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Portulaca(اثر سطوح مختلف بذر خرفه oleracea(
گذارمرغ در مرغان تخمو برخی خصوصیات تخمعملکردبر 

2سیدمحمد حسینیو 1مصیب شالیی

چکیده
گلیسرید خون مرغ و کلسترول و تري، خصوصیات تخمعملکرداین آزمایش به منظور بررسی اثر سطوح مختلف بذر خرفه بر 

چهارتیمار، سهتصادفی با آزمایش در قالب طرح کامالً. گذار انجام شدمرغان تخمبر روي هاي مختلف مرغ در دورهده تخمو زر
. هفتگی انجام شد42تا 32از سن (W36)الین هايگذار سویههاي تخمقطعه مرغ در هر تکرار و روي مرغ8هشتتکرار و

نتایج نشان ،بذر خرفه% 2حاويتیمار -3بذر خرفه و % 1حاويتیمار - 2تیمار شاهد، -1: تیمارهاي آزمایشی عبارت بودند از
درصد تولید نیز در تیمار .)>05/0P(داري پیدا کرد بذر خرفه افزایش معنی%1کننده مرغ در تیمار دریافتداد وزن تخم

مرغ تولیدي در تیمارهاي گرم تخم. )>05/0P(داشتداري نسبت به تیمار شاهد افزایش معنی،بذر خرفه٪2کننده دریافت
اثر در غذایی چنین ضریب تبدیل هم.)>05/0P(ندداري نشان دادکننده بذر خرفه نسبت به تیمار شاهد افزایش معنیدریافت
مایشی قرار مارهاي آزیدار تمعنیتأثیرمرغ تحت صفات مربوط به تخم. )>05/0P(بهبود یافت يدارطور معنیهبذر خرفه بمصرف
از نتایج .دار نبوداگرچه در اثر مصرف خرفه کاهش نشان داد ولی معنی،مرغگلیسرید خون و زرده تخمو تريکلسترول.نگرفت

آن باعث بهبود گرم % 2مرغ و سطح وزن تخماثرات مثبتی بر دارايبذر خرفه % 1سطح شود که حاصل چنین استنتاج می
.شودمیغذایی مرغ تولیدي و ضریب تبدیلتخم

مرغ، کلسترول زرده، خصوصیات تخمعملکردگذار، بذر خرفه،مرغان تخم: هاي کلیديواژه

مقدمه
ارزشبهمردمآگاهیوتغذیهعلمپیشرفتعلتبه
جمعیت،افزونروزرشدنیزوخوراکیموادغذایی
بهروز،استانسانحیاتینیازاولینکهغذا،بهاحتیاج

هايفرآوردهغذاییمواداینبیندر. یابدمیشافزایروز
رفع.باشندمیبرخوردارخاصیاهمیتازطیور

کشورهاییمخصوصاً،بشريجوامعدرغذاییمبودهايک
دادهتشکیلکویرراآنازبزرگیمساحتکهایرانمثل

ازباشندمیطبیعیهايچراگاهومراتعکمبوددچارو
یاهانگ.استپذیرامکانيمرغدارصنعتتوسعهطریق

یدر حفظ سالمتیمهمیارنقش بسیشاز هزاران سال پ
یباتترکینا. اندداشتههاانسانیزندگیفیتو بهبود ک

فعال یباتو ترکیاهیهاي گشامل عصارهتریشبیدرمان
و یعیطبیباتترکها را آنکنندهآنها بوده که مصرف

.)5(سدشنامیخطر یب
Portulacaعلمینامبا) Purslane(خرفه Oleracea

ودارگوشتايساقهباسالهیکعلفی،استگیاهی
هايتخمورنگزردکوچکهايگلوهاي متقابلبرگ
نقاط اغلبدرگیاهاین.دارندداروییخواصکهریزسیاه
هم وخودروورتصهبهم،امروزهورویدمیزمینکره

).27(دارد وجودکشورهااغلبدر،شدهکشتصورتهب
اسیدهايکربوهیدرات،پروتئین،پکتین،لعابی،آب، مواد

موادn- 3غیراشباعچرباسیدهايویژهو بهچرب

مس،آهن،: شاملمتعددمعدنیو عناصراکسیدانآنتی
مختلفهايبخشدرفسفرکلسیم وپتاسیم،منگنز،

وشیمیاییفتهايآزمایش).7(دارندوجودگیاهاین
تأمینویحاويگیاهاینکهدهدمینشانخرفهعصاره

B1 وA،،مثلارگانیکاسیدهايدوپامین،نورآدرنالین:
نیزوسیتریکاگزالیک،کافئیک، مالیک،سینامیک،

