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چکیده
نی مرغان استخوان درشتخصوصیات هاي خونی و منظور بررسی اثرات پودر خرفه بر جمعیت میکروبی، فراسنجهاین مطالعه به

در قالب طرح کامالً هفتگی  52تا  44از سن ) W36(الین تجاري هاي يگذار لگهورن سویهو بیست قطعه مرغ تخم صدیکباگذار تخم
نتایج این . درصد پودر خرفه دریافت کردند3و 2، 1، )شاهد(هایی با سطوح صفر و جیره انجام شدتکرار پنجتیمار و  چهارتصادفی با

موجود در سکوم فرمو کلی کلیاشریشیاهاي باکتريجمعیت گذارمرغان تخم يبه جیره در اثر افزودن پودر خرفهنشان داد که تحقیق 
استفاده از سطوح مختلف .)≥05/0P(افزایش یافتالکتوباسیل  هايجمعیت باکتري نسبت به گروه شاهد کاهش و داريطور معنیبه

داري طور معنیغلظت گلوکز بهلیو)P<05/0(خون نداشت سرم گلیسرید و کلسترول بر غلظت ترياي مالحظهقابلتأثیرپودر خرفه 
پودر خرفه  مختلفسطوح تأثیر تحت نی و ضخامت استخوان درشتوزن ،فیز، قطر خارجی، قطر داخلیقطر اپی.)≥05/0P(کاهش یافت 
این مطالعه ).P>05/0(بود تیمارهاي آزمایشیاز تأثر منیخشک و خاکستر استخوان درشت ي، مادهحجم، اما)P<05/0(قرار نگرفت

گذار مرغان تخمنی و وضعیت استخوان درشت مثبتی بر جمعیت میکروبی سکومتواند اثرات میبه جیره پودر خرفهافزودن نشان داد که 
.باشد داشته

گذارمرغان تخم، معدنی استخوان، موادهاي خونیمتابولیت، میکروبی فلور، پودر خرفه:کلیديکلمات 

مقدمه
ها که تحت عنوان هاي آنگیاهان دارویی و فرآورده.

توانند می،شوندفیتوژنیک یا فیتوبیوتیک شناخته می
باشندها بیوتیکهاي مناسبی براي آنتیجایگزین

)Hashemi and Davoodi اند مطالعات نشان داده.)2010
که این ترکیبات با بهبود مصرف خوراك، افزایش وزن 

 Midili and Tuncer(غذاییبدن، ضریب تبدیل 

 Al-Kassie(بهبود جمعیت میکروبی روده و )2001

.شوند طیورتوانند سبب بهبود عملکردمی).2010
ها سیستم ودنیاین افزاست که  شدهمشخصهمچنین 

، دانشگاه صنایع غذاییي علوم دامی و تغذیه دام، دانشکده يادانشجوي دکتر*1

، دانشگاه ي علوم دامی و صنایع غذاییدانشکده ،گروه علوم دامی استادیار2
، دانشگاه ي علوم دامی و صنایع غذاییدانشکده ،گروه علوم دامی دانشیار3

Chen(کنندمی را تقویت ایمنی بدن پرندگان et al.

2003(.
با نام علمی  سالهیکعلفی، خرفه گیاهی است 
Portulaca oleracea L.  که در انگلیسی به آنpurslane

حاوي این گیاه ).1392حسینی و همکاران(گویند می
هاي طبیعی اکسیدانها و آنتیتوجهی از لیگنانمقادیر قابل

ها در نظیر توکوفرول است که به دلیل اثرهاي سودمند آن
افزودنی  يماده عنوانبه،هاگیري از برخی بیماريپیش

موردگیاهی، مواد غذایی بخش یا فراسودمند درسالمتی
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و  1390نقوي و همکاران (گیرد قرار می استفاده
Ghorbani et al. 2013.(خاصیت به دلیل وجود

اي تواند تا اندازهاکسیدانی در خرفه، مصرف آن میآنتی
هاي حرارتی نظیر کاهش تولید و افت عوارض تنش
از خرفه. تخم مرغ را کاهش دهد يکیفیت پوسته

و 3امگا اسیدهاي چرب  حاوي منابع گیاهیترینغنی
برخی  يماده یشپ3امگا اسیدهاي چرب بوده که پکتین 

است و براي ) هاپروستاگلندین(هاي ویژه رمونواز ه
جلوگیري از حمالت قلبی، وقوع سرطان و تقویت سیستم 

و پکتین با اتصال ) Dkhil et al. 2011(باشدایمنی مهم می
و خارج کردن به اسیدهاي صفراوي در دستگاه گوارش 

