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قال تعالي :
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اآليةر قم ( ) 114سو رة طه
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الي...
روح أبي الطاهرة
الي...
امي الحبيبة
الي...
فلذتي كبدي ابنائي سمير وسارة
الي...
اخواني واخواتي االعزاء
الي...
عمار مرغني عبدهللا
الي...
هبة فضل محمد
اليكم جميعا اهديكم ثمرة جهدي المتواضع
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أتقدم بأجز ل الشـكر و العر فان لكـل من أسـهم في انجاز هذه الدراسـة و أخص
بالشكر للبرو فسير  /أسامة الشيخ يس لعظيم الجهد الذي بذله في االشراف علي
هذه الدراسة و اتقدم بالشكر لهيئة الر صاد الجوي والية الخر طو م في شخص االستاذة
انعــام حمـو دة و كمــا اتقــدم بالشــكر للــدكتو ر بــدوي محمــد للمســاعدة فــي التحليــل
االحصائي .
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الملخص
اجر يــت دراســة لتقييــم اداء الهجيــن التجــاري ) (Cobb –500ت حت ن ظام
االسكان شبه المغلق في والية الخرطوم.
ت مت وبالتتالي تربية ثالثة قط عان ب عدد  13000كت كوت ع مر يوم ل كل
وبمتوسط وزن  40جم للكتكوت في  21/7 – 25/4و  10/11/2010في
مزرعة في منطقة الجريف غرب .
تمت رعاية كل القطعان تحت نظام تربية متشابه وتم تحصين كل الطيور
ضد االمراض الفيروسية المستوطنة وتم تعليف كل القطعان على علف قبل
البادئ والبادئ والنهائي والتي تم تجهيزها بالوحدة المزرعية للدراسة.
كانت كمية العلف الكلي المستهلك  3.7كجم للطائر والوزن النهائي الحي
 1.89كجم وكفاءة التحويل الغذائي  2:1ونسبة النفوق  %4.3من متوسط
القطعان الثالث ولم تظهر الدراسة فروقات معنوية احصائية على مدار
العام .
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Abstract
A study was conducted to evaluate the performance of the
commercial broiler hybrid (Cobb –500) under semi - closed system of
housing in Khartoum state.
Three flocks of 13000 day-old chicks each of an average weight of
40 gm / chick were raised successively on 25/4 – 21/7 and 10/11/2010 in a
farm at El-Jeraif west district.
All flocks were raised under similar management program all birds
were vaccinated against the endemic viral diseases and were fed on
pre-starter, starter and finisher diets prepared on the study farm unit.
Total feed consumption was 3.7 kg / bird, final live body weight
1.89 kg; feed conversion rate (FCR) 2:1 and 4.3% mortality rate as means
for the 3 flocks.
No statistically significant differences were observed among the 3
flocks for the whole year periods.
Parameters assessed were: feed intake, body weight FCR and
mortality.
Total feed consumed, body wt, FCR and mortality rate of birds at 6
weeks of age were3.7Kg- 1890gm –2:1FCR and4.3% respectively as a
mean for the three flocks.
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No significant statistical differences were observed between the
three flocks performance through the whole year.
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