
 وزارت جهادكشاورزي 

 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

 موسسه تحقيقات علوم دامي كشور               

  فارس مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان

 

هاي كمّي، كيفي و اقتصادي بررسي اثر سطوح مختلف علوفه هيدروپونيک جو بر شاخص عنوان پروژه: -

 توليد شير در گاوهاي شيري

 

    4-50-13-026-950281 :پروژه شماره مصوب -

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

 دادگر محمدي هاشمي رضادمحم سيد خانوداگي مجري/مجريان :نام ونام -

 :ناظرانخانوادگي و نامنام -

 مهرداد معمار خانوادگي مشاور)ان(:و نامنام -

خانوادگي همكاران: مجيد هاشمي، حسين نورالهي، مظاهر صفدريان، عبدالحميد كريمي، محمد نام و نام -

 جواد آگاه، سجاد موثقي

 ريزشهرستان نيمحل اجرا :  -

 1/10/1395 تاريخ شروع : -

 سال 2 مدت اجرا : -

 ناشر:  -

 شمارگان)تيراژ(: -

 تاريخ انتشار:  -

در مركز اطالعات و           60301با شماره         1400/7/4 اين اثر در مورخ  -

 مدارك علمي كشاورزي به ثبت رسيده است. 

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

 
 
 
 
 
 



 چكيده

 

اين آزمايش، بررسي اثر استفاده از سطوح مختلف علوفه هيدروپونيک جو بر كميت، كيفيت و هدف از انجام 

درصد  30چهار جيره غذايي تنظيم شد كه جيره شاهد حاوي  بود. در گاوهاي شيري هاي اقتصادي توليد شير،شاخص

درصد علوفه  60و  40، 20ترتيب با هاي دوم تا چهارم سيالژ ذرت بهجيره. در بود )بر اساس ماده خشک( سيالژ ذرت

 لوگرم،كي 20±2 ديرأس گاو شيرده )با تول 32تعداد  در قالب يک طرح كامال تصادفي هيدروپونيک جو جايگزين شد.

 گاو شيرده 8به هر تيمار آزمايشي  استفاده و( 145±42 يردهيش يو روزها لوگرمكي 550±40سوم، وزن  زايششكم 

هاي روز براي دوره اصلي آزمايش، در نظر گرفته شد. تيمار 60پذيري و روز براي دوره عادت 20اختصاص داده شد. 

شده با گاوهاي شيري تغذيه ه شدند.يتعذعلوفه هيدروپونيک جو  يي داراي سطوح مختلفغذا هايرهيج آزمايشي با

داري داراي درصد پروتئين شير باالتري نسبت به گروه شاهد يطور معنسطوح مختلف علوفه هيدروپونيک جو، به

مربوط به  98/2و  26/3ترتيب بين تيمارهاي آزمايشي، بيشترين و كمترين درصد پروتئين شير به (.p<05/0بودند )

يمار آزمايشي و ت بين تيمارهاي درصد علوفه هيدروپونيک و تيمار شاهد بود. 20شده با جيره داراي گاوهاي تغذيه

هاي آزمايشي، بين گروه هاي سوماتيک و درصد چربي شير مشاهده نشد.داري از نظر تعداد سلولشاهد، تفاوت معني

درصد علوفه هيدروپونيک جو داراي بيشترين توليد شير در ماه اول آزمايش بودند اما در  60شده با گاوهاي تغذيه

داري از نظر شير توليدي تفاوت معني قرار نگرفت. آزمايشيتيمارهاي كل دوره آزمايش، توليد شير تحت تأثير 

تصحيح شده، بين تيمار شاهد و تيمارهاي آزمايشي در كل دوره آزمايش وجود نداشت. شاخص اقتصادي نسبت 

با توجه به نتايج،  (.p<05/0) داري نشان دادها كاهش معنيمنفعت به هزينه، با مصرف علوفه هيدروپونيک در جيره

 درصد با علوفه هيدروپونيک جو در جيره گاوهاي شيري جايگزين نمود. 60ان سيالژ ذرت را تا تومي

 هاي اقتصادي.علوفه هيدروپونيک جو، گاو شيري،توليد شير، كيفيت  شير، شاخص :كليدي هايواژه
 


