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لثالث هجن من فروج اللحم المغذاة على عالئق ذات مصدر بروتيني حيواني أو نباتي  اإلنتاجياألداء 
                                        .في بعض صفات و قطعيات الذبيحة والدم  .2   :وجنس الطائر 

 حازم ٌحٌى أحمد القصاب  ماجد أحمد صبري ألنعٌمً

جامعة الموصل/ ٌة الزراعة والغابات كل/قسم الثروة الحٌوانٌة  
Majid_aln@yahoo,com  Alkassab_48@yahoo,com 

 
الخالصة 

وجنس الطائر نوع الهجٌن ومصدر بروتٌن العلٌقة ر كل من يمعرفة تأثلأجرٌت هذه الدراسة 
 ربٌت ثالث هجن من فروج اللحم  . فً صفات و قطعٌات الذبائح وبعض صفات الدم والتداخل بٌنهما

(Cobb 500  ،Ross 308  وHubbard Classic)  من كل بعمر ٌوم واحد فرخ غٌر مجنس  300بواقع
 3غذٌت  ،فرخا للمكرر الواحد  50منها لكل هجٌن بواقع  6حجرة  18، وزعت عشوائٌا على  هجٌن

مكررات أخرى من نفس الهجٌن  3هجٌن على علٌقة تحوي بروتٌن حٌوانً ونباتً معا ومكررات من كل 
 .ٌوما تم خاللها تقدٌم العلف والماء بصورة حرة  42غذٌت على علٌقة تحوي بروتٌن نباتً فقط حتى عمر 

: فً بعض قطعٌات الذبائح وهً  (0,05≥أ) أن لنوع الهجٌن تأثٌرا معنوٌا أظهرت نتائج التحلٌل اإلحصائً
و  Cobb 500ت طٌور الهجٌنٌن إذ حقق( القانصة ، القلب والكبد ) الصدر ، األجنحة واألحشاء المأكولة 

Ross 308  تفوقا معنوٌا فً نسبة منطقة الصدر مقارنة بالهجٌنHubb  فٌما حقق الهجٌن األخٌر أعلى ،
محتوى الذبائح كذلك كان لنوع الهجٌن تأثٌرا معنوٌا فً  ،نسبة من وزن األجنحة مقارنة بالهجٌنٌن السابقٌن 

بٌن ذبائح الذكور للهجن الثالثة ، بٌنما   :ر ، البروتٌن و الرماد من الرطوبة ، مستخلص األٌث( الصدرلحم )
فقط كان أعالها فً ظهرت فروقا معنوٌة بٌن ذبائح اإلناث للهجن الثالثة من حٌث محتواها من البروتٌن 

كولسترول الكلً ٌة بٌن الهجن الثالثة فً تركٌز الظهرت هنالك فروقا معنو و ، Cobb 500ذبائح الهجٌن 
 فقد ظهرتأما بالنسبة لتأثٌر مصدر بروتٌن العلٌقة ، ،كولسترول -والبروتٌنات الدهنٌة عالٌة الكثافة للدم

ظهرت فً حٌن ، الصدر لصالح الطٌور المغذاة على البروتٌن النباتً فقط ة قطعٌةفروقا معنوٌة فً نسب
التفوق فٌها لصالح الطٌور  كان (األلبومٌن البروتٌن الكلً و) بعض صفات الدم هنالك فروقا معنوٌة فً 

هذا  ،النباتً معا مقارنة بتلك المغذاة على علٌقة البروتٌن النباتً فقط  والبروتٌن الحٌوانً المغذاة على علٌقة 
على  اإلناثمعنوٌا فً نسبة قطعٌة األفخاذ فقط وعلى العكس من ذلك تفوقت  اإلناثوقد تفوقت الذكور على 

.  ن البطنالذكور فً نسبتً التصافً وده
 

المقدمة 

نتٌجة للتغٌر الحاصل فً ذوق المستهلك للحوم الدواجن وتحقٌقا لرغبته من ناحٌة توفٌر الدجاج  
فقد ( الكبد والقانصة)المذبوح والمجهز على شكل قطع والتً تتمثل باألفخاذ والصدر واألحشاء المأكولة 

لٌب جدٌدة فً التسوٌق إلى جانب اهتمامها المتخصصة فً هذا المجال بإتباع أسا سعت الشركات العالمٌة
 اللحم التً ٌنتجها الطائر من خالل عملٌات االنتخاب للحصول على هجن تجارٌة تتصف بسرعة نموها بكمٌة

ونسبة األجزاء األكثر رغبة  (مما ٌسرع من دورة رأس المال)لحم  إلىوكفاءتها العالٌة فً تحوٌل العلف 
ٌد من الباحثٌن بالدراسة والبحث عن العوامل التً تؤثر فً نسبة األجزاء لدى المستهلك ، لذلك بدأ العد

