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 مقارنة األداء اإلنتاجي لھجن من فروج اللحم 
  ماجد احمد صبري ألنعیمي

  جامعة الموصل –كلیة الزراعة والغابات  –قسم الثروة الحیوانیة 
  الخالصة

التابع للجامعة األمریكیة في بیروت للمدة من  الزراعیةمركز البحوث  فيأجریت ھذه الدراسة     
التجاري یم األداء األنتاجى لنوعین من ھجن فروج اللحم ھدف تقیب ٢١/٤/٢٠٠٥ولغایة  ١١/٣/٢٠٠٥

)Cobb500, Hubbard classic (تحت الظروف البیئیة  أكثر استجابة للتربیة الھجینین من لمعرفة أي
فرخ من كل ھجین ٢٠٠بواقع  مجنسةفرخ بعمر یوم واحد غیر ٤٠٠ تم تربیة  . الممكن السیطرة علیھا
یوم ومن عمر  ٢١_ي لألداء اإلنتاجي خالل مدد التربیة من عمر یوم اإلحصائأشارت نتائج التحلیل 

  Hubbard classic على الھجین) ٠.٠٥ ≤أ (قد تفوق معنویا    Cobb500یوم إلى أن الھجین ٤٢_٢٢
ھي األثقل وزنا حیث بلغ متوسط وزن الجسم  Cobb500وكانت صفة وزن الجسم الحي لطیور الھجین  

یوم على التوالي ، في حین بلغ متوسط وزن الجسم  ٤٢و  ٢١عند عمر ) غم٢٢١٠و ٦٩٠.٥(الحي فیھا 
كما  .عند كال العمرین على التوالي) غم ٢٠٩٥.٧٥و  ٦١٨.٧٥( Hubbard classicالحي لطیور الھجین  

في صفة كفاءة التحویل الغذائي  حیث تفوقت طیور الھجین ) ٠.٠٥ ≤أ (كان لنوع الھجین تأثیرا معنویا 
Cobb500 على أقرانھا من طیور الھجینHubbard Classic  وكان معامل التحویل الغذائي لطیور

غم ) ٢.١٢٠و  ٢.٠٦٧(غم زیادة وزنیھ خالل مدة البادئ و /غم علف) ١.٥٤٨و ١.٤٩٥(الھجینین 
أ (غم زیادة وزنیھ خالل مدة النمو لكال الھجینین على التوالي وكانت نسبة الھالكات منخفضة معنویا /علف

خالل  Hubbard Classicطیور الھجین   يعن ما ھو علیھ ف Cobb500بین طیور الھجین ) ٠.٠٥ ≤
ومن نتائج التحلیل اإلحصائي . لكال الھجینین على التوالي ) ٪  ١٤.٨٨و  ٢.٨٩(مدة التربیة الكلیة وكانت 

حیث كان  Cobb500لمعامل اإلنتاج خالل مدة التربیة الكلیة لوحظ وجود فروق معنویة لصالح الھجین 
 Cobb500وعلیھ یمكن االستنتاج بتفوق الھجین  . لكال الھجینین على التوالي ) ٢١٤.٤٢و ٢٦٩.٨٠(

  .في المؤشرات اإلنتاجیة األساسیة التي تھم المربي Hubbard Classic على الھجین 
  

  المقدمة
ھجن من  إلنتاجماتزال الشركات العالمیة المتخصصة في صناعة الدواجن تبذل قصارى جھودھا 

مدة التربیة  الختزال مستفیدة من ظاھرة قوة الھجین متطورةحم ذات مواصفات اقتصادیة لفروج ال
دول الشرق وفي . المال وزیادة األرباح رأس  محققة بذلك قصر دورة قصیر عمر تسویق إلىوالوصول 

ھجن ل سبیضا للتفقی معظم أصحاب الشركات األھلیة المتخصصة بتربیة فروج اللحمیستورد  األوسط
ة ومدى مالئم جن الھلھذه  االقتصادیة واإلنتاجیةالصفات ب المعرفة المسبقةدون  مختلفة ذات مناشئ متعددة

