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مطالعه تاثیر نسبت های مختلف علوفه به کنسانتره بر صفات 
عملکرد و الشه بره های پرواری نژاد زل 

bb

چكيد ه 

هدف از تحقيق حارض تعيني موثرترین نسبت علوفه به كنسانرته بر صفات مرصف خوراک، وزن بدن، رضیب تبدیل خوراک و کیفیت و کمیت 
الشه بره هاي نر پرواري زل بود. مطالعه حارض با استفاده از 20 رأس بره نر نژاد زل با سن 16هفته با میانگین وزنی 27/8 کیلوگرم به مدت 
90 روز در قالب طرح کامال تصادفی با چهار تیامر و پنج تکرار انجام شد. تیامرهای آزمایشی شامل نسبت هاي متفاوت علوفه به كنسانرته به 
صورت 20:80 ، 30:70 ، 40:60 و 50:50 بود. داده های تحقیق با رویه LSmeans و رگرسیون  در نرم افزار SAS آنالیز شدند. اثر نسبت های 
مختلف علوفه به کنسانرته بر کلیه صفات عملکرد )P>0/01(، وزن کشتار )P>0/05(، افزایش وزن در دوره پروار )P>0/05(، افزایش وزن 
روزانه )P>0/05(، مرصف خوراک )P>0/01(، رضیب تبدیل خوراک )P>0/01(، وزن محتویات دستگاه گوارش )P>0/05(، وزن الشه گرم و 
رسد )P>0/05(، درصد الشه )P>0/05( و ضخامت چربی پشت معنی دار شد )P>0/05(. تغییر در صفات مذکور با افزایش نسبت کنسانرته 
به علوفه به صورت خطی مشاهده شد )P>0/01(. با افزایش درصد کنسانرته در خوراک، مرصف خوراک افزایش می یابد. به دلیل محتوای 
بیشرت انرژی و مواد مغذی کنسانرته نسبت به علوفه، بره هایی که کنسانرته بیشرتی مرصف می کنند، وزن بدن و وزن کشتار بیشرتی داشتند. 

بر اساس نتایج حاصل برای عملکرد مطلوب در بره های پرواری، جیره ای با نسبت علوفه به کنسانرته برابر )50:50( پیشنهاد می شود.
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The aim of this study was to determine the most effective ratio of forage to concentrate on feed intake, body weight, 
feed conversion ratio, and quality and quantity of carcasses of male Zel fattening lambs. The present study was 
performed using 20 male Zel lambs aged 16 weeks with an average weight of 27.8 kg for 90 days in a completely 
randomized design with four treatments and five repeats. Experimental treatments included different ratios of for-
age to concentrate at 20:80, 30:70, 40:60, and 50:50. The research data were analyzed by LSmeans procedure and 
regression in SAS software. Effect of different ratios of forage to concentrate on all yield traits (P <0.01), slaughter 
weight (P <0.05), weight gain during feeding period (P <0.05), daily weight gain (P <0.05), feed intake (P <0.01), 
feed conversion ratio (P <0.01), the weight of gastrointestinal contents (P <0.05), hot and cold carcass weight (P 
<0.05), carcass percentage (P <0.05) and thickness Backfat was significant (P <0.05). The change in the mentioned 
traits was observed linearly, increasing the concentration ratio to forage (P <0.01). As the percentage of concentrate 
in the feed increases feed intake increases. Due to the higher energy and nutrient content of concentrate than forage, 
lambs that consumed more concentrate had higher body weight and slaughter weight. Based on the results for opti-
mal performance in fattening lambs, a ration with a ratio of forage to concentrate equal to (50:50) is recommended.

Key words: Fattening, forage, concentrate, carcass quality and Zel breed

مقدمه
یکی از راه کارهای اصلی برای تولید پروتئین حیوانی، پرواربندي است. 
پرواربندي به مديريت و تغذيه مناسب دام برای به دست آوردن حداكرث 
گفته مي شود.  زماين مشخص  دوره  يك  در  با حداقل هزينه  وزن  اضافه 
برای  نياز  مورد  حيواين  پروتئني  تامني  وزن،  اضافه  از  هدف  طرفی  از 
ارزان تــر  مراتــع  از  اســتفاده  بــا  پرواربنــدی  انسانيست)6(.  جوامع 
بیشتــر  بــره  پروارشــدن  اما مــدت  پرواربنــدی در جایــگاه است،  از 
بســیار  روش  ایــن  در  وزن  اضافــه  میــزان  همچنیــن  بــود.  خواهــد 
کمتــر از روش پرواربنــدی در جایــگاه بسته اســت، زیــرا مقــداری از 
انــرژی و مــواد مغــذی کــه بایــد در دام هــای پــرواری ذخیــره شــود، 
مناســب  روش  ایــن  مــی رود.  هــدر  راهپیامیــی  و  نگهــداری  بــرای 
ندارنــد،  مناســبی  وضعیــت  کشــور  مراتــع  زیــرا  نیســت.  ایــران 
به  و  اســت  مراتــع  ظرفیــت  از  بیشتــر  چراکننــده  دام هــای  تعــداد 
علــت کاهــش میــزان بارندگــی و افزایــش تعــداد دام هــا هــر ســال 
يا  مراتع  پرواري در  بره هاي  تغذيه  بدتــر می شــود.  مراتــع  وضعیــت 
با علوفه گرچه ممکن است سبب توليد الشه هايي با نسبت گوشت لخم 
بيشرتي شود ويل سبب كاهش رسعت رشد و الشه هاي سبک تري خواهد 

سبب  كنسانرته،  پايه  بر  جريه هايي  با  بره ها  پرواربندي  مقابل  در  شد. 
افزايش رسعت و بازده رشد و توليد الشه ي سنگني تر مي شود )15(. برای 
پروار کردن بره ها جايگاه بسته از خوراکی متشکل از علوفه و كنسانرته 
استفاده می شود. علوفه ها ماهيت فيربي دارند به همین دلیل منی توانند 
انرژي و پروتئني كايف براي پروار بره ها تأمني کنند. بنابراین کمبود مذکور 
تأمني  كنسانرته  یعنی  پروتئین  و  انرژی  نظر  از  مرتاکم  خوراکی  مواد  از 
و  بهرتین  می تواند  کنسانرته  و  علوفه  مناسب  ترکیب  است.  تامین  قابل 
مطلوب ترین عملکرد را در پروار بره ها به وجود آورد. نتايج تحقيقات 
انجام شده حايك از آن است كه افزودن كنسانرته به جريه هاي بر پايه علوفه 
در نشخواركنندگان با كاهش حرارت توليدي اندام هاي احشايي و كاهش 
انرژي ماده خشک مدفوع و نيرتوژن ادرار سبب افزايش بازده توليد در 
اين دام ها مي شود )19و 22(. هنگامي كه جريه هايي مركب از دانه غالت 
و علوفه مرصف مي شود، بازده استفاده از جذب مواد مغذي براي توليد 
بافت هاي حيواين معموالً افزايش مي يابد )13و 16(. نسبت مناسب علوفه 
به كنسانرته در جريه بره های پرواری حائز اهمیت مي باشد. خصوصیات 
و صفات مرتبط با پروار بره ها در روش پروار در جایگاه بسته به سطوح 

انرژي و پروتئني جريه بستگي دارد )2 و 19(. 
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گوسفند نژاد زل تنها نژاد يب دنبه ايران است. به جاي دنبه داراي يك دم 
باريك متشكل از 7 مهره دنبالچه اي با طول 10 تا 15 سانتي مرت مي باشد. 
انباشت و ذخريه چريب  نژاد زل سبب شده كه  نداشنت دنبه در گوسفند 
در دنبه انجام نشود و در بني بافت ها ذخريه شود. اين امر سبب افزايش 

كيفيت و بازارپسندي گوشت بره هاي زل شده است )6 و 7(.
بر صفات  كنسانرته  به  علوفه  نسبت  بهرتین  تعيني  با هدف  تحقيق  اين 
مرصف خوراک، وزن بدن، رضیب تبدیل خوراک و کیفیت و کمیت الشه 

بره هاي نر پرواري زل انجام شد.

