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مصرف  مصرف خوراك، آغازین بر عملکرد، خوراكهدف از پژوهش حاضر بررسی اثر سطوح مختلف گاودانه در 

راس  50هاي شیرخوار مغانی بود. این پژوهش با استفاده از تعداد اي خونی برههشیر، خصوصیات رشدي و فراسنجه

کیلوگرم) انجام  56/4 ± 77/0روزه و میانگین وزنی اولیه  5±1از نژاد مغانی (میانگین سنی  تک قلو بره نر شیرخوار

 4آزمایشی (یک گروه شاهد و  گروه 5ها بر اساس وزن زنده گروه بندي شدند و به طور تصادفی در یکی از گردید. بره

درصد گاودانه) در قالب یک طرح کامال تصادفی  27و  18، 9آغازین حاوي سطوح صفر،  خوراكگروه دریافت کننده 

روزگی ثبت گردید. اثر  90ها تا سن ها، مصرف شیر و میزان رشد برهتخصیص داده شدند. مصرف خوراك، عملکرد بره

هاي تغذیه در بره. )P<05/0دار نبود (ها در کل دوره معنییانگین مصرف خوراك برهم بر خوراكافزودن گاودانه به 

 طوري ه)، بP>01/0دار بود (هاي آغازین حاوي سطوح مختلف گاودانه تفاوت افزایش وزن روزانه معنیخوراكشده با 

بر  خوراكافزودن گاودانه به درصد گاودانه مشاهده شد. اثر  18داراي  خوراكکه بیشترین افزایش وزن روزانه در 

درصد گاودانه مشاهده شد.  18داراي  خوراكدار بود و بهترین خصوصیات رشدي در ها معنیخصوصیات رشدي بره

حاوي  آغازین خوراكهاي دریافت کننده دار بیشتر از برهطور معنیه هاي گروه شاهد بهمچنین مصرف شیر بره

داري بر میزان گلوکز، ها اثر معنیآغازین بره خوراكثر افزودن گاودانه در ). اP>01/0بود ( سطوح مختلف گاودانه

). در حالی که بر روي آلبومین، کلسترول و اوره خون اثر P<05/0( گلیسیرید خون نداشتپروتئین کل و تري

ده تغذیه گاودانه ). بر اساس نتایج بدست آمP>01/0( ها گردیدو موجب افزایش این مقادیر در خون بره دار بودمعنی

گردد.  درصد موجب بهبود عملکرد رشدي می 18هاي شیرخوار تا آغازین بره خوراكبه عنوان یک مکمل پروتئینی در 
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  مقدمه -1-1

انسان مطرح  يازهاین نیاز مسائل عمده در تام یکیبه عنوان  یفیو ک یغذا از نظر کم نیهمواره تام

مهم درجه سطح تمـدن و درجـه  يارهایاز مع یکیاست که  يابه اندازه هیتغذ تیبوده است. امروزه اهم

اجتماع، درجـه سـالمت روح و جسـم  کی همه جانبه شرفتی. در پشودیهرجامعه محسوب م شرفتیپ

افـراد  يو اقتصـاد یاجتماع شرفتیدر پ یناسالم و ناکاف هی. تغذباشدیم کنندهنییافراد آن جامعه عامل تع

 تیـانسـان از اهم هیـدر تغذ يو بخصوص دامپرور يکشاورز يا. در هر جامعهگذاردیم یمنف ریبشر تاث

مـورد  يگـرید ياز هـر مـاده مغـذ شیآنچه بـ یید مختلف غذاموا نیدر ب رایبرخوردار است، ز ياژهیو

  ).1381(فرهومند،  باشدیآن م یوانیبخصوص نوع ح نیروزانه است، پروتئ اجیاحت

نشان داده شده است،  ندهیشده در آ ینیبشیپ يروند مصرف و تقاضا 1-1که در جدول  همانطور

   تقاضا براي محصوالت دامی به طور پیوسته در حال افزایش میباشد (کریشنامورتی1 و موران2، 2011).

