
 وزارت جهادكشاورزي

 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

 لرستانمركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان 

 

 يژاپن ينگوشت بلدرچ يفيتآلگاسان بر عملکرد و ك يعيدانه طبسطوح مختلف رنگ يرعنوان پروژه: تأث

 980701-050-13-59-24:پروژه شماره مصوب -

 ها وطرحهاي ملي ومشترك دارد(:مجري مسئول) اختصاص به پروژهخانوادگي نام و نام -

 محسن محمدي ساعيخانوداگي مجري/مجريان :نام ونام -

 :ناظرانخانوادگي و نامنام -

 خانوادگي مشاور)ان(:و نامنام -

ضا هوشنگ لطف الهيان، بهروز ياراحمدي، عليرضا چگني، فرزانه مهرابي، اميرر خانوادگي همکاران:نام و نام -

 شويکلو، شهاب الدين گودرزي، كيانوش سامي، فرهاد احمدي

 ايستگاه بروجردمحل اجرا :  -

 1398بهمن ماه  تاريخ شروع : -

 ماه 18مدت اجرا : -

 ناشر:  -

 شمارگان)تيراژ(: -

 تاريخ انتشار:  -

در مركز           61995با شماره         11/5/1401اين اثر در مورخ  -

 اطالعات و مدارك علمي كشاورزي به ثبت رسيده است. 

 حق چاپ محفوظ است. نقل مطالب، تصاوير، جداول، منحني ها و نمودارها با ذكر مأخذ  بالمانع است. -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 چكيده:

كيفيت گوشت بلدرچين ژاپني  و دانه طبيعي آلگاسان بر عملکردتأثير سطوح مختلف رنگبررسي منظور به تحقيقاين 

اي به قطعه 17تکرار سه  با يمارت ششطور تصادفي در به روزگيسه بلدرچين در سن قطعه 306 انجام گرفت. تعداد

دانه آلگاسان شش تيمار آزمايشي شامل: تيمار اول جيره شاهد بدون افزودن رنگشدند.  مدت پنج هفته پرورش داده

دانه آلگاسان به جيره رنگ درصد25/0و  2/0 ،15/0 ،1/0، 05/0رتيب با افزودن مقادير و تيمارهاي دوم تا ششم به ت

قطعه بلدرچين از هر  چهار چربمنظور بررسي كيفيت گوشت و پروفيل اسيدهاي به روزگي، 35سن  درشاهد بودند. 

سطوح مختلف  كه اثرد . نتايج نشان دانددو كشتار شصورت تصادفي از هر تکرار انتخاب دو جنس نر و ماده به

وزن مصرفي، ضريب تبديل خوراك و  خوراك مقدار ،وزن بدن يشافزا يانگينها، بر مدانه در جيره بلدرچينرنگ

 33/118) درصد رنگدانه 1/0در تيمار با  يبوزن الشه به ترت ينو كمتر يشترينب اما(؛ ≤P 05/0نبود ) داريمعن ،زنده

 يماردر ت يببازده الشه به ترت ينو كمتر يشترينب ين(. همچن≥P 05/0) مشاهده شد( گرم 25/106) شاهد يمارگرم( و ت

 ينور هايتراكم در (.≥P 05/0)شد درصد( مشاهده  87/69شاهد ) تيمار ودرصد(  36/73) درصد رنگدانه 25/0با 

 249/2و  268/2، 029/2)درصد رنگدانه  1/0با  تيمار يبترترا به  نوري تراكم كمترين و ، بيشترين580و  555، 540

 25/0با  در تيمار آب نگهداري ظرفيت(. ≥P 05/0) داشتند درصد( 176/1و  087/1، 802/0) شاهد يمار( و تدرصد

گوشت،  PH هايكمترين مقدار فراسنجهو  يشترين(. ب≥P 05/0)از ساير تيمارها، بيشتر بود ( 50/64)درصد رنگدانه 

درصد  1/0( و 407/6) درصد رنگدانه 25/0با  يمارت يبترترا بهپس از پخت  يافت وزن و درصد خونابه افت درصد

 2/0 يمارت، (درصد 055/13)درصد رنگدانه  2/0با ( و درصد 448/19)درصد رنگدانه  1/0 يمارت ،(342/6)رنگدانه 

در كل، نتايج  .(≥P 05/0) نشان دادند( درصد 985/19)درصد رنگدانه  25/0( و درصد 683/24)درصد رنگدانه 

و كيفيت گوشت بلدرچين بازده تواند در بهبود مي بلدرچين ژاپني آلگاسان جيره دانهرنگتحقيق حاضر نشان داد كه 

 ژاپني، مؤثر باشد.

 دانه، عملکرد، كيفيت گوشت، پروفيل اسيد چربهاي كليدي: بلدرچين ژاپني، رنگواژه


