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  چکیده

قطعـه جوجـه در    10تکـرار و   5تیمار آب آشامیدنی با  3استفاده گردید که در  308زه سویه راس قطعه جوجه نر یک رو 150در این آزمایش از تعداد 
تیمار آزمایشی به همراه تیمـار شـاهد    2به عنوان ) آب یک دقیقه و سه ساعت مغناطیسی شده(دو نوع آب آشامیدنی مغناطیسی . هر تکرار استفاده شدند

مصرف آب مغناطیسی به ویژه نوع فرآیند شده به مدت . روزگی مورد ارزیابی قرار گرفتند 42از روز اول تا  )مغناطیسی نشده(یعنی آب معمولی مرغداري 
متعاقباً مصرف خوراك نیز افزایش یافـت امـا فقـط در دوره    . ها و در کل دوره بیشتر بودداري نسبت به آب معمولی در همه دورهسه ساعت، به طور معنی

اثر آب . هاي رشد، پایانی و نیز کل دوره مشاهده نگردیدسوم نسبت به شاهد از نظر آماري بیشتر بود و این اختالف در دوره آغازین مصرف خوراك تیمار
داري از آب معمولی بیشتر بود ولی این اختالف در پایان دوره مشاهده ها نیز در دوره آغازین به طور معنیگیري و نرخ رشد جوجهمغناطیسی شده بر وزن

مصرف آب . درصد تلفات، ضریب تبدیل غذایی، شاخص کارایی تولید اروپایی و شاخص زیست اقتصادي تحت تاثیر تیمارهاي آزمایشی قرار نگرفتند .نشد
 41در روزگی افزایش و اندازه لوزالمعده  21مغناطیسی هم در میان و هم پایان دوره آزمایش، باعث کاهش اندازه نسبی سنگدان شد ولی اندازه طحال در 

رسد که بیشترین اثـرات مغناطیسـی کـردن آب آشـامیدنی بـه طـور       به نظر می. روزگی کاهش یافت و بقیه اجزاي الشه تحت تاثیر تیمارها قرار نگرفتند
افـزایش سـن    باشـند و بـا  تـر مـی  تر نسبت به تغییر کیفیت آب حساسهاي جوانشوند یا به عبارت دیگر جوجهداري در آغاز دوره پرورش دیده میمعنی

  .کنندبتدریج به نوع آب مصرفی عادت می
  

  .هاي تولیدي، الشهشاخصجوجه گوشتی، آب مغناطیسی،  :هاي کلیديواژه
  

  234  1مقدمه
. هاي گوشتی بر کسی پوشیده نیسـت اهمیت آب آشامیدنی جوجه

آوري آب با میدان مغناطیسی براي تغییر خصوصیات در این میان عمل
آن، حوزه جدیدي از تحقیق است که تا کنون در مورد فیزیکوشیمیایی 

با عبور آب . )15(اثرات آن بر طیور پژوهش اندکی صورت گرفته است 
بـا  ) عنـوان سـیال  به(چون مسیر عبور آب  5از میدان مغناطیسی دائمی

، بنـابراین  ) (باشـند  میدان مغناطیسی عمود بر هم میخطوط 
سیال عبوري باید نسبت به خطوط میـدان مغناطیسـی جهـت گیـري     

شود ذرات مثبت و منفـی از یکـدیگر جـدا    نماید که این امر باعث می
شده و در کنار هم تجدید آرایش نمـوده و نظـم جدیـدي را بـه خـود      
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5- Permanent magnetic field 

ارهاي مثبت در کنار هم و بارهاي منفی در بگیرند که در این صورت ب
شوند که بـه ایـن حـالل، حـالل     کنار یکدیگر با نظم خاصی واقع می

  . )12(شود گفته می مغناطیسی شده
ها فرآیندي جالب و پرچـالش در طـی   آوري مغناطیسی حلّالعمل

هـاي آبـی   اساساً خصوصـیات آب و یـا حلّـال   . سالیان اخیر بوده است
هـا  هاي آب دارنـد کـه ایـن ویژگـی    ارتباط نزدیکی با ساختار مولکول

بـراي مثـال،   . ممکن است تحت تاثیر میدان مغناطیسـی قـرار گیرنـد   
با بررسی اثرات میدان مغناطیسی بـر روي سـاختار     )8(چنگ و ونگ 

پیوندهاي هیدروژنی آب دریافتند که با افزایش شدت میدان از یک به 
درصد افزایش یافت و  34/0ده تسال، تعداد پیوندهاي هیدروژنی حدود 

. نـد هاي آب تحت تاثیر میدان مغناطیسی قـرار گرفت در ضمن مولکول
نقطـه انجمـاد آب همگـام بـا     همچنین گزارش شده است که دمـاي  

هوسـودا و  . )29(افزایش شدت میدان مغناطیسی وارد بر آن بیشتر شد
پیشنهاد کردند که افزایش قدرت پیونـد هیـدروژنی در    )16(همکاران 

هاي پیوند میدان ده تسال به خاطر افزایش پخش الکترون در مولکول
نشان دادند کـه میـدان    )1(علیمی و همکاران . دروژن استیافته با هی

آب اثر نگذاشت اما بر میزان رسوب  pHمغناطیسی به طور مستقیم بر 
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 pH=6زیرا در . مختلف موثر بوده است pHگذاري کربنات کلسیم در 
آوري درصـد بـا عمـل    10گذاري یکنواخت حدود میزان درصد رسوب

. درصد افزایش یافـت  5این شاخص  pH=7ر مغناطیسی زیاد شد اما د
همچنین گزارش شده اسـت کـه میـدان مغناطیسـی باعـث افـزایش       

لـی کشـش سـطحی    هـاي آب شـده و  مولکول 1خوشهمیانگین اندازه 
عالوه بر این، انرژي درون مولکولی آب کـاهش ولـی   . یابدکاهش می
تـوان گفـت   در مجمـوع مـی   یابـد، کـه  سازي افزایش میانرژي فعال

تولـدو و  در مقابـل،  . )7(کند هاي فیزیکوشیمیایی آب تغییر میژگیوی
نشان دادند که یک میـدان الکتریکـی خـارجی سـبب      )28(همکاران 

کاهش داده و قـدرت   تغییر پیوندهاي هیدروژنی شده و اندازه خوشه را
آوري این نـوع عمـل  . دهدپیوند هیدروژنی درون خوشه را افزایش می

هـا یـا   فسفاتفیزیکی به جلوگیري از استفاده مواد شیمیایی مانند پلی
اي که گران قیمت بوده و براي سالمتی مضر و یـا آلـوده   مواد خورنده

وکا اوزکـی و اوتسـ  . باشند، کمک کـرده اسـت  کننده محیط زیست می
بیان کردند که میدان مغناطیسی خارجی باعث افزایش پتانسـیل   )23(

الکتریکی آب خـالص و کـاهش خـوردگی فلـز در آب شـد و سـاختار       
ادعـا   )9(کـوئی و کـاس    .کریستالی کربنات کلسـیم نیـز تغییـر کـرد    

 200اند که با یک بار عبور حالل از دسـتگاه مغناطیسـی حـدود     نموده
ساعت، خاصیت مغناطیسی در آن محفوظ خواهد ماند و در ضمن اثـر  
میدان مغناطیسـی بـر روي محلـول کربنـات کلسـیم سـبب تشـکیل        

این امر براي انجام واکنش هاي شـیمیایی  . گرددبیشتر می 2آراگونیت
هاي شـیمیایی در زمـانی   را که خیلی از واکنشبسیار مهم می باشد چ

ساعت انجام می شوند و این شیوه کمـک مـؤثري در    200کوتاهتر از 
  .نمایدهاي شیمیایی میجهت تسهیل انجام فرآیند

هایی در این خصوص در در عرصه کشاورزي نیز تا کنون پژوهش
آبیاري، زراعت و باغبانی و همچنین در بخـش دامـی صـورت گرفتـه     

نشان دادنـد کـه آبیـاري     )17(روش و همکاران از جمله، خوش. تاس
اي با آب مغناطیسی بازدهی بهتري نسبت به آب معمولی داشت قطره

عـالوه بـر ایـن، امـالح     . و رطوبت خاك نسبت به شاهد بیشتر گردید
از آب مغناطیسی به خاك کمتر بوده و خاك بـا شـوري کمتـر    انتقالی 

گـزارش   )14(فیضی و همکـاران  . )22(تر شد براي کشت گیاه مناسب
دقیقـه در میـدان    5کردند که قرار گرفتن بذر گوجه فرنگی بـه مـدت   

درصـدي طـول    25تسال سـبب افـزایش    025/0مغناطیسی با شدت 
گـزارش کردنـد کـه     )11(همچنین دسـوزا و همکـاران   . ریشه گردید

کردن بذر گوجـه فرنگـی باعـث افـزایش کیفیـت و      یفرآیند مغناطیس
تولید شیر،  )21(در حوزه دامپروري، لین و یتوات . کمیت محصول شد

گیري بهتر را در غـاز و تـداوم   گوشت و پشم بیشتر را در گوسفند، وزن
در . درآوري بهتري را در بوقلمـون گـزارش نمودنـد   تولید تخم و جوجه

                                                             
1- cluster 
2- aragonite 

صورت گرفـت، گـزارش    )24(آزمایشی که توسط پترسون و چستنات 
هــاي پــرواري بــا میــدان آوري آب آشــامیدنی بــرهکردنــد کــه عمــل

مغناطیسی باعث بهبود عملکرد نشده بلکه در حالتی کـه آب مصـرفی   
گرم در لیتر بودند، فرآینـد مغناطیسـی   میلی 207و  361داراي سختی 

گیـري و نامناسـب شـدن ضـریب     باعث کاهش مصرف خوراك، وزن
 )26(سـرگلزهی و همکـاران    در ایـران، . وزن گردیدتبدیل خوراك به 

باعث  تسال 36/0نشان دادند که استفاده از میدان مغناطیسی با شدت 
 هاي خونیافزایش گلوکز خون بزهاي سانن شد اما بر سایر فراسنجه

بنابراین بررسی اثـرات احتمـالی    .داري نداشتنیاثر مع و عملکرد بزها
هـاي  آب بر عملکرد و اجـزاي الشـه جوجـه    یند مغتاطیسی کردنفرآ

 .گوشتی هدف این تحقیق بود
  

  هامواد و روش
 308قطعـه جوجـه نـر سـویه راس      150در این آزمایش از تعداد 

استفاده گردید که از روي بال تعیین جنسیت شده و به طـور میـانگین   
تیمار آب آشـامیدنی   3ها در این پرنده. گرم بودند 37راي وزن اولیه دا
. گرفتنـد قطعه جوجه در هر تکرار مورد آزمایش قـرار   10تکرار و  5با 

ــی    ــتگاه مغناطیس ــایش از دس ــورد آزم ــی م  AQUAآب مغناطیس
CORRECT   به دست آمد که ساخت آلمان بوده و داراي گواهینامـه

