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در  .هاي گوشتي انجام گرديد ي جوجه الشه صفاتدارويي مرزه بر عملكرد و  به منظور ارزيابي اثرات سطوح مختلف گياه اين آزمايش
هر تكرار داراي (تكرار   3 تيمار و 5در قالب طرح كامالً تصادفي با  308 -ي راس ي گوشتي سويه قطعه جوجه 225تعداد  اين آزمايش

از گياه دارويي  بدون استفاده(شاهد ) 1هاي آزمايشي شامل  گروه .روزگي مورد آزمايش قرار گرفتند 42تا  1سن  از) قطعه جوجه 15
نتايج حاصله . درصد مرزه بودند 2 حاوي) 5 و  در صد مرزه 5/1 حاوي) 4صد مرزه  در 1حاوي  )3 درصد مرزه 5/0حاوي ) 2، )مرزه
هاي گوشتي  ي جوجه صفات الشه داري بر عملكرد و مرزه داراي اثرات معني داد كه استفاده از سطوح مختلف گياه دارويي نشان
درصد سنگدان  و باالترين 5در گروه آزمايشي ) گرم 86/94(روزانه  مقدار خوراك مصرفياين اساس، باالترين  بر .)p>05/0( باشد مي

  .دحاصل گردي ي شاهد با استفاده از جيره) 22/3(
 دارويي، عملكرد اني گوشتي، كيفيت الشه، گياه جوجه :كليدي گانواژ

 
 مهدمق

 برخوردار ها بيماري از پيشگيري و درمان لحاظ از جوامع سالمتي و بهداشت تأمين در خاصي اهميت و ارزش از دارويي گياهان

 در وريبهره و بازدهي افزايش هاي راه از يكي). 2( گيرند مي قرار استفاده مورد دارويي مقاصد براي كشورها از خيلي در و بوده

در جوامع بشري  .باشد ميدارويي  گياهان رشد هاي محرك اين از يكي است، رشد هاي محرك از استفاده گوشتي طيور صنعت
هاي  بيوتيك و آنتي انواع داروهايي شيميايي استفاده از در پياستفاده از گياهان دارويي به اين دليل افزايش يافته است كه 

 اختالالت درمان منظور به كه است ايران سنتي بط گياهان جمله مرزه از. يافته است ظهور ميكروبي مقاوم هاي سويه الطيف وسيع

آثار ) 1382(زاده و همكاران  نوري. شود مي استفاده گوارش دستگاه فعاليت تقويت و غفوني هاياسهال به خصوص  و گوارشي
بهترين سطح گياه  اين تحقيق به منظور يافتن. را ثابت كردند هاي نعناع، آويشن، مرزه و چند گياه ديگر ضد باكتريايي عصاره

  .هاي گوشتي انجام گرديد ي جوجه هالش صفاتو  دارويي مرزه بر عملكرد

 
 ها روش مواد و

در قالب طرح كامالً  308 - گوشتي راس  ي قطعه جوجه 225با استفاده از  آزمايش اثرات سطوح مختلف گياه دارويي مرزه در اين
بر  هاي آزمايشي جيره. آزمايش گرديد) گوشتي ي جوجه قطعه 15هر تكرار شامل (تكرار  3هر تيمار شامل  تيمار و 5تصادفي با 

ي براي دو دوره NRC (1994) شده توسط با توجه به احتياجات مواد مغذّي توصيه ي سويا بودند كه ي ذرت و كنجاله پايه
 1ي حاو )3 درصد مرزه 5/0حاوي ) 2، )از گياه دارويي مرزه بدون استفاده(شاهد ) 1: شامل شدند كهرشد تنظيم  آغازين و

مصرفي، افزايش وزن به صورت هفتگي  ميزان خوراك. درصد مرزه بودند 2 حاوي) 5 و  در صد مرزه 5/1 حاوي) 4صد مرزه  در
 و گرديده انتخاب) ماده يكي نر و ديگري(قطعه جوجه  2از هر تكرار  ي آزمايشي گيري قرار گرفتند و در انتهاي دوره مورد اندازه

 شدند و صفات الشه اعم از ذبح كشي و وزن .شد داده گرسنگي آنها به ساعت 9- 12 كه  اين از بعد و زده شد آنها به بالي شماره
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هاي حاصل به  داده. گرديدند بطني محاسبه  ي محوطه و درصد چربي كبد درصد ران، درصد سينه، درصد الشه، درصد الشه، وزن
 .شدند آزمون دانكن مقايسه استفاده از ها باآناليز و ميانگين )SAS)1/9  افزار كمك نرم

  
 نتايج

هاي ي جوجهالشه و صفات 1هاي گوشتي در جدول بر عملكرد جوجه از كاربرد سطوح مختلف گياه دارويي مرزه نتايج حاصل
خوراك مصرفي تفاوت  ميزاناز لحاظ  هاي مختلف آزمايشي گروهنتايج حاصله نشان داد كه  شده است هآورد 2گوشتي در جدول 

درصد  2با استفاده از  4آزمايشي  در گروه) گرم 86/94(طوري كه باالترين مقدار آن  هب .)p>05/0( ندرهم دا نسبت بهري دا معني
مختلف آزمايشي تفاوت  هايوزن روزانه و ضريب تبديل غذايي گروه هر چند در رابطه با ميزان افزايش. گرديد مرزه حاصل

اين گروه آزمايشي  نيز در) گرم 96/45(مقدار افزايش وزن روزانه  از لحاظ عددي باالتريننشان ندادند، ليكن  داري را با هم معني
ر د. درصدي از گياه مرزه حاصل گرديد 5/1از سطح  با استفاده) 99/1(كه بهترين ضريب تبديل غذايي  مشاهده گرديد در حالي

ي سنگدان  ندازهااستفاده از مرزه باعث كاهش  ه طوري كهب. )p>05/0(داري مشاهده شد  هاي معني ابطه با صفات الشه نيز تفاوت
ترين درصد چربي  از لحاظ عددي پايين .درصد گياه مرزه بدست آمد 5/1با استفاده از  )52/2(ترين درصد سنگدان  شد و پايين

 .گرديد در اين گروه آزمايشي حاصل )61/32(و نيز باالترين درصد سينه ) 44/3(ي بطني  محوطه

 

  بحث
هاي غذايي و تأثير آن بر عملكرد دستگاه گوارش باشد كه  تواند مرتبط با الياف خام وجود دد جيره افزايش در خوراك مصرفي مي
تر شدن  هاي غذايي عالوه بر اين كه باعث حجيم وجود الياف خام در جيره. ها افزايش يافته است ميزان آن با كاربرد مرزه در جيره

شود كه در  ش حجم دستگاه گوارش و همچنين موجب افزايش سرعت عبور مواد غذايي از آن نيز ميشود موجب افزاي آنها مي
با استفاده از  5در اين تحقيق بيشترين خوراك مصرفي در گروه آزمايشي . نتيجه موجب افزايش در خوراك مصرفي خواهد داشت

مضر   تواند با كاهش جمعيت ميكروبي مرزه مي از طرف ديگر خواص ضد عفوني كنندگي قوي. درصد مرزه مشاهده گرديد 2
تواند باعث افزايش خوراك مصرفي و حتي بهبود كيفيت  دستگاه گوارش موجب افزايش سطح سالمتي گرديده كه اين نيز مي

ام افزايش الياف خ. تواند بخاطر وجود الياف خام و خاصيت ضد ميكروبي مرزه باشد كاهش در درصد سنگدان نيز مي. الشه گردد
تواند باعث كاهش مدت زمان توقف  مواد غذايي در سنگدان شده كه در نتيجه به خاطر كاهش حركات سنگدان بافت  ها مي جيره

همچنين خاصيت ضد ميكروبي مرزه . صد كمتري را حائز شده است اي آن در مقايسه با شاهد رشد كمتري نموده و در ماهيچه
هاي  هي دستگاه گوارش از جمله بخش ها ئر قسمت زيرا در وضعيت معمول ميكروب .تواند باعث كاهش درصد سنگدان گردد مي

ي آن  ها از جمله سنگدان باعث افزايش اندازه آن وجود داشته و با تكثير و توليد فضوالت و رسوب آنها در اين بخش فوقاني 
مرزه را مورد تأئيد  ي حاصل از گياه عصارهو ضد قارچي اسانس و  اثرات ضد ميكربي )1383(و همكاران  هزاد نوري .گردند مي

 را گوشتي هاي جوجه غذايي هاي جيره در دارويي گياهان از اثراستفاده در گوشتي هاي جوجه عملكرد افزايش .اند قرار داده

گيري ميشود كه استفاده از سطوح مختلف گياه مرزه داراي  به طور كلي نتيجه .اند نموده گزارش )2005( همكاران و جامروز
 . باشد هاي ديگر مي باشد، ولي براي اطمينان نيازمند آزمايش هاي گوشتي مي اثرات مثبتي بر عملكرد، و كيفيت الشه جوجه
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 پرورشي هاي گوشتي در كل دوره جوجه اثر سطوح مختلف گياه دارويي مرزه بر عملكرد  -1جدول 

  SEM  2  5/1 1 5/0 0  رهاتيما  
  b24/88 ab77/91 ab78/98 ab 97/90  a 86/94  73/1  )گرم(خوراك مصرفي روزانه 

  16/1  96/45  84/45 02/45 46/44 78/42  )گرم( افزايش وزن روزانه
  04/0  07/2  99/1  2  07/2  07/2  )گرم:گرم(ضريب تبديل غذايي 

 
a‐b  :05/0(دار دارند آماري اختالف معني در هرستون اعداد داراي حروف متفاوت از لحاظ<p(. 

 

 هاي گوشتيي جوجهالشه صفات مرزه بر اثر سطوح مختلف گياه دارويي - 2جدول 

  SEM  2  5/1 1 5/0 0 (%)  مطالعه صفات مورد
  68/0              72            82/69       82/69        14/70         97/69  الشه
  35/0           06/4              44/3          99/3         96/3           17/4 ي بطني چربي محوطه
  a22/3         b60/2        ab87/2      b 52/2           ab 74/2        12/0  سنگدان
  69/0         51/32            61/32        65/31       21/32        14/31  سينه
  38/0         81/25            21/26        95/26       12/27        62/26  ران
  21/0             2/3              07/3          88/2         13/3          40/3  كبد

a‐b  :05/0(دار دارند حروف متفاوت از لحاظ آماري اختالف معني در هر رديف اعداد داراي<p(.  

Investigation the effects of using different levels of Saturea (Satureia 
hortensis) medicinal plant on performance, carcasses quality 
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Abstract: 
This experiment was conducted to evaluate the effects using different levels of  saturea (Satureia 
hortensis) medicinal plant on performance and carcasses traits of broilers. This experiment was 
conducted in a completely randomized design with 225 of broiler (Ross-308) in 5 treatment and 
3 replicate (with 15 bird in each replicate) from 1 to 42 days and included: 1) control group 
without using any medicinal plants, in 2 until 5 treatments the level of saturea were 0.5, 1, 1.5 
and 2 percent. The results showed that the use of different levels of saturea medicinal plant has 
significantly effects on performance, and carcasses traits of broilers (P<0.05). The highest 
amount of daily feed intake (94.86 g) and the lowest percents of gizzard (2.52) were observed in 
4 experimental group. 
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