( األفخاذ)ونسبة اللحوم الحمراء والتحلٌل الكٌمٌائً وبعض الصفات الكٌموحٌوٌة للدم  فً الذبٌحةالمرغوبة 
والتداخل ( التغذٌة واإلدارة)فً الدجاج وسبل تحسٌنها ومنها الوراثة والبٌئة ( الصدر)إلى اللحوم البٌضاء 

أن نسبة التصافً لم تتأثر معنوٌا بنوع مصدر البروتٌن المستخدم فً  إلى( 1981)فقد أشار الطالب   ،بٌنهما 
تأثٌرا معنوٌا لمصدر ( 1999) إبراهٌمفً حٌن وجد  ،العلٌقة سواءا كان ذو مصدر حٌوانً أم نباتً 

على عالئق  1_ وج اللحم من نوع فاوبروا البروتٌن فً نسبة التصافً وقطعٌات الذبٌحة عند تغذٌته لفر
بدٌال جزئٌا أو كلٌا عن البروتٌن الحٌوانً ( كبروتٌن نباتً)تحوي نسبا مختلفة من مخلفات صناعة الراشً 

البروتٌن النباتً محل البروتٌن الحٌوانً بشكل   إحاللوكان التفوق لصالح العالئق التً ارتفعت فٌها نسبة 
 وأجزاءوجود تأثٌر معنوي لمصدر البروتٌن فً نسبة التصافً ( 2001)للطٌف بٌنما الحظ عبد ا ،عام 

 مسحوق لحم وعظم  : 7مسحوق سمك و أخرى  : 3على الذبٌحة لصالح الطٌور المغذاة على عالئق حاوٌة 

كسبة  + كمصدر للبروتٌن الحٌوانً مقارنة بالطٌور المغذاة على عالئق حاوٌة على كسبة فول الصوٌا 
 

 2012/  10/  1وقبوله    2012/  6/   20تسلم البحث    تارٌخ
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الشمس كمصدر  كسبة زهرة+ كسبة زهرة الشمس و أخرى حاوٌة على كسبة كلوتٌن الذرة + كلوتٌن الذرة 
أما من ناحٌة تأثٌر التركٌب الوراثً فً صفات وقطعٌات ذبائح فروج اللحم ، فقد أشار  ،للبروتٌن النباتً 

Moreira  وجود فروقا معنوٌة فً نسبة األجنحة والظهر بٌن الهجن  إلى( 2004)وآخرونRoss 308 , 

Cobb 500 , Hybro PG   فٌما لم تكن هنالك فروقا معنوٌة بٌن الهجن أعاله فً نسبة كل من الصدر
 Ross 308 , Hubbard Isa , Cobb 500فروقا معنوٌة بٌن الهجن ( 2006) ألسنديووجد  . األفخاذو

، أما بخصوص نسبة  Cobb 500نسبة الصدر ونسبة الفخذٌن كان التفوق فٌها لصالح الهجٌن فً كل من 
ولم ٌالحظ وجود فروقا معنوٌة فً نسبة الرقبة واألحشاء المأكولة  Hubbالهجٌن  الظهر فكان التفوق لصالح

 المأكولةواألحشاء إلى عدم وجود فروقا معنوٌة فً نسبة الصدر والفخذ والرقبة ( 2007)فٌما أشار أمٌن  ،
 . Rossو   Cobb 500وفً نسبة البروتٌن والدهن والرطوبة فً ذبائح فروج اللحم 

وحٌث أن الدراسات الحدٌثة تركز على استخدام مصادر البروتٌن النباتٌة ذات الكلفة األقل نسبة إلى  
فً فقد كان الهدف حٌوانً البروتٌنات من مصادر حٌوانٌة وتحسبا لبعض التحذٌرات من استخدام البروتٌن ال

بعض  و مصدر البروتٌن فً العلٌقة للوقوف على االختالفات فًتأثٌر نوع الهجٌن  معرفةهذه الدراسة 
. صفات وقطعٌات ذبائح فروج اللحم التجاري 

 
مواد البحث وطرائقه 

 .عة الموصل جام/ كلٌة الزراعة والغابات / أجرٌت هذه الدراسة فً حقل دواجن قسم الثروة الحٌوانٌة 
،  Cobb 500 فرخ من كل من الهجن التالٌة 300فرخ بعمر ٌوم واحد غٌر مجنس بواقع  900أستخدم فٌها 

Ross 308  وHubbard Classic  مكرر  18 إلىتم تربٌتها فً قاعة نصف مفتوحة بعد توزٌعها عشوائٌا
ثالث مكررات من كل هجٌن طائرا للمكرر الواحد ، خصصت  50مكررات لكل هجٌن بمعدل  6 إلىمقسمة 

ذات  علٌقهذات مصدر بروتٌنً حٌوانً ونباتً معا وثالث مكررات أخرى لتغذٌتها على  علٌقهلتغذٌتها على 
ٌوما  21مصدر بروتٌنً نباتً فقط متساوٌة فً محتواها من الطاقة والبروتٌن كعالئق بادئة حتى عمر 

