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چکیده
یکی از مسایل و مشکالت گلههای عشایری استان اردبیل افت وزن گوسفندان باالخص برههای مغانی در حین كوچ میباشد ،با عنایت به
جمعیت قابل توجه نژاد مغانی ،طرحی در قالب كامال تصادفی با تکرار نامساوی در هر تیمار انجام گرفت .تیمارهای آزمایشی شامل كوچ پیاده
بدون تغذیه كمکی (شاهد) ،كوچ پیاده با تغذیه كمکی ،كوچ ماشینی بدون تغذیه كمکی ،كوچ ماشینی با تغذیه كمکی و كوچ ماشینی در ساعات
خنک شبانه بودند .این پژوهش بهمنظور مشخص كردن مقدار افت وزن و تعیین اثر روش كوچ بر تغییرات وزن برهها اجرا گردید .تیمارهای مختلف
اثر معنیداری بر روی افت وزن برهها داشت ( ،)P>0/05روش كوچ پیاده بدون تغذیه كمکی با داشتن بیشترین مقدار افت وزن بهازای هر رأس
بره (2/65كیلوگرم) نسبت به سایر روشها اختالف معنیداری را نشان داد (.)P>0/05كمترین مقدار افت وزن در روش كوچ ماشینی با تغذیه
كمکی مشاهده گردید (65گرم) .مقایسه اقتصادی روشهای مختلف كوچ با روش حداقل هزینه نشان میدهد كه كوچ ماشینی توام با تغذیه
كمکی نسبت به روشهای دیگر سود بیشتری دارد.
.

