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األداء اإلنتاجي  فياثر قطع العلف و إضافة كلوريد البوتاسيوم للتخفيف من األثر السلبي لإلجهاد الحراري 
 وبعض الصفات الفسلجية لفروج اللحم

 إبراهيم متي إبراهيم                  فائز سامي سعد الدين
 قالعرا/ جامعة الموصل / كلية الزراعة والغابات / قسم الثروة الحيوانية 

 
 الخالصة

للتخفيأو مأن   قطأ  العلأو وإفأافة كلوريأد البوتاسأيوم لمأاب ال أر  معرفة تأثثيراستهدفت الدراسة 
 اسأتخدم فأيوقأد  .وبعأ  الصأفات الفسألجية لفأرول اللحأم  اإلنتاجي األداب فياألثر السلبي لإلجهاد الحراري 

يأوم وفأي  81و طبيعيأة لغايأة تمأت تأربيتهم تحأت  أرو مأن نأوف فأاوبرو فرخ بعمر يأوم واحأد 600التجربه
) المعاملأة األولأا السأيطرة ,معامالت  3يوم استخدم خاللها  63بدأت معامالت الدراسة لغاية عمر  88اليوم 

( كلوريد البوتاسأيوم لمأاب ال أر % 0,0إفافة ) والمعاملة الثالثة ( قط  علو)والمعاملة الثانية ( تغذيه حرة 
% 0,3إفأأافة )والمعاملأأة الخامسأة ( كلوريأأد البوتاسأيوم % 0,0إفأافة قطأأ  علأو مأأ  ) والمعاملأة الرابعأة 
 األفأراخوقد ربيت ( كلوريد البوتاسيوم% 0,3قط  علو م  إفافة ) والمعاملة السادسة ( كلوريد البوتاسيوم 

وكأان المأاب والعلأو ي أدم  ºم 83-63-83في المعأامالت السأتة تحأت درجأة حأرارة دوريأة اصأطناعية بلغأت 
من الساعة ساعات يوميا  10عدا معامالت قط  العلو حيث قط  العلو لمدة  ة خالل مدة التجربةبصورة حر

عأدم وجأود فأروق معنويأة فأي معأدل  التحليأل اححصأائي نتائج أ هرت ".الثامنة صباحا وحتا السادسة مساب
النمأو سأرعة  و لغذائيكمية العلو المستهلك ومعامل التحويل او األسبوعيةالزيادة الوزنية ووزن الجسم الحي 

فأروق معنويأة فأي نمأط  تفأي حأين  هأر. الهيأدروجيني للأدم  واألسالهالكات  نسبةونسبة التصافي والنسبي 
الحأارة مأن  األوقأاتقأل اسأتهالك العلأو خأالل  اذاستهالك العلو والماب كنسبة مئوية مأن وزن الجسأم الحأي 

ل زيأادة محسوسأة بكميأة المأاب المسأتهلك خأالل فأي حأين حصأ(  "مساب 2 هرا حتا  18بين الساعة ) اليوم 
كلوريأد  إفأافةلصأال  معأامالت  وكلوكأوز الأدم وحصول انخفا  معنوي بدرجة حأرارة الجسأم ,نفسهاالمده 

الثأامن  األسأبوفخأالل الأدم  PCVكذلك تبأين وجأود فأروق معنويأة فأي هيموكلأوبين و لماب ال ر  البوتاسيوم
 .من العمر لصال  معامالت الدراسة 

 المقدمة
واجهت بع  م اري  تربية فأرول اللحأم فأي ال طأر العراقأي بعأ  الم أاكل البيئيأة واإلداريأة التأي  

ومنها تربية الطيور الداجنة صيفا , إذ أن حرتفاف حرارة البيئأة ففأال , تسببت بحدوث خسائر اقتصادية مهمة
فأاف درجأة حأرارة مسأاكن التربيأة بأالر م عن الحرارة المنبعثة من الطيور داخل المسكن األثر الكبيأر فأي ارت

من الجهود اإلداريأة المبذولأة للحيلولأة دون حصأول هأذا احرتفأاف الأذي يأتدل إلأا توليأد إجهأاد علأا الطيأور 
وبالتأأالي ادائهأأا احنتأأاجي والفسأألجي  فأأيالأأذي يأأنعكس تأأثثيره سأألبا    Heat Stressيأأدعا باإلجهأأاد الحأأراري

د اقترحت عدة وسائل لتفادي التثثير السلبي لإلجهاد الحراري علا هأذه الصأفات ول . المحتملهالخسارة المادية 
حدث زيادة في وزن الجسم الحي لفرول اللحأم عنأد  انه (1996)ذكر عبد الحسن  اذ. ومنها وسيلة قط  العلو

ا زادت قط  العلو تحت اإلجهاد الحراري قياسا بمجموعة الم ارنة وأفاو إلا أن استهالك المأاب يأزداد كلمأ
عدم وجود فرقا معنويا في الزيأادة ألوزنيأه ( 1996) وآخرون Hiramoto في حين أوف . فترة قط  العلو 

انأه عنأد Teeter (1996 )و Belay وبأين. للطيأور المربأاة تحأت اإلجهأاد الحأراري عنأد قطأ  العلأو عنهأا 
Fauzi (1993 )و Zulkifliروأ أا. تعر  فرول اللحم لإلجهاد الحراري يتناقص اسأتهالكه للعلأو معنويأا 

أن فأرول اللحأم المعأر  لإلجهأاد الحأأراري مأ  قطأ  العلأو أدل إلأا تحسأأن معامأل التحويأل الغأذائي إذا مأأا 
قورن م  طيور مغذاة تغذية حرة كما حح ا انخفا  درجة حرارة جسم الطيور م ارنة م  مجموعة الطيأور 

