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  ألقلمة كوسیلة للتخفیف من التأثیر السلبي  لإلجھاد الحراري في بعض الصفات الفسلجیة ا
  واألداء اإلنتاجي لفروج اللحم 

     یونس              درید ذنون      صائب یونس عبد الرحمن           إبراھیم متي إبراھیم                   
  عراقال/ جامعة الموصل / لغابات كلیة الزراعة وا/ قسم الثروة الحیوانیة 

   
  الخالصة

ھddدفت الدراسddة لمعرفddة مddدى تddأثیر أقلمddة فddروج اللحddم علddى درجddات الحddرارة العالیddة كوسddیلة   
للتخفیddف مddن التddأثیر السddلبي لإلجھddاد الحddراري فddي األداء الفسddلجي واإلنتddاجي لفddروج اللحddم ، حیddث تddم 

 °م )٢ ±٣٩(یوم لدرجة إجھاد حdراري   ٢٤و ١٨و١٢و ٦تعریض نصف األفراخ في األعمار المبكرة 
ساعات یومیا في األعمار المذكورة ومن الساعة العاشرة صباحا ولغایة الرابعdة عصdرا ، ربیdت  ٦لمدة 

إلdى معdاملتین  األفdراخفdي نھایdة األسdبوع الرابdع تdم توزیdع ویdوم  ٢٨-١األفراخ تربیة قیاسیة من عمdر 
لكل معاملdة بعdدھا عرضdت طیdور المعdاملتین لدرجdة حdرارة  كرراتممتأقلمة وغیر متأقلمة بواقع ستة 

نتddائج  أظھddرت . یddوم مddع تddوفر المddاء والعلddف بصddورة حddرة ٥٦-٢٨مddن عمddر م  °٢٥-٣٦-٢٥دوریddة 
الزیddادة الوزنیddة  فddي ) ٠.٠٥ <أ( عنddد مسddتوى احتمddال  معنویddا" حصddول ارتفاعddا التحلیddل اإلحصddائي

الدراسdة  أسdابیعفdي كافdة  اسdتھالك المdاء والسdابع والثdامن  بوعیناألسdفdي  المتأقلمdةللطیdور األسبوعیة 
، عدد خالیا الدم الحمdر للطیdور المتأقلمdة  للطیور المتأقلمة لدما pH الھیدروجیني األس،  كلیة والفترة ال

 تركیdز الكالیكdوجین ، في األسبوع الثامن ، تركیز الھیموكلوبین للطیور المتأقلمة خالل أسابیع الدراسة 
عنdد  وحصdول انخفاضdا معنویdا.  المتأقلمdةللطیور المتأقلمة والتحمل الحdراري للطیdور  في الكبد والقلب
معامdل  الثdامن ، األسdبوعفdي  المتأقلمdةفي كمیة العلف المسdتھلك للطیdور  ) ٠.٠٥ <أ( مستوى احتمال 

كلوكddوز فddي دم الطیddور التحویddل الغddذائي للطیddور المتأقلمddة فddي األسddبوعین السddابع والثddامن ، تركیddز ال
المتأقلمة وانخفاضا في درجة حرارة الجسم للطیdور المتأقلمdة فdي األسdبوعین السdادس والثdامن ولفتdرات 

حجddم الخالیddا  وفddي وزن الجسddم الحddي   ) ٠.٠٥ <أ( وعddدم وجddود فروقddات معنویddة . القیddاس الثالثddة 
                                   .لمdةالمرصوصة مع حصول انخفاض حسابي لنسبة الھالكات للطیور المتأق

                              
  المقدمة

أي إنھdا تddدیم حdرارة جسddمھا   Homeothermsتعتبdر الطیdور مddن الحیوانdات الثابتddة الحdرارة   
ضمن حدود ثابتة ، وتتأثر الطیور الداجنة بارتفاع درجdات الحdرارة فdي المسdاكن عdن الحdدود المطلوبdة 

أداء للطیdddور یكdddون فdddي درجdddات حdddرارة بیئیdddة واقعdddة ضdddمن منطقdddة التعdddادل الحdddراري  أفضdddلوان 
Thermoneutral  zone   ة  إذم  °٢٤-١٨dات الفیزیائیdالل العملیdیتم تنظیم درجة حرارة الجسم من خ

وعنdد ارتفdاع درجdة حdرارة  .أو ما یسمى بالحرارة المحسوسة عن طریق اإلشdعاع والحمdل والتوصdیل 
منطقddة التعddادل الحddراري یصddبح فقddد الحddرارة الناجمddة عddن عملیddات االیddض ونشddاط الطیddور البیئddة عddن 
یة محدودة لذا تلجا الطیور إلى فقد الحرارة الكامنة على ھیئة بخار ماء من خdالل عملیdة ئزیایبالطرق الف

وجیة لمدة طویلdة یعمdل علdى إحdداث تغیdرات فسdیول °م٣٠التنفس ، إن ارتفاع درجة حرارة المحیط عن 
تdؤدي إلdى  والتdي heat stressفdي السdلوك الھرمdوني للجسdم وتdدعى ھdذه الظdاھرة باإلجھdاد الحdراري 

