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چکیده
زمینه مطالعاتی :نعناع گیاهی علفی است که افزودن آن در جیره باعث بهبود عملکرد طیور گوشتی خواهد شد .هدف :این
آزمایش جهت بررسی اثرات سطوح مختلف پودر نعناع خشک شده ( 1/5 ،1و 2درصد) و آویالمایسین ( 15قسمت در
میلیون) بر عملکرد ،پروفایل چربی خون و خصوصیات الشه جوجههای گوشتی انجام شد .روشکار :برای این آزمایش
تعداد  300قطعه جوجۀ یک روزه نر راس  308به  5گروه با  5تکرار و  12قطعه پرنده در هر تکرار تقسیم گردید .آزمایش
در قالب طرح کامالً تصادفی مورد بررسی قرار گرفت .همۀ پرندگان جیرۀ آغازین ( از  1تا  21روزگی) و پایانی (از
22تا 42روزگی( مشابه ولی با سطوح متفاوت پودر نعناع و یا آویالمایسین را دریافت کردند .نتایج :درآنالیزهای آماری
تاثیر سطوح نعناع برمصرف خوراک و افزایش وزن جوجههای گوشتی دردورههای آزمایشی معنیدار نبود .اما در سطح
 2درصد نعناع ،بهبود معنیدار در ضریبتبدیل خوراک نسبت به تیمارهای دیگر و گروه شاهد درکل دورۀ آزمایشی
مشاهده شد ( .)P>0/05استفاده از سطح  2درصد پودر نعناع به طور معنیداری وزن نسبی طحال و بورس فابرسیوس
را افزایش داد ( .) P>0/05استفاده از سطوح مختلف پودر نعناع و آویالمایسین تاثیر معنیداری بر هیچکدام از فراسنجه-
های خونی در دورهی آغازین نداشت ( .)P<0/05اما استفاده از سطح  2درصد پودر نعناع در دورهی رشد به طور
معنیداری منجربه کاهش میزان کلسترول ،تری گلیسرید VLDL ،و  LDLخون گردید ( .)P>0/05نتیجهگیری نهایی:
به طور کلی بر اساس نتایج آزمایش اخیر ،استفاده از باالترین سطح پودر نعناع ( 2درصد) ،ضریب تبدیل خوراک و
میزان کلسترول و چربیهای مضر خون را کاهش داده و وزن اندامهای ایمنی جوجههای گوشتی را افزایش داد.
واژگان کلیدی :جوجههای گوشتی ،پودر نعناع ،آویالمایسین ،عملکرد ،پروفایل چربی خون ،خصوصیات الشه
مقدمه

برگهای پهن به رنگ سبز تیره بوده ودر هردوسطح

نعناع گیاهی است علفی و دارای ظاهری شبیه

پهنک دارد که عموماً عاری از تار یا دارای تعداد بسیار

منتاپیپریتا 1که غالباً در باغها و اطراف آن میروید.

کمی از آن است .از زمانهای قدیم ارزش دارویی نعناع
سبز یا خوراکی آن مشخص شده است .منتا شامل -35

1-Mentha Pypryta

 25گونه است که در منطقه اروپا ،آسیا ،استرالیا ،آفریقا
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رشد میکند (دورمن و دین  .)2000ترکیب اصلی نعناع

