
 كشاورزي جهاد وزارت

   كشاورزي ترويج و آموزش تحقيقات، سازمان 

 مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعی استان فارس

 

 ماكروجلبک و تتراسايکليناكسی بيوتيکآنتی ،(LIMAX) بيوتيکسين اثر يمقايسه: طرح/  پروژه عنوان- 

  گوشتی هايجوجه خونی هايفراسنجه برخی و پذيريگوارش عملکرد، بر سارگاسوم ايقهوه

 24-50-13-113-991016: مصوب شماره   ـ

 (:دارد مشترك و ملی هايطرح و هاپروژه به اختصاص) مسئول مجري خانوادگی نام و نام -

 آگاه جوادمحمد:  مجريان/مجري خانوادگی نام و نام -

 :ناظران خانوادگی نام و نام -

 : مشاوران خانوادگی نام و نام -

 لطف هوشــن  تکاســی،  محمدولی آبادي، حبيب گازر  زهره بوســتانی، دادعلی: همکاران خانوادگی نام و نام -

  مردانه علی ايزدي، عباسغالم رضوانی، رضامحمد ، الهيان،

 كمين آبادعلی دامپروري ايستگاه – فارس طبيعی منابع و كشاورزي آموزش و تحقيقات مركز: اجرا محل -

 1399: شروع تاريخ -

 ماه سه و سال يک: اجرا مدت -

 كشور دامی علوم تحقيقات موسسه: ناشر -

 (: تيراژ)شمارگان -

 : انتشار تاريخ -

 به كشــاورزي علمی مدارك و اطالعات مركز در       61733 شماره با       29/3/1401  مورخ در اثر اين

 . است رسيده ثبت

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



 چکیده

 جلبک ماكرو و( LIMAX) ماكسيل یاهيگ مکمل یکيوتيب نيس اثرات ياسهيمقا یبررسپژوهش با هدف  نيا    

 ،يديبر عملکرد تول ره،يدر ج نيکليتتراسایاكس رشد محرك کيوتيبیآنت با ینيگزيجا منظوربهسارگاسوم  ياقهوه

 تعدادانجام شد.  یروزگ 42تا  1سن  از یگوشت يهاجوجه یخون يهافراسنجه و يريپذگوارشالشه،  اتيخصوص

در هر تکرار  پرنده 12تکرار و  چهارتيمار،  پنجدر قالب طرح كامالً تصادفی با   308راس  هيسو یگوشت جوجه 240

-یاكسدرصد  05/0+هيپا رهيج: 2 ،(ی)كنترل منف یافزودنبدون  ه،يپا رهي: ج1شامل یشيآزما يمارهاي. تشدند عيتوز

 رهيج بي: به ترت 5و  4 يمارهايو ت سارگاسوم ياقهوه جلبک درصد 2/0+ هيپا رهيج: 3 ،(مثبت)كنترل  نيکليتتراسا

 خوراك مصرف بر یشيآزما يمارهايت يداریمعن ريتأث انگريب هاافتهي. بودند ماكسيل کيوتيبنيس درصد 5/1و  1+ هيپا

 و شاهد ماريت به مربوط زانيم نيباالتر كهيطوربه ،(P<05/0بود ) یروزگ 42تا  25 يدوره در هاپرنده يروزانه

 42تا  25 یپرورش دوره در روزانه وزن شيافزا نيانگيم نيشتريب. شد مشاهدهدرصد 1 ماكسيل ماريت در آن نيكمتر

 بي(. ضرP<05/0درصد بود ) 5/1و  1 ماكسيل ماريت يآن برا نيو كمتر نيکليتتراسایاكس ماريمربوط به ت یروزگ

را  يداریمعن تفاوت دوره كل در هاپرنده ديتول شاخص نيانگيمو  یپرورش يهادوره از کيچيه درخوراك  ليتبد

 و نيشتريب بيترتبه درصد 1 ماكسيلو  نيکليتتراسایاكس ماريت ياز لحاظ عدد اما(، <05/0P) ندادنشان  مارهايت نيب

آن  نيو كمتر نيکليتتراسایاكس  ماريت در یحفره شکم یدرصد چرب نيشتريبداشتند.  را ديتول شاخص مقدار نيكمتر

گروه  يو خاكستر برا نيپروتئ يريپذگوارش درصد ني(. باالترP<05/0)شد مشاهده ماكسيل درصد 1 با ماريدر ت

 1 ماكسيجلبک سارگاسوم و ل ن،يکليتتراسایمربوط به گروه اكس زانيم نيدرصد و كمتر 5/1 ماكسيشاهد و ل

آن در گروه  نيترنييپا و سارگاسوم جلبک به مربوط يريپذدرصد گوارش نيشتريب ياتر عصاره مورد دردرصد بود. 

 درصد داریمعن كاهش به توجه با كهپژوهش نشان داد  نيا يینها جينتا(. P<05/0مشاهده شد ) نيکليتتراسا یاكس

 با سهيمقا در ماكسيل کيوتيبنيس يحاو يهارهيج در خاكستر و نيپروتئ يريپذگوارش شيافزا و یبطن حفره یچرب

 نيگزيجا عنوانبه ماكسيل کيوتيبنيس وسارگاسوم  ياقهوه جلبکاز  توانیم ن،يکليتتراسایاكس ماريت

  .كرد استفاده یچالش طيشرا در ژهيوبه رهيمحرك رشد در ج يهاکيوتيبیآنت

 گوشتی جوجه خونی، هايفراسنجه عملکرد، سارگاسوم، ايقهوه جلبک ليماكس، بيوتيک، سين :کلیدی هایواژه
 


