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على بعض ISA- Brownدجاج البیض مختلفة من مسحوق الالیكوبین  الى علیقة  تراكیزتأثیر إضافة 
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 الخالصة

على بعض  ISA- Brownتأثري إضافة تراكيز خمتلفة من مسحوق الاليكوبني  اىل عليقة دجاج البيض مت اجراء هذا البحث لدراسة 

أسبوعا ، وزعت عشوائيا اىل مخسة  ٢٣بعمر  ISA Brownدجاجة بياضة نوع  ٣٤٥. واستخدم يف هذه التجربة صفات الدم الكيموحيوية

 ، ٢٠١٣/ ٦/ ٢٣ولغاية   ٧/١/٢٠١٣) دجاجة بياضة للمكرر الواحد للمدة من ٢٣معامالت ضمت املعاملة الواحدة ثالث مكررات بواقع (

 وحسب اآليت :

ملغم/كغم  ٢٠٠) برتكيز  E(فيتامني سالبة خالية من أي اضافة ، املعاملة الثانية :جمموعة سيطرة موجبة مت اضافه  املعاملة األوىل : جمموعة سيطرة

ملغم /كغم علف  ٢٠٠و  ١٥٠،  ١٠٠ برتكيزعلف اىل العليقة ، واملعامالت الثالثة والرابعة واخلامسة : متثل إضافة مسحوق الاليكوبني اىل العليقة  

 .)االلبومينو الكلوبيولني،  ك ، الربوتني الكلييسكر الكلوكوز،حامض اليور ( : بعض صفات الدم الكيموحيويةمشلت التجربة تقدير على التوايل  .و 

يف خالل فرتات التجربة  Eفيمعامالت مسحوق الاليكوبني ومعاملة فيتامني ) P<0.05معنوي ( اخنفاضوأظهرت نتائج التجربة اىل حصول  

في مصل دم الدجاج الربوتني الكلي ، االلبومني و الكلوبيولينتركيز وارتفاع يف مقارنة باملعاملة االوىل ( السيطرة ) كيحامض اليور و  سكر الكلوكوزتركيز 

ملغم اليكوبني / كغم علف)افضل  ٢٠٠ملغم اليكوبني / كغم علف) واملعاملة اخلامسة ( اضافة  ١٥٠و سجلت املعاملة الرابعة( اضافة  ،البياض 

 ائج .النت

 
 سكر الكلوكوز ، حامض الیوریك ، البروتین الكلي .الكلمات االفتتاحیة : الالیكوبین ، دجاج البیض ، 

 
Effect of adding different concentrations of lycopene powderto the ration of 

the  Laying hens ISA-Brownon some biochemical blood parameters * 
 

Abstract 

This research was conducted to study the Effect of adding different 

concentrations of lycopene powder to the ration of the  Laying hens ISA-Brown on 

some biochemical blood parameters. Used in this experiment 345 layer hens ISA 

Brown and were 23 week old were randomly  allotted  in 5 groups , 3 replicates ( 23 
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hens per replicate) For the period  from 7/1/2013 to 23/6/2013asthe following: 

First treatment : a negative control group without of any addition , treatment second 

group control positive was added (vitamin E)  200 mg / kg feed to the ration , and 

treatments, third, fourth and fifth represents add lycopene powder  in the following 

concentration: 100, 150 and 200 mg / kg feed respectively . Included experiment 

estimate some biochemical blood parameters: (glucose , uric acid , total protein, 

albumin and globulin) in blood serum.   

 The results of the experiment get decline of improvement (p <0.05) in 

treatment s powder lycopene and treatment of vitamin E during periods of experience 

in the concentration of sugar glucose and uric acid as compared to the first (control), 

and increased to the concentration of total protein, albumin and globulin in the blood 

serum laying hens for , andrecordedthe treatment  fourth(add 150mglycopene/ kgfeed) 

andthe fifth-treatment (add 200 mglycopene/ kgfeed) the best results. 
 

Key word : lycopene,Laying hens,  glucose , uric acid , total protein 

 
 المقدمة

ھو عبارة عن صبغة طبیعیة تصنعھا النباتات واألحیاء الدقیقة أثناء عملیة التمثیل   Lycopeneالالیكوبین

ویوجد في الخضار وبعض انواع الفاكھة ذات )٣;٢;١ الضوئي لحمایتھا من النشاط الضوئي وزیادة الحساسیة الضوئیة (

ة و الفلفل الحلو ) وتعد الطماطة المصدر الصبغة الحمراء مثل ( األناناس ، البرتقال ، الطماطة ، الكریب فروت ، الفراول

 );8; 7; 6; 5;٤الرئیسي لھ في النظام الغذائي لإلنسان ، وكمیتھ الموجودة بالطماطة تعتمد على نوع ونضج الطماطة ( 

لمضادات االكسدة وھو احد مضادات االكسدة القویة والذي یوفر حمایة ضد تلف خالیا الجسم بسبب الجذور الحرة ، و

الغذائیة مثل الكاروتینات دور في مجال الصحة واالمراض مما زاد من االھتمام بھا الى حد كبیر للتأكد من فوائد ھذه 

