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 اثر بلوک مکمل حاوی مواد مغذی بر عملکرد تولیدی و تولیدمثلی گوسفند  

 ترکی قشقایی در شرایط عشایری
 

  3محمد هوشمند* و 2سیامک پارسایی ،1پناه عباس عبدالهی

 گروهعلومدامی،دانشکدهکشاورزی،دانشگاهیاسوجدانشیار3استادیارو2،ارشدکارشناسی جویدانش1

 26/09/98؛تاریخپذیرش:17/05/98تاریخدریافت:

 1چکیده
قابه کمبودموادمغذیبه ویه هپهروت ینممکناستیعشایری(هامراتع)هماننددامچراکنندهدرهایدامدرو هدف:  سابقه

.ب همیندلی دربرخیازنقاطرخدهدهاوبرخیموادمعدنیمث گوگودوفسفرتجزی درشکمب ،ویتامینتجزی وغیرقاب 

درتغذی دامهایموادمغذیب شک بلوکمکم کمبودهاوبهبودارزشتغذی ایخوراکمصرفی،ازمکم ایندنیابرایرفع

هایاخیرگسترشزیادییافت است.پ وهشحاضرباهدفبررسهییدرسالاهایمکم تغذی استفادهمیشود.کاربردبلوک

ویتامینیبرعملکردتولیدیوتولیدمثلیگوسفنددرشرایطعشایریایه -اثراتبلوکمکم حاویاوره،مالسوموادمعدنی

 .قشقاییدراستانفارسطراحیواجراشد

 

درسهس انتخها شهدهورأسمیشترکیقشقایی)یکتاچهارشکمزایهش(75تعدادبرایانجامپ وهش،:ها مواد و روش

مایش،همه رأسمیشتوزیعشدند.درطولدورهآز25قالبیکطرحکامالتصادفیبینس گروه)تیمار(آزمایشیهریکبا

امادردوتیمار،م دریافتنکردندهادرتیمارشاهدبلوکمکهاباعلوف مرتعیب عنوانخوراکاصلیتغذی شدند.میشگروه

روز20(گرمبلهوکمکمه دردومرحله )مرحله اولاز150)تیمار150(ویا100)تیمار100دیگر،هررأسمیشروزان 

ههادرهاتازمانازشهیرگیریبهرهروزپیشاززایشمیش30روزپ ازآنومرحل دوماز50پیشازقوچاندازیدرگل تا

ویتهامینی،گه ،-،اوره،سبوسگندم،نمهکمعمهولی،مکمه معهدنیکم حاویمالسروزگی(دریافتکرد.بلوکم90سن

بود.سیمانوجوششیرین

 

زایهی(.درصدبره>05/0Pشد)قسریهاداردرصدمیشبابلوکمکم باعثکاهشمعنیهانتایجنشاندادتغذی میش: ها یافته

وزننشهاندادنهدههایافت (.>05/0Pداریافزایشیافت)طورمعنیدرمقایس باتیمارشاهدب 150و100ایدرتیمارههامیش

وهمچنینتعدادبرهازشیرگرفت شدهب روزگی90وزنازشیرگیریبرهدرسن،هاها،میانگینافزایشوزنروزان برهتولدبره

دردوتیماردریافتکنندهمکمه درمقایسه بهایرگرفت شدهب ازایهرراسمیشراسمیشووزنزندهبرهازش100ازای

ودرصدتلفاتبهرهتتهتتهاثیرمعنهیدارتیمارههایهامیشدوقلوزایی(.>05/0Pگروهشاهد،ب طورمعنیداریباالتربود)

 (.P>05/0)آزمایشیقرارنگرفت

                                                 
hooshmand@yu.ac.ir  نویسندهمس ول:*
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بررسیشدهدراینپ وهش،تغذی روزان  دهددرشرایطعشایریارینشانمییپ وهشجهاطورکلی،یافت ب گيري: نتيجه

ویتامینیمیتواندعملکردتولیدیوتولیدمثلی)درصدبره-گرمبلوکمکم حاویاوره،مالسوموادمعدنی100باهامیش

ی(آنهارابهبوددادهوبنابراین،استفادهازروزگ90زایی،وزنتولدبره،افزایشوزنروزان برهووزنازشیرگیریبرهدرسن

 باشد.اینراهکارتغذی ای،قاب توصی می

 

 وزنبدن،،،گوسفندقشقاییصفاتتولیدمثلی،مغذیبلوک:هاي کليدي واژه

 

