
 وزارت جهادكشاورزي 

 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

 مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان خراسان رضوي

 

 يجوجه ها يمنيا يعملکرد و پاسخ ها هيبه جيره برپا يتامينيبهينه افزودن مکمل و يعنوان پروژه: تعيين الگو -

 در يگوشت

 يخراسان رضو استان -

 

 12-43-13-073-98031- 980696:پروژه شماره مصوب -

 ملي و مشترک دارد( يهاها و طرح) اختصاص به پروژه:مجري مسئول ينام و نام خانوادگ -

 علي رضا حسابي نامقي خانوداگي مجري/مجريان :نام ونام -

 :ناظرانخانوادگي و نامنام -

 خانوادگي مشاور)ان(:و نامنام -

 علي زنگنه -سيدعبداله حسيني  -اميرحسين عليزاده قمصري خانوادگي همکاران: نام و نام -

 مركز تحقيقات و آموزش جهاد كشاورزي خراسان رضويمحل اجرا :  -

 1/12/1398تاريخ شروع : -

 سال و شش ماه 1 مدت اجرا : -

 ناشر:  -

 شمارگان)تيراژ(: -

 تاريخ انتشار:  -

در مركز           60523با شماره         12/8/1400اين اثر در مورخ  -

 اطالعات و مدارک علمي كشاورزي به ثبت رسيده است. 

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

 
 
 
 
 
 
 



 

 چكيده : 

الگوي بهينه افزودن مکمل ويتاميني به جيره برپايه عملکرد و پاسخ هاي ايمني جوجه  تعيين بررسي منظور به آزمايشي

و مخلوط  308)سويه راس قطعه جوجه يکروزه گوشتي  500تعداد  استفاده از  با آزمايش ني. اشد انجامهاي گوشتي 

به مدت  جوجه در هر تکرار قطعه 20و  تکرار 5تيمار،  5در قالب طرح كامالً تصادفي با دو جنس به نسبت مساوي( 

حاوي مکمل ويتاميني به ميزان جيره شاهد )شامل كه شد استفاده)تيمار( سطح مکمل ويتاميني  پنج .شد انجام روز  42

درصد مقادير  60و  70،80، 90سطوح به ترتيب و ساير تيمارها  بوده (مقادير پيشنهادي كاتالوگ سويه راس 100%

هاي زمايش نشان داد كاهش سطح توصيه شده مکملآنتايج اين  را دريافت نمودند.پيشنهادي كاتالوگ سويه راس 

 نداشت،هاي گوشتي جوجه ، درصد ماندگاري و شاخص توليدداري بر وزن زندهمعني اثردرصد  60ي تا سطح ويتامين

 . (P<0.05) شدي نويتامي  مکمل درصد و كمتر 80سطح  كننده اما باعث افزايش مصرف خوراک در تيمارهاي دريافت

 60، ولي سطح داري بر ضريب تبديل غذايي نداشتدرصد سطح پيشنهاد شده اثر معني 70كاهش مکمل ويتاميني تا 

درصد مکمل ويتاميني به  60و  80، 90استفاده از سطوح  .(P<0.05)دار اين صفت شد درصد سبب افزايش معني

ها كاهش داد بادينداشت، ولي كاهش بيشتر، تيتر اين آنتي IgMو  IgYترتيب اثر معني داري بر تيتر آنتي بادي تام، 

(P<0.05).  درصدي سطح مکمل  90درصد هتروفيل، لنفوسيت و نسبت هتروفيل به لنفوسيت تحت تأثير كاهش

  به طور كلي،. (P<0.05)ها داشت ويتاميني قرار نگرفت، هرچند كاهش بيشتر، اثر منفي معني دار بر اين فراسنجه

داري بر اكثر صفات عملکردي اثر معنينسبت به توصيه سويه راسدرصد  70تا  60به ميزان ويتاميني  مکملسطح  كاهش

درصدي  90هاي گوشتي نداشت، هرچند با در نظر گرفتن صفات مرتبط با پاسخ ايمني و شاخص تنش، كاهش جوجه

 سطح مکمل ويتامين قابل انجام است. 

 
 

 .، عملکرد، پاسخ ايمنيجوجه گوشتي، مکمل ويتاميني : هادواژهيکل

 

 

 

 

 
 