TÜV لی الملو گواهینامه بینISO 9001 الزم به ذکر است که . است
هـا  کننده حاللقدرت میدان مغناطیسی که در این دستگاه مغناطیسی

لیتر آب درون مخزن  30هر روز حدود . باشدتسال می 65/0وجود دارد 
این آب توسط پمـپ  . شدریخته می 1پایینی دستگاه مغناطیسی شکل 

ــ  5/0داراي قـدرت   ا فشــار از میــدان اســب بخــار از مخــزن پـایینی ب
رباي تعبیه شـده در مسـیر لولـه پلیمـري عبـور      مغناطیسی درون آهن

شد که بدین ترتیب آب آشامیدنی یـک  نموده و وارد مخزن باالیی می
آمـد کـه پـس از ورود بـه مخـزن      دست مـی دقیقه مغناطیسی شده به

بـراي سـه   . گردیـد باالیی از طریق شیر خروجی زیر مخزن تخلیه می
لیتر آب به مدت سه ساعت بین  30طیسی شدن نیز حدود ساعت مغنا

دو مخزن باال و پـایین و بـا عبـور از میـدان مغناطیسـی بـه گـردش        
  .اندآورده شده 1گیري شده آب در جدول خواص اندازه.  آمد درمی

آب یـک دقیقـه و سـه    (بنابراین دو نوع آب آشامیدنی مغناطیسی 
آزمایشی بـه همـراه تیمـار     به عنوان دو تیمار) ساعت مغناطیسی شده

 42از روز اول تـا  ) مغناطیسی نشده(شاهد یعنی آب معمولی مرغداري 
هر روز هر کـدام از  . روزگی در جوجه گوشتی مورد ارزیابی قرار گرفتند

خوري کله قندي پنج و نیم لیتري ریخته و این سه نوع آب در پنج آب
هـر تیمـار قـرار    ) کـرار ت(ها در پنج پـن  تا روز بعد مورد استفاده جوجه

خوري در روز بعد بـا یـک ظـرف    حجم آب باقیمانده هر آب. گرفت می
گیري شده و دوباره آب تازه معمولی و یا مغناطیسـی شـده   مدرج اندازه

براي تصحیح اثر تبخیـر سـطحی آب   . گردیدبراي هر کدام فراهم می
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درون سالن پرورش، یک آبخوري کله قنـدي مـدرج پـر آب در کنـار     
ها هاي آزمایشی گذاشته شد تا میزان تبخیر آب از آبخوريکی از پنی

 .گیري شوددر طول دوره آزمایش اندازه
. درجـه ســانتیگراد بــود  32دمـاي ســالن در هنگـام ورود جوجــه   

ساعته بود کـه حـدود    24روشنایی داخل سالن در کل دوره به صورت 
برنامـه  . شـد وات تـامین مـی   60المپ  8لوکس شدت نور توسط  25

واکسیناسیون و داروي گیاهی مورد استفاده براي رفع مشکل تنفسـی  
 .نشان داده شده است 2ها در طول دوره در جدول جوجه

  
  طرح شماتیک دستگاه مغناطیسی کننده آب آشامیدنی و آهنرباي ویژه آن براي ایجاد میدان مغناطیسی - 1شکل 

Figure 1 – Schematic design of magnetizing apparatus and its magnet for drinking water   
 

خواص آب آشامیدنی مورد استفاده  - 1جدول   
Table 1- Characteristics of the used drinking water 

)مغناطیسی نشده(آب معمولی  آب یک دقیقه مغناطیسی شده آب سه ساعت مغناطیسی شده   
Three hours magnetized One minute magnetized Ordinary water (not magnetized)  

)گرم در لیترمیلی(کل مواد جامد محلول  648 654 786  
Total Dissolved Solids (mg/dL) 

)گرم در لیترمیلی(سختی کل  368 368 448  
Total Hardness (mg/dL) 

ها تعداد کل باکتري 2.74 3.86 3.72  
Total counts of bacteria (CFU) 

 گرانروي 0.78 0.91 0.93
Viscosity (cP) 
CFU = colony forming unit          cP = centipoise 

  
برنامه واکسیناسیون و دارو - 2جدول   

Table 2 – Vaccination and drug program 
 واکسن یا دارو

Vaccine or drug 
 روز
day 

 نیوکاسل و گامبورو واکسن نیوکاسل و برونشیت عفونی و تزریق زیرپوستی قطره چشمی واکسن
Eye droplet of Newcastle+IB vaccination, Subcutaneous injection of Newcastle+IBD  

4 

 B1 واکسن آشامیدنی نیوکاسل 

Drinking vaccine Newcastle B1  
11 

 هگزینداروي گیاهی آشامیدنی برونشیمکس و منتول
Phytogenic drugs of Bronchimax+Mentholhexin  

16 

 B1 واکسن آشامیدنی نیوکاسل 

Drinking vaccine Newcastle B1  
20 

 واکسن آشامیدنی نیوکاسل السوتا
Drinking vaccine Newcastle Lasota  

30 

 )هاي هر تیمار در هر روزلیتر براي جوجهمیلی 30( هگزینداروي گیاهی آشامیدنی منتول
Phytogenic drug Mentholhexin (30 ml/chick/treatment/day)  

33-36 
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هاي مورد استفادهترکیب اقالم خوراکی و مواد مغذي جیره - 3جدول   
Table 3- The composition of basal diets 

 مورد
Item 

 آغازین
Starter (0-10 d) 

 رشد
Grower (11-24 d) 

 پایانی
Finisher (25-42 d) 

 اقالم خوراکی
Ingredients (%) 