 مقدمه

وابسهت تهعابه مربهرایتغذیه هایعشهایریدام

بهرداریوبههرهههایپیهاپیخشکسالیباشند.بروزمی

سببکاهشتولیدعلوف مرتعیمراتع،حدازازبیش

ایدرکمبودهههایتغذیهه احتمههالبههروزودرنتیجهه 

کمبهودموارداغلبدر(.22)شودمیهایعشایریدام

ویه قابه تجزمغهذیبه ویه هپهروت ینفصلیمواد

گوگهود،درشهکمب )پروت ینعبوری(غیرقاب تجزی 

به دههد.میرخهابعضیموادمعدنیوویتامینفسفر،

ههایمهوادهمیندلی دربعضهیازکشهورهامکمه 

اسههتفادهدامتغذیهه ایدرمغههذیدرسههستگسههترده

.(12)شوندمی

بهاعرضه هایچراکنندهدامکمبودموادمغذیدر

مالسوموادمعدنیتهااوره،حاویهایمکم بلوک

شود.استفادهازایننوعبلهوکحدزیادیبرطرفمی

مزایایاستفادهثبتشدهاست.1930ازاوای ده ها

نگهداریسهولتونق ،)آسانیحم هاازاینبلوک

واستفاده(به همهراهافهزایشرانهدمانتولیهدشهیرو

گوشتوهمچنینبهبودبازدهیتولیدمث ،منجهربه 

هادربیشازهایمکم واستفادهازآنساختبلوک

.(10)استکشوردنیاشده60

ک براینخستینباردر(1988)نیکخواههاییافت 

مهالس-اورهحهاویهایاقدامب ساختبلوکایران

ههانشهاندادایهنبلهوکنمهودوتبهاترکیبهاتمتفها

توانندب سهولتبرایتغذی گاوهایسرابیمهوردمی

اونهالوهمکهارانیهایافت .(21)استفادهقرارگیرند

باعهثندادتغذیه بلهوکاورهومهالسشان(2005)

قابلیتچنینافزایشافزایشمصرفمادهخشکوهم

شهدای()یکن ادترکی یتوجهابرهکاهجودرهضم

(2005آگاناگههاوهمکههاران)نتههایجیپایهه بههر.(33)

مصرفخوراکدرگوسفندانتغذیه شهدهبهابلهوک

.(1)اورهومالسنسبتب گهروهشهاهدبهاالتربهود

نتایجیکتتقیقدیگردرزمین بررسیاثراتاسهتفاده

ازبلوکحاویاوره،مالسوموادمعهدنیدرهنگهام

خشکسالینشاندادک کهاربردایهنمکمه ،مصهرف

مادهخشهکعلوفه ترتراافهزایشدادهوازسهوی

دیگر،باعثبهبودقابلیتهضممادهخشک،مادهآلی،

ولدرشهویندهخنثهیومتلهالیافخامپروت ینخام،

سهلولزدروهمیمتلولدرشویندهاسیدیالیافخام

پهه وهشدیگههریمیههزاندر(.9شههود)جیههرهبههزمههی

افزایشوزنبدندرگاوههایتغذیه شهدهبهابلهوک

مکم حاویچندینمادهمغذیومهالسدرمقایسه 

مسالعهاتیمشهاب نیهز .(20باگروهشاهدبهبودیافت)

مصرفبلهوکشیریصورتگرفت است.درگاوهای

مکم حاویاوره،مالسوموادمعدنیباعهثکوتهاه

زاییتاشروعفعالیتتخمدانی،گوسال ترشدنفاصل 

زایههینخسههتینفتلههی،آبسههتنیوفاصههل گوسههال 

ههاییکه درگاوهایشیریشهد.همچنهین،گهاومیش

مهالس -گهرمبلهوکمکمه اوره600تا200روزان 

ردند،عالوهبرتولیدشیربیشتر،بازدهتولیهدمصرفک

پ وهش،تغذیه یکدر (.10مثلیباالترینیزداشتند)

مالس،میانگینتولیهدشهیر-هایمکم اورهبابلوک

درشهرایطروسهتاییافهزایشراگاوهایبومیایرانی

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

روزانه ، خشهک افزایشمصهرفمهادهمهربان،ضمن

سههبببهبههودافههزایشوزنروزانهه وضههریبتبههدی 

جیره، خام پروت ین هضم خوراکشد.همچنینقابلیت

چهر  اسهیدهای که  میزانپروت ینابقاشده،غلظت

هایدریافهتکننهدهدربره خون گلوکز و شکمب  فرار

(.4قایس باگروهشاهدباالتربود)بلوکمکم درم

موادمغهذیدرعلوفه مراتهعوباتوج ب کمبود

دیوبهرعملکهردتولیهااثراتنامسلو اینکمبودهه

هایعشایریوبادرنظرگرفتناثهراتتولیدمثلیدام

درایهنحاویموادمغهذیهایسودمندکاربردمکم 

ثهراتهدفازانجهامایهنپه وهش،بررسهیازمین ،

-اوره،مالسومهوادمعهدنیحاویمکم هایبلوک

افهزایشوزنتولهدبهره،زایهی،بردرصدبرهویتامینی

وزنروزانههه ووزنازشهههیرگیریبهههرهدرشهههرایط

 عشایریای قشقاییبود.

