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عنوان مقاله:
 اثر استفاده از سیالژ تریتیکاله بر عملکرد بره های نر پرواری زل

محل انتشار:
دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران  (سال:1386)

تعداد صفحات اصل مقاله: ۹ صفحه

نویسندگان: 
دانيال حاجيلري - دانشجوي كارشناسي ارشد علوم دامي - تغذيه دام، دانشگاه علوم كشاورزي و من

احمدرضا يزداني - عضو هيئت علمي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان
حسن فضائليي - عضو هيئت علمي موسسه تحقيقات علوم دامي كشور

سعيد زره داران - عضو هيئت علمي دانشكده كشاورزي گنبد

خالصه مقاله:
به منظور بررسی اثرات استفاده از سیالژ تریتیکاله بر عملکرد و اجزای الشه بره های نر پرواری زل،

آزمایشی در قالب طـرح کامًال تصادفی با ۴ تیمار و ۱۰ تکرار صورت گرفت . گروه های آزمایشی شـامل
سـطوح صـفر، ۳۳/۳ ، ۶۶/۶ و ۱۰۰ درصـد جای گزینی سیالژ تریتیکاله به جای سیالژ ذرت بودند . طول

دوره ۸۴ روز در نظر گرفته شـد . میـزان اضـافه وزن، خـوراک مصرفی و ضریب تبدیل تعیین گردید . در
پایان دوره تفکیک الشه صورت گرفت . نتـایج آزمـایش نـشان داد کـ ه اخـتالف معنی داری برای افزایش
وزن در تیمارهای مختلف وجود نداشـت ).p>۰/۰۵) مـاده خـشک مـصرفی تیمـار چهـارم از بقیـه تیمارها

کم تر بود(p<۰/۰۵) اختالف معنـی داری بـرای ضـریب تبـدیل در تیمارهـای مختلـف وجـود نداشـت
(p>۰/۰۵) . پاچه ،کله ،پوست وزن ) الشه مختلف های قسمت وزن برای تیمارها بین داری معنی اختالف،
قلب، کبد، کلیـه هـا، شـش هـا، طحال، دستگاه گوارش، چربی داخلی، سردست، قلوه گاه، دنده ها، ران

. (۰/۰۵<p)ها، راسته، گردن و الشه ) و هـم چنـین طـول الشـه و سطح مقطع راسته مشاهده نگردید

کلمات کلیدی:
تریتیکاله، ذرت، سیالژ، بره زل

لینک ثابت ثبت مقاله در پایگاه سیویلیکا:
https://www.civilica.com/Paper-NCEA02-NCEA02_096.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.
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