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اثرات استفاده از سطوح مختلف گیاه دارویی پونه بر 
عملکرد در جوجه های گوشتی و مرغ های تخم گذار 

چكید ه
دو آزمایش جهت بررس�ی اثرات اس�تفاده از سطوح مختلف گیاه دارویی پونه بر عملكرد جوجه های گوشتی 
و مرغ های تخم گذار انجام گردیدند. س�طوح پونه مورد اس�تفاده در هر دو آزمایش 0، 0/5، 1، 1/5 و 2 درصد بود. 
 در آزمایش اول در مجموع تعداد 300 قطعه جوجه گوش�تی از س�ویه راس–308 در 5 گروه آزمایش�ی و 3 تكرار
 )ب�ا تع�داد 20 قطع�ه جوجه در هر تك�رار( به م�دت 42 روز و در آزمای�ش دوم تعداد 180 قطعه م�رغ تخم گذار 
س�ویه های- الین )W36( در  5 گروه آزمایش�ی و 3 تكرار )با تعداد 12 قطعه مرغ در هر تكرار( از سن 60 تا 72 
هفتگی در قالب طرح کاماًل تصادفی مورد آزمایش قرار گرفتند. نتایج حاصله نش�ان داد که اس�تفاده از س�طوح 
مختل�ف گی�اه دارویی پونه دارای اثرات معنیداری بر عملكرد در جوجه های گوش�تی و م�رغ های تخم گذار می 
باشد )p>0/05(. در جوجه های گوشتی باالترین مقدار افزایش وزن روزانه )46/24 گرم( و بهترین ضریب تبدیل 
غذایی )1/69(، پایین ترین درصد قلب )0/84( و در مرغ های تخم گذار باالترین وزن مخصوص تخم مرغ )1/083 
میلی گرم بر سانتی متر مكعب( با استفاده 0/5 درصدی از گیاه پونه حاصل گردید. از سویی دیگر، باالترین درصد 
س�ینه )33/29(، کمترین درصد ران ها )25/43( در جوجه های گوش�تی و باالترین وزن س�فیده )44/51 گرم( 
و وزن زرده )21/31( در م�رغ های تخم گذار با اس�تفاده 1 درصدی از گی�اه دارویی پونه در جیره های غذایی آنها 
بدست آمد. نتیجه گیری کلی این آزمایش نشان داد که استفاده 0/5 و 1 درصدی از گیاه دارویی پونه دارای اثرات 

مثبتی بر عملكرد جوجه های گوشتی و مرغ های تخم گذار می باشد.

کلمات کلید ی: جوجه های گوشتی، گیاه دارویی پونه، عملكرد، مرغ تخم گذار  
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مقد مه
با افزایش جمعیت جهان و کمبود مواد خوراکي نیاز به تنوع و افزایش سرعت 
رش��د در تولید گوشت طیور آش��کار میگردد. در سال هاي اخیر، پیشرفت ها 
که در زمینه ژنتیک، مواد غذایي، پرورش و بازاریابي در صنعت طیور موجب 
به کارگیري روش ها و سیس��تم هاي مدرن براي دستیابي به باالترین تولید 
ب��ا کمترین هزینه در این صنعت ش��ده اس��ت. لیکن اس��تفاده از روش هاي 
م��درن در زمینه هاي پرورش و تنظیم جیره ه��ای غذایی باعث ایجاد تنش 
و افزای��ش بیم��اري ه��ا در طیور گردیده اس��ت. لذا، امروزه براي دس��تیابي 
ب��ه باالترین تولید ب��ا کمترین هزین��ه از افزودني ه��اي خوراکي در صنعت 
 طیور اس��تفاده مي ش��ود )10(. محرک هاي رش��د و افزودني هاي خوراکي، 
مجم��وع ه��اي از ترکیبات ش��یمیایي، بیولوژیکي یا طبیعي هس��تند که به 
خوراک اضافه ش��ده و با فرض بهبود رش��د و بهبود کارآیي خوراک و بدست 
آوردن باالترین و اقتصادی ترین تولید اس��تفاده مي گردند )33(. لذا، اهمیت 
استفاده از افزودني ها در خوراک طیور و مشخص نمودن بهترین افزودني ها 
که بیش��ترین تأثیر با کمترین هزینه را داش��ته باشند، کاماًل آشکار مي شود. 
امروزه افزایش مقاومت باکتري ها و عوامل بیماري زا نس��بت به آنتیبیوتیک 
ها باعث ش��ده اس��ت که اس��تفاده از جایگزین هاي طبیعي همانند گیاهان 
داروی��ي باالخص گی��اه دارویي پونه که داراي خاصّی��ت ضد میکروبي باالیي 
اس��ت، تس��ریع یابد )28(. پونه گونه اي از گیاهان خانوادهي البیاتا1 می باشد 
که این خانواده شامل 20 گونه است که در سراسر دنیا پراکنده شده اند )40(. 
پون��ه یکي از گون��ه هاي نعناع بوده که به طور معمول به پنیرویال2 مش��هور 
اس��ت. رویش��گاه طبیعي این گیاه در اروپا، شمال آفریقا و در آسیاي صغیر و 
خاورمیانه مي باشد )12(. قسمت هاي هوایي گل هاي پونه به طور معمول به 
عنوان مادهاي در درمان سرماخوردگي، ورم سینوس ها، وبا، مسمومیت های 

غذایي، آماس نایژه ها و نیز درمان سل استفاده شده است و همچنین داراي 
خاصی��ت ضد نفخ، خلطآور و ادرارآور، ضد س��رفه و ضد قاعدگي مي باش��د 
)31(. خاصیت ضد میکروبی روغن و پودر گیاه دارویی پونه مش��خص ش��ده 
اس��ت )28(. گونه هاي خانوادهي البیاتا همانند آویش��ن و پونه به علت دارا 
بودن مقادیر باالي مونوترپن ها، تیمول و کارواکرول خاصیت آنتیاکس��یداني 
از خود نش��ان مي دهن��د )13(. این گیاه عالوه بر خاصی��ت ضد میکروبي و 
 آنتیاکس��یدانی ب��اال، داراي خاصی��ت ضد قارچ��ي، تحریک کننده اش��تهاء، 
افزای��ش دهنده قابلیت هض��م مواد مغذي و خوراک مصرف��ي، بهبود دهنده 
وضعیت محیط دس��تگاه گوارش و غیره میباشد. نوبخت و همکاران )1389( 
گزارش نمودند که اس��تفاده 0/75 درص��دی از مخلوط گیاهان دارویی گزنه، 
پونه و کاکوتی باعث بهبود عملکرد و صفات الشه در جوجه های گوشتی می 
گ��ردد )2(. مدیری و همکاران )1389( با اس��تفاده 1/5 درصدی از مخلوط 
گیاه��ان گزنه، پون��ه و کاکوتی بهب��ود عملکرد و صفات الش��ه را در جوجه 
های گوش��تی گ��زارش نمودن��د )1(. Alcicek و هم��کاران )2003( اثبات 
کردن��د که روغن ه��ای ضروری حاصل از برخی گیاه��ان، کارآیی حیوانات را 
بهبود م��ی بخش��ند )4(. Craig و همکاران )1999( مش��خص کردند که، 
عصاره های گیاهی می توانند در جیره ی غذایی مرغان تخم گذار مورد استفاده 
قرار گیرند )13(. Jamroz و همکاران  )2003( به این نتیجه رس��یدند که 
عصاره های گیاهی، تعداد کل اشریشیاکلی و کلستریدیوم را در روده مرغ های 
 تخم گذار کاهش می دهند )21(. بیش��تر گیاهان معطر باعث تحریک عملکرد 
 آنزیم هاي لوزالمعده )لیپاز، آمیالز، پروتئاز( می شوند، برخي باعث افزایش فعالیت 
آنزیم هاي هاضم در سلول هاي موکوسي روده مي گردند )38(. در گزارشي 
نشان داده شد که در موش هاي صحرایي در صورت اضافه شدن گیاهان معطر 
و عصاره هاي گیاهي افزایش��ي معنیدار در فعالیت لیپ��از و آمیالز لوزالمعده 
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The effects of using different levels of pennyroyal (Mentha pulegium) medicinal plant on performance in broilers 
and laying hens
By: Ali Nobakht, (Corresponidng Auhor; Tel: +989143206607) Alireza Safamehr, Jafar Norani, Mousa Moghaddam 
Islamic Azad University- Maragheh Branch
    Two experiments were conducted to evaluate the effects of using different levels of pennyroyal (Mentha pulegium) 
medicinal plant on performance in broilers and laying hens. The levels of pennyroyal in each of these two experiments 
were 0, 0.5, 1, 1.5 and 2 percent. In 1st experiment 300 Ross- 308 broilers in 5 treatments and 3 replicates (with 20 birds 
in each replicate) for 42 days and in 2th experiment 180 Hy- line (W36) laying hens in 5 treatments and 3 replicates 
(with 12 hen in each replicate) from 60 - 72 weeks of age were used in completely randomized design. The results 
showed that the using of different levels of pennyroyal medicinal plant has significantly effects on performance in 
broilers and laying hens (p>0.05). In broilers the highest amount of daily weight gain (46.24 g), the best feed conversion 
ratio (1.69) and the lowest percent of heart (0.84) and in laying hens the highest amount of specific gravity (1.083) 
were observed in experiment group 2 by using 0.5 percent of pennyroyal medicinal plant. Also, in broilers the highest 
percent of breast (33.29) and lowest percents of thighs (25.43) and in laying hens the highest amount of egg albumin 
weight (44.51g) and egg yolk weight (21.31g) were observed in experiment group 3 by using 1 percent of pennyroyal 
medicinal plant. The overall results showed that the using of 0.5 and 1 percents of pennyroyal medicinal plant lead to 
improving performance in broilers and laying hens. 

Key words:Broilers, Laying hens, Pennyroyal medicinal plant, Performance 
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مش��اهده مي گردد )32، 35(. تعدادي از مطالعات نشان دادند که استفاده از 
مخلوط روغن هاي ضروري باعث بهبود کیفیت خوراک مصرفي خواهد ش��د 
که این بهب��ود در کیفیت خوراک مصرفي باعث اثرات مثبتي بر روي قابلیت 
هض��م مواد خوراکي مي گ��ردد )27 ،21 ،4(. Cabuk و همکاران )2006( 
)11( و Alcicek و هم��کاران )2004( گزارش کردند که در اثر اس��تفاده از 
پونه کوه��ي در جیره هاي غذایی جوجه هاي گوش��تي، بهبودي در خوراک 
مصرفي مش��اهده مي شود، یافته هاي Denli و همکاران )2004( و پارالت 
و هم��کاران )2005( با یافته هاي این محققین مطابقت داش��ت )14، 31(. 
Alcicek و همکاران )2004( گزارش کردند که وزن زنده و درصد الش��ه در 
گروهي از جوجه ها که با روغن پونه کوهي تغذیه ش��ده بودند، باالترین بودند 
)4(. Hernandez و همکاران )2004( گزارش کردند که در زمان اس��تفاده 
از روغن های ضروري پونه کوهي و دارچین و فلفل قرمز و عصاره هاي پنیرک، 
آویشن و رزماري در جیره در مقایسه با گروه شاهد، تفاوتي در وزن سنگدان و 
جگر و لوزالمعده جوجه هاي گوشتي مشاهده مي شود )20(. با توجه به خواص 
ذکر ش��ده فوق برای گیاه��ان دارویی و بخصوص پون��ه، آزمایش حاضر جهت 
ارزیابی اثرات س��طوح مختلف استفاده از پودر گیاه دارویی پونه بر عملکرد در 
جوجه های گوش��تی و مرغ های تخم گذار انجام گردید تا بهترین سطح آن از 

لحاظ عملکرد در جوجه های گوشتی و مرغ های تخم گذار مشخص گردد.

مواد و روش ها
     دو آزمایش جهت بررسی اثرات استفاده سطوح مختلف گیاه دارویی پونه  
بر عملکرد جوجه های گوش��تی و مرغ های تخم گذار انجام گردیدند. سطوح 
پون��ه مورد اس��تفاده در ه��ر دو آزمای��ش 0، 0/5، 1، 1/5 و 2 درصد بود. در 
آزمایش اول در مجموع تعداد 300 قطعه جوجه گوشتی از سویه راس–308 
در 5 گروه آزمایشی و 3 تکرار )با تعداد 20 قطعه جوجه در هر تکرار( به مدت 
42 روز و و در آزمایش دوم تعداد 180 قطعه مرغ تخم گذار سویه های- الین 
)W36( در  5 گروه آزمایشی و 3 تکرار )با تعداد 12 قطعه مرغ در هر تکرار( 
از س��ن 60 تا 72 هفتگ��ی در قالب طرح کاماًل تصادفی م��ورد آزمایش قرار 
گرفتند. جیره های آزمایش��ی بر پایه مواد خوراکی ذرت- کنجاله س��ویا و با 
توجه به احتیاجات مواد مغذی توصیه ش��ده در NRC )1994( برای جوجه 
های گوشتی و مرغ های تخم گذار که همگی دارای انرژی قابل متابولیسم و 
  UFFDA پروتئین خام یکس��انی بودند و با استفاده از نرمافزار جیرهنویسی
تنظی��م گردیدند )جداول3 -1(. مقادیر الزم از گیاه مزبور به صورت خش��ک 
تهیه ش��ده و بعد از آسیاب نمودن و محاسبه مقدار هر یک از آنها در هر یک 

از جیره های غذایی، با بقیه اقالم غذایی به صورت کامل مخلوط گردیدند.
در طول آزمایش، ش��رایط محیطی برای همه گروه های آزمایش��ی یکس��ان 
بود. تمامي جوجه های گوش��تی و مرغ ه��ای تخم گذار به صورت آزاد به آب 
آش��امیدني و غذا دسترسي داش��تند. در جوجه های گوشتی میزان خوراک 
مصرفي و افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایي به صورت هفتگي اندازه گیري 
می گردید. در پایان دوره آزمایش، از هر یک از واحدهای آزمایشی دو قطعه 
جوجه به طور تصادفي انتخاب و بعد از حدود 12-9 س��اعت گرسنگی دادن، 
کش��تار گردیده و درصد الشه و درصد قسمت های آن با توجه به درصد الشه 
محاسبه گردیدند. در مرغ های تخم گذار میزان خوراک مصرفي، افزایش وزن 
و نیز میزان تولید تخم مرغ و تولید توده ای تخم مرغ )Egg mass(، به صورت 
هفتگي اندازه گیري می ش��د در پایان دوره آزمایش، تعداد 3 عدد تخم مرغ از 

