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 خالصه

ماده  یبره ها یخون یاثر سطوح مختلف کنسانتره بر فراسنجه ها یهدف از پژوهش حاضر بررس

رأس   22پژوهش با استفاده از  نیچرا بود. ا طیدر شرا یمغان-انفروم یها ختهیو آم یشده مغان یریرگیش

در قالب  یمغان-نفروما ختهیآم یو بره ها مغانی نژاد از 22±7 یوزن نیانگیشده با م یریگ ریبره ماده از ش

 نیدر ا یشیآزما یها ماریانجام شد.ت 2×2 لیفاکتور شیبه صورت آزما ماریت 2با  یطرح کامال تصادف

 252به همراه   یبره مغان رأس 8 (2  یمکمل کنسانتره ا هیبدون تغذ یبره مغان رأس 8 (1مل پژوهش شا

مکمل  هیبدون تغذ ینمغا -رومانف  ختهیبره آمرأس  8( 2 یهر بره مکمل کنسانتره ا یگرم در روز به ازا

هر بره مکمل  یگرم در روز به ازا 252به همراه  یمغان -رومانف  ختهیبره آمرأس  8( 2 یکنسانتره ا

داشت  یدار یمعن ریاوره و گلوکز تاث یبر فراسنجه ها یمکمل کنسانتره ا هیبودند تغذ یکنسانتره ا

(21/2P<عامل ژنوت .)یدار یبر غلظت اوره اثر معن پی ( 25/2گذاشتP<بر اساس نتا )مکمل  هیتغذ جی

 یها تیمتابول یبر برخ زیدام ن پیماده شد و ژنوت یبره ها یخون یموجب بهبود فراسنجه ها یکنسانتره ا

 داشت. ریمانند اوره خون تاث یخون

 

مغانی، مکمل کنسانتره ای، چرای -فراسنجه های خونی، بره مغانی، بره های آمیخته رومانف: کلمات کلیدی

 مرتعی
 

 

  مقدمه .1
 

دارند. این حیوانات عمدتا  دنیا گوسفند و بز نقش قابل توجهی در اقتصاد معیشتی و امرار معاش در بسیاری از نقاط

و بسیاری از گله های گوسفند در چراگاه هاای سانتی تغذیاه  ]6[ در روستاها و تحت سیستم سنتی پرورش داده می شوند

می شوند. آنها عمدتا در دشت های باز ، پس چر نباتات، مناطق جنگلی و یا در اطراف جاده ها مواد مغذی خاود را دریافات 

ف گوسفند مواد مغذی کافی را برای بدست آوردن رشد مطلوب عرضه نمی کند، ضمنا در این اراضی می کنند. چرای متعار

ظرفیت چرا برای  بخشی از سال فراهم است و کمبود تامین مواد مغذی کاهش تولید را برای دامادار باه ارمغاان مای آورد 

]2[. 

فزایش این سود وابسته به کاهش هزینه های ورودی و افزایش سود آوری در پرورش گوسفند به واسطه تولید بره  است که ا

افزایش خروجی تولید است. هرگونه کاهش در مصرف خوراک با افزایش در بهره وری خوراک بدون به خطار اناداختن نار  
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و  . گوسفند گیاهان علفی پهن برگ]12[رشد و کیفیت الشه می تواند تأثیر اقتصادی قابل توجهی در تولید بره داشته باشد 

آبدار را به دیگر گونه های دیگر گیاهی ترجیح میدهد. گوسفند در راستایی چرا می کند که در آن برگ سابز غالاب باشاد. 

هنگامی که دو پدیده مرتبط با چرا یعنی مقدار وارتفاع علوفه قابل چرا کاهش می یابد، چرای علوفه بارای گوسافند مشاکل 

ناب می کند، در صورتیکه مجبور به استفاده ازعلوفه مرده شود میازان مصارف می شود و گوسفند از چرای علوفه مرده اجت

 .]1[انرژی متابولیسمی کاهش می یابد 
تغذیه تکمیلی به خصوص در فصول کم بارش می تواند محدودیت خوراک طبیعی را از طریق جاایگزینی بخشای از علوفاه 

دن و هزینه های باال باعا  اساتفاده ی محادود بسایاری از گلاه مرتعی با کنسانتره جبران نماید. با این حال در دسترس بو

. مکمل کنسانتره ای در حیوانات در حالت چرا برای حفظ عملکرد حیوان وقتی که علوفاه کام ]9[داران کوچک شده است 

 .]2[باشد و یا در جهت بهبود سطح عملکرد در حیوانات چرا کننده در مراتع با کیفیت مورد استفاده قرار گیرد 

سیستم پروار بندی بره در مرتع زمانی می تواند نر  رشد بهتری ارائه دهد که جیره با مکمل های کنسانتره ای همراه باشد 

نشان دادند که افزایش وزن در بره های در حال چرا که جیاره محققان . ]5[ و بره هم پتانسیل ژنتیکی مناسبی داشته باشد 

نسبت به سیستم پروار بندی فشرده که بر اساس خوراک کنسانتره ای و ترکیبی اسات،  با مکمل کنسانتره دریافت کرده اند

لذا، هدف از این پژوهش بررسی تاثیر سطوح مختلاف مکمال کنساانتره ای بار فراسانجه بیشتر و مقرون به صرفه تر است. 

 . ]12[ا بودمغانی در شرایط پرورش تحت چر -های خونی  بره های نژاد مغانی و آمیخته های رومانف 
 

 

 هامواد و روش .2

 

مغانی و باره  از نژادکیلوگرم  22±7از شیر گیری شده با میانگین وزنی  ماده س برهأر  22ز پژوهش با استفاده ا نیا

. تیمار هاای انجام شد 2×2به صورت آزمایش فاکتوریل  تیمار 2ا ب کامال تصادفی در قالب طرحمغانی -های آمیخته رومانف

گرم در روز باه  252( بره مغانی به همراه  2( بره مغانی بدون تغذیه مکمل کنسانتره ای  1این پژوهش شامل:  آزمایشی در

مغانی باه هماراه  –( بره رومانف 2مغانی بدون تغذیه مکمل کنسانتره ای  –( بره رومانف 2ازای هر بره مکمل کنسانتره ای 

در  یبره ها بر اساس وزن بدن و باه صاورت تصاادفبدین منظور  بودند. گرم در روز به ازای هر بره مکمل کنسانتره ای 252

دو برنامه پرورش یافتند. قبل از شروع دوره وزن کشی انجاام و داروهاای از  یکیمختلف گروه بندی و هر گروه با  مارهاییت

ها تزریق شد. طول دوره پارورش  ضد انگل )آلبندازول و نیکلوزام( به بره ها داده  شد. واکسن آنتروتوکسمی نیز به تمام بره

روز هم به عنوان شروع دوره عادت پذیری اختصاص داده شد.کنسانتره شامل مواد خاوراکی جاو، سابوس  12روز بود و  92

کلسایم فسافات، جاوش شایرین، نماک و مکمال معادنی و  گندم، کنجاله سویا، ذرت و همچنین افزودنی هایی شامل دی

طول روز به چرای مرتعی دسترسی  داشتند و مکمل کنسانتره ای یک بار در روز پاس از چارا  ویتامینه بود. بره ها در تمام

فراسانجه به منظاور تعیاین  .در آغل در اختیار بره ها قرار گرفت. تغذیه مکمل کنسانتره ای تا انتهای فصل چرا ادامه یافت

 92و 25باره هاا طای دومرحلاه )روزهاای ساعت پس از مصرف مکمال کنساانتره ای از رگ گردنای  2های خونی بره ها، 

به عمل آمد و پس از جداسازی پالسما توسط دستگاه ساانتریفوژ، پالساما باه  از سیاهرگ گردنی بره ها پرورش( خونگیری

برای اندازه گیری فراسنجه های خونی توسط کیت های تجاری نگهداری شاده  -22داخل تیوپ ها ریخته شده و در دمای 

ورد آزمایش قرار گرفتند . داده های جمع آوری شده در قالب یک طرح کامال تصادفی، باا اساتفاده از نارم و در آزمایشگاه م

بر اساس مدل آماری زیرماورد  LSMEANS و مقایسه میانگین با استفاده از آزمون GLMو رویه  ]SAS  ]11 یافزار آمار

 آنالیز قرار گرفت:
 

ijk+ e ij+ABj+Biµ+Aij=Y 
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jiYته، =متغیر وابسµ  ،میانگین کل مشاهدات =iA   ،اثر ژنوتیپ =jB،اثر مکمل تغذیه ای =ijAB ،اثر ژنوتیپ در تغذیه = 

 ije.خطای آزمایش بودند = 

 
 اجزای مکمل کنسانتره ای بر حسب ماده خشک -1جدول 

مبی کربنات سدی دی کلسیم فسفات مکمل ویتامینه مکمل معدنی نمک سبوس گندم ذرت کنجاله سویا جو  

61 2/11  5 19 5/2  5/2  5/2  2/1  8/2  

 

 

 

 نتایج و بحث .3

 

نتایج حاصل از داده های آماری نشان میدهد که استفاده از مکمل کنسانتره ای در افزایش غلظت گلوکز تاثیر 

در بره های در  ]8[و گنزالس و همکاران  ]12[(. با توجه به پژوهش هرسوم و همکاران >21/2Pمعنی داری داشته است )

ین استفاده از مکمل کنسانتره ای، یافته های این پژوهش با گزارشات این محققین همخوانی دارد. حال چرا و همچن

افزایش در ترشح انسولین در اثر افزایش در غلظت گلوکز خون می تواند موجب تحریک در جذب اسید های آمینه توسط 

