
 كشاورزي وزارت جهاد                    

 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي            

 مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعی استان فارس

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

 استان فارسهاي گوشتی در 
 12-50-13-074-98031-980970 شماره مصوب: -

 : خانوادگی مجري مسئول نام و نام

 محمد جواد آگاه دگی مجري/مجريان :اخانو نام نام و -

 نام و نام خانوادگی ناظران: -

 نام و نام خانوادگی مشاوران: -

شمی،  خانوادگی همکاران: و نام نام - صري، حميد كريمی، علیعبدالمجيد ها سين عليزاده قم ستانی، اميرح داد بو

 سيد عبداله حسينی. 

 آباد كمينايستگاه دامپروري علی –مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعی فارس محل اجرا :  -

 1398 تاريخ شروع : -

 يک سال و سه ماه مدت اجرا : -

 موسسه تحقيقات علوم دامی كشورناشر:  -

  )تيراژ(: شمارگان -

 تاريخ انتشار:  -

مدارك            60501 با شماره        9/8/1400 اين اثر در مورخ  عات و  در مركز اطال

 علمی كشاورزي به ثبت رسيده است. 

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

 

 

 



 چكيده

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

قطعه جوجه  500تعداد  .استان فارس انجام شد درروزگی،  42تا  1از سن  هاي گوشتیهاي ايمنی جوجهو پاسخ

فی با پنج تيمار، پنج تکرار با ميانگين وزن مشابه )مخلوط دو جنس( در قالب طرح كامالً تصاد 308گوشتی سويه راس 

 %100( شاهد )1 پنج سطح مکمل ويتامينی:تيمارهاي آزمايشی شامل قطعه جوجه در هر تکرار توزيع شدند.  20و 

 .بودند مقادير پيشنهادي %60و  %70، %80، %90 ( به ترتيب5تا  2 و (،2019، 308راس  مقادير پيشنهادي كاتالوگ سويه

درصد توصيه  60و  100متعلق به الگوي ويتامينی ، به ترتيب وزن زنده و خوراك مصرفیبيشترين وكمترين ميانگين 

 90(. بهترين ضريب تبديل غذايی و شاخص توليد متعلق به الگوي ويتامينی تا سطح P<01/0بود ) 308سويه راس 

درصد( مربوط به الگوي 2/19و  2/22(. بيشترين و كمترين مقدار عضله سينه )P<01/0درصد توصيه سويه راس بود )

(. تأثير كاهش مکمل ويتامين بر واكنش ازدياد حساسيت P<01/0درصد توصيه سويه راس بود) 60و  100ويتامينی 

بادي سرم عليه گلبول قرمز گوسفندي و درصد هتروفيل، لنفوسيت و نسبت هتروفيل به لنفوسيت سطح آنتی، پوستی

، با شرايط پرورشی استان 308درصد توصيه سويه راس  90مکمل ويتامينی تا  دار نشد. به طور كلی، كاهش سطحمعنی

 شود. فارس سازگارتر بوده و پيشنهاد می

 ايمنیعملکرد، پاسخ مکمل ويتامينی، جوجه گوشتی،  های کليدی:واژه