(. Anonymous   ،1994)حسب (1) لٌوما وكما موضح من الجدو 42-22 وعالئق نمو من عمر
 

 .النسب المئوٌة لمكونات العالئق المستخدمة فً الدراسة  : (1)الجدول 

 
 المواد العلفٌة

  النموعلٌقة   البادئعلٌقة 

نباتً فقط حٌوانً ونباتً معا  طنباتً فق حٌوانً ونباتً معا

 62,00 67,23 55,16 60,37   ذرة صفراء

 30,09 22,00 37,59 29,41  بروتٌن% 48كسبة فول الصوٌا 

---------  5,00-------  5,00          مسحوق السمك

 0,32 0,27 0,29 0,25                 مٌثونٌن

 0,21 0,15 0,07 0,04                 الٌسٌن

 1,86 1,45 1,78 1,39        فوسفات الكالسٌوم

 3,65 2,15 3,00 1,52   زٌت فول الصوٌا

 0,34 0,25 0,46 0,39          لح طعامم

 0,10 0,10 0,10 0,10    مضاد الكوكسٌدٌا

 0,25 0,25 0,25 0,25 فٌتامٌنات ومعادن 

 1,18 1,15 1,30 1,28         حجر كلس

 100 100 100 100           المجموع

 3150 3150 3045 3045     كغم/الطاقة الممثلة كٌلو سعرة

 20 20 22,8 22,8 % م البروتٌن الخا

 
أخذت ( أنثى  2ذكر و  2)ور من كل مكرر ـطً 4 را بواقعـطائ 72 حـتم ذبٌوما  42وعند نهاٌة فترة التربٌة 

منها عٌنات الدم ومن ثم تم نزع الرٌش عنها وتنظٌفها من األحشاء الداخلٌة للحصول على ذبائح نظٌفة 
ح المنظفة ـع الذبائـتم تقطً ،ي ـلى أساس وزن الجسم الحـعي  محسوبة ـة التصافـوفارغة وتم استخراج نسب

الداخلٌة تم استخراج األحشاء كما ( ، الجناحان ، الظهر و الرقبة  األفخاذالصدر ، ) سة ـى قطعٌاتها الرئًـإل
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تم  ،إلى وزن الجسم الحًكنسبة مئوٌة ودهن البطن وحسبت أوزانها ( القلب ، الكبد و القانصة ) المأكولة 
 استخدام اختبار فً التصمٌم العشوائً الكامل وتم ( 2×  2×  3)  حلٌل بٌانات الدراسة كتجربة عاملٌةت

LSD  ( أقل فرق معنوي ) لمعرفة معنوٌة الفروق بٌن متوسطات المعامالت التً تضمنتها الدراسة، 
  :ي التالً الجاهز لتحلٌل البٌانات وفق النموذج الرٌاض( Anonymous   ،2002) واستخدم نظام

                                                                                                                I = 1 ………3    

J=1………2              Yijkl = µ + Ti + Bj +Sk + TB(ij) + TS(ik) + BS(jk) + TBS(ijk) + ϵ(ijkl)        
                                                                                                                 L = 1………2 

: حٌث أن 
Yijkl  = قٌمة المشاهدةL  العائدة للهجٌنi  ومصدر البروتٌنj  والجنسK   .

µ = المتوسط العام للمجتمع الذي اخذت منه العٌنة .
Ti  = تأثٌر الهجٌنi   .
Bj  = تأثٌر مصدر البروتٌنj   .
Sk  = تأثٌر الجنسk   .

TB(ij)  = تأثٌر التداخل بٌن الهجٌنi  ومصدر البروتٌنj   .
TS(ik)   = تأثٌر التداخل بٌن الهجٌنi  والجنسl  .
BS(jk)  = تأثٌر التداخل بٌن مصدر البروتٌنj  والجنسl  .

TBS(ijk)  = تأثٌر التداخل بٌن الهجٌنi   البروتٌن و مصدرj  و الجنسl  .
ϵ(ijkl)  = للوحدة التجرٌبٌة التً ٌؤثر علٌها الهجٌن  الخطأ التجرٌبًقٌمةi  ومصدر البروتٌنj   والجنسk  

.  Lوالموجودة فً المكرر           
 

النتائج والمناقشة 

قطعٌات فً النسب المئوٌة ل والجنس مصدر بروتٌن العلٌقة، تأثٌر نوع الهجٌن ( 2)ٌوضح الجدول 
 األفخاذذبائح فروج اللحم إذ تبٌن من نتائج التحلٌل اإلحصائً عدم وجود تأثٌر معنوي لنوع الهجٌن فً نسبة 

د تأثٌر معنوي إذ أشار إلى عدم وجو( 2003)وآخرون  Stringhiniمتفقة مع ما وجده ، جاءت هذه النتٌجة 
مصدر البروتٌن بالعلٌقة تأثٌرا معنوٌا فً نسبة كذلك لم ٌكن ل ،لفروج اللحم  األفخاذفً نسبة  لنوع الهجٌن

