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األداء  تأثير إضافة كلوريد البوتاسيوم بنسب مختلفة  مع ماء الشرب في
 الحارف خالل فصل الصي اإلنتاجي لدجاج اللحم

 (1*)أحمد ابراهيم البنكي

 سورية.  ، دير الزور،جامعة الفرات ،كلية الزراعة ،(. قسم اإلنتاج الحيواني1)
 (.deirezzour1961@gmail.com  )*للمراسلة: د. أحمد ابراهيم البنكي. البريد اإللكتروني: 

 01/10/2018تاريخ القبول:    02/05/2018تاريخ االستالم: 

 الملخص
/  6/  18الهرموشية( للفترة مابين نفذ البحث في مدجنة خاصة لتسمين الفروج بريف دير الزور) قرية 

، لدراسة تأثير إضافة كلوريد البوتاسيوم بتراكيز مختلفة إلى ماء الشرب  2018/  7/  30ولغاية  2018
في األداء اإلنتاجي لفروج اللحم المعرض لإلجهاد الحراري خالل فصل الصيف، إذ تم إضافته بثالثة 

( صوص بعمر يوم وزعت 240تخدم في تجربة البحث )( ملغ/ ليتر ماء، واس90، 60، 30مستويات )
 لكل معاملة. 60وبواقع  ،( صوص لكل مكرر20بشكل عشوائي على ثالث مكررات لكل معاملة وبواقع )

( غ/ طائر 2854، 2899( بوزن الجسم الحي )p< 0.05أشارت نتائج التجربة إلى حدوث زيادة معنوية )
أدت إضافة كلوريد  ( غ/ طائر.2379الي مقابل الشاهد )( ملغ/ ليتر على التو 90، 60للمستويين)

البوتاسيوم إلى انخفاض معنوي بنسبة النفوق للمعامالت وتحسين كفاءة التحويل الغذائي مقارنة بالشاهد، 
كما وأدت اإلضافة إلى زيادة في استهالك العلف التراكمي )الكلي( للمعاملتين الثالثة والرابعة وبصورة 

( ملغ/ 30( ما في حين لم تؤثر معنويًا في كمية العلف المستهلك للمعاملة الثانية )p< 0.05معنوية )
بالشاهد. بينت النتائج تفوق طيور المجموعتين الثانية والثالثة المقدم لها كلوريد البوتاسيوم  ًً ليتر ماء مقارنة

( 90و60 ي باضافة )(. لهذا نوصP.N( ملغ/ ليتر ماء بمؤشر متوسط العدد اإلنتاجي )90و، 60بنسب )
لالجهاد الحراري على  الضار ملغم من كلوريد البوتاسيوم مع ماء الشرب لفروج اللحم للتخفيف من األثر

 الطيور لتحسين أدائها االنتاجي.
  فروج اللحم، اإلجهاد الحراري، كلوريد البوتاسيوم، األداء اإلنتاجي.:  الكلمات المفتاحية

:المقدمة  
بشكل عام وفي محافظة دير الزور  ةدرجات الحرارة البيئية أحد أهم المشاكل التي تواجه تربية الحيوان ومنها الدواجن في سورييعد ارتفاع 

بشكل خاص لما تمتاز به من ارتفاع في درجات الحرارة خالل أشهر الصيف الطويل والحار الجاف من السنة، وهذا بدوره يؤدي إلى 
ي في مناعة الطيور، وتدن( الذي ُيسبب انخفاضًا في إنتاج اللحم لدى دجاج اللحم، Heat stressلحراري )تعرض الطيور إلى اإلجهاد ا

 (.Al-Banki ans Al-Bashan, 2010؛ 2000؛ الدراجي والحسني، Siegel, 1995)كما يسبب زيادة في نسب النفوق 

mailto:deirezzour1961@gmail.com


 

Al-Banki – Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 6(2): 54-69 June 2019 
 

 2019حزيران/يونيو  69-54(: 2)6السورية للبحوث الزراعية المجلة  – البنكي 55

يعد اإلجهاد الحراري من المشااااااااكل الكبيرة ذات األثر السااااااالبي على الكفاءة اإلنتاجية، السااااااايما إنتاج اللحم والبي  في الدواجن وبالتالي 
 (.1986خسائر اقتصادية كبيرة )الزبيدي وعلوان،  حدوث

وإنتاجيتها، منها إضافة بع  المواد إلى مياه لقد استخدمت عدة وسائل أو طرق للتقليل من اآلثار السلبية الضارة لإلجهاد على الطيور 
الشااااارب أو مع العلف، لتسااااااعد الطائر في التغلب على اآلثار السااااالبية لإلجهاد الحراري ومنها: األحماض األمينية، الدهون والقيتامينات 

(, A, C, D, E3B في حين أن إلضافة األلكتروليتات مثل بيكربونات الصوديوم، كلوريد الب ،)وتاسيوم، كلوريد األمونيوم، وكذلك ...إلخ
الصوديوم والبوتاسيوم والمغنسيوم الدور األبرز في أقلمة صيصان الفروج على مقاومة اإلجهاد الحراري والتغلب  :العناصر المعدنية مثل

 (.,.Borges et al 2000على معظم آثاره الفيزيولوجية السلبية )
( لدم الكائن الحي، وإن لكلوريدات acid – base Balanceالقاعدي ) –بالتوازن الحامضااااااي ومن المعروف أن اإلجهاد الحراري يخل 

البوتاساايوم واألمونيوم والمغنساايوم، وكذلك لبيكربونات الصااوديوم الدور األبرز في الحفاث على ثبات هذا التوازن في فل فروف اإلجهاد 
 . ,.Ahmad et al) 2005) و (2006 ،الحراري )عبد التواب

الكثير من الدراسات واألبحاث العلمية التي درست عنصر البوتاسيوم، دوره في إدامة الفعاليات الفيزيولوجية المختلفة للكائن الحي،  بينت
أكدت على ضرورة تزويد العليقة األساسية  كما وخاصة خالل موسم الحر، وبالتالي تأثيره في صحة ونمو وإنتاجية طيور اللحم والبي ،

 ,Lesson and Summers) كلوريد البوتاسااااااايومكومن مصاااااااادره األولية  ذا العنصااااااار، وبالنساااااااب والتراكيز المسااااااامو  بها،للطيور به
2005.)   