عنأد تربيأة فأرول اللحأم تحأت إجهأاد حأراري مأ  قطأ  انأه ( 1996)أفاد إبراهيم  .العلو خافعة ل ط ال ير 
 وححأأأ   .العلأأأو يحصأأأل زيأأأادة لسأأأرعة النمأأأو بصأأأورة  يأأأر معنويأأأة م ارنأأأة مأأأ  معاملأأأة السأأأيطرة 

SmithوTeeter (1922 ) عند تعأر  فأرول اللحأم إلجهأاد حأراري مأ  قطأ  العلأو حصأول انخفأا  فأي
 Keskinو  Durgunبأين . نفسأها جأة الحأرارةأخرل  ذيت تغذية حأرة وتحأت درنسبة الهالكات م ارنة م  

أن الطيورالمعرفة لمعاملة قط  العلو تحت إجهاد حراري انخف  األس الهيدروجيني لهأا معنويأا ( 1992)
  ذكأأأأأأأأأر.  نفسأأأأأأأأأها   أأأأأأأأأذيت تغذيأأأأأأأأأة حأأأأأأأأأرة وتحأأأأأأأأأت درجأأأأأأأأأة الحأأأأأأأأأرارة قياسأأأأأأأأأا بتلأأأأأأأأأك التأأأأأأأأأي

______________________ 
 الثانيمستل من رسالة ماجستير للباحث 

  61/10/8003وقبوله    13/6/8003خ تسلم البحث   تاري
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عند تربية الطيور في بيئة مجهدة م  قط  علو انه لم يالح  فروقات معنويأة فأي تركيأز ( 8001)ال كرجي 
حأدوث زيأادة Moragan(1929 )  و Chambleeوأكد . هيموكلوبين الدم قياسا بتلك التي  ذيت تغذية حرة 

 .حأرةة لفرول اللحم المعامل ب ط  علو م ارنة م  الطيأور التأي  أذيت تغذيأه في حجم خاليا الدم المرصوص
انأه عنأد ( 1996)وآخأرون   Ait Boulashen أ أارأما عن وسأيلة إفأافة كلوريأد البوتاسأيوم لمأاب ال أر  

تربية فرول اللحم في  روو مجهده م  أفافه كلوريد البوتاسيوم لماب ال ر  حصول فرق معنوي في وزن 
كمأا . الحي لصال  معامالت كلوريأد البوتاسأيوم وزيأادة اسأتهالك المأاب م ارنأة مأ  مجموعأة السأيطرة الجسم 
أن إفأأافة كلوريأأد البوتاسأأيوم لعلأأو الطيأأور المربأأاة تحأأت إجهأأاد  Balnave (1990)و  Gormanأوفأأ 

كمأأا حح أأا , م حأأراري أدت إلأأا ارتفأأاف الزيأأادة الوزنيأأة م ارنأأة بأأالطيور  يأأر المعاملأأة بكلوريأأد البوتاسأأيو
م ارنأأأأأأأة بمجموعأأأأأأأة الم ارنأأأأأأأة  انخفأأأأأأأا  اسأأأأأأأتهالك العلأأأأأأأو وتحسأأأأأأأن معامأأأأأأأل التحويأأأأأأأل الغأأأأأأأذائي 

إفأأافة كلوريأأد  عنأأد تربيأأة فأأرول اللحأأم  تحأأت إجهأأاد حأأراري مأأ Teeter   (1996 )وSmithلوتوصأأ

أمأأأا .  أأأر  إلأأأا حصأأأول زيأأأادة فأأأي سأأأرعة النمأأأو النسأأأبي م ارنأأأة بمجموعأأأة السأأأيطرة البوتاسأأأيوم لمأأأاب 
Pinchason وJensen (1923 ) ف د أكدا حصول زيادة في نسبة التصافي عند ت أديم العلأو مأرتين أو ثأالث

ف د أوفأحا Nameghi  (1992 )و Arshamia أما. مرات يوميا تحت إجهاد حراري م ارنة بالتغذية الحرة

 صأفتي م تتثثر معنوياأن فرول اللحم عند تعرفه إلجهاد حراري  م  إفافة كلوريد البوتاسيوم لماب ال ر  ل
أن فأأرول اللحأأم Teeter (1929 )و Smith فأأادوأ. قياسأأا بمجموعأأة الم ارنأأة  الأأدم  pHو نسأأبة الهالكأأات 

المعر  إلجهاد حراري م  إفافة كلوريد البوتاسيوم لماب ال ر  حصول انخفا  في درجة حرارة الجسأم 
فأرول اللحأم تحأت  أمهأاتتربيأة  عنأدAl-Mashhadani (1999 )    وحح . م ارنة م  مجموعة الم ارنة 

 الأدم معنويأا كلوكأوز ل انخفأا  فأي تركيأزوحصأكلوريأد البوتاسأيوم لمأاب ال أر   إفأافةم   حراري إجهاد
 .  قياسا بمجموعة الم ارنة عدم وجود فرق معنوي في حجم خاليا الدم المرصوصةوكذلك 

د البوتاسأيوم لمأاب ال أر  وبنسأ  دمأج وسأيلتي قطأ  العلأو وأفأافه كلوريأ الأا هذه الدراسأة تهدو
األداب اإلنتأاجي وبعأ   فأيتحت  روو إجهاد حراري  بينهما مختلفة معا  في تجربة واحده لبيان أثر التداخل

 . الصفات الفسلجية لفرول اللحم 
 

 البحث وطرائقهمواد 
ة بع أي ة الواقعأة علأا تم تنفيذ هذه الدراسة في إحأدل المأزارف الخاصأة التابعأة لمنط أة كأوكجلي ناحيأ        
وان البأدب بالمعأامالت كأان مأن عمأر يوم  63وقد استغرقت مدة الدراسة . كم  رق مدينة الموصل 80مسافة 
 Faw Broفرخأا بعمأر يأوم واحأد مأن نأوف فأاوبرو   600, حيأث تأم اسأتخدام   يوما حتا نهاية التجربأه 88

