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  AAbbssttrraacctt      المستخلصالمستخلص
––في حقل الطیور الداجنة التابع لقسم الثروة الحیوانیة في كلیة الزراعة في حقل الطیور الداجنة التابع لقسم الثروة الحیوانیة في كلیة الزراعة   تجربةتجربةأجریت ھذه الأجریت ھذه ال

وكان الھدف من ھذه التجربة دراسة وكان الھدف من ھذه التجربة دراسة   ))22000099//1111//1111((ولغایة ولغایة ) ) 22000099//99//1166((  للمدة منللمدة من  جامعة بغداد ،جامعة بغداد ،

في تخفیف في تخفیف   ماء الشربماء الشربوویقة یقة اضافة مسحوق القرنفل وزیتھ ومستخلصھ المائي المغلي الى العلاضافة مسحوق القرنفل وزیتھ ومستخلصھ المائي المغلي الى العلتأثیر تأثیر 

  اإلجھاد الحراري في فروج اللحم .اإلجھاد الحراري في فروج اللحم .

ربیت ربیت وو  صصمن نوع رومن نوع رو  ))یوم واحدیوم واحد((بعمر بعمر   ةةلحم غیر مجنسلحم غیر مجنسالالفروج فروج من من فرخا فرخا ) ) 221100((استخدم استخدم   

  55((وبعدھا نقلت األفراخ إلى وبعدھا نقلت األفراخ إلى   ،،  ))یومایوما  2211((لغایة عمر لغایة عمر   ))عمر یوم واحدعمر یوم واحد((األفراخ على فرشة من األفراخ على فرشة من 

لكل معاملة لكل معاملة   ))مكرراتمكررات  44((  وبواقعوبواقع  ))معامالتمعامالت  55((إلى إلى   تم توزیعھاتم توزیعھا  ومن ثمومن ثم  ))طبقاتطبقات  44((ذات ذات   ))بطاریاتبطاریات

  وكانت المعامالت كما یأتي:وكانت المعامالت كما یأتي:

، ،   TT11((  إضافة إلى العلیقة وماء الشرب والمعاملةإضافة إلى العلیقة وماء الشرب والمعاملة  ةةدون أیدون أی  منمنمعاملة سیطرة معاملة سیطرة   ))TT00((  المعاملةالمعاملة

TT22 ( (غذیت على مسحوق زھرة القرنفل وبنسبةغذیت على مسحوق زھرة القرنفل وبنسبة))((والمعاملةوالمعاملة  على التوالي ،على التوالي ،) ) %%  0.40.4، ،   0.80.8TT33(( إضافة إضافة

إضافة المستخلص المائي المغلي لزھرة إضافة المستخلص المائي المغلي لزھرة ) ) TT44((  قرنفل إلى العلیقة ، والمعاملةقرنفل إلى العلیقة ، والمعاملةمن زیت المن زیت ال) ) 88%%..00((

) ) 990000--11880000وكانت ھذه اإلضافات یومیا ومن الساعة (وكانت ھذه اإلضافات یومیا ومن الساعة (  ،،  ))%%  44..00((القرنفل إلى ماء الشرب بنسبة القرنفل إلى ماء الشرب بنسبة 

  ))ᵒoمم  22--3355--882288((عرض فروج اللحم إلى حرارة دوریة عرض فروج اللحم إلى حرارة دوریة   ، إذ، إذعلف والماء االعتیادي علف والماء االعتیادي الالوبعدھا یستبدل بوبعدھا یستبدل ب

یمكن تلخیص یمكن تلخیص ) خالل مدة الدراسة . و) خالل مدة الدراسة . و11220000--11880000ة الحرارة خالل الیوم في الساعة (ة الحرارة خالل الیوم في الساعة (وكانت قمة درجوكانت قمة درج

