
)   ٣( العدد )  ٣٣( مجلة زراعة الرافدین                                                                             المجلد 
  ن فروج اللحم الناتجة من التضریب الثالثي والرباعيـمقارنة األداء اإلنتاجي لھج  ٢٠٠٥

  ماھر عبد الوھاب أمین   ناھل محمد علي سلیمان                               
  كلیة الزراعة والغابات                الھیئة العامة للبحوث الزراعیة  التطبیقیة/قسم الثروة الحیوانیة 

  العراق/ العراق                                 وزارة الزراعة / جامعة الموصل 
  

  الخالصة
جامعԬة / كلیԬة الزراعԬة والغابԬات / وانیԬة أجریت ھذه الدراسة في حقل دواجԬن قسԬم الثԬروة الحی

( استھدفت الدراسة مقارنة األداء اإلنتاجي لھجین فروج اللحم والناتج مԬن التԬ按ریب الثالثԬي . الموصل 
ABD  ( اعيԬریب الربԬ按ن التԬمع الھجین الناتج م )ABCD .( اتԬاك اختالفԬائج ان ھنԬحت النتԬ按واو

أسԬԬابیع لصԬԬالح النسԬԬل  ٨بԬԬین وزن الجسԬԬم عنԬԬد عمԬԬر ی)  ٠.٠٥ ≤أ % ( ٥معنویԬԬة عنԬԬد مسԬԬتوى احتمԬԬال 
لԬم یالحԬظ أي فروقԬات معنویԬة . الناتج من الت按ریب الثالثي مقارنة مع النسل الناتج للت按ریب الرباعي 

  . في صفات كفاءة التحویل الغذائي وكذلك نسبة الھالكات في كال الت按ریبین 
  

  المقدمة
د الما按یة وذلك بسبب تطԬور الԬوعي الصԬحي شھدت صناعة الدواجن تطورا كبیرا خالل العقو

والغذائي اذ أدى ذلك إلى زیادة الطلب على المواد الغذائیة وال سیما البروتین لسد نقص المԬواد الحاصԬلة 
في البԬروتین الحیԬواني وتقلیԬل الطلԬب علԬى اللحԬوم الحمԬراء فقԬد تԬم التوسԬع فԬي إنتԬاج الԬدواجن وخاصԬة 

ومن خالل ھԬذه البԬرامج یԬتم . ق تطویر برامج التربیة والتحسین صناعة فروج اللحم وتحسینھا عن طری
وتԬتلخص الدراسԬة الحالیԬة . الحصول على أفراد ھجینیة التركیب الԬوراثي ومتخصصԬة فԬي إنتԬاج اللحԬم 

في إنتاج فروج لحم من ت按ریب ثالثي ومقارنتھ مع فروج ناتج من تԬ按ریب ربԬاعي أي االسԬتغناء عԬن 
الخط الذي تԬم االسԬتغناء عنԬھ یحمԬل جԬین التقԬزم . ت اإلنتاجیة لكال الھجینینأحد الخطوط ومقارنة الصفا

dwarf gene  ارԬث أشԬحیRicard   وCochez   )م )   ١٩٧١Ԭن وزن الجسԬل مԬزم یقلԬین القԬأن الج
أن ھنԬԬاك فروقԬԬات معنویԬԬة فԬԬي وزن الجسԬԬم )  ١٩٧٥( و آخԬԬرون   KhanواشԬԬار % )  ٣٠( بمقԬԬدار 

واخԬԬرون   KanavikarوالحԬԬظ . مھԬԬات طبیعیԬԬة وأخԬԬرى تحمԬԬل جԬԬین القԬԬزم بالنسԬԬبة للنسԬԬل النԬԬاتج مԬԬن أ
یԬԬوم بԬԬین التԬԬ按ریب الثالثԬԬي )  ٥٦(عԬԬدم وجԬԬود فروقԬԬات معنویԬԬة فԬԬي وزن الجسԬԬم عنԬԬد عمԬԬر ) ١٩٧٨(

و آخԬԬرون   Meratو )  ١٩٧٩( Chaloupkaو   MaloneوالربԬԬاعي وتوصԬԬل إلԬԬى النتیجԬԬة ذاتھԬԬا 
 ١٩٧٩(  Chaloupkaو   MaloneلغԬذائي فقԬد أشԬار كԬل مԬن أما بالنسبة لكفاءة التحویل ا) .  ١٩٩٤(
انھ ال توجد فروقات معنویة في كفԬاءة )  ١٩٩١(وحسین واخرون ) أ،ب، ج  ١٩٩١(ومحمد واخرون) 

التحویل الغذائي ونسبة الھالكات بالنسبة للھجن المختلفة وتھԬدف الدراسԬة الحالیԬة إلԬى إمكانیԬة االسԬتغناء 
  . الثالثي ومقارنتھ باألداء اإلنتاجي للھجین الرباعي الذي یحمل جین التقزم عن جین التقزم في الھجین 

  
  مواد وطرق البحث

تԬԬم . مԬԬن مركԬԬز إبԬԬاء لألبحԬԬاث الزراعیԬԬة  ١-تԬԬم الحصԬԬول علԬԬى أمھԬԬات فԬԬروج لحԬԬم فԬԬاوبرو: األفԬԬراخ -١
خԬط  مع) AB( الحصول على أفراخ الھجین التجاري الرباعي والثالثي وذلك من ت按ریب خط الذكور 

أمԬا الھجԬین الثالثԬي فقԬد نԬتج مԬن )  ABCD(للحصول على الھجین التجاري الربԬاعي ) CD( األمھات 
وفԬي ھԬذا ) ABD( للحصول علԬى الھجԬین الثالثԬي ) D(مع خط األصول ) AB( ت按ریب خط الذكور 

كԬԬال تԬԬم تԬԬرقیم األفԬԬراخ الناتجԬԬة مԬԬن . والԬԬذي یحمԬԬل جԬԬین التقԬԬزم )  C( الھجԬԬین تԬԬم االسԬԬتغناء عԬԬن الخԬԬط 
ربیԬت األفԬراخ فԬي قاعԬة مԬن النԬوع المفتԬوح . لمتابعة أداءھا اإلنتاجي ) فرخ لكل ھجین ٢٩٠(الھجینین 

ربیԬԬت ) . سԬԬم  ٥( وكانԬԬت القاعԬԬة مھیئԬԬة مԬԬن حیԬԬث النظافԬԬة والتعقԬԬیم ومفروشԬԬة بنشԬԬارة الخشԬԬب بسԬԬمك 
. یԬور بصԬورة حԬرة طول فترة التجربة وكان العلف والماء یقدم للط) ١جدول(األفراخ على علیقھ قیاسیة

تم تحصԬین األفԬراخ Ԭ按د مԬرض النیوكاسԬل والكمبԬورو وكانԬت تعطԬى األفԬراخ الفیتامینԬات والمԬ按ادات 
الحیویة بعد كل تلقیح للتغلب على اإلجھاد الذي تتعرض الیھ من جراء التلقیح وأعطیԬت أیԬ按ا مԬ按ادات 

أمԬا اإلԬ按اءة فقԬد كانԬت . یا الكوكسیدیا بجرعات وقائیة لتالفي ظھور حاالت اإلصԬابة بمԬرض الكوكسԬید
  ) . ساعة  ٢٤( على مدى 



  
    ٢٠٠٥/  ٩/ ٨وقبولھ    ٢/٦/٢٠٠٥  تاریخ تسلم البحث

  
  
  : تم دراسة الصفات التالیة  -: الصفات المدروسة -٢
تم وزن الطیور أسبوعیا وبصورة فردیة وذلك لمتابعة وزن الجسم ومعدل الزیادة : وزن الجسم  - أ

  . الوزنیة لكل طائر 
  
  تركیب العلیقة المستخدمة لفروج اللحم التجاري: )١(الجدول  

  النسبة المئویة في العلیقة  المواد العلفیة المستعملة  النسبة المئویة في العلیقة  المواد العلفیة المستعملة
  ٣  خلیط فیتامینات ومعادن *  ٥٥  ذرة صفراء 