مواد و روش ها
آزاد  دانشگاه  در  زل  نژاد  نر  بره  رأس   20 از  استفاده  با  مطالعه حارض 
اسالمی واحد قامئشهر انجام شد. میانگین وزن بره ها با میانگین سن 16 
با  جريه هایي  شامل  آزمایشی  تیامرهای  بود.  کیلوگرم   27/8±2/1 هفته، 
نسبت هاي متفاوت علوفه به كنسانرته به صورت 20:80 ، 30:70 ، 40:60 و 
50:50 بود. انرژي قابل متابوليسم و پروتئني خام جريه ها به ترتيب 2/10، 
 ،14/3  ،14/0 و  ماده خشک  كيلوگرم  بر  مگاكالري   2/85 و   2/40  ،2/15
15/2 و 16/3 درصد بود)جدول 1(. غیر از نسبت علوفه به کنسانرته، کلیه 
رشایط )نظیر دما و رطوبت و آب مرصفی و ...( و خصوصیات جیره ها 
یکسان در نظر گرفته شد. براي تعيني تركيب شيميايي مواد خورايك مورد 
استفاده و انرژي قابل متابوليسم جريه ها از جداول و منابع منترش شده، 
استفاده شد)1 و 17(. جريه های غذایی بر اساس جداول احتياجات غذايي 
ارائه شد)18(. کلیه  نياز دام هاي مورد آزمايش تنظیم و در جدول 1  و 
این بوده که رشایط  بر  از یک منبع خریداری شد و سعی  اجزای جیره 

آزمایش طوری در نظر گرفته بشود تا مقایسات صحیح و دقیق باشد.
برای هر بره یک باکس طراحی و در نظر گرفته شد. خوراک های آزمایشی 
و  آبشخور  باکس  هر  برای  یافت.  اختصاص  بره ها  به  تصادفی  طور  به 
آخور مجزا در نظر گرفته شد. به این ترتیب اندازه گیری خوراک مرصفی 
توزين  بود.  روز   90 آزمايش  دوره  شد. طول  انجام  انفرادی  به صورت 
بره ها هر هفته بعد از 10 ساعت پرهيز غذايي و در ساعت 6 صبح انجام 
شد )باسکول توزین گوسفند، کارینا صنعت(. خوراک دهي بره ها در سه 
آب  انجام شد.  اشتها  تا حد   20 و   14  ،6 ساعات  در  شبانه روز  از  نوبت 
سامل دسرتسی آزادانه مدنظر قرار گرفت. کلیه بره ها از یک گله مطمنئ 
مقاله  نویسندگان  از  یکی  به  متعلق  گله  اینکه  دلیل  به  البته  شد.  تهیه 
حارض بود کلیه رشایط نگهداری، بهداشتی و تغذیه دام ها تحت نظر بود. 
بودند.  کرده  دریافت  آغوز  کافی  اندازه  به  که  شدند  انتخاب  بره هایی 
توسط دامپزشک معاینه شدند و هیچ گونه بیامری مشاهده نشد. از طرفی 
از  برای داروی ضد انگل  نیز سابقه بیامری نداشتند.  حتی والدین بره ها 
سوسپانسیون خوراکی آلبندازول به عالوه کبالت و سلنیوم ساخت رشکت 
رویان دارو استفاده شد. هر میلی  لیرت آن حاوی 25 میلی  گرم آلبندازول، 
0/27 میلی گرم سلنیوم و 0/624 میلی گرم کبالت می باشد. دوز مرصفی آن 
5 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن معادل 2 میلی لیرت به ازای 10 

کیلوگرم وزن بدن می باشد.
در انتهاي دوره پرورش از هر تيامر سه رأس به طور تصادفی انتخاب و 
کشتار شدند. کلیه اجزاء بدن و اندام هاي داخيل هر دام تفکیک و توزين 
شد. الشه ها به مدت 24 ساعت در رسدخانه با دماي 4 درجه سانتي گراد 