وكما ھو معروف فأن للتراكیب الوراثیة . األقطار ھذه في السائدة تحت الظروف البیئیة لتربیةل ھذه الھجن
للطیور في بیئة ما قد ال  الوراثیةفي كون أفضل التراكیب  یروالظروف البیئیة والتفاعل بینھما األثر الكب

یكون كذلك في بیئة أخرى وھذا واضح من نجاح بعض السالالت في بیئة معینھ وعدم نجاحھا في بیئة 
عدد من الباحثین لتقییم بعض من الھجن المعروفة  وھذا ما دفع). ١٩٨٢ المحمدي ،(  أخرى مغایره لھا

في دراستھ مقارنة المظھر اإلنتاجي لثالثة ھجن لفروج اللحم وھي ) ١٩٨٢القدو، ( عالمیا ، فلقد تناول
فالحظ وجود تأثیر معنوي لنوع الھجین في صفة وزن الجسم الحي حیث كان ) الھایبرو ، الروز والتتراب(

 معدل وزن الجسم الحي للھجین روز والھجین ھایبرو أعلى معنویا من معدل وزن الجسم الحي للھجین 
فیما لم یالحظ وجود تأثیر معنوي لنوع الھجین في صفة معامل التحویل ) یوما ٥٥( رالتترا ب عند عم

عند أجراء مقارنة ) أ١٩٩١محمد وآخرون ، (في حین أشار .الغذائي ونسبة الھالكات بین الھجن الثالثة 
 إلى) ١فاوبرو الھجین المحلي مع  )ولوھمان ایسا،البلغاري،ھایبیكو(لألداء اإلنتاجي لبعض الھجن العالمیة 

 أسابیع بین الھجن باستثناء البلغاري الذي كان ٧في وزن الجسم الحي عند عمر  معنویةعدم وجود فروقات 
  ، أما بخصوص معامل معنویةمتدنیا بصورة 

  وآخرونمحمد  ھذا وقد أجرى. بین الھجن جمیعھا  معنویةالتحویل الغذائي فلم یكن ھناك فروقا 
من األصول  مختلفة من عوائل الناتجة المختلفةبین خطوط األجداد  التبادلیةبعض التضریبات   )ب١٩٩١(

 ٤/٤/٢٠٠٧وقبولھ للنشر  ٢٣/٨/٢٠٠٦تاریخ تسلم البحث 
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كو یھایب(عالمیا  المعروفةمع بعض الھجن  اإلنتاجي أدائھافي العراق بھدف مقارنة كفاءة  المستنبطة
تبین أن و١-روي فاوبأو بالھجین العراق المستوردةبالھجن  بالمقارنةفجاءت النتائج مشجعة سواء ) ولوھمان

  كان ذااألخیر
  ولقد بین.عالمیا   المعروفةلم یكن أفضل من ذلك المتحصل علیھ من عدد من الھجن  إنأداء أنتاجي مماثل 

)Renden،یوما بین  ٤٩وجود فروقات معنویة في صفة وزن الجسم الحي عند عمر ) ١٩٩٢وآخرون
 *River (وبین الھجین الناتج من التضریب  Arbor Acres)*ِ (Petersonالھجین الناتج من التضریب 

Indian (Arbor Acres  اإلنتاجيدراسة أخرى تم فیھا مقارنة األداء وفي .  وكان لصالح الھجین األول 
 , Arbor Acres(األولى التي تضمنت الھجن التجربةلفروج اللحم ، لوحظ في  التجاریةلبعض السالالت 

Hybro  N , Hybro G ( ألأن طیور Arbor Acres    كانت ھي األثقل وزنا وذات معامل تحویل
تضمنت  التي الثانیة التجربةیوم ، أما  ٤٩و  ٢١ عند عمر  اآلخرینللنوعین  العائدةغذائي أدنى من تلك 