  ٠.٧  حجر الكلس   ١٢.٣  شعیر 
      ٢٩  كسبة فول الصویا 

  
  القیمة الغذائیة لعلیقة فروج اللحم المستخدمة في التغذیة 

  النسبة المئویة في العلیقة   العناصر الغذائیة  النسبة المئویة في العلیقة   العناصر الغذائیة
  ٤.٥٤  الرماد   ٢٢.٨٩  البروتین الخام 

  ٨.٣٢  الرطوبة   ٤.٧٦  الدھن الخام 
  ٢٩٠٠  )كغم /كیلو سعرة * (الطاقة  ٥.٨  الخام  األلیاف

كالسیوم و كولینوبایوتین وفولك اسید وونیاسین وبانتوثنك اسید ) B12,B6,B2,K,D3,A(خلیط یحتوي على فیتامین *
  .میثایونین وسیلینیوم ویود وكوبلت ونحاس وزنك وحدید ومنغنیز وصودیوم و فسفورو

  الطاقة كیلو سعرة لكل كغم علف **
  
المسԬԬتھلكة وذلԬك بإعطԬԬاء كمیԬԬات معلومԬة مԬԬن العلԬԬف لكԬԬل تԬԬم حسԬاب كمیԬԬة العلԬԬف : اسԬتھالك العلԬԬف -ب

حجرة وتسجیل المتبقي منھا في نھایة األسبوع لحسԬاب كمیԬة العلԬف المسԬتھلك أسԬبوعیا وحسԬاب معامԬل 
  :  تیةالتحویل الغذائي النتاج كغم واحد من الوزن الحي وحسب المعادلة اال

  كمیة العلف التي استھلكتھا الطیور أثناء مدة معینة 
  = معامل التحویل الغذائي 

  

  متوسط الزیادة الوزنیة للطیور الحیة للفترة نفسھا                                        
  

تجمع الھالكات یومیا وتسجل لكل حجرة وترسل للوحدة البیطریԬة إلجԬراء الصԬفة : نسبة الھالكات  –ج 
  . التشریحیة لتحدید سبب الھالك 

تم تحلیل البیانات باستخدام التصمیم العشوائي لكامԬل حسԬب مԬا جԬاء فԬي الԬرواي :  التحلیل اإلحصائي-٣
  : وخلف هللا وكانت معادلة النموذج الریا按ي كاألتي 

Yij = M + ti + eij     i  = 1 , 2 , …, t 
                                j  = 1, 2 ,….., r  

  حیث أن 
Yij  =الوحدة التجریبیة  قیمة المشاھدة التي سجلت علىj  من المعاملة按 والتي كانتi  .  
M  = المتوسط العام لمجتمع المشاھدات .  
ti  = الھجین ( تأثیر المعاملة (i  .  

eij  = تأثیر الخطأ التجریبي .  
  ) .١٩٥٥(وفي حالة وجود فروقات معنویة بین المعامالت فقد استخدم اختبار دنكن متعدد الحدود 

  
  شة النتائج والمناق

یت按ح من نتائج التحلیل اإلحصائي لصفة وزن الجسم أن ھناك فروقات معنویة في : وزن الجسم -١
بین النسل الناتج من ) p £ 0.05%  (  ٥وزن األفراخ عند عمر یوم واحد وعند مستوى احتمال 

الرباعي الت按ریب الثالثي أو الرباعي إذ بلغ متوسط وزن األفراخ بعمر یوم واحد للت按ریب الثالثي و



أی按ا أن لیس ھناك فروقات معنویة في وزن ) ٢جدول (ویشیر . على التوالي ) غم ٤٥و   ٤٧.١٤( 
أما عن عمر األعمار )  ٠.٠٥ ≤أ ( أسبوع بین الت按ریب الثالثي والرباعي )  ١( الجسم عند عمر

