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تاثیر اضافة كلورید البوتاسیوم الى ماء الشرب كوسیلة للتخفیف من التاثیر السلبي لالجھاد الحراري في 
  بعض الصفات الفسلجیة واالداء االنتاجي لفروج اللحم

  درید ذنون یونس  صائب یونس عبدالرحمن  ابراھیم متي براھیم
  العراق/وصل جامعة الم/ كلیة الزراعة والغابات / قسم الثروة الحیوانیة 

  
  الخالصة 

استھدفت الدراسة معرفة مدى تاثیر اضافة ملح كلورید البوتاسیوم بتراكیز مختلفة في ماء الشرب 
لغرض التقلیل من التاثیر السلبي لالجھاد الحراري على فروج اللحم نوع فابرو المعرض لدرجة حرارة 

حیث ربیت االفراخ تربیة قیاسیة من عمر في بعض من صفاتھ الفسلجیة واالنتاجیة ،  ٥م٢٥-٣٦-٢٥دوریة 
یوم استخدم خاللھا اربع  ٥٦یوم بدات معامالت الدراسة لغایة عمر التسویق ٢٢یوم ، وفي عمر  ٢١-١

كلورید البوتاسیوم ، والثالثة اضافة % ٠.١، والثانیة اضافة ) الماء اعتیادي(االولى المقارنة : معامالت 
كلورید البوتاسیوم الى ماء الشرب ، كان الماء والعلف % ٠.٥بعة اضافة كلورید البوتاسیوم ، والرا% ٠.٣

یقدم بصورة حرة طیلة فترة الدراسة ، نتائج التحلیل االحصائي بینت وجود فروقات معنویة عند مستوى 
في معدل الوزن الحي والزیادة الوزنیة االسبوعیة واستھالك الماء ومعامل التحویل الغذائي % ٥احتمال 

في الماء ، في حین انخفضت معنویا بزیادة كلورید  KClتحسنت ھذه الصفات معنویا بزیادة تركیز حیث 
الدم وتركیز الكلوكوز  pHكمیة العلف المستھلك ودرجة حرارة الجسم ووھي البوتاسیوم في الماء الصفات 

ر فروقات معنویة علیھا في بالزما الدم وتركیز الكالیكوجین في الكبد والقلب ، اما بقیة الصفات فلم تظھ
سرعة النمو النسبي ونسبة التصافي ونسبة الھالكات وتركیز الھیموغلوبین وحجم الخالیا : وھي 

ومن دراسة نمط استھالك العلف والماء خالل الیوم ظھر بان كمیة . المرصوصة وعدد الخالیا الحمراء 
في الماء في حین  تركیز كلورید البوتاسیومالماء یزداد استھالكھا بارتفاع درجة الحرارة المسكن وزیادة 

  .انخفض استھالك العلف بارتفاع الحرارة وتركیز كلورید البوتاسیوم في الماء
  

  المقدمة
وتتاثر بارتفاع درجات الحرارة في  Homeothermsتعتبر الطیور من الحیوانات الثابتة الحرارة 

یكون في درجات حرارة بیئیة واقعة ضمن منطقة المساكن عن الحدود المطلوبة ، وان افضل اداء للطیور 
 ٥م٣٠، ان ارتفاع درجة حرارة المحیط عن  ٥م٢٤-١٨وھي  Thermoneutral zoneالتعادل الحراري 

لمدة طویلة یعمل على احداث تغیرات فسیولوجیة في السلوك الھرموني للجسم وتدعى ھذه الظاھرة 
یؤثر في العملیات االیضیة التي تكون حساسة للتغیرات  ، وھذا االجھاد Heat stressباالجھاد الحراري 

الدم وبالنتیجة یؤثر على االداء االنتاجي للطیور ، ونظرا الن قطرنا العراقي یتمیز  pHالتي تحصل في 
مناخھ بانھ شبھ قاري حار جاف صیفا وبارد شتاًء فان ذلك تعتبر المشكلة التي یعاني منھا مربو الدواجن 

المربین یتوقفون عن التربیة واالنتاج خالل فصل الصیف خاصة في المساكن المفتوحة ، مما یجعل معظم 
) ١٩٩٥واخرون ،  Ait-Boulasen( وبما ان الحرارة تعمل على خفض تركیز ایون البوتاسیوم في الدم 

االنتاجي  لذلك دعت الحاجة الى ایجاد بعض الوسائل للتقلیل من التاثیر السلبي لالجھاد الحراري في االداء
من اجل  NH4Clو KClوالفسلجي ولقد اتجھت دراسات حدیثة الى محاولة استخدام بعض االمالح مثل 

