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 چکیده

 در که طور همان کنندعلت عدم اطالع از روش مناسب پروار، سود کمتری دریافت میپرواربندان بره به زمینه مطالعاتی:

 شده تفریخ تازه های جوجه به زیاد وانرژی پروتئین حاوی دان پیش جیره است مرسوم گوشتی های جوجه پرورش

 های بره در تواندمی روش همین شود، لذامی کاسته کشتار و تفریخ روز بین فاصله تعداد از هرساله و یابدمی اختصاص

ها به رساندن برهانتخاب روش مناسب پروار و  هدف: .قرارگیرد آزمون مورد خزشی خوراک دریافت شده با متولد تازه

راس بره نر  51 کار: روش .خروج دام اضافی از مرتع بودو  وزن کشتار در حداقل زمان ممکن، کاهش هزینه پرورش دام

شاهد تیمار شامل تیمار اول: شیرمادر+ یونجه+ مرتع ) 4افشاری از بدو تولد در قالب طرح کامال تصادفی نا متعادل به 

(، تیمار دوم: شیر مادر+ یونجه+ مرتع سپس دریافت CONT-UFیا بصورت پرورش نیمه متمرکز سوم بدون پروار مر

(، تیمار سوم: شیر مادر+ تغذیه CONT-Fیا نیمه متمرکز پرورش بصورت شاهد مرسوم پرواربندی شده جیره پرواری )

( و تیمار چهارم: شیر مادر+ تغذیه خزشی HMPیا متمرکز پرورش بصورت متابولیسم زیاد حاوی پروتئین قابل)خزشی 

یا متمرکز پرورش بصورت متابولیسم کم اما دارای لیزین و متیونین محافظت شده شکمبه ای حاوی پروتئین قابل)

LMP+LMRP.بود ها معنی داراثر تغذیه خزشی بر افزایش وزن روزانه بره نتایج: ( اختصاص یافتند (0001/0=P) مقدار .

. ضریب (P=0001/0) بود CONT-F دار و بیشترین آن مربوط به تیمارخشک مصرفی بین تیمارهای آزمایشی معنیماده 

 CONT-Fدار افزایش و بیش ترین ضریب تبدیل غذایی در تیمار طور معنیبه شاهدتبدیل غذایی در تیمار های 

. بیشترین سود در تیمار (P=0001/0)کاهش معنی دار یافت CONT-UF. بازده الشه در تیمار (P=0001/0)بود

LMP+LMRP  وجود داشت و زیان در تیمارCONT-F مشاهده شد (0001/0=P.) :بر اساس نتیجه گیری نهایی 

 .تشخیص داده شدبرای پروار بندی بره بهتری روش  LMP+LMRPمحاسبات اقتصادی، تیمار 

 

 ، پروار، خزشی، لیزین، متیونینبرهواژگان کلیدی: 
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 مقدمه

همان طور که در پرورش جوجه های گوشتی مرسوم 

است جیره پیش دان حاوی پروتئین و انرژی زیاد به 

یابد و هرساله جوجه های تازه تفریخ شده اختصاص می

شود، کاسته میاز تعداد فاصله بین روز تفریخ و کشتار 

تواند در بره های تازه متولد شده مورد لذا همین روش می

آزمون قرارگیرد بدین معنی که بره با دریافت کل شیر 

مادر و جیره آغازین همراه مادر ) بدون دسترسی مادر 

به جیره آغازین ( بوده که تحت عنوان خوراک خزشی 

با پرورش بره بالفاصله پس از تولد  و باشدمطرح می

دریافت جیره حاوی پروتئین قابل متابولیسم زیاد و یا 

پروتئین قابل متابولیسم کم اما دارای اسید آمینه لیزین و 

متیونین محافظت شده شکمبه ای، ممکن است در شرایط 

ایران جایگزینی برای روش مرسوم که بره با شیر مادر، 

یونجه و علوفه مرتعی پرورش و سپس در محیط بسته 

شده باشد و این پژوهش برای مقایسه اقتصادی پروار 

روش مرسوم با روش تغذیه خزشی در پروار بره های 

نر افشاری و همچنین بررسی امکان کاهش فاصله روز 

 تولد تا کشتار طراحی و اجرا شد.

تولید گوشت با کمیت وکیفیت باال بدون افزایش تعداد دام 

اه از ودستیابی به یک سود مناسب در مدت زمان کوت

باشد. هزینه تامین میپرواربندی صنعت اهداف اصلی 

های مربوط درصد هزینه 70تا  65خوراک دام نزدیک به 

ها اگر این هزینه ،شودنگهداری را شامل می به پرورش و

در یک دوره پرواربندی کاهش یابد، عالوه بر تولید گوشت 

با کمیت وکیفیت مناسب سود بیشتری نیز عاید دامدار 

، موسوی و 1378، طالبی و ادریس 1375گردد )فرزاد می

ارتقاء سطح . (1390و موسوی و همکاران  1384همکاران 

زندگی جوامع بشری، کاهش فعالیت فیزیکی و تغییر عادات 

غذایی سبب شده که مصرف دنبه کاهش یافته و تقاضا 

چنین در صورتی که هم .برای مصرف گوشت افزایش یابد

و کم چرب ایجاد شود ضمن بهبود بازده گوسفند کم دنبه 

غذایی، بازده اقتصادی واحدهای پرواربندی افزایش 

(، لذا هرچه دام در سنین پایین 1377خواهد یافت )طالبی 

)حسن  پروار گردد راندمان غذایی بهتری خواهد داشت

و موسوی و  1384، موسوی و همکاران 1344پور 

 (1390همکاران 

 بره های کشتار بیان کردند که( 1973همکاران ) و تیواری

درصد گوشت  دارای ،ماه 9در مقایسه با  ماه 6سن  با شده

 النکار در طی آزمایشکه  بودند،به استخوان بیشتر نسبت 

و  ماه قرار دادند 6( سن کشتار را 1995همکاران ) و

 ( اثر ژنوتیپ بر روی رشد،1998همکاران ) وفرکینگ 

سن کشتار  و هرسی کردکشتار و خصوصیات الشه را بر

( 1372توصیه کردند. در پژوهش کیان زاد ) ماه 9تا  6 را

ترین ضریب تبدیل ترین افزایش وزن روزانه و کمبیش

 6های نر کشتار شده مغانی و ماکویی در سن غذایی بره

ترین افزایش چنین در مطالعه دیگری، بیشماه بود. هم

غذایی در طول مدت ترین ضریب تبدیل وزن روزانه و کم

ترین ماده خشک مصرفی در طول روز و کم 60پروار 

روز گزارش  120روز با سن شروع پروار  30مدت پروار

(. با توجه به 1384و ایالمی  1374شده بود )ایالمی 

های نر افشاری پتانسیل ژنتیکی و خصوصیات الشه بره

 طول مدت پروارکیلوگرم و  50تا  45 کشتارمناسب وزن 

(، 1384گزارش شد )موسوی و همکاران روز  120 تا 100

( طول عمر 1390و در پژوهش دیگر موسوی و همکاران )

