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دهيچك

تيتأثبررسي به منظور و تغذيه جبرانيغر دو نوع مديريت ذيه، با اعمال محدوديت خوراك

و فايده بره و تحليل هزينه و پروار، خوراك مصرفي 42 پروار از تعداديها بر عملكرد رشد

و در دو مرحله استفاده شد در دوره محدوديت. رأس بره نر لري بختياري بعد از شيرگيري

بخو وه راك حيوانات تيمار شاهد با وسيله علوفه و حيوانات گروه آزمايشي فقط كنسانتره

دوي ناشيها در دوره رشد جبراني بره. علوفه تغذيه شدند  از تيمار محدوديت خوراك به

و دو سطح كنسانتره تغذيه شدند2و1 گروه آزمايشي نتايج نشان. تقسيم شدند كه با علوفه

محدوديت خوراك، وزن گروه آزمايشي ثابت، اما در حيوانات شاهد افزايش داد كه در دوره 

و انرژي متابوليسمي مصرفي هر رأس در گروه. يافت ميانگين افزايش وزن روزانه، ماده خشك

در دوره تغذيه جبراني در هر دو سطح تغذيه ).P>05/0( شاهد باالتر از گروه آزمايشي بود

با سابقه هاي آزمايشي گروه. يشي مشابه حيوانات شاهد بودكنسانتره، رشد حيوانات آزما

و دارا ضرياعمال محدوديت خوراك ييل غذايب تبدي رشد جبراني در مقايسه با شاهد

كي براآنهايو ماده خشك مصرف)P>05/0(داشتند تري مناسب دريكيلوگرم وزن متابولي هر

و افزا تآنهاش وزن روزانهيروز در دوره رشد جبراني كل سود خالص. بودمار شاهدي معادل

و درآمد خالص هر واحد توليد، در گروه شاهد پايين  تر از دو گروه آزمايشي بود هر رأس

)01/0<P(دري، به طوري كه كمترين درصد بازدهي اقتصاد و بيشترين آن  در گروه شاهد

شد2 گروه آزمايشي . مشاهده

ج: كليدييهاواژه  براني، عملكرد پروار، هزينه فايده، محدوديت خوراك، رشد

.گوسفند لري بختياري

 مقدمه
پرورش گوسفند در ايران مانند اكثر مناطق دنيا

و نيمه خشك عمدتاً وابسته به  خصوصاً مناطق خشك

و پس مانده خشك. هاي زراعي است علوفه مراتع طبيعي
يك سالي  بار نيز موجب هاي متناوب هر چند سال

و محدوديت و كيفيت علوفه مراتع كاهش كميت
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و بز به  دسترسي نشخواركنندگان خصوصاً گوسفند
كه اين مسئله موجب گرديده دام. گردد علوفه مي  هايي

 شوند از اواخر بهار تا هنگام خروج در مراتع نگهداري مي
و عمالً يك  از مرتع با كمبود مواد مغذي رو به رو شده

م هب محدوديت. كنند حدوديت خوراك را تحمل دوره
و راندمان پروتئين وجود  هاي آمده باعث كاهش توليد

 ميكروبي در شكمبه شده در نتيجه در چنين وضعيتي
و درحال رشد نمي بره  توانند هاي شيرگيري شده

و حتي  پتانسيل كاملي از رشد خود را نشان دهند
بافهدرصورت تكميل كردن علو. كاهش وزن دارند  هاي

از كيفيت پايين باكنسانتره يا علوفه  هاي مرغوب، پس
و پروار دام  ها در سيستم بسته تحمل يك دوره گرسنگي

 ميكروبي رابهبودهاي توان راندمان توليد پروتئين مي
و رشد معوقه را جبران كرد .بخشيد

 چنين حالتي به عنوان پديده رشد جبراني معروف
 ,.Atti & Ben Salam, 2008; Kamalzadeh et al)است

كه رشد جبراني بروز مرحله. (1997  اي فيزيولوژيك است
 در اثر فراهم نمودن غذاي مورد نياز دام بعد از يك دوره
و موجب افزايش رشد  محدوديت خوراك صورت گرفته

مي بيشتر در برخي اندام از رشد جبراني معموالً. شود ها
 رشد جبراني.تمقدار رشد در حالت عادي بيشتر اس

 ممكن است در اثر كاهش مقدار احتياجات نگهداري دام،
و يا و بهبود ضريب تبديل غذايي  افزايش مصرف غذا

ها احشايي مانند كبد وكليه هاي تغيير در فعاليت اندام
 ,Kamalzadeh et al., 1997; Kamalzadeh)حاصل گردد

