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تأثير العالئق منخفضة البروتين المدعمة بأحماض أمينية على أداء ومكونات ذبيحة كتاكيت اللحم 

 المعرضة إلجهاد حراري

 

 عثمان سويلمالسيد 

 

 :البحث ملخص

تطورت صناعة الدواجن تطوًرا كبيًرا خالل األربعين سنة الماضيية   واددادت ععيداد المويروعات : مـــقـدمـــة

مويروًعا، ووصيل اتنتيال إلي   813ا بوكل كبير، ففي المملكة العربية السعودية بلغ عدد الموروعات وإنتاجيته

كجيي) لالكتيياح اتحصيياري الدراعييي  1.3ماليييين فييرول، متوسييط ودن الفييرول الواحييد حييوالي  803حييوالي 

لح) اليذي يعيود تسيها) )(   هذا التقد) قد نتج من تحسن عداء كتاكيت ال1991 -هـ  1113العدد العاور  -السنوي

كل من تطور طرق االنتخاح الوراثي، والرعاية، والتغذية   االنتخاح الوراثي اليذي نتجيت عنيال سيالالت دجيال 

 اللح) الحالية ربما كان لال األثر األكبر في تطور صناعة الدواجن 

اللة دجيال اللحي) بتقيي) عهميية االنتخياح اليوراثي ووجيد عن معيدل النميو فيي سي (Sherwood, 1977)قا)   

  (ACRBC)) 1931% مقارنة بساللة 223)  داد حوالي 1911لسنة 

)( دادت 1913عن عودان ذبيار  كتاكييت اللحي) الحديثية لسياللة  (Chambers et al., 1978)ويويبال هيذا ميا عثبتيال 

ل النميو عنيد عن معيد (Havenstein et al., 1994)% مقارنة بساللة غير محسينة   كيذلح حيديًثا، وجيد 280بنسبة 

، 8.1) لعربير عيكير( كيان علي  التيوالي 1990يوًما لساللة كتاكيت الحي) تجاريية سينة  31، 10، 31، 12، 21

    (ACRBC)) 1931مرة ععل  من ساللة  8.2، 8.3، 8.9، 1.2

وقياًسا عل  هذا، فإنال في الوقت الحاضر ييت) إعيادة تقيدير االحتياجيات الغذاريية لتقابيل التحسين اليوراثي 

و  0.3لسالالت كتاكيت اللح) الحديثة   وهذا كان واضيًحا فيي العناصير الغذاريية مثيل البيروتين اليذي داد بنسيبة 

كيلييو سييعر كج) فييي كييل ميين فترتييي البيياد  والنييامي، عليي   293و  223% والطاقيية التييي دادت بمقييدار 2.1

تحتوى عل  كمية عكبر مين األحميا   سنة   كذلح فإن األغذية الحالية 10التوالي، عكثر من التي استخدمت قبل 

األمينية المحتوية عل  كبرييت، وحمي  الليسيين واليدهون   كيذلح فيإن مخليوط األميالي المعدنيية المسيتخد) فيي 

عضعاف عن المستويات التي كانت تسيتخد) فيميا مضي    كميا ثبيت عن مخليوط  8عو  2الوقت الحاضر داد عل  

ععل ، ولكن  علي  فيتامينيات لي) تكين موجيودة فيي المخليوط اليذي كيان  الفيتامينات ال يحتوي فقط عل  مستويات

 يستعمل قبل ذلح 

إن التغيير في مكونات الفيتامينات واألمالي ومصادرها وتركيد المادة الغذارية المستعملة في العليقة في  

عتبيير واحييدة ميين ت (Havenstein et al., 1994)الوقييت الحييالي قييد حسيين ميين عداء كتاكيييت اللحيي)   وإن دراسيية 

الدراسات القليلة التي بينت ميدى إسيها) الرعايية الغذاريية فيي عداء كتاكييت اللحي)  هيذة الدراسية بينيت عن األغذيية 

إلي   13) عملت عل  ديادة ودن الجس) فيي سيالالت كتاكييت اللحي) الحديثية بحيوالي 1991التي استخدمت سنة 

