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 بٌكاربونات الصودٌوم للتقلٌل من األثر السلبً دراسة تأثٌر استخدام األقلمة ومستخلص عرق السوس و
 لفروج اللحم اإلنتاجٌةالحراري على بعض الصفات  لإلجهاد

 الصوفً خالد هادي مصطفى                        نزار ذنون طه                            

 قسم الثروة الحٌوانٌة / كلٌة الزراعة والغابات / جامعة الموصل
nazarthanoon@yahoo.comEmail:  

 
 الخالصة

أجرٌت الدراسة فً حقل الطٌور الداجنة التابع لقسم الثروة الحٌوانٌة فً كلٌة الزراعة والغابات للفترة 
مستخلص عرق  وإضافة بهدف معرفة مدى تأثٌر استخدام األقلمة 18/5/1177ولغاٌة  71/4/1177من 

بٌكاربونات الصودٌوم  و ((1))سوس ملغم/لتر ماء 7111 ( و(7))سوس ماء ملغم/لتر 811 يبتركٌز السوس
للتقلٌل من األثر السلبً لإلجهاد  الشرب إلى ماء ((1))بٌكاربونات %1.6 و ((7))بٌكاربونات %1.4 يبتركٌز

بٌنت النتائج عدم وجود تأثٌر معنوي لألقلمة فً صفات الحراري فً بعض الصفات اإلنتاجٌة لفروج اللحم. 
وزن الجسم الحً ومعدل الزٌادة الوزنٌة الكلٌة ومعدل سرعة النمو النسبً الكلً واستهالك العلف الكلً 

تأثٌر عالً  (7)سوسفً حٌن كان لمعاملة  ،كات الكلٌة والدلٌل اإلنتاجًومعامل التحوٌل الغذائً ونسبة الهال
فً صفة الدلٌل  (1.15≥)أومعنوي فً وزن الجسم الحً ومعدل الزٌادة الوزنٌة الكلٌة ( 1.17≥)أالمعنوٌة 

سرعة النمو  فً (1.17≥)أ ةمعنوٌتأثٌرا عالً ال (1)و  (7)بٌكاربوناتالكان لمعاملتً اإلنتاجً، فً حٌن 
والذي انعكس بدوره على حاالت التداخل بٌن  ،فً صفة استهالك العلف الكلً (1)النسبً الكلً وبٌكاربونات

الت التداخل بٌن األقلمة والمعامالت فً صفات الم تظهر النتائج أي تأثٌر معنوي لح .األقلمة والمعامالت
النسب المئوٌة لكل من القطع الرئٌسة والقطع الثانوٌة معامل التحوٌل الغذائً الكلً ونسبة الهالكات الكلٌة و

 واألحشاء المأكولة ودهن األحشاء.

 .فروج اللحم ،بٌكاربونات الصودٌوم ،عرق السوس ،األقلمة ،كلمات دالة : اإلجهاد الحراري
 

 1171/ 17/5 :وقبوله فً 17/1/1171 :تارٌخ تسلم البحث

 

 المقدمة
ألي تحدٌات خارجٌة وداخلٌة تهدد البٌئة الداخلٌة والخلوٌة مما ٌؤدي ٌعرف اإلجهاد بأنه االستجابة  

إن أقلمة الطٌور على درجات  .إلى تغٌرات فسٌولوجٌة فً جسم الطائر وهذا ٌدعو للتكٌف للحالة الجدٌدة
ً مختلفة فً بداٌة عمر الطائر  فتراتالحرارة ل  فًمع التغٌرات المفاجئة تجعله أكثر مقاومة وأكثر تكٌّفا

وخاصةً العالٌة منها والمجهدة للطائر نتٌجة لتطور جهاز التنظٌم الحراري مما ٌجعل الطائر درجات الحرارة 
( أن 1117وآخرون ) Basilioفقد ذكر  .فً الفترات الالحقة من العمرأكثر تحمالً الرتفاع درجات الحرارة 

الحً إلى تحسن معنوي فً وزن الجسم ( أٌام أدى 5)عند عمر م  (38أقلمة األفراخ على درجة حرارة عالٌة )

ذكر النعٌمً والزٌادة الوزنٌة ومعامل التحوٌل الغذائً وكذلك انخفاض معنوي فً نسبة الهالكات، فً حٌن 
 ( 14و 78، 6،12فً األعمار ) م  (7±39على فروج اللحم المؤقلم على درجة حرارة )( فً دراسته 1111)

النسبً لألقلمة فً معدل وزن الجسم الحً والزٌادة الوزنٌة وسرعة النمو ٌوماً إلى عدم وجود تأثٌراً معنوٌاً 
أما بالنسبة  .وكمٌة العلف المستهلكة ومعامل التحوٌل الغذائً ونسبة الهالكات والنسبة المئوٌة للتصافً

مستخلص عرق أن إضافة ( a 1116وآخرون ) Al-Darajiستخدام مستخلص عرق السوس فقد أشار ال
لمدة  م   43-38)ملغم/لتر ماء( لفروج اللحم المعرض لإلجهاد الحراري  451السوس فً ماء الشرب بنسبة )

أدت إلى تحسن معنوي فً معدل وزن الجسم الحً ( أسابٌع 8-3فترة الدراسة من ) ةلٌومٌاً طٌساعات(  6

وٌة ـبة المئـوٌة والنسـبة الحٌـذائً ونسـوٌل الغـومعامل التحتهلك ـالمسالعلف والزٌادة الوزنٌة وكمٌة 
العلٌقة لفروج اللحم المعرض لإلجهاد الصودٌوم فً ماء الشرب أو  وناتـكاربـة بٌـللتصافً. كما أن إضاف

