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هاي مغاني در زيستگاه بومي آنهاي مختلف تغذيه کمکي بر عملکرد برهتاثير روش  

 

 

 بخش تحقیقات علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل :*اییصحر دومحم 

 ترویج کشاورزی، اردبیل، ایران سازمان تحقیقات، آموزش و )مغان(،

 موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران :نادر اسدزاده 

 مغان(، بخش تحقیقات علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل :اکبر برغانی( 

 ترویج کشاورزی، اردبیل، ایران سازمان تحقیقات، آموزش و

 

 1396 دیتاریخ پذیرش:            1396 مهر تاریخ دریافت:

 چکیده

رأس   90هاي شيرخوار در شرايط مرتع  بود. تعداد هاي مختلف تغذيه کمکي بر افزايش وزن برههدف از تحقيق حاضر بررسي تاثير روش

تيمار و   3، در قالب يک طرح کامالً تصادفي با 1394در فصل بهار سال روز  90مدت به گله عشايري انتخاب گرديد وبره نر يک ماهه از يک 

)تغذيه با شير مادر و علوفه مرتع( به  يروش سنتپرورش به -1 :شامل ماريتسه  بره در هر تکرار( مورد آزمايش قرار گرفتند. سأر 10تکرار )  3

تغذيه  -3 ،)تيمار بلغور جو( از مرتع هيمادر و تغذ ريعالوه بر شازاي هر رأس گرم در روز به 266ميزان تغذيه با بلغور جو به -2 ،عنوان تيمار شاهد

روز  14پذيري، دوره عادت. )تيمار کنسانتره( بودند از مرتع هيمادر و تغذ ريعالوه بر شازاي هر رأس گرم در روز به 311ميزان با کنسانتره به

 نمرهو ها شير مازاد بر مصرف بره. ندشد نيتوز ،صبح از خوراک دهي نوبتقبل  روزه، 14با  فواصل  و شها در شروع آزمايبرهدرنظر گرفته شد. 

ها و وضيعت بدني ميشترين ميزان افزايش وزن کل دوره، نمره گرديد. بيش ثبتگيري و اندازهماهانه طور بهکرده  زايمان هايشيم يبدن عتيوض

طورکلي، از نظر اقتصادي استفاده از کنسانتره (. به>05/0pها در تيمار شاهد مشاهده  شد )ترين آنشير توليدي ميش مادر در تيمار کنسانتره و کم

ازاء هر ن سود خالص دامدار بههزار توما 4/17و  4/61ترتيب باعث افزايش هاي شيرخوار در مقايسه با روش سنتي، بهو بلغور جو در تغذيه بره

 رأس گوسفند در گله مورد مطالعه شد. 
 

  بره، تغذيه كمكي، گله عشايری، عملكرد کلمات کلیدی:

 m.sahraei2009@gmail.com :* پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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 مقدمه