ن الجسم إذ بلغ متوسط وز%  ٥أسابیع فیالحظ أن ھناك فروقات معنویة وبمستوى احتمال  ٧و ٥و٤
على ، غم  ١٢٦٣غم  و ٧٢٣.١٢غم و ٥٢٧.١٣أسبوع للت按ریب الثالثي  ٧و ٥و ٤عند األعمار 

في .  على التوالي، غم  ١٢٤١غم و  ٧٣٦.١٥غم و ٥١٦.٢٨التوالي في حین بلغ الت按ریب الرباعي 
إذ  اسابیع٦  و ٣و  ٢حین لم یالحظ فروقات معنویة بین الت按ریب الثالثي والرباعي عند األعمار 

غم  أما للھجین الرباعي فقد كانت أوزان  ١٠٠١غم ،و  ٣٤٧.٧١غم ،  ١٩١.٢٧بلغت أوزان الجسم 
أما وزن . أسابیع على التوالي ٦، ٣، ٢غم لألعمار  ٩٩٣غم و  ٣٤٥.٣٦غم و  ١٩٦.٤٧الجسم 

وسط أسابیع فان إناث الت按ریب الثالثي والرباعي ال تختلف فیما بینھا إذ بلغ مت ٨الجسم عند عمر 
في . غم على التوالي   ١٥٦٨.٢٨غم و  ١٥٦٨.٢٤وزن الجسم إلناث الت按ریبین الثالثي والرباعي 

غم  ١٨٢٣.٤غم و  ١٩٠٦.٣حین كانت الفروقات بین الذكور وا按حة حیث كان متوسط وزن الجسم 
 ویمكن تفسیر االختالفات في وزن الجسم عند. لذكور الت按ریبین الثالثي والرباعي على التوالي 

واألمھات ) CD( األعمار األولى إلى االختالف في وزن  البی按ة بین األمھات الحاملة لجین التقزم 
وان ھناك معامل ارتباط موجب وعالي بین وزن البی按ة ووزن الفرخ عند الفقس وذلك )  D( الطبیعیة 

ي تتحدد بوزن البی按ة العتماد الجنین كلیا في نموه على كمیة المواد الغذائیة المتوفرة في البی按ة والت
أما سبب ) .  ١٩٨٢نعوم ، ( وبتقدم العمر یقل أو یتالشى ھذا التأثیر ویظھر فعل العوامل الوراثیة 

وجود فروقات معنویة بین ذكور الت按ریبین الثالثي والرباعي وعدم وجود فورقات معنویة بین إناث 
 DwDw( ن ت按ریب ذكور طبیعیة  الت按ریبین فیعزى السبب إلى أن ذكور الت按ریب الثالثي ناتج م

)   DwDw( فتكون ذكور النسل الناتج طبیعیة وحاملة للتركیب الوراثي )  - Dw(مع إناث طبیعیة )  
مع إناث حاملة لجین )  DwDw( أما ذكور الت按ریب الرباعي فناتجة من تزاوج ذكور طبیعیة . 

وان وجود جین )  Dwdw(الوراثي  فتكون ذكور النسل الناتج حاملة للتركیب)   -dw( التقزم   
التقزم وبالحالة الھجینیة سبب صغر وزن الجسم للت按ریب الرباعي مقارنة بالت按ریب الثالثي وھذا مما 

أما بالنسبة إلناث الھجین الثالثي والرباعي فتكون . یشیر إلى سیادة غیر تامة بالنسبة لھذا الجین 
یوجد جین التقزم في تركیبھا الوراثي لذلك ما ظھرت  وال)  - Dw( طبیعیة وتحمل التركیب الوراثي 

و )  ١٩٧١(  Japوجاءت نتائج ھذه الدراسة مطابقة لما وجده كل من . اختالفات في أوزان أجسامھا
Chambers   ١٩٧٤(واخرون  ( وRicard   وCochez  )١٩٧١  ( وKhan  واخرون)١٩٧٥  (

