
 وزارت جهادكشاورزي 

 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

 موسسه تحقيقات علوم دامي كشور 

 مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان تهران

 

هاي حاوي سطوح مختلف تريتيکاله و گندم در تغذيه بررسي ارزش غذايي و اقتصادي جيره عنوان پروژه: -

 هاي گوشتيجوجه

 2-41-13-066-980899پروژه: شماره مصوب -

 مشترك دارد(: هاي ملي وطرح ها وخانوادگي مجري مسئول) اختصاص به پروژه نام و نام -

 مهرداد نفيسيخانوداگي مجري/مجريان : نام ونام -

 :ناظرانخانوادگي  و نام نام -

 خانوادگي مشاور)ان(: و نام نام -

حميدرضا حسين عليزاده قمصري، سيد عبداله حسيني، مجيد افشار، امير خانوادگي همکاران: نام و نام -

 آبي و ياسر منيدري، عليرضا خاني، محمدحسين دهقاني، مرجان بيسعيدي

 موسسه تحقيقات علوم داميمحل اجرا :  -

 1/12/98تاريخ شروع : -

 ماه 18مدت اجرا : -

 ناشر:  -

 شمارگان)تيراژ(: -

 تاريخ انتشار:  -

در مركز           59410با شماره         24/1/1400اين اثر در مورخ  -

 اطالعات و مدارك علمي كشاورزي به ثبت رسيده است. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :  چكيده

 و عملکرد برمختلف دانه تريتيکاله و گندم و اثرات آن  حوسطجايگزيني ذرت با  بررسي منظوربه تحقيق اين

در قالب ) 308سويه راس  خروسقطعه جوجه  600زا آزمايش يندر ا. شد انجام گوشتي هايجوجه در الشه صفات

كنجاله سويا  –ذرت( 1. تيمارها شامل دشاستفاده  (در هر تکرارجوجه  25تکرار و  4 ،يمارت 6طرح كامالً تصادفي با 

گندم  %100( جايگزيني ذرت با 4همراه آنزيم % گندم به 50( جايگزيني ذرت با 3كنجاله سويا  -(گندم2 )شاهد(

كليه  تريتيکاله با آنزيم بود. %100( جايگزيني ذرت با 6% تريتيکاله با آنزيم  50( جايگزيني ذرت با 5همراه آنزيم به

. نددش يهته روزگي( 42تا  1كامل پرورش ) و با حداقل هزينه براي يك دوره يهسو يشنهاديجداول پ بر اساسها جيره

، % 97/11 ،%88/96كل دانه تريتيکاله رقم هاشمي به ترتيب  فسفر وكلسيم  ، خاكستر،پروتئين خام ،ماده خشكمقدار 

 در دارمعني تفاوت سبب نتايج اين پژوهش نشان داد تيمارهاي آزمايشي گيري شد.اندازه %33/0 و 13/0%، 05/2%

بر عالوه بر اين  .ندنشد مقدار خوراك مصرفي، وزن بدن، ضريب تبديل غذايي، درصد ماندگاري و شاخص توليد

ذرت  %100تريتيکاله و تيمار  %50، تيمار چند شاخصي گيريتصميم روش مديريت دست آمده دربندي بهرتبهاساس 

تيمارهاي داراي تريتيکاله و گندم، سبب كاهش مقدار استفاده از كنجاله سويا  دست آوردند.ات را بهنمرترين پايين

دار هزينه خوراك مصرفي براي توليد هر كيلوگرم وزن زنده شدند عالوه بر ذرت در جيره و كاهش معني

(001/0P<) .توان بيان كرد كه استفاده از تريتيکاله يا گندم به همراه دست آمده از اين تحقيق، ميبا توجه به نتايج به

هاي گوشتي نداشت، بلکه سبب كاهش تنها تأثير منفي بر عملکرد جوجهذرت جيره، نه %100آنزيم و جايگزيني آن با 

كاهش واردات  عنوان راهکاري مناسب برايبهذا اين روش وزن زنده نيز شد. لهزينه خوراك براي توليد هر كيلوگرم 

 .شودتوصيه مي هاي گوشتيبخشي از نياز انرژي و پروتئيني جوجه نيتأمذرت و 

 

 عملکرد، جوجه گوشتي تريتيکاله، گندم، آنزيم، :هاكليد واژه


