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 چكيده

 و گياه دارويي گزنه در مراحل آغازين و رشد بر عملكرد درصدي از 5/1و  75/0طوح ساستفاده از  اين آزمايش به منظور ارزيابي اثرات
در قالب طرح كامالً  308 -راس ي هسويگوشتي  هقطعه جوج 324در اين آزمايش تعداد . ي گوشتي انجام گرديدها جوجه ي هكيفيت الش
 هاي آزمايشي گروه .روزگي مورد آزمايش قرار گرفتند 42تا  1از سن ) قطعه جوجه 12هر تكرار داراي (تكرار  3تيمار و  9تصادفي با 

) 4رشد،  ي هدرصد گزنه در مرحل 75/0داراي ) 3گزنه در مراحل آغازين و رشد،  75/0داراي ) 2 ،)بدون استفاده از گزنه(شاهد ) 1شامل 
 75/0داراي ) 6رشد،  ي هدرصد در مرحل 75/0آغازين و  ي هدرصد گزنه در مرحل 5/1داراي ) 5آغازين،  ي هگزنه در مرحل 75/0داراي 

درصد گزنه در  5/1داراي ) 8رشد،  ي هدرصد گزنه در مرحل 5/1داراي ) 7رشد،  ي هدرصد در مرحل 5/1آغازين و  ي هدرصد گزنه در مرحل
اده از سطوح مختلف گياه نتايج حاصله نشان داد كه استف .بودند درصد گزنه در مراحل آغازين و رشد 5/1داراي ) 9آغازين و  ي همرحل

باالترين درصد  .)P>05/0(باشد  ي گوشتي ميها جوجه ي هالشي بر صفات دار معنيدارويي گزنه در مراحل آغازين و رشد داراي اثرات 
الترين درصدي از گياه دارويي گزنه در مراحل آغازين و رشد، با 5/1 ي هبا استفاد 9در گروه آزمايشي ) 29/26(و ) 04/35(سينه و ران 

  .حاصل گرديدند 7در گروه آزمايشي ) 63/3(و باالترين درصد جگر  6در گروه آزمايشي ) 76/3(درصد سنگدان 
 .عملكرد  گياه دارويي، ،هالشجوجه گوشتي، كيفيت  :كليدي گانواژ 

  
  مقدمه

 توان كه از علل اصلي آن ميايش است هاي مصنوعي روز به روز در حال افز تقاضا براي مواد غذايي عاري از مواد شيميايي و افزودني
با وجود تمامي اثرات مثبت استفاده از . حيوانات و مصرف كنندگان اشاره كرد سالمتي بي رويه از آنها بر ي هبه اثرات سوء استفاد

هاي مقاوم در سويه طيور، منجر به ايجاد ي هالشهاي موجود در  دهند كه بقاياي آنتي بيوتيك ها، تحقيقات اخير نشان مي بيوتيك آنتي
لذا . گردد ميبيوتيك ها استفاده  كه در درمان آنها از اين آنتي شود ميهايي  ها شده و مانع از درمان بسياري از بيماري بدن انسان

ش قرار هاي طيور، مورد آزماي ها را به عنوان جايگزين در جيره ها و پربيوتيك ها، آنزيم هاي گياهي، پروبيوتيك اسيدهاي آلي، عصاره
سادگي و راحتي كاربرد، در دسترس بودن و نداشتن ذكر شده است  از جمله مزايايي كه براي گياهان دارويي. )2003آلچيك،(داده اند 

 5/1و  75/0 ي هبا استفاد) 1389(نوبخت و همكاران . هايي حيواني مي باشد اثرات سوء بر مصرف كنندگان و نيز غني سازي فرآورده
هاي گوشتي بهبود عملكرد و صفات الشه را   گياهان دارويي گزنه، پونه و كاكوتي در مراحل آغازين و رشد جوجه درصدي از مخلوط
 5/1اند كه استفاده  اظهار داشته) 1389(مديري و همكاران . اند درصدي از مخلوط اين گياهان گزارش نموده 75/0در آنها با استفادي 

هاي گوشتي موجب بهبود عملكرد و صفات الشه  هاي غذايي جوجه پونه و كاكوتي در جيره درصدي از مخلوط گياهان دارويي گزنه،
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                  باشد كه براي آن خواصي چون ضدعفوني كنندگي و گزنه از جمله گياهان دارويي در طب سنتي مي. گردد ميدر آنها 
درصدي از آن به منظور تعيين اثرات مقادير به كار رفته بر  5/1 و 75/0ضد اكسيداسيوني برشمرده اند كه در اين تحقيق اثرات سطوح 