نسل الناتج من األمھات القزم مقارنة بالنسل الناتج من بین ال) ٠.٠٥ ≤أ (والذین وجدوا فروقات معنویة 
أن ھناك ) ١٩٧١(   Jappأسابیع في حین الحظ  ٨األمھات الطبیعیة في وزن الجسم عند عمر 

و   Hillكذلك لم یالحظ كل من . أسابیع  ٨انخفا按ا طفیفا بالنسل الناتج من أمھات طبیعیة عند عمر 
Nordskog  )١٩٥٨ ( وKanavikar  خرون وا)اختالفات معنویة في وزن الجسم  بین )  ١٩٧٨

  . النسل الناتج من الھجین الثالثي والرباعي
معامل ارتباط بین وزن الجسم عند الفقس ووزن الجسم عند األعمار ) ٣(الجدول یو按ح 
الثالثي والرباعي إذ لوحظ وجود ارتباط عالي وموجب بین وزن األفراخ عند  ینالمختلفة للت按ریب

و  ٠.٣٧إذ بلغ معامل ارتباط . أسبوع للت按ریبین الثالثي والرباعي ) ١(س ووزن الجسم عند عمر الفق
للت按ریب الثالثي والرباعي  على التوالي ثم یقل معامل االرتباط تدریجیا مع تقدم العمر ویمكن  ٠.٣٠

وع بسبب تأثیر أسب)  ١( تفسیر ارتفاع معامل االرتباط بین وزن الجسم عند الفقس والوزن عند عمر 
وزن البی按ة والذي یؤثر على وزن األفراخ الفاقسة ویكون ھذا التأثیر كبیر في االعمار األولى ثم 
یتالشى في االعمار الالحقة مع تقدم الطائر بالعمر وذلك لسبب تداخل العدید في العوامل الوراثیة 

  .الشى تأثیر وزن البی按ة والبیئیة والتي تؤثر على وزن الجسم في االعمار المختلفة بحیث یت
والتي یمكن بواسطتھا التنبؤ ) معادلة الخط المستقیم ( المعادالت التنبؤیة ) ٤(الجدول یبین 

ومن الجدول یت按ح أن وزن . أسابیع بداللة وزن الجسم في االعمار المختلفة  ٨بوزن الجسم عند عمر 
أسابیع وقد بلغ قیمة  ٨حي عند عمر أسابیع یعطي مؤشر جید لوزن الجسم ال ٤الجسم الحي عند عمر 

R2   بینما وزن الجسم عند عمر یوم واحد أو عمر أسبوع فانھ الیمكن استخدامھا للتنبؤ  ٠.٣٩حوالي ،
  . لألعمار المذكورة وعلى التوالي  ٠.١و  ٠.٠٤كانت   R2أسابیع حیث بلغت  ٨بوزن الجسم عند عمر 

تحلیل اإلحصائي انھ ال توجد فروقات معنویة في كفاءة أو按حت نتائج ال: كفاءة التحویل الغذائي  -٢
أسابیع بین النسل الناتج من الت按ریب الثالثي والرباعي عند مستوى  ٤التحویل الغذائي عند عمر 



للت按ریبین ) كغم زیادة وزنیة /كغم علف( إذ بلغ معامل التحویل الغذائي )  ٥الجدول % (  ٥احتمال 
على التوالي ، كذلك لم تالحظ فروقات معنویة وعند مستوى احتمال  ٢.٩٨و  ٢.٧٠الثالثي والرباعي 

أسابیع إذ بلغ  ٨في معامل التحویل الغذائي بین نسل الت按ریبین الثالثي والرباعي عند عمر %  ٥
على التوالي وجاءت  ٢.٤٤و   ٢.٤٦معامل التحویل الغذائي لكل من للت按ریب الثالثي والرباعي 

في دراستھم للمقارنة للنسل ) ١٩٨١(      واخرون  Yatskunasبقة لما ذكره نتائج ھذه الدراسة مطا
الناتج من الت按ریب الثالثي والرباعي في معامل التحویل الغذائي  وكذلك اتفقت النتائج مع محمد 