. )15(باشدمیفالونوئیدهاوهاکومارین
شاملوفراواننیزآناکسیدانآنتیترکیبات

–α،13(استگلوتاتیونوآسکوربیکاسیدتوکوفرول(.
چرباسیدهايدارايگیاهیمنبعترینغنیگیاه خرفه

چندچرباسیدترینفراوان.)10(باشدمی3امگا
18:3)لینولنیکاسید،خرفهدر گیاه3امگاغیراشباعی

n-3)3امگاچرباسیدهايسایرسازپیشکهاست
لینولنیک،چرباسیدهايوجود.استبلندزنجیر

دوکوزاهگزاوانوئیکانوئیک، دوکوزاپنتاایکوزاپنتا
منابعبرايآنجایگزینیبرتأییدي،گیاهایندرانوئیک
لینولئیکاسیدحضورعالوههب. اسیدها استایندریایی

تغذیهدرراآنبالقوهفوایدباالدر سطوحاولئیکاسیدو
هايدانه.)19(دهدمینشانماهیوحیوانانسان،
که،باشندمیروغن% 20وپروتئین% 21دارايخرفه

اسیدو%) 46(لینولئیکاسیداز آنبخش عمده
ذکرقابل).25(استشدهتشکیل%) 31(لینولنیک 

باارتباطدرهنوزتوجهیقابلسمینشانههیچکهاست

)mosayeb_shalaey@yahoo.com: نویسنده مسوول(ارشد، دانشگاه بیرجند، یکارشناسآموخته دانش-1
دانشگاه بیرجند،استادیار-2

17/1/93:تاریخ پذیرش10/5/92:تاریخ دریافت

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
هاي تولیدات دامیپژوهش
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ایج جایی که نتاز آن.)16(استنشدهگزارشگیاهاین
پژوهشی کمی در خصوص اثرات گیاهان دارویی 

و نیز گذار وجود داردهاي تخمخصوص خرفه در مرغهب
گیاهان دارویی و توجه به خواص ذکر شده فوق برايبا 

با توجه به اثرات مفید این چنینهم،خرفهخصوصهب
این بنابراینگیاه دارویی و مواد موثر موجود در آن،

گیاه دارویی خرفه بر بذر بررسی اثر به منظورآزمایش 
و میزان کلسترول و مرغبرخی خصوصیات تخم،عملکرد

ر مرغان مرغ دگلیسرید موجود در خون و زرده تخمتري
.گذار انجام گرفتتخم

ها مواد و روش
گذار لگهورنقطعه مرغ تخم96در این آزمایش از 

3با تصادفیدر قالب طرح کامالً W36الین -هايسویه
تا 32قطعه مرغ در هر تکرار از سن 8تکرار و 4تیمار، 

دو هفته اول پیش طرح و براي . هفتگی استفاده شد42
ها برمرغ. همگن کردن تکرارهاي مورد آزمایش بود

تیمار آزمایشی تقسیم 3اساس میانگین وزن مشابه به 
،شرایط پرورش اعم از نور، دما و سایر مشخصات. شدند

. صورت گرفتW36یه راهنماي پرورش سویه طبق توص
طول مدت . شدندها دو نوبت در روز تغذیه میمرغ

روشنایی سالن در شبانه روز طبق دستور العمل پرورشی 
طور یکنواخت در بهتهویه مناسب سالن . ساعت بود16

بر پایه آزمایشیهايجیره. شدطی شبانه روز انجام می
از شدهتوصیههايزمندينیابهتوجهو باسویا-ذرت
و بوسیله W36الین -هايراهنماي پرورش سویهسوي

همه . شدتهیه و تنظیم UFFDAنویسی نرم افزار جیره
ها از لحاظ انرژي، پروتئین و سایر مواد مغذي جیره

کار هدرصد مواد خوراکی ب)1جدول(در . یکسان بودند
تأمینآزمایشی و مواد مغذيهايرفته براي تهیه جیره

هاي آزمایشی مورد جیره. شده نشان داده شده است
جیره پایه - 1: استفاده در این طرح به صورت زیر بودند

پودر بذر گیاه خرفه و1%حاويجیره -2،)شاهدتیمار(
بذر خرفه . پودر بذر گیاه خرفه2%حاويجیره-3

ابتدا نویسیقبل از جیرهاستفاده شده در آزمایش،
. ل آسیاب شده و به صورت پودر تبدیل شدصورت کامبه

،ترکیبات مغذي آن مانند پروتئینآزمایشگاه سپس در 
و تعیین)AOAC)2هاي توصیه شده در وسیله روشه ب