 

 ها مواد و روش

په وهشحاضهردردو: پژوهشانجام مکان زمان و 

گیری جفتدرفصبازهزمانیانجامشد.مرحل اول،

انهدازیدرگله روزپیشاززمانقوچ20گوسفنداز

عشهایراندازیدرمنسق ییالقیروزپ ازقوچ50تا

،ازآنتهعاغالبمریهاگون ک کوهستانیای)منسق 

حهدفاصه میباشد(وبوت ایلگومین ،گرامین نوع

کیلههومتری10درهههایشههیرازوکههازرونشهرسههتان

ازیکماهپهیشازمرحل دوم،وارژنروستایدشت

90سهنههادرزایشگل تهازمهانازشهیرگیریبهره

10روزگی)س ماهگی(درمنسق قشالقیدرفاصهل 

)روسهتایمهالیکیلومتریشهر شهرسهتانکهازرون

(باشدمیازنوعگرامین ک گون غالبمراتعآنبلوط

دراستانفارسانجامشد.

گوسفندانمورداسهتفادهدر:ررسیگوسفندان مورد ب

شهام گوسفندترکهیقشهقاییایازگل اینپ وهش

گلهه انتخهها شههدراسقههوچ8راسمههیشو120

ازجمله تتتپوششخهدماتدامسزشهکیموردنظر

.قب ازقرارداشتبرنام واکسیناسیونپیشبینیشده

انجامآزمایشبراساستجویزدامسزشکب تمامگله 

قهر )داروهایضدانگ ستوصی دامسزشکبراسا

کیلهوگرمبه ازایههرمیلیگرم5ب میزانآلبندازول

(،شرکتتولیدداروهایدامیایرانگوسفندوزنزنده

،آزمایشههیهههایمههیشبههرایانتخهها خورانههدهشههد.

یهکتهاچههارشهکمرأسمهیش100نخستتعداد

.په ندپالکگوشزدهشهدوتوزین،زاییدهانتخا 

درمتهدودهرأسمهیشکه 75کشهی،تعهدادازوزن

،قهرارداشهتندکیلهوگرم(70تها41)ازوزنیمناسهب

هها،لهیمهیشانتخا شدند.برایهماهنگکهردنفت

هفت ازگل جداشدند.3ب مدتحدودهاقوچ

درقالهبطهرحآزمایش: طرح و تيمارهاي آزمایشی

رأس)رارتکه25هریهکبهاتیمار3باکامالتصادفی

رأسمهیشبراسهاس75تعدادابتدا.انجامشدمیش(

61-70و51-41،60-50وزنبه سهه دامنهه وزنههی،

یهکرأس،نهیکیلوگرمتقسیموسس ازهردامن وز

آزمهایشهایگروهازکمیشب طورتصادفیب هری

یوتیمارهایآزمایشهبرایناساس،.اختصا یافت

بودند:یرزشرحب روشتغذی آنها

90/581/53میانگینوزنهی)اول(گروهتیمار)

ب روشمعمولعشایرب عنوانگروهشاهدکیلوگرم(

)بدوناسهتفادهازفقطب روشچرادرمرتعمنسق و

(ویتهامینی-معهدنیمهواداوره،مالسوحاویبلوک

99/5میههانگینوزنههی)دومدرگههروه.ذیهه شههدتغ

03/53چهرادرأسمیشعهالوهبهرهرر(،کیلوگرم

مهالسو،اورهحهاویکگهرمبلهو100مرتع،روزان 

ودر(100کرد)تیمهاردریافتویتامینی-معدنیمواد

(،کیلهوگرم09/687/52میانگینوزنهی)گروهسوم

150مرتهع،روزانه چهرادرهررأسمیشعالوهبهر
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-معههدنیمههوادحههاویاوره،مههالسوگههرمبلههوک

(.150کرد)تیماررفمصویتامینی

سهاخت: مکمه  ههاي   آماده سازي و تغذیهه بلهو   

موردنیازدریکهیازانبارههایادارهمکم هایبلوک

ک امورعشایرفارسدرشههرشهیرازانجهامگرفهت.

بهراسهاسنهوعتیمهاردردوانهدازهسهاخت هابلوک

،وزنههربلهوک150و100شدند.بهرایتیمارههای

5بود.به ازایههرمگر3750و2500بترتیبمعادل

روزدرنظهرگرفته 5راسمیش،یکعددبلوکبرای

دهیگوسفندانتیمارهایآزمایشیب برایعادتشد.

