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تأثير ترطيب العليقة في األداء اإلنتاجي والفسلجي لطائر السمان المربى تحت الحرارة
المرتفعة
دريد ذنون يونس وصائب يونس عبدالرحمن
 العراق، الموصل، جامعة الموصل، كلية الزراعة والغابات،قسم الثروة الحيوانية
(٢٠١٣  حزيران٢٦ ؛ القبول٢٠١٣  نيسان٢٤ )اإلستالم
الخالصة
 في الصفاتC ھدفت الدراسة معرفة تأثير ترطيب العليقة بالماء الحاوي على خليط من المعزز الحيوي وكلوريد البوتاسيوم وفيتامين
 فرخ من طائر السمان٤٠٠  استخدم في ھذه الدراسة.اإلنتاجية وبعض الصفات الفسلجية لطائر السمان المربى تحت الحرارة المرتفعة
 وفرت. ربيت الطيور على الفرشة األرضية في مسكن من النوع نصف المفتوح من حيث اإلضاءة والتھوية.بعمر يوم واحد غير مجنس
 تم توزيع الطيور. م°٤٠ – ٢٥ جميع الظروف البيئية الالزمة خالل فترة التربية وتراوحت درجة حرارة القاعة العظمى والصغرى بين
 ووفر العلف، غذيت الطيور على عليقتين بادئة وناھية. طير٢٥  معاملة وفي كل مكرر/  مكررات٤ عشوائيا الى اربعة معامالت وبواقع
 المعاملة األولى )السيطرة( غذيت على عليقة: يوما ً وكانت معامالت الدراسة٤٢ والماء للطيور بصورة حرة طيلة فترة الدراسة والبالغة
 ملغم من٣ غم من المعزز الحيوي و٦ بدون ترطيب والمعامالت الثانية والثالثة والرابعة تم إضافة الماء الحاوي على خليط مكون من
 أظھرت نتائج. كغم علف على التوالي/  مل٧٥ ،٥٠ ،٢٥  لتر ماء الى العلف بالنسبC /  ملغم من فيتامين١٥٠كلوريد البوتاسيوم و
 الزيادة الوزنية لطيور معامالت ترطيب العليقة وحصول،(٠,٠٥≥التحليل اإلحصائي حصول زيادة معنوية في معدل وزن الجسم الحي )أ
، ولم يالحظ وجود فروقات معنوية بين المعامالت في كمية العلف المستھلكة.تحسن معنوي في معامل التحويل الغذائي للمعاملة الرابعة
 حجم خاليا الدم، تركيز الكاليكوجين في الكبد، الكليسيريدات الثالثية،النسبة المئوية للتصافي والھالكات و تركيزالبروتين الكلي واأللبومين
 تركيز الھيموكلوبين وحصول انخفاض معنوي في تركيز الكلوكوز وتركيز الكاليكوجين في القلب، عدد خاليا الدم الحمر،المرصوصة
. في مصل الدم مقارنة مع معاملة السيطرةAST وALT وتركيز انزيمي

