
 كشاورزي  وزارت جهاد

 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

 موسسه تحقيقات علوم دامي كشور   

 

و مخمر بر عملکرد، زیست فراهمی عناصر معدنی، فراسنجه های  سویا، پوسته گندمسبوس اثر  عنوان پروژه:

 جوجه های گوشتیخونی، پاسخ ایمنی و کیفیت و ماندگاری الشه 
-  

 961326-154-13-13-2 :پروژه شماره مصوب -

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

 اکبر یعقوبفر خانوداگي مجري/مجريان :نام ونام -

 :ناظرانخانوادگي و نامنام -

 خانوادگي مشاور)ان(:و نامنام -

 تهراني مصطفي علي - دانشيار فهيمه - حسيني سيدمحمدهمكاران اصلي: خانوادگي همكاران: نام و نام

 سامي كيانوش - پور موسوي اله فضل سيد - قمصري عليزاده اميرحسين - حسيني عبداله سيد - الهيان لطف ساير همكاران : هوشنگ

 ليعام منصوره -  سيگارودي جوادي فاطمه - پور طاهري جواد - گلبخت عليرضا - كوچكي عليرضا - باغجري اسماعيل-

 موسسه تحقيقات علوم دامي كشورمحل اجرا :  -

 1/12/96 تاريخ شروع : -

 يك سال  مدت اجرا : -

 ناشر:  -

 شمارگان)تيراژ(: -

 تاريخ انتشار:  -

در مركز اطالعات و مدارك علمي  55765 با شماره         3/4/98اين اثر در مورخ  -

 كشاورزي به ثبت رسيده است. 

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

 
 
 
 
 
 
 



 چکیده : 
سي  سواین پژوهش در قالب دو آزمایش به مرحله اجرا درآمد. آزمایش اول به منظور برر سته  سبوس گندم، پو و مخمر بر  ایاثرات 

قطعه   420،  با تعداد بسننتر در يهای گوشننتالشننه جوجه یو ماندگار تیفیبهبود کهای خوني، پاسننا ایمني و فراسننن هعملکرد، 

قطعه جوجه در هر تکرار اجرا  10تکرار و  6تیمار و  7( در قالب طرح کامالً تصننادفي با 308جوجه گوشننتي یر روز) وسننویه راس 

جیر) پایه  -4رصد مخمر، د 2/0جیر) پایه + -3درصد مخمر، 1/0جیر) پایه +  -2جیر) پایه،  -1گردید. تیمارهای آزمایشي شامل:  

سبوس گندم،  5+  سبوس گندم، 10جیر) پایه +  -5درصد  سویا،  3جیر) پایه +  -6درصد  درصد  6جیر) پایه +  -7درصد پوسته 

روزگي بود. در کل دور)  42تا  25روزگي و  24تا  11روزگي،  10تا  1روز شامل سه مرحله  42های آزمایش دور) پوسته سویا بود.

سایر تیماپرورش تی سبت به  صرفي را ن شاهد کمترین خوراک م صاص دادمار  شي به خود اخت شترین >05/0Pو رهای آزمای (. بی

سطح  صد 10مصرف خوراک مربوط به  سویا بود و در سته  صد پو سه و شش در سطوح  شي (. >05/0Pسبوس گندم و  تیمار آزمای

شاهد و تیمار  سبت به تیمار  سویا در کل دور) آزمایش ن سته  صد پو سه در شترین میزان افزایش وزن  1/0حاوی  صد مخمر بی در

شان داد  سطوح (>05/0Pوروزانه را ن سبت به تیمارهای حاوی  سطوح مخمر ن سبي انرژی مربوط به تیمار حاوی  شترین بازد) ن . بی

درصد سبوس گندم نسبت  10مربوط به سطح و پروتئین کمترین بازد) نسبي انرژی  .(>05/0Pوبود سبوس گندم و پوسته سویا 

شاهد بود  سبت به تیمار حاوی  5برای تیمار حاوی  HDL(. کمترین میزان >05/0Pوبه تیمار  سبوس گندم ن صد  صد  2/0در در

را به  (T3, T4وهای تیروئیدی ن غلظت هورموندرصد سبوس گندم، بیشترین میزا 5(. تیمار حاوی >05/0Pمخمر مشاهد) شد و

بیشترین طول استخوان درشت ني تیمار حاوی مخمر و پوسته سویا نسبت به تیمار حاوی سبوس  .(>05/0Pخود اختصاص داد و

سبت به تیمار حاوی  .(>05/0Pگندم بود و ستخوان ران باالتری ن شاهد وزن ا شت  1/0تیمار  صد مخمر دا  اختالف .(>05/0Pودر

شد.  هایباکتریآماری برای جمعیت  شاهد) ن سلولي م شي حاوی بعنوان منابع دیوار)  سیل در تیماری آزمای شیا کولي و الکتوبا شر ا

تیمارهای حاوی پوسته سویا بیشترین طول پرز و نسبت طول به عمق کریپت را داشت. و بیشترین عرض پرز مربوط به تیمار حاوی 

های متفاوت پس از پس از کشنتار مربوط به تیمار حاوی ن اسنیدیته گوشنت سنینه در زمانبیشنتری.(>05/0Pسنبوس گندم بود و

سویا بود  سته  سویا بود 72آلدئید در مالون دی میزان  (.>05/0Pوپو سته  سبوس گندم و پو شتار مربوط به تیمار   ساعت پس از ک

 (.>05/0Pو باشدو مخمر ميسبوس گندم  ماریتپس از کشتار مربوط به  72در  ساعت بیشترین ظرفیت نگهداری آب (.>05/0Pو

صد  10 ماریت صد 6گندم و  سبوسدر سو در سته  شتار را  72در زمان  آب ینگهدار تیظرف زانیم نیباالتر ایپو به ساعت پس از ک

صاص دادند و شترین میزان گران(>05/0Pخود اخت س 10روی مربوط به تیمار. بی صد  سویا بود و  3بوس گندم و در سته  صد پو در

نتایج نشان داد که پلي ساکاریدهای دیوار) سلولي در ماندگاری گوشت سینه (. >0P /05کمترین مقدار مربوط به تیمار شاهد بود و

 جوجه های گوشتي بعنوان آنتي اکسیدان موثرند، ولي دارای  اثرات متفاوتي هستند.

سفر( تعداد در آزمایش دوم برای تعیین  سیم و ف ضم مواد معدني وآهن، منگنز، روی، مس، کل شتي  480قابلیت ه قطعه جوجه گو

سویه ت اری راس  جنس نر یر صورت گرفت. در  308روز) از  ستر  صادفي در ب شي آزمایش قالب یر طرح کامالً ت تیمارهای آزمای

شامل:  شاهد(دوم  سبوس گندم، جیر 10جیر) پایه + ، جیر) پایه و صد  سویا، جیر) پایه +  6) پایه + در سته  صد پو صد  2/0در در

درصد مخمر، جیر)  2/0درصد سبوس گندم +  10درصد پوسته سویا، جیر) پایه +  6درصد سبوس گندم +  10مخمر، جیر) پایه + 

سویا +  6پایه +  سویا +  6درصد سبوس گندم +  10درصد مخمر، جیر) پایه +  2/0درصد پوسته  درصد مخمر  2/0درصد پوسته 



شند. تیمار  سم و  8مي با شترین میزان انرژی قابل متابولی شد دارای بی سلولي مي با ساکارید دیوار)  سه منبع پلي  که ترکیبي از 

شد. تیمار حاوی  ساس ازت مي با شد) بر ا صحیح  سم ت سویا و  6انرژی قابل متابولی سته  صد پو صد مخمر کمترین میزان  2/0در در

سم  صاص داد وانرژی قابل متابولی ساس ازت را به خود اخت شد) بر ا صحیح  سم ت شترین قابلیت <05/0Pو انرژی قابل متابولی (. بی

شد و شاهد)  سایر تیمارها م سبت به  شاهد ن سیم در تیمار <0P /05هضم ازت و چربي مربوط به تیمار  که  8(. قابلیت دسترس کل

سبوس گندم+ 10حاوی  صد  سویا6در سته  صد پو سای در سبت به  شان داد بود ن ولي    (.>05/0Pور تیمارها افزایش معني داری ن

(. <05/0Pبود  و درصد پوسته سویا 6درصد سبوس گندم+ 10که حاوی  5بیشترین قابلیت دسترس عنصر کلسیم مربوط به تیمار 

شتند و10تیمار  درصد مخمر، 2/0(. تیمار حاوی <05/0Pدرصد سبوس گندم و دارای بیشترین قابلیت دسترسي به آهن و مس دا

شان داد و سترسي باالیي برای مس و روی ن سلولي منابع خوراکي <05/0Pقابلیت د ساکارید های دیوار)  شان داد که پلي  (. نتایج ن

 در میزان قابلیت دسترس عناصر معدني موثر مي باشند. 

 کیفیت الشههای بیوشیمیایي خون، ایمني، عملکرد رشد، فراسن ه: جوجه گوشتي، پاسا کلید واژه ها 
 


