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 Introduction: The aim of this study was to investigate the effect of intra-egg injection of purslane 

extract levels on reproductive and blood parameters in Japanese quail.  

Materials & Methods: 600 Japanese quail eggs were used in 5 treatments, 4 replicates and 30 

eggs per observation. Treatments were: non-injection, normal saline injection and injection of 0.1, 

0.2 and 0.3% of purslane extract into the air sac of eggs immediately before incubation. At the end 

of the incubation period, reproductive indices were assessed. Hatched chickens were reared and 

blood sampling was done at 35th day of breeding, and slaughter of birds was done at 58th day for 

evaluation the morphometric characteristics of genitalia.  

Result: The highest hatching percentage and the lowest embryonic mortality rate were observed 

in the non-injected and normal saline groups (p<0.05). Embryo growth rate, age of embryonic 

death, and sera metabolite concentrations were not affected by the treatments. Serum estrogen 

concentration in female quail was not affected by treatments (p<0.05). The highest level of serum 

testosterone was observed in 0.2% of purslane extract (p<0.05). 0.1% purslane extract significantly 

increased the percentage of both testis weight compared to control group (p<0.05). The highest 

length of left testis was belong to 0.2% purslane extract (p<0.05). The diameter of largest ovarian 

follicle was higher in treatments of 0.2 and 0.3% of purslane extract than control (p<0.05). 

Conclusion: In general, due to adverse effect of experimental treatments on hatchability and 

embryonic viability rates, injection of purslane extract into Japanese quail egg sac is not 

recommended to improve reproductive performance. 

https://dx.doi.org/10.22034/aej.2020.244763.2324
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های بررسی تاثیر تزریق  درون تخم سطوح مختلف عصاره گیاه خرفه بر فراسنجه

 تولیدمثلی و خونی در بلدرچین ژاپنی 
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 چکیده  کلمات کلیدی 

 بلدرچین ژاپنی
 تزریق داخل تخم

 تولیدمثل
  عصاره خرفه

 
  

 

 
 

های تولیدمثلی و خونی در بلدرچین هدف از مطالعه حاضر، بررسی اثر تزریق درون تخم سطوح مختلف عصاره گیاه خرفه بر فراسنجه :مقدمه

 بود.  ژاپنی

تخم در هر مشاهده استفاده  30تکرار و تعداد  4تیمار،  5تخم بلدرچین ژاپنی در قالب طرح کامالً تصادفی با  600تعداد  ها:مواد و روش

درصد عصاره خرفه به کیسه  3/0و  2/0، 1/0شد. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از: شاهد بدون تزریق، شاهد تزریق نرمال سالین و تزریق 

های تفریخ شده، های باروری و هچ ارزیابی شدند. جوجهکشی، شاخصها بالفاصه قبل از انکوباسیون. پس از پایان دوره جوجههوایی تخم

های مورفومتریک دستگاه تناسلی انجام گرفت. ها برای ارزیابی فراسنجهکشتار پرنده 58خونگیری و در روز  35پرورش یافته و در روز 

(. P≤05/0های بدون تزریق و تزریق نرمال سالین مشاهده شد )ترین درصد تلفات رویانی در گروهدرآوری و کمین درصد جوجهتربیش نتایج:

های متابولیتی خون تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفتند. غلظت استروژن سرم خون درصد باروری، سن تلفات رویانی و فراسنجه

درصد عصاره خرفه  2/0ترین مقدار تستوسترون سرم خون در تیمار تزریق داری بین تیمارها نداشتند. بیشنیهای ماده اختالف معبلدرچین

ترین طول مقایسه با شاهد شد. بیش ها دردار وزن جفت بیضهدرصد عصاره خرفه باعث افزایش معنی 1/0(. تیمار P≤05/0مشاهده شد )

درصد عصاره  3/0و  2/0ترین فولیکول تخمدانی در تیمارهای (. قطر بزرگP≤05/0بود ) درصد عصاره 2/0تیمار بیضه چپ نیز مربوط به 

 (.P≤05/0تر از شاهد بودند )خرفه بیش

مانی رویان، تزریق عصاره درآوری و نرخ زندهطورکلی، با توجه به تأثیر نامطلوب تیمارهای آزمایشی بر عملکرد جوجههب :گیری و بحثنتیجه

 شود.یسه هوای تخم بلدرچیبن ژاپنی بهمنظور بهبود راندمان تولیدمثلی توصیه نمیخرفه به درون ک

https://dx.doi.org/10.22034/aej.2020.244763.2324
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 مقدمه

بودن گوشت و تخم آن از  یخاطر غنبه نیپرورش بلدرچامروزه        

داشته  ريیرشد چشمگ ابیکم یو مواد معدن ینیپروتئترکیب لحاظ 

 دایخانوارها پ ییود را در سبد غذاخ جاي آن گوشت مصرف و است

. رشد سریع، بلوغ جنسی زودرس، تولیدباالي تخم و گوشت کرده است

با کیفیت، نیاز به فضاي کم پرورش، مقاومت به بیماري، سبب اهمیت 

(. 1394 ز،یشاندی)زماناین پرنده در بین تولیدکنندگان شده است 

طرفداران  پایین و کلسترول مطبوع طعم لیدلبه یژاپن نیبلدرچ گوشت

 (.1385 ،يو داود یخود جلب نموده است )گلزارادبرا به يادیز اریبس

درآوري و رشد کیفیت تخم یکی از عوامل تأثیرگذار در میزان جوجه

توانند بر آن تأثیر ها است که عوامل محیطی و ژنتیکی میجوجه

(. مقدار مواد مغذي مورد نیاز در 1398بگذارند )فتاحی و همکاران، 

د جنین تا زمان خروج آن ممکن است کیسه زرده پرنده براي رش

ها امکان استفاده از مواد مغذي مورد نیاز محدود باشد. اگرچه جوجه

در کیسه زرده را دارند، اما طی چند روز اول پس از خروج از تخم به 

یستم ایمنی، دلیل ناکافی بودن مواد مورد نیاز و نیز کامل نشدن س

پایین در هفته اول و کاهش روزه، رشد هاي یکتلفات زیادي در جوجه

؛ سیف Uni ،2010و  Noyدهد )ها رخ میمقاومت در برابر بیماري

ها (. از طرفی در شرایط عملی، اغلب جوجه1398دواتی و همکاران، 

و  Noyساعت بعد از تفریخ به آب و غذا دسترسی ندارند ) 48تا 

Sklan ،1999اعث داخل تخم پرندگان بهاي غذایی به(. تزریق مکمل

بهبود نرخ جوجه درآوري، کاهش نرخ مرگ و میر، سرعت رشد باال و 

رشد و تمایز رویان پرندگان  شود.وزن در پایان دوره پرورش می افزایش

هنگام تشکیل تخم  ياکمبود تغذیه تخم وابسته است یبه مواد غذای

 يتولید يهاخواهد داشت، عالوه بر این جوجه یبر رشد رویان اثر منف

 .تر هستندمسن، کوچک و ضعیف يهاجوان نسبت به گله يهاهاز گل

 يهاوجود آمدن جوجههاز ب یمقدار باالیتواند بهیتغذیه پیش از تولد م

و  Dibner) کند و سبب افزایش وزن و رشد شود يناتوان جلوگیر

Richard ،2004.)  علمیخرفه یا پرپین با نامPortulaca oleracec  

ساله با ساقه گوشتی و گیاهی است علفی، یک  oleracecاز خانواده

هاي زرد هاي قرمز گلدار سبز با ساقههاي ضخیم و متقابل آببرگ

هاي سیاه ریز که خواص دارویی دارند. خرفه یا سفید کوچک و تخم

خوبی وحشی، علف هرزي است آبدار که در شرایط گرم و خشک به

ها و شرایط اقلیمی ظ خاکاي از لحاکند و در دامنه گستردهرشد می

(. این گیاه حاوي مقادیر Rahman ،2013و  Sultanaروید )مختلف می

هاي طبیعی و اکسیدانها، فالونوئیدها و آنتیقابل توجهی از لیگنان

، Aو  E ،C ،Bهاي ، بتاکاروتن، ویتامین3غنی از اسیدهاي چرب امگا 

و ترکیبات مفید مواد معدنی نظیر پتاسیم، کلسیم، منیزیم و آهن 

(. در گزارشی، استفاده از دانه Quah ،2007و  Limباشد )دیگر می

سرم  HDL غلظت گذار سبب افزایشتخم هايمرغ جیره غذایی خرفه در

گلیسرید خون نسبت به گروه شاهد شد. اما غلظت کلسترول و تري

سرم خون تحت تأثیر این تیمارها قرار نگرفتند )شالیی و حسینی، 

درصد عصاره خرفه به  2/0و  1/0. در پژوهش دیگر، افزودن (1394

رحمی و جمعیت  تخمدان و لوله وزن گذار با افزایشهاي تخمجیره مرغ

(. با توجه 1396هاي تخمدانی همراه بود )جمالی و همکاران، فولیکول

به مرور منابع صورت گرفته، تحقیقی در رابطه با استفاده از عصاره 

وان تغذیه دوران رویانی در بلدرچین ژاپنی یافت نشد. عنگیاه خرفه به

بنابراین هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تأثیر تزریق سطوح 

هاي درون تخم بلدرچین ژاپنی بر فراسنجهگیاه خرفه به مختلف عصاره

 باشد.تولیدمثلی و خونی این پرنده می
 

 ها و روشمواد 
هاي قاتی دام و طیور و آزمایشگاهمطالعه حاضر در ایستگاه تحقی       

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی خوزستان انجام شد. براي این 

