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  العلف كوسیلة للتقلیل من التأثیر السلبي لإلجھاد الحراري في بعض الصفات الفسلجیة  قطع
  واألداء اإلنتاجي لفروج اللحم

         درید ذنون یونس            صائب یونس عبدالرحمن           إبراھیممتي  إبراھیم
  راقالع – جامعة الموصل/كلیة الزراعة والغابات/قسم الثروة الحیوانیة

  

  الخالصة
الحراري في  لإلجھادالسلبي  التأثیرالعلف للتقلیل من  قطع مدة تأثیرھدفت الدراسة لمعرفة         

 .م٥٢٥ – ٣٦ – ٢٥لفروج اللحم المعرض لدرجة حرارة دوریة  واإلنتاجیةبعض الصفات الفسلجیة 
وفي عمر  .یوم  ٢١ر تمت تربیتھم تحت ظروف قیاسیة لغایة عم) نوع فاوبرو (  فرخ ٣٦٠استخدم 

 توزیعھاو األفراخ تم ترقیم ووزن . یوم)  ٥٦( یوم بدأت معامالت الدراسة لغایة عمر التسویق  ٢٢
( ساعات من الساعة  ٨علف لمدة  قطعالثانیة و) تغذیة حرة ( المقارنة  األولى: معامالت  أربعةعلى 
 ١٠علف  قطعالرابعة و)  "مساء ٦ -صباحا٩(ساعات  ٩علف  قطع الثالثةو)  "مساء ٦ -صباحا١٠

عرضت الطیور خالل فترة الدراسة  .معاملة / مكررات  ٣بواقع )  "مساء ٦ -صباحا ٨( ساعات 
وجود فروقات معنویة عند عدم نتائج التحلیل اإلحصائي أظھرت  .م ٥٢٥– ٣٦ – ٢٥  لحرارة دوریة 
،  األسبوعیةلحي ، الزیادة الوزنیة معدل وزن الجسم افي  بین المعامالت )٠.٠٥ ≤أ  (مستوى احتمال 

، تركیز ف ، معامل التحویل الغذائي ، نسبة التصافي ، عدد خالیا الدم الحمراء لاستھالك الع
خالل  سرعة النمو النسبيالدراسة و أسابیعالھیموكلوبین وحجم خالیا الدم المرصوصة خالل 

في ) ٠.٠٥ ≤أ  (معنویا " ول انخفاضاحص إلىعملیة قطع العلف  وأدت.  والثامن السابع األسبوعین
وانخفاضا في تركیز الكالیكوجین في . تركیز الكلوكوز في الدم تدریجیا مع زیادة ساعات قطع العلف 

لدم لمعامالت قطع العلف في ا   pH الھیدروجیني واألسساعات  ١٠الكبد لمعاملة قطع العلف لمدة 
 إلى أدىساعات  ١٠وان قطع العلف لمدة . لثالثة السادس والثامن وخالل مدد القیاس ا األسبوعین

نسبة الھالكات  أنلوحظ . في تركیز الكالیكوجین في القلب ) ٠.٠٥ ≤أ  (حصول ارتفاعا معنویا 
  .انخفضت حسابیا قیاسا بمجموعة المقارنة 

  

  المقدمة
درجة حرارة بارتفاع  وتتأثر Homeothermsتعتبر الطیور من الحیوانات الثابتة الحرارة         

للطیور یكون في درجات حرارة بیئیة واقعة ضمن  أداء أفضلوان ، المسكن عن الحدود المطلوبة 
الطیور المعرضة لدرجات  إن .م ٥ ٢٤ – Thermo neutral Zone١٨ منطقة التعادل الحراري 

عملیة الحرارة من الجسم التي ترافق  إنتاجحرارة عالیة ینخفض استھالكھا للعلف وذلك لتقلیل 
عن  البیئةارتفاع حرارة  أنكما ، )  ١٩٩٢ Whither(العناصر الغذائیة وعملیة البناء  امتصاص

لجسم وتدعى ھذه تركیز الھرمونات في اتغییرات فسیولوجیة في  إحداثلمدة طویلة یعمل على  م٥٣٠
ن حساسة وھذا یؤثر في العملیات االیضیة التي تكو ، Heat stressالحراري  باإلجھاد الظاھرة

 األداءعلى  التأثیروبالتالي ینعكس ھذا  الدم ) pH(  الھیدروجیني األسللتغییرات التي تحصل في 
حار جاف صیفا وبارد (شبھ قاري  بأنھونظرا الن قطرنا العراقي یتمیز مناخھ  .للطیور  اإلنتاجي

اض في وزن الجسم السلبي الرتفاع حرارة الجسم ومایصاحب ذلك من انخف التأثیروان ) ممطر شتاء
خالل ھذه الفترة  واإلنتاجالحي وارتفاع نسبة الھالكات یجعل معظم المربین یتوقفون عن التربیة 

 التأثیربعض الوسائل للتقلیل الجزئي من  إیجاد إلىلذلك دعت الحاجة  .خاصة في المساكن المفتوحة 
ھذه الوسائل  إحدى إن. لفروج اللحم  والفسلجي اإلنتاجي األداءالسلبي الرتفاع درجة حرارة البیئة في 

تجنب بغیة الباردة  األوقاتفي  وإعادتھالحارة من الیوم  األوقاتالعلف عن الطیور خاصة في  قطع ھي
الطاقة الناتجة من تمثیل الغذاء مع ارتفاع الحرارة والتي تجعل من الصعوبة على الطائر  إنتاجتزامن 

