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  تأثیر وزن البیضة على نسبة الفقس و عالقة الوزن االبتدائي بالنمو الالحق في فروج اللحم
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  العراق/ جامعة الموصل / كلیة الطب البیطري / فرع الصحة العامة البیطریة 
  

  الخالصة                                                           
وصل ، حیث ت8م دراس8ة ت8اثیر اخ8تالف جامعة الم-اجریت ھذه الدراسة في حقل كلیة الطب البیطري         

عل8ى ص88فات الفق88س ونم8و االف88راخ الفاقس88ھ  )  Cobb( وزن الب8یض المن88تج م8ن امھ88ات ف88روج اللح8م س88اللة 
بیضھ  وصنفت الى اربع8ة مج8امیع وزنی8ة مختلف8ة وكم8ا یل8ي المجموع8ة االول8ى  ٢٠٠،اختیرت عینھ عددھا 

-٦٣(غ8م والمجموع8ة الرابع8ھ)٦٢-٥٧(جموع8ة الثالث8ھ غ8م ،الم)٥٦ -٥١(غم ،المجموعة الثانیھ ) ٥٠ -٤٥(
وبالنس8بة لنم8و . بعد تفق8یس الب8یض ت8م مقارن8ة ص8فات الفق8س عل8ى أس8اس الفئ8ات الوزنی8ة المختلف8ة .غم )٦٨

أس88ابیع ، لغ88رض معرف88ة ت88اثیر  ٦األف88راخ الفاقس88ھ فق88د ت88م تربی88ة ك88ل مجموع88ة بص88وره مس88تقلة لغای88ة عم88ر 
لى األداء األنتاجي المتضمن وزن الجس8م عن8د الفق8س واالس8ابیع االحق8ة ، الفروقات في معدل وزن البیض ع

أشارت نتائج صفات الفقس الى وجود فروقات معنویة . معامل األستفاده من الغذاء ، ونسبة الھالكات الكلیھ 
بھ بالنس8. غ8م  ٥٠في  الھالكات الجنینیة ونسبة الفقس لصالح البیض الذي معدل وزنھ اكثر من ) ٠.٠٥< آ(

ألداء األفراخ الفاقسھ ، فقد لوحظ تفوق األفراخ الناتجة من المجامیع الثالثھ األخیرة من البیض تفوقآ معنویآ 
أق8ل ( أسابیع على األفراخ الفاقسة من بیض المجموعة األولى ٦في صفة وزن الجسم عند عمر ) ٠.٠٥< آ(

ن ھن88اك عالق88ھ موجب88ة ب88ین ھ88ذه الص88فة  وبالنس88بة لص88فة معام88ل التحوی88ل الغ88ذائي ، فق88د وج88د ا).غ88م ٥٠م88ن 
وبخصوص معدل الھالكات خ8الل اس8ابیع التربی8ة فق8د وج8د ان اق8ل . ومعدل الوزن األبتدائي لالفراخ الناتجة

ل8ذلك ) .المجم8وعتین الثالث8ة والرابع8ة (نسبھ كانت بین األفراخ الناتجة م8ن الب8یض المتوس8ط والكبی8ر الحج8م 
ن االبتدائي لالفراخ الفاقسة للحص8ول عل8ى افض8ل اداء انت8اجي م8ن ف8روج یجب االھتمام لوزن البیض والوز

  .اللحم 
  

  المقدمة                                                               
ف8ي قطع8ان أمھ8ات ف8روج اللح8م ودج8اج ب8یض المائ8ده ل8ذلك " یمثل وزن البیضة جانبا اقتص8ادیا مھم8ا        

رى ش88ركات إنت88اج ال88دواجن بالتحس88ین ال88وراثي واالنتخ88اب ألنت88اج الب88یض ووزن88ھ و ت88م أھ88تم الب88احثون و كب88
ف8ي قطع8ان ) uniformity(وضع برامج التغذیة و اإلضاءة المناسبة لك8ل س8اللة و األھتم8ام بنس8بة التج8انس 

االمھات لغ8رض الس8یطرة عل8ى النض8ج الجنس8ي  والحص8ول عل8ى نس8بة عالی8ة م8ن الب8یض الص8الح للتفق8یس 
  ش888888888888888888888888یر دلی888888888888888888888888ل تربی888888888888888888888888ة أمھ888888888888888888888888ات ف888888888888888888888888روج اللح888888888888888888888888م س888888888888888888888888اللة وی
 )Cobb  ( الى أن وزن البیض المن8تج ف8ي األس8بوع الراب8ع والعش8رین م8ن العم8ر) یبل8غ ) الب8یض التبش8یري

غم ، في حین یالحظ أن معدل وزن البیض المنتج عند ذلك العمر في معظم الحقول المحلیة  ٤٨معدل وزنھ 
 Cobb( عة الحال یسبب خس8ائر أقتص8ادیھ ، وق8د أع8زت ش8ركة ك8وبغم وھذا بطبی ٤٠في العراق أقل من 

Company  ( سبب التخلف في أوزان البیض الى النقص الغذائي وتغذی8ة األمھ8ات عل8ى مس8تویات أق8ل م8ن
الطبیعي من الطاقھ والبروتین أو اإلصابھ بالطفیلیات وك8ذلك ال8ى االرتف8اع واالنخف8اض ف8ي درج8ات ح8رارة 

  .فة الى األخطاء الفنیة واألداریة في تربیة األمھات في المرحلة التي تسبق األنتاج المبنى ، ھذا باإلضا
تناول88ت العدی88د م88ن الدراس88ات مش88كلة ت88أثیر وزن البیض88ة عل88ى نس88بة الفق88س و عل88ى األوزان الالحق88ة        

ا م88ن ألف88راخ ف88روج اللح88م حی88ث اش88ارت بع88ض ھ88ذه الدراس88ات ال88ى أن الب88یض الكبی88ر الحج88م ھ88و األق88ل فقس88
و  ١٩٥٠، Williamو ١٩٣٦،   Godfrey(الب88یض المتوس88ط والص88غیر الحج88م ض88من الس88اللة الواح88دة  

Wilson ،و  ١٩٩١Hussein  ،٢٠٠٠واخرون .( أكدTarek  )أیضا  في دراس8تھ عل8ى أمھ8ات )  ٢٠٠٢
بة فق8س ان البیض الكبی8ر الحج8م ی8ؤدي ال8ى نس8بة ھالك8ات جنینی8ة عالی8ة و نسHybro  (8(فروج اللحم ساللة

  .منخفضة مقارنة بالبیض الصغیر الحجم 



  

  

 

 

ام88ا بخص88وص العالق88ة ب88ین وزن الب88یض ووزن األف88راخ و مع88دل نموھ88ا بع88د الفق88س ف88ان ھن88اك معام88ل       
   ١٩٨٧،   Shanawany( ارتب88اط موج88ب ب88ین وزن الب88یض ووزن االف88راخ عن88د الی88وم االول م88ن العم88ر  

للساللة و الجنس تأثیر مختلف على وزن األف8راخ عن8د الفق8س  من ناحیة أخرى ، فان). ١٩٩١،  Wilsonو
  وأن ھ8888888888888888888888888888888888888888ذا الت8888888888888888888888888888888888888888أثیر یتالش8888888888888888888888888888888888888888ى م8888888888888888888888888888888888888888ع تق8888888888888888888888888888888888888888دم 

  
  

  ٢٠٠٥/ ٦/  ١٥وقبولھ      ٢٠٠٥/   ٣/   ٢٦تاریخ تسلم البحث  
  

، ف888ي  )١٩٩١، Wilsonو ١٩٧١،Nordskogو Hassanو ١٩٥٠و آخ888رون،  Kosin( االف888راخ ب888العمر
أن ت88أثیر وزن الب88یض عل88ى وزن األف88راخ الفاقس88ھ ) ١٩٥٣آخ88رون ، و  Godfrey( ھ88ذا المض88مار  وج88د 

و  )١٩٦٤(  Morrisو    Tindell خالف88ا ل88ذلك الح88ظ ك88ل م88ن. یختف88ي عن88د عم88ر خمس88ة و ثالث88ون یوم88ا 
Merritt  وGowe )١٩٦٥( وWashburn    )١٩٨٣ (و Proudfoot  وHalan )و) ١٩٨٣ 

Hussein  ین وزن البیضة ووزن الجس8م وأن ت8أثیر وزن الب8یض وجود عالقة موجبة ب)   ٢٠٠٠(واخرون
ان ) ١٩٧٣(وآخ8رون  Khanوج8د  . على معدل النمو الالحق یبق8ى لغای8ة عم8ر التس8ویق ف8ي ف8روج  اللح8م 

وزن الجسم في الھجن التجاریة لفروج الللحم الناتجة من أمھات متقزمة و غیر متقزمة  جمیعھا تتأثر ب8وزن 
  . ربیة البیضة حتى نھایة فترة الت

وبناءا على ما تقدم فقد صممت تجرب8ة لدراس8ة ت8أثیر العالق8ة ب8ین أوزان مختلف8ة لب8یض أمھ8ات  ف8روج       
اللحم على صفات الفقس و الھالكات الجنینیة و كذلك العالق8ة ب8ین ال8وزن األبت8دائي واألداء األنت8اجي لھج8ین 

  ) .Cobb(فروج اللحم 
                                             

  مواد و طرق البحث                                                    
بیضة ،جمعت في یوم واحد وشملت جمی8ع اوزان الب8یض المن8تج م8ن قطی8ع امھ8ات ) ٢٠٠(تم انتخاب        

-٤٥(اسبوع تم وزن البیض فردیا وقس8م ال8ى اربع8ة مج8امیع حس8ب ال8وزن  ٣٢بعمر )  Cobb(فروج اللحم 
-٦٣(و) غ8م ، المجموع8ة الثالث8ة٦٢-٥٧(و ) غ8م ، المجموع8ة الثانی8ة٥٦-٥١(و ) غم، المجموعة االول8ى٥٠
عشرة بیضات ل8وزن (بیضة لكل مجموعة وعشرة بیضات لكل وزن  ٥٠بواقع ) غم ، المجموعة الرابعة٦٨
ش8یرھا ووض8عت ، وت8م تا)غم وھكذا مع جمیع الفئات الوزنیة قید الدراسة ٤٦غم وعشرة بیضات لوزن  ٤٥

ف8ي الثالث8ة % ٧٠یوم ث8م  ١٨اول % ٦٠درجة مئویة ورطوبة نسبیة  ٣٧.٥في المفقسة تحت درجة حرارة 
تم فحص البیض ضوئیا عند الیوم السابع والخامس عشر من حضانة البیض لغرض التعرف على . االخیرة 

الف88اقس عن88د الی88وم الث88اني  بع88د اتم88ام الفق88س ت88م كس88ر الب88یض غی88ر. الب88یض غی88ر المخص88ب واالجن88ة الھالك88ة 
وزن88ت االف88راخ الفاقس88ة م88ن ك88ل . والعش88رین للتاك88د م88ن الھالك88ات الجنینی88ةالمبكرة والب88یض غی88ر المخص88ب 

ووزع8ت اف8راخ ك8ل مجموع8ة عل8ى ث8الث . مجموعة من مجامیع البیض االربعة باستخدام می8زان الكترون8ي 
كان8ت . ولغای8ة االس8بوع الس8ادس م8ن العم8رف8رخ لك8ل مك8رر وت8م وزن الطی8ور اس8بوعیا  ١٢مكررات بواقع 

 . ad libitumالتغذیة حرة خالل مدة التجربة  
وزن العلف ثم  قدم للطیور ووزن العل8ف المتبق8ي نھای8ة األس8بوع وذل8ك لحس8اب كمی8ة العل8ف المس8تھلك بع8د 

