
 كشاورزي وزارت جهاد                    

 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي            

 موسسه تحقيقات علوم دامی كشور

-جوجهپايه عملکرد و پاسخ هاي ايمنی  تعيين الگوي بهينه افزودن مکمل ويتامينی به جيره بر وان پروژه / طرحعن- 

 ايرانهاي گوشتی در 
 98031-070-13-13-01 مصوب:شماره     -

 اميرحسين عليزاده قمصري: خانوادگی مجري مسئول نام و نام-   

، عليرضا حسابی نامقی، محمدجواد آگاه، محسن محمدي ساعی، سيد عبداله حسينی دگی مجريان:اخانو نام ونام -

 صيفعلی ورمقانی و محمودرضا رضائی ارمی 

 نام و نام خانوادگی ناظران: -

 خانوادگی مشاوران:نام و نام  -

  خانوادگی همکاران: و نامنام -

 موسسه تحقيقات علوم دامی كشورمحل اجرا :  -

 1398 تاريخ شروع : -

 دو سال مدت اجرا : -

 موسسه تحقيقات علوم دامی كشورناشر:  -

  )تيراژ(: شمارگان -

 تاريخ انتشار:  -

مدارك            61283با شماره        23/12/1400 اين اثر در مورخ  عات و  در مركز اطال

 علمی كشاورزي به ثبت رسيده است. 

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

 

 
 

 

 

 



 

 

 چكيده

خصوصيات الشه  صفات توليدي،پايه تعيين الگوي بهينه افزودن مکمل ويتامينی به جيره بر پژوهش حاضر با هدف     

لرستان، فارس، البرز،  كشور شامل: استان شش درروزگی،  42تا  1از سن  هاي گوشتیهاي ايمنی جوجهو پاسخ

با  308سويه راس يکروزه قطعه جوجه گوشتی  500تعداد در هر استان،  .انجام شد خراسان رضوي، ايالم و مازندران

قطعه جوجه در هر  20ميانگين وزن مشابه )مخلوط دو جنس( در قالب طرح كامالً تصادفی با پنج تيمار، پنج تکرار و 

مقادير پيشنهادي كاتالوگ  %100( شاهد )1 پنج سطح مکمل ويتامينی:تيمارهاي آزمايشی شامل تکرار توزيع شدند. 

كاهش نتايج كشوري نشان داد  .بودند مقادير پيشنهادي %60و  %70، %80، %90 ( به ترتيب5تا  2 و (،308راس  سويه

 شاخص توليد و ضريب تبديل غذايی، وزن بدنداري بر درصد مقدار توصيه شده اثر معنی 90سطح مکمل ويتامينی تا 

 80كاهش سطح مکمل ويتامينی تا  .(P<001/0)ها شد نداشت، ولی كاهش كمتر، سبب نامطلوب شدن اين فراسنجه

نداشت، ولی  توليدداري بر هزينه خوراك مصرفی به ازاي هر كيلوگرم وزن زنده مقدار توصيه شده اثر معنی درصد

درصد مقدار توصيه شده اثر  60كاهش سطح مکمل ويتامينی تا  .(P<0001/0)كاهش كمتر سبب افزايش هزينه شد 

بادي در پاسخ به تزريق گلبول قرمز آنتی داري بر مقدار خوراك مصرفی، درصد ماندگاري، بازده الشه، تيترمعنی

سطح بهينه افزودن مکمل ويتامينی به  نشان داد نتايج روش مديريتی گوسفندي و نسبت هتروفيل به لنفوسيت نداشت.

است. همچنين بر اساس روش حداقل  شدهدرصد توصيه  7/90معادل  ،مطلوب و ايمنی جيره براي دستيابی به عملکرد

در پايان، پيشنهاد  اقتصادي است. شدهتوصيه سطح درصد  9/88 به ميزانزودن مکمل ويتامينی ، افخوراك هزينه

درصد  11تا  9به ميزان در سطح كشور، حداقل  به طور ميانگين هاي گوشتیشود سطح مکمل ويتامينی جيره جوجهمی

 كاهش يابد. 308راس سويه توصيه كاتالوگ 

 

 .، پاسخ ايمنیعملکردجه گوشتی، مکمل ويتامينی، جوهای کليدی: واژه

  

 


