
 وزارت جهادكشاورزي 

 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

 موسسه تحقيقات علوم دامي كشور

 مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان فارس 

 

 پرواري هايبره جيره در ايعلوفه چغندر سيالژ از استفاده مناسب نسبت تعيين عنوان پروژه: -

 

 2-50 -13 -058 -980795 :پروژه شماره مصوب -

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

 عبدالحميد كريمي خانوداگي مجري:نام ونام -

 :ناظرانخانوادگي و نامنام -

 خانوادگي مشاور)ان(:و نامنام -

 -داد بوسللتاني علي –محمدجواد ابرقوئي  -محسللن بارافشللان  -جواله صللل امانخانوادگي همكاران: نام و نام

شاهي ضا آقا شمي  - علير ضا ها صفائي  -سيد محمدر ضا  شريفي -اميرر ستانه  غالمعباس  –سجاد موثقي  –م

 فريبا نباتي –ايزدي 

 مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان فارسمحل اجرا :  -

 01/11/1398 تاريخ شروع : -

 ماه 18 اجرا :مدت  -

 موسسه تحقيقات علوم دامي كشورناشر:  -

 شمارگان)تيراژ(: -

 تاريخ انتشار:  -

در مركز اطالعات و           59623با شماره         8/3/1400اين اثر در مورخ  -

 مدارك علمي كشاورزي به ثبت رسيده است. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



  دهیچک

درصد بر اساس ماده  75و  50، 25هاي صفر، به نسبت  ايدر اين پژوهش امكان جايگزيني سيالژ چغندرعلوفه

 درصد( 40:60كنسانتره در جيره :)علوفهاستان فارس  كبودههاي نر اي جيره پرواري برهخشک در بخش كنسانتره

 يپرواربند شيدوره آزماانجام شد. تكرار  8و  يشيآزما ماريت 4در  يدر قالب طرح كامال تصادفارزيابي شد. آزمايش 

بود. ويژگي فيزيكي، ارزيابي ظاهري، تركيبات شيميايي ( يروز دوره اصل 75و  يريپاروز دوره عادت 15روزه ) 90

و  pH (9/3) (،84)فليگ  با توجه به نقطهاي ها مورد ارزيابي قرار گرفت. سيالژ چغندر علوفهو عملكرد بره سيالژ

، تركيبات شيميايي سيالژ شامل ماده خشک ( داراي كيفيت مناسبي بود.2( و رنگ )13(، بو )4ساختمان ظاهري )

 نامحلول در شوينده اسيدي الياف ، (NDF)نامحلول در شوينده خنثي  الياف ، چربي خام ، پروتئين خام، خاكستر

(ADF)  هاي وزن اوليه، وزن پاياني، افزايش ميانگين به دست آمد.درصد  29و  41، 1، 7/12، 16، 25به ترتيب برابر

ماده خشک مصرفي روزانه در  .(<05/0P) داري نداشتندوزن روزانه و بازده خوراك در تيمارها تفاوت معني

 نسبت به تيمار شاهد كاهش داشتند يداراي مصرف كرده بودند به صورت معنيتيمارهايي كه چغندر علوفه

(05/0P<)، ولي بايكديگر اختالفي نشان ندادند (05/0P>) درصد  50)جايگزيني  3. ضريب تبديل خوراك در گروه

درصد جايگزيني  75و  25اما تيمارهاي  (>05/0P) داري نشان داداي( نسبت به تيمار شاهد كاهش معنيچغندر علوفه

 .(<05/0P) داري نداشتنداي تفاوت معنيدرصد چغندر علوفه 50شاهد و همچنين با تيمار  اي با تيمارچغندر علوفه

  راز،يكبوده ش ينر پروار يهابره هيدرصد( در تغا 75و  50، 25) ياچغندر علوفه الژيمختلف س يهااستفاده از نسبت

نتايج اين پژوهش  .(<05/0P) شاهد نشان نداد ماريبا ت يداريمعن يالشه و قطعات آن، تفاوت آمار يهايژگيبر و

كنسانتره جايگزين بخش درصد  75هاي پرواري تا سط  اي در تغايه برهنشان داد كه استفاده از سيالژ چغندر علوفه

 پاير است. بدون كاهش در عملكرد امكان ،جيره
 

 اي، سيالژ، گوسفند كبودهبره پرواري، چغندر علوفههای کلیدی: هواژ
 


