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اثر تغذیه خوراك تکمیلي در مراحل مختلف فیزیولوژیکی
 بر عملکرد تولیدي گله   هاي عشایري در استان  لرستان 

حسین غالمی 1*، علی مصطفی طهرانی2
1-  دانشیار بازنشسته، مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران. 
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تاریخ دریافت: 1400/2/11                                    تاریخ پذیرش: 1400/10/25

چکیده
غالمی، ح. و طهرانی، ح. 1401. اثر تغذیه خوراك تكمیلي در مراحل مختلف فیزیولوژیكی بر عملكرد تولیدي گله   هاي عشایري در استان  لرستان. مجله ترویجي علوفه 

و خوراك دام. 3 )1(: 53-63.  

هدف این پژوهش بررسی اثرات جیره مكمل ساخته   شده بر پایه محصوالت فرعی نیشكر مانند مالس و پیت، به   شكل بلوك بر عملكرد گله های گوسفند 
و بز و سود عشایر استان لرستان بود. به   این منظور، تعداد 15گله گوسفند لری-بختیاری از گله   های عشایري این استان در منطقه قشالقي حوزه آبریز 
کرخه شناسایی شد و از هر گله، 50 راس میش انتخاب گردید. گله   ها به    صورت تصادفی به پنج گروه آزمایشی تقسیم شدند؛ به    طوری   که در هر گروه 
آزمایشی سه گله بود. گروه   های آزمایشی شامل شاهد )پرورش میش   ها طبق روش مرسوم(، فالشینگ )دریافت خوراك تكمیلی فالشینگ (، تغذیه 
تقویتی )تغذیه با خوراك تكمیلی بلوك   شده، 45 روز قبل از زایش( شیردهی )خوراك تكمیلی به   مدت 90 روز بعد از زایش( و تغذیه تقویتی  شیردهی 
)خوراك تكمیلی در دو مرحله قبل و بعد از زایش( بود. نتایج نشان داد میانگین افزایش وزن روزانه و وزن از شیرگیری در بره   های حاصل از گروه   های 
مختلف میش   های دریافت   کنندۀ تغذیه تكمیلی به   شكل خوراك بلوك   شده، در مقایسه با بره   های حاصل از گروه    میش   های شاهد، به طور معنی   داری بیشتر 
است )P >0/01(. با توجه به ارزیابی اقتصادی، خوراك   دهی جیره متوازن و تهیه   شده به   شكل بلوك خوراك کامل در جیره    فالشینگ با 2280320 ریال 

و تغذیه تقویتی با  2424780ریال به   ازای هر راس میش، سوددهی بهتری دارد. 

واژه   های كلیدي: بلوك خوراك کامل، گوسفند، محصوالت فرعی نیشكر، هزینه-سود، پیت، مالس. 
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بیان مسئله
میش   هايي كه در مراتع ضعیف چرا می   كنند و از پس   چر مزارع تغذيه 
مي   كنند، برای افزايش راندمان تولید نیاز به تغذيه تکمیلی دارند. 
برای بهبود تولیدمثل میش   ها، الزم است غذای مغذی   تری در اختیار 
آنها قرار داده شود كه به آن فالشینگ )Flushing( می گويند. اگر در 
زمان قبل از جفتگیری، اسکور بدنی گوسفندان ماده زير سه باشد، 
می توان از تغذيه كمکی يا فالشینگ كمک گرفت كه اين كار باعث 
افزايش تخمک گذاری می شود. دام هايي كه وضعیت بدني زير 1/5 
تا به  بايد جداگانه و در سطوح باالتری تغذيه شوند  )از 5( دارند، 
با  مستقیمي  ارتباط  فالشینگ   .)3( برسند  مطلوب  بدنی  وضعیت 
عواملی نظیر سن حیوان ماده، نژاد، فصل جفتگیری و وضعیت بدنی 
دوره  و  میش ها   )BCS( بدنی  نمره وضعیت  بین  ارتباط  دارد.  دام 

فالشینگ در جدول )1( ارائه شده است. 

تغذیه از اوایل تا اواسط آبستنی: در اين دوره كه رشد جنین 
كم است، بايد كل افزايش وزن بدن دام حدود 4/5 كیلوگرم باشد. 
احتیاجات تغذيه ای حیوان بیشتر از نیازهای نگهداری آن نیست. در 
اين مرحله می توان از تغذيه حیوان با علوفه های با كیفیت پايین و 
جیره ارزان   قیمت استفاده كرد و نبايد بیش از حد به حیوان خوراک 

داد، چرا كه می تواند سبب چاقی حیوان شود. 

آبستنی  آخر  هفته  شش  تا  چهار  آبستنی:  اواخر  در  تغذیه 
حساس ترين مرحله تغذيه میش های ماده است، زيرا در اين مرحله 
بیشترين رشد جنین مشاهده می شود و همچنین توسعه سیستم 
پستانی حیوان ماده اتفاق می افتد. در اين دوره می توان از علوفه با 
كیفیت متوسط يا چرا در مرتع درجه دو بهره برد و به هر دام در هر 
روز بسته به وزن زنده، حدود 225 تا 450 گرم كنسانتره داد. در اين 
مرحله بايستي از دادن انرژی بیش از حد نیاز حیوان خودداری شود 

زيرا ممکن است باعث سخت زايی شود؛ همچنین دادن انرژی كمتر 
از نیاز دام نیز باعث بیماری مسمومیت آبستنی می   شود )3(. 

در هنگام شیردهی: در اين مرحله نیازهای انرژی حیوان، 30% 
يا بیشتر، زايیده باشد نمی تواند  افزايش می   يابد. اگر حیوان دوقلو 
به اندازه كافی علوفه بخورد. در اين دوره در طول روز بايستي به 
ازای هر بره، حدود 450 گرم كنسانتره در اختیار حیوان ماده قرار 
گیرد. به منظور تغذيه بهتر، الزم است بر اساس تعداد بره ها، مادرها 
به دسته های تک قلوزا، دوقلوزا، سه قلوزا يا بیشتر تقسیم شده و 
نیازهای پروتئین حیوان %50 افزايش يابد. همچنین موادمعدنی و 
ويتامین ها به مقدار كافی در اختیار حیوان قرار گیرد كه می توان آنها 
را به   شکل مخلوط در كنسانتره يا به   صورت آزاد مورد استفاده قرار 

داد )3(. 
بلوک كردن جیره خوراكی، يک فناوری ساده بدون نیاز به حرارت و 
ابزار و تجهیزات پیچیده است. اين كار باعث جلوگیري از انتخاب 
بلوک های  همچنین  می شود.  دام  توسط  خوراک،  مختلف  اجزای 
خوراكی تهیه   شده از جیره كامل، امکان استفاده كمتر از مواد متراكم 
و غالت و استفاده از مواد علوفه ای ارزان قیمت را در تغذيه دام فراهم 

می كنند و باعث كاهش هزينه خوراک می شوند )20(. 
بن   سالم و نفزای )6( در مروری بر كارايی استفاده از بلوک های خوراكی، 
به عنوان مکمل غذايی برای نشخواركنندگان كوچک نگهداری   شده با 
سیستم تغذيه دستی و چرا در شرايط بد اقلیمی، نشان دادند كه 
صنايع  و  كشاورزی  فرعی  محصوالت  محتوی  خوراكی  بلوک   های 
غذايی، اوره، چسباننده و نگهدارنده ها،   هضم علوفه های كم   كیفیت و 

در نتیجه وزن دام های مصرف كننده آنها را بهبود می دهد. 
بروز خشکسالی   های اخیر در كشور و ادامۀ احتمالی آن در سال   های 
مورد  در  به ويژه  دامپروري  صنعت  در  مهم  چالش  يک  به  آينده، 
نشخواركنندگان كوچک در نظام دامپروی عشايری وابسته به مرتع، 
می   تواند  علوفه  تولید  كاهش  شرايط،  اين  در  است.  شده  تبديل 
عملکرد تولیدی و تولیدمثلی دام   ها و درآمد دامداران را تحت تاثیر 
قرار دهد )2 و 3(. از سوی ديگر، محصوالت فرعی زراعی و صنايع 
غذايی در كشور به فراواني وجود دارد )انرژی و مواد مغذی موجود 
در آنها در كتاب »جداول تركیبات مغذی خوراک های دام ايران« )1( 
آورده شده( كه می   توانند در جیره دام   ها، بخشی از نیازهای انرژی 
و مواد مغذی را تامین كنند. پیت، باگاس، مالس و نیز سرشاخه 
نیشکر از جمله اين مواد خوراكی است. مواد فیبری حاصل از نیشکر 
نیستند،  انتقال  قابل  مسافت های طوالنی  به  بودن،  به علت حجیم 
خوراک  نیشکر،  مالس  و  باگاس  و  پیت  مجموع  از  می   توان  ولی 

جدول 1- رابطه بین نمره وضعیت بدنی و دوره فالشینگ گوسفند ماده

دوره فالشینگ )هفته(نمره وضعیت بدنی

1/59
2/06
2/53
3/02
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متراكمی تهیه كرد كه امکان نقل و انتقال آن به مناطق دوردست 
مقرون   به   صرفه باشد. همچنین، تهیه خوراک به صورت بلوک، موجب 
را  آن  هزينه   های حمل   و   نقل  و  آن مي   شود  وزن مخصوص  افزايش 

به   مقدار زيادی كاهش مي   دهد )2(. 
كه  از خوراكی  بز  و  انجام   شده، گوسفند  تحقیقات  نتايج  اساس  بر 
به   شکل فشرده تهیه   شده باشد، به خوبی استفاده می   نمايند. غالمی و 
همکاران )2(، در يک تحقیق در زمینه جیره مکمل كامل مخلوط 
بر عملکرد  تاثیر جیره  با هدف  كه  بلوک  يا  پلت  فیزيکی  به   شکل 
افزودن  كه  دادند  نشان  انجام شد،  بز  و  گله هاي گوسفند  تولیدي 
300 گرم مکمل به جیره پايه گله گوسفندان و بزها، باعث افزايش 
مقدار شیر تولیدي و در نهايت منجر به افزايش وزن بره و بزغاله هاي 
شیرخوار می   شود. نتیجه كاربردي پژوهش ياد   شده آن بود كه كمیت 
و كیفیت مراتع و خوراک پايه استفاده   شده در اين مناطق، پاسخگوی 
نیازهاي گوسفند و بز به انرژي و مواد مغذي نیست و افزودن جیره 
مکمل باعث بهبود رشد بزغاله ها و بره ها و در نتیجه افزايش سود 
دامداران می شود. میرشمس الهی )4( در پژوهشی ديگر نشان داد كه 
انجام تغذيه تکمیلی در سه مرحلۀ آزمايشی، اثر معنی داری بر وزن 

تولد تا از شیرگیری بره ها دارد. 
مک گرگور )17 و 18( گزارش كرد كه بزهای آنقوره استرالیا كه 
در زمستان آبستن شدند، در اواسط آبستنی با محدوديت مصرف 
انرژی مواجه   شده و تغذيه تکمیلی آنها با مکمل های انرژی موجب 
را جبران  از دست رفته  قابل توجهی وزن  به طور  بزهای ماده  شد 

نمايند كه اين امر كاهش تلفات دوره جنینی را در پی داشت. 
با  كه  غذايی  بلوک های  از  عراق،  كشور  در  انجام   شده  پژوهش  در 
تهیه   شده   E و   D3  ،A ويتامین های  و  پنبه   دانه  كنجالۀ  از  استفاده 
استفاده شد كه در  از مرتع  تغذيه میش های چراكننده  بودند، در 
نتیجه، میزان بره زايی و دو قلوزايی میش ها افزايش يافت و درصد 

میش های قسر )نازا( پايین آمد )5(. 
میلنه و همکاران )19( نیز نشان دادند كه تغذيه تکمیلی میش های 
چرا   كننده در مرتع با استفاده از 500 گرم مخلوط جو و پودر ماهی 
)%86 جو غلطک   زده شده و %14پودر ماهی( نسبت به تغذيه تکمیلی 
با 500 گرم جو به   تنهايی، بره زايی را افزايش داد كه البته هر دو گروه 
نسبت به گروه شاهد كه تنها وابسته به چرا در مرتع بودند، عملکرد 

باالتری را نشان دادند. 
آبستنی(،  آخر  )1/5    ماه  آبستنی  آخر  دورة  تغذيه،  علم  نظر  از 
بحرانی ترين مرحله در دوره تولیدی میش است. در اين دوره 45 
روزه، %70 رشد جنین انجام می شود و بیشترين میزان توسعه در 
سیستم غدد پستانی اتفاق می افتد؛ پس رشد بره و میزان توانايی 

پايان  در  تغذيه  به وسیلۀ  توجهی  قابل  به   میزان  میش،  شیردهی 
آبستنی تحت تأثیر قرار می گیرد )12 و 22(. 

و   30% به   ترتیب  پروتئین  و  انرژی  به  میش  نیاز  بره،  تولد  از  بعد 
%55 افزايش می يابد. عدم تحقق اين امر، سبب كاهش وزن بیشتر 
میش، كاهش میزان شیر تولیدی و كم   شدن میزان وزن گیری بره ها 
می شود. كاربرد مکمل های پروتئینی به ويژه برای گله میش هايی كه 

درصد چندزايی بااليی دارند، بسیار ضروری می باشد )24(. 
بر طبق مطالعات انجام يافته، يکی از مشکالت اساسی عشاير كشور 
در پرورش گوسفند و بز، نرخ پايین زايمان، سقط جنین در طول 
دوران آبستنی و به   خصوص در دو ماه آخر، تولید شیر كم و ناكافی و 
میزان پايین زنده مانی بره   ها و بزغاله ها تا زمان از شیرگیری است كه 
اين حالت می تواند ناشی از عدم تامین انرژی و مواد مغذی مورد نیاز 

دام   های ماده در دوران آبستنی باشد. 
نتايج تحقیقات نشان می دهند كه اكثر مراتع و پس چر مزارع، نیازهای 
تغذيه ای گوسفند و بز كشور را تامین نمی كنند و در مراحل حساس 
فیزيولوژيک، گوسفند و بز نیاز به تغذيه كمکی دارند لذا برای پرورش 
اقتصادی و مقرون   به   صرفه گوسفند و بز عمل به توصیه های تغذيه ای، 
حاضر،  پژوهش  انجام  هدف  اساس،  اين  بر  است .  ضروری  و  الزم 
بررسی تأثیر استفاده از جیره های تکمیلی در دوره های فیزيولوژيکی 
متفاوت بر روی تولید و سود گله در يکی از سامانه   های عشايری 

پرورش گوسفند و بز كشور در استان لرستان بود. 

معرفی دستاورد
اين پژوهش در استان لرستان واقع در شمال استان خوزستان در 
مناطق،  اين  انجام شد. عشاير  به   مدت يک   سال  حوالي سد كرخه، 
گله   های گوسفند و بز خود را در فصول گرم سال در مناطق يیالقی 
واقع در ارتفاعات نزديک به شهر خرم آباد  نگهداری می   كنند و در 
فصول سرد سال به مناطق قشالقی واقع در شمال استان خوزستان و 
در مجاورت استان ايالم )دشت عباس( كوچ می كنند ) شکل 2(. در 
طول اجراي اين طرح مشخص شد كه روش   های پرورش و مديريت 
اين گله      ها شبیه هم هستند چون گله   ها متعلق به افراد يک ايل و 
طايفه بودند. با اينکه عشاير مزبور در مناطق يیالقی و قشالقی در 
يک موقعیت حضور داشتند ولی گله   های آنها از   هم دور بود؛  طوری كه 

امکان مخلوط   شدن دام   های آنها با   هم وجود نداشت. 
انجام  روز  هر  غروب  در  حاضر،  پژوهش  در  دام   ها  تکمیلی  تغذيه 
آخور  سرتاسر  در  تکمیلی  خوراک  خوراک   دهی،  از  قبل  مي   شد. 

اثر تغذيه خوراك تکمیلي در مراحل مختلف فیزيولوژيکی بر عملکرد تولیدي گله   هاي عشايري در استان  لرستان - حسین غالمی، علی مصطفی طهرانی
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به   طور يکنواخت پخش می   شد تا همۀ گوسفندان تحت تیمار، به   طور 
همزمان به آن دسترسی داشته باشند و به    مقدار كافی تعلیف شوند. 
نسبت طول آخور به تعداد دام، به شکلی بود كه فضا برای تعلیف 
تمیز و سالم در  همۀ دام   ها در آخور وجود داشت )شکل 3(. آب 
تعداد 15  بود.  فراهم  روز  در طول  دام   ها  استراحت  آبشخور محل 
گله گوسفند لری-   بختیاری از گله   های عشايري استان لرستان كه 
می   كردند، شناسايی شده  را سپری  آبريز كرخه، قشالق  در حوزه 
گله   ها  گرديد.  انتخاب  آزمايش  برای  میش  رأس  گله 50  هر  از  و 
به   صورت تصادفی به پنج گروه آزمايشی تقسیم شدند، به طوری   كه هر 
گروه آزمايشی شامل سه گله بود. میش   های آزمايشی در گله   هايی 
گوش  شماره  با  بود،  بیشتر  رأس  از 50  آنها  میش   هاي  تعداد  كه 
و رنگ مشخص شدند و به   دلیل عدم امکانات جداسازی، كل گله 
در  تکمیلی  خوراک  مصرف  اثر  دريافت  كردند.  را  تکمیلی  تغذيه 
مراحل مختلف فیزيولوژيکی بر عملکرد تولیدی اين میش   ها مورد 
مطالعه قرار گرفت )جدول 1(. مقادير انرژی، پروتئین و ساير مواد 
مغذی مورد نیاز در جیرة غذايی روزانه میش   ها در مراحل مختلف 
فیزيولوژيکی با استفاده از جداول احتیاجات مواد مغذی در جیره 

غذايی نشخواركنندگان كوچک تنظیم شد. 

گروه   های آزمایشی 
در اين پژوهش پنج گروه آزمايشی به   شرح زير مورد استفاده قرار 

گرفت: 
شاهد: در اين گروه از میش   ها در طول دورة آزمايش تیماری اعمال 

نشد و فقط داده   برداری از دام   ها طبق روش تحقیق انجام شد. 

فالشینگ: اين گروه از میش   های آزمايشی همانند گروه میش   های 
شاهد، مديريت شدند اما در منطقه يیالقی )استان لرستان( از 30 
روز قبل از جفت   گیری تا 15 روز بعد از آن، هر راس از میش   های اين 
گروه، 300 گرم در روز دانه جو به   عنوان خوراک تکمیلی فالشینگ 

دريافت كردند. 

تغذیه نزدیک زایش )تغذیه تقویتی(: از 45 روز قبل از زايش 
تا زمان زايش، هر راس از میش   های اين گروه با 400 گرم در روز 
خوراک تکمیلی بلوک   شده، حاوی 2/50 مگاكالری   در   كیلوگرم انرژی 

متابولیسمی و %13/50 پروتئین خام تعلیف شدند )جدول 1(. 

تغذیه بعد از زایش )شیر   دهی(: از زمان زايش تا 90 روز بعد از 

آن، هر راس از میش   های اين گروه با 800 گرم   در   روز خوراک تکمیلی 
بلوک   شده، حاوی 2/50 مگاكالری   در   كیلوگرم انرژی متابولیسمی و 

%13/50 پروتئین خام تعلیف شدند. 

تغذیه در دو مرحله قبل و بعد از زایش )تغذیه تقویتی- شیردهی(:
 از 45 روز قبل از زايش تا زمان زايش، هر راس از میش   های اين 
گروه با 400 گرم   در   روز خوراک تکمیلی بلوک   شده تعلیف شدند و 
سپس از  زمان زايش تا 90 روز بعد از آن نیز با 800 گرم   در   روز 

خوراک تکمیلی بلوک   شده تعلیف شدند. 
ويژگي تولید   مثلی و توان تولیدی میش   های آزمايشي در قالب عوامل 

زير بررسي شدند )3(. 

 = درصد باروري ظاهري
100  × )تعداد میش زايش   كرده تقسیم بر تعداد میش در معرض جفتگیری(

 = درصد چندزايي 
 100  × )تعداد بره متولد   شده )زنده و مرده( تقسیم بر تعداد میش زايش   كرده(

 = درصد توان تولید مثلي میش 
100 × )تعداد بره متولد   شده )زنده و مرده( تقسیم بر تعداد میش در معرض 
جفتگیری(

= درصد توان تولیدي میش
100 × )تعداد بره از    شیر   گرفته تقسیم بر تعداد میش در معرض جفتگیری( 

در كلیه گله   ها، تعداد بره متولد   شده، بره سقط   شده، تلفات بره، قل   ها 
در هنگام تولد   ، میش قسر و بره از شیر گرفته   شده و وزن از شیر   گیري 
ثبت شد. بره   های تازه متولد   شده با ترازوهای فنری و در پايان دوره 

شیرخوارگی با ترازوی فرغونی وزن شدند. 
در اين آزمايش، هزينه   های صرف   شده برای تغذيه هريک از مراحل 
پنج گانه پروژه ثبت شد و با كسر آن از درآمد حاصل از اضافه وزن 
بره   های تولیدی از هر تیمار، سود به   ازای هر راس میش محاسبه شد. 
اقالم خوراكی مورد نیاز برای تهیۀ خوراک تکمیلی )جدول 1( توسط 
كارخانه خوراک دام شعیبیه اهواز تامین شد. همچنین، برای تعیین 
میزان انرژی و ساير مواد مغذی از داده   های كتاب مرجع »جداول 
كلیه   .)1( شد  استفاده  ايران«  دام  خوراک   های  مغذی  تركیبات 
تیمارها دارای فرمول يکسان و فرم فیزيکی آن به صورت بلوک های 
بود )شکل 1(. مشخصات  ابعاد 20×40×40 سانتی   متر  با   خوراكی 

خوراک تکمیلی در جدول )1( آورده شده است.
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جدول 1- اجزاء و تركیبات شیمیايی بلوک های خوراكی مورد استفاده در تغذيه تکمیلی میش   ها )درصد در ماده خشک(

درصد در جیرهاقالم خوراكی

62/5دانه جو كامل

4/0سبوس گندم

10/0مالس نیشکر

20/0پیت نیشکر

1/5اوره

1/0كربنات كلسیم

0/5مکمل معدنی- ويتامینی1

0/5نمک طعام

تركیبات شیمیایي

2/50انرژي قابل متابولیسم )مگاكالري   در   كیلوگرم ماده خشک(

13/00پروتئین خام )درصد(

33/00فیبر نامحلول در شوينده خنثي )درصد(

14/13فیبر نامحلول در شوينده اسیدي )درصد(

0/65كلسیم )درصد(

0/40فسفر )درصد(

1/61نسبت كلسیم به فسفر

E، 100 میلی   گرم؛ كلسیم،  D3، 100000 واحد بین   المللی؛ ويتامین  A، 500000 واحد بین   المللی؛ ويتامین  اجزای مکمل معدنی-ويتامینی )ويتامین 
190000 میلی   گرم؛ فسفر، 90000 میلی   گرم؛ سديم، 50000 میلی   گرم؛ منیزيم، 19000 میلی   گرم؛ آهن،  3000 میلی   گرم؛ مس،  300 میلی   گرم؛ منگنز، 
2000 میلی   گرم؛ روی، 3000 میلی   گرم؛ كبالت، 100 میلی   گرم؛ يد، 100 میلی   گرم؛ سلنیوم، 1 میلی   گرم و آنتی اكسیدان )B. H. T (، 3000 میلی   گرم(. 

اثر تغذيه خوراك تکمیلي در مراحل مختلف فیزيولوژيکی بر عملکرد تولیدي گله   هاي عشايري در استان  لرستان - حسین غالمی، علی مصطفی طهرانی
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نسبت علوفه به كنسانتره در بلوک   های خوراكی، 20 به 80 بود. از 
اين بلوک   ها استفاده شد.  پیت نیشکر به   عنوان منبع علوفه   ای در 
دلیل استفاده از اين محصول فرعی صنايع نیشکر، در دسترس بودن 
آن در تمام فصول سال و نیز هزينه بسیار كم آن بود كه به كاهش 
قیمت تمام   شده بلوک كمک كرد. از مالس نیز به عنوان كربوهیدرات 

قابل دسترس و نیز چسباننده استفاده شد. 
غالمی و همکاران )2(، نشان دادند كه مراتع حاشیه كرخه از نظر 
كمیت و كیفیت توانايی تامین نیاز انرژی و مواد مغذی گوسفند و 
بز را ندارند و اين گله ها در پايیز و زمستان با كمبود مواد مغذی 
و كاهش وزن زنده روبرو هستند. كلورن و نورتون )15( نیز بیان 
آخر  ماه  در  تولیدمثل،  به  مربوط  تنش   های  بیشترين  كه  داشتند 
و  گائو  همچنین،  است.  شیردهي  اول  هفته  چهار  نیز  و  آبستني 
همکاران )9( نشان دادند كه قابلیت هضم مواد مغذی و انرژی قابل 
هضم چراگاه ها در فصل پايیز و زمستان به طور معنی   داری كاهش 
می يابد كه به پي آن، محدوديت در كمیت و كیفیت خوراک مصرفی 

دام ها ايجاد می شود. 
در اين پژوهش، با توجه به مواد خواركی قابل دسترس در منطقه 
و با هدف استفاده از باگاس نیشکر، جیره تکمیلی متوازن و فرموله 
شد. مواد خوراكی مورد استفاده، انرژی و مواد مغذی جیره در جدول 
)1( ارائه شده است. اين جیره كه دارای %80 كنسانتره است، يک 
جیره با انرژی باال حساب مي   شود. استفاده از اين میزان انرژی، با 
توجه به وضعیت مراتع مورد چراي گله   ها در استان لرستان و حاشیه 

رودخانه كرخه و نیز اهداف تحقیق )مکمل   بودن جیره( بود )2(. 
چنانچه در جدول )2( مالحظه مي   شود، در بین گروه   های مختلف 

آزمايشی، درصد توان تولیدی در میش   های گروه تغذيه تقويتی-
و  انرژی  به  توجه  با  )P >0/05( كه  بود  بیشتر  از شاهد  شیردهی، 
مواد مغذی تامین   شده و مدت زمان تغذيه تکمیلی)135روز(، اين 
حالت قابل انتظار بود. اختالف بین میانگین درصد اين فراسنجه در 
ساير گروه   های آزمايشی با شاهد معنی   دار نبود. برای دو صفت توان 
تولید   مثلی و باروري ظاهري، تغییرات بین برخی از گروه   ها يکسان 
بود و برای اين دو صفت گروه   های آزمايشی شاهد و فالشینگ در 
يک دسته و سه گروه ديگر در دسته ديگری قرار گرفتند. نتايج يک 
تحقیق نشان داد كه در مجموع سه زايش، درصد باروري ظاهري 
%81/30  است كه علت اين كاهش افت میزان باروري ظاهري در 
به ذكر  است. الزم  تنش گرمايي( ذكر شده  از  )ناشي  زايش دوم 
است، در پژوهش حاضر ) استان لرستان( يک زايش مطالعه شده 
است؛ در حالي   كه در پژوهش كیان زاد و همکاران سه زايش در دو 

سال بررسي شده است )14(. 
در اين پژوهش، حداقل در گروه   های شاهد و فالشینگ به   ترتیب با 
%94 و %89/33  و حداكثر توان تولیدمثلي میش ها در گروه   های تغذيه 
تقويتی، شیردهی و شیردهی- تغذيه تقويتی به   ترتیب با 101/33%، 
%100 و %100/66 مشاهده شد. دو گروه شاهد و فالشینگ در يک 
پژوهش  قرار گرفتند. در  تیمار ديگر در گروه ديگری  و سه  گروه 
مشابه، صرف   نظر از نژاد قوچ استفاده شده، توان تولیدمثلي میش   ها 
%100/5 بود كه در محدوده داده   های پژوهش حاضر است )14(. در 
جدول )3( آمار توصیفي تعداد میش تحت پوشش و تعداد میش 
ارائه شده است  تلف   شده در طول اجرای طرح گروه   های آزمايشی 
كه با آزمون نسبت بر اساس توزيع دوجمله ای، با هم مقايسه شدند. 

جدول2. جدول مقايسه میانگین )SD±( توان تولیدی و تولیدمثلی در گروه   های آزمايشی )درصد(

تغذیه تقویتی-شیردهیتغذیه تقویتیفالشینگشاهدردیف
شیردهی

 89/33bc ±3/7685/33c ±3 /88 95/33ab93/33b±3/05 97/33a±3/89توان تولیدی میش

   94/00b ± 3/85  89/33b ±3 /89   101/33a100/00a ±1/38 100/66a±1/39توان تولیدمثلی میش

  93/33b ±1/97 88/66b ±2/40 98/66a ±1/10198/66a ±1/41   98/66a±1/40باروری ظاهری

100/71a ±1/01چندزايی
100/78a ±1/05±

88.3± 88.3  
102/70a ±2/02  101/35a±1/42  102/03a±1/75  

 .)P >0/05( حروف غیر مشابه در هر رديف بیانگر تفاوت معنی   دار بین میانگین هاست
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جدول 4- مقايسۀ میانگین برخی از صفات تولیدی ارزيابی   شده در گروه های آزمايشی میش   های لری-بختیاری

پارامتر
انحراف گروه   های آزمایشی

معیار 
میانگین   ها

سطح 
معنی داری

تغذيه تقويتی شیردهیتغذيه تقويتیفالشینگشاهد
- شیردهی

3/974/114/144/094/130/0270/18وزن تولد بره
وزن از شیرگیری 

<18/19b20/84a21/33a21/00a22/22a0/5400/0001)كیلوگرم(

كل افزايش وزن 
<14/04b16/69a17/17a16/85a18/06a0/5400/0001)كیلوگرم(

افزايش وزن روزانه )گرم 
<156/25b183/78a188/47a187/25a199/87a4/910/0001در روز(

سود به   ازای هر رأس 
<2028150b2280320a2424780a1990660b2043330b4318/20/0001میش¥ )ريال(

a,b,c حروف غیر مشابه در هر رديف بیانگر تفاوت معنی   دار بین میانگین ها است.                   
             ¥=  قیمت   ها بر اساس اسفند 1396 است. 

با توجه به داده   های جدول )3( و با استفاده از آزمون نسبت بر اساس 
توزيع دوجمله   ای، تعداد میش تلف   شده در طول اجرای طرح سه 
تیمار شاهد، فالشینگ و شیردهی در يک گروه و دو تیمار تغذيه 
تقويتی و تغذيه تقويتی - شیردهی هم در گروه ديگر قرار گرفتند. 
در جدول )4(، اهداف پروژه كه همان تولید بیش   تر و افزايش سود 

دامدار است و مقايسۀ میانگین برخی از صفات تولیدی ارزيابی   شده 
در گروه   های آزمايشی نشان داده شده است. همانگونه كه مالحظه 
می شود، بره   های حاصل از میش   های دريافت   كننده مکمل بلوک   شده 
در مقايسه با بره   های حاصل از میش   های شاهد، افزايش وزن روزانه و 

در نهايت وزن از شیرگیری باالتر معنی   داری داشتند.

جدول3. آمار توصیفي عملکرد تولیدی و تولیدمثلی در گروه   های آزمايشی میش   های لری-بختیاری

تغذیه فالشینگشاهدردیف
تحریکی-شیردهیتقویتی

شیردهی

150150150150150تعداد میش تحت پوشش طرح )راس(

6a11a1b2ab0bتعداد میش تلف شده در طول اجرای طرح )راس(

 .)P >0/05( حروف غیر مشابه در هر رديف بیانگر تفاوت معنی   دار بین میانگین ها است 

اثر تغذيه خوراك تکمیلي در مراحل مختلف فیزيولوژيکی بر عملکرد تولیدي گله   هاي عشايري در استان  لرستان - حسین غالمی، علی مصطفی طهرانی
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جمع بندی و نتیجه گیری
انجام  محل  مراتع  در  موجود  علوفۀ  مقدار  كه  داد  نشان  نتايج 
پژوهش براي استفاده حداكثري از ظرفیت گوسفندان براي تولید 
از غذاي  بره های شیرخوار، كافي نیست و استفاده  شیر و تغذيه 
كمکي )مکمل( در مراحل مختلف فالشینگ، قبل از زايش و در 
دوران شیردهي به صورت خوراک مکمل بلوک، بر اضافه وزن روزانه 
بره های شیرخوار موثر است. با افزودن مکمل، اضافه وزني بین 28 
گرم   در   روز برای فالشینگ نسبت به گروه شاهد و 43 گرم   در   روز 

براي بره هاي گروه تغذيه تقويتی -شیردهی به   دست آمد. 
همانطور كه گفته   شد، در 1/5 ماه آخر آبستني، بايد مواد مغذي 
اختیار  در  شیري  غدد  توسعۀ  و  جنین  تکامل  به منظور  كافي 
دوره،  اين  طول  در  مغذي  مواد  اين  تأمین  گیرد.  قرار  میش ها 
مادر  میش  سالمت  و  نوزاد  برة  مطلوب  وزن  براي  به خصوص 
بره و میزان  بنابراين رشد  بسیار حائز اهمیت است )12 و 21(. 
توانايي شیردهي میش، به    مقدار زيادي با تغذيه در پايان آبستني 
تحت تأثیر قرار مي گیرد )12؛ 16 و 21(. نتايج حاصل از تحقیق 
ون   شنگ )25( كه بر روي میش هاي مرينوس چیني انجام شد، 
نشان داد میش   هايي كه در فصل جفت گیري كمتر از 42 كیلوگرم 
بره زايي  درصد  و  آبستني  نرخ  فحلي،  میزان  داراي  دارند،  وزن 
به   مراتب پايین تري نسبت به میش هاي با وزن باالي 57 كیلوگرم 
هستند. نتايج حاصل از تحقیق ال هگ )7( نیز نشان داد كه انجام 
تغذيه تکمیلي میش ها، باعث افزايش وزن تولد بره ها می شود كه 

با نتايج تحقیق حاضر هماهنگي دارد. 
طبق نتايج به    دست آمده، وزن از شیرگیری بره   ها در تیمار شاهد 
18/19 كیلوگرم و تیمارهای آزمايشی فالشینگ، تغذيه تقويتی، 
 ،21/33  ،20/84 به   ترتیب  تقويتی-شیردهی  تغذيه  و  شیردهی 
با شاهد  21/00 و 22/22 كیلوگرم است كه در هر چهار گروه 
تفاوت معنی   دار وجود دارد. باالترين وزن از شیرگیری، در گروه 
تغذيه تقويتی-شیردهی مشاهده    شد كه با توجه به انرژی و مواد 
مغذی تامین   شده و مدت 135 روز تغذيه تکمیلی قابل انتظار بود. 
اما بین چهار گروه آزمايشی فالشینگ، تغذيه تقويتی، شیردهی 
و تغذيه تقويتی-شیردهی با وجود تفاوت عددی، از نظر آماری با 

هم تفاوت معنی   داری نداشتند. 
وزن  میانگین  كه  مي   دهد  نشان  پژوهش  اين  نتايج  كلي،  بطور 
مي   يابد؛  افزايش  تکمیلی  جیره های  تغذيه  با  بره   ها  شیرگیری  از 
تکمیلی  تغذيه  كه  گروه   هايي  در  بره   ها  رشد  سرعت  به   طوری   كه 
دوره دريافت كرده بودند در مقايسه با گروه شاهد باالتر است كه اين  چهار  در  مغذی  مواد  بهتر  تأمین  از  ناشی  می تواند  حالت 

فیزيولوژيکی آزمايش به   دلیل درصد مواد كنسانتره باالتر در جیره 
تکمیلی، تولید بیشتر شیر و مصرف بیشتر آن توسط بره ها  باشد. 
با  ولی  نشد،  اندازه گیری  میش   ها  شیر  تولید  حاضر،  تحقیق  در 
انتظار  قابل  تکمیلی  تغذيه  اثر  در  در جیره  مغذی  مواد  افزايش 
بود. اين امر موجب اضافه   وزن بره   ها تا زمان از شیرگیری می شود 
زيرا، كمبود انرژی موجب كند   شدن رشد بره   ها و كمبود پروتئین 

موجب تشديد آن می   گردد )8(. 
در اين پژوهش، تأمین مواد مغذی با دريافت جیره های تکمیلی 
دام های چهار گروه آزمايشی، موجب شد تا مواد مغذی بیشتری 
گوسفندانی  به   همین   دلیل  گیرد؛  قرار  و جنین  مادر  دسترس  در 
كه عالوه بر چرا با جیره های مکمل تغذيه شدند، وزن روزانه   شان 
در مقايسه با جیره شاهد، به طور معنی داری افزايش و بهبود يافت 
)جدول 4( كه اين يافته در راستای نتايج مطالعه ايوی )11( بر 
نتايج مطالعه   روی بزهای ماده كركی اسپانیايی است. همچنین 
ديگري نشان داد كه سطح تغذيه انرژی در آبستنی، عامل مهمی 

است كه بر وزن تولد و زنده   مانی بره ها موثر است )13(. 
تیمار  پنج  در  مديريتی  و  پژوهشی  امور  هزينه   هاي  همه  چون 
خوراک  میزان  در  گروه ها  بین  اختالف  تنها  و  بود  يکنواخت 
مکمل  جیره  به   میزان  تفاوت ها  اين  لذا  بود،  دريافت   شده  مکمل 
برمی گردد. در  فیزيولوژيکی  از آن در مراحل مختلف  استفاده  و 
مجموع طبق نتايج به دست آمده، با وجود اينکه میش   های گروه 
بلوک،  به   شکل  متوازن  جیره  از  استفاده  با  فالشینگ  آزمايشی 
كمترين عملکرد تولیدمثلی را داشتند )جدول2(، ولی با عملکرد 
)با  فالشینگ  جیره     باالتر(  روزانه  وزن  )افزايش  باالتر  تولیدی 
2280320ريال( سود خوبی برای دامدار بدست آمد. تیمار تغذيه 
تقويتی هم )با 2424780 ريال به   ازای هر راس میش( باالترين 
سود   دهی را نشان داد )جدول4(. از   سوی   ديگر، با احتساب ارزش 
زمان  )در  ريال   112330 ارزش  به  بره  زنده  وزن  كیلوگرم  هر 
آزمايش( مالحظه    شد كه درآمد هر رأس دام ماده )میش( در 
كمترين  شیردهی،  و  شاهد  تیمارهای  در  آزمايشی  دوره  كل 
سوددهی و تغذيه تقويتی و فالشینگ بیشترين سوددهی را دارند 

)جدول 4(. 
طول  در  كه  گفت  مي   توان  آمده  بدست  نتايج  طبق  نهايت،  در 
گله های  تغذيه  در  تکمیلی  جیره های  از  استفاده  طرح  اجراي 
شیردهی،  و  آبستنی  فالشینگ،  دوره های  در  عشايری  گوسفند 
تا  بره   ها  زنده  وزن  و  آبستن  میش   های  عملکرد  بهبود  موجب 
درآمد  افزايش  سبب  مي   تواند  كار  اين  كه  شد  شیرگیری  زمان 

پرورش دهندگان گوسفند عشايری باشد. 
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توصیه ترویجی
آبستنی )دوره بحرانی(، زمان زايش و دو  چون دوره   هاي ماه آخر 
ماه اول شیردهی میش   ها در سامانه كوچ رو عشايری بیشتر در فصل 
زمستان مي   باشد و از طرف ديگر، مراتع در اين فصل بعلت پايین 
بودن كیفیت غذايی علوفه ها از نظر تولید انرژی و مواد مغذی فقیر 
هستند؛ بنابراين، پیشنهاد مي شود تا از30 روز قبل از جفت   گیری 
تا 15 روز بعد از آن، تغذيه روزانۀ هر راس میش با 300 گرم دانه 
جو به عنوان خوراک تکمیلی فالشینگ؛ 45روز قبل از زايش تا زمان 
زايش تغذيه میش   ها با 400 گرم در روز خوراک تکمیلی بلوک   شده 

 13/50% و  متابولیسمی  انرژی  مگاكالری   در   كیلوگرم   2/50 حاوی 
پروتئین خام و از زمان زايش تا 90 روز بعد از آن، تغذيه با 800 گرم 
در روز خوراک تکمیلی بلوک   شده با مشخصات ياد   شده انجام شود. 

تقدیر و تشکر 
از مركز بین المللی ايکاردا كه اعتبارات اين پژوهش را تامین نمودند 
و از تمامي گله داران عشايری، به خصوص خانواده محترم بیرانوند كه 
فرصت انجام اين تحقیق را فراهم كردند، تقدير و تشکر ويژه به عمل 

می آيد. 

شکل 2- نمونه گله آزمايشی در مناطق قشالقی واقع در شمال استان 
خوزستان و در مجاورت استان ايالم )دشت عباس(

شکل 1- بلوک   های آزمايشی خوراكی با ابعاد 20×40×40سانتی   متر 
استفاده   شده در پروژه

شکل 3- میش   های آزمايشی در حال تغذيه بلوک   ها در آخور

اثر تغذيه خوراك تکمیلي در مراحل مختلف فیزيولوژيکی بر عملکرد تولیدي گله   هاي عشايري در استان  لرستان - حسین غالمی، علی مصطفی طهرانی
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