
 وزارت جهادكشاورزي 

 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

 موسسه تحقيقات علوم دامي كشور               

 مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان خراسان رضوي

 

 عنوان پروژه: -

 یآبستن نیکاهش سن اول قی( از طریو افشار یگوسفندان )کرد یمثل دیبهبود عملکرد تول

 یلیتکم هیبه کمک تغذ

 3-43-1353-011-97-244 :پروژه شماره مصوب -

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

 آبادي

 حسين پيري خانوداگي مجري/مجريان :نام ونام -

 :ناظرانخانوادگي و نامنام -

 علي اكبر مويدي، محمد رضا قدسي، سيد جعفر حاجي مجتهد (:خانوادگي مشاور)انو نامنام -

خانوادگي همكاران:داود علي ساقي، نادر اسد زاده، رضا فيضي، معصومه معماريان، سعيد حسني، نام و نام -

سيد مهدي هدايتي، مجيد جعفري، منصور متقي، ابراهيم صاحبكاري، محسن محسن زاده، سيد مهدي 

علي محم ناصري، احمد رضا محمودي مقدم، حسن حبيب نيا، ابوالحسن صادقي پناه، ابراهيمي، يداله جهاني، 

 مهدي پجاز

 خراسان رضويمحل اجرا :  -

 1397 /03 /01تاريخ شروع : -

 دو سالمدت اجرا : -

 ناشر:  -

 تاريخ انتشار:  -

در مركز اطالعات و           61037با شماره        11/11/1400 اين اثر در مورخ  -

 مدارك علمي كشاورزي به ثبت رسيده است. 

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

 
 



 ياقتصاد يو بازده ينسل نيفاصله ب ،يماده بر نرخ آبستن يهابره يليتكم هياثرات تغذ يمطالعه به منظور بررس نيا

استفاده شد. پس  يو افشار يدر دو نژاد كرد نيآبستن سنگ شيرأس م صديشد. س يجوان طراح يهاشيپرورش م

( همراه با S)يعلم تيريو مد يليتكم هي( بدون تغذT)يسنت تيريمد ستميماده تحت س يهابره 139تعداد  مان،ياز زا

 ستميدر دو س يمثل ديفصل تول نيو وزن در اول يروزگ 60مدت دو سال پرورش داده شدند. وزن  يط  ،يليتكم هيتغذ

T وS  و   7/25در مقابل  6/11 يو در گله افشار 6/43در برابر  2/31و   3/24در مقابل 6/11 يدر گله كرد بيبه ترت

در دو  هيجوان اول شيهر رأس م يشده به ازا دوساله و وزن بره متولد يدهبود. نرخ بره لوگرميك 3/46در برابر  1/33

 يو در گله افشار لوگرميك  61/6در برابر  15/3درصد و  175در مقابل   8/78 يدر گله كرد بيبه ترت Sو  T ستميس

 يط هاشيم يليتكم هيبرنامه تغذ ياجرا يطور كلبود. به لوگرميك 10/8در برابر  45/4درصد و  7/195در مقابل  90

بازده  شيموجب افزا يماهگ 8 يال 7تا سن  يرخوارگيماده از  دوران ش يهاو بره مانيماهه قبل و بعد از زا کيدوره 

 درصد خواهد شد. 170تا  140پرورش گوسفند در حدود  ياقتصاد

 
 

 يليتكم هيتغذ ،يافشار و يگوسفند، بره ماده، كرد :)مثال(كليد واژه ها 


