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الخالصة

 دائرة البحوث/أجريت ىذه الدراسة في محطة بحوث الدواجن التابعة لقسم بحوث الثروة الحيوانية

:الكممات المفتاحية
. اناث السمان، الميكوبين

 لدراسة تأثير إضافة مستويات.5102/01/01  إلى5102/ 8/9  و ازرة الزراعة في أبي غريب لممدة/ الزراعية

081 استعمل في التجربة. إلى العميقة في األداء االنتاجي ألناث السمانLycopene مختمفة من الميكوبين

3  معامالت وبواقع0  اسبوعاً وزعت عشوائيا عمى05  وبعمرCoturnix Coturnix أنثى من طيور السمان

 انثى من طيور السمان غذيت الطيور عمى عميقة موحدة01 مكررات لكل معاممة احتوى المكرر الواحد عمى

:لممراسمة
لمى خالد البندر

كمية الزراعة – جامعة بغداد

 اضيف،  لكل كغم عمف/ كيمو سعرة طاقة ممثمة5913  بروتين خام و%51 طوال مدة التربية تحتوي عمى

.– العراق

كغم عمف لممعامالت/ ممغم ليكوبين311 ، 511 ، 011 الميكوبين الى العميقة بثالثة تراكيز بالمستويات

)P≤0.05(  و اظيرت النتائج تحسن معنوي.T1 عمى التوالي وتم مقارنتيا مع معاممة السيطرةT4وT3وT2

،  معدل وزن البيضة،  عدد البيض التراكمي،في صفات انتاج البيض ألناث السمان مثل نسبة إنتاج البيض

) في أغمبP≤0.05( و لوحظ تحسن معنوي. T4  ومعامل التحويل الغذائي لطيور المعاممة، كتمة البيض

 ووزن القشرة،  وقطر وارتفاع البياض، صفات ا لبيض النوعية ألناث السمان مثل وزن الصفار وقطره وارتفاعو
كغم/ ممغم311نستنتج من ىذه الدراسة امكانية اضافة الاليكوبين الى العميقة بمستوى.وسمكيا لنفس المعاممة
.عمف لمحصول عمى تحسن ايجابي في االداء االنتاجي لطائر السموى

Effect of Adding Different Levels of Lycopene to The Diet in Productive Performance of
Female Quail
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This study was conducted in the Poultry Research Station- department of
Animal Resources Research – office of Agricultural Research- Ministry of
Agricultural Abu Ghraib, during the period from 9/8/2015 to 10/10/2015. The
aim of this study was investigate the effect of adding different level of lycopene
to the diet on productive performance of female quail. Four hundred eighty quail
birds were used in this study at age 12 week , Quail birds distributed randomly
to 4 treatments with 3 replicates (40 quail birds per replicate). Quail birds were
fed one diet during the experiment. The diet contain 20 % crude protein and
2903 Kcal metabolic energy / kg. Lycopene was added to the birds diet from the
beginning until the end of Experimental treatments were as follow T 1 (Control
diet) without supplement T2,T3 and T4 Supplementing 100 , 200 , 300( mg
lycopene /kg diet) respectively. Results revealed that dietary supplementation
with different levels of lycopene resulted in .Significant (P≤0.05) increase in egg
production traits of female quail like egg production rate, cumulative egg
number, egg weight, egg mass, and feed conversion ratio. Significant (P≤0.05)
improvement in egg quality traits of female quail like yolk weight, albumen
diameter, albumen height, egg shell weight and eggs shell thickness.We
concluded from this study that we can adding lycopene to lycopene to the
quail diets at Levels 200 mg/kg diet and get positive improvement in
productive performance.
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المقدمة :

تعد مضادات االكسدة من اضافات العميقة الميمة لدورىا االيجايبي الذي تمعبو في تحسين االداء االنتاجي و الفسمجي

لمطيور الداجنة باالضافة الى تأثيرىا المانع لالكسدة ( Balakumerو اخرون . )5101 ،يعد الاليكوبين واحدا من اقوى مضادات
االكسدة الطبيعية والذي يمنح الحماية لخاليا الجسم ضد ضرر الجذور الحرة المتكونة نتيجة االجياد التأكسدي ( Roa and

 ، )5115 ،Shenالميكوبين ىو مادة كيميائية كاروتينية ذات صبغة طبيعية حم ارء او صفراء او بنية المون وتوجد في بعض
الخض اروات و الفواكو وتصنع اثناء عممية التمثيل الضوئي من قبل النباتات و االحياء دقيقة  .وأشارت الكثيرمن الدراسات إلى أن
تناول الطماطة ومنتجات الطماطة المصنعة المحتوية عمى الميكوبين تسيم في الوقاية من بعض األمراض المزمنة  ،وقد أثبتت
العديد من الدراسات الحديثة  ،قدرتيا عمى الوقاية والحماية اوالتقميل من التأثيرات الضارة لمجذور الحرة  ،وتقميل اإلجياد التأكسدي

داخل الجسم الحي وتقميل االصابة بعدد من االمراض سواء في االنسان أو الحيوان( Purnimaوآخرون ، )5105 ،بسبب نشاطيا
المقاوم لألكسدة (Alinaواخرون  Maggio ; 5112 ،وآخرون .) 5112،و يعد السمان احد الطيور االقتصادية الذي يمتاز
بصفات انتاجية عالية كونو سريع النمو ويمتاز بيضو بالقيمة الغذائية العالية بحدود 0 – 3مرات من بيض الدجاج ،قد وجد

بعض الباحثين ان ىناك تأثي ار ايجابيا لميكوبين في االداء االنتاجي و نوعية المحم و البيض لطائر السمان (  Bostoglouواخرون
 .)5110،ففي دراسة اجراىا  Sahinو اخرون ( )5112 aالحظوا دور الميكوبين االيجابي في االداء االنتاجي لمطيور الداجنة عند
دراسة تأثيره في استيالك العمف و الوزن الحي النيائي وكفاءة التحويل الغذائي تحت تأثير االجياد الحراري لذلك ىدفت الدراسة
الحالية الى اضافة مستويات مختمفة من مادة الميكوبين وتقدير افضل مستوى مضاف لعالئق اناث السمان وتأثيره في االداء
االنتاجي لمطيور.
المواد وطرق العمل:

أجريت ىذه الدراسة في محطة بحوث الدواجن التابعة لقسم بحوث الثروة الحيوانية /دائرة البحوث الزراعية  /و ازرة الزراعة

في أبي غريب لممدة  5102/ 8/9إلى  .5102/01/01لدراسة تأثير إضافة مستويات مختمفة من الميكوبين  Lycopeneإلى
العميقة في األداء االنتاجي ألناث السمان .استعمل في التجربة  081أنثى من طيور السمان  Coturnix Coturnixوبعمر 05
اسبوعاً وزعت عشوائيا عمى  0معامالت وبواقع  3مكررات لكل معاممة احتوى المكرر الواحد عمى  01انثى من طيور السمان