محاولة  إلىلقد اتجھت الدراسات  .لجسم بالطرق االعتیادیة التخلص من الحرارة الزائدة عن حاجة ا
فقد  .السلبي الرتفاع الحرارة  لألثرومدد مختلفة بغیة التقلیل الجزئي  أوقاتالعلف عن الطیور في  قطع

 قطعالحراري والتي  لإلجھادزیادة في معدل وزن الجسم للطیور المعرضة )  ١٩٩٥( وجد عبدالحسن 
 Hiramoto أشارفي حین ، قیاسا بمجموعة المقارنة  ١٧٠٠ – ١١٠٠عة عنھا العلف من السا

         فروقات معنویة في الزیادة عدم وجودإلى   )  ١٩٩٥(  وآخرون
                                                             ________________________________________  

   ثالثالث من أطروحة دكتوراه للباحمستل 
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      ٤/١٠/٢٠١٠وقبولھ  ٢٠١٠/ ٧/١تاریخ تسلم البحث 
ساعات والمعرضة  ٦ لمدة یوم ٣٦،  ٢٩،  ٢٢عنھا العلف في األعمار الوزنیة للطیور التي قطع 

ور معاملة  ةلحرارة الصیف قیاسا مع طیر . المقارند ذكف فقتھالك العلص اسا یخا فیمأمJaffar  و
Blaha         )ود انخفاضا معنویا في استھالك العلف للطیور المرباة في ظروف حرارةوج)  ١٩٩٨ 

(   Fauziو Zulkifliالباحثان  أشاركما  .م٥٢٢ ظروف قیاسیةب ةالطیور المربام مقارنة مع ٥٣٠بیئیة 
والمعرض لحرارة  ١٧٠٠ – ٩٠٠یوم من الساعة  ٢٨العلف عن الطیور بعمر  قطع أن إلى) ١٩٩٦
في حین  تحسن معامل التحویل الغذائي مقارنة بطیور التغذیة الحرة إلى أدى  م٥٢٥ – ٣٦ -٢٥دوریة 

وجود فروقات معنویة في معامل التحویل الغذائي عند تعریض ) ٢٠٠٠( Lottو Mayلم یالحظ 
فقد بین  النسبي بالنسبة لصفة سرعة النمو أما .یوم إلى درجات حراریة مختلفة  ٢١الطیور بعمر 

علف لمدة ال قطع م مع٥٣٦ -٣٠في بیئة حرارتھا  أسبوع ٨ -٥تربیة الفروج بعمر  أن )١٩٩٣( إبراھیم
زیادة سرعة النمو النسبي بصورة غیر معنویة قیاسا بمجموعة  إلى أدىیوم / ساعة ١٢ و ١٠ و ٨ و ٦

فروج اللحم قد انخفض معنویا في معاملة  وزنأن ) ١٩٨٩( Jensenو  Pinchason وذكر .المقارنة 
وفیما یخص  .علف ثالث مرات یومیا مقارنة مع تقدیمھ لمرتین في الیوم تحت الظروف الحارةتقدیم ال

نسبة ھذه الصفة انخفضت معنویا نتیجة  أن) ١٩٩٠( وآخرون Hyashiالباحث  أكدنسبة الھالكات فقد 
سا م قیا٥٣٠یوم في بیئة حرارتھا  ٢٠ و ١٥ و ١٠ األعمارساعة عند  ٢٤العلف عن الفروج لمدة  قطع

درجة حرارة الجسم لمعامالت قطع  أن) ١٩٩٨( Keskinو   Durganوذكر .مجموعة المقارنة ب
 قطع عند أسبوع ٦ -٥طیور السمان الیاباني بعمر لطیور المقارنة  تلك في العلف كانت اقل معنویا من

 وذلك برفع حرارة ساعة ٢0٣٠حراري مدة  إلجھادساعة وتعریضھم   ٢٤،  ١٨العلف عنھم لمدة 
الدم كان منخفضا  pH أننفس الباحثان في دراستھم على  وأشار، م ٥٤٢ إلى م ٥٢٠المسكن من 

فیما یخص عدد  أما، العلف مقارنة مع طیور التغذیة الحرة  قطعل معنویا في دم الطیور المعرضة
عدم وجود )  ٢٠٠١(  ألشكريفقد بین )  PCV( كریات الدم الحمراء وحجم الخالیا المرصوصة

امالتفروقور معین طیفتین باتین الصي ھة فع ات معنویاعة  قطن السف م١٧٠٠ -١١٠٠العل 
 أن)  ١٩٩٣(  إبراھیموبین  .م ٥٢٨ – ٣٧ -٢٨ومعاملة السیطرة عند تعریض الطیور لحرارة دوریة 

في مصل الدم  خفض تركیز الكلوكوز إلى أدىم ٥٣٦ن الطیور المعرضة لدرجة حرارة عالعلف  قطع
  .العلف  قطعفي أوقات قطع العلف القصیرة وبدأ یزول بزیادة مدة  معنویا ضنخفاوكان اال، 
    

  وطرائقھ البحثمواد 
في  افرخ من نوع فاوبرو بعمر یوم واحد غیر مجنس تمت تربیتھ ٣٦٠ استخدم في ھذه الدراسة      

 خالل الفترة اباتكلیة الزراعة والغ/ یوم في حقول الثروة الحیوانیة  ٢١ -١ظروف قیاسیة من عمر 
 . والتھویة من حیث اإلضاءة على الفرشة في مساكن من النوع نصف المفتوح ٨/ ١٥ – ٦ /٢    من 

