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دجاج خمتلفة من مسحوق الاليكوبني  اىل عليقة  تراكيزتأثري إضافة 
  على بعض صفات الدم الكيموحيوية ISA- Brownالبيض 

 دادـإع

 نهاد عبد اللطيف علي/ د
                                   بالعراق القاسم اخلضراءجامعة  –كلية الزراعة  - قسم االنتاج احليواين 

 احمد عبد علو/ د  - حمد اركان برع م/ د
 العراقب جامعة تكريت –كلية الزراعة  - قسم االنتاج احليواين

                                            ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 : الخالصة

مختلفة من مسحوق  تراكيزهذا البحث لدراسة تأثير إضافة  راءتم اج          

على بعض صفات الدم  ISA- Brownدجاج البيض الاليكوبين  الى عليقة 

 ISA Brownدجاجة بياضة نوع  543التجربة  استخدم في هذهو. الكيموحيوية  

أسبوعا ، وزعت عشوائيا الى خمسة معامالت ضمت المعاملة الواحدة  35بعمر 

 7/1/3115دجاجة بياضة للمكرر الواحد للمدة من ( 35) ث مكررات بواع  ثال

  : وحسب اآلتي ،  3115/ 6/ 35ولغاية  

لمعاملة ، امجموعة سيطرة سالبة خالية من أي اضافة : المعاملة األولى 

كغم /ملغم 311بتركيز (  Eفيتامين )مجموعة سيطرة موجبة تم اضافه  :الثانية 

إضافة مسحوق تمثل  :والرابعة والخامسة الثالثة  تالمعامالو ، علف الى العليقة

 على التوالي كغم علف /ملغم  311و  131،  111 بتركيزالاليكوبين الى العليقة  

،   سكر الكلوكوز) : بعض صفات الدم الكيموحيويةتقدير  وشملت التجربة  .

 . (  و الكلوبيولين االلبومين،  البروتين الكلي، حامض اليوريك 
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 في( P<0.05)معنوي  انخفاضحصول الى وأظهرت نتائج التجربة 

 تركيزفي  فترات التجربةخالل  Eومعاملة فيتامين   معامالت مسحوق الاليكوبين

وارتفاع ( السيطرة ) مقارنة بالمعاملة االولى سكر الكلوكوز و حامض اليوريك 

 ،مصل دم الدجاج البياض في  و الكلوبيولين االلبومين،  البروتين الكلي تركيزفي 

والمعاملة  (كغم علف/ ملغم اليكوبين  131اضافة )  و سجلت المعاملة الرابعة

 .افضل النتائج  (كغم علف/ ملغم اليكوبين  311اضافة ) الخامسة 

حامض ،  سكر الكلوكوز ، دجاج البيض ، الاليكوبين :  الكلمات االفتتاحية

 .البروتين الكلي ، اليوريك 

 

Effect of adding different concentrations of lycopene 

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

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 hens per replicate) For the period  

from 7/1/2013 to 23/6/2013 as the following: 

        First treatment : a negative control group without of any 
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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 ,  and 

recorded the treatment  fourth (add 150 mg lycopene / kg 

feed) and the fifth-treatment (add 200 mg lycopene / kg feed) 

the best results.                     

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

protein 
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 : المقدمة
هو عبارة عن صبغة طبيعية تصنعها النباتات   Lycopeneالاليكوبين       

واألحياء الدعيقة أثناء عملية التمثيل الضوئي لحمايتها من النشاط الضوئي وزيادة 

ويوجد  ;Rao  (Rao,2004و Rao,2000   ; Rao ,2003)ة الحساسية الضوئي

األناناس ، ) حمراء مثل في الخضار وبعض انواع الفاكهة ذات الصبغة ال

وتعد الطماطة ( ، الطماطة ، الكريب فروت ، الفراولة و الفلفل الحلو البرتقال

ة المصدر الرئيسي له في النظام الغذائي لإلنسان ، وكميته الموجودة بالطماط

 , Siesو  Stahl  ;  Stahlو  Sies,1995) تعتمد على نوع ونضج الطماطة 

1996 ; Gerster,1997 ,1999 ; Rao  و Agarwal etal.,2006 ; 

Markovic  (  وهو احد مضادات االكسدة القوية والذي يوفر حماية ضد تلف

روتينات لمضادات االكسدة الغذائية مثل الكاخاليا الجسم بسبب الجذور الحرة ، و

دور في مجال الصحة واالمراض مما زاد من االهتمام بها الى حد كبير للتأكد من 

إذ له اهمية كبيرة في محاربة الجذور الحرة فوائد هذه المركبات في النظام الغذائي 

 Nierenberg)المتولدة نتيجة االجهاد التأكسدي وحماية الخاليا من التلف 

etal.,1997 ; etal.,1999 Leal (   . نوع من  711هنالك اكثر من

الكاروتينات تم تحديدها اال ان فقط ستة اشكال منها موجودة في الغذاء وفي دم 

-α- carotene and β- lycopene ، βوانسجة الجسم وهذه الكاروتينات هي 

cryptoxanthin, lutein, zeaxanthin  ، etal.,2007)  Borel . ) 

