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( مع ماء الشرب على أداء فروج اللحم S1تاثير اضافة مستويات مختلفة من البيتافين )

 المربى في اشهر الصيف

 

 هاشم ناجي كماش              سعد محسن الجشعمي           فاضل رسول عباس الخفاجي    

  خضراء جامعة القاسم ال/  كلية الزراعة                                           

 

 الخالصة :

جامعة بابل  -أجريت هذه التجربة في حقل الطيور الداجنة التابع لقسم الثروة الحيوانية في كلية الزراعة       

% صيغته الكيميائية 69نقاوته   S1 (Betafin s1).لغرض معرفة تأثير إضافة مستويات مختلفة من البيتافين 

(C5H11NO2ويعد هذا النوع  األكثر شي ) وعا في تغذية الدواجن حيث استخدم مضافا  إلى ماء الشرب لفروج اللحم

وتم  37/8/1033ولغاية  34/7/1033(المربى خالل أشهر الصيف ,و أجريت التجربة للمدة من Ross 308نوع )

 -دراسة الصفات االقتصادية  وبعض  فحوصات الدم في المختبر, حيث استخدمت أربع معامالت وكما يلي:

بالتتابع من عمر يوم واحد ولغاية ( T1,T2,T3,T4)لتر ماء  للمعامالت \ s1( ملغم بيتافين 05500575053000) 

 1658.60بروتين  خام . ) (%36.91, 11.11واستخدمت عليقتي بادئ ونهائي احتوت على ) يوم  15عمر 

 -ة كما يلي :(كيلو سعره / كغم علف طاقة ممثلة وعلى التتابع وكانت نتائج  التجرب 1010.30,

مقارنة مع معاملة السيطرة   s1ارتفاع معنوي في معدل وزن الجسم الحي  في معامالت إضافة البيتافين  -3

 على باقي المعامالت معنويا وكذلك في معدل الزيادة الوزنية األسبوعية.T2وتفوق معاملة 

التجربة على معاملة السيطرة تفوقت معامالت اإلضافة بمعدل استهالك العلفي االسبوع األول والثاني من  -1

 والتراكمي لم تكن هناك فروق معنوية. 15455وفي األسابيع 

 ( تحسن معنوي في كفاءة التحويل الغذائي مقارنة مع السيطرة.T2,T3,T4سجلت المعامالت ) -1

 .T1 وT4مقارنة بالمعامالت T3وT2حصل انخفاض معنوي في نسبة الهالكات الكلية للمعاملتين  -4

 ت اإلضافة معنويا بنسبة التصافي والصدر والفخذ مقارنة بالسيطرة.تفوقت معامال -5

 مقارنة ببقية المعامالت. T2ارتفاع معنوي في البروتين الكلي للمعاملة  -9

 

Effect of different levels of Betafin S1 with drinking water on the performance 

of broiler chicks jam in the summer months. 

 

Hashem N. kmash        Fadhil R. A.  Al-Khafaji        Saad M. AI-Jashamy 

 

Abstract                            :   

      Conducted this experiment in the field of poultry of the Department of Animal 

Resources at the College of Agriculture - University of Babylon. For the purpose of 

knowing the effect of adding different levels of (Betafin s1) purity 96%, formula 

chemical (C5H11NO2) This is the type most commonly used in poultry feed is used in 

addition to drinking water for the broiler chicks (Ross 308) jam during the summer 

months, and the experiment was conducted for the period from 14/7/2011 until 

17/8/2011 in some production and blood trats , where the four coefficients were used, as 

follows: - 
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 (0,500,750,1000) mg Bitafin s1 \ liter of water for transactions (T1-T2-T3-T4) 

Sequentially from 1
st
 day old until the age of 35 days, starter and finesher ratio  

contained (22.23, 19.63)% crude protein. (2958.90, 3030.10) kcal / kg feed and 

metabolize energy  by the relay and the results of the experiment were as follows: - 

1 - got significant increase in the rate of weight coefficients in vivo as well betafin s1 

compared with the control and treatment of T2 treatment than the rest of the 

transactions, morally as well as the rate of increase in the weighted weekly. 

2 - Added transactions surpassed a rate of consumption of fodder first and second week 

of the experiment on the control treatment and in weeks 3,4,5 and cumulative There 

were not significant differences. 

3 - recorded transactions (T2-T3-T4) significantly improved the efficiency of feed 

conversion compared with the control. 

4 - received significant decrease in the proportion of the total mortality T2-T3, 

compared with (T1-T4). 

5 - Add significantly outperformed transactions by dressing chest and thigh than 

controls. 

6 - For significant increase in total protein for the treatment of T2 compared to other 

transactions. 

 

 : المقدمة

ان من اهم المشاكل التي تواجه عالمنا اليوم هي مشكلة نقص الغذاء نتيجة للزيادة السكانية المستمرة . لذا  

زاد الطلب على المنتجات الحيوانية وبشكل خاص الطيور الداجنة لما تمتاز به من سرعة نمو وكفاءة في التحويل 

ة التي تمتاز بانخفاض محتواها من الدهون . ان ارتفاع درجات الغذائي وقصر مدة التربية ونوعية لحومها الصحي

الحرارة البيئية احدى اهم المشاكل التي تواجه تربية الحيوان ومنها الدواجن بالعالم وبشكل خاص في العراق لما 

ببه في يمتاز به من ارتفاع درجات الحرارة خالل اشهر الصيف الطويل خالل السنة . اذ قدرت الخسائر الناتجة بس

( . ان ارتفاع 2003وجماعته ,  St-Pierre) 2003بليون دوالر عام  1.7الواليات المتحدة االمريكية اكثر من 

الحرارة عن معدالتها الطبيعية تؤدي الى تعرض الطيور الى االجهاد الفسلجي والذي يكون مسؤوالً عن انخفاض 

( . أنجزت الكثير من االبحاث 2000  , دراجي والحسنيمناعة الطيور وإنتاجيتها وكثرة االمراض والهالكات )ال

والدراسات وخصوصاً خالل العقدين االخيرين التي هدفت الى معرفة المزيد من االليات والمسارات التفاعلية التي 

يحدثها االجهاد الحراري داخل جسم الطير لغرض مواجهتها والتقليل من اثارها السلبية , وفي االتجاه اآلخر عمل 

 Dagtekin  لباحثون على استخدام معالجات تتعلق بتصاميم االبنية والمواد العازلة ونظم التبريد والتكييف )ا

( , التحسين الوراثي واستخدام الهندسة الوراثية والتقنيات االحيائية وتشخيص الجينات التي لها  2011, وجماعته

( , واستخدمت المعالجات التغذوية المتعلقة , 2006وجماعته   Fayeyeعالقة بمقاومة االجهاد الحراري )

(واخرون ,2008وجماعته Ghazalahبالبروتين واالحماض االمينية ومستوى الطاقة بالعليقة ومصادرها )

( . ,2002)ابراهيم والشكري  Eو   Cاستخدموا الفيتامينات في العليقة او ماء الشرب وخصوصاً فيتامين 

( . كما استخدم خليط االمالح والفيتامينات )الحسني  2000 , )العبيدي  ـالحدمت المعــادن واالمــــــواستخ

( كما استخدم التصويم عن العلف لتخفيف حدة 2003( واستخدم الكلوكوز في ماء الشر ب )الحمامي , ,2007

ذا القرن ( ومن المركبات التي استخدمت في العقدين االخيرين من ه,2000وجماعته  Zulkifliاالجهاد الحراري )

حيث استخدم كإضافات غذائية او بماء الشر ب  Betaineللتخفيف من االجهاد الحراري في الطيور هو البيتين 

والوظيفة الثانية هو التنظيم  CH3وذلك المتالكه وظيفتين فسلجيتين مهمتين , االولى كونه مانح لمجموعة المثيل 
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وسريع الذوبان بالماء وله القابلية  Dipolar Zwitterionsيوني االزموزي للخلية الناتج عن كونه ثنائي القطب اال

ل مجموعة المثيل تدخ (2005 وجماعته, Eklundعلى ادامة توازن سوائل الخلية تحت ظروف االجهاد الحراري )

اهمها في العديد من التفاعالت الكيمياوية في الجسم ولعدم امكانية تصنيعها بالجسم لذا فإن مصدرها مواد العليقة و

)الميثايونين , الكولين والبيتين( ويعتبر البيتين اكفأ من الميثايونين والكولين في منحة مجموعة المثيل , علماً بأن 

وجماعته  Rama Raoالفقريات ومن ضمنها الدواجن لها قابلية محدودة على تصنيع البيتين بالكميات الكافية )

عند تعرضه الي تحدي اصبح من الضروري اضافة  CH3لمثيل ( والحتياج الجسم المتزايد لمجموعة ا, 2008

