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Introduction1: Stall-fed lambs, which account for the bulk of mutton production, are one of the main sources 

of red meat supply in the country. In order to achieve optimal and economical production, sheep breeders must 
take into account the nutritional needs, food quality and dietary intake time in the diet plan of livestock. However, 
due to the shortage of forage and pastures in Iran, stockbreeders are forced to include more concentrate in the 
animals’ diet, while trying to carefully observe the concentrate proportions as well as the necessary points 
associated with concentrate feeding. Therefore, the purpose of this project is to evaluate the effects of alfalfa 
removal and reducing forage on the profitability of Afshari fattening lambs.  

Materials and Methods: In order to investigate the effects of reducing the amount of forage and also removing 
alfalfa on performance of Afshari breeding lambs, based on a factorial experiment with a completely randomized 
design, was done on 36 Afshari male lambs, with a mean live weight of 32.53 ± 1.9 kg and a mean age of 93 ± 

6.63 days for 90 days. Experimental diets included: 1) 80 Percentage concentrate and 20 Percentage forage (10 

Percentage wheat straw and 10 Percentage dry alfalfa), 2) 80 Percentage concentrate and 20 Percentage forage (20 
Percentage wheat straw, 0 Percentage dry alfalfa), 3) 90 Percentage concentrate and 10 Percentage forage (5 
Percentage wheat straw and 5 Percentage dry alfalfa), and 4) 90 Percentage concentrate and 10 Percentage forage 

(10 Percentage wheat straw and 0 Percentage dry alfalfa). Experimental diets were adjusted according to NRC 

(2007) standard diet tables and the constituents of the diets and their nutritional value were similar. The data were 

analyzed using SPSS21. 
Results and Discussion: The chemical composition of diets was changed with altering of the forage to 

concentrate ratio, and with increasing the concentrate in the diet, the amount of NFC increased and the percentage 
of NDF decreased. Increasing the concentrate and removing of alfalfa increased feed intake and daily weight gain 

throughout the period (P <0.05). Increasing of feed consumption seeks higher concentrate intake is due to faster 

consumption by animal compared to forage intake. On the other hand, the retention time of the concentrate in the 

abdominal area is less than the fodder. Therefore, the effect of filling after using of forage, limits the consumption 

of feed. Result indicated no significant differences in digestibility and feed conversion ratio between experimental 
treatments. The results of this study showed that the dry matter consumption and daily weight gain for treatment 
four was significantly higher than other treatments. The fourth treatment had a numerically lower food conversion 

coefficient (6.1) compared to the other three treatments. Accordingly, increasing the concentrate and removing of 
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alfalfa has caused a significant increase in weight throughout the period. Regarding the interaction effects of 
concentrate and forage on daily weight gain, it also was shown that the most of the daily weight gain obtained 
followed by increasing of the concentrate level and then the removal of alfalfa. The most important factor affecting 
daily weight gain is feed consumption. Regarding to the effect of alfalfa reduction on feed intake, it can be stated 
that by reducing alfalfa, despite not reducing dietary fiber (treatments two and four), other dietary nutrients 
supplied through alfalfa were supplied through concentrate, which itself increased the digestibility of the ration. 
The feed conversion ratio of the four treatments was in the same range. The results of economic comparison 
showed that lambs fed with 90% concentrate, 10% wheat straw and 0% alfalfa had higher yields compared to other 
groups.  

Conclusion: The results of the present study showed that with increasing the percentage of concentrate and 
removal of alfalfa from the feed, feed intake increases accordingly. Concentrate is palatable and contains more 
energy and nutrients than forage. Therefore, lambs fed with diets containing higher concentrate levels and no 
alfalfa experienced faster growth and higher growth efficiency and produced heavier carcasses. Thanks to this diet, 
stock breeders can save feeding and breeding costs during seasons when feed is more expensive or insufficient. 
According to the results, diets containing 90% concentrate, 10% wheat straw and no alfalfa can be suggested for 

optimal yield in stall-fed lambs. 
 
Keywords: Afshari lamb, Alfalfa removal, Diet, Fattening, Profitability. 
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 های پرواری نژاد افشاریبر عملکرد برهارزیابی اثرات حذف یونجه و کاهش میزان علوفه 

  
 ، زهرا محبوبیبخشی، عباس جهان*ناصر کریمی

 01/10/0011تاریخ دریافت: 

 10/10/0010تاریخ بازنگری: 
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 چکیده

سی اثرات کاهش میزان علوفه و همچنین حذف یونجه بر عملکرد بره به شاری، منظور برر ستفاده از تعداد     های پرواری نژاد اف شی با ا رأس  63آزمای
روز، بر اساااس آزمایش فاکتوریب بر پایه  99مدت روزگی  به 96 ± 36/3کیلوگرم و میاننین ساان  36/63 ±9/1بره نر نژاد افشااار با میاننین وزن زنده 

  ماری(، تونجهی درصد  19 گندم و درصد کاه  19) درصد علوفه  39 درصد کنسانتره و   09( 1 ماریت های آزمایشی شامب:  شد. جیره طرح کامالً تصادفی انجام  
سانتره و   09( 3 صد کن صد  39 در صد کاه  39) علوفه در صد ی   و گندم در صد  99 (6 ماری(، تونجهصفر در سانتره و  در صد  19 کن صد   علوفه در کاه )پنچ در

های آزمایشی بر اساس   . جیرهبود (ونجهی دم و صفر درصد  گن کاه رصد د 19) درصد علوفه  19و  رهکنسانت  درصد  99( 4 مارتی و( یونجهو پنج درصد   گندم
غییر ها با تها مشابه بود. ترکیب شیمیایی جیرهها و ارزش غذایی آندهنده جیرهتنظیم شده و مواد خوراکی تشکیب NRC( 3992جداول استاندارد غذایی )

