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 موسسه تحقيقات علوم دامي كشور               

  اردبيل مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان

 

 داشتي هايميش تغذيه در كامل خوراک بلوک در زمينيسيب هوايي بخش از استفاده ارزيابي عنوان پروژه:

 970185-007-13-37-24 :پروژه شماره مصوب -

 هاي ملي ومشترک دارد(:ها وطرحخانوادگي مجري مسئول) اختصاص به پروژهنام و نام -

 محمود صحرائی خانوداگي مجري/مجريان :نام ونام -

 :ناظرانخانوادگي و نامنام -

 حسن فضايلي خانوادگي مشاور)ان(:و نامنام -

 اميرضا صفايي -نادر اسدزادهخانوادگي همكاران: نام و نام -

 اردبيل مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استانمحل اجرا :  -

 01/02/1397 تاريخ شروع : -

 ماه  26:مدت اجرا -

 ناشر:  -

 شمارگان)تيراژ(: -

 تاريخ انتشار:  -

در مركز           59325با شماره         11/1/1400اين اثر در مورخ  -

 اطالعات و مدارک علمي كشاورزي به ثبت رسيده است. 

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

 

 

 

 

 

 

 



   چکیده

 از استفاده و كامل خوراک بلوک در زمينيسيب گياه هوايي بخش كارگيري به تحقيق انجام اين از هدف

مغاني  داشتي گوسفند رأس 210 منظور، اين براي. بود مرتع شرايط در آبستن داشتي گوسفندان تكميلي تغذيه در آن

تركيب خوراک كامل بلوک شده شامل  شدند. تقسيم رأسي 10 تكرار سه  با تيمار هفت به تصادفي طور به آبستن،

آزمايشي در تيمار اول فقط از طربق چرا در مرتع تعليف شدند، درصد علوفه بود. گوسفندان  40درصد كنسانتره و  60

اي هاي كامل معمولي به شكل مش كه در بخش علوفهگوسفندان آزمايشي در تيمارهاي دو تا چهار توسط خوراک

ه جايگزيني شد) يونجه و كاه گندم( درصد بوتۀ سيب زميني با علوفۀ رايج منطقه  32و  24، 16ها به ترتيب صفر، آن

هاي مورد استفاده در تيمارهاي آزمايشي بود، تعليف شدند و تيمارهاي آزمايشي شماره پنج تا هفت شامل خوراک

 500روزانه ميزان به آبستني اواخر روز 45 طي مذكور هايدو تا چهار به شكل بلوک خوراک كامل بودند. خوراک

ها در دوره تغذيه ترين ميزان افزايش وزن ميشداد كه بيشنتايج نشان . شد استفاده هادام شبانه تغذيه نوبت در گرم

(. >P 05/0ترين آن در تيمارهاي شماره يک و هفت مشاهده گرديد )تكميلي در تيمارهاي شماره پنج  و شش و كم

 05/0تر از ساير تيمارها بود )ها بعد از زايش در تيمار پنج  بيشها و وزن زنده ميشچنين نمره وضعيت بدني ميشهم

P< باالترين وزن تولد بره، افزايش وزن دوره شيرخوارگي، وزن از شيرگيري، كيلوگرم وزن تولد بره به ازاي هر .)

ترين ميزان آن در رأس ميش و كيلوگرم وزن شيرگيري بره به ازاي هر رأس ميش در  تيمارهاي پنج  و شش و كم

ترين ميزان توليد شير در سه ماهه اول و كل دوره شيردهي در تيمارهاي پنج  (. بيش>P 05/0تيمار يک مشاهده شد )

(. صفات توليدمثلي از قبيل درصد >P 05/0ترين ميزان آن در تيمارهاي  يک و هفت، مشاهده شد )و شش و كم

با احتساب طور كلي بهفتند. گيري تحت تأثير تغذيه تكميلي اواخر آبستني قرار نگرزايش، دوقلوزايي، تلفات و نرخ بره

 استفاده از بلوک خوراک كامل تهيه شده از بوتهدرآمد حاصل از فروش شير اضافي و وزن زنده از شيرگيري بره، 

هاي آبستن در سامانه عشايري داراي درصد جايگزيني با علوفه رايج در منطقه در تغذيه تكميلي ميش 16زميني تا سيب

 مزيت اقتصادي است.  

 مزيت اقتصادي  مغاني، گوسفند زميني، بوتۀ سيب كامل، بلوک خوراک:  های کلیدی واژه

 
 


