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تاریخ وصول مقاله1394/02/07 :

تاریخ پذیرش مقاله1394/03/24 :

چكيده
ارزش غذایی پودر گکا خرضه و تأثکر آن بر عمللرد ،صفات کمی و ککفی تخ مرغ ،و ضراسنجههای تووکدمثلی مترغهتای تخمهتذار ،در
دو آزمایش جداگانه بررسی شدی از  120قط ه مرغ تخمهذار وههورن (هایالین  )W-36در قاوب طرح کامالً تصادضی با چهار تکمتار و
پنج تلرار برای بررسی اثر گکا خرضه بر عمللرد تخمهذاری استفاد شدی مرغها بهمدت هاع هفته جکر های حاوی سطوح گونتاگون
پودر گکا خرضه (صفر ،یش ،دو ،و سهدرصد) را دریاضع کردندی مکزان انرژی خام ،پروتئکن خام ،چربی ختام ،و ضکبتر ختام نمونتههتای
خرضه به ترتکب  2921/67ککلوکاوری بر ککلوگرم مادۀ خاش22/28 ،درصد3/99 ،درصد ،و 9/47درصد مادۀ خاش بتودی انترژی قابت
سوخعوساز فاهری و حقکقی خرضه به ترتکب  1864/70و  1956/08ککلوکاوری بر ککلوگرم مادۀ خاش بودی سطوح پودر گکتا خرضته
در جکر اثری بر عمللرد مرغهای تخمهذار نداشعی استتحلام پوستته ،ضتخامع پوستته ،رنت

زردۀ تخت مترغ ،وزن تخمتدان ،وزن

اویداکع ،ت داد ضووکلول زرد بزرگ ،و وزن بزرگترین ضووکلول در مرغهای تهذیهشد با پودر گکا خرضته بته ن تبع پرنتدگان شتاهد
بکاتر بود ()P>0/05ی بر اساس نتایج تحقکق حاضر ،استفاد از پودر گکا خرضه در جکتر هتای تخمهتذار ،صتفات ککفتی تخت مترغ و

ضراسنجههای تووکدمثلی را بهبود میبخادی بنابراین میتوان پودر گکا خرضه را تا سطل سهدرصد در تهذی مرغهای تخمهتذار استتفاد
کردی
كلیدواژهها :استحلام پوسته ،انرژی قاب سوخعوساز ،رن

* نوی ند م ئول

زرد  ،ضووکلول تخمدانی ،وههورن ،واحد هاوی

Email: jamalireza1369@yahoo.com
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مقدمه

خصوصکات ککفی تخ مترغ ،و ضراستنجههتای بکوشتکمکایی

طی ساوکان متمادی بهمنظور اضزایش عمللترد بته ترککبتات

خون تحع تأثکر قرار گرضته اسع []21ی

آنتیبکوتکلی توجه زیادی شد اسعی این ترککبات ازطریتق

براساس مطاو ات صورتگرضته ،بهنظر میرسد تحقکقی

تتتأثکر م تتتقک بتتر جم کتتع مکلروبتتی رود و بتتا کتتاهش

در رابطه با ت ککن مکزان انرژی قاب سوخعوساز ایتن گکتا

عفونعهای حاص از عوام بکمتاریزا ،بتازد ختوراک را

انجام ناد باشدی با توجه به اینله گکا خرضه منبع غنتی از

بهبود متیبخاتند []17ی اضتزایش نهرانتیهتا درخصتوص

اسکدهای چرب امها 3-و برختی ویتتامکنهتا ،بتاکتاروتن،

استفادۀ بکش از حد از آنتیبکوتکشها در تووکد ضرآورد هتای

ترککبات ضالونوئکدی ،و مواد م تدنی چتون کل تک استع،

عالقه مندی در زمکن شرحوب ت راهلارهتای

بهنظر میرسد که بتوان از آن بتهعنتوان اضزودنتی ختوراکی

جایهزین برای کنترل بکمتاری و اضتزایش ستالمع حکتوان

ارزشمند در تهذی طکور تخمهذار استتفاد کتردی هتدف از

شد اسعی استفاد از محصوالت گکاهی طبک ی ،جایهزینی

انجام پژوهش حاضتر ،ت کتکن ارزش تهذیتهای پتودر گکتا

اضتزایش

خرضه و بررسی تأثکرات استفاد از آن بر عمللترد ،صتفات

بازد ختوراک ،ستالمع دستتها گتوارش ،و ایمنتی ذاتتی

ککفتتی تخ ت متترغ ،و ضراستتنجههتتای تووکتتدمثلی متترغهتتای

میشود []18ی

تخمهذار اسعی

دامی ،باع

امکدبخش برای رسکدن به این هدف اسع و باع

خرضه یا پرپکن (با نام علمتی )Portulaca oleracea L.

