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 تاثير اضافة كلوريد البوتاسيوم على انتاج فروج اللحم

 

 جواد كاظم فارس

 كلية الزراعة / جامعة بابل

 

 : الخالصة

 (  طيرا ، واعطيت كلوريد البوتاسيوم مع ماء الشرب . 100استخدمت افراخ الدجاج نوع فاو برو  بعدد)  

 ( طير .  02)    وعة السيطرة ، وكل مجموعة مكونة من  ( مجاميع ، والمجموعة الخامسة كمجم4 فقد قسمت الطيور الى ) 

. اما بالنسبة لمعايير التجربة فكانت استهالك العلف واكتساب الوزن  ومعامل   K0  ،K1  ،K2  ،K3  ،K4كانت المجاميع  

لتجربة بعد انتهاء التحويل العلفي  ومعدالت الوزن االسبوعي للطيور . اظهرت النتائج وجود فروقات معنوية بين مجاميع ا

وباقي مجاميع التجربة في اعلى معدل زيادة استهالك   K0و اعطت  فرقا معنويا واضحا عن   K4التجربة .  فقد تميزت 

(  1.04( يوم  )  80 -1( غم واعلى كفاء تحويل علفي للمدة من )  043( غم  واعلىمعدل اكتساب للوزن )  0110العلف ) 

ملغم / كغم من كاوريد البوتاسيوم مع ماء الشرب لفروج اللحم   022غم ، لهذا نوصي باضافة    (  1113واعلى معدل وزن ) 

 لتحسين انتاجه . 

 

Effects of Potassium chloride in broilers 

Abstract     : 

Using 100 broilers chicks ,were experimentally gives potassium chloride in drinking     water we 

divided the chicks into ( 4 ) groups the fifth as control , and  each  group (20) chiks . Groups K0 , 

K1 ,K2 ,K3 ,K4 . 

Parameters of feed consumptiom , weight gain , feed convertion and weight of chicks. 

The results indicate significance differences between experiments group after end    of experiment. 

The best one K4 gives significance difference than K0 and others in highest range of feed 

consumption ( 2112)gm and the highest range of weight gain (985) gm and the highest range of 

feed convertion from (1-42) day (1.98) and highest weight (1115) gm , so we recommended of 

adding (200) mg / kgm of potassium chloride with drinking water to enhance broilers performance 

of production. 

 المقدمة

قريب من كلوريد الصوديوم . يتالف من البوتاسيوم  ( ، مركب كيميائي ابيض او عديم اللون، ،بلوري kclكلوريد البوتاسيوم )  

والكلوريد ، ذائب في الماء والكحول والقلويات  ويكون نقي بطبيعته كمعدن السلفيت ، كما يوجد ممزوج مع عدة معادن ، 

 ويعرف ايضا با لسلفيت .  Mutate of potash  ويعرف باسم 

 (.(Answer. com. 2008 (ات الكيميائية وايضا كسماد .االستعمال الرئيسي لكلوريد البوتاسيوم في الصناع

وهو المعدن االول الذي تم عزله باستخدام التحليل   Sir Humphrey Davyمن قبل العالم  1807اكتشف البوتاسيوم  عام 

في القشرة االرضية  %1.5الكهربائي وكلمة البوتاسيوم تعني الملح القلوي باللغة االنكليزية  ، واليوجد بصورة منفردة ، ويمثل 

 , Sylvite، كما ان اختزاله بتم بالتحليل الكهربائي بطريقة صعبة لذلك تعتبر امالح البوتاسيوم هي المصدر الرئيسي له مثل 

Polyhalite , Carnalities and Langbeinite  . 

 (Byto. Com. , 2005 بالنسبة الهمية كلوريد البوتاسيوم  فانه يستخدم في اعداد . ) الطعام كبديل لكلوريد الصوديوم في حالة

استخدامه  بكميات قليلة ، اما اذا زادت عن ذلك فانها قد تقي من النوبات القلبية وضغط الدم العالي ومشاكل عدم انتظام دقات 

 ( و  Wikipedia, 2008  ،) القضائي  القلب ، ويستخدم ايضا في االعدام

العصبي والنتظام دقات القلب ، ويعمل على المساعدة لمنع السكتة الفلبية ، ويعمل مع  تاتي اهمية البوتاسيوم لسالمة الجهاز

