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 الظروف تحت وخلطانها األرانب من نقية أنواع ألربعة والذبيحة الجسم نوز سمات

  .المصرية البيئية
  

عبد العظيم سيد عبد العظيم، على محمد عبد العظيم، عبد الفتاح عبد المعطى درويش،    
  عصمت محمد عمر

 ، الفيوم، مصر63514قسم الدواجن، آلية الزراعة ، جامعة الفيوم،
eg.edu.fayoum@10asa

  

 بطن بهدف دراسة تأثير الخلط بين أربعة  أنواع من األرانب 2048تم استخدام بيانات   
واألنواع هي البلدي األحمر و الشنشيال العمالق و البابيون الفرنسي العمالق و السيمنوار على 

 أرنب نامي على وزن الذبيحة 1554 المختلفة وبيانات وزن الجسم بعد الفطام خالل األعمار
ويمكن تلخيص . ونسبة التصافي باإلضافة إلى تأثير شهر الميالد والجنس على الصفات السابقة

  :نتائج الدراسة آما يلي
لوزن الجسم بعد  % ) 0.001عند مستوى (آان تأثير مجموعة التزاوج عالي المعنوية  .1

الفطام خالل األعمار المختلفة من الفطام وحتى التسويق و وزن الذبيحة ووزن الكبد و 
  . القلب ودهن البطن و وزن األجزاء المأآولة ووزن الجلد و نسبة التصافي

لوزن الجسم بعد الفطام خالل  % ) 0.01مستوى عند (آان لشهر الميالد تأثير معنوي  .2
  . األعمار المختلفة

  %).0.001عند مستوى (آان لشهر الميالد تأثير عالي المعنوية على نسبة التصافي  .3
  .آان هناك تفوق غير معنوي لوزن اإلناث عن وزن الذآور .4
ت قوة الهجين آان. آانت قوة الهجين موجبة لجميع األرانب الخليطة لوزن الجسم بعد الفطام .5

و التي . لجميع األرانب الخليطة لمعامالت الذبيحة التي تم دراستها و نسبة التفوق موجبة
الخلط بين آي نوعين من األنواع المستخدمة بالدراسة أدى إلى تحسن  تعنى أن تطبيق
  .معامالت الذبيحة
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