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اثر بلوک مکمل حاوی مواد مغذی بر عملکرد تولیدی و تولیدمثلی گوسفند
ترکی قشقایی در شرایط عشایری
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کارشناسیارشد2،استادیارو3دانشیارگروهعلومدامی،دانشکدهکشاورزی،دانشگاهیاسوج

1دانشجوی
تاریخدریافت98/05/17:؛تاریخپذیرش98/09/26:

چکیده

1

مراتع(هماننددامهایعشایری)ممکناستکمبودموادمغذیبه ویه هپهروت ینقابه 

سابقه و هدف :دردامهایچراکنندهدر
تجزی وغیرقاب تجزی درشکمب ،ویتامینهاوبرخیموادمعدنیمث گوگودوفسفررخدهد.ب همیندلی دربرخیازنقاط
دنیابرایرفعاینکمبودهاوبهبودارزشتغذی ایخوراکمصرفی،ازمکم هایموادمغذیب شک بلوکمکم درتغذی دام
استفادهمیشود.کاربردبلوکهایمکم تغذی ایدرسالهایاخیرگسترشزیادییافت است.پ وهشحاضرباهدفبررسهی
اثراتبلوکمکم حاویاوره،مالسوموادمعدنی-ویتامینیبرعملکردتولیدیوتولیدمثلیگوسفنددرشرایطعشایریایه 
قشقاییدراستانفارسطراحیواجراشد.
مواد و روشها:برایانجامپ وهش،تعداد75رأسمیشترکیقشقایی(یکتاچهارشکمزایهش)انتخها شهدهوسهس در
قالبیکطرحکامالتصادفیبینس گروه(تیمار)آزمایشیهریکبا25رأسمیشتوزیعشدند.درطولدورهآزمایش،همه 
گروههاباعلوف مرتعیب عنوانخوراکاصلیتغذی شدند.میشهادرتیمارشاهدبلوکمکم دریافتنکردند،امادردوتیمار
دیگر،هررأسمیشروزان (100تیمار)100ویا(150تیمار)150گرمبلهوکمکمه دردومرحله (مرحله اولاز20روز
پیشازقوچاندازیدرگل تا50روزپ ازآنومرحل دوماز30روزپیشاززایشمیشهاتازمانازشهیرگیریبهرهههادر
سن90روزگی)دریافتکرد.بلوکمکم حاویمالس،اوره،سبوسگندم،نمهکمعمهولی،مکمه معهدنی-ویتهامینی،گه ،
سیمانوجوششیرینبود .
).درصدبرهزایهی

داردرصدمیشهایقسرشد(P<0/05

یافتهها :نتایجنشاندادتغذی میشهابابلوکمکم باعثکاهشمعنی
طورمعنیداریافزایشیافت(.)P<0/05یافت ههانشهاندادنهدوزن

میشهادرتیمارهای100و150درمقایس باتیمارشاهدب 
تولدبرهها،میانگینافزایشوزنروزان برهها،وزنازشیرگیریبرهدرسن90روزگیوهمچنینتعدادبرهازشیرگرفت شدهب 
ازای100راسمیشووزنزندهبرهازشیرگرفت شدهب ازایهرراسمیشدردوتیماردریافتکنندهمکمه درمقایسه بها
گروهشاهد،ب طورمعنیداریباالتربود(.)P<0/05دوقلوزاییمیشهاودرصدتلفاتبهرهتتهتتهاثیرمعنهیدارتیمارههای
آزمایشیقرارنگرفت(.)P<0/05

*نویسندهمس ول hooshmand@yu.ac.ir:
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ارینشانمیدهددرشرایطعشایری بررسیشدهدراینپ وهش،تغذی روزان 

نتيجهگيري :ب طورکلی،یافت هایپ وهشج
میشها با 100گرمبلوکمکم حاویاوره،مالسوموادمعدنی-ویتامینیمیتواندعملکردتولیدیوتولیدمثلی(درصدبره

زایی،وزنتولدبره،افزایشوزنروزان برهووزنازشیرگیریبرهدرسن 90روزگی)آنهارابهبوددادهوبنابراین،استفادهاز
اینراهکارتغذی ای،قاب توصی میباشد.