1996).
اخر او در اكثراً هاي گوسفند در ايران زايش گله

و زمان شيرگيري بره كه زمستان بوده ها زماني است
پس از مدت كوتاهي يعني از ابتداي تابستان علوفه قابل 
دسترس در مراتع به دليل عدم وجود بارندگي مناسب يا 

ها، داراي كميت وكيفيت نامناسبي ناچيز بودن بارش
و رشد  و به سختي جوابگوي احتياجات نگهداري بوده

مي دام  هاي ازشير گرفته شده بنابراين بره.شدبا ها
يا نمي توانند پتانسيل كاملي ازرشد خود رانشان دهند

 ,.Kamalzadeh et al)اكثر مواقع كاهش وزن دارند

ها بنابراين در دوره كمبود مواد خوراكي دام. (1997
اي جهت حداقل هاي مناسب تغذيه بايستي راه حل

و توليدات دا  مي در نظر گرفتهنمودن خسارات بر رشد

 هنگامي كه محدوديت خوراك برداشته شود ممكن. شود
 هاي متفاوتي است حيوانات به تغذيه جبراني پاسخ

 درگوسفند ميزان رشد جبراني تحت تأثيرعوامل. بدهند
 مختلفي از قبيل ژنتيك حيوان، سن در هنگام اعمال
و و مدت محدوديت، كيفيت جيره  محدوديت، شدت

 ).Benschop, 2000(اني است مدت تغذيه جبر
 گوسفند نژاد لري بختياري باجمعيتي بيش از

 رأس يكي از نژادهاي درشت جثه كشور000/1700
و بختياري وتحت  است كه بيشتر دراستان چهارمحال

با000/620سيستم عشايري با  رأس وسيستم روستايي
و) Karami, 1998( رأس پرورش يافته000/013/1

 هزار تن گوشت قرمز نقش23يد بيش از ساليانه با تول
. باشدمي بسزايي در توليد پروتئين حيواني كشور را دارا

و عدم تأمين مواد  با تخريب روز افزون مراتع استان
و پس  مغذي مورد نياز اين جمعيت حيواني از مراتع

و مانده  هاي زراعي، در صورت عدم اتخاذ تدابير مناسب
بامديريت بهينه در پرورش دا  م، اين بخش از توليد

ترين هاي زيادي مواجه خواهد شد، يكي از مناسب چالش
در ها خروج برهحل راه هاي قابل پروار از مراتع وپروار آنها

از. مديريت بسته خواهد بود اين مطالعه تعيين هدف
و و بررسي هزينه عملكرد رشد پروار، ضريب تبديل غذا

وتغذيهتيريفايده در روش مد له محدوديتيس به
و تغذيه جبراني در گوسفندان پروار لري  خوراك

. باشد بختياري مي

و روش ها مواد
مديح ويت تغذيريوانات، يي غذايهارهيجه

 رأس بره نر يك قلوي42براي انجام آزمايش تعداد
و بختياري لري بختياري از يك گله در استان چهارمحال

و 120±15ها برهسن. به طور تصادفي انتخاب شدند  روز
مديريت خوراك. كيلوگرم بود9/28±8/0 آنهاوزن زنده

و تغذيه جبراني  و تغذيه به دو دوره محدوديت خوراك
در مدت. روز بود60تقسيم شد كه مدت هر كدام

 محدوديت خوراك كه در فصل تابستان انجام شد،
و18 مورد استفاده به طور تصادفي به دو گروهيها بره
و آزمايشي 24  رأسي به ترتيب به عنوان تيمار شاهد

و در جايگاه و در اصطبل تقسيم شدند هاي انفرادي
جيره حيوانات شاهد شامل در اين دوره. نگهداري شدند
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و مكمل)ad libitum(علوفه با كيفيت پايين به طور آزاد
با. كنسانتره بود جيره حيوانات آزمايشي فقط علوفه

و  . مكمل معدني به صورت آزاد بودكيفيت پايين
 از اعمالي ناشيها تغذيه جبراني برهدوره ابتدايدر

2و1 رأسي آزمايشي12محدوديت خوراك به دو گروه
با جيرهدورهاينطيدروتقسيم شدند اي شامل علوفه

و دو   متفاوت كنسانتره سطح كيفيت پايين به طور آزاد
شامل علوفه با كيفيت جيره تيمار شاهد. نمودنددريافت

و مكمل كنسانتره مانند مرحله اول آزمايش بود . پايين
30آزمايش شامل دوران علوفه مورد استفاده در

و ميزان. در صد كاه جو خرد شده بود70درصد يونجه
 گرم دركيلوگرم ماده85پروتئين خام مخلوط علوفه 

و انرژي قابل متابوليسم آن  مگاكالري17/1خشك
ميزان علوفه در نظر گرفته. يلوگرم ماده خشك بوددرك

 گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن متابوليكي70شده روزانه 
 ها بود بود كه پاسخگوي نيازهاي نگهداري بره

(AFRC, 1992) .پس  درصد25مانده تقريبا ميزان علوفه
مكمل كنسانتره.ميزان علوفه در نظرگرفته شده بود

و180مورد استفاده حاوي  9/2 گرم پروتئين خام
مگاكالري انرژي قابل متابوليسم در كيلوگرم ماده خشك

كه در مرحله محدوديت خوراك جهت،)1جدول( بود
به ازاي هر كيلوگرم وزن گرم40 روزانه تيمار شاهد
و  در دوره تغذيه جبراني براي تيمارهاي متابوليكي

به50و40 روزانه به ترتيب2و1 آزمايشي  ازاي گرم
قرار آنهادر اختيار هر كيلوگرم وزن متابوليكي حيوانات

و بلوك نمك طعام. گرفت در هر دو مرحله آزمايش آب
ن به طور آزاد در دسترس بره و كنسانتره زيها بود، علوفه
شد به بره16و8روزانه در دو نوبت ساعت . ها تغذيه

اهيگ علوفه روزانه قبل از تغذيه صبح مانده ميزان پس
و توزين جمع  هفته يك بار توزينهرحيوانات.شد آوري

و ميزان خوراك در نظر گرفته شده با توجه به وزن
شدآنهامتابوليكي . تعديل

و-1جدول و كنسانتره مورد استفاده  آنهاميزان مواد مغذي تركيب مخلوط علوفه
)م ماده خشكگرم در كيلوگر(تركيب

 جيره
ماده*

 خشك 

انرژي†
 متابوليسمي

ماده
 آلي

پروتئين
 خام

 خاكستر
قابليت هضم
 ماده آلي

قابليت هضم ماده آلي در
 ماده خشك

 305 859/9338 17/1861 960 مخلوط علوفه
 758 1/8825 180 9/2838 919 كنسانتره

)مگا كالري دركيلوگرم ماده خشك(†و) گرم دركيلوگرم(*

دهيفا-نهيمحاسبه هز
و فايده در دو مرحله و تحليل هزينه جهت بررسي

و رشد جبراني، هزينه واحد نهاده هاي محدوديت خوراك
و هاي درمان، هزينه مختلف شامل خوراك مصرفي، دارو

و درآمد حاصل از هر و مديريت واحد ستانده كارگري
شد كه وزن زنده مي  فاكتورهاي. باشد در نظر گرفته
درمذكور وارد مدل و تيمارهاي مختلف هاي دوره گرديد

از اختالف بين سود. متفاوت با همديگر مقايسه شدند
. درآمدهاي تيمارهاي مختلف استخراج گرديدو هزينه
هاي محاسبه شده در كل زمان آزمايش شامل هزينه

، 2560، كنسانتره 1300، كاه 2200هزينه واحد يونجه
و هزينه و واكسن، دارو در هاي مديريت كارگري هر رأس

كير1050 روز و در آمد هر  زندهلوگرم افزايش وزنيال

شد42000 در. ريال در نظر گرفته نشان داده شده كه
كننده رشته فعاليت تشكيل يك تابع رياضي تشريح

بهمي)C(ها هزينهو)I(حيوانات اهلي، درآمدها  توانند
ب تركيQ=C/Iو P=I-C ،E=I/Cسه روش مختلف 

و اساسQوEمعادله ). Harris, 1970( شوند  پايه
به مناسب تري براي برآورد ارزش Pهاي اقتصادي نسبت

زيرا درآمدهاي يك سيستم پرورش گوسفند. دارد
ها، افزايش مقدار تواند به وسيله كاهش هزينه مي

. محصول يا افزايش ارزش محصول يا هر دو افزايش يابد
فايده در زمينه تحليل هزينه دراين مطالعه به منظور

.گرفت درآمدها فقط درآمد افزايش وزن زنده مدنظر قرار
و فايده روابط براي بررسي اقتصادي در تحليل هزينه

مييز :رديگر مورد بررسي قرار
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 سود خالص=كل درآمدها-ها هزينه)1
 هي بازد= درآمد/ هزينه)2
 حداقل هزينه براي هر واحد توليد= هزينه/ درآمد)3

بعضي مواقع براي توليد هيچ محدوديتي وجود
و هزينه سرمايه گذاري ندارد، يعني منابع اوليه توليد