كان التفوق فٌها إذ  األفخاذفً نسبة  (0,05≥أ)  فً حٌن أظهرت النتائج وجود تأثٌر معنوي للجنس،  األفخاذ
إذ أشار إلى وجود تفوق ( 2009)وجده ألنعٌمً ما لصالح ذبائح الذكور ، جاءت هذه النتائج متفقة مع 

وفٌما ٌخص نسبة الصدر، ٌالحظ وجود تفوق معنوي لذبائح  ، األفخاذناث فً نسبة معنوي للذكور على اإل
و  24,7،  24,9إذ بلغت  Hubbard Classicعلى ذبائح الهجٌن  Ross 308و  Cobb 500الهجٌنٌن 

ذٌن النتخاب التً ربما قد مورست فً هعلى التوالً ، قد ٌعود السبب فً ذلك إلى عملٌات ا : 22,5
و ( 2004)وآخرون  Moreiraالهجن بالنسبة لمنطقة الصدر ، اتفقت هذه النتٌجة مع ما ذكره  النوعٌن من

فً نسبة الصدر إذ كان   (0,05≥أ) كذلك كان لمصدر البروتٌن بالعلٌقة تأثٌرا معنوٌا  ،(  2006)ألسندي 
المغذاة على علٌقة البروتٌن التفوق لصالح ذبائح الطٌور المغذاة على علٌقة البروتٌن النباتً فقط مقارنة بتلك 

فً حٌن لم ٌكن  ،على التوالً  : 23,52و  24,47عا حٌث بلغت نسبة الصدر فٌهما الحٌوانً والنباتً م
واإلناث على التوالً ، اتفقت هذه  للذكور : 24,32و  23,68ي نسبة الصدر إذ بلغت للجنس تأثٌرا معنوٌا ف

أما بالنسبة لألجنحة فقد تفوقت  ،(  2009 )و ألنعٌمً) 2003)وآخرون  Stringhinالنتائج مع ما وجده 
 Ross 308و  Cobb 500على ذبائح الهجٌنٌن  (0,05≥أ) معنوٌا  Hubbard Classicذبائح الهجٌن 

. ( 2004)وآخرون  Moreiraجاءت هذه النتائج متفقة مع ما أورده 
ذكور فبلغت نسبة فوقت اإلناث على الفً نسبة األجنحة إذ ت (0,05≥أ) كذلك كان للجنس تأثٌرا معنوٌا 

بٌنما لم ٌكن لمصدر بروتٌن العلٌقة وللتداخل تأثٌرا معنوٌا فً  ،على التوالً :  7,36و 7,71األجنحة فٌهما 
للهجٌن  (0,05≥أ) أما بخصوص منطقتً الظهر والرقبة فٌالحظ عدم وجود تأثٌر معنوي  ،نسبة األجنحة 

 Korverبٌنهم فً هاتٌن القطعٌتٌن ، وهذا ٌتفق مع ما أشار إلٌه كل من  ومصدر البروتٌن والجنس والتداخل
حٌث الحظوا عدم وجود فروقا معنوٌة فً نسب القطعٌات  ( 2006)و جاسم وآخرون  (2004)وآخرون 

ٌّن وجود ( القانصة ، القلب والكبد ) وفٌما ٌخص األحشاء المأكولة  ،بٌن الهجن المختلفة من فروج اللحم  تب
 Musaلنوع الهجٌن فً نسب هذه القطعٌات ، جاءت هذه النتائج متفقة مع وجده  (0,05≥أ) ر معنوي تأثً

، فً حٌن لم ٌكن لمصدر بروتٌن العلٌقة تأثٌرا معنوٌا فً نسب األحشاء المأكولة ، إالّ أنه  (2006)وآخرون 
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فوق فٌها لصالح اإلناث ، اتفقت ظهرت فروقا معنوٌة بٌن الذكور واإلناث فً نسب األحشاء المأكولة كان الت
للتداخل ومن القٌم االحتمالٌة تبٌن عدم وجود تأثٌر معنوي ، ( 2009) هذه النتائج مع ما أشار إلٌه ألنعٌمً

. قطعٌات الذبائح  نسب فً( الهجٌن ومصدر البروتٌن والجنس )بٌن العوامل الثالثة 
 

. ة والجنس فً النسب المئوٌة لقطعٌات ذبائح فروج اللحم تأثٌر نوع الهجٌن ومصدر بروتٌن العلٌق( : 2)الجدول 

 دالكب القلب  ةالقانص الرقبة  الظهر  ألجنحة االصدر  األفخاذ  تالمعامال

 تأثٌر الهجٌن  

Cobb 500  21,3  ب 1,77ب 0,503 أ 1,45أ  4,18أ  14,0 ب 7,35آ  24,9أ   
Ross 308 20,9  أ 14,23ب  7,39 أ 24,7أ  ب 1,82ب 0,502 ب 1,32 أ 4,13 