گیري متر اندازهکالريانرژي خام آن نیز توسط از طریق
آزمایشی هايجیرهدرموجوداقالمسایرسپس با. شد

تولیدمیزان.شدوطمخلکاملطوربهمورد نظر
و در روزانهطوربههامرغتخممتوسطوزننیزومرغتخم

چنین هم. شدگیري مییک ساعت مشخص اندازه
صورت راك مصرفی و ضریب تبدیل خوراك بهخو

با تقسیم ،مرغ تولیدي نیزگرم تخم. شدهفتگی محاسبه 
هاي تولید شده یک تکرار در مرغنمودن وزن کل تخم

بر تعداد مرغ روز همان تکرار در هفته محاسبه ،هفته

از هر ) هفتهچهار(در پایان هر دوره آزمایشی . شد
مرغ جمع آوري شده و خصوصیات عدد تخمدو،تکرار
گیرياندازهبراي. گرفتها مورد ارزیابی قرار مرغتخم
):18(شد استفادهزیرفرمولازوهاواحد

)37/0W7/1-57/7Log (H +100=واحد هاو
غلیظسفیدهارتفاعازاستعبارتHفرمولایندرکه
برمرغتخموزنبااستبرابرWومترمیلیحسببر

دستگاهازسفیدهارتفاعگیرياندازهبراي.گرمحسب
ابتداطوري کههب. شداستفادهاستانداردسنجارتفاع
ارتفاعوشدهشکستهصافصفحهیکرويهامرغتخم

ومیانیقسمت،زردهبهچسبیدهمحلسهدرفیدهس
هاآنمیانگینوشدگیرياندازهغلیظسفیدهانتهاي
گرفتننظردرباسپس. شدگرفتهنظردرسفیدهارتفاع

درهاآندادنقرارباوسفیدهارتفاعومرغتخموزن
محاسبههامرغتخمازیکهربرايوهاواحدباال،فرمول

پوستهمحتویات،گیري وزن پوستهاندازهبراي.شد
ساعت48مدتبههاپوستهوشدهتمیزهامرغتخم
ازبعد. ندشددارينگهاطاقدمايدرشدنخشکبراي

دقتبادیجیتالترازويباهاآنوزنشدن،خشک
رنگکردنمشخصبراي.شدگیرياندازهگرم01/0

ازروشینادر). 8(شد رش استفادهواحداززرده
ترتیب بابهکهمختلفرنگینوارهايباايصفحه
اضافهنیزآنهابهاختصاصینمراتها،رنگافزایش

-تخمهاينمونهمنظور،اینبرايوشدشود، استفادهمی
رويبر،آزمایشیتیمارهايازشدهجمع آوريمرغ

ها آنزردهرنگوشدهشفافی شکستهايشیشهظرف
درموجودرنگینوارهايباوقرار گرفتهارزیابیمورد

دست آمده رنگ زرده در نظر ه عدد ب.شدمقایسهصفحه
براي محاسبه شاخص زرده از فرمول زیر . گرفته شد

:)9(استفاده شد

گلیسرید گیري میزان کلسترول و تريبراي اندازه
) 14(از روش آنزیمی لوهمن و همکاران ،مرغزرده تخم

در انتهاي دوره آزمایش نیز از هر تکرار دو .شداستفاده
گیري ها خونقطعه مرغ انتخاب شد و از ورید زیر بال آن

هاي معمولی بدون خون گرفته شده در لوله.به عمل آمد
دقیقه 15پس به مدت سماده ضد انعقاد ریخته شد و 

پس از تهیه . شدبراي جدا شدن سرم آن سانتریفیوژ 
گلیسرید آن توسط ل و تريسرم میزان کلسترو

مدل آماري .گیري شداندازه،هاي پارس آزمونکیت
استفاده شده در این تحقیق رکوردهاي تکراردار در زمان

)Repeated Measurement (آمدهبدستهايداده.بود
مورد)Mixed(و رویهSAS)9.1(آماريافزارنرمبا

میانگینایسهمقبراي. قرارگرفتماريآتحلیلوتجزیه
.شداستفادهکرامرتوکیآزمونازتیمارها
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34........... ...............................................................................گذارمرغ در مرغان تخمو برخی خصوصیات تخمعملکرداثر سطوح مختلف بذر خرفه بر 

ها آناز طریقشده تأمینهاي آزمایش و مواد مغذي ترکیب جیره-1جدول
خرفه% 2خرفه% 1شاهداجزاي خوراك

75/5873/5771/56ذرت
70/2548/2527/25کنجاله سویا

32/353/374/3روغن
07/506/506/5پوسته صدف
00/400/400/4سنگ آهک

13/214/215/2دي کلسیم فسفات
50/050/050/0*ی و مواد معدنیتأمینمکمل وی

00/000/100/2**خرفه
30/030/030/0نمک

21/022/023/0متیونین
02/003/004/0لیزین

شدهتأمینمواد مغذي 
284028402840)کیلوگرم/کیلوکالري(انرژي

30/1630/1630/16(%)پروتئین 
00/400/400/4(%)کلسیم 
5/05/05/0(%)فسفر 

27/027/027/0(%)متیونین 
86/086/086/0%الیزین 
75/075/075/0(%)سیستئین-متیونین
60/060/060/0(%)ترئونین

22/022/022/0(%)تریپتوفان
24/024/024/0(%)سدیم

B3 ،86/13تأمینگرم ویB2 ،136/3تأمینگرم ویB1 ،6/1تأمینگرم ویA ،591/0تأمینگرم وی04/7: ی و مواد معدنی دارايتأمینهر کیلوگرم مکمل وی: *
تأمینگرم ویE ،88/0تأمینگرم ویD3 ،8/8تأمینگرم ویB12 ،2تأمینگرم ویB9 ،004/0تأمینگرم ویB6 ،192/0تأمینگرم ویB5 ،985/0تأمینگرم وی

K3 ،06/0تأمینگرم ویH2 ،80 ،گرم ید، 347/0گرم مس، 4/2گرم روي، 87/25گرم آهن، 30گرم منگنز، 76/29اکسیدان، گرم آنتی4/0گرم کولین کلراید
.گرم کولین کلراید80گرم سلنیوم، 08/0
.67/22، اسید لینولنیک 27/33اسید لینو لئیک ،8/3خاکستر ،%1/15بر خام فی،%4/15خام، چربیkcal/kg2000:خام، انرژي%18روتئین پ: **

نتایج و بحث
گذار در اثر تیمارهاي تغییرات وزن بدن مرغان تخم

آورده شده است که نشان )2جدول (آزمایشی در 
بین ،هادار در وزن بدن مرغاختالف معنیدهدمی

وجود تلف آزمایش هاي مختیمارهاي آزمایشی در دوره
در ،مرغمرغ و درصد تولید تخمتخممیانگین وزن.ندارد

دهد وزن نتایج نشان می. آورده شده است)3جدول (
تیمارهاي دارمعنیتأثیرتحت 34- 38مرغ در دوره تخم

و همچنین 39-42آزمایشی قرار نگرفت ولی در دوره 
بذر %1اثر مصرفدر )34- 42(در کل دوره آزمایش 

درصد ). >05/0P(داري مشاهده شدرفه افزایش معنیخ
اگرچه در اثر بذر خرفه افزایش 34-38تولید در دوره 

و 39- 42در دوره . دار نبودولی معنی،پیدا کرد
2همچنین کل دوره آزمایش، درصد تولید در اثر مصرف 

).>05/0P(داري پیدا کرددرصد بذر خرفه افزایش معنی
هاي طی دوره،و مصرف خوراكمرغ تولیديگرم تخم

نتایج . آورده شده است)4جدول (مختلف آزمایش در
34- 38مرغ تولیدي در دوره دهد گرم تخمنشان می

در . دار تیمارهاي آزمایشی قرار نگرفتمعنیتأثیرتحت 
و همچنین کل دوره آزمایش، تیمارهاي 39-42دوره 

مرغ کننده بذر خرفه باعث افزایش گرم تخمدریافت
که این افزایش تیمار شاهد شدند تولیدي در مقایسه با

مصرف خوراك ). >05/0P(دار بود لحاظ آماري معنیبه

دار معنیتأثیرتحت ،هاي آزمایشدر هیچ کدام از دوره
تیمارهاي آزمایشی قرار نگرفت در حالی که در دوره 

در اثر مصرف هر دو سطح خرفه و در کل دوره 38-34
بذر خرفه افزایش %1اثر مصرف سطح آزمایش در 

نتایج مربوط به .عددي در مصرف خوراك مشاهده شد
جدول (هاي مختلف در ضریب تبدیل خوراك در دوره

دهد در دورهنتایج نشان می. آورده شده است)5
ضریب تبدیل خوراك در اثر مصرف خرفه 38-34

در دوره . دار نبودکاهش پیدا کرد ولی این کاهش معنی
کاهش در ضریب ،نیز در اثر مصرف خرفه42-39

ه بمشاهده شد ولی این کاهش تنها خوراك تبدیل 
بذر خرفه نسبت به تیمار %2کننده تیمار دریافتوسیله

در کل دوره آزمایش نیز ). >05/0P(دار بود شاهد معنی
دار ضریب سطوح مختلف خرفه باعث کاهش معنی

تحقیقات ).>05/0P(تبدیل نسبت به تیمار شاهد شدند 
مصرف گیاهان دارویی مختلف بر ارتباط بامختلفی در

گزارش شده . گذار انجام شده استمرغان تخمعملکرد
کیلوگرمدرگرمیکو5/0سطوحازاستفادهاست که

اثرات،گذارتخمهايمرغجیرهدرسیرتجاريپودر
خوراكبازدهومصرفیخوراكبدن،وزندرداريمعنی

معطر باعث دارویی و تر گیاهان بیش. )21(اد نکردایج
لیپاز، آمیالز، (هاي لوزالمعده کرد آنزیمتحریک عمل

ت باعث افزایش فعالیبرخیوشوندمی) پروتئاز
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گردند هاي موکوسی روده میهاي هاضم در سلولآنزیم
هاي ارشی نشان داده شد که در موشزدر گ.)26(

ر و ن گیاهان معطدر صورت اضافه شد،ییصحرا
ت لیپاز و در فعالیيدارمعنیهاي گیاهی افزایشعصاره

به دست نتایج).20(شودآمیالز لوزالمعده مشاهده می
کهدادنشانپونهونعناعآویشن،ازاستفادهآمده 

برداريمعنیاثرمذکورداروییگیاهانازاستفاده
شان داده ن).24(دارندمرغتخمکیفیصفاتوکردعمل

هاي ضروري حاصل از برخی شده است که روغن
).1(بخشندگیاهان، کارایی حیوانات را بهبود می

گرم در 100و 50محققین گزارش کردند که استفاده از 
باعث ،گذارکیلوگرم بذر دانه کتان در جیره مرغان تخم

که استفاده آمده است).23(شدمرغ افزایش تولید تخم
) گرم در لیتر5/0(آب آشامیدنی صورتهباز پودر خرفه

باعث افزایش درصد اوتی در صرف غذا ایجاد نکرد ولیفت
)6(اي شدار نژاد قهوهذگتخممرغ در مرغانتولید تخم

.که مطابق با نتایج تحقیق حاضر بود
چنین مطابق با این آزمایش گزارش شده استهم

فه در جیره پودر خرگرم در کیلوگرم 20از که استفاده 
مرغ و دار تولید تخمباعث افزایش معنی،گذارمرغان تخم

ر اثر مرغ دافزایش در وزن تخم.)3(مرغ شد وزن تخم
گیاهان دارویی ار جمله خرفه که در این آزمایش مصرف

ممکن است به دلیل اثرات مثبت استفاده از استفاده شد 
.باشدهاي گوارشیاین گیاهان در افزایش تولید آنزیم

که مشخص شده است این گیاه چنین با توجه به اینهم
بنابراین احتمال ،اسیدهاي ارگانیک متفاوتی استيدارا

مرغ که در این آزمایش دارد که افزایش در وزن تخم
مشاهده شد به دلیل نقش این اسیدها در تغییر اسیدیته 

با هاي مختلف دستگاه گوارش باشد که احتماالًقسمت
هضم و ،هاي مختلف روده کوچکقسمتpHتغییر

و نتیجه آن بهبود وزن یافتهجذب مواد مغذي تغییر
در اثر بهبود هضم و جذب مواد مغذي است که مرغتخم

مرغ افزایش در گرم تخم.در این آزمایش مشاهده شد
تولیدي که در این آزمایش در اثر استفاده از بذر خرفه 

درصد نیزمرغ و زن تخمناشی از افزایش و،مشاهده شد
. مرغ است که در اثر مصرف خرفه مشاهده شدتولید تخم

چنین کاهش ضریب تبدیل مشاهده شده در این هم
است که در )3(و همکاران آیدینآزمایش موافق با نظر

گذارخرفه در مرغان تخمگرم در کیلوگرم 20فاثر مصر
.کاهش ضریب تبدیل خوراك را مشاهده کردند

هاي ضروري دهند که روغننشان میهارشگزا
هاي گوشتی باعث افزایش ترشح گیاهی در جوجه

ها که افزایش این آنزیم) 11(شودتریپسین و آمیالز می
طیور عملکردباعث بهبود کارایی خوراك و افزایش 

جا که گیاه خرفه غنی از از آنبنابراین . شودمی
ي مشاهده لکردعمبهبود صفات ،هاي ضروري استروغن

که در آزمایش حاضر ،این گیاهمصرفشده در اثر
هاي روغنممکن است به دلیل وجودمشاهده شد، 

هاي گوارشی ضروري و در نتیجه افزایش ترشح آنزیم
که به بهبود هضم و جذب مواد مغذي کمکباشد
.کندمی