في وزن الجسم الحي  معنویةفروقات  وجود حظفلم یال) Rossو  Arbor Acres  ،Lohman( الھجن
 Sarkerفیما وجد  ) .٢٠٠٠وآخرون ، Farran (ن یوم وفي كال الجنسی ٤٩و  ٢١عند عمر  الثالثةللھجن 

فروقات معنویة في األداء اإلنتاجي لثالثة ھجن تجاریة من فروج اللحم في صفة وزن ) ٢٠٠١(وآخرون 
أعلى وزن حي مقارنة بالھجینین   ISA Vedetteأسابیع وأظھر الھجین   ٦الجسم الحي عند عمر 

Arbor Acres  وHybro  . أما بالنسبة لمعامل التحویل الغذائي ونسبة الھالكات فلم یكن ھناك فروقات
. معنویة بین الھجن الثالثة في حین تفوق الھجین األول معنویا على الھجن األخرى في معامل اإلنتاج 

ع لنو) ٠.٠١ ≤أ (على النتائج ذاتھا إذ الحظا وجود تأثیرا معنویا ) ٢٠٠٣(وحصل القصاب والفلیح 
الھجین في األداء اإلنتاجي لفروج اللحم اذ تفوق الھجین السوري على الھجین األردني في صفة وزن 

  وآخرون Tonaوذكر. الجسم الحي ومعامل التحویل الغذائي 
وجود ) S , L, E Lines(عند دراستھم األداء اإلنتاجي لثالثة خطوط من  ھجن  فروج اللحم ) ٢٠٠٤(

عند  Lعلى الھجین  S , Eفي صفة وزن الجسم الحي حیث تفوق كال  الھجینین  تأثیر معنوي لنوع الھجین
أسابیع ، أما بخصوص كفاءة التحویل الغذائیة فلم یكن لنوع الھجین تأثیرا معنویا فیھا خالل مدد  ٦عمر 

روج عند مقارنة األداء اإلنتاجي لثالثة ھجن تجاریة من ف) ٢٠٠٦(السندي  كما وأشار.التربیة المختلفة 
معنویا على  Cobb 500إلى تفوق الھجین   Ross 308 , Hubbard ISA , Cobb 500اللحم وھي 

الھجینین اآلخرین في صفة وزن الجسم الحي ومعدل الزیادة الیومیة في األعمارالمختلفة ، ولم یالحظ وجود 
اج یشیر إلى تفوق تأثیر معنوي في صفة معامل التحویل الغذائي ونسبة الھالكات ، وكان معامل اإلنت

  .أسابیع  ٨على الھجینین اآلخرین في ھذه الصفة عند عمر  Cobb 500الھجین 
  

  وطرائقھ مواد  البحث
 من للمدةفي بیروت  األمریكیة للجامعةالتابع  الزراعیةفي مركز البحوث  الدراسةأجریت ھذه 

أستخدم . فروج اللحم التجاري لنوعین من ھجن  اإلنتاجيلتقییم األداء  ٢١/٤/٢٠٠٥لغایة و ١١/٣/٢٠٠٥
  فرخ أخذت من ساللتین شائع تربیتھا في دول الشرق األوسط ومنھا العراق وھما ٤٠٠ الدراسةفي 

   Cobb 500  Hubbard Classic   تم .  مجنسةفرخ من كل ساللھ بعمر یوم واحد غیر  ٢٠٠بواقع
الرطوبة ووفقا للبرنامج الموصى بھ من و الحرارةالطیور في قاعھ مغلقھ مسیطر فیھا على درجات  تربیة

أربع مكررات لكل ھجین واحتوى مكررات بواقع  ثمانیة إلىعشوائیا  وزعت األفراخ . قبل كلیا الشركتین
غذیت . ر العلف والماء للطیور بصورة حره یوفتم تأرضیھ و التربیةكانت . فرخا  ٥٠المكرر الواحد على 
وذات مستوى من الطاقة  )٪٢٠(توى من البروتین حبادئ  ذات م علیقةعلى  التربیةالطیور خالل مدة 

