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Abstract
The study was conducted to evaluate effects of herbal
blend used in the diet on performance of broiler
chickens. 120 Ross 308 broiler chicks were used in a
completely randomized design with four experimental
groups (diets) and three replicates of ten chicks each
(totally 12 pens). The experimental groups were control
diet and diets containing blend of thyme and cloves,
antibiotic and prebitoic. Evaluated parameters were daily
weight gain, daily feed intake and feed conversion ratio.
Results indicated that adding of blended thyme and
cloves had no significant effect on daily weight gain,
daily feed intake and feed conversion ratio of broiler
chickens.
Keywords: Antibiotic, Herbal blend, Performance,
Prebiotic

چکيده
این آزمایش به منظور بررسی اثرات استفاده از یک مخلوط گیاهی در جیره
 قطعه جوجه021 .غذایی بر صفات تولیدی جوجههای گوشتی انجام شد
گوشتی نر یک روزه در قالب طرح کام ًالًال تصادفی با چهار گروه آزمایشی و
 گروههای. قطعه پرنده در هر تکرار مورد آزمایش قرارگرفتند01 سه تکرار و
 درصد0/ 05 ( یبیوتیک
  گروه آنت،)آزمایشی شامل گروه شاهد (بدون افزودنی
0/ 05 (  درصد جبره) و گروه پریبیوتیک0/4(  گروه مخلوط گیاهی،)جیره
 مصرف، در طول دوره به صورت هفتگی وزن بدن.درصد جیره) بود
 یافتههای.خوراک اندازهگیری شد و ضریب تبدیل غذایی محاسبه شد
،یبیوتیک
 یبیوتیک و آنت
  پر،آزمایش نشان داد که در مقایسه با گروه شاهد
 افزایش،یداری بر صفات وزن بدن
 استفاده از مخلوط گیاهی هیچ اثر معن
 مصرف خوراک و ضریب تبدیل غذایی جوجههای گوشتی،وزن روزانه
.نداشت
، صفات تولیدی جوجه گوشتی،یبیوتیک
  پر،یبیوتیک
  آنت:کلمات کليدي
مخلوط گیاهی
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مقدمه و کلیات
امروزه رویکرد جهانی به استفاده از فرآوردههایی
سالم و عاری از آنتی بیوتیک و سموم است .در این
راستا اتحادیه اروپا از سال  2006مصرف بسیاری از
کها را در تغذیه دام و طیور ممنوع نموده
آنتی بیوتی 
است .بحث پرورش طیور ارگانیک موضوعی است
که در سالهای اخیر توجه بسیاری از محققین را به
خود جلب نموده است .در این راستا استفاده از
ترکیباتی که بتوانند سموم را از دستگاه گوارش خارج
نموده و از طرفی شرایط مطلوب را در دستگاه
گوارش پرندگان مستقر نماید مورد توجه محققین
کها،
قرار گرفته است .آنزیمهای مختلف ،پروبیوتی 
پری بیوتیکها و اسیدیفایرها و همچنین فیتوژنها
(گیاهان دارویی) در این گروه قرار دارند( Barreto et

 .)al, 2008بهبود و افزایش پارامترهای تولیدی در
جوجههای گوشتی یکی از مهمترین اهداف صنعت
یباشد .به کار گیری
پرورش طیور در کل دنیا م 
یهای غذایی مانند پری بیوتیک و گیاهان
افزودن 
لهای غذایی میتواند با ایجاد
دارویی به صورت مکم 
کلنی و رشد و تکثیر بیشتر ،غلبه بر جمعیت
بهای مضر و ایجاد تعادل میکروبی در دستگاه
میکرو 
گوارش اثرات مثبت خود را در بهبود عملکرد پرنده
یهای مضر در روده به
ایجاد کند .کاهش تعداد باکتر 
یهای نام برده شده ،باعث
علت استفاده از افزودن 
افزایش مصرف خوراک در پرنده خواهد شد که بهبود
ضریب تبدیل و افزایش وزن روزانه را به دنبال
خواهد داشت( Jang et al, 2004., Khosravi et al,

) .2008لذا ،هدف از انجام این پژوهش مقایسه اثرات
استفاده از مخلوط گیاهی در مقایسه با محرک رشد
ویرجینیامایسین و پری بیوتیک بر صفات تولیدی
جوجههای گوشتی بود.

فرآیند پژوهش
این آزمایش با استفاده از  021قطعه جوجه گوشتی
نر رأس در قالب طرح کام ًالًال تصادفی با چهار گروه
آزمایشی و سه تکرار(هر تکرار  01قطعه) در شرایط
استاندارد پرورشی به مدت  35روز در دو دوره
آغازین(  7- 21روزگی) و رشد(  21 - 35روزگی) انجام
شد .جیرههای غذایی با استفاده از مواد خوراکی
موجود و بر طبق جداول نیازهای سویه رأس 08 3
تنظیم شد .گروههای آزمایشی شامل جیره شاهد(فاقد
یبیوتیک
افزودنی) ،جیره حاوی  0/ 05درصد از آنت 
اریترومایسین ،جیره با  0/4درصد از مخلوط گیاهی،
جیره حاوی  0/ 05درصد پری بیوتیک بود .در طول
دورة آزمايش ،از وزن بدن و خوراک مصرفي
جوجهها بطور هفتگي آمار برداري و نهايتًاًا افزايش
وزن روزانه ،مصرف خوراک روزانه و ضريب تبديل
غذا يي محاسبه شد.
نتايج و بحث
جدول  1اثر استفاده از مخلوط گیاهی مورد استفاده
در جیره غذایی در مقایسه با جیره شاهد ،آنتی
بیوتیکی و پری بیوتیکی بر افزایش وزن بدن روزانه
را نشان میدهد .یافتهها نشان میدهد که استفاده از
مخلوط گیاهی مورد استفاده در جیره غذایی بر
افزایش وزن روزانه در سنین  7تا  21و  21تا 35

روزگی اثری نداشت(  .)P<0/ 05در دوره  21تا 35
یداری
روزگی بیشترین افزایش وزن به لحاظ غیر معن 
با تغذیه پری بیوتیک حاصل شد.

مقایسه اثرات دو گیاه آویشن و میخک53 ...
جدول  :1اثر استفاده از مخلوط گیاهی در جیره غذایی بر افزایش وزن بدن روزانه جوجههای گوشتی (گرم/پرنده/روز)

)Table 1: The effect of using an herbal blend in diet on daily body weight gain of broiler chickens (g/bird/day
گروه آزمایشی
 7تا  21روزگی
 21تا  53روزگی
85 /1

83/5

شاهد

92 /5

37 /5

ویرجینیامایسین

87 /3

35

94 /3

35 /1

0/743

مخلوط گیاهی
پری بیوتیک

0/ 62

p Value

در هر ستون حروف غیرمشابه نشان دهنده اختالف معنی دار در سطح  0/50میباشد.

In each column, non-identical letters indicate a significant difference of 0.05

مصرفی روزانه جوجههای گوشتی در دوره آغازین و

جدول  2اثر استفاده از مخلوط گیاهی مورد استفاده

رشد نداشت(  .)P<0/ 05باالترین مقدار خوراک

در جیره غذایی بر مصرف خوراک روزانه در
دورههای آغازین و رشد نشان میدهد .استفاده از

مصرفی از لحاظ عددی با تغذیه جیره حاوی

یبیوتیک ویرجینیامایسین ،مخلوط گیاهی و
آنت 

پریبیوتیک در دوران آغازین و رشد حاصل شد.

