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  الخالصة

ان الهـدف مـن الدراسـة إیجـاد العالقـة بـین وك, األنبار-واجن مزرعة الدوارأجریت هذه الدراسة في حقول د

إیجــاد ب, )وطــول عظــم القــصمحــیط الصــدر وطــول عظــم الفخــذ (م لجســلــوزن الحــي لبعــض قیاســات اوزن الجســم و 

أوضــحت نتــائج الدراســة أن . االرتبــاط بــین وزن الجســم وهــذه الصــفات فــي فــروج اللحــم لألعمــار المختلفــة تمعــامال

قیاســات الجســم فــي االختالفــات أمــا . جســم لألفــراخ المســتخدمة فــي هــذه الدراســة هنالــك اختالفــات كبیــرة فــي وزن ال

وقد وجد بأن معامل االرتباط بین وزن الجسم وقیاسات الجسم المختلفة معنوي , قلیلة بین األفراخ المختلفة فقد كانت

لهــا مــن القیاســات التــي لقــد أظهــرت النتــائج أن محــیط الصــدر. لألعمــار المختلفــة )0.05≤أ(عنــد مســتوى احتمــال

  . وزن الجسم عالقة مع

  

Prediction of body weight by using some body measurement in broiler 
chicks at different ages
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Abstract
This study was conducted in Al-Dawwar poultry farm Al-Anbar, the objectives 

of this study were to find out some statistical relationships among body weight and 
body measurements (breast width, shank length and keel length) and estimate 
correlation coefficient among body weight and body measurements. Results showed 
that the variation in body weight was high with respect to the chicks of this study at 
different ages, while it was showed lower variation with deferent body measurements.
Correlation coefficient among body weight and  body measurements were positive and 
significant (p≤0.05) at the ages 2 and 4 Weeks. Result showed that the breast character 
associated with body weight

  

  المقدمة

یعتبــر إنتـــاج اللحــم فـــي الـــدواجن مــن الصـــفات االقتصــادیة فـــي الوقـــت الحاضــر حیـــث یــزداد الطلـــب علـــى 

وتعتبـر لحـوم . )1(نتیجـة النمـو السـكاني وزیـادة الـوعي الصـحي لسـكان العـالمنسـان في تغذیة اإلالبروتین الحیواني

بــروتین وفــي الفتــرات األخیــرة زاد % 4الــدواجن مــن المصــادر الرئیســیة للبــروتین الحیــواني حیــث یحتــوي علــى نســبة 

غـــذائي مـــن جهـــة الجیـــدة تســـمینها وســـرعة نموهـــا ولقابلیـــة تحویلهـــا الةاالهتمـــام بإنتـــاج اللحـــم مـــن الـــدواجن لقصـــر فتـــر 

الصـفة األساســیة النمــویعتبـر و , ولـرخص ســعر لحـوم الــدواجن مقارنـة بلحــوم الحیوانـات الزراعیــة كالمواشـي واألغنــام 

ن مـن اجتهـاد فـي دراسـة وهذا ما اعتمـده البـاحثو . غذاءصل علیه من المرتبطة بإنتاج اللحم التي تحدد مقدار ما نح
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إن هنالـــك ارتبـــاط ) 2(وطـــول عظـــم القـــص وقـــد الحـــظ مـــثال محـــیط الصـــدر وبعـــض مواصـــفاتهالجســـمعالقـــة وزن

0.50و0.83( مقدارهوطول عظم القص كل من محیط الصدر وطول عظم الفخذموجب وقوي بین وزن الجسم و 

محــیط كــل مــن إن هنالــك ارتبــاط وراثــي وعــالي بــین وزن الجســم و ) 3(وقــد وجــد.ةفــي الــذكور المخصــی) 0.87و 

صـل إلـى وتو ,فـي قطیـع مقفـل مـن الـدجاج الرومـيلتتـابععلـى ا) 0.40و0.49( مقدارهول عظم الفخذالصدر وط

تعتبر صفة وزن الجسم من الصفات الوراثیة الكمیة حیث أن قیمة المكافئ الوراثي لهذه و ) 6و5و4(نفس النتائج

قیاسـات اد العالقـة بـین وزن الجسـم و إیجكان الهدف من الدراسة).7(في الدجاج 0.70–0.30ح بینالصفة یتراو 

  .في فروج اللحم الوزن الحي
  

  عملالمواد وطرائق ال

فـرخ 200فیـه واسـتعمل, 2002ن تـابع لمزرعـة دواجـن الـدوار فـي العـام اجري هذا البحـث فـي حقـل دواجـ

بیت هـذه األفـراخ فـي أربعـة ور ) بغداد / المنشأة العامة للدواجن ( لحم بعمر یوم واحد فقط وكان مصدر هذه األفراخ 

ســاعة فــي الیــوم إلعطــاء 24لمــدة ل نظــام اإلضــاءة الصــناعیة مواســتع, م2.5× م3.5أبعــاد الواحــدة منهــا أكنــان

لألفــراخ طیلــة تــم تقــدیم العلــف والمــاء,ت الحاضــنات الغازیــة لتدفئــة األفــراخوقــد اســتعمل, األفــراخ حاجتهــا مــن الضــوء

وتــم تــرقیم األفــراخ حــین وصــولها إلــى الحقــل لمتابعــة الصــفات المدروســة بصــورة )Add lipitum(بشــكل حــر الیــوم

  .فردیة في األعمار المختلفة

  

المستعملة في التجارب مع نسب المواد العلفیة الداخلة في تكوین علیقة البادىء وعلیقة النمو)1(جدول 

  القیمة الغذائیةالتركیب الكیمیاوي المحسوب

  المادة العلفیة
  بادىءعلیقة

  %)یوماً 1-21(

  علیقة نمو

  %)یوماً 49- 22(

  56  51  ذرة صفراء

  13  13  حنطة

  20  25  بروتین% 44كسبة فول الصویا 

  10  10  )1(مركز بروتیني 

  0.3  0.3  ملح الطعام

  0.7  0.7  حجر الكلس

    )2(التركیب الكیمیاوي المحسوب

  20.06  22.4  (%)بروتین خام 

  2947.60  2900  )كغم/كیلوسعرة(طاقة ممثلة 

  C : P Ratio  133  147نسبة الطاقة الى البروتین

  1.010  1.089  )2((%) الیسین 

  0.450  0.485  (%)میثیونین 

  1.142  1.155  (%)كالسیوم 

  0.551  0.550  (%)فسفور 

% 3كغــم و / كیلوســعرة 2200ام و بــروتین خــ% 50المســتورد مــن شــركة فــابكو االردنیــة والحــاوي علــى Proveimeاســتخدم المركــز البروتینــي )1(

  .فسفور% 3كالسیوم و % 8سستین و + میثیونین % 2.5الیسین و 

  .)1994(NRCحسب التركیب الكیمیاوي تبعًا لتحالیل المواد العلفیة الواردة في )2(
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  الصفات التي تم دراستها

  :وزن الجسم -أ

غـم لهـذا الغـرض وكـان الـوزن یـتم بصـورة 5قـرب العمـر أسـبوعین واسـتخدم میـزان تم متابعة وزن الجسم عنـد     

  . فردیة لكل األفراخ 

  :المقاییس الجسمیة -ب

الفخـذ تم متابعة القیاسات عند عمر أسبوعین وأربعـة أسـابیع واختیـرت صـفات طـول عظـم القـص وطـول عظـم       

  -:كاآلتي ومحیط الصدر

عظــم القــص بفكــي ســم فــي قیــاس30بطــول ) Vernier( تــم أســتعمال المســطرة المنزلقــة  :طــول عظــم القــص .1

.  أسبوع ولنفس األفراخ 4و2الجهاز وتمت متابعة عظم القص عند عمر

. أسبوع4و2اخذ هذا القیاس بجهاز الفیرنیر وتمت متابعة هذا القیاس بعمر : طول عظم الفخذ .2

واخـذ هـذا القیـاس مـن منطقـة ,متـر مقسـم ألقـرب مللیمتـر1ول اخذ هذا القیاس بشـریط قیـاس بطـ: محیط الصدر .3

. أسابیع 4.2سرج الفروج لألعمار 

  :التحلیل اإلحصائي 

أما المتوسطلحساب معامالت االرتباطSPSSئیا باستعمال برنامج تم تحلیل بیانات هذه الدراسة إحصا

  :وفق النموذج األحصائي التالي)8(القیاسي فقد تم حسابه كما ورد فيواالنحراف 

Yij = µ + Wi + eij

  :حیث

Yij =المشاهدةقیمة.  

µ  =المتوسط العام.  

Wi=تأثیر وزن الجسم.  

Eij=الخطأ العشوائي.  

  

  النتائج والمناقشة

, د عمـر أسـبوعین وأربعـة أسـابیعللصـفات تحـت الدراسـة عنـالقیاسياالنحراف ± المتوسط ) 2( یبین جدول        

سـم وطـول 12.98أما محیط الصـدر فكـان بمتوسـط مقـداره ،غم200م عند عمر أسبوعینوزن الجساذ بلغ متوسط

  .سم عند عمر أسبوعین5.20سم أما طول عظم القص فكان المتوسط یساوي 9.90عظم الفخذ بمتوسط مقداره 

اتها  متوســـطأمـــا قیاســات الجســـم فقـــد بلغـــت , غـــم 990أســابیع كـــان بمتوســـط أمــا وزن الجســـم عنـــد عمـــر أربعـــة    

  .الفخذ وطول عظم القص على التتابعسم لمحیط الصدر وطول عظم20.4-10.6  -30.30

  

  

  

  

  

  

  

  أسبوع4–2المتوسط واالنحراف القیاسي للصفات تحت الدراسة عند عمر ) 2(جدول 
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  الصفات
  االنحراف القیاسي±المتوسط 

  أسبوع2عمر   أسبوع2عمر 

  2.11± 30.30  2.08± 12.98  ) سم ( محیط الصدر 

  1.90± 20.4  0.80± 9.90  ) سم ( ول عظم الفخذ ط

  0.36± 10.06  0.48± 5.20  ) سم ( طول عظم القص 

  170.4±990  36.28± 200  ) غم ( وزن الجسم 

  

فقــد كــان ,أســبوع4و 2الصــفات تحــت الدراسـة لألعمــار االرتبــاط المظهـري بــین ) 3( یتضـح مــن جــدول 

محـیط الصـدر صـفاتن بـین وزن الجسـم و اسات الجسم موجب ومعنوي حیـث كـامعامل االرتباط بین وزن الجسم وقی

صــفات الوكــان معامــل االرتبــاط بــین ,علــى التتــابع0.75و 0.58و 0.92وطــول عظــم الفخــذ وطــول عظــم القــص

أســابیع فقــد اســتمر معامــل االرتبــاط بــین وزن ) 4( أمــا عنــد عمــر . )0.05≤أ(ةعلى مســتوىوقیاســات الجســم معنویــ

) 2( عنــد عمــر ولكــن المعامــل قــل عــن مثیلــه )0.05≤أ(وبشــكل معنــوي م والصــفات األخــرى بــنفس االتجــاهالجســ

محـیط للصـفات 0.52و0.42و0.40حیث بلغ معامل االرتباط بـین وزن الجسـم وصـفات وقیاسـات الجسـم , أسبوع

حیــث )5(كــدة لمــا وجــدهوجــاءت هــذه النتــائج مؤ ,تــابعوطــول عظــم القــص علــى التووطــول عظــم الفخــذ والصــدر 

وأنفقـت هـذه النتــائج) النیوهمشـایر ( حصـل علـى ارتبـاط عـالي وموجــب بـین وزن الجسـم وقیاسـات الجسـم فــي دجـاج 

  . حیث حصلوا على ارتباط موجب بین هذه الصفات في الدجاج الرومي ) 3(ایضا مع ما توصل إلیه 

عتبـران مـن القیاسـات المهمـة المرتبطـة بـوزن نستنتج من هذه الدراسة إن محیط الصدر وطول عظم الفخذ ی

نتیجـــة لقـــوة أســـابیع 4و2الجســـم والتـــي یمكـــن أن نســـتدل بواســـطتها علـــى وزن الجســـم فـــي دجـــاج اللحـــم عنـــد عمـــر 

  . العالقة بینها

  

  أسابیع4–2عند عمر قید الدراسةالصفات و وزن الجسماالرتباط المظهري بینقیم)3(جدول 

  طول عظم القص  ول عظم الفخذط  محیط الصدر  الصفات

  أسبوع2عند عمر 

  0.75  0.58  0.92  وزن الجسم

  أسبوع4عند عمر 

  0.52  0.42  0.470  وزن الجسم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المصادر



275

-االتحـاد العراقـي لمتجـي الـدواجن.دلیـل االنتـاج التجـاري التجـاري لفـروج اللحـم.2006,سعد عبد الحسین,ناجي.1
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