إذ لھ اھمیة كبیرة في محاربة الجذور الحرة المتولدة نتیجة االجھاد التأكسدي وحمایة الخالیا المركبات في النظام الغذائي 

نوع من الكاروتینات تم تحدیدھا اال ان فقط ستة اشكال منھا موجودة في الغذاء  ٧٠٠ھنالك اكثر من .  ; 10)٩من التلف (

 ، α- and β- carotene، β-cryptoxanthin, lutein, zeaxanthinوفي دم وانسجة الجسم وھذه الكاروتینات ھي 

lycopene11)  وھو وقائي ضد امراض القلب واالوعیة الدمویة ) . ولالیكوبین فعالیة عالیة للغایة في مكافحة االمراض

وسرطان غدة البروستات والجھاز الھضمي والجلد والبنكریاس والرحم ، وھنالك العدید من الدراسات تشیر الى اھمیة 

. كما ان اتباع نظام غذائي غني بالطماطة یزید من مستویات ) 12في مجال الصحة واالمراض (  لإلنسانالالیكوبین

ویقلل من مستوى البروتینات الدھنیة واطئة الكثافة   High Density Lipoproteinات الدھنیة عالیة الكثافة  البروتین

Low Density Lipoprotein13)  ( اما فیتامین .E  یعد واحداً من اقوى مضادات االكسدة ولھ دور كبیر في العدید من

ت الى علف الحیوان لتحسین االداء وتعزیز الحالة المناعیة الوظائف الحیویة داخل الجسم وأستخدم بشكل واسع كإضافا

في المنتجات الحیوانیة یزید من محتواه داخل جسم االنسان اثناء تناولھ لھذه  Eوتحسین نوعیة اللحم والبیض وزیادة فیتامین 

فلذلك یجب اضافتھ الى العلف  Eعدم قدره الطیور الداجنة على تصنیع فیتامین  (16). وقد اشار  )(14; 15المنتجات 
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باعتباره من المتطلبات االساسیة بالعلف فلقد لوحظ ان اضافتھ الى عالئق الطیور یحسن من النمو واالداء االنتاجي ویحسن 

 .) ١٨ ; 17جودة اللحوم ضد التدھور التأكسدي فضال عن دوره كمضاد أكسدة قوي لقدرتھ على كسح الجذور الحرة ( 

والفسلجیة للطیور الداجنة وتعزیز ضادات االكسدة كإضافات علفیة ولدورھا في تحسین الصفات االنتاجیة ونظرا ألھمیة م

) ان الالیكوبین ١٢إذ وجد الباحث () ١٩الحالة المناعیة وتحسین نوعیة اللحم والبیض فضال عن تأثیرھا المانع لألكسدة (

للدواجن إذ تتكون الجذور الحرة في جسم الدجاج عند ارتفاع مھم في محاربة الجذور الحرة وھذه االھمیة تكون مفیدة 

لذا ھدفت ھذه  . درجات الحرارة وفي حاالت االجھاد وعند النمو السریع وفي حاالت االنتاج العالي  والتمثیل الغذائي 

على بعض  ISA- Brownتأثیر إضافة تراكیز مختلفة من مسحوق الالیكوبین  الى علیقة دجاج البیض الدراسة الى معرفة 

 .صفات الدم الكیموحیویة

 

 المواد وطرائق العمل 

/ ٢٣/٦ولغایة  ٧/١/٢٠١٣أجریت ھذه التجربة في حقل الثروة الحیوانیة التابع الى كلیة الزراعة / جامعة تكریت للفترة من 

أسبوع. وزعت الطیور عشوائیا على خمس  ٢٣بعمر  ISA- Brownدجاجة بیاضة نوع  ٣٤٥واستخدم فیھا  ٢٠١٣

دجاجة للمكرر  ٢٣دجاجة للمعاملة الواحدة ، وكانت كل معاملة تتكون من ثالث مكررات وبواقع  ٦٩معامالت وبواقع 

ً  ١٠م طوالً  ٤٥تم تربیة الطیور في قاعة ذات ابعاد الواحد.  ً مقسمة بحواجز من السلك المعدني على  ٣م عرضا ارتفاعا

. وكانت معامالت التجربة كما یأتي: المعاملة األولى: مجموعة السیطرة ) م ٢×٢( Pen) مساحة كل Pensشكل اكنان (

ملغم/كغم  ٢٠٠إلى العلیقة بتركیز  Eسالبة خالیة من اي اضافة ، المعاملة الثانیة : مجموعة سیطرة موجبة اضافة فیتامین 

ملغم/كغم علف ، المعاملة الرابعة : اضافة  ١٠٠الیكوبین إلى العلیقة بتركیز علف ، المعاملة الثالثة : اضافة مسحوق ال

ملغم/كغم علف والمعاملة الخامسة : اضافة مسحوق الالیكوبین إلى العلیقة  ١٥٠مسحوق الالیكوبین إلى العلیقة بتركیز 

من بدایة التجربة وحتى نھایة مدة ملغم/كغم علف . وتم تقدیم مسحوق الالیكوبین الى الطیور قبل أسبوعین  ٢٠٠بتركیز 

ولم تجمع البیانات فیھا. تم استیراد مادة الالیكوبین المستخدم في كفترة تمھیدیة قبل بدء التجربة أشھر  ٦التجربة البالغة 

) ساعة اضاءة طوال ١٦وعرضت الطیور إِلى () ١التجربة من تركیا ، وغذیت الطیور على علیقة دجاج تجاري (جدول 

ضاءة إِلى جمیع األَقفاص بالصورة المطلوبة .  ٦٠جربة باستخدام مصابیح بشدة (مدة الت واط) لضمان وصول شدة  اإلِ

ً ومساءاً) باستعمال محرار  ً (الساعة الثامنة صباحا وسجلت درجة الحرارة في قاعة الدجاج البیاض طول مدة التجربة یومیا

( سكر الكلوكوز  ، حامض الیوریك ، :  الدم الكیموحیویةات تقدیر بعض صفوتم  ) وضعت عند طرفي القاعة .٢عدد (

 البروتین الكلي ، االلبومین و الكلوبیولین   ) .
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) لتقییم تأثیر Completely Randomized Design )CRDاستخدم التصمیم العشوائي الكامل التحلیل االحصائي :

فترة من فترات التجربة. وقورنت الفروقات المعنویة بین متوسطات  المعامالت المختلفة على الصفات المدروسة ولكل

 ) لتحلیل البیانات  .٢٢( SAS). واستخدم البرنامج اإلحصائي الجاھز ٢١المعامالت باستخدام اختبار دنكن متعدد الحدود (

 

 النتائج والمناقشة 

اضافة  بتأثیرمل مصل دم) في الدجاج البیاض ١٠٠لم تظھر فروق معنویة في تركیز سكر الكلوكوز (ملغم/

 – ٢٤في العلیقة مقارنة بمعاملة السیطرة عند المدد االنتاجیة (  Eتراكیز مختلفة من مسحوق الالیكوبین او اضافة فیتامین 

اسبوع) سجلت معاملة اضافة  ٣٩ – ٣٦المدة االنتاجیة ( ) ، وعند ٢اسبوع ) الجدول ( ٣٥ -٣٢و  ٣١ – ٢٨و  ٢٧

مل مصل دم)  ١٠٠ملغم / كغم علف ادنى تركیز في سكر الكلوكوز (ملغم/ ٢٠٠و  ١٥٠مسحوق الالیكوبین بالتركیزین 

)  P< 0.05مل مصل دم) على الترتیب وبفارق معنوي (١٠٠ملغم/ ١٨٣.٣٥و ١٨٣.٤٦حیث بلغت تراكیز الكلوكوز( 

ملغم  ١٠٠/ كغم علف ) والثالثة ( اضافة  Eملغم فیتامین  ٢٠٠المعامالت تلتھا المعاملتان الثانیة ( اضافة عن بقیة 

مل مصل دم) لتسجل معاملة السیطرة ( االولى )  ١٠٠ملغم /  ١٨٦.٠٥و  ١.3١٨٤الیكوبین / كغم علف ) والتي سجلتا (



٥ 

 

) عن بقیة  P< 0.05مل مصل دم) وبفارق معنوي ( ١٠٠ ملغم / ١٨٨ 36.اعلى تركیز في سكر الكلوكوز وقد بلغت (

الى علیقة  Eالمعامالت . واستمرت معدالت تركیز سكر الكلوكوز نحو االنخفاض عند إضافة مسحوق الالیكوبین وفیتامین 

لى الدجاج البیاض إذ یالحظ من الجدول انھا سجلت ادنى مستویات لسكر الكلوكوز لمصل الدم مقارنة بالمعاملة االو

اسبوع ) فقد سجلت المعاملة الخامسة والرابعة أدنى تركیز  ٤٧-٤٤اسبوع ) و(  ٤٣- ٤٠(السیطرة ) عند المدد االنتاجیة (

ملغم /  ١٧٢.٣٥و  ١٧١.٣١مل مصل دم ) على الترتیب و ( ١٠٠ملغم / ١٦٤.٣٢و  ١٦٢.٦٤لسكر الكلوكوز إذ بلغ (

 ١٠٠ملغم /  ١٧٠.٦٣و  ١٦٥.٢٠الثانیة والمعاملة الثالثة والتي سجلتا (مل مصل دم ) على الترتیب تلتھما المعاملة  ١٠٠

مل مصل دم ) على الترتیب مقارنة بمعاملة  السیطرة  ١٠٠ملغم /  ١٧٦.٦٢و  ١٧٤.٢٦مل مصل دم ) على الترتیب و (

 مل مصل الدم) على الترتیب . ١٠٠ملغم/ ١٨٩.٦٤و ١٨٣.٦٢والتي سجلت اعلى مستوى إذ بلغ (

 
 ISA Brownلدجاجالبیض) ملمصلدم ١٠٠/ملغم( تأثیرإضافةمسحوقالالیكوبینالىالعلیقةعلىسكرالكلوكوز) ٢( جدول

 )الخطأالقیاسي±  المتوسط(

 ) . p<0.05( احتمالیة مستوى معنویةعند فروقات وجود تشیرإلى الواحد الصف المختلفةضمن االحرف

 
اضافة تراكیز  بتأثیرمل مصل دم) في الدجاج البیاض ١٠٠لم تظھر فروق معنویة في تركیز حامض الیوریك (ملغم / 

