
 وزارت جهادكشاورزي 

 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

 موسسه تحقيقات علوم دامي كشور

 مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان زنجان 

 

 عنوان پروژه: -

 اثر پروتئين قابل متابوليسم مکمل شده در روش تغذيه خزشي بر خصوصيات الشه بره هاي نر افشاري

  4-47-13-92163 :پروژه مصوبشماره  -

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

 سيد سعيد موسوي خانوداگي مجري/مجريان :نام ونام -

 :ناظرانخانوادگي و نامنام -

 خانوادگي مشاور)ان(:و نامنام -

حميد امانلو، علي حسططين میمي، علي مصططی ي تهراني، محمد حسططين نعمتي،  خانوادگي همکاران:نام و نام -

 ، داود علياريمعصومه حسينيبيتا ناصري، نيکخواه، حميدرضا ميرزايي الموتي، 

 مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان زنجانمحل اجرا :  -

 20/01/1394 تاريخ شروع : -

 و چهار ماه سالدو  مدت اجرا : -

 ناشر:  -

 شمارگان)تيراژ(: -

 1396تاريخ انتشار:  -

در مركز اطیعططات و مططدارك علمي          55666 با شماره        7/3/98 اين اثر در مورخ  -

 كشاورزي به ثبت رسيده است. 

 حق چاپ مح وظ است. نقل میالب، تصاوير، جداول ، منحني ها و نمودارها با ذكر مأخذ  بیمانع است.

 

 



 :چکیده

كنند. هدف از اين تحقيق، علت عدم اطیع از روش مناسب پروار، سود كمتري دريافت ميربندان بره بهپروا

ترين زمان ممکن، كاهش هزينه پرورش دام، خروج دام اضافي از مرتع بود. به اين ها به وزن كشتار در كمرساندن بره

 1تيمار شامل تيمار اول: خزشي  5تصادفي نامتعادل به راس بره نر افشاري از بدو تولد در قالب طرح كامی  56منظور 

متابوليسم كم اما داراي مکمل ليزين و متيونين محافظت شده شکمبه ) شير مادر + خوراك خزشي حاوي پروتئين قابل

) دريافت  2( و تيمار دوم:خزشي LMP + LMRP 1صورت پرورش متمركز يا روزگي به 10اي و شروع پروار از 

صورت پرورش متمركز  روزگي به 10متابوليسم زياد و شروع پروار از + خوراك خزشي حاوي پروتئين قابلشير مادر 

روزگي شروع پروار  90)دريافت شير مادر + يونجه + مرتع+  و در سن  1(، تيمار سوم: روش مرسوم علمي 2HMPيا 

افت شير مادر + يونجه + مرتع+  و در سن )دري 2صورت پرورش نيمه متمركز(، تيمار چهارم: روش مرسوم علمي  به

( F-CONT) 3صورت پرورش نيمه متمركز(،تيمار پنجم: سنتي يا شاهد پروار بندي شده  روزگي شروع پروار به 120

ماهگي )شاهد مرسوم پرواربندي  6الي  5يعني دريافت شير مادر + يونجه + مرتع سپس دريافت جيره پرواري در سن 

ها نيمه متمركز( اختصاص يافتند. نتايج نشان داد اثر تغذيه خزشي بر افزايش وزن روزانه بره صورت پرورششده به

( و بيشترين آن مربوط >05/0Pدار )بود. مقدار ماده خشک مصرفي بين جيره هاي آزمايشي معني (>05/0Pمعني دار )

طور به روز پروار 120و  90پروار و سنين شروع  بود. ضريب تبديل مذايي در تيمارهاي شاهد CONT-Fبه تيمار 

كاهش  CONT-Fبود. بازده الشه در تيمار  CONT-Fدار افزايش و بيش ترين ضريب تبديل مذايي در تيمار معني

مشاهده  CONT-Fوجود داشت و بيشترين زيان در تيمار  LMP+LMRPمعني دار يافت. بيشترين سود در تيمار 

ردي، تركيبات الشه، محاسبات اقتصادي و رعايت نکات زيست محيیي، تيمار ص ات عملکبا میالعه طوركلي، شد. به

LMP+LMRP،  تشخيص داده شدبراي پروار بندي بره بهتري روش. 

 ر افشاريبره ن  ،پروار ،ليزين و متيونين ،پروتئين قابل متابوليسم ،خوراك هاي خزشي :كلید واژه ها

 

                                                 
1. Low Metabolizable Protein + Lysine and  Methionine Rumen Protected (LMP +LMRP) 

2. High Metabolizable Protein (HMP) 

3-Control-Feed lot 



 