 –فاوبرو ( انھ ال یوجد فروقات معنویة في معامل التحویل الغذائي بین الھجین     ) ١٩٩١(واخرون 
  %. ٥ن فروج اللحم المستوردة وعند مستوى احتمال وھج)  ١

  
أسابیع أعمار )  ٨( لوزن الجسم عند عمر ) معادالت الخط المستقیم (المعادالت التنبئیة  :)٤(الجدول 

  . مختلفة
 معادلة الخط المستقیم

X   = وزن الفرخ بعمر یوم واحد  
Yˆ  =أسابیع ) ٨( م بعمر وزن الجس  

Yˆ = 1326.30 = 8.22 X  
       R2 = 0.04  

X = أسبوع ) ١(وزن الفرخ بعمر  
Yˆ = أسابیع ) ٨( وزن الجسم بعمر 

Yˆ = 1319.62 + 3.63 X  
        R2 = 0.1  

X = أسبوع ) ٢(وزن الفرخ بعمر  
Yˆ = أسابیع ) ٨( وزن الجسم بعمر 

Yˆ = 1252.56 + 2.33 X  
        R2 = 0.16  

X  = أسبوع ) ٢(وزن الفرخ بعمر  
Yˆ  = أسابیع ) ٨( وزن الجسم بعمر 

Yˆ = 1068.87 + 1.83 X  
       R2 = 0.30  

X  = أسابیع ) ٤(وزن الفرخ بعمر  
Yˆ  = أسابیع ) ٨(وزن الجسم بعمر 

Yˆ = 925.04 + 1.49  
      R2 = 0.39  

                                                                 Yˆ =a+bxمعادلة الخط المستقیم 
Yˆ  = أسبوع ) ٨(القیمة التقدیریة لوزن الجسم عند عمر             a   =قیمة ثابتة 

  X  =قیمة المتغیر الثاني                                            b  = معامل انحدار المتغیرy  على المتغیرx   

) ٤(للهجین الثالثي والرباعي عند عمر) زیادة وزنیة كغم علف لكل كغم(معامل التحویل الغذائي  :)٥(الجدول 
  أسابیع) ٨(و

كفاءة التحویل الغذائي عند عمر   الھجن
  أسابیع) ٤(

كفاءة التحویل الغذائي عند عمر 
  أسابیع ) ٨(

  ٢.٤٦ب    ٢.٧٠أ   ABDالھجین الثالثي 
  ٢.٤٤ب   ٢.٩٨أ   ABCDالھجین الرباعي 

  ) p  0.05 £%   (٥ما بینھا معنویا وعند مستوى احتمال األحرف المتشابھة ال تختلف فی*      
  

ویمكن تو按یح ذلك أن إناث النسل الناتج من الت按ریب الثالثي والرباعي ال تختلف إحداھا عن 
في حین یكون )  - D w(األخرى من ناحیة التركیب الوراثي وكالھما طبیعي یحمل التركیب الوراثي

كلیھما طبیعي إال أن ذكور النسل الناتج من الت按ریب الثالثي االختالف في الذكور بالرغم من أن 
في حین تحمل ذكور النسل الناتج من الت按ریب الرباعي التركیب ) DwDw( تحمل التركیب الوراثي 

حیث یكون تأثیر الجین التقزم متنحیا وھذا یعني أن الجین التقزم المتنحي ) Dwdw( الوراثي الھجین 
  ) .Dwdw(    ویل الغذائي وبالصورة الھجینیةال یؤثر في معامل التح

في )  ABCD( والرباعي ) ABD( نسبة الھالكات فروج اللحم التجاري الثالثي : نسبة الھالكات -٣
بینما %  ٣لم تكن معنویة وقد بلغت نسبة الھالكات للت按ریب الثالثي) أسابیع ٨(اثناء مدة التجربة 

  Nordskogو   Hillھذه النتائج مطابقة لما وجده كل من و%  .  ٢.٣بلغت في الھجین  الرباعي و 
في عدم وجود فروقات )  ١٩٨١(و آخرون   Nairو ) ١٩٧٨(واخرون   Kanavikarو ) ١٩٥٨(