غذيت الطيور عمى عميقة موحدة طوال مدة التربية تحتوي عمى  %51بروتين خام و  5913كيمو سعرة طاقة ممثمة /لكل كغم

عمف  ،اضيف الميكوبين الى العميقة بثالثة تراكيز بالمستويات  311 ، 511 ، 011ممغم ليكوبين/كغم عمف لممعامالت
T2وT3وT4عمى التوالي وتم مقارنتيا مع معاممة السيطرة  .T1استممت طيور السمان بعمر  05اسبوع وىي بصحة جيدة ،تمقى
القطيع رعاية صحية كاممة في مرحمة النمو وبداية االنتاج .الطيور ربيت في قاعة ذات نظام مغمق مقسمة إلى  05حجيرة PEN
(وكل حجيرة تمثل مكر اًر من مكررات التجربة حاوية عمى  01أنثى من طيور السمان ومزودة بمنيل أوتوماتيكي لشرب الماء
ومعمف ارضي لمعمف ،كما وضعت األعشاش المنسوجة من الخوص لكل حجيرة .استخدمت اإلضاءة لمدة  02ساعة /يوم و8

ساعات ظالم طيمة مدة التجربة .حضرت عالئق التجربة لمدد متعاقبة وكانت المدة بين تحضير وآخر ثالثة أسابيع وذلك لمحفاظ
عمى فعالية مادة الميكوبين المضافة إلى العالئق  ،جرشت المواد العمفية الداخمة بتركيب العالئق بمجرشة كيربائية واخذت كمية
قميمة من الذرة المجروشة وخمطت معيا مادة اليكوبين لقمة كمية مادة الميكوبين المضافة لضمان الحصول عمى خمط يدوي متجانس

تدريجيا وقدم العمف يدوياً وبتوقيتات ثابتة ( 52غم /طير /يوم) .واخذت قياسات االداء االنتاجي (انتاج البيض  % H.Dو عدد
البيض التراكمي و وزن البيض وكتمة البيض واستيالك العمف و كفاءة التحويل الغذائي اضافة الى الصفات النوعية لمبيضة ) كما

اشار اليو ناجي وحنا .)0999 (،حممت بيانات التجربة باستخدام التصميم العشوائي الكامل  CRDباستعمال البرنامج االحصائي
الجاىز  )5110( SASوقورنت الفروق المعنوية بين المتوسطات باستخدام اختبار دنكن متعدد الحدود (.)0922
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جدول ( ) 1نسب المواد العمفية والتركيب الكيمياوي المحسوب لمعميقة المستخدمة في الدراسة .
المكونات

%

الذرة الصفراء

56.7

الحنطة

2

كسبة فول الصويا(  % 08بروتين)
مركز بروتين بياض

0

28

5

5

زيت زىرة الشمس
Di calcium phosphate
ممح طعام

2
1
0.3

حجر كمس

5

المجموع

100

التركيب الكيمياوي المحسوب

3

الطاقة الممثمة

2931

البروتين

20.5

دىن

4.5

الياف

2.5

كالسيوم

2.48

فسفور

0.39

فسفور متاح

0.57

مثونين  +سستين

0.78

السين

1.17

( )0كسية فول الصويا المستخدمة من مصدر أرجنتيني نسبة البروتين الخام فييا  % 08و 5001كيموسعرة  /كغم طاقة ممثمة .
( )5المركز البروتيني المستعمل حيواني منتج من شركة بمجيكية (مستورد)  Intracoيحتوي عمى  % 01بروتين خام  5011 ،كيموسعرة  /كغم بروتين طاقة
ممثمة  % 3.2 ،دىن خام  % 0 ،ألياف خام  % 2 ،كالسيوم  % 2.2 ،فسفور  % 3.52 ،اليسين  % 3.21 ،مثيونين  % 3.91 ،مثيونين  +سستين .
( )3حسب التركيب الكيمياوي استنادا الى ).NRC( 1994

النتائج والمناقشة :

يتبين من الجدول ( )5تأثير إضافة الميكوبين الى عميقة أناث السمان في نسبة انتاج البيض  %H.Dإذ نالحظ تفوقاً

معنوياً ( )P≤0.05في نسب االنتاج لمعامالت اضافة الميكوبين  T4 ، T3 ، T2خالل المدة اإلنتاجية ( )51-05اسبوعاً من
العمر  ،ففي االسبوع االول تفوقت معامالت الميكوبين الثالث  T4و  T3و T2تفوقاً معنوياً ( )P≤0.05اذا سجمت ( 22.8و20.8

و )%21.2عمى التوالي مقارنة بمعاممة السيطرة  ،)%22..(T1وحققت المعاممة  T4أعمى نسبة انتاج خالل االسبوع المذكور

مقارنة مع معاممة السيطرة  T1استمر التفوق المعنوي ( )P≤0.05ليذه المعاممة الى االسبوع التاسع (نياية التجربة) مقارنةً

بمعاممة السيطرة  ،اما االسبوع الخامس فقد شاطرىا التفوق المعاممة  T3مقارنة مع معاممة السيطرة ،بينما نالحظ التفوق كان
معنوياً ( )P≤0.05لمعامالت اضافة الميكوبين T4 ، T3 ، T2عند االسبوعين السابع والثامن من التجربة مقارنة بمعاممة
السيطرة.ومن مالحظة بيانات الجدول نجد ان التفوق معنويا ( )P≤0.05لمعدل انتاج البيض كان لصالح معاممة اضافة الميكوبين

 311ممغم /كغم عمف ( )T4مقارنة مع معاممة السيطرة اذا سجمتا ( )%23.00، 21.00عمى التوالي.
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جدول ) .(2تأثير إضافة مستويات مختمفة من الميكوبين الى عميقة أناث السمان في نسبة إنتاج البيض  % H.Dألناث
طائر السمان خالل المدة اإلنتاجية ( )12 – 11اسبوع من العمر (المتوسط  ±الخطأ القياسي) .

االسابيع

مستوى

** المعامالت
T1

T2

T3

T4

المعنوية

األول

c 9.87±22.39

b 7.29±60.63

b 5.20±20.89

a 6.98±22.85

*

الثاني

c 10.00±22.53

c 6.32±65.87

b 3.86±67.77

a 4.94±21.92

*

الثالث

c 5.58±20.20

b 4.99±70.79

b 3.73±68.73

a 5.67±25.12

*

الرابع

c 8.01±22.30

bc 2.62±68.09

b 5.50±70.63

a 5.31±79.36

*

الخامس

b 0.79±62.22

b 1.38±23.09

a 4.16±68.73

a 4.14±69.04

*

السادس

b 6.42±25.55

b 4.81±63.96

b 0.88±64.92

a 7.05±66.98

*

السابع

b 3.51±62.86

a 1.53±22.22

a 1.98±66.66

a 2.49±67.73

*

الثامن

b 3.71±22.22

a 1.65±68.88

a 1.78±69.20

a 4.71±69.21

*

التاسع

c 4.68±22.20

b 1.76±67.46

b 2.14±67.79

a 2.02±71.58

*

المعدل العام

c 6.40±63.14

b 2.00±66.20

b 0.93±22.32

a 2.70±70.41

*

* الحروف المختمفة افقياً تشير إلى وجود اختالفات معنوية بين المعامالت تحت مستوى احتمال (.)P>1.12

** المعامالت ىي  T4 ، T3 ، T2 ، T1تمثل  311 ، 511 ، 011 ، 1ممغم ليكوبين  /كغم عمف عمى التوالي.

تشير ىذه الصفة الى عدد البيض الذي تنتجو االنثى خالل مدة زمنية محددة يبين الجدول( )3تأثير إضافة الميكوبين الى

العميقة في صفة معدل انتاج البيض التراكمي ألناث طائر السمان إذ يتبين وجود تفوقاً معنوياً ( )P≤0.05لمعامالت اضافة

الميكوبين  T4 ، T3 ، T2 ،مقارنةً مع معاممة السيطرة في ىذه التجربة خالل المدة اإلنتاجية ( )51-05اسبوعاً من العمر ،

ففي االسبوع االول تفوقت معامالت الميكوبين الثالث  T4و  T3و T2تفوقاً معنوياً ( )P≤0.05مقارنةً بمعاممة السيطرة ، T1

وحققت المعاممتين  T4و  T3أعمى نسبة انتاج مقارنة مع معاممة السيطرة  T1ومن النتائج في االسبوع الخامس حققت معاممة

الميكوبين  T4تفوقاً معنوياً ) )P≤0.05واستمر التفوق المعنوي ( )P≤0.05لمعاممة  T4مقارنة مع معاممة السيطرة  T1الى نياية

التجربة ( 9أسابيع) شاطرىا ىذه التفوق المعاممة T3و  T2عند االسبوع السادس بينما شاطرتيا التفوق المعنوي ) )P≤0.05عند
االسبوع الثامن والتاسع المعاممة  T3فقط مقارنة مع معاممة السيطرة .
يتضح من الجدول ) )4تأثير إضافة مستويات مختمفة من الميكوبين الى عميقة اناث السمان في معدل وزن البيض المنتج

إذ نالحظ عدم وجود فروق معنوية بين معامالت التجربة المختمفة خالل االسبوع األول من التجربة بينما نالحظ التفوق المعنوي

( )P≤0.05لمعاممة إضافة الميكوبين  311ممغم  /كغم عمف ( )T4في االسبوع الثاني (00.0غم) مقارنة بالمعامالت , T2 , T3

 (00.52 , 00.1 , 00.53( T1عمى التوالي واستمر ىذا التفوق المعنوي ( )P≤0.05لممعاممة  T4الى نياية التجربة ( 9أسابيع)
شاطرىا ىذا التفوق المعنوي ( )P≤0.05المعاممة  T3عند االسبوع السادس والثامن والتاسع بينما لوحظ ان المعاممة 511( T2
ممغم ليكوبين  /كغم عمف) كانت قد شاطرت المعاممتين  T4و  T3عند االسبوع الثامن بالتفوق المعنوي ( )P≤0.05لمعدل وزن

البيض المنتج  .ومن المالحظ المعدل العام لوزن البيض المنتج كان التفوق المعنوي ( )P≤0.05لصالح معاممة  311ممغم  /كغم

عمف ( )T4مقارنة بمعاممة السيطرة ( )T1إذ بمغت ( (00.5 , 00.8عمى التوالي.
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جدول ).(3تأثير إضافة مستويات مختمفة من الميكوبين الى عميقة أناث السمان في معدل انتاج البيض التراكمي المنتج (بيضة
 /اسبوع) خالل المدة اإلنتاجية ( )12 – 11اسبوع من العمر (المتوسط  ±الخطأ القياسي) .

االسابيع

مستوى

** المعامالت
T1

T2

T3

T4

المعنوية

األول

c 1.35 ±3.82

b 1.19 ±0.50

a 1.02 ±0.33

a 1.52 ±0.28

*

الثاني

b 1.03 ±0.22

b 1.01 ±0.20

ab 1.12 ±0.20

a 1.50 ±0.92

*

الثالث

b 1.12 ±0.53

b 1.03 ±0.92

b 1.12 ±0.80

a 1.02 ±2.10

*

الرابع

b 1.51 ± 0.20

ab 1.52 ±0.22

ab1.00 ±0.90

a 1.19 ±2.22

*

الخامس

b 1.55 ±0.32

ab 1.02 ±0.00

ab 1.09 ±0.80

a 1.31 ±0.83

*

السادس

b 1.50 ±0.32

a 1.12 ±0.02

a 1.50 ±0.20

a 1.02 ±0.89

*

السابع

c 1.58 ±0.01

bc 1.08 ±0.22

ab 1.33 ±0.22

a 1.01 ±0.20

*

الثامن

b 1.12 ±0.22

b 1.03 ±0.85

a 1.50 ±0.80

a 1.03 ±0.80

*

التاسع

b 1.19 ±0.29

ab 1.82 ±0.25

a1.51 ±0.20

a 1.19 ±2.10

*

المعدل العام

c 1.19 ±0.05

c 1.82 ±0.23

b1.51 ±0.25

a 1.19 ±0.95

*

* الحروف المختمفة افقياً تشير إلى وجود اختالفات معنوية بين المعامالت تحت مستوى احتمال (.)P>1.12

** المعامالت ىي  T4 ، T3 ، T2 ، T1تمثل  311 ، 511 ، 011 ، 1ممغم ليكوبين  /كغم عمف عمى التوالي.

جدول ) .(4تأثير إضافة مستويات مختمفة من الميكوبين الى عميقة أناث السمان في معدل وزن البيضة (غم) خالل المدة
اإلنتاجية ( )12 – 11اسبوع من العمر (المتوسط  ±الخطأ القياسي) .

