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 چكيده : 

 

يوتي هاي سويه بيبر عملکرد و پاسخ ايمني بوقلمون مقايسه سطوح انرژي و پروتئين بررسي منظور به آزمايشي         

جوجه يک روزه بوقلمون سويه بي يوتي  160شد. اين آزمايش با استفاده از  در شرايط  پرورش در قفس يا بستر انجام

 قطعه جوجه در هر تکرار به مدت 10تکرار و  4تيمار با  4صورت در قالب آزمايش فاكتوريل و طرح كامال تصادفي به

پرورش در بستر  -2پرورش در بستر با توصيه انرژي و پروتيئن سويه  -1روز انجام شد. تيمارهاي آزمايشي شامل:  112

 -4پرورش در قفس با توصيه انرژي و پروتيئن سويه  -3درصد كاهش انرژي و پروتئين نسبت به توصيه سويه  5با 

درصد  5دادكه تغذيه با  نشان توصيه سويه بود. نتايج درصد كاهش انرژي و پروتئين نسبت به 5پرورش در قفس با 

دار وزن بدن و كاهش ضريب تبديل غذايي شد. همچنين پرورش در باعث افزايش معني كمتر از احتياجات سويه،

 112قفس در مقايسه با پرورش در بستر، باعث افزايش وزن زنده و بهبود ضريب تبديل غذايي در كل دوره )صفر تا 

. پرورش در قفس باعث كاهش معني دار عضله سينه، افزايش وزن عضله ران، وزن بيضه و همچنين چربي روزگي( شد

درصد كمتر از احتياجات سويه  5حفره بطني  در مقايسه با پرورش در بستر شد. پاسخ هاي ايمني نشان داد كه تغذيه با 

نتايج كلي وس نيوكاسل و آنفوالنزا موثر بود.  و همچنين پرورش در قفس در افزايش توليد آنتي بادي در مقابل وير

درصد كمتر از احتياجات سويه، در افزايش وزن بوقلمون  5اين پژوهش نشان داد كه پرورش در قفس به همراه تغذيه با 

 ي ران را افزايش داد.و بهبود ضريب تبديل غذايي موثر است و پرورش در قفس وزن عضله
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