
 وزارت جهادكشاورزي

 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

 مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان لرستان 

 

 مورفولوژي رودهو  خون بيوشيميايي هايفراسنجه و استفاده از پروبيوتيک بر عملکرد تأثير عنوان پروژه: -

 ژاپني بلدرچين

 4-59-13-012-950185 :پروژه شماره مصوب -

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

 محسن محمدي ساعي خانوداگي مجري/مجريان :نام ونام -

 چگني، كريم قرباني، ميرحسن عليرضا ي،ياراحمد خانوادگي همکاران: اكبر يعقوبفر، بهروزنام و نام -

 سپهوند، بهروز بيرانوند

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

 1/10/1395تاريخ شروع : -

 ماه 10يک سال و مدت اجرا : -

 ناشر: -

در مركز اطالعات و مدارك علمي كشاورزي به              55715   با شماره          20/3/98  اين اثر در مورخ -

 ثبت رسيده است.

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

 



 چکیده
 بلدرچين هاي شکل شناسي رودهخون و ويژگي بيوشيميايي هايفراسنجه بر عملکرد، استفاده از پروبيوتيک تأثيردر اين مطالعه 

تيمار آزمايشي در  4در قالب  روزهکيقطعه بلدرچين  320راي اين منظور از تعداد موردبررسي و آزمايش قرار گرفت. ب ژاپني

 -1 :ندصورت زير مصرف كردهاي آزمايشي را بهروز جيره 35كه به مدت  شدجوجه استفاده  20تکرار و هر تکرار حاوي  4

پروبيوتيک؛ درصد  1/0جيره حاوي  -3بيوتيک ويرجينيامايسين؛ گرم در كيلوگرم آنتيميلي 300جيره حاوي  -2؛ تيمار شاهد

هاي بيوشيميايي پروبيوتيک. خوراك مصرفي، افزايش وزن بدن، ضريب تبديل غذايي و فراسنجهدرصد  05/0جيره حاوي  -4

باالترين مصرف خوراك در تيمار شاهد و كمترين مصرف خوراك سرم خون مورد ارزيابي قرار گرفتند. در كل دوره پرورش 

داري بين تيمارهاي مختلف مشاهده نشد. درصد پروبيوتيک به دست آمد كه البته تفاوت معني 05/0شده با در پرندگان تغذيه

جز دست آمد كه بهدرصد پروبيوتيک به  1/0هاي مکمل شده با باالترين افزايش وزن بدن در كل دوره آزمايش در بلدرچين

-( در بلدرچين50/2داري نداشت. نتايج نشان داد كه بهترين ضريب تبديل خوراك )گروه شاهد با ساير پرندگان تفاوت معني

هاي گروه ( در بلدرچين98/2درصد پروبيوتيک مشاهده شد و همچنين بدترين ضريب تبديل خوراك ) 05/0شده با هاي تغذيه

-داري با ساير تيمارها داشت. ازنظر مقدار قند، اوره، كراتينين، كلسترول، تريت آماري معنيشاهد به دست آمد كه تفاو

داري بين تيمارهاي مختلف آزمايشي وجود نداشت. در خصوص آنزيم كبدي تفاوت آماري معني LDL, HDLگليسريد، 

ALP مقدار  داري بين تيمارهاي مختلف آزمايشي وجود داشت. باالترينتفاوت آماري معنيALP  در تيمار شاهد به دست

درصد  1/0شده با در گروه تغذيه ALPداري با ساير تيمارهاي آزمايشي داشت. كمترين مقدار آمد كه تفاوت آماري معني

هاي مکمل شده با پروبيوتيک مشاهده شد. كمترين طول پرز بيشترين طول پرز دوازدهه در بلدرچينپروبيوتيک به دست آمد. 

داري بين تيمارهاي مختلف مشاهده شاهد به دست آمد. ازنظر ضخامت پرز دوازدهه تفاوت آماري معني ماريدر تدوازدهه 

داري بين تيمارهاي مختلف مشاهده شد. باالترين مقدار نشد. ازنظر عمق كريپت و ضخامت كريپت نيز تفاوت آماري معني

درصد پروبيوتيک  05/0شده با جز پرندگان تغذيهدست آمد كه بهدرصد پروبيوتيک به  1/0شده با ها در پرندگان تغذيهآن

داري با ساير تيمارها داشت. ازنظر طول پرز، ضخامت پرز، عمق كريپت و ضخامت كريپت ژژنوم باالترين تفاوت آماري معني

ساير صفات موردبررسي جز ضخامت كريپت در مورد بين بهمقدار در تيمارهاي مکمل شده با پروبيوتيک مشاهده شد كه دراين

شناسي گيري شده ريختدرصد پروبيوتيک در سطح باالتري قرار داشتند. ازنظر صفات اندازه 1/0پرندگان مکمل شده با سطح 

بيوتيک در مقايسه با ساير تيمارها كمترين مقادير را داشتند و حتي مقادير شده با آنتيهاي تغذيهدر قسمت ژژنوم بلدرچين

درصد پروبيوتيک مشاهده  1/0شده با سطح متر از تيمار شاهدِ بود. بيشترين طول پرز ايلئوم در پرندگان تغذيهآمده كدستبه

داري با ساير تيمارها نشان داد. ازنظر ضخامت پرز ايلئوم درصد پروبيوتيک، تفاوت آماري معني 05/0تيمار  جزبهشد كه 

داري با ساير تيمارها رصد پروبيوتيک مشاهده شد كه تفاوت آماري معنيد 05/0شده با سطح بيشترين مقدار در گروه تغذيه

شده با پروبيوتيک بيشترين مقادير را دارا بودند و نشان داد. ازنظر عمق كريپت و ضخامت كريپت ايلئوم نيز پرندگان تغذيه

 بيوتيک مشاهده گرديد.شده با آنتيهمچنين كمترين مقدار در گروه تغذيه

 بيوتيکهاي خوني، شکل شناسي روده، پروبيوتيک، آنتييدي: بلدرچين، عملکرد، فراسنجههاي كلواژه
 


