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المستخلص

 لغاية4104/9/04 اجريت هذه الدراسة في حقل الطيور الداجنة التابع لقسم الثروة الحيوانية في كلية الزراعة – جامعة بغداد للمدة من

 وبمتوسط وزنRoss-308  فرخاً من فروج اللحم غير مجنسة بعمر يوم واحد ساللة451  استخدم في التجربة.) يوم54( 4104 /01/45
) معاملة السيطرة غذيتTc(  وزعت االفراخ بصورة عشوائية إلى اربع معامالت متساوية اعتبرت المعاملة االولى.  غرام54 حي ابتدائي
) فقد غذيت على عليقة مرطبةT3( ) والرابعةT2( ) والثالثةT1(  اما المعامالت الثانية,على عليقة اعتيادية (جافة) طيلة مدة التجربة

 استمرت التغذية طيلة فترة التربية وقسمت كل معاملة إلى ثالث مكررات.كغم علف بالتتابع/ لتر ماء12.4 و1241 و1244 بالماء بنسب
 غذيت االفراخ على عليقة بادىء خالل االسابيع الثالثة االولى من عمر االفراخ ومن ثم اعطيت عليقة نمو بعد.مكرر/ فرخ41 بواقع
 بي ّنت نتائج التحليل االحصائي أن عملية ترطيب العلف بالماء ادت إلى وجود تفوق معنوي.ً يوما54 االسبوع الثالث ولغاية عمر

) في معدل النمو النسبي للمعامالت المغذاة على علف رطب مقارن ًة بمعاملة السيطرة خالل االسبوع الثاني من التجربة وكذلكP<0.01(
 في حين لم يكن هنالك,أثرت معنوياً في زيادة أعداد بكتريا العصيات اللبنية وانخفاض أعداد بكتريا القولون في محتوى الصائم واألعورين
 يستنتج من هذه الدراسة ان ترطيب العلف بالماء ادى إلى تحسن في النمو النسبي واألعداد.تأثيرها معنوياً في الرطوبة النسبية للفرشة

اللوغارتيمية لبكتريا العصيات اللبنية المفيدة وانخفاض في األعداد اللوغارتيمية لبكتريا القولون الضارة في الصائم واألعورين مما انعكس

.ايجاباً على االداء االنتاجي والصحي للطيور

 فروج اللحم, الفرشة, الصائم واألعورين, األعداد اللوغارتيمية, النمو النسبي, الماء, ترطيب:كلمات مفتاحية
.*البحث مستل من رسالة ماجستير للباحث االول
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ABSTRACT
The present study was carried out at Poultry Farm, Department of Animal Resources, Agriculture
College-University of Baghdad, during the period Sept. 12th 2012 until Oct. 24th 2012( 42 days). A total
of 240 one day old unsexed broiler chicks Ross-308 strain were randomly divided into four equal
treatment groups according to added water at rates 0.25, 0.50 and 0.75 L/kg feed for Tc, T1, T2 and
T3 respectively, each groups consisted three replicates (20 chicks per replicate). The chicks were fed
starter diet within first three weeks, after that fed on grower diet until 42 days of age. The results
showed that wet feeding treatments showed significant improvement (P<0.01) in average growth rate
as compared with (Tc) control group during the second week, and showed that wetting diet with water
lead to improve (P< 0.05) in Log. numbers of Lactobacillus bacteria in jejunum and cecum, the Log.
numbers of Coliform bacteria significantly (P<0.01) decreased in T3 treatment as compared Tc
treatment in cecum and jejunum. Wetting feed didn’t affect litter relative humidity. We concluded
from this study the effect of wetting feed with water lead to improve in relative growth, significant
increasing on log. numbers for Lactobacillus bacteria and significant decreasing on log. numbers for
Coliform bacteria in jejunum and cecum and there was no significant effect on litter relative humidity
for broiler.
Key words :wetting, water ,relative growth, log. number, jejunum and cecum, litter and for broiler.
*Part of M.Sc. thesis of the first author .
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هو تهيئة البيئة المالئمة لها وذلك بالحصول على النوع الجيد

المقدمة

والمالئم من الفرشة لتغطية ارضية المسكن ومن مواصفات

طبقت طريقة ترطيب العلف بالماء ( with water wetting

الفرشة الجيدة ان تكون ذات قابلية عالية على امتصاص

 )feedفي تغذية الدواجن منذ عقود عديدة باستخدام مخلفات

الرطوبة والماء المبعثر من المناهل فأصبح الحصول على

االغذية التي يستهلكها االنسان كالرز المطبوخ والبطاطا

الفرشة احدى المشاكل التي تواجه مربي الدواجن في اكثر

المسلوقة أو أي مواد متوفرة تخلط بالماء وتقدم للدجاج ()9

مناطق العالم وذلك لزيادة الطلب عليها نتيجة التطور والتوسع

وكانت هذه الطريقة سابقا تثير بعض الشكوك في استخدامها

في صناعة الدواجن مع مراعاة بقاء الفرشة منخفضة الرطوبة

وتبين فيما بعد انها تستحق ان ينظر لها نظرة اخرى لما

بحيث ال تزيد عن  %04–24في مرحلة النمو وفيما بعد ()1

حققته من نتائج ايجابية عند تغذية الدجاج عليها (,)51

وهناك عامالن يحددان كمية الرطوبة في الفرشة وهي كمية

ويقصد بها اضافة الماء إلى العلف الجاف (التقليدي) ويمكن

الفضالت المطروحة من الطيور ونسبة الرطوبة فيها فالفرشة

اجراؤها في درجات الح اررة العالية واالعتيادية ( ,)8إذ تسهم

الرديئة ذات الرطوبة العالية تكون وسطاً مالئماً لتكاثر ونمو

عملية ترطيب العلف بالماء في تحسين القيمة الغذائية

االحياء المجهرية المرضية وانتاج غاز االمونيا ( ,)1ونظ اًر

للعالئق من خالل زيادة مدة تعرض المادة العضوية لمكونات
العليقة في القناة الهضمية لإلنزيمات الهاضمة وانعكاس ذلك

لقلة الدراسات حول استعمال طريقة ترطيب العلف بالماء في

على االداء االنتاجي الالحق لفروج اللحم ( ,)51وتعد أحدى

تغذية فروج اللحم صممت الدراسة الحالية متضمنة ترطيب

العلف بالماء بنسب  4221و 4214و 42.1لتر ماء/كغم علف

طرائق التغلب على محددات استهالك العلف ويمكن ان تكون

ومقارنتها مع التغذية على العلف التقليدي (الجاف) ودراسة

بديال عن االضافات العلفية في تغذية فروج اللحم (.)51

اثبتت الدراسات الحديثة ان هناك اكثر من  144نوع من

تأثير ذلك في النمو النسبي لألفراخ خالل االسبوعين االول

البكتريا متواجدة داخل القناة الهضمية للطيور وان نسبة %04

والثاني واألعداد اللوغارتيمية لبكتريا حامض اللبنيك المفيدة

وبكتريا القولون الضارة في الصائم واألعورين والرطوبة

منها تابع إلى أنواع البكتريا الالهوائية المنتجة لحامض
اللبنيك

(Bactria

Acid

)Lactic

مثل

النسبية للفرشة لفروج اللحم في نهاية التجربة بعمر  12يوماً.

بكتريا

المواد والطرائق

 Lactobacilliوبكتريا  Enterococcusوهي من انواع

اجريت التجربة في حقل الطيور الداجنة التابع لقسم الثروة

البكتريا المفيدة كونها تعمل على إنتاج حامض اللبنيك

الحيوانية

( )Lactic acidالذي يعد قاتالً للبكتريا الضارة وكذلك فهو
غذاء للخاليا المعوية  ,Enterocytesأما النسبة الباقية وهي

%54

االخرى

فترجع

للبكتريا

الهوائية

في كلية

الزراعة/جامعة بغداد

للمدة من

 2452/0/52ولغاية  12 ( 2452/54/21يوماً) استخدم

( Aerobic

فيها  214فرخاً ساللة  Ross-308وتم توزيعها إلى اربع

( )Coliformالتي تشكل بكتريا  E.coliالنسبة االكبر منها

عليقة اعتيادية (جافة) طيلة مدة التجربة ,اما المعامالت

معامالت المعاملة االولى ( )Tcمعاملة السيطرة غذيت على

 )Bacteriaمثل بكتريا  Salmonellaوبكتريا القولون

الثانية ( )T1والثالثة ( )T2والرابعة ( )T3فقد غذيت على

وهي من البكتريا المرضية الضارة ( .)2اشار  Milesو

عليقة مرطبه بالماء بنسب  4221و 4214و 42.1لتر

 )55( Bottwallaإلى أن عملية ترطيب العلف بالماء
تهدف إلى تحقيق توازن ميكروبي مثالي لألحياء المجهرية

بدء من عمر  .يوم لغاية نهاية
ماء/كغم علف بالتتابع ً
التجربة وقسمت افراخ كل معاملة إلى ثالث مكررات وبواقع

مباشر أو غير مباشر وانعكاس ذلك على بعض الصفات

 24فرخاً لكل معاملة .يتم ترطيب العلف من خالل مزجه

المكونة للفلو ار المعوية في القناة الهضمية للدجاج بشكل

بكمية معلومة من الماء في معلف بالستيكي دائري ويقدم إلى

الفسلجية المهمة في جسم الدجاج كمعدل تحول الخاليا

االفراخ خالل خمسة اوقات من اليوم الواحد من الساعة 54

الطالئية المبطنة للقناة الهضمية وتطور طبقة الزغابات

صباحاً لغاية  52ليالً ويقدم على شكل وجبات خالل الوقت

( )Layer of Villiوالذي يؤدي إلى تحسين االداء االنتاجي

الواحد لضمان بقاؤه بشكل طازج وعدم تبخر الماء منه أو

لها ( ,)54ومن شروط نجاح تربية الدواجن على األرضية
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جدول  .1تأثير ترطيب العلف بالماء في معدل النمو النسبي

بالماء وحساب كمية الماء الواجب اضافتها ووزن كمية العلف

 ±( %الخطأ القياسي) خالل األسبوعين األول والثاني من

الجاف المتبقي في كل معلف بعد كل وجبة تعليف كون

التجربة

الطيور تستهلك العلف الرطب مباشرةً عند تقديمه باإلضافة
إلى دور درجة الح اررة في تبخر الماء من العلف وعدم تقديم

العمر باألسبوع

المعاملة
0

4

Tc

5.38 ±
106.73

2.86±86.14 c

T1

1.82±108.23

0.88 ± 91.66 b

ولقحت افراخ التجربة ضد مرض النيوكاسل و I.Bبعمر 1

T2

2.12± 105.16

0.29±92.53 ab

يوم بالرش الخشن وبعمر  .و 5.يوماً ضد مرض النيوكاسل

T3

0.05± 107.20

0.72± 97.30 a

مستوى المعنوية

N.S

**

علف رطب لكافة المعامالت خالل اوقات انخفاض درجة

الح اررة من الساعة  52ليالً– 54صباحاً .غذيت االفراخ على

عليقة بادئة لمدة الثالثة اسابيع االولى ثم عليقة نمو لنهاية

التجربة وقد هيأت كافة المستلزمات الالزمة لتربية فروج اللحم

مع ماء الشرب وبعمر  52يوماً ضد مرض الكمبورو مع ماء
الشرب .تم حساب النمو النسبي لألفراخ لألسبوعين األول

**تعني وجود فروق معنوية على مستوى احتمال  N.S ,1210تعني

والثاني من عمرها وبعمر  12يوماً وقدرت األعداد

عدم وجود فروق معنوية بين المعامالت ضمن العمود الواحد المعامالت

اللوغارتيمية لبكتريا العصيات اللبنية وبكتريا القولون بطريقة

التجريبية Tc :معاملة السيطرة (جافة) :T1 ,ترطيب العلف بالماء
بنسبة  0.25لتر ماء/كغم علف :T2 ,ترطيب العلف بالماء بنسبة