کاهش یافت. ماده خشک مصرفی    NDFافزایش و در مقابب درصد   NFCها میزان ر جیرهنسبت علوفه به کنسانتره تغییر یافت و با افزایش کنسانتره د   
شتر از تیمارهای دینر بود. تیمار چهار  به  طور معنیو افزایش وزن روزانه برای تیمار چهار به ضریب تبدیب غذایی کمتری ) داری بی ( در 1/3لحاظ عددی 

درصد کاه گندم سوددهی    19درصد کنسانتره و    99های تغذیه شده با  داد که بره مقایسه اقتصادی نشان    مقایسه با سه تیمار دینر داشت. نتایج مربوط به   
سایر گروه     سه با  شتری در مقای شتند. به بی سانتره و حذف   شیافزاتوان گزارش کرد که طور کلی، از نتایج این مطالعه میها دا  باعث باال رهیدر ج ونجهیکن

صرف خوراک و افزا  سوددهی پروار   نیو همچن شود ی میپروار یهاباالتر در بره ییوزن نها ،وزن روزانه و در مجموع شیرفتن م باالترین تأثیر را روی 
 دارد.

 
 ، پرواربندی، جیره، حذف یونجه، سوددهی.بره افشار هاي کلیدي:واژه

 

 1مقدمه

صل  یکی شور، بره    نیدر تأم یاز منابع مهم و ا شت قرمز ک  ایهگو
ست ک  یپروار شک    زیادی از جمعیت بخشه ا سفند را ت . هددیم بیگو
 کی در پرورش گوسفند در  یمطلوب و اقتصاد  دیبه تول یابیدست  یبرا

مان  و ز یمواد خوراک تی فیک دام، ییغذا  یازها ی ن دی با  ایهی برنامه تغذ   
صرف آن  امّا با توجه  .( Van Vleck, 1993) قرارگیرد ها مورد توجهم

سانتره     ران،یبه کاهش علوفه و مراتع در ا ستفاده از کن دامدار ناچار به ا

                                                           
 .شوایپ نیورام اسالمی دانشناه آزاد ،ی، دانشکده کشاورزیعلم تیعضو هئ، دام هیتغذ ،اریستادا -1
 .شوایپ نیورام اسالمی دانشناه آزاد ،یکشاورزدانشکده  ،یعلم تیعضو هئ ،و اصالح نژاد کیژنت ،اریاستاد -3
 .شوایپ نیورام اسالمی دانشناه آزاد ،یدانشکده کشاورز ی،گروه علوم دام ،دام هیتغذ یدکتر یدانشجو -6

 Email: Z.mahboobi@iauvaramin.ac.ir)  )*نویسنده مسئول:
DOI: 10.22067/ijasr.2022.73295.1049   

 هیدر تغذ ینکات ضااارور دی اسااات و البته با   ییغذا  رهیدر ج شاااتریب
أمین ی، ت. از طرفدینما تیدقّت رعامناسب را به  هایکنسانتره و نسبت  

ها را شاااامب   مواد خوراکی در یک دوره پرواربندی بخش عمده هزینه    
شااود، عوامب مختلفی از جمله قیمت خوراک مصاارفی، وزن اولیه  می
یت   ها، سااان دام دام عال مدیریتی و قیمت فروش    های پرواری، ف های 
پرواربندی مؤثر هسااتند.  های پروار شااده، در افزایش سااودآوری دام

هرگونه کاهش در قیمت یا مقدار خوراک مصرفی بدون به خطر افتادن 
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ها اثرات اقتصااادی مفیدی خواهد داشاات  رشااد یا کیفیت الشااه دام 
(Van Vleck, 1993   سایی منابع ارزان قیمت خوراک شنا (. از طرفی، 

ع در پرواربندی، با هدف به حداقب و نیز اساااتفاده صاااحیی از این مناب
رساااندن هزینه تولید محصااوالت دامی و افزایش بازده اقتصااادی از  

 ,.Van clef et alباشاااد ) های مهم صااانعت دامرروری می  اولویت 

ستفاده از جیره 2016 سانتره در پرواربندی بره (. ا ش های پرکن ور ها در ک
بیشاااترین بازدهی امری مرساااوم اسااات.   یابی به   منظور دساااتبه 

های پرکنسااانتره های متعددی وجود دارد که اسااتفاده از جیرهگزارش
 هایساابب بهبود افزایش وزن روزانه و ضااریب تبدیب خوراک در بره 

شده  ست پرواری   ,.Abarghani et al., 2010  ;Arjmand et al) ا

2021 Nik-khah et al., 1992 ; Papi and Tehrani, 2017.)  

های تولید افزایش سااودآوری در بخش دامرروری و کاهش هزینه
افرایش سااود خالا اساات. در  ترین اهداف تولیدکنندگان برایاز مهم

هایی بر پایه کنسااانتره، ساابب افزایش ها با جیرهمقابب، پرواربندی بره
 Papi andشااود )تر میساارعت و بازده رشااد و تولید الشااه سااننین

Tehrani, 2017;Parsaei and khadivi, 1995.) قی تحق    نی در ا، 
سفندان برا شار  ی اولین بار از گو ص   یژگیبا و یاف صو  وبخ اتیها و خ

شد و تول    سرعت ر ش با دیمانند  صاد ال، دا ، وبمطل یتن قدرت بازده اقت
منطقه انتخاب شاااده اسااات.     یها ر برابر امراض و اننب مقاومت د  

بنابراین، هدف از آزمایش حاضاار، ارزیابی اثرات حذف یونجه و کاهش 
 های پرواری نژاد افشاری بود.میزان علوفه بر عملکرد و سودآوری بره

 

 هامواد وروش

سال      ستان  ضر در پاییز و زم ستای   1690تحقیق حا در ورامین، رو
شد. در این آزمایش تعداد   یوسف  نر نژاد افشار   رأس بره 63رضا انجام 

 ± 36/3کیلوگرم و متوسا  سان    36/63 ± 9/1میاننین وزن زنده  با
آزمایشااای بر   جیرهتعداد چهار   روزگی مورد اساااتفاده قرارگرفت.    96

