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لفروج اللحمالكیموحیویة–تأثیر إضافة المعزز الحیوي العراقي في بعض المعاییر الدمویة 
عبدهللا فتحي عبدالمجید

العراق-جامعة الموصل/ كلیة الزراعة والغابات / قسم الثروة الحیوانیة 

الخالصة
Probioticال

لحم  وج ال فر Cobbفروج لحم نوع) فرخ ٢٠٠(. ل
. معاملة/ ) / ٥٠(

) سیطرة(األولى 
طن علف على التوالي بدأَ / ز حیويكغم معز٦و٤و٢بنسبة 

لمعزز . ٤٢و٢١). یوم ٤٢( التسویق  فة ا إضا
٤و ٣و ٢الحیوي أدى إلى ارتفاع  معنوي 

)٢١() یوم٤٢(
) ٠‚٠٥≤أ ( رول مصل الدم عند مستوى احتمال یستیمعنوي في مستوى كول

األولى  ترة  ٢١لف
مقارنة مع مجموعة ال٤و٣یوم عند المعاملتین ٤٢الفترة الثانیة 

٤و ٣و ٢
) ٠.٠٥≤أ ( للفترة األولى عند مستوى احتمال 

خالل الزیادة المعنویة لعد
إن ). ٠.٠٥≤أ( 

الدم 
.وبالتالي تحسن الكفاءة المناعیة واإلنتاجیة للطائر

المقدمة

)Stern١٩٩٥،وآخرون( ،
ولمعرفة مدى تح

)Reque
) ٢٠٠٣،و٢٠٠٠،

Lactobacillus acidophilus)Watlkinsو ١٩٨٣،وآخرونFritts،و) ٢٠٠٠Bacillus  subtilis
)Fritts،٢٠٠٠ ( مثل و خمائرSaccharomyces  cerevisiae)كي وناجي ن ،وقد بدأت ) ٢٠٠٠،الض

لغذائي ،Tortuero(ا
) ٢٠٠٨و ١٩٧٣

)Jin،ان ، فك)١٩٩٧
یرات 

Phillips and Vontungeln)٢٠٠١(و)١٩٨٤(وKalavathyوآخرون)٢٠٠٣ (
Lactobacillusرول یستی

لمعزز إل) ٢٠٠٥(Cetnأشار .یطرة لسمعنویا في مصل دم فروج اللحم مقارنة مع مجموعة ا فة ا ى أن إضا
/ غم١

.Lالحاوي 
acidophilusیدىأ

٥/٨/٢٠٠٩وقبولھ ١٠/٣/٢٠٠٩تاریخ تسلم البحث 
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)Agawane،والبروتیناتالكلیسیریدات الثالثیة في كل منوانخفاض معنوي)٢٠٠٤
فة الـإلى إن ) ١٩٩٩(abdulrahim، كما أشار )٢٠٠٦،Arun(في دم فروج اللحم  L.acidophilusإضا

. زیادة جاھزیة بعض العناصر المعدنیة مثل الكالسیوم والزنك 
)Iraqi Probiotic ( إلى

Cobb
.التأثیرات على الحالة المناعیة واإلنتاجیة للطائر 

مواد البحث وطرائقھ
فرخ ٢٠٠(جامعة الموصل واستخدم فیھا/ باتعة والغاأجریت ھذه الدراسة في حقول كلیة الزرا

بعد أن ) ٤٢( بعمر یوم واحد وربیت تحت ظروف قیاسیة حتى عمر التسویقCobbفروج لحم نوع ) 
حجر ٢٥٨/ 

مكرر /م٢.٥
،Cobbحسب توصیات شركة ووالتھویة ودرجات الحرارة وحسب عمر الفرخ

ات وعالجات ( قاح ad)ل
libitum ) (

. یبین مكونات العلیقتین المستخدمتین) ١(والجدول ١٩٩٤لعام .N.R.Cحسب الـ تكوینھا

مكونات علیقتي البادئ والناھي: )١(جدول ال
%علیقھ الناھي %علیقھ البادئ  المادة الغذائیة

٣٠٣٠وشةذرة صفراء مجر
٢٦٣٣حنطة مجروشة
٨٧شعیر مجروش

٢٤٢٠)بروتین% ٤٤(كسبة فول الصویا 
١١٩)بروتین% ٥٠(مركز بروتیني 

٠.٧٠.٧مسحوق حجر الكلس
٠.٣٠.٣ملح طعام
%١٠٠%١٠٠المجموع

/ ٢٨٦٤.٤و٢٨٠٨.٤
.١٤٢و١٢٤% ٢٠.١٩و٢٢.٦٦

Iraqi Probiotic)(
Lactobacillus  acidophilus١٠٠وBacillus

subtilis١٠وSaccharomyces  cerevisiae )، ٢٠٠٠ناجي (
-:كاآلتي 

.السیطرة وعلیقتھا خالیة من المعزز الحیوي:المعاملة األولى-١
.طن علف / كغم معزز حیوي ٢علیقتھا  إلىأضیف :المعاملة الثانیة-٢
.طن علف / كغم معزز حیوي ٤علیقتھا  ف إلى أضی:المعاملة الثالثة  -٣
.طن علف /كغم معزز حیوي ٦علیقتھا  أضیف إلى :المعاملة الرابعة-٤

انع كمEDTA)٤٢و٢١( تم سحب نماذج الدم في الیوم 
Haemoglobin/ ملغم١ Concentration(Hb)
Sahli's methodPacked Cell Volumeبطریقة سالي

(p.c.v.)وحساب عدد خالیا الدم الحمراء ومعدل حجم الخلیة الحمراء)MCV(
MCH()MCHC ( .)(Blood Serum( الحمراء 

استخ. ْم٢٠- kitsب



ISSN       1815 )مجلة زراعة الرافدین – 316 X )٢٠١٠)٢(لعدد ا) ٣٨(لمجلدا

والذي تضمن جري التحلیل الكیمیاوي لمصل الدم أ. فرنسا في)BIOLABO SA( المصنعة من قبل شركة
یرول ستی

) .   لبومین تركیز األ–تركیز البروتین الكلي : ( المعادلة التالیة 
:C.R.D

One Way Analysis of Variance
-:واعتمد النموذج الریاضي التالي) ١٩٥٥، Duncan(اختبار دنكن 

Yij = μ+ ti + eij
i =و ٤،٣،٢،١j  =فروقا٢،١ لم تا

) ٠‚٠٥≤أ ( ) F(باستخدام اختبار 
.الجاھز) ٢٠٠٣(SPSSخدام برنامج وباست، )٠‚٠٥≤أ ( بین متوسطات المعامالت عند مستوى احتمال 

eij = تأثیر الخطأ التجریبي للمشاھدةjاملة لمع تعود ل تي  تجربة و = µو iال ام لل الع وسط  مت ل = Yijا
.iتأثیر المعاملة  = tiوكانتiالتي تعود للمعاملة  jالمشاھدة  

النتائج والمناقشة
لمعزز ال) ٢( الجدول یوضح فة ا إضا إن 

) ٤٢() ٤.٣.٢(للمعامالت الدم
حصول تغیرات في عملیة یؤدي إلى Lactobacillusالـ  وربما ھذا یشیر إلى إن إعطاء ) یوم ٢١(األولى 

)Amylase (Kalavathy )و)٢٠٠٣Jin
)٢٠٠٠(.

.كلوكوز الدم لفروج اللحمتركیزتأثیر إضافة المعزز الحیوي مع العلیقة في) : ٢( الجدول 
المعامالت

فترات المعاملة

)مللتر ١٠٠/ملغم ( تركیز كلوكوز الدم 

كغم معزز ٢إضافة السیطرة  
طن علف/ حیوي 

كغم معزز ٤إضافة 
طن علف/ حیوي 

كغم معزز ٦إضافة 
طن علف/ حیوي 

أ١٣٦.١٠یوم٢١عمر 
±٧.٧١A

أ١٢٣.٤٥
±٦.٩٦A

أ ١٣٠.٧٦
±١٠.١٥A

أ١٢٠.٥٧
±٩.٩٢A

أ ١٥٤.٧٨یوم٤٢عمر 
±٨.٤٤A

أ ١٧٣.٨١
±٩.٩٢B

أ١٦٨.٦٠
±١١.٥٢B

أ ١٦٣.٢٦
±٦.٣٧B

.الخطأ القیاسي) ±( تمثل القیم أعاله المعدل * 
.٠.٠٥≤أ احتمالمستوى ي عند القیم التي تحمل حروفا عربیة مختلفة أفقیا ضمن الفترة الواحدة تعني وجود فرق معنو* 
احتمالمستوىعند وجود فرق معنويعاملة الواحدة بین الفترتین تعني حروفا أجنبیة مختلفة عمودیا ضمن المالتي تحمل القیم * 

