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 ححج الحرارة العاليت
 

 

 درٌد ذنون ٌونس
 / كلٌة الزراعة والغابات الثروة الحٌوانٌة قسم 

 العراق –جامعة الموصل 

 سالم ذنون ٌونس الدلٌمً
  الهٌئة العامة للبحوث الزراعٌة

 العراق – قسم بحوث نٌنوى
E-mail: duraidthonnon@yahoo.com 

 

 الخالصت

ٌذة فذً كلٌذة الزراعذة والغابذات / جامعذة اجرٌت هذذ  الدراسذة فذً حاذل ال ٌذور الداجنذة القذابا لاسذم الثذروة الحٌوان
المٌثذاٌونٌن وو فٌقذامٌن  ( ٌوما"، وهدفت إلى معرفة قأثٌر إضافة64) 22/01/2101ولغاٌة  0/9/2101من  الموصل للفقرة

E ذلذ   سانعكذاو وو كالهما إلى العلف للقخفٌف من األثر السلبً لإلجهاد الحراري لفّروج اللحم المعرض للحذرارة العالٌذة
( فرخا بعمذر ٌذوم واحذد، قمذت قذربٌقهم قحذت بذروف  بٌعٌذة 611اسقخدم ) .فً األداء اإلنقاجً وبعض الصفات الفسلجٌة

( معذامالت، لكذل 6(  ذائر وزنذت ووزعذت عئذوائٌا الذى )041( مذن عمرهذا اخذذ منهذا )22( ٌوماً. وفً الٌوم )20لغاٌة )
م وكانت المعذامالت °(26-04-26ت إلى درجات حرارة دورٌة )وُعّرض ٬( فرخا 01( مكررات، ولكل مكرر )0معاملة )

غذم مٌثذاٌونٌن / كغذم علذف(، 0)إجهذاد حذراري وإضذافة T2)الماارنة( )إجهاد حراري بدون إضذافات(، الثانٌذة  T1األولى
ن + غذم مٌثذاٌون0ٌ)إجهاد حراري وإضذافة T4الرابعة و / كغم علف( Eغم فٌقامٌن 1,4)إجهاد حراري وإضافة T3الثالثة 

( فذً وزن الجسذم الحذً والزٌذادة 1,16/ كغم علف(. وبهرت النقائج قفوق المعاملة الرابعة معنوٌا )و  Eغم فٌقامٌن  1,4

الوزنٌة األسبوعٌة وسرعة النمو النسبً ووزن الصدروقحسن معنذوي فذً الصذفات الفسذلجٌة والكٌموحٌوٌذة القذً وبهذرت 
ولبذومٌن ، موكلوبٌن، حجم خالٌا الدم المرصوصة، البذروقٌن الكلذً لمصذل الذدمزٌادة فً عدد خالٌا الدم الحمر، قركٌز الهٌ

مصذذل الذذدم، قركٌذذز  فذذً ASTو ALT،الكلوكذذوز، الكلٌسذذٌرٌدات الثالثٌذة،مصذل الذذدم وانخفاضذذاً فذذً درجذة حذذرارة الجسذذم
ة األولذى. وعذدم وجذود ( ماارنذة بالمعاملذ6و 2٬0الكالٌكوجٌن فً الكبد والالذ,، نسذبة دهذن الكبذد والالذ, فذً المعذامالت )

 النسذبة المئوٌذة للقصذافً، األحئذاء المأكولذة والنسذبة المئوٌذة للهالكذات بذٌن ٬فروقذات معنوٌذة فذً كمٌذة العلذف المسذقهل 

 .المعامالت

 .Eفٌقامٌن  ،المٌثاٌونٌن ،الصفات الفسلجٌة ،األداء اإلنقاجً ،فروج اللحم ،اإلجهاد الحراري :دالةالكلمات ال

 .00/6/2106: وقبوله٬  02/2/2106 :البحثقارٌخ قسلم 

 المقذمت

ٌَُعُد ق اع صناعة الدواجن من الا اعات االققصادٌة المهمة فً العدٌد من بلدان العالم السٌما المقادمذة منهذا لمذا لذه 
اللحوم البٌضاء فضالً عذن الذربا المذادي الجٌذد للمربذً. وقعذد ارقفذاع درجذات الحذرارة عذن المعذدالت من قأثٌر فً قوفٌر 

م من وهذم العابذات القذً قواجذه مربذً الذدواجن فذً المنذا ق الحذارة مذن العذالم والذو ن (26-02المثالٌة لقربٌة الدواجن )
مم ر ئذقاًء، ققبذاٌن فٌذه درجذات الحذرارة خذالل السذنة  العربً. ٌقمٌز مناخ العراق بكونه ئبه قاري حار جاف صٌفاً بارد

م صٌفاً، فضالً عن القبذاٌن فذً درجذات الحذرارة بذٌن اللٌذل والنهذار خذالل (66وكثر من )و م ئقاءً (2,6الواحدة ما بٌن )

حرارة الجو صذٌفاً م. ان القفاوت بٌن درجات الحرارة واالرقفاع الحاد فً (21الٌوم الواحد والقً قد قصل الى وكثر من )

إن و له قأثٌر سلبً مبائر على قربٌة الدواجن فً العراق، اذ ٌقسب, فً امقناع اغل, المربٌن عذن القربٌذة فذً هذذا الفصذل

م ولفقذرة  وٌلذة ٌقسذب, فذً قولٌذد ضذغ  وحالذة مذن (01االرقفاع فً درجة حرارة مساكن قربٌة فروج اللحذم اكثذر مذن )
(. وائذارت العدٌذد مذن الدراسذات الذى ان اإلجهذاد الحذراري Heat stressجهاد الحراري )اإلجهاد على ال ٌور قدعى باإل

( والقذذً قمقذذاز بذذالقهٌج Free radicals) ٌعمذذل علذذى زٌذذادة اصذذناف االوكسذذجٌن الفعالذذة او مذذا قعذذرف بالجذذذور الحذذرة
Excitable  وعدم االسقارارUnstable  فذً الجسذموهً ئدٌدة االلفة للقفاعل ما الجزٌئذات الحٌوٌذة (Block  ،واخذرون

2112 ،Matkovics ،2110لإلجهذذاد الحذذراري ٌذذىدي الذذى حذذدوث  (. كذذذل  ائذذارت دراسذذات اخذذرى الذذى ان القعذذرض
(. ونبراً لوجذود عالقذة موجبذة بذٌن حذاالت اإلجهذاد Saunders، 0994. )Oxidative stressحاالت اإلجهاد القأكسدي 

فاد اققرحت عدة وسائل للقخفٌذف مذن  د الحراري ٌىدي الى اإلجهاد القاكسديالحراري واإلجهاد القأكسدي حٌث ان اإلجها
القأثٌر السلبً لإلجهاد الحراري فً الصفات االنقاجٌة والفسلجٌة لفروج اللحم ومن هذ  الوسائل اسقخدام مضادات االكسدة 

antioxidants دف مذن اجذراء هذذ  الدراسذة هذو القً قعمذل علذى قثبذٌ  عملٌذات االكسذدة المحدثذة بالجذذور الحذرة.ان الهذ
للقالٌذل مذن هذذ  القذأثٌرات الضذارة او ازالقهذا )اإلجهذاد الحذراري  Eمحاولة معرفذة امكانٌذة اسذقخدام المٌثذاٌونٌن وفٌقذامٌن 

واإلجهاد القأكسدي( عند قربٌة فروج اللحم فً البروف الحارة.حٌث ٌعمل المٌثذاٌونٌن علذى قصذحٌا الضذرر الذذي حذدث 
ٌَُعذد المصذدر االسذاس للسسذقاٌن الذذي Mayne،2110ة نقٌجة لمهاجمة الجذور الحرة لها )فً قركٌ, الخلٌ (، وكذذل  فانذه 

فٌعذد مذن مضذادات االكسذدة  E(.اما فٌقامٌن GSHٌدخل فً قصنٌا مرك, حٌوي هام مضاد لالكسدة ٌعرف بالكلوقاثٌون )

 وٌلذذة السلسذذلة الخاصذذة باالغئذذٌة الخلوٌذذذة  الذائبذذة فذذً الذذدهون والذذذي ٌمنذذذا اكسذذدة الحذذوامض الدهنٌذذة غٌذذر المئذذذبعة
(McDowell،0929 وHennekens ،0924 كما ٌعمل على ازالة جذور االوكسجٌن الحرة المقكونة قبذل دخولهذا الذى ،)

 من رسالة ماجستير للباحث الثاني بحث مستل
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كذل  فً قحسٌن الحالة الفسلجٌة العامة لل ٌر حٌث ٌعمذل علذى قنبذٌم  E(. وٌسهم فٌقامٌن Duell ،0994سلسلة القفاعل )
الذى العلذف  E(. لذل  قم الدمج بٌن وسٌلقٌن )اضافة المٌثاٌونٌن وفٌقامٌن Nair ،0922وي لبعض الجزٌئات )القصنٌا الحٌ

فً وقت واحد( لغرض معرفة قأثٌرهما القآزري فً األداء اإلنقاجً وبعض الصفات الفسذلجٌة لفذروج اللحذم المربذى قحذت 
 الحرارة العالٌة.

 مواد البحث وطرائقه

وجرٌت هذذ  الدراسذة فذً حاذل ال ٌذور الداجنذة القذابا لاسذم الثذروة الحٌوانٌذة فذً كلٌذة الزراعذة والغابذات / جامعذة 
و و Eوكان الهدف منها معرفذة قذأثٌر اضذافة المٌثذاٌونٌن وو فٌقذامٌن  22/01/2101لغاٌة  2101/  9/ 0الموصل للمدة من 

( 611كالهما للعلٌاة فً االداء االنقاجً وبعذض الصذفات الفسذلجٌة لفذروج اللحذم المربذى قحذت الحذرارة العالٌذة. اسذقخدم )
االفذراخ فذً قاعذة مذن نذوع نصذف  ( غٌر مجنسذة ربٌذت012فرخاً من افراخ فروج اللحم بعمر ٌوم واحد، من نوع )روز 

( قذم وزن 22افة البروف المناسبة لقربٌة فروج اللحم وفذً الٌذوم )ٌوماً ووفرت ك 20 -0المفقوح على االرضٌة من عمر 
(  ٌذراً وقذم رفذا درجذة 01( مكررات لكل معاملة، وكل مكذرر ٌحقذوي علذى )0معامالت بواقا ) 6ال ٌور وقوزٌعها الى 

العائذرة  م عنذد السذاعة(04م بحٌث قصذل درجذة حذرارة الااعذة الذى )(26-04-26حرارة الااعة الى الحرارة الدورٌة )
 وكانت معامالت الدراسة كما ٌأقً: .ٌوما" 64صباحاً وقسقمر حقى الساعة السادسة مساًء واسقمرت الدراسة لغاٌة 

 المعاملة األولى )الماارنة( )إجهاد حراري بدون إضافات(. 

 غم مٌثاٌونٌن / كغم علف(. 0المعاملة الثانٌة )إجهاد حراري وإضافة 

 / كغم علف(.  Eغم فٌقامٌن 1,4راري وإضافة المعاملة الثالثة )إجهاد ح

 / كغم علف(. Eغم فٌقامٌن  1,4غم مٌثاٌونٌن + 0المعاملة الرابعة )إجهاد حراري وإضافة  

اسذذذذذقخدمت علٌاقذذذذذان )بادئذذذذذة وناهٌذذذذذة( وكانذذذذذت العلٌاقذذذذذٌن علذذذذذى ئذذذذذكل جذذذذذرٌ  مخلذذذذذو  مقجذذذذذانس وحسذذذذذ, 
(Anonymous،0996) ( ٌبذذٌن مكونذذات العلٌاقذذٌن الب0والجذذدول )وقذذم حسذذا, القحلٌذذل الكٌمٌذذائً للعلٌاقذذٌن  ادئذذة والناهٌذذة

الزٌذادة  ،وقم دراسة صفات وزن الجسم الحًوحللت نماذج من العلٌاقٌن مخقبرٌاً لمعرفة محقواهما من المركبات الغذائٌة. 
النسذبة المئوٌذة  ،النسبة المئوٌة للقصافً ،سرعة النمو النسبً ،معامل القحوٌل الغذائً ،اسقهال  العلف ،الوزنٌة االسبوعٌة

خالٌا الدم الحمذر  ،درجة حرارة الجسم ،نسبة وزن الكبد والال, والاانصة ،نس, اوزان الا ا الرئٌسة والثانوٌة ،للهالكات
(، حجذم خالٌذا Sahliباسقخدام ال رٌاة اللونٌذة ) رٌاذة  قركٌز الهٌموكلوبٌن ،باسقخدام جهاز عد الخالٌا )الهٌموسٌقومٌقر(

البذذروقٌن  ،الكلٌسذذٌرٌدات الثالثٌذذة ،قركٌذذز الكلوكذذوز ،(Jain ،0924الذذدم المرصوصذذة )الهٌمذذاقوكرت( وحسذذ,  رٌاذذة )
قاذذدٌر ،(Kitاسذذقخدام عذذدة القحلٌذذل الجذذاهزة )فذذً مصذذل الذذدم ب ASTفعالٌذذة انذذزٌم  ،ALTفعالٌذذة انذذزٌم ، االلبذذومٌن ،الكلذذً

اسذقخدم .، قادٌر نسبة الدهن فً الكبد والال, باسقخدام جهاز السكسلٌتAnthrone قركٌز كالٌكوجٌن الكبد والال, ب رٌاة
( ولقحدٌد معنوٌة الفروقات بذٌن المقوسذ ات اسذقخدم Torrie ،0941و Steelالقصمٌم العئوائً الكامل وحس, ما ذكر  )

(. وحللذذت البٌانذذات احصذذائٌاً باسذذقخدام ≤0.05( عنذذد مسذذقوى احقمذذال )وDuncan ،0966بذذار دنكذذن المقعذذدد المذذدٌات )اخق
 .وكانت االفراخ قحت رعاٌة صحٌة بٌ رٌة  ٌلة مدة القربٌة .(Anonymous،0211البرنامج الجاهز )

 النخائح والمناقشت

( قذأثٌر المعذامالت فذً معذدل وزن الجسذم الحذً حٌذث قئذٌر النقذائج الذى قفذوق معنذوي للمعاملذة 2ٌوضا الجدول )
.وجذاءت هذذ  Eوفٌقذامٌن الرابعة ماارنة بالمعذاملقٌن االولذى والثانٌذة وربمذا ٌعذود السذب, الذى القذأثٌر االٌجذابً للمٌثذاٌونٌن 

Leal (2116 )و Waldroup (2112)و Ojanoو Stefan (2111)و Esteve-Garciaالنقائج مقفاة ما نقذائج كذل مذن 
الذٌن الحبوا حصول ارقفاٍع فً وزن الجسم الحً لفروج اللحذم المربذى قحذت قذأثٌر اإلجهذاد عنذد اضذافة المٌثذاٌونٌن الذى 

-Azza Elً فاذد جذاءت هذذ  النقذائج مقفاذة مذا مذا قوصذل الٌذه كذل مذن فً وزن الجسم الحذ Eالعلف. وعن قأثٌر فٌقامٌن 

Sebai (2111) وSahin ( 2110واخذذرون) وEl-Sadek ( 2119واخذذرون) وMalayoglu ( الذذذٌن 2119واخذذرون )
 ان قفذوق المعاملذة الرابعذة .الى العلف ٌىدي الى ارقفذاع وزن الجسذم الحذً لفذروج اللحذم Eائاروا الى ان اضافة فٌقامٌن 

اللذذذان ٌعمذذالن كمضذذادٌن لالكسذذدة  Eمعنوٌذذاً علذذى باٌذذة المعذذامالت ربمذذا ٌعذذود الذذى القذذأثٌر المئذذقر  للمٌثذذاٌونٌن وفٌقذذامٌن 

للقخفٌف من اإلجهذاد القأكسذدي وبالقذالً ٌخففذان مذن القذأثٌرات السذلبٌة لإلجهذاد الحذراري والقذً قذنعكس علذى زٌذادة وزن 
( اسذذابٌا فذذنالحب قفذذوق المعاملذذة الرابعذذة معنوٌذذاً علذذى المعذذاملقٌن االولذذى والثانٌذذة 2-6الجسذذم. امذذا الزٌذذادة الوزنٌذذة الكلٌذذة )

 Waldroupو Ojanoو Javed (0999)و Balnaveوحسابٌاً على المعاملة الثالثة هذ  النقائج ققفق ما ما ذكذر  كذل مذن 
روج اللحذذم بزٌذذادة نسذذبة ( بحصذذول ارقفذذاع فذذً معذذدل الزٌذذادة الوزنٌذذة لفذذ2116) واخذذرون Chamruspollertو (2112)

فً الزٌادة الوزنٌة فاد جذاءت هذذ  النقذائج مقفاذة مذا مذا قوصذل الٌذه  Eاما فٌما ٌخص قأثٌر فٌقامٌن  .المٌثاٌونٌن فً العلٌاة
الذذى علٌاذذة فذذروج اللحذذم قذذىدي الذذى قحسذذن الزٌذذادة  E( الذذى ان اضذذافة فٌقذذامٌن 2119واخذذرون ) Malaygoluو كذذل مذذن

 الوزنٌة لل ٌور.

( اسذابٌا. 2-6وجود اخقالفذات معنوٌذة بذٌن المعذامالت فذً كمٌذة العلذف المسذقهل  المذدة الكلٌذة ) لم ٌالحب فً حٌن
 (2116واخذذرون ) Chamruspollertو (2110واخذذرون ) Luوجذذاءت نقذذائج هذذذ  الدراسذذة مقفاذذة مذذا مذذا ذكذذر  كذذل مذذن 

 ة الجسم قبل القعرٌضدرجة حرار –درجة حرارة الجسم بعد القعرٌض 

 عدد ساعات القعرٌض
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( الذٌن اكدوا عدم وجود فروقات معنوٌة فً كمٌة العلف المسقهل  عند اضافة المٌثاٌونٌن إلذى العلذف. كمذا 2116) Lealو
 (2116واخذذذرون ) Chungو (2116واخذذذرون ) Lohakareان هذذذذ  النقذذذائج جذذذاءت مااربذذذة مذذذا مذذذا وجذذذد  كذذذل مذذذن 

مسذذقهل  مذذن قبذذل ال ٌذذور عنذذد اضذذافة ( بعذذدم وجذذود فروقذذات معنوٌذذة فذذً كمٌذذة العلذذف ال2119واخذذرون ) Malayogluو
معنوٌذة بذٌن  اخقالفذاتللعلٌاذة عنذدما قكذون فذً بذروف حرارٌذة مرقفعذة. وٌوضذا الجذدول اٌضذا" عذدم وجذود  Eفٌقامٌن 

( بعذدم وجذود قذأثٌر 2110واخذرون ) Luالمعامالت فً معامل القحوٌل الغذائً. وجاءت هذ  النقٌجة مئابهة ما مذا وجذد  
 Sahinٌل الغذذائً عنذد اضذافة المٌثذاٌونٌن إلذى العلذف. كذذل  جذاءت مقفاذة مذا مذا وجذد  كذل مذن معنوي فً معامل القحو

( بعذدم وجذود فذرق معنذوي فذً معامذل القحوٌذل الغذذائً عنذد اضذافة 2119واخرون ) Malayagluو Kucuk (2110)و
 للعلٌاة ماارنة بمجموعة السٌ رة. Eفٌقامٌن 

 

 والناهً والقحلٌل الكٌمٌاوي المحسو, والمادر مكونات علٌاقً البادئ :(0) الجدول
Table (1): Composition of starter and finisher ration. 

 المادة العلفٌة %
Ingredients 

 علٌاة البادئ
Starter Ration 

 علٌاة الناهً
Finisher Ration 

 Yellow Corn 04 62                                             ذرة صفراء

 Wheat 22 22                                                             حن ة

 Barly 6 6                                                              ئعٌر

 Soybean Meal 00 24            %66 بروقٌن %66كسبة فول الصوٌا 

 premix 6 6                                                  مركز بروقٌنً

 Nacl 1,0 1,0                                                            ملا  عام

 Lime stone 1,2 1,2                                      مسحوق حجر الكلس

 Total 011 011                                                            المجموع

 Calculated Chemical Composition                                                    * القحلٌل الكٌمٌاوي المحسو,

 Metabolisable Energy 2262,0 2916,6        ال اقة الممثلة )كٌلو سعرة/ كغم(

 Crud Protein 22,69 21,62 %                                       البروقٌن الخام

 Ether Extraction 0,044 0,066%                                مسقخلص االٌثر

 Crud Fiber 0,692 0,099 %                                           االلٌاف الخام

 Lysine 0,296 0,122 %                                                       الٌسٌن

 Methionine 1,606 1,620  %                                            المٌثاٌونٌن

 Methionine + Cystien  1,449 1,622 %                     مٌثاٌونٌن+سسقٌن

 Measured Chemical Composition                                                           الكٌمٌاوي المادرالقحلٌل 

 Crud Protein % 22,46 21,19                                   % البروقٌن الخام

 Ether Extraction 6,62 6,21%%                             مسقخلص االٌثر

 Crud Fiber 0,22 0,96 % %                                       االلٌاف الخام

 Ash 6,02 6,40                                                                 الرماد

 (Anonymous ،0996 ) * قم حسا, القحلٌل الكٌمٌائً لمكونات العالئق حس, ماجاء فً

Calculated chemical composition according to (1994 Anonymous)                        

 (: قأثٌر المعامالت فً مقوس  وزن الجسم الحً )غم( الزٌادة الوزنٌة )غم/  ائر( اسقهال  العلف )غم/  ذائر(2) الجدول
 بٌاوسا 2عند عمر (كغم علف / كغم زٌادة وزنٌة)معامل القحوٌل الغذائً 

Table(2): Effect of treatments in live body weight (gm.), weight gain (gm.), feed 

consumption(g\bird), feed conversion ratio (Kg Feed\Kg gain)       

