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 :چكيده

هاي هاي مختلف تغذيه در سه روز اول بر صفات توليدي و سيستم ايمنی جوجهروشبررسی اثر منظور اين پژوهش به

در هر تكرار در قالب طرح كاماًل تصادفی به  308راس سويه روزه قطعه جوجه يک 15گوشتی با هشت تيمار، چهار تكرار و 

( 3ساعت ، 48معمولی و پودر ذرت ( آب 2( آب معمولی و جيره آغازين، 1روز اجرا شد. تيمارهاي آزمايشی شامل  49مدت 

درصد شكر و جيره  5( آب 5ساعت، 72درصد شكر و پودر ذرت  5( آب 4ساعت،  48درصد شكر و پودر ذرت  5آب 

( گلوكوپالس 8ساعت،  48( گلوكوپالس و پودر ذرت 7ساعت،  72درصد شكر و جيره آغازين  5( آب 6ساعت،  48آغازين 

دار داشتند، يمارهاي مختلف آزمايشی بر ميانگين وزن زنده و افزايش وزن روزانه تأثير معنیساعت بودند. ت 48و جيره آغازين 

روزگی مربوط به تيمار آب معمولی و جيره آغازين و تيمار گلوكوپالس و جيره آغازين  49و  42بيشترين افزايش وزن زنده در 

يمار آب معمولی و جيره آغازين بود. درصد تلفات در ساعت اول بود. بيشترين مقدار مصرف خوراك روزانه مربوط به ت 48

داري را نشان نداد، اختالف ميانگين شاخص كارايی روزگی در بين تيمارهاي مختلف آزمايشی اختالف معنی 49و  42پايان 

آزمايشی بر داري نداشت. تيمارهاي روزگی اختالف معنی 49دار بود اما در روزگی بين تيمارها معنی 42توليد اروپايی در 

داري داشتند. تيمارهاي مختلف در طول روزگی تأثير معنی 42پشت و گردن در درصد وزنی  ،روزگی 12وزن نسبی بورس در 

حاصل از آزمايش نشان داد كه در ميان  طور كلی نتايجداري بر گلبول هاي سفيد خون نداشتند. بهدوره آزمايش تأثير معنی

تغذيه با آب معمولی و جيره آغازين بالفاصله پس از ورود ساعت اول دوره پرورش،  72ده در تيمارهاي تغذيه اوليه اعمال ش

 .شودپيشنهاد میگوشتی به سالن پرورش جوجه
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