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  2007، ) 1(العدد5: ، المجلدمجلة األنبار للعلوم الزراعیة
  

وبعض صفات الذبیحة والتركیب الكیمیائي اإلنتاجياألداءمقارنة ثالث سالالت من األرانب في 

  للحم

  

  **علي عبد الوهاب الكحلةو *شهاب أحمد زیدان

  جامعة الموصل/كلیة الزراعة والغابات –قسم الثروة الحیوانیة * 
  جامعة الموصل/كلیة الطب البیطري **

  

  الخالصة

أرنبـالـثالث سـالالت هـي المحلـي، االلبـاینو واالنكـورا وبواقـع عشـرین أرنباستون هذا البحثاستخدم في 

     ثــالث مجــامیع وغــذیت لمــدة إلــىوزعــت ) أســابیع4(وبعمــر الفطــام ) واإلنــاثالــذكور (لكــل ســاللة ومــن الجنســین 

كغـم وفـي نهایـة المـدة / كیلـو كـالوري2380بـروتین وطاقـة ممثلـة % 16علیقـة قیاسـیة تحتـوي علـى ) أسبوعا16(

، نســبة المأكولــةاألحشــاءوزن الذبیحــة، وزن (قیاســات الــذبائح المختلفــة وأخــذتثــم ذبحــت جمیعهــا األرانــبوزنــت 

  .األرانبوكذلك اجري التحلیل الكیمیاوي الكامل للحوم ) التصافي

لســاللة المحلــي عــن بقیــة الســالالت فــي الــوزن % 5قــًا معنویــًا عنــد مســتوى احتمــال النتــائج تفو أظهــرت

غـــم لســـالالت المحلـــي 53و51، 61غـــم و1187و1151، 1296كانـــت إذاألســـبوعیةالنهـــائي ومعـــدل الزیـــادة 

ســاللة ســاللة المحلــي عنــه فــي ألرانــبكفــاءة تحویــل غــذائي أفضــلوااللبــاینو واالنكــورا علــى التــوالي، كــذلك كانــت 

وأظهــرت. كغــم زیــادة وزنیــة/ كغــم علــف5.8و7، 6االنكــورا وتشــابهت تقریبــا مــع ســاللة االلبــاینو وكانــت قیمتهــا 

في وزن الذبیحة ونسبة التصافي لساللة المحلي عن بقیـة السـالالت % 5النتائج تفوقًا معنویًا عند مستوى احتمال 

وكمــا . لمحلــي وااللبــاینو واالنكــورا علــى التــواليلســالالت ا% 52و52، 55غــم و555و554، 650حیــث كانــت 

النتــائج عــدم وجــود فروقــات معنویــة فــي التركیــب الكیمیــاوي للحــم بــین الســالالت الــثالث فیهــا عــدا نســبة أظهــرت

سـاللة االنكـورا عـن بقیـة السـالالت حیـث % 5مستخلص اإلیثر حیث تفوقت وبصورة معنویة عند مستوى احتمـال 

  .لساللتي المحلي وااللباینو على التوالي4.2و4مقارنة مع % 5.3كانت 

اإلنتـــاجياألداءعـــن بقیـــة الســـالالت فـــي األفضـــلبـــان ســـاللة المحلـــي هـــي أعـــالهیســـتنتج مـــن النتـــائج 

  .وصفات الذبیحة

البحث مستل من رسالة ماجستیر للباحث الثاني



204

Comparison of three rabbit breeds on performance, carcasses 
characters and meat chemical composition
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Abstract
Sixty rabbits from three breeds (Local, Albino, Angora) were used to 

determine the impact of the breeds specificity on the performance parameters, some 
of the carcass characters and meat composition of deferent breeds. The rabbits were 
equally divided into 3 groups. Each batch contain both sexes of four weeks old. The 
rabbits were fed a standard ration consisting 16% CP, 2380 KCal as ametabolizable 
energy for sixteen weeks. At the termination of the experiment, all rabbits were 
weighed, sacrificed. Various carcass measurements were conducted, including carcass 
weight, edible offal w.t, dressing percentage. Whole chemical analysis of rabbits meat 
were abo couied out. Significant increase (p>0.5) of finished w.t, weekly body gain of 
the local breed were obtained which were 1296; 1151; 1187; 61; 51 and 53 gm for the 
local, Albino and Angora breeds, respectively. Concerning feed conversion 
efficiency, the local breed showed better feed utilization than Angora breed, while 
similar results were found to that of Albino breed which were 6, 7, 5.8 kg ration/ kg 
body gain. Carcass w.t (650 gm) and dressing percentage (55%) of local breed were 
higher than other breeds which were 554 and 555 gm, 52% and 52% for Albino and 
Angora, respectively.