کلمات کلیدی :تغذيه كمكي ،بره مغاني ،كاهش وزن ،كوچ
* پست الکترونیکی نویسنده
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مقدمه
حمل و نقل بهعنوان یک عامل تنشزای اصلی تاثیر زیانآوری
روی عملکرد و کیفیت تولید دام دارد (2001 ،VonBorell؛ Fuente
و همکاران ،)2010 ،دامها در طی انتقال در معرض استرسهای
محیطی مانند گرما ،سرما ،رطوبت ،صدا ،حرکت و جداسازی جمعی
قرار میگیرند ( Grandinو  .)2000،Tarrantتاثیر تنش را میتوان از
روی عملکرد دام و فعالیتهای فیزیولوژیکی بررسی نمود (،Manteca
 .)1998تالش برای تطبیق یک حیوان با شرایط محیطی روی سالمتی
و محصول نهایی تاثیر بهسزایی دارد ( .)2000 ،Broomنقل و انتقال
مناسب حیوانات گوشتی میتواند کیفیت و سودمندی تولید را بهبود
ببخشد ( Smithو 1998 ،Grandin؛  Lemو همکاران .)2012 ،دامها
را میتوان برای دستیابی به منابع ارزانتر یا کافی غذا جهت رشد و
پروار ،اهداف اصالحی ،تغییر سیستم پرورش از باز به بسته و یا در
راستای نشان دادن و نمایش توانایی تولید دامها از طریق خشکی،
دریا و هوا انتقال داد ،عملکرد انسانی مهمترین عامل تعیینکننده در
انتقال دام و تولید محصول نهایی میباشد ( Grandinو .)1999 ،Smith
تجمع غریزی دامها ،اثر ژنتیک و جنس ،زمینه بینایی و تجربه پیشین
دام در انتقال ،از شاخصهای رفتاری مرتبط با بارگیری و انتقال دام
میباشند ( Grandinو  .)1999 ،Smithحیوانات مزرعهای که بعد از
انتقال بهمدت طوالنی نگهداری میشوند (کشتار نمیشوند) نسبت به
بیماریها حساس بوده و یا دچار کاهش در رشد میشوند (،Broom
 .)2000برههای ضعیف و الغر بهعلت داشتن شرایط بدنی نامناسب
برای انتقال مناسب نیستند ( .)2001 ،Grandinاز دست دادن آب
بدن و افزایش سطح آلبومین خون بهدنبال انتقال دامها در مدت زمان
طوالنی اتفاق میافتد ( Sutherlandو همکاران .)2012 ،ایستگاههای
استراحت عمدتاً برای برههایی که تاثیرات منفی قابل مالحظهای را از
فقر غذایی متحمل میشوند سودمند بوده و منجر به نگهداری و حفظ
ایمنی برهها میگردد ( .)2004 ،Krawazlبرهها بعد از  8ساعت انتقال
باید به آب و غذا دسترسی داشته باشند ( Knowelesو همکاران،
 ،)1996بعد از انتقال ،برهها جهت جبران کاهش وزن و عوارض
تشنگی بهترتیب به  96و  24ساعت زمان نیاز دارند ( Knowelesو
همکاران .)1993 ،مصرف آب و غذا حتی بهمقدار کم میتواند عوارض
ناشی از انتقال  16ساعته را جبران نماید ( Cockramو همکاران،
 .) 2000افت واقعی وزن در برهها بعد از  5ساعت انتقال شروع میشود
و بهبود کامل برهها بعد از  4ساعت انتقال توام با تنش  5روز به طول
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میانجامد ( .)1998 ،Knowelesتحمل گوسفند در انتقال جادهای
نسبت به دیگر حیوانات مزرعهای بیشتر بوده و یک ایستگاه استراحت
بایستی فرصت الزم را برای خوردن و آشامیدن برهها بعد از  8ساعت
انتقال آماده کند (2001 ،Grandin؛  Hurstو 2004 ،Blackwood؛
 .)2003 ،Mafawgدستیابی به آب تازه و یک جیره مناسب جهت
حفظ سالمتی و قوی ماندن گوسفند در طی انتقال ضروری است
( .)2004 ،Mafaaeiاستراحت و عدم تغذیه گوسفندان  4الی  6ساعت
قبل از انتقال ضروری میباشد ( .)2003 ،Mafawgگوسفندان و برههای
مغانی بهدالیل عمده کمبود تغذیه ،سرعت زیاد انتقال ،عدم تناسب
درجه حرارت هوای مقصد و مبدأ با نیاز دام و تنشهای غیرطبیعی
وارده بر دام دچار کاهش وزن میشوند (علیاکبرزاده1379 ،؛ منعم
و همکاران .)1367 ،برههای جوان عموماً در فصل کوچ از شیر گرفته
شده و شروع به خوردن علوفه کردهاند و این درحالی است که دوران
حساس رشد خود را طی میکنند بنابراین بسیار آسیبپذیر بوده و
طی نمودن مسافتهای طوالنی باعث افت وزن آنها میگردد (علی
اکبرزاده1379 ،؛ منعم و همکاران .)1367 ،این پژوهش بهمنظور
محاسبه مقدار کاهش وزن برهها در طی کوچ و تعیین اثر تغذیه کمکی
بر تغییرات وزن برهها انجام گرفت.

