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Abstract: The study was carried out on (720) chicks of three strains of Japanese quail (desert, black and white) to
investigate of effects the strain and shape of rations (crushed , granulated and crumbly) and by three treatments with four
replicates for each strain during the growth period (1- 35 days), and 324 females of the same breeds.Three treatments with
four replicates per breed during egg production (42- 101 days). The results showed significant differences (P≤0.05) of strain
effects on body weight, weight gain, feed conversion coefficient- ,carcass weight during the growth stage, and egg weight
during the egg production stage. As for the effect of the diet, it was found that there were significant differences (P≤0.05) for
Vivo weight characteristics, weight gain, feed conversion coefficient, carcass weight during the growth stage, egg weight and
its mass, total eggs during the stage of egg production. While for the effect of the interaction between the strain and form of
fodder showed the results significant differences (P≤0.05) in vivo weight and weight gain and feed conversion factor and
carcass weight and net growth stage, crust ratio, egg weight, total egg number, total egg mass and albumin concentration
during egg production.
As for the economic calculations, the results showed that the desert quail breed got the best profit (Iraqi dinar/ kg live
weight) during the growth phase, while the white quail breed got the best profit (Iraqi dinar/kg eggs) during the production
phase of eggs. The best profit due to the effect of the form of the diet was the share of fodder grain during the growth and
egg production. The best profit for the interaction of the strain and the form of the bush was the interaction of the desert
quail strain with grain feed during the growth stage, and the interaction of the white quail strain with grain feed during the
egg production.
Keywords: the strain of Japanese quail, ration, (Mash, pellets and crumble)

تأثير شكل العليقة في الدا اإلنتاجي لثالث سالالت من السمان الياباني
رغد نصير وليد
كلية الزراعة والغابات || جامعة املوصل || العراق
) فرخا من ثالث سالالت من السمان الياباني هي الصحراوي والسو والبي لبيان تأثير الساللة720(  تم تنفيذ الدراسة على:امللخص
،) يوما35 -1( وثالثة أشكال للعليقة هي املجروش واملحبب واملفتت وبواقع ثالث معامالت وبأربع مكررات لكل ساللة خالل مرحلة النمو
 أظهرت نتائج.) يوما101 -42(  أنثى من نفس السالالت بواقع ثالث معامالت وبأربع مكررات لكل ساللة خالل مرحلة إنتاج البي324و
 غم زيا ة:) لتأثير الساللة في وزن الجسم الحي والزيا ة الوزنية ومعامل تحويل العلف (غم علفP≤0.05( البحث وجو فروقات معنوية
 أما بالنسبة لتأثير شكل.  وفي وزن البيضة خالل مرحلة إنتاج البي، غم ذبيحة) ووزن الذبيحة خالل مرحلة النمو:وزنية) و(غم علف
 غم:) لصفات وزن الجسم الحي والزيا ة الوزنية ومعامل تحويل العلف (غم علفP≤0.05( العليقة فقد اتضح وجو فروقات معنوية
 وفي وزن البيضة وكتلة البي الكلية خالل مرحلة إنتاج، غم ذبيحة) ووزن الذبيحة خالل مرحلة النمو:زيا ة وزنية) و(غم علف
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أما تأثير التداخل بين الساللة وشكل العليقة فقد أوضحت نتائج التحليل اإلحصائي وجو فروقات معنوية ( )P≤0.05في وزن الجسم
الحي والزيا ة الوزنية ومعامل تحويل العلف (غم علف :غم زيا ة وزنية) و(غم علف :غم ذبيحة) ووزن الذبيحة ونسبة التصافي خالل
مرحلة النمو ،وفي نسبة القشرة ووزن البيضة وعد البي الكلي وكتلة البي الكلية وتركيز االلبومين خالل مرحلة إنتاج البي .
أما ما يخص الحسابات االقتصا ية فقد أظهرت النتائج حصول ساللة السمان الصحراوي على أفضل ربح ( ينار عراقي /كغم وزن حي)
خالل مرحلة النمو ،بينما حصلت ساللة السمان البي على أفضل ربح ( ينار عراقي /كغم بي ) خالل مرحلة إنتاج البي  .أما أفضل
ربح نتيجة تأثير شكل العليقة فقد كان من نصيب العلف املحبب خالل مرحلتي النمو وإنتاج البي  .أما أفضل ربح ملعامالت تداخل
الساللة وشكل العليقة فقد كان لتداخل ساللة السمان الصحراوي مع العلف املحبب خالل مرحلة النمو ،وتداخل ساللة السمان
البي مع العلف املحبب خالل مرحلة إنتاج البي .
الكلمات املفتاحية :سالالت السمان الياباني ،علف مجروش ،علف محبب ،علف مفتت.

املقدمة
تتميز الطيور الداجنة بكونها مصدر مهم في توفير االحتياجات البشرية من البروتين الحيواني ذو القيمة
الغذائية العالية.
ً
ً
وقد احتل السمان الياباني موقع سريع ضمن الطيور الداجنة لكونه يعد طائرا اقتصا يا النخفاض وزنه
وقلة احتياجاته للعلف .كما أن لحمه يتميز بقيمة غذائية عالية (ناجي وآخرون.)2007 ،
فهو له مكانة سريعة في صناعة الدواجن كمصدر للحوم املفضلة وبأسعار رخيصة مقارنة مع بقية أنواع
الطيور الداجنة ( )2004 ،Minvielleوكذلك نضجه الجنس ي املبكر حيث تبدأ النثى بوضع أول بيضة في  42 -28يوم
ً
وبمعدل وزن  150 -140غم وهي أثقل قليال من الذكور عند هذا املر ومدة تفقيس البي  18 -16يوم مع غزارة
ً
إنتاجه من البي  300بيضة سنويا (جاسم وآخرون )2006 ،مما لهذه الصفات من أهميه في تقليل كلفه اإلنتاج
بقله كميه العلف املستهلك وتحسين نوعية اللحوم املنتجة وقلة املدة الالزمة لوصول اإلناث إلى عمر وضع البي .
وقد أظهرت العديد من الدراسات اختالفات معنوية في معدالت اوزان الجسم الحي بين سالالت السمان
وقد تعزى هذه االختالفات إلى أن بع السالالت لها القابلية على ارتفاع سرعة النمو والقدرة على ترسيب البروتين
والدهن مقارنه بالسالالت والخطوط الخرة.
ففي راسة العبيدي وآخرون ( )2007وجد أن هناك عدم وجو فروقات معنوية بين طائر السمان البي
والبني في معدل نسبة مكونات البيضة وفي الصفات النوعية املدروسة التحليل الكيميائي للصفار وبياض البي مما
يدل على أن الطفرة الوراثية للون الريش البي تؤثر في نسبة مكونات البيضة فقط.
في حين وجد حسن وآخرون ( )2013أن هناك فروقات معنوية ( )P≤0.05في وزن الجسم الحي ومعدل
الزيا ة الوزنية ومعدل استهالك العلف ونسبة التصافي لطيور السمان الياباني عند عمر  6أسابيع حيث بلغت
 168.44غم و %65.65على التوالي.
كما الحظ حسن وعبدالستار ( )2015وجو تفوق عالي املعنوية ( )P≤0.05للعرق السو على العرقين
البي والبني في صفة وزن الجسم للعمار  3 ،2 ،1أسابيع اال أن هذا التفوق املعنوي قد تالش ى عند عمر  6أسابيع
وذلك لتفوق العرق السو في كمية العلف املستهلك على بقية العروق عند عمر  6 ،4 ،1أسابيع في راسة لل ا
اإلنتاجي لثالث عروق للسمان الياباني في إنتاج اللحم.
فيما وجدت آل فليح ( )2018فروقات معنوية بين السالالت لصفات وزن الجسم الحي ومعدل الزيا ة
الوزنية ومعدل استهالك العلف وكانت لصالح ساللة السمان البني في راستها التي اجرتها لتأثير إضافة بذور الحبة
الحلوة في ال ا اإلنتاجي لساللتين من طيور السمان.
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ولقد أشار ياسر غانم كصب وآخرون ( )2019إلى عدم وجو فروقات معنوية ( )P≤0.05بين السالالت
(البي والصحراوي) في وزن الجسم الحي ومعدل الزيا ة الوزنية ونسبة الهالكات واستهالك العلف وكفا ة التحويل
الغذائي ووزن الذبيحة بينما كانت معنوية لصفة استهالك املا ونسبة التصافي في راستهم لتأثير استخدام بقايا الخبز
اليابس في تغذية ساللتين من السمان الياباني.
والجانب الخر فإن التغذية تعتبر من اهم العوامل في مشاريع الطيور الداجنة لذلك يجب أن تكون العليقة
تفي باحتياجات الطائر من العناصر الغذائية .حيث تشكل حوالي  %70 -75من كلفة إنتاج الطيور الداجنة
(.)2016 ،Prabhale
وعليه فإن االتجاهات الحديثة في صناعة العالئق هي العمل على التغيير الفيزياوي للعليقة .ففي الوقت
الحاضر فإن موضوع تصنيع العليقة بأشكال فيزياوية مختلفة (املجروشة ،املفتتة ،املحببة) قد توسعت وأخذت حيز
كبير في التربية التجارية للطيور الداجنة ( Chehraghiوآخرون .)2013 ،وان التوجه نحو االعتما على تغذية الطيور
على العليقة بشكل محبب لن من شأنها زيا ة في إنتاج الدجاج البياض ( )2008 ،Mura kamiلحد من التأثيرات
السلبي للعليقة على هيئة مجروش لزيا ة الفاقد اثنا الطيور.
وان العلف املجروش الناعم هو نوع من انواع التغذية املتكاملة ويكون مطحون بشكل ناعم وممزوج بصورة
متجانسة حيث ال تستطيع الطيور انتقا اجزا منه بسهولة ( Najad – Rashadiوآخرون.)2015 ،
ومن جهة أخرى فإن التغذية على العليقة (املحببة ،املفتتة) تقلل من الطاقة التي يصرفها الطائر في تناول
العليقة اال انها تشكل كلفة اضافية (كلفة التصنيع) بحدو  %10اكثر من تكلفة إنتاج العالئق املجروشة (Mingbin
وآخرون.)2015 ،
وقد أجريت العديد من الدراسات حول شكل العليقة على ال ا اإلنتاجي وإنتاج البي فقد ذكر Sena
وآخرون ( )2012في راسته للتأثير الفيزياوي لشكل العليقة على ال ا اإلنتاجي لفروج اللحم .أن هناك تفوق معنوي
( )P≤0.05لوزن الجسم الحي وكمية العلف املستهلك والزيا ة الوزنية ووزن الذبيحة للمعامالت التي تم تغذيتها على
عليقة بشكل محبب .حيث حققت املعاملة بشكل محبب زيا ة من  %7 -6في وزن الجسم ووزن الذبيحة ونسبة
التصافي.
في حين الحظ  Mehdiوآخرون ( )2015بوجو فروقات معنوية في وزن الجسم الحي وكمية العلف املستهلك
ومعدل الزيا ة الوزنية فقد كانت املعامالت التي تم تغذيتها على العلف الحبب متفوقه معنوية على املعامالت املغذاة
على العلف املجروش في راسته التي اجراها لتأثير العلف املجروش واملحبب على ال ا اإلنتاجي والتطوري للسمان
الياباني.
ولقد أشار  Pivzadoوآخرون ( )2015إلى تفوق عالي الهجين الذي تم تغذيته على عليقة ذات شكل مفتت
مقارنة باملعامالت التي تم تغذيتها على عليقة مجروشة في صفات وزن الجسم الحي ومعدل الزيا ة الوزنية وكمية
العلف املستهلك من خالل تجربته باستخدام العلف املجروش والعلف املفتت وتأثيره على الصفات اإلنتاجية لفروج
اللحم.
ولقد تناول  )2016( Rajputتأثير امليكروبات ونوع العلف في ال ا اإلنتاجي للسمان والحظ وجو فروقات
معنوية ( )P≤0.05بين املعامالت في معدل وزن الجسم الحي ،وكمية العلف املستهلك ووزن الكبد والقلب واالحشا
املأكولة في املعاملة التي تم تغذيتها على عليقة ذات شكل محبب بينما لم يالحظ فروقات معنوية في املعاملة التي تم
تغذيتها على عليقة ذات شكل مجروش.
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في حين ذكر البياتي وآخرون ( )2018من راسته التي اجراها على تأثير العليقة املجروش واملفتتة وخيطهما
في بع الصفات اإلنتاجية وصفات البي لطائر السمان الياباني بارتفاع معنوي في معدل إنتاج البي  %H.Dفي
حين لم تكن معنوية لصفات معدل وزن البيضة ،الصفات النوعية للبي  ،وزن الصفار ،وزن البياض و ليل
البي واستنتج من راستهم امكانية استخدام العليقة  %155على هيئة علف محبب في تغذية طائر السمان
البياض.
ان الهدف من هذه الدراسة هو التعرف على ال ا اإلنتاجي لثالث سالالت من السمان الياباني (البي
والبني والسو ) وتأثير شكل العليقة (مجروش ،محبب ،مفتت) على ال ا اإلنتاجي.

املواد وطرائق العمل
أجريت هذه الدراسة في حقل الدواجن التابع لقسم اإلنتاج الحيواني /كلية الزراعة والغابات /جامعة
املوصل واستخدم ( )720فرخا بعمر يوم واحد إذ شملت املعامالت التجريبية تأثير عاملين الول الساللة وشملت ثالث
سالالت من السمان الياباني هي الصحراوي والسو والبي والثاني اشكال العليقة وهي املجروش واملحبب واملفتت
وكذلك التداخالت بين الساللة وأشكال التغذية وكان عد الفرا لكل ساللة ( )240فر تم توزيع الفرا عشوائيا ً
على املعامالت حيث وزعت أفرا كل ساللة على ثالثة معامالت وبواقع اربع مكررات لكل معاملة وكل مكرر احتوى
على ( )20فر قسم البحث إلى مرحلتين هما :مرحلة النمو ( 35 -1يوما) ،اما خالل مرحلة إنتاج البي (101 -42
يوما) فقد استخدمت  324أنثى من نفس السالالت بواقع ثالث معامالت ( 108أنثى لكل ساللة) وبأربع مكررات لكل
ساللة ( 9إناث لكل مكرر) .كانت القاعة املستخدمة مجهزة بكافة االحتياجات الضرورية من تهوية وإضا ة وضبط
رجة الحرارة كما وتم تنظفها وتعقيمها قبل البد بالتربية .تم اتباع البرنامج الوقائي الخاص بحماية الطيور من
المراض خالل فترة التربية.
تمت تغذية الفرا على مرحلتين :مرحلة النمو من ( )35 -1يوم متماثلة بنسبة البروتين الخام ()%24
وطاقة ايضية ( )2905كيلو سعرة/كغم كما موضحة في الجدول( ،)1أما في مرحلة إنتاج البي فتم تقديم العليقة
من عمر ( )101 -42يوم املتماثلة في نسبة البروتين ( )%20.05والطاقة اليضية ( )2900كيلو سعرة /كغم عليقة .كما
موضح في جدول ( ،)1وقد روعي في هذه العالئق أن تسد احتياجات الطائر من الطاقة والبروتين حسب ما جا في
ً
 .)1994( NRCكان العلف واملا بصورة حرة  add libitumوبواقع ثالثة مرات يوميا خالل املرحلتين أعاله.
ً
تم القيام بوزن الفرا فر يا في نهاية فترة النمو عند نهاية السبوع الخامس ملعرفة الزيا ة الوزنية لكل
ً
طائر ،كما حسبت كمية العلف املستهلك لكل مكرر وكذلك معامل التحويل الغذائي وكانت الهالكات تسجل يوميا،
ثم تم تحليل البيانات إحصائيا ً باستخدام البرنامج  )1996( SASوفق التصميم العشوائي الكامل باستخدام النموذج
الخطي التي:
Yijk= M + Hi + Tj + (HT)- ij + eijk
 = Yijkتأثير املشاهدات في املعاملة  jمن الطيور k
 =Mاملتوسط العام
 =Hiتأثير الساللة ()1 ،2 ،3
 =Tjتأثير املعاملة /شكل العليقة ()1 ،2 ،2
 =)HT)ijتأثير التداخل بين iمن الساللة و  jمن املعامالت.
 = eijkتأثير الخطأ التجريبي
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كما تم اختبار الفرق بيت املتوسطات في حالة وجو فروق معنوية حسب اختبار نكن للموازنة بين
املتوسطات.
الجدول ( )1مكونات العليقة املستخدمة لثالث سالالت من السمان الياباني خالل مرحلتي النمو وإنتاج البيض
املادة العلفية

عليقة النمو ( 35 -1يوم)

عليقة إنتاج البيض ( 101 -42يوم)

كسبة فول الصويا*

32

27

ذرة صفرا

40

42

مركز بروتيني**

8

5

حنطة

16.80

18.10

زيت زهرة الشمس

2

2.20

حجر كلس

0.50

5

ثنائي فوسفات الكالسيوم

0.20

0.20

ملح طعام

0.25

0.25

خليط فيتامينات ومعادن

0.25

0.25

املجموع

100

100

التحليل الكيمياوي املحسوب:
الطاقة املمثلة (كيلو سعرة/كغم)

2905

2900

البروتين الخام ()%

24

20.05

مستخلص االيثر()%
اللياف الخام ()%
الكالسيوم ()%
الفسفور املتيسر ()%
اليسين ()%

4.37
3.85
1.19
0.44
1.42

4.71
3.51
2.47
0.31
1.10

* :كسبة فول الصويا هي أرجنتينية تحتوي على  %45بروتين خام و  2300كيلو سعرة /كغم طاقة ممثلة.
** :املركز البروتيني املستخدم في الدراسة هو من نوع  Wafiار ني املنشأ يحتوي على %45 :بروتين خام،
 2180كيلو سعرة /كغم طاقة ممثلة %4.5 ،هن خام %3 ،ألياف خام %14 ،معا ن %27.5 ،كاربوهيدرات ذائبة،
 %95ما ة جافة %8.5 ،كالسيوم %3.،فسفور متاح %4 ،اليسين % 3 ،ميثيونين %1.5 ،لينوليك.

النتائج و املناقشة
يالحظ من نتائج جدول ( )2أن للساللة تأثير معنوي ( )P≤0.05في معدل وزن الجسم الحي (غم /طائر)
ً
ومعدل الزيا ة الوزنية إذ تفوق كال من السمان الصحراوي والسو على السمان البي ويمكن استغالل هذا
ً
التباين لغراض االنتخاب الوراثي ،وهذا يتفق مع كال من جاسم وآخرون ( ،)2006وآل فليح ( ،)2018اما بخصوص
معدل سرعة النمو  %ونسبة الهالكات فتبين عدم وجو فروقات معنوية بين السالالت واتفقت هذه النتيجة مع
علوش وآخرون ( ،)2015و Hussenوآخرون (.)2019
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أما ما يخص عامل شكل العليقة فيالحظ من الجدول ( )2وجو فروقات معنوية ( )P≤0.05بين املعامالت
فقد تفوقت معاملة العلف املحبب على معاملتي العلف املجروش واملفتت في صفات وزن الجسم الحي ومعدل الزيا ة
الوزنية .وأعطت معاملة العلف املجروش أقل معدل لوزن الجسم ومعدل الزيا ة وقد يعزى السبب إلى أن العلف
املحبب يؤ ي إلى تحسين الهضم وكفا ة االمتصاص في االمعا لن استهالك جزيئات العلف الخشن على هيئة
مجروش قد توجه الطيور الصغيرة صعوبة في استهالكها وجا ت هذه النتائج متفقة مع ما وجده  Amerahوآخرون
( Farqhly ،)2007وآخرون ( )2014في حين لم يالحظ وجو فروقات معنوية بين معامالت شكل العليقة في معدل
سرعة النمو ونسبة الهالكات .واتفقت هذه النتائج مع  )2012( Senaو .)2016( Naeemأما تأثير التداخل بين الساللة
ومعامالت التغذية في معدل وزن الجسم الحي ومعدل الزيا ة الوزنية فيشير جدول ( )2إلى أن ساللة السمان
الصحراوي مع العلف املحبب والسمان السو مع العلف املحبب متفوق معنوي ( )P≤0.05على باقي املعامالت وبشكل
عام يمكن أن يكون السبب هو تأثير كل عامل من العوامل وبالتالي يكون الثر تجميعي لهذه العوامل .أما بالنسبة
ملعدل سرعة النمو ونسبة الهالكات فيالحظ أن ليس هناك تأثير معنوي للتداخل بين الساللة ومعامالت التغذية.
الجدول( )2معدل وزن الجسم والزيادة الوزنية ومعدل سرعة النمو ونسبة الهالكات لطيور السمان في مرحلة
النمو ( 35 -1يوم)
املعامالت

وزن الجسم الحي
(غم /طائر)

معدل سرعة النمو
()%

الزيادة الوزنية
(غم /طائر)

نسبة الهالكات
()%

تأثير الساللة:
سمان صحراوي

a8.23 ±180.60

a7.10 ±173.09

9.86±184.02

0.42±0.42

سمان أسود

a6.73 ±179.65

a9.33 ±172.15

9.56±183.97

0.83±0.83

سمان أبيض

b6.17 ±174.76

b6.30 ±167.33

18.55±183.69

1.67±1.67

تأثير شكل العليقة:
علف مجروش

b7.33 ±174.21

b5.93 ±166.72

7.12±183.50

1.67±1.67

علف محبب

a6.68 ±182.04

a5.31 ±174.59

9.69±184.26

0.21±0.42

علف مفتت

ab6.50 ±178.74

a7.67 ±171.26

9.35±183.92

0.83±0.83

تأثير تداخل ساللة السمان وشكل العليقة:
سمان
صحراوي

سمان
أسود

علف مجروش

ab6.13 ±175.18

ab5.23 ±167.64

9.22±183.49

1.25±1.25

علف محبب

a6.77 ±185.57

a8.26 ±178.10

8.41±184.52

0.00±0.00

علف مفتت

ab7.05 ±181.04

ab9.44 ±173.52

9.06±184.05

0.00±0.00

علف مجروش

ab6.23 ±176.05

ab6.23 ±168.49

6.16±183.52

1.25±1.25

علف محبب

a11.11 ±183.22

a4.63 ±175.77

7.16±184.36

0.00±0.00

علف مفتت

ab9.23 ±179.67

ab6.73 ±172.20

12.16±184.03

1.25±1.25
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وزن الجسم الحي
(غم /طائر)

الزيادة الوزنية
(غم /طائر)

معدل سرعة النمو
()%

نسبة الهالكات
()%

علف مجروش

b6.56 ±171.41

b6.27 ±164.03

10.16±183.48

1.25±2.50

علف محبب

ab7.23 ±177.34

ab12.23 ±169.90

9.16±183.89

1.25±1.25

علف مفتت

b7.43±175.52

ab6.93 ±168.06

7.16±183.69

0.65±1.25

املعامالت

سمان
أبيض

املتوسطات التي تحمل حروفا مشتركة ضمن العمو الواحد ال تختلف معنويا عند احتمال (أ ≤ .)0.05
ً
ويالحظ أيضا من الجدول ( )3أن ليس للساللة تأثير معنوي في معدل استهالك العلف حيث كان السمان
ً
الصحراوي أقل استهالكا للعلف من باقي املعامالت .واتفقت هذه النتائج مع ما وجده  )2017( Adamوكصب وآخرون
ً
( )2019في حين كانت ساللة السمان البي متفوقة معنويا ( )P≤0.05على ساللتي كل من الصحراوي والسو في
صفة معامل تحويل العلف (غم علف :غم زيا ة وزنية) ،ومعامل تحويل العلف (غم علف :غم زيا ة وزنية) .واتفقت
مع  Kumarوآخرون ( )2016( Prabhale ،)2016بينما اختلفت مع  ،)2013( Okeوكصب ( )2019الذين لم يشيروا
إلى وجو فروقات معنوية.
أما تأثير معاملة التغذية فنالحظ من جدول ( )3عدم وجو فروقات معنوية بين معامالت التغذية في معدل
ً
استهالك العلف حيث كانت معاملة العلف املحبب أقل استهالكا للعلف وقد خالفت هذه النتيجة ما وجده كل من
 Mehdiوآخرون ( )2015والبياتي وآخرون (.)2018
أما بالنسبة ملعامل تحويل العلف للزيا ة الوزنية والذبيحة فنالحظ تفوق معاملة العلف املحبب على
معامتي العلف املجروش واملفتت حيث كان معامل تحويل العلف للزيا ة الوزنية والذبيحة ملعاملة العلف املحبب
( )4.32 ،3.28على التوالي ،وقد يعزى السبب إلى تحسن استساغة العليقة ورفع معامل الهضم للمركبات الغذائية
وخاصة النشا والبروتين كما أن تغذية الطائر على العلف املحبب تقلل من الطاقة التي يصرفها الطائر وكفا ة
ً
االمتصاص في االمعا واتفقت النتائج مع  Ocakو )2005( ،Emarوالبياتي وآخرون ( .)2018ويبين الجدول ( )3أيضا
أن ليس هناك تأثير معنوي للتداخل بين الساللة ومعامالت التغذية في معدل استهالك العلف ،في حين كان لصفة
معامل تحويل العلف (غم علف ،غم زيا ة وزنية)( ،غم علف :غم ذبيحة) تأثير معنوي للتداخل بين الساللة
ومعامالت التغذية حيث تفوقت معاملة السمان البي مع العلف املفتت في كل من معامل تحويل العلف للزيا ة
الوزنية والذبيحة.
وكذلك معاملة السمان البي مع العلف املجروش فقد اعطت أفضل معامل تحويل للعلف للزيا ة
الوزنية والذبيحة ( )5.18 ،3.73على التوالي.
أما بالنسبة لوزن الذبيحة فنالحظ من الجدول ( )4وجو فروقات معنوية ( )P≤0.05بين السالالت حيث
ً
تفوقت معامالت السمان الصحراوي والسو على السمان البي  .وقد يعو السبب إلى أن الطيور الكثر وزنا تعطي
ً
باملحصلة وزن ذبيحة أكبر من الطيور القل وزنا وجا ت هذه النتائج مخالفة ملا وجد  Alkefajyoوآخرون (،)2018
كصب وآخرون ( )2019الذين لم يجدوا فروقات معنوية بين السالالت في وزن الذبيحة في حين لم يكن للساللة تأثير
معنوي في صفات نسبة التصافي ونسبة الحشا املأكولة ونسبة الصدر واتفقت مع كصب وآخرون ( )2019واختلفت
مع حسن وآخرون ( ،)2013وآل فليح (.)2018
أما فيما يخص شكل العليقة فنالحظ من الجدول ( )4فنالحظ فروقات معنوية ( )P≤0.05بين املعامالت
حيث كان معاملة املحبب متفوقة على باقي املعامالت في صفة وزن الذبيحة وقد يرجع السبب في ذلك أن وزن الجسم
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في معاملة العلف املحبب كان اعلى من باقي املعامالت مما اعطى وزن ذبيحة أكثر باإلضافة إلى كفا ة االمتصاص في
االمعا وتحويلها إلى لحم وقد اتفقت مع  Ameraوآخرون ( )2007و Mehdiوآخرون ( .)2015في حين لم يالحظ هناك
فروقات معنوية بين املعامالت في نسبة التصافي  %ونسبة االحشا املأكولة ونسبة الصدر  %وتوافقت هذه النتيجة
مع ما وجده  )2016( Rajputفي حين خالفت  Senaوآخرون ( )2012و.Pirzado
الجدول( :)3معدل استهالك العلف ومعامل تحويل العلف لطيور السمان في مرحلة النمو ( 35 -1يوم)
معدل استهالك العلف
(غم /طائر)

املعامالت

معامل تحويل العلف
(غم علف :غم زيادة وزنية)

معامل تحويل العلف
(غم علف :غم ذبيحة)

تأثير الساللة:
سمان صحراوي

15.18±564.34

b 0.11±3.27

b 0.13±4.39

سمان أسود

15.77±580.57

b 0.13±3.37

b 0.13±4.57

سمان أبيض

17.08±606.67

a 0.11±3.63

a 0.10±4.97

تأثير شكل العليقة:
علف مجروش

15.08±588.86

a 0.09±3.54

a 0.12±4.90

علف محبب

41.43±571.51

b 0.11±3.28

b 0.13±4.32

علف مفتت

19.26±591.21

a 0.14±3.45

a 0.07±4.71

تأثير تداخل ساللة السمان وشكل العليقة:
سمان
صحراوي

سمان أسود

سمان أبيض

علف مجروش

15.08±574.17

bc 0.11±3.43

cd 0.13±4.67

علف محبب

8.94±542.65

d0.11±3.05

f 0.08±4.07

علف مفتت

33.83±576.21

c 0.10±3.32

ed0.13±4.43

علف مجروش

12.08±580.90

bc 0.11±3.45

b 0.09±4.86

علف محبب

15.08±578.75

cd0.11±3.29

e 0.13±4.28

علف مفتت

15.08±582.05

bc 0.10±3.38

cd 0.13±4.57

علف مجروش

15.08±611.52

a0.11±3.73

a 0.15±5.18

علف محبب

23.08±593.12

abc 0.08±3.49

cd 0.13±4.61

علف مفتت

15.08±615.37

ab 0.11±3.66

a 0.06±5.12

املتوسطات التي تحمل حروفا مشتركة ضمن العمو الواحد ال تختلف معنويا عند احتمال (أ ≤ .)0.05
ومن الجدول ( )4نالحظ تفوق معنوي لتداخل السمان السو مع العلف املحبب والسمان البي مع
املحبب والسمان الصحراوي مع العلف املحبب في تأثير التداخل بين الساللة وشكل العليقة في صفات وزن الذبيحة
ونسبة التصافي وقد يرجع السبب في هذا التفوق إلى حصول معاملة العلف املحبب على اكبر االوزان لتعطي
باملحصلة وزن ذبيحة ونسبة تصافي اعلى .في حين لم نالحظ بوجو فروقات معنوية بين تداخل السالالت مع
املعامالت في صفات نسبة االحشا املأكولة ونسبة الصدر
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الجدول( )4وزن الذبيحة ونسبة التصافي ونسبة االحشا املأكولة ونسبة الصدر لطيور السمان في مرحلة النمو
( 35 -1يوم)
املعامالت

وزن الذبيحة
(غم /طائر)

نسبة التصافي
()%

نسبة االحشا
املأكولة ()%

نسبة الصدر
()%

تأثير الساللة:
سمان صحراوي

a8.23 ±128.74

3.70±73.41

0.20±5.92

1.52±32.95

سمان أسود

a7.12 ±127.33

4.13±73.79

0.13±5.89

0.26±32.87

سمان أبيض

b8.05 ±122.25

4.10±72.98

0.21±5.83

1.02±32.47

تأثير شكل العليقة:
علف مجروش

c5.23±120.12

4.10±72.28

0.19±5.86

0.52±32.10

علف محبب

a7.10 ±132.31

4.52±74.75

0.15±5.89

1.15±33.42

علف مفتت

b8.83 ±125.89

4.19±73.14

0.21±5.89

1.11±32.78

تأثير تداخل ساللة السمان وشكل العليقة:
سمان
صحراوي

سمان أسود

سمان أبيض

علف مجروش

abc5.91±122.88

ab4.10±72.02

0.17±5.89

1.02±32.27

علف محبب

ab12.72 ±133.28

ab4.10±73.92

0.30±5.97

0.92±33.65

علف مفتت

abc653.±130.05

ab4.10±74.28

0.27±5.89

1.52±32.94

علف مجروش

bc8.23±119.47

ab4.10±72.43

0.21±5.85

1.25±32.25

علف محبب

a3.15±135.10

a4.10±74.99

0.29±5.91

2.22±33.65

علف مفتت

abc8.33±127.42

ab4.10±73.96

0.11±5.92

1.52±32.71

علف مجروش

c8.70±118.02

ab4.10±72.40

0.11±5.83

0.52±31.78

علف محبب

abc 92.2±128.54

a4.10±75.35

0.22±5.80

1.17±32.95

علف مفتت

bc8.11±120.19

b4.10±71.18

0.17±5.87

1.42±32.68

املتوسطات التي تحمل حروفا مشتركة ضمن العمو الواحد ال تختلف معنويا عند احتمال (أ ≤ .)0.05
من الجدول ( )5لم يالحظ وجو فروقات معنوية بين السالالت في صفات الدم الكيموحيوية (البروتين
الكلي ،االلبومين ،الكلوبيولين ،الكولسترول الكلي) وقد اتفقت مع ما جو ه حسن وعبدالستار ( )2015الذين لم
يجدوا تأثير معنوي للساللة.
وكذلك نجد أن ليس لصفات الدم الكيموحيوية تأثير معنوي على معامالت شكل العليقة وقد خالفت هذه
النتيجة ما الحظه  )2012( Senaو Pirzadoوآخرون ( )2015كما أن تأثير تداخل الساللة مع شكل العليقة كان له
تأثير غير معنوي في الصفات الكيموحيوية لطيور السمان في مرحلة النمو.
الجدول( )5بعض صفات الدم الكيموحيوية لطيور السمان في مرحلة النمو ( 35 -1يوم)
املعامالت

البروتين الكلي
(غم 100 /مل)

سمان صحراوي

0.06±4.32

االلبومين
(غم 100 /مل)

الكلوبيولين
(غم 100 /مل)

الكولسترول الكلي
(ملغم 100 /مل)

تأثير الساللة:

وليد
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املعامالت

البروتين الكلي
(غم 100 /مل)

االلبومين
(غم 100 /مل)

الكلوبيولين
(غم 100 /مل)

الكولسترول الكلي
(ملغم 100 /مل)

سمان أسود

0.06±4.34

0.03±2.41

0.02±1.93

8.79±173.38

سمان أبيض

0.04±4.15

0.02±2.20

0.03±1.95

8.17±172.83

تأثير شكل العليقة:
علف مجروش

0.05±435

0.03±2.43

0.02±.1.89

6.37±.172.88

علف محبب

0.06±4.40

0.04±2.46

0.02±1.98

8.57±172.44

علف مفتت

0.05±4.26

0.03±2.21

0.04±2.0.0

11.37±180.97

تأثير تداخل ساللة السمان وشكل العليقة:
سمان
صحراوي
سمان
أسود

علف مجروش

0.06±4.35

0.03±2.48

0.02±1.87

9.35±174.25

علف محبب

0.08±4.40

0.06±2.51

0.02±1.89

6.67±175.41

علف مفتت

0.06±4.21

0.03±2.20

0.02±2.01

8.31±181.11

علف مجروش

0.07±4.38

0.03±2.35

0.04±2.03

8.35±172.83

علف محبب

0.06±4.35

0.04±2.42

0.02±1.93

5.37±171.05

علف مفتت

0.06±4.30

0.03±2.45

0.02±1.85

13.44±176.25

علف مجروش

0.03±4.02

0.03±2.15

0.02±1.87

8.27±171.87

علف محبب

0.05±4.15

0.03±2.15

0.02±2

5.77±170.95

علف مفتت

0.06±4.27

0.04±2.29

0.03±1.98

8.30±175.66

سمان أبيض

املتوسطات التي تحمل حروفا مشتركة ضمن العمو الواحد ال تختلف معنويا عند احتمال (أ ≤ .)0.05
أشارت نتائج جدول ( )6إلى تأثير املعامالت في الحسابات االقتصا ية إلنتاج  1كغم وزن حي خالل مرحلة
النمو ( )35 -1يوم .إذ نالحظ حصول السمان الصحراوي على أقل التكاليف من حيث (تكاليف العلق وتكاليف)
ً
أخرى وتكاليف أخرى إذ سجلت ( )3664 ،1592 ،2072على التوالي ولهذا تفوقت ساللة السمان الصحراوي على كال
من السمان البي والسو في الربح.
وكذلك تؤكد نتائج جدول ( )6أن معاملة العلف املحبب كان أقل تكاليف للعلف وتكاليف اخرى ولذلك
كانت هذه املعاملة متفوقة على معاملتي العلف املجروش واملفتت إذ سجلت اعلى ربح وقد يعو سبب التفوق في
الربح مع بقية املعامالت إلى حصول هذه املعاملة على اعلى وزن حي وزيا ة وزنية مع أفضل كفا ة تحويل علف.
الجدول( )6الحسابات االقتصادية إلنتاج  1كغم وزن حي لطيور السمان في مرحلة النمو ( 35 -1يوم)
املعامالت

تكاليف العلف
(دينار/كغم)

التكاليف االخرى
(دينار/كغم)

التكاليف الكلية
(دينار/كغم)

االيراد
(دينار/كغم)

الربح
(دينار/كغم)

تأثير الساللة:
سمان صحراوي

2072

1592

3664

9000

5336

سمان أسود

2116

1614

3730

9000

5270

سمان أبيض

2243

1763

4006

9000

4994

تأثير شكل العليقة:
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املعامالت

تكاليف العلف
(دينار/كغم)

التكاليف االخرى
(دينار/كغم)

التكاليف الكلية
(دينار/كغم)

االيراد
(دينار/كغم)

الربح
(دينار/كغم)

علف مجروش

2254

1733

3987

9000

5013

علف محبب

2044

1584

3628

9000

5372

علف مفتت

2133

1651

3784

9000

5216

تأثير تداخل ساللة السمان وشكل العليقة:
سمان
صحراوي
سمان
أسود
سمان
أبيض

علف مجروش

2186

1658

3844

9000

5156

علف محبب

1982

1522

3504

9000

5496

علف مفتت

2047

1596

3643

9000

5357

علف مجروش

2208

1678

3886

9000

5114

علف محبب

2025

1545

3570

9000

5430

علف مفتت

2115

1618

3733

9000

5267

علف مجروش

2367

1864

4231

9000

4769

علف محبب

2124

1685

3809

9000

5191

علف مفتت

2237

1740

3977

9000

5023

ً
وأخيرا يشير الجدول ( )6أن للتداخل بين السمان الصحراوي والعلف املحبب أقل تكاليف علف وتكاليف
اخرى وتكاليف كلية .وبالتالي حققت اعلى ربح وقد يعو السبب إلى أن ساللة السمان الصحراوي تمتلك اعلى ربح
وامتالك معاملة العلف املحبب اعلى ربح لذا فإن تداخلهما ينتج اعلى ربح.
أوضحت نتائج الجدول ( )7عدم وجو فروقات معنوية لكل العوامل املدروسة وهي الساللة وشكل العلف
والتداخل بينهما في نسبة البياض ونسبة الصفار ونسبة القشرة وسمك القشرة ووحدة هو ما عدا صفة نسبة
القشرة فقد اظهر التداخل بين الساللة وشكل العليقة فروقات معنوية ( )P≤0.05حيث تفوقت معامالت السمان
الصحراوي مع العلف املحبب والسمان السو مع العلف املفتت والسمان البي مع العلف املجروش وقد يرجع
السبب إلى أن السالالت املوجو ة في العراق تحمل صفات وراثية غير نقية وخليطهما فنظهر صفات إنتاجية متغيرة
بين فترة وآخرى .وقد اتفقت النتائج فيما يخص الساللة مع حسن وعبدالستار ( ،)2015وكصب وآخرون ( )2016أما
معامالت التغذية فاتفقت مع ما وجده  Amerahوآخرون ( )2007والبياتي (.)2018
لقت تبين من الجدول ( )8أن للساللة تأثير معنوي ( )P≤0.05على صفة وزن البيضة حيث تفوق السمان
الصحراوي والسو على ساللة السمان البي وقد يرجع السبب في ذلك إلى العوامل الوراثية لكل ساللة في الكفا ة
اإلنتاجية وهي محصلة للعوامل الوراثية والبيئية وقد خالفت هذه النتيجة ما وجده  Al- kafajyوآخرون (،)2016
وكصب وآخرون ( )2018الذين لم يالحظوا وجو فروقات معنوية .في حين لم تكن النتائج معنوية في صفات عد
البي الكلي وكتلة البي الكلية و  %H.Dنتيجة لتأثير الساللة وقد اتفقت مع  Al- khafajeوآخرون ( )2016وكصب
وآخرون (.)2018
أما فيما يخص تأثير معامالت شكل العليقة فقد تفوقت معامالت العلف املحبب واملفتت على العلف
املجروش في صفات وزن البيضة ،كتلة البي الكلية ،وقد يرجع السبب في ذلك إلى أن تغذية الطائر على العلف
املحب واملفتت يؤ ي إلى انعدام مجال الطير ملمارسة سلوكه االنتقائي لالجزا الكبيرة من العليقة املجروشة والتي
معظمها اجزا الحبوب تاركة املركزات البروتينية الحيوانية والنباتية والفيتامينات واملعا ن ،واتفقت هذه النتيجة مع
وليد
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 Murakamiوآخرون ( )2008والبياتي وآخرون ( ،)2018في حين الفروقات لم تكن معنوية في صفات عد البي
الكلي ومعدل إنتاج البي  ،%H.Dأما تأثير تداخل ساللة السمان مع شكل العليقة فنالحظ وجو فروقات معنوية
( )P≤0.05في صفات وزن البيضة ،وعد البي الكلي وكتلة البي الكلية حيث تفوقت معاملة السمان الصحراوي
مع العلف املحبب واملفتت والسمان السو مع العلف املحبب على باقي املعامالت في صفة وزن البي في حين كانت
ً
معاملة السمان البي مع العلف املحبب متفوقة معنويا على باقي املعامالت والتي لم يكن بينها فروقات حسابية
كبيرة في صفة عد البي الكلي .وتفوقت معاملة السمان الصحراوي مع العلف املحبب على باقي معامالت التداخل
في صفة كتلة البي حيث سجلت اعلى وزن لكتلة البي حيث بلغت 622.98غم (بي  /أنثى) .ولم يالحظ هناك
فروقات بين معامالت التداخل في معدل إنتاج البي .%H.D
الجدول( :)7بعض صفات البيض النوعية لطيور السمان في مرحلة إنتاج البيض ( 101 -42يوم)
نسبة البياض نسبة الصفار نسبة القشرة سمك القشرة
وحدة هو
املعامالت
(ملم)
()%
()%
()%
تأثير الساللة:
سمان صحراوي

3.10±54.26

2.20±31.62

0.42±13.12

0.02±0.28

6.31±89.12

سمان أسود

3.02±54.06

2.23±31.53

0.44±13.41

0.01±0.29

6.11±89

سمان أبيض

3.27±55.02

2.20±31.36

0.36±12.62

0.02±0.29

5.22±88.71

تأثير شكل العليقة:
علف مجروش

3.11±54.21

.21.3±31.43

0.50±13.12

0.01±0.29

7.30±88.88

علف محبب

3.17±54.37

2.43±31.68

0.46±12.95

0.01±0.29

6.35±89.13

علف مفتت

2.80±54.76

2.23±31.40

0.42±12.84

0.01±0.28

6.41±88.91

تأثير تداخل ساللة السمان وشكل العليقة:
سمان
صحراوي

سمان
أسود

سمان
أبيض

علف مجروش

3.15±54.23

2.63±31.57

b0.22±13.04

0.01±0.28

6.31±88.88

علف محبب

3.53±54.25

2.23±31.65

ab0.40±13.60

0.01±0.28

8.31±89.50

علف مفتت

3.60±54.45

2.13±31.53

b0.42±13.02

0.01±0.28

6.21±88.98

علف مجروش

3.18±54.22

2.21±31.58

ab0.12±13.18

0.01±0.27

6.34±88.92

علف محبب

2.47±53.44

2.81±31.38

ab0.27±13.28

0.01±0.29

9.91±89.12

علف مفتت

3.10±53.41

2.23±31.32

a0.42±13.77

0.02±0.30

6.31±88.96

علف مجروش

3.60±54.33

2.63±31.11

a0.24±13.86

0.02±0.31

6.71±88.55

علف محبب

3.96±54.92

2.29±31.61

c0.32±12.27

0.01±0.29

3.52±88.77

علف مفتت

4.10±55.40

2.20±31.35

c0.17±10.73

0.01±0.26

6.34±88.80

املتوسطات التي تحمل حروفا مشتركة ضمن العمو الواحد ال تختلف معنويا عند احتمال (أ ≤ .)0.05
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الجدول( )8بعض صفات البيض الكمية لطيور السمان في مرحلة إنتاج البيض ( 101 -42يوم)
املعامالت

وزن البيضة
(غم)

كتلة البيض الكلية
(غم بيض/أنثى)

عدد البيض الكلي
(بيضة/أنثى)

H.D.
()%

تأثير الساللة:
سمان صحراوي

a0.16±11.57

3.12±51.31

31.68±593.66

5.14±85.52

سمان أسود

a0.13±11.34

3.19±52.35

31.45±593.65

5.47±87.25

سمان أبيض

b0.12±11.02

3.82±54.19

34.65±597.17

7.37±90.32

تأثير شكل العليقة:
علف مجروش

b0.15±11.08

3.02±51.95

b21.65±575.61

5.07±86.58

علف محبب

a0.19±11.54

3.12±53.44

a41.06±616.70

6.29±89.07

علف مفتت

a0.16±11.31

4.10±52.47

ab31.69±593.44

5.17±87.45

تأثير تداخل ساللة السمان وشكل العليقة:
سمان
صحراوي
سمان
أسود
سمان
أبيض

علف مجروش

bc0.18±11.22

b3.11±50.07

c31.72±561.79

4.77±83.45

علف محبب

a0.31±11.81

ab3.17±52.75

a39.45±622.98

5.97±87.92

علف مفتت

a0.16±11.68

ab3.35 ±51.12

abc35.15±597.08

5.30±85.20

علف مجروش

bc0.16±11.10

ab3.12 ±51.88

bc31.40±575.87

5.92±86.47

علف محبب

a0.15±11.65

ab3.21 ±52.71

ab41.65±614.07

6.37±87.85

علف مفتت

b0.16±11.27

ab3.19 ±52.47

abc31.25±591.34

5.07±87.45

علف مجروش

c0.10±10.93

ab3.12 ±53.90

abc31.70±589.13

7.23±89.83

علف محبب

bc0.11±11.15

a3.92±54.86

ab54.55±611.69

8.37±91.43

علف مفتت

bc0.16±10.97

ab3.12 ±53.82

abc31.05±590.41

5.47±89.70

املتوسطات التي تحمل حروفا مشتركة ضمن العمو الواحد ال تختلف معنويا عند احتمال (أ ≤ .)0.05
ً
أما جدول ( )9فيشير إلى تأثير عامل الساللة وشكل العليقة كال على حدا وكذلك تأثير تداخلهما في معدل
استهالك العلف ومعامل التحويل الغذائي ومعدل استهالك العلف ونسبة الهالكات في مرحلة إنتاج البي (-42
 )101يوم .فنالحظ عدم وجو فروقات معنوية ( )P≤0.05نتيجة تأثير الساللة وشكل العليقة والتداخل بينهما في
جميع الصفات املدروسة (استهالك العلف ،كفا ة التحويل الغذائي ومعدل استهالك املا ونسبة الهالكات) .ففي
حالة تأثير الساللة كانت الفروقات حسابية حيث كان السمان الصحراوي اعلى معدل استهالك العلف ومعامل
التحويل الغذائي في حين أن السمان السو كان ذو معدل اعلى في صفتي معدل استهالك املا ونسبة الهالكات ،وقد
اتفقت مع كصب وآخرون (.)2019
أما في حالة تأثير شكل العليقة فكان العلف املحبب اعلى في معدل استهالك العلف واملا ومعامل تحويل
العلف .في حين تأثير تداخل الساللة مع تأثير شكل العليقة فنجد أن تداخل السمان الصحراوي مع العلف املحبب
كان أفضل في تحسن كفا ة تحويل العلف وزيا ة استهالك املا  ،وقد خالفت هذه النتائج ما وجده البياتي وآخرون
(.)2018
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الجدول( )9معدل استهالك العلف ومعامل التحويل الغذائي ومعدل استهالك املا ونسبة الهالكات لطيور
السمان في مرحلة إنتاج البيض ( 101 -42يوم)
املعامالت

معدل استهالك العلف
(غم/طائر)

معامل التحويل
الغذائي (غم علف :غم
بيض)

معدل استهالك املا
(مل/طائر)

نسبة الهالكات
()%

تأثير الساللة:
سمان صحراوي

92.56±1576.88

0.15±2.66

85.78±4816.14

0.93±0.93

سمان أسود

83.26±1571.75

0.12±2.65

97.91±4855.19

1.85±1.85

سمان أبيض

82.38±1533.44

0.12±2.57

62.55±4793.52

0.93±0.93

تأثير شكل العليقة:
علف مجروش

90.96±1524.26

0.15±2.65

45.07±4770.77

2.78±2.78

علف محبب

94.06±1601.42

0.12±2.60

99.60±4866.88

0.93±0.93

علف مفتت

92.56±1556.39

0.12±2.62

71.65±4827.20

0.00±0.00

تأثير تداخل ساللة السمان وشكل العليقة:
سمان
صحراوي
سمان
أسود
سمان
أبيض

علف مجروش

53.26±1508.71

0.17±2.69

67.95±4702.65

2.78±2.78

علف محبب

90.22±1640.67

0.14±2.63

85.65±4923.58

0.00±0.00

علف مفتت

92.15±1581.25

0.12±2.65

81.60±4822.20

0.00±0.00

علف مجروش

48.50±1532.94

0.13±2.66

55.04±4818.95

2.78±2.78

علف محبب

82.36±1611.55

0.12±2.62

42.68±4861.40

2.78±2.78

علف مفتت

70.58±1570.76

0.11±2.66

80.65±4885.22

0.00±0.00

علف مجروش

82.19±1531.13

0.12±2.60

72.97±4790.70

2.78±2.78

علف محبب

92.62±1552.05

0.10±2.54

95.64±4815.66

0.00±0.00

علف مفتت

72.56±1517.15

0.07±2.57

85.65±4774.19

0.00±0.00

املتوسطات التي تحمل حروفا مشتركة ضمن العمو الواحد ال تختلف معنويا عند احتمال (أ ≤ .)0.05
أما من جدول ( )10فنالحظ عدم وجو فروقات معنوية ( )P≤0.05بين السالالت وبين معامالت شكل
العليقة في صفات (البروتين الكلي ،االلبومين ،الكلوبيولين ،الكولسترول الكلي) .حيث كان هناك فروقات حسابية بين
السالالت حيث كانت ساللة السمان السو متفوقة في صفات البروتين الكلي واالبومين والكولسترول بينما السمان
البي كان ذات نسبة الكلوبيولين أكثر.
ً
ً
في حين كانت معاملة شكل العلف املحبب متفوقة حسابيا في البروتين الكلي وااللبومين وأقال في نسبة
الهالكات .وقد اتفقت مع ما وجده البياتي وآخرون ( )2018أما تأثير التداخل بين الساللة وشكل العليقة فلم يجد
ً
فروقات معنوية في صفات البروتين الكلي والكلوبيولين والكولسترول الكلي ولقد تباينت التداخالت حسابيا في هذه
الصفات أما تأثير التداخل على صفة االلبومين فقد كانت هناك اختالفات معنوية ( )P≤0.05حيث كانت معاملة
ً
السمان الصحراوي والسو مع العلف املحبب متفوقة معنويا على باقي املعامالت وقد يرجع السبب في ذلك أن
التغذية على العلف املحبب يكون مطحون بشكل ناعم وممزوج بصورة متجانسة حيث أن للشكل الفيزياوي للعليقة
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له تأثير على الصفات النوعية إلنتاج البي وقد اتفقت هذه النتائج مع ما وجده العبيدي وآخرون (،)2007
الجبوري وآخرون ( )2005الذين لم يجدوا تأثير معنوي للصفات الكيموحيوية.
نالحظ من جدول ( )11تأثير الساللة في الحسابات االقتصا ية خالل مرحلة إنتاج البي ( )101 -42يوم إذ
نالحظ حصول ساللة السمان البي على أقل التكاليف (تكاليف العلف ،تكاليف
أخرى ،تكاليف كلية) حيث سجلت اعلى ربح ويرجع السبب إلى أن قلة التكاليف وايرا متساوي في جميع
السالالت يؤ ي إلى حصول تلك الساللة على أعلى ربح.
ً
ومن الجدول ( )11أيضا نالحظ أن معاملة العلف املحبب كانت أقل كلفة من حيث (تكاليف العلف/
تكاليف أخرى /تكاليف كلية) وبالتالي حققت ربح اعلى من معاملتي العلف املجروش واملفتت اللتان كانتا اكثر كلفة.
وقد يرجع السبب إلى أن هذه املعاملة حصلت على اعلى كتلة بي كلي باإلضافة إلى أفضل كفا ة تحويل علف من
جهة أخرى.
أما تأثير التداخل فأشار الجدول ( )11أن التداخل بين معاملة السمان البي مع العلف املحبب كان لها
أقل التكاليف (علف ،اخرى ،كلية) وأفضل ربح من باقي التداخالت".
الجدول( :)10بعض صفات الدم الكيموحيوية لطيور السمان في مرحلة إنتاج البيض ( 101 -42يوم)
املعامالت

البروتين الكلي
(غم 100 /مل)

االلبومين
(غم 100 /مل)

الكلوبيولين
(غم 100 /مل)

الكولسترول الكلي
(ملغم 100 /مل)

تأثير الساللة:
سمان صحراوي

0.07±4.60

0.03±2.59

0.02±2.01

7.44±156.92

سمان أسود

0.08±4.64

0.03±2.59

0.02±2.05

9.24±157.31

سمان أبيض

0.05±4.44

0.02±2.36

0.03±2.08

7.13±153.44

تأثير شكل العليقة:
علف مجروش

0.07±4.53

0.03±2.49

0.02±2.04

8.24±158.10

علف محبب

0.07±4.60

0.04±2.56

0.02±2.04

7.74±154.51

علف مفتت

0.06±4.55

0.03±2.48

0.03±2.07

5.27±155.06

تأثير تداخل ساللة السمان وشكل العليقة:
سمان
صحراوي
سمان
أسود
سمان
أبيض

علف مجروش

0.07±4.62

ab0.05±2.66

0.01±1.96

12.27±161.42

علف محبب

0.07±4.67

a0.06±2.72

0.02±1.95

7.24±153.50

علف مفتت

0.08±4.52

cd0.02±2.38

0.03±2.14

7.20±155.84

علف مجروش

0.09±4.69

bc0.03±2.51

0.03±2.18

10.23±158.22

علف محبب

0.08±4.68

ab0.03±2.64

0.02±2.04

7.54±157.91

علف مفتت

0.07±4.55

ab0.03±2.62

0.02±1.93

6.24±155.79

علف مجروش

0.03±4.29

d0.02±2.30

0.02±1.99

7.14±154.67

علف محبب

0.07±4.44

d0.03±2.33

0.04±2.11

3.14±152.11

علف مفتت

0.08±4.58

cd0.04±2.45

0.02±2.13

7.28±153.54

املتوسطات التي تحمل حروفا مشتركة ضمن العمو الواحد ال تختلف معنويا عند احتمال (أ ≤ .)0.05
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ومن خالل مالحظة الجدول ( )11 ،6خالل فترة النمو ( )1 -35يوم بان أفضل ربح كان للسمان الصحراوي
وملعاملة العلف املحبب والتداخل بين السمان الصحراوي والعلف املحبب اما خالل مرحلة إنتاج البي ()42 -101
يوم فإن الربح الفضل كان للسمان البي ومعاملة العلف املحبب والتداخل بين السمان البي والعلف املحبب.
ونستنتج أن السمان الصحراوي كان أفضل في مرحلة النمو بينما كان السمان البي هو الفضل في مرحلة إنتاج
البي .
الجدول( :)11الحسابات االقتصادية إلنتاج  1كغم بيض لطيور السمان في مرحلة إنتاج البيض ( 101 -42يوم)
املعامالت

تكاليف العلف
(دينار/كغم)

التكاليف االخرى
(دينار/كغم)

التكاليف الكلية
(دينار/كغم)

االيراد
(دينار/كغم)

الربح
(دينار/كغم)

تأثير الساللة:
سمان صحراوي

1610

1217

2827

10000

7173

سمان أسود

1607

1217

2824

10000

7176

سمان أبيض

1543

1146

2609

10000

7391

تأثير شكل العليقة:
علف مجروش

1622

1206

2828

10000

7172

علف محبب

1555

1180

2735

10000

7265

علف مفتت

1583

1194

2777

10000

7223

تأثير تداخل ساللة السمان وشكل العليقة:
سمان
صحراوي
سمان
أسود
سمان
أبيض

علف مجروش

1655

1232

2887

10000

7113

علف محبب

1578

1205

2783

10000

7217

علف مفتت

1596

1215

2811

10000

7189

علف مجروش

1642

1221

2863

10000

7137

علف محبب

1575

1211

2786

10000

7214

علف مفتت

1604

1218

2822

10000

7178

علف مجروش

1568

1165

2733

10000

7267

علف محبب

1511

1125

2636

10000

7364

علف مفتت

1550

1148

2698

10000

7302
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