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هاي زنیانبررسی اثرات استفاده از سطوح مختلف دانه
)L.Carum Copticum (گشنیزو)Coriandrum sativum L. ( بر عملکرد

راسهاي گوشتیو خصوصیات الشه جوجه

4و حسین نعیمی پور3، هادي سریر2، نظر افضلی1تنهعلیسعید

چکیده
Carum(دانه زنیانمنظور بررسی مقایسههاین آزمایش ب Copticum( گشنیزدانهو)Coriandrum sativum(پارامترهايبر

در قالب طرح کامالً ) 3×3(آزمایش به روش فاکتوریل . هاي گوشتی انجام گرفتالشه در جوجهاجزايوزن نسبی عملکردي و
و نیز ) درصد2درصد و 1صفر، (ان در سه سطح شامل دانه زنیتیمار، 9در 308راس قطعه جوجه گوشتی288تصادفی با تعداد

داري، طور معنیهدر پایان دوره، ب. هفته انجام گرفت6مدت هتکرار ب4با )درصد2درصد و 1صفر، (دانه گشنیز در سه سطح 
خوراك و ضریب تبدیلباالترین و روزانه برخوردار بودند افزایش وزن از بیشترینزنیان و گشنیز هاي درصد دانه1سطوح 

اجزا الشهنسبی وزن يدربارهچنین هم، )P>05/0(درصد دانه گشنیز بود 2کمترین میزان مصرف خوراك مربوط به سطوح 
بیشترین از نسبت به دیگر تیمارها )P>05/0(داري طور معنیهبدرصد دانه گشنیز 2ودرصد دانه زنیان2سطوح حاوي تیمارهاي 

وزن پیش معده، سنگدان و چربی محوطه بطنی داري¬معنیطوربه،چنینهم.نددبرخوردار بوایلئومبلندترین طول ژژنوم ووزن و 
نتایج این پژوهش نشان طور کلی هب،)P>05/0(بیشتر بوددرصد دانه گشنیز 2درصد دانه زنیان، 2سطوح حاوي تیمارهاي در 

مصرف خوراك، افزایش وزن و برگیمهارکننداثر داري ور معنیطهب) درصد2(در سطوح باال و گشنیززنیانهاي دانهداد که 
ایفا هاي گوشتی بهترین تاثیر را بر عملکرد جوجهدرصد 1در سطوح هاي زنیان و گشنیز دانهاگرچه، . داشتندرا ضریب تبدیل

.کردند

.صفات الشهگشنیز، دانه زنیان، دانه :هاي کلیديواژه

مقدمه
هاي خوراکی براي بهبود بازده غذایی در نیاز افزودامروزه 

ها بیوتیکآنتیشود و در این میان تغذیه طیور استفاده می
که به منظور بهبود عملکرد هاي غذایی هستندجمله افزودنیاز

هاي خوراکی بیوتیکاگرچه آنتیاند، در تغذیه طیور بکار رفته
اما امروزه کنند، نقش کلیدي در تولیدات دام و طیور ایفا می

ها در کشورهاي اروپایی بیوتیکآنتیاي از این بخش عمده
) 1(ی زیادي از جمله شوارتز و همکاران محققان.اندممنوع شده

باقیرایل این نگرانی و ممنوعیتدال)2(و لی و همکاران
افزایش مقاومت ها در محصوالت دامی و بیوتیکماندن آنتی

.اندنمودهمحصوالت عنوان ین اباکتریایی بدن در پی مصرف 
منظور یافتن جایگزینی مناسب براي بههایی تالشلذا 
جهت بهبود عملکرد طیور و جبران افت بازده ها دربیوتیکآنتی

هاي ، ضمن حفظ ویژگیدر جیرههاآنناشی از منع استفاده از 
انبی و زیست محیطی در جریان مطلوب و فاقد عوارض ج

که دارویی از گیاهان)3(و همکارانشارما کهچنان. است
نام که داراي خصوصیات مذکور استی است بهترین جایگزین

.اندبرده
بیشترین سطح بدن را به ،سیستم گوارشکهجاییاز آن

طور مداوم در معرض مواد غذایی ه بوخود اختصاص داده 
ترین ، لذا خوراك در صنعت پرورش طیور مهمگوناگون است

.گرددموثر بر فعالیت دستگاه گوارش پرنده تلقی میعامل
هاي بدن را داشته گیاهان دارویی توانایی تاثیر بر سیستم

برده کارهببدن راي کمک به سالمتی ــبیطور وسیعـهو ب

اثرات گیاهان دارویی به ترکیبات شیمیایی موجود در . شوندمی
شروع به 18از قرن دانشمندانکهطوريهب،داردها بستگی آن
برت . اندنمودهکردن ترکیبات شیمیایی گیاهان دارویی جدا

سیستم هاي غذایی و ویژگیدرترکیبات موثره در گیاهان) 4(
چه در چنان. عنوان نموده استفراوانی تاثیر را دارايگوارش

اثرات سودمند ،)5(کاماتو و همکاران مطالعات آزمایشگاهی 
اثرات ضد ،م لیپیدها، تحریک هضمها بر متابولیسآن

به نیز و اسپاسمیاکسیدانی و ضد التهابیباکتریایی، آنتی
.ثبات رسیده استا

مشخص شد )6(هرناندز و همکاران مطالعاتاساس بر
داري طور معنیهبگیاهان دارویی که ترکیبات موثره موجود در 

هاي سبب افزایش وزن بدن و ضریب تبدیل خوراك جوجه
دلیل عمده ) 7(و همکاران هامرکه طوريهب.شدندگوشتی 

کاهش جمعیت باکتریایی افزایش قابلیت هضم مواد مغذي و
وده و مدفوع در ر2هاو کلستریدیوم1مضر نظیر، اکوالي

هم. عنوان کردندگیاهانموجود در مواد موثره را ها جوجه
موثره ترکیبات ،نشان دادند) 8(چنین کراس و همکاران 

ر صفات الشه و کیفیت گوشت مفیدي بگیاهان اثرات
.نداهداشت

و ویندیش و همکاران ) 9(و همکاران ارتاسدر این باره،
به واکنش بایدتاکید داشتند که ) 10(

هاي گوشتی به مصرف ترکیبات گیاهی به سطح مورد جوجه
در هاي ضروري استفاده در جیره و تنوع روغن

در وهله اول رسد موضوعی که به نظر می.ه داشتتوجها آن
1- E.coli 2- Clostridium

)saeed.alitaneh@gmail.com: نویسنده مسوول(، ارشد، دانشگاه بیرجندآموخته کارشناسیدانش-1
استاد و استادیار، دانشگاه بیرجند-3و 2