روزپیشازشهروعآزمهایشاصهلی،10تغذی بلوک،

دراختیههارلیسههیدنیابتههداروزینههیمسههاعتبلههوک

تدریجاینمهدتافهزایش گوسفندانقرارگرفتوب

ههایمکمه ،بهاهایمصرفکنندهبلهوکمیشفت.یا

گهذاریشهدند.غهرو ههرهایمتفاوتعالمترنگ

روزوپهه ازبرگشههتگلهه ازمرتههع،هههرگههروهدر

حصارمجزانگهداریوبهراسهاستیمهارآزمایشهی،

سهاعتدراختیهارآنههاقهرار2-3به مهدتهابلوک

دردومکمه بلهوک شهد.گرفت وسس برداشت می

ازمرحله اول هاقهرارگرفهت:مرحل ،دراختیارمیش

روزپه از50اندازیدرگل تاروزپیشازقوچ20

تهاهاروزپیشاززایشمیش30ازومرحل دوم،آن

مقهدار.روزگهی90سهندرهنگامازشهیرگیریبهره

ههایمصرفبلوکبهرایمهاهآخهرآبسهتنیدرگهروه

بااینتفهاوتکه ،ربودهایدیگآزمایشیمشاب زمان

درصداورهاسهتفاده5از10درترکیببلوکب جای

 شد.



 1کيلوگرم بلو ( 100)کيلوگرم در درصد اوره  10و  5 حاوي مکم هاي  موجود در بلو مغذي و مواد   ترکيبات: 1جدول 
Table 1. Ingredents and nutrients of supplemental blocks containing 5 and 10 percent urea (kg/100 kg block) 

Ingredientترکیب
بلوکمکم 

Supplemental block
Urea % 10 درصداورهUrea 5 %10 درصداوره5

 Molasses4442مالس

Urea510اوره
Wheat bran3532 سبوسگندم

Salt22نمک
موادمعدنی-مکم ویتامین 1



Vitamin-
mineral 

supplement1
11

Gypsum1010 گ 
tCemen22 سیمان

 Sodium جوششیرین
bicarbonate11

 Chemicalترکیباتشیمیایی)%(

composition(%)  

 Crude protein21.88 28.21پر.ت ینخام

انرژیقاب متابولیسم)مگاکالریبرکیلوگرم(
Metabolizable 

energy 

(Mcal/kg)
1.75 1.65 

 Ca5.03 5.06کلسیم

 P0.40 0.45فسفر

 S3.06 2.07گوگرد
واحدبینالمللیویتامینD3، 1000واحدبینالمللیویتامینA،200000واحدبینالمللیویتامین760000حاویمعدنی-مکم ویتامینیهرکیلوگرم1

E،200یدپیپیام70سلنیوم،پیپیام44کبالت،پیپیام30میلیگرمروی،8/8رممنگنز،میلیگ5/4میلیگرمم ،2گرممنیزیم،25،گرمکلسیم

 .بودآنتیاکسیدانپیپیام1000و

1Each 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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نشاندادهشهده1هادرجدولترکیباتاینبلوک

است.اندازهگیریمیزانموادمغذیموجوددربلوک

(نشاندادمیزانپروت ینخام،کلسیم،فسفر6مکم )

ترتیهباورهبه درصهد10دارایوگهوگرددربلهوک

درصدبود.ایهن07/2و06/5،45/0،،21/28معادل

ترتیهب درصهداوره،به5مقادیربرایبلهوکحهاوی

تجزی درصدبود.06/3و88/21،03/5،40/0معادل

برنامهه GLMهههایآزمههایشبههارویهه وتتلیهه داده

(انجهامگرفهت.بهرای27)SAS (2004)افهزارینهرم

درصهد5اازآزموندانکندرسهستهمقایس میانگین

 استفادهشد.

 

 و بحث نتايج

بهرتیمارههایآزمایشهیاثر: توليدمثلیهاي  راسنجهف

دادهنشهان2درجهدولگوسفندانعملکردتولیدمثلی

در150و100یتیمارههادرزاییهنرخبر.شدهاست

معنهیداریداشهتمقایس بهاتیمهارشهاهدافهزایش

(05/0P<)150و100یمارهایتبینزاییهبرنرخ،اما

تیمارههای.(P>05/0)رانشانندادیداریتفاوتمعن

نداشهتندداریمعنهاثهرییقلهوزانهرخدوآزمایشیبر

(05/0<P.)تیمهارشهاهدههایرأسازمهیش5تعداد

نددرحالیکه دردوتیمهاربودقسرزایشنداشتندو

عیت،وجودنداشهتکه همهینوضهقسردیگر،میش

20)درتیمهارشهاهدقسهرباعثافزایشدرصدمیش

)صههفر150و100درمقایسهه بههاتیمارهههایدرصههد(

درموردفراسنج نرختلفهات(.>05/0Pشد)درصد(

داریمشههاهدهنشههدبههرهبههینتیمارهههاتفههاوتمعنههی

(05/0<Pتعدادبرهازشیرگیریشدهبه ازای.)100

درمقایسه بها150و100تیمارههایدررأسمهیش،

(،>05/0Pداریرانشانداد)تیمارشاهدافزایشمعنی

یدارتفههاوتمعنههی150و100امههابههینتیمارهههای

وزنزنهدهبههرهازتفههاوت (.P>05/0)مشهاهدهنشهد

بینسه تیمهارشیرگیریشدهب ازاییکرأسمیش

باههرهاتغذی میش(.>05/0P)بوددارآزمایشیمعنی

وزنمکم باعهثافهزایشمعنهیدارسستبلوکدو

تیمهارشهاهد بهاسمقایزندهبرهازشیرگیریشدهدر

اختالف150و100تیمارهایازنظراینپارامتر،شد.

داریرانشانندادند.معنی
 توليدمثلیصفات بر تيمارهاي آزمایشی اثر : 2جدول 

Table 2. Effect of experimental treatments on reproduvtive paprameters 

Parameter پارامتر

 تیمارهایآزمایشی

Experimental treatments


SEMداریسستمعنی
 شاهد

(Control)
T100T150

 Lambing rate (%)80b104a104a3.60.005نرخبرهزایی

 Barren ewes (%)20a0b0b3.00.004 قسرمیش

 Twinning rate (%)0441.90.600دوقلوزایی

 Lambs mortality (%)53.842.5 0.986 تلفاتبره

 راسمیش100تعدادبرهازشیرگرفت شدهب ازای

Number of lambs weaned per 100 ewes
76b100a96a4.00.024 

(kg)وزنزندهبرهازشیرگرفت شدهب ازایهرراسمیش
Live weaned lamb  per ewe

20.5b25.5a23.6a1.00.0001 

 (.>05/0Pباشند)دارمیهاباحروفغیرمشاب درهرردیفدارایتفاوتمعنیمیانگین*

گرم150و100بترتیبروزان هررأسمیشT150 و T100.درتیمارهایتغذی شدند)بدونبلوکمکم (تعیباعلوف مرفقطهامیش،تیمارشاهددر

 .یافتنموددرمکم بلوک

abMeans 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. 



 1398( 4)، شماره (7)كنندگان  نشريه پژوهش در نشخوار

38 

ههایغهذاییبهراثراتسودمندتغذیه بهامکمه 

عملکههردتولیهههدمثلیگوسهههفندقههبالنیهههزتوسهههط

پ وهشگراندیگریگزارششدهبود.درهمینراستا،

هاییکپ وهشنشاندادپاشیدنمتلولحاوییافت 

چهرمزرعه درصدمالسرویپ 3درصداورهو5

(.درپه وهش11زایهیراافهزایشداد)جو،نرخبهره

دیگری،کاربردمکمه اورهومهالسنهرخآبسهتنیو

درصهد15ههایآواسهیراهمچنیندوقلوزاییمهیش

(.پ وهشگراندیگرینیزنشهاندادنهد3افزایشداد)

کاربردجیرهفالشینگ)حاویمنبعانرژییاپهروت ین(

(.2عملکردتولیدمثلیگوسفندقزلرابهبودداد)

تقیمباتهممینگلهوکز،اسهیدهایتغذی ب طورمس

ههاوعناصهرضهروریدرفرآینهدهایآمین ،ویتهامین

چنههینبهه طههورتولیههدمثلههینقههشدارد.تغذیهه هههم

هورمهونیکه به فرآیندهایغیرمستقیمباتغییربروز

ریهزی،تکامه یخهودبلهوااووسهیت،تخمهکنوب 

مهانیوقهدرتبهدنیبهرهرازنده،جنین،رشدجنینی

تهممینمهوادکنهد.د،عم مهیندهمثیرقرارمیتتتت

ریهزیبه عنهوانیهکزابهرایتخمهکمغذیانهرژی

هااهمیهتبهاالییدارد.رویدادمهمتولیدمثلیدردام

 فتلهیبه مرحلهتعدادواقعیتخمکرههاشهدهدر

هایغهذاییبلنهدمقدارزیادیوابست ب طبیعترژیم

(.26)مدتجن مادهاست

درفرآینهدهایوپهروت ینجیهرهژیوضعیتانهر

.دریههکنمایههدمههیتولیههدمثلی،نقههشمهمههیراایفهها

فالشهینگههایپ وهش،تغذی بزهایمرخزباجیهره

رفازطهباعثافهزایشغلظهتپهروت ینسهرمشهد.