گرم  12عدد تخم بلدرچین ژاپنی با متوسط وزن  600منظور، تعداد 

صورت تصادفی انتخاب از سالن پرورش بلدرچین با سیستم قفس به

 4تیمار،  5لب صورت تصادفی در قاهها پس از توزین، بشدند. تخم

عدد تخم در هر تکرار به واحدهاي آزمایشی اختصاص  30تکرار و 

یافتند. تیمارها شامل شاهد بدون تزریق، شاهد تزریق نرمال سالین و 

لیتر  میلی 1/0حجم  خرفه با عصاره درصد 3/0و  2/0، 1/0تزریق سطوح 

و  Genceها بالفاصله قبل از انکوباسیون بودند )به کیسه هوایی تخم

(. براي این منظور، ابتدا انتهاي پهن پوسته تخم در 2019همکاران، 

محل کیسه هوا با پنبه آغشته به الکل ضدعفونی شده و توسط سوزن 

گرد، سوراخ کوچکی روي پوسته در ناحیه مذکور ایجاد شد. سپس، ته

وسیله سرنگ انسولین به لیتر از محلول تزریق تیمارها بهمیلی 1/0

منظور کاهش ها تزریق شد. در ادامه بهي تخم بلدرچینکیسه هوا

ها به تخم، محل سوراخ با تبخیر و ممانعت از نفوذ میکروارگانیسم

ها پارافین مذاب مسدود شد. پس از تزریق تیمارهاي آزمایشی، تخم

کشی تمام اتوماتیک منتقل شدند. بعد از انکوباسیون، جوجه به دستگاه

مربوط به هر تیمار و تکرار شمارش و وزن  هاي هچ شدهتعداد جوجه

هاي هچ نشده در گردید و به سالن پرورش انتقال داده شدند. تخم

پایان انکوباسیون شکسته شده و میزان تلفات رویانی و مرحله تلفات 

)اوایل، اواسط و اواخر رویانی( و نرخ رشد رویانی محاسبه شد. براي 

روزگی  9تا  1سیون به سه مرحله: ومیر، دوره انکوباتعیین مرحله مرگ

روزگی )رویان  17تا  10)پیدا بودن سیاهی چشم و عدم وجود پر(، 

روزگی )رویان رشد یافته کامل  18تا  17داراي پر و زرده نمایان( و 

در (. Sert ،2012و  Aygunبدون زرده در خارج بدن( تقسیم گردید )

 ش از قبل آمادههاي هچ شده به سالن پروربخش دوم تحقیق، جوجه
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سازي شده منتقل شده و پرورش یافتند. جیره پرندگان براساس 

بود. ترکیب و مشخصات  (NRC ،1994) توصیه انجمن ملی تحقیقات

 ارائه شده است. در زمان رسیدن به  2و  1جیره پایه در جداول 

درصد افزایش یافت.  5/2به  8/0گذاري، میزان کلسیم جیره از تخم

ره پرورش، از هر تکرار، یک پرنده نر و یک پرنده ماده دو 35در روز 

صورت تصادفی انتخاب و خونگیري از طریق قطع رگ گردن جهت هب

کلسترول،  گلیسرید،تري گلوکز، شامل خونی هايفراسنجه غلظت ارزیابی

LDL ،HDLهاي جنسی انجام شد. آنالیز ، پروتئین کل و هورمون

ي شرکت آلی تک و با استفاده از هاهاي خون توسط کیتنمونه سرم

ساخت کشور آلمان انجام شد. در پایان  902اتواناالیزر نوع هیتاچی 

(، مجدد از هر تکرار یک بلدرچین نر و یک 58دوره پرورش )روز 

ها براي بررسی صورت تصادفی انتخاب و کشتار پرندههبلدرچین ماده ب

ه )وزن، قطر و ها( و بیضخصوصیات تخمدانی )وزن و قطر فولیکول

هاي تخمدانی بزرگ حاوي زرده با دقت عمل آمد. فولیکولطول(  به

ترتیب از بزرگ به کوچک به اختصار ها جدا شده و بهاز سطح تخمدان

در واقع فولیکول قبل  F1نمایش داده شدند.  F4و  F1 ،F2 ،F3با 

ها با کولیس شود. تعیین قطر فولیکولگذاري محسوب میتخمک

 انجام شد. 001/0ها با ترازوي با حساسیت باالي ل و وزن آندیجیتا
 

  : مواد خوراکی جیره پایه بلدرچین ژاپنی در حال رشد۱جدول 

 مواد خوراکی   درصد

15/54 
11/37 

50/4 

90/0 

16/0 

13/0 

25/0 

25/0 

80/0 

18/0 

22/۰ 

80/0 

55/0 

 ذرت

 درصد پروتئین( 44کنجاله سویا )

 گلوتن گندم

 روغن گیاهی

 ال لیزین

 ال ترئونین

 1مکمل ویتامینه

 2مکمل معدنی

 کلسیم فسفاتدي

 نمک

 جوش شیرین 

 صدف

 آهک

المللی ویتامین واحد بین 9000ازاي هر کیلوگرم جیره( حاوي مکمل ویتامینی )به 1

A، 5000 المللی ویتامین واحد بینD3 ،50 المللی ویتامین واحد بینE ،3 گرم میلی

گرم میلی B2 ،3گرم ویتامین میلی B1 ،6 گرم ویتامینمیلی 2ن(، )منادیو Kویتامین 

 1/0گرم اسید پنتوتنیک، میلی 15گرم اسید نیکوتینیک، میلی B6 ،60ویتامین 

 بود. B12گرم ویتامین میلی 016/0گرم اسیدفولیک، میلی 75/1گرم بیوتین، میلی

گرم میلی 25/1گرم مس، میلی 16ازاي هر کیلوگرم جیره( حاويمکمل معدنی )به2

گرم میلی 100گرم سلنیوم و میلی 3/0گرم منگنز، میلی 120گرم آهن، میلی 40ید، 

 .بود روي

 : ترکیب شیمیایی جیره پایه بلدرچین ژاپنی در حال رشد۲جدول 

       

 ، در قالب طرح کامالا SPSSافزار آماري ها با استفاده از نرمداده      

ها با گرفت و مقایسه میانگین واریانس قرار تصادفی مورد تجزیه

درصد  5اي دانکن و در سطح احتمال دامنهاستفاده از آزمون چند

 باشد:شرح زیر میانجام شد. مدل آماري طرح به
Y𝑖𝑗 =  µ +  𝑇𝑖𝑗 + Eij 

Yijمشاهدات مربوط به صفات : ،µمیانگین کل مشاهدات : ،Ti اثر :

 اثر خطا :Eij، تیمار

 

 نتایج 

کلی، رویانی، درصد هچتأثیر تیمارهاي آزمایشی بر درصد رشد       

هاي بارور، درصد تلفات رویانی کل، درصد تلفات اوایل، درصد هچ تخم

نشان داده شده است. نتایج نشان  3اواسط و اواخر رویانی در جدول 

رویانی  داري بر نرخ رشدداد که اعمال تیمارهاي آزمایشی تأثیر معنی

هاي کلی و هچ تخم (. میزان هچ<05/0pدرچین ژاپنی نداشت )تخم بل

طور هاي شاهد بدون تزریق و تزریق نرمال سالین بهبارور در گروه

درصد عصاره  3/0و  2/0، 1/0تر از تیمارهاي تزریق داري بیشمعنی

کل در تیمار شاهد ترین میزان تلفات رویانی(. کمP≤05/0خرفه بود )

(. سن P≤05/0ار تزریق نرمال سالین مشاهده شد )بدون تزریق و تیم

(. <05/0Pتلفات رویانی تحت تأثیر تیمارهاي آزمایشی قرار نگرفت )

تأثیر تزریق داخل تخم سطوح مختلف عصاره خرفه بر مقادیر 

شود. نتایج نشان داد مشاهده می 4هاي خونی در جدول فراسنجه

، LDLسیرید، کلسترول، تیمارهاي آزمایشی بر مقادیر گلوکز، تري گلی

HDLداري نداشتند ، پروتئین کل و استروژن سرم خون اثر معنی

(05/0P>بیش .)ترین غلظت تستوسترون سرم خون ترین و کم

درصد عصاره 2/0ترتیب متعلق به تیمار تزریق هاي نر بهبلدرچین

نتایج آنالیز آماري  .(P≤05/0)خرفه و گروه شاهد بدون تزریق بود 

 واحد مواد مغذی
مقدار تامین شده 

 توسط جیره

 انرژي متابولیسمی

 پروتئین خام

 کلسیم

 فسفر در دسترس

 یزینل

 متیونین

 متیونین + سیستین

 ترئونین

 سدیم 

 کلر

 کیلوکالري/کیلوگرم

 درصد

 درصد

 درصد

 درصد

 درصد

 درصد

 درصد

 درصد

 درصد

2903 

01/24 

80/0 

30/0 

30/1 

50/0 

81/0 

02/1 

15/0 

15/0 
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ي مربوط به وزن بیضه جنس نر نشان داد که درصد وزن بیضه هاداده

چپ، قطر بیضه چپ و طول بیضه راست تحت تأثیر اعمال تیمارهاي 

اعمال تیمارهاي  که است حالی در (. این<05/0Pآزمایشی قرار نگرفتند )

طر بیضه ها، وزن بیضه راست، قآزمایشی بر درصد وزن جفت بیضه

ترین درصد (. بیشP≤05/0دار بود )راست و طول بیضه چپ معنی

ترین درصد عصاره خرفه و کم 1/0ها مربوط به تیمار وزن جفت بیضه

 3/0(. تیمار >05/0pمقدار آن مربوط به گروه شاهد بدون تزریق بود )

دار درصد وزن درصد عصاره خرفه )باالترین غلطت( باعث کاهش معنی

(. P≤05/0ه شد )درصد عصار 2/0بیضه راست در مقایسه با سطح 

درصد عصاره  3/0ترین قطر بیضه راست و طول بیضه چپ در تیمار کم

اثر سطوح متفاوت عصاره خرفه بر وزن  (.5خرفه مشاهده شد )جدول 

نشان داده شده است.  6و قطر چهار فولیکول بزرگ تخمدان در جدول 

 F2و  F1هاي و قطر فولیکول F1تیمارهاي آزمایشی بر وزن فولیکول 

در  F4 و F2  ،F3هاي(. وزن فولیکولP>05/0داري نداشت )ثر معنیا

تر از گروه شاهد بدون تزریق بود درصد عصاره خرفه بیش 2/0تیمار 

(05/0≥Pاین درحالی است که قطر فولیکول ) هايF3  وF4 ترتیب به

تر از شاهد بودند درصد عصاره خرفه بیش 2/0و  3/0در تیمارهاي 

(05/0≥P.) 
 