Effect of ration wetting in productive and physiological performance of quail reared
under high temperature
D.Th. Younis and S.Y. Abdul Rahman
Department of Animal Resource, Collage of Agriculture and Forestry, University of Mosul, Mosul, Iraq
Abstract
The study aimed to identify the effect of ration wetting with water contained mixture of probiotic, Potassium chloride and
Vitamin C in productive and some physiological performance of quail reared under high temperature. Four hundred unsexed
quails (one day old) on litter in semi opened house. Proper environmental condition was available and the house minimum and
maximum temperature was about 25-40C. Birds distributed randomly into four treatments each with four replicate (25 birds/
replicate).Two rations. Starter and finisher were used and water and diets were supplemented ad libitum until age of marketing
(42 days).The experimental treatments were as follow: T1 reared on standard ration (control) without wetting T2, T3 and T4
ration supplemented with 25, 50 and 75 ml water contains mixture of 6 gram probiotic, 3 mg potassium chloride and 150 mg
Vit. C/kg ration, respectively at the time of feeding. Statistical analysis of data showed a significant increase in live body
weight, weight gain of birds fed wetted ration compared with control and significant improvement in feed conversion ratio in
T4 and no significant differences between treatments in feed consumption, dressing percentage, mortality rate, total protein,
albumin, triglyceride, liver glycogen concentration, packed cell volume, red blood cell count, hemoglobin concentration, and a
significant decrease in serum glucose, glycogen concentration in heart tissue and ALT, AST concentration.
Available online at http://www.vetmedmosul.org/ijvs
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والكوتيكوستيرون )الستيرون القشري( وھي المسؤولة عن ايض
الطاقة للوظائف االساسية اثناء االجھاد الحراري مثل تدفق الدم
وتبديد الحرارة والمحافظة على حرارة الجسم والتنفس والتي
تساعد الطير على مقاومة االجھاد والبقاء حيا ً ) (١١وھو يعتبر
ضروري لتمثيل االحماض االمينية وخاصة التايروسين والفينايل
االنين وكذلك امتصاص الحديد وتمثيله ويحافظ على مستوى
الھيموكلوبين ويزيد من امتصاص السيلينيوم من االمعاء وله دور
بازالة التشبع باالحماض الدھنية واعادة اختزال فيتامين  Eوكذلك
له وظائف مناعية مثل تحفيز الفعالية االلتھامية لخاليا الدم البيض
وتكوين االجسام المضادة ) .(١٤-١٢وقد اجريت العديد من
الدراسات اليجاد بعض السبل للتخفيف من التاثير السلبي لالجھاد
الحراري من أجل تصحيح حالة الجفاف واختالل التوازن
ألحامضي القاعدي المرافقة لحاالت اإلجھاد الحراري في الطيور
الداجنة مثل اقلمة الطيورعلى الحرارة باالعمار الصغيرة او
اضافة كلوريد البوتاسيوم او قطع العلف عن الطيور في االوقات
الحارة واعادة تقديمه باالوقات الباردة من اليوم ) (١٥او اضافة
فيتامين  (١٦) Cوالميثايونين وفيتامين .(١٧) E

المقدمة
إن ارتفاع درجة حرارة المحيط عن °٣٠م لمدة طويلة يعمل
على إحداث تغيرات فسيولوجية )ھرمونية وسلوكية( وتدعى ھذه
الظاھرة باإلجھاد الحراري  heat stressويرافقھا تغيرات في
محتوى الدم من  CO2والناجم عن سرعة التنفس واللھاث panting
وخلل في التوازن ألحامضي القاعدي وتدعى ھذه الظاھرة بالقالء
التنفسي  Respiratory alkalosisويؤثر ذلك في العمليات االيضية
التي تكون حساسة للتغيرات التي تحصل في االس الھيدروجيني
للدم وبالنتيجة يؤثر في األداء اإلنتاجي للطيور ويتأثراستھالك
العلف سلبيا ً بارتفاع درجة حرارة البيئة عن منطقة التعادل
الحراري )°٢٤ – ١٨م( فقد أشار كل من ) (١و ) (٢و ) (٣إلى
أن ارتفاع درجة الحرارة يؤدي إلى حدوث انخفاض معنوي في
كمية العلف المستھلك وان التغذية على عليقة حاوي على % ٥٠
رطوبة يزيد من المادة الجافة المتناولة اثناء التعرض لالجھاد
الحراري ) .(٤ان تجھيز الطيور بمزارع مايكروبية حية نافعة
)سواء كانت بكتريا او خمائر او اعفان( تقوم بغلق المستقبالت
 Receptorsالموجودة على الخاليا الطالئية المبطنة للقناة الھضمية
بطريقة تمنع من استفادة الميكروبات المرضية من ھذه
المستقبالت وبالتالي منع التأثيرات الضارة للميكروبات المرضية
على صحة العائل ) .(٦,٥إن المصطلح الذي اعتمد في تحديد
فعل االحياء المجھرية المرضية من قبل االحياء المجھرية المفيدة
ھو مصطلح االقصاء التنافسي  Competitive Exclusionوالذي
يعني مقدرة احد انواع االحياء المجھرية في التنافس على مواقع
المستقبالت  Receptors Sitesالموجودة في القناة الھضمية اكثر
من غيرھا كما ان اضافة المعزز الحيوي سيؤدي الى تحفيز
الجھاز المناعي للطائر ) .(٧وأشار ) (٨إلى أن إعطاء الطيور
خليط من أنواع متعددة من جنس العصيات اللبنية ادى الى زيادة
نشاط انزيم االميليز  Amylaseفي حين لم يتأثر نشاط االنزيمات
المحللة للبروتين  Proteolyticاو المحللة للدھون  Lipolyticفي
االمعاء الدقيقة لفروج اللحم كما أدت الى خفض انزيم B-
 Glucosidaseوانزيم  B-Glucuronidaseفي البراز .وان إضافة
كلوريد البوتاسيوم إلى ماء الشرب يرفع من الضغط التناضحي
لبالزما الدم وھذا يعمل عن طريق مستقبالت التناضح في تحت
المھاد لتحفيز الشعور بالعطش مما يدفع الطائر إلى تناول ماء
أكثر من أجل إعادة الضغط التناضحي لبالزما الدم إلى المستوى
الطبيعي ) .(٩وتستجيب الكليتان لھذا الوضع من خالل زيادة
طرح أيون البيكاربونات HCO3-بالتبادل مع األيونات الموجبة
مثل ) H+و NH4+و  (K+وبذلك تحاول الكليتان إعادة األس
الھيدروجيني للدم إلى الوضع الطبيعي .كما يعتبر فيتامين Cمن
الفيتامينات الذائبة في الماء وعلى العكس من الثدييات فان الطيور
تستطيع تصنيعه عن طريق ).(١٠) (UDP – Glucuronic acid
ويساعد فيتامين  Cعلى اضافة مجموعة الھيدروكسيل لتكوين
 Hydroxy Prolineالذي يشارك في تكوين الكوالجين اضافة الى
كونه يدخل في تصنيع ھرمونات االجھاد االبنفرين والنورابنفرين

المواد وطرائق العمل
أجريت ھذه الدراسة في حقول قسم الثروة الحيوانية  /كلية
الزراعة والغابات  /جامعة الموصل واستخدم  ٤٠٠فرخ من
طائر السمان غير مجنسة تم تربيتھا على الفرشة االرضية في
قاعة من نوع نصف المفتوح وھيأت جميع الظروف البيئية
الالزمة وتراوحت درجات الحرارة خالل فترة الدراسة داخل
القاعة العظمى °٤٠م والصغرى °٢٥م وقدمت عليقتين البادئة من
عمر يوم واحد ولغاية  ٢٨يوم والناھية من عمر  ٢٩يوم ولغاية
 ٤٢يوم وكانت على شكل مجاريش متجانسة تم تكوينھا حسب
) .(١٨ويبين الجدول  ١مكونات العليقتين المستخدمتين في
الدراسة .وتم الحصول على المعزز الحيوي المستخدم من
االسواق المحلية والمتكون من ) Lactobacillus acidophilusو
 Bacillus subtilisوخميرة .(Saccharomyces cervisiae
تم تكوين خليط متجانس يتكون من )المعزز الحيوي  ٦غرام
و  ٣ملغم كلوريد البوتاسيوم  KCLو ١٥٠ملغم فيتامين  (Cاذيبت
في لتر من الماء وتم ترطيب العليقة في وقت تقديمھا للطيور
المستخدمة في الدراسة.
وزنت األفراخ عند عمر يوم واحد ووزعت على اربع
معامالت وبواقع اربع مكررات لكل معاملة وفي كل مكرر ٢٥
طير وقدم العلف والماء للطيور بصورة حرة طيلة فترة الدراسة
والبالغة  ٤٢يوم وكانت معامالت التجربة كاالتي :األولى:
السيطرة بدون ترطيب ،الثانية :رطبت العليقة بـ  ٢٥مل من خليط
)المعزز الحيوي Kcl ،وفيتامين  /(Cكغم عليقة ،الثالثة :رطبت
العليقة بـ  ٥٠مل من خليط )المعزز الحيوي Kcl ،وفيتامين / (C
كغم عليقة ،الرابعة :رطبت العليقة بـ  ٧٥مل من خليط )المعزز
الحيوي Kcl ،وفيتامين  /(Cكغم عليقة.
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الجدول  :١مكونات عليقتي البادئ والناھي
العليقة
المادة العلفية االولية
البادئة %
٣٦
ذرة صفراء مجروشة
٢٢
حنطة مجروشة
٣٥
كسبة فول الصويا ) %٤٤بروتين(
٥
مركز بروتيني ) %٤٠بروتين(
١
زيت زھرة الشمس
٠,٧
مسحوق حجر الكلس
٠,٣
ملح الطعام
١٠٠
المجموع
التحليل الكيمياوي المحسوب *
٢٨٢٦,٨
الطاقة االيضية )كيلو سعرة  /كغم(
٢٤,٢٧٠
البروتين الخام %
٣,٣١٦
مستخلص االيثر %
٣,٩٧٥
االلياف الخام %
* حسبت استنادا" الى .١٩٩٤ N.R.C.

