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 چكیده:

بومي آذربایجان هاي بوقلمونو خصوصیات الشه  رشد عملکرد بربه منظور تعیین سطح مطلوب الیزین این آزمایش 

 288 استفاده از با آزمایشهفتگي( انجام شد.  24هچ تا ) دوره سني 6رشد و در طول شرقي در مراحل مختلف 

 12تکرار و هر تکرار با  4 تیمار و 6در قالب طرح کامالً تصادفي با و  مشابهبا وزن روزه قطعه جوجة بوقلمون یك 

سطح  6هاي آزمایشي شامل ( انجام شد. جیرهمادهجوجه  و نرجوجه نسبت مساوي  )بهقطعه جوجه بوقلمون 

 از آن( بود.تر درصد پائین 45و  30، 15باالتر و درصد  30و  NRC (1994) ،15سطح توصیه شده توسط ) الیزین

هفتگي هیچکدام از صفات اندازه گیري شده  4نتایج بدست آمده از آزمایش نشان داد که از زمان هچ تا پایان 

هفتگي فقط میزان خوراک مصرفي  8تا  4یر درصدهاي مختلف الیزین جیره قرار نگرفتند. در سن تحت تأث

درصد الیزین بیشتر از توصیه  30. گروه تغذیه شده با (p≤0.01)بوقلمون هاي جوان تفاوت معني داري نشان داد 

NRC هفتگي نشان داد  12تا  8ن بهترین عملکرد را از خود نشان داد. نتایج تغذیه سطوح مختلف الیزین در س

. با این وجود (p≤0.01)هفتگي بهترین عملکرد را داشت  12درصد الیزین از نظر میانگین وزن  55که تیمار 

، بیشترین افزایش وزن دوره مربوط به (p≤0.01)درصد  130بیشترین میزان خوراک مصرفي مربوط به سطح 

. در (p≤0.01)درصد مي باشد  55و کمترین ضریب تبدیل غذایي نیز مربوط به سطح  (p≤0.01)درصد  55سطح 

. در سنین بود NRCدرصد توصیه  100و  70، کمترین ضریب تبدیل غذایي مربوط سطح هفتگي 16تا  12سنین 

. فتندمختلف الیزین جیره قرار نگر گیري شده تحت تأثیر درصدهايهفتگي هیچکدام از صفات اندازه 20تا  16

هفتگي تنها خوراک مصرفي این دوره تحت تأثیر قرار گرفت که از نظر آماري معني دار  24تا  21نهایتاً در سن 

. اثر (p≥0.05)ثیر سطوح مختلف الیزین قرار نگرفت أهفتگي تحت ت 24. خصوصیات الشه در سن (p≤0.01)بود 

 . (p≤0.01)ن سنگدان خالي بیشتري داشتندجنس بر درصد وزن سنگدان خالي موثر بوده و ماده ها درصد وز

 الشه خصوصيات ،عملكرد، رشداليزين، بوقلمون،  ها:کلیدواژه

 