مأن عمرهأا وزنأت ورقمأت  88وفأي اليأوم . يأوم  81 ير مجنس تم تربيتهم تحت  روو قياسأية لغايأة عمأر
مأ  مراعأاة نفأس العأدد مأن  ,مكأرر/ فأرخ  86بواقأ  ,  معاملأة/ معامالت مكأررين 3ووزعت ع وائيا علا 

 .مكرر داخل ال الذكور واإلناث
 ( .تغذية حرة ) السيطرة  :األولىالمعاملة 
 لمدة ع ر ساعاتقط  علو   :الثانيةالمعاملة 
 . ماب ال ر  من كلوريد البوتاسيوم   % 0.0فافة إ  :الثالثةالمعاملة 

 . كلوريد البوتاسيوم لماب ال ر   % 0.0قط  علو م  إفافة    :المعاملة الرابعة
 .كلوريد البوتاسيوم لماب ال ر   % 0.3إفافة   :الخامسةالمعاملة 
 .كلوريد البوتاسيوم لماب ال ر  % 0.3قط  علو م  إفافة   :السادسةالمعاملة 

وقد ربيت األفراخ في المعامالت الستة من هأذا العمأر تحأت درجأة حأرارة دوريأة اصأطناعية بلغأت            
 السأاعةم لتصأل عنأد  83مأن صأباحا  العا أرة السأاعةعنأد  ويأدويا تأدريجيا الحأرارةترف   إذ 6م 83-63-83

وكأان المأاب م  83 إلأامسأابا  ةالثامنأ السأاعةم وتعود لتنخف  تدريجيا لتصأل عنأد  63 إلا بعد ال هر الثالثة
سأاعات مأن السأاعة الثامنأة  10والعلو ي دم بصورة حرة خالل مدة التجربة عأدا معأامالت قطأ  العلأو لمأدة 

والتأي ( بادئة ونمو) و ذيت األفراخ خالل مدة البحث علا نوعين من العالئق . صباحا وحتا السادسة مساب 
واتبأ  البرنأامج الصأحي الوقأائي تحأت . NRC (1990)  كانت علا  كل مخلوط متجأانس تأم تكوينهأا حسأ

وتأأم دراسأأة المعلومأأات المتعل أأة  بأأوزن الجسأأم الحأأي . إ أأراو الوحأأدة البيطريأأة فأأي قسأأم الثأأروة الحيوانيأأة 
المأاب وسأرعة  و اسأتهالك العلأو نمطوالزيادة ألوزنيه احسبوعيه واستهالك العلو ومعامل التحويل الغذائي و

ة التصافي ونسبة الهالكات ودرجة حرارة الجسم واألس الهيدروجيني للدم وتركيز كلوكأوز النمو النسبي ونسب
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باسأتخدام التصأميم  اإلحصأائيتم التحليل . بالزما الدم وتركيز هيموكلوبين الدم وحجم خاليا الدم المرصوصة 
 :وفق النموذل الريافي Torrie (1930 )و  Steelحس  ما ذكره  CRDالع وائي الكامل 

Yijk = M + Ai + Bj + (AB) ij + eijk                                                
  Yijk=      قيمة الوحدة التجريبية                                                           :حيث أن    
  i = 1 ,…3                                     أو المتوسط العام المعدل العام للتجربة   =         M   
  j = 1 , …2                                        مستويات كلوريد البوتاسيوم   تثثير    =        Ai  
  k = 1 , …2                                              مستويات قط  العلو   تثثير     =       Bj   

   ij  ( AB )  = التداخل بين كلوريد البوتاسيوم وقط  العلو   تثثير                                        
   eijk      =  الخطث التجريبي    تثثير                                                                  

Duncan (1966 . ) للم ارنأة وفي حالة وجأود فروقأات معنويأة بأين المتوسأطات ف أد اسأتخدم اختبأار دنكأن 

, كما استخدم التحويل الزاوي للبيانات التي حسبت كنسبه مئوية لغأر  التحليأل %( 6)وعند مستول احتمال 
 .اإلحصائي 

 
 النتائج والمناقشة

تأثثير قطأ  العلأو وإفأافة كلوريأد البوتاسأيوم لمأاب ال أر  فأي معأدل وزن الجسأم ( 1)جأدول اليبين  
 83-63-83طائر لفرول اللحم المعر  لدرجه حرارة دوريأه / نيه احسبوعيه والكلية  م الحي والزيادة ألوز

الصأأأفتين خأأأالل األسأأأابي   لكأأأال أ أأأارت نتأأأائج التحليأأأل اإلحصأأأائي عأأأدم وجأأأود فروقأأأات معنويأأأة اذ,   ºم
وإن معأأدل وزن الجسأأم الحأأي كأأان أففأأل , %  6للمعأأامالت المختلفأأة عنأأد مسأأتول احتمأأال   2و3و3و6و0

كلوريأد البوتاسأيوم لمأاب % 0.0يا للمعاملة الثالثة خالل أسأابي  الدراسأة وقأد يعأزل السأب  إلأا إفأافة  حساب
ال ر  قد ساعد علا زيادة المحتول المائي للجسم وإعادة توزي  ايون البوتاسيوم فأي بالزمأا الأدم الأذي يفأرز 

تن يم العمليات الفسألجيه فأي الجسأم  من الجسم عادة عند ارتفاف درجة حرارة المحيط والذي بدوره يعمل علا
لطيأور المعاملأة ( 6جأدول ال )وزيادة اسأتهالك المأاب  (1) نتيجة حنخفا  درجة حرارة الجسم كما في ال كل