Hubbard 21,4  أ 1,93 أ0,552أب  1,42 أ 4,20 أ 14,41 أ 7,87 ب 22,5أ 

 0,033 0,0135 0,035 0,127 0,304 0,118 0,410 0,21الخطأ القٌاسً 

تأثٌر مصدر البروتٌن  

أ  1,86أ  0,529أ  1,41أ  4,30  أ  14,32أ   7,46   ب23,52أ  21,1نباتً + حٌوانً

أ   1,82أ   0,508أ   1,39أ   4,04أ   14,10أ   7,62أ  24,47أ   21,3فقط نباتً 

 0,027 0,0111 0,029 0,104 0,248 0,096 0,335 0,17الخطأ القٌاس 

 تأثٌر الجنس  

ب    1,78ب  0,501أ   1,37أ  4,04  أ  14,04ب   7,36أ   23,68أ   21,5 ذكور

أ   1,91أ   0,537أ  1,42أ  4,30  أ  14,38أ  7,71آ  24,32ب 20,8إناث 

 0,027 0,0111 0,029 0,104 0,248 0,096 0,335 0,17 الخطأ القٌاسً

 (0,05≥أ)  عند مستوى احتمال الحروف المختلفة عمودٌا تشٌر إلى وجود فروقات معنوٌة  .

لتصافً ونسبة الذي ٌوضح تأثٌر نوع الهجٌن ، مصدر بروتٌن العلٌقة والجنس فً نسبة ا( 3)ومن الجدول 
عدم وجود تأثٌر معنوي لنوع الهجٌن فً كل من نسبة التصافً لوحظ دهن البطن فً ذبائح فروج اللحم 

 Stringhini و( 1991)ودهن البطن ، جاءت هذه النتائج متفقة مع ما توصل إلٌه كل من محمد وآخرون 
فً بٌن الهجن المختلفة من فروج معنوٌة فً نسبة التصا تالذٌن الحظوا عدم وجود فروقا( 2003)وآخرون 

كما ٌشٌر الجدول ذاته إلى عدم وجود تأثٌر معنوي لمصدر بروتٌن العلٌقة فً كل من نسبة التصافً  ،اللحم 
إذ ( 1981)و الطالب Al-kaissy (1978 )ونسبة دهن البطن ، اتفقت هذه النتائج مع ما ذكره كل من 

كان ذو مصدر سواءا مصدر البروتٌن المستخدم فً العلٌقة الحظوا أن نسبة التصافً لم تتأثر معنوٌا ب
 إذ فً نسبة التصافً ونسبة دهن البطن (0,05≥أ) حٌوانً أم نباتً ، فً حٌن ظهر للجنس تأثٌرا معنوٌا 

على الذكور فً نسبة األحشاء  اإلناثتفوق  إلىقد ٌعود السبب فً ذلك و،  كان التفوق فٌها لصالح اإلناث
ور أعلى ـح لدى الذكـة الفقد عند الذبـون نسبـأن تك إلىوهذا ربما أدى ،  (2)وضح فً الجدول كما م المأكولة
أما بالنسبة  .( North ،1984)  ـور فً نسبـة التصـافًتتفـوق على الذك اإلناثمما جعل اإلناث منه فً 

.  من القٌم األحتمالٌة تبٌنحسبما  للتداخل فلم تظهر هنالك أي تأثٌرات معنوٌة فً نسبة التصافً ودهن البطن
الذي ٌوضح تأثٌر نوع الهجٌن ومصدر بروتٌن العلٌقة فً التحلٌل الكٌمٌائً لعضلة ( 4)ٌتبٌن من الجدول 

فً نسبة الرطوبة فً ذبائح  لنوع الهجٌن( 0,05≥أ) الصدر فً ذبائح الذكور واإلناث وجود تأثٌر معنوي 
تفوقـت فٌها معنوٌـا على ذبائح  : 74,13إذ بلغـت  Cobb 500الذكور كانت أعلى نسبة فً ذبائـح الهجٌـن 

التً بلغت  Ross 308فً حٌن لم تختلف معنوٌا مع ذبائح الهجٌن  : 72,94إذ كانت  Hubbالهجٌن 
أما . سبة الرطوبة بٌن ذبائح اإلناث للهجن الثالثة ، فً حٌن لم تظهر هنالك فروقا معنوٌة فً ن : 73,60

 Rossو  Cobbبالنسبة لتأثٌر الجنس فلم تظهر هنالك فروقا معنوٌة فً نسبة الرطوبة بٌن ذبائح الهجٌنٌن 
أما بخصوص ، معنوٌا على ذكورها من حٌث محتواها من الرطوبة  Hubbبٌنما تفوقت إناث الهجٌن 

لنوع الهجٌن فً محتوى ذبائح الذكور فقط إذ ( 0,05≥أ) ك تأثٌر معنوي مستخلص األٌثر فقد ظهر هنال
تفوقت فٌها معنوٌا على ذبائح كل من  : 1,840حٌث بلغت  Hubbكانت أعلى نسبة فً ذبائح الهجٌن 