على عشوائیا ساعات وتم وزنھا وتوزیعھا  ٤لمدة  األفراخالعلف عن  قطعالعمر من  ٢١في الیوم الـ 
من  ٢٢في الیوم  .یرط ٣٠معاملة وفي كل مكرر / مكررات  ٣بواقع  م٢X١0٥ بأبعاد حجرة ١٢

بحیث  ) م٥٢٥ – ٣٦ -٢٥( حرارة دوریة إلىوتم رفع درجة حرارة القاعة المعامالت العمر تم توزیع 
مساء باستخدام  م عند الساعة العاشرة صباحا ولغایة الساعة السادسة٥٣٦ إلىتصل درجة حرارة القاعة 

  : یأتيوكانت معامالت الدراسة كما الحاضنات الغازیة 
  .تغذیة حرة ) : المقارنة (  األولىعاملة الم -١
  .مساءصباحا وحتى الساعة السادسة  ١٠ساعات من الساعة  ٨علف  قطع  :الثانیةالمعاملة  -٢
  .مساءصباحا وحتى الساعة السادسة  ٩ساعات من الساعة  ٩علف  قطع  :الثالثةالمعاملة  -٣
  .مساءباحا وحتى الساعة السادسة ص ٨ساعات من الساعة  ١٠علف  قطع :الرابعةالمعاملة  -٤
ة غذیت علیھا األفراخ من عمر یوم واحد ولغایة نھایة بادئ االولىاستخدم خالل الدراسة علیقتان  

  اھیة غذیت الطیور علیھا من األسبوع الخامس ولغایة نھایة الدراسة وكانتن األسبوع الرابع والثانیة
یبین مكونات  )١(والجدول  )١٩٩٤( .Anonymousعلى شكل مخلوط متجانس تم تكوینھا حسب

مدة الدراسة من .  یوضح التحلیل الكیمیاوي المحسوب) ٢(في الدراسة والجدول  تینالمستخدم تینالعلیق
الزیادة  ومعدل وزن الجسم الحي : یوم حسبت خاللھا المعلومات المتعلقة بالصفات  ٥٦ -٢٢عمر 

 سرعة النمو النسبي ومعامل التحویل الغذائي  وك الماء استھال واستھالك العلف  و الوزنیة األسبوعیة
  :والتي تم قیاسھا باستخدام المعادلة التالیة 
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  الوزن االبتدائي –الوزن النھائي                               
  ١٠٠×  -------------------------= سرعة النمو النسبي 

  )الوزن االبتدائي  +الوزن النھائي (  ١/٢                        
  
عن طریق قیاس درجة  ھاجرى قیاسفقد  درجة حرارة الجسم أما ، نسبة الھالكات ونسبة التصافي و

 ،ألربعة طیور أختیرت عشوائیاً ذكوراً وإناثاً لكل مكرر) Rectal Temperature(  حرارة المستقیم
pH  دمھ  الم قیاسة تدیر الحموضاز تقتخدام جھرة باسمباشpH Meter  تخدامبطھ باسم ضذي تال

باستخدام جھاز عد  خالیا الدم الحمراء و محالیل منظمة معلومة قیم األس الھیدروجیني
تركیز  و١٩٨٦  Jainحسب ماجاء بھ حجم الخالیا المرصوصة وحسبت ) الھیموسایتومیتر(الخالیا

وتركیز كلوكوز الدم  في الكبد والقلب ، تركیز الكالیكوجین  Sahliباستخدام طریقة  الھیموكلوبین
تم تحلیل البیانات المتحصل علیھا إحصائیا واستخدم التصمیم العشوائي  و باستخدام الطریقة االنزیمیة

  :واعتمد النموذج الریاضي ) ١٩٦٠( Torrieو  Steelحسب ماذكره  CRDالكامل 
Yij = µ  + ti  + eij 

  :حیث أن 
Yij  =معاملة قیمة الوحدة التجریبیة التي تؤثر في الi  .  

ti     =  تأثیر المعاملةi  .  
eij  = تأثیر الخطأ التجریبي للمشاھدةj  التي تعود للمعاملةi .  

i     =٤،   ٣،  ٢،  ١ .  
j     =٣،  ٢،  ١ .  
  

وتم استخدام تحلیل التباین إلیجاد الفروقات المعنویة بین المعامالت المختلفة وذلك باستخدام 
المتعدد المدیات وذلك ) ١٩٥٥( Duncanدنكن  تخدم اختبارسوا)  ٠.٠٥ ≤أ  (عند المستوى  Fاختبار 

  ).٠.٠٥ ≤أ  (الختبار معنویة الفروق بین متوسطات المعامالت عند مستوى احتمال 
    

 المستخدمة في الدراسة ةوالناھی ةالبادئ نعلیقتیالیبین مكونات ) : ١( جدولال
%العلیقة البادئة  المادة العلفیة األولیة % ةعلیقة الناھیال   
 ٣٠ ٣٠ ذرة صفراء مجروشة

 ٣٣ ٢٦ حنطة مجروشة
蔼٧ ٨ شعیر مجرو 

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

 ٠0٧ ٠0٧ مسحوق حجر الكلس
 ٠0٣ ٠0٣ ملح الطعام
 ١٠٠ ١٠٠ المجموع

 

  المستخدمة في الدراسة ةوالناھی ةالبادئ نیقتیلعللي المحسوب ئالتحلیل الكیمیا) : ٢(جدول ال

