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 چكيده

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر سطوح مختلف کنسانتره بر عملكرد پروار بره های شيرگيری شده قزل  

کيلوگرم( در قالب  32 ±7/2راس بره نژاد قزل )ميانگين وزن  23این پژوهش با استفاده از  تحت شرایط چرا بود.

( تيمار شاهد، دسترسی آزاد به 1رهای آزمایشی شامل تكرار انجام شد. تيما 8تيمار و  4یک طرح کامال تصادفی با 

( 2گرم مكمل کنسانتره ای به ازای هر بره در روز  151( دسترسی آزاد به چرای مرتعی به همراه 3چرای مرتعی 

( دسترسی آزاد به 4گرم مكمل کنسانتره ای به ازای هر بره در روز  351دسترسی آزاد به چرای مرتعی به همراه 

گرم مكمل کنسانتره ای به ازای هر بره در روز بودند. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که  251ی به همراه چرای مرتع

بيشترین افزایش وزن از نظر عددی (. P<15/1)  شدتغذیه مكمل کنسانتره ای موجب بهبود افزایش وزن روزانه 

بين صفات مختلف رشدی فقط  از .نگردیدولی تفاوتی بر اثر افزایش ميزان مكمل مشاهده  ،بود 4مربوط به تيمار 

تيمارهای آزمایشی اثر معنی  .(P<15/1) طور معنی داری تحت تاثير تيمارهای آزمایشی قرار گرفته طول بدن ب

اثر افزودن مكمل کنسانتره ای بر جيره بره های شيرگيری شده بر  ها در مرتع نداشتند. داری بر مدت زمان چرای دام

 در غلظت در حالی که (<P 15/1) هيچ اثر معنی داری از خود نشان نداد ين و پروتئين کلروی کلسترول، آلبوم

بر اساس نتایج به دست آمده تغذیه حداقل  (.P<15/1) از خودنشان دادند معنی دار اثر گلوکز و تری گليسيرید 

 . توصيه شودمی تواند عی گرم مكمل کنسانتره ای در هنگام پرورش بره های قزل در شرایط چرای مرت 151روزانه 

 نژاد قزل  ،مكمل کنسانتره ای ،عملكرد رشدی،شرایط چرا  :: هاواژه كلید
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 مهمقد -1-1

ثابت بارورى به رقمى به نرخ با فرض بر 1222شود که جمعيت کشور ایران، در سال  بينى مى پيش

ميليون نفر برسد که از این تعداد  4/21ميليون نفر و با فرض بر کاهش تدریجى بارورى به  2/117حدود 

تردید  هند کرد. بىميليون نفر در مناطق شهرى زندگى خوا 81ميليون نفر در مناطق روستائى و  31حدود 

تغذیه چنين جمعيتى که عمدتاً مصرف کننده خواهند بود بار عظيمى بر دوش جامعه خواهد گذاشت و 

سال  31کشور ایران تا  .هاى الزم از بروز چنين مشكالتى جلوگيرى کرد بينى چه بهتر که بتوان با پيش

ى خواهد داشت. البته در یواد غذابرابر رقم کنونى نياز به م 3با سطح مصرف فعلى به حدود ، دیگر

ها هميشه باید رقمى را براى افزایش تقاضاى جمعيت ثابت نيز در نظر گرفت چون با توسعه   ریزى برنامه

وضعيت تغذیه  .وجود آورند رود که مردم در کيفيت غذائى خویش نيز تغييراتى را به اقتصادى انتظار مى

کشورهاى آسيائى و بسيارى از کشورهاى آفریقائى بهتر است اما مردم ایران اگرچه در مقایسه با برخى از 

تغذیه در جامعه،  ششم مردم ایران به غذاى کافى دسترسى ندارند. سوء  دهد که حدود یک آمار نشان مى

تأثير عوامل متنوع و متعددى است. از ميزان سواد گرفته تا عوامل ارثى، فيزیولوژیكى، محيطى،  تحت

اقتصادى و بهداشتى همه در آن مؤثر هستند. به این ترتيب امر تغذیه در یک جامعه  فرهنگى، اجتماعى،

1) گيرد هاى دیگر قرار مى در ارتباط با بسيارى از بخش
 FAO ،3111.)  