ها از طریق فضوالت به کاهش سطح کلسترول در خون آن
.Ezekwe et al(کند کمک می عالوه بر این،).2011

منبع غنی ازخرفهنشان داده است کهمطالعات مشابه
Lim and Quah(بتاکاروتن ، EوA،Cهاي یتامینو

و مواد معدنی نظیر پتاسیم، کلسیم، منیزیم و آهن  )2007
.)1385اسدي و همکاران (باشد می

برخی از محققین گزارش کردند خرفه و گیاهانی که 
، ضد التهابیضدخواص  ،داراي ترکیبات فنلی هستند

 Banerjee(دهند میباکتریایی و ضد قارچی از خود نشان 

and Mukherjee 2003.( خرفه گیاهی است که حاوي
کامفرول، کوئرسین نوئیدي نظیر ترکیبات زیست فعال فالو

که داراي  )Patra and Saxena 2010(باشدژنین میو اپی
بر ).Lim and Quah 2007(اثرات ضد میکروبی هستند

تحقیقات محدودي در  ،آمدهعملبههاي اساس بررسی
در هاي آن رابطه با نقش استفاده از خرفه و فراورده

همراه هطیور صورت گرفته و نتایج متفاوتی را بيتغذیه
هاي گوشتی  جوجه يمصرف خرفه در تغذیه.داشته است

و عصاره ) 1393قربانی و همکاران(صورت پودر به
)Ghorbani et al. 2014, Zhao et al. جمعیت ) 2013

تغییربه سمت باکتري مفید را باکتریایی دستگاه گوارش 
داده که حاکی از اثرات مفید آن بر فلور میکروبی دستگاه 

مورداي در مطالعهرسد به نظر می.باشدگوارش می
صورت  قفس در گذارمرغان تخمدر اثرات خرفه بررسی

اثر بررسی  حاضر بنابراین هدف از تحقیق .ه استتنگرف
هاي پودر خرفه بر جمعیت میکروبی، فراسنجه استفاده از
-نی در مرغان تخماستخوان درشت خصوصیاتخونی و 

.باشدمیگذار 

مواد و روش کار
گذارتخممرغقطعه 120ازاستفادهباآزمایشاین 

 هفتگی52تا44سناز) W36(الینهايتجارييسویه
کامالًطرحقالبدرکیلوگرم 6/1با میانگین وزنی 

تکرارهردرقطعه پرنده 6وتکرار5تیمار،4باتصادفی
صورت طبقاتی، در ها در سالن بهقفس.رسیدانجامبه

هر دو قفس کنار هم به(مرغ  3دو ردیف و در هر قفس 
.قرار داشتند) عنوان یک تکرار در نظر گرفته شد

3و1،2،)شاهد(صفرسطوحشاملآزمایشیهاي جیره
موادهايتوصیهاساسبربودند کهخرفهپودردرصد
-جیرهافزار نرمازاستفادهبا )2008(الینهايسویهمغذي

شدند تنظیمسویاوذرتاساسبرو1WUFFDAنویسی
ي تحقیقات در مزرعه استفادهمورديخرفه). 1جدول(

گیاهان دارویی دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین 
و در زمان ماه  2خوزستان کشت گردید و بعد از حدود 

ترین ترکیبات فنلی را داراست زمانی که بیش(گلدهی 
)Dkhil et al. 2011((، هاي هوایی گیاه بخش) ساقه و

طیدر. خشک و پودر گردیدند آوري جمعپس از ) برگ
خوراكوآببهآزادطورها بهمرغ،آزمایشيدوره

-همهبرايمحیطیشرایطامکانحدتاوداشتنددسترسی

بهنوردهیيبرنامهوکسانی آزمایشیهايگروهي
. بودتاریکیساعت8وروشناییساعت16صورت
دانشگاه کشاورزي و  درتابستانوبهارفصلدرآزمایش

.رسیدانجامبهخوزستان طبیعی رامین منابع

1- Windows User Friendiy Feed Formulation Done 
Again, (WUFFDA)
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)برحسب درصد(هاي غذایی ترکیب مواد خوراکی و مواد مغذي جیره:  1جدول 
درصد پودر خرفه 3پودر خرفهدرصد  2درصد پودر خرفه 1شاهد)درصد(ماده خوراکی 

85/6085/6085/6085/60ذرت
65/2065/2065/2065/20سویاکنجاله 
50/250/250/250/2گیاهی روغن

