
 كشاورزي وزارت جهاد                    

 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي            

 موسسه تحقيقات علوم دامي كشور

 

 خوني، هايفراسنجه از برخي عملکرد، بر پروتکسين با بهسيل مولتي پروبيوتيک اثر مقايسه وان پروژه / طرح:عن- 

 ژاپني گذارتخم بلدرچين كوچک روده شناسي ريخت و ايمني پاسخ

 24-50-13-061-980834 ـ   شماره مصوب:

 مشترك دارد(: هاي ملي وها وطرحخانوادگي مجري مسئول) اختصاص به پروژه نام و نام -

 محمد جواد آگاه دگي مجري/مجريان :اخانو نام ونام -

 نام و نام خانوادگي ناظران: -

 نام و نام خانوادگي مشاوران: هوشنگ لطف الهيان  -

 داد بوستاني، مجيد هاشمي. حميد كريمي، عليعبدالحسين نوراللهي،  خانوادگي همکاران: نامنام و  -

 ايستگاه دامپروري علي آباد كمين –مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي فارس محل اجرا:  -

 1398 تاريخ شروع: -

 يک سال و شش ماه مدت اجرا: -

 موسسه تحقيقات علوم دامي كشورناشر:  -

  شمارگان)تيراژ(: -

 تاريخ انتشار:  -

در مركز اطالعــات و مــدارك علمي        60502 با شماره         9/8/1400 اين اثر در مورخ 

 كشاورزي به ثبت رسيده است. 

 ها با ذكر مأخذ  بالمانع است.حق چاپ محفوظ است. نقل مطالب، تصاوير، جداول، منحني ها و نمودار

 



 چکیده

توليدي، صفات بر عملکرد پروتکسين با مولتي بهسيل مکمل پروبيوتيک  كاربرداين پژوهش با هدف مقايسه اثرات      

از سن ژاپني گذار تخمهاي خوني، پاسخ ايمني و ريخت شناسي روده كوچک بلدرچين كيفي تخم، برخي فراسنجه

تيمار،  ششدر قالب طرح كامالً تصادفي با ژاپني گذار تخمبلدرچين قطعه  240 تعداد شد.انجام  ،هفتگي 13تا  7

)كنترل افزودني: جيره پايه، بدون 1شاملآزمايشي تيمارهاي توزيع شدند. در هر تکرار بلدرچين قطعه  10تکرار و  چهار

ترتيب : به6تا  3سايکلين )كنترل مثبت( و در تيمارهايتتراگرم در كيلوگرم اكسيميلي 50: جيره پايه با افزودن2منفي(، 

گرم در كيلوگرم پروبيوتيک مولتي بهسيل و پروتکسين به جيره پايه، بودند. نتايج نشان ميلي 100و  50افزودن سطوح 

يي ضريب تبديل غذا ،در مقايسه با تيمار كنترل منفيپروتکسين و هاي حاوي پروبيوتيک مولتي بهسيل جيرهداد در 

( و توده پرنده/روز/گرم 56/30در برابر  13/29و  49/29، خوراك مصرفي )(05/3در مقابل  77/2و  96/2)ترتيب به

هاي حاوي پروبيوتيک جيره (.P<05/0)گرم/پرنده/روز( بهبود يافت  37/10در برابر  66/10و  47/10تخم توليدي )

داري طور معنيرا به منفي، هزينه تغذيه به ازاي دو جين تخمدر مقايسه با تيمار كنترل پروتکسين و مولتي بهسيل 

پروتکسين در جيره پروبيوتيک گرم در كيلوگرم ميلي 100پوسته با استفاده ازضخامت        (.P<05/0)كاهش دادند 

-ميانگين فراسنجهكاربرد مکمل پروبيوتيک تأثيري بر . (P<05/0)افزايش يافت  دارمعنيافزايش    داريطور معنيبه

گذار هاي تخمبلدرچينروده هاي مختلف بخش      محتويات  pHهاي ليپيدي سرم خون، پاسخ ايمني همورال و 

هاي بيوتيکگذار توانايي رقابت با آنتيدر جيره غذايي بلدرچين تخمپروبيوتيک بنابراين كاربرد مکمل نداشت. 

 ه را دارد.محرك رشد براي بهبود عملکرد كمي وكيفي پرند

 مولتي بهسيل، عملکردگذار، پروبيوتيک، صفات كيفي، بلدرچين تخم های کلیدی:واژه

 
 

 

 

 

 

 


