابانية )

japonicaاذ شملت المعامالت ، ( في البحث
 وشملت الساللة االوس: تأثير عاملين التجريبية

والثاني ، السمان الصحراوي والسمان االبيض
مستويات  5 مستويات بقايا الخبز اليابس وشملت

% من مكونات 48و 36، 24، 12، 0 هي
كذلك شملت المعامالت التداخل ، العليقة الكلية

 10( لينتج عن  5×2بين العاملين السابقين )
 5معامالت هي تداخل السمان الصحراوي مع 

الخبز اليابس وتداخل السمان مستويات من بقايا 
مستويات من بقايا الخبز اليابس  5االبيض مع 

 كما يلي :و  أيضا
 % بقايا الخبز اليابس. 0وا افة سمان صحراوي 

 % بقايا الخبز اليابس. 12سمان صحراوي وا افة 
 % بقايا الخبز اليابس. 24سمان صحراوي وا افة 
 اليابس. % بقايا الخبز  36سمان صحراوي وا افة 
 % بقايا الخبز اليابس. 48سمان صحراوي وا افة 

 سمان أبيض وا افة صفر% بقايا الخبز اليابس. 
 % بقايا الخبز اليابس.12سمان أبيض وا افة 
 % بقايا الخبز اليابس.24سمان أبيض وا افة 
 % بقايا الخبز اليابس.36سمان أبيض وا افة 
 % بقايا الخبز اليابس.48سمان أبيض وا افة 

مرحلة النمو  هما:قسم البحث الى مرحلتين 
طائر  300طائر ) 600يوما( وفيها وزع  1-35)

مكررات لكل  3معامالت مع  5لكل ساللة( الى 
غذيت الطيور ، طائر لكل مكرر 20معاملة و

 %24.26 بعالئ  متساوية بنسبة البروتين الخام
ومرحلة ، كيلو سعرة/كغم 2908 والطاقة الممثلة
زيع يوما( وفيها تم تو  101-42انتاج البيض )

 5انثى لكل ساللة( الى  120انثى سمان ) 240
طيور  8مكررات مع  3معامالت في كل منها 

بعالئ  متساوية غذيت اناال السمان ، لكل مكرر
% والطاقة الممثلة 20.07بنسبة البروتين الخام 

. قدم العلف المجروش كيلو سعرة/كغم 2907
طيلة مدة  ad-libitumوالماء للطيور بصورة حرة 

ان احتياجات الطيور من المركبات  الدراسة.
والعناصر المعدنية وكذلك التحليل الكيمياوي 
المحسوب للمواد العلفية باستثناء بقايا الخبز 

( NRC ،1994اليابس كان وفقا لما جاء في )
اما التحليل ، (2( و)1وكما مذكور في الجدولين )

س فقد كان المختبري )المقدر( لبقايا الخبز الياب
( وكما موجود في AOAC ،1996حسب )
وبقايا الخبز اليابس هي بقايا الخبز ، (1الجدوس )

)قطع الخبز الصغيرة وفتاتها  العراقي المنزلي 
وقد جففت  وليست بقايا المخابز أو ا فران(

من الرطوبة إلى أن  اكبر قدر شمسيا إلزالة
 ملم. 3-2أصبحت قابلة للكسر ثم جرشت بحجم 

 × 60 قيا  أقفاص خشبيةت الطيور في ربي 
سم للطوس والعر  واالرتفاع على  50 × 60
غم 2000معلف سعة  في كل منها، اليالتو 

مل ماء. و عت جميع  2000ومنهل سعة 
ادارية وبيئية مناسبة تحت ظرو  رعاية  الطيور

كما جهزت القاعة بحا نات حرارية  ، لكل مرحلة
)تعمل بالغاز( لغر  توفير الحرارة غازية 

، المناسبة للطيور خصوصا في مرحلة الحضانة
جهزت القاعة ايضا بمبردات هواء )مبردات تعمل 
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بالماء والقش والتيار الكهربائي( لغر  توفير 
فيما احتوت القاعة ايضا ، الهواء البارد للطيور

 ساعة /3م 2000حجم  هواءساحبات على 
، لتجديد الهواء وسحب الرطوبة من القاعة

 23اإل اءة لمدة ير توفلومصابيح فلورسنت 
ومحارير ومرطاب لغر  تسجيل ، ساعة / يوم

كما تم و ع ، درجات الحرارة والرطوبة في القاعة
رقمت  .وقائيتحت برنامج بيطري و  ا فراخ

وإيجاد ا قفاص الفردية لغر  متابعة الطيور 
وكان يتم تسجيل الهالكات ، الوزن والزيادة الوزنية

أما العلف فكان يتم وزن المضا  والمتبقي ، يوميا
الستخراج العلف المستهلك وكذلك حسبت كفاءة 

غم زيادة وزنية( حسب : تحويل العلف )غم علف
(. في حين حسب استهالك 1986، )الزبيدي

ائر( = استهالك الماء)مل ماء/ط: الماء كما يلي
الماء  -الماء المضا )مل/طائر( 

إذ كانت المناهل تملئ بالماء ، المتبقي)مل/طائر(
 10أنبوبة مدرجة دقة بواسطة  لمتبقيثم يسجل ا

في نهاية فترة البحث تم تصويم الطيور  .مل ماء
ثم وزنت الطيور ، ساعات قبل الذبح 6لمدة 

، واعتبر هذا الوزن وزن الجسم الحي قبل الذبح
 6طائر من كل معاملة بواقع  12بعدها تم ذبح 

حسبت ، إناال وأخذت صفات الذبائح 6ذكور و
نسبة التصافي مع ا حشاء المأكولة نسبة إلى  

كما تم إيجاد ، وزن الجسم الحي قبل الذبح
كغم وزن حي.  1الحسابات االقتصادية إلنتاج 

وزن : خالس مرحلة النمو تم دراسة الصفات االتية
ي والزيادة الوزنية ونسبة الهالكات الجسم الح

واستهالك العلف وكفاءة تحويل العلف واستهالك 
الماء ووزن الذبيحة ونسبة التصافي ونسبة 

 المأكولة وتكاليف العلف المستهلكاالحشاء 
 والتكاليف االخرى والتكاليف الكلية وااليراد والربح. 

تم حساب عدد  كان يجمع البيض يوميا وي
وكانت تؤخذ عينات من البيض بصورة ، ووزن 

عشوائية كل فترة لغر  قيا  ودراسة بعض 
إذ كانت البيضة تكسر على ، الصفات النوعية ل 

منضدة ذات سطح زجاجي مستوي بواسطة مشرط 
صغير من منتصف البيضة وبصورة عر ية ثم  
تفرغ محتويات البيضة بهدوء بعدها يخرج الصفار 

وزن  ووزن القشرة وبطريقة الفرق يتم إيجاد ويتم 
بعدها يتم حساب البيا  والصفار ، وزن البيا 

أما سمك ، والقشرة كنسبة مئوية من البيضة الكلية
القشرة فقد قيس بواسطة جهاز اليكتروني هو 
جهاز قيا  قطر ا نابيب )الفيرنيا( ذو حساسية 

ملم وذلك ب يا  سمك البيضة من جزئها  0.01
ريض ثم قيا  الجزء المدبب بعدها يجمع الع

. أما خالس مرحلة 2الرقمين ويقسمان على الرقم 
وزن  االتية:انتاج البيض فقد تم دراسة الصفات 

البيضة وعدد البيض الكلي لكل انثى وكتلة 
البيض الكلية لكل انثى ونسبة انتاج البيض 

ونسبة البيا   ونسبة الهالكات%HD اليومي
ونسبة الصفار ونسبة القشرة وسمك القشرة ووحدة 
هو ولون الصفار واستهالك العلف وكفاءة تحويل 
العلف واستهالك الماء وتكاليف العلف المستهلكة 
والتكاليف االخرى والتكاليف الكلية وااليراد والربح
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. 
 (:يوم 35-1خالل مرحلة النمو )مكونات العالئق والتحليل الكيمياوي المحسوب لها  (:1الجدول )

 
 مكونات العالئق

Ration 1 
 بقايا الخبز اليابس 0%

Ration 2 
بقايا الخبز   12%

 اليابس

Ration 3 
بقايا الخبز   24%

 اليابس

Ration 4 
بقايا الخبز   36%

 اليابس

Ration 5 
بقايا الخبز   48%

 اليابس

التحليل الكيمياوي  
المقدر لبقايا الخبز 

 اليابس
 48 36 24 12 0 بقايا الخبز اليابس

  0 10.75 21.50 32.25 43 ذرة صفراء 
  29.92 30.94 31.96 32.98 34 كسبة فول الصويا 

  1.08 1.31 1.54 1.77 2 زيت زهرة الشمس 
  9.90 9.90 9.90 9.90 9.90 حنطة

  10 10 10 10 10 *  مركز بروتيني
  0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 حجر كلس

  0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 فوسفات الكالسيوم الثنائية
  0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 فيتامينات ومعادن 

  0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 ملح طعام
  100 100 100 100 100 المجموع

    : ** التحليل الكيمياوي المحسوب للعالئق  
 3364 2908 2908 2908 2908 2908 الطاقة الممثلة )كيلو سعرة/كغم(

 11.37 24.26 24.26 24.26 24.26 24.25 البروتين الخام )%(
 295.9 119.9 119.9 119.9 119.9 119.9 البروتين  الطاقة:نسبة 

 92.97 91.50 91.05 90.59 90.14 89.69 المادة الجافة )%(
 2.40 3.02 3.38 3.75 4.10 4.45 مستخلص االيثر )%(

 2.51 3.84 3.86 3.86 3.87 3.88 األلياف الخام )%(
 2.64 5.77 5.74 5.69 5.67 5.62 %()الرماد 

 74.05 54.61 53.81 53.03 52.24 51.49 الذائبة )%( الكربوهيدرات
 0.35 1.40 1.42 1.43 1.44 1.45 الاليسين )%( 
 0.23 0.61 0.60 0.61 0.60 0.60 الميثيونين )%(

 0.48 1.23 1.54 1.86 2.17 2.49 حامض اللينوليك )%(
 0.22 1.21 1.18 1.15 1.15 1.12 الكالسيوم )%( 

 0.10 0.46 0.46 0.46 0.46 0.45 الفسفور المتاح )%(
 0.46 0.25 0.22 0.21 0.18 0.15 الصوديوم )%( 

