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چکیده
با پنج تیمار و قطعه جوجه گوشتی در قالب طرح کامال تصادفی 250به منظور بررسی اثر کالله زعفران بر خصوصیات کیفی گوشت، از 

) و SS15(زعفرانکاللهگرم در کیلوگرم015/0)، تیمار C(تکرار در هر تیمار استفاده شد. تیمارهاي آزمایشی شامل تیمار شاهدپنج
گرم در 030/0) و تیمار SS25(زعفرانکاللهگرم در کیلوگرم025/0)، تیمار SS20زعفران (کاللهکیلوگرمگرم در 020/0تیمار 

ها، گیري شد. پس از کشتار پرندهاي اندازهوزن بدن و مصرف خوراك در جوجه ها به صورت دوره) بود.SS30زعفران (کاللهکیلوگرم
تفاوت گیري شد. پانکراس، پیش معده، سنگدان، بورس فابرسیوس و چربی محوطه بطنی اندازهوزن نسبی الشه، ران، سینه، کبد، قلب، 

، مصرف خوراك و ضریب تبدیل خوراك بین تیمارها مشاهده شد به صورتیکه بیشترین افزایش وزن و معنی داري در افزایش وزن
داري در درصد وزن نسبی الشه، ران، تفاوت معنیبود. Ss30و Ss25کمترین مصرف خوراك و ضریب تبدیل خوراك در تیمارهاي

سینه، کبد، قلب، پانکراس، پیش معده، سنگدان، بورس فابرسیوس و چربی محوطه بطنی بین تیمارها مشاهده نشد. نتایج این بررسی 
ضریب تبدیل خوراك موثر باشد.افزاش وزن، مصرف خوراك و تواند در بهبود زعفران میکاللهنشان داد 

زعفران، عملکرد، صفات الشه، جوجه گوشتیکاللهکلیدي: هايواژه

مقدمه
ها به علت اینکه منجر به هاي محرك رشد در دامچندین سال است که در بسیاري از کشورها استفاده از آنتی بیوتیک

جامعه و محیط به سالمت طیور امروزه بیشتر توجه صنعت . شوند در حال منسوخ شدن استدر انسان میاثرات سوء
مین سالمت طیور و توجیه اقتصادي أیابی به عملکرد باال و نیز تبه همین دلیل به منظور دستزیست معطوف شده است.

افزودنی که داراي خصوصیات موادجملهازکرد.ها معطوف بیوتیکاین صنعت باید توجه خود را به ترکیباتی غیر از آنتی
.)2004(لی و همکاران، توان گیاهان داروئی را نام بردمیباشد میمشابه با این ترکیبات 
باشد که در ایران، هند، اسپانیا، ایتالیا، مراکش و ) متعلق به خانواده زنبقیان میCrocus sativus Lزعفران با نام علمی (

. کل نشا گرفته استیونان کشت می شود. اگرچه منشا اولیه زعفران نامشخص است ولی ظاهرا از آسیاي صغیر و ایران م
احمد و (شوددرصد این مقدار در ایران تولید می80تن در سال براورد می شود که 205تولید زعفران دنیا در حدود 

شود. مطالعات مختلف اثرات ضد . زعفران بیشتر به عنوان رنگ و طعم دهنده در مواد غذایی استفاده می)2011همکاران، 
یونسی، (حسین زاده و اکسیدانی زعفران را مشخص کرده استردگی، ضد سرفه و آنتیسرطانی، ضد التهابی، ضد افس

2002(.
داري گزارش شده است، زعفران روي مصرف خوراك روزانه و ضریب تبدیل خوراك در مرغان تخمگذار تأثیر معنی

در بررسی عصاره آبی زعفران بر فاکتورهاي مختلف در موش )1391(شیرعلی و همکاران. )2005و همکاران، بوستگلو(ندارد
مخلوط اسانس استفاده از ها شده است.صحرایی مشاهده کردند که جیره حاوي عصاره زعفران باعث افزایش وزن موش

ازاستفادهنشان داده شده است،. )2005و همکاران، جانگ(نداشتالشهمختلفهايقسمتوالشهبازدهبرگیاهی تأثیري
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و جانگ(ندارد الشهاجزاينسبیوزنبرراتأثیريتیگوشهايجوجهجیرهبیوتیک دروآنتیداروئیگیاهانمخلوط
جوجه گوشتی می باشد. رزعفران بر عملکرد و خصوصیات الشه دکاللههدف از این مطالعه، بررسی اثر . )2004همکاران، 

مواد و روش ها
با قطعه جوجه گوشتی در قالب طرح کامال تصادفی 250به منظور بررسی اثر کالله زعفران بر خصوصیات کیفی گوشت، از 

گرم در کیلوگرم015/0)، تیمار C(تکرار در هر تیمار استفاده شد. تیمارهاي آزمایشی شامل تیمار شاهدپنجپنج تیمار و 
کاللهگرم در کیلوگرم025/0)، تیمار SS20زعفران (کاللهکیلوگرمگرم در 020/0) و تیمار SS15(زعفرانکالله

وزن بدن و مصرف خوراك در جوجه ها به ) بود.SS30زعفران (کاللهگرم در کیلوگرم030/0) و تیمار SS25(زعفران
اس میانگین تکرار قطعه پرنده بر اس2روزگی) از هر تکرار 42در انتهاي دوره آزمایش(گیري شد. اي اندازهصورت دوره

ها، وزن نسبی الشه، ران، سینه، کبد، قلب، پانکراس، پیش معده، سنگدان، بورس انتخاب و کشتار شد. پس از کشتار پرنده
و 1/9ویرایش SASگیري شد. داده هاي جمع آوري شده با استفاده از نرم افزار فابرسیوس و چربی محوطه بطنی اندازه

کرامر استفاده شد.- آنالیز شد و براي تعیین تفاوت معنی داري بین تیمارها از آزمون توکیGLMرویه 

نتایج و بحث
تفاوت معنی داري در افزایش وزن بین تیمارها مشاهده زعفران بر صفات عملکرد می باشد.کاللهنشان دهنده اثر 1جدول 

. تفاوت معنی داري بود.  Ss30و Ss25در تیمارافزایش وزن بدن در دوره هاي مختلف پرورش شد به صورتیکه باالترین
روزگی و کل دوره پرورش 21- 0در دوره مشاهده نشد اما ها روزگی بین تیمار 42-22بین مصرف خوراك در دوره 

ریب تبدیل خوراك مشاهده داشتند. تفاوت معنی داري در ضSs30و Ss25کمترین میزان مصرف خوراك را تیمارهاي 
اشتند و باالترین ضریب تبدیل خوراك Ss30و Ss25شد به گونه اي که کمترین ضریب تبدیل خوراك را تیمارهاي 

داري در درصد وزن نسبی الشه، ران، سینه، کبد، قلب، پانکراس، پیش معده، تفاوت معنیمربوط به تیمار شاهد بود. 
).  2سنگدان، بورس فابرسیوس و چربی محوطه بطنی بین تیمارها مشاهده نشد(جدول

ویندیش و (شوندها افزوده میاجزاي گیاهی براي بهبود تولیدات، افزایش عملکرد تولیدي و کیفیت غذا به خوراك دام
) در استفاده از عصاره آبی گلبرگ زعفران در جوجه گوشتی تفاوت معنی 2014حسینی و همکاران(. )2008همکاران، 

و همکاران بوستگلوتبدیل و افزایش وزن بهبود یافت. . داري در مصرف خوراك در کل دوره مشاهده نکردند اما ضریب
داري ) گزارش کردند زعفران روي مصرف خوراك روزانه و ضریب تبدیل خوراك در مرغان تخمگذار تاثیر معنی2005(

در اك ضریب تبدیل خورافزایش وزن، مصرف خوراك و تواند در بهبود زعفران میکاللهندارد.   نتایج این بررسی نشان داد 
موثر باشد.جوجه هاي گوشتی 
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هاي مختلف پرورشها در دورهجوجهخوراكمصرف خوراك و ضریب تبدیلزعفران بر میانگین افزایش وزن بدن، کالله. اثر سطوح 1جدول
ضریب تبدیل خوراكمصرف خوراكافزایش وزنتیمار

42-420-2122-420-420-2122-420-420-2122-0روز- دوره
52/646b68/1530b21/2177b90/1009b80/300270/4012b56/1a96/1a84/1aشاهد

Ss1597/661ab31/1559ab77/2221ab10/1016ab40/303650/4052ab53/1ab95/1a82/1ab

Ss2052/662ab31/1564ab83/2226ab40/1019ab70/306410/4084ab53/1ab96/1a83/1ab

Ss2556/680a14/1600ab70/2280a00/1031a20/308720/4118a51/1b92/1ab80/1b

Ss3087/675a80/1666a67/2342a70/1030a00/308570/4115a52/1ab85/1b75/1b

SEM56/504/2591/2524/438/2885/2901/002/001/0
P value01/002/001/001/071/004/003/003/004/0

a وb می باشد05/0نشان دهنده وجود اختالف معنی دار در هر ستون در سطح.

زعفران بر درصد وزن نسبی اجزاي الشه، اندام هاي داخلی و چربی محوطه بطنیکالله. اثر سطوح 2جدول 
Ss15Ss20Ss25Ss30SEMP valueشاهدصفت/تیمار

56/6686/6441/6862/6618/6789/062/0الشه
68/1993/1964/1969/1925/2166/097/0ران
35/2290/2374/2218/2358/2493/052/0سینه
59/161/158/151/160/110/098/0کبد
57/056/059/058/058/002/099/0قلب

18/017/017/018/016/001/079/0بورس
23/021/020/024/023/001/090/0پانکراس
57/056/057/059/056/005/099/0پیش معده
42/142/140/135/150/110/095/0سنگدان

22/128/136/135/126/107/188/0محوطه شکمیچربی
a وb می باشد05/0نشان دهنده وجود اختالف معنی دار در هر ستون در سطح.
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Effect of Saffron stigma (Crocus sativusL.) on performance, carcass traits
and internal organs in broiler

Naghous. M1., Hosseni. S. M1., Farhang far. H1., Shirinzadeh1. M., Vadiei noghabi. A2.,
Gheysari. A2

1.Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, University of Birjand.
2.Agriculture Research Center, Gonabad, Khorasan razavi.

Abstract
In order to evaluate effect of saffron stigma on meat quality in broiler, 250 birds were used
in five treatments and five replicate; control (C), 0.015 gr per kilogram saffron petal
(SS15), 0.020 gr per kilogram saffron petal (SS20), 0.025 gr per kilogram saffron petal
(SS2) and 0.030 gr per kilogram saffron petal (SS30). Body weight gain and feed intake
measured weekly. At the end of experiment, birds were slaughtered and then the weights of
carcass, thigh, breast, gizzard, Proventriculus, heart, liver, pancreas, bursa and abdomen
fat were measured. Body weight gain, Feed intake and Feed conversion rate were
significant among treatments. Body weight gains were highest and feed intake and Feed
conversion rate were lowest for Ss25 and Ss30 treatments. . Relative weight of carcass,
thigh, breast, gizzard, Proventriculus,   heart, liver, pancreas, bursa and abdomen fat were
not significant among treatments. Result of this study showed that saffron stigma can be
improved Body weight gain, Feed intake and feed conversion rate in broiler.
Key words: saffron stigma, performance, carcass traits, broiler chicken.
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