
 وزارت جهاد كشاورزي

 سازمان تحقيقات، آموزش و ترویج كشاورزي

 مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور  

 

 در کردی میشهای عملكرد بهبود برای معدنی مواد حاوی خوراکی مكمل از استفاده عنوان پروژه : -

 ایالم  استان غرب شمال منطقه

  3 -13 - 1353 - 035 -970578شماره مصوب پروژه :  -

 مشترک :پروژه  /طرح نوع -

 تهرانی مصطفی علی : نام و نام خانوادگي نگارنده/ نگارنده گان -

 مصطفی علی : نام و نام خانوادگي مجري مسئول)اختصاص به پروژه ها و طرح هاي ملي و مشترک دارد( -

 تهرانی
 سیاهی اه حشمت:  نام و نام خانوادگي مجري/ مجریان -

 :ناظران خانوادگينام ونام  -

 نام خانوادگي مشاور)ان(: نام و -

 - غالمی حسین - ورمقانی صیفعلی - جعفری هوشنگ - عباسپور یحیی:  نام و نام خانوادگي همكاران  -

 پیری حسین - عبدالهی مهناز - ملكشاهی پور اهلل امین - آقاشاهی علیرضا

 ایالماستان :  محل اجرا -

 1/8/1397  : تاریخ شروع -

  سال 2:  مدت اجرا -

 : ناشر -

 (: تيراژ)شمارگان -

 : انتشار تاریخ -

 و اطالعات مركز در          59870  شماره با        15/4/1400 مورخ در اثر این -

 . است رسيده ثبت به كشاورزي علمي مدارک

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

 



 

 چكيده :

به منظور ارزیابي عملكرد توليدمثلي و بازده اقتصادي استفاده از مكمل خوراكي حاوي عناصر معدني  روژه حاضرپ

گوسفند روستایي در شمال غرب ایالم انجام گرفت. از یک واحد  متوازن شده با اقليم معتدل ایالم در یک گله

مرحله فيزیولوژیكي مشابه و ميانگين رأس ميش سالم با  30رأس ميش كردي،  100گوسفندداري وابسته به مرتع با 

كننده جيره مرسوم كيلوگرم انتخاب و به طور تصادفي به دو گروه دریافت 53 ± 2/2سال و وزني  3/3 ± 1/1سني 

)تركيبي از چراي مرتع و تغذیه دستي در آغل( همراه با مكمل خوراكي )مخلوط كنسانتره و مكمل معدني متوازن( و 

جيره مرسوم بدون مكمل خوراكي )شاهد( تقسيم شدند. هر گروه یک ماه قبل و بعد از  قوچ كننده گروه دریافت

اندازي و دو ماه قبل و بعد از زایمان بعد از چراي روزانه به مدت یک سال با جيره ي مربوطه تغذیه شده و رویدادهاي 

هاي رغم بهبود نرخردید. نتایج نشان داد عليها از تولد تا شيرگيري ثبت و تجزیه آماري گها و وزن برهميش توليدمثلي

ها در بره، وزن تولد و افزایش وزن بره گيري، تلفاتدهي، دوقلوزایي، دوبار آبستني، برهآبستني، سقط، زایش، بره

داري وجود تفاوت معني هاي بدون تغذیه با مكمل، بين دوگروههاي تحت تغذیه با مكمل در مقایسه با ميشميش

در مقابل  31/25كيلوگرم(، توليد بره به ازاي هر ميش ) 91/21در مقابل  55/23ر حالي كه وزن شيرگيري )نداشت، د

كيلوگرم( در گروه تغذیه شده با  15/16در مقابل  09/21كيلوگرم( و اضافه وزن توليد بره به ازاي هر ميش ) 19/19

فوق به جيره ميش، سود  ادي با افزودن مكمل خوراكيداري بيشتر از گروه شاهد بود. از نظر اقتصمكمل به طور معني

ریال افزایش داشت. در كل استفاده از مكمل  1028560حاصل از اضافه وزن توليدي بره به ازاي هر ميش به ميزان 

دام در منطقه معتدل ایالم سود -گياه-معدني خاک پروتئين حاوي عناصر معدني متوازن شده بر اساس شرایط-انرژي

 ري وابسته به مرتع را افزایش خواهد داد. گوسفنددا

  گوسفند، پروتئين، مخلوط خوراكي-مكمل معدني، كنسانتره، انرژي:  واژگان كليدي

 

 

 

 

 

 