  %. ٥معنویة بین نسبة الھالكات بین الت按ریب الثالثي والرباعي عند مستوى احتمال 



أسابیع إذ تفوق  ٨الجسم عند عمر  یتبین من نتائج الدراسة أن ھناك فروقات معنویة في وزن
أسابیع بینما كانت الفروقات غیر معنویة  ٨الھجین الثالثي على الھجین الرباعي بوزن الجسم عند عمر 

  . على التوالي ، لصفتي  معامل التحویل الغذائي ونسبة الھالكات لكال الھجنین 
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ABSTRACT 

This study was conducted at the poultry farm of the College of 
Agriculture and Forestry – Hammam – Alalil. The objectives of this study were 
to compare the productive performance of the three – way cross broiler chicks 
(ABD) with that of the four – way cross broiler chicks ( ABCD). Data revealed 
that there were significant difference  (p £ 0.05 )  between 8 week body weight 
of three – way cross chicks compared with four –way cross chicks. No 
significant differences , were observed in feed conversion ratio and percent 
mortality between the two crosses .  

 
  المصادر

تصԬمیم وتحلیԬل التجԬارب الزراعیԬة ) .  ١٩٨٠. (الراوي ، خاشع محمود وعبد العزیز محمԬد خلԬف هللا 
  . جامعة الموصل / مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر 

، ) ١٩٩١. (حسین ، طالل حمید ، عبد الرزاق عبد الحمید ، ھاني عبد القادر مجید ونعمت زكي نعԬوم 
ي بین خطوط مختلفة عند مرحلԬة األجԬداد علԬى األداء اإلنتԬاج جیԬل فԬروج تأثیر الت按ریب التبادل

  . ١٦٠-١٥٢) : ٢( ١. مجلة إباء لألبحاث الزراعیة . اللحم 
اختبԬار العینԬة العشԬوائیة ) . أ ١٩٩١. (محمد عبدااللھ حمید ، ناھل محمد علي وإسماعیل خلیل إبԬراھیم 

مجلԬة إبԬاء لألبحԬاث ) . ١-فاوبرو(صول عراقیةلھجن فروج اللحم المستوردة وتلك المنتجة من أ
  .  ٦٦-٥٧) : ١( ١.  الزراعیة 

    .محمد ، عبدااللھ حمید ، إسماعیل خلیل إبراھیم ، عبد المطلԬب كԬریم عبԬد هللا وھԬاني عبԬد القԬادر مجیԬد 
إنتاج ھجԬن جدیԬدة لفԬروج اللحԬم باسԬتخدام التԬ按ریب التبԬادلي بԬین خطԬوط مختلفԬة ) . ب١٩٩١(

  .  ٨٧ – ٦٨) : ١(١مجلة إباء لألبحاث الزراعیة  .لألصول 
 ١٩٩١. (محمد عبدااللھ حمید ، إسماعیل خلیل إبراھیم ، عبد المطلب كریم عبد هللا وعزت ناصر بھنԬام

. استخدام الت按ریب التبادلي بین خطوط مختلفة لألصول النتاج ھجԬن جدیԬدة لفԬروج اللحԬم) . جـ
  .  ١٥٠-١٤٥) : ٢( ١مجلة إباء لألبحاث الزراعیة المجلد 

. تԬأثیر وزن البیԬ按ة علԬى نسԬبة الفقԬس واألداء اإلنتԬاجي لفԬروج اللحԬԬم ) . ١٩٨٢(نعԬوم ، نعمԬت زكԬي  
  . جامعة الموصل / رسالة ماجستیر ، كلیة الزراعة والغابات 
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  في األعمار المختلفة للهجین الثالثي والرباعي) غم(معدل وزن الجسم  :)٢(الجدول 
  

  المعامالت
  العمر

  أسبوع) ٤(  أسبوع) ٣(  أسبوع) ٢(  أسبوع) ١(  یوم واحد
  أنثى  ذكر   أنثى  ذكر   أنثى  ذكر   أنثى   ذكر   أنثى   ذكر 

