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 .2استادیار گروه علوم دامی ،دانشکدۀ کشاورزی ،دانشگاه گیالن
تاریخ وصول مقاله1393/10/04 :

تاریخ پذیرش مقاله1394/02/06 :

چكيده
تأثیر ا زوزن پ زر گیا خر ه به جیر  ،بر عملکرز ،پایف ایمنی ،و برخی ص ات خ نی با این از از  160قطعه ج جۀ گ نی یاکروز
ی یۀ راس  308زر قالب طرح کامالً تااز ی با کهار تیمار (جیر هایی حاوی یط ح ص ر ( اهد) ،5 ،2/5 ،و  7/5زرصد پا زر گیاا
خر ه زر جیر ) ،کهار تکرار و  10قطعه ج جه زر هر تکرار برریی د .زر زورۀ 22-42روزگی و کل زورۀ پرورش ،ا ازایس وزن و
مارف خ راس پرندگانی که زر جیرۀ خ ز خر ه زریا ت کرزند ،باالتر از پرندگان اهد ب ز ( )P<0/05پرنادگانی کاه باا جیار هاای
حاوی  5و 7/5زرصد پ زر گیا خر ه تغذیه دند ،ضریب ت دیل بهنری از پرندگان اهد زا نند ( )P<0/05کمنرین مقدار کلتانرول
و تریگلیترید خ ن بهترتیب زر پرندگان تغذیه د با جیرۀ حاوی  5و 7/5زرصد پ زر گیاا خر اه مشااهد

اد ( )P<0/05پایاف

ایمنی یل لی به ین هم گل تینایی ن ( )PHA-Pو تینر نی کایل تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگر نند عیار آننیباازی کال علیاه
یل لهای قرمز خ ن گ ی ندی ( ،IgG ،)SRBCو  IgMزر 35روزگی زر پرندگان تغذیه د با جیر های حااوی 5زرصاد پا زر گیاا
خر ه بهط ر معنیزاری بیشنر از پرندگان تغذیه د با جیرۀ اهد ب ز ( )P<0/05ننایج تحقیاق حاضار نشاان زاز ا ازوزن پا زر گیاا
خر ه به جیرۀ ج جههای گ نی زر یطح 5زرصد عالو بر به ز ص ات عملکرزی به کاهس کلتنرول و تریگلیترید خ ن و به ز
پایف ایمنی ه م رال میانجامد
كلیدواژهها :پایف ایمنی ،ج جۀ گ نی ،خر ه ،عملکرز ،مناب لیتهای خ نی

* ن یتند متئ ل
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مقدمه

بیشنرین میزان پایف به تزریق گل ا ل قرماز گ یا ندی را

زر صنعت طی ر ،به ز عملکارز ییتانم ایمنای باهمنظا ر

زا اات ( )5زر مطالعااۀ زیگااری مشاااهد

جل گیری از بیماریهای ع نی اهمیت بتیار زارز این از

کلتنرول خ ن زر خرگ شهای تغذیه د با خر ه بهطا ر

از محرسهای ییتنم ایمنی از را های به ز وضعیت ایمنی

معنیزاری کمنر از گرو

ااد کااه میاازان

اهد ب ز ()20

زر حی انات ایت و حتاییت آنها را زر برابر بیماریهاای

گیا خر ه با زا نن اییدهای کرب غیرا اع باا ارزش

ع نی کاهس میزهد ( )18ایان از از گیاهاان زارویای و

غاااذایی بااااال مانناااد ایااایدلین لئیک ،ایااایدلین لنیک ،و

ایان های آنها زر جیر م جاب تق یات ییتانم ایمنای،

اییداولئیک ،عالیت آنزیمهای اصلی گلیک لیز و لیپا ژنز را

کاااهس کلتاانرول خ ا ن و تااریگلیتاارید ( )10و به ا ز

تنظیم میکند و باعث کاهس میزان لیپیدهای یرم همچا ن

عملکرز ج جههای گ نی می ز ( )21این امر م جاب

کلتنرول می ا ز ( )9مطالعاات انادکی زرخاا ص اثار

ا زایس این از از گیاهان زارویی و عااارۀ آنهاا زر طیا ر

ا زوزن پ زر خشک دۀ خر ه زر جیرۀ ج جههای گ نی

د ایت

بر وضعیت آننیاکتیدانی بدن و یطح لیپیدهای یرم انجام

خر ااه گیاااهی یااکیاااله (بااا نااام علماای Portulaca

د ایت هدف از انجاام پاژوهس حاضار ،برریای اثار

 )oleracea L.ایت و این از از آن بهعن ان گیا خا راکی

ا زوزن پ زر گیا خر ه به جیارۀ ج جاههاای گ انی بار

و زارویی یاابقۀ طا النی زارز ،باهطا ریکاه زر هریات

عملکرز ،پایف ایمنی و مناب لیتهای خ ن ایت

یازمان بهدا ت جهانی بهعن ان گیاهی با ماارف زارویای
بتیار منعدز ،ث ت د ایت ( )24میزان پروتئین پ زر گیا