 .عملكرد و كيفيت الشه مورد بررسي قرار گرفتند

  
  ها مواد و روش

 12هـر تكـرار داراي   (تكرار  3تيمار و  9در قالب طرح كامالً تصادفي با  308 -راس ي هسويگوشتي  ي هقطعه جوج 324در اين آزمايش تعداد 
گزنه  75/0داراي ) 2،)بدون استفاده از گزنه(شاهد ) 1هاي آزمايشي شامل  گروه .روزگي مورد آزمايش قرار گرفتند 42تا  1سن  از) قطعه جوجه

درصـد گزنـه    5/1داراي ) 5آغازين،  ي هگزنه در مرحل 75/0داراي ) 4رشد،  ي هدرصد گزنه در مرحل 75/0داراي ) 3در مراحل آغازين و رشد، 
داراي ) 7رشد،  ي هدرصد در مرحل 5/1آغازين و  ي هدرصد گزنه در مرحل 75/0داراي ) 6رشد،  ي هدرصد در مرحل 75/0و  آغازين ي هدر مرحل

 .درصد گزنه در مراحل آغازين و رشد بودند 5/1داراي ) 9آغازين و  ي هدرصد گزنه در مرحل 5/1داراي ) 8رشد،  ي هدرصد گزنه در مرحل 5/1
براي مراحل مختلـف   NRC  1994هاي توصيه شده توسط ي سويا با توجه به نيازمندي كنجاله  -ذرت جيره هاي آزمايشي بر اساس

ميزان خوراك مصرفي، افزايش وزن به صـورت   .تنظيم گرديدند  UFFDAي گوشتي توسط نرم افزار جيره نويسيها جوجهپرورشي 
انتخـاب و  ) يكي نر و ديگري مـاده (قطعه جوجه  2از هر تكرار  آزمايشي  ي دورههفتگي مورد اندازه گيري قرار گرفتند و در انتهاي 

ساعت گرسنگي، وزن كشي و كشتار شدند و صفات الشه اعم  از وزن  الشه، در صد الشـه، در صـد ران، سـينه، جگـر،     10پس از 
  .كن مقايسه شدندها با آزمون دان آناليز و ميانگين SASهاي حاصل به كمك نرم افزار  داده. چربي بطني محاسبه گرديدند

   
  بحث نتايج

درصدي از گياه دارويي گزنه در مراحل آغازين و رشد بر عملكرد جوجه هاي گوشتي در  5/1و  75/0ح نتايج حاصل از اثرات سطو
   .آورده شده است 1جدول 
 ي دورهي گوشتي در كل ها جوجهاثر سطوح مختلف گياه دارويي گزنه بر عملكرد   -1جدول 
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اثرات معني داري بر درصدي از گياه دارويي گزنه در مراحل آغازين و رشد بر عملكرد جوجه هاي گوشتي  5/1و  75/0وحسطز ااستفاده 
  .)P>05/0(عملكرد آنها نداشت 

جوجه هاي گوشتي در جدول  ي هصفات الش مراحل آغازين و رشد بر درصدي از گياه دارويي گزنه در 5/1و  75/0ح سطواستفاده از اثرات 
  .نشان داده شده است 2
  

  هاي گوشتي جوجه ي هصفات الش درصدي از گياه دارويي گزنه در مراحل آغازين و رشد بر 5/1و  75/0اثرات استفاده از سطوح  - 2جدول 
 صفات مورد

  )درصد(مطالعه  

        تيمارها     

1  2 3 4 5 6 7  8  9  SEM  

  91/0  52/71  32/71  97/71  74/71 27/72 84/72 21/71 11/73  07/71 الشه

  35/0  71/2  72/3  48/3  48/3 71/3 99/3 39/3 94/2  82/3 چربي بطني

  ab29/3  b89/2 ab1/3 ab25/3 ab29/3 a76/3  ab07/3  ab14/3  ab08/3  24/0 سنگدان

  b08/32  a93/34 ab67/33 ab32/34 ab43/34 a25/33  a89/34  ab26/33  a04/35  76/0 سينه

  /ab26  ab13/24 ab2/28 ab49/24 ab92/24 ab33/25  ab46/24  ab39/25  a29/26  60 ران

  ab07/3  ab07/3 ab1/3 b93/2 ab04/3 ab1/3  ab12/3  a63/3  ab13/3  19/0 جگر

          a-b    :05/0( ار دارندد در هررديف  اعداد داراي حروف متفاوت از لحاظ آماري اختالف معني<P.(   

هـاي   جوجـه  ي هداري بر صفات الشـ  درصدي از گياه دارويي گزنه در مراحل آغازين و رشد داراي اثرات معني 5/1و  75/0ز سطوح ااستفاده 
ه دارويـي  درصـدي از گيـا   5/1 ي هبا اسـتفاد  9در گروه آزمايشي ) 29/26(و ) 04/35(باالترين درصد سينه و ران  .)P>05/0(. باشد گوشتي مي

در گـروه  ) 63/3(باالترين درصد جگر و  6در گروه آزمايشي ) 76/3(باالترين درصد سنگدان . گزنه در مراحل آغازين و رشد مشاهده گرديد
هـاي   گـروه  هـاي معنـي داري در بـين    هر چند كه در رابطه با درصدهاي مربوط به الشه و چربي  بطنـي تفـاوت  . حاصل گرديدند 7آزمايشي 
و بـاالترين درصـد الشـه را گـروه      9مشاهده نگرديد ليكن از لحاظ عددي كمترين درصد چربي بطني نيز متعلق به گروه آزمايشـي  آزمايشي 
به خواص مفيد تركيبات موجود در اين گياه دارويـي از   شود ميبهبود صفات الشه با استفاده از گياه گزنه را .به خود اختصاص داد 2آزمايشي 

تحريك ترشحات غـدد مختلـف گوارشـي از جملـه لوزالمعـده      در بدن هاي سكرتين  از جمله نقش. فنوليكي نسبت داد قبيل سكرتين و مواد
كيفيـت   ،هاي گوارشي ترشح شده باعث افزايش و بهبود بازده هضم و جذب مواد مغذّي شده و با افزايش جذب مقادير آنها باشد كه آنزيم مي

مواد فنوليكي از اكسيد شدن مواد مغذّي جلوگيري نموده و ضمن كمك به بهبود بـازده جـذب مـواد    . .دتواند تحت تأثير قرار گير الشه نيز مي
هـاي   نتايج بدست آمده از اين آزمايش در خصوص بهبود صفات الشـه بـا يافتـه   . شود ميمغذّي به بهبود عملكرد از جمله صفات الشه منجر 

موافق و در حالي كه در خصوص عملكرد با نتايج گزارش شده توسط آنها مغايرت  )1389(و مديري و همكاران ) 1389(نوبخت و همكاران 
  .دارد
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  نتيجه گيري كلي
هاي گوشتي موجب بهبود  هاي غذايي مراحل آغازين و رشد جوجه درصدي از گياه دارويي گزنه در جيره 5/1شود كه استفاده  نتيجه گيري مي

  .گردد صفات الشه در آنها مي
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The effects using different levels of Nettle (Urtica dioica )  medicinal plant in 

starter and grower periods on performance and carcass traits of broilers 
 

Somyyieh Nasiri, Ali Nobakht, Ali Reza Safamehr 
Islamic Azad University- Maragheh Branch 

Abstract 

This experiment was conducted to evaluate the effects using different levels of Nettle (Urtica 
dioica)  medicinal plants in starter and grower periods on performance and carcass traits broilers. 
This experiment was conducted in a completely randomized design with 324 of broiler (Ross-308) 
in 9 treatment and 3 replicate (with 12 hen in each replicate) from 1 to 42 days and included: 1) 
control group without using any medicinal plants, in other treatments  the levels of nettle in starter 
and grower periods included 2) 0.75% in both starter and grower 3) 0 and 0.75% 4) 0.75% and 0, 5) 
1.5% and 0.75%, group 6) 0.75% and 1.5% 7) 0 and 1.5% 8) 1.5% and 0, 9) 1.5% in both starter 
and grower periods. The results showed that the using of different levels of nettle in starter and 
grower periods have significantly effects on carcass traits of broilers (P<0.05). The highest percent 
of breast and thigh (35.04) and (26.29) were abserved in 9 experimental group, the highest percent 
of gizzard (3.76) was observed in 6  experimental group and finally The highest percent of   liver 
(3.63) was observed in 7  experimental group. The overall results showed that the using 1.5%  of 
Nettle (Urtica dioica) medicinal plant in starter and grower periods has positive effects on, carcass 
of broilers.  
Keywords: Broilers, carcasses traits, medicinal plant, performance.  

 

 


