
  یوزارت جهاد کشاورز

 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزی

 موسسه تحقيقات علوم دامي کشور               

 مرکز تحقيقات کشاورزی و منابع طبيعي استان لرستان

 

 الگوی بهينه افزودن مکمل ويتاميني به جيره جوجه های گوشتي در استان لرستان عنوان پروژه:
-  

 

 12-59-13-072-98031-980968 :پروژه شماره مصوب -

  ملي و مشترک دارد(: یهاها و طرحمجری مسئول) اختصاص به پروژه ينام و نام خانوادگ -

 محسن محمدی ساعي مجری/مجريان: يخانوادگ نام نام و -

 :ناظران ينام و نام خانوادگ -

 مشاور)ان(: ينام و نام خانوادگ -

 طاهره - ياراحمدی بهروز - حسيني سيدعبداله - قمصری عليزاده اميرحسين ي همکاران:نام خانوادگنام و  -

 قرباني کريم - پاکزاد

 لرستانمحل اجرا :  -

 01/12/1398تاريخ شروع : -

 مدت اجرا : -

در مرکز اطالعات و مدارک          60141 با شماره         6/6/1400اين اثر در مورخ  -

 علمي کشاورزی به ثبت رسيده است. 

 و نمودارها با ذکر مأخذ  بالمانع است. هايمنحناست. نقل مطالب، تصاوير، جداول، حق چاپ محفوظ  -

 

 

 

 

 

 



 چكيده: 

جوجه در هر  20تکرار و  5تيمار،  5طرح کامالً تصادفي با يک در  308سويه راس  روزهکيقطعه جوجه   500تعداد 

مقادير پيشنهادی کاتالوگ  %100( شاهد )1 پنج سطح مکمل ويتاميني:تيمارهای آزمايشي شامل . ندتکرار توزيع شد

روز آزمايش عملکرد در  42در طي مدت . بودند مقادير پيشنهادی %60و  %70، %80، %90 ( به ترتيب5تا  2 و سويه(،

و در  SRBC. ارزيابي پاسخ ايمني هومورال با استفاده از تزريق روزگي(، ثبت شد 42و  24، 10پايان هر  دوره )سنين 

. شدارزيابي  (CBH) يتست ازدياد حساسيت پوستو با  روزگي 37در  انجام شد. پاسخ ايمني سلوليگي روز 35سن 

ه گيری و سپس پرندگان کشتار شدهای سفيد خونمنظور شمارش گلبولبهاز هر تيمار روزگي از ده پرنده  42سن  در

درصد سطح پيشنهاد شده  80ويتاميني تا کاهش سطح مکمل  .گيری شداندازه الشه مختلف هایوزن نسبي بخشو 

داری بر صفات عملکردی شامل مقدار خوارک مصرفي، ضريب تبديل غذايي، درصد زنده ماني و شاخص اثر معني

توليد نداشت. با کاهش سطح مکمل ويتاميني، طول ژژنوم و درصد بال و طحال در پرندگان مورد آزمايش کاهش 

ساير اجزای آن تحت تأثير قرار نگرفت. تيتر آنتي بادی در پاسخ به تزريق  (، ولي درصد الشه وP<0.05يافت )

SRBC درصدی سطح مکمل ويتاميني  80، پاسخ ايمني سلولي و نيز تعداد گلبول های سفيد خون تحت تأثير کاهش

داری عنيطور مو درصد هتروفيل را بهIgG درصدی مکمل ويتاميني، تيتر  80قرار نگرفتند، هرچند کاهش بيش از 

های گوشتي را بدون تأثير های جيره جوجهتوان سطح ويتامين(.  به طور کلي نتايج نشان داد ميP<0.05کاهش داد )

 درصد کاهش داد. 80های ايمني سلولي و هومورال تا منفي بر عملکرد و پاسخ

 جوجه گوشتي، مکمل ويتاميني، الگوی بهينه، عملکرد، ايمني: هادواژهيکل

 
 

 