وھdذا یdؤدي   pantingوالنdاجم عdن سdرعة التdنفس واللھdاث   CO2اث تغیرات في محتdوى الdدم مdنإحد
 Respiratoryوتدعى ھذه الظاھرة بالقالء التنفسي  التوازن ألحامضي القاعديإلى حدوث تأثیرات في 

alkalosis  يdل فdي تحصdرات التdة للتغیdون حساسdي تكdیة التdات االیضdي العملیdویؤثر ذلك فpH  دمdال
  .وبالنتیجة یؤثر في األداء اإلنتاجي للطیور 

 ")حdار جdاف صdیفاً وبdارد ممطdر شdتاء(ونظرا الن قطرنا العراقي یتمیز مناخdھ بأنdھ شdبھ قdاري        
ddكلة الموسddر المشddذا یعتبddان ھddربین فddم المddل معظddا یجعddدواجن ممddو الddا مربddاني منھddي یعddرى التddمیة الكب

مddن حیddث التھویddة  یتوقفddون عddن التربیddة واإلنتddاج خddالل فصddل الصddیف خاصddة فddي المسddاكن المفتوحddة
لذلك دعت الحاجة إلى إیجاد بعض الوسdائل للتقلیdل مdن التdأثیر السdلبي لإلجھdاد الحdراري فdي  واإلضاءة

ن الطیddور ممكddن إن تتddأقلم مddع التغیddرات أومddن المعddروف . نتddاجي لفddروج اللحddم األداء الفسddلجي واإل
استجابات الطیور للتغیرات المناخیdة إلdي ثالثdة أطdوار  )١٩٨١( Van Kampenفقد صنف ، المناخیة 

   ) الشكليوالھرموني  والعصبي (
-------------------------------------  

  لثالثامن أطروحة الدكتوراه للباحث  مستل
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  ٢٠١٠/ ٩/ ٢٠وقبولھ  ٢٠٠٩ / ٧/١تاریخ تسلم البحث  
ولقد اتجھت الدراسات إلى محاولة أقلمdة الطیdور علdى درجdات الحdرارة العالیdة بأعمdار مختلفdة لغdرض 

تعdریض الطیdور  أن) ١٩٩٣(العمل على زیادة تحملھا لظdروف اإلجھdاد الحdراري فقdد أوضdح إبdراھیم 
  باألعمار 

 فdي ساعات فان ذلك یؤدي إلdى انخفdاض ٨ولمدة  °م٣٧یوما إلى درجة حرارة ) ٢٤و  ١٧و  ١١و  ٧(
 أكdد كdذلك و . أسبوع للطیور المعرضة للحرارة العالیة مقارنة بالمتأقلمة ٨وزن الجسم الحي عند عمر 

Yahavو Hurwitz  )م )١٩٩٦ddي وزن الجسddوي فddاض معنddول انخفddي  حصddر الحddد عمddور عنddللطی
 یdوم /ساعة ١٢ولمدة  °م٣٦یوم لدرجة حرارة ) ٧و ٥ (ھذه الطیور بعمر  یوم وذلك عندما عرضت١٤
أشdار إلdى أن تعdرض الطیdور  فقdد )١٩٩٥( May أمdا .یوم  ٤٢زال ھذا التأثیر بالوزن عند عمر   وقد

 Arjonaمdاأساعة لیس لھ تdأثیر فdي الزیdادة الوزنیdة  ٢٤ولمدة  °م٣٦.١یوم لدرجة حرارة  ٦وأ ٥بعمر 
 ٢٤ولمdدة °م) ٣٧.٨-٣٥( لحdرارة بیئیdة أیdام ٥فقد أكdدوا أن تعdریض الطیdور بعمdر  )١٩٨٨( وآخرون

معرضdة للحdرارة الساعة أدت إلى انخفاض معنوي في استھالك العلف  مقارنة بمجموعة الطیور غیdر  
 أیdام ٥فقد أوضحا بان أقلمة مجموعة من الطیdور بعمdر ) ١٩٩٦( Yahav و Hurwitzأما والعالیة  ، 

اسdddتھالك العلdddف  مdddن سdddاعة زاد ١٢ولمdddدة  م°٣٦لدرجdddة حdddرارة  أیdddام ٧و٥ثانیdddة بعمdddر ومجموعdddة 
) ١٩٨٨(  Teeter و Smith وأوضdح ومجموعdة المقارنdة ، أیdام ٥للمجموعة الثانیة قیاسا مdع معاملdة 

أدت إلى زیادة معنویة فdي اسdتھالك المdاء مقارنdة  °م) ٤٢.٢(أن أقلمة الطیور لدرجات حراریة مرتفعة 
متأقلمddة وان سddبب تحمddل الطیddور المتأقلمdة لإلجھddاد الحddراري ھddو زیddادة اسddتھالكھا مddن الیور غیddر بdالط

أن تعdریض الطیdور باألعمdار ) ١٩٩٥( May  أما فیما یخص معامل التحویل الغذائي فقdد ذكdر  .الماء 
 °م٣٧.٨حdراري  إلجھdادساعة ثم تعریضdھا  ٢٤ولمدة  ٥م٣٦.١لدرجة حرارة )  أیام ٦أو  ٥(الصغیرة 

