
 وزارت جهادكشاورزي 

 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

 آباد مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعی صفی

 

  هاي نر پرواريدر تغذيه بره سطوح مختلف مالس و ويناس نيشکر مطالعه اثر  عنوان پروژه:

 2-71-13-95101 :پروژه شماره مصوب

  ها وطرحهاي ملی ومشترك دارد(:مسئول) اختصاص به پروژهخانوادگی مجري نام و نام -

 غالمعلی صنيعی خانوداگی مجري/مجريان:نام ونام -

   :ناظرخانوادگی و نامنام -

  خانوادگی مشاور)ان(:و نامنام -

 نيا، ابراهيم فروغیفر، محمدرضا مشايخیخانوادگی همکاران: مجتبی زاهدينام و نام -

 ايستگاه تحقيقات دامپروري -و آموزش كشاورزي و منابع طبيعی صفی آباد دزفول مركز تحقيقاتمحل اجرا:  -

      15/2/95 تاريخ شروع: -

 سال يک مدت اجرا: -

 موسسه تحقيقات علوم دامی ناشر:  -

 شمارگان)تيراژ(: -

 تاريخ انتشار:  -

در مركز اطالعات و مدارك          56954 با شماره        8/11/98 اين اثر در مورخ  -

 علمی كشاورزي به ثبت رسيده است. 

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



 چكيده 

 عملکرد رشد،هاي پلت شده حاوي سطوح مختلف مالس و ويناس نيشکر بر اين آزمايش با هدف مقايسه اثر جيره

 5در قالب طرح كاماًل تصادفی با كيلوگرم  24 ± 2با وزن   بختياري-لرينر  برهرأس  25خصوصيات الشه و كيفيت گوشت 

روز آن دوره اصلی آزمايش  101پذيري و روز اول دوره عادت 15روز كه  116طول كل دوره تکرار انجام شد.  5تيمار و 

 15( جيره پايه + 2درصد مالس + صفر درصد ويناس )شاهد(، جيره  20( جيره پايه +1هاي آزمايشی شامل: جيره جيرهبود. 

درصد  5( جيره پايه +  4درصد ويناس، جيره  10درصد مالس +  10(  جيره پايه + 3درصد ويناس، جيره  5درصد مالس + 

بر اساس نتايج به دست آمده، درصد ويناس بودند.  20درصد مالس +( جيره پايه + صفر 5درصد ويناس، و جيره  15مالس + 

سطوح نهايی تحت تأثير وزن غذايی و يلتبدضريب  ،نهوزن روزا يشافزا ،نهروزا خشک مصرفی دهماصفات از  هيچيک

د، درصد ميانگين وزن قطعات الشه شامل وزن الشه گرم، وزن الشه سر .(<05/0P) فتنگر ارقرها مختلف ويناس در جيره

بازده  .(<05/0P)گاه، راسته و دنبه تحت تاثير افزودن ويناس به جيره قرار نگرفتند وزنی ران، سردست، پيش سينه، گردن، قلوه

هاي حاوي سطوح هاي دريافت كننده جيرهاما چربی داخلی الشه بره .(<05/0P)دار نشد الشه نيز بين تيمارهاي آزمايشی معنی

و تركيبات  pHداري در مقدار اختالف معنی .(>05/0P)داري نشان داد مختلف ويناس نسبت به گروه شاهد كاهش معنی

توان مجموع می در. (<05/0P)هاي حاوي ويناس با گروه شاهد وجود نداشت هاي دريافت كننده جيرهشيميايی گوشت بره

هاي نر درصد ماده خشک جيره غذايی بره 20گونه اثر سويی تا سطح  تواند بدون هيچويناس نيشکر میچنين نتيجه گرفت كه 

 بختياري جايگزين مالس شود. -نژاد لري

 های کليدی:واژه

 ، خصوصيات الشه، بره نر، ويناسمالس
 