   

 ذرت
Corn 

50.29 53.43 59.28 

 نجاله سویا
Soybean meal 

40.90 36.32 31.06 

 روغن سویا
Soybean oil 

4.77 6 5.76 

 سنگ آهک
Limestone 

1.30 1.07 1.04 

 دي کلسیم فسفات
Dicalcium phosphate 

1.95 1.72 1.60 

 نمک معمولی
Common salt 

0.35 0.35 0.35 

 ال لیزین هیدروکلراید
L-Lysine HCl 

0.30 0.31 0.15 

 دي ال متیونین
DL-Methionine 

0.39 0.30 0.26 

1پیش مخلوط ویتامین ها و مواد معدنی  
Vitamin and mineral premix 1 

0.5 0.5 0.5 

)ز موارد ذکر شدهجدرصد به (مواد مغذي محاسبه شده   
Calculated contents (percent unless otherwise stated) 

 

)کیلوکالري در کیلوگرم(ز انرژي قابل سوخت و سا  
ME (kcal/kg) 

3025 3150 3200 

  پروتئین خام
Crude protein  

22.47 21 19 

 کلسیم
Calcium 

1.43 1.34 1.09 

 فسفر قابل استفاده
Available phosphorus 

0.50 0.45 0.42 

 لیزین
Lysine  

1.43 1.34 1.09 

 متیونین
Methionine  

0.71 0.61 0.55 

سیستین+ متیونین   
Methionine + Cystine 

1.07 0.95 0.86 

آنیون جیره –توازن کاتیون   
DCAB (mEq/kg) 

245 225 204 

 قیمت دان
Price (Toman/kg) 

1088 1091 1048 

 B12 ،20گرم؛ ویتامین  میلی K3 ،2/2المللی؛ ویتامین  واحد بین E ،121المللی؛ ویتامین  واحد بین 9800المللی؛ کوله کلسیفرول،  واحد بین A ،10000ویتامین : مکمل ویتامینه و مواد معدنی به ازاي هر کیلوگرم جیره 1
 100م؛ سولفات منگنز، گر میلی 840گرم ؛کولین کلراید،  میلی 4گرم؛ پیرودوکسین،  میکرو 30بیوتین،  گرم؛ میلی 1میلی گرم؛ اسید فولیک،  22گرم؛ نیاسین ،  میلی 4/4گرم؛ ریبوفالوین؛  میلی 4 گرم؛ تیامین، میکرو
  .گرم میلی 50گرم؛ آهن،  میلی 100گرم؛ سولفات مس،  میلی 1گرم؛ ید،  میلی 2/0گرم؛ سلنیوم،  میلی

 - ال،  دي50=، نمک معمولی4300=معدنی ،  مکمل ویتامینه و مواد2300=کلسیم فسفات، دي50=، سنگ آهک3300=، روغن سویا930=، کنجاله سویا745=ذرت): تومان به ازاي هر کیلوگرم(قیمت اقالم خوراکی *
  7000=ترئونین - ،  ال11000=لیزین هیدروکلراید -،  ال20000=متیونین

1vitamin and mineral premix supplied per kilogram of diet: vitamin A, 10000 IU; vitamin D3, 9800 IU; vitamin E, 121 IU; vitamin K3, 2.2 mg; 
B12, 20 μg; thiamin, 4 mg; riboflavin, 4.4 mg; niacin 22 mg; folic acid 1 mg; biotin, 30 μg; pyridoxine 4 mg; choline chloride, 840 mg; 
manganese sulfate, 100 mg; selenium 0.2 mg; iodine 1 mg; copper sulfate 100 mg; iron 50 mg. 
*Ingredients’ price (toman/kg): corn 745, soybean meal 930; soybean oil 3300, limestone 50, dicalcium phosphate 2300, vitamin and mineral 
premix 4300, common salt 50, DL-methionine 20000, L-Lysine HCl 11000, L-Threonine 7000. 

  
 308پـرورش سـویه تجـاري راس     ه راهنمـاي کردند که طبق توصـی ها در طی آزمایش از یک نوع جیـره غـذایی اسـتفاده    همه جوجه 
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ها در کـل  این پرنده. )4(اند نشان داده شده 3تنظیم شدند و در جدول 
خوراك . دوره آزمایش به صورت آزاد به آب و خوراك دسترسی داشتند

تلفـات  . توزین شدند 42و  24، 10ها در روزهايباقیمانده و وزن جوجه
به صورت روزانه ثبت شدند و اثر آن براي مصـرف خـوراك تصـحیح    

گیري، مصرف خوراك و ضریب تبدیل خـوراك بـه   بنابراین، وزن. شد
هر جوجه نیز طبق فرمول زیـر   1نرخ رشد. شدنداي تعیین صورت دوره
  .)5(محاسبه شد 

افـزایش  ) / 5/0 ×مجموع وزن نهایی و آغـازین آن دوره  (( ×100
  نرخ رشد جوجه در هر دوره)= وزن در هر دوره

  
نیز بـه روش زیـر بـراي کـل دوره      2شاخص کارایی تولید اروپایی

  :)3(محاسبه گردید 
وزن نهایی به ) / (ضریب تبدیل ×تعداد روزهاي پرورش (( × 100
  شاخص کارایی تولید اروپایی)) = مانیدرصد زنده ×کیلوگرم 

  
قیمـت اقـالم    بـه  بـا توجـه   3در ضمن، شاخص زیست اقتصـادي 

و قیمـت فـروش مـرغ زنـده یعنـی       3خوراکی گزارش شده در جدول 
  :)25(دست آمد تومان با فرمول زیر به 3450کیلویی 

