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٢٠٠٧ 
لماء الشرب وأثره في األداء اإلنتاجي وبعض الصفات الفسلجیة لفروج اللحم C تأثیر إضافة فیتامین 

 المربى تحت الحرارة المرتفعة
  درید ذنون یونس         إبراھیم متي إبراھیم           صائب یونس عبدالرحمن

  عراقال/ جامعة الموصل / كلیة الزراعة والغابات / قسم الثروة الحیوانیة 
  

  الخالصة
ی��وم لدراس��ة ت��أثیر  ٢٢م��ن أف��راخ ف��روج اللح��م ن��وع ف��ابرو غی��ر مجنس��ة بعم��ر ٤٠٠اس��تخدمت 

لم�اء الش�رب وأث�ره ف�ي األداء اإلنت�اجي والفس�لجي لف�روج اللح�م  Cإضافة مستویات مختلفة من فیتامین 
ولى المقارن�ة ساعات یومیا استخدمت أربعة معامالت األ ٨م لمدة ٣٦المعرض لدرجات حرارة مرتفعة 

ملغ�م  ١٥٠لت�ر م�اء ، الثالث�ة إض�افة /  Cملغم فیت�امین  ١٠٠لتر ماء ، الثانیة إضافة /  Cصفر فیتامین 
لت�ر م�اء وك�ان العل�ف والم�اء مت�وفر ل�دى /  Cملغ�م فیت�امین  ٢٠٠لتر ماء والرابعة إض�افة / Cفیتامین 

لفیت�امین أدى ال�ى ارتف�اع معن�وي أظھ�رت نت�ائج التحلی�ل اإلحص�ائي أن إض�افة ا. الطیور بصورة ح�رة 
في وزن الجسم الحي وسرعة النمو النسبي لألسابیع السادس والس�ابع والث�امن % ٥عند مستوى احتمال 

وارتفاع معنوي في عدد خالیا الدم الحمراء وتركیز الھیموكلوبین في األسابیع الرابع والس�ادس والس�ابع 
إل�ى انخف�اض  Cالی�وم ف�ي ح�ین أدت إض�افة فیت�امین  والثامن من العمر واستھالك العلف خالل س�اعات

معنوي في تركیز الكالیك�وجین ف�ي الكب�د والقل�ب ، تركی�ز الكلوك�وز ف�ي بالزم�ا ال�دم وحج�م خالی�ا ال�دم 
المرصوصة في األسبوعین السادس والثامن واستھالك الماء خالل ساعات الی�وم وع�دم وج�ود فروق�ات 

لت�ر م�اء ف�ي ھ�ذه /ملغ�م٢٠٠ان أفضل نس�بة إلض�افة الفیت�امین ھ�ي معنویة في النسبة المئویة للتصافي و
  .الدراسة

  

  المقدمة
م�ن الفیتامین�ات األساس�یة ف�ي تغذی�ة  دمن الفیتامینات الذائبة ف�ي الم�اء وھ�و الیع� Cیعد فیتامین 

ا كمیات كافیة من ھذا الفیتامین لسد احتیاجاتھ� بالدواجن وذلك ألنھ باستطاعة معظم أنواع الطیور تركی
لھ تحت الظروف الطبیعیة ولكن عند ارتفاع درجة الحرارة تزداد حاجة الجسم لھ ویبدو أن ھ�ذه الحاج�ة 
تفوق تلك الكمیات التي یكون بمقدور الجسم تركیبھا وبھ�ذا یص�بح م�ن الض�رورة إض�افة كمی�ة من�ھ إل�ى 

كولس��ترول وھ��و ف��ي بن��اء الھرمون��ات الس��تیرودیة م��ن ال Cی��دخل فیت��امین ). ١٩٨٧،إب��راھیم(العلیق��ة 
ضروري لتمثیل األحماض االمینیة وخاص�ة الحامض�ین التایروس�ین والفینای�ل االن�ین وك�ذلك امتص�اص 

