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 على بعض الصفات األساسية هتأثير الدهون الفوسفوري

 والفسيولوجية للدجاج البياض اإلنتاجية 

 

كلٌة الزراعة ب أجرٌتف المعملٌة التحلٌالت أما لدواجنل خاصة بمزرعة الدراسة التجربة الخاصة بتلك إجراءتم 

على محتوى  للكولسترول ضكمخف ة تأثٌر الدهون الفوسفورٌهدراس وكان الهدف هو جامعة اإلسكندرٌة فرع دمنهور

 والفسٌولوجٌة اإلنتاجٌةودراسة هذا التأثٌر على بعض الصفات  الناتج الدم وصفار البٌض فًوالدهون  الكولسترول

 إلىسبوع وقسمت الطٌور عشوائٌا أ 03بندرة عمر من ساللة ال دجاجة 46هذه الدراسة  فًاستخدم  للدجاج البٌاض.

أسبوع  03البٌض عند عمر  الدم و أخذت عٌناتو تم وزن الطٌورو دجاجة 64مجموعات تجرٌبٌة بكل مجموعة   أربعة

المجموعة األولى كنترول  استخدمت وقد صفر البداٌة ىواعتبرت هذه العٌنات ه األربعةللمجموعات  العقار إضافةقبل 

على والثالثة والرابعة على الترتٌب  غذٌت المجموعات الثانٌة ابدون إضافة العقار بٌنم التجرٌبٌةوغذٌت على العلٌقه 

أسبوع  63، 04، 03ر اعماعند لكل كجم غذاء.أخذت عٌنات الدم والبٌض  فوسفورٌهملجم دهون  033 - 633 - 033

تؤخذ منها  التًمجموعات التجرٌبٌة ورقمت بالساق عند بداٌة التجربة وتم تثبٌت الطٌور  األربعة فًجمٌع الطٌور زنت و

بطارٌات الدجاج البٌاض حتى نهاٌة الفترة  فًالمجموعات التجرٌبٌة ظلت  سكنتعٌنات الدم والبٌض حتى نهاٌة التجربة و

 .أسابٌع( 63) التجرٌبٌةى الشبع خالل كل الفترة أسبوع وقدم الغذاء والماء حت 63التجرٌبٌة عند عمر

 

 االتى : فيراسة وتتلخص أهم النتائج المتحصل عليها من هذه الد 

 

   ةــاإلنتاجيات ـالصف - أ
 الفترة التجرٌبٌة . خالل كل الحًللدهون الفوسفورٌة على وزن الجسم  معنويلوحظ عدم وجود تأثٌر  -6
انخفاض الغذاء المستهلك ٌومٌا مقارنة  إلى أدىالدجاج البٌاض  عالئق فًالدهون الفوسفورٌة  إضافةوجد أن  -3

 033غذٌت على  التًالمجموعة  فً 3.30عند المستوى  معنوينخفاض بمجموعة الكنترول وكان هذا اال
 . بباقً المعامالتمقارنة  هملجم  دهون فوسفورٌ

 الدجاج البٌاض  عالئق فًالدهون الفوسفورٌة  إضافةعلى كتلة البٌض عند  معنويتأثٌر  ال ٌوجد -0
الكفاءة التحوٌلٌة ولكن هذا التحسن  فًتحسن  إلىالدجاج البٌاض أدى  ةالدهون الفوسفورٌة لعلٌق إضافةوجد أن  -6

 . معنويغٌر 
والنسبة المئوٌة  البٌضةالدهون الفوسفورٌة لعلٌقة الدجاج البٌاض لم ٌؤثر معنوٌا على وزن  إضافةوجد أن  -0

 البٌض مقارنة بمجموعة الكنترول . إلنتاج
والقشرة وكذلك سمك القشرة للبٌاض والصفار  النسبًللدهون الفوسفورٌة على الوزن  معنويتأثٌر  ال ٌوجد -4

خالل الفترة التجرٌبٌة باستثناء معامل الصفار عند   Haughهٌوومعامل شكل البٌضة ومعامل الصفار ووحدة 

 مقارنة بمجموعة الكنترول. ارتفعمن المعاملة ( حٌث  أسابٌع 63)بعد  أسبوع 63عمر 
 

 د :ـللدم وصفار البيض والكب يئالكيمال ـالتحلي - ب
 

لكل  هملجم  دهون فوسفور033ٌو  633و  033البندرة على المستوٌات  دجاج إناث تغذٌة جد أنو   -6
 60.0 – 6.4 – 6.0سٌرم الدم بحوالى  فًللدهون الكلٌة  معنويانخفاض  إلى أدتالٌوم  فًطائر 

% على  63.03 – 00.36 – 34.04السٌرم بحوالى كولسترول% على الترتٌب . وانخفاض 
%  68.80 – 66.36 – 8.47اض الجلٌسرٌدات الثالثٌة فً سٌرم الدم بحوالً وأٌضا انخفالترتٌب 

 مقارنة بمجموعة الكنترول  على الترتٌب 
 أدتالٌوم  فًلكل طائر  وسفورٌهملجم دهون ف 033 - 633 - 033البندرة على  إناث تغذٌة وجد أن -3

%  63.08 – 8.73 – 4.36السٌرم بحوالى  فًزٌادة معنوٌة للٌبوبروتٌنات العالٌة الكثافة  إلى
 – 4.66السٌرم انخفضت معنوٌا بحوالى  فًعلى الترتٌب بٌنما اللٌبوبرتٌنات المنخفضة الكثافة 



 انزٌم على مستوى معنويحٌن لم ٌالحظ اى تأثٌر  فً% على الترتٌب  63.46 – 7.07
 السٌرم مقارنة بمجموعة الكنترول  فً  GOT،GPTالـــ

كجم  ملجم / 033، 633، 033عالئق الدجاج البٌاض بالمستوٌات  فًٌة الدهون الفسفور إضافةأدى  -0
 – 66.07 – 8.03لمحتوى صفار البٌض من الدهون الكلٌة بمقدار  معنويانخفاض  إلى غذاء

 الكولستروللمحتوى صفار البٌض من   معنوي% على الترتٌب وكذلك انخفاض  36.00
 قارنة بمجموعة الكنترول % على الترتٌب م 08.74 – 03.60 – 36.86بمقدار

البندرة لم تتأثر معنوٌا بالدهون  إلناثوجد أن النسبة المئوٌة للخصوبة ووزن الكتاكٌت الناتجة  -6
انخفاض  إلى أدى لكل كجم غذاءملجم دهون فوسفورٌة 033 - 633  -033 إضافةالفوسفورٌة بٌنما 

% على الترتٌب  66.43 – 63.36 – 4.47للنسبة المئوٌة للفقس للبٌض المخصب بمقدار  معنوي
 مقارنة بمجموعة الكنترول .

ملجم لكل  033- 633 -033الدهون الفوسفورٌة لعالئق الدجاج  البٌاض بالمستوٌات  إضافة أدى -0
% على  00.33 – 08.36 – 30.43بمقدار  بالكبد للدهون الكلٌة معنويانخفاض  إلى كجم غذاء

% على  33.78 – 66.33 – 6.00بمقدار  ولسترولالكالترتٌب وكذلك انخفاض محتوى الكبد من 
 أسابٌع من المعاملة (63نهاٌة الفترة التجرٌبٌة )بعد  فًالترتٌب مقارنة بمجموعة الكنترول 

 معنويانخفاض  إلى ملجم لكل كجم غذاء033 -633الدهون الفوسفورٌة بالمستوٌات  إضافةأدى  -4
الكبد وقناة  فًانخفاض الدهون المتراكمة  إلىللكبد وقناة المبٌض وٌرجع ذلك  النسبًللوزن 

 المبٌض.
للمستوٌات المختلفة من الدهون الفوسفورٌة على معامل العرف بٌنما   معنويتأثٌر  أيلم ٌالحظ  -8

أخرى وجد أن  جهةللحوصلة المرارٌة ارتفع معنوٌا مقارنة بمجموعة الكنترول ومن الصفراء  حجم 
ملجم دهون فوسفورٌة لكل  033 -633 -033على  المغذاة النسبة المئوٌة لدهن البطن للمجموعات

% على الترتٌب مقارنة بمجموعة  07.73 – 38.46 – 7.86انخفض معنوٌا بمقدار  كجم غذاء
 .الكنترول

  

 


