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 چكيده:
 لهیک گبرای ده شتوازناستفاده مكمل خوراکی حاوی عناصر معدنی م ناشی از ارزیابی عملكرد تولیدمثلی و بازده اقتصادی پژوهش با هدفاین 

وسفندداری وابسته به گرأس گوسفند یک واحد  100ابتدا از بین  .شدانجام  غرب ایالمشمالواقع در  ،روستای مورتاقلیم معتدل در گوسفند 

طور تصادفی به بهآنها  سپس ؛شدانتخاب ، کیلوگرم 53 ± 2/2سال و میانگین وزنی  3/3 ± 1/1مولد با میانگین سنی کُردی سالم میش  30مرتع، 

 معدنی و مكمل کنسانتره ی از)مخلوط کننده جیره مرسوم )ترکیبی از چرای مرتع و تغذیه دستی( همراه مكمل خوراکیدریافت دو گروهِ

ماه یک ،گروهاز این دو  یکجیره مرسوم بدون مكمل خوراکی )شاهد( تقسیم شدند. هرکننده دریافت( و گروه ایالم کُردیمخصوص گوسفندان 

در مراتع ه ز چرای روزانا پسمن( خر به)از اول آبان تا آماه قبل و بعد از زایمان و دو )از اول مرداد تا آخر شهریور( اندازیقبل و بعد از  قوچ

در مقابل  درصدصفر ) قطس نرختولیدمثلی شامل  عملكردکه سال با جیره مربوطه تغذیه شدند. نتایج نشان داد به مدت یک مورد مطالعه،منطقه 

در  3/73% ) آبستنی وبارد ،درصد(صفر ل در مقاب 20%) ، دوقلوزایی( 3/93%در مقابل  120%) دهیبرّه، ( 3/93% در مقابل 100%) ، زایش( %7/6

 هابره روزانه یش وزنافزا کیلوگرم(، 50/3در مقابل کیلوگرم 77/3) برّه ، وزن تولد( 7/86% در مقابل 7/106% ) گیریبرّه ،( 60%مقابل 

کیلوگرم 31/25ای هر میش )ازبه برّهد کیلوگرم(، تولی 91/21در مقابل کیلوگرم 55/23کیلوگرم(، وزن شیرگیری )205/0در مقابل کیلوگرم 218/0)

با مكمل در شده های تغذیهدر میشکیلوگرم( 15/16در مقابل یلوگرم ک 09/21ازای هر میش )به برّهکیلوگرم( و اضافه وزن تولید 19/19در مقابل 

 برّهوزن تولیدی ز اضافهاسود حاصل  ،ه میشفوق به جیر با افزودن مكمل خوراکی نیز نظر اقتصادی از. بهبود یافت ،مكمل گروه بدونمقایسه با 

 افزایش داشت.  ،در هر دوره تولیدمثلی ریال1028560  ،به هر میش

 

 ، گوسفندمكمل، عناصر معدنی، کنسانتره، تولیدمثل واژگان كليدي:

4   

mailto:atehrani7m@gmail.com


 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

2 

 

 

 مقدمه:
ر خشک کشوخشک و نیمه توجه به شرایط اقلیمی غالباً با

 طور متوسط درجهه، مراتع بهای اخیرخشكسالیبروز و 

ناصر عتئین و انرژی، پروتوانند نمیو  دندارکیفی پائینی 

د. کننتامین  راهای چراکننده غذایی الزم برای دام

 دلیل کمبود مواد آلی، تنش شوری و وضعیتبه، همچنین

های غالب مناطق کشور، جذب عناصر قلیایی خاك

ی هادام ،آنو در نتیجه  استریزمغذی در گیاهان پایین 

. بسیاری از (8)د دارنچراکننده در معرض کمبود قرار 

ر شده به دامداران روستایی و عشایری دهای واردزیان

کمبود خفیف و  در نتیجه ،کشورهای در حال توسعه

 با کمبود انرژی و که معموالً استمزمن عناصر معدنی 

های های گیاهی و برخی بیماریپروتئین، مسمومیت

ای لذا بر ؛دنشومیاشتباه گرفته مبهم،  با عالیم انگلی

ط ویژه در شرایبه انجلوگیری از زیان اقتصادی دامدار

ز بر رعایت بهداشت و تامین نیاالزم است عالوه ،مرتع

ار در اختینیز انرژی و پروتئین دام، مكمل معدنی مناسب 

 گوسفند و بز نیاز مواد مغذی حد (.13دام قرار گیرد )

 نشخوارکنندگان غذایی اس احتیاجاتبر اس ،چراکننده 

 2007 سالدر  ملی تحقیقات توسط شورای که کوچک

 شرایط جنس، سن، به نسبت ،(14) است شدهتوصیه

 د.شوتعیین می دام فعالیت و فیزیولوژیكی

تع اغالب وابسته به مر هایعنوان دامبه و بز گوسفند   

خود هاز سهم تولید گوشت قرمز را ب 42% تقریباً ،کشور

داری سنتی در دکه گوسفنآنجادهند. ازاختصاص می

 ،کافیچرپساستفاده از پوشش مرتعی و یا وجود شرایط 

 داشتنتواند توجیه اقتصادی داشته باشد، استان ایالم با می

بودن این با توجه به داراو رأس گوسفند و بز میلیون  15

ای مناسبی بر عرصهبه سنت مردم منطقه، ویژگی و بنا

که نقش بسزایی در معیشت مردم است پرورش دام سبک 

کنندگان آن مصرفروستایی و عشایری و تامین گوشت 

  (.7دارد ) سرزمین

از ( 3%)کمتر از مقادیر ناچیزی عناصر معدنیاینكه  با   

به  با توجهکمبود آنها ولی  ،دهندتشكیل میجیره دام را 

 هایستمسی عملكرد و در ساختارشان کلیدی نقش

صورت به بیشتر ،و متابولیسم مواد مغذی بیولوژیكی

 تولیدو  سالمت بر داریمعنی مخرب تأثیر خفیف و مزمن

دلیل کمبود بهمرتع که  وابسته به ویژه دامبه ؛دام دارد

 ،ایدر گیاهان علوفهمثل فسفر بحرانی بعضی از عناصر 

ل كمتامین م ،بنابراین .بیشتر در معرض آسیب قرار دارد

 یین وبا توجه به هزینه پا ،هادام این معدنی مناسب برای

-مدا اثربخشی باال، یک روش اقتصادی برای افزایش تولید

ر ب شدهمتوازن مكمل معدنی .استمرتع های چراکننده در 

یكی  ،اساس وضعیت عناصر معدنی خاك، گیاه و حیوان

 برای تامین مناسب عناصر معدنی در اولیههای از روش

 2002سال نتایج پژوهش  (.13باشد )می چراکنندهدام 

شده برای تنظیماستفاده از مكمل معدنی نشان داد که 

نده گاوهای چراکن آبستنیراندمان  ،کولورادو یشرقمراتع 

های در سال (.10)د بخشمیبهبود  ،ت به شاهدنسبرا 

استفاده از مكمل معدنی شد که  مشاهده 1389و  1381

 باعث بهبود ،سمیرم اصفهانمنطقه ای شده برتنظیم

ر دهای چراکننده خ زایش میشرها و نبرّهافزایش وزن 

شد  گزارش 1394در سال  (.4و  3)د شومیمراتع سمیرم 

بندرگز  بر اساس شرایط مرطوبشده مكمل تنظیمکه 

 االقهای دبرّهباعث بهبود عملكرد رشد در  ،استان گلستان

 ه ـکد ـشزارش ـگ 1396ال ـسدر (. همچنین 5)د شویـم
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تدل شده برای شرایط معاز دو مكمل معدنی تنظیم استفاده

 د وـبباعث به :ترتیبهـب ،انـرم خوزستـط گـالم و شرایـای

 که شودمیو عربی  کُردیعملكرد تولیدمثلی گوسفندان 

 شده با مكملبهترین نتیجه در مورد مكمل معدنی مخلوط

 .(6) آمدست دبهپروتئین -انرژی

 مدل ایالتشده در منطقه معنجامه ااز آنجا که مطالع   

پروتئین و برخی عناصر کمبود انرژی، ( 1396)سال 

ز، ، منگن، رویمس، منیزیم، فسفرکلسیم،  :معدنی از جمله

 و را نشان دادچراکننده  کُردیید و سلنیم در گوسفندان 

در مشخص گردید، آنها مكمل مناسب برای رفع کمبود 

مطالعه  ،منطقهاین راستای ترویج مكمل خوراکی مناسب 

منظور مقایسه عملكرد و بازده اقتصادی به حاضر

 با و بدون استفاده از مكمل خوراکی کُردیگوسفندان 

 ایالم غربدر دامداری منطقه شمال حاوی عناصر معدنی

 .شدانجام 

    

 

 هاروش و مواد
رأس  100دارای  واحد گوسفندداری روستایییکابتدا 

با  ایوابسته به مرتع در منطقه کُردیمیش مولد از نژاد 

اقلیم معتدل کوهستانی واقع در روستای مورت بخش 

در نظر گرفته ای مطالعه چوار شهرستان ایالم برای اجر

رأس میش سالم با شرایط  30تعداد  ؛ سپسشد

سال و  3/3 ± 1/1فیزیولوژیكی مشابه و میانگین سنی 

گله برای انجام این کیلوگرم از  53 ± 2/2وزنی  میانگین

و با دو رنگ مجزا در دو گروه شد آزمایش انتخاب 

 با همراههای آزمایشی د. دامگردیگذاری تصادفی عالمت

ها روانه چراگاه )واقع در مراتع اطراف روستا( صبح ،گله

-جیره و عصرها بعد از چرای روزانه برای تغذیهشد می

شدند منتقل می ،رأسی مجزا 15به دو آغل  ،های آزمایشی

 (.  1)شكل 

 

 
 مطالعهگوسفندداری محل اجرای واحد کردستان در  کُردیگوسفند نژاد  :1 شكل                          
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 های دستی گوسفندان مطالعه شامل کاه، جو و مخلوط کنسانتره و مكمل معدنی: مواد خوراکی جیره2شكل 

 

 

طور مرسوم شامل به ،های منطقهجیره پایه گوسفندداری   

، tectorum Bromus) ایعلوفههای گونه

umbellolata Aegilops، westii Avena، 

piliferum Hetheranthelium، coronata 

Medicago،Onobrychis crista galii  ،sp 
Vicia) چر مزارع و تغذیه دستی پس ومراتع  در مورد چرا

-بهازای هر راس میش گرم جو به 75گرم کاه و  125روزانه 

های آزمایشی شامل رهبود. جیطور آزاد سنگ نمک بههمراه 

همراه مكمل خوراکی )تیمار( و جیره پایه بدون بهجیره پایه 

 ،مكمل خوراکی ؛ همچنینمكمل خوراکی )شاهد( بود

متشكل از مخلوط کنسانتره و مكمل عناصر معدنی متوازن 

 (. 2 بود )شكل

ا بعنوان مكمل انرژی و پروتئین، تهیه کنسانتره به   

 استفاده از اقالم خوراکی در دسترس، شامل جو، سبوس،

ذرت و کنجاله سویا، بر اساس جداول احتیاجات غذایی 

و  ( انجام شد و با بكارگیری دستگاه آسیاب14دام سبک )

ه میكسر موجود در ایستگاه شیروان چرداول، ساخته شد ک

 شود. ( مشاهده می1رکیب آن در جدول )ت

 

 ایشهای مورد آزمپروتئین( مصرفی برای دام -ترکیب کنسانتره )مكمل انرژی :1جدول 

 ماده خشکدردرصد اقالم خوراکی 

 35 جو

 35 سبوس

 15 ذرت

 15 کنجاله سویا

  مواد مغذی

 7/17 پروتئین خام

 94/2 کیلوگرم(درانرژی متابولیسمی )مگاکالری
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نمک  40% حدودبا نسبت مكمل معدنی متوازن    