ية في مكافحة االمراض وهو وعائي ضد امراض ولاليكوبين فعالية عالية للغا     

القلب واالوعية الدموية وسرطان غدة البروستات والجهاز الهضمي والجلد 
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والبنكرياس والرحم ، وهنالك العديد من الدراسات تشير الى اهمية الاليكوبين 

كما ان . (   etal.,2008 Ševčíková)في مجال الصحة واالمراض  لإلنسان

ائي غني بالطماطة يزيد من مستويات البروتينات الدهنية عالية اتباع نظام غذ

ويقلل من مستوى البروتينات الدهنية   High Density Lipoproteinالكثافة  

. ( Low Density Lipoprotein (Napolitano etal.,2007)واطئة الكثافة 

العديد من يعد واحداً من اعوى مضادات االكسدة وله دور كبير في  Eاما فيتامين 

الوظائف الحيوية داخل الجسم وأستخدم بشكل واس  كإضافات الى علف الحيوان 

لتحسين االداء وتعزيز الحالة المناعية وتحسين نوعية اللحم والبيض وزيادة 

في المنتجات الحيوانية يزيد من محتواه داخل جسم االنسان اثناء تناوله  Eفيتامين 

وعد اشار .   )  Sunder etal.,1997 Flachowsky ,2000 )لهذه المنتجات

Chan (1994)   وDecker   عدم عدره الطيور الداجنة على تصني  فيتامينE 

فلذلك يجب اضافته الى العلف باعتباره من المتطلبات االساسية بالعلف فلقد لوحظ 

ان اضافته الى عالئق الطيور يحسن من النمو واالداء االنتاجي ويحسن جودة 

التدهور التأكسدي فضال عن دوره كمضاد أكسدة عوي لقدرته على اللحوم ضد 

 .  ) etal.,2010 etal.,2001 ; Skrivan ; Guo)كسح الجذور الحرة 

ونظرا ألهمية مضادات االكسدة كإضافات علفية ولدورها في تحسين 

والفسلجية للطيور الداجنة وتعزيز الحالة المناعية وتحسين الصفات االنتاجية 

(   Sahin etal.,2006)للحم والبيض فضال عن تأثيرها المان  لألكسدة نوعية ا

ان الاليكوبين مهم في محاربة (   Ševčíková etal.,2008)إذ وجد الباحث 

الجذور الحرة وهذه االهمية تكون مفيدة للدواجن إذ تتكون الجذور الحرة في جسم 

عند النمو السري  وفي الدجاج عند ارتفاع درجات الحرارة وفي حاالت االجهاد و
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تأثير لذا هدفت هذه الدراسة الى معرفة  . حاالت االنتاج العالي  والتمثيل الغذائي 

 -ISAدجاج البيض مختلفة من مسحوق الاليكوبين  الى عليقة  تراكيزإضافة 

Brown على بعض صفات الدم الكيموحيوية . 

 :المواد وطرائق العمل 

/ التجربة في حقل الثروة الحيوانية التاب  الى كلية الزراعة أجريت هذه           

 543واستخدم فيها  3115/ 35/6ولغاية  7/1/3115جامعة تكريت للفترة من 

وزعت الطيور عشوائيا . أسبوع 35بعمر  ISA- Brownدجاجة بياضة نوع 

دجاجة للمعاملة الواحدة ، وكانت كل معاملة  69على خمس معامالت وبواع  

تم تربية الطيور في . دجاجة للمكرر الواحد 35ون من ثال ث مكررات وبواع  تتك

ارتفاعاً مقسمة بحواجز من السلك  5م عرضاً  11م طوالً  43عاعة ذات ابعاد 

وكانت معامالت . م Pen (3×3 )مساحة كل ( Pens)المعدني على شكل اكنان 

لبة خالية من اي اضافة ، مجموعة السيطرة سا: المعاملة األولى: التجربة كما يأتي

إلى العليقة بتركيز   Eمجموعة سيطرة موجبة اضافة فيتامين : المعاملة الثانية 

اضافة مسحوق الاليكوبين إلى العليقة : كغم علف ، المعاملة الثالثة /ملغم 311

اضافة مسحوق الاليكوبين إلى : كغم علف ، المعاملة الرابعة /ملغم 111بتركيز 

اضافة مسحوق : كغم علف والمعاملة الخامسة /ملغم 131ز العليقة بتركي

وتم تقديم مسحوق الاليكوبين . كغم علف /ملغم 311الاليكوبين إلى العليقة بتركيز 

 6الى الطيور عبل أسبوعين من بداية التجربة وحتى نهاية مدة التجربة البالغة 

تم استيراد مادة . اولم تجم  البيانات فيهكفترة تمهيدية عبل بدء التجربة أشهر 
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الاليكوبين المستخدم في التجربة من تركيا ، وغذيت الطيور على عليقة دجاج 

