
 وزارت جهادكشاورزي 

 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

 موسسه تحقيقات علوم دامي كشور               

 مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان 

 

 هاي نر شالترويج سن مناسب پروار بره -

 3-13-1353-012-970245 :پروژه شماره مصوب -

 نادر پاپي ها وطرحهاي ملي ومشترك دارد(:اختصاص به پروژهخانوادگي مجري مسئول) نام و نام -

 حسين پيري خانوداگي مجري/مجريان :نام ونام -

 :ناظرانخانوادگي و نامنام -

 خانوادگي مشاور)ان(:و نامنام -

خانوادگي همكاران: بهروز ياراحمدي، عليرضا چگني، ميرحسن بيرانوند، كريم قرباني، محمدحسين نام و نام -

 تواتري، علي اصغر مسگر، رعنا محرميهادي 

 استان قزوين، جاده امين آباد، دامداري آقاي داود امينيمحل اجرا :  -

 01/03/1397 تاريخ شروع : -

 دو سال مدت اجرا : -

 ناشر:  -

 شمارگان)تيراژ(: -

 تاريخ انتشار:  -

در مركز اطالعات و مدارك          56132 با شماره         13/6/98اين 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.

 

 

 

 

 



ي نر نژاد شال برهرأس  50هاي نر، با استفاده از تعداد ژوهش با هدف مقايسه بازده اقتصادي سن شروع پروار برهاين پ

رأسي( در استان قزوين انجام شد. براي اين منظور يک گروه بره نر ازشيرگرفته حدود چهار ماهه با  25)دو گروه 

كيلوگرم وارد مرحله  0/38ماهه با ميانگين وزن زنده  6-7هاي نر كيلوگرم با گروه ديگر بره 1/28ميانگين وزن زنده 

تهيه   ,NRC) 2007تفاده از جداول احتياجات غذايي نشخواركنندگان كوچک )پرواربندي شدند. دو جيره با اس

ها تغذيه شدند و در طول دوره پروار، خوراك مصرفي و تغييرات وزن زنده روز با جيره 90ها به مدت گرديد و بره

تر خوراك وه مسنهاي گرگيري شد و عملكرد اقتصادي هر گروه محاسبه گرديد. نتايج نشان داد برهها اندازهدام

كيلوگرم(، ولي افزايش وزن  145كيلوگرم در مقابل  167تر مصرف كردند )هاي گروه جوانتري نسبت به برهبيش

تر هاي مسنتر نسبت به برههاي جوانگرم( بود. بره 261تر )هاي مسنتر از برهگرم( بيش 278تر )هاي جوانروزانه بره

هاي جوان، به (. از نظر عملكرد اقتصادي در گروه بره1/7در مقابل  8/5شتند )تري داضريب تبديل خوراك مناسب

هاي نر در سن توان گفت كه پروار برهتر به دست آمد. در مجموع ميريال سود بيش 890000ازاء هر رأس دام، مبلغ 

 ارد. تر بازده اقتصادي باالتري دهاي مسنپايين يعني بالفاصله بعداز قطع شير نسبت به بره

 بازده اقتصادي، بره پرواري، جيره غذايي، ضريب تبديل خوراك.  ها : كليد واژه


