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المخّصب وغير المخّصب أثناء  في َبْيض الّتفقيس التركيب الثانوي للبروتيندراسة تغّيرات 
 الخزن والحضن

 عبد الحكيم دحام   زياد طارق محمد الضنكي    فراس مزاحم حسين الخيالني    منى علي حسين الفهداوي 
 جامعة األنبار                                          وزارة الزراعة-كلية الزراعة                               

 الخالصة 

الزراعية التابعة  في دائرة البحوث –أجريت هذه الدراسة في محطة أبحاث الدواجن قسم الثروة الحيوانية 
بهدف معرفة أهم التغيرات الكيميائية  ،26/1/2016 ولغاية 28/12/2015غريب بتاريخ  أبو-لمحافظة بغداد

استخدم في التجربة بيض من قطيع  ،التي تحدث في البيض المخصب وغير المخصب أثناء الخزن والحضن
بيضة غير مخّصبة  360بيضة مخّصبة و 360نفس الدائرة أذ أستخدم من القطيع دجاج بياض محلي التابع ل

وزن بيض كل معاملة على بعد ذلك تّم ترقيم و  بيضة، 180معامالت لكل معاملة لى أربع وتم توزيع البيض ع
وخزن بيض  أيام 7تم إدخالها إلى الخزن أذ خزن بيض المعاملتين المخّصب وغير المخّصب لمدة حده و 

عد ذلك ب %75–70درجة مئوية ورطوبة نسبية بلغت  18–15درجة حرارة على  أيام 4المعاملتين األخرى لمدة 
درجة فهرنهايت  99.5درجة مئوية أي  37.8تّم نقل بيض المعامالت إلى المفقس وحضن على درجة حرارة 

 .%65–60 ورطوبة نسبية

تّبين من نتائج التجربة أن تأثير الخزن لم يختلف معنويا في قيمة األس الهيدروجيني للبياض والصفار 
 Fourier transformنتائج طيف األشعة تحت الحمراء )أيام، كما أظهرت  7و 4في البيض المخزون لمدة 

infrared spectroscopy حدوث تغيرات في التركيب الثانوي للبروتين في صفار وبياض البيض المخّصب )
 مع تقدم مدة الحضن بسبب تحول البروتين إلى الشكل الذي يمكن أن يستفاد منه الكائن الحي.
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Abstract 

 This study was carried out at Poultry Researches Station – Livestock 

Department in the Agricultural Researches Directorate in Baghdad Province/ Abu 

Gharib from 28/12/2015 to 26/1/2016, The aim of the study is to find out an important 

                                                           
 البحث مستل من رسالة ماجستير للباحث األول. 



 ISSN: 1992-7479                                                      2017، 2العدد  15مجلة األنبار للعلوم الزراعية مجلد 

545 
 

chemical changes in fertilized and unfertilized eggs during storage and incubation, the 

eggs were used in experiment from a local laying hens flock of the same station.   360 

fertilized egg and 360 un-fertilized egg had been used and distributed into four 

treatments, 180 eggs for each treatment. The eggs of each treatment had been labeled 

and weighted, then two groups of fertilized and un-fertilized eggs had been stored for 

7 days while others two groups for 4 days on  the temperature 15-18 and 70-75% 

relative humidity. The eggs of treatments had been carried into the hatchery and 

incubated on 37.8 (99.5 Fahrenheit) and 60-65% relative humidity.                                                                                                             

The results display that the effect of store 4 and 7 days were not different 

significantly in the values of (pH) for eggs whites and yolks, the results of (FTIR) 

showed certain changes in the minor formation of Protein in the fertilized egg yolks 

and whites in processing of store period because of protein change into the form 

which could be utilized by living creature.    

 المقدمة

تكون نوعية البيضة أعلى ما يمكن في لحظة خروجها من جسم الدجاجة بعد ذلك تحدث تغيرات في 
مكونات البيضة بشكل تدريجي تؤدي إلى حدوث تغيرات كيميائية في مكونات البياض والصفار ومن أكثر 

التي تؤدي إلى تدهور مكونات البيضة هو عامل الخزن أذ تعتمد سرعة التدهور على ظروف وفترة خزن  العوامل
البيض، وتتمثل تغيرات الخزن بفقدان الرطوبة من داخل البيضة إلى المحيط الخارجي والتي تعتمد بالدرجة 

 .(10)الرئيسة على درجة حرارة الخزن والرطوبة النسبية في غرف الخزن 

المحتويات الداخلية للبيضة خالل فترة خزن البيض  بحدوث تغيرات في قيمة األس الهيدروجيني   تتأثر
للبياض والصفار وأن سبب هذه التغيرات هو فقدان الماء من داخل البيضة عن طريق مسامات القشرة مما يؤدي 

الغاز هو مصدر توليد حامض من داخل البيضة إلى الخارج وأن هذا  2Coإلى فقدان غاز ثاني أوكسيد الكربون 
من البياض بينما الصفار ال يفقد هذا  ةرئيس ة( في البيضة وأن فقدان هذا الغاز يكون بدرج 3Co2Hالكربونيك )

للصفار  ير في األس الهيدروجينيالغاز بدرجة كبيرة ولهذا السبب يرتفع األس الهيدروجيني للبياض بينما التغ
( انه عند تغيير قيمة األس الهيدروجيني للبياض أثناء مّدة الخزن له تأثير 14) فقد وجد من قبل (،9)يكون أقل 

كبير على تغيير طبيعة بروتينات البياض خاّصة البروتين المسؤول عن القوام الجيالتيني بروتين االوفاميوسين 
(Ovamucinال )ذي يتركز في طبقات البياض السميكthick albumin ، 

س الهيدروجيني للصفار عند الحضن قد يكون له تأثير على التغيرات في التركيب بينما تغيرات قيمة األ
الثانوي للبروتينات الموجودة في صفار البيض ويمكن مالحظة ذلك من خالل دراسة التركيب الثانوي للبروتين 

لتعرف أذ تستخدم هذه التقنية في ا FTIR))Fourier transform infrared spectroscopyبواسطة تقنية 
على مدى واسع من المركبات ومن هذه المركبات البروتينات أذ أّن الجزء المهم في طيف تشخيص البروتين هي 

( أذ تدعى 6والتي من خاللها يحدد شكل التركيب الثانوي للبروتين ) 1-سم (1,600 – 1,700) المنطقة بين 
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( إلى اهتزاز خط Iوتشير حزمة)األميد  ،(1)( Iبمنطقة )األميد  الظاهرة في هذه المنطقة أو المدىالحزمة 
-βو  α-helicesضمن األصرة الببتيدية والتي تلعب دورًا في تنظيم الشكل الثانوي للبروتين )C = O   األصرة

sheets ( )7).  

أن الهدف من هذه الدراسة هو معرفة اهم التغيرات الكيميائية التي تحدث في البيض المخّصب وغير 
ملية الخزن والحضن وبالتالي يمكن من خالل هذه التغيرات تحديد سبب عدم فقس البيض المخّصب بعد ع

 المخصب لتالفيها مما يمكن من رفع نسبة الفقس الحقا.

 مواد وطرائق العمل

في دائرة البحوث الزراعية التابعة  –جريت التجربة في محطة أبحاث الدواجن قسم الثروة الحيوانية أ
أذ تم أجراء التجربة على قطيع  2016/  1/  26ولغاية  2015/  12/  28لمحافظة بغداد / أبو غريب بتاريخ 
، بعد ذلك  % 49.48هو  H.Dأسبوعًا وبمعدل إنتاج بيض على أساس   30دجاج بّياض محلي بمتوسط عمر 

اإلناث من أجل إنتاج البيض المخصب والنصف األخر يحتوي  تم عزل القطيع إلى نصفين نصف ذكور مع
  360بيضة مخّصبة و   360على اإلناث فقط من أجل إنتاج البيض غير المخّصب واستخدم من القطيع 

بيضة لكل معاملة  180 بيضة غير مخّصبة وزعت على أربع معامالت بواقع ثالث مكررات لكل معاملة  أي
أيام،  4أيام، والمعاملة الثانية بيض مخّصب مخزون  7ى بيض مخّصب مخزون المعاملة األولوكما يلي: 

 أيام.  4أيام، والمعاملة الرابعة بيض غير مخّصب مخزون  7والمعاملة الثالثة بيض غير مخّصب مخزون 

تّم ترقيم بيض جميع المعامالت أذ يكون لون كل معاملة مختلف عن المعاملة األخرى بعد ذلك تّم وزن 
وزن البيض قبل الخزن وبعد الخزن وخالل  ذإ كترونييلولجميع المعامالت بواسطة ميزان إ يض بشَكل فرديالب

 70درجة مئوية ورطوبة نسبية  18 – 15فترة الحضن، بعد ذلك نقل البيض إلى غرفة الخزن على درجة حرارة 
 ، بعد انتهاء فترة الخزن تم نقل بيض معامالت إلى الحاضنة.% 75 –

قياس صفات النوعية الخارجية  للبيض بعد وزنه فرديا أذ أستخرج كل من معامل شكل البيضة عن تم 
طريق قياس طول وعرض البيضة قبل الكسر بعد ذلك تم كسر البيض لغرض قياس الصفات النوعية  الداخلية 

راج ارتفاع البياض أذ تم قياس الصفات النوعية للبياض عن طريق استخ ،على كل من البياض والصفار والقشرة
بعد كسر البيض مباشرة على سطح مستٍو أذ تّم قياس ارتفاع البياض بواسطة  فيرنية إلكترونية من نقطتين على 

بعد ذلك جمعت العينات في كأس  بياض لغرض وزن البياض،بعد ذلك تم فصل الصفار عن ال الصفار، جانبي
في كل pH  meter  جهاز البياض والصفار بواسطة  وتم قياس األس الهيدروجيني لكل من (Beakerزجاجي )

يد لحين إجراء التحليل ذلك تم حفظ العينات بالتجم بعد،  التجربة ولجميع المعامالت إجراءيوم من أيام 
بعد ذلك تم قياس الصفات النوعية للصفار بعد رفعه من البياض ووضعه على ورق ترشيح لغرض  الكيميائي،



 ISSN: 1992-7479                                                      2017، 2العدد  15مجلة األنبار للعلوم الزراعية مجلد 

547 
 

الصفار ، ثم جمعت عينات الصفار في كأس زجاجي وتم قياس األس الهيدروجيني امتصاص البياض المحيط ب
  لصفار ولجميع المعامالت  . 

أبو غريب أذ أستخدم -تم أجراء طريقة التحليل الكيميائي في الشركة الحديثة لصناعة األدوية بغداد 
لقياس تغيرات التركيب  (Fourier transform infrared spectroscopy FTIR) جهاز الطيف الضوئي

استعمل البرنامج  .1-سم (1,600 – 1,700الثانوي للبروتين في كل من الصفار والبياض على طول موجي )
 طبقت( 2×2( في تحليل البيانات لدراسة تأثير الخصوبة والخزن وتداخلهما وفق تجربة عاملة )12اإلحصائي)

، وقورنت الفروق المعنوية بين المتوسطات ناهدأ( وفق النموذج الرياضي CRDبتصميم عشوائي كامل )
 ( متعدد المديات.4)باختبار

ijk+ e (ij)+ AB j+ B i= µ + A ijkY 

غير  –)مخصب  iالخصوبة  تأثير Aiو العام للصفة المدروسة المتوسط µو kقيمة المشاهدة  Yijk ذ أنّ إ
: الخطأ eijو بين الخصوبة والخزن تأثير التداخل  AB(ij)و يوم( 4 يوم، 7) jالخزن  تأثير Bjو مخصب(