ساعة اضاءة طوال مدة التجربة ( 16)وعرضت الطيور إِلى ( 1جدول )تجاري 

اإِلضاءة إِلى جمي   لضمان وصول شدة ( واط 61)باستخدام مصابيح بشدة 

جة الحرارة في قاعة الدجاج البياض وسجلت در. األَعفاص بالصورة المطلوبة 

باستعمال محرار عدد ( الساعة الثامنة صباحاً ومساءاً )طول مدة التجربة يومياً 

 : الدم الكيموحيوية بعض صفات تقدير وتم   . وضعت عند طرفي القاعة( 2)

 . (و الكلوبيولين االلبومين،  البروتين الكلي، حامض اليوريك ،   سكر الكلوكوز)

 عليقة اإلنتاج المستخدمة خالل التجربة والتركيب الكيمياوي لها( 1)دول ج

 )%(النسبة المئوية المادة العلفية

 33.36 ذرة صفراء

 39.1 (بروتين% 44)كسبة فول الصويا

 بريمكس
*
 3.3 

 زيت نباتي

 حجر الكلس

3.7 

6.56 

 1.5 ملح طعام

 داي كالسيوم فوسفيت

 اليسين

 مثيونين

1.4 

1.14 

1.14 

  

 111 المجموع

  
 

التحليل الكيميائي
**  

 3735 كغم/الطاعة الممثلة ك ك 

 17.33 )%(البروتين الخام

 1.61 )%(الفسفور المتيسر

 4.13 )%(الكالسيوم
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 )%(الاليسين 

 )%(المثيونين 

 %السيستين +المثيونين 

1.1 

1.47 

1.76 

                 

 
 

  :التحليل االحصائي 

 Completely Randomizedاستخدم التصميم العشوائي الكامل 

Design (CRD ) لتقييم تأثير المعامالت المختلفة على الصفات المدروسة ولكل

ت وعورنت الفروعات المعنوية بين متوسطات المعامال. فترة من فترات التجربة

واستخدم البرنامج (. Duncan,1955)باستخدام اختبار دنكن متعدد الحدود 

 .لتحليل البيانات  SAS (SAS,2010 )اإلحصائي الجاهز 

 :النتائج والمناقشة 
مل مصل 111/ملغم)لم تظهر فروق معنوية في تركيز سكر الكلوكوز 

لاليكوبين او اضافة تراكيز مختلفة من مسحوق ا بتأثيرفي الدجاج البياض ( دم

 – 34) في العليقة مقارنة بمعاملة السيطرة عند المدد االنتاجية  Eاضافة فيتامين 

كيلوسعرة طاعة ممثلة 331بروتين خام ،   % 4:  كل كغم من البريمكس يتكون من* 

ملغم منغنيز ، 3731صوديوم ، %  4.1فسفور ، %  11.6كالسيوم ، % 16، 

 31ملغم كوبلت  ،   6.53ملغم نحاس ،  553ملغم زنك ،  3671ملغم حديد ،  1671

 ميثايونين م  سستين ، 37.6ملغم ميثايونين ،  37ملغم سيلينيوم ،  6.7ملغم يود ، 

 D3ملغم فيتامين  A  ،63111وحدة دولية فيتامين  411111ملغم نياسين ،  1.531

 B1  ،311ملغم فيتامين  K3   ،63ملغم فيتامين  E  ،111ملغم فيتامين  1411، 

 .   B12ملغم فيتامين  1.  661و  B6ملغم فيتامين  B2  ،411ملغم فيتامين 

 NRC المواد العلفية الواردة في تم حساب التركيب الكيمياوي تبعا لتحاليل ** 

(1994. ) 
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 56) ، وعند المدة االنتاجية ( 3)الجدول ( اسبوع  53 -53و   51 – 36و  37