هر تکرار به تصادف انتخاب و بعد از توزین، وزن  مخصوص آنها با استفاده از 
روش غوطه ورسازی در محلول آب نمک با غلظت های مختلف )مبارک قدم، 
1377( تعیین ش��د. سپس تخم مرغ ها شکسته شده و واحد هاو3 در سفیده 
غلیظ آنها اندازه گیری ش��د. برای اندازهگیری ارتفاع سفیده غلیظ از دستگاه 
ارتفاع سنج اس��تاندارد )مدل CE 300( استفاده شد. محتویات پوسته تخم 
مرغ ها تمیز شده و پوسته ها به مدت 48 ساعت برای خشک شدن در دمای 
اطاق نگهداری ش��دند. بعد از خشک ش��دن، وزن آنها با ترازوی دیجیتالی با 
دقت 0/01 گرم اندازه گیری ش��د. ضخامت پوسته تخم مرغ ها با استفاده از 
میکرومتر با دقت 0/001 میلیمتر در وس��ط تخم مرغ و در س��ه نقطه اندازه 
گیری ش��د و معدل آنها به عنوان ضخامت نهایی پوس��ته در نظر گرفته شد. 
این کار برای هر 4 عدد تخم مرغ انجام شده و میانگین آنها به عنوان ضخامت 
نهایی پوس��ته تخم م��رغ برای هر یک از واحدهای آزمایش��ی منظور گردید. 
برای تخمین اس��تحکام پوس��ته نیز از معیار میلی گرم وزن پوسته به ازای هر 
س��انتیمتر از س��طح آن استفاده شد. سطح پوس��ته تخم مرغ ها با استفاده از 

فرمول کورتیس و ویلسون )1990( به طریقه زیر محاسبه گردید:

0/7056)وزن تخم مرغ( × 3/9782 = سطح پوسته
که س��طح پوسته بر حس��ب س��انتیمتر مربع، وزن تخم مرغ برحسب گرم و 
وزن پوس��ته در واحد س��طح بر حسب میلیگرم در س��انتیمتر مربع با فرمول 

زیر تعیین گردید:

در پای��ان داده هاي حاصله با اس��تفاده از نرم اف��زار SAS )36( مورد تجزیه و 
تحلیل قرار گرفتند. براي مقایس��ه میانگین ها از آزمون چند دامنه ای دانکن 

)3( استفاده شد.

نتایج
الف( جوجه های گوشتی

نتایج حاصل از اثر سطوح مختلف پونه بر عملکرد جوجه های گوشتی در کل 
دوره آزمایش در جدول 4 آمده است.

گروه های مختلف آزمایشی در رابطه با عملکرد، اختالف معنی داری را نشان 
دادند )p>0/05(. در بررس��ی متوس��ط خوراک مصرفی اختالف معنی داری 
در بین تیمارها مش��اهده نش��د. لیکن از لحاظ عددی باالترین مقدار خوراک 
مصرفی )80/06 گرم( در گروه آزمایشی 4 )تیمار حاوی 1/5 درصد( مشاهده 
ش��د. در بررس��ی میانگین افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل غذایی اختالف 
معنی داری در بین تیمارها مشاهده شد. به نحوی که، باالترین مقدار افزایش 
وزن روزانه )46/24 گرم( و بهترین ضریب تبدیل غذایی )1/69( با استفاده ی 
0/5 درص��دی از گیاه پونه حاصل گردید. در حالی که کمترین مقدار افزایش 
وزن روزان��ه )38/82 گرم( و باالترین ضری��ب تبدیل غذایی )1/95( در گروه 
ش��اهد مشاهده شد. اس��تفاده از س��طوح دیگر گیاه پونه باعث کاهش مقدار 
افزای��ش وزن روزانه و ب��اال رفتن ضریب تبدیل غذای��ی گردید. نتایج حاصل 
از اثر س��طوح مختلف پونه بر ترکیب الش��ه جوجه های گوشتی در جدول 5 
بیان گردیده اس��ت. استفاده از سطوح مختلف گیاه دارویی پونه دارای اثرات 
معنی داری بر ترکیب الش��ه جوجه های گوشتی بود )p<0/05(. استفاده 1 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

44   )پژوهش وسازند گی(

درصدی از گیاه دارویی پونه باعث گردید که باالترین درصد سینه )33/29(، 
کمترین درصد ران ها )25/43( در این گروه آزمایشی مشاهده شود هر چند 
تفاوت معنی داری در رابطه با درصد س��ینه در بین گروه های آزمایشی حاوی 
پونه وجود نداشت. پایینترین درصد قلب )0/84( در گروه آزمایشی 2 )تیمار 

حاوی 0/5 درصد( حاصل شد.

