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نىع الذهن المضاف إلى العليقت كىسيلت للتقليل من التأثير السلبً لإلجهاد الحراري لفروج اللحم تأثير األقلمت و

 المربى تحت الحرارة المرتفعت
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 الخالصت

الـزراعــة والغابـات / أجريت هـذه الدراسـة في حـقل الطـيور الداجــنة الــبابل لـقـســـم الثـروة الحيــوانية فـي كلــية 
لغرض دراسة بأثير األقلمة و نوع الدهن المضاف إلـ  العليقـة  ,01/1/2102ولغاية  2/2/2102جامعة الموصل للمدة من

اسبخدم في هـذه الدراسـة  .كوسيلة للبخفيف من األثر السلبي لإلجهاد الحراري لفروج اللحم المرب  بحت الحرارة المربفعة
قسمت إل  قسمين القسم األول ربيت بربية  212احد غير مجنسة من أفراخ فروج اللحم نوع روز( فرخا بعمر يوم و011)

( ْم لمـدة سـبة 2±20اعبيادية و سميت غير مؤقلمة و النصف اآلخـر ربيـت بربيـة اعبياديـة وعرضـت إلـ  درجـة حـرارة )
يومـا  (22سـميت المؤقلمـة. وعنـد عمـر)( يوما لغرض أقلمبها عل  الحرارة المربفعة و00و  02, 1, 5ساعات في األيام )

غـذيت علـ  عليقـة قياسـية و كانـت مؤقلمـة والمعاملـة  T1قسمت الطيور إل  معامالت الدراسة وكما يلـي المعاملـة األولـ  
(% 6غذيت عل  عليقة بحبوي عل  ) T3(% دهن ومؤقلمة والمعاملة الثالثة 6غذيت عل  عليقة بحبوي عل  ) T2الثانية 

(% دهــن و مؤقلمــة و المعاملــة 2(% زيــت و )2غــذيت علــ  عليقــة بحبــوي علــ  ) T4المعاملــة الرابعــة زيــت ومؤقلمــة و
(% دهـن 6غـذيت علـ  عليقـة بحبـوي علـ  ) T6قياسية وغير مؤقلمة والمعاملـة السادسـة  غذيت عل  عليقة T5الخامسة 

غذيت  T8مؤقلمة والمعاملة الثامنة  (% زيت وغير6غذيت عل  عليقة بحبوي عل  ) T7وغير مؤقلمة والمعاملة السابعة 
(% دهـن وغيـر مؤقلمـة. ورفعـت درجـة حـرارة القاعـة إلـ  الحـرارة الدوريـة 2(% زيـت و )2عل  عليقة بحبـوي علـ  )

( يوما. أظهرت نبائج البحليل اإلحصـائي حصـول اربفـاع معنـوي فـي 61( ْم و اسبمرت المعاملة لغاية عمر )25-25-25)

وحصـول انخفـاض معنـوي فـي نسـبة الهالكـات لمعـاملبي الزيـت  .الخلـيط المـؤقلم وغيـر المـؤقلم وزن الجسم الحي لمعاملة
بركيـز  ,حجـم الخاليـا المرصوصـة ,درجة حـرارة المسـبقيم لمعـامالت زيـت و دهـن وخلـيط ,المؤقلم والسيطرة غير مؤقلم
وعـدم وجـود فروقـات  .عـامالت زيـت وخلـيطنسبة الخاليـا المبغـايرة إلـ  الخاليـا اللمفيـة لم ,الكلوكوز, بركيز الكولسبرول

كمية العلف المسبهلك, معامل البحويل الغـذائي, نسـبة البصـافي, الـوزن النسـبي  ,معنوية بين المعامالت في الزيادة الوزنية
وعدم وجود اي بأثير سـلبي علـ  الصـورة النسـيجية  .للصدر, بركيز البروبين الكلي و األلبومين و الكلوبيولين لمصل الدم

 .لالمعاء

 .فروج اللحم –االجهاد الحراري  –الدهن والزيت  –االقلمة  :الكلمات الدالة

 .26/2/2106: وقبوله،  22/0/2106 :باريخ بسلم البحث

 المقذمت

وخـالل  ( ْم خالل القـرن الماضـي1102± 1.06ازدادت حراربها بمقدار )بشير الدراسات إل  ان قشرة األرض قد 
(. ان هـذا االربفـاع Anonymous ,2110( ْم )416ِ(ْم الـ  )010الواحد والعشرون سبربفل درجـة الحـرارة مـابين ) القرن

اطق الحـارة البـي في درجات الحرارة سوف يؤثر سلبا عل  صحة اإلنسان و الحيوانات و خاصة الدواجن المرباة فـي المنـ
يكون جوها حار جاف صيفا و البي يقل العراق ضمنها. ان البـأثير السـلبي الربفـاع حـرارة المحـيط علـ  الـدواجن و الـذي 

(. إن االنبخاب الوراثي للسالالت 2009bو آخرون, Mujahidينبج عنه قلة اسبهالك العلف و بالبالي قلة النمو واإلنباج )
, Washburnو  Berongميــزة بســرعة النمــو بكــون أكثــر حساســية الربفــاع درجــات الحــرارة )الحديثــة لفــروج اللحــم المب

( كمــا ان Altan ,2111( وان بعــريض الطيــور للحــرارة المربفعــة ينــبج عنــه بغييــرات فــي الســلوك الفســيولوجي )0112
( ْم فـي المنـاطق 26-02وهـي ) Thermoneutral Zoneاربفاع درجة حرارة المحيط أكثر من درجـة البعـادل الحـراري 

اإلشـعاع والحمـل والبوصـيل,  الحارة والبي يبم بنظيم الحرارة عندها بالطريقة الفيزيائية حيث يبم فقـد الحـرارة عـن طريـق
( ْم و لفبرة طويلة يعمل عل  إحداث بغييرات فسيولوجية في السلوك الهرمـوني 21ان اربفاع درجات الحرارة إل  درجة )

حيث بقوم الطيور بالبخلص من الحـرارة الزائـدة عـن طريـق  Heat stressرة باإلجهاد الحراري للجسم وبدع  هذه الظاه
وهذا يحدث بغييرات فسـيولوجية داخـل الجسـم. ان مصـدر الطاقـة فـي الجسـم هـو الغـذاء  Pantingسرعة البنفس واللهاث 

مغذيات و بقليـل الهـدر فـي الطاقـة وكـذلك بقليـل حيث بلعب البغذية دورا مهما في بقليل انباج الطاقة و زيادة المبناول من ال
اإلجهــاد البأكســدي المصــاحب لإلجهــاد الحــراري ولبقليــل البــأثير الســلبي لإلجهــاد الحــراري علــ  البمثيــل الغــذائي والحالــة 
ــادل  ــة البع ــاع درجــة الحــرارة عــن منطق ــث ان اربف ــاجي والصــحة حي ــاءة االســبفادة مــن الغــذاء واألداء اإلنب الفســلجية وكف

لحراري يعمل عل  بقليل الطاقة الممثلة الالزمـة لإلدامـة بينمـا بكـون احبياجـات الطاقـة لإلنبـاج ثاببـة و لهـذا فـان اسـبخدام ا
عالئق ذات طاقة عالية لألفراخ بعببر شـائعة االسـبعمال فـي األجـواء الحـارة و ذلـك للبغلـب علـ  االنخفـاض فـي اسـبهالك 

( يومـا إلـ  00و  02, 1, 5(. إن بعريض األفراخ الصغيرة باألعمـار )Daghir ,0115الغذاء و لبقليل الحمل الحراري )
( أسـابيل مقارنـة بـالطيور غيـر 0( ساعات يؤدي إل  زيادة وزن الجسـم الحـي عنـد عمـر )4( ْم و لمدة )20درجة حرارة )
وكذلك زيادة بحملها  (. وإل  انخفاض في درجة حرارة المسبقيم للطيور المبأقلمةHurwitz ,0114و Yahavالمعرضة )

 بحث مستل من رسالة ماجستير للباحث الثاني.

mailto:duraidthonnon@yahoo.com
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وقــد أجريــت العديــد مــن الدراســات حــول اســبخدام الــدهن أو الزيــت كمصــدر للطاقــة فــي عالئــق فــروج اللحــم  .الحــراري
علــ  الصــفات اإلنباجيــة والفســلجية  المعــرض لإلجهــاد الحــراري كوســيلة للبقليــل الجزئــي مــن البــأثير الســلبي للحــرارة

(Zulkifli  ,( و )2110وآخرونBayraktar  ,وحيث ان منـاخ العـراق شـبه قـاري حـار جـاف صـيفا و 2100وآخرون.)
بارد ممطر شباء" لذا فان اربفـاع درجـات الحـرارة صـيفا يـؤثر بشـكل سـلبي علـ  إنبـاج الـدواجن كونهـا ببعـرض لإلجهـاد 

ة كوسيلة للبقليل الحراري و قد بم اسبخدام طريقبين هي أقلمة األفراخ و إضافة الدهن أو الزيت أو خليطهما كطريقة بغذوي
 من البأثير السلبي لإلجهاد الحراري.

 مىاد البحث وطرائقه

أجريت هـذه الدراسـة فـي حقـل الطيـور الداجنـة البـابل لقسـم الثـروة الحيوانيـة فـي كليـة الزراعـة والغابـات / جامعـة 
وكان الهدف منها اسبخدام طريقبين للبقليل الجزئي مـن البـأثير السـلبي  01/1/2102ولغاية  2/2/2102الموصل للمدة من 

لإلجهاد الحراري وهمـا طريقـة إداريـة )األقلمـة( واألخـرذ )بغذويـة( اسـبخدام الـدهن أو الزيـت أو خليطهمـا لمعرفـة مـدذ 
 .ري وبـأثيره السـلبي فـي أدائهـا اإلنبـاجي والفسـلجيبأثير هابين الطريقبين في زيادة قابليـة الطيـور لمقاومـة اإلجهـاد الحـرا

( غيـر مجنسـة ROSS 308( فرخـا  مـن أفـراخ فـروج اللحـم بعمـر يـوم واحـد, مـن نـوع )011اسـبخدم فـي هـذه الدراسـة )
( يوما قسمت األفراخ إل  قسمين مبسـاويين مجموعـة الطيـور المؤقلمـة 20وخالل الفبرة من عمر يوم واحد و لغاية عمر )

( فرخا علـ  الفرشـة األرضـية ووفـرت جميـل الظـروف المالئمـة لبربيـة فـروج اللحـم وعرضـت هـذه 251بربية ) حيث بم
( ْم لمــدة ســبة ســاعات فــي اليــوم )مــن الســاعة العاشــرة صــباحا وحبــ  الرابعــة 2±20الطيــور إلــ  درجــات حــرارة عاليــة )

المربفعة من الحرارة ومجموعـة الطيـور غيـر  ( يوما لغرض أقلمبها عل  المسبويات00, 02, 1, 5في األعمار ) (عصرا
( فرخا عل  الفرشة األرضية ووفرت جميل الظروف المالئمـة للبربيـة وكـان العلـف و المـاء 251المؤقلمة حيث بم بربية )

( يومــا وزنــت األفــراخ وقســمت االفــراخ المؤقلمــة عشــوائيا إلــ  أربعــة 22عنــد عمــر ).مبــوفران أمــام الطيــور طيلــة الفبــرة
( طيرا وكذلك وزعت الطيور غير المؤقلمـة أيضـا إلـ  أربعـة 22ت وفي كل معاملة ثالثة مكررات وفي كل مكرر)معامال

-25-25معامالت وبنفس العدد من المكررات والطيور في كل مكرر. رفعت درجة حرارة القاعـة إلـ  الحـرارة الدوريـة )
 2صــباحا و بســبمر حبــ  الســاعة السادســة مســاءا )ْم عنــد الســاعة العاشــرة 25( ْم بحيــث بصــل درجــة حــرارة القاعــة 25

( يوما وكانت البغذية جماعية 61( ْم لغاية اليوم البالي واسبمرت الدراسة لغاية عمر )25ساعات( ثم بخفض بدريجيا إل  )

ة في كل مكرر والعلف والماء مبوفران أمام الطيور بصورة مسـبمرة ومعـامالت الدراسـة كمـا يلـي المعاملـة االولـ  سـيطر
% زيـت  6% زيـت زهـرة الشـمس وغيـر مبأقلمـة والرابعـة إضـافة  6غير مبأقلمة والثانية سيطرة مبأقلمة والثالثة إضافة 

% دهـن النخيـل ومبأقلمـة  6% دهن النخيـل وغيـر مبأقلمـة والسادسـة إضـافة  6زهرة الشمس و مبأقلمة والخامسة إضافة 
% زيت زهرة الشمس +  2نخيل وغير مبأقلمة والثامنة إضافة % دهن ال 2% زيت زهرة الشمس +  2والسابعة إضافة 

وقد اسبخدم جهاز قياس الرطوبة النسبية خالل فبرة الدراسة وقد كانت الرطوبة النسبية خـالل  .% دهن النخيل ومبأقلمة 2
درجــات  % و أثنــاء انخفــاض62فبــرة البعــرض للحــرارة الدوريــة )مــن الســاعة العاشــرة صــباحا و حبــ  السادســة مســاءا( 

( يومـا اسـببدلت بعـدها بـالعالئق 20اسبخدمت عليقة بادئة لبغذية الطيور من عمر يوم واحد ولغاية ) .%40الحرارة كانت 
%( دهـن النخيـل 6البجريبية وكانت كـاآلبي االولـ  عليقـة السـيطرة وكانـت خاليـة مـن الدهن.والثانيـة عليقـة اسـبخدم فيهـا )

%( زيـت 2%( دهـن النخيـل + )2يـت زهـرة الشـمس والرابعـة عليقـة اسـبخدم فيهـا )%( ز6والثالثة عليقـة اسـبخدم فيهـا )
( يوما وكانت العالئـق علـ  شـكل جـري  61( يوم ولغاية عمر البسويق )22زهرة الشمس غذيت الطيور عليها من عمر )

ــا حســب  ــم بكوينه ــوط مبجــانس ب ــق المســبخدم0ويوضــا الجــدول ) .(Anonymous), 0116مخل ــات العالئ ــي ( مكون ة ف
ــــائي المحســــوب ــــل الكيمي ــــة و البحلي ــــبخدم .الدراس ــــات اس ــــت البيان ــــوائي الكامــــل وحلل باســــبخدام  البصــــميم العش

Anonymous),2112ولبحديد معنوية الفروقـات بـين المبوسـطات اسـبخدم اخببـار دنكـن المبعـدد المـديات , ) (Duacan 
 .عاية صحية بيطرية طيلة مدة البربيةر( وكانت األفراخ بحت 0155,
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 يبين مكونات عليقة البادئ والعالئق الناهية البجريبية المسبخدمة في الدراسة. :(0الجدول )

Table (1): Composition of Starter and Finisher Ration 

 % المادة العلفية األولية

Ingredients 

 عليقة البادئ
Starter 

Ration 

 Finisher Rationناهية %العالئق ال

عليقة السيطرة 
Control 

 عليقة الدهن
Fat 

Addition 

 عليقة الزيت
Oil 

Addition 

 عليقة الخليط
Mixture 

Addition 

 ذرة صفراء
Yellow Corn 

41 44 60 21 24 

 حنطة
Wheat 

- - 02 21 22 

 شعير مجرو 
Barley 

- - 5 5 5 

 مركز بروبيني
Premix 

00 01 01 01 01 

%بروبين 66الصويا  كسبة فول
Protien%66 Soybean Meal 

22 22 20 20 20 

 زيت زهرة الشمس
Sunflower Oil 

- - - 6 2 

 دهن النخيل
Palm fat 

- - 6 - 2 

 ثنائي كاربونات
 Dicalcium phosphateالكالسيوم

110 110 110 110 110 

 ملا الطعام
Nacl 

112 112 112 112 112 

 المجموع
Total 

011 011 011 011 011 

Calculated Chemical Composition % البحليل الكيميائي المحسوب 

 البروبين الخام
Crude Protein 

22111 011122 011144 21141 211212 

الطاقة الممثلة)كيلوسعرة /كغم( 
Metabolisable 

Energy(K.cal\kg) 
210211 211010 212114 211211 211210 

 مسبخلص االيثر
Ether Extraction 

2102 21012 41065 4162 41400 

 األلياف الخام
Crud Fiber 

21526 21220 21422 21264 21212 

 الاليسين
Lycine 

012245 01005 01501 01550 01515 

 الميثايونين
Methionine 

112620 11202 11224 11241 11252 

 

 النتائج والمناقشت

نوع الدهن المضـاف فـي معـدل وزن الجسـم الحـي حيـث أظهـرت نبـائج البحليـل ( بأثير األقلمة و2يوضا الجدول )
هـذه النبـائج مبفقـة مـل مـا اإلحصائي عدم وجود اخبالفات معنويـة بـين مجـاميل الطيـور المؤقلمـة وغيـر المؤقلمـة و جـاءت 

عنويــة فــي وزن الجســم بــين الطيــور المؤقلمــة وغيــر ( الــذي اوضــا انــه ال بوجــد فروقــات م2102,الصــوفي )بوصــل اليــه 

بفـوق معنـوي لمعاملـة الخلـيط مقارنـة ببـاقي  اما بالنسبة لبـأثير المعـامالت فقـد اظهـرت نبـائج البحليـل اإلحصـائي .المؤقلمة
ة المعامالت وربما يعود السبب إلـ  حصـول بوليفـة جيـدة مـن األحمـاض الدهنيـة لكـل مـن الزيـت والـدهن و أدت إلـ  زيـاد
االسبفادة من الغذاء بصورة انعكسـت علـ  وزن الجسـم أو ان إضـافة الـدهن أظهـرت بحسـنا  فـي أداء الطيـور فـي األجـواء 

عنـد مقارنبهـا بالطاقـة المبأبيـة مـن  Heat incrementالحارة أو ان إضافة الدهن للعليقة أدذ إل  بقليل العـالوة الحراريـة 
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لبـأثير البـداخل بـين األقلمـة و المعـامالت فقـد بفوقـت معاملـة الخلـيط المـؤقلم وغيـر الكاربوهيدرات أو البروبين.أما بالنسـبة 
( عـدم وجـود اخبالفـات معنويـة 2المؤقلم معنويا عل  بقية المعامالت البي لم بخبلف معنويا فيما بينها. كما ويبـين الجـدول )

جـاءت هـذه النبــائج مبفقـة مـل نبــائج كـل مــن المؤقلمــة. و مجموعـة الطيــور المؤقلمـة وغيـر فـي معـدل الزيــادة الوزنيـة بـين
أما عن بأثير المعامالت او البداخل فقد أظهرت نبائج البحليل اإلحصـائي عـدم وجـود .(2111,طيب )( و 2112,النعيمي )

( و Velasco) ,2101فروقات معنوية بين المعامالت في الزيادة الوزنية وجاءت هذه النبائج مبفقـة مـل مـا وجـده كـل مـن 
Nobakht ( 2100وآخرون). 

 

 )غم( بأثير األقلمة و نوع الدهن المضاف و البداخل بينهما في معدل وزن الجسم الحي )غم( والزيادة الوزنية :(2الجدول )

 كغم زيادة وزنية( /طائر( ومعامل البحويل الغذائي)كغم علف /و كمية العلف المسبهلك )غم 
Table(2): Effect of acclimation and type of additive fat and interaction in Live body weight 

(gm), Weight gain (gm),Feed Consumption (gm\bird) and Feed conversion ratio 

(Kg feed\Kg weight gain)                                      
 Effect of Acclimation  بأثير األقلمة

 المعامالت
Treatments 

 الجسم الحي)غم( وزن
Live Body  

Weight(gm) 

gm) ) 

 (0-2الزيادة الوزنية )
 أسابيل )غم(

Weight Gain (3-7) 
gm)) 

( 0-2العلف المسبهلك)
 (طائر/أسابيل )غم

Feed   Consumption 

(3-7) 

 معامل البحويل
كغم \)كغم علف الغذائي

 زيادة وزنية(
 ( أسابيل2-0)

F.C.R. 

 مؤقلم
Acclimated 

2621.29 ±31.63 0155121±20142 3594.08±43.98 0126±1112 

 غير مؤقلم
An Acclimated 

2517.49±37.78 0204161±20102 3538.41 ±47.01 0120±1112 

 Effect of Treatments بأثير المعامالت

 السيطرة
Control 

2494.78b  ±47.87 0260122±62112 3560.63 ±54.73 0112±1112 

 الدهن
Fat 

2564.37b ±54.88 1910,87±52,92 3535.87 ±61.04 1,85 ±0.05 

 الزيت
Oil 

2506.75b  ±52.63 0252125±52101 3514.82 ±54.41 0124±1112 

 الخليط
Mixture 

2711.67a ±61.08 2152104±51120 3653.65 ±68.91 1,78±0.04 

 Interaction بأثير البداخل بين األقلمة والمعامالت
لم
ؤق
م

 
A

cc
li

m
at

ed
 

 سيطرة
Control 

2589.23b±33.57 3662.09 ±32.31 3662.09 ±32.31 0111±1112 

 دهن
Fat 

2612.90b ±80.81 3553.80 ±112.64 3553.80 ±112.64 0122±1100 

 زيت
Oil 

2524.13b ±69.86 3512.07 ±93.62 3512.07 ±93.62 0125±1116 

 خليط
Mixture 

2758.90a ±80.06 3648.33 ±67.24 3648.33 ±67.24 79.1±1116 

لم
ؤق
رم
غي

 
A

n
 A

cc
li

m
at

ed
 

 سيطرة
Control 

2400.33b ±37.59 3459.16 ±60.32 3459.16 ±60.32 0114±1112 

 دهن
Fat 

2515.83b  ±78.59 3517.93 ±75.00 3517.93 ±75.00 0120±1112 

 زيت
Oil 

2489.37b  ±93.10 3517.57 ±77.66 3517.57 ±77.66 0120±1115 

 خليط
Mixture 

2664.43a  ±99.06 3658.96 ±138.55 3658.96 ±138.55 77.1±1114 

 (1115≥فروقات معنوية عند مسبوذ احبمال )أ وجود الواحد بدل عل  عمودالقيم البي بحمل حروفا مخبلفة ضمن ال
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وكذلك بـين المعـامالت و  .ايضا"عدم وجود فروقات معنوية بين الطيور المؤقلمة وغير المؤقلمةكما ويبين الجدول 
( 2112و آخرون ) Sminkكمية العلف المسبهلك و ان هذه النبائج ببفق مل ما وجده  البداخل بين األقلمة و المعامالت في