 .e2ơالعشوائي الذي يتوزع توزيعا طبيعيا بمتوسط يساوي صفر وتباين قدره 

 النتائج والمناقشة

تأثير الخزن والخصوبة والتداخل بينهما في قيمة األس الهيدروجيني لصفار البيض  1يّبين الجدول 
مدة خزن وحضن البيض، أذ تبّين من الجدول عدم أيام خالل  7و 4المخّصب وغير المخّصب المخزون لمدة 

وجود فروق معنوية لعامل تأثير الخزن في قيمة األس الهيدروجيني لصفار البيض المخّصب وغير المخّصب 
ساعة من الحضن كذلك لم تظهر فروق معنوية لتأثير الخزن في قيمة األس  24قبل خزن البيض وبعده وبعد 

يومًا من الحضن  14أيام من حضن البيض وبعد  8 خّصب وغير المخّصب بعدالهيدروجيني لصفار البيض الم
 من حضن البيض.  18وفي اليوم 

أّنه ال توجد فروق معنوية لعامل الخصوبة في قيمة األس الهيدروجيني  1كذلك يالحظ في الجدول 
كما أن تأثير ساعة من الحضن،  24لصفار البيض المخّصب وغير المخّصب قبل خزن البيض وبعده وبعد 

يومًا من حضن البيض  14أيام من الحضن وبعد  8الخصوبة لم يختلف معنويا في قيمة األس الهيدروجيني بعد 
( لتأثير الخصوبة في قيمة األس الهيدروجيني لصفار P>0.05ولكن يالحظ في الجدول إن هناك فرقًا معنويًا )

وأقل قيمة في البيض غير  6.63لبيض المخّصب البيض المخّصب وغير المخّصب أذ كانت أعلى قيمة في ا
 . 6.38المخّصب 

أما عند حساب تأثير التداخل بين عامل الخزن وعامل الخصوبة وتأثيره في قيمة األس الهيدروجيني 
إن هناك تفوق معنوي  1أيام أذ تبّين من الجدول  7و 4لصفار البيض المخّصب وغير المخّصب المخزون 

(0.05<Pلمعاملة الب ) أيام مقارنة مع معامالت البيض المخصب  4يض المخّصب وغير المخصب المخزون
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أيام قبل خزن البيض بينما لم يالحظ وجود فروق معنوية لتداخل البيض المخّصب  7وغير المخصب المخزون 
يومًا من  14أيام و 8ساعة من الحضن وبعد  24ن البيض وبعد أيام بعد خز  7و 4وغير المخصب المخزون 

 4( لألس الهيدروجيني في صفار البيض المخصب المخزون P>0.05حضن البيض ولكن هناك تفوق معنوي )
 .من حضن البيض 18أيام في اليوم  7أيام وغير المخصب المخزون  7و

تبّين عدم تأثير الخزن في قيمة األس الهيدروجيني لصفار في جميع المعامالت ،  1من نتائج الجدول  
خصوبة أيضًا لم يختلف معنويا في قيمة األس الهيدروجيني لصفار البيض المخّصب وغير كما أن تأثير ال

 18المخّصب في أيام الخزن والحضن ولكن تأثير الخصوبة اختلف بين البيض المخّصب وغير المخّصب بعد 
و غير ( عند حساب التداخل بين البيض المخّصب P>0.05يومًا من الحضن مما أدى إلى وجود فرق معنوي )

يومًا من الحضن أذ يالحظ في الجدول ارتفاع قيمة األس الهيدروجيني  18أيام بعد  7و 4المخّصب المخزون 
لصفار البيض المخّصب في نهاية فترة الحضن وهذا بسبب انتقال الماء من البياض إلى الصفار عبر غشاء 

وجيني لصفار إلى قيمة قريبة من التعادل الصفار وبما أن بياض البيض هو قلوي مما أدى إلى رفع األس الهيدر 
 (. 13و 5وهذا ما بينه )

