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 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزی

 مرکز تحقيقات کشاورزی و منابع طبيعي استان لرستان 

 

 لرستان استان در گوشتي مرغ پرورش مزارع در پلت دان از استفاده توسعه عنوان پروژه: -

 4-59-014-950187 :پروژه شماره مصوب -

 دارد(: و مشترکملي  یهاو طرحها اختصاص به پروژهمسئول )خانوادگي مجری  نام و نام -

 بهروز ياراحمدی، محسن محمدی ساعيگي مجری/مجريان:ادخانو نام نام و -

 سيد مجيد حسيني:ناظرانخانوادگي  و نام نام -

 ان(:نام و مشاور ) -

 پور رحيم مظفر - پور محتشمي اله نصرت -بيرانوند ميرحسن - يعقوبفر خانوادگي همكاران: اکبر نام و نام -

 گودرزی الدين شهاب -

 مرکز تحقيقات کشاورزی و منابع طبيعي استان لرستانمحل اجرا:  -

 1/9/1395تاريخ شروع: -

 يک سال و شش ماهمدت اجرا: -

 ناشر: -

 تيراژ(:شمارگان ) -

 تاريخ انتشار: -

ثبت رسيده در مرکز اطالعات و مدارک علمي کشاورزی به  55990  با شماره 17/5/98 اين اثر در مورخ -

 است.

 بالمانع است. و نمودارها با ذکر مأخذ هايمنحنحق چاپ محفوظ است. نقل مطالب، تصاوير، جداول، 

 

 

 

 

 

 



 چكيده:
دان جيره با استفاده از دو  لرستان استان در گوشتي مرغ پرورش مزارع در پلت دان از استفاده توسعه باهدفاين آزمايش 

 بر اساس آزمونآزمايش اين  انجام شد. 308سويه راس های گوشتي نر و ماده بر عملكرد جوجه دان پلتی )شاهد( و جيره آرد

t- test روز اجـرا شـد. نتايج  42بـه مـدت و  جوجه بود 480هر گروه شامل آماری شد  ليوتحلهيتجز، مستقلی هانمونه برای

مقدار ، ماندگاریوراک، ضريب تبديل غذا، درصد افزايش وزن بدن، مصرف خکل دوره پرورش ازنظر  درمجموع نـشان داد

 خوراک مـصرف کهطوریبه (.>05/0P)داری وجود داشت بين دو گروه آزمايشي تفاوت آماری معني هزينه خوراک

آردی  هدرنتيجه افزايش وزن بيشتری با مصرف جيره پلت شده نسبت به جير بوده پلـت شـده بيـشتر از آردی هجيـر صورتبه

باالترين ضريب تبديل غذايي در تيمار . وددر کل دوره برای جيره پلت شده بهتر از آردی ب خوراکضريب تبديل حاصل شد. 

 درمجموع بود. 59/1با ميزان  پلت دانشده با تيمارهای های تغذيهو کمترين ضريب تبديل غذايي در جوجه 89/1با  دان آردی

 دانترين شاخص توليد در تيمار بوده و پاييندان پلت شده با های گوشتي تغذيهر جوجهکل دوره، باالترين شاخص توليد د

ژژنوم نسبت طول پــرز به عمق کريپت در بيشترين جيره دان پلت مشاهده شد. نتايج صفات مورفولوژی روده نشان داد آردی 

دار نبود، ولي بر اجزای الشه معنيدان پلت که تأثير باوجود اين (.>05/0P)را داشته و تيمار دان آردی کمترين ميزان را داشت 

نتايج نشان داد که اثر تيمارهای آزمايشي  .شده است الشه باعث بهبود وضعيت دان پلتاستفاده از  نشان داد هاغالب شاخص

تيمارها ازنظر شاخص آسيت تفاوت بين دار بود. معني سرم خون LDLو  HDLتری گليسيريد، بر روی مقدار کلسترول، 

درصد، بيشترين تعداد پرنده را در گروه شاخص آسيتي  78/42( بود و تغذيه از جيره پلت درکل دوره با >05/0Pدار )معني

. بيشترين ميزان درصد را دارا بود پازيو ل الزيآم يميآنز تيتيمار دان پلت بيشترين فعالزياد )مستعد به سندرم آسيت( داشت. 

در  بستر بار ميكروبي زانيم نيشتريب در تيمار دان پلت و کمترين ميزان در تيمار آردی مشاهده شد. رطوبت و مقدار ازت بستر

باال بودن د که نتايج حاصله نشان دا. مشاهده شد (cfu/g 17/3ی )آرد ماريدر ت زانيو کمترين م (cfu/g 68/3) دان پلت ماريت

و و ميزان دان مصرفي  وزنافزايش  موجبحاصل از مصرف جيره پلت شده به عمق کريپت در ژژونوم پرزهای روده نسبت 

های گوشتي ، جوجهآمدهدستبهبر اساس نتايج  شده است.در گله غذايي و شاخص توليد ضريب تبديل بهبود  تيدرنها

. نتيجه نهايي ا داشتندر لوگرميهر کدان آردی باالترين مقدار هزينه خوراک به ازای  ماريو تشده با دان پلت کمترين تغذيه

 کاهش ضريب تبديل غذاييموجب  وي را داشته گوشت یهاباالترين شاخص توليد در جوجهاستفاده از تيمار دان پلت،  کهنيا

 شد. در کل دوره پرورشو افزايش وزن بيشتری 

 های گوشتيجوجه عملكرد، صفات مرفولوژی روده، آردی،دان پلت، دان  کليدی: یهاواژه
 