معدنی عناصر کلسیم، فسفر، امالح  %60خوراکی و 

با فرمول  منیزیم، مس، روی، منگنز، کبالت، ید و سلنیم

 علوفه خاك، معدنی عناصر وضعیت اساس شده برتنظیم

ایالم و عملكرد  معتدل منطقه کُردیگوسفندان  خون و

شده از همین دام تحت تغذیه با این فرمول مثبت مشاهده

واقع در هشتگرد سازی کانی دام کارخانه مكمل در ،(6)

و شد ساخته ( 20 یابانخ، 3 فازهشتگرد،  صنعتی )شهرك

که ترکیب آن در  دگردیبه منطقه آزمایش در ایالم منتقل 

 .شودمشاهده می( 2)جدول 

 

 های مورد آزمایشی دامهای معدنی متوازن برافرمول مكمل: 2جدول 

 مقدار عنصر در مكمل 1عناصر معدنی

 کیلوگرم(درپرمصرف )گرم

 9/157 کلسیم

 3/69 فسفر

 3/19 منیزیم

 0/152 سدیم

 0/228 کلر

 (کیلوگرمدرگرممیلی)مصرف کم

 1/231 مس

 6/346 روی

 2/385 منگنز

 6/2 کبالت

 9/44 ید

 6/2 سلنیم
 .استبراساس آنالیز    1                           

 

 100 در کیلوگرم 5 با نسبت شدهمكمل معدنی فرموله   

-هخوراکی ب محصولشد و  مخلوط کنسانتره کیلوگرم

ازای هر رأس روز بهدرگرم 200دست آمده به میزان 

بعد  وماه قبل اندازی و دوماه قبل و بعد از قوچیک ،میش

مدت بهگله از چراگاه  از زایش، عصرها هنگام برگشت

قرار های آزمایشی میش مورد تغذیهسال تقریباً یک

تازه و کافی همواره در دسترس آب  ،گرفت؛ ضمن اینكه

 . ها قرار داشتدام

دهی، دوقلو زایی، دوبار برّهنرخ آبستنی، سقط، زایش،    

-از طریق حاصل ،ترتیبگیری بهبرّهو  برّه، تلفات یآبستن

های مرده برّهاول، شده بار های آبستنشضرب نسبت می

های زنده متولد شده، برّههای زایش کرده، متولد شده، میش

های برّهشده، های دوباره آبستنهای دوقلو زاییده، میشمیش

های از شیرگرفته به تعداد برّهشده تا زمان شیرگیری و تلف

ن، ـیمحاسبه شد. همچن 100ها در ابتدای آزمایش در میش

ماهگی سه ماه تال یکـها در بدو تولد و به فواصرّهـبوزن 

  اوت وزنـتف مـه از تقسیــش وزن روزانـزایـد. افــت شـثب

 (6شماره پیاپی) -1401پاییز و زمستان -2شماره -دوره سوم
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 سود( A) درآمد =( B)  -هزینه  (C)                                     (                                                     1)معادله 

      A :  میش ازای هرز شیرگرفته بهاسود اضافه وزن برّه  =درآمد اضافه وزن برّه از شیرگرفته  –هزینه اضافه وزن برّه از شیرگیری            
      B :  درآمد اضافه وزن برّه از شیرگرفته =وزن برّه از شیرگیری(  –)وزن تولد برّه × قیمت برّه  

      C : هزینه اضافه وزن برّه از شیرگیری =مقدار مصرف مكمل خوراکی  × اکیقیمت مكمل خور  
 

-اصلحاز  برّهروز، تولید  90ها بر برّهشیرگیری و تولد 

گیری در وزن شیرگیری و اضافه وزن برّهضرب نرخ 

زن گیری در تفاوت وبرّهضرب نرخ از حاصل برّهتولیدی 

ین، درصد تولد تا شیرگیری در محاسبه شد. عالوه بر ا

ضرب نسبت تفاوت عملكرد هر تغییر عملكرد از حاصل

صفت با و بدون مصرف مكمل خوراکی بر عملكرد هر 

د. شمحاسبه  100صفت بدون مصرف مكمل خوراکی در 

-عملكرد اقتصادی گروه تیمار و شاهد با توجه به ثابت

ل استثنای هزینه مكمهای دو گروه بهبودن کلیه هزینه

-شیرگرفته بهاز  برّهت سود اضافه وزن صوربه ،خوراکی

ازای هر میش بیان شد که از تفاوت درآمد حاصل از 

از  هبرّ شیرگرفته با هزینه اضافه وزن از  برّهوزن اضافه

و ( 1)معادله  ازای هر میش محاسبه شدشیرگرفته به

عملكرد اقتصادی مصرف مكمل خوراکی از تفاوت سود 

  .دست آمدبه گروه تیمار و شاهد

 

 بحث و نتایج
دهد که ( نشان می3نتایج عملكرد تولیدمثلی جدول )

-دهی، سقط، زایش، برّه صفات تولیدمثلی شامل نرخ

-های مصرفگیری در میشآبستنی، برّهدوقلوزایی، دوبار

-کننده مكمل خوراکی در مقایسه با گروه بدون مكمل، به

دار بهبود یافت و میزان بهبود صفات نرخ طور غیر معنی

-گیری بهدهی، دوقلوزایی، دوبار آبستنی و برّهزایش، برّه

بود. سایر  1/23و % 2/22، %100، %6/28%، 2/7%ترتیب 

صفات تولیدمثلی شامل وزن تولد برّه، افزایش وزن روزانه 

ازای هر میش و اضافه ، وزن شیرگیری، تولید برّه بهبرّه

شده با ازای هر میش در گروه تغذیهولیدی برّه بهوزن ت

 آن دار بهبود یافت که میزانطور معنیمكمل خوراکی به

 بود.  6/30و % 9/31، %5/7، %3/6، %7/7ترتیب %به

نه دهد، با اینكه هزینتایج عملكرد اقتصادی نشان می  

اضافه ناشی از مصرف مكمل خوراکی حاوی عناصر 

 1440000روه تیمار نسبت به شاهد های گمعدنی در میش

رّه ببیشتر است اما درآمد و سود اضافه وزن تولیدی ریال 

شده با مكمل خوراکی، های تغذیهتا شیرگیری در میش

داری بیشتر از گروه بدون مكمل خوراکی طور معنیبه

 تتغییرا 7/12و % 6/30میزان %به ترتیبباشد که بهمی

حاصل از مصرف مكمل مثبتی داشتند. افزایش سود 

 ریال بود که از 1028560ازای هر رأس میش خوراکی به

روه وزن تولیدی بّره تا شیرگیری بین گتفاوت سود اضافه

ل ریال( و گروه بدون مكم 9106250شده با مكمل )تغذیه

دست آمده است و نیز سودهای ریال( به 8077690)

ا بشده همذکور، از تفاوت درآمد با هزینه در گروه تغذی

ل( و گروه بدون ریا 10546250-ریال  1440000مكمل )

ل( محاسبه گردیده است ریا 8077690 -ریال  0مكمل )

 (.4)جدول 
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 های مورد آزمایش: تاثیر مکمل خوراکی حاوی عناصر معدنی بر عملکرد تولیدمثلی میش3جدول 

 تیمار صفات

 (1)با مكمل غذایی

 شاهد

 ()بدون مكمل غذایی

درصد تغییر  داریسطح معنی

 عملكرد

 0 1 100 100 نرخ آبستنی )درصد(

 -100 37/0 7/6 0 نرخ سقط )درصد(

 2/7 37/0 3/93 100 نرخ زایش )درصد(

 6/28 12/0 3/93 120 نرخ برّه دهی )درصد(

 100 16/0 0 20 نرخ دوقلوزایی )درصد(

 2/22 61/0 60 3/73 نرخ دوبار آبستنی )درصد(

 1/23 10/0 7/86 7/106 گیری )درصد(برّهنرخ 

 0 1 3/13 3/13 نرخ تلفات برّه )درصد(

 7/7 29/0 50/3 77/3 وزن تولد برّه )کیلوگرم(

 3/6 09/0 205/0 218/0 افزایش وزن روزانه )کیلوگرم(

 a 55/23 b 91/21 03/0 5/7 وزن شیرگیری )کیلوگرم(

تولید برّه به ازای هر میش 

 )کیلوگرم(

a 31/25 b 19/19 00/0 9/31 

اضافه وزن تولیدی برّه به ازای 

 هر میش )کیلوگرم(

a 09/21 b 15/16 03/0 6/30 

 مکمل آزمایشی متشکل از مخلوط کنسانتره و مکمل معدنی متوازن بود. 1

a b دار میدهنده اختالف معنیهای هر ردیف با حروف متفاوت نشانمیانگین( 05/0باشد < P.) 

 

 
 های مورد آزمایش: تاثیر مکمل خوراکی حاوی عناصر معدنی بر عملکرد اقتصادی میش4 جدول

 زای هر میشافایده به-هزینه

 )ریال(

 تیمار

 (1)با مكمل خوراکی

 شاهد

)بدون مكمل 

 خوراکی(

 سطح

-معنی

 داری

درصد 

تغییر 

 عملكرد

هزینه اضافه ناشی از  مصرف مكمل 

  1خوراکی
a 1440000 b 0 00/0 100 

 a 10546250 b 8077690 00/0 6/30 درآمد اضافه وزن تولیدی برّه تا شیرگیری 

 a 9106250 b 8077690 04/0 7/12 سود اضافه وزن تولیدی برّه تا شیرگیری

افزایش سود حاصل از مصرف مكمل 

 خوراکی
1028560 - - - 

 مکمل آزمایشی متشکل از مخلوط کنسانتره و مکمل معدنی متوازن بود. 1

a b دار میدهنده اختالف معنیهای هر ردیف با حروف متفاوت نشانمیانگین( 05/0باشد < P.) 

 (6شماره پیاپی) -1401پاییز و زمستان -2شماره -دوره سوم
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آمده، با نتایج پژوهش قبلی بر روی بدست نتایج

-( همسو بود، به2) 1396گوسفندان کُردی ایالم در سال 

طور مخلوط با که استفاده از مكمل معدنی متوازن بهطوری

های کُردی، باعث بهبود صفات میش کنسانتره در تغذیه

گیری، وزن تولد دهی، برّهتولیدمثلی نظیر نرخ زایش، برّه

ازای برّه، افزایش وزن برّه، وزن شیرگیری و تولید برّه به

هر میش نسبت به شاهد )بدون مكمل معدنی و کنسانتره( 

دار نبود که شد ولی بهبود برخی صفات تولیدمثلی معنی

اند مربوط به تعداد کمتر گوسفندان در هر توعلت آن می

متر از  650در مقابل  1050تكرار و تاثیر ارتفاع بیشتر )

ساز و نیاز به مواد مغذی وسطح دریا( بر افزایش سوخت

عبارت دیگر تعداد دام در این مطالعه به حد کافی باشد؛ به

نبود تا اثر خطای آزمایش را به حداقل برساند و همچنین 

ها پیمایی بیشتر داممطالعه نیاز به اکسیژن و کوه در این

برای دستیابی به علوفه قابل چرا، نیاز به مكمل انرژی، 

پروتئین و عناصر معدنی را در مقایسه با آزمون قبلی 

 افزایش داده است. 

در مناطق گرمسیری قاره های گسترده نتایج بررسی   

مرتعی قاره آمریكا، آفریقا و آسیا و همچنین در مناطق 

استفاده از  اقیانوسیه در کشور استرالیا و نیوزلند نیز،

طور آزاد یا مخلوط با کنسانتره های معدنی کامل بهمكمل

-ای آهسته رهش را بهمعدنی داخل شكمبه هایگلولهو یا 

عنوان یک ابزار مناسب برای بهبود نرخ باروری و رشد 

 نشان داده استهای گاو و گوسفند وابسته به مرتع در گله

(. مطالعه اخیر بر روی گوسفندان داشتی 13و  12)

چراکننده در مراتع آمازون نیز نشان داده است که استفاده 

عنوان مكمل انرژی، پروتئین و عناصر از کنسانتره به

معدنی، باعث جلوگیری از توازن منفی انرژی، بهبود 

تر ذخایر بدنی، کاهش فاصله زایش و افزایش سریع

با وجود این؛ بعضی  (.11ها شده است )بارزایی میشدو

مطالعات نشان داده که استفاده از مكمل معدنی در تغذیه 

های گوسفندان چراکننده، تأثیر مثبتی بر فراسنجه

متابولیكی یا تولیدی دام نداشته است که علت آن تداخل 

 (. 17و  14با سایر عناصر مغذی ذکر شده است )

پروتئین -شده بر روی وضعیت انرژیجامهای انبررسی    

علوفه مراتع ایالم از لحاظ کمی و کیفی، گویای کمبود 

(، از طرف 9و  1این مواد مغذی نسبت به نیاز دام است )

 دیگر در نشخوارکنندگان فعالیت مطلوب میكروبی شكمبه 

برداری بهینه از مواد مغذی، مستلزم برای هضم و بهره

یتروژن و عناصر معدنی در همزمانی حضور کربن، ن

ین، (. لذا در شرایط کمبود انرژی و پروتئ11شكمبه است )

مكمل عناصر معدنی، هر چند هم بر اساس نیاز دام و 

، شده باشدشرایط معدنی خاك، علوفه و بافت دام متوازن

شد؛ تواند پاسخ مثبتی برای دام داشته باتنهایی نمیبه

مصرف توأم حاصل ، بنابراین نتیجه مثبت این مطالعه

 دلیل نیازپروتئین )به-مكمل معدنی متوازن و مكمل انرژی

 دام مرتع به مصرف مكمل خوراکی( است. 

(، افزایش سودی که 4با توجه به محاسبات جدول )   

برای یک واحد گوسفندداری وابسته به مرتع در منطقه 

مصرف مكمل خوراکی دارای  معتدل ایالم در نتیجه

ازای شده بر اساس شرایط منطقه بهنی متوازنعناصر معد

ریال  1028560شود، هر رأس میش بارور حاصل می

باشد. الزم به ذکر است، این سود فقط برای یک دوره می

اندازی و آبستنی میش تا تولیدمثلی از مرحله قوچ

شیرگیری بّره حاصل از میش است و اگر به افزایش نرخ 

توجه شود مسلمًا  3/73به % 60ها از %دوبار آبستنی میش

با مصرف مكمل مربوطه در دوران فحلی و زایش خارج 

 ی ـچندانود دوـس نیم سال،وتواند در عرض یکفصل، می
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ریال  1542840سال نصیب دامدار کند که برای یک

-بدین .شودمی( برآورد 1028560 + 5/0 × 1028560)

رأس میش  100با ترتیب گوسفندداری تحت این مطالعه 

 ،هادر صورت استفاده از مكمل خوراکی برای تمامی میش

ریال افزایش سود داشته باشد و  154284000تواند می

 ،رأسی میش 1000این سود برای یک واحد 

گیری چشمریال خواهد بود که رقم بسیار  1542840000

 ملین مكتواند به استفاده از ادامداران منطقه را می و است

 ترغیب کند. ،الیت بیشتر در این حرفهفع نیز و

استفاده از مكمل  گفت کهتوانمی در مجموع

شده بر اساس خوراکی حاوی عناصر معدنی متوازن

 کُردیشرایط منطقه معتدل ایالم در تغذیه گوسفندان 

 وان ـش تزایـتواند با افیـم ،هـچراکننده در مراتع این منطق

 

 
 
 

 
 

ن اراصادی مثبتی را برای دامدتولیدمثلی دام، عملكرد اقت

 این منطقه داشته باشد.

 

 توصيه ترویجی
 از سویمراتع و عناصر معدنی در  با توجه به کمبود   

 ،مكمل معدنی برای تولید و سالمت دامدیگر مزایای 

ینه کنسانتره برای مصرف بهاستفاده از مزیتی که همچنین 

 سته بهواب دارانگله شودوصیه میت ،مكمل معدنی