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 چکیده

این طرح به منظور بررسی تاثیر مصرف سطوح مختلف پودر گیاهان پونه و آویشن بر افزایش وزن و وزن نسبی اندامهای داخلی 

قطعه جوجه بلدرچین در قالب یک طرح کامال  222در این تحقیق از بلدرچین های ژاپنی به صورت هفتگی انجام گرفت.  

قطعه جوجه در هر تکرار( مورد استفاده قرار گرفت. تیمارهای آزمایشی شامل 12تکرار برای هر یک )  5تیمار و  4تصادفی با  

سویا  -درصد( بود. جیره پایه بر اساس ذرت 52به 52درصد مخلوط گیاهان آویشن و پونه ) 1و  5/2،  25/2سطوح مختلف صفر، 

پودر گیاهان دارویی آویشن و پونه در چهار سطح  مشخص  تنظیم شد. NRCبوده و با توجه به نیازمندیهای بلدرچین ژاپنی در 

صورت ترکیب با جیره در اختیار تیمارها قرار گرفت. میزان مصرف روزانه، افزایش وزن روزانه وضریب تبدیل خوراک پرندگان به

محاسبه شد. وزن الشه، سینه و ران به همراه وزن اندامهای داخلی کبد، روده،  گیری واندازه به طور هفتگی و در کل دوره

تکرار برای هر یک  5تیمار و  4های به دست آمده در قالب یک طرح کامال تصادفی با پانکراس و سنگدان اندازه گیری شد. داده

ثیر معنی داری بر افزایش وزن بلدرچین های ژاپنی نداشت. تیمار مورد بررسی و آنالیز قرار گرفتند تیمارهای آویشن و پونه تا

وزن سینه برای  درصد در بلدرچین های ژاپنی را افزایش دهد.5/2 آزمایشی آویشن و پونه توانست وزن نسبی سینه را در تیمار

 بود. 77/24درصد  5/2 و برای تیمار 38/21 تیمار شاهد

 وزن نسبی، افزایش وزن بلدرچین ژاپنی، عملکرد، :یکلیدکلمات 

 

 مقدمه .1

که گاهی میزان پیشرفت کشورها طوریهای اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی دارای اهمیت باالیی است بهتغذیه انسان از جنبه

ویژه (. در بین مواد مغذی، نیاز انسان به پروتئین بهZoladz et al., 2004کنند )ها ارزیابی میرا بر اساس رژیم غذایی آن

(. پروتئین های 1871پروتئین حیوانی به دلیل اهمیت آن در رشد و سالمتی، بیشتر موردتوجه قرار گرفته است )زهری، 

تری از اسیدهای آمینه ضروری در مقایسه با پروتئین های گیاهی، در تغذیه انسان حیوانی به دلیل دارا بودن نسبت متعادل

، رشد شهرنشینی، افزایش سطح درآمد و رشد جمعیت 2282د تا سال (. پیش بینی می شو1871برتری دارند )زهری، 

(. 1837توسعه شود )مروج، موجب افزایش میزان تقاضا و تغییر الگوی مصرف غذاهای با منشأ حیوانی در کشور های درحال

خم یل تولید تبلدرچین ژاپنی، یک نوع از گونه های مختلف طیور بوده که دارای گوشتی مغذی و لذیذ و همچنین پتانس

( و می تواند نقش مهمی در ایجاد تنوع در منابع تأمین گوشت سفید در برنامه Kaur et al., 2007باالیی می باشد )

تصاد تواند نقش کلیدی در اقغذایی انسان ایفا نماید. بازده تبدیل خوراک مصرفی به گوشت تولیدی در بلدرچین ژاپنی می

ابراین بسیار ضروری است که بازده خوراک در بلدرچین برای تولید گوشت بهبود پیدا کند پرورش این پرنده داشته باشد؛ بن

(Chimote et al., 2009.)  بلدرچین با داشتن اکثر خصوصیات مناسب مثل جثه کوچک، رشد سریع، بلوغ زودرس، تولید
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به محیط پرورش ازنظر مساحت، نیاز به ساعت(، فاصله کوتاه نسل، نیاز کم  22گذاری )حدود باالی تخم، فاصله کوتاه تخم

(، دوره کوتاه انکوباسیون، مقاومت به بسیاری Church, 1991درصد نمک ) 8غذای کم، مقاومت به شوری جیره تا حدود 

های متداول جوجه های گوشتی، کیفیت باالی گوشت و تخم، قیمت باالی تولیدات، هزینه کم مواد غذایی و از بیماری

شده و هم اکنون در بسیاری از کشورهای عنوان پرنده ای باارزش و اقتصادی شناختهسریع سرمایه و بهدرمان، بازگشت 

در سالیان قبل، آنتی بیوتیک ها به عنوان عمده ترین محرک  (.1871؛ نصیری، 1831جهان پرورش داده می شود )ناظرعدل، 

لی با شناخت خطرات بالقوه استفاده بی رویه از آنتی (، وLee et al., 2004های رشد مورد استفاده قرار می گرفتند )

بیوتیک ها تمایل زیادی به جایگزینی آنها با ترکیبات طبیعی و بی خطر برای مصرف کننده و محیط زیست ایجاد شده و 

رین تمهمپرورش ارگانیک حیوانات بدون استفاده از داروها یا افزودنی های شیمیایی بسیار موردتوجه قرار گرفته است. از 

(. تصور Allen, 2003جانشین های آنتی بیوتیک های محرک رشد در صنعت طیور می توان به گیاهان دارویی اشاره کرد )

بر این است که افزودنی های گیاهی حاوی مواد فعال دارویی، سبب افزایش مصرف خوراک، فعال کردن آنزیم های هضمی 

(. با توجه به هزینه پایین کشت گیاهان دارویی مختلف نظیر پونه Lee et al., 2003و تحریک عملکرد ایمنی می شوند )

توانند با محرک های رشد سنتتیک رقابت کنند. از طرفی با توجه به اینکه قسمت عمده اقالم و آویشن، این گیاهان می

ک ها، پری بیوتیک ها، سن بیوتی خوراک طیور مانند ذرت، کنجاله سویا، ویتامین ها و غیره و مواد افزودنی مانند پروبیوتیک

ها، آنزیم ها و غیره از خارج از کشور تأمین می شوند و مستلزم خروج ارز زیادی از کشور هستند، لذا لزوم بررسی اثر مصرف 

گیاهان دارویی در  توجه است.این گیاهان و تشخیص ضرورت استفاده از آنان در مرغداری های کشور امری مهم و قابل

های متنوعی دارند. آویشن  ( و فعالیتGeathead, 2003گیرند ) ذایی، عطری و دارویی مورداستفاده قرار میمحصوالت غ

باشد. این گیاه معطر بوده و متعلق به  می Thymus vulgaris Lباغی یکی از گیاهان دارویی بوده و دارای نام علمی .

های خشک و بین  رپشت خودروی وحشی در دامنههای پ صورت بوته( است که بهLamiaceaeخانواده نعناییان )

(. به خاطر Kabouche et al., 2005روید ) هایی از آسیا می های نواحی مدیترانه، شمال آفریقا و قسمتسنگتخته

(، اشتهاآور، Hernandez et al., 2004آور، گندزا ) اکسیدانی، ضد اسپاسم، خلطداشتن خصوصیات ضدمیکروبی، آنتی

 ها، ساپونین (. تاننImelouane et al., 2009گیرد ) نفخ و ضد کرم در طب سنتی مورداستفاده قرار میضد سرفه، ضد 

ی آویشن هستند. تیمول، کارواکرول، پاراسیمول،  ی عصارهدهندهترین اجزای تشکیلها مهم ها، گلیکوزیدها و اسانس

توانند باعث  ها می (. ساپونینCross et al., 2002باشند ) دهنده اسانس آویشن میلینالول و سیمول اجزای تشکیل

گلیسریدهای پالسما را  (. کارواکرول نیز غلظت تریUeda and Shigemizu, 1998کاهش سطوح کلسترول شوند )

اثر مصرف سطوح مختلف پودر گیاهان پونه و  (. بنابراین این طرح به منظور بررسیLee et al., 2003دهد ) کاهش می

 افزایش وزن و وزن نسبی اندامهای داخلی بلدرچین های ژاپنی انجام شد.آویشن بر 

 مواد و روش ها .2

بلدرچین  کیلومتری جاده ی سرو انجام شد. 11این طرح در فارم تحقیقاتی پرورش بلدرچین گروه علوم دامی دانشگاه ارومیه 

 ,FASSای در تحقیقات علوم دامی )های مورد استفاده در این آزمایش بر اساس راهنمای نگهداری و استفاده از حیوانات مزرعه

تکرار  5تیمار و  4قطعه جوجه بلدرچین در قالب یک طرح کامال تصادفی با  222در این تحقیق از  نگهداری شدند. (2010

،  25/2هر تکرار( مورد استفاده قرار گرفت. تیمارهای آزمایشی شامل سطوح مختلف صفر،  قطعه جوجه در12برای هر یک ) 

سویا بوده و با توجه به نیازمندیهای  -درصد( بود. جیره پایه بر اساس ذرت 52به 52درصد مخلوط گیاهان آویشن و پونه ) 1و  5/2

خر دوره آزمایش مورد استفاده قرار گرفت.  تمام تیمارهای تنظیم شد. جیره آزمایشی از یکروزگی تا آ NRCبلدرچین ژاپنی در 

روزگی پرورش یافت. تمام تیمار های آزمایشی روزانه به آب تازه دسترسی داشتند و  85آزمایشی در شرایط یکسان محیطی تا 

ار گرفت. میزان صورت ترکیب با جیره در اختیار تیمارها قرپودر گیاهان دارویی آویشن و پونه در چهار سطح  مشخص به

 .ساعت روشنایی بوده و از هفت روزگی به بعد یک ساعت خاموشی اعمال شد 24روشنایی برای تمام تیمارها تا هفت روزگی 



 

3 

 

گیری ومحاسبه شد. وزن الشه، سینه و ران به همراه وزن اندامهای داخلی کبد، اندازهبه طور هفتگی افزایش وزن روزانه پرندگان 

 زه گیری شد. سنگدان اندا ،روده

 محاسبات و مدل آماری

مدل  تکرار برای هر یک مورد بررسی و آنالیز قرار گرفتند 5تیمار و  4های به دست آمده در قالب یک طرح کامال تصادفی با داده

مورد  SASافزار استفاده از نرمنتایج داده ها با.انجام شددرصد  5. مقایسه میانگین ها با آزمون دانکن در سطح (1شماره ی )

 درصد بررسی شد. %5ها با استفاده از آزمون دانکن در سطح و مقایسه میانگین گرفتآنالیز قرار 

 :1مدل شماره ی 

 Yij = μ + Ai + e ij 

Yij مقدار هر مشاهده = ،μ  ،میانگین جامعه = Ai  ،اثر تیمار =e ij اثر خطای آزمایش = 

 

 نتایج و بحث .3

(. p<0/05لدرچین های ژاپنی معنی دار نبود)ب وح مختلف بر عملکرد و افزایش وزنآویشن در سطتیمارهای آزمایشی پونه و 

. همانطور که در جدول هم آمده است 1-8داده های مربوط به افزایش وزن بلدرچین های ژاپنی به صورت هفتگی در جدول 

ان بعضی دیگر از محققلدرچین های ژاپنی نداشت. مشاهده می شود تیمارهای آویشن و پونه تاثیر معنی داری بر افزایش وزن ب

با استفاده از آویشن باغی در تغذیه جوجه های گوشتی تغییری را در عملکرد در مقایسه با گروه شاهد یا آنتی بیوتیک مشاهده 

میکروفلورای  (. در جیره های دارای مواد خوراکی باقابلیت هضم باال،Sengul et al., 2008; Demir et al., 2008نکردند )

روده به دلیل عدم دسترسی به سوبسترای موردنیاز، کاهش می یابند و لذا اثرات ضد میکروبی عصاره های گیاهی کمتر مشاهده 

در بلدرچین  درصد 0/5در تیمار  را سینهتیمار آزمایشی آویشن و پونه توانست وزن نسبی (. Lee et al., 2003می شود )

آمده است. همانطور که در  2-8افزایش دهد. داده های مربوط به افزایش وزن نسبی اندام های داخلی در جدول  را های ژاپنی

کالنتر و همکاران  می باشد. 77/24درصد  0/5و برای تیمار  21/83 برای تیمار شاهد سینهجدول هم مشاهده می شود وزن 

شیرین بیان )به نسبت مساوی( باعث افزایش درصد الشه، سینه و ( گزارش کردند که مصرف دو گیاه دارویی آویشن و 1814)

های گوشتی گردید. مشخص شده است که استفاده از گیاهان دارویی به دلیل تاثیر مواد موثره گیاهی و بهبود شرایط ران جوجه

 Safa et)شوندمیفیزیکوشیمیایی محیط روده، باعث افزایش کارایی خوراک مصرفی، رشد و سنتز بافت ماهیچه در بدن 

al.,2014; Sarica et al., 2005; Zalari and Ferket, 1990)رسد که احتماال بهبود وضعیت روده، . لذا به نظر می

درصد آویشن و پونه  5/2جذب پروتئین و اسیدهای آمینه و در نتیجه سنتز ماهیچه دلیل افزایش وزن نسبی سینه با مصرف 

 بوده است.
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 گیرینتیجه  .4

درصد آویشن و پونه در تحقیق حاضر می توان نتیجه گرفت که  5/2به طور کلی باتوجه به افزایش وزن نسبی سینه در تیمار 

استفاده از این داروهای گیاهی در تغذیه ی بلدرچین های ژاپنی می تواند بسیار مفید باشد عالوه بر این چون تحقیقات زیادی 

گیاهان درصد از این  5/2 هم در مورد افزایش سیستم ایمنی با مصرف این گیاهان دارویی مشاهده شده است بنابراین گنجاندن

 دارویی در جیره ی بلدرچین های ژاپنی توصیه می شود.

 

 قدردانی  .5

از زحمات و تالشهای اساتید راهنما و مدیریت فارم تحقیقاتی پرورش بلدرچین دانشگاه ارومیه کمال تشکر و قدردانی را 

 دارم.
 

 منابع .6

عملکرد،  بر سیر( و آویشن های)حاوى اسانس بیو هربال گیاهی مکمل مختلف سطوح : اثرات1831ایی، آ؛  نوبخت، ع؛  شهیر، م ح.  چهره .1

، صفحات 12گذار، نشریه دامپزشکی )پژوهش و سازندگی(، شماره  تخم مرغان خون ایمنی و بیوشیمیایی مرغ، فراسنجه های تخم کیفیت

15-53. 

های دارای گیاهان دارویی آویشن، شیرین بیان و مکمل آنزیمی بر مقایسه اثر جیره. 1814کالنتر، م. نصر، ج. رضایی، م و خجسته کی، م.  .2

 های گوشتی.عملکرد رشد، ایمنی و مشخصات الشه جوجه

 

 
3. Lee, S.J., Umano, K., Shibamoto, T., and Lee, KG. (2005). Identification of volatitle components in basil (Ocimum 

basilicum L.) and thyme leaves (Thymus vulgaris L.) and their antioxidant properties. Food Chem. 91, 131-137. 
4. Allen PC. Dietary supplemention with Echinacea and development of  immunity to challenge infection with 

 تاثیر مصرف سطوح مختلف پودر گیاهان پونه و آویشن بر افزایش وزن بلدرچین های  1-3جدول:

 ژاپنی به صورت هفتگی و کل دوره ی آزمایش )درصد(

 هفته ی پنجم هفته ی چهارم هفته ی سوم پونه و آویشن

 32/22 51/88 42/24 شاهد

25/2  39/68 52/72 32/14 

5/2  40/04 51/84 32/04 

1 41/16 52/26 32/38 

 1/32 1/23 2/75 خطای استاندارد

 0/98 0/65 0/46 در صد احتمال

 (.P<25/2داری دارند )های با حروف متفاوت از نظر آماری با یکدیگر تفاوت معنیدر هر ستون میانگین

 تاثیر مصرف سطوح مختلف پودر گیاهان پونه و آویشن بر وزن نسبی )وزن اندام بر درصد وزن زنده( بلدرچین های ژاپنی )درصد( 2-3جدول:

 سینه ران کل روده سنگدان قلب کبد پونه و آویشن

 b21/83 14/74 4/92 2/11 0/82 2/27 شاهد

25/2  2/24 0/86 2/02 4/93 14/20 24/17 

5/2  2/46 1/028 2/28 5/68 14/88 a24/77 

1 2/23 4/87 1/97 5/35 14/86 23/68 

 2/02 1/66 0/71 0/29 0/15 0/53 خطای استاندارد

 0/159 0/906 0/007 0/39 0/205 0/88 در صد احتمال

  (.P<25/2داری دارند )های با حروف متفاوت از نظر آماری با یکدیگر تفاوت معنیدر هر ستون میانگین
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coccidian. Parasitol Res. 2003; 91:74 - 8. 
5. Grigore, A.,  Paraschiv, Colceru, S.,  Bubueanu, C and  Draghiciaind, E. (2010), Chemical composition and 
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ABSTRACT 
The study was performed to investigate the Effect of different levels of origanum and Thyme powder on weight 

gain and relative weight of quail base on a weekly mussurment. In this research, 200 quail chicks were used in a 

completely randomized design with 4 treatments and 5 replicates for each (10 chicks per replicate). Experimental 

treatments consisted of different levels of 0, 0.25, 0.5 and 1% mixture of thyme and origanum ( 50 to 50 %). The 

base diet was based on maize-soybean and adjusted to NRC's requirements for Japanese quail  and was analyze 

using SAS 9.1. Thyme and origanum treatments had no significant effect on the weight gain of Japanese quail. 

The experimental diet of Thyme and origanum could increase the relative weight of the chest in 0.05% treatment 

in Japanese quail. Breast weight for control treatment was 21.23 and for the treatment was 0.5%, 24.77%. in total 

the result of 0.05% treatment recommended for Japanese quail. 
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