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 مرکز تحقيقات کشاورزی و منابع طبيعي استان لرستان 

 

 اتيو خصوص بر عملکرد پروار شدهیفراور یبدون کلزا ايجيره با  اثر نوع علوفه و سطح کنسانتره عنوان پروژه:

 ینر نژاد لر هایکمي و کيفي الشه بره

 960192-011-13-59-24 :پروژه مصوبشماره 

 دارد(: و مشترکملي  یهاو طرحها اختصاص به پروژهمسئول )خانوادگي مجری  نام و نام

 بهروز ياراحمدی گي مجری/مجريان:ادخانو نام نام و

 :ناظرانخانوادگي  و نام نام

 ان(:نام و مشاور )

کريم  -ميرحسن بيرانوند  -محسن محمدی ساعي  -نادر پاپي  -عليرضا آقاشاهي خانوادگي همکاران:  نام و نام

 ناصر خرميان  -عليرضا چگني -قرباني 

 مرکز تحقيقات کشاورزی و منابع طبيعي استان لرستانمحل اجرا: 

 1/9/1395تاريخ شروع:

 يک سال و شش ماهمدت اجرا:

 ناشر:

 تيراژ(:شمارگان )

 تاريخ انتشار:

 در مرکز اطالعات و مدارک علمي کشاورزی به ثبت رسيده است. 57639  شمارهبا   12/3/99 اين اثر در مورخ

 بالمانع است. و نمودارها با ذکر مأخذ هايمنحنحق چاپ محفوظ است. نقل مطالب، تصاوير، جداول، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 چكيده:
بر عملکرد  (برشتهو خام )دانه کلزا و  سه سطح کنسانتره دراسپرس(  اي ونجهي) يمنظور بررسي اثر نوع علوفه مصرف اين تحقيق به

 يکيلوگرم 30±45/3رأس بره نر  108اساس تعداد  نيهای نر نژاد لری انجام شد. بر االشه بره يفيو ک يرشد و صفات کم

دانه کلزا و دو سطح  درصد( 80و  70، 60کنسانتره ) طحو اسپرس( و سه س ونجهيشامل دو سطح علوفه ) مارهايانتخاب شدند. ت

( با سه تکرار انجام شد. اثر نوع علوفه 2×3×2صورت فاکتوريل با طرح پايه کامالً تصادفي ) بود. آزمايش به (برشتهو خام )

وزن و ضريب تبديل  شيکنسانتره جيره بر افزامختلف ح وسط( به همراه برشتهو خام )اسپرس( و دانه کلزا  اي ونجهي) يمصرف

دار وجود های فوق تفاوت معنيبين گروهها برهماده خشک مصرفي روزانه از نظر مقدار   (.<05/0P)دار شد معني خوراک

های در بره 44/5گرم و  235 زانيبا م بيغذايي به ترت تبديل ريبضبهترين  وزن روزانه و  شيبيشترين افزا  (.<05/0P)نداشت 

روزانه  وزن افزايش جيره موجب در برشته کلزا دانه از استفاده .مشاهده شددرصد کنسانتره  70با علوفه اسپرس و  شدههيتغذ

سطوح مختلف کنسانتره، نوع  بود. خامدانه کلزا  تيمارهای با از بيش برشتهدانه کلزا  با تيمارهای در افزايش اين که ميزان شد

الشه سرد و گرم بر روی درصد گوشت لخم، درصد کل چربي الشه و درصد  داریيجيره اثر معن کلزا و نوع علوفه مصرفي

درصد(  56/58، وزن الشه سرد بدون دنبه و درصد گوشت لخم )درصد( 25/48) راندمان الشه الترينبا (.>05/0P)داشت 

وزن زنده،  لوگرميشده هر ک تمام متيق (.>05/0P)درصد کنسانتره بود  70با علوفه اسپرس و  شدههيهای تغذمربوط به بره

 مارهايت رياسپرس کمتر از سا هدرصد کنسانتره و علوف 70با  شدههيهای تغذهزينه توليد هر کيلوگرم الشه و گوشت لخم در بره

 يآزمايش یهارهيو رنگ گوشت تحت تأثير ج ييايميش بي، ترکpHاز جمله  يفيک اتينشان داد خصوص جينتا (.>05/0P) بود

آمده در اين پژوهش و با در نظر گرفتن ضريب تبديل دستطورکلي با توجه به اطالعات بهبه   (.<05/0P)قرار نگرفت 

های شده به ازای هر کيلوگرم افزايش وزن و صفات الشه برهتر و هزينه تمامخوراک، افزايش وزن روزانه، صفات الشه مناسب

 .باشدقابل توصيه مي ، اين جيرهبرشته یزادانه کلدرصد کنسانتره همراه با  70تغذيه شده با علوفه اسپرس و 

 کنسانتره ،عملکرددانه کلزا، الشه،  خصوصياتی، اسپرس، بره لر کليدی: یهاواژه

 

 