  بمقدار
یوم  ٤-٢٢یوم ، ثم غذیت الطیور على علیقة النمو من عمر  ٢١-١من عمر ) كغم علف/كیلوسعرة٣٠٠٠(

كغم / كیلو سعرة ٣١٠٠(وعلى مستوى من الطاقة بمقدار) ٪١٩(وكانت تحتوي على نسبة بروتین بمقدار 
عمر (اخذت القیاسات الوزنیة عند عمر یوم واحد ثم مرة عند نھایة مدة البادئ  .)١(ول كما في الجد) علف
وسجلت الھالكات الیومیة وتم حساب كمیة العلف )یوم٤٢عمر(وأخرى في نھایة مدة التربیة عند )یوم٢١

. مكرر المستھلكة لكل مكرر وخالل كل مدة من مدد التربیة آخذین بنظر االعتبار عدد الھالكات في كل 
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وتم حساب معامل التحویل الغذائي لكل مدة من مدد التربیة أیضا ، ومن ثم حساب معامل اإلنتاج عند عمر 
  :التسویق وفق المعادلة أدناه 

  )كغم(وزن الجسم الحي                               
                              –––––––––––––––  x الحیویة  

  )یوم(مدة التسمین                                 
  ١٠٠ x ——————––————————————= معامل األنتاج    

  كفاءة التحویل الغذائي                                                  
  

من  وفقا لبرامج التحصین المعتمدة أعطیت الطیور برنامجا وقائیا من اللقاحات خالل مدة التربیة 
التصمیم وفق  SASالبرنامج  باستخدامجرى تحلیل البیانات أو. رة في المركز المذكور قبل وحدة البیط

وكانت معادلة دنكن  اختبارالكامل وتم أحتبار معنویة الفروق بین متوسطات المعامالت حسب  العشوائي
  :النموذج الریاضي كاألتي 

Yij = M + ti +eij   
  :حیث أن 

 =Yij  قیمة المشاھدةj ة من المعاملi   
M  = المتوسط العام  
ti  = الھجین (تأثیر المعاملة (i  

eij  =قیمة الخطأ التجریبي  
  

  . في تغذیة الطیور المستخدمةیوضح العالئق  : )١(جدولال

  المادة العلفیة
  نسبتھا المئویة

  علیقة النمو  علیقة البادئ
  ٦١.٣٥  ٥٩.٩٢  ذرة صفراء مجروشة

تین برو(كسبة فول الصویا 
  %)٤٤خام

٣٠.٦٩  ٣٣.٠٠  

  ٣.٨٩  ٢.٦٩  زیت فول الصویا
  ١.٥  ١.٣٥  لیمستون
  ١.٤٩  ١.٧٣  كالسیوم
  ٠.٢٥  ٠.٣٣  مثیونین
  ٠.١١  ٠.١٦  الیسین
  ٠.٤٢  ٠.٤٧  ملح

  ٠.٢٥  ٠.٢٥  خلیط فیتامینات ومعادن
  ٠.٠٥  ٠.١٠  مضاد كوكسیدیا

  
  والمناقشةالنتائج 

خالل  الیومیة ي ومعدل الزیادة الوزنیھیوضح تأثیر نوع الھجین في وزن الجسم الح)  ٢( الجدول 
في  ) ٠.٠٥ ≤أ ( ي وجود فرق معنو اإلحصائيیالحظ من نتائج التحلیل .  التربیةمن  األعمار المختلفة

ھي األثقل  Cobb 500 حیث كانت طیور الھجین  خالل مدة التربیة صفة وزن الجسم الحي بین الھجینین
والمدة الكلیة طیلة مدة البادئ  الیومیة الوزنیھ الزیادةد كان معدل الوزنیھ فلق الزیادةأما بخصوص  .وزنا 

، في حین لم یكن  معنویةوبصورة   Hubbardأكثر مما ھي علیھ في الھجین  Cobb 500لطیور الھجین
طیلة مدة النمو بالرغم من وجود  الیومیة  الوزنیھ الزیادةبین الھجینین في معدل  معنویةھنالك فروقات 