افتهیدر حال توسعه و توسعه  يدر کشورها ریگوشت و ش يروند مصرف و تقاضا -1-1جدول  

  

  al, (2006)       Steinfeld et :منبع 

                                                 
1 Krishnamoorthy 
2 Moran 
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 وهیبـه شـ داده و پـرورش آن عمـدتا لیکشور را تشـک یواحد دام تیاز جمع یمیحدود ن گوسفند

در کشور الزم اسـت  يدارگله يبازده اقتصاد شیافزا ي. براشودیانجام م نییپا يو با بازده اقتصاد یسنت

توسـعه  یتسـن يهااستفاده شده  و در روش یو فن یاز اصول علم افته،ی رییپرورش گوسفند تغ وهیکه ش

تر و مقدم بـر آن راحت یسبب کوچک کردن گوسفند به یانسان در اهل ییشود که توانا رفتهی. اگر پذابدی

پرورش آن مورد  دیبه گوسفند اختصاص داشته و لذا با تیاولو نیگاو) بوده است، ا ریبزرگ (نظ يهادام

کننـده و  دیـمنـافع تول نیامو فروش، تـ دیمحصول، خر دی. پرورش گوسفند شامل تولردیقرار گ تیحما

داشـته و  ياقتصـاد وضـعیت با میها رابطه مستقتیفعال نی. اباشدیکننده از آن ماستفاده مصرف نیهمچن

 تیریبـا مـد تـوانیوابسته دارد. م عیدر چرخه صنا يادیز ریجوامع، تاث ینیپروتئ يازهاین نیعالوه بر تام

مناسـب و  يورو بهـره يسود اقتصاد شیدر افزا یمهمپرورش گوسفند گام  يهاستمیمناسب و بهبود س

  ).1387 ،ير برداشت (خالدارکشو يدامپرور تیبهبود وضع

تلفـات،  يبـاال زانیدر حال توسعه، م يبودن بازده پرورش نشخوارکنندگان در کشورها نییپا لیدل

کـه  باشـدیم شیـدو زا نیبودن فاصـله بـ ادیو ز رهنگامیجوان، بلوغ د يهابودن سرعت رشد دام نییپا

جـوان  يهـاستند. بعـالوه بـه پـرورش دامدر ارتباط ه فیضع تیریو مد هیتغذ ،یعمدتاً با منابع خوراک

مصرف انسان است  يبرا ریجهت فروش ش يامر عمدتا به علت فشار اقتصاد نی. اشودینم يادیتوجه ز

 هیـاز تغذ يبـه وزن مطلـوب، عـدم برخـوردار دنیعـدم رسـ نی). همچن2011و موران،  یشنامورتی(کر

(سـعادت  باشـدیموجـود م ينژادهـا دیتول لیو عدم شناخت پتانس یتیریمد حیمناسب، نبود برنامه صح

  ).1383 ،یو طالب ی؛ کرم1366منصور،  اهیو س ينور

مفهـوم  انیـب يبافت اسـت. بـرا کی تیو فعال يدر اندازه و توسعه ساختار شیعبارت از افزا رشد

 یکـی. شودیمحسوب م یبا تجمع چرب سهیدر مقا يشاخص بهتر نیبدن تجمع پروتئ يهارشد در بافت

 يهـابشـر، بهبـود عملکرد يبـرا یاهلـ وانـاتیاز ح نـهیاستفاده به يسازرشد، حداکثر یهداف اساساز ا

 یزانـیو م وانیـح یکیژنت لیاز پتانس یتابع وانیمحصول است. رشد ح تیفیراندمان و ک شیافزا ،يدیتول
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عامل موثر  نیترممه هیتغذ ،یطیعوامل مح نیرا به دام بدهد، است. در ب ییتوانا نیاجازه بروز ا طیکه مح

 یاسـکلت يهاچـهیتجمع ماه ازمندیگوشت ن دی. واضح است که تولشودیبر عملکرد رشد دام محسوب م

مـواد  گـریو د نهیآم دیاز اس یمتعادل و مناسب ریفراهم ساختن مقاد ازمندیبه نوبه خود ن زیامر ن نیاست. ا

  ). 1389پور، است (حسن يمغذ

اقـدام جهـت  نیمهمتـر نی. بنابرادیآیبره بدست م دیند از تولعمده درآمد در پرورش گوسف بخش

 يهابره حیو پرورش صح ییزامثل با کاهش فاصله بره دیراندمان تول شیگله، افزا يبازده اقتصاد شیافزا

گوشـت و  ننـدهک نیجوان منابع تـام يهاکه دام ییجا). از آن2004و همکاران،  1(امسن باشدیم يدیتول

برخوردار  یبسزائ تیها از اهمتلفات و بهبود سرعت رشد آن زانیند، به حداقل رساندن مهست ندهیآ ریش

  ). 1992، 2است (رانجان

زود  يریرگیبـه از شـ قیتشو تواندینشخوارکننده، م يهادر دام دیتول شیافزا يهاياز استراتژ یکی

. باشدیم تیریو مد هیبه تغذ يشتریزود هنگام مستلزم توجه ب يریرگیجوان باشد. اما از ش يهاهنگام دام

صـرفا  ياهیتغذ يازهاین نیجهت تام ،یزندگ هیمراحل اول یدر ط ،یرخوارگیش يجوان در دوره يهادام

بـه مـواد خـوارك جامـد عـادت  جیبتـدر شودیطور که شکمبه آنها فعال موابسته هستند و همان ریبه ش

گردنـد کـه بتواننـد  هیتغذ ییبا غذاها دیبا رخواریش نشخوارکنندگان ،يریرگی. بر اساس سن از شکنندیم

(خـوراك  ریش نیگزیبه صورت جا یطور کلهکه ب ریش يهانیمادر شوند. جانش ریش نیبطور کامل جانش

و  ریشـ یفرع يهااز فراورده توانندیم بیبترت شوند،ی(خوراك جامد) شناخته م نیآغاز خوراك) و عیما

و  ریشـ يهـانیگزیو اسـتفاده از جا هیـشـوند. ته هیته ستند،یابل مصرف نانسان ق يکه برا یمواد خوارک

از  ياریهنـوز در بسـ یشـده ولـ رفتـهیپذ افتـهی عهتوسـ يدر کشـورها یبه طور کل نیآغاز يهاخوراك

و  ریشـ يهـانیگزیو اسـتفاده از جا هیته نیدر حال توسعه مورد قبول واقع نشده است. بنابرا يکشورها
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جوان  يهادر بهبود بقا و رشد دام تواندیموجود، م یمحل یبا استفاده از مواد خوارک نیآغاز يهاخوراك

 ).2009و همکاران،  1میواقع شود (کر دیمف یجهت مصرف انسان ریحال در برگرداندن ش نیو در ع

  

  ضرورت و اهداف پژوهش -1-2

 نیـدر ا هیـنقـش تغذ نیاباالتر است، بنـابر یرخوارگیکه سرعت رشد بدن در دروران ش ییآنجا از

مناسب در سن مطلوب  یبه بلوغ جسم دنیرس يبرا تیظرف جادیحداکثر رشد بدن و ا جادیا يدوران برا

 وانیحهر  دیتول يهانهیدرصد کل هز 70از  شیب نکهیا لیبدل نی). همچن1389 ،يزرداست (وره يضرور

مزرعه در  یو محصوالت فرع یمحل یاست که از مواد خوراک يضرور دهد،یم لیخوراك تشک نهیرا هز

و هم از واردات مـواد  ابدیدام کاهش  ییغذا رهیتمام شده ج نهیها استفاده شود تا هم هزدام ییغذا رهیج

 ییو خـود کفـا سـتقاللبـه ا ییغذا یکاسته شود و کشور از نظر وابستگ زیو ذرت ن ایسو رینظ یخوراک

کشـت  میاست که عمدتا بصورت د یمحل یواد خوراک). گاودانه از جمله م1382 ،ي(خالدار ابدیدست 

در منـاطق خشـک و در  کـه يطـوره و آفات مقاوم اسـت، بـ ینسبت به سرما، خشک اهیگ نی. اشودیم

درصـد  24-26بـا  بقـوالت. از خانواده کندیم دیتول یمحصول قابل قبول زیبازده نو کم بداریش يهانیزم

 باشـدیبرگ و ساقه قابل استفاده در خـوراك دام م يدارا زیاال و نب سمیقابل متابول يخام و انرژ نیپروتئ

اسـتفاده شـود. از  رخواریش يهابره هیدر تغذ نیو پروتئ يمناسب انرژ نیگزیجا کیعنوان به تواندیکه م

شـود  یدام محسـوب مـ هیـتغذ يبا ارزش برا یخوراک دجزء موا اهیگ نیدانه و کاه ا ،یینظر ارزش غذا

  ).1379همکاران، و  یی(طباطبا
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 کیـدر مورد اسـتفاده از گاودانـه بعنـوان  یپژوهش نکهیتوجه به مطالب گفته شده و با توجه به ا با

 يهااثـرات آن بـر عملکـرد و فراسـنجه یو بررسـ رخواریشـ يهـابره نیدر خوراك آغاز ینیمنبع پروتئ

 نیزآغـا خـوراكاودانـه در ، لذا هدف از پژوهش حاضر اثر سطوح مختلف گشتآنها وجود ندا یسالمت

