
 وزارت جهادكشاورزي 

 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

 موسسه تحقيقات علوم دامي كشور               

  اردبيل مركز تحقيقات  و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان

 

 هاي ماده مغانيارائه الگوي مناسب پرورش بر بازده توليدمثلي بره عنوان پروژه:
 94170-13-37-4 :پروژه شماره مصوب -

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

 محمود صحرائي خانوداگي مجري/مجريان :نام ونام -

 :ناظرانخانوادگي و نامنام -

  خانوادگي مشاور)ان(:و نامنام -

 رحمت كرمي -اكبر ابرغاني -ابوالحسن صادقي پناه -نادر اسدزادهخانوادگي همكاران: نام و نام -

 اردبيل مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استانمحل اجرا :  -

 1/12/1396 تاريخ شروع : -

 سال 4:مدت اجرا -

 ناشر:  -

 شمارگان)تيراژ(: -

 تاريخ انتشار:  -

در مركز اطالعات و           57514با شماره        22/2/99 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. -

 

 

 
 

 

 

 



 

    چکیده:

 توليد براي تراپي،هورمون و سازيهمزمان فصل پائيز اوايل در نظر مورد گله در اول، مرحله در. شد انجام مرحله 3در پروژه اين 

 عادت دوره يک كردن سپري از بعد  هابره كمكي تغذيه نظر، مورد هايبره گذاريشماره از بعد. شد انجام پروژه نياز مورد هايبره

 يک سن از. رسانده شد نظر مورد ميزان به هفته در گرم 100 الي 50 افزايش با و شروع گرم 50 از كمتر مقدار با روزه 14 پذيري

 آن در كه منطقه در رايج سنتي روش براساس گروه يک شامل تيمار 2 اين. شدند تقسيم سيأر 10تكرار 4 با تيمار 2 به هابره ماهگي

 درصد 5/17 با ايكنسانتره جيره يک از مرتع از تغذيه و مادر شير بر عالوه دوم وگروه كنندمي چرا مرتع از مادر شير بر عالوه هابره

 وعده در روزانه(  NRC,1985)گوسفند غذايي استاندارد احتياجات براساس)متابوليسم  قابل انرژي مگاكالري 65/2 و خام پروتئين

 مصرفي كنسانتره ميزان و توزين صبح تغذيه قبل از  باريک ماه هر و آزمايش شروع در هابره كردند.  استفاده روز 90 مدت به عصر

 مذكور تيمارهاي آن در كه بود ماه 4 آن دوره طول و شد آغاز ماهگي 4 سن از آزمايش دوم مرحله. شد گيري اندازه ماه هر طي در

 متابوليسم( قابل انرژي كيلوگرم در مگاكالري 5/2 و خام پروتئين درصد 15متفاوت) ولي با كنسانتره قبلي آزمايش روش 2 قالب در

 از هابره گروه 2 هر در  ماهگي،  8 سن در يعني مرحله اين اتمام بعد. شدند تغذيه عصر وعده در گرم 300-400  ميزان به روزانه

نتايج نشان داد كه ميانگين افزايش وزن و وزن زنده آخر دوره تحت تأثير روش . گرفتند قرار بررسي مورد بدني وضيعت نمره لحاظ

داشت به طوريكه ميزان افزايش وزن در گروه هاي تغذيه شده با كنسانتره از هاي ماده در دوره اول و دوم و كل دوره قرار تغذيه بره

تر و و در سن كيلوگرم سنگين 10تقريبا  ،هاي تحت روش تغذيه با كنسانتره در مقايسه با روش سنتيتر بود و برهلحاظ آماري بيش

گيري روش (. از نظر درصد زايش، ميزان برهP <05/0درصد بلوغ جسمي و بارور شدن را داشتند )   60ماهگي توانايي كسب  10

(. ليكن P< 05/0تراپي  بهتر از روش سنتي و بدون اعمال همزمان سازي بودند )سازي و هورمونتغذيه با كنسانتره باضافه همزمان

ي و ميزان شير توليدي سازي قرار نداشتند. وزن تولد، وزن از شيرگيراين صفات تحت تاثير اثرات متقابل نوع روش تغذيه و همزمان

(. ولي  اين P <05/0گوسفند مغاني تحت تأثير روش تغذيه قرار داشت و روش تغذيه با كنسانتره بهتر از روش تغذيه سنتي بود )

به طوركلي صفات تحت تأثير اعمال همزمان سازي فحلي و اثرات متقابل نوع روش تغذيه و با و بدون همزمان سازي قرار نداشت. 

تر تراپي باعث كسب سريعسازي فحلي و هورمونماه و همزمان 8هاي ماده با كنسانتره كمكي به مدت از تغذيه كمكي برهاستفاده 

شود ها در گله  ميهاي مولد در گله و بهبود صفات توليد مثلي آنها و افزايش عمراقتصادي ميشدرصد بلوغ جسمي توسط بره 60

 شود.گوسفند مغاني در سامانه عشايري توصيه ميهاي و استفاده از اين روش در گله

  الگوي پرورش، عملكرد توليد مثل، بره ماده، گوسفند مغاني.:    هاکلید واژه

 
 