) ١٩٨٢(یتفق مع ما وجده كل من القدو ، وھذا ما Cobb 500 سابیھ لصالح الھجین فروقات ح
  ) . ٢٠٠٦(و السندي ) ٢٠٠٣(والقصاب والفلیح ) ٢٠٠٠(Farranو  ) أ١٩٩٢(وآخرون   Rendenو
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تأثیر نوع الھجین في معدل  وزن الجسم الحي والزیادة الوزنیة الیومیة خالل مدد التربیة :)٢(جدول ال
  فة المختل

  الھجین
  )غم ( معدل الزیادة الوزنیة الیومیة   عند عمر)غم ( معدل وزن الجسم الحي 

  یوم ٤٢-١  یوم ٤٢-٢٢  یوم ٢١-١  یوم ٤٢  یوم ٢١  یوم ١
Cobb 
500  

  ٤٩.٠٨أ  
 ±٠.٢٨١  

  ٦٩٠.٥٠أ  
 ±٦.٨٩٨  

  ٢٢١٠.٠٠أ 
 ±٢٠.١٠٤  

  ٣٠.٥٦أ  
 ±٠.٣٣٢  

  ٧٢.٣٦أ  
 ±٠.٦٨٢  

  ٥١.٤٥أ  
 ±٠.٤٧٦  

Hubbard 
classic 

  ٤٣.٣٠ب 
 ±٠.٣٥١  

  ٦١٨.٧٥ب 
 ±١١.٨٠٠  

  ٢٠٩٥.٧٥ب
 ±٢٢.٤٩٢  

  ٢٧.٤١ب  
 ±١.٠٧٠  

  ٧٠.٣٢أ  
 ±١.٣٢٠  

  ٤٨.٨٦ب  
 ±٠.٥٣٠  

 . ٠.٠٥الحروف المتشابھ عمودیاً تشیر إلى عدم وجود فروقات معنویة عند مستوى احتمالیة  ·
  

 الغذائيوكفاءة التحویل  تھلكةالمسالذي یبین تأثیر نوع الھجین في كمیة العلف )  ٣( الجدول  ومن
من قبل طیور الھجینین  المستھلكةفي كمیة العلف  معنویة، نالحظ عدم وجود فروقات  مراحل التربیة خالل

یوم ، في حین كانت ھنالك فروقات معنویة  في  ٤٢-١یوم ومن عمر یوم ٢١- ١تربیة من عمر خالل مدة ال
كمیة من العلف أكثر  Hubbard الھجین  ستھلكت طیوریوم  حیث ا ٤٢-٢٢ھذه الصفة خالل مدة النمو 

التحویل  كفاءةأما بخصوص  Cobb 500 .الھجین من مثیالتھا في طیور  ) ٠.٠٥ ≤أ ( وبشكل معنوي
 ≤أ ( معنویا  Cobb 500 طیور الھجینفقد وجد ھنالك تأثیرا معنویا لنوع الھجین فیھا حیث تفوقت  الغذائي
 إلىوھذا قد یعود في ھذه الصفة عند جمیع مراحل التربیة Hubbard  لھجین على طیور ا ) ٠.٠٥

 Hubbard  مقارنة بطیور الھجین  Cobb 500  من قبل طیورالھجین  المستھلكةانخفاض كمیة العلف 
  ) .٢٠٠٣(والقصاب والفلیح  ) ١٩٨٢(لقد اتفقت ھذه النتائج مع ما حصل علیھ كل من القدو و
  
في كمیة العلف المستھلكة وكفاءة التحویل الغذائي خالل مراحل التربیة المختلفة تأثیر الھجین :  )٣(جدول ال
.  