ذلك يبــين الجــدول عــدم وجــود فروقــات وكــ. (2102,النعيمــي )( وNobakht), 2100( و 2112و آخــرون ) Firmanو 

معامـل البحويـل  وكذلك بين المعامالت و البداخل بين األقلمة و المعامالت في .معنوية بين الطيور المؤقلمة وغير المؤقلمة
ــة مــل مــا وجــده  الغــذائي ــائج مبفق ( والعــذاري 2111وآخــرون ) Sanz( و 2111وآخــرون ) Manillaوجــاءت هــذه النب

 Nobakht)( و 2112وآخـــرون ) Firman( و 2112و آخـــرون ) Smink( و Smith) , 2112( و 2112وآخـــرون )
 .(2102 ,النعيمي )( و 2100,

( بأثير األقلمة ومصدر الدهن المضاف إل  العليقة في نسبة الهالكات حيث أظهرت نبائج البحليـل 2يبين الجدول )و

اإلحصائي عدم وجود اخبالفات معنوية بين مجموعة الطيور المؤقلمة ومجموعة الطيور غير المؤقلمة وجاءت هذه النبائج 
( الـذين أشـاروا إلـ  2102,الصـوفي )( و2111,طيـب )( و2112,النعيمـي )( وMay ,0115)مبفقة مل ما وجده كل مـن 

عدم وجود فروقات معنوية في النسبة المئوية للهالكات بين مجموعة الطيور المأقلمة و غيـر المؤقلمـة والبـي بمـت بربيبهـا 
مـا وجـده بحت ظروف اإلجهاد الحراري.وكذلك عدم وجود فروقات معنوية بين المعامالت وجاءت هـذه النبـائج مبفقـة مـل 

Manilla ( الذين لم يجدوا بأثيرا معنويا الخـبالف مصـدر الـدهن فـي نسـبة الهالكـات.2111وآخرون )  امـا بالنسـبة لبـأثير
وسيطرة غيـر مـؤقلم مقارنـة ببـاقي المعـامالت  البداخل فقد أظهرت النبائج حدوث انخفاض معنوي في معاملبي زيت مؤقلم

ات معنوية بينها.كما يبين الجدول ايضا"عدم وجود اخبالفات معنوية بـين مجمـوعبي أما بقية المعامالت فلم يكن هناك فروق
 .(2114,عبـد الحـافظ )الطيور المؤقلمة وغير المؤقلمة في النسبة المئوية للبصافي وجاءت هذه النبائج مبفقة مل مـا وجـده 

( 2111وآخـرون ) Fascinaوجده كل من وكذلك عدم وجود فروقات معنوية بين المعامالت وان هذه النبائج ابفقت مل ما 
( اللذان لم يجدا الخبالف مصدر الدهن بأثيرا معنويا في نسبة البصافي.أما بالنسبة لبأثير البداخل فقد 2100,عبد الباقي )و 

 بفوقت معاملة الدهن غير مؤقلم معنويا عل  معاملة الزيت مؤقلم في حين لم بظهـر فروقـات معنويـة بـين بـاقي المعـامالت.
البـداخل  وكذلك عدم وجود فروقات معنوية بين مجموعة الطيور المؤقلمة و مجموعة الطيور غير المؤقلمـة والمعـامالت و

في مقياس الدليل االنبـاجي وكـذلك عـدم و جـود فروقـات معنويـة بـين مجموعـة الطيـور المؤقلمـة و مجموعـة الطيـور غيـر 
بأثير المعامالت فقد بفوقت معاملـة الـدهن معنويـا علـ  معـاملبي الزيـت و  عنالمؤقلمة في الوزن النسبي لغدة فابريشيا اما 

البداخل بين األقلمة ونوع الدهن المضاف فقد أظهرت النبائج بفوق معاملـة الـدهن مـؤقلم علـ  معـامالت  بأثيرالخليط وعن 
 .زيت وخليط مؤقلم وسيطرة وزيت وخليط غير مؤقلم

مصــدر الــدهن المضــاف إلــ  العليقــة والبــداخل بينهمــا فــي نســب أوزان  ( بــأثير األقلمــة و6يوضــا الجــدول )كمــا 

األحشاء المأكولة ودهن البطن كنسبة من وزن الذبيحة المجهزة حيث أظهرت نبائج البحليل اإلحصائي عدم وجود فروقات 
جـاءت هـذه النبيجـة معنوية بين مجاميل الطيور المؤقلمـة وغيـر المؤقلمـة فـي نسـبة الكبـد والقانصـة والقلـب ودهـن الـبطن و

 (.2102 ,الصوفيو) (2114,عبد الحافظ )مبفقة مل ما بوصل اليه 

وعن بـأثير المعـامالت فقـد أظهـرت النبـائج وجـود اربفـاع معنـوي فـي نسـبة وزن الكبـد لمعاملـة الزيـت مقارنـة مـل 
مقارنـة مـل معـاملبي الزيـت معاملة السيطرة اما فيما يخص نسبة وزن القانصة فقد أظهرت معاملة الدهن انخفاضـا معنويـا 

والخلــيط أمــا نســبة وزن القلــب فقــد انخفضــت فــي معاملــة الخلــيط معنويــا مقارنــة مــل معــامالت الــدهن والزيــت ولــم بظهــر 
البداخل فقد أظهرت النبائج حدوث اربفاع معنوي  اخبالفات معنوية في نسبة دهن البطن بين المعامالت األربعة.وعن باثير

عاملـة الزيـت المـؤقلم وانخفـاض معنـوي لمعاملـة الخلـيط المـؤقلم وبفوقـت نسـبة القانصـة فـي معاملـة في نسبة وزن الكبد لم
امـا نسـبة وزن  ,الخليط غير مؤقلم معنويا عل  معاملة الدهن غير مـؤقلم ولـم بظهـر فروقـات معنويـة بـين بـاقي المعـامالت

امـا  ت السـيطرة مـؤقلم و دهـن مـؤقلم وزيـت مـؤقلمالقلب فقد انخفضت في معاملة الخليط مـؤقلم معنويـا مقارنـة مـل معـامال
 .نسبة دهن البطن فقد بفوقت معنويا معاملبي سيطرة مؤقلم ودهن مؤقلم معنويا عل  معاملة سيطرة غير مؤقلم

( حيــث PCV( بــأثير األقلمــة ومصــدر الــدهن المضــاف فــي حجــم الخاليــا الــدم المرصوصــة )5يوضــا الجــدول )و
ائي حدوث اربفاع معنوي فـي مجموعـة الطيـور المؤقلمـة مقارنـة مـل مجموعـة الطيـور غيـر أظهرت نبائج البحليل اإلحص