پنجم مردم   و سه کالرى کمبودچهارم جهان دچار   کی طبق برآورد سازمان کشاورزى و مواد غذائى

 ى که بيشتر در معرض خطریها باشند. گروه مى پروتئين کمبودویژه   تغذیه بهنحوى دچار کمبود   دنيا به

(High Risk)  ساله، زنان باردار و کودکان  5-1هستند شامل: کودکان در سن از شير گرفتن، کودکان

                                                

1Food and Agriculture Organization 

 



01 

 

باید توجه داشت که با افزایش جمعيت جهان، سرانه زمين که باید صرف تهيه  .باشند شيرخوارگاهى مى

 .یابد غذائى افراد شود کاهش مىمواد 

در کشورهاى در حال توسعه، سرانه  1221طورى که سازمان ملل متحد اعالم کرده است، در سال  به

شود که در  بينى مى هكتار بوده است و پيش 2/1هكتار و در کشورهاى پيشرفته  5/1زمين قابل کشت 

 .(FAO ،1225) خواهد یافتش هكتار کاه 6/1و  11/1این دو رقم به ترتيب به  3151سال 

طور مثال در بين  . بهکاهش می یابندهاى کشاروزى  زمين نيز عالوه بر این با گسترش شهرها

و  هديرس ميليون هكتار  17ميليون هكتار به  8، وسعت شهرهاى جهان از 3111تا  1281هاى  سال

رویه، از دور کشاورزى خارج  بىعلت بدى مدیریت زمين و استفاده   هاى مرغوب هم به باقيمانده زمين

براى هر نفر که به جمعيت  .گيرند ى بيشترى قرار مىبردار هاى باقيمانده تحت فشار و بهره شده و زمين

 71111مترمربع زمين را زیر کشت برد و این در حالى است که هر سال حدود  4111شود باید  اضافه مى

 .(FAO ،3111) روند ن مىهاى کشاورزى جهان از بي کيلومتر مربع از زمين

قيمت بسياری از مواد خوراکی اساسی نظير برنج، گندم، غالت، انواع  3118ر نيمه نخست سال د

های قبل افزایش چشمگيری یافته و این افزایش بر زنجيره عرضه مواد  گوشت و... در مقایسه با سال

ی اساسی به حدی بود که پس از غذایی در جهان تأثير داشت، تا جایی که افزایش قيمت اغلب کاالها

و  3114های  که سال با وجودی گذشت مدت زمان نه چندان طوالنی تبدیل به یک بحران جدی شد.

بخش به لحاظ افزایش توجه جهانيان به مقوله بسيار مهم کاهش گرسنگی به  از جمله ایام اميد 3115

که نرخ  شوم مواجه است. به ویژه این رفتند، اما باز هم جهان همچنان با گسترش این پدیده شمار می

پور  قلی)              تاس  کننده مبدل شده ای، نگران ها به مقوله  مغذی  گرسنگی پنهان در جهان به واسطه کمبود ریز

 .(1282، و همكاران
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 :مشكل عمده مواجه است 6ى با یفرد از نظر غذا و امنيت غذا،  لذا به طور کلی

ترین کشاورزان  بد تا آنجا که پيشرفتهیا مى کاهش پيوسته کشاورزى اىه تكنولوژىاندوخته  -

 .اند افزایش توليد درمانده نيز براى

 .علت افزایش جمعيت همچنان رو به ازدیاد است تقاضا به -

 .رود هاى شيرین کره زمين رو به کاهش مى  آب -

اى کشاورزى را به ه اثر آنها بر افزایش بارورى گونه ،ىیاستفاده مفرط از کودهاى شيميا -

 .حداقل رسانده است

 .هاى زیر کشت منجر شده است  گسترش صنعتى شدن به کاهش قيمت زمين -

زیست، تالش براى افزایش مواد غذائى را  رشد سریع جمعيت و تخریب و انهدام محيط -

 .کند خنثى مى

در دنيایی جمعيت به سرعت در حال رشد انسان،  ،باتوجه به مطالب مرور شده در صفحات پيشين

تأمين غذای کافی، به  با ابعاد و منابع محدود، چالش بزرگی برای کشاورزی و همه جامعه می باشد.