م ست سوديبايكامالً در اختيار بوده كه در اين حالت
ا  را مورد توجه1ن جا بايستي معادلهيزيادتر گردد، در

و با توليد زيادتر، سود زيادتري به دست آوردق . رار داد
ها از مواقع در هزينهيدهد كه بعض معادله دوم نشان مي

ن بردار مهم بازدهي توليد براي بهرهست، امايمحدوديتي
دهد كه به ازاي هر واحد است، زيرا بازدهي نشان مي

مي افزايش در هزينه . كنند ها، درآمدها چقدر تغيير
دهنده عدم اقتصادي هي كوچكتر از واحد نشانبازد

و مؤيد اين است كه  و فعاليت بوده بودن توليد
بازدهي بزرگتر. هاي توليد از درآمد آن زيادتر است هزينه

مياز واحد، سودآوري هر در توليد را نشان دهد كه
. تر است چقدر زيادتر باشد عملكرد اقتصادي توليد بهينه

دهنده حداقل هزينه براي هر واحد معادله سوم كه نشان
 اين شاخص است كه هر چقدر دهنده نشانتوليد است، 

تر اين نسبت از يك كمتر باشد فعاليت توليدي اقتصادي
 برسد، هزينه توليد1است، تا هنگامي كه اين نسبت به
در. شودو سود حاصل از آن سر به سر مي هنگامي كه
و منابع اوليه محدو ديت زيادي وجود دارد هزينه كردها

 ,.Smith et al)بايستي اين شاخص را مد نظر قرار داد 

1986).
يروش محاسبات آمار

عملكرد پرواربندي، آمده از به دستركوردهاي
 اطالعات مربوطو ضريب تبديل غذايي،اضافه وزن روزانه
 برنامه GLM رويهاز با استفاده فايده- به محاسبه هزينه

SAS (2001) و تحليل گرديدتجزي كه با توجه به اين.ه
در تعداد زيرگروه دوره محدوديت خوراك مساوي ها

، براي بررسي اثرات جيره، از روش حداقل مربعات نبود
ذي آماريها مدل. استفاده گرديد :دباشميلي به شرح

Yij = µ + A i + e ij 
 

Yij  = عملكرد رشد، خوراك(هر يك از مشاهدات
 امين تيمارiاثر=Ai، ميانگين جامعه=µ، ...)ويمصرف

و آزمايش( =و)يشاهد eijباشد اثر خطاي تصادفي مي.

و بحث  نتايج
و خوراك مصرفي  عملكرد رشد

و پرواربندي در دوره محدوديت نتايج عملكرد رشد
در شروع. نشان داده شده است2خوراك در جدول 

و آزمايشي ها در تيمار شاهد آزمايش وزن اوليه بره
در خالل دوره محدوديت. نداشتنددار معنياختالف

و  خوراك وزن زنده حيوانات گروه آزمايشي ثابت ماند
معادل وزن اوليه هنگام ورود به آزمايش بود، اما وزن

و گرم وگرم بركيلوگرم(اضافه وزن روزانه زنده نهايي
يدار معنيدر گروه شاهد به طور) وزن متابوليكي در روز

ميانگين تغييرات وزن حيوانات ). >05/0P(افزايش يافت
كه تغييرات وزني كيلوگرم بود، در حالي8گروه شاهد 
جزيبسگروه آزمايشي افزايش وزن گروه شاهد. بودييار

و معادل   گرم در روز بود، اما گروه آزمايشي 160مثبت
با اعمال محدوديت خوراك فقط وزن اوليه خود را حفظ

تحت شرايط محدوديت تغذيه امكان عموالًم.دكردن
افزايش وزن وجود ندارد وانرژي مورد نياز نگهداري نيز 

همانند نتايج به دست آمده در اين. يابد كاهش مي
آزمايش محققين ديگر نيز گزارش كردند كه در دوره 
محدوديت خوراك وزن حيوانات آزمايشي كاهش يافته 

ب يا ثابت مي و در صورتي كه راي يك دوره طوالني ماند
ادامه يابد بعد از رفع محدوديت موجب بروز افزايش 
و وزن زيادتر حيوانات آزمايشي در مقايسه  سرعت رشد

 Dashtizadeh et al., 2008; Ryan et)گردد با شاهد مي

al., 1993).
 در اين آزمايش در دوره تغذيه جبراني روند

1 آزمايشييها اي از ظهور رشد جبراني در گروه مشابه
 مشاهده شد، لذا در دوره جبران، افزايش وزن روزانه2و

و يا گرم بر كيلوگرم وزن متابوليكي در روز برحسب گرم
يفاقد اختالف آمار2و1هاي شاهد، آزمايشي بين گروه