00/300/200/100/0گندم سبوس
00/000/100/200/3پودر خرفه

32/532/532/532/5ي صدفپوسته
65/165/165/165/1فسفاتم یدي کلس

70/470/470/470/4آهک
25/025/025/025/0نمک طعام

15/015/015/015/0شیرین جوش
06/006/006/006/0کلرایدهیدرولیزین -ال

17/017/017/017/0متیونین-ال- دي
25/025/025/025/0*مکمل ویتامینی

25/025/025/025/0**معدنیمواد مکمل 
D310/010/010/010/0ویتامین 
E10/010/010/010/0ویتامین 
شده تأمینمقادیر 

وساز سوختانرژي قابل 
)کیلوگرمکیلوکالري بر (

2770277327792784

72/1479/1486/1493/14(%)پروتئین خام 
33/433/433/433/4(%)م یسکل

42/042/042/042/0(%)دسترس قابلفسفر 
78/078/078/078/0(%)لیزین 

41/041/041/041/0(%)متیونین 
67/067/067/067/0(%)سیستین + متیونین 

، Eالمللی ویتامین واحد بینD3 ،11000المللی ویتامین واحد بین A ،2500000المللی ویتامین واحد بین 8500000زاي هر کیلوگرم جیره حاويابه *
 B5 ،2464گرم ویتامین میلی B3 ،34650ویتامین گرم میلی B2 ،7840گرم ویتامین میلی B1 ،4000گرم ویتامین میلی K3،1477گرم ویتامین میلی 2200
.باشدگرم کولین کلراید می B12 ،400ویتامین گرم میلی B9 ،10گرم ویتامین میلی B6،110گرم ویتامین میلی

گرم ید و میلی 867گرم مس، میلی 6000گرم روي، میلی 67564گرم آهن، میلی 75000گرم منگنز، میلی74400زاي هر کیلوگرم جیره حاويابه  **
.باشدمی مسلنیو گرمیلیم200

از هر تکرار یک قطعه مرغ  هشتم يدر پایان هفته
کرده و بعد از ذبح انتخاب صورت تصادفی هب گذارتخم

محتویات سکوم استخراج و جمعیت در شرایط استریل، 
فرم موردو کلی اشریشیاکلیها نظیر الکتوباسیل،يباکتر
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روش به آگار  MRS1ل در الکتوباسی.شمارش قرار گرفتند
ينمونه شده آمادهسی از محلول سی 1/0(2پلیتپور

)درصدNaCl9/0(سرم فیزیولوژیکدرسکوم  محتویات
محیط  ریخته و سپس استریلرا در پلیت  شده همگن

و با حرکت هشت التین نمونه در  اضافه کردهکشت بر آن 
هوازي و در شرایط بیو )محیط کشت یکنواخت گردید

فرم و کلی اشریشیاکلیگراد وسانتی يدرجه 37در دماي 
سی از سی 1/0(4پلیتپلیتسبه روش اآگار  EMB3در 

 سرمدرسکوم محتویات ينمونه شدهآمادهمحلول 
کشت سطح محیط  روي)درصدNaCl9/0(فیزیولوژیک
و )گردیدطور یکنواخت پخش بهو ریخته شده آماده شده 

گراد کشت سانتی يدرجه 37در شرایط هوازي و در دماي 
ساعت  48و  24بعد از هاي تشکیل شده پرگنه. شدند

Ghorbani(مورد شمارش قرار گرفتند  et al. 2014.(
يدورهدر پایان ،هاي خونیگیري فراسنجهاندازهاي بر

صورت هآزمایش از هر تکرار تعداد دو قطعه مرغ ب
به عمل  گیري خونها آن تصادفی انتخاب و از ورید بال

×(با استفاده از سانتریفیوژ سپس .آمد g1500  به مدت
 گردید و تا انجام آزمایش در يآور جمعسرم) دقیقه 15

.گراد نگهداري شدسانتی يدرجه -20دماي  فریزر با
یسرید، گلتري(خون سرم هاي بیوشیمیایی آنالیز فراسنجه

هاي آزمایشگاهی با استفاده از کیت) کلسترول و گلوکز
هاي روش ياز شرکت پارس آزمون و بر پایه شدهتهیه

 يدر آزمایشگاه دانشکدهرفرنس آزمایشگاهی و 
توسط دستگاه اهواز چمراندانشگاه شهید دامپزشکی 

.انجام گردید 5ا ریدرالیزا
نی در پایان استخوان درشت هايراسنجهاي بررسی فبر
آزمایش از هر تکرار یک قطعه مرغ کشتار شد و  يدوره