تداوم پيشرفت ها در دانش جدید، موفقيت پژوهش های کشاورزی، تخصص های مربوطه و کاربرد علم 

دارد. فراورده و سالم بستگی  های مربوطه در جهت توليد غذای مقوی رفع چالشجهت و فناوری در 

های دامی اجزای تشكيل دهنده رژیم غذایی انسان برای قرن های متمادی بوده است. فراورده های 

غذایی حاصل از حيوانات فرصت را برای کفایت مواد مغذی مصرفی در اشكالی که از لحاظ بيولوژیكی 

 (.3115قابليت فراهمی باالیی داند، افزایش می دهد )چرچ و جی پاند، 

کشاورزی و دامپروری به دليل برخورداری از رشد مستمر و پایدار، در تأمين امنيت غذایی و بخش 

ایجاد اشتغال در جامعه نقش حياتی داشته و بدین لحاظ به عنوان محور توسعه اقتصادی و اجتماعی 

مار می قلمداد گردیده است. در بسياری از نقاط دنيا دامپروری از مهمترین فعاليت های اقتصادی به ش

رود که در راستای تأمين نياز اساسی پروتئين جانوری جوامع بشری سازماندهی شده است. افزایش 
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تقاضا برای محصوالت دامی به تبع افزایش جمعيت و عدم پاسخگویی شيوه دامداری سنتی به نيازهای 

وده است. امروزه رو به تزاید انسان، زمينه شكل گيری و ایجاد شيوه جدیدی از دامداری را فراهم نم

دامپروری به مرور با توسعه شهرها و تحول در امكانات فرآوری، نگهداری و حمل و نقل گسترش یافته 

است. اگرچه دامپروری حرفه ای قدیمی و شناخته شده و ریشه ای بس عميق از گذشته های دور دارد 

 .(1288، فرودی ) داردولی نكات پيچيده ای در قلمرو اقتصادی، فنی و تخصصی این حرفه وجود 

گوشت توليد شده توسط نشخوار کنندگان کوچک به منزله ی یک منبع مهم غذا در سراسر جهان 

(. گوسفند یک حيوان چند منظوره برای فراهم کردن گوشت، شير، 1222 ،3شناخته می شود )باتوننت

ر اقتصاد معيشتی و (. گوسفند و بز نقش قابل توجهی د1282، 4و بورن 2پشم و پوست است )دوندرا

امرار معاش در بسياری از نقاط گيتی دارند. این حيوانات عمدتا در روستاها و تحت سيستم سنتی 

فند در چراگاه های سنتی تغذیه (. بسياری از گله های گوسFAO، 1221) شوند پرورش داده می

ر اطراف جاده ها مواد های باز ، پس چر نباتات، مناطق جنگلی و یا د شوند. آنها عمدتا در دشت می

مغذی خود را دریافت می کنند. چرای متعارف گوسفند مواد مغذی کافی را برای بدست آوردن رشد 

در این اراضی ظرفيت چرا برای  بخشی از سال فراهم  این در حالی است کهمطلوب عرضه نمی کند، 

، و همكاران5می آورد )چاترودیاست و کمبود تامين مواد مغذی کاهش توليد را برای دامدار به ارمغان 

3113.) 

مرتع و علوفه های کشت شده جزء مقرون به صرفه ترین منابع خوراکی برای تغذیه گوسفندان 

مشكل اکثر پرورش دهنگان دام استفاده از منابع خوراکی است که در داخل کشور  محسوب می شوند.

 برای دامداران بسيار حائز اهميت است که  توليد نگردیده و جزو اقالم وارداتی می باشند و این موضوع

                                                
2Boutonnet 
3Devendra 
4Burns 
5Chaturvedi 
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بتوانند با استفاده  از مواد خوراکی محلی با کاهش بها، باعث شوند بهره وری در توليد سيری 

 .(3112و همكاران  6)النزا صعودی به خود بگيرد

افزایش سود آوری در پرورش گوسفند به واسطه توليد بره است که افزایش این سود وابسته به 

های ورودی و افزایش خروجی توليد است. هرگونه کاهش در مصرف خوراک با افزایش  ش هزینهکاه

در بهره وری خوراک بدون به خطر انداختن نرخ رشد و کيفيت الشه می تواند تأثير اقتصادی قابل 

ار (. گوسفند گياهان علفی پهن برگ و آبد3112، 8و ون ولک 7توجهی در توليد بره داشته باشد )اسنودر

های دیگر گياهی ترجيح می دهد. گوسفند در راستایی چرا می کند که در آن برگ سبز  را به دیگر گونه