 المركبات الغذائیة
نسبتھا المئویة في 

 العلیقة البادئة
نسبتھا المئویة في 

ةعلیقة الناھیال  
)كغم علف/  كیلو سعرة(الطاقة األیضیة   ٢٨٠٨0٢٨٦٤ ٤0٤ 

%بروتین خام   ٢٢0٢٠ ٦٦0٦١ 
%مستخلص االیثر   ٢0٢ ٨١٨0٧٦١ 

%الخام  األلیاف  ٣ ٣.٧٠٥0٥٨٥ 
%الرماد   ٢0٢ ٩٣٠0٨٠٦ 

  النتائج والمناقشة
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العلف في معدل وزن الجسم الحي والزیادة الوزنیة  قطع معامالت تأثیر  )٣(جدول الیوضح          
نتائج  ،م ٥٢٥ – ٣٦ – ٢٥لفروج اللحم المعرض لدرجة حرارة دوریة ) غم(والكلیة  األسبوعیة

روقات معنویة بین المعامالت لصفة وزن الجسم الحي خالل بینت عدم وجود ف اإلحصائيالتحلیل 
الرابع قد  األسبوعمعدل وزن الجسم الحي في  أنویظھر الجدول  . ٨ و ٧،  ٦،  ٥،  ٤ األسابیع

عدم مقدرة طیور  إلىوقد یعزى السبب  ، انخفض حسابیا وبصورة تدریجیة مع ازدیاد مدة قطع العلف
قطع العلف لصغر قناتھا  بأوقاتیة العلف التي حرمت منھا معامالت قطع العلف على تعویض كم

قد تفوقت حسابیا على ) المعاملة الرابعة ( ساعات  ١٠معاملة قطع العلف  أنویالحظ ، الھضمیة 
وقد یرجع ذلك إلى زیادة التحسن في تمثیل الغذاء عند  ٨ و ٧،  ٦،  ٥خالل األسابیع معاملة المقارنة 

رى عودة الطیور إلى التغذیرة أخرة مرأي ، ة الحذا الززوھل  یتعل التحویدول معامة جن مالحظم
( وآخرون   Hiramotoو )  ١٩٩٥( عبدالحسن  ما حصل علیھ اتفقت ھذه النتائج معو . الغذائي
أما بالنسبة لصفة الزیادة الوزنیة األسبوعیة فان نتائج التحلیل تشیر إلى وجود فروقات  .)  ١٩٩٥
وبصورة عامة یالحظ  .الرابع والخامس األسبوعینخالل  )٠.٠٥ ≤أ  (احتمال عند مستوى معنویة 

 ٨ -٤( السادس والسابع والثامن والمدة الكلیة  باألسابیععدم وجود فروقات معنویة في ھذه الصفة 
 أثناء اتعوض كمیة العلف الذي حرمت منھ أنالطیور استطاعت  أن إلىقد یعود السبب و ، )أسبوع 

كما موضح في جدول استھالك العلف من وجود تفوق ( الباقیة من الیوم  األوقاتلف في مدة قطع الع
زیادة التحسن في تمثیل الغذاء خالل مدة  إلىقد یعود  أو) حسابي بسیط في كمیة العلف المستھلك 

و ) ١٩٩٣( إبراھیمجاءت ھذه النتائج متفقة مع ، حرارة من الیوم  األقلالوضع  إلىالعودة 
Hiramoto تھلك  فيالمعامالت  تأثیر إلىیشیر ف) ٤(الجدول أما ) . ١٩٩٥( وآخرونكمیة العلف المس

عدم وجود فروقات  أوضحتحلیل التباین  .)كغم زیادة وزنیة / كغم علف ( ومعامل التحویل الغذائي 
العلف  فقدان الفروقات المعنویة في كمیة إنو مدة الكلیةوال األسابیعمعنویة بین المعامالت لكافة 

الطیور الخاضعة لقطع العلف كان  أن إلىولجمیع المعامالت یعود  أسبوع ٨ -٤المستھلك خالل المدة 
الخامس تناسب مع مدة قطع العلف  األسبوعمن العلف بعد  إضافیةتناول كمیات  إعادةلھا القدرة على 

ره وتستھلك كمیات تعویض النقص الحاصل في كمیة العلف في حال توف إلىوذلك الن الطیور تمیل 
عدم ظھور  إلى أدىوھذا  ،الباردة من الیوم قیاسا بطیور المقارنة  األوقاتأكبر من العلف خالل 

 أماو. ) ١٩٩٠( وآخرون McDonaldجاءت ھذه النتائج متفقة مع . اختالفات معنویة بین المعامالت 
واتفقت ، المعامالت  بیننویة الجدول عدم وجود فروقات مع فیوضحبالنسبة لمعامل التحویل الغذائي 

( المعاملة الرابعة  أنویالحظ  . )٢٠٠٠( Lottو  Mayوالباحثان ) ١٩٩٥(ھذه النتائج مع عبدالحسن 
ربما یعود السبب لكون و أسبوع ٨ -٤حسابیا خالل المدة الكلیة  أفضلكانت ) ساعات ١٠قطع علف 

النخفاض الحاصل في لكذلك و المعامالتطیور ھذه المعاملة قد استھلكت علف اقل حسابیا من باقي 
ھناك ارتباط موجب بین معامل التحویل الغذائي ودرجة حرارة الجسم  أن إذ، درجة حرارة الجسم 

)Cooper  وWashburn  ،ح )  ٥( أما الجدول ) . ١٩٩٨و یوضأثیرفھي  تف فع العلامالت قطمع
یالحظ و. لدم ا)  pH( الھیدروجیني  األسوسرعة النمو النسبي والنسبة المئویة للتصافي والھالكات 