واژههاي کليدي:بلوکمغذی،صفاتتولیدمثلی،گوسفندقشقایی،وزنبدن،

مقدمه
دامهایعشهایریبهرایتغذیه به مراتهعوابسهت 

هضمکاهجودربرههایتوج(یکن ادترکی ای)شهد

میباشند.بروزخشکسالیههایپیهاپیوبههرهبهرداری


(.)33بههرپایه ینتههایجآگاناگههاوهمکههاران()2005

بیشازحدازمراتع،سببکاهشتولیدعلوف مرتعی

مصرفخوراکدرگوسفندانتغذیه شهدهبهابلهوک

ودرنتیجهه احتمههالبههروزکمبودهههایتغذیهه ایدر

اورهومالسنسبتب گهروهشهاهدبهاالتربهود(.)1

میشود(.)22دراغلبمواردکمبهود
دامهایعشایری 

نتایجیکتتقیقدیگردرزمین بررسیاثراتاسهتفاده

فصلیموادمغهذیبه ویه هپهروت ینقابه تجزیه و

ازبلوکحاویاوره،مالسوموادمعهدنیدرهنگهام

غیرقاب تجزی (پروت ینعبوری)درشهکمب گوگهود،

خشکسالینشاندادک کهاربردایهنمکمه ،مصهرف

میدههد.به 
فسفر،بعضیموادمعدنیوویتامینهارخ 

مادهخشهکعلوفه ترتراافهزایشدادهوازسهوی

همیندلی دربعضهیازکشهورهامکمه ههایمهواد

دیگر،باعثبهبودقابلیتهضممادهخشک،مادهآلی،

داماسههتفاده
مغههذیدرسههستگسههتردهایدرتغذی ه  

پروت ینخام،الیافخاممتلهولدرشهویندهخنثهیو

میشوند( .)12


وهمیسهلولزدر

الیافخاممتلولدرشویندهاسیدی

افزایشمصرفمادهخشکوهمچنینافزایشقابلیت

کمبودموادمغذیدردامهایچراکنندهبهاعرضه 

جیههرهبههزمههیشههود(.)9درپه وهشدیگههریمیههزان

بلوکهایمکم حاویاوره،مالسوموادمعدنیتها

افزایشوزنبدندرگاوههایتغذیه شهدهبهابلهوک

حدزیادیبرطرفمیشود.استفادهازایننوعبلهوک

مکم حاویچندینمادهمغذیومهالسدرمقایسه 

هاازاوای ده 1930ثبتشدهاست.مزایایاستفاده

باگروهشاهدبهبودیافت( .)20مسالعهاتیمشهاب نیهز

ازاینبلوکها(آسانیحم  ونق ،سهولتنگهداری

درگاوهایشیریصورتگرفت است.مصرفبلهوک

واستفاده)به همهراهافهزایشرانهدمانتولیهدشهیرو

مکم حاویاوره،مالسوموادمعدنیباعهثکوتهاه

گوشتوهمچنینبهبودبازدهیتولیدمث ،منجهربه 

ترشدنفاصل گوسال زاییتاشروعفعالیتتخمدانی،

ساختبلوکهایمکم واستفادهازآنهادربیشاز

نخسههتینفتلههی،آبسههتنیوفاصههل گوسههال زایههی

60کشوردنیاشدهاست( .)10

درگاوهایشیریشهد.همچنهین،گهاومیشههاییکه 

یافت هاینیکخواه()1988ک براینخستینباردر

روزان 200تا600گهرمبلهوکمکمه اوره -مهالس

ایراناقدامب ساختبلوکهای حهاوی اوره-مهالس

مصرفکردند،عالوهبرتولیدشیربیشتر،بازدهتولیهد

بهاترکیبهاتمتفهاوتنمهودنشهاندادایهنبلهوکهها

مثلیباالترینیزداشتند( .)10دریکپ وهش،تغذیه 

میتوانندب سهولتبرایتغذی گاوهایسرابیمهورد


بابلوکهایمکم اوره-مالس،میانگینتولیهدشهیر

استفادهقرارگیرند(.)21یافت های اونهالوهمکهاران

گاوهایبومیایرانیرادرشهرایطروسهتاییافهزایش

()2005نشاندادتغذیه بلهوکاورهومهالسباعهث

داد(.)16نتایجیکپه وهشاخیهرنشهاندادکهاربرد
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بلوکاوره،مالس-موادمعدنیدرجیرهبهرهههاینهر

120راسمههیشو8راسقههوچانتخهها شههدگلهه 

مهربان،ضمنافزایشمصهرفمهاده خشهک روزانه ،

موردنظرتتتپوششخهدماتدامسزشهکیازجمله 

سههبببهبههودافههزایشوزنروزانه وضههریبتبههدی 

برنام واکسیناسیونپیشبینیشدهقرارداشت.قب از

خوراکشد.همچنینقابلیت هضم پروت ین خام جیره،

انجامآزمایشبراساستجویزدامسزشکب تمامگله 

میزانپروت ینابقاشده،غلظت که  اسهیدهای چهر 

براساستوصی دامسزشکداروهایضدانگ (قهر



دربرههایدریافهتکننهده

فرار شکمب و گلوکز خون

آلبندازولب میزان5میلیگرمبه ازایههرکیلهوگرم

بلوکمکم درمقایس باگروهشاهدباالتربود( .)4

وزنزندهگوسفند،شرکتتولیدداروهایدامیایران)

باتوج ب کمبودموادمغهذیدرعلوفه مراتهعو

خورانههدهشههد.بههرایانتخهها مههیشهههایآزمایشههی،

اثراتنامسلو اینکمبودههابهرعملکهردتولیهدیو

نخستتعداد100رأسمهیشیهکتهاچههارشهکم

تولیدمثلیدامهایعشایریوبادرنظرگرفتناثهرات

زاییدهانتخا ،توزینوپالکگوشزدهشهدند.په 

سودمندکاربردمکم هایحاویموادمغهذیدرایهن

ازوزنکشهی،تعهداد75رأسمهیشکه درمتهدوده


زمین ،هدفازانجهامایهنپه وهش،بررسهیاثهرات

وزنیمناسهب(از41تها70کیلهوگرم)قهرارداشهتند،

بلوکهایمکم حاویاوره،مالسومهوادمعهدنی-

انتخا شدند.برایهماهنگکهردنفتلهیمهیشهها،

بردرصدبرهزایهی،وزنتولهدبهره،افهزایش

ویتامینی

قوچهاب مدتحدود3هفت ازگل جداشدند .