نگهداري شدند. سپس هر الشه به دو قسمت مساوی برش تقسیم شد. 
وزن نهايي پايان دوره آزمايش به عنوان وزن كشتار در نظر گرفته شد. نيم 
الشه راست به قطعاتی شامل گردن، رسدست، رسسينه، قلوه گاه، راسته و 
ران تقسيم و توزین شدند. بافت هاي گوشت لخم، چريب زيرجلدي، چريب 
اندازه گريي سطح  بني عضالين و استخوان جدا و توزين شدند )6(. براي 
مقطع عضله راسته یا ماهيچه چشمي، ناحيه بني دنده 12 و 13 نيم الشه 
چپ برش داده شد و مساحت آن با استفاده از پالين مرت محاسبه گرديد. 
ضخامت چريب زيرجلدي نيم الشه چپ، درست روي قطر عريض ماهيچه 

چشمي به عنوان ضخامت چريب پشت اندازه گريي شد )2، 3 و 20(.
تيامر  چهار  با  تصاديف  كاماًل  آزماييش  طرح  از  حارض  تحقیق  انجام  برای 
تحت  برای صفات  داده های جمع آوری شده  شد.  استفاده  تکرار  پنج  و 
مطالعه در رایانه ثبت شد. برای تجزیه آماری داده ها از رویه LSmeans و 
رگرسیون  در نرم افزار SAS )21( استفاده شد. مدل آماري مورد استفاده 

به رشح زیر بود:

yij = µ + Ti + eij
اثر   µ ام؛   j ام در تکرار   i yij مقدار مشاهده تیامر  این مدل آماری؛  در 

میانگین؛ Ti اثر تیامر i ام و eij اثر عوامل باقیامنده است.

نتايج و بحث
صفات عملکرد

هامنطور که در جدول 2 ارائه شده است، اثر نسبت های مختلف علوفه 
به کنسانرته بر کلیه صفات عملکرد که شامل اوزان بدن، مرصف خوراک 
حاوی  تیامر   .)P<0/01(شد معنی دار  است،  خوراک  تبدیل  رضیب  و 
نسبت برابر علوفه به کنسانرته تغییر معنی دار در صفات عملکرد ایجاد 
و  انرژی  حاوی  مرتاکم  مواد  وجود  می تواند  آن  دلیل   .)P<0/01(کرد
پروتئین در خوراک باشد. بنابراین با مرصف مقدار بیشرت کنسانرته توسط 
رضیب  طرفی  از  و  یافت  افزایش  خوراک  مرصف  و  پروار  وزن  بره ها 
تبدیل خوراک بهبود یافت. این نتایج با نتایج سایر محققین در این زمینه 

مطابقت دارد )4، 5، 10 و 11(. 
روزه   90 پروار  دوره  در  وزن  افزایش   ،)P<0/05(کشتار وزن  صفات 
روزانه)P<0/05(، مرصف خوراک)P<0/01( و  افزایش وزن   ،)P<0/05(
رضیب تبدیل خوراک)P<0/01( با افزایش نسبت کنسانرته به علوفه به 
صورت خطی افزایش یافتند )جدول2(. این بدین معناست که با افزایش 
مقدار کنسانرته در جیره، صفات مذکور با یک رضیب ثابت خطی افزایش 
مشاهده  معنی دار  غیر خطی  ارتباط  که  است  ذکر  به  الزم  می یابند. 
نشد)P<0/05(. پاسخ مناسبرت دام ها به رسعت رشد باالتر را مي توان با 
افزايش غلظت ميزان انرژي و پروتئني جريه هاي آزماييش مرتبط دانست. 
تعدادی از محققني گزارش كردند که جريه هاي حاوی 70 درصد كنسانرته 
سبب پاسخ مناسب بره ها و گوساله هاي پرواري به عملکرد رشد می شود 
)3، 4، 8 و 11(. همچنین گزارش کردند كه اثرات درصد زیاد كنسانرته در 
جريه را در ماده خشک مرصيف بره ها )5 و 12(، بزها )9( و گوساله هاي 
نتایج تحقیق  با  نتایج مطالعات مذکور  پرواري )9( می توان رویت کرد. 
خود  نياز  مورد  انرژي  تأمني  برای  را  خوراک  دام  دارد.  مطابقت  حارض 
انرژي، اشتها به خوردن  مرصف مي كند پس از برطرف شدن احتياجات 

مطالعه تاثیر نسبت های مختلف علوفه به   ...
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كاهش مي يابد. بیشرتین و کمرتين عملکرد به ترتيب مربوط به بره هاي 
تيامر آخر و اول بود )جدول2(. بهبود رضيب تبديل جريه ها با زياد شدن 
نسبت كنسانرته مي تواند به دليل افزايش انرژي و پروتئني جريه باشد كه 

سبب پاسخ مناسبرت دام ها گرديد.  

صفات مرتبط با کیفیت الشه
با بررسی تاثیر نسبت های مختلف علوفه به کنسانرته بر صفات کیفیت 
الشه )جدول3( مشاهده می شود که اختالف بین میانگین وزن محتویات 
چربی  ضخامت  و  الشه  درصد  رسد،  و  گرم  الشه  وزن  گوارش،  دستگاه 
خوراک  در  کنسانرته  درصد  افزایش  با   .)P<0/05(شد معنی دار  پشت 
بره های پرواری و بالتبع آن افزایش مرصف خورک، صفات مذکور تحت 
تاثیر قرار گرفته و تغییرات مشاهده شد. مقدار انرژی و سایر مواد مغذی 
در کنسانرته نسبت به علوفه بیشرت است. بنابراین طبیعی به نظر می رسد 

با  مقايسه  در  علوفه ها  یابند.  بهبود   3 جدول  در  شده  ارائه  صفات  که 
كنسانرته عالوه بر اينکه حجيم تر هستند، قابليت جذب آب بيشرتي نيز 
دارند كه سبب افزايش حجم و در نتيجه وزن بيشرت اين مواد در دستگاه 

گوارش خواهد شد.
و  گرم  الشه  وزن   ،)P<0/01(گوارش دستگاه  محتویات  وزن  صفات 
 )P<0/05(و ضخامت چربی پشت )P<0/05(درصد الشه ،)P<0/05(رسد
یافتند  افزایش  خطی  صورت  به  علوفه  به  کنسانرته  نسبت  افزایش  با 
مشاهده  معنی دار  غیر خطی  ارتباط  که  است  ذکر  به  الزم  )جدول3(. 
به  الشه  درصد  خوراک،  در  کنسانرته  درصد  افزایش  با   .)P<0/05(نشد
دستگاه  بيشرت  محتويات  که  گفت  می توان  یافت.  کاهش  خطی  صورت 
گوارش اثرات منفي بر بازده الشه دارد. اين بدين معني است كه محتويات 
آن  الشه  درصد  كاهش  سبب  ذبح،  زمان  در  دام  گوارش  دستگاه  بيشرت 
خواهد شد. نتايج آزمايش حارض با يافته هاي ديگر محققني در اين زمينه 

جدول 1- جیره های آزمایشی مورد استفاده و ترکیبات آن )درصد(.

1- هر کیلوگرم از مکمل دارای 2400 واحد بین املللی ویتامین A ، 2000 واحد بین املللی ویتامین  D3 ،1900 واحد بین املللی ویتامین E ، 1/15 گرم منگنز، 1/19 گرم روی، 

51/2 گرم منیزیم، 0/52 گرم آهن، 3 گرم گوگرد، 0/52 گرم مس، 14 میلی گرم کبالت، 26 میلی گرم ید و  10 میلی گرم سلنیوم بود.

)نسبت علوفه به کنسانرته (تیامرهای آزمایشی

20:8030:7040:6050:50اجزا جیره

35710کنجاله سویا

36912ذرت

24710جو

2578سبوس گندم

80706050یونجه

3/53/53/53/5مالس چغندر

3333دی کلسیم فسفات

0/50/50/50/5مکمل 1

0/50/50/50/5منک

0/50/50/50/5بی کربنات سدیم

2222کربنات کلسیم

ترکیب شیمیایی

(Mcal/Kg) 2/102/152/402/85انرژی قابل متابولیسم

14/014/315/216/3پروتئین خام)%(

(g/Kg) 10/110/410/710/9کلسیم

(g/Kg) 6/06/16/26/3فسفر
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جدول3- تاثیر نسبت های مختلف علوفه به کنسانرته در خوراک بر کیفیت الشه بره های پرواری زل.

جدول 2- تاثیر نسبت های مختلف علوفه به کنسانرته در خوراک بر صفات عملکرد بره های پرواری زل.

1- مقدار احتامل )Probability Value(. 2- خطای معیار میانگین )Standard error of mean(. 3- مقادیر P.Value رضایب رگرسیون ارائه شده است. حروف مشرتک در 

.)P<0/05(هر ستون نشان دهنده عدم اختالف معنی دار آماری است

 Standard error( 3- خطای معیار میانگین .)Probability Value( 1- رضیب تبدیل خوراک عبارت از مرصف خوراک تقسیم بر افزایش وزن روزانه می باشد.2- مقدار احتامل

.)P<0/05( رضایب رگرسیون ارائه شده است. حروف مشرتک در هر ستون نشان دهنده عدم اختالف معنی دار آماری است P.Value 4- مقادیر .)of mean

تیامر)نسبت علوفه به 

کنسانرته(

وزن محتویات 

(kg)دستگاه گوارش

وزن دستگاه 

(kg)گوارش خالی
(kg)وزن الشه گرم(kg)درصد الشهوزن الشه رسد(mm)ضخامت چربی پشت)cm2(سطح مقطع عضله راسته

20:805/8 a4/229/8 a29/0 a57/3 a5/9 a16/9

30:704/1 b4/132/7 b30/9 b58/5 ab8/6 b17/2

40:604/0 b3/833/1 b31/8 b58/6 ab8/5 b17/0

50:503/8 b3/933/5 b32/0 b54/33 b8/1 b17/2

1 P.Value0/030/090/040/040/040/040/19

2 SEM0/300/180/690/910/830/400/33

0/000/060/030/030/030/040/19خطی 3

0/060/490/190/460/030/090/27غیرخطی

رضیب تبدیل خوراک1مرصف خوراک(g/d)افزایش وزن روزانه(g/d)افزایش وزن در پروار (kg)وزن کشتار(kg)وزن اولیه(kg)تیامر)نسبت علوفه به کنسانرته(

20:8027/850/6 a22/8 a253 a 2109 a8/34 a

30:7027/652/8 a25/2 a280 a 2196 a7/84 a

40:6027/954/3 a26/4 a293 a2201 a7/51 a

50:5027/758/9 b31/2 b347 b2280 b6/57 b

2 P.Value0/460/010/010/010/010/01

3 SEM0/890/910/789/1282/80/19

0/890/030/030/030/000/00خطی 4

0/960/100/130/210/080/27غیر خطی

مطابقت دارد)2، 11، 12 و 23(. 

صفات چربی، گوشت و استخوان الشه
هامنگونه که در جدول 4 مشاهده می شود، اثر نسبت های مختلف علوفه 
استخوان الشه  و  گوشت  چربی،  به  مربوط  کلیه صفات  بر  کنسانرته  به 
معنی دار نشد)P<0/05(. همچنین نتایج آنالیز رگرسیون که در جدول 4 

ارائه شده نشان می دهد که ارتباط خطی و غیر خطی بین تغییرات صفات 
مذکور و افزایش درصد کنسانرته در جیره وجود ندارد)P<0/05(. نتایج 
با گزارش های سایر محققین  مطابقت دارد)2، 12، 20 و  تحقیق حارض 
23(. با توجه به گزارش های سایر محققین و نتایج تحقیق حارض می توان 
گفت که در جريه هاي حاوي علوفه زیاد، چريب كمرتي به شکل زيرجلدي 

در الشه ذخريه مي شود.
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صفات اندام های داخلی بدن
بر اساس نتایج جدول 5 مشاهده می شود که اثر نسبت های مختلف علوفه 
به کنسانرته بر صفات مربوط به اندام های داخلی بدن بره های پرواری 
معنی دار نشد)P<0/05(. از طرفی ارتباط خطی و غیر خطی بین تغییرات 
 .)P<0/05(صفات مذکور و افزایش درصد کنسانرته در جیره وجود ندارد
مرصف  مقدار  افزایش  که  کرد  ذکر  می توان  مذکور  نتایج  به  توجه  با 
کنسانرته که ناشی از افزایش درصد کنسانرته در خوراک است، اندام های 

گزارش های  با  حارض  تحقیق  نتایج  است.  نساخته  متاثر  را  بدن  داخلی 
منترش شده در این زمینه مطابقت دارد )13، 14، 20 و 23(.

خوشبختانه پس از مرصف جیره های غذایی هیچگونه مشکلی در سالمتی 
بره ها مشاهده نشد. در حین آزمایش و همچنین در پایان آزمایش دام ها 
بودند. چون  کامل  در سالمت  و همگی  معاینه شدند  دامپزشک  توسط 
این  که  بودیم  ناچار  بود،  کنسانرته  مختلف  نسبت های  بررسی  هدف 
ریسک را بپذیریم که احتامل اسیدوز وجود دارد. البته راه کارهایی نیز در 

جدول 5- تاثیر نسبت های مختلف علوفه به کنسانرته در خوراک بر اندام های داخلی بدن بره های پرواری زل.

جدول 4- تاثیر نسبت های مختلف علوفه به کنسانرته در خوراک بر چربی، گوشت و استخوان الشه بره های پرواری زل.

1- مقدار احتامل )Probability Value(. 2- خطای معیار میانگین )Standard error of mean(. 3- مقادیر P.Value رضایب رگرسیون ارائه شده است. حروف مشرتک در 

.)P<0/05(هر ستون نشان دهنده عدم اختالف معنی دار آماری است

1- مقدار احتامل )Probability Value(. 2- خطای معیار میانگین )Standard error of mean(. 3- مقادیر P.Value رضایب رگرسیون ارائه شده است. حروف مشرتک در هر 

.)P<0/05(ستون نشان دهنده عدم اختالف معنی دار آماری است

چربی اندام های داخلی بدن1(kg)کلیه ها (kg)طحال (kg)قلب (kg)ریه (kg)کبد (kg)پاچه ها (kg)تیامر)نسبت علوفه به کنسانرته(

20:801/01/00/60/20/10/20/2

30:701/11/00/60/20/10/20/2

40:601/11/10/60/20/10/20/2

50:501/11/10/60/20/20/10/1

2 P.Value0/410/560/680/710/310/380/38

3 SEM0/060/020/080/010/010/010/01

0/010/020/490/090/460/080/08خطی 4

0/010/760/900/310/180/390/39غیرخطی

نسبت گوشت لخم به چربی الشه (kg) مجموع چربی الشه (kg) چربی بین ماهیچه ای (kg) چربی زیرجلدی (kg) استخوان (kg)  گوشت لخم (kg) تیامر)نسبت علوفه به کنسانرته(

20:807/52/11/80/82/62/88

30:707/92/42/01/03/02/63

40:608/22/62/41/03/42/41

50:508/52/52/61/23/82/24

1 P.Value0/070/190/270/210/100/09

2 SEM0/270/100/100/070/200/18

0/410/760/820/900/840/23خطی 3

0/640/850/020/580/310/37غیرخطی
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نظر گرفته شده بود. اما، خوشبختانه در طول دوره پژوهش هیچ موردی 
از اسیدوز یا سایر مشکالت گوارشی مشاهده نشد.

پیشنهاد می شود در مطالعات بعدی اخذ مایع شکمبه با استفاده از لوله 
پژوهش  مدت  طول  در  شکمبه  اسیدیته  میزان  اندازه گیری  و  معده ای 
جهت پیشگیری از بروز بیامری "اسیدوز تحت حاد شکمبه" مدنظر قرار 

بگیرد.

نتیجه گیری کلی
افزایش می یابد.  افزایش درصد کنسانرته در خوراک، مرصف خوراک  با 
کنسانرته خوشخوراک است و حاوی انرژی و مواد مغذی بیشرتی از علوفه 
مرصف  بیشرتی  کنسانرته  که  بره هایی  که  است  طبیعی  بنابراین  است. 
می کنند، وزن بدن و وزن کشتار بیشرتی داشته باشند. با توجه به اینکه 
محوطه  داخل  و  عضالت  بین  در  چربی  ذخیره  است،  بی دنبه  زل  نژاد 
شکمی انجام شده است. بر اساس نتایج حاصل از تحقیق حارض می توان 
به  علوفه  نسبت  با  پرواری، جیره ای  بره های  در  برای عملکرد مطلوب 

کنسانرته برابر )50:50( پیشنهاد داد. 
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