الرابع  األسبوعفي  حصلت سرعة نمو أعلىن او النسبيوجود فروقات معنویة في صفة سرعة النمو 
 أعلى الرابع كانت األسبوعالزیادة الوزنیة الحاصلة في  أن إلىكانت للمعاملة الرابعة والسبب قد یعود 

معامل تحویل غذائي حسابیا وللسبب نفسھ نالحظ  ألفضل مع حصولھا ) ٣جدول ( للمعاملة الرابعة 
في حین كانت اعلى سرعة نمو معنویا في ، الخامس لھذه الصفة  األسبوعتفوق المعاملة الرابعة في 

الجدول عدم وجود فروقات  یبینالسابع والثامن ف یناألسبوعفي  أما، السادس للمعاملة الثانیة  األسبوع
 يالنمو النسبویالحظ أیضا أن سرعة . )١٩٩٣(اتفقت ھذه النتائج مع إبراھیم ومعنویة بین المعامالت 

وھذا یؤكد  % ٥٠قد انخفضت بشكل كبیر في األسبوع الثامن ولكافة المعامالت بنسبة قد تصل إلى 
 Oliverو Smithإذ ذكر ، أسبوع عند تعرضھ إلجھاد حراري  ٧ضرورة تسویق القطیع بعمر 

التصافي  نسبة بالنسبة لصفةأما  عكسیة بین وزن الجسم والتحمل الحراريإن ھناك عالقة ) ١٩٧١(
عدم وجود تأثیر معنوي لمعامالت الدراسة على ھذه الصفة ولكن ھناك انخفاض إلى یشیر الجدول ف

 وآخرون Ouartنتائج  مع ھذهاتفقت و، حسابي بسیط جدا وتدریجي مع زیادة مدة قطع العلف 
 الحظ من الجدول أن ھذه الصفة كانت اعلى حسابیا في معاملة المقارنةنفكات الھال نسبة أما . )١٩٨٦(
  تلتھا المعاملة الثانیة وان اقل نسبة حسابیا كانت للمعاملتین الثالثة ) تغذیة حرة ( 
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–٣٦–٢٥لحم المعرض لدرجات حرارة دوریةتأثیر معامالت قطع العلف في معدل وزن الجسم الحي والزیادة الوزنیة األسبوعیة والكلیة لفروج ال) : ٣(الجدول 
  م٥٢٥

  *المعامالت
  في األسابیع) غم(الزیادة الوزنیة األسبوعیة   في األسابیع) غم(وزن الجسم الحي 

٨-٤(  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤ (
  أسبوع

  ١٣٣٤0١  ٢٠٢0٥٥  ٣٦٨0٨٠  ٢٦٦0٧٧  ب١٧٣0٣٣  أ ٣٢٢0٢٦  ١٦٨٨0٦٧  ١٤٨٦0١٢  ١١١٧0٢٢  ٨٥٠0٥٥  ٦٧٧0٢٢  ١

  ١٣٤٩0٧  ٢٢٣0٧٣  ٣٥٠0٣٠  ١٨٧0٦٦  ب١٨٠0٢٢  أب٣٠٧0٨٨  ١٧٠٣0٢٤  ١٤٧٩0٥١  ١١٢٩0٢١  ٨٤١0٥٥  ٦٦١0٣٣  ٢

  ١٣١٩0٠  ٢٢٨0٤٤  ٣٤٥0٦٠  ٢٨٤0٣٣  أ ٢١٦0١١  ب٢٨٠0٨٠  ١٦٩٨0٧٨  ١٤٧٠0٣٤  ١١٢٤0٩٤  ٨٧٦0٦١  ٦٦٠0٥٠  ٣

  ١٣٩٨0٣  ٢١٦0٤٤  ٣٤٩0٥٠  ٢٦١0٧٧  أ ٢٣٥0٨٨  أ ٣٣٤0٧٧  ١٧٠٨0٩١  ١٤٩٢0٥٥  ١١٤٣0٠٥  ٨٨١0٢٨  ٦٤٥0٤٠  ٤
  ) .٠0٠٥ ³أ  (احتمالالقیم التي تحمل حروفا مختلفة عمودیا تشیر إلى وجود فروقات معنویة عند مستوى          

 .ساعات ١٠قطع علف ) ٤(ساعات ،  ٩قطع علف ) ٣(ساعات ،  ٨قطع علف ) ٢(المقارنة بدون قطع لعلف ، ) ١(المعامالت * 
  
  

  
  م٥٢٥–٣٦–٢٥ ف المستھلك ومعامل التحویل الغذائي لفروج اللحم المعرض لدرجات حرارة دوریةتأثیر معامالت قطع العلف في كمیة العل) : ٤(الجدول 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .ساعات ١٠قطع علف ) ٤(ساعات ،  ٩قطع علف ) ٣(ساعات ،  ٨قطع علف ) ٢(المقارنة بدون قطع لعلف ، ) ١(المعامالت * 

  *المعامالت
  في األسابیع) كغم زیادة وزنیھ /كغم علف( معامل التحویل الغذائي  في األسابیع) أسبوع /طائر/غم( كمیة العلف المستھلك 

