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   چكيده

هاي رشد جوجهروند بر  هاي گوشتي،  بررسي اثر آب مغناطيسبا توجه به اهميت آب در دوره پرورش جوجه هدف مقاله
عدد جوجه  240بر روي  گوس بر آب و آب مقطر 6000و  4000، 2000هاي آزمايش با بررسي تاثير مگنت. باشدگوشتي مي

روزگي دوره پرورش وزن  42و21در روزهاي  .تيمار و به صورت طرح كامال تصادفي انجام شد 8در  308راس  نر گوشتي
 94گوس بهترين پاسخ را با  2000ها، آب مغناطيسيبا توجه به نتايج بدست آمده در وزن كشي از گروه .كشي صورت گرفت

   .(P>5%) دار نشدها معنيبا آزمون دانكن دادهمنتها در آناليز انجام شده  .نسبت به گروه شاهد دارا بود وزن گرم افزايش
  .رشد، آب مقطر، آب مغناطيس، جوجه گوشتي :كليديواژگان 

 
   مقدمه

روتر، (الزم است... درجه حرارت و  ميتنظ ،يخون، حفظ ساختارسلول قياز طر باتيحمل و نقل ترك يآب برا. است يزندگ آب خون
بدنه آن  ژنيو اكس آن ي، بالهادروژنيه. است ژنيمتصل به اتم اكس دروژنياتم ه 2لاست، شام ياساده اريآب مولكول بس ).2004
هاي آب به سمت كنند، مولكولكه بارهاي مخالف يكديگر را جذب مياز آنجايي. هر قسمتي بار مخالف خود را داراست .است

 افتنديمحققان در. )1985 كسل،يما(گيردقرار مي ساختار آب توسط مگنت تحت تاثير ).1998كگلي و اندرو، (شونديكديگر گرويده مي
آب  يسيرفتار مغناط نيچن. رديگيبه خود م يسيشود و خواص مغناطيشارژ م يسيمغناط دانيآب هنگام در معرض قرارگرفتن در م

آب به صورت كامالً  يهامولكول). 2001الم، (گذارديوارد شود، م يكه داخل بدن و به طور منظم يبدن انسان زمان ياثر خود را رو
 يآب به صورت نامنظم قرار گرفته و بارها يهادرصد مولكول 70از شيب ط،يمح يموجود و در دما يهادرآب. دارند رقرا يتصادف

شود باعث  كيبه آب نزد ،يسيقدرت مغناط يجسم دارا كيكه يدر صورت. خود قرار ندارند يعيطب گاهيها در جاآن يمثبت و منف
از  دروژنيـ ه ژنياكس ونديبه صورت مرتب درآمده و نوع پ ينظمياز حالت ب) ونهايو آن ونهايشامل كات(آب  يهالكولشود تا مويم

 ليدروكسيه شتريب. دارد يوزن راتييتغ سيمغناط دانيم رينشان داد كه آب تحت تاث كيزيف. كند رييخط تغ كيبه شكل  يحالت مثلث
 يآبpH كه   يدر حال. است 7نرمال آب حدود  PH .ابدييآب كاهش م تهيديشوند و اسيم درست ييايقل يهابه شكل مولكول ونهاي

 يسيمغناط تيخاص ن،يا عالوه بر). 2001الم، (است 2/9شده حدود  سيمغناط يطوالن يمدت يگوس برا 7000با شدت  دانيكه در م
 يتوازن زندگ واز محققان، تعادل  ياريبه گفته بس ).1992 ،يگو ;1989پوپ،  ;1988 ،ينسكياسالو(وجود دارد در هر سلول زنده

 شيافزا ت،ياليس شيقرار دادن آب باعث افزا دانيدر معرض م نيا). 2001الم، (شود يبازساز سيمغناط لهيوس تواند بهيسلول م
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 يتهايتبع آن فعال و به) 1985كروننبرگ،  ;1985 كسل،يما(شوديها منيتاميو و يمختلف مانند مواد معدن باتيحل ترك ييتوانا

آب باعث جذب بهتر مواد و  يباال تيحالل ).1990و1989وات،  وتيو نيل(شود يبهبود داده م اهانيوگ وانيح انسان،در  يكيولوژيب
و  ييغذا يهاشود دارو و مكمليآب باعث م تيهم باال رفتن حالل وريدر بخش دام و ط .شوديعروق م ياز گرفتگ يريجلوگ

داشت، عالوه بر آن دارو بهتر جذب بدن دام و  ميدر تانك دارو نخواه ينيترسوبات ژال گريتر حل شده و دو راحت ها بهترنيتاميو
در مصرف  ييخود باعث صرفه جو نيو هم دهيدلخواه رس جهيبه نت يكمتر يگذارد و با مقدار دارويم يترشده و اثر مطلوب وريط

هدف از اين آزمايش بررسي افزايش رشد . خواهد شد رشد شيدر جذب باعث افزا شيافزا نيا. شوديم ييغذا يهاداروها و مكمل
  .هاي گوشتي بوده استدر جوجه

  ها مواد و روش
ها را به دور لوله محكم كرده و با محاسبات سپس مگنت .گوس گرديد 6000و  4000، 2000هاي جهت انجام كار اقدام به تهيه مگنت

- آب از داخل لوله رد شده و تحت تاثير ميدان مغناطيسي قرار مي .آب معمولي و آب مقطر وصل كرده هايها را به منبعكار، لوله

 .در اين آزمايش از سيستم آبخوري نيپل بهره گرفته شد. در هر لوله از دوقطب ناهمنام مگنت در مقابل همديگر استفاده شد .گرفت
آب معمولي مگنتيك  -4گوس،  2000آب مقطر مگنتيك  - 3ب معمولي، شاهد آ - 2شاهد آب مقطر،  -1: تيمارها عبارت بودند از

 - 8گوس و  6000آب مقطر مگنتيك  - 7گوس،  4000آب معمولي مگنتيك  -6گوس،  4000آب مقطر مگنتيك   - 5گوس،  2000
 قطعه جوجه 10 هر تكرار شامل(و سه تكرار ماريت هشتبا  يدر قالب طرح كامالً تصادف شيآزما .گوس 6000آب معمولي مگنتيك 

 ييها رهيبا ج 308راس  هينر سو يقطعه جوجه گوشت 240هفته بر روي  6به مدت  يشياحد آزماو 24 در )  308راس  هيسو يگوشت
وزن  ش،يدر طول دوره آزما .شده بودند، به مورد اجرا گذاشته شد ميتنظ كسانيو انرژي  نيبا پروتئ NRC كه با استفاده از جداول

   .گرفت انجام و مورد بررسي قرار يروزگ 42و  21در  يكش
  .ها با آزمون دانكن انجام شدنيانگيم سهيو مقا صورت گرفتSAS  آماري طرح با استفاده از نرم افزار ليو تحل هيتجز

 
  نتايج و بحث

در نتايج به دست . تا به حال در اين زمينه بدين شيوه كه اثر چند ميدان مغناطيسي بر روي آب بررسي شود كاري انجام نشده است
ولي در بررسي . دهدگرم نسبت به گروه شاهد افزايش نشان مي 94 ،2000روزگي، گروه آب مغناطيس  42آمده در ميانگين وزن در 

  ).P>5%(دار نشدها معنيداده 1ها با توجه به جدول با نرم افزار و تحليل آماري داده
 جينتا) گوس 500(استفاده شده است  يفيضع يسيمغناط دانياز م نكهيبا توجه به ا، )2005(وهمكاران  جيتوسط آل موفار يشيدر آزما

  . كه اين با نتايج كار ما سازگار است امديبدست ن يجالب توجه
 دانيم( يسي، پس از استفاده از آب مغناطانجام شد ،)2008(زاده وهمكاران  يتوسط قل يجوجه گوشت 100 يكه رو يقيتحق يط

دليل نداشتن . كه با نتايج كار آزمايش مطابقت ندارد مشاهده شد يوزن خوب شي، افزا)قرار گرفته س مورد استفادهگو 6000 يسيمغناط
  .و آهن رباي مورد استفاده دانست آزمايش، نوع آب مصرفي از بابت امالح و مواد معدني توان در نحوه كاررا مي در نتايج مطابقت
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  )گرم(هاي گوشتي ين افزايش وزن بدن جوجهاثر آب مغناطيسي بر ميانگ-1جدول

  روزگي 1-42  روزگي22-42 روزگي1-21  دوره/ تيمار 
  60/1891  37/1415 23/476  شاهد مقطر
  97/1873  57/1419 73/467  شاهد معمولي

  80/1904  97/1407 83/496  2000مقطر 
  93/1967  47/1477 47/490  2000معمولي 
  00/1794  57/1325 43/468  4000مقطر 

  63/1793  70/1309 93/483  4000معمولي 
  07/1720  93/1268 13/451  6000مقطر 

  33/1838  40/1353 93/484  6000معمولي 
SEM 13/20 15/53  89/64  
  P 79/0  18/0  26/0ارزش 

  
  
  

  كلي گيري نتيجه
هاي صنعت مرغداري و كاستن هزينه هايمهمترين مسيله اجراي آزمايش، بررسي موارد مختلف در بهبود و افزايش توليد فعاليت
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Considering the importance of water during the breeding of broiler chickens, we have investigated 
the effect of magnetic water treatment on growth of chicken broilers. Testing magnet effect  
0(Control), 2000, 4000 and 6000 Gauss on the water and distilled water on the 240 number of male 
Ross 308 broilers and to the eight treatments were completely randomized design. On, 21 and 42 
days growing period were weight. Results indicated that conditioning of the water did not affect on 
body weight significantly (P>5%). 
Keywords: Broiler chicken, Magnetic water, Distilled water, Growth. 