In all the breeds, there were no significant difference in chemical composition 
of the meat, except for ether extract which were higher (p>0.5) for Angora than other 
breed. Ether extract was records to be 5.3%, 4% and 4.2% for Angora, local and 
Albino breeds, respectively.

Depending upon productivity index and carcass characters, it can be 
concluded that the local breed is better than Albino or Angora.

  

  المقدمة

یـــزداد نظـــرا لزیـــادة الـــوعي الثقـــافي والصـــحي وارتفـــاع المســـتوى المعیشـــي لـــدى المـــواطن العراقـــي فقـــد بـــدا 

ولمحدودیــة . الحمـراء والبیضــاءبأنواعهــاالطلــب متزایـدا علــى اللحـوم وأصــبحاهتمامـه بنوعیــة الغـذاء الــذي یتناولـه، 

للحـوم یكــون ذا قیمــة غذائیــة آخــرمصــدر إلیجـادة المشـاریع التــي تنــتج هـذه اللحــوم فــي القطـر، كانــت هنــاك حاجــ

لســد بعــض األرانــبإنتــاجالتوســع فــي إلــىاألنظــارمناســبة، ولــذلك اتجهــت بأســعارعالیــة ویمكــن الحصــول علیــه 

بـدأتالغربیـة قـد أوحالیًا الن العدید من دول العـالم سـواء العربیـة متأخراً یعتبرا اإلجراءالطلب على اللحوم، وهذا 

إنتـاجومسـتمرة فـي تطویرهـا وتحدیـد النوعیـات المتخصصـة فـي األرانبإلنتاجة طویلة بالمشاریع الضخمة منذ فتر 

وتربیتهــا اعتمادهــا األرانــبإنتــاجالمشــجعة علــى األمــور، ومــن الجــدیر بالــذكر انــه مــن )1(الفــروأومعــین كــاللحم 

هــو األرنــبكــون إلــىباإلضــافة ) 2(فــوءتمتلــك جهــاز هضــم نشــیط وكألنهــاالخــام باأللیــافالغنیــة األعــالفعلــى 

جیدة ومستساغة األرانبعالوة على ان لحوم ) 3(وزنه في السنةأضعافالحیوان الداجن الوحید الذي ینتج عشرة 

فـي واألغنـامكاألبقـاراألخـرىتفوقت علـى لحـوم الحیوانـات أنهاوغنیة بنسبة البروتین والفیتامینات والمعادن حیث 

  ).4،5(على نسبة دهن اقلتحتويوأنهاصیریة صفتي الطراوة والع
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ولوحظ من البحوث التـي ) 6، 5، 3(منهااألرانبوٕانتاجعدة بحوث في القطر تناولت تربیة أجریتوقد 

  ).8، 7(ومدى اقتصادیته ونجاحهاإلنتاجفي تحدید صفات أهمیةان للساللة األرانبعلى أجریت

وصفات الذبیحة والتركیـب الكیمیـاوي للحـم بـین اإلنتاجیةات ان الهدف من هذه الدراسة هو مقارنة الصف

متواجدة في القطر هي المحلي وااللباینو واالنكورا عنـد تغـذیتها علـى نفـس العلیقـة لفتـرة األرانبثالثة سالالت من 

بــرامج االنتخــاب تــوفیر المعلومــات ل، حتــى یســاعد ذلــك مســتقبًال فــي أســبوعا) 16(مــن عمــر الفطــام وحتــى عمــر 

  .األرانبللحوم إنتاجأفضلإلىللوصول األجنبیةاألنواعالخلط مع و 
  

  مواد وطرائق العملال

المحلیــة بواقــع األســواقتــم شــراؤها مــن أســابیع) 4(وبعمــر الفطــام أرنبــااســتخدم فــي هــذه الدراســة ســتون 

م القصـــیر ومـــنذي الشـــعر النـــاعاأللـــوانلكـــل مـــن ســـاللة المحلـــي المتعـــدد ) إنـــاث10ذكـــور و10(أرنبـــا) 20(

وبعـد . ذي الشعر الطویـلاأللوانذي العیون الحمراء والشعر الناعم القصیر ومن االنكورا متعدد األبیضااللباینو

