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در دوره آغازینهاي گوشتیجوجهاثر سنگروویت بر عملکرد
، م.3شمس شرقس.ر.،، 3هاشمیي.، ، 2جعفري آهنگريف.، ، 1*دشتبانی ورنوسفادرانی

فیزیولوژي دام و طیور دانشکده علوم و کشاورزي منابع طبیعی گرگاندانشجوي کارشناسی ارشد-1
استاد گروه علوم دامی دانشکده علوم و کشاورزي منابع طبیعی گرگان-2
استادیار گروه علوم دامی دانشکده علوم و کشاورزي منابع طبیعی گرگان-3
گاندانشیار گروه علوم دامی دانشکده علوم و کشاورزي منابع طبیعی گر-4

fahime_dashtebani.raha@yahoo.com: *نویسنده مسئول

چکیده
قطعه جوجه گوشتی راس 300تعداد در کل دوره پرورش انجام شد. هاي گوشتیبررسی اثر سنگروویت بر عملکرد جوجهاین آزمایش به هدف 

هاي روزگی مورد آزمایش قرار گرفتند. گروه21تا 1قطعه جوجه) از سن 15تکرار (در هر تکرار 5تیمار و 4در قالب طرح کامال تصادفی با 308
%75/0) جیره حاوي 3نگروویت س%5/0) جیره حاوي 3سنگروویت %25/0) جیره حاوي 2) شاهد (بدون استفاده از سنگروویت) 1آزمایشی شامل 

درصد سنگروویت در جیره باعث کاهش خوراك مصرفی 25/0استفاده در دوره آغازین نتایج این آزمایش نشان داد که سنگروویت استفاده شد.
درصد و 25/0از . همچنین استفاده )P<05/0(داري در سایر تیمارها مشاهده نشدولی تفاوت معنی) P>05/0(شده است شاهدنسبت به جیره  

درصد سنگروویت را دریافت 75/0درصد سنگروویت باعث افزایش وزن و کاهش ضریب تبدیل غذایی نسبت به جیره شاهد و جیره اي که  50/0
نمودند گردید.

هاي کلیدي: سنگروویت، عملکرد، جوجه گوشتیواژه

مقدمه
هاي جدید به منظور بهبود راندمان غذایی و سالمت جوجه افزودنیپژوهشگران بخش طیور به طور پیوسته در حال تحقیق در مورد 

میکروبی به شمار هاي گیاهی به طور عمومی بعنوان عوامل ضدهاي پرورش حیوانات اهلی از دیرباز متابولیتدر سیستم). 3باشند (می
ك رشد سبب افزایش تمایل به استفاده از هاي محربیوتیکهاي اخیر در استفاده از آنتیاند. ممنوعیت و همچنین محرومیترفته

هاي مکانیسممیکروبی و اثرات مثبت بر عملکرد رشد و سالمت حیوانفعالیت ضد).4هاي طبیعی با منشأ گیاهی شده است (فرآورده
غذایی فایتوژنیک است که از یک افزودنی)Sangrovit(سنگروویت).7(گزارش شده استهاژنیکبوسیله فایتوایی هستند که عمده
Sanguinaryمانندیگیاهاني عصاره Canadensis.گرفته شده استSanguinarineهاي مضر گوارشی را متوقف رشد برخی باکتري

آزمایش تعیین سطوح مطلوب سنگروویت انجام اینهدف ازلذا ).5شود (کرده و اشتها و جذب را افزایش داده و باعث افزایش رشد می
باشد.افزایش وزن و عملکرد جوجه هاي گوشتی میآغازین بردر پایان دوره 
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مواد و روش ها
قطعه 15(در هر تکرار تکرار 5تیمار و 4در قالب طرح کامال تصادفی با 308قطعه جوجه گوشتی راس 300در این آزمایش تعداد 

) جیره 2شاهد (بدون استفاده از سنگروویت) )1هاي آزمایشی شامل روزگی مورد آزمایش قرار گرفتند. گروه21تا 1جوجه) از سن 
جیره با توجه به راهنماي استفاده شد. سنگروویت%75/0) جیره حاوي 3سنگروویت %5/0) جیره حاوي 3سنگروویت %25/0حاوي 

. مصرف )1(جدول گرفتها قراراد در اختیار جوجهتهیه شد و به صورت کامالً آز)21- 1(ي آغازینبراي دوره308سویه راس پرورش 
- آوري با استفاده از نرمها پس از جمعداده.ندشدگیريدوره پرورش اندازهخوراك، افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی در پایان 

-ها نیز با استفاده از آزمون چند دامنهي میانگینقایسهمورد تجزیه و تحلیل آماري قرار گرفت. مGLMو رویه SAS (2003)1افزار

درصد انجام گرفت.5داري دانکن در سطح معنیاي

نتایج و بحث
شده کاهش خوراك مصرفی نسبت به جیره شاهددرصد سنگروویت در جیره باعث25/0ازنتایج این آزمایش نشان داد که استفاده

درصد 50/0درصد و 25/0استفاده از .)P<05/0(مشاهده نشدي آزمایشسایر تیمارهابرداري معنیولی تاثیر)P>05/0(است 
را دریافت درصد سنگروویت75/0ضریب تبدیل غذایی نسبت به جیره شاهد و جیره اي که  کاهشسنگروویت باعث افزایش وزن و

میکروبی دارد و باعث افزایش وزن بدن و فعالیت ضد) گزارش کردند که سنگروویت2008ویرا و همکاران ().2گردید (جدول،نمودند
) گزارش کردند که سنگروویت سبب افزایش وزن بدن و 2011کشی و همکاران(یخشود. همچنین بهبود ضریب تبدیل غذایی می
شود.کاهش ضریب تبدیل غذایی می

هاي آزمایش در دوره آغازین: مشخصات ترکیبات جیره1جدول 

1  -Statistical Analysis System

درصد 25/0شاهدجیره ماده خوراکی
سنگروویت

درصد 5/0
سنگروویت

درصد 75/0
سنگروویت

85/6CP=(48,0051/4701/4751/46ذرت (
42CP=(55/4363/4371/4379/43(کنجاله سویا
67/484/400/517/5روغن سویا

41/141/141/141/1دي کلسیم فسفات
30/129/129/129/1کربنات کلسیم

45/045/045/045/0نمک
25/025/025/025/0مکمل ویتامینی

25/025/025/025/0مکمل معدنی
12/012/012/012/0ال متیونین-دي

025/050/075/0سنگروویت
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)21-1بر عملکرد در دوره آغازین پرورش (ارهاي آزمایشی : اثر تیم2جدول 

(گرم/گرم)ضریب تبدیل(گرم)افزایش وزن(گرم)مصرف خوراكتیمارها
٢٨/١±٨٧٧c٢٣/٠±۵۴/۶٨۶a٠٠٠٧/٠/٨۴±a٢٩/٠شاهد

٢١/١±١٣/٨٧۶b٩٢/٠±۴٧/٧٢٨b٠٠٠٢/٠±b۵٩/٠درصد سنگروویت25/0
١٩/١±٠٧/٧۴١c٠٠٢/٠±ab۶٣/٠±۵٨/٨٧۶a٢٩/٠درصد سنگروویت50/0

٢٨/١±۶٨۶a٠٠٢/٠/٨٧٧c٨٩/٠±۴٧/١۶±ab٣٩/٠درصد سنگروویت75/0

05/005/005/0سطح احتمال
باشد.) در سطح میP>05/0(دارحروف غیر مشابه در هر سطر بیانگر اختالف معنی

نتیجه گیري
در صنعت دام و طیور به عنوان محرك رشد و سالمت، افق تازه اي از گرفت که ممنوعیت استفاده از آنتی بیوتیکتوان نتیجه می

که سبب تاثیر هاست وجود آورده است. گیاهان دارویی یکی از این جایگزینبیوتیک را بههاي جدید آنتیتحقیقات در زمینه جایگزین
ه از سنگروویت به عنوان یک فایتوژنیک سبب گردد. این آزمایش نشان داد که استفادهاي گوشتی میمثبتی بر عملکرد و رشد جوجه

شود.هاي گوشتی میافزایش رشد و بهبود عملکرد جوجه

مواد مغذي
3000300030003000انرژي قابل متابولیسم

58/2158/2158/2158/21پروتئین (درصد)
94/094/094/094/0کلسیم (درصد)

42/042/042/042/0فسفر قابل استفاده (درصد)
19/019/019/019/0سدیم (درصد)
30/130/130/130/1لیزین (درصد)

47/047/047/047/0متیونین (درصد)
متیونین و سیستئین 

(درصد)
84/084/084/084/0
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Effect of different levels of Sangrovit on performance the starting period of broiler chickens
Dashtebani varnousfaderani1, F., Jafari ahangari2, Y., Hashemi3, S.R.,Shames shargh3, M.
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3Associate. Department of Animal Science., Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
3Associate prof. Department of Animal Science., Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources

Abstract:
The aim of this experiment is to measure the effect of Sangrovit on the function of broiler chickens in the
starter period from ages of 1 to 21 days. 300 broiler chickens were tested in a randomized design with 4
treatments and 5 replications (15 chickens for every replication). Experimental groups were including:
1) Control (ration without using of Sangrovit), 2) Ration with 0.25% Sangrovit, 3) Ration with 0.5%
Sangrovit, 4) Ration with 0.75% Sangrovit. The result of experiment shows that in the early period using
0.25% Sangrovit in ration causes a reduction in feed consumption in comparison to control ration
(p<0.05).But there was no significant difference among other treatments (p>0.05). The use of 0.25% and
0.50% Sangrovit caused an increase weight gains and a reduction in feed conversion ratio in comparison to
other rations, particularly for ration containing 0.75%Sangrovit.
Keywords: Broilers chicken; Sangrovit; performance
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