االسابيع

مستوى

** المعامالت
T1

T2

T3

T4

المعنوية

األول

1.02 ±00.10

1.52 ±00.08

1.59 ±00.13

1.02 ±00.51

NS

الثاني

ab 1.02 ±00.52

b 1.02 ±00.1

ab 1.12 ±00.53

a 1.08 ±00.02

*

الثالث

ab 1.05 ±00.50

b 1.00 ±00.51

ab 1.18 ±00.33

a 1.51 ±00.21

*

الرابع

b 1.33 ± 00.12

b 1.33 ±00.28

b 1.35 ± 00.21

a 1.35 ±05.03

*

الخامس

b 1.23 ±00.22

b 1.59 ±00.22

b 1.33 ±00.22

a 1.53 ±00.83

*

السادس

b 1.12 ±00.18

ab1.50 ±00.02

a 1.08 ±00.82

ab 1.18 ±00.22

*

السابع

a 1.53 ±00.30

b 1.51 ±01.81

b 1.18 ±01.23

a 1.32 ±00.23

*

الثامن

b 1.22 ±00.25

a 1.35 ±05.01

a 1.59 ±05.33

a 1.30 ±05.22

*

التاسع

b 1.08 ±00.02

b 1.10 ±00.58

a1.51 ±00.29

a 1.19 ±00.88

*

المعدل العام

c 1.08 ±00.52

bc1.10 ±00.32

b 1.51 ±00.4.

a 1.19 ±00.81

*

* الحروف المختمفة افقياً تشير إلى وجود اختالفات معنوية بين المعامالت تحت مستوى احتمال (.)P>1.12

 N.Sعدم وجود فروق معنوية بين المعامالت.

**المعامالت ىي  T4 ، T3 ، T2 ، T1تمثل  311 ، 511 ، 011 ، 1ممغم ليكوبين  /كغم عمف عمى التوالي.
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يتضح من الجدول ( )2تأثير إضافة الميكوبين الى العميقة في صفة كتمة البيض ألناث طائر السمان إذ يتبين وجود تفوقاً

معنوياً ( )P≤0.05لمعامالت اضافة الميكوبين بالمستويات  1 T4 ، T3 ، T2ممغم  /كغم خالل التجربة مقارنةً مع معاممة
السيطرة اثناء اضافة الميكوبين  311ممغم  /كغم عمف ( )T4من االسبوع االول الى االسبوع التاسع من التجربة مقارنة مع معاممة
السيطرة ( )T1شاطر ىذا التفوق المعنوي ( )P≤0.05لممعاممة  T4عند االسبوع الخامس المعاممة  T3إذ سجمتا (، 8 , 02
 ( 2.9غم عمى التوالي مقارنةً مع معاممة السيطرة ( )2.0غم بينما نالحظ التفوق المعنوي ( )P≤0.05لمعامالت الميكوبين (, T4

 )T2 ، T3عند االسبوع الثامن إذ سجمت ( )8.3 ، 8.2 ، 8.2غم عمى التوالي مقارنة مع معاممة السيطرة  )2.2( T1غم ونتيجةً
لمتفوق المعنوي ( )P≤0.05لمعاممةاضافة الميكوبين  311ممغم  /كغم عمف ( )T4طيمة فترة التجربة حققت تفوقاً معنوياً

( )P≤0.05لممعدل العام لكتمة البيض المنتج ليا مقارنةً مع معاممة السيطرة  T1إذ سجمتا ( )2.0 ، 8.3غم عمى التوالي.

جدول( .)5تأثير إضافة مستويات مختمفة من الميكوبين الى عميقة أناث السمان في صفة كتمة البيض المنتج (غرام  /طير /
اسبوع) خالل المدة اإلنتاجية ( )12 – 11اسبوع من العمر (المتوسط  ±الخطأ القياسي) .
االسابيع

مستوى

** المعامالت
T1

T3

T4

المعنوية

ab .42 ±6.77

ab .39 ±6.82

a .42±7.48

*

ab .11±7.61

a .46 ±8.13

*

a .30 ±8.53

*

T2

األول

b .84±6.09

الثاني

b .34 ±7.33

b .21±7.24

الثالث

c .24± 6.93

bc .18 ±7.92

ab .35±7.78

الرابع

c .31±7.33

bc .32±7.88

b .42±8.26

a .40 ±9.86

*

الخامس

b .54 ±7.18

b .11±7.40

a .60±7.94

a .50 ±8.16

*

السادس

c .33 ±6.89

bc .25 ±7.32

b .50±7.69

a .01±7.80

*

السابع

b .52 ±7.10

b .25±7.20

b .23±7.15

a .47 ±7.87

*

الثامن

b .57±7.74

a .02±8.33

a .07 ±8.53

a .30 ±8.69

*

التاسع

b .28 ±7.31

b .10±7.60

b .07 ±7.85

a .11 ±8.50

*

المعدل العام

c .25 ±7.10

bc .11±7.52

b .07 ±7.73

a .11 ±8.30

*

* الحروف المختمفة افقياً تشير إلى وجود اخت الفات معنوية بين المعامالت تحت مستوى احتمال (.)P>1.12

** المعامالت ىي  T4 ، T3 ، T2 ، T1تمثل  311 ، 511 ، 011 ، 1ممغم ليكوبين  /كغم عمف عمى التوالي.

فيما بين الجدول( )2تأثير إضافة الميكوبين الى العميقة في صفة معامل التحويل الغذائي ألناث طائر السمان إذ يتبين
وجود تحسنا معنوياً ( )P≤0.05لمعامالت الميكوبين بالمستويات  311 T4 ، 511 T3 ، 011 T2ممغم  /كغم خالل المدة
اإلنتاجية مقارنةً مع معاممة السيطرة اثناء ىذه التجربة  ،ففي االسبوع االول نالحظ تحسنا معنوي ًا لمعامالت الميكوبين T4 ، T3

مقارنةً مع معاممة السيطرة  T1إذ سجمت المعامالت ( )0.0 ، 3.3 ، 3.2عمى التوالي .ىذا وقد يستمر التحسن المعنوي
( )P≤0.05لمعاممة الميكوبين ( 311ممغم  /كغم عمف)  T4من االسبوع الثاني االسبوع الخامس من التجربة مقارنة مع معاممة

السيطرة شاطرىا ىذا التحسن المعنوي المعاممة  T3عند االسبوع الخامس .بينما نالحظ من النتائج المعروضة بعدم وجود فروقات
معنوية لمعاممة التحويل الغذائي بين معامالت التجربة المختمفة عند االسبوع السادس من التجربة وعند االسبوع السابع من التجربة
كان التحسن المعنوي ( )P≤0.05لصالح معاممة  311( T4ممغم ليكوبين  /كغم عمف ) مقارن ًة مع معاممة السيطرة واستمر ىذا

التحسن المعنوي ( )P≤0.05الى نياية التجربة ( 9أسابيع) المعاممة  T3و  T4عند االسبوعين الثامن والتاسع من التجربة .اما
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المعدل العام لمعامل التحويل الغذائي لمفترة ( 9أسابيع) كان التفوق المعنوي ( )P≤0.05من نصيب المعاممة  T4مقارنةً بمعاممة

السيطرة  T1إذ سجمت ( )3.2 ، 3.10عمى التوالي.