ب لصفار البيض المخّص  (pH)س الهيدروجيني قيمة األتأثير الخزن والخصوبة والتداخل بينهما في  1جدول 
 أيام 7و 4ب بعد خزنه لمدة وغير المخّص 

 الحضنالخزن و للصفار وحسب مدد  pHقيمة  العوامل المؤثرة

 يوم 18بعد  يوم حضن 14بعد  أيام حضن 8 بعد ساعة 24 بعد الخزن  بعد الخزن  قبل خزن تأثير ال

 6.60 6.53 6.11 5.63 5.56 5.45 أيام 7خزن لـ 
 6.41 6.48 6.23 6.01 5.53 5.70 أيام 4خزن لـ 

 NS NS NS NS NS NS معنوية الخزن 
  تأثير الخصوبة

 a 6.63 6.50 6.15 5.90 5.46 5.56 بمخّص ال

 b 6.38 6.51 6.20 5.75 5.63 5.50 بمخّص الغير 

 * NS NS NS NS NS معنوية الخصوبة

  تداخلتأثير ال

 بمخّص ال
 b 5.36 5.76 6.16 6.53 6.73 a 5.46 أيام 7خزن لـ 
 a 5.56 6.03 6.13 6.46 6.53 ab 6.03 أيام 4خزن لـ 

غير 
 بمخّص ال

 b 5.76 5.50 6.06 6.53 6.46 ab 5.40 أيام 7خزن لـ 
 ab 5.50 6.00 6.33 6.50 6.30 b 5.67 أيام 4خزن لـ 

 * NS NS NS NS * معنوية التداخل
 6.50 6.51 6.17 5.82 5.55 5.64 المعدل العام

الخطأ القياسي للمتوسط 
(SEM) 

0.09 0.08 0.11 0.06 0.04 0.06 

 مختلفة ضمن العمود الواحد تختلف معنويا فيما بينها.  اً المتوسطات التي تحمل حروف
( *P<0.05( ** ،)P<0.01 ،)NS.غير معنوي : 
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تأثير الخزن والخصوبة والتداخل بينهما في قيمة األس الهيدروجيني لبياض البيض  2يبّين الجدول  
أيام خالل فترة خزن وحضن البيض، أذ تبّين من الجدول عدم  7و 4المخّصب وغير المخّصب المخزون لمدة 

لمخّصب وغير المخّصب وجود فروق معنوية لعامل تأثير الخزن في قيمة األس الهيدروجيني لبياض البيض ا
ساعة من الحضن كما يالحظ في الجدول نفسه غياب فروق  24قبل خزن البيض وبعد خزن البيض وبعد 

يومًا  14أيام و 8معنوية لتأثير الخزن في قيمة األس الهيدروجيني لبياض البيض المخّصب وغير المخّصب بعد 
 من حضن البيض.  18من الحضن وفي اليوم 

أي فروق معنوية لعامل الخصوبة في قيمة األس  2الخصوبة فلم يالحظ في الجدول أما عامل 
 ساعة من الحضن، 24يض وبعده وبعد الهيدروجيني  لبياض البيض المخّصب وغير مخّصب قبل خزن الب

( في قيمة األس الهيدروجيني بين P>0.05أيام من الحضن فإّن تأثير الخصوبة اختلف معنويًا ) 8ولكن بعد 
أقل قيمة في البيض و  8.26 أعلى قيمة في البيض غير المخّصب لبيض المخّصب وغير المخّصب فكانتا

يومًا من حضن البيض فلم تالحظ فروق معنوية لتأثير  14أما األس الهيدروجيني بعد  ،7.58المخّصب 
مًا من حضن يو  18ولكن بعد  مخّصب في قيمة األس الهيدروجيني،الخصوبة بين البيض المخّصب وغير ال

( فيما يخص تأثير الخصوبة إذ  P>0.05البيض اختلفت معامالت البيض المخّصب وغير المخّصب معنويا )
 . 7.46أقل قيمة في البيض المخّصب  و  7.86كانت أعلى قيمة في البيض غير المخّصب  

