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با محرك (IASRI 1 and IASRI 2) کشورگياهي توليد شده در موسسه تحقيقات علوم دامي  ايمنيهاي مقايسه اثر محرك عنوان پروژه:

 گوشتي يهاجوجهفراسنجه هاي فيزيولوژيك و متابوليك در  ، ايمنيتجاري بر عملكردايمني 

 2-13-13-057-960406 :پروژه شماره مصوب -

 (:ملي و مشترك دارد يهاها و طرحاختصاص به پروژه)مجري مسئول  ينام و نام خانوادگ -

 انياللهلطفهوشنگ  :مجري يخانوادگ نام نام و -

 :ناظران يخانوادگنام و نام  -

 (:ان)مشاور  ينام و نام خانوادگ -

ي همكاران: اکبر يعقوبفر، اميرحسين عليزاده قمصري، سيد عبدا. حسيني، وحيد قاسملو و عباس نام خانوادگنام و  -

 سرمدي

 محل اجرا: موسسه تحقيقات علوم دامي کشور -

 1396تير  :تاريخ شروع -

 ماه 26 :مدت اجرا -

 :ناشر -

 (:تيراژ)شمارگان -

 :تاريخ انتشار -

در مرکز اطالعات و مدارك           59866 با شماره         15/4/1400اين اثر در مورخ  -

 .علمي کشاورزي به ثبت رسيده است

 .بالمانع استذ و نمودارها با ذکر مأخ هايمنحننقل مطالب، تصاوير، جداول، . حق چاپ محفوظ است -

 

 
 

 

 

 

 



 :چكيده

هاي فيزيولوژيك و و فراسنجه ، ايمنيبيوتيك بر عملكردوگياهي و پر ايمني هايمنظور بررسي اثرات محركبه

( و دو IASRI 2و  IASRI 1)مكمل تجاري، محرك ايمني گياهيهاي گوشتي، آزمايشي با سه نوع متابوليك جوجه

مخلوط نر و جه جوقطعه  15تكرار و  4 در تيمار شاهد )فاقد افزودني(بيوتيك و يك وگرم در تن( پر 200، 0سطح )

عنوان تيمار کنترل در ، لذا اين جيره بهبودسويا و فاقد افزودني  -ماده در هر تكرار انجام شد. جيره اصلي بر پايه ذرت 

هاي ايمني و پروبيوتيك بر وزن بدن، خوراك مصرفي، ضريب تبديل غذايي، در کل دوره اثر محرك نظر گرفته شد.

درصد الشه، درصد ران، درصد سينه، درصد پشت و (. P>05/0)دار نبود يدرصد ماندگاري و شاخص توليد معن

هاي داخلي تحت تأثير محرك رشد و پروبيوتيك قرار نگرفت ي بطني و وزن نسبي اندامگردن، درصد چربي حفره

(05/0<Pاثر محرك  .)پاسخ به گلبول قرمز گوسفندي و ايمنوگلوبولين بر  ايمني گياهي و پروبيوتيك  هايG  و

هاي رشد بر اثر محرك ولي  (.P>05/0دار نبود )معني DNCBو پاسخ به تزريق فيتوهماگلوتنين و  Mايمنوگلوبولين 

کلسيم، فسفر، پروتئين  هاي خوني شاملفراسنجه (.P<05/0دار بود )ها معنيفيل، لنفوسيت و نسبت آنودرصد هتر

بيوتيك بر ميزان واثر مصرف پر تحت تأثير محرك ايمني و پروبيوتيك قرار نگرفت، ولي کل، آلبومين و گلوبولين 

ارتفاع پرز، عرض پرز، ، HDL ،LDL، بر کلسترول ايمنيهاي محركهمچنين اثر (. P<05/0دار بود )کلسيم معني

  (. P>05/0دار نبود )عمق کريپت، نسبت طول پرز به عمق کريپت و مساحت پرز معني

هاي غذائي هاي گوشتي تغذيه شده با جيرهداري در بيشتر صفات مورد بررسي در جوجهدوره اختالف معني در کل

ها وجود داشت و حاوي سه نوع متفاوت محرك ايمني مشاهده نشد ولي از نظر عددي اختالفات جزئي در بين آن

اده از آن به همراه پروبيوتيك اثرات مفيد در ها نشان داد و استفاثرات بهتري نسبت به ديگر افزودني IASRI 1افزودني

هاي تكميلي و براي بررسي IASRI 1هاي گوشتي را تقويت نمود لذا افزودنيهاي ايمني جوجهبهبود عملكرد و پاسخ

 .دشويمي پيشنهاد صنعتمهينتوليد 

جوجه  فيزيولوژيك و متابوليك،هاي بيوتيك، ايمني، عملكرد، فراسنجهوگياهي، پر ايمنيهاي  محرك کلمات کليدي:

 گوشتي

 
 


