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 الخالصة

بتها لنتوعٌن متن لثالث هجن من فروج اللحم التجاري ومدى استتجا اإلنتاجًالدراسة لتقٌٌـم األداء  أجرٌت هذه
. بمصدر البروتٌن أحدهما ذات بروتٌن حٌوانً و نباتً معا وأخرى ذات بتروتٌن نبتاتً فقت   العالئق المختلفة

 Cobbفرخ غٌر مجنس بعمر ٌوم واحد تم اختٌارها عشوائٌا من ثتالث هجتن  (911)تضمنت الدراسة تربٌة 
500  ،Ross 308   وHubbard Classic    حجتترة  41 فتتًعشوائٌتتـا  جٌتتـن وزعتتتفتترخ / ه 311بواقتت

من كل هجتٌن  مكررات 3تم تخصٌص  . فرخا للمكرر الواحد 01  ـن وبواقـحجرات / هجٌ 6أرضٌة بمعدل 
 ٌومتتا تتتم خاللهتتا تقتتدٌم العلتتص والمتتاء بصتتورة حتترة . 13، استتتمرت التربٌتتة حتتتى عمتتر  لكتتل معاملتتة تغذوٌتتة

 Hubbعلتى الهجٌتـن   Rossو  Cobbللهجٌنتٌن  (p≤0.05)أظهرت نتائج التحلٌتل اإلحصتائً تفوقتا معنوٌتا 
نستتبة و اإلنتتتاج: وزن الجستتم الحتتً ، معتتدل الزٌتتادة الوزنٌتتة ، كفتتاءة التحوٌتتل الغتتذائً ، معامتتل فتتً الصتتفات 

إذ معنوٌة فً كمٌة العلص المستهلكة متن قبتل  ٌتور الهجتن الثالثتة  كات على الرغم من عدم وجود فروقاالهال
. غتم للهجتن أعتاله علتى التتوالً  491491و  3361،  3360ٌومتا  13 بلغ معدل وزن الجسم الحً عنتد عمتر

 .Hubbو  Cobbبتتالهجٌنٌن بستترعة نمتتو عالٌتتة وبشتتكل معنتتوي مقارنتتة  Rossكمتتا تمٌتتـزت  ٌتتـور الهجتتٌن 
علتى  411931و  410990،  411999إذ بلغتت  ٌومتا  13-33وكتان ذلتخ ختالل مرحلتة النمتو فقت  رمتن عمتر

فتً  (p≤0.05). أما بالنسبة لتأثٌر مصدر البروتٌن فً العلٌقة فقد أظهرت النتائج وجود تفوق معنتوي  التوالً
مقارنتة بتلتخ المغتذاة علتى العلٌقتة   فقت لبتروتٌن النبتاتًاعلٌقتة  لل ٌتور المغتذاة علتى  وزن الجسم الحتً معدل

غتم عنتد  64696و  14093بغض النظتر عتن نتول الهجتٌن حٌتث بلتغ  الحاوٌة على بروتٌن حٌوانً ونباتً معا
، فتتً حتتٌن لتتم تظهتتر فروقتتا  ٌومتتا علتتى التتتوالً 13غتتم عنتتد عمتتر  341191و   333393 ٌومتتا وبلتتغ 34 عمتتر

 .المعاملتٌن التغذوٌتٌن   ٌور بٌن اإلنتاجوٌل الغذائً ومعامل حهلكة وكفاءة التمعنوٌة فً كمٌة العلص المست
كتتان  إذلتتدى هجتتن فتتروج اللحتتم  اإلنتتتاجًتتتأثٌرا معنوٌتتا فتتً األداء  نتتول الستتاللةستتتنتج متتن هتتذه الدراستتة أن لٌ

ة علتى العلٌقتة وأن التغذٌت  Hubb هما األفضل أداًء خالل فترة التربٌة متن الهجتٌن  Rossو  Cobbالهجٌنٌن 
 هً األفضل .الحاوٌة على بروتٌن نباتً فق  

    فروج اللحم ، مصدر البروتٌن . هجن كلمات دالة :
 

 3143/ 31/1  وقبىله  3144/  41/  6تاريخ تسلم البحث   
 

 المقدمة
ظروص بٌئٌة  ة رمنٌالبٌئ العوامل ما تسببه إلى إضافة اإلنتاجً األداءفً تلعب الوراثة دورا مهما          
 وآخرون  Merkleyأشارفقد  سلبٌة وتداخلها م  الوراثة فً ذلخ . أواٌجابٌة  تأثٌراتوتغذٌة   من  وإدارة

 Marks andوأوضحونوعٌة ذبائح الفروج هو الوراثة .  إنتاجعامل رئٌسً مؤثر فً  أهم إلى أن (4911)
Pesti  (4911)  وCahanor  ن التركٌب الوراثً ومستوى البروتٌن وجود عالقة بٌ إلى (4911) وآخرون

ٌ   فً العلٌقة . مهما فً معامل التحوٌل الغذائً  تأثٌراللتركٌب الوراثً  أن إلى (4911) وآخرون Hulanن وب
 أشارللحصول على نفس الزٌادة الوزنٌة . تختلص قابلٌة الهجن فً استهالكها للعلص  إذلهجن فروج اللحم 

Tona معنوي للتركٌب الوراثً فً معدل وزن الجسم الحً لدى تربٌتهم  تأثٌروجود  إلى (3111) وآخرون
على التوالً  ،ٌوما 13غم عند عمر  4601،  3404، 3333 بلغ إذ  L , E , S)لثالث هجن من فروج اللحم 

 إذ Rossو  cobbٌوما بٌن الهجن  10عند عمر الجسم الحً  فروقا معنوٌة فً وزن (3111) أمٌن. ووجد 
إلى وجود تأثٌر معنوي لنول الهجٌن فً  (3111). كما أشار ألنعٌمً غم على التوالً  3111و  3611 بلغ

حيث كان  Hubbardو  Cobb 500 نوعٌن من هجن فروج اللحم لاألداء اإلنتاجً لفروج اللحم لدى مقارنته 
،  زن الجسم الحًفروقا معنوٌة فً متوس  و (3116) ألسنديفً حٌن لم ٌجد  التفىق لصالح الهجيه األول 9

ٌوما للهجن  06عند عمر  اإلنتاجنسبة الهالكات ومعامل ، معدل النمو النسبً ،  معامل التحوٌل الغذائً
Cobb  وHubbard  وRoss 308  .      