 اً وحدوث اإلجهاد الحراري لدى الطيور، لذا تأثيره إيجابي ،عند ارتفاع درجات الحرارة زيادة االحتياج لهوتبرز أهمية كلوريد البوتاسااايوم في 
 ,.Waseem et al) رات اإلنتاج، ودعم طيور اللحم والبي  في تحمل درجات الحرارة البيئية المحيطة المرتفعةمؤشاااااااااااااا في اً ومعنوي

2005; Hooge, 2003.) 
ويعد كلوريد البوتاساااااااااااااايوم من المعامالت المعروفة والمتبعة في معالجة التأثيرات الضااااااااااااااارة لإلجهادات الحرارية في الحيوانات والطيور 
الزراعية، إذ تأتي أهميته في تأمين سالمة الجهاز العصبي )التوصيل العصبي( وهو ضروري النتظام عمل القلب، ويعمل مع الصوديوم 

وازن ساااوائل الجسااام، إذ أن له دورًا كبيرًا في العالقة بين البوتاسااايوم والصاااوديوم ذات األهمية الكبيرة للصاااحة الجيدة، في المحافظة على ت
 . (,.Borges  et al 2007) 5: 1علمًا أن نسبة الصوديوم إلى البوتاسيوم هي: 

( التي تحدث نتيجة Cannibalismع حالة االفتراس )أما بالنساااابة للدواجن فيضاااااف كلوريد البوتاساااايوم إلى علفها أو إلى ماء شااااربها لمن
(، كما ويساااااتخدم لتحساااااين مقدرة الصااااايصاااااان على تحمل درجات الحرارة العالية أو ما يسااااامى Larry، 2006نقص األمال  في الغذاء )

 (. Merck، 2008( و)Larry، 2006( الذي تتعرض له طيور اللحم والبي  واألمهات )Heat stressباإلجهاد الحراري )
القاعدي المرافق لحاالت اإلجهاد  -وكذلك يسااااتخدم وفقًا للدراسااااات الحديثة من أجل تصااااحيف حالة الجفاف، واختالل التوازن الحامضااااي

بارتفاع درجة حرارة البيئة عن منطقة التعادل  –ساااااااالبيًا  –الحراري في الطيور الداجنة، ومن أجل تفادي مشااااااااكلة تأثر اسااااااااتهالك العلف 
 (. ,.Dai et al., ;2009 Hassan et al 2009)  ( م   24 – 18الحراري )
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( أن إضافة كلوريد البوتاسيوم إلى ماء أو ,Flemming et al., 2001; German and Balnave 1994  (لقد أوضف الباحثون 
زيادة في سرعة النمو النسبي، وانخفاض في كمية العلف  حدوث علف الطيور اللحم المرباة تحت فروف اإلجهاد حراري، تؤدي إلى

 المستهلك وزيادة في استهالك الماء، وتحّسن من معامل التحويل الغذائي مما ينعكس على زيادة أوزان الطيور الحية.
إلى ماء الشااارب ( بأن إضاااافة كلوريد البوتاسااايوم 2007)يونس ذنون، و( 2005وعالوة على ذلك، فقد صااار  كل من )العاني وآخرون، 

وربما أكثر من ذلك، تؤدي إلى زيادة في اسااتهالك العلف والماء، وأيضااًا في معدل النمو مما ينجم عنه  م  ( 35للطيور المجهدة حراريًا )
يد خف  في درجة حرارة الجساام للطير، وقد فسااروا ذلك بأن اسااتجابة الطيور عبر مراحل النمو المختلفة ترجع إلى مدى ارتباب ذلك بتزو 

 Ait-Boulahsen, etالعليقة أو ماء الشااااارب بملف كلوريد البوتاسااااايوم، وهذا مما خفف من شااااادة اإلجهاد الحراري على طيور اللحم. )
al., 1989.) 

( أن ,.Korelesk et al 2011( و)et al., Nassem 2005( و)Deyhim and Teeter، 1991ومن جهة أخرى بين كل من )
كان لها تأثيرًا  ،(% لكل ليتر ماء وبظروف حرارية مجهدة0.9(% و)0.6البوتاسااايوم إلى ماء الشااارب بنساااب تتراو  بين )إضاااافة كلوريد 

إيجابيًا في اسااااااااااااااتجابة الجساااااااااااااام لدرجات الحرارة المرتفعة أي لإلجهاد الحراري، لذا لم تتأثر الطيور بنوبات الحرارة الحادة، مما أدى إلى 
الحي، وزيادة في اسااتهالك العلف للطيور مقارنة مع الطيور التي أضاايف لماء شااربها تراكيز منخفضااة  حصااول فرق معنوي بوزن الجساام

(% لكل ليتر ماء، وبالتالي لم تساااااااتجب أجساااااااامها الرتفاع درجات الحرارة، وتأثرت بالنتيجة بنوبات الحرارة 0.3من كلوريد البوتاسااااااايوم )
(% من 0.4وفقًا للنتائج التي توصاال لها كل من الباحثين فقد تبين أن إضااافة )و  .(Ross، 2009( و),.Smith et al 1989الحادة )

كلوريد البوتاسيوم في ليتر ماء، لم تكن كافية إلحداث تحسن معنوي بنمو ووزن الجسم لدى لطيور المجهدة حراريًا، في حين وجد باحثين 
(% من كلوريد 0.5ثارًا إيجابية من جراء إضااااااااااااااافة )( آ,.Heidari  et al 2013( و )Baker and Teeter، 1994آخرين مثل )

البوتاسااااااايوم في ليتر ماء، وذلك فيما يخص صااااااافات: معدل اساااااااتهالك العلف ومعدل النمو، وزيادة الوزن الحي لدجاج اللحم عند تربيته 
 على درجات حرارة بيئية مرتفعة.