هزینه / قیمت فروش مرغ ( ×میزان خوراك مصرفی به کیلوگرم (
شـاخص زیسـت   = گیري مرغ بـه کیلـوگرم   وزن -)) خوراك مصرفی

 اقتصادي
سه جوجه از هر تیمار که داراي متوسط وزن پن بودند در روزهاي 

هاي داده. کشتار شدند تا خصوصیات الشه نیز ارزیابی گردند 41و  21
و روش مدل خطی عمـومی مـورد تجزیـه و     SAS حاصل با نرم افزار

ها نیز با آزمون توکی صورت مقایسه میانگین. )27(تحلیل قرار گرفتند 
 : باشدق به شرح زیر مییمدل آماري این تحق. پذیرفت

Yij = µ + Ti + eij 
Yij : ،مقدار صفت مورد نظرµ :جامعه میانگین کل ،Ti :  اثر تیمـار

 اثر خطاي آزمایش: eijمورد بررسی، 
  

  نتایج و بحث
ر مصرف آب و خوراك نتایج مربوط به اثرات تیمارهاي آزمایشی ب

شود طوري که مالحظه میهمان. اندگزارش شده 4ها در جدول جوجه
مصرف آب مغناطیسی به ویژه نوع فرآوري شده به مدت سه سـاعت،  

هـا بیشـتر بـود     داري نسبت به آب معمولی در همـه دوره به طور معنی
)05/0 P<  .(ره متعاقباً مصرف خوراك نیز افزایش یافت اما فقط در دو

هـاي مصـرف کننـده آب سـه سـاعت      آغازین مصرف خوراك جوجـه 
                                                             
1- Growth rate 
2- European production efficiency factor 
3- Bioeconomic index 

و این اخـتالف  ) >P 05/0(مغتاطیسی شده نسبت به شاهد بیشتر بود 
نتـایج دوره  . هاي رشد، پایانی و نیز کل دوره مشاهده نگردیـد در دوره

گیـري بهتـر را   است که وزن )21(آغازین مطابق با نتایج لین و یتوات 
  .در غاز گزارش نمودند

جـدول  (ها گیري و نرخ رشد جوجهاثر آب مغناطیسی شده بر وزن
داري از آب معمولی بیشتر بود ولی نیز در دوره آغازین به طور معنی) 5

هاي رسد که جوجهبه نظر می. این اختالف در پایان دوره مشاهده نشد
تر هستند ولی بـا افـزایش   یت آب  حساستر نسبت به تغییر کیفجوان

دار تیمارها سن بتدریج به نوع آب مصرفی عادت کرده و اختالف معنی
صـورت   )24(در آزمایشی که توسط پترسون و چسـتنات  . شودکم می

هـاي  گرفت، گزارش کردند که مغناطیسی کـردن آب آشـامیدنی بـره   
پرواري با میدان مغناطیسی باعث بهبود عملکـرد نشـده بلکـه باعـث     

گیري و نامناسـب شـدن ضـریب تبـدیل     کاهش مصرف خوراك، وزن
خوراك به وزن گردید ولی در آزمایش فعلی آب مغناطیسی اثـر منفـی   

 .ی نداشتهاي گوشتبر ضریب تبدیل جوجه
در کل دوره یک قطعه جوجه از هر تیمـار تلـف شـد کـه درصـد      

گرفته شده و درصـد مانـدگاري در شـاخص     Arcsinتلفات کل دوره 
درصد تلفات، ضـریب تبـدیل   . کارایی تولید اروپایی مدنظر قرار گرفت

غذایی، شاخص کارایی تولید اروپایی و شاخص زیست اقتصادي تحت 
  ).6جدول (قرار نگرفتند تاثیر تیمارهاي آزمایشی 

هاي مورد آزمایش در جـداول  نتایج مربوط به تفکیک الشه جوجه
شـود هـم در   همان طوري که مالحظه مـی . اندنشان داده شده 8و  7

میان و هم پایان دوره آزمایش، مصرف آب مغناطیسی باعـث کـاهش   
 روزگی افزایش و اندازه 21اندازه نسبی سنگدان شد و اندازه طحال در 

روزگی کاهش یافت و بقیه اجزاي الشه تحـت تـاثیر    41لوزالمعده در 
  .تیمارها قرار نگرفتند

در آزمایش حاضر چربی شکمی هر چند از نظر عددي با اسـتفاده  
امـا  . دار نشـد آب مغناطیسی کاهش یافت ولـی از نظـر آمـاري معنـی    

آوري آب آشـامیدنی  گزارش کردند که عمـل  )24(پترسون و چستنات 
هاي پرواري بـا میـدان مغناطیسـی باعـث افـزایش عمـق چربـی        بره

 )20(ولی، لین و یتوات . زیرپوستی و بیشتر شدن تراکم لیپید الشه شد
بهبود رشد گوساله و گوسفند به همراه کاهش چربی الشه گوسفند در 

همچنـین، لـین و   . هنگام استفاده از آب مغناطیسی را گزارش نمودنـد 
تولید شیر بیشتر با درصـد چربـی یکسـان را در گاوهـاي      )21(یتوات 

هـاي  شیري و افزایش وزن بیشتر با چربی الشـه کمتـر را در گوسـاله   
پرواري پس از حدود نـه مـاه مصـرف آب مغناطیسـی شـده گـزارش       

 . نمودند
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 42تا  25(، پایانی )روزگی 24تا  11(، رشد )روزگی 10تا  0(غازین آهاي گوشتی در دوره اثر مغناطیسی کردن آب آشامیدنی بر مصرف آب و خوراك جوجه - 4جدول 