. گردیدسپس استخوان ران پاي چپ هر پرنده جدا 
هاي استخوانهاي انتهایی ازو غضروف هاي اضافیبافت

1- Man, Rogosa and Sharpe
2- Pour Plate
3- Eosin methylene-blue
4- Spirit Plate
5- BLOTEK U.S.A

.Mutuş et al(شد جدا حاصله  بهوزن استخوان ). 2006
. تعیین شدگرم  001/0ترازوي دیجیتال با دقت  يوسیله

قطر خارجی و داخلی و ضخامت فیز، قطر اپیطول، 
 مترسانتی 001/0با دقت  استخوان با استفاده از کولیس

حجم (حجم مرطوب استخوان . گیري شداندازه
همچنین . شد تعیینآبتوسط تغییر وزن در ) استخوان

 يدرجه 108دماي  در ساعت 72(خشک يماده
 يدرجه 500ساعت در دماي  24(و خاکستر  )گرادسانتی
).Zhang and Coon 1997(شد  گیري اندازهنیز ) گرادسانتی

SASآماري  افزار نرمهاي آزمایش با استفاده از  داده

 يبراي مقایسهتجزیه واریانس گردید و  1/9ویرایش ) 2005(
اي دانکن  میانگین چند دامنه يها از آزمون مقایسه میانگین

.درصد استفاده شد 5در سطح آماري ) 1955(

نتایج
جمعیت میکروبی

تأثیر سطوح مختلف پودر خرفه بر جمعیت میکروبی 
.است شدهارائه2گذار در جدول سکوم مرغان تخم

تحت تأثیر پودر خرفه قرار  اشریشیاکلیباکتريجمعیت 
ترین بیشدرصد پودر 2که سطح  اي گونهبه؛گرفت

اما بین  )≥05/0P(داشتنسبت به گروه شاهد  کاهش را
درصد پودر خرفه اختالف آماري  3گروه شاهد و 

 هاي باکتريجمعیت ).P<05/0(داري مشاهده نشدمعنی
 سطوح تأثیراي تحت مالحظهقابل صورتبهفرم نیز کلی

درصد 1قرار گرفت و در سطح پودر خرفه مختلف
مشاهده نسبت به گروه شاهد ترین کاهش بیشجایگزینی، 

پودر خرفه بر  تأثیرحاصل از  نتایج. )≥05/0P(گردید
حاکی از آن است که  وسالکتوباسیلهاي باکتريجمعیت 

ها از باکتري گونهایندر هر سه سطح جایگزینی جمعیت 
به ترتیب (بودداري از گروه شاهد باالتر معنیصورت هب

ی بر گرم محتویات سکوم کلن 54/7و  36/7، 45/7، 08/7
) درصد جایگزینی خرفه 3و  2، 1هاي شاهد، براي گروه

و  2، 1بین سطوح آماري و این در حالی است که تفاوت 
.درصد پودر خرفه دیده نشد 3
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)log cfu/g(گذار تخم اني میانگین سطوح مختلف پودر خرفه بر جمعیت میکروبی سکوم مرغمقایسه: 2جدول
الکتوباسیل فرمکلی اشریشیاکلی )درصد(پودر خرفه

b01/0±08/7 a55/0±60/5 a05/0±98/5 صفر
a11/0±45/7 c33/0±21/4 b08/0±26/4 درصد پودر 1
a26/0±36/7 ab13/0±26/5 b67/0±10/4 درصد پودر2

a07±54/7 b07/0±05/5 a89/0±24/5 درصد پودر 3
01/0< 01/0< 01/0< سطح احتمال

a-c: درصد است 5دار در سطح گر وجود اختالف معنیغیر متشابه در هر ستون نشان حروف.

هاي بیوشیمیایی خونفراسنجه
هاي اثرات سطوح مختلف پودر خرفه بر فراسنجه

. شده استنشان داده 3گذار در جدول خونی مرغان تخم
داري بر استفاده از سطوح مختلف پودر خرفه تأثیر معنی

گلیسرید و کلسترول سرم خون مرغان غلظت تري
استفاده از پودر خرفه در . )<05/0P(گذار نداشت تخم

داري طور معنیغلظت گلوکز خون را به ،این آزمایش
غلظت گلوکز  کهطوريبه )≥05/0P(داد تحت تأثیر قرار

درصد پودر خرفه  1کننده از خون در تیمارهاي استفاده
.تر بودها کمنسبت به گروه شاهد و سایر گروه

)لیترگرم بر دسیمیلی(گذارهاي بیوشیمیایی خون مرغان تخمفراسنجهتأثیر سطوح مختلف پودر خرفه بر :  3جدول
گلوکز کلسترول گلیسریدتري )درصد(پودر خرفه 

a54/41±57/268 43/42±42/154 06/341±40/1346 صفر
b81/41±95/234 06/45±13/154 58/461±23/1725 درصد پودر 1
a66/25±02/272 65/34±31/141 31/466±26/1593 درصد پودر 2
a87/33±45/283 01/14±61/140 32/478±6/1466 درصد پودر 3

03/0 71/0 26/0 سطح احتمال
a-b:درصد است 5دار در سطح  حروف غیر متشابه در هر ستون نشانگر وجود اختالف معنی.

نیخصوصیات استخوان درشت
مختلف پودر خرفه بر نتایج مربوط به اثرات سطوح 

شده گزارش 4نی در جدول خصوصیات استخوان درشت
 يدهد که افزودن پودر خرفه به جیرهنتایج نشان می.  است

داري بر وزن استخوان، طول، گذار تأثیر معنیمرغان تخم
فیز، قطر خارجی، قطر داخلی و ضخامت استخوان قطر اپی
نی درشتطول استخوان ). P<05/0(نی نداشت درشت

نظر عددي بیشترین درصد پودر خرفه از 3در سطح 
مقدار را به خود اختصاص داد و قطر خارجی و ضخامت 

ترین مقدار ازدرصد جایگزینی، کم 2استخوان در سطح 
طور نی بهحجم استخوان درشت. لحاظ عددي بود

داري تحت تأثیر تیمارهاي آزمایشی قرار گرفت معنی
)05/0<P( . درصد پودر خرفه  2که در سطح طوريبه

نتایج این آزمایش نشان داد که با . مقدار بودترینبیش
خشک استخوان  يافزایش سطوح پودر خرفه درصد ماده

در ). P>05/0(داري کاهش یافت طور معنینی به درشت
این آزمایش درصد خاکستر نیز تحت تأثیر افزودن پودر 

) P>05/0(رار گرفتگذار قمرغان تخم يخرفه به جیره
درصد پودر خرفه نسبت به گروه  1که سطح طوريبه

ترین تأثیر را داشت و سبب افزایش درصد شاهد بیش
.خاکستر استخوان نسبت به گروه شاهد شد
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گذارنی مرغان تخم مقایسه میانگین سطوح مختلف پودر خرفه بر خصوصیات استخوان درشت: 4جدول 
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a-b:درصد است 5دار در سطح  حروف غیر متشابه در هر ستون نشانگر وجود اختالف معنی.

بحث
آمده از تأثیر سطوح مختلف پودر خرفه دستنتایج به

گذار در پایان بر جمعیت میکروبی سکوم مرغان تخم
دهد که با استفاده از پودر خرفه آزمایش نشان می يدوره

هايشاهد جمعیت باکتري يدر مقایسه با جیره
وکاهشداري صورت معنیفرم بهو کلی اشریشیاکلی

داريمعنیطوربهراالکتوباسیلهايباکتريجمعیت
برآنمثبتاثراتازحاکیکهیافتافزایش

بخشایننتایج. استگوارشدستگاههامیکروارگانیسم
.داردخوانیهممحققاندیگرياهگزارشباآزمایشاز

درصد2و1سطوحاز1393در سال همکاران وقربانی
. استفاده کردندگوشتیهايجوجهيتغذیهدرخرفهپودر

ها گزارش کردند به هنگام استفاده از پودر خرفه آن
موجود در سکوم کاهش  اشریشیاکلیهايجمعیت باکتري

این محققین . هاي الکتوباسیل افزایش یافتو باکتري
ها به هنگام معتقد بودند که افزایش جمعیت الکتوباسیل

تواند به علت محتواي ترکیبات میاستفاده از پودر خرفه 
ها قادرند فنلی موجود در خرفه باشد زیرا الکتوباسیلوس

ترکیبات فنلی را جهت تأمین انرژي براي متابولیسم 
 Garcia-Ruiz et(ساز قرار دهند وسلولی مورد سوخت

al. 2008 .(Ghorbani در 2014در سال و همکاران
درصد  03/0و  01/0،02/0آزمایشی با استفاده از سطوح 

هاي گوشتی گزارش جوجه يخرفه در جیره يعصاره
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هاي خرفه توانسته جمعیت باکتري يکردند که عصاره
که جمعیت الکتوباسیل را افزایش دهد بدون این

گرفته فرم تحت تأثیر قرارو کلی اشریشیاکلیهاي باکتري
2013در سال و همکاران Zhaoدر همین راستا . باشند