مواد و روشها

گکاهی یشساوه اسعی این گکا علفی بهصورت گ تترد در

در آزمایش اول ارزش غذایی پودر گکا خرضه انداز گکتری

نواحی گرم کر میروید و در برخی مناطق بهصورت سبزی

شدی خرض استفاد شد شام بخشهای هوایی گکا (ساقه و

تاز استفاد میشود []3ی براستاس گتزارشهتای متفتاوت،

برگ) بودی درصد مادۀ خاش ،پروتئکن ختام ،چربتی ختام،

خرضه بکن  17تا 27درصد پروتئکن دارد که بتا ستایر منتابع

ضکبر خام ،خاک تر ،کل ک  ،اوکاف نامحلول در شویندۀ خنثی

تجاری باارزش پروتئکن گکاهی همنون یونجه قاب مقای ته

( )NDFو شتتویندۀ استتکدی ( ،)ADFکربوهکتتدرات کتت ،

اسع []6ی خرضه منبع غنی ویتامکنهای  ،E ،Cو بتاکتاروتن

کربوهکتتدرات غکرضکبتتری ( ،)NFCعصتتارۀ عتتاری از ازت

اسع []19ی خرضه منبع گکاهی سبز غنی از اسکدهای چترب

( ،)NFEو همتتیستتلووز براستتاس روشهتتای استتتاندارد

امها 3-ازقبک آوفاوکنوونکشاسکد و اسکدهای چترب امهتا6-

انداز گکری شد []11ی

همنون اسکدوکنووئکش اسع که هر دو بترای رشتد طبک تی

بهمنظور ت ککن انرژی قابت ستوخعوستاز پتودر گکتا

ان ان ،سالمتی ،و جلوگکری از بتروز بکمتاریهتا ضتروری

خرضه از روش تهذی دقکق استفاد شد []23ی بدین منظتور،

اسع []26ی

 10قط ه خروس باوغ وههورن پ

در رابطتته بتتا استتتفاد از گکتتا خرضتته در تهذیت طکتتور

از یش دورۀ عادتدهی

وزنکای و در قف های انفرادی مخصوص مجهز به سکنی

مطاو ات محدودی صورت گرضته اسعی بتا اضتزودن خرضت

جمعآوری ضاوالت قرار داد شدندی خروسها به دو گرو

خاش به جکرۀ مرغهای تخمهذار ،تووکد و وزن تخ مرغها

پنج قط های تق ک شدند و در تمام طتول آزمتایش بته آب

بهبود و ن بع اسکدهای چرب امها 3-به امهتا 6-در زردۀ

تاز دسترسی داشتندی طول مدت روشنایی برای خروسهتا

تخ مرغها اضزایش یاضع []12ی همننتکن بتا اضتزودن پتودر

 12ساعع (از ساعع  6تتا  )18بتودی پت

خرضتته بتته جکتترۀ متترغهتتای تخمهتتذار ،عمللتترد تووکتتد،
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برای تخلک محتویات دستها گوارش  24ستاعع بته همت
خروسها گرسنهی داد شدی پ

گرسنهی داد شدند و سپ

ضاوالت از مناأ داخلی آنها

از اتمام دورۀ گرستنهی،

طی این مدت در چندین نوبع بتهطتور کامت جمتعآوری

پنج قط ه از خروسها با مقدار  30گرم پودر گکتا خرضته،

شدی ضاتوالت مربتون بته هتر ختروس درون فترفهتای

از

درج شد بود ،ریخته و

با قکف مخصوص سکباود ،تهذیت اجبتاری شتدندی پت

پالستکلی که روی آنها شمارۀ قف

به ضریزر با دمای  -16درج سانتیگتراد منتقت شتدی ستپ

انجام تهذی اجباری ،خروسها مجدداً بهمتدت  48ستاعع
گرسنه نههداشته شدند و ضاوالت آنها طی این متدت در

نمونههای موجود پ

چند نوبع بهطور کام جمعآوری شدی برای بهدسعآوردن

درج سانتیگراد ،به دستها بمتب کتاوریمتتر انتقتال داد و

ضاوالت از مناأ داخلی و تصحکل ارقام خواند شد بترای

انرژی خام آنها انداز گکری شدی برای محاسب اشلال انرژی

انرژی خام ،پنج قط

دیهر از خروسها بهمدت  48ساعع

قاب سوخعوساز از رواب  1تا  4استفاد شد [ 1و ]23

()1

()2
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 Fiمقتدار ختوراک مصترضی (گترم)E ،

و شش قط ه پرند در هتر تلترار بررستی شتدی جکتر هتای

در این روابت

مقدار ضاوالت (گرم) GEf ،انرژی خام خوراک (ککلوکاوری

آزمایای بر پای ذرت و کنجاو سویا و حاوی ستطوح صتفر

بتتر ککلتتوگرم) GEe ،انتترژی ختتام متتدضوع (ککلوکتتاوری بتتر

(شاهد) ،یش ،دو ،و سه درصد پودر گکتا خرضته بودنتد کته

ککلوگرم) Em ،انرژی خام دضعشد از خروسهتای گرستنه

برطبق احتکاجات متواد مهتذی توصتکهشتدۀ ستوی تجتاری

(ککلوکاوری بتر ککلتوگرم) Ne ،ن تبع ازت ضاتوالتNf ،

استفاد شد و بهکمتش نترماضتزار جکتر نوی تی WUFFDA

درصد ازت نمونت ختوراکی NR ،ابقتای ازت (گترم متادۀ

تنظک شدند (جدول )1ی در طی دورۀ آزمایش مرغها آزادانته

خاش) NR0 ،ابقتای ازت در ختروسهتای گرستنه ،و K

به آب و خوراک دسترسی داشتند و تتا حتد املتان شترای

م ادل  8/22ککلوکاوری در گرم ازت ابقا شد اسعی

محکطی بترای همت گترو هتای آزمایاتی یل تان و برنامت

در آزمایش دوم اثر سطوح خرضه در جکر با استتفاد از

نوردهی بهصورت  16ساعع روشنایی و  8ستاعع تتاریلی

 120قط ه مرغ تخمهذار وههورن سوی تجاری هتایالیتن

بودی مرغهای تخمهذار بتهمتدت یتش هفتته قبت از شتروع

 W-36از  44تتا  52هفتهتی بتا مکتانهکن وزن 1600 ± 50

آزمایش برای عادتدهی در شرای آزمایش قرار گرضتندی

گرم در قاوب طرح کامالً تصادضی با چهار تکمار ،پنج تلرار،
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جدول  .1تركیب مواد خوراكی و مواد مغذی جیرههای آزمایشی (برحسب درصد)
1درصد پودر