 0.63 0.37 0.33 0.30 0.26 0.24 الكلور )%(

%  2.5، % مستخلص ايثر3، % بروتين خام45، % رطوبة7.5، % مادة جافة92.5 على:يحتوي ، لبناني المنشأ Falconالمركز البروتيني من نوع  *:

، % حامض اللينوليك2، % سستين1، % ميثيونين3، % اليسين4، كيلو سعرة / كغم طاقة ممثلة 2200، ذائبة كربوهيدرات% 29، % رماد13، ألياف خام

 % ارجنين .4، % كلور0.55، وديوم % ص0.35، % فسفور متاح3، % كالسيوم8

 وحسب المادة األصلية لكل مادة علفية.، NRC (1994)التحليل الكيمياوي المحسوب للعالئق حسب  *:* 
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 يوم( : 101-42مكونات العالئق والتحليل الكيمياوي المحسوب لها خالل مرحلة انتاج البيض ): (2الجدول )
 

 مكونات العالئق
Ration 1 

 بقايا الخبز اليابس صفر%
Ration 2 

بقايا الخبز   12%
 اليابس

Ration 3 
 بقايا الخبز اليابس 24%

Ration 4 
 بقايا الخبز اليابس 36%

Ration 5 
 بقايا الخبز اليابس 48%

 48 36 24 12 صفر بقايا الخبز اليابس
 صفر 10.75 21.50 32.25 43 ذرة صفراء 

 20.92 21.94 22.96 23.98 25 كسبة فول الصويا 
 1.78 2.01 2.24 2.47 2.70 زيت زهرة الشمس 

 15.70 15.70 15.70 15.70 15.70 حنطة
 8 8 8 8 8 *  مركز بروتيني

 5 5 5 5 5 حجر كلس
 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 فوسفات الكالسيوم الثنائية

 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 فيتامينات ومعادن 
 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 ملح طعام
 100 100 100 100 100 المجموع

 *:التحليل الكيمياوي المحسوب للعالئق *  
 2907 2907 2907 2907 2907 الطاقة الممثلة )كيلو سعرة / كغم(

 20.07 20.07 20.07 20.06 20.06 البروتين الخام )%(
 144.8 144.8 144.8 144.9 144.9 البروتين  الطاقة:نسبة 

 93.85 93.40 92.94 92.49 92.04 المادة الجافة )%(
 3.73 4.09 4.45 4.81 5.16 مستخلص االيثر )%(

 3.33 3.35 3.35 3.35 3.37 األلياف الخام )%(
 9.56 9.53 9.48 9.46 9.41 %()الرماد 

 57.16 56.36 55.59 54.81 54.04 الكاربوهيدرات الذائبة )%(
 1.10 1.12 1.13 1.14 1.15 الاليسين )%( 
 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 الميثيونين )%(

 1.57 1.90 2.21 2.53 2.84 حامض اللينوليك )%(
 2.73 2.70 2.68 2.67 2.64 الكالسيوم )%( 

 0.39 0.39 0.38 0.38 0.38 الفسفور المتاح )%(
 0.25 0.22 0.21 0.18 0.15 الصوديوم )%( 

 0.37 0.33 0.30 0.26 0.24 الكلور )%(

%  2.5، % مستخلص ايثر3، % بروتين خام45، % رطوبة7.5، % مادة جافة92.5: يحتوي على، لبناني المنشأ Falconالمركز البروتيني من نوع : *

، % حامض اللينوليك2، % سستين1، % ميثيونين3، % اليسين4، كيلو سعرة / كغم طاقة ممثلة 2200، ذائبة كربوهيدرات% 29، % رماد13، ألياف خام

 % ارجنين .4، % كلور0.55، % صوديوم 0.35، % فسفور متاح3، % كالسيوم8

وحسب المادة األصلية لكل مادة علفية. ، NRC (1994)التحليل الكيمياوي المحسوب للعالئق حسب  *:*   
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حللت بيانات البحث إحصائيا ولتجربة  
لة ومستويات بقايا الخبز عاملية بعاملين هما السال

( وطبقت بتصميم عشوائي كامل 5×2اليابس )
(CRD) ، اختبرت معنوية الفروقات بين

، المتوسطات بواسطة اختبار دنكن متعدد المديات
كذلك وجدت قيمة الخطأ ال ياسي لهذ  
المتوسطات وذلك باستخدام البرنامج اإلحصائي 

( باستخدام SAS ،1996) SASالجاهز 
 الحاسوب.

 
 النتائج والمناقشة 

أشارت نتائج التحليل االحصائي في جدوس 
( 0.05 ≥الى عدم وجود فروقات معنوية )أ  3

في وزن الجسم الحي )غم/طائر( وكذلك الزيادة 
ولجميع لوزنية )غم/طائر( ونسبة الهالكات )%( ا

 تي شملت تأثير الساللة وهيالعوامل المدروسة وال
ساللة السمان الياباني الصحراوي وساللة السمان 

 يا الخبز اليابس وهوالياباني االبيض ومستوى بقا
، % من العليقة الكلية48و 36، 24، 12، 0

للسمان  السابقيناملين وكذلك التداخل بين الع
. تعني يوما( 35-1الياباني في مرحلة النمو )

صحراوية السمان الياباني  لنتيجة ان ساللتيهذ  ا
ام بيضاء لم تختلفا عن بعضهما في وزن كانت 

اال  الجسم والزيادة الوزنية وكذلك نسبة الهالكات
وهذا ربما يعود الى ان هذ  ، بفروق حسابية

حسين وراثي كما السالالت لم يجرى عليها ت
حصل مع هجن فروج اللحم او هجن الدجاج 
البيا  من قبل الشركات العالمية الرائدة في هذا 

الى ان تربية السمان  باإل افة، المجاس من جهة
وليس لدينا الياباني حديثة العهد في العراق 

شركات رائدة في هذا المجاس ولم يجرى التحسين 
اال  ذ  السالالتالوراثي من قبل مراكز البحوال له

كما ان السالالت الموجودة ، على نطاق  ي 
حاليا في العراق تحمل صفات وراثية غير ن ية  
وخليطة وتظهر صفات انتاجية متغيرة بين فترة 

مستويات بقايا الخبز  تأثير. أما ما يخع واخرى 
اليابس فهذ  النتيجة تعني ان استخدام هذ  البقايا 

ة الصفراء بل يتفوق يكافئ ويوازي استخدام الذر 
، عليها ولو حسابيا في الوزن الحي والزيادة الوزنية

الن بقايا الخبز اليابس تحتوي على نسبة بروتين 
كما ، خام اعلى مما هو موجود في الذرة الصفراء

ان هذ  البقايا لها نسبة اليسين وميثيونين 
،  وكالسيوم وفسفور متاح اكثر من الذرة الصفراء

يضا الى التأثير االيجابي لخميرة  وقد يعزى هذا ا
والى ، الخبز المضافة الى الخبز عند تحضير 

التخلع من بعض المضادات التغذوية الموجودة 
في الحنطة عند انضاج وتحميع الخبز. انعكس 

لتأثير الساللة ومستوى بقايا هذا التحسن االيجابي 
اذ ، الخبز اليابس على التداخل بين هذين العاملين

ان افضل وزن حي وزيادة وزنية واقل نسبة 
ي هالكات كانت لساللة السمان الصحراوي الت

خبز اليابس غذيت على اعلى نسبة من بقايا ال
وهذا الذي تقدم يعني  % من العليقة الكلية(.48)

ان  باإلمكان استخدام اي من الساللتين للحصوس 
وكذلك ، وزيادة وزنية حي على افضل وزن 

% من بقايا الخبز اليابس 48سبة استخدام ن
ام ، للحصوس على افضل وزن حي وزيادة وزنية
% 48افضل تداخل فهو للسمان الصحراوي مع 

  من بقايا الخبز اليابس.
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وزن عامل الساللة في صفة اتفقت نتائج 
الجسم الحي مع كل من حسن وعبدالستار 

 Hassan( و2016واخرون ) Baghو( 2015)
( وحسن وعبدالستار 2016) Abd-Alsattarو
 Adam( و2017( وعثمان وعبدالرحمن )2017)
( والحيالي 2017واخرون ) Ahmedو (2017)

الذين لم يجدوا فروقا معنوية في  (2018وتوفي  )
فيما ، وزن الجسم بين سالالت السمان المختلفة
( 2014اختلفت النتيجة مع النعيمي واخرون )

واخرون  Jatoi( و2015واخرون ) Inciو
 Al-Kafajyو (2018واس فليح )( 2015)

الذين وجدوا فرقا معنوية بين  (2018واخرون )
سالالت السمان المختلفة في وزن الجسم. أما 

عامل الساللة فقد  تأثيرالزيادة الوزنية نتيجة 
 (2015واخرون ) Jatoiاتفقت نتيجة الدراسة مع 

( وعثمان 2016) Abd-Alsattarو Hassan و
 Adam (2017)( و2017وعبدالرحمن )

( والحيالي وتوفي  2017واخرون ) Ahmedو
( الذين لم يجدوا فروقا معنوية في الزيادة 2018)

في حين اختلفت مع ، الساللة تأثيرالوزنية نتيجة 
( وحسن وعبدالستار 2014النعيمي واخرون )

ليح ( واس ف2017( وحسن وعبدالستار )2015)
( الذين وجدوا فرقا معنوية بين سالالت 2018)

السمان المختلفة في الزيادة الوزنية للجسم. في  
حين اتفقت نتيجة نسبة الهالكات مع ما توصل 

( بعدم وجود 2017واخرون ) Ahmedالي  
واختلفت مع ، فروقات معنوية في هذ  الصفة

Hassan وAbd-Alsattar (2016 واس فليح )

وجدا فروقا معنوية لهذ  الصفة. ( الذين 2018)
أما ما يخع عامل مستوى بقايا الخبز اليابس فقد 

 Kumarاتفقت نتائج وزن الجسم الحي مع 
( 2014واخرون ) Ayanrinde( و2010)
( 2016واخرون ) Kumar( و2015) Epaoو

الذين لم يجدوا فروقا معنوية  (2019aوكصب )
خابز عندما استخدموا نسب مختلفة من بقايا الم

-Elلكنها اختلفت مع ، في تغذية فروج اللحم
Yamny  الذين استخدموا نسبا  (2003) واخرون

مختلفة من بقايا المخابز في تغذية السمان 
-Alوكذلك اختلفت مع ، الياباني النامي

Tulaihan  ( و2004)واخرونRagab  واخرون
( الذين استخدموا نسبا 2016) Raju( و2006)