روز با سن شروع  158اقتصادی بره نر پروار افشاری 

 .کردندروز بیان  90پروار 

سن از شیر  نشان دادند که( 1973همکاران ) و تیواری

ت الشه روز( اثر معنی داری بر روی کیفی 90و 45) گیری

( در بررسی اثر مدت زمان 1378چنین کرمی )و هم نداشت

های خصوصیات الشه بره دوره شیرخوارگی بر رشد و

لری بختیاری چنین عنوان کرد که شیرگیری در سن دو 

ها نداشته و موجب گونه اثر سوئی روی برهماهگی هیچ

 گردد.حفظ مراتع و تعادل مناسب دام در مرتع می

درصد پروتئین خام بوده  15اقل حاوی خوراک خزشی حد

( در 1999(، که سانترا و کریم )1390)نیکخواه و امانلو 

های شیرخوار از خوراک خزشی مناطق نیمه خشک در بره

درصد پروتئین خام همراه با شیر و علوفه  18حاوی 
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ها در پس از استفاده کردند، که بر عملکرد پرواری بره

( و درصد ترکیبات الشه 2008شیرگیری )بات و همکاران 

برخی از چنین ( موثر بود، هم2009)کاراسکو و همکاران 

رساندن باعث آسیب مواد ضد مخاط روده ای که اثرات 

نماید )ماکینده و گیری میرا پیش به بافت روده شده

 خوراک سطوح مختلف انرژی و پروتئین .(1997همکاران 

روزانه ) کریم  ی برای تامین نیاز رشد و افزایش وزنخزش

(، وزن از 2007و یاکوالکی و همکاران  2001و همکاران 

و موریل و  2007ها )الردی و ماداک شیرگیری گوساله

( و ماده آلی مصرفی بوده و وضعیت 2013آرتینگتون 

کلی انرژی دام را بهبود و سازگاری با محیط جدید پروار 

 کند عالوه بر این، خوراک خزشی حاویرا هموار می

نشاسته زیاد ممکن است تأثیر مثبتی بر کیفیت الشه داشته 

(، که مصرف سطح بیشتر 2007باشد )الردی و ماداک 

پروتئین جیره غذایی با ثابت نگه داشتن غلظت انرژی باعث 

گردد )سانترا و کریم اتالف زیاد ازت در مدفوع و ادرار می

1999 .) 

 ش سندر راستای کاهبرای انتخاب روش مناسب پروار 

عمر و هزینه پرورش بره پرواری که سبب شروع، طول

برگشت سریع سرمایه و رونق صنعت گوسفندداری شده 

چنین خروج دام اضافی از مرتع که سبب کاهش و هم

گردد چرای بی رویه و فرسایش خاک و خسارت سیل می

ه با توجه به پیشرفت علم تغذیلذا  ،را به دنبال داشته باشد

 پروارشروع امکان که  های اخیر در سالن نشخوارکنندگا

های خزشی با در سن پایین فراهم شده، استفاده از جیره

تغییر در ترکیب جیره مخصوصا پروتئین قابل متابولیسم 

وزن روزانه و بازده افزایش باشد که در نتیجه رشد، می

غذایی افزایش یافته و ترکیبات الشه به سمت گوشت 

دف این مطالعه، انتخاب مناسب یابد. هبیشتر سوق می

تر از طریق درصد سیستم پروار که بازده اقتصادی بیش

تر و کاهش طول عمر تر، خوراک مصرفی کمگوشت بیش

 بود. ،بره را فراهم کند

                                                           
1-Control-Un Feedlot 
2-Control-Feedlot 

 

 مواد و روش ها 

این پژوهش در ایستگاه گوسفنداری دانشگاه زنجان اجرا 

نامتعادل با گردید. آزمایش در قالب طرح کامال تصادفی 

تیمار  4نر افشاری بطور انفرادی و بصورت  راس بره 51

تیمار آن بصورت روش نیمه متمرکز یا مرسوم  2که 

(: بره ها UF-CONT) 1شامل تیمار شاهد بدون پروار 

بطور مرسوم در مرتع و گوسفندداری پرورش یافته و در 

( و در این 1390زاده ماهگی شیر گیری شده )ولی 4سن 

از یونجه خشک و علوفه مرتعی تغذیه شده و در سن  مدت

روز کشتار و تفکیک نیم الشه شدند و تیمار شاهد  165

طور مرسوم در ه(: بره ها بF-CONT) 2پروار بندی شده 

ماهگی  4مرتع و گوسفندداری پرورش یافته و در سن 

( و در این مدت از یونجه 1390زاده شیر گیری شده )ولی

روزگی  165تعی تغذیه شده و از سن خشک و علوفه مر

های انفرادی و پس از در غرفه( 1397)کاظمی و همکاران 

روزه وارد مرحله اصلی  15سپری کردن دوره سازگاری 

 کیلوگرم 50با وزن  روز 260پرواربندی شده و در سن 

تیمار دیگر بصورت  2الشه شدند و کشتار و تفکیک نیم

پروار به روش متمرکز و با استفاده از تغذیه خزشی بود 

شامل تیمار سوم: شیر مادر+ تغذیه خزشی حاوی که 

( و تیمار چهارم: HMP) 3متابولیسم زیاد پروتئین قابل

متابولیسم شیر مادر+ تغذیه خزشی حاوی پروتئین قابل

 4ایشکمبهمحافظت شده کم اما دارای لیزین و متیونین 

(LMP +LMRP )های نر بعد از که در هر دو تیمار بره

روزگی خوراک  10تولد و دریافت آغوز و شیر مادر، از 

خزشی مربوطه را در سه نوبت در حد اشتها از اول تا 

روزگی همراه  75آخر آزمایش دریافت کردند و تا سن 

دریافت مادر بوده و سپس یک بار در روز از مادر شیر 

کیلوگرم کشتار و  50کردند و پس از رسیدن به وزن 

 تفکیک نیم الشه شدند.

3- High Metabolizable Protein (HMP) 
4- Low Metabolizable Protein + Lysine and  Methionine  
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( و ترکیب 2007) NRCها بر اساس احتیاجات بره

 های آزمایشگاهیاساس روش تیمارها بر شیمیایی

(AOAC 1990 تعیین شد. ترکیب مواد خوراکی و ترکیب )

 1بر اساس ماده خشک( در جدول  )ها جیرهشیمیایی 

بره ها در پایان  هفتگی نشان داده شده است. توزین

ساعت گرسنگی، پیش از تغذیه  16هرهفته با اعمال 

سرعت و  روزانهمصرفی به صورت  خوراک صبحگاهی،

رشد بوسیله رابطه حاصل از درصد اختالف وزن نهایی 

در (. 2 اندازه گیری شد )جدولوزن اولیه به وزن اولیه  و

 الشه گرم توزین و بره ها کشتار وهر دوره پروار، پایان 

 داری ودرجه سانتیگراد نگه 4ساعت در دمای  24به مدت 

سپس الشه سرد وزن شده و راندمان الشه، درصد چربی، 

الشه تعیین نیمعضله و استخوان الشه از طریق تفکیک 

 نرم افزارا از همنظور تجزیه تحلیل داده( به3)جدول  گردید

ها استفاده گردید و مقایسه میانگینSAS (1996 )آماری 

 5احتمال  در سطح دانکن چند دامنه ای آزمون یلهوسبه 

و مدل ریاضی طرح به صورت رابطه  شد انجام درصد

 زیر بود:
Yij = μ +Tj + eij 

 و تکرار  jتیماردر  مقدار هر مشاهده Yijکه در این معادله: 

i  ،μ مورد آزمایش تفمیانگین ص ،Tj  روش پرواراثر 

در  iاثر خطای آزمایش مربوط به تکرار  eij( و  j)تیمار

 است. jتیمار 

 (1397)کاظمی و همکاران  برای انجام محاسبات اقتصادی

همه هزینه های انجام شده اعم از ماده خشک مصرفی، 

کارگری )اصطبل و مرتع(، دارو و درمان )واکسیناسیون 

و داروهای مصرفی(، سوخت و انرژی اعم از گازوئیل، 

هزینه ) اصطبل و مرتع( روزانه ثبت و سهم  برق و بنزین

در تیمارها مشخص  در اصطبل و مرتع بره راسیک  هر

هزینه کل سهم  هزینه های انجام شده، سپس با تجمیعشد 

نسبت به  ودر طول عمر بره محاسبه هر بره در هر تیمار 

برای محاسبه سود و زیان هر آنالیز آماری اقدام گردید. 

پروار بره بود، محاسبات اقصادی  روشتیمار که یک نوع 

بر اساس نرخ جاری کشور به تفکیک با اندازه گیری هزینه 

انجام شد و تفاوت طول یک راس بره  برای ها و در آمد

عمر تیمارها با تیماری که دارای طول عمر بیشتر بود 

مقایسه و سپس براساس برگشت سریع سرمایه و فرصت 

پیش آمده، سود حاصل از برگشت سرمایه با نرخ سود 

ساالنه بانک مرکزی محاسبه و سود و زیان کل و تفاوت 

 سود بدست آمد.
 

 نتایج و بحث

ماده خشک مصرفی، افزایش وزن روزانه، ضریب  میانگین

 .گزارش شده است 2تبدیل غذایی، سن کشتار در جدول 

های نر افشاری با توجه به این که وزن نهایی کشتار بره

به صورت ثابت و براساس آزمایش پیشین )موسوی و 

کیلوگرم لحاظ شده بود میانگین سن  50(، 1384همکاران

ی مشابه ولی با تیمارهای کشتار برای تیمارهای خزش

طوری (، بهP=0021/0دار  نشان داد )شاهد اختالف معنی

های خزشی به ترتیب در تیمار های که سن کشتار بره

HMP  وLMP+LMRP ،145  روز و در تیمار  149و

روز بود ولی در تیمار بدون پروار  260شاهد پروار شده 

سایر کیلوگرم بود که با نتایج  34روز با وزن  164

، موریل 2001پژوهش گران هم سو بود )کریم و همکاران 

(. کاهش سن کشتار در تیمارهای 2013و آرتینگتون 

خزشی، ناشی از بهبود مدیریت تغذیه در سن پایین بره 

ها بود که در نتیجه منجر به حصول وزن نهایی مطلوب 

در سن پایین گردید. کاهش سن شروع پروار افزون بر 

استفاده از مرتع و کاهش فشار چرای  کاهش مدت زمان

های دام، باعث کاهش طول عمر دام و کاهش هزینه

گردد که در نهایت پرورشی در وزن مشابه کشتار می

 سود اقتصادی را به دنبال دارد.
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 درصد ماده خشک( صدآزمایشی )بر اساس  تیمارهایخوراکی و ترکیب شیمیایی  مواد  -1جدول 
Table 1- Food and chemical composition of experimental treatments (based on 100% dry matter( 

 Treatment 

Feed composition 

Semi – Intensive(conventional)  Intensive (creep feeding) 

Control without 

fattening 

Control with 

fattening 

 High protein 

metabolism 

Low protein 

metabolism 

CONT-UF  CONT-F   HMP  LMP+LMRP  

Pre fattening      

Alfalfa (up to 60 days) 100.00 100.00  - - 
Pasture forage (from 60 to 164 

days) 