صب االطباق والموضحة من قبل ( )0اما الرطوبة النسبية

 1241لتر ماء/كغم علف :T3 ,ترطيب العلف بالماء بنسبة  12.4لتر

للفرشة فقدرت حسب ما ذكر في  .)5( A.O.A.Cحللت

ماء/كغم علف

البيانات حسب التصميم العشوائي الكامل ( )CRDلدراسة

ادى ترطيب العلف بالماء بمستويات مختلفة إلى احداث

تأثير المعامالت المختلفة في الصفات المدروسة ,وقورنت

فروق معنوية بين المعامالت في أعداد بكتريا العصيات

الفروق المعنوية بين المتوسطات باختبار).( Duncan

اللبنية المفيدة ( )Lactobacillusوبكتريا القولون الضارة

متعدد الحدود تحت مستوى معنوية  4241و 4245واستعمل

( )Coliformفي الصائم واألعورين (جدول  ,)2ففي الصائم

البرنامج االحصائي الجاهز .)52( SAS

وجد تفوق معنوي ( )P<0.05للمعاملة  T3على المعاملة

النتائج والمناقشة

 Tcولم تظهر فروق معنوية بين المعامالت  Tcو T1وT2

يبين جدول  5ان ترطيب العلف بالماء ادى إلى احداث فروق

إذ بلغت أعداد بكتريا العصيات اللبنية للمعامالت  T1وT2

معنوية في معدل النمو النسبي لألفراخ في االسبوع الثاني من

و 1201 ( T3و 1255و )1218دورة لوغارتيمية/غم بالتتابع

عمرها اذ يالحظ وجود تفوقاً معنوياً ( )P<0.01للمعامالت

مقارنة ب  1214دورة لوغارتيمية /غم للمعاملة  ,Tcاما في

 T1و T2و T3مقارنةً بالمعاملة  Tcوكذلك لوحظ تفوق

االعورين فقد وجد ان المعامالت المغذاة على علف رطب

المعاملة  T3على المعاملة  T1معنويا ( )P<0.01ولم تظهر

 T1و T2و T3قد تفوقت معنويا ( )P<0.05في أعداد

فروقات معنوية بين المعاملتين  T1و ,T2ومن الطبيعي أن

بكتريا العصيات اللبنية مقارنة بالمعاملة المغذاة على عليقة

ال توجد فروق معنوية بين المعامالت في االسبوع االول كون

جافة ( ,)Tcولم يكن هنالك فروق معنوية فيما بين معامالت

جميع االفراخ في كافة المعامالت تغذت على عليقة موحدة

التغذية الرطبة .أما أعداد بكتريا القولون في الصائم فيالحظ

(جافة) .إن التحسن المعنوي خالل االسبوع الثاني لمعامالت

انها قد ارتفعت بشكل معنوي ( )P<0.01للمعاملتين Tc

التغذية الرطبة قياسا إلى معاملة السيطرة قد يعزى إلى زيادة

و T1مقارنة بالمعاملة  T2و ,T3وتفوق المعاملة  T2معنويا

استهالك العلف ألفراخ هذه المعامالت الستساغتها العلف

( )P<0.01مقارنة بالمعاملة  T3وعدم وجود فروق معنوية

الرطب مما أثر بشكل ايجابي على معدل النمو النسبي
لألفراخ.
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بين المعاملتين  Tcو ,T1اذ بلغت أعداد هذه البكتريا في

المعامالت  Tcو T1و T2و 124.( T3و 1200و1210

في

وتكاثرها وانتاج الحوامض العضوية قصيرة السلسلة من قبل

فقد تفوقت ايضا المعاملتين  Tcو T1معنويا

البكتريا المفيدة في االمعاء والتي تحسن حركة الزغابات وتزيد

( )P<0.05قياسا بالمعاملة  T3ولم يكن هناك فروق معنوية

من تكاثر الخاليا المعوية وانسيابية الدم في الطبقة المخاطية

بين هاتين المعاملتين مقارنةً بالمعاملة  T2وبين المعاملتين

للقناة الهضمية وعند امتصاصها من قبل جدار االمعاء

( 0221و 0258و 0258و )0254دورة لوغارتيمية/غم بالتتابع.