در ) درصد 4/0و  2/0(خرفه  يان دادند افزودن عصارهنش
هاي گوشتی باعث کاهش جمعیتجوجه يتغذیه

ها و بیفیدوباکتر و افزایش جمعیت الکتوباسیل اشریشیاکلی
 يدر مطالعه. ها گوشتی شددر محتویات سکوم جوجه

متانولی و آبی  يآزمایشگاهی اثرات ضد میکروبی عصاره
نتایج نشان داد . بررسی قرار گرفتبرگ خرفه را مورد

متانولی خرفه فعالیت ضدباکتریایی علیه  يکه عصاره
، سیرینگا سدوموناس، سابتلیس باسیلوسهاي باکتري

حالیداشت در یرسینیاپسودوتوبرکلوزیسو  ویبریوکلرآ
ها مؤثر نبود کدام از باکتري آبی خرفه بر هیچ يکه عصاره

)Ercisli et al. دهند ها نشان میبررسی). 2008
هاي موجود در خرفه عملکرد رشد الیگوساکارید

اي برده، ساختار فلور رودهبیفیدوباکتریوم را در روده باال
هاي جانبی مضر را بخشیده و تشکیل متابولیترا بهبود 
خواص ضد ). Zhang and Bao 2006(کنند مهار می

روي برخی اتانولی و کلروفرمی خرفه  يمیکروبی عصاره
بررسی ها با روش تزریق در آگار موردها و قارچباکتري

ها نظیر قرار گرفت و نتایج نشان داد که برخی باکتري
و  سرئوس باسیلوس، استافیلوکوکوس ارئوس

گرم بر میلی 40به هنگام استفاده از  کلبسیالپونومونیه
ها مانند ها، بسیار حساس و برخی از قارچلیتر عصارهمیلی

هاي به عصاره نوروسپورا کراسا، سپرژیلوس فومیگاتوسا
 Ramesh and(کلروفرمی و اتانولی حساس بودند 

Nayaka 2011.(
تواند هاي مفید روده میحمایت از میگروارگانیسم

هاي مضر را کاهش دهد خسارات ناشی از میکروارگانیسم
)Savage and Zakrzewska 1996 .(شده است، مشخص

توان فعالیت فلور میکروبی دستگاه گوارش را می ترکیب و
Choct(غذایی تغییر داد  يکاري جیره با دست et al.

الکتیک سهم اسید يکنندههاي تولیدباکتري). 1996

خود اختصاص اي از فلور میکروبی روده را بهعمده
واحد تشکیل کلنی  109تواند به ها میدهند و تعداد آنمی

ها این باکتري. گرم محتویات سکوم برسندبه ازاي هر
مستقیم صورت مستقیم و غیرها را بهجمعیت سایر باکتري

هايتوانند استقرار باکتريدهند و میتأثیر قرار میتحت
و  کلستریدیوم پرفرینجنس، اشریشیاکلی

 Koutsos and Arias(را کاهش دهند  موریوم سالمونالتیفی

هاي گیاهی سرشار از فزودنیمحققین معتقدند ا ).2006
هاي الکتوباسیل را  ترکیبات فنلی، قادرند جمعیت باکتري

ند اهها بیان کردآن.صورت مثبت تحت تأثیر قرار دهندبه
عنوان قادرند ترکیبات فنلی را به ها باکتريگونه که این

.Viveros et al(سوبستراي غذایی مصرف نمایند 2011.(
باکتریایی برخی از آزمایشگاهی اثر ضداي در مطالعه

زاي هاي بیماريهاي گیاهان دارویی بر سوشعصاره
نتایج ). 1388اشراقی و همکاران (نوکاردیا بررسی شد

هاي گیاهانی عصارهدهدهاي این محققین نشان مییافته
بیان، پونه، گل مورو و  نظیر مامیران، شقایق کوهی، شیرین

این . اي بر مهار نوکاردیاها داشتندحظهمالگلپر تأثیر قابل
گیاهان دارویی محققین بیان کردند که اثر ضد باکتریایی

اي مانند آلکالوئید، شده مربوط به وجود مواد موثرهذکر
 يساپونین و فالونوئید به همراه تانن موجود در عصاره

اشراقی و همکاران (باشد مطالعه میمتانولی گیاهان مورد
عنوان منبعی از این حاضر خرفه به يدر مطالعه). 1388

قبیل ترکیبات باعث افزایش جمعیت میکروبی مفید 
تبع آن سبب کاهش استقرار دستگاه گوارش و به