سهرموغلظهتهورمهوندیگر،بینغلظهتپهروت ین

ودرنتیج تعدادنتاجمتولدشده،همبستگیاستروژن

مصرفمهالس،زارششدهگ(.7شد)شاهدهمثبتیم

راب تولیدگهازمتهاندرشهکمباافزایشانرژیجیره،

و (17)تولیههدپههروت ینمیکروبههیامهها(31ش)کههاه

ک ناشیدهدمیراافزایش (32)اسیدهایچر فرار

ومهوادیعرض انرژی،نیتروژنقاب تخمیرازهمزمان

ایهن.(13)باشهدمیاکوسیستمشکمب وبهبودمعدنی

درنتیجه  منجهربه افهزایشتخیهرهبهدنیوشرایط

درواقع،نهرخ.(5)دوشمیریزیمیشافزایشتخمک

تخمکریزیهمزمهانبهابهبهودشهرایطبهدنیمهیش،

،کهاربردبلهوکازطرفدیگهر(.19)افزایشمییابد

مکمههه اوره،مهههالسومهههوادمعهههدنیدرتغذیههه 

وت ینمیکروبههیوتولیههدپههرنیههزنشههخوارکنندگان

دههد.اسیدهایچر فراررادرشکمب افهزایشمهی

اسیدهایچر فرارب عنوانمنبعانهرژیوپهروت ین

میکروبیب عنوانمنبعپروت ینمورداسهتفادهحیهوان

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

یحاصه ازتجزیه پهروت ینهمچنیناسیدهایآمین 

زابههرایتههمثیربههرروبههی،سوبسههتراهایانههرژیمیک

زانمایند.سوبستراهایانرژیهیسوتاالموسراتولیدمی

راافزایشدادهومنجرب افزایشتولیهدGnRHتولید

ند.بهاافهزایششهو(مهیLHوFSHهها)گنادوتروپین

ههایهها،رشهدوتکامه فولیکهولتولیدگنادوتروپین

ورتگرفت ومنجربه تخمدانیباسرعتبیشتریص

افهزایشنهابراین،ب(.29)شهودریزیبیشترمهیتخمک

احتمهاالرا150و100تیمارههاینرخبهرهزایهیدر

توانب ایناثراتسودمندنسبتداد.می

ایهایعشایریدراستانفارسازنظرتغذیه دام

ازچرمهزارعهسهتند.یمرتعیوپ وابست ب علوف 

انرژی،نیتروژن،ازنظرغالبامرتعیوف علطرفدیگر،

کمبهودمصهرفگوگردوسایرموادمعدنیکهمفسفر،

توانهدباعهثمهیکمبوداینموادمغهذی(.22)دارند

افزایشتلفاتجنیندردورهآبستنیشود.ازآنجاکه 

حاویموادمغذیمهموبهامصرفیمکم هایبلوک

(ههاوویتهامینرزشی)انرژی،پروت ین،مهوادمعهدنیا

تواندبارفعکمبودموادمغهذی،میبودند،مصرفآنها

تلفاتجنینیدردورهآبستنیراکاهشدهد.بنابراین،

افزایشنرخبرهزایهیدراحتمالیازدالی دیگریکی
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توانب ایهناثهرسهودمندمیرا150و100تیمارهای

مکم نسبتداد.

وزن از شهيرگيري   وزن روزانه ووزن تولد، افزایش 

-معهدنیمهواد،مهالسومکم اورهاثربلوک: ها بره

وزنتولهد،وزنازشهیرگیریوافهزایشبهرویتامینی

3جهدولدر()به تفکیهکجهن ههازنروزان برهو

ههادادهشدهاست.نتایجنشاندادوزنتولدبهرهنشان

در150و100تیمارهههایدر)مخلههوطنههرومههاده(

نشههاندادیراداراهدافههزایشمعنههیمقایسهه بههاشهه

(05/0P<امهها)تفههاوت150و100هههایبههینتیمار

درمههوردوزن(.P>05/0)یمشههاهدهنشههددارمعنههی

شهود.مهینهرنیهزایهنرونهدمشهاهدهههایتولدبره

ماده،اثرمعنیهایتیمارهایآزمایشیبروزنتولدبره

(.P>05/0دارینداشتند)

یهههادرراسههتاینتههایجپهه وهشحاضههر،یافتهه 

وزنکه نیزنشهانداد(2014)احمدفاض ودقیقکیا

هایمکم هایتغذی شدهباجیرهدرمیشهاتولدبره

حاویانرژیویاپروت یندرمقایس بهاگهروهشهاهد

(.درپه وهشدیگهری،وزنتولهد2)یابدمیافزایش

دهبهاجیهرهتکمیلهیهایفراهانیتغذی شیمیشبره

38/3درمقابهه 09/4بیشههترازگههروهشههاهدبههود)

دادنخهوراکبیشهتربه گزارششده(.19کیلوگرم()