اما بالنسبة لبأثير المعامالت فقد أظهرت نبائج البحليل اإلحصائي حصول انخفاض معنوي فـي حجـم خاليـا الـدم  , المؤقلمة
بـاثير البـداخل فقـد وعـن ي المعـامالت مقارنـة مـل السـيطرة و البـي لـم بخبلـف معنويـا عـن بـاق المرصوصة لمعاملة الخليط

أظهرت النبائج حدوث اربفاع معنوي لمعاملـة السـيطرة غيرمـؤقلم مقارنـة مـل بـاقي المعـامالت ماعـدا معاملـة الزيـت غيـر 
كما يبين الجدول حصول انخفاض معنوي في بركيز الكلوكوز للطيور .مؤقلم والبي اخبلفت معنويا عن معاملة خليط مؤقلم 

 .قارنة بالطيور غير المؤقلمةالمؤقلمة م
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بأثير األقلمة ونوع الدهن المضاف و البـداخل بينهمـا فـي النسـبة المئويـة للهالكـات والنسـبة المئويـة للبصـافي  :(2الجدول )
  والدليل االنباجي ونسبة غدة فابريشيا

Table(3): Effect of acclimation and type of additive fat and interaction in Mortality 

Rate,Dressing percentage,Production Index and Fabricia percentage  
 Effect of Acclimation        بأثير األقلمة

 المعامالت
Treatments 

 المئوية نسبة الهالكات
Mortality % 

 المئوية البصافينسبة 
Dressing  

Percentage% 

 PI اإلنباجيالدليل 

Production Index 

 نسبة غدة فابريشيا
Fabricia  

percentage 

 مؤقلم
Acclimated 

0100 ±53.1 02101 ±1162 256.88±8.83 1102 ±1110 

 غير مؤقلم
An Acclimated 

0102 ±37.1 01154 ±1162 265122 ±0104 1102 ±1110 

 Effect of Treatments المعامالتبأثير 

 سيطرة
Control 

0106±2101 01162±1122 266122±1124 ab1102±1110 

 دهن
Fat 

1152±0101 01114±1142 250160±05101 a1105 ±1110 

 زيت
Oil 

5115±2101 02162±1102 251122±00142 b1100 ±1110 

 خليط
Mixture 

2161±8.3 02121±1140 262124±01146 b1101 ±1110 

 Interaction بأثير البداخل بين األقلمة و المعامالت

لم
ؤق
م

 

A
cc

li
m

at
ed

 

 سيطرة
Control 

a00111±5102 ab01120±1152 265114±01.51 abc1102 ±111 

 دهن
Fat 

a2122±0101 ab01114±1110 241110±20160 a1100±1110 

 زيت
Oil 

b2122±2122 b00102±0111 200101±0125 bc1100±1110 

 خليط
Mixture 

47a.8±80. 2 ab01141±1154 260166±02126 c1111 ±1110 

لم
ؤق
رم
غي

 

A
n
 A

cc
li

m
at

ed
 

 سيطرة
Control 

b2122±0101 ab01160±1165 262161±01110 bc1102±1110 

 دهن
Fat 

a01100±2114 a21120±1102 266110±02115 ab1102±1110 

 زيت
Oil 

a1152±2122 ab01102±1100 260164±20110 bc1100±1110 

 خليط
Mixture 

a2122±2106 ab02102±0120 265122±21125 bc1100±1110 

 (1115≥فروقات معنوية عند مسبوذ احبمال )أ وجود الواحد بدل عل  عمودالقيم البي بحمل حروفا مخبلفة ضمن ال

 

الطيور غير المؤقلمة ربما يعود إل  بأثير اإلجهاد الحراري  ان االربفاع المعنوي في بركيز الكلوكوز في مصل دم
فـي البنكريـاس و الـذي يعمـل علـ  زيـادة  αمـن خاليـا  Glucagonافـراز هرمـون الكلوكـاكون  عليها وقد سبب زيادة فـي
وعـن بـأثير المعـامالت نالحـظ حصـول انخفـاض معنـوي فـي بركيـز .(0110وآخـرون,  Davisبركيز الكلوكوز في الدم )

لكلوكوز في دم طيـور معاملـة الخلـيط مقارنـة مـل معاملـة السـيطرة والبـي لـم بخبلـف معنويـا عـن معـاملبي الـدهن والزيـت ا
وربما يعـود السـبب إلـ  بقليـل حـاالت اإلجهـاد الحـراري فـي معاملـة الخلـيط والـذي أدذ إلـ  بخفـيض درجـة حـرارة جسـم 

كلوكـوز الـدم لطيـور معاملـة السـيطرة ربمـا يعـود إلـ  ان اإلجهـاد (. ان االربفاع المعنوي لبركيز 4الطيور معنويا )جدول 

الحـراري يعمــل علـ  زيــادة بركيـز الكلوكــوز و ذلـك عــن طريــق بصـنيعه مــن مصـادر غيــر كاربوهيدرابيـة بعمليــة بســم  
Gluconeogenisis (Freeman, 0125 أما عن بأثير البداخل فنالحظ حصـول انخفـاض معنـوي فـي بركيـز الكلوكـوز.)

( 2100لمعاملـــة الخلـــيط مـــؤقلم مقارنـــة ببـــاقي المعـــامالت. و جـــاءت هـــذه النبـــائج مبفقـــة مـــل نبـــائج إبـــراهيم و آخـــرون )
وآخرون  Al-Mashhadaniو   ( الذين أوضحوا ان بركيز الكلوكوز يكون أقل في الطيور المؤقلمة.Rahimi ,2115)و
وكذلك عدم وجود فروقات معنويـة بـين الطيـور  ز الكلوكوز.( الذي أشار إل  ان اضافة الزيت قلل معنويا من بركي2100)

وجــاءت هــذه  .والكلوبيــولين والمعــامالت والبــداخل فــي نســبة البــروبين الكلــي وبركيــز األلبــومين المؤقلمــة و غيــر المؤقلمــة
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ــ2102 ,الصــوفي)و   (2111,طيــب )النبــائج مبفقــة مــل نبــائج  ز ( الــذين أوضــحوا عــدم وجــود فروقــات معنويــة فــي بركي
( الـذين أشـاروا إلـ  عـدم وجـود 2110وآخـرون ) Zulkifliالبروبين الكلي بين الطيور المؤقلمة و غيـر المؤقلمـة و نبـائج 

 فروقات معنوية في بركيز البروبين الكلي عند إضافة الزيت إل  العليقة.

 

 اخل بينهما في نسبة األحشاء المأكولة ودهن البطن بأثير األقلمة ونوع الدهن المضاف والبد :(4الجدول )
Table(4): Effect of acclimation and type of additive fat and interaction in edible organs and 

abdominal fat.                                      
 Effect of Acclimation       بأثير األقلمة

 المعامالت
Treatments 

 نسبة الكبد
Liver % 

 نسبة القانصة
Gizzard % 

 نسبة القلب
Heart % 

 نسبة دهن البطن
Abdomenal fat% 

 مؤقلم
Acclimated 

2126 ±1110 0115 ±1110 1151 ±1112 0124 ±1111 

 غير مؤقلم
An Acclimated 

2100 ±1110 0112 ±1115 1156 ±1112 0144 ±1101 

 Effect of Treatments بأثير المعامالت

 سيطرة
Control 

b2112 ±1100 ab0110 ±1111 ab1154 ±1112 0142 ±1105 

 دهن
Fat 

ab2124 ±1111 b0104 ±1110 0.59a ±0.03 1.85±0.14 

 زيت
Oil 

a2125 ±1100 a2115 ±1112 a1141 ±1112 0146 ±1102 

 خليط
Mixture 

ab2115 ±1101 a2112 ±1111 b1151 ±1112 0122 ±1106 

 Interaction بأثير البداخل بين األقلمة و المعامالت

لم
ؤق
م

 

A
cc

li
m

at
ed

 

 سيطرة
Control 

bc2111 ±1105 ab0110 ±1105 ab1140 ±1116 a2112 ±1102 

 دهن
Fat 

ab2161 ±1101 ab0126 ±1100 a1145 ±1116 a2112 ±1105 

 زيت
Oil 

a2154 ±1112 ab2115 ±1104 ab1142 ±1112 ab0151 ±1101 

 خليط
Mixture 

c2111 ±1102 ab2111 ±1102 c1164 ±1112 ab0122 ±1122 
لم
ؤق
رم
غي

 

A
n
 A

cc
li

m
at

ed
 

 سيطرة
Control 

bc2115 ±1100 ab2116 ±1101 bc1151 ±1112 b0122 ±1104 

 دهن
Fat 

abc2102 ±1105 b0142 ±1112 abc1152 ±1116 ab0142 ±1122 

 زيت
Oil 

abc2106 ±1102 ab2114 ±1110 abc1152 ±1114 ab0101 ±1122 

 خليط
Mixture 

abc2120 ±1105 a2100 ±1112 abc1152 ±1112 ab0116 ±1101 

 (1115≥فروقات معنوية عند مسبوذ احبمال )أ وجود الواحد بدل عل  عمودالقيم البي بحمل حروفا مخبلفة ضمن ال

 

وعـن  معنوية فـي بركيـز الكولسـبرول بـين الطيـور المؤقلمـة و غيـر المؤقلمـة( عدم وجود فروقات 4يبين الجدول )

بأثير المعامالت نالحظ حصول انخفـاض معنـوي فـي بركيـز الكولسـبرول لمعـاملبي الزيـت و الخلـيط مقارنـة مـل معـاملبي 
المعامالت. ان سـبب نالحظ عدم وجود فروقات معنوية في بركيز الكولسبرول بين فعن بأثير البداخل اما و .سيطرة ودهن

االنخفاض المعنوي في بركيز الكولسبرول لمعاملبي زيت وخليط هو ان إضافة الزيت أو الخليط من الدهن والزيت قد قلل 
من اإلجهاد حيث ان اإلجهاد الحراري يعمـل علـ  زيـادة نشـاط و افـراز هرمونـات الغـدة الدرقيـة والبـي بعمـل علـ  زيـادة 

ذلك لبأثيرها عل  ايض الـدهون و بنشـيط فعاليـة أنـزيم الاليبيـز الكبـدي وجـاءت هـذه النبـائج  بركيز الكولسبرول في الدم و
 (.2114,كافي )( و 0112 ,الدراجي)مبفقة مل ما بوصل إليه 
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  للدمالكيموحيوية  بأثير األقلمة ونوع الدهن المضاف والبداخل بينهما في بعض الصفات :(5الجدول )
Table(5): Effect of acclimation and type of additive fat and interaction in some blood 

biochemical traits                                     
  Effect of Acclimation بأثير األقلمة

 المعامالت
Treatments 

حجم خاليا الدم 
 المرصوصة %
Packed Cell 

Volume PCV% 

 الكلوكوز
 )مل011ملغم/(

Glucose 

(mg\100ml) 

 الكلي البروبين
 )مل011غم/(

Total Protien 

(mg\100ml) 

 االلبومين
 ) لم011غم/(

Albumin(gm\ 

100ml) 

 الكلوبيولين
 )مل011غم/(

Globulin 

(gm\100ml) 

 مؤقلم
Acclimated 

a24120 ±1141 a 
b011160 ±4162 

b 
2126 ±1162 0102 ±1125 2104 ±1122 

 غير مؤقلم
An Acclimated 

b25102 ±1142 b 
a202162 ±4102 

a 
2122 ±1121 0102 ±1100 2101 ±1100 

 Effect of Treatments بأثير المعامالت

 سيطرة
Control 

a20105 ±1120 a222161 ±00121 2152 ±1162 0124 ±1120 2122 ±1122 

 دهن
Fat 

26.00ab± 1.03 207.36ab± 8.24 3.13±0,65 1.07±0.38 2.06±0.34 

 زيت
Oil 

ab24111 ±0101 ab202152 ±0165 2122 ±1140 0120 ±1164 2100 ±1124 

 خليط
Mixture 

b26125 ±1150 b012155 ±00112 2114 ±1152 0112 ±1122 0110 ±1122 

 Interactionبأثير البداخل بين األقلمة و المعامالت 

لم
ؤق
م

 
A

cc
li

m
at

ed
 

 سيطرة
Control 

a21111 ±1150 b216115 ±01142 2155 ±1140 2120 ±1125 2120 ±1125 

 دهن
Fat 

bc25111 ±0102 b215122 ±00112 2120 ±1152 2105 ±1121 2105 ±1121 

 زيت
Oil 

a22151 ±1122 b216142 ±1166 2166 ±1142 2104 ±1124 2104 ±1124 

 خليط
Mixture 

bc25111 ±1111 c022110 ±0116 2100 ±1152 2112 ±1121 2112 ±1121 

لم
ؤق
رم
غي

 
A

n
 A

cc
li

m
at

ed
 

 سيطرة
Control 

abc24151 ±1124 a221124 ±01150 2142 ±1160 2122 ±1120 2122 ±1120 

 دهن
Fat 

ab20111 ±0105 b211166 ±00102 2111 ±1151 0114 ±1101 0114 ±1101 

 زيت
Oil 

c22151 ±1124 ab221161 ±0122 2122 ±1106 2102 ±1126 2102 ±1126 

 خليط
Mixture 

c2215 ±1124 b216106 ±00160 2110 ±1142 0112 ±1122 0112 ±1122 

 (1115≥فروقات معنوية عند مسبوذ احبمال )أ وجود الواحد بدل عل  عمودالقيم البي بحمل حروفا مخبلفة ضمن ال

 

 بين الطيور المؤقلمة وغير المؤقلمة في بركيـز الكلسـريدات الثالثيـةيبين الجدول عدم و جود فروقات معنوية وكما 
سـريدات الثالثيـة فـي معاملـة السـيطرة مقارنـة بمعاملـة الخلـيط وربمـا يعـود السـبب إلـ  ان يواربفاعا معنويا في بركيـز الكل

لكلسـريدات الثالثيـة فـي إضافة الخليط قللت من البأثير السلبي لإلجهـاد الحـراري بصـورة انعكسـت علـ  انخفـاض بركيـز ا
ــدم. ــائج  مصــل ال ــة مــل نب ــائج مبفق ــذه النب ــين المعــامالت.و جــاءت ه ــة ب ــات معنوي ــم بظهــر اي فروق ــداخل ل ــأثير الب وعــن ب

Puvadolpirod  وThaxton (2111 الــذين اشــاروا إلــ  ان االجهــاد الحــراري يعمــل علــ  زيــادة مســبوذ الكلســريدات )

 الثالثية في مصل الدم.