 Smith , Teeter  وأشdار لیس لھ تأثیر في معامل التحویل الغذائي ، "ایوم ٤٢ساعات بعمر  ٨ولمدة 
انخفاضdا ) ١٩٩٣(إبdراھیم  والحdظإلى أن سرعة النمو ازدادت معنویا في الطیور المتأقلمdة ، ) ١٩٨٨(

خفddاض معنddوي أوضddحوا وجddود ان) ١٩٩٧( وآخddرون Zhou فddي نسddبة الھالكddات للطیddور المتأقلمddة ، 
سddاعة مقارنddة  ٢٤ولمdدة  °م٣٨م لحdرارة مرتفعddة أیddا ٥ رضdة بعمddر بدرجdة حddرارة الجسdم للطیddور المع

 °م٣٦یdوم لدرجdة حdرارة  ٥إن تعdریض الطیdور بعمdر فقد بdین ) ٢٠٠٠( Yahavأما  .معرضة البغیر 
راھیم إبdd وأشddارسddاعة أدى إلddى حddدوث انخفاضddا معنویddا فddي حجddم الخالیddا المرصوصddة،  ٢٤ولمddدة 

  .متأقلمة الإلى أن تركیز الكلوكوز بالدم للطیور المتأقلمة لم یختلف معنویا عن الطیور غیر ) ١٩٩٣(
                        

  وطرائقھ مواد البحث
 بعمر یوم واحد ، قسمت ھdذه األفdراخ إلdى) فاوبرو(فرخ نوع  ٤٠٠استخدمت في ھذه الدراسة   

، ربیت المجموعة األولdى تربیdة اعتیادیdة تحdت ظdروف ) وعة مجم/ فرخ  ٢٠٠(متساویین  مجموعتین
یوما من العمdر ، أمdا المجموعdة الثانیdة فقdد ربیdت أیضdا تربیdة اعتیادیdة تحdت ظdروف  ٢٨قیاسیة لغایة 

صdباحا  ١٠مdن السdاعة ( سdاعات  ٦م لمdدة °) ١ ±٣٩(قیاسیة ولكنھا عرضت لدرجات حرارة مرتفعة 
یddوم وفddي نھایddة األسddبوع الرابddع وزعddت طیddور ٢٤و  ١٨و  ١٢و  ٦وباألعمddار ) عصddرا  ٤ولغایddة 

یكون عدد الذكور واإلناث  أنمكرر وروعي / طائر  ٣٠مجموعة بواقع / ات رمكر ٦المجموعتین إلى 
مكرر بعدھا عرضdت / إناث  ٧ذكور و ٧رقمت والفروج   ألوزانمتساویا في المكررات وكذلك الحال 

وذلddك برفddع درجddة  یddوم ٥٦-٢٨م مddن عمddر °) ٢٥-٣٦-٢٥(ریddة طیddور المجمddوعتین لدرجddة حddرارة دو
 .م °٢٥تخفdض بعdدھا إلdى " حتdى السادسdة مسdاء" م من السdاعة العاشdرة صdباحا°٣٦حرارة القاعة إلى 

 NRCكانت على شكل مخلوط متجdانس تdم تكوینھdا حسdب ) ةناھیو ةبادئ(استخدم خالل التربیة علیقتان 
یبddین التحلیddل ) ٢(والجddدول  تین فddي الدراسddةالمسddتخدم تddینالعلیقیبddین مكونddات ) ١(والجddدول  )١٩٩٤(

معddدل  -:التالیddة  خddالل الدراسddة حسddبت المعلومddات المتعلقddة بالصddفات .الكیمیddاوي المحسddوب للعلیقتddین 
معامdل التحویdل  واسdتھالك المdاء  واسdتھالك العلdف  و الزیdادة الوزنیdة األسdبوعیة ووزن الجسم الحdي 

 Rectal(درجdة حdرارة الجسdم عdن طریdق قیdاس درجdة حdرارة المسdتقیم  والھالكdات نسبة   والغذائي 
Temperature (م  التحمل الحراريو ألربعة طیور أختیرت عشوائیاً ذكوراً وإناثاً لكل مكررdور تdللطی

   :قیاسھ بموجب المعادلة التالیة
  حرارة الجسم قبل التعریضدرجة   –حرارة الجسم بعد التعریض  درجة                                 

  --------------------------------------------- = ساعة/ م ٥ي التحمل الحرار
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  عدد ساعات التعریض                                                  
  ٨و  ٦و  ٤ تم سdحب نمdاذج الdدم مdن وریdد الجنdاح فdي األسdابیع الدم )pH( األس الھیدروجیني ولقیاس

الdذي  pH Meterمن العمر وتمت قراءة األس الھیdدروجیني مباشdرة باسdتخدام جھdاز تقdدیر الحموضdة 
تم حساب العدد الكلdي لخالیdا الdدم كما  محالیل منظمة معلومة قیم األس الھیدروجیني متم ضبطھ باستخدا