المزرعة،   ٌورل اإلنتاجً األداءواضحا فً  تأثٌرابروتٌن فً العلٌقة ال ، فان لمصدر أخرىمن ناحٌة       
 أثقلالفروج المغذى على عالئق ذات بروتٌن نباتً كانت  أن إلى (3114) وآخرون  Havenstein أشارفقد 
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من تلخ المغذاة على عالئق تحوي على مسحوق السمخ كبروتٌن  أفضلوزنا وذات كفاءة تحوٌل غذائً 
لص وكفاءة تفوقا معنوٌا فً معدل الزٌادة الوزنٌة ومعدل استهالخ الع Jonnson(3113)  . فٌما وجد  حٌوانً

إحالله مسحوق السمخ والذي تم  %0التحوٌل الغذائً لل ٌور المغذاة على علٌقة السٌ رة الحاوٌة على 
 LLpc (Leucaena leaf proteinبمعادل البروتٌن  % 411و  10،  01، 30 تدرٌجٌا بنسبة
concentrate) وذكر ،Grastilleur  (3113)  البروتٌن الحٌوانً فً الناف  باستخدام  للتأثٌراحد التفاسٌر

هذه المعادن  إضافةالسٌلنٌوم عالوة على ذلخ فان  و B12مسحوق السمخ ٌجهز فٌتامٌن  أنعالئق الدواجن هو 
عرضة للعوامل المرضٌة  أكثرالعلٌقة المشكلة من مصادر بروتٌنٌة نباتٌة فق  عادة ما تظهر ال ٌور  إلى

  الدواجن الحدٌثة.  إنتاج أنظمةفً  إجهادااللتهابٌة كعوامل  أوالمعدٌة 
 

 مواد البحث وطرائقه
هذه الدراسة فً حقول الدواجن لقسم الثروة الحٌوانٌة /كلٌة الزراعة والغابات/ جامعة الموصل  أجرٌت      

 Rossو  Cobb 500من فروج اللحم ر هجنفرخ بعمر ٌوم واحد غٌر مجنس لثالث  911 تربٌة فٌها تم .
مكرر/  6مكرر بواق   41ا على عشوائٌ وزعت فرخ/ هجٌن ، 311واق    بHubbard classicو 308
. غذٌت ال ٌور على نوعٌن من العالئق المتساوٌة فً محتوى ال اقة   ائر للمكرر الواحد 01وبمعدل  هجٌن

لتغذٌتها على علٌقة ذات  مكررات من كل هجٌن 3خصصت  إذ لمختلفة فً مصدر البروتٌن ،والبروتٌن وا
 فق نباتً مكررات أخرى لتغذٌتها على علٌقة ذات مصدر بروتٌنً  3و  ونباتً معا ً حٌوانًمصدر بروتٌن

ٌوما على علٌقة  13 -33لٌقة البادئ وللفترة من عمر ٌوما على ع 34 -4ة للفترة من عمر ـكانت التغذٌ ،
 .  (4)وكما موضح فً الجدول  النمو

 
 مكونات العالئق المستخدمة . :(4) الجدول

Table (1) : Composition of experimental diets     

 
 المواد العلفٌة

Feed Stuffs 

 Growing diet النموعلٌقة  Starter diet البادئعلٌقة 

  حٌوانً ونباتً معا
Animal& Plant 

 نباتً فق 
Plant 

 حٌوانً ونباتً معا
Animal& Plant 

 نباتً فق 
Plant 

 Yellow Corn   61931 00946 61933 63911ذرة صفراء

 % بروتٌن11كسبة فول الصوٌا 
Soybean Meal 48% Protein  

39914 31909 33911 31919 

 --------- Fish Meal          0911 ------- 0911 مسحوق السمخ

 Methionine              1930 1939 1931 1933   مٌثونٌن

 Lysine                      1911 1911 1940 1934   الٌسٌن

 فوسفات الكالسٌوم
Dicalcium  Phosphate           

4939 4911 4910 4916 

 Soybean Oil   4903 3911 3940 3960 زٌت فول الصوٌا

 Salt                          1939 1916 1930 1931 ملح  عام

 Coccidiostat    1941 1941 1941 1941  مضاد الكوكسٌدٌا

 Premix           1930 1930 1930 1930ادن فٌتامٌنات ومع

 Limestone 4931 4931 4940 4941              حجر كلس

 Summation              411 411 411 411  المجمول

 ال اقة الممثلة كٌلو سعرة/كغم
Metabolic Energy kcal/kg    

                

3110 3110 3401 3401 

 Crude Protein 3391 3391 31 31% البروتٌن الخام 
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لص المتناول خالل فترات التربٌة ، ٌوما وتم حساب كمٌات الع 13 و34و  4األعمار عند  األفراخوزنت 
الذي تم حسابه وفق المعادلة  اإلنتاجمعدل النمو النسبً ومعامل معامل التحوٌل الغذائً ، نسبة الهالكات ، 

 : التالٌة
                               

 معدل الزٌادة الوزنٌة الٌومٌة ركغم   × %الحٌوٌة                     
  North   ،4911ر    χ411           =                                                    اإلنتاجمعامل 

 معامل التحوٌل الغذائً                               
 

 . 1980ر Steel and Torrie حسب اإلنتاجٌةالبسٌ  واالنحدار بٌن الصفات  تم تقدٌر معامالت االرتبا 

ٌة المتوس ات كما ورد واختبار دنكن لتحدٌد معنو  على أساس تجربة عاملٌة اإلحصائًالتحلٌل  إجراءوتم 
 .(4911 ، وخلص هللا فً رالراوي

