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 خالصه

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر سطوح مختلف کنسانتره بر عملکرد رشد بره های ماده شیرگیری شدده مغدانی و  

از شیر گیری شده بدا میدانگین  ماده س برهأر  22ز پژوهش با استفاده ا نیانی در شرایط چرا بود. مغا-آمیخته های رومانف

تیمدار بده ردور   2ا بد کامال تصدادیی در قالب طرحمغانی -مغانی و بره های آمیخته رومانف از نژادکیلو گرم  22±7وزنی 

( بره مغانی بدون تغذیه مکمدل کنسدانتره ای  1شامل .تیمار های آزمایشی در این پژوهش انجام شد 2×2آزمایش یاکتوریل 

مغدانی بددون تغذیده  -( بره آمیخته رومدانف 2گرم در روز به ازای هر بره مکمل کنسانتره ای  252( بره مغانی به همراه  2

 ای بودندد.گرم در روز به ازای هر بدره مکمدل کنسدانتره  252مغانی به همراه  -( بره آمیخته رومانف 2مکمل کنسانتره ای 

نسدبت بده گدروه بددون نتایج پژوهش حاضر نشان داد که تغذیه مکمل کنسانتره ای موجب بهبود وضعیت رشددی دام هدا 

. بر اساس نتایج به دست آمده تغذیه (>25/2P) ( ولی ژنوتیپ تاثیری بر عملکرد رشدی نداشتP<21/2گردید ) تغذیه ای 

مغانی در شرایط چرای مرتعی توریه مدی  -پرورش بره های آمیخته رومانفگرم مکمل کنسانتره ای در هنگام  252روزانه 

 شود.
 

 چرای مرتعی، مکمل کنسانتره ایمغانی، -بره مغانی، بره های آمیخته رومانف: کلمات کلیدی

 

 

  مقدمه .1

 

شده گوشت تولید شده توسط نشخوار کنندگان کوچک به منزله یک منبع مهم غذا در سراسر جهان شناخته 

. ]2[پرورش داده می شودیک حیوان چند منظوره برای یراهم کردن گوشت، شیر، پشم و پوست  به عنوان گوسفند.ستا

وابسته به کاهش هزینه های ورودی و ایزایش  آنسود آوری در پرورش گوسفند به واسطه تولید بره است که ایزایش 

بهره وری خوراک بدون به خطر انداختن نرخ رشد و خروجی تولید است. هرگونه کاهش در مصرف خوراک با ایزایش در 

. مکمل کنسانتره ای در حیوانا  در حالت ]12[ کیفیت الشه می تواند تأثیر اقتصادی قابل توجهی در تولید بره داشته باشد

مراتع  چرا برای حفظ عملکرد حیوان وقتی که علویه کم باشد و یا در جهت بهبود سطح عملکرد در حیوانا  چرا کننده در

سیستم پروار بندی بره در مرتع زمانی می تواند نرخ رشد بهتری ارائه دهد . ]2[مورد استفاده قرار گیرد می تواند  با کیفیت 

. مشاهده نرخ رشد ]2[که جیره با مکمل های کنسانتره ای همراه باشد و بره هم پتانسیل ژنتیکی مناسبی داشته باشد

و مراقبت ناکایی از سالمت و بهداشت آنها  ضعیف تغذیه ای برنامه هایژنتیکی ضعیف،  پایین گوسفندان بومی به پتانسیل
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را حتی در  ای کنسانتره اکثر گله داران در مناطق  گرمسیری و نیمه خشک خوراک مکمل .]7[نسبت داده شده است 

عالوه بر چرای آزاد در مراتع  ای . مصرف مکمل کنسانتره]1[ قرار نمی دهند دام های در دسترس تمراحل ییزیولوژیکی حیا

لذا، هدف از این . ]8[می شود به طور قابل مالحظه ای باعث بهبود تولیدگوسفندان وایزایش عملکرد رشد در بره ها 

پژوهش بررسی تاثیر سطوح مختلف مکمل کنسانتره ای بر عملکرد پروار و بازده اقتصادی بره های نژاد مغانی و آمیخته 

 انی در شرایط پرورش تحت چرا می باشد.مغ -های رومانف 

 

 

 هامواد و روش .2

 

مغدانی و بدره هدای  از ندژاد 22±7از شیر گیری شده با میانگین وزندی  ماده س برهأر  22ز پژوهش با استفاده ا نیا

ر هدای . تیمداانجدام شدد 2×2به رور  آزمدایش یاکتوریدل  تیمار 2ا ب کامال تصادیی در قالب طرحمغانی -آمیخته رومانف

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

مغانی بده همدراه  –( بره رومانف 2مغانی بدون تغذیه مکمل کنسانتره ای  –( بره رومانف 2ازای هر بره مکمل کنسانتره ای 

 مکمل کنسانتره ای بودند.گرم در روز به ازای هر بره  252

 دو برنامدهاز  یکدیمختلف گروه بندی و هر گروه با  مارهاییدر ت یبره ها بر اساس وزن بدن و به رور  تصادیبدین منظور 

پدرورش یایتندد. قبدل از شدرور دوره وزن  گرم مکمل کنسانتره ای و بدون تغذیه مکمل کنسانتره ای 252ی تغذیه روزانه 

ی ضد انگل )آلبندازول و نیکلوزام( به بره ها داده  شد. واکسن آنتروتوکسمی نیز به تمام بره هدا تزریدق کشی انجام و داروها

روز هم به عنوان شرور دوره عاد  پدذیری اختصداد داده شد.کنسدانتره شدامل  12روز بود و  02شد. طول دوره آزمایش 