فً منطقة لسوائل الجسم والذي ٌؤثر بدوره على مركز العطش الحراري ٌؤدي إلى زٌادة الضغط التنافذي 
ً إقبال الطٌور على استهالك كمٌات كبٌرة من الماءتحت المها لى احتفاظ الطائر إكما أنه ٌؤدي  ،د مسببا
ترفع من قدرة الطائر على مقاومة ارتفاع درجات الحرارة والتً سوف أكبر من الماء داخل الجسم بكمٌات 
أن ( 1115قد الحظ العانً وآخرون )و .(1116 ،)عبد الحافظ إمكانٌة أكبر للطائر لتبرٌد جسمهوإتاحة 

ة حرارة ــرض لدرجــفروج اللحم المعــشرب لــ( إلى ماء ال٪1.5تركٌز )ــإضافة بٌكاربونات الصودٌوم ب
 لف ة العـة وكمٌادة الوزنٌهائً ومعدل الزًٌ النأدى إلى زٌادة معنوٌة فً وزن الجسم الح م  (44-39) عةــمرتف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 *البحث مستل من رسالة ماجستٌر للباحث الثانً
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، فً حٌن ومعامل التحوٌل الغذائً والنسبة المئوٌة للتصافً وانخفاض معنوي فً نسبة الهالكاتالمستهلك 
ة بٌكاربونات الصودٌوم إلى ماء ( إلى عدم وجود فروقات معنوٌة عند إضاف1116براهٌم وآخرون )إأشار 

فً معدل وزن الجسم الحً ومعدل  م  (15-34-15)الشرب لفروج اللحم المعرض لدرجة حرارة دورٌة 

تهدف هذه الدراسة  الزٌادة الوزنٌة وكمٌة العلف المستهلك ومعامل التحوٌل الغذائً والنسبة المئوٌة للتصافً.
بٌكاربونات الصودٌوم للتقلٌل من األثر السلبً ومستخلص عرق السوس و استخدام األقلمة  لمعرفة مدى تأثٌر
      .بعض الصفات اإلنتاجٌة لفروج اللحم فًلإلجهاد الحراري 

 
 مواد البحث وطرائقه

انٌتتتة فتتتً كلٌتتتة الزراعتتتة أجرٌتتتت هتتتذه الدراستتتة فتتتً حقتتتل الطٌتتتور الداجنتتتة التتتتابع لقستتتم الثتتتروة الحٌو
فتترخ بعمتتر ٌتتوم  411 تاستتتخدمو .18/5/1177ولغاٌتتة  71/4/1177متتن  فتتترةجامعتتة الموصتتل للوالغابات/

وتتم تعترٌض  ،تتم تربٌتهتا فتً قاعتة متن نتوع نصتف مفتوحتة واحد من أفراخ فروج اللحم نوع )أربتر إٌكترز(
)المجموعتة  ( متن العمتر71و 9 ،6 ،3ستاعات فتً األٌتام ) 6( م  لمتدة 1±38نصف القطٌتع لحترارة مرتفعتة )

ٌومتاً )المجموعتة  17النصف اآلخر من القطٌع تتم تربٌتهتا تحتت الظتروف الطبٌعٌتة لغاٌتة عمتر، أما المؤقلمة(
متتن المجمتتوعتٌن إلتتى خمستتة  كتتل قستتمتو و ترقٌمهتتاوزن األفتتراخ تتتم  ٌتتوم  11 عنتتد عمتترو .غٌتتر المؤقلمتتة(

مع األخذ بنظر االعتبار تجانس الطٌور فتً كتل  لكل مكرر( طائر 11) وبواقعمكررٌن  ، كل معاملةمعامالت

إضافة مستخلص عرق السوس الثانٌة المعاملة ، سٌطرة:األولى كاآلتًت معامالوشملت ال .مكرر قدر اإلمكان
ملغم/لتتر  7111ة إضافة مستخلص عرق السوس بتركٌتزالمعاملة الثالث، ((7))سوس ماء ملغم/لتر 811 تركٌزب

 إلتتتتى متتتتاء الشتتتترب %1.4تركٌتتتتز إضتتتتافة بٌكاربونتتتتات الصتتتتودٌوم بالرابعتتتتة ، المعاملتتتتة ((1))ستتتتوس متتتتاء
 الشتتترب إلتتتى متتتاء %1.6، والمعاملتتتة الخامستتتة إضتتتافة بٌكاربونتتتات الصتتتودٌوم بتركٌتتتز ((7))بٌكاربونتتتات
م  إذ تتم رفتع  1( ±15-36-15ة )ـالحترارة الدورٌت ةل القطٌع خاللها إلى درجوتم تعرٌض ك، ((1))بٌكاربونات

 ظمــكل منـــل القاعة بشــالموزعة داخغازٌة ــنات الـتخدام الحاضــٌاً وذلك باسـة تدرٌجـالقاع رارةـة حـدرج
 
 .(: مكونات علٌقتً البادئ والناهً المستخدمة فً الدراسة7الجدول )  

Table(1): Beginner and finisher studied ration contents. 
 لمادة العلفٌة األولٌة

Feed ingredients 
 %علٌقة البادئ

Beginner ration 
 %علٌقة الناهً

Finisher ration 

 yellow corn  quern 41 46 ذرة صفراء مجروشة

 quern wheat 17 13  حنطة مجروشة

 soybean meal 37 15 كسبة فول الصوٌا 

 protein ٪ بروتٌن( 41مركز بروتٌنً )

concentrate 

5 5 

 NaCl 1.15 1.15 ملح الطعام

 CaCo3 1.5 1.5 مسحوق حجر الكلس

 Premix 1.15 1.15  خلٌط فٌتامٌنات وأمالح معدنٌة

 Total 711 711 المجموع

 calculated chemical analysis التحلٌل الكٌمٌاوي المحسوب

 M.E. 1981.1 3179.4 )كٌلوسعرة / كغم علف( األٌضٌةالطاقة 

 Crude Protein 11.973 11.671 بروتٌن خام 

C:p ratio 731.753 746.178 

 Lysine 7.163 7.777 الٌسٌن

 Cystine Methionine +  1.773 1.648  مثٌونٌن+سستٌن

 Ether extract 4.775 3.971  اٌثر

 Crude fiber 3.387 3.173  ألٌاف خام

 
(م  واستتمرت 15ثم تتم خفضتها إلتى ) (7811-7111ساعات من الساعة ) 6ة (م  واستمرت لمد36لتصل إلى )      