به این شاارح در  3×3اساااس طرح کامالً تصااادفی در قالب فاکتوریب 
 39درصد کنسانتره و    09تیمار یک: جیره پروار حاوی : نظر گرفته شد 
صد علوفه )  صد کاه  19در شک(، تیمار     19گندم و  در صد یونجه خ در

 39درصااد علوفه ) 39درصااد کنسااانتره و  09دوم: جیره پروار حاوی 
صد کاه  سوم: جیره پروار       در صد یونجه خشک(، تیمار  صفر در گندم و 
سانتره و    99حاوی  صد کن صد علوفه )  19در صد کاه   3در  3گندم و در

درصااد  99پروار حاوی درصااد یونجه خشااک( و تیمار چهارم: جیره  
سانتره و   صد علوفه ) 19کن صد کاه  19در صد یونجه   در صفر در گندم و 

 1ها در جدول ت شاایمیایی جیرهخشااک( بود. اجزای خوراک و ترکیبا
ساس مواد مغذی مورد نیاز نشخوارکنندگان کوچک     آورده شده که بر ا

ید )  جدول NRC, 2007تنظیم گرد به 1( ) تدا  (.  منظور تنظیم جیره اب
 خام و خاکستر بر مقادیر مواد مغذی شامب مقادیر ماده خشک، پروتئین  

ساس   ( و مقادیر الیاف نامحلول AOAC, 2000) AOACهای روشا
ساس روش        سیدی بر ا شوینده ا شوینده خنثی و الیاف نامحلول در  در 

( در اجزای اصلی جیره تعیین  Van Soest et al., 1991ون سوست )  
ع بها از جداول و منا   گردید. برای تعیین انرژی قابب متابولیسااام جیره    

نویساای با جیره (.AFRC, 1992اسااتفاده شااد ) AFRCمنتشاار شااده 
بر اساس جداول احتیاجات غذایی نشخوارکنندگان    SPSS21استفاده از  
چک  یاز دام       و (NRC, 2007) کو به ن جه  مایش    با تو های مورد آز

صورت گرفت. برای جلوگیری از  )میاننین وزن و افزایش وزن روزانه( 
ها و نیز اطمینان از مصااارف یکنواخت مواد خوراکی قدرت انتخاب دام

صااورت ها بهها، جیرههای آزمایشاای توساا  دام دهنده جیرهتشااکیب
 (. 1مخلوط در هر باکس تهیه شد )جدول 

صورت مخلوط  ها بهبرای جلوگیری از قدرت انتخاب، تمام خوراک
ها انجام شااد. برای ها گروه بندی آنزین اوّلیه برهتهیه شااد. پس از تو

صااورت تصااادفی به چهار تیمار و در هر تیمار نه  ها بهاین منظور بره
باکس دارای ارف خوراک و آبخوری     ند. هر  تکرار تقسااایم شااااد

ها به شاارای  محی  و پذیری برهمخصااوب به خود بود. جهت عادت
برای این منظور اختصاااب روز اوّل آزمایش  14های آزمایشاای، جیره

قال بره    بب از انت باکس       داده شاااد. ق مایش  جام آز به محب ان با   ها  ها 
د. در پاشی گردیاستفاده از سم ضد کنه مک تومیب با روش اسرری سم

عادت  نب     دوره  با ان بارزه  ها، از داروی  های داخلی بره پذیری، برای م
شاارکت  شااربت اننب و داروی ضااد اننب ایورمکتین )ساااخت ایران، 

صورت ترزیق زیرپوستی استفاده شد. جهت جلوگیری از بروز     رازک( به
عارضااه پرخوری )آنتروتوکساامی( واکساان مورد نظر در ناحیه کتف   

 ها در طول آزمایش هردوصورت زیر پوستی ترزیق گردید. توزین برهبه
صبی انجام   0ساعت پرهیز غذایی و در ساعت    13هفته یک بار بعد از 

تا حد  39:99و  14:99،  0:99های ساعت  در هادام یدهخوراک شد.  
خوراک  ماندهیخوراک داده شااده و باق زانیاشااتها صااورت گرفت، م 

دد. گر نییروزانه تع یشااد تا مقدار خوراک مصاارف نیطور روزانه توزبه
طول دوره آزمایش . قرارداشاات هاآن اراختی در طور آزادآب سااالم به

 روز بود. 23عادت پذیری( اصلی )بدون محاسبه دوره 
در پایان دوره هزینه خوراک مصااارفی، هزینه تولید یک کیلوگرم       
سبه      س  رواب  ذیب محا سود خالا پرواربندی تو افزایش وزن زنده و 

 (.         Nahed et al., 2003گردید )
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 های آزمایشی خوراک و ترکیب شیمیایی جیره اجزای -1جدول 

Table 1- Feed Ingredients and chemical composition of experimental diets 
 1تیمارهای آزمایشی

 1Experimental treatments 
 

 ها )گرم در کیلوگرم ماده خشک(اجزای جیره          
Ingredient of diets (g/kg DM) 

 4تیمار 
Treatment 4 

 6تیمار 
Treatment 3 

 3تیمار 
Treatment 2 

  1تیمار 
Treatment 1 

10 5 20 10 
 کاه
Wheat straw 

0 5 0 10 
 یونجه
Alfalfa 

36.3 36.5 30.5 
30.5 

 
 جو
Barley 

35 35.4 30.5 30.5 
 ذرت
Corn 

8 7 7 7 
 کنجاله سویا
Soybean meal 

1.7 1.8 1.8 2 
 کنجاله کلزا
Rapeseed meal 

2.7 2.7 2.8 2.8 
 پودر چربی
Fat powder 

1.3 1.3 1.4 1.4 
 اوره
Urea 

1.8 2.2 1.8 1.8 
 کربنات کلسیم
Calcium carbonate 

0.9 0.9 1 1 
 بنتونیت
Bentonite 

0.9 0.9 1.7 1 
 جوش شیرین
Sodium bicarbonate 

0.5 0.4 0.5 0.5 
 نمک
Salt 

0.9 0.9 1 1.5 
 مکمب ویتامینی و معدنی3
  2 Vitamin and mineral premix 

   
)%(ترکیب شیمیایی                   

Chemical composition (%) 