.٠.٠٥≤أ 

یستیانخفاض تدریجي ومعنوي في مستوى كول) ٣(یبین الجدول 
) ٤٢و٢١(

تجربة ) ٤٢(الكولسترول للمعاملة الثالثة من الفترة الثانیة 
ز بب)٢٠٠٤(Rahimiو Karimiوھذا یتفق مع ما توصل إلیھ

B.subtilis نسب لحم ،%) 0.15و0.10و0.05(ب فروج ال Dayل
) 0.05-0.1%(Saccharomycesعند إضافة خمیرة)١٩٨٧(وآخرون

في ) ٠‚٠٥≤أ ( مالیستیالتي أدت إلى خفض معنوي لكول
یستیدم فروج اللحم وربما یعود سبب انخفاض الكول

)٢٠٠١ (
تمال یستیالكول اح وى  ت نمإنّ ) ٠.٠١≤أ (رول عند مس
ْض یالكولرولیستیالكول َع Lactobacillusالـكتیبب

عظم إلىتؤدي التيالصفراءِ ألمالحمحللة أنزیماتإنتاجعلىالقدرة أحماضطرح م
ّ سبالنتیجة والبراز ِ أحماض إلى رولیستیالكولظم ل الكبد معیحو صفراء
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ھرولیستیالكولالبكتیریاساھمَ تیمكن أن وعن ھذا الطریقإلى مجرىِ الدمّ 
Kalavathy)٢٠٠٣ (،Lactobacillus

یستیتوى الكولمس
Lactic acid و حامضAourtic acid

). ١٩٩٠،Prescottو ٢٠٠١الدرة ،(رول إلى كوبروستانول  یستیقبل األمعاء فضال عن تحویلھا الكول

.رول الدم لفروج اللحمیستیكولتركیزتأثیر إضافة المعزز الحیوي مع العلیقة في ) : ٣( جدول ال
المعامالت

فترات المعاملة

)مللتر ١٠٠/ملغم ( رول الدم یستیتركیز كول

كغم معزز ٢إضافة السیطرة  
طن علف/ حیوي 

كغم معزز ٤إضافة 
طن علف/ حیوي 

كغم معزز ٦فة إضا
طن علف/ حیوي 

أ١٢٧.٦٠یوم٢١عمر 
±٣.٦٢A

ب١٠٦.٦١
±٥.٤١A

ب ج١٠٤.٠٤
±٦.٢٠A

ج٨٩.٠٦
±٦.٠٩A

أ ١١٩.٢٨یوم٤٢عمر 
±٤.٠٢A

ب ٩٤.٨٢
±٢.١٢A

ب ج٨٧.١٩
±١.٧٣B

ج٧٨.١٧
±٤.٦٧A

 ٢( جدول الكما في (.

/ كغم ٤) ٦و٥و٤( 
٤٢بعمر ( معنوي في تركیز البروتینات الكلیة واأللبومین والكلوبیولین في دم فروج اللحم  للفترة الثانیة 

طن علف/ كغم معزز حیوي ٦مقارنة مع مجموعة السیطرة ، أما إضافة  ) 
 )٢١

)٤٢و
للفترة ا)٤.٣.٢(

توى احتمال عندما )٢٠٠١() ١٩٨٧(Day) ٠.٠٥≤أ ( مس
Saccharomyces،للعلفSaccharomyces

آخKrausكل منأشار حیث إلى )١٩٨٠(DaghirوSaoudو)١٩٨٩(رون و

Crumplen)١٩٨٩ . (

Lactobacillus )Petzke، آخرون ،) ١٩٩٨و
إن ھنالك عالقة طردیة بین تركیز المعزز الحیوي وتحسن الحالة المناعیة للطائر بازدیاد مستوى ) ٦(ول الجد

أدت إLactobacillusالـ 
ز اللمفاوي الثانوي عن طریق إفراز اھي ضمن الجھااألمعاء والتيخالیا لطخ بایر في 