مختلفة من بقايا المخابز في تغذية فروج اللحم. 
 أما الزيادة الوزنية فقد تطابقت نتيجة البحث مع

واخرون  Al-Raqaie( و2010)  Kumar نتائج
واخرون  Kumar( و2015) Epao( و2011)
الذين لم يجدوا  (2019aوكصب )( 2016)

-Elواختلفت مع ، فروقا معنوية في هذ  الصفة
Yamny ( و2003واخرون )Ragab  واخرون

 Okeو (2010واخرون ) Kismiati( و2006)
 Rajuو (2014واخرون ) Yadav( و2013)
( الذين وجدوا فروقا معنوية في هذ  2016)

الصفة. في حين كانت نتائج نسبة الهالكات 
واخرون  Ragabللبحث متطابقة مع كل من 

Oke (2013 )( و2010) Kumar ( و2006)
الذين لم يجدوا فروقا معنوية  (2019aوكصب )

 لهذ  الصفة.
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والتداخل بينهما في وزن الجسم الحي والزيادة الوزنية ونسبة الهالكات للسمان الياباني خالالالل مرحلالالة النمالالو  بقايا الخبز اليابسمستوى تأثير الساللة و : (3الجدول)
   يوم(: 1-35)

 وزن الجسم الحي المعامالت

 )غم/طائر(

 الزيادة الوزنية

 )غم/طائر(

 الهالكات  نسبة

)%( 

 الساللة : تأثير

 0.33 ±0.33 174.43 ±11.16 182.77 ±7.25 صحراوي سمان

 1.33 ±1.33 171.68 ±8.03 179.85 ±4.57 سمان ابيض

 تأثير مستوى بقايا الخبز اليابس :

1 ±3.45 % بقايا الخبز اليابس0 08 .66 3.35± 1 27 .41 1.25± 2.50 

.1 % بقايا الخبز اليابس12 12 ± 180.20 3.15± 171.95 0.84± 0.84 

.4 % بقايا الخبز اليابس24 02 ± 180.52 1.11± 172.25 0.84± 0.84 

 0.00 ±0.00 173.65 ±7.70 181.91 ±4.35 % بقايا الخبز اليابس36

 0.00 ±0.00 174.97 ±5.21 183.25 ±2.55 % بقايا الخبز اليابس48

 تأثير تداخل الساللة ومستوى بقايا الخبز اليابس :

1 ±3.15 % بقايا الخبز اليابس0 سمان صحراوي 18 .90 0.88± 1 37 .58 1.67± 1.67 

.4 % بقايا الخبز اليابس12 42 ± 1 18 .72 3.45± 1 37 .37 0.00± 0. 00  

.7 % بقايا الخبز اليابس24 62 ± 181.74 1.75± 173.40 0.00± 0.00 

 0.00 ±0.00 174.54 ±2.91 182.87 ±6.22 % بقايا الخبز اليابس36

.7 % بقايا الخبز اليابس48 15 ± 185.61 5.23± 177.26 0.00± 0.00 

1 ±12.65 179.42 ±2.31 % بقايا الخبز اليابس0 سمان ابيض 17 .24 1.67± 3.33 

.178 ±1.85 % بقايا الخبز اليابس12 86  3. 72 ± 1 07 .53 1.67± 1.67 

±1.95 % بقايا الخبز اليابس24  179 .30 8. 02 ± 171.11 1.67± 1.67 

.3 % بقايا الخبز اليابس36 92 ± 180.95 2.33± 172.77 0.00± 0.00 

 0.00 ±0.00 172.68 ±0.05 180.89 ±3.17 % بقايا الخبز اليابس48

(.0.05 ≥الحرو  المختلفة  من العمود الواحد ولكل صفة وكل عامل على حدا تؤكد وجود فروقات معنوية )أ  
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عااااادم وجاااااود فروقاااااا  4بينااااات نتاااااائج جااااادوس 
( لتاااأثير العوامااال الثالثاااة وهاااي 0.05 ≥معنوياااة )أ 

السااااااللة ومساااااتوى بقاياااااا الخباااااز الياااااابس والتاااااداخل 
بينهمااااا فااااي اسااااتهالك العلااااف )غم/طااااائر( وكفاااااءة 

وهااذا ، غاام زيااادة وزنيااة(: تحوياال العلااف )غاام علااف
العلااف  ياادس بااان الساااللة لاايس لهااا تااأثير فااي كميااة

وكاذلك لام يكان ، المستهلكة او كفاءة تحويال العلاف
الكمية المضافة مان بقاياا الخباز الياابس الاى  لزيادة

فااااااي عالئاااااا  الساااااامان النااااااامي اي تااااااأثير معنااااااوي 
يعنااي  وهااذا اسااتهالك العلااف وكفاااءة تحوياال العلااف

حصااااوس نتااااائج ايجابيااااة ماااان ا ااااافة بقايااااا الخبااااز 
لكاان الفروقااات كاناات معنويااة ، اليااابس الااى العالئاا 

 تااااااأثير( فااااااي اسااااااتهالك الماااااااء نتيجااااااة 0.05 ≥)أ 
ولصاااااالح المعاملاااااة  مساااااتوى بقاياااااا الخباااااز الياااااابس

مقارناااة ماااع  % بقاياااا الخباااز الياااابس(48الخامساااة )
وكااااذلك تااااأثير تااااداخل  المعاااااملتين االولااااى والثانيااااة

الساااااللة مااااع بقايااااا الخبااااز اليااااابس لصااااالح تااااداخل 
% مااان 48ساااللة الساامان الصااحراوي مااع مسااتوى 

)المعاملاااااااة الخامساااااااة مااااااان  الياااااااابس بقاياااااااا الخباااااااز
معامالت التاداخل( مقارناة ماع المعااملتين السادساة 

. ربمااا يعااود ساابب والسااابعة ماان معااامالت التااداخل
تفاااوق المعاملاااة الخامساااة فاااي اساااتهالك المااااء الاااى 

من ملح  هذ  المعاملة كمية متزايدة استهالك طيور
الاااى طحاااين الحنطاااة عناااد الطعاااام المضاااا  اصاااال 

، باإل افة الاى ان عملياات االياض زتحضير الخب
تحتااااج الااااى كميااااات اكباااار ماااان الماااااء فااااي الطيااااور 

وهاااو ربماااا يكاااون نفاااس السااابب الاااذي ، االكثااار وزناااا
ادى الاااااى تفاااااوق تاااااداخل السااااامان الصاااااحراوي ماااااع 

)الن الساااامان  % بقايااااا الخبااااز اليااااابس48مسااااتوى 
الصحراوي استهلك كمية اكبر من الماء مقارنة مع 

نفاااااس الوقااااات فاااااان طياااااور فاااااي ، السااااامان االبااااايض

% بقاياااا الخباااز الياااابس قاااد اساااتهلكت 48 ةالمعاملااا 
   .اكبر كمية من الماء(

فااااي اسااااتهالك  نتيجااااة تااااأثير الساااااللة اكاااادت
وعثمااان  كاال ماان الباااحثين البحااث نتااائجالعلااف فااي 

 Adam (2017)( و2017وعبااااااااااااااااااااااااااااااااااااادالرحمن )
وتوفياااااا   ( والحيااااااالي2017واخاااااارون ) Ahmedو
( الاااااااذين لااااااام يجااااااادوا فروقاااااااا معنوياااااااة فاااااااي 2018)

فيماا اختلفات ، استهالك العلف نتيجة تأثير السااللة
( وحساان وعبدالسااتار 2014مااع النعيمااي واخاارون )

 Jatoi( و2015واخااااااااااااااااااااااااااااااارون ) Inci( و2015)
 Abd-AlsattarوHassan ( و2015واخارون )

( واس فلااااايح 2017( وحسااااان وعبدالساااااتار )2016)
(. كااااااذلك تطابقاااااات نتيجااااااة كفاااااااءة تحوياااااال 2018)

العلااف ماان عاادم وجااود فروقااات معنويااة مااع وحساان 
( 2015واخاااااارون ) Jatoi( و2015وعبدالساااااتار )

 Adam (2017)( و2017وعثمان وعبادالرحمن )
( والحيااااااالي وتوفياااااا  2017واخاااااارون ) Ahmedو
ف مااااااااع النعيمااااااااي لكاااااااان النتااااااااائج اختلاااااااا ، (2018)

 و (2015واخااارون ) Inciو( 2014واخااارون )
Hassan وAbd-Alsattar (2016 وحساااااااااااااااان )

أمااااااااا  (.2018( واس فلاااااااايح )2017وعبدالسااااااااتار )
نتيجااااة تااااأثير مسااااتوى بقايااااا الخبااااز فااااي اساااااتهالك 

 Kumarالعلااف فااان النتااائج السااابقة تشااابهت مااع 
( 2011واخااااااااااااااااااااااااااااارون ) Al-Raqaie( و2010)
( 2016واخااااااااااارون ) Kumar( و2015) Epaoو

الااذين لاام يجاادوا فروقااا معنويااة  (2019aوكصااب )
فاااي ذات الوقااات فاااان النتاااائج لااام ، فاااي هاااذ  الصااافة

واخااااااارون  El-Yamnyتشااااااااب  نتاااااااائج كااااااال مااااااان 
( 2004واخاااااااااااااااارون ) Al-Tulaihan( و 2003)
واخارون  Kismiati( و2006واخرون ) Ragabو
واخااااااااااااااااااارون  Yadav( و2013) Oke( و2010)
(. كاااااذلك اكااااادت نتاااااائج 2016) Raju( و2014)
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البحااااث فيمااااا يتعلاااا  بكفاااااءة تحوياااال العلااااف نتااااائج 
( 2004واخاااااااااااااااارون ) Al-Tulaihanالباااااااااااااااااحثين 

Oke (2013 )( و2010واخاااااااااارون ) Kismiatiو
الاااااذين لااااام  (2019aوكصاااااب )Epao (2015 )و

يشيروا الى وجاود فروقاا معنوياة عناد اساتخدام بقاياا 
تاااااائج فاااااي حاااااين لااااام تؤكاااااد الن، المخاااااابز او الخباااااز
( 2003واخااااااارون ) El-Yamnyالساااااااابقة نتاااااااائج 

Kumar (2010 )( و2006واخااارون ) Ragabو
 Yadav( و2011واخاااااااااااااااااااااااااارون ) Al-Raqaieو

( 2016واخااااااارون ) Kumar( و2014واخااااااارون )
( الاااذين وجااادوا فروقاااا معنوياااة ماااع 2016) Rajuو