( 2005وجماعته ) Eklundالبيتين كمانح مجموعة مثيل اضافة لدوره في المحافظة على ماء الخلية , حيث ذكر 

ال بان اضافة البيتين في العليقة يقلل الجفاف الذي يتعرض له الطير ويسهل عملية االحتفاظ بالماء داخل الخلية و

( وذكر 2001وجماعته ,  Kettunenخاليا االمعاء ويشجع على تغيير هيكل الطبقة االبثيلية لالمعاء )ا سيم

Honarbakhsh ( وجماعتهb, a2007 ان البيتين يشار ك في حماية الظهارة المعوية مما يؤدي الى تحسن معدل )

( . اجريت  Zhan , 1998و Xuية الذبيحة )النمو وكفاءة االستفادة من الغذاء , اضافة لدور البيتين في تحسين نوع

( لتحديد مدى فاعلية البيتين في تخفيف االجهاد الحراري على فروج 2010دراستين في العراق من قبل الربيعي )

(والهمية هذه 1033مدة  معتدلة الحرارة في العراق , والشكري )  دوالتي تع 2009/10/8لغاية  8/27اللحم للفترة 

ها مقارنة مع أثرها في تحسين اداء الطيور عند التعرض لالجهاد الحراري . اجريت هذه الدراسة المادة ورخص ثمن

في االشهر الحارة في العراق وكان الغرض منها اوالً تحديد افضل التراكيز المستخدمة من البيتين في ماء الشرب 

تخدمة بشكل واسع في تقليل االجهاد مع المواد االخرى المس Betaineوثانياً مقارنة مدى فاعلية هذه المادة 

 الحراري على الطيور.

 

 : مواد وطرق العمل

جامعة بابل خالل المدة  –أجريت الدراسة في حقل الدواجن التابع لقسم الثروة الحيوانية  في كلية الزراعة         

( غير مجنس 108فرخا من فروج اللحم نوع )روز  380حيث تم تربية  37/8/1033و لغاية   34/7/1033من

 والتي مصدرها مفقس األنوار في منطقة المرادية / محافظة بابل .  ,بعمر يوم واحد 

( طيرا , حيث 35( مكررات لكل معاملة  وكل مكرر يحتوي )1( معامالت و بواقع )4وزعت األفراخ على )      

( على فرشه من pensاخ في اكنان )( يوم , وقد ربيت االفر15بدأت المعاملة من عمر يوم واحد واستمرت لغاية )

م . أما {x 1 1.25}( كل كن مساحته pens(سم ..وقد وزعت المكررات ضمن اكنان )5نشارة الخشب بسمك )

(سم لكل مكرر 18, وباستخدام طبق بالستيكي  بقطر )   فقد تم تقديمها بشكل حر }add labium{الماء والعلف 

( لتر لكل مكرر استبدلت بمناهل اوتماتيكية 5ام  , ومنهل مقلوب سعة )( أي30استبدلت بمعالف معلقه عند عمر )

 ( أيام أيضا , حيث كانت المناهل والمعالف المعلقة ترفع باستمرار لتكون بمستوى ظهر الطير دائما .  30بعمر )

                                                             

                                                         معامالت التجربة :          

 معاملة سيطرة بدون إضافة. -3

 / لتر ماء.Betafin s1 ملغم(  500إضافة ) -1

 / لتر ماء.Betafin s1 ملغم(  750إضافة ) -1

 / لتر ماءBetafin s1 ملغم(  3000إضافة ) -4

 

المئويه لبعض االحشاء الداخلية ) االحشاء الماكولة فقد واما الوزن النسبي لقطعيات الذبيحه ونسبة التصافي والنسبه 

طيور في نهاية االسبوع الخامس  بصوره عشوائيه من كل معامله. ووزنت فرديا بميزان حساس ثم ذبحت  9تم اخذ 

ونظفت ثم استخرجت احشاءها الداخلية وبعد ان اصبحت الذبيحه فارغة تم حساب نسبة التصافي على اساس وزن 

المنظفة ) بدون الراس واالرجل والريش( ولكنها تتضمن االحشاء الداخليه الماكولة ) القلب والكبد الذبيحة 

 . 3686والقانصه(, وكما في الفياض وناجي 
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 ( يوضح البرنامج الوقائي المستخدم1جدول رقم )

 

 اللقاح العمر )يوم(

 مل/لتر(5.0مضاد حيوي انروسول اللتهاب ألسره ) ( يوم1-4)

 لقاح نيوكاسل بماء الشرب يوم ( 7) 

 امبروليوم +بنسلين للوقايه من الكوكسيديا (يوم 11)

 لقاح كمبورو بماء الشرب ( يوم10)

 لقاح نيوكاسل بماء الشرب ( يوم17)

 لقاح كمبورو بماء الشرب ( يوم15)

 تم  اعطاء فيتامين سي لتقليل االجهاد على االفراخ من جراء عملية التلقيح

 

 ( تركيب ألعليقه المستخدمة لتغذية األفراخ1رقم )جدول 

 

 نسبتها في العليقة النهائية % نسبتها في عليقه البادئ % المادة العلفية

 77 77 ذرة صفراء

 75 11 حنطة

 11 75 %بروتين خام(44كسبة فول الصويا )

 8 8 مركز بروتيني )الوافي(

 1 1 زيت

 5.7 5.7 حجر الكلس

 5.7 5.7 ملح طعام

 155 155 المجموع

 

 ألعليقه النهائية عليقه البادئ التركيب الكيمياوي المحسوب

 16.97 11.17 بروتين خام %

 7575.15 1608.65 طاقة ممثله )كيلو سعره/كغم(

 1.511 1.1114 اليسين

 5.91 5.71 ميثيونين+سستين

 5.7011 5.7714 كالسيوم

 5.47 5.04 فسفورمتيسر

 يوم. 70يوم ولغاية  16يوم والنهائي من 18بادئ استخدمت من عمر يوم ولغاية علما إن عليقة ال 

 

 ( درجات الحرارة االسبوعية خالل فترة التربية 7جدول رقم )

 

 وقت قياس الحرارة/م   العمر

 15:55 10:55 11:55 9:55 االسبوع

 74-71 78-70 78 -74 71- 75 االول

 71-75 77-74 74-71 75-16 الثاني

 75-16 78-71 79-71 16-17 الثالث

 75-18 78-71 77-71 18-14 الرابع

 16-18 78-71 77-71 18-19 الخامس

            
تم قياس معدل وزن الجسم , مقدار الزيادة الوزنية , معدل استهالك العلف , كفاءة التحويل الغذائي 

 .   1686ونسبة الهالكات استنادا الى الفياض وناجي , 
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اما بالنسبة للفحوصات المختبرية المتعلقة بالدم فقد تم جمع نماذج الدم في نهاية االسبوع الخامس وذلك باخذ   

اناث( وقد تم جمع عينات الدم اثناء الذبح للطيور . حيث جمع  1ذكور ,  1عينات الدم الربع طيور من كل معاملة )

الدم في انابيب ال تحتوي على مانع تخثر لغرض الحصول على بالزما الدم حيث وضع بعد ذلك في جهز النبذ 

دقيقة وحفظ في المجمدة لحين اجراء الفحص المختبري.   وقد تم  35دورة/ دقيقه لمدة  1000المركزي على سرعة 

س تركيز البروتين الكلي وااللبومين باستخدام عدتين جاهزتين من انتاج شركة لينر االسبانية وحسب الخطوات قيا

 التي اشارت لها الشركة المجهزة للعدة.

  -وقدر تركيز الكلوبيولين في مصل الدم حسب المعادله:

 مل( 300كيز االلبومين )غم/تر -مل( 300مل( = تركيز البروتين الكلي )غم / 300تركيز الكلوبيولين )غم/

 

 التحليل االحصائي :

تم تحليل بيانات التجربة باستعمال التصميم العشوائي الكامل لتحديد تأثير المعامالت في الصفات المدروسة        

متعدد المديات وذلك باستخدام البرنامج  3655والختبار معنوية الفروق بين المتوسطات وذلك باستخدام دنكن 

  . 1003ئي الجاهز  ساس االحصا

 

 : النتائج والمناقشة

 وزن الجسم والزيادة الوزنية 

إلى ماء الشرب في وزن الجسم الحي والزيادة  S1( تأثير إضافة البيتافين  5و  4تبين من الجدولين )           

وق المعامالت ( في األسبوع األول تف   4( من عمر الطيور.حيث يشير الجدول )   5-1الوزنية لألسابيع )

T2,T3,T4  على معاملة T1  في وزن الجسم الحي معنويا وقد تفوقت المعاملةT2 معنويا على المعاملةT3وT4 

وفي  T2,T3,T4إما في األسبوع الرابع لم تكن هناك فروق معنوية بين معامالت اإلضافة  1,2,3لألسابيع 