تصحیح حالة الجفاف واختالل حالة التوازن الحامضي القاعدي المرافقة لحاالت االجھاد الحراري في 
الحي المھات الىحصول تحسن في معدل وزن الجسم )١٩٩٩(Al-Mashadaniالطیورالداجنة،فقداشار

في ماء  KCl% ٠.١و ٠.٢و ٠.٣عند استخدام  ٥م)٣٦-٣٢(فروج اللحم المعرض لالجھاد الحراري 
  Durganو Keskinالشرب ، بین 

ان اضافة كلورید البوتاسیوم الى ماء الشرب ادى الى تحسن معنوي في الزیادة الوزنیة وقد علال ) ١٩٩٧(
) ١٩٩٤( Balnaveو Gormanفض حرارة الجسم ، ولقد اكد ذلك لزیادة استھالك الماء والذي ادى الى خ

  ان 
  

  بحث مستل من اطروحة دكتوراه الباحث الثالث
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  ٢٠٠٦/ ٨/  ١٦وقبولھ   ٢٠٠٦/  ٤/ ١٦تاریخ تسلم البحث  
یوم  ٤٢-٢١للمدة من ٥م٣٠كغم في بیئة حرارتھا /غم ٧.٦كلورید البوتاسیوم الى علیقة فروج اللحم بنسبة 

بان اضافة ) ١٩٩٤( Teeterو Bekerض استھالك العلف قیاسا لمجموعة المقارنة ، واشار ادت الى انخفا
ملح كلورید البوتاسیوم لماء الشرب ادى الى زیادة استھالكھ وذلك بسبب زیادة تركیز ایون البوتاسیوم في 

سحب الماء ، بالزما الدم الذي یؤدي الى توسع االوعیة الشعریة وھذا یعمل على زیادة قابلیة الجسم ل
اكدا على حصول تحسن معنوي في كفاءة التحویل الغذائي عند اضافة ) ١٩٩٣( Teeterو Smithالباحثان 

بسبب انخفاض ٥م٣٥للطیور المرباة في بیئة حرارتھا % ٠.٧كلورید البوتاسیوم الى ماء الشرب بنسبة 
تاثیر معنوي في نسبة التصافي درجة حرارة الجسم الزدیاد استھالك الطیور للماء وقد وضحا عدم حصول 

نتیجة الضافة ھذا الملح للماء ، واشارا الى حصول تحسن في سرعة النمو عند اضافة كلورید البوتاسیوم 
 Nameghiو Arshamiaیوم من العمر ، والحظ  ٤٢-٢٨لماء الشرب وللمدة من % ٠.٤٨بنسبة 

للطیور % ٠.٦البوتاسیوم بنسبة  حدوث انخفاض حسابي بنسبة الھالكات عند اضافة كلورید) ١٩٩٨(
-Alساعات مقارنة لمجموعة السیطرة ، ولقد وجد  ٥لمدة  ٥م٤٠یوم والمعرضة لحرارة ٣٤بعمر 

mashadani )ان اضافة كلورید البوتاسیوم الى ماء الشرب ادى الى خفض درجة حرارة الجسم ) ١٩٩٩
وجود ) ١٩٩٥(واخرون  Ait-Boulashenمعنویا بسبب زیادة استھالك الماء لھذه المعامالت ووجد 

 ٠.٦للدم عند اضافة كلورید البوتاسیوم للماء بنسب ) pH(اختالفات معنویة في االس الھیدروجیني 
   Al-Mashadaniبزیادة التركیز ، واشار  pHحیث انخفض الـ % ٠.٣و
 PCV الى عدم وجود تاثیر معنوي في عدد خالیا الدم الحمراء وحجم الخالیا المرصوصة) ١٩٩٩(

والھیموغلوبین مع حصول انخفاض معنوي في تركیز الكلوكوز في بالزما الدم بزیادة تركیز كلورید 
كلورید البوتاسیوم لماء الشرب المھات % ٠.١و ٠.٢و ٠.٣البوتاسیوم في ماء الشرب وذلك عند استخدامھ 

ایجاد افضل النسب من ، لذا فان ھذه الدراسة تھدف الى  ٥م٣٦- ٣٢فروج اللحم المعرض لحرارة دوریة 
ملح كلورید البوتاسیوم كوسیلة للمعالجة الجزئیة للتقلیل من التاثیر السلبي لالجھاد الحراري على االداء 

  .االنتاجي والفسلجي لفروج اللحم 
  

  مواد البحث وطرائقھ
فرخ من نوع فاوبرو بعمر یوم واحد غیر مجنس تمت تربیتھا في  ٣٦٠استخدم في ھذه الدراسة 