دامدرمرحل پایانیآبستنیرویوزنتولدنوزادتمثیر

مثبتداشت ونوزادانباوزنتولدبیشتر،شان زنهده

مانیبیشتریدارندک ب دلی افهزایشمقاومهتبهدن

اولهدهامو(.24ههایمتیسهیاسهت)رمقاب تهنشد

(نیزگزارشنمودندبهبهودوضهعیت2011همکاران)

دردورهآبستنیسببافزایشوزنتولدهاتغذی میش

په ازتولهدههاوهمچنینبهبودزندهمانیبرههابره

.اینپ وهشگرانبیانداشتندبهبودتغذی دردورهشد

شدهکه هاوزنبدنمیشآبستیسبببهبودافزایش

همینوضعیت،سببافزایشوزنتولهدبهرهخواههد

شد.ب نظرمیرسدهمزمهانبهابهبهودتغذیه ،مهواد

مغذیبیشتریدراختیارمیشونوزادقرارگرفته که 

اینشرایطمنجرب بهبودافزایشوزنهمزمانمادرو

.(23)نوزادمیشود

150و100 دراینپ وهشنیهزمصهرفروزانه

داروزنتولهدمبلوکمکم منجرب افزایشمعنهیگر

.بنابراین،ب نظرمهیشددرمقایس باتیمارشاهدبره

یترکیب روشسنتیوعشهایریهارسدتغذی میش

وتنهابااستفادهازمراتعنمیتواندنیازهایایهننه اد

راجهترسیدنب حداکثرتوانژنتیکیتامیننمایهد.

150و100بههینتیمارهههایازنظههروزنتولههدبههره،

ریمشاهدهنشدک نشهانمهیدههداختالفمعنیدا

هههایگههرممکمهه توانسههت نیاز100وزانهه مصههرفر

یاینن ادراب خوبیتهامیننمهودهوهامیشغذایی

گهرم(150بنابرایننیازیبه مصهرفسهستبهاالتر)

نیست.

یشیبرافهزایشتیمارهایآزماحاضرپ وهشدر

هاینر،مادهومخلوطدوجن نهروبره وزنروزان 

اثرمعنیداریداشهتند. روزگی90ازتولدتاسن ماده

درموردمخلوطنروماده،کاربردهردوسستبلهوک

مکمهه باعههثبهبههودمعنههیدارافههزایشوزنبههرهدر

درمقایس بها100اماتیمار،مقایس باتیمارشاهدشد

ههای(.بهره>05/0Pافزایشوزنباالتریداشت)150

درمقایسه بهاشهاهدبه 150و100نردرتیمارهای

داریب افزایشوزنبیشتریدسهتیافتنهدطورمعنی

(05/0P<امههابههیندوتیمههار،)تفههاوت150و100

100(.تغذیه بهاP>05/0داریوجودنداشهت)معنی

ههایمهادهراهگرمبلوکمکم میزانافزایشوزنبهر

در،وشهاهدافهزایشداد150درمقایس باتیمارهای

وشههاهدتفههاوت150حههالیکهه بههینتیمارهههای

(.ازآنجاک وزنازP>05/0داریمشاهدهنشد)معنی

روزگی،ب میهزانافهزایش90هادرسنشیرگیریبره

هاازتولدتازمانازشهیرگیریبسهتگیدارد،وزنبره

ههادرسهنروندتغییراتوزنازشیرگیریبرهبنابراین
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روزگی،دقیقاهمانندافزایشوزنبدنازتولهدتها90

باشدواثرتیمارهایآزمایشهیبهرایهنروزگیمی90

پارامترهماننداثرآنهابرمیزانافزایشوزنبهدنبهود

(.3)جدول


 ها برهصفات توليدي بر  تيمارهاي آزمایشی اثر :3دول ج

Table 3. Effect of experimental treatments on performance parameters of lambs 

 جن Parameter پارامتر

Sex

 تیمارهایآزمایشی

Experimental treatments


SEMداریسستمعنی
 شاهد

(Control)
T100T150

 (kg)وزنتولدبره

Lamb birth weight

 Male3.35b4.08a 4.07a 0.090.0001 نر

 Female3.25a 3.48a 3.38a 0.060.018 ماده

 Mix3.30b 3.80a 3.76a 0.060.0001 مخلوط

 (g)  میانگینافزایشوزنروزان 

Average daily gain

 Male188.1b 256.9a 238.9a 6.700.0001 نر

 Female192.9b 223.8a 198.0b 3.350.005ماده

 Mix190.6c 241.0a 220.1b 4.120.0001مخلوط

 روزگی90وزنازشیرگیریبرهدر

(kg) 

Weaning weight at 90 

days

 Male20.43b 27.22a 25.59a 0.670.0001 نر

 Female20.61b 23.68a 21.19b 0.320.0002ماده

 Mix20.53c 25.52a 23.58b 0.420.0001 مخلوط

(.>05/0Pباشند)دارمیدرهرردیفدارایتفاوتمعنیچکغیرمشاب کوهاباحروفمیانگین

گرم150و100هررأسمیشروزان بترتیبT150 و T100هافقطباعلوف مرتعی)بدونبلوکمکم (تغذی شدند.درتیمارهایدرتیمارشاهد،میش

 بلوکمکم دریافتنمود.

abcMean 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. 
 