 هذ  الصفة.
 5تؤكد نتائج التحليل االحصائي في جادوس 

( لجميااااااع 0.05 ≥عااااادم وجاااااود فروقااااااا معنوياااااة )أ 
العواماااال المدروسااااة ولصاااافتي وزن الذبيحااااة ونساااابة 

وكذلك الحاس لعامل الساللة في ، االحشاء المأكولة
نسااابة التصاااافي. فاااي حاااين كاااان لعامااال مساااتويات 

( فااي 0.05 ≥بقايااا الخبااز اليااابس تااأثيرا معنويااا )أ 
% 48التصاااافي لصاااالح المعاملاااة الخامساااة ) نسااابة

بقايااا الخبااز اليااابس( مقارنااة مااع المعاااملتين االولااى 
ربماااااا يعاااااود سااااابب هاااااذا التفاااااوق الاااااى ان ، والثالثاااااة

الطيور االكبر وزناا تعطاي نسابة تصاافي اكبار مان 
، (2011، الطيور االصغر وزنا )الفيا  واخارون 

 ≥ أما تأثير التداخل فقاد كاان هاو االخار معنوياا )أ
( لصااالح المعاملااة الخامسااة )تااداخل الساامان 0.05

% بقايااااااااا الخبااااااااز اليااااااااابس( 48الصااااااااحراوي مااااااااع 
، بالمقارنة ماع المعاامالت الثالثاة والسادساة والثامناة

وربمااا يعااود ساابب هااذا التفااوق الااى حصااوس ساااللة 
الساامان الصااحراوي علااى نساابة تصااافي أعلااى ماان 
ساااللة الساامان االباايض رغاام انهااا لاام تكاان معنويااة 

% بقاياا الخباز الياابس 48ن جهة وحصوس نسابة م

 ≥علااااى افضاااال نساااابة تصااااافي وبفاااارق معنااااوي )أ 
( عاان المعاااملتين االولااى والثالثااة وهااذا يعااود 0.05

طياااور هاااذ  المعاااامالت علاااى  اصاااال الاااى حصاااوس
أكبر االوزان لتعطي بالمحصلة نسبة تصافي اكبار 
، مااااان الطياااااور االصاااااغر وزناااااا )الفياااااا  واخااااارون 

 شااابهت، ع صاافة وزن الذبيحااة(. فيمااا يخاا 2011
واخااااااااااارون  Al-Kafajyنتاااااااااااائج تاااااااااااأثير السااااااااااااللة 

 (2015واخاااااارون ) Incمااااااع  واختلفاااااات، (2018)
( والحيااااالي وتوفياااا  2017وعثمااااان وعباااادالرحمن )

ا الخبااااز أمااااا نتااااائج تااااأثير مسااااتوى بقاياااا ، (2018)
( 2010واخااااارون ) Kismiati الياااااابس فقاااااد ايااااادت

وكصاااااااااااااااااااب  (2014واخااااااااااااااااااارون ) Ayanrindeو
(2019a) ، لكنهااااااااااا اختلفاااااااااات مااااااااااعEl-Yamny 

(. أماااااا ماااااا يخاااااع صااااافة نسااااابة 2003واخااااارون )
فاااان نتاااائج تاااأثير مساااتوى بقاياااا ، االحشااااء المأكولاااة

واخاارون  El-Yamnyالخبااز اليااابس تطابقاات مااع 
(. كاااذلك ماااا 2006واخااارون ) Ragab( و2003)

فقاااااد كانااااات نتاااااائج  يخاااااع صااااافة نسااااابة التصاااااافي
السااااللة تحااااكي ماااا توصااال اليااا  الحياااالي وتوفيااا  

النعيمااااااي واخاااااارون  لكنهااااااا تختلااااااف مااااااع، (2018)
( وعثماااااااااااااااااان 2015واخااااااااااااااااارون ) Inci( و2014)

أماااااااا ، (2018( واس فلااااااايح )2017وعبااااااادالرحمن )
نتائج تأثير مستوى بقايا الخبز اليابس فقاد تطابقات 

-Al( و 2003واخااااااااااااااارون ) El-Yamnyماااااااااااااااع 
Tulaihan ( و2004واخااااااااااااااااااااارون )Ayanrinde 

لكنهاااااااااااااااااا ، Raju (2016)( و2014واخاااااااااااااااارون )
( 2006واخااااااااااااااااارون ) Ragabاختلفاااااااااااااااات مااااااااااااااااع 

 Al-Raqaie( و2010واخااااااااااااااااارون ) Kismiatiو
وكصااااااااااااااب  Oke (2013)( و2011واخاااااااااااااارون )

(2019a). 
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الخبز اليابس والتداخل بينهما في استهالك العلالالو وكءالالاحة تحويالالل العلالالو واسالالتهالك المالالاح للسالالمان اليابالالاني خالالالل مرحلالالة بقايا مستوى تأثير الساللة و  (:4)الجدول 
   يوم(: 35-1النمو )

 استهالك العلف المعامالت

 )غم/طائر(

 كفاءة تحويل العلف

 غم زيادة وزنية( : )غم

 استهالك الماء

 )مل/طائر(

 الساللة:تأثير 

 1783.56 ±41.33 3.37 ±0.10 587.53 ±12.36 صحراوي سمان

 1760.01 ±38.16 3.40 ±0.09 582.99 ±12.36 سمان ابيض

 اليابس:تأثير مستوى بقايا الخبز 

 B 34.15± 1742.23  3.41 ±0.13 588.68 ±12.36 % بقايا الخبز اليابس0

 B 37.90± 1732.61 3.41 ±0.10 586.34 ±11.26 % بقايا الخبز اليابس12

 AB 33.26± 1767.65 3.40 ±0.11 586.29 ±10.33 % بقايا الخبز اليابس24

 AB 29.19± 1794.02 3.37 ±0.11 585.85 ±17.35 % بقايا الخبز اليابس36

 A 31.75± 1822.41 3.31 ±0.15 579.17 ±9.71 % بقايا الخبز اليابس48

 اليابس:تأثير تداخل الساللة ومستوى بقايا الخبز 

 AB 41.63± 1763.79  3.42 ±0.10 593.47 ±13.30 % بقايا الخبز اليابس0 سمان صحراوي

 AB 41.21± 1740.68 3.40 ±0.14 589.46 ±17.56 % بقايا الخبز اليابس12

 AB 41.09± 1775.22 3.39 ±0.11 587.17 ±10.35 % بقايا الخبز اليابس24

 AB 41.22± 1798.85 3.36 ±0.11 585.65 ±12.76 % بقايا الخبز اليابس36

 A 40.33± 1839.26 3.28 ±0.11 581.92 ±9.36 % بقايا الخبز اليابس48

 B 18.75± 1720.72 3.41 ±0.09 583.89 ±11.53 % بقايا الخبز اليابس0 سمان ابيض

 B 41.53± 1724.54 3.42 ±0.13 583.21 ±14.30 % بقايا الخبز اليابس12

 AB 41.03± 1760.08 3.42 ±0.10 585.41 ±12.36 % بقايا الخبز اليابس24

 AB 41.10± 1789.18 3.39 ±0.09 586.04 ±15.11 % بقايا الخبز اليابس36

 AB 43.18± 1805.55 3.34 ±0.10 576.41 ±15.80 % بقايا الخبز اليابس48

 (.0.05 ≥)أ الحرو  المختلفة  من العمود الواحد ولكل صفة وكل عامل على حدا تؤكد وجود فروقات معنوية  
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ابالالاني خالالالل مرحلالالة للسالالمان الي المأكولالالةوزن الذبيحة ونسبة التصافي ونسبة االحشالالاح  بقايا الخبز اليابس والتداخل بينهما فيمستوى تأثير الساللة و : (5)الجدول 
 : (يوما 35)عند عمر النمو 

 وزن الذبيحة المعامالت

 )غم/طائر(

 نسبة التصافي

)%( 

 المأكولةنسبة االحشاء 

)%( 

 الساللة:تأثير 

 4.56 ±0.12 71.97 ±0.70 129.33 ±4.08 صحراوي سمان

 4.52 ±0.14 71.84 ±0.48 126.91 ±3.65 سمان ابيض

 اليابس:تأثير مستوى بقايا الخبز 

 B 0.90± 71.58 0.24± 4.47  127.11 ±2.06 الخبز اليابس% بقايا 0

 AB 0.82± 71.91 0.18± 4.49  127.39 ±2.12 % بقايا الخبز اليابس12

 B 1.81± 71.42 0.21± 4.53  126.71 ±4.20 % بقايا الخبز اليابس24

 AB 0.67± 71.77 0.30± 4.57  128.24 ±3.31 % بقايا الخبز اليابس36

 A 1.70± 72.45 0.19± 4.65  130.52 ±6.44 بقايا الخبز اليابس% 48

 اليابس:تأثير تداخل الساللة ومستوى بقايا الخبز 

 ABC 2.05± 71.89 0.11± 4.48  128.60 ±8.18 % بقايا الخبز اليابس0 سمان صحراوي

 ABC 2.76± 71.99 0.18± 4.50 128.65 ±7.18 % بقايا الخبز اليابس12

 BC 1.40± 71.72 0.12± 4.54  128.20 ±5.25 بقايا الخبز اليابس% 24

 ABC 0.92± 72.01 0.13± 4.59 129.48 ±10.83 % بقايا الخبز اليابس36

 A 1.50± 72.68 0.41± 4.68 131.70 ±5.90 % بقايا الخبز اليابس48

 C 0.93± 71.27 0.20± 4.45 125.62 ±4.76 % بقايا الخبز اليابس0 سمان ابيض

 ABC 1.78± 71.86 0.15± 4.48 126.13 ±11.69 % بقايا الخبز اليابس12

 C 2.51± 71.12 0.24± 4.52 125.21 ±5.08 % بقايا الخبز اليابس24

 AB 2.73± 72.26 0.12± 4.55  128.27 ±4.03 % بقايا الخبز اليابس36

 AB 0.90± 72.22 0.21± 4.61 129.34 ±10.40 % بقايا الخبز اليابس48

(.0.05 ≥الحااااااااااااارو  المختلفاااااااااااااة  ااااااااااااامن العماااااااااااااود الواحاااااااااااااد ولكااااااااااااال صااااااااااااافة وكااااااااااااال عامااااااااااااال علاااااااااااااى حااااااااااااادا تؤكاااااااااااااد وجاااااااااااااود فروقاااااااااااااات معنوياااااااااااااة )أ  
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 الى تأثير المعامالت 6 نتائج جدوس أشارت