ویحافظ على مستوى الھیموكلوبین ویزید من امتصاص السیلینیوم من األمع�اء ول�ھ دور ، الحدید وتمثیلھ
تحفی�ز الفعالی�ة (ظ�ائف مناعی�ة وك�ذلك ل�ھ و Eبإزالة التشبع باألحماض الدھنی�ة وإع�ادة اخت�زال فیت�امین 
فض�ال ع�ن ان�ھ ی�دخل ف�ي تص�نیع الك�والجین ) االلتھامیة لكریات الدم الب�یض وتك�وین األجس�ام المض�ادة

)England وSeifter ،و ١٩٨٦و١٩٨٩Pardue وThaxon ،و ١٩٨٦Krautman وآخ�����������������رون 
ي ت�ؤثر عل�ى إنت�اج ارتفاع درجات الحرارة في الع�راق ص�یفا م�ن المش�اكل الموس�میة الت� دیع). ١٩٩٠(

الدواجن إذ یتوقف الكثیر من الم�ربین ع�ن اإلنت�اج مم�ا ی�ؤثر س�لبا عل�ى ت�وفر لح�وم ال�دواجن ف�ي فص�ل 
الصیف والذي یؤدي إلى ارتفاع أسعاره عالوة على الخسائر التي تلحق ب�المربین نتیج�ة لتوق�ف حق�ولھم 

التغذویة والبیئیة للتقلی�ل م�ن ت�أثیر  لذلك أجریت العدید من الدراسات حول بعض المعالجات. عن اإلنتاج
وان الھ��دف م��ن ھ��ذه الدراس��ة ھ��و لمعرف��ة أفض��ل نس��بة إلض��افة  ارتف��اع الح��رارة عل��ى إنت��اج ال��دواجن

  .على األداء اإلنتاجي والفسلجي للطیور المرباة تحت حرارة مرتفعة  Cفیتامین 
  

  مواد البحث وطرائقھ
خاص�ة ف�ي منطق�ة ك�وكجلي ناحی�ة بعش�یقة الواقع�ة عل�ى أجریت ھذه الدراسة في احدى الم�زارع ال      

ف�رخ  ٤٠٠واستخدمت  ٩/٩/٢٠٠٦ولغایة  ١٥/٧/٢٠٠٦كم شرق مدینة الموصل للفترة من  ٢٠مسافة 
ت�م تربیتھ�ا ف�ي قاع�ة م�ن ن�وع نص�ف  (Fawbro)بعمر ی�وم واح�د م�ن أف�راخ ف�روج اللح�م ن�وع ف�ابرو 

ربیة وك�ان العل�ف والم�اء مت�وفر أم�ام الطی�ور وق�دمت المفتوح وھیئت جمیع الظروف البیئیة الالزمة للت
) ١٩٩٤(NRC وكان��ت عل��ى ش��كل مج��اریش متجانس��ة ت��م تكوینھ��ا حس��ب) الب��ادئ والن��اھي(علیقت��ین  
  .علیقتي البادْى والناھي المستخدمة في الدراسة یبین مكونات) ١(والجدول 

  

  ٢٠٠٧/  ٩/ ٥وقبولھ  ٢٠٠٧/  ٤/  ٢١تاریخ تسلم البحث 
  .مكونات علیقتي البادئ والناھي ): ١(الجدول 
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  %علیقة الناھي   %علیقة البادئ   المادة الغذائیة         

  ٣٠  ٣٠  ذرة صفراء مجروشة 
  ٣٣  ٢٦  حنطة مجروشة
  ٧  ٨  شعیر مجروش

  ٢٠  ٢٤  )بروتین % ٤٤(كسبة فول الصویا 
  ٩  ١١  )بروتین % ٥٠(مركز بروتیني 

  ٠0٧  ٠0٧  مسحوق حجر الكلس
  ٠0٣  ٠0٣  ملح الطعام

  ١٠٠  ١٠٠  المجموع
          
كغ�م عل�ف / كیل�و س�عره  ٢٨٦٤0٤و ٢٨٠٨0٤وكانت الطاق�ة االیض�یة لعلیقت�ي الب�ادئ والن�اھي          

