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 چکیده
های نر دو نژاد افشاری  های خونی و فعالیت جوش بره های الشه، متابولیت اقتصادی، قابلیت هضم، ویژگی-در این تحقیق، عملکرد پرواری

رأس برۀ لری )با میانگین وزنی  8رأس برۀ افشاری و  8بررسی شد. شمار  )درشت جثه( و لری )متوسط جثه( هنگام تغذیه با جیرۀ پرکنسانتره

درصد علوفه  20روز با جیره )بر پایۀ مادۀ خشک( حاوی  104 به مدتماه( در قالب یک طرح کامل تصادفی  3-4کیلوگرم و سن  8/3±4/28

و وزن نهایی پروار  (P=03/0افزایش وزن روزانه ) (،P=01/0نشان داد، مادۀ خشک مصرفی ) درصد کنسانتره تغذیه شدند. نتایج 80و 

(03/0=P در نژاد افشاری باالتر از نژاد لری بود. هرچند، تفاوت )داری در ضریب تبدیل غذایی و قابلیت هضم مواد مغذی بین دو نژاد  یمعن

های نژاد لری باالتر های نژاد افشاری نسبت به برههی هزینه در بربه ازاهای افشاری، درآمد وجود نداشت. با وجود هزینۀ خوراک بیشتر برای بره

های خونی، غلظت کل اسیدهای چرب فرار و نسبت استات و پروپیونات در هر دو گروه یکسان (. درصد الشه، غلظت متابولیتP<05/0بود )

های افشاری داشتند ی نسبت به برهشکمبه باالتر pHی هر گرم خوراک مصرفی و همچنین به ازاهای نژاد لری فعالیت جوش بود ولی بره

(01/0>P با وجود .)های های پرکنسانتره )پرورش متمرکز( از برهشود در هنگام استفاده از جیرهیی غذایی یکسان بین دو نژاد، توصیه میکارا

 های لری به دلیل عملکرد پرواری و اقتصادی بهتر استفاده شود.جای بره افشاری به
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ABSTRACT 
This research was conducted to evaluate feedlot performance, carcass characteristics, nutrient digestibility, blood 

metabolites, chewing activity, and economic return of Afshari and Lori lambs feeding a high concentrate diet. Eight 

Afshari lambs and 8 Lori lambs (28.4±3.8 kg initial weight, 3-4 months of age) were assigned into a completely 

randomized design for 104 days and fed a diet consisting of (DM basis) 80% concentrate mixture and 20% forage. 

Results indicated that feed intake (P=0.01), final body weight (P=0.03) and average daily gain (P=0.03) were greater 

in Afshari than Lori lambs. However, feed conversion ratio and nutrient digestibility were not different between two 

groups (P<0.05). Despite higher feed cost in Afshari lambs, income over feed cost were greater for Afshari than for 

Lori lambs (P<0.05). Weight percentage of fresh carcass dressing, concentrations of blood metabolites, total short 

chain and individual fatty acids were similar between two groups. Compared to Afshari lambs, Lori lambs showed 

greater total chewing activity per g of DMI as well as ruminal pH (P<0.05). Despite similar feed efficiency between 

two breeds, feeding high concentrate diet is recommended to Afshari lambs because of better fattening performance 

and economic return. 
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 مقدمه

میلیون رأس گوسفند یکی از  50ایران با جمعیت حدود 

)رتبۀ پنجم( از دارای جمعیت بزرگ کشورهای جهان 

 ,.Akbarinejad et alآید ) نظر گوسفند به شمار می

 و بز گوشت گوسفند( که سرانۀ مصرف باالی 2014

درصد( در کشور را  50)حدود  گوشت قرمز عنوان به

(. Anonymous, 2015دلیل اصلی آن دانست ) توان یم

رغم تقاضای باال  هرچند، تولید این محصول )گوشت( به

دلیل دلیل رشد جمعیت در دهۀ اخیر( به )به

مراتع، روند اخیر و کاهش ظرفیت چرای  های خشکسالی

صادرات -. این رخداد بر میزان وارداتکاهشی داشته است

( پرورشی گوسفند از system) سامانهو همچنین تغییر 

شکل گسترده )متحرک( به متمرکز )ثابت( نقش بسزایی 

متمرکز  یمهنهای تولید گسترده، سامانهداشته است. 

تغذیۀ دستی( تأثیر  کامل)چرا+تغذیۀ مکمل( و متمرکز )

ها و تفاوتی بر وزن، سرعت رشد، میزان مرگ میر برهم

اند در دورة پس از شیرگیری داشتهبازده اقتصادی 

(Munir et al. 2008 .)Ricardo et al. (2015 در نتایج )

یافته بر  پرورشهای های خود گزارش کردند، بره بررسی

ی بند درجهمتمرکز سرعت رشد باالتر، الشه با  سامانه

، طعم و تردی بیشتری نسبت به تر نرمبهتر، چربی 

گسترده دارند. البته  سامانهیافته بر  پرورش های بره

( Brito et al., 2017; Ricardo et al., 2015ها ) بررسی

گسترده  سامانهیافته در  پرورشهای دهند، برهنشان می

های  نسبت به متمرکز، کیفیت الشۀ بهتری از نظر ترکیب

چرب با چند پیوند دوگانه، نسبت فراسودمند )اسیدهای 

اکسیدانت(  و میزان پاداکسنده یا آنتی 6-و امگا 3-امگا

متمرکز، در  سامانهوری و سودآوری در  افزایش بهرهدارند. 

رشد روزانه و ضریب تبدیل غذایی  سرعت بهاصل بستگی 

اند تا این  دارد که در این زمینه بیشتر کشورها سعی کرده

 . صفات را ارتقا دهند

های دلیل اختصاص بیشتر زمینبه در ایران

درصد( تولید  70کشاورزی به کشت غالت )حدود 

و به همین دلیل قیمت  بودهای ناکافی علوفه گیاهان

ای مانند یونجه ممکن است در بسیاری از منابع علوفه

مواقع باالتر از دانۀ غالت باشد. بنابراین، استفاده از 

شود های غذایی میزینهسبب کاهش ه تنها نهغالت 

بلکه موجب دستیابی به بیشترین افزایش وزن و 

 ,Chibaشود )می نیز کمترین ضریب تبدیل غذایی

از  طورکلی به متمرکز سامانهرو در (. از این2009

ی )غلۀ باال( با پروتئین کم رو به پرانرژ های جیره

( برای پرواربندی استفاده <5/14متوسط )درصد 

عنوان نمونه، . به(Ríos-Rincón et al., 2014) شود می

نژاد های پرواری بهترین عملکرد و کیفیت الشۀ بره

منبع  عنوان بهمرینوس در سطح کنسانتره به کاه 

 ,Haddad & Ataمشاهده شد ) 10:90 علوفه با نسبت

ها، وزن اولیه و (. هرچند ظرفیت پروار یا نژاد بره2009

 تأثیرهای الشه  و ترکیبشمار روزهای پروار بر عملکرد 

 Kashan(. Cannas et al., 2004توجهی دارد ) یانشا

et al. (2005 )های  ویژگیهای خود  در نتایج بررسی

با  ها آنهای شال و زندی و آمیختۀ  پروار و الشۀ بره

ها  نژاد زل را بررسی و وزن الشۀ باالتری برای آمیخته

ولی  های خالص زندی گزارش کردند، نسبت به بره

با  8:1ها حدود ضریب تبدیل غذایی برای همۀ بره

درصد کنسانتره  30درصد علوفه و  70جیرة حاوی

نیز در نتایج Esenbuga et al. (2009 )مشاهده شد. 

های الشۀ  عملکرد پرواری و ویژگیشان،  بررسی

های نر آواسی و مورکارمان نشان دادند. یکسانی در بره

که اطالعات  استود نژاد در کشور موج 28حدود 

کافی در مورد ظرفیت تولیدی یا مقایسه عملکردی 

(. Akbarinejad et al., 2014وجود ندارد ) ها آن

عنوان نژادهای گوسفند لری و افشاری هر دو به

آیند. گوسفند  تولیدکنندة گوشت در ایران به شمار می

دار (، دنبهMedium breedمتوسط جثه ) نژادلری یک 

 Largeدرشت جثه ) نژادفشاری یک و گوسفند ا

breedکه البته گوسفند افشاری دار است ( و دنبه

بیشتری نسبت به گوسفند لری در مناطق  پراکنش

هدف از این تحقیق، مقایسۀ  .مختلف کشور دارد

های الشه و  عملکرد پرواری و اقتصادی، ویژگی

یک  عنوان بههای نژاد افشاری  های خونی بره فراسنجه

جثۀ  عنوان بههای نژاد لری رشت جثه و برهنژاد د

 ( بود.%80متوسط هنگام تغذیه با جیرة پرکنسانتره )

 

 ها مواد و روش
 جیرۀ آزمایشی و ها، داماجرای آزمایش

 ۀدر مزرع 1394سال  پاییز و زمستاندر  آزمایشاین 
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کیلومتری جنوب غربی  40)پرورشی لورک  -آموزشی

رأس برة  هشتبررسی از در این  .( انجام گرفتاصفهان

نر افشاری و هشت رأس برة نر لری با میانگین سنی 

استفاده شد. یک  کیلوگرم 3/28±8/4ماه و وزن  3-4

های لری در طول آزمایش حذف شد. طول رأس از بره

عنوان روز آغازین به 20که  روز بود 104دورة آزمایش 

دورة پیش آزمایش )گال زنی، برنامۀ واکسیناسیون 

ه آنتروتوکسمی و تزریق آیورمکتین برای مبارزه با علی

هفته( و دو فاصلۀ به بیرونیو  رونیهای دانگل

یری به جایگاه و جیره در نظر گرفته شد. در پذ عادت

روز صورت گرفت که در  84 به مدتی بردار دادهادامه 

گونه عملیات )واکسیناسیون و ...(  یچهاین مدت 

انفرادی  های جایگاه در ها همۀ برهصورت نگرفت. 

 و آخور هرکدام و شدند نگهداری می (متر 5/2×  20/1)

ها با یک جیرة یکسان  داشتند. بره ای آبشخور جداگانه

درصد  80درصد علوفه )یونجه و کاه( و  20شامل 

(. انرژی و پروتئین 1شدند )جدول کنسانتره تغذیه می

جمن های غذایی ان نیازهای  جیره با استفاده از جدول

( بر مبنای وزن و میزان افزایش 1985تحقیقات ملی )

از (. پیش NRC, 1985وزن روزانه تنظیم شد )

اجزای جیرة آزمایشی )علوفه و کنسانتره( آزمایش، 

آزمایشی ذخیره شد. دانۀ غالت )ذرت و   برای کل دورة

، افزودن Tempered) زده نمجو( به شکل کامل و 

یه( در جیره استفاده درصد آب یک روز پیش از تغذ10

برابر وزن  5/2با وزن  چغندرقندشد. همچنین تفالۀ 

 صورت بهاجزای جیره اولیه با آب خیسانده شد. همۀ 

ها  در اختیار دام( Total Mixed Rationکامل مخلوط )

در طول دوره، دسترسی به آب، نمک و گرفت. قرار می

 ،مس منگنز، روی، آهن، بلوک لیسیدنی کانی )منیزیم،

 گوگرد( آزاد بود. سلنیوم، کبالت، ید،

 

 شده  گیری های اندازهفراسنجه

صورت آزاد در دو وعدة صبح و عصر جیرة آزمایشی به

در طول مصرف خوراک گرفت. ها قرار می در اختیار بره

دورة آزمایشی با تفاضل میزان خوراک داده شده و 

بر پایۀ مادة خشک ( خوراک درصد 10)پس آخور 

گرم( از علوفۀ یونجه،  200برداری )نمونه شد.تعیین 

 28دو بار در هر  (TMR)کاه، کنسانتره و کل خوراک 

ها در آغاز آزمایش و در  ی برهکش وزنشد. روز انجام می

ساعت بدون  14بار پس از  دورة پروار هر دو هفته یک

گرفت. تعیین وزن در دسترسی به خوراک صورت می

دو روز متوالی بنا بر روش  مدتبه دورة آزمایشی  پایان

دورة آزمایشی کشتار  پایانها در یادشده ثبت شد. بره

و وزن اجزای الشه شامل سر، پوست، کبد، کلیه، قلب، 

هزارال و الشۀ گرم تعیین شدند. -نگاری-شش، شکمبه

و استراحت(  نشخوار کردنفعالیت جویدن )خوردن، 

صورت هساعت ب 24روزه، طی  28بار در هر دورة  یک

 شد.دقیقه ثبت می 5یم هر مستقمشاهده 
 

 های شیمیایی جیرة آزمایشی . اجزاء و ترکیب1جدول 
Table 1. Chemical composition and ingredients of 

experimental diet 
Feed ingredients % Chemical composition % 

Alfalfa hay 13.5 Metabolizable energy
1
 2.78 

Wheat straw 6.5 Crude protein 12.8 

Beet pulp 10 Dry matter 60.7 

Corn grain 32 Organic matter 93.5 

Barley grain 32 Ether extract 3.1 

Soybean meal 4.5 Ash 6.4 
Carbonate calcium 0.6 Neutral detergent fiber 27.7 

White salt 0.3 Non fibrous carbohydrate
2
 54.1 

Ammonium chloride 0.4 Calcium 0.6 

Mineral vitamin premix
3
 0.2 Phosphorous 0.3 

 مگاکالری در کیلوگرم. 1

های غیر الیافی = )خاکستر+عصارة اتری+الیاف شویندة کربوهیدرات. 2

 100-خنثی+پروتئین خام(

واحد بین مللی ویتامین آ،  1300000. در هر کیلوگرم پیش مخلوط: 3

گرم  10گرم روی،  16واحد ویتامین ای،  1200واحد ویتامین دی،  360000

 گرم سلنیوم. 08/0گرم ید، و  15/0گرم کبالت،  12/0گرم آهن،  8/0منگنز، 
1. Mcal/kg DM,  

2. NFC=100- (CP+NDF+EE+Ash) 

3. 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. 

 

 یبردار نمونه

فاصلۀ زمانی هر سه دوره به دربرداری از مدفوع نمونه

بار( برای  ساعت یک 9ساعت )هر  72 به مدتروز  28

تعیین قابلیت هضم ظاهری کل دستگاه گوارش صورت 

نشانگر  عنواناسید به در نامحلول خاکستر گرفت. ازمی

 مغذی مواد هضم ظاهری یتقابل برای تعیین رونید

(. برای Van Keulen &Young, 1977شد ) استفاده

های خوراک و های شیمیایی، نمونه تعیین ترکیب

ساعت خشک و  48 به مدت C°55مدفوع در دمای 

متر میلی 1با آسیاب چکشی با توری  از آن پس

آسیاب شدند. میزان پروتئین خام )کجلدال، 

25/6×N( خاکستر ،)ساعت  6ᵒC550 و عصارة اتری )
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( و AOAC, 2000)سوکسله( با روش استاندارد )

ها ( نمونهNDFهمچنین میزان الیاف شویندة خنثی )

 Ankom Technologyبا استفاده از دستگاه آنکوم )

Corp., Fairport, NY, USA( تعیین شد )Van Soest 

et al., 1991 .)های شکمبه، برای تعیین فراسنجه

دهی ( پس از خوراک12:30عت )سا 4گیری  نمونه

ای  روز با روش لولۀ معده 28فاصلۀ هر صبحگاهی به

دلیل آغشته بودن به صورت گرفت. از مایع اولیه به

 شد و پس از صاف کردن نمونۀ بعدی، نظر صرفبزاق 

pH ( مایع شکمبه تعیینS/N:137243. Portugal, 

instrument, HANNA لیتر میلی 2( شد. سپس 

لیتر مایع شکمبه  میلی 10درصد( به  25)  کمتافسفری

های چرب  ( شد. اسید-C° 10افزوده و فریز )دمای 

سازی توسط  گشایی و آماده ها پس از یخفرار نمونه

 ;CP-9002نگار گازی )گاز کروماتوگرافی  دستگاه فام

Chrompack, Middelburg, The Netherlands با )

 CP-Wax)متر  30 به طولستون مویرگی سیلیکا 

Chrompack Capillary Column; Varian, Palo. 

Alto, CAعنوان حامل و آشکارساز ( و گاز هلیوم به

( flame ionizationای ))دتکتور( یونیزه کردن شعله

بود و به  C° 50گیری شد. دمای آون در آغاز  اندازه

نگه داشته شد. سپس  C° 100مدت یک دقیقه در 

افزایش  C°140تا  C°20د دمای آون هر دقیقه حدو

 C°195تا دمای  C°8یافت. پس از آن هر دقیقه 

افزایش یافت و به مدت پنج دقیقه ثابت نگه داشته 

شد. همچنین تزریقگر )اینجکتور( و آشکارساز در 

 ,Ottenstein & Bartleyتنظیم شدند ) C°250دمای 

عنوان ( بهC4H6O2(. از کرتونیک اسید )1971

، حجمی/حجمی( 1:7)به نسبت  استاندارد درونی

 ( اسیدRetention timeاستفاده شد. زمان ماندگاری )

، 902/6 کیری، بوت630/5 کیونی، پروپ596/4یک است

بود.  قهیدق 691/8 والریک و 535/7ایزووالریک 

دهی صبح سه ساعت پس از خوراکهای خون  نمونه

از سیاهرگ وداجی در  بار روز یک 28فاصلۀ هر به

لیتر محلول هپارین گرفته میلی 1/0ی حاوی ها لوله

دور  3000ها پس از سانتیریفوژ ) شد. پالسمای نمونه

تا زمان تجزیۀ  -C° 10دقیقه( در دمای  20 به مدت

گیری گلوکز، نیتروژن  اندازه آزمایشگاهی فریز شدند.

ای خون، کل پروتئین )روش نورسنجی(، کل اوره

ماتیک با کلسترول و تری گلیسرید )روش آنزی

نانومتر( با استفاده از دستگاه اتوآنالیزر  520 موج طول

(Model Aclyon 300, USAبرابر کیت )  های تشخیص

 طبی )شرکت پارس آزمون، تهران( انجام شد.

 

 تجزیۀ آماری

رویۀ مختلط با  آمده از این آزمایش دست های به داده

(Mixedبا استفاده از نرم ) افزار آماریSAS   1/9نسخۀ 

آمده  دست های بهوتحلیل شدند. برای تجزیۀ داده یهتجز

های از الشه، تخمیر شکمبه، فعالیت جوش و متابولیت

که  Yij = μ + Bi + L(B)j + eijخونی از مدل آماری 

Yijوابسته،  ری: متغμت،یجمع نیانگی: م Bi ،نژاد :

L(B)j و عنوان اثر تصادفی برة درون نژاد بهeijی: خطا 

همچنین از عامل زمان برای تجزیۀ  ه بود.باقیماند

های تکرارشده )افزایش وزن، مصرف خوراک و داده

عنوان عامل ضریب تبدیل غذایی( و عامل وزن اولیه به

های وزن نهایی پروار برابر همبسته برای تجزیۀ داده

 Yijkl=μ+Bi+L(B)j+Tk+T×Bik+Il + eijklمدل آماری 

: میانگین μبسته، : متغیر واYijklاستفاده شد که 

: T×Bik: زمان، Tkبره )نژاد(،  L(B)j: نژاد، Biجمعیت، 

: خطای باقیمانده eijkl: وزن اولیه و Ilزمان در نژاد و 

-بود. تفاوت بین میانگین نژاد بر پایۀ آزمون توکی

میانگین حداقل  صورت به( و Tukey-Kramerکرامر )

 ≥05/0Pسطح ( گزارش شد. Lsmeansمربعات )

گرایش  صورت به P<10/0>05/0و سطح داری معنی

 داری در نظر گرفته شد. معنیبه

 

 نتایج و بحث
 عملکرد، قابلیت هضم ظاهری و ارزیابی اقتصادی

نتایج مصرف خوراک، وزن اولیه، وزن نهایی، افزایش 

وزن روزانه، ضریب تبدیل غذایی، قابلیت هضم ظاهری 

های دو نژاد مواد مغذی و ارزیابی اقتصادی عملکرد بره

ارائه شده است. مادة  2افشاری و لری در جدول 

(، افزایش وزن روزانه P=01/0خشک مصرفی )

(03/0=P( و وزن نهایی پروار )03/0=Pبره )  ها بین دو

داری داشت. مادة خشک مصرفی  نژاد تفاوت معنی

درصد و وزن  37درصد، افزایش وزن روزانه  28حدود 
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های افشاری باالتر از بره هایدرصد در بره 16نهایی 

کیلوگرم( و  4/28لری بود. هرچند وزن اولیۀ پروار )

( بین دو نژاد یکسان بود. 1/5ضریب تبدیل غذایی )

ی وابسته به میزان عمومطور ها به  افزایش وزن دام

ها در تبدیل  شده و بازدة )راندمان( بره خوراک مصرف

ی های چند که به عامل استمواد غذایی به وزن 

همانند نژاد، جنس، سن و سطح تغذیه نیز بستگی 

(. افزایش وزن روزانه Thompson et al., 1987دارد )

تواند سبب کاهش شمار روزهای مورد نیاز برای می

 Izadifard & Atashiپروار تا یک وزن مشخص شود. 

های خود نشان دادند، سرعت  ( در نتایج بررسی2011)

های مهربان ت به برههای قزل نسبرشد باالتر بره

تواند سبب کاهش روزهای مورد نیاز برای رسیدن  می

عبارت کیلوگرم شود. به 50و یا  40، 30به وزن پروار 

های با تر نسبت به بره یعسرهای با رشد دیگر، بره

ظرفیت سرعت رشد کمتر وزن باالتری در یک سن 

 ,Zamiri & Izadifardمشخص خواهند داشت )

های لری بررسی، میزان افزایش وزن بره . در این(1997

 & Izadifardهای قزل )در محدودة سرعت رشد بره

Atashi, 2011( لری بختیاری ،)Talebi, 2013 شال ،)

(Afzalzadeh et al., 2013( کردی ،)Esmailizadeh 

et al., 2012های افشاری ( بود. سرعت رشد باالتر بره

هایی مانند  ملعا به خاطرتواند در این بررسی می

ژنوتیپ، مدیریت )جایگاه، بیماری، ... ( و یا تغذیه با 

 .Kashan et al( باشد. 80جیرة پرکنسانتره )درصد

های خود ضریب تبدیل غذایی  ( در نتایج بررسی2005)

های زندی، شال و برای بره 2/9: 1تا  2/7: 1

ای با نسبت علوفه هنگام تغذیۀ جیره ها آنهای  آمیخته

گزارش کردند. افزایش تدریجی  30:70سانتره به کن

 80تا  0سطح کنسانتره )جو( به علوفه )یونجه( از 

ای در مصرف خوراک  درصد سبب تغییرپذیری گسترده

کیلوگرم مادة خشک مصرفی( و ضریب  1/2به  2/3)از 

( و سرعت رشد روزانه )از 6به  18تبدیل غذایی )از 

(. قابلیت Chiba, 2009گرم در روز( شد ) 350به  180

هضم مادة خشک، مادة آلی، الیاف شویندة خنثی و 

پروتئین خام از نظر آماری بین دو نژاد تفاوت 

های داری نداشت. از نظر برآورد اقتصادی، بره معنی

افشاری هزینۀ خوراک و درآمد باالتری نسبت به 

های لری داشتند که این افزایش هزینه و درآمد  بره

دلیل مصرف خوراک و وزن پایانی ب بهترتیتواند بهمی

ها باشد. هرچند، محاسبۀ درآمد باالتر این گروه از بره

به ازای هزینۀ خوراک نشان داد که عملکرد اقتصادی 

های لری هنگام تغذیه با های افشاری نسبت به برهبره

جیرة پرکنسانتره باالتر است. این برتری احتمال دارد 

و کاهش سهم انرژی  دلیل سرعت رشد باالتربه

منظور ارزیابی نگهداری باشد. نتایج یک بررسی که به

پروار مستقیم پس از شیرگیری و پروار پس از چرا بر 

مرتع صورت گرفت، نشان داد که هزینۀ هر واحد تولید 

در روش پروار پس از چرا در مرتع باالتر از پروار 

 (.Talebi, 2013مستقیم پس از شیرگیری بود )

 
 پرکنسانتره جیرة با تغذیه با لری و افشاری نژاد دو هایبره عملکردی های ویژگی مربعات حداقل . میانگین2ل جدو

Table 2. Least squared means of performance characteristics of Afshari and Lori lambs fed a high concentrate diet 
Item 

Breed 
SEM1 P-value 

Afshari Lori 

Performance     

      Dry matter intake, g/d 1362 1062 72.5 0.01 
 Dry matter intake, % of BW 3.41 2.91 0.163 0.05 

 Average daily gain, g/d 279 203 21.3 0.03 

 Feed conversion ratio 4.98 5.33 0.262 0.36 
 Initial weight, kg 28.4 28.3 1.44 0.95 

 Final weight, kg 51.9 44.8 1.76 0.03 

Total tract digestibility     
 Dry matter, % 81.0 79.2 1.16 0.29 

 Organic matter, % 82.3 80.3 1.17 0.25 

 Neutral detergent fiber, % 71.9 73.7 1.53 0.43 
 Crude protein, % 70.4 66.5 3.01 0.38 

Economic return     

 Daily feed cost, Rials 12,197 950,7 6,551 0.01 

 Daily income, Rials 39,051 28,388 2,951 0.03 

 Income over feed cost, Rials/d 26,855 18,883 2,522 0.05 

 Standard error of mean .1                                                             . اشتباه معیار میانگین1
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 ها های الشۀ بره ویژگی

احشاء و  -نتایج مربوط به درصد وزن الشه، دنبه، امعاء 

های نژاد افشاری و لری در جدول  های حیاتی برهاندام

دلیل خیس شدن پوست و سر آورده شده است. به 3

 ها آندر حین کشتار از مقایسه و گزارش آماری 

دنبه، شد. درصد وزن الشه به وزن زنده،  نظر صرف

نگاری بین دو نژاد یکسان بود. درصد -کلیه و شکمبه

وزن الشه نسبت به وزن زنده یکی از معیارهایی است 

که بین نژادها و در مراحل مختلف رشد یا پروار تغییر 

ای دارد و بهبود این ویژگی یک هدف مطلوب گسترده

(. درصد الشه در Karim et al., 2007آید ) شمار می به

 & Izadifardها ) بیشتر از برخی بررسی این بررسی

Atashi, 2011; Alhidary et al., 2016; Blanco et  .

al., 2014; Aguayo-Ulloa et al., 2015;  و همسان )

 ,Talebiهای برخی دیگر از محققان ) نتایج بررسی

های افشاری میانگین ( بود. در این بررسی، بره2013

( و شش P=05/0(، کبد )P=02/0درصد وزن قلب )

(09/0=Pکمتری نسبت به بره ) های لری داشتند. در

های درشت جثه میزان انرژی و چربی وزن یکسان، بره

های ی هر واحد وزنی نسبت به برهبه ازاکمتری 

کنند که ذخیره می جثه کوچکنژادهای متوسط و 

تواند مربوط به بلوغ دیرتر در نژادهای علت آن می

 جثه کوچکادهای متوسط یا درشت جثه نسبت به نژ

Izadifard & Atashi, (2011 )(. NRC, 1985باشد )

با افزایش  ،مشاهده کردندهای خود  در نتایج بررسی

حیاتی مانند قلب، کبد و  های سن، درصد وزنی اندام

های قزل و مهربان کاهش یافت. کاهش ریه در بره

ین دلیل باشد که به اتواند  درصد بعضی از اجزاء می

هایی که  های با وزن باالتر، چربی کمتری را در اندام رهب

کنند و در نتیجه درصد  شوند ذخیره می زودتر بالغ می

 ها کمتر باشد. وزن این اندام

 

های تخمیری شکمبه، فعالیت جوش و  فراسنجه

 های خونمتابولیت

مایع شکمبه، غلظت کل و انفرادی  pHمیانگین 

ت به پروپیونات، های چرب فرار و سهم استا اسید

ها در جدول  های خونی برهفعالیت جویدن و متابولیت

 آورده شده است.  4

 هایهای الشۀ بره مربعات ویژگی حداقل . میانگین3جدول 

 کنسانتره )درصدی از وزن زنده(پر جیرة تغذیۀ با لری و افشاری
Table 3. Least squared means of carcass characteristics 

of Afshari and Lori lambs fed a high concentrate diet 

(% of BW) 
Item 

Breed 
SEM P-value 

Afshari Lori 

Fresh carcass, % 53.3 52.3 1.21 0.57 

Reticulorumen, % 1.60 1.72 0.065 0.23 

Tail fat, % 12.1 10.9 0.66 0.23 

Liver, % 1.35 1.53 0.056 0.05 

Kidney, % 0.22 0.23 0.011 0.80 

Heart, % 0.32 0.38 0.016 0.02 

Lung, % 0.95 1.06 0.041 0.09 

 Standard error of mean .1                          . اشتباه معیار میانگین1

 

های تخمیر فراسنجهمیانگین حداقل مربعات . 4جدول 

 هایهای خونی برهشکمبه، فعالیت جوش و متابولیت

 کنسانترهپر جیرة تغذیۀ با لری و افشاری
Table 4. Least squared means of rumen fermentation 

parameters, chewing activity and blood metabolites 

of Afshari and Lori lambs fed a high concentrate diet 

(% of BW) 

Item 
Breed 

SEM1 
P-

value Afshari Lori 

Rumen parameters     

     pH 6.00 6.43 0.081 <0.01 

     Volatile fatty acids, mM 81.9 83.8 3.80 0.74 

     Acetate, % 43.9 41.5 2.36 0.48 

     Propionate, % 29.6 25.7 2.14 0.22 

     Butyrate, % 8.79 14.1 0.98 <0.01 

     Valerate, % 2.24 1.36 0.255 0.03 

     Isovalerate, % 1.02 1.11 0.297 0.84 

     Acetate: propionate 1.54 1.71 0.187 0.52 

Chewing activity     

     Eating time, min/d 213 180 13.0 0.13 

     Ruminating time, min/d 386 378 30.7 0.80 

     Ruminating/DMI, min/kg 281 354 8.0 0.01 

     Total chewing/DMI, 

min/kg  

439 525 27.0 0.04 

Plasma parameters     

     Glucose, mg/dl 77.1 80.3 3.83 0.59 

     Cholesterol, mg/dl 64.2 57.0 3.24 0.13 

     Triglycerides, mg/dl 23.0 19.7 2.32 0.18 

     Blood urea nitrogen, mg/dl 34.0 30.5 4.21 0.57 

     Total protein, g/dl 6.47 6.40 0.168 0.74 

 Standard error of mean .1                         . اشتباه معیار میانگین1

 
های لری باالتر از  مایع شکمبه در بره pHمیانگین 

(. >01/0P( بود )0/6در برابر  4/6های افشاری ) بره

آمده از تخمیر، ترشح  دست تعادل بین تولید اسید به

 pHبر  مؤثرهای  های چرب فرار عاملبافر و جذب اسید

شکمبه ممکن است pH  مایع شکمبه هستند. افت

باعث کاهش مصرف خوراک، قابلیت هضم الیاف و 

های شکمبه و در نتیجه کاهش تولید  عملکرد میکروب
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(. Allen, 1997و افزایش هزینه نسبت به درآمد شود )

pH  6طبیعی شکمبه باالتر از ( استAllen, 1997 .)

این بررسی با وجود سطح باالی کنسانتره در جیره،  در

pH ها در محدودة طبیعی بود که  مایع شکمبۀ بره

یری و ترشح بزاق و یا پذ عادتاحتمال در ارتباط با  به

ساعت  3تر در  یینپا pHباشد. علت  برداری  روش نمونه

های افشاری نسبت به لری  دهی در برهپس از خوراک

صرف خوراک باالتر یا فعالیت دلیل متواند به می

ی هر کیلوگرم مادة به ازانشخوار یا جویدن کمتر 

باشد. غلظت کل اسیدهای چرب  ها آنخشک مصرفی 

فرار و درصد موالر استات و پروپیونات در مایع شکمبۀ 

(. هرچند <05/0Pدو نژاد مورد بررسی یکسان بود )

 و (P<01/0تر ) یینپاهای افشاری درصد بوتیرات بره

های لری ( نسبت به برهP=03/0درصد والرات باالتری )

والرات داشتند. همبستگی مثبت بین سرعت استفاده از 

 ,.Cline et al)و تولید پروتئین میکروبی وجود دارد 

های لری (. بنابراین، افزایش غلظت والرات در بره1958

تواند بیانگر شرایط رشد میکروبی بهتر و در نتیجه می

شکمبۀ  pHاحتمال در اثر  الرات باشد که بهبرداشت و

باالتر ایجاد شده است. نسبت استات به پروپیونات در هر 

دهندة سطح باالی  بود که نشان 2دو گروه کمتر از 

کنسانتره به علوفه در جیره است. غلظت کلسترول و 

 کل پروتئین ای خون، تری گلیسرید، میزاننیتروژن اوره

(. نیتروژن <05/0Pبود ) کسانی گروه دو بین گلوکز و

تواند شاخص خوبی برای تعادل انرژی و  ای خون می اوره

ای با تجزیۀ  نیتروژن شکمبه باشد. غلظت نیتروژن اوره

ای که با افزایش  گونهبه استپروتئین خام مرتبط 

ویژه پروتئین قابل تجزیه در شکمبه پروتئین خام جیره به

تواند مورد استفادة  یغلظت آمونیاک شکمبه افزایش و نم

های شکمبه قرار گیرد در نتیجه از دیوارة  میکروب

شود  و در کبد به اوره تبدیل می شده جذبشکمبه 

(Ghasemi et al., 2014.) 

 

 گیری  نتیجه

های طور عمده از جیره پرورش متمرکز به سامانهدر 

شود. در این پرکنسانتره برای پرواربندی استفاده می

های  لیه و مدت پروار یکسانی برای برهبررسی وزن او

افشاری و لری در نظر گرفته شد. نتایج ضریب تبدیل 

یی غذایی مناسبی کارا( نشان داد، 5:1غذایی )حدود 

برای هر دو نژاد با جیرة پرکنسانتره وجود دارد. 

وجود، میزان خوراک مصرفی، افزایش وزن روزانه  ینباا

های لری بود. تر از برههای افشاری باالو وزن نهایی بره

کاررفته  این نتایج سبب شد که میزان سهم انرژی به

ی هر واحد تولیدی به ازابرای نیازهای نگهداری 

ی هزینۀ خوراک به ازاکاهش یابد و در نتیجه درآمد 

های مصرفی افزایش یابد. بنابراین، استفاده از بره

های با یگر استفاده از برهد عبارت بهدرشت جثه و 

ظرفیت ژنتیکی باالتر برای بیشینه افزایش وزن روزانه 

شود. گوسفندان پرورشی متمرکز توصیه می سامانهدر 

نشخوار و/یا جویدن یکسانی  زمان مدتلری و افشاری 

در روز داشتند ولی سرعت میزان خوراک مصرفی 

های افشاری نسبت به لری باعث کاهش بیشتر در بره

 pHوراک مصرفی و افت ی واحد خبه ازازمان جویدن 

شکمبه شد. در این آزمایش میانگین درصد الشه در 

 داری نداشت. دو گروه نژادی تفاوت معنی
 

 سپاسگزاری

به  صنعتی اصفهان دانشگاه مسئوالن مربوط در از

این  اجرای برای الزم تأمین مالی و شرایطجهت 

 .گرددمی قدردانیو  ، تشکرآزمایش
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