مواد و روشها

خر ه بین  17تا 27زرصد ایت که قابال مقایتاه باا یاایر

از تعداز  160قطعه ج جاۀ گ انی یکاروز (از هار زو

منابع منداول پروتئین گیاهی مانند ی نجه ایت ( 15و )28

جن

نر و ماز ) ی یۀ راس  308زر قالاب طارح کاامالً

همچنین این گیا حاوی ترکی ات عالی ک ن وینامینهاای

تااز ی با کهار تیمار ،کهار تکارار و  10قطعاه ج جاۀ

 E ،C ،Aو بناکاروتن ،مالت نین ،زوپامین ،ن رآزرنالین و نیز

گ نی زر هر واحد آزمایشای ایان از

اد طا ل زورۀ

گل تاتی ن ایت ( ،17 ،8و )20

آزمایس  42روز ب ز تیمارهای آزمایشای اامل یاط ح

ترکی ات الون ئیادی مانناد کاام رول ،1ک ئریاین ،2و

ص ر ،5 ،2/5 ،و  7/5زرصاد پا زر گیاا خر اه زر جیار

اپیژنین 3م ج ز زر خر ه تأثیر ضدمیکروبای زارناد ()11

ب ز ند که جایگزین یا س گنادم زر جیارۀ پایاه ادند

عالو بر این ،خر ه یر ار از اییدهای کرب امگا 3ایات

جیرۀ پایه برای تأمین احنیاجات ت صیه اد زر کاتاال گ

که پیسمازۀ برخی از ه رم نهای مفثر بار ییتانم ایمنای

یاا یۀ راس  308باارای یااه زورۀ پاارورش ،آغااازین

همچ ا ن پرویااناگلندینهااا ایاات ( 11و  )17ایاان از از

(1-10روزگااای) ،ر اااد (11-24روزگااای) و پایاااانی

20زرصد گیا خر اۀ خشاک اد زر جیارۀ خرگا شهاا

( 25-42روزگی) ،تنظیم اد (جادول  )1زر طا ل زورۀ
آزمایس ،رایط محیطی برای همۀ گارو هاای آزمایشای
یکتان ب ز و پرندگان به خ راس زینریی آزاز زا نند

1. kaempherol
2. quercetin
3 .Apigenin
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بهمنظ ر تعیین ص ات عملکرزی ،خا راس ماار ی ،و

یپ

وزن بدن زر پایان هر ه نه انداز گیری د و میزان تل اات
واحدهای آزمایشی بهص رت روزانه ث ت و پ
معدوم دند و یپ

اخص تحریک بهکمک رابطۀ  1محای ه د (:)13
()1
ا تغییرضخامت محل تزریق  = PHA-Pاخص تحریک

از تا زین

تغییر ضخامت محل تزریق

میاانگین خا راس ماار ی روزاناه،

PBS

میانگین ا ازایس وزن روزاناه ،و ضاریب ت ادیل خا راس

زر روز  42زورۀ پرورش ،از هر تکرار زو قطعه ج جه

محای ه د برای برریی پایفهای ییتنم ایمنی ه م رال

بهص رت تااز ی اننخاب و پ

از خ نگیری از وریدبال،

زر روزهای  28و  35زورۀ پرورش ی یپانتای ن 5زرصاد

مقااازیر کلتاانرول ،تااریگلیتاارید و گل ا کز زر یاارم بااا

گل ل قرمز گ ی ند ( )SRBCزر باا ر تا ات ( )PBSزر

کیتهای اخنااصای ارکت پاارسآزما ن و باا زیانگا
ایپکنرو ن منر انداز گیری د

رایط اینریل تهیه و  0/1میلیلینر ی یپانتی ن  SRBCبه
ماهیچۀ یینۀ یه قطعه ج جه از هر واحد آزمایشی تزریاق

زاز های حاصل ،با نرما ازار آمااری  ،)22( SASرویاۀ

د ( )13زر روزهای  35و  42زورۀ پرورش زو قطعاه از

مدل خطی عم می ( )GLMتجزیه و میانگینها باا آزما ن
ت کی مقایته دند

ج جههایی که به آنها  SRBCتزریق د ب ز (از یه قطعه
ج جه) از هار تکارار اننخااب ادند و از وریادبال آنهاا