الصوديوم للسيطرة على موازنة سوائل الجسم ، البوتاسيوم والصوديوم والكلور والبيكاربونات والتي تدعى االليكتروليتات ، 

والبوتاسيوم له دور في النقل الخلوي ، وله دور القاعدة والضغط االزموزي بالجسم ،  –وهي مسؤولة عن موازنة الحامض 
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:  1كبير في العالقة بين البوتاسيوم والصوديوم وذات اهمية كبيرة للصحة الجيدة، علما بان نسبة الصوديوم الى البوتاسيوم هي 

5 (  . , 2008 Merck . ) 

د الصوديوم لخفض ضغط الدم ،حسب الدراسة كما ينصح االطباء مرضى ضغط الدم ، باستخدام ملح البوتاسيوم بدال من كلوري

 ملغم يوميا لمدة اسبوع كامل . 94التي اجريت في بريطانيا عن طريق اعطاء مرضى ضغط الدم ، كلوريد البوتاسيوم بمعدل 

بليون شخص يعانون من ضغط الدم سببه ملح الطعام وان شركات تصنيع االغذية بدات في   1.5علما بان هنالك اكثر من 

 ,.Drug. Comو )  ل كلوريد البوتاسيوم بدال من كلوريد الصوديوم لتخفيف مشكلة اللذين يعانون ارتفاع ضغط الدم.احال

( . كما ان استخدام كلوريد البوتاسيوم مع حامض البروبونيك وبنسب مختلفة ادى الى   Well Fx . Com. , 2007 و   2008

 .( Hinton. 2008تثبيط بكتريا السالمونيال . ) 

التي تحدث    Cannibalismاما بالنسبة الى الدواجن فان اضافة كلوريد البوتاسيوم الى غذاء الدواجن ، لمنع حالة االفتراس 

( . ويستخدم كلوريد البوتاسيوم ايضا في تحسين تحمل االفراخ لدرجات  Larry , 2006 نتيجة نقص االمالح في الغذاء ) 

او ما يسمى باالجهاد الحراري في الدجاج البياض واالمهات سواء كان في العلف او في ماء (   Heat stressالحرارة العالية )

 ( . Pup . Med . ,1995( و  )  2005الشرب و ) الوفاق, 

                               

 المواد و طرق العمل    

طير   في شهر  122طيور المرباة محافظة بابل وكانت عدد ال –نفذ البحث في حقل دواجن اهلي في قضاء جبلة  

، إذ تضمنت التجربة  .C.R.Dو بتصميم تام التعشية   One – way experimentفي تجربة  0224اذار عام  –شياط 

 هي : Klinij East Klibride% من شركة KCl 09مكررات من  8استعمال خمسة تراكيز موزعة على 

K0 عاملة القياسية الـ= عدم اضافة كلوريد البوتاسيوم و تمثل المControl ،K1  =32 1-ملغم . لتر ،K2  =122 ملغم . لتر-

1  ،K3  =132 1-ملغم . لتر   ،K4  =022 و تم حساب هذه الكميات بميزان حساس نوع   1-ملغم . لترSartorius  و ذلك

لقاح النيوكاسل من اليوم االول من لقحت ب fao-broيوم ، علماً ان الطيور الـ  80من اليوم الثاني من عمر الطيور الى عمر 

 عمر الطيور 

ْم ، و غسلت بالماء و المواد المطهرة و  33استعملت غرفة ملحقة بالحقل مسيطر على ظروفها الحرارية بحدود  

عفرت بالفورمالين الممزوج ببرمنكنات البوتاسيوم ، ثم فرشت ارضية الغرفة بنشارة الخشب ، و زودت بعدد كاف من المعالف 

و المناهل وتم وزن الطيور والعلف بميزان  ذو كفة واحدة ، و تم عزل الوحدات التجريبية ضمن خمسة مواضع في الغرفة 

 تجنباً للتداخل ، و لتنظيم التهوية استعملت مفرغة هواء و محرار لقياس درجات الحرارة .

وعي و معدل الوزن االسبوعي و معدل و تم قياس معدل استهالك العلف االسبوعي و و معدل اكتساب الوزن االسب 

 التحويل العلفي لمجاميع التجربة في نهاية كل اسبوع من االسابيع الستة .