  ::  أتيأتينتائج التجربة بما ینتائج التجربة بما ی

ان اضافة المسحوق والمستخلص المائي المغلي للقرنفل الى العلیقة وماء الشرب ادى الى زیادة ان اضافة المسحوق والمستخلص المائي المغلي للقرنفل الى العلیقة وماء الشرب ادى الى زیادة   ––  11

) ) TT11   ، ،TT44ع للمعاملة (ع للمعاملة () اسابی) اسابی88، ،   66) في وزن الجسم الحي لفروج اللحم عند عمر () في وزن الجسم الحي لفروج اللحم عند عمر (0.050.05معنویة (أ<معنویة (أ<

وارتفع معدل وارتفع معدل   ) اسابیع ) اسابیع 88) خالل مدة () خالل مدة (TT11في المعاملة (في المعاملة (  وحصول زیادة وزنیةوحصول زیادة وزنیة  ) ،) ،TT00مقارنة بالمعاملة (مقارنة بالمعاملة (

) في المعامالت ) في المعامالت 0.010.01) من عمر الطیور بشكل معنوي (أ<) من عمر الطیور بشكل معنوي (أ<88، ،   77، ،   66استھالك العلف في االسابیع (استھالك العلف في االسابیع (

))TT11   ، ،TT22   ، ،TT33   ، ،TT44) مقارنة بمعاملة السیطرة () مقارنة بمعاملة السیطرة (TT00، (، (  وخالل مدوخالل مد) ة) اسابیع ارتفعت كمیة العلف ) اسابیع ارتفعت كمیة العلف 88ة (

فضال عن تحسن كفاءة التحویل الغذائي للطیور فضال عن تحسن كفاءة التحویل الغذائي للطیور ) ، ) ، TT44) في المعاملة () في المعاملة (0.050.05(أ<(أ<  المستھلك بشكل معنويالمستھلك بشكل معنوي

) ) TT11) للمعاملة () للمعاملة (88، ،   77) واالسبوع () واالسبوع (TT44) للمعاملة () للمعاملة (66) واالسبوع () واالسبوع (TT11   ، ،TT22) للمعاملة () للمعاملة (55في االسبوع (في االسبوع (

  ) . ) . TT11لمعاملة (لمعاملة () اسابیع ل) اسابیع ل88وخالل مدة (وخالل مدة (

ضع استھالك الماء في النسبة المئویة من وزن الجسم للتغیر الحاصل في درجات حرارة القاعة ضع استھالك الماء في النسبة المئویة من وزن الجسم للتغیر الحاصل في درجات حرارة القاعة خخ  --  22

لوحظ أنھ خالل مدة ارتفاع درجة لوحظ أنھ خالل مدة ارتفاع درجة   ، إذ، إذومادة القرنفل المضافة بأشكال مختلفة بالنسبة لجمیع المعامالت ومادة القرنفل المضافة بأشكال مختلفة بالنسبة لجمیع المعامالت 

حرارة حرارة   ) كان استھالك الماء عالي مقارنة بمدة انخفاض درجة) كان استھالك الماء عالي مقارنة بمدة انخفاض درجة11220000--11880000الحرارة (من الساعة الحرارة (من الساعة 

  القاعة .القاعة .

  لوحظ حصول ارتفاع في استھالك الماء في جمیع معامالت اضافة القرنفل في تجربة االستساغة . لوحظ حصول ارتفاع في استھالك الماء في جمیع معامالت اضافة القرنفل في تجربة االستساغة .   --33



 ب
 
عدم ظھور فروقات معنویة في نسب األحشاء الداخلیة لجمیع معامالت القرنفل مقارنة بمعاملة عدم ظھور فروقات معنویة في نسب األحشاء الداخلیة لجمیع معامالت القرنفل مقارنة بمعاملة   --44

ئي لقطعة الفخذ في نسبة ئي لقطعة الفخذ في نسبة یة عند أجراء التحلیل الكیمیایة عند أجراء التحلیل الكیمیاووتوجد فروق معنتوجد فروق معنوكذلك الوكذلك ال) ،) ،TT00((  السیطرةالسیطرة

مقارنة مقارنة   ))TT33((ولكن حصل ارتفاع معنوي في نسبة البروتین في المعاملة ولكن حصل ارتفاع معنوي في نسبة البروتین في المعاملة ، ،   رمادرمادــــللوالدھن واوالدھن وا  طوبةطوبةالرالر

  ببقیة المعامالت .ببقیة المعامالت .

