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 مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان خراسان رضوي

 

( با یدنی)همراه خوراک و آب آشههام کیتریسهه دیاسهه  یبر پا ریفایدیاسهه سهه یمقا عنوان پروژه: -

 ی ایمنیهاروده و پاسهه  یالشهه ، مورلوژو  اتیبر عملکرد، خصههو هه یتجار یهانمون 

 24-43-13-003-970170 :پروژه شماره مصوب یگوشت یهاجوج 

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

 علي رضا حسابي نامقيخانوداگي مجري/مجريان :نام ونام -

 :ناظرانخانوادگي و نامنام -

 مشاور)ان(:خانوادگي و نامنام -

 فهيمه علي پور خشت و علي نسري نژادخانوادگي همكاران:نام و نام -

 ايستگاه طرقمحل اجرا :  -

 1/2/97:تاريخ شروع  -

 و نه ماه سال 1مدت اجرا : -

 ناشر:  -

 شمارگان)تيراژ(: -

 تاريخ انتشار:  -

مدارك          56857 با شماره         25/10/98اين اثر در مورخ  - عات و  در مركز اطال

 علمي كشاورزي به ثبت رسيده است. 

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

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 چکیده:

ي گوشيييتي بر عملكرد، هاجوجههاي در آب و جيره ريفايدياسيييبررسيييي اثر سيييطوف م تل   منظوربهاين آزمايش 

سنجه صيات الشهخونهاي فرا شد. جوجه کيروده بار يو مورفولوژ ي، خصو شتي در دو آزمايش طراحي  هاي گو

 5با  يطرف كامالً تصييادف کيراس در قالب  هيسييو روزهيک يقطعه جوجه گوشييت 400در هر يک از دو آزمايش با 

ي هيبر پاي جيره شاهد ماريت شامل يشيآزما يمارهايت شد. انجام جوجه به ازاي هر تكرار قطعه 20تكرار و  4و ماريت

درصد اسيديفاير تجاري به همراه  5/1وليدي و ت ريفايديدرصد اس 5/1و  1،  5/0شاهد به اضافه   رهيجو  ايسو -ذرت

توليدي  ريفايدياسگرم   750و 500، 250شاهد به اضافه   رهيجبود. آزمايش دوم شامل  در خوراك پركننده )حامل(

هاي نشيييان داد خوراك مصيييرفي در جيره آزمايش اول تايجآب بود. ن ليتر 1000در گرم اسييييديفاير تجاري 200 و

(. p<05/0افزايش يافت ) دوره آغازين در مقايسييه باشيياهد در يداريمعن طوراسيييديفايرتوليدي به % 5/1و  1حاوي 

و كل دوره  شييد  دوره آغازينضييريب تبديل غذايي در مقايسييه با شيياهد در بهبود در وزن و باعث  % 5/0 اسيييديفاير

(05/0>p) . سيديفاير سطح ا شتي يهامنجر به كاهش وزن جوجه %1توليدي در  ضريب تبديل غذايي گو  و افزايش 

يب % اسيديفاير توليدي منجر به افزايش ضر 5/1سطح  (.p<05/0)كل دوره در مقايسه با شاهد شد  و دوره رشددر 

هاي حاوي اسيديفاير اختالف سرم در جيره HDL(. p<05/0) تبديل غذايي در دوره آغازين در مقايسه با شاهد شد

شت و كمترين  يداريمعن شاهد ندا شد.%  5/0در جيره حاوي  LDLبا جيره  شاهده  سيديفاير م اهش در آلكالين كا

دستگاه گوارش در    pH(.p<05/0دي مشاهده شد )تولي هايسيديفايرا % 1و  5/1هاي حاوي فسفاتاز سرم در جيره

شاهد كاهش يافت)جيره روزگي در 42در دوازدهه  سه با  سيديفاير در مقاي سيديفاير  (.p<05/0هاي حاوي ا ي ريتأثا

(. نتايج آزمايش دوم p<05/0د)مورفولوژي روده شيي يهايژگيمنجر به بهبود و اما نداشييت هااندامبر  وزن الشييه و 

شد با افزودن  ضريب تبديل غذايي در دوره ر صرفي و  شان داد خوراك م سه با 500ن سيديفاير توليدي در مقاي گرم ا



گرم اسيديفاير توليدي در دوره  750ي گوشتي در سطح هاجوجه(. وزن p<05/0شاهد در دوره رشد كاهش يافت )

(. كاهش در تري گليسييييريد در تيمارهاي حاوي p<05/0يافت ) آغازين و كل دوره در مقايسيييه با شييياهد افزايش

(  در مقايسييه با شيياهد مشيياهده شييد. p<05/0سييرم در تيمار حاوي اسيييديفاير توليدي) HDLاسيييديفاير و افزايش 

 pH(. كاهش در p<05/0تيمارهاي حاوي اسيييديفاير آلكالين فسييفاتاز سييرم كمتري در مقايسييه با شيياهد داشييتند )

سيديفاير  42و  28ژژنوم در دوازدهه و  شت. ا سيديفاير وجود دا ي بر وزن الشه و ريتأثروزگي در تيمارهاي حاوي ا

 5/0با توجه به بهبود عملكرد سييطح  .(p<05/0د)مورفولوژي روده شيي يهايژگيمنجر به بهبود و اما نداشييت هااندام

 شود.آب توصيه ميگرم اسيديفاير توليدي به ترتيب در خوراك و هزار ليتر  500درصد و 

 هاي كليدي: اسيديفاير، جوجه گوشتي، خصوصيات الشه، عملكرد، مورفولوژي رودهواژه