  :دام المعادلةاخذ الھالكات بنظر ومعامل التحویل الغذائي و تم حساب معدل استھالك العلف الیومي باستخ
  

    =معدل استھالك العلف الیومي 
    

وتم حساب معامل التحویل الغذائي بقسمة معدل العلف الیومي المستھلك على معدل الزیادة الوزنی8ة 
اجري التحلیل االحصائي على بیانات صفات الفق8س باس8تخدام طریق8ة مرب8ع ك8اي أم8ا .  الیومیة لكل اسبوع 

  .التحویل الغذائي فقد استخدم التصمیم العشوائي الكامل و اختبار دنكن بیانات وزن الجسم وكفاءة  
  

  النتائج و المناقشة                                                     

  المتبقي نھایة االسبوع–كمیة العلف المقدم خالل االسبوع 
  فراخ خالل تلك الفترة الزمنیةمجموع اال



  

  

 

 

ت8أثیر )  ١(أظھرت بیان8ات الدراس8ة الخاص8ة لص8فة الھالك8ات الجنینی8ھ وكم8ا موض8حھ ف8ي الج8دول           
وھذه الصفة ،  حیث انخفض8ت  نس8بة الھالك8ات الجنینی8ة تبع8ا لزی8ادة وزن البیض8ة العالقة بین وزن البیضھ 

م88ن ناحی88ھ . ، عل88ى الت88والي % )  ٦.٦و  ١٣.٣و  ٢٣.٣(  ف88ي المج88امیع الثالث88ة األول88ى وكان88ت نس88بتھا 
ف88ي  المجموع88ة % ) ١٣,٣(أخ8رى، یالح88ظ م88ن الج88دول الم88ذكور أن نس88بة الھالك88ات الجنینی88ة ارتفع88ت ال88ى 

ب8ین ) ٠,٠٥< آ(عة التي شملت البیض الكبیر الحجم ،كذلك أظھر التحلیل األحصائي وجود فرقا معنویا الراب
المجم88وعتین األول88ى والثالث88ة وبالت88الي تش88یر ھ88ذه النت88ائج ال88ى تف88وق المجموع88ة الثالث88ة ذات الب88یض المتوس88ط 

د یعود سبب انخفاض الھالك8ات وق)  ٢٠٠٢(   Tarekوھذه النتائج تتفق مع ما جاء بھ. الحجم على أقرانھا 
الجنینیة مع زیادة وزن البیضة في المج8امیع الثالث8ة االول8ى ال8ى زی8ادة نفاذی8ة قش8رة البیض8ة م8ع زی8ادة وزن 
البیضة و الذي یؤدي الى زیادة تبخر الماء من البیض8ة خ8الل مرحل8ة حض8انة الب8یض ف8ي المفقس8ة مم8ا ین8تج 

سھل عملیة انتقال تنفس الجنین من األغشیة الجنینیة الى الرئتین و عنھ زیادة في حجم الحجرة الھوائیة مما ی
وان قلة نفاذیة القشرة في البیض الصغیر الحج8م ی8ؤثر ) ١٩٦٨،  Visschedijk( خروج الفرخ من البیضة

عل8ى عملی88ة تب88ادل الغ88ازات و ی88ؤدي ال88ى الھالك88ات الجنینی8ة المبك88رة ، ولك88ن زی88ادة النفاذی88ة بش88كل كبی88ر ف88ي 
ال88ى أن ) ١٩٨٧،Brakeو  Peebles( ع88ة الرابع88ة أدى ال88ى زی88ادة الھالك88ات الجنینی88ة حی88ث اش88اراالمجمو

  .من حاالت نفوق األجنة  في البیض الكبیرالوزن تعود الى زیادة نفاذیة القشرة بشكل كبیر % ٦٠
  

  .الفاقسةتأثیر وزن بیض التفقیس على صفات الفقس ووزن االفراخ ) :   ١(جدول ال                   
وزن   المجامیع