( إلى عدم تأثر Molero، 2007( و)Deyhim and Teeter، 1995أما فيما يتعلق بصااااااافة معدل النفوق فيشاااااااير كل من الباحثين )
 .(% من كلوريد البوتاسيوم إلى ماء الشرب لفروج اللحم المعرض لإلجهاد الحراري 0.5هذه الصفة معنويًا، لدى إضافة )

الشاااااارب، ومعرفة هذا وبزيادة عدد البحوث التي اعتمدت على اسااااااتخدام المتممات أو اإلضااااااافات العلفية في تغذية الدواجن، أو إلى ماء 
آلية عمل هذه اإلضااااااافات كدعامة لنمو وأداء الطيور اإلنتاجي، أصاااااابف ضااااااروريًا بل ومشااااااجعًا اسااااااتخدامها للحصااااااول على نتائج جيدة 

 (.2010وخاصة فيما يتعلق باألداء اإلنتاجي للطيور )الياسين وعبد العباس، 
( إلى ماء الشاااارب للتغلب على تأثير اإلجهاد KClريد البوتاساااايوم )لذا وعليه فقد أجري هذا البحث لدراسااااة إضااااافة نسااااب مختلفة من كلو 

 الحراري صيفًا وتحقيق أفضل أداء إنتاجي من الطيور.
 مواد البحث وطرائقه:

م ولغاية  2018 /18/6تجربة في مدجنة متخصااصااة بتساامين الفروج بريف دير الزور ) قرية الهرموشااية( بالفترة الممتدة ما بين النفذت 
حيث (، Ross 308( صااوصااًا من صاايصااان اللحم بعمر يوم واحد من ساااللة روس )240م، وقد اسااتخدم في البحث ) 2018 /30/7
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( 60كل معاملة على ) وضاااااااامتعت الصاااااااايصااااااااان بشااااااااكل عشااااااااوائًي على أربع معامالت )مجموعات( منذ اليوم األول لبدء البحث، وزّ 
 ( صوصًا في كل مكرر وبشكل عشوائي أيضًا.20اوية، بواقع )صوصًا، وزعت الصيصان في كل معاملة على ثالث مكررات متس

جميع فروف اإليواء والرعاية من حرارة ورطوبة نساااااااااااااابية وتهوية والعليقة المقدمة للطيور كانت متماثلة لجميع المكررات وانحصاااااااااااااار 
 رب منه بحرية كاملة.االختالف الوحيد فقط في كمية )نسبة( المتمم العلفي المضاف لماء الشرب، الذي تركت الطيور تش

وضااااعت في بداية ووسااااط ونهاية الحظيرة لغرض قياس  ،موازين حرارة زئبقية )محارير( ةالخطيرة بثالث تم خالل فترة تنفيذ التجربة تجهيز
هذا ولقد . درجة الحظيرة، والتي تم قياساااااها ثالث مرات يوميًا، السااااااعة الثانية عشااااار فهرًا، وفي السااااااعة الرابعة عصااااارًا، والثامنة مسااااااءً 

(، كما وتم تجهيز 34.5و 32.2تراوحت معدالت درجات الحرارة خالل فترة الدراساااااااااااة داخل حظيرة التسااااااااااامين ما بين ) ( درجة مئوية )م 
الحظيرة بمقياس لقياس الرطوبة النسااابية )مرطاب( وضاااع في منتصاااف الحظيرة، على مساااتوى فهر الطائر، وتم قياس الرطوبة النسااابية 

(%. 57و 52.5ًا وبنفس مواعيد قياس درجات الحرارة، ولقد تراوحت معدالت الرطوبة النسااااابية خالل الدراساااااة ما بين )لثالث مرات يومي
 .متوسطات درجات الحرارة والرطوبة النسبية المطبقة خالل فترة التجربة (1)ويبين الجدول 

 . متوسطات درجات الحرارة والرطوبة النسبية خالل فترة التجربة1دول الج

 الرطوبة النسبية )%( درجات الحرارة )ْم( باألسبوعالعمر 
1 34.5 54.0 
2 32.8 56.0 
3 31.6 57.5 
4 34.5 55.0 
5 32.2 57.6 
6 33.7   54.0    

 خضعت طيور التجربة لعملية التحصين باللقاحات الالزمة وبأعمار معينة وذلك ضد األمراض التالية:
، في حين أن الجامبورو في اليوم الرابع عشاار ،وأما مرض التهاب القصاابات ففي اليوم السااابع ،يوم 35و 23النيوكاساال: بعمر يومان و 

 ( عقب كل تلقيف لتفادي حدوث إجهاد للطيور بعد اللقا .E3A, D ,وتم إعطاء مجموعة فيتامينات )
؛ وعلى العليقة النهائية من اً ( يوم21لعمر ) أي ،على عليقة )البادئ( من عمر يوم واحد وحتى نهاية األساااااااااااااابوع الثالث غذيت الطيور

         ًا.( يوم42بداية األسبوع الرابع ولغاية نهاية األسبوع السادس أي لعمر )
( كيلو 3079وكانت كمية الطاقة التمثيلية تسااااااااااااااوي) ،NRC (1994)حساااااااااااااب التركيب الكيميائي تبعا لتحاليل المواد العلفية الواردة في

)%( فبلغت في عليقة  أما نسبة البروتين الخام ،في العليقة النهائية ( كيلو سعرة/كغ علف3102,63سعرة/كغ علف في عليقة البادئ و)
 ( % في العليقة النهائية.19.37( % و) 22.06البادئ )

(، وعدد T=4حيث كان عدد المعامالت )، (SPSS، 2010دام البرنامج اإلحصااااااااااائي )باسااااااااااتخلبيانات لتم إجراء التحليل اإلحصااااااااااائي 
( وفق التصااااميم العشااااوائي الكامل، والختبار معنوية الفروق بين المعامالت ANOVA( وذلك باسااااتخدام تحليل التباين )R=3المكررات )

 .0.05 عنويةمستوى م عند( LSD)المجموعات( المدروسة تم استخدام طريقة أقل فرق معنوي )
 وقد تم دراسة الصفات اإلنتاجية التالية خالل فترة التجربة:
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 وزن الجسم الحي:
 عن طريق وزن الطيور بشكل أفرادي أسبوعيًا بواسطة ميزان حساس ألقرب غرام ولجميع مكررات التجربة.