راندمان استفاده از مواد خوراکی مصرفی ،میانگین

کارون میباشد و دیگر ترکیب اصلی آن لیمونن و

افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل خوراکی میگردد

همچنین سینول میباشد (چوهان و همکاران .)2009

)ویندیسج  .)2008کلسترول باالی خون یکی از علل

آزمایشات نشان میدهند که مصرف نعناع همراه با

بیماریهای قلبی عروقی در جوامع امروزی بوده و

داروهای آنتیبیوتیکی در جوجه های گوشتی نه تنها

تالشهای زیادی جهت کاهش سطح آن صورت میگیرد

تأثیرسوء نداشته ،بلکه در سالمت جوجهها و افزایش

که یکی از راههای استفاده از گیاهان و فرآوردههای

وزن تأثیر مثبت داشته است که به نظر میرسد ترکیبات

گیاهی دارای خواص کاهش دهندگی کلسترول میباشد

مؤثره نعناع از جمله (لیمونن ،مانتول و بتاکاریوفیلن

(اکیبا و ماتسوموسو  .)1982با توجه به اهمیت نعناع که

روی عملکرد جوجهها تأثیر مثبت داشته است (ایسنشال

یکی از گیاهان دارویی مورد توجه هست با هدف

ایل  .)2001مکملسازی نعناع با آویشن در جیره

مطالعه تاثیر تغذیهای آن در جوجههای گوشتی به ویژه

جوجههای گوشتی از  7الی  35روزگی منجر به بهبود

بر عملکرد ،اعضا سیستم ایمنی و پروفایل چربی خون

افزایش وزن نسبت به گروه کنترل گردید (اوکاک و

جوجههای گوشتی این آزمایش طراحی و اجرا گردید.

همکاران  .)2008همچنین ترکیب نعناع با آویشن منجربه
افزایش بازده الشه و اندامهای درونی شد (اوساک و

مواد و روشها

همکاران  .)2008استفاده از گیاه دارویی نعناع باعث

تعداد  300قطعه جوجه نر یکروزه سویه تجاری راس

افزایش طول روده وعمق و عرض پرزهای آن شده و

 308در قالب یک طرح کامال تصادفی با  5تیمار و 5

سطح تماس مواد هضم شده با روده را افزایش میدهد

تکرار و  12جوجه در هر تکرار انجام گرفت .تیمارهای

و بدین طریق فرصت و امکان برای جذب مواد مغذی،

آزمایشی شامل-1 :جیره شاهد -2 ،جیره شاهد  +یک

بیشتر میگردد (آلچیچیک و همکاران  .)2003گیاهان

درصد پودرنعناع-3 ،جیره شاهد  +یکونیم درصد پودر

دارویی واسانسهای گیاهی و متابولیتهای سازنده

نعناع–4 ،جیره شاهد  +دو درصد پودرنعناع-5 ،جیره -

آنها دارای خاصیت ضد میکروبی بوده که به نظر می-

شاهد  +آنتیبیوتیک محرک رشد (آویالمایسین به

رسد ناشی از خاصیت چربی دوستی (آب گریزی) آنها

مقدار 15قسمت در میلیون) بود .جیرههای غذایی مورد

میباشد ،که آنها را قادر به عمل در بین دو الیه چربی

استفاده مطابق با توصیههای مواد مغذی دفترچه

غشای باکتریایی میکند و از آن طریق خاصیت خود را

راهنمای سویه تجاری راس  308و توسط نرم افزار

اعمال میکنند (دورمن و دین  .)2000عصارههای گیاهی

 WUFFDAتنظیم شدند.

استخراج شده از گیاهان نعناع وآویشن تعداد کل
اشریشیاکلی و کلستریدیوم را در روده طیور کاهش
میدهند که باعث بهبود ضریب تبدیل خوراک میشود
(جامروز و همکاران  .)2003تحقیقات انجام شده نشان
میدهد که استفاده از سطح  0/5درصد پونه منجربه
بهبود قابلیت هضم خوراک در جوجههای گوشتی می-
گردد که احتمال میدهند این امر به واسطه تحریک تولید
صفرا و فعالیت آنزیمها میباشد که منجر به تسریع در
هضم و جذب مواد مغذی شده که نهایتاً منجربه افزایش
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جدول -1ترکیب مواد خوراکی و موادمغذی جیرههای آزمایشی دردوره آغازین ( 21-1روزگی) و رشد ( 22تا  42روزگی)

Table 1- composition of food and nutrients during the early experimental diets (1 to 21 days) and
)growth (22 to 42 days
جیرهی رشد (  22تا 42
جیرهی آغازین ( 1تا
اجزای جیره
روزگی)
21روزگی)
Starter(1
)to 21 days
42.90

