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 چكیده

قطعه جوجه نر یك  161اده ازبه منظور بررسی اثر سطوح مختلف پودر زنجبیل بر عملکرد رشد جوجه های گوشتی پژوهشی با استف

. پرنده در هر واحد آزمایشی انجام گردید 11تکرار و  4جیره غذایی و  4با در غالب طرح کامالً تصادفی  313روزه گوشتی از سویه راس 

جیره ( 1)جیره غذایی شامل تیمار  4با ( روزگی 42-22) و پایانی( روزگی 24-11) ، رشد(روزگی 11- 1)آغازین دوره جوجه ها درطی

درصد پودر زنجبیل و  4/1+ جیره پایه ( 3) درصد پودر زنجبیل، تیمار 2/1+ جیره پایه ( 2)، تیمار(شاهد) پایه بدون افزدون پودر زنجبیل

 42صفات مربوط به عملکرد بصورت دوره ای و خصوصیات الشه در سن . درصد پودر زنجبیل تغذیه شدند 6/1+ جیره پایه ( 4) تیمار

درصد پودر زنجبیل باالتر و با تیمار شاهد  6/1مصرف خوراك و افزایش وزن در دوره آغازین در تیمار حاوی . ازه گیری شدروزگی اند

درصد پودر  4/1بهترین ضریب تبدیل در دوره های مختلف و کل دوره مربوط به تیمار حاوی(. >12/1P)اختالف معنی داری داشت

یق، پودر زنجبیل به دلیل وجود خواص ضد باکتریایی ترکیب جینجرول و سایر ترکیبات موجود در با توجه به نتایج این تحق .زنجبیل بود

آن، می تواند تاثیر مثبتی بر عملکرد رشد و سیستم ایمنی جوجه های گوشتی داشته باشد، لذا استفاده از آن به جهت تولید محصول سالم و 

 .ارگانیك توصیه می گردد

 ، ضریب تبدیل، عملکردبیل، جوجه گوشتیپودر زنج :کلیدي واژه هاي

 مقدمه

 که جینجردیون جیندیول، جینجرول، نظیر متعددی ترکیبات گیاه این. است شده دارویی شناخته گیاه و ادویه یك عنوان به زنجبیل

 محرك و اکتریاییضدب مسکن، اثرات جینجرول آزمایشگاهی حیوانات در. دارد دهند، نشان می خود از شدیدی اکسیدانی آنتی فعالیت

درصد ریشه زنجبیل در جیره ممکن است به طور مثبت تولید تخم مرغ را  2استفاده از . است داده خود نشان از گوارش دستگاه حرکات

زنجبیل سبب خونرسانی بهتر، ایمنیت (. 1)افزایش دهد بدون اینکه اثر منفی روی وزن تخم مرغ و ضریب تبدیل خوراك داشته باشد 

رشد  برعملکرد زنجبیل استفاده از پودراثر  بررسی آزمایش این هدف از(. 2)بهبود عملکرد بخصوص در جیره آغازین می گردد  وباالتر 

 .بود گوشتی های جوجه در

 مواد روش ها

 بخش زاوه تربت حیدریه انجام 12پرورشی گویا واقع در شهرستان تربت حیدریه، کیلومتر  –پژوهش حاضر در مزرعه تحقیقاتی 

جوجه خروس یك قطعه  161مشاهده در هر تکرار با استفاده از  11تکرار و  4تیمار،  4این آزمایش در قالب طرح کامالً تصادفی با  . شد

 4/1+ جیره پایه : 3درصد پودر زنجبیل، تیمار 2/1+ جیره پایه : 2جیره شاهد، تیمار: 1تیمار : تیمارها شامل. انجام شد 313روزه نژاد راس 



 

254 

 

 (تغذیه طیور)

به . شد تنظیم راس سویه شده توصیه نیازهای براساس پایه جیره .درصد پودر زنجبیل بودند 6/1+ جیره پایه : 4تیمار پودر زنجبیل،درصد 

 .منظور بررسی عملکرد جوجه ها افزایش وزن، خوراك مصرفی و ضریب تبدیل غذایی به صورت هفتگی محاسبه شد

 نتایج و بحث

به ازای یك قطعه ( گرم در روز) ح مختلف زنجبیل بر میزان خوراك مصرفی جوجه های گوشتینتایج مربوط به تاثیر افزودن سطو

روزگی تحت تاثیر جیره های آزمایشی قرار  11-1نتایج نشان داد که مصرف خوراك در سن. گزارش گردیده است 1پرنده در جدول 

از آنجایی که زنجبیل به عنوان یك . (P>12/1) اهده نگردیدتفاوتی مش( 42-22و  24-11)اما در ادامه دوره آزمایش . (P<12/1) گرفت

افزودنی یا چاشنی به جیره های غذایی افزوده شده بود افزایش مصرف خوراك می تواند به دلیل خاصیت زنجبیل به عنوان چاشنی که 

