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هاي گوشتیجوجه يثیر گیاه خرفه بر عملکرد و خصوصیات الشهتأ

4، سیدرضا فاطمی طباطبایی2، جمال فیاضی3، منصور میاحی2، محمد بوجارپور*1محمدرضا قربانی

2و سیدصالح طباطبایی

20/1/92: تاریخ پذیرش24/8/91:  تاریخ دریافت
  

  هچکید
استفاده  با ،تصادفی طرح کامالًدر قالب آزمایشی ،سأر سویههاي گوشتیخرفه بر عملکرد جوجه هگیا استفاده ازبه منظور تعیین اثر 

به که دوم و سوم  هايو تیمار ،گروه کنترل ها عبارت بودند ازتیمار. دشانجام قطعه جوجه در هر تکرار  12تکرار و  4و تیمار 3از
رشد و دانهاي پیشدورهضریب تبدیل غذایی براي  وزن و فزایشا ی،صرفمخوراك . بودندخرفه پودر درصد  2و  1حاوي ترتیب
انتخاب، و پس از توزین  به صورت تصادفی)مرغ 4خروس و  4(پرندهقطعه  8تیمار از هر  )42روز (در پایان دوره. گیري شدند اندازه

ثیر أآغازین ت يده از سطوح مختلف خرفه در دورهاستفاه د کدانشان آزمایش نتایج .الشه کشتار شدند خصوصیاتبه منظور بررسی 
يو کل دوره،دوم پرورش يا در دورهام ؛)<05/0P(داري بر میانگین مصرف خوراك، افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی ندارد معنی

دهدمیشاهد افزایش  را نسبت به گروهبدن و وزن اي مصرف خوراك مالحظهصورت قابله درصد ب 2و  1استفاده از خرفه در سطوح 
)05/0P≤ .(دار از لحاظ آماري معنی ،پرورش يو نیز کل دوره رشد يثیر سطوح مختلف پودر خرفه بر ضریب تبدیل غذایی در دورهتأ

که د شونتیجه می).<05/0P(نداهنداشتآن ياجزاالشه و  بازده بر داريمعنیتیمارهاي غذایی اثردهد ینشان منتایج ).<05/0P(نبود
. شده استها جوجهغذایی  اجزايبدون تغییر در ضریب ،افزایش وزن بدن و مصرف خوراكباعث خرفه استفاده از 

هاي گوشتیخرفه، عملکرد، خصوصیات الشه، جوجه :کلمات کلیدي

  مقدمه
 ينقش بالقوه دلیله ب،استفاده از ترکیبات فیتوژنیک

ك هاي محرّبیوتیکنتیآ مناسب جایگزینها به عنوان آن
 .روبه افزایش بوده استاخیراً ،حیوانات يرشد در تغذیه

ممکن است به قطعات  "1ترکیبات فیتوژنیک"اصطالح 
همانند (هاي گیاهی عصارهگیاه یا  يمورد استفاده

حاصل ) 3و فالونوئیدها 2ها، اولئورسیني روغنیهااسانس
Brenes(شود اطالقاز آن  and Roura 2010, 

Mountzouris et al. 2011.(

لوم دامی و صنایع غذایی،دانشکده عطیور، تخصصی تغذیهدانشجوي دکتراي*1

دانشگاه لوم دامی و صنایع غذایی، دانشکده عر گروه علوم دامی، استادیا2
دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز ياستاد گروه علوم درمانگاهی، دانشکده3
دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز يدانشیار گروه فیزیولوژي، دانشکده4

انداز مدیریت سالمت روده از طریق امروزه چشم
یکی از موضوعات قابل توجه و پرطرفدار است ،تغذیه

)Choct 2009, Mountzouris et al. 2011(  و مطالعات
هاي ثانویه گیاهی براي کاربرد متابولیت موردزیادي در 

وشتی در حال انجام هاي گبهبود عملکرد و سالمتی جوجه
اثرات سودمند این  ي جهت بررسیمتعددمطالعات . است

 Isabel and(هاي گوشتیترکیبات بر عملکرد رشد جوجه

Santos, 2009(فعالیت و کارکرد دستگاه گوارش ،

طبیعی رامین خوزستانمنابعدانشگاه کشاورزي و 
E-mail: Ghorbani.mr2010@gmail.com)نویسنده مسئول(

کشاورزي و منابع طبیعی رامین خوزستان

1- phytogenic compounds
2- oleoresins
3- flavonoids
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)Hernandez et al. 2004(، ّثیرگذار بر أتهاي فهمول
McReynolds(سالمتی روده  et al. 2009 (ثیرأز تو نی 

 Isabel and( ايبر الشه و کیفیت گوشت ذخیره هاآن

Santos . ستا انجام شده )2009
ساله با نام علمی  خرفه یا پرپین گیاهی است یک    

Portulaca oleracea L.  که در انگلیسی به آنPurslane 
صورت گسترده در نواحی گرمسیر و ه ب وگویند می

در مناطق جنوبی کشور به ه این گیا . رویداطراف آن می
قرار  و مصرف عنوان یک سبزي مهم مورد کشت و کار

توجه زیادي به صنایع تبدیلی و دارویی  گیرد و اخیراًمی
 استخرفه داراي سطوح باالي پروتئین   .آن شده است

که  )درصد 27تا  17بین هاي مختلف  بر اساس گزارش(
پروتئین رزش در مقام مقایسه با سایر منابع تجاري با ا

 .Iravanet et al(شود میقرار داده  نظیر یونجه گیاهی

2003, Zotte et al. 2005(.   خرفه داراي ترکیبات فعالی
و بتا کاروتن،  A, C, Eهاي  ها، ویتامین نظیر کومارین

 باشدمالتونین، دوپامین، نورآدرنالین و نیز گلوتاتیون می
)Lim and Quah 2007, Simopoulos et al. 2005, 

Movahedian et al. 2007, Aydin and Dogan 2010(.  
مشخص شده است که خرفه حاوي ترکیبات فالونوئیدي 

که اثرات  است 3و اپی ژنین 2، کوئرسین1نظیر کامفرول
Patra, Saxena(دهند ضدمیکروبی از خود نشان می

2010, Dkhil et al. 2011( .  د ان دادهمطالعات اخیر نشان
بوده که  3-ه منبع غنی از اسیدهاي چرب اومگاکه خرف

) هاپروستاگلندین(هاي ویژه برخی از هورمون يپیش ماده
است و براي جلوگیري از حمالت قلبی، وقوع سرطان و 

Lim and Quah( باشدتقویت سیستم ایمنی مهم می

2007, Simopoulos 2004, Dkhil et al. 2011 ( مطالعات
-ایش مصرف اسیدهاي چرب امگانشان داده است که افز

هاي قلبی و عروقی همراه  اغلب با کاهش خطر بیماري 3
Simopoulos( است 2004, Simopoulos et al. 2005(. 

رسد که خرفه به نظر می ،با توجه به مطالب ذکر شده    
-خواص آنتی نیزاي باال و به علت دارا بودن ارزش تغذیه

اهمیت بیشتري پیدا  هآینددر و ضد میکروبی  اکسیدانی
استفاده در تغذیه دام، طیور و آبزیان  قابلیت کرد وخواهد 

Dkhil(را نیز دارد  et al. 2011 .( ه با توجه به تحقیقات ب
به نظر  ،در دسترس يعمل آمده و مقاالت منتشر شده

استفاده از خرفه  مورداي در مطالعههیچ رسد تاکنون  می
صورت نگرفته و در این هاي گوشتی جوجه يدر تغذیه

ثیر استفاده از خرفه بر عملکرد أتا ت شدمطالعه سعی 
.هاي گوشتی مورد مطالعه قرار گیردجوجه

  گیاه خرفه:  1تصویر 
  

  ها مواد و روش
گیاهی يآماده سازي نمونه

 يدر اسفند ماه در مزرعه استفادهمورد  يخرفه    
زي و منابع کشاورتحقیقاتی گیاهان دارویی دانشگاه 

 ماه 2حدود و بعد از  کشت گردیدخوزستان رامین طبیعی 
زمانی که بیشترین ترکیبات فنلی را ( و در زمان گلدهی

Dkhil( داراست et al. 2011(( گیاه هاي هوایی  بخش
 يماده تعیین براي  .آوري شدجمع) آن ساقه و برگ(

 در  .دگردیخشک خرفه از دستگاه آون اتوماتیک استفاده 
به  نمونه از آن 10آوري خرفه،  این مرحله بعد از جمع