92.91 90.28 90.66 91.22 
 )%( ماده خشک
Dry matter (%) 

18.39 18.13 18.28 18.04 
 )%( پروتئین خام
Crude protein (%) 

7.95 9.82 8.89 10.93 
 )%( خاکستر
Ash (%) 

2.12 2.11 1.95 1.97 
 چربی خام
EE 

22.76 24.11 23.85 25.36 
 الیاف نامحلول در شوینده خنثی6
NDF3 (%) 

11.39 13.54 12.38 14.09 
 الیاف نامحلول در شوینده اسیدی4 
ADF4 (%) 

48.78 

 

45.83 

 
47.03 43.7 

 کربوهیدرات غیر الیافی3
NFC5 (%) 

2.8 2.5 
2.2 

 

1.9 

 

  (%)کلسیم
Calcium (%) 
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0.5 0.5 0.5 0.5 
  (%)فسفر
Phosphorus (%) 

2.98 2.86 2.89 2.82 

 )مناکالری در کیلوگرم( انرژی قابب متابولیسم
Metabolic energy (Megacalories per 

kilogram) 
،  درصد کنسانتره   99: سوم  ماریخشک، ت  ونجهیدرصد   صفر  و گندمکاه درصد  39،درصد کنسانتره    09: دوم ماریخشک، ت  ونجهی درصد  19 و گندمدرصد کاه   19 و درصد کنسانتره   09: کی ماریت1 
 .خشک ونجهی درصد صفر و گندمدرصد کاه 19درصد کنسانتره و  99: چهارم ماریخشک و ت ونجهی درصد 3 و گندمدرصد کاه  3
 13/9گرم کبالت،  13/9گرم آهن،  0/9 منننز، گرم 19 ،یگرم رو 13 ،یا نیتامیواحد و 1399 ،ید نیتامیواحد و 639999 آ، نیتامیو یملل نیواحد ب 1699999مخلوط:  شیپ لوگرمیدر هر ک 3

 .ومیگرم سلن 90/9و  د،یگرم 
 الیاف نامحلول در شوینده خنثی 6 
 الیاف نامحلول در شوینده اسیدی 4
 )درصد پروتئین خام + درصد الیاف نامحلول در شوینده خنثی + درصد چربی خام + درصد خاکستر(.  -199کربوهیدرات غیر الیافی =  3

1 Treatment 1. Concentrate 80%+ alfalfa hay 10%+wheat straw 10%; Treatment 2. Concentrate 80%+ alfalfa hay 0%+wheat straw 

20%; Treatment 3. Concentrate 90%+ alfalfa hay 5%+wheat straw 5%; Treatment 4. Concentrate 90%+ alfalfa hay 0%+wheat straw 

10%. 
2 Contained per kilogram of supplement: 1,300,000 IU of vitamin A, 360,000 IU of vitamin D, 1,200 IU of vitamin E, 16 g of Zn, 

10 g of Mn, 0.8 g of Fe, 0.12 g of Co, 0.15 g of I, and 0.08 g of Se. 
3 Natural Detergent Fiber 
4 Acid Detergent Fiber 
5 Non Fiber Carbohydrate = 100 – (%ash +% ether extract +% NDF + %crude protein) 

 
                                                                          

 = هزینه خوراک برای تولید یک کیلوگرم افزایش وزن زنده

 
هزینه هر کیلوگرم خوراک  ×مقدار خوراک مصرف شده 
= 

هزینه خوراک برای تولید 
یک کیلوگرم افزایش وزن 

 زنده
 

درآمد ناخالا = سودخالا پرواربندی -جیره غذایی مصرفی هزینه   

 
ها در این تحقیق بر اسااااس طرح کامالً تصاااادفی در تجزیه داده
دساات آمده از طریق اسااتفاده شااد و اطالعات به 3×3قالب فاکتوریب 

SPSS21  .تجزیه گردید 
Yijk=µ+ai+bj+abij +еijk 

به هر  : مقدار مشااااهده   Yijkدر این مدل،   : µصااافت،   مربوط 
صفت،     شاهدات برای هر  سانتره(،  iaمیاننین کب م : اثر عامب اوّل )کن

jb  علوفه(،   : اثر عامب دوّم(ijab:      اثر متقابب دو عامب وijk е  اثر خطا :
 باشند.می

با آزمون         ها  مار یاننین تی قایساااه م مال   م توکی در ساااطی احت
 داری پنج درصد انجام گرفت.معنی

 

 نتایج و بحث

 هاشیمیایی جیرهترکیب 

شیمیایی جیره   شده    1در جدول  های آزمایشی ترکیب  شان داده  ن
درصااد بود که  69/10گیری شااده در تیمار چهار اساات. پروتئین اندازه

شتر بود.    سه تیمار دینر بی الیاف نامحلول  افزایش غلظت میزان آن از 
یین پاتواند در ارتباط با در شااوینده خنثی در تیمارهای اول و سااوم می

بودن پروتئین خام این تیمارها در مقایساااه با تیمارهای دوم و چهارم         
 کاهش  NFCبا افزایش میزان   جیره NDF(. میزان1باشاااد )جدول   

درصاااد( و کمترین میزان  20/40) NFCیافت که بیشاااترین میزان    
NDF (23/33 در تیمار چهارم بود. در بره )های هایی که از جیرهدرصد

کنند، مصاارف انرژی در دسااتناه  ین اسااتفاده میپای NFCبا سااطی 
ست          شتر ا سه دلیب بی سبت به انرژی قابب هضم خوراک به  شی ن گوار

شامب:   سطی  ماندگاری غذا در جیره -1که این دالیب    NFCهایی با 
 -6انرژی بیشااتری نیاز دارد و  NDFهضاام  -3پایین بیشااتر اساات، 

پایین  NFCبا سطی های تبدیب آمونیاک جذب شده به اوره در خوراک
باال است، در نتیجه انرژی بیشتری  NFCهای با سطی بیش از خوراک

