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  چكيده

جوجـه گوشـتي    240در اين آزمايش . انجام شد اين آزمايش جهت بررسي اثر پودر اندام هوايي خارخاسك  در عملكرد جوجه هاي گوشتي 
،  0در طول اين آزمايش جوجـه هـاي گوشـتي    .جوجه اختصاص داده شدند  15تكرار شامل  4تيمار ، هر تيمار با  4به) 308راس (يك روزه 

. هفته دريافت مي كردند 6ت ميلي گرم بر كيلوگرم فالووفسفوليپول را  براي مد 5/4درصد از پودر اندام هوايي خارخاسك و 5/0درصد ، 1/0
روزگـي تعيـين    42و  28،  14متوسط مصرف خوراك روزانه ، متوسط افزايش وزن روزانه ، ضريب تبديل غـذايي و وزن بـدن در روزهـاي    

درصد خارخاسك را دريافت مـي كردنـد بـه     1/0در دوره ي آغازين متوسط افزايش وزن روزانه در جوجه هايي كه جيره هاي حاوي .شدند 
درصـد   1/0در كل دوره ي آزمايش بـاالترين متوسـط افـزايش وزن روزانـه در جوجـه هـايي كـه        ..  (p<0.05)طور معني داري افزايش يافت

در كـل دوره ي آزمـايش مصـرف    .خارخاسك را دريافت مي كردند مشاهده شد ، اما اين تفاوت نسـبت بـه ديگـر گـروه هـا معنـي دار نبـود       
از نظر ضريب تبديل غذايي تفاوت معنـي داري در بـين تيمارهـا    .توسط مصرف خوراك روزانه اعمال ننمود خارخاسك تاثير معني داري بر م

  . در جمع خارخاسك به عنوان ماده ي افزودني تاثيرات معني داري بر عملكرد رشد جوجه ها اعمال ننمود .مشاهده نشد 
  سپول خارخاسك، عملكرد ، جوجه هاي گوشتي ، فالووفسفول: كليديواژگان 

    مقدمه
ممنوعيت و همچنين محروميت هاي اخير در استفاده از آنتي بيوتيك هاي محرك رشد سبب افزايش تمايل به استفاده از فراورده هاي طبيعي 

مواد استفاده از گياهان دارويي در بسياري كشورها گسترش يافته است گياهان دارويي شامل تركيبات پيچيده اي از .با منشا گياهي شده است
شيميايي آلي هستند كه ممكن است فرايند هاي توليد آنها بر حسب فاكتورهاي مرتبط با رشد متنوع باشد عمده گياهان دارويي داراي خواص 

با آنتي  در مقايسهپودر اندام هوايي گياه خارخاسك  ح مختلفوسط اثر  اين پژوهش به منظور بررسيضد ميكروبي هستند  
  انجام يافت                جوجه هاي گوشتيدر عملكرد   بيوتيك فالووفسفوليپول

 
  ها مواد و روش

تكرار اختصاص داده شدند ، هر تكرار  4گروه با 4جوجه گوشتي يك روزه  سويه راس به صورت تصادفي به  240تعداد در اين آزمايش 
، ) 0- 14(ه بر پايه ذرت و سويا براي دوره هاي آغازين روزگي ادامه داشت از اين رو يك جيره پاي 42آزمايش تا سن .جوجه بود  15شامل 
  .تهيه شد  )2007(بر اساس توصيه هاي دستورالعمل راس )28- 42(و پاياني ) 14- 28(رشد 

ميلي گرم بر كيلوگرم فالووفسفوليپول خالص  5/4درصد پودر اندام هوايي گياه خارخاسك و  5/0درصد ،1/0،  0جيره هاي پايه با مقادير 
 24دهي پيوسته -آب و خوراك در طي آزمايش به صورت آزاد در اختيار پرندگان قرار داشت برنامه نور دهي به صورت نور . مكمل شدند 
روز  14ل دوره آزمايش متوسط مصرف خوراك روزانه، متوسط افزايش وزن روزانه ، وزن بدن و ضريب تبديل غذايي هر در طو. ساعت بود

فراسنجه هاي مورد مطالعه توسط .اندازه گيري و براي دوره هاي آغازين ، رشد ، پاياني و كل دوره مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفتند
 درصد انجام شد  5مقايسه ميانگين ها به كمك آزمون چند دامنه اي دانكن در سطح آماري . اريانس شدندتجزيه و SAS) 1998(نرم افزار 

___________________________________________________________________________ 
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  نتايج و بحث
  روزگي به صورت معني داري تحت تأثير تيمارهاي آزمايشي قرار گرفت 14نشان مي دهد وزن بدن در سن  1جدول  
)05/0 < P .  ( درصد خارخاسك را مصرف كرده بودند  باالترين وزن بدن  1/0روزگي جوجه هايي كه جيره هاي حاوي  14در سن

روزگي در بين تيمارهاي آزمايشي تفاوت معني داري از نظر  42و2 8در سن.را دارا بودند كه اين تفاوت نسبت به گروه شاهد معني دار بود 
درصد خارخاسك مكمل شده بودند مشاهده  1/0روزگي باالترين وزن بدن در جوجه هايي كه با  42 وزن بدن مشاهده نشد، اگرچه در سن

 05/0(درصد خارخاسك تيمار شده بودند دارا بودند 1/0در  دوره ي آغازين  باالترين متوسط افزايش وزن روزانه را جوجه هايي  كه با . شد 
< P    ( رصد خارخاسك مكمل شدند نسبت به گروه كنترل و آنتي بيوتيك يك كاهش رشد را از د 1/0، در دوره ي رشد جوجه هايي كه با

درصد خارخاسك مكمل شده  1/0در دوره ي پاياني در جوجه هايي كه با . خود نشان دادند كه اين كاهش رشد از نظر آماري معني دار نبود 
درصد  1/0رين متوسط افزايش وزن روزانه را جوجه هايي  كه با در  كل دوره ي آزمايش باالت.بودند يك رشد جبراني مشاهده گرديد  

درصد خارخاسك تيمار  5/0خارخاسك تيمار شده بودند دارا بودند ، همچنين پايين ترين متوسط افزايش وزن روزانه را جوجه هايي  كه با 
از نظر ضريب تبديل .  يمارهاي آزمايشي مشاهده نشداز نظر متوسط مصرف خوراك روزانه تفاوت معني داري در بين ت.شده بودند دارا بودند 

ميلي گرم  10و 5/7، 5، 5/2در يك تحقيق بر روي خرگوش با استفاده از ..غذايي تفاوت معني داري در بين تيمارهاي آزمايشي مشاهده نشد
بهبود وزن الشه و در اين مطالعه  .صفات عملكرد الشه و تركيب شيميايي گوشت مورد مطالعه قرار گرفتند ،عصاره خارخاسكدر كيلوگرم 

پروتئين در نمونه هاي گوشت در مقايسه با گروه  مقداروزن پوست مشاهده شد و به طور چشمگيري سطح باالتري از ماده ي خشك و 
رم دركيلوگرم ميلي گ 10و 5/7، 5، 5/2در مطالعه اي ديگر بر روي خرگوش با استفاده از ) 12،2007والچف و همكاران(كنترل وجود داشت  

والچف (عصاره خارخاسك موجب افزايش در ميانگين وزن روزانه و بهبود بازده غذايي شد خرگوش هاي نر پاسخ قوي تري به عصاره دادند 
وح جوجه هاي گوشتي با استفاده از پودر اندام هوايي گياه خارخاسك با سط ديگر در آزمايشي  در تاييد نتايج اين تحقيق ). 2007،و همكاران

گي رشد كاهش يافت ولي در هفته آخر يك رشد جبراني  روزه 35در همه سطوح تا  مكمل شدنددرصد  2/1درصد ،و  8/0درصد ،  4/0
دستگاه گوارش خالي  ژژنوم،+ ايلئوم معده،پيش بازده الشه كاهش يافت و وزن  ،دمشاهده شد همه تيمارها اثري روي بازده خوراك نداشتن

از نتايج اين تحقيق . ).2009، 2احمت(دها در مقايسه با گروهي كه آنتي بيوتيك دريافت كردند تلفات كمتري داشتنو جوجه  افزايش يافت
درصد اثرات سودمندي را بر  1/0عنوان ماده  ي افزودني در سطح  چنين برداشت مي شود كه استفاده از پودر اندام هوايي خارخاسك به

  .اگرچه اين اثرات از نظر آماري معني دار نبودند  عملكرد جوجه هاي گوشتي اعمال خواهد نمود
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 تاثير آنتي بيوتيك،و سطوح مختلف پودر اندام هوايي گياه خارخاسك  بر متوسط مصرف خوراك ، متوسط افزايش وزن ، ميانگين وزن بدن و ضريب: ـ 1جدول