 
 المعامالت

Treatments 

 وزن الجسم الحً )غم(
Body weight (gm) 

 الزٌادة الوزنٌة الكلٌة)غم(
Weight Gain (gm) 

4-8 Weeks 

 اسقهال  العلف)غم/  ائر(
Feed Consumption 

(gm \ bird ) 

4-8 Weeks 

معامل القحوٌل الغذائً 
Feed Conversion 

Ratio 
(gmFeed\gm gain 

T1 c 2460,60±62,09 c 0909,00±62,66 6029,60±016,90 2,02±1,12 
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T2 b2210,09±62,21 b2196,91±09,96 6060,90±029,22 2,12±1,16 

T3 ab2249,02±69,24 ab2026,90±62,21 6616,42±26,00 2,12±1,06 

T4 ,00 a0102±40,66 a2004,92±66,94 6622,00±92,91 0,90±1,00 

 . (1016 ≥الاٌم القً قحمل حروفا مخقلفة عمودٌا قئٌر إلى وجود فروقات معنوٌة عند مسقوى احقمال )و 
Values with different letter means significant differences (P≤0,05)           

T1 .)األولى: )الماارنة( )إجهاد حراري بدون إضافات :   
T2 غم مٌثاٌونٌن / كغم علف(. 0: الثانٌة: )إجهاد حراري وإضافة 
T3 إجهاد حراري وإضافة( :غم فٌقامٌن 1,4: الثالثةE .)كغم علف / 

T4 إجهاد حراري وإضافة( :غم فٌقامٌن 1,4غم مٌثاٌونٌن + 0: الرابعةE .)كغم علف / 

 

بٌن المعامالت فً نسبة وزن الكبد والال, والاانصة، وبصورة  ( الى عدم وجود فروقات معنوٌة0وٌئٌر الجدول )

صالا المعاملة االولى )الماارنذة( وان اضذافة المٌثذاٌونٌن )المعاملذة عامة نالحب وجود ارقفاع الوزن النسبً للكبد والال, ل
)المعاملة الثالثة( او كلٌهما معاً )المعاملة الرابعة( ٌىدي الى انخفاض وزن الكبد والالذ, وٌالحذب مذن  Eالثانٌة( او فٌقامٌن 

ٌجة هذ  الدراسة مقفاذة مذا مذا وجذد  الجدول اٌضاً عدم وجود فروقات معنوٌة بٌن المعامالت فً وزن الاانصة. وجاءت نق
( بعدم وجود فرق معنوي فً نسبة وزن الكبذد 2119واخرون ) Malayogluو (2116واخرون ) Anil Kumarكل من 

( 2116واخذرون ) Mandalو للعلٌاة. كذل  جاءت مقااربذة مذا مذا وجذد  كذل مذن Eوالال, والاانصة عند إضافة فٌقامٌن 
وزن الكبذد والالذ, والاانصذة عنذد إضذافة المٌثذاٌونٌن للعلٌاذة عنذدما قكذون ال ٌذور قحذت  بعدم وجود فرق معنوي فً نسبة

قأثٌر اإلجهاد الحراري. وكذل  عدم وجود فروقات معنوٌة بٌن المعامالت فً نسبة القصافً وجاءت هذ  النقٌجة مقفاة ما 
بة القصافً بٌن المعذامالت القذً اضذٌف ( الذي ائار الى عدم وجود فروقات معنوٌة فً نس2112) Castellaneما وجد  

( اذ الحب عذدم وجذود فذرق معنذوي فذً نسذبة القصذافً بذٌن 2116) Lealوجاءت مااربة اٌضاً لما وجد   ،Eالٌها فٌقامٌن 
وكذذل  عذدم وجذود قذأثٌر معنذوي للمعذامالت فذً النسذبة المئوٌذة  .المعامالت عند اضافة المٌثاٌونٌن الى علٌاة فذروج اللحذم

 . للهالكات

 
 .الاانصة والنسبة المئوٌة للهالكات ،الال, ،الكبد ،النسبة المئوٌة للقصافًقأثٌر المعامالت فً  :(0) الجدول

Table(3): Effect of treatments in dressing percentage in relative weight of liver %, heart %, 

gizzard %and mortality rate         

 المعامالت
Treatments 

 النسبة المئوٌة للقصافً
Dressing percentage 

 الكبد
Liver % 

 الال,
Heart % 

 الاانصة
Gizzard% 

 نسبة الهالكات
Mortality rate 

T1 26,64±1,41 0,69±1,164 1,02±1,102 0,66±1,120 0,00 

T2 22,24±0,20 0,64±1,140 1,04±1,102 0,60±1,011 0,00 

T3 22,12±26 0,61±1,122 1,02±1,104 0,66±1,192 0,00 

T4 29,12±0,62 0,62±1,121 1,01±1,109 0,66±1,162 0,00 

 . (1016 ≥الاٌم القً قحمل حروفا مخقلفة عمودٌا قئٌر إلى وجود فروقات معنوٌة عند مسقوى احقمال )و 
Values with different letter means significant differences (P≤0,05)            

T1الماارنة( )إجهاد حراري بدون إضافات(.  :: األولى(   
T2  غم مٌثاٌونٌن / كغم علف(. 0الثانٌة: )إجهاد حراري وإضافة 
T3: إجهاد حراري وإضافة  :الثالثة(غم فٌقامٌن 1,4E .)كغم علف / 
T4 :إجهاد حراري وإضافة  :الرابعة(غم فٌقامٌن 1,4غم مٌثاٌونٌن    + 0E .)كغم علف / 

 

( الذٌن لم ٌالحبوا وجذود فذرق معنذوي فذً نسذبة 2116واخرون ) Chungوجاءت هذ  النقٌجة مقفاة ما ما ذكر  
( ملغم/كغذذم علذذف عنذد قغذٌذذة امهذذات فذذروج اللحذذم المعرضذذة لإلجهذذاد 261) Eالهالكذات للمعذذامالت القذذً اع ٌذذت فٌقذذامٌن 

( اللذٌن ائارا الذى عذدم وجذود فذرق معنذوي فذً 2112) Waldroupو Ojanoالحراري ماارنة بمعاملة السٌ رة وكذل  

 . النسبة المئوٌة للهالكات بٌن المعامالت القً اضٌف الٌها المٌثاٌونٌن

قفذوق المعاملذة الرابعذة معنوٌذاً علذى باٌذة المعذامالت فذً الذوزن النسذبً للصذدر كمذا ( الذى 6ٌئذٌر الجذدول) وكذل 
ٌالحب قفوق المعاملة االولى معنوٌاً على المعاملة الرابعة فً نسبة وزن البهر. كما ٌئٌر الجدول الى عدم وجود فروقذات 

ة هذذذ  الدراسذذة مقفاذذة مذذا مذذا وجذذد  وجذذاءت نقٌجذذ ،معنوٌذذة بذذٌن المعذذامالت فذذً نسذذبة وزن الفخذذذٌن والجنذذاحٌن والرقبذذة
Malayoglu ( من حصول ارقفاع فذً نسذبة وزن الصذدر للمعذامالت القذً اضذٌف الٌهذا فٌقذامٌن 2119واخرون )E  الذى