  الزيادة الوزنية:
 ( يومًا وفقًا للمعادلة التالية :42 – 1ُحسبت الزيادة الوزنية المتحققة أسبوعيًا، وكذلك للمدة من )

 وزن الجسم الحي في بداية األسبوع )غ(. –معدل الزيادة الوزنية )غ( = وزن الجسم الحي في نهاية األسبوع )غ( 
 وزن العلف المستهلك:

 ( وفقًا للمعادلة التالية:42 – 1ُحسب استهالك العلف للمكرر الواحد أسبوعيًا، وكذلك للمدة )
العلف المتبقي في نهاية المدة واساااااااتنتج : معدل اساااااااتهالك العلف للطير  –تهلك الكلي = العلف المضااااااااف في بداية المدة العلف المسااااااا

 الواحد بقسمة كمية العلف ضمن كل مكرر على عدد الطيور فيه. 
( يومًا وفقًا 42 – 1مدة من )تم حسااااااااااب معامل التحويل الغذائي للمكرر الواحد أسااااااااابوعيًا، وكذلك لل : [FCRمعامل التحويل الغذائي ]

 للمعادلة التالية:
معامل التحويل الغذائي خالل فترة محددة )اسااااااابوع( =  متوساااااااط كمية العلف المساااااااتهلكة من قبل الطائر خالل الفترة المدروساااااااة )غ( / 

 )غ( متوسط الزيادة الوزنية للطير للطائر خالل نفس الفترة
عن طريق تسجيل عدد الطيور النافقة أسبوعيًا في كل معاملة، ومن ثم حساب نسبتها المئوية التراكمي: ُحسب ) معدل النفوق )الهالكات
 وفق المعادلة التالية: 

 100دد الطيور في بداية األسبوع( *ع)عدد الطيور النافقة خالل أسبوع/نسبة النفوق )الهالكات(% =  
ييم عملية التسمين بشكل عام، ويمكن من خالله مقارنة األداء اإلنتاجي وهو مؤشر ُيفيد في تق (:P.Nعامل الكفاءة أو العدد اإلنتاجي )

( يومًا لكونهما 42و 35للمجموعات المختلفة، وقد تم حساابه عند طيور كل مكرر من المكررات ثم المجموعات المختلفة وذلك بأعمار )
 وذلك وفقًا للمعادلة: ،ن المحتملينييمثالن العمرين التسويقي

 10÷ نسبة الحيوية                     × متوسط الوزن الحي             العدد اإلنتاجي =                

 معامل التحويل الغذائي× عدد أيام فترة التسمين                                        
 نسبة النفوق(. – 100حيث: نسبة الحيوية  = )

 النتائج والمناقشة:
 متوسط الوزن الحي للطيور:
( P<  0.05( إلى ازدياد أوزان الطيور النهائي المضااااف إلى ماء شاااربها كلوريد البوتاسااايوم وبشاااكل معنوي )2تشاااير معطيات الجدول )

 معاملة الثالثةحي تلتها ال( ملغ/ليتر سااااااااااااجلت أعلى وزن 90وابتداًء من األساااااااااااابوع األول ولغاية نهاية التجربة، كما أن المعاملة الرابعة )
( ملغ وأيضاًا من 30( و)60( ملغ/ ليتر كان أفضال من )90ملغ/ليتر ماء(، وهذا يشاير إلى أن إضاافة كلوريد البوتاسايوم بمقدار ) 60)

الصيصان التي تشرب  دوا بأنّ ( الذين أكّ - 1995et al .,  Boulahsen Aitشاهد، وهذا يتفق مع ما توصل إليه الباحثون )معاملة ال
يكون عندها معدل التحمل الحراري أكبر من الصااااااايصاااااااان  ،محلول الكتروليت يحتوي على البوتاسااااااايوم قبل وأثناء التعرض الحاد للحرارة
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ني أن إضافة كلوريد البوتاسيوم إلى ماء الشرب كمصدر للشوارد وكمحلول ألكتروليت ستؤدي إلى زيادة التي تستهلك الماء فقط، وهذا يع
 استهالك الماء من قبل طيور اللحم لتحمل اإلجهاد الحراري، وبالتالي تزداد أوزان أجسامها الحية.

 )غ( تأثير إضافة كلوريد البوتاسيوم في متوسط الوزن الحي للطيور .2 الجدول

 العمر

 ) أيام ( 

 المجموعات
 االنحراف المعياري

 الرابعة الثالثة الثانية الشاهد

1-7 d114 c115 b118 a124 4.5 

8-14 d330 c333 b352 a368 17.75  

15-21 d718 735c b824 a859 190.11 

22-28 d1265 c1281 b1452 a1492  116.23 

29-35 c1894 bc1957 b2240 a2338 215.19 

36-42 c2379 c2500 b2854 a2898 257.44 

 (.0.05) عند مستوى األحرف المختلفة في كل صف تعني وجود فروق معنوية بين متوسطات المعامالت

البوتاسيوم وقد يعزى هذا التفوق بمعامالت إضافة كلوريد البوتاسيوم لماء الشرب )وخاصة ذات النسب المرتفعة(، إلى أن إضافة كلوريد 
( مما CL ،Na ،Kالقاعدي للدم، وتوازن اإللكتروليتات )–لماء الشاارب تحت فروف اإلجهاد الحراري تعمل على ثبات التوازن الحمضااي

 (.Heidari et al., ; Hassan et al., 2009 2013) يسهم في التغلب على األثر السلبي لإلجهاد الحراري 
كما ويمكن أن يعزى هذا التفوق لمعامالت إضااااافة كلوريد البوتاساااايوم إلى ماء الشاااارب في معدالت أوزان الجساااام الحي إلى الدور الفعال 
ة لكلوريد البوتاسااايوم في تنشااايط الوفائف االساااتقالبية والنشااااب األنزيمي، وفي إدامة الفعاليات الفيزيولوجية المختلفة للكائن الحي، وخاصاا

الصااااايف الحار، لذا فحاجة الكائن الحي وخاصاااااة أليونات الكالسااااايوم والصاااااوديوم تزداد عند ارتفاع درجات الحرارة وحدوث خالل فصااااال 
( الذين أوضاااااحوا من خالل تجاربهم أن اساااااتخدام ,.Dai et al 2009اإلجهاد الحراري. واتفقت هذه النتائج مع نتائج كل من الباحثين )

ن معدل الوزن الحي، ومن معدل الزيادة الوزنية، ونتيجة لذلك يتحسااااااان األداء اإلنتاجي لدجاج اللحم، ن ويزيد مكلوريد البوتاسااااااايوم يحساااااااّ 
إلى حدوث تحساااااان معنوي للقيم الوسااااااطى لوزن الجساااااام الحي، والزيادة  ا( اللذين أشااااااار ,Smith and Teete 1987وكذلك مع نتائج )

