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 1396 بهمنتاریخ پذیرش:            1396 آبان تاریخ دریافت:

 

 چکیده

با عنایت به  ،باشدهای مغانی در حین كوچ میخص برهافت وزن گوسفندان باال های عشایری استان اردبیلیکی از مسایل و مشکالت گله

 پیاده كوچشامل  یشیآزما یها. تیمارگرفت انجام تیمار هر در یمساوبا تکرار نا یدر قالب كامال تصادف طرحیجمعیت قابل توجه نژاد مغانی، 

 ساعات درماشینی با تغذیه كمکی و كوچ ماشینی  ، كوچ ماشینی بدون تغذیه كمکی، كوچكمکیكوچ پیاده با تغذیه  ،)شاهد( یكمک تغذیه بدون

 مختلف یتیمارهااجرا گردید.  هابره وزن راتییتغ بر كوچ روش اثر نییتع وافت وزن  مقدارمنظور مشخص كردن هب پژوهش نیابودند.  شبانه خنک

س أر ازای هربه مقدار افت وزن ینترداشتن بیش ابروش كوچ پیاده بدون تغذیه كمکی  ،(P<05/0)  داشت هابره وزن افت یرو بر یداریمعن اثر

ترین مقدار افت وزن در روش كوچ ماشینی با تغذیه (.كمP<05/0) داد نشان را یدارها اختالف معنیكیلوگرم( نسبت به سایر روش65/2) بره 

تغذیه  با توام ینیماشكه كوچ  دهدیمهای مختلف كوچ با روش حداقل هزینه نشان روشگرم(. مقایسه اقتصادی 65) كمکی مشاهده گردید

 .دارد یترشیب سودهای دیگر كمکی نسبت به روش
. 
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 مقدمه