كغااااام وزن  1فااااي الحساااااابات االقتصاااااادية ال نتااااااج 
 35-1حااي للساامان الياباااني خااالس مرحلااة النمااو )

لة الساااااااااامان اذ نالحاااااااااا  حصااااااااااوس سااااااااااال، يومااااااااااا(
مسااااااتهلك  علااااااف الصااااااحراوي علااااااى اقاااااال تكاااااااليف

اذ ساااااااجلت ، وتكااااااااليف اخااااااارى والتكااااااااليف الكلياااااااة
)ديناااار عراقااااي/كغم وزن  4414و 2525، 1889

ولهاااذا تفوقااات سااااللة السااامان حاااي( علاااى التاااوالي، 
الصاااااحراوي علاااااى االبااااايض فاااااي الاااااربح اذ ساااااجلت 

)ديناااااااار عراقاااااااي/كغم وزن حاااااااي(  4003و 4086
للساااللتين علااى التااوالي. تؤكااد نتااائج الجاادوس ايضااا 

% 48المعاملااة الخامسااة )مسااتوى ا ااافة  علااى ان
 اقااال تكااااليف علااافكاااان لااا  بقاياااا الخباااز الياااابس( 

ليااة اذ سااجلت كاخاارى وتكاااليف  مسااتهلك وتكاااليف
)ديناااار عراقااااي/كغم وزن  4117و 2511، 1606

ولاااذلك تفوقااات هاااذ  المعاملاااة ، حاااي( علاااى التاااوالي
)دينااار  4383وكااان لهااا أعلااى ربااح عناادما سااجلت 
، 3888، 3718عراقي/كغم وزن حي( مقارنة ماع 

)ديناااااااار عراقاااااااي/كغم وزن حاااااااي(  4383و 4023
 للمعاااامالت االولاااى والثانياااة والثالثاااة والرابعاااة علاااى
التاااوالي. ان سااابب تفاااوق هاااذ  المعاملاااة فاااي الاااربح 

يعود الى انخفا  سعر كغم على ب ية المعامالت 
اذ كانات  زياادة نسابة ا اافة بقاياا الخباز العلف مع
، 587، 626، 666كغااام علاااف تعاااادس  1اساااعار 

)ديناااار عراقاااي( للمعاااامالت الخمساااة  508و 547
على التوالي من جهة وحصاوس هاذ  المعاملاة علاى 

وزن حاااي وزياااادة وزنياااة حياااة باإل اااافة الاااى  أعلاااى
كفااااااءة تحويااااال علاااااف مااااان جهاااااة اخااااارى.  أفضااااال

 El-Yamnyتطابقاااااات هااااااذ  النتااااااائج مااااااع نتااااااائج 
( 2006واخااااارون ) Ragab ( و2003واخااااارون )

( فااي ان تكاااليف العلااف المسااتهلك 2013) Okeو
وكااااذلك ، تقاااال مااااع زيااااادة نساااابة مخلفااااات المخااااابز

( بااااااااااان 2006واخاااااااااارون ) Ragabاتفقااااااااات مااااااااااع 
التكااااااليف الكلياااااة تقااااال ماااااع زياااااادة نسااااابة مخلفاااااات 

 El-Yamnyفيمااااااا اتفقاااااات ايضااااااا مااااااع ، المخااااااابز
( 2006واخااااارون ) Ragab ( و2003واخااااارون )

الااذين اشاااروا الااى ان الااربح ياازداد مااع ا ااافة بقايااا 
المخااابز الااى العلااف. أخياار يشااير الجاادوس الااى ان 

صااحراوي مااع المعاملااة الخامسااة )تااداخل الساامان ال
% مااان بقاياااا الخباااز الياااابس( قاااد 48ا اااافة نسااابة 

)دينااار عراقااي/كغم  4429سااجلت أعلااى ربااح وهااو 
 بعاااااد ان ساااااجلت اقااااال تكااااااليف علاااااف، وزن حاااااي(

مسااتهلك وتكاااليف اخاارى وتكاااليف كليااة اذ سااجلت 
)ديناااار عراقااااي/كغم وزن  4117و 2511، 1606

. والساااابب يعااااود الااااى امااااتالك حااااي( علااااى التااااوالي
وامااااتالك ، ان الصااااحراوي أعلااااى ربااااحساااااللة الساااام

، % مااان بقاياااا الخباااز الياااابس أعلاااى رباااح48نسااابة 
 لذلك فان تداخلهما سينتج عن  أعلى االرباح.
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 يابالالاني خالالالل مرحلالالة النمالالو )للسالالمان ال كغالالم وزن حالالي 1االقتصالالادية إلنتالالاج الحسابات  بقايا الخبز اليابس والتداخل بينهما فيمستوى تأثير الساللة و : (6)الجدول 
 :  يوما( 1-35

 

 المعامالت

 تكاليف العلف المستهلك

 (1)دع/كغم وزن حي( ) 

 التكاليف االخرى

 )دع/كغم وزن حي( 

(2) 

 التكاليف الكلية

 )دع/كغم وزن حي( 

(3(=)1(+)2 ) 

 االيراد 

 )دع/كغم وزن حي( 

(4) 

 

 الربح  

 )دع/كغم وزن حي( 

(5(=)4)-(3 ) 

 تأثير الساللة :

 4086 8500 4414 2525 1889 صحراوي سمان

 4003 8500 4497 2593 1904 سمان ابيض

 اليابس:تأثير مستوى بقايا الخبز 

 3718 8500 4782 2612 2170 % بقايا الخبز اليابس0

5725 2037 % بقايا الخبز اليابس12  4612 8500 3888 

7025 1907 بقايا الخبز اليابس% 24  7744  8500 2340  

9252 1762 % بقايا الخبز اليابس36  2914  8500 4209 

1125 1606 % بقايا الخبز اليابس48  7114  8500 3834  

 اليابس:تأثير تداخل الساللة ومستوى بقايا الخبز 

سمممممممممممممممان 

 صحراوي

 3755 8500 4745 2572 2173 % بقايا الخبز اليابس0

0312 % بقايا الخبز اليابس12  5312  4562 8500 9383  

 4073 8500 4427 2531 1896 % بقايا الخبز اليابس24

 4233 8500 4267 2515 1752 % بقايا الخبز اليابس36

4782 1593 % بقايا الخبز اليابس48  4071 8500 4429 

6721 % بقايا الخبز اليابس0 سمان ابيض  6522  4819 8500 6813  

0432 % بقايا الخبز اليابس12  6182  4661 8500 8393  

9743 8500 4526 2609 1917 % بقايا الخبز اليابس24  

 4186 8500 4314 2542 1772 % بقايا الخبز اليابس36

 4338 8500 4162 2543 1619 % بقايا الخبز اليابس48

 دينار عراقي في وقت اجراء التجربة. 1192االمريكي يعادس الدوالر ، تعني دينار عراقي دع: 
دينااااااااااااااار عراقااااااااااااااي. 8500)دينااااااااااااااار عراقااااااااااااااي( وهااااااااااااااو يعااااااااااااااادس هنااااااااااااااا  كغاااااااااااااام وزن حااااااااااااااي للساااااااااااااامان 1اد المتحصاااااااااااااال ماااااااااااااان بيااااااااااااااع تمثاااااااااااااال االياااااااااااااار : (4) 
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قااا عاادم وجااود فرو  7نتااائج جاادوس  أو ااحت
معنويااااااة لكاااااال العواماااااال المدروسااااااة وهااااااي الساااااااللة 
ومساااتوى بقاياااا الخباااز الياااابس والتاااداخل بينهماااا فاااي 
وزن البيضااااااة )غم/بيضااااااة( وعاااااادد الباااااايض الكلااااااي 

وكتلاااااااااااة البااااااااااايض الكلاااااااااااي )غااااااااااام )بيضاااااااااااة/أنثى( 
بيض/أنثااااااااااى( ونساااااااااابة انتاااااااااااج الباااااااااايض اليااااااااااومي 

HDP(%) ربما يعود سبب عادم ، ونسبة الهالكات
الااى ان  الصاافات المدروسااة هااذ تااأثير الساااللة فااي 

هااذ  السااالالت لاام يجاارى عليهااا تحسااين وراثااي كمااا 
حصاااال مااااع هجاااان فااااروج اللحاااام او هجاااان الاااادجاج 
البيا  مان قبال الشاركات العالمياة الرائادة فاي هاذا 

باإل ااافة الااى ان تربيااة الساامان ، المجاااس ماان جهااة
اليابااااااني حديثاااااة العهاااااد فاااااي العاااااراق ولااااايس لااااادينا 

مجاااس ولاام يجاارى التحسااين شااركات رائاادة فااي هااذا ال
الوراثي من قبال مراكاز البحاوال لهاذ  الساالالت اال 

كمااااا ان السااااالالت الموجااااودة ، علااااى نطاااااق  ااااي 
حالياااا فاااي العاااراق تحمااال صااافات وراثياااة غيااار ن ياااة 
وخليطاااة وتظهااار صااافات انتاجياااة متغيااارة باااين فتااارة 

بااااالرغم ماااان ذلااااك فااااان الساااااللة البيضاااااء  .واخاااارى 
يض الكلاااااي وكتلاااااة متفوقاااااة حساااااابيا فاااااي عااااادد البااااا 

، الباايض الكليااة وكااذلك نساابة انتاااج الباايض اليااومي
لكااااان السااااااللة الصاااااحراوية ذات وزن بيضاااااة اكبااااار 
وحيوياااة اكبااار مااان السااااللة البيضااااء. بينماااا تشاااير 
نتااائج تااأثير عاماال مسااتوى بقايااا الخبااز اليااابس الااى 
تحسن جميع هذ  الصفات حسابيا كلما زادت نسبة 

% بقاياااااا الخباااااز 36 اذ كانااااات نسااااابة، هاااااذ  البقاياااااا
اليابس متفوقة في عادد البايض الكلاي ونسابة انتااج 

% بقاياااااا 48بينماااااا تفوقااااات نسااااابة ، البااااايض الكلاااااي
الخباااااز الياااااابس فاااااي وزن البيضاااااة وكتلاااااة البااااايض 

كااذلك زادت حيويااة الطيااور مااع زيااادة نساابة ، الكلااي

ا اااافة هاااذ  البقاياااا ربماااا بسااابب التاااأثير االيجاااابي 
، لخبااز عنااد تحضااير لخمياارة الخبااز المضااافة الااى ا

والاااااى الاااااتخلع مااااان بعاااااض المضاااااادات التغذوياااااة 
الموجاااااودة فاااااي الحنطاااااة عناااااد انضااااااج وتحمااااايع 
الخباااااز. أماااااا تاااااأثير التاااااداخل فانااااا  يشاااااير الاااااى ان 
الفروقااااات الحسااااابية تاااازداد مااااع زيااااادة نساااابة بقايااااا 

اللتين ولجمياااع الصااافات الخباااز الياااابس ولكاااال السااا 
  المدروسة.

