
 وزارت جهادكشاورزي                  

 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

 مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان بوشهر

 

اي، رفتار و اسيدهاي هندي با و بدون مکمل چربي بر عملکرد، تخمير شکمبه بررسي اثر سرشاخه كُنار عنوان پروژه:

  پرواري و شير بزهاي شيري عدني هايچرب گوشت بزغاله

 24-40-13-029-970471پروژه:  شماره مصوب -

 مشترك دارد(: طرحهاي ملي و ها و)اختصاص به پروژه خانوادگي مجري مسئولنام و نام -

 : محمود دشتي زادهخانوداگي مجرينام ونام -

  :ناظرانخانوادگي و نامنام -

 محسن ساري، حسن فضائلي خانوادگي مشاور )ان(:و نامنام -

محمداسماعيل اميري،  ، عبدالمهدي كبيري فرد،اميرارسالن كماليحسين خاج،  خانوادگي همکاران:نام و نام -

 حسين كيهان، اميررضا شويک لو، امراله قنبري، اسفنديار قبادي نژاد، افشين قطبي

 استان بوشهرمحل اجرا:  -

 1/06/1397 تاريخ شروع: -

 سال  2 مدت اجرا: -

 اشر:ن -

 )تيراژ(: شمارگان -

 تاريخ انتشار: -

در مركز اطالعات و مدارك          59125 با شماره         9/12/99اين اثر در مورخ  -

 علمي كشاورزي به ثبت رسيده است. 

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

 

 



 چکیده

به عنوان منبع  آفتابگردان روغنتانن و  يحاو يهند ُكناردرخت  سرشاخهاثرات استفاده از  يآزمايش با هدف بررس سه

 زين و يشگاهيآزما طيمح در شکمبه يکروبيم ريتخم گاز ديتول بر پركنسانتره يهارهيج دردوگانه  ونديچرب با چند پ يدهاياس

 سرشاخه. شد انجام يعدن رشد حال در يهابزغاله و يعدن ردهيش يبزهاهاي توليدي، تخميري و رفتاري عملکرد و ويژگي بر

 33درصد چربي خام،  93/1درصد پروتئين خام،  5/14درصد ماده خشک،  95ها، داراي استفاده شده در اين آزمايش كُنار

 54/12فسفر،  34/0درصد كلسيم،  60/2درصد  فيبرنامحلول در شوينده اسيدي،  18درصد فيبرنامحلول در شوينده خنثي، 

گاز  ديتول يهابا استفاده از روش هارهيج يريپذهيو تجز يريمتخ يهافراسنجهكل تانن درصد بود.  12/9درصد كل فنل و 

 كُنار، سرشاخهدرصد  20 يحاو رهيكنترل، جها شامل در همه آزمايش يشيآزما يمارهايتشدند.  سهيمقا )آزمایش اول(

. بوددرصد روغن آفتابگردان  5/2و  ُكنار سرشاخهدرصد  20 يحاو رهيدرصد روغن آفتابگردان و ج 5/2 يحاو رهيج

 ليپتانس شامل گاز ديتول يهافراسنجه. افتيكاهش  مارها،يت رينسبت به سا كُنارحاوي  ماريت درموثر ماده خشک  يريپذهيتجز

و ماده  يسميمتابول ي. انرژافتندي شيافزا يداريافزودن روغن آفتابگردان، به طور معن ريتحت تاث زين گاز ديتول نرخ و گاز ديتول

توده  ديهضم شده و تول يقيحق ي. مقدار ماده آل>P) 01/0( افتي شيقابل هضم در اثر افزودن روغن آفتابگردان افزا يآل

 در ردهيش بز 32 و با طيمح يباال يدمادر  دوم شیآزما. >P) 01/0( افتي شيافزا ُكنار سرشاخهدر اثر افزودن   يکروبيم

در  ومدماي ركت و تنفس نرخ شيافزا. انجام شد 2×2 ليفاكتور نشيبا چدر قالب طرح كامل تصادفي  يردهيش يانيپا مرحله