 یآورانیز ریتاث یاصل یزاتنش عامل کی عنوانبه حمل و نقل       

  Fuente ؛VonBorell، 2001) دارددام  دیتول تیفیعملکرد و ک یرو

 یهااسترس معرض در انتقال یط در هادام(، 2010همکاران،  و

 یجمع یجداساز و حرکت صدا، رطوبت، سرما، گرما، مانند یطیمح

 از توانیم را تنش ریتاث(. Tarrant،2000 و Grandin) رندیگیم قرار

 ،Manteca) نمود یبررس یکیولوژیزیف یهاتیفعال و دام عملکرد یرو

 یسالمت یرو یطیمح طیشرا با وانیح کی قیتطب یبرا شتال (.1998

 انتقال و نقل(. Broom، 2000) دارد ییسزابه ریتاث یینها محصول و

 بهبود را دیتول یسودمند و تیفیک تواندیم یگوشت واناتیح مناسب

 هادام(. 2012 همکاران، وLem  ؛Grandin، 1998 و Smith) ببخشد

جهت رشد و  غذا یکاف ای ترارزان بعمنا به یابیدست یبرا توانیم را

در  ایپرورش از باز به بسته و  ستمیس رییتغ ،یپروار، اهداف اصالح

 ،یخشک قیها از طردام دیتول ییتوانا شینشان دادن و نما یراستا

کننده در نییعامل تع نیترمهم یعملکرد انسان ،و هوا انتقال داد ایدر

(. Smith، 1999و  Grandin) شدبایم ییمحصول نها دیو تول دام انتقال

 نیشیپ تجربه و یینایب نهیزم جنس، و کیژنت اثر ها،دام یزیغر تجمع

 دام انتقال و یریبارگ با مرتبط یرفتار یهااز شاخص انتقال، در دام

 از بعد  که یامزرعه واناتی(. حSmith، 1999و  Grandin) باشندیم

 به نسبت( شوندینم شتارک) شوندیم یدارنگه یطوالن مدتبه انتقال

 ،Broom) شوندیم رشد در کاهش دچار ای و بوده حساس هایماریب

 نامناسب یبدن طیشرا داشتن علتبه الغر و فیضع یهابره(. 2000

(. از دست دادن آب Grandin، 2001) ستندین مناسب انتقال یبرا

زمان ها در مدت دنبال انتقال دامبدن و افزایش سطح آلبومین خون به

 یهاستگاهیا. (2012و همکاران،  Sutherland) افتدمیطوالنی اتفاق 

 از را یامالحظه قابل یمنف راتیتاث که ییهابره یبرا عمدتاً استراحت

 حفظ و یدارنگه به منجر و بوده سودمند شوندیم متحمل ییغذا فقر

 تقالان ساعت 8 از بعد هابره(. Krawazl، 2004) گرددیم هابره یمنیا

 همکاران، و Knoweles) باشند داشته یدسترس غذا و آب به دیبا

 عوارض و وزن کاهش جبران جهت هابره انتقال، از بعد ،(1996

  و Knoweles) دارند ازین زمان ساعت 24 و 96 به بیترتبه یتشنگ

عوارض  تواندیم کم مقداربه یحت غذا و آب مصرف(. 1993 همکاران،

 و همکاران، Cockram) دینما جبران را ساعته 16 انتقالاز  یناش

 شودیم شروع انتقال ساعت 5 از بعد هابره در وزن یواقع افت(.  2000

 طول به روز 5 تنش با توام انتقال ساعت 4 از بعد هاو بهبود کامل بره

 یاجاده انتقال در گوسفند تحمل(. Knoweles ،1998) انجامدیم

 استراحت ستگاهیا کی و بوده ترشیب یامزرعه واناتیح گرید به نسبت

 ساعت 8 از بعد هابره دنیخوردن و آشام یرا برا الزم فرصت یستیبا

 ؛Blackwood ، 2004و Hurst ؛Grandin، 2001) کند آماده انتقال

Mafawg، 2003.) مناسب جهت  رهیج کیبه آب تازه و  یابیدست

 است یورضر انتقال یماندن گوسفند در ط یو قو یحفظ سالمت

(Mafaaei، 2004 .)ساعت 6 یال 4 گوسفندان هیتغذ عدم و استراحت 

 یهابره و (. گوسفندانMafawg، 2003) باشدیم یضرور انتقال از قبل

عمده کمبود تغذیه، سرعت زیاد انتقال، عدم تناسب  لیدالبه یمغان

طبیعی های غیربا نیاز دام و تنش أدرجه حرارت هوای مقصد و مبد

 منعم؛ 1379  اکبرزاده،علی) شوندیم وزن کاهش دچاربر دام  دهارو

های جوان عموماً در فصل کوچ از شیر گرفته بره  (.1367 همکاران، و

اند و این درحالی است که دوران به خوردن علوفه کرده شروعشده و 

پذیر بوده و کنند بنابراین بسیار آسیبحساس رشد خود را طی می

 علی) گرددها میهای طوالنی باعث افت وزن آنتطی نمودن مساف

 منظورهپژوهش ب نی(. ا1367 همکاران، و منعم؛ 1379 اکبرزاده،

 یکمک هیتغذتعیین اثر  وکوچ  یدر ط هامحاسبه مقدار کاهش وزن بره

 ها انجام گرفت.بر تغییرات وزن بره
 

 هامواد و روش

و در فصل  لیستان اردبسبالن ا  در منطقه مغان و پژوهش نیا       

 انجام شودیم شروع ماه بهشتیاردمنطقه که از اواسط  ریکوچ عشا

 کی و( لوفهی)خل أعنوان مبدمنطقه در مغان به کی. قبل ازکوچ شد

. سپس شد انتخاب( چوخوریگو) مقصد عنوانبه سبالن در منطقه

دو فاصله بین های گوسفندی که بین این دو منطقه )لیست کلیه گله

 تینها. در گردید تهیه کردندباشد( کوچ میکیلومتر می 250منطقه 

های نر و ماده مغانی های انتخاب شده دارای برهگلهشد، انتخاب گله 5

های انتخاب مشابه داشتند. گله طیبودند و از نظر سابقه پرورش شرا

 :ندتحت تیمارهای ذیل قرارگرفت یطور تصادفشده به

 (2، روش سنتی معمول بدون تغذیه کمکی(اده به)کوچ پی شاهد (1

روی ماشینی گله کوچ (3، هاروی سنتی با تغذیه کمکی برهگله کوچ

روی ماشینی با تغذیه کمکی گله کوچ (4، هابدون تغذیه کمکی بره

 روی ماشینی بدون تغذیه کمکی در شب هنگام گله کوچ (5، هابره

های مختلف التتیمارها طوری طراحی شده بودند که کل ح       

 یکمک یغذاروز قبل از کوچ،  20،گرفتندطور کامل در بر میهکوچ را ب
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 یدر بین دامداران توزیع گردید تا برای تیمارهایی که باید از غذا