بأبعــادمعدنیــة أقفــاصومــن جــنس واحــد فــي أرانــب) 5(معدنیــة وزعــت عشــوائیا وبمعــدل بأرقــاماألذنترقیمهــا فــي 

بــروتین خــام وطاقــة ممثلــة بمقــدار % 16یاســیة والمحتویــة علــى ثــم قــدمت لهــا العلیقــة الق) ســم50× 40× 60(

حیــث ) 1(كمــا هــو موضــح فــي الجــدول رقــم) 9(كغــم اعتمــادا علــى المقــررات المــذكورة فــي / كیلــو كــالوري2380

وعلى وجبتین صباحا أسبوعولمدة ) 10(حسبت نسبة المركبات الغذائیة فیها اعتمادا على دراسة الخواجة وآخرون

فروقات معنویة بین لمجامیع الثالثة أیةولم تالحظ األرانبثامنة وعصرا الساعة الثالثة، ثم وزنت جمیع الساعة ال

  .واعتبر هذا الوزن هو الوزن االبتدائي

، قـدمت العلیقـة أسـبوعا) 16(واسـتمرت حتـى نهایـة حزیـران أي آذارمن األولالتجربة الفعلیة في بدأت

وطـول فتـرة ) 6، 5(وعلـى وجبتـین یومیـا وكانـت اإلضـاءة تسـتمر لـیًال أیضـانـباألرابصورة جماعیة ومفتوحـة لكـل 

  .التجربة

وحســبت كمیــة العلــف المقدمــة یومیــا وذلــك بحســاب الكمیــة الباقیــة قبــل تقــدیم الوجبــة الصــباحیة وكانــت 

كانــت و ) فــي الصــباح بعــد رفــع العلیقــة مــن أمامهــا ولمــدة ســت ســاعات قبــل الــوزن(جمیــع األرانــب تــوزن أســبوعیا 

األرانــب تحــت الرعایــة البیطریــة طــوال فتــرة التجربــة، فــي نهایــة التجربــة تــم وزن جمیــع األرانــب واعتبــر الــوزن قبــل 

) وزن الذبیحـة، وزن األحشـاء المأكولـة ونسـبة التصـافي(الذبح ثم ذبحت جمیعها وأخـذت قیاسـات الـذبائح المختلفـة 

واجــري ) 7، 6(لتــي هــي أســفل الفخــذ األیمــن واألیســرا) Thigh(واخــذ نمــوذج مــن اللحــم لكــل ذبیحــة مــن منطقــة 

) .A.O.A.C(التحلیــل الكیمیــاوي لهــا وحســبت نســبة المركبــات الغذائیــة فیهــا اعتمــادا علــى الطــرق المــذكورة فــي 

)11.(  

  :حسب معادلة النموذج الریاضي) .C.R.D(استخدم التصمیم العشوائي الكامل 

Yij = µ + ti + eij

Yij  = المشاهدjمعاملة من الi.  

µ =المتوسط العام للمجتمع.  

ti = تأثیر المعاملة)i (الساللة الخاصة بهذه المشاهدة.  

eij = الخطأ التجریبي للمشاهدة)j ( ضمن المعاملة)i.(  

  ).12(وحسب ما جاء في) Duncin(وتم مقارنة المتوسطات باستخدام طریقة 
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  الكیمیاوي المحسوبمكونات العلیقة المستخدمة وتركیبها ) 1(جدول رقم 

  %النسبة المئویة   المادة العلفیة

  40  شعیر مجروش

  7  كسبة فول الصویا

  6  كسبة زهرة الشمس

  45  نخالة الحنطة

  1  مركز بروتیني

  0.5  مسحوق حجر الكلس

  0.25  ملح طعام

  0.25  خلیط فیتامینات ومعادن

  %النسبة المئویة   التحلیل الكیمیاوي المحسوب

  8  الرطوبة 

  16  البروتین الخام

  3.9  مستخلص اإلیثر 

  5  الرماد

  10  األلیاف الخام

  57.1  الكربوهیدرات الذائبة

  2380  كغم/ Kcalالطاقة الممثلة 

  )10(عتمادا على حسبت ا

  

  النتائج

فــي % 5بوجــود فروقــات معنویــة عنــد مســتوى احتمــال ) 2(النتــائج المعروضــة فــي جــدول رقــم أوضــحت

وكانــت معــدالت نهائیــة بــین الســالالت الثالثــة حیــث تفوقــت ســاللة المحلــي عــن بقیــة الســالالت الاألوزانمعــدالت 

غــم لســالالت المحلــي وااللبــاینو واالنكــورا علــى التــوالي، وهــذا التفــوق لســاللة 1187و1151، 1296األوزانهــذه 

عــن ســاللتي األســبوعیةات المحلـي انعكــس بــنفس المســتوى علــى معــدالت الزیــادات الوزنیـة الكلیــة ومعــدالت الزیــاد

غــــم لســــالالت المحلــــي 53و53، 51غــــم، 850و816، 970االلبــــاینو واالنكــــورا حیــــث كانــــت هــــذه المعــــدالت 

  .على التواليوااللباینو واالنكورا 

إحصـائیامـن العلـف والتـي لـم نـتمكن مـن تحلیلهـا المأكولـةالنتائج المتعلقـة بمعـدالت الكمیـات وأوضحت

في ساللة االلباینو قد تناولت اقل كمیة من العلف خالل فترة التجربة وهي األرانبجماعیة بان الن التغذیة كانت 

ساللة االنكورا حیث تناولت أرانبثم أرنب/ غم5895ساللة المحلي حیث تناولت أرانبتلتها أرنب/ غم4757

تفـوق سـاللة المحلـي علـى إلـىارتأشان النتائج الخاصة بمعدالت كفاءة التحویل الغذائي إال، أرنب/ غم6088

كغـــم زیــادة وزنیــة علـــى / كغــم7و5، 8، 6بقیــة الســالالت تلتهــا ســـاللة االلبــاینو ثــم ســاللة االنكـــورا حیــث كانــت 

  .التوالي
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  األداء اإلنتاجي للسالالت الثالثة) 2(جدول رقم 

  الصفة
  الساللة

  االنكورا  االلباینو  المحلي

  21.5±337  21±335  *8.9±326  ) غم(معدل الوزن االبتدائي 

  **ب48±1187  ب46±1151  آ45±1296    ) غم(معدل الوزن النهائي 

  ب80±850  ب42±816  آ 29±970  )غم(معدل الزیادة الوزنیة الكلیة 

  ب7.4±53  ب2.7±51  آ2.8±61  )غم(معدل الزیادة الوزنیة األسبوعیة 

  آ6088  ب4757  آ5895  )غم(معدل العلف الكلي المتناول 

  آ7  ب5.8  ب6  كغم زیادة وزنیة/ معدل كفاءة التحویل الغذائي كغم علف

  .الخطأ القیاسي±المعدل لعشرون أرنب *

  %.5الحروف المختلفة تعني اختالفات معنویة بین السالالت عند مستوى احتمال **

  

الــذبائح تفوقــًا معنویــا عنــد مســتوى والمتعلقــة بقیاســات ) 3(النتــائج المعروضــة فــي جــدول رقــم وأظهــرت

، 650لســاللة المحلــي فــي معــدل وزن الذبیحــة عــن بقیــة الســالالت حیــث كانــت قــیم هــذه المعــدالت % 5احتمــال 

أیضـــا تفوقـــت ســـاللة المحلـــي معنویـــا عنـــد غـــم لســـالالت المحلـــي وااللبـــاینو واالنكـــورا علـــى التـــوالي، 555و554

مـع سـاللة االنكـورا ولم تختلف معنویاء المأكولة على ساللة االلباینو في معدل أوزان األحشا% 5مستوى احتمال 

فـي معـدل % 5غم على التوالي وكما تفوقت سـاللة المحلـي عنـد مسـتوى احتمـال 57و46، 59حیث كانت القیم 

  .لساللتي االلباینو واالنكورا% 52مقارنة مع % 55نسبة التصافي عن بقیة السالالت حیث كانت قیمها 

  

  صفات الذبائح للسالالت الثالثة) 3(جدول رقم 

  الصفة
  الساللة

  االنكورا  االلباینو  المحلي

  ب48±1187  ب46±1151  آ45±* 1296  ) غم(معدل الوزن عند الذبح 

  ب22±555  ب24±554  آ**22.3±650  ) غم(معدل وزن الذبیحة 

  آ2±57  ب1.3±46  آ23±59  )غم(المأكولةاألحشاءوزن 

  ب0.5±52  ب0.9±52  آ0.5±55  (%)نسبة التصافي 

  .الخطأ القیاسي±القیم تمثل المعدل *

  %.5الحروف المختلفة تعني اختالفات معنویة عند مستوى احتمال **

  