واتف أأأأأت هأأأأأذه النتيجأأأأأة مأأأأأ  نتأأأأأائج البأأأأأاحثين ,  أدل إلأأأأأا حسأأأأأابي لمعامأأأأأل التحويأأأأأل الغأأأأأذائي الثالثأأأأأة
Smithو)Teeter1929 . )ن هنأاك فارقأا حسأابيا فأي معأدل الزيأادة ألوزنيأه الكليأة كما يالح  مأن الجأدول إ

ويعأود السأب  إلأا تحسأن معامأل التحويأل الغأذائي , من العمر 2و3و3ولصال  المعاملة الثالثة خالل األسابي  
نتيجة إفافة كلوريد البوتاسيوم الذي أدل إلا خف  درجة حرارة جسم الطيور فأي هأذه ( 8جدول ال) حسابيا 

وبذلك يكأون الطأائر قأد اسأتغنا عأن صأرو الطاقأة , (1)ال كل كما في  2و3و3و6ل األسابي  المعاملة وخال
 وSmith واتف أأت هأأذه النتأأائج مأأ   , لغأأر  الأأتخلص مأأن الحأأرارة الزائأأدة واحسأأتفادة منهأأا لبنأأاب الجسأأم

Teeter(1923)  وGormanو Balnave(1990 . ) قطأأ  العلأأو معأأامالت  تأأثثير ي أأير إلأأا( 8)الجأأدول

فأأي كميأأة العلأأو المسأأتهلك ومعامأأل التحويأأل الغأأذائي ل سأأابي   والتأأداخل بينهمأأا افة كلوريأأد البوتاسأأيوموإفأأ
نتائج التحليل اإلحصأائي بينأت عأدم  من, ºم 83-63-83لفرول اللحم المعر  لحرارة دوريه  2و3و3و6و0

خأالل أسأابي  %  6وجود فروقات معنويأة لصأفة اسأتهالك العلأو ولجميأ  المعأامالت تحأت مسأتول احتمأال 
التجربة إح انه بصوره عامة تبين أن كميأة العلأو المسأتهلكة الكليأة تتناسأ  تناسأبا عكسأيا مأ  تركيأز كلوريأد 

المعأاملتين الثالثأة والرابعأة م ارنأة بالخامسأة )البوتاسيوم في ماب ال ر  حيث ت ل كلما زاد التركيز في المأاب 
وجابت هأذه النتيجأة ,  استهالك العلو حسابيا في معامالت التجربه وقياسا بمعاملة السيطره ازداد (والسادسة 

وي ير الجدول نفسه بعدم وجود فروق معنوية بين المعأامالت Balnave (1990 . )وGormanمتيده لنتائج 

وقأد , أسأبوف  2الأا 0مأن العمأر والفتأرة الكليأة مأن  3و3و6و0لصفة معامل التحويل الغذائي خالل األسابي  
وكميأة العلأو المسأتهلكة ( 1جأدولال) كتحصيل حاصل لعأدم وجأود فأروق معنويأة بالزيأادة ألوزنيأه يعود هذا 

وعموما تبين إن أففل معامل تحويل  ذائي حسابيا كان لصأال  المعاملأة الثالثأة وربمأا كأان السأب  نأاتج مأن 
كيأأز ايأأون عأأن طريأأق رفأأ  تر(1)رقأأمانخفأأا  درجأأة حأأرارة جسأأم الطيأأور لهأأذه المعاملأأة كمأأا فأأي ال أأكل 

  البوتاسأأأأأأأأأأأيوم فأأأأأأأأأأأي بالزمأأأأأأأأأأأا الأأأأأأأأأأأدم والأأأأأأأأأأأذي يعمأأأأأأأأأأأل بأأأأأأأأأأأدوره علأأأأأأأأأأأا توسأأأأأأأأأأأي  أحوعيأأأأأأأأأأأه
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 لفرول اللحم من العمر 2و3و3و6ل سابي   ºتثثير المعامالت في درجة حرارة الجسم م( : 1) كل ال
 .  ºم83-63-83دورية  حرارةالمعر  لدرجات 

 

وبالتأالي ألمحاف أه علأا ( 6جأدولال)الدمويأة ال أعرية ومفأاعفة قأدرتها علأا سأح  المأاب وزيأادة اسأتهالكه 
  حصأول( 8الجأدول  )متيسرة لبناب احنسجه وعموما يالحأ  أيفأا مأن مستول السوائل بالدم مما يجعل الطاقة

ربمأا يرجأ  وتدهور في معامل التحويل الغذائي خالل األسبوف الثامن لكافة المعأامالت م ارنأة بب يأة األسأابي  
بأين قابلية الطيور علا احستفادة من الغذاب بت دم العمر وكأذلك هنأاك عالقأة عكسأية  انخفا  إلا هذا التدهور

( 6الجأدول )أمأا . الحأراري لإلجهأادكلمأا زاد حجأم الجسأم قأل تحملأه فحجم الجسأم وم أدار التحمأل الحأراري 
فيوفأأ  تأأثثير معأأامالت قطأأ  العلأأو وإفأأافة كلوريأأد البوتاسأأيوم لمأأاب ال أأر  فأأي سأألوك اسأأتهالك العلأأو 

لعلو المسأتهلك كنسأبه الح  بان كمية اي إذ م وزن حي 100/استهالك الماب ملم ونمط م وزن حي 100/ م
ويالحأ  أيفأا إن الطيأور . ساعة كانت األعلا معنويأا للمعاملأة الثالثأة 80مئوية من وزن الجسم الحي خالل 