 الحراري.الوزنية عند إعطاء كلوريد البوتاسيوم تحت فروف اإلجهاد 
 -( ملغ/ ليتر ماء، لم يمكن كافيًا 30( يمكن القول أن اسااااتخدام كلوريد البوتاساااايوم بنسااااب منخفضااااة )2وبالعودة إلى معطيات الجدول )
للتخفيف من التأثيرات الضااااااااااارة لإلجهاد الحراري، وكان الحد األدنى المطلوب للحصااااااااااول على أداء   -وبالمقارنة مع النسااااااااااب المرتفعة

. (34.5( و )31.6) ( ملغ/ ليتر ماء، وبوجود درجات حرارة بيئية محيطة تتراو  مابين60ل هو )إنتاجي أمث  م 
( من خالل أبحاثهم، Nassem et al., 2005; Ravindran et al., 2008) لقد أيدت هذه النتيجة النتائج التي توصاااال إليها الباحثين

( ملغ/ ليتر ماء، تؤدي إلى حدوث تحسن معنوي 90( و)60والتي وجدوا من خاللها أن إضافة كلوريد البوتاسيوم بنسب تتراو  ما بين )
 – AL، 1999( و)1993( أساااااااااااااااااابيع، وكاااذلاااك اتفقااات مع نتاااائج البااااحثين )إبراهيم، 6 – 3في أوزان الجساااااااااااااام خالل فترة النمو )

Mashhadani )( ملغ/ ليتر ماء، 90و 60التي أوضاااااحت وجود تأثير إيجابي من جراء إضاااااافة نساااااب مرتفعة من كلوريد البوتاسااااايوم )
على اسااااااتجابة الطيور للظروف الحرارية المجهدة، فلم تتأثر بذلك مما أدى إلى حدوث فروق معنوية بأوزان الجساااااام الحي مقارنة  انعكس

 ( ملغ/ ليتر ماء.30فت إلى ماء شربها )بمعاملة الشاهد ومعاملة الطيور التي أضي
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 الزيادة الوزنية األسبوعية والتراكمية:
( الى تأثير إضاااااااااافة كلوريد البوتاسااااااااايوم إلى ماء شااااااااارب فروج اللحم في معدل الزيادة الوزنية 3في الجدول ) الموضاااااااااحةُتشاااااااااير النتائج 

الصاااااااااااااافة اإلنتاجية جراء  في( p<  0.05وجود تأثير معنوي )الجدول  األساااااااااااااابوعية والتراكمية خالل كامل فترة التجربة. ويالح  من
في حين لوح  هذا التأثير  ،املة الشاهد الخالية من اإلضافة وذلك على امتداد فترة البحثبمع معامالت اإلضافة )الثالثة والرابعة( مقارنةً 

 (.3,4,5,6) الصفة ذاتها جراء معاملة االضافة الثانية مقارنة بمعاملة الشاهد وذلك في األسابيع في( p<0.05المعنوي )
 )غ( تأثير إضافة كلوريدالبوتاسيوم في متوسط الزيادة الوزنية األسبوعية والكلية )التراكمية( .3 الجدول

 العمر) أيام (
 االنحراف المعياري المجموعات

 الرابعة الثالثة الثانية الشاهد

1-7 74c 75c b78 a84 4.5 

8-14 c216 bc218 b234 a244 13.37 

15-21 d387 c402 b472 a491 51.19 

22-28 c548 bc546 b628ا a633 48.26 

29-35 d629 c706 b788 a848 92.59 

36-42 d485 c513 b554 a560 35.47 

 d2339 c2460 b2754 a2858 243.56 الكلي

 (.0.05األحرف المختلفة في كل صف تعني وجود فروق معنوية بين متوسطات المعامالت عند مستوى )

( في معدالت الزيادة الوزنية الكلية )التراكمية( الحاصاااالة p<  0.05كما وتبين النتائج الموضااااحة في الجدول ذاته، وجود فروق معنوية )
للطيور بين المعامالت المدروساااااااااة ومعاملة الشااااااااااهد، إذ لوح  بأن الفروج قد ساااااااااجل معدالت زيادة وزنية في معامالت إضاااااااااافة كلوريد 

، 121ر هذه الزيادة عن معاملة الشااااهد )يوم(، وبلغ مقدا 42البوتاسااايوم أعلى ما هو عليه في معاملة الشااااهد، وذلك بكل فترة التجربة )
 .التوالي( غ وذلك في المجموعات الثانية والثالثة والرابعة على 519، 415

وقد يعزى سااااااااااابب هذه التفوق لمعدالت الزيادة الوزنية المرتفعة بفعل إضاااااااااااافة ملف كلوريد البوتاسااااااااااايوم إلى دور هذا الملف في تقليل أثر 
( إلى ماء الشااارب ساااتؤدي إلى +CL ،-K ،Naوج، لذا فإن إضاااافة كلوريد البوتاسااايوم كمصااادر للشاااوارد )اإلجهاد الحراري على أداء الفر 

  Borges ، 2009) ون زيادة في استهالك الماء، نتج عنها زيادة في أوزان الجسم للطيور. ولقد أكد هذه النتيجة ما حصل عليه الباحث
et al., 2000 ; Dai et al., اسااااااتخدام كلوريد البوتاساااااايوم قد حساااااان وزاد من معدل الوزن الحي، ومن معدل ( الذين أشاااااااروا إلى أن

لماء الزيادة الوزنية، وبالتالي تحساان األداء اإلنتاجي للفروج، وهذا ما هو مبين في نتائج التجربة الحالية التي تفوق فيها الفروج المضاااف 
 د البوتاسيوم( في معدالت الزيادة األسبوعية الكلية.شربه كلوريد البوتاسيوم، على معاملة الشاهد )الخالية من كلوري

( 2007( و)الحسااااااااااااااني،Smith and Teeter، 1987من نااااحياااة أخرى، اتفقااات نتاااائج هاااذا البحاااث مع نتاااائج كااال من البااااحثين )
ماء وأكثر من ( ملغ/ لتير 50( الذين بينوا من خالل تجاربهم أن إضاااااافة كلوريد البوتاسااااايوم بنساااااب من ) ,.2008Ahmad  et alو)

ذلك، قد حسااان من الحالة الصاااحية لدجاج اللحم، وبالتالي حفىزه على شااارب الماء وتناول العلف، وسااااهم في ذلك بتحساااين معدل الزيادة 
 الوزنية ومعامل تحويل العلف، فضاًل عن زيادة تركيز كلوريد البوتاسيوم في مصل الدم.