وفق البرنامج  0.05وبمستوى احتمالية  (LSD)و استعمل اختبار اقل فرق معنوي  ANOVAتم تحليل التباين  

 ( . 1002، )خالد وزكي ،  SPSS17االحصائي 

                

 تائج والمناقشةالن

بين التراكيز المضافة  ومعاملة السيطرة فكانت التراكيز في  2.23(  وجود فروقات معنوية على مستوى  1اظهر الجدول رقم) 

غم على التوالي .اما في االسبوع   02 , 12 , 3زادت معنويا على معاملة السيطرة ومقدارها   k2   , k3 , k4االسبوع الثاني

غم على التوالي .اما في   03 , 03 , 02قد زادت معنويا على معاملة السيطرة مقدارها   k2 , k3 , k4تراكيز  الثالث ، فان ال

غم على   82, 03, 13زيادة معنويه على معاملة السيطرة ومقدارها     k2  , k3 , k4االسبوع الرابع ، كانت التراكيز    

,  اما 82, 03قد زادت معنويا على معاملة السيطره مقدارها    k2 ,k3 ,k4يز التوالي . اما في االسبوع الخامس فكانت التراك

غم على التوالي.   33, 82, 03زيادة معنويه على معاملة السيطره مقدارها   k2 ,k3 ,k4في االسبوع الخامس فكانت التراكيز 

غم على   32, 82, 03السيطره مقدارها زيادة معنويه على معاملة   k2 ,k3 ,k4أما في االسبوع السادس كانت التراكيز 

 Daiزيادة استهالك العلف عند اضافة كلوريد البوتاسيوم مع ماء الشرب.) .التوالي. وهذا مااتفق مع العديد من الباحثين حول 

and Van , 2007  وBeker and Teeter , 1995( أما بالنسبه لمعدالت اكتساب الوزن فقد أظهر الجدول رقم .)وجود 0 )

زيادة معنويه على معاملة  k3 ,k4روقات معنويه بين التراكيز المضافه ومعاملة السيطره من االسبوع الثاني وكانت التراكيز ف

زيادةمعنويه على معاملة  k1 ,k2 ,k3 ,k4غم علىالتوالي . في االسبوع الثالث كانت التراكيز  13, 3السيطره ومقدارها 

زيادة معنويه على  k2, ,k3 ,k4على التوالي . في االسبوع الرابع كانت التراكيز  غم 32, 13, 13, 3السيطره ومقدارها 

زيادة معنوية  k1 , k2  ,k3 k4غم على التوالي . في االسبوع الخامس كانت التراكيز  32, 02, 12معاملة السيطره مقدارها 
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زيادة  k2 , k3  , k4بوع السادس كانت التراكيز غم على التوالى . في االس 33 , 03 ,13  , 3على معاملة السيطرة مقدارها 

غم على التوالي . وهذا ماذكره باحثون اخرون حول زيادة اكتساب الوزن   82 ,03 ,12معنوية على معاملة السيطرة مقدارها 

 .Naseam , M.Tعند اضافة كلوريد البوتاسيوم وبيكاربونات الصوديوم لفروج اللحم المعرض لدرجات حرارة مرتفعة . ) 

et., al 2005. ) 

( وجود فروقات معنوية بين التراكيز المضافة ومعامل السيطرة ،  3اما فيما يخص الوزن االسبوعي ، فقد اظهر الجدول رقم ) 

غم على التوالي . في االسبوع  13 , 3زبادة معنوية على معاملة السيطرة مقدارها  k3 , k4فكانت التراكيز في االسبوع الثاني 

غم على التوالي . اما في  83 , 02 , 12زيادة معنوية على معاملة السيطرة مقدارها  k2 ,  k3 k4ث فكانت التراكيز الثال

غم على التوالي . في  53 , 82 , 02زيادة معنوية على معاملة السيطرة مقدارها  k2 , k3 , k4االسبوع الرابع فكانت التراكيز 

غم على التوالي .  112 , 93 , 33زيادة معنوية على معاملة السيطرة مقدارها  k2 , k3 , k4االسبوع الخامس فكانت التراكيز 

غم على  082 , 02 , 83زيادة معنوية على معاملة السيطرة مقدارها  k2 , k3 , k4في االسبوع السادس فكانت التراكيز 

كاربونات البوتاسيوم مع الماء المقدم الى  % عند اضافة32التوالي . وهذا ما وجده اخرون حول زيادة وزن الطيور بنسبة 

 ( . Damron , 2002و    Free patents , 2007فروج اللحم . ) 