 ٣١ – ٢٨و  ٢٧ – ٢٤مقارنة بمعاملة السیطرة عند المدد االنتاجیة (  Eمختلفة من مسحوق الالیكوبین او اضافة فیتامین 

اسبوع ) سجلت المعاملة االولى (السیطرة) اعلى تركیز لحامض  ٣٥- ٣٢) وعند المدة االنتاجیة من( ٣اسبوع ) الجدول (

) عن بقیة المعامالت  P< 0.05مل مصل دم) وبفارق معنوي (١٠٠ملغم /  ٣.٢٠الیوریك للدجاج البیاض وقد بلغت (

ق المعاملة مل مصل دم) . واستمر تفو١٠٠ملغم /  ٣.٠٣لتسجل المعاملة الخامسة ادنى تركیز لحامض الیوریك وقد بلغت( 

اسبوع )  ٤٧-٤٤و  ٤٣-٤٠و  ٣٩-٣٦) على باقي المعامالت عند المدد االنتاجیة ( P< 0.05االولى ( السیطرة ) معنویا (

المدد 
 االنتاجیة
 (أسبوع)

 المعاملة االولى
 (مجموعة السیطرة)

 المعاملة الثانیة
ملغم فیتامین  ٢٠٠( 

E(كغم علف/ 

 المعاملة الثالثة
الیكوبین ملغم  ١٠٠(

 /كغم علف)

 المعاملة الرابعة
ملغم الیكوبین  ١٥٠(

 /كغم علف)

 المعاملة الخامسة
 ملغم الیكوبین ٢٠٠( 

 /كغم علف)

٢٧ - ٢٤ 
١٠.٣٢±١٨٤.٣٢ 

a 

٩.١٥±١٨٥.٦٤ 

a 

٧.٣٣±١٨٥.٥١ 

a 

٦.٢١±١٨٣.١٠ 

a 

٩.٢٦±١٨٤.٠٥ 

a 

٣١ - ٢٨ 
٨.٦١±١٨٥.٤٣ 

a 

٥.٢٥±١٨٣.٦٦ 

a 

٣.٥٧±١٨٢.٢٥ 

a 

٧.١٣±١٨٣.٣٢ 

a 

٩.٤٢±١٨٢.١٣ 

a 

٣٥ - ٣٢ 
١٠.٠٣±١٨٤.٦١ 

a 

٩.٤٢±١٨٣.٣٨ 

a 

٧.١٦±١٨٤.٥٠ 

a 

٢.٥٢±١٨٢.٢٦ 

a 

٣.٥٧±١٨١.٢١ 

a 

٣٩ - ٣٦  
١٢.٠٨±١٨٨.٣٦ 

a 

٩.٣١±١٨٤.٣١ 

bc 

١١.٧٢±١٨٦.٠٥ 

ab 

٨.٦٣±١٨٣.٤٦ 

c 

٦.٤١±١٨٣.٣٥ 

c 

٤٣ - ٤٠ 
١٥.٥٠±١٨٣.٦٢ 

a 

١٠.٢٢±١٦٥.٢٠ 

c 

١٢.٧٤±١٧٠.٦٣ 

b 

٩.٨٢±١٦٤.٣٢ 

c 

٩.٦٤±١٦٢.٦٤ 

c 

٤٧ - ٤٤ 

 

١٨.٢٣±١٨٩.٦٤ 

a 

١٣.٦٥±١٧٤.٢٦ 

b 

١٥.١٨±١٧٦.٦٢ 

b 

١٠.٢٩±١٧٢.٣٥ 

bc 

٨.١٤±١٧١.٣١ 

bc 



٦ 

 

مل مصل دم) على الترتیب ، بینما سجلت ١٠٠ملغم /  ٣.٤٣و ٣.١٣و ٣.١٨، لتسجل اعلى تركیز لحامض الیوریك ( 

 ٣.٠٨و ٣.٠١و ٣.٠٠ین / كغم علف ) ادنى تركیز لحامض الیوریك وبلغ ( ملغم الیكوب ٢٠٠المعاملة الخامسة ( اضافة 

 مل مصل دم) على الترتیب ١٠٠ملغم / 

 
 

 ISAلدجاجالبیض) ملمصلدم ١٠٠/  ملغم(تأثیرإضافةمسحوق الالیكوبینالىالعلیقةعلىحامضالیوریك) ٣(  جدول

Brown)الخطأالقیاسي±  المتوسط( 

 ) . p<0.05االحرف المختلفة ضمن الصف الواحد تشیر إلى وجود فروقات معنویة عند مستوى احتمالیة (

 
) ٤مصل الدم ) في الدجاج البیاض للمعامالت الخمسة موضحة بالجدول ( مل ١٠٠نتائج تركیز البروتین الكلي (غم/ 

) في مستوى البروتین الكلي بین معامالت التجربة خالل المدتین p<0.05وبینت النتائج عدم وجود فروق معنویة (

اسبوع )  ٣٥-٣٢یة () عند المدة االنتاجp<0.05اسبوع ) . بینما الفروق كانت معنویة ( ٣١-٢٨و  ٢٧-٢٤االنتاجیتین من (