عـدم وجـود فروقـات معنويـة بـين الطيـور المؤقلمـة و غيـر المؤقلمـة فـي نسـبة الخاليـا المبغـايرة إلـ  ويبين الجدول 
وحصول انخفاض معنوي في نسبة الخاليـا المبغـايرة إلـ  الخاليـا اللمفيـة فـي معـاملبي زيـت وخلـيط مقارنـة .الخاليا اللمفية

ة حصـلت فـي معاملـة السـيطرة مـؤقلم والبـي اخبلفـت بمعاملبي السـيطرة والـدهن وعـن بـأثير البـداخل نالحـظ ان أعلـ  نسـب
ان االربفاع المعنوي فـي نسـبة الخاليـا المبغـايرة .معنويا عن معاملبي زيت وخليط مؤقلم ومعاملبي زيت وخليط غير مؤقلم

هرمـوني معاملبي السيطرة والدهن ربما يعود إل  ان اإلجهاد الحراري في الطيور يحث عل  افراز  إل  الخاليا اللمفية في
االبنفرين والنورابنفرين من لب الغدة الكظرية ويزداد مسـبواهما بالـدم و بالبـالي يسـرع مـن هجـرة الخاليـا اللمفيـة المبـأثرة 

( Hyde ,2111)( و جــاءت هــذه النبــائج مبفقــة مــل نبــائج 0112وآخــرون,  McCorkleبهرمــون الكوربيكوســبيرون )
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عنوي فـي نسـبة الخاليـا المبغـايرة إلـ  الخاليـا اللمفيـة عنـد بعـرض الطيـور ( الذين بينوا حصول اربفاع م2112,الخليل )و
لإلجهاد الحراري. وكذلك نالحظ حصول انخفاض معنوي في درجة حرارة المسبقيم للطيور المؤقلمة مقارنة بالطيور غير 

و انخفـاض حجـم سـوائل  المؤقلمة وقد يعزذ السبب إل  ان البأقلم الحراري يـؤدي إلـ  بكيفـات خاصـة بـنظم حالـة الجفـاف
ل  زيادة حفظ الماء في الجسم و الذي يسـاعد علـ  بحسـن كفـاءة الببريـد الببخيـري وبالبـالي عالجسم إذ بعمل هذه البكيفات 

ــراهيم وآخــرون )Van Kampen, 0120)حــرارة الجســم  خفــض ــائج إب ــة مــل نب ــائج مبفق ( و 2100( و جــاءت هــذه النب
Yahav  وHurwiz (0114 و )Zhou (.0110ون )وآخر 

 
بركيـز الكولسـبرول والـدهون الثالثيـة ونسـبة الخاليـا بأثير األقلمة ونوع الدهن المضاف والبداخل بينهمـا فـي  :(4الجدول )

  الخاليا اللمفاوية ودرجة حرارة الجسم /المبغايرة 
Table(6): Effect of acclimation and type of additive fat and interaction in 

Cholestrol,Triglyceride, Heterophil\Lymphocyte, Body temperature        
 Effect of Acclimation        بأثير األقلمة

 المعامالت
Treatments 

 الكولسبرول
 )مل011ملغم/)

Cholesterol 

(mg\100ml) 

 الثالثية  الكلسريدات
 مل(011ملغم/)

Triglyceride 

(mg\100ml) 

نسبة الخاليا المبغايرة 
 اللمفية إل  الخاليا

Heterophil \ 

Lymphocyte(H\L) 

درجة حرارة الجسم 
 في األسبوع السابل

o) )م 
Body 

Temperature(°C) 

 مؤقلم
Acclimated 

041124 ±1121 000142 ±4156 11424 ±11121 b60161  ±1111 

 غير مؤقلم
AnAcclimated 

001150 ±05106 11120 ±6125 11412 ±11106 a60122 ±1111 

 Effect of Treatments بأثير المعامالت

 سيطرة
Control 

a021104 ±01102 a002112 ±6121 a11426 ±11120 a62126 ±1105 

 دهن
Fat 

a002112 ±01162 ab012151 ±2124 a11420 ±11165 b60141 ±1101 

 زيت
Oi l 

b051122 ±02100 ab010102 ±1110 b11525 ±11120 b60152 ±1112 

 خليط
Mixture 

b052111 ±06122 b10145 ±4102 b11546 ±11125 c60126 ±1101 

 Interaction بأثير البداخل بين األقلمة والمعامالت
لم
ؤق
م

 
A

cc
li

m
at

ed
 

 سيطرة
Control 

a012160 ±0161 021126 ±1102 a11026 ±11162 a62102 ±1122 

 دهن
Fat 

ab006151 ±05102 012126 ±2102 ab11402 ±11120 b60161 ±1101 

 زيت
Oil 

b050126 ±0141 002102 ±5120 b11511 ±11100 c60125 ±1112 

 خليط
Mixture 

b050105 ±02115 11120 ±4126 b11542 ±11101 d60102 ±1125 

لم
ؤق
رم
غي

 
A

n
 A

cc
li

m
at

ed
 

 سيطرة
Control 

a026125 ±01125 015142 ±2101 ab11426 ±11101 a62120 ±1102 

 دهن
Fat 

a022124 ±5121 12144 ±6152 ab11462 ±11121 b60121 ±1102 

 زيت
Oil 

b040152 ±4150 10122 ±5126 b11502 ±11122 b60110 ±1102 

 خليط
Mixture 

b052162 ±1110 15161 ±2124 b11544 ±1.00. c60120 ±1122 

 (1115≥فروقات معنوية عند مسبوذ احبمال )أ وجود الواحد بدل عل  عمودالقيم البي بحمل حروفا مخبلفة ضمن ال
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أما عن بـأثير المعـامالت فقـد أظهـرت نبـائج البحليـل اإلحصـائي حصـول اربفاعـا معنويـا فـي درجـة حـرارة الجسـم 
مقارنة مل معامالت الدهن و الزيت و الخليط و ربما يعود السـبب إلـ  ان إضـافة الزيـت أو الـدهن  لطيور معاملة السيطرة

أو خليطهما ادذ إل  بقليل العالوة الحرارية النابجة من أيـض الـدهون مقارنـة مـل العـالوة الحراريـة المربفعـة المبأبيـة مـن 
إل  بكوين الماء األيضـي واسـبفاد منـه الطـائر فـي خفـض أيض الكاربوهيدرات لمعاملة السيطرة. أو ان أيض الدهون أدذ 

درجة حرارة الجسم.أما عن بأثير البداخل فيبين الجدول حصول اربفاعا معنويا في درجـة حـرارة المسـبقيم لطيـور معاملـة 
ألمعـاء الطيـور ( صـورة نسـيجية 2و  0وببين الصوربين )كما  السيطرة المؤقلمة و غير المؤقلمة مقارنة بباقي المعامالت.

