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Abstract
This experiment was conducted to investigate the effects of
different levels of oregano extract (OE) o performance in
broiler chickens. A total of 360 male chicks in a completely
randomized design with 5 treatments, 4 replicates of 16
birds were distributed and reared under experimental same
conditions. During experimental period (1 d until end
period), drinking water of the control group had no any
additive while antibiotic (0.0125 % Erythromycin), 1.5, 3
or 4.5% OE were added respectively to other 4
experimental groups. The findings indicated that the use of
OE affected significantly feed intake, body weight gain
and feed conversion ratio in broiler chickens. In 11-24 d
period, the highest feed intake was obtained in groups fed
4.5% OE or antibiotic. Also in this period, feeding 3 or
4.5% OE or antibiotic to broilers caused the significant
highest weight gain (P<0.05). in overall period, using 4.5%
OE caused significantly the highest weight gain and also, 3
and 4.5% OE significantly decreased feed conversion ratio
in broiler chickens. In conclusion, using OE especially in
level of 4.5% in broiler drinking water has beneficial
effects on performance parameters and therefore can be
applied as a suitable replacement for antibiotic in broiler
chickens.
Keywords: Antibiotic, Broiler chickens, Oregano extract,
Performance.

چکیده
این پژوهش جهت بررسی اثر سطوح مختلف عصاره آبی پونه کوهی بر
 قطعه جوجه064  تعداد.صفات عملکردی جوجههای گوشتی انجام شد
 تکرار و0  گروه آزمایشی و5 گوشتی نر در قالب یک طرح کامالً تصادفی با
. قطعه جوجه در هر تکرار توزیع و تحت شرایط یکسان پرورش یافتند16
در طول دوره آزمایشی (یک روزگی تا پایان دوره) گروه شاهد آب
 در حالی که به آب آشامیدنی چهار،آشامیدنی بدون افزودنی را دریافت کرد
، درصد آنتی بیوتیک اریترومایسین4/4115 گروه آزمایشی دیگر به ترتیب
 نتایج نشان داد در. درصد عصاره آبی پونه کوهی افزوده شد0/5  و0 ،1/5
 اثر افزودن عصاره پونه بر مصرف،) روزگی (دوره رشد10  تا11 سن
 افزایش وزن روزانه ضریب تبدیل غذایی جوجههای گوشتی،خوراک روزانه
 بیشترین، روزگی10  تا11  بهطوریکه در دوره.)p>4/45( معنیدار بود
 درصد0/5 مصرف خوراک روزانه در گروههای تغذیه شده با آنتی بیوتیک یا
عصاره پونه و بیشترین افزایش وزن در گروههای تغذیه شده با عصاره آبی
 در کل. درصد و گروه آنتی بیوتیکی حاصل شد0/5  و0 پونه در سطوح
 تغذیه جوجههای گوشتی با عصاره آبی،) روزگی01  تا1( دوره پرورش
 و0  درصد سبب افزایش وزن معنیدار و در سطح0/5 پونه بویژه در سطح
 درصد عصاره پونه سبب کاهش ضریب تبدیل غذایی جوجهها گوشتی0/5
، با توجه به پارامترهای مورد بررسی.به اندازه گروه آنتی بیوتیکی شدند
 درصد عصاره پونه کوهی در آب آشامیدنی جوجههای0/5 استفاده از
 میتواند به عنوان،گوشتی اثرات سودمندی بر عملکرد داشته و بنابراین
.جایگزین مناسبی برای آنتی بیوتیک مورد استفاده قرار گیرد
 عصاره، صفات عملکردی، جوجه گوشتی، آنتی بیوتیک:کلمات کلیدی
.پونه کوهی

فصلنامه گیاه و زیست فناوری ایران

فصلنامه گیاه و زیست فناوری ایران

01-06  صص،1  شماره،16  دوره،1044 سال

01-06  صص،1  شماره،16  دوره،1044 سال
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مقدمه و کلیات