غالب باشد. هنگامی که دو پدیده مرتبط با چرا یعنی مقدار و ارتفاع علوفه قابل چرا کاهش می یابد، 

در  و می کندچرای علوفه برای گوسفند مشكل می شود و گوسفند از چرای علوفه مرده اجتناب 

علوفه مرده شود ميزان مصرف انرژی متابوليسمی کاهش می یابد )افتخاری  صورتيكه مجبور به استفاده از

 (.1288و همكاران، 

تغذیه تكميلی به خصوص در فصول کم بارش می تواند محدودیت خوراک طبيعی را از طریق 

این حال در دسترس بودن و هزینه های باال  جایگزینی بخشی از علوفه مرتعی با کنسانتره جبران نماید. با

(. مكمل کنسانتره 3118، 11و عطا2ی محدود بسياری از گله داران کوچک شده است )حداد باعث استفاده

ای در حيوانات در حالت چرا برای حفظ عملكرد حيوان وقتی که علوفه کم باشد و یا در جهت بهبود 

 همكاران، و 11ع با کيفيت مورد استفاده قرار گيرد )داوسونسطح عملكرد در حيوانات چرا کننده در مرات

3111.) 

                                                
6
lanza 

7Snowder 
8Van Vleck 
9Haddad 
10Ata 
11Dawson 
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سيستم پروار بندی بره در مرتع زمانی می تواند نرخ رشد بهتری ارائه دهد که جيره با مكمل های 

(. 3113، 13کنسانتره ای همراه باشد و بره هم پتانسيل ژنتيكی مناسبی داشته باشد )داوسون و کارسون

( نشان دادند که افزایش وزن در بره های در حال چرا که جيره با مكمل 1284 ،14و شارو 12وارنر)

کنسانتره دریافت کرده اند نسبت به سيستم پروار بندی فشرده که بر اساس خوراک کنسانتره ای و 

 ترکيبی است، بيشتر و مقرون به صرفه تر است.

 

 مروری بر پژوهش های پیشین -1-2
 

های  و ویژگی های الشه در بره( بر روی تأثير کنسانتره بر رشد 3112) 16یرادودیو  15ماليسيتی

 8تا  6درصد وزن بدن کنسانتره دریافت می کردند و  1کننده پژوهشی انجام دادند. بره ها به ازای   چرا

های دریافت کننده کنسانتره وزن نهایی و افزایش وزن  ساعت در روز چرا می کردند. در اخر دوره بره

دی در بره های دریافت کننده اهای چرا کننده داشتند. همچنين از لحاظ اقتص تر نسبت به برهروزانه بيش

  تر بود. ها مقرون به صرفه هزینهبه کنسانتره افزایش وزن نسبت 

های مالپورا که در مرتع بودند را  ( نيز تأثير کنسانتره را در عملكرد بره3113) و همكاران 17سانترا

گرم به ازای هر کيلوگرم وزن بدن کنسانتره دریافت می  31،35، 11،15به ترتيب  ها بررسی کردند. بره

هایی که کنسانتره دریافت می کردند  ساعت در روز نيز چرا می کردند. در آخر دوره بره 8کردند و 

مصرف ماده خشک بيشتری داشتند. همچنين قابليت هضم ماده خشک، ماده آلی و پروتئين خام نيز 

ت پيدا کرده بود. همچنين بره های دریافت کننده کنسانتره به نسبت مقدار کنسانتره افزایش افزایش یاف

 وزن بيشتری را نشان می دادند.

                                                
12
Carson 

13Warner 
14Sharrow 
15Malisetty 
16Yerradoddi 
17Santra 
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نيز بر روی تأثير تغذیع تكميلی در بره های در حال چرا مطالعاتی را ( 3111) 12و لوپ 18ميرليتا

ر مرتع به اضافه کنسانتره، علوفه و چربی هایی که به بره ها می دادند شامل چرای د انجام دادند. جيره

 با مصرفدر دریافت انرژی  یها وزن افزوده بهتری داشتند. همچنين تأثير مثبت بود. در انتهای دوره بره

کنسانتره داشتند. همچنين بره های دریافت کننده کنسانتره بازده الشه و رشد بدنی بهتری از خود نشان 