( ٌومتاً. وكتان العلتف والمتاء 49عمتر ) عنتدحتى الٌوم التالً ثم تم رفعها مرة أخرى وهكذا إلى نهاٌة التجربة 

متوفران للطٌور بشكل حر طٌلتة فتترة التجربتة. استتخدمت علٌقتتان )بادئتة وناهٌتة( وكانتت العلٌقتة علتى شتكل 
( وٌوضتح الجتدول 7994) .N.R.Cحستب التوصتٌات المعتمتدة متن قبتل جرٌش مخلوط متجانس وتم تكوٌنها 

( CRD)( مكونات العلٌقتٌن المستخدمتان فً الدراسة.  وتم تحلٌل البٌانات وفق التصمٌم العشتوائً الكامتل 7)
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( وهمتا األقلمتة والمعتتامالت والتتداخل فٌمتتا بٌنهمتا، كمتا تتتم اختبتار معنوٌتتة 5×1لتجربتة عاملٌتة ذات عتتاملٌن )
( متعتدد المتدى، إذ تتتم التحلٌتل اإلحصتتائً Duncan،7955روق بتٌن المتوستتطات باستتخدام اختبتار دنكتتن )الفت

 SAS (SAS، 1113.)للبٌانات باستخدام برنامج التحلٌل اإلحصائً الجاهز
 

 النتائج والمناقشة
( أستابٌع ومعتدل 7بٌنت النتائج أنه لم ٌكن لألقلمتة أي تتأثٌر معنتوي فتً وزن الجستم الحتً عنتد عمتر )

(. واتفقتت نتتائج البحتث متع 1( أسابٌع، )الجدول 7-3الزٌادة الوزنٌة الكلٌة ومعدل سرعة النمو النسبً الكلً )
عتدم وجتود أي تتأثٌر معنتوي ( التذٌن أشتاروا إلتى 1111( والنعٌمتً )7997وآخترون ) Yahavنتائج كل من 

( التذٌن الحظتوا تحستن 1117وآخترون ) Basilioفٌمتا اختلفتت متع متا وجتده  ،لألقلمة فتً وزن الجستم الحتً

 .معنوي للطٌور المؤقلمة فً وزن الجسم الحً ومعدل الزٌادة الوزنٌة الكلٌة عند تعرٌضتها لإلجهتاد الحتراري
( فتً الصتفات المتذكورة فتً أعتاله إذ تفوقتت معاملتة 1.17≥فً حٌن كان للمعامالت تتأثٌرا عتالً المعنوٌتة )أ

 (1)غتم( مقارنتة  بمعتاملتً الستٌطرة وستوس 1737.91( أستابٌع )7فً وزن الجسم الحً عند عمتر ) (7)سوس
( علتتتى التتتتوالً. ولكتتتن لتتتم ٌالحتتتظ وجتتتود أي اختتتتالف معنتتتوي متتتع معتتتاملتً غتتتم 1639.18و  1591.77)

( فً معدل الزٌادة الوزنٌتة الكلٌتة 1.17≥معنوٌاً )أ (7)ا تفوقت معاملة سوسكم .(1)و  (7)بٌكاربونات الصودٌوم
 7793.38) (1)غتم( وستوس 7761.74غم( مقارنة بمعاملتً السٌطرة والتً أعطت أدنى معتدل ) 7911.83)

فتتتً حتتتٌن تفوقتتتت هتتتاتٌن المعتتتاملتٌن  (1)و  (7)غتتتم( إالّ أنهتتتا لتتتم تفتتترق معنوٌتتتاً عتتتن معتتتاملتً البٌكاربونتتتات
( %716.44و  717.15( فتً سترعة النمتو النستبً الكلتً والبالغتة )1.17≥( معنوٌتاً )أ(1)و  (7)كاربونات)البٌ

إالّ أنهمتا لتم  ،%(713.38) (1)%( وسوس711.51على التوالً، واللتان فرقتا معنوٌاً عن معاملتً السٌطرة )
( إذ a 1116وآخترون ) Al-Daraji ةواتفقتت هتذه النتتائج متع نتتائج دراست .(7)تفرقا معنوٌاً عن معاملة سوس

الحظتتوا حصتتول زٌتتادة معنوٌتتة فتتً معتتدل وزن الجستتم الحتتً عنتتد إضتتافة مستتتخلص عتترق الستتوس فتتً متتاء 
وربما ٌعتود الستبب فتً زٌتادة معتدل وزن الجستم الحتً إلتى  .الشرب لفروج اللحم المعرض لإلجهاد الحراري

( والتذي بتدوره ٌمكتن أن GLغلٌسترٌزٌن )إحتواء مستتخلص عترق الستوس علتى بعتض المتواد الفعالتة مثتل ال
( إذ ٌحتتتوي هتتذا الحتتامض علتتى أمتتالح GAٌتحلتتل فتتً الوستتط الحامضتتً لٌعطتتً حتتامض الغلٌستترٌزٌنٌك )

(. وكتذلك فت ن حتامض الغلٌسترٌزٌنٌك ٌشتابه الكتورتٌزون 7977وآخرون،  Frattiniلكالسٌوم و البوتاسٌوم )ا

