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  المصرية ةالبيئي
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دي     أنواع من األرانب  أربعة  بين  تأثير الخلط  بهدف دراسة   بطن٢٠٤٨ بيانات  تم استخدام  واع هي البل واألن
ى         وزن      األحمر و الشنشيال العمالق و البابيون الفرنسي العمالق و السيمنوار عل أآول وال ذاء الم دل النمو و الغ مع

 خالل األعمار المختلفة باإلضافة إلى تأثير شهر الميالد والجنس على الصفات    مكتسب و معامل التحويل الغذائي    ال
 :ويمكن تلخيص نتائج الدراسة آما يلي. السابقة

ة  .١ الي المعنوي زاوج ع ة الت أثير مجموع ان ت ستوى (آ د م ى % )٠٫٠٠١عن و   عل دل النم ار مع خالل األعم
ى ام وحت ن الفط ة م سويقالمختلف ذائي خالل   الت ل الغ ل التحوي سب و معام وزن المكت أآول و ال ذاء الم  و الغ

سمين   ة للت رة الكلي ام والفت د الفط ث بع بوع األول و الثال دا األس ا ع ة فيم ار المختلف د ) ٦ -١(األعم ابيع بع أس
ذائي        %)٠٫٠١عند مستوى    (الفطام آان التأثير معنوي      ل الغ زاوج       .مع معامل التحوي و آانت مجموعات الت

دي األحمر           . لخليطه هي األعلى لقيم الغذاء المأآول     ا آانت مجموعات التزاوج الخليطه الناتجة من تزاوج البل
د الفطام                   وزن المكتسب و وزن الجسم بع مع األنواع األجنبية األخرى بها تحسن ملحوظ في معدل النمو و ال

 .خرىخاصة عند استخدام ذآور البلدي األحمر مع إناث األنواع األجنبية األ
وي     .٢ أثير معن يالد ت شهر الم ان ل ستوى  (  آ د م وزن     % ) ٠٫٠١عن أآول و ال ذاء الم و و الغ دل النم ى مع عل

ة ار المختلف ذائي خالل األعم ل الغ سب و معامل التحوي اير هي .  المكت ي شهر ين ودة ف آانت األرانب المول
 .هي األقل)  يونيو–و ماي(األفضل في آل الصفات اإلنتاجية بينما آانت األرانب المولودة في 

ا       آان .٣ د مستوى    (تأثير الجنس معنوي أآول     %) ٠٫٠١عن ذاء الم ة  الغ ي آمي د  األسبوع الثالث   (عل ى  ) عن و عل
ذائي ل الغ ل التحوي سادس(معام بوع ال د األس ن   ). عن اث ع و اإلن دل نم وي لمع ر معن وق غي اك تف ان هن و آ

 .الذآور
ى               آانت قوة الهجين و نسبة التفوق لمعامل التحويل        .٤ ي تعن ع األرانب الخليطة و الت البة اإلشارة لجمي ذائي س  الغ
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