تركيز كاليكوجين فيھما .استخدم التصميم العشوائي الكامل
 C.R.D.حسب ماذكره ) (١٩والبرنامج الجاھز ) (٢٠في تحليل
بيانات الدراسة .واستخدم اختبار دنكن ) (٢١المتعدد المدى وذلك
الختبار معنوية الفروقات بين متوسطات المعامالت عند مستوى
احتمال )أ≥.(٠,٠٥

العليقة
الناھية %
٤٢
٢٢
٣٠
٤
١
٠,٧
٠,٣
١٠٠

النتائج
الجدول  ٢يبين تأثير المعامالت في وزن الجسم الحي
والزيادة الوزنية واستھالك العلف الكلي عند عمر  ٤٢يوما ً حيث
أظھرت نتائج التحليل االحصائي حصول زيادة معنوية في وزن
الجسم الحي والزيادة الوزنية تناسبت طرديا مع زيادة نسبة
الترطيب.
كما يبين الجدول  ٣تأثير المعامالت فيمعامل التحويل الغذائي
والنسبة المئوية للتصافي والھالكات حيث أظھرت نتائج التحليل
االحصائي حصول تحسن معنوي في معامل التحويل الغذائي
لطيور المعاملة الرابعة وعدم وجود فروقات معنوية في نسبة
التصافي والھالكات.
الجدول  ٤يبين عدم وجود فروقات معنوية بين المعامالت في
عدد خاليا الدم الحمر وتركيز الھيموكلوبين وحجم خاليا الدم
الحمر .كما ويبين الجدول  ٥تأثير المعامالت في تركيز
الكلوكوز ،الكليسيريدات الثالثية ،البروتين الكلي وتركيز
األلبومينحيث اظھرت نتائج التحليل اإلحصائي حصول انخفاض
معنوي في تركيز الكلوكوز لمعامالت الترطيب مقارنة بالسيطرة.
ويبين الجدول  ٦تأثير المعامالت في تركيز الكاليكوجين في
الكبد والقلب وانزيمي  ALTو  ASTواظھرت نتائج التحليل
االحصائي حصول انخفاض معنوي في تركيز الكاليكوجين في
القلب لمعامالت ترطيب العليقة مقارنة بمعاملة السيطرة وحصول
انخفاض حسابي في تركيز الكاليكوجين في الكبد لطيور
معامالت ترطيب العليقة مقارنة بطيور السيطرة ولكنھا لم تصل
الى مستوى المعنوية.