، ،   66((عند األسبوع عند األسبوع   ))TT33((في نسبة الخالیا اللمفیة للمعاملة في نسبة الخالیا اللمفیة للمعاملة   ))0055..00  <<لوحظ حصول ارتفاع معنوي (ألوحظ حصول ارتفاع معنوي (أ  --55

إلى إلى   ))HHصول انخفاض غیر معنوي في نسبة خالیا الھتروفیل (صول انخفاض غیر معنوي في نسبة خالیا الھتروفیل (والتي أدت إلى حوالتي أدت إلى ح، ، من عمر الطیور من عمر الطیور ) ) 88

  مقارنة بطیور المعامالت األخرى .                     مقارنة بطیور المعامالت األخرى .                       ))HH//LL    rraattiiooالخالیا اللمفیة (الخالیا اللمفیة (

في في   ))0055..00  <<أعلى معنویا (أأعلى معنویا (أ  ))TT33   ، ،TT44((كان تركیز البروتین الكلي في مصل طیور المعاملة كان تركیز البروتین الكلي في مصل طیور المعاملة   --66

  خرى .خرى .مقارنة بطیور المعامالت األمقارنة بطیور المعامالت األ  ))66((  االسبوعاالسبوع

بالمقارنة مع بالمقارنة مع   ))TT11 ، ،TT44((حصل ارتفاع معنوي  في تركیز الكلوكوز في مصل دم طیور المعاملتین حصل ارتفاع معنوي  في تركیز الكلوكوز في مصل دم طیور المعاملتین   --77

  ..))TT00((معاملة السیطرة معاملة السیطرة 

ادت بعض معامالت اضافة المسحوق والزیت والمستخلص المائي المغلي للقرنفل الى تحقیق ادت بعض معامالت اضافة المسحوق والزیت والمستخلص المائي المغلي للقرنفل الى تحقیق   --88

) انخفاض درجة ) انخفاض درجة 66االسبوع (االسبوع () في درجة حرارة جسم الطیور اذ نالحظ في ) في درجة حرارة جسم الطیور اذ نالحظ في 0.050.05انخفاض معنوي (أ<انخفاض معنوي (أ<

) على التوالي في حین انخفضت ) على التوالي في حین انخفضت 15001500، ،   12001200عند الساعة (عند الساعة () ) TT11،،TT44حرارة المستقیم في المعاملة (حرارة المستقیم في المعاملة (

) وفي المعاملة ) وفي المعاملة 900900) في الساعة () في الساعة (TT22،،TT33،،TT44) في المعامالت () في المعامالت (77درجة حرارة المستقیم في االسبوع (درجة حرارة المستقیم في االسبوع (

))TT33 ( () عند الساعة) حصل انخفاض معنوي في ) حصل انخفاض معنوي في 88((  ) في نفس االسبوع ، وفي االسبوع) في نفس االسبوع ، وفي االسبوع18001800، ،   12001200عند الساعة (

) اما في الساعة ) اما في الساعة 12001200) عند الساعة () عند الساعة (TT11(() وفي المعاملة ) وفي المعاملة 900900) عند الساعة () عند الساعة (TT11   ، ،TT33المعاملة (المعاملة (

) كان االنخفاض في المعاملة ) كان االنخفاض في المعاملة 18001800) وفي الساعة () وفي الساعة (TT11،،TT33) حصل انخفاض في المعاملة () حصل انخفاض في المعاملة (15001500((

))TT33 . ( . (  

  