2درصد پودر

3درصد پودر

گکا خرضه

گکا خرضه

گکا خرضه

60/85

60/85
20/65

مادۀ خوراکی (درصد)

شاهد

ذرت

60/85

60/85

کنجاو سویا

20/65

20/65

20/65

روغن گکاهی

2/50

2/50

2/50

2/50

سبوس گندم

3/00

2/00

1/00

0/00

پودر گکا خرضه

0/00

1/00

2/00

3/00

پوست صدف

5/32

5/32

5/32

5/32

دیکل ک ض فات

1/65

1/65

1/65

1/65

آهش

4/70

4/70

4/70

4/70

نمش ط ام

0/25

0/25

0/25

0/25

جوش شکرین

0/15

0/15

0/15

0/15

التوکزین هکدروکلراید

0/06

0/06

0/06

0/06

0/17

0/17

0/17

0/17

دیتالتمتکونکن
1

0/25

0/25

0/25

0/25

ملم ویتامکنی

0/25

0/25

0/25

0/25

ویتامکن

D3

0/10

0/10

0/10

0/10

ویتامکن

E

0/10

0/10

0/10

0/10

2

ملم مواد م دنی

ترککبات شکمکایی (محاسبهشد )
انرژی قاب سوخعوساز (ککلوکاوری بر ککلوگرم)

2770

2773

2779

2784

پروتئکن خام (درصد)

14/72

14/79

14/86

14/93

کل ک (درصد)

4/33

4/33

4/33

4/33

ض فر قاب دسترس (درصد)

0/42

0/42

0/42

0/42

وکزین (درصد)

0/78

0/78

0/78

0/78

متکونکن (درصد)

0/41

0/41

0/41

0/41

متکونکن+سک تئکن (درصد)

0/67

0/67

0/67

0/67

ت ادل اولترووکتی (مکلیاکیواالن در ککلوگرم)

173/8

173/8

173/8

173/8

1ی هر ککلوگرم جکر حاوی  8500000واحد بکناومللی ویتامکن  2500000 ،Aواحد بکناومللی ویتامکن  11000 ،D3واحد بکناومللتی ویتتامکن 2200 ،E
مکلیگرم ویتامکن  1477 ،K3مکلیگرم ویتامکن  4000 ،B1مکلیگرم ویتامکن  7840 ،B2مکلیگرم ویتامکن  34650 ،B3مکلیگرم ویتامکن  2464 ،B5مکلیگرم
ویتامکن  110 ،B6مکلیگرم ویتامکن  10 ،B9مکلیگرم ویتامکن  ،B12و  400000مکلیگرم کووکنکلراید بودی
2ی هر ککلوگرم جکر حاوی  74400مکلیگرم منهنز 75000 ،مکلیگرم آهن 67564 ،مکلیگرم روی 6000 ،مکلیگترم مت  867 ،مکلتیگترم یتد ،و 200
مکلیگرم سلنکوم بودی
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مصتترف ختتوراک ،ت تتداد تخ ت متترغ تووکتتدی ،و وزن

مکلیمتر ،بهعنوان ضووکلولهای بزرگ و ضووکلولهای دارای

تخ مرغ ،بهصورت هفتهتی انتداز گکتری و درصتد تووکتد

قطر پنج تا  10مکلیمتر ،بهعنوان ضووکلولهای زرد کوچتش

تخ مرغ ،تودۀ تخ مرغ (گترم) ،و ضتریب تبتدی غتذایی

درنظر گرضته شدندی

محاسبه شدندی بهمنظتور انتداز گکتری خصوصتکات ککفتی

داد های آزمایش با نرماضزار آماری ( SASن تخ )9/1

تخ مرغها (واحد هاو ،استحلام پوسته ،ضتخامع پوستته،

با مدل آمتاری طترح کتامالً تصتادضی (رابطت  )6تجزیته و

درصد پوسته ،درصد سفکد  ،درصد زرد  ،و شاخص رنت

مکانهکنها به کمتش آزمتون چنددامنتهای دانلتن در ستطل

زرد ) ،در پایان هفتههای دوم ،چهارم ،شا  ،و هات دورۀ

خطای 5درصد مقای ه شدندی

Y ij  µ T i  E ij

آزمایش ،دو عدد تخ مرغ از هر تلرار بهصتورت تصتادضی

()6

انتخاب و به آزمایاها ارسال شتدندی در آزمایاتها ابتتدا

در این رابطه  Yijمقتدار هتر ماتاهد در آزمتایشµ ،

تخ مرغها توزین و سپ

مکانهکن مااهدات Ti ،اثر تکمار ،و  Eijخطای آزمایای اسعی

شل ته شتدند و ارتفتاع ستفکدۀ

غلکظ برای برآورد واحد هاو با ارتفاعسنج استتاندارد متدل
( )300CEانداز گکری شدی برای انداز گکری واحتد هتاو از