المعرفة ل ط  العلو واإلجهأاد لهأا ال ابليأة علأا تعأوي  كميأة العلأو المسأتهلك خأالل األوقأات البأاردة مأن 
اللذان أكدا علا حصأول تغييأر نمأط اسأتهالك Teeter(1996 )وSmithوجابت هذه النتائج متف ه م  , اليوم 

كمأأا ي أأير . العلأأو بأأاختالو درجأأات الحأأرارة حيأأث تأأزداد الكميأأه المسأأتهلكة فأأي األوقأأات البأأاردة مأأن اليأأوم 
الجدول نفسه إلا تثثير المعامالت فأي نمأط اسأتهالك المأاب كنسأبه مئويأة مأن وزن الجسأم الحأي لفأرول اللحأم 

ي أأير التحليأأل اإلحصأأائي بوجأأود فأأروق معنويأأة بأأين المعأأامالت كأأذلك بأأين  إذاري المعأأر  لإلجهأأاد الحأأر
سأاعة  80األوقات المختلفة من اليوم ويالحأ  أيفأا وجأود زيأادة حسأابية باسأتهالك كميأة المأاب الكليأة خأالل 

يأوم ويعأود و يالح  من الجدول إن المأاب يأزداد اسأتهالكه فأي األوقأات الحأارة مأن ال, لصال  المعاملة الثالثة 
السب  إلا ارتفاف درجة الحرارة داخأل المأدجن إلأا حأدود مرتفعأه أدل إلأا تحفيأز األفأراخ لهأذا السألوك فأي 

 نمأطزيادة استهالك الماب لغر  حمايأة نفسأها مأن اإلجهأاد الحأراري وبصأوره عامأه فأان المت أر العأام فأي 
كلوريد البوتاسأيوم  %0.0ن اليوم وان إفافة الطيور ي ير إلا زيادة استهالكها للماب خالل األوقات الحارة م

( . 1996)وآخأرون Ait-Boulashen وكانأت هأذه النتيجأة متف أه مأ  , فأي زيأادة اسأتهالك المأاب متثرا كان

ويبأأين الجأأدول أيفأأا إن سأألوك اسأأتهالك المأأاب لأأم يكأأن متالزمأأا مأأ  كميأأة العلأأو المسأأتهلكة خأأالل األوقأأات 
مأ  التحفيأز الحاصأل نتيجأة ارتفأاف الحأرارة خأالل األوقأات المختلفأة مأن  المختلفة من اليأوم بأل كأان متما أيا

الأدم وتركيأز  pHإلا تأثثير المعأامالت فأي سأرعة النمأو النسأبي ونسأبة التصأافي و( 0الجدول )وي ير . اليوم
مأن العمأر وتبأين نتأائج التحليأل   2و3و0الأدم  ل سأابي   PCVملأم و100/كلوكوز الدم وهيموكلوبين الدم  أم

لكأل مأن سأرعة النمأو النسأبي % 6عدم وجود فروق معنوية بين المعامالت وعند مستول احتمال بإلحصائي ا
الأأدم إح انأأه يالحأأ  أن صأأفة سأأرعة النمأأو النسأأبي قأأد تفوقأأت حسأأابيا  pHونسأأبة التصأأافي ونسأأبة الهالكأأات و

وف الراب  وقد يعود السب  إلأا لصال  المعامالت الثالثة والخامسة الحاوية علا كلوريد البوتاسيوم خالل األسب
ويالح  أيفأا إن هأذه , ( 1جدول ال)لهاتين المعاملتين خالل هذا األسبوف  حسابيا تحسن معدل الزيادة ألوزنيه

م ارنة باألسبوف السادس وقد يعزل ذلأك لتأدهور الكفأابة % 60الصفة قد تدهورت في األسبوف الثامن بحدود 
لوزنيأأه وهأأذا يعطأأي دلأأيال قويأأا علأأا فأأرورة تسأأويق ال طيأأ  المعأأر  التحويليأأة وانخفأأا  معأأدل الزيأأادة أ

, لإلجهاد الحراري وبصوره مستمرة في األسبوف الساب  من العمأر حن هأذه الصأفة تعطأي انعكاسأا اقتصأاديا 
 وSmithوجأأابت هأأأذه النتأأائج متف أأأه مأأ  ,  فكلمأأا زاد معأأأدل النمأأو أمكأأأن تسأأويق ال طيأأأ  بفتأأرة اقصأأأر 

Teeter(1996 . )يالح  أيفا حصول فروق حسأابيه طفيفأة فأي نسأبة التصأافي لصأال  المعأامالت الثانيأة و

وي أير الجأدول نفسأه إلأا إن نسأبة الهالكأات كانأت . والثالثة و الرابعة والخامسأة م ارنأة مأ  المعاملأة األولأا
وجأابت هأذه ,  منحصلت في األسبوف الثا الهالكاتوان مع م ( اإلجهاد ف ط)األعلا بالنسبة للمعاملة األولا 

وجأأأود فأأأروق معنويأأأة بأأأين ( 0 الجأأأدول)ويبأأأين Nameghi (1992 .)و Arshamiaالنتأأأائج متف أأأه  مأأأ  

  يالحأ ثفي تركيز كلوكوز بالزما الدم ول سبوف الثأامن مأن العمأر حيأ% 6المعامالت عند مستول احتمال 



 8002( 1)العدد ( 63)المجلد (               ISSN    1815 -  316X)الراافدين                      مجلة زراعة

89 

 

كمأا , إن أعلا تركيز للكلوكوز كان في معاملأة السأيطرة األولأا والتأي اختلفأت معنويأا عأن بأاقي المعأامالت 
المعاملأأة الثالثأأة )يالحأأ  أن تركيأأز الكلوكأأوز قأأد تناسأأ  تناسأأبا عكسأأيا مأأ  زيأأادة تركيأأز كلوريأأد البوتاسأأيوم 

