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چکیده
هاي جوجهبر محرك رشد ها در مقایسه با آنتی بیوتیکاثر پودر زنجبیل، گزنه و ترکیب آنبررسیمنظور این آزمایش به

هاي آزمایشی گروه. فتقطعه جوجه در هر تکرار انجام گر8تکرار و 4گروه آزمایشی و 5تصادفی با گوشتی در قالب طرح کامالً
بیوتیک محرك رشد درصد آنتی04/0ره پایه به همراه جیبدون هر گونه افزودنی)، گروه دو: گروه یک: شاهد (شامل:

درصد، پودر 1ترتیب شامل جیره پایه به همراه پودر زنجبیل : که بهچهار و پنج، صد مخلوط در دان، گروه سهدر50تتراسایکلین
نتایج نشان داد بیشترین میزان افزایش وزن هفتگی در درصد بودند. 1درصد و پودر گزنه 1مخلوط پودر زنجبیل ،درصد1گزنه 

1گروه آزمایشی حاوي پس از آن رشد و محرك بیوتیک درصد آنتی04/0ی آزمایشروزگی مربوط به گروه35- 21بازه زمانی 
در رابطه با افزایش خوراك p).>05/0(نددار داشتهاي آزمایشی تفاوت معنیدرصد پودر گزنه بود که از لحاظ آماري با سایر گروه

اراي بیشترین مقدار بود که تفاوت آماري درصد پودر زنجبیل، د1روزگی گروه آزمایشی حاوي 7-1مصرفی نیز در بازه زمانی 
درصد پودر زنجبیل 1در هفته آزمایشی ششم نیز گروه آزمایشی حاوي p).>05/0(هاي آزمایشی دیگر داشتداري با گروهمعنی

p).>05/0(شدهاي آزمایشی هاي گوشتی در مقایسه با سایر گروهداري بر کاهش میزان کلسترول خون جوجهمعنیتأثیرمنجر به 
اي آزمایشی مورد استفاده در هتبدیل غذایی و سایر پارامترهاي خونی هیچ یک از گروهدر رابطه با خصوصیات الشه، ضریب

زنجبیل و گیاهان داروییپودر با توجه به نتایج فوق، ).p<05/0(داري نشدندهاي زمانی موردنظر منجر به تفاوت آماري معنیبازه
براي با توجه به منع مصرف گوشتی هاي جوجهتولیديمناسبی در خصوص بهبود عملکردنسبتاًن جایگزین عنواتوانند بهمیگزنه 
تیک محرك رشد در نظر گرفته شوند.بیوآنتی
گزنههاي خونی،فراسنجه،تولیديعملکردزنجبیل، گوشتی، جوجههاي کلیدي: واژه

مقدمه
قاومت دلیل ایجاد مها بهبیوتیکاثرات مثبت آنتی

ها در هاي مقاوم به آنتی بیوتیکباکتریایی و گسترش باکتري
عنوان محرك رشد از ها بهانسان سبب منع استفاده از آن

ت. لذا تالش براي در اتحادیه اروپا شده اس2006سال 
در پرورش طیور افزایش هاي جایگزینجستجوي افزودنی

اده از آنتیتوجه به ممنوعیت استفبا ). اخیرا1ً(یافته است 
دلیل مناسب ها در صنعت طیور، گیاهان دارویی بهبیوتیک

با ي باالبودن هزینه و کاهش خطر مسمومیت و سازگار
هاي مناسبی براي آنتیان جایگزینعنومحیط زیست به

هایی سازوکار).2اند (شدهرفی صنعت طیور معها بهبیوتیک
ملکرد و عمشتقات آن بر ها گیاهان وکه بر اساس آن

گذارند شامل اثرات گیاهان دارویی میتأثیرها سالمت جوجه
)، بهبود پاسخ 3میکروبی دستگاه گوارش (الگوي جمعیتبر 

)، بهبود 5)، تحریک اشتها و مقاومت به تنش (4ایمنی (
ها در بدن است ) و افزایش فعالیت آنتی اکسیدان6عملکرد (

شوند موجب زوده میارویی که به جیره طیور اف). گیاهان د3(
ه و در نتیجه باعث شداستفاده بهتر از مواد مغذي خوراك 

ن بیشتر و بهبود بازدهی خوراك افزایش وزبهبود تولید،
و نام Ginger). گیاه زنجبیل داراي نام عمومی 7(شوندمی

Zingiberعلمی  officinale) که مقادیر فراوانی از )8بوده
کنند یی را در ریزوم خود انباشته میها با فعالیت دارومتابولیت

درصد الئورزین، مواد فنلی غیر 5/7تا 4). زنجبیل داراي 9(
غیر رکیبات ، پارادول و زینگرون)، تفرار (جینجرول، شوآگول

گیاه ).8باشد (ها) و ترکیبات فرار میها و واکسمعطر (چربی
Urticaceaseخانوادهاز Urticadioicaگزنه با نام علمی 

). ترکیبات فنلی گزنه مانند کارواکرول وتیمول یک 10است (

. )5(آیند ضد میکروب و ضد قارچ فعال و مهم به شمار می
استفاده از پودر زنجبیل نشان دادند که آرکان و همکاران

طور باعث افزایش وزن، بهبود ضریب تبدیل خوراك و همین
ه شدگلیسیرید و گلوکز سرمتريباعث کاهش کلسترول، 

ترکیب پودر شد کهمشخص )12صفا (. در مطالعه )11(است 
دلیل داشتن مقادیر بهزنجبیل و سیر در خوراك مصرفی 

سبب بهبود ضریب ترکیبات فنلی و محرك اشتها فراوان
و شده و درصد گوشت سینه و ران شده تبدیل غذایی 

پژوهش در .طور کیفیت الشه را افزایش داده استهمین
هاي که وزن اندامشدنیز اثبات )13همکاران (کشاورز و

به جهت وجود مواد با فعالیت هاي گوشتی داخلی جوجه
هاي آزمایشی گروهتأثیرتحت اکسیدانی و ضدمیکروبی آنتی

این مطالعه جهت .ندگرفتقرارحاوي پودر و عصاره گزنه 
زنجبیل، گزنه و مخلوط هر دو کارگیري پودربهتأثیربررسی 

هاي خونی و خصوصیات الشهتولیدي، فراسنجهفاتصبر 
است.صورت گرفته

هامواد و روش
دانشکده کشاورزي این تحقیق در مزرعه تحقیقاتی 

160تصادفی با استفاده از انشگاه مالیر در قالب طرح کامال د
(مخلوط نر و ماده) 308قطعه جوجه گوشتی یک روزه راس 

جوجه به ازاي هر تکرار 8تکرار و 4گروه آزمایشی، 5با 
هاي آزمایشی بر پایه ذرت و کنجاله . جیرهشدانجام طراحی و 

طبق راهنماي پرورش مرغ گوشتی (راس، سویا با توجه 
1- 21آغازین (هاي گوشتی در دو دورهبراي جوجه)،2014

افزار جیره روزگی) با استفاده از نرم22-42(روزگی) و رشد 
شرایطدرپرندگانویدندتنظیم گردWUFFDAنویسی 

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشهاي تولیدات دامی
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. داشتندآزاددسترسیخوراكبهوشدهدادهپرورشیکسانی
) گروه شاهد (بدون هر گونه 1هاي آزمایشی شامل: گروه

درصد آنتی بیوتیک 04/0) جیره پایه به همراه 2افزودنی)، 
) 3، درصد مخلوط در دان50تتراسایکلینکلرمحرك رشد

جیره پایه ، )4درصد، 1ل جیره پایه به همراه پودر زنجبی
همراه مخلوط ) جیره پایه به5درصد و 1ر گزنه همراه پودبه

گیاه درصد بودند.1درصد و پودر گزنه 1پودر زنجبیل 
ر مورد نیاز تهیه شده و زنجبیل و گزنه از بازار محلی به مقدا

شناسی ها توسط متخصص گیاهید جنس و گونه آنپس از تأی
جود در گیاه پاك شده و سپس آسیاب ها و زواید موچوب

وس لسیسدرجه-20ا زمان استفاده در دماي شدند و ت
).16داري شدند (نگه

میزان خوراك مصرفی و افزایش وزن به صورت هفتگی 
میانگین خوراك میتقسبا وگیري قرار گرفته مورد اندازه

مصرفی بر میانگین وزن هفتگی ضریب تبدیل غذایی 
هاي خونی در سنین گیري فراسنجهي اندازهمحاسبه شد. برا

صورت قطعه جوجه به2روزگی از هر تکرار 42و 21
ساعت گرسنگی دادن از ورید 12تصادفی انتخاب و پس از 

ها پس از انتقال سرم نمونهعمل آمد. گیري بهها خونبال آن
دور در دقیقه به 3000به آزمایشگاه با استفاده از سانتریفیوژ 

هايتیمتابولغلظريیگاندازهبرايدقیقه جدا شد. 10مدت 

در نیز HDLو LDLگلیسیرید،تريکلسترول،شامل سرم
انتخابجوجهقطعه2یشیآزماواحدهراز42و21هايروز

عمل آمد که بهريیگخونتریلیلیم2هاآنبالریزدیورازو
ازسماپالهیتهبرايویمعمولاز لولهسرمتهیهبراي
که پس ) استفاده شدEDTA(انعقادضدمادهحاويهايلوله

شرکتيهاتیکازاستفادهباهانمونههااز جداسازي سرم آن
Techanicon- 1000(زریآناالدستگاه اتووآزمونپارس
RA،قرارزیآنالموردبا روش ژانگ و همکاران)آمریکا
قطعه 2تکرار روزگی از هر42و 21در سن ).17(ندگرفت

گیري وزن ماهیچه سینه جوجه به صورت تصادفی براي اندازه
ها ). در پایان داده17هاي احشایی کشتار شد (و ران و اندام

و با استفاده از رویه 3/9ویرایش SASافزاربا استفاده از نرم
GLM آنالیز شدند. مدل آماري طرح به صورت زیر بوده
است:

Xij=μ+Ti+eij
از گروه Jمشاهده مربوط به تکرار :Xijباال در مدل

اثر گروه آزمایشی و :Tiعه، اثر میانگین جام:i،μآزمایشی 
eij: .مقایسات اثر خطاي آزمایش در نظر گرفته شده است

اي دانکن در سطح میانگین نیز توسط آزمون چند دامنه
انجام گردید.05/0داري معنی

هاي گوشتی در دوره آغازین و پایانیی جیره غذایی جوجهاجزا و ترکیب شیمیای- 1جدول 
Table 1. Feed composition of broilers diets in starter and finisher phases

روزگی22–42روزگی1–21صد)اجزاي متشکله (در
32/544/62ذرت

43/398/31% پروتئین خام)44کنجاله سویا (
16/28/1روغن

9/08/1دفپوسته ص
DCP05/284/1
37/031/0نمک

5/05/0مکمل ویتامینی و معدنی
L- لیزین–HCL78%07/023/0

DL- 2/027/0%99متیونین
L-07/0- ترئونین

26/017/0لیزین
روزگی22–42روزگی1–21ترکیب شیمیایی اجزاي جیره

29503100انرژي (کیلوکالري بر کیلوگرم)
16/222/19پروتئین خام (درصد)

19/0(درصد)کلسیم
5/045/0(درصد)فسفر قابل دسترس

79/071/0(درصد)ترئونین
15/196/0(درصد)لیزین

83/078/0(درصد)متیونین + سیستئین
5/048/0(درصد)متیونین

گـرم؛  میلیB27/5گرم؛ ویتامینمیلیK32گرم؛ ویتامینمیلیE11المللی؛ ویتامینواحد بینD31800المللی؛ ویتامینبینواحدA11000ویتامین: معدنی درجیره شاملموادکیلوگرم ویتامین و*هر
گـرم؛ روي میلی100گرم؛ منگنزمیلی250گرم؛ کولین کلرایدمیلی12پنتوتنیکگرم؛ اسیدمیلی5/0گرم؛ اسیدفولیکمیلی28گرم؛ اسیدنیکوتینیکمیلیB12024/0گرم؛ ویتامینمیلیB62ویتامین

.گرممیلی5/0گرم؛ کبالتمیلی5/0گرم؛ یدمیلی22/0گرم؛ سلنیوممیلی5گرم؛ مسمیلی65

نتایج و بحث 
عملکرد تولید

بر افزایش وزن هفتگی نتایج حاصل از این مطالعه 
نشان داده شده است. با توجه 2هاي گوشتی در جدول جوجه

بیوتیک آنتیدرصد04/0این نتایج گروه آزمایشی حاوي به 
تأثیرروزگی 21-35هاي زمانی محرك رشد در بازه

هاي داري از لحاظ آماري بر افزایش وزن هفتگی جوجهمعنی
1گوشتی داشته است و پس از آن گروه آزمایشی حاوي 

داري آماري معنیتأثیرها درصد گزنه بر افزایش وزن جوجه

از لحاظ مصرف خوراك نیز گروه p).>05/0(ست داشته ا
از روزگی 1- 7در بازه زمانی درصد زنجبیل 1آزمایشی حاوي 
داري بر افزایش خوراك مصرفی معنیتأثیرلحاظ آماري 

هاي زمانی در سایر بازهp).>05/0(هاي گوشتی داشت جوجه
داري بر افزایش معنیتأثیرهاي آزمایشی از لحاظ آماري گروه

هاي گوشتی نداشتند ن و مصرف خوراك هفتگی جوجهوز
)05/0>p.( در رابطه با ضریب تبدیل غذایی، هیچ کدام از

آماري تأثیرهاي زمانی مختلف از هاي آزمایشی در بازهگروه
هاي آزمایشی هاي زمانی گروهداري نداشتن در سایر بازهمعنی
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گی داري بر افزایش وزن هفتمعنیتأثیراز لحاظ آماري 
کوئیسین و در پژوهش).p<05/0(هاي گوشتی نداشتند جوجه

درصد گیاه دارویی گزنه 2استفاده از سطح )14میکزان (
شده هاي گوشتیجوجهموجب بهبود افزایش وزن روزانه 

دهد که پودر ) نشان می19مطالعه بورت و ریندرس (.است
هاي گوشتی رات مثبتی بر عملکرد رشد در جوجهزنجبیل اث

گرم 5افزودن زنجبیل در سطح در مقابل، .)19داشته است (
داري بر افزایش وزن در جوجه گوشتی معنیتأثیربر کیلوگرم 

. )18(نداشته است 
تیمول و کارواکرول موجود در گزنه داراي خواص ضد 

ضد قارچی، تحریک اکسیدانی،، آنتیضد باکتریایی،میکروبی
بوده و بنابراین م مواد مغذي کننده اشتها و افزایش قابلیت هض

هاي گوشتی موجب از بین رفتن عوامل پاتوژن در روده جوجه
تر و در تر و سریعشود و موجب رشد بیشزا میو بیماري

ات مثبت بر پارامترهاي عملکرديتأثیرو نهایت بازده 
گیاهان تأثیراز دالیل دیگر ).20شوند (هاي گوشتی میجوجه

عواملیتوان هاي گوشتی را میشد جوجهبهبود ردارویی در
ها بر دستگاه گوارش و بهبود عملکرد هضم، اثر آنهمچون 

هاي گوارشی، افزایش کارآیی استفاده از تر آنزیمترشح بیش
در مواد مغذي خوراك و بهبود طعم و عطر خوراك نسبت داد. 

هاي گیاهی با کاهش جمعیت میکروبی مضر فرآوردهواقع 
ش از تجزیه اسیدهاي آمینه جلوگیري کرده و با دستگاه گوار

هاي جذب بهتر، این اسیدهاي آمینه براي ساخت بافت
پروتئینی مصرف شده و در نتیجه موجب افزایش وزن 

در مطالعه لی و همکاران ).21شوند (هاي گوشتی میجوجه
هاي گوشتی تغذیه شده با مصرف خوراك در جوجه) 22(

افزایش یافت. در پژوهش دیگري هاي حاوي زنجبیل جیره
درصد 2و 5/1، 1، 5/0نشان داده شد که استفاده از سطوح 

). در 23مثبتی بر مصرف خوراك دارد (تأثیرپودر زنجبیل 
سطوح شد) نیز مشخص 15مهر و همکاران (گزارش صفا

داري بر مصرف خوراك ندارد. زنجبیل معنیتأثیرمختلف گزنه 
کننده پروتئین به نام زینگیبین که به دلیل وجود آنزیم هضم

شود و مصرف در آن است باعث افزایش سرعت هضم می
). در 22دهد (هاي گوشتی را افزایش میخوراك توسط جوجه

که کارواکرول و تیمول ترکیبات شدمشخص پژوهش دیگري
توانند با تنظیم میروغنی موجود در آویشن، گزنه و مرزه،

.)23(شودث کاهش خوراك مصرفیکارکرد مراکز اشتها باع
و )24(ها طور کلی گیاهان دارویی و عصاره اتري آنبه

ها دهنده آنهمچنین اسیدهاي آلی که از اجزاي تشکیل
هستند به علت کاهش میزان خوش خوراکی باعث کاهش 

هاي آلی از که اسیدشوند و از آن جاییمصرف خوراك می
توان کاهش مصرف دهنده گزنه است، میاجزاي تشکیل

هاي آلی موجود در هاي حاوي گزنه را اسیدخوراك در جیره
) مشخص 18). در آزمایش تکلی و همکاران (25آن دانست (

گرم بر کیلوگرم زنجبیل در خوراك در 5استفاده از شد
ي بر ضریب دارمقایسه با گروه آزمایشی شاهد تفاوت معنی

دیگري گزارش شد هدر مطالع. کندتبدیل خوراك ایجاد نمی
تبدیل داري بر ضریب معنیتأثیراستفاده از پودر زنجبیل 

قابل در پژوهش در م). 26هاي گوشتی ندارد (خوراك در جوجه
طور که استفاده از پودر زنجبیل بهشد) مشخص28زومراوي (

تأثیرعدم دهد.داري ضریب تبدیل خوراك را کاهش میمعنی
توان هاي گوشتی را مید رشد جوجهپودر زنجبیل را بر عملکر

در شرایط پرورشی جست و جو نمود. در واقع تفاوت در ترکیب 
ی و سطح مصرف گیاهان دارویی، ژنتیک پرندگان، ترکیب کل

ترین توانند به عنوان مهمجیره خوراکی و مدیریت مزرعه می
).27(نظر گرفته شودثر بر عملکرد و تولید حیوانؤعوامل م

روزگی42-1زمانی هاي گوشتی (گرم) در بازههاي آزمایشی مختلف بر عملکرد تولیدي جوجهتأثیر گروه- 2جدول 
Table 2. Effects of different experimental treatments on performance of broilers from 1 to 42 days (g)

روزگی1-42روزگی1-35روزگی1-28روزگی1-21روزگی1-14روزگی1- 7هاي آزمایشیگروه
افزایش وزن هفتگی (گرم)

25/17681/357b94/660b75/1068b41/15922104شاهد
88/14688/371a79/726a77/1197a74/180877/2355درصد04/0بیوتیک محرك رشد آنتی

06/11425/343b04/660b89/1075b2/16699/2408درصد1زنجبیل 
13/15304/364a13/703a01/1177ab43/17217/2339درصد1گزنه 

94/13525/348ab95/687ab42/1119a71/17855/2495درصد1درصد + گزنه 1زنجبیل 
P-value39/02/0009/0006/002/029/0

SEM37/482/872/1214/2515/4525/134
مصرف خوراك هفتگی (گرم)

ضریب تبدیل غذایی
1/10325/40669/9299/172920007/3387اهدش

6/12991/4284/8414/146024498/3861درصد04/0بیوتیک محرك رشد آنتی
5/13788/44606/9895/16185/25857/3751درصد1زنجبیل 

1/11781/4325/9017/151824557/3629درصد1گزنه 
2/10638/4093/863146424379/3677درصد1درصد + گزنه 1زنجبیل 

P-value004/017/034/051/006/023/0
SEM*73/451/1287/5266/12427/13352/140

75/013/144/162/136/199/1شاهد
83/015/149/121/133/108/2درصد04/0بیوتیک محرك رشد آنتی

81/029/115/149/154/176/1درصد1زنجبیل 
79/018/127/13/142/184/1درصد1گزنه 

74/016/125/128/135/185/1درصد1درصد + گزنه 1زنجبیل 
P-value35/012/007/017/043/029/0

SEM*03/004/008/012/009/011/0
SEM*:انحراف استاندارد میانگین

>p).05/0(ها استدار بین میانگین تیمارف معنیدهنده اختالحروف التین غیر مشابه در هر ستون نشان
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هاي خونیفراسنجه
هاي آزمایشی بر فاکتورهاي بیوشیمیایی در اثر گروهنتایج 

یج حاصل شده، ابا توجه به نته است.شدگزارش 3جدول 
1در هفته آزمایشی ششم گروه آزمایشی حاوي شدمشخص 

داري بر کاهش میزان معنیآماريتأثیردرصد پودر زنجبیل 
. p)>05/0(هاي گوشتی داشته است کلسترول خون جوجه

هاي زمانی فاقد هاي آزمایشی مورد استفاده در سایر بازهگروه
. )p<05/0(باشند بیوشیمیایی میدار بر صفات اثر آماري معنی

افزودن گردید نیز مشخص)11در پژوهش آرکان و همکاران (
هاي گوشتی به جیره جوجهزان یک درصدمیبهپودر زنجبیل

دار کلسترول سرم خون در مقایسه با گروه موجب کاهش معنی
دهد اي دیگر نشان مینتایج مطالعه.شدآزمایشی شاهد 

مکمل درصد مبه میزان نیها با زنجبیل پرندگانی که جیره آن
ها گلیسیرید سرم آنداري در سطح تريبود اختالف معنیشده 

کلسترول سرم خون میزان داري طور معنینشد ولی بهمشاهده
مشاهده ) نیز30در مطالعه هراتی (.)29(یافت ها کاهش آن

به جیره یک درصدمیزانشد که افزودن عصاره گزنه

ه مثبتی بر کلسترول سرم خون نداشتتأثیرگوشتی هايجوجه
مانند جینجرول و علت داشتن ترکیباتی زنجبیل به.است
شود که در ل مانع تجمع و پراکسیداسیون چربی میشوگو

. )23(شودنهایت باعث کاهش کلسترول سرم خون می
ترکیبات فنولی مانند کارواکرول و تیمول که درگزنه وجود 

همچنین ب کاهش سطح کلسترول پالسما شده، موجد دارن
که گردیدهها کارواکرول باعث رشد و تحریک الکتوباسیل

هاي هاي خونی و کاهش لیپیدود فاکتورنقش مهمی در بهب
گلیسیرید سرم خون درعلت افزایش تري).31(سرم دارند

درصد 1درصد پودر زنجبیل و 1هاي آزمایشی حاوي گروه
پودر گزنه، احتماال به علت کاهش جمعیت باکتریایی روده در 
اثر استفاده از این گیاهان دارویی، تجزیه اسیدهاي صفراوي 

ساز اسیدهاي فته و به این ترتیب کلسترول (پیشکاهش یا
تري از بدن خارج شده است. به عالوه غلظت صفراوي) کم

هاي صفراوي در روده تشکیل میسل را تسهیل باالي اسید
نموده و در نتیجه موجب افزایش جذب چربی از روده و 

.)32(گلیسیرید خون شده است افزایش غلظت تري

خصوصیات الشهبررسی 
تأثیرهاي گوشتی تحت هاي احشایی جوجهاوزان اندام

گزارش شده 4ایشی مورد استفاده در جدول هاي آزمگروه
دهد که هیچ یک از ه نشان میدست آمدبهاست. نتایج

هاي داري بر وزن اندامآماري معنیتأثیرهاي آزمایشی گروه
.)p<05/0(داخلی در هفته سوم و ششم از خود نشان ندادند

) گزارش گردید سطوح 29در پژوهش خسروي و همکاران (
داري در اوزان ودر زنجبیل تفاوت آماري معنیدرصد پ1و 5/0

) نیز در تحقیق 34صادقی و همکاران (کند. الشه ایجاد نمی
اضافه کردن پودر زنجبیل به جیره خود گزارش کردند که 

هاي گوشتی موجب بهبود خصوصیات الشه در مقایسه جوجه
شود. در مطالعه دیگري، محققان با گروه آزمایشی شاهد نمی

درصد پودر زنجبیل به جیره 1مودند افزودن گزارش ن

هاي اندامهاي گوشتی موجب بهبود خصوصیات و وزنجوجه
طور کلی اثرات مثبت استفاده از گیاهان ). به33شود (الشه می

دارویی پونه و گزنه بر کاهش میزان چربی محوطه بطنی و 
معده و هاي داخلی از قبیل سنگدان، پیشافزایش وزن اندام

هاي به دالیل مختلفی از قبیل ترشح صفرا و شیرابهقلب
گوارشی از کبد، لوزالمعده و روده کوچک و ضدعفونی نمودن 

هاي پاتوژن و بهبود هضم و جذب که از طریق روده از باکتري
شود که این مکانیسم موجب کاهش چربی محوطه بطنی می

ها در الشه وجذب اسیدهاي آمینه باعث تجمع آنبا هضم و
هاي داخلی هاي مفید براي متابولیسمافزایش وزن اندام

گیاهان دارویی زنجبیل و تأثیر). اما احتماال عدم 34شود (می
گزنه بر خصوصیات الشه در این مطالعه به دلیل شرایط 
محیط پرورش، ترکیب جیره پایه و سطح مورد استفاده این 

روزگی42و 21هاي گوشتی در هاي خونی جوجههاي آزمایشی بر فراسنجهگروهتأثیر- 3جدول 
Table 3. Effect of dietary treatments on blood parameters of broilers at 21 and 42 days

(mg/dl) LDL
1

(mg/dl) HDL
2 (mg/dl) گلیسیریدتري (mg/dl) کلسترول یهاي آزمایشگروه

42 87 80 5/135
روزگی)21(ته سومهف

درصد04/0بیوتیک محرك رشد آنتی
30 80 5/135 5/102 درصد1زنجبیل 

5/395 85 5/116 5/129 درصد1گزنه 
5/34 86 5/81 5/113 درصد1درصد + گزنه 1زنجبیل 

30/0 47/0 27/0 36/0 P– value

89/3 89/3 5/19 7/11 SEM*

روزگی)42(هفته ششم
46 82 66 a151 شاهد

5/43 74 85 a5/144 درصد04/0بیوتیک محرك رشد آنتی
5/40 73 69 b5/121 درصد1زنجبیل 
5/37 74 65 b113 درصد1گزنه 
5/32 73 74 b5/113 درصد1درصد + گزنه 1زنجبیل 

86/0 41/0 27/0 01/0 P– value

45/9 49/3 52/11 39/5 SEM*

SEM*نگین: انحراف استاندارد میا
>p).05/0(ها استدار بین میانگین تیماردهنده اختالف معنیحروف التین غیر مشابه در هر ستون نشان

LDLپروتئین با چگالی پایین: لیپو
HDLپروتئین با چگالی باال : لیپو

1- Low density lipo protein 2- High density lipo protein
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40................... ...................................هاي گوشتیجوجههاي خونی و خصوصیات الشهفراسنجهعملکرد تولیدي، ر زنجبیل، گزنه و مخلوط هر دو برپودتأثیر

ر پودر کنشی که این دو گیاه دگیاهان دارویی و یا برهم
توان میهاي تحقیق حاضر، باشد. با استناد به یافتهمخلوط می

درصد پودر1درصد پودر زنجبیل و 1مصرف پیشنهاد داد که 
گیري و مصرف صورت جداگانه با توجه به بهبود وزنگزنه به

هاي خونی خوراك در انتهاي دوره و بهبود برخی فراسنجه
هاي محرك بیوتیکنتیآعنوان جایگزینی برايتواند بهمی

استفاده گردد.هاي گوشتیجوجههاي غذاییرشد در جیره

روزگی42و 21هاي داخلی (گرم بر کیلوگرم وزن زنده) در هاي آزمایشی مختلف بر میانگین وزن اندامگروهتأثیر- 4جدول 
Table 4. Effect of dietary treatments on average internal organ weights (g/Kg live weight) at 21 and 42 days

وزن رانوزن سینهوزن قلبوزن چربیوزن سنگدانوزن کبدوزن پیش معدههاي آزمایشیگروه
هفته سوم

6/02/371/354/065/071/1959/16شاهد
56/039/292/362/059/034/1966/16درصد04/0آنتی بیوتیک محرك رشد 

59/016/308/443/066/051/1903/16درصد1جبیل زن
51/089/263/355/056/051/1851/18درصد1گزنه 

58/006/377/333/071/099/1899/18درصد1درصد + گزنه 1زنجبیل 
P-value38/058/089/061/02/095/045/0

SEM*3/037/035/013/003/023/126/1
مهفته شش

38/042/287/114/164/03/2532/19شاهد
4/009/207/205/159/06/2523/18درصد04/0آنتی بیوتیک محرك رشد 

19/018/264/132/157/08/2645/19درصد1زنجبیل 
32/096/185/171/067/017/2778/17درصد1گزنه 

19/019/279/173/055/06/276/21درصد1درصد + گزنه 1زنجبیل 
P-Value16/053/076/02/006/089/035/0

SEM*04/018/022/017/002/097/124/1
:SEM*انحراف استاندارد میانگین

>p).05/0(ها استحروف التین غیر مشابه در هر ستون نشان دهنده اختالف معنی دار بین میانگین تیمار

یتشکر و قدردان
غذیه گروه ل آزمایشگاه توئبا همکاري مسمطالعهاین 

دانشگاه مالیر انجام شده و مالی علوم دامی و حمایت

نویسندگان از کلیه کسانی که در انجام این بررسی همکاري 
نمایند.تشکر میاند،نموده
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Abstract
This experiment was conducted to investigate the effect of ginger and nettle powders and

their mixture in comparison with antibiotic growth promoter in a completely randomized design
with 5 treatments, 4 replicates and 8 chicks per replicate in commercial broilers. The
experimental treatments were:1) control (with no additive); 2) basal diet with 0.04% tetracycline
antibiotic growth promoter (50% mixed in feed); 3, 4 and 5): basal diet with 1% ginger powder,
1% nettle powder and 1% of mixed ginger powder and nettle powder, respectively. The results
showed that the highest weekly weight gain in the period of 21-35 days was related to the
treatment group of 0.04% antibiotic growth promoter followed by the treatment group
containing 1% nettle powder, which was statistically significant when compared with other
dietary treatments (P< 0.05). In conjunction with the increased feed consumption in the period
of 1-7 days of age, treatment groups with 1% ginger powder showed the highest value with
statistically significant difference among other experimental groups (P< 0.05). In the sixth week
of trial, treatment containing 1% ginger powder resulted in significant reduction in blood
cholesterol levels compared to other experimental groups (P< 0.05). With regard to carcass
characteristics, feed conversion ratio and other blood parameters no significant changes was
noticed among all treatments in different week intervals (P>0.05). According to the archived
results, ginger powder and nettle powder and their mixture can be considered as a relatively
suitable alternative to antibiotic growth promoters for improvement of broiler performance.
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