 
 النتائج والمناقشة

فتتً معتتدل وزن  (p≤0.05)معنوٌتتا  تتتأثٌرا للهجتتٌن أن ئًاإلحصتتانتتتائج التحلٌتتل  أظهتترت (3)متتن الجتتدول     
حٌتث  Hubbardعلى الهجٌن  معنوٌا Rossو  Cobb تفوق الهجٌنان إذٌوما  13و 34الجسم الحً عند عمر 

 336191 ، 336091غ ـٌومتا وبلت 34غتم عنتد عمتر  63390و  61191،  69191بلغ متوس  وزن الجسم الحً 

 ى اختتالص التركٌتبقد ٌعود الستبب فتً ذلتخ إلت،  على التوالً أعالههجن ٌوما لل 13غم عند عمر  491491و 
( و 4911وآخرررزون ) Hulan ;( 4911وآخرررزون ) Merkley كتتتل متتتن أورده التتتوراثً للهجتتتن الثالثتتتة كمتتتا

Tona ( 3111وآخزون ). 

 

 ±غم  : تأثٌر نول الهجٌن ومصدر البروتٌن والتداخل بٌنهما فً متوس  وزن الجسم الحً ر (3) الجدول
 الخ أ القٌاسً خالل فترة الدراسة.

Table (2) : Effect of hybrid , protein resource and the interaction between them  on 

mean live body weight (g) ± standard error during experiment period .    

 العمر رٌوم 
Age(Day) 

 

 مصدر البروتٌن 
Protein 

Resource 

 تأثٌر البروتٌن    Hybrid نالهجٌ
Protein 

Effect 
Cobb 500 Ross 308 Hubbard 

Classic 

 
 
34 

 حٌوانً + نباتً
Animal& Plant 

   b61191   

  ±3903 

    bc64191  

   ±46939 

    c01193   

   ±33961 

    b64696  

   ±43963 

       Plant  a 10191   نباتً فق 

 ±44900 

  a13693   

 ±6933 

 b60991  

 ±1911 

a 14093  

 ±41911 

 نـر الهجٌـتأثٌ         
Hybrid Effect 

  a69191 a 

  ±31946 

     a61191  

    ±31966 

    b63390  

    ±33913 

 

 
 
13 

 حٌوانً + نباتً
Animal& Plant 

 b341191  

 ±44900 

  b341191 

 ±30941 

 c491393  

 ±16961 

 b341191  

 ±13911 

   Plant   a336191   نباتً فق 

 ±19933 

 a330191  

 ±0911 

 c499191  

 ±11914 

 a333393  

 ±63961 

 نـر الهجٌـتأثٌ         
Hybrid Effect 

  a336091  

 ±11940 

  a336191  

 ±14911 

 b491491  

 ±13993 

 

 .(p≤0.05) الحروص المختلفة أفقٌا وعمودٌا تشٌر إلى وجود فروقات معنوٌة*
*Means with different letters vertical and horizontal show significant differences at(P ≤0.05)  
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 مصتدر البتروتٌن المستتخدم فتً العلٌقتة ر حٌتوانً ونبتاتً ، نبتاتً تأثٌرالجسم الحً تحت  أوزانلدى مقارنة و
روج المغتذى علتى العالئتق الحاوٌتة علتى للفت (p≤0.05)تفوقتا معنوٌتا  اإلحصائًنتائج التحلٌل  أظهرت   فق 

بلتغ متوست   إذتلخ المغتذاة علتى العالئتق الحاوٌتة علتى بتروتٌن حٌتوانً ونبتاتً معتا  عنفق  البروتٌن النباتً 
ٌومتا  13غتم عنتد عمتر  341191و  333393 ٌومتا وبلتغ 34غم عنتد عمتر  64696 14093وزن الجسم الحً 

التتتداخل بتتٌن نتتول الهجتتٌن  أمتتا.   3114وآختترون ر Havenstein إلٌتته، وهتتذا ٌتفتتق متت  أشتتار  علتتى التتتوالً
 ال ٌتورتفوقتت  إذ  (p≤0.05) ةمعنوٌتفروقتا وجتود  ففتً مرحلتة البتادئ لتوحظ ،ومصدر البروتٌن فً العلٌقة

بتروتٌن العالئتق تها فتً نفتس الهجتٌن المغتذاة علتى مثٌالعلى المغذاة على عالئق البروتٌن النباتً فق  معنوٌا 
غتم للمغتذاة علتى البتروتٌن  60991و  13693،  10191 بلغ متوس  وزن الجسم الحً إذنباتً معا الوحٌوانً ال

 Cobbفتً الهجتن غم للمغذاة على البروتٌن الحٌوانً والنبتاتً معتا  01193و  64191،  61191النباتً فق  و 
  336191لجستم الحتً بلغ متوست  وزن ا كذلخ الحال فً مرحلة النمو حٌثعلى التوالً،  Hubb.و  Rossو 

غتم  491393و  341191،  341191غم لل ٌور المغذاة على البروتٌن النباتً فقت  و   499191و   330191، 
 9 على التوالً Hubb.و  Rossو  Cobbلل ٌور المغذاة على البروتٌن الحٌوانً والنباتً معا فً الهجن 

للهجٌنتٌن   (p≤0.05)اإلحصائً وجود تفوق معنويوفٌما ٌخص معدل الزٌادة الوزنٌة أظهرت نتائج التحلٌل  
Cobb  وRoss  علتتى الهجتتٌنHubb  إذ بلغتتت يىمررا( 13-33) و النتتـمو (ٌومتتا 34-4)ختتالل فترتتتـً البتتادئ 

غتم ختتالل فتتترة النمتتو  430193و  401391،  406191غتم ختتـالل فتتترة البتتادئ و  01193و  63191،  61191
 . (3)فً الجدول كما موضح  للهجن أعاله على التوالً .

 
الخ أ  ±: تأثٌر نول الهجٌن ومصدر البروتٌن والتداخل بٌنهما فً معدل الزٌادة الوزنٌة رغم  (3)الجدول 

 القٌاسً خالل فترة الدراسة.
 Table (3) : Effect of hybrid , protein resource  and the interaction between them  on  

average weight gain  (g) ± standard error during experiment period . 

