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تأثير حقن بيض التفقيس بمستويات مختلفة من الليكوبين في بعض الصفات االنتاجية
لفروج اللحم
علي شنيت كريم الكعبي
فاضل رسول الخفاجي
جامعة القاسم الخضراء /كلية الزراعة

الخالصة :
تضمنت هذه الدراسة تجربتين متتاليتين ،أجريت التجربة االولى في مفقس شركة االنوار في محافظة بابل للفترة
من  5172/ 9 /9لغاية  5172/9/ 59وذلك لبحث تأثير حقن بيض التفقيس ألمهات فروج اللحم بمستويات
مختلفة من الليكوبين على نسبة األفراخ الفاقسة ونسبة الهالكات الجنينية ومعدل الوزن عند الفقس،حيث تم
استخدام ( )750بيضة مخصبة من أمهات فروج اللحم نوع ) )Ross 308وتم توزيعها الى خمسة معامالت
وبواقع ( )721بيضة لكل معاملة وتم حقن البيض في اليوم  7172من عمر الجنين في الغشاء االمنيوني
 Aminion membraneحيث تم الحقن بـ ( ) 0.3مل لكل بيضة بالتراكيز المختلفة من الليكوبين وكانت
معامالت التجربة كاالتي -:
السيطرة السالبة (المعاملة االولى)( :من دون حقن) ،.السيطرة الموجبة (المعاملة الثانية)( :ماء مقطر معقم فقط)
 170مللتر /بيضة ،.الليكوبين (المعاملة الثالثة ):بتركيز  % 7وبواقع  170مللتر /بيضة ، .الليكوبين (المعاملة
الرابعة):بتركيز  % 5وبواقع  170مللتر /بيضة،.الليكوبين (المعاملة الخامسة) :بتركيز  % 0وبواقع  170مللتر
/بيضة .
وتضمنت التجربة الثانية تربية االفراخ الفاقسة والناتجة من البيض المحقون بمستويات مختلفة من الليكوبين ،
وأجريت التجربة في حقل الطيور الداجنة التابع لقسم االنتاج الحيواني في كلية الزراعة /جامعة القاسم الخضراء
للفترة من  2015/ 9/ 29لغاية  2015/ 11/ 2التي استمرت لمدة ( )5اسابيع ،وذلك لدراسة بعض الصفات
اإلنتاجية والصفات النوعية للذبيحة لألفراخ الفاقسة عن البيض المحقون  ،وقد تم استخدام ( )011فرخا ً وتم
توزيعها الى خمسة معامالت وبواقع ( )61طيراً لكل معاملة .ويمكن تلخيص أهم النتائج التي تم الحصول عليها:
 -1تبين لنا ارتفاع عالي المعنوية ( ) p> 0.01لمعاملة الحقن  T4في وزن الجسم الحي النهائي عند عمر 4
أسابيع ولمعاملة الحقن بالليكوبين  T5في االسبوع الخامس من العمر مقارنة بمعاملتي السيطرة .
 -2تبين لنا ارتفاع عالي المعنوية ( ) p> 0.01لمعامالت الحقن  T4و T5في معدل الزيادة الوزنية االسبوعية
لالسابيع االول والرابع والخامس من عمر الطير مقارنة بمعاملتي السيطرة .
 -3تبين لنا انخفاض عالي المعنوية ( ) p> 0.01للمعاملة  T5في معدل استهالك العلف في االسبوع الثالث
مقارنة ببقية المعامالت  ،وعموما لم تكن هناك فروقا معنوية في صفة استهالك العلف بين معامالت الحقن
ومعامالت السيطرة السالبة .
 -4تبين لنا تحسن عالي المعنوية ( ) p> 0.01في معامل التحويل الغذائي لمعاملة الحقن  T5مقارنة مع بقية
معامالت التجربة .
 -5تبين لنا تفوق عالي المعنوية ( ) p> 0.01للمعاملة  T5على معاملتي الحقن  T4,T3في الوزن النسبي للكبد .
 -6لم تكن هناك فروق معنوية فيما يخص نسبة الهالكات الكلية .
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The Effect of Injection hatching eggs at Different Levels of Lycopene in
Some Production Traits for Broiler Chickens
Abstract :
This study included two experiments in a row, the first experiment was conducted at
AL-Anwar hatchery company in the province of Babylon lights Company for the
period from 09/09/2015 to 29/ 9/ 2015 to discuss injection hatching eggs for broiler
breeder at different levels of lycopene on the proportion of chicks hatched and the
proportion of embryonic mortality and the rate weight effect when hatching, (750)
fertilized egg from broiler breeder (Ross 308) where used and distributed to five
treatments with 150 eggs per treatment eggs were injected in day 17.5 of the embryo
age and in the Aminion membrane where the eggs injected by (0.3) ml per egg
different concentrations following:,Negative control (first- treatment): (without the
injection)., Positive control(second- treatment):(sterile distilled water only) 0.3 ml /
egg.
, Lycopene (third- treatment): a concentration of 1% using 0.3 ml / egg. ,Lycopene
(four- treatment): a concentration of 2% using 0.3 ml / egg.
,Lycopene (fifth-treatment): a concentration of 3% using 0.3 ml / egg.
When the injection process finished the eggs were moved to the Hatchery until the
completion of the hatching process and the second experiment included a rearing
hatched chicks that resulting from eggs injected with different levels of lycopene, the
second experiment was conclucted the poultry farm in the Department of Animal
Production at the college of Agriculture / AL-Qasim Green University for the period
from 29/9/2015 to 2/11/2015, which lasted for (5) weeks to study some of the
productivity and Carcass qualities and physiological characteristics of the chicks
hatched from eggs injected (300) chicks were used distributed to five treatments by
injecting egg and treatments by 60 chicks per treatment. It can be summarized the
most important results were obtained: Highly Significant (p<0.01) for treatments
injection T4 in the total live body weight of the final quarter when the age was 4
weeks and for T5 at the 5 week of age compared control treatments.,Highly
Significant effect (p<0.01) for T4 and T5 in the rate of weekly weight gain at the first
and fourth and fifth age of the birds compared to the body weekly treatments
control.,Highly Significant moral decline (p<0.01) forT5 in the third week
in the feed consumption rate compared to the rest of the treatments, overall there
were not significant difference in the character of feed consumption rate between
injected treatment and the negative control treatment .
, Significantly Higher imbrovement (p<0.01) was found in feed conversion ratio for
T5 compared with the other experment cumulative treatments. ,Significantly Higher
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superiority ( p<0.01) was noted for T5 compared to T4, T3 in relative liver
weight.,There were not any significant differences among all experimental treatments
in the total Mortality rate.
استخدم في هذه التجربة خمسة معامالت كل معاملة
تضمنت ( )721بيضة ملقحة ذات جنين حي وتم
حقنها في يوم  7172من الحضانة وقد شملت
المعامالت االتية -:
 - 1المعاملة االولى ( :)T1مجموعة السيطرة
السالبة وتشمل البيض من دون حقن .
-2المعاملة الثانية ( :) T2مجموعة السيطرة
الموجبة وتشمل حقن كل بيضة بـ ( )0.3مل ماء
مقطـر معقم فقط.
-3المعاملة الثالثة ( :(T3حقن كل بيضة بـ ()0.3
مل من محلول الليكوبين بتركيز ).)% 1
-4المعاملة الرابعة( :)T4حقن كل بيضة بـ ()0.0
مل من محلول الليكوبين بتركيز
). ) %5
 -5المعاملة الخامسة( :)T5حقن كل بيضة بـ ()0.0
مل من محلول اللكوبين بتركيز).)%0
مصدر البيض وحضنه :
استخدم بيض تفقيس فروج اللحم ساللة Ross 308
المستوردة تم الحصول عليها من مفقس شركة
االنوار االهلي.
الليكوبين :
حُصل على الليكوبين من شركة SHAANXI
SCIPHAR
HI-TECHNOLOGY
 INDUSTRY CO.LTDالصينية .
طريقة تحضير محاليل الحقن :
Sterilized
الماء المقطر المعقم
استخدم
 distilled waterفي تحضير المحاليل الغذائية ،
كما يأتي -:
 -7تم اذابة ( )7ملغم من الليكوبين في دورق
حجمي سعة  711مل ثم اكمل الحجم الى  711مل
بواسطة الماء المقطر المعقم ليصبح التركيز (.)%7
 -5تم اذابة ( )5ملغم من الليكوبين ايضا ً واكمل
الحجم الى  711مل بواسطة الماء المقطر المعقم
ليصبح التركيز (.)%5