يدروجيني وعند حساب تأثير التداخل بين عامل الخزن وعامل الخصوبة وتأثيره في قيمة األس اله
عدم وجود فروق معنوية  2تبّين من الجدول  أيام، 7و 4لبياض البيض المخّصب وغير المخّصب المخزون 

 24بعده وبعد أيام قبل خزن البيض و  7و 4لتأثير التداخل بين البيض المخّصب وغير المخصب المخزون 
لبياض البيض المخصب المخزون ( لألس الهيدروجيني P>0.05ساعة من الحضن ، ولكن هناك تفوق معنوي )

أيام من الحضن بينما معامالت البيض غير المخصب  8أيام  بعد  4و 7أيام وغير المخصب المخزون  7
 14أيام بعد  7و 4( عن معامالت البيض المخصب المخزون P<0.01أيام تفوقت معنويًا ) 7و 4المخزون 

يوم من الحضن فيالحظ وجود تفوق معنوي   18د يومًا من الحضن أما األس الهيدروجيني لبياض البيض بع
(P<0.01 لمعامالت البيض غير المخصب المخزون )أيام مقارنة مع معاملة  4أيام والمخصب المخزون  7و 4

 أيام .  7البيض المخصب المخزون 

يض أن تأثير الخزن لم يختلف معنويا في قيمة األس الهيدروجيني  لبياض الب 2تبّين من نتائج الجدول 
أيام من حضن البيض  8بين المعامالت في جميع أيام إجراء التجربة ، أما تأثير الخصوبة فقد كان واضحًا بعد 

إذ لوحظ انخفاض قيمة األس الهيدروجيني لبياض البيض المخّصب هذا بسبب زيادة عمليات التمثيل الغذائي 
(Metabolismمن قبل الجنين مع تقدم مرحلة التطور الجنيني مم ) ا يؤدي إلى زيادة إنتاج غاز ثاني أوكسيد

( أدى تأثير 2الكربون داخل البيضة والذي بدوره يؤدي إلى خفض قيمة األس الهيدروجيني للبياض وهذا ما بينه )
الخصوبة أدى إلى وجود فرق معنوي عند حساب تأثير التداخل بين عامل الحزن والخصوبة كما أن تأثير 
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يومًا من الحضن لنفس السبب سابق الذكر  18بيض المخّصب وغير المخّصب بعد الخصوبة كان واضحًا بين ال
( و زيادة في إنتاج غاز ثاني Metabolismأذ كّلما تقدم الجنين في النمو كلما زادت عمليات التمثيل الغذائي )

 أوكسيد الكربون من الجنين الذي يعد أحد مصادر الحموضة داخل البيضة .

ب البيض المخّص  بياضل( pH)س الهيدروجيني األ والخصوبة والتداخل بينهما في قيمةتأثير الخزن  2جدول 
 يوم 7و 4ب بعد خزنه لمدة وغير المخّص 

 الحضنالخزن و وحسب مدد  للبياض pH قيمة العوامل المؤثرة
 يوم 18بعد  يوم حضن 14بعد  أيام حضن 8 بعد ساعة 24بعد  بعد الخزن  الخزن  قبل خزن التأثير 

 7.58 7.91 7.96 8.53 8.56 8.45 أيام 7خزن لـ 
 7.75 8.01 7.88 8.30 8.53 8.50 أيام 4خزن لـ 

 NS NS NS NS NS NS معنوية الخزن 
  تأثير الخصوبة

 b 7.53 7.46 b 7.58 8.33 8.61 8.60 بمخّص ال
 a 8.40 7.87 a 8.26 8.50 8.48 8.33 بمخّص الغير 

 * NS NS NS * NS معنوية الخصوبة
  تداخلتأثير ال

 بمخّص ال
 ab 7.56 b 7.30 b 7.67 8.46 8.53 8.56 أيام 7خزن لـ 
 b 7.50 b 7.63 a 7.50 8.20 8.70 9.03 أيام 4خزن لـ 