 1و کل دوره پرورش) روزگی
Table 4- Effects of magnetizing drinking water on water and feed consumption of broilers in starter (0-10 d), grower (11-24 

d), finisher (25-42 d) and overall period of production1 
  

  تیمارهاي آب آشامیدنی
  )جوجه/لیترمیلی(مصرف آب هر جوجه 

Consumed water (ml/chick) 
  )جوجه/گرم(مصرف خوراك 

Feed intake (g/chick) 
Treatments of drinking water starter grower finisher overall  starter grower finisher overall 

)فرآیند نشده(آب معمولی   
Ordinary tap water 

519.0b 2668.8b 6457.2b 9644.8b  260.0b 1150.4 2946.4 4356.9 

شدهآب یک دقیقه مغناطیسی   
One minute magnetization  

547.0ab 2775.2ab 6707.2ab 10029.4ab  266.3ab 1149.4 2935.1 4350.9 

شدهآب سه ساعت مغناطیسی  
Three-hours magnetization 

589.0a 2926.2a 7256.2a 10700.2a  275.5a 1184.7 3009.6 4469.8 

±SEM 17.49 46.03 162.35 192.53  3.39 17.20 43.8 47.4 

P-Value 0.045 0.005 0.013 0.007  0.022 0.292 0.457 0.179 
  ).>P 05/0( باشند میداري  اختالف معنیهاي هر ستون با حروف غیر مشابه داراي  میانگین1

1Means within each column with different superscripts are significantly different (P<0.05). 
 

 42تا  25(، پایانی )روزگی 24تا  11(، رشد )روزگی 10تا  0(آغازین هاي گوشتی در دوره گیري و نرخ رشد جوجهاثر مغناطیسی کردن آب آشامیدنی بر وزن - 5جدول 
 1شو کل دوره پرور) روزگی

Table 5 - Effects of magnetizing drinking water on body weight gain and growth rate of broilers in starter (0-10 d), grower 
(11-24 d), finisher (25-42 d) and overall period of production1 

  
  تیمارهاي آب آشامیدنی

  )گرم در دوره(افزایش وزن هر جوجه 
Body weight gain (g/phase) 

  نرخ رشد هر  جوجه
Growth rate 

Treatments of drinking water starter grower finisher overall  starter grower finisher overall 
)فرآیند نشده(آب معمولی   

Ordinary tap water 
201.0b 734.0 1595.9 2534.9  146.1b 120.6 89.4 117.4 

شدهیسیآب یک دقیقه مغناط   
One minute magnetization  

204.2ab 770.4 1618.6 2578.5  146.7ab 122.9 89.6 118.3 

شدهآب سه ساعت مغناطیسی  
Three-hours magnetization 

217.3a 744.3 1678.8 2640.5  149.1a 118.7 91.2 118.4 

±SEM 4.00 14.56 41.61 50.67  0.75 1.09 1.02 0.519 

P-Value 0.032 0.287 0.307 0.294  0.034 0.058 0.456 0.326 
  ).>P 05/0(باشند  داري می هاي هر ستون با حروف غیر مشابه داراي اختالف معنی میانگین1

1Means within each column with different superscripts are significantly different (P<0.05). 
  

و کل دوره ) روزگی 42تا  25(، پایانی )روزگی 24تا  11(، رشد )روزگی 10تا  0(آغازین در دوره  ضریب تبدیل خوراكیدنی بر اثر مغناطیسی کردن آب آشام - 6جدول 
 هاي گوشتیجوجه اقتصاديپرورش، درصد تلفات کل دوره، شاخص کارایی تولید اروپایی و شاخص زیست

Table 6 -  Effects of magnetizing drinking water on feed conversion ratio (FCR) of broilers in starter (0-10 d), grower (11-24 
d), finisher (25-42 d) and overall period of production, overall mortality (%), European production efficiency factor (EPEF), 

and bioeconomic index (BEI) 
  

  تیمارهاي آب آشامیدنی
  دیل خوراكضریب تب

FCR  
 

Treatments of drinking water starter grower finisher overall  Mortality % EPEF BEI 
)فرآیند نشده(آب معمولی   

Ordinary tap water 
1.32 1.56 1.85 1.72  1.14 354.06 0.35 

شدهآب یک دقیقه مغناطیسی   
One minute magnetization  

1.30 1.48 1.81 1.68  1.14 365.10 0.40 

شدهآب سه ساعت مغناطیسی  
Three-hours magnetization 

1.28 1.58 1.79 1.69  1.14 372.24 0.43 

±SEM 0.030 0.033 0.036 0.024  1.14 11.319 0.061 

P-Value 0.661 0.126 0.518 0.525  1 0.467 0.665 
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 1درصدي از وزن زنده(روزگی  21هاي گوشتی در جزاي الشه جوجهنسبی ااثر مغناطیسی کردن آب آشامیدنی بر وزن - 7جدول 
Table 7 - Effects of magnetizing drinking water on relative weight of internal organs of broilers on 21 d1 