یداری بر خوارک
همچنین پریبیوتیک ،تأثیر معن 
جدول  :2اثر استفاده از مخلوط گیاهی در جیره غذایی بر مصرف خوراک روزانه جوجههای گوشتی (گرم/پرنده/روز)

)Table 2: The effect of using an herbal blend in diet on daily feed intake of broiler chickens (g/bird/day
گروه آزمایشی
 7تا  21روزگی
 21تا  53روزگی
451/9

56 /7

شاهد

851/6

56 /5

ویرجینیامایسین

551/5

50 /2

مخلوط گیاهی

071/5

51 /1

پری بیوتیک

0/ 37

0/076

p Value

یدار در سطح  0/50میباشد.
در هر ستون حروف غیرمشابه نشان دهنده اختالف معن 

In each column, non-identical letters indicate a significant difference of 0.05

اثر استفاده از مخلوط گیاهی در جیره غذایی بر

گوشتی در دوره آغازین و رشد اثری نداشت

مصرف ضریب تبدیل غذایی در دورههای آغازین و

(  .)P<0/ 05کمترین ضریب تبدیل غذایی از لحاظ

رشد در جدول  3نشان داده شده است .استفاده از

عددی با تغذیه جیره حاوی ویرجینامایسین و مخلوط

مخلوط گیاهی بر ضریب تبدیل غذایی جوجههای

گیاهی به ترتیب در دوران رشد و آغازین حاصل شد.

جدول  :3اثر استفاده از مخلوط گیاهی در جیره غذایی بر ضریب تبدیل غذایی جوجههای گوشتی

Table 3: The effect of using an herbal blend in diet on feed conversion ratio of broiler chickens
گروه آزمایشی
 7تا  21روزگی
 21تا  53روزگی
1/ 82
1/ 71

1/ 47
1/5

شاهد
ویرجینیامایسین

1/ 78

1/ 43

مخلوط گیاهی

1/ 81

1/ 46

پری بیوتیک

0/ 43

0/ 63

p Value

در هر ستون حروف غیرمشابه نشان دهنده اختالف معنیدار در سطح  0/50میباشد.

In each column, non-identical letters indicate a significant difference of 0.05

لذا با توجه به یافتههای آزمایش ،استفاده از مخلوط

یداری بر صفات وزن بدن،
آزمایشی هیچ اثر معن 

گیاهی در جیره غذایی در مقایسه با سایر گروههای

افزایش وزن روزانه ،مصرف خوراک و ضریب تبدیل
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 بررسی اثر یک.غذایی جوجههای گوشتی نداشت
مخلوط تجاری عصاره گیاهان دارویی نشان داد که
جوجههای گوشتی تغذیه شده با جیره غذایی حاوی
مخلوط عصاره گیاهان دارویی دارای بیشترین وزن و
Barreto et al, (کمترین ضریب تبدیل غذایی بودند

 در گزارش دیگر واردکردن پودر برگ.)2008
 درصد در جیره جوجههای0/5 رزماری به میزان
گوشتی بیشترین وزن و کمترین ضریب تبدیل غذایی
 گزارشهایی در رابطه با افزایش.را به دنبال داشت
 استفاده.قابليت هضم رودهاي مواد مغذي ارائه دادند
یداری بر
 مخلوط گياهان دارویی اثر معن

از كه از كي

Jang et (افزایش عملكرد جوجههای گوشتي نداشت

 متاسفانه گزارشات در مورد ارزش گیاهان.)al, 2004
Jang et al, 2004., (دارویی در طيور متناقض هستند

یدار شدن
  عدم معن.Kwiecien et al, 2009)
یهای مختلف بر بیشتر صفات مورد مطالعه در
 افزودن
این پژوهش را میتوان به شرایط خوب پرورش
 در واقع سالمتی دستگاه گوارش و.مربوط دانست
فلور میکروبی روده جوجهها در شرایط خوبی بوده
یهای مختلف نتوانسته آن را بهتر
 است که افزودن
 هر چند استفاده، لذا به عنوان نتیجهگیری کلی.نماید
از مخلوط گیاهی مورد استفاده در جیره غذایی اثر
محسوسی بر بهبود صفات تولیدی نداشت ولی تا
حدودی ضریب تبدیل غذایی جوجه گوشتی را بهبود
.داد
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