ٌتتث أن تركٌبهتتا ح ،فتً فعالٌتتته ضتد االلتهابتتات وضتتد عوامتل اإلجهتتاد المختلفتتة وذلتك لتشتتابه تركٌبهمتتا البنتائً
(. أو ربمتا ٌعتود الستبب إلتى Lazareva ،7981و  Nasyrov) 77و 3موقع اآلصترتٌن  الجزٌئً متشابه فً

سرٌزٌن وحامض الغلٌسرٌزٌنٌك ٌمتلكان فعالٌة مشابه لفعالٌة الهرمونات الستروٌدٌة، و من المعتروف أن الغلٌ
أن هذه الهرمونات هً من الهرمونات البنائٌة والتً تؤدي إلى زٌادة تكوٌن البروتٌنتات وتقلتل متن تحللهتا كمتا 

ال علتى أنهتا تشتجع نمتو العظتام أنها تعمل على بقتاء الكالستٌوم فتً الجستم وتزٌتد معتدل األٌتض األساستً فضت
(. وكذلك ف ن مستخلص عترق الستوس ٌعمتل علتى Sturkie ،7986والعضالت وبذلك تزٌد من معدل النمو )

و  Brameldفتً الكبتد ) G.Hرفع مستوى السكر فً التدم والتذي ٌعمتل علتى زٌتادة مستتقبالت هرمتون النمتو
Buttery ،7998ٌ رجتتتع الستتتبب إلحتتتتواء عتتترق الستتتوس علتتتى ( وبالتتتتالً ٌحتتتدث زٌتتتادة فتتتً التتتوزن. أو قتتتد

(، إذ وجتتد أن الفالفونٌتتات تعمتتل علتتى إطالتتة فعالٌتتة Mistcher ،7981) Flavonaidsالمركبتتات الفالفونٌتتة 
( دوراً مهمتتاً فتتً زٌتتادة قتتدرة C(. إذ ٌلعتتب فٌتتتامٌن )Samman ،7996و Cook( داختتل الجستتم )Cفٌتتتامٌن )

( دوراً مهمتتاً فتتً Cلإلجهتاد الحتتراري وكتتذلك فت ن لٌفٌتتتامٌن ) الطٌتور علتتى تحمتتل و مقاومتة العوامتتل المؤدٌتتة

وقتتد ٌرجتتع  .و الكورتٌكوستتٌترون النتتورإبنفرٌن تنظتتٌم و إفتتراز هرمونتتات      اإلجهتتاد الحتتراري اإلبنفتترٌن و
، Murrayالسبب إلحتواء مستخلص عترق الستوس علتى مجموعتة واستعة متن الفٌتامٌنتات الذائبتة فتً المتاء )

ٌحتوي على   مجموعة كبٌرة من العناصر المعدنٌة المهمة والتً تدخل فً تصتنٌع العدٌتد متن ( وكذلك 7995
( والتتتً تتتـؤدي 1113م )موستتى وآختتـرون، ـتتـالهرمونتتات واألنزٌمتتات الضتترورٌة للعملٌتتات الحٌوٌتتة فتتً الجس

داخل بتٌن األقلمتتة كمتتا انعكستت هتذه النتتائج علتى حتاالت التت. بالتـتالً إلتى زٌتادة معتدل النمتـو وزٌتـادة التـوزن
( بصتفة 1.15≥معنوٌتاً )أ (7)إذ تفوقت حالة التداخل بٌن الفتروج المتؤقلم ومعاملتة ستوس ،والمعامالت المختلفة

( أستتابٌع مقارنتتة بحتتالتً التتتداخل بتتٌن الفتتروج المتتؤقلم ومعتتاملتً الستتٌطرة 7وزن الجستتم الحتتً عنتتد عمتتر )
إالّ أنهتتا لتتم تختلتتف معنوٌتتاً عتتن  حتتاالت التتتداخل بتتٌن األقلمتتة وبقٌتتة  ،وغٌتتر المتتؤقلم والستتٌطرة (1)وستتوس

( فتتً معتتدل 1.15≥معنوٌتتاً )أ (7)المعتتامالت. كمتتا تفوقتتت حالتتة التتتداخل بتتٌن الفتتروج المتتؤقلم  ومعاملتتة ستتوس
ٌتر وكذلك غ (1)الزٌادة الوزنٌة الكلٌة مقارنة مع حاالت التداخل بٌن الفروج المؤقلم ومعاملتً السٌطرة وسوس

 الت ـة والمعامـن األقلمـداخل بٌـة حاالت التـن بقٌـإالّ أنها لم تختلف معنوٌاً ع ،المؤقلم ومعاملة السٌطرة
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معدل الزٌادة الوزنٌة و وزن الجسم الحً تأثٌر األقلمة و المعامالت و التداخل بٌنهما فً معدل  :(1الجدول )

لفروج اللحم المعرض لإلجهاد الكلٌة وسرعة النمو النسبً الكلً )غم/طائر( 
 .الخطأ القٌاسً( ±الحراري)المتوسطات 

Table(2): Effect of acclimation and treatment and their interactions on live body 

weight, average total increasing weight, total relative growth (gram/bird) 

for broilers exposed to heat stress (means ± standard error). 

 العوامل المؤثرة
The effective 

factors 

 الوزن االبتدائً عند عمر
 ( أسابٌع3)

Initial weight at (3) 

weeks of age 

 عند عمر وزن الجسم الحً
 ( أسابٌع7)

Live body weight at (7) 

weeks of age 

 الكلٌةمعدل الزٌادة الوزنٌة 
 ( أسابٌع3-7)

Average total 

increasing weight (3-

7) weeks  

 سرعة النمو النسبً الكلً
 ( أسابٌع3-7)

Total relative growth 

(3-7) weeks 

  Acclimation effect تأثٌر األقلمة

  مؤقلم
 Acclimated 

837.81  ±4.56 1661.87 ±11.97 7834.13±78.99 714.67±1.56 

       غٌر مؤقلم
 Non-acclimated 

811.43  ±6.95 1667.17  ±11.94 7844.63±11.38 715.51±1.69 

  مستوى المعنوٌة
Significant level 

N.S. N.S. N.S. N.S. 