ههایبهرهدریکپ وهش،،هادرراستایاینیافت 

مهواد-نرمهربانتغذیه شهدهبهابلهوکاوره،مهالس

بهبهودمعدنی،افزایشوزنروزانه بیشهتریداشهتند.

مهواد وجهود به  روزانه  وزن مشاهدهشدهدرافزایش

در بیشهتر ویتهامین(و مهوادمعهدنی نیتهروژن،)مغذی

در ترکیبهات این .درواقع،وجودنسبتدادهشد بلوک

همچنهینو تخمیهر قابه  یتروژنن افزایش بلوکسبب

نتیجه ، شهودکه درمهیبیشهتر عبوری پروت ین تولید

حیوان رشد آن دنبال ب  خوراکافزایشیافت و مصرف

افزایشدرپ وهشدیگری،میزان(.4)یابدمیافزایش

بلوکمکم هایتغذی شدهبایمیشوزنروزان بره

باالترگیهفت16دراوره،مالسوموادمعدنیحاوی

(.25)گهرم(97درمقابه 122ازگروهشهاهدبهود)

تولیدشیرمادراسهت.وابست ب وزنازشیرگیریبره

هایمصرفکنندهتولیدشیردرمیشیکپ وهش،در

کیلهوگرم7،روز90متلولاورهومهالسدرمهدت

دیگهری،په وهشدر(.30)بیشترازگروهشاهدبهود

لیدشیرمیشترکهیقشهقاییضریبهمبستگیبینتو

هههایاولتههاچهههارمهههادرمههاهوزنبههرهافههزایشبهها

450/0،205/0،126/0شیرخوارگیمثبتوب ترتیب

بدستآمهد.ضهریبهمبسهتگیبهینشهیر247/0و

هههادرکهه دورهوزنبههرهفههزایشتولیههدیمههیشوا

(.8د)اعههالمشهه362/0شههیرخوارگینیههزمثبههتو

مهیشودادنمکم خهوراکیبه مانندتغذی یعوامل

باعهث،شهروعدورهشهیردهیاززایشوآبستنپیش

نمهرهوضهعیتبهدنیبدنوبهبودوزنافزایشبهبود

تخیرهبدنیمهادر،رشهدغهددپسهتانیوبهبود،(25)

تغذی بابلوکمکم (.14د)شومیتولیدشیرافزایش

توانهدبهامهیمهوادمغهذیاوره،مالسوسایرحاوی



پناه و همکاران یعباس عبداله   

41 

جیهرهوحفهششهرایطبهینه دربودقابلیتهضهمبه

(.34)متیطشکمب ،باعثافزایشتولیدشیرشود

نشاندادهاندمصرفبلهوکمکمه هابرخییافت 

حاویاوره،مالسوموادمعدنیباعثافزایشتولیهد

سهازپیش(اسیدهایچر فراروب وی هاسیداستیک

(.33)شههودمههی)چربههیشههیردرنشههخوارکنندگان

برهوزنافزایشبهبوداحتمالییکیازدالی بنابراین،

توانهدمیپ وهشحاضردر150و100درتیمارهای

نسهبتدادهمهادرچربیشیرمیزانب وی هومتتوا ب

150تیمهارههادربهرهافزایشوزنکمتهر(.15)شود

دریافهتتوانهدبه مهیاحتمهاالا100نسبتب تیمهار

شهرایط،،زیهرادرایهننسبتدادهشودترنیتروژنبیش

مقداریازانرژیدریافتیصهرفتبهدی آمونیهاکبه 

افزایشتولید)درنتیج ،میزانک ودفعآنشدهاوره

 .(18)کاهشخواهدیافت(بدنوزن

 

 كلی گیري نتیجه

100مصهرفروزانه ،نتایجاینپ وهش براساس

گنهدم،مهالس،سهبوساوره،حاویگرمبلوکمکم 

اثهراتمعهدنی-یومکم ویتهامینسیمان،نمک،گ 

)نهرخبهرهتولیهدیوتولیهدمثلیصفاتسودمندیبر

زایی،وزنتولدبهره،وزنازشهیرگیریبهره،افهزایش

وبنهابراین، داشتترکیقشقاییگوسفندوزنروزان (

عملکهردجهتبهبهود،استفادهازاینروشتغذی ای

پیشههنهادعشههایریرشههرایطگوسههفندانایههننهه ادد

.شودمی
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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 (1-

4 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 traits
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