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  چکیده  
 مختلف عصاره سـرخارگل  تأثیر سطوح به منظور بررسی 500قطعه جوجه گوشتی یک روزه سویه کاب  150 تعداد از تحقیق، این در

 4و  2، 0عصاره سـرخارگل در سـطوح    هاي گوشتی استفاده شد.جوجه و شاخص کارایی تولید تلفات ،(اکیناسه پورپورا) بر عملکرد
داد که عصاره سـرخارگل تلفـات   روزگی اضافه شد. نتایج نشان  22تا  1ی از سن هاي گوشتلیتر به آب آشامیدنی جوجه در میلی لیتر

). >05/٠P(رنـدگان را در دوره رشـد بهبـود داد   پ و شاخص کـارایی تولیـد   و عملکرد ،هاي گوشتی را در دوره آغازین کاهشجوجه
ه بودند باالترین کارایی تولید را نشان دادنـد.  را دریافت کرد لیتر آب آشامیدنی در میلی لیتر عصاره سرخارگل 4هایی که سطح جوجه

افزایش شاخص کارایی تولید جوجه هاي لیتر آب آشامیدنی جهت بهبود عملکرد و  در میلی لیتر عصاره سرخارگل 4بنابراین، افزودن 
 شود.توصیه می در دوره هاي آغازین و رشد گوشتی

 ، عملکردولیدکارایی تجوجه گوشتی،  ،اکیناسه پورپورا کلیدي: کلمات

  

  مقدمه
است. تصور بر این است که هاي شیمیایی بسیار مورد توجه ون استفاده از داروها یا افزودنیامروزه پرورش ارگانیک حیوانات بد

اي هضمی و تحریک عملکرد ایمنی هایش مصرف خوراك، فعال کردن آنزیمهاي گیاهی حاوي مواد فعال دارویی، سبب افزافزودنی
 Echinacea(پورپورا هاي آن اکیناسهترین گونهی علفی و چند ساله است. از معروفگیاه، ). سرخارگل2003و همکاران، (لی شوندمی

purpurea) است که یک گونه دارویی از خانواده استراسیا (Asteraceaeهوایی شمال ایران قابل پرورش  ) بوده و در شرایط آب و
یک، روغن شیکوراریدها، ترکیبات فنولی شامل اسیدکافئیک و مشتقات آن مانند اسیدا، پلی ساکباشد. مواد موثر آن شامل آلکامیدهمی

). گزارش شده که سرخارگل تقویت کننده سیستم ایمنی بدن و بهبود 2008(نصیر و همکاران، ها استهاي ضروري و پلی استیلن
 ؛2003(مرلی و همکاران ریایی، ضدویروسی، و ضدقارچی داردی، ضدباکتالتهاباکسیدانی سلولی بوده و اثرات ضد دهنده وضعیت آنتی
تواند به عنوان جایگزین آنتی بیوتیک هاي مچنین پیشنهاد شده که اکیناسه می). ه2009بوهمر و همکاران  ؛2008تریسی و همکاران 

تأثیر سطوح مختلف عصاره ی ). لذا هدف از انجام این پژوهش بررس2011(لندي و همکاران، محرك رشد مورد استفاده قرار گیرد
  هاي آغازین و رشد بوده است.هاي گوشتی در دورهپورپورا) بر عملکرد و تلفات جوجه(اکیناسه سرخارگل

  

  مواد و روش ها 
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قطعـه   10تکـرار و   5تیمـار،   3در قالب طرح کامالً تصـادفی بـا    500قطعه جوجه گوشتی سویه کاب  150این آزمایش با استفاده از 
 1و درجه الکلی صفر از شرکت زردبند تهیه شد و از روز =pH  7/5هر تکرار انجام گرفت. عصاره الکلی گیاه سرخارگل با جوجه در 

لیتر آب آشامیدنی بـود.   میلی لیتر در 4و  2، 0عصاره شامل  ها اضافه شد. سطوح مورد استفادهپرورش به آب آشامیدنی جوجه 22تا 
). مصـرف  1) تنظـیم گردید(جـدول   2012ونتـرس،  -(کـاب 500هنماي پرورش سویه تجاري کاب اجیره پرندگان مطابق با جداول ر

روزگی اندازه گیري شد و ضریب تبدیل خوراك و شاخص کـارایی   22و  10هاي واحدهاي آزمایشی در پایان خوراك و وزن جوجه
آماري ) نرم افزارGLM(روش مدل هاي خطی عمومیستفاده از هاي آزمایش با اتولید پرندگان با احتساب تلفات محاسبه گردید. داده

SAS اي دانکن مقایسه شدند.ها از طریق آزمون چند دامنهمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و میانگین  
  ).2012ونترس،-(کاب 500درصد ترکیبات و مواد مغذي جیره پایه بر اساس راهنماي سویه کاب  -1جدول 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ،12Bمیلـی گـرم؛ ویتـامین     K3، 2واحـد بـین المللـی؛ ویتـامین      E، 121واحـد بـین المللـی؛ ویتـامین      2300واحد بین المللی؛ کولـه کلسـیفرول،    A، 11000ویتامین : هر کیلوگرم از جیره غذایی حاوي .1
میلـی   125/0و اتوکسـی کـوئین،    میلی گـرم؛  840میلی گرم؛ کولین کلراید،  4میلی گرم؛ پیریدوکسین،  03/0تین، میلی گرم؛ بیو 1میلی گرم؛ اسید فولیک، 4میلی گرم؛ ریبوفالوین،  4میلی گرم؛ تیامین، 02/0

  گرم بود.  
  میلی گرم بود.  1میلی گرم؛ و ید،  2/0میلی گرم؛ سلنیوم (سلنات سدیم)،  100میلی گرم؛ سولفات منگنز،  50میلی گرم؛ آهن،  100سولفات مس، : هر کیلوگرم از جیره غذایی حاوي .2

  

روزگی  10تا  1 اجزاي خوراکی 
  زین)(آغا

 روزگی (رشد) 22تا  11

 9/59 2/56 ذرت 

 55/32 11/37 کنجاله سویا 

 3/3 26/2  روغن سویا

 86/1 92/1 دي کلسیم فسفات

 12/1 16/1 سنگ آهک

 3/0 3/0 نمک طعام

 25/0 25/0 1مکمل ویتامینی

 25/0 25/0 2مکمل معدنی

 26/0 31/0 ال متیونین- دي

 21/0 24/0 لیزین هیدروکلراید -ال

   ترکیب محاسباتی

 3105 3000 انرژي قابل سوخت و ساز ظاهري (کیلوکالري/کیلوگرم)

 46/19 23/21 پروتئین خام (%)

 96/0 1 کلسیم (%)

 48/0 50/0 فسفرقابل دسترس (%)

 89/0 98/0 متیونین + سیستین (%)

 19/1 32/1 لیزین (%)

 17/0 17/0 سدیم (%)
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  بحث نتایج و
کاهش داد. همچنین  500هاي گوشتی سویه کاب ات را در دوره آغازین پرورش جوجهعصاره سرخارگل میزان تلف نتایج نشان داد که

بهبـود ضـریب تبـدیل     ،افـزایش وزن بـدن   ،افزودن عصاره سرخارگل به آب آشامیدنی در دوره رشد سبب افزایش مصـرف خـوراك  
شـده کـه    ) مطابقت دارد. گزارش2012(هاي لی و همکاراناین نتایج با یافته گردید. زایش شاخص کارایی تولید پرندگانو اف خوراك

هـاي  هاي گوارشی، بهبود فرآیندهاي هضـم و جـذب، کـاهش میکـروب    توانند سبب تحریک ترشح آنزیمترکیبات فنولیک گیاهی می
. )1390(اسـتاینر،  هاي بدن شوندو افزایش مقدار پروتئین در بافت غذي، بهبود عملکردزا در روده و جلوگیري از اتالف مواد مبیماري

لیتـر  میلی 4شود که سطح در دوره رشد پیشنهاد می و شاخص کارایی تولید با توجه به کاهش تلفات در دوره آغازین و بهبود عملکرد
  هاي گوشتی مورد استفاده قرار گیرد.ی جهت افزایش سودآوري پرورش جوجهلیتر آب آشامیدن در

  تأثیر عصاره سرخارگل بر مصرف خوراك، افزایش وزن بدن، ضریب تبدیل خوراك، تلفات و شاخص کارایی تولید. -2جدول 
میانگین خوراك   تیمارهاي آزمایشی

  مصرفی (گرم)
میانگین افزایش وزن 

  بدن (گرم)
ضریب تبدیل 

  خوراك
شاخص کارایی   تلفات (%)

  تولید
            روزگی 1- 10

 a2  17/194  239/1  37/205  60/254  شاهد

 b0  27/202  230/1  47/208  43/256  میلی لیتر/لیتر 2

 b0  41/211  210/1  96/214  11/260  میلی لیتر/ لیتر 4
SEM 209/0  224/0  014/0  060/0  046/1  
Pvaue 675/0  421/0  690/0  002/0  2897/0  

            روزگی 11- 22
  b992 c 9/634  a 562/1  0  C81/338  شاهد

  a 5/1024  b 47/678  b 510/1  0  b49/374  میلی لیتر/لیتر 2
  a 8/1056  a 25/709  b 490/1  0  a78/397  میلی لیتر/ لیتر 4

SEM 297/0  228/0  011/0  0  862/0  
Pvaue 001/0  0001/0<  004/0  0  ٠٠٠١/٠<  

  ).>05/0P( ی باشنداعداد هر ستون با حروف غیر مشترك داراي اختالف معنی دار م
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The effect of different level of Echinacea purpurea extract on broiler chickens performance, 
mortality and production efficiency index  
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Abstrac 
In this study, a total of 150 one-day-old chicks (Cobb 500 strain) were used to evaluate the effect of different levels of 
Echinacea purpurea extract on broiler chickens performance, mortality and production efficiency index. Echinacea 
purpurea extract was added at different levels of 0, 2 or 4 ml / L to broiler chickens water from 1 to 22 d of age. Results 
showed that Echinacea purpurea extract could reduced broiler chickens mortality during starter period and it increased 
bird's performance and production efficiency index during grower period (P<0/05). Chickens who received 4 ml EP 
extract / L drinking water showed the highest production efficiency index. Thus, adding 4 ml Echinacea purpurea 
extract to broiler chickens drinking water is recommended in order to improve performance and production efficiency 
index during starter and grower periods. 
KEYWORDS: Echinacea extract, performance, production efficiency, broiler chicken 

  
  
  
 