) ١٩٩٤،IgA)Nahashonنوع 
Eمثل . coliوStreptococcus

) .١٩٩٩وآخرون ،Gusils( الصحیة للطائر 

.البروتینات الكلیة  لدم فروج اللحمتركیزتأثیر إضافة المعزز الحیوي مع العلیقة في ) : ٤( جدول ال
المعامالت

فترات المعاملة

)مللتر ١٠٠/غم ( تركیز البروتینات الكلیة  

كغم معزز ٢إضافة السیطرة  
طن علف/ حیوي 

كغم معزز ٤إضافة 
طن علف/ یوي ح

كغم معزز ٦إضافة 
طن علف/ حیوي 

أ ٢.٤٩یوم٢١عمر
±٠.١٧A

أ٢.٧٢
±٠.٠٣A

أ٢.٧٩
±٠.٠٥A

ب٣.٢٥
±٠.٠٥A

أ٢.٧٩یوم٤٢عمر 
±٠.٠٦A

أ٢.٩١
±٠.٠٥B

ب٣.٨٣
±٠.٢١B

ب٣.٩٩
±٠.٠٨B

٢( جدول الفي كما. (
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.األلبومین لدم فروج اللحمتركیزتأثیر إضافة المعزز الحیوي مع العلیقة في ) : ٥( جدول ال
المعامالت

فترات المعاملة

)مللتر ١٠٠/غم ( تركیز األلبومین في الدم 

كغم معزز ٢إضافة السیطرة  
طن علف/ حیوي 

كغم معزز ٤إضافة 
طن علف/ حیوي 

كغم معزز ٦إضافة 
طن علف/ حیوي 

أ١.٢٨یوم٢١عمر 
±٠.٠٥A

أ١.٢٨
±٠.٠٣A

أ ١.٣٣
±٠.٠٢A

ب ١.٤٢
±٠.٠٢A

أ ١.٢٦یوم٤٢عمر 
±٠.٠٣A

أ١.٢٨
±٠.٠١A

ب ١.٤٣
±٠.٠٤A

ب ١.٥٢
±٠.٠٣A

 ٢( جدول الكما في. (
.كلوبیولین مصل الدم فروج اللحمتركیزتأثیر إضافة المعزز الحیوي مع العلیقة في ) : ٦( جدول ال

المعامالت

فترات المعاملة

)مللتر ١٠٠/غم ( تركیز كلوبیولین مصل الدم 

كغم معزز ٢إضافة السیطرة  
طن علف/ حیوي 

كغم معزز ٤إضافة 
طن علف/ حیوي 

كغم معزز ٦إضافة 
طن علف/ حیوي 

أ١.٢٠یوم٢١عمر
±٠.٢٠A

أ١.٤٤
±٠.٠١A

أ ١.٤٦
±٠.٠٥A

ب ١.٨٢
±٠.٠٧A

أ ١.٥٢یوم٤٢عمر 
±٠.٠٤A

أ١.٦٣
±٠.٠٤B

ب ٢.٤٠
±٠.١٩B

ب ٢.٤٧
±٠.٠٧B

 ٢( جدول الكما في. (
نسبة إن إضافة المعزز الحیوي إلى) ٩و ٨و ٧( تبین الجداول  لف ب لع / كغم ٦و ٤ا

اض معنوي ،٠.٠٥≤أ عند مستوى احتمالموعة السیطرة فترتین مقارنة مع مجالاللحم  لكلتا انخف مع وجود 
)٣.٢.١(الدم المرصوصة للمعامالت لحجم خالیا

تمال اح وى  ت مس بة عند  تجر من ال لى  اء،) ٠.٠٥≤أ( األو
)٤.٣(للمعاملتین 

.إلى أن المعزز الحیوي أدى إلى تحسین إنتاج الخالیا الحمراء 

.ھیموكلوبین الدم فروج اللحمتركیزتأثیر إضافة المعزز الحیوي مع العلیقة في ) : ٧( جدول ال
المعامالت