 یژاپن نیدر بلدرچ یمثلدیتول یفراسنجه ها زانیداخل تخم سطوح متفاوت عصاره خرفه بر م قیتزر ریثأت: 3جدول

 (P≤05/0دار هستند )هاي با حرف نامشابه داراي اختالف آماري معنیدر هر ردیف، میانگین                
 

 یژاپن نیبلدرچ افتهیپرورش  یهاجوجهی خون یهاوح متفاوت عصاره خرفه برفراسنجهداخل تخم سط قیتزر ریتاث: 4جدول 

 لیترنانوگرم بر میلی -3لیتر، پیکوگرم بر میلی -2لیتر، گرم بر دسیمیلی  -1(. P≤05/0دار هستند )هاي با حرف نامشابه داراي اختالف آماري معنیدر هر ردیف، میانگین
 

 نر یژاپن نیدر بلدرچ هاضهیبمتر( وزن )درصدی از وزن زنده( و ابعاد )میلی عصاره خرفه بر مختلفداخل تخم سطوح  قیتزر ریثأت: 5جدول

 (P≤05/0دار هستند )هاي با حرف نامشابه داراي اختالف آماري معنیدر هر ردیف، میانگین     

 سطح احتمال خطای استاندارد میانگین درصد 3/۰ درصد ۲/۰ درصد ۱/۰ نرمال سالین شاهد ها )%(فراسنجه

78/90 رشد رویانی             63/91  28/83  63/86  77/87  26/1  25/0  

61/65a 64/98a 13/30b 10/78b 15/53b 20/6 لی               هچ ک  001/0  

67/45a 70/74a 16/08b 12/62b 17/48b 55/6 بارور    هايهچ تخم  001/0  

32/55b 29/26b 84/08a 88/21a 82/52a 59/6 تلفات رویانی کل      001/0  

00/20 تلفات اوایل رویانی    00/15  28/32  85/27  35/21  33/3  75/0  

50/27 تلفات اواسط رویانی   00/35  55/28  58/28  78/28  69/2  93/0  

50/52 تلفات اواخر رویانی   00/50  44/49  76/43  4/60  10/4  85/0  

 سطح احتمال خطای استاندارد میانگین درصد  3/۰ درصد  ۲/۰ درصد  ۱/۰ نرمال سالین  شاهد 

50/334  1گلوکز  25/340  50/334  50/354  67/335  04/5  72/0  

70/1565  1گلیسریدتري  80/1183  00/1142  00/4112  70/1230  45/103  80/0  

50/196  1کلسترول  75/195  50/150  25/175  33/190  65/9  54/0  
LDL2  75/60  76/60  00/46  00/52  67/62  67/3  61/0  
HDL1  25/95  50/93  00/75  50/81  67/74  87/3  27/0  

73/3  1پروتئین کل  58/3  30/3  33/3  67/3  10/0  60/0  

67/389 2استروژن ماده  75/366  67/849  83/537  50/600  11/40  30/0  

0/30b 0/77ab 0/75ab 1/14a 0/87ab 11/0  3تستوسترون نر        05/0  

 سطح احتمال خطای استاندارد میانگین درصد 3/۰ درصد ۲/۰ درصد ۱/۰ نرمال سالین شاهد نر           

2/27b 2/58ab 3/20a 2/32b 2/58ab 12/0 وزن جفت بیضه   05/0  

09/1 وزن بیضه چپ   15/1  10/1  03/1  07/1  04/0  91/0  

90/13 قطر بیضه چپ   36/12  64/12  52/11  75/13  55/0  10/0  

1/21ab 1/24ab 1/32ab 1/44a 1/11b 04/0 وزن بیضه راست   05/0  

15/60a 16/38a 16/25a 16/30a 13/00b 33/0 قطر بیضه راست   003/0  

25/40b 25/45b 26/01ab 28/70a 23/50b 54/0 طول بیضه چپ  03/0  

78/6 طول بیضه راست  11/8  22/8  02/6  34/8  37/0  18/0  
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 یژاپن نیتخمدان در بلدرچ یهاکولیفول صدی از وزن زنده()در و وزن متر()میلی عصاره خرفه بر قطر مختلفداخل تخم سطوح  قیتزر ریثأت: 6جدول 

 (P≤05/0دار هستند )هاي با حرف نامشابه داراي اختالف آماري معنیدر هر ردیف، میانگین        

 

 بحث

 خوزستانی در جیره بلدرچین مرزه در تحقیقی، استفاده از اسانس       

درآوري در مقایسه با شاهد شد )آراک ، سبب بهبود میزان جوجهژاپنی

( نیز با بررسی اثر 1395(. شاعري و همکاران )1394و همکاران، 

گوشتی گزارش کردند که این اسانس هاي مادر اسانس شوید در مرغ

درآوري شد. اما در مطالعه سربزي و باعث افزایش میزان جوجه

تخم سطوح مختلف عصاره گرده کاج  (، تزریق درون1396همکاران )

درآوري نداشت. عصاره خرفه حاوي اسید داري بر نرخ جوجهاثر معنی

(. در تحقیقی، 2009و همکاران،  Oliveiraباشد )آمیته متیونین می

آمینه الیزین و هاي مختلف اسیدهايمرغی نسبتتزریق درون تخم

تاثیر بود درآوري بیمیزان جوجهمرغ، بر متیونین به کیسه هواي تخم

در مطالعه حاضر، تزریق سطوح مختلف  (.1396)قوچخانی و همکاران، 

ژاپنی مولد، موجب کاهش  عصاره خرفه به کیسه هواي تخم بلدرچین

هاي بارور در مقایسه درآوري تخمدرآوري کلی و جوجهمیزان جوجه

ختالف هاي شاهد بدون تزریق و تزریق نرمال سالین شد. این ابا گروه

خاطر تفاوت نوع ماده تزریقی، گونه پرنده و محل به نتایج احتماالا

( گزارش کردند که 1384حسینی )طلب و حاجیتزریق باشد. متقی

هاي مادر گوشتی آمینه در کیسه هوایی تخم مرغتزریق محلول اسید

درآوري گردید. دلیل این کاهش دار نرخ جوجهمنجر به کاهش معنی

هوایی موجب  شود که محلول اسیدآمینه در کیسهیه میاین گونه توج

حساسیت غشاء کوریوآالنتوئیس که در زیر کیسه هوایی قرار داشته 

شود. علت این اختالف ها میشده و باعث قطع تنفس و مرگ جنین

 ها از نظر نوع ماده تزریقی،توان چنین بیان نمود که، این آزمایشرا می

 گریدر مطالعه د ایش حاضر تفاوت داشتند.زمان و روش تزریق با آزم

، با دارا بودن مرغ مادر رهیدر ج شنیآو اهیاز گه معلوم شد که استفاد

را  يدرآوردرصد جوجه يداریطور معنبه اکسیدانی،خاصیت آنتی

( که با نتایج تحقیق حاضر Abd El-Ghany  ،2007و  Ali) داد شیافزا

( بیان کردند که مکمل 2009و همکاران ) Bozkurtمطابقت ندارد. 

دار، هاي نطفهکردن جیره با اسانس رازیانه، باعث افزایش درصد تخم

هاي تازه تفریخ شده گردید. تلفات اولیه درآوري و وزن جوجهجوجه

دلیل ناتوانی در توسعه بعد از ذخیره و خواباندن در ستر و به رویانی

و ناهنجاري جنین  اي در جیره مادرتلفات میانی به کمبود تغذیه

 تیدر موقع رویانعلت قرارگرفتن به رویانی يتلفات انتهاوابسته است. 

عوامل  ،ياهیو تغذ یتنفس ستمیدر س رییکشنده، تغ يهاژن ،يرعادیغ

قابل  .ونددیپیوقوع مبه یکیولوژیزیف راتییدنبال تغبه زیو ن یطیمح

 یعروق خون لیتشک یدر ط رویانی هیتلفات اول ترشیذکر است که ب

 (. در پژوهش حاضر، هرLaughlin ،1967و  Matherافتد )یاتفاق م

چند که تزریق سطوح مختلف عصاره خرفه در درون تخم بلدرچین 

ژاپنی موجب افزایش تلفات رویانی کل شد، اما سن تلفات رویانی 

تحت تأثیر تیمارهاي آزمایشی قرار نگرفتند. در این پژوهش با توجه 

ها تزریق شد، لذا عصاره به درون کیسه هوایی تخم بلدرچین کهبه این

مربوط به تیمارهاي آزمایشی  خصوص در اواخر رویانیهافزایش تلفات ب

توان به اختالل در درآوري را احتماالا میو در نهایت کاهش جوجه

در عملکرد غشاهاي داخلی پوسته در تبادالت گازي مرتبط نمود. 

الیزین، افزایش المتیونین و المرغی ديخمتحقیقی، تزریق درون ت

داشت در پی  هروزهاي یکپروتئین کل سرم خون را در جوجه

( که با نتایج حاصل از تحقیق ما مطابقت 1396)قوچخانی و همکاران، 

نداشت. در پژوهش حاضر، تیمارهاي آزمایشی بر میزان کلسترول 

( 1395داري ایجاد نکرد که با نتایج فتحی و حیدري )خون اثر معنی

لیتر اسانس بادرنجبونه در میلی 5که گزارش کردند استفاده از سطح 

دار کلسترول سرم خون هاي گوشتی باعث کاهش معنیجیره جوجه

رود وضعیت مصرف شد، مطابقت ندارد. با تغذیه درون تخم، انتظار می

هاي تفریخ شده تحت تأثیر قرار جهغذا و مسیر متابولیکی آن در جو

هاي خونی طی رشد پرنده )که ما گرفته و در نهایت سیماي متابولیت

گیري خونی قرار دادیم( تغییر کند. حوالی بلوغ را مبناي نمونه 35روز 

 سطح احتمال خطای استاندارد میانگین درصد 3/۰ درصد ۲/۰      درصد ۱/۰ نرمال سالین شاهد         

F1 53/3وزن فولیکول   16/3  20/3  61/2  11/3  15/0  57/0  

F2 1/91b 2/33ab 2/85a 2/55ab 2/16ab 12/0وزن فولیکول   05/0  

F3 0/31c 0/79bc 1/41a 0/93ab 1/21ab 11/0وزن فولیکول   01/0  

F4 0/15b 0/24b 0/54a 0/38ab 0/55a 05/0وزن فولیکول   05/0  

F1 98/15قطر فولیکول   34/15  92/17  22/17  94/18  68/0  11/0  

F2 92/12قطر فولیکول   70/13  70/13  31/13  09/14  26/0  42/0  

F3 6/47b 6/47b 6/75b 7/29ab 8/99a 33/0قطر فولیکول   04/0  

F4 4/31c 4/75bc 5/38abc 6/22a 5/87ab 23/0قطر فولیکول   02/0  
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گذار جا مهم است که یکی از عوامل تاثیراهمیت بررسی گلوکز از آن

خون، مرکز گرسنگی در  در مصرف غذا است. زیرا با کاهش گلوکز

تواند سبب افزایش اشتها در پرندگان هیپوتاالموس تحریک شده و می

داري در تحقیق حاضر، تیمارهاي تزریق عصاره خرفه تأثیر معنی گردد.

ها نسبت به شاهد نداشت. با توجه به بر غلظت گلوکز خون پرنده

ایی باال که گیاه خرفه حاوي اسیدهاي چرب غیراشباع با ارزش غذاین

باشد، بنابراین نظیر اولئیک اسید، لینولنیک اسید و لینولئیک اسید می

ها باعث وجود این ترکیبات با تحت تاثیر قرار دادن متابولیسم چربی

و  Liuشود )هاي مضر میهاي مفید و کاهش چربیافزایش چربی

( که با نتایج  تحقیق حاضر مطابقت ندارد. 2003همکاران، 

ي موجود در عصاره الکلی گیاهان دارویی باعث کاهش ترپنوئیدها

هاي رزماري و . با بررسی اثر عصارهشوندمی LDL دار در غلظتیمعن

هاي گوشتی، اثر تیمارهاي هاي خونی جوجهآویشن بر فراسنجه

دار نبود که با نتایج حاضر سرم خون معنی LDLآزمایشی بر میزان 

گلیسرید و کلسترول سرم ت تريمطابقت دارد. در مطالعه حاضر، غلظ

هاي خون تحت تأثیر تیمارهاي آزمایشی قرار نگرفت که با یافته

( که گزارش کردند استفاده از 1395پژوهش جمالی و همکاران )

داري بر گذار تاثیر معنیسطوح متفاوت پودر خرفه در جیره مرغ تخم

د. ساکی گلیسرید و کلسترول سرم خون ندارد، مطابقت دارمیزان تري

گوشتی، سطح کلسترول  کردند که در مرغ ( گزارش1393و همکاران )

 150و 100گرم آویشن و میلی 175مرغی در تزریق درون تخم خون

داري باالتر از تیمار شاهد بود که مغایر با طور معنیمیلی گرم مرزه به

در مطالعه ما، میزان تستوسترون سرم  مشاهدات پژوهش حاضر است.

گرفت. به داري تحت تاثیر تیمارهاي آزمایشی قرار طور معنیخون به

ترین غلظت تستوسترون سرم خون ترین و کمکه بیشطوري

درصد عصاره  2/0ترتیب متعلق به تیمار تزریق هاي نر بهبلدرچین

که با نتایج تحقیق  (>05/0p)خرفه و گروه شاهد بدون تزریق بود 

 افور با دارا بودن خاصیت آنتی( که اثر ک1394صداقت و همکاران )

اکسیدانی مشابه با خرفه را بر غلظت هورمون تستوسترون در سرم 

خون بلدرچین نر بررسی کردند مطابقت داشت. حمیدي و همکاران 

( گزارش کردند دانه گلپر که همانند خرفه حاوي فالونوئیدها 1397)

و گلوکز  اکسیدانی است، تاثیري بر میزان استروژنو ترکیبات آنتی

سرم خون جوجه گوشتی نداشت که با نتایج تحقیق حاضر مطابقت 

چنین گزارش کردند سطوح دانه گلپر، سبب کاهش سطح دارد. هم

 LDLو کاهش  HDLتري گلیسیرید و کلسترول سرم خون و افزایش 

اي شود که با تحقیق حاضر مطابقت ندارد. در مطالعهسرم خون می

گذار، میزان ز زیره سیاه در جیره مرغان تخمدیگر گزارش شد استفاده ا

و همکاران،  Bagirداري کاهش داد )معنی طورخون را به کلسترول سرم

در هاي مطالعه حاضر است. ( که این نتایج برخالف یافته2006

 میو مر يرزمار شـن،یآو اهانیتفاده از مخلوط اسانس گاس ي،امطالعه

ول و تري گلیسیرید سرم خون داري میزان کلسترمعنی طوربه یگل

( که با نتایج تحقیق Bolukbasi ،2008جوجه گوشتی را کاهش داد )

حاضر مطابقت ندارد. در تحقیقی، استفاده از رازیانه در جیره بلدرچین 

، El-Ghalidشد )ژاپنی باعث افزایش غلظت استروژن سرم خون 

هاي ایی موشعلت داشتن فالوونوئید در رژیم غذ(. گیاه خرفه به2009

 Hoseiniصحرایی بالغ ماده موجب افزایش استروژن سرم خون شد )

هاي مطالعه حاضر نشان داد که استفاده از ( یافته2013و همکاران،

صورت تزریق درون تخم بلدرچین سطوح متفاوت عصاره خرفه به

داري بر مقدار استروژن سرم خون نداشت. در تحقیق ژاپنی تأثیر معنی

درصد عصاره خرفه به درون تخم بلدرچین ژاپنی، سبب  2/0 ما، تزریق

هاي نر در مقایسه با گروه افزایش غلظت تستوسترون خون بلدرچین

( گزارش کردند که عصاره گیاه 1388شاهد شد. جاسمی و همکاران )

آب بشقابی باعث کاهش غلظت سرمی تستوسترون نسبت به گروه 

 مـمه شـنق هـب توجه با شد.شاهد در موش صحرایی نر نژاد ویستار 

در  هـک ستا حـضوا ،نزژپرماتوـسا دـندر رو نوتستوستر نمورهو

آراک  .یابد اهشـک هامسپرا ادتعد نمورهو ینا ترشح کاهش رتصو

هاي نر با اسانس ( گزارش کردند تغذیه بلدرچین1394و همکاران )