نتایج و بحث

رابط  5استفاد شد

نتایج حاص از تجزی تقریبی پودر گکا خرضه در جدول 2

(=100Log )H+7/57-1/7w0/37واحد هاو

ارائه شد استعی مکتزان پتروتئکن موجتود در پتودر خرضته

در ایتتن رابطتته H :ارتفتتاع ستتفکدۀ غلتتکظ (برح تتب

22/28درصد اسع کته بتا نتتایج دیهتر تحقکقتات (مکتزان

()5

پروتئکن برگ خرضه 22/9درصد) مطابقتع دارد []14ی ایتن

مکلیمتر) و  Wوزن تخ مرغ (برح ب گرم) اسعی

مقدار باالتر از مکزان پروتئکن سایر علوضهها مانند یونجته و

وزن پوسته و زردۀ تخ مرغها نکز با دقع انتداز گکتری
شتتدند و بتتا ک رشتتدن مجمتتوع وزن آنهتتا از وزن کتت

وهوم ها اسع که بتهصتورت م متووی در تهذیت حکوانتات

تخ مرغ ،وزن سفکد نکز بتهدستع آمتدی ضتخامع پوستت

استفاد میشوندی مکزان چربی خام (3/99درصد) و کل تک

تخ مرغ با ریزسنج ( )FE20با دقع  0/01مکلیمتر در سته

(2/87درصتتد) بتتهدستتعآمتتد از آنتتاوکز تقریبتتی خرضتته

نقطه از پوست تخ مترغ (انتهتای باریتش ،انتهتای پهتن ،و

قاب مقای ه با سایر گکاهتانی استع (ماننتد یونجته) کته در

وس ) انداز گکری و مکانهکن آنها بهعنوان ضخامع نهتایی

تهذیتت حکوانتتات استتتفاد متتیشتتوندی مکتتزان ضکبتتر ختتام

پوستتته درنظتتر گرضتتته شتتدی استتتحلام پوستتته بتتا دستتتها

به دسعآمد در این آزمایش در حدود 9/47درصد اسع که

مقاومعسنج ملانکلی ( ،Karl Kolbآومان) ت ککن شدی برای

با دیهر نتایج ارائهشد (2/1درصتد) مطابقتع نتدارد []14ی

ماخصکردن رن

بهنظر میرسد استفاد تنها از برگ خرضه دوکت پتایکنبتودن

زرد از واحد رش استفاد شدی

در پایان دورۀ آزمایش ،بهمنظور بررسی و انتداز گکتری

مکزان ضکبر در آزمایش این محققان باشتدی در یتش بررستی

خصوصتتکات تووکتتدمثلی از هتتر تلتترار ی تش قط تته متترغ

مکزان پروتئکن خام ،ضکبر خام ،خاک تر ،و کل ک پودر خرضه

از کاتار ،محتویات حفرۀ

بتته ترتکتتب  ،16/50 ،17/99 ،18/58و  1/17درصتتد متتادۀ

شلمی از قبک تخمدانها ،اویداکع ،و ضووکلولها خارج و

خاش گزارش شد اسع []10ی وجود این تفاوتها مملن

توزین شدندی ت داد ضووکلولهای بزرگ و کوچش شمارش

اسع بهدوک شرای آبوهوایی ،منطق رویش گکا  ،مرحلت

شدندی بدین منظور ،ضووکلولهای دارای قطتر بتاالتر از 10

برداشع ،و ن بع ساقه به برگ باشدی

بهصورت تصادضی انتخاب و پ
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مقادیر انترژی قابت ستوخع وستاز فتاهری (،)AME

مملن اسع کمتر از مقدار واق ی تخمکن زد شود ،امتا در

انرژی قاب سوخعوساز فاهری تصحکلشد بترای ت تادل

مقادیر باالتر مصرف خوراک ،مکزان  AMEبه  TMEنزدیش

صتتفر ازت ( ،)AMEnانتترژی قابت ستتوخعوستتاز حقکقتتی

میشود و در این زمان ،نقش اتتالف درونزادی کت رنت

( ،)TMEو انرژی قاب سوخعوساز حقکقی تصتحکل شتد

خواهد شدی تهذی پرندگان با مقتادیر کت ختوراک مملتن

برای ت ادل صفر ازت ( )TMEnپودر گکا خرضه به ترتکتب

اسع باع

ها غکرطبک تی شتود ،زیترا در مقتادیر زیتاد

 ،/08 ،1864/73 ،1864/70و  1955/88ککلوکتتتتاوری بتتتتر

مصرف خوراک اتتالف درونزادی تتأثکر کمتی بتر AMEn

ککلوگرم مادۀ خاش برآورد شدی با اینله گزارشتی دربتارۀ

دارند []20ی

انرژی قاب سوخعوساز گکتا خرضته در دستترس نک تع،

استفاد از پودر گکا خرضه اثری بر مصرف خوراک،

مکزان  TMEnموجود در گکا خرضه تقریبتاً بتا ستایر منتابع

وزن تخ مرغ ،تودۀ تخ مرغ ،تووکد تخ مرغ ،و ضریب

گکتتاهی استتتفاد شتتد در تهذیت دام (یونجتته بتتا 20درصتتد

تبدی نداشع (جدول )3ی بی تتأثکربودن مصترف پتودر

پروتئکن و 3/6درصد عصارۀ اتری) مطابقع داشتته و حتتی

گکا خرضه در جکر بر مکزان مصترف ختوراک در ایتن

بتتاالتر از آن ( 1955/88در مقابتت  1630ککلوکتتاوری بتتر

آزمایش با نتایج سایر محققان همختوانی داردی اضتزودن

ککلوگرم) اسع []22ی

یش و دو درصتد پتودر گکتا خرضته بته جکترۀ غتذایی

انرژی قاب سوخعوساز مادۀ خوراکی تحعتأثکر روش

مرغ های تخمهذار ،تأثکری بتر مکتزان مصترف ختوراک

تهذیه قرار نمیگکرد و ضقت اتتالف درونزادی استع کته

نتتدارد [ ]12و ایتتن در حتتاوی استتع کتته مکتتزان تووکتتد

تحعتأثکر مقادیر خوراک مصرضی قترار متیگکترد []25ی بتا

تخ مرغ و وزن تخ مرغ حاص از مرغ های تهذیه شتد

توجه به اینله در سطل پایکن مصرف خوراک ،مکتزان دضتع

با جکر های غذایی حاوی یش یا دو درصد پتودر گکتا

انرژی از مناأ درونزاد کتاهش متییابتد ،درنتکجته AME

خرضه ،بکاتر از مرغ های گرو شاهد بود []12ی

جدول  .3تأثیر سطوح گوناگون پودر گیاه خرفه بر صفات تولیدی و عملکرد مرغهای تخمگذار

مصرف خوراک

وزن تخ مرغ

تودۀ تخ مرغ

تووکد تخ مرغ

پودر خرضه
(درصد جکر )

(گرم)

(گرم)

(گرم)

(درصد)

صفر

98/81

62/87

56/96

90/48

1/73

1

94/60

62/18

53/43

85/91

1/77

2

97/37

63/96

55/49

86/76

1/76

3

96/76

63/69

55/29

86/94

1/75

ضریب تبدی

SEM

1/77

0/73

1/42

1/98

0/05

سطل احتمال

0/43

0/33

0/40

0/40

0/97

 :SEMخطای استاندارد مکانهکنها
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در این خصوص نتایج متفاوتی ارائته شتد استع [ 6و