شد و بنابراین بازدهی جیره   صرف خواهد  سطی  م پایین   NFCهای با 
تیمارها اثر   (. Rezaii et al., 2011برای تولید کاهش خواهد یافت )     

ا طوری که بمصاارفی داشااتند، بهداری بر کیلوگرم ماده خشااک معنی
ماده خشک مصرف شده افزایش پیدا کرد )جدول  NFCافزایش سطی 

3.) 
کربوهیدرات غیر الیافی منجر به افزایش قابلیت هضم ماده خشک 

شااود و هننامی درصااد الیاف نامحلول در شااوینده خنثی افزایش  می
 دلیب افزایش میزان ساایرکنندگیخشااک بهیابد که مصاارف مادهمی

 Allen, 2000 et al., 2007; Bingol Chen)یابد علوفه کاهش می

et al., 2015;.)  با افزایش سااطیNFC  ماده خشااک مصاارف شااده
توساا  دام نیز افزایش پیدا کرد. بیشااترین مصاارف ماده خشااک در   

و نساابت کمتر علوفه  NFCتیمارهای دوم و چهارم با نساابت بیشااتر 
شد )جدول     شاهده  ( و Hall et al., 2010(. هال و همکاران )3و  1م
داری بر مصااارف ( اثر معنیMinor et al., 1988مینور و همکاران )

دلیب تواند بهنشااان دادند که این اثر می NFCماده خشااک با افزایش 

 هزینه خوراک مصرفی در پایان دوره

 افزایش وزن دوره
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سیب   شد.      NFCپتان سلولی با بر تغییر نرخ عبور یا قابلیت هضم دیواره 
ترتیب در تیمار چهارم و اول    به  ADFترین و بیشاااترین تغییرات کم

شد. محتوای الیاف نامح    شاهده  شان    م سیدی ن شوینده ا  دهندهلول در 
ست. از         سلولز و لیننین ا شامب  سلولی در علوفه بوده که  سهم دیواره 

طور معکوس نشاااننر قابلیت هضاام علوفه  آنجایی که این صاافت به
ست، دارای اهمیت بوده و به    س  دام ا طور معمول با افزایش میزان تو

سته می      ضم علوفه کا شاخا از قابلیت ه  Albayrak etشود ) این 

al., 2011سایر    (. نتایج به ست آمده در این پژوهش مطابق با نتایج  د
 Cantalapiedra-Hijar et al., 2014 ; Haddad  مطالعات اساات

and Ata, 2009  ; Arjmand et al., 2021 
در این آزمایشااات مشااخا اساات که با افزایش میزان پروتئین  
موجود در جیره تیمارها که از سویی با افزایش کنسانتره وکاهش علوفه 

ردد گباشد، منجر به افزایش در انرژی قابب متابولیسم می  در ارتباط می
 از افزایش قابلیت هضم باشد. نتایج این  تواند ناشی  که این افزایش می

با افزایش ساااطی کنساااانتره جیره       که  ند  ها  محققین نشاااان داد
ماده   گوارش تابولیسااام جیره     پذیری  بب م قا به   آلی و انرژی  طور ها 
 ,.Arbabi et al., 2014; Kaki et al) داری افزایش یاافات  معنی

2019 .) 

 

 صفات عملکرد 

اثر تیمارهای مختلف بر وزن زنده اولیه، وزن زنده نهایی، افزایش       
ضریب تبدیب خوراک در جدول     صرفی روزانه و  وزن روزانه، خوراک م

سبت      3 ست. اثر ن شده ا سانتره بر وزن های مختلف علوفه بهآورده   کن
هایی )    نده ن نه ) P<93/9ز اک ( و خور P<91/9(، افزایش وزن روزا
دار شد. صفت ضریب تبدیب غذایی با    ( معنیP<93/9مصرفی روزانه ) 

ین ترتیب کاهش یافت، اگر چه اافزایش نساابت کنسااانتره به علوفه به
ترین و بیشاااترین وزن (. کمP>93/9دار نبود )اثر از نظر آماری معنی 

شد. همچنین، در   زنده نهایی به شاهده   ترتیب در تیمار اول و چهارم م

گرم( و تیمار یک کمترین   699حاضاار تیمار چهار بیشااترین )آزمایش 
نه  399) جاد کرد   را در بره گرم( افزایش وزن روزا (. P<93/9) ها ای
بال افزایش ساااطی      طوریبه  به دن نه  که بیشاااترین افزایش وزن روزا

ک ماده خش  زانیمگرفته است.   حذف یونجه صورت کنسانتره و سرس  
( چهار ماری)ت کیلوگرم 069/1اول( تا  ماری)ت کیلوگرم 423/1از  یمصرف

  .(≥9/93P) بود ریمتغداری طور معنیهر گروه به یدر روز برا
سبت  افزایش با کهطوریبه سانتره  ن ص  خوراک جیره، در کن  رفیم
 درصد  صفر  و گندمکاه درصد  19 و کنسانتره  درصد  99 جیره در روزانه
 صفر  و گندمکاه درصد  39 و کنسانتره  درصد  09 جیره به نسبت  یونجه
یافت. این بدین معناساات که با  افزایش درصااد 69/3 یونجه درصااد

ضریب ثابت افزایش      صفات مذکور با  سانتره در جیره  افزایش مقدار کن
ا توان بها به ساارعت رشااد باالتر را میتر برهیابند. پاساام مناساابمی

ظت میزان انرژی و پروتئین جیره  مایشااای مربو   افزایش غل ط های آز

های تغذیه شااده با تیمار رسااد در این آزمایش برهدانساات. به نظر می
صرف    چهار به سیری فیزیکی با کاهش علوفه در جیره، م منظور حفظ 

نه        خوراک خود را افزایش داده بال آن افزایش وزن روزا به دن ند و  ا
باالتری را نیز دریافت کردند. همچنین، افزایش مصااارف خوراک به       

