
 كشاورزي  وزارت جهاد

 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

 مؤسسه تحقيقات علوم دامی كشور

    فارسرزي و منابع طبيعی استان مركز تحقيقات و آموزش كشاو

 

 هاي نر كبوده شيراز  عنوان پروژه: بررسی تاثير سيالژ علوفه تريتيکاله و ماشک بر عملکرد پرواري بره -

 980751-057-13-50-24    پروژه:شماره مصوب  -

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

 عبدالحميد كريمیدگی مجري: اخانو نام نام و -

 دگی ناظر)ان(:اخانو و نام نام -

 خانوادگی مشاور)ان(:  و نام نام -

 ديسنن ،محمد جواد آگاه ،یداد بوسننتان یعل ،یمحسننز زارع ،ابرقوئی جواد محمد  خانوادگی همکاران: و نام نام -

 ینبات بايو فر يزديغالمعباس ا ،یسجاد موثق، يیصفا ررضايام ،یآقاشاه رضايعل ،یمحمدرضا هاشم

 فارسمحل اجرا: مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعی  -

          1/11/1398تاريخ شروع:  -

 ماه 18: مدت اجرا -

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

 )تيتراژ(: شمارگان -

 تاريخ انتشار: -

در مركز اطالعننات و           59579با شماره         28/2/1400ايز اثر در مورخ  -

 مدارك علمی كشاورزي به ثبت رسيده است. 

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



 چکیده

 يهاتيو متابول پروار، صفات الشه ها بر عملکردماشک و مخلوط آن کاله،يتيتر يهاعلوفه الژيپژوهش اثر س زيدر ا

و  لوگرمكي 86/27±49/0یوزن زيانگيرأس بره نر با م 32شنند. تعداد  یبررسنن رازيكبوده شنن ينر پروار يهابره یخون

 شيشد. آزما بنديميتقس ماريهر ت يتکرار )بره( به ازا 8با  یشيچهار گروه آزما زيب تصادفی بطور روز 130±14سز 

صادف 75به مدت  شد. بره یروز در قالب طرح كامالً ت ساس ناجرا  در شدند.  هيتغذ (,NRC 2007روزانه ) ازيها بر ا

ها آن يیايميش باتيو ترك یابيارز ،يظاهر اتيمذكور از نظر خصوص يالژهايو كشتار شدند. س زيها توزبره ،پايان

 کالهيتيعلوفه تر الژيس يحاو -2(، ياذرت علوفه الژيس يشاهد )حاو -1شامل: یشيآزما يمارهاي. تديگرد زييتع

با ماشننک  کالهيتيمخلوط علوفه تر الژيسنن يحاو -4و  ياماشننک علوفه الژيسنن يحاو -3ذرت،  الژيسنن زيگزيجا

صرف خوراك روزانه،  ياعلوفه ضرافزايش وزن روزانهبودند. مقدار م شه و خوراك،  ليتبد بي،   یبرخصفات ال

 زي( و كمترP<01/0خام ) زيمقدار پروتئ زيشننتريشنند. ب زييتعنيز  يو بازده اقتصنناد يريگاندازه یخون هايتيمتابول

 زيشتريماشک مشاهده شد. ب الژيدرصد( در س 44و  14 بيترت( )به P<01/0) یخنث ندهينامحلول در شو افيمقدار ال

( بود 32/1) کالهيتيتر الژيس يحاو رهيدر ج زي( و كمتر89/1شاهد ) ماريروزانه در ت یخوراك مصرف لوگرميك زانيم

(01/0>Pوزن نها .)يهارهيج ريدر مطالعه حاضنننر تحت تأث يیغذا ليتبد بيها و ضنننروزن روزانه بره شيافزا ،يی 

س زيغلظت آلبوم زانيقرار نگرفت. م یشيزماآ صرف يها( برهتريلیسرم خون )گرم در د  الژيس يحاو جيرهكننده م

بود.  مارهايت رياز سننا شننتري( بP=01/0) يداری( بطور معن58/3) ياماشننک علوفه الژيسنن يحاوجيره ( و 50/3ذرت )

سترول  يزانم شده با جيرهخون برهكل شک و مخلوط آن کاله،يتيتر الژيس هاي حاويهاي تغذيه  با  سهيها، در مقاما

مصرف  يهادر برهبه ترتيب  ديريسيگليمقدار تر زيشتري(. بP<01/0) يافتشاهد كاهش  جيرهشده با  هيتغذ يهابره

شک کالهيتيتر الژيس يحاو يهاجيرهكننده  س گرمیليم 60/46 و 62/49) و ما ست آمدبه (تريلیدر د (. P<01/0) د

صد وزن  صفات سرد و در شه  شه گرم به وزن زنده، وزن ال صد وزن ال شه گرم، در شتار، وزن ال وزن زنده هنگام ك

سرد به وزن زنده، در بيز گروه شه  شی تفاوت معنیال صد پروتئهاي آزماي شان نداد. در خام  یخام و چرب زيداري ن

هر  يبه ازا مددرآمد و نسبت درآ زانيم (.P<05/0نشان دادند ) يداریتفاوت معن یشيآزما يمارهايت زيگوشت در ب

با كاربرد سننندرصننندوزن زنده ) شيافزا لوگرميك به شنننراافتي شافزاي بر،كم آب يهاعلوفه الژي(  با توجه   طي. 
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