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  چکیده

 های گوشتیاثرافزودن سطوح مختلف اسانس پونه، پروبيوتيک و آنتی بيوتيک بر خصوصيات الشه جوجهدر اين مطالعه 

تکرار  5تيمار،  46در قالب طرح کامال تصادفی با  963قطعه جوجه گوشتی سويه راس  666مورد بررسی قرار گرفت. تعداد 

روز روی بستر پرورش داده شدند. تيمارهای آزمايش عبارت بودند از  12قطعه جوجه در هر واحد آزمايشی به مدت  42و 

( 5درصد آنتی بيوتيک، 65/6( سطح 1درصد آنتی بيوتيک، 69/6ح ( سط9درصد آنتی بيوتيک، 645/6(سطح 2( شاهد، 4

درصد اسانس 69/6( سطح 3درصد پروبيوتيک، 9/6( سطح 7درصد پروبيوتيک، 2/6( سطح 6درصد پروبيوتيک، 4/6سطح 

بيشترين وزن  دادنتايج آناليز آماری نشان درصد اسانس پونه. 67/6( سطح 46درصد اسانس پونه، 65/6( سطح 3پونه، 

لف اسانس پونه در مقايسه با تسطوح مخ(. ≥65/6p)صد اسانس پونه است در65/6نسبی الشه و ران مربوط به سطح 

کمترين وزن نسبی پشت و گردن مربوط به سطح (. ≥65/6p) شتبيوتيک درصد وزن نسبی الشه و ران باالتری داپری

در (. ≥65/6pبيوتيک دارد )درصد آنتی645/6سطح داری با که از نظر عددی اختالف معنی بوددرصد اسانس پونه 67/6

الشه و اجزا آن نقش  راندمانتواند در بهبود بيوتيک میاسانس پونه درمقايسه با پریتوان بيان داشت گيری کلی مینتيجه

 بسزايی داشته باشد. 
 

 آنتی بیوتیک، پونه، پروبیوتیک، جوجه گوشتی، عملکردکلیدی:  هایواژه

 

  مقدمه

و باعث بهبود رشد و بازدهی  گيرندمورد استفاده قرار میها و تحريک رشد ها منظور کنترل بيماریبيوتيکآنتی

های باکتريايی (. با توجه به گسترش مصرف اين مواد توسط پرورش دهندگان و متأسفانه ايجاد مقاومت3) شوندخوراك می

ها در صنعت مرغداری و دامداری طيور از جمله گوشت، استفاده از آنبيوتيکی در محصوالت های آنتیو وجود باقيمانده

ای های زندهها ميکروارگانيزمپروبيوتيک (.6) گردندرايط و ضوابط خاصی مصرف میبسيار محدود گرديده و يا تحت ش

رايط ضد ميکروبی ( توليد ترکيبات و ش2( رقابت برای مواد مغذی 4ها شامل هستند که در ممانعت از استقرار پاتوژن

( تحريک سيستم ايمنی 1های جذب اپيتليوم روده و ( رقابت برای جايگاه9( pH)اسيد چرب فرار، باکتريوسين و کاهش 
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گونه است که درسراسر دنيا پراکنده  26پونه گونه ای از خانواده البياتا می باشد که اين خانواده شامل د. نباشمیموثر ( 3)

را بر روی بهبود کيفيت خوراك و به تبع آن بهبود قابليت هضم  پونهز تحقيقات اثر مثبت استفاده از بسياری ا (.4شده اند.)

نيز گزارش کردند که وزن زنده و درصد الشه در جوجه  همچنين برخی محقيقن(. 5و  2مواد خوراکی تاييد می نمايند )

اثر سطوح اين مطالعه با هدف بررسی   (.9ديگر بود )هايی که با روغن پونه کوهی تغذيه شده بودند باالتر از گروههای 

 های گوشتی انجام شد.اسانس پونه و پروبيوتيک به عنوان جايگزين های احتمالی آنتی بيوتيک بر  عملکرد جوجه مختلف

 

  مواد و روش ها 

قطعه جوجه در هر تکرار درسالن مرغداری  42تکرار و  5تيمار، 46اين آزمايش در قالب طرح کاماًل تصادفی با 

تحقيقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بيرجند انجام شد. فاکتور اول ميزان اسانس پونه کوهی در جيره  شامل سه سطح 

درصد  9/6و 2/6، 4/6شامل سه سطح  B2روبيوتيک بيوپالس درصد جيره، فاکتور دوم  ميزان پودر پ 67/6و  65/6، 69/6

 65/6و  69/6 ،64/6و فاکتور سوم که نشاندهنده ميزان آنتی بيوتيک فالوفسفوليپول در جيره بود شامل سه سطح جيره 

 باشد.می باشد. تيمار يک که فاقد اسانس پونه کوهی، پروبيوتيک و آنتی بيوتيک است به عنوان تيمار کنترل منفی می 

روزگی،  4-46شامل يک جيره آغازين از سن  963ای بر اساس توصيه دفترچه راهنمای پرورش سويه راس برنامه تغذيه

سويا و گندم  ،بر پايه ذرت UFFDAو با استفاده از نرم افزار روزگی  12تا  25روزگی( و پايانی از  44-21جيره ميانی )سن 

روز بود.  12ها قرار گرفت. طول دوره پرورشی ( به صورت آزادانه در اختيار جوجهروزگی44تنظيم شد و از آغاز دوره رشد )

روزگی از هر پن  12در پايان  ای انجام گرديد.و وزن کشی جوجه ها به صورت دوره در طول دوره آزمايشی مصرف خوراك