ز الكلوكوز في المعاملة الثانية كان أعلأا ويالح  أيفا أن تركي, ولكنه لم يصل إلا حد المعنوية ( والخامسة 
معنويا من المعاملة الثالثة والخامسة إلفافة كلوريد البوتاسيوم لوحده تحت اإلجهاد وقد يعأزل السأب  إلأا أن 
اإلجهاد الحراري يتدي إلا رف  مسأتول كلوكأوز الأدم بسأب  تن أيط عمليأة بنأاب الكلوكأوز مأن مصأادر  يأر 

إذ ين ط األنزيمأات الالزمأة لتحويأل األحمأا  احمينيأه إلأا كلوكأوز , ( Freeman ¸1922) ةكاربوهيدراتي

محأي الأدين  ,في خاليا الكبد وكذلك ي لل استفادة هذه الخاليا من الكلوكوز وهذا أدل إلا ارتفأاف كلوكأوز الأدم 
لرابعأأة ألثانيأأه و ا)كمأأا يالحأأ  أن معأأامالت قطأأ  العلأأو مأأ  إفأأافة كلوريأأد البوتاسأأيوم ( . 1923) يوسأأوو

وذلأك حن ( الثالثأة والخامسأة ) كانت أعلا معنويا من المعامالت إفافة كلوريد البوتاسيوم لوحأده( والسادسة 
الطيور المعرفة لإلجهاد في هذه المعامالت قد استخدمت كاليكوجين الكبد من اجل تعزيز مستول الكلوكأوز 

ومن الجأدول ذاتأه .  (1996¸الحسن عبد) طاقةوان هذه الطيور لم تستخدم الدهون كمصدر لل, في مصل الدم 
يالح  تثثير المعامالت في تركيز هيموكلوبين الدم وحجم الخاليا المرصوصة حيث تبين وجود فروق معنوية 
بأأين المعأأامالت فأأي األسأأبوف الثأأامن اذ انخفأأ  تركيأأز الهيموكلأأوبين معنويأأا فأأي المعاملأأة الخامسأأة م ارنأأة 

طيور المعاملة الخامسة قد زاد اسأتهالكها للمأاب ن أرا لتأوفر العلأو أمأام الطأائر بالسادسة و قد يفسر ذلك بان 
م ارنة بالمعاملة السادسة التي جعلت الطائر ي لأل مأن اسأتهالك المأاب ممأا أدل إلأا حصأول حالأة تركيأز الأدم 

بأففراز هرمونأات  وبالتالي ارتفاف تركيز الهيموكلوبين أو قد يكون السب  أن طيور المعاملة الخامسة  لم ت أوم
ق رة الك ر بالكمية الكافية والتي تتدل دورا في تكييو الطيور ل روو اإلجهاد الحراري التأي يتعأر  لهأا 
 )  الطائر حيث إنأه مأن المعأروو إن هنأاك عالقأة عكسأية بأين حجأم الطيأور وقابليتهأا علأا التحمأل الحأراري

Givisiez  ¸1999 . ) بأين المعأامالت لصأفة كما يالحأ  أيفأا وجأود فأروق معنويأةPCV  الأدم ول سأبوف

الثأأامن وربمأأا يكأأون السأأب  إن الطيأأور قأأد انخفأأ  اسأأتهالكها للمأأاب خأأالل األسأأبوف الثأأامن والتأأي أدت إلأأا 
حصأول انخفأا  بسأأيط فأي تركيأأز الأدم ومأأن ثأم  هأأور احختالفأات المعنويأأة فأي حجأأم الخاليأا المرصوصأأة 

عنوية لهأذه ألصأفه باألسأبوف السأادس قأد يكأون سأببه أن اإلجهأاد وان عدم  هور اختالفات م, ( مكداس الدم )
 (1)ويوفأ  ال أكل.  ) (Hemodilution  لحصول حالة تخفيو الدم الحد الذي يتدي إلايصل الحراري لم 

نتائج التحليل اإلحصائي ت ير إلا وجود فروق معنويأة بأين , تثثير معامالت الدراسة في درجة حرارة الجسم 
أن درجأة حأرارة الطيأور كانأت أعالهأم معنويأا لمعاملأة  إذ مأن العمأر 2و3ذه الصفة ول سأابي  المعامالت له

وقأأد يكأأون , الم ارنأأة المعرفأأة لإلجهأأاد دون معالجأأات جزئيأأه للت ليأأل مأأن األثأأر السأألبي لإلجهأأاد الحأأراري 
ق التبخأر ممأا أدل إلأا هو قلة المتناول من الماب وبالتالي انخفا  ف أدان المأاب عأن طريأالسب  لهذا احرتفاف 

أو قد يعود السب  ححتواب ال ناة الهفمية علا مأواد , (  1993, واخرون Yahav) رف  درجة حرارة الجسم

 ذائية حن العلو متوفر بصوره حأرة أمأام الطيأور ممأا يجعأل الطأائر يالقأي صأعوبة بأالتخلص مأن الحأرارة 
التوصأأيل  والحمأأل )المحسوسأأة ةبأأالطرق الفيزياويأأ  مأأن تمثيأأل الغأأذاب نتيجأأة ارتفأأاف حأأرارة المحأأيط الناتجأأة

خالصة لما ت دم في هذه الدراسأة لأوح  إن اسأتخدام قطأ  ( . Teeter ¸ 1996و Wiernursz ) ,(اإل عافو

%0.0البوتاسأأأأأأأأأأأأأأأأأيوم لمأأأأأأأأأأأأأأأأأاب ال أأأأأأأأأأأأأأأأأر  بنسأأأأأأأأأأأأأأأأأبة   وإفأأأأأأأأأأأأأأأأأافة كلوريأأأأأأأأأأأأأأأأأدالعلأأأأأأأأأأأأأأأأأو 
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 . ل عمار المختلفة ºم83-63-83لفرول اللحم المعر  لدرجات حرارة دورية  طائر / م ةنيوالزيادة الوز الحي وزن الجسممعدل تثثير المعامالت في  : (1)جدول ال