 ) 1931% عكثر من األغذية المستخدمة في عا)  21
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عل  الرغ) من التحسن الهارل في عداء كتاكييت اللحي) نتيجية تحسين طيرق االنتخياح اليوراثي : أهـمـيــة الـبــحـث

والتغذية والرعاية، إال عن صناعة الدواجن تواجال بع  الموكالت في المناطق التي تكون فيها درجات الحيرارة 

وعل  الرغ) من هذا التأثير الضيار لدرجية الحيرارة مرتفعة معظ) وهور السنة، مثل المملكة العربية السعودية   

 عل  كتاكيت اللح)، فإن متخصصي الوراثة والتغذية مستمرون في تجاهلال  

بوضوي إل  عن معظ) االحتياجات الغذارية  (NRC, 1994)هذا وقد عوارت منظمة البحث العلمي القومي  

وف معتدلية تتيراوي فيهيا درجية الحيرارة ميا بيين التي ت) تحديدها ت) الحصول عليها من تجارح عجريت عند ظر

 درجة مروية  21إل   11

إن درجة الحرارة المحيطة يتوقع عن تغيير مين كميية الغيذاء الميأكول ومين ثي) الميواد الغذاريية المأكولية   

، بتعيديل تركييدات الميواد الغذاريية فيي العليقية عنيدما تتغيير درجية الحيرارة البيريية (NRC, 1994)ولذلح عوصيت 

 كنسبة مروية من العلف يعبر عنها  NRCوذلح ألن االحتياجات في جداول 

من ناحية ثانية، فإن متخصصي تغذية الدواجن في معظ) عنحاء العال) مسيتمرون فيي اسيتعمال الجيداول  

 عل  الرغ) من المدى الواسع لدرجة الحرارة البيرية التي ترب  فيها الدواجن  (NRC, 1994)المقترحة من 

الحاجة الملحة إل  تعديل تركييدات الميادة الغذاريية بيالعلف عمير حييوي ومهي) للحصيول علي  عقصي   إن 

 عداء من كتاكيت اللح) و عو الحصول عل  عقل سعر للعلف تحت درجة الحرارة البيرية المحيطة 

) عين طرييق الهدف مين التجيارح اليثالث المقيررة هنيا هيو الحصيول علي  عفضيل عداء لكتاكييت اللحي :األهــداف

تغيير نسبة البروتين بالعليقة مع المحافظة عل  االحتياجات الغذارية من األحما  األمينيية، وذليح بغير  تقلييل 

 الحرارة الناتجة داخل جس) الطيور تحت ظروف اتجهاد الحراري 

 التجربة األولى : -1  

ثلة والبروتين الخا) تحت اتجهياد هدفت هذة التجربة إل  دراسة احتياجات كتاكيت اللح) من الطاقة المم 

الحراري مع المحافظة عل  مستويات األحما  األمينية حسح االحتياجات الغذارية، كذلح ساعدت هذة التجربية 

علي  تكييوين ععييالف للبحيث، عيًضييا، فييي دراسية احتياجييات كتاكيييت اللحي) ميين األحمييا  األمينيية تحييت اتجهيياد 

 وتين الخا) الحراري عند مستويات مختلفة من البر

 التجربتان الثانية والثالثة : -2  

وهدفت هاتان التجربتان إل  اختبار فرضية عن تغيير مستوى بروتين الغذاء ثي) تعيوي   مييدان بعي   

 األحما  األمينية عو تحسينها لالليسين والمثيونين( يمكن عن يحسن عداء كتاكيت اللح) تحت اتجهاد الحراري 

بحث يمكن عن تفيد كخط عساسي لبحث االحتياجات لباقي األحما  األمينية لكتاكييت كما عن نتارج هذا ال 

 اللح) المرباة تحت درجات حرارة بيرية عالية 

 الـمــواد والــطــرق 

كتاكيت مجنسة عمرها يو) واحد من مفقس تجاري لكل تجربة مين التجيارح   1003ت) الحصول عل   

ذكًرا عو عنث  لكل عش(   ث) دود كل عيش  12عو ًا عرضي ًا ل 21واري ًا عل  في اليو) األول ت) توديع الطيور عو