) 4(كمـا هـو موضـح فـي الجـدول رقـم األرانـبالنتائج المتعلقة بالتحلیل الكیمیاوي لعینات لحوم وأظهرت

قات معنویة بین السالالت الثالثة في معدالت نسب الرطوبة والبروتین الخام والرماد والكربوهیـدرات عدم وجود فرو 

ـــــــت قیمهـــــــا  ـــــــث كان ـــــــة حی 6.4، 5.7و% 1.5و1.4، 1.1و% 17.2و17.6، 18.3% 70و70.2، 70.1الذائب

فـات معنویـة عنـد مسـتوى اختالأظهـرتان النتـائج إال. لسالالت المحلي وااللباینو واالنكـورا علـى التـوالي% 6.1و

لســـالالت % 5.3و4.2، 4فـــي نســـبة مســـتخلص اإلیثـــر بـــین الســـالالت الثالثـــة حیـــث كانـــت قیمهـــا % 5احتمـــال 

  .المحلي وااللباینو واالنكورا على التوالي

  

  

  في السالالت الثالثةاألرانبالتركیب الكیمیاوي للحوم ) 4(جدول رقم 
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  الصفة
  الساللة

  كورااالن  االلباینو  المحلي

  0.7±70  0.8±70.2  0.9±*70.1  %الرطوبة 

  0.6±30  0.7±29.5  0.6±29.9  %المادة الجافة 

  0.4±17.2  0.5±17.6  0.7±18.3  %البروتین الخام 

  **آ0.4±5.3  ب0.4±4.2  ب0.3±4  %مستخلص اإلیثر 

  0.2±1.5  0.1±1.4  0.2±1.1  %الرماد 

  0.6±6.1  0.8±6.4  1.1±5.7  %ئبة الكربوهیدرات الذا

  .الخطأ القیاسي±القیم تمثل المعدل*

  %.5الحروف المختلفة تعني اختالفات معنویة عند مستوى احتمال **

  

  المناقشة

فـي السـالالت الـثالث كانـت متقاربـة لألرانـباالبتدائیـة األوزانان معـدالت )2(یالحظ فـي الجـدول رقـم 

غـــم لســـالالت 337و335، 326كانـــت والتـــي) أســـابیع4(عنـــد عمـــر الفطـــام األرانـــبأوزانمـــع بعضـــها وتمثـــل 

) 8(كانــت مقاربــة لــبعض الســالالت المصــریة التــي ذكرهــااألوزانوهــذه . المحلــي وااللبــاینو واالنكــورا علــى التــوالي

) 16(لیقة القیاسیة ولمدة الثالثة على نفس العاألرانبوبعد تغذیة مجامیع ). 3(المحلیة التي ذكرهااألرانبوأوزان

غـم 850و816، 970لوحظ بـان الزیـادات الوزنیـة كانـت مختلفـة فیمـا بینهـا وبصـورة معنویـة حیـث كانـت أسبوعا

مما یدل على ان هنـاك تـأثیرًا لنـوع السـاللة فـي سـرعة النمـو فـي ) 2جدول رقم (لساللة المحلي وااللباینو واالنكورا 

آتیــة مــن ســالالت غیــر ألنهــاه الفتــرة المحــددة للتجربــة هــو لســاللة المحلــي نمــو خــالل هــذأفضــلوكــان األرانــب

أمــا، لألمــراضمتأقلمــة علــى الظــروف البیئیــة ومقاومــة أصــبحتمعروفــة ومتواجــدة فــي القطــر منــذ زمــن بعیــد وقــد 

بیئیـة كونها سالالت نقیة عالمیة تتمیز بالصـفات المتنحیـة ولكـن الظـروف الاألخرىسبب انخفاض نمو السالالت 

مـن السـالالت األنـواعتتدهور مع مرور الزمن ولعـدم وجـود مراكـز بحثیـة خاصـة لتحسـین هـذه األنواعجعلت هذه 

التــي ظهــرت فــي هــذه لألرانــبویالحــظ قــیم معــدالت الزیــادات الوزنیــة والنمــو . العــالي لهــااإلنتــاجوالمحافظــة علــى 

  ).14و13(الدراسة كانت مقاربة للنتائج التي حصل علیها

) 2جـــدول رقـــم (خـــالل فتـــرة التجربـــة األرانـــبوكانـــت معـــدالت كمیـــات العلـــف الكلـــي المتنـــاول مـــن قبـــل 