ربما يعود السبب في تحسن األداء األنتاجي ألناث طيور السمان الى القابمية العالية لميكوبين كمانع لألكسدة يعمل عمى
الحفاظ عمى البروتينات الدىنية والمركبات الدىنية األخرى التي تدخل في تركيب الصفار وىذا يؤدي الى سرعة نضج الحويصالت
المبيضية وبالتالي الى زيادة معدل انتاج البيض وزيادة وزن البيضة ( Joynerو ، (1987 ، Peddieويعمل ايضاً عمى الحفاظ

عمى األحماض الدىنية غير المشبعة من الضرر التأكسدي إذ ان ليذه األحماض دو اًر فعاالً في زيادة عدد البويضات (Kim

وآخرون .)5110 ،وقد يعود السبب في تحسن األداء األنتاجي لمدور األيجابي لميكوبين في حماية األحماض االمينية من الضرر
التأكسدي مما يؤدي ذلك الى زيادة توفر البروتين في الدم ( Tabiriوآخرون .(5115،اتفقت نتائج ىذه التجربة مع النتائج التي
حصل عمييا  Sahinوآخرين ( (5112 bاذ وجد تأثي اًر معنوياً ( )P>1.12عند إضافة الميكوبين في عالئق السمان بتركيز 011
ممغم  /كغم عمف في صفة انتاج البيض لمعامالت الميكوبين مقارنة بمعاممة السيطرة  ،وكذلك اتفقت مع نتائج دراسة Sahin

وآخرون ( )5118وجد تأثي اًر معنوياً عند اضافة الميكوبين في عالئق طائر السمان بتركيز  011و 511ممغم  /كغم عمف اذ
الحظ تحسن في صفة انتاج البيض و وزن البيض مقارنة بمعاممة السيطرة  ،كما تتفق ىذه النتائج مع نتائج دراسة النداوي

( )5100عند اضافة الميكوبين بتراكيز  511 ، 021 ، 011ممغم  /كغم عمف الحظ وجود تفوق معنوي ( )P>1.12في اغمب
صفات الصفات اإلنتاجية لمدجاج البياض  ،وكذلك اتفقت مع دراسة الجنابي( )5102إذ وجد تحسن اغمب صفات االنتاجية في

انتاج البيض لألوز المغذى في عالئقو عمى الميكوبين.

جدول ) .(6تأثير إضافة مستويات مختمفة من الميكوبين الى عميقة أناث السمان في صفة معامل التحويل الغذائي غم عمف/غم
بيض خالل المدة اإلنتاجية ( )12 – 11اسبوع من العمر (المتوسط  ±الخطأ القياسي) .

االسابيع

مستوى

** المعامالت
T1

T2

T3

T4

المعنوية

األول

a1.01 ±4.10

ab 1.089 ±3.21

ab1.501 ±3.22

a 1.500 ±3.30

*

الثاني

a 1.122 ±3.00

a 1.159 ±3.02

ab 1.132 ±3.59

b 1.182 ±3.12

*

الثالث

a 1.123 ±3.28

ab 1.013 ±3.51

ab 1.025 ±3.50

b 1.101 ±5.99

*

الرابع

a 1.53 ±3.00

ab 1.12 ±3.02

b 1.023 ± 3.15

c 1.191 ±5.23

*

الخامس

a 1.081 ±3.08

a 1.080 ±3.38

b 1.508 ±3.02

b 1.008 ± 3.12

*

السادس

1.19 ±3.23

1.103 ±3.03

1.512 ±3.52

1.052 ±3.21

NS

السابع

a 1.350 ±3.25

a 1.512 ±3.02

a 1.123 ±3.2

b 1.120 ±3.00

*

الثامن

a 1.022 ±3.53

ab 1.088 ±3.11

b 1.020 ±5.93

b 1.010 ±5.88

*

التاسع

a 1.012 ±3.41

a 1.580 ±3.33

b 1.125 ±5.93

b 1.188 ±5.90

*

المعدل العام

a 1.128 ±3.52

b0.004±3.33

cb0.032 ±3.23

c1.103 ±3.10

*

* الحروف المختمفة افقياً تشير إلى وجود اختالفات معنوية بين المعامالت تحت مستوى احتمال (.)P>1.12

 N.Sعدم وجود فروق معنوية بين المعامالت.

** المعامالت ىي  T4 ، T3 ، T2 ، T1تمثل  311 ، 511 ، 011 ، 1ممغم ليكوبين  /كغم عمف عمى التوالي.
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لوحظ في الجدول () 2التأثير االيجابي الواضح إلضافة مستويات مختمفة من الميكوبين الى عميقة أناث السمان عمى صفة

وزن صفار البيضة اذ سجمت جميع المعامالت  T1و  T2و  T3و  T4عمى الترتيب ( )4.47 ، 4.14 ، 3.84 ، 3.79غم
حيث تفوقت معاممتي الميكوبين  T4و  T3تفوقاً معنوياً ( )P≤0.05مقارنةً بمعاممة السيطرة  T1ولم يكن ىناك فرقاً معنوياً فيما

بين المعاممتين  T4و  T3وكذلك سجمت  T4و  T3فروقات معنوية ( )P≤0.05بالمقارنة مع المعاممة  T2و معاممة السيطرة

 ، T1وسجمت معاممة السيطرة  T1اقل وزن صفار لمبيض بين المعامالت في التجربة .

يتضح من نتائج الجدول  7التأثير

االيجابي إلضافة مستويات مختمفة من الميكوبين الى عميقة أناث السمان عمى صفة ارتفاع صفار البيضة  ،سجمت المعامالت T1
و  T2و  T3و  T4عمى الترتيب ( )12.34 ، 12.12 ، 12.00 ، 11.78ممم تفوقت معامالت الميكوبين الثالث  T4و  T3و

T2تفوقاً معنوياً ( )P≤0.05مقارنةً بمعاممة السيطرة  .T1وحققت المعاممة  T4أعمى ارتفاع صفار وتفوقت تفوقاً معنوياً
( )P≤0.05عمى باقي المعامالت وسجمت معاممة السيطرة  T1في التجربة ادنى ارتفاع الصفار بين المعامالت في التجربة.

جدول ) .(7تأثير إضافة مستويات مختمفة من الميكوبين الى عميقة أناث السمان في الصفات النوعية لصفار البيضة خالل
المدة اإلنتاجية ( )12 – 11اسبوع من العمر (المتوسط  ±الخطأ القياسي) .