( .)Alçiçek et al., 2004در زمان استفاده از

خارج کردن تدریجی آنتی بیوتیک های محرک رشد

روغنهای ضروری پونهی کوهی و دارچین و فلفل

از چرخه غذایی بر صنعت پرورش طیور اثر

قرمز و عصارههای پنیرک ،آویشن و رزماری در جیره

بروز

در مقایسه با گروه شاهد تفاوت در وزن سنگدان و

ناهنجاریهای گوارشی را به دلیل تکثیر عوامل

جگر و لوزالمعده جوجههای گوشتی مشاهده شد

بیماریزای رودهای ،افزایش میدهد .برای به حداقل

( .)Hernandez et al., 2004با توجه به بعضی اثرات

رساندن این کمبود ،نیاز به جایگزین مناسبی برای

سودمند گزارش شده در مورد فرآوردههای پونه در

آنتی بیوتیکها وجود دارد .یکی از بهترین

جیره غذایی ،این پژوهش به منظور بررسی اثرات

جایگزینهای طبیعی پیشنهادی گیاهان دارویی

افزودن سطوح مختلف عصاره آبی پونه کوهی به

میباشد .اثرات محرک رشدی در ارتباط با

عنوان یک ترکیب محرک رشد طبیعی به آب

متابولیتهای فعال بیولوژیکی و همچنین اثر آنها بر

آشامیدنی و مقایسه کارایی آن با یک آنتیبیوتیک

بهبود جمعیت میکروبی روده میباشد ( Selma and

خوراکی بر عملکرد جوجههای گوشتی انجام شد.

 .)Espin, 2009آنالیز شیمیایی عصاره پونه کوهی 11

فرآیند پژوهش

ترکیب با مجموع  55/0درصد را نشان میدهد که

این پژوهش با تعداد  064قطعهه جوجهه گوشهتی نهر

مهمترین آنها شامل پولگون ( 01/55درصد) ،سینئول

سویه راس  049در قالب یک طهرح کهامالً تصهادفی

( 15/95درصد) ،منتوفوران ( 11/9دصد) و سیس

بین  5گروه آزمایشی با  0تکرار و  16قطعهه جوجهه

ایزو پولگون ( 5/40درصد) میباشند .نوبخت و

در هر تکرار (واحد آزمایشی) انجام شد .جوجهها در

همکاران ( )1414گزارش نمودند که استفاده 4/45

واحدهای آزمایشی به طور تصادفی توزیهع شهدند و

درصدی از مخلوط گیاهان دارویی گزنه ،پونه و

گروه ههای آزمایشهی بهه طهور تصهادفی بهه واحهدها

کاکوتی سبب بهبود عملکرد و صفات الشه در

اختصههای یافتنههد .بههه غیههر از گههروه شههاهد (بههدون

جوجههای گوشتی شود .مدیری و همکاران ()1414

افزودنی) ،از سن یک روزگی تا انتهای دوره پهرورش

با استفاده  1/5درصدی از مخلوط گیاهان گزنه ،پونه

اختصای افزودنی بهه آب آشهامیدنی بهه گهروهههای

و کاکوتی بهبود عملکرد و صفات الشه را در

آزمایشی بهه اینصهورت بهود :افهزودن آنتهی بیوتیهک

جوجههای گوشتی گزارش نمودند .در اثر استفاده از

حاوی اریترومایسین به میزان  4/4115درصد آب (بر

پونةکوهی در جیرههای جوجههای گوشتی بهبودی

اساس توصیه شرکت سازنده) به گروه آزمایشهی  1و

در خوراک مصرفی مشاهده میشود ( Çabuk et al.,

افزودن عصاره آبی پونهه بهه میهزان  0 ،1/5و یها 0/5

2006؛  .)Alçiçek et al., 2004وزن زنده و درصد

درصد به ترتیب به آب آشامیدنی گروههای آزمایشهی

الشه در گروهی از جوجهها که با روغن پونهی

 0تا  .5در طول دوره پرورش ،جوجهههها بهر اسهاس

کوهی تغذیه شده بودند ،بیشتر از گروه شاهد بود

توصههیه سههویه راس  ،049بههه ترتیههب بهها جیههرههههای

گستردهای دارد و رشد بهینه را کاهش و

اثر عصاره آبی پونه کوهی ( )Origanum vulgareبر صفات عملکردی جوجه های گوشتی22 .