قرار داده  گرادسانتی يدرجه 70در دماي ساعت  48ت مد
درصد محاسبه  82/9آن خشک  يتا خشک شود و ماده

برخی از  ،)AOAC4 )3روش با استفاده از   .گردید
 ). 1جدول (گیري شد  اندازهترکیبات موجود در خرفه 

1- kaempferol
2- quercetin
3- apigenin
4- Association of Official Analytical Chemists
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مقدار و نوع اسیدهاي چرب موجود در  گیريبراي اندازه
) GC, Unicam 4600(آن از دستگاه گاز کروماتوگراف 

شرایط دستگاه گاز .)2جدول(استفاده گردید
ستون : بودتوگراف جهت آزمایش به شرح زیر کروما

با ابعاد Capillary BPX70مورد استفاده 
mm25/0×μm25/0×m30، 300دماي دتکتور

 injector(250(و دماي محل تزریقگراد انتیس يدرجه
استفاده حامل هلیوم به عنوان گاز از گراد وسانتی يدرجه

.)1385اسدي و همکاران (شد
کارخانه هاي مورد نیاز در خرفهخشک کردن عمل 

انجام واقع در شهرستان دزفول شوین خشک کنی سبزي
.گرفت

AOACبر اساس  )مخلوط ساقه و برگ( خشک يخرفه ترکیب شیمیایی :1جدول 

(%)فسفر  (%)کلسیم  (%)چربی خام  (%)3فیبر خام 2انرژي خام (%)پروتئین خام  (%)1ماده خشک
395/0 03/2 74/3 17/2 7/3034 99/21 39/90 خرفه

خشک يکیلوکالري بر کیلوگرم ماده -2خشک نمونه پودر ارسالی به آزمایشگاه يماده -1
.Ezekwe et al(میزان فیبر خام در برگ و بر اساس منبع -3 2011(

  موجود  اسیدهاي چربو درصد ) گرم اسید چرب در یک گرم نمونهمیلی(میانگین غلظت  :2 جدول
  )مخلوط ساقه و برگ(خشک  يخرفهدر 

(mg/gr)غلظت اسیدهاي چرب درصد اسیدهاي چرب عالمت اختصاري اسید چرب نام
026/0 84/0 C12:0 الوریک اسید
030/0 97/0 C14:1 مریستولئیک اسید
512/0 41/16 C16:0 پالمتیک اسید
129/0 15/4 C18:0 استئاریک اسید
329/0 68/10 C18:1(n-9)c اولئیک اسید
703/0 68/22 C18:2(n-6) لینولئیک اسید
073/1 44/34 C18:3(n-3) لینولنیک اسید
169/0 26/5 C22:1 اسیدک سییور
146/0 57/4 C23:0 تریکوسانوئیک اسید

ها و طرح آزمایشیپرنده
پرورش طیور  تحقیقاتیایستگاه در  پژوهشاین 

به . شددانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین انجام 
استفاده از خرفه بر عملکرد و اثر  بررسیمنظور 

در قالبآزمایشی  هاي گوشتیجوجه يخصوصیات الشه
 4هر کدام با و  تیمار 3استفاده از تصادفی با کامالًطرح 

 144جوجه در هر تکرار با تعداد  يقطعه 12تکرار و 
از ها جوجه. شدانجام س أر سویه گوشتیجوجه يقطعه
 .ندشد پرورش دادهپوشال روزگی روي بستر  42تا  1سن 

جیره (تیمار شاهد -1: تیمارهاي آزمایشی عبارت بودند از
درصد  2و  1و تیمار دوم و سوم به ترتیب حاوي )پایه

 يگندم در جیره يخشک شده که جایگزین زبره يخرفه
یی مورد هاي غذا تهیه و تنظیم جیره.پایه شده بودند

بر اساس (مواد مغذي خوراك آزمایش با توجه به ترکیب
NRC ،1994(  احتیاجات طیور گوشتی سویه بر اساس و

ها براي  جیره). 3جدول (تصورت گرف) 2007(سأر
و ) روزگی 21از ابتداي ورود تا (آغازین  يدو مرحله
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 يکلیه.تنظیم شدند) روزگی 42تا  22(رشد يمرحله
 پرندگان يصورت آردي بودند و در طول دورهه ها ب جیره

 اضافه وزن ی،مصرفخوراك . صورت آزاد تغذیه شدنده ب
ته و نیز براي ضریب تبدیل غذایی در پایان هر هف و

میزان تلفات تیمارها . گیري شدند اندازه 42و  21روزهاي 
در پایان دوره از هر تکرار . صورت روزانه ثبت گردیده ب

ترین میانگین وزن را به گروه قطعه جوجه که نزدیک 2

انتخاب و پس از توزین به منظور بررسی  ،داشتند
الشه ياجزاوالشه وزن. الشه کشتار شدندخصوصیات 

سنگدان، پیش (بطنی  ينظیر ران، سینه و چربی محوطه
گیري  ت اندازهدقّبه) بزرگ يکوچک و روده يمعده، روده

وزن الشه  نسبت بهالشه  يزن نسبی اجزاو و شدند
.محاسبه گردید

  
  )3و  2، 1 رتیب تیمارهايبه ت( پودر خرفههاي گوشتی با سطوح مختلف  جوجهو رشد هاي آغازین  جیره يمواد متشکله :3جدول 

هاي رشد جیرههاي آغازین جیره
درصد خرفه2درصد خرفه1استاندارددرصد خرفه2درصد خرفه1استاندارد

30/5030/5030/5055/5355/5355/53ذرت
30/2830/2830/2800/2900/2900/29سویا يکنجاله

00/500/500/5000پودر ماهی
00/700/700/700/700/700/7گندم

00/300/200/100/300/200/1زبره گندم
000/100/2000/100/2پودر خرفه

10/110/110/150/150/150/1کلسیم فسفات  دي
15/015/015/010/010/010/0لیزین

25/025/025/025/025/025/0متیونین
20/020/020/028/028/028/0نمک

00/100/100/112/112/112/1صدف
00/300/300/350/350/350/3چربی

125/025/025/025/025/025/0مکمل ویتامینی
225/025/025/025/025/025/0مکمل معدنی

15/015/015/015/015/015/0کربنات سدیمبی
مواد مغذي تامین شده
10/298310/298310/298360/301260/301260/3012انرژي قابل متابولیسم

30/2130/2130/2190/1890/1890/18پروتئین خام
01/101/101/186/086/086/0سیستین+متیونین 

33/133/133/109/109/109/1لیزین
97/097/097/085/085/085/0کلسیم

48/048/048/042/042/042/0فسفرغیر فیتاته
% B5 ،5/98ویتامین % B3،99ویتامینB2 ،98%ویتامین % B1 ،80ویتامین % A  ،5/98ویتامین IU/gr500000مکمل ویتامینی حاوي  -1

کولین % E ،2 %H2 ،50ویتامین D3 ،IU/gr500ویتامین K3،IU/gr500000ویتامین % B12،50ویتامین % B9 ،1ویتامین % B6 ،80ویتامین 
.CaCO3حاوي آنتی اکسیدانت و مواد حامل شامل سبوس گندم، آرد ذرت و  ،کلراید و نیز

، یدات کلسیم%25، سولفات مس %77، اکسید روي II20%، سولفات آهن%62خلوص  يمنگنز با درجهمکمل معدنی حاوي اکسید  -2
.CaCO3همراه مواد حامل سبوس گندم، آرد ذرت و  به% 50، کولین کلراید %1، پرمیکس سلنیوم 62%
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آنالیز آماري
SASافزار آماري هاي آزمایش با استفاده از نرم داده

تجزیه واریانس گردید و براي  1/9ویرایش ) 2005(
میانگین چند  يها از آزمون مقایسه میانگین يمقایسه

.درصد استفاده شد 5اي دانکن در سطح آماري  دامنه

  نتایج
خرفه بر عملکرد پودر گیاه ثیر سطوح مختلف أت

 .شده است نشان داده4در جدول  ،هاي گوشتیجوجه
هاي مربوط به خوراك مصرفی، آماري و میانگینيتجزیه

هاي افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی براي دوره
و کل ) روزگی 42-22(، رشد )روزگی 21-1(آغازین 

با دقت در نتایج این جدول  .استدوره محاسبه گردیده 
گردد که استفاده از سطوح مختلف پودر مشخص می