 مالكلية  الزيادة  سابي ل   م/ الزيادة الوزنيةمعدل  سابي ل  م  /وزن الجسممعدل  المجهـدةالمعامالت 
 2 3 3 6 0 2 3 3 6 0 أسبوف 0-2

 1262 822 630 000 691 691 8631 8026 1319 1616 980 السيطرة 

 1200 683 663 011 630 609 8663 8010 1366 1808 228 قط  علو  

 0.0%KCl 986 1688 1303 8163 8030 698 693 080 011 606 1983 

 KCl 296 1820 1310 8020 8632 638 626 060 633 892 1206 % 0.0+قط  علو  

0.3 KCl%  968 1668 1310 8026 8602 699 000 632 636 836 1216 

 KCl 901 1891 1316 8110 8000 632 690 088 001 823 1233 %0.3+قط  علو  

 
 
 
 
 . ل عمار المختلفة  ºم83-63-83لفرول اللحم المعر  لدرجات حرارة دورية  تثثير المعامالت في استهـالك العلو ومعامل التحويل الغذائي : (8)جدول ال

 2-0الكلي  طائر ل سابي /  ماستهـالك العلو  المعامالت المجهـدة
 أسبوف

معامل التحويل  طائر ل سابي /معامل التحويل الغذائي  م
 2 3 3 6 0 2 3 3 6 0 أسبوف 0-2

1.32 0069 1121 926 931 302 363 السيطرة 
0 

 8.010   ل د 8.100 8.300 8.000 1.330

1.30 0323 1603 1163 210 316 669 قط  علو 
0 

 8.36   ل د 6.210 6.800 1.930 1.920

0.0%KCl 336 386 1081 1000 1816 0662 1.30
0 

 8.660 د 0.000 8.000 8.000 1.030

 8.000 أ  KCl 682 396 216 282 1601 0603 1030 8.030 1.220 8.830 6.130 % 0.0+قط  علو 

0.3KCl% 366 302 233 1131 1160 0039 1.36
0 

 8.030 ل 0.820 6.100 8.680 1.380

KCl 692 336 1009 996 1819 0020 1.38 %0.3+ط  علو ق
0 

 8.000 أ ل  0.830 8.030 8.690 1.300

 . عموديا % ( 6) ال يم التي تحمل حروفا مختلفة تدل علا وجود فروقات معنوية عند مستول احتمال *  



 8002( 1)العدد ( 63)المجلد (               ISSN    1815 -  316X)الراافدين                      مجلة زراعة

89 

 

         م وزن حي في منتصو األسبوف السادس من العمر  100/ك استهـالك الماب مل  م وزن حي وسلو 100/تثثير المعامالت في سلوك استهـالك العلو   م : (6)الجدول 

 . ºم83-63-83لفرول اللحم المعر  لدرجات حرارة دورية  ساعة 42وخالل  فترات( 3) ـول

 المعامالت المجهـدة

 العلو المتناول ساعة 80فترات خالل ( 3)سلوك استهـالك العلو 
من وزن   م100/ م

 ساعة 80/الجسم 

كمية الماب المستهلك  ساعة 80فترات خالل ( 3)سلوك استهـالك الماب 
من وزن   م100/ملم

 ساعة 80 /الجسم 
0-2 

 صباحا
2-18 

  هـرا
18-0 

 عصرا
 0-18 ليال 18-2 مساب 0-2

 صباحا
0-2 

 صباحا
2-18 

  هـرا
18-0 

 عصرا
0-2 

 مساب
2-18 

 ليال
18-0 

 صباحا

 1.3 السيطرة 
 أ  ل

 أ 1.02
 ـه

0.32 
 هـ و

1.00 
 و أ

1.63 
 أ  

1.60 
 هـ أ

3.92 
 أ

6.03 
 ل د

6.91 
 هـ أ

0.83 
 أ  ل

0.06 
 أ  ل

0.06 
 أ  ل

0.06 
 هـ أ

80.13 

 1.62 قط  علو  
 و أ

 أ 1.19
 و

0.32 
 هـ و

0.39 
 د هـ و

1.12 
 و أ

1.63 
 هـ أ

3.22 
  

6.03 
 ل د

0.10 
 هـ أ

 أ 0.16
 د

 أ 0.80
 د

0.06 
 أ  ل

أ   0.69
  

80.62 

0.0% KCl 1.63 
   ل أ

1.36        
 أ

1.00 
 هـ و

1.10 
 و أ

1.36 
 أ  

1.38 
 أ

2.33 
 أ

 أ 6.33
 د

0.00 
 د أ

0.63 
 أ  ل

0.33  
 أ  

أ  0.30
  

 83.66 أ  0.02

 %0,0قط  علو 
KCl 

 أ  1.62
 ل

 أ 1.86
 و

0.33 
 و

0.21 
 و أ

1.68 
 و  

0.98 
 و أ

3.36 
  

 أ 6.33
 د

6.33 
 د أ

0.00 
 أ  ل

أ  0.33
  

أ  6.36
  

أ   0.66
 ل

80.33 

0.3% KCl 1.62 
 و أ

 أ 1.10
 و

 أ 1.88
 و

1.12 
 و أ

0.23 
 و  

1.66 
 و أ

3.09 
  

8.33 
  

أ   0.63
 ل

0.61 
 أ  ل

أ  0.33
  

أ  0.36
  

أ   0.68
 ل

86.02 

 %0.3قط  علو 
KCl 

1.80 
 و أ

 أ 1.61
 هـ

 أ 1.63
 و

1.03 
 و أ

1.66 
 هـ أ

1.89 
 و أ

2.08 
 أ

 6.91 أ 6.83
 د أ

0.62 
 أ  ل

أ  0.30
  

 86.20 أ  0.20 أ 0.39

 .عموديا  % ( 5) القيم التي تحمل حروفا مختلفة تدل على وجود فر وقات معنوية عند مستوى احتمال *      
 