نظارت کاملی بر نحوه مصرف غذا صورت   ،کردنداستفاده می یکمک

 6/14 ،درصد فیبرخام 4/9 شامل یکمک ییغذاجیره  ترکیباتگیرد. 

مگاکالری  96/2 ،انرژی خام کالریمگا 85/3 ،درصد پروتئین خام

و از  بوددرصد کلسیم  4/0درصد فسفر و  6/0 سم،یقابل متابول یانرژ

اقالم خوراکی از قبیل بلغور دانه جو، دانه ذرت، کنجاله سویا، سبوس 

گندم، مالس، مکمل دامی، کربنات کلسیم، نمک و دی کلسیم فسفات 

روز  15، غذا  یکمکدر تیمار کوچ ماشینی با تغذیه  تشکیل شده بود.

کار ذخایر بدنی نظر بود با اینها رسید و درمصرف بره بهقبل از کوچ 

. در ادد کاهشماشین را  با انتقال تنشها را باال برده و شرایط آن

های تیمار کوچ پیاده با غذا از دامدار خواسته شد تا در حین توقف

وسیله آخورهای متحرك از این غذا استفاده کند. روزانه در مسیر ب

و میانگین مصرف برای هر راس  روز 14به کنسانتره  یریپذعادت دوره

خیس )کنسانتره پلت شده(  یکمک یغذاگرم در روز بود.  300بره 

 یتیریاعمال مد هی. کلدیرسمی هابرهمصرف  هو سپس ب دیگردمی

دفعات  ،یانگلضد یداروها ون،یناسیجمله واکساز مارهایهمه ت یبرا

 نیماش با که ییهابره یبار در روز( و تراکم انتقال برا 3خوراك دادن )

به محض  و مبداء از حرکتها قبل . گلهبود کسانی شدند داده انتقال

 هاگلهکشی شدند. وزنکیلوگرمی  150 یترازو توسط مقصد به دنیرس

ه نگه داشته شدند تا ساعت گرسن 5مدت به هیاول یکشقبل از وزن

 نیب ازدستگاه گوارش  اتیاز حد محتو شیاز پر بودن ب یناش یخطا

 4، 3 یمارهایت و روز 5 مدتبه 2و  1 یمارهایتدر  هابره انتقالبرود. 

، های مخصوصشد. اوزان ثبت شده در فرم انجامساعت  5در مدت  5 و

 با هانیانگیآنالیز و م  SAS 1/9 افزارنرم توسطه رایان به انتقال از بعد

های صرف هزینه. ندگرفتکن مورد مقایسه قرارنای دادامنهآزمون چند

ها در عالوه ارزش ریالی مقدار افت وزن برههمنظور انجام کوچ بهشده ب

کلیه تیمارها محاسبه و مقایسه اقتصادی گردید. معیار مقایسه بر 

مقایسه  ل هزینه کوچ بوده که اجزاء استفاده شده درحداق اساس برآورد

 Minc=X1+X2+X3                                 :باشدشرح ذیل میهب

X1=D × B× C                     X2=E÷F                  X3= MW× PW 
Minc= (B×C×D)+(E÷F)+(MW×PW) 

X1= (ریال) غذای کمکی هزینه ،X2ییالق  = هزینه انتقال از قشالق به

س أیک ر ازاء= ارزش ریالی مقدار افت وزن بهX3، (س برهأهر ر ءازاهب)