المقدمة :
شهدنا في اآلونة األخيرة تقانات عدة مختصة بعملية
التفقيس من اجل النهوض نحو المستوى األمثل من
خالل ضمان حيوية األجنة ومن ثم إنتاج أفراخ
سليمة سواء كانت فروج لحم او أمهات فروج لحم
عن طريق زيادة سرعة النمو لتلك األجنة و االفراخ
عند عملية الحقن ببعض العناصر الغذائيـة بالبيضة
( Uniو)5112، Ferket
كما ان استهالك األغذية الغنية بالكاروتينات له
الكثير من الفوائد الصحية وذلك لقدرتها على الوقاية
والحماية من اإلجهاد التأكسدي الذي يرتبط بالعديد
من األمراض المزمنة ( ;Giuseppe et al., 2007
 . )Feeney, 2004ففي دراسة أجريت في جامعة
تورنتو بكندا وجد أن تناول عصير الطماطم أو
منتجات الطماطم المصنعة يوميًا يساعد في خفض
مستويات الجذور الحرة النشطة في الجسم
( Agarwalو .)7991، Rao
أن لليكوبين نشاط قوي كمضاد لألكسدة ضد الجذور
الحرة ; Miller et al., 1996( Free Radicals
 Mortensenو  .)7991، Skibstedتنبع قدرة
الليكوبين كمضاد قوي لألكسدة من زيادة عدد
الروابط الهيدروكربونية الزوجية المتبادلة  ،لذا فهو
مضاد أكسدة فعال ضد الجذور الحرة مقارنة
بالكاروتينات األخرى (; Tapiero et al،5114
 .)Rao and Ali, 2007يثبط الليكوبين نشاط
الجذور الحرة مثل بيروكسيد الهيدروجين ()H2O2
وفوق اوكسيد النتروجين (Perera and ( )NO2
. ( Yen ,2007; Lou et al,1995
فان دراستنا الحالية تهدف ومن خالل تجربتين إلى :
تقييم تاثير حقن بيض التفقيس بمستويات مختلفة من
الليكوبين على صفات الفقس واالفراخ الفاقسة لحين
التسويق .
المواد وطرائق العمل :
معامالت التجربة :
769
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 -0تم اذابة ( )0ملغم من الليكوبين ايضا ً واكمل
الحجم الى  711مل بواسطة الماء المقطر المعقم
ليصبح التركيز (.)%0
طريقة حقن البيض :
تم حقن البيض في اليوم  7172من عمر الجنين
وقبل ذلك تم فحص البيض ضوئيا ً Candling
وتعقيم منطقة الثقب التي تمثل مكان حقن محلول
الليكوبين بواسطة قطن مغموس بالكحول باستخدام
ثاقب  Drillمدبب وثقبت قشرة البيضة بالثاقب مع
تالفي احداث اي شرخ او تصدع في القشرة وتفادي
االوعية الدموية للجنين بحيث يتم ثقب القشرة بحركة
دائرية للثاقب ومن ثنم حقن المحلول المستعمل في
الدراسة باستخدام محقنة تلقيح اوتوماتيكية ضبطت
معايرتها على  170مل وبعد إتمام حقن المحلول تم
تغطية الثقب بطالء االظافر وإدخال البيض للمفقسة
حتى موعد الفقس.
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الصفات المدروسة :
النسبة المئوية للفقس والهالكات الجنينية :
(خطاب ؛. )7995
وزن االفراخ عند الفقس  :تم وزن االفراخ الفاقسة
في كل مكرر وذلك بوزن االفراخ لكل مكرر ثم
استخراج معدل وزن كل فرخ .
التجربة الثانية -:أستخدمت االفراخ الفاقسة في
التجربة االولى التي تم حقن البيض فيها بمستويات
مختلفة من الليكوبين وقد تم توزيع االفراخ على
خمسة معامالت وتضمنت كل معاملة ثالث
مكررات كل مكرر  51طير والمعامالت.
التغذية  -:قدمت العليقة لالفراخ من عمر يوم لغاية
 02يوم كما موضح في الجدول (.)7