المؤقلمـــة وغيـــر المؤقلمـــة ولـــدذ دراســـة المقـــاطل النســـيجية لـــم يكـــن هنـــاك بـــأثيرات ســـلبية لمعاملـــة الســـيطرة المؤقلمـــة 
مقـاطل نسـيجية ألمعـاء طيـور معـامالت دهـن وزيـت وخلـيط المؤقلمـة حيـث  (5و 2،6)وغيرالمؤقلمة وكـذلك ببـين الصـور

ية نبيجة للمعاملة )إضافة الدهن أوالزيـت أوخليطهمـا(. ان عـدم وجـود يبضا من صورة األنسجة عدم وجود بغيرات نسيج
بأثيرات في الصورة النسـيجية يوضـا ان إضـافة الـدهن أوالزيـت لـيس لـه بـأثير سـلبي علـ  مقطـل األمعـاء والـذي يـنعكس 

دهـن وزيـت ( مقـاطل نسـيجية ألمعـاء طيـور معـامالت 2و  0, 4بصورة أو بأخرذ عل  أداء الطيـور. كمـا ببـين الصـور )
وخليط غير المؤقلمـة ويبضـا مـن صـورة نسـيج األمعـاء أيضـا عـدم وجـود أي بـأثيرات ضـارة نابجـة عـن اسـبخدام الـدهن 
أوالزيت وهذا يعطي دليال قاطعا عل  ان إضافة الدهن أوالزيت إل  عالئق الطيور ليس له أي بأثيرات ضـارة مـن الناحيـة 

 مقدار االسبفادة من الغذاء و الحالة الصحية للطيور. النسيجية و البي بنعكس بصورة أو بأخرذ عل 
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ABSTRACT 

This study was carried out on Poultry field department of animal resources-college of 

Agriculture and Forestry-University of Mosul for the period from 2/8/2013 to 19/9/2013 in 

order to study the effect of acclimation and type of added fat to alleviate the heat stress of 

broiler chickens reared under high temperature. Seven hundred of one day old unsexed broiler 

chickens (Ross 308). were division to two division, the first division reared on ordinary 

condition and called not acclimated and other division also reared on ordinary condition yet 

exposed to (37 ±2)°C temperature for six hours daily at age (5, 9, 13 and 17) day to acclimate 

to high temperature and called acclimated. At (22) days old birds divided into eight treatments 

as follows T1 reared on standard ration and acclimated, T2 reared on ration contain (4)% fat 

and acclimated, T3 reared on ration contain (4)% oil and acclimated, T4 reared on ration 

contain (2)% fat and (2)% oil and acclimated, T5 reared on standard ration and un acclimated, 

T6 reared on ration contain (4)% fat and un acclimated, T7 reared on ration contain (4)% oil 

and un acclimated, T8 reared on ration contain (2)% fat and (2)% oil and un acclimated. The 

house temperature have risen to rotatory temperature (25-35-25)°C and still age of marketing 

(49) day. Statistical Analysis of data showed Significantly increase in live body weight for T3 

and T5. Significantly decrease in mortality rate for T3 and T5, rectal temperature for 

treatment of using oil, fat and mixed, packed call volume, glucose concentrate cholesterol 

concentrate, H/L cell for treating of using oil and mixture. No Significantly differences in 

weight gain, feed consumption, feed conversion ratio, dressing percentage, relative weight of 

breast, total protean, albumin, globulin concentrate in blood serum, also the histological study 

revealed the absence of any passive effect on the histological picture of intestine. 

Keyword: acclimation – fat and oil – heat stress – broiler performance. 
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 المصادر

(. األقلمــة كوســيلة مــن البــأثير الســلبي 2100إبــراهيم, مبــي إبــراهيم و صــائب يــونس عبــد الــرحمن و دريــد ذنــون يــونس )
 21 مجلـة زراعـة الرافـدين, المجلـدلإلجهاد الحراري في بعض الصفات الفسلجية و األداء األنباجي لفروج اللحـم, 

(2): 01-20. 

(. بـأثير اإلجهـاد الحـراري فـي بعـض الصـفات اإلنباجيـة و الفسـلجية فـي أمهـات 2112الخليل, محمد فاضـل محمـد علـي )
 فروج اللحم والنسل النابج. أطروحة دكبوراه, قسم الثروة الحيوانية, كلية الزراعة والغابات, جامعة الموصل. 

ك إلـ  العليقـة فـي الصـفات الفسـلجية واإلنباجيـة لقطعـان (. بـأثير إضـافة حـامض االسـكوربي0112الدراجي, حازم جبـار )
 أطروحة دكبوراه, كلية الزراعة , جامعة بغداد..أمهات فروج اللحم فاوبرو المرباة خالل أشهر الصيف

(. دراسة بأثير االقلمة و مسبخلص عـرق السـوس و بيكاربونـات الصـوديوم للبقليـل 2102الصوفي, خالد هادي مصطف  )

لبي لالجهاد الحراري عل  بعض الصفات االنباجية و صفات الدم لفروج اللحم. رسالة ماجسبير, قسم من االثر الس
 الثروة الحيوانية, كلية الزراعة و الغابات, الجامعة الموصل.

(. بقييم األداء اإلنباجي و الفسلجي لفروج اللحم المعرض لوسائل مخبلفة لبخفيف مـن اإلجهـاد 2111طيب, إحسان بوفيق )

 لحراري. أطروحة دكبوراه , قسم الثروة الحيوانية, كلية الزراعة والغابات, جامعة الموصل. ا

(. بــأثير مصــدر الــدهن المضــاف فــي العالئــق الناهيــة لفــروج اللحــم علــ  بعــض الصــفات 2100عبــدالباقي, ثــائر محمــد )
 .020-022(:0)21مجلة زراعة الرافدين  االنباجية و سرعة مرور الغذاء في القناة الهضمية.

mailto:duraidthonnon@yahoo.com
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ــواب ) ــد الب ــدالحافظ, فبحــي عب ــي دجــاج البســمين. رســالة 2114عب ــاد الحــراري ف (. دراســة بعــض وســائل مقاومــة اإلجه
 ماجسبير, قسم اإلنباج الحيواني, كلية الزراعة, جامعة األزهر. 

زيـت النبـابي كبـديل ( اسبخدام مسـحوق ال2112محمدعلي الربيعي و محمد ابراهيم النعيمي ) ,العذاري, عبد المطلب كريم
 .22-02:(0) 0 مجلة الزراعة العراقية .عن المصادر الدهنية االخرذ في بغذية دجاج اللحم

ــد ) ــر 2114كــافي, أفــراي جليــل عب ــد البوباســيوم فــي بخفيــف أث (. دور حــامض االســكوربيك وحــامض السالســليك وكلوري
 ري, جامعة القادسية. اإلجهاد الحراري لفروج اللحم. رسالة ماجسبير, كلية الطب البيط

(. بأثير نوع الزيت النبابي في عالئق فروج اللحم علـ  االداء االنبـاجي و صـور 2102النعيمي, قيس محمد عبد الرحمن )

الدهن في مصل الدم و عضالت الصدر و الفخـذ. رسـالة ماجسـبير, قسـم الثـروة الحيوانيـة, كليـة الزراعـة, جامعـة 
 بكريت.

(. اثر قطل العلف, كلوريد البوباسيوم و األقلمة للبقليل من االجهاد الحـراري فـي بعـض 2112) النعيمي, دريد ذنون يونس

أطروحــة دكبــوراه , قســم الثــروة الحيوانيــة, كليــة الزراعــة والغابــات, .الصــفات الفســلجية و اإلنباجيــة لفــروج اللحــم
 جامعة الموصل. 

 األقلمة كوسيلة للبخفيـف مـن البـأثير السـلبي .(2100لرحمن )دريد ذنون وابراهيم مبي ابراهيم وصائب يونس عبدا يونس ,
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