الصفات المدروسة

** المعامالت

مستوى المعنوية

T1

T2

T3

T4

وزن البيضة

c 0.17±11.59

c 0.21±11.03

b 0.24±11.89

a 0.27±12.52

*

وزن الصفار

b 0.09±3.79

b 0.07±3.84

a 0.12±4.14

a 0.18±4.47

*

ارتفاع الصفار

c 0.20±11.78

b 0.18±12.00

b 0.23±12.12

a 0.23±12.34

*

قطر الصفار

b 0.35±24.29

b 0.36±24.42

b 0.46 ±24.48

a0.60±26.15

*

الوزن النسبي لمصفار

b 0.70±33.57

b 0.77±33.59

a1.06 ±34.82

a1.32±36.09

*

دليل الصفار

a 0.13±0.08

a 0.13±0.09

ab 0.009±0.09

b 0.12±0.02

*

* الحروف المختمفة افقياً تشير إلى وجود اختالفات معنوية بين المعامالت تحت مستوى احتمال (.)P>1.12

** المعامالت ىي  T4 ، T3 ، T2 ، T1تمثل  311 ، 511 ، 011 ، 1ممغم ليكوبين  /كغم عمف عمى التوالي.

من الواضح من نتائج الجدول  7تأثير إضافة مستويات مختمفة من الميكوبين الى عالئق أناث السمان عمى صفة قطر
صفار البيضة البيضة ،المعامالت  T1و  T2و  T3و  T4سجمت نتائجيا عمى الترتيب (، 24.48 ، 24.42 ، 24.29
 )26.15ممم إذ يالحظ تفوق المعاممة  T4عمى جميع معامالت الميكوبين تفوقاً معنوياً ( )P≤0.05ولم تسجل المعاممتين  T3و

 T2فروق معنوية ( )P≤0.05فيما بينيما وكذلك عند مقارنتيما مع معاممة السيطرة  ،وسجمت معاممة السيطرة  T1اصغر قطر
صفار بين جميع المعامالت .فأشارت النتائج الى تحسن الزون النسبي لمصفار  T1و  T2و  T3و  T4نتائجيا عمى الترتيب

( % )36.49 ، 35.82 ، 33.59 ، 33.57حيث تفوقت معنوياً ()P≤0.05

المعاممتين  T4و  T3مقارنةً بمعاممة السيطرة

 T1فيما لم يكن ىناك فرقًاً معنوياً ( T4 )P≤0.05و  T3بينيما في صفة الوزن النسبي وكذلك سجمت  T4و  T3فروقات
معنوية ( )P≤0.05بالمقارنة مع المعاممة  T2ولم تسجل المعاممة  T2فرقاً معنوياً ( )P≤0.05بالمقارنة مع معاممة السيطرة T1

وسجمت معاممة السيطرة  T1في التجربة اقل وزن نسبي لصفار البيض بين المعامالت .وان من تأثيرات إضافة مستويات مختمفة
من الميكوبين الى عميقة أناث السمان عمى صفة دليل صفار البيضة من نتائج الجدول  7اذ سجمت جميع المعامالت  T1و T2

و  T3و  T4عمى الترتيب ( )0.47 ، 0.49 ، 0.49 ، 0.48من الجدول المذكور ادناه نالحظ ان المعاممة  T4سجمت فروقات
معنوية ( )P≤0.05بالمقارنة مع المعاممة  T2ومعاممة السيطرة  T1ولم تسجل تفوقاً عند مقارنتيا مع  T3في صفة دليل صفار
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البيضة اثناء التجربة  ،ولم تسجل معامالت الميكوبين  T3و T2فروقات معنوية ( )P≤0.05بالمقارنة مع  T1في صفة دليل
صفار البيضة وسجمت المعاممة  T2اعمى دليل صفار في التجربة.

يتبين من نتائج الجدول(  (8إضافة مستويات مختمفة من الميكوبين الى عميقة أناث السمان عمى صفة وزن بياض
البيضة وكانت النتائج ليذه الصفة عمى الترتيب  T1و  T2و  T3و  ) 5.85 ، 5.83، 5.75 ، 5.76( T4غم لم يكن ىناك
فروقات معنوية ( )P≤0.05بين جميع معامالت التجربة وكذلك لم تسجل فرقاً معنوياً ( )P≤0.05عند مقارنتيا مع معاممة

السيطرة .تشير النتائج من الجدول  8ان صفة ارتفاع بياض البيضة تأثرت بإضافة مستويات مختمفة من الميكوبين الى عميقة أناث

السمان  ،وعمى الترتيب سجمت المعامالت  T1و  T2و  T3و  )7.37 ، 7.33 ، 7.16 ، 7.10( T4ممم من المالحظ من
الجدول المذكور تفوق معاممتي الميكوبين  T4و  T3تفوقاً معنوياً ( )P≤0.05مقارنةً بمعاممة السيطرة  T1وكذلك سجمت  T4و

 T3فروقات معنوية ( )P≤0.05بالمقارنة مع المعاممة  T2ولم يكن ىناك فرقاً معنوياً ( )P≤0.05فيما بين المعاممتين  T4و T3

وكذلك لم تسجل المعاممة  T2فرقاً معنوياً ( )P≤0.05بالمقارنة مع معاممة السيطرة  ، T1وسجمت معاممة السيطرة  T1اقل
ارتفاع لبياض البيض بين معامالت التجربة .من الواضح من نتائج الجدول  8ان صفة قطر بياض البيضة لممعامالت  T1و T2

و  T3و  T4في التجربة تأثرت الترتيب بإضافة مستويات مختمفة من الميكوبين الى عالئق أناث السمان وكانت النتائج كاآلتي
عمى الترتيب  T1و  T2و  T3و  )61.03 ، 58.81 ، 57.82 ، 57.53( T4ممم إذ يالحظ من الجدول المذكور تفوق
المعاممة  T4عمى جميع معامالت الميكوبين تفوقاً معنوياً ( )P≤0.05ولم تسجل المعاممتين  T3و  T2فروق معنوية ()P≤0.05

فيما بينيما وكذلك عند مقارنتيما مع معاممة السيطرة  ،في صفة قطر بياض البيضة وسجمت معاممة السيطرة  T1اصغر قطر

بياض بين جميع المعامالت.
جدول ).(8تأثير إضافة مستويات مختمفة من الميكوبين الى عميقة أناث السمان في الصفات النوعية لبياض البيضة خالل
المدة اإلنتاجية ( )12 – 11اسبوع من العمر (المتوسط  ±الخطأ القياسي) .

الصفات المدروسة

** المعامالت

مستوى المعنوية

T1

T2

T3

T4

وزن البيضة

c 0.17±11.29

c 0.21±11.03

b 0.24±11.89

a 0.27±12.52

*

وزن البياض

0.15±5.76

0.23±5.75

0.19±5.83

0.18±5.85

NS

ارتفاع البياض

b 0.42±7.10

b 0.35±7.16

a 0.22±7.33

a 0.27±7.37

*

قطر البياض

b 0.71±57.53

b 1.12±57.82

b0.1.90±58.81

a 1.73±61.03

*

a 1.16±51.02

a0.96±50.31

ab1.09±49.03

a1.51±47.76

*

2.42±64.81

1.73±62.52

2.94±64.82

4.70±60.87

NS

الوزن النسبي
لمبياض

وحدة الهو

* الحروف المختمفة افقياً تشير إلى وجود اختالفات معنوية بين المعامالت تحت مستوى احتمال (.)P>1.12

 N.Sعدم وجود فروق معنوية بين المعامالت.

** المعامالت ىي  T4 ، T3 ، T2 ، T1تمثل  311 ، 511 ، 011 ، 1ممغم ليكوبين  /كغم عمف عمى التوالي.

ولم تتأثر صفة وزن بياض البيضة عند إضافة مستويات مختمفة من الميكوبين الى عميقة أناث السمان وكانت النتائج
ليذه الصفة عمى الترتيب  T1و  T2و  T3و  )02.22 ، 09.13 ،21.30 ،20.15( T4لم يكن ىناك فروقات معنوية
( )P≤0.05فيما بين جميع معامالت التجربة وكذلك لم تسجل كذلك فرقاً معنوياً ( )P≤0.05عند مقارنتيا مع معاممة السيطرة.من

نتائج الجدول  8يتوضح إن صفة وحدة اليو لم تتأثر عند إضافة مستويات مختمفة من الميكوبين الى عميقة أناث السمان وكانت
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النتائج ليذه الصفة عمى الترتيب  T1و  T2و  T3و  )63.87 ، 60.15 ، 57.34 ، 54.02( T4ان المعاممة  T4حققت

فرقاً معنوياً ) ) P≤0.05بالمقارنة مع المعاممتين  T2و  T1وكذلك كانت ىناك فروقات معنوية بين المعاممة  T3بالمقارنة مع

معاممة السيطرة  T1ولم يسجل فروقات معنوية بين المعاممتين  T4و  T3وكذلك بين المعاممتين  T3و  T2و وكذلك بين
المعاممة  T2ومعاممة السيطرة .T1

يتبين من الجدول ( )9تأثير إضافة مستويات مختمفة من الميكوبين الى عميقة أناث السمان عمى صفة وزن قشرة البيضة اذ

سجمت جميع المعامالت  T1و  T2و  T3و  T4عمى الترتيب ( )1.93 ، 1.92 ، 1.84 ، 1.74غم إذ يالحظ تفوق معاممتي
الميكوبين  T4و  T3معنوياً ( )P≤0.05مقارنةً بمعاممة السيطرة  T1وكذلك سجمت  T4و  T3فروقات معنوية ()P≤0.05

بالمقارنة مع المعاممة  T2ولم يكن ىناك فرقاً معنوياً ( )P≤0.05فيما بين المعاممتين  T4و  T3وكذلك لم تسجل المعاممة T2

فرقاً معنوياً ( )P≤0.05بالمقارنة مع معاممة السيطرة  T1وسجمت معاممة السيطرة  T1في التجربة اقل وزن قشرة بين المعامالت.

يتوضح من الجدول  9تأثير إضافة مستويات مختمفة من الميكوبين الى عالئق أناث السمان عمى صفة سمك قشرة البيضة وسجمت
جميع المعامالت  T1و  T2و  T3و  T4عمى الترتيب ( )0.29 ، 0.28 ، 0.25 ، 0.23ممم إذ يالحظ من الجدول المذكور
تفوق معاممتي الميكوبين  T4و  T3تفوقاً معنوياً ( )P≤0.05مقارنةً بمعاممة السيطرة  T1وكذلك سجمت  T4و  T3فروقات
معنوية ( )P≤0.05بالمقارنة مع المعاممة  T2ولم يكن ىناك فرقاً معنوياً ( )P≤0.05فيما بين المعاممتين  T4و  T3وكذلك لم
تسجل المعاممة  T2فرقاً معنوياً ( )P≤0.05بالمقارنة مع معاممة السيطرة  T1وسجمت معاممة السيطرة  T1في التجربة اقل سمك

قشرة بين معامالت التجربة .من نتائج الجدول  9يوضح تأثير إضافة مستويات مختمفة من الميكوبين الى عميقة أناث السمان عمى

صفة الوزن النسبي لقشرة البيضة وسجمت جميع المعامالت  T1و  T2و  T3و  T4عمى الترتيب (، 16.09 ، 15.50
 % )15.75 ، 16.14ان المعاممتين  T2و  T3و  ،قد سجمت تفوقاً معنوياً ) )P≤0.05مقارنةً مع معاممة السيطرة  ، T1وفي
الوقت نفسو ان معاممة الميكوبين T4لم تحقق فرقاً معنوياً ) )P≤0.05عند مقارنتيا مع المعاممتين  T3و  T2وكذلك عند مقارنة
المعاممتين  T3و  T2مع معاممة السيطرة.

جدول ) .(9تأثير إضافة مستويات مختمفة من الميكوبين الى عميقة أناث السمان في الصفات النوعية لقشرة البيضة خالل
المدة اإلنتاجية ( )12 – 11اسبوع من العمر (المتوسط  ±الخطأ القياسي) .

الصفات المدروسة

مستوى

** المعامالت
T2 T1

المعنوية

T3

T4

وزن البيضة ( غم)

c 0.17±11.59

c 0.21±11.03

b 0.24±11.89

a 0.27±12.52

*

وزن القشرة ( غم)

b 0.05±1.74

b 0.70±1.84

a 0.11±1.92

a 0.08±1.93

*

سمك القشرة ( ممم)

b 0.008±0.23

b 0.008±0.25

a 0.007±0.28

a 0.004±0.29

*

الوزن النسبي لمقشرة ( )%

b 0.52±15.23

a 0.53±16.09

a 0.64±16.14

ab 0.82±15.75

*

* الحروف المختمفة افقياً تشير إلى وجود اختالفات معنوية بين المعامالت تحت مستوى احتمال (.)P>1.12

** المعامالت ىي  T4 ، T3 ، T2 ، T1تمثل  311 ، 511 ، 011 ، 1ممغم ليكوبين  /كغم عمف عمى التوالي.

لربما يعزى التحسن الكمي والنوعي لبياض وصفار البيض الى دور الميكوبين كمضاد أكسدة فعال يعمل عمى حماية أنسجة
المبيض من األكسدة إذ ذكر  Pratikو  )2007) Vishalبان الميكوبين يتراكم بدرجة عالية في األنسجة الدىنية ويخزن في
االعضاء الحاوية عمى ىذه االنسجة كالكبد والغدة الكظرية والمبيض بسبب وجود عدد كبير من مستقبالت البروتينات الدىنية في

ىذه األنسجة  ،لذلك يعمل الميكوبين عمى حفظ انسجة المبيض من اآلثار المدمرة لمجذور الحرة من خالل وجوده في انسجة
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المبيض الدىنية الحاوية عمى مستقبالت البروتينات الدىنية واطئة الكثافة ( )LDLوالمنخفضة الكثافة جداً( ، )VLDLوذكر

 )2000) ،Sturkieإن مكونات المح التي يتم تصنيعيا في الكبد تتراكم تدريجياً في المبيض والسيما في الحويصالت المبيضية
وتحوي ىذه المكونات بروتينات الصفار ومنيا اوفالبومين  Ovalbuminو كونالبومين  Conalbuminوىي بروتينات دىنية
) ، )Lipoproteinو في اثناء مرحمة غ ازرة انتاج البيض ترتفع وتيرة االكسدة نتيجة إلرتفاع انتاج كميات البروتينات الدىنية
بصورة كبيرة و ل ممحافظة عمى ىذه المكونات تزداد الحاجة الى مضادات االكسدة بصورة اكبر  ،فالميكوبين يعمل عمى حفظ

وادامة بروتينات الصفار الدىنية من تأثيرات أكسدة الدىون  ،لذلك يعمل عمى تحسين عمل المبيض في إنتاج البويضات
والمحافظة عمى مكوناتيا من االكسدة من و ينعكس ايجابياً عمى تحسين صفات الصفار  ،واتفقت ىذه النتائج مع توصل الييا

 Bardosوآخرون ( )2005من أن الميكوبين لو تأثير ايجابي عمى الصفات النوعية لمكونات البيضة في إناث السمان وعمل ذلك

بان وصول صبغة الميكوبين إلى المبيض وترسيبيا في الحويصالت المبيضية النامية أدى إلى زيادة تركيز الصبغة في

الصفاراضافة إلى دور الميكوبين في تحسين نوعية وزيادة كمية الصفار  ،وىي نفس النتيجة التي ماتوصل اليو  Sahinوآخرون (

 (5112bوكذلك اتفقت ىذه النتيجة مع ما توصل إليو نفسو الباحث  Sahinواخرون ) )2006aاذ وجد بان ىناك
تأثير ايجابياً
اً
لمميكوبين في زيادة لون وتحسين نوعية صفار البيض في السمان.وكذلك اتفقت مع  Safamehrوآخرون ( )2011الذي الحظ

وجود فروقات معنوية ( )P≤0.05عند إستخدام بثل الطماطة الحاوي عمى الميكوبين في عالئق الدجاج البياض بالنسب بين
معامالت مسحوق الطماطة عند استخداميا في عالئق الدجاج البياض بنسبة ( 2و  01غم  /كغم عمف ومعاممة السيطرة في

الصفات النوعية لمقشرة ووحدة ىو  .وربما يعود سبب التحسن في الصفات النوعية لمقشرة عند استعمال الميكوبين في العميقة الى
دور الميكوبين في المحافظة عمى البروتينات الدىنية والدىون كمانع ومضاد أكسدة و كابح النواع االوكسجين الفعال ( Reactivc
 )species Oxygenالناتجة من اإلجياد  ،إذ ان ( )ROSتعمل عمى تثبيط وظيفة الخاليا البانية لمعظام ىذا من جانب من
جانب آخر يعمل الميكوبين عمى تحديد نشاط ىرمون الغدة جار الدرقية المحفز لعممية إعادة امتصاص الكالسيوم ( Raoوآخرون ،

 )5112ب شكل عام وثابت جميع الكاروتينات ومن ضمنيا الميكوبين تعمل عمى ترسيب الكالسيوم في الجسم من خالل التحوالت
العظمية اإليجابية ( Liuوآخرون . )0999 ،إذ ان لميكوبين دو اًر واضحاً في زيادة ترسيب الكالسيوم في قشرة البيضة بزيادة نسبة

الميكوبين في العميقة مقارنةً مع معا ممة السيطرة وىذا مايالحظ في التحسن المعنوي لمصفات النوعية لقشرة البيضة .قد يعود
التحسن في الصفات النوعية لقشرة البيضة الى الميكوبين لكونو مضاد اكسدة فعال والسيما اكسدة الدىون والمحافظة عمييا  ،ويعد

فيتامين  Dمن الفيتامينات الذائبة بالدىن ويؤدي ىذا الفيتامين دو اًر مشتركاً وميماً في ايض الكالسيوم والفسفور والسيما عند تكوين
قشرة البيضة في مرحمة إنتاج البيض اذ يعمل الشكل الفعال لفيتامين 1, 25-( 1,25Dihydroxycholecalciferol. D

 )DHCCعمى النقل الفعال لمكالسيوم من القناة اليضمية الى الدم وبدوره األخير الى الرحم لغرض تكوين القشرة (الحسني،
 )2000ىذا من جانب  ،ومن جانب آخر الى دور البروتينات الدىنية واطئة الكثافة ( )LDLوالمنخفضة الكثافة جداً()VLDL

والدور الفعال الذي يمعبو الميكوبين في خفض تراكيزىا وىذا ما وجد في ىذه التجربة  ،إذ ان الميكوبين يخفض من نسبة البروتينات

الدىنية المنخفضة الكثافة والمنخفضة الكثافة جداً ( Pratikو  )5112 ، Vishalلتحويميا الى مركبات اخرى  ،فمن المعروف ان

الكولسترول والسيما  ، LDL cholesterolإذ يعد المادة األساس لتصنيع جميع اليرمونات السترويدية  ،و حصل فييا الجنابي

( )5102الى ان اإلوز التي تغذت عمى عالئق اضيف ألييا الميكوبين الحظ انخفاضاً في البروتينات الدىنية واطئة الكثافة

( )LDLوالمنخفضة الكثافة جداً( )VLDLوارتفاعاً في تراكيز إفراز اليرمونات الجنسية السترويدية والسيما ىرموني االستروجين
والبروجسترون وعزى ذلك في تحول الكولسترول الى ىذه اليرمونات  ،وذكر الحسني ( )2000إن ىرمون االستروجين يسيم في
تحويل الكالسيوم الموجود في العظام النخاعية الى الدم لتجييز الرحم بما يحتاجو من الكالسيوم لتكوين القشرة  ،وىذا ما يفسر
التحسن المعنوي لمصفات النوعية لقشرة البيضة في المعامالت بزيادة نسبة الميكوبين بالمقارنة مع معاممة السيطرة.
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