جزا الشه به وزن زنده محاسبه به تصادف دو جوجه انتخاب و پس از کشتار، الشه پوست کنده شده تفکيک و نسبت وزن ا

ها با روش انجام گرفت. مقايسه ميانگين GLMو با رويه   6.2ويرايش  SAS. برازش داده ها  توسط نرم افزار آماری گرديد

 درصد انجام شد. 5توکی کرامر در سطح خطای 

 

  نتایج و بحث

شده  نشان داده 4های گوشتی در جدول جوجه الشهميانگين وزن نسبی اجزا تاثير تيمارهای مختلف آزمايشی بر 

صد اسانس پونه است در65/6بيشترين وزن نسبی الشه و ران مربوط به سطح دهد که است. نتايج آناليز آماری نشان می

(65/6p≤ .)بيوتيک درصد وزن نسبی الشه و ران باالتری داشت لف اسانس پونه در مقايسه با پریتسطوح مخ(65/6p≤ .)

کمترين وزن نسبی پشت و دار آماری بر وزن نسبی سينه و چربی بطنی نداشتند. تيمارهای مختلف آزمايشی تاثير معنی

بيوتيک درصد آنتی645/6داری با سطح که از نظر عددی اختالف معنی بوددرصد اسانس پونه 67/6گردن مربوط به سطح 

آنزيمهای لوزالمعده خصوصا ليپاز،آميالز و پروتئاز می شوند و  اکثر گياهان معطر باعث تحريک عملکرد(. ≥65/6pدارد )

( و عالوه بر اثر بر توليد صفرا 1برخی نيز باعث افزايش ترشح آنزيمهای هضم کننده در سلولهای موکوسی روده می گردند )

مواد گوارشی از طول و فعاليت آنزيمی عصاره های گياهان معطر و دارويی باعث تسريع در هضم و کوتاه شدن زمان عبور 

(. گياهان دارويی و خصوصا پونه باعث تحريک فعاليت رشد و افزايش قابليت 46و  7، 9دستگاه گوارش می شوند )

دار اسانس پونه را بر خصوصيات (. نتايج تحقيق حاضر با نتايج ساير محققان که تاثير معنی46ماندگاری خوراك ميشود )

 (.9)د الشه را گزارش کردند مطابقت دار

 

 (گرم/کیلوگرم وزن زندهتاثیر تیمارهای مختلف آزمایشی  بر صفات الشه )  -1جدول

 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 SEM تیمارهای آزمایشی

 a64/46 ab82/46 ab84/46 ab09/46 b37/46 a62/44 a74/44 a37/44 a90/43 a64/44 36/9 الشه
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  گیرینتیجه 

داشته توان بيان داشت اسانس پونه تاثير مطلوبی بر راندمان الشه و اجزا مفيد آن با توجه به نتايج حاصل از اين پژوهش می

 ها مطرح شود.بيوتيکهای آنتیتواند به عنوان يکی از جايگزينو می
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 b88/60 b36/63 b39/63 b62/62 b69/60 b24/62 b97/60 b63/60 a66/88 b60/60 68/9 ران

 20/9 84/86 66/88 43/86 79/86 23/86 29/86 36/86 37/87 37/86 76/86 سینه

 ab34/60 a79/88 ab62/60 ab64/86 ab79/89 ab66/86 ab90/86 ab87/86 ab47/89 b32/62 46/9 پشت و گردن

 66/9 06/9 86/6 22/9 07/9 78/6 04/9 20/9 26/9 82/6 76/6 چربی بطنی

 a,bمیانگین های هر سطر با حرف غیر مشابه دارای تفاوت معنی(50/5دار می باشند < P.) 

( 7درصد پروبیوتیک، 2/5( سطح 6درصد پروبیوتیک، 1/5( سطح 0درصد آنتی بیوتیک، 50/5( سطح 4درصد آنتی بیوتیک، 53/5( سطح 3درصد آنتی بیوتیک، 510/5(سطح 2( شاهد، 1تیمارها شامل: 

 درصد اسانس پونه.57/5( سطح 15درصد اسانس پونه، 50/5( سطح 9درصد اسانس پونه، 53/5( سطح 8درصد پروبیوتیک، 3/5سطح 
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Abstract 

In this study the effects of Mentha Pulegium, probiotics and antibiotics on broiler carcass 

characteristics were studied. 600 Ross 308 broiler chicks in a completely randomized design with 

10 treatments, 5 replications and 12 birds in each experimental unit were reared for 42 days. 

Treatments consisted of: 1) control, 2) level of 0.015 % antibiotics, 3) level of 0.03% antibiotics, 4) 

the level of 0.05% antibiotics, 5) level of 0.1% probiotic, 6) level of 0.2% probiotic, 7) 0.3% 

probiotic, 8) of 0.03% Mentha Pulegium, 9) of 0.05% Mentha Pulegium, 10) of 0.07 percent 

Mentha Pulegium. Statistical analysis of the results showed that The highest relative weight of the 

carcass and thigh is the 0.05% of Mentha Pulegium (p≤0.05). Mentha Pulegium levels compared 

with prebiotics percent higher relative weight of carcass and thigh (p≤0.05). The lowest relative 

weight of the back and neck of is the level of 0.07 percent Mentha Pulegium, which is the numeric 

difference between the level of 0.015 percent of antibiotics (p≤0.05). In conclusion, the Mentha 

Pulegium compared with prebiotics can improve the carcass yield and its components have an 

important role.  

 

Keywords: Antibiotics, Mentha Pulegium, probiotics, broilers, performance 
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