 العمر رٌوم 
Age 

(Day) 

 مصدر البروتٌن
Protein 

Resource 

 تأثٌر البروتٌن    Hybrid نـالهجٌ
Protein 
Effect  Cobb 500 Ross 308 

Hubbard 
Classic 

4 - 34 
 
 

 حٌوانً + نباتً
Animal& Plant 

    bc09691   
    ±3934 

 bc06193   
 ±46901 

      c01191  
      ±33916 

  b06991  
  ±43930 

 Plant  نباتً فق 
 a11191    
 ±44901 

 a61193   
 ±6933 

 b64693  
 ±1990 

  a66194   
  ±43911 

 نـر الهجٌـتأثٌ
Hybrid Effect 

     a61191   
    ±31914 

      a63191    
    ±31910 

 b01193  
 ±33904 

  

 
33 - 13 

 

 حٌوانً + نباتً
Animal& Plant 

    a403093  
 ±9964 

    a400393  
 ±41944 

 b431691  
 ±01911 

a      464391 
  ±31911 

    Plantنباتً فق 
  a464191  
 ±31916 

 a464391  
 ±1901 

 b433191  
 ±33901 

 a404191  
 ±19943 

 نـر الهجٌـتأثٌ
Hybrid Effect 

    a406191  
 ±30916 

   a401391  
 ±41913 

   b430193  
 ±31911   

 

 الحروص المختلفة أفقٌا وعمودٌا تشٌر إلى وجود فروقات معنوٌة(p≤0.05)  . 
*Means with different letters vertical and horizontal show significant differences at(P ≤0.05) 

فً معدل الزٌادة  (p≤0.05)جود تفوق معنوي ج ووبخصوص تأثٌر مصدر البروتٌن أظهرت النتائ       

ن النباتً فق  مقارنة لصالح ال ٌور المغذاة على العالئق الحاوٌة على البروتٌالوزنٌة خالل فترة البادئ 
غم  06991و  66194 ن الحٌوانً والنباتً معا إذ بلغتعلى العالئق الحاوٌة على البروتٌبمثٌالتها المغذاة 

تظهر هنالخ فروقا معنوٌة فً معدل الزٌادة الوزنٌة خالل فترة النمو بٌن كال المعاملتٌن  على التوالً، فٌما لم
تأثٌر التداخل بٌن نول الهجٌن  بخصوص أما غم على التوالً. 411199و  404191التغذوٌتٌن إذ بلغت 
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خالل فترة فً متوس  الزٌادة الوزنٌة  (p≤0.05)ومصدر البروتٌن فقد أظهرت النتائج وجود تفوق معنوي

البادئ لصالح ال ٌور المغذاة على العلٌقة الحاوٌة على بروتٌن نباتً فق  على مثٌالتها من نفس الهجٌن 
المغذاة على العلٌقة الحاوٌة على بروتٌن حٌوانً ونباتً معا فً الهجن الثالثة ، فً حٌن لم تظهر هنالخ 

 بٌن المعامالت التغذوٌة داخل نفس الهجٌن. فروقا معنوٌة فً متوس  الزٌادة الوزنٌة خالل فترة النمو
وجود فروقات  (1)وفٌما ٌخص معدل استهالخ العلص فقد أظهرت نتائج التحلٌل اإلحصائً فً الجدول 

كمٌات أكثر من العلص مقارنة  Rossو  Cobbبٌن الهجن الثالثة إذ استهلخ الهجٌنٌن  (p≤0.05)معنوٌة
غم  90193و  99396،  99194لبادئ إذ بلغ متوس  استهالخ العلص خالل فترة ا Hubbبمثٌالتها فً الهجٌن 

للهجن أعاله على التوالً . فً حٌن لم تظهر هنالخ فروقا معنوٌة بٌن الهجن الثالثة فً كمٌة العلص 
غم للهجن أعاله على  3431و  3443،  3131 المستهلكة خالل فترة النمو إذ بلغ متوس  استهالخ العلص

أثٌر مصدر البروتٌن فقد استهلكت ال ٌور المغذاة على العالئق الحاوٌة على بروتٌن نباتً فق  التوالً . أما ت
على مثٌالتها المغذاة على العالئق الحاوٌة على بروتٌن حٌوانً  (p≤0.05)كمٌات من العلص تفوقت معنوٌا 

هنالخ فروقا معنوٌة غم فً حٌن لم تكن  91199و  414091ونباتً معا وذلخ خالل فترة البادئ إذ بلغت 

 خالل مرحلة النمو فً كمٌات العلص المستهلكة باختالص مصدر البروتٌن إذ بلغت كمٌات العلص المستهلكة

 ً للمعاملتٌن التغذوٌتٌن أعاله .غم على التول 3116و  3194

 
 ±هلكةرغم   : تأثٌر نول الهجٌن ومصدر البروتٌن والتداخل بٌنهما فً معدل كمٌات العلص المست (1) الجدول

 الخ أ القٌاسً خالل فترة الدراسة
Table (4) : Effect of hybrid , protein resource  and the interaction between them  on 

average feed consumption (g) ± standard error during experiment period . 
 