از طریق تولید بره در پرورش گوسفند عشایر بخش عمده درآمد        

از  یبرخدر طول دوره شیردهی، و شود. پس از زایمان حاصل می

مادر محروم  ریها از شآن هایتلف شده و بره ایو  ماریب ،مادر هایشیم

 رزا و چندقلوزا فاقد شیدوقلو هایشیاز م یتعداد ،نیچنهم شوند،یم

علوفه  نیپائ تیفیک ،عالوهبههستند. های خود برای تغذیه بره یفکا

 ،سالیخصوص در مواقع خشکبه ی،اقالم خوراک ریمراتع و سابرخی 

 یی،غذاعلت فقر به یدیتول هایدارند و بره هابر رشد بره یمنف تأثیر

در نتیجه گوناگون و  هاییماریبوده و مستعد ابتال به ب فیالغر و ضع

پرورش گوسفند  یسنت روشدر  .(1389 )خالداری، هستند تلفات افزایش

وابسته  کامالًو  ندنماییاز مرتع استفاده م هاشیمراه با مها هبره ی،مغان

 یرخوارگیدر دوره ش روش نیدر ا ،مرتع هستند مادر و علوفه ریبه ش

شود، بنابراین ممکن یاستفاده نم هادر تغذیه بره و کنسانتره هادانه از

متوقف  گاهاًها یا رشد آن و نشوندبرخوردار  ها از رشد کافیبرهاست، 

و  افزایش یافتهبه وزن مطلوب کشتار  دنیسزمان ردر نتیجه، و  شود

شود )منعم و همکاران، وارد   برمراتع یادیمدت فشار ز نیا یدر ط

 رخواریش هایتلفات برهچنین گزارش شده است که هم (.1367

در روش پرورش  ل،یاستان اردب یریعشا هایدر گله یگوسفندان مغان

مراتع و  .(1376میرک و همکاران، )افشاری درصد است 5/12 یسنت

خصوص در مواقع خشکسالی، به تنهایی قادر های طبیعی، بهچراگاه

چنین های در حال رشد نیستند، همتأمین احتیاجات غذایی برهبه 

ها در سطح مراتع شود که مدت حضور دامتولید کم علوفه باعث می

ها عالوه بر تخریب جابجایی زیاد دام و حرکت تر شود، پس بنابراینبیش

های مرتعی، انرژی تر به علوفهتر مراتع و صدمات فیزیکی بیشبیش

کند و چرای دام در مراتعی با گیاهان حیوان سلب می تری نیز ازبیش

، فسفر و ... (،  Aدارای کیفیت پایین )کمبود پروتئین، انرژی، ویتامین

 نظر رو بههای متابولیکی نیز خواهد شد، از اینسبب بروز بیماری

رسد که  برای  افزایش نرخ رشد و بهبود کیفیت الشه و به حداقل می

های تکمیلی در از خشکسالی، استفاده از جیره رساندن اثرات ناشی

 هیتغذ(. Karim ،1999و  Santraدوره شیرخواری مفید و مؤثر باشد )

 شیدر افزا یثرؤنقش م ،مناسب نیآغاز یهارهیبا ج رخواریش یهابره

تر از مرحله هضم عیرشد و توسعه شکمبه داشته و سبب عبور سر نرخ

 و همکاران، Nockels) شوندیم یکروبیبه مرحله هضم م یاتک معده

از مطالعات  یدر برخ با وجود این، (.Jesse ، 1997و Lane؛ 1966

وزن روزانه  شیافزا ،ریش نیگزیبا جا رخواریش هایها و بزغالهبره هیتغذ

مادر  ریشده با ش هیتغذ هایبا گروه یمشابه ییغذا لیتبد بیو ضر

 و همکاران، Sanz Sampelayo ؛Blcher، 2002و  Keskin) داشتند

 دورهدر گزارش کردند که ( 1388) باش و همکارانقره (.2003

 چیهنه تنها  ،ریش نیگزیبا جا هیتغذ ،نژاد داالق هایبره یرخوارگیش

و توسعه  ییغذا لیتبد بیدر رشد، مصرف خوراک، ضر یگونه اختالل

ره باال در با نسبت کنسانت نیآغاز هایرهیج ایجاد نکرد بلکهشکمبه 

 شد،رشد و توسعه بهتر شکمبه  نرخ شیسبب افزا رخواریش یهابره

تر و بیش یکروبیم نیپروتئ تزسنها، دارای چنین این گروه از برههم

 یها. در برهبودندشکمبه و خون بهتر در  یریتخم یهافراسنجه

با  سهیدر مقا نیجامد در مرحله آغاز یمصرف مواد خوراک رخواریش

 یدهایکل اس دیتول شیشکمبه، افزا pHکاهش  سبب، ریش هیتغذ

 شیزااف ،شکمبه عیما یاکیآمون تروژنیسطح ن شیچرب فرار، افزا

خون و  (Beta-Hydroxy butyrate) راتیبوت یدروکسیغلظت بتاه

 و همکاران، Fimbers) گرددیشکمبه م یاندازه و تراکم پرزها شیافزا

 Yanez ؛1966 و همکاران،  Nockels ؛Jesse ، 1997و Lane؛ 2002

Ruiz، 2004.)Brand   وBrundyn (2015 با استفاده از )الی  200

خرداد  24)از  (Creep feeding) صورت خزشیگرم کنسانتره به 300

چر های شیرخوار چراکننده در پسشهریور ماه( در تغذیه بره 28ماه تا 

 25مزارع گندم، نشان دادند که گروه آزمایشی نسبت به گروه شاهد، 

(، دو 1391تری داشتند. پناه و همکاران )درصد افزایش وزن بیش

های روش تغذیه شامل تغذیه کمکی و بدون تغذیه کمکی را در بره

روز مورد مقایسه قرار دادند و گزارش  100مدت شیرخوار سنجابی به

تر گروه تغذیه تکمیلی بیش هایکه میزان افزایش وزن روزانه بره کردند

و همکاران  Fernandes گرم( بود. 145 گرم در مقابل 259شاهد ) گروه از

عنوان تغذیه کمکی ( گزارش کردند که استفاده از کنسانتره به2011)

های چراکننده باعث افزایش وزن کشتار و بهبود صفات الشه در بره

ی سنتدو روش  با بررسی( 1389) و همکاران یکاشکگردد. در مرتع می

مادر، مرتع و  ریبا ش هی)تغذ دیمادر و مرتع( و جد ریبا ش هی)تغذ

 یانرژ یمگاکالر 65/2خام و  نیدرصد پروتئ 5/17با  یاکنسانتره

که وزن ماهه کردی، گزارش کردند های یکتغذیه برهدر ( یسمیمتابول

 لوگرمیک 27/21 ،بیترتبه یسنت روشدر روزانه وزن  شیو افزا یینها

 244و  لوگرمیک 25/32 ،بیترتبه دیدج روشگرم در روز و در  121و 

بره رأس هر  یازابه ی،از لحاظ اقتصادروش جدید  و گرم در روز بوده

حاضر  تحقیق نیابنابر کند.یدامدار م دیعا تریبیش سود تومان 40900

بره در سطح مراتع، رساندن  یداربا هدف کوتاه کردن طول دوره نگه

 هایرهیجمصرف اثرات اقتصادی  یابیبره به وزن مطلوب کشتار، ارز

در  یردر مناطق عشای رخواریش هایبره یدیبر عملکرد تول یکمک

  .اردبیل اجرا گردیداستان 
 

 هامواد و روش

این آزمایش از اواخر زمستان سال : آزمايش انجام مكان و زمان       

،  در یک گله عشایری در 1395تا اواسط مرداد سال  1394

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi865mMstPVAhXFvxQKHc-sDxEQFgg9MAM&url=http%3A%2F%2Femedicine.medscape.com%2Farticle%2F2087381-overview&usg=AFQjCNGzRPCPx8yAnsRvv2_9JXCgMW4fYw
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روز بود که از اوایل  90استان اردبیل انجام شد. دوره اصلی آزمایش 