داري ثیر آماري معنیأآغازین ت يدر دورهخشک  يخرفه
بر میانگین مصرف خوراك، افزایش وزن و ضریب تبدیل 

هر ).<05/0P(نداشته استتیمارهاي مختلف غذایی
 1در سطوح  دوم پرورش استفاده از خرفه يدر دوره چند

اي مصرف خوراك را مالحظهصورت قابله درصد ب 2و 
 89/14به ترتیب (نسبت به گروه شاهد افزایش داده است

اما بین  ؛)>05/0P) (3و  2درصد براي تیمارهاي  10/14و 
تفاوت ) 3و  2تیمارهاي (و سطح مصرف خرفه د

ثیر سطوح مختلف خرفه بر أت.شودداري دیده نمیمعنی
دار از لحاظ آماري معنی ،رشد نیز يوزن در دورهافزایش 

که تیمارهاي حاوي سطوح بدین صورت ؛)>05/0P(بود
به  ،)3و 2تیمارهاي (خرفه گیاه درصد پودر  2و  1

درصد افزایش وزن بیشتري  76/14و  69/12ترتیب 
داري تفاوت آماري معنیا ام؛نسبت به گروه شاهد داشتند

ثیر سطوح أت.دیده نشددو سطح مصرف خرفه بین 
 يمختلف پودر خرفه بر ضریب تبدیل غذایی در دوره

ثیر أت ).<05/0P(دار نبوداز لحاظ آماري معنی ،رشد
و  سطوح مختلف پودر خرفه بر میانگین مصرف خوراك

لحاظ آماري  زا ،براي کل دوره نیز ش وزن بدنیافزا
فه نده خرنو تیمارهاي مصرف ک) >05/0P(ودبدار معنی

نسبت به گروه  اي غذاي بیشتريطور قابل مالحظهه ب
درصد  11/10و  81/10به ترتیب (مصرف نموده شاهد

به ترتیب (و افزایش وزن بیشتري) 3و 2براي تیمارهاي 
.نیز داشتند )3و 2درصد براي تیمارهاي  96/8و  63/7

ثیر سطوح مختلف پودر خرفه بر أنتایج حاصل از ت
. آمده است 5آن در جدول  يزن نسبی اجزاوزن الشه و و

دهد که از نظر آماري ها نشان میآماري میانگین يتجزیه
اي بین سطوح مختلف مصرف خرفه تفاوت قابل مالحظه

آن وجود ندارد يبر وزن الشه و وزن نسبی اجزا
)05/0P>(2و  1که از سطوح  3و  2هر چند تیمارهاي  ؛ 

 5/6به ترتیب  ،کرده بودند درصد پودر گیاه خرفه استفاده
) بدون امعاء و احشاء(درصد وزن الشه خالی 69/10و 

.بیشتري داشتند
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  هاي گوشتی ثیر سطوح مختلف خرفه بر میانگین مصرف خوراك، افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی جوجهأت :4 جدول
  در مراحل مختلف زندگی

ریب تبدیل غذاییض)گرم(افزایش وزن)گرم(مصرف خوراك1تیمارها
روزگی 1-21

08/92646/691339/1تیمار یک

52/92400/675370/1تیمار دو
42/92017/674365/1تیمار سه

NSNSNSاحتمال

SEM154/6763/5007/0
روزگی 22-42

تیمار یک
b39/2492b73/1366825/1

a64/2863a19/1540857/1تیمار دو
a87/2843a52/1568812/1تیمار سه

NS**احتمال

SEM318/56891/29015/0
روزگی 1-42

تیمار یک
b47/3418b18/2058662/1

a16/3788a19/2215712/1تیمار دو
a28/3764a69/2242680/1تیمار سه

NS**احتمال

SEM795/57769/28011/0
هاي حاوي یک و دو درصد خرفه خشکو و سه به ترتیب گروهد هايیک، گروه شاهد، تیمارتیمار-1

a,b:درصد است 5دار در سطح  پرورشی نشانگر وجود اختالف معنی يحروف غیر متشابه در هر ستون براي هر دوره
درصد 5دار در سطح معنی:*

SEM :خطاي استاندارد از میانگین
NS :داریر معنیتغییر غ

  هاي گوشتی در آخر دوره جوجه يالشه و درصد اجزاي) گرم( ثیر سطوح مختلف خرفه بر میانگین وزن الشهأت :5جدول 
چربی بطنیسنگدانپیش معدهقلبکبدسینهرانالشه1تیمارها