 العمر رٌوم 
Age 

(Day) 

 
 مصدر البروتٌن

Protein Resource 

  Hybrid الهجٌن
 تأثٌر البروتٌن

Protein Effect  Cobb 500 Ross 308 Hubbard 
Classic 

 
34 

 حٌوانً + نباتً
Animal& Plant 

 b90191   
 ±9913 

 b9169   
 ±43949 

 b93391   
 ±33993 

   b91199    
 ±1910   

   Plant  a411491  نباتً فق 
 ±31900 

 a411393   
 ±49990 

 b96191     
 ±41910 

  a414091    
 ±41993 

 نـر الهجٌـتأثٌ
Hybrid Effect 

 a99194     
 ±34911 

 a99396   
 ±33911 

 b90193   
 ±43913 

 

 
13 

 حٌوانً + نباتً
Animal& Plant 

  a3113   
    ±1913 

   a3411   
   ±1934 

 a3193   
    ±1944 

    a3194    
    ±1911 

   Plant       a3103نباتً فق 
  ±1913 

  a3116     
    ±1913 

 a3461   
    ±1910 

   a3116   
    ±1913 

 نـر الهجٌـتأثٌ
Hybrid Effect 

 a3131   
    ±1913 

 a3443   
    ±1911 

 a3431   
    ±1916  

 

  . (p≤0.05)الحروص المختلفة أفقٌا وعمودٌا تشٌر إلى وجود فروقات معنوٌة*
*Means with different letters vertical and horizontal show significant differences at(P ≤0.05) 

فً كمٌة  (p≤0.05)أظهر تأثٌر التداخل بٌن نول الهجٌن ومصدر البروتٌن فً مرحلة البادئ تفوقا معنوٌا  

  مقارنة بتلخ المغذاة العلص المستهلكة من قبل ال ٌور المغذاة على العالئق الحاوٌة على بروتٌن نباتً فق
الذي لم  .Hubbعلى العالئق الحاوٌة على بروتٌن حٌوانً ونباتً معا ومن نفس الهجٌن باستثناء الهجٌن 

تظهر فٌه فروقا معنوٌة بٌن كال المعاملتٌن التغذوٌتٌن ، إال أن فً مرحلة النمو لم تظهر هنالخ أي فروقات 
المعاملتٌن التغذوٌتٌن داخل الهجٌن الواحد وبٌن الهجن الثالثة معنوٌة فً كمٌات العلص المستهلكة بٌن كال 

   أٌضا .
الذي ٌوضح تأثٌر نول الهجٌن ومصدر البروتٌن والتداخل بٌنهما فً كفاءة التحوٌل الغذائـً  (0)من الجدول  

دئ إذ بلغ لنول الهجٌن فً كفاءة التحوٌل الغذائً خالل فترة البا (p≤0.05)ٌالحظ عدم وجـود تأثٌر معنوي 
و  Rossو  Cobbكغم علص /كغم زٌـادة وزنٌـة للهجن  49643و  49001،  49033 معامل التحوٌـل الغذائً
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Hubb  على التوالً ، فً حٌن لوحظ هنالخ تفوقا معنوٌا لصالح الهجٌنٌنCobb  وRoss  مقارنة بالهجٌن
Hubb. ًغم علص/غم زٌادة  39311و   49961،  49933 خالل فترة النمو إذ بلغ معامل التحوٌل الغذائ

. أما تأثٌر مصدر  (4911) وآخرون Hulanوزنٌة للهجن أعاله على التوالً وهذا ٌتفق م  ما أشار إلٌه 
لصالح ال ٌور المغذاة على  (p≤0.05) البروتٌن فقد أظهرت نتائج التحلٌل اإلحصائً وجود تفوق معنوي

ذاة على علٌقة البروتٌـن الحٌوانً والنباتً معا خـالل فترة البادئ علٌقة البروتٌن النباتً فق  مقارنة بتلخ المغ
كغم علص/ كغم زٌادة وزنٌة على التوالً وجاءت هذه  49646و  49049إذ بلغ معامل التحوٌـل الغذائً 

، فً حٌن لم تكن هنالخ فروقا معنوٌة بٌن   3114وآخرون ر Havensteinالنتائج متفقة م  ما وجده 

 المعاملتٌن خالل فترة النمو .
الخطأ القياسي  ± ( : تأثيز وىع الهجيه ومصذر البزوتيه والتذاخل بيىهما في كفاءة التحىيل الغذائي 0الجذول )

 )كغم علف / كغم سيادة وسويت ( خالل فتزة الذراست 

Table (5) : Effect of hybrid , protein resource  and the interaction between them  on 

feed conversion (kg feed/kg weight gain) ± standard error during  

experiment period . 

 العمر رٌوم 
Age 

(Day) 

 مصدر البروتٌن
Protein Resource 

 تأثٌر البروتٌن    Hybrid نـالهجٌ 
Protein Effect 

 Cobb 500 Ross 308 Hubbard 

Classic 

 
34 

 + نباتًحٌوانً
Animal& Plant 

 ab49011  

 ±1914 

  ab49611  

 ±1913 

  a49663  

 ±1916 

  a49646  

 ±1913 

  Plant   b49111  نبـاتً فقـ  

 ±1910 

  b49011  

 ±1913 

  ab49063  

 ±1914 

  b49049  

 ±1913 

 نـر الهجٌـتأثٌ
Hybrid Effect 

  a49033  

 ±1913 

  a49001  

 ±1913 

  a49643  

 ±1913 

 

 
13 

 حٌوانً + نباتً
Animal& Plant 

   b49961  

 ±1914 

   b39111    

 ±1941 

  a39333  

 ±1911 

   a39113  

 ±1916 

  Plant   a49196   نباتً فق 

 ±1913 

  b49111  

 ±1913 

  a39316  

 ±1944 

  a39103  

 ±1911 

 نـر الهجٌـتأثٌ
Hybrid Effect 

  b49933  

 ±1913 

  b49961  

 ±1911 

  a39311  

 ±1916 

 

 الحروص المختلفة أفقٌا وعمودٌا تشٌر إلى وجود فروقات معنوٌة(p≤0.05) . 
*Means with different letters vertical and horizontal show significant differences at(P≤0.05)             

 

مو فلم تظهر فروقا معنوٌة بٌن كال المعاملتٌن التغذوٌتٌن إذ بلغ معامل التحوٌـل الغذائً أما خالل مرحلة الن 
كغم علص /كغم زٌادة وزنٌه على التوالً . هذا ولم ٌكن للتداخل بٌـن نول الهجٌن ومصدر  39113و  39103

فروقات معنوٌـة بٌن كال البروتٌن تأثٌر معنوٌا فً كفاءة التحوٌل الغذائً خالل فترة الدراسة إذ لم تظهر 
 المعاملتٌن التغذوٌتٌن داخل الهجٌن الواحد .

