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 َای گًشتیپایٍ گىذم ي سًیا تز ػملکزد جًجٍَای تز اثز سطًح مختلف پًوٍ در جیزٌ

 

3رم  ،طلًاتی ،2 .ح ،سرقی ،1*.ع ،متیه اتزاَیمی
 

 مزکش آمًسش جُاد کشايرسی خزاسان رضًی ارشذ کارشىاسی داوشجًی -1

 مشُذ فزديسی داوشگاٌ کشايرسی داوشکذٌ استادیار -2

 آمًسش جُاد کشايرسی خزاسان رضًی مجتمغ -گزيٌ ػلًم دامی -3

 

 

 چکیذٌ

 

َای گًشتی جًجٍتًلیذی ػملکزد َای شاخضگیاٌ پًوٍ تز  پًدر تزگ فادٌ استتٍ مىظًر تزرسی اثز اس

تیمار  4شامل ، قالة طزح کامال تظادفی در 303قطؼٍ جًجٍ گًشتی مادٌ یکزيسٌ راس 160تا تؼذاد آسمایشی 

پزوذگان . قطؼٍ پزوذٌ اوجام شذ 10تکزار ي 4تا درطذ پًدر تزگ گیاٌ پًوٍ(  2/1ي  3/0، 4/0)افشيدن سطًح طفز، 

 4/0افشایش پًدر تزگ گیاٌ پًوٍ تٍ میشان  .داشتىذآساد تٍ آب ي خًراک دستزسی  در طًل ديرٌ آسمایشی

پًوٍ ٌ گیا پًدر تزگسطًح تاالی افشيدن  اما. شذريساوٍ رشذ میاوگیه يسن پایان ديرٌ ي درطذ تاػث افشایش 

تٍ  غذاییي ضزیة تثذیل ريساوٍ خًراک مظزفی  افشایشتاػث تٍ جیزٌ( در ديرٌ آغاسیه  درطذ 2/1ي  3/0)

 4/0تا سطح  پًدر تزگ گیاٌ پًوٍایه آسمایش وشان داد افشيدن حاطل اس وتایج (. >01/0Pدار شذ )طًر مؼىی

ی آن تٍ خظًص در سىیه پاییه تاػث َای ػملکزد تًلیذی دارد يلی سطًح تاالاثز مطلًب تز شاخضدرطذ 

 تزيس اثز مىفی می شًد.

 

 ّای گَضتی، پًَِ، ػولىزدولیذی: جَجِولوات 

 

 

 مقذمٍ .1

 

يه  اس ووتز وِ هادُ ايي .است هَثزُ هادُ حاٍی آًْا ّای اًذام اس تزخی يا يه وِ ّستٌذ گیاّاًی دارٍيی گیاّاى      

 یاس خاًَادُ ایپًَِ گًَِ. ]1[است سًذُ هَجَدات تز هَثز دارٍيی خَاظ دارای دّذ هی تطىیل را گیاُ خطه ٍسى درغذ

 ّایاًذ. ايي گیاُ دارٍيی يىی اس گًَِ گًَِ است وِ در سزاسز دًیا پزاوٌذُ ضذُ 20تاضذ وِ ايي خاًَادُ ضاهل  هی 1التیاتا

ارٍپا، ضوال آفزيما ٍ در آسیای ، رٍيطگاُ طثیؼی ايي گیاُ در هطَْر است 2رٍيالپٌیًؼٌاع تَدُ وِ تِ طَر هؼوَل تِ 

ٍتی . ]4[تاضذهیغغیز ٍ خاٍرهیاًِ  تحمیمات سيادی  .]5[رٍغي ٍ پَدر گیاُ دارٍيی پًَِ هطخع ضذُ استخاغیت ضذ هیىز

هماٍم تِ  ّایگستزش تاوتزی یطیَر تَاسطِ یدر جیزُ ّاتیَتیهآًتیطَالًی هذت اس  یًطاى دادًذ وِ استفادُ
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. لذا ]7ٍ8[خَاّذ تَد ّاتذى طیَر تْذيذی تزای سالهتی اًساى ّایدر تافت ّاايي هحزنٍ هاًذگاری  ّاتیَتیهآًتی

تِ ػٌَاى هحزن رضذ يا ػاهل درهاًی تاػث ضذُ است وِ استفادُ اس  ّاتیَتیهآًتیاستفادُ اس  ّایاهزٍسُ هحذٍديت

هیىزٍتی تااليی است، هَرد  ضذ تخاغیّطثیؼی ّواًٌذ گیاّاى دارٍيی تاالخع گیاُ دارٍيی پًَِ وِ دارای  ّایجايگشيي

 وِ است ضذُ گزفتِ خاغی هختلف تػویوات وطَرّای در هَاد ايي سَء اثزات واّص تزای. ]2[تَجِّ لزار گیزد

تا اػوال سیاستْای تطَيمی تَلیذوٌٌذگاى  ، ّوچٌیيتاضذ هی هَارد ايي اس يىی آًْا اس استفادُ واّص سطح ٍ هوٌَػیت

 درهاًی خَاظ اس تخطیسالن هاًٌذ هزؽ تذٍى آًتی تیَتیه ٍ ارگاًیه ّذايت ًوَدُ اًذ.  را در هسیز تَلیذ هحػَالت

 .تاضذ هی آًْا در ّا ساپًَیي ٍ ّای ضزٍری رٍغي فٌَلی، تزویثات لثیل اس ثاًَی ّای هتاتَلیت تِ ٍجَد هزتَط گیاّاى

خَران  ٍ رٍساًِ ٍسى افشايص تاػث ًؼٌاع يیدارٍ گیاُ استفادُ اس وِ ًوَدًذ اظْار 1383 سال در ّوىاراى ٍ سادُ ًَری

 1387 سال در ّوىاراى ٍ ًجفی هماتل، در. گزدد هی ّای گَضتی جَجِ در ضاّذ تِ ًسثت تْتزی الضِ غفات ٍ هػزفی

 گَضتی، اثزات ّای جَجِ غذايی ّای جیزُ در هیخه ٍ آٍيطي، دارچیي اساًسی ّای رٍغي اس استفادُ وِ دادًذ ًطاى

 .ًذارد پزٍرضی دٍرٓ ول در آًْا زدػولى تز هثثتی

ّای ّای رلیك تز پايِ گٌذم ٍ سَيا تز ضاخعايي آسهايص تِ هٌظَر تزرسی اثز افشٍدى سطَح پَدر تزي گیاُ پًَِ تِ جیزُ

گَضتی هَجَد در وطَر ًالض  ّایسَيِّوچٌیي اس آًجائیىِ سزػت رضذ  ػولىزد تَلیذی جَجِ ّای گَضتی اًجام ضذ.

تاضذ اس طزفی ًژادّای تَهی هَجَد تَلیذ گَضت ٍ تزویة الضِ هٌاسثی ًذارًذ در ايي آسهايص تا ارگاًیه هی لَاًیي تَلیذ

اػوال دٍ راّثزد استفادُ اس جٌس هادُ ٍ ّوچٌیي جیزُ رلیك اهىاى استفادُ اس ايي سَيِ در تَلیذ ارگاًیه ًیش تزرسی هی 

  گزدد.

 
 

 َاريش ي مًاد .2

 

زًذگاى اس ٍاحذ پ. گزفتٌذ لزار هَرد آسهايص رٍسگی 42 تا 0 سي در 308راس هادُ گَضتی َجِج لطؼِ 160 ؼذادت      

پزٍرش رٍی تستز، دارای پي)ٍاحذ آسهايطی(  16ٍ تِ طَر تػادفی تیي  تْیِ خزاساى رضَیاستاى  ٍالغ در یهزؽ هادر

پزًذُ هستمز ٍ هیاًگیي ٍسًی پي لطؼِ  10تؼذاد یَريىِ در ّز ٍاحذ آسهايططتِ آتخَری ٍ داًخَری دستی تمسین ضذًذ 

تَسط هاًغ هتز  1*1ّا تِ اتؼاد  پيگزم تَد.  46/44هیاًگیي ٍسى جَجِ ّا در ضزٍع آسهايص ّا حذاالهىاى هساٍی تاضٌذ.

درجِ ساًتیگزاد تٌظین ٍ پس اس  32-35دهای سالي هحل اجزای طزح در داهٌِ  ًذ.تَدتَری تِ ارتفاع يه هتز هحػَر 

 درجِ( واّص دادُ ضذ.  5/0درجِ ی ساًتیگزاد تِ تذريج)رٍساًِ  20-22رسیذى تِ داهٌِ  ساػت تا 72

-60ًسثی سالي ساػت رٍضٌايی ٍ يه ساػت خاهَضی ٍ درغذ رطَتت  23در طَل دٍرُ آسهايص تزًاهِ ًَردّی ضاهل 

 دستزسی تِ خَران ٍ آب اس اتتذا تا پاياى دٍرُ آسهايص تػَرت آساد تَد. .درغذ تَد 50

 پًَِ ٍ گزٍّْای آسهايص ديگز تِ تزتیة ضاهل اسگیاّاى استفادُ تذٍى پايِ جیزٓ، ضاّذ گزٍُ،ضاهل آسهايطی ایّ گزٍُ

 هَرد گزديذًذ، پَدر ايٌىِ اس تؼذ ٍ ضذُ تْیِ هحلی تاسارّای اس ًیاس هَرد پًَِگیاُ  وِ تَدًذ پًَِدرغذ  2/1ٍ 8/0 ،4/0

 Commercialرد آسهايص تا جیزُ تز پايِ گٌذم ٍسَيا ًیاسّای پیطٌْادی وتاب تغذيِ پزًذگاى هَ لزار گزفتٌذ استفادُ

poultry nutrition, 2005 ُجذٍل  232ّای ون تزاون جَجِ ّای گَضتی )غفحِ جذٍل احتیاجات هَاد هغذی جیز

 وت غَرت گزفت.تز هثٌای حذالل لی UFFDA(، جذٍل آًالیش هَاد خَراوی وتاب هذوَر ٍ فزهَلِ ضذُ تا ًزم افشار 2-5

رٍسگی( ٍسى وطی اًجام ضذُ ٍ خَران  31-42ٍ  19-30، 0-18ای )ّای تغذيِدرضزٍع آسهايص )تذٍ ٍرٍد( ٍ پاياى دٍرُ

تِ غَرت گزم در رٍس تِ ٍ در ًْايت افشايص ٍسى، خَران هػزفی رٍساًِ  ضذ اًذاسُ گیزی سٌی فَقدر دٍرُ ّای هػزفی 

تلفات  .هحاسثِ ضذ( g/g)تِ غَرت گزم خَران هػزفی تِ گزم رضذ رٍساًِ  غذايی ٍضزية تثذيل( g/b/d) اسای ّز لطؼِ
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ٍهحاسثِ خَران هػزفی رٍساًِ تز اساس تؼذاد جَجِ سًذُ در ّز رٍس  ّز رٍس ضوي ثثت تاريخ ٍ ضوارُ ی پي ٍسى ضذُ

 ػحیح ضذ.ت)رٍس/جَجِ( 

ٍ رٍيِ هذل ػوَهی  SASتفادُ اس ًزم افشار آهاری دادُ ّای تذست آهذُ اس آسهايص در لالة طزح واهال تػادفی، تا اس

ح طُ اس آسهَى چٌذ داهٌِ ای داًىي در سد. همايسِ هیاًگیي ّا تا استفاآهاری لزار گزفتٌذ ی هَرد تجشيِ GLMخطی 

   :تَد سيز ضزح تِآهاری  طزحرياضی  هذل ( اًجام ضذ.P<0/01احتوال)

                       
)1(                                                                                                    Yij = μ + αi + εij     

 

 اثز εij = ٍ غذايی ی جیزُ اثز  αi =، جاهؼِ آهاری هیاًگیي μ =هطاّذات،  اس يه ّز ػذدی همذار Yij =  در آى وِ

 ّستٌذ. آسهايص خطای
 

 

 وتایج ي تحث .3

 

ػولىزد تَلیذی ضاهل: هیاًگیي ٍسى سًذُ در پاياى دٍرُ ّای سٌی آغاسيي، رضذ ٍ پاياًی، خَران ی ضاخع ّا      

ٍ ضزية تثذيل غذايی در طَل دٍرُ ّای سٌی هذوَر در پزًذگاى تحت تیوارّای ّز لطؼِ  هیشاى رضذ ،هػزفی رٍساًِ

 گشارش ضذُ است. 2ٍ 1هختلف در جذٍل ّای 

ايي ًتیجِ هٌطثك تز ًتايج حاغل اس  ٍسى ٍ رضذ رٍساًِ پزًذگاى ًذاضت، تز داری هؼٌی اثزات پًَِ دارٍيی گیاُ اس تفادُاس

هیلی گزم تز ویلَگزم جیزُ رٍغي ضزٍری پًَِ را تز دادُ  90ٍ  5/22تحمیك  هیسی وَهز ٍ ّوىاراى تَد وِ در دٍ سطَح 

هیلی گزم تزویلَگزم دارای  5/22ای راس ًذاضت. اگزچِ تیوار حاٍی سطح ّ جَجِ اثز هؼٌی داری تز ،ّای تیاًگز رضذ

 الًگَت ٍ 2001 سال در ّوىاراى ٍ واهل .]6[اثز هثثتی تز هػزف رٍساًِ خَران ٍ افشايص ٍسى رٍساًِ تز جای گذاضت

 تَدُ هثثت یگَضت ّای جَجِ ػولىزد رضذ رٍی تز دارٍيی گیاّاى اثزات وزدًذ گشارش 2000 سال در وِ ٍّوىاراى

 .ًذارد هطاتمت است

 4/0اها در ًْايت تْتزيي ضزية تثذيل را پزًذگاى گزٍُ  گزديذ حاغل ضاّذ گزٍُ در هػزفی خَران همذار تیطتزيي

درغذ پًَِ وسة وزدًذ، تٌاتزايي هی تَاى ايٌطَر ًتیجِ گیزی وزد وِ استفادُ اس سطح پًَِ هذوَر در جیزُ غذايی هی 

( هٌطثك تَد تیوار 2009لٌَتا فَتیا ٍ ّوىاراى)تحمیك زًذُ گزدد ايي تا ًتايج پ لىزد دستگاُ گَارشتَاًذ تاػث تْثَد ػو

درغذی ضزية تثذيل ًسثت تِ تیوار  4حاٍی يه درغذ رٍغي پًَِ تْتزيي ضزية تثذيل را هَجة گزديذ ٍ تاػث تْثَد 

  .]3[ضاّذ )جیزُ فالذ پًَِ( گزديذ

 

 

 

 
 

 

 

 

 



  

 
 
 
 

 

 دری کاربرد یها پـژوهش یالملل نیکنفرانس ب نیسوم

 یاورزـعـلـوم کشـ

3rd International Conference on Applied Research in Agriculture Sciences 

 

 

www.AFPIconf.ir         4 

 رٍسگی 1-42ّای گَضتی در داهٌِ سٌی پَدر تزي پًَِ تز ٍسى ٍ رضذ رٍساًِ جَجِهختلف سطَح : اثز افشٍدى  1جذٍل

 سطح پًَِ
 رضذ )رٍس / پزًذُ / گزم(  )گزم(  ٍسى   

 1-42 31-42 19-30 1-18  رٍسگی42 رٍسگی30 رٍسگی18   

 78/38 16/58 24/45 03/23  29/1678 63/956 37/437    غفز

4/0    06/446 36/1035 00/1710  60/23 10/49 22/56 65/39 

8/0    05/447 07/980 69/1598  65/23 42/44 55/51 00/37 

2/1    15/447 62/1020 16/1643  77/23 78/47 88/51 10/38 

SEM    48/9 29/25 38/42  55/0 85/1 99/2 01/1 

P-Value    86/0 33/0 32/0  78/0 29/0 35/0 33/0 

 

ّای گَضتی جَجِهیاًگیي خَران هػزفی ٍ ضزية تثذيل غذايی پَدر تزي پًَِ تز سطَح هختلف شٍدى : اثز اف 2جذٍل

 رٍسگی 1-42در داهٌِ سٌی

 ضزية تثذيل   )رٍس / پزًذُ / گزم(  خَران هػزفی سطح پًَِ 

   18-1 30-18 42-30 42-1 18-1 30-18 42-30 42-1 

 b00/60 49/117 15/68  84/1 b33/1 02/2 75/1 47/42  غفز

4/0  06/43 a94/71 47/98 25/66 82/1 ab46/1 73/1 67/1 

8/0  70/42 a72/68 98/88 92/62 80/1 a55/1 72/1 70/1 

2/1  25/42 a84/67 71/105 74/67 77/1 ab42/1 04/2 78/1 
SEM  59/0 10/2 39/10 39/2 03/0 03/0 14/0 06/0 

P-Value  79/0 01/0 30/0 43/0 46/0 01/0 27/0 62/0 

 (>01/0Pّای ّز ستَى وِ دارای حزف غیز هطاتِ ّستٌذ اختالف هؼٌی دار است )هیاًگیي
 

 هزاجغ .4

 

ِ  ػػارُ اثز . تزرسی1389. ايزاًی، م ٍ دّپَر جَيثاری، ع. گزاى هله خیزی، ج .1 ِ  ػولىهزد  تهز  پًَه  ّهای  جَجه

 گَضتی. هجوَػِ هماالت چْارهیي وٌگزُ ػلَم داهی وطَر.

 Mentha)پًَهِ   سهطَح هختلهف گیهاُ دارٍيهی     تزرسهی اثهزات اسهتفادُ اس   . 1390، ع. هَسهی همهذم.   ًَتخهت  .2

Pulegium)   ،ّهای فزاسهٌجِ ّهای تیَضهیویايی ٍ ايوٌهی خهَى در ههزؽ       تز ػولىزد، غفات ویفی تخهن ههزؽ 

 . هجوَػِ هماالت چْارهیي وٌگزُ ػلَم داهی وطَر.گذارتخن

 
3. Fotea, Lenuţa., E. Costăchescu, G. Hoha, D. Leonte, THE effect of oregano 

essential oil(origanum vulgare) on broiler performance. Lucrări Ştiinţifice - vol. 

53, Seria Zootehnie. 

4. Hosseini Mansoub, N. Performance, carcass quality, blood parameters and 

Immune System of broilers fed diets supplemented with oregano oil (Origanum 

sp.) Annals of Biological Research, 2011, 2 (6):652-656  

5. Mahboubi, M and G. Haghi. 2008. Antimicrobial activity and chemical 

composition of Mentha pulegium L. essential oil. J. Ethnophar. 119: 325-327. 
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6. Messikommer, R., S. Baltzer, C. Wenk, Impact of oregano essential oil on 
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Abstract: 

The study was conducted to investigate the effect of use oregano leaves powder on broiler 

chickens performance. 160 female day-old broilers (Ross-308), assigned to a completely 

randomized design with 4 treatment (control group without additive, 0.4 %, 0.8% and 1.2 

% oregano leaves powder groups), with 4 replicates per group and 10 chicks per replicate 

in Agricultural Teaching Centre of Khorasan Razavi broilers farm. All birds feed stuff and 

water ad-libitum until 42 days of age. The addition of 0.4 percent oregano leaves powder 

increases final weight mean and daily growth. But the addition of high levels of oregano 

leaves powder (0.8 & 1.2 percent in ration) in first production period significant increase 

daily feed intake and FCR (P<0.01).The result show that the addition of oregano leaves 

powder less than 0.4 percent level good effect on production performance indexes but 

height levels of that especially in lower ages showed negative effect.    
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