دوم آزمایش احتماالً ناشی از اثرگذاری بهتر استفاد از پودر

]21ی با استفاد از سطوح گوناگون پودر گکا خرضه در جکرۀ

گکا خرضه در شرای دمایی باال اسعی خرضه دارای ختواص

غذایی جوجههای گوشتی ،مصرف خوراک و اضتزایش وزن

آنتیاک کدانی اسع [ ،]15بنابراین احتمال متیرود توان تته

جوجتتههتتا بهبتتود یاضتتع []6ی اضتتزایش مصتترف ختتوراک

باشد تنش اک کداتکو ناشی از دمتای بتاال را کنتترل کنتد و

جوجههای گوشتی ناشی از بهبود خوشخوراکی جکتر هتا

باع

اضزایش ککفکع سفکدۀ تخ مترغ یتا بتهعبتارتدیهتر

به واسط اضزودن پودر خرضه درنظر گرضته شد []6ی همننکن

واحد هاو شود []4ی

استفاد از دو درصتد پتودر گکتا خرضته در جکترۀ غتذایی

واحد هاو نااندهندۀ ککفکع ستفکدۀ تخت مترغ استع و

بهبود مصترف ختوراک ،ضتریب

هرقدر مکزان آن باالتر باشد ،ککفکع تخ مرغ بهتر خواهد بتود

تبدی غذایی ،وزن تخ مرغ ،درصد تووکد تخ مرغ ،و تتودۀ

و این امر میتواند ناشی از حاور پتروتئکنهتا و ستایر متواد

تخ مرغ میشود []21ی استفاد از سطوح یش و دو درصتد

مهذی در سفکد باشد []13ی ترککبات موجود در اضزودنیهتای

اضزایش

گکاهی میتوانند با تنظک ت ادل مکلروبی رود سالمع دستها

وزن تخ مترغ در مقای ته بتا گترو شتاهد متیشتود []5ی

گوارش را تأمکن کننتد و باعت

اضتزایش ترشتل آنتزی هتایی

تطابق نداشتن یاضتههای پژوهش حاضتر بتا دیهتر نتتایج را

گوارشی از ووزاوم د و سایر اندامهای داخلی شوند []24ی بتا

شاید بتوان به باالبودن دمای ساون در طول دورۀ آزمتایش،

ارتقای سالمع رود و اضزایش ترشتل آنتزی هتای گوارشتی،

سطل گنجایش پتودر گکتا خرضته در جکتر و ستن بتاالی

بازد جذب و تجمع مواد مهذی ازقبک پروتئکنها و اسکدهای

مرغهای تخمهذار در هنهام آزمایش ن بع دادی

آمکنه در باضعها و سفکدۀ تخ مرغ بهبتود متی یابتد و موجتب

مرغهای تخمهذار باع

بذر خرضه در جکرۀ غذایی مرغهای تخمهذار باع

نتایج حاص از تأثکر سطوح گوناگون پودر گکا خرضته

اضزایش ککفکع آن میشوندی نتایج ایتن بختش از آزمتایش بتا

بر صفات ککفی تخ مرغ در دور هتای گونتاگون آزمتایش

نتایج دیهر محققان همخوانی دارد []12ی استفاد از یتش و دو

(چهار هفت اول ،چهار هفت دوم ،و ک دور ) ،در جدول 4

درصد پودر گکا خرضه در جکرۀ غتذایی مترغهتای تخمهتذار
باع

ناان داد شد اسعی واحد هاو در دورۀ اول آزمایش و ک

اضزایش واحد هاو میشود []12ی

دور تحعتأثکر گرو های گوناگون آزمایای قترار نهرضتع

استفاد از پودر گکتا خرضته در طتول دورۀ اول و دوم

ووی در دورۀ دوم آزمایش تحعتأثکر سطوح گوناگون پودر

آزمایش نتوان ع اثر م نیداری بر استحلام پوست تخ مرغ

گکا خرضه قرار گرضع و در سطل سه درصد جتایهزینی ،از

داشته باشد و این در حاوی اسع که مقای ت مکتانهکنهتای

سایر تکمارها باالتر بود ()P>0/05ی نتایج این بختش ناتان

ک دور حاکی از بهبتود استتحلام پوستته در ستطل سته

میدهد که احتماالً بتا گذشتع زمتان آزمتایش و بتاالرضتن

درصد پودر گکا خرضه در جکر بود (P>0/05؛ جتدول )4ی

دمای محک استفاد از پودر گکا خرضته اثرگتذاری بهتتری

ضتتخامع پوستتت تخ ت متترغ در دورۀ اول و دوم آزمتتایش

داشته اسعی باتوجه به زمتان اجترای ایتن آزمتایش کته در

تحعتأثکر گرو های گوناگون آزمایای قترار نهرضتع ووتی

ضصول بهار و تاب تان بود ،با پکارضع زمانی آزمایش کنترل

اضزودن پودر خرضه باع

اضزایش م نیدار ضخامع پوستته

دمای ساون با مال مواجه شتد و عمتالً پرنتدگان تحتع

در ک دورۀ آزمایش شد ( )P>0/05و بکاتترین ضتخامع

تنش ن بی حرارتی قرار گرضتندی بهبتود واحتد هتاو گترو

پوسته در سطل سه درصد پودر گکا خرضته ماتاهد شتدی

استفاد کنند از پودر خرضه به ن بع گترو شتاهد در دورۀ

ضخامع پوست تخ مترغ یلتی از مهمتترین صتفعهتا در
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بررسی ککفکع پوست تخ مرغ استع و عوامت گونتاگونی

تخ مرغ شودی سطوح گوناگون پتودر گکتا خرضته در طتی

چون مکزان کل ک  ،ض فر ،و ویتامکن  D3جکر  ،نژاد ،سن ،و

دورۀ اول ،دوم ،و ک آزمایش تأثکر م نتیداری بتر درصتد

مدتزمان نههداری بر آن اثر دارند []7ی نتایج این بخش از

پوست تخ مرغ نداشتهاندی با استفاد از پودر گکا خرضته در

آزمایش ناان داد که با سپری شتدن متدتزمتان آزمتایش،

تهذی مرغهای تخمهتذار ،ضتخامع پوستت تخت مترغهتا

استفاد از پودر گکا خرضه در جکر اثرگذاری بهتتری داردی

به دوک رسوب بکاتر کل تک از منبتع گکتا خرضته اضتزایش

احتماالً ،بهبود ککفکع پوست تخت مترغهتا بتهدوکت وجتود

مییابد []21ی محققان دریاضتهاند اضزودن پودر گکا خرضه در

ترککبات آنتیاک کدانی (ماننتد کاروتنوئکتدها ،ویتتامکن  Eو

جکرۀ غذایی مرغهای تخمهتذار تتأثکر چنتدانی بتر درصتد

 ،Cو ضالونوئکدها) در خرضه باشد که توان ته باع

پوست تخ مرغ ندارد []12ی

کتاهش

تتتأثکر تتتنش گرمتتایی و درنتکجتته اضتتزایش ککفکتتع پوستتت
جدول  .4تأثیر سطوح گوناگون پودر گیاه خرفه بر فراسنجههای كیفی تخممرغ مرغهای تخمگذار در دورههای گوناگون آزمایش

دورۀ آزمایش
چهار هفت اول
چهار هفت دوم
ک دورۀ آزمایش
a-c

پودر خرضه
(درصد جکر )

واحد هاو

استحلام پوسته
(ککلوگرم/سانتیمترمربع)

0

88/49ab

1/79

1

a

1/88

2

ab

3

b

90/20
89/63

ضخامع
پوسته
(صدم مکلیمتر)
38/14
36/41
36/85

1/81

پوسته

زرد

سفکد

(درصد)

(درصد)

(درصد)

