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 بررسي اثر عصاره پونه بر عملكرد جوجه هاي گوشتي
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 چكيده 

بر روي عملكرد جوجه هاي  Lamiaceae  Labiataeاز خانواده ) Mentha pulegium( در اين تحقيق اثر سطوح مختلف عصاره پونه 
درصد به جيره اضافه شد و يك گروه به عنـوان گـروه شـاهد     3/0،  2/0،  1/0سه سطح عصاره پونه شامل . گوشتي مورد بررسي قرار گرفت 

سرانه خوراك مصـرفي   بر فاقد عصاره در نظر گرفته شد نتايج بدست آمده نشان داد كه كه سطوح مختلف عصاره پونه بر روي افزايش وزن ، 
  .، ضريب تبديل غذايي تاثير معني داري ندارد 

  عصاره پونه ، جوجه گوشتي ، افزايش وزن ، سرانه خوراك مصرفي، ضريب تبديل غذايي :كلمات كليدي 
  

  مقدمه 
وزن خشك گياه را تشـكيل  % 1ر از اين ماده كه كمت. گياهان دارويي گياهاني هستند كه يك يا برخي از اندام هاي آنها حاوي ماده موثره است 

همچنين كاشت ، داشت و برداشت اين گياهان به منظور اسـتفاده از مـاده مـوثره    . ميدهد داراي خواص دارويي موثر بر موجودات زنده است 
  .گيرد  آنها انجام مي

  :مواد وروش ها 
در داخل قفس ها تقسيم شدند به طوري كه در هر قفس تعـداد   308گرم از سويه راس  40±1قطعه جوجه گوشتي با متوسط وزن  180تعداد 

  . از شركت باريج اسانس كاشان خريداري شد)  Mentha Pulegium( كيلوگرم عصاره گياه پونه  5/1مقدار . قطعه جوجه قرار گرفت  15
  اندازه گيري خوراك مصرفي

كيلوگرم در داخل كيسه هاي پالستيكي ريخته شده و شماره و تكرار مربوطـه بـر روي    8به ميزان  در ابتداي آزمايش ، جيره غذايي هر مرحله
در پايان هر هفته دان باقي مانده در داخل كيسه و دانخوري . دان مصرفي به صورت آزاد در اختيار جوجه ها قرار مي گرفت . آنها ثبت گرديد 

  .مصرفي واحد آزمايشي در طول هفته بدست آيدتوزين واز دان اوليه كسر شد تا ميزان خوراك 
  اندازه گيري افزايش وزن بدن

در پايان هرهفته كليه جوجه هاي هر واحد آزمايشي وزن كشي شده و سپس به اين وزن مقـدار وزن جوجـه هـاي تلـف شـده همـان واحـد        
كم شد و بدين ترتيب افزايش ) وزن انتهاي هفته قبل ( ه آزمايشي در طول هفته كه قبالً وزن كشي گرديده و از اين وزن كل ، وزن ابتداي هفت

  .وزن بدن جوجه ها در طول هفته بدست آمد 
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  اندازه گيري ضريب تبديل غذايي

بنـابراين ضـريب   . ضريب تبديل غذايي از تقسيم مقدار خوراك مصرفي هر واحد آزمايش به مقدار افزايش وزن همان واحد به دست مي آيد 
  .ت هفتگي و دوره اي و كل دوره اندازه گيري شد تبديل غذايي بصور

 
  نتايج وبحث

  افزايش وزن ميانگينتاثير عصاره پونه بر روي
اما در دوره پاياني سطوح .سطوح مختلف عصاره پونه باعث ايجاد تفاوت معني دار در تيمار هاي مختلف در دوره آغازين و مياني نشده است 

روي وزن دارد به طوري كه گروه شاهد بيشترين افزايش وزن را  نسبت به گـروه هـايي كـه از سـطوح      مختلف عصاره تاثير معني داري را بر
در صـد   2/0و  1/0در صد عصاره پونه بيشترين افزايش وزن را داشته ، سـطح   1/0مختلف عصاره پونه ا استفاده كردند داشته بعداز آن سطح 

در صد عصاره پونه بوده كـه كتـرين افـزايش وزن را داشـته      3/0زايش وزن مربوط به سطح اما كمترين اف. تفاوت معني داري را نشان ندادند 
در صد اخـتالف   1/0اما بطور كلي در كل دوره بيشترين افزايش وزن مربوط به گروه شاهد بوده كه از عصاره استفاده نكرده و با سطح . است 

در صـد   1/0بين گروه شاهد وسـطح  . درصد عصاره استفاده كردند  3/0بوده كه  اما كمترين افزايش وزن مربوط به گروهي. معني داري ندارد 
  .در صد عصاره پونه اختالف معني داري مشاهده شده است  3/0و  2/0عصاره پونه با گروه 

ن بدن و سرانه خوراك اي انكاري و همكارانش كه گزارش كرده بودند عصاره پونه تاثير معني داري بر روي افزايش وز.اين نتايج با نتايج اس 
  .مصرفي دارد مطابقت دارد 

  .همچنين با نتايج لي و همكاران كه گزارش كردند غلظت هاي پونه اثري مثبت بر روي وزن بدن ندارد ، مطابقت دارد 
گلو و همكاران در سـال  نتايج آزمايشات بوتسو.همچنين با نتايج آزمايشات دوراني و همكاران كه كه افزايش وزن باالتر را گزارش كرده بودند

كه نشان دادند سطوح مختلف عصاره گياهان دارويي كه پونه نيز جزء آن ها بود اثـرات مثبتـي روي افـزايش وزن و خـوراك مصـرفي       2002
د گزارش كردند اثرات گياهان دارويـي بـر روي عملكـر    2000و النگوت وهمكاران كه در سال  2001داشته ، نتايج كامل و همكاران در سال 

  .رشد جوجه هاي گوشتي مثبت بوده است مطابقت ندارد
  اثير عصاره پونه بر روي سرانه خوراك مصرفيت

اما در دوره مياني بين . در مورد صفت سرانه خوراك مصرفي در دوره آغازين و پاياني تفاوت معني داري بين گروه هاي مختلف مشاهده نشد 
. درصد هم تفاوت معني داري وجود ندارد  3/0و  2/0بين تيمار هاي .مشاهده نشده است درصد اختالف معن داري  1/0گروه شاهد و سطح 

بيشـترين خـوراك مصـرفي مربـوط بـه تيمـار شـاهد        .درصد اختالف معني داري مشاهده شده اسـت   3/0درصد با  1/0اما بين تيمار شاهد و 
  .بين تيمار ها اختالف معني داري مشاهده نشده است و در كل دوره نيز . درصد بوده است  3/0وكمترين آن مربوط به تيمار 

اي انكاري و همكارانش كه گزارش كرده بودند عصاره پونه تاثير معني داري بر روي افزايش وزن بدن و سرانه خوراك .اين نتايج با نتايج اس 
  .مصرفي دارد مطابقت دارد

شان دادند سطوح مختلف عصاره گياهان دارويي كه پونه نيز جزء آن ها بـود  كه ن 2002ولي با نتايج آزمايشات بوتسوگلو و همكاران در سال 
 .   وراك مصرفي داشته مغايرت دارداثرات مثبتي روي افزايش وزن و خ

  تاثير عصاره پونه بر روي ضريب تبديل غذايي
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ندارد كه با نتايج لي وهمكاران يكسـان   در اين آزمايش هيچ يك از سطوح مختلف عصاره پونه تاثير معني داري بر روي ضريب تبديل غذايي

باعث كاهش ضريب تبديل غذايي در مقايسه با گروه شاهد شده اسـت   EOاما با نتايج بوتسوگلو و همكاران كه گزارش كردند سطوح  است
  .مغايرت دارد

 
  نتيجه گيري كلي 

است و حتـي در مـواردي مثـل افـزايش وزن و سـرانه خـوراك       با توجه به اينكه عصاره پونه تاثير مثبتي بر روي صفات مورد بررسي نداشته 
مصرفي كاهش نشان داده است كه مي تواند به دليل بوي شديد عصاره باشد البته در مقايسه با ساير حيوانات ، مرغ حـس چشـايي و بويـائي    

    .بتاً نا مناسب باشدبه هر حال ممكن است برخي مواد خوراكي به دليل عدم خوشخوراكي براي مرغ نس. چندان قوي ندارد
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The effect of penny royal essentialoil on performance of broilers 
Abstract:      
This study is the survey effect of menthe pulegium essential oil from this family (Lamiaceae  Labiatae 
).on performance of broiler chickens. Three levels of penny royal 0/1 , 0/2 and 0/3 percentage add to 
dietary and one group is control and it had no penny royal . the results of study showed  penny royal had 
no effect on average gain , average feed intake and conversion ratio . 