آغازین ( 1تا  14روزگی) ،رشد ( 11تها  10روزگهی)

آزمایشی مصرف خوراک روزانه مشهابهی داشهتند .در

و پایانی ( 15تا  01روزگی) تغذیه شدند .برای تنظیم

سههن  11تهها  10روزگههی (دوره رشههد) ،اثههر افههزودن

جیره های آزمایشی از نرم افزار  UFFDAاستفاده شد.

عصاره پونه بر مصرف خهوراک روزانهه جوجههههای

در طول دوره پرورش آب و خوراک به صهورت آزاد

گوشههتی معنههیدار بههود ( .)p>4/45بهههطههوریکههه

در اختیار جوجهها قرارگرفهت .جههت آمهاده سهازی

گروههای تغذیه شده با آنتی بیوتیهک یها  0/5درصهد

عصاره آبی ،مقدار کافی از پونهه کهوهی از ارتفاعهات

عصههاره پونههه در مقایسههه بهها گههروه بههدون افزودنههی

جمع آوری و در سایه خشک و سپس آسهیاب شهد.

بیشترین مصرف خوراک روزانهه را داشهتند .در دوره

جهت استخراج عصاره آبی ،در ابتدا مقدار  544گهرم

 15تا  01روزگی (دوره پایهانی) و  1تها  01روزگهی

پودر پونه کوهی درون ظرف پیرکس ریخته و  5لیتهر

(کههل دوره پههرورش) ،اثههر افههزودن عصههاره پونههه بههر

آب مقطر استریل به آن افزوده شد .مخلوط حاصل به

مصرف خوراک روزانه جوجههای گوشتی معنهی دار

مدت  04دقیقهه جوشهانده و پهس از سهرد شهدن ،از

نبود ( .)p<4/45هر چند که تمام افزودنهیهها سهبب

پارچه ململ گذرانده و سپس از کاغذ صافی رد شهده

افزایش عددی مصرف خوراک نسبت به گروه شهاهد

و عصههاره آن جههدا شههد ( Diaz-Sanchez et al.,

شدند .اثرات استفاده از عصاره آبی پونهه بهر افهزایش

 .)2015در طول دوره پرورش ،وزن بهدن و مصهرف

وزن روزانه جوحههای گوشهتی در جهدول  1نشهان

خوراک جوجهها به صورت هفتگهی انهدازهگیهری و

داده شده است .استفاده از عصاره پونهه بهر افهزایش

میههزان افههزایش وزن بههدن و ضههریب تبههدیل غههذایی

وزن روزانههه جوجههههههای گوشههتی در دوره  1تهها 14

محاسبه شد .در پایان دوره پرورش ( 01روزگهی) ،از

روزگههی اثههر معنههیداری نداشههت ( .)p<4/45بههه

هر تکرار یک قطعهه مهرن نزدیهک بهه میهانگین وزن

طههوریکههه اف هزایش وزن بههدن جوجهههههها در تمههام

تکرار انتخاب و کشهتار شهد .دادهههای آزمهایش بها

گروههای آزمایشی در این دوره یکسان بود .در دوره

اسهتفاده از نهرم افهزار آمهاری ( SAS )SAS, 2005و

 11تا  11روزگی در مقایسه با گروه شاهد ،استفاده از

رویهی  GLMتجزیه و تحلیل و میانگینها با استفاده

عصاره آبی پونهه در سهطوح  0و  0/5درصهد سهبب

از آزمون چند دامنهای دانکن در سهطح معنهیداری 5

افزایش وزن روزانه جوجهها به انهدازه گهروه تغذیهه

درصد مورد مقایسه قرار گرفتند.

