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  چكيده
 خوراك( لوگرميك هرگرم در يليم 540، 360، 180، 0)ت استفاده از سطوح مختلف منظور بررسي اثرااین تحقيق به

هاي غذایي حاوي دو سطح پروتئين خام )سنگروویت( در جيره cordata  Macleayaعصاره آلكالوئيدي گياه

رشد، راندمان الشه، قابليت هضم ایلئومي پروتئين،  بر عملكرد (308درصد نياز جوجه گوشتي نژاد راس 95و  100)

 560 ازهاي گوشتي انجام شد. در این آزمایش هاي ایمني در جوجهغلظت اسيدهاي آمينه آزاد پالسما و برخي پاسخ

استفاده تكرار  5و  ماريبا هشت ت 2×4 لیطرح فاكتور کیدر قالب  308نژاد راس نر  يروزه گوشت کیقطعه جوجه 

گرم در كيلوگرم سنگروویت در هر دو ميلي 540هاي حاوي هاي تغذیه شده با جيرهشد. نتایج حاصله نشان داد جوجه

(. عالوه بر این، > P 05/0روزگي نسبت به گروه شاهد داشتند ) 35درصد وزن بدن باالتري در سن  2/3سطح پروتئين 

هاي اضافه وزن روزانه و ضریب تبدیل گرم در كيلوگرم ميانگينميلي 540با افزایش سطح سنگروویت از صفر به 

 100هاي حاوي سطح هاي مصرف كننده جيرهدرصد بهبود یافت. راندمان الشه جوجه 3/1و  7/2غذایي به ترتيب 

هاي ( نسبت به جوجه> P 05/0داري )طور معنيگرم سنگروویت در كيلوگرم بهميلي 180درصد نياز پروتئين خام و 

گرم در كيلوگرم باالتر بود. با ميلي 360و  180درصد پروتئين خام و سطوح صفر،  95هاي حاوي كننده جيرهمصرف

گرم در كيلوگرم قابليت هضم ميلي 540هاي غذایي از صفر )گروه شاهد( به افزایش سطح سنگروویت در جيره

درصد رسيد. تيمارهاي  7/78به  8/72ایش و از ( افز> P 05/0درصد  ) 9/5روزگي  35ایلئومي پروتئين خام در سن 

 35ها در سن مختلف آزمایشي تاثير معني داري بر غظت متيونين و ترئونين آزاد پالسماي خون و كراتينين سرم جوجه

بادي هاي ایمني از جمله تير آنتيداري بر پاسخاز طرف دیگر تيمارهاي مختلف آزمایشي تاثير معنيروزگي نداشتند. 

بادي بر عليه گلبول قرمز شسته شده خون گوسفندي و همچنين هاي نيوكاسل و آنفوالنزا، تير آنتيعليه ویروسسرم 

طور خالصه نتایج آزمایش حاضر نشان روزگي نداشتند. به 15ها در سن نسبت آلبومين به گلوبولين سرم خون جوجه

تواند به ترتيب گرم در كيلوگرم سنگروویت ميميلي 540هاي غذایي حاوي هاي گوشتي با جيرهداد تغذیه جوجه

هاي هاي وزن زنده، مصرف خوراك و ضریب تبدیل غذایي جوجهدرصدي ميانگين 3/1و  5/1، 3/3باعث بهبود 

ولي اقتصادي ترین سطح استفاده  ها در سن كشتار شوددرصد چربي محوطه بطني آن 7/21گوشتي به همراه كاهش 

  در كيلوگرم جيره و تامين پروتئين درسطح نياز بود. تیسنگرووميلي گرم  180از

 

قابليت هضم   عملكرد رشد، ،cordata  Macleayaجوجه گوشتي، عصاره آلكالوئيدي گياهها: واژهکليد

 هاي ایمنيپروتئين، پاسخ ایلئومي
 
 