 بمعلفين عنبوبيين معلقين، ومورح عوتوماتيكي   حصنت الطيور كلها ضد مر  النيوكاسل 
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درجيات عسيبوعي ًا حتي   8درجة مروية في األسبوع األول، ث) خفضيت درجية الحيرارة  88حضنت الطيور عل  

سياعة ضيوء يو)    21درجة مروية   وت) استخدا) لمبات وهاجة لتدويد الطيور بيـ  21رارة وصلت إل  درجة ح

عسابيع( علي  عليف يقابيل االحتياجيات الغذاريية الموصي  بهيا فيي  8ععطيت الطيور عثناء فترة الباد  لصفر إل  

(NRC, 1994)  

مجموعية( كيل  12تماثلية ل،  ث) قسمت الطيور في مجموعات ودنية م21ت) ودن كل الطيور في اليو)  

درجة مروية  21مجموعة من الطيور عل   81طارر مجموعة(   وضعت  11إناث ل 1ذكور و  1مجموعة بها 

مجموعية األخيرى فنقليت إلي  جيدء نخير مين العنبير  81ساعة في الجدء نفسال من العنبر، عما إلـ  21عل  مدار 

سياعات، ومين  1درجية لميدة  23إلي   81 يو)، سياعة 12درجة لميدة  81تحت نظا) دوري في درجة الحرارة 

ساعات بعد ذلح خفضت درجة الحرارة بحيث تكون مماثلة لدرجة الحرارة المحيطة    1درجة لمدة  81إل   23

ت) تنظي) درجة الحرارة في جدريي العنبر باستعمال المكيفات والدفايات الكهربارية المدودة بترموستات   في كل 

 مكررات معاملة(   1تسع معامالت غذارية عوواري ًا لجدء من العنبر ودعت 

ا لتقدير تأثير اتجهياد الحيراري علي  االحتياجيات   ت) تكرار اتجراءات السابقة في التجارح الثالث حقلي ً

الغذارية لكتاكيت اللح) من الطاقة والبروتين لالتجربة األول (، والليسيين لالتجربية الثانيية(، والمثييونين لالتجربية 

 عسابيع(  1إل   8الثالثة( عثناء فترة النمو ل

  الـتـجـربـة األولـ 

 صممت هذة التجربة لتقدير عفضل مستوى من الطاقة والبروتين بالعلف تحت تأثير اتجهاد الحراري  

درجيية عليي  نظييا)  81درجيية ثابتيية و  21درجيية حييرارة بيرييية ل 2رتبييت العوامييل عليي  النحييو التييالي:  

مسيييتويات مييين  8كيليييو سيييعر كج)(، و 8100و  8200و  8000مييين الطاقييية الممثلييية ل مسيييتويات 8دوري(، 

 %( 22و  20و 13البروتين ل

 الـتـجـربـة الـثـانـيـة 

هذة التجربة صممت لتقدير تأثير مستوى البروتين وديادة مستوى الليسين عل  عداء كتاكيت اللح) تحت  

 تأثير اتجهاد الحراري 

درجية علي  نظيا)  81درجية ثابتية و  21درجية حيرارة ل 2لي  النحيو التيالي: ويكون ترتيح العواميل ع 

 %( 1.32و  1.89و  1.21مستويات من الليسين ل 8%(، و 22و  20و  13مستويات بروتين ل 8دوري(، 

 الـتـجـربـة الـثـالـثـة   

نييية المحتوييية عليي  هييذة التجربيية صييممت لتقييدير تييأثير مسييتوى البييروتين وديييادة مسييتوى األحمييا  األمي       

 كبريت عل  عداء كتاكيت اللح) تحت تأثير اتجهاد الحراري 

درجية علي  نظيا)  81درجية ثابتية و  21درجية حيرارة ل 2ويكون ترتيح العواميل علي  النحيو التيالي:  

مسيييتويات مييين األحميييا  األمينيييية المحتويييية علييي   8%(، و 22و  20و  13مسيييتويات بيييروتين ل 8دوري(، 