وزنروزانه ه ووزنازشهههیرگیریبهههرهدرشهههرایط

طرح و تيمارهاي آزمایشی :آزمایشدرقالهبطهرح

عشایریای قشقاییبود.

کامالتصادفیبا3تیمارهریهکبها25تکهرار(رأس
میش)انجامشد.ابتداتعداد 75رأسمهیشبراسهاس

مواد و روشها

وزنبه سه دامنه وزنههی51-60،41-50،و61-70

زمان و مکان انجام پژوهش :په وهشحاضهردردو

کیلوگرمتقسیموسس ازهردامن وزنهی،یهکرأس

بازهزمانیانجامشد.مرحل اول،درفص جفتگیری

گروههایآزمهایش
میشب طورتصادفیب هریکاز 

گوسفنداز 20روزپیشاززمانقوچانهدازیدرگله 

اختصا

یافت.برایناساس،تیمارهایآزمایشهیو

تا50روزپ ازقوچاندازیدرمنسق ییالقیعشهایر

روشتغذی آنهاب شرحزیربودند :

(منسق ایکوهستانیک گون هایغالبمراتهعآن،از

تیمار(گروه) اول(میانگینوزنهی 53/815/90

نوعگرامین ،لگومین وبوت ایمیباشد)حهدفاصه 

کیلوگرم)ب عنوانگروهشاهدب روشمعمولعشایر

شهرسههتانهههایشههیرازوکههازروندر10کیلههومتری

منسق وفقطب روشچرادرمرتع(بدوناسهتفادهاز

روستایدشتارژنومرحل دوم،ازیکماهپهیشاز

بلوکحاویاوره،مالسومهوادمعهدنی-ویتهامینی)

زایشگل تهازمهانازشهیرگیریبهرهههادرسهن90

تغذیهه شههد.درگههروهدوم(میههانگینوزنههی5/99

روزگی(س ماهگی)درمنسق قشالقیدرفاصهل 10

53/03کیلوگرم)،هررأسمیشعهالوهبهرچهرادر

کیلومتریشهر شهرسهتانکهازرون(روسهتایمهالی

مرتع،روزان 100گهرمبلهوکحهاویاوره،مهالسو

میباشد)
بلوط ک گون غالبمراتعآنازنوعگرامین  

موادمعدنی-ویتامینیدریافتکرد(تیمهار)100ودر

دراستانفارسانجامشد .

گروهسوم(میانگینوزنهی52/876/09کیلهوگرم)،

گوسفندان مورد بررسی :گوسفندانمورداسهتفادهدر

هررأسمیشعالوهبهرچهرادرمرتهع،روزانه 150

اینپ وهش ازگل ایگوسفندترکهیقشهقاییشهام 
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گههرمبلههوکحههاویاوره،مههالسومههوادمعههدنی-

رنگهایمتفاوتعالمتگهذاریشهدند.غهرو ههر

ویتامینیمصرفکرد(تیمار .)150

روزوپه ازبرگشههتگله ازمرتههع،هههرگههروهدر

آماده سازي و تغذیهه بلهو ههاي مکمه  :سهاخت

حصارمجزانگهداریوبهراسهاستیمهارآزمایشهی،

بلوکهایمکم موردنیازدریکهیازانبارههایاداره

بلوکهابه مهدت2-3سهاعتدراختیهارآنههاقهرار

ک امورعشایرفارسدرشههرشهیرازانجهامگرفهت.

گرفت وسس برداشت میشهد .بلهوکمکمه دردو

بلوکها بهراسهاسنهوعتیمهاردردوانهدازهسهاخت 

مرحل ،دراختیارمیشهاقهرارگرفهت :مرحله اولاز

شدند.بهرایتیمارههای100و،150وزنههربلهوک

20روزپیشازقوچاندازیدرگل تا50روزپه از

بترتیبمعادل2500و3750گرمبود.به ازایههر5

آنومرحل دوم،از30روزپیشاززایشمیشهاتها

راسمیش،یکعددبلوکبرای5روزدرنظهرگرفته 

هنگامازشهیرگیریبهره در سهن 90روزگهی.مقهدار

شد.برایعادتدهیگوسفندانتیمارهایآزمایشیب 

مصرفبلوکبهرایمهاهآخهرآبسهتنیدرگهروهههای

تغذی بلوک10،روزپیشازشهروعآزمهایشاصهلی،

آزمایشیمشاب زمانهایدیگربود،بااینتفهاوتکه 

ابتههداروزینههیمسههاعتبلههوکلیسههیدنیدراختیههار

درترکیببلوکب جای10از5درصداورهاسهتفاده

گوسفندانقرارگرفتوب تدریجاینمهدتافهزایش

شد.


یافت.میشهایمصرفکنندهبلهوکههایمکمه ،بها

جدول  :1ترکيبات و مواد مغذي موجود در بلو هاي مکم حاوي  5و  10درصد اوره (کيلوگرم در  100کيلوگرم بلو )

1

)Table 1. Ingredents and nutrients of supplemental blocks containing 5 and 10 percent urea (kg/100 kg block
بلوکمکم 

ترکیب Ingredient
 Supplemental block
10درصداوره 10 % Urea
5درصداوره  5 % Urea

مالس 

 Molasses

 44

42

اوره 

 Urea

5

 10

سبوسگندم 

 Wheat bran

 35

 32

نمک 

 Salt

1مکم ویتامین -موادمعدنی 

2

2

Vitaminmineral
 supplement1

1

1

گ  

 Gypsum

 10

 10

سیمان t

 Cemen

2

2

جوششیرین 

Sodium
 bicarbonate
Chemical
) composition(%



ترکیباتشیمیایی( )%

1

1

پر.ت ینخام 

 Crude protein

21.88

انرژیقاب متابولیسم(مگاکالریبرکیلوگرم) 

1.75

1.65

کلسیم 

Metabolizable
energy
) (Mcal/kg
 Ca

5.03

5.06

فسفر 

P

0.40

0.45

گوگرد 

S

3.06

2.07

28.21

1هرکیلوگرممکم ویتامینی-معدنی حاوی 760000واحدبینالمللیویتامین 200000،Aواحدبینالمللیویتامین 1000 ،D3واحدبینالمللیویتامین
200،Eگرمکلسیم25،گرممنیزیم2،میلیگرمم 4/5،میلیگرممنگنز8/8،میلیگرمروی30،پیپیامکبالت44،پیپیامسلنیوم70،پیپیامید
و1000پیپیامآنتیاکسیدانبود.
1

Each kilogram of the vitamin-mineral supplementcontained: 760000 IU vitamin A, 200000 IU D3, 1000 IU vitamin
E, 200 g Ca, 25 g Mg, 2 mg Cu, 4.5 mg Mn, 8.8 mg Zn, 30 ppm Co, 44 ppm Se, 70 ppm I and 1000 ppm antioxidant.
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ترکیباتاینبلوکهادرجدول1نشاندادهشهده

آزمایشیبرنهرخدوقلهوزاییاثهر معنهیدار نداشهتند

است.اندازهگیریمیزانموادمغذیموجوددربلوک

(.)P<0/05تعداد5رأسازمهیشههایتیمهارشهاهد

مکم ()6نشاندادمیزانپروت ینخام،کلسیم،فسفر

زایشنداشتندوقسربودنددرحالیکه دردوتیمهار

وگهوگرددربلهوکدارای10درصهداورهبه ترتیهب

دیگر،میشقسروجودنداشهتکه همهینوضهعیت،

معادل0/45، 5/06،،28/21و2/07درصدبود.ایهن

باعثافزایشدرصدمیشقسهردرتیمهارشهاهد(20

مقادیربرایبلهوکحهاوی5درصهداوره،به ترتیهب

درصههد)درمقایس ه بههاتیمارهههای100و(150صههفر

معادل 0/40،5/03،21/88و3/06درصدبود.تجزی 

درصد)شد(.)P<0/05درموردفراسنج نرختلفهات

وتتلی ه دادههههایآزمههایشبههاروی ه GLMبرنام ه 

بههرهبههینتیمارهههاتفههاوتمعنههیداریمشههاهدهنشههد

نهرمافهزاری )27()2004(SASانجهامگرفهت.بهرای

(.)P<0/05تعدادبرهازشیرگیریشدهبه ازای100

مقایس میانگینهاازآزموندانکندرسهست5درصهد

رأسمهیش،درتیمارههای100و150درمقایسه بها

استفادهشد.

تیمارشاهدافزایشمعنیداریرانشانداد(،)P<0/05
امههابههینتیمارهههای100و150تفههاوتمعنههیداری
نتايج و بحث

مشهاهدهنشهد( .)P<0/05تفههاوتوزنزنهدهبههرهاز

فراسنجههاي توليدمثلی :اثرتیمارههایآزمایشهی بهر

شیرگیریشدهب ازاییکرأسمیشبینسه تیمهار

عملکردتولیدمثلیگوسفنداندرجهدول2نشهانداده

آزمایشیمعنیداربود(.)P<0/05تغذی میشهاباههر

شدهاست.نرخبرهزاییدرتیمارههای 100و150در

دوسستبلوکمکم باعهثافهزایشمعنهیداروزن

مقایس بهاتیمهارشهاهدافهزایشمعنهیداریداشهت

زندهبرهازشیرگیریشدهدرمقایس بهاتیمهارشهاهد

(،)P<0/05امانرخبرهزاییبینتیمارهای 100و150

شد.ازنظراینپارامتر،تیمارهای100و150اختالف

تفاوتمعنیداریرانشاننداد(.)P<0/05تیمارههای

معنیداریرانشانندادند .


