
 وزارت جهادكشاورزي 

 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

 موسسه تحقيقات علوم دامي كشور

 مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان خراسان رضوي

 

و  يمنيبر عملکرد، پاسخ ا نيپروتکس کيوتيپروب آبيو مصرف  يمرغداخل تخم قيعنوان پروژه: اثر تزر -

 يگوشت يهاجوجه روده يکروبيم تيجمع

 24-43-13-039-980511 :پروژه شماره مصوب -

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

 علي رضا حسابي نامقي خانوداگي مجري/مجريان :نام ونام -

 :ناظرانخانوادگي و نامنام -

 خانوادگي مشاور)ان(:و نامنام -

 رضا بخشعلي نژاد -بابازاده  وشيدار -محمد نوروزي ابدال آبادي  -رضا زرقي خانوادگي همکاران: نام و نام -

 مركز تحقيقات و آموزش جهاد كشاورزي خراسان رضويمحل اجرا :  -

 1/9/1398تاريخ شروع : -

 سال و نه ماه 1 مدت اجرا : -

 ناشر:  -

 شمارگان)تيراژ(: -

 تاريخ انتشار:  -

در مركز           60566با شماره         19/8/1400 اين اثر در مورخ  -

 اطالعات و مدارک علمي كشاورزي به ثبت رسيده است. 

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

 

 

 

 
 
 
 
 



 چكيده: 

 يمنيبر عملکرد، پاسخ ا نيپروتکس کيوتيپروب آبيو مصرف  يمرغداخل تخم قياثر تزر بررسي منظور به آزمايشي

قطعه جوجه گوشتي سويه راس  400تعداد  براي اين منظور ي انجام شد.گوشت هايجوجه روده يکروبيم تيو جمع

قطعه جوجه در هر تکرار توزيع شدند. اين  25تکرار و  4 وتيمار  4 باواحد آزمايش  16در )مخلوط دو جنس(   308

انجام شد. عامل اول در دو سطح )بدون تزريق  در قالب يک طرح كامالً تصادفي 2×2فاكتوريل  صورتبهآزمايش 

عامل دوم در دو سطح ( و جنيني 18مرغ در روز ليتر پروبيوتيک پروتکسين مايع در داخل تخمميلي 2/0و تزريق 

اعمال  در آب آشاميدني در كل دوره پرورش( پروتکسينميلي ليتر در ليتر پروبيوتيک  1)بدون مصرف و مصرف 

درون  قيرتز .نداشتپروبيوتيک اثري بر مصرف خوراک  مرغيتخمدرون  تزريق يا عدم تزريق داد نشان نتايج .شد

 يروزگ 42 سن در ييغذا ليتبد بيو بهبود ضر يگوشت يهادار وزن جوجهيمعن شيباعث افزا کيوتيپروب مرغيتخم

در دوره  اما ،شد يروزگ 21تا  1در فاصله  ييغذا ليتبد بيموجب كاهش ضر کيوتيپروب يمصرف آب هرچند ؛شد

 داري نداشت؛تأ ثير معنيالشه  ياجزا درصد بر کيوتيمصرف پروب .نداشت يديبر صفات تول يرثا يروزگ 42تا  22

 تيهر چند باعث بهبود جمع کيوتيمصرف پروب .يافتافزايش  کيوتيپروب يمصرف آب باوزن بورس تنها 

 کيوتيپروب مرغيتخمدرون  قياما فقط تزر ،شد يروزگ 42و  21در  يكلاشرشيا تيها و كاهش جمعلوسيالكتوباس

 قينشان داد كه تزر شيآزما نيا جينتا يطور كلبه .شد يگوشت يهادر روده جوجه ياكلياشرش تيباعث كاهش جمع

و مصرف  قيتزر نيجوجه موثر است و همچن يدر بهبود صفات عملکرد نيپروتکس کيوتيپروب مرغيتخمدرون 

 .در دستگاه گوارش موثر است )اشرشياكولي(مضر يهايبر كاهش باكتر کيوتيپروب

 مرغيتخمجوجه گوشتي، پروبيوتيک، عملکرد، تزريق درون  ها :كليد واژه

 

 
 