= مقدار کنسانتره C، (= مدت زمان تغذیه قبل از کوچ )روزB، بره

= قیمت هر کیلوگرم D، (کیلوگرمس بره )أازاء هر رمصرفی روزانه به

= متوسط F، به ریال ده چرخ() = کرایه ماشینE، کنسانتره )ریال(

، = میانگین )افت وزن زنده به کیلوگرم(MW ،ره(س بأر) ماشین ظرفیت

PWریال( = قیمت هر کیلوگرم وزن زنده( ،Mincحداقل هزینه = 

  با نامتعادلآماری استفاده شده در این تحقیق کامالً تصادفی  طرح 

 Yij = µ+Ti +eij                         بود: لیصورت ذهمدل آماری ب

Yij  =هر مشاهده،  مقدارµ میانگین جامعه =، Ti  آزمایشیماریت= اثر 

 .باشدیم یشیاثر اشتباه آزما = eij و

 

 نتایج
 یداریمعن اثر مختلف یتیمارها که دادنشان  انسیوار هیتجز نتایج       

ها مقایسه میانگین(. P >05/0) است داشته هابره وزن افت یرو بر

بین  نیچنهم وو سایر تیمارها )شاهد(  1دهد که بین تیمار نشان می

 (. 1جدول ) وجود دارد (P >05/0دار )اختالف معنی 4و  5تیمار 

ها در تیمار کوچ ماشینی با تغذیه کمکی افت وزن بره مقدار نیترکم

پیاده بدون در کوچ  مقدار نیترشیببره( و  سأر ازای هربه رمگ 65)

 یروزشبانه ساعات رییتغ(. کیلوگرم 65/2) دست آمدهتغذیه کمکی ب

نسبت به کوچ ماشینی ( 5 ماریهنگام )تدر شب هابره انتقال یعنیکوچ 

 احتماالً بلکه  ،بدون تغذیه دستی نه تنها باعث کاهش افت وزن نگردید

ها از کامیون لیه آنداخل کامیون و تخهها بگله شدن انتقال دلیل توامهب

سرعت  علتهبها تر به برهشدن تنش بیش دنتیجه وار هوا و در با تاریکی

)قبل  اولیه وزن به وزن افت نسبتتر افزایش نیز یافته است. کار بیش

، 69/1، 39/1، 4/10 ترتیببه 5 و 4, 3, 2, 1 تیمارهای در( کوچ از

 .آمد دستهبدرصد  68/2 و28/0
 

 آزمایشیپنج تيمار ها در برهافت وزن  ميانگين  :1جدول 

 ميانگين افت وزن به كيلوگرم تيمارنام  تعداد بره شماره تيمار
 a5/1±65/2 (هابره )کوچ پیاده بدون تغذیه کمکی شاهد 73 1

 b13/1±34/0 هابا تغذیه کمکی بره کوچ پیاده 63 2

 b26/1±37/0 هاماشینی بدون تغذیه کمکی برهکوچ  54 3

 c95/0±065/0 هاتغذیه کمکی بره باماشینی کوچ  57 4

 d27/1±65/0 ماشینی بدون تغذیه کمکی در شب هنگامکوچ  64 5

a-d       دار در سطححروف انگلیسی متفاوت در ستون بیانگر وجود اختالف معنی (05/0< Pاست ). 
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صد راس بره ای با یکبرای گله انتقالهای از مقایسه هزینه       

شد که تیمار کوچ پیاده بدون تغذیه کمکی با حداکثر گرفته  جهینت

 گیردبا حداقل هزینه انجام می کمکی تغذیه بدون ینیماشکوچ  وهزینه 

(. تیمارهای کوچ ماشینی با تغذیه کمکی، ماشینی بدون 2جدول )

تغذیه کمکی، پیاده با تغذیه کمکی و ماشینی بدون تغذیه کمکی در 

ترتیب )پیاده بدون تغذیه کمکی( به هنگام نسبت به تیمار شاهدشب

 باشد.تر میبرابر اقتصادی 3/3و  1/3، 5/5، 6/3

 

 )ارقام به ریال( بره سأرهر  يازامطالعه به هاي مختلف كوچ در پنج تيمار موردهاي مربوط به شيوههزینه :2جدول 