9/01

26/24

64/74

9/67
9/51

26/65
26/52

63/67
63/96

86/98

2/01

38/14

9/57

26/06

64/36

SEM

0/97

0/12

0/67

0/35

0/28

0/45

سطل احتمال

0/11

0/55

0/27

0/57

0/47

0/38

0

80/56b

1/53

36/61ab

8/69

27/54

63/75

1

b

79/37

1/51

b

8/54

2

b

80/77

3

a

35/63

ab

1/71

a

36/48

8/81

84/70

1/77

SEM

1/31

0/10

0/68

سطل احتمال

0/03

0/17

0/09

0/69

0

84/52

1/66b

36/62b

8/85

1

84/78

ab

1/69

b

36/02

9/10

2

85/20

ab

1/76

b

36/66

3

85/84

a

a

1/89

27/48
26/27

63/97
64/91

38/09

8/99

26/16

64/84

0/27

0/79

0/82

0/45

0/67

26/89

64/25

9/16

27/06
26/39

63/82
64/44

38/12

9/28

26/11

64/60

SEM

0/89

0/07

0/43

0/23

0/42

0/43

سطل احتمال

0/74

0/13

0/01

0/63

0/37

0/63

تفاوت مکانهکن با حروف غکرماابه در هر ستون م نیدار اسع ()P<0/05ی

 :SEMخطای استاندارد مکانهکنها
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زرد

رن

8/15b
b

8/40

a

9/40

a

9/65

0/19

>0/01
8/25c
b

9/05

ab
a

9/30

9/75

0/18

>0/01
8/11c
b

8/72

a

9/35

a

9/70

0/12

>0/01

محمدرضا جمالی ،محمدرضا قربانی ،احمد طاطار ،سمیه ساالری ،مرتضی چاجی

اضزودن گکاهان دارویی به جکرۀ غذایی مرغهتای تخمهتذار

درصتتد ستتفکد و درصتتد زردۀ تخ ت متترغ تحتتعتتتأثکر

مکزان مصرف ختوراک ،تووکتد تخت مترغ ،ضتریب تبتدی

تکمارهای آزمایای قرار نهرضتنتد ووتی در دورۀ دوم و نکتز

غذایی ،و رن

ک دورۀ آزمایش با اضزایش سطل پودر گکا خرضه ،درصتد

زردۀ تخ مرغ را بهبود میبخاد []9ی

سفکد از نظر عددی در مقای ه با گرو شتاهد بکاتتر شتدی

نتایج حاص از تأثکر سطوح گوناگون پودر گکا خرضته

استتتفاد از پتتودر گکتتا خرضتته در جکتترۀ غتتذایی متترغهتتای

بر وزن تخمتدانهتا ،اویتداکع ،و بررستی ضووکلتولهتای

تخمهذار تأثکری بر درصد سفکد و زرد تخ مرغ ندارد که

تخمدانی در جدول  5ناان داد شد اسعی وزن تخمتدان،

با نتایج این آزمایش مطابقع دارد []12ی

اویداکع ،و بزرگترین ضووکلول تحع تأثکر سطوح گوناگون

تتتأثکر ستتطوح گونتتاگون پ تودر خرضتته بتتر رن ت

زردۀ

پودر خرضه قرار گرضتند و در سطل سته درصتد جتایهزینی

تخ مرغ در جتدول  4ناتان داد شتد استعی رنت

زردۀ

بکاتتتترین مقتتتدار را ناتتتان دادنتتتد ()P>0/05ی ت تتتداد

تخ مترغ در چهتار هفتت اول ،دوم ،و کت دورۀ آزمتایش

ضووکلولهای زرد بزرگ نکز بهصورت م نیداری با اضزایش

بهصورت م نیداری تحع تأثکر سطوح گوناگون پودر گکتا

سطل پودر خرضه در جکر اضتزایش یاضتع ( )P>0/01و در

خرضه قرار گرضع ( )P>0/01و با اضزایش سطل پودر گکتا

سطل سه درصد بکاترین ت تداد بتودی تفتاوت چنتدانی در

زرد نکز بهبود یاضعی استفاد از پتودر

ت داد ضووکلولهای زرد کوچش بکن گترو هتای گونتاگون

خرضه در جکر  ،رن

گکا خرضه در جکرۀ غذایی مرغهای تخمهذار بهدوک داشتن

آزمایای مااهد ناد ( ،)P<0/05هرچند از نظر عددی در

بتاکاروتن باع

اضزایش شاخص رن

سطل سه درصد جایهزینی بکاترین ت داد بودی

زرد میشتود []21ی

جدول  .5تأثیر سطوح گوناگون پودر گیاه خرفه بر مورفولوژی تخمدان مرغهای تخمگذار در پایان دورۀ آزمایش

وزن تخمدان

وزن اویداکع

وزن بزرگترین ضووکلول

ت داد ضووکلولهای

ت داد ضووکلولهای

پودر خرضه
(درصد جکر )

(گرم)

(گرم)

(گرم)

زرد بزرگ

زرد کوچش

0

39/11c

57/99b

13/73b

4/00c

17/80

1

ab

b

a

bc

4/40

12/60

2

43/81bc

59/78b

14/35b

4/80ab

12/80

3

a

a

a

16/04

a

5/00

19/00

1/83

2/73

0/27

0/15

2/04

>0/01

0/04

>0/01

>0/01

0/08

SEM

سطل احتمال
a-c

48/53

52/74

59/06

68/87

15/52

تفاوت مکانهکن با حروف غکرماابه در هر ستون م نیدار اسع ()P<0/05ی

 :SEMخطای استاندارد مکانهکنها

طبق نتایج موجود ،پودر خرضه میتواند بر مورضووتوژی

چرب امها 3-در گکا خرضه ن بع داد []2ی وجود اسکدهای

دستها تناسلی مرغهای تخمهذار تأثکر مثبتی داشته باشتدی

چتترب امهتتا 3-در جکتتر  ،ستتبب اضتتزایش وزن اویتتداکع

خرضه گکتاهی استع سرشتار از استکدهای چترب امهتا3-

نکمنههای تخمهذار در هفتههای اووک تخمهذاری میشود

(34/44درصد) [ ]6و تأثکرات مثبع مااهد شد و اضتزایش

[]2ی اضزودن اسکد چرب امها 3-به جکرۀ غتذایی مترغهتای

وزن اندامهای تووکدمثلی را میتتوان بته وجتود استکدهای

تخمهذار سبب اضزایش غلظع پروستاگلندین  E2میگردد[]16ی
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تعیین ارزش غذایی پودر گیاه خرفه و بررسی تأثیر سطوح آن در جیره بر عملکرد مرغهای تخمگذار