جدول ( )1نسب المواد العلفية الداخلة في عليقتي البادئ والنهائي مع التركيب الكيمياوي المحسوب للعالئق
التجريبية.
النهائي %
البادئ %
المادة العلفية
5.66
5664
ذرة صفراء
0262
0262
حنطة
0664
0.62
كسبة فول الصويا ( %55بروتين خام)
064
064
مركز بروتيني
261
264
زيت زهرة الشمس
260
26.
حجر الكلس
265
265
داي كالسيوم
260
260
ملح الطعام
122
122
المجموع الكلي
التركيب الكيمياوي المحسوب
%02
%01
بروتين خام %
0242
0222
طاقة ممثلة (كيلو سعرة  /كغم علف)
%1604
%1604
الاليسين %
%2650
%2640
المثيونين %
%2604
%26.
الكالسيوم %
%2650
%2645
الفسفور المتيسر %
* المركز البروتيني المستخدم حيواني (الوافي)  ،هولنددي المنشدأ مدن شدركة فيدد يحتدوي علد  %52بدروتين خدام ،
 %4دهن خام  %0 ،الياف خام  %664 ،كالسيوم  %5 ،فسفور متوفر  %0604 ،اليسين  %0602 ،مثيدونين ،
 %5مثيونين  +سستين  %060 ،صوديوم  0122 ،كيلدو سدعرة  /كغدم طاقدة ممثلدة ويحتدوي علد خلدين فيتاميندات
ومعادن نادرة لتأمين حاجات الطير  ،إنزيم الفايتيز
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 14222وحدة إنزيم  /كغم مركز  4222ملغم  /كغم مركز كلوريد الكولين.
** التركيب الكيمياوي حسب .)1..5( NRC
تبين تفوق المعاملة T1و  T2معنويا على المعاملة
 T4و لم تكن هناك فروقا معنوية بين المعامالت
 T5,T3,T2,T1من جهة وكذلك التوجد اختالفات
معنوية بين المعامالت  T5,T4,T3في صفة نسبة
الفقس من جهة اخرى  .اما في النسبة المئوية
للهالكات الجنينية فكانت المعاملة  T1و  T2اقل
نسبة هالكات بالمقارنة مع المعاملة  T4ولم يظهر
فرق معنوي مع المعاملتين  T2,T1ولم تظهر
اختالفات معنوية بين المعامالت T5,T3,T2,T1
في صفة النسبة المئوية للهالكات الجنينية وكذلك
انعدمت الفروق المعنوية بين  T5,T4,T3في نفس
الصفة  .وتبين من الجدول نفسه عدم وجود فروق
معنوية لمعامالت التجربة كافة يما يخص معدل
الوزن عند الفقس .