 5 4 3 2 1 تيمار

 0 84000 0 84000 0 هزینه خوراك

 25000 25000 25000 0 0 هزینه انتقال

 104000 10400 52200 54400 424000 وزنارزش افت

 129000 119400 77200 138400 424000 جمع

 هزینه در یک گله

 راسی 100

42400000 13840000 772000 11940000 12900000 

روی گله کوچ (2، معمول بدون تغذیه کمکی(روش سنتی )کوچ پیاده به شاهد (1 برآورد شده است. 1395های سال ها مطابق با قیمتکلیه قیمت* 

روی ماشینی گله کوچ (5، هاروی ماشینی با تغذیه کمکی برهگله کوچ (4، هاروی ماشینی بدون تغذیه کمکی برهگله کوچ (3، هاسنتی با تغذیه کمکی بره

 بدون تغذیه کمکی در شب هنگام
 

 

 یترشیب سود یکمک هیتغذبدون  ینیماشکوچ  روشچند که هر       

 ادهیپ کوچ روش در هابره  وزن افت یول دارد، هاروش ریسا به نسبت

 هیبدون تغذ ینیبا روش کوچ ماش یداریمعن تفاوت یکمک هیتغذ با

 هیتغذ که ستا آن نشانگر جهینت نیا(، 1)جدول  نشان نداد یکمک

 یبرا یمناسب نیگزیجا تنها نه ادهیپ انتقال هنگام در هابره یکمک

 وزنگرم  30اندازه به هابره یعدد نظر از بلکه باشدیم ینیماش کوچ

بر  عالوه ادهیدر هنگام کوچ پ یکمک هی. تغذدهندیم دست از یترکم

عقب افتادن ورود دام به  موجب هابره وزن کاهش در داریمعن ریتاث

 دیآیم عملهبجلوگیری  هادامرس و از چرای زود شدهمراتع ییالقی 

تولیدی و جلوگیری از تخریب مرتع  محصول و افزایش حفظو باعث 

 ،کیفیتتر و باعلت در دسترس بودن علوفه بیشهگردد. بنابراین بمی

 هابره روش نیا درگیرد. تر صورت میها نیز سریعرشد جبرانی بره

طرف مناطق سرد ییالقی حرکت تدریج از مناطق گرم قشالقی بههب

 طوربهلذا از تنش وارده بر دام در اثر تغییر آب و هوا  ونمایند می

استفاده از علوفه سبز  با هابره نیچنهم شود،یم کاسته یمحسوس

 تا توانندیمبند و غذای کمکی در حین کوچ بهاره در مراتع میان

رشد  ازین از ه،یاول وزن حفظ با. ندینما حفظ را خود هیاول وزن یحدود

که در آغاز چرا در مراتع  یاعلوفه و شودیم کاسته زین هابره یجبران

ها آن وزن شیافزاصرف  شدیم رفته دست از وزنصرف  دیبا یالقیی

 و یراه نیب یهامحدود بودن چراگاه اده،یکوچ پ بی. تنها عشودیم

 نیزارع تصرف به زمان طول در که باشدیم هاگله یحرکت ریمس

 هاآن و کوچنده افراد نیب یریدرگ جادیا باعث و است درآمده یروستائ

 .شودیم

 

 حثب
       Krawzel ( 2004و همکاران )در را غذا و آب از استفاده 

 یامالحظه قابل یمنف تاثیرات که یگوسفندان یبرا استراحت یهاایستگاه

و  Knoweles. انددانسته سودمند بودند شده متحمل یغذای فقر از

 انتقال ساعت 8 از بعد را غذا و آب به یدستیاب نیز( 1996) همکاران

در  یجذب مواد و رفع تشنگو دریافتند که باز اندکرده ذکر مفید

 یخوبهساعت برسد ب 10که زمان انتقال به گوسفندان قبل از این

( 1998)همکاران و  Knoweles یتحقیق دیگردر  .گیردیصورت م

 از آب رفع نظر از را انتقال از قبل حالتبه برگشت یبرا الزم زمان

 ذکر ساعت 96 وزن کاهش جبران یبرا و ساعت 24 بدن، رفته دست

جبران آب از دست  یبرا یکه تعیین زمان مشخص. با وجود ایناندکرده

از لحاظ  یرفته بدن و کاهش وزن، جزو اهداف این مطالعه نبود ول

ها در روش کوچ پیاده از کاهش وزن بدن بره یتاثیر تغذیه در جلوگیر

( و 2004)  همکاران و Krawzel موافق با نتایج یکمک یتوام با غذا

Knoweles ( بود. 1998 و 1996) و همکارانCockram و همکاران 
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 ها،استراحتگاه در یا و انتقال پایان در را یغذای فقر جبران( 2000)