فترات المعاملة

)مللتر ١٠٠/غم ( تركیز الھیموكلوبین في الدم 

كغم معزز ٢إضافة السیطرة  
طن علف/ حیوي 

كغم معزز ٤إضافة 
طن علف/ حیوي 

كغم معزز ٦إضافة 
طن علف/ حیوي 

أ١١.١٢یوم٢١عمر 
±٠.٢٤A

أ١١.٥٦
±٠.٣٥A

ب١٣.٩٦
±٠.٨٥A

ب١٤.٠٤
±٠.٥٨A

أ١٢.٥٠یوم٤٢عمر 
±٠.٩٢A

أ١٢.٦٠
±٠.٢٦A

ب١٤.٣٢
±٠.٢٤A

ب١٥.١٢
±٠.٤٢A

 ٢( جدول الكما في. (
.محجم خالیا الدم المرصوصة لفروج اللحفة المعزز الحیوي مع العلیقة في تأثیر إضا) : ٨( جدول ال

المعامالت

فترات المعاملة

( % )حجم خالیا الدم المرصوصة 

كغم معزز ٢إضافة السیطرة  
طن علف/ حیوي 

كغم معزز ٤إضافة 
طن علف/ حیوي 

كغم معزز ٦إضافة 
طن علف/ حیوي 

أ٣٠.٠٠یوم٢١عمر 
±٠.٧٠A

أ٣٠.٦٨
±٠.٥٤A

ب٣٣.٠٠
±٠.٤٤A

ب٣٣.٠٠
±٠.٨٩A

أ٢٦.٨٠یوم٤٢عمر 
±٠.٣٢B

أ٢٧.٦٨
±٠.٨٦B

ب٣٠.٠٤
±٠.٤٥B

ب٣١.٨٠
±٠.٨٦A

 ٢( جدول الكما في. (
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.متأثیر إضافة المعزز الحیوي مع العلیقة في عدد خالیا الدم الحمراء لفروج اللح) : ٩( جدول ال
المعامالت

فترات المعاملة

)٣ملم/ملیون خلیة( عدد خالیا الدم الحمراء 

كغم معزز ٢إضافة السیطرة  
طن علف/ حیوي 

كغم معزز ٤إضافة 
طن علف/ حیوي 

كغم معزز ٦إضافة 
طن علف/ حیوي 

أ٢.١٣یوم٢١عمر 
±٠.٠٥A

أ٢.١٨
±٠.٠٢A

ب٢.٣٦
±٠.٠٦A

ب٢.٥١
±٠.٠٥A

أ٢.١٣یوم٤٢عمر 
±٠.٠٤A

أ٢.٢٥
±٠.٠٤A

ب٢.٦٩
±٠.٠٤B

ب٢.٨٩
±٠.١٢B

 ٢( جدول الكما في. (

طن /٦و٤عزز الحیوي إلى العلف بنسبة إن إضافة الم) ١١و١٠(یبین الجدولین
 )MCV (

) ٠.٠٥≤أ (
)MCHC( الحمراء

في الفترة الثانیة مقارنة مع نفس المعامالت للفترة األولى من التجربة وارتفاع ) MCV(حجم الخلیة الحمراء 
) MCHC(معنوي في معدل تركیز ھیموكلوبین الخلیة الحمراء 

) MCH( للفترة األولى من التجربة
. )١٢(المعامالت كما مبین في الجدول 

) MCV() : ١٠(ال
.اللحم
المعامالت

فترات المعاملة

)مایكرون ) ( MCV(مراء معدل حجم الخلیة الح

كغم معزز ٢إضافة السیطرة  
طن علف/ حیوي 

كغم معزز ٤إضافة 
طن علف/ حیوي 

كغم معزز ٦إضافة 
طن علف/ حیوي 

أ١٤٠.٨٩یوم٢١عمر 
±١.٥٥A

أ١٤٠.٥٣
±٢.٨٨A

أ١٤٠.٤٠
±٥.٣٠A

أ١٣٢.٠٣
±٦.٤٦A

أ١٢٥.٦٤یوم٤٢عمر 
±٣.٦٥B

أ١٢٢.٨٩
±٣.٧٣B

ب١١١.٦٠
±٠.٩٧B

ب١١٠.١٧
±٣.٥٥B

 ٢( جدول الكما في. (

) : ١١( ال
)MCHC (للحملفروج ا.
المعامالت

فترات المعاملة

) ( % )MCHC(معدل تركیز ھیموكلوبین الخلیة الحمراء

كغم معزز ٢إضافة السیطرة  
طن علف/ حیوي 

كغم معزز ٤إضافة 
طن علف/ حیوي 

كغم معزز ٦إضافة 
طن علف/ حیوي 

أ٣٧.٠٨یوم٢١عمر 
±٠.٤١A

أ٣٧.٦٧
±٠.٨٦A

ب٤٢.٢٢
±٢.١٩A

ب٤٢.٦١
±١.٧٧A

أ٤٦.٧٠یوم٤٢عمر 
±٣.٦٣B

أ٤٥.٧٦
±٢.١٣B

أ٤٧.٦٩
±٠.٨٥B

أ٤٧.٦٢
±١.٤٤B

 ٢( جدول الكما في. (
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) MCH( ) : ١٢( جدول ال
.لفروج اللحم

