
 کشاورزی جهادوزارت 

 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزی

 موسسه تحقيقات علوم دامي کشور

 

های بر عملکرد، فراسنجه های خونی، ایمنی و در جوجه سطوح مختلف خوراک گلوتن ذرت تأثیر عنوان پروژه:

 گوشتی
 

  :پروژه شماره مصوب-

 ( :ملي و مشترک دارد یهاها و طرحپروژهاختصاص به )مجری مسئول  ينام و نام خانوادگ -

 سيد عبداله حسيني :مجريان /مجری يخانوادگ نام نام و -

 :ناظران ينام و نام خانوادگ -

 ( :ان)مشاور  ينام و نام خانوادگ -

  :ي همكاراننام خانوادگنام و 

 موسسه تحقيقات علوم دامي کشور: محل اجرا  -

 01/03/96 :شروع تاريخ  -

 01/06/96 :مدت اجرا  -

 :ناشر -

 ( :تيراژ)شمارگان -

 :تاريخ انتشار -

در مرکز اطالعات و مدارک           55684 با شماره         13/3/98اين اثر در مورخ  -

 .علمي کشاورزی به ثبت رسيده است

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 چکیده
های بيوشيميايي منظور بررسي تأثير سطوح مختلف خوراک گلوتن ذرت بر عملكرد، ايمني، مورفولوژی، فراسنجهبه

 4های گوشتي، آزمايشي در قالب طرح کامالً تصادفي با سرم و قابليت هضم ايلئومي مواد مغذی جيره غذايي جوجه

( سطح 1آزمايشي انجام شد. تيمارهای آزمايشي مورد استفاده شامل: قطعه پرنده در هر واحد  25تكرار و  5تيمار، 

درصد  5( جيره حاوی 3درصد خوراک گلوتن ذرت  5/2( جيره حاوی 2صفر درصد خوراک گلوتن ذرت )شاهد( 

درصد خوراک گلوتن ذرت بودند. نتايج حاصل از اين آزمايش نشان  5/7( جيره حاوی 4خوراک گلوتن ذرت و 

داری بر ميزان افزايش وزن، خوراک مصرفي درصد تأثير معني 5/7ده از خوراک گلوتن ذرت تا سطح داد که استفا

فراسنجه های خوني، ماندگاری، شاخص توليد   همچنينو ضريب تبديل غذايي خوراک نسبت به تيمار شاهد نداشت. 

ی آزمايشي قرار نگرفت. بررسي های گوشتي تحت  تاثير تيمارهاو هزينه خوراک به ازای هر کيلو وزن بدن جوجه

طور درصد خوراک گلوتن ذرت به 5/2در تيمار حاوی  SRBCصفات مربوط به ايمني نشان داد که پاسخ به تيتر 

در مورد صفات مورفولوژيک روده )ژژنوم و ايلئوم( بين سطوح >p). 05/0(داری باالتر از بقيه تيمارها بود معني

داری در طول ، پهنای پرز و عمق کريپت شاهد از نظر آماری تفاوت معنيمختلف خوراک گلوتن ذرت و تيمار 

ها از نظر آماری تفاوت مشاهده نشد. قابليت هضم ماده خشک، پروتئين، چربي خام، کلسيم، فسفر و انرژی جيره

درصد  5/2ا به طوريكه بيشترين مقدار قابليت هضم ماده خشک، کلسيم و انرژی ب>p). 05/0(داری را نشان داد معني

خوراک گلوتن ذرت مشاهده شد. از طرفي بيشترين مقدار قابليت هضم پروتئين خام، چربي خام و فسفر مربوط به 

درصد خوراک گلوتن ذرت بود. در پايان با توجه به کاهش هزينه خوراک برای هر کيلوگرم وزن  7تيمار حاوی 

 ست.درصد خوراک گلوتن ذرت قابل توصيه ا 5زنده استفاده از 

 کلمات کليدی: خوراک گلوتن ذرت، عملكرد، ايمني، مورفولوژی و جوجه گوشتي