   PCVمل و  100/وكلوبين  الدم  م الدم و تركيز كلوكوز الدم و هـيم  pHو نسبة التصافي و نسبة الهـالكات  و )%( تثثير المعامالت في  سرعة النمو النسبي  : (0)جدول ال

 .  ºم83-63-83لفرول اللحم المعر  لدرجات حرارة دورية  العمرمن  (2 و3 و0 )ل سابي  % الدم 

 المعامالت المجهـدة
 ل سابي % سرعة النمو النسبي 

نسبة 
التصافي 
% 

نسبة 
الهـالكات 

% 

pH   الدم
 ل سابي 

تركيز كلوكوز 
 mg/d الدم

 100/دم  مهـيموكلوبين ال
 مل ل سابي 

PCV   الدم )%(
 ل سابي 

0 3 2 3 2 3 2 3 2 

 أ     83.60 68.86 أ         2.90 9.16 أ    199.0 3.66 3.60 3 30.92 16.11 83.31 66.10 السيطرة  

   83.00  83.36   ل      2.36 9.06   131.2 3.81 3.13 0 36.81 16.02 82.66 02.30 قط  علو 

 0.0 %KCl 66.23 83.30 16.80 36.13 8 3.13 3.81 108.2 ل  89.36 60.36   2.96 2.20 ل 

   83.60 66.60   ل 2.22 9.86   133.3 3.19 3.13 صفر KCl 09.39 83.62 16.98 36.01%0.0+ قط  علو 

 0.3 %KCl 60.06 80.33 11.90 36.09 د 82.60 66.60 ل 2.06 2.22 ل 163.6 3.19 3.02 صفر 

 هـ 66.60 68.00 أ     9.30 9.36   131.2 3.12 3.16 صفر KCl 60.26 82.00 18.90 30.96% 0.3+ قط  علو 

 .عموديا %( 6)ال يم التي تحمل حروفا  مختلفة تدل علا وجود فروقات معنوية عند مستول  احتمال *  
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ب وبالتأالي خفأ  حأرارة الجسأم وعملأت علأا زيأادة اسأتهالك المأاة والفسألجية قد حسنت بع  الصفات اإلنتاجيأ
وان الطيور  يرت سألوك اسأتهالكها للعلأو والمأاب حسأ  تغيأر درجأة حأرارة البيئأة وقأد تبأين أيفأا إن الطيأور 
الم طوف عنها العلو كان لها ال درة علا تعوي  العلو المحرومة منه في األوقات الحارة مأن اليأوم عنأد ت ديمأه 

هذه الوسائل عند تربية فرول اللحم التجاري يعد استخداما مجديا كونهأا وسأائل وان استخدام , في األوقات الباردة 
 ير مكلفه اقتصاديا وح تحتال إلا خبرات علميأه عاليأه وبأذلك سأت لل مأن كلفأة اإلنتأال علأا اعتبأار تربيأة اكبأر 

فس الوقأت سأوو عدد ممكن من الوجبات في ال اعة الواحدة وبذلك تكون المداجن م غولة أطول فتأره ممكنأه وبأن
تعمل علا توفر لحوم الدواجن علا مأدار ألسأنه وعأدم التوقأو عأن اإلنتأال خأالل األ أهر الحأارة علأا  أرط أن 

 .  لعمر ل طي  المعر  لإلجهاد الحراري في األسبوف الساب  من اا يسوق
    

THE ROLE OF FEED WITHDRWAL AND POTASSIUM CHLORIDE IN 

DECREASING THE NEGATIVE EFFECTS OF HEAT STRESS ON 

PRODUCTIVE PERFORMANCE AND SOME PHYSIOLOGICAL 

CHARACTERISTICS OF BROILERS 
Ibrahim Matti Ibrahim                         Faiyz Sami Sadadeen 

Animal Resources Dept. , College of Agric. &  Forestry ,  Mosul Univ.,Iraq 

 

ABSTRACT 
         This study was condluted find the effect of feed withdrawal and addition of 
potassium chloride in drinking water on decreasing the negative effect of heat stress on 
productive performance and some physiological parameters in broilers. Three handerants , 
one day old broilers hybrid ( Iraqi Faw Bro) were reared to 21 days under normal 
temperature . During the period started at 22 days of age till 56 days , the broilers were 
subjected to six treatments, these treatments were , first ; free feeding (control) ,second ; 
feed withdrawal , third ; addition 0.4% KCl in drinking water, fourth ; feed withdrawal + 
0.4% KCl in water , fifth ; addition 0.6% KCl in water , and the sixth ; feed withdrawal + 
0.6% KCl in water . All groups of broilers were reared during the experimental periods 
under rotational temp (26-37-26) ºC. Results of statistical analysis of treatments showed 
no significant effect on live body weight, weekly weight gain , feed intake , feed 
conversion ratio , relative growth rate , dressing percentage , mortality percent , and blood 
pH . However , results also indicated a significant (p ≤ 0.05) effect on behavior of feed 
and water intake as percentage of live body weight . Feed intake was decreased while 
water consumption increased during the mid day between ( 12 to 8 pm) , body temprichar  
was significantly decreased as effect by treatments . more over , a significant decrees in 
blood glucose was detected in all treatments as companied with control . Also significant  
differences between treatments were found in blood hemoglobin and  PCV through the 
eight week of age .                   
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