.زا در این مکان گردیدهاي بیماريباکتري
Nobakht کرد که افزودن پودر  گزارش2014سال  در

غلظت گذار میزان مرغان تخم يخرفه به جیره
گلیسرید و کلسترول سرم خون را تحت تأثیر قرار تري

نداده است که نتایج این آزمایش با نتایج ایشان مطابقت 
درصد  2و  1نتایج مشابه حاکی از آن است افزودن .دارد

گذار تأثیري بر میزان مرغان تخم يبذر خرفه به جیره
گلیسرید خون نداشته است غلظت کلسترول و تري

دهد هاي دیگر نشان میبررسی).1393و حسینی شالیی (
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 يدرصد پودر خرفه به جیره 2و  1با افزودن سطوح 
گلیسرید خون بههاي گوشتی، غلظت تريغذایی جوجه

یافته اما غلظت کلسترول خون داري افزایشطور معنی
.Ghorbani et al(تحت تأثیر قرار نگرفته است  2013 .(

هاي خام خرفه در موش ساکاریداستفاده از پلی
آزمایشگاهی سبب کاهش غلظت کلسترول و 

.Gong et al(گلیسرید خون شد تري 2009.(
در آزمایش حاضر غلظت گلوکز خون، هنگام 

اي  مالحظهدرصد پودر خرفه کاهش قابل 1استفاده از 
یافته بود که با نتایج برخی از محققین که از سایر انواع 

گزارش. ترکیبات خرفه استفاده کرده بودند، مطابقت دارد
گذار مرغان تخم يشده که افزودن بذر خرفه به جیره

شالیی و حسینی(شود سبب کاهش سطح گلوکز خون می
از  محققین دیگري گزارش کردند هنگام استفاده). 1393

هاي ساکارید خام خرفه در درمان دیابت نوع دو موشپلی
آزمایشگاهی که سطح گلوکز خون باالیی داشتند، باعث 

.Gong et al(ها شد کاهش غلظت گلوکز خون موش

2009  .(Ghorbani  ند انشان داده2013و همکاران در سال
 يدرصد پودر خرفه در تغذیه 2و  1استفاده از سطوح 

اي بر غلظت گلوکز  مالحظههاي گوشتی، تأثیر قابلجوجه
جمله کوئرسین و فالونوئیدهاي مختلف از.نداردخون 

باشندمی) هایپرگالیسمی(روتین داراي اثرات ضد قندي 
بتا باعث افزایش -هايکه ممکن است با تحریک سلول

ترشح انسولین شده و همچنین با افزایش مصرف گلوکز 
هاي اسکلتی، گلوکز خون را کاهش دهند توسط ماهیچه

)Jadhav and Puchchakayala 2012.(
ها بهآمیندر شرایط تنش، کورتیزول و کاتکول

هاي تنش، باعث افزایش قند ترین هورمونعنوان مهم
.Ilcol et al(گردند خون می در این آزمایش ).2007

قرار درصد پودر خرفه تحت تأثیر  1گلوکز خون در سطح 
داري نسبت به گروه شاهد کاهش طور معنیگرفت و به

. باشدناشی از اثر ضد تنش خرفه می یافت که احتماالً
اکسیدانی خرفه خاصیت آنتیاند که محققین گزارش کرده

)Ghorbani et al. تواند تامی بنابرایندارد، ) 2013

دماي باالي (هاي حرارتی اي عوارض تنش اندازه
را کاهش دهد و باعث تقویت ) این فصل خوزستان در

.سیستم ایمنی نیز گردد
معیارهاي مرسوم  بررسی خصوصیات استخوان یکی از

هاي غذایی طیور از نظر مواد براي ارزیابی کیفیت جیره
.Rath et al(معدنی از جمله کلسیم و فسفر است  1999.(

ها افزایش مواد معدنی در استخوان بر استحکام استخوان
تأثیر دارد و کاهش مواد معدنی باعث افزایش خطر 

شده است که مشخص. شودشکستگی استخوان می
بندي ضعیف باعث کاهش مصرف خوراك و دراستخوان

 .گذاردنتیجه بر وزن بدن و ضریب تبدیل غذایی اثر می
نی، درشت(خوان ساق پا ویژه استوضعیت استخوان به

طور مستقیم بر کیفیت ممکن است به) ران و متاتارس
مرغ و همچنین کیفیت گوشت مرغ تأثیر داشته باشد  تخم

)Orban et al. هاي مختلفی براي سنجش روش).1999
توان به تعیین ها وجود دارد که میمینراله شدن استخوان

