
  زنكنه وآخرون                                                                   (1028) 38-67(:4)5 - مجلة الفرات للعلوم الزراعية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

67 
ISSN 2072-3875 

 

 على قياسات واطوال جسم Aتأثير حقن بيض التفقيس بتراكيز مختلفة من فيتامين

 ذبائح فروج اللحم  

 

 عايد عبدهللا الشمري بشرى سعدي رسول زنكنة       خلدون محمود عبد اللطيف            محمد

 كلية الزراعة/جامعة بغداد          

 

 الخالصة :

في بعض قياسات واطوال جسم   Aر حقن بيض التفقيس بتراكيز مختلفة من فيتامين اجريت هذه التجربة لمعرفة تأثي   

( قسممت الما اعبعمة مجماميو تحمو   لما Hubbardبيضة فروج اللح  هبرد ) 600اذ ت  استخدام  ،ذبائح فروج اللح  

الذابم  الحماو  من محلمول ا 0.2حقنت بـ   T2  ،T3 ،T4معاملة السيطرة )بدون حقن( ،  T1 -بيضة وكمايلي : 250

/ بيضة  لا التوالي بعمر صفر يوم )قبل الحضن( ، بعد الفقمس  Aوحده دولية فيتامين  100، 250، 200 لا تركيز 

 -يوم ، اظهرت النتائج مايلي : 85ت  دعاسة قياسات واطوال جس  الذبائح لفروج اللح  بعمر 

ع ودعجمة اممت ا الصمدع والجسم  وطمول   م  وجود فروق غير معنوية في صفة كل من طول الجس  ، محيط الصد  

( وحسابية في صفة كل من محميط الفخمذ وطمول   م  P<0.05الوصلة الفخذية ، في حين لوحظ وجود زيادة معنوية )

 . T1مقاعنة بمعاملة السيطرة   T4و T3القص والفخذ لمعاملتي الحقن 

اسمه  فمي تحسمن اغلما صمفات   Aلفة من فيتامين يستنتج من هذه التجرب  ان حقن بيض فروج اللح  بمستويات مخت   

 يوم .  85واطوال ومقاييس ذبائح فروج اللح   ند  مر

 

 

THE EFFECT OF IN OVO INJECTION HATCHING EGGS WITH 

DIFFERENTS CONCENTRATIONS OF VITAMIN A IN BODY 

DIMENSION AND ITS LENGTHS OF BROILERS CHICKENS 

 

        B . S . R . Zangana *        K . M . Abdulateif *      M.A.Ab.Al-shamari 

 

ABSTRACT : 

    An experiment was conducted to evaluated the effect of injecting hatching eggs with 

different concentrations of vitamin A at same body dimension and its lengths of broiler 

chickens . Six hundred eggs hatching(Hubbard) were divided into five groups(150 eggs 

for each group) . Treatment groups were distributed as follows :- T1 control 

group(without injection) ,T2,T3andT4 injected by 100,150 and 200 I.U vitamin A/ egg 

respectively at age of zero . Post hatching were studied same body dimension and its 

lengths of broiler chickens at age 35 days .  The data obtained revealed  the following :-                                         

  There were consequential differences in body length , circumambient of breast , body 

fleshing and breas and drumstic bones length , also significant (P <0.05) differences and 

increase in circumambient of thight , length of keel and thight for injected treatments T3 

, T4 comparision with control T1 . It could be  concluded from this study  that injecting 
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hatching eggs  with different levels of vitamin A improved carcass traits and body 

dimensions in broilers .                                                                                                            

 

                                          :المقدمة   

مو تطوع صنا ة الدواجن إزداد الطلا  لا بيض تفقيس  الي النو ية المتكامل القيمة الغذائية لزيادة نسبة التفقيس    

حاليل وإنتاج افراخ ذات نو يات جيدة ، لذلك أهت  الباحثون في السنوات االخيره بموضوع حقن بيض التفقيس بالم

والمواد المغذية التي تعد من العمليات المهمة في  ملية التفقيس  لا نطاق  لمي وتجاع  واسو وذلك لمسا دة 

الجنين في تشكيل أنسجة الجس  بصوعة كاملة وللتغلا  لا االجهاد الذ  يحصل في  ملية الفقس فضآل  ن توفير 

(. Ellen ،2004وع أكثر صحية وذات اداا انتاجي أفضل)حماية مبكرة وفعالية جيدة لألفراخ والتي ينتج  نها طي

ولضمان حصول الجنين  لا الكمية الكافية من المواد الغذائية التي يحتاجها لنموه خ ل فترة الحضانة والسيما 

ا الس الت الحديثة ، وذلك ألن االحتياجات الغذائية للس الت الحديثة لفروج اللح  أكثر من الس الت القديمة وهذ

 ( . 1002مايجعلها تعاني من نقص بامدادات الطاقة وبعض الفيتامينات والمعادن )ناجي وزم ؤه،

بصموع مختلفمة كاسمترات و إيثمرات ومشمتقات  احد الفيتامينات الذائبة في المدهون ويوجمد فمي الطبيعمة Aيعد فيتامين    

ضممروع  لتخصممص الخ يمما ونمممو تممامين ويعتبممر هممذا الفي( ، 1985وزممم ؤه ، Haroldكحوليممة كحممامض الرتينويممك)

( ويعمزز إفمراز هرممون النممو لمذلك يطلم   ليم  فيتمامين 1984الخ يا الع ميمة والهيكمل الع مـمـي وتركيبهمما )بنمدع، 

كما يعتبر مه  للحصول  لا النممو الطبيعمي واالنتماج والمحاف مة  لما الصمحة فضم    من  ( ،Chew)،1995النمــو 

 ة  لا االغشية المخاطية كبطانمة االمعماا فهمو يحمافظ  لما حيويمة البطانمة الداخليمة للجهماز اهميت  الكبرى في المحاف

 دم تناول الفيتامين بكمية كافية يؤد  الا ظهوع حاالت غيمر طبيعيمة  فمي  اما ( ،1997وزم ؤه ،Raza المعــــو  )

عف معمدالت النممو بسمبا فقمدان الرؤية وخلل في  ملية تكوين الع   وتشموهات فمي تكموين بعمض اجمزاا الجسم  وضم

 .  (DeLuca  ،2002و   Clagett – Damالشهية وقلة استه ك العلف مما يؤثر سلبا  في حالة الطير العامة )

في العليقة يعد ضرويا  للنمو واالنتاج واالدامة والسيما اذا كانت هناك مسمتويات  Aإن وجود كمية كافية من فيتامين    

وذلمك بسمبا وجمود   قمة  Aالعليقمة فمأن ذلمك يمؤد  إلما زيمادة احتياجمات الطيمر ممن فيتمامين   الية من البمروتين فمي

فمي الكبمد لمدوع همذا الفيتمامين فمي تحفيمز الغمدة الدعقيمة  لما  A كسية بين مستوى البروتين في الغذاا وكميمة فيتمامين 

 ( . 2010بد )الياسين و بدالعباس ،افراز الهرمونات التي لها دوع مه  تمثيل البروتينات فيقل مستواها في الك

ودعاسة بعض الصفات  Aوحديثآ ت  دعاسة تأثير حقن بيض تفقيس فروج اللح  بمستويات مختلفة من فيتامين   

( ولكن ل  يدعس تأثيره في  دد من قياسات واطوال الجس  والع ام لذلك تهدف هذه 1021)الشمر  ، االنتاجية

قياسات واطوال جس  ذبائح فروج في  Aض التفقيس بتراكيز مختلقة من فيتامين التجرب  الا دعاسة تاثير حقن بي

 يوم . 85اللح  المربا لعمر

 

         :المواد وطرائق العمل  

 العراقية( التابع  إلا الشركة الحديثة Hubbard F15بيضة تفقيس من حقول أمهات فروج اللح   ) 700ت  است م 

وكانت وجبة البيض من جمعة واحدة ومن حقل  23/10/2011ابي غريا بتأعيخ )حقول بنات البكر( في منطقة 

( يوما  ، غذيت االمهات بعليق  تحتو   لا 317اسبوع ) 74واحد ، ومخزونة لمدة يومين ، وكان  مر االمهات 

 كيلوسعره /كغ  . 2712% بروتين خام وطاقة ممثلة 27.1

غداد وذلك الجراا  ملية الحقن بعد استبعاد البيض غير الصالح نقل البيض الا مفقس كلية الزعا ة /جامعة ب  

مجمو ة السيطره )  T1بيضة ،  250للتفقيس حيث قس  البيض الا أعبعة مجاميو بوزن متماثل ، كل مجمو ة تض  