 311و  131سجلت معاملة اضافة مسحوق الاليكوبين بالتركيزين ( اسبوع 59 –

حيث (  مل مصل دم111/ملغم)سكر الكلوكوز  كغم علف ادنى تركيز في/ ملغم 

على ( مل مصل دم111/ملغم 165.53و 165.46) بلغت تراكيز الكلوكوز

) عن بقية المعامالت تلتها المعاملتان الثانية (  P< 0.05)الترتيب وبفارق معنوي 

/ ملغم اليكوبين  111اضافة ) والثالثة ( كغم علف /   Eملغم فيتامين  311اضافة 

( مل مصل دم 111/ ملغم    166.13و  1.3164)والتي سجلتا ( لف كغم ع

 36.)اعلى تركيز في سكر الكلوكوز وعد بلغت ( االولى ) لتسجل معاملة السيطرة 

عن بقية (  P< 0.05)وبفارق معنوي ( مل مصل دم 111/ ملغم  166

ة واستمرت معدالت تركيز سكر الكلوكوز نحو االنخفاض عند إضاف. المعامالت 

الى عليقة الدجاج البياض إذ يالحظ من الجدول  Eمسحوق الاليكوبين وفيتامين 

انها سجلت ادنى مستويات لسكر الكلوكوز لمصل الدم مقارنة بالمعاملة االولى 

  .(اسبوع  47-44) و( اسبوع  45-41)عند المدد االنتاجية ( السيطرة )

ر الكلوكوز إذ بلغ فقد سجلت المعاملة الخامسة والرابعة أدنى تركيز لسك

  171.51)على الترتيب و ( مل مصل دم  111/ ملغم  164.53و   163.64)

على الترتيب تلتهما المعاملة الثانية ( مل مصل دم  111/ ملغم  173.53و 

( مل مصل دم  111/ ملغم  171.65و   163.31)والمعاملة الثالثة والتي سجلتا 

على الترتيب ( مل مصل دم  111/ م ملغ 176.63و   174.36)على الترتيب و 

 169.64و 165.63)مقارنة بمعاملة  السيطرة والتي سجلت اعلى مستوى إذ بلغ 

  .على الترتيب ( مل مصل الدم 111/ملغم
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 الكلوكوز سكر على العليقة الى الاليكوبين مسحوق إضافة تأثير( 2) جدول

 الخطأ±  المتوسط)   ISA Brown البيض لدجاج(  دم مصل مل 111/ملغم)

 (القياسي

 عند معنوية فروعات وجود إلى تشير الواحد الصف ضمن مختلفةال االحرف

 ( . p<0.05) احتمالية مستوى

مل مصل 111/ ملغم )لم تظهر فروق معنوية في تركيز حامض اليوريك 

اضافة تراكيز مختلفة من مسحوق الاليكوبين او  بتأثيرفي الدجاج البياض ( دم

 36و  37 – 34) المدد االنتاجية  مقارنة بمعاملة السيطرة عند Eاضافة فيتامين 

المدد 

 االنتاجية

 (أسبوع)

 المعاملة االولى

مجموعة )

 (السيطرة

 المعاملة الثانية

ملغم  211) 

كغم /Eفيتامين 

 (علف

 المعاملة الثالثة

ملغم  111)

كغم /اليكوبين 

 (علف

 المعاملة الرابعة

ملغم  151)

كغم /اليكوبين 

 (علف

المعاملة 

 الخامسة

ملغم  211) 

 كوبينالي

 (كغم علف/

34- 37 
164.53±11.53 

a 

163.64±9.13 

a 

163.31±7.55 

a 

165.11±6.31 

a 

164.13±9.36 

a 

36- 51 
163.45±6.61 

a 

165.66±3.33 

a 

163.33±5.37 

a 

165.53±7.15 

a 

163.15±9.43 

a 

53- 53 
164.61±11.15 

a 

165.56±9.43 

a 

164.31±7.16 

a 

163.36±3.33 

a 

161.31±5.37 

a 

56- 59 
166.56±13.16 

a 

164.51±9.51 

bc 

166.13±11.73 

ab 

165.46±6.65 

c 

165.53±6.41 

c 

41 - 45 
165.63±13.31 

a 

163.31±11.33 

c 

171.65±13.74 

b 

164.53±9.63 

c 

163.64±9.64 

c 

44- 47 

 

169.64±16.35 

a 

174.36±15.63 

b 

176.63±13.16 

b 

173.53±11.39 

bc 

171.51±6.14 

bc 
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سجلت ( اسبوع  53-53) وعند المدة االنتاجية من( 5)الجدول ( اسبوع  51 –

اعلى تركيز لحامض اليوريك للدجاج البياض وعد ( السيطرة)المعاملة االولى 

عن بقية (  P< 0.05)وبفارق معنوي ( مل مصل دم111/ ملغم   5.31)بلغت 

) لة الخامسة ادنى تركيز لحامض اليوريك وعد بلغتالمعامالت لتسجل المعام

( السيطرة ) واستمر تفوق المعاملة االولى ( . مل مصل دم111/ ملغم  5.15

-41و  59-56)على باعي المعامالت عند المدد االنتاجية (  P< 0.05)معنويا 

 5.15و 5.16) ، لتسجل اعلى تركيز لحامض اليوريك ( اسبوع  47-44و  45

) على الترتيب ، بينما سجلت المعاملة الخامسة ( مل مصل دم111/ غم مل 5.45و

) ادنى تركيز لحامض اليوريك وبلغ ( كغم علف / ملغم اليكوبين  311اضافة 

 على الترتيب ( مل مصل دم111/ ملغم  5.16و 5.11و 5.11

 اليوريك حامض على العليقة الى مسحوق الاليكوبين إضافة تأثير( 3)  جدول

 الخطأ±  المتوسط) ISA Brown البيض لدجاج( دم مصل مل 111/  مملغ)

 (القياسي

المدد 

 االنتاجية

 (أسبوع)

المعاملة 

 االولى

مجموعة )

 (السيطرة

المعاملة 

 الثانية

ملغم  211) 

كغم /Eفيتامين 

 (علف

 المعاملة الثالثة

ملغم  111)

كغم /اليكوبين 

 (علف

 المعاملة الرابعة

ملغم  151)

م كغ/اليكوبين 

 (علف

المعاملة 

 الخامسة

ملغم  211) 

 اليكوبين

 (كغم علف/

34- 37 
5.13±1.15 

a 

5.15±1.11 

a 

3.16±1.13 

a 

3.13±1.11 

a 

3.14±1.13 

a 

36- 51 
3.06±1.14 

a 

3.06±1.14 

a 

5.15±1.11 

a 

5.15±1.13 

a 

5.11±1.19 

a 

53- 53 
5.31±1.16 

a 

5.15±1.13 

ab 

5.15±1.15 

ab 

5.11±1.14 

ab 

5.15±1.16 

b 

56- 59 
3.18±1.16 

a 

3.06±1.16 

c 

3.09±1.13 

b 

3.05±1.16 

c 

5.11±1.15 

c 
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د فروعات معنوية عند االحرف المختلفة ضمن الصف الواحد تشير إلى وجو

 ( . p<0.05)مستوى احتمالية 

في الدجاج ( مل مصل الدم  111/ غم)نتائج تركيز البروتين الكلي 

وبينت النتائج عدم وجود فروق ( 4)البياض للمعامالت الخمسة موضحة بالجدول 

في مستوى البروتين الكلي بين معامالت التجربة خالل ( p<0.05)معنوية 

بينما الفروق كانت معنوية ( . اسبوع  51-36و  37-34)اجيتين من المدتين االنت

(p<0.05 ) في مستوى تركيز البروتين ( اسبوع  53-53)عند المدة االنتاجية

الكلي في مصل الدم بين معامالت الدراسة حيث سجل المعاملة الخامسة والرابعة 

مل مصل  111 /غم 3.15و 3.19)اعلى مستوى لتركيز البروتين الكلي وإذ بلغ 

مقارنة بمعاملة السيطرة والتي سجلت ادنى مستوى لتركيز البروتين الكلي إذ ( دم 

 45-41و  59-56)وعند المدة االنتاجية ( . مل مصل الدم 111/ غم 4.66)بلغ 

( P<0.05)معنوياً  استمر تفوق المعاملة الخامسة والرابعة( اسبوع  47-44و 

مل  111/ غم 3.31و  3.36)تين الكلي بلغ لتسجل اعلى تركيز في مستوى البرو

على ( مل مصل الدم 111/ غم 3.53و  3.55)على الترتيب و ( مصل الدم

على الترتيب مقارنة ( مل مصل الدم 111/ غم 3.51و  3.51)الترتيب  و 

تركيز في مستوى البروتين الكلي وبلغ  بالمعاملة االولى والتي سجلت ادنى

 . على الترتيب ( مل مصل دم  111/غم  3.16و  3.11و 3.11)

41 - 45 
3.13±1.11 

a 

3.06±1.13 

b 

3.05±1.15 

b 

3.03±1.11 

b 

3.01±1.14 

b 

44- 47 

 

3.43±1.17 

a 

3.16±1.11 

c 

3.22±1.13 

b 

5.11±1.15 

d 

5.16±1.13 

d 
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  الكلي البروتين على العليقة الى مسحوق الاليكوبين إضافة تأثير( 4) جدول

الخطأ ±  المتوسط) ISA Brown البيض لدجاج( دم مصل مل 111/غم)