دانشگاه فردوسی مشهد، دانشجوي دکتري-4
21/10/93: تاریخ پذیرش24/12/92: تاریخ دریافت

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشهاي تولیدات دامی
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زنیان.هاي گیاهی استوامل استفاده از مکملترین عمهماز 
Carum(با نام علمی Copticum L. (1از خانواده چتریان

شود شناخته میخوردانههاي زنیان وکه در فارسی با ناماست
و شناسندمی»اجقو«با نام آن را در جنوب خراسان و

ترکیبات . باشدمیخشکگرم ویطبیعتچنین داراي هم
هاي روغنداراي،برحسب مناطق رویششیمیایی زنیان 

غیره استپینین و- آلفا، سیمنتیمول، کارواکرول، 2ضروري
تیمول .دهدتیمول تشکیل میصد باالیی از آن را که در

عالوه بر این دارايواستگی قويکنندضدعفونیبا اي ماده
) 11(بسکابادي و همکاران . استي معطر و طعم تندي بو

مختلف دارویی و درمانی بسیاري را براي زنیان معرفی خواص
گیاهی نسل بیوتیکآنتیآن را)12(وجا ــانــخاند و نموده

. نامیده استچهارم 
از ) L.Coriandrum Sativum(گشنیز با نام علمی

نیزهدانهیلارسی با نام و در فباشدمی3جعفريخانواده
).13(استخشکسرد ویطبیعتدارايو شودشناخته می
، )کوریاندرول(لینالول هاي ضروري روغندارايگشنیز 

پنین، لیمونن، ترپنن، میرسن و به مقادیر جزئی اترهاي 
فالونوییدها،دیگر ترکیبات فعال در گشنیزاز . لینالیتیک است

چنین شامل گشنیز هم. باشندالژها میفنولیک اسید و موسی
شامل و استمتوسطییباکتریاآنتیبا فعالیت تعدادي مواد
کنندگی خون را که خاصیت رقیقاستکومارین مقادیر اندکی

).13(ددار
ه هستند کو فعالی ترکیبات پیچیدههاي ضروري غنرو
بر این ترکیبات.متفاوتی دارندو خواصشیمیاییساختار

شوند که  میبنديتقسیمدسته 2به 5اساس کربن شماره 
. هستند)هافنول(هاها و دسته دوم فنیل پروپنترپندسته اول 

ل این مکانیزم عمنشان دادند ) 14(هالندر و همکاران 
ست که هاتئینی باکتريپرودیواره لیپونمودن ترکیبات تخریب 

هاو مرگ آنکتريبه نشت و کاهش ترکیبات سیتوپالسمی با
تغییر در نیز ) 15(کالینگتون و همکاران .گرددمیمنجر

هاي افزودنیوسیلههبراعملکرد جمعیت میکروبی روده حیوان
در بهبود رشد بدن و بازدهی خوراكخوراکی یک نقش مهم 

.اندانستهد
بررسی چگونگی آزمایشهدف از انجام این ، منظوربدین

دانه سطوح مختلف ي گوشتی راس نسبت به هاپاسخ جوجه
بر است هاي گیاهی افزودنیکه از زنیان و دانه گشنیز 

.باشدمیهاآنپارامترهاي عملکردي و خصوصیات الشه

هامواد و روش
رغداري واحد دامــاین آزمایش در سالن تحقیقاتی م

5پروري دانشکده کشاورزي دانشگاه بیرجند واقع در کیلومتر 
متر نسبت به سطح 1450در ارتفاع وکرمان -جاده بیرجند

و هاي زنیاناز دانهمطالعاتی در این طرح .گردیددریا اجرا 
مورد منطقه خراسان جنوبیهاي بیابانگشنیز کشت شده در 

اجزاي مرحله آنالیز بیوشیمیایی ،پس از آن.قرار گرفتاستفاده 
)AOAC)1990ش طبق روهاي زنیان و گشنیز دانهخوراك 

گرم از هر نمونه انتخاب گردید و 100ابتدا . صورت گرفت

، سپس شدندساعت وارد آون 24مدت هپس از آسیاب نمودن ب
Hoganas Fos(پروتئین خام با استفاده از دستگاه کجلدال 

چربی خام با استفاده از دستگاه سوکسله ، )2300
)Soxtec. HT. Fos 1043 (با استفاده از و مقدار خاکستر خام

آزمایش و نتایج .دست آمده ب)Labtec(کوره الکتریکی
طور تقریبی، دانه ه اي گیاهی نشان داد بــهالیز افزودنیـآن

، درصد )53/91(خشک زنیان جنوب خراسان حاوي درصد ماده
عصاره و درصد ) 96/7(اکستر ــ، درصد خ)56/14(پروتئین 

گشنیز حاوي درصد چنین دانه هم. بود) 12/3(ريــات
، درصد خاکستر )37/17(، درصد پروتئین )71/93(خشک ماده

. بود) 25/2(عصاره اتريو درصد ) 64/8(
40×100×100قفس با ابعاد 36در این آزمایش، از 

خوري در خوري و دانکه مجهز به آبمکعبیمترسانتی
3طول دوره آزمایش به . شداستفادهدار فلزي بود پوش

و ) روزگی11- 24(، رشد )روزگی0-10(ي آغازین مرحله
در این آزمایش از . ندتقسیم شد) روزگی25-42(دوره پایانی 

308سویه راس ) جنس نر(روزه گوشتی قطعه جوجه یک288
،)3×3(صورت فاکتوریل هی، بــح کامالً تصادفرـالب طــدر ق

به مدت قطعه جوجه8تکرار و هر تکرار شامل4باتیمار9
، %0،1سطح سههاي زنیان در دانه(.گردیدروز استفاده 42
چنانچه %)2، %1، 0سطح سههاي گشنیز درو دانه2%

:بودندبه شرح زیرتیمارهاي آزمایشی 
T1 :راهنماي راس مطابق با توصیه ،)بدون افزودنی(جیره پایه

308
T2:1 %جیره پایه    +دانه زنیان
T3 :2 % جیره پایه+زنیاندانه
T4 :1 % جیره پایه+گشنیزدانه
T5 :1 % دانه گشنیز     % 1دانه زنیان همراه با
T6 :2 %دانه گشنیز% 1دانه زنیان همراه با
T7 :2 %جیره پایه         + دانه گشنیز
T8 :1 % دانه گشنیز % 2دانه زنیان همراه با
T9 :2 % دانه گشنیز% 2با دانه زنیان همراه

ها قرار هاي آزمایشی از روز اول در اختیار جوجهجیره
صورت آزاد دسترسی هها بدر طول دوره آزمایش جوجه. گرفت

ها بین قفسنوبت 2خوراك روزانه در .داشتندنادبه آب و 
با توجه به نیاز جوجه یآزمایشهايجیره. گردیدمیتوزیع 
وشتی ذکر شده در جدول کاتالوگ استاندارد نیاز هاي گخروس
افزار نرمبادر مراحل مختلف ) 2007(308هاي راس جوجه