مواد و روشها
این پژوهش در منطقه مغان و سبالن استان اردبیل و در فصل
کوچ عشایر منطقه که از اواسط اردیبهشت ماه شروع میشود انجام
شد .قبل ازکوچ یک منطقه در مغان بهعنوان مبدأ (خلیفهلو) و یک
منطقه در سبالن بهعنوان مقصد (گویچوخور) انتخاب شد .سپس
لیست کلیه گلههای گوسفندی که بین این دو منطقه (فاصله بین دو
منطقه  250کیلومتر میباشد) کوچ میکردند تهیه گردید .در نهایت
 5گله انتخاب شد،گلههای انتخاب شده دارای برههای نر و ماده مغانی
بودند و از نظر سابقه پرورش شرایط مشابه داشتند .گلههای انتخاب
شده بهطور تصادفی تحت تیمارهای ذیل قرارگرفتند:
 )1شاهد (کوچ پیاده بهروش سنتی معمول بدون تغذیه کمکی))2 ،
گله کوچروی سنتی با تغذیه کمکی برهها )3 ،گله کوچروی ماشینی
بدون تغذیه کمکی برهها )4 ،گله کوچروی ماشینی با تغذیه کمکی
برهها )5 ،گله کوچروی ماشینی بدون تغذیه کمکی در شب هنگام
تیمارها طوری طراحی شده بودند که کل حالتهای مختلف
کوچ را بهطور کامل در بر میگرفتند 20،روز قبل از کوچ ،غذای کمکی
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در بین دامداران توزیع گردید تا برای تیمارهایی که باید از غذای
کمکی استفاده میکردند ،نظارت کاملی بر نحوه مصرف غذا صورت
گیرد .ترکیبات جیره غذایی کمکی شامل  9/4درصد فیبرخام14/6 ،
درصد پروتئین خام 3/85 ،مگاکالری انرژی خام 2/96 ،مگاکالری
انرژی قابل متابولیسم 0/6 ،درصد فسفر و  0/4درصد کلسیم بود و از
اقالم خوراکی از قبیل بلغور دانه جو ،دانه ذرت ،کنجاله سویا ،سبوس
گندم ،مالس ،مکمل دامی ،کربنات کلسیم ،نمک و دی کلسیم فسفات
تشکیل شده بود .در تیمار کوچ ماشینی با تغذیه کمکی ،غذا  15روز
قبل از کوچ به مصرف برهها رسید و درنظر بود با اینکار ذخایر بدنی
آنها را باال برده و شرایط تنش انتقال با ماشین را کاهش داد .در
تیمار کوچ پیاده با غذا از دامدار خواسته شد تا در حین توقفهای
روزانه در مسیر ب وسیله آخورهای متحرك از این غذا استفاده کند.
دوره عادتپذیری به کنسانتره  14روز و میانگین مصرف برای هر راس
بره  300گرم در روز بود .غذای کمکی (کنسانتره پلت شده) خیس
میگردید و سپس به مصرف برهها میرسید .کلیه اعمال مدیریتی
برای همه تیمارها ازجمله واکسیناسیون ،داروهای ضدانگلی ،دفعات
خوراك دادن ( 3بار در روز) و تراکم انتقال برای برههایی که با ماشین
انتقال داده شدند یکسان بود .گلهها قبل حرکت از مبداء و به محض
رسیدن به مقصد توسط ترازوی  150کیلوگرمی وزنکشی شدند .گلهها
قبل از وزنکشی اولیه بهمدت  5ساعت گرسنه نگه داشته شدند تا
خطای ناشی از پر بودن بیش از حد محتویات دستگاه گوارش از بین
برود .انتقال برهها در تیمارهای  1و  2بهمدت  5روز و تیمارهای 4 ،3
و  5در مدت  5ساعت انجام شد .اوزان ثبت شده در فرمهای مخصوص،
بعد از انتقال به رایانه توسط نرمافزار  SAS 9/1آنالیز و میانگینها با
آزمون چنددامنهای دانکن مورد مقایسه قرارگرفتند .هزینههای صرف
شده بهمنظور انجام کوچ بهعالوه ارزش ریالی مقدار افت وزن برهها در
کلیه تیمارها محاسبه و مقایسه اقتصادی گردید .معیار مقایسه بر
اساس برآورد حداقل هزینه کوچ بوده که اجزاء استفاده شده در مقایسه
Minc=X1+X2+X3
بهشرح ذیل میباشد:

سال دهم ،شماره  ،4زمستان 1397
X1=D × B× C
X2=E÷F
X3= MW× PW
)Minc= (B×C×D)+(E÷F)+(MW×PW
 =X1هزینه غذای کمکی (ریال) =X2 ،هزینه انتقال از قشالق به ییالق

