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 ةرسالعنوان ال

 (Coturnix japonica) السمان الياباني ائرلط والفسمجيو تأثير التقنين الغذائي الكمي المبكر في بعض الصفات اإلنتاجية
 الرسالةممخص 

 خاللو لطائر السمان بعض الصفات اإلنتاجية في  ( يوماً 7-28الكمي المبكر)غذائي التقنين اللمعرفة تأثير تيدف الدراسة الحالية 
ثالث  بواقعو معامالت  خمسةعمى  اً فرخ بعمر يوم واحد وزعت عشوائي (300) فييا استخدم يوماً ( 42-7) عمر تدة منالفترة المم
 تقنين غذائي بنسبو % من التغذية الحرة ،10تقنين غذائي بنسبو  )تغذيو حره ، معامالتوكانت ال . مكرر لكل فرخاً  (20مكررات)

أشارت وقد  من التغذية الحرة ( %40تقنين غذائي بنسبو % من التغذية الحرة ، 30سبو % من التغذية الحرة ، تقنين غذائي بن20
لمتقنين الغذائي الكمي المبكر في بعض الصفات اإلنتاجية حيث تفوقت معاممة التغذية الحرة  (p≤ 0.05)معنوي  تأثيروجود  نتائجال

(أسبوع وفي كمية العمف المستيمكة لغاية عمر 3-4اية الفترة )(أسابيع والزيادة الوزنية لغ5في معدالت وزن الجسم لغاية عمر )
لمتقنين الغذائي الكمي المبكر في كفاءة التحويل الغذائي لمطيور حيث ظير تحسن  (p≤ 0.05)معنوي  تأثيروجود  .(أسابيع 6)

 يبية األخرى.قارنة بالمعامالت التجر (%من التغذية الحرة م40المقنن بنسبة ) التي قدم ليا العمف معنوي في ىذه الصفة في المعاممة
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Thesis Title 

The effect of food rationing quantitative  early on Some Productive Traits of Japanese Quail (Coturnix 
japonica) 

Thesis Abstract 

The aim was to evaluate the effect of early (7-28)days quantitative feed restriction on the some quail 
production performance and some  physiological traits from (7-42) day used (300) one day old chicks 
Randomly subjected to five treatments were distributed in to three replicate (20) chicks for each 

replicate .(T1: Control adlibitum feeding ، T2: Restriction feeding 10% from control ،T3: Restriction 

feeding 20% from control T4: Restriction feeding 30% from control ، T5: Restriction feeding 40% 

from control ). The results of study panited There was significantly (p≤0.05) proceeding for the early 

quantitative feed restriction of some productive traits, treatment of adlibtum feeding have better 
live body weight until (5) weeks age , weekly body weight gain until (4-3) week age and feed intake 
and cumulation feed intake compared to other treatments There was a significantly (P≤0.05) effect 
of early quantitative restriction feeding on  feed conversion ratio , significant improvement showed 
in treatment reared under (40)% restriction feed from control 

 
 