فروقا معنوٌة بٌن الهجن الثالثة ختالل  عدم وجود (6)ٌالحظ من الجدول وفٌما ٌخص معدل النمو النسبً      
علتى التتوالً. أمتا  .Hubbو  Cobb  ،Rossللهجتن  % 413916و  413913،  413961فترة البتادئ إذ بلتغ 

اللتذان لتم ٌختلفتا  .Hubbو  Cobbبنمو أسرل متن الهجٌنتٌن  Rossل فترة النمو فقد تمٌزت  ٌور الهجن خال
على التوالً ، جاءت هذه النتائج متفقتة مت  % 411931و  410990،  411999عن بعضهما معنوٌا حٌث كان 

البتادئ تمٌتزت ال ٌتور  . أما تأثٌر مصدر البروتٌن ، ففً خالل مرحلة  3111وآخرون ر Tonaما أشار إلٌه 

المغذاة على علٌقة البروتٌن النباتً بنمو أسرل معنوٌا من تلخ المغذاة علتى علٌقتة البتروتٌن الحٌتوانً والنبتاتً 
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علتتى التتتوالً ، فتتً حتتٌن تمٌتتزت ال ٌتتور المغتتذاة علتتى علٌقتتة البتتروتٌن  % 414901و  410931معتتا إذ بلتتغ 

غ نبتاتً فقت  ختالل مرحلتة النمتو إذ بلتمغذاة على علٌقة البروتٌن الالحٌوانً والنباتً معا بنمو أسرل من تلخ ال
على التوالً . أما بالنسبة لتأثٌر مصدر البروتٌن داختل الستاللة الواحتدة فقتد أظهترت  % 413913و  419931

لصتالح ال ٌتور المغتذاة علتى علٌقتة البتروتٌن النبتاتً  (p≤0.05)نتائج التحلٌل اإلحصائً وجود تفوق معنوي 

علتى أقرانهتا متن نفتس الستاللة المغتذاة علتى علٌقتة البتروتٌن الحٌتوانً والنبتاتً معتا وذلتخ ختالل مرحلتة  فقت 
البادئ ، على العكس متن ذلتخ تمامتا كانتت معتدالت النمتو فتً ال ٌتور المغتذاة علتى علٌقتة البتروتٌن الحٌتوانً 

 فق  وذلخ خالل مرحلة النمو.   والنباتً معا أعلى منها فً ال ٌور المغذاة على علٌقة البروتٌن النباتً
     
  خالل فترة   %روتٌن والتداخل بٌنهما فً معدل النمو النسبً رالب ومصدرنول الهجٌن  تأثٌر : (6)جدول ال

 . الدراسة
Table (6) : Effect of hybrid , protein resource  and the interaction between them  on 

average relative growth % during experiment period . 

 
 العمر رٌوم 

Age 

(Day) 

 مصدر البروتٌن
Protein Resource 

 تأثٌر البروتٌن     Hybrid نـالهجٌ
Protein Effect 

Cobb 500 Ross 308 Hubbard 

Classic 

 
34 

 حٌوانً + نباتً
Animal& Plant 

  b414990  

 

  b411911  

 

  b413933  

 

  b414901  

 

   Plant     a410933     a410913    a410931    a410931   فق  نباتً

 نـر الهجٌـتأثٌ         
Hybrid Effect 

  a413961    a413913    a413916   

 
13 

 حٌوانً + نباتً
Animal& Plant 

  b411931  

 

  a444911     b411931  

 

  a419931  

  Plant    c413903    c411901    d411939     b413913   نباتً فق 

 نـر الهجٌـتأثٌ         
Hybrid Effect 

  b410990    a411999    b411931   

 .(p≤0.05)وجود فروقات معنوٌة إلىوعمودٌا تشٌر  أفقٌا* الحروص المختلفة 
*Means with different letters vertical and horizontal show significant differences at(P≤0.05)        

 وجود تفوق معنوي  (1)دول ـفً الج ةموضحلمعامل اإلنتـاج ال اإلحصائًج التحلٌل ـنتائ رتـأظه
(p≤0.05)  للهجتتٌنCobb  علتتى الهجتتٌنHubb.  فتتً حتتٌن لتتم تظهتتر فروقتتا معنوٌتتة بتتٌن الهجٌنتتٌنCobb  و

Ross  من جهة وبٌنRoss  وHubb.  499961 كمتا ٌلتً ٌمتهاإلنتتاج وقوعلٌه كان تسلسل  ، أخرىمن جهة 

مصتتتدر البتتتروتٌن فقتتتد  تتتتأثٌر أمتتتاعلتتتى التتتتوالً.  .Hubbو  Cobb ، Rossللهجتتتن  464914و  410961 ،

وتٌن النباتً تفوقا معنوٌا على تلتخ المغتذاة علتى البتروتٌن الحٌتوانً والنبتاتً رال ٌور المغذاة على الب أظهرت
   التوالً.على  401911و 316964فٌهما  اإلنتاجبلغ معامل  إذمعا 

إذ  .Hubbعلى الهجٌن  (p≤0.05)تفوقـا معنوٌا  Rossو  Cobbأما خـالل فترة النمو فقـد اظهر الهجٌنٌن 
على التوالً ، وهذا ربما ٌـعود إلى ارتفـال نسبة  361933و  316916،  316936 بلـغ معامل اإلنتـاج

ة ـكل معنوي خالل فترة التربٌوبش Rossو  Cobbمقارنة بالهجٌنٌـن  .Hubbالهالكات فً الهجٌـن 
. فً حٌـن لم ٌظهـر لمصدر البروتٌـن نـل الغذائً فً هذا الهجٌـباإلضافة إلى انخفاض مستوى كفاءة التحوٌ

لكال المعاملتٌـن التغذوٌتٌـن  316911و  331931تأثٌـرا معنوٌا فً معامل اإلنتاج خالل هذه الفترة إذ بلغ 
نول الهجٌـن ومصدر البروتٌـن وأثـره فً معامـل اإلنتاج فقد أظهرت ال ٌـور  على التوالً . أما التداخل بٌـن

المغذاة على العالئـق الحاوٌة على البروتٌـن النباتـً فق  تفوقا معنوٌـا على مثٌـالتها من نفس الساللـة المغذاة 
ـن لم تظهر فروقا معنوٌـة على العالئق الحاوٌـة على بروتٌـن حٌوانً ونباتً معـا خالل فترة البادئ ، فً حٌ

 فً معامل اإلنتاج داخل الساللـة الواحـدة خالل فتـرة النمو.
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 : تأثٌر نول الهجٌن ومصدر البروتٌن والتداخل بٌنهما فً معامل اإلنتاج خالل فترة الدراسة (1)الجدول 
 Table (7) : Effect of hybrid , protein resource  and the interaction between them  on 
 production coefficient during experiment period . 

