
 وزارت جهادكشاورزي 

 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

 موسسه تحقيقات علوم دامي كشور

 دزفول-مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي صفي آباد

 

 شيرده گاوميش غذايي كهوردرجيره ميوه از استفاده مناسب سطح تعيين عنوان پروژه: -

 2-71-13-045-980587پروژه:  شماره مصوب -

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

 محمدرضا مشايخي خانوداگي مجري/مجريان :نام ونام -

 :ناظرانخانوادگي و نامنام -

 خانوادگي مشاور)ان(:و نامنام -

ا...  سيدفضل كردوني، ايزدنيا، عزيز حميدرضاخياط،  صنيعي، احمد غالمعلي خانوادگي همكاران:نام و نام -

 صفريان كردنژاد، سعيد پورمومني، مجيد فرد، علي مهدوي پور، بهروز موسوي

دزفول، بخش تحقيقات علوم -مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي صفي آبادمحل اجرا :  -

 دامي، ايستگاه تحقيقات علوم دامي 

 1/10/1398تاريخ شروع : -

 ماه 21اجرا :مدت  -

 ناشر:  -

 شمارگان)تيراژ(: -

 تاريخ انتشار:  -

در مركز           60526با شماره         12/8/1400اين اثر در مورخ  -

 اطالعات و مدارك علمي كشاورزي به ثبت رسيده است. 

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

 
 
 
 
 
 
 



 چكيده : 
انجام بر توليد و تركيبات شير هاي شيرده استفاده از ميوه كهور در جيره غذايي گاوميشبررسي اثر اين تحقيق با هدف 

رأس گاوميش شيرده  8با استفاده از  4× 4مربع التين تكرار شونده در دو مربع آماري درقالب طرح شد. اين آزمايش 

هاي مختلف زايش ها شامل شكمروزه اجراي آزمايش وستون 28مربع شامل دوره هاي  هر هايانجام شد. رديف

ميوه كهور افزوده شده به جيره بوده كه جايگزين جو  24و  18، 12هاي صفر، تيمارها شامل درصد. ندها بودگاوميش

پذيري دام به جيره تروز جهت عاد 21هاي شيرده شد. هر دوره شامل و سبوس گندم در كنسانتره مصرفي گاوميش

روز ركوردگيري بود. نتايج نشان داد كه از نظر ميزان شير توليدي تصحيح نشده و تصحيح شده بر  7غذايي جديد و 

درصد چربي، ضريب تبديل ماده خشك مصرفي به شير توليدي، تركيبات شير )درصدهاي چربي، پروتئين،  4اساس 

(. كمترين هزينه <05/0pداري بين تيمارها وجود ندارد )ف معنيشير( اختالماده خشك بدون چربي و دانسيته 

(. بطور كلي نتايج نشان داد كه >05/0pدرصد غالف كهور در جيره بود) 24خوراك مصرفي مربوط به استفاده از 

هاي شيرده اثرات منفي بر توليد و درصد غالف كهور بر اساس ماده خشك مصرفي در تغذيه گاوميش 24استفاده از 

 باشد. تركيبات شير نداشته و هزينه خوراك مصرفي را كاهش داده و قابل توصيه مي

 

 میوه كهور، كنسانتره، گاومیش شیرده  كليد واژه ها:


