
 کشاورزی جهادوزارت 

 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزی

 موسسه تحقيقات علوم دامي کشور

 

 های گوشتيهای خوني جوجهفراسنجه بررسي اثرات سطوح مختلف پروفوس بر عملکرد، پاسخ ايمني و عنوان پروژه:

 24-13-13-059-980832 :پروژه شماره مصوب-

 

 ( :ملي و مشترک دارد یهاها و طرحاختصاص به پروژه)مجری مسئول  ينام و نام خانوادگ -

 سيد عبداله حسيني :مجريان /مجری يخانوادگ نام نام و -

 :ناظران ينام و نام خانوادگ -

 ( :ان)مشاور  ينام و نام خانوادگ -

صفائي، هدی جواهری بارفروشي، اميرحسين عليزاده قمصری، هوشنگ لطف اللهيان، اميررضا  :ي همکاراننام خانوادگنام و 

 محمدرضا سليماني دامنه، عليرضا کوچکي، محمد زکي زاده قريه علي، فاطمه صاحبي اعالء

 موسسه تحقيقات علوم دامي کشور: محل اجرا  -

 1/12/1398 :شروع تاريخ  -

 ماه 18 :مدت اجرا  -

 :ناشر -

 ( :تيراژ)شمارگان -

 :تاريخ انتشار -

در مرکز اطالعات و مدارک           60434 با شماره         26/7/1400اين اثر در مورخ  -

 .علمي کشاورزی به ثبت رسيده است

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

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 چکیده
های گوشتي، جوجه خون درهای بيوشيميايي سرم فراسنجهو بر عملکرد   پروفوسسطوح مختلف  تأثيربررسي  منظوربه

در  .شدقطعه پرنده در هر واحد آزمايشي انجام  25تکرار و  5تيمار،  5تصادفي با  کامالًآزمايش در قالب طرح دو 

 42تا  10درصد پروفوس در جيره در دوره  10و  5/7، 5، 5/2سطوح صفر،  تيمارهای آزمايشي شامل آزمايش اول

روزگي  28-42در جيره  دوره  درصد پروفوس 4و  1،2،3، صفرمايش دوم نيز با استفاده از سطوح روزگي بود. آز

منفي بر فراسنجه  ريتأث پروفوسنشان داد که استفاده از  اول نتايج حاصل از آزمايش  ی گوشتي انجام شد.هاجوجه

 روزگي دارد 42ليد در سن های عملکردی از جمله وزن بدن، خوراک مصرفي، ضريب تبديل غذايي و شاخص تو

)05/0 .(p< خصوصيات الشه شامل درصد الشه، ران، سينه و چربي حفره بطني تحت تأثير تيمارهای مختلف قرار

درصد سبب کاهش غلظت برخي فراسنجه های خوني سرم شامل کلسترول،  10نگرفت. استفاده از پروفوس تا سطح 

نتايج آزمايش دوم نشان داد استفاده از  >p) .05/0(گوشتي شد  یهاجوجه فسفر سرمو   HDL ،LDLتری گليسريد، 

روزگي، خوراک مصرفي، ضريب تبديل غذايي، ماندگاری  42درصد بر وزن بدن در سن  4تا  1پروفوس در سطوح 

داری نداشت. با توجه به نتايج اين دو آزمايش، استفاده از خوراک گلوتن فراوری شده و شاخص توليد تأثير معني

 درصد قابل توصيه است. 5روفوس( در جيره های جوجه گوشتي در سطوح کمتر از )پ

.،  جوجه گوشتيهای خونيفراسنجه عملکرد، خوراک گلوتن فرآوری شده، کلمات کليدی:   