ادامه داشت.  1395اردیبهشت ماه شروع و تا اوایل مرداد ماه سال 

)با پوشش  در مناطق قشالقی شهرستان گرمی بخشی از تحقیق

گیاهی غالب یونجه، جوی دوسر، درمنه( و بخشی دیگر در مناطق 

ییالقی منطقه سردابه )با پوشش گیاهی غالب مخلوطی از شبدرها و 

 (.Ghanbari ،2012و  Sharaei) فستوکا اوینا( انجام شد

سن شیرخوار هم هایبره تهیه برای: و تيمارها آزمايشي حيوانات

آغشته اسفنج  استفاده ازبا  یفحل یساززمانهم اتیعملدر فصل بهار، 

 (PMSG)آبستن مادیان سرم گنادوتروپین هورمون تزریق و پروژسترون به

گذاری،  ماه قبل از اسفنج 2. انجام شد 1394سال  پاییزفصل  لیدر اوا

سازی فحلی به زمانها جدا شدند. برای انجام همهای گله از میشقوچ

 پروژسترونآغشته به ، اسفنج 1394ماه آبان  درروش هورمون تراپی، 

رأس میش  150روز در واژن  13مدت بهبا رعایت موازین بهداشتی 

ها میش از مهبل اسفنج چهاردهم و در صبح روز قرار داده شد  داشتی 

حد وا 400میزان به گنادوتروپین سرم مادیان آبستن هورمونو  خارج

ها فحل میشاسفنج،  سازیخارجساعت بعد از  24-48گردید.  تزریق

رأس  6روش آمیزش طبیعی، برای هر ها بهند و برای بارورسازی آنشد

 روز در داخل گله رها گردید 56مدت میش داشتی یک رأس قوچ به

رأس بره  90رأس بره متولد شده،  165(. از میان 1395پناه، )صادقی

ها گذاری گردید، برهروز، انتخاب و شماره 20-30نی نر در دامنه س

 12تر از تا کم 10گروه وزنی سبک ) 3براساس وزن بدن در قالب 

تا  14) کیلوگرم( و سنگین 14تر از تا کم 12کیلوگرم(، متوسط )

صورت مساوی از لحاظ بندی شدند و بهکیلوگرم( گروه 16تر از کم

که تیمارهای مختلف از میانگین طوریمیانگین وزنی توزیع شدند به

رأس بره نر یک  90(. 2یکسانی برخوردار باشند )جدول  وزنی تقریباً

رأس بره در هر  10تکرار ) 3تیمار با  3در قالب روز  90مدت به ماهه

 سه تصادفی مورد آزمایش قرار گرفتند. تکرار( در قالب طرح کامالً

علوفه  ادر وم غذیه با شیر)ت یروش سنتپرورش به  -1 :شامل ماریت

 266میزان به از بلغور دانه جواستفاده  -2 ،عنوان تیمار شاهد( بهمرتع

ازای هر رأس عالوه بر تغذیه با شیر مادر و علوفه مرتع گرم در روز به

ازای هر رأس به کنسانترهگرم  311از استفاده  -3 )تیمار بلغور جو( و

ر و علوفه مرتع )تیمار کنسانتره(، در روز عالوه بر تغذیه با شیر ماد

 7/2درصد پروتئین خام و  5/17بودند. کنسانتره مورد استفاده دارای 

مگاکالری بر کیلوگرم انرژی متابولیسمی بود. مقدار کنسانتره براساس 

گرم  311 مقدار( بهNRC، 2007) احتیاجات استاندارد غذایی گوسفند

مواد خوراکی و ترکیب شیمیایی در روز برای هر رأس بره تعیین شد. 

یک دوره  .شده است آورده 1 ها در جدولمصرفی در تغذیه بره کنسانتره

 روزه برای استفاده از جو و کنسانتره درنظر گرفته شد.14پذیری عادت
 

 : مواد خوراكي و تركيب شيميايي كنسانتره1جدول
 درصد()كنسانتره  مواد خوراكي كنسانتره

 38 جو
 26 ذرت   

 40/17 کنجاله سویا

 17 سبوس گندم

 صدف
 
 