(بهازاء هر رأس بره) =X3 ،ارزش ریالی مقدار افت وزن بهازاء یک رأس
بره =B ،مدت زمان تغذیه قبل از کوچ (روز) =C ،مقدار کنسانتره
مصرفی روزانه بهازاء هر رأس بره (کیلوگرم) =D ،قیمت هر کیلوگرم
کنسانتره (ریال) =E ،کرایه ماشین (ده چرخ) به ریال =F ،متوسط
ظرفیت ماشین (رأس بره) =MW ،میانگین (افت وزن زنده به کیلوگرم)،
 =PWقیمت هر کیلوگرم وزن زنده (ریال) =Minc ،حداقل هزینه
طرح آماری استفاده شده در این تحقیق کامالً تصادفی نامتعادل با
Yij = µ+Ti +eij
مدل آماری بهصورت ذیل بود:
 = Yijمقدار هر مشاهده = µ ،میانگین جامعه = Ti ،اثر تیمارآزمایشی
و  = eijاثر اشتباه آزمایشی میباشد.

نتایج
نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تیمارهای مختلف اثر معنیداری
بر روی افت وزن برهها داشته است ( .)P <0/05مقایسه میانگینها
نشان میدهد که بین تیمار ( 1شاهد) و سایر تیمارها و همچنین بین
تیمار  5و  4اختالف معنیدار ( )P <0/05وجود دارد (جدول .)1
کمترین مقدار افت وزن برهها در تیمار کوچ ماشینی با تغذیه کمکی
( 65گرم بهازای هر رأس بره) و بیشترین مقدار در کوچ پیاده بدون
تغذیه کمکی بهدست آمد ( 2/65کیلوگرم) .تغییر ساعات شبانهروزی
کوچ یعنی انتقال برهها در شبهنگام (تیمار  )5نسبت به کوچ ماشینی
بدون تغذیه دستی نه تنها باعث کاهش افت وزن نگردید ،بلکه احتماالً
بهدلیل توام شدن انتقال گلهها بهداخل کامیون و تخلیه آنها از کامیون
با تاریکی هوا و در نتیجه وارد شدن تنش بیشتر به برهها بهعلت سرعت
کار بیشتر افزایش نیز یافته است .نسبت افت وزن به وزن اولیه (قبل
از کوچ) در تیمارهای  4, 3, 2, 1و  5بهترتیب ،1/69 ،1/39 ،10/4
0/28و  2/68درصد بهدست آمد.

جدول  :1ميانگين افت وزن برهها در پنج تيمار آزمایشی
شماره تيمار
1
2
3
4
5

تعداد بره
73
63
54
57
64

نام تيمار
شاهد (کوچ پیاده بدون تغذیه کمکی برهها)
کوچ پیاده با تغذیه کمکی برهها
کوچ ماشینی بدون تغذیه کمکی برهها
کوچ ماشینی با تغذیه کمکی برهها
کوچ ماشینی بدون تغذیه کمکی در شب هنگام

ميانگين افت وزن به كيلوگرم
2/65±1/5a
0/34±1/13b
0/37±1/26b
0/065±0/95c
0/65±1/27d

 a-dحروف انگلیسی متفاوت در ستون بیانگر وجود اختالف معنیدار در سطح ( )P <0/05است.
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تغذیه کمکی ،پیاده با تغذیه کمکی و ماشینی بدون تغذیه کمکی در
شبهنگام نسبت به تیمار شاهد (پیاده بدون تغذیه کمکی) بهترتیب
 3/1 ،5/5 ،3/6و  3/3برابر اقتصادیتر میباشد.

از مقایسه هزینههای انتقال برای گلهای با یکصد راس بره
نتیجه گرفته شد که تیمار کوچ پیاده بدون تغذیه کمکی با حداکثر
هزینه و کوچ ماشینی بدون تغذیه کمکی با حداقل هزینه انجام میگیرد
(جدول  .)2تیمارهای کوچ ماشینی با تغذیه کمکی ،ماشینی بدون

جدول  :2هزینههاي مربوط به شيوههاي مختلف كوچ در پنج تيمار مورد مطالعه بهازاي هر رأس بره (ارقام به ریال)
تيمار

1

2

3

4

5

هزینه خوراك

0

84000

0

84000

0

هزینه انتقال

0

0

25000

25000

25000

ارزش افتوزن

424000

54400

52200

10400

104000

جمع

424000

138400

77200

119400

129000

42400000

13840000

772000

11940000

12900000

هزینه در یک گله
راسی
*کلیه قیمتها 100
قیمتهای سال  1395برآورد شده است )1 .شاهد (کوچ پیاده بهروش سنتی معمول بدون تغذیه کمکی) )2 ،گله کوچروی
مطابق با
سنتی با تغذیه کمکی برهها )3 ،گله کوچروی ماشینی بدون تغذیه کمکی برهها )4 ،گله کوچروی ماشینی با تغذیه کمکی برهها )5 ،گله کوچروی ماشینی
بدون تغذیه کمکی در شب هنگام

هرچند که روش کوچ ماشینی بدون تغذیه کمکی سود بیشتری
نسبت به سایر روشها دارد ،ولی افت وزن برهها در روش کوچ پیاده
با تغذیه کمکی تفاوت معنیداری با روش کوچ ماشینی بدون تغذیه
کمکی نشان نداد (جدول  ،)1این نتیجه نشانگر آن است که تغذیه
کمکی برهها در هنگام انتقال پیاده نه تنها جایگزین مناسبی برای
کوچ ماشینی میباشد بلکه از نظر عددی برهها بهاندازه  30گرم وزن
کمتری از دست میدهند .تغذیه کمکی در هنگام کوچ پیاده عالوه بر
تاثیر معنیدار در کاهش وزن برهها موجب عقب افتادن ورود دام به
مراتع ییالقی شده و از چرای زودرس دامها جلوگیری بهعمل میآید
و باعث حفظ و افزایش محصول تولیدی و جلوگیری از تخریب مرتع
میگردد .بنابراین بهعلت در دسترس بودن علوفه بیشتر و باکیفیت،
رشد جبرانی برهها نیز سریعتر صورت میگیرد .در این روش برهها
بهتدریج از مناطق گرم قشالقی بهطرف مناطق سرد ییالقی حرکت
مینمایند و لذا از تنش وارده بر دام در اثر تغییر آب و هوا بهطور
محسوسی کاسته میشود ،همچنین برهها با استفاده از علوفه سبز
بهاره در مراتع میانبند و غذای کمکی در حین کوچ میتوانند تا
حدودی وزن اولیه خود را حفظ نمایند .با حفظ وزن اولیه ،از نیاز رشد
جبرانی برهها نیز کاسته میشود و علوفهای که در آغاز چرا در مراتع
ییالقی باید صرف وزن از دست رفته میشد صرف افزایش وزن آنها
میشود .تنها عیب کوچ پیاده ،محدود بودن چراگاههای بین راهی و
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مسیر حرکتی گلهها میباشد که در طول زمان به تصرف زارعین
روستائی درآمده است و باعث ایجاد درگیری بین افراد کوچنده و آنها
میشود.

بحث
 Krawzelو همکاران ( )2004استفاده از آب و غذا را در
ایستگاههای استراحت برای گوسفندانی که تاثیرات منفی قابل مالحظهای
از فقر غذایی متحمل شده بودند سودمند دانستهاند Knoweles .و
همکاران ( )1996نیز دستیابی به آب و غذا را بعد از  8ساعت انتقال
مفید ذکر کردهاند و دریافتند که بازجذب مواد و رفع تشنگی در
گوسفندان قبل از اینکه زمان انتقال به  10ساعت برسد بهخوبی
صورت میگیرد .در تحقیق دیگری  Knowelesو همکاران ()1998
زمان الزم برای برگشت بهحالت قبل از انتقال را از نظر رفع آب از
دست رفته بدن 24 ،ساعت و برای جبران کاهش وزن  96ساعت ذکر
کردهاند .با وجود اینکه تعیین زمان مشخصی برای جبران آب از دست
رفته بدن و کاهش وزن ،جزو اهداف این مطالعه نبود ولی از لحاظ
تاثیر تغذیه در جلوگیری از کاهش وزن بدن برهها در روش کوچ پیاده
توام با غذای کمکی موافق با نتایج  Krawzelو همکاران (  )2004و
 Knowelesو همکاران ( 1996و  )1998بود Cockram .و همکاران
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( )2000جبران فقر غذایی را در پایان انتقال و یا در استراحتگاهها،
که گوسفندان در هنگام انتقال با آن درگیر بودند امکانپذیر دانستهاند.
 )2004( Mafaaeiیکی از پنج نیاز اساسی را در حین انتقال ،دستیابی
به آب تازه و یک جِیره مناسب جهت سالمتی کامل گوسفندان و قوی
ماندن آنها ذکر نمودهاند که نتایج این دو پژوهش موافق با نتایج
بهدست آمده در تیمارهای کوچ پیاده و ماشینی توام با تغذیه کمکی
این مطالعه میباشد Hurst .و  )2004( Blackwoodلزوم دستیابی
گوسفندان به آب تازه را در طی انتقال و دادن غذا را هر  8ساعت
یکبار ضروری ذکر نمودهاند )2003( Mafawg .تامین آب و غذای
کافی برای گوسفندانی که با کامیون انتقال داده میشوند را ضروری
ذکر نمود و نتیجهگیری کرد که آب بایستی حداقل بعد از هر  8ساعت
اتتقال در اختیار گوسفندان شیرده و جوان قرار داده شود و گوسفندان
نباید بیشتر از  12ساعت بدون غذا بمانند .لزوم در اختیار گذاشتن
آب و مقداری غذای کمکی برای برههایی که باید توسط کامیون انتقال
داده میشدند جزو اهداف این مطالعه بود منتهی زمان اعمال آن قبل
از کوچ بود که با روش تغذیه گوسفندان در حین انتقال که توسط
 Hurstو  )2004( Blackwoodو یا  )2003( Mafawgبررسی شد
یکی نبود لذا قابل مقایسه نمیباشد ولی نقطه مشترك آن است که
تغذیِه در کاهش تبعات منفی انتقال نقش اساسی دارد .یکی از ویژگیهای
این مطالعه ،بررسی اثرات تغذیه قبل از انتقال با کامیون بهمنظور
بهبود شرایط بدنی برهها و آماده شدن برای کوچ بهتر و جلوگیری از
افت وزن برهها در حین انتقال با کامیون بود که اختالف معنیداری
را نیز با کوچ ماشینی بدون تغذیه کمکی نشان داد با این وجود در
هیچکدام از منابع بررسی شده آزمون این روش مالحظه نگردید .در
کل میتوان چنین بحث نمود که هدف بیشتر مطالعات جامع و
برجستهای را که محققین در منابع بررسی شده انجام داده بودند این
بود که آسایش دام و استرس ناشی از انتقال را که موجب بههمخوردن
شرایط فیزیولوژیکی و نورولوژیکی حیوان و در نتیجه منجر به کاهش
وزن ،نامناسب شدن کیفیت الشه حیوانات کشتاری ،آسیب به حیوانات
آبستن و کاهش تولید در حیوانات شیرده میشود را تا حد ممکن
کاهش دهند و تاکید آنها بر این بود که انتقال تخصصی و استاندارد
دارای فواید اقتصادی است و همانطوریکه مشاهده شد دستیابی به
آب و یک جیره مناسب نقش اساسی را در این راستا ایفاء میکرد که
در این مطالعه نیز بررسی نقش تغذیه یکی از اهداف اصلی بود که
منجر به نتایج سودمند در روشهای مختلف انتقال برهها شد .بهطور
کلی کمترین مقدار افت وزن در روش کوچ ماشینی
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با تغذیه کمکی مشاهده گردید (65گرم) .مقایسه اقتصادی روشهای
مختلف کوچ با روش حداقل هزینه نشان میدهد که کوچ ماشینی
توام با تغذیه کمکی نسبت به روشهای دیگر سود بیشتری دارد.
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