نتایج و بحث

خ نگیری د نم نههای خ ن بهمدت یک تا یه یااعت
ژ ،یرمهای مرب ط

خر ۀ این از اد زر ایان مطالعاه زر هریانان الریانان

جمعآوری و تا زمان انداز گیری عیار کل آننیبازی ت لیدی

کشت د و پ

از رییدن به مرحلاۀ گلادهی ،زماانیکاه

بااارای  ،IgG ،SRBCو  IgMزر  -80زرجاااۀ یلتااای س

بیشنرین ترکی اات نلای را زارایات ،گیاا باهطا ر کامال

نگهداری دند عیار کل آننیبازی ت لیادی علیاه ،SRBC

برزا ت د ( )11پ

از خشک کرزن گیا زر یاایه و زر

 ،IgGو  IgMعلیاااه  ،SRBCباااا روش هماگل تینایااای ن

ه ای آزاز ،آییاب د و ترکیب یمیایی آن اناداز گیاری

از یاننری

روی یف قرار گر نند و پ

د ( )7انرژی قابل مناب لیتام گیاا خر اه باا ایان از از

انداز گیری د ()13
همچنااین باارای تعیااین تینرآنناایبااازی علیااه ویااروس

ترکی ات یمیایی آن ،به کماک رابطاۀ  2بارآورز اد ()6

نی کایل تمام ج جهها زر 20روزگی واکتان نی کایال را

ننایج حاصل از آنالیز پ زر گیاا خر اه زر جادول  2ارائاه
د ایت:

زریا اات کرزنااد و زر روز  35از زو قطعااه ج جااه زر هاار
واحد آزمایشی خ نگیری د و پا

()2

از جدایاازی یارم

نم نااههااا تیناار آنناایبااازی بااا روش مهااار انعقااازی ()HI

AMEn  4101 / 33  56 / 28 EE 

232 / 97 Ash  24 / 86 NDF  10 / 42ADF

انداز گیری د ( )26به منظا ر برریای وضاعیت ییتانم
ایمنی یل لی ،تزریق ین هم گل تینایی ن ( )PHA-Pو با ر

زر ایاان رابطااه AMEn ،اناارژی مناب لیتاامی ظاااهری

ت ات یالین هر زو به میزان  0/1میلیلینار باهترتیاب باه

تاحیح د بارای ازت EE ،کربای خاام Ash ،خاکتانر،

ج جاههاا زر روز  16زورۀ

 NDFالیاف نامحل ل زر محلا ل ا یندۀ خناای ،و ADF

کین پ ینی بال رایت و ک
پرورش ،انجام د ،یپ

 24و  48یاعت پ

تغییر ضخامت پ یت بال با ک لی

الیاف نامحل ل زر محل ل

از تزریاق،

زیجینال انداز گیری و
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جدول  .2تركیبات شیمیایی پودر گیاه خرفۀ آزمایششده (براساس مادۀ خشک)

ترکیب یمیایی

میزان

انرژی مناب لیتمی (کیل کالری بر کیل گرم مازۀ خشک)

1022

پروتئین خام (زرصد)

16

ی ر خام (زرصد)

11

الیاف نامحل ل زر محل ل

یندۀ خنای (زرصد)

20/2

الیاف نامحل ل زر محل ل

یندۀ اییدی (زرصد)

13/4
6/22

کربی خام (زرصد)
خاکتنر (زرصد)

13/164

کلتیم (زرصد)

2/967

ت ر (زرصد)

0/148

پناییم (زرصد)

2/118

یدیم (زرصد)

2/4

کلر (زرصد)