  )غم(البیض،
الھالكات 

  (%)الجنینیة 
بیض غیر 

  (%)مخصب 
  نسبة الفقس

(%)  
معدل وزن األفراخ 

  )غم(الفاقسة
  أ  ٣٣  ب  ٦٠  ١٦.٦  ب٢٣.٣  ٥٠-٤٥  ١
  ب ٣٧   أ  ٨٠  ٦.٦ أب  ١٣.٣       ٥٦-٥١  ٢
  ج  ٤١ أ  ٨٦  ٦.٦ أ  ٦.٦  ٦٢-٥٧  ٣
  د  ٤٤ أ  ٧٦  ١٠.٧ أب ١٣.٣  ٦٨-٦٣  ٤

)                                                                                                 ٠,٠٥< آ(الحروف المختلفھ عمودیا تدل على وجود فرق معنوي عند مستوى     
  

لمختلف8ة عل8ى أما عن نسبة الخصوبة فلم یظھ8ر التحلی8ل األحص8ائي ت8أثیرات معنوی8ة  ألوزان الب8یض ا       
غم تحس8نا ف8ي ھ8ذه الص8فة مقارن8ة )   ٥٠( نسبة الخصوبة، و مع ذلك فقد أظھر البیض الذي وزنھ أعلى من

م888ن انخف888اض نس888بة ) ١٩٥٠( Williamب888البیض ال888ذي  دون ذل888ك ال888وزن وھ888ذا یتف888ق م888ع م888ا اش888ار الی888ھ 
  .الخصوبة في البیض الصغیرالوزن

ة الفق8س یالح8ظ زی8ادة النس8بة م8ع زی8ادة وزن البیض8ة حی8ث و بخصوص تأثیر وزن البیضة عل8ى نس8ب       
وھ88ذا . و المجموع88ة األول88ى ) ٤،  ٣، ٢(ب88ین المج88امیع ) ٠.٠٥< آ(أظھ88ر التحلی88ل األحص88ائي فرق88ا معنوی88ا 

  یتف88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ق م88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ع دراس88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ة 
 Hussien  ٢٠٠٠(واخرون ( وTarek )وبما ان  وزن الفرخ الفاقس یمثل االنعك8اس الطبیع8ي ) .  ٢٠٠٢

بین جمیع االفراخ الفاقسة من مجامیع البیض االربعة ) ٠.٠٥< آ(یضة فقد ظھرت فروقات معنویة لوزن الب
  ) . ١٩٩١(  Wilsonمع بعضھا البعض وھذا یتفق مع ما اشار الیھ 

عند دراسة صفة وزن االفراخ الفاقسة من أوزان مختلفة من البیض ، دلت النتائج عن وجود تاثیر      
  ) .٢(لى معدل النمو في فروج اللحم ، و كما موضح في الجدول  البیض ع ایجابي لوزن

  وزن الجسم للطیور الفاقسة من أوزان مختلفة من البیض ) : ٢(جدول ال                       
  

العمر،             
  اسبوع

  وزن جسم األفراخ الفاقسة من مجامیع مختلفة من البیض                           
 المجموعة األولى

غم)  ٥٠-٤٥(  
 المجموعة الثانیة

غم)٥٦-٥١(  
 المجموعة الثالثة

  غم) ٦٢-٥٧(
وعة الرابعةالمجم  

غم)٦٨-٦٣(  
ج   ٨٤ ١ ب ج   ٩٨  أب  ١١٢  أ  ١٢٥   
ج ١١٧  ٢ ب ج  ٢٠٨  أب  ٢٢٣  أ  ٢٤٩   

  
  

   
  

               

    
  

  



  

  

 

 

ج ٢٥٢ ٣ ب ج  ٣٢٢  أب  ٣٧١  أ  ٤٢٠   
ج ٤٢٠ ٤ ب   ٥٥٩  أب  ٦٢٧  أ  ٦٨٨   
ج ٦٠٠ ٥ ب   ٨١٠  أب  ٩٠٠  أ  ٧٩٠   
ج ٧٨٠ ٦ ب  ١٠٧٠  أب  ١١٧٥  أ ١٢٥٠   

  )٠.٠٥< آ(  الحروف المختلفھ افقیا تدل على وجود فروق معنویھ عند مستوى
  

عل88ى المجم88وعتین )  ٠.٠٥< آ(حی88ث أظھ88ر التحلی88ل األحص88ائي تف88وق المجموع88ة الرابع88ة معنوی88ة 
تداءآ من األسبوع األول  حتى األسبوع السادس من التربیة ، وكانت األولى و الثانیة في صفة وزن الجسم أب

وم8ن ناحی8ة اخ8رى ، یالح8ظ تف8وق . ھذه المجموعة أفضل حسابیآ م8ن المجموع8ة الثالث8ة لص8فة وزن الجس8م 
ف8ي . وعلى المجموعة الثانیة تفوقا حسابیآ )  ٠.٠٥< آ(المجموعة الثالثة على الجموعة االولى تفوقا معنویا 

أظھرت المجموعة الثانیة أفضلیة في وزن الجسم ولكن غی8ر معنوی8ة مقارن8ة بالمجموع8ة االول8ى خ8الل حین 
ف8ي االس8ابیع الثالث8ة األخی8رة م8ن )  ٠.٠٥< آ(االسابیع الثالثة االولى من التربیة أالانھا حققت فروقا معنویة

األول8ى ، الت8ي فقس8ت م8ن الب8یض  ام8ا أف8راخ المجموع8ة.التربیة ، وذلك بسبب األثر التراكمي لتحس8ن النم8و 
األقل وزنا عن باقي المجامیع و التي تمیزت ب8وزن ابت8دائي م8نخفض عن8د الفق8س ل8م تظھ8ر تط8ورا جی8دا ف8ي 

أض8افة ال8ى ذل8ك ل8وحظ ظھ8ور . زیادة الوزن خالل أسابیع التربیة ، على الرغم من تربیتھا بصورة مس8تقلة 
تلك المجموعھ التي بق8ت منخفض8ة ال8وزن ول8م یكتم8ل ت8رییش من أفراد ) Retarted(بعض أألفراد المتخلفة 

) ١٩٩١(  Wilsonواتفق8ت ھ8ذه النت8ائج م8ع تل8ك الت8ي حص8ل علیھ8ا . البعض منھا حتى نھایة فت8رة التربی8ة 
اللذین الحظوا وجود معامل ارتباط موج8ب ب8ین ال8وزن األبت8دائي و ال8وزن ) ٢٠٠٠(وأخرون    Husseinو

  .النھائي في فروج اللحم
منحنیات تطور النمو الیومي خالل اسابیع التربیة حیث یوضح العالقة  بین ) ١(ویظھر الشكل          

، ومعدل الزیادة الوزنیة )مجامیع البیض المختلفة الوزن ( الوزن االبتدائي لمجامیع االفراخ الفاقسة من
یض  الثانیة ،  الثالثة   والرابعة  الیومیة ، حیث اظھرت األفراخ الفاقسة من الفئات الوزنیة لمجامیع الب

نموا یومیآ  أعلى وبالتالي حققت تقدما واضحا في وزن الجسم مقارنة بافراخ المجموعة االولى ، التي 

  .غم )٥١(فقست من بیض وزنھ اقل من 
  
  

            

    

  

شكل (١):  معدل النمو الیومي لمجامیع األفراخ المختلفة خالل أسابیع الدراسة
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  تأثیر وزن البیضة على  معامل التحویل الغذائي لألفراخ الفاقسة) : ٣(جدول ال  

  
  العمر ،اسبوع

  ل الغذائي لألفراخ الفاقسة من مجامیع مختلفة من البیضمعدل معامل التحوی
 المجموعة األولى