جدول  :2اثر تيمارهاي آزمایشی بر صفات توليدمثلی
Table 2. Effect of experimental treatments on reproduvtive paprameters
تیمارهایآزمایشی

 Experimental treatments
پارامتر Parameter
 SEM
شاهد

 T150
 T100
) (Control
a
a

نرخبرهزایی) Lambing rate (%
 3.6
 104
 104
 80b
b
b
a

میشقسر) Barren ewes (%
 3.0
0
0
 20
دوقلوزایی) Twinning rate (%

0

تلفاتبره) Lambs mortality (%

5

 3.8

تعدادبرهازشیرگرفت شدهب ازای100راسمیش

 76b

 100a

 Number of lambs weaned per 100 ewes
وزنزندهبرهازشیرگرفت شدهب ازایهرراسمیش) (kg

b

4

 20.5

a

 25.5

 Live weaned lamb per ewe
دارمیباشند(.)P<0/05

میانگینهاباحروفغیرمشاب درهرردیفدارایتفاوتمعنی

*

0.005
0.004



 1.9

4



2.5

0.986

 96a



 4.0

0.024

4

a

سستمعنیداری 


 23.6



 1.0

0.600

0.0001

درتیمارشاهد،میشهافقطباعلوف مرتعی(بدونبلوکمکم )تغذی شدند.درتیمارهای T100و T150هررأسمیشروزان بترتیب100و150گرم
بلوکمکم دریافتنمود.
ab

Means with different letters in each row are statistically different (P< 0.05).
Ewes in the control group were fed range forage (without supplemental block). In T100 and T150 groups, ewes
received 100g or 150g supplemental block/ewe/day, respectively.
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اثراتسودمندتغذیه بهامکمه ههایغهذاییبهر

ازهمزمانیعرض انرژی،نیتروژنقاب تخمیرومهواد

عملکههردتولیهههدمثلیگوسهههفندقههبالنیهههزتوسهههط

میباشهد(.)13ایهن
معدنی وبهبوداکوسیستمشکمب  

پ وهشگراندیگریگزارششدهبود.درهمینراستا،

شرایطمنجهربه افهزایشتخیهرهبهدنیو درنتیجه 

یافت هاییکپ وهشنشاندادپاشیدنمتلولحاوی

میشود(.)5درواقع،نهرخ
افزایشتخمکریزیمیش 

5درصداورهو3درصدمالسرویپ چهرمزرعه 

تخمکریزیهمزمهانبهابهبهودشهرایطبهدنیمهیش،

جو،نرخبهرهزایهیراافهزایشداد(.)11درپه وهش

افزایشمییابد(.)19ازطرفدیگهر،کهاربردبلهوک

دیگری،کاربردمکمه اورهومهالسنهرخآبسهتنیو

مکمه ه اوره،مهههالسومهههوادمعهههدنیدرتغذیه ه 

همچنیندوقلوزاییمهیشههایآواسهیرا15درصهد

نشههخوارکنندگاننیههزتولیههدپههروت ینمیکروبههیو

افزایشداد(.)3پ وهشگراندیگرینیزنشهاندادنهد

اسیدهایچر فراررادرشکمب افهزایشمهیدههد.

کاربردجیرهفالشینگ(حاویمنبعانرژییاپهروت ین)

اسیدهایچر فرارب عنوانمنبعانهرژیوپهروت ین

عملکردتولیدمثلیگوسفندقزلرابهبودداد( .)2

میکروبیب عنوانمنبعپروت ینمورداسهتفادهحیهوان

تغذی ب طورمستقیمباتهممینگلهوکز،اسهیدهای

قرارمیگیرند(.)28پروپیونات(باتبدی ب گلوکز)و

آمین ،ویتهامینههاوعناصهرضهروریدرفرآینهدهای

همچنیناسیدهایآمین یحاصه ازتجزیه پهروت ین

تولیههدمثلههینقههشدارد.تغذی ه هههمچنههینب ه طههور

میکروبههی،سوبسههتراهایانههرژیزابههرایتههمثیربههر

غیرمستقیمباتغییربروزفرآیندهایهورمهونیکه به 

هیسوتاالموسراتولیدمینمایند.سوبستراهایانرژیزا

نوب یخهودبلهوااووسهیت،تخمهکریهزی،تکامه 

تولیدGnRHراافزایشدادهومنجرب افزایشتولیهد

جنین،رشدجنینی،زندهمهانیوقهدرتبهدنیبهرهرا

گنادوتروپینهها(FSHو)LHمهیشهوند.بهاافهزایش

تتتتمثیرقرارمیدهند،عم مهیکنهد.تهممینمهواد

تولیدگنادوتروپینهها،رشهدوتکامه فولیکهولههای


مغذیانهرژیزابهرایتخمهکریهزیبه عنهوانیهک

تخمدانیباسرعتبیشتریصورتگرفت ومنجربه 

رویدادمهمتولیدمثلیدردامهااهمیهتبهاالییدارد.

تخمکریزیبیشترمهیشهود(.)29بنهابراین،افهزایش

تعدادواقعیتخمکرههاشهدهدرمرحله فتلهیبه 

نرخبهرهزایهیدر تیمارههای 100و 150رااحتمهاال

مقدارزیادیوابست ب طبیعترژیمهایغهذاییبلنهد

میتوانب ایناثراتسودمندنسبتداد .

