
 وزارت جهادكشاورزي 

 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

 مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور

 

 هاي ايمني  ماهي بر عملکرد و پاسخ هيدروليز شده اثر مکمل پروتئيني برپايه پروتئين عنوان پروژه: -

 هاي گوشتيجوجه

 47-13-13-083-990566  :پروژه شماره مصوب -

 لواميررضا شويک خانوادگي مجري مسئول: نام و نام -

 اميرحسين عليزاده قمصري خانوداگي مجري: نام نام و -

 -:ناظرانخانوادگي و نام نام -

 -خانوادگي مشاور)ان(: و نام نام -

مهدي  –محمدرضا سليماني – الهيان لطف هوشنگ - حسيني عبداله خانوادگي همکاران: سيد نام و نام -

 كيکاوسي

 مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشورمحل اجرا :  -

 1/07/1399 تاريخ شروع : -

 يکسال  مدت اجرا : -

 مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور ناشر:  -

 )تيراژ(: شمارگان -

 تاريخ انتشار:  -

در مركز اطالعات و مدارك         60338با شماره         14/7/1400اين اثر در مورخ  -

 علمي كشاورزي به ثبت رسيده است. 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 چكيده: 

جمعيت ماهي بر صفات توليدي،  برپايه پروتئين هيدروليز شدهپروتئيني  مکملاثر منظور ارزيابي اين آزمايش به

سويه  گوشتي روزهيک جوجه قطعه 500تعداد .انجام شد گوشتي هايجوجه ايمني هايو پاسخميکروبي روده 

. اختصاص يافت تکرار هر در جوجه قطعه 25و  تکرار 5 تيمار با 4 به تصادفي كامالً طرح قالب در 308راس 

كه از لحاظ مقدار مکمل پروتئيني بوده درصد  5/7و  5، 5/2 سطوح صفر )شاهد(، :شامل مايشيآزتيمارهاي 

وزن زنده، خوراك مصرفي، ضريب تبديل غذايي، شاخص توليد، . انرژي قابل متابوليسم و پروتئين مشابه بودند

قلب، لوزالمعده، ماندگاري، درصد الشه شکم خالي، وزن نسبي سينه، گردن و پشت، چربي محوطه شکمي، 

درصد مکمل  5/7و  5بورس فابريسيوس، طحال و كبد تحت تأثير تيمارهاي آزمايشي قرار نگرفت.  افزودن 

پروتئيني به جيره به ترتيب سبب افزايش درصد ران و كاهش وزن نسبي سنگدان نسبت به گروه شاهد شد 

(05/0>P باالترين طول نسبي ژژنوم در تيمار .)درصد مشاهده  5باالترين وزن نسبي آن در تيمار درصد و  5و  5/2

كننده مکمل هاي گرم منفي در روده پرندگان دريافتها، انتروباكترها و باكتريفرم(. تعداد كليP<05/0شد )

داري بر واكنش ازدياد افزودن مکمل پروتئيني به جيره اثر معني(. P<05/0پروتئيني كمتر از تيمار شاهد بود )

( PHA-Pفسفاتي ) هماگلوتنين( و فيتوDNCBبنزن )كلرونتيروي ناشي از تزريق زيرجلدي ديحساسيت پوست

هاي گوشتي درصد جهت تغذيه جوجه 5/7استفاده از محصول مکمل پروتئيني تا سطح نداشت. به طور كلي، 

 پذير است.بدون تأثير منفي بر عملکرد و ايمني امکان

 هاي ايمني، جمعيت ميکروبي روده، جوجه گوشتي.پروتئين هيدوليز شده ماهي، پاسخ ها:كليد واژه     

 
 