المعامالت

فترات المعاملة

)MCH) (Pg(معدل ھیموكلوبین الخلیة الحمراء

كغم معزز ٢إضافة السیطرة  
طن علف/ حیوي 

كغم معزز ٤إضافة 
طن علف/ حیوي 

كغم معزز ٦إضافة 
طن علف/ حیوي 

أ٥٢.٢٣یوم٢١عمر 
±٠.٦٨A

أ٥٢.٩١
±١.٣٦A

أ٥٩.٤٠
±٤.٢٧A

أ٥٦.٠٨
±٢.٩٥A

أ٥٨.٤٠یوم٤٢عمر 
±٣.٩١A

أ٥٦.٠٧
±٢.١٩A

أ٥٣.٢٣
±١.٠٤A

أ٥٢.٥١
±٢.٥٢A

 ٢( جدول الكما في. (

نستن و
.الدمویة والكیموحیویة المھمة لمصل الدم وبالتالي تحسن الكفاءة المناعیة واإلنتاجیة للطائر

EFFECTS OF ADDING IRAQI PROBIOTIC ON SOME HEMATO -
BIOCHEMICAL  PARAMETERS IN BROILER CHICKENS

A. F. Abdul-majeed
Animal Resources Dept. , College of Agric. &  Forestry ,  Mosul Univ., Iraq

ABSTRACT
This study was carried out to know the effects of adding the probiotic on

some hemato-biochemical parameters in broiler chickens . 200 of broiler chickens
(Cobb) one day-old were randomly divided into 4 groups(50 chicks / each / 2
replicates ) which used as follows:T1 control fed standard ration ,while other
treatments groups by adding of probiotic to the ration (2,4 and 6 Kg probiotic/Ton
of ration ) on respectively .Chicks raised on standard conditions to the age of
marketing (42 days ) .Blood samples were obtained two times at day (21 and 42 )
for studying physiological changes. Results revealed a significant increase in blood
glucose levels in the probiotic treated groups in the 2nd period as compared with the
1st period at p≤0.05. Also there is a significant decrease in the cholesterol levels in
both period as compared with control, the decrease was proportionally- related with
probiotic concentrations at p≤0.05. Results also showed a significant increase in
total serum protein, albumen and globulin concentrations in the 4 th group in the 1st

period as compared with control, and in the 2nd ,3rd and 4th groups in the 2nd period
as compared with the 1st period. Also there is a significant increase in RBCs count,
Hb and MCHC as compared with control. In conclusion, results revealed that the
probiotics treatment improve some important hematological and biochemical
parameters that enhances the bird immunological and reproductive performance.

المصادر
في الفئران یستیتأثیر األلبان المتخمرة على كول.)٢٠٠١(الدرة ،عمر عادل عبود لدم  ا .رول 

.جامعة بغداد–الزراعة كلیة –
Saccharomyces  cerevisiae.)٢٠٠١(شھرزاد محمد،الشدیدي

.–
.جامعة بغداد-الزراعة
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بز في األداء أو خمیرة الخSuper Cycتأثیر إضافة نسب من مستنبت .)٢٠٠٣(الشدیدي،محمد جعفر باقر
.١٧٦–١٦٩:)١(٣٤.مجلة العلوم الزراعیة العراقیة.اإلنتاجي لفروج اللحم

)٢٠٠٠(.
Saccharomyces cerevisiaeاألداء.

.٣٨٤-٣٧٣):٢(٣١.الزراعیة العراقیة
)٢٠٠٨(.

) .٣(٣٦مجلة زراعة الرافدین .لفروج اللحم 
–.بروبایوتك العراق / المعزز الحیوي المحلي). ٢٠٠٠(ناجي،سعد عبدالحسین 

.جامعة بغداد –كلیة الزراعة 
. )٢٠٠١(الموشلي، إبراھیم بدر الدین
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