 Treatments effect   تأثٌر المعامالت

  سٌطرة
 Control 

831.94  ±5.91 1591.77  ±18.53 b 7761.74±17.71 c 711.51±1.84 c 

  (7)سوس
Licorice(1) 

838.88  ±7.18 1737.91  ±33.57 a 7911.83±19.55 a 716.13±1.71 ab 

  (1)سوس
 Licorice(2) 

835.94  ±75.46 1619.18  ±33.98 b 7793.38±35.44 bc 713.38±1.53 bc 

  (7)بٌكاربونات
 NaCo3(1) 

873.56 ±7.43 1687.68  ±33.79 ab 7877.67±31.11 ab 717.15±1.78 a 

  (1)بٌكاربونات
NaCo3(2) 

876.15  ±7.77 1674.79 ±33.18 ab 7861±31.71 ab 716.44±178 a 

 مستوى المعنوٌة
Significant level 

N.S. 1.17 1.17 1.17 

 Acclimation and Treatments interactions effects تأثٌر التداخل بٌن األقلمة و المعامالت

لم
ؤق
م

 a
cc

li
m

at
ed

  
 

  سٌطرة
 Control 

817.38 ±8.45 1575.57 ±47.84 b 7751.19±45.17 b 711.67±7.37 bc 

 (7)سوس
Licorice(1) 

839.75  ±77.77 1769.37  ±47.18 a 7931.64±39.33 a 717.11±1.97 ab 

  (1)سوس
Licorice(2) 

838.11  ±9.88 1598.57  ±51.65 b 7767.74±45.16 b 717.91±7.54 c 

  (7)بٌكاربونات
NaCo3(1) 

834.51 ±71.63 1776.11  ±41.71 ab 7885.19±36.31 ab 716.71±7.16 abc 

 (1)بٌكاربونات
NaCo3(2) 

815.38±71.74 1657.57 ±47.89 ab 7836.11±39.79 ab 715.59±7.76 abc 

لم
ؤق
 م
ر
غٌ

 N
o
n

-a
cc

li
m

at
ed

 
 

  سٌطرة
 Control 

841.51±8.11 1619.16 ±37.54 b 7768.14±31.31 b 711.34±7.11 c 

 (7)سوس
Licorice(1) 

838.11±8.13 1716.53 ±47.58 ab 7869.13±44.17 ab 715.15±7.71 abc 

  (1)سوس
Licorice(2) 

833.88±19.57 1658.75  ±45.67 ab 7814.71±54.41 ab 714.81±1.67 abc 

  (7)بٌكاربونات
NaCo3(1) 

791.63±9.41 1661.74  ±53.81 ab 7871.74±48.45 ab 717.96±7.73 a 

 (1)بٌكاربونات
NaCo3(2) 

817.73±9.88 1698.11  ±57.97 ab 7888.11±43.37 ab 717.18±7.13 a 

 مستوى المعنوٌة
Significant level 

N.S. 1.15 1.15 1.17 



 .ISSN:2224-9796(Online)                    Mesopotamia J. of Agric         لة زراعـــة الــرافـــدين         ــمـــج

 ISSN: 1815-316x (Print)                        Vol. (41) No. (4) 2013                    2013(4( العدد )41المجلد )

747 

 

معدل استهالك العلف الكلً و معامل التحوٌل تأثٌر األقلمة و المعامالت و التداخل بٌنهما فً  :(3لجدول )ا

لفروج اللحم المعرض لإلجهاد الغذائً الكلً و نسبة الهالكات الكلٌة و المعامل اإلنتاجً 
 .الخطأ القٌاسً( ±الحراري )المتوسطات 

Table(3): Effect of acclimation and treatment and their interactions on total feed 

consumption, total feed conversion, total mortality, and production index 

for broilers exposed to heat stress (means ± standard error). 

 العوامل المؤثرة
The effective 

factors 

 استهالك العلف الكلً )غم(
 ( أسابٌع3-7)

Total feed consumption 

(gm)  

(3-7) weeks 

معامل التحوٌل الغذائً 
 الكلً

 ( أسابٌع3-7)
Total feed conversion 

(3-7) weeks 

 )%( نسبة الهالكات الكلٌة
 ( أسابٌع3-7)

Total Mortality (%) 
(3-7) weeks 

 الدلٌل اإلنتاجً
Production index 

 Acclimation effect  تأثٌر األقلمة

 مؤقلم
Acclimated 

3591.98±31.11 7.96±1.13 1.11  ±1.81 177.95±8.76 

 غٌر مؤقلم
Non-acclimated 

3616.93±14.69 7.97±1.11 7.51 ±1.76 171.87±6.47 

  مستوى المعنوٌة
Significant level 

N.S. N.S. N.S. N.S. 

 Treatments effect تأثٌر المعامالت

 سٌطرة
Control 

3514.17±78.71 d 7.99±1.17 3.75 ± 7.15 155.99±4.76 b 

 (7)سوس
Licorice(1) 

3596.57±17.58 bc 7.91±1.14 1.11 ± 1.11 195.45±77.84 a 

 (1)سوس
Licorice(2) 

3559.78±13.88 c 7.99±1.11 7.15 ± 7.15 166.65±7.71 ab 

 (7)بٌكاربونات
NaCo3(1) 

3659.11±76.74 b 7.96±1.16 7.15 ± 7.15 178.45±76.39 ab 

 (1)بٌكاربونات
NaCo3(2) 

3737.14±17.13 a 1.17±1.11 1.51 ± 7.44 165.17±4.69 ab 

 مستوى المعنوٌة
Significant level 

1.17 N.S. N.S. 1.15 

 Acclimation and Treatments interactions effects تأثٌر التداخل بٌن األقلمة و المعامالت

لم
ؤق
م

 a
cc

li
m

at
ed

 
 سٌطرة

Control 
3474.48±3.47 e 7.98±1.17 1.51 ± 1.51 185.74±9.15 

 (7)سوس
Licorice(1) 

3559.35±7.66 cde 7.85±1.17 1.11 ± 1.11 316.83±13.14 

 (1)سوس
Licorice(2) 

3547.19±4.57 cde 1.11±1.17 1.51 ± 1.51 156.55±7181 

 (7)بٌكاربونات
NaCo3(1) 

3647.85±36.75 abc 7.84±1.14 1.51 ± 1.51 179.56±79.38 

 (1)بٌكاربونات
NaCo3(2) 

3735.93±63.16 a 1.14±1.13 1.51 ± 1.51 185.16±7.11 

لم
ؤق
 م
ر
غٌ

 N
o
n

-a
cc

li
m

at
ed

 

 سٌطرة
Control 

3533.55±78.63 de 1.11±1.17 5.11 ± 1.11 153.14±1.93 

 (7)سوس
Licorice(1) 

3633.68±75.31 abc 7.95±1.13 1.11 ± 1.11 184.16±6.47 

 (1)سوس
Licorice(2) 

3577.18±55.83 c 7.96±1.14 1.11 ± 1.11 177.35±4.73 

 (7)بٌكاربونات
NaCo3(1) 

3671.79±7.11 ab 7.98±1.75 1.11 ± 1.11 177.33±35.73 

 (1)بٌكاربونات
NaCo3(2) 

3716.76±78.34 a 7.97±1.11 1.51 ± 1.51 171.36±5.31 

 مستوى المعنوٌة
Significant level 

1.17 N.S. N.S. N.S. 
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نسب التصافً و نسب أوزان القطع الرئٌسة تأثٌر األقلمة و المعامالت و التداخل بٌنهما فً  :(4الجدول )

 لإلجهاد الحراريلفروج اللحم المعرض ( %والثانوٌة واألحشاء المأكولة و دهن األحشاء )
 .الخطأ القٌاسً( ±المتوسطات )

Table(4): Effect of acclimation and treatment and their interactions on dressing 

percents, the percentages of primary and secondary cuts, addible bowels, 

and viscera fat percents for broilers exposed to heat stress (means ± 

standard error). 

 العوامل المؤثرة
The effective 

factors 

 (%نسبة التصافً )
dressing percents 

نسبة اوزان القطع 
 (%الرئٌسة )

percentages of 

primary cuts 

نسبة اوزان القطع 
 (%الثانوٌة

percentages of 

secondary cuts 

اء جزاوزان األنسبة 
 (%المأكولة )

addible owels 

نسبة دهن االحشاء 
(%) 

viscera fat 

percents 

 Acclimation effect  تأثٌر األقلمة

 مؤقلم
Acclimated 

81.89  ±1.46  63.84 ±1.54 36.16  ±1.38 4.74 ±1.71 7.17  ±1.19 

 غٌر مؤقلم
Non-acclimated 

79.61  ±1.35  65.41  ±1.38 35.73  ±1.37 4.65  ±1.71 7.73  ±1.71 

  مستوى المعنوٌة
Significant level 

N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. 

 Treatments effect  تأثٌر المعامالت

 سٌطرة
Control 

81.67  ±1.81 64.89  ±1.49 35.17  ±1.48 4.79  ±1.71 7.17  ±1.71 

 (7)سوس
Licorice(1) 

79.71  ±1.11 64.86  ±1.93 35.14  ±1.97 4.51  ±1.76 7.76  ±1.79 

 (1)سوس
Licorice(2) 

87.11  ±1.31 64.41  ±1.57 36.73  ±1.58 4.53 ±1.77 7.39  ±1.73 

 (7)بٌكاربونات
NaCo3(1) 

79.76  ±1.86 64.15  ±1.17 36.13  ±1.64 4.83 ±1.18 1.96  ±1.71 

 (1)بٌكاربونات
NaCo3(2) 

79.91  ±1.89 64.73  ±1.49 35.39  ±1.41 4.74 ±1.71 1.91  ±1.76 

 مستوى المعنوٌة
Significant level 

N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. 

 Acclimation and Treatments interactions effects تأثٌر التداخل بٌن األقلمة و المعامالت
لم
ؤق
م

 a
cc

li
m

at
ed

  
 

 سٌطرة
Control 

87.65 ±7.17 64.76  ±1.68 36.11  ±1.58 4.66  ±1.77 1.99  ±1.71 

 (7)سوس
Licorice(1) 

79.56 ±1.37 64.13  ±1.57 35.47  ±1.57 4.66  ±1.18 7.17  ±1.17 

 (1)سوس
icorice(2) 

87.73  ±1.53 64.13  ±1.96 36.53  ±1.86 4.68 ±1.34 7.37  ±1.11 

 (7)بٌكاربونات
NaCo3(1) 

81.73  ±7.54 67.71  ±7.91 36.69 ±1.76 4.94  ±1.39 7.18  ±1.74 

 (1)بٌكاربونات
NaCo3(2) 

87.38  ±7.11 64.56  ±1.44 35.67  ±1.38 4.77 ±1.11 1.77  ±1.13 

لم
ؤق
 م
ر
غٌ

 N
o
n

-a
cc

li
m

at
ed

 
 

 سٌطرة
Control 

79.57  ±1.17 65.67  ±1.54 34.47  ±1.56 4.91 ±1.19 7.74  ±1.14 

 (7)سوس
Licorice(1) 

79.85  ±1.17 65.49  ±7.13 35.16  ±7.11 4.53 ±1.11 7.71  ±1.37 

  (1)سوس
Licorice(2) 

87.37  ±1.44 64.57  ±1.75 35.73  ±1.85 4.37 ±1.77 7.41  ±1.11 

 (7)بٌكاربونات
NaCo3(1) 