هاي بهبود افزايش وزن روزانه گروه. بوددار معني
ا2و1آزمايشي  و بعلت افزايش راندمان استفاده ز انرژي

و كاهش پروتيئن، كاهش انرژي مورد نگهداري بدن
تواند نتيجه اعمال محدوديت توليد حرارت است كه مي

اي مذكورها يافته. خوراك باشد درين آزماي در ش
مي راستاي گزارش و گاو باشد هاي ديگر در گوسفند

(Kamalzadeh et al., 1997; Mahouachi et al., 1998 .
2005; Ryan et al., 1993).
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و خطاي معيار عملكرد پروار در گروه-2جدول و آزمايشي ميانگين حداقل مربعات  هاي شاهد
و رشد جبراني  در دوره محدوديت خوراك
 دوره تغذيه جبراني دوره محدوديت خوراك

 صفت مورد اندازه گيري
2آزمايشي1آزمايشي شاهد آزمايشي شاهد

18241299 تعداد
4/26a90/0±1/34b10/1±6/25b10/1±65/25±6/2580/0±95/0)كيلوگرم(وزن زنده اوليه
a* 80/0±9/32b70/0±2/26a00/1±4/46b30/1±40b30/1±7/39)كيلوگرم(وزن زنده نهائي

a00/18±1275b00/16±648a00/17±1469b00/20±1215b00/20±1274)گرم در روز(ماده خشك مصرفي
a00/15±102b20/1±5640/1±9250/1±9150/1±93)گرم به ازاي كيلوگرم وزن متابوليكي در روز(ماده خشك مصرفي
 a00/6±160 b20/6±9/100/10±206 00/12±239 00/12±234)گرم در روز(افزايش وزن روزانه
a50/2±47b80/2±85/050/4±6100/5±6700/5±69)گرم به ازاي كيلوگرم وزن متابوليكي در روز( افزايش وزن روزانه
a30/0±8b30/0±13/060/0±3/1270/0±3/1470/0±14)كيلوگرم(تغييرات وزن بدن

a20/0±0/7b30/0±2/5b30/0±5/5-2/8±30/0 ضريب تبديل غذايي
 a80/2±203 b40/2±65a80/2±200 a30/3±196 b30/3±186)كيلوكالري براي كيلوگرم وزن متابوليكي در روز(انرژي متابوليسمي مصرفي

 a60/0±128 b50/0±71a80/0±134 a90/0±133 b90/0±139)گرم در كيلوگرم ماده خشك(پروتئين مصرفي
 ).P>05/0( باشندميدار معنيهاي با حروف مشابه فاقد اختالف آماري در هر رديف وداخل هر دوره ميانگين*

هاي گروه شاهد تمام در دوره محدوديت خوراك بره
كنسانتره خود را مصرف نمودند، بنابراين تفاوت مقدار 

و گرم   كيلوگرم وزنبرماده خشك مصرفي برحسب گرم
و آزمايشي  دار معنيمتابوليكي در روز بين گروه شاهد

ميانگين انرژي متابوليسمي مصرفي ). >01/0P( بود
ك  در روزيكي كيلوگرم وزن متابولي برايلوكالريبرحسب

برو پروتئين خام حسب گرم در كيلوگرم ماده مصرفي
ي باالتر از دار معنيخشك خوراك در گروه شاهد به طور 

با توجه به اعمال ). >01/0P(گروه آزمايشي بود
 ساير خصوصيات،محدوديت خوراك براي گروه آزمايشي

و ضريب تبديل غذايي پروار مانند افزايش وزن روزانه
ا. قابل محاسبه نبود هاي گروه آزمايشين دوره برهيدر

و گرم بر كيلوگرم(نصف گروه شاهد ماده خشك  گرم
احتياجات. مصرف نمودند) وزن متابوليكي در روز

نگهداري در حيوانات با اعمال مديريت محدوديت 
و گوسفند 110خوراك مي تواند براي مدت   روز در گاو

و به سطح پايه متابوليكي  آنهاكاهش يافته
 ,.Dashtizadeh et al., 2008; Kamalzadeh et al)برسد

1997; Ryan et al., 1993) . اعمال محدوديت خوراك
و چربي موجود در بدن  موجب استفاده از منابع پروتئين

ها براي مدت چند حيوانات شده كه در ابتدا پروتئين
و همراه با اين عمل ) mobilization(جا روزي جابه شده

و در  نهايت يك تعادل متابوليسم پايه كاهش يافته
و انتقال پروتئين و كاهش متابوليسم جديد از نظر نقل ها