یوم تحت ظروف طبیعیة  ٢١-١من عمر  ١٥/٨-٢/٦كلیة الزراعة والغابات من / ل الثروة الحیوانیة حقو
من العمر تم تصویم القطیع لمدة  ٢١على الفرشة العمیقة في مساكن من النوع النصف مفتوح ، في الیوم الـ

من كل مكرر وكان  اناث ٧ذكور و ٧معاملة وتم ترقیم /مكررات ٣ساعات وتم وزنھا وتوزیعھا بواقع  ٤
من العمر  ٢٢مكرر ، في الیوم /طیراً مع مراعاة نفس العدد من الذكور واالناث ٣٠كل مكرر یحتوي على 

عند  ٥م٣٦بحیث تصل حرارة القاعة الى  ٥م٢٥-٣٦-٢٥تم رفع درجة حرارة القاعة الى حرارة الدوریة 
استخدام الحاضنات الغازیة ، وكان العلف الساعة العاشرة صباحاً وتبقى لغایة الساعة السادسة مساءاً ب

  :یوم وكانت معامالت الدراسة كاالتي  ٥٦-٢٢والماء یقدم بصورة حرة طیلة فترة الدراسة أي من عمر 
  .لماء الشرب  KClتغذیة حرة دون اضافة ) : المقارنة(المعاملة االولى -١
  .ماء الشرب ل KCl% ٠.١تغذیة حرة واضافة : المعاملة الثانیة            -٢
  .لماء الشرب  KCl% ٠.٣تغذیة حرة واضافة : المعاملة الثالثة            -٣
  .لماء الشرب  KCl% ٠.٥تغذیة حرة واضافة : المعاملة الرابعة           -٤

) ١٩٩٤( NRCواستخدم علیقتان بادئ ونمو كانت على شكل مخلوط متجانس تم تكوینھا حسب 
وزن الجسم الحي والزیادة الوزنیة االسبوعیة : ات المتعلقة بالصفات حسبت خالل الدراسة المعلوم

واستھالك العلف والماء ومعامل التحویل الغذائي وسرعة النمو النسبي ونسبة التصافي ونسبة الھالكات 
الدم وخالیا الدم الحمراء وحجم الخالیا المرصوصة وتركیز الھیموغلوبین  pHودرجة حرارة الجسم و

 CRDالیكوجین في القلب والكبد ، حللت البیانات احصائیا واستخدم التصمیم العشوائي الكامل وتركیز الك
  Torrieو Steelحسب ماذكره 

  :واعتمد النموذج الریاضي ) ١٩٦٠(
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Yij = M + ti +eij 
  :حیث ان 

M  = المتوسط العام للتجربة.  
Yij  = تاثیر المشاھدهj  التي تعود للمعاملةi . 

ti  =معاملة تاثیر الi .  
eij  = تاثیر الخطاء التجریبي للمشاھدةj  التي تعود للمعاملةi.  

i  =٤،  ٣،  ٢،  ١   
j =٣، ٢، ١   
  

  النتائج والمناقشة
تاثیر اضافة كلورید البوتاسیوم في وزن الجسم ومعدل الزیادة الوزنیة االسبوعیة ) ١(یبین الجدول 

، نتائج التحلیل االحصائي اشارت  ٥م٢٥-٣٦-٢٥دوریة  لفروج اللحم المعرض لدرجة حرارة) غم(والكلیة 
للمعامالت المختلفة عند  ٧و ٦و ٥و ٤بعدم وجود فروقات معنویة لصفة وزن الجسم خالل االسابیع 

لح معامالت كلورید اولكن یالحظ وجود فارق معنوي لھذه الصفة باالسبوع الثامن لص% ٥مستوى احتمال 
لخالیة منھا ، اما بالنسبة للزیادة الوزنیة یالحظ من الجدول وجود فروقات البوتاسیوم مقارنة بالمعاملة ا

بین معاملة المقارنة ومعامالت كلورید البوتاسیوم وان الزیادة تتناسب  ٨و ٧معنویة خالل االسبوعین 
ه النتائج ھذ .لمعاملة الرابعةلطردیا مع تركیز كلورید البوتاسیوم في الماء ویالحظ ان اعلى زیادة كلیا كانت 

للصفة ) ١٩٩٧( Durgunو  Keskinللصفة االولى ومع ) ١٩٩٩( Al-Mashadaniت متفقة مع ءجا
الثانیة ، قد یرجع السبب بھذه النتائج ان بزیادة تركیز كلورید البوتاسیوم في الماء ادى الى زیادة استھالك 

ة لبناء االنسجة بدال من تبدید الماء والذي ادى دورا في تخفیض درجة حرارة الجسم وجعل الطاقة متیسر
، او ان كلورید البوتاسیوم قد عمل على اعادة توزیع ایون ) ١٩٩٨، Teeterو Smith(الحرارة الزائدة 

