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 يگوشت هاي¬در جوجه ندريبا نيتوکس يدرون تن يابيارز عنوان پروژه:

  :پروژه شماره مصوب-

 ( :ملي و مشترک دارد يهاها و طرحاختصاص به پروژه)مجري مسئول  ينام و نام خانوادگ -

 سيروس نوروزي :مجريان /خانوداگي مجري نام نام و -

  :ناظران ينام و نام خانوادگ -

  ( :ان)مشاور  ينام و نام خانوادگ -

  سيد عبداله حسيني-شهاب الدين گودرزي:ي همكاراننام خانوادگنام و 

 موسسه تحقيقات علوم دامي کشور: محل اجرا 

  :تاريخ شروع  -

  :مدت اجرا  -

 : ناشر -

  ( :تيراژ)شمارگان -

 : تاريخ انتشار -

در مرکز اطالعات و            55995با شماره         17/5/98 اين اثر در مورخ -

 . مدارک علمي کشاورزي به ثبت رسيده است

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

 

 

 

 

 

 



 :چکیده

های گوشتی، آزمایشی در قالب طرح به منظور ارزیابی اثرات درون تنی توکسین بایندرهای تک ژن در جوجه

قطعه جوجه گوشتی در هرتکرار انجام گردید. تیمارهای آزمایشی شامل،  12تکرار و  5تیمار و  6کامال تصادفی با 

جیره پایه +  -3توکسین )شاهد مثبت(،جیره پایه + آفال -2جیره پایه بدون آفالتوکسین )شاهد منفی(، -1

جیره پایه + -5دوز توکسین بایندر،  2جیره پایه + آفالتوکسین+ -4دوز توکسین بایندر،  1آفالتوکسین+

جیره پایه + آفالتوکسین+ توکسین بایندر بدون حامل بود. دوز  -6دوز توکسین بایندر و  3آفالتوکسین+

بی بود. در طول دوره پیپی 500و  1500روزگی به ترتیب   42-22روزگی و  21تا  0آفالتوکسین در دوره 

وزن بدون، خوراک  برای صفات عملکردی، ایمنی و مورفولوژی روده مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج

داری از نظر آماری مشاهده گردید تفاوت معنی 42و  35، 28، 21در سنین مصرفی و ضریب تبدیل غذایی 

(p<0.05).  ،کمترین مقدار شاخص تولید مربوط به شاهد مثبت و بیشترین مقدار مربوط به تیمارهای شاهد منفی

اثر تیمارهای مختلف  دوز توکسین بایندر بود. 2دوز توکسین بایندر و شاهد+ آفالتوکسین+ 1شاهد+ آفالتوکسین+

، ولی درصد (p>0.05)ار نبود دبر درصد الشه، ران، سینه، قلب، سنگدان، صفرا، طحال، بورس و چربی معنی

نتایج بررسی پاسخ به گلبول قرمز گوسفندی در سن  .(p<0.05)کبد تحت تاثیر تیمارهای مختلف قرار گرفت 

داری را از نظر آماری در بین تیمارهای مختلف داشتند تفاوت معنی IgG و SRBC روزگی نشان داد که تیتر  28

(P<0.05) تیتر .IgMنفوسیت و نسبت هتروفیل به لنفوسیت تفاوتی را از نظر آماری نداشتند ، تعداد هتروفیل، ل

(p>0.05)نتایج تیتر .SRBC  ،IgG ،IgM تعداد هتروفیل، لنفوسیت و نسبت هتروفیل به لنفوسیت در سن ،

. (p<0.05)داری را از نظر آماری نشان داد ، تفاوت معنیIgMروزگی برای کلیه فاکتورهای مورد بررسی بجز  42

طول پرز، پهنای پرز، عمق کریپت و نسبت طول پرز به عمق کریپت در دو قسمت ژژنوم و ایلئوم تفاوتی را از 

دوز  2تا میزان  توانمیکه  گرددگیری می. نتیجه(p>0.05)نظر آماری در بین تیمارهای مختلف نشان نداد 

های آلوده به آفالتوکسین گوشتی به جیرههای جوجه در ایمنی سیستم جهت بهبود عملکرد و توکسین بایندر را

 استفاده نمود. اضافه و

 هاي گوشتي ، جوجهآفالتوکسینتوکسين بايندر، عملكرد، ايمني، مورفولوژي،  کلمات کلیدی:

 

 


