
 وزارت جهادكشاورزي                        

 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي        

 موسسه تحقيقات علوم دامي كشور               

 زنجان مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان   

 

هاي خوني و پاسخ ايمني مرغان فراسنجهبر عملکرد توليدي،  پروبيوتيک لبني و ضايعات مقايسه اثرات عنوان پروژه:

 گذارتخم

 24-47-13-003-980138 :پروژه شماره مصوب  -

 ملي و مشترک دارد(: يهاها و طرحمجري مسئول) اختصاص به پروژه ينام و نام خانوادگ -

 محمد حسين نعمتي خانوداگي مجري/مجريان :نام نام و -

  :ناظرانخانوادگي نام و نام -

 محمد حسين شهير گي مشاور)ان(:خانوادنام و نام -

الهيان، سيد عبداله حسيني، سيد سعيد موسوي، مصطفي حاجيلو، ي همکاران: هوشنگ لطفنام خانوادگنام و  -

 مجتبي حبيبي، داود زحمتکش

 مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان زنجانمحل اجرا:  -

 1398 تاريخ شروع: -

 سال 2 مدت اجرا: -

 موسسه تحقيقات علوم دامي كشورناشر:  -

  شمارگان)تيراژ(: -

 تاريخ انتشار:  -

در مركز اطالعات و            59936با شماره          5/5/1400 اين اثر در مورخ -

 مدارک علمي كشاورزي به ثبت رسيده است. 

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

 
 
 
 
 
 



 چكيده : 

بر عملکرد  کيوتيو پروب )كشک، پنير، ..( يلبن هايفرآورده عاتياثر ضا سهيمقامنظور اين آزمايش به

الين با گذار هايتخمقطعه مرغ 216انجام شد. تعداد  گذارمرغان تخم يمنيو پاسخ ا يخون يهافراسنجه ،يديتول

قطعه مرغ در هر تکرار  6تکرار و  6 مار،يت 6با  يقالب طرح كامالً تصادف درهفتگي  50ميانگين وزني مشابه در سن 

به  هيپا رهيج دوم تيمار  (،گروه كنترل) يبدون افزودن هيپا رهيجاول  تيمار  ،شامل يشيآزما ماريت شششد.  انتخاب

 /15، 1/0، 05/0 ريبه همراه مقاد هيپا رهيشامل ج ترتيببه 6تا  3تيمارهاي  ،2Bبيوپالس  کيوتيدرصد پروب 0 /1همراه 

مرغ توليدي تحت تاثير تيمارهاي آزمايشي نتايج نشان داد كه وزن و توده تخم. بودند يلبن عاتيدرصد ضا 2/0و  0

 مرغباالترين وزن تخم B2درصد با تيمار بيوپالس  15/0( و استفاده از ضايعات لبني در سطح P<05/0قرار گرفت )

مرغ، خوراک مصرفي و ضريب تبديل غذايي تحت تاثير تيمارهاي آزمايشي ها، درصد توليد تخمرا داشتند. وزن مرغ

، تنها استفاده B2قرار نگرفت. با وجود بهبود نسبي ارتفاع سفيده و واحد هاو به واسطه استفاده از پروبيوتيک بيوپالس 

ها شد. استفاده از ضايعات لبني در سطوح دار اين فراسنجهاهش معنيدرصد منجر به ك 2/0از ضايعات لبني در سطح 

شاهد منجر به بهبود وزن پوسته خشک و وزن واحد سطح پوسته شد  تيماردرصد در مقايسه با  2/0و  15/0، 05/0

(05/0>P سطح كلسترول خون در نتيجه استفاده از پروبيوتيک بيوپالس .)B2  ور درصد ضايعات لبني به ط 15/0و

دار كاهش يافت. پاسخ ايمني تحت تاثير تيمارهاي آزمايشي قرار نگرفت. بطور كلي نتايج حاصل از اين پژوهش معني

تواند جايگزين مناسبي براي پروبيوتيک تجاري درصد در جيره مي 15/0نشان داد كه استفاده از ضايعات لبني به ميزان 

 باشد.

 

 گذار، عملکرد پروبيوتيک، پري بيوتيک، ضايعات لبني، مرغ تخم کلمات کليدی:


