
 وزارت جهادكشاورزي                        

 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي        

 موسسه تحقيقات علوم دامي كشور               

 

نيشكر( بر عملكرد توليدي  عيصنا يمحصوالت فرع هياثر خوراك تكميلي بلوك شده )بر پا عنوان پروژه: -

 گله هاي عشايري

 

 970858-049-13-13-24  -پروژه شماره مصوب -

 ها وطرحهاي ملي ومشترك دارد(:خانوادگي مجري مسئول) اختصاص به پروژهنام و نام -

 حسين غالمي خانوداگي مجري/مجريان :نام ونام -

  :ناظرانخانوادگي و نامنام -

  خانوادگي مشاور)ان(:و نامنام -

 فر يزاهد يمجتب -2 تيموري عبدالرضا – 1همكاران خانوادگي همكاران:نام و نام -

... محمد ماشاءا -7ي جعفر هوشنگ -6تهراني مصطفي علي-5  نژاد كرد اسحاق- 4 يعباس ابوالفضل -3 -

 بنابازي محمدحسين - 10ساورسفليسيما -9اطيخ احمد -8پور

 محل اجرا : موسسه تحقيقات علوم دامي كشور -

 1/11/1397تاريخ شروع : -

 يك سال مدت اجرا : -

 ناشر:  -

  شمارگان)تيراژ(: -

 تاريخ انتشار:  -

در مركز اطالعات و مدارك           58861 با شماره         30/10/99اين اثر در مورخ  -

 علمي كشاورزي به ثبت رسيده است. 

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

 

 
 
 
 



 

 چكيده : 
گله هاي مورد استفاده در اين  در استان لرستان و شمال استان خوزستان درحوالي سد كرخه  انجام شد. شيآزما نيا

استان  بختياري( عشايري–) نژاد لري  گوسفند گله 15 دراين تحقيق تعدادطرح متعلق به عشاير استان لرستان بود. 

تحت مطالعه   ميش راس 50 گله هر شده و از انتخابكردند، كرخه قشالق را سپري مي آبريز حوزه لرستان كه در

در اين  –گله مطالعه شدند. تيمارهاي آزمايشي شامل: شاهد  3تيمار بود و در هر تيمار  5قرار گرفتند. آزمايش شامل 

در اين تيمار دامها همانند شاهد مديريت شدند ولي  -تيمار پرورش ميش ها طبق روش هاي مرسوم بود، فالشينگ

 -گرم دانه جو براي هر راس دام( را دريافت كردند. تغذيه نزديك زايش 300تكميلي فالشينگ )مقدار  خوراك

دهي(: روز قبل از زايش، با خوراك تكميلي بلوك شده تغذيه شدند. تغذيه بعد از زايش )در هنگام شير 45ميش ها 

گرم در روز  800كه مقدار آن حدود  روز دريافت كردند 90در  اين مرحله ميش ها خوراك تكميلي را به مدت 

براي هر راس ميش بود، تغذيه در دو مرحله قبل و بعد از زايش )شيردهي(: در اين تيمار ميش ها خوراك تكميلي را 

 تعداد بره متولد شده ، تعداد بره سقط شده، در دو مرحله قبل از زايش و بعد از زايش مصرف كردند. در كليه گله ها

 گيري شير از وزن وتعداد بره از شير گرفته شده  ، تعداد ميش قصر،  تولد هنگام در ها قل تعداد ،ه تعداد تلفات بر

هاي آزمايشي در مقايسه با شاهد افزايش تيماردر  هايششده( مبلوك كامل  يره)با ج يليتكم يهانجام تغذ .شد ثبت

گرم  43با افزودن مكمل،  اضافه وزني بين  وزن روزانه و در نهايت وزن از شير گيري باالتر و معني داري داشتند. 

بدست آمده  يجطبق نتابراي فالشينگ نسبت به گروه شاهد به دست آمد.  28شيردهي تا -هاي گروه تحريكيبراي بره

 و 00/21، 33/21 ،84/20 يببه ترت آزمايشي تيمارهاي  وكيلوگرم  19/18شاهد يماردر دو تها بره يريرگيوزن از ش

با  يگرد يبدست آمد و از سوشيردهي -به ترتيب براي فالشينگ، تحريكي، شيردهي و تحريكي  يلوگرمك 22/22

( در كل يش)م همالحظه شد درآمد هر رأس دام ماد يالر 112330 يزانوزن زنده بره به م يلوگرماحتساب ارزش هر ك

شود كه در پيشنهاد مي كمترين و تحريكي و فالشينگ بيشترين سوددهي را دارند. هدشا يماردر ت يشيدوره آزما

يابند لرستان و شمال استان خوزستان پرورش مي هاي گوسفند كه با شرايط شرح داده شده در اين تحقيق درگله

  كمل بلوك تغذيه شوند.گوسفندان با م

 

 يديوزن بره تول ، محصوالت فرعي نيشكر،،گوسفند عشاير تغذيه تكميلي، شكل فيزيكي بلوك،  واژه ها : كليد