  ٤٧.١٨  )ABD(الهجین الثالثي 
n=122 

٤٧.١١  
n=169 

١٠٨.٢٩  
n=122 

١٠٦.٧٦  
n=169 

١٩٣.٨٥  
n=122 

١٨٩.٤٠  
n=169 

٣٥٤.٢٢  
n=122  

٣٤٣.٥١  
n=169  

٥٤٦.٣٥  
n=122  

٥١٣.٢٥  
n=169  

  ٥٢٧.١٣أ   ٣٤٧.٧١أ   ١٩١.٢٧أ   ١٠٧.٤٠أ   ٤٧.١٤أ   المعدل العام للهجین 
  ٤٥.٦٠  )ABCD(الهجین الرباعي

n=152  
٤٤.٣٦  
n=143  

١٠٦.٣٠  
n=152  

١٠٣.٦٤  
n=143   

٢٠٠.١٦  
n=152  

١٩٢.٥٥  
n=143  

٣٥٦.٨٩  
n=152  

٣٣٣.١١  
n=143  

٥٣٩.٥٧  
n=152  

٤٩١.٥٣  
n=143  

  ٥١٦.٢٨ب    ٣٤٥.٣٦أ   ١٩٦.٤٧أ   ١٠٥.٠١أ    ٤٥.٠ب   
  

  
  المعامالت

  العمر
  أسبوع) ٨(  أسبوع) ٧(  أسبوع) ٦(  أسبوع ) ٥(

  أنثى  ذكر   أنثى  ذكر   أنثى   ذكر   أنثى   ذكر 
  ٧٥٧.٢١  )ABD(الهجین الثالثي 

n=122 
٦٩٨.٥٢  
n=169 

١٠٣١.٥٣  
n=122 

٩٧٨.٥٣  
n=169 

١٣٤٧.٤٥  
n=122 

١٢٠١.٢٤  
n=169 

١٩٠٦.٣  
n=122  

١٥٦٨.٢٤  
n=169  

  ١٧١٠أ   ١٢٦٣أ    ١٠٠١أ    ٧٢٣.١٢أ   المعدل العام للهجین 
  ٧٧٧.٨٩  )ABCD(عيالهجین الربا

n=152  
٦٩١.٧٨  
n=143  

١٠٥٥.٦٥  
n=152  

٩٢٦.٩٧  
n=143   

١٣٢٤.٩٣  
n=152  

١١٥١.٩٥  
n=143  

١٨٣٢.٤  
n=152  

١٥٦٨.٢٨  
n=143  

  ١٧٠٠ب   ١٢٤١ب   ٩٩٣أ    ٧٣٦.١٥ب   
  عدد الطیور =  p ( n  0.05 £%   ( ٥األحرف المختلفة ضمن نفس العمود تختلف فیما بینها معنویا وعند مستوى احتمال *      
  معامل ارتباط وزن الجسم عند األعمار المختلفة مع وزن الفرخ بعمر یوم واحد :) ٣(الجدول    

  العمر  )r(االرتباط  معامل 
  أسبوع) ٨(  أسبوع) ٧(  أسبوع) ٦(  أسبوع) ٥(  أسبوع) ٤(  أسبوع) ٣(  أسبوع) ٢(  أسبوع) ١(



  ٠.١٤*   ٠.١٧*   N.S٠.٠٣  ٠.١٧*   ٠.١٨*   ٠.٢٢*   ٠.٢٥*   ٠.٣٧*   الهجین الثالثي 
  ٠.٢٤*   ٠.٣٢*  ٠.١٧*   ٠.١٩*   ٠.١٦*   ٠.٢٠*   ٠.٢٠*   ٠.٣٠*   الهجین الرباعي 

N.S.   = 0.05 £% (  ٥معنوي عند مستوى احتمال غیر P  * ( ٥معنوي عند مستوى احتمال  ) %£ 0.05 P ( 