دامهایعشایریدراستانفارسازنظرتغذیه ای

مدتجن مادهاست( .)26
وضعیتانهرژیوپهروت ینجیهرهدرفرآینهدهای

وابست ب علوف یمرتعیوپ چرمهزارعهسهتند.از

تولیههدمثلی،نقههشمهمههیراایفههامههینمایههد.دریههک

طرفدیگر،علوف مرتعیغالباازنظرانرژی،نیتروژن،

پ وهش،تغذی بزهایمرخزباجیهرهههای فالشهینگ

فسفر،گوگردوسایرموادمعدنیکهممصهرفکمبهود

باعثافهزایشغلظهتپهروت ینسهرمشهد.ازطهرف

دارند(.)22کمبوداینموادمغهذی مهیتوانهدباعهث

دیگر،بینغلظهتپهروت ینسهرموغلظهتهورمهون

افزایشتلفاتجنیندردورهآبستنیشود.ازآنجاکه 

استروژنودرنتیج تعدادنتاجمتولدشده،همبستگی

بلوکهایمکم مصرفی حاویموادمغذیمهموبها

مثبتیمشاهده شد(.)7گزارششده،مصرفمهالس

ارزشی(انرژی،پروت ین،مهوادمعهدنیوویتهامینهها)

باافزایشانرژیجیره،تولیدگهازمتهاندرشهکمب را

میتواندبارفعکمبودموادمغهذی،
بودند،مصرفآنها 

کههاهش()31امههاتولیههدپههروت ینمیکروبههی( )17و

تلفاتجنینیدردورهآبستنیراکاهشدهد.بنابراین،

میدهدک ناشی
اسیدهایچر فرار( )32راافزایش 

یکیدیگرازدالی احتمالیافزایشنرخبرهزایهیدر
38

عباس عبدالهیپناه و همکاران

میتوانب ایهناثهرسهودمند
تیمارهای100و150را 

مغذیبیشتریدراختیارمیشونوزادقرارگرفته که 

مکم نسبتداد .

اینشرایطمنجرب بهبودافزایشوزنهمزمانمادرو

وزن تولد ،افزایش وزن روزانه و وزن از شهيرگيري

نوزادمیشود( .)23

بره ها :اثربلوکمکم اوره،مهالسو مهوادمعهدنی-

دراینپ وهشنیهزمصهرفروزانه 100و150

ویتامینی بهروزنتولهد،وزنازشهیرگیریوافهزایش

گرمبلوکمکم منجرب افزایشمعنهیداروزنتولهد

وزنروزان برههها(به تفکیهکجهن )درجهدول3

برهدرمقایس باتیمارشاهدشد.بنابراین،ب نظرمهی

نشاندادهشدهاست.نتایجنشاندادوزنتولدبهرههها

رسدتغذی میشهایترکیب روشسنتیوعشهایری

(مخلههوطنههرومههاده)درتیمارهههای100و150در

وتنهابااستفادهازمراتعنمیتواندنیازهایایهننه اد

مقایس ه بههاش هاهدافههزایشمعنههیداریرانشههانداد

راجهترسیدنب حداکثرتوانژنتیکیتامیننمایهد.

()P<0/05امههابههینتیمارهههای100و150تفههاوت

ازنظههروزنتولههدبههره،بههینتیمارهههای100و150

معنههیداریمشههاهدهنشههد(.)P<0/05درمههوردوزن

اختالفمعنیداریمشاهدهنشدک نشهانمهیدههد

تولدبرهههاینهرنیهزایهنرونهدمشهاهدهمهیشهود.

مصههرفروزانه 100گههرممکمه توانسههت نیازهههای

تیمارهایآزمایشیبروزنتولدبرههایماده،اثرمعنی

غذاییمیشهایاینن ادراب خوبیتهامیننمهودهو

دارینداشتند( .)P<0/05

بنابرایننیازیبه مصهرفسهستبهاالتر(150گهرم)
نیست .

درراسههتاینتههایجپهه وهشحاضههر،یافتهه هههای
احمدفاض ودقیقکیا()2014نیزنشهاندادکه وزن

درپ وهشحاضرتیمارهایآزمایشیبرافهزایش

تولدبرههادرمیشهایتغذی شدهباجیرههایمکم 

وزنروزان برههاینر،مادهومخلوطدوجن نهرو

حاویانرژیویاپروت یندرمقایس بهاگهروهشهاهد

ماده ازتولدتاسن90روزگی اثرمعنیداریداشهتند.

افزایشمییابد(.)2درپه وهشدیگهری،وزنتولهد

درموردمخلوطنروماده،کاربردهردوسستبلهوک

برهیمیشهایفراهانیتغذی شدهبهاجیهرهتکمیلهی

مکمه باعههثبهبههودمعنههیدارافههزایشوزنبههرهدر

بیشههترازگههروهشههاهدبههود(4/09درمقابهه 3/38

مقایس باتیمارشاهدشد،اماتیمار100درمقایس بها

کیلوگرم)(.)19گزارششدهدادنخهوراکبیشهتربه 

150افزایشوزنباالتریداشت(.)P<0/05بهرهههای

دامدرمرحل پایانیآبستنیرویوزنتولدنوزادتمثیر

نردرتیمارهای100و150درمقایسه بهاشهاهدبه 

مثبتداشت ونوزادانباوزنتولدبیشتر،شان زنهده

طورمعنیداریب افزایشوزنبیشتریدسهتیافتنهد

مانیبیشتریدارندک ب دلی افهزایشمقاومهتبهدن

(،)P<0/05امههابههیندوتیمههار100و150تفههاوت
معنیداریوجودنداشهت(.)P<0/05تغذیه بها100