شده با آنتی بیوتیک شد .هر چند اثر افهزودن عصهاره

نتایج و بحث

پونههه بههه آب آشههامیدنی بههر افههزایش وزن روزانههه

جدول  1اثر استفاده از عصاره آبی پونهه بهر مصهرف

جوجههای گوشتی در سن  15تا  01روزگی معنیدار

خوراک روزانه جوحههای گوشتی را نشان مهیدههد.

نبود ( )p<4/45ولی بهه لحهاع عهددی ،جوجههههای

بر اساس یافتهها ،اثهر افهزودن عصهاره آبهی پونهه بهر

تغذیه با سهطوح  0و  0/5درصهد عصهاره آبهی پونهه

مصرف خوراک روزانه در سن  1تا  11روزگی (دوره

افزایش وزن روزانه بیشتری در مقایسه با گروه شاهد

آغازین) معنیدار نبود ( )p<4/45و تمهام گهروهههای

داشتند .ارزیابی کل دوره پرورش ( 1تها  01روزگهی)
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اثر معنیدار ( )p>4/45عصاره پونه بهر افهزایش وزن

*

جدول  -1اثر عصاره پونه بر مصرف خوراک جوجههای گوشتی

روزانه جوجههای گوشتی را نشان داد بهطوریکه در

Table 1- Effect of OE on feed intake in broilers

مقایسه با گروه شاهد ،تغذیه جوجهههای گوشهتی بها

نوع افزودنی

 1تا 11

 11تا 42

 42تا 24

 1تا  24روزگی

عصاره آبی پونه بهویژه در سهطح  0/5درصهد سهبب

بدون افزودنی

11

56 b

100

95

افزایش وزن معنیدار جوجههای گوشهتی بهه انهدازه

آنتی بیوتیک

10

پونه  1/5درصد

11

پونه  0درصد

11

گروه تغذیه شده با آنتی بیوتیک شد .در جدول  ،0اثر
استفاده از عصاره آبی پونه بر ضریب تبدیل خهوراک
جوحههای گوشتی نشان داده شهده اسهت .بهر طبه

a

65

ab

ab

54

104

60

51

106

64

150

51

پونه  0/5درصد

11

65 a

154

50

P value

4/51

4/401

4/64

4/05

S.E

4/04

1/14

1/15

1/45

یافتههای جدول ،افزودن عصاره آبی پونه بر ضهریب
تبدیل خوراک جوجه های گوشهتی در سهن  1تها 11

میانگینهای با حروف متفاوت از نظر آماری معنیدار هستند ()p>5/50

روزگی معنیدار نبود ( )p<4/45بهطوریکهه ضهریب

*

مقدار مصرف :گرم در روز به ازای پرنده

تبدیل غذایی در تمام گروههای آزمایشی مشابه بهود.

جدول  -4اثر عصاره پونه بر افزایش وزن بدن جوجههای گوشتی*

در سن  11تا  10روزگی (دوره رشهد) ،اثهر افهزودن
عصاره پونه بهر ضهریب تبهدیل غهذایی جوجههههای
گوشتی معنیدار بود ( .)p>4/45بههطهوریکهه گهروه
تغذیه شده با آنتی بیوتیک یا  1/5درصد عصاره پونهه
در مقایسه با گروه بدون افزودنهی بیشهترین ضهریب
تبدیل غذایی را داشهتند .در دوره  15تها  01روزگهی
(دوره پایانی) ،اثر افهزودن عصهاره پونهه بهر ضهریب
تبدیل غهذایی جوجههههای گوشهتی معنهی دار نبهود
( .)p<4/45هر چند که تمام افزودنیها سبب کهاهش
عددی ضریب تبدیل غذایی نسهبت بهه گهروه شهاهد
شههدند .در کههل دوره پههرورش ،افههزودن  1/5درصههد
عصاره آبی پونه سبب افزایش ضریب تبهدیل غهذایی
شد ولهی سهایر مقهادیر عصهاره پونهه سهبب کهاهش
ضریب تبدیل غذایی جوجهها گوشتی با اندازه گهروه
آنتی بیوتیک شد.

