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  ی پرواری با استفاده از حبه نمودن غذای کاملها افزایش عملکرد بره
  1، احسان اسکوئیان3، حمید جنتی2رضا ولی زاده، 1محمدیاحقی

کارشناس مسئول ایستگاه اصالح نژاد شمال 3 – دانشگاه فردوسی –استاد بخش علوم دامی، دانشکده کشاورزی 2 -دانشجوی دکترا1
  انشجوی دکتراد1و ) عباس آباد (-شرق کشور

 چکیده

ی نر و ماده نژاد بلوچی مورد بررسی قرار ها بر خصوصیات دستگاه گوارش و عملکرد بره) TMR(تاثیر حبه نمودن غذای کامل 
ه به دو تیمار تقسیم که یک تیمار با ره و تهیه غذای کامل این جی پس از مخلوط کردن کامل اجزاء جیردر این تحقیق. گرفت

ی ها  شدند و تیمار دیگر با همان شکل در اختیار برهcm1 × 3 × 3ه تبدیل به قطعات مکعبی شکل به ابعاد تقریبی استفاده از دستگا
. داشت) P >1/0(ی نر و ماده تفاوت معنی داری ها افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل غذایی بین بره. نر و ماده قرار گرفتند

 ساعت پس از مصرف غذا در تیمارهای مختلف 5/2 شکمبه PH. برابر بودنداگرچه هر دو جیره از نظر پروتئین  وانرژی 
 و اگرچه در تیمارهائی که غذای حبه شده استفاده کرده بودند کمتر بود ولی با دیگر تیمارها اختالف معنی داری گیری اندازه
  . نداشت
   شکمبهPH – عملکرد – غذای کامل – حبه –ی بلوچی ها  بره:ی کلیدیها واژه

  دمهمق

بایست با به خدمت گرفتن   میباشد لذا  مییکی از عمده ترین فاکتور تاثیرگذار در قیمت تمام شده محصوالت دامی تغذیه دام
در کشور ما با توجه به بعد . ی دام را کاهش دادا هی تغذیها ی متنوع فرآوری غذای دام ضمن افزایش بهره وری قیمت نهادهها روش

باشیم از طرفی حمل و نقل   می مجبور به حمل و ارسال علوفه به نقاط مختلفمتفاوت جهت تولید علوفه ی ها مسافت و وجود اقلیم
  .  داردها ی نقش مهمی در باال بردن هزینها همواد علوف

ا چر. باشد  می)TMR(جیره متعادل ) cube(ی کاهش هزینه حمل و نقل و افزایش بهره وری غذای دام حبه نمودن ها یکی از راه   
.  نسبت به سایر متد همانند پلیت نمودن داردها که این عمل ضمن کاهش حجم مواد تاثیر بیشتری در افزایش قابلیت غذایی جیره

ی شده و ا هزیرا در عمل پلیت اندازه الیاف بسیار کوچکتر نسبت به فرایند حبه نمودن است و باعث افزایش میزان تخمیر شکمب
  ). 1(شود   میراکی باعث افزایش سرعت عبور موادضمن کاهش قابلیت هضم مواد خو

ی توسط دام، دسترسی یکسان به تمام ا هی دام، سلب قدرت انتخاب مواد علوفها حبه نمودن همچنین باعث تامین همه نیازمندی   
). 2(گذارد  مینفیاگرچه بر میزان چربی شیر تاثیر م. شود  می، کاهش ضایعت غذا و افزایش تولید شیرها اجزاء جیره توسط دام

ی ها ی نر تعلیف شده با علوفه حبه شده افزایش وزن سریعتری نسبت به گوسالهها در تحقیق خود مشاهده کرد که گوساله) 3(بوچر 
  . تعلیف شده با علوفه با طول الیاف بلند داشتند

ی این مسئله عمومیت ندارد زیرا وود فرد ول). 4(از طرفی حبه نمودن علوفه باعث افزایش میزان مصرف علوفه توسط گوساله شد    
با توجه به مطالب بیان . تفاوتی در میزان مصرف ماده خشک بین تیمارهای یونجه حبه شده و یونجه با طول الیاف بلند پیدا نکرد) 5(

ی ها رد برهی دستگاه گوارش و عملکها شده و اختالف نظر موجود بین محققین، اهداف این تحقیق، مقایسه مصرف غذا، ویژگی
  . بلوچی تغذیه شده با غذای کامل حبه شده  نسبت به غذای فرایند نشده بود

 ها مواد و روش

  س و نوع ـجن (2 × 2ر اساس طرح فاکتوریل ـب)  کیلوگرم36 ± 5/1( بره ماده نژاد بلوچی 10 بره نر و 16برای انجام این آزمایش 
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نگهداری ) m1 × m75/1(ی انفرادی ها  تیمار گروه بندی شدند و در قفس4ه و برپایه طرح کامالً تصادفی غیر متعادل ب) جیره
  . شدند

kgشامل انرژی متابولیسمی و پروتئین یکسان به میزان ) D1 و D2(ی آزمایشی ها جیره   
Mcal 54/2 به ترتیب بودند% 14 و .

D1  شامل جیرهTMR حبه شده و D2 شامل جیره TMRبه صورت ) 30/16 و 8( در دو نوبت ها تمام بره.  غیر فرایند شده بود
  .  روز پس از یک دوره ده روزه عادت پذیری تعلیف شدند65انفرادی و با دسترسی آزاد به غذا به مدت 

طع غذا و آب در  ساعته ق12 هر هفته پس از یک دوره ها افزایش وزن بره. غذای داده شده و غذای باقی مانده روزانه وزن گردید
  . صبح انجام گردید

 روز میزان غذای مصرف شده و 5 راس بره انتخاب و به مدت 3 قابلیت هضم ظاهری از هر تیمار گیری  جهت اندازه55در روز    
  . گردید گیری مدفوع تولیدی اندازه

 از غذا خوردن جمع اوری شدن و  ساعت پس5/2 شکمبه محلول شکمبه PH تاثیر تیمار بر گیری در پایان تحقیق جهت اندازه
  . آنالیز گردیدSAS(2001) با استفاده از نرم افزار ها کلیه داده . شدگیری  آن اندازهPHبالفاصله 

  نتایج

 D1ی نر و ماده که جیره ها گردد افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل غذایی برای بره  می مشاهده1 همانطور که در جدول شماره 
جهت ) P > 1/0(همچنین یک اختالف معنی دار .  داشت) P >/. 1(رف کرده بودند تفاوت معنی داری را مص D2و جیره 

  D1ی تعلیف شده با جیره ها  شکمبه در برهPHی نر و ماده وجود داشت و در نهایت اگرچه ها میانگین مصرف غذا بین بره
  . تر بود ولی اختالف معنی دار نشد ئینپا

  گیری نتیجه
 یا هبنابراین این روش تغذی.  شکمبه گردیدPH با غذای کامل حبه شده باعث افزایش وزن سریعتر بدون تاثیر منفی بر اه تعلیف بره

  . تواند تاثیر مثبت بر افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل بگذارد می
 

میزان رشد و ضریب تبدیل جیره های استفاده شده: 1جدول   
T4 T3 T2 T1 اقالم 

805b 773b 1042a 991a  بر روزگرم (مصرف روزانه(  

138d 151c 193b 201a  گرم بر روز(وزن روزانه متوسط افزایش(  

5.83d 5.11b 5.39c 4.93a 
 ضریب تبدیل غذایی

6.54 6.21 6.40 6.13 PHشکمبه   

49.6d 52.0b 51.0c 55.7a 
 قابلیت هضم ظاهری

405c 370c 510b 439a 
  )گرم بر روز(جمع مدفوع 

T1 :های نر تعلیف شده با غذای کامل حبه شده بره )D1( ،T2 : بره های نر تعلیف شده با غذای کامل بدون حبه شده)D2 ( ،T3 :
، D2 (، a(بره های ماده تعلیف شده با غذای کامل بدون حبه شده : T4، )D1(بره های ماده تعلیف شده با غذای کامل حبه شده 

b ،c و d طحوجود اختالف معنی دار در س.) P<0.01(  
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