1/38

اثر ا زوزن یط ح گ ناگ ن پ زر گیا خر اه باه جیارۀ

الون ئیدی ک ن کام رول ،ک ئریین ،و اپیژنین ایت (،8

ج جههای گ نی بر صا ات عملکارزی زر ج جاههاای

 ،17 ،11و  )20ترکی ااات این ژنیااک عااالو باار تااأثیر باار

اد ایات زر زور هاای

مارف خ راس ،بر آنزیمهای پانکراس نیز مفثر ایات و از

22-42روزگی و کل زورۀ پرورش ،ج جهها از جیر هاای

این طریق ،باعث ا زایس قابلیت همم م از مغذی و به ت ع

حاوی خر ه به مقدار بیشنری مارف کرزند ( )P<0/05زر

آن باعث ا زایس وزن زند می ز ( )3همچناین ایان از

زورۀ 22-42روزگی ،پرندگانی که با جیر های حااوی  5و

از یط ح  1/5و 3زرصد پا زر خر اه زر جیارۀ بلادرکین

 7/5زرصد پ زر خر ه تغذیه ادند ،ا ازایس وزن بادن و

ژاپنی ،ا زایس وزن بیشنر و همچنین ضریب ت دیل غاذایی

ضااریب ت اادیل بهنااری زا اانند ( )P<0/51زر کاال زورۀ

بهنری را زر مقایته با گرو تیمار ااهد م جاب اد کاه

پرورش ،با ا زایس یطح خر اه زر جیار  ،میازان ا ازایس

ننایج تحقیق حاضر همخ انی زارز ( )1بات جه به تاأثیرات

وزن به ز یا ت ()P<0/51

ضدمیکروبی و ضدقارکی خر ه احنمال مایروز ،ازطریاق

گ نی زر جدول  3نشاان زاز

زر آزمایس زیگری ،این از از یط ح من اوت عااارۀ

تأثیرگذاری بر ییتانم ایمنای ،یاالمت روز  ،و همچناین

خر ه زر ج جههای گ نی ،وزن بدن و خ راس ماار ی

به ز بهر وری از م از خ راکی مار ی باهعنا ان محارس

را بهط ر معنیزاری زر مقایته با گرو تیمار اهد ا زایس

ر د عمل کند و باعث ا زایس وزن و به ز باازز غاذایی
ز ()11

زاز ( )27خر ه زارای ترکی ات عالی مانند انا اع ویناامین،
مالتا نین ،زوپااامین ،ن رآزرنااالین ،گل تاااتی ن ،و ترکی ااات
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جدول  .3اثر سطوح گوناگون گیاه خرفه بر عملکرد جوجههای گوشتی

ص ات عملکرزی
تیمارها

ا زایس وزن

مارف خ راس

(زرصد خر ه زر

(گرم زر روز)

(گرم زر روز)

زور (روز)

زور (روز)

جیر )

ضریب ت دیل
زور (روز)

1-21

22-42

1-42

1-21

22-42

1-42

1-21

22-42

1-42

صر

31/57

78/84b

55/22d

48/41

146/53b

95/95b

1/53a

1/86b

1/73b

2/5

34/35

82/50b

58/43c

49/14

166/32a

106/62a

1/43b

2/01a

1/82a

5

34/75

a

b

64/85

49/11

a

a

b

c

c

7/5

95/02

166/32

106/92

1/41

1/75

1/64

35/70

99/14a

67/43a

49/25

170/41a

109/35a

1/38b

1/71c

1/62c

SEM

0/6

2/22

1/27

0/45

2/50

1/40

0/01

0/03

0/02

یطح احنمال

0/07

0/001

0/001

0/9

0/001

0/001

0/003

0/001

0/001

 :a-dت اوت ارقام با حروف غیرمشابه زر هر ین ن ،معنیزار ایت ()P<0/05
 :SEMخطای ایناندارز میانگینها
جدول  .4اثر سطوح گوناگون گیاه خرفه بر برخی متابولیتهای خونی جوجههای گوشتی

مناب لیتهای خ نی
تیمارها
(زرصد خر ه زر جیر )

کلتنرول

تریگلیترید

گل کز

(میلیگرم زر زییلینر)

(میلیگرم زر زییلینر)

(میلیگرم زر زییلینر)

صر

a

62/62

a

239/0

2/5

a

62/75

a

231/2

133/75
133/87

b

5

91/75

7/5

77/82

ا ن ا ایناندارز میانگین ()SEM
یطح احنمال

c

238/7

b

237/1

35/5

c

50/5

6/54

3/07

2/27

0/0001

0/0001

0/ 641

 :a-cت اوت ارقام با حروف غیرمشابه زر هر ین ن ،معنیزار ایت ()P<0/001
 :SEMخطای ایناندارز میانگینها

ایاان از از 3زرصااد عاااارۀ زانااۀ خر ااه زر جیاارۀ

اییدهای آمینۀ م ج ز زر محن یات زینگا گ ارش زر اثار

ج جههای گ نی م جب ط یالتر ادن پرزهاا و یاطح

آنزیمهای میکروبی کااهس ماییاباد و مقاازیر بیشانری از

جذب پرز زر مقایته با یایر تیمارها می ز ( )25بهعلت

پروتئین برای یخیر زر بدن ،بهخا ص با ات ماهیچاهای

تأثیر م از عاال م جا ز زر ترکی اات گیااهی ،زامینایای ن

راهم می ز ()16
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تأثیر افزودن پودر گیاه خرفه ( )Portulaca oleracea L.به جیره بر عملکرد ،پاسخ ایمنی وبرخی صفات خونی جوجههای گوشتی

اثر ا زوزن یط ح گ ناگ ن پ زر گیا خر اه باه جیارۀ

را تعاادیل کننااد و یاارعت و روش جااذب و مناب لیتاام

ج جههاای گ انی بار برخای از مناب لیاتهاای خا نی

کرب هیدرات ،کربیها ،پروتئینها و تعازل عناصر را تغییار

اد ایات

زهند ( )9با وج ز ترکی ات ی ری م ج ز زر گیا خر اه و

میزان کلتانرول و تاریگلیتارید خا ن پرنادگانی کاه باا

خ اص ضدزیابنی آن کاهس یطح کلتنرول کامالً منطقای

جیر های حاوی  5و 7/5زرصد پ زر خر ه تغذیاه ادند،

بهنظر میرید همچنین این ترکی ات با اتاال به کلتانرول

کمنر از یایر پرندگان ب ز ( )P<0/05غلظت گل کز خا ن

م ج ز زر رژیام غاذایی از جاذب کلتانرول از گا ارش

ج جههای گ انی زر جادول  4نشاان زاز

تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگر ت

جل گیری می کنند و از این طریق باعث کااهس کلتانرول

تغذیۀ ترکی ات حاوی اییدزک زاهگزاان ئیک ( )DHAو

می ند ( 4و  )9پکنین م ج ز زر خر اه ممکان ایات از

اییدایک زاپننان ئیک ( )EPAغلظت تاریگلیتاریدها را زر

ع امل کاهندۀ کلتنرول با د مکانیتم عمل احنمالی پکناین

خ ن کاهس میزهند ( )9این ایایدها باهو ا ر زر خر اه

زر کاهس کلتنرول یرم ممکان ایات باهعلات اتااال باا

یا ت می ا ند خر اه باا ا ازایس  ،HDLعالیات آنازیم

اییدهای ص راوی م ج ز زر روز و ا زایس ز ع آنها با اد

پاراکتاا ناز ،1-و همچنااین بااا کاااهس کلتاانرول تااام و

( )12الوون ئیاادها ،گلیکاا پروتئینهااا ،پلاایپپنیاادها ،و

بهخا ص تریگلیترید ،میت اند احنمال بروز بیماریهای

ایااانروئیدهای م جااا ز زر گیاهاااان زارویااای خاصااایت

قل ی-عروقی را کاهس زهد ( )9ط ق گزار ات ،این از از

کااهسزهناادۀ کربای و قنااد از خا ز نشااان مایزهنااد ()9

یط ح گ ناگ ن پا زر خشاک ادۀ گیاا خر اه زر جیارۀ

مالت نین م ج ز زر خر ه از ع امل مفثر بر مناب لیتم لیپیدها

بر های نر پارواری ،یاطح کلتانرول و تاریگلیتارید را

ایت که ازطریق کاهس جذب کلتنرول جیر زر روز  ،مهار

کاهس میزهد ،ولی اثری بر گل کز خ ن ندارز که با نناایج

بی یننز کلتانرول ،و مهاار اننقاال ایایدهای کارب یا ب

تحقیق حاضر مطابقت زارز ( )2این از از خر ه زر جیارۀ

کاهس منطقی کلتنرول و تریگلیترید می ز ()14

خ س و خرگ ش ،میزان کلتنرول و تریایایل گلیتارول

ننایج حاصال از اثار ا ازوزن یاط ح گ نااگ ن پا زر

خ ن را کاهس میزهد ( 12و )20

