
  کشاورزي جهادوزارت 

 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزي        

 موسسه تحقيقات علوم دامي کشور               

 

هاي گياهي  با محرك (ASRI1 and 2) هاي رشد گياهي توليد شده در موسسه تحقيقات علوم دامي ايرانمقايسه اثر محرك عنوان پروژه:

 فراسنجه هاي فيزيولوژيك و متابوليك در جوجه هاي گوشتيتجاري بر ايمني،عملكرد و 

 24-13-13-124-960-786 :پروژه شماره مصوب-

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

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

  :ناظران ينام و نام خانوادگ -

  ( :ان)مشاور  ينام خانوادگ نام و -

 امير ميمندي پور، وحيد قاسملو و مجيد توکليهوشنگ لطف الهيان،  :ي همكاراننام خانوادگنام و 

 موسسه تحقيقات علوم دامي کشور: محل اجرا 

 1396 ارديبهشت :تاريخ شروع  -

 و نيم يكسال :مدت اجرا  -

 : ناشر -

  ( :تيراژ)شمارگان -

 : تاريخ انتشار -

در مرکز اطالعات و مدارك           56001 با شماره         19/5/98اين اثر در مورخ  -

 . علمي کشاورزي به ثبت رسيده است

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

 

 

 

 



 :چكيده

 
هاي فيزيولوژيك و هاي محرك رشد گياهي و پري بيوتيك بر عملكرد و فراسنجهبه منظور بررسي اثرات مكمل

هاي گوشتي، آزمايشي در قالب طرح کامالً تصادفي به روش فاکتوريل با سه نوع مكمل گياهي متابوليك جوجه

تيمار شاهد )فاقد و يك الکتوز بيوتيك گرم در تن( پري 1000، 0( و دو سطح )ASRI2و ASRI1)مكمل تجاري، 

سويا و  -قطعه مخلوط نر و ماده در هر تكرار انجام خواهد شد. جيره اصلي بر پايه ذرت  25تكرار و  5و  افزودني(

و پري بيوتيك  اثر محرکهاي رشد فاقد افزودني مي باشد، لذا اين جيره به عنوان تيمار کنترل در نظر گرفته مي شود.

(.  P>0.05)معني دار نبود  ، خوراك مصرفي ، ضريب تبديل غذايي، درصد ماندگاري و شاخص توليدبر وزن بدن

و وزن نسبي اندامهاي داخلي  درصد الشه، درصد ران، درصد سينه، درصد پشت و گردن، درصد چربي حفره ي بطني

پاسخ بر  هي و پري بيوتيك رشد گيا (.  اثر محرکهايP>0.05) تحت تاثير محرك رشد و پري بيوتيك قرار نگرفت

دار معني DNCBو پاسخ به تزريق فيتوهماگلوتنين و  Mو ايمنوگلوبولين  Gبه گلبول قرمز گوسفندي و ايمنوگلوبولين 

(. P<0.05اثر محرکهاي رشد بر درصد هترفيل، لنفوسيت و نسبت آنها معني دار بوده است ) ولي  (P>0.05)نبود 

تحت تاثير محرك رشد و پري  کلسيم، فسفر، پروتئين کل، آلبومين و گلوبولين  ملهاي خوني شاهمچنين  فراسنجه

محرکهاي همچنين  اثر  (. P<0.05اثر مصرف پري بيوتيك بر ميزان کلسيم معني دار بود ) بيوتيك قرار نگرفت  ولي

کريپت و مساحت  ارتفاع پرز، عرض پرز، عمق کريپت، نسبت طول پرز به عمقو   LDLو  HDLرشد بر کلسترول و 

در پايان با توجه به نتايج حاصله، محرك هاي رشد توليدي موسسه توان جايگزيني با   (.P>0.05پرز معني دار نبود )

 محرك رشد وارداتي را دارد.

هاي فيزيولوژيك و متابوليك ،جوجه هاي محرکهاي رشد گياهي، پريبيوتيك، ايمني، عملكرد، فراسنجه لمات کلیدی:ک

 گوشتي

 