)منتج من  Aوحده دولية من فيتامين  100و 250و 200حقنت بمحلول االذاب  بتركيزT2،T3   ، T4بدون حقن( ، 

يوم )قبل وضعها في الحاضنة( ، ت   0مل من الماا المقطر المعق   وبعمر 0.1الفرنسية ( مذابة في  Rocheة شرك

مل   15مللتر وابره دقيقة ذات قياس 0.2حقن البيض بواسطة مسدس الحقن المستعمل في اللقاح الزيتي بحج  

(Bhanja  ، إذ ت  ادخالها من جانا الجهة العريضة 1004وزم ؤه ، )  مل   28للبيضة بعد ثقا القشرة وبعم

مللتر من المادة المحضرة ، وتَ  غل  الثقا ب ص  طبي معق  )االسد   0.2وادخلت االبره داخل الثقا وحقن 
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يوم  85( ووضو البيض في الحاضنة . غذيت األفراخ الفاقسة تغذية حره منذ اليوم األول للتجربة ولغاية  مر 2006،

كيلوسعرة /كغ   لف و ليقة نهائية ذو نسبة  1213% والطاقة الممثلة12.5ادئ ذو نسبة البروتين لا  ليقتين  ليقة ب

 NRC(2224. )كيلوسعرة /كغ   لف والتي حسبت حسا توصيات  1233% والطاقة الممثلة 22.6البروتين

 

  : تجهيز العينات

سما ة وجمرى  7ويمها قبمل المذبح بمـيموم بعمد تصم 85طيموع ممن كمل معاملمة بصموعة  شموائية ذبحمت بعممر 7ت  اخذ   

م54سمطها بدعجة حراعة 
0
لمدة دقيقتين ونزع الريش واجريت  ملية ازالة االحشاا الداخلية ، بعدها ت  قياس كمل ممن  

طول الجس  باستخدام شريط قياس خما  مقسم  الما اجمزاا الملم  ، اذ تم  اخمذ القيماس ممن ممؤخرة الرقبمة ) بدايمة   م  

( وذلمك بلمف شمريط القيماس حمول الصمدع Breastلذنا ) نهايمة الفقمرات القطنيمة( ومحميط الصمدع)الترقوه( الا نهاية ا

( ممن خم ل لمف شمريط القيماس حمول Thighوبشكل م مس لم  ممن المنطقمة التمي تقمو اسمفل الجنماحين ومحميط الفخمذ)

( Drumsticالفخذيمة)( ، فض    ن قياس طول     القص و  مي الفخذ والوصلة 2225الفخذ)البغداد  وزم ؤه ، 

باستخدام شريط القياس ، واستخرجت دعجة امت ا الجس  والصدع للذبائح ، وفقا  للمعادلمة التاليمة التمي ذكرهما)العلواني 

 ،1001 ) 

  

 محيط الصدر                                  وزن الذبيحه                                

 -----------درجة امتالء الجسم=        ----------درجة امتالء الصدر =      

 طول الجسم                                   طول الجسم                                

 

 :التحليل االحصائي 

ت  تحليمل البيانمات باسمتخدام التصممي  العشموائي الكاممل لدعاسمة تمأثير المعمام ت فمي الصمفات المدعوسمة ، وقوعنمت   

( متعدد البيانمات ، وقمد اسمتخدم البرنمامج االحصمائي 2255)  Duncanفروق المعنوية بين المتوسطات باختباع دنكنال

 ( في تحليل البيانات .1002)SASالجاهز

 

 :النتائج والمناقشة

 85فمي بعمض مقماييس ذبمائح فمروج اللحم  المربما لعممر A( تأثير الحقن بتراكيز مختلفة من فيتمامين 1يبين الجدول)  

يوم ، اذ ي حظ  دم وجود اية تفوق معنو  في صفة طول الجس  ومحيط الصدع لجميو المعام ت بالرغ  من وجمود 

فمي قمي  تلمك الصمفتين ، اذ بلم   T1مقاعنمة بمعاملمة السميطرة   T4و T3و T2اعتفاع طفيمف لصمالح معمام ت الحقمن 

 84.10و 84.25طمممول الجسممم  ، وبلممم   سممم   لممما التممموالي لصمممفة11.00سممم  مقاعنمممة بـمممـ18.60و 18.10و 18.20