خشک دۀ خر ه زر جیرۀ ج جههای گ انی بار ییتانم

اییدلین لئیک ،اییدلین لنیک ،و اییداولئیک که زر خر ه

ایمنی ه م رال زر جدول  5نشان زاز

نیز وجا ز زارز ،زر تنظایم عالیات آنازیمهاای متایرهای

د ایت عیار کل

آننیبازی علیه  SRBCو  IgGزر 35روزگای زر پرنادگانی

گلیک لیز و لیپ ژنز نقس مهمی زارند ،بنابراین کاهس میزان

که با جیرۀ حاوی پنج زرصد خر ه تغذیه ادند ،از یاایر

لیپیدهای یرم مانند کلتنرول قابل ت جیه ایت ( )9عاارۀ

پرندگان بیشانر با ز ( )P<0/05همچناین مقادار  IgMزر

الکلی گیا خر ه تاأثیر زیاازی زر زرماان هیپرکلتانرولمی

35روزگی زر پرندگانی که زر جیرۀ خا ز خر اه زریا ات

زارز که احنماالً به علت وج ز ما از آننایاکتایدانی ،ی ار،

کرزند ،زر مقایته با یایر پرندگان بیشنر ب ز ( )P<0/05اثر

مقازیر زیاز امگا ،3و ک آنزیم  Q10م ج ز زر خر اه ایات

تیمارها بر عیار کل آننیبازی ت لیدی علیه  ،IgG ،SRBCو

که میت اند یطح لیپ پروتئینهای یرم را کاهس زهد ()9

 IgMزر 42روزگاای و تیناار آننااینی کایاال زر 35روزگاای،

الیاف ممکن ایت آزاز دن ه رم نهای گ ار ی را تحت

معنیزار ن ز

تأثیر قرار زهند و تر حات پانکراس و رایندهای گ ار ی
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حسن صفری ،اردشیر محیط ،مازیار محیطی اصلی

جدول  .5اثر سطوح گوناگون خرفه بر عیار كل آنتیبادی تولیدی علیه گلبول قرمز گوسفندی ( ،IgG ،)SRBCو  )Log2( IgMدر روز  35و 42
و عیار آنتینیوكاسل در روز  35در جوجههای گوشتی

35روزگی

35روزگی

42روزگی

تیمارها
(زرصد خر ه زر جیر )

تینر آننیبازی

تینر آننیبازی

IgG

IgM

صر

6/90b

5/18b

1/71b

7/00

2/5

b

b

ab

کل علیه

SRBC

7/25

5/43

کل علیه

SRBC

IgG

IgM

4/84

2/15

عیار
آننینی کایل
4/10

1/81

7/15

5

2/15

4/11

5

8/75a

6/62a

2/12a

7/21

4/75

2/46

4/08

7/5

6/84b

5/00b

1/84ab

7/16

5

2/16

4/09

SEM

0/15

0/12

0/05

0/06

0/05

0/05

0/02

یطح احنمال

/0001

/0001

0/03

/060

/044

0/ 17

/094

 :a-cت اوت ارقام با حروف غیرمشابه زر هر ین ن ،معنیزار ایت ()P<0/001
 :SEMخطای ایناندارز میانگینها

و نیز مهار لیپ پلییاکاریدها ( )LPSکمک میکنند ()19

گیااا خر ااه غناای از ترکی ااات آنناایاکتاایدانی ماننااد
گل تااااتی ن ،مالتااا نین ،ترکی اااات نلااای و ترکی اااات