شکست، وزن استخوان، حجم  يخاکستر استخوان، نقطه
) تعیین چگالی استخوان(استخوان و میزان جذب فوتونی 

.Rao et al(اشاره کرد  دماي باالي محیط تأثیر ). 1993
معدنی را معدنی داشته و دفع موادمنفی بر متابولیسم مواد

افزایش سن ). Belay and Teeter 1996(دهد افزایش می
تأثیرگذار است و غالب ها نیز بر وضعیت استخوان

ها و تردي استخوان در پرندگان مسن رخ شکستگی
رسد خرفه به دلیل می به نظر). Webster 2004(دهد می

.Ghorbani et al(اکسیدانی خاصیت آنتی و ضد ) 2013
تواند باعث کاهش عوارض ناشی از تنشی که دارد، می

.معدنی استخوان شودشرایط دمایی باال بر مواد
اي عواملی مثل کلسیم، فسفر و تغذیه لحاظاز

 Weiser et(Cو)D3)Webster 2004هایی مانند ویتامین

al. در کبد . باشندمی مؤثربر تکامل استخوان ). 1992
هیدروکسی کوله کلسیفرول تبدیل  -25به D3ویتامین 

 -25ها این ماده توسط آنزیم شود که در کلیهمی
هیدروکسی کوله کلسیفرول هیدروکسیالز که توسط 

دهیدروکسی کوله  -25و  1گردد به فعال می Cویتامین 
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این متابولیت جذب کلسیم و . شودکلسیفرول تبدیل می
هاي کلیوي را افزایش روده و نیز توبول يفسفر از دیواره

ها وسیله باعث انتقال کلسیم به استخواندهد و بدینمی
.Franchini et al(گردد می گذار در مرغان تخم .)1993

هاي مدوالري براي پرتولید، کلسیم موجود در استخوان
این . گیردخم مرغ مورد استفاده قرار میي تتولید پوسته

-باعث تکامل استخوان میاحتمال وجود دارد عواملی که 

. گردد بر کیفیت و خصوصیات پوسته نیز موثر واقع شود
عنوان درصد جیره به 1رسد خرفه در سطح به نظر می

بر  Cخصوص ویتامین ه منبع غنی از چند ویتامین ب

رسوب کلسیم در استخوان اثر گذاشته و مواد معدنی آن را 
.افزایش داده است

که افزودن پودر خرفه به  ان دادنتایج این آزمایش نش
تواند اثرات مثبتی بر جمعیت میکروبی سکوم و میجیره

. گذار داشته باشدنی مرغان تخموضعیت استخوان درشت
مرغان  يدر این آزمایش استفاده از پودر خرفه در تغذیه

فرم و کلیاشریشیاکلی هاي گذار سبب کاهش باکتريتخم
همچنین استفاده از . الکتوباسیل شدهاي و افزایش باکتري

خشک استخوان و افزایش  يپودر خرفه سبب کاهش ماده
.ها گردیدمعدنی استخوان يحجم و ماده

تشکر و قدردانی 
هاي مالی جهت خاطر کمکدانند تا از دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین خوزستان به نویسندگان بر خود الزم می    

.انجام این تحقیق تشکر و قدردانی نمایند
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Effects of different levels of purslane powder on microbial 
populations, blood biochemical parameters and tibia bone 

characteristics of laying hens
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Abstract
The aim of present study was to investigate the effect of Purslane powder on cecal 

microbial population, blood parameters and tibia characteristics of laying hens. One hundred 
and twenty Leghorn Hy-Line (W36) strain in 44 to 52 weeks of age used in a completely 
randomized design with 4 treatments and 5 replicates to receive diet supplemented with 0
(control), 1, 2 and 3 % of dried purslane. The results showed that purslane powdered 
supplementation was significantly reduced E.coli and coliform bacteria (P<0.05). 
Lactobacillus bacteria population affected by the experimental treatments were significantly 
higher than controls (P<0.05). Useing purslane powder with different levels to diet had no 
significant effect on blood cholesterol and triglyceride concentrations (P>0.05) but 
significantly decreased of glucose (P<0.05). These experiments showed that the addition of 
purslane powder to diet of laying hens had no significant effect on the weight of bone, 
epiphysis diameter, outside diameter, inside diameter and thickness of the tibia (P>0.05).
Volume, dry weight and tibia ash were significantly affected by the experimental treatments 
(P<0.05). The results showed that the purslane powder had positive effects on cecal microbial 
populations have and led to better tibia bone mineralization in caged laying hens.

Key words: Purslane powder, Microbial flora, Blood metabolites, Bone minerals, Laying 
hens
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