درمقاب تهنشههایمتیسهیاسهت(.)24اولهدهامو
همکاران()2011نیزگزارشنمودندبهبهودوضهعیت

گرمبلوکمکم میزانافزایشوزنبهرهههایمهادهرا

تغذی میشهادردورهآبستنیسببافزایشوزنتولد

درمقایس باتیمارهای150وشهاهدافهزایشداد،در

برههاوهمچنینبهبودزندهمانیبرهههاپه ازتولهد

حههالیکهه بههینتیمارهههای150وشههاهدتفههاوت
معنیداریمشاهدهنشد(.)P<0/05ازآنجاک وزناز

شد.اینپ وهشگرانبیانداشتندبهبودتغذی دردوره
آبستیسبببهبودافزایش وزنبدنمیشهاشدهکه 

شیرگیریبرههادرسن90روزگی،ب میهزانافهزایش

همینوضعیت،سببافزایشوزنتولهدبهرهخواههد

وزنبرههاازتولدتازمانازشهیرگیریبسهتگیدارد،

شد.ب نظرمیرسدهمزمهانبهابهبهودتغذیه ،مهواد

روندتغییراتوزنازشیرگیریبرهههادرسهن

بنابراین
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90روزگی،دقیقاهمانندافزایشوزنبدنازتولهدتها

پارامترهماننداثرآنهابرمیزانافزایشوزنبهدنبهود

90روزگیمیباشدواثرتیمارهایآزمایشهیبهرایهن

(جدول .)3


جدول  :3اثر تيمارهاي آزمایشی بر صفات توليدي برهها
Table 3. Effect of experimental treatments on performance parameters of lambs
تیمارهایآزمایشی

جن
 Experimental treatments
سستمعنیداری 

پارامتر Parameter
 SEM
شاهد
 Sex

 T150
 T100
) (Control
a
a

نر Male
0.0001
 0.09
4.07
4.08
 3.35b
وزنتولدبره)(kg
a
a
a

ماده Female
0.018
 0.06
3.38
3.48
3.25

Lamb
birth weight

مخلوط Mix
0.0001
 0.06
3.76a
3.80a
3.30b
میانگینافزایشوزنروزان )(g
 Average daily gain
وزنازشیرگیریبرهدر90روزگی

188.1b

256.9a

238.9a



ماده Female

b

a

b

مخلوط Mix

نر Male

نر Male

198.0



 3.35

0.005

190.6c

241.0a

220.1b



 4.12

0.0001

20.43b

27.22a

25.59a



 0.67

0.0001

b

21.19



 0.32

0.0002

23.58b



 0.42

0.0001

192.9

223.8

)(kg
Weaning
weight at 90
مخلوط Mix
25.52a
20.53c
 days
دارمیباشند( .)P<0/05

میانگینهاباحروفکوچکغیرمشاب درهرردیفدارایتفاوتمعنی

ماده Female

 6.70

0.0001

b

a

20.61

23.68

درتیمارشاهد،میشهافقطباعلوف مرتعی(بدونبلوکمکم )تغذی شدند.درتیمارهای  T100و T150هررأسمیشروزان بترتیب100و150گرم
بلوکمکم دریافتنمود.
abc

Mean with different letters in each row, are statistically different (P< 0.05).
Ewes in the control group were fed range forage (without supplemental block). In T100 and T150 groups, ewes
received 100g or 150g supplemental block/ewe/day, respectively.