فً حٌن لم تظهر هنالك فروقا  ،على التوالً  :  0,682و  0,726اللذٌن بلغا  Rossو  Cobbالهجٌنٌن 
وفٌما ٌخص نسبة البروتٌن ظهرت ، وى ذبائح اإلناث من مستخلص األٌثر بٌن الهجن الثالثة معنوٌة فً محت

أعلى نسبة من  Ross بٌن ذبائح الذكور للهجن الثالثة إذ احتوت ذبائح الهجٌن ( 0,05≥أ) فروقا معنوٌة 
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فً ذبائح  :البطن تأثٌر نوع الهجٌن ومصدر بروتٌن العلٌقة والجنس فً نسبة التصافً ودهن ( : 3)الجدول 
 .ٌوما  42فروج اللحم عند عمر 

دهن البطن  نسبة التصافًالمعامالت 
 

الهجٌن 
 

Cobb 500 75,0      أ     1,22أ
Ross 308 75,3     أ     1,49أ

Hubbard Classic 73,4     أ    1,32أ
 0,094 0,67  الخطأ القٌاسً 

مصدر البروتٌن 
 

أ    1,38أ      74,2نباتً + حٌوانً 
أ    1,31أ      74,9نباتً فقط   

 0,076 0,55  الخطأ القٌاسً 

الجنس 
 

ب     1,21ب      73,24 ذكور 
أ     1,48أ      75,90 إناث 

 0,076 0,546 الخطأ القٌاسً  

 (0,05≥أ)  عند مستوى احتمال الحروف المختلفة عمودٌا تشٌر إلى وجود فروقات معنوٌة .

فٌما لم تختلف معنوٌا مع  : Hubb 23,41تفوقت فٌها معنوٌا على ذكور الهجٌن  : 24,45بلغت البروتٌن 
  Cobb بة لإلناث فقد حققت ذبائح الهجٌن أما بالنس.  :  Cobb 23,90ذكور الهجٌن 

 
 فً ذبائح :نوع الهجٌن ومصدر بروتٌن العلٌقة فً التحلٌل الكٌمٌائً لمنطقة الصدر  تأثٌر:  (4)الجدول 

   .ٌوما  42فروج اللحم عند عمر 
 

المعامالت 
 اإلناث  الذكور 

 
 الرطوبة

مستخلص 
 األٌثر 

 
 البروتٌن

 
 دالرما

 
الرطوبة 

مستخلص 
  األٌثر

 
ن البروتً

 
الرماد 

 تأثٌر الهجٌن   

Cobb 500 74,13  أ  1,31أ  23,88أ  0,659أ  74,37ب  1,13أب  23,90ب 0,726أ
Ross 308 73,6  أ  1,33أب  23,20أ  0,620أ  74,41أ  1,19أ  24,45ب 0,682أب
Hubbard 72,94  أ  1,24أ  22,90أ  0,702أ  74,45أب  1,15ب  23,41أ  1,840ب

 0,070 0,281 0,1719 0,237 0,012 0,248 0,2162 0,26 الخطأ القٌاسً

 تأثٌر مصدر البروتٌن 

أ  1,28أ  23,50أ  0,681أ  74,56أ  1,15أ  24,05أ  1,300أ  73,33 ينبات+حٌوانً
أ  1,31أ  23,15أ  0,639أ  74,26أ  1,16 أ  23,79أ  0,866أ  73,79نباتً 

 0,057 0,229 0,1403 0,193 0,010 0,203 0,1765 0,210 الخطأ القٌاسً

  (0,05≥أ) الحروف المختلفة عمودٌا تشٌر إلى وجود فروقات معنوٌة . 

فٌما لم  : Hubb 22,90تفوقت فٌها معنوٌا على ذبائح الهجٌن  : 23,83أعلى نسبة من البروتٌن بلغت 
.  : Ross 23,21تختلف معنوٌا مع ذبائح الهجٌن 

كما لوحظ وجود فروقا معنوٌة فً محتوى الرماد بٌن ذبائح الذكور فً الهجن الثالثة كانت أعلى نسبة فً 
فٌما لم تختلف معنوٌا مع ذبائح الهجٌن  Cobbتفوقت فٌه معنوٌا على ذبائح الهجٌن  Rossذبائح الهجٌن 

Hubb  فً حٌن لم تظهر  .على التوالً  : 1,15و  1,13،  1,19الهجن أعاله فً حٌث بلغت نسبة الرماد
هذا ولم ٌظهر لمصدر بروتٌن العلٌقة  ،بٌن الهجن الثالثة  اإلناثمعنوٌة فً محتوى الرماد بٌن ذبائح  فروقا

 واإلناثوى الرطوبة ومستخلص األٌثر والبروتٌن والرماد لدى كل من الذكور تأثٌرا معنوٌا فً كل من محت
. على حد سواء 