٢٩٨٥,١
٢١,٩٩٨
٣,٢٤٠
٣,٦٥٠

وتم دراسة الصفات التالية :وزن الجسم الحي )غم( أسبوعيا،
الزيادة الوزنية األسبوعية )غم( ،معدل استھالك العلف األسبوعي
)غم  /طائر  /اسبوع( ،معامل التحويل الغذائي )كغم علف  /كغم
زيادة وزنية( ،النسبة المئوية للتصافي و للھالكات.وتم اختيار ٨
طيور من كل معاملة ) ٢طير من كل مكرر( تم ذبحھا واخذت
نماذج الدم ،حيث تم جمع الدم في انابيب تحتوي على مانع تخثر
)الھيبارين( الجراء الفحوصات الفيزياوية للدم )عدد خاليا الدم
الحمر ،تركيز الھيموكلوبين ،حجم خاليا الدم المرصوصة( كذلك
تم وضع جزء اخر من الدم في انابيب خالية من مانع التخثر
لغرض عزل مصل الدم الجراء الفحوصات الكيموحيوية
)الكلوكوز ،الكليسيريدات الثالثية ،البروتين الكلي ،االلبومين
وانزيمي  .(AST ،ALTكما اخذت عينات من الكبد والقلب لتقدير

الجدول  :٢تأثير المعامالت في وزن الجسم الحي والزيادة الوزنية واستھالك العلف الكلي
استھالك العلف الكلي
الزيادة الوزنية الكلية
وزن الجسم الحي
المعامالت
عند عمر ٤٢يوما )غم(
عند عمر ٤٢يوما )غم(
عند عمر ٤٢يوما )غم(
 ٦,٠٧±٤٦٥,٧٢أ
 ٥,٧٤±١١٧,٦٩ب
 ٥,٨٣±١٢٣,٦٩ب
السيطرة بدون ترطيب
 ٦,٠٨±٤٧١,٩أ
 ٥,٢٧±١٣٥,٣١أ
 ٥,٧٢±١٤١,٣١أ
ترطيب  ٢٥مل  /كغم عليقة
 ٦,١٠±٤٥٢,٤٧أ
 ٥,٨١±١٣٦,٣٤أ
 ٥,٣٤±١٤٢,٣٤أ
ترطيب  ٥٠مل  /كغم عليقة
 ٦,١٢±٤٤٤,٧٠أ
 ٥,٧٣±١٣٩,٦١أ
 ٥,٤٥±١٤٥,٦١أ
ترطيب  ٧٥مل  /كغم عليقة
القيم التي تحمل حروفا مختلفة عموديا تشير إلى وجود اختالفات معنوية بين المعامالت عند مستوى احتمال )أ ≥ .(٠,٠٥
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الجدول  :٣تاثير المعامالت في معامل التحويل الغذائي والنسبة المئوية للتصافي والھالكات
النسبة المئوية للتصافي

النسبة المئوية للھالكات

معامل التحويل الغذائي )كغم
المعامالت
علف  /كغم زيادة وزنية(
٤
 ٠,١٤±٧٥,٧٧أ
 ٠,٢٢ ±٣,٥٨٢أ
السيطرة بدون ترطيب
٣
 ٠,١٦±٧٦,٦٨أ
 ٠,٢٣±٣,٩٢٢أ
ترطيب  ٢٥مل  /كغم عليقة
٣
 ٠,١٥±٧٥,٩٢أ
 ٠,٣١±٣,٤٩٠أ
ترطيب  ٥٠مل  /كغم عليقة
٣
 ٠,١٣±٧٦,٥٨أ
 ٠,٣٥±٢,٣٨٥ب
ترطيب  ٧٥مل  /كغم عليقة
القيم التي تحمل حروفا مختلفة عموديا تشير إلى وجود اختالفات معنوية بين المعامالت عند مستوى احتمال )أ ≥ .(٠,٠٥
الجدول  :٤تأثير المعامالت في عدد خاليا الدم الحمرو تركيز الھيموكلوبين وحجم خاليا الدم المرصوصة
المعامالت
السيطرة بدون ترطيب
ترطيب  ٢٥مل  /كغم عليقة
ترطيب  ٥٠مل  /كغم عليقة
ترطيب  ٧٥مل  /كغم عليقة