ب( مرغ های تخم گذار
اثرات اس��تفاده از سطوح مختلف گیاه دارویی پونه بر عملکرد مرغ های تخم 
گذار در جدول 6 آورده ش��ده اس��ت. هر چند استفاده از سطوح مختلف پونه 
دارای اثرات معنی داری بر عملکرد مرغ های تخم گذار نبود )p<0/05(. لیکن 
از لحاظ عددی باالترین درصد تولید تخم مرغ، تولید توده ای و بهترین ضریب 
تبدی��ل غذایی با اس��تفاده ی 1 درصدی از گی��اه دارویی پونه حاصل گردید.

گروه های مختلف آزمایش��ی از لحاظ صف��ات کیفی تخم مرغ با هم اختالف 
معنی داری را نش��ان دادند )p>0/05(. بر این اساس باالترین وزن مخصوص 
تخم مرغ )1/083 میلی گرم بر سانتی متر مکعب( در گروه آزمایشی2 )تیمار 
ح��اوی  0/5 درصد پونه( و باالترین وزن س��فیده )44/51 گرم( و وزن زرده 
)21/31( با اس��تفاده 1 درصدی از گیاه دارویی پونه بدست آمد. هر چند که 
اس��تفاده از تمامی سطوح پونه باعث بهبود معنی دار شاخص رنگ زرده تخم 
م��رغ گردید لیکن باالترین میزان ش��اخص رنگ زرده )4/67( با اس��تفاده 2 

درصدی از گیاه دارویی پونه حاصل شد.

بحث
     پون��ه یک��ي از گون��ه ه��اي نعناع بوده که ب��ه طور معمول ب��ه پنیرویال 
 مش��هور اس��ت. پونه از نظر خاصیت ضد میکروبي اثر معن��ي داري در مقابل 
 Staphyloccus epidermidis، Bacillus cereus، ه��اي  باکت��ري 
Vibrio cholera، Candida albicansدارد )27(. تع��دادي از مطالعات 
نشان دادند که گیاهان خانوادهي البیاتا محتوي ترکیبات فنولیکي هستند که 
این ترکیبات باعث بهبود ثبات اکسیداتیو در تولیدات حیوانات شده که این حالت 
در گوشت طیور ) 6، 7، 8، 17، 18، 19( و گوشت خوک )23( و خرگوش ها 
)9( و تخم مرغ اثبات شده است. گزارشاتي اثبات کردند که روغن هاي ضروري 
 گیاهي در جوجه هاي گوشتي باعث افزایش ترشح تریپسین و آمیالز مي گردند 
)23، 25(. گذشته از اثر تولید صفرا و فعالیت آنزیمي، گیاهان دارویي و معطر 
و نیز عصاره هاي گیاهي باعث تسریع در هضم و کوتاه شدن زمان عبور مواد 
گوارش��ی از طول دستگاه گوارش مي ش��وند )5، 34، 39(. همه این خواص 
موجود در پونه باعث ش��ده اس��تفاده از آن در جیره های غذایی جوجه های 
گوشتی و مرغ های تخم گذار اثرات مثبتی بر عملکرد آنها داشته باشد. کسب 
بهترین نتیجه در رابطه با عملکرد جوجه های گوش��تی در صورت اس��تفاده 
0/5 درصدی از گیاه دارویی پونه و کاهش عملکرد با استفاده از سطوح باالی 
آن می تواند به این دلیل باش��د که گیاه دارویی مورد نظر بواس��طه دارا بودن 
ترکیب��ات ضد میکروب��ي و خاصیت آنتیبیوتیکي ب��ر روي باکتري هاي مضر 
دس��تگاه گوارش تأثیر گذاشته و باعث بهبود استفاده از مواد مغذي و قابلیت 
هضم خوراک در جوجه هاي گوشتي شده )29( و هم چنین این گیاه بواسطه 
تحری��ک تولید صفرا و فعالیت آنزیمي، باعث تس��ریع در هضم و جذب مواد 
مغذی ش��ده )35، 39( که نتیجتاً باعث افزایش میانگین افزایش وزن روزانه 
و بهبود ضریب تبدیل غذایی در جوجه هاي گوش��تي ش��ده است. عملکرد و 

اث��ر پونه کوهي بر روي بهبود ضریب تبدیل غذایی در جوجه هاي گوش��تي 
بواس��طه تحقیق��ات لي و همکاران )2003( و هال��ه و همکاران  )2004( که 
گزارش کردند که اس��تفاده از پونه کوهي باع��ث بهبود ضریب تبدیل غذایي 
می ش��ود  مورد تأیی��د قرار گرف��ت )19، 24(. در اثر نق��ش گیاهان دارویی 
ب��ه خصوص گی��اه دارویي پونه در تحریک فعالّیت رش��د و قابلیت ماندگاري 
خوراک و اثرات س��ودمند این گیاه در محیط دس��تگاه گوارش بواسطه مهار 
رشد میکروارگانیسم هاي بیماري زا و به علت بهبود سالمتي دستگاه گوارش 
و افزای��ش مقاومت جوجه ها در مقابل تنش��هاي محیطي متفاوت و افزایش 
جذب مواد غذایي باعث رشد و افزایش تولید صفات الشه )39( بویژه باالرفتن 
درصد س��ینه و پایین آمدن درصد ران ها در گروه آزمایش��ی 3 )تیمار حاوی 
1 درصد پونه( گردیده اس��ت. کما اینکه پایینترین درصد س��نگدان و کبد با 
وجود نداش��تن اختالف معنی دار در بین تیمارها در گروه آزمایشی 3 حاصل 
ش��د. احتماالً پایین بودن درصد قلب در گروه آزمایشی 2 )تیمار حاوی 0/5 
درصد پونه( در مقایس��ه با س��طوح دیگر پونه در اثر کاه��ش فعالیت قلب و 
فرآیند خونرس��انی به بافت ها به علت پایین بودن الیاف خام موجود در این 
س��طح از پونه میباشد که باعث کاهش فعالیت جوجه ها براي بدست آوردن 
مواد مغذي خوراک و افزایش قابلیت هضم مواد مغذي و کاهش اتالف انرژی 
بواس��طه این س��طح از پونه شده اس��ت، از س��ویی دیگر، پایین بودن درصد 
قلب در صورت اس��تفادهی 0/5 درصدی از پونه در مقایس��ه با تیمار ش��اهد 
در اث��ر خواص گیاه دارویی پونه در اس��تفاده مفید از م��واد مغذی در بدن و 
ات��الف کمتر ان��رژی خواهد بود. در مرغ های تخم گ��ذار حصول عملکرد )از 
نظ��ر عددی باالترین درصد تولید تخ��م مرغ، تولید تودهای و بهترین ضریب 
تبدیل غذایی( و کیفیت تخم مرغ باال )باالترین وزن س��فیده و وزن زرده( در 
صفات مربوط به گروه آزمایش��ی ح��اوی 1 درصد گیاه دارویی پونه می تواند 
به عللی که در رابطه با جوجه های گوش��تی ذکر گردید، باش��د. احتماالً باال 
بودن وزن زرده در اثر حضور پونه به علت وجود اسیدهای چرب غیراشباع در 
این گیاه دارویی اس��ت که باعث تولید تخم مرغ های با وزن زرده بیشتر می 
گردد. هر افزایش��ي در وزن زرده که احتماالً ناشي از افزایش میزان اسیدهای 
چرب در آن است، تغییري در وزن سفیده و نهایتاً در وزن تخم مرغ به وجود 

 

مي آورد. لذا احتماالً باال بودن وزن سفیده در گروه آزمایشی 3 )تیمار حاوی 
1 درصد پونه( به علت باال بودن وزن زرده در این گروه آزمایش��ی میباش��د. 
 ام��روزه از گیاهان دارویي و معطر که غني از کاروتنوئیدها هس��تند، به جاي 
رن��گ دهنده هاي مصنوعي براي تش��دید رن��گ زرده تخم مرغ در مرغ های 
تخم گذار یا رنگ پوس��ت در جوجه هاي گوش��تي اس��تفاده مي شود )16(. 
ل��ذا، اس��تفاده از پونه بواس��طه دارا بودن رنگدانه های مختل��ف از جمله کار 
و تنه��ا باع��ث انتقال رنگ زرد به زرده تخم مرغ و رنگینتر ش��دن آن خواهد 
ش��د. از این رو، این عامل باعث ش��ده است باالترین ش��اخص رنگ زرده در 
تیم��ار 5 )تیمار حاوی 2 درصد پونه( حاصل ش��ود. وزن مخصوص تخم مرغ 
 نش��ان دهنده کیفیت پوس��ته نسبت به س��ایر صفات تخم مرغ مي باشد. در 
مرغ هاي مسن از آن جایي که متناسب با بزرگ شدن اندازه تخم مرغ، بر مقدار 
پوسته نیز افزوده مي گردد، لذا با بزرگ شدن اندازه تخم مرغ در سنین باال، 
بر وزن مخصوص تخم مرغ ها افزوده مي شود. زیاد بودن وزن مخصوص تخم 
 مرغ در اغلب موارد، نشان دهنده ي باال بودن وزن پوسته و ضخیم بودن آن 
مي باش��د. بنابراین وزن مخصوص تخم مرغ یک ش��اخص بسیار خوبي براي 

اندازه گیري درصد پوسته تخم مرغ و نهایتاً کیفیت پوسته مي باشد.