 م المرصوصdة حسdب ماجdاء وحسdبت خالیdا الdد) الھیموسdایتومیتر(الحمر باستخدام جھdاز عdد الخالیdا 
Jain)باستخدام طریقة  تركیز الھیموكلوبین  ، )١٩٨٦Sahli دم وdوز الdة  تركیز كلوكdتخدام الطریقdباس

إحصdائیا واسdتخدم  تحصdل علیھdاحللdت المعلومdات الم .تقدیر الكالیكوجین فdي القلdب والكبdد و االنزیمیة
 وحسddب مddاذكره )  Completely Randomized Design  )CRDالتصddمیم العشddوائي الكامddل 

Torri و Steel )واعتمد النموذج الریاضي األتي ) ١٩٦٠:-  
Yij = µ +ti + eij 
           i= 1,2,…..i 
           j=1,2,3,4,5,6,….j 

  :حیث إن 
Yij =  قیمة الوحدة التجریبیة التي تؤثر فیھا المعاملةi    في المكررj   

ti  =تأثیر المعاملة  
eij = التجریبي للوحدة التجریبیة التي تؤثر فیھا المعاملة  لخطأاتأثیر) i(  الموجودة في المكررj .  

  

                 المستخدمة في الدراسة ةوالناھی ةالبادئ ینعلیقتالیبین مكونات  :)١( دولجال
% ةعلیقة الناھیال %العلیقة البادئة    المادة العلفیة األولیة 

 ذرة صفراء مجروشة ٣٠ ٣٠
 حنطة مجروشة ٢٦ ٣٣
 شعیر مجروش ٨ ٧
)بروتین%  ٤٤(كسبة فول الصویا  ٢٤ ٢٠  
)بروتین%  ٥٠(مركز بروتیني  ١١ ٩  

 مسحوق حجر الكلس ٠.٧ ٠.٧
 ملح الطعام ٠.٣ ٠.٣
 المجموع ١٠٠ ١٠٠

 

           المستخدمة في الدراسة ةوالناھی ةالبادئ نلعلیقتیلالتحلیل الكیمیاوي المحسوب  :)٢(جدول ال

 المركبات الغذائیة
نسبتھا المئویة في العلیقة 

 البادئة
علیقة النسبتھا المئویة في 

ةالناھی  
)كغم علف/ كیلو سعرة(الطاقة األیضیة  ٢٨٦٤.٤ ٢٨٠٨.٤ 

%بروتین خام   ٢٠.٦١ ٢٢.٦٦ 
%مستخلص االیثر   ٢.٧٦١ ٢.٨١٨ 

%الخام  األلیاف  ٣.٥٨٥ ٣.٧٠٥ 
%الرماد   ٢.٨٠٦ ٢.٩٣٠ 

  

 Fاستخدام تحلیل التباین إلیجاد الفروقات المعنویdة بdین المعdامالت المختلفdة وذلdك باسdتخدام اختبdار وتم 
وذلdك الختبdار  یاتالمتعdدد المdد) ١٩٥٥( Duncanواستخدم اختبdار دنكdن )  ٠.٠٥ <أ( عند المستوى 

الdراوي  وحسdب مdاذكره )٠.٠٥ <أ  ( معنویة الفdروق بdین متوسdطات المعdامالت عنdد مسdتوى احتمdال
  . )١٩٨٠(وخلف هللا 

  

  النتائج والمناقشة
 نتddائج التحلیddل أشddارت حیddث تddأثیر األقلمddة فddي معddدل وزن الجسddم الحddي) ٣(جddدول ال یوضddح  

عdدم وجdود فروقdات معنویdة فdي معdدل وزن الجسdم الحdي ولكافdة األسdابیع ویالحdظ مdن  إلىاإلحصائي 
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متأقلمdة قdد یكdون أن عملیdة اللمdة مقارنdة بغیdر وجود انخفdاض حسdابي بسdیط جdدا للطیdور المتأق الجدول
بالتdالي ) ١٩٩٦( Hurwitz وYahav فdي الdدم    T3 الثریdونین األقلمة قد أدت إلى قلة تركیdز ھرمdون

   . نخفاض وزن الجسماالإلى انخفاض معدل االیض الغذائي بحیث انعكس على  أدى
 <أ  (عند مستوى احتمال  ات معنویةوجود فروقإلى یشیر  )٤( أما الزیادة الوزنیة فان الجدول

 الفروقات إلdى مسdتوى المتأقلمة في حین لم تصل الطیور ولصالح والثامنالسابع  ینفي األسبوع) ٠.٠٥
) ١٩٩٢( Hell اتفقddت نتddائج ھddذا الجddدول مddع الباحddثوللمعنویddة خddالل األسddابیع الباقیddة والمddدة الكلیddة 

  ).١٩٩٣(وإبراھیم 
  
  المختلفة باألعمارلفروج اللحم  )غم( في معدل وزن الجسم الحي مةاألقل تأثیر :)٣(جدول ال