على الت�والي وربی�ت األف�راخ حت�ى %  ٢٠0١٩و  ٢٢0٦٦ونسبة البروتین الخام لعلیقتي البادئ والناھي 
ف�رخ ووزن�ت ألف�راخ بص�ورة فردی�ة ورقم�ت  ٣٦٠ی�ار یوم ت�م اخت٢٢نھایة األسبوع الثالث وعند عمر 

طی�ر وت�م ٣٠مك�ررات لك�ل معامل�ة وف�ي ك�ل مك�رر ٣حجرة ألربع مع�امالت وبواق�ع ١٢ووزعت على 
األخ��ذ بنظ��ر االعتب��ار تج��انس األوزان ف��ي ك��ل مك��رر ق��در اإلمك��ان ورفع��ت درج��ة ح��رارة القاع��ة ف��ي 

 ٥م٢٥عة السادس�ة مس�اء بع�دھا تخف�ض إل�ى وتستمر حتى الس�ا ٥م٣٦الساعة العاشرة صباحا لتصل إلى 
  :یوم وكانت معامالت التجربة كما یلي ٥٦واستمرت الدراسة حتى عمر

    Cالمقارنة صفر فیتامین : المعاملة األولى  -١
  لتر من ماء الشرب/Cملغم فیتامین ١٠٠إضافة :  المعاملة الثانیة -٢
  من ماء الشرب لتر/Cملغم فیتامین  ١٥٠إضافة :  المعاملة الثالثة -٣
  لتر من ماء الشرب/Cملغم فیتامین ٢٠٠إضافة : المعاملة الرابعة -٤

أسبوعیا، سرعة النمو النس�بي المئوی�ة، النس�بة المئوی�ة للتص�افي، )  غم(وسجل وزن الجسم الحي        
، )مل١٠٠/ملغم(، تركیز الكلوكوز في بالزما الدم) غم نسیج/ملغم(تركیز الكالیكوجین في الكبد والقلب 

، حج���م خالی���ا ال���دم )م���ل ١٠٠/غ���م(، تركی���ز الھیموكل���وبین )٣مل���م/ملی���ون(ع���دد خالی���ا ال���دم الحم���راء
ونمط استھالك العلف كنسبة مئویة من وزن الجسم الحي حیث تم قیاسھ لم�دة ی�وم كام�ل % المرصوصة

س�اعات  ٤ م�دد ط�ول ك�ل م�دة ٦ساعة في الیوم الرابع من األسبوع الث�امن وذل�ك بتقس�یم الی�وم إل�ى  ٢٤
غ��م وزن ح��ي ١٠٠/ویحس�ب كمی��ة العل��ف المس�تھلك لك��ل م��دة ویقس��م عل�ى مع��دل وزن الطی��ر غ�م عل��ف

وان الغای�ة م�ن دراس�ة ال�نمط ). غم وزن حي١٠٠/مل ماء(وبنفس الطریقة تم قیاس نمط استھالك الماء 
حلل�ت البیان�ات . ھو لمعرفة سلوك الطیور أثناء ارتفاع درجات الحرارة من حیث تناولھا للم�اء والعل�ف 

واعتم�د ) ١٩٦٠(Torri و Steel حس�ب م�اذكره CRD   إحصائیا واستخدم التصمیم العشوائي الكامل 
  :النموذج الریاضي 

Yij = µ + ti + eij                                                                                                     
 Cتأثیر فیتامین =  tو          ١,٢,٣= jو                             ١,٢,٣,٤= iحیث ان 