 (يالقياس

 عند معنوية فروعات وجود إلى تشير الواحد الصف ضمن المختلفة االحرف

 ( . p<0.05) احتمالية مستوى

في الدجاج ( مل مصل دم 111/غم)يوضح تركيز االلبومين ( 3)الجدول  

البياض للمعامالت الخمسة حيث يتضح عدم وجود فروق معنوية بين المعامالت 

، بينما الفروق كانت معنوية ( سبوع ا 51-36و  37-34)عند المدة االنتاجية 

(p<0.05 ) في مستوى تركيز االلبومين في ( اسبوع  53-53)عند المدة االنتاجية

مصل الدم بين معامالت التجربة حيث سجلت المعاملة الخامسة والرابعة اعلى 

المدد 

 االنتاجية

 (أسبوع)

 المعاملة االولى

مجموعة )

 (السيطرة

 المعاملة الثانية

ملغم  211) 

كغم /Eمين فيتا

 (علف

 المعاملة الثالثة

ملغم  111)

كغم /اليكوبين 

 (علف

 المعاملة الرابعة

ملغم  151)

كغم /اليكوبين 

 (علف

المعاملة 

 الخامسة

ملغم  211) 

 اليكوبين

 (كغم علف/

34- 37 
4.61±1.19 

a 

4.65±1.16 

a 

4.61±1.15 

a 

4.65±1.17 

a 

4.63±1.14 

a 

36- 51 
4.71±1.33 

a 

4.74±1.31 

a 

4.71±1.19 

a 

4.73±1.34 

a 

4.76±1.35 

a 

53- 53 
4.66±1.56 

c 

4.94±1.45 

b 

4.93±1.33 

b 

3.15±1.56 

a 

3.19±1.41 

a 

56- 59  
3.11±1.51 

c 

3.13±1.37 

b 

3.16±1.55 

b 

3.31±1.66 

ab 

3.36±1.63 

a 

41 - 45 
3.11±1.44 

b 

3.15±1.57 

b 

3.15±1.41 

b 

3.53±1.65 

a 

3.55±1.71 

a 

44- 47 

 

3.16±1.63 

c 

3.35±1.75 

b 

3.36±1.33 

b 

3.51±1.54 

a 

3.51±1.33 

a 
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على ( مل مصل دم  111/ غم 5.11و 5.13)مستوى لتركيز االلبومين إذ بلغ 

والتي سجلت ادنى مستوى لتركيز ( السيطرة)بالمعاملة االولى الترتيب مقارنة 

-56)وعند المدة االنتاجية ( . مل مصل الدم 111/ غم 3.91)االلبومين إذ بلغ 

استمر تفوق المعاملة الخامسة والرابعة ( اسبوع  47-44و  45-41و  59

و  5.13)لتسجل اعلى تركيز في مستوى االلبومين وبلغ ( P<0.05)معنوياً 

مل  111/ غم 5.13و  5.31)على الترتيب و ( مل مصل الدم 111/ غم 5.15

على ( مل مصل الدم 111/ غم 5.33و  5.36)على الترتيب  و ( مصل الدم

والتي سجلت ادنى تركيز في مستوى ( السيطرة)الترتيب مقارنة بالمعاملة االولى

 .على الترتيب ( مل مصل دم  111/غم  5.11و  5.13و 3.96)مين وبلغ االلبو

 مصل مل 011/غم) األلبومين على العليقة الى مسحوق الاليكوبين إضافة تأثير( 5) جدول

 (القياسي الخطأ±  المتوسط)  ISA Brown البيض لدجاج( دم

المدد 

 االنتاجية

 (أسبوع)

 المعاملة االولى

مجموعة )

 (السيطرة

 املة الثانيةالمع

ملغم  211) 

كغم /Eفيتامين 

 (علف

 المعاملة الثالثة

ملغم  111)

كغم /اليكوبين 

 (علف

 المعاملة الرابعة

ملغم  151)

كغم /اليكوبين 

 (علف

 المعاملة الخامسة

ملغم  211) 

 اليكوبين

 (كغم علف/

34- 37 
3.73±1.37 

a 

3.77±1.55 

a 

3.76±1.13 

a 

3.76±1.43 

a 

3.79±1.51 

a 

36- 51 
3.65±1.36 

a 

3.66±1.14 

a 

3.63±1.51 

a 

3.64±1.33 

a 

3.67±1.53 

a 

53- 53 
3.91±1.34 

c 

5.11±1.56 

b 

3.93±1.36 

bc 

5.11±1.53 

a 

5.13±1.31 

a 
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 ( . p<0.05)االحرف المختلفة ضمن الصف الواحد تشير إلى وجود فروقات معنوية عند مستوى احتمالية 