یز تر بودن کنسااانتره و نخوراکدلیب خوشسااانتره بهدنبال افزایش کن
سریع    صرف  ست. از      توان م سه با علوفه ا س  حیوان در مقای تر آن تو

سه با علوفه      شکمبه در مقای سانتره در  طرفی، مدت زمان ماندگاری کن
ست و بنابراین، اثر پر بودن که به پایین صرف علوفه  تر ا ایجاد  دنبال م
سااازد. دلیب دینر، خوراک از محدود می شااود، مصاارف خوراک رامی

شااکمبه زودتر عبورکرده و به همان نساابت هم در روده زودتر هضاام 
-Nikگردد )شاااود که این امر باعث افزایش مصااارف خوراک میمی

khah and Asadi Moghaddam, 1986 .) 
وان به  تپایین بودن نسااابی مصااارف خوراک در تیمار اوّل را می  

خشااابی بودن بافت و فیزیک خوراک و پایین بودن قابلیت هضااام        
سرعت عبور غذا و افزایش مدت ماندگاری خوراک در   خوراک، کاهش 

نناری از جمله عوامب     -شاااکمبه مربوط دانسااات. حجم شاااکمبه   
شکمبه  خشک می  محدودکننده مصرف اختیاری ماده  شد، در جدار   -با

دارد که در مقابب کشیدگی و انبساط های حساسی وجود   نناری گیرنده
نناری تحریک شااده و بدین ترتیب تخمیر و هضاام  -دیواره شااکمبه

دهند که در نهایت، کاهش مصاارف خوراک را در شااکمبه کاهش می
 Chen et al., 2015; Elizalde et) خوراک را به دنبال خواهد داشت

al., 1998.) دساات آمده در این پژوهش مطابق با نتایج سااایر نتایج به
 ,Arjmand et al., 2021; Haddad and Ata) مطالعات اسااات   

2009; Murphy et al., 2000; Rong et al., 2014.) 
های پرواری نژاد مرینوس در  بهترین عملکرد و کیفیت الشاااه بره     

سانتره به کاه به   سبت  سطی کن گزارش  19:  99عنوان منبع علوفه با ن
سبت همچنین،  (.Haddad and Ata, 2009کردند ) های مختلف اثر ن
و  یمواد مغذ هضااام  تی کنساااانتره بر عملکرد رشاااد، قابل  علوفه به  
 هایدر ماه یاربختی -ینر نژاد لر هایبره ایشااکمبه یهافراساانجه

سااطی  شیافزا هنشااان داد ک جیشااد. نتا یمختلف دوره پروار بررساا
انه و وزن روزافزایش بدن،  ییوزن نها شیمنجر به افزا رهیکنسانتره ج 
ضر   شیافزا طول دوره پروار، شیشد و با افزا  ییغذا بیتبد بیبهبود 
 Arjmand et) افتیبهبود  ییغذا بیتبد بیکاهش و ضر  وزن روزانه

al., 2021.) دلیب عدم سیری فیزیکی حیوان با به است  این امر ممکن 
شکمبه    پر شدن کامب  سانتره    ن صرف کن سه  در در اثر م لوفه ع با مقای

 بزهای خشکماده مصرف ای،در مطالعه (.Jarrige et al.,1995باشد )
سانتره   افزایش با( روز در کیلوگرم 00/3 تا 39/3) شیری  صد کن ر د در
صد  69 از جیره صد  39 به در  ,.Desnoyers et al) یافت افزایش در

سبت  اثر همچنین،(. 2008 سانتره  به علوفه مختلف هاین  به 29) کن
 شیری  گاوهای عملکرد بر را( 39 به 49 و 39 به 39 ،49 به 39 ،69

 که داد نشان  پژوهش این نتایج. شد  بررسی  ذرت سیلوی  با شده  تغذیه
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 مصاارف و روزانه وزن افزایش جیره در کنسااانتره مقدار افزایش با
 (.Chen et al., 2015) یافت افزایش داریمعنی طوربه خوراک

دریا  باشد. کاندالپی نتایج مطالعه حاضر مخالف با سایر مطالعات می  
 که کردند اعالم( Cantalapiedra-Hijar et al., 2014) همکاران و

  درصد به  69 از جیره در کنسانتره  درصد  افزایش با مصرف ماده خشک  
 گوئرآ تحقیقی که توس  در  ننرفت؛ قرار تأثیر تحت بزها درصد در  29
نسبت علوفه   افزایش ( انجام شد، Aguerre et al., 2011) همکاران و

 تأثیری هیچ جیره، در (30:63و  31:69، 34:43، 42:36به کنسااانتره )
همکاران  و نداشاات. اگب هلشااتاین گاوهای مصاارف ماده خشااک بر
(Agle et al., 2010 )مصاارف ماده  در افزایشاای هیچ بیان نمودند

 درصد 23 و درصد 33 حاوی جیره با شده تغذیه شیرده گاوهای خشک
سانتره  ضوع می    کن شت. این مو شد که دام تواند بهندا  دلیب این مهم با

کند و پس از  خوراک را برای تأمین انرژی مورد نیاز خود مصااارف می  
به خوردن کاهش می    برطرف شااادن احتیاجات انرژی     بد.   اشاااتها  یا

بر  تواندهمچنین کاهش درصد نوع علوفه مصرفی در جیره دام نیز می  
 اخذ نتایج متفاوت مؤثر باشد.