50/0 
 دی کلسیم فسفات 

 نمک
 مکمل ویتامین و معدنی*

30/0 
50/0 
30/0 

  ترکیب شیمیایی  

)مگاکالری در کیلوگرم  انرژی قابل متابولیسم
 ماده خشک(

70/2 

 پروتئین خام )درصد(
 قیمت هر کیلوگرم )تومان(

50/17 
1150 

گرم میلی 6 :مقدار پایه جیره از کیلوگرم هر در مکمل از استفاده با*

FeSO4·7H2O  ،5 گرم میلیMnSO4·H2O ،8  گرم میلیZnSO4·7H2O ،5 

،  KIگرم میلی CoCl2·6H2O  ،20/0گرم میلی ZnSO4·7H2O  ،05/0گرم میلی

 واحد 20و    Dالمللی ویتامینِواحد بین A ،200 ویتامین المللیبین واحد 1000

 .فراهم شد E ویتامین المللیبین
 

در این مطالعه صفاتی از قبیل افزایش وزن : مورد بررسي صفات       

هفته  2 صورت هروسیله فرغون مجهز به ترازوی دیجیتال، بهزنده به

صورت جمعی برای تغذیه صبح، میزان خوراک مصرفی به بار قبل ازیک

گیری گردید. ها اندازهبرهبار و درصد تلفات هر تکرار هر دو هفته یک

و گرم  1هر راس میش مادر با ترازوی دیجیتال با دقت  یدیتول ریش

 و Thompsonه مطابق روش کرد شیزا هایشیم یبدن عتیوض نمره

Meyer (1994) چنین در پایان آزمایش گردید. هم ثبتماهانه  و تعیین

مذکور، ارزیابی اقتصادی تیمارهای آزمایشی مختلف از لحاظ صفات 

میزان هزینه صرف شده برای تامین کنسانتره و دانه جو مصرفی برای 

ها و قیمت تمام شده هر ایجاد تفاوت در هر واحد وزن زنده نهایی بره

کیلوگرم وزن زنده در تیمارهای دوم و سوم در مقایسه با تیمار شاهد 

 عنوان روش تغذیه  سنتی، انجام گردید.به

افزار تصادفی توسط نرم قالب طرح کامالً در هاداده: هاداده تجزيه       

1/9 SAS (2004 با مدل آماری ذیل مورد تجزیه قرار گرفتند. مقایسه )

 +eij Yij=µ+Ti        :ها نیز با آزمون توکی کرامر انجام گردیدمیانگین

، میانگین  µ، هریک از مشاهدات برای صفت مورد نظر،Yijکه در آن، 

 باشد.، اثر باقی مانده میeijاثر تیمار و   Tiکل، 
 

 نتایج
ها در شروع  دوره در تیمارهای ، وزن بره2مطابق جدول عملكرد:       

دار نبود. لیکن وزن زنده پایان دوره در مختلف از لحاظ آماری معنی
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کیلوگرم و در  8/23کیلوگرم، بلغور جو  9/27های تیمار کنسانتره بره

دار ها از نظر آماری معنیکیلوگرم بود و اختالف آن 3/20تیمار شاهد 

های اول، (.  از لحاظ آماری میزان افزایش وزن در ماه>p 0001/0بود )

و  5/6، 5/5، 2/4دوم و سوم و کل دوره پرورش در روش کنسانتره )

کیلوگرم(  20/8و  5/3، 5/2، 2/2) روش سنتینسبت به کیلوگرم( 0/16

که در تیمار کنسانتره، میانگین افزایش وزن زنده وریطبه ،تر بودبیش

درصد و نسبت  40روش سنتی ازای هر رأس بره نسبت بهکل دوره به

مطابق (. >p 0001/0درصد افزایش نشان داد ) 26روش بلغور جو به

های اول، دوم ، سوم و کل دوره در ماه مصرفی کنسانتره ، میزان2 جدول

های کیلوگرم و بلغور جوی مصرفی در ماه 28و  14، 10، 4ترتیب به

 کیلوگرم بود.  24و  13، 8، 3ترتیب اول، دوم، سوم و کل دوره به

 

هاي نر مغانيعملكرد توليدي بره:  اثر روش تغذيه  بر 2جدول   

 
 )كيلوگرم( صفت

 *روش پرورش)تيمار(
**value-P SEM 

 كنسانتره جو سنتي

 )رأس(تعداد 
 ماهگی)وزن اولیه( 1وزن 

30 
1/12 

30 
9/11 

30 
7/11 

- 
25/0 

- 
34/0 

 b3/14 ab8/14 a9/15 002/0 40/0 ماهگی 2وزن 
 c8/16 b5/18 a3/21 0001/0< 42/0 ماهگی 3وزن 
 c3/20 b8/23 a9/27 0001/0< 55/0 ماهگی 4وزن 

 04/0 54/0 03/0 07/0 1/0 )درصد( کل دوره تلفات

 c2/2 b0/3 a2/4 0001/0< 12/0 افزایش وزن ماه اول
 c5/2 b7/3 a5/5 0001/0< 14/0 افزایش وزن ماه دوم
 c5/3 b7/4 a5/6 0001/0< 16/0 افزایش وزن ماه سوم

 c20/8 b5/11 a0/16 0001/0< 35/0 دورهافزایش وزن کل 
 )گرم( دوره کل روزانه افزایش میانگین

 
c91 b 134 a 182 0001/0< 30/5 

و  13، 8، 3ترتیب های اول، دوم ، سوم و کل دوره بهمیزان جو مصرفی در ماه * کیلوگرم بود. 28و  14، 10، 4ترتیب های اول، دوم ، سوم و کل دوره به*میزان کنسانتره مصرفی در ماه

 درصد دارند. 5داری در سطح احتمال اعداد دارای حداقل یک اندیس متفاوت در هر ردیف اختالف آماری معنی ** کیلوگرم بود. 24
 

براساس نتایج : هاي مادروضيعت بدني و شير توليدي ميش       

داری بر وضیعت پرورش اثرات معنی، نوع روش 3ارائه شده در جدول 

های در ماه کهطوریها داشت بههای مادر و شیر تولیدی آنبدنی میش

ترین شیر تولیدی اول، دوم و سوم  دوره شیردهی، از لحاظ آماری بیش

گرم/رأس( و  292، 392، 438میزان )روزانه در روش کنسانتره به

، 366سه ماه متوالی )ترین مقدار شیر تولیدی در روش سنتی در کم

چنین باالترین نمره وضیعت گرم/رأس( حاصل گردید،  هم 241، 331

( در 8/3، 5/3، 0/3میزان )های مادر در روش کنسانتره بهبدنی میش

که این میزان در های اول، دوم و سوم مشاهده شد درحالیطی ماه

( 3/3و  1/3، 6/2ترتیب )های اول، دوم و سوم بهروش سنتی در ماه

 (.  >05/0pتر بود )بود که از لحاظ آماری کم

 
 

 هاي مادر: اثرات روش تغذيه  بر ميزان شير توليدي و نمره  وضيعت بدني ميش3جدول 

 value-P** روش پرورش)تيمار( صفت

SEM 
  كنسانتره جو سنتي

      تولید شیر )گرم/رأس/روز(
 c366 bc396 a438 006/0 81/17 ماه اول
 c331 bc336 a392 008/0 08/15 ماه دوم
 c241 bc261 ab292 010/0 71/11 ماه سوم

      نمره  وضیعت بدنی
 c6/2 bc8/2 a0/3 0018/0 08/0 ماهگی 1
 c1/3 bc1/3 a5/3 0002/0 07/0 ماهگی 2
 c3/3 bc5/3 a8/3 0004/0 07/0 ماهگی 3

 درصد دارند. 5داری در سطح احتمال حداقل یک اندیس متفاوت در هر ردیف، اختالف آماری معنی اعداد دارای **
 

 

، ازنظر 4مطابق جدول : هاي تغذيه برهفايده روش -هزينه       

 4/61ترتیب های شیرخوار با کنسانتره و بلغور جو بهتغذیه بره اقتصادی

ازاء هر هزار تومان سود خالص در مقایسه با روش سنتی، به 4/17و 

رأس بره، در گله مورد مطالعه ایجاد کرد که نشانگر اثرات مفید تغذیه 

 های شیرخوار در سامانه عشایری است. پرورش بره کنسانتره در بهبود با
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 ه هاي پرورش برفايده روش -: هزينه4جدول

 روش پرورش
 مقدار جو

 )كيلوگرم(
مقدار كنسانتره 

 )كيلوگرم(
 اضافه وزن بره

 )كيلوگرم(
 ارزش اضافه وزن

 )تومان(
سود خالص در مقايسه با 

 سنتي*
 - 98400 2/8 - - سنتی

 هزار تومان  4/17 138000 5/11 - 24 **سنتی + جو
 هزار تومان 4/61 192000 0/16 28 - **سنتی + کنسانتره

 ازای هر بره در روش سنتی+ کنسانتره({= سود خالص بهکنسانتره مصرف وزن افزایش -سنتی روش وزن)افزایش  ×زنده وزن هرکیلوگرم}قیمت -(مصرفی کنسانتره میزان ×کنسانتره هرکیلوگرم)قیمت  *

قیمت  ***، جو )تومان(+ازای هر بره در روش سنتی({= سود خالص بهجو مصرف وزن افزایش -سنتی روش وزنافزایش )×زنده وزن هرکیلوگرم}قیمت -(مصرفی جو میزان ×جو هرکیلوگرم** )قیمت ، )تومان(

 .تومان(12000) شیرگیری از سن در بره زنده وزن کیلوگرم هر فروش قیمتو  تومان( 800) تومان(، قیمت هر کیلوگرم جو 1150) هر کیلوگرم کنسانتره

 
 

 بحث
های تواند تحت تاثیر روشعالوه بر ژنوتیپ، عملکرد حیوان می       

(. نتایج تحقیقات 2002و همکاران، Napolitano تغذیه  قرار گیرد )

دهد که دسترسی آزاد به شیر و خوراک متراکم با تعادل نشان می

ویژه انرژی و پروتئین خام، سبب بهبود رشد در مناسب مواد مغذی به

مطالعه حاضر،  در .(Morand Fehr ،2005) گرددشیرخوارگی میدوران 

های اول، دوم و سوم و کل دوره پرورش، میزان افزایش وزن در ماه

روش تغذیه سنتی داشت یک سیر نزولی از تغذیه کنسانتره نسبت به

که در روش تغذیه با کنسانتره، میانگین افزایش وزن زنده به طوریبه

روش تغذیه و نسبت به درصد 40روش سنتیبت بهازای هر رأس بره نس

درصد افزایش نشان داد، درطی توسعه شکمبه در مرحله  26با دانه جو 

ای به هضم میکروبی، استفاده از عبور شیرخواران از هضم تک معده

جامد در توسعه فرایندهای  خوراک مصرف افزایش و مناسب آغازین جیره

های شیرخوار با مواد غذایی برهتخمیری شکمبه موثر هستند تغذیه 

های غذایی حجیم از متراکم از قبیل دانه غالت در مقایسه با جیره

ها سبب افزایش فعالیت تخمیر میکروبی، تولید اسیدهای قبیل علوفه

،  GlimpوHart شود )چرب فرار و کاهش اسیدیته مایع شکمبه می

ایش سطح دانه چنین با افز(. هم2002و همکاران،   Fimbers؛ 1991

های شیرخوار تولید اسید ای در جیره غذایی برهغالت و مواد کنسانتره

یافته، درنتیجه غلظت بتاهیدروکسی  افزایش اسیدبوتیریک و پروپیونیک

شده و سبب افزایش اندازه و تراکم پرزها و توسعه بهتر  تربوتیرات بیش

؛ 2000ن، و همکارا  Lane؛1971و همکاران،  Poeگردد )شکمبه می

Fimbers  ،رسد علت اصلی افزایش رشد نظر می(. به2002و همکاران

های تغذیه شده با کنسانتره در مقایسه با روش تغذیه سنتی در در بره

حاضر، رشد و تکامل بهتر شکمبه و تولید کافی اسیدهای چرب  مطالعه

ای فرار در روش تغذیه با کنسانتره در این مطالعه است. در مطالعه

( با 2015) Brundynو   Brand( و1388باش و همکاران )مشابه  قره

های شیرخوار نسبت کنسانتره در دوره شیر خوارگی بره افزایش مصرف

تر، بهبود برخی های با علوفه باال، سنتز پروتئین میکروبی بیشبه جیره

تر و های تخمیری شکمبه و خون، افزایش وزن روزانه بیشفراسنجه

و  Fernandesچنین ضریب تبدیل غذایی را گزارش کردند، همبهبود 

عنوان تغذیه ( گزارش کردند که مصرف کنسانتره به2011همکاران )

ها باعث افزایش وزن کشتار و بهبود کمکی در دوره شیرخوارگی بره

گردد که در توافق با های چراکننده در مرتع میصفات الشه در بره

( 2005و همکاران ) Ortizای، لیکن در مطالعه است. حاضر مطالعه نتایج

درصد پروتئین  20و  15های حاوی های سافوک با جیرهبا تغذیه بره

مگاکالری انرژی قابل متابولیسم از لحاظ افزایش وزن روزانه  3/3خام و 

داری مشاهده نکردند که در تضاد و سن کشتار اختالف آماری معنی

تواند خوانی در نتایج میاین عدم همبا نتایج مطالعه حاضر است که 

 Garciaها است. ولی تفاوت در نوع نژاد و غلظت مواد مغذی جیره ناشی

های غلیظ از لحاظ انرژی ( گزارش کردند که جیره2003و همکاران ) 