تاساايوم إلى ماء شاارب فروج اللحم، في متوسااط العلف المسااتهلك اليومي والتراكمي، حيث ( فيبين تأثير إضااافة كلوريد البو 4أما الجدول )
لت معدالت أعلى الستهالك العلف األسبوعي مقترنة ( ملغ/ليتر ماء، قد سجّ 90، 60يالح  أن النسب المرتفعة من كلوريد البوتاسيوم )

( يوم، 42( ملغ/ليتر، وذلك على امتداد فترة التجربة )30البوتاساايوم ) بمعاملة الشاااهد والمعاملة األولى ذات النساابة المنخفضااة من كلور
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 ( غ/طائر مقارنةً 4576، 4502وأيضاااااااااااااًا في كمية العلف المساااااااااااااتهلكة الكلية )التراكمية(، والتي بلغت في المجموعات الثالثة والرابعة )
 ( غ/طائر.4366( غ/طائر والمجموعة الثانية )4276بالمجموعة الشاهد )

 )غ(. )التراكمي( تأثير إضافة كلوريد البوتاسيوم في متوسط استهالك العلف األسبوعي والكلي .4ل الجدو 

 العمر) أيام (
 االنحراف المعياري المجموعات

 الرابعة الثالثة الثانية الشاهد

1-7 115d c116 b119 a123 4.43 

8-14 326d c337 b345 a348 9.83 

15-21 d551 c564 b578 a592 17.69 

22-28 d924 c928 b942 a968 19.89 

29-35 d1139 c1141 b1221 a1243 53.88 

36-42 d1215 c1275 b1292 a1296 37.46 

 c4276 bc4366 b4502 a4576 134.55 الكلي

 (.0.05األحرف المختلفة في كل صف تعني وجود فروق معنوية بين متوسطات المعامالت عند مستوى )

أي أن أكبر كمية علف  ،الجدول ذاته أن زيادة اسااااااااااااتهالك العلف في معامالت اإلضااااااااااااافة كان بشااااااااااااكل موازي لزيادة الوزن يالح  من 
وأن سبب استهالك أكبر كمية من العلف، أو أن التفوق في معدالت استهالك العلف ربما يعزى  ،مستهلكة كانت عند أعلى وزن للطيور
م  32تخفيف حدة اإلجهاد الحراري، وبالتالي فإن إضااافته لماء الشاارب للطيور والمجهدة حراريًا )إلى دور كلوريد البوتاساايوم المضاااف في 

ر هذا بأن استجابة الطيور عبر مراحل النمو المختلفة ترجع إلى مدى ارتباب ذلك أدت إلى زيادة في استهالك العلف، وقد يفسّ  قد وأكثر(
وهذا ما خفف من شااااادة اإلجهاد الحراري على طيور اللحم. وهذه النتيجة تتفق مع ما  ،ومبتزويد العليفة أو ماء الشااااارب بكلوريد البوتاساااااي

الذين وجدوا أن إضافة كلوريد البوتاسيوم إلى ماء الشرب   (Nassem  et al., 2005)( و2003توصل إليه كل من الباحثين )خليل، 
لم تتأثر الطيور بنوبات الحرارة الحادة، مما أدى لزيادة  (،90و 60)عند تسااااااااااااامين الفروج بظروف حرارية مجهدة، وبنساااااااااااااب تتراو  بين 

( ملغ/ليتر ماء، أو لم يضااف 30يوم )اسااتهالك العلف من قبل الطيور التي أضاايف إلى ماء شااربها تراكيز منخفضااة من كلوريد البوتاساا
 إلى ماء شربها كلوريد البوتاسيوم وبالتالي كانت استجابتها ضعيفة للغاية الرتفاع درجات الحرارة وتأثرت بنوبات الحرارة الحادة.

( عن p<  0.05) ( غ وبفارق معنوي 4276أن أقل كمية علف مستهلكة كانت عند معاملة الشاهد) ( يتضف أيضاً 4) من الجدول
وهذه النتيجة تتفق مع النتيجة  ،في حين لم لم يالح  أية فروق معنوية بين المجموعة الثانية ومجموعة الشاهد ،المعامالت الثالثة والرابعة
( والذي عزى انخفاض استهالك العلف من قبل دجاج اللحم في معاملة الشاهد إلى أن Borges، 2004التي توصل إليها الباحث )

ت الحرارة فوق المستويات الطبيعية تسبب تحفيز مركز تحت المهاد والذي يحفز بدوره مركز الشبع في المنطقة الوسطى مما ارتفاع درجا
 يؤدي إلى كبف مركز الشهية، ونتيجة لذلك يقلل الطائر من استهالكه للعلف.

الذي َبّين أن انخفاض اساااتهالك العلف من قبل طيور   ,.Roussan et al)2008) وأيضاااًا تتفق مع النتيجة التي توصااال إليها الباحث
معاملة الشاااااااهد يعود إلى حصااااااول تغير بالتوازن الهرموني داخل الجساااااام نتيجة الرتفاع درجات الحرارة، وبالتالي ساااااايالح  انخفاض في 

ساااااارعة التمثيل الغذائي لخاليا  ( الذي تفرزه الغدة الدرقية، وهذا الهرمون هو المسااااااؤول عنThyroxinمعدل إفراز هرمون الثيروكسااااااين )
الجساام وانخفاضااه ساايؤدي إلى خف  ساارعة التمثيل الغذائي، وتقليل اسااتفادة الجساام من الغذاء مما يؤدي إلى انخفاض اسااتهالك العلف 

 وكفاءة التحويل الغذائي.
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 كفاءة تحويل العلف:
( ملغ/ ليتر، على كل من معاملة 90و 60وم بنسااب مرتفعة )( إلى تفوق المعامالت التي اسااتخدم فيها كلوريد البوتاسااي5الجدول ) يشااير

( غ 1.74، 1.69، 1.59، 1.55( ملغ/ ليتر، وبلغت معدالت كفاءة التحويل الغذائي عن كامل التجربة )30الشااهد والمعاملة الثانية )
 .التواليعلف/غ زيادة وزنية، وذلك بالمعامالت التجريبية ومعاملة الشاهد على 

