
  یجهاد کشاورزوزارت                        

 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزی        

 موسسه تحقيقات علوم دامي کشور               

 مرکز تحقيقات کشاورزی و منابع طبيعي استان زنجان  

 

 آنزيم بر عملکرد بوقلموناستفاده از ضايعات بوجاری گندم با آنزيم و بدون  بررسي اثرات عنوان پروژه: -

        گوشتي تجاری    

 24-47-13-052- 960337  :پروژه شماره مصوب -

 دارد(: و مشترکملي  یهاو طرحها مجری مسئول) اختصاص به پروژه ينام خانوادگنام و  -

 کاوه احمدی مجريان : خانوداگي مجری/ نام ونام -

 مسعود مستشاری :ناظرخانوادگي و نامنام -

  خانوادگي مشاور)ان(:نامو نام -

سعيد موسوی  - عليرضا آقاشاهي - هوشنگ لطف الهيان - سيد عبداله حسينيخانوادگي همکاران: نام و نام -

 فياض برقعي   -سعيد باقری  - نواب اوصانلو - محمدحسين نعمتي -

 : سالن پرورش طيور  مرکز آموزش جهادکشاورزی زنجانمحل اجرا  -

 1396 تاريخ شروع : -

 ماه 0سال و  2: مدت اجرا -

 موسسه تحقيقاتي علوم دامي کشورناشر:  -

  شمارگان)تيراژ(: -

  1400تاريخ انتشار:  -

در مرکز اطالعات و            60393با شماره        1400/7/22 اين اثر در مورخ  -

 مدارک علمي کشاورزی به ثبت رسيده است. 

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

 
 
 
 
 
 
 



 چكيده : 

 

ی قابل متابوليسم حقيقي و انرژ ترکيب فيزيکي و شيميايي و انرژی قابل متابوليسم حقيقي ابتدا در اين آزمايش   

 کيدرجهسپس ضايعات بوجاری   شد. یريگاندازهضايعات درجه يک بوجاری گندم برای نيتروژن  شدهحيتصح

با روزگي بدون آنزيم و همراه  120تا  30درصد در جيره های آزمايشي از سن  60و 45، 15،30،  0گندم در سطوح 

روزگي  30از سن   B.U.T6  قطعه بوقلمون گوشتي نر سفيد سينه پهن  240تعداد  .آنزيم مورد بررسي قرار گرفت

 آزمايشبوقلمون در هر تکرار مورد  8تکرار و  3يمار وت 10فاکتوريل در  به روشدر قالب طرح کامالً تصادفي 

جوجه  دکنندهيتولکاتالوگ شرکت  یهاهيتوصتنظيم احتياجات غذايي و جيره های آزمايشي بر اساس  رفت.گقرار

و ضريب تبديل  هفتگي و کل ، ميزان مصرف خوراکهفتگي و افزايش وزنوزن صفات ميانگين  .شدانجام بوقلمون 

 مورددر هفته پاياني آزمايش  آندرصد الشه و درصد قطعات  شد، ميزان یريگاندازه اقتصادی و صرفه خوراک

درصد بدون استفاده از  30نتايج آزمايش نشان داد که استفاده از ضايعات بوجاری تا سطح  .قرارگرفت یريگاندازه

ندارد و با  هابوقلمون و سالمتراک وزن ، وزن نهايي ، ميزان مصرف خو شيبرافزانامطلوب  ريتأث گونهچيهآنزيم 

درصد از ضايعات بوجاری بدون هيچ اثر سوء درجيره بوقلمون گوشتي تجاری  45تا سطح  توانيماستفاده از آنزيم 

هر کيلوگرم وزن  شدهتمامهزينه  داريمعن(.استفاده از ضايعات بوجاری گندم سبب کاهش P<0.05استفاده نمود.)

بوجاری گندم سبب کاهش  عاتياز ضادرصد استفاده  60و  45(.سطوح P<0.05مي شود )زنده و نيز هزينه دان 

 دراندازه گيری صفات الشه تفاوت معني دار بين تيمارها مشاهده نشد. (.P<0.01وزن مي شود) داريمعن

 

 يم، عملکرد، خصوصيات الشهآنز ضايعات بوجاری گندم، گوشتي، بوقلمون  :هادواژهيکل

 