الصفات االنتاجية المدروسة :
-1معدل وزن الجسم الحي  -0 .الزيادة الوزنية .
 -0كمية العلف المستهلكة .وبحسب ماذكره
(الفياض وناجي .)7919
 -5معامل التحويل الغذائي (الزبيدي .)7916
 -4نسبة الهالكات الكلية -6 .نسبة
التصافي(الفياض وناجي .)7919
النتائج والمناقشة :
 -1نسبة الفقس ونسبة الهالكات الجنينية ومعدل
الوزن عند الفقس  :يشير الجدول ( )5الى تاثير
حقن بيض التفقيس بمستويات مختلفة من الليكوبين
في النسبة المئوية للفقس والنسبة المئوية للهالكات
الجنينية ومعدل الوزن عند الفقس لفروج اللحم .حيث

ج
جدول ( )0تأثيرحقن بيض التفقيس بمستويات مختلفة من الليكوبين في نسب الفقس ونسبة الهالكات الجنينية
ومعدل الوزن عند الفقس لفروج اللحم .
المتوسن  ±الخطأ القياسي
( )1
المعامالت
معدل الوزن عند الفقس (غم)
نسبة الهالكات الجنينة ()%
نسبة الفقس ()%
2655 ± 06610
b 2660 ± 15622
a 066. ± 06622
T1
2600 ± 04600
b 2640 ± 10600
a 0600 ± 06660
T2
2610 ± 04600
ab 2600 ± 16660
ab 0600 ± 00600
T3
2642 ± 06622
a 1620 ± 02622
b 1604 ± 02622
T4
2655 ± 06610
ab 1600 ± 10600
ab 0664 ± 00660
T5
NS
*
*
مستوى المعنوية
المتوسطات التي تحمل حروف مختلفة ضمن العمود الواحد تختلف معنويا فيما بينها.
* ( :NS ، )P<0.05عدم وجود فروق معنوية  )1(.المعامالت =  = T1معاملة السيطرة السالبة T2 .
معاملة السيطرة الموجبة (حقن ماء مقطر)  T3 .حقن الليكوبين بتركيز  T4 . % 1حقن الليكوبين بتركيز 0
 T5 . %حقن الليكوبين بتركيز . % 0د
االول والثاني  .ونالحظ عند االسبوع الثالث اعلى
معدل لوزن الجسم كان لصالح المعاملة  T2وبفارق
عالي المعنوية  P<0.01على المعامالت جميعها
تليها المعاملة  T1والتي تفوقت على كل من
 T5,T4,T3في حين لم تكن هناك اي فروق معنوية

 -0معدل وزن الجسم الحي االسبوعي -:يشير
الجدول ( )0الى تاثير حقن بيض التفقيس بمستويات
مختلفة من الليكوبين في معدل وزن الجسم الحي
االسبوعي لفروج اللحم  .و تبين عدم وجود فروق
معنوية بين طيور معامالت التجربة في االسبوعين
717
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بين المعامالت االخيرة  .اما في االسبوع الرابع
فنالحظ تفوق المعاملة  T4وبفارق عالي المعنوية
 P<0.01على المعامالت  T5,T3,T2,T1والتي لم
تظهر فروقا معنوية فيما بينها .في االسبوع الخامس
نالحظ استمرار تفوق المعاملة  T4على المعامالت
 T3,T2,T1ولم تظهر فرقا معنويا بينها وبين
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المعاملة  T5ومن جانب اخر فان المعاملة  T5لم
تظهر اختالفا معنويا مع المعاملة  T3وتفوقت على
المعامالت  T2,T1في صفة وزن الجسم الحي ولم
تظهر اختالفات معنوية بين المعامالت
 T3,T2,T1في الصفة نفسها .

جدول ( )0تأثير حقن بيض التفقيس بمستويات مختلفة من الليكوبين في معدل وزن الجسم الحي (غم/طير)
لفروج اللحم .
معدل وزن الجسم الحي (غم/طير) لالسابيع المتوسطات  ±الخطا القياسي
( )1
المعامالت

االسبوع االول

T1

± 145610
0640
140600
2620±
± 141620
5640
162622
0642±
144600
060.±
NS

T2
T3
T4
T5
مستوى المعنوية

االسبوع
الثاني
500620
0600 ±
501614
4610±
51.602
564.±
51.620
0600±
514605
.606±
NS

االسبوع
الثالث
± .01600
b 5644
.50601
a 4614±
.22660
c 12600±
0.6614
c 0600±
.206.0
c 4600±
**

االسبوع الرابع

االسبوع الخامس

± 1502604
b 062.
1000660
b 5604±
152.620
b 10600±
14006.0
a 5260.±
1520601
b 4600±
**

1.55660
c00651±
1.21600
c 0660±
1.06600
bc 56610±
0100664
a 52660±
0121651
ab 5.621±
**