  لمعاملةأ
  األسابیعفي  )غم(جسم الحي المعدل وزن 

٨  ٧  ٦  ٥  
  المقارنة

  ١٨٤٧.٤٤  ١٥٩٦.٢٧  ١٣٢٨.١١  ٩٦٥.٨٣  )غیر متأقلمة(

  ١٨٤٦.١٦  ١٥٩١.٨٣  ١٣١٦.٩٤  ٩٥٦.٧٢  متأقلمة
  
  المختلفة باألعمارلفروج اللحم  )غم( األسبوعیةالوزنیة في معدل الزیادة  األقلمة تأثیر :)٤(جدول ال

  لمعاملةأ
  األسابیعفي  )غم(معدل الزیادة الوزنیة 

٨  ٧  ٦  ٥  
  الفترة الكلیة

  أسابیع) ٨-٥(
  المقارنة

  أ  ١١٢١.٣  ب ٢٥١.١٧  ب٢٦٨.١٦  أ ٣٦٢.٢٨  أ ٢٣١.٦٨  )غیر متأقلمة(

  أ  ١١١٨.٥٦  أ  ٢٥٤.٣٣  أ ٢٧٤.٨٩  أ ٣٦٠.٢٢  أ ٢١٩.١٢  متأقلمة
  .)٠.٠٥ ³أ(وجود فروقات معنویة عند مستوى احتمال  إلىالقیم التي تحمل حروفا مختلفة عمودیا تشیر 

  
یشیر إلى تأثیر األقلمة في كمیة العلف المستھلك ومعامل التحویdل الغdذائي ، نتdائج ) ٥(جدول ال  

أقلمة ماعدا فdي األسdبوع الثdامن متالالتحلیل بینت عدم وجود فروقات معنویة بین الطیور المتأقلمة وغیر 
متأقلمة ولكن بصورة عامة یالحdظ حصdول انخفdاض الحیث ازداد العلف المستھلك معنویا ولصالح غیر 

أسddبوع للطیddور  ٨-٥والفتddرة الكلیddة  ٨و  ٧و  ٦حسddابي بسddیط فddي كمیddة العلddف المسddتھلك فddي األسddابیع 
  . المتأقلمة

      
 باألعمddارلفdروج اللحddم لعلddف المسdتھلك ومعامddل التحویdل الغddذائي فddي كمیdة ا األقلمdة تddأثیر ):٥(جdدولال

  المختلفة

  
  المعاملة

  في األسابیع )أسبوع/طائر/غم(كمیة العلف المستھلك 

الفترة الكلیة   ٨  ٧  ٦  ٥
  أسبوع )٨-٥(

  لمقارنةأ
 ٩٦٤.١٦  أ ٧٦١.٣٨  أ ٥٠٤.٤٤  )متأقلمةغیر (

  أ ٣١٥٨.٣٥  أ ٩٢٨.٣٧  أ

 ٩٥٠.١٧  أ ٧٤٦.٨٢  أ ٥٠٩.٩٩  متأقلمة
  أ

٩١١.٨٩ 
  ب

  أ ٣١١٨.٨٧

  معامل التحویل الغذائي
  )كغم زیادة وزنیة/كغم علف(

  لمقارنةأ
  أ  ٢.٨٩  أ  ٣.٦٩  أ  ٣.٥٩  أ  ٢.١٠  ب  ٢.١٨  )متأقلمةغیر (

  أ  ٢.٨٦  ب  ٣.٥٨  ب  ٣.٤٦  أ  ٢.٠٧  أ  ٢.٣٣  متأقلمة
  .) ٠.٠٥ ³أ(عند مستوى احتمال  وجود فروقات معنویة إلىالقیم التي تحمل حروفا مختلفة عمودیا تشیر 
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ما فیما یخdص معامdل التحویdل أ، ) ١٩٩٣(و إبراھیم ) ١٩٨٨( وآخرون Arjonaھذه النتائج اتفقت مع 
حیث تحسdنت ھdذه الصdفة  ٨و  ٧و  ٥الغذائي فان الجدول یوضح وجود فروقات معنویة خالل األسابیع 

متأقلمddة اسddتطاعت أن تخفddض درجddة حddرارة ربمddا یعddود السddبب إلddى أن الطیddور الوللطیddور المتأقلمddة  
أجسامھا بزیادة استھالكھا من الماء وبالتالي ازدادت االسdتفادة مdن الطاقdة لبنdاء الجسdم بdدال مdن تبدیdدھا 

جdدول وال . )١٩٩٢(وآخdرون  Hellجاءت ھذه النتائج متفقdة مdع و بالمحافظة على درجة حرارة الجسم
وجdود فروقdات معنویdة فdي ھdذه الصdفة لصdالح إلى یبین كمیة الماء المستھلك نتائج التحلیل أشارت ) ٦(

مواجھdة الزیdادة فdي فقdدان المdاء المتبخdر  ألجdلاد استھالكھا مdن المdاء وذلdك دزاالطیور المتأقلمة حیث 
  .)١٩٩٣( Teeter و Belay خالل اإلجھاد الحراري   Respiratory water lossلتبرید الجسم 

  
لفddروج اللحddم باألعمddار ) أسddبوع/ طddائر / مddل (فddي كمیddة المddاء المسddتھلك  األقلمddة تddأثیر :)٦(جddدول ال

  المختلفة
  

  المعاملة
  األسابیعفي  )أسبوع/ طائر / مل (كمیة الماء المستھلك 

  الفترة الكلیة  ٨  ٧  ٦  ٥
  أسابیع) ٨-٥(

  ةالمقارن
غیر (

  )ةمتأقلم

  ب ١٣٦١.٢٥
  

  ب ١٩٨٦.٣
  

  ب ٢٦٨٣.٩٥
  

  ب ٤٠٧١.٦٥
  

  ب ١٠١٠٣.١٥
  

  أ ٢٠١٢.٦٥  أ ١٣٨٧.٣٥  متأقلمة
  

  أ ٢٧٥٢.٨٥
  

  أ ٤١٣٧.٥٥
  

  أ ١٠٢٩٠.٤
  

  .)٠.٠٥ ³أ(وجود فروقات معنویة عند مستوى احتمال  إلىالقیم التي تحمل حروف مختلفة عمودیا تشیر 
  

 )٢و١( الشddكلین أمddا فیمddا یخddص تddأثیر األقلمddة علddى درجddة حddرارة الجسddم فھddي موضddحة فddي        
 انخفضdتأن درجة حرارة الجسdم للطیdور المتأقلمdة  إلى ولألسبوعین السادس والثامن حیث یشیر الشكل

   . وخالل فترات القیاس الثالثة  ٨و  ٦في األسبوعین  عن تلك في طیور مجموعة المقارنةمعنویا 
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  أسابیع ٦مر تأثیر األقلمة في درجة حرارة الجسم عند ع) ١(شكل 
  
زیادة استھالك المdاء مdن قبdل إلى السبب  یعزى ، وقد) ١٩٩٧( وآخرون Zhou اتفقت ھذه النتائج مع و

 Smithو  Teeterفقد أوضح ألتبخیري ،إلى تحسین كفاءة التبرید  أدىمما  )٦جدول( الطیور المتأقلمة
رة الجسdم یعdود إلdى انخفdاض من تأثیر األقلمdة الخdافض لدرجdة حdرا ٪ ٥٠ یقاربما  أنإلى ) ١٩٨٦( 

یوضddح تddأثیر األقلمddة علddى درجddة التحمddل ف) ٧(جddدول امddا ال. تنddاول الغddذاء فddي مddدد اإلجھddاد الحddراري 
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فddي درجddة  )٠.٠٥ <أ  (حیddث أظھddرت نتddائج التحلیddل اإلحصddائي حصddول انخفddاض معنddوي  الحddراري
إن االنخفdاض . تحمل الحراري حرارة جسم الطیور المتأقلمة قبل التعرض الحراري وبعده وكذلك في ال

المعنوي فdي درجdة حdرارة الجسdم للطیdور المتأقلمdة بعdد مdرور سdاعتین مdن التعdریض للحdرارة العالیdة 
ظم حالdة الجفdاف وانخفddاض نخاصdة تdd) تحdویرات(ربمdا یعdود إلdى أن التddأقلم الحdراري یتضdمن تكیفddات 

یسdاعد علdى زیdادة  الdذيالجسdم  يمdاء فdتdؤدى إلdى زیdادة حفdظ ال تالتكلیفdاحجم سوائل الجسم وان ھdذه 
  ).١٩٨١ Kampen Van(ألتبخیري كفاءة التبرید 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  أسابیع ٨تأثیر األقلمة في درجة حرارة الجسم عند عمر ) ٢(شكل 
  

متأقلمddة باسddتمرار التعddرض لإلجھddاد الویالحddظ مddن الجddدول أیضddا ارتفddاع نسddبة الھالكddات للطیddور غیddر 
للطیور المتأقلمة ھdذه النتdائج %  ٥٥مقارنة مع % ١٠٠التي وصلت إلى  )من ساعتین  ثرأك(الحراري 

 فیھdا الذین أوضحوا إن الطیور المتأقلمة كانت نسبة الھالكdات) ١٩٩١( وآخرون Davisنتائج  تتفق مع
سdاعات  ٤ولمdدة  ٥م٣٨متأقلمة عند تعریضھا لدرجة حdرارة الغیر للطیور % ٥٣و٣مقارنة مع % ٣٣

  .األعمار الالحقة يف
  

 ± ٣٩(في التحمل الحراري لفdروج اللحdم المعdرض لdدرجات حdرارة مرتفعdة األقلمة تأثیر :)٧(جدول ال
  .أسابیع ٨ساعة وبعمر  ٤و٢م لمدة °)٢

  
  المعاملة

درجة حرارة الجسم قبل 
  *التعرض الحراري

 ٢درجة حرارة الجسم بعد 
  ساعة من التعرض للحراري

ساعة من ٤درجة حرارة الجسم بعد 
  **التعرض الحراري

نسبة 
 الھالكات

التحمل 
  الحراري

  ةالمقارن
  أ  ٠.٨٢٥  %١٠٠  -  أ  ٤٤.٠٠  أ  ٤٢.٣٥  )متأقلمة غیر(

  ب ٠.٧٤٥  %٥٥  -  ب  ٤٣.٧٥  ب  ٤٢.٢٦  متأقلمة

  م  عند قیاس درجة حرارة جسم الطیور قبل التعرض  °٣٦ يدرجة حرارة القاعة قبل التعریض الحرار
  متجانسة الوزن )  إناث ١٠ذكور و ١٠(طیرا لكل مجموعة  )٢٠(مستخدمة عدد الطیور ال*

    ھلكت طیور مجموعdة المقارنdة  إذنتیجة للھالكات  يساعات من التعریض الحرار ٤لم تسجل درجة حرارة الجسم بعد **
  .ساعات ) ٤(جمیعھا قبل نھایة المدة 

  

 يالddدم وتركیddز الكالیكddوجین فpH( dd( األس الھیddدروجیني فddيتddأثیر األقلمddة  یبddین )٨( جddدولال
یالحdظ مdن الجdدول ارتفdاع . مdل١٠٠/ملغdم الdدم  يوتركیdز الكلوكdوز فd  )غم نسیج/ملغم ( الكبد والقلب

ربمdا یعdزى و متأقلمdةالاألسdبوعین الخdامس والسdادس للطیdور غیdر  يلdدم معنویdا فdل الھیدروجیني األس
الجزئdي لغdاز الضdغط  ادة اللھdاث وبالتdالي انخفdاضعلى زی التي عملتارتفاع حرارة الجسم  إلى السبب

   ٠الھیدروجیني للدم األسإلى رفع  أدىثاني أو كسید الكاربون مما 
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 وتركیdز الھdدروجیني للdدم وتركیdز الكالیكdوجین فdي الكبdد والقلdب األسفdي  األقلمdة تdأثیر :)٨(جدول ال
           في الدم الكلوكوز

  المعاملة
  األسابیعفي  الدم )pH( األس الھیدروجیني

٨  ٦  ٥  
  المقارنة

  أ  ٧.٤٦١  أ  ٧.٤٥٦  أ  ٧.٤٢٩  )ةغیر متأقلم(

  أ  ٧.٤٥٨  ب  ٧.٤٥٣  ب  ٧.٤٢٧  متأقلمة

تركیز الكالیكوجین في   المعاملة
  )غم نسیج/ملغم (الكبد 

تركیز الكالیكوجین في 
  )غم نسیج/ملغم (القلب 

الدم  تركیز الكلوكوز في
  )مل١٠٠/ ملغم (

  المقارنة
  أ ٢١٠.٢٣  ب  ١.٦٢  ب  ٢٥.٠٤  )ةغیر متأقلم(

  ب  ١٩١.٩٩  أ  ١.٩٠  أ  ٢٧.٠٤  متأقلمة
  .) ٠.٠٥ ³أ(وجود فروقات معنویة عند مستوى احتمال  إلىالقیم التي تحمل حروف مختلفة عمودیا تشیر 

  
مddن  أنddھھddذه الصddفة باألسddبوع الثddامن بddین المجمddوعتین ھddو  يعddدم وجddود فروقddات معنویddة فddسddبب أن 

معروف بان ھناك عالقة عكسیة بین حجم الطیور ومقدار تحملھا الحراري لذا فان الطیور بھdذا العمdر ال
تخفddض درجddة حddرارة أجسddامھا عddن طریddق تقلیddل العلddف المتنddاول وزیddادة اسddتھالك المddاء  أنحاولddت 

لقطیdع وھذا یعطdى دلdیال علdى ضdرورة تسdویق ا، درجة المعنویة  الى واللھاث لكنھا لم تستطع أن تصل
كdذلك یوضdح الجdدول وجdود انخفdاض معنdوي  .أسdابیع ٧بعمdر  يالمربى تحت ظروف اإلجھاد الحرار

متأقلمة وھذا ناتج عن زیdادة ھرمdون الكلوكdاكون الالكبد والقلب للطیور غیر  يتركیز الكالیكوجین ف يف
حdین  يالكبdد فd يف الدم والذي تم عن طریق ھدم الكالیكوجین يالذي عمل على زیادة تركیز الكلوكوز ف

علdى المحافظdة النسdبیة علdى تركیdز الكالیكdوجین  الحdراريأدت زیادة مقاومة الطیور المتأقلمة لإلجھاد 
  .الكبد والقلب يف

 ، تركیdز الھیموكلdوبین )٣ملdم/ملیdون( عدد خالیا الdدم الحمdر في یوضح تأثیر األقلمة) ٩(جدول ال
وجdود فروقdات  إلdىنتائج التحلیل اإلحصائي شارت أو ، %وحجم الخالیا المرصوصة )مل دم١٠٠/غم(

تركیdز الھیموكلdوبین لألسdابیع الخdامس  يكdذلك فdواألسبوع الثامن  يعدد خالیا الدم الحمر ف يمعنویة ف
حجdم الخالیdا المرصوصdة خdالل نفdس األسdابیع  يحین ال توجد فروقات معنویة فd يوالسادس والثامن ف

 ا الdدم الحمdر باألسdبوع الثdامن یعdود إلdى انخفdاض العمdر النصdفيعدد خالیd يأن االنخفاض المعنوي ف.
)Half Life(  وdراء للطیdدم الحمdات الdةلكریdرارة العالیdل الحdي ال تتحمdر الت Soliman) وHuston 

