
 وزارت جهادكشاورزي 

 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي            

  موسسه تحقيقات علوم دامی كشور

 

  با تغذيه تکميلی زلگوسفند  يدتولعملکرد  افزايش بازده پروژه / طرح: عنوان- 

 980386-98011-031-13-13-12 ـ   شماره مصوب:

  ها وطرحهاي ملی ومشترك دارد(:به پروژه خانوادگی مجري مسئول) اختصاصنام و نام -

 نادر پاپی خانوداگی مجري/مجريان :نام ونام -

 نام و نام خانوادگی ناظران: -

 نام و نام خانوادگی مشاوران:  -

ستی،  خانوادگی همکاران:و نامنام - سيروس فرا سدزاده،  سيدجواد ابوالحسن صادقی پناه، نادر ا محسن آهنگري، 

 ، عبداهلل مراديادهعليمحمدي، رسول باباز

 استان مازندرانمحل اجرا :  -

 01/07/1398 تاريخ شروع : -

 ماه 0سال و  2 مدت اجرا : -

 ناشر:  -

  شمارگان)تيراژ(: -

 تاريخ انتشار:  -

مدارك            59935با شماره        5/5/1400 اين اثر در مورخ  عات و  در مركز اطال

 علمی كشاورزي به ثبت رسيده است. 

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

 

 
 

 

 

 

 

 



 چكيده

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثرات تغذيه تکميلی بر عملکرد توليد و توليدمثلی و بازده اقتصادي پرورش گوسفند 

 120تعداد اول شيردهی، اجرا گرديد. به اين منظور اندازي )جفتگيري(، اواخر آبستنی و دو ماه زل، در زمانهاي قوچ

تحقيقات گاو دومنظورۀ رأس ميش نژاد زل دو تا پنج ساله با سابقۀ توليدمثلی مشخص، از گلۀ موجود در ايستگاه ملی 

گروه اول )تيمار شاهد(؛  -1تيمارها شامل: گاودشت استان مازندران، انتخاب و به دو گروه همگن تقسيم شدند. 

گروه دوم )تيمار  -2گرم كنسانتره در اواخر آبستنی و دو ماه اول شيردهی و  100جيره پايه + هاي تغذيه شده با ميش

هاي جفتگيري، اواخر كنسانتره به ترتيب در زمان گرم 400و  300، 200جيره پايه + هاي تغذيه شده با ميشآزمايشی(؛ 

روز با  40رأسی تقسيم شده و به مدت  30ها به دو زيرگروه گروههر كدام از  .، بودندآبستنی و دو ماه اول شيردهی

وزن ميش بعد يک رأس قوچ، در يک باكس جداگانه نگهداري شدند. بعد از زايش، اطالعات هر رأس ميش شامل 

هاي اطالعات مربوط به بره همچنين. ثبت شدزايی و چندقلوزايی زايی، مرده، وضعيت زايمان از نظر سختشاز زاي

يک  ،هويتتعيين قلو يا چندقلو بودن( نيز ثبت گرديد و براي )يک تولد شده شامل وزن تولد، جنس بره، تيپ تولدم

با توجه به اطالعات ثبت شده، صفات باروري  بر روي گوش آنها نصب گرديد. ،پالك با شماره مخصوص هر دام

و گروه، محاسبه گرديد. نتايج نشان داد باروري ها در هر دظاهري، چندزايی، توان توليدمثلی و توان توليدي ميش

و  8/111درصد،  90و  85ظاهري، چندزايی، توان توليدمثلی و توان توليدي در گروه شاهد و آزمايشی به ترتيب 

داري بين درصد بود. از نظر وزن ميش بعد از زايش، اختالف معنی7/107و  7/91درصد 3/103و  95درصد،  8/114

 7/14و  5/13كيلوگرم( و وزن شيرگيري بره ) 4/3و  0/3هد و آزمايشی مشاهده نشد. وزن تولد بره )ميانگين گروه شا

سود  0(p<05/0)داري بيشتر از گروه شاهد بود كيلوگرم( به ازائ هر رأس ميش در گروه آزمايشی به طور معنی

ريال(  6067176در گروه آزمايشی )ناخالص ناشی از برآورد فروش بره زنده شيرگيري شده به ازائ هر رأس ميش، 

توان نتيجه گرفت كه اضافه كردن تغذيه تکميلی به شکل طوركلی میريال( بود. به 5473560بيشتر از گروه شاهد )

اندازي، اواخر آبستنی و دو ماه اول شيردهی، عملکرد توليد و توليدمثلی ميش كنسانتره به جيره ميش در زمانهاي قوچ

 بخشد.    واحدهاي پرورش گوسفند را بهبود میو بازده اقتصادي 

 زلآبستنی، تغذيه تکميلی، شيرگيري، گوسفند  هاي كليدي:واژه

 