UFFDA در مرغ همچنین روز.)2،3و1جداول (شدتنظیم
ه هاي زنده در هر روز از دوره بپرندههر دوره از مجموع تعداد

ضرب وزن بدن و شاخص تولید از تقسیم حاصل. دست آمد
مانی زنده(دست آمد ه مانی بر ضریب تبدیل و طول دوره بزنده
همچنین درصد ). طول دوره× تبدیل ضریب/ بدن وزن× 

یه، تلفات از تعداد پرنده تلف شده در دوره، تقسیم بر تعداد اول
42(آزمایشدر پایان . محاسبه گردید100ضربدر عدد 

جوجه از هر دوالشه، بازدهمنظور محاسبه هبنیز ) روزگی
پس که نحويهب.طور تصادفی انتخاب و ذبح گردیدهتکرار ب
با دیجیتالترازويازاستفادهباهااندامتخلیها کردن واز جد

1- Umbellifera 2- Essential Oil 3- Apiaceae
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وزن و هااندامایننسبیوزنوشدندتوزینگرم01/0دقت 
به ها هاي مختلف الشه و وزن نسبی این اندامطول قسمت

:دگردیروش زیر محاسبه 
بازده الشه )= وزن الشه/ وزن زنده(× 100

وزن اندام)= وزن اندام/ وزن زنده(× 100
افزار آماري با استفاده از نرماز این آزمایشهاي حاصلداده

SAS 9.1 و با رویهGLMها از آنالیز و براي مقایسه میانگین
). α=درصد5(استفاده گردید کرامر-توکیآزمون 

نیز به صورت زیرفاکتوریل هاي طرح ز دادهمدل آماري آنالیاز 
:شدکار گرفتههب

Yijkl = μ + Zj + Gk + (Zj×Gk) + eijkl

µ:میانگین
Zi :  اثر سطوح زنیان
Gj :اثر سطوح گشنیز

Zi × Gj :       اثر متقابل بین زنیان و گشنیز
eijkl :خطا(ل اثر باقی مانده مد.(

اجزاء و ترکیبات جیره آغازین بر حسب درصد        -1جدول 
Table 1. Compostion of the experimental starter diet

، Kویتامین ،المللیواحد بینE ،30ویتامین ،المللیواحد بین2200کوله کلیسفرول، ،المللیواحد بینA ،11000هر کیلوگرم مکمل ویتامینه و مواد معدنی شامل ویتامین : *
،گرممیلی60نیاسین، ،گرممیلی15/0، بیوتین،گرممیلی6/0اسید فولیک، ،گرممیلی6ریبوفالوین، ،گرممیلی5/1تیامین، ،گرممیلیB12 ،02/0ویتامین ،گرممیلی5/0

گرم و روي میلی35/0ید، ،گرممیلی1/0سلنیوم، ،گرممیلی8/21منگنز، ،گرممیلی80آهن، ،مگرمیلی20مس، ،گرممیلی788کولین کلراید، ، گرممیلی5پریدوکسین، 
.گرممیلی100

9تیمار 8تیمار 7تیمار 6تیمار 5تیمار 4تیمار 3تیمار 2تیمار 1تیمار 
75/5666/5610/5675/5660/5597/5435/5661/5511/55ذرت

87/3310/3374/3200/3324/3380/3247/3215/3260/31کنجاله سویا
000000000گندم

333333333پودر ماهی
54/239/240/239/240/245/240/246/250/2روغن سویا
012012012دانه زنیان

000111222دانه گشنیز
11/111/111/111/111/111/111/111/111/1صدف

60/160/160/160/160/160/160/160/160/1دي کلسیم فسفات
50/050/050/050/050/050/050/050/050/0*موادمعدنیو مکمل ویتامینه

20/020/010/020/010/010/010/010/010/0نمک
35/035/035/035/035/036/036/036/036/0ال متیونین-دي
08/009/010/010/010/011/011/011/012/0لیزین-ال

آنالیز خوراك
295029502950295029502950295029502950)کیلوکالري بر کیلوگرم(انرژي متابولیسمی

222222222222222222)درصد(پروتئین 
633/3649/3664/3649/3664/3680/3664/3680/3696/3)درصد(فیبر خام 

990/1000/2106/2000/2106/2114/2106/2114/2123/2)درصد(چربی خام 
05/105/105/105/105/105/105/105/105/1)درصد(کلسیم 

52/052/052/052/052/052/052/052/052/0)درصد(فسفر قابل دسترس 
43/143/143/143/143/143/143/143/143/1)درصد(لیزین 

07/107/107/107/107/107/107/107/107/1)درصد(سیستئین +متیونین
84/083/082/081/084/083/082/081/083/0)درصد(ترئونین 

30/030/030/030/030/030/030/030/030/0)درصد(تریپتوفان 
134134134134134134134134134انرژي به پروتئیننسبت

107211111149111111491188114911881226)تومان(قیمت یک کیلوگرم جیره 
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24................ ...............................................................................................................................................هاي زنیانبررسی اثرات استفاده از سطوح مختلف دانه

اجزاء و ترکیبات جیره رشد بر حسب درصد         - 2جدول 
Table 2. Compostion of the experimental grower diet

ویتامین گرم،میلیK ،5/0ویتامین المللی،بینواحد E ،30ویتامین المللی،بینواحد 2200کوله کلیسفرول، المللی،بینواحد A ،11000هر کیلوگرم مکمل ویتامینه و مواد معدنی شامل ویتامین : *
B12 ،02/0788کولین کلراید، گرم،میلی5دوکسین، پریگرم،میلی60نیاسین، گرم،میلی15/0بیوتین، گرم،میلی6/0اسید فولیک، گرم،میلی6ریبوفالوین، گرم،میلی5/1تیامین، گرم،میلی
.گرممیلی100و روي گرممیلی35/0ید، گرم،میلی1/0سلنیوم، گرم،میلی8/21منگنز، گرم،میلی80آهن، گرم،میلی20مس، . گرممیلی

اجزاء و ترکیبات جیره پایانی بر حسب درصد         - 3جدول 
Table 3. Compostion of the experimental finisher diet

9تیمار 8تیمار 7تیمار 6تیمار 5تیمار 4تیمار 3تیمار 2تیمار 1تیمار 
05/5279/5183/5134/5219/5287/5101/5296/5110/52ذرت

70/2596/2401/2440/2466/2303/2383/2392/2282/21کنجاله سویا
151515151515151515گندم

111111111پودر ماهی
60/257/257/258/256/250/257/252/247/2روغن سویا
012012012دانه زنیان

000111222دانه گشنیز
02/102/102/102/102/102/102/102/102/1صدف

50/150/150/150/150/150/150/150/150/1دي کلسیم فسفات
50/050/050/050/050/050/050/050/050/0*موادمعدنیو مکمل ویتامینه