100.00 100.00  - - 

Fattening      

Alfalfa hay - 30.00  20 20 

Wheat bran - 10.00  - - 

Sugar beet pulp - -  4.82 4.76 

Soybean meal - -  6.75 11.89 

Cotton seed meal - 13.46  - - 

Corn Gluten Meal - -  6.83 - 

Fish meal - -  6.83 - 

Corn grain - -  51.38 60.01 

Barley grain - 45.12  - - 

Salt - 0.40  0.46 0.46 

Di-calcium phosphate - -  0.46 0.45 
1Mineral Supplement  - 0.22  0.49 0.48 

Vitamin Supplement 2 - 0.40  1 0.98 

Ammonium sulfate - -  0.8 0.8 

Sodium Bicarbonate - 0.40  0.98 0.98 

Lysine (g) - -  - 15 

Methionine (g) - -  - 7 

Chemical composition 

fattening diet 

 

Dry matter  )%(  - 89.19  89.63 89.53 

Metabolizable energy 

(Mcal/kg DM)) 

- 2.61  2.80 2.85 

Crude protein  )%(  - 14.69  16.68 13.82 

Metabolizable protein (%) - 10.58  11.95 10.04 

Calcium  )%(  - 0.68  0.92 0.48 

P  )%(  - 0.55  0.57 0.41 
1. Mineral Supplement: Calcium 200 g / kg, magnesium 90 g / kg, cobalt 35 mg / kg, copper 3500 kg, iodine 151 mg / kg, iron 17500 

mg / kg, manganese 13500 mg / kg Selenium 90 mg / kg, and 14300 mg / kg. 
2. Vitamin Supplement: Vitamin A 1500000 International Unit in kg, Vitamin D 400000 International Unit in kg and Vitamin E 6000 

International Unit in kg. 
  

 ری تیمارهای آزمایشیتمیانگین صفات بیوم  -2 جدول

Table 2- Mean biometric traits of experimental treatments 

 Treatment 

SEM Pr>F 
 Semi – Intensive (conventional)  Intensive (creep feeding) 

Traits Control without 

fattening 
Control with 

fattening 
 High protein 

metabolism 
Low protein 

metabolism 

CONT-UF CONT-F   HMP LMP+LMRP  

Age of killing (day) b  164.17 a  260.10  c 145.75 c 149.00 4.16 0.0021 

Final weight (kg) b  34.23 a  51.98  a 50.75 a 50.30 1.53 0.0001 

Birth weight (kg) a  4.87 a  4.85  a 4.79 a 4.82 0.25 0.9785 

Change body weight in 

lifetime (kg) 
b  29.36 a 47.13  a 45.96 a 45.47 1.47 0.0001 

Daily gain in lifetime (g) b  178.84 b  181.20  a 317.64 a 305.27 11.33 0.0001 

Growth rate 1 b  3.67 b  3.74  a 6.58 a 6.33 0.45 0.0001 

Dry matter intake (kg/d) b  1.30 a 1.81  b  1.54 b  1.53 0.08 0.0001 

Feed conversion ratio b  7.27 a 10.00  c 4.85 c 5.01 0.53 0.0001 

Rows that do not have the same letters have a significant difference at 5% level (P <0.05). 
1 Growth rate = [(final weight - initial weight) / (initial weight(× age of killing)] × 100 
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مقایسه میانگین افزایش وزن روزانه بین تیمارهای 

از باال بودن مقدار آن در تیمار های خزشی  آزمایش حاکی

دار عدد کمتری بود و تیمار های شاهد به صورت معنی

 که با نتایج سایرین سازگار بود (P=0001/0) نشان دادند

؛ 2013،موریل و آرتینگتون؛ 2001،)کریم و همکاران 

(. علت 2007،الردی و ماداکو  2007،یاکوالکی و همکاران 

وزن روزانه در سنین پایین مربوط به باالبودن افزایش 

سرعت رشد بیشتر حیوان در اوایل دوره زندگی است که 

های رشد قابل توجیه است که با هدف آزمایش با منحنی

که شروع زود هنگام پروار و کشتار در سنین پایین می 

باشد همخوانی دارد. پایین بودن افزایش وزن روزانه در 

علت عدم استفاده از خوراک تیمار شاهد بدون پروار به

خزشی بوده ولی در تیمار شاهد پروار شده، چون 

ماه شروع شده و در سنین باال  5پرواربندی از سن 

در جیره های خزشی  باشد.افزایش وزن روزانه کمتر می

عدم  و اسیدهاکاهش پروتئین مصرفی و استفاده از آمینو

که بر تغییرات وزن بدن مشاهده شد در صورتی آنتاثیر 

(، پورچاس و 2007در مطالعات عبدالرحمان و هاناتی )

( افزایش 1392( و یوسفیان و همکاران )1998همکاران )

وزن مشاهده شده ولی در آزمایش حیدری و همکاران 

. استفاده از یک جیره ه بود( سبب کاهش عملکرد شد1393)

ت منفی بر سالمتی، تولید، پر پروتئین سبب تأثیرا

تولیدمثل، هدر روی انرژی بدن جهت دفع نیتروژن اضافی، 

افزایش هزینه خوراک دام، افزایش بار متابولیکی دام، 

افزایش سطح اوره خون وکاهش کیفیت پروتئین محصول 

( 2007و شواب و همکاران،  2006شود ) بوردریک، می

کردن سطح سطح پروتئین جیره بدون توجه به متوازن 

متابولیسم سبب کاهش آمینو اسیدهای در پروتئین قابل

شود )شواب و همکاران، متابولیسم میبازده پروتئین قابل

( لذا اگر در پروتئین خام جیره توجه به میزان 2007

تجزیه در شکمبه و غیرقابل (RDP)تجزیه پروتئین قابل

(RUP) ممکن است نشود ،RDP  و منجر بهباالیی داشته 

دفع نیتروژن به صورت اوره همراه با مصرف اترژی 

در ضمن با استفاده  (2008)پاول و همکاران، خواهد شد 

از اسید آمینه هایی مثل متیونین که نقش منحصر به فردی 

 اسید آغازگر در سنتز پروتئین داردرا به عنوان آمینو

میتوان نسبت به کاهش  (2006)بروسنان و بروسنان 

های  سرعت رشد در خوراک ه اقدام کرد.پروتئین جیر

دار بود برابر تیمارهای شاهد و معنی خزشی بیش از دو

که نشان دهنده تبعیت سرعت رشد از یک منحنی می باشد 

 واین منحنی با شیب تند تیمارهای خزشی، بطوریکه در 

 صورت مالیمشیب منحنی به  تیمار شاهد پروار شدهدر 

 کلیه اندام های بدن از منحنی رشد باشد.می به سمت باال

یگموئیدی تبعیت می کنند بطوریکه تا رسیدن به مرحله س

بلوغ به سرعت افزایش یافته و بعد از آن رشد تدریجی 

داده ها حاکی از کامل شدن بلوغ جسمی  .خواهند داشت

مدت زمان کم برای تیمار های خزشی بود. بات حیوان در 

ها در پیش د کیفیت تغذیه بره( بیان کردن2008و همکاران )