یشگذار در ابتدا و انتهاي دوره آزماوزن بدن مرغان تخم-2جدول 
)کیلوگرم(وزن بدن

تغییرات وزن بدن)42هفته (انتهاي دوره)34هفته (ابتداي دورهتیمار
450/1517/1070/0)شاهد(جیره پایه 

457/1562/1105/0خرفه% 1حاويجیره 
445/1530/1092/0خرفه% 2حاويجیره 
SEM025/0030/0014/0

P-value939/0588/0291/0

هاي مختلفهاي آزمایشی طی دورهدر گروه) درصد(مرغ و تولید تخم) گرم(مرغ میانگین وزن تخم-3جدول 
)%(درصد تولید)گرم(مرغوزن تخم

34-3942-3442-3438-3942-3442-38تیمار
74/58b18/57b96/5738/91b85/77b61/84)شاهد(جیره پایه 

19/61a66/60a93/6040/95ab01/84ab71/89خرفه% 1جیره حاوي 
73/58b36/57b05/5851/96a77/88a64/92خرفه% 2جیره حاوي 

SEM553/0553/0458/0786/1786/1473/1
P-value066/0013/0003/0414/0033/0018/0

.درصد هستند5دار آماري در سطح دهنده تفاوت معنیحروف غیرهمسان در هر ستون نشان
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36........... ...............................................................................گذارمرغ در مرغان تخمو برخی خصوصیات تخمعملکرداثر سطوح مختلف بذر خرفه بر 

هاي مختلفهاي آزمایشی طی دورهدر گروه)روز/مرغ/گرم(و مصرف خوراك)روز/مرغ/گرم(مرغ تولیديگرم تخم-4جدول 
)روز/مرغ/گرم(مصرف خوراك )روز/مرغ/گرم(مرغ تولیدي گرم تخم

34-3942-3442-3438-3942-3442-38تیمار
77/50b44/41b11/4677/9345/8961/91)دشاه(جیره پایه 

33/55a98/47a66/5118/9517/9118/93خرفه% 1جیره حاوي 
75/53a26/48a00/5127/9510/8719/91خرفه% 2جیره حاوي 

SEM153/1153/1840/0623/1623/1301/1
P-value182/0040/0007/0980/0502/0635/0

.درصد هستند5دار آماري در سطح دهنده تفاوت معنیمسان در هر ستون نشانحروف غیره

هاي مختلفهاي آزمایشی در دورهضریب تبدیل خوراك در گروه-5جدول 
)گرم/گرم(ضریب تبدیل

34-3942-3442-38تیمار
85/1a18/2a02/2)شاهد(جیره پایه 

72/1ab95/1b83/1خرفه% 1جیره حاوي 
79/1b83/1b81/1خرفه% 2جیره حاوي 

SEM051/0051/0033/0
P-value920/0020/0011/0

.درصد هستند5دار آماري در سطح دهنده تفاوت معنیحروف غیرهمسان در هر ستون نشان

مرغ و اثر تیمارهاي آزمایشی بر وزن پوسته تخم
زمایش در هاي مختلف آمرغ در دورهشاخص زرده تخم

دهد وزن نتایج نشان می. آورده شده است)6جدول (
در اثر مصرف خرفه 34-38مرغ در دوره پوسته تخم

در کل دوره نیز . دار نبودلی معنیوافزایش پیدا کرد 
بذر خرفه افزایش %2مرغ در تیمار وزن پوسته تخم

شاخص زرده نیز در . دار نبودعددي پیدا کرد ولی معنی
هاي آزمایش در اثر مصرف خرفه کاهش پیدا تمام دوره

اثر تیمارهاي .دار نبودکرد ولی این کاهش معنی
مرغ مرغ و وزن سفیده تخمآزمایشی بر رنگ زرده تخم

آورده شده )7جدول (هاي مختلف آزمایش در طی دوره
تأثیرمرغ تحت نتایج نشان داد رنگ زرده تخم.است
نگرفت در حالی که در قرار یدار تیمارهاي آزمایشمعنی

تیمارهاي دریافت کننده خرفه باعث ،کل دوره آزمایش
چنین وزن هم. افزایش عددي شاخص رنگ زرده شدند

تأثیرهاي آزمایشی تحت یک از دورهسفیده در هیچ
اثر تیمارهاي آزمایشی . قرار نگرفتآزمایشیتیمارهاي 

جدول (هاي مختلف آزمایش در دورههاو طیبر واحد
و طیهانتایج نشان داد واحد. آورده شده است)8