 تأثير إضافة كلوريد البوتاسيوم في معامل تحويل العلف )غ علف/ غ وزنه حي( .5الجدول 

 العمر ) أيام (
 المجموعات

 االنحراف المعياري
 الرابعة الثالثة الثانية الشاهد

1-7 1.55a 1.54a 1.52b c1.46 0.055 

8-14 1.51b a1.54 c1.47 d1.42 0.052 

15-21 b1.42 a1.54 c1.22 d1.21 0.161 

22-28 a1.7 b1.4 ab1.54 ab1.53 0.123 

29-35 a1.81 b1.69 c1.48 d1.46 0.17 

36-42 a2.5 b2.48 c2.33 d2.31 0.1 

 a1.74 1.69ab    b1.59 c1.55 0.09 الكلي

 (.0.05األحرف المختلفة في كل صف تعني وجود فروق معنوية بين متوسطات المعامالت عند مستوى )

هذا وبالرغم من أن طيور المعامالت التجريبية )الثانية والثالثة( اسااااااااتهلكت كميات أكبر من العلف، إال أن أوزان تلك الطيور كانت أكبر 
 بالمعاملة الشاهد. ( لهذه المعامالت مقارنةً p< 0.05وبالتالي أعطت كفاءة تحويل غذائي أفضل، وكانت الفروق معنوية )

التفوق )المعنوي( لمعامالت إضااااااافة كلوريد البوتاساااااايوم بنسااااااب مرتفعة، على معاملة الشاااااااهد والمعاملة التجريبية ويمكن ن يعزى ساااااابب 
( بأن إضااافة كلوريد البوتاساايوم ترفع من الضااغط التناضااحي لبالزما الدم إلى 6، 5، 4، 3( ملغ/ ليتر ماء خالل األسااابيع )30األولى )

( Aldosterone( هو المسااااااااااااؤول عن هذه االسااااااااااااتجابة ألنه يحفز إفراز هرموني )  Angiotensin IIالمسااااااااااااتوى الطبيعي. ويعتقد بأن )
من قشااااااااارة الكظر من أجل االحتفاث بالماء داخل جسااااااااام الطائر، وهذا يسااااااااااعد على جعل الطاقة متيسااااااااارة لنمو  Corticosterone))و

 (.,Borges et al., 2003 ; 1986Theirاألنسجة وبهذا يتحسن معامل التحويل الغذائي )
 معدل النفوق:

( إلى تأثير إضااااااافة كلوريد البوتاساااااايوم، في خف  نساااااابة النفوق في معامالت االضااااااافة أي المجموعات الثانية 6ُتشااااااير نتائج الجدول )
نسااااابة ( مغ/ ليتر مقارنة بمعاملة الشااااااهد، وذلك خالل األسااااابوعين األوليين من التجربة، وأيضاااااًا خف  90و 60و 30والثالثة والرابعة )

( 30( مقابل الشاهد، والمجموعة الثانية ) p< 0.05( يومًا، وكان هذا االنخفاض معنويًا )42النفوق التراكمية خالل كامل فترة التجربة )
 ليتر.  /لغم

النفوق ( ملغ/ ليتر ماء، قد ساعد في تقليل نسب 90و 60من مالحظة هذه النتائج يتضف أن استخدام كلوريد البوتاسيوم بنسب مرتفعة )
(% على التوالي في المجموعتين الثالثة والرابعة مقارنة بمجموعة الشااااااااااهد 5.07و 6.80للفروج المعرض لإلجهاد الحراري حيث بلغت )

 (%.16.54التي سجلت أعلى معدالت في نسبة النفوق بلغت )
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 تأثير إضافة كلوريد البوتاسيوم في متوسط النفوق )%( .6الجدول       

 العمر )أيام(
 المجموعات

 االنحراف المعياري
 الرابعة الثالثة الثانية الشاهد

1 - 14 9a b6.66 c3.33 d2.72 2.94 

15 - 35 3.85a 3.75a 2.75a 2.69b 0.63 

36 - 42 3.5a 3.85a 2.75a 2.66b 0.58 

1 - 42 a16.54 b13.26 c6.8 d5.07 5.39 

 (.0.05األحرف المختلفة في كل صف تعني وجود فروق معنوية بين متوسطات المعامالت عند مستوى )

)الدراجي،  (، جاءت متفقة مع ما ذكره الباحثون 42إن نتائج إضااافة كلوريد البوتاساايوم إلى ماء الشاارب في صاافة نساابة النفوق التراكمية )
( عن وجود انخفاض معنوي في نسااااااابة النفوق في فروج اللحم، والدجاج البياض والرومي لصاااااااالف مجاميع 2007و)الحساااااااني، ( 2000

 ،وعزوا سبب انخفاض نسبة النفوق  ،بمجموعة الشاهد )دون إضافة( الطيور التي أضيف لماء شربها، أو علفها كلوريد البوتاسيوم مقارنةً 
سااين حيوية ونشاااب وحالة المناعة لدى الطيور، وتنظيم عملياتها االسااتقالبية، وأيضااًا في تقليل الجفاف إلى دور كلوريد البوتاساايوم في تح

 والحفاث على ماء الخلية عند ارتفاع درجة حرارة الوسط المحيط.
ر اللحم يؤدي إلى ومن جهة أخرى، قد يعزى سبب ارتفاع نسبة النفوق في معاملة الشاهد، إلى أن اإلجهاد الحراري الذي تتعرض له طيو 

مما له من آثار سالبية على حيوية ونشااب هذه  ،انخفاض شاهيتها، وبالتالي انخفاض نشااطها الطبيعي، إضاافة إلى قلة اساتهالكها للعلف
 (.,Zahraa 2008الطيور تحت مثل هذه الظروف )

(، التي أشااارت إلى انخفاض نساابة النفوق بالفروج 2011( والباحث )كاطع، 2011ولقد اتفقت نتائج الدراسااة مع نتائج الباحثين )عساال، 
 Arshamia and،   1998المعرض لإلجهاد الحراري عند اساااتخدام كلوريد البوتاسااايوم. وأكدت مثل هذه النتيجة أيضاااًا نتائج الباحثان )

Nameghiاللذان أوضااااااحا عدم تأثر صاااااافتي نساااااابة النفوق و )PH) لى ماء شاااااارب فروج اللحم ( الدم لدى إضااااااافة كلوريد البوتاساااااايوم إ
 بمعاملة الشاهد. المعرض لإلجهاد الحراري مقارنةً 