 ءباستثناٌتضح انه لم ٌكن لنوع الهجٌن أي تأثٌر معنوي فً الصفات الكٌموحٌوٌة لمصل الدم  (5)من الجدول
فً الهجٌن HDL-C  والبروتٌنات الدهنٌة عالٌة الكثافة TCHالمعنوي لتركٌز الكولسترول  االرتفاع
Hubb،  مقارنة مع الهجٌنCobb،  المعنوي  وهذا ربما ٌفسر التخلف (0,05≥أ) عند مستوى احتمال
. ( أ2013) كما ورد فً القصاب و النعٌمً Rossو  Cobbفً أداءه اإلنتاجً عن الهجٌنٌن  Hubb للهجٌن

نشاط الغدة الدرقٌة  كما أورده وقد ٌعود السبب فً ذلك إلى أن فرط كولسترول الدم قد ٌنتج من نقص فً 
Krul  وDolphin (1982 .)  أما بالنسبة لتأثٌـر مصـدر بروتٌـن العلٌـقة ، فقـد أظهـرت نتائـج التحلٌـل
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 . ٌوما 42تأثٌر نوع الهجٌن ومصدر بروتٌن العلٌقة فً بروتٌنات الدم لفروج اللحم عن عمر (: 5)الجدول 

المعامالت 
Trea، 

Glu ، 
mg/d

L 

T,P، 
g/L 

Alb، 
g/L 

Glo، 

g/L 
LDL-

C 
mg/d

L 

TCH 

mg/dL 

HDL-C 

mg/dL 

Trg، 

mg/dL 

 

CH/HDL 

 تأثٌر الهجٌن 

Cobb 209  أ  1,49أ  37,5ب  79,7ب  119أ  31,3أ  15,8أ  14,7أ  30,5أ
Ross 198  أ  1,46أ  41,2أب  90,8أب  132أ  33,5أ  15,0أ  16,0أ  31,0أ
Hubb 207  أ  1,43أ  45,8أ  97,2أ  140أ  33,5أ  14,8أ  15,3أ  30,2أ
الخطأ 
 القٌاسً

3,5 1,21 0,56 0,78 2,32 5,4 4,09 4,15 0,032 

 تأثٌر مصدر البروتٌن 

+ حٌوانً
 نباتً

أ  1,46أ  41,8أ  93,0أ  135أ  2و34أ  15,7أ  16,4أ  32,1أ  201

أ  1,47أ  41,2أ  85,4أ  125أ  31,3أ  14,8ب  14,2ب  29,0أ  209 نباتً 
الخطأ 
 القٌاسً

3,0 0,99 0,46 0,63 1,90 4,4 3,34 3,39 0,026 

.  (0,05≥أ) الحروف المختلفة عمودٌا تشٌر إلى وجود فروقات معنوٌة  *  
Glu،  =Glucose  ، الكلوكوزT,P، =Total Protein   ، ًالبروتٌن الكلAlb،  =Albumin  ، األلبومٌنGlo،  =

Globulin  ، الكلوبٌولٌنLDL-C  =Low Density Lipoprotein –Cholesterol  ، البروتٌنات الدهنٌة واطئة الكثافة
T,C،  =Total Cholesterol  ، ًالكولسترول الكلHDL-C   =High Density Lipoprotein –Cholesterol 

 C/HDL = Cholesterol/Highالكلٌسرٌدات الثالثٌة ،  Trg،  =Triglyceridesالبروتٌنات الدهنٌة عالٌة الكثافة ، 
Density Lipoprptein _Cholesterol البروتٌنات الدهنٌة عالٌة الكثافة /نسبة الكولسترول ،

،  TPالبروتٌن الكلً : لبروتٌن العلٌقة فً الصفات التالٌة ( 0,05≥أ)اإلحـصائً وجـود تأثٌـر معـنوي 
-LDLكولسترول  –نٌة واطئة الكثافة وتركٌز البروتٌنات الده TCH، الكولسترول الكلً  ALBاأللبومٌن 

C  ًإذ كان التفوق فٌها لصالح الطٌور المغذاة على العلٌقة الحاوٌة على خلٌط من البروتٌن الحٌوانً و النبات
معا مقارنة بتلك المغذاة على علٌقة البروتٌن النباتً فقط ، ربما ٌعود السبب إلى أن العلٌقة المكونة من 

باتً معا تحتوي على نسبة أكبر من األحماض األساسٌة التً عززت من بناء البروتٌن الحٌوانً والن
. بروتٌنات مصل الدم 

مع وزن الجسم الحً فً الهجن الثالثة  ( الرئٌسة)طبٌعة العالقات بٌن بعض القطعٌات ( 6)ٌوضح الجدول 
 