چنین گردد. همهای شیرخوار میوزن در بره ترین افزایشبه بیش منجر

Silva (2010نتایج بهتری را در افزایش وزن بره ) های شیرخوار تغذیه

مطالعه حاضر نوع روش  در دست آورد.هشده با جیره کمکی پلت شده، ب

های مادر و شیر تولیدی داری بر وضیعت بدنی میشتغذیه اثرات معنی

ها داشت در واقع با مصرف کنسانتره میزان بازیافت ذخائر بدنی در آن

چنین در همهای دیگر بوده است. تر از گروهکننده بیشفتگروه دریا

روش تغذیه  تری درمقایسه باهای مادر شیر بیشروش کنسانتره، میش

رسد مصرف کنسانتره کمکی در دوره نظر میاند. بهسنتی تولید کرده

تر بره از شیر مادر و افزایش تولید ها باعث استفاده کمشیرخوارگی بره

ترین عوامل بازدارنـده گردد. یکی از مهممی هاآن وضعیت بدنیو بهبود 

در  غاله استبزتولیدمثل در گوسفند و بز، شیر دادن مادر به بره یا 

حیوان شیرده، سطح هورمون پروالکتین باالست و هورمون پروالکتین 

که حیوان هرچه ی بر عملکرد تولیدمثل حیوان دارد ضمن اینمنف رتأثی

تری دارد و بوده و نمره وضیعت بدنی پائین دهد، الغرترتر شیر بیش

تر خواهد بود. بنابراین مراتب کمبه 5/2بازده تولیدمثل در نمرات زیر 

تر اتفاق هرچه تولید شیر حیوان محدودتر شود، آبستنی بعدی سریع

ها با چنین درصورت تغذیه بره(. هم1395پناه، خواهد افتاد )صادقی

بات جایگزین شیر عالوه بر اطمینان از رشد مناسب ها و ترکیمکمل

پیشگیری  ضمن مادر، هایمیش شیردهی هنگام زود قطع با توانمی ها،بره

تر آماده ها را برای دوره بارداری بعدی سریعاز مصرف ذخائر بدنی، آن
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باش و همکاران، قره ؛1389 )خالداری، داد کاهش را زاییبره و فاصله نمود

( که این نتایج در توافق با نتایج 1395عزیزی و همکاران، ؛ 1388

های شیرخوار با کنسانتره مطالعه حاضر است. در این مطالعه تغذیه بره

تری در مقایسه با روش تغذیه سنتی از نظر اقتصادی، سود خالص بیش

صورت غیرمستقیم نیز در تواند بهچنین این روش میایجاد کرد. هم

دوره پرورش  طول کردن کوتاه داران از طریقشتی گلهوضعیت معی بهبود

بره، فروش شیر اضافی تولیدی مادر، کاهش طول مدت حضور دام در 

ها موثر باشد. در مرتع و کسب حداکثر پتانسیل ژنتیکی رشد بره

از لحاظ  که ( نشان دادند1389) و همکاران یکاشکای مشابه مطالعه

نوان جیره کمکی در جیره غذایی عاستفاده ازکنسانتره به یاقتصاد

کردی در دوره شیرخوارگی، در مقایسه با سیستم سنتی تغذیه  هایبره

نصیب دامدار هر بره  یازابهسود خالص تومان  40900 از مرتع، مبلغ

ترین طورکلی بیشبه خوانی دارد.شود که با نتایج مطالعه حاضر هممی

ها و شیر بدنی میشمیزان افزایش وزن کل دوره، نمره وضیعت 

 تیمار شاهد در هاترین آنتولیدی میش مادر در تیمار کنسانتره و کم

 28نظر اقتصادی، استفاده از  از چنینهم .شد مشاهده سنتی( )روش

های شیرخوار در مقایسه روز در تغذیه بره 90 کنسانتره درطی کیلوگرم

ری دشت با روش سنتی در زیستگاه پرورش بومی آن در مناطق عشای

ازاء هزار تومان به 4/61مغان باعث افزایش سود خالص دامدار به اندازه 

 هر رأس بره، در گله مورد مطالعه شد. 
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