معنويا على  T2( يتضح منه تفوق معاملة   5ول )   و الجد T4.على معاملة   T2األسبوع الخامس تفوقت معاملة 

-5باقي المعامالت في صفة الزيادة الوزنية وكذلك تفوق معنوي لمعامالت اإلضافة على معاملة السيطرة لألسابيع )

من عمر الطيور وفي األسبوع الرابع لم يكن هناك  1,2,3في األسابيع  T4على  T3( من عمر الطيور ومعاملة 1

. وفي األسبوع الخامس لم يكن هناك فرق معنوي بين T4وقد تفوق كالهما على   T2,T3ي بين فرق معنو

وتتفق هذه النتائج مع ما وجده . T4وT3على  T2معامالت اإلضافة بينما في الزيادة الوزنية التراكمية تفوقت 

(Farooqi( وجماعته )2005) م والزيادة الوزنية الذين أشاروا إلى حصول تحسين معنوي في صفة وزن الجس

بإضافة الببتين في العليقة أو ماء الشرب لفروج اللحم المعرض لإلجهاد الحراري . وقد يكون السبب دور البيتين في 

(. وقد يكون  1004وجماعته ,  Wangتوفير االحماض االمينية االساسية المهمة في تكوين بروتينات الجسم )

ر البيتين في تحسين بيئة القناة الهضمية من خالل وظيفته االزموزية حيث التحسن في الصفتين اعاله يعود الى دو

( بان تجمع البيتين في خاليا االمعاء يزيد من قابلية ربط الماء في تلك الخاليا  1003وجماعته ,  Kettunenذكر )

( الى ان  1007a ,bوجماعته ,   Honarbakhshويعزز من تغيير هيكل الطبقة االبثيلية للقناة الهضمية .واشار )

في  امتصاص العناصر الغذائية يعتمد على ظهارة امعاء سليمة والبيتين يساهم في حماية الظهارة المعوية وكذلك

 تحسين هضم المواد الغذائية .

 استهالك العلف :

عمر الطيور إذا  من2 و1( يبين حصول تفوق معنوي لمعدل استهالك العلف في األسابيع   9الجدول )          

معنويا على معاملة السيطرة أما في  T4وT3وT2وتفوقت المعامالت  T4وT2معنويا على  T3تفوقت معاملة 

 5و4و3ولم تكن هناك فروق معنوية بين المعامالت كافة في األسابيع  T4وT3على T2األسبوع الثاني تفوق 

( الذين اشاروا الى ان البيتين  1008جماعته , و  Koncaوالتراكمي .وتتفق هذه النتيجة مع ما توصل اليه )

 المضاف الى العليقة اوماء الشرب ليس له تاثير معنوي في كمية العلف المستهلك في فروج اللحم ,  
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 كفاءة التحويل الغذائي :

تفوق و T1 بالمقارنة مع معامله  T4وT3وT2( تحسن كفاءة التحويل الغذائي للمعامالت    7تبين من الجدول )   

T2  علىT3وT4  وتفوقT3  علىT4  والمتوسط الكلي فقد تفوقت معاملة  5و3و2وأما في األسبوعT2وT3 على

T1و T4  وتفوقT4  علىT1. 

. T4وT1على  T3وT2وتفوق  T4وT1وكذلك بين  T3وT2أما في األسبوع الرابع فلم يكن فرق معنوي بين 

( الذي وجدوا 2008وجماعته) (Sakomura)( و2008ته )( وجماع(Zareiوتؤيد هذه النتائج مع ما حصل عليه 

,  xuو  Wangتحسين معنوي في صفة كفاءة التحويل الغذائي نتيجة إضافة البيتين للعليقة أو ماء الشرب. ذكر ) 

( ان البيتين المضاف الى العليقة  يزيد من كفاءة التحويل الغذائي عن طريق زيادة افراز هرمون النمو  3666

 نمو شبيه االنسولين وعامل ال

, اضافة الى خواص البيتين االزموزية والتي تشارك في تحسين وظائف الطبقة الظهارية المبطنة لالمعاء وتقوي 

 ( . 1003وجماعته   Kettunenجدار االمعاء )

 

 وزن األحشاء الداخليه المأكولة وغير المأكولة :

لة السيطرة في وزن القلب والقانصة وغدة فابريشيا في حين على معام T2( يوضح تفوق معاملة     8والجدول )    

 لم يكن هناك فرق معنوي بين المعامالت األخرى في وزن هذه األعضاء كذلك الكبد.

وكذلك باقي  T2( وقد يكون سبب تفوق معاملة 2007وجماعته ) (Enting)وهذه النتيجة ال تتفق مع ما توصل إليه 

ت مقارنة لسيطرة هو دور الببتين في تقليل اإلجهاد الحراري على طيور المعامالمعامالت اإلضافة على معاملة ا

( حصول انخفاض معنوي  في نسبة الهالكات الكلية في طيور     6يتضح من الجدول )    بطيور معاملة السيطرة.

ولم  T2 مقارنة بمعاملة T3حيث حصل انخفاض معنوي في معاملة  T4وT1مقارنة مع معاملة  T3وT2معاملة 

( والتي قد 2006وجماعته ) Waldroup.وهذه النتيجة تتفق مع ما توصل إليه T4وT1يكن هناك فرق معنوي بين 

 تكون بسبب دور الببتين في المحافظة على الضغط االزموزي للخلية في الحفاظ على التوازن لسوائل الخلية.

 -النسبة المئوية لقطعيات الذبيحة ونسبة التصافي:

وقد  T3ولم يكن هناك فرق معنوي مع معاملة  T4على  T2( تفوق معنوي للمعاملة    30الجدول )    تبين من 

تفوقت معامالت اإلضافة معنويا على معاملة السيطرة. إما بالنسبة لقطعة الصدر فلم يكن هناك فرق معنوي بين 

T3وT4 ملة وقد تفوقت معامالت اإلضافة على معامالت السيطرة وكذلك تفوقت معاT2  معنويا علىT3وT4 .

على باقي المعامالت معنويا  والتي لم يكن بينها فرق معنوي. إما  T2وبالنسبة إلى وزن الفخذ فقد تفوقت معاملة 

 على السيطرة. T2قطعة الظهر واألجنحة فال يوجد فرق معنوي بين المعامالت وبالنسبة للرقبة تفوقت 

 Betaine                                 في زيادة نشاط انزيم وهذا التحسن قد سكون سببه دور البيتين

homocysteine – methyltrans ferase   والتي تعد عوامل مساعدة في نقل مجاميع المثيل الجاهزة من البيتين

,   Zhanو Xuوالذي يعزز تكوين بروتين الجسم وعضلة الصدر) Cisteineوتحويلها الى   homocysteineالى 

3668. )   

 -تركيز البروتين الكلي,األلبومين والكلوبيولين في مصل الدم:

( يبين حصول ارتفاع معنوي في قيم البروتين الكلي لجميع المعامالت بالمقارنة مع معاملة     33الجدول )    

روج اللحم ( حيث ذكروا إن اضافتة الببتين لعالئق ف2005وجماعته )Attiaالسيطرة وهذا يتفق مع ما توصل إليه 

لها تأثير معنوي في رفع تركيز البروتين الكلي وبروتين األلبومين والكلوبيولين في بالزما الدم وقد يعود السبب الى 

وخاصة خالل االجهاد وبذلك يقلل كمية الحامض االميني الميثايونين  CH3دور البيتين بمنح مجموعة المثيل 

سطة تجهيز مجموعة المثيل المطلوبة لتجديد الميثايونين من بوا  Methylationالمطلوب لعمليات الميثلة 

الهوموسستئين وبذلك فان الطير يوفر ميثايونين العليقة في ان يستخدم لعملبات الميثلة ويمكن ان يستخدم لتكوين 

 (Betaifin feed   ,1030البروتين )
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 :المصادر 

الى ماء الشرب  C. التصويم واضافة فيتامين 2002ابراهيم , ضياء خليل والشكري , عقيل يوسف عبد النبي: 

 .12 (3) :108 -120ء لالبحاث الزراعية للتخفيف من االجهاد الحراري لفروج اللحم, مجلة مركز ابا

. تخفيف االجهاد الحراري في فروج اللحم باستخدام خليط من الفيتامينات 1007الحسني, علي صباح علي .

 جامعة بغداد. –كلية الزراعة  -واالمالح المحلية والمستوردة. رسالة ماجستير

لفة من الكلوكوز مع ماء الشرب خالل التصويم في . تاثير اضافة مستويات مخت2003الحمامي , علي حسن كريم . 

كلية  -بعض الصفات االنتاجية والفسلجية لذكور فروج اللحم المعرضة لالجهاد الحراري. رسالة ماجستير

 جامعة بغداد –الزراعة 

 . تاثير االجهاد الحراري الحاد على الصفات الفسلجية لبعض2000الدراجي, حازم جبار والحسني, ضياء حسن. 
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