 :بود ریموارد ز یمطالعه بررس نیاهداف ا یطور کل ه. بباشدیم یمغان رخواریش يهابره

مصـرف خـوراك و  ر،یبـر مصـرف شـ نیآغـاز خوراكاثر سطوح مختلف گاودانه در  یبررس   -1

   .یمغان رخواریش يهاعملکرد بره

 رخواریشـ يهابره يرشد اتیخصوصبر  نیآغاز خوراكاثر سطوح مختلف گاودانه در  یبررس   -2

  ).نیو پ پیه ضه،یدور ب نه،ی(طول بدن، ارتفاع جدوگاه، دور س یمغان

 نی(گلوکز، پـروتئ یخون يهابر فراسنجه نیآغاز خوراكاثر سطوح مختلف گاودانه در  یبررس  -3

  .دبو یمغان رخواریش يهاو اوره خون) بره دیریسیگل يکلسترول، تر ن،یکل، آلبوم



 

٨١  
 

  

 

  

  دوم:فصل 

 بررسی منابع

 

 

 



 

٨ 
 

 

 

 

  پرورش گوسفند در جهان تیاهم -2-1

 یکوچک انیم نیهستند. در ا کیباال و استراتژ ییمحصوالت با ارزش غذا یدام يهافراورده شتریب

 ،يشده است (جواد وانیح نیدر گوسفند باعث توجه بشر به ا ادیز یدهرام شدن و بهره تیجثه، قابل

1390.(  

 هیو تغذ یکه از نظر امرار معاش و سودده افتهیگسترش  يریدر مناطق گرمس شتریو بز ب گوسفند

برخوردار است.  ياژهیو تیهستند، از اهم ییکه اغلب دچار فقر غذا ریزنان، کودکان و افراد پ يبرا ژهیبو

و به  ندیآیم ابها به حسدام ریدر دسترس بعنوان مکمل سا ییاز نظر استفاده از منابع غذا نیهمچن

بزرگ  تیمز کیممکن است،  ریدر آنجا غ یکه کشت محصوالت زراع عیجهت استفاده از مراتع وس

  ).2003 و همکاران، 1یگ(کاس شودیمحسوب م یروش علم کیداشته و به عنوان 

دام چند منظوره با  کیبه عنوان  يجهت نگهدار ییغذا رهیکم به ج ازین لیو بز به دل گوسفند

جهت اهداف مختلف  ایگوناگون در سراسر دن يگوسفند با نژادها ينگهدار یاصل لیمحصوالت متنوع دل

  ).1390 ،ي(جواد شودیپرورش داده م

از  یکی یو چه از نظر محصوالت دام واناتیچه از نظر تعداد ح يجهان، گوسفنددار يکشاورز در

در  يوسفنددارو ارزش بخصوص گ تی. اهمدهدیم لیرا تشک يو دامدار يدامپرور يهاشاخه نیمهمتر

 قابلمطلوب مانند قدرت سازش در م اریاز چند استعداد بس وانیح نیا يبه خاطر برخوردار شتریب ایدن

  ).1382زنوز،  ی(جالل باشدیو تحرك م ییمایقدرت راهپ ،ییتوقع کم در مقابل مواد غذا ،یمیاقل طیشرا
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Abstract: 

The objective of this study was to investigate the effects at the different levels of bitter 

vetch in starter feed of Moghani suckling lambs. This experiment was conducted by using 

fifty Moghani male lambs (5±1 day’s old and average weight 4.56±0.77 kg). The lambs 

were grouped based on initial body weight and allocated randomly to one of the five 

experimental groups (one control and four groups fed a starter feed containing 0, 9, 18 or 

27 percent bitter vetch). Feed intake, milk intake, growth characteristics, blood metabolites 

and performance of lambs were measured til 90 d. the effect of bitter vetch addition on 

feed intake of lambs was not significant (P>0.05). The effect of bitter vetch addition on 

daily weight gain was significant (P<0.01) and the best daily weight gain was observed in 

18 percent bitter vetch diet. Bitter vetch addition had significant effect on growth 

parameters. The best growth were observed in 18 percent bitter vetch diet. Milk intake of 

lambs of control group was significantly higher than the lambs fed starter feeds (P<0.01). 

The effect of bitter vetch addition on glucose, total protein and TG was not significant 

(P>0/05), but significant effect were observed on albumin, cholesterol and urea 

concentrations (P<0/01).  Based on the obtained results, feeding bitter vetch as a protein 

supplement in starter feed of suckling lambs til 18 percent results in improvements in the 

growth performance of lambs. 
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