فيمااا يخااع تااأثير عاماال الساااللة فقااد اتفقاات 
واخارون  Baghنتائج وزن البيضة فاي البحاث ماع 

 Abd-Alsattarو Hassan( و2016)
لكنهاااااااااااا ، (2018( والحياااااااااااالي وتوفيااااااااااا  )2016)

( والتكريتااااااي 2015واخاااااارون ) Inciاختلفاااااات مااااااع 
واخاااااااااااااااااااارون  Al-Kafajy( و2018والنااااااااااااااااااااداوي )

كلاي كذلك تشابهت نتائج عادد البايض ال، (2016)
، Abd-Alsattar (2016)وHassan ماااااااااااااااااااااااااااااااع

( والحيااالي 2018واختلفاات مااع التكريتااي والنااداوي )
واخاااااااااااااااااااااارون  Al-Kafajy( و2018وتوفياااااااااااااااااااااا  )

خالفات أما نتائج كتلة البيض الكلي فقاد ، (2016)
فااي حااين ، (2018مااا جاااء باا  التكريتااي والنااداوي )

شابهت  HDPان نتائج نسبة انتاج البيض اليومي 
 Hassan( و2016واخاارون ) Baghمااا جاااء باا  

أماااااا عامااااال مساااااتوى  .Abd-Alsattar (2016)و
بقايا الخبز اليابس فقد تشاابهت نتاائج وزن البيضاة 

 Shafeyو( 2010واخااارون ) Olafadehanماااع 
 Kimiaeeو Torkiو (2011واخاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارون )

(a2011) وTorki وKimiaee (b2011) ،
 Shafeyتطابقااات نتاااائج كتلاااة البااايض الكلاااي ماااع 

 Olafadehanواختلفاااات مااااع ، (2011واخاااارون )
أماا نسابة انتااج البايض الياومي ، (2010واخرون )
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HDP  فان نتائجهاا اكادت نتاائجShafer  واخارون
 Kimiaee (a2011)و Torki( و2011)
 نساابة الهالكاااات، Kimiaee (b2011)و Torkiو

واخااااااارون  Olafadehanتطابقااااااات نتائجهاااااااا ماااااااع 
(2010  .) 

بااااااان تااااااأثير عاماااااال  8تبااااااين نتااااااائج جاااااادوس 
السااااااللة او مساااااتوى بقاياااااا الخباااااز الياااااابس وكاااااذلك 
 ≥التااااداخل بينهمااااا لاااايس لاااا  اي تااااأثير معنااااوي )أ 

باساتثناء لاون ، ( ولجميع الصافات المدروساة0.05
( 0.05 ≥الصاااافار الااااذي قاااال وبصااااورة معنويااااة )أ 
اقااال  وساااجلعناااد زياااادة نسااابة بقاياااا الخباااز الياااابس 

المعاااااادالت عنااااااد المعاملااااااة الخامسااااااة مقارنااااااة مااااااع 
يعاااااااود سااااااابب هاااااااذا ، المعاااااااامالت الاااااااثالال االولاااااااى

االنخفااااا  المعنااااوي الااااى ان بقايااااا الخبااااز اليااااابس 
)مصااااادرها طحااااااين الحنطاااااة( فقياااااارة جااااادا بصاااااابغة 

زانثوفيااااال وعناااااد زياااااادة مساااااتوى هاااااذ  البقاياااااا فاااااي ال
العالئااا  علاااى حسااااب تقليااال نسااابة الاااذرة الصااافراء 
ذات المصدر الرئيساي لصابغة الزانثوفيال فاان ذلاك 

يااودي الااى تقلياال وجودهااا فااي العالئاا  وهااذا يااودي 
، الااى انتاااج صاافار بلااون اقاال ماان عالئاا  الساايطرة

لكاااان التفااااوق الحسااااابي نتيجااااة تااااأثير الساااااللة كااااان 
صاااااالح السااااامان الصاااااحراوي فاااااي نسااااابة البياااااا  ل

بينما كان ، ونسبة الصفار وسمك القشرة ووحدة هو
التفااوق الحسااابي ماان نصاايب الساااللة البيضاااء فااي 
نسبة القشرة ولاون الصافار. أماا تاأثير مساتوى بقاياا 
الخباااااااز الياااااااابس فاااااااان التفاااااااوق الحساااااااابي لصاااااااالح 

% بقاياااااااا الخباااااااز 48المعاملاااااااة الخامساااااااة )نسااااااابة 
ي نسااابة البياااا  ونسااابة القشااارة وسااامك الياااابس( فااا 

فااي حااين كااان التفااوق الحسااابي ، القشاارة ووحاادة هااو
% بقايااا الخبااز 36لصااالح المعاملااة الرابعااة )نساابة 

فاان  ابس( فاي نسابة الصافار. أماا تاأثير التاداخلالي
لمدروسااااة سااااو  ترتفااااع معاااادالت جميااااع الصاااافات ا

اذ ان هاااذ  المعااادالت تااازداد كلماااا زادة ، معامالتهاااا
، ن ااافة بقايااا الخبااز اليااابس ولكااال الساااللتينساابة ا

يعماااال علااااى  باسااااتثناء لااااون الصاااافار عنااااد التااااداخل
 تدهور  
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 101-42ءات الكمية لبالاليض السالالمان اليابالالاني خالالالل مرحلالالة انتالالاج البالاليض )بعض الص بقايا الخبز اليابس والتداخل بينهما فيمستوى تأثير الساللة و  (:7)الجدول 
 يوما( :

 وزن البيضة  المعامالت 

 )غم/بيضة(

 عدد البيض الكلي

 )بيضة( 

 كتلة البيض الكلي

 )غم بيض( 

HDP 

)%( 

 نسبة الهالكات 

)%( 

 الساللة:تأثير 

.11 صحراوي سمان 49 0 .15± 51. 78 1 .35± 594. 95 12 .30± 86. 30 1 .05± 0. 00 0 .00± 

.11 سمان ابيض 38 0 .17± 51. 79 0 .55± 589. 37 10 .42± 86. 32 1 .25± 1. 67 1 .67± 

 اليابس:تأثير مستوى بقايا الخبز 

.11 % بقايا الخبز اليابس0 38 0 .21± 51. 74 0 .55± 584. 93 9 .65± 86.23 3.07± 2. 09 2 .09± 

.11 % بقايا الخبز اليابس12 48 0 .24± 51. 75 0 .63± 594. 09 12 .45± 86. 25 1 .61± 2. 09 2 .09± 

.11 % بقايا الخبز اليابس24 42 0 .41± 51. 76 0 .46± 591. 10 23 .95± 86. 27 1 .05± 0. 00 0 .00± 

.11 % بقايا الخبز اليابس36 43 0 .11± 51. 84 1 .36± 592. 53 21 .63± 86. 40 2 .25± 0. 00 0 .00± 

.11 % بقايا الخبز اليابس48 48 0 .32± 51. 83 0 .49± 595. 01 9 .22± 86. 38 1 .13± 0. 00 0 .00± 

 اليابس:تأثير تداخل الساللة ومستوى بقايا الخبز 

.11 % بقايا الخبز اليابس0 سمان صحراوي 54 0 . 12 ± 51. 75 1 . 04 ± 925 . 54 13 .65± 86. 25 1 .61± 0. 00 0 .00± 

.11 % بقايا الخبز اليابس12 56 0 .14± 51. 37 1 .36± 598 9 .84± 86. 22 11 . 17 ± 0. 00 0 .00± 

.11 % بقايا الخبز اليابس24 42 0 .14± 51. 77 0 . 98 ± 591. 21 19 . 66 ± 86. 82 2 .33± 0. 00 0 .00± 

.11 % بقايا الخبز اليابس36 94 0 .18± 51. 28 2 .49± 955 . 41 10 .65± 86. 37 7 .61± 0. 00 0 .00± 

.11 % بقايا الخبز اليابس48 55 0 .12± 51. 18 7 . 95 ± 985 . 41 23 .48± 86. 53 1 .35± 0. 00 0 .00± 

.11 % بقايا الخبز اليابس0 سمان ابيض 30 0 .22± 51. 37 0 .49± 584. 55 13 .77± 86. 22 4 .61± 4. 17 4 .17± 

.11 % بقايا الخبز اليابس12 40 0 .13± 51. 77 5 .90± 590. 18 9 .65± 86. 28 1 . 17 ± 4. 17 4 .17± 

.11 % بقايا الخبز اليابس24 42 0 .35± 51. 74 0 .44± 905 . 87 22 .65± 86. 32 3 . 18 ± 0. 00 0 .00± 

.11 % بقايا الخبز اليابس36 37 0 . 13 ± 51. 68 1 .49± 958 . 65 9 .78± 86. 43 3 . 15 ± 0. 00 0 .00± 

.11 % بقايا الخبز اليابس48 04 0 .34± 51. 48 1 .73± 905 . 89 9 .91± 86. 40 1 .75± 0. 00 0 .00± 

 (.0.05 ≥الحرو  المختلفة  من العمود الواحد ولكل صفة وكل عامل على حدا تؤكد وجود فروقات معنوية )أ  
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 101-42لبيض السمان الياباني خالل مرحلالالة انتالالاج البالاليض ) بعض الصءات النوعية بقايا الخبز اليابس والتداخل بينهما فيمستوى تأثير الساللة و  (:8)الجدول 
   (:يوما

 نسبة البياض  المعامالت

)%( 

 نسبة الصفار

)%( 

 نسبة القشرة 

)%( 

 سمك القشرة

 )ملم(

 وحدة هو 

)%( 

 لون الصفار

 الساللة:تأثير 

.55 صحراوي سمان 90 1 .08± 33. 58 0 .83± 10. 52 0 .45± 0. 272 0 . 210 ± 87. 54 4 .31± 09 .21± 

.55 سمان ابيض 88 1 .39± 33. 57 0 .80± 10. 55 0 .37± 0. 269 0 .019± 87. 73 3 .56± 9. 09 0 .24± 

