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The present study was conducted to evaluate physiologically 16 

crosses between 4 breeds of rabbits. The breeds tested were Baladi Red (BR), 
Chinchilla Giganta (ChG), French Giant Papillion (FGP) and Simenwar (S). 
A total number of 6144 blood samples were collected to detect effects of age of 
kits, mating type, month of kindling and sex. The traits evaluated were; 
hematological parameters; (red blood cells count (RBCs), hemoglobin 
concentration (Hb), hematocrit value (Ht %)) and biochemical parameters of 
plasma; total protein (TP), albumin (Alb), globulin concentration (Glo), 
albumin/globulin ratio (Alb/Glo) and triglycerides (TG). Age of kits showed 
effects significant (P≤ 0.001, 0.01 or 0.05 ) on RBCs, Hb, Ht %, TP and TG, 
Glo, Alb/Glo ratio and Alb.BR or its crosses showed high values of  RBCs, Hb 
and    Ht %. The crossbred litters that obtained from mating BR and FGP 
rabbits had the highest Glo values. BR or FGP with other breeds had an 
obvious improvement in Glo. Rabbits which were born in May-June months 
had the highest values of TP and its fractions (Alb and Glo).  Sex had no 
significant effect on all parameters studied.  
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  و المكونات البيوآيميائية لألرانب النقية و الخليطة خصائص صفات الدم
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
  

ة    وتقييم  بهدف دراسة    عينة دم    6144تم استخدام بيانات      واع هي           تأثير الخلط بين أربع واع من األرانب واألن أن
سيمنوار                  سي العمالق و ال ابيون الفرن شيال العمالق و الب سيولوجية      البلدي األحمر و الشن ة الف و ضمت   . من الناحي

ة                -:ية اآلتية الدراسة المظاهر الفسيولوج   ات الخلوي سبة المكون وبين و ن  عدد آرات الدم الحمراء و ترآيز الهيموجل
وة الهجين      / و البروتين الكلى و األلبيومين و الجلوبيولين ونسبة األلبيومين         الجلوبيولين و الجليسريدات الثالثية و ق

ة ب الخليط ي األران وق ف سبة التف يالد وعم و ن هر الم أثير ش ى ت نسر باإلضافة إل ب والج صفات  االران ى ال   عل
  :ويمكن تلخيص نتائج الدراسة آما يلي. السابقة

ة            .1 د مستوى     (آان تأثير عمر األرانب عالي المعنوي ز        %) 0.001عن راء وترآي دم الحم ى عدد آرات ال عل
وي  الهيموجلوبين و نسبة المكونات الخلوية و البروتين الكلى و الجليسريدات الثالثية و آان التأثير مع        د  (ن عن

ومين        %) 0.01مستوى   وي     / على  قيم الجلوبيولين و نسبة األلبي ولين ومعن د مستوى     (الجلوبي  %) 0.05عن
د   9سجلت األرانب عمر    . على قيم األلبيومين   ك عن سابقة     6 أسابيع قيم أعلى من تل امالت ال ك المع ابيع لتل  أس

  .الجلوبيولين/ فيما عدا لنسبة األلبيومين
ة  .2 أثير مجموع ان ت ة آ الي المعنوي زاوج ع ستو(الت د م راء و   % ) 0.001 ىعن دم الحم رات ال دد آ ى ع عل

وي              ان معن ة وآ سريدات الثالثي ى و الجلي د  (ترآيز الهيموجلوبين ونسبة المكونات الخلوية و البروتين الكل عن
ى  مع الجلوبيولين و نسبة األلبيوم % ) 0.05عند مستوى (مع األلبيومين و معنوي    % ) 0.01مستوى   ين إل

ولين  ز     . الجلوبي راء و ترآي دم الحم رات ال دد آ يم لع ي الق دي األحمر هي اعل زاوج البل و آانت مجموعة الت
  .الهيموجلوبين و نسبة المكونات الخلوية عن باقي مجموعات التزاوج النقية و الخليطه

ة     .3 الي المعنوي أثير ع يالد ت شهر الم ان ل ستوى  (آ د م ى و %) 0.001عن روتين الكل ى الب ولين و عل  الجلوبي
ومين  سبة األلبي ة و ن سريدات الثالثي وي / الجلي أثير معن ان الت ولين وآ ستوى (الجلوبي د م ى  %) 0.01عن عل

%) 0.05عند مستوى  (عدد آرات الدم الحمراء و ترآيز  الهيموجلوبين و نسبة المكونات الخلوية و معنوي     
ومين ى األلبي اي. عل ي شهر ين ودة ف ز  روآانت األرانب المول راء و ترآي دم الحم رات ال دد آ ى لع هي األعل

ودة في                        ا آانت األرانب المول ة بينم سريدات الثالثي ة و الجلي ات الخلوي ايو  (الهيموجلوبين و نسبة المكون  –م
 .هي األعلى لقيم البروتين الكلى و األلبيومين و الجلوبيولين) يونيو

 .سةلم يظهر الجنس اى تأثير معنوي على جميع الصفات المدرو .4
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