. انددانسته پذیرامکان بودند درگیر آن با انتقال هنگام در گوسفندان که

Mafaaei (2004 )یدستیاب انتقال، حین در را یاساس نیاز پنج از ییک 

 یقو و گوسفندان کامل یسالمت جهت مناسب جِیره یک و تازه آب به

 نتایج با موافق پژوهش دو نیا جینتا که اندنموده ذکر هاآن ماندن

 یکمک تغذیه با توام یماشین و پیاده کوچ یتیمارها در آمده دستهب

 یدستیاب لزوم Blackwood (2004) وHurst  .باشدیم مطالعه این

 ساعت 8 هر را غذا دادن و انتقال یط در را تازه آب به گوسفندان

 یغذا و آب تامینMafawg (2003 ). اندنموده ذکر یضرور باریک

 یضرور را شوندیم داده انتقال کامیون با که یگوسفندان یبرا یکاف

ساعت  8حداقل بعد از هر  یکرد که آب بایست یگیرو نتیجه نمود ذکر

اتتقال در اختیار گوسفندان شیرده و جوان قرار داده شود و گوسفندان 

ساعت بدون غذا بمانند. لزوم در اختیار گذاشتن  12تر از نباید بیش

که باید توسط کامیون انتقال  یهایبره یکمکی برا یغذا یآب و مقدار

زمان اعمال آن قبل  یجزو اهداف این مطالعه بود منته شدندیداده م

 از کوچ بود که با روش تغذیه گوسفندان در حین انتقال که توسط

Hurst و Blackwood (2004)  ایو Mafawg (2003بررس )شد  ی

ت که سا نقطه مشترك آن یول باشدینبود لذا قابل مقایسه نم ییک

 یهاگیویژ از ییک. دارد ینقش اساس انتقال یمنف تبعات تغذیِه در کاهش

 منظوربه کامیون با انتقال از قبل تغذیه اثرات یبررس مطالعه، این

 از یجلوگیر و بهتر کوچ یبرا شدن آماده و هابره یبدن شرایط بهبود

 یداریمعن اختالف که بود کامیون با انتقال حین در هابره وزن افت

 در وجود این با داد نشان یکمک تغذیه بدون یماشین کوچ با نیز را

 در. نگردید مالحظه روش این آزمون شده یبررس منابع از کدامهیچ

 و جامع مطالعات تربیش هدف که نمود بحث چنین توانمی کل

 این بودند داده انجام شده یبررس منابع در محققین که را یابرجسته

 خوردنهمهب موجب که را انتقال از یناش استرس و دام آسایش که بود

 کاهش به منجر نتیجه در و حیوان ینورولوژیک و یفیزیولوژیک شرایط

 حیوانات به آسیب ،یکشتار حیوانات الشه کیفیت شدن نامناسب وزن،

 ممکن حد تا را شودیم شیرده حیوانات در تولید کاهش و آبستن

 استاندارد و یتخصص انتقال که بود این بر هاآن تاکید و دهند کاهش

 به یدستیاب شد مشاهده کهطوریهمان و است یاقتصاد فواید یدارا

 که کردیم ایفاء راستا این در را یاساس نقش مناسب جیره یک و آب

 که بود یاصل اهداف از ییک تغذیه نقش یبررس نیز مطالعه این در

 طوربه .شد هابره انتقال مختلف یهاروش در سودمند نتایج به منجر

ترین مقدار افت وزن در روش کوچ ماشینی کلی کم

های روشمقایسه اقتصادی  گرم(.65) با تغذیه کمکی مشاهده گردید

 ینیماشکه کوچ  دهدیممختلف کوچ با روش حداقل هزینه نشان 

 .دارد یترشیب سودهای دیگر تغذیه کمکی نسبت به روش با توام
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