في بالزما الدم الذي یفرز من الجسم عند ارتفاع حرارة الجسم وبذلك یقوم بتنظیم ) +K(البوتاسیوم 
  .  )١٩٩٥،  Ait Boulashen(العملیات الفسیولوجیة 

) اسبوع/طائر/غم(یوضح تاثیر اضافة كلورید البوتاسیوم في كمیة العلف المستھلك ) ٢(جدول ال
 ٢٥-٣٦-٢٥لفروج اللحم المعرض لحرارة دوریة ) كغم زیادة وزنیة/كغم علف(ومعامل التحویل الغذائي 

كمیة العلف في % ٥، نتائج التحلیل االحصائي اوضحت بوجود فروقات معنویة عند مستوى احتمال  ٥م
من العمر اذ ادت اضافة كلورید البوتاسیوم للماء الى انخفاض معنوي في  ٨و ٤المستھلك خالل االسبوعین 

ھذه الصفة وتناسب ھذا االنخفاض طردیا بزیادة التركیز لكلورید البوتاسیوم ، كذلك یالحظ حصول 
ذا االنخفاض تناسب طردیا مع اسبوع وان ھ ٨-٤انخفاض معنوي بكمیة العلف المستھلكة الكلیة خالل 

تركیز كلورید البوتاسیوم في الماء السیما للمعاملتین الثالثة والرابعة ، ویشیر نفس الجدول الى وجود 
والمدة  ٨و٧و٥في االسابیع % ٥فروقات معنویة في صفة معامل التحویل الغذائي عند مستوى احتمال 

وقد یكون ذلك تحصیل حاصل النھ  ٦و٤في االسابیع اسبوع في حین التوجد فروقات معنویة  ٨-٤الكلیة 
التوجد فروقات معنویة في كمیة العلف المستھلك والزیادة الوزنیة في االسبوع السادس وان الطیور لم تتاثر 

اضافة كلورید ان  نجد) ٢(جدول الكثیرا بارتفاع الحرارة باالسبوع الرابع ، بصورة عامة من مالحظة 
لشرب ادت الى تحسن معامل التحویل الغذائي وانخفاض كمیة العلف المستھلك ، جاءت البوتاسیوم الى ماء ا

ذین اشارا الى تحسن معامل التحویل الغذائي لال) ١٩٩٤( Balnaveو Gormanھذه النتائج متفقة مع 
  الى ماء  KClوانخفاض استھالك العلف عند اضافة 

، قد یعزى سبب االنخفاض المعنوي لمعامل  الشرب للطیور المرباة في بیئة درجة حرارتھا مرتفعة
التحویل الغذائي في معاملة المقارنة الى انخفاض جریان الدم الى القناة الھضمیة بسبب تاثیر الحرارة 

،  Harrisonو Bottje(وتوسع االوعیة الدمویة الطرفیة وھذا بدوره یقلل من امتصاص العناصر الغذائیة 
االستفادة من الغذاء ویبدوا ذلك واضحا من مالحظة وزن الطیور عند عمر وبالتالي یقلل من كفاءة ) ١٩٨٧

التسویق ، ومن مالحظة نمط استھالك العلف والماء للطیور عند تربیتھا تحت ظروف االجھاد الحراري 
خالل النھار لوحظ ان استھالك العلف تناسب عكسیا مع زیادة تركیز كلورید البوتاسیوم في الماء ان 
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ا القابلیة على التعویض في كمیة العلف المستھلك خالل االوقات الباردة من الیوم ، في حین ان الطیور لھ
استھالك الماء تناسب طردیا مع زیادة تركیز كلورید البوتاسیوم في ماء الشرب ، وان استھالك الماء یزداد 

ف في درجات الحرارة خالل خالل االوقات الحارة من الیوم وكان نمط استھالك الماء متالزما مع االختال
  .الیوم 

فیوضح تاثیر اضافة كلورید البوتاسیوم لماء الشرب في سرعة النمو النسبي ) ٣(جدول الاما 
ویالحظ  ٥م ٢٥-٣٦-٢٥والنسبة المئویة للتصافي والھالكات لفروج اللحم المعرض لدرجات حرارة دوریة 

لمعامالت ماعدا في االسبوع الخامس حیث منھ عدم وجود فروقات معنویة في صفة سرعة النمو بین ا
بین المعاملة الثانیة والرابعة قیاسا بباقي المعامالت % ٥یالحظ وجود فروقات معنویة عند مستوى احتمال 

ثم زالت ھذه التاثیرات في االسابیع الالحقة وقد یعود السبب للتحسن الحاصل في معامل التحویل الغذائي 
الحظ تدھور في سرعة النمو النسبي في االسابیع یسبوع الخامس ، عموما للمعاملتین السابقتین في اال