واستخدم تحلیل التباین إلیجاد الفروقات المعنویة ب�ین المع�امالت المختلف�ة وذل�ك باس�تخدام اختب�ار        
)F ( واستخدم اختبار دنكن % ٥عند المستوىDuncan )المتعدد المدى وذلك الختبار معنوی�ة ) ١٩٥٥

  % .٥قات بین متوسطات المعامالت عند مستوى احتمال الفرو
  

  النتائج والمناقشة
لم��اء الش��رب ف��ي وزن الجس��م الح��ي وس��رعة النم��و  Cت��أثیر إض��افة فیت��امین ) ٢( یب��ین الج��دول        

النسبي المئویة لف�روج اللح�م المع�رض لح�رارة مرتفع�ة حی�ث أظھ�رت نت�ائج التحلی�ل اإلحص�ائي وج�ود 
ب�ین مع�امالت إض�افة الفیت�امین ومعامل�ة المقارن�ة حی�ث أدى % ٥د مس�توى احتم�ال فروقات معنویة عن

إضافة الفیتامین إلى زیادة معنویة في وزن الجسم الحي في األس�ابیع الس�ادس والس�ابع والث�امن وس�رعة 
 Cherryو  Krafiالنم��و النس��بي ف��ي األس��بوع الس��ادس وج��اءت ھ��ذه النت��ائج متفق��ة م��ع م��ا توص��ل إلی��ھ 

وربم�ا یع�ود الس�بب إل�ى دور ) ١٩٩٦(Shoeib و  Sayedو) ١٩٩٣( Forbesو  Kutluو) ١٩٨٤(
في خفض درجة حرارة الجس�م والزی�ادة م�ن تمثی�ل الفینی�ل االن�ین والتایروس�ین الل�ذان یع�دان  Cفیتامین 
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وان لھرمون الدرقی�ة دورا مھم�ا ف�ي ) ١٩٦٠،  (Thorntonالمادتین األولیتین لتصنیع ھرمون الدرقیة 

  . مة إفراز ھرمون النمو وزیادة معدل االیض األساسي إدا
إلى م�اء الش�رب ف�ي النس�بة المئوی�ة للتص�افي وتركی�ز  Cتأثیر إضافة فیتامین ) ٣(ویبین الجدول        

الكالیكوجین في الكبد والقلب وتركیز الكلوكوز في بالزما الدم لف�روج اللح�م المع�رض لح�رارة مرتفع�ة 
یل اإلحصائي عدم وجود فروقات معنویة بین المعامالت في نسبة التصافي في حیث أظھرت نتائج التحل

ف�ي تركی�ز الكالیك�وجین ف�ي % ٥حین أدت إضافة الفیتامین إلى انخفاض معن�وي عن�د مس�توى احتم�ال 
. الكبد والقلب وتركیز الكلوكوز في بالزما ال�دم لمع�امالت إض�افة الفیت�امین مقارن�ة بمجموع�ة المقارن�ة 

وق��د یع��ود الس��بب إل��ى دور ) ١٩٨٥( وآخ��رون Pardueه النت��ائج متفق��ة م��ع م��ا توص��ل إلی��ھوج��اءت ھ��ذ
ف��ي خف��ض درج��ة ح��رارة الجس��م ع��ن طری��ق تبدی��د الح��رارة م��ن خ��الل األوعی��ة الدموی��ة  Cفیت��امین 

وان اإلجھ�اد الح�راري ) . ١٩٩٠وآخ�رون  Cheng(المحیطیة للمحافظة على درجة حرارة ثابتة نسبیا 
المقارنة یؤدي إلى رفع مستوى كلوك�وز ال�دم بس�بب تنش�یط عملی�ة بن�اء الكلوك�وز م�ن كما في مجموعة 