 تیمارهاي آب آشامیدنی
Treatments of drinking water 

  2الشه
Carcass2 

  سینه
breast 

  ها ران
thighs 

  قلب
heart 

  سنگدان
gizzard 

 کبد
liver 

  لوزالمعده
pancreas 

  طحال
spleen 

  بورس فابریسیوس
Bursa of 

 Fabricious  
)فرآیند نشده(آب معمولی   

Ordinary tap water 
59.25 20.35 17.12 0.66 3.24a 2.72 0.46 0.103b 0.21 

شدهآب یک دقیقه مغناطیسی   
One minute magnetization  

62.68 21.67 18.90 0.83 2.62b 2.56 0.36 0.136ab 0.31 

شدهآب سه ساعت مغناطیسی  
Three-hours magnetization 

62.98 21.60 17.24 0.73 2.65b 2.70 0.35 0.156a 0.27 

±SEM 1.394 1.038 0.513 0.053 0.103 0.162 0.052 0.008 0.035 

P-Value 0.136 0.625 0.087 0.137 0.015 0.772 0.345 0.014 0.213 
  ).>P 05/0(باشند  داري می هاي هر ستون با حروف غیر مشابه داراي اختالف معنی میانگین1
  .ها، گردن و پشت پوست کنده شده جوجه نسبت به وزن زنده گزارش شده استها، بالدرصد وزن الشه به صورت جمع وزن سینه، ران 2

1Means within each column with different superscripts are significantly different (P<0.05). 
2Carcass weight is sum of breast, thighs, wings, neck and back without skin relative to live weight of broiler. 

  
 1دي از وزن زندهدرص(روزگی  41هاي گوشتی در نسبی اجزاي الشه جوجهاثر مغناطیسی کردن آب آشامیدنی بر وزن - 8جدول 

Table 7 - Effects of magnetizing drinking water on relative weight of internal organs of broilers on 41 d1 
 تیمارهاي آب آشامیدنی
Treatments of drinking 

water 

  1الشه
Carcass2 

  سینه
breast ها ران  

thighs 
  قلب

heart 

  سنگدان
gizzard 

 کبد
liver 

  عدهلوزالم
pancreas 

  طحال
spleen 

  بورس فابریسیوس
Bursa of 

Fabric
ious  

 چربی شکمی
Abdominal 

fat 

)فرآیند نشده(آب معمولی   
Ordinary tap water 

61.07 24.36 17.35 0.62 1.36ab 2.02 0.22ab 0.096 0.19 2.25 

شدهآب یک دقیقه مغناطیسی   
One minute 

magnetization  

60.42 23.40 17.41 0.53 1.56a 2.18 0.24a 0.103 0.16 1.59 

شدهآب سه ساعت مغناطیسی  
Three-hours 

magnetization 

59.20 24.85 16.11 0.61 1.11b 2.12 0.18b 0.090 0.15 1.96 

±SEM 0.637 1.205 0.873 0.026 0.095 0.046 0.013 0.009 0.041 0.385 

P-Value 0.188 0.703 0.532 0.082 0.042 0.129 0.043 0.618 0.734 0.523 
  ).>P 05/0(باشند  داري می هاي هر ستون با حروف غیر مشابه داراي اختالف معنی میانگین1
  .ها، گردن و پشت پوست کنده شده جوجه نسبت به وزن زنده گزارش شده استها، بالدرصد وزن الشه به صورت جمع وزن سینه، ران 2

1Means within each column with different superscripts are significantly different (P<0.05). 
2Carcass weight is sum of breast, thighs, wings, neck and back without skin relative to live weight of broiler. 

 
شیمیایی -هاي زیادي تاکنون در مورد اعمال تغییر فیزیکیگزارش

بـراي مثـال   . مغناطیسی صورت گرفتـه اسـت  آب با استفاده از میدان 
حالل مغناطیسی شـده حـدود    1گزارش شده است که کشش سطحی

بیـان   )19(همچنین، لـین  . )10, 7(کند درصد تقلیل پیدا می 12تا  10
هـا  نمود که در نتیجه مغناطیسی شدن نفوذ آب به داخل دیواره سـلول 

گردد که این عامل می تواند پخش معمـولی آب سـلول را   تسهیل می
هاي بدن نقش مهمی دارد را تسریع کند، اما این امـر  که در رشد اندام

البتـه اثـر میـدان مغناطیسـی بـر برخـی       . ون اثبات نشـده اسـت  تا کن
بـراي مثـال   . هاي بیوشیمیایی تاکنون نشان داده شـده اسـت  واکنش

گـزارش کردنـد کـه فعالیـت سوپراکسـید       )7(بویوکوسلو و همکـاران  

                                                             
1- Surface Tension 

اکسـیدانی، تحـت   دیسموتاز به عنوان یک آنزیم موثر در سیستم آنتـی 
 .داري یافـت اطیسی در شرایط برون تنی افزایش معنیتاثیر میدان مغن

هاي صورت گرفتـه درایـن حـوزه،    به هر حال در میان اندك پژوهش
گزارش کردند کـه مصـرف آب مغتاطیسـی     )15(زاده و همکاران قلی

 .هاي گوشـتی شـد  و کاهش مصرف خوراك جوجه باعث افزایش وزن
داري گیري به طور معنـی البته در آزمایش فعلی مصرف خوراك و وزن

فقط در دوره آغازین افزایش یافتند که ممکن است بـه دلیـل شـرایط    
هـا در ایـن پـژوهش تحـت تـاثیر      بقیه شاخص .متفاوت آزمایش باشد

اثـري از  باشد کـه  می )4( بیتاتیمارها قرار نگرفتند که مطابق با نتایج 
هـاي  ترکیب پتاسیم و کلر خون مرغعملکرد و بر  شده آب مغناطیسی

  .جنگلی تحت تنش گرمایی مشاهده نکردند
ها و مطالعات مختلف بسیار همان طوري که مالحظه شد، بررسی
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 با هم تناقض دارند و نوع وسیله مـورد اسـتفاده بـراي اعمـال میـدان     
آوري مغناطیسی ممکن است شاخصی براي موثر بودن میدان در عمل

بیان نمودند که نوع دستگاه، کیفیت آب و  )21(لین و یتوات . آب باشد
حجم و سرعت عبور آن و حتی دماي آب بر میزان اثرگذاري میـدان و  

امیـري و   .متعاقباً عملکرد گیاه یا حیوان استفاده کننده از آب اثرگذارند
مـاه   6نمونه آب مغناطیسی در طی  200ررسی بیش از با ب )2(دادخواه 

گزارش کردند که کشش سطحی آب به شرایط آزمایش بسیار حساس 
است و نتیجه گرفتند که تغییر قابل مالحظـه کشـش سـطحی آب در    

آوري مغناطیسی، شاخص مناسـبی بـراي تغییـر    یک روز پس از عمل
و ناخالصـی   در ضمن ترکیـب شـیمیایی  . فیزیکی یا شیمیایی آن است

مغناطیسی  فرآیندآب و همچنین سرعت جریان آن بر میزان اثرگذاري 
آب مغناطیسی شـده نیـز    pHتاثیر دارند و در نتیجه کشش سطحی و 

هـا در  در ضـمن ناخالصـی  . گیرنـد در حد متفاوتی تحت تاثیر قرار مـی 
فیضـی و  . آزمایش ایشان باعـث کـاهش کشـش سـطحی آب شـدند     

هاي میدان مغناطیسی مختلف د که شدتگزارش کردن )13(همکاران 
منجر به عملکرد متفاوتی در هنگام فرآیند بذر گندم شدند بـه طـوري   

تسال سبب تحریـک جوانـه     10/0دقیقه فرآیند با شدت  20که مدت 
دقیقــه اثــر  30تســال در  15/0زنــی شــد ولــی شــدت بیشــتر یعنــی 

گزارش کردند کـه طـول مـدت     )18(کنز و پوهار .مهارکنندگی داشت
مغناطیسـی و شـدت آن اثـر     زمان  قرار گرفتن مایع در معرض میدان

مختلف داشتند اما سرعت جریان مایع هیچ اثر هاي زیادي بر فراسنجه
آنهـا بیـان کردنـد کـه بیشـترین انتقـاد در مـورد        . داري نداشتمعنی
  .آوري مغناطیسی آب مربوط به تکرارپذیري اندك نتایج است عمل

شود که از آب مغناطیسی شده با مدت زمـان  در پایان پیشنهاد می
هاي متفاوت و با شـدت  بیشتر در شرایط مختلف به ویژه با کیفیت آب

هاي مغناطیسی مختلف آزمایش صورت گیـرد تـا درك بهتـر و    میدان
هاي گوشـتی حاصـل   کاملتري از اثرات ناشناخته این فرآیند بر جوجه

  .شود
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Introduction Water is a vital component of animals and the main medium for biochemical reactions. 

Basically, water characteristics have a close relation to its molecular structure and it can be affected by external 
processing such as magnetic field. Some researches indicated that magnetized water  resulted in better efficiency 
in agricultural products compared with the ordinary water. In animal husbandry, it has been reported that 
magnetized drinking water caused an increased production of milk, mutton, and wool in sheep and more weight 
gain in geese and egg production and hatchability in turkey. Several reports are available on the application of 
water magnetization including broiler production. However, some researchers reported that 500 Gauss 
magnetization for drinking water did not significantly affect performance of broiler chickens. The objective of 
this study was to scrutinize various aspects of magnetized drinking water in broiler chickens. 

Materials and Methods A total of 150 male Ross 308 day-old broiler chicks have been assessed in 3 
treatments and 5 replicates with 10 birds each. Ordinary drinking water was considered as control group. One 
minute magnetized water was the second experimental treatment and three hours magnetized water was the third 
one. Magnetized water was produced by a commercial magnet namely AQUA CORRECT with 0.65 Tesla (6500 
Gauss) magnetic field. Magnetization process for 30 liters of tap water has been done daily by magnetic 
apparatus. These types of water were offered daily to the birds during 42 days. Each pen (1 m2) was equipped 
with a manual feeder and a manual drinker, and the floor was covered with clean wood shavings. A corn-
soybean meal based diet was formulated to meet or exceed the nutrient requirements of all broiler chickens as 
recommended by Ross 308 broiler rearing guidelines. Drinking water and mesh feed were offered ad libitum 
throughout the trial. Lighting was continuous, and the temperature was 32°C during the first week and then 
gradually decreased to 24°C by the end of the third week. Chicks were vaccinated for Infectious Bronchitis on 
day 4 and Newcastle Disease on 4, 11, and 20 day of age. All data were analyzed using the General Linear 
Model procedure of the Statistical Analysis System (SAS). Tukey’s Studentized Range (HSD) test was used to 
compare the means.   

Results and Discussion Magnetized water resulted in more water consumption throughout the trial; 
however, feed intake and body weight gain have been significantly increased in the third group just in the starter 
phase. Feed conversion ratio, mortality, European production efficiency factor and bioeconomic index were not 
affected by experimental treatments. Magnetized water significantly increased the relative gizzard weight at 21 
and 41 d. Also, spleen weight increased at 21 d and pancreas decreased at 41 d, but the other carcass parts were 
not influenced by magnetized water.  

Conclusion All in all, magnetization of drinking water significantly influenced the broilers performance 
during starter phase and it seems that young chicks are more susceptible to magnetized water.  
 

Key words: Broilers, Carcass, Magnetized water, Productive traits. 
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