 در این بره ها نسبت به تيمار شاهد بهتر بود. دادند و نسبت گوشت به استخوان

تارگی تغذیه شده با   -وهشی ویژگی های بره های همپشایرژ( در پ3115رتون و همكاران )وب

چرا در مراتع چچم را از لحاظ وزن الشه، وزن کشتار و عملكرد توليد مقایسه کردند.  هکنسانتره به همرا

های چرا کننده در  ه با کنسانتره وزن کشتار سنگين نسبت به برههای تغذیه شد هدر پایان دوره پرورش بر

های تغذیه با  های چرا کننده الشه ی سبک تر ولی با چربی کمتری نسبت به بره سيستم سنتی داشتند. بره

های پرورش یافته در سيستم سنتی افزایش وزن کمتری در پایان دوره  کنسانتره داشتند. با این حال بره

کرد و از لحاظ کيفيت و طعم گوشت نيز مقبوليت و بازار  ود کمتری نصيب دامپرور میداشتند و س

 پسندی کمتری داشت.

 نژاد آواسی، تاشين ومورکارامان 2( عملكرد رشدی و ویژگی های الشه 3113) و همكاران31ماچيت

قرار دادند. در انتهای  )نر و ماده( در شرایط چرا و به همراه تغذیه با کنسانتره در شرق ترکيه مورد مطالعه

ای نر افزایش وزن ه آزمایش بره های مورکارمان بيشترین افزایش وزن را نشان می دادند. همچنين بره

های تغذیه شده با مكمل قطعات بدنی  برهنيز روزانه ی بهتری نسبت به ماده ها داشتند. در تفكيک الشه 

 بزرگتر و نسبت گوشت به استخوان بيشتری داشتند.

هایی که زود از شير گرفته شده در  روی تأثير کنسانتره بر روی بره (3113) و همكاران 31اندزفرن

. بررسی کردندها را از لحاظ عملكرد رشدی و پارامترهای خونی  پژوهشی انجام دادند و بره مرتع شرایط

                                                
18Mierlita 
19Lup 
20Macit 
21Fernandez 
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کردند، بيشتر  می در پایان پژوهش افزایش وزن روزانه در بره های شيرگيری شده که کنسانتره نيز دریافت

و در تيمار دریافت کننده  BCS 5/1کيلوگرم با  7/31بود. همچنين وزن آخر دوره نيز در تيمار شاهد 

( بود. شيرگيری همچنين باعث کاهش در مقادیر آلبومين و کلسترول شد ولی 2/2و  2/25) کنسانتره

دو حالت نداشت و مقادیر گلوکز و  کنسانتره باعث افزایش آلبومين شد. مقادیر اوره هيچ تغييری در هر

 همچنين گزارش کرد که شيرگيری زود هنگام ایشانکراتنين در گروه که تنها چرا می کرد، کاهش یافت. 

و   ها می شود مناسب متابوليكی و همچنين عملكرد پایين آن های نا ها باعث بروز شاخص بره

توليد نمی شود. همچنين بيان کرد اعث بهبود بهای مناسبی جهت توليد بره در مرتع نيست و  استراتژی

که مكمل کنسانتره ای باعث ایجاد پاسخی شبيه به شير خوردن در بره ها ایجاد می کند و باعث عملكرد 

بهتر بره از لحاظ سوخت ساز و متابوليت های خونی می شود و یک استراتژی کارآمد جهت بهبود تغذیه 

 اشد.در بره های شيرگيری شده می تواند ب

 های چرا کننده انجام ( بر روی تأثير سطوح مختلف کنسانتره در بره3111) و همكاران 33ولتولينی

ها از  درصد( وزن بدن کنسانتره دریافت کردند. در پایان بره 1و  66/1، 22/1، 1) ها در سطوح دادند. بره

ت آمده نشان داد که لحاظ عملكرد رشدی و خصوصيات الشه مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج به دس

ه و وزن افزوده در کل دوره سطوح مختلف کنسانتره هيچ تأثير معنی داری بر روی افزایش وزن روزان

 نداشت.

 ضرورت و اهداف پژوهش -1-3
 

پرورش گوسفند نقش عمده ای را در کشاورزی از نظر اقتصادی، فرهنگی، اکولوژیكی و از نقطه 

 م پرورش گوسفند در مناطق خشک و نيمه خشک عمدتا به سيست .نظر زیست محيطی بازی می کند

                                                
22Voltolini 
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