
 وزارت جهادكشاورزي 

 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

 موسسه تحقيقات علوم دامي كشور               

 

 

 با روشهاي آزمايشگاهي با قابليت استفاده در جيره دام و طيورآلي  شکلسنتز روي به     عنوان پروژه: -

 2-13-13 -95123    :پروژه شماره مصوب -

 ها وطرحهاي ملي ومشترك دارد(:مجري مسئول) اختصاص به پروژهخانوادگي نام و نام -

 مهدي اميرصادقي خانوداگي مجري/مجريان :نام ونام -

 :ناظرانخانوادگي و نامنام -

 خانوادگي مشاور)ان(:و نامنام -

 سيدعبداله حسيني، عليرضا آقاشاهي، عليرضا كوچکي خانوادگي همکاران:نام و نام -

 تحقيقات علوم دامي كشورموسسه محل اجرا :  -

 7/10/1395تاريخ شروع : -

 دوسال مدت اجرا : -

 ناشر:  -

 شمارگان)تيراژ(: -

 تاريخ انتشار:  -

در مركز اطالعات و           57636با شماره         12/3/99اين اثر در مورخ  -

 مدارك علمي كشاورزي به ثبت رسيده است. 

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



 :  چکيده

 

غیر مضر برای دام و طیور مورد  در این تحقیق روش تهیه کیلیت روی با استفاده از مواد اولیه در دسترس و

برای تامین هسته مرکزی و از  روی سولفات از نمک فلزی –جهت تهیه این کیلیت آلی رفت. گ قراربررسی 

، غلظت و pHدما، واکنش در شرایط  شد.جهت تشکیل کیلیت پیرامونی استفاده متیونین و لیزین اسیدهای آمینه 

مختلف بررسی شد و بهترین شرایط از نظر میزان بازده، آسان بودن شرایط واکنش، سهولت جداسازی زمان 

های شیمیایی و فیزیکی محصول به دست آمده ویژگیعیین گردید. قتصادی بودن فرآیند تمحصول تهیه شده و ا

های مختلف ) با استفاده از  pHشامل میزان درصد ماده معدنی )با استفاده از دستگاه جذب اتمی(، حاللیت در 

ز ( و تعیین ساختار کیلیت تهیه شده )با استفاده ا7تا  3بین  pHگیری وزن رسوب باقی مانده در محدوده اندازه

ن بخش تغذیه یو در فاز بعدی محصول به دست آمده در اختیار محقق(  بود  IRدستگاه اسپکتروفوتومتری جذب 

 شکلبا دیگر در طیور معدنی روی بر روی فاکتورهای رشد –گرفت تا اثرات این کیلیت آلی  دام و طیور قرار

 کمتر، دسترسی بیولوژیکی و جذب بیشتر( )مانند میزان مصرفهای فلز روی مورد مقایسه قرار گیرد و مزیّت ها 

 و محدودیت های آن مشخص گردد.

 
 مواد معدنی،  اسید آمینه –، روی، کیلیت ، شکل آلی تغذیه كليد واژه ها:


