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:چکیده

وداخلیاندامهايوزنبررشدمحركبیوتیکآنتیباآویشنومرزهعصارهتاثیرايمقایسهبررسیهدفبامطالعهاین
طرحقالبدرراسنژادگوشتیجوجهقطعه200تعدادآزمایشدراین. استگرفتهانجامگوشتیهايجوجهدرماندگاري

شاملآزمایشیتیمارهاي. گرفتانجامجوجهقطعه10تکرارهردروتکرار4دارايتیمارهرکهتیمار5باتصادفی،کامال
عصارهدرصد0/ 05اضافهبهپایهجیرهفالوومایسین،رشدمحركبیوتیکآنتیدرصد045/0اضافهبهپایهجیرهشاهد،تیمار
عصارهدرصد025/0ومرزهعصارهدرصد025/0اضافهبهپایهجیرهوآویشنعصارهدرصد05/0اضافهبهپایهجیره،مرزه

اندامهايوزنتعیینجهتوانتخابتصادفیطوربهتکرارهرازپرنده2) روزگی42(آزمایشپایانیروزدر. بودندآویشن
گیاهیهايعصارهکهدادنشانآزمایشاینازآمدهبدستنتایج.تلفات به صورت روزانه ثبت گردید. شدندکشتارداخلی

گوشتیهايجوجهدرپانکراسوطحالمعده،پیشکبد،وزنبر داريمعنیتاثیرآنهاترکیبهمچنینوآویشنومرزه
تیمارهايهمچنین). P>%5(بودنددارمعنیاختالفدارايمختلفتیمارهايدرسنگدانوقلبوزن). P<%5(نداشت

از استفاده نتایج این آزمایش نشان داد که ). P<%5(نداشتندگوشتیهايجوجهماندگاريبرداريمعنیتاثیرآزمایشی
می تواند وزن نسبی سنگدان را به تنهایی آویشن و مرزه باعث عملکرد بهتر قلب شد و همچنین استفاده از آویشنترکیب

.افزایش دهد

جوجه هاي گوشتی ،ماندگاريوزن اندام هاي داخلی،عصاره آویشن،عصاره مرزه،واژگان کلیدي: 

همقدم

درباکتریاییمقاومتازپیشگیريمنظوربهحیوانخوراكدرهابیوتیکآنتیازاستفاده،2006سالدر
داروییگیاهانطیورصنعتدربیوتیکآنتیجایگزینهايافزودنیمهمتریناز. استشدهممنوعکنندگانمصرف

انگلی،ضدمیکروبی،ضدخاصیتقبیلازمتنوعیزیستیفعالیتهايدارايآنهاعصارهوداروییگیاهان). 1(باشد
هايآنزیمکنندهتحریکنقشدارايگیاهیهاياسانس). 9(هستندطیوردراکسیدانیآنتیخواصوضدویروسی

وتیمولحاويمرزهوآویشن). 8(بگذارندتأثیرآنهضموچربیمتابولیسمرويبراستممکنوبودهگوارشی
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هايپروتئینآمینهايگروهباتوانندمیهمچنینودارندقوياکسیدانیآنتیخاصیتکهباشندمیکارواکرول
ومرزههايعصارهاثرمقایسهتحقیقایندر). 4(شوندباکتريسلولمرگبهمنجروشدهباندباکتریاییغشاي
بررسیموردگوشتیهايجوجهدرماندگاريوداخلیهايانداموزنبررشدمحركبیوتیکآنتیباآویشن

.قرارگرفت

مواد و روش ها

تجاريسویهروزهیکگوشتیجوجهقطعه200.گرفتانجاممالیردانشگاهتحقیقاتیسالندرآزمایشاین
انجامجوجهقطعه10تکرارهردروتکرار4دارايتیمارهرکهتیمار5باتصادفی،کامالطرحقالبدر308راس

اضافهبهپایهجیرهبا2تیماروشدهتغذیهپایهجیرهباشاهدعنوانبه1تیمارشاملآزمایشیتیمارهاي. گرفت
جیره،4تیمارمرزه،عصارهدرصد05/0اضافهبهپایهجیره،3تیمارفالوومایسین،رشدمحركبیوتیکآنتی045/0
درصد025/0ومرزهعصارهدرصد025/0اضافهبهپایهجیره5تیماروآویشنعصارهدرصد05/0اضافهبهپایه

ازپسوانتخابتصادفیصورتبهجوجهدوتکرارهراز) روزگی42(آزمایشپایانیروزدربودندآویشنعصاره
بهمعده،پیشسنگدان،کبد،قلب،شاملمختلفاندامهايشکمی،حفرهنمودنبازازپسوشدندتوزین،کشتار

دروگردیدثبتوتوزینروزانهصورتبههمپنهرتلفات. شدندتوزینجداگانهصورتبهطحال،پانکراس،همراه
وشدهآنالیز) SAS)2009افزارنرمکمکبهآزمایشیهايداده. شدمحاسبهگروههرتلفاتتعدادآزمایشپایان

.شدانجام%5احتمالسطحبادانکنآزمونازاستفادهباهامیانگین

نتایج وبحث 

عصاره. استشدهارائه1جدولدرگوشتیهايجوجهداخلیهايانداموزنبرمختلفتیمارهاياثرنتایج
هاياندامازیکهیچرويبرسنگدانوقلبجزبهآنهاترکیبهمچنینوآویشنومرزهداروییگیاهانهاي

آویشنترکیبتیماردروزنکمترینوشاهدتیماربهمربوطقلبوزنبیشترین. نداشتداريمعنیتاثیرداخلی
گیاهان مرزه و آویشن در استفاده مفید از ترکیب قلب در اثر خواص وزن . پایین بودن درصد شدمشاهدهمرزهو

و) آویشنيعصاره(4تیماردروزنبیشترینسنگداناندامدر. مواد مغذي در بدن و اتالف کمتر انرژي خواهدبود
موثرهماده(تیمولوکارواکرولازخودپژوهشدر) 2003(همکارانولی. شدمشاهدهتیمارشاهددروزنکمترین

بامقایسهدرکبدنسبیوزندرتفاوتیهیچوکردنداستفادهکیلوگرمبرگرممیلی200مقداربه)  آویشنومرزه
لوزالمعدهوکبدسنگدان،نسبیوزندرداريمعنیتفاوت) 2004(وهمکارانهرناندز). 6(نکردندگزارششاهد
ودارچینوفلفلپونه،(گیاهیعصارهدووبیوتیکآنتیباشدهمکملجیرهباشدهتغذیهگوشتیهايجوجه

افزودنازسودمنديتاثیر) 2004(همکارانوباسماتگلو). 3(نکردندمشاهده) درمنهومرزهآویشن،ازمخلوطی
). 2(نکردندگزارشگوشتیهايجوجهدرالشهتولیدبرگوشتیهايجوجهجیرهبهآویشنپودروپونهاسانس
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روزگی42درسن گوشتیجوجه هايتیمارهاي آزمایشی بر وزن اندام هاي داخلی در اثر 1جدول 

پانکراس طحال سنگدان پیش معده کبد قلب تیمارها
15/3 38/1 20/52b 33/4 79/24 6/12a شاهد
62/2 58/1 21/4ab 98/3 89/28 5/42ab آنتی بیوتیک
98/2 42/1 22/31ab 19/4 35/23 5/3ab مرزه
82/2 85/1 24/49a 66/4 52/22 5/34ab آویشن
3/2 78/1 21/67ab 06/5 39/23 4/53b مرزه + آویشن
25/0 22/0 14/1 39/0 48/2 29/0 SEM
21/0 55/0 20/0 37/0 41/0 02/0 P-Value

a,b :5اعداد داراي حروف متفاوت ازلحاظ آماري اختالف معنی دار دارند(درهرردیف%<P(.

يدورهکلدر. استشدهدادهنشان2جدولدرگوشتیهايجوجهماندگاريدرصدبرآزمایشیتیمارهااثر
تیماردرماندگاريدرصدبیشترینولینبوددارمعنیپرندگانماندگاريدرصدبرآزمایشیتیمارهاياثرپرورش

همکارانوکومار. شدمشاهدهشاهد تیماردرماندگاريدرصدکمترینوشدمشاهدهرشدمحركبیوتیکآنتی
درمیرومرگکاهشسببگوشتیهايجوجهجیرهدرداروییگیاهانمکملازاستفادهکهدادندنشان) 2003(

ترکیباتدرموجودضدقارچیوضدباکتریاییاثراتازناشیتواندمیموضوعاینکه). 5(شدشاهدگروهبامقایسه
سطحافزیشسببگوارشدستگاهمیکروبیجمعیتکاهشباکهباشدآزمایشیهايگروهدرکاررفتهبهگیاهان
.)7(استشدههاجوجهایمنیوسالمتی

بر درصد ماندگاري در روزهاي مختلف پرورشر تیمارهاي آزمایشی اث-2جدول 

0-042-035-028-021-014-7تیمارها
979592/592/592/592/5شاهد

100100100100100100آنتی بیوتیک
10010010097/597/597/5مرزه

10010010010097/597/5آویشن
10097/595959595مرزه + آویشن
SEM1/15/204/31/43/43/4
P-Value43/054/056/066/078/078/0

درصد5احتمال معنی داري در سطح *
که ترکیب عصاره آویشن و مرزه باعث عملکرد بهتر قلب شد و همچنین  در این بررسی مشخص شد گیري :جهنتی

سنگدان شده است در رابطه با ماندگاري تیمار دریافت کننده عصاره افزایش وزن نسبیدرصد مرزه باعث %5تیمار 
باعث کاهش تلفات در گله شد.)آنتی بیوتیک(2تیمارزآویشن پس ا
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Comparison effect of satureja hortensis and thymus vulgaris extract with Antibiotic
Growth Promoters on weight of internal organs and Survavability of broilers.
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ABSTRACT

This research was done for comparision the effect of satureja hortensis extract and thymus
vulgaris extract with antibiotic growth prompter (AGP) on weight of internal organs and
Survavability of broilers. In this study 200 Ross broiler chicks broiler chicks in a completely
randomized design with5 treatments and4 replicates of 10chicks were tested.Treatments
involved control group the basal diet،basal diet plus 0.45 percent of the antibiotic growth
promoter AGP, basal diet with 0.05 percent satureja hortensis extract, basal diet with0.05
percent thymus vulgaris extract ،the basal dietplus 0.025and 0.025 percent of the satureja
hortensis extract and thymus vulgaris extract. On the final day (42 day) of the resarch2 birds
from each replicatrandomly was selected and killed for for determination of weight of

internal organs. mortality was recorded daily. The results earned of thisstudy showed that,
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satureja hortensis extract and thymus vulgaris extract and also mixed of them could not have
significantly impact on the Significant impact on the weight of the liver, the preventricular,
spleen and pancreas of broiler.(p>%5). the heart and gizzard weight had significantly
difference between treatments (p<%5). also treatments could not have significantly impact on
the Survavability percent of broiler.(p>%5).the use of combination of thymus vulgaris and
satureja hortensis makes the heart work better and the use of thymus vulgaris alone weight of
gizzard at high level.
Keywords: satureja hortensis extract،thymus vulgaris extract antibiotic growth promoter,
internal organs , Survavability, broilers
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