دار معنیتأثیرهاي مختلف آزمایش تحت دوره
.تیمارهاي آزمایشی قرار نگرفت

در این رابطه محققین گزارش کردند که سطوح 
مرغ مانند ي بر صفات کیفی تخمتأثیر،مختلف خرفه

وزن پوسته، وزن سفیده و شاخص زرده نداشت ولی
. )3(و شده استهاباعث بهبود واحدg/kg20سطح 

مایش با آزمایش حاضر ممکن است عدم مطابقت این آز
دلیل شرایط متفاوت آزمایش و یا سطوح مختلف مورد به

که شدچنین در این آزمایش مشاهده هم.استفاده باشد
سطوح باالتر بذر خرفه باعث بهبود عددي وزن پوسته 

وجود اسیدهاي دلیل تواند بهکه میشدمرغ تخم
که این اسیدها به بهبود . ارگانیک در این گیاه باشد

کنند و نتیجه آن رسوب جذب مواد معدنی کمک می
تر مواد معدنی در پوسته و افزایش وزن پوسته بیش
.باشدمرغ میتخم

هاي مختلفهاي آزمایشی طی دورهو شاخص زرده در گروه)گرم(مرغوزن پوسته تخم- 6جدول 
شاخص زرده)گرم(وزن پوسته

34-3942-3442-3438-3942-3442-38تیمار
93/640/716/725/4623/5024/48)شاهد(جیره پایه 

04/728/716/790/4365/4778/45خرفه1%جیره حاوي 
04/757/731/724/4559/4942/47خرفه2%جیره حاوي 

SEM245/0245/0203/0097/1097/1676/0
P-value999/0994/0853/0941/0796/0286/0
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هاي مختلفهاي آزمایشی طی دورهدر گروه)گرم(مرغمرغ و وزن سفیده تخمرنگ زرده تخم-7جدول 
)گرم(وزن سفیده)رشعدد(رنگ زرده

34-3942-3442-3438-3942-3442-38تیمار
63/670/667/624/3556/4340/39)شاهد(جیره پایه 

55/758/607/760/3709/4284/39خرفه% 1جیره حاوي 
33/722/677/659/3532/4145/38خرفه% 2جیره حاوي 

SEM305/0305/0155/0829/1829/1394/1
P-value610/0934/0446/0961/0989/0883/0

هاي مختلف آزمایشآزمایشی بر واحد هاو طی دورهاثر تیمارهاي-8جدول 
واحد هاو

34-3942-3442-38تیمار
44/9620/8982/92)شاهد(جیره پایه 

78/9066/8722/89خرفه% 1جیره حاوي 
93/9357/8975/91خرفه% 2جیره حاوي 

SEM592/1592/1934/0
P-value241/0975/0225/0

هاي آزمایشی بر میزان کلسترول و تیماراثر 
،گذارمرغ در مرغان تخمگلیسرید خون و زرده تخمتري

نتایج نشان . آورده شده است)9جدول (در 
در اثر ،گذاردهد میزان کلسترول خون مرغان تخممی

کاهش نشان داد ولی این ،بذر خرفه% 1مصرف سطح 
د گلیسریهمچنین میزان تري. دار نبودکاهش معنی

خرفه %1در اثر مصرف سطح ،گذارخون مرغان تخم
میزان کلسترول و. دادننشان را يدارکاهش معنی

هاي مختلف مرغ نیز در دورهگلیسرید زرده تخمتري
آزمایش در اثر مصرف خرفه کاهش پیدا کرد ولی این 

استشدهگزارش. دار نبودکاهش به لحاظ آماري معنی
اسیدهايباکتريرشدباعثگیاهیساکاریدهايپلیکه

غیرمستقیمطوربهنتیجهدروشدهالکتیک
).21(دهندبهبودراخونیفاکتورهايتوانندمی

گلیسرید تحقیقات متعددي براي کاهش کلسترول وتري
مرغ با استفاده از گیاهان دارویی انجام خون و زرده تخم

از سويسیرمصرفباسرمکلسترولکاهش. شده است
پودر% 3و1تغذیۀباکهاستشدهگزارشققینمح

کلسترول،هفتهسهمدتبهگذارتخمهايمرغبهسیر
محققین گزارش کردند که ).23(کردپیداکاهشزرده

عصاره گیاه خرفه باعث کاهش mg/kg800استفاده از 
).4(شدموشدار سطح کلسترول خون در معنی

mg/kg400ده ازکه استفاشده استگزارش چنین هم
گلیسرید خون در عصاره خرفه باعث کاهش غلظت تري

حققین گزارش مطبق تحقیق حاضر . )11(شدموش 
گرم در کیلوگرم 20و 10سطوح کردند که استفاده از