که زنجبیل می ( 2112)همکاران ، یا طبق گزارش هاشیموتو و(1331معطر و همکاران )  باعث خوش خوراکی بیشتر جیره می شود باشد

نتایج پژوهش حاضر با نتایج بدست آمده توسط (. 4و 3) تواند به طور موثری هضم را تحریك نموده و حرکات دودی روده را فعال نماید

می  کهرفته افزایش وزن سیر صعودی به خود گ ،با افزایش میزان پودر زنجبیل در جیره (.2) مطابقت دارد( 1331) طباطبایی و همکاران

در . (3و2) ، تحریك موثر هضم و تنظیم حرکات دودی روده باشد(1331معطر و همکاران ) تواند به دلیل تقویت هاضمه، معده، کبد 

، استفاده از پودر زنجبیل در تغذیه جوجه های گوشتی تاثیر معنی داری بر ضریب تبدیل غذایی (1333) طباطبایی و همکاران تحقیق

پودر زنجبیل می % 6/1و % 4/1کمترین میزان ضریب تبدیل مربوط به جیره حاوی (. 2) ایج پژوهش حاضر در تضاد استنداشت که با نت

زنجبیل می تواند به طور موثری هضم را تحریك کرده و حرکات دودی روده را تحریك و در نهایت سیستم گوارشی پرنده را بهبود . باشد

تاثیر معنی داری بر ضریب تبدیل غذایی  در جیره، استفاده از پودر زنجبیل (1333) طباطبایی و همکاران در تحقیق. (4 و 3 ،2)ببخشد 

زنجبیل میزان اضافه وزن را افزایش می دهد که این نتایج % 6و % 2گزارش داد که افزودن (2112)الحمیدان وهمکاران  .(P>12/1) نداشت

 (.2)باشد می( 2111)همکاران  مخالف با تحقیق گارسیا و

 بررسی اثر سطوح مختلف پودر زنجبیل بر افزایش وزن، مصرف خوراك و ضریب تبدیل غذایی در جوجه های گوشتی -1جدول 

سطوح زنجبیل 

)%( 

 ضریب تبدیل (گرم برای هر جوجه)میانگین افزایش وزن  (درروز گرم) خوراك مصرف

1-11 11-24 22-42 1-42 1-11 11-24 22-42 1-42 1-11 11-24 22-42 1-42 

 شاهد
b32/133 61/146 16/3113 12/4213 

c33/143 c21/631 
c16/1332 

c43/2122 
a31/1 

b43/1 
a22/2 

a14/1 

2/1 
b21/132 14/146 21/3131 46/4311 

c41/141 
d61/611 

ab13/1613 
b44/2311 

a26/1 
a21/1 

bc11/1 
ab34/1 

4/1 
a31/211 41/141 24/3142 31/4116 

b31/116 
a61/163 

a22/1644 
a24/2261 

b11/1 
d23/1 

c36/1 
c61/1 

6/1 
a23/212 33/111 24/3142 21/4113 

a11/211 
b14/633 

bc11/1411 
b22/2321 

b13/1 
c34/1 

ab11/2 
b11/1 

SEM 331/3 333/11 116/41 443/21 634/3 223/1 114/21 326/21 133/1 123/1 16/1 136/1 

 113/1 111/1 1111/1 1114/1 1112/1 1111/1 <1111/1 1</ 1111 121/1 123/1 212/1 1112/1 سطح معنی داری

 (P<12/1)میانگین های هر ستون برای هر عامل که دارای حرف مشابه نمی باشند دارای اختالف معنی دار هستند

SEM : خطای استاندارد میانگین ها 
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Abstract  

To study the effect of different levels of ginger powder on growth performance of broilers research using 

160 chicks male day-old broiler strain (Ross 308) in the form of completely randomized design with 4 diets and 

4 replicates of 10 birds per experimental unit were performed. Chickens during the starter period (1 -10 days), 

grower (11-24 days) and late (25-42 days) with 4 dietary treatments consisted of (1) basal diet without adding 

ginger powder (control) treatment (2 ) basal 2/0% of ginger powder, treatment, (3) basal 4/0% of ginger powder 

and treatment (4) basal 6/0% were fed powdered ginger. Performance and Carcass Traits periodically measured 

at 42 days of age. Feed intake and weight gain in the initial period of treatment with 6/0% of ginger powder was 

significantly higher in the control treatment (P<0/05). The conversion of all of the different courses of treatment 

with 4/0% of the ginger powder. Practical results of the project: According to the survey results, due to ginger 

powder, ginger and other ingredients in the composition of its antibacterial properties, it can have a positive 

impact on growth performance and immune function of broiler chickens have, so use it to healthy and organic 

products is recommended.  

Keywords: ginger powder, chicken, feed conversion, yield 
 

 

 
 

 


