
 جهادكشاورزي وزارت

 كشاورزي ترويج و آموزش تحقيقات، سازمان

 مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعی استان ايالم

 

 يهاجوجه یمنيا يهاعملکرد و پاسخ هيبر پا رهيبه ج یتامينيافزودن مکمل و نهيبه يالگو نييتع :پروژه عنوان

  الميدر استان ا یگوشت

 :مصوب شماره 

 (:دارد و مشترک ملی يهاو طرح هاپروژه به اختصاص) مسئول مجري ینام خانوادگ و نام -

  : صيفعلی ورمقانیمجري / مجريان خانوادگیونام نام -

 ناظران: ینام و نام خانوادگ -

 مشاور)ان(: ینام و نام خانوادگ -

حسیني،  سیدعبدالهعلیزاده قمصری، پوریا دادور، هوشنگ لطف الهیان، امیرحسین  :همکاران ینام خانوادگ ونام 
هوشنگ جعفری 

 مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعی استان ايالم : اجرا محل

 1/12/1398: شروع تاريخ -

 ماه    6 و سال      1:         اجرا مدت -

 :ناشر -

 (:تيتراژ) شمارگان -

 : انتشار تاريخ -

 ثبت به كشاورزي علمی مدارک و اطالعات مركز در      61173  شماره با             3/12/1400  مورخ در اثر اين  

 .است رسيده

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



  :چكيده

بر صفات بررسی و تعيين الگوي بهينه افزودن مکمل ويتامينی به جيره غذايی و تأثير آن منظور پژوهش به اين

در هر  308راس  سويه روزهقطعه جوجه يک 20تکرار و  پنجتيمار، پنج هاي گوشتی با توليدي و سيستم ايمنی جوجه

 %100( شاهد )1 ل ويتامينی:پنج سطح مکمتيمارهاي آزمايشی شامل تکرار در قالب طرح كامالً تصادفی اجرا شد. 

از روز  تيمارها . بودند مقادير پيشنهادي %60و  %70، %80، %90 ( به ترتيب5تا  2 و مقادير پيشنهادي كاتالوگ سويه(،

 كاتالوگ اساس غذايی بر پايه ذرت و كنجاله سويا بر جيره .ندداعمال ش روزگی( 42)سن  اول تا پايان دوره پرورش

روزگی(  42تا  25پايانی ) و روزگی( 24تا  11روزگی(، رشد ) 10تا  1آغازين ) دوره مختلف سهدر  308 راسسويه 

داري بر ميانگين وزن زنده، درصد سطح پيشنهاد شده اثر معنی 80كاهش مکمل ويتامينی تا پلت تهيه شد.  صورتبه

كاهش وزن زنده و شاخص  روزگی نداشت، ولی سطوح كمتر سبب 42ضريب تبديل غذايی و شاخص توليد در سن 

سينه و چربی محوطه شکمی  تيمارهاي آزمايشی بر وزن نسبیاثر (. >01/0Pتوليد و افزايش ضريب تبديل غذايی شد )

درصد تلفات و داري بر تأثير معنی درصد سطح پيشنهاد شده 60كاهش مکمل ويتامينی تا . (>01/0P) بودداري معنی

. نداشتي سفيد هاگلبولو تزريق فيتوهماگلوتنين( و نيز تعداد  يگلبول قرمز گوسفندعليه  باديي ايمنی )آنتیهاپاسخ

درصد مقادير پيشنهادي كاتالوگ جوجه  80نتايج حاصله نشان داد كه استفاده از مکمل ويتامينی به ميزان  یطوركلبه

 .قابل توصيه استبدون اثر منفی بر عملکرد و پاسخ هاي ايمنی  308گوشتی سويه راس 

 مکمل ويتامينی.ايمنی عملکرد، پاسخ  ،خصوصيات الشه جوجه گوشتی،: های کليدیواژه