وان ارتف��اع درج��ة ح��رارة الجس��م ت��دفع الط��ائر إل��ى ) ١٩٨٨ Freeman(مص��ادر غی��ر كاربوھیدراتی��ة 
  ) .١٩٩٧، Dabuthaو  McLeod(تقلیل االعتماد على الكاربوھیدرات كمصدر للطاقة 

إل��ى م��اء الش��رب ف��ي ع��دد خالی��ا ال��دم الحم��راء   Cفة فیت��امین ت��أثیر إض��ا) ٤(ویب��ین الج��دول 
وتركی��ز الھیموكل��وبین وحج��م خالی��ا ال��دم المرصوص��ة لف��روج اللح��م المع��رض لح��رارة مرتفع��ة حی��ث 

% ٥أظھرت نتائج التحلیل اإلحصائي أن إضافة الفیتامین أدت إلى ارتفاع معنوي عن�د مس�توى احتم�ال 
ز الھیموكل�وبین ف�ي األس�ابیع الراب�ع والس�ادس والث�امن وزی�ادة حج�م في عدد خالیا ال�دم الحم�راء وتركی�

خالیا الدم المرصوصة ف�ي األس�بوعین الس�ادس والث�امن وج�اءت ھ�ذه النت�ائج متفق�ة م�ع م�ا توص�ل إلی�ھ 
في زیادة تشجیع امتصاص الحدید م�ن  Cوقد یكون السبب ھو دور فیتامین ) ٢٠٠١(إبراھیم والشكري 

وك�ذلك ت�أثیره ف�ي ) ١٩٨٣، Linderو  Hungerford( ى شكلھ الذائب في الماءاألمعاء والمحافظة عل
و  (Solimanتص��نیع ھرمون��ات الدرقی��ة ال��ذي یع��د ع��امال مھم��ا ف��ي ص��ناعة كری��ات ال��دم الحم��راء 

Huston ،١٩٧٢(  
  

إل���ى م���اء الش���رب ف���ي ع���دد خالی���ا ال���دم الحم���راء  وتركی���ز  Cت���أثیر إض���افة فیت���امین ) : ٤(الج���دول 
  .ین وحجم خالیا الدم المرصوصة  لفروج اللحم المعرض لحرارة مرتفعة الھیموكلوب

  
  

  المعامالت

  عدد خالیا الدم الحمراء
  )٣ملم/ ملیون (

  تركیز الھیموكلوبین
  )مل١٠٠/ غم ( 

  حجم خالیا الدم المرصوصة
%  

  األسبوع
  الرابع

  األسبوع
  السادس

  األسبوع
  الثامن

  األسبوع
  الرابع

  األسبوع
  السادس

  عاألسبو
  الثامن

  األسبوع
  الرابع

  األسبوع
  السادس

  األسبوع
  الثامن

٧0٨٥  ج٣0١٤  ج٣0١١  ب٢0٥٦  ١
  ب

  ب٣٣0٢  ب٣٢0٠  ٣٠0٨٣  ج٨0٨٣  ب٨0٦٢

٣0٢٤  ب٢0٧٠  ٢
  ب

٣0٣٦
  ب

٩0١٠  ب٨0٩٨  أ ٨0٣٠
  ب

  أ ٣٣0٥  ب٣٢0١  ٣١0١٠

  أ ٣٣0٨  أ ٣٣0٨  ٣١0٦٥  أ ٩0٢٧  أ ٩0٢٧  أ ٨0٢٨  أ ٣0٥٢  أ ٣0٣٣  أ ٢0٨٢  ٣
  أ ٣٣0٩  أ ٣٣0٨  ٣١0٦٧  أ ٩0٣٥  أ ٩0٢٧  أ ٨0٣٢  أ ٣0٥٤  أ ٣0٣٥  أ ٢0٨٣  ٤

  % .٥القیم التي تحمل حروفا مختلفة عمودیا تشیر الى وجود فروقات معنویة عند مستوى احتمال 
  