لســالالت المحلـي وااللبــاینو واالنكــورا علــى أرنــب/غــم6088و4757، 5895متفاوتـة بــین الســالالت حیــث كانـت 

وف المحلیة وسـاللة غیـر نقیـة على الظر المتأقلمساللة المحلي هي من نوع یعود إلى انالتوالي، وهذا االختالف 

وكــذلك كانــت كفــاءة )زیــادة وزنیــةكغــم / كغــم علــف6(وان كفــاءة التحویــل الغــذائي التــي ظهــرت كانــت جیــدة وهــي 

ان زیادتهــا الوزنیــة الكلیــة إال) كغــم زیــادة وزنیــة/ كغــم علــف5.8(أیضــاالتحویــل الغــذائي لســاللة االلبــاینو جیــدة 

اقـل ألفرادهاساللة االنكورا فكانت كفاءة التحویل الغذائي أماكانت اقل، أسبوعا) 16(خالل فترة التجربة والبالغة 

، ویستدل من هذه النتائج بان ساللة المحلـي هـي )كغم زیادة وزنیة/ كغم علف7(بكثیر فهي أعالهمن الساللتین 

  .السالالتللحیوان الحي من بقیة اإلنتاجياألداءأواإلنتاجیةفي الصفات واألفضلاألكفأ

مـنأنـواععـدةعند دراسته علـى) 8(ان اختالف السالالت في كفاءة التحویل الغذائي جاءت متفقة مع

4.2و5.2، 4.1، 5.2، 5.2ذكـر قیمهـا والتـيوالجبلـي األسـود، البلـدي األبـیض، البلدي األبیضسالالت الجیزة 

مـن أفضـلوانهـاسـاللة المحلـي وااللبـاینو أظهرتهـاكغم زیادة وزنیة، وهي مقاربة نوعا ما للنتـائج التـي/ كغم علف
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كغـم 3.9كفـاءة تحویـل غـذائي كانـت لسـاللة النیوزلنـدي حیـث بلغـت أفضـلذكروا ) 14(في حینساللة االنكورا، 

  .كغم زیادة وزنیة/ علف

كانـت بینمـا % 55بان نسبة تصافي كانـت لسـاللة المحلـي وهـي ) 3(ویالحظ من النتائج في جدول رقم 

إضـافة، األعلـىالمذبوحة لهذه الساللة كانت هـي األرانبأوزانكون إلىلبقیة السالالت وقد یرجع السبب 52%

. وزن الذبیحـة عنـد حسـاب نسـبة التصـافيإلـىوالتـي تضـافأعلـىلهـذه السـاللة المأكولـةاألحشاءكون وزن إلى

لدراســة كانــت متفقــة ومقاربــة للقــیم التــي بــالرغم مــن ذلــك فــان نتــائج نســبة التصــافي التــي ظهــرت فــي مجــامیع هــذه ا

عــدم وجــود فروقــات إلــى) 16(فــي حــین أشــارعلــى نســبة التصــافي تــأثیراً ذكــر ان لنــوع الســاللة إذ) 15(ذكرهــا 

  .نسبة التصافيفيمعنویة بین السالالت 

هـر أي فلـم تظ) 3(فـي السـالالت الثالثـة حسـب جـدول رقـم األرانـبنتـائج التحلیـل الكیمیـاوي للحـوم وأما

للســاللة علـــى صـــفات اللحــوم التـــي تنتجهــا فیمـــا عـــدا تـــأثیرفروقــات معنویـــة بینهــا ممـــا یــدل علـــى ان لـــیس هنــاك 

كــون هــذه الســاللة تمتلــك إلــىكانــت نســبته عالیــة فــي ســاللة االنكــورا وقــد یرجــع الســبب الــذي مســتخلص اإلیثــر 

  ).18(ولم تتفق مع نتائج الباحثین ) 17(مع ما ذكره بعوامل وراثیة، وقد اتفقت هذه النتائج متأثراً مخزونًا دهنیًا 

مـن أفضـلوصـفات الذبیحـة اإلنتـاجيأداؤهـامن نتائج هذه الدراسة یمكن القـول ان سـاللة المحلـي كـان 

تضــریبات لهــا مــع الســاللتین إجــراءوعلیــه یمكــن اســتنباط ســالالت جدیــدة مــن خــالل ســاللتي االلبــاینو واالنكــورا، 

  .اإلنتاجیةصفاتهما المذكورتین لتحسین 
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