اضزایش وزن

استروژن ،پروژسترون ،پروالکتکن و گنادوتروپکنها در

تخمدان موشهای آزمایاهاهی شدی اضزایش وزن تخمتدان

موشهای صحرایی مادۀ بتاوغی مجلته داناتها علتوم

در گرو های دریاضعکنند از عصارۀ سکا دانه را به ترککبات

پزشلی شهرکردی 12-21 )5(15ی

در تحقکقی عصارۀ هکدرواوللی سکا دانه باع

پروتئکنی و ویتامکنهایی چتون  ،B ،Aو  Cو اضتزون بتر آن
مواد م دنی مانند روی ،منکزی  ،و م

4ی

موجتود در عصتارۀ

رزماری بر عمللرد تووکدی و ککفکع تخ مرغ مرغهای

سکا دانه ن بع دادند []8ی

تخمهذاری شامکن کنهر علوم دامی ایران ،تبریزی

باتوجه به نتایج حاص از تجزی تقریبی گکتا خرضته و

5ی

تأثکری که استفاد از پودر آن در تهذیت مرغتان تخمهتذار

شتتالیی م و ح تتکنی س م ( )1393تتتأثکر ستتطوح
گوناگون بذر خرضه بر ضراسنجههای خونی ،مکنرالهای

داشع میتتوان نتکجتهگکتری کترد کته گکتا خرضته ارزش

پالستتما ،آنتتزی هتتای کبتتدی و برختتی خصوصتتکات

تهذیهای باالیی دارد و استفاد از پودر گکا خرضه در تهذیت
مرغهای تخمهذار متیتوانتد باعت

زرقی ح ،گلکان ا و کرمانااهی ح ( )1393تأثکر عصار

تخ مرغ در مرغهای تخمهتذاری تحقکقتات تووکتدات

بهبتود صتفات ککفتی

دامیی 45-55 )3(3ی

تخ مرغ و ضراسنجه های مرتب با دستها تناسلی مرغهتای

6ی

تخمهذار شودی

قربانی م ر ،بوجارپور م ،مکاحی م ،ضکاضی ج ،ضتاطمی
طباطبایی س ر و طباطبایی س ص ( )1392تأثکر گکا
خرضه بر عمللرد و خصوصتکات الشته جوجتههتای

تشكر و قدردانی

گوشتیی مجله دامپزشلی ایرانی .88-97 )4(9

نوی ندگان بر خود الزم میدانند تا از داناها کااورزی و
7ی

منابع طبک ی رامکن خوزستان بهخاطر کمشهای ماوی جهع

قاالق علکایی م ،جانمحمدی ح ،تقیزاد ا و رأضتع
س ع ( )1390تأثکر پودر ضای ات کاتارگاهی طکتور

انجام این تحقکق تالر و قدردانی نمایندی

بر عمللرد ،ککفکع تخ مرغ و متابووکتعهتای ختونی
متتترغهتتتای تخمهتتتذار تجتتتارتی در اواست ت دورۀ

منابع
1ی ایال ن و شکوازاد م ( )1386مقای ه ارزش غذایی جتو

تخمهذاریی پژوهشهای علوم دامیی 29-42 )1(21ی

بدون پوشکنه با جتو م متووی (پوشتکنهدار) در تهذیته

8ی

خروسهای باوغ وههتورنی علتوم کاتاورزیی )1(13

هکتتتدرواوللی ستتتکاهدانه ( )Nigella sativaبتتتر

211-220ی
2ی

ضاکتورهای تووکدمث جتن
63-70 )6(13ی

منابع و مقادیر گوناگون اسکد چرب  n-3بتر سک تت
9ی

ایمنی و تووکدمثلی نکمنتههتای تخمهتذاری چهتارمکن

نوبخع ع ،آتشزمتزم ا و مظلتوم ف ( )1391اثترات
استفاد از سطوح گونتاگون پتودر و عصتار آویاتن

کاتاورزی و منتابع

شکرازی بر عمللرد ،ککفکع تخ مرغ و ضراسنجههتای

طبک ی داناها تهران ی صصی 3928-3931ی
3ی

متاد در متوش کوچتش

آزمایاهاهی ()Balb/cی مجله علوم پزشلی شتهرکردی

پکلهور م ،آرشامی ج گلکان ا و باسامی م ر ( )1389اثر

کنهر علوم دامی ایران ،پتردی

مدرستتتی م و پورنتتتاجی ن ( )1390اثتتتر عصتتتار

بکوشکمکایی و ایمنی خون مرغهای تخمهذاری دانش و

ح کنی س ،ضتروزان ضتر م و پایتهدار ا ( )1392تتأثکر

پژوهش علوم دامیی 57-69 11ی

عصار هکتدرواوللی گکتا خرضته بتر غلظتع سترمی
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