. ]2[زایش فرایند های آنابولیکی، کاهش لیپولیز و سنتز در بافت های شده و منجر به افزایش وزن شود بافت محیطی، اف

مطابقت  ]7[( که با تحقیقات فروزنده و همکاران >21/2Pتغذیه مکمل کنسانتره ای بر میزان اوره خون نیز تاثیر داشت )

ین در نشخوارکنندگان می باشد که با توجه به محتوای دارد. اوره موجود در پالسما نشان دهنده وضعیت تغذیه پروتئ

گرم در روز مکمل کنسانتره  252مغانی که  –پروتئین موجود در مکمل کنسانتره ای، این مقدار در تیمار آمیخته رومانف 

الف ای دریافت می کنند بیشتر از دیگر گروه ها است. فراسنجه های پروتئین کل و تری گلیسیرید در این پژوهش اخت

 معنی داری نسبت به غلظت های دیگر گروهها نداشتند.

 

 محتوای مواد مغذی مکمل کنسانتره ای -2جدول 
ی انرژ

)Mcal/kg( 

ماده خشک 

)%( 

 پروتئین خام

)%( 

چربی خام 

)%( 

الیاف نامحلول در 

 شوینده خنثی)%(

الیاف نا محلول در 

 شوینده اسیدی )%(

م کلسی

)%( 

ر فسف

)%( 

خاکستر 

)%( 

21/2  97 19/15  6/2  2/22  1/9  8/2  6/2  2/7  
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 مقایسه میانگین تیمار های مختلف برای فراسنجه های خونی-3جدول 

 کلسترول

)گرم در 

(دسی لیتر  

یدتری گلیسیر  

)میلی گرم در 

 دسی لیتر(

 اوره

)میلی گرم در 

 دسی لیتر(

 آلبومین

)گرم در 

ر(دسی لیت  

لپروتئین ک  

)گرم در 

( دسی لیتر  

 گلوکز

)میلی گرم در 

 دسی لیتر(

 مقدار مصرف

 )گرم در روز(

 ژنوتیپ

287/25  9/15  29/6  912/2  911/11  222/52  مغانی 2 

282/29  2/12  292/12  162/2  216/12  269/69  مغانی 252 

275/22  85/12  225/7  222/2  299/12  228/52  آمیخته 2 

871/27  2/16  289/16  279/2  687/11  125/62 تهآمیخ 252   

 منابع تغییر    Pارزش    

 اثر ژنوتیپ

 اثر تغذیه

ذیهتغ×اثر ژنوتیپ  

2225/2  

9222/2  

2561/2  

8212/2  

7122/2  

2792/2  

2/2222* 

2/221** 

2929/2  

2282/2  

5711/2  

2/2282* 

6225/2  

8761/2  

1272/2  

1289/2  

2/221** 

2/2192* 

 

 (>25/2P(، *: معنی داری در سطح )>21/2P**:معنی داری در سطح )

 

 

 گیرینتیجه .4

 

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که اثر متقابل ژنوتیپ بر تغذیه در میزان فراسنجه های گلوکز و آلبومین افزایش 

(. >21/2P(. اثر تغذیه نیز در فراسنجه های گلوکز و اوره دارای اثر معنی داری بود )>25/2Pمعنی داری داشته است )

بر غلظت اوره خون داشت. بدین ترتیب مصرف مکمل کنسانتره ای موجب بهبود برخی  ژنوتیپ دامها تاثیر معنی داری

 فراسنجه های خونی می گردد که اثر ژنوتیپ نیز میتواند تاثیر گذار باشد.
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دامپروری علیزاده شهر کلور واقع در شهرستان خلخال به دلیل قبول زحمت و اجرای  912بدینوسیله از تعاونی 

 یان نامه در این واحد تشکر و قدردانی می گردد.پا
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ABSTRACT 
The objective of this study was to investigate the effects of concentrate supplementation on blood 

parameters weaned Moghani and Romanov-Moghani crossbreed female lambs under pasture 

conditions. This experiment was conducted by using 32 female Moghani and Romanov-Moghani 

lamb (average weight 24±7 kg) in a completely randomized design with 4 treatments and 2 × 2 

factorial arrangement. The treatments in this study were: 1) Moghani lamb without supplemental 

feeding of concentrates 2) Moghani Lamb with 250 gr per lamb of a concentrate supplement per 

day 3) Romanov-Moghani lamb without supplemental feeding of concentrates 4) Romanov-

Moghani Lamb with 250 gr per lamb of a concentrate supplement per day. Supplemental 

concentrate feeding had significant effect on blood glucose and urea concentrations (P<0/01). 

Genotype factor had significant effect on urea concentration. Based on results, feeding of 

concentrate supplement improved some blood parameters of female lambs and animal genotype 

influenced some blood metabolites such as urea. 

Keywords: Blood metabolites,Moghani lamb, Romanov-Moghani lamb,Concentrate 

supplementation ,pasture grazing 
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