في مستوى تركیز البروتین الكلي في مصل الدم بین معامالت الدراسة حیث سجل المعاملة الخامسة والرابعة اعلى مستوى 

مل مصل دم ) مقارنة بمعاملة السیطرة والتي سجلت ادنى مستوى  ١٠٠غم/  ٥.١٣و ٥.١٩لتركیز البروتین الكلي وإذ بلغ (

 ٤٧- ٤٤و  ٤٣-٤٠و  ٣٩-٣٦مل مصل الدم) . وعند المدة االنتاجیة ( ١٠٠غم/  ٤.٨٨بلغ ( لتركیز البروتین الكلي إذ

) لتسجل اعلى تركیز في مستوى البروتین الكلي بلغ P<0.05اسبوع ) استمر تفوق المعاملة الخامسة والرابعةمعنویاً(

صل الدم) على الترتیب  و مل م ١٠٠غم/  ٥.٣٢و  ٥.٣٣مل مصل الدم) على الترتیب و ( ١٠٠غم/  ٥.٢٠و  ٥.٢٦(

�تركیز في مستوى  ١٠٠غم/  ٥.٣٠و  ٥.٣١( مل مصل الدم) على الترتیب مقارنة بالمعاملة االولى والتي سجلت ادن

 مل مصل دم ) على الترتیب .  ١٠٠غم / ٥.٠٨و  ٥.١٠و ٥.٠٠البروتین الكلي وبلغ (

 

المدد 
 االنتاجیة
 (أسبوع)

 المعاملة االولى
(مجموعة 
 السیطرة)

 المعاملة الثانیة
ملغم فیتامین  ٢٠٠( 

E(كغم علف/ 

 المعاملة الثالثة
ملغم الیكوبین  ١٠٠(

 /كغم علف)

 المعاملة الرابعة
ملغم الیكوبین  ١٥٠(

 /كغم علف)

 المعاملة الخامسة
 ملغم الیكوبین ٢٠٠( 

 /كغم علف)

٢٧ - ٢٤ 
٠.١٣±٣.١٥ 

a 

٠.١١±٣.١٣ 

a 

3.16±٠.١٢ 

a 

3.13±٠.١٠ 

a 

3.14±٠.١٢ 

a 

٣١ - ٢٨ 
3.06±٠.١٤ 

a 

3.06±٠.١٤ 

a 

٠.١١±٣.٠٣ 

a 

٠.١٢±٣.٠٣ 

a 

٠.٠٩±٣.٠٠ 

a 

٣٥ - ٣٢ 
٠.١٦±٣.٢٠ 

a 

٠.١٢±٣.١٣ 

ab 

٠.١٣±٣.١٣ 

ab 

٠.١٤±٣.١٠ 

ab 

٠.٠٦±٣.٠٣ 

b 

٣٩ - ٣٦ 
3.18±٠.١٦ 

a 

3.06±٠.٠٨ 

c 

3.09±٠.٠٥ 

b 

3.05±٠.٠٦ 

c 

٠.٠٣±٣.٠٠ 

c 

٤٣ - ٤٠ 
3.13±٠.١١ 

a 

3.06±٠.٠٥ 

b 

3.05±٠.٠٣ 

b 

3.03±٠.٠١ 

b 

3.01±٠.٠٤ 

b 

٤٧ - ٤٤ 

 

3.43±٠.١٧ 

a 

3.16±٠.١١ 

c 

3.22±٠.١٥ 

b 

٠.١٣±٣.١٠ 

d 

٠.٠٥±٣.٠٨ 

d 



٧ 

 

 ISAلدجاجالبیض) ملمصلدم ١٠٠/غم( الالیكوبینالىالعلیقةعلىالبروتینالكليتأثیرإضافةمسحوق ) ٤( جدول

Brown)يالخطأ القیاس±  المتوسط( 

 ) . p<0.05( االحرفالمختلفةضمنالصفالواحدتشیرإلىوجودفروقاتمعنویةعندمستوىاحتمالیة

مل مصل دم) في الدجاج البیاض للمعامالت الخمسة حیث یتضح عدم  ١٠٠) یوضح تركیز االلبومین (غم/٥الجدول( 

بینما الفروق كانت معنویة اسبوع ) ،  ٣١- ٢٨و  ٢٧-٢٤وجود فروق معنویة بین المعامالت عند المدة االنتاجیة (

)p<0.05) اسبوع ) في مستوى تركیز االلبومین في مصل الدم بین معامالت التجربة حیث  ٣٥-٣٢) عند المدة االنتاجیة

مل مصل دم ) على  ١٠٠غم/  ٣.١٠و ٣.١٢سجلت المعاملة الخامسة والرابعة اعلى مستوى لتركیز االلبومین إذ بلغ (

مل مصل  ١٠٠غم/  ٢.٩٠االولى (السیطرة) والتي سجلت ادنى مستوى لتركیز االلبومین إذ بلغ ( الترتیب مقارنة بالمعاملة

اسبوع ) استمر تفوق المعاملة الخامسة والرابعة  ٤٧- ٤٤و  ٤٣- ٤٠و  ٣٩-٣٦الدم) . وعند المدة االنتاجیة (