غير 
 بمخّص ال

 a 8.26 a 7.86 a 8.26 8.60 8.60 8.40 أيام 7خزن لـ 
 a 8.53 a 7.86 a 8.26 8.40 8.36 8.50 أيام 4خزن لـ 

 ** ** * NS NS NS التداخلمعنوية 
 7.67 7.96 7.92 8.41 8.55 8.62 المعدل العام

الخطأ القياسي للمتوسط 
(SEM) 

0.12 0.08 0.09 0.13 0.15 0.08 

  مختلفة ضمن العمود الواحد تختلف معنويا فيما بينها. اً المتوسطات التي تحمل حروف
( *P<0.05( ** ،)P<0.01 ،)NS.غير معنوي : 

 FTIRنتائج نسب التغير في التركيب الثانوي للبروتين بواسطة جهاز 

لكل من الصفار والبياض  FTIRنسب تغير التركيب الثانوي للبروتين بوساطة جهاز  1يبّين الشكل 
أذ يالحظ في الشكل  هناك تغير في نسبة الصفار بين معامالت  خزن البيض المخّصب وغير المخّصب،بعد 

وأقل نسبة  %21.4أيام  4التجربة أذ كانت أعلى نسبة في صفار بيض المعاملة الرابعة غير المخّصب مخزون 
أما نسبة تغير التركيب الثانوي للبروتين  ،%16.06أيام  7ى المخّصب المخزون في صفار بيض المعاملة األول

بياض بين معامالت التجربة بعد خزن البيض أذ يالحظ أعلى نسبة في بياض المعاملة الثانية المخّصب في ال
 .   %5.1أيام  7ولى المخّصب المخزون وأقل نسبة في بياض المعاملة األ %13.2أيام  4المخزون 

حظ أن نسبة صفار أن لفترة الخزن تأثير على الشكل الثانوي للبروتين أذ يال 1وتبّين من نتائج الشكل 
 7أيام المخّصب وغير المخّصب أعلى من نسبة صفار معاملتي البيض المخزون  4معاملتي البيض المخزون 

أيام المخّصب وغير المخّصب أيضا، أما بياض البيض فلم يالحظ هناك تغيير كبير في نسبة البياض بين 
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ين معاملتي البيض المخّصب أذ كانت معاملتي البيض غير المخّصب ولكن هناك فرق في نسبة البياض ب
 أيام. 7أيام وانخفضت في معاملة البيض المخزون  4مرتفعة في بياض البيض المخزون 

 

 مقارنة نسب التركيب الثانوي للبروتين بين صفار وبياض المعامالت بعد خزن البيض     1الشكل      

ساعة من  24صفار وبياض المعامالت بعد نسب تغير التركيب الثانوي للبروتين في  2يبّين الشكل 
 %19.6أيام  4حضن البيض أذ يالحظ في الشكل أن أعلى نسبة لصفار في معاملة البيض المخّصب المخزون 

أما نسبة تغير البياض فيالحظ أعلى نسبة في  أيام، 7لة البيض المخّصب المخزون وأقل نسبة لصفار في معام
غير وأقل نسبة في بياض معاملة البيض  %10.4أيام  4خزون بياض معاملة البيض غير المخّصب م

يالحظ أن نسبة صفار معاملتي البيض غير المخّصب  2من خالل الشكل  ،%4.2أيام  7المخّصب المخزون 
لم تختلف كثيرًا ولكن هناك فرق في نسبة صفار معاملتي البيض المخّصب أذ ارتفعت في معاملة البيض 

م وهذا قد يعود إلى تأثير أيا 7وانخفضت في معاملة البيض المخّصب المخزون أيام 4المخّصب المخزون 
أما نسبة البياض بين معامالت البيض غير المخّصب فقد اختلفت فكانت مرتفعة في معاملة البيض غير  الخزن،