  %( 0.91و  0.31و  0.13كبريت ل

 الــقــيــاســـات 
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 األداء  -1  

عسيابيع، وتي) تحدييد كميية  1و  8في كل التجارح تي) ودن الطييور لكيل عيش تيجياد اليودن الحيي عنيد   

عسابيع   كذلح ت) حساح معدل النمو اليومي، ونسبة النفوق، وكفاءة التحويل  1و  8الغذاء المأكول للفترة ما بين 

 جرا) من العلف لكل كيلو جرا) من الودن الحي( للفترة نفسها   الغذاري لكيلو

 

 مـكـونـات الـذبـيـحـة  -2  

إنياث  مين كيل  8ذكيور و  8سياعة، ثي) اختيير عويواري ًا  12يوًميا لميدة  12ت) تجويع الطيور عند عمر  

كميية ، ونسيبة السييقانذ، عش   ذبحت هذة الطيور لتحديد : ودن الذبيحة، ناتج الذبيحة، نسبة الصدر، نسيبة الفخي

 دهن البطن 

 

 الـتـحـلـيـل اإلحـصـائــي 

ا باسيتخدا) النميوذل الخطيي العيا)   البيانات التيي تحصيل عليهيا مين التجيارح اليثالث تي) تحليلهيا إحصياري ً

(GLM)  التيابع لنظيا) التحلييل اتحصياري(SAS, 1985) وعنيد وجيود اختالفيات معنويية بيين المعيامالت فصيلت   

  P  0.05    وت) التعبير عن المعنوية عند (Duncan’s multiple rang test, 1955)ت باستخدا) المتوسطا

 

 مـلـخـص الـنـتــائــج

كيلييو كييالوري طاقيية ممثليية ج)(  8.1، 8.2، 8.0عجريييت ثييالث تجييارح لدراسيية تييأثير كييل ميين الطاقيية ل

%( فييي التجربيية 1.32، 1.89، 1.21%( فييي التجربيية األوليي ، وكييل ميين الليسييين ل22، 20، 13والبييروتين ل

%( في التجربية الثالثية عنيد مسيتويات 0.91، 0.31، 0.13الثانية، واألحما  األمينية المحتوية عل  كبريت ل

%(، مييع اسييتيفاء بيياقي األحمييا  األمينييية األساسييية عليي  عداء ومكونييات 22، 20، 13مختلفيية ميين البييروتين ل

 ي ذبيحة كتاكيت اللح) المعرضة تجهاد حرار

وجد عن درجة الحرارة العالية عثرت سلبًيا عل  كل مين اليودن الحيي، النميو، كميية العليف الميأكول، ودن 

الذبيحة، وعملت عل  ديادة نسبة الفخذ في كل من التجارح اليثالث فيي التجربية األولي    قلليت الحيرارة العاليية 

ة كيان غيير ثابيت علي  كيل مين كفياءة التحوييل من الطاقة المأكولة والبروتين الميأكول   ووجيد عن تيأثير الحيرار

   إذ عدى ارتفياع درجية الحيرارة السييقان الغذاري، معدل النفوق، ناتج الذبيحة، نسبة الصدر، دهن اليبطن، ونسيبة

وقللييت مين كفياءة التحويييل  السييقان إلي  دييادة النفيوق فييي التجربية الثانيية فقييط، ودادت مين نياتج الذبيحيية ونسيبة

 ي التجربتين األول  والثانية فقط، وقللت من دهن البطن في التجربة الثانية فقط الغذاري ف

ديادة طاقة العلف حسنت في كل من الودن الحي، النميو، الطاقية المأكولية، كفياءة التحوييل الغيذاري، ودن 

التحسين فيي كيل مين الذبيحة، ناتج الذبيحة، ونسبة الفخذ، بينما داد دهن البطن وانخف  البروتين المأكول   هيذا 

الودن الحي، النمو، الطاقة المأكولة، وناتج الذبيحة كيان عنيد درجيات الحيرارة المعتدلية فقيط   لي) يتيأثر كيل مين 

 بمستوى الطاقة السيقان  معدل النفوق، نسبة الصدر، ونسبة
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كيل التجيارح، وجيد عن  وجد عن البروتين العالي حسن من الودن الحي والنمو في التجربة األول  فقط   بينما في