مل مصل الدم) على الترتیب  ١٠٠غم/  ٣.١٣و  ٣.١٥) لتسجل اعلى تركیز في مستوى االلبومین وبلغ (P<0.05معنویاً(

مل مصل الدم) على الترتیب  ١٠٠غم/  ٣.٢٥و  ٣.٢٨مل مصل الدم) على الترتیب  و ( ١٠٠غم/  ٣.١٥و  ٣.٢٠و (

 ١٠٠غم / ٣.١٠و  ٣.٠٥و ٢.٩٦مقارنة بالمعاملة االولى(السیطرة) والتي سجلت ادنى تركیز في مستوى االلبومین وبلغ (

 .مل مصل دم ) على الترتیب 

 
 

المدد 
 االنتاجیة
 (أسبوع)

 المعاملة االولى
(مجموعة 
 السیطرة)

 المعاملة الثانیة
ملغم فیتامین  ٢٠٠( 

E(كغم علف/ 

 المعاملة الثالثة
ملغم الیكوبین  ١٠٠(

 /كغم علف)

 المعاملة الرابعة
ملغم الیكوبین  ١٥٠(

 /كغم علف)

 المعاملة الخامسة
 ملغم الیكوبین ٢٠٠( 

 /كغم علف)

٢٧ - ٢٤ 
٠.١٩±٤.٦٠ 

a 

٠.١٦±٤.٦٣ 

a 

٠.١٣±٤.٦١ 

a 

٠.١٧±٤.٦٣ 

a 

٠.١٤±٤.٦٥ 

a 

٣١ - ٢٨ 
٠.٢٢±٤.٧١ 

a 

٠.٢١±٤.٧٤ 

a 

٠.١٩±٤.٧٠ 

a 

٠.٢٤±٤.٧٥ 

a 

٠.٢٣±٤.٧٦ 

a 

٣٥ - ٣٢ 
٠.٣٦±٤.٨٨ 

c 

٠.٤٣±٤.٩٤ 

b 

٠.٥٢±٤.٩٢ 

b 

٠.٣٦±٥.١٣ 

a 

٠.٤١±٥.١٩ 

a 

٣٩ - ٣٦  
٠.٣١±٥.٠٠ 

c 

٠.٢٧±٥.٠٢ 

b 

٠.٣٣±٥.٠٦ 

b 

٠.٦٨±٥.٢٠ 

ab 

٠.٦٢±٥.٢٦ 

a 

٤٣ - ٤٠ 
٠.٤٤±٥.١٠ 

b 

٠.٣٧±٥.١٣ 

b 

٠.٤١±٥.١٣ 

b 

٠.٦٣±٥.٣٢ 

a 

٠.٧١±٥.٣٣ 

a 

٤٧ - ٤٤ 

 

٠.٦٥±٥.٠٨ 

c 

٠.٧٣±٥.٢٣ 

b 

٠.٥٢±٥.٢٦ 

b 

٠.٣٤±٥.٣٠ 

a 

٠.٥٥±٥.٣١ 

a 



٨ 

 

 ISA Brownلدجاجالبیض) ملمصلدم ١٠٠/غم( تأثیرإضافةمسحوق الالیكوبینالىالعلیقةعلىاأللبومین) ٥(جدول
 )الخطأالقیاسي±  المتوسط(

 ) . p<0.05االحرف المختلفة ضمن الصف الواحد تشیر إلى وجود فروقات معنویة عند مستوى احتمالیة (

مل مصل دم) في  ١٠٠اضافة مسحوق الالیكوبین الى العلیقة في تركیز الكلوبیولین الكلي (غم/ تأثیر) ٦یتبین من الجدول (

اسبوع )وعند  ٣١-٢٨و  ٢٧- ٢٤الدجاج البیاض ، حیث یتبین عدم وجود فروق معنویة بین المعامالت عند المدة االنتاجیة (

) جمیع معامالت  P< 0.05)  تفوقت معنویا (اسبوع  ٤٣- ٤٠اسبوع ) و ( ٣٩- ٣٦اسبوع ) و ( ٣٥-٣٢المدة االنتاجیة (

مل  ١٠٠اضافة مسحوق الالیكوبین المعاملة الثالثة والرابعة والخامسة وقد سجلت اعلى القیم في تركیز الكلوبیولین(غم/

مل  ١٠٠غم/ ٢.١١و  ٢.٠٧، ٢.٠٦مل مصل دم) على الترتیب و ( ١٠٠غم/ ٢.٠٧و  ٢.٠٣،  ٢.٠٠مصل دم)  وبلغت ( 

مل مصل دم) على الترتیب بینما سجلت المعاملة الثانیة  ١٠٠غم/ ٢.١١و  ٢.١٧،  ٢.٠٧ى الترتیب و( مصل دم) عل

مل مصل  ١٠٠غم/١.٩٨و  ١.٩٤،  ١.٩٤ادنى قیمة لتركیز الكلوبیولین عند ھذه المدد االنتاجیة وبلغت ( Eاضافة فیتامین 

تفوق معامالت اضافة مسحوق الالیكوبین المعاملة الثالثة  اسبوع ) استمر ٤٧-٤٤دم) على الترتیب ،وعند المدة االنتاجیة (

 ٢.٠٣و  ٢.٠٥،  ٢.٠٦مل مصل دم)  وبلغت (  ١٠٠والرابعة والخامسة حیث سجلت اعلى القیم في تركیز الكلوبیولین(غم/

وبلغ  مل مصل دم) على الترتیب بینما سجلت المعاملة االولى ( السیطرة ) ادنى قیمة لتركیز الكلوبیولین ١٠٠غم/

 مل مصل دم) . ١٠٠غم/ ٢.٠٠مل مصل دم) تلتھا المعاملة الثانیة وسجلت (  ١٠٠غم/١.٩٨(

 

 

 

المدد 

 االنتاجیة

 (أسبوع)

 المعاملة االولى

(مجموعة 

 السیطرة)

 المعاملة الثانیة

ملغم فیتامین  ٢٠٠( 

E(كغم علف/ 

 المعاملة الثالثة

الیكوبین ملغم  ١٠٠(

 /كغم علف)

 المعاملة الرابعة

ملغم الیكوبین  ١٥٠(

 /كغم علف)

 المعاملة الخامسة

 ملغم الیكوبین ٢٠٠( 

 /كغم علف)

٢٧ - ٢٤ 
٠.٢٧±٢.٧٥ 

a 

٠.٣٣±٢.٧٧ 

a 

٠.١٥±٢.٧٨ 

a 

٠.٤٢±٢.٧٦ 

a 

٠.٣٠±٢.٧٩ 

a 

٣١ - ٢٨ 
٠.٢٦±٢.٨٣ 

a 

٠.١٤±٢.٨٦ 

a 

٠.٣١±٢.٨٥ 

a 

٠.٢٢±٢.٨٤ 

a 

٠.٣٢±٢.٨٧ 

a 

٣٥ - ٣٢ 
٠.٢٤±٢.٩٠ 

c 

٠.٣٨±٣.٠٠ 

b 

٠.٢٦±٢.٩٢ 

bc 

٠.٣٥±٣.١٠ 

a 

٠.٢١±٣.١٢ 

a 

٣٩ - ٣٦ 
٠.١٢±٢.٩٦ 

c 

٠.٢٣±٣.٠٨ 

b 

٠.١٨±٣.٠٠ 

b 

٠.١٣±٣.١٣ 

a 

٠.٢٠±٣.١٥ 

a 

٤٣ - ٤٠ 
٠.١٩±٣.٠٥ 

b 

٠.١١±٣.٠٩ 

b 

٠.١٣±٣.٠٦ 

b 

٠.١٢±٣.١٥ 

ab 

٠.٢٤±٣.٢٠ 

a 

٤٧ - ٤٤ 

 

٠.٢٣±٣.١٠ 

c 

٠.١٥±٣.٢٣ 

ab 

٠.١٧±٣.٢٠ 

ab 

٠.١٩±٣.٢٥ 

a 

٠.١١±٣.٢٨ 

a 



٩ 

 

 ISA Brownلدجاجالبیض) ملمصلدم ١٠٠/غم( تأثیرإضافةمسحوق الالیكوبینالىالعلیقةعلىالكلوبیولین) ٦( جدول
 )الخطأالقیاسي±  المتوسط(

 ) . p<0.05االحرف المختلفة ضمن الصف الواحد تشیر إلى وجود فروقات معنویة عند مستوى احتمالیة (

 
لم یتجاوز الحد االدنى للمستوى الطبیعي للكلوكوز في بالزما دم ان انخفاض تركیز الكلوكوز في معامالت الالیكوبین 

مل، اذ انھ من المھم جدا ان یحافظ الطیر على تركیز السكر في  ١٠٠) ملغم/ ٢٥٠ -١٦٠الطیور الذي یتراوح مستواه بین (

ني توقف عمل الدماغ السكر یع مستوىالدم ضمن ھذا المدى حتى في اشد حاالت الجوع واالجھاد الن االنخفاضالشدید في 

 ).٢٣(وذلك الن الكلوكوز ھو المصدر الوحید للطاقة في الدماغ وحسب ما اشار الیھ 

اشارت االبحاث الى وجود عالقة عكسیة بین نسبة الالیكوبین في مصل الدم واالنسجة والعدید من االمراض ، اذ انھ كلما 

الى دور سبب ذلك ) و قد یرجع  ٢٤سبة حدوث االمراض ( زادت نسبة الالیكوبین في مصل الدم واالنسجة كلما قلت ن

) ٢٦;٢٥( وبحسب ماذكره الحالة الصحیة وخفض االجھاد الناتج عن اكسدة الجذور الحرةتحسن الالیكوبین في زیادة 

المتمثل بزیادة تركیز البروتین الكلي وااللبومین فضال على دور الالیكوبین في زیادة الكلوبیولینات المناعیة الناتج من زیادة 

كما ان ھناك عالقة طردیة بین  ) ٢٧( حیثانالخالیااللمفاویةھیالمسؤولةعنتصنیعھذاالبروتیناعداد الخالیا البیضاء اللمفاویة 

اذ ان زیادة مستوى الكلوبیولینات  مضاف في العلیقة وبین زیادة المناعة المتمثلة بالكلوبیولینات المناعیةتركیز الالیكوبین ال

ان التحسن المعنوي في تركیز االلبومین لمعامالت في الدم تعطي مؤشرا على زیادة االجسام المضادة في الدم ، و

اذ نسبة البروتین الكلي  في مصل الدم قد یعود الى تحسین في Eالالیكوبین وفیتامین 

�زیادةفیعملیةبناءا وانحامضالیوریكھوالنا)٢٨(لبروتینوانخفاضفیعملیةھدمالبروتینأنارتفاعتركیزالبروتینالكلیفیمصاللدمیشیرال

�إنخفاضتركیزحامضالیوریكفیمصاللدم لمعامالت الالیكوبین وفیتامین ) ٢٩تجالرئیسیللبروتینالمتھدم( ، و Eوھذاینعكسعل

ومین الجزء البروتیني االكبر في الدم والذي یقوم بنقل الكاربوھدرات واالحماض الدھنیة والفیتامینات وبعض یمثل االلب

المدد 

 االنتاجیة

 (أسبوع)

 المعاملة االولى

(مجموعة 

 السیطرة)

 المعاملة الثانیة

ملغم فیتامین  ٢٠٠( 

E(كغم علف/ 

 المعاملة الثالثة

ملغم الیكوبین  ١٠٠(

 /كغم علف)

 المعاملة الرابعة

ملغم الیكوبین  ١٥٠(

 /كغم علف)

 المعاملة الخامسة

 ملغم الیكوبین ٢٠٠( 

 /كغم علف)

٢٧ - ٢٤ 
٠.٣٧±١.٨٥ 

a 

٠.٤١±١.٨٦ 

a 

٠.٣٩±١.٨٣ 

a 

٠.٣٥±١.٨٧ 

a 

1.86±٠.٣٣ 

a 

٣١ - ٢٨ 
٠.٣٥±١.٨٨ 

a 

٠.٣٣±١.٨٨ 

a 

٠.٢٨±١.٨٥ 

a 

٠.٤٢±١.٩١ 

a 

٠.٢٦±١.٨٩ 

a 

٣٥ - ٣٢ 
٠.٤٦±١.٩٨ 

b 

٠.٣٥±١.٩٤ 

b 

٠.٣١±٢.٠٠ 

ab 

٠.٣٣±٢.٠٣ 

a 

٠.٥٠±٢.٠٧ 

a 

٣٩ - ٣٦ 
٠.٣٢±٢.٠٤ 

b 

٠.٤٤±١.٩٤ 

c 

٠.٣٤±٢.٠٦ 

ab 

٠.٣٩±٢.٠٧ 

ab 

٠.٣٣±٢.١١ 

a 

٤٣ - ٤٠ 
٠.٤١±٢.٠٥ 

b 

٠.٣٩±٢.٠٤ 

b 

٠.٣٢±٢.٠٧ 

b 

٠.٢٥±٢.١٧ 

a 

٠.١٩±٢.١٣ 

a 

٤٧ - ٤٤ 

 

٠.٥٦±١.٩٨ 

bc 

٠.٤٣±٢.٠٠ 

b 

٠.٤٧±٢.٠٦ 

a 

٠.٣٥±٢.٠٥ 

a 

٠.٣٢±٢.٠٣ 

a 
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العناصر المعدنیة وھرمون الثایروكسین ، وإن التغیر في مستوى البروتین الكلي یرتبط بصورة مباشرة مع التغیرات في 

)، إذ إن االرتفاع المعنوي في مستوى ھرمون ٣١؛ ٣٠مستوى ھرمون الكورتیكوستیرون في مصل الدم (

الكورتیكوستیرون یؤدي إلى ارتفاع معنوي في تركیز الكلوكوز في مصل الدم نتیجة الزیادة في ھدم البروتین في عملیة 

Gluconeogenesis  فأن ذلك یعد من مؤشرات انخفاض )٣٢(حسب ما أشار إلیھ ً ، ولما كان تركیز البروتین مرتفعا

وكذلك االرتفاع المعنوي في   GOTمون الكورتیكوستیرون، ویؤكد ذلك االنخفاض المعنوي في فعالیة إنزیم الـتركیز ھر

 .ALPنشاط إنزیم الـ

) والذي ٣٣() تتفق مع نتائج  Eان انخفاض تركیز كلوكوز مصل دم الدجاج البیاض في المعاملة الثانیة (اضافة فیتامین 

یؤدي الى خفض االجھاد المتعرضة لھ طیور السمان مسببا انخفاض تركیز الكلوكوز في  Eاوضح ان اضافة فیتامین 

) اللذان وجدا انخفاضا معنویا في  ٣٤(مقارنة بمعاملة السیطرة وھذه النتیجة اكدتھ نتائج Eالمعاملة المضاف الیھا فیتامین 

ارتفاع  Eالدجاج البیاض. وتسبب اضافة فیتامین  ملغم / كغم علف ) لعالئق ٦٠٠(  Eتركیز الكلوكوز عند اضافة فیتامین 

یكون  Eمعنوي في كل من تركیز البروتین الكلي وتركیز االلبومین مقارنة بمعاملة السیطرة وقد ثبت ایضا ان فیتامین 

 .) ٣٥اساسیا لمتطلبات التطور ووظیفة الجھاز المناعي، وتحسین النمو وسالمة االفراخ ( 
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