اخص تحریک بین تیمارهای حاوی یط ح گ ناگ ن

ضدباکنریایی ،و هیپ لیپیدمیک ایت ( 11و  )17مطاابق باا

پ زر خشک دۀ خر اه و گارو

ااهد 24 ،یااعت و 48

ننایج تحقیق حاضر ،زر تحقیق زیگر خرگ شهاایی کاه از

یاااعت بعااد از تزریااق  PHA-Pتحاات تااأثیر تیمارهااای

جیر های حاوی 20زرصد خر ۀ خشک د ایان از کارز

آزمایشی قرار نگر ت (جدول )6

ب زند ،بیشنرین مقدار پایف به گل ل قرمز گ ی ندی را زر

پایااف النهااابی پ یاات بااه تزریااق  PHA-Pرو اای

مقایته با گرو تیمار ااهد زا انند ( )5ترکی اات گیاهاان

آزمایشگاهی برای اناداز گیاری عالیات یال لهاای  Tزر

زارویی زر مقابل ع امل بیمااریزای زیانگا گا ارش اثار

ایمنی یل لی ایت مقدار ت رم پ ینی بهوج زآمد  ،نا ای

محا ظتکنندگی زارند ( )17با ا زوزن 5زرصد گیا خر اۀ

از حم ر گل لهای ی ید و یلنرایی ن مایع بعد از تزریق

تاز به جیرۀ ج جهها ،مقاومت آنها زر برابر آلا زگیهاای

 PHA-Pایت

ع نی ویروس برونشیت ا ازایس ماییاباد ( )27عااارۀ

 PHA-Pمین ژنی ایت که از لکنین مشانق مای ا ز و

خر ه میت اند یط ح اکن ر نکروزی ت م ر-آل ا را که باا

جاازا پااروتئینهااای زانااۀ ل بیااای قرمااز ایاات کااه بااا

این از از پاراینام ل به ص رت معنایزاری ا ازایس یا ناه

گلیک پروتئینها پی ند برقرار میکند و به یطح یل لهاای

ب ز ،به حالت اولیه بازگرزاند و اثر ح اظنی خر ه ازطریاق

 Tماایکت ا د زر ایاان آزم اایس PHA-P ،لن یاایت  Tرا

برقراری ث ات زر غشای یل لی ص رت میگیرز ( )19اثار

تحریااک ماایکنااد و لن کااائین ت لیااد ماای ا ز ،زرننیجااه

ضدالنهابی خر ه احنمااالً زرننیجاۀ محنا ای ایاید کارب

ن یپذیری عروق بیشنر می ز و ل ک ییتهاا باه محال

امگا 3-آن ایت اییدهای کرب امگا 3-به کاهس النهااب

هج م میآورند ،بنابراین ایان روش نشاانزهنادۀ عالیات
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تأثیر افزودن پودر گیاه خرفه ( )Portulaca oleracea L.به جیره بر عملکرد ،پاسخ ایمنی وبرخی صفات خونی جوجههای گوشتی

یل لهای  Tایت ( 13و  )23از آن جا که روع پایفهای

ننایج تحقیق حاضر نشان زاز که ا زوزن 5زرصد پا زر

ایمنی وابتنه به عملکرز یال لهاای عرضاهکننادۀ آننایژن

خشک دۀ گیا خر ه به جیرۀ ج جههاای گ انی ضامن

ایت ،احنماالً عدم مشاهدۀ تأثیر یط ح من ااوت خر اه بار

به ز عملکرز و عالیت ییتانم ایمنای ه ما رال ،غلظات

پایف ایمنی یل لی نت ت به  PHA-Pباهزلیال ناکاا یبا زن

کلتنرول ،و تریگلیترید زر خ ن را کاهس میزهد

تحریک آننیژنی  PHA-Pبرای یل لهای  Tایت
جدول  .6اثر سطوح گوناگون خرفه بر پاسخهای پوست بال به تزریق بین پوستی  PHA-Pدر زمانهای گوناگون

تیمارها

PHA-P

اخص تحریک بعد از  24یاعت

اخص تحریک بعد از  48یاعت

(میلیمنر)

(میلیمنر)

صر

0/61

0/55

2/5

0/62

0/56

5

0/61

0/55

7/5

0/61

0/55

SEM

0/002

0/003

یطح احنمال

0/046

0/073

(زرصد خر ه زر جیر )

 :SEMخطای ایناندارز میانگینها

منابع
1

4

زینلی پ ،لط ی ا ،نعیمایپا ر ی نتای ح و جع اری

مرازی م ح ( )1390تأثیر خر اه ()Portulacaoleracea

آهنگاااری ی( )1391برریااای اثااار گیاااا خر اااه

باار عالیاات آناازیم پاراکتا ناز مجلااه زانشااگا علا م

( )Portulacaoleraceaبر عملکرز ر د و خا صایات

پز کی هرکرز 9-15 :)1(13

ال ه بلدرکین ژاپنی تحقیقات زام و طی ر 34-29 :)2(1
2

)Abaza IM, Shehata MA and Abbas AM (2010
Nutritional and biological evaluation of
Portulaca oleracea (purslane) as untraditional
protein source in feeding growing rabbits.
Nutrition and Feeds. 13(1): 149-163.

ص ری ح ،محیطی اصلی م و زژمخ ی م ( )1393اثر
یط ح گ ناگ ن پ زر خشک د گیا خر ه بر روی
مناب لیتهای خ نی بار هاای نار پارواری شامین

5.

Alvarenga RR, Rodrigues PB, Zangeronimo
MG, Freitas RTF, Lima RR, Bertechini AG and
Fassani EJ (2011) Energetic values of
feedstuffs for broiler determined with in vivo
assays and prediction equations. Animal Feed
Science Technology. 168: 257-266.

کنگر عل م زامی ،زانشگا ت ریز ،ت ریز ،ایاران5-6 (،
هری ر ما )
3

قطر یامانی س ،رخای ع ،خلیلای ب ،ر یعیاان م و

قربانی م ،ب جااری م ،میااحی م ،یاضای ج ،ااطمی
ط اط ایی ر و ط اط ایی ص ( )1392تأثیر گیا خر اه

AOAC International (2000) Official methods of
analysis of the AOAC International. 17th ed.

بر عملکرز و خا صیات ال ه ج جههاای گ انی
زامپز کی ایران 88-97 :)4(9

AOAC Int, Gaithersburg, MD

دوره   17شماره   2پاییز و زمستان 1394
265

6.

 مازیار محیطی اصلی، اردشیر محیط،حسن صفری

7.

8.