به پس از آن بسيج چربي. آيد به وجود مي ها بستگي

شدت محدوديت خوراك داشته به طوري كه مخازن 
مي پروتئيني بدن تا آن . شوند جا كه ممكن است حفاظت

در ابتداي دوره تغذيه جبراني ميانگين وزن اوليه
ب بره و آزمايشين گروهيها  بود دار معني2و1هاي شاهد

)05/0P< ( و اين اختالف تا وزن زنده نهايي هم ادامه
يافت، بنابراين تفاوت وزن زنده نهايي بين گروه شاهد با

 ).>05/0P( بود دار معني نيز2و1هاي آزمايشي گروه
در گروه) گرم در روز(ميزان ماده خشك مصرفي روزانه

و1 آزمايشي هايي باالتر از گروهدار معني به طور شاهد
، اما ميزان ماده خشك مصرفي روزانه)>05/0P( بود2

برحسب گرم براي هر كيلوگرم وزن متابوليكي در روز
).2جدول( بود دار معنيها فاقد اختالف آماري بين گروه

ي براي دار معنيدر دوره رشد جبراني اختالف آماري
روفا و گرم در هر كيلوگرم زايش وزن زانه برحسب گرم

ها مشاهده نشد، اما وزن متابوليكي در روز بين گروه
هاي با سابقه اعمال ضريب تبديل غذايي براي گروه

و تفاوت آن بين گروه  محدوديت غذايي بهبود يافت
بود دار معني2و1هاي آزمايشي شاهد با گروه

)05/0P< .( ادار معنياختالف آماري نرژيي در
 كيلوگرم وزني برايلوكالريك(متابوليسمي مصرفي 

و گروه) در روزيكيمتابول 1 آزمايشي بين گروه شاهد
با2 آزمايشي مشاهده نشد، اما گروه  در مقايسه

و آزمايشي گروه ي انرژي دار معني به طور1هاي شاهد
تفاوتي در ). >05/0P(متابوليسمي بيشتري مصرف نمود

مصرفي در كيلوگرم ماده خشك خوراك ميزان پروتئين 



 1،1390، شماره42دوره ايران علوم دامي مجله 52

و  مشاهده نشد، اما1گروه آزمايشي بين گروه شاهد
 پروتئين2 در مقايسه با گروه آزمايشي1گروه آزمايشي

 ).>01/0P( مصرف نموديكمتر
تغذيه جبراني موجب كاهش ضريب تبديل غذا در

بره هاي با سابقه اعمال محدوديت خوراك در مقايسه با 
 آمده حاكي از آن است كه به دستنتايج.دشاهد گردي

و مقدار خوراك مورد نياز براي راندمان خوراك مصرفي
نگهداري وزن زنده حيوان تحت تأثير برنامه تعذيه 

مي اين يافته. گيرد حيوان قرار مي كه ها نشان دهد
خوراك مورد نياز براي نگهداري وزن بدن، تابع ثابتي از 

و به وس موزن بدن نيست، . يابدييله برنامه تعذيه تغيير
 كه احتياجات نگهداري دهدميهاي ديگر نشان گزارش

در واكنش به سطوح پايين خوراك مصرفي كاهش
اي نتاييابد كه در راستا مي  Graham)ش استيماآزنيج

& Searle, 1975; Kamalzadeh & Aouladrabiei,.
2009).
خش در ك خالل دوره رشد جبراني، گرم ماده

خورده شده در روز در حيوانات گروه شاهد باالتر از
حيوانات آزمايشي با سابقه اعمال محدوديت خوراك بود 

 اما،شدميآنهاكه اين مسئله مربوط به وزن بيشتر 
هنگامي كه ماده خشك خورده شده بر اساس گرم در

كيلوگرم وزن متابوليكي در روز محاسبه گرديد، اختالف 
گدار معني در اين رابطه نتايج ها مشاهده نشد، روهي بين

مشابهي توسط پژوهشگران ديگر نيزگزارش شده است 
(Mahouachi et al., 2005) . بهبود كلي در مصرف ماده

2و1هاي آزمايشي خشك مصرفي كه در حيوانات گروه
و در مدت رشد جبراني در مقايسه با گروه شاهد

د يگر است مشاهده گرديد، مشابه نتايج مطالعات
(Drouillard et al., 1991; Kamalzadeh et al., 1997).

تواند در ارتباط با تفاوت ظرفيت نسبيمياين مسئله
نشان داده شده كه توسعه لوله گوارش،لوله گوارش باشد

گيرد ضرورتاً تحت تأثير محدوديت مواد مغذي قرار نمي
در را ممكن است حيوانات با اعمال محدوديت خوراكيز

مقايسه با حيوانات با تعذيه معمولي نسبت به وزن 
 & Wilson) بدنشان لوله گوارش بزرگتري داشته باشند

Osbourn, 1960) . 
2و1هاي گروه آزمايشي در دوره تغذيه جبراني بره

و مصرف ماده خشك كمتري وزن زنده پائين در(تر گرم

به،نسبت به گروه شاهد داشتند) روز علت كه احتماالٌ
از به مدتينآنهادوره طوالني محدوديت خوراك، 

زيادتري در دوره تغديه جبراني دارند تا به وزن مشابه 
.حيوانات شاهد برسند

و  فايده هزينه
 كه در دوره محدوديت دهدمي نشان3جدول

در خوراك كل هزينه و سود خالص براي هر رأس ها
از گروهي درگروه شاهد باالتر دار معنيدوره به طور 
و حداقل هزينه ).P>01/0(آزمايشي بود  بازدهي مطلق

و در گروه آزمايشي  هر واحد توليد در گروه شاهد مثبت
در دوره رشد جبراني هزينه خوراك مصرفي. بودمنفي 

ها براي هر رأس در گروه شاهد به طور وكل هزينه
 بود2و1هاي آزمايشي زيادتر از گروهيدار معني

)01/0<P(ا  ما كل سود خالص هر رأس در دوره براي،
و درآمد خالص هر واحد توليد درگروه شاهد هر رأس

 در اين).P>01/0( هاي آزمايشي بود پايين تر از گروه
و2دوره بيشترين درصد بازدهي در گروه آزمايشي

كمترين آن در گروه شاهد مالحظه شد كه اختالف بين
 بود داريمعنهاي آزمايشي گروه شاهد با گروه

)01/0<P.(در همين رابطه كمترين هزينه هر واحد 
و بيشترين آن در تيمار شاهد2توليد در تيمار آزمايشي

د، به نحوي كه بين تيمارهاي آزمايشييمشاهد گرد
با، وجود نداشتدار معنياختالف   اما بين تيمار شاهد

 بود دار معني اختالف2و1هاي آزمايشي گروه
)01/0<P.(مي4دولج  ها، دهد كه كل هزينه نشان

و درآمد خالص هر واحد توليد هنگامي به سود خالص كه
و در مجموع دو دوره آزمايش بررسي  صورت مطلق
شدند، در گروه شاهد منتقل به شاهد باالتر از گروه 

كه هنگامي. بود2و1آزمايشي منتقل به آزمايشي 
ال هزينهري1000شاخص مقايسه سود خالص براي هر

به،گيرد جاري مورد بررسي قرار مي  بيشترين مقدار آن
و شاهد با مقادير2،1ترتيب در تيمارهاي آزمايشي

مي1530و 1750، 1905 .باشد ريال
در اين آزمايش در دوره محدوديت خوراك به دليل

هاي گروه آزمايشي وزن اوليه خود را حفظ اين كه بره
و داراي افزايش يا  كاهش وزن نبودند، سود خالص كردند

و منجر به عدم درآمد خالص براي هر واحد  منفي بود
و  بتوليد و ت شدن حداقلي نهايصفر شدن بازدهي
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در اين. گرديد از نظر رياضي هر واحد توليدهزينه
تحقيق بيشترين مقدار هزينه مربوط به هزينه خوراك 

د بيشترين سهم هزينهها گزارشدر. مصرفي بود ر ها
سيستم پرورش گوسفندان داشتي لري بختياري مربوط

 ,Vatankhah) عنوان شده استهاي تغذيه به هزينه

 در گوسفندان داشتي لري در گزارش ديگري. (2005
كل هزينه درصد3/72بختياري هزينه تغذيه ها اعالم از

 كه عليرغم تفاوت در نوع دام مورد مطالعه اما شده است
د زيادي با نتايج اين تحقيق مطابقت نتايج مذكور تا حدو

 ). Talebi, 1998(دارد
و در دوره رشد جبراني سود خالص، درآمد خالص

و سپس  بازدهي در حيوانات با اعمال محدوديت خوراك
تغذيه جيره پروار نسبت به گروه حيوانات شاهد به طور 

و حداقل هزينهدار معني  براي هر واحد توليدي باالتر بود
با. تر بود به صورت چشمگيري پاييناآنهدر در رابطه

، صورت نگرفته استيتاكنون مطالعه جامعاين موضوع 
هاي انجام شده با توجه به نتايج ساير پژوهشولي

(Shadnoush et al., 2004; Kamalzadeh et al.,.
 ها، كه بالفاصله بعد از شيرگيري برهو نظر به اين، (1997

و گياهان مرتعي در و بختياري مراتع استان چهارمحال
و استان و كيفي بوده هاي همجوار داراي محدوديت كمي
مي سالي خشك ازمي،شود هاي متناوب هم ديده توان

و رشد جبراني استفاده نمود به.روش محدوديت تغذيه
مياين ضمن افزايش راندمان توليد، حداقل توان وسيله

و عدم هزينه را با توجه به محدوديت  منابع خوراك دام
.استطاعت خريد مكمل توسط دامداران كاهش داد

و خطاي معيار هزينه-3جدول در ها ودر آمدها به تفكيك تيمارهاي آزمايش در بره ميانگين حداقل مربعات هاي لري بختياري
 هاي محدوديت خوراك ورشد جبراني دوره

 ها براي هر رأس در دوره نهاده
)ريال هزار(

ها ستانده
)ريال هزار(

 شاخص اقتصادي
مشاهده تيمار

 خوراك
 مصرفي

 كل
ها هزينه

سود هر رأس
 در دوره

 سود هر
 واحد توليد

 بازدهي
حداقل هزينه هر
 واحد توليد

 دوره محدوديت خوراك
18a* 6/1±7/129a6/1±7/130 a0/6±3/174a3/0±8/23a04/0±33/1a03/0±78/0 گروه شاهد

∞24b2/1±5/50b2/1±5/51b6/4±5/51-b2/0±0b032/0±0b02/0± گروه آزمايشي
 دوره رشد جبراني

12a6/1±4/189a7/1±4/190 b0/30±7/320b8/0±2/26b19/0±68/1a05/0±61/0 گروه شاهد
19b9/1±9/155b8/1±9/156 a0/35±9/407a9/0±4/29a21/0±59/2b05/0±46/0گروه آزمايشي
29b0/20±4/168b0/20±4/169 a0/37±7/446a9/0±4/30a22/0±64/2b06/0±38/0گروه آزمايشي

جز ميانگين ستون* .باشندميدار معني داراي اختالف P)>05/0(يي كه داراي حروف مشابه هستند در سطحآنهاهاي داخل هر زير گروه به

 هاي مختلف آزمايشي به صورت تجمعي در دو دوره محدوديت خوراك ورشد جبراني هاي گروه ها ودر آمد هزينه-4جدول
و نهاده  شاخص مقايسه)ريال هزار( ها براي هر رأس در دوره ستانده ها

 كل تيمار
هاهزينه

كل سود
 خالص

در آمد خالص هر
 واحد توليد

سود خالص براي هر
 ال هزينه جاريهزار ري

 9/391530 1/495 2/312 گروه شاهد منتقل به شاهد
 2/291750 3/356 16/208گروه آزمايشي منتقل به آزمايشي
 4/301905 2/359 20/221گروه آزمايشي منتقل به آزمايشي

 گيري نتيجه
ت تغذيه جبراني موجب بهبوديريمددر اين آزمايش

و ضريب تبديل غذا در كلي ميانگين افزايش وزن  روزانه
هاي با سابقه محدوديت خوراك نسبت به گروه شاهد بره

و. گرديد بهبود در استفاده از انرژي قابل متابوليسم
پروتئين مصرفي براي هر كيلوگرم افزايش وزن كه در 

 ممكن است به دليل،اين آزمايش مشاهده گرديد
و پروتئين مصرفي، كا هش افزايش راندمان انرژي
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و كاهش حرارت پنهان توليدي در احتياجات نگهداري
هاي اتفاق افتاده در مرحله محدوديت نتيجه مكانيسم

خوراك باشد كه در مرحله تغذيه جبراني هم ادامه پيدا 
. اند كرده

تغييرات سطح خوراك موجب تغيير در احتياجات
در هنگام محدوديت خوراك. شود نگهداري گوسفند مي

واحتياجات نگ سپس در هنگام تغذيه هداري كاهش
يابد، اما مقداري جبراني احتياجات نگهداري افزايش مي

ازكاهش احتياجات نگهداري دوره محدوديت خوراك به 
در. شود دوره تغذيه جبراني منتقل مي اين تغييرات

مي متابوليسم بافت و نهايتاً هاي مختلف هم اتفاق  افتد
راك در گوسفندان با منجر به بهينه شدن راندمان خو

در مواقع كمبود مواد خوراكي. گردد رشد جبراني مي
توان با اعمال روش وعدم نقدينگي كافي دامداران مي

و رشد جبراني راندمان توليد را  محدوديت خوراك
و .يا حداقل هزينه توليد را كاهش داد افزايش
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