Table 2- Effect of OE on weight gain in broilers
نوع افزودنی

 1تا 11

بدون افزودنی

19

آنتی بیوتیک

11

 11تا 42
b
a

04

 42تا 24
45

 1تا  24روزگی
b
a

05

09

90

پونه  1/5درصد

19

09 b

49

54 ab

پونه  0درصد

15

04 ab

91

50 ab

پونه  0/5درصد

14

00 ab

90

55 a

4/104

4/401

4/541

4/405

4/54

1/41

1/15

1/41

P value
S.E

میانگینهای با حروف متفاوت از نظر آماری معنیدار هستند ()p>4/45
*

مقدار مصرف :گرم در روز به ازای پرنده

56

اثر عصاره آبی پونه کوهی ( )Origanum vulgareبر صفات عملکردی جوجه های گوشتی20 .
جدول  -3اثر عصاره پونه بر ضریب تبدیل غذا در جوجه گوشتی

*

Table 3- Effect of OE on FCR** in broilers

جیره از طری تحریک فعالیت کبد میتوانند مصهرف

نوع افزودنی

 1تا 11

 11تا 42

 42تا 24

 1تا  24روزگی

خوراک را افزایش دهند ( .)Frankic et al., 2009در

بدون افزودنی

1/11

1/21ab

1/11

1/33 b

پههژوهش حاضههر نیههز اسههتفاده از سههطح  0/5درصههد

آنتی بیوتیک

1/11

1/32 b

1/33

1/11 a

عصاره در دوره رشد سبب افزایش معنهیدار مصهرف

پونه  1/2درصد 1/11

1/13 a

1/23

1/24 ab

خوراک نسبت به گروه شاهد شد.

1/11

1/21ab

1/21

1/31 ab

در پژوهش حاضر ،افزودن آنتهیبیوتیهک و همچنهین

پونه  2/2درصد 1/11

1/23ab

1/21

1/11 a

 0/5درصد عصاره پونه بر افزایش وزن بدن کل دوره

P value

1/322

1/122

1/211

1/131

S.E

1/142

1/141

1/121

1/141

پونه  3درصد

میانگینهای با حروف متفاوت از نظر آماری معنیدار هستند ()p>4/45
**Feed conversion ratio

اثرات سودمند داشت .مواد موثره موجهود در عصهاره
پونه مهیتوانهد رشهد بهاکتریههای سهودمند دسهتگاه
گوارش ،فعالیت آنزیمهای هضمی لوزالمعهده و روده