( وجود فروقات معنوية بين التراكيز المضافة ومعاملة السيطرة من   8اما بالنسبة للتحويل العلفي فقد اظهر الجدول رقم ) 

على   19 ,3 , 9 , 12ارتفاع كفاءة التحويل العلفي ومقدارها  k1 , k2 , k3 , k3 ,  k4االسبوع الثالث فكانت التراكيز 

 , 13 , 3 , 3ارتفاع كفاءة التحويل العلفي ومقدارها  k4و  k1 , k2, ,  k3التوالي . اما بالنسبة لالسبوع الرابع فكانت التراكيز 

 0 ,15ارتفاع كفاءة التحويل العلفي ومقدارها   k1 , k2 , k3 , k4على التوالي . اما في االسبوع الخامس فكانت التراكيز   15

ارتفاع كفاءة التحويل العلفي ومقدارها  k1 , k2 , k3 , k4على التوالي . اما في االسبوع السادس فكانت التراكيز  02 13 ,

فراخ اللحم عند ( . حول كفاءة التحويل العلفي ال.Borges , S.A  0223 (على التوالي .وهذا ما ايده 35 , 02 , 8 , 10

 اضافة االليكتروليتات ) الصوديوم ، البوتاسيوم ، الكلوريد ( . 

ملغم / كغم من كلوريد البوتاسيوم مع ماء الشرب المقدم لفروج اللحم والذي اثبت اهميته من  022لقد اثبتت النتائج اهمية اضافة 

 يادة انتاج فروج اللحم .خالل الفروفات المعنوية الواضحة لمعايير التجربة، واهميته في ز

 

 

( : يوضح تأثير تراكيز كلوريد البوتاسيوم في معدالت استهالك العلف لكل اسبوع لالفراخ ) غم ( في االسابيع  1جدول ) 

 الستة

 

 التراكيز

 االسبوع
K0 K1 K2 K3 K4 

L.S.D.0.05 

 لكل اسبوع

 n.s 57 57 58 57 08 االول

 3.24 018 088 197 107 198 الثاني

 4.16 087 087 088 057 008 الثالث

 5.47 017 088 098 058 057 الرابع

 5.59 787 098 057 007 078 الخامس

 5.80 618 688 707 708 768 السادس

 

     *n.s             :non significant                                                  
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لوريد البوتاسيوم في معدالت اكتساب الوزن لكل اسبوع لالفراخ ) غم ( في االسابيع ( : يوضح تأثير تراكيز ك 0جدول ) 

 الستة

 التراكيز

 االسبوع
K0 K1 K2 K3 K4 

L.S.D.0.05 

 لكل اسبوع

 n . s 68 68 77 77 77 االول

 2.11 178 108 107 108 107 الثاني

 2.17 157 168 168 178 107 الثالث

 2.18 107 157 167 177 177 الرابع

 2.18 088 198 108 158 167 الخامس

 2.18 017 088 107 157 157 السادس

 

     *n.s             :non significant 

 

 ( : يوضح تأثير تراكيز كلوريد البوتاسيوم في معدالت الوزن لكل اسبوع لالفراخ ) غم ( في االسابيع الستة 0جدول ) 

 

 التراكيز

 االسبوع
K0 K1 K2 K3 K4 

L.S.D.0.05 

 لكل اسبوع

 n.s 188 188 97 98 188 االول

 2.33 078 008 008 007 007 الثاني

 4.41 007 088 098 057 008 الثالث

 5.70 618 757 777 708 707 الرابع

 6.05 018 567 507 588 588 الخامس

 6.77 1117 967 908 057 057 السادس

 

     *n.s             :non significant 
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 ( : يوضح تأثير تراكيز كلوريد البوتاسيوم في معدالت التحويل العلفي لكل اسبوع لالفراخ في االسابيع الستة 0جدول ) 

 التراكيز

 االسبوع
K0 K1 K2 K3 K4 

L.S.D.0.05 

 لكل اسبوع

 n.s 1.25 1.25 1.27 1.36 1.45 االول

 n.s 1.40 1.42 1.44 1.42 1.40 الثاني

 0.001 1.74 1.90 1.87 1.83 1.93 الثالث

 0.001 2.24 2.28 2.36 2.38 2.41 الرابع

 0.001 2.52 2.57 2.63 2.55 2.72 الخامس

 0.001 2.83 3.00 3.16 3.08 3.20 السادس

 

     *n.s             :non significant 

 

 المصادر 
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