  أسبوع)٨-٤(  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  أسبوع)٨-٤(  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤
٥٠٢  ٤٠٤.٤٠  ١0٦٧١  ٤٦0٧٨١  ٦٣0٧٩١  ٠٦0٣١٥٠  ١٠0١  ٦٠0٢  ٢٤0٢  ٥٦0٢  ٧٠0٣  ١٢0٢  ٩٠0٥٠  
٣٨٨  ٢0٤٨٣  ٣٠0٦٩٣  ٣0٧٩٩  ٣٠0٧٨٢  ٩٦0٣١٥٢  ٢٠0١  ٠٦0٢  ٢٦0٢  ٦٩0٢  ٤١0٣  ٢٩0٢  ٦٠0٤٥  
٣٤٥  ٣0٤٧٣  ٥٣0٦٥٤  ٠٣0٨٠٧  ٤٣0٨٣٨  ٧٦0٣١١٩  ٨٦0١  ٦١0٢  ٢٣0٢  ٧٩0٢  ٩٨0٣  ٤٠0٢  ٧١0٦٢  
٣٩٢  ٤0٤٤٨  ٢٠0٦٤٧  ٣٠0٧٧٩  ٧٣0٨٠٧  ٩٣0٣٠٧٥  ٧٣0١  ٨٩0٢  ١٧0٢  ٠٨0٢  ٥٦0٣  ٠٧0٢  ٧٣0٣٢  
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و  Smithو )  ١٩٨٦(  وآخرون Vasquez نتائج كل من جاءت ھذه النتائج متفقة معو، والرابعة 
Teeter  )ة و) ب  ١٩٨٧ور التغذیذاء لطیل الغن تمثیة عیة الناتجقد یرجع ذلك إلى أن الطاقة االیض

 السیما عند ارتفاع درجة حرارة البیئة ووصول الحرارة ، الحرة تؤدي إلى رفع درجة حرارة أجسامھا
صعوبة من  أكثریصبح التخلص من الحرارة المنتجة داخل الجسم  إذ ،الحراري  اإلجھادقمة  إلى

 أن إلى) ١٩٩١( Lott أشار إذ ، لطیور التي قد قطع عنھا العلف والتي تكون قناتھا الھضمیة فارغةا
ضار في قدرة الطیور في  تأثیروجود العلف في القناة الھضمیة للطیور خالل التعرض للحرارة لھ 

درة الطیور زیادة ق إلىدون المستویات الممیتة وان قطع العلف یؤدي  أجسامھاالمحافظة على حرارة 
 الھیدروجیني لألسأما بالنسبة  .) أ  ١٩٨٧ Teeterو  Smith( الحراري اإلجھادعلى البقاء تحت 

pH  الف الدمتوى احتمد مسة عني  ) ٠.٠٥ ≤أ (یوضح الجدول وجود فروقات معنویامالت فین المعب
 األسانخفاض قیمة  األسبوعین السادس والثامن إذ كانت أعالھا معنویا في معاملة المقارنة ویالحظ

جاءت ھذه و، المعاملة الرابعة فيالھیدروجیني حسابیا بازدیاد مدة قطع العلف إذ وصلت اقل قیمة لھا 
الذین بینوا أن قطع العلف یؤدي إلى ) ١٩٩٨(             Keskinو Durganالنتائج متفقة مع 

 Teeterأوضح و، ي یقل اللھاث انخفاض في حرارة الجسم للطیور المعرضة لإلجھاد الحراري وبالتال
إن قیمة األس الھیدروجیني ترتفع بالطیور الالھثة مقارنة بالطیور غیر الالھثة )  ١٩٨٥(  وآخرون

العلف في عدد  قطعمعامالت  تأثیر یوضح) ٦(جدول ال كذلك فان .وتحت ظروف اإلجھاد الحراري 
مرصوصة وتركیز الكالیكوجین في الكبد وتركیز الھیموكلوبین وحجم الخالیا ال اءخالیا الدم الحمر

عدم وجود فروقات معنویة بین إلى تحلیل التباین نتائج  وأشارت، والقلب وتركیز الكلوكوز في الدم 
حجم ، الھیموكلوبین  تركیز، للصفات عدد خالیا الدم الحمراء  ٨ و ٦ و ٤ األسابیعالمعامالت في 

الحراري  اإلجھاد أن إلىویة للصفات المذكورة یعود عدم ظھور فروقات معن إن .الخالیا المرصوصة 
العلف لم تكن كافیة  قطع مدة إنكذلك و )Hemodilution(لم یكن كافیا لحصول حالة تخفیف الدم 

 أیضا وجود ویبین الجدول) ١٩٩٥ ،عبدالحسن ( Hemoconcentrationلحدوث حالة تركیز الدم 
الكبد والقلب وان ھذه الصفة انخفضت في الكبد مع  اختالفات معنویة لصفة تركیز الكالیكوجین في

العلف وان المعاملة الرابعة حصل بھا انخفاض معنوي في تركیز الكالیكوجین وھذا  قطعازدیاد مدة 
من الكبد للمحافظة على تركیز ) كالیكوجین ( الطیور قد استخدمت الخزین االحتیاطي  أنیدل على 

 تأثیر إلىیكوجین بالكبد المرافق لتزاید مدة القطع ربما یعود الكلوكوز في الدم وان انخفاض الكال
ون الكلوكجعاھورمذي یشى كون الة  علل المحافظن اجد من الكبوجین مدم الكالیكتوى ھى مسعل

ویتعزز ھذا الرأي بمالحظة انخفاض كلوكوز الدم مع ) ١٩٧١، Freemanو  Bell(كلوكوز الدم 
عن تركیز الكالیكوجین في  أما .استنزاف الكالیكوجین في الكبد  زیادة مدة قطع العلف التي رافقھا

یالحظ وجود فروقات معنویة بین المعاملة الرابعة وباقي المعامالت وان ھناك ارتفاع حسابي فالقلب 
في  تكان قیمة اقلان في تركیز الكالیكوجین في القلب یتناسب طردیا مع ازدیاد مدة قطع العلف و

الطاقة ویعزز من  إلنتاجالقلب في حاالت الجوع یفضل الدھون  أن إلىوھذا یعود  ، معاملة المقارنة
 Hazelwood (  مرات خالل حاالت الجوع  ٣مستوى الكالیكوجین في القلب الذي قد یتضاعف 

حیث یالحظ وجود فروقات  )٢و١( لینصفة درجة حرارة الجسم موضحة بالشكو . ) Lorenz١٩٥٩و
السادس  بوعینولألس ١٨٠٠ و ١٤٠٠ و ١٢٠٠في ھذه الصفة خالل الساعات معنویة بین المعامالت 

بصورة عامة یالحظ انخفاض في درجة حرارة الجسم تناسب طردیا مع زیادة مدة قطع و .والثامن 
العلف  قطعفقد سجلت معامالت ) ١٤٠٠(في المدة الثانیة  أما) ١٢٠٠( األولىالعلف خالل المدة 

مع ارتفاع في درجة حرارة الجسم للمعامالت كافة نتیجة  األولىفي المدة السلوك نفسھ الذي سلكتھ 
 قطعتقدیم العلف لمعامالت  إعادةوقبل )  ١٨٠٠( في المدة الثالثة  أما، الرتفاع درجة حرارة البیئة 

ویعزى السبب في  ،العلف نالحظ ارتفاع درجة حرارة الجسم لمعاملة المقارنة قیاسا بالمدتین السابقتین 
إلى فرا奥  العلف المرتبطة مع زیادة مدة قطع العلف قطعانخفاض درجة حرارة الجسم لطیور معامالت 

وتتفق  ھذه النتائج مع . األیضیةالقناة الھضمیة من المواد الغذائیة الذي یؤدي إلى تقلیل إنتاج الطاقة 
أشارا إلى أن اللذان ) ١٩٩٦(  Fauziو  Zulkifliو )  ١٩٩٣( ماتوصل إلیھ كل من إبراھیم 

  .انخفاض درجة حرارة الجسم یعود إلى فرا奥 القناة الھضمیة من العلف 
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  لفروج اللحم المعرض  الدم ) pH( الھیدروجیني  واألسالعلف في سرعة النمو النسبي والنسبة المئویة للتصافي والھالكات  قطعثیر معامالت أت) : ٥(جدول ال

  ٥م ٢٥ – ٣٦ – ٢٥ دوریة  لدرجات حرارة             

  *المعامالت
النسبة المئویة   األسابیعفي  %سرعة النمو النسبي 

  للتصافي
النسبة المئویة 

  للھالكات
  %لدم ا pH  األس الھیدروجیني

٨  ٦  ٤  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  

٦٢  ١0٥٤ 
  أ ٧0٤٨٢  أ ٧0٤٩٦  ٧0٤٣١  ٥0٦  ٧٣0٨٢  ١٢0٧٥  ٢٨0٣٣  ب٢٧0١١  ج٢٢0٦٩  ب

  ب ٧0٤٦١  ب ٧0٤٥٨  ٧0٤٢٨  ٢0٢  ٧٣0٦٣  ١٤0٠٥  ٢٦0٨٥  أ ٢٩0١٩  ج٢٣0٩٨  ج ٦٠0٦٧  ٢
  ب ٧.٤٤٨  ب ٧0٤٥٦  ٧0٤٢٩  ١0١  ٧٣0٤٣  ١٦0٤١  ٢٦0٦٧  ج٢٤0٨١  ب٢٨0١١  د ٥٣0٩٨  ٣

ب ٢٥0٨٦  أ ٣٠0٩٠  أ ٧٠0٠٣  ٤
  ب ٧0٤٥٧  ب ٧0٤٥٣  ٧0٤٢٨  ١0١  ٧٣0١٢  ١٣.٥٢  ٢٦0٥٢  ج

  .) ٠0٠٥ ³أ  ( احتمالد مستوى وجود فروقات معنویة عن إلىالقیم التي تحمل حروفا مختلفة عمودیا تشیر    
  . ساعات ١٠علف  قطع) ٤(ساعات ،  ٩علف  قطع) ٣(ساعات ،  ٨علف  قطع) ٢(لعلف ،  قطعالمقارنة بدون ) ١(المعامالت  ·

  
  

  م٥٢٥ – ٣٦ – ٢٥لفروج اللحم المعرض لدرجات حرارة دوریة   مكونات الدمالعلف في  قطعمعامالت  تأثیر) : ٦(الجدول 
  

  المعامالت
*  

  

