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 هاي پرواريايی در جيره برهبررسی امکان استفاده از سطوح مختلف چغندر علوفه :عنوان پروژه 

 

 2-59-13-95129 :پروژه  شماره مصوب -

 عنوان طرح: -

 شماره مصوب طرح: -

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

 علیرضا چگنی خانوداگی مجري/مجريان :نام ونام -

 :ناظر)ان(خانوادگی و نامنام -

 خانوادگی مشاور)ان(:و نامنام -

مهرداد رهنمائيان، محمد شاهوردي، بهروز ياراحمدي،ميرحسن ياراحمدي، عليرضا  همکاران:خانوادگی و نامنام -

 منوچهر الحاقیآقاشاهی، حسن فضائلی و 

 محل اجرا: -

 1/8/1395تاريخ شروع:  -

 ماه  ششسال و           يکمدت اجرا:             -

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

 شمارگان)تيتراژ(: -

 1399 تاريخ انتشار: -

در مررركررز اطرر عررات و مرردارك عررلررمرری  58830 با شماره       26/10/99 اين اثر در مورخ - -

 كشاورزي به ثبت رسيده است.

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

 

 

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی  ومنابع طبیعی

 



 

 

 چكیده

غذايی نيازهاي بخشی از واند بتتازه در پاييز و زمستان كه و در راستاي تأمين علوفه با عملکرد باال  اين پروژه

رأس بره  32هاي كام ً تصادفی با استفاده از اجرا شد. آزمايش در قالب طرح بلوكتأمين نمايد را نشخواركنندگان 

 84به مدت  بلوك  و چهار در چهار تيمار ماههششكيلوگرم و سن پنج تا  70/33تا 75/21نر پرواري با وزن اوليه  

 %60اده خشک( با نسبت اي )برحسب مدرصد چغندر علوفه 30و  20، 10هاي آزمايشی شاهد، انجام شد. جيره روز

ها قرارداده شد. عملکرد پرواري صورت كام ً مخلوط تهيه و دو بار در روز در اختيار دامعلوفه به %40كنسانتره و 

دوره  دركل رأس كشتار و تجزيه الشه شدند. 4هاي هر گروه آزمايشی از بره و در پايان دوره آزمايش ها تعيين شدبره

ها گروه يركمتر از سا ي دريافت كرده بودندادرصد چغندر علوفه 20ی كهگروهدر زانه وزن رو يشافزا يانگينم

كرده بود  يافتدر يادرصد چغندر علوفه 30كه  ی. در گروه( ولی ساير گروها تفاوت آماري نداشتند>05/0P)بود

 ينكمترها گروهنسبت به ساير  كيلوگرم(14/1) و مقدار خوراك در روز (كيلوگرم 82/95) یخوراك مصرف

ها، وزن وزن كشتار بره .نداشت داريیمعن یتفاوت يشیآزما يهاگروه يندر ب يزن يیغذا يلتبد يب. ضر(>05/0P)بود

مختلف تفاوت  يهاگروه ينافت الشه در ب ينسرد و همچن الشه گرم و وزن ،دستگاه گوارش ياتبدن بدون محتو

عضله  يرو یضخامت چرب ه،پخت، افت چکه، سطح مقطع عضله راستافت بعد از  يرنشان ندادند. مقاد داريیمعن

 ی( و حاصل جمع مقدار چربی)در خرده فروش الشه يرشالشه، نمره پذ يالشه، افت تجار يولوژيکیراسته، افت ب

مقطع  سطح يرهدر ج يادرصد چغندر علوفه يشبا افزا تحت تأثير جيره غذايی قرار نگرفت.و قلب  یلگن يهناح يه،كل

اما غلظت  را نشان نداد يداریتفاوت معنها اوره خون بره غلظت. (=10/0P) داشت يشبه افزا يشعضله راسته گرا

اي مصرف چغندر علوفه. (=10/0P) به كاهش داشت يشگرا يرهدر ج ياسطح چغندر علوفه يشبا افزا يسيريدگل يتر

توان از چغندر اصل از اين پژوهش نشان داد كه مینتايج ح .(>05/0Pشد)خون  ينهموگلوب غلظت باعث افزايش

 هاي پرواري استفاده كرد.درصد در جيره بره 30اي تا علوفه

 رشدعملکرد  -هاي خونیفراسنجه -هاي نر پرواريبره -ايعلوفه چغندر های کلیدی:واژه