أما سبب ارتفاع الھیموكلوبین المعنوي فھو تحصیل حاصل الرتفاع خالیا الدم الحمراء سواء . ) ١٩٧٢
حجdم الخالیdا  يسبب عدم ظھور فروقات معنویdة فd وان ، السادس والثامن بوعینسحسابیا أو معنویا لأل

ممdا ) ٦جdدولال(متأقلمdة المdن غیdر  أكثdرالمرصوصة قد یعود إلى إن الطیdور المتأقلمdة قdد تناولdت مdاء 
  الخالیا المرصوصة  يحجم الدم منعت ظھور الزیادة المعنویة ف يإلى حصول زیادة بسیطة ف أدى

  
   األقلمة في عدد خالیا الدم الحمر وتركیز الھیموكلوبین وحجم الخالیا المرصوصة تأثیر) : ٩(الجدول 

  
  المعاملة

  عدد خالیا الدم الحمر 
  في األسابیع)  ٣ملم /ملیون (

تركیdddddddddddddddز الھیموكلdddddddddddddddوبین 
  األسابیعفي ) مل دم١٠٠/غم(

                   حجم خالیا الدم المرصوصة 
  األسابیعفي % 

٨  ٦  ٥  ٨  ٦  ٥  ٨  ٦  ٥  
  المقارنة

المتأقلم炳炳炳ةغیر(
(  

٢.٧٣
  أ

٣١.١٧  ب٨.٠٧  ب٧.٨٠  ب٧.٣٨  ب٢.٦٣  أ٢.٥٣
  أ

٣٢.٦٧  أ٣١.٣٣
  أ

٢.٣٣  المتأقلمة
  أ

٢٩.٦٧  أ٨.٦٨  أ٨.٢٥  أ٨.٠٠  أ٢.٧٨  أ٢.٦٣
  أ

٣١.٠٠  أ٣٠.٣٣
  أ

  .)٠.٠٥ ³أ(وجود فروقات معنویة عند مستوى احتمال  إلىالقیم التي تحمل حروف مختلفة عمودیا تشیر 
  

ھddذه الدراسddة لddوحظ أن األقلمddة أدت إلddى التخفیddف أو التقلیddل الجزئddي مddن  يتقddدم فdd الصddة مddاخو
من خالل زیادة استھالك الماء وخفض درجdة حdرارة الجسdم وانخفdاض  يالتأثیر السلبي لإلجھاد الحرار
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اللحdم فdي علیھ ممكن القول أن أقلمة فdروج و ، للطیور المتأقلمة ينسبة الھالكات وزیادة التحمل الحرار
درجdات الحdرارة الحdادة  ياألعمار الالحقة على مقاومة االرتفdاع فd ياألعمار الصغیرة تساعد الطیور ف

إنھdا غیdر مكلفdة اقتصdادیا وال تحتdاج إلdى وباإلمكdان اسdتخدام ھdذه الوسdیلة السdیما و ٥م٣٨التي تتجdاوز 
السdنة الحdارة وھdذا یعمdل علdى  أشdھرلحوم الفروج مسdتمرا خdالل  إنتاجخبرات عالیة جدا وبذلك نجعل 

  .      كل حقل  سنویا يخفض تكالیف اإلنتاج على اعتبار زیادة عدد الوجبات التي تربى ف
  

ACCLIMATION AS AMETHOD TO REDUCE THE HEAT STRESS 
EFFECT ON SOME PHYSIOLOGICAL AND PRODUCTIVE 

PARAMETER OF BROILER  
I.M.Ibrahim            S.Y. AbdulRahman      D.Th Younis               

College of Agriculture ,Animal Resource Dept.,University of Mosul ,Iraq 
 

ABSTRACT 
The aim of this study was to expose chicks during the early ages to heat  

stress for acclimating them with high temperature environment during the 
following days. In this experiment 400 broiler chicks were divided into two 
groups each of 200 chicks . The first group was grown under normal conditions 
, while the second exposed to heat stress (39±2٥C)during 6,12,18 and 24 day of 
ages for 6  hour/day. At the end of 28 days of age the two groups of chicks 
were exposed to cycling heat (25-36-25)٥C from 1000 to 1800 o'clock until 56 
days of age and they were fed ad liblitum with continuous supply of water and 
light, Each group was assigned to replication six each of 30 chicks where feed 
and water were available. Statistic analysis of data showed significant ((P ≤ 
0.05) increase in weekly weight gain in acclimated birds at seven and eight 
weeks , water consumption  , blood pH , red blood cells at eight week , 
Hemoglobin concentration , glycogen concentration in liver and heart and heat 
tolerance for acclimated birds . Significant decrease((P ≤ 0.05) for acclimated 
birds in food consumption in eight week of age , food conversion ratio in seven 
and eight week of age , blood glucose and decrease in body temperature in six 
and eight weeks at the three period of measurement .No significant differences 
in live body weight , packed cells volume and slightly decrease in acclimated 
birds mortality .    
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