المتوسطات التي تحمل حروف مختلفة ضمن العمود الواحد تختلف معنويا فيما بينها.
** ( :NS ، )P<0.01عدم وجود فروق معنوية .
المعامالت =  = T1معاملة السيطرة السالبة  T2 .معاملة السيطرة الموجبة (حقن ماء مقطر) T3 .
( )1
حقن الليكوبين بتركيز  T4 . % 1حقن الليكوبين بتركيز  T5 . % 0حقن الليكوبين بتركيز . % 0
 -0معدل الزيادة الوزنية االسبوعية والتراكمية -:
يشير الجدول ( )4الى تاثير حقن بيض التفقيس بمستويات مختلفة من الليكوبين في معدل الزيادة الوزنية
االسبوعية والتراكمية لفروج اللحم  .اذ تبين في االسبوع االول تفوق المعاملة  T4معنويا على المعامالت
 T5,T3,T2ولم تظهر المعاملة  T4اختالفا مع المعاملة  T1ولم تكن هناك فروق معنوية ين المعامالت
 . T5,T3,T2,T1اما في االسبوع الثاني فتفوقت المعاملة  T1على المعامالت  T5,T4,T3ولم يكن هناك
اختالف معنوي بين المعاملة  T1والمعاملة  T2ولم تظهر فروق معنوية بين المعامالت  T5,T4,T3,T2لنفس
الصفة  .في االسبوع الثالث تفوقت المعاملة  T2معنويا على المعامالت  T5,T4,T3,T1والتي لم تبدي فروقا
معنوية فيما بينها  .عند االسبوع الرابع كان هناك تفوق عالي المعنوية  P<0.01لصالح المعاملة  T5على
المعامالت  T3,T1في حين لم تبدي المعاملة  T5اختالفا معنويا مع المعامالت  T4,T2كذلك عانت المعاملة T3
من نقص في معدل الزيادة الوزنية بالمقارنة مع المعامالت  T4,T2,T1والتي لم تظهرفروقا فيما بينها  .في
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الخف اجي والكعبي

االسبوع الخامس تفوقت المعامالت  T5,T4على المعامالت  T3,T2,T1ولم تكن هناك فروقا معنوية بين
المعامالت االخيرة  .اما في الزيادة الوزنية التراكمية فانخفضت الزيادة الوزنية لطيور المعاملة  T3انخفاضا
عالي المعنوية  P<0.01بالمقارنة مع بقية معامالت التجربة والتي لم تظهر فروقا معنوية فيما بينها في الصفة
نفسها .
جدول ( )5تأثير حقن بيض التفقيس بمستويات مختلفة من الليكوبين في معدل الزيادة الوزنية للجسم
االسبوعية و التراكمية (غم  /طير ) لفروج اللحم.
( )1
المعامالت

معدل الزيادة الوزنية (غم/طير) لالسابيع المتوسطات  ±الخطا
القياسي
االسبوع االول

االسبوع الثاني

T1

102652
ab 1620±
110605
b 2604±

005620
a 0661±
066660
ab 0600±

االسبوع
الثالث
502660
b .602±
416601
a 2620±

T3

110605
b 466.±
100622
a 060.±

0546.0
b 10655±
05460.
b 0600±

565620
b 10602±
540644
b 0601±

T5

11465.
b 0620±
*

042606
b 660.±
*

560600
b 16661±
*

T2

T4

االسبوع
الرابع
500610
b 01600±
422651
51620±
ab
000600
c 0660±
410606
1.600±
ab
464614
a 1650±
**

االسبوع
الخامس
400600
b 01601±
400604
b 1666.±

الزيادة الوزنية
التراكمية
1060610
a 50605±
1.04600
a 40605±

424604
b 15640±
642600
a 2600±

1010600
b 46666±
1...6.0
a 00605±

61.610
a 02641±
**

02106.2
a 06604±
**

مستوى
المعنوية
المتوسطات التي تحمل حروف مختلفة ضمن العمود الواحد تختلف معنويا فيما بينها.
* (، )P<0.01( ** ،)P<0.05
( )1المعامالت =  = T1معاملة السيطرة السالبة  T2 .معاملة السيطرة الموجبة (حقن ماء مقطر)  T3 .حقن
الليكوبين بتركيز  T4 . % 1حقن الليكوبين بتركيز  T5 . % 0حقن الليكوبين بتركيز . % 0

تكن هناك اختالفات معنوية فيما بينها  .اما في
االسبوع الرابع انخفض استهالك العلف معنويا
 P<0.05لطيور المعاملة  T2بالمقارنة مع
المعامالت T5,T4,T3,T1ولم تظهر اختالفات
معنوية فيما بينها في الصفة نفسها  .وفي االسبوع
الخامس كان هناك انخفاض عالي المعنوية P<0.01
في معدل استهالك العلف للمعاملة  T2بالمقارنة مع
المعامالت  T5,T4,T3,T1والتي لم تظهر
اختالفات معنوية فيما بينها  ،استمرهذا االنخفاض

 5معدل استهالك العلف االسبوعي والتراكمي -:
يتضح من بيانات الجدول ( )2تاثير حقن بيض
التفقيس بمستويات مختلفة من الليكوبين في معدل
استهالك العلف االسبوعي والتراكمي لفروج اللحم .
و لم يالحظ اي فروق معنوية عند االسبوعين االول
والثاني بين طيور معامالت التجربة كافة  .ونالحظ
عند االسبوع الثالث انخفاض عالي المعنوية
 P<0.01في معدل استهالك العلف للمعاملة T5
مقارنة بطيور المعامالت  T4,T3,T2,T1والتي لم
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عالي المعنوية في المعاملة  T2مقارنة بمعامالت
التجربة االخرى في معدل استهالك العلف التراكمي

الخف اجي والكعبي

في صفة استهالك العلف.