وقد یرجع السبب النخفاض استھالك العلف وانخفاض معدل الزیادة الوزنیة ، كذلك یالحظ  ٧و٦و٥
عرض لالجھاد مانخفاض ھذه الصفة باالسبوع الثامن مقارنة بالسابع وھذا یشجع على تسویق القطیع ال

عدم وجود فروقات معنویة في نسبة التصافي ووزن الذبیحة المجھزة الى ، ویشیر الجدول  باالسبوع السابع
ووزن االعضاء الماكولة ، اما بالنسبة للھالكات یالحظ انھا قد حصلت في االسبوع الثامن وجاءت ھذه 

كون اكبر ذین ذكرا بان تاثر فروج اللحم بارتفاع الحرارة یلال) ١٩٩٨( Washburnو Cooperالنتائج مع 
بتقدم العمر ویالحظ ان نسبة ھذه الصفة انخفضت بزیدة تركیز كلورید البوتاسیوم في ماء الشرب ، وان 
سبب حدوث الھالكات في معاملة المقارنة لتاثیر االجھاد الحراري في حین ادى اضافة كلورید البوتاسیوم 

  .الى تبرید الجسم بسبب زیادة االستھالك من الماء 
الى ت-اثیر اض-افة كلوری-د البوتاس-یوم لم-اء الش-رب ف-ي االس الھی-دروجیني لل-دم ) ٤(ل جدوالویشیر 

وتركی--ز الكالیك--وجین ف--ي القل--ب والكب--د وتركی--ز الكلوك--وز ف--ي بالزم--ا ال--دم وع--دد الخالی--ا الحم--راء وتركی--ز 
ال---دم انخف---ض معنوی---ا بزی---ادة تركی---ز كلوری---د  pHالھیموغل---وبین وحج---م الخالی---ا المرصوص---ة ، ل---وحظ ان 

 Keskinج--اءت ھ--ذه النت--ائج مؤی--دة للب--احثین ، م--ن العم--ر  ٨و٦و٤البوتاس--یوم ف--ي الم--اء خ--الل االس--ابیع 
م---ع ای---ون ) HCO3(ق---د یج---وز الس---بب ب---ان الكلیت---ین اس---تبدلتا ای---ون البیكاربون---ات ، ) ١٩٩٧( Durgunو

محي الدین (الذي اضیف الى ماء الشرب مما ساعد على خفض درجة االس الھیدروجیني ) +K(البوتاسیوم 
ك--ذلك ان زی--ادة اس--تھالك الم--اء یعم--ل عل--ى تبری--د الجس--م وتقلی--ل ح--دوث ح--االت ف--رط الت--نفس مم--ا ) ١٩٨٣،

یس--اعد عل--ى ع--دم ارتف--اع االس الھی--دروجیني ف--ي االتج--اه القل--وي ، ویش--یر الج--دول ایض--ا وج--ود انخف--اض 
نخف--اض طردی--ا م--ع انخف--اض معن--وي للكالیك--وجین بزی--ادة كلوری--د البوتاس--یوم ف--ي الم--اء وق--د تناس--ب ھ--ذا اال

الكلوكوز في الدم وحصل نفس المسار لكالیكوجین القلب لمجموعة المقارنة ومعامالت كلورید البوتاس-یوم ، 
ان ھذه التغیرات تع-ود ال-ى ان الط-ائر المع-رض لالجھ-اد الح-راري یفض-ل بن-اء الكلوك-وز م-ن مص-ادر غی-ر 

عل---ى  الح---رارة تجع---ل الط---ائر یقل---ل م---ن اعتم---ادهوان ارتف---اع ) ١٩٨٨، Freeman(كاربوھیدراتی---ة        
ونظ-ر لك-ون العوام-ل الت-ي ت-ؤثر ) . ١٩٩٧، Dabuthaو Mcleod(الكاربوھیدرات كمص-در للطاق-ة        

 في عدد خالیا الدم الحمراء ھي نفسھا التي تؤثر في تركی-ز الھیموغل-وبین وحج-م الخالی-ا المرصوص-ة ل-ذلك
ذه الص-فات ، والتحلی-ل االحص-ائي یش-یر ال-ى ع-دم وج-ود ت-اثیر معن-وي یالحظ تماث-ل االتج-اه الع-ام لنت-ائج ھ-

 Hemococentrationللمعامالت على ھذه الصفات ، ربما یعود السبب الى عدم حصول حالة تركی-ز ال-دم 
التي تؤدي الى زیادة العدد الكلي لكل من خالیا الدم الحمراء والھیموغلوبین وحجم الخالی-ا المرصوص-ة ف-ي 

