
 وزارت جهادكشاورزي 

 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

 موسسه تحقيقات علوم دامي كشور               

 مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان 

 

 هاي نراستفاده از خوراک كامل فشرده در پرواربندي بره عنوان پروژه: -

 

 3-13-1353-010-970230 :پروژه شماره مصوب -

 نادر پاپي ها وطرحهاي ملي ومشترک دارد(:خانوادگي مجري مسئول) اختصاص به پروژهو نامنام  -

 حسين پيري خانوداگي مجري/مجريان :نام ونام -

 :ناظرانخانوادگي و نامنام -

 خانوادگي مشاور)ان(:و نامنام -

هدي جواهري  الدين گودرزي، نادر اسدزاده،خانوادگي همكاران: سيداصغر نعمتي، شهابنام و نام -

بارفروشي، ابوالحسن صادقي پناه، فرهاد ميرزايي، احمد اكبري كله سر، محمدرضا صفابخش، سعيد 

 رجاآبادي

 استان البرز، شهرستان نظرآباد، روستاي قبچاقمحل اجرا :  -

 01/03/1397 تاريخ شروع : -

 دو سال مدت اجرا : -

 ناشر:  -

 شمارگان)تيراژ(: -

 تاريخ انتشار:  -

در مركز اطالعات و مدارک          55875 با شماره        24/4/98 اين اثر در مورخ  -

 علمي كشاورزي به ثبت رسيده است. 

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

 

 

 



 چكيده

در واحدهاي )مش( با روش معمول آن )پلت شده( ژوهش با هدف مقايسه بازده اقتصادي خوراک كامل فشرده اين پ

با ميانگين  رأسي(  حدود چهار ماهه 25ي نر نژاد فشندي )دو گروه رأس بره 50پرواربندي بره، با استفاده از تعداد 

ده از جداول احتياجات غذايي نشخواركنندگان كيلوگرم انجام شد. يک جيره با استفا 5/29 ± 06/4وزن زنده   

گرديد و هر كدام  فرموله)مش( به عنوان شاهد  پلت نشدهبه دو شكل متفاوت پلت شده و   ,NRC) 2007كوچک )

ها تغذيه شدند و در طول دوره روز با جيره 90ها به مدت ها اختصاص داده شد. برهبه صورت تصادفي به يكي از گروه

گيري شد و عملكرد اقتصادي هر گروه محاسبه گرديد. نتايج ها اندازهمصرفي و تغييرات وزن زنده دامپروار، خوراک 

نشان داد هر دو گروه به يک اندازه خوراک مصرف كردند ولي افزايش وزن روزانه گروه تغذيه شده با جيره پلت 

ا جيره پلت شده نسبت به گروه شاهد ضريب گرم( بود. گروه تغذيه شده ب 226تر از گروه شاهد )گرم( بيش 263شده )

(. از نظر عملكرد اقتصادي در گروه تغذيه شده با جيره پلت 4/7در مقابل  3/6تري داشت )تبديل خوراک مناسب

پلت  توان گفت كه استفاده از جيرهتر حاصل شد. در مجموع ميريال سود بيش 400000شده، به ازاء هر رأس دام 

 هاي نر در مقايسه با جيره پلت نشده بازده اقتصادي باالتري دارد. رهشده در پرواربندي ب

 بره پرواري، جيره فشرده، خوراک كامل، بازده اقتصاديكليد واژه ها : 
 