تركيز الھيموكلوبين
غم١٠٠/مل
 ٠,٥٧١±١٣,٥١٥أ
 ٠,٥٣٤±١٢,٩٧٠أ
 ٠,٥١٢±١١,٧٨٣أ
 ٠,٥٢٥±١٠,٩٤٠أ

عدد خاليا الدم الحمر
٣
مليون/ملم
 ٠,٣٢٧±٣,٩٩٢أ
 ٠,٣٣١±٣,٧٨٥أ
 ٠,٢٩٦±٣,٣١٨أ
 ٠,٢٦٣±٣,٠٢٣أ

حجم خاليا الدم
المرصوصة %
 ١,٩٥٢ ±٣٤,٥٧٥أ
 ١,٩٣٨±٣٣,٥٣٠أ
 ١,٨٩٦±٣٢,٦٩٥أ
 ١,٩٩٧±٢٦,٧٢٠أ

الجدول  :٥تأثير المعامالت في تركيز الكلوكوز والكليسيريدات الثالثية والبروتين الكلي واأللبومين
تركيز األلبومين
تركيز الكليسيريدات الثالثية تركيز البروتين الكلي
تركيز الكلوكوز
المعامالت
غم١٠٠/مل
غم١٠٠/مل
ملغم١٠٠/مل
ملغم١٠٠/مل
 ٠,١٨٧٣±٤,٣١٥أ  ٠,١٢٧±٢,٦١٧أ
 ٤,٥٧٩±١٣٧,٩٨أ
 ٩,٩٧٢±٢٦١,٢٩أ
السيطرة بدون ترطيب
 ٠,١٥٢±٤,٢٢١أ  ٠,١٣٨±٢,٥٨٤أ
 ٤,٢٣٤±١٣٥,٧٧أ
 ٩,٨٩٧±٢٣٨,٢١ب
ترطيب  ٢٥مل  /كغم عليقة
 ٠,١٧٩±٤,٣٤٨أ  ٠,١٣١±٢,٥٩٢أ
 ٤,٨٤٠±١٣٨,٨٢أ
 ٩,٥٦٢±٢١٩,٣٣ب
ترطيب  ٥٠مل  /كغم عليقة
 ٠,١٦٨±٤,٣٣٩أ  ٠,١٢٨±٢,٥٩٧أ
 ٤,٦٤١±١٣٨,٣٢أ
 ٩,٢٦١± ٢٠١,٤٢ب
ترطيب  ٧٥مل  /كغم عليقة
القيم التي تحمل حروفا مختلفة عموديا تشير إلى وجود اختالفات معنوية بين المعامالت عند مستوى احتمال )أ ≥ .(٠,٠٥
جدول  :٦تأثير المعامالت في تركيز الكاليكوجين في الكبد والقلب )ملغم/غم نسيج( وانزيمي  ALTو AST