 Waldroupو Ojanoو Stafan (2111)و Esteve-Garciaعلف فروج اللحم. كذل  جاءت مقفاة ما ما وجد  كل مذن 
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ثاٌونٌن الى العلف ٌىدي الى ارقفاع نسبة وزن الصدر. وربما ٌعود السذب, فذً قفذوق ( الذٌن ذكروا بان اضافة الم2112ٌ)
، اذ Eنسبة وزن الصدر الى القأثٌر المئقر  لكل من المٌثاٌونٌن وفٌقامٌن  المعاملة الرابعة معنوٌاً على باٌة المعامالت فً

سذقهال  البذروقٌن بسذب, ارقفذاع درجذة حذرارة ودت إضافة الحامض االمٌنً المٌثاٌونٌن للعلٌاذة إلذى قعذوٌض الذناص فذً ا
 E( والذي ٌنعكس بدور  على زٌادة قكوٌن العضالت وبنائهذا السذٌما فذً الصذدر. امذا دور فٌقذامٌن 2114البٌئة )الحسنً، 

فٌعود الى كونذه مضذاداً لسكسذدة وٌعمذل علذى اصذ ٌاد الجذذور الحذرة )القذً قذىدي الذى قغٌٌذرات علذى مسذقوى الجزٌئذات 
( وبالقالً ٌعمل على قخفٌف اإلجهذاد الحذراري الذذي بذدور  اثذر اٌجابٌذاً Doroshow، 0920ومنها البروقٌنات( )الحٌوٌة 

 على بناء البروقٌن السٌما فً من اة الصدر.

 
 الجناحٌن والرقبة ،البهر ،الفخدٌن،قأثٌر المعامالت فً الوزن النسبً للصدر :(4) الجدول

Table(4): Effect of treatments in relative weight of breast, thigh, back, wings and neck                

 المعامالت
Treatments 

 الصدر
Breast % 

 الفخذٌن
Thigh % 

 البهر
Back% 

 الجناحٌن
Wings% 

 الرقبة
Neck% 

T1 b06,21±1,66 22,02±1,6 a09,46±1,60 01,40±1,29 4,02±1,24 

T2 b06,21±1,46 22,66±1,62 ab02,20±1,06 01,92±1,04 4±1,26 

T3 b04,20±1,20 22,24±1,62 ab09,02±1,62 01,69±1,26 4,06±1,24 

T4 a02,19±1,042 22,02±1,66 b02,16±1,60 01,64±1,00 4,20±1,20 

 . (1016 ≥الاٌم القً قحمل حروفا مخقلفة عمودٌا قئٌر إلى وجود فروقات معنوٌة عند مسقوى احقمال )و 
Values with different letter means significant differences (P≤0,05)             

T1 .)األولى )الماارنة( )إجهاد حراري بدون إضافات : 
:T2  غم مٌثاٌونٌن / كغم علف(. 0الثانٌة: )إجهاد حراري وإضافة 

T3: إجهاد حراري وإضافة  :الثالثة(غم فٌقامٌن 1,4E :.)كغم علف / 

T4 :إجهاد حراري وإضافة  :الرابعة(غم فٌقامٌن 1,4غم مٌثاٌونٌن + 0E .)كغم علف / 

 

ة الرابعة معنوٌاً فذً عذدد خالٌذا الذدم الحمذر علذى باٌذة المعذامالت وقفذوق المعاملذة ( قفوق المعامل6وٌبٌن الجدول )
الثانٌة معنوٌاً على المعاملة االولى فً حٌن لم ٌالحب وجود فرق معنذوي بذٌن المعذاملقٌن االولذى والثالثذة بذل حصذل زٌذادة 

 Azza El-Sebaiجذذة مقااربذذة مذذا مذذا وجذذد  حسذذابٌة لصذذالا المعاملذذة الثالثذذة ماارنذذة بالمعاملذذة االولذذى وجذذاءت هذذذ  النقٌ
الى العلذف. وكذذل  ٌالحذب وجذود فروقذات  E( اذ الحب وجود زٌادة فً عدد خالٌا الدم الحمر عند اضافة فٌقامٌن 2111)

معنوٌذة فذذً قركٌذز الهٌموكلذذوبٌن حٌذث قفوقذذت المعاملذة الرابعذذة معنوٌذاً علذذى المعاملذة االولذذى، وكذذل  ٌالحذذب عذدم وجذذود 
-Azza Elفروقذات معنوٌذة بذٌن المعذامالت االولذى والثانٌذة والثالثذة. ان هذذ  النقٌجذة جذاءت مقفاذة مذا مذا وجذد  كذل مذن 

Sebai (2111) وEl-Sadek (2119 حٌذذث ائذذاروا الذذى حصذذول ارقفذذاع مسذذقوى هٌموكلذذوبٌن الذذدم لفذذروج اللحذذم عنذذد )
بذٌن المعذامالت فذً حجذم خالٌذا الذدم  الى العلذف. كمذا ٌالحذب اٌضذاً مذن الجذدول وجذود فروقذات معنوٌذة Eاضافة فٌقامٌن 

قذً لذم قخقلذف معنوٌذاً فٌمذا بٌنهذا وٌالحذب حصذول المرصوصة، اذ قفوقت المعاملة الرابعة معنوٌاً على باٌذة المعذامالت وال
زٌادة حسابٌة فذً حجذم خالٌذا الذدم المرصوصذة ل ٌذور المعذاملقٌن الثانٌذة والثالثذة ماارنذة بالمعاملذة االولذى. وجذاءت هذذ  

 E( بوجود زٌادة فً حجم خالٌا الدم المرصوصة عند اضافة فٌقامٌن 2111) Azza El-Sebaiالنقٌجة مقفاة ما ما ذكر  

اعلى حسابٌاً من المعاملقٌن و الى العلف.ومن كل ما قادم ٌالحب ان المعاملة الرابعة كانت اعلى معنوٌاً من المعاملة االولى
الثانٌة والثالثة فً صفة عدد خالٌا الدم الحمر وقركٌز الهٌموكلوبٌن وحجم خالٌذا الذدم المرصوصذة، وقذد ٌعذود السذب, فذً 

وعذدم حصذول حالذة  hemoconcentrationمعذاً فذً المحافبذة علذى قركٌذز الذدم  Eمٌن ذل  الذى قذدرة المٌثذاٌونٌن وفٌقذا
)القً قحدث عند زٌادة اسقهال  المذاء مذن قبذل ال ٌذور فذً حالذة قعرضذها لذدرجات حذرارة  hemodilutionقخفٌف للدم 

ع ائها المٌثاٌونٌن وفٌقامٌن مرقفعة( او قد ٌكون السب, ان ال ٌور اكقسبت مااومة جٌدة ضد درجات الحرارة العالٌة عند ا
E  ،(.2110اللذان ٌالالن من القأثٌر السلبً لإلجهاد الحراري )الحمٌد 

 
 قأثٌر المعامالت فً عدد خالٌا الدم الحمر، قركٌز الهٌموكلوبٌن، حجم خالٌا الدم المرصوصة :(6) الجدول

Table(5): Effect of treatments in red blood cells account, hemoglobin concentration and 

packet cells volume (PCV).  

 المعامالت
Treatments 

 عدد خالٌا الدم الحمر
 (0)ملٌون/ملم

blood cells account 

 قركٌز الهٌموكلوبٌن
 مل(011)غم/

Hemoglobin concentratio 

 المرصوصة %حجم خالٌا الدم 
Packet Cells Volume 

T1 c 2,226 ±1,12 b9,262±1,24 b 22,906±1,66 
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T2 b 2,961±1,12 ab9,021±1,04 b29,066±1,61 

T3 bc2,916±1,10 ab9,600±1,02 b29,020±1,60 

T4 a0,211±1,16 a9,916±1,02 a01,206±1,00 

 . (1016 ≥الاٌم القً قحمل حروفا مخقلفة عمودٌا قئٌر إلى وجود فروقات معنوٌة عند مسقوى احقمال )و 
Values with different letter means significant differences (P≤0,05)           

T1 .)األولى )الماارنة( )إجهاد حراري بدون إضافات : 
T2:  غم مٌثاٌونٌن / كغم علف(. 0الثانٌة: )إجهاد حراري وإضافة 
T3: إجهاد حراري وإضافة  :الثالثة(غم فٌقامٌن 1,4E .)كغم علف / 
T4 :إجهاد حراري وإضافة  :الرابعة(غم فٌقامٌن 1,4غم مٌثاٌونٌن + 0E .)كغم علف / 

 
)المعاملة الثالثة( ادت الذى انخفذاض معنذوي  Eقامٌن ( ان اضافة المٌثاٌونٌن )المعاملة الثانٌة( او ف4ٌٌبٌن الجدول )

معذذاً )المعاملذذة  Eفذذً مسذذقوى كلوكذذوز مصذذل الذذدم ماارنذذة بالمعاملذذة االولذذى، كمذذا ٌالحذذب ان اضذذافة المٌثذذاٌونٌن وفٌقذذامٌن 
الرابعة( الى العلف ادت الى انخفاض معنوي فً مسقوى الكلوكوز فً مصل الدم ماارنة بباٌذة المعذامالت ان هذذ  النقٌجذة 

( اذ ائذاروا 2119( وعبد الرحمن والا ان )2112) Sahinو (2110واخرون ) Sahinجاءت مقفاة ما ما ذكر  كل من 
الى العلذف. وان السذب, فذً  Eصل الدم فً الدجاج المجهد عند اضافة فٌقامٌن الى حصول انخفاض فً مسقوى كلوكوز م

علذذى قعزٌذذز  Eالذذى العلذذف ٌعذذزى الذذى قذذدرة فٌقذذامٌن  Eانخفذذاض مسذذقوى الكلوكذذوز فذذً مصذذل الذذدم عنذذد اضذذافة فٌقذذامٌن 

ن ضذمنها خالٌذا بٌقذا مضادات االكسدة فً الخلٌة وقالٌل قأثٌر اإلجهاد القأكسذدي ممذا ٌنئذ  مذن عمذل الخالٌذا الجسذمٌة ومذ
(. وكذذذل  عنذذد اضذذافة 2114البنكرٌاسذذٌة ومذذن ثذذم ٌنئذذ  افذذراز االنسذذولٌن الذذذي ٌخفذذض مسذذقوى كلوكذذوز الذذدم )الا ذذان، 

المٌثاٌونٌن الى العلف ٌعمل على خفض مسقوى الكلوكوز فذً مصذل الذدم وٌعذود السذب, الذى قذدرة المٌثذاٌونٌن علذى قثبذٌ  
خذزٌن ( اذ ٌالذل قحلذل االنسذجة وعنذدها ٌذزداد Gluconeogenesis  ٌثذب  عملٌذة )افراز هرمون الكروقٌكوسقٌرون وبذل

او انه ٌحفز افذراز هرمذون  ،(0992واخرون،  McKeeالكالٌكوجٌن فً الجسم وبالقالً ٌنخفض مسقوى السكر فً الدم )

ٌاذل مسذقوا  فذً الذدم )الا ذان،  االنسولٌن من خالٌا بٌقا البنكرٌاسٌة مما ٌزٌد من دخول الكلوكوز الى داخل االنسجة وبهذذا
فً المعاملة الرابعة ماارنة بباٌة المعذامالت وكذذل   للكلٌسٌرٌدات الثالثٌة (. وٌبٌن الجدول حصول انخفاض معنوي2114

ان نقذائج هذذ  .وجود انخفاض معنوي للمعاملقٌن الثانٌذة والثالثذة ماارنذة بالمعاملذة االولذى فذً قركٌذز الكلٌسذٌرٌدات الثالثٌذة
( اذ ائذذاروا الذذى حصذذول 2110) Metwallyو (2110واخذذرون ) Sahinاسذذة جذذاءت مقفاذذة مذذا مذذا وجذذد  كذذل مذذن الدر

الى العلف، ان السب, فذً ذلذ   Eانخفاض مسقوى الكلٌسٌرٌدات الثالثٌة فً مصل الدم للدجاج المجهد عند اضافة فٌقامٌن 
(.امذا عذن قذدرة المٌثذاٌونٌن فذً خفذض 0996ن، واخذرو Kouzumaقد ٌرجا الى قدرقه علذى ازالذة المحقوٌذات الدهنٌذة )

وٌبذٌن الجذدول اٌضذاً قفذوق المعاملذة الرابعذة معنوٌذاً  .(0992مسقوى الكلٌسٌرٌدات الثالثٌة فهو ٌقفق ما ما ذكر  الكنذانً )
مالت فً قركٌز البروقٌن فً مصل الدم على المعاملقٌن األولذى والثانٌذة. ولذم ٌالحذب وجذود فروقذات معنوٌذة مذا بذٌن المعذا

االولى والثانٌة والثالثة وٌئٌر الجدول وٌضا الى قفوق المعاملة الرابعة معنوٌاً فً قركٌز األلبومٌن فً مصل الدم على باٌة 
ان النقائج القً قم القوصل الٌهذا فذً هذذ  الدراسذة  .المعامالت وقفوق المعاملة الثالثة معنوٌاً على المعاملقٌن االولى والثانٌة

( مذن حصذول ارقفذاع مسذقوى البذروقٌن 2112واخذرون ) Sahinو (2110واخذرون ) Sahin  كذل مذن ققفق ما مذا وجذد
الى العلف. إن السذب, فذً رفذا مسذقوى البذروقٌن الكلذً واأللبذومٌن  Eالكلً واأللبومٌن فً مصل الدم عند اضافة فٌقامٌن 

فذً القالٌذل مذن اإلجهذاد الحذراري والذذي  Eالى العلف ربمذا ٌعذود الذى قذدرة فٌقذامٌن  Eفً مصل الدم عند اضافة فٌقامٌن 
ٌذذنعكس بذذدور  بصذذورة غٌذذر مبائذذرة علذذى زٌذذادة االسذذقفادة مذذن الغذذذاء بئذذكل انعكذذس علذذى زٌذذادة قركٌذذز البذذروقٌن الكلذذً 
واأللبومٌن فً مصل الدم. اما سب, زٌادة قركٌذز البذروقٌن واأللبذومٌن فذً مصذل الذدم عنذد اضذافة المٌثذاٌونٌن الذى العلذف 

 McKeeالذذى قعذذوٌض الذذناص الحاصذذل فذذً البذذروقٌن وذلذذ  مذذن خذذالل قثبذذٌ  هرمذذون الكورقٌكوسذذقٌرون ) ربمذذا ٌعذذود
وهً هدم البروقٌن لغرض قكوٌن الكلوكوز من مصادر غٌذر  Gluconeogenesis( وبذل  ققثب  عملٌة 0992واخرون، 

وإنذزٌم  ALTاض لمسذقوى إنذزٌم وٌبذٌن الجذدول اٌضا"حصذول انخفذ كاربوهٌدراقٌة فً حال ارقفاع درجذة حذرارة البٌئذة.
AST  ًفً المعاملة الرابعة ماارنة بباقً المعامالت وان المعاملة االولى قفوقت معنوٌاً على باقً المعامالت. وٌقضذا جلٌذا

 )المعاملذة الثالثذة( ٌذىدي الذى القالٌذل مذن القذأثٌر السذلبً Eمن الجدول ان اضذافة المٌثذاٌونٌن )المعاملذة الثانٌذة( او فٌقذامٌن 
معذاً )المعاملذذة الرابعذة( ادت الذذى  Eلإلجهذاد الحذراري لل ٌذذور ماارنذة بالمعاملذذة االولذى وان اضذذافة المٌثذاٌونٌن وفٌقذذامٌن 

ماارنة بباقً المعذامالت وهذذا ٌذدل علذى زٌذادة القحسذن فذً القالٌذل مذن  ASTو ALTانخفاض معنوي فً قركٌز إنزٌمً 
 Azzaاإلجهاد الحراري عند اسقخدامهما معاً. وققفق النقائج القً قم القوصل الٌها فً هذذ  الدراسذة مذا مذا ذكذر  كذل مذن 

El-Sebai (2111( والا ان )بحصول انخفاض معنوي فً مسذقوى إنزٌمذً 2114 )ALT وAST لذدم عنذد فذً مصذل ا
فذً مصذل الذدم  ASTو ALTالى العلف. وقد ٌعود السب, فذً انخفذاض مسذقوى إنزٌمذً  Eاضافة المٌثاٌونٌن او فٌقامٌن 
 على القالٌل من القأثٌر السلبً لإلجهاد الحراري. Eالى قدرة المٌثاٌونٌن وفٌقامٌن 
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 .AST و ALTو قركٌز االلبومٌن ،قركٌز البروقٌن قأثٌر المعامالت فً قركٌز الكلوكوز، :(4) الجدول
Table (6): Effect of treatments in glucose concentration, protein concentration, albumin 

concentration, ALT and AST.  

 المعامالت
Treatments 

 الكلوكوز
 مل011ملغم/

glucose 

الكلٌسٌرٌدات 
 الثالثٌة

 مل011ملغم/
triglyceride 

 البروقٌن الكلً
 مل011غم/

total protien 

قركٌز 
 األلبومٌن

 مل011غم/
albumen 

 انزٌم
ALT 

 وحدة/مل
enzyme 

ALT 

 انزٌم
AST 

 وحدة/مل
enzyme 

AST 

T1 a222,19±0,02 a012,22±0,20 b2,21±1,02 c0,66±1,12 a00,44±1,04 a29,92±0,69 

T2 b026,60±0,24 b29,06±2,60 b0,00±1,00 c0,44±1,01 b2,06±1,66 b02,96±1,24 

T3 b020,92±0,44 b22,19±2,29 ab0,62±1,29 b0,92±1,12 b2,21±1,20 b02,26±1,91 

T4 c022,16±2,62 c26,02±2,64 a6,26±1,20 a2,02±1,12 c4,16±1,22 c02,22±0,20 

 . (1016 ≥الاٌم القً قحمل حروفا مخقلفة عمودٌا قئٌر إلى وجود فروقات معنوٌة عند مسقوى احقمال )و 
Values with different letter means significant differences (P≤0,05)              

T1الماارنة( )إجهاد حراري بدون إضافات(.  :: األولى( 
T2:  غم مٌثاٌونٌن / كغم علف(. 0الثانٌة: )إجهاد حراري وإضافة 
T3: إجهاد حراري وإضافة  :الثالثة(غم فٌقامٌن 1,4E .)كغم علف / 
T4 :إجهاد حراري وإضافة  :الرابعة(غم فٌقامٌن 1,4غم مٌثاٌونٌن + 0E .)كغم علف / 

 
ملة االولذى معنوٌذاً علذى باٌذة المعذامالت وقفذوق المعذاملقٌن الثانٌذة والثالثذة معنوٌذاً ( قفوق المعا2كما ٌبٌن الجدول )

على المعاملة الرابعة فذً قركٌذز الكالٌكذوجٌن فذً الكبذد والالذ,، وجذاءت هذذ  النقذائج مقفاذة مذا مذا ذكذر  ٌذونس واخذرون 
وربمذا ٌعذود  .عرضة لإلجهذاد الحذراري( من حصول ارقفاع معنوي فً قركٌز كالٌكوجٌن الكبد والال, لل ٌور الم2112)

السب, فً ارقفاع قركٌز الكالٌكوجٌن فً كل من الكبد والال, للمعاملة االولى الى ان ال ذائر المعذرض لإلجهذاد الحذراري 
( وكذذل  اسذقخالص ال اقذة مذن دهذون الجسذم Freeman ،0922ٌفضل بناء الكلوكوز من مصذادر غٌذر كاربوهٌدراقٌذة )

(Sonaiya ،0929 .) وان ارقفذذاع درجذذة حذذرارة الجسذذم قجعذذل ال ذذائر ٌالذذل مذذن االعقمذذاد علذذى الكاربوهٌذذدرات كمصذذدر
(، وان انخفاض قركٌز الكالٌكوجٌن فً الكبد والال, للمعاملة الثانٌة والثالثة ٌعذود Dabutha ،0992و McLeodلل اقة )

وجٌن فذً كذذل مذن الكبذد والالذ, للمعاملذذة الذى دورهمذا فذً المسذاعدة علذذى قحمذل الحذرارة كمذا ان انخفذذاض قركٌذز الكالٌكذ
الرابعة ٌعود الى القأثٌر المئقر  لكل منهما فً القخفٌف من القأثٌرات السلبٌة لإلجهاد الحراري والقً قنعكس على قركٌذز 

ذ  الكالٌكوجٌن. وٌبٌن الجدول قفوق المعاملة االولى معنوٌاً على باٌذة المعذامالت فذً نسذبة دهذن الكبذد والالذ,، وجذاءت هذ
( من حصول انخفذاض معنذوي فذً نسذبة 2119والا ان )( وعبد الرحمن 2114النقائج مقفاة ما ما وجد  كل من الا ان )

للقخفٌف من اإلجهاد القأكسدي.وربما ٌعود السب, فً انخفاض دهذن الكبذد  Eدهن الكبد عند اسقخدام المٌثاٌونٌن او فٌقامٌن 
كونذه ٌذدخل فذً قصذنٌا مركذ, الكلوقذاثٌون الذذي ٌعذزز مضذادات االكسذدة فذً  والال, عند اضذافة المٌثذاٌونٌن للعلٌاذة إلذى

الخلٌذذة وقالٌذذل قذذأثٌر اإلجهذذاد القأكسذذدي وو ربمذذا ٌرجذذا السذذب, إلذذى ان المٌثذذاٌونٌن ٌذذىمن مجموعذذة المثٌذذل القذذً قلعذذ, دور 
لذذى قابلٌقذه فذذً اٌذذض علذى خفذذض نسذبة دهذذن الكبذد والالذذ, فٌعذود ا Eاساسذً فذذً عملٌذة اٌذذض الذدهون. امذذا قذدرة فٌقذذامٌن 

( وبالئكل الذي ٌىدي الى عدم قجما الذدهون فذً الكبذد والالذ,. وكذذل  0996واخرون،  Kouzumaالمحقوٌات الدهنٌة )
ٌبٌن الجدول حصول انخفاض معنوي فً درجذة حذرارة جسذم  ٌذور المعاملذة الرابعذة ماارنذة بباٌذة المعذامالت وانخفذاض 

الذذي  Eثانٌة والثالثة ماارنة بالمعاملة االولى. وربما ٌعود السب, الى دور فٌقذامٌن درجة حرارة جسم ال ٌور للمعاملقٌن ال
 (0994واخذذرون،  Levineسذذاعد فذذً القخفٌذذف مذذن اإلجهذذاد الحذذراري علذذى ال ٌذذور مذذن خذذالل عملذذه كمضذذاد لسكسذذدة )

دورهذام فذً القخفٌذف مذن ( وقأثٌر المٌثاٌونٌن الذي عمل علذى قصذنٌا مركذ, الكلوقذاثٌون الذذي لذه Williams ،0996)و
( مذن حصذول 0999اإلجهاد القأكسدي المرافق لإلجهاد الحراري. وجاءت نقائج هذ  الدراسة مقفاذة مذا مذا ذكذر  الحكذٌم )

بمسذقوٌات  Eانخفاض عالً المعنوٌة فً درجذة حذرارة جسذم ال ٌذور المعرضذة لإلجهذاد الحذراري عنذد إع ائهذا فٌقذامٌن 
 مخقلفة فً ماء الئر,.