اثرات استفاده از سطوح ...
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شماره 92، نشریه علوم د امی، پاییز 1390

اقالم غذایی
)درصد در جیره(

شاهد
)بدون پونه(

پونه
 )0/5 درصد(

پونه 
)1 درصد(

پونه
)1/5 درصد(

پونه
)2 درصد(

58/5157/8157/1256/4355/74ذرت

32/7232/7432/7732/7932/82کنجاله سویا

33333پودر ماهی

2/532/712/893/063/24روغن گیاهی

00/511/52پونه

1/301/301/271/261/24پوسته صدف

1/061/071/071/071/07دی کلسیم فسفات

0/230/230/230/230/23نمک طعام

0/250/250/250/250/25مکمل معدنی*

0/250/250/250/250/25مکمل ویتامینی**

0/150/150/150/150/15دی ال- متیونین

اجزاء

30003000300030003000انرژی )کیلوکالری بر کیلوگرم(

21/5621/5621/5621/5621/56پروتئین )درصد(

0/940/940/940/940/94کلسیم )درصد(

0/420/420/420/420/42فسفر در دسترس )درصد(

0/140/140/140/140/14سدیم )درصد(

1/251/251/251/251/25لیزین )درصد(

0/870/870/870/870/87متیونین+ سیستئن )درصد(

0/280/280/280/280/28تریپتوفان )درصد(

جدول 1- ترکیبات  جیره هاي غذایي مورد استفاده در مرحله آغازین جوجه های گوشتی 

*ترکیب مكمل معدنی استفاده شده به ازای هر کیلوگرم شامل: سولفات منگنز 248 میلی گرم، سولفات آهن میلی گرم 125، اکسید روی میلی گرم 211، سولفات مس 25 میلی گرم، یدات کلسیم  
25 میلی گرم، سلنیوم 0/5 میلی گرم، کولین میلی گرم 625، آنتی اکسیدان 2/5 میلی گرم.

** ترکیب مكمل ویتامینی استفاده شده به ازای هر کیلوگرم شامل: 
ویتامینA  22500 واحد بین المللی، ویتامین D3 5000 واحد بین المللی، ویتامین E 45 واحد بین المللی، ویتامین  K 5 میلی گرم، ویتامین B1  4/3 میلی گرم، ویتامین B 2 16/5 میلی گرم، ویتامین 

B 12 0/04 میلی گرم، اسید پانتوتنیک 24/5 میلی گرم، اسید فولیک 2/5 میلی گرم، نیاسین 74 میلی گرم، پیریدوکسین 7/3 میلی گرم بیوتین 0/04 میلی گرم.

نتیجه گیری کلی این آزمایش نشان داد که استفاده 0/5 و 1 درصدی از گیاه 
داروی��ی پونه دارای اثرات مثبتی برعملکرد جوجه های گوش��تی و مرغ های 
تخم گذار می باش��د که در جوجه های گوش��تی عالوه بر اثر مثبت بر افزایش 

وزن و ضری��ب تبدیل غذایی، درصد الش��ه نیز به ص��ورت معنی داری بهبود 
می یابد در حال��ی که در مرغ های تخم گذار این معنی داری مختص به صفات 
کیفی تخم مرغ می باشد و این نوع از اثرات در عملکرد آنها مشاهده نگردید. 
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اقالم غذایی
)درصد در جیره(

شاهد
)بدون پونه(

پونه
 )0/5 درصد(

پونه 
)1 درصد(

پونه
)1/5 درصد(

پونه
)2 درصد(

67/9167/2066/4865/7765/05ذرت

26/0626/0826/1126/1426/17کنجالة سویا

22222پودر ماهی

1/011/21/381/571/76روغن گیاهی

00/511/52پونه

1/201/201/201/201/20پوستة  صدف

1/031/031/031/031/03دی کلسیم فسفات

0/250/250/250/250/25نمک طعام

0/250/250/250/250/25مکمل معدنی*

0/250/250/250/250/25مکمل ویتامینی**

0/040/040/040/040/04دی ال- متیونین

اجزاء

18/7518/7518/7518/7518/75پروتئین )درصد(

0/840/840/840/840/84کلسیم )درصد(

0/380/380/380/380/38فسفر در دسترس )درصد(

0/140/140/140/140/14سدیم )درصد(

1/021/021/021/021/02لیزین )درصد(

0/680/680/680/680/68متیونین+ سیستئن )درصد(

0/240/240/240/240/24تریپتوفان )درصد(

جدول 2- ترکیبات  جیره هاي غذایي  مورد استفاده در مرحله رشد جوجه های گوشتی 

اثرات استفاده از سطوح ...
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  )پژوهش وسازند گی(47

شماره 92، نشریه علوم د امی، پاییز 1390

اقالم غذایی
)درصد در جیره(

شاهد
)بدون پونه(

پونه
 )0/5 درصد(

پونه 
)1 درصد(

پونه
)1/5 درصد(

پونه
)2 درصد(

53/1252/3851/6450/9050/16ذرت

2020202020گندم

16/5616/6116/6516/7016/75کنجالة سویا

0/30/490/680/881/07روغن گیاهی

00/511/52پونه

1/091/091/091/091/09پودر استخوان

8/158/158/158/158/15پوستة  صدف

0/280/280/280/280/28نمک طعام

0/250/250/250/250/25*مکمل ویتامینی

0/250/250/250/250/25مکمل معدنی**

اجزاء

28002800280028002800انرژی)کیلوکالری بر کیلوگرم(

1414141414پروتئین )درصد(

3/43/43/43/43/4کلسیم )درصد(

0/310/310/310/310/31فسفر در دسترس )درصد(

0/150/150/150/150/15سدیم )درصد(

0/640/640/640/640/64لیزین )درصد(

0/550/550/550/550/55متیونین+ سیستئن )درصد(

0/180/180/180/180/18تریپتوفان )درصد(

جدول 3- ترکیبات جیره هاي غذایي مورد استفاده در مرغ های تخم گذار 

 1477 ،K3 2200 میلی گرم ویتامین ،E 11000 واحد بین المللی ویتامی�ن ،D3 2500000 واحد بین الملل�ی ویتامین ،A ه�ر کیلوگ�رم از مكم�ل ویتامیني دارای 8500000 واح�د بین المللی ویتامین *
 ،B12 10 میلی گرم ویتامین ،B9 110 میلی گرم ویتامین، B6 2464 میلی گرم ویتامین ،B5 34650 میلی گرم ویتامین ،B3 7840 میلی گرم ویتامین ،B2 4000 میلی گرم ویتامین ،B1 میلی گرم ویتامین

400000 میلی گرم کولین کلراید می باشد.
**هر کیلوگرم از مكمل معدني دارای 74400 میلی گرم منگنز، 75000 میلی گرم آهن، 64675 میلی گرم روي، 6000 میلی گرم مس، 867 میلی گرم ید و 200 میلی گرم سلنیوم می باشد.
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تیمار 
میانگین خوراک مصرفی 

روزامه )گرم(
میانگین افزایش وزن 

روزانه )گرم(
میانگین ضریب 

تبدیل غذایی

175/5438/82 b1/95 a

278/2446/24 a1/69 b

376/8443/74 a1/76 b

480/0645/53 a1/76 b

575/6743/77 a1/73 b

SEM1/631/090/02

12345SEMصفات مورد مطالعه )درصد(

70/5670/8272/0470/8972/320/84الشه

7/446/306/636/626/810/64دستگاه گوارش

0/550/250/300/240/290/4لوزالمعده

1/1311/030/870/970/09رودة  کور

3/652/893/743/252/960/28چربی بطنی

3/923/343/293/883/790/19سنگدان

b33/16 a33/29 a31/74 a31/61 a0/68 29/04سینه

ab25/89 bc25/43 c26/96 ab27/24 a0/34 26/54ران

3/743/142/933/283/420/21کبد

ab0/84 c0/89 abc0/96 a0/86 bc0/02 0/92قلب

جدول4- اثرات سطوح مختلف گیاه دارویی پونه بر عملكرد جوجه های گوشتی )1 تا 42 روزگی(

   جدول5- اثرات سطوح مختلف گیاه دارویی پونه بر ترکیب الشه جوجه های گوشتی

.)p>0/05( در هر ستون اعداد دارای حروف متفاوت از لحاظ آماری اختالف معنی دار دارند :a-b

.)p>0/05( در هر ستون اعداد دارای حروف متفاوت از لحاظ آماری اختالف معنی دار دارند :a-b

اثرات استفاده از سطوح ...

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  )پژوهش وسازند گی(49

شماره 92، نشریه علوم د امی، پاییز 1390

تیمار و تكرار
میانگین وزن تخم مرغ 

)گرم(
درصد تولید

تولید توده ای )گرم 
مرغ در روز(

میانگین خوراک مصرفی 
روزانه )گرم(

میانگین ضریب تبدیل 
غذایی

162/6660/9638/20107/142/81

264/3456/6336/44105/262/89

362/1761/137/99106/312/80

463/0953/2933/63104/523/11

562/5460/2737/69107/112/84

SEM0/813/982/410/910/43

تیمار و تكرار
وزن مخصوص 
)میلیگرم بر 

سانتیمتر مكعب(

شاخص 
زرده 

)درصد(

شاخص رنگ 
زرده )عدد(

وزن پوسته 
)گرم(

وزن سفیده 
)گرم(

وزن زرده
 )گرم(

عدد هاو
ضخامت پوسته

 )میلی متر(

وزن هر 
میلی گرم
از پوسته

11/07 b41/552 b6/3738/72 b19/61 ab87/910/33284

21/083 a43/694/17 a5/7942/46 ab20 a83/940/29174

31/068 b43/373/79 a6/2544/51 a21/31 a71/710/34279

41/075 ab43/303/67 a5/8438/72 b19/30 ab82/700/31078

51/078 ab41/344/67 a6/4742/13 b19/33 b79/620/32479

SEM0/0041/160/350/311/250/625/410/0264/31

   جدول6- اثرات سطوح مختلف گیاه دارویی پونه بر عملكرد مرغ های تخم گذار

جدول 7- اثرات سطوح مختلف گیاه دارویی پونه بر صفات کیفی تخم مرغ

.)p>0/05( در هر ستون اعداد دارای حروف متفاوت از لحاظ آماری اختالف معنیدار دارند :   a-b

پاورقی ها
1- Labiatae
2- Penry royal
3- Haugh unit
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