كاليكوجين القلب
كاليكوجين الكبد
تركيز انزيم ALT
المعامالت
ملغم/غم نسيج
ملغم/غم نسيج
وحدة دولية/مل
وحدة دولية/مل
 ١,٧٦٨±٣٠,٦٨٣أ
 ٠,٤٧٥±١٣,٨٨أ
 ٠,٦٦٤±١,٨٦٢أ
 ٠,٤٥٤±٢٣,٧٤٣أ
السيطرة بدون ترطيب
٠,٣٦١±١٠,٨٥٠ب ١,٧٦٨±٢٥,١٤٣ب
 ٠,٦٦٣±٠,٨١٥ب
 ٠,٤٣٦±٢٢,٧٨٠أ
ترطيب  ٢٥مل  /كغم عليقة
٠,٣٨٦±١١,١٣٠ب ٢,٧٥٩±٢٤,٥٩٠ب
٠,٦٧١±٠,٨٧٥ب
 ٠,٤٥٢±٢٢,٩٣٥أ
ترطيب  ٥٠مل  /كغم عليقة
٠,٣٨٦±١١,١٠٠ب ٢,٥٩٤±٢٤,٥٦٨ب
 ٠,٦٤٨±٠,٨٢٥ب
ترطيب  ٧٥مل  /كغم عليقة  ٠,٤٤٧±٢٢,٦١٠أ
القيم التي تحمل حروفا مختلفة عموديا تشير إلى وجود اختالفات معنوية بين المعامالت عند مستوى احتمال )أ ≥ .(٠,٠٥
تركيز انزيم AST

من االنزيمات المھمة التي تعمل على زيادة جاھزية العناصر
الغذائية داخل القناة الھضمية للطيور ) .(٢٣وان كلوريد
البوتاسيوم قد عمل على زيادة استھالك الماء مما خفض حرارة
الجسم وجعل الطاقة متيسرة لبناء أنسجة الجسم بدال من تبديد
الحرارة الزائدة ) (٢٤وكذلك دور فيتامين  Cفي تمثيل االحماض

المناقشة
ان تحسن وزن الجسم والزيادة الوزنية ربما يعود الى ان
ترطيب العليقة ادى الى زيادة المادة الجافة المتناولة ) (٢٢او إلى
دور األحياء المجھرية المستعملة وعملھا على إنتاج وإفراز العديد

٤

المجلة العراقية للعلوم البيطرية ،المجلد  ،٢٨العدد (٦-١) ٢٠١٤ ،١

االمينية وخاصة التايروسين والفينايل االنين والتقليل من اإلجھاد
الحراري في حين لم تظھر اي فروقات معنوية في كمية العلف
المستھلك الكلي .وجاءت ھذه النتائج متفقة مع نتائج ) (٢٥اللذان
وجدا حصول زيادة معنوية في وزن الجسم الحي والزيادة الوزنية
عند اضافة المعززات الحيوية الى عالئق فروج اللحم.
اما التحسن في معامل التحويل الغذائي فربما يرجع الى ان
اضافة المعزز الحيوي يعمل على زيادة جاھزية ومعامل الھضم
 Digestibilityللعناصر الغذائية المكونة للمواد العلفية ومن ثم
زيادة االستفادة منھا وسد حاجات الجسم .وذكر ) (٢٦أن األحياء
المجھرية النافعة تعمل على منافسة األحياء المجھرية المرضية
المعوية الموجودة في مواقع وجودھا داخل األمعاء والعمل على
إقصائھا تنافسيا ومن ثم منع حصول األمراض.وان إضافة
المعزز الحيوي يعمل على تقليل اإلصابة بالسالمونيال وبالتالي
تحسين أداء الطيور ).(٢٧
+
وقد يعود السبب إلى دور أيون البوتاسيوم )  (Kإذ انه بزيادة
تركيزه في بالزما الدم يزداد توسع األوعية الشعرية الدموية وھذا
يعمل على زيادة قابلية الجسم على سحب الماء وزيادة المتناول
منه وبالتالي تحسن تبريد الجسم ) ،(٢٨وكذلك فإن إضافة كلوريد
البوتاسيوم إلى ماء الشرب يرفع من الضغط التناضحي لبالزما
الدم ،وھذا يعمل عن طريق مستقبالت التناضح في تحت المھاد
لتحفيز الشعور بالعطش مما يدفع الطائر إلى تناول ماء أكثر من
أجل إعادة الضغط التناضحي لبالزما الدم إلى المستوى الطبيعي
) ،(٩ويعتقد أن  Angiotensin IIھو المسؤول عن ھذه االستجابة
وھذا يساعد الطائر في المحافظة على درجة حرارة الجسم ضمن
حدود طبيعية وھذا يساعد على جعل الطاقة متيسرة لنمو األنسجة
وبھذا يتحسن معامل التحويل الغذائي ).(٢٩،٢٤
ان عدم تغير مستويات خاليا الدم الحمر والھيموكلوبين وحجم
خاليا الدم المرصوصة ربما يعود إلى عدم حصول حالة تركيز
الدم  hemoconcentrationالتي تؤدي إلى زيادة العدد الكلي لكل
من عدد خاليا الدم الحمر وتركيز الھيموكلوبين وحجم الخاليا
المرصوصة .في حين أدت إضافة كلوريد البوتاسيوم إلى زيادة
استھالك الماء الذي يؤدي إلى زيادة المحتوى المائي للجسم مما
أدى إلى درجة بسيطة من تخفيف الدم  hemodilutionوالذي ظھر
في االنخفاض الحسابي للصفات الثالث ،إذ يالحظ أن قيم ھذه
الصفات في معاملة المقارنة ھي األعلى حسابيا" من تلك في باقي
المعامالت .وجاءت ھذه النتائج متفقة مع نتائج ).(٣٠
اما التغيرات في الصفات الكيموحيوية فقد يعود سببھا إلى ان
اإلجھاد الحراري يزيد من إفراز ھورمون الستيرون القشري
 Corticosteroneمن قشرة الكظر ) (٣١والذي يزيد من بناء
الكلوكوز من مصادر غير كربوھيدراتية  Gluconeogenesisإذ
ينشط اإلنزيمات الالزمة لتحويل األحماض االمينية إلى كلوكوز
في خاليا الكبد وكذلك فانه يقلل استفادة ھذه الخاليا من الكلوكوز
وھذا أدى إلى استمرار ارتفاع مستوى كلوكوز الدم .وإن ارتفاع
درجة حرارة الجسم تدفع الطائر إلى تقليل االعتماد على
الكربوھيدرات كمصدر للطاقة ) (٣٢لذلك فان تركيز الكلوكوز

في دم طيور مجموعة المقارنة المعرضة لإلجھاد الحراري أعلى
من ذلك في معامالت ترطيب العليقة التي قللت من التأثير السلبي
لإلجھاد الحراري وجاءت ھذه النتائج متفقة مع ما توصل اليه
) .(٣٣ويالحظ من الجدول ايضا" عدم وجود فروقات معنوية في
تركيز الكليسيريدات الثالثية و البروتين الكلي و األلبومين في
مصل الدم.
اما التغيرات في كاليكوجين االنسجة واالنزيمات فربما يعود
السبب فيھا إلى أن الطائر المعرض لإلجھاد الحراري يفضل بناء
الكلوكوز من مصادر غير كربوھيدراتية ) ،(٣١وكذلك
استخالص الطاقة من دھون الجسم بشكل يجعل محتوى الدھن
للطائر المربى بدرجة حرارة عالية أقل من محتوى الدھن للطائر
المربى بدرجة حرارة بيئية معتدلة ) ،(٣٤وإن ارتفاع حرارة
الجسم تجعل الطائر يقلل من االعتماد على الكربوھيدرات
كمصدر للطاقة ) .(٣٢وكذلك يالحظ ان تركيز كاليكوجين في
الكبد والقلب لطيور مجموعة المقارنة كان أعلى من تركيز
كاليكوجين كبد وقلب طيور مجاميع معاملة ترطيب العليقة الذي
خفف من تأثيرات اإلجھاد الحراري .ويبين الجدول  ٦كذلك
حصول انخفاض معنوي في تركيز انزيمي  ALTو ASTفي
مصل دم طيور معامالت ترطيب العليقة مقارنة بطيور مجموعة
السيطرة .ان االنخفاض المعنوي لتركيز االنزيمين يدل على ان
ترطيب العليقة قد قلل من التأثير السلبي لالجھاد الحراري.
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