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چکیده
در این هاي گوشتی انجام شد. ي جوجهبیل بر عملکرد و صفات الشهزنجاین مطالعه با هدف بررسی اثر پودر تخم گشنیز و ریشه 

10هر تکرار داراي (تکرار4و تیمار4بادر قالب طرح کامال تصادفی 500کاب قطعه جوجه گوشتی یک روزه سویه 160آزمایش از 
پودر درصد 5/1) جیره پایه به عالوه 2) جیره پایه (شاهد)، 1روز استفاده شد. تیمارهاي آزمایشی شامل : 42مدتبهقطعه جوجه)
درصد پودر 5/0تخم گشنیز و پودردرصد1) جیره پایه به عالوه 4درصد پودر زنجبیل و 75/0) جیره پایه به عالوه 3تخم گشنیز، 

-جوجهزنجبیل به جیره ریشه پودر تخم گشنیز و نتایج نشان داد که افزودن. رت گرفتصوروزگی تجزیه الشه42در زنجبیل بودند. 

در زنجبیل ریشه تخم گشنیز و افزودن پودر.)P>05/0(کاهش داددر کل دورهرا افزایش وزن روزانه يدارمعنیطور هاي گوشتی به
يدارمعنیکاهش الشه قابل مصرف، ران و برخی احشا داخلی قابل مصرف (قلب و سنگدان) راندمانبر هاي گوشتی جیره جوجه

طور به .)P<05/0(حفره شکمی در تیمارهاي داراي افزودنی در مقایسه با شاهد مشاهده شدترین چربی. پایین)P>05/0(داشت
درصد توانست باعث 5/1تخم گشنیز در سطح گردد و توانست باعث بهبود ضریب تبدیل غذایی درصد75/0زنجبیل در سطح کلی 

جهت همچنین استفاده از این دو گیاه دارویی در. افزایش وزن سینه نسبت به زنجبیل گردددر نتیجه افزایش وزن بدن، وزن الشه و 
.کاهش چربی حفره شکمی موثر بود

عملکرد، صفات الشههاي کلیدي: جوجه گوشتی، گیاهان دارویی، واژه

دمهمق
ها را در جیره طیور داشته باشند و فاقد آثار زیان بیوتیکاي بر روي موادي که قابلیت جایگزینی آنتیتحقیقات گسترده

نتایج تعداد قابل توجهی از این مطالعات حصوالت آن باشند انجام گرفته است. کنندگان مبار بر روي سالمتی طیور و مصرف
- هاي گوشتی میها و اسیدهاي آلی در جیره جوجهموادي نظیرگیاهان دارویی، پروبیوتیکنشان داده است که استفاده از 

هاي گیاهی به علت در دسترس ). فراورده3تواند باعث افزایش عملکرد رشد و نیز بهبود وضعیت سالمتی طیور بشود (
-هاي تولیدي مورد اهمیت میدر فراوردهبودن، راحتی کاربرد، نداشتن اثرات سوءجانبی و نیز باقی نماندن بقایاي مضر آنها

بورنئول، درصد روغن اسانسی است که غنی از ترکیبات لینالول، گرانیول،5/0- 1). تخم گیاه گشنیز حاوي 8باشند (
هاي گوشتی تواند مصرف غذا و وزن را در جوجه). گشنیز به عنوان محرك اشتها می9باشد (کاروون، لیمونن، کامفور می

هاي اسانسی مانند بورنئول، زنجبیل حاوي روغن).2(گردد نین باعث بهبود ضریب تبدیل غذایی اده و همچافزایش د
باشد کامفن، سیترال، اوکالیپتول، لینالول، زینجبرین، فنالندرن، زینجیبرول ( جینجرول، زینجیرون، شوجاول) و رزین می

باعث نهایتنماید که درفعالرادودي روده درطیورحرکاتوکردهتحریکراهضمموثريطوربهتواندمی. زنجبیل)11(
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در این مطالعه اثرات گیاهان دارویی گشنیز و زنجبیل بر ). 7گردد (افزایش وزن بدن میو پرندهگوارشیدستگاهبهبود
هاي گوشتی بررسی شد.ي جوجهعملکرد و کیفیت الشه