 .فً الهجن الثالثة ( الرئٌسة)العالقات بٌن بعض القطعٌات ( : 6)الجدول 

 Cobb 500 Ross 308 Hubbard Classicات العالق
وزن الجسم / معامل انحدار وزن األفخاذ

 الحً
0,21 ** 0,26 ** 0,16 ** 

 ** 0,68 ** 0,89 ** 0,86 معامل االرتباط بٌن الصفتٌن

 Y =12,4+0,21X Y = -116,9+0,26X Y =116,4+0,68Xمعادلة خط االنحدار 
 ** 0,16 ** 0,21 ** 0,29الحً وزن الجسم / معامل انحدار وزن الصدر

 ** 0,57 ** 0,70 ** 0,83 معامل االرتباط بٌن الصفتٌن
 Y= -87,7+0,29X Y=91,3+0,21X Y=121,6+0,57X معادلة خط االنحدار

 ** 0,49 ** 0,60 ** 0,65 وزن الجسم الحً/ معامل انحدار وزن الذبٌحة 
 ** 0,71 ** 0,85 ** 0,90 معامل االرتباط بٌن الصفتٌن

 Y=211,9+0,65X Y=336+0,60X Y=490+0,49Xمعادلة خط االنحدار 
 ( .0,01)مستوى المعنوٌة ** 
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باعتبارها الهدف األول للمربً ورغبة المستهلك ، إذ ٌالحـظ وجود معاملً انـحدار وارتبـاط موجبـٌن عالً 
ثة كان أعلى مستوى فٌها فً بٌـن وزن األفخاذ ووزن الجسم الحً فً الهجن الثال (p≤0,01)المعنوٌة 
 0,16و  0,21،  0,26حٌث بلغ معامل االنحدار  ،Hubbثم الهجٌن  Cobbٌلٌه الهجٌن  Rossالهجٌن 

. للهجن أعاله على التوالً   0,68و  0,86،  0,89ومعامل االرتباط  
لمعنوٌة فً الهجن أما بالنسبة لقطعٌة الصدر فقد ظهر هنالك معاملً انحدار وارتباط أٌضا موجبٌن عالًٌ ا

حٌث بلغ معامل  ،Hubbثم الهجٌن  Rossٌلٌه الهجٌن  Cobbالثالثة إالّ أن أعلى مستوى كان فً الهجٌن 
للهجن أعاله على التوالً   0,57و  0,70،  0,83  ومعامل االرتباط 0,16و  0,21،  0,29االنحدار فٌها 

.  Hubbٌة الصدر بالمقارنة مع الهجٌن معنوٌا فً قطع Rossو  Cobbوهذا ما ٌوضح تفوق الهجٌنٌن 
كذلك الحال بالنسبة لطبٌعة العالقة بٌن وزن الذبٌحة المجهز و وزن الجسم الحً ، إذ ظهر معاملً انحدار 

ثم  Rossٌلٌه الهجٌن  Cobbوارتباط موجبٌن عالًٌ المعنوٌة فً الهجن الثالثة كان أعلى مستوى فً الهجن 
 0,71و  0,85،  0,90ومعامل االرتباط  0,49و  0,60،  0,65النحدار حٌث بلغ معامل ا Hubbالهجٌن 

للهجن أعاله على التوالً ، وهذا ربما ٌشٌر إلى أن نسبة األحشاء غٌر المأكولة إلى وزن الجسم الحً كانت 
.  Hubbثم الهجٌن  Rossٌلٌه الهجٌن   Cobbعلى أدناها فً الهجٌن 
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ABSTRACT 

This study was conducted to determine the effect of hybrid type, source of diet 
protein , sex of bird and  their interaction on  carcass cuts and some characteristics of blood 
, Three hybrids bred from broiler (Cobb 500, Ross 308 and Hubbard Classic) by 300 chick 
is old unsexed one day of each hybrid, distributed randomly over 18 pen, 6 for each hybrid 
by 50 chicks for each replicate , Three replicates of each hybrid were fed diet containing 
animal and vegetable protein  and 3 other replicates of the same hybrid fed the diet 
containing only vegetable protein until the age of 42 days , feed and water were available  
ad libitum, The results of statistical analysis have shown that the type of hybrid had 
significant effect (P ≤ 0,05) on some carcass cuts : the breast , wings and edible viscera 
(gizzard, heart and liver), as made hybrids Cobb 500 birds and Ross 308 significant 
superiority in the proportion of the breast compared with Hubb, hybrid , While the last 
Hybrid has achieved the highest final weight of the wings compared to the previous 
hybrids , There Was also a significantly effect  of hybrid on the content of the carcasses 
(breast meats) of the moisture, extract ether, protein and ash % of the carcasses of  the 
three male hybrids, while showed significant differences between the three female hybrids 
carcasses in the content of the protein only was the highest in carcasses of Cobb 500 hybrid 
, There are significant differences between the three hybrids in the concentration of total 
cholesterol and blood high-density lipoproteins - cholesterol, As for the effect of source of 
protein diet, there were a  significant differences in the  breast deterministic  and some 
blood traits (total protein and albumin ) was in favor of excellence for birds fed on animal 
protein diet + plant together compared to those fed on vegetable protein diet only , 
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