
 شاورزي ک جهاد

 سازمان تحقيقات، آموزش وزارت و ترويج کشاورزي

 دامي کشور موسسه تحقيقات علوم

 مرکز تحقيقات وآموزش کشاورزي و منابع طبيعي استان اصفهان 

 

 عنوان پروژه: -

آن با  سهیو مقا یگذار  صنعتتخم یاهمرغ رهیمکمل کردن ج قیاز طر کیفولدیمرغ با استخم یسازیغن

 یمرغان بوم

 4-38-13-93150 :پروژه شماره مصوب -

 دارد(: مشترك هاي ملي وها وطرح) اختصاص به پروژه خانوادگي مجري مسئولنام و نام -

 یمحمدرضا عباد خانوداگي مجري: نام ونام -

 :ناظرانخانوادگي  و نام نام -

  )ان(: خانوادگي مشاور و نامنام -

 ابراهيم شريفياکبر نجفي، محمدحسين افيوني، عليالدين مشرف، اميرشهاب  :همكارانخانوادگي  نام و نام -

 انهاصف استان طبیعی منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکزمحل اجرا :  -

 1393تاريخ شروع : -

 ماه 30مدت اجرا : -

 ناشر:  -

 (:شمار) شمارگان -

 تاريخ انتشار:  -

در مرکز اطالعات و مدارك          55301 با شماره         17/1/98اين اثر در مورخ  -

 علمي کشاورزي به ثبت رسيده است. 

 ها و نمودارها با ذکر مأخذ  بالمانع است.حق چاپ محفوظ است. نقل مطالب، تصاوير، جداول، منحني -
 
 
 
 
 
 
 



 

 : چكيده 
گذار تجاري و مرغ بومي در توانايي انتقال سويه تخم يو مقايسه مرغتخم کيفولديسطح اس شيافزا سازي وغنيمنظوربه     

 ،تصادفي در قالب  طرح کامالّ بدين منظور در يک آزمايش فاکتوريل مرغ اين آزمايش انجام شد.اسيدفوليک جيره به تخم

سطح  پنجي )جيره آزمايش 5هايالين( و  سويه تجاريتوده مرغ بومي و يک 2)  گروه ژنتيكي مرغ 3شامل  آزمايشي تيمار 15

بررسي صفات در چهار هفته مورد .مطالعه  قرار گرفتموردگرم اسيدفوليک در جيره( گرم درکيلوميلي 10و  5/7، 5، 5/2صفر، 

توليدي، و مرغي تخممرغ، تودهگذاري ، تعداد تخمتخمغذايي ، درصدتبديلخوراك، ضريبعملكردي از قبيل مصرف

روز پاياني و هاي سه مرغمرغ با استفاده ازتخممحاسبه شد. تعيين مقدار اسيدفوليک در  زرده تخمها ثبت و وزن مرغاضافه

 گيري سه پرنده از هر تيمار در روز آخر آزمايش بود. پالسما از طريق خونسطح فوالت 

با مصرف  "هاي الين "ه سويهطوري کدار بود بهنتايج نشان داد که اثر گروه ژنتيكي بر تمام صفات عملكردي معني       

گذاري تعداد و درصد  تخم نيز ( و>0001/0Pوزن کمتر )( و اضافه>0004/0P(، ضريب تبديل )>P 0001/0خوراك )

(0016/0 P< وزن توده ، )ي تخم( 0001/0مرغP<  و ميانگين وزن )تخم( 03/0مرغ بيشترP< ) در مقايسه با  دو گروه بومي

دار تبديل خوراك معنيمرغ و ضريبتخمخوراك، وزن تودهمكمل کردن اسيدفوليک در جيره بر مصرفبرتري داشت. تاثير 

 .داري نداشت( ولي بر ساير صفات عملكردي تأثير معني>P 01/0)بود 

مورد  (>0004/0P) هايو هم براي جيره (>0001/0P) در سه گروه ژنتيكيهم مرغ و پالسماي خون سطح فوالت در تخم 

ميكروگرم توانسته بودند مقدار فوالت بيشتري را  45/48طوري که دو گروه بومي با مقدار هدار بود، بمتفاوت و معنيمطالعه 

نين مقدار اسيدفوليک در همچ (. P<05/0) مرغ ذخيره نمايندميكروگرم( در تخم 75/32) "الين هاي"نسبت به سويه تجاري 

( ng/mL 86/32) و بومي گلپايگاني مشابه ولي در مقايسه با گروه بومي اصفهاني "الين هاي"تجاري پالسماي خون سويه 

مرغ و پالسماي مكمل کردن جيره با اسيدفوليک مقدار اين ويتامين را در تخم (.P<05/0دار بود )باالتر و اين اختالف معني

 .(>0004/0P) داري افزايش دادطور معنيخون به

هاي لگهورن برتري نسبت به مرغ هاي بوميمرغمرغ مقدار اسيدفوليک در تخمتوان نتيجه گرفت که ميآزمايش  از اين       

  برابر افزايش داد. 7/1مرغ را تا داشته و با مكمل کردن جيره مي توان مقدار فوالت تخم

 

 عملکرد -یسازیغن -کیفولدیاس-رغممخت -یبوممرغ: کليدی هایواژ
 