اضافة مسحوق الاليكوبين الى العليقة في تركيز  تأثير( 6)يتبين من الجدول 

في الدجاج البياض ، حيث يتبين عدم ( مل مصل دم 111/غم)ن الكلي الكلوبيولي

 51-36و  37-34)وجود فروق معنوية بين المعامالت عند المدة االنتاجية 

 45-41)و ( اسبوع  59-56)و ( اسبوع  53-53)وعند المدة االنتاجية  (اسبوع 

اليكوبين جمي  معامالت اضافة مسحوق ال(  P< 0.05)تفوعت معنويا (  اسبوع 

المعاملة الثالثة والرابعة والخامسة وعد سجلت اعلى القيم في تركيز 

 111/غم 3.17و  3.15،  3.11) وبلغت (  مل مصل دم 111/غم)الكلوبيولين

( مل مصل دم 111/غم 3.11و  3.17، 3.16)على الترتيب و ( مل مصل دم

الترتيب على ( مل مصل دم 111/غم 3.11و  3.17،  3.17) على الترتيب و

ادنى عيمة لتركيز الكلوبيولين عند  Eبينما سجلت المعاملة الثانية اضافة فيتامين 

على ( مل مصل دم 111/غم1.96و  1.94،  1.94)هذه المدد االنتاجية وبلغت 

استمر تفوق معامالت اضافة ( اسبوع  47-44)وعند المدة االنتاجية  الترتيب ،

والرابعة والخامسة حيث سجلت اعلى القيم في  مسحوق الاليكوبين المعاملة الثالثة

 3.15و  3.13،  3.16) وبلغت (  مل مصل دم 111/غم)تركيز الكلوبيولين

( السيطرة ) على الترتيب بينما سجلت المعاملة االولى ( مل مصل دم 111/غم

56- 59 
3.96±1.13 

c 

5.16±1.35 

b 

5.11±1.16 

b 

5.15±1.15 

a 

5.13±1.31 

a 

41 - 45 
5.13±1.19 

b 

5.19±1.11 

b 

5.16±1.15 

b 

5.13±1.13 

ab 

5.31±1.34 

a 

44- 47 

 

5.11±1.35 

c 

5.35±1.13 

ab 

5.31±1.17 

ab 

5.33±1.19 

a 

5.36±1.11 

a 



 احمد علو/ دو  اركان محمد/و د نهاد علي/ د

   مختلفة من مسحوق الاليكوبين زتراكيتأثير إضافة                    

 

 

16 

تلتها المعاملة ( مل مصل دم 111/غم1.96)ادنى عيمة لتركيز الكلوبيولين وبلغ 

 ( .مل مصل دم 111/غم 3.11) سجلت الثانية و

 مصل مل 011/غم) الكلوبيولين على العليقة الى مسحوق الاليكوبين إضافة تأثير( 6) جدول

 (القياسي الخطأ±  المتوسط)   ISA Brown البيض لدجاج( دم

االحرف المختلفة ضمن الصف الواحد تشير إلى وجود فروقات معنوية عند مستوى احتمالية 

(p<0.05 . ) 

المدد 

 االنتاجية

 (أسبوع)

 المعاملة االولى

مجموعة )

 (السيطرة

 المعاملة الثانية

ملغم  211) 

كغم /Eيتامين ف

 (علف

 المعاملة الثالثة

ملغم  111)

كغم /اليكوبين 

 (علف

 المعاملة الرابعة

ملغم  151)

كغم /اليكوبين 

 (علف

المعاملة 

 الخامسة

ملغم  211) 

 اليكوبين

 (كغم علف/

34- 37 
1.63±1.57 

a 

1.66±1.41 

a 

1.65±1.59 

a 

1.67±1.53 

a 

1.86±1.55 

a 

36- 51 
1.66±1.53 

a 

1.66±1.55 

a 

1.63±1.36 

a 

1.91±1.43 

a 

1.69±1.36 

a 

53- 53 
1.96±1.46 

b 

1.94±1.53 

b 

3.11±1.51 

ab 

3.15±1.55 

a 

3.17±1.31 

a 

56- 59 
3.14±1.53 

b 

1.94±1.44 

c 

3.16±1.54 

ab 

3.17±1.59 

ab 

3.11±1.55 

a 

41 - 45 
3.13±1.41 

b 

3.14±1.59 

b 

3.17±1.53 

b 

3.17±1.33 

a 

3.15±1.19 

a 

44- 47 

 

1.96±1.36 

bc 

3.11±1.45 

b 

3.16±1.47 

a 

3.13±1.53 

a 

3.15±1.53 

a 
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لم يتجاوز الحد  الاليكوبينان انخفاض تركيز الكلوكوز في معامالت 

دم الطيور الذي يتراوح مستواه بين االدنى للمستوى الطبيعي للكلوكوز في بالزما 

مل، اذ انه من المهم جدا ان يحافظ الطير على تركيز  111/ ملغم( 331 -161)

السكر في الدم ضمن هذا المدى حتى في اشد حاالت الجوع واالجهاد الن 

السكر يعني توعف عمل الدماغ وذلك الن الكلوكوز  مستوىالشديد في  االنخفاض

 وزمالوهطاعة في الدماغ وحسب ما اشار اليه الدراجي هو المصدر الوحيد لل

(3116.) 