Grower (21
)to 42 days
45.80

دانه گندم wheat seed
روغن سویاsoy oil
دی کلسیم فسفات DCP

21.38
10.00
3.8

35.82
10.00
4.00

2.75

2.21

سنگ آهکLimestone

1.53

0.85

نمک طعام salt
دی ال -متیونین DL-methionine

0.35
0.34

0.36
0.25

ال-لیزین (L-Lysine (HCL )HCL

0.22

0.25

ذرت Corn
کنجاله سویا Soybean meal

مکمل ویتامینی ومعدنی Vitamin and mineral supplements
ترکیب شیمیایی جیره

0.5
The chemical composition of the diet

انرژی فابل متابولیسم ( کیلو کا لری بر کیلوگرم) ME ( Kcal/

0.5

)kg
پروتئین خام (درصد) CP%

2900

2990

22.00

20.00

کلسیم (درصد) Calcium%

1.00

0.9

فسفر قابل دسترس (درصد) Available phosphorus%

0.45

0.45

لیزین (درصد) Lys%

1.43
0.85

1.24
0.77

0.97
1.08
0.29

0.88
0.98
0.26

کولین (میلی گرم در کیلوگرم) )Choline( Mg/ kg

163.61

163.61

روی (میلی گرم در کیلوگرم) )Zinc( Mg/ kg

52.21

51.42

ترئونین (درصد) Thr%
ایزولوسین (درصد) Ile%
والین (درصد) Val%
تریپتوفان (درصد)Trp%

مکمل فوق در هر کیلوگرم حاوی  900واحد بین المللی  2000 ،Aواحد بین المللی ویتامین 18 ،D3واحد بین المللی ویتامین  2 ،Eمیلیگرم ویتامین  8/1 ،K3میلی-
گرم تیامین 6/6 ،میلیگرم ریبوفالوین 3 ،میلیگرم پیریدوکسین 15 ،میکروگرم ویتامین  30 ،B12میلیگرم نیاسین 10 ،میلیگرم اسید پنتوتنیک 1/0 ،میلیگرم
بیوتین 100 ،میلیگرم آنتی اکسیدانت 100 ،میلیگرم منگنز 50 ،میلیگرم آهن 85 ،میلیگرم روی 10 ،میلیگرم مس 5/1 ،میلیگرم ید 2/0 ،میلیگرم سلنیوم بود.

دسترسی به آب و خوراک کامالً آزاد2بود .جیرهها در

دیجیتال با دقت ±10گرم توزین شداند .اگر جوجهای هم

دو بازه آغازین و رشد تنظیم گردیدند .میزان انرژی و

تلف میشد ،توزین و در تصحیح دادهها استفاده می-

پروتئین تمام جیرهها یکسان بود .در پایان هر هفته همه

گردید .افزایش وزن روزانه جوجهها در دورههای  1تا

 10جوجه تمامی واحدهای آزمایشی توسط ترازوی

 21روزگی و  22تا  42روزگی و  42-1روزگی محاسبه
شد .روش اندازهگیری خوراک مصرفی اینگونه بود که

2-ad-libitum
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قبل از ریختن در دانخوری خوراک توزین میشد و در