مرزه خوزستانی که همانند خرفه داراي ترکیبات فنلی با خاصیت 

ها شد که با اکسیدانی است، سبب بهبود وزن نسبی جفت بیضهآنتی

درصد عصاره خرفه به درون  1/0نتایج تحقیق حاضر درخصوص تزریق 

ناصري و نصرآبادي  مطالعهدر هاي ژاپنی مطابقت دارد. تخم بلدرچین

هاي موش هايبیضه و وزن دبعااتره بر گیاه شاه عصاره الکلی اثر (،1390)

( گزارش 1390. کفاشی الهی و همکاران )دنبودار معنی نرصحرایی 

کردند که استفاده از عصاره خارخاسک در موش صحرایی نر باعث 

افزایش وزن بیضه و وزن حیوان شد که با نتایج تحقیق حاضر مطابقت 

یضه راست دارد. در مطالعه دیگري، عصاره آب سیر باعث بهبود قطر ب

( 2009و همکاران،  Abdullahnejadهاي صحرایی نر شد )در موش

( در 1392اشرف و همکاران ) که با نتایج تحقیق حاضر مطابقت دارد.

تحقیقی گزارش کردند عصاره آبی ریشه زرشک باعث بهبود قطر بیضه 

هاي صحرایی شد که با تحقیق حاضر مطابقت دارد. در تحقیق موش

سبت به درصد عصاره خرفه باعث بهبود قطر بیضه ن 2/0حاضر سطح 

بر  ياثر لهیمصرف شنبل دو سطح دیگر شد. محققین گزارش کردند

( که با 2011و همکاران،  Aygunوزن بیضه بلدرچین ژاپنی ندارد )

( گزارش کردند 1396حاضر مطابقت ندارد. کشتمند و همکاران ) نتایج

کننده عصاره خارخاسک، افزایش وزن هاي سوري دریافتکه در موش

هده شد که با نتایج تحقیق حاضر مطابقت دارد. هر ها مشاجفت بیضه

اکسیدانی چند همه گیاهان مذکور همانند خرفه حاوي ترکیبات آنتی

ساز و هاي منیهستند، اما نتایج ضد و نقیضی بر رشد و توسعه لوله
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رسد نظر میهاي مختلف حیوانی داشتند. لذا بهابعاد بیضه در گونه

ها تأثیرگذار باشند. تلف نیز بر رشد بیضهماهیت ماده موثره گیاهان مخ

 تاکی و همکاران توان نادیده گرفت.اي را نمیضمناا اثرات گونه

( گزارش کردند افزودن سطوح متفاوت عصاره رازیانه به جیره 1393)

ترین فولیکول نداشت داري بر وزن بزرگگذار تأثیر معنیمرغان تخم

هاي بزرگ ایش وزن فولیکولکه با نتایج تحقیق حاضر مبنی بر افز

ها تحت تیمار با سطوح مختلف عصاره خرفه مغایر است. بلدرچین

را  انتخمد دعملکر ندامیتو ییدارو نگیاها فیتواستروژنیک اصخو

 ودنفزا (،2011و همکاران ) Khazaeiدر مطالعه هد. د ارقر تأثیر تحت

 بهبود باعث ،ییاصحر يهاشمو راکخو به یانهراز رهعصا حسطو

 بزرگ يهالفولیکو رشما دارمعنی یشافزازایی تخمدانی و فولیکول

ترین کردند که بزرگ ( نیز گزارش1395جمالی و همکاران )شد.  افگر

اي با پودر خرفه در مرغ فولیکول تخمدانی تحت تأثیر تیمار تغذیه

گذار قرار گرفت که با نتایج تحقیق حاضر مطابقت دارد. ابوالوردي تخم

( گزارش کردند که عصاره آویشن شیرازي )با 1396ن )و همکارا

هاي تخمدانی خواص مشابه خرفه( باعث افزایش وزن نسبی فولیکول

عصاره گیاه خرفه بر ترشح باشد. سو میشد که با نتایج حاضر هم

هاي گونادوتروپین از هیپوفیز و متعاقباا بر الگوي ترشح هورمون

تواند صورت وابسته به دوز میهب هاي تخمدانیاسترادیول از فولیکول

(. لذا در مطالعه حاضر، 2013و همکاران،  Hoseiniتأثیرگذار باشد )

تواند متأثر از دینامیک رشد فولیکول تخمدانی در بلدرچین ژاپنی می

طورکلی، تزریق عصاره خرفه به کیسه ههاي قبلی باشد. باین یافته

انکوباسیون نه تنها باعث  هواي تخم بلدرچین ژاپنی در مرحله قبل از

درآوري و کاهش تلفات رویانی نشد، بلکه بر این بهبود درصد جوجه

حال، میزان تستوسترون خون ها اثر نامطلوبی داشت. با اینفراسنجه

هاي نر افزایش هاي مورفومتریک دستگاه تناسلی پرندهو فراسنجه

مانی و زندهدرآوري دلیل اهمیت باالي نرخ جوجهیافتند. در کل به

صورت تزریق به کیسه هواي تخم رویانی، استفاده ازعصاره خرفه به

 شود.هاي ژاپنی توصیه نمیبلدرچین

 

  تشکر و قدردانی
دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی  حاضر با پشتیبانی تحقیق       

خوزستان انجام شده است. لذا از مسئولین این دانشگاه تقدیر و تشکر 
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