في مصل  الاليكوبيناشارت االبحا ث الى وجود عالعة عكسية بين نسبة 

في مصل  الاليكوبيناذ انه كلما زادت نسبة ، الدم واالنسجة والعديد من االمراض 

و عد (   Takeoka etal.,2001) الدم واالنسجة كلما علت نسبة حدو ث االمراض 

الحالة الصحية وخفض تحسن في زيادة  الاليكوبينالى دور سبب ذلك يرج  

 ;, Feeney,2004) وبحسب ماذكره االجهاد الناتج عن اكسدة الجذور الحرة

3117et al. Giuseppe ) المتمثل بزيادة تركيز البروتين الكلي وااللبومين

مناعية الناتج من زيادة اعداد في زيادة الكلوبيولينات ال الاليكوبينفضال على دور 

 هذا تصني  عن المسؤولة هي اللمفاوية الخاليا ان حيثالخاليا البيضاء اللمفاوية 

 الاليكوبينكما ان هناك عالعة طردية بين تركيز  (  North,1984) البروتين 

اذ ان  المضاف في العليقة وبين زيادة المناعة المتمثلة بالكلوبيولينات المناعية

مستوى الكلوبيولينات في الدم تعطي مؤشرا على زيادة االجسام المضادة في  زيادة

 Eوفيتامين  الاليكوبينان التحسن المعنوي في تركيز االلبومين لمعامالت الدم ، و

 تركيز ارتفاع اذ أنفي مصل الدم عد يعود الى تحسين في نسبة البروتين الكلي 

 وانخفاض البروتين بناء عملية في دةزيا الى يشير الدم مصل في الكلي البروتين
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 هو اليوريك حامض وان( Patterson etal.,1967)البروتين  هدم عملية في

 ينعكس وهذا )   Saundersو  Coles,1986) المتهدم للبروتين الرئيسي الناتج

 الاليكوبينالدم لمعامالت  مصل في اليوريك حامض تركيز إنخفاض على

ومين الجزء البروتيني االكبر في الدم والذي يقوم بنقل ، و يمثل االلب Eوفيتامين 

الكاربوهدرات واالحماض الدهنية والفيتامينات وبعض العناصر المعدنية 

وهرمون الثايروكسين ، وإن التغير في مستوى البروتين الكلي يرتبط بصورة 

مباشرة م  التغيرات في مستوى هرمون الكورتيكوستيرون في مصل الدم 

، إذ إن االرتفاع المعنوي في مستوى (3111 , ; والحسني1996  ,الدراجي)

هرمون الكورتيكوستيرون يؤدي إلى ارتفاع معنوي في تركيز الكلوكوز في 

حسب  Gluconeogenesisمصل الدم نتيجة الزيادة في هدم البروتين في عملية 

ن ذلك ، ولما كان تركيز البروتين مرتفعاً فأ  Freeman( 1996)  ما أشار إليه

يعد من مؤشرات انخفاض تركيز هرمون الكورتيكوستيرون، ويؤكد ذلك 

وكذلك االرتفاع المعنوي في نشاط   GOTاالنخفاض المعنوي في فعالية إنزيم الـ

 . ALPإنزيم الـ

ان انخفاض تركيز كلوكوز مصل دم الدجاج البياض في المعاملة الثانية 

والذي اوضح  etal.,(2009)  Halit Imikتتفق م  نتائج (  Eاضافة فيتامين )

يؤدي الى خفض االجهاد المتعرضة له طيور السمان مسببا  Eان اضافة فيتامين 

مقارنة بمعاملة  Eانخفاض تركيز الكلوكوز في المعاملة المضاف اليها فيتامين 

اللذان وجدا (  3119 , عبد الرحمن والقطان)  السيطرة وهذه النتيجة اكدته نتائج

كغم / ملغم  E  (611عنويا في تركيز الكلوكوز عند اضافة فيتامين انخفاضا م
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ارتفاع معنوي في كل  Eوتسبب اضافة فيتامين . لعالئق الدجاج البياض( علف 

من تركيز البروتين الكلي وتركيز االلبومين مقارنة بمعاملة السيطرة وعد ثبت 

الجهاز المناعي، يكون اساسيا لمتطلبات التطور ووظيفة   Eايضا ان فيتامين 

 . (Jensenو  Walter 1964,)وتحسين النمو وسالمة االفراخ 
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