  عدد خالیا الدم الحمراء
)                ٣ ملم/ ملیون (  

  األسابیعفي 

  تركیز الھیموكلوبین
  في األسابیع) مل ١٠٠/ غم ( 

   %حجم خالیا الدم المرصوصة 
  في األسابیع

  تركیز الكالیكوجین
  )غم نسیج /ملغم (    

  تركیز الكلوكوز
  )مل١٠٠/ملغم(  

  في  بالزما الدم
  في القلب  في الكبد  ٨  ٦  ٤  ٨  ٦  ٤  ٨  ٦  ٤

٢  ١0٢  ٧٥0٢  ٨٠0٧  ٩٩0٧  ٥٧0٨  ٨٣0٣٠  ٧٠0٥
٠  

  أ ٢١٦0٩٨  ب ١0٧٢  أ ٢٦0٢٩  ٣٢0٨٣  ٣٢0١٧

٢  ٢0٢  ٧٢0٢  ٩٣0٧  ٩٩0٨  ٦٣0٨  ١٠0٣١  ٥٨0٨
٣  

  أب ١٨٢0٥٧  ب ١0٧٤  أ ٢٦0٧٦  ٣٣0٠٠  ٣٢0٨٣

٢  ٣0٣  ٨٣0٣  ٠٣0٧  ١٦0٨  ٧٧0٨  ٠٨0٣١  ٥٢0٨
٣  

  ج ب ١٧٣0٧١  ب ١0٨٢  أ ٢٦0٣٠  ٣٣0٨٣  ٣٣0٣٣

٤  
٢  ٢.٨٧0٣  ٩٤0٧  ٠٧0٨  ٩٥0٨  ١٥0٣٢  ٦٥0٥

٠  
  ج ١٦٦0٥٢  أ ٣0٠٥  ب ٢٠0٩٢  ٣٤0٣٣  ٣٣0٥٠

  . )٠0٠٥ ³أ  ( احتمالوجود فروقات معنویة عند مستوى  إلىالقیم التي تحمل حروفا مختلفة عمودیا تشیر     



  ٢٠١١ )٣(العدد ) ٣٩(المجلد  (ISSN 1815 – 316 X)  مجلة زراعة الرافدین

  

 ٩٢

  .ساعات ١٠علف  قطع) ٤(،  ساعات ٩علف  قطع) ٣(ساعات ،  ٨علف  قطع) ٢(لعلف ،  قطعالمقارنة بدون ) ١(المعامالت *     
  



العدد ) ٣٩(المجلد  (ISSN 1815 – 316 X)  مجلة زراعة الرافدین

  

 ٩٣

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .ساعات ١٠علف  قطع) ٤(ساعات ،  ٩علف  قطع) ٣(ساعات ،  ٨علف  قطع) ٢(لعلف ،  قطعالمقارنة بدون ) ١(المعامالت 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .ساعات ١٠علف  قطع) ٤(ساعات ،  ٩علف  قطع) ٣(ساعات ،  ٨علف  قطع) ٢(لعلف ،  قطعالمقارنة بدون ) ١(المعامالت 
  

  

  العلف في درجة حرارة الجسم  قطع تأثیر معامالت) : ١(شكل ال
 أسابیع) ٦(لفروج اللحم بعمر                

41.2

41.4

41.6

41.8

42

42.2

42.4

الساعة 1400 الساعة1200 الساعة 1800

معاملة1

معاملة2

معاملة3

معاملة4

 

م 
جس

 ال
رة

را
 ح

جة
در

 م ٥
  أ

 أ أ

 ب ب
 ب ب

 ب
 ب

 ج ب
 ج

 ب

العلف في درجة حرارة الجسم  قطع تأثیر معامالت) : ٢(شكل ال
 أسابیع) ٨(لفروج اللحم بعمر 

41.2

41.4

41.6

41.8

42

42.2

42.4

الساعة 1400 الساعة1200 الساعة 1800

معاملة1
معاملة2
معاملة3
معاملة4

 

م 
جس

 ال
رة

را
 ح

جة
در

 م ٥

 أ
 أ

 أ

 ب
  ب

 ب
 ب ج ج ب ج

 ب
 ج



العدد ) ٣٩(المجلد  (ISSN 1815 – 316 X)  مجلة زراعة الرافدین

  

 ٩٤

EFFECT OF FEED WITHDRAWAL TO REDUCE THE NEGATIVE 
EFFECT OF HEAT STRESS ON SOME PHYSIOLOGICAL TRAITS 

AND PRODUCTIVE PERFORMANCE OF BROILER CHICKEN 
I.M.Ibrahim             S.Y.AbdulRahman       D.Th.Younus               

Anim. Resour. Dept., College of Agric. And Forestry, Mosul University, Iraq 
ABSTRACT 

The aim of this study was to investigate the effect of feed withdrawal in 
reducing the negative effect of heat stress in broilers subjected to cyclic heat 
stress  (25-36-25)  ٥ C on some productive and physiological traits . Thirty six of 
broiler chicks (Fawbro) raised on standard condition for the first 3weeks. The 
experimental treatments were started from 22days of age till the age of 
marketing (56days).On day 22 of ages the chicks were weighted ,numbered and 
distributed randomly to four treatments (1) the control(ad Libitum) , (2)feed 
withdrawal for eight hours(1000-1800) , (3)feed withdrawal for nine 
hours(900-1800) , (4)feed withdrawal for ten hours(800-1800) with 3 replicates 
for each treatment. Statistical analysis of data showed No significant 
differences (p≤0.05) as a result of feed withdrawal for live body weight , 
average weekly weight gain , feed consumption , feed conversion ratio , 
Dressing percentage , Red blood cells number , hemoglobin concentration , 
packed cells volume and relative growth rate in seven and eight weeks . Feed 
withdrawal resulted in significant decrease (P ≤ 0.05) in blood glucose 
concentration gradually as the feed withdrawal increase , glycogen 
concentration in liver for feed withdrawal 10 hours treatments , blood pH and 
body temperature for feed withdrawal treatments at six and eight weeks . and 
significant increase(P ≤ 0.05) in , glycogen concentration in heart of feed 
withdrawal 10 hours . Decrease in mortality. 
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