
 وزارت جهاد كشاورزي

 سازمان تحقيقات وآموزش كشاورزي

  كردستان  منابع طبيعي  استان ، آموزش كشاورزي ومركز تحقيقات

 

اثر بلوک هاي خوراک كامل بر مبناي بوته توت فرنگي و كاه نخود بر عملکرد، قابليت هضم و / :  عنوان پروژه -

 .فراسنجه هاي شکمبه ایي گوساله هاي نر پرواري

     24 - 53 - 13  -009 - 980172شماره مصوب:  -

 رحمن ابن عباسي :نگارنده گان  /نام و نام خانوادگي نگارنده  - 

 ) اختصاص به پروژه ها و طرحهاي ملي و مشترک دارد (  نام و نام خانوادگي مجري مسئول  -

 رحمن ابن عباسي  : / مجریان نام و نام خانوادگي مجري  -

 ناظر  : حسن فضایلي  نام و نام خانوادگي  -

 مادح حسامي، صالح صالحي، سيروس فراستي، حميد رضا بهمني                              نام و نام خانوادگي همکاران :  -

 شهرستان بانه روستاي بوئين عليا          –گله مردمي محل اجرا :   -

 01/03/98تاریخ شروع :    -

  سال 2 ا :مدت اجر  -

 موسسه تحقيقات علوم دامي كشور  ناشر:  -

 1400:  تابستان تاریخ انتشار  -

 

در مركز اطالعات و مدارک          61954 با شماره        5/5/1401این اثر در مورخ -

 علمي كشاورزي به ثبت رسيده است. 

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

 
 

 

 

 

 



 

 چكيده:

درقالب طرح كامال كيلوگرم  16/285±15/38يانگين وزن وساله نر سيمينتال با مراس گ18تعداد این پژوهش بر روي  

( بلوک خوارک 1: هاي آزمایشي شاملجيرهماهه انجام شد.  4تصادفي با سه جيره غذایي و شش تکرار طي دوره پروار

حاوي بلوک خوراک كامل  (3حاوي بوته توت فرنگي، بلوک خوراک كامل ( 2علوفه رایج )شاهد(،  كامل بر اساس

از لحاظ درصد كنسانتره بود و  70درصد علوفه و  30هابه صورت كامل مخلوط و حاوي خوراکكاه نخود بود. 

زن روزانه براي هر سه تيمار ميانگين ضریب تبدیل غذایي، وزن بدن و افزایش ویکسان بودند. و پروتئين نيز انرژي 

هاي آزمایشي ( اما مصرف ماده خشک تحت تاثير جيرهP>0.05ها مشاهده نشد)مشابه واختالف معني داري بين آن

(. P>0.05(. ميانگين قابليت هضم ماده خشک و مواد مغذي اختالف معني داري را نشان نداد)P<0.05قرار گرفت)

و  155382 ترتيب به 3و  2خوراک كامل جيره هاي غذایي براي جيره هاي قيمت تمام شده هر كيلوگرم بلوک 

درصد كم تر از جيره شاهد بود و سبب كاهش هزینه توليد به ازاء هركيلو افزایش  2/18و  98/19كه  الیر 157872

درصد در  25بت درصد وكاه نخود نيز به نس 25بوته توت فرنگي به نسبت از توان كه مي نتایج نشان دادوزن گردید. 

 صورت بلوک كامل خوراكي استفاده كرد.  جيره غذایي گوساله پرواري به

 گوساله پرواريقابليت هضم،  عملکر پروار، بلوک خوراک كامل، بوته توت فرنگي، كاه نخود، کليد واژه ها : 

 