سمم   لمما التمموالي لصممفة محمميط الصممدع ، اممما بالنسممبة لصممفة محمميط الفخممذ فقممد تفوقممت  81.80سمم  مقاعنممة بـممـ84.25و

  14.40، اذ بلم   T2وT1مقاعنمة بالمعماملتين Aوحده دوليمة ممن فيتمامين  100بـ T4( معاملة الحقن P<0.05معنويا )

وحده دوليمة ممن فيتمامين  250بـ T3س   لا التوالي وماثلتها في التأثير معاملة الحقن 10.50و 10.15س  مقاعنة بـ و

A  التممي لمم  تختلممف معنويمما  مممو المعمماملتينT1 وT2  قممد يرجممو ذلممك لزيممادة وزن الجسمم  الحممي ووزن الذبيحممة نتيجممة ،

، اذ تعمد همذه القياسمات ممن  (Lilburn ،2224وبالتمالي زيمادة مقماييس الذبيحمة وفم  مما اشماع اليهما) Aالحقن بفيتامين

( دوع 1002( ، كممما وبممين  بممد اللطيممف وزممم ؤه )2235الصممفات الم هريممة الجيممده لفممروج اللحمم  ) نمماجي واحمممد ،

في التطوع الجنبني وسر ة نمو االجن  والنمو الطبيعي لجميو اال ضاا والتراكيما المختلفمة  والمذ  يمؤد   Aفيتامين

فاتها االنتاجية مابعمد الفقمس اذ ان ممن المعمروف إن زيمادة الموزن الحمي لألفمراخ الا تحسن نو ية االفراخ ومع   ص

يزيد من مسمتوى إنتماج  Aبعمر يوم واحد يؤثر تأثيراَ ايجابيا  في األوزان في األسابيو ال حقة ، فضآل  ن أن فيتامين 

الزغابممات وبالتممالي زيممادة معممدل البممروتين وفعاليممة األنزيمممات لخ يمما بطانممة األمعمماا مممما يسممه  فممي زيممادة فممي طممول 

 Perez -Vendrellامتصمما  العناصممر الغذائيممة مممما يممؤد  إلمما الحصممول  لمما زيممادة وزنيمم   اليممة فممي الجسمم  )

 .  2001 )وزم ؤه ، 
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في طول الجسم ومحيط الصدر والفخذ لذبائح  A.  تأثير حقن بيض فروج اللحم بتراكيز مختلفة من فيتامين 1جدول 

 يوم 53لمربى لعمر فروج اللحم ا

 

 الصفة                

 (2)المعامالت 
 الخطأ القياسي ±المتوسطات                        

 محيط الفخذ )سم( محيط الصدر )سم( طول الجسم )سم(

(T1) 22.00 ± 0.50 
a

 32.30 ± 0.80 
a

 20.25 ± 0.25 
b

 

(T2) 23.10 ± 0.10 
a

 34.15 ± 1.35 
a

 20.50 ± 0.00 
b

 

(T3) 23.20 ± 0.70 
a

 34.20 ± 0.70 
a

 21.90 ± 0.40 
ab

 

(T4) 23.70 ± 0.60 
a

 34.95 ± 0.45 
a

 24.40 ± 1.30 
a

 

 * NS NS مستوى المعنوية 

 Aوحده دولية من فيتامين  000، 130،  100،  0تمثل حقن البيض بمقدار  1،2،5،3المعامالت (1)

 تعني عدم وجود فروق معنوية NS (    P<0.05* تشير لوجود فروق معنوية عند مستوى)

 

فممي طممول   مم  القممص لممذبائح فممروج اللحمم  المربمما  A( تممأثير الحقممن بتراكيممز مختلفممة مممن فيتممامين 2ي هممر شممكل)    

مقاعنممة  T4و T3( فممي طممول   مم  القممص لمعمماملتي الحقممن P<0.05يمموم ، اذ ي حممظ وجممود تفمموق معنممو ) 85لعمممر

سمم   لمما التمموالي وماثلتهممما فممي التممأثير معاملممة 25.10سمم  مقاعنممة بـممـ 26.25و 26.15، اذ بلمم   T1بمعاملممة السمميطرة

، اذ ان همذه الزيمادة فمي طمول   م  القمص تشمير الما زيمادة  T1التي ل  تختلف معنويمآ ممو معاملمة السميطرة  T2الحقن

ه  المستهلك بالدعجمة الرئيسمة اذ تعمد قطعمة الصمدع ممن القطمو الرئيسمة فمي كمية وحاصل اللح  لعضلة الصدع والتي ت

ذبيحمممة فمممروج اللحممم  بسمممبا احتوائهممما  لممما نسمممبة مرتفعمممة ممممن النسممميج العضممملي وانخفممما  نسمممبية الع ممم  والمممدهن 

(Mountney  ،1976  ، وتشكل نسبة البروتين النسمبة الع مما ممن الممادة الجافمة فمي2011( ، ) الفيا  وزم ؤه ) 

  ضلة الصدع .
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 في طول عظم القص لذبائح A( تأثير حقن بيض فروج اللحم بتراكيز مختلفة من فيتامين1شكل)    

 يوم 53فروج اللحم المربى لعمر                                     

 

في طول   م  الفخمذ لمذبائح  Aمختلفة من فيتامين  ( تأثير حقن بيض تفقيس فروج اللح  بتراكيز1ن حظ من شكل)    

 T4( فمي قمي  تلمك الصمفة لمعاملمة الحقمن P<0.05يموم ، اذ ي حمظ وجمود تفموق معنمو ) 85فروج اللح  المربا لعممر

 T2س   لا التوالي وماثلتها في التأثير معاملتي الحقمن  6.50س  مقاعنة بـ  9.65، اذ بل  T1مقاعنة بمعاملة السيطرة 

، حيممث ان زيممادة طممول الع مم  فممي الطيمموع يعنممي زيممادة طممول T1اللتممان لمم  تختلفمما معنويمما مممو معاملممة السمميطرة  T3و

 ( . 1005العض ت الهيكلية الواقعة  لية )الهجو ، 

T1=0  فيتامينA 

T2=100 I.U فيتامينA 

T3=150 I.U فيتامينA 

T4=200 I.U فيتامينA 
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عظم الفخذ

ذ لذبائح  فروج في طول عظمي الفخ A( تأثير حقن بيض تفقيس فروج اللحم بتراكيز مختلفة من فيتامين 0شكل) 

 يوم 53اللحم المربى لعمر

 

في طول   مي الوصلة  A( تأثير حقن بيض تفقيس فروج اللح  بتراكيز مختلفة من فيتامين 8يوضح شكل)   

يوم ، اذ ل  ي حظ اية فروق معنوية  في قيمة تلك الصفة لجميو المعام ت  85الفخذية لذبائح فروج اللح  المربا لعمر

،  T1مقاعنة بمعاملة السيطرة  T4و  T3و  T2ك لوحظ وجود تحسن حسابي لصالح معام ت الحقن ، بالرغ  من ذل

س   لا التوالي ، ان سبا هذا التفوق والتحسن قد يعود الا  22.35س  مقاعنة بـ  25.00و 24.55و 13.05اذ بل  

( سبا زيادة طول     الفخذ 2225وزم ؤه ) Bjerstedtفقد  لل  Aزيادة اوزان الذبائح نتيجة الحقن بفيتامين 

( ، كما Chew)،1995هو تعزز افراز هرمون النمو  Aوالساق يرجو  لزيادة وزن الذبيحة ، حيث ان دوع فيتامين 

 Rossمه  في النمو الطبيعي لأل ضاا والتراكيا المختلفة ومن ث  تشكيل ا ضاا الجس  وف  مابينة ) Aأن فيتامين 

( وهذا ما يزيد من نسبة اللح  في الجس  وهو ما يهدف الي  Scot  ،2008و Wang 2000( ، ) 1000وزم ؤه 

 المربي .

11.50 c
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الوصلة الفخذية

في طول عظمي الوصلة الفخذية  A( تأثير حقن بيض تفقيس فروج اللحم بتراكيز مختلفة من فيتامين 5شكل)   

 يوم 53لذبائح  فروج اللحم المربى لعمر 

 

T1 =0  فيتامينA 

T2=100 I.U فيتامينA 

T3=150 I.U فيتامينA 

T4=200 I.U فيتامينA 

 

T1 =0  فيتامينA 

T2=100 I.U فيتامينA 

T3=150 I.U فيتامينA 

T4=200 I.U امينفيتA 
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فمي دعجمة اممت ا الصمدع لمذبائح  A( تأثير حقن بيض تفقيس فروج اللح  بتراكيز مختلفمة ممن فيتمامين 4ي هر شكل) 

