
 ، دانشكده كشاورزي)خوراسگان(دانشگاه آزاد اسالمي واحد اصفهان

 1389ماهبهمن27-28

شاورزی  و        ی    ایده     ی    ش   م ن  ھما پ
 

 

  اثرات سطوح و انواع مس و پودر يونجه بر عملكرد و رنگ پوست جوجه هاي گوشتي

  2، مزين لفافجي1فرهاد عليزاده

  شهر،قائم شهر، ايران،دانشگاه آزاد اسالمي واحد قائم  -2دانشگاه آزاد اسالمي واحد قائم شهر،قائم شهر، ايران، 
  Farhad.alizadeh323@gmail.comفرهاد عليزاده، : نويسنده مسئول*

  چكيده

درصد  2به همراه ) ميلي گرم در هر كيلو گرم جيره  180و  125، 0( اين آزمايش اثر دو نوع سولفات و كلرايد دهيدرات مازاد مس در سطوح 
روز مورد ارزيابي قرار  49جوجه هاي گوشتي سويه راس در قالب طرح كامال تصادفي به مدت قطعه  450پودر يونجه بر عملكرد و رنگ پوست 

. نمونه بر پايه ميانگين وزن گروه انتخاب و فاكتورهاي عملكرد ارزيابي گرديد 2روزگي از هر واحد آزمايشي 49در پايان آزمايش در سن .  گرفت
استفاده از مكمل پودر يونجه در . روزگي گرديد 49باعث تغيير رنگ پوست جوجه هاي گوشتي در  در نهايت نتايج نشان داد استفاده از پودر يونجه

همچنين استفاده . هر چند در افزايش وزن و متوسط وزن تاثير معني داري نداشت. جيره بدون مكمل مس باعث كاهش مصرف خوراك گرديده است
نتايج كلي نشان داد استفاده از مكمل كلرايد مس در سطوح مناسب به همراه پودر . است از كلرايد مس باعث بهبود راندمان مصرف خوراك گرديده
  . يونجه باعث تغيير رنگ پوست و عملكرد باالتر مي گردد

  .سولفات مس، كلرايد دهيدرات مس، پودر يونجه، رنگ پوست، جوجه هاي گوشتي :واژگان كليدي
  

  مقدمه
مس ماده ضروري براي رشد مناسب استخوان ها و . يكي از عناصر فلزي كه در تغذيه انسان و حيوانات جزء عناصر كم نياز محسوب مي شود

مكانيسم اصلي مس براي تحريك كنندگي رشد شناخته نشده است، تغيير رنگ مدفوع پرندگان نشان . پيشرفت خوب فعاليت آنزيمي است
به نظر مي رسد نسبت حالليت مس در روده كوچك و . ميكروبي و ميكرواورگانيسم هاي دستگاه گوارش است دهنده تغييرات در جمعيت

مس همچنين عاملي براي . روده اي در نهايت بر ميكروبهاي روده ، جذب و زيست فراهمي عناصر پرندگان تاثير مي گذارد pHاثرات آن بر 
نوع ويتامين، همچنين درصد پايين  10تغذيه اي يونجه غني از پروتئين، حاوي كلسيم، حداقل از نظر . بهبود هضم سلولز در پرندگان مي باشد

البته پودر يونجه به سبب باال بودن فيبر و انرژي پايين به طور محدود در تغذيه . سلولز كه از اين جهت در تغذيه حيوانات داراي اولويت است
ع غني از پيش ساز هاي ويتاميني خصوصا گزانتوفيل و توانايي ذخيره شدن در پوست و ساق اما به سبب داشتن مناب. طيور استفاده مي گردد

در اين پژوهش سعي بر بررسي چگونگي انواع و سطوح  مختلف مس و .پا، كه در نهايت باعث تغيير رنگ مطلوب به زرد، مورد توجه است
  .پرندگان است پودر يونجه بر عملكرد مطلوب تر و همچنين ايجاد تغيير رنگ پوست

  
  اد و روش هامو

روز  49تكرار، به مدت  3تيمار و  10، به تعداد 308قطعه جوجه گوشتي راس  450اين آزمايش در قالب طرح كامال تصادفي متعادل با تعداد 
 2%و  0ه در دو سطح ميلي گرم در هر كيلو گرم جيره، به همراه پودر يونج) 180 -125 -0( هر دو نوع مكمل مس در سه سطح . اجرا گرديد

به سبب مطالعات پيشين و توانايي محدود جوجه ها در مصرف پودر يونجه، اين ماده از دوره رشد به جيره اضافه . جيره غذايي، تغذيه كردند
ده كرده و روزگي از سطوح مختلف انواع مكمل مس بدون پودر يونجه استفا 21به اين صورت كه جوجه ها از روز اول بعد از هچ تا . گرديد