ها در پس از از شیرگیری در عملکرد پرواری بره

باشد اما در اکثر صفات بررسی شده شیرگیری موثر می

، تیمار های خزشی باهم اختالف معنی داری 2در جدول 

 ،( همخوانی داشت1999نداشته که با نتایج سانترا و کریم )

ه داشتن غلظت زیرا مصرف بیشتر پروتئین با ثابت نگ

ف زیاد ازت در مدفوع و ادرار انرژی در جیره باعث اتال

 گردد.می

مقایسه ماده خشک مصرفی روزانه بین تیمارهای 

آزمایشی نشان داد که در تیمار شاهد پروار شده مقدار 

( P=0001/0) دار یافتماده خشک مصرفی افزایش معنی

)ایالمی  که با نتایج سایر پژوهش گران مطابقت دارد

(. میزان ماده خشک 1372و کیان زاد  1384ایالمی  ،1374

مصرفی تابع وزن بدن حیوان است با افزایش سن حیوان 

و به تبع آن افزایش وزن بدن میزان خوراک مصرفی 

یابد در این آزمایش چون سن کشتار متفاوت افزایش می

شد پس میزان مصرف به طول عمر دام بستگی دارد و در 

ی خزشی بعلت فراهمی مواد مغذی و همچنین تیمارها

افتد میزان افزایش بازده غذایی که در سن پایین اتفاق می

که باشد درصورتیمصرف ماده خشک مصرفی پایین می

برای تیمارهای شاهد چنین وضعیتی وجود ندارد زیرا در 
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شاهد پروار شده ماده خشک مصرفی قبل از شروع  تیمار

افزایش وزن کم صرف شده است. پروار، جهت نگهداری و 

مقایسه میانگین ضریب تبدیل غذایی نشان داد که در تیمار 

شاهد پروار شده و بدون پروار نسبت به تیمارهای 

که با نتایج ( P=0001/0)دار یافت خزشی افزایش معنی

ایالمی  ،1374)ایالمی  دیگر پژوهشگران مطابقت دارد

ضریب تبدیل تابعی از میزان (. 1372و کیان زاد  1384

است که افزایش خوراک مصرفی به افزایش وزن بدن 

ضریب تبدیل غذایی با افزایش سن حیوان به دلیل نوع 

با افزایش سن  طوری کهباشد بهاندوخته بدن حیوان می

حیوان میزان اندوخته چربی نسبت به پروتئین افزایش 

در مقایسه با یابد و هزینه افزایش هر گرم بافت چربی می

هزینه افزایش هر گرم بافت عضله بیشتر است و این امر 

لیزین و  گردد.باعث افزایش ضریب تبدیل غذایی می

محدود کننده در پروتئین قابل  اسیدآمینومتیونین دو 

و  1992بوده )دپترز و کانت متابولیسم و سنتز پروتئین 

گان ( که در تغذیه نشخوارکنند2002کوئینگ و همکاران 

(. 1992اهمیت متیونین بیشتر است )شواب و همکاران 

افزودن متیونین به جیره به شکل مکمل های متیونین 

، 1975)فندرسون و برگن  ؤثرتر استمحافظت شده م

و پایپنبرینک و همکاران  1978ریچاردسون و هاتفیلد 

. متیونین نقش منحصر به فردی را به عنوان (1996

)برسنان و ر سنتز پروتئین دارد اسید آغازگر دآمینو

چنین متیونین به عنوان گروه دهنده ، هم(2006بروسنان، 

 کندها بازی میمتیل نقش مهمی در سنتز لیپوپروتئین

ممکن است در اثر تامین  (2003)شواب و اوردوی، 

اسیدها نظیر لیزین رخ متیونین حیوان، کمبود دیگر آمینو

( 2006. ویکز و همکاران )(2005)گرالت و همکاران دهد 

بیان کردند که متوازن نمودن جیره از لحاظ آمینو اسیدها، 

بر روی ماده خشک مصرفی گاوهای شیرده اثر مثبت 

دارد. افزودن پروتئین با کیفیت باال یا آمینو اسیدهای 

محافظت شده، به ویژه لیزین و متیونین منجر به افزایش 

گاو و گوسفند ماده خشک مصرفی و قابلیت هضم در 

در صورتیکه در آزمایش  (2009)علی و همکاران شود می

حاضر با کاهش پروتئین جیره و استفاده از اسید آمینه 

ماده خشک  در جیره های خزشی، های محافظت شده

افزایش غیرمعنی و ضریب تبدیل غذایی کاهش مصرفی 

 دار یافته بود.