 قركٌز الكالٌكوجٌن ونسبة الدهن فً الكبد والال, ودرجة حرارة الجسمقأثٌر المعامالت فً  :(2الجدول )
Table(7): Effect of Treatments in Glycogen and Fat Concentration in Liver, Hear % and Body 

Temperature (C).  

 المعامالت
Treatments 

 كالٌكوجٌن الكبد
 ملغم/غم نسٌج

liver 

glycogen 

 كالٌكوجٌن الال,
 ملغم/غم نسٌج

heart glycogen 

 دهن الكبد
% 

liver fat 

 دهن الال,
% 

heart fat 

 (م (درجة حرارة الجسم
Body Temperature 

(C) 

T1 a06,01±1,26 a0,42±1,12 a04,21±1,96 a20,40±1,22 a 62,20±1,161 
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T2 b00,22±1,24 b0,12±1,16 b00,42±1,46 b21,00±1,62 b60,22±1,149 

T3 b00,26±1,21 b0,11±1,16 b06,02±1,92 b21,62±1,49 b60,21±1,146 

T4 c2,24±1,26 c1,49±1,16 c01,12±1,20 c02,22±0,20 c60,62±1,140 

 . (1016 ≥الاٌم القً قحمل حروفا مخقلفة عمودٌا قئٌر إلى وجود فروقات معنوٌة عند مسقوى احقمال )و 
Values with different letter means significant differences (P≤0,05)  

T1الماارنة( )إجهاد حراري بدون إضافات(.  :: األولى( 
T2:  غم مٌثاٌونٌن / كغم علف(. 0الثانٌة: )إجهاد حراري وإضافة 
T3: إجهاد حراري وإضافة  :الثالثة(غم فٌقامٌن 1,4E .)كغم علف / 
T4 :إجهاد حراري وإضافة  :الرابعة(غم فٌقامٌن 1,4غم مٌثاٌونٌن + 0E .)كغم علف / 
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ABSTRACT 

This study was conducted in the poultry field - Animal Resources Department - 

College of Agriculture and Forestry - University of Mosul, for (56 days) from the 1st of 

September to the 27th of October 2010, The objective was to evaluate effects of methionine 

or vitamin E supplementation for reducing the heat stress effect in the broiler chicks reared 

under high temperature and its reflection on productive performance and some physiological 

characters. Three hundred and sixty one day old chicks were reared normally until 21 days of 

age. At age of 22 days, the chickens were weighted and randomly distributed into 4 treatments 

(3 replicates, 30 birds each). Chicks In the four groups were exposed to a cyclic artificial 

temperature of (25-36-25)C and the treatments were T1 Treatment 1: (control) (heat 

stress),T2 Treatment 2: (heat stress, adding 1g methionine/Kg feed),T3 Treatment 3: (heat 

stress, adding 0.6g vitamin E/Kg feed),T4 Treatment 4: (heat stress, adding 1g methionine + 

0.6g vitamin E/Kg feed).The results showed that T4 causes a significant increase (p0.05) in 

live body weight, weight gain, breast weight as compared with T1, significant increase of total 

RBC, Ηb concentration, PCV, serum total protein, serum albumin and the reduction in body 

temperature, glucose, triglycerides, ALT, AST in serum, liver and heart glycogen 

concentration, percentage liver and heart fat in T2,T3 and T4 No significant effects in food 

consumption, dressing percentage, edible organs and mortality percentage. 
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العراقٌذة. االقحذاد  (. اإلجهذاد الحذراري فذً الذدواجن و ذرق قخفٌفذه. جمعٌذة علذوم الذدواجن2114الحسنً، ضذٌاء حسذن )
 .9العراقً لمنقجً الدواجن. نئرة فنٌة رقم 

الى ماء الئر, فً بعذض صذفات السذائل المنذوي والذدم لذذكور  E(. قأثٌر اضافة فٌقامٌن 0999الحكٌم، علً مىٌد محمد )

 –كلٌذذة الزراعذذة  –دجذذاج اللكهذذورن االبذذٌض المربذذاة قحذذت بذذروف ارقفذذاع درجذذات الحذذرارة. )رسذذالة ماجسذذقٌر( 
 جامعة بغداد.

mailto:duraidthonnon@yahoo.com
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فذً عالئذق فذروج اللحذم للقخفٌذف مذن اإلجهذاد  Eوفٌقذامٌن  C(. قذأثٌر اسذقخدام فٌقذامٌن 2110الحمٌد، سناء عبذد الحسذن )
 جامعة بغداد.  –كلٌة الزراعة  –الحراري. )رسالة ماجسقٌر( 

فات الفسذذلجٌة (. قذذأثٌر بعذذض مضذذادات االكسذذدة فذذً الصذذ2119عبذذد الذذرحمن، صذذائ, ٌذذونس ومنقهذذى محمذذود الا ذذان )
وقذذائا المذذىقمر العلمذذً  026-022(: 2)20المجلذذة العراقٌذذة للعلذذوم البٌ رٌذة والقناسذلٌة واالنقاجٌذذة لذذدجاج البذٌض. 

 .الخامس، كلٌة ال , البٌ ري، جامعة الموصل

فسلجٌة (. قأثٌر اسقخدام بعض مضادات االكسدة فً االداء االنقاجً وبعض الصفات ال2114الا ان، منقهى محمود داىد )
 جامعة الموصل. –كلٌة الزراعة والغابات  –فً الدجاج البٌاض. )ا روحة دكقورا ( 

(. دراسذذة قابلٌذذة االذى القأكسذذدي لبٌروكسذذٌد الهٌذذدروجٌن فذذً احذذداث  فذذات القصذذل, 0992الكنذذانً، انقصذذار رحذذٌم عبٌذذد )

 جامعة الموصل. – كلٌة ال , البٌ ري -العصٌدي قجرٌبٌاً فً افراخ الدجاج. )ا روحة دكقورا ( 

لمذاء الئذر,  C(. قذأثٌر اضذافة فٌقذامٌن 2112ٌونس، درٌد ذنذون، وابذراهٌم مقذً ابذراهٌم وصذائ, ٌذونس عبذد الذرحمن )

مجلذذة واثذذر  فذذً االداء االنقذذاجً وبعذذض الصذذفات الفسذذلجٌة لفذذروج اللحذذم المربذذى قحذذت قذذأثٌر الحذذرارة المرقفعذذة. 
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