 البروتين ل) يؤثر عل  كل من كمية العلف المأكولة، كفاءة التحويل الغذاري، معدل النفيوق، نياتج الذبيحية، ونسيبة

، ولكن قلل من دهن البطن   هذا يعود ألنال في التجربة األول  لي) ييت) المحافظية علي  مسيتويات متسياوية السيقان

لالليسين، المثيونين، والثيرونين( وبالتالي حصل تحسين فيي األداء عنيد اسيتخدا)  من األحما  األمينية األساسية

مستويات عالية من البروتين   عما في التجربتين الثانية والثالثة فإنال تي) المحافظية علي  سيارر األحميا  األمينيية 

األحما  األمينيية المحتويية علي  األساسية لتفي باحتياجات الطارر الغذارية فيما عدا الليسين في التجربة الثانية و

كبريت في التجربة الثالثة، وهذا يفسر عد) حدوث استجابة للبروتين حيث عن الطيور عخذت االحتياجات الالدمية 

من األحما  األمينية   في التجربتين األول  والثالثة، كما وجد عن البروتين العالي حسن من ودن الذبيحية، هيذا 

حرارة المعتدلة فقط   نسبة الصيدر دادت عنيد اسيتخدا) البيروتين العيالي فيي التجربية التحسن كان عند درجات ال

 األول ، ونسبة الفخذ في التجربة الثانية فقط 

ديادة نسبة الليسين عثرت سلبي ا عل  عداء ومكونات ذبيحة كتاكيت اللحي) بغي  النظير عين درجية الحيرارة 

لليسين إل  انخفا  كل مين اليودن الحيي، النميو، العليف الميأكول، البيرية   إذ عدي استخدا) مستويات عالية من ا

ودن الذبيحة، ناتج الذبيحة، ودهن البطن   في حين ل) يتأثر كل من كفاءة التحويل الغذاري، معيدل النفيوق، نسيبة 

 بمستوى الليسين  السيقان الصدر، نسبة الفخذ، ونسبة

بريت لي) تيؤثر علي  كيل مين اليودن الحيي، النميو، كميية ديادة مستوى األحما  األمينية المحتوية عل  ك

العلف المأكول، كفاءة التحويل الغذاري، معيدل النفيوق، ودن الذبيحية، نياتج الذبيحية، نسيبة الصيدر، نسيبة الفخيذ، 

 ، ودهن البطن السيقان نسبة

ن، ول) ييؤثر علي  نياتج ، ودهن البطالسيقان جنس الطيور عثر معنوًيا عل  ودن الذبيحة، نسبة الفخذ، نسبة

الذبيحة في كل مين التجيارح اليثالث، إذ كيان اليذكور ععلي  مين اتنياث فيي كيل مين ودن الذبيحية، نسيبة الفخيذ، 

   بينما دهن البطن في اتنياث كيان ععلي  مين اليذكور   ووجيد عن نسيبة الصيدر فيي اتنياث كانيت السيقانونسبة 

 ععل  من الذكور في التجربة الثانية فقط 

 

يستخلص مما سبق عن استخدا) مستويات عالية من الطاقة ل) يحسن في عداء ومكونات ذبيحة كتاكيت اللح) 

المعرضة تجهاد حراري   تغيير مسيتوى البيروتين لعنيد المحافظية علي  اتيدان األحميا  األمينيية، التجربتيان 

حي) عنيد درجيات الحيرارة المختلفية   دييادة الثانية والثالثة( ل) يكن لال تأثير عل  عداء ومكونات ذبيحية كتاكييت الل

الليسين عثرت سلبي ا عل  عداء ومكونيات ذبيحية كتاكييت اللحي) بغي  النظير عين درجية الحيرارة البيريية   لي) تيؤد 

دييادة األحمييا  األمينييية المحتوييية عليي  كبريييت إليي  تحسين عداء عو مكونييات ذبيحيية كتاكيييت اللحيي) عنييد عي ميين 

 المعتدلة                              درجتي الحرارة العالية عو