التمثيلية ( .)13إن انخفاض أعداد بكتريا القولون في الصائم

إن النتائج المتحققة في هذه الدراسة تشير وبوضوح لفعالية

واألعورين ربما يعود لدور حامض الالكتيك الذي تفرزه بكتريا

عملية ترطيب العلف بالماء في تحسين البيئة الميكروبية للقناة

العصيات اللبنية وهو قاتل او مثبط لنمو وتكاثر البكتريا

واإلقالل من أعداد بكتريا القولون بشكل معنوي في كل من

لهذه البكتريا الذي تغلب عليه الصفة الدهنية ( Saccharid

الصائم واألعورين والتي ربما حدثت بسبب تخمر العلف

 )Lipopolyوبما ان حامض الالكتيك محب للدهن

الرطب في القناة الهضمية بفعل بكتريا العصيات اللبنية

( )Lipophillicلذلك فهو يدخل عبر جدران هذه البكتريا

الموجودة طبيعيا فيها مما ادى إلى استهالك عالي

إلى الداخل ويتأين ليعطي ايون الهيدروجين الموجب ويخفض

و )1201دورة لوغارتيمية/غم بالتتابع ,اما أعدادها
االعورين

تصبح من مصادر الطاقة في الجسم وتنظم بعض العمليات

 T2و T3اذ بلغت أعدادها للمعامالت  Tcو T1و T2وT3

الضارة مثل بكتريا القولون ويرجع ذلك لطبيعة الجدار الخلوي

الهضمية من خالل زيادة أعداد بكتريا العصيات اللبنية

لألوكسجين وتوفير ظروف الهوائية مثالية ساعدت على نمو

االس الهيدروجيني داخل جسم البكتريا وبذلك تتعطل

وانتشار بكتريا العصيات اللبنية ( ,)54وربما يعزى إلى ان

الفعاليات االنزيمية وتتعطل عملية تكوين الجينات الوراثية

العلف الرطب يعمل على خفض االس الهيدروجيني للقناة

( )DNA synthesisوكذلك قد يعود إلى الدور المهم لبكتريا

الهضمية نتيجة زيادة أعداد ونشاط بكتريا العصيات اللبنية

العصيات اللبنية في عملية االقصاء التنافسي التي يتم

الهيدروجيني في الصائم واألعورين وزيادة أعداد هذه البكتريا

النتائج في جدول  0عدم وجود فروق معنوية بين معامالت

فيهما اذ انها تحب العيش في الوسط الحامضي ( .)2إن

التجربة في الرطوبة النسبية للفرشة في نهاية مدة التجربة.

انخفاض االس الهيدروجيني للقناة الهضمية يسهم بزيادة نسبة

هذه النتيجة جاءت على العكس مما توصل اليه Shedeedy

المخاط المنتشرة في شبكة الياف الميوسين المغطية للخاليا

بنسبة  5غم ماء  5 :غم علف ادت إلى وجود زيادة معنوية

المعوية اذ توفر هذه الشبكة بيئة ووسطاً مالئماً لنموها

في الرطوبة النسبية للفرشة.

بواسطتها طرح البكتريا الضارة خارج الجسم ( .)2تظهر

التي تفرز حامض الالكتيك ومن ثم خفض االس

( )0اذ وجد أن تغذية فروج اللحم على عليقة مرطبة بالماء

تواجد االحياء المجهرية المفيدة وزيادة انتشارها على طبقة

جدول  .4تأثير ترطيب العلف بالماء في األعداد اللوغارتيمية لبكتريا العصيات اللبنية  Lactobacillusوبكتريا القولون

المعاملة
Tc
T1
T2
T3
مستوى
المعنوية

( Coliformدورة لوغارتيمية/غم ±الخطأ القياسي) في الصائم واألعورين لفروج اللحم
األعورين
الصائم
بكتريا العصيات
بكتريا العصيات
بكتريا القولون
بكتريا القولون
اللبنية
اللبنية
0.00± 3.24a
0.00± 3.18 b
0.03± 5.07 a
0.02±5.60 b
0.03 ± 3.18 a
0.67± 4.72 a
0.02± 4.93 a
ab0.40 ±5.95
0.00 ± 3.18ab
0.18± 4.51 a
0.09± 4.69 b
0.01± 6.11 ab
0.04 ± 3.10b
0.15± 4.57a
0.01± 4.36 c
0.21± 6.58 a
*

*

**

*

**تعني وجود فروق معنوية على مستوى احتمال  N.S ,1210تعني عدم وجود فروق معنوية بين المعامالت ضمن العمود الواحد المعامالت التجريبية:
 Tcمعاملة السيطرة (جافة) :T1 ,ترطيب العلف بالماء بنسبة  0.25لتر ماء/كغم علف :T2 ,ترطيب العلف بالماء بنسبة  1241لتر ماء/كغم علف,
 :T3ترطيب العلف بالماء بنسبة  12.4لتر ماء/كغم علف
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