
 وزارت جهادكشاورزي 

 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

 موسسه تحقيقات علوم دامي كشور 

 مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان كرمانشاه

 

 هاي نر سنجابيتأثير محدوديت خوراكدهي بر عملکرد پروار بره عنوان پروژه: -

 

 24-55-13-127-960886 :پروژه شماره مصوب -

 ها وطرحهاي ملي ومشترك دارد(:)اختصاص به پروژه خانوادگي مجري مسئولنامنام و  -

 حسن خميس آبادي :خانوداگي مجري/مجرياننام ونام -

 :ناظرانخانوادگي و نامنام -

 خانوادگي مشاور)ان(:و نامنام -

نادر  ،يقاسم پورحساب ،يآقاشاه رضايعل ،يحسن فضائل ،ينيهرس يرضا ناصرخانوادگي همکاران: نام و نام -

 يپاپ

 مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي كرمانشاه: محل اجرا -

 1396 :تاريخ شروع -

 سال 5/2 مدت اجرا : -

 كشور يعلوم دام قاتيموسسه تحقناشر:  -

 )تيراژ(: شمارگان -

 تاريخ انتشار:  -

طالعات و مدارك در مركز ا         59947 با شماره         5/5/1400اين 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. -

 

 

 

 

 



سرم،  هايغلظت فراسنجه ره،يهضم ج تيبر عملکرد رشد، قابل يده خوراك تياثر سطوح كنترل شده محدود

قرار گرفت.  يمورد بررس يرأس بره سنجاب 21پروار با استفاده از  يو بازده اقتصاد ايرالشهيغ يدرصد الشه، وزن اجزا

( مصرف آزادانه خوراك در 1شدند:  عيتوز تکراربا هفت  ماريسه ت نيدر ب يبه طور تصادف يريرگها پس از شيبره

( 3درصد از مصرف آزادانه در كل دوره پروار و  90( مصرف محدود خوراك در سطح 2كل دوره پروار )شاهد(؛ 

روزه  84درصد از مصرف آزادانه در كل دوره پروار. پس از اتمام دوره  80مصرف محدود خوراك در سطح 

 يشد. طبق طراح يرگيو درصد الشه اندازه ايرالشهيغ ير و وزن اجزاكشتا ماريچهار بره از هر ت ،يركوردبردار

سطح  شيآن با افزا زانيبود و م مارهايت گرياز د شتريروزانه در گروه شاهد ب يخوراك مصرف نيانگيم ش،يآزما

و  يطور خط هوزن روزانه ب شيافزا نيانگيم (.P=0003/0) افتيكاهش  دارييبه طور معن خوراك دهي تيمحدود

ها در طول دوره ؛ اما، از نظر وزن زنده بره(>0001/0P) افتيتوأمان با كاهش سطح مصرف خوراك كاهش  داريمعن

-يبه معن ليمتما يو بازده خوراك در سطوح ليتبد بيوجود نداشت. ضر مارهايت نيدر ب دارييتفاوت معن شآزماي

دوره پروار  ها در طيوزن بره شياز افزا يقرار گرفتند. درآمد خالص ناش خوراك دهي تيمحدود ريتحت تأث داري

 ي(. درصد الشه و اوازن نسبP=002/0بود ) گريد ماريكمتر از دو ت دارييبه طور معن يدرصد 20 تيمحدود ماريدر ت

 كبد،(، قلب، ي)بدون چرب هاهيجلو و عقب، كل يشامل سر، پوست، پاها ايرالشهيغ ي( اجزاي)درصد از وزن بدن خال

 ريتحت تأث يو كل دستگاه گوارش خال يخال هايروده ،يخال هايلگن، معده يبطن، چرب يكبد، چرب يچرب ها،ضهيب

و گلوكز سرم  نيدر غلظت انسول داريوقوع كاهش معن يقرار نگرفت. به استثنا خوراك دهي تياعمال محدود

(05/0P<محدود ،)نيشده در سرم شامل پروتئ يرگياندازه هايفراسنجه گريبر غلظت د يريتأث خوراك دهي تي 

نداشت. اعمال  T3و  T4 هايغلظت هورمون زيو ن فهيراستريچرب غ يدهاياوره، كلسترول، اس ن،ينيكل، كرات

 گريهضم ماده خشک و د تيبر قابل يري(، تأث>05/0Pخام ) يهضم چرب تيقابل يبه استثنا خوراك دهي تيمحدود

 هايبره يدر خوراك مصرف فيخف تيكه اعمال محدود دهندينشان م جينتا يكل طورنداشت. به  رهيج ييمايش يااجز

در درصد الشه را به دنبال دارد.  رها، بدون تغييبره يرگيوزن داريدرصد، كاهش معن 10در سطح  يحت ،يپروار

در كل دوره  يوارپر هايبره يمشاهده شده در پژوهش حاضر، محدود كردن خوراك مصرف جيبر اساس نتا ن،يبنابرا

 .شودينم هيبرداران توصپروار به بهره

 تيهضم، محدود تيسرم، قابل هاي درصد الشه، عملکرد، فراسنجه ،يپروار، بره سنجاب يبازده اقتصاد :هاكليد واژه

 .خوراك دهي

 