بررسی پژوهش ههای پیشهین بیهانگر ایهن اسهت کهه

باریک و همچنین هضم و جذب مهواد مغهذی جیهره

اسههتفاده از گیاهههان دارویههی در تغذیههه جوجههههههای

بویژه پهروتئین را افهزایش دههد .بطهورکلی ،گیاههان

گوشتی ،بر فراسهنجهههای عملکهردی (افهزایش وزن

دارویی میتوانند عملکرد جوجه ها را با ساز و کارای

بدن ،مصرف خوراک و ضریب تبدیل غهذایی) نتهایج

متفاوتی از جمله بهبود مورفولوژی و بهبهود سهالمت

یکسانی را در پی نداشته و سبب بروز نتایج متفهاوتی

دستگاه گوارش و درنتیجه هضم بهتهر مهواد مغهذی،

شههده اسههت ( .)Hippenstiel et al., 2011نتههایج

تغییر در ترشحات هضمی (نمهک ههای صهفراوی) و

پههژوهش حاضههر نشههان داد اسههتفاده از عصههاره پونههه

آنههزیمهههای گوارشههی ،تحریههک رشههد و فعالیههت

کوهی بر مصرف خوراک جوجه ها در دوره پهرورش

بههههاکتریهههههای سههههودمند دسههههتگاه گههههوارش

(بههه اسههتثتای دوره رشههد) اثههری نداشههت .در همههین

(الکتوباسههیلوسههها و بیفیههدوباکتریوم) ،جلههوگیری از

راستا ،برخی یافتههههای قبلهی نشهان دادنهد مصهرف

رشد باکتریهای زیان بار و بهبود عملکرد انهدامههای

خوراک جوجه های گوشتی در  6هفته دوره پهرورش

حیاتی ماننهد کبهد بهبهود دهنهد (.)Lee et al., 2004

تحت تأثیر افزودن  144و یا  144میلی گهرم عصهاره

وزن زنده و درصد الشه در گروهی از جوجههها کهه

پونههه کههوهی در هههر کیلههوگرم جیههره قههرار نگرفههت

با روغن پونهی کوهی تغذیهه شهده بودنهد ،بیشهتر از

( .)William and Losa, 2001در اثههر اسههتفاده از

گروه شاهد بود ( .)Alçiçek et al., 2004در پژوهش

پونةکوهی در جیرههای جوجههای گوشهتی بهبهودی

حاضهر ،افزودنهیهها بهر ضهریب تبهدیل غهذایی اثههر

در خوراک مصرفی مشاهده میشود ( Çabuk et al.,

معنیداری داشتند .یافتهههای بعضهی گزارشهات نیهز

2006؛  .)Alçiçek et al., 2004عصهههارههههها و

نشان داد سطوح مختلف پونه کوهی بر ضریب تبدیل

روغنههای گیهاهی بها تحریهک دسهتگاه گهوارش و

غذایی دوره رشد ،پایانی و کل دوره اثهر معنهی داری

افزایش تولید آنزیمهای هضمی و قابلیت هضم بهتهر

داشت .نوبخت و همکاران ( )1414گهزارش نمودنهد
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 درصدی از مخلوط گیاههان دارویهی4/45 که استفاده
 پونه و کاکوتی سبب بهبود عملکهرد و ضهریب،گزنه
 مهدیری و.تبدیل غذایی در جوجههای گوشتی شهود
 درصدی از مخلهوط1/5 ) با استفاده1414( همکاران
 پونههه و کههاکوتی بهبههود عملکههرد را،گیاهههان گزنههه
 نههوع ترکیبههات فعههال موجههود در.گههزارش نمودنههد
 اثهرات همکوشهی، میهزان مصهرف در جیهره،گیاهان
 شکل استفاده،(سینرژیستی) بین ترکیبات فعال گیاهی
 کپسول و غیره) و شرایط محیطهی همگهی بهر،(پودر
Çabuk et al., ( رانهدمان غهذایی اثهر مهمهی دارنهد

 همهه ایهن، بنهابراین.)Alçiçek et al., 2004 ؛2006
عوامههل مههیتواننههد سههبب ایجههاد تفههاوت در نتههایج
.پژوهشهای انجام شده در این زمینه شوند
نتیجهگیری کلی
بطورکلی نتایج پهژوهش حاضهر نشهان مهیدههد کهه
 درصهد عصهاره پونهه کهوهی هماننهد0/5 استفاده از
آنتی بیوتیک سبب بهبود افزایش وزن و ضریب تبدیل
 این عصهاره گیهاهی قابلیهت، بنابراین.غذایی میشود
استفاده به عنهوان جهایگزین آنتهی بیوتیهک در جیهره
.غذایی را دارد
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