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 خَران هصزفی سزاًِ  ي گیبّی آٍیطي، رسهبری ٍ اوبلیپتَس ثز رٍی غارسیبثی اثز هخلَط رٍ

 جَجِ ّبی گَضتی

 2هْذی چَتجیاى ٍ 2، پرٍیس قسٍیٌیاى1هحوَد یعقَب زادُ گتاتی

 ی وبرضٌبسی ارضذ ٍ اعضبی ّیئت علوی گزٍُ علَم داهی داًطگبُ آساد اسالهی ٍاحذ لبئوطْزداًطج1ٍ2َ

 : هحوَد یعمَة سادُ گتبثی، پست الىتزًٍیه: َلًَیسٌذُ هسئ

 چکیذُ

تِ هٌظَر ارزیاتی اثر هخلَط رٍغي ّای گیاّی آٍیشي، رزهاری ٍ اکالیپتَس تر رٍی خَراک هصرفی جَجِ ّای گَشتی، 

دارای  سراًِ خَراک هصرفی در دٍرُ آغازیي در تیي تیوارّای هختلف. آزهایشی در فالة یک طرح کاهال تصادفی طراحی گردیذ

در صذ رٍغي گیاّی دارای سراًِ خَراک تاالتری ًسثت تِ  1اها افسایش ٍزى ترای تیوار تا (. (p<%5 تفاٍت هعٌی داری ًثَد

در . (p<%5) سراًِ خَراک هصرفی ترای دٍرُ رشذ ٍ دٍرُ پایاًی دارای اختالف هعٌی دار در تیي تیوارّا تَد. تیوارّای دیگر تَد

ی رٍغي ّای گیاّی افسایش هقذار سراًِ خَراک تاالتری ًسثت تِ گرٍُ شاّذ داشتٌذ ٍلی ّر سِ سطح دٍرُ رشذ تیوارّای حاٍ

هی تَاى ًتیجِ گرفت در هَاقع ضرٍری تِ ٌّگام . اعوال شذُ ًسثت تِ تیوار حاٍی آًتی تیَتیک سراًِ خَراک کوتری داشتٌذ

تِ عٌَاى هکول تا حذٍدی  %22/1ي ّای گیاّی تَیژُ در سطح رٍغتیواری یا استرس کِ هصرف خَراک کن هی شَد تا استفادُ از 

 .استفادُ ًوَد هخلَط رٍغي ّای گیاّیایي هشکل را هرتفع ًوَد ٍ تِ عثارتی در جیرُ ّای درهاًی تِ جای آًتی تیَتیک از 

 رٍغي ّای گیاّی، آٍیشي، رزهاری ٍ سراًِ خَراک هصرفی :کلوات کلیذی

 هقذهِ

جْتت اتبهیي غتذای اًستبى      .است ثطز در دِّ ّبی گذضتِ هسبلِ رٍس افشٍى جوعیت جْبى ثَدُ اس ثشرگتزیي هطىالت یىی

 .عیَر ًیش رضذ چطوگیزی پیذا وتزدُ استت   خصَصبً اس هٌبثع حیَاًی، عالٍُ ثز ثبال ثزدى رضذ ٍ اَلیذات داهی، جوعیت دام ٍ

ٍیژُ در صٌعت عیَر چٌبًچتِ ثتز رٍی اصتَل علوتی ٍ     ثِ  ثٌبثزایي ابهیي پزٍائیي حیَاًی در اَسعِ ّز چِ ثیطتز دام پزٍری،

صحیح استَار ضَد هی اَاًذ جَاثگَی لسوت سیبدی اس احتیبجبت پزٍائیٌی وطَر هب ثبضتذ ثٌتب ثتزایي اهذیتِ دام ٍ عیتَر اس      

 ْتبی ثِ ثیوبری ًسجت آًْب حسبسیت اب ضذُ سجت عیَر خصَصب حیَاًبت هتزاون پزٍرش اهزٍسُ. اّویت ٍیژُ ای ثزخَردار است

ِ  رٍاب هبًٌذ هضز ثبلمَُ ّبی هیىزٍارگبًیسن ثب ضذى ولًَیشُ ثِ ًسجت عیَر. یبثذ افشایص ای رٍدُ  ٍ ّتبی ستبلوًَال   ٍیزٍس، گًَت

 فطتبر  اهتزٍسُ  ، عیَر ٍ دام خَران در ّب ثیَایه آًتی اس استفبدُ هغلَة ًتبیج رغن علی . ّستٌذ حسبس پزفزیٌجٌس ولستزیذیَم

ِ  ایتي  ٍ دارد ٍجَد حیَاًبت جیزُ در ًْبآ حذف جْت رٍسافشًٍی در ِ  استت  خغتزی  احستبس  دلیت   ثت  وٌٌتذگبى  هصتزف  در وت

ىتز استتفبدُ اس   فثٌتب ثتزایي هحممتیي ثتِ     . استت  ضتذُ  دیذُ ثیَایىْب آًتی ثِ ضذُ همبٍم ثْبی هیىزٍ ثب در اراجبط داهی هحصَالت
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آٍیطي، )هٌظَر ارسیبثی ابثیز هخلَط رٍغي ّبی گیبّی ایي آسهبیص ًیش ثِ. ازویجبت گیبّی در جیزُ خَراوی دام ٍعیَر افتبدًذ

 .ثز رٍی خَران هصزفی جَجِ ّبی گَضتی عزاحی گزدیذُ ضذُ است( رسهبری ٍ اوبلیپتَس

 هَاد ٍ رٍشْا

اىتزار   4ایوبر ٍ  5در لبلت یه عزح وبهالً اصبدفی ثب  303لغعِ جَجِ گَضتی سَیِ اجبری راس  200ایي آسهبیص ثب اعذاد 

اسبًس ّبی هَرد استفبدُ اس ایي آسهبیص ثصَرت هحلَل ّبی رلیك ضتذُ اجتبری   . ی جَجِ گَضتی اًجبم هی ضَدلغعِ ا 10

داًطتگبُ  )  UFFDAاٌظین ٍ اْیِ جیزُ ّبی غذایی ثزای ایي احمیك اَسظ ثزًبهِ وتبهپیَازی جیتزُ ًَیستی   . اَلیذ گزدیذُ ثَدًذ

اْیتِ   آغبسیي، رضتذ ٍ جیتزُ پبیتبًی    سِ هزحلِدر NRC(1994) د یطٌْبجیزُ ّبی غذایی ثز اسبس پ .اًجبم ضذ( جَرجیبی آهزیىب

درصذ اس هخلَط رٍغتي ّتبی    55/0جیزُ غذایی حبٍی-2 (ایوبر ضبّذ)جیزُ غذایی فبلذ افشٍدًی -1: ایوبر ّب ضبه .گزدیذًذ

لتَط رٍغتي   درصتذ اس هخ  25/1جیزُ غذایی حتبٍی  -4 درصذ اس هخلَط رٍغي ّبی گیبّی 1/0جیزُ غذایی حبٍی-3 گیبّی

 50در اثتذای آسهبیص، جیزُ ّبی غذایی ّز هزحلِ ثِ هیشاى .  (اریتزٍهبیسیي)آًتی ثیَایه حبٍیجیزُ غذایی -5ٍ ّبی گیبّی 

داى هصتزفی رٍساًتِ   . ویلَگزم  در داخ  ویسِ ّبی پالستیىی ریختِ ضذُ ٍ ضوبرُ ٍ اىزار هزثَعِ ثز رٍی آى ّب ثجت گزدیذ

در پبیبى ّز ّفتتِ داى ثتبلی هبًتذُ در داخت  ویستِ ٍ داى      . اختیبر جَجِ ّب لزار هی گزفت در 303عجك عولىزد جَجِ راس 

دادُ ّتبی   .اب هیشاى خَران هصزفی ٍاحذ آسهبیطی در عَل ّفتِ ثِ دست آیتذ . خَری اَسیي ٍ اس داى اٍلیِ وسز هی گزدیذ

ِ ( GLM)ثذست آهذُ اس ایي آسهبیطبت در لبلت هذل ّبی خغی عوَهی در ٍ  SASًتزم افتشاری    اَسظ ثزًبهت

همبیسِ هیبًگیي اَستظ آسهتَى چٌتذ داهٌتِ ای داًىتي اًجتبم       . درصذ هَرد اجشیِ ٍاحلی  آهبری لزار گزفتٌذ 5سغح احتوبل 

 .گزدیذ

 

 ًتایج ٍ تحث

اهتب  (. (p<%5 سزاًِ خَران هصزفی در دٍرُ آغبسیي در ثتیي ایوبرّتبی هختلتا دارای افتبٍت هعٌتی داری ًجتَد      

ستزاًِ ختَران   . در صذ رٍغي گیبّی دارای سزاًِ خَران ثبالازی ًسجت ثِ ایوبرّبی دیگز ثتَد  1افشایص ٍسى ثزای ایوبر ثب 

در دٍرُ رضذ ایوبرّبی حتبٍی    (p<%5) .هصزفی ثزای دٍرُ رضذ ٍ دٍرُ پبیبًی دارای اختالف هعٌی دار در ثیي ایوبرّب ثَد

اًِ خَران ثبالازی ًسجت ثِ گزٍُ ضبّذ داضتٌذ ٍلی ّز سِ سغح اعوبل ضتذُ ًستجت ثتِ    رٍغي ّبی گیبّی افشایص همذار سز

 .ایي ًىتِ ثزای دٍرُ پبیبًی ًیش صبدق ثَد. ایوبر حبٍی آًتی ثیَایه سزاًِ خَران ووتزی داضتٌذ
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ی اهذیتِ ضتذُ ثتب    هطبّذُ ًوَدًذ وِ جَجِ ّب( 1331)ٍ هٌتصز( 2004)، هبرویٌه ٍ ّوىبراى( 2005)اسپز ًبوَا ٍ ّوىبراى 

ًتتبیج  . گیبُ رسهبری ثِ ٍسى ثذًی ثبالازی ًسجت ثِ گزٍُ ضبّذ رسیذًذ وِ ایتي اهتز ًبضتی اس افتشایص هصتزف ختَران ثتَد       

 42-14ٍ 42-21،  23-21ًطبى داد ثب افشایص هصزف پتَدر رسهتبری ختَران هصتزفی در ثتبسُ ّتبی سهتبًی        ( 1331)اَولی

هیلتی گتزم    500رٍسگی جیزُ حبٍی  35اب  23چٌیي گشارش ًوَد در ثبسُ سهبًی ّو. رٍسگی افشایص هعٌی داری خَاّذ داضت

 .ٍپَدر رسهبری ًسجت ثِ ایوبر ضبّذ ٍ سغَح پبییي از رسهبری افشایص خَران ثبالازی ًطبى داد

 هخلتَط هی اَاى ًتیجِ گزفت در هَالع ضزٍری ثِ ٌّگبم ثیوبری یب استزس وِ هصزف خَران وتن هتی ضتَد ثتب استتفبدُ اس      

ثِ عٌَاى هىو  اب حذٍدی ایي هطى  را هزافع ًوَد ٍ ثِ عجتبرای در جیتزُ ّتبی درهتبًی ثتِ جتبی آًتتی         رٍغي ّبی گیبّی

، (2001)ایي ًتتبیج ثتب ًظتزات فزاًىیته ٍ ّوىتبراى     . استفبدُ ًوَد ٍ آٍیطي رسهبریگیبّبى دارٍیی چَى آٍیطي، ثیَایه اس 

آى ّب اعالم ًوَدًذ گیبُ رسهبری ثبعث افتشایص اضتتْب ٍ هحتزن    . بثمت داردهغ( 2010)ٍ هٌتصز ( 2005)اسپزًبوَا ٍ ّوىبراى

گَارش هی گزدد ٍ ایي وِ رٍغي فزار رسهبری دارای اثزات هثجت ثز رٍی هیىزٍارگبًیسن ّبی رٍدُ ای در عیتَر ٍ حیَاًتبت   

 ..اه هعذُ ای هی ثبضذ

 

 
 ي ، رشذ ٍ پایاًیهقایسِ هیاًگیي سراًِ خَراک هصرفی دٍرُ آغازی -1جذٍل شوارُ 

 

 ًتیجِ گیری کلی
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ثِ علت هحذٍدیتْبی هَجَد در استفبدُ اس آًتی ثیَایه، در سهبًْبیی وِ گلِ ّبی عیَهز گَضتی آلَدُ هی ضًَذ، هی اَاى اس 

هی  رٍغي ّبی گیبّی استفبدُ ًوَد سیزا ثب ابثیز ثزٍی هیىزٍارگبًیشهْبی دستگبُ گَاررش، عَاه  ثیوبریشا ٍ احزیه اضتْب

 .اَاًذ هصزف خَران را افشایص دّذ
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Abstract 

In order to assess the effects of mixing vegetable oils, thyme, rosemary and eucalyptus on the feed 

intake of broilers, on the theme of an experimental design was completely randomized design. Per 

capita consumption in the initial period between the different treatments were not significantly 

different (p <% 5).  However, treatment with 1% weight gain for vegetable oil feedstock with higher 

per capita than other treatments. Per capita food consumption growth for the period and final period 

was a significant difference between treatments (p <% 5). Volume growth in treatments containing 

vegetable oils increase the amount of food per capita than the control group were I applied three levels 

of treatment with antibiotics had less food per capita. If necessary it can be concluded that feed intake 

during illness or stress can be reduced Using vegetable oils, especially at 25 / 1% as a supplement to 

some extent this problem can be overcome In other words, instead of antibiotic therapy in the diets of 

used vegetable oil mixture. 
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