  تبديل غذايي در جوجه هاي گوشتي 
 1/0جيره پايه حاوي  فالووفسفوليپول جيره يپايه 

  درصد خارخاسك
جيره پايه 

درصد 5/0حاوي
  خارخاسك

معيار 
  اخط

  a92/25  a17/26  a05/26  a55/24  53/0  )روزگي 0-14(متوسط مصرف خواك روزانه 

  a15/95  a27/94  a02/93  a77/90  58/1  )روزگي 14-28(متوسط مصرف خوراك روزانه 
روزگي  28-42(متوسط مصرف خوراك روزانه 

(  

a75/160  a72/159  a00/159  a25/156  08/3  

  a75/91 a12/91 a52/90 a05/88  40/1 )روزگي 0-42(متوسط مصرف خوراك روزانه 

  ab4/17 ab8/17 a5/18 b2/17  36/0 )روزگي 0-14(متوسط افزايش وزن روزانه 

  a63/50  a37/52  a97/49  a25/48  56/1  )روزگي 14-28(متوسط افزايش وزن روزانه 

  a66/77  a62/74  a63/78  a98/75  14/5  )روزگي  28-42(متوسط افزايش وزن روزانه

  a36/50 a92/47 a45/50 a60/47  23/1 )روزگي 0-42(متوسط افزايش وزن روزانه 

  b50/261  ab50/274  a25/283  ab00/266  37/5  روزگي 14وزن بدن در 
/a33/1030  a00/1062  a00/1033  a25/994  94  روزگي  28وزن بدن در 

25  
/a67/2210 a50/2090 a00/2213  a00/2088  41  روزگي 42وزن بدن در

54  
  a46/1  a45/1  a40/1  a40/1  02/0  )روزگي 0-14(ضريب تبديل غذايي 
  a88/1  a79/1  a85/1  a88/1  03/0  )روزگي 14-28(ضريب تبديل غذايي 
  a03/2 a14/2 a02/2 a06/2  05/0 )روزگي  28-42(ضريب تبديل غذايي

  a84/1  a92/1  a02/2  a06/2  05/0  )روزگي 0-42(ضريب تبديل غذايي 
a‐b: 05/0(حروف نامتشابه وجود تفاوت معني دار بين تيمارها را نشان مي دهند < P .  (  

 
  گيري كلي نتيجه

درصد  1/0از نتايج اين تحقيق چنين برداشت مي شود كه استفاده از پودر اندام هوايي خارخاسك به عنوان ماده  ي افزودني در سطح .
با توجه به نتايج .اعمال خواهد نمود اگرچه اين تفاوت از نظر آماري معني دار نبوداثرات سودمندي را بر عملكرد جوجه هاي گوشتي 

  .حاصله از اين تحقيق جهت تكرار آزمايش استفاده از سطوح پايين تر پيشنهاد مي شود 
 
Ahmet S.2009. Effect of dietry tribulus terrestris L. powder on growth performance, body components and 
digestive system of broiler chicks. Journal of Applied Animal Research, 35:193-198 
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Efficacy of Dried Aerial Part Powder of Tribulus Terrestris on Performance of 
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Abstract: 
This trial was conducted to investigate the effect of dried aerial part powder of Tribulus Terrestris(TT) on 
performance of broiler chickens. In this experiment 240 day –old broiler chicks (Ross 308) were randomly assigned to 4 
treatments, each in 4 replicates contained 15 broilers.During the present experiment , the broilers received 0, 0.1% , 0.5% of  
dried aerial part powder of Tribulus Terrestris and 4.5mg/kg flavofosfolipol  for 6 weeks. Average daily feed intake (ADFI), 
Average daily gain (ADG) , Body Weight (BW) and feed conversion ratio (FCR) were determined at  at 14 , 28 and 42 days. 
The ADG increased in broilers received 0.1% TT than other groups in starter phase (p<0.05). In total part of this experiment 
highest ADG were seen in the groups received 0.1 % TT , but than  other groups not significantly. Use of  TT had no 
significant effect on ADFI in total part of trial .In term of FCR index there are no significant effect in treatments. In addition  
TT as a feed additive for broilers had no significant effects on growth performance. 
 
Keywords:Tribulus Terrestris, Performance ,Broiler, Flavofosfolipol.  

  


