
 وزارت جهادكشاورزي 

 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

  اردبيل مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان 

 

 پرواري هاي بره تغذيه در استفاده براي زارعين شرايط در جو با قرمز گل ماشک مخلوط كشت بررسي عنوان پروژه:

 980897-064-1353-37-3 :پروژه شماره مصوب -

 يصحرائ محمود هاي ملي ومشترك دارد(:ها وطرحخانوادگي مجري مسئول) اختصاص به پروژهنام و نام -

 هنردوست هوشنگ خانوداگي مجري/مجريان :نام ونام -

 :ناظرانخانوادگي و نامنام -

 يآقاشاه رضايخانوادگي مشاور)ان(: علو نامنام -

رحمت  -نادر اسدزاده -معصومه جوان فروزنده -كلخوران يخانوادگي همكاران: معرفت قاسمو نام نام -

 نژاد  يشهرام شاهعل -ياكبر ابرغان -يكرم

 لياردب استان طبيعي منابع و كشاورزي آموزش و تحقيقات مركزمحل اجرا :  -

 01/12/1398تاريخ شروع :  -

 ماه  14مدت اجرا: -

 ناشر:  -

 شمارگان)تيراژ(: -

 تاريخ انتشار:  -

در مركز اطالعات و           61456با شماره          5/2/1401 اثر در مورخ اين -

 مدارك علمي كشاورزي به ثبت رسيده است. 

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

 

 

 

 

 

 

 



   دهیچک

 توسط آن از استفاده ترويج و علوفه تأمين براي ماشک و جو مخلوط كشت توسعۀ منظور به پژوهش اين

 از بعد  اول آزمايش در كه شد طراحي آزمايش دو منظور اين براي. شد اجرا اردبيل شهرستان در دامداران و زارعين

 گل ماشک درصد 70 و درصد 30 وزني نسبت به جو شامل مخلوط كشت به اقدام  كشاورز، انتخاب و بذر تهيۀ

 توليد عملكرد  و خشک علوفۀ تر،علوفۀ  توليد اول، آزمايش نتايج مطابق. گرديد ماهآبان در قرمز گل ايخوشه

 در  آب مكعب متر 345 مصرف در هكتار بود كه در نتيجۀ كيلوگرم 80/331 و 2100 ،4900به ترتيب  خام پروتئين

 علوفۀ شيميايي تركيبات تعيين از حاصل گرديد. در آزمايش دوم، بعد روز 20 فاصلۀ با سطحي آبياري مرحله دو طي

 ،98/1± 63/0 خام چربي ،80/15±64/1 خام پروتئين ،92/91±59/1 خشک ماده شامل كه توليدي

 00/31±58/1درشويندهاسيدي نامحلول و فيبر 40/36±15/4 خنثي شوينده در نامحلول فيبر ،40/10±18/2خاكستر

 36 تعداد دام، جايگاه ساماندهي از بعد. شد انتخاب اردبيل شهرستان در روستايي دامداري واحد يک بود، درصد

  رأسي 18 گروه دو به و شده انتخاب  كيلوگرم 27±5/3وزني محدوده با ماه 5 الي 4 سن با  نر مغاني پرواري برۀ رأس

به شكل  كنسانتره درصد 70 و  علوفه درصد 30 داراي غذايي با جيرۀ  پاييز فصل در ماه سه مدت به و شدند تقسيم

 احتياجات جداول براساس غذايي هايجيره. شدند تغذيه گروهي صورت به تيمار دو هر خوراك كامالً مخلوط در

 ماشک مخلوط تيمار دوره، كلنتايج نشان دادكه در  . شد تنظيم ،(NRC, 2007)  كوچک نشخواركنندگان غذايي

 علوفۀ با شده تغذيه هايبره ليكن(. P>05/0) نداشت يونجه تيمار با وزن افزايش لحاظ از داريمعني تفاوت جو و

 از (.P<05/0) داشتند يونجه تيمار با شده تغذيه هايبره به نسبت بهتري غذايي تبديل ضريب جو و ماشک مخلوط

 9302 معادل يونجه تيمار در1399در سال  بره زنده وزن كيلوگرم هر روزانۀ وزن افزايش ميانگين هزينۀ اقتصادي لحاظ

 ديگر عبارت به. بود تربيش يونجه تيمار در آماري لحاظ از بود كه تومان 5810 معادل جو و ماشک تيمار در و تومان

. (P<05/0) گرديد زنده صرف وزن افزايش كيلوگرم هر براي تريكم هزينه تومان 3492 معادل جو و ماشک تيمار در

 ايتغذيه لحاظ از و نداشت هابره رشد بر نامطلوبي اثر جو و ماشک مخلوط علوفۀ كلي طوربه حاصله، نتايج به توجه با

 .گردد پرواري هايبره جيره در يونجه علوفۀ جايگزين كامل طور به تواندمي

 جيرهفايده -ي، هزينهاعلوفه ماشک جو، و ماشک مخلوط ،پروار عملكرد ،پرواربندي بره:   کلیدی هایواژه

 

 
 