إلى ماء الشرب في نمط استھالك العلف كنس�بة مئوی�ة  Cتأثیر إضافة فیتامین ) ٥(ویبین الجدول 
س�اعة حی�ث نالح�ظ أن ) ٢٤(في األسبوع الثامن وخ�الل  )غم وزن حي١٠٠/غم علف(من وزن الجسم 

وان أعل�ى اس�تھالك % ٥إضافة الفیتامین أدت إل�ى زی�ادة اس�تھالك العل�ف معنوی�ا عن�د مس�توى احتم�ال 
عل�ى تبدی�د  Cللعاف خالل جمیع المدد كان لطیور المعاملة الرابعة وربما یعود السبب إلى قدرة فیت�امین 

وبالت�الي أدى إل�ى زی�ادة اس�تھالك العل�ف مقارن�ة بطی�ور المع�امالت األخ�رى الحرارة الزائدة من الجس�م 
اذ یالحظ انخفاض ف�ي اس�تھالك الطی�ور ) المقارنة(وان اقل استھالك للعلف كان لطیور المعاملة األولى 

والت��ي تص��ل فیھ��ا درج��ات  ٤و٣للعل��ف بس��بب ع��دم مق��درتھا عل��ى تبدی��د الح��رارة وخاص��ة ف��ي الفت��رتین 
ق�ل اس�تھالك  إذذروتھا وان اس�تھالك العل�ف ق�د تناس�ب عكس�یا م�ع ارتف�اع درج�ة الح�رارة الحرارة إلى 

  .العلف بارتفاع درجة حرارة المسكن 
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٢٠٠٧ 
ف��ي نم��ط اس��تھالك الم��اء كنس��بة مئوی��ة م��ن وزن  Cت��أثیر إض��افة فیت��امین ) ٦(كم��ا یب��ین الج��دول 

أدت إض�افة الفیت�امین إل�ى  س�اعة اذ) ٢٤(في األسبوع الثامن خالل ) غم وزن حي١٠٠/مل ماء(الجسم 
انخف��اض معن��وي ف��ي كمی��ة الم��اء المس��تھلكة وان جمی��ع الطی��ور س��لكت س��لوكا متش��ابھا حی��ث ازداد 
اس��تھالكھا للم��اء م��ع ارتف��اع درج��ة ح��رارة المس��كن وان اق��ل اس��تھالك للم��اء ك��ان ف��ي طی��ور المعامل��ة 

  ) .المقارنة(الرابعة واقل استھالك للماء كان لطیور المعاملة األولى 
  

EFFECT OF ADDING VITAMIN C TO DRINKING WATER IN THE 
PHYSIOLOGICAL AND PRODUCTIVE PERFORMANCE OF 

BROILER CHICKENS REARED UNDER HIGH TEMPERATURE 
D.Th.Younis      I.M.Ibrahim        S.Y.Abdulrahman 

Collage of Agric. and forestry, University of Mosul –Mosul-Iraq 
 

ABSTRACT 
400 of unsexsd chickens (Fawbro) at 22 days old were used to study the 

effect of adding vitamin c to Drinking water on some physiological and 
productive performance of broiler reared under high environmental 
temperature 36o C for eight hours daily . Four treatment were used as follows : 
T1 Control No vitamin c added , T2 Adding 100mg vitamin c\Liter water , T3 
Adding 150mg vitamin c\Liter water , T4 Adding 200mg vitamin c\Liter water, 
feed and water were Ad Libitum . Statistic analysis showed that adding vitamin 
c resulted in significant increase P ≤ 0.5 in average body weight , relative 
growth rate , feed consumption , R.B.C. numbers , Hb concentration . 
Significant decrease P ≤  0.5 in Glycogen concentration in Liver and Heart , 
Blood glucose level ,P.C.V.volume and water consumption .No significant 
differences were showed in Dressing percentage . 

  
 المصادر
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  )غم وزن حي١٠٠/غم علف(اء الشرب في نمط استھالك العلف كنسبة مئویة من وزن الجسم إلى م Cتأثیر إضافة فیتامین ): ٥(الجدول 

  
  من وزن الجسم %   )*٦(المدة   )*٥(المدة   )*٤(المدة   )**٣(المدة   )**٢(المدة   )*١(المدة   المعامالت

  ٦٠٠-٢٠٠الساعة   ٢٠٠-٢٢٠٠الساعة   ٢٢٠٠-١٨٠٠الساعة   ١٨٠٠-١٤٠٠الساعة    ١٤٠٠-١٠٠٠الساعة  ١٠٠٠-٦٠٠الساعة 
١  B١0ج ٠٩  C١0ج ٠٥ .    E٠0ج ٥٤ D٠0ج ٧٤ C١0ج ٠٤ A١0د ٥0٥٧ د ١١  
٢  A ١0ب ج ١٠ BC١0ب ٠٧  E٠0ب ج ٥٥  D ٠0ب ٧٦  C١0ب ٠٦ B A١0ج ٥0٦٣ ج ٠٩  
٣  A١0ب ١١  B    ١0ب ٠٨ E٠0ب ٥٦  D  ٠0ب ٧ C١0ب ج ٠٥ A١0ب ٥0٦٩ ب ١٢  
٤  A  ١0أ ٤٦ D١0أ ١٢ F٠0أ ٦٤ E٠0أ ٨٢  E١0أ ١٥ B١0أ ٦0٤٠ أ ٢١  

  %                          ٥لمختلفة عمودیا تشیر إلى وجود فروقات معنویة عند مستوى احتمال ااألحرف العربیة 
                       . %٥الرقم المختلفة أفقیا تشیر إلى وجود فروقات معنویة عند مستوى احتمال  یمناألحرف االنكلیزیة أ.

  م٢٥ن درجة حرارة المسك* 
  م٣٦درجة حرارة المسكن ** 
  
  

  )غم وزن حي١٠٠/مل ماء(إلى ماء الشرب في نمط استھالك الماء كنسبة مئویة من وزن الجسم  Cتأثیر إضافة فیتامین ): ٦(الجدول 
  

  المعامالت
  من وزن الجسم %  )*٦(المدة   )*٥(المدة   )*٤(المدة   )**٣(المدة   )**٢(المدة   )*١(المدة 

  ٦٠٠-٢٠٠الساعة  ٢٠٠-٢٢٠٠الساعة  ٢٢٠٠-١٨٠٠الساعة  ١٨٠٠-١٤٠٠الساعة  ١٤٠٠-١٠٠٠الساعة  ١٠٠٠-٦٠٠الساعة  
١  E٥0أ  ٤٥  C٦0أ  ٥٣  A٧0أ  ١٥  B٦0أ  ٩٠  D٦0أ  ١٣  F٥0أ   ٣٧0٥٦ أ  ٤٠  

٢  E٤0ب ٩٨  C٦0ب ١٣  A٦0ب ٨٤  B٦0ب ٤٧ D٥0ب ١٥  F٤0ب   ٣٤0٣٧  ب ٨٠  
٣  E٤0ج ٥٠  C ٥0ج  ٩٨  A٦0ج ٥٧  B٦0ج  ٣٣  Dج  ٤,٨٨  F٤0ج ٣٢0٥٩ ج  ٣٣  
٤  E٤0٤٧  C٥0ج  ٩٦  A٦0د  ٥٥ B٦0د  ٣١  D٤0ج  ٨١  F٤0ج  ٣٢0٤١ د  ٣١  
   

  %                          ٥األحرف العربیة المختلفة عمودیا تشیر إلى وجود فروقات معنویة عند مستوى احتمال 
                       . %٥عند مستوى احتمال  الرقم المختلفة أفقیا تشیر إلى وجود فروقات معنویةایمن األحرف االنكلیزیة .

  م٢٥درجة حرارة المسكن * 
  م٣٦درجة حرارة المسكن ** 
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  . وسرعة النمو النسبي المئویة لفروج اللحم المعرض لحرارة مرتفعة ) غم(إلى ماء الشرب في وزن الجسم الحي  Cتأثیر إضافة فیتامین ): ٢(الجدول
  

  
  المعامالت

  :في األسبوع%سرعة النمو النسبي   :في األسبوع) غم ( وزن الجسم الحي 
  الثامن  السابع  السادس  الخامس  الرابع  الثامن  السابع  السادس  الخامس  الرابع

٧٣٤  ١0٩٥٠  ٣٤0١٣٠٤  ٢٣0٢٣ 
  ج

  ١٤0٣٦  ١٦0٣٩  ب٣١0٤٠  ٢٦0٠١  ٥٥0٩٨  ب١٧٧٥0٠٠  ب١٥٣٧0١٢

  ١٤0٦٣  ١٥0١١  أ ٣٥0٥٠  ٢٣0٩١  ٥٦0٢٥  أ١٧٩٧0٨٧  أ١٥٥٢0٥٦  ب١٣٣٤0٣٤  ٩٣٢0٠٠  ٧٣٢0٩٣  ٢
  ١٢0٩٣  ١٤0٦٨  أ ٣٤0٣٨  ٢٦0٠٠  ٥٥0٨٧  أ١٧٨٥0٠٠  أ١٥٦٨0٣٣  ب١٣٥٣0٨٧  ٩٥٦0٥٦  ٧٣٦0٤٥  ٣
  ١٣0٢٣  ١٣0٦٤  أ ٣٥0١٧  ٢٥0٨٥  ٥٦0٥٣  أ١٧٨٩0٠٠  أ١٥٦٧0٠٠  أ١٣٦٦0٨٧  ٩٥٧0٨٩  ٧٣٨0٥٦  ٤

  % .٥القیم التي تحمل حروفا مختلفة عمودیا تشیر الى وجود فروقات معنویة عند مستوى احنمال 
  
  

ف�ي بالزم�ا ال�دم لف�روج  زإلى ماء الشرب في النسبة المئویة للتصافي وتركیز الكالیكوجین ف�ي الكب�د والقل�ب وتركی�ز الكلوك�و Cتأثیر إضافة فیتامین ) : ٣(الجدول 
  اللحم المعرض لحرارة مرتفعة 

  
  المعامالت

الوزن الحي       
  )غم(

  وزن الذبیحة
  )غم(المجھزة 

  وزن األحشاء
  )غم( المأكولة

  نسبة  
  %التصافي

  تركیز الكالیكوجین في الكبد
  )غم نسیج/ملغم(

  تركیز الكالیكوجین في القلب 
  )غم نسیج/ملغم(

تركیز الكلوكوز في بالزما الدم            
  )مل١٠٠/ملغم(

  أ ٢٢١0٨٨  أ١0٦٤  أ٢٦0٨٩  ٧٣0٩٠  ٩٨0٦  ١٢٣٠0٧  ١٧٩٨0٦  ١
  أ ٢١٣0٧٣  أ١0٦٩  ب٢٥0٧٦  ٧٣0٩٥  ١٠٠0٤  ١٢٣٣0٣  ١٨٠٣0٣  ٢
  ب ١٩٥0٧٩  ب١0٣٢  ج٢٥0٣٧  ٧٣0٧٥  ٩٦0٤  ١٢١٥0٤  ١٧٧٨0٥  ٣
  ج ١٦٤0٦٦  ب١0٢٧  ج٢٥0١٨  ٧٣0٧٢  ٩٥0٨  ١٢١٣0٤  ١٧٧٥0٨  ٤

  % .٥القیم الني تحمل حروفا مختلفة عمودیا تشیرالى وجود اختالفات معنویة عند مستوى احتمال 
  
  
  
  
  
  