شده گزارش  3بازده، طول و ترکیبات الشه در جدول 

است. بازده الشه در تیمار شاهد بدون پروار بصورت 

دار کمتر از سایر تیمارها بود در صورتیکه در معنی

تیمارهای خزشی حتی با سن کم بازده الشه عدد بیشتری 

را به خود اختصاص داده بود که نشانگر رشد بیشتر اندام 

باشد ولی بین تیمارهای خزشی و شاهد پروار شده ها می

  (.3)جدولمعنی دار مشاهده نشد تفاوت 

در تیمارهای خزشی نسبت به تیمار شاهد طول الشه 

معنی دار ولی با تیمار شاهد افزایش بدون پروار 

با وجود اینکه کمتر بود ولی تفاوت معنی دار  پروارشده

  .(3)جدولمشاهده نشد 

در تیمارهای خزشی نسبت به تیمار شاهد بدون پروار 

بره، رشد کامل استخوان اتفاق افتاده در بعلت تامین نیاز 

 120صورتیکه در تیمار شاهد پروار شده بعد از گذشت 

با نتایج حاصل از  روز چنین امری محقق شده است که

وهمکاران  تزالیس( و 1995و همکاران )ریسر  تحقیقات

. طول الشه تابعی از میزان رشد دارد همخوانی( 1994)

سن ه با نزدیک شدن استخوان های دراز می باشد ک

حیوان به بلوغ جسمی این سرعت رشد کاهش می یابد 

عدم رشد طول الشه شاخصی از بلوغ جسمی حیوان 

 باشد.می

 
 

 

 

 

 

 



 1398سال /1شماره  29هاي علوم دامی/ جلد شریه پژوهشن        و ...                                                                               ، امانلويموسو     144

 میانگین صفات ترکیبات الشه در تیمارهای آزمایشی )درصد( -3 جدول

Table 3- Mean traits of carcass compositions in experimental treatments (percent) 

  Treatment 

SEM Pr>F 
 Semi – Intensive(conventional)  Intensive (creep feeding) 

Traits* Control without 

fattening 
Control with 

fattening 
 High protein 

metabolism 
Low protein 

metabolism 

CONT-UF CONT-F   HMP LMP+LMRP  

Carcass yield b 42.33 a 46.94  a 47.45 a 47.66 0.60 0.0001 

Carcase length 

(mm) 

b 505.00 b 644.00  a 625.00 a 619.00 8.50 0.0001 

Meat a 54.83 b 51.58  c 45.57 c 45.15 0.87 0.6992 

Bone a 23.19 b 15.87  a 21.03 a 20.61 0.99 0.5386 

Tail b 12.97 a 19.86  a 18.63 a 19.44 1.98 0.0033 

Subcutaneous fat c 6.28 b 9.59  a 14.77 a 14.77 0.99 0.0001 

Intra muscles fat b 2.73 a 3.10  c 0.005 c 0.03 0.12 0.0001 

Meat to fat ratio a  2.49 b 1.58  b 1.36 b 1.32 0.11 0.0092 
* Rows that do not have the same letters have a significant difference at 5% level (P <0.05). 

 
درصد گوشت در تیمار های خزشی نسبت به تیمارهای 

درصورتیکه  ،(P=6992/0) یافت شاهد کاهش معنی دار

عدم تفاوت ولی  LMP+LMRPو  HMPتیمارهای بین 

پروار نسبت به پروار شده افزایش در تیمار شاهد بدون 

معنی دار مشاهده شد. درصد استخوان در تیمار شاهد 

 پروار شده نسبت به سایر تیمارها کاهش معنی دار داشت

(5386/0=P .) درصد دنبه در تیمار شاهد بدون پروار

(. P=0033/0) نسبت به سایر تیمارها کاهش معنی دار بود

 و HMP تیمارهایدرصد چربی زیر جلدی در 

LMP+LMRP  نسبت به تیمارهای شاهد افزایش معنی

درصورتیکه بین تیمارهای خزشی  ،(P=0001/0)یافت دار 

عدم تفاوت ولی در تیمار شاهد بدون پروار نسبت به 

پروار شده کاهش معنی دار مشاهده شد. درصد چربی 

بین عضالت در تیمار های خزشی نسبت به تیمارهای 

درصورتیکه (، P=0001/0یافت )شاهد کاهش معنی دار 

عدم تفاوت ولی  LMP+LMRPو  HMPتیمارهای بین 

در تیمار شاهد پروار شده نسبت به بدون پروار افزایش 

معنی دار بود. نسبت گوشت به چربی در تیمار شاهد بدون 

  پروار نسبت به سایر تیمارها افزایش معنی دار

(0001/0=P ،)وت معنی درصورتیکه بین سایر تیمارها تفا

( 2009دار مشاهده نشد. که با نتایج کاراسکو و همکاران )

همخوانی داشت زیرا در تحقیق مذکور، در بره های همراه 

با میش در حال چرا درصد گوشت و استخوان بیشتر و 

درصد چربی کمتر نسبت به تیمارهای خزشی مشاهده 

شده بود. با توجه به اینکه ترکیبات فیزیکی اندام های 

لف بدن در دام از یک روند مشابه تبعیت کرده که به مخت

ترتیب اولویت رشد وتولید استخوان، گوشت و چربی 

باشد لذا درصد ترکیبات الشه مشاهده شده در تیمارها می

غیر منتظره نبود ولی تغییرات درصد ترکیبات الشه در 

حدی نبود که بازار پسندی مصرف کننده را تحت تاثیر 

ن کشتار بره بر اساس پژوهش قبلی قرار دهد که وز

 50( بود که در آن وزن کشتار 1384موسوی وهمکاران )

کیلوگرم بر اساس بازارپسندی و ترکیبات الشه تعیین 

 شده بود.

تیمارهای آزمایشی و آنالیز آماری محاسبات اقتصادی 

که شامل هزینه ها و درآمد حاصل از پرورش بره پرواری 

 4پرواری انجام شد که در جدول بود بر ای یک راس بره 

 .نشان داده شده است
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 محاسبات اقتصادی تیمارهای آزمایشی بر اساس یک راس بره پرواری )ریال( -4 جدول

Table 4- Economic calculations of experimental treatments based on a lamb (Rials) 

   Treatment   

  Semi – Intensive 

(conventional) 
 Intensive (creep feeding) 

SEM Pr>F Traits  Control 

without 

fattening 

Control 

with 

fattening 

 High protein 

metabolism 
Low protein 

metabolism 

 CONT-UF CONT-F   HMP LMP+LMRP    

Longevity lamb (day) 

Duration pre fattening (day) 

Duration fattening (days) 

Dry matter intake in pre-fattening 

period (kg / day) 

Dry matter intake in fattening period 

(kg / day) 