20/020/010/020/010/010/010/010/010/0نمک
23/025/025/025/025/025/025/025/025/0ال متیونین- دي
20/021/022/021/022/023/022/023/024/0لیزین-ال

آنالیز خوراك
305030503050305030503050305030503050)کیلوکالري بر کیلوگرم(انرژي متابولیسمی

5/185/185/185/185/185/185/185/185/18)درصد(پروتئین 
561/4577/4592/4577/4592/4608/4592/4608/4625/4)درصد(فیبر خام 

185/2193/2202/2193/2202/2209/2202/2209/2217/2)درصد(چربی خام 
85/085/085/085/085/085/085/085/085/0)درصد(کلسیم 

42/042/042/042/042/042/042/042/042/0)درصد(فسفر قابل دسترس 
09/109/109/109/109/109/109/109/109/1)درصد(لیزین 

86/086/086/086/086/086/086/086/086/0)درصد(سیستئین +متیونین
65/065/064/065/064/064/064/064/063/0)درصد(ترئونین 

25/025/025/025/025/025/025/025/024/0)درصد(تریپتوفان 
165165165165165165165165165نسبت انرژي به پروتئین

960999103799910371076103710761114)تومان(قیمت یک کیلوگرم جیره 
گرم،میلیK ،5/0ویتامین المللی،بینواحد E ،30ویتامین المللی،بینواحد 2200کوله کلیسفرول، المللی،بینواحد A ،11000هر کیلوگرم مکمل ویتامینه و مواد معدنی شامل ویتامین : *

کولین گرم،میلی5پریدوکسین، گرم،میلی60نیاسین، گرم،میلی15/0بیوتین، گرم،میلی6/0اسید فولیک، گرم،میلی6ریبوفالوین، گرم،میلی5/1تیامین، گرم،میلیB12 ،02/0ویتامین 
.گرممیلی100و روي گرممیلی35/0ید، گرم،میلی1/0سلنیوم، گرم،میلی8/21منگنز، گرم،میلی80آهن، گرم،میلی20مس، . گرممیلی788کلراید، 

9تیمار8تیمار7تیمار6تیمار5مارتی4تیمار3تیمار2تیمار1تیمار
67/5297/5145/5106/5259/5182/5156/5187/5172/51ذرت

11/2900/2949/2873/2835/2819/2738/2811/2761/26کنجاله سویا
101010101010101010گندم

222222222پودر ماهی
56/237/249/255/249/240/249/243/207/2روغن سویا
012012012دانه زنیان

000111222دانه گشنیز
04/104/104/104/104/104/104/104/104/1صدف

48/148/148/148/148/148/148/148/148/1دي کلسیم فسفات
50/050/050/050/050/050/050/050/050/0*مکمل ویتامینه و موادمعدنی

20/020/010/020/010/010/010/010/010/0نمک
28/028/028/028/028/029/028/029/029/0ال متیونین- دي
16/016/017/016/017/018/017/018/019/0لیزین-ال

آنالیز خوراك
انرژي متابولیسمی

300030003000300030003000300030003000)کیلوکالري برکیلوگرم(
202020202020202020)درصد(پروتئین 
247/4263/4279/4263/4279/4294/4279/4294/4310/4)درصد(فیبر خام 

137/2145/2153/2145/2153/2161/2153/2161/2169/2)درصد(چربی خام 
9/09/09/09/09/09/09/09/09/0)درصد(کلسیم 

45/045/045/045/045/045/045/045/045/0فسفر قابل دسترس
20/120/120/120/120/120/120/120/120/1)درصد(لیزین 

95/095/095/095/095/095/095/095/095/0سیستئین+متیونین
74/074/074/074/074/074/073/073/072/0)درصد(ترئونین 

28/028/028/028/028/027/028/027/027/0)درصد(فان تریپتو
150150150150150150150150150به پروتئیننسبت انرژي

100710461084104610841084114911231161)تومان(قیمت یک کیلوگرم جیره 
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و بحثنتایج
مصرف خوراكمیزان 

نسبت به دانه گشنیز در سطح صفر ،4بر اساس جدول
داري باعث طور معنیهب، آندرصد2درصد و 1سطوح 

که با گزارش کاماتو و شدندها جوجهافزایش مصرف خوراك
در رابطه با اثر اشتها)16(و کابوك و همکاران )5(همکاران 

نتایج پژوهش حاضر نشان داد . مطابقت نداشتآوري گشنیز 
ها جوجهبه کاهش مصرف خوراك درصد 2گشنیز در سطح 

گونه اختالف هیچ) 17(جنگ پیشکه شده است، درحالیمنجر 
مصرف دردرصد گشنیز 2درصد و 1داري بین سطوح معنی

ندنشان دادنیز ) 18(ابوالخیر و همکاران . گزارش نکردخوراك 
اثر هاوجهدرصد بر مصرف خوراك ج2ز در سطح دانه گشنی

هاي بر همین اساس یافته. دار آماري نداشته استمعنی
روي بلدرچین ژاپنی نشان داد ) 19(آزمایش گولر و همکاران 

درصد دانه گشنیز بیشترین افزایش مصرف خوراك را 4سطح 
ها گزارش کردند ، آننسبت به دیگر سطوح داشته است

دلیل هتواند بمیوراك با افزودن دانه گشنیز افزایش مصرف خ
ري که عمده ترین آن لینالول است هاي ضرووجود روغن

و ) 21(، آتر )20(ویلیامز و لوسا هايیافتهکه يطورهب. باشد
هاي ضروري بر مصرف روغننیز اثرات مثبت ) 22(هرترمپ

اد نشان داین آزمایشنتایجهمچنین.انددهنموخوراك را تایید 
و در دوره آغازین داري طور معنیهدرصد دانه گشنیز ب1سطح 

میزان بیشتریندرصد در کل دوره آزمایشی، 1زنیان در سطح 
المشهدانی و که با گزارشمصرف خوراك را داشته است

درصد گشنیز را 1سطح داري طور معنیهبکه )23(همکاران 
فی محرك مصرف خوراك معرکه نسبت به دیگر تیمارها

این آزمایش مطابق با ). P>05/0(مطابقت داشت،نمودند
در گیاهان دارویی نیز بود که نشان داد ) 24(نتایج النگوت 
در . نداهباعث تحریک دستگاه گوارش طیور شدسطح معینی 

گیاهان دارویی تنها ندنشان داد) 25(لی و همکاران ، بارهاین 
وراك استفاده به میزان خاصی قادرند براي بهبود مصرف خ

در سطوح باال به که استفاده از این گیاهانطوريهبشوند،
هاي و غلظت باالي روغنهاي آروماتیکدلیل داشتن ویژگی