 اليابس:تأثير مستوى بقايا الخبز 

.55 % بقايا الخبز اليابس0 87 1 .11± 33. 85 0 .55± 10. 28 0 .51± 0. 257 0 . 180 ± 87. 37 4 . 69 ± A 9. 24 0 .18± 

.55 % بقايا الخبز اليابس12 88 1 .26± 33. 79 0 .71± 10. 33 0 .33± 0. 261 0 . 210 ± 87. 52 3 .78± A 9. 22 0 . 13 ± 

.55 % بقايا الخبز اليابس24 90 1 .19± 33. 67 0 .66± 10. 43 0 .20± 0. 274 0 . 270 ± 87. 36 7 .44± A 9. 13 0 .21± 

.55 % بقايا الخبز اليابس36 47 1 .19± 33. 97 0 .78± 10. 56 0 .25± 0. 280 0 . 220 ± 87. 47 11 .90± AB 8. 94 0 .19± 

.56 % بقايا الخبز اليابس48 33 1 .07± 32. 61 0 .80± 11. 06 0 .30± 0. 284 0 .019± 87. 58 3 .08± B 8. 70 0 . 021 ± 

 اليابس:تأثير تداخل الساللة ومستوى بقايا الخبز 

 ±0.12 9.22 ±3.95 87.51 ±0.019 0.258 ±0.25 10.27 ±0.91 33.84 ±1.78 55.89 % بقايا الخبز اليابس0 سمان صحراوي

 ±0.14 9.25 ±12.04 87.54 ±0.022 0.261 ±0.29 10.27 ±0.66 33.80 ±1.59 55.93 % بقايا الخبز اليابس12

.55 % بقايا الخبز اليابس24 90 1 .40± 33.65 0.94± 10.45 0.36± 0.277 0.019± 87.30 11.90± 9.07 0.20± 

 ±0.11 8.85 ±11.44 87.65 ±0.020 0.279 ±0.45 10.57 ±0.94 33.97 ±1.40 55.46 % بقايا الخبز اليابس36

 ±0.11 8.62 ±14.63 87.72 ±0.027 0.287 ±0.32 11.04 ±2.80 32.65 ±3.55 56.31 % بقايا الخبز اليابس48

 ±0.12 9.25 ±5.98 87.22 ±0.019 0.255 ±0.32 10.30 ±0.97 33.85 ±4.31 55.85 % بقايا الخبز اليابس0 سمان ابيض

 ±0.18 9.19 ±9.04 87.49 ±0.022 0.260 ±0.22 10.39 ±1.50 33.78 ±1.33 55.83 % بقايا الخبز اليابس12

 ±0.20 9.19 ±11.90 87.41 ±0.017 0.271 ±0.28 10.42 ±1.80 33.68 ±2.19 55.90 % بقايا الخبز اليابس24

 ±0.17 9.02 ±8.04 87.28 ±0.019 0.280 ±0.27 10.55 ±0.57 33.97 ±1.61 55.48 % بقايا الخبز اليابس36

 ±0.17 8.78 ±13.21 87.43 ±0.017 0.281 ±0.52 11.09 ±1.22 32.56 ±1.78 56.35 % بقايا الخبز اليابس48

(.0.05 ≥الحاااااااااااااااارو  المختلفااااااااااااااااة  اااااااااااااااامن العمااااااااااااااااود الواحااااااااااااااااد ولكاااااااااااااااال صاااااااااااااااافة وكاااااااااااااااال عاماااااااااااااااال علااااااااااااااااى حاااااااااااااااادا تؤكااااااااااااااااد وجااااااااااااااااود فروقااااااااااااااااات معنويااااااااااااااااة )أ  
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لااون الصاافار كلمااا زادت نساابة بقايااا الخبااز اليااابس. 
اتفقاات نتااائج هااذا البحااث نتيجااة تااأثير الساااللة فااي 

( و 2015واخاارون ) Inciصاافة ساامك القشاارة مااع 
Bagh ( والحيااااااااااااالي وت2016واخاااااااااااارون )  وفياااااااااااا

واخاااااااارون  Al-Kafajyواختلفاااااااات مااااااااع ، (2018)
اماااا فاااي وحااادة هاااو فقاااد تطابقااات النتاااائج ، (2016)

واخااااااارون  Bagh( و 2015واخااااااارون ) Inciماااااااع 
(. أمااااا نتيجااااة تااااأثير مسااااتوى بقايااااا الخبااااز 2016)

اليابس فقد كانت نتاائج صافة نسابة البياا  ونسابة 
، (2011واخارون ) Shafeyالصافار تشااب  نتاائج 

أمااا نتااائج نساابة القشاارة وساامك القشاارة وكااذلك وحاادة 
 Shaferهو ولون الصفار فقد طابقات ماا جااء با  

 Kimiaeeو Torki( و2011واخاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارون )
(a2011) وTorki وKimiaee (b2011.)   

نتااائج التحلياال االحصااائي فااي جاادوس تظهاار 
( نتيجااااة 0.05 ≥عاااادم وجااااود فروقااااا معنويااااا )أ  9

تااأثير العواماال الااثالال ولجميااع الصاافات المدروسااة 
وهاااي اساااتهالك العلاااف )غم/طاااائر( وكفااااءة تحويااال 

غاااام باااايض( واسااااتهالك الماااااء : العلااااف )غاااام علااااف
-42)مل/طاااااائر( خاااااالس مرحلاااااة انتااااااج البااااايض )

ففاااااااي حالاااااااة تاااااااأثير السااااااااللة فاااااااان ، يوماااااااا( 101
الفروقات الحساابية هاي لسااللة السامان الصاحراوي 

أماااا فاااي حالاااة تاااأثير ، ي جمياااع الصااافات الساااابقةفااا 
 مستوى بقاياا الخباز الياابس فاان الزياادة منهاا تاؤدي
تقليل استهالك العلف وتحسن كفاءة تحويال العلاف 

فااي حااين ان تااأثير تااداخل ، وزيااادة اسااتهالك الماااء
يودي الى تقليل اساتهالك العلاف العاملين السابقين 

تهالك المااء وتحسن كفاءة تحويل العلف وزياادة اسا 
لكاااال السااااللتين. اتفقااات نتاااائج تاااأثير مساااتوى بقاياااا 
الخباااااز الياااااابس فاااااي صااااافة اساااااتهالك العلاااااف ماااااع 

Olafadehan ( 2010واخااااااااااااااااااااارون )وShafey 
أمااا صاافة كفاااءة تحوياال العلااف ، (2011واخاارون )

لكنهااا ، (2011واخاارون ) Shafeyفقااد اتفقاات مااع 
 (.2010واخرون ) Olafadehanاختلفت مع 

يشاااير الاااى تاااأثير عامااال السااااللة  10جاادوس 
وعاماال مسااتوى بقايااا الخبااز اليااابس كااال علااى حاادا 
وكااذلك تااأثير تااداخلهما فااي الحسااابات االقتصااادية 

كغم بيض للسمان الياباني خالس مرحلة  1ال نتاج 
اذ نالحااااااااا  ، يوماااااااااا( 101-42انتااااااااااج البااااااااايض )

حصااوس ساااللة الساامان االباايض علااى اقاال تكاااليف 
 1324اذ سااجلت ، لكليااةمسااتهلك وتكاااليف ا علااف
، )دينار عراقاي/كغم بايض( علاى التاوالي 3116و 

، بينمااا كااان لساااللة الصااحراوي اقاال تكاااليف اخاارى 
فااي ، )دينااار عراقااي/كغم باايض( 1781اذ سااجلت 

حاااااااين كاااااااان االياااااااراد متسااااااااويا لسااااااااللتي السااااااامان 
)دينااااااار  9000الصااااااحراوي واالباااااايض وهااااااو 

 ولهاااذا تفوقااات سااااللة السااامان، عراقاااي/كغم بااايض(
االبااااايض علاااااى الصاااااحراوي فاااااي الاااااربح اذ ساااااجلت 

)ديناااااااار عراقاااااااي/كغم وزن حاااااااي(  5880و 5884
للساااللتين علااى التااوالي. تؤكااد نتااائج الجاادوس ايضااا 

% 48علااى ان المعاملااة الخامسااة )مسااتوى ا ااافة 
 بقاياااا الخباااز الياااابس( كاااان لااا  اقااال تكااااليف علاااف
مسااتهلك وتكاااليف اخاارى وتكاااليف كليااة اذ سااجلت 

)دينااااااااااااااار عراقااااااااااااااي/كغم  2866و 1766، 1100
ولااذلك تفوقاات هااذ  المعاملااة ، باايض( علااى التااوالي

)دينااار  6134وكااان لهااا أعلااى ربااح عناادما سااجلت 
عراقااي/كغم باايض(. ان ساابب تفااوق هااذ  المعاملااة 
في الربح على ب ية المعامالت يعاود الاى انخفاا  
سااااعر كغاااام العلااااف مااااع زيااااادة نساااابة ا ااااافة بقايااااا 

، 619علااف تعااادس كغاام  1اذ كاناات سااعر ، الخبااز
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)دينااااااااااااااااااار عراقااااااااااااااااااي(  462و 501، 541، 580
للمعامالت الخمسة على التوالي من جهة وحصوس 
هذ  المعاملة على أعلى كتلة بيض كلاي باإل اافة 
الااى افضااال كفاااءة تحويااال علاااف ماان جهاااة اخااارى. 