25/149940/2706/3526/3708/0444/0494/2361/2تیمار یک
63/159736/2860/3424/3674/0399/0261/2415/2تیمار دو
63/165983/2724/3623/3655/0399/0480/2200/2تیمار سه
NSNSNSNSNSNSNSNSاحتمال

SEM506/34400/0340/0050/0019/0013/0054/0128/0
هاي حاوي یک و دو درصد خرفه خشکهبه ترتیب گرو ،دو و سه هايیک، گروه شاهد، تیمارتیمار -1

a,b:درصد است 5دار در سطح حروف غیر متشابه در هر ستون نشانگر وجود اختالف معنی
درصد 5دار در سطح معنی: *

SEM :خطاي استاندارد از میانگین
NS :دارتغییر غیر معنی
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  بحث
استفاده از خرفه  موردبا توجه به این که اطالعاتی در 

هاي گوشتی منتشر جوجه يآن در تغذیه يا عصارهو ی
 جنتایج حاصل از این مطالعه با نتای يمقایسه ،نشده است

وي سایر حیوانات و یا حاصل از مطالعات دیگري که ر
.گیردانجام می ،ن دارویی صورت گرفتهسایر گیاها

ثیر پودر خرفه بر عملکرد أاز نتایج مربوط به ت
 استفاده از توان استنباط کرد کههاي گوشتی میجوجه

ثیري بر عملکرد نداشته أدان تپیش يپودر خرفه در دوره
ثیرگذاري آن بیشتر شده أها تو با افزایش سن جوجه

ثیر بسیار أرشد این ت يبدین صورت که در دوره ؛است
گیر بوده و همین عامل باعث شده که افزایش وزن و چشم

دار گرددمعنی ،مصرف خوراك براي کل دوره نیز
)05/0P≤(.  وابستگی مصرف گیاهان دارویی به سن پرنده

. ن دیگر نیز نشان داده شده استاتوسط محقق
Mountzouris يدر مطالعه 2011در سال و همکاران 

 حاصل از چند خود نشان دادند که اثرات مفید ترکیبات
وابسته به سن بوده و با افزایش سن ،داروییگیاه 
. خواهد بود مشاهدهقابل  بهتريگوشتی اثرات  هايجوجه

ن نشان دادند که به هنگام استفاده از ترکیبات ااین محقق
 يدرصد براي دوره 8/12ضریب تبدیل غذایی ،گیاهی

در مقایسه با گروه  يدوره درصد براي کل 4/7پایانی و 
افزایش وزن  حاضر يدر مطالعه.بهبود یافته است د،شاه

دست آمده ه یق افزایش مصرف خوراك ببیشتر از طر
ثیر پودر خرفه بر ضریب تبدیل غذایی أت از این رو؛است

و نیز کل ) دان و رشدپیش(پرورش  يدر هر دو دوره
رسد که گیاه خرفه به نظر می .دار نبوده استدوره معنی

ها شده و با افزایش خوراکی جیرهباعث افزایش خوش
نتایج . حاصل شده است مصرف خوراك وزن بیشتري نیز

حاصل از این بخش آزمایش با نتایج حاصل از تحقیقات
Ezekwe این  .در تضاد است 2011در سال و همکاران

يدرصد خرفه8دریافتند که استفاده از پژوهشگران 

هایی که سطح کلسترول خوك يدر تغذیه 1خشک شده
درصدي  12، باعث کاهش ه استها باال بودخون آن

که تفاوت چندانی در بدون این ،ف خوراك شدهمصر
. و ضریب تبدیل غذایی مشاهده گردد میزان افزایش وزن

Aydin وDogan  استفاده با نشان دادند که2010در سال
مرغان  يخشک در تغذیه يدرصد خرفه 2و  1از سطوح 

ضریب  و در عین حالکاهش ها، وزن مرغگذارتخم
بهبود ضریب تبدیل . استیافته ها بهبود تبدیل غذایی آن

هاي مرغغذایی با افزایش درصد تولید و وزن تخم
 2و  1هاي حاوي سطوح پرندگان تغذیه شده از جیره

اثرات مفید استفاده  ينشان دهنده ،خشک يدرصد خرفه
ن فوق معتقد بودند که در امحقق. باشداز پودر خرفه می