کلسدیم یسدفا ، جدوش شدیرین،  نی هایی شامل دیمواد خوراکی جو، سبوس گندم، کنجاله سویا، ذر  و همچنین ایزود

نمک و مکمل معدنی و ویتامینه بود. بره ها در تمام طول روز به چرای مرتعی دسترسی  داشتند و مکمل کنسانتره ای یدک 

بده  .بار در روز پس از چرا در آغل در اختیار بره ها قرار گریت. تغذیه مکمل کنسانتره ای تا انتهای یصدل چدرا ادامده یایدت

قبل از دسترسی به آب و خوراک  ساعت گرسنگی 12، با اعمال بره ها هر دو  هفته یک بار منظور تعیین ایزایش وزن روزانه

و ]SAS ]0 یمی شدند. داده های جمع آوری شده در قالب یک طرح کامال تصادیی، با اسدتفاده از ندرم ایدزار آمدار  توزین

 بر اساس مدل آماری زیرمورد آنالیز قرار گریت: LSMEANS ز آزمونو مقایسه میانگین با استفاده ا GLMرویه 
 

 Yij=µ+β1(wi - )+Ai+Bj+ABij+eij 
jiY ،متغیر وابسته=µ ، 1= میانگین کدل مشداهداβ   ،ضدریب کوواریدت وزن بدره =iw، وزن بدره در شدرور آزمدایش =  =

= خطدای آزمدایش ije  = اثر متقابل ژنوتیدپ در تغذیده، ijAB= اثر مکمل تغذیه ای،jB= اثر ژنوتیپ،  iAمیانگین وزن اولیه،

 بودند.
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 3 

 اجزای مکمل کنسانتره ای بر حسب ماده خشک -1جدول 
 بی کربنا  سدیم دی کلسیم یسفا  مکمل ویتامینه مکمل معدنی نمک سبوس گندم ذر  کنجاله سویا جو

11 2/11  5 10 5/2  5/2  5/2  2/1  8/2  

 

 

 

 بحث نتایج و .3

 

نتایج حارل از داده های آماری نشان میدهد که ژنوتیپ بر عملکرد رشد تاثیری نداشت که این یایته با پژوهش 

مطابقت دارد که رشد بره ها در دوران تغذیه بر اساس ژنوتیپ هیچ تغییری در روند رشدی بره   ]1[ماسیت و همکاران

( که یایته های جی شو و >21/2Pتغذیه مکمل کنسانتره ای بر روی عملکرد رشد تاثیر معنی داری داشت ) مشاهده نشد .

درباره این قضیه بدین ترتیب است که بره های شیرگیری شده با تغذیه مکمل کنسانتره ای رشد بیشتری  ]5[همکاران 

ا اثر متقابل ژنوتیپ به نور تغذیه معنی دار نبود. در نسبت به بره های بدون مکمل و رریا چرا کننده در مرتع داشتند. لذ

تحقیقی که بره های تحت چرا را در مراتع سنتی تغذیه می کردند نشان دادند که وقتی به میزان یک دررد وزن بدن با 

 .]7[مکمل کنسانتره ای تغذیه شود، یرآیند پرورش بره ها از نظر اقتصادی نیز مقرون به رریه خواهد بود 

 
 مقایسه میانگین تیمار های مختلف برای صفات عملکردی-3ل جدو

 تغییر وزن کل

 )کیلوگرم در روز(

 تغییر وزن در ماه سوم

 )کیلوگرم در روز(

 تغییر وزن در ماه دوم

 )کیلوگرم در روز(

 تغییر وزن در ماه اول

 )کیلوگرم در روز(

 مقدار مصرف

)کیلوگرم در 

 روز(

 ژنوتیپ

5/2-  2/1-  2/1-  1/2- غانیم 2   

017/2  282/2  111/2-  211/1  مغانی 252 

815/1-  222/1-  2102/2  72/2-  آمیخته 2 

0/1  275/1  2282/2  177/2  آمیخته 252 

 منابع تغییر   Pارزش   

 اثر ژنوتیپ

 اثر تغذیه

یهتغذ×اثر ژنوتیپ  

2711/2  

2/2221** 

2511/2  

1121/2  

2/2222* 

1222/2  

5112/2  

1821/2  

2255/2  

5222/2  

2/2221** 

2151/2  

 

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

)%( 

خاکستر 

)%( 

21/2  07 10/15  1/2  2/22  1/0  8/2  1/2  2/7  
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 گیرینتیجه .

 

مغانی با -نتایج  پژوهش حاضر نشان داد که تغذیه مکمل کنسانتره ای در شرایط مرتع در بره های آمیخته رومانوف

رشدی شده و با توجه به بدست آوردن سود  گرم به ازای هر بره در روز موجب ایزایش معنی دار عملکرد 252مصرف 

 خالص بیشتر از نظر اقتصادی نیز مقرون به رریه خواهد بود.

 

 

 قدردانی  .5

 

دامپروری علیزاده شهر کلور واقع در شهرستان خلخال به دلیل قبول زحمت و اجرای  012بدینوسیله از تعاونی 

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

performance 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 arrangment. 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. The results showed that 

feeding concentrate supplement improved the daily weight change significantly (p<0/01). But 

genotype did not affect growth performance (p<0/05). Based on obtained results, feeding at least 

250 gr of concentrate supplement, under pasture, was recommended for female Moghani and 

Romanov – Moghani lambs. 

 

Keywords: Moghani lamb, Romanov-Moghani lamb, Concentrate supplementation ,pasture 

grazing  
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