مواد و روش ها
4تیمار( 4، در قالب طرح کامال تصادفی با 500قطعه جوجه گوشتی یک روزه سویه کاب 160با تعداد این آزمایش

) 1994ها بر اساس جداول ترکیب مواد خوراکی (هاي غذایی جوجهجیرهانجام شد.قطعه جوجه در هر تکرار 10و تکرار) 
NRCجیره 3درصد تخم گشنیز، 5/1) جیره شاهد بعالوه 2) جیره شاهد، 1هاي آزمایشی شامل : تعیین شد. جیره (

درصد پودر زنجبیل بودند. میزان 5/0درصد تخم گشنیز و 1) جیره شاهد بعالوه 4درصد پودر زنجبیل، 75/0شاهد بعالوه 
گیري قرار گرفته و با استفاده از نتایج آنها ضریب تبدیل غذایی خوراك مصرفی و افزایش وزن به صورت هفتگی مورد اندازه

ها (براي اطمینان از خالی بودن دستگاه گوارش ساعت گرسنگی دادن به جوجه6روزگی پس از 42محاسبه گردید. در 
تجزیه ار، آنها) یک قطعه جوجه که وزن آن بیانگر میانگین وزن واحد آزمایشی بوده انتخاب و پس از وزن کشی و کشت

و رویه 1/9نسخه SAS)2001افزار آماري (ها در قالب طرح کامال تصادفی با استفاده از نرمدادهالشه انجام شد. 
ANOVA دار (ها با استفاده از آزمون حداقل تفاوت معنیمقایسه میانگین. قرار گرفتمورد تجزیه و تحلیل آماريLSD (

درصد انجام شد.5خطايدر سطح

ج و بحثنتای
هاي گوشتی در جوجهروزگی 42نتایج مربوط به اثر افزودن پودر تخم گشنیز و ریشه زنجبیل به جیره بر عملکرد 

تجزیه واریانس نشان داد که بین تیمارهاي آزمایشی از نظر میانگین افزایش وزن ج ینتانشان داده شده است.1جدول 
با این حال میانگین افزایش وزن روزانه از روندي کاهشی تبعیت می . )P>05/0(داري وجود داشت روزانه اختالف معنی

که تیمارهاي داراي افزودنی (گشنیز، زنجبیل، گشنیز+زنجبیل) در مقایسه با تیمار شاهد میانگین افزایش وزن کند، بطوري
دار نبود. به تالفات معنیروزانه کمتري داشتند. هر چند از نظر میانگین خوراك مصرفی روزانه و ضریب تبدیل غذایی اخ

هاي خوراك در جوجهدرصد باعث کاهش مصرف 5/0درصد) نسبت یه سطح 75/0رسد سطح باالتر زنجبیل (نظر می
تیمار زنجبیل در بین تیمارهاي آزمایشی در اختیار داشت.همچنین بهترین ضریب تبدیل غذایی راگوشتی شده است. 

هاي گوشتیروزگی جوجه42زنجبیل بر جیره بر عملکرد ریشه و . اثر کاربرد پودر تخم گشنیز 1جدول
SEMتیمارهاصفات

شاهد شاهد
گشنیز+

+شاهد
زنجبیل

+شاهد
لگشنیز+زنجبی

خوراك مصرفی روزانه
)در روز(گرم

50/449193/781467/376966/391445/79

افزایش وزن روزانه
)در روز(گرم

2498/75a2357/17b2337/09b2303/57b78/91

ضریب تبدیل غذایی 
(گرم/گرم)

79/177/161/169/120/0

a,b:05/0(هستنددارمعنیاختالفآماري دارايلحاظازنامشابهحروفداراياعدادردیفهردر<P(
SEMمیانگین خطاي استاندارد :

نشان داده 2هاي گوشتی در جدول الشه جوجهصفاتنتایج مربوط به اثر افزودن پودر تخم گشنیز و ریشه زنجبیل بر 
- معنیسنگدان اختالف، ران، قلب و یمارهاي آزمایشی از نظر وزن الشهتجزیه واریانس نشان داد که بین تج ینتاشده است. 