ارتباط منفی با 2بدنی يگذار افزایش تودهمرغان تخم
مرغ دارد و کاهش توده بدنی در مرغانی که از تولید تخم

اکتوري ممکن است ف ،بودند خشک استفاده کرده يخرفه
 ينتایج مطالعه.مرغ باشدمثبت در افزایش تولید تخم

ممکن ) تولید و ذخیره بافت(افزایش وزن مورد حاضر در 
ی داشته خوانهمپژوهشگراناست با نتایج بررسی این 

.باشد
ممکن است بخشی از افزایش مصرف خوراك در 

در این رابطه . افزایش اشتها باشداز ناشی  حاضر مطالعه
BrenesaوRoura   مروري اتمطالعدر 2010در سال 

هاي اسانسو یافیتوژنیکترکیبات نشان دادند که خود
حسی  هايمکانیسمال کردن از طریق فع توانندمیروغنی

دستگاه ، بینیاي دهان وهحیطی موجود در حفرهم
باعث  و نیز ندنکماده آ گوارش را براي دریافت غذا

حات گوارشیدستگاه گوارش و ترشّ حرکات تحریک
که بسیاري از  اندگزارش کردهن ابرخی محقق.دنشو

گیاهان دارویی قادرند میزان رشد را از طریق افزایش 
Wenk(مصرف خوراك بهبود دهند  در حالی که ؛)2006

1- freeze-dried
2- body mass
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که گیاهان دارویی و  کنندپژوهشگران دیگري پیشنهاد می
وراکی غذاي اي بر خوشخها اثر قابل مالحظهاسانس

Windisch(ندرااي ندحیوانات مزرعه et al. 2008(. از
ثیر أافزودن گیاهان دارویی ممکن است ت ،سوي دیگر

داشته هاي طیور نچندانی در افزایش خوشخوراکی جیره
ها ممکن است کیفیت خوراك را استفاده از آن ولی؛باشد

ناشی (اکسیدانی و ضد میکروبی از طریق خصوصیات آنتی
ها براي کاهش رشد و پتانسیل آن) از ترکیبات فنلی

ها بهبود بخشدهاي تولید کننده مایکوتوکسینقارچ
).1389محیطی اصل و همکاران (

 ،ثیر بر مصرف خوراكأبر تعالوه  ،ترکیبات فیتوژنیک
و از این  ثرندؤهاي مترشحه از لوزالمعده نیز مروي آنزیم

 ،طریق باعث افزایش قابلیت هضم مواد مغذي و به تبع آن
 طبق،در این راستا. شوندباعث افزایش وزن زنده می

اي در ترشح آمیالز، مالحظهافزایش قابل،مطالعات مختلف
هاي گوشتی که در جوجهتریپسین و مالتاز پانکراس 

تجاري را مصرف  روغنیهاي اسانسترکیبات مختلفی از 
Jang(گزارش شده است ،کرده بودند et al. 2007, 

Williams and Losa 2001(.ا امLee در سال و همکاران
 يید در جیرهئبه هنگام افزودن تیمول و سینامالد 2003
بعد از  فعالیت آنزیمی چشمگیري راهاي گوشتی جوجه

.مشاهده نکردندروز  42و  21
 يبا افزایش سطح مصرف خرفه حاضر در مطالعه

رشد و نیز براي کل دوره، میزان افزایش  يخشک در دوره
 2/1و  8/1به ترتیب (صورت عددي باالتر بوده وزن ب
نشان  2009در سال AL-Kassieخصوص در این. )درصد
بر افزایش وزن،  غنیهاي رواسانسثیر مثبت أت داد که

هاي گوشتی به مصرف خوراك و ضریب تبدیل جوجه
 ،باالتر مقادیرمصرف اسانس بستگی دارد و در  مقدار

.ثیرگذاري بیشتر استأت
بهبود در نسبت افزایش وزن به خوراك را به هنگام 

به کاهش مصرف اًعموم،استفاده از ترکیبات گیاهی
این . دهندبدن ربط میتغییر افزایش وزن خوراك و عدم 

در سال Rouraو Brenesطور کامل توسط ه مسئله ب

این که طوريه ب؛است بررسی قرار گرفتهمورد 2010
که بهبود در ضریب تبدیل غذایی ن گزارش کردند امحقق