  الھجین
  غم زیادة وزنیة/معامل التحویل الغذائي غم علف  )غم ( معدل كمیة العلف المستھلكة 

  یوم ٤٢-١  یوم ٤٢-٢٢  یوم ٢١-١  یوم ٤٢-١  یوم ٤٢-٢٢  یوم ٢١-١
Cobb 
500  

  ٩٦٦.٢٣أ  
 ±١٢.٢٢٢  

  ٣١٤٤.٠٨ب
 ±٤٢.٩٥٥  

  ٤١١٠.٣١أ 
 ±٤٩.٠٥٦  

  ١.٤٩٥ب  
 ±٠.٠٠٥٤  

  ٢.٠٦٧ب  
 ±٠.٠١٧٣  

  ١.٨٩٠ب  
 ±٠.٠١٢٠  

Hubbard 
classic 

  ٩٣٢.٦٨أ 
 ±٢٤.٨٠٤  

  ٣٣٢٧.٠٣أ 
 ±٥٦.١١٥  

  ٤٢٥٩.٧١أ 
 ±٥٦.٦٢٨  

  ١.٥٤٨أ  
 ±٠.٠١٢٧  

  ٢.٢٠٠أ  
 ±٠.٠١٧٩  

  ١.٩٩أ  
 ±٠.٠١٤٨  

 .٠.٠٥ات معنویة عند مستوى احتمالیة الحروف المتشابھ عمودیاً تشیر إلى عدم وجود فروق ·
  

تأثیر معنوي للھجین في ھذه  عدم وجود) ٤(أما بخصوص نسبة الھالكات فیتبین من الجدول 
التي  في نسبة الھالكات معنویةفروقات  یوم حیث نالحظ عدم وجود ٢١- ١الصفة خالل التربیة من عمر 

وكانت النسبة  لرغم من وجود فروقات حسابیھ بینھماعلى ا تربیةالھجینین خالل مدد الحدثت بین طیور كال 
في ھذه الصفة بین ) ٠.٠٥ ≤أ (كانت ھنالك فروقات معنویة في حین. Cobb 500   الھجین  لصالح األقل

متفقة مع ما توصل ألیھ كل من  وجاءت ھذه النتائج . أیضاCobb 500  لصالح الھجین  الھجینین وكانت 
  ) .٢٠٠٦(و السندي ) ٢٠٠١(ون وآخر Sarkerو ) ١٩٨٢(القدو 

 Cobb وفیما یخص معامل اإلنتاج فلقد أشارت نتائج التحلیل األحصائى إلى تفوق الھجین 
) ٢١٤.٤٢و  ٢٦٩.٨(حیث بلغ معامل اإلنتاج Hubbard  الھجین على طیور ) ٠.٠٥ ≤أ (معنویا 500

 Sarkerلنتائج متفقة مع ما وجده كل منوجاءت ھذه ا. خالل مدة التربیة الكلیة لكال الھجینین على التوالي 
  وآخرون 
  ) .٢٠٠٦(والسندي )  ٢٠٠١(
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  .تأثیر الھجین في نسبة الھالكات خالل مدد التربیة المختلفة  :  )٤(جدول ال
  یوم ٤٢-١  یوم ٤٢-٢٢  یوم ٢١-١  الھجین
Cobb 
500  

  ٢.٤٠أ 
 ±٠.٤٨٣  

  ٠.٤٩ب  
 ±٠.٤٩٠  

  ٢.٨٩ب  
 ±٠.٥٥٧  

Hubbard 
classic 

  ٨.١١أ  
 ±٢.٧٦٣  

  ٦.٧٧أ  
 ±١.٠٠٣  

  ١٤.٨٨أ  
 ±٢.٩٩٠  

 .٠.٠٥الحروف المتشابھ عمودیاً تشیر إلى عدم وجود فروق معنویة عند مستوى احتمالیة  ·
  

COMPARISON THE PRODUCTIVE PERFORMANCE OF  TOW 
BROILER HYPRIDS  

Majid A. Aluaimy 
Animal Res.Dept., College of Agric.And Foresty, Mosul Univ.,Iraq. 

 
ABSTRACT 

This study was conducted in the Agricultural Research Center of American 
University of Beirut from 11/3 to 21/4/2005 to evaluated the performance of two 
commercial broiler hybrids ( Cobb 500 and Hubbard Classic )for investigating the 
more respond one  of these hybrids to breeding within environment conditions 
under control .400 of   one- day- aged unsexed birds were used ( 200  for each 
hybrid ). The results of the statistical analysis of data  collected during the 
experiment period from 1_21 and 22_42 days-old showed that the performance of 
the Cobb 500 hybrid was significantly ( P ≤ 0.05 ) superior to that of   Hubbard 
Classic . The  live body weight for Cobb 500 was heavier in that , the mean 
reached ( 690.5 and 2210 g ) at 21 and 42 day age respectively , while Hubbard 
weights  ( 618.75 and 2095.75 g ) at both ages respectively. The type of hybrid as 
well had significant effect ( P ≤ 0.05 ) on the feed conversion where the birds of 
hybrid Cobb 500  were superior in this trait than those of   Hubbard Classic , the 
feed conversion coefficient of two types of hybrids were (1.495  and 1.548  g feed 
intake / g weight gain ) during the starter period and ( 2. 067 and 2.120 g feed 
intake/ g weight gain )  during the growth period for both hybrid respectively.The 
mortality percentage was significantly low in  Cobb 500 hybrid than  Hubbard 
Classic during the total breeding period where was (2.89 and 14.88 % ) for both 
hybrids respectively .The results of yield  factor of the total breeding period 
showed that significant differences to  hybrid  Cobb 500 vs   Hubbard Classic 
revealed and were (269.8 and 214.42 ) for both  respectively . According  we can 
conclude that the hybrid Cobb 500 was superior in all essential production 
indicatory than Hubbard Classic .  

 
  المصادر

دراسة تأثیر الموسم ونوع الھجین لفروج اللحم في بعض الصفات ) . ٢٠٠٦(، دلشیر أحمد محمد  ألسندي
  .جامعة الموصل . والغابات  ألزراعھكلیة . رسالة ماجستیر .  المحلیةاألنتاجیھ تحت الظروف 
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ج اللحم تحت مستویات مقارنة المظھر اإلنتاجي لثالثة ھجن لفرو) ١٩٨٢. (نبیل نجیب أحمد ، القدو  
  .جامعة الموصل . كلیة الزراعة والغابات . رسالة ماجستیر . مختلفة من بروتین الغذاء 

مقارنة األداء اإلنتاجي لھجینین من فروج اللحم ) . ٢٠٠٣(حازم یحیى و رغد نصیر ولید الفلیح ، القصاب 
  . ٢٠٠٣) ٤(دد الع) ٤(المجلد . المجلة العراقیة للعلوم الزراعیة . المستورد 

ین الوراثي لدواجن اللحم سوأھمیتھا في التح والبیئة الوراثةتفاعل  ) .١٩٨٢(المحمدي ،شاكر مصلح 
 ١٧ - ١٥دواجن اللحم والبیض في الوطن العربي ، إلنتاج الممتازةوالبیض ، وقائع ندوة األصول 

  .، عمان  ١١٥صفحھ . آب 
 العینةاختبار ). أ  ١٩٩١( إبراھیمخلیل  إسماعیلان و حمید و ناھل محمد علي سلیم اإللھمحمد ،عبد 

إباء مجلة ). ١ -فاوبرو (من أصول عراقیھ  المنتجةوتلك  المستوردةلھجن فروج اللحم  العشوائیة
  . ٦٦-٥٧:  ١، العدد  ١المجلد  -لألبحاث الزراعیة

 رعبد القادوھاني  عبد هللاكریم  بوعبد المطل إبراھیمخلیل  وإسماعیلحمید  اإللھمحمد ، عبد  
 مختلفةلفروج اللحم باستخدام التضریب التبادلي بین خطوط  جدیدةھجن  إنتاج )ب١٩٩١(مجید

  . ٧٧-٦٨: ١، العدد١المجلد  - الزراعیةلألبحاث  إباءمجلة .  األصول
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