ق با نتایج این تحقی. سنگدان را دارا بود، ران و باالترین وزن الشهتیمار شاهد که در حالی. )P>05/0(داري وجود داشت
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) که افزایش وزن زنده و مصرف خوراك در نتیجه استفاده از تخم گشنیز را گزارش 6حمودي و همکاران (نتایج آزمایش
- هاي بیماري) گزارش دادند که اسانس تخم گشنیز باعث کاهش اثرات پاتوژن1چیچک و همکاران (ال.در تضاد بود، کردند

یابد. نتایج مصرف خوراك و ضریب تبدیل غذایی و در نتیجه بازده الشه بهبود میگردد و در نتیجه زا در دستگاه گوارش می
) که 10زمراوي و همکاران (با نتایج همچنین و ) که کاهش ضریب تبدیل غذایی 4فخیم و همکاران (این آزمایش با نتایج 

. دلیل آن شاید وجود داشتمطابقت کاهش وزن و مصرف خوراك را در نتیجه استفاده از پودر زنجبیل گزارش کردند 
گردد. باشد و در سطوح باالتر باعث کاهش مصرف خوراك میجینجرول در زنجبیل است که عامل ایجاد بو و طعم آن می

و در نتیجه باعث بهبود عملکرد استو محرك دستگاه گوارش دارد جینجرول موجود در زنجبیل اثرات ضد باکتریایی 
) نشان داد که استفاده از تخم گشنیز تاثیر 5شود. نتایج آزمایش گولر و همکاران (یی میپرنده از جمله ضریب تبدیل غذا

داري بر افزایش بازده الشه در کل دوره نداشت و با آزمایش فوق در توافق نبود.معنی

(گرم)هاي گوشتیالشه جوجهصفات. اثر کاربرد پودر تخم گشنیز و زنجبیل بر 2جدول
SEMتیمارهاصفات

گشنیز+ +شاهدزنجبیل+شاهدزگشنی+شاهدشاهد
زنجبیل

2182/50a1939/50ab1816/75b1812/75b02/80وزن الشه
25/58225/53325/48425/51717/38وزن سینه

548/00a466/50ab472/50ab448/25b31/29وزن ران
79/5701/5535/5357/4389/7وزن چربی حفره شکمی

9/06a11/74b7/76b8/19ab38/0قلبوزن 
33/47a32/00ab29/11b28/61b30/1وزن سنگدان

a,b:05/0(هستنددارمعنیاختالفآماري دارايلحاظازنامشابهحروفداراياعدادردیفهردر<P(.
SEMمیانگین خطاي استاندارد :

گیرينتیجه
هاي درصد پودر زنجبیل در جیره جوجه75/0بیان داشت که استفاده از سطح توان گیري کلی میبه عنوان یک نتیجه

درصد توانست باعث 5/1گوشتی در طول دوره آزمایشی باعث پایین آوردن ضریب تبدیل غذایی شد. تخم گشنیز در سطح 
درصد 5/0ه از مخلوط افزایش وزن بدن، وزن الشه و در نتیجه منجر به افزایش وزن سینه نسبت به زنجبیل گردد. استفاد

شد که به کیفیت هر چه بهتر الشه حفره شکمیدرصد گشنیز به جیره در این آزمایش باعث کاهش چربی 1زنجبیل + 
کند. طیور گوشتی کمک می

فهرست منابع
1. Alcicek, A., Bozkurt, M., and Cabuk, M., 2003. The effect of an essential oil combination derived from

selected herbs growing wild in turkey on broiler performance. South African Journal of Animal Sciences. 33:
89-94.
2. Cabuk, M., Bozkurt, M., Alçiçek, A., Akbaş, Y., and Küçükyılmaz, K., 2003. Effect of a herbal essential

oil mixture on growth and internal organ weight of broilers from young and old breeder flocks. South African
Journal of Animal Sciences. 36:35-41.
3. Chen, H.L., Li, D.F., Chang, B.Y., Gong, L.M., Dai, J.G., and Yi, G.F., 2003. Effects of Chinese herbal

polysaccharides on the immunity and growth performance of young broilers. Journal of poultry Sciences.
6:895-903.
4. Fakhim, R., Ebrahimnezhad, Y., Seyedbadi, H.R., and Vahdatpour, T., 2013. Effect of different

concentrations of aqueous extract of ginger (Zingiber officinale) on performance and carcass characteristics

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


1394خردادماه 7و 6هاي نوین در علوم دامی. دانشگاه بیرجند، همایش پژوهش

١٠١٨

of male broiler chickens in wheat-soybean meal based diets. Journal of  Bioscience and Biotechnology. 2: 95-

99.
5. Güler, T., Ertaş, O.N., Çiftçi, M., and Dalkılıç, B., 2005. The effect of coriander seed (Coriandrum
sativum L.) as diet ingredient on the performance of Japanese quail. South African Journal of Animal
Sciences. 15: 21-27.

6. Hamodi, S.J., Al-mashhadani, E.h., Al-jaff, F.K., and Al-mashhadani, H.E., 2010. Effect of Coriander seed

(Coriandrum sativum) as diet ingredient on broilers performance under high ambient temperature. Journal of
poultry Sciences. 9: 968-971.
7. Hashimoto, K., Satoh, K., Murata, P., Makino, B., Sakakibara, I., Kase, Y., Ishige, A., Higuchi, M., and

Sasaki., H., 2002. Component of Zingiber officinale that improves the enhancement of small intestinal

transport . Planta Medica. 68 : 936-939.
8. Hernandez, F., Madrid, J., Garcia, V., Orengo, J., and Megias, M.D., 2004. Influence of two plant extracts

on broilers performance, digestibility and digestive organ size. Journal of poultry Sciences. 83: 169-174.
9. Isao, K., Ken-Ichi, K., Aya, N., and Tetsuya, A., 2004. Antymicrobial activity of coriander volatile

compound against salmonella choleraesuits. Journal of Agriculture Food Chem. 52: 3329-3332.
10. Zomrawi, W.B., Abdel Atti, K.A., Dousa, B.M., and Mahala, A.G., 2013. The effect of dietary Ginger

Root (Zingiber officinale) on Broiler Chicks Performance , carcass characteristic and Serum Constituents .
Journal of Animal Sciences. 3:42-47.
11. Zomrawi, W.B., Abdel Atti, K.H., Dousa, B.M., and Mahala, A.G., 2011. The effect of Ginger root

powder (zingiber officinale) supplementation on broiler chicks performance, blood and serum constituents.
Online Journal of Animal Feed Research. 2: 457-460.

The effect of using coriander seed and ginger root powder in the diet on growth
performance and carcass traits of broilers
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Abstract
This study was performed to evaluate the effect of coriander seed and ginger root powder on

performance and carcass traits of broilers. In this experiment 160 one day-old broilers (Cobb500) in
a completely randomized design with 4 treatments and 4 replications (10 broilers in each) were
used for 42 days. Treatments include: (1) basal diet (control), (2) basal diet + 1.5% coriander seed
powder, (3 ) basal diet + 0.75% ginger root powder, )٤( basal diet + 1% coriander seed powder
with 0.5 % ginger root powder. Carcass analysis was done in 42 days of age. The results showed
that the addition of coriander seed and ginger root powder into broiler diet significantly reduced the
daily weight gain in the period (P<0.05). Addition of coriander seed and ginger root powder into
broiler diet on carcass for consumption, thighs and internal organ consumption (heart and gizzard)
decreased significantly (P<0.05). Lowest abdominal fat compared to control was observed in
treatments with additives (P>0.05). Overall ginger at 0.75% could improve the feed conversion
ratio and coriander seed at 1.5% could increase daily weight gain, carcass weight and therefore
increased the weight of the breasts compare to ginger. Also using the herb was effective in
reducing abdominal fat.
Keywords: Broiler, herbs, performance, carcass traits
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