افزایش وزن و یا  بهبود نتیجه کاهش مصرف خوراك و
. ستعدم تغییر در افزایش وزن ا

استفاده از ترکیبات گیاهی اثر  ،لعاتدر برخی از مطا
به ؛هاي گوشتی نداشته استمثبتی بر عملکرد جوجه

هیچ  2002در سال و همکاران Botsoglou،عنوان مثال
اثر سودمندي را به هنگام استفاده از اسانس اورگانو در 

 يجیره بر پایه درگرم بر کیلوگرم میلی 100و  50مقادیر 
.مشاهده نکردند سویا يگندم و کنجاله

 در بازدهموجود هايمختلف تفاوتپژوهشگران 
را ناشی بر عملکرد حیوانات  ترکیبات فیتوژنیکاستفاده از

، )هاي با قابلیت هضم پایینجیره(ترکیب جیره پایه از
بهداشت و شرایط  هايسطح مصرف خوراك، استاندارد

 زمان برداشت وعوامل نظیرسایر دانند و میمحیطی 
گیري، روش و هاي عصارهوضعیت بلوغ گیاهان، روش

ت نگهداري و ذخیره، امکان وجود اثرات طول مد
،سینرژیستی و آنتاگونیستی ترکیبات با فعالیت زیستی

ثیر قرار أرا تحت ت1تنیدرون هايآزمایشد نتایج نتوانمی
Brenes and Roura(دهند 2010(.

الشه  يفه بر الشه و اجزاثیر پودر خرأت کهاینبا وجود
استفاده از پودر  هاشاخصولی در غالب  ،دار نبودمعنی

که وزن طوريه ب؛خرفه باعث بهبود وضعیت شده است
صورت عددي ه خالی و نیز درصد ران و سینه ب يالشه

اي الشه تغییر قابل مالحظهدرصد چربی  لیافزایش یافته و
ن تغییر در درصد بدو ،افزایش وزن بیشتر. نداشته است

. سازي بیشتر پروتئین استذخیرهيدهندهنشان ،چربی
ال موجود در ثیر مواد فعأعلت ته ن معتقدند بامحقق

آمیناسیون اسیدهاي آمینه موجود در ترکیبات گیاهی، دي
هاي میکروبی کم محتویات دستگاه گوارش در اثر آنزیم

ذخیره در  يبرامقادیر بیشتري از پروتئین  بنابراین؛شده
اي فراهم گردیده استخصوص بافت ماهیچهه ب ،بدن

)Lee et al. 2003.(

1- In-vivo
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  تشکر و قدردانی
کشاورزي دانشگاه  يریاست دانشکدهمشهدي،ابدالی جناب آقاي دکتر علیرضادانند که ازنویسندگان بر خود الزم می
اشتن زمین در ایستگاه تحقیقاتی گیاهان دارویی دانشگاه و نیز به جهت در اختیار گذ،خوزستانکشاورزي و منابع طبیعی رامین 
سبزي خشک کنی شوین دزفول به جهت خشک کردن  يکارخانهچنین از عوامل هم.دنماینمعرفی گیاه تشکر و قدردانی 
.شودگیاه خرفه تشکر و قدردانی می
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Abstract
The aim of the present study was to evaluate the effect of purslane on performance and 

carcass characteristic of broiler chickens.  Broiler chicks were allocated randomly in 3 groups 
with 4 replicates and 12 chick per replicates to receive diets supplemented with 0 (control), 1
and 2 % of dried purslane for 42 days. Body weight gain (BWG) and feed intake (FI) were 
measured at the end of every week and calculated for starter (1-21 days) and grower (22-42
days) periods. Four male and four female chicks from each treatment were chosen randomly 
and killed by cervical dislocation on day 42 and carcass components weights were measured. 
The results of this experiment indicated that purslane did not affect FI, BWG and feed 
conversion ratio (FCR) of broilers in starter period. However BWG and FI increased 
significantly with inclusion of dried purslane in grower and throughout the experimental 
period (P<0.05), but FCR didn’t changed significantly. Dried purslane did not have a 
significant effect on carcass component. Therefore, it was concluded that supplementation of 
diet with dried purslane can increase weight gain and feed intake of broiler chicks without 
changes in feed conversion ratio.
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