 العمر رٌوم 
Age 

(Day) 
 

 مصدر البروتٌن 
Protein Resource 

 تأثٌر البروتٌن   Hybrid نــالهجٌ
Protein Effect 

Cobb 500 Ross 308 Hubbard 
Classic 

 
34 

 حٌوانً + نباتً
Animal& Plant 

  c411919  
 

  c401914  
 

  c413901  
 

  b401911  
 

   Plant   a 330941     ab341930     bc411931     a316964  نباتً فق 

 نـر الهجٌـتأثٌ         
Hybrid Effect 

  a499961     ab410961    b464914    

 
13 

 حٌوانً + نباتً
Animal& Plant 

  a309911  
 

 a311911  
 

   b360930  
 

  a331931  

 Plant  393933 a    a319913 a  نباتً فق 
  

  b300931     a316911   

 نـر الهجٌـتأثٌ         
Hybrid Effect 

  a316936    a361916    b361933   

 الحروص المختلفة أفقٌا وعمودٌا تشٌر إلى وجود فروقات معنوٌة(p≤0.05) . 
*Means with different letters vertical and horizontal show significant differences at(P≤0.05)      

را معنوٌا لنول الهجٌن فً هذه الصفة إذ ـهنالخ تأثٌ أن (1)ٌتبٌن من الجدول وفٌما ٌخص نسبة الهالكات 
 1911،  1930والتً بلغت  .Hubbبالمقارنة م  الهجٌن  Rossو  Cobb انخفضت هذه النسبة فً الهجٌنٌن 

،  Cobbخالل مرحلة النمو فً الهجن  % 4914و  1933،  1911رحلة البادئ وبلغت خالل م % 4941 و
Ross  وHubb. . ًعلى التوال  

 
 : تأثٌر نول الهجٌن ومصدر البروتٌن فً العلٌقة فً نسبة الهالكات ر%  خالل فترة الدراسة . (1)الجدول 

Table (8) : Effect of hybrid and protein resource on mortality percentage % during 
experiment period  

 ٌوما 34-4 من عمر 
Age 1-21 Day 

 

 ٌوما 13-33 من عمر
Age 22-42 Day 

 لهجٌـن ا
Hybrid 

 

Cobb 500   b1930   
 

  b1911   

Ross 308   b1911   
 

  b1933   

Hubbard Classic   a4941   
 

          a4914  

 مصدر البروتٌن
 Protein 

 Resource 
 

 حٌوانً + نباتً
Animal& Plant 

 
         a1964   
 

 
          a1901   

 نباتً فق 
Plant 

  a1939   
 
 

          a1931     

  تشٌر إلى وجود فروقات معنوٌة عمودٌاالحروص المختلفة((p≤0.05 . 
*Means with different letters horizontal show significant differences at(P≤0.05)                  

فً %  1939و  1964 هذا ولم ٌكن لمصدر البروتٌن فً العلٌقة تأثٌرا معنوٌا فً نسبة الهالكات إذ بلغت
و لدى ال ٌور المغذاة على العلٌقة ذات بروتٌن مة الن%  فً مرحل 1931و  1901وبلغت  مرحلة البادئ

كل  ، جاءت هذه النتائج مخالفة لما وجده والًالتٌن النباتً فق  على ذات البروتحٌوانً ونباتً معا والعلٌقة 
  .  (3116) و ألسندي (3111)ألنعٌمً من 



 مجـــلت سراعــــت الزافــذيـــه

 3143( 3( العذد )14المجلذ )

    ISSN: 2224-9796 (Online) 

 ISSN: 1815-316 X (Print)  

Mesopotamia J. of Agric. 

Vol. (41) No. (3) 2013 
 

411 

 

لقد تم حساب معامل االنحدار لبعض الصتفات االقتصتادٌة علتى العلتص المتنتاول بالتذات ألن كمٌتة العلتص التتً 
سٌة التً ٌهتم بها مربوا الدواجن لتحقٌتق الجتدوى ٌتناولها فروج اللحم خالل مدة التسمٌن تعد من العوامل األسا

االقتصتتادٌة فتتً مشتتارٌعهم التجارٌتتة الكبٌتترة بعتتد تحققهتتم متتن أن حصتتة التغذٌتتة متتن كلفتتة اإلنتتتاج الكلٌتتة تقتتدر 
ظهتتور عالقتتة ضتتعٌفة غٌتتر معنوٌتتة الرتبتتا  و انحتتدار  وزن الجستتم  (9)ٌتبتتٌن متتن الجتتدول  % . 11 بحتتوالً

 و معامتل االنحتدار 1913و  1901،  1911فً الهجن الثالثة إذ بلغ معامتل االرتبتا   الحً على العلص المتناول
 .على التىالي  .Hubbو  Cobb   ،Rossللهجن  1934و  1969،  49134

الرتبتتا  وانحتتدار الزٌتتادة الوزنٌتتة علتتى العلتتص المتنتتاول فتتً الهجتتٌن   فتتً حتتٌن ظهتترت عالقتتة معنوٌتتة موجبتتة
Cobb  بٌنمتا لتم تكتن هتذه العالقتة معنوٌتة فتً  49146ومعامتل االنحتدار   1910رتبا   فق   إذ بلغ معامل اال

و  1911ومعامتتتل االنحتتتدار   1931و   19411حٌتتتث  كتتتان معامتتتل االرتبتتتا     .Hubbو   Ross الهجٌنتتتٌن
لالختتالص فتً كانت نتٌجتة  Cobbصلت فً الهجٌن حعلى التوالً وهذا ٌعنً أن الزٌادة الوزنٌة التً  19411

 لٌته على استهالخ العلص وتحوٌلها إلى لحم .قاب
 

 ٌوما  13: العالقة بٌن بعض الصفات االقتصادٌة لهجن فروج اللحم عند عمر  (9)الجدول 
Table (9) : The relationships between some economic traits for broiler hybrids at 42 

day age . 
 العالقـت

Relationships 
       Hybrids الهـجــــن                                  

 Cobb  500 Ross  308 Hubbard Classic 
معامل انحدار  وزن الجسم 

 الحً/العلص المتناول
Regression coefficient 

body weight/feed intake 

 
NS  49134 

 
NS  1969 

 
NS  1934 

 معامل االرتبا  بٌن الصفتٌن
Correlation coefficient 

between them 

 
NS  1911 

 
NS  1901 

 
NS  1913 

 معادلة خ  االنحدار
Linear regression equality 

X 4913( +-396193 = )Y   X 1969 +414  =Y    X 1934 +414391  =Y 

معامتتتتل انحتتتتدار الزٌتتتتادة الوزنٌتتتتة/ 
 العلص المتناول

Regression coefficient 
weight gain/feed intake 

 
  *49146 

 
NS  1911 

 
NS  19411 

 معامل االرتبا  بٌن الصفتٌن 
Correlation coefficient 

between them 

 
  *1910 

 
NS  19411 

 
NS  1931 

 معادلة خ  االنحدار
Linear regression equality 

X 49146 ( +-401091)Y=  X 1911  +416491  =Y   X 19411  +190 =Y  

معامتتتتل انحتتتتدار معامتتتتل التحوٌتتتتل 
 الغذائً/ العلص المتناول

Regression coefficient 
feed conversion/feed 

intake 

 
 NS              - 1909 

 
*           *  1911 

 
NS           193  

 معامل االرتبا  بٌن الصفتٌن
Correlation coefficient 

between them 

NS            - 1960  * *          1991 NS           1931 

 معادلة خ  االنحدار
Linear regression equality 

 X       1909 – 3913  =Y X 1911 ( +- 19331= )Y  X     193 +4931  =Y 

NS  عدم وجود فروقات معنوٌة NS No significant                                                                                          
                                  . significant differences at (p≤0.05)* 1910وجود فروقات معنوٌة عند مستوى احتمال ر* 

 *.                           significant differences at (p≤0.01) * 1914وجود فروقات معنوٌة عند مستوى احتمال ر**  
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ABSTRACT 

  This study was conducted to evaluate the productive performance of three 

commercial broiler hybrids and their response to two kinds of dietary different with 

protein sources , one contained animal and vegetable protein jointly and the other 

contained only vegetable protein . The study included raising nine hundred unsexed 

broiler one day old chicks ( Cobb 500 , Ross 308 and Hubbard Classic), 300 

chicks/hybrid birds were distributed to 18 floor pens at rate of 6 pens for each 

hybrid with 50 chicks per pen and three of them were cottage to each feeding 

treatment , the experiment lasted for 42 days . Feed and water were available ad 

libitum.. Findings of the statistical analysis have shown significant superiority 

(p≤0.05) of the two hybrids (Cobb and Ross) upon Hubbard hybrid in the following 

traits : live body weight , average weight gain , feed conversion ratio , production 

coefficient and mortality percentage . There were no significant differences in feed 

consumption from the three hybrids birds . Average live body weight at 42 days of 

age were 2265 , 2260 and 1981 gm for the three hybrids, respectively . Ross hybrid 

birds showed significantly higher relative growth compared with Cobb and Hubbard 

which were 107.99 , 105.95 and 104.37 % at the age of 42 days, respectively . On 

the other hand , about protein source effect, the results have shown significant 

differences (p≤0.05) in average live body weight for birds fed diet with only 

vegetable protein compared with those fed diet with animal and vegetable protein 

jointly, 715.3 and 616.6 gm at the age of 21 days, and  2233.3 and 2104.4 gm at the 

age of 42 days, respectively . No significant differences in feed consumption , feed 

conversion ratio and production coefficient between  the two feeding treatments 

were found . It was concluded that  strain of broiler show a significant effect on the 

performance , where the two hybrids Cobb and Ross performed better  during the 

breeding period than Hubb hybrid , and the diet contained vegetable protein only 

was better than the one contained animal and vegetable protein jointly  . 

Key words : Broiler Hybrids , protein Resource . 
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 ادر المص

فروج اللحم والتضرٌب التبادلً  ألمهاتالهجن التجارٌة  أنوال تأثٌر. دراسة (3111)، كوٌستان علً ،  أمٌن

ر، كلٌة الزراعة، جامعة رسالة ماجستٌ اإلنتاجً وبعض صفات الذبٌحة لفروج اللحم ، األداءعلى 
 العراق . صالح الدٌن ، 
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 تصمٌم وتحلٌل التجارب الزراعٌة ، . (4911)  ،مود و عبد العزٌز محمد خلص هللاخاش  مح الراوي ،

 جامعة الموصل . دار الكتب لل باعة والنشر ، مؤسسة
الموسم ونول الهجٌن لفروج اللحم فً بعض الصفات  تأثٌر. دراسة  (3116) ، دلشٌر احمد ، ألسندي

 معة الموصل،اإلنتاجٌة تحت الظروص المحلٌة ، رسالة ماجستٌر ، كلٌة الزراعة والغابات ، جا
 العراق.

مجلة زراعة . مقارنة األداء اإلنتاجً لهجن من فروج اللحم .  (3111) صبري ، ألنعٌمً ، ماجد أحمد
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