بر میزان ،گذارپودر خرفه در جیره مرغان تخماز 
).3(مرغ اثري نداشتکلسترول تخم

گلیسرید خون ريکاهش عددي میزان کلسترول و ت
ممکن که در این آزمایش مشاهده شد مرغ و زرده تخم

چرب مفید موجود در این اسیدهاي وجوداست به دلیل 
هاي غذایی با این گیاه باشد، که غنی بودن جیره

اسیدهاي چرب، به کاهش میزان اسیدهاي چرب مضر 
طور که در این آزمایش نیز همان.کندخون کمک می

خرفه باعث کاهش عددي کلسترول و بذرشدمشاهده 
به که احتماالًشدمرغ گلیسرید خون و زرده تخمتري

چنین مواد و هم3دلیل وجود اسیدهاي چرب امگا 
اسیدتوکوفرول،αاکسیدانی مختلف مانند آنتی

در این گیاه است که این گلوتاتیونوآسکوربیک
.دگردنهاي مضر خون میترکیبات باعث کاهش چربی

نظر ه ب،این آزمایشدست آمده ازه ببا توجه به نتایج
تواند اثرات مفیدي بر خرفه میبذررسد که می

با.گذار داشته باشدتخمي مرغانعملکردفاکتورهاي 

دست آمده در مورد سطوح ه توجه به نتایج متفاوت ب
مورد با توجه به هدف سطح مورد نظر مختلف این بذر، 

. و مورد استفاده قرار گیردشود تواند انتخاب استفاده، می

گذارمرغ در مرغان تخمگلیسرید خون و زرده تخماثر تیمارهاي آزمایش بر میزان کلسترول و تري-9جدول 
)mg/gr(مرغزرده تخم)mg/dl(خون

کلسترول گلیسریدتريکلسترولتیمار
1دوره 

کلسترول 
2دوره 

گلیسرید تري
1دوره 

گلیسرید تري
2دوره 

00/18550/233250/1000/1200/13300/150)شاهد(جیره پایه 
75/14450/192400/1066/933/12566/134خرفه% 1جیره حاوي 
00/18700/235475/900/1000/10925/139خرفه% 2جیره حاوي 

SEM691/1800/349687/1170/1306/16845/20
P-value240/0609/0957/0374/0641/0897/0
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38........... .................................................................................گذارمرغ در مرغان تخمو برخی خصوصیات تخملکردعماثر سطوح مختلف بذر خرفه بر 

هرز با رشد بسیار که این گیاه یک علفییجااز آن
استفاده مفید از آن در تغذیه طیور ،باشدسریع می

چنین با توجه به هم. تواند مورد توجه قرار گیردمی
وجود اسیدهاي چرب غیراشباع در این گیاه، 

در اثر مرغ ترکیب اسیدهاي چرب زرده تخمگیريهزاندا
تواند مورد بررسی مصرف خرفه در مطالعات بعدي می

.قرار گیرد

تشکر و قدردانی 
محققین تشکر صمیمانه خود را از جناب آقاي بهروز 

پروري و کشاورزي شیر مدیریت محترم شرکت دامقره
ادن اختیار قرار ددرپاسبه،پرور شهرستان بیرجندبه

.دارندشرایط و امکانات الزم جهت انجام طرح اعالم می
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Effect of Different Levels of Purslane Seed (Portulaca Oleracea) on Performance
and Some Egg Characteristics in Laying Hens

Mosayeb Shallai1 and Seyyed Mohammad Hosseini2

Abstract
This experiment was conducted to evaluate the effect of different levels of purslane seeds on

the production performance, some egg characteristics and blood and yolk cholesterol and
triglyceride levels, in different periods of laying hens. The experiment was done on hay-line
strain (w36) from 32 to 42 weeks using a completely randomized design with 3 treatments, 4
replicate and 8 hens in each replicate. The experimental diets were, 1- basal diet (Control),
2-Treatment containing 1% purslane seed and 3-Treatment containing 2% purslane seed. The
results showed that egg weights were significantly increased in the treatment having 1%
purslane seed (P<0.05). Percent of the egg production in the hens fed 2% purslane seed was
significantly increased compared to the control group (P<0.05). The egg mass in the groups
receiving purslane seed showed a significant increase (P<0.05). The feed conversion ratio was
also improved by consumption of purslane seeds (P<0.05). Egg characteristics were not
significantly affected by dietary treatments. Consequently the level of 1% purslane seed have
positive effect on egg weight and level of 2% purslane seed improves egg mass and feed
conversion ratio in laying hens.

Keywords: Egg characteristics, Laying hens, Performance, Purslane seed, Yolk cholesterol
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