گولر و . نداهدادمصرف خوراك را در طیور کاهش ضروري
هاي ضروري در افزایش بیش از حد روغن) 19(همکاران 

پرنده عنوان جیره طیور را سبب مسمومیت و کاهش عملکرد
درصد دانه 1سطوح در کل دوره آزمایش، همچنین .دنمودن

داري نسبت به سطوح دیگر افزایش طور معنیه زنیان ب
حجازیان و که طوريهب، ندنشان دادمصرف خوراك را 

هاي گوارشی افزایش فعالیت آنزیماز دالیل آن) 26(همکاران 
در آزمایشی .اندبرشمردهزنیان هاي دانهو ترشح صفرا در اثر 

نشان دادند که گیاهان دارویی ) 27(دیگر پالتل و سرینیواسان 
زمان عبور خوراك از دستگاه سبب کاهش در سطوح پایین 

توان یکی از دالیل عمده در که میگردیدموش گوارش
که با توجه به طوريهب. افزایش مصرف خوراك دانست

نسبت به درصد زنیان1هاي مختلف پرورش، سطح دوره
از .بیشتري داشته استخوراك افزایش مصرفسطوح دیگر 

مواد آویشن که حاوي،نشان داد) 28(آزمایش الکاسی سویی، 
سبب کاهش تعداد ،تیمول و کارواکرول استموثره

دان، ژژنوم و رودهدر چینه) هافرمکلی(هاي هوازي باکتري
،)16(ران کابوك و همکا، به این منظور.استگردیدهبزرگ 

نشان ) 30(و توکر ) 22(، هرترمپ )29(آلچیچک و همکاران 
هاي هاي ضروري اثرات مهارکنندگی روي پاتوژندادند روغن

افزایش مصرف خوراك، و سبب بهبود سیستم گوارشی داشته 
. شده اندضریب تبدیل خوراك و بازده الشه 

افزایش وزن بدن
، پایانی و ازین، رشدهاي آغدر دوره5بر اساس جدول 

درصد 2هاي زنیان و گشنیز در سطوح دانه،کل دوره آزمایش
دست هبنتایج . ترین افزایش وزن بدن برخوردار بودنداز پایین

افزایش وزن بدن را در داري معنیطور هآمده در این آزمایش ب
سطوحدرصد گشنیز نسبت به دیگر 1دوره رشد در سطح 

درصد 1زنیان، درصد دانه 1این، سطوحعالوه بر . نشان داد
درصد گشنیز 1درصد زنیان و 1مخلوط دانه گشنیز و 

هاي بیشترین افزایش وزن بدن را نشان دادند که با یافته
درصد گشنیز را سبب 1که سطح ) 23(مشهدانی و همکاران ال

پرنده بیان داشتند و نیز الکاسی و ویتویت بهبودي وزن بدن 
دو مکمل گیاهی در سطح پایین را باعث که مخلوط) 31(

) 18(، ابوالخیر و همکاران )21(و نیز آتر افزایش وزن دانستند
که استفاده از چندین ترکیب گیاهی در )32(و جامروز و کامل 

هاي گوشتی سطوح پایین جیره را سبب بهبود عملکرد جوجه
ان هرناندز و همکارمقابل، در .مطابقت داشت، دنمودنگزارش 

رويچندین گیاه دارویی مخلوطداري بر اثر هیچ اثر معنی) 6(
این همچنین .نیافتندیافزایش وزن بدن در کل دوره پرورش

دار معنیاختالف در نبود) 17(پیش جنگبا نتایجآزمایش 
در افزایش گشنیز روغن درصد 2درصد و 1آماري بین سطوح 

الجاف هاي یافتههمچنین با . مطابقت نداشتوزن بدن پرنده 
که )34(و حمودي و همکاران )19(گولر و همکاران ،)33(

افزایش وزن بدن اعالم یلدالاز درصد گشنیز را 2سطوح 
. کردند، مطابقت نداشت

اساساً، دلیل عمده در کاهش وزن تیمارهاي حاوي سطوح 
توانگیاهی مورد مطالعه را میهايدرصد دانه2
ها و به دنبال آن افزایش وجود در این دانهالیاف خام مبه

ربط داد، چنانچه هاي آغازین، رشد و پایانی سطح فیبر جیره
بیان داشتند، افزایش سطح الیاف )35(پالتل و سرینواسان 

تویات روده، انباشتگی روده و خام سبب افزایش گرانروي مح
گردد، که در این تاخیر در تخلیه سیستم گوارشی میسپس 

ت مصرف خوراك پرنده کاهش یافته و حیوان نیز با حال
سطوح باالي ممکن استحتی . دگردرو میهکاهش وزن روب

افزایش درصددلیل ه ب) درصد2(هاي زنیان و گشنیز دانه
در خوراك کارواکرول و لینالول ، هاي ضروري تیمولروغن

خوراکی آن شده سبب تغییر طعم و کاهش خوشمصرفی 
.باشد

)FCR(خوراكدیلضریب تب
هاي خوراك در دورهبهترین ضریب تبدیل6طبق جدول 
درصد دانه 1داري در سطوح طور معنیه بمختلف پرورشی،

که با ). P>05/0(دست آمد ه درصد دانه زنیان ب1گشنیز و 
2که سطح ) 33(و الجاف ) 34(نتایج حمودي و همکاران 

، تبدیل گزارش کردنددرصد دانه گشنیز را سبب بهبود ضریب
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درصد گشنیز سبب 1نتایج نشان داد سطوح .مطابقت نداشت
که مطابق شده است سطح صفربهبود ضریب تبدیل نسبت به 

و التمیمی و همکاران ) 23(المشهدانی و همکارانبا نتایج 
دهد مینشان) 17(نتایج پیش جنگ این باره،در . بود) 36(

که با پژوهش نبود طوح گشنیز ي بین سداراختالف معنیکه 
اصلی لجا که روده باریک محاز آن. حاضر مطابقت نداشت

التمیمی و نتایج لذا ،فعالیت هضم و جذب مواد مغذي است
که افزایش ضخامت دیواره روده ند نشان داد) 36(همکاران 

در . خوراك گردیده استمنجر به افزایش ضریب تبدیل 
نشان دادند مکمل دانه ) 19(ان آزمایشی دیگر، گولر و همکار

درصد سبب بهبود ضریب تبدیل بلدرچین 2گشنیز در سطح 
تواند به افزایش راندمان مصرف خوراك و ژاپنی گردید که می

.بهبود خصوصیات الشه وابسته باشد
صفات الشه

الشه يدرباره8و 7جداول بر اساس، پژوهشاین در 
هاي تغذیه شده با جوجه.شدده مشاه) بازده الشه(آماده طبخ 

داري بیشترین میزان معنیطور هدرصد دانه گشنیز ب1سطوح 
نیز کمترین بازده الشه را درصد گش2بازده الشه و سطوح 

)19(گولر و همکارانمطابق با گزارش که ) P>05/0(داشتند 
گشنیز بیان درصد 2در سطح که باالترین بازده الشه را 

ابوالخیر و همکارانهايبا یافتهاز طرفی.سته ابودن، نمودند
هو مکمل گیاهی دیگر بدانه گشنیز بیان داشتند که )18(

داري بر بازده معنیدیگر اثر صورت مجزا و یا مخلوط با یک
زنیان نیز تفاوت ي درباره. ، مطابقت داشتندالشه نداشت

بهچ یک از سطوح دیده نشد، ــاري در هیــدار آمیــمعن
، 50که سطوح ) 37(با نتایج صمدیان و همکارانکهطوري

ها مورد زنیان را در جوجهبر کیلوگرم گرممیلی150و 100
) 38(هاي ویچتل یافته. ، مطابقت داشتآزمایش قرار دادند

هاي هاي ضروري موجود در مکملنشان داد، اصوالً روغن
ات اثر...) تیمول، کارواکرول، لینالول و(گیاهی 

کنندگی بر ترشحات گوارشی داشته و از طریق تحریک
توانند میافزایش این ترشحات مقدار بیشتري از مواد مغذي 

در لوله گوارشی  هضم و جذب شده و در نتیجه صفات الشه 
در سطح وزن نسبی کبد طبق جدول مذکور، . را بهبود دهند

گر آن داري بیشتر از سطوح دیمعنیطور ه صفر دانه گشنیز ب
آزمایش گولر و همکاران نتایج با مطابق که ،)P>05/0(بود 

همچنین سطوح دانه زنیان .نبودروي بلدرچین ژاپنی ) 19(
با نتایج داري مشاهده نشد وروي وزن کبد تفاوت معنی

وزن نسبی قلب . مطابقت نداشت) 37(صمدیان و همکاران 
نسبت به داري طور معنیهبدرصد دانه زنیان2سطح در نیز 

این .)P>05/0(افزایش نشان داد درصد دانه زنیان 1سطح 
را در ) تیمول(که آویشن ) 39(نتایج با آزمایش الکاسی 

اختالف . باالترین سطح استفاده کرده بود مطابقت داشت
دار در اندازه قلب ممکن است ناشی از عملکرد بهتر قلب معنی

ین ا به تامهو تفاوت در سرعت رشد و نیاز باالتر جوجه
نشان داد ) 24(هاي النگوت یافته. ها باشداکسیژن در بافت
توانند سیستم گوارشی طیور را تحریک میگیاهان دارویی 

هاي هضمی کنند و باعث بهبود عملکرد کبد و افزایش آنزیم
)35،40(پالتل و سرینواسان ،این بارهدر . پانکراس شوند

دارویی به بدن پرنده، ، هنگام ورود گیاهان داشتنداظهار
هاي هضمی پانکراس آغاز شده و به تبع آن تحریک آنزیم

اي فعالیت قابل توجهی در لیپاز، تریپسین و آمیالز روده
، ترشحات هضمیها نشان دادیافتهچه چنان. گرددمشاهده می

تواند باعث افزایش یا کاهش وزن این اندام غده پانکراس می
درصد دانه زنیان 1سطوح مصرفدر این آزمایش، .گردد

ه ـنسبت ب)هایپوتروفی پانکراس(راس سبب کاهش وزن پانک
) 41(راماکریشنا و همکارانکهجاییاز آن. گردیدسطح صفر

داري منجر به افزایش میزان طور معنیهزنیان بکردندعنوان 
هاي باال گشنیز تنها در غلظتوه استلیپاز پانکراسی شد

کاهش ممکن استلذا .ه استیپاز را در پی داشتافزایش ل
جمله درصد زنیان به عواملی از 1وزن پانکراس در سطوح

بر همین .مرتبط باشدهاي پانکراسی آنزیمکاهش ترشح
نشان داد که گیاهان دارویی از طریق ) 42(اساس، ملور 

هاي مختلف بدن، قادرند نرخ رشد اندامافزایش متابولیسم 
هاي اندام،در این آزمایشچهچنان،ا افزایش دهندها راندام
افزایش هاي گیاهی درصد دانه1سطوح در تنها نظر مورد

.وزن نشان دادند
8جدول در نتایج مربوط به درصد چربی محوطه بطنی 

درصد دانه زنیان 2درصد دانه گشنیز و 2نشان داد سطوح 
داري در چربی معنیسبت به دیگر سطوح آزمایش، افزایش ن

، الکاسی )43(که با گزارش ارتاس ). P>05/0(بطنی داشتند 
اثرات کاهندگی چربی يبارهدر ) 44(و چیترا و لیالما ) 39(

. درصد گشنیز مطابقت نداشت4درصد و 2در سطوح باالي 
درصد داري دراختالف معنی) 17(جنگ همچنین پیش
ن و و صمدیاگشنیز بین سطوح مختلف چربی بطنی 

درصد چربی بطنی معنی داري در نیز اختالف ) 37(همکاران
) 19(گولر و همکاران . نکردندذکربین سطوح مختلف زنیان 

درصد دانه 4درصد و 2، سطوح نمودنددر آزمایشی گزارش 
گشنیز در جیره بلدرچین ژاپنی کمترین چربی بطنی را 

ذکر قابل .نبودپژوهش حاضرداشتند، که مطابق با نتایج 
هنوز اثرات ) 45(طبق تحقیقات برنس و رورا است،
خوبی شناخته ههاي ضروري بر متابولیسم لیپیدها بروغن

.شده نیست
درصد 2پژوهش حاضر نشان داد که سطوح 

افزایش وزن داري سبب طور معنیه هاي زنیان و گشنیز بدانه
و همکاران سی ها با نتایج این یافته. ندنسبی پیش معده گردید

سبب افزایش ترشح گیاهیهاي دانهنشان دادند که ) 46(
دنبال آن هاسیدهاي هضمی، افزایش فعالیت پیش معده و ب

آزمایش سعید همچنین و شدندسبب افزایش وزن پیش معده 
بیشترین از باالترین سطح گشنیز در آن که ) 47(و النصري 

هش حاضر پژو. برخوردار بود مطابقت داشتوزن پیش معده 
درصد دانه 2هاي حاوي سطوح همچنین تایید نمود جیره

داري نسبت به طور معنیهدرصد دانه گشنیز ب2زنیان و یا 
بیشتري داشتند ژژنوم و ایلئومو وزن دیگر سطوح، طول 

)05/0<P .(که روده اندامی است که مستقیماً با جاییاز آن
طول و وزن هضم و جذب مواد ارتباط دارد، لذا افزایش

جامروز و کهطوريهب. هاي روده نکته حائز اهمیتی استبخش
جات مانند بیان کردند گیاهان دارویی و ادویه)32(کامل 
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باعث افزایش گرانروي قادرند هاي زنیان و گشنیزدانه
به .دونمحتویات روده، اتساع دیواره و افزایش طول روده ش

هبوزن ژژنوم و ایلئوم و اي که ممکن است افزایش طول گونه
البته . باشدهادلیل افزایش گرانروي محتویات روده و اتساع آن

استفاده از مخلوط گیاهان تاکنون ) 38(طبق گزارش ویچتل
به نتایج در این باره،هاي گوشتیدارویی در جیره جوجه

.منجر نشده استمشابهی
در نتایج مربوط به وزن نسبی طحال 8براساس جدول 

داري داشت درصد دانه گشنیز افزایش معنی1سطح 
)05/0<P(.داري ولی در سطوح دانه زنیان تفاوت معنی

) 37(مشاهده نگردید که با آزمایش صمدیان و همکاران
در سطوح فابرسیوس و سنگدان بورساز طرفی، .سازگار بود

نشان دادنددار آماريمعنیدرصد دانه زنیان افزایش 2
)05/0<P(. افزایش وزن سنگدان با نتایج الکاسی)در ) 39

افزایش وزن سنگدان و . سطوح باالي آویشن مطابقت داشت
تواند اثرات مثبتی بر هضم فیزیکی سنگدان و افزایش کبد می

برکه طوريهترشح صفرا در هضم مواد مغذي داشته باشد، ب
با افزایش هضم و سپس ) 17(اساس گزارش پیش جنگ 

.یابدافزایش میبه تبع آن نیزاي آمینه، رشد بدنجذب اسیده

هاي خوراکییک گزینه پراهمیت،گیاهان دارویی در مکمل
هاي مدیریتی افزایش عملکرد در سیستمبرايکه هستند

، ویلیامز )48(و همکاران که مانزانیال طوريهب. اندکاربرد داشته
گیاهان دارویی نشان دادند) 49(و رائو و همکاران ) 20(و لوسا 

از نقش حمایتی از عملکرددیگر به تنهایی و مخلوط با یک
اضافه نمود کهبایداین نکته را لذا .برخوردار بودندحیوان 

ویی روي اثرات گیاهان داريبارهدست آمده در هاختالفات ب
در ارتباط با اختالفات سطوح دتوانانات مورد آزمایش میحیو

هاي ضروري ا میزان متفاوت روغنمصرفی این گیاهان و ی
) 50(دافررا و همکاران عبارتی بهتر،هب.باشدها موجود در آن

ومحیطیشرایطوبرداشتزماندماننعواملیبیان کردند که
هاي گیاهی از جمله دانهدهندهتشکیلترکیباتبراقلیمی

موضوعی که با توجه به مصرف . گذار استراثزنیان و گشنیز
انسان يها به وسیلهگونه ترکیبات گیاهی و مواد موثره آناین

این در پایان، .خواهد بوديهاي بیشترو دام، نیازمند بررسی
هاي زنیان و گشنیز در سطوح باال پژوهش نشان داد که دانه

داري اثر مهارکنندگی بر مصرف طور معنیهب) درصد2(
اگرچه، .داشتندرا خوراك، افزایش وزن و ضریب تبدیل 

بهترین تاثیر را بر درصد 1هاي زنیان و گشنیز در سطوح دانه
.ندداشتگوشتیهاي عملکرد جوجه

)گرم/جوجه(ها در دوره رشد، پایانی و کل دوره آزمایش میانگین مصرف خوراك جوجه- 4جدول
Table 4. The effect of different levels of Copticum and Coriander seeds on feed intake (g)

دوره آغازین*تیمار
)روزگی14-1(

دوره رشد
)روزگی28-15(

دوره پایانی
)روزگی42-29(

کل دوره آزمایشی
)روزگی42-1(

تیمار
هاي آزمایشی

1abc18/39211/150831/232261/4222
2a56/42534/172043/244834/4594
3a90/42300/166700/245090/4540
4abc31/40825/165081/248237/4541
5ab37/42012/167265/249215/4585
6abc09/40175/163887/242171/4461
7abc15/40387/161268/235471/4370
8c25/37690/163146/251062/4518
9bc37/37768/162662/241568/4419

06/975/4004/4999/84اشتباه معیار

دانه زنیان

21/40141/159060/2386b24/4378صفر
39/40779/167485/2483a04/4566زنیان% 1
79/40015/164417/2429ab10/4474زنیان% 2

23/553/2331/2807/49اشتباه معیار

دانه گشنیز

a92/40982/163192/240662/4452صفر
a88/41371/165378/246542/4529گشنیز1%
b59/38582/162393/242634/4436گشنیز2%

23/553/2331/2807/49اشتباه معیار
012/0103/0325/0195/0گشنیز×زنیان

سطح
معنی

داري

612/0052/0068/0039/0زنیان

0013/0653/0341/0372/0گشنیز

.باشنددار میهاي هر ستون با حروف غیرمشترك داراي اختالف معنیینمیانگ: *
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)گرم/جوجه(ها در دوره رشد، پایانی و کل دوره آزمایش میانگین افزایش وزن جوجه- 5جدول 
Table 5. The effect of different levels of Copticum and Coriander seeds on average weekly live weight (g)

دوره آغازین*تیمار
)روزگی14-1(

دوره رشد
)روزگی28-15(

دوره پایانی
)روزگی42-29(

کل دوره آزمایشی
)روزگی42-1(

تیمار
هاي آزمایشی

134/25948/70833/1201ab16/2169
283/25688/74420/1261a93/2262
300/24676/60192/1249abc69/2097
493/26595/71960/1257a49/2243
593/25224/81256/1194a74/2259
663/22747/59684/1030c95/1854
775/21757/59803/1093bc35/1909
829/19917/68932/1242ab79/2130
907/19292/55600/109300/1842c

65/757/2232/5062/57اشتباه معیار

دانه زنیان

a67/247b67/675ab99/1183a34/2107صفر
ab35/236a77/748a70/1232a82/2217زنیان% 1
b90/221c05/585b59/1124b55/1931زنیان% 2

42/403/1305/2926/33اشتباه معیار

دانه گشنیز

a06/254a04/68549/1237a60/2176صفر
a83/248a56/70900/1161a40/2119گشنیز1%
b04/203b89/61479/1142b72/1960شنیزگ2%

42/403/1305/2926/33اشتباه معیار

سطح
معنی

داري

48/01991/00560/00376/0گشنیز×زنیان
0013/00001/0045/00001/0زنیان

0001/00001/0067/00003/0گشنیز

.باشنددار مییهاي هر ستون با حروف غیرمشترك داراي اختالف معنمیانگین: *

ها در دوره رشد، پایانی و کل دوره آزمایشمیانگین ضریب تبدیل خوراك جوجه- 6جدول 
Table 6. The effect of different levels of Copticum and Coriander seeds on feed conversation ratio (g feed/g gain)

دوره آغازین*تیمار
)روزگی14-1(

رشددوره 
)روزگی28-15(

دوره پایانی
)روزگی42-29(

کل دوره آزمایشی
)روزگی42-1(

تیمار
هاي آزمایشی

126/192/176/165/1
236/190/170/165/1
338/134/268/180/1
424/188/167/160/1
534/175/180/163/1
639/136/206/294/1
746/126/284/185/1
850/196/172/173/1
955/145/288/196/1

032/0085/0077/0042/0اشتباه معیار

دانه زنیان

b32/1b02/275/1b70/1صفر
a40/1b87/174/1b67/1زنیان% 1
a44/1a38/288/1a90/1زنیان% 2

018/0049/0044/0024/0اشتباه معیار

دانه گشنیز

b33/1ab05/271/1b70/1صفر
b32/1b00/284/1b72/1گشنیز1%
a50/1a22/281/1a85/1گشنیز2%

018/0049/0044/0024/0اشتباه معیار

سطح
معنی

داري

8053/03851/00573/00629/0گشنیز×زنیان
0003/00001/00769/00001/0زنیان

0001/00077/01221/00005/0گشنیز

.باشنددار میهاي هر ستون با حروف غیرمشترك داراي اختالف معنیمیانگین: *
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)بر حسب وزن اجزاء الشه بر وزن زنده(میانگین وزن نسبی اجزاء الشه -7جدول 
Table 7. Effect of Copticum and Coriander seeds on carcass characteristics of broilers (6 weeks)

تیمارهاي آ
زمایشی

الشه آماده طبخ هاتیمار
بورس فابرسیوسقلبکبدپانکراسطحال)بازده الشه(

151/53a131/0ab217/0a99/1a570/0240/0
292/60b0970/0ab214/0ab79/1ab521/0196/0
370/59ab105/0a259/0ab75/1a554/0282/0
443/62b0920/0ab232/0b708/1ab507/0235/0
532/64ab0987/0185/0bab74/1ab523/0248/0
654/63b0990/0ab209/0b709/1a560/0266/0
796/58b0980/0a252/0b64/1ab524/0233/0
832/63b0960/0225/0abb57/1b454/0200/0
994/49b0974/0215/0abab82/1a558/0285/0

671/2005/00032/0055/0019/00135/0اشتباه معیار

دانه 
زنیان

30/581076/0a233/0783/1ab536/0b238/0صفر
1%85/621027/0b208/0708/1b501/0b217/0
2%72/571005/0ab228/0763/1a561/0a283/0

773/10037/0006/0035/0123/0009/0اشتباه معیار

دانه 
گشنیز

b049/58b0111/0230/0a848/1554/0247/0صفر
1%a435/63a1020/0209/0b722/1533/0252/0
2%b409/57ab0975/230/0b683/1512/0239/0

814/10036/0006/0035/00128/0009/0اشتباه معیار

سطح
معنی

داري

0780/00010/00169/00126/00482/01087/0گشنیز×زنیان
0854/03591/00266/03089/00074/00001/0زنیان

0424/00308/00504/00044/00777/06029/0گشنیز

.باشنددار میهاي هر ستون با حروف غیرمشترك داراي اختالف معنیمیانگین: *

)بر حسب وزن اجزاء الشه بر وزن زنده(میانگین وزن نسبی اجزاء الشه -8جدول
Table 8. Effect of Copticum and Coriander seeds on carcass characteristics of broilers (6 weeks)

تیمارهاي آزمایشی

وزن رودهایلئومطول طول ژژنوممعدهپیشسنگدانچربی محوطه بطنیهاتیمار
1cd73/0bc72/1c340/0abc95/31abc89/3323/3
2cd56/0bc63/1ab461/0abc31/32abc69/3454/3
3a22/1a99/1a509/0abc44/35ab19/3687/3
4e78/0a86/1ab440/0abc54/34bc72/3143/3
5cd75/0bc71/1386/0bcc94/29c70/3047/3
6cd85/0abc79/1bc369/0bc93/30bc01/3272/3
7b89/0a89/1a470/0ab51/36abc19/3559/3
8de82/0c45/1bc359/0abc14/31bc98/3141/3
9a97/0a95/1a473/0a79/36a35/3802/4

033/0071/0015/0273/1318/1148/0اشتباه معیار

دانه 
زنیان

b813/0b831/1ab416/0b255/3ab273/3bc420/3صفر
1%c713/0c600/1b402/0c992/2b209/3c475/3
2%a953/0ab912/1a450/0ab373/3a473/3a877/3

211/0039/00100/00628/0065/0067/0اشتباه معیار

دانه 
گشنیز

b846/0786/1ab434/0ab188/3ab267/3551/3صفر
1%c737/07900/1c398/0b089/3b197/3543/3
2%ab896/0767/1b437/0a343/3a491/3677/3

211/0041/0009/00671/0065/0081/0اشتباه معیار

سطح
معنی

دار
ي

0001/00053/00001/00255/00081/02353/0گشنیز×زنیان
0001/00001/00044/00008/00174/00001/0زنیان

0001/09132/00102/00449/00085/03302/0گشنیز

.باشنددار میختالف معنیهاي هر ستون با حروف غیرمشترك داراي امیانگین: *
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Abstract
This experiment was conducted to evaluate the effects of ajowan (Carum Copticum) and

coriander (Coriandrum sativum) seeds on growth Performance and carcass characteristics. A
total of 288 one-day old chickens (Ross 308) were used as factorial experiment (3×3) in a
completely randomized design in 9 treatments including ajowan levels (0, 1% and 2%) and
coriander levels (0, 1% and 2%) with 4 replications and 10 birds each for 6 weeks age. Results
were showed treatments containing 1% levels of ajowan and coriander seeds showed
significantly better weight gain and performance compared to other treatments (P<0.05)
whereas, the level of 2% did not show a proper Performance. High feed conversion ratio (FCR)
and lowest feed intake were observed in 2 percent levels of coriander (P<0.05). In relation of
carcass characteristics, contents 2 Percent of coriander and 2 Percent of ajowan seeds (P<0.05)
had the most weight and longest jejunum and ileum than in the other treatments. The weight of
proventriculus, gizzard and abdominal fat levels were significantly higher in 2 Percent ajowan
and coriander seeds (P<0.05). Overall, the result of this study showed that significantly, high
levels ajowan and coriander seeds (2%) have inhibitor effect for feed intake, weight gain and
FCR. However, were useful of coriander and ajowan seeds in 1 percent levels.

Keywords: Ajowan (Carum Copticum), Coriander (Coriandrum sativum), Carcass traits
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