78.80  ±1.71 66.51  ±1.69 35.37  ±7.13 4.77 ±1.44 1.84  ±1.11 

 (1)بٌكاربونات
NaCo3(2) 

78.46  ±1.97 64.91  ±1.95 35.71  ±1.73 4.71 ±1.76 7.73  ±1.79 

 مستوى المعنوٌة
Significant level 

N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. 
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ً  (1)و  (7)األخـرى. كما تفوقـت حالة التـداخل للفـروج غتـٌر المؤقتـلم ومعتاملتً بٌكاربونتات الصتودٌوم    معنوٌتا
التداخل بٌن الفروج المؤقلم ومعتاملتً الستٌطرة ( فً صفة سرعة النمو النسبً الكلً مقارنة بحاالت 1.17≥)أ

فتً حتٌن لتم تكتن الفروقتات معنوٌتة متع بقٌتة حتاالت التتداخل بتٌن  ،وغٌر المؤقلم ومعاملتة الستٌطرة (1)وسوس

األقلمة والمعامالت األخرى. لتم ٌالحتظ أي تتأثٌر معنتوي لألقلمتة فتً صتفات استتهالك العلتف الكلتً ومعامتل 
وجتاءت هتذه  .(3)الجتدول  ،( أستابٌع7-3هالكات الكلٌة والدلٌل اإلنتاجً للفترة متن )التحوٌل الغذائً ونسبة ال

( التذٌن الحظتوا عتدم وجتود 1111( والنعٌمتً )7997وآخترون ) Yahavالنتائج متفقة متع متا ذكتره كتل متن 

فروقتتات معنوٌتتة بتتٌن مجمتتوعتً الطٌتتور المؤقلمتتة وغٌتتر المؤقلمتتة فتتً كمٌتتة العلتتف المستتتهلك الكلتتً ومعامتتل 
التحوٌل الغذائً والنسبة المئوٌة للهالكات لفتروج اللحتم المعترض لإلجهتاد الحتراري. فٌمتا اختلفتت نتتائج هتذه 

( إذ أشتاروا إلتى أن أقلمتة األفتراخ علتى درجتة حترارة 1117وآخترون ) Basilioا توصتل إلٌته الدراسة مع م
( أٌام أدت إلى تحسن معنوي فً معامل التحوٌل الغذائً وكتذلك انخفتاض معنتوي 5عند عمر ) م   ( 38عالٌة )

( 1.17≥لمعنوٌتة )أفً نسبة الهالكات. فً حٌن لوحظ من النتائج المبٌنة فً الجدول نفسته وجتود تتأثٌر عتالً ا
إذ بلت  أعلتى معتدل الستتهالك العلتف لطٌتور  ،( أستابٌع7-3للمعامالت فً صفة استهالك العلف الكلً للفتترة )

 3514.17غم( مقارنة ببقٌة المعامالت إذ بل  أدناهتا فتً معاملتة الستٌطرة ) 3737.14) (1)معاملة بٌكاربونات
( إذ أشتاروا إلتى 1116( وعبتد الحتافظ )1115نً وآخترون )واتفقت نتائج الدراسة مع نتائج كل من العتا .غم(

أن إضافة بٌكاربونات الصودٌوم إلى الماء أو العلف أدت إلى حصول زٌادة معنوٌة فً كمٌة العلتف المستتهلك 
لفتتروج اللحتتم المعتترض لإلجهتتاد الحتتـراري مقارنتتة بمعاملتتة الستتـٌطرة. كمتتا اتفقتتـت متتع نتائتتـج عبتتد الحتتافظ 

حصتتل علتتى تتتأثٌر معنتتوي فتتً معامتتل التحوٌتتل الغتتذائً ونستتـبة الهالكتتات عنتتد إضتتافة ( التتذي لتتم 1116ٌ)
 ً -Alفٌمتا لتم تتفتق هتذه النتتائج متع متا وجتده  ،بٌكاربونات الصودٌوم إلتى العلتف لفتروج اللحتم المجهتد حرارٌتا

Daraji ( وآخرونa1116إذ الحظـوا حصول تحسـن معنـوي فً معامل التحـوٌل الغتذائً وانخفتاض نستب ) ة

الهالكات عند إضافة مستخلص عرق السوس فً ماء الشرب لفتروج اللحتم المعترض لإلجهتاد الحتراري. كمتا 
( للمعتتامالت فتتً صتتفة التتدلٌل اإلنتتتاجً إذ بلتت  أعلتتى مستتتوى لتته فتتً معاملتتة 1.15≥لتتوحظ تتتأثٌر معنتتوي )أ

ع باقً المعامالت. كمتا لتم ( إالّ أنها لم تختلف معنوٌاً م155.99( مقارنة بمعاملة السٌطرة )195.45)(7)سوس

ٌالحظ أي تتأثٌر معنتوي للمعتامالت فتً صتفتً معامتل التحوٌتل الغتذائً الكلتً ونستبة الهالكتات الكلٌتة ختالل 
( متتن أن a1116وآختترون ) Al-Daraji( أستتابٌع متتن التربٌتتة. واتفقتتت نتتتائج الدراستتة متتع نتتتائج 7-3المتتدة )

لإلجهتتاد الحتتراري والتتذي اتضتتح متتن ختتالل التحستتن  استتتخدام عتترق الستتوس أدى إلتتى تعزٌتتز مقاومتتة الطتتائر
المعنوي فً األداء اإلنتاجً لفروج اللحم وانخفاض نسبة الهالكات مما انعكس على الدلٌل اإلنتاجً. أما تتأثٌر 

