
 وزارت جهادكشاورزي 

 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

 موسسه تحقيقات علوم دامي كشور

 مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان قزوين

 

 بررسي امکان جايگزيني پودر شويد با آنتي بيوتيک خوراكي در جيره جوجه هاي گوشتي عنوان پروژه: -

 

 24-51-13-016-990193 :پروژه شماره مصوب -

 ها وطرحهاي ملي ومشترك دارد(:خانوادگي مجري مسئول) اختصاص به پروژهنام و نام -

 احسان شهرامي : يخانوداگي مجرنام ونام -

 :ناظرانخانوادگي و نامنام -

  خانوادگي مشاور)ان(:و نامنام -

مسعود مستشاري، مهدي افتخاري، محمد جباري راد،  ، خانوادگي همکاران: سيد عبداله حسينينام و نام -

 مهدي امير صادقي

 مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان قزوينمحل اجرا :  -

 01/03/1399 تاريخ شروع : -

 يک سال مدت اجرا : -

 ناشر:  -

 شمارگان)تيراژ(: -

 تاريخ انتشار:  -

در مركز اطالعات و           61626با شماره        9/3/1401 اين اثر در مورخ  -

 مدارك علمي كشاورزي به ثبت رسيده است. 

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

 
 
 
 
 
 



 
 

 چكيده 

هاي وبي روده جوجهاين پژوهش به منظور بررسي اثر سطوح مختلف پودر شويد بر عملکرد، پاسخ ايمني و فلور ميکر     

در قالب طرح كامالً تصادفي با پنج تيمار و شش تکرار  308قطعه جوجه نر يک روزه سويه راس  420گوشتي و با استفاده از 

و يک درصد پودر شويد و جيره حاوي  5/0، 2/0هاي حاوي سطوح انجام شد. تيمارهاي آزمايشي شامل جيره شاهد، جيره

هاي تغذيه شده با جيره بيوتيک فالوومايسين بود. افزايش وزن و ضريب تبديل غذايي جوجهآنتيگرم در كيلوگرم ميلي 200

(. ميزان چربي شکمي در پرندگان >05/0P) بيوتيک و سطح يک درصد پودر شويد بيشتر از ساير پرندگان بودحاوي آنتي

بيوتيک و شاهد بود با جيره حاوي آنتي تغذيه شده با جيره حاوي يک درصد پودر شويد كمتر از پرندگان تغذيه شده

(05/0P< ظرفيت نگهداري آب الشه در گروه تغذيه شده با يک درصد پودر شويد در مقايسه با گروه شاهد بيشتر بود .)

(05/0P< گروه دريافت كننده يک درصد پودر شويد در جيره غذايي، شاخص تيوباربيتوريک اسيد گوشت را در مقايسه با .)

هاي اشريشياكلي در گروه (. شمار كلني>05/0Pبيوتيک به طور معني داري كاهش داد )شاهد و دريافت كننده آنتيهاي گروه

( و شمار كلني هاي الكتوباسيلوس در پرندگان تغذيه شده با >05/0Pشاهد در مقايسه با گروه هاي آزمايشي بيشتر بود )

(. >05/0Pبيوتيک بود )گان تغذيه شده با جيره شاهد و حاوي آنتيهاي حاوي كليه سطوح پودر شويد، بيشتر از پرندجيره

و يک درصد پودر شويد در جيره كمتر از گروه هاي دريافت كننده  5/0گليسريد خون در گروه دريافت كننده مقدار تري

يد در جيره، (. گروه دريافت كننده يک درصد پودر شو>05/0Pبيوتيک و گروه شاهد بود )درصد پودر شويد، آنتي 2/0

(. مقدار >05/0Pبيوتيک و شاهد داشت )درصد پودر شويد، آنتي 2/0هاي دريافت كننده تري نسبت به گروهكلسترول پايين

HDL بيوتيک باالتر بود خون در گروه دريافت كننده يک درصد پودر شويد از گروه هاي شاهد و دريافت كننده آنتي

(05/0P< مقدار .)LDL و يک درصد پودر شويد در مقايسه با گروه شاهد و دريافت  5/0ي دريافت كننده هاخون در گروه

و يک  5/0(. تيتر ثانويه پادتن عليه گلبول قرمز گوسفند در پرندگان تغذيه شده با >05/0Pكننده آنتي بيوتيک پايين تر بود )

(. پرندگان >05/0Pيه شده با جيره شاهد بود )بيوتيک بيشتر از پرندگان تغذدرصد پودر شويد و پرندگان دريافت كننده آنتي

بادي باالتري نسبت به پرندگان تغذيه شده با هاي حاوي پودر شويد در چالش با ويروس آنفلوآنزا تيتر آنتيتغذيه شده با جيره

لش با و يک درصد پودر شويد در چا 5/0(. همچنين پرندگان دريافت كننده >05/0Pبيوتيک و شاهد توليد كردند )آنتي

(. >05/0Pبيوتيک و گروه شاهد توليد كردند )بادي باالتري نسبت به پرندگان تغذيه شده با آنتيويروس نيوكاسل تيتر آنتي

پودر شويد در جيره عملکرد رشد، پاسخ سيستم ايمني و محيط ميکروبي  بر اساس نتايج اين پژوهش، استفاده از يک درصد

 بيوتيک محرك رشد باشد. تواند به عنوان جايگزين مناسب براي آنتيبخشد و ميهاي گوشتي را بهبود  ميروده جوجه

 
 شويد، ايمني هومورال، فلور ميکروبي روده، آنتي بيوتيک، عملکرد، جوجه هاي گوشتي كليد واژه ها:

 
 