درراستایاینیافت ها،دریکپ وهش،بهرهههای

متلولاورهومهالسدرمهدت90روز7،کیلهوگرم

نرمهربانتغذیه شهدهبهابلهوکاوره،مهالس-مهواد

بیشترازگروهشاهدبهود(.)30درپه وهشدیگهری،

معدنی،افزایشوزنروزانه بیشهتریداشهتند .بهبهود

ضریبهمبستگیبینتولیدشیرمیشترکهیقشهقایی

مشاهدهشدهدرافزایش وزن روزانه  به  وجهود مهواد

بههاافههزایشوزنبههرههههادرمههاههههایاولتههاچهههارم

مغذی(نیتهروژن ،مهوادمعهدنی وویتهامین) بیشهتر در

شیرخوارگیمثبتوب ترتیب0/126،0/205،0/450

بلوک نسبتدادهشد.درواقع،وجود این ترکیبهات در

و 0/247بدستآمهد.ضهریبهمبسهتگیبهینشهیر

بلوکسبب افزایش نیتروژن قابه  تخمیهر وهمچنهین

تولیههدیمههیشوافههزایشوزنبههرههههادرک ه دوره

تولید پروت ین عبوری بیشهترمهیشهودکه در نتیجه ،

شههیرخوارگینیههزمثبههتو0/362اعههالمشههد(.)8

مصرف خوراکافزایشیافت و ب دنبال آن رشد حیوان

عواملیمانندتغذی ودادنمکم خهوراکیبه مهیش

مییابد(.)4درپ وهشدیگری،میزانافزایش
افزایش 

آبستنپیشاززایشوشهروعدورهشهیردهی،باعهث

وزنروزان برهیمیشهایتغذی شدهبابلوکمکم 

بهبودافزایشوزنبدنوبهبودنمهرهوضهعیتبهدنی

حاویاوره،مالسوموادمعدنیدر 16هفتگیباالتر

(،)25بهبودتخیرهبدنیمهادر،رشهدغهددپسهتانیو

ازگروهشهاهدبهود( 122درمقابه  97گهرم)(.)25

افزایشتولیدشیرمیشود(.)14تغذی بابلوکمکم 

وزنازشیرگیریبرهوابست ب تولیدشیرمادراسهت.

حاویاوره،مالسوسایرمهوادمغهذیمهیتوانهدبها

دریکپ وهش،تولیدشیردرمیشهایمصرفکننده
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میزانتولید(افزایش، اورهودفعآنشدهک درنتیج

بهبودقابلیتهضهم جیهرهوحفهششهرایطبهینه در

.)18(وزنبدن)کاهشخواهدیافت

 .)34(باعثافزایشتولیدشیرشود، متیطشکمب
 برخییافت هانشاندادهاندمصرفبلهوکمکمه

نتیجهگیري كلی

مالسوموادمعدنیباعثافزایشتولیهد،حاویاوره

100 مصهرفروزانه،براساس نتایجاینپ وهش

اسیدهایچر فراروب وی هاسیداستیک)پیشسهاز

،سهبوسگنهدم،مهالس،گرمبلوکمکم حاویاوره

.)33(مههیشههود
 (چربههیشههیردرنشههخوارکنندگان

معهدنیاثهرات-نمکومکم ویتهامینی،سیمان، گ

یکیازدالی احتمالیبهبود افزایشوزنبره،بنابراین

سودمندیبرصفاتتولیهدیوتولیهدمثلی(نهرخبهره

 درپ وهشحاضر میتوانهد150 و100درتیمارهای

افهزایش،وزنازشهیرگیریبهره،وزنتولدبهره،زایی

ب متتواوب وی همیزانچربیشیرمهادرنسهبتداده

،وزنروزان )گوسفندترکیقشقاییداشت وبنهابراین

150افزایشوزنکمتهربهرهههادرتیمهار.)15(شود

جهتبهبهودعملکهرد،استفادهازاینروشتغذی ای

 احتمهاالا مهیتوانهدبه  دریافهت100 نسبتب تیمهار

گوسههفندانایههنن ه اددرشههرایطعشههایریپیشههنهاد

،زیهرادرایهنشهرایط،نیتروژنبیشترنسبتدادهشود

 .میشود
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Abstract
Background and objectives: Some reports indicate that, due to different reasons, in grazing
animals (such as nomad animals) nutrients deficiency may occur particularly for degradable and
undegradable protein, metabolizable energy, vitamins and some minerals including sulfur and
phosphorus. Thus, in some parts of the world, supplemental nutrients in the form of
supplemental blocks are used in animal nutrition to overcome these deficiencies and to improve
the nutritional value of consumed feeds. Application of supplemental blocks has been highly
extended in recent years. The current study was designed and conducted to investigate the
effects of supplemental block containing urea, molasses and mineral- vitamins on productive
and reproductive performance of Qashqai ewes, in Fars province.
Materials and methods: For conducting the experiment, a total number of 75 Qashqai ewes (14 parity) were chosen and assigned into three experimental groups (treatments) (25 replicates
per treatment). All groups were fed with pasture forage as main feedstuff throughout the study.
In the control group, ewes did not receive supplemental block but in two other groups, they
received 100 g (T100) or 150 g (T150) block/ewe/day, in two phases (The first phase 20 days
before breeding until 50 days after that and the second one 30 days before expected lambing
until lamb weaning at 90 days of age). The supplemental block contained the following
ingredients: molasses, urea, wheat bran, common salt, mineral-vitamin supplement, gypsum,
cement and sodium bicarbonate.
Results: The results indicated that feeding ewes with 100 or 150 g supplemental block resulted
in a significant decrease in percentage of the barren ewes (P < 0.05). Lambing rate of ewes in
T100 and T150 groups significantly increased compared to the control group (P < 0.05). The
findings indicated that Lamb birth weight, lamb average daily gain, weaning weight of lambs at
90 days of age as well as the number of lambs weaned per 100 ewes and live weaned lamb per
ewe were significantly higher in two supplemented groups than the control group (P < 0.05).
Twinning rate and percentage of lamb mortality were not influenced by experimental treatments
(P > 0.05).
Conclusion: In conclusion, findings of the current study indicate that feeding ewes with 100
grams supplemental block containing urea, molasses and mineral vitamins under Qashqai
nomad condition can improve their productive and reproductive performance (lambing rate,
lamb birth weight, average daily gain and weaning weight at 90 days of age) and therefore,
using this nutritional strategy could be recommended.
Keywords: Body weight, Qashqai sheep, Nutrient block, Reproductive traits1
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