جدول ( )4تأثير حقن بيض التفقيس بمستويات مختلفة من اللكوبين في معدل استهالك العلف االسبوعي
والتراكمي (غم  /طير) لفروج اللحم.
( )1
المعامالت
T1
T2
T3
T4
T5

معدل استهالك االسبوعي (غم  /طير) لالسابيع المتوسطات ±
الخطا القياسي
االسبوع االول
105616
0602±
102602
5604±
101614
4600±
10.606
060.±
100652
0600±
NS

االسبوع
الثاني
000620
10600±
01060.
12620±
0166.4
1650±
01.601
0605±
022600
2654±
NS

االسبوع
الثالث
60.650
a 2624±
600660
a 466.±
60.640
a 1610±
6506.0
a 01651±
440650
b 14605±
**

االسبوع الرابع
06465.
a 10642±
020600
b 26..±
042642
a 1060.±
0556.4
a 0606±
000600
ab 10660±
*

االسبوع
الخامس
1205666
a 0660±
000610
b 15650±
12..604
a 00610±
1200605
a 0610±
12006.0
a 46600±
**

التراكمي
0204600
a 1.640±
0060614
b 01621±
0210642
a 51656±
020460.
a 01665±
0.20606
a 50606±
**

مستوى
المعنوية
المتوسطات التي تحمل حروف مختلفة ضمن العمود الواحد تختلف معنويا فيما بينها.
* ( :NS ، )P<0.01( ** ،)P<0.05عدم وجود فروق معنوية.
( )1المعامالت =  = T1معاملة السيطرة السالبة  T2 .معاملة السيطرة الموجبة (حقن ماء مقطر)  T3 .حقن
الليكوبين بتركيز  T4 . % 1حقن الليكوبين بتركيز  T5 . % 0حقن الليكوبين بتركيز  . % 0يكوب

الثالث كان هناك تحسن عالي المعنوية P<0.01
لصالح المعاملة  T5,T3,T2,T1في صفة معامل
التحويل الغذائي مقارنة بالمعاملة  T4ولم يكن هناك
اختالفا معنويا بين المعامالت T5,T3,T2,T1
للصفة نفسها  .عند االسبوع الرابع فقد كانت
المعاملتين  T5,T4والتي لم تكن هناك فروقا معنوية
بينها االفضل في معدل التحويل الغذائي بالمقارنة مع
المعامالت  T3,T2,T1والتي التوجد بينها اية
اختالفات معنوية .ويظهر من الجدول نفسه ان
المعاملتين  T5,T2واللتان التوجد بينهما فروقا
معنوية االفضل في صفة معامل التحويل الغذائي
تلتهما المعاملة  T4ثم المعاملة  T3واخيرا المعاملة
 T1للصفة نفسها في االسبوع الخامس .اما في
معامل التحويل الغذائي التراكمي فقد جاءت المعاملة

 -5معدل معامل التحويل الغذائي االسبوعي
والتراكمي  -:يوضح الجدول ( )6تاثير حقن بيض
التفقيس بمستويات مختلفة من الليكوبين في معدل
معامل التحويل الغذائي واالسبوعي والتراكمي
لفروج اللحم  .اذ تبين في االسبوع االول من العمر
كانت طيور المعاملة  T1و T4اكثر تحسنا في
صفة معامل التحويل الغذائي متفوقة بذلك على
المعامالت  T5,T2ولم تظهر اختالفات معنوية بين
التوجد فروقا معنوية في الصفة نفسها بين طيور
المعامالت  .T5T3,T2اما في االسبوع الثاني
فنالحظ تحسن عالي المعنوية  P<0.01في معامل
التحويل الغذائي للمعاملة  T2و T5و  T1بالمقارنة
 T4و  T3و ان المعاملة  T3اكثر تحسنا من T4
لصفة معامل التحويل الغذائي  .اما في االسبوع
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 T5بافضل معامل تحويل غذائي مقارنة ببقية
المعامالت وكانت  T2اكثر تحسنا معنويا
( )P<0.01من المعاملتين  T2,T1في حين لم يكن
هناك اختالف معنوي بينها وبين  T4و اليوجد

الخف اجي والكعبي

فروقا معنوية بين المعامالت  T4,T3,T1في
الصفة نفسها
.