Aydin R and Dogan I (2010) Fatty acid profile
and cholesterol content of egg yolk from
chickens fed diets supplemented with purslane
(Portulaca oleracea L.). Journal of the Science
of Food and Agriculture. 90: 1759-1763.

digestive enzymes and lipid metabolism in
female broiler chickens. British Poultry
Science. 44: 450-457.
16. Lim YY and Quah EPL (2007) Antioxidant
properties of different cultivars of Portulaca
oleracea. Food Chemistry. 103: 734-740.

Changizi-Ashtiyani S, Zarei A, Taheri S,
Rasekh F and Ramazani M (2013) The effects
of Portulaca oleracea alcoholic extract on
induced hypercholesteroleomia in Rats.
Research Medical Science. 15(6): 34-39.

17. Liu XY (1999) Stress and Immunity. In:
"Poultry Immunology", (Ed.): Yin, T. B. China
Agriculture Press, Beijing, China. Pp. 230-252.

Craig WJ (1999) Health-promoting properties
of common herbs. Clinical Nutrition. 70(3):
491-499.

18. Mohammed AH and Soad MAG (2010) In vivo
Hepato-protective Properties of purslane
Extracts on Paracetamol-Induced Liver
Damage. Journal of Nutrition. 16(1): 161-170.

10. Dkhil MA, Abdel-Moniem AE, Al-Quraishy S
and Saleh RA (2011) Antioxidant effect of
purslane (Portulaca oleracea) and its
mechanism of action. Journal of Medical Plants
Research. 5(9): 1589-1563.

19. Movahedian A, Ghannadi A and Vashirnia M
(2007) Hypocholesterolemic effects of purslane
extract on serum lipids in rabbits fed with high
cholesterol levels. Pharmacology. 3(3): 285-289.

9.

20. Ritz CW, Hulet RM, Self BB and Denbow DM
(1995) Growth and intestinal morphology of
male turkeys as influenced by dietary
supplementation of amylase and xylanase.
Poultry Science. 74(8): 1329-1334.

11. Ezekwe MO, Nyoka QE, Besong SA and
Igbokwe PE (2011) Dietary supplements of
freezr-dried purslane leaves lower serum
cholesterol in growing pigs. Animal Science.
5(3): 27-33.

21. SAS (2000) User Guide: Statistics. Release 8.1
Edition, SAS Institute Inc Cary ISBN:
19:158025599X. 576.

12. Grasman KA (2010) In vivo functional test for
assessing immune toxicity in birds (Ed.),
Immunotoxicity
testing:
Methods
and
Protocols, Methods in Molecular Biology
Humana Press, Product. Pp. 387-397.

22. Schrank CS, Cook ME and Hansen WR (1990)
Immune response of mallard ducks treated with
immunosuppressive agent: antibody response to
erythrocytes and in vivo response to
phytohemagglutinin-p. Journal of Wildlife
Diseases. 26: 307-315.

13. Hussain SA (2007) Effect of melatonin on
cholesterol absorption in rats. Journal of Pineal
Research. 42: 267-271.
14. Iravan D, Hariyadi P and Wijaya H (2003) The
potency of Krokot (Portulaca oleracea L.) as
functional food ingredients. Indonesian Food
and Nutrition Progress. 10(1): 1-12.

23. Schuman M (2001) Overview of purslane
edible and medicinal Herb. National Nutritional
Foods Association today. 115(6): 1.
24. Vakili R and Zarei N (2013) The effect of
purslane seed extract on performance, gut
morphology and blood parameters of broiler

15. Lee K.W, Kappert HJ, Frehner M, Losa R and
Beynen AC (2003) Effects of dietary essential
oil components on growth performance,

1394  پاییز و زمستان 2  شماره 17 دوره
266

 پاسخ ایمنی وبرخی صفات خونی جوجههای گوشتی،) به جیره بر عملکردPortulaca oleracea L.( تأثیر افزودن پودر گیاه خرفه

chicks.19th European Symposium on Poultry
Nutrition Potsdam/Germany. August. 19: 26-29.

in ceca of broilers. Poultry Science. 92: 13431347.

25. Zhang HJ, Guo YM and Yuan JM (2005)
Conjugated linoleic acid enhanced the immune
function in broilerchicks. British Journal of
Nutrition. 94: 746-752.

27. Zotte AD, Tomasello F and Andrighetto I
(2005) The dietary inclusion of Portulaca
oleracea to the diet of laying hens increases the
n-3 fatty acids content and reduces the
cholesterol content in the egg yolk. Italian

26. Zhao XH, He X, Yang XF and Zhong XH
(2013) Effect of Portulaca oleracea extracts on
growth performance and microbial populations

Journal of Animal Science. 4(3): 157-159

1394  پاییز و زمستان 2  شماره 17 دوره
267