 Olafadehanتطابقااااات هاااااذ  النتاااااائج ماااااع نتاااااائج 
( في ان تكاليف العلف المساتهلك 2010واخرون )

وان الاااربح ، مااع زياااادة نساابة مخلفاااات المخااابز تقاال
يااازداد ماااع ا اااافة بقاياااا المخاااابز الاااى العلاااف. أماااا 
تااااأثير التااااداخل فقااااد اظهاااار بااااان المعاملااااة العاشاااارة 

% 48)تداخل السمان االبيض ماع مساتوى ا اافة 
وكاناات  بقايااا الخبااز اليااابس( لهااا اقاال تكاااليف كليااة

)ديناااار عراقاااي/كغم بااايض( وكاااذلك أفضااال  2862
 )دينار عراقي/كغم بيض(. 6138وكان  ربح

يتباين ، 10و 6من خالس مالحظة نتائج الجادولين 
باان أفضال : يوماا( 35-1لنا خاالس مرحلاة النماو )

رباااااح  وافضااااال، رباااااح لسااااااللة السااااامان الصاااااحراوي 
% بقاياا الخباز 48للمعاملة الخامسة )إ افة نسابة 

بينماااااا كاااااان افضااااال رباااااح للتاااااداخل فهاااااو ، الياااااابس(
للمعاملااة الخامسااة )تااداخل الساامان الصااحراوي مااع 

% بقايا الخبز اليابس(. أما خالس 48إ افة نسبة 
فاااااااان : يوماااااااا( 101-42مرحلااااااة انتااااااااج البااااااايض )

وافضاال ، افضاال ربااح كااان لساااللة الساامان االباايض
% بقايااا 48ربااح للمعاملااة الخامسااة )إ ااافة نساابة 

اماااااا افضااااال رباااااح للتاااااداخل فهاااااو ، الخباااااز الياااااابس(
للمعاملاااااة العاشااااارة )تاااااداخل السااااامان االبااااايض ماااااع 

% بقايااااا الخبااااز اليااااابس(. وهااااذا 48إ ااااافة نساااابة 

يعني ان سااللة السامان الصاحراوي كانات االفضال 
أماااااا سااااااللة السااااامان االبااااايض ، فاااااي مرحلاااااة النماااااو

   فضل في مرحلة انتاج البيض.فكانت اال
 

نساااتنتج مااان هاااذا البحاااث امكانياااة اساااتخدام اي مااان 
سااااللتي السااامان اليابااااني الصاااحراوية أو البيضااااء 

لكااان سااااللة السااامان ، فاااي انتااااج اللحااام أو البااايض
الصاااااااحراوي كانااااااات متفوقاااااااة حساااااااابيا فاااااااي معظااااااام 
الصفات االنتاجية وكذلك الربح )ديناار عراقاي/كغم 

، يوماااااا( 35-1النماااااو ) وزن حاااااي( خاااااالس مرحلاااااة
وساللة السامان االبايض متفوقاة حساابيا فاي معظام 
الصفات االنتاجية وكذلك الربح )ديناار عراقاي/كغم 

 101-42بااااايض( خاااااالس مرحلاااااة انتااااااج البااااايض )
% مان بقاياا الخباز الياابس فاي 48يوما(. اساتخدام 

عالئاا  طيااور الساامان خااالس مرحلتااي النمااو وانتاااج 
لنساابة لاام يظهاار فروقااا الن اسااتخدام هااذ  ا، الباايض

بل اظهر تفوقا في ، معنوية في الصفات المدروسة
الااربح خااالس هاااتين الماارحلتين. أمااا تااداخل الساااللة 
ومستوى بقايا الخباز الياابس فااظهر تفاوق المعاملاة 
الخامسااة )تااداخل ساااللة الساامان الصااحراوي ونساابة 

% بقاياااا الخباااز الياااابس( حساااابيا خاااالس مرحلاااة 48
بينمااا تفوقاات المعاملااة ، ل ربااحالنمااو وسااجلت افضاا 

العاشاااارة )تااااداخل ساااااللة الساااامان االباااايض ونساااابة 
% بقاياااا الخباااز الياااابس( حساااابيا خاااالس مرحلاااة 48

  انتاج البيض وسجلت افضل ربح.
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بينهما في استهالك العلالالو وكءالالاحة تحويالالل العلالالو واسالالتهالك المالالاح للسالالمان اليابالالاني خالالالل مرحلالالة بقايا الخبز اليابس والتداخل مستوى تأثير الساللة و : (9)الجدول 
  يوم(: 101-42انتاج البيض )

 )مل/طائر( استهالك الماء غم بيض( : غمالعلف )كفاءة تحويل  غم/طائر(العلف )استهالك  المعامالت

 الساللة:تأثير 

 4770.81 ±55.63 2.47 ±0.11 1470.11 ±16.09 صحراوي سمان

 4604.91 ±50.33 2.44 ±0.13 1439.98 ±12.42 سمان ابيض

 اليابس:تأثير مستوى بقايا الخبز 

 4678.65 ±43.03 2.55 ±0.09 1488.68 ±34.36 % بقايا الخبز اليابس0

 4677.68 ±41.36 2.50 ±0.05 1484.97 ±10.47 % بقايا الخبز اليابس12

 4627.17 ±38.73 2.51 ±0.10 1446.64 ±17.39 اليابس% بقايا الخبز 24

 4696.80 ±20.22 2.43 ±0.11 1438.48 ±40.73 % بقايا الخبز اليابس36

 4759.03 ±61.43 2.38 ±0.07 1416.47 ±12.55 % بقايا الخبز اليابس48

 اليابس:تأثير تداخل الساللة ومستوى بقايا الخبز 

 4715.98 ±40.33 2.54 ±0.10 1506.25 ±39.33 % بقايا الخبز اليابس0 سمان صحراوي

 4710.21 ±51.69 2.50 ±0.13 1497.91 ±17.40 % بقايا الخبز اليابس12

 4805.08 ±31.23 2.49 ±0.13 1473.05 ±35.06 % بقايا الخبز اليابس24

 4794.70 ±36.51 2.44 ±0.10 1450.50 ±20.22 % بقايا الخبز اليابس36

 4828.10 ±28.30 2.38 ±0.09 1422.82 ±20.47 % بقايا الخبز اليابس48

 4641.31 ±68.27 2.52 ±0.13 1471.11 ±11.27 % بقايا الخبز اليابس0 سمان ابيض

 4645.10 ±97.90 2.49 ±0.14 1472.02 ±33.11 % بقايا الخبز اليابس12

 4449.25 ±56.77 2.40 ±0.08 1420.22 ±12.05 % بقايا الخبز اليابس24

 4598.90 ±49.06 2.42 ±0.12 1426.45 ±52.55 % بقايا الخبز اليابس36

 4689.95 ±45.25 2.39 ±0.17 1410.12 ±18.50 % بقايا الخبز اليابس48

 (.0.05 ≥الحرو  المختلفة  من العمود الواحد ولكل صفة وكل عامل على حدا تؤكد وجود فروقات معنوية )أ  
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 البالاليض كغالالم بالاليض سالالمان يابالالاني خالالالل مرحلالالة انتالالاج 1الحسابات االقتصادية إلنتاج  بقايا الخبز اليابس والتداخل بينهما فيمستوى تأثير الساللة و  (:10)الجدول 
 :  يوما( 42-101)

 

 المعامالت

 تكاليف العلف المستهلك

 ( 1) )دع/كغم بيض(

 التكاليف االخرى

 )دع/كغم بيض(  

(2) 

 الكليةالتكاليف 

 )دع/كغم بيض(  

(3(=)1(+)2 ) 

 االيراد 

 )دع/كغم بيض( 

(4) 

 الربح  

 )دع/كغم بيض( 

(5(=)4)-(3 ) 

 الساللة:تأثير 

 5880 9000 3120 1781 1339 صحراوي سمان

 5884 9000 3116 1792 1324 سمان ابيض

 اليابس:تأثير مستوى بقايا الخبز 

 5633 9000 3367 1801 1566 % بقايا الخبز اليابس0

 5765 9000 3235 1785 1450 % بقايا الخبز اليابس12

 5882 9000 3118 1794 1324 % بقايا الخبز اليابس24

 5994 9000 3006 1789 1217 % بقايا الخبز اليابس36

 6134 9000 2866 1766 1100 % بقايا الخبز اليابس48

 تأثير تداخل الساللة ومستوى بقايا الخبز اليابس :

 5637 9000 3363 1789 1574 % بقايا الخبز اليابس0 سمان صحراوي

 5774 9000 3226 1773 1453 % بقايا الخبز اليابس12

 5859 9000 3141 1793 1348 اليابس% بقايا الخبز 24

 5999 9000 3001 1780 1221 % بقايا الخبز اليابس36

 6131 9000 2869 1771 1098 % بقايا الخبز اليابس48

 5629 9000 3371 1813 1558 % بقايا الخبز اليابس0 سمان ابيض

 5757 9000 3243 1796 1447 % بقايا الخبز اليابس12

 5906 9000 3094 1794 1300 الخبز اليابس% بقايا 24

 5990 9000 3010 1798 1212 % بقايا الخبز اليابس36

 6138 9000 2862 1760 1102 % بقايا الخبز اليابس48

 دينار عراقي في وقت اجراء التجربة. 1192يعادس الدوالر االمريكي ، تعني دينار عراقي دع: 
ديناااااااااااااااار عراقاااااااااااااااي. 9000كغااااااااااااااام بااااااااااااااايض سااااااااااااااامان )ديناااااااااااااااار عراقاااااااااااااااي( وهاااااااااااااااو يعاااااااااااااااادس هناااااااااااااااا  1تمثااااااااااااااال االياااااااااااااااراد المتحصااااااااااااااال مااااااااااااااان بياااااااااااااااع  (:4) 
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ABSTRACT 

The research was carried out in poultry farm, department of Animal 

production, College of Agriculture and forestry, university of Mosul / Mosul / 

Iraq. Experimental treatments include two factors, strain of Japanese quail 

(Coturnix coturnix japonica) and dried bread waste levels with interaction 

between them. The first factor includes desert and white strain, while the second 

factor include 5 levels of dried bread waste that is 0, 12, 24, 36 and 48% from 

total ration, the interaction between last factors was studied in this research. 

The research divided in to two stages: grower stage (1-35 days), 600 birds 

of Japanese quail (300 birds / strain) randomly distributed in 5 treatments group 

with 3 replicates for each treatment and 20 birds in each replicate. Layer stage 

(42-101days), 240 quail females (120 female / strain) randomly distributed in 5 

treatments with 3 replicates for each treatment and 8 quail females in each 

replicate. Feed and water according by ad-libitum all research period.  

Statistical analysis in grower stage showed no significant differences (p≤ 

0.05) for strain, dried bread waste levels and their interaction on body weight, 

weight gain, mortality percent, feed intake, feed conversion ratio, carcass weight 

and edible giblets. While significant effect (p≤ 0.05) found on water intake and 

dressing percent for dried bread waste levels and interaction between strain and 

dried bread waste levels. The best net revenue (ID / Kg live weight) for desert 

quail strain, 48% dried bread waste and interaction between desert quail strain 

and 48% dried bread waste. 

In the layer stage: the results of statistical analysis showed also no 

significant effect (p≤ 0.05) on all treatments and all factors, except yolk color 

that has significant effect (p≤ 0.05) for dried bread waste level. The best net 

revenue record for white quail strain, 48% dried bread waste level and 

interaction for strain with 48% dried bread waste.  
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