( فتً صتفة استتهالك العلتف 1.17≥حاالت التداخل بتٌن األقلمتة والمعتامالت فقتد وجتد تتأثٌر عتالً المعنوٌتة )أ
مقارنتتة بحالتتة  (1)حتتالتً التتتداخل بتتٌن الفتتروج المتتؤقلم وغٌتتر المتتؤقلم ومعاملتتة بٌكاربونتتاتالكلتتً حٌتتث تفوقتتت 

فتتً حتتٌن لتتم تفتترق معنوٌتتاً عتتن حتتاالت التتتداخل بتتٌن الفتتروج المتتؤقلم  ،التتتداخل بتتٌن المتتؤقلم ومعاملتتة الستتٌطرة
بتتٌن األقلمتتة  كمتتا لتتم ٌالحتتظ أي تتتأثٌر معنتتوي لحتتاالت التتتداخل ،(7)وغٌتتر المتتؤقلم وستتوس (7)وبٌكاربونتتات

-3والمعامالت فً صفات معامل التحوٌل الغذائً الكلً ونسبة الهالكات الكلٌتة والتدلٌل اإلنتتاجً للفتترة متن )
( إلتى عتدم وجتود أي تتأثٌر معنتوي لألقلمتة أو المعتامالت أو 4( أسابٌع. أشارت النتائج المبٌنة فً الجتدول )7

نستتبة التصتتافً ونستتبتً أوزان القطتتع الرئٌستتة أو القطتتع حتتاالت التتتداخل بتتٌن األقلمتتة والمعتتامالت فتتً صتتفات 
الثانوٌة أو نسبة األجزاء المأكولة ونسبة دهن األحشاء. جاءت هتذه النتتائج متفقتة لمتا توصتل إلٌته عبتد الحتافظ 

( التتذي الحتتظ عتتدم وجتتود تتتأثٌر معنتتوي لألقلمتتة فتتً النستتبة المئوٌتتة للتصتتافً لفتتروج اللحتتم المعتترض 1116)
(  التتذٌن ذكتتروا عتتدم a  1116وآختترون ) Al-Daraji(  و 1116و إبتتراهٌم وآختترون ) ،لإلجهتتاد الحتتراري

وجود فتروق معنوٌتة فتً نستبة األحشتاء المأكولتة عنتد إضتافة بٌكاربونتات الصتودٌوم إلتى المتاء لفتروج اللحتم 
   .المعرض لإلجهاد الحراري
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ABSTRACT 

The study was conducted at Animal resources department poultry farm, 

College of Agriculture and Forestry during period 10/4/2011 to 28/5/2011 to know 

the effect of acclimation and adding tow concentrations level of each of Licorice 

extract (800 and 1200 mg/l of water, licorice extract's(1)and(2)) and Sodium 

bicarbonate (0.4 and 0.6%, Sodium bicarbonate(1)and(2)) to drinking water to 

minimize the negative heat stress effect on some productive traits in broilers. The 

results showed no significant effect of acclimation on final live body weight, total 

increasing weight, total relative growth, total feed consumption, feed conversion, 

total mortality and production index. While highly significant (P≤0.01) effects of 

licorice extract's(1) were noticed for final live body weight and total increasing 

weight, and significant (P≤0.05) effect on production index. Sodium 

bicarbonate(1)and(2) showed highly significantly (P≤0.01)  supremacy for total 

relative growth,  and sodium bicarbonate(2) on total feed consumption. No 

significant effects were noticed for interaction between acclimation and the 

different treatments for total feed conversion, total mortality, and primary and 

secondary cuts, addible bowels, and viscera fat percent.  

Key words: Heat stress, Acclimation, Licorice extract, sodium bicarbonate, Broilers 
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 المصادر

ضتتتتافة إأهمٌتتتتة  .(1116بتتتتراهٌم، ضتتتتٌاء خلٌتتتتل، ضتتتتٌاء حستتتتن الحستتتتنً واحمتتتتد ستتتتنان احمتتتتد العبٌتتتتدي )إ
NH4CI،NaHCO3 لى ماء الشرب و التصوٌم لفروج اللحم المعرض لدرجات حرارة بٌئٌتة مرتفعتة إ

 .  771-714(، ص 7) 77مجلة الزراعة العراقٌة، داء الوظٌفً، ألو تأثٌره على ا
(. تتأثٌر 1115حتاتم عٌستى الهٌتتً و ستالم عتدنان مخلتص ) ،دمحم جعفتر الشتدٌدي ،عماد التدٌن عبتاس ،العانً

داء اإلنتتاجً لفتروج ألكلورٌد البوتاسٌوم فً متاء الشترب فتً ا بٌكاربونات الصودٌوم و الخل و إضافة
 .  771-714(. ص 7) 71 ،مجلة الزراعة العراقٌة ،اللحم المربى تحت درجات حرارة مرتفعة

 .دراسة بعض وسائل مقاومتة اإلجهتاد الحتراري فتً دجتاج التستمٌن .(1116فتحً عبد التواب ) ،عبد الحافظ

 رسالة ماجستٌر، قسم اإلنتاج الحٌوانً، كلٌة الزراعة، جامعة األزهر.
   دراستة بعتض .(1113المجٌد ناصر، ) كلبوي عبد عبد الجبار وهٌب عبٌد الحدٌثً و،موسى، طارق ناصر

 مجلتة العلتوم الزراعٌتة(، Glycyrrhiza glabraمستحوق جتذور عترق الستوس المحلتً ) مكونتات

 .16-79(:1) 34 ،العراقٌة
للتقلٌتتل فتتً بعتتض الصتتفات  واألقلمتتة(. اثتتر قطتتع العلتتف. كلورٌتتد البوتاستتٌوم 1111درٌتتد ٌتتونس ) ،النعٌمتتً

 ،كلٌتة الزراعتة والغابتات ،قستم الثتروة الحٌوانٌتة ،دكتتوراه أطروحتة. اإلنتاجٌة و الفسلجٌة لفروج اللحم
  جامعة الموصل.
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