164 260  146 149   

164 164  0 0   

0 96  146 149   

1.3 1.3  0 0   

0 2.18  1.54 1.53   

Costs 

Cost  per kilogram of 

dry matter intake in the 

pre-fattening period 

10974 10974  0 0   

Cost per kilogram of dry 

matter intake in the 

fattening period 

0 11310  14757 13331   

Daily cost of dry matter 

intake during pre-

fattening 

14266 14266  0 0   

The daily cost of dry 

matter intake in the 

period of fattening 

0 24655  22726 20396   

The total cost of dry 

matter intake in the pre-

fattening period 

2342071 2339645  0 0   

Total dry matter intake 

in the fattening period 
0 2369387  3312285 3038966   

The total amount of dry 

matter intake during 

Longevity lamb 

2342071c 4709033 a   3312285b 3038966b 157042 0.0001 

Daily labor costs in the 

building 
3500 3500  3500 3500   

The daily cost of labor 

within the rangeland 
1000 1000  0 0   

The total cost of labor in 

the building 
210000 546350  510125 521500   

The total cost of labor 

within the rangeland 
104000 104000  0 0   

The total cost of labor 

during Longevity lamb 
314000c 650350a  510125b 521500b 32563 0.0001 

Daily drug and treatment 

costs 
1000 1000  1000 1000   

Total drug cost and 

lifetime treatment 
164170b 260100a  145750b 149000b 12608 0.0001 

Daily cost of fuel and 

energy in the building 
300 300  300 300   

Daily cost of fuel and 

energy in the pasture 
75 75  0 0   

The total cost of fuel and 

energy in the building 
18000 46830  43725 44700   

Total cost of fuel and 

energy in the pasture 
7800 7800  0 0   

Total cost of fuel and 

energy during Longevity 

lamb 

25800b 54630a  43725a 44700a 3742 0.0006 

Unpredictable costs of 

5% 
142302 283706  200594 187708   
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Total cost 2988343c 5957819a  4212479b 3941874b 100045 0.0001 

Income 

Final weight of lamb 

fattened (kg) 
34.230 51.980  50.750 50.300   

Lamb's live weight 

(kilograms in Rials) 
115000 113000  113000 113000   

Total income 3936450b 5873740a  5734750a 5683900a 135155 0.0001 

Profit or 

loss 

 

Profit from sales 948107b -84079 c  1522271a 1742026a 85407 0.0001 

Profit from return on 

capital 
282429b 0c  500178a 497273a 42709 0.0001 

Total profit or loss 1230536b -84079 c  2022449a 2239298a 83421 0.0001 

Profit difference 1314615b 0c  2106527a 2323377a 101599 0.0001 

 

 دار متفاوت بودها بطور معنیهزینه کل تیمار 

(0001/0=P که در تیمار ) شاهد پروار شده بیشتر از

کمترین آن مربوط به تیمار شاهد پروار نشده  سایرین و

کیلو گرم بود و در بین تیمارهای خزشی  34با وزن کشتار 

 .مشاهده شد LMP+LMRPکمترین هزینه برای تیمار 

درآمد کل تیمارها بطور معنی دار متفاوت بود 

(0001/0=P)  درآمد کل تیمار شاهد بدون پروار با که

و سایر تیمارها کمتر  کم، نسبت به توجه به وزن کشتار

ولی در سایر تیمارها بعلت وزن کشتار  بودمعنی دار 

 روشبا محاسبه سود و زیان  یکسان تفاوت بی معنی بود.

سود  گردیدپروار که از تفاوت درآمد با هزینه ها ناشی 

بیشتر از سایر  LMP+LMRPحاصل از فروش تیمار 

بود درصورتیکه تیمار شاهد ار دو معنی تیمارها 

 (. P=0001/0) پروارشده از زیان برخوردار شد

با توجه به اینکه تیمار شاهد پروار شده دارای طول عمر 

روز بود و سایر تیمارها در کمترین زمان به وزن  260

روز تفاوت طول عمر  260کشتار رسیدند لذا بر مبنای 

تیمارها نسبت به تیمار شاهد پروار شده مقایسه شد و 

برگشت سریع سرمایه و فرصت پیش سود حاصل از 

بود  و معنی دار آمده برای تیمارهای خزشی بیشترین

(0001/0=P ) و سود کل تیمارLMP+LMRP  بیشتر از

سایر تیمارها بود درصورتیکه تیمار شاهد پروارشده از 

زیان برخوردار شده بود. تفاوت سود تیمارها نسبت به 

رین عدد مربوط تیمار شاهد پروار شده مقایسه شد و بیشت

 .(P=0001/0) بودو معنی دار  LMP+LMRPبه تیمار 

استفاده از تیمار انتخاب روش مناسب پروار و 

LMP+LMRP  یا تیمار خوراک خزشی با درصد

پروتئین قابل متابولیسم کم، عالوه بر عدم استفاده بره از 

مرتع و کاهش فشار چرای دام، باعث کاهش سن کشتار 

گردد های پرورشی میو کاهش هزینهدام در وزن مشابه 

که در نهایت سود اقتصادی را به دنبال دارد. کاهش سن 

کشتار در تیمارهای پروار شده با سن کم، ناشی از بهبود 

ها بود که باعث باال بودن مدیریت تغذیه در سنین اولیه بره

ن افزایش وزن روزانه ودر نتیجه منجر به حصول وز

 .دردیگ یننهایی مطلوب در سن پای
 

 نتیجه گیری کلی

ات بیومتری و ازجمله صف با مطالعه صفات مورد بررسی

 روشترکیبات الشه، اگر وزن کشتار معیاری برای انتخاب 

 LMP+LMRPو  HMPمناسب پروار باشد تیمارهای 

نسبت به سایر تیمارها برتر شد که باید از پرواربندی بره

با توجه به شاخص های  همچنین ها با سن باال پرهیز کرد

تیمار  ،مذکور و اضافه نمودن شاخص محاسبات اقتصادی

LMP+LMRP  سیستم پرواربندی بره با روش یا که

استفاده از خوراک خزشی دارای درصد پروتئین قابل 

برای پروار بندی بره بهتری متابولیسم کم می باشد روش 

 روشلذا دستاورد این مطالعه، انتخاب  تشخیص داده شد

مناسب پرواربندی بره بود که بازده اقتصادی بیشتر از 

طریق دسترسی در کوتاهترین زمان ممکن به وزن مناسب 

متر را کشتار با خوراک مصرفی و هزینه های پروار ک

 سازد.میسر می
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Introduction: Lamb fatteners receive less benefit due to unawareness regarding the suitable methods 