آزمایشی نداشت .باالترین سطح نعناع (دو درصد) در

مقدار خوراک باقی مانده در دانخوری

مقایسه با تیمار شاهد ،یک و یکونیم درصد نعناع،

پایان هفته

توزین میگردید .با کسر از مقدار دان موجود در اول

ضریب تبدیل خوراک را در کل دوره کاهش داد

هفته ،مقدار خوراک مصرفی در هر هفته محاسبه می-

( .)P>0/05تحقیقات انجام شده نشان میدهد که

گردید .این روند طی  6هفته پرورش تکرار شد .مصرف

مصرف نعناع همراه با داروهای آنتیبیوتیکی نه تنها

خوراک طی روزهای  21-1روزگی 42-22 ،روزگی و

تاثیر سوء نداشته است بلکه در سالمت جوجهها و

برای کل دوره محاسبه شد .ضریب تبدیل خوراک نیز

افزایش وزن تأثیر مثبت داشته است که به نظر میرسد

برای روزهای  21-1روزگی 42-22 ،روزگی و برای کل

ترکیبات موثره نعناع از جمله (لیمونن  ،منتول و

دوره محاسبه گردید .در پایان دوره به منظوراندازه

بتاکاریو فیلن) بر عملکرد جوجهها تاثیر مثبت دارد

گیری برخی فراسنجههای خونی از هر تکرار ،یک قطعه

(نوبخت و مهمان نواز  .)2010درتحقیقی با مصرف 0/5

جوجه به طور تصادفی انتخاب و خونگیری شد .سپس

 1/5 ،1،و  2درصد پودر نعناع اثرات معنیداری بر

نمونههای خون سانتریفیوژ گردید و پس از استخراج

افزایش وزن و کاهش ضریب تبدیل خوراک در جوجه-

سرم شفاف حاصل از آن ،به داخل میکروتیوبها ریخته

های گوشتی مشاهده شد ،و باالترین مقدار پودرنعناع

شده و در دمای  -20OCنگهداری گردید تا برای انجام

( 2درصد) افزایش وزن روزانه و بهترین ضریب تبدیل

آزمایشات نهایی به آزمایشگاه انتقال داده شود .با

خوراک را در پی داشت .اما بر میزان مصرف خوراک

هدف بررسی خصوصیات الشه از هر تکرار یک پرنده

اثر معنیداری بین گروههای آزمایشی مشاهده نشد

به روش انسانی کشتار گردید و وزن نسبی اجزا الشه

(نوبخت و همکاران  . )2011در آزمایشی دیگر با سطوح

و اندامهای داخلی نسبت به وزن زنده توزین و محاسبه

 1 ،0/5 ،0 /25و  1/5درصد پودر نعناع ،افزایش وزن و

گردید .برای اندازهگیری پروفایل چربیهای خون از

کاهش ضریب تبدیل خوراک و کاهش در میزان مصرف

کیتهای پارس آزمون و به روش اسپکتوفتومتری

خوراک به طور معنیداری درمرغ گوشتی مشاهده شد

استفاده گردید .نوع طرح این مطالعه ،کامال تصادفی بود.

(جلیب و ال کسی .)2010به دلیل حضور باکتریهای

دادهها با استفاده از رویه مدل خطی ( )GLMنرم افزار

مضر در ناحیه ی روده اسیدهای آمینه تجزیه و بدین

آماری  SASمورد آنالیز و بررسی قرار گرفتند .مقایسه

وسیله جذب کاهش مییابد .مواد ضد میکروبی نعناع می

اختالفات معنیدار در سطح  5درصد با استفاده از

تواند جمعیت مضر باکتریها را در ناحیۀ روده ای-

آزمون دانکن صورت گرفت.

معدهای کاهش دهند وسطوح جذب مواد مغذی به
خصوص اسیدهای آمینه را افزایش داده ،ودر اثر

نتایج و بحث

افزایش جذب اسیدهای آمینهها بافت سینه رشد کرده و

نتایج مربوط به عملکرد ،خصوصیات الشه و برخی

از سویی نعناع با ترکیبات آنتی اکسیدان و مواد فنولی

فراسنجههای خونی جوجههای گوشتی در دورههای

میتواند از اکسیداسیون مواد مغذی جلوگیری و مقدار

آغازین ( 1تا  21روزگی) ،رشد ( 22تا  42روزگی) و کل

جذب آنها را افزایش دهد چنانچه نتیجتاً در بافتهای

دوره ( 1تا  42روزگی) در جداول  4 ،3 ،2آورده شده

جوجه انباشته شوند (لی وهمکاران  )2003در آزمایش

است .استفاده از سطوح مختلف پودر نعناع و

دیگری اساک و همکاران ( )2008گزارش کردند که

آویالمایسین تفاوت معنیداری بر میزان افزایش وزن و

استفاده از گیاه دارویی آویشن و نعناع در جیره جوجه-

مصرف خوراک جوجهها در هیچ کدام از دورههای

های گوشتی تاثیری بر مصرف خوراک و ضریب تبدیل
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غذایی ،نداشت .در تحقیق دیگر استفاده ازاسانس نعناع

نشان میدهد که استفاده از روغنهای فرار حاصل از

با سطوح  0/2، 0/1و0/3درصد اثر معنیداری بر کارایی

گیاه دارویی آویشن به طور معنیداری منجر به کاهش

طیور گوشتی مشاهده نشد (گران و همکاران . )2010

وزن جوجههای گوشتی میگردد.

تحقیقات انجام شده توسط هال و همکاران ()2004
جدول -2تأثیر سطوح مختلف پودر نعناع با آویالمایسین بر عملکرد جوجههای گوشتی در دورههای آغازین ،رشد و کل دوره
Table2-The effect of different levels of mint powder with Avilamycin on the performance of broilers in the
starter, grower and total period
کل دوره
رشد
آغازین
Grower

Starter
مصرف

مصرف
تیمارها

خوراک

افزایش

Treatments

(گرم)

وزن(گرم)

شاهد
Control
نعناع  1درصد
Mint 1%
نعناع  1/5درصد
Mint 1.5%
نعناع  2درصد
Mint 2%
آویالمایسین
Avilamycin
خطای استاندارد

خوراک

ضریب

(گرم)

تبدیل

افزایش
وزن(گرم)

ضریب
تبدیل

Total period
مصرف
افزایش
خوراک
(گرم)

وزن(گرم)

ضریب
تبدیل

Feed
intake
)(g

Weight
)gain (g

Feed
intake
)(g

Weight
)gain (g

FCR

FCR

1958.9

1.58

4100.1

1013.4

669.1

1.51

3595.7

1. 8

4030.1

2300

1009

675

1.49

3521.1

1972.1

4049.1

2284.4

1.78a

1008.9

677.2

1.49

3540.9

2010.6

1.78

2471.2

1.54b

1017.1

700.9

1.45

3157.3

1979.9

1.67

3674.4

1.80a

1025.2

696.2

1.47

3771.9

1979.5

1.79

4109.1

2286.9

2.15

6.86

0.02

74.71

42.23

0.05

59.83

37.01

0.04

0.101

0.418

0.05

0.062

0.066

0.044

Standard error
درصد احتمال
0.432
0.107
0.0606
0.792
0.546
0.070
p-value
مقایسات مستقل
0.102
0.078
0.997
0.422
0.333
0.0587
Independent
comparisons
 a_bمیانگینهای با حروف غیر مشابه در هر ستون دارای اختالف معنیداری با هم هستند.

Feed
intake
)(g

Weight
)gain (g

FCR

2268.2

1.81a
1.75a

)Means with dissimilar letters in each column differ significantly (P<0.05

در آزمایش انجام شده ،استفاده از سطوح مختلف نعنااع

به علت داشتن خواص ضد باکتریایی و آنتای اکسایدانی

تاثیر معنیداری بار وزن الشاه ،ساینه ،ران ،کباد ،قلاب،

بااه صااورت ساانتی باارای درمااان و کنتاارل بعضاای

ساانگدان و همچنااین چرباای ناحیااه شااکمی نداشاات

ازبیماریهاا اساتفاده مایشاود (گریاک  .)1999نعنااع و

( .)P<0/05در آزمایش اخیر سطح  2درصد پودر نعنااع

ترکیبات حاصل از آن نقشهای آنتایباکتریاایی و ضاد

وزن نسابی انادامهاای باورس و طحاال را افازایش داد.

قارچی دارند (کامکار و همکاران  .)2011در تحقیقای باا

داروهایی گیاهی و عصارهها و همچنین اسانسهای آنها

مصرف نعناع ،نسبت هتروفیل به لنفوسایت ،نسابت باه
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رستمی ،نجفی و ...

گروه شاهد در جوجههای گوشتی به طاور معنای داری

گیاهان دارویی موجب کاهش جمعیت میکروبی دساتگاه

کاهش یافت (جلیب و ال کسای  )2010نعنااع و ترکیباات

گوارش مایشاوند لاذا از ایان طریاق منجار باه کااهش

حاصل از آن نقشهاای آنتایباکتریاایی و ضاد قاارچی

سرعت تجزیه پروتئینها و اسیدهایآمینه مواد گوارشی

دارناد (کامکاار و همکااران  .)2011در آزمایشای تااثیر

شده و مقادیر بیشتری از آنهاا در بادن ذخیاره شاده و

سطوح اسیدآمینۀ آرژنین در جوجههای گوشتی بررسی

باعث بهبود خصوصیات الشه و کاهش تبادیل پاروتئین

شااد .سااطح پااایین اساایدآمینااۀ آرژنااین ،وزن بااورس

به چربی میگردند (اسکاندمیس و نیچس  .)2001به نظر

فابریسیوس ،طحال و تیموس را به صاورت معنایداری

میرسد که در آزمایش اخیار بااالترین ساطح نعنااع باه

کاهش داد (جهانیان  .)2009از ساویی در تحقیاق دیگار

دلیل خاصیت ضد باکتریایی و ضد قارچی و احتمااالً باا

کمبود اسیدآمینه متیونین درجوجههای گوشتی ،موجاب

اثر گذاری بار جاذب اسایدهایآمیناه باعاث بهباود وزن

کاااهش وزن ،کاااهش تولیااد لنفوساایت وآساایب بااافتی

اندام های لنفاوی شده است.

دربورس نسبت به گروه شاهد شاد (باناگ یاان .)2013
جدول  -3تأثیرسطوح مختلف نعناع و آویالمایسین بر قسمت های مختلف الشه جوجههای گوشتی
Table 3- Effect of Levels of mint and Avilamycin on different parts of the carcasses broilers
چربی ناحیه
وزن
بورس
طحال
قلب
کبد
*
شکمی
*
*
الشه
سنگدان فابریسیوس
ران
سینه
تیمارها
Heart Liver
Abdominal Spleen
Gizzard
Bursa
thigh
Breast
Treatments
()%
()%
()%
fat
Carcass
()%
()%
()%
weight
شاهد
Control
نعناع  1درصد
Mint 1%
نعناع 1/5
درصد
Mint 1.5%
نعناع  2درصد
Mint 2%
آویالمایسین
Avilamycin
خطای
استاندارد

تیموس
Thymus
()%

70.72

26.11

21.08

2.61

0.79

1.72

0.12c

0.08b

0.76

0.26b

72.69

25.03

19.79

2.72

0.77

1.52

0.14bc

0.10ab

1.21

0.27b

67.04

22.58

17.83

2.69

0.73

1.44

0.18abc

0.95

0.43ab

b

0.09

65.94

21.50

17.57

2.53

0.66

1.46

0.25 a

0.13a

0.84

0.28b

70.27

25.42

19.64

2.35

0.78

1.60

0.22ab

0.10ab

1.17

0.67a

2.08

0.94

0.61

0.09

0.02

0.05

0.02

0.01

0.09

0.05

Standard
error
a _bحروف غیرمشابه درهرردیف به معنی اختالف معنیدار در سطح  5درصد میباشد.

Dissimilar letters in each row means significant difference in the level of 5 percent a _b

در آزمایش اخیر هر چناد ساطوح مختلاف پاودر نعنااع

گلیسرید و LDLو  VLDLخون گردید مطابق باا نتاایج

تاثیر معنیداری بر هیچکدام از فراسنجههاای خاونی در

آزمایش اخیر تحقیقات انجاام شاده نشاان مایدهاد کاه

 21روزگی نداشت .در سن  42روزگی ساطح  2درصاد

اسااتفاده از مخلااوط گیاهااان دارویاای نعناااع ،بومااادران،

پااودر نعناااع منجاار بااه کاااهش میاازان کلسااترول ،تااری

کلپااوره و زیااره در سااطوح  0/3 ،1/5و  0/2بااه طااور
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معنایداری منجاار بااه کاااهش میاازان کلسااترول و LDL

های گوشتی در سن  42روزگی تغذیه شاده باا گیاهاان

خااون گردیااد (شااریفی و همکاااران .)1390در آزمااایش

دارویی را میتوان به موارد زیار نسابت داد )1 :کااهش

دیگااری در همااین زمینااه (حیاادری و همکاااران )1389

سنتز کبدی کلسترول به واسطه کاهش در فعالیت آنزیم

گزارش کردند که استفاده از سطح  1/5درصد گیاه پونه

 -3هیدروکسی-3-متیل گلوتاریل کوآنزیم آ ردوکتااز و

منجر به کاهش میزان کلسترول سرم خون جوجاههاای

رابطه مستقیم این آنزیم با تولید لیپوپروتئین باا چگاالی

گوشتی میگردد .الیاف خام موجود در گیاهاان دارویای

پااائین دارد )2 .اثاارات ایاان ترکیبااات در کاااهش فعالیاات

باعث افزایش دفع صفرا شده و این کاار موجاب کااهش

آنزیمهای لیپوژنز و تولید تری آسایل گلیسایرولهاا)3 .

سطح کلساترول خاون مایگاردد )اکیباا و ماتساوموتو

مکانیسمهای درون سلولی تنظیم کلسترول (ملاک نیاا و

 .)1982دلیل احتمالی کاهش غلظت  LDLخاون جوجاه-

همکاران .)1377

جدول  -4تأثیر سطوح مختلف نعناع و آویالمایسین بر فراسنجههای جوجههای گوشتی در  42روزگی بر حسب)) mg/dL
Table 4- the effect of different levels of mint and Avilamycin the parameters of broiler chickens in 42 days on
)(mg/dL

تیمارها

گلوکز

کلسترول

تری گلیسیرید

Treatments
شاهد

glucose

cholesterol

Triglyceride

153.25

158.25a

75a

15a

183.50

138.50ab

82a

16.40a

40.05

174

125 ab

70.33a

14.06a

42.30

78.73 ab

194.50

119.25b

52.50b

10.50b

43.65

65.10b

168

149.75ab

79.25a

15.85a

33.75

100.15a

4.99

3.93

3.42

0.68

1.27

4.53a

0.07

0.04

0.01

0.02

0.09

0.o1

0.08

0.07

0.01

0.02

0.01

0.02

Control
نعناع  1درصد
Mint1%
نعناع  1/5درصد
Mint1.5%
نعناع  2درصد
Mint2%
آویالمایسین
Avilamycin
خطای استاندارد
Standard error
اثر احتمال
p-value
اثرات مستقل بین میانگینها
Independent effects of the
international average

VLDL

HDL

LDL

39.60

97a
82.86ab

b-aحروف غیرمشابه درهرردیف به معنی اختالف معنیدار در سطح  5درصد میباشد.

Dissimilar letters in each row means significant difference in the level of 5 percent a _b
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Abstract
BACKGROUND: Peppermint is an herbal plant and add it in the diet improves the performance of
broiler chickens. OBJECTIVES: the purpose of this study was to evaluate the effects of different

levels of dried mint powder (1, 1.5 and 2 percent) and avilamycin (15 parts per million) on
performance, lipid profile blood and carcass characteristics of broilers chickens. METHODS: For
this purpose, 300 one-day-old male broiler chicks (Ross 308) were divided in 5 groups with 5
replicate and 12 chicks in each. The experimental treatments designed in completely randomized
design experiment. All the birds fed the same starter (1 to 21 day of age) and grower (22 to 42 day
of age) but were different dietary levels of dried mint powder and or used avilamycin. RESULTS:
mint powder levels effect on the weight again and feed intake in broilers chickens Weren’t
significantly in the experimental periods (P>0.05). Whereas in compared with another treatments
and control groups significantly decreased (P<0.05) feed conversion showed with mint powder
2percent in compared with another treatments and control groups in the total experimental period.
Use of level 2 percent of mint Powder significantly increased relative weight of the spleen and
bursa fabricius (P<0.05). Use of different levels of mint Powder and avilamycin did not effect on
any of the blood parameters in the initial experimental period (P>0.05). But, use of level 2 percent
of mint Powder significantly reduced concentrations blood cholesterol, triglyceride, VLDL and
LDL in the growth experimental (P<0.05). CONCLUSIONS: Totally, based on recent results, using
the highest level (2 percent) of mint Powder reduce feed conversion and blood cholesterol and
harmful fats, also significantly increased immune organs weight of broilers.
Keywords: Broilers, Mint Powder, Avilamycin, Performance, Lipid profile blood, Carcass
characteristics