افة كلورید البوتاسیوم ال-ى زی-ادة اس-تھالك الم-اء ال-ذي ادى ال-ى زی-ادة المحت-وى الم-ائي للجس-م حین ادت اض
وھ--ذا انعك--س عل--ى االنخف--اض الحس--ابي  Hemodilutionبس--یطة م--ن تخفی--ف ال--دم درج--ة مم--ا ادى ال--ى 

كلوری--د یالح--ظ ان معامل--ة المقارن-ة ھ--ي االعل--ى ب--ین ب--اقي المع-امالت ، ام--ا ت--اثیر اض--افة . للص-فات ال--ثالث 
حی--ث ل--وحظ وج--ود فروق--ات  )١( البوتاس--یوم لم--اء الش--رب عل--ى درج--ة ح--رارة الجس--م موض--حة ف--ي الش--كل

م-ن الی-وم حی-ث انخفض-ت درج-ة  ١٢٠٠-١٤٠٠-١٨٠٠معنویة في ھذه الصفة وخالل اوقات القیاس الثالثة 
ج--اءت ھ--ذه ،  ح--رارة الجس--م معنوی--ا بص--ورة تتناس--ب طردی--ا م--ع زی--ادة تركی--ز كلوری--د البوتاس--یوم ف--ي الم--اء

  ) .١٩٩٩( Al-Mashadaniمؤیدة للباحث 
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من خالصة ما تقدم في ھذه الدراسة لوحظ ان استخدام كلورید البوتاسیوم في ماء الش-رب بالنس-ب الم-ذكورة 
بالبحث ادت الى زیادة استھالك الماء مما ادى الى خفض درجة حرارة الجسم للطیور المرباة تحت ظ-روف 

لي انخفاض نسبة الھالكات علیھ یمكن الق-ول باالمك-ان اس-تخدام ھ-ذه الوس-یلة الس-یما االجھاد الحراري وبالتا
كان-ت بتركی-ز  KClانھا غیر مكلفة من الناحیة االقتصادیة والتحت-اج ال-ى خب-رات عالی-ة وان افض-ل نس-بة ل-ـ

وذلك لجعل انتاج لحوم الف-روج مس-تمرا خ-الل اش-ھر الس-نة الح-ارة وع-دم حص-ول ش-حة م-ع خف-ض % ٠.٥
الیف االنتاج على اعتبار زیادة عدد الوجبات التي تربى ف-ي ك-ل حق-ل س-نویا وتس-ویق القطی-ع بعم-ر س-بعة تك

   .اسابیع ، كذلك یفضل اجراء دراسات مستقبلیة بمستویات اعلى من ملح كلورید البوتاسیوم في ماء الشرب 
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EFFECT OF ADDING POTASSIUM CHLORIDE TO DRINKING WATER 
TO REDUCE THE NEGATIVE EFFECT OF HEAT STRESS ON SOME 

PHYSIOLOGICAL AND PRODUCTIVE TRAITS OF BROILER 
CHICKEN 

I.M. Ibrahim                             S.Y. Abdul Rahman                                D.T.Younis 
College of Agric. and Forestry – University of Mosul, Mosul – Iraq 

 
ABSTRCT 

The objective of this study was to find out the effect of adding potassium 
chloride (KCl) to drinking water in different concentrations to reduce the negative 
effect of heat stress in broiler (Faw bro) subjected to rotational  heat degree (25-
36-25) ºc on some productive and physiological traits. Chicks raised on standard 
condition for the first 3 weeks. The experimental treatments were starded from 22 
days of age to the age of marketing (56 days). The adapted experimental 
treatments were, treatment (1) was the control (No KCl added) treatment (2) was 
0.1% KCl, treatment (3) was 0.3 KCl and treatment (4) was 0.5 % KCl added to 
drinking water. Feed and water were Ad Lib. Statistical analysis of the data 
showed significal  differences (P≤ 0.05) for live body wt., average weekly weight 
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gain, water consumption, and feed conference conversion ratio, their traits were 
improved as KCl% increased, while feed consumption body temperature, blood 
pH, glucose concentration in blood plasma and glycogen concentration in liver and 
heart were significantly decreased. Data showed no significant differences in other 
traits (relative growth rate, dress percent, mortality, hemoglobin concentration, 
packed cell volume and red blood cells). It was observed that water consumption 
was increased whenever house temperature and KCl concentration were increased, 
while feed consumption was decreased.  
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-٢٥(لفروج اللحم المعرض لدرجات حرارة دوریة ) غم(كلورید البوتاسیوم في وزن الجسم الحي والزیادة الوزنیة االسبوعیة تاثیر اضافة : ) ١(الجدول 
  ٥م) ٢٥-٣٦

  الزیادة الوزنیة  في االسابیع )غم(معدل الزیادة الوزنیة في االسابیع ) غم(معدل وزن الجسم الحي  المعاملة
 الثامن السابع السادس الخامس الرابع الثامن السابع السادس الخامس الرابع اسبوع)٨- ٤(الكلیة

 ب١٣٢٥.٦٢ ب٢٠٦.٦٦ ب٣٥٦.٦٦ أ٢٦٧.٠ أ٢٠٣.٧٧ أ٢٩١.٥٣ ب١٦٨٨.٧٥ أ١٤٨٢.٩ أ١١٢٥.٤٣ أ٨٥٨.٤٣ أ٦٥٤.٦٦ )ماء اعتیادي(المقرنة
 أ١٣٩٣.٨٧ أ٢٢٥.٠ أب٣٧١.١١ أ٢٨٠.٥٥ أ٢٢٣.٨٨ أ٢٩٣.٣٣ أ١٧٩١.٩٨ أ١٥٦٦.٩٨ أ١١٩٥.٤٣ أ٩١٥.٣٢ أ٦٩١.٤٤  Kcl%٠.١الثانیة اضافة 

الثالثة 
 Kcl%٠.٣اضافة

 أ١٣٨٩.٦٦ أ٢٣٠.٠ أ٤٠٢.٢٢ أ٢٥٦.١١ أ٢١٤.١١ أ٢٨٧.٢٢ أ١٧٩٨.٢١ أ١٥٦٨.٩٩ أ١١٦٥.٩٩ أ٩٠٩.٨٨ أ٦٩٥.٧٧

 أ١٤٠٧.٠٨ أ٢٢٨.٨٨ أ٤٠٦.٦٦ أ٢٥٩.٥٥ أ٢٢٣.٥٥ أ٢٨٨.٤٤ أ١٨٠٠.٥٢ أ١٥٧١.٦٤ أ١١٦٤.٩٨ أ٩٠٥.٤٣ أ٦٨١.٨٨ kcl%٠.٥الرابعة اضافة 
  %)٥(القیم التي تحمل حروفا مختلفة عمودیا تشیر الى وجود اختالفات معنویة بین المعامالت عند مستوى احتمال 

  
  
  
  

-٣٦-٢٥(تحویل الغذائي لفروج اللحم المعرض لدرجات حرارة دوریة كلورید البوتاسیوم في كمیة العلف المستھلك ومعامل التاثیر اضافة :)٢(الجدول 
   ٥م) ٢٥

 المعاملة
المعامل  في االسابیع) كغم زیادة وزنیة/ كغم علف (معامل التحویل الغذائي  في االسابیع) اسبوع/طائر/غم(كمیة العلف المستھلك 

) ٨- ٤(الكلي
 الثامن السابع السادس الخامس الرابع اسبوع

  لكلیةالكمیة ا
 اسابیع)٨-٤(

 الثامن السابع السادس الخامس الرابع

أ٥٤٦.٩٤ )ماء اعتیادي(المقرنة  أ٢.٦٦ أ٣.٦٩ أ٢.٤١ أ٢.٨١ أ٢.٩٦ أ١.٨٧ أ٣٥٢٨.٠٣ أ٧٦٢.٧٧ أ٨٦١.١١ أ٧٥٢.٢٢ أ٦٠٤.٩٩ 
 ب٢.٥٣ ب٣.٢٢ أ٢.٣٦ أ٢.٧٦ ب جـ٢.٧٥ أ١.٨٦ أ٣٥٣٩.٧٣ أ٧٢٤.٩٩ أ٨٧٦.٦٦ أ٧٧٤.٨٨ أ٦١٦.٩٩ أ٥٤٦.٢١ Kcl%٠.١ة اضافة الثانی

الثالثة 
 Kcl%٠.٣اضافة

٥١٤.٤٤
 ب

 ب جـ٢.٤٧ ب٣.٠٥ أ٢.٢٩ أ٢.٧٨ أب٢.٨٥ أ١.٧٩ ب٣٤٣٧.٧٦ أ٧٠١.١١ أ٨٩٦.٦٦ أ٧١٣.٣٣ أ٦١٢.٢٢

٥١٢.٧٧ kcl%٠.٥الرابعة اضافة 
 ب

 جـ٢.٢٤ جـ٢.٩٢ ب٢.٢١ أ٢.٧٦ جـ٢.٧٠ أ١.٧٧ جـ٣٤٠٤.٩٦ أ٦٧٠.٥٥ أ٨٩٩.٩٩ ب٧١٧.٢١ أ٦٠٤.٤٤

  %)٥(حروفا مختلفة عمودیا تشیر الى وجود اختالفات معنویة بین المعامالت عند مستوى احتمال القیم التي تحمل 
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كلورید البوتاسیوم في سرعة النمو النسبي والنسبة المئویة للتصافي والنسبة المئویة للھالكات لفروج اللحم المعرض لدرجات تاثیر اضافة : ) ٣(الجدول 
  ٥م) ٢٥-٣٦-٢٥(حرارة دوریة 