روغن آفتابگردان كاهش  ماريت يهابزغالهدر  ضربان قلب .شد مشاهدهنسبت به تيمارهاي آزمايشي  كنترل ماريت يهابزغاله

مصرف  .شد مشاهده ريش جامد مواد و يدرصد چرب ،P)<01/0)در مصرف ماده خشک  يدارياثر متقابل معن .P)<05/0) افتي

 PUFA غلظتو روغن بود.  ُكنار سرشاخهو مخلوط  كنترل يمارهايتاز  كمترو روغن،  كُنار سرشاخه يمارهايتماده خشک 

 يدهاياس زانيم .P)=04/0)نشان داد  شيو روغن آفتابگردان افزا كُنار سرشاخه مخلوطشده با  هيتغذ يبزها ريش يچربدر 

 .بود شتريب مارهايت گريدبا  سهيدر مقا ُكنار سرشاخهشده با  هيتغذ يبزها ريش يچربدر   (MCFA)ريمتوسط زنج چرب

 .داد كاهش كنترل ماريت با سهيمقا دررا  NDF  (03/0=(P و ADF (003/0=(P هضم تيقابلروغن آفتابگردان  گنجاندن



 سوم شیآزما .P)<05/0) مشاهده شد مارهايتدر مقايسه با ديگر  كنترل واناتيح در خون زوليغلظت كورت داريمعن شيافزا

 بزغاله رأس 32 از استفاده با آن چرب يدهاياس بيترك و گوشت تيفيكعملکرد،  بر هاي فوق الذكرجيره يبررس منظور به

 ليتما باعث ره،يجروغن به  افزودن. شد انجام روز 75 مدت به، 2×2 ليفاكتور شيبا آرا يدر قالب طرح كامالً تصادف يعدن نر

 اشباع چرب يدهاياس .شد هابزغاله در( =07/0P) ييغذا ليتبد بيضربه كاهش  ليو تما (=06/0P) روزانه وزن شيافزا به

 به كُنار سرشاخه افزودن. داشتند را مقدار نيشتريب آفتابگردان روغن يحاو ماريت در 6-امگا چرب يدهاياس و شاهد ماريت در

 شد هابزغاله راسته گوشت در اشباع چرب يدهاياس به دوگانه ونديپ چند با راشباعيغ چرب يدهاياس نسبت شيافزا باعث رهيج

(05/0P<). افتي شيافزا ،هارهيبه ج آفتابگردان روغنراسته با افزودن  چهيماه يچرب (01/0P<) .كُنار سرشاخه يحاو رهيج 

 تيدر قابل يروغن، كاهش يحاو رهيدر ج كُنار سرشاخهبا استفاده از  يرا داشت ول يهضم مواد مغذ تيقابل زانيم نيكمتر

 يهارهيج مصرف. داشت يپ در را عامل دو برهمکنش شدن داريرفتار متفاوت، معن نيمشاهده نشد كه ا يهضم مواد مغذ

 جينتادر كل . =P) 03/0(در روز( شد  قهيدر زمان مصرف خوراك )دق داريمعن شيافزا موجب كُنار سرشاخهحاوي 

درصد ماده  20اي مناسب تا سطح كُنار به عنوان يک ماده خوراكي با ارزش تغذيه سرشاخه كه دهديم نشان حاضر اتشيآزما

 توانديم يعدن يهابزغاله رهيج در آفتابگردان روغن و كُنار سرشاخه از استفادهتواند مورد استفاده قرار گيرد. خشک جيره مي

 ارزش بهبود موجب گوشت،شير و  در دوگانه ونديپ چند با راشباعيغ چرب يدهاياس شيافزا و اشباع چرب يدهاياس كاهش با

  .شود آن ييغذا

 عملکرد. ،يعدن ردهيش يبزها ،در حال رشد عدني بزغالهروغن آفتابگردان،  كُنار، سرشاخهکلمات کلیدی: 

 

 