 (:PNمقياس الدليل اإلنتاجي )
( يومًا، وهي عمري التسااااااااااويق 42( و)35( للطيور في المجموعات المختلفة بأعمار )P.N( متوسااااااااااط العدد اإلنتاجي )7ُيبين الجدول )

 المألوفة عالميًا ومحليًا.
 يلي: يالح  من الجدول ما

( على طيور مجموعة الشااااهد، والمجموعة الثانية، p< 0.05ليتر معنويًا )/لغ( م90و 60تفوقت طيور المجموعتين الثالثة والرابعة )  -
( في هذا p > 0.05( يومًا، وأبدت أعلى قيم لمؤشاااااااااااااار الكفاءة اإلنتاجية، في حين لم يالح  فروق معنوية )42و 35وبأعمار طيور )

 ( ملغ/ ليتر.30المؤشر بين طيور مجموعة الشاهد وطيور المعاملة الثانية )
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 الدليل اإلنتاجي )%( فيتأثير إضافة كلوريد البوتاسيوم  .7دول الج

 العمر )أيام(
االنحراف  المجموعات

 الرابعة الثالثة الثانية الشاهد المعياري

28 - 35 235c 218bc 351b a373 79.04 

35 - 42 c217 c229 b279 a293 37.14 

 (.0.05األحرف المختلفة في كل صف تعني وجود فروق معنوية بين متوسطات المعامالت عند مستوى )

فيها وقد يعزى هذا التفوق لمعامالت إضااافة ملف الكلوريد بنسااب مرتفعة إلى ارتفاع حيوية ونشاااب الطيور، وإلى قلة حدوث حاالت نفوق 
 مقارنة ببقية المعامالت.

بالشاااااااهد، وكانت أفضاااااال المعامالت هي  أدى اسااااااتعمال كلوريد البوتاساااااايوم إلى زيادة قيم الدليل اإلنتاجي لمعامالت اإلضااااااافة مقارنةً  -
، وهذا يشااير التوالي( يومًا على 42( و)35% وذلك بأعمار طيور ) (293% و) (273) ( ملغ/ليتر إذ بلغ الدليل اإلنتاجي90الرابعة )

إلى تحساااااان كفاءة اإلنتاج لطيور المعامالت المضاااااااف إلى ماء شااااااربها نسااااااب مرتفعة من كلوريد البوتاساااااايوم، ويمكن أن يعزى االرتفاع 
إلى الزيادة المعنوية في الوزن الحي النهائي  المعنوي في قيم مقياس الدليل اإلنتاجي لمعامالت إضااااافة كلوريد البوتاساااايوم بنسااااب مرتفعة

ومؤشاااااار سااااااالمة الطيور عند هذه المعامالت، كما أن النخفاض معامل التحويل الغذائي عند طيور هذه المعامالت دورًا في رفع الكفاءة 
نتاجي لطيور هذه المعامالت. ( يومًا، مما يعكس دور إضاااااافة كلور البوتاسااااايوم في تحساااااين الدليل اإل42و 35اإلنتاجية بهذه األعمار )

 (.1999)ناجي ، 
 وهكذا يمكن أن نساااتخلص من تحليل نتائج هذا البحث أن إضاااافة كلوريد البوتاسااايوم خالل فصااال الصااايف الحار، وبنساااب مرتفعة نسااابياً 

اء إنتاجي من الطيور فعال في تخفيف أثر اإلجهاد الحراري الضااااااااار، وأعطى أفضاااااااال أد اً إيجابي اً ( ملغ/ ليتر ماء كان له دور 90و 60)
نسااااااااااابة النفوق، وربما لو تمت دراساااااااااااة األثر االقتصاااااااااااادي من  وخف تمثل بزيادة الوزن الحي، والزيادة الوزنية، ومعامل تحويل العلف 

 استخدام كلوريد البوتاسيوم إلى ماء الشرب ألعطت إضافة أعلى عائد اقتصادي.
 االستنتاجات:

 بينت نتائج الدراسة ما يأتي:
جهاد عند اإل فة كلوريد البوتاسيوم مع مياه الشرب قد تكون وسيلة ناجعة لتجنب نقص الوزن الحي الذي يحدث عادةً إضا – 1

 الناتج عن ارتفاع درجات الحرارة في مساكن الطيور.
لالجهاد الحراري ضااااااااافة كلوريد البوتاساااااااايوم عبر مياه الشاااااااارب آثاًرا هامة على األداء العام للفراريج المعرضااااااااة إفهرت أ – 2

ن النساااب المنخفضاااة من كلوريد البوتاسااايوم المضاااافة مع مياه الشااارب لم تكن كافية إومع ذلك، ف خاصاااة في المراحل المتأخرة من العمر
 مثل بين درجات الحرارة المرتفعة المحيطة.نتاجي األداءاإلللتخفيف من اآلثار الضارة لإلجهاد الحراري وبالتالي للحصول على األ

 :وصياتالت
 من خالل االستنتاجات يمكن أن ُن توصي هذه الدراسة بما يلي:

 .خرى وبالعالقة مع اإلجهاد الحراري عند الدجاجأخرى من مواد مختلفة أضافات إدراسة وتقييم مثل هذه اإلضافات و  -
الحصااول عليها مع نتائج الدراسااات السااابقة عمل أبحاث تتضاامن اسااتخدام نسااب أعلى من كلوريد البوتاساايوم ومقارنة النتائج التي يتم  -

 للحصول على أفضل النتائج.
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Abstract 

The research was carried out in poultry house of broiler rearing in Deir Al-Zour 

(Al-Hermoushia village) from 18/6/2018 until 30/7/2018, to investigate adding 

potassium chloride to drinking water on the productive performance of broiler. 

Three levels of potassium chloride (30, 60 and 90 mg/ L water), were used in the 

experiment. A total of 240 one day old broiler chicks were used. The chicks 

distributed randomly to the 4 treatments; each treat had 3 replications, which 

involved 20 chicks per each. The results showed that the body weight was 

significantly increased (p> 0.05), where both treats (60 and 90 mg PC/L W) 

recorded (2795 and 2899 g respectively at (43) days old compared with the 

control group (2380 g). Mortality rate decreased in the second and third 

treatments compared to the control. There was a significant improvement in the 

production index. Adding (60) and (90) mg/L showed significant increase in a 

cumulative feed consumption, while there was no significant increase in the treat 

(30 mg/ liter). 
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