
 وزارت جهادكشاورزي 

 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

 موسسه تحقيقات علوم دامي كشور

 مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان خراسان رضوي

 

 يهاروده جوجه PHو  يمنيعملکرد، پاسخ ا ( برييدارو اهي)مخلوط چند گ عصاره هاماک عنوان پروژه: اثر -

   يگوشت

 

 24-43-13-023-970355 :پروژه شماره مصوب -

 دارد( و مشترکملي  يهاو طرحها ) اختصاص به پروژه:مجري مسئول ينام خانوادگنام و  -

 علي رضا حسابي نامقي خانوداگي مجري/مجريان :نام ونام -

 :ناظرانخانوادگي و نامنام -

 خانوادگي مشاور)ان(:و نامنام -

–علي اصغر عباسپور  -محمد ناطق گلستان  -اميرحسين عليزاده قمصري خانوادگي همکاران: نام و نام -

 مصطفي رجب زاده حصار

 مركز تحقيقات و آموزش جهاد كشاورزي خراسان رضويمحل اجرا :  -

 1/4/1397تاريخ شروع : -

 سال و سه ماه 1 مدت اجرا : -

 ناشر:  -

 شمارگان)تيراژ(: -

 تاريخ انتشار:  -

در مركز اطالعات و مدارک          56871 با شماره         30/10/98اين اثر در مورخ  -

 علمي كشاورزي به ثبت رسيده است. 

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

 
 

 

 

 

 

 



 چكيده : 

 بر )هاماک(دارويي گياهان صارهع يک مخلوط از مختلف سطوح از استفاده اثرات بررسي منظور به آزمايشي

 كامالً طرح قالب در . آزمايششد هاي گوشتي انجامدر جوجه رودهPH وزن اجزاي الشه و  عملکرد، ميزان تلفات،

آزمايشي  واحد هر در قطعه جوجه 20 و تکرار 4 تيمار، 9 در)نر و ماده(  308راس  قطعه جوجه 720 تعداد با تصادفي

-22) روزگي( و هاماک رشد 21-0عصاره هاماک به دو فرم هاماک آغازين) گرديد. انجام روزگي 42 تا 1 سن از

 شاهد تيمار (1شامل آزمايشي هاياستفاده شد. گروه محلول در اب آشاميدني ليتر در ليتر�حسب ميلي روزگي( بر 42

عصاره هاماک در دوره  ليتري(دو ميل3 آغازين،در دوره عصاره هاماک  ليتريک ميلي (2گياهي(، عصاره)فاقد مخلوط 

عصاره  ليترميلي يک (6عصاره هاماک در دوره رشد، (دو5عصاره هاماک در دوره رشد،  ليتريک ميلي (4آغازين،

در دوره عصاره هاماک  ليتر(يک ميلي7رشد، در دوره عصاره هاماک  ليتريک ميليآغازين و در دوره هاماک 

 ليتريک ميليآغازين ودر دوره عصاره هاماک دو ميلي ليتر (8رشد،در دوره عصاره هاماک ليتر دو ميليآغازين و 

در عصاره هاماک  دو ميلي ليتر  آغازين ودر دوره عصاره هاماک ليتر دو ميلي  (9رشد ودر دوره  عصاره هاماک

 بود. رشددوره 

خوراک  بر مصرف رشد اثريمخلوط عصاره گياهي هاماک آغازين و  مختلف سطوح از استفاده كه داد نشان نتايج 

. (>05/0P)وزن زنده شددار �هاي گوشتي نداشت و استفاده توام هر دو عصاره باعث كاهش معنيو وزن زنده جوجه

. مصرف (>05/0P)عصاره هاماک آغازين مشاهده شد ليترميلي 1كننده �بهترين ضريب تبديل غذايي در تيمار مصرف

هاي گوشتي گليسيريد خون در جوجهميزان گلوكز، كلسترول و تريدار �معنيباعث كاهش   2و  1هاماک  ليترميلي 2

باعث كاهش چربي حفره  2تيمارهاي آزمايشي قرار نگرفت اما عصاره هاماک  تأثير. درصد الشه تحت (>05/0P)شد

ر ها در روده موثبر افزايش جمعيت الكتوباسيلوسمصرف متوالي هاماک آغازين و رشد  .(>05/0P)بطني شد

در بهبود صفات در دوره آغازين و رشد  عصاره هاماکاستفاده از . نتايج كلي اين پژوهش نشان داد كه (>05/0P)بود

 هاي گوشتي شد.هاي خوني در جوجهبي روده و فراسنجهوتوليدي اثر چنداني ندارد اما باعث بهبود جمعيت ميکر
 

 جوجه گوشتي، عصاره گياهان دارويي، عملکرد، جمعيت ميکروبي روده ها :كليد واژه

 

 
 