غم)  ٥٠-٤٥(  
 المجموعة الثانیة

غم)٥٦-٥١(  
 المجموعة الثالثة

  غم) ٦٢-٥٧(
 المجموعة الرابعة

غم)٦٨-٦٣(  
ب  ١.٥٢   ١ أ  ١.٤٠  ب  ١.٤٩      أ  ١.٣٦   
ج  ١.٦٨ ٢ أب  ١.٥٣ ب ج  ١.٦٠      أ  ١.٤٧   
د  ١.٩١ ٣ ب  ١.٧١ ج  ١.٨٠      أ  ١.٥٩   
ب  ٢.٠٩ ٤ أ  ١.٨٥ ب  ١.٩٩      أ  ١.٨٠   
ج  ٢.٢٧ ٥ أب  ٢.٠٨ ب ج  ٢.٢٠      أ  ٢.٠٢   
ج  ٢.٣٩ ٦ أب  ٢.٢٧ ب ج  ٢.٣٢      أ  ٢.١٩   

  أ  ١.٧٣  أ  ١.٨  أ  ١.٩   أ  ٢.٠  المعدل العام
  )٠.٠٥< آ( ى وجود فروق معنویھ عند مستوىالحروف المختلفھ افقیا تدل عل       

  
) ٣(اما عن عالقة معامل التحویل الغذائي بالوزن األبتدائي فقد أظھرت النتائج الموضحھ في الج8دول        

وجود تأثیر موجب لوزن الجسم األبتدائي في قابلیة األستفادة من الغذاء حیث تحسن معامل التحویل الغ8ذائي 
ن األبت88دائي ف88ي مج88امیع الب88یض األربع88ھ قیدالدراس88ة  ، وأظھ88رت المجموع88ة الرابع88ة تفوق88ا تبع88ا لزی88ادة ال88وز

بالمقارن888ة م888ع المجم888وعتین األول888ى والثانی888ة ، ك888ذلك أظھ888رت المجموع888ة الثالث888ة فرق888ا )  ٠.٠٥< آ(معنوی888ا
جموع8ة الت8ي عن المجموعة األولى ، بینما لم تكن الفروق معنویة بین كل مجموعة و الم)  ٠.٠٥< آ(معنویا

و  )١٩٦٤( Morrisو   Tindellوق8د اتفق8ت ھ8ذه النت8ائج م8ع دراس8ة. تلیھ8ا حس8ب ترتی8ب ال8وزن األبت8دائي 
Wilson  )ویش888یرالمعدل الع888ام لقابلی888ة األس888تفادة م888ن الغ888ذاء للتاثیرالموج888ب للعالق888ھ ب888ین وزن ) . ١٩٩١

وغرام م88ن اللح88م م88ن جھ88ھ أخ88رى البیض88ة وال88وزن عن88د الفق88س م88ن جھ88ة وكمی88ة العل88ف المطل88وب ألنت88اج كیل88
،حیث تقل كلفة انتاج اللحم مع زیادة الوزن األبتدائي لالفراخ الفاقسة وبالتالي زیادة المردود األقتصادي من 

  .التربیة
ف8ي المج8امیع األربع8ة للدراس8ة ، ) ٤(وبخصوص تأثیر الوزن األبتدائي في نسبة الھالك8ات الج8دول          

الك8ات تبع8ا لزی8ادة ال8وزن األبت8دائي للطی8ور و حقق8ت طی8ور المجم8وعتین الثالث8ة و یالحظ أنخفاض نسبة الھ
ھ8ذا نتیج8ھ  دفي نسبة الھالكات مقارنة بطیور المجموعة األولى ،  ویع8)  ٠.٠٥< آ(األربعة انخفاضا معنویاً 

ق8ھ لم8ا حص8ل وق8د ج8اءت ھ8ذه النت8ائج مطاب. طبیعیھ وذلك لزیادة نش8اط وحیوی8ة األف8راخ تبع8ا لزی8ادة وزنھ8ا 
  ) .٢٠٠٠(واخرون  Hussienعلیھ 

  
  تأثیر الوزن األبتدائي في نسبة الھالكات الكلیة ) :  ٤(جدول ال                            

  العمر ، اسبوع
  عدد ھالكات أفراخ

  المجموعة الرابعة  المجموعة الثالثة  المجموعة الثانیة  المجموعة االولى
١  ١  ٢  ٣  ١  
١  ١  ٢  ٢  ٢  
١  ١  ٣  -  -  
١  ١  -  ١  ٤  
١  -  -  -  ٥  
١  ٦  -  -  -  

  ٤  ٣  ٥  ٨  المجموع
  أ% ١١   أ%  ٨  أب % ١٤  ب% ٢٢  %النسبة الكلیة 

  )٠.٠٥< آ( الحروف المختلفھ افقیا تدل على وجود فروق معنویھ عند مستوى       

  
  

  

  

    
    

  

  



  

  

 

 

  
ى و أن الف88رق ف88ي نس88بة الھالك88ات ب88ین طی88ور المجموع88ھ األول88) ٤(أیض88ا م88ن  الج88دول  ویالح88ظ

وھذا یدل على أھمیة التركیزعلى أختیار الب8یض الص8الح للتفق8یس م8ن %  ١١المجامیع الثالثھ األخرى كان 
  .ناحیة الحجم ، لتحقیق أفضل مردود أقتصادي 

غم غیر مفض8ل للفق8س ٥١وأجماال لما تقدم تشیر نتائج ھذه الدراسة الى أن البیض الذي وزنھ أقل من        
غ8م ھ8ي أق8ل كف8اءة م8ن ٣٤ن ف8روج اللح8م وأن األف8راخ ذات ال8وزن األبت8دائي أق8ل م8ن في مشاریع انتاج ھج8

ل8ذلك یج8ب . الناحیة األقتصادیة ألنتاج اللحم مقارن8ة ب8األفراخ ذات ال8وزن األبت8دائي األعل8ى م8ن ذل8ك ال8وزن
 Uniformityاالھتمام بالتطبیق الصحیح لبرامج تربیة األمھات للسیطرة على وزن الجسم ونس8بة التج8انس 

وع8دم التبكی88ر بالنض88ج الجنس88ي لتقلی88ل التب88این ف88ي وزن الب8یض و الحص88ول عل88ى  أعل88ى نس88بة ب88یض ص88الح 
  .للتفقیس في األسبوع الثاني من الشروع بانتاج البیض

  

THE EFFECT OF EGG WEIGHT ON HATCHABILITY AND THE 
RELATIONSHIP BETWEEN  

INITIAL WEIGHT AND SUBSEQUENT GROWTH IN BROILER 
Thamir Abdul Aziz           Abdul Monim Saeed Tawfiq           Nazar Abdullah 

Animal Hygiene Dept. ,College of Veterinary Medicine ,Mosul Univ. ,Iraq. 

                                                                      ABSTRACT 
        This experiment was carried out on the experimental station–of the College of 
Veterinary Medicine\University of Mosul .Two hundred eggs chosen from 32 weeks old, 
meat type (Cobb) breeder hens and were classified into four weight classes ;group one 
(45-50)g; group two(51-56)g ;group three(57-62)g  ;group four(63-68)g .Hatchability 
traits and subsequent chicks performance were studied as a result of different egg groups 
.The results of hatchability indicated that smaller eggs  (45-50)g had a significant 
(p<0.05) embryonic mortality , less fertility and hatchability than medium weight eggs 
(58-62)g which showed optimum results among the different egg weight ranges for  
hatchability .Body weight gain of one day old chicks belong to the last three groups were 
higher (P<0.05) in the 6 weeks of age than the weight of chicks hatching from the eggs of 
group one (less than 51g).Better feed conversion ratio were recorded in the chicks from 
the higher egg weights .Less mortality was found among chicks hatched from medium 
and large eggs (group, 3and 4) .Attention should be given to egg weights , day-old body 
weight of chicks for achieving maximum broiler performance of marketing age. 
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