
 کشاورزی جهادوزارت 

 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزی

 موسسه تحقيقات علوم دامي کشور

 

 گوشتي های¬بررسي اثرات استفاده از  سطوح مختلف جرم ذرت بر عملکرد،  ايمني،کيفيت الشه  جوجه عنوان پروژه:

  :پروژه شماره مصوب-

 ( :ملي و مشترک دارد یهاها و طرحپروژهاختصاص به )مجری مسئول  ينام و نام خانوادگ -

 سيد عبداله حسيني :مجريان /خانوداگي مجری نام نام و -

 :ناظران ينام و نام خانوادگ -

 ( :ان)مشاور  ينام و نام خانوادگ -

  :ي همکاراننام خانوادگنام و 

 موسسه تحقيقات علوم دامي کشور: محل اجرا  -

 01/03/96 :تاريخ شروع  -

 01/06/96 :مدت اجرا  -

 :ناشر -

 ( :تيراژ)شمارگان -

 :تاريخ انتشار -

در مرکز اطالعات و            55712با شماره         20/3/98اين اثر در مورخ  -

 .مدارک علمي کشاورزی به ثبت رسيده است

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

 

 

 

 

 



 چکیده

های ايمني، قابليت هضم مواد منظور بررسي تاثير سطوح مختلف جرم ذرت )حاوی روغن زياد( بر عملکرد، شاخصبه

مغذی خوراک، ترکيبات بيوشيميايي سرم خون و مورفولوژی روده باريک، آزمايشي در قالب طرح کامال تصادفي 

، 5گرديد. در اين آزمايش از سطوح صفر )شاهد(،  قطعه پرنده در هر واحد آزمايشي انجام 25تکرار و  5تيمار،  5با 

درصد جرم ذرت موجب بهترين  10درصد جرم ذرت استفاده شد. نتايج اين آزمايش نشان داد که سطح  20و  15، 10

داری در مقدار خوراک از طرفي، تفاوت معني>p). 05/0(گردد افزايش وزن نسبت به ديگر سطوح جرم ذرت مي

درصد بيشتر  5ضريب تبديل غذايي در سطح  <p). 05/0(های مختلف آزمايشي مشاهده نگرديد مصرفي در بين تيمار

درصد جرم ذرت  10های اقتصادی نشان داد که سطح بررسي شاخص>p). 05/0(از ديگر از سطوح جرم ذرت بود  

ص توليد نشان داد بررسي شاخ>p). 05/0(باشد کمترين هزينه خوراک مصرفي برای هر کيلو وزن زنده را دارا مي

بررسي قابليت >p). 05/0(باشد درصد جرم ذرت مي 5و  10که بيشترين و کمترين مقدار مربوط به تيمارهای با سطوح 

هضم مواد مغذی خوراک نشان داد که قابليت هضم ماده خشک، پروتئين خام، چربي خام، کلسيم و فسفر در بين 

قابليت هضم انرژی و سطح انرژی قابل هضم جيره  >p). 05/0(دهد يتيمارهای مختلف تفاوت معني داری را نشان م

بررسي فاکتورهای ايمني همورال <p). 05/0(در بين تيمارهای مختلف آزمايشي تفاوتي از نظر آماری نشان نداد 

جرم  اثر سطوح مختلف <p). 05/0(داری را از نظر آماری در بين تيمارهای مختلف آزمايشي نشان نداد تفاوت معني

داری را روی طول، عرض، عمق کريپت و نسبت طول به عمق ذرت بر مورفولوژی ژژنوم و ايلئوم روده تفاوت معني

های خوني گلوکز، اسيداوريک، آلکالين فسفاتاز، فسفر، پروتئين کل، آلبومين فراسنجه <p). 05/0(کريپت نشان نداد 

که >p); 05/0(داری داشت لي کلسترول خون اختالف معنيو <p). 05/0(داری نداشتند و گلوبولين اختالف معني

 درصد جرم ذرت بود. 15کمترين سطح کلسترول مربوط به تيمار باسطح 

 کلمات کلیدی: جرم ذرت، عملکرد، ایمنی همورال، شاخص تولید، قابلیت هضم و جوجه گوشتی

 


