
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
... ...

دوره اول-  شماره 2 -  پاییز و زمستان  ۱۳۹۹ - شماره  پیاپی ) 2 ( مجله رتویجی علوهف و خوراک     دام

مقایسه بازده اقتصادی خوراک کامل پلت شده با
 خوراک کامل مش در پرواربندی بره

نادرپاپي

استاديار، سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزي، مؤسسه تحقيقات علوم دامي کشور، کرج، ايران

)papinader4@gmail.com :نويسنده مسئول( 

تاريخ دريافت: 98/11/17                       تاريخ پذيرش: 99/10/18

  چکیده
پاپی، ن. 1399. مقايسه بازده اقتصادی خوراک کامل پلت شده با خوراک کامل مش در پرواربندی بره. مجله ترويجی علوفه و خوراک دام. 1 )2(:  

.76-84

هدف اين پژوهش، مقايسه بازده اقتصادی خوراک کامل فشرده به شکل پلت با خوراک کامل معمول به صورت مش 
در پرواربندی بره بود. به اين منظور، تعداد 50 رأس بره نر فشندی با ميانگين سني 15 ± 120 روز و ميانگين وزن 
زنده 4/06 ± 29/5 کيلوگرم به طور تصادفی به دو گروه مساوی تقسيم شده و هر دو گروه به مدت 90 روز پروار 
شدند. يک جيره آزمايشی بر اساس جدول های احتياجات غذايی نشخوارکنندگان کوچک )NRC, 2007( با دو شکل 
فيزيکی متفاوت )مش و پلت شده( برای سه مرحله از رشد دام ها در نظر گرفته شد. هر شکل از جيره ها با استفاده 
از قرعه کشی به يک گروه از بره ها اختصاص داده شد. در طول دوره پروار، خوراک مصرفی و تغييرات وزن زنده دام 
ها اندازه گيری شده و عملکرد اقتصادی هر گروه، محاسبه شد. نتايج نشان داد که تفاوت بين ميانگين مقدار مصرف 
روزانه خوراک در گروه بره های تغذيه شده با خوراک کامل فشرده به شکل پلت با گروه تغذيه شده با خوراک کامل به 
شکل مش، معنی دار نبود اما ميانگين مقدار افزايش وزن روزانه گروه تغذيه شده با جيره پلت شده )263 گرم(، بيشتر 
از گروه شاهد )226گرم( بود. گروه تغذيه شده با جيره پلت شده نسبت به گروه شاهد، ضريب تبديل خوراک مناسب 
تری داشت )6/3 در مقابل 7/4( و از نظر عملکرد اقتصادی نيز در گروه تغذيه شده با جيره پلت شده، به ازای هر رأس 
دام، 400 هزار ريال افزايش سود حاصل شد. در مجموع ميتوان گفت که استفاده از جيره پلت شده در پرواربندی 

بره های نر در مقايسه با جيره پلت نشده، بازده اقتصادی بيشتری دارد.
کلمات کلیدی: بازده اقتصادی، بره فشندی، خوراک کامل فشرده، ضريب تبديل خوراک.
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  مقدمه 
صنعت فرآوری خوراک دام يکی از روش های بهينه سازی 
بازده استفاده از خوراک توسط حيوان است که در بسياری از 
کشورهای پيشرو، مورد استفاده قرار می گيرد. اين فناوری در 
صنعت پرورش طيور کشور ما نيز پيشرفت قابل توجهی دارد، 
به طوری که تقريباً نيمی از خوراک مورد استفاده در تغذيۀ 
طيور کشور به صورت فرآوری شده است؛ اما در ساير بخش 
ها مثل پرورش گاو و گوسفند، هنوز جايگاه واقعی خود را 
پيدا نکرده است. فناوری های تهيه خوراک به شکل کرامبل، 
پلت  شکل  به  فشرده  کامل  خوراک  و  کامل  خوراک  بلوک 
استفاده در  از جمله روش های فرآوری خوراک های مورد 
واحدهای پرورش دام و طيور کشور هستند )فضايلی، 1397(. 
در  غيرفشرده)مش(  به شکل  کامل  که خوراک  مواردی  در 
از يکديگر و  اختيار دام قرار می گيرد، جداسازی اجزاء آن 
انتخاب توسط دام، ممکن است و احتمال باقی ماندن ذرات 
نيز هستند،  مؤثر  مغذی  مواد  حاوی  معموالً  که  تر  کوچک 
مصرف  خوراک  صورت  اين  در  که  دارد  وجود  آخور  ته  در 
شده توازن الزم برای تأمين احتياجات دام را نخواهد داشت 
)وودفورد و مورفی، 1988(. برای پيشگيری از چنين معضلی 
می توان خوراک را به شکل فيزيکی خاصی آماده نمود که 
فشرده نمودن خوراک به صورت پلت و يا مکعب )بلوک( از 

جمله اين روش ها است. 
   بر اساس گزارش های منتشرشده توسط برخی پژوهشگران، 
فرآوری خوراک، شرايط مطلوب برای تخمير شکمبه ای را 
فراهم می نمايد که نتيجه آن، بروز عملکرد مثبت فعاليت 
و  شد  خواهد  مختلف  مغذی  مواد  گوارش  برای  ميکروفلورا 
در نهايت سبب رشد بيشتر دام های مصرف کننده می شود 
)بين سالم و نفزايويی، 2003(. معموالً پلت کردن علوفه، به 
بااليی عملکرد را افزايش می دهد و به نظر می  طور نسبتاً 
گوارش  از دستگاه  باال  عبور  با سرعت  افزايش چگالی  رسد 
اين  دليل  است،  پايين  معمول  طور  به  که  هضم  قابليت  و 
پلت شده  وقتی حيوانات جيره های  باشد.  افزايش عملکرد 
مصرف می کنند، برداشت خالص مواد مغذی حتی وقتی که 
قابليت هضم پايين است، افزايش می يابد چون پلت کردن 
مصرف را افزايش می دهد. علوفه های پلت شده همچنين تا 

اندازه متفاوتی توسط نشخوارکنندگان هضم می شوند زيرا 
از شکمبه عبور کرده و سلولز کم هضم می  با سرعت زياد 
شود و اسيد استيک کمتری توليد می شود اما هضم نسبتاً 
بيشتری در روده صورت می گيرد )زالی و همکاران، 1396(. 
   خوراک فشرده شده بر حجم دستگاه گوارش اثر مطلوبی 
ماندن  تر  کوچک  خوراک، سبب  نوع  اين  مصرف  زيرا  دارد 
دستگاه گوارش حيوان نسبت به وزن بدن می شود؛ به طوری 
بهينه  مصرف  در  مثبتی  نقش  خود  به نوبه  پديده  اين  که 
توجه  با  و  دارد  پرواری  های  دام  عملکرد  بهبود  و  خوراک 
به فشرده بودن بافت خوراک در جيره های پلت شده، بهبود 
راندمان توليد در دام های مصرف کننده اين نوع خوراک مورد 
انتظار است )فلوهارتی و همکاران، 1999 و فلوهارتی و مک 
لور )1997(. فناوری خوراک کامل فشرده به شکل پلت، به 
دليل مزايای قابل توجه، مانند کاهش ضريب تبديل خوراک، 
نياز  افزايش سرعت رشد، کاهش ماهيت گردوخاکی جيره، 
به فضای نگهداری کمتر و آسانی حمل ونقل، توجه دامداران 
به ويژه پرواربندان بره را به خود جلب نموده است؛ بنابراين 
در پژوهش حاضر عالوه بر مزايای مزبور، عملکرد اقتصادی 
استفاده از خوراک کامل پلت شده در واحدهای پرواربندی 

بره، مورد بررسی قرار گرفته است.

مواد و روشها   
توابع  از  قبچاق،  روستای  در   1397 سال  در  آزمايش  اين 
بره  رأس   50 از  استفاده  با  البرز  استان  نظرآباد  شهرستان 
نر فشندی با ميانگين سني 15 ± 120 روز و ميانگين وزن 
برای   .)1 )شکل  شد  انجام  کيلوگرم   29/5  ±  4/06 زنده 
به دو گروه 25  به طور تصادفی  بره ها  اين آزمايش،  انجام 
رأسی تقسيم شدند. بر اساس جدول های احتياجات غذايي 
نشخوارکنندگان کوچک  )NRC ,2007( و با توجه به نياز 
دام هاي مورد آزمايش، يک جيره با فرمول مشابه برای هر 
دو گروه از دام ها با دو شکل فيزيکی متفاوت پلت شده و 
با توجه به  سرعت رشد و تغييرات وزن بره  مش تهيه شد. 
ها، جيره ها برای سه مرحله از طول دوره پروار ساخته شدند 

)شکل 2(. 
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شکل 2- جيره های آزمايشی و اقالم خوراکی مورد استفاده
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برای عادت دهی بره ها به جيره های مورد نظر )پلت شده 
و پلت نشده( و جلوگيری از اختالالت گوارشی، در شروع 
مرحله اول )استفاده از جيره يک(، در ابتدا به مقدار 500 
گرم به ازای هر رأس در اختيار دام ها قرار داده شد. سپس 
روزانه به ازای هر رأس دام، 50 گرم اضافه شد؛ تا حدی 
تغيير  برای  اطمينان حاصل شد.  از سير شدن دام ها  که 
جيره ها از هر مرحله به مرحله بعد، در 10 روز پايانی هر 
مرحله به صورت تدريجی جيره بعدی جايگزين جيره قبلی 

شد؛ به اين صورت که روزانه 100 گرم از جيره اول کم و 
به جای آن 100 گرم از جيره بعدی اضافه شد. اين عمل 
انجام شد. برای  برای هر سه مرحله به يک روش مشابه 
اجزاء جيره،  تمامی  ابتدا  پلت شده،  کامل  توليد خوراک 
شامل علوفه و کنسانتره باهم مخلوط و سپس با استفاده 
از دستگاه پلت ساز )کارخانه خوراک دام کوير سمنان( به 
شکل پلت شده در کيسه های 40 کيلوگرمی آماده شد 

)شکل 3(.

شکل 3- تهيه خوراک کامل پلت شده در کارخانه خوراک دام

مقایسه بازده اقتصادی خوراک کامل پلت شده با خوراک کامل مش در پرواربندی بره- نادرپاپي

79



..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
... ...

دوره اول-  شماره 2 -  پاییز و زمستان  ۱۳۹۹ - شماره  پیاپی ) 2 ( مجله رتویجی علوهف و خوراک     دام

توسط  آزمايش،  اجرای  در محل  فشرده  غير  شکل خوراک 
شد.  مصرف  آماده  مخلوط  کاماًل  خوراک  صورت  به  دامدار 
خوراک دام ها پس از توزين، در سه نوبت از شبانه روز )رأس 
ساعات:8:00، 14:00 و 20:00( در حد اشتها در اختيار دام 
ها قرار داده شد )شکل 4(. آب سالم نيز به طور مداوم در 

اختيار دام ها قرار داشت.
صفات عملکردی شامل: تغييرات وزن زنده و خوراک مصرفی، 
در طول آزمايش اندازه گيری شد. توزين بره ها در ابتدای 
از  قبل  يک  بار  ماه  هر  فاصله  با  دوره،  طول  در  و  آزمايش 
دار  شاقول  ترازوی  از  استفاده  با  صبح،  وعدۀ  دهی  خوراک 
به  گروه  هر  برای  روزانه  شده،  داده  خوراک  گرفت.  صورت 
صورت جداگانه توزين شده و در ابتدای روز بعد، باقيمانده 
آن جمع آوری شد. اين مقدار در پايان هر ماه توزين شده و از 
خوراک داده شده، کسر شد که بدين ترتيب خوراک مصرفی 
محاسبه شد. ضريب تبديل خوراک، از تقسيم ميزان خوراک 

مصرفی کل دوره به کل افزايش وزن زنده، محاسبه شده و 
سپس با تقسيم بر تعداد بره ها، برای هر رأس دام منظور شد.

   برای تعيين بازده اقتصادی، با توجه به يکسان بودن هزينه 
فقط  گروه،  دو  هر  برای  و سوخت  برق  آب،  کارگری،  های 
هزينه خوراک، مورد محاسبه قرار گرفت و از متغيرهای زير 

استفاده شد:
درآمد برای هر گروه = اضافه وزن پايان دوره، ضربدر قيمت 

يک کيلوگرم وزن زنده
هزينه برای هر گروه = مقدار خوراک مصرفی در دوره پروار، 

ضربدر قيمت تمام شده يک کيلوگرم خوراک
سود برای هر گروه = درآمد هر گروه، منهای هزينه آن

سود مازاد خوراک پلت شده = کل سود خوراک پلت شده، 
منهای کل سود گروه خوراک پلت نشده

شکل 4- تغذيه بره ها با خوراک کامل پلت شده
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 بنابراين درآمد حاصل از فروش افزايش وزن زنده برای هر 
دوره  در  قيمت خوراک مصرفی  و  درآمد  به عنوان  دام  رأس 
پروار، به عنوان هزينه در نظر گرفته شده و اختالف حاصل از 
سود دو گروه به عنوان سود مازاد گروه مصرف کننده خوراک 
پلت شده در نظر گرفته شد. به منظور مقايسه عملکردها بر 

اساس رابطه )1( از درصد تغييرات استفاده شد.

  رابطه )1( 

 =A درصد تغييرات صفت مورد ارزيابی؛ =VP که در آن 
مقدار صفت در واحد آزمايشی دريافت کننده جيره پلت شده 
و B= مقدار صفت در واحد آزمايشی دريافت کننده جيره پلت 

نشده، است.

جدول 1- مواد خوراکی و ترکیب شیمیایی جیره ها*

جیره 3جیره 2جیره 1خوراکها**

40/030/020/0يونجه
22/021/724/5دانه جو

15/028/037/0دانه ذرت
10/07/05/0سبوس گندم
10/510/510/5کنجاله سويا

0/60/60/6مکمل
0/30/30/3نمک

1/01/31/5بی کربنات سديم
0/60/60/6کربنات کلسيم

ترکيب شيميايی جيره ها
15/3414/6614/15پروتئين خام )درصد(
انرژی قابل متابوليسم

)مگاکالری در کيلوگرم ماده 
خشک(

2/502/602/70

* جيره 1 برای ماه اول، جيره 2 برای ماه دوم و جيره 3 برای ماه سوم دوره پروار بره ها استفاده شد.

** برای ترکيب شيميايی مواد خوراکی جيره ها، از جداول ترکيبات مغذی خوراک های دام ايران استفاده شد )غالمی و همکاران، 1396(

   ( )     
  011                          (1) رابطه  
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 جدول 2- اثر خوراک کامل فشرده به شکل پلت، در مقایسه با خوراک کامل مش)پلت نشده( بر عملکرد پروار بره های نر فشندی

درصد تغییرات صفاتجیره پلت نشدهجیره پلت شدهصفاتردیف

25250تعداد دام )رأس(1
29/729/31/3وزن شروع پروار )کيلوگرم(2
53/549/67/3وزن پايان پروار )کيلوگرم(3
23/820/314/7اضافه وزن دوره پروار )کيلوگرم(4
26422614/7افزايش وزن روزانه )گرم(5
6/307/4014/9ضريب تبديل خوراک6

155/0150/03/2کل خوراک مصرفی در دوره پروار )کيلوگرم(7

175001500014/3قيمت يک کيلوگرم خوراک )ريال(8

هزينه کل خوراک مصرفی )ريال( = رديف 7 ضربدر 9
رديف 8

2712500225000019/4

2500002500000قيمت يک کيلوگرم دام زنده )ريال(10

11
درآمد حاصل از فروش اضافه وزن زنده )ريال( = 

5940000508500014/4رديف 10 ضربدر رديف 4

3227500283500012/2سود)ريال( = رديف 11 منهای رديف 129

13
سود مازاد جيره پلت شده )ريال(= سود جيره پلت 

--392500شده منهای پلت نشده

توجه: محاسبات برای يک رأس دام در طول 90 روز پروار انجام شده است.

  نتایج   
بر اساس نتايج پژوهش، مطابق با جدول )2( مشخص شد که 
اضافه وزن گروه تغذيه شده با جيره پلت شده در مقايسه با 
گروه تغذيه شده با جيره  مش، بيشتر بود و بر همين اساس، 
با جيره کامل پلت  افزايش وزن روزانه در گروه تغذيه شده 
شده بيشتر از گروه تغذيه شده با جيره پلت نشده بود. ضريب 
تبديل خوراک در بره های تغذيه شده با خوراک کامل پلت 

با  با بره های تغذيه شده  از بره های تغذيه شده  شده بهتر 
خوراک مش بود. مصرف خوراک در گروه تغذيه شده با جيره 
مش، کمتر از گروه تغذيه شده با جيره پلت شده بود. با اينکه 
قيمت هر کيلوگرم خوراک کامل پلت شده بيشتر از خوراک 
مش بود اما سود حاصل از فروش هر رأس بره در گروه تغذيه 
شده با خوراک کامل پلت شده بيشتر از گروه تغذيه شده با 

جيره مش بود. 
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  بحث و نتیجه گیری  
با اينکه وزن زنده بره ها در زمان شروع پروار، در هر دو گروه 
يکسان بود اما در پايان دوره پروار، بره هايی که با خوراک 
تغذيه  بره های  با  تغذيه شدند، در مقايسه  کامل پلت شده 
شده با خوراک کامل پلت نشده )مش(، به مقدار 3/5کيلوگرم 
اضافه وزن بيشتری داشتند. اين مقدار اختالف بين دو گروه 
دور از انتظار نبود؛ به طوريکه پژوهشگران در اين زمينه نتايج 
دالوند،  1390؛  عباسی،  )ابن  اند  کرده  گزارش  را  مشابهی 
1393(. در پژوهشی گزارش شده است که بره های پرواری 
افزايش  است،  بوده  يونجه  حاوی  که  شدهای  پلت  جيره  با 
وزن مطلوبی را نشان داده اند )فرهومند،1381(. در آزمايش 
غذايی  جيره  70درصد  ميزان  به  شده  پلت  يونجه  ديگری 
روزانه  وزن  افزايش  و  پرواری مصرف شد  بره های  تغذيه  در 
در مقايسه با يونجه پلت نشده 1/5برابر شد و بره ها حدود 
يک ماه زودتر به وزن کشتار رسيدند )فلوهارتی و همکاران، 

.)1997
   مقدار خوراک مصرفی در گروه مصرف کننده خوراک کامل 
مش  کامل  خوراک  مصرف کننده  گروه  از  بيشتر  شده،  پلت 
محتوي  مانند  خوراک،  فيزيکي  خصوصيات  از  برخي  بود. 
برابر شکسته شدن  در  مقاومت  و  ذرات  اندازه  ماده خشک، 
پُرشدگي دستگاه  عواملي همچون  نيز  و  )بايومونت، 1996( 
و  )نيکخواه  شکمبه  در  خوراک  ماندگاري  زمان  و  گوارش 
امانلو، 2001(، ميتوانند بر مصرف خوراک مؤثر باشند. مصرف 
خوراک در حيوانات نشخوارکننده، همچنين از وزن متابوليکي 
حيوان تبعيت ميکند و به موازات افزايش وزن، مصرف غذا نيز 

افزايش مييابد.   
   بر اساس نتايج اين پژوهش، در صورت استفاده از خوراک 
بهره  بر  بره، عالوه  پرواربندی  واحدهای  در  پلت شده  کامل 
قبلی  های  بخش  در  که  خوراک  نوع  اين  مزايای  از  مندی 
به آن اشاره شد، هر رأس بره ميتواند تقريباً 400هزار ريال 
نمود  توجه  بايد  باشد.  افزايش سود داشته  )392500ريال(، 
و  است  پروار  دوره  به يک  مربوط  فقط  مقدار سود،  اين  که 
چنانچه دامدار در طول سال سه دوره، بره پروار نمايد، سود 
ريال  200هزار  و  ميليون  يک  يعنی  برابر  سه  به دست آمده 

خواهد شد. بر همين اساس يک واحد پرواربندی 100رأسی 
در سال، می تواند 120ميليون ريال افزايش سود کسب نمايد 
که رقم قابل توجهی است و می تواند انگيزه گله داران را برای 

ادامه فعاليت در اين حرفه، افزايش دهد.

 
کامل  خوراک  اينکه  به  توجه  با  ميشود  توصيه  دامداران  به 
پلت شده، عالوه بر داشتن مزيت هايی مانند کاهش ماهيت 
گردوخاکی جيره، حمل ونقل آسانتر، کاهش فضای نگهداری، 
کاهش ريخت وپاش و کاهش هزينه کارگری، به دليل ضريب 
تبديل خوراک مناسب تر و در نتيجه افزايش وزن بيشتر دام، 
سبب افزايش بازده عملکرد واحدهای پرواربندی بره ميشود؛ 
استفاده  بره های پرواری خود  برای  را  از خوراک  اين شکل 

نمايند.

مقایسه بازده اقتصادی خوراک کامل پلت شده با خوراک کامل مش در پرواربندی بره- نادرپاپي

توصیه ترویجی
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