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 چکيده:

در  يگوشت يهاجوجه يدنيدر آب آشام مرزهاسانس  يفرآوري شده در محلول ساز تياثرات بنتون يبررس منظوربه

قطعه  320تکرار با استفاده از  4 و تيمار 4تصادفي با  در قالب طرح آزمايشي كامالً قيتحق نيا، با الکل توئين سهيمقا

گروه  -1تيمارهاي آزمايشي عبارتند از:  انجام شد. يروزگ 42تا  کياز سن  308تجارتي راس  هيجوجه جنس نر سو

آب آشاميدني  -3شاهد مثبت(،  عنوانبه)آب آشاميدني حاوي تركيب گياهي با نام تجاري ارگواستيم  -2شاهد، 

آب آشاميدني  -4زه در هر ليتر كه با استفاده از امولسيفاير بنتونيت همگن مي شود و گرم اسانس مرميلي 300حاوي 

ش، شود.در طول آزمايگرم اسانس مرزه در هر ليتر كه با استفاده از امولسيفاير الکل توئين همگن ميميلي 300حاوي 

ميزان دان مصرفي و افزايش . ار داده شدقر هاآن اريصورت آزاد در اختآب و دان به روي بستر پرورش يافته وها جوجه

. ميزان آب دشطور روزانه ثبت و ضريب تبديل غذايي محاسبه ها بهطور هفتگي و تعداد و وزن تلفات جوجهوزن به

پاسخ  يروزگ 28سن گيري شد. در ام و چهلم پرورش اندازهها در روزهاي دهم، بيستم، سيآشاميدني مصرفي جوجه

 35در سن مورد بررسي قرار گرفت. )دي نيترو كلرو بنزن(  DNCBها با چالش توسط محلول جوجه يمنيا ستميس

ها، قرمز و پالكت يهاهاي خون از نظر تعداد گلبولروزگي از يک پرنده در هر واحد آزمايشي خونگيري شد و نمونه

و فراواني  ديسف يهاگلبول ، تعداديكبد يهاميخون، كلسترول، برخي آنز يچرب ت،يو هماتوكر نيدرصد هموگلوب

طور مورد بررسي قرار گرفتند. در پايان آزمايش، از هر واحد آزمايشي يک پرنده به وكاسل،ين تريو ت هاانواع آن

و  وزن زندهقطعات اصلي الشه و احشاء داخلي نسبت به ياوزان نسب ،راندمان الشه توزين، ذبح شده وپس از تصادفي 

بالفاصله و دو ساعت بعد از  pH ،آلدهيدديآب، غلظت مالون ينگهدار تيامل ظرف)ش نهيگوشت س يفيكصفات 

تنها در مورد ميزان دان مصرفي و ضريب تبديل غذايي در هفته اول  كشتار( اندازه گيري شد.اين تحقيق نشان داد كه

هاي مورد بررسي تفاوت هاي تيمارو هفته دوم پرورش، افزايش وزن هفته اول و تيتر نيوكاسل خون، بين ميانگين

دار وجود داشت. در بين تيمارهاي حاوي اسانس مرزه كه با امولسيفاير توئين يا بنتونيت در آب آشاميدني محلول معني

اسانس مرزه  يحاو يدنيكننده آب آشامافتيدر يشيگروه آزما در هفته دوم پرورش يدان مصرف زانيتنها مشدند، 

 يداريطور معنبه نياسانس مرزه و توئ يحاو يدنيكننده آب آشامافتيدر يشيدر گروه آزما وكاسلين تريتو  تيو بنتون

اسانس  يحاو يدنياعم از آب آشام قيتحق نياعمال شده در ا يمارهايتكه گيري نهايي ايننتيجه (.>05/0Pبود ) شتريب

 يپارامترها ريو سا يديتول يهابر شاخص معني داري رينتوانستند تأث ميارگواست ويحا يدنيآب آشام نيمرزه و همچن

همچنين . ) <05/0P)دربهبود سالمت كبدي و همينطور بازده الشه موثر بودمرزه  ، وليداشته باشند يمورد بررس

 خوبي نقش امولسيفايري خود را براي حل كردن اسانس مرزه در آب آشاميدني ايفا كند. بنتونيت توانست به

 ارگواستيم، بنتونيت، الکل توئين، حالل، اسانس مرزه، : جوجه گوشتيهاواژهکليد 