 المعاملة
النسبة المئویة  سرعة النمو النسبي  في االسابیع

 للتصافي
النسبة المئویة 

 الثامن السابع السادس الخامس الرابع للھالكات
 ٤.٤٤ ٧٤.٣٧ أ١٣.٠٣ أ٢٧.٣٥ أ٢٦.٩١ ب٢٥.٦٧ أ٥٧.٢٨ )ماء اعتیادي(المقرنة

 ١.١١ ٧٤.٢٩ أ١٣.٣٩ أ٢٦.٨٦ أ٢٦.٥٨ أ٢٧.٨٨ أ٥٣.٧٨ Kcl%٠.١الثانیة اضافة 
 صفر ٧٤.٤٤ أ١٣.٦٦ أ٢٩.٤٢ أ٢٤.٦٧ ب٢٦.٦٥ أ٥٢.٠١ Kcl%٠.٣الثالثة اضافة

 صفر ٧٣.٤٩ أ١٣.٥٧ أ٢٩.٧١ أ٢٥.٠٧ أ٢٩.٥٤ أ٥٣.٦٤ kcl%٠.٥الرابعة اضافة 
  %)٥(القیم التي تحمل حروفا مختلفة عمودیا تشیر الى وجود اختالفات معنویة بین المعامالت عند مستوى احتمال 

  
  
  

وتركیز الكلوكوز في بالزما ) غم نسیج/ملغم(وتركیز الكالیكوجین في الكبد والقلب ) pH(تاثیر اضافة كلورید البوتاسیوم في االس الھیدروجیني للدم : ) ٤(الجدول 
-٣٦-٢٥(ة اللحم المعرض لدرجات حرارة دوریوعدد خالیا الدم الحمراء وتركیز الھیموغلوبین وحجم الخالیا المرصوصة لفروج ) mg/dl(الدم 
   ٥م) ٢٥

تركیز  تركیز الكالیكوجین الدم في االسابیع pH المعاملة
الكلوكوزفي 
 بالزما الدم

عددخالیاالدم الحمر 
 في االسابیع٦)٣ملم/١٠(

تركیز الھیموغلوبین 
 ملم في االسابیع١٠٠/غم

حجم الخالیا المرصوصة 
% 

 الثامن السادس الرابع الثامن السادس الرابع الثامن السادس لرابعا القلب الكبد الثامن السادس الرابع
 ٣٤ ٣٢.٨٣ ٣١.٥ ٨.٧٥ ٨.١٨ ٧.٩٢ ٣.١ ٣.٠٣ ٢.٩٥ أ٢١٠.٦٩ أ١.٢٧ أ٢٦.٥٣ أ٧.٤٩ أ٧.٤٨ أ٧.٤٨ )ماء اعتیادي(المقرنة

 ٣٣.٣ ٣٢.٦٧ ٣١.٥ ٨.٣٥ ٨.١٠ ٧.٨٥ ٣.٠٧ ٣.٠٣ ٢.٨٧ ب١٨٢.٤٦ أ١.٢٩ ب٢٤.٥١ ب٧.٤٥ ب٧.٤٥ ب٧.٤٤ Kcl%٠.١الثانیة اضافة 
 ٣٢ ٣١.٣٣ ٢٩.٨ ٨.٥ ٨.١٥ ٧.٩ ٣.٠٨ ٢.٩٩ ٢.٦٨ ج١٥١.٣٣ ب٠.٥١ ج٢٣.٣٩ ب٧.٤٥ ب٧.٤٥ ب٧.٤٤ Kcl%٠.٣الثالثة اضافة

 ٣١.٥ ٢٩.١٧ ٢٩.٣ ٨.١٥ ٧.٦٧ ٧.٦٢ ٣.١٤ ٣.٠٣ ٢.٩١ ج١٤٣.٨٢ ب٠.٥٥ ج٢٢.٤٤ ب٧.٤٥ ب٧.٤٥ ب٧.٤٥ kcl%٠.٥الرابعة اضافة 
  %)٥(ود اختالفات معنویة بین المعامالت عند مستوى احتمال القیم التي تحمل حروفا مختلفة عمودیا تشیر الى وج

  ١٨٠٠تم القیاس للصفات االخرى الساعة /١٤٠٠الدم الساعة ) pH(تم القیاس بالبنسبة لـ
  
  
  
  