بياض أيام واختلفت نسبة ال 7أيام ومنخفضة في معاملة البيض غير المخّصب المخزون  4المخّصب المخزون 
أيام  4أيضا بين معامالت البيض المخّصب أذ ارتفعت نسبة البياض في معاملة البيض المخّصب المخزون 

 أيام .  7وانخفضت في معاملة البيض المخّصب المخزون 

 
 ساعة من الحضن 24مقارنة نسب التركيب الثانوي للبروتين بين صفار وبياض المعامالت بعد  2الشكل 
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من الحضن  4نسب التركيب الثانوي للبروتين في صفار وبياض المعامالت في اليوم  3يظهر الشكل  
أذ يالحظ في الشكل أن نسبة تغير التركيب الثانوي للبروتين في صفار البيض قد اختلفت بين المعامالت أذ 

وأقل نسبة  %21.7ام أي 7يالحظ أن أعلى نسبة في صفار بيض المعاملة الثالثة غير المخّصب المخزون 
أما نسبة التغير في بياض البيض بين  ،%11.4أيام  4ير المخّصب المخزون لصفار في المعاملة الرابعة غ

واقل نسبة للبياض  %7.9أيام  4المعامالت فيالحظ أعلى نسبة للبياض في المعاملة الثانية المخّصب المخزون 
تبّين من خالل الشكل أن نسبة تغير التركيب  ،%4.08ام أي 7ير المخّصب المخزون في المعاملة الثالثة غ

الثانوي للبروتين في الصفار بين معاملتي البيض المخّصب قد اختلفت فكانت مرتفعة في صفار بيض المعاملة 
أيام كما أن  7أيام وانخفضت في صفار بيض المعاملة األولى المخّصب المخزون  4الثانية المخّصب المخزون 

في الصفار بين معاملتي البيض غير المخّصب فيالحظ أن نسبة الصفار مرتفعة في المعاملة الثالثة  نسبة التغير
أيام أما نسبة تغير  4أيام ومنخفضة في المعاملة الرابعة غير المخّصب المخزون  7غير المخّصب المخزون 

ض بين معاملتي البيض غير بياض البيض فلم تختلف بين معاملتي البيض المخّصب بينما اختلفت نسبة البيا
 أيام . 4ون المخّصب فكانت مرتفعة في المعاملة الرابعة غير المخّصب المخز 

  
 الحضنأيام من  4ر وبياض المعامالت بعد مقارنة نسب التركيب الثانوي للبروتين بين صفا 3الشكل 

من الصفار والبياض أذ  من نتائج األشكال السابقة تبّين أن الشكل الثانوي للبروتين قد تغير في كل
يالحظ أن نسبة التغير في التركيب الثانوي للبروتين في صفار البيض انخفض بتقدم فترة الحضن وهذا ناتج 
بسبب تغير قيمة األس الهيدروجيني الذي بدوره يؤثر بشكل مباشر على طبيعة عمل البروتين وال سيما في 

لى الجنين النامي لبناء أنسجة الجسم وهذا متوافق مع ما البيض المخّصب مما يؤدي إلى انتقال البروتين إ
أن نسبة التغيير في تركيب بروتين البياض هو  ةشكال السابقاألكما يالحظ في نتائج ( 13و 9، 3أكده )
نخفاض في تركيز بروتين البياض بشكل أسرع كون البياض هو اختلف خالل فترة الحضن فيالحظ اأيضا 

كان التغيير في بروتين البياض واضح في معاملة  أذللجنين في بداية فترة الحضن  ةمصدر المواد الغذائي
ب خالل فترة مخّص الكما يالحظ وجود تغيرات في بروتين البيض غير  .أيام 4ب المخزون البيض المخّص 
 ين.البروتتغيرات في طبيعة وشكل  إلىمما يؤدي  ةرتفاع درجة حرارة الحاضنانتيجة قد يكون الحضن وهذا 
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