  رب که دهدمی تشااکیب را نشااخوارکنندگان جیره از نیمی علوفه

 رتأثی حیوان توس   انرژی دریافت بر در نهایت، و خشک  ماده مصرف 

 واقع در. (Kaki et al., 2019; Kendall et al., 2009رد )اگذمی
  متفاوت علوفه مختلف منابع بین در NFC و CP، NDF محتویات
ست،  ست،  باالتری NFC مقدار حاوی یونجه کهطوریبه ا  بنابراین، ا
 شکمبه در RDP جذب منظوربه را انرژی بیشتری مقدار رود،می انتظار
سه  در انرژی این که کند فراهم شتر  کاه با مقای ست )  بی  Zhao andا

Li, 2009 که زمانی  میکروبی پروتئین سااانتز که راندمان   طوری(. به 
صرف می    کیفیتبا علوفه س  حیوان م   ست ا باال اغلب شود، باال تو

 ماده آلی قابب    کیلوگرم هر ازایبه  میکروبی نیتروژن گرم 43 -69)
ضم   یفیتک علوفه کم با سنتز پروتئین میکروبی  در حالی که بازده ،(ه
سیار  ی ماده آل کیلوگرم هر ازایبه میکروبی نیتروژن گرم 39 از کمتر ب

ست  شده  قابب هضم ثبت   Carruthers et al., 1997; Elizalde ) ا

et al.,1998). ضر  مطالعه در امّا سبت  کاهش حا سانتره  به علوفه ن  کن
خوراک مصااارفی  افزایش باعث   افشااااری نر های بره غذایی  جیره

شی از کمبود مواد مغذی   مغذی( مواد )دریافت گردید تا اثرات منفی نا
 یونجه جبران شود و سیری فیزیکی در دام حفظ گردد.

 
 های پرواری )کیلوگرم(تأثیر نوع خوراک بر عملکرد رشد بره - 2جدول 

Table 2- The effect of feed type on growth performance of fattening lambs (kg) 

 داریاثرات معنی
2P.Value 

میاننین خطای 
 استاندارد
SEM 

  1تیمارهای آزمایشی
1Experimental treatments 

 
 عملکرد پروار
Fattening 

performance 
 4تیمار 

Treatment 4 
 6تیمار 

Treatment 3 
  3تیمار 

Treatment 2 
 1تیمار 

Treatment 1 

NS 1.57 31.75±1.58 2.1±33.17 3.21±32.67 3.09±32.57 
 هیوزن زنده اول

Early live weight 

* 1.73 a0.89±58.9 ab4.61±54.9 ab4.41±57.95 b2.13±51.20 
 ییزنده نها وزن

Final live weight 

** 0.007 a 0.005 ±0.3 b 0.02 ±0.24 a 0.01 ±0.28 c0.01 ±0.2 
 وزن روزانه شیافزا

Daily weight gain 

* 0.05 a0.09±1.830 b0.06±1.638 ab0.08±1.720 c0.05±1.476 
 روزانه یمصرف خوراک

Daily food 

consumption 

3NS 0 0±6.1 0±6.82 0±6.15 0±7.38 

 ییغذا بیتبد بیضر
Food conversion 

ratio 
، درصد کنسانتره   99: سوم  ماریخشک، ت  ونجهیدرصد   صفر  و گندمدرصد کاه  39، درصد کنسانتره   09: دوم ماریخشک، ت  ونجهی درصد  19 و گندمدرصد کاه   19 و درصد کنسانتره   09: کیماریت 1
 .خشک ونجهی درصد صفر و گندمدرصد کاه  19درصد کنسانتره و  99: چهارم ماریخشک و ت ونجهی درصد پنج و گندمدرصد کاه  پنج

3 aوbوc 93/9دار در سطی هر ردیف با حروف التین غیر مشابه، بیاننر اختالف معنی یهانیاننیم>P است. 
1 Treatment 1. Concentrate 80%+ alfalfa hay 10%+wheat straw 10%; Treatment 2. Concentrate 80%+ alfalfa hay 0%+wheat straw 

20%; Treatment 3. Concentrate 90%+ alfalfa hay 5%+wheat straw 5%; Treatment 4. Concentrate 90%+ alfalfa hay 0%+wheat straw 

10%. 
2 a.b.c Values with different superscripts in every row differ significantly at P<0.05. 
3 Not significant 
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اثر حذف یونجه بر هزینه خوراک، درآمد ناخالص و سووود         

 ازای یک راس بره )ریال(متغیر به

 ریخوراک، درآمد ناخالا و ساااود متغ    نه یبر هز ونجه یاثر حذف  
ضر     6در جدول  (الیراس بره )ر کی یازابه ست. در تحقیق حا آمده ا

یال( از نسااابت          نده )ر ید یک کیلوگرم وزن ز نه خوراک برای تول هزی

غذایی مصاارفی یک رأس بره )ریال( بر افزایش وزن زنده هزینه جیره 
ریال( کمترین   36303آمد. برای تیمار چهار ) دست دام طی آزمایش به
ریال( بیشاااترین مقدار بود. بنابراین، تیمار      32493و برای تیمار یک )  

چهار با افزایش کنسااانتره و حذف یونجه کمترین هزینه را نساابت به  
 (. 6( )جدول ≥9/91P) داشت تیمارهای دینر

 
 

 (ریال) اساس یک رآس بره پرواری ایشی برمحاسبات اقتصادی تیمارهای آزم -3جدول 
Table 3- Economic calculations of experimental treatments based on a lamb (Rials) 

-اثرات معنی

 داری
P-value2  

  1تیمارهای آزمایشی
1Experimental treatments عملکرد پروار 

Fattening performance  4تیمار 
Treatment 4 

 6تیمار 
Treatment 3 

 3تیمار 
Treatment 2 

 1تیمار 
Treatment 1 

0.04 a164700±13.56 b147420±11.52 ab154800±12.61 c132840±10.8 

جیره غذایی مصرفی یک رأس بره 
 طی آزمایش )کیلوگرم(

Diet consumed by one 

lamb during the 

experiment (kg) 

0.0002 c23585±24.67 bc24309±30.18 b25198±36.85 a27405±53.62 

هزینه یک کیلوگرم جیره غذایی 
 )ریال(

Cost of one kilogram of 

ration (Rials) 

0.0001 d3884449±38.82 c3583632±12.82 b3900650±13.3 a3640480±29.93 

هزینه جیره غذایی مصرفی یک 
 رأس بره طی آزمایش )ریال(
Cost of ration for a lamb 

consumed during the 

experiment (Rials) 

0.0001 a27.15±0.81 c21.73±1.38 b25.28±1.56 d18.63±0.87 

افزایش وزن زنده دام طی آزمایش 
 )کیلوگرم(
Live weight gain during 

the experiment (kg) 

0.0001 d1430736±2235.4 b1649163±2280.4 c1542978±2842.5 a1954095±2607.1 

برای تولید یک هزینه خوراک 
 کیلوگرم وزن زنده دام )ریال(
Cost of feed to produce 

one kilogram of live 

weight of livestock (Rials) 

0.0003 a13575000±1989.7 b10865000±1257.9 d12640000±1465.4 c9315000±1865.7 

ازای یک راس بره درآمد ناخالا به
 )ریال(

Gross income per lamb 

(Rials) 

0.0002 9690551±493.03a 7281368±796.2c 8739350±277.1b 5674520±368.1d 

ازای یک رأس بره سود متغیر به
 )ریال(
Variable profit per lamb 

(Rials) 

1 تیمار یک: 09 درصد کنسانتره و 19 درصد کاه گندم و 19 درصد یونجه خشک، تیمار دوم: 09 درصد کنسانتره ،39 درصد کاهگندم و صفر درصد یونجه خشک، تیمار سوم: 99 درصد کنسانتره، 

.خشک ونجهی درصد صفر و گندمدرصد کاه 19درصد کنسانتره و  99: چهارم ماریخشک و ت ونجهی درصد پنج و گندمدرصد کاه  پنج  
3 aوbوc 93/9دار در سطی هر ردیف با حروف التین غیر مشابه، بیاننر اختالف معنی یهانیاننیم>P .است 

1 Treatment 1. Concentrate 80%+ alfalfa hay 10%+wheat straw 10%; Treatment 2. Concentrate 80%+ alfalfa hay 0%+wheat straw 

20%; Treatment 3. Concentrate 90%+ alfalfa hay 5%+wheat straw 5%; Treatment 4. Concentrate 90%+ alfalfa hay 0%+wheat 

straw 10%. 
2 a.b.c Values with different superscripts in every row differ significantly at P<0.05. 
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 199و  23، 39، 33، 9در پژوهشااای اثر ساااطوح مختلف یونجه )

صادی خوراک بره     شاخا اقت صد( بر  سفند  آمیخته نژاد) های نردر   گو
بررسی شد. نتایج این پژوهش نشان     (کوچک دم گوسفند  و مغولستان 

 199سطی   در افزایش وزن خوراک در کیلوگرم هزینه داد که باالترین
 به مربوط مقادیر کمترین کهحالی  در شااد، درصااد یونجه مشاااهده

  .بودند دینر جیره سه  از کمتر دو هر که بود؛ درصد  23 و سطوح صفر  
در سطی صفر درصد یونجه  (دالر 06/3)وزن  سود درکیلوگرم بیشترین
 (.Zhao and Li, 2009ثبت شد )

ازای یک رأس بره )ریال( که از در مطالعه حاضر درآمد ناخالا به 
نده بره حاصاااب  ها طی آزمایش )کیلوگرم( در   ضااارب افزایش وزن ز

نده بره       399999مبلغ یک کیلوگرم وزن ز مت  یال )قی یان     ر پا ها در 
مایش(   یک     آز مار  ید. برای تی مار    9613999برآورد گرد یال برای تی ر

ریال و برای تیمار  19033999ریال برای تیمار سااوم  13349999دوم
 ریال بود. 16323999چهارم 
به   که از کسااار کردن     ساااود متغیر  یال(  یک رأس بره )ر ازای 
نه  یه    هزی غذ به     های ت خالا  نا مد  یال(    ای از درآ یک رأس بره )ر ازای 

ریال بیشترین مقدار بود  9399331دیده برای تیمار چهارم با حاصب گر
یک     مار  جدول     3324339و در تی قدار بود ) (. همچنین 6کمترین م

سود متغیر به   شترین  سانتره     99ازای یک رأس بره با جیره بی درصد کن
 گندم بود.درصد کاه  19و 

ربی های پرواری نژاد عاستفاده از جیره پرکنسانتره برای تغذیه بره 
ازای هر رأس بره نژاد عربی را برای گروهی که از جیره سااود متغیر به

به      ند،  فاده کرده بود یب  پرکنساااانتره اسااات و  101936، 392623ترت
ست آوردند ) ریال به 332423 سانتره در  Dabiri, 1997د (. افزودن کن
های نر پرواری نژاد در جیره بزغالهدرصاااد  99درصاااد به  43جیره از 

 64361به  16691دار از صااورت معنیرائینی، میزان سااود دامدار را به
 (.Gholami and Babaei, 2021ریال افزایش داد )

 

 گیري کلینتیجه

درصد کنسانتره و حذف    شیپژوهش حاضر نشان داد با افزا   جینتا
شده که      در خوراک،  ونجهی ستخوش تغییر  شیمیایی خوراک د ترکیب 

صد     صد   NFCشامب افزایش در بوده و در نهایت،  NDFو کاهش در
ماده خشک شد که این امر به نوبه خود باعث مصرف منجر به افزایش 

ها شاااده و افزایش وزن روزانه و وزن نهایی، بهبود عملکرد رشاااد بره
به بهره تأثیر ق    وری خوراک را  حت  بت ت هد یمرار طور مث همچنین . د

شان     صادی تیمارها ن سه اقت غذیه های تداد که بره نتایج مربوط به مقای
درصد کاه گندم سوددهی  19درصد کنسانتره و  99شده با تیمار دارای 

سایر تیمار     سه با  شتری در مقای شتند. به بی صله   طور کلی، نتایجها دا حا
عث با رهیدر ج ونجهیکنساااانتره و حذف  شیافزابیاننر آن اسااات که 

وزن  ،و در مجموعها شااده عملکرد رشااد برهمصاارف خوراک و  بهبود
ی پروار یها در بره همراه با ضاااریب تبدیب غذایی بهتر       باالتر  یینها 

ها داشااته و تأثیر مثبتی بر سااوددهی پروار بره حاصااب خواهد شااد که
 باشد.قابب توصیه به دامداران می
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