يوم ، اذ ل  ي حظ وجود اية تفموق معنمو  فمي قيممة تلمك الصمفة لجميمو معمام ت الحقمن  85فروج اللح  المربا لعمر

T2 وT3 وT4 مقاعنة بمعاملة السيطرةT1  لا التوالي . 2.46قاعنة بـ م 2.43و  2.43و  2.43، اذ بلغت  
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درجة امتالء الصدر

في درجة امتالء الصدر لذبائح  A( تأثير حقن بيض تفقيس فروج اللحم بتراكيز مختلفة من فيتامين 3شكل)    

 يوم 53فروج اللحم المربى لعمر

 

فمي دعجمة اممت ا الجسم  لمذبائح  Aن ( تمأثير حقمن بميض تفقميس فمروج اللحم  بتراكيمز مختلفمة ممن فيتمامي5يبين شكل)  

يوم ، اذ ل  ي حمظ وجمود ايمة تفموق معنمو  فمي دعجمة اممت ا الجسم  لجميمو المعمام ت ،  85فروج اللح  المربا لعمر

، اذ  T1مقاعنمة بمعاملمة السميطرة  T4و T3و T2بالرغ  من ذلك لوحظ وجود تحسن حسابي لصالح معمام ت الحقمن 

 لما التموالي ، يرجمو همذا التحسمن للزيمادة الحقيقيمة  لموزن الجسم   74.51مقاعنة بـمـ  61.87و 60.85و 76.08بلغت 

الحي ووزن الذبيحة لصالح امعام ت الحقن مقاعنة بمعاملة السيطرة وبالتالي زيادة تكوع الجس  وامت اه والذ  يسمه  

كما وتشير دعجة امت ا الجس  الما  ( ،2226في ظهوع نسبة  الية من القطعيات الممتازة كالفخذ والصدع) البغداد  ،

اكتنمازه بالعضمم ت ذات التكمموع الجيممد وتحسممن م هرهمما ، وان دعاسممة مقمماييس الممذبائح تعبممر  ممن النمممو العممام ل جممزاا 

 ( .1001المختلفة لهذه الذبائح ) العلواني ، 

64.52

67.03

70.35

72.36

60

62

64

66

68

70

72

74

سم
ج
 ال
الء

مت
 ا
جة

در

(T1) (T2) (T3) (T4)

درجة امتالء الجسم

 في درجة امتالء الجسم لذبائح  فروج Aختلفة من فيتامين ( تأثير حقن بيض تفقيس فروج اللحم بتراكيز م3شكل)

 يوم 53اللحم المربى لعمر 

T1 =0   فيتامينA 

T2=100 I.U فيتامينA 

T3=150 I.U فيتامينA 

T4=200 I.UI فيتامينA 

T1 =00   فيتامينA 

T2=100 I.U فيتامينA 

T3=150 I.U فيتامينA 

T4=200 I.U فيتامينA 
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أسمهمت فمي  Aمن خ ل نتائج هذه التجربة يمكن ان تستنتج ان حقن بيض فروج اللح  بتراكيمز مختلفمة ممن فيتمامين    

 يوم . 85ظهوع تحسن في مع   اطوال ومقاييس ذبائح فروج اللح  المربا لعمر

 

 :درالمصا

. تممأثير معممام ت اللحمموم قبممل الطممبخ  لمما التركيمما الكيميمماو  للسممائل       الناضممح  2226البغممداد  ، محمممد فمموز  .

 جامعة االنباع .       –والصفات الحسية لقطعيات فروج اللح  . وقائو المؤتمرالعلمي االول . كلية الزعا ة 

. تأثير الخمط الموعاثي والكثافمة فمي الصمفات  2225كت .البغداد  ، محمد فوز  ،  بد سلطان حسن وطاعق فرج شو

البصمرة للعلموم الزعا يمة   النو ية والقطعيات لذبائح الذكوع خطين من خطوط فروج اللح )فاوبرو( .   مجلة
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في          Aن . تأثير حقن بيض التفقيس بتراكيز مختلفة من فيتامي 1021الشمر  ، محمد  ايد  بد هللا كاظ  .
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 جامعة االنباع .  –كلية الزعا ة 

. تكنولــــــــوجيا منتجات 2011 الفَيا  ، حمد   بد العزيز وسعد  بد الحسين ناجي ونادية نايف  بد الهجو .
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