جدول ( )6تأثير حقن بيض التفقيس بمستويات مختلفة من الليكوبين في معامل التحويل الغذائي (غم علف/غم
زيادة وزنية) لفروج اللحم .
( )1

التحويل الغذائي (غم علف/غم زيادة وزنية) لالسابيع المتوسطات  ±الخطا القياسي

المعامالت

االسبوع
االول
16206
b 2620±
16116
a 2620±
16260
ab 2621±
16202
b 2621±

االسبوع
الثاني
16144
c 2621±
16152
c 2621±
16006
b 2620±
16024
a 2621±

االسبوع
الثالث
160.6
b 2621±
16012
b 2620±
16026
b 2620±
16064
a 2602±

االسبوع
الرابع
06212
a 2621±
062.2
a 2606±
06156
a 2626±
16406
b 2611±

T5

16126
a 2621±
*

16166
c 2621±
**

161.0
b 2620±
**

16562
b 2620±
**

T1
T2
T3
T4

مستوى المعنوية

التراكمي

االسبوع
الخامس
1640.
06146
a 2621± a 2621±
16505
16616
b 2625± d 2626±
16441
0622
a 2620± b 2622±
16500
16042
ab2620± 26256±
c
16000
16412
c 2622± d 2621±
**
**

المتوسطات التي تحمل حروف مختلفة ضمن العمود الواحد تختلف معنويا فيما بينها.
* (.)P<0.01( ** ،)P<0.05
المناعية (  Preedyو .)5111، Watsonوان
الليكوبين يعمل على حماية الجزيئات الحيوية
الخلوية كالدهون والبروتينات واالنزيمات
( )7991، Clintonوان اليكوبين له القدرة لى
حماية الجسم من الجذور الحرة الناتجة من عمليات
االكسدة غير المكتملة  ،ويعد الليكوبين اقوى
كاروتين مضاد لألكسدة وذلك نتيجة زيادة عدد
الروابط الثنائية المزدوجة في جزيء الليكوبين
والتي تثبط نشاط االوكسجين السالب (انيونات فوق
االوكسيد ) ( Miller ( )O2-واخرون ; 7996،
 Willcoxو . )5114، Catingnaniونظرا
لطبيعة الليكوبين المحبة للدهون فيوجد مع جزيئات

( )7المعامالت =  = T1معاملة السيطرة السالبة .
 T2معاملة السيطرة الموجبة (حقن ماء مقطر) .
 T3حقن الليكوبين بتركيز  T4 . % 7حقن
الليكوبين بتركيز  T5 . % 5حقن الليكوبين بتركيز
.%0
قد يكون سبب تفوق معاملة الحقن بالليكوبين T4
(تركيز  )% 5بالوزن الحي االسبوعي عند
االسبوعين الرابع والخامس وكذلك تفوق معاملة
الليكوبين ( T5تركيز  )% 0بكفاءة التحويل
الغذائي لالسابيع الرابع والخامس والتراكمي هو
تفاعالت الليكوبين والبروتينات بأغشية الخاليا بما
في ذلك عامل النمو وتكوين الهرمونات واالستجابة
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البروتين الدهني مع غشاء الخلية ويكون تفاعله مع
الجذور الحرة في الوسط الدهني حيث يعمل على
كسح الجذور الحرة في هذا الجزء ويعمل على
اعطاء الدهون والبروتينات الدهنية القوة الالزمة
لمقاومة الجذور الحرة لوجوده المتزامن مع
البروتينات الدهنية ( Raoو.)7999، Agrawal
 0-5تاثير حقن مستويات مختلفة من الليكوبين
في بعض الصفات النوعية لذبيحة فروج اللحم -:
 1-0-5النسبة المئوية لقطعيات الذبيحة :
بين الجدول ( )1تاثير المعامالت في اوزان النسبة
المئوية لقطعيات الذبيحة نهاية االسبوع الخامس من

الخف اجي والكعبي

عمر الطيور حيث تبين عدم وجود فروق معنوية
لمعامالت التجربة جميعها في النسبة المئوية للفخذ
والصدر الظهر
 .في حين تفوقت المعاملة  T5معنويا على
المعامالت  T4,T3,T2,T1في صفة النسبة المئوية
للرقبة ولم تظهر فروقا معنوية بين المعامالت
االخيرة  .فيما يخص النسبة المئوية للجناح نالحظ
تفوق المعاملة  T5على المعاملة  T1ولم تظهر
اختالفات معنوية بين المعاملة  T5والمعامالت
 T4,T3,T2كذلك التوجد هناك فروقا معنوية بين
المعامالت  T4,T3,T2,T1في الصفة نفسها .

جدول ( ) 0تأثير حقن بيض التفقيس بمستويات مختلفة من الليكوبين في الوزن النسبي لقطعيات الذبيحة لفروج
اللحم بعمر 04يوم .
الوزن النسبي لقطعيات الذبيحة من وزن الذبيحة الفارغة المتوسطات  ±الخطأ
( )1
القياسي
المعامالت
الثانوية
الرئيسية
الجناح ()%
الرقبة ()%
الفخذ ( )%الصدر ( )%الظهر ()%
26.2± 10645 2615± 4662
12605
00615
0.654
T1
b
b
266.±
2665±
1600±
2656± 10600 2604± 46.0
.6.6
06605
0065.
T2
ab
b
2605±
2600±
2640±
2651± 1.602 265.± 6620
.6.1
00610
00644
T3
ab
b
2601±
26.0±
2600±
26.4± 1.651 2600± 6621
.600
06640
00600
T4
ab
b
265.±
2641±
2652±
2640± 02610 266.± 064.
.65.
04610
00661
T5
a
a
265.±
2655±
26.2±
*
*
NS
NS
NS
مستوى
المعنوية
المتوسطات التي تحمل حروف مختلفة ضمن العمود الواحد تختلف معنويا فيما بينها :NS ، )P<0.05( *.عدم
وجود فروق معنوية .
( )7المعامالت =  = T1معاملة السيطرة السالبة  T2 .معاملة السيطرة الموجبة (حقن ماء مقطر)  T3 .حقن
الليكوبين بتركيز  T4 . % 7حقن الليكوبين بتركيز  T5 . % 5حقن الليكوبين بتركيز . % 0
42في نسبة التصافي والوزن النسبي لالحشاء
الداخلية الماكولة :يشير الجدول ( )1الى تاثير حقن
البيض بمستويات مختلفة من الليكوبين على نسبة
التصافي والوزن النسبي لالحشاء الداخلية الماكولة
لفروج اللحم  .حيث اظهرت النتائج عدم وجود

اختالف معنوي في نسبة التصافي لجميع معامالت
التجربة  .اما فيما يخص النسبة المئوية لوزن الكبد
فقد تفوقت المعاملة  T1بفارق عالي المعنوية على
المعامالت  T4, T3في حين التوجد فروق معنوية
بين المعامالت  T5,T2,T1وبين المعامالت
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 T5,T3,T2والتي بدورها تفوقت على المعاملة T4
 .كذلك نالحظ عدم وجود فروق معنوية في النسبة

الخف اجي والكعبي

المئوية لوزن القلب والنسبة المئوية لوزن القانصة
.
جميعها
التجربة
لمعامالت

جدول ( ) 0تأثير حقن بيض التفقيس بمستويات مختلفة من الليكوبين في نسبة التصافي ونسب اوزان االحشاء
المأكولة نسبة ال وزن الذبيحة الفارغة لفروج اللحم عند عمر  04يوم .
المتوسطات  ±الخطأ القياسي

( )1

القانصة ()%

القلب
الكبد ()%
نسبة التصافي مع
المعامالت
()%
االحشاء المأكولة ()%
166.1
± 26006 ± 5626
064. ± 00605
T1
2620±
2612
a 2600
1600
± 26650 ± 0640
2640 ± 02614
T2
2624±
2620
ab 2600
± 1665
± 26400 ± 0624
2640 ± 02660
T3
2610
2620
bc 2614
± 1600
± 26621 ± 060.
2604 ± 01600
T4
2614
2620
c 2611
± 160.
± 26615 ± 0665
0614 ± 00600
T5
2611
2624
ab 2600
NS
NS
**
NS
مستوى المعنوية
المتوسطات التي تحمل حروف مختلفة ضمن العمود الواحد تختلف معنويا فيما بينها.
** (، )P<0.01
 :NSعدم وجود فروق معنوية .
المعامالت =  = T1معاملة السيطرة السالبة  T2 .معاملة السيطرة الموجبة (حقن ماء مقطر) T3 .
( )1
حقن الليكوبين بتركيز  T4 . % 1حقن الليكوبين بتركيز  T5 . % 0حقن الليكوبين بتركيز . % 0بت
المئوية للهالكات الكلية الى عدم وجود فروقات
معنوية بين معامالت التجربة كافة في النسبة المئوية
للهالكات الكلية .

 0-4النسبة المئوية للهالكات الكلية -:
حيث يتبين من الجدول ( )9تاثير حقن بيض
التفقيس بمستويات مختلفة من الليكوبين في النسبة

جدول ( ).تأثير حقن بيض التفقيس بمستويات مختلفة من الليكوبين في نسبة الهالكات الكلية لفروج اللحم
السابيع التجربة .
( )1
المعامالت
T1
T2
T3
T4
T5

المتوسن  ±الخطأ القياسي
4622 ± 4622
0600 ± 6660
2622 ± 12622
0660 ± 12622
0600 ± 11660
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NS
مسىتوى المعنوية
.المتوسطات التي تحمل حروف متماثلة ضمن العمود التختلف معنويا فيما بينها
. غير معنوي:NS
 حقنT3 . ) معاملة السيطرة الموجبة (حقن ماء مقطرT2 .  = معاملة السيطرة السالبةT1 = ) المعامالت1(
بتركيز. % 0  حقن الليكوبين بتركيزT5 . % 0  حقن الليكوبين بتركيزT4 . % 1 الليكوبين بتركيز
) هي االفضل في معظم% 0 بيضة بتركيز/  مل260  (حقن الليكوبينT4 بشكل عام كانت معاملة الحقن
. الصفات االنتاجية
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