of fattenering. As it is conventional in broiler breeding, the diet of pre-starter contains high levels of 

protein and energy, which is specified to freshly hatched chicks and it decreases the number of days 

between hatching and slaughter day every year. Therefore, the same method can be tested in newborn 

lambs, meaning that the lamb receives the whole mother's milk and the initial diet, which is referred 

to creep feeds. The creep feed contains at least 15 percent crude protein and breeding lambs 

immediately after birth, with receiving a diet either rich in metabolizable protein or low metabolizable 

protein with a lysine amino acid and a rumen-protected methionine. This may be substituted with the 

conventional method of feeding lamb via whole mother's milk, alfalfa and Rangeland forage and then, 

fed in an intensive system under Iranian conditions. The present research was designed and conducted 

to economically compare the conventional method with creep feeding method in Afshari lambs, and 

to investigate the possibility of shortening the time from birth to slaughter. Production of meat with 

high quality and quantity without increasing the number of livestock and gaining an appropriate profit 

in the short term is one of the main goals of the fattening industry. The cost of livestock feeds supply 

is about 65-70% of the costs of raising and maintaining. If these costs are reduced in a period of 

fattening, in addition to producing meat with a good quantity and quality, more income will be also 

earned by the livestock owner (Farzad 1996; Talebi and Edriss 1999; Mousavi et al. 2005, 2011). 

Improving human living standards, reducing physical activity and changing food habits have led to a 

reduction in tail fat consumption and a rise in demand for meat. Also, if low-fat and low-fat sheep are 

produced, improving the nutritional efficiency will increase the economic efficiency of fattening units 

(Talebi 1998), so that the livestock fed in the lower ages will have better food efficiency (Hasanpour 

1965; Mousavi et al. 2005, 2011). Choosing the appropriate fattening method will reduce the starting 

age, longevity and cost of rearing lamb and leaving livestock out of the pasture, which will lead to a 

rapid return of payments and improvement of investment in the sheep industry, reduced overgrazing 

and preventing soil erosion and flood damage. Due to the advancement of ruminant nutrition science 

in recent years, it is possible to start fattenning at a young age. Then, the use of creeping rations is 

associated with a change in the composition of the diet, especially metabolizable protein; as a result, 

growth, daily weight gain, and feed efficiency are increased and carcass compositions may have more 

meat. The goal of this study was to select an appropriate Fattening system that would provide greater 

economic returns through a higher percentage of meat, less feed, and reduced lamb's longevity. 

Choosing the appropriate procedure of feedlot and deliver the lambs to slaughter weight in the 



 151                                                                                                مقایسه اقتصادي روش مرسوم پروار با تغذیه خزشی در بره هاي نر افشاري

possible shortest time reduces the cost of livestock and There was an additional livestock departure 

from the pasture. 

Material and methods: 51 male lambs of Afshari were used in an unbalanced completely 

randomized design with 4 treatments included: treatment 1: Milk + alfalfa + pasture (conventional 

control without fattening as semi-intensive farming or CONT-UF ), treatment 2: Milk + alfalfa + 

pasture then get a fattening diet ( conventional control with fattening as semi-intensive farming or 

CONT-F ), treatment 3: milk + creep feeding ( included high protein metabolism as intensive farming 

or HMP), and treatment 4: milk + creep feeding (including low protein metabolism with lysine and  

methionine rumen protected as intensive farming or LMP +LMRP). 

Results and discussion: The effect of creep feeding on average daily gain of lambs was significant 

(p=0.0001), (Table 2) Which was consistent with the results of others (Karim et al. 2001; Moriel and 

Arthington 2013; Yiakoulaki et al. 2007; Lardy and Maddock 2007). The reason for the increase in daily 

weight gain at an early age is due to the higher growth rate of the animal early in life, which is justified 

by growth curves that are consistent with the goal of experimenting with early onset of slaughter and 

slaughter at an early age. The low daily gain was due to the non-fattening control treatment, but it 

was fattened in the control treatment because fattening started at 5 months of age and the daily gain 

was lower at high ages. Reduced protein intake and amino acids intake and no effect on body weight 

changes were observed in creep diets, whereas in Abdelrahman and Hunaiti (2007), Purchas et al (1998) 

and Yousefian et al (2013) studies, weight gain was observed but in the experiment, Heydari et al 

(2014) reduced yield. Dry matter intake among the treatments was statistically significant and the 

highest rate was found in the fattening control (p=0.0001), (Table 2) Which is consistent with the 

results of other researchers (Eilami 1995; Eilami 2005; Kianzad 1993). The amount of dry matter 

consumed depends on the body weight of the animal as the age of the animal increases and 

consequently body weight increases feed intake in this experiment as slaughter age varies so the 

amount of consumption depends on the life of the animal and in creep treatments due to nutrient 

availability. As well as increased feed efficiency at an early age, the amount of dry matter consumed 

was low, whereas this was not the case for the control treatments because the dry matter consumed 

before the beginning of the feed was used to maintain low weight gain. FCR in the fattening and non-

fattening controls increased significantly and recorded the highest amount in the fattened control 

(p=0.0001), (Table 2) This is in agreement with the results of other researchers (Eilami 1995; Eilami 

2005; Kianzad 1993). The conversion factor is a function of the amount of feed consumed to increase 

body weight, which is an increase in the feed conversion ratio with increasing age of the animal due 

to the type of animal body stored so that as the age of the animal increases, the amount of fat stored 

in the protein increases and the cost of increasing each gram of fat tissue increases. Compared to the 

cost of increasing every gram of muscle tissue, this increases the conversion factor. Carcass effiency 

was reduced significantly in the non-fattening control (p=0.0001), (Table 3) While in the creep 

treatments, even at a young age, carcass yield had a higher number, indicating greater growth of 

organs, but no significant difference was observed between creep and fattening treatments. The 

greatest benefit was observed in LMP + LMRP treatment and loss was observed in CONT-F treatment 

(P = 0.0001), (Table 4) Since the fattened control treatment had a life span of 260 days and the other 

treatments reached the kill weight in the shortest time. 

Conclusion: Baesd on the economic calculations, LMP+LMRP treatment was determined as a better 

method for finishing lambs. 
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