
 كشاورزي  وزارت جهاد

 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

 مؤسسه تحقيقات علوم دامی كشور

 مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعی استان كرمانشاه

 

هاي سنجابی با تغذيه سطوح ارزيابی عملکرد توليد ، كيفيت گوشت و سيستم ايمنی در بره عنوان پروژه: -

 گياه دارويی گشنيزمختلف دانه 

 24-55-13-016  -970281    شماره مصوب پروژه: -

 مشترك دارد(: هاي ملی وها و پروژه)اختصاص به طرح خانوادگی مجري مسئول نام و نام -

 حسن خميس آباديدگی مجري: اخانو نام نام و -

 دگی ناظر)ان(:اخانو و نام نام -

 خانوادگی مشاور)ان(: و نام نام -

 امير رضا شويک لو -غالمرضا سياه كمري -رضا ناصري هرسينی خانوادگی همکاران: و نام نام -

 اجرا: مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعی كرمانشاهمحل  -

 1397تاريخ شروع:  -

 و شش ماه سال يکمدت اجرا:  -

 كشور ناشر )موسسه/پژوهشکده/ مركز ملی(: موسسه تحقيقات علوم دامی -

 :)تيتراژ( شمارگان -

 تاريخ انتشار: -

در مرررررركرررررز     59825  با شماره        8/4/1400   اين اثر در مورخ -

 اطالعات و مدارك علمی كشاورزي به ثبت رسيده است.

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

 

 
 

 

 

 

 



 چكيده
گياه دارويی گشنيز در جيره بر عملکرد رشد، سيستم ايمنی، نمو  استفاده از دانه اين پژوهش به منظور ارزيابی اثر

 هاييره)ج يمارت 4با  كامالً تصادفیدر قالب طرح  ید سنجاباماهه نژ سهرأس بره نر  16الشه  تيفيكدستگاه گوارش و 

ها در سن سه ماهگی شد. برهانجام  يمارتکرار )بره( در هر ت 4( و يزگشن يیدارو ياهدرصد دانه گ 5و  3، 1 شاهد، يیغذا

هاي پروار بر اساس روز انجام گرفت. جيره 90ها به مدت شيرگيري شدند و دوره پروار بالفاصله بعد از شيرگيري بره

ها در دوره پروار نشان داد كه بيشترين گيريتهيه شد. نتايج اندازه 30به  70نيازهاي دام و با نسبت كنسانتره به علوفه 

( P<05/0گرم( بود ) 269درصد ) 5افزايش وزن روزانه مربوط به جيره آزمايشی حاوي گياه دارويی گشنيز با غلظت 

(. ماده خشک مصرفی تيمارهاي آزمايشی حاوي گياهان P<05/0گرم( بود )223وكمترين آن مربوط به تيمار شاهد )

گرم در روز  72/1269و تيمار شاهد  14/1486و  28/1489، 46/1493به ترتيب  5و  3، 1دارويی گشنيز با درصدهاي 

(. در تيمارهاي آزمايشی بين صفات الشه p<001/0داري با تيمار شاهد داشت )بود كه از نظر آماري، تفاوت معنی

ها، ها، ششهاي فعال بدن مانند قلب، كليهشامل وزن الشه گرم، وزن الشه سرد، چربی درون شکمی، وزن بافت

(. در P<05/0داري مشاهده شد )ه شامل راسته، كمر و ران و سطح مقطع عضله راسته تفاوت معنیالشقطعات نيم

داري بر قابليت هضم ظاهري ماده خشک مصرفی مقايسه با تيمار شاهد، تيمارهاي حاوي گياه دارويی گشنيز اثر معنی

(. در P<05/0داري افزايش يافت )یداشتند به طوري كه در تيمارهاي حاوي گياه دارويی قابليت هضم به طور معن

درصد گشنيز از  5( عضله ران در تيمار حاوي TBARSپس از كشتار مدت ماندگاري روند اكسيداسيون ) 4روز 

هاي پرواري دريافت كننده دانه گياه دارويی (. ميزان اكسيداسيون عضله سردست برهP<05/0تيمار شاهد كمتر بود )

(. با افزايش مدت P<05/0داري كمتر از تيمار شاهد بود )ز كشتار نيز به طور معنیپس ا 7و  4گشنيز، در روزهاي 

(. اسيدهاي P>05/0داري نداشت )( افزايش يافته و با تيمار شاهد تفاوت معنیTBARSماندگاري روند اكسيداسيون )

اسيد و لينولنيک اسيد در (. ميزان لينولئيک P>05/0چرب گوشت راسته تحت تأثير تيمارهاي آزمايشی قرار نگرفت )

(. به طور كلی دانه گياه دارويی P<05/0تيمارهايی كه گياهان دارويی دريافت كرده بودند بيشتر از تيمار شاهد بود )

 شود.هاي پرواري سبب افزايش مصرف خوراك و بهبود راندمان توليد میگشنيز به صورت يک افزودنی در جيره بره

 .هاي خونیگياهان دارويی، متابوليت كيفيت گوشت، گوسفند سنجابی، ايمنی،سيستم : هاي كليديواژه

 

 

 

 

 