ساعت بعد از سر  24خصوصيĤ مربوط به رنگ پوست . اضافه گرديد) 2%و  0(تا پايان دوره به تيمارهاي پودر يونجه با دو سطح  21از روز 
و زرد رنگ  ) 1(بري الشه، رنگ پوست سينه و  ران آنها  به وسيله  اسكور رنگ سنجي  مشخص شد، رنگ پوست الشه با دو رنگ سفيد 

براي بررسي تاثير تيمارها بر .گوشت، و تخليه آب آن ، الشه براي تعيين رنگ پوست آماده مي شد pHبعد از بررسي . بندي شد طبقه) 2(
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استفاده  SAS) 2002(از نرم افزار آماري )  α=5(%صفات مختلف جوجه ها و مقايسه ميانگين تيمارها با روش آموزن چند دامنه اي دانكن
  . گرديد

  
 محتواي مواد مغذي و تركيبات خوراكي جيره پايه و آزمايشي در مراحل مختلف پرورش - 1جدول 

  )2(دوره پاياني  )1(دوره پايان  )2(دوره رشد )1(دوره رشد دوره آغازين   واحد  مواد خوراكي
  3/66  6/67 4/62 3/63 15/56   % ذرت

  2/25  2/26 4/29 4/30 37   %  كنجاله سويا
  43/2  43/2 28/2 28/2 5/2   % روغن

  2  0 2 0 0   %  پودر يونجه
  11/0  04/0 0 1/0 0   %  مكمل ليزين

  38/0  02/0 06/0 05/0 15/0   %  مكمل متيونين
  28/1  26/1 35/1 34/1 25/1   %  سنگ آهگ

DCP %   43/1 03/1 03/1 85/0  85/0  
  04/0  4/0 23/0 25/0 23/0   %  جوش شيرين

TAMEn Kcal/kg  2926  3004  2976  3067  3025  
  06/17  27/17 59/18 77/18 05/21   %  پروتئين خام
  1/5  1/5 9/4 9/4 9/4   %  چربي خام

Cu Mg/kg4/11 1/10 1/10 3/9  3/9  
  مقايسه اثر تيمارها برروي فاكتورزهاي عملكرد و رنگ پوست - 2جدول

  رنگ پوست  راندمان غذايي  متوسط وزن افزايش وزن خوراك مصرفي تلفات  تيمار
  ab760/4 ab228/5 442/2  449/2  ab69/46  b0/1 بدون پودر يونجه 180سولفات 

  b 000/0 ab226/5 654/2  689/2  a42/50  b33/1 درصد پودر يونجه 2با  180كلرايد 
  ab760/4 b121/5 412/2  424/2  ab07/47 a33/2 درصد پودر يونجه بدون مس2

  ab140/7 ab271/5 630/2  628/2  a90/49  b33/1  تيمار شاهد
 ab760/4 ab225/5 525/2  536/2  ab33/48  b33/1 درصد پودر يونجه 2با  180سولفات 

 ab763/4 ab321/5 720/2  741/2  a19/51  b33/1 درصد پودر يونجه 2با 125كلرايد 
 a 527/9 a552/5 481/2  464/2  b66/44  b00/1 بدون پودر يونجه 125كلرايد 
  ab380/2 ab226/5 613/2  630/2  a90/49  b00/1 بدون پودر يونجه 180كلرايد 

 b 000/0 ab231/5 515/2  528/2  ab02/48  b33/1 پودر يونجه 2با  125سولفات 
  ab760/4 ab374/5 690/2  672/2  a06/50  b00/1 بدون پودر يونجه 125كلرايد 
S.E. 71/2 11/0 1/0  1/0  01/0  29/0 

  نتايج و بحث
كه در جيره  7تيمار . كاهش خوراك مصرفي چنانچه با ثابت ماندن و يا افزايش وزن گيري همراه باشد به معني بهبود در عملكرد خواهد بود

پودر يونجه % 2كه فقط با  3استفاده كرده بود بيشترين و در مقابل تيمار  mg/kg 125غذايي خود ار مكمل سولفات پنتا هيدرات مي به ميزان 
ري معني داري بين تيمارهاي مختلف از جهت صفات افزايش وزن بدن »همچنين اختالف آ. شد، كمترين مقدار خوراك را مصرف كردمكمل 

داراي  4و  8، 2، 10، 6تيمار هاي . داراي باالترين متوسط وزن بدن مي باشد 6و متوسط ورن بدن كل دوره پرورشي مشاهده نشد، تيمار 
به نظر مي رسد . اختالف آماري معني داري ايجاد كرده اند% ،5ذايي بوده به طوري كه بقيه تيمارها در سطح آماري باالترين ميزان راندمان غ
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همچنين در . استفاده از هر دو نوع مكمل مس نسبت بقيه تيمارها باعث ايجاد اختالف آماري در جهت راندمان مطلوب تر گرديده است
. پودر يونجه از دوره رشد تا پايان دوره آزمايش بود باالترين امتياز رنگ پوست داشت% 2حاوي  كه 3آزمايش مربوط به رنگ پوست، تيمار

همچنين مشخص شد تيمارهاي كه از پودر . داراي اختالف آماري معني دار با بقيه تيمارها ايجاد كرد) α%=5(بطوري كه در سطح آماري 
ده است، افزايشي از جهت اسكور تغيير رنگ در آنها وجود ندارد، در حالي كه يونجه به عنوان مكمل در جيره غذايي آنها استفاده نش

مقايسات گروهي نيز . تيمارهاي حاوي پودر يونجه  بدون ايجاد اختالف آماري معني دار در يك سطح باالتر نسبت به اين تيمارها قرار داشتند
با تيمار هاي فاقد اين مكمل از جهت ايجاد % 5ي معني داري در سطح نشان گر اين بود تيمار هاي حاوي پودر يونجه داراي اختالف آمار

  .رنگ زرد در پوست هستند
ا به هر حال اطالعات كمي در مورد مكانيسم تحريك كنندگي مس براي افزايش رشد وجود دارد، اما احتماال اين مكانيسم مي تواند به ارتباط ب

دو با هم باشد، الزم به ذكر بوده مس بر روي ميكرو اورگانيسمهاي دستگاه گوارش اثر  مس و يا هر 1خاصيت باكتري كشي و يا باكتريوسيت
و همچنين پستي و باكلي به سال  1998پژوهشي كه پتيت ايوانگ و همكاران در سال ). bunch1965, Hawbaker1961(گذار است 

در پژوهشي (روزگي  56تا  35گرم در كيلوگرم براي سن ميلي  125بر روي مكمل مس انجام دادند، در يافتند اين مكمل در سطح  1996
اما دانشمندان دريافتند مس قابليت افزايش هضم سلولز و همي سلولز را در . باعث افزايش رشد پرندگان شده است) روزگي 42ديگر تا 

، هضم اين مواد 2گلوكوسيدارها - بتاپرندگان از طريق افزايش تحريك پذيري كيسه صفرا جهت ترشح آنزيم ليزوزيم و همچنين آنزيم 
خصوصا كربوهيدراتها را افزايش مي دهند مكمل مس باعث بهبود فعاليت پروتئازي، آميالزي، ليپازي در محتويات روده كوچك شده اما 

و يا هر دو با هم همچنين مكمل مس باعث كاهش تعداد غشاء پروپيا لمفوسيت و يا اينترا اپيتلييال لمفوسيت . تاثيري بر روي پانكراس ندارد
دستگاه گوارش، خصوصا روده كوچك و ايلئوم، و تنظيم ميكروفلوئورهاي روده و كاهش نقل و انتقال ميكروبهاي بيماري  pHشده و با تغيير 

گوارش  كوالي و كلستريديوم، و با افزايش سطح ايمني و افزايش ويسكوزيته دستگاه. زا و خاصيت آنتي باكتريايي و ضد ميكروبي، خصوصا ا
همچنين مس باعث رشد مناسب استخون، پيشرفت خوب عملكرد آنزيمي، و همچنين تاثير مثبتي . تاثير مثبت بر عملكرد پرنده خواهند داشت

كارتر و همكاران و آپگار در آزمايش هاي انجام شده در زمينه استفاده از مس به عنوان يك . بر رشد مناسب جوجه هاي گوشتي مي گذارد
ني محرك رشد در جيره خوك و طيور نشان دادند كه مكمل مس مي تواند رشد را افزايش داده، ضريب تبديل غذايي را بهبود ماده معد
همچنين پودر يونجه به علت داشتن فيبر با تغيير مثبت در جمعيت ميكروبي سكوم به اين روند كمك مي كند به نظر مي رسد عوامل . ببخشد

همچنين .همراه پودر يونجه باشد كه بر عملكرد جوجه هاي گوشتي در مدت پرورش تاثير مثبتي داشته است فوق مكانيسم اثر مكمل مس به
  . پودر يونجه به سبب داشتن گزانتوفيل كه توانايي ذخيره در پوست و الشه را دارد، مي تواند رنگ پوست و الشه را به رنگ زرد تغيير دهد

  نتيجه گيري كلي
آزمايش نيز حاكي از آن بوده استفاده از كلرايد مس باعث ايجاد متوسط وزن باالتر با ايجاد اختالف آماري معني دار نتايج موجود در اين 

  .همچنين كه تيمارهاي كه از پودر يونجه استفاده كرده اند  از رنگ پوست با درجه باالتري برخوردار بودند. گرديد
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Abstract 
This experiment was conducted to study the effects in two form of copper sulfate and 
copper chloride dehydrate of extra copper levels (0, 125, 180 mg/kg ) with alfalfa ( 0 and 
2%) on performance and  skin color. A total of 450 one- day- old Ross 308 broiler 
chickens for 49 days. At the end of the experiment, two birds with body weight close to the 
mean were selected from each pen to study carcass characteristics. Generally, Result 
indicated alfalfa supplementation and copper in better feed efficiency, not effect on daily 
weight gains but depress in feed intakes. In conclusion, using copper chloride and alfalfa 
meal along together, Results in higher performance and conversion skin color.            
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