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عنوان مقاله:
 تاثیر تغذیه جیره حاوی سطوح مختلف گیاه دارواش album Viscum برروی برخی فراسنجه های خونی

بره های پرواری نر نژاد کردی

محل انتشار:
همایش ملی مدیریت کشاورزی  (سال:1390)

تعداد صفحات اصل مقاله: ۵ صفحه

نویسندگان: 
امين ولي زاده قلعه بيگ - دانشجويكارشناسي ارشد تغذيه دام

نورمحمد تربتي نژاد - استاددانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان
سعيد زره داران - استادياردانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

رضا اشكاني فر - كارشناس ارشد

خالصه مقاله:
به منظور بررسی تاثیر تغذیه گیاه دارواش album Viscum برتعدادی از فراسنجه های خونی در بره های

نر پرواری کردی آزمایشی با ۲۴ بره متوسط وزن زنده ۶/۳۱±۵/۱ انجام شد آزمایش شامل ۴ تیمار و ۶
تکرار بود بره ها به ۴ گروه تیمار تقسیم شده ودر باکسهای انفرادی قرارگرفتند تیمارهای آزمایشی به

ترتیب شامل سطوح ۰، ۵ و ۱۰ و ۱۵ درصد دارواش بودند جیره ها به صورت کامال مخلوط و دوبار در روز
به بره ها تغذیه شدند در پایان دوره از رگ گردن بره ها خون گیری شد طول دوره آزمایش ۹۰ روز بوده و

به عالوه ۲ هفته دوره عادت پذیری درنظرگرفته شد گلوکز، اوره، کراتینین، هماتوکریت، هموگلوبین،
کسترول، تری گلیسیرید ، HDL، کل پروتئین، کلسیم، فسفر و البومین تعین گردیدند. نتایج نشان داد که

میزان تری گلیسیرید خون بره های تغذیه شده با جیره حاوی ۱۰ و ۱۵ درصد دارواش بصورت معنی داری
. ۰/۰۵>P از گروه شاهد و ۵ درصد دارواش بیشتر بود

کلمات کلیدی:
دارواش album Viscum ، فراسنجه های خونی، بره پرواری

لینک ثابت ثبت مقاله در پایگاه سیویلیکا:
https://www.civilica.com/Paper-NCAMJAHROM01-NCAMJAHROM01_224.html

این صفحه به معنای تاییدیه نمایه سازی مقاله در پایگاه استنادی سیویلیکا می باشد. در هر لحظه به
منظور تایید اصالت این گواهی می توانید وضعیت ثبت مقاله را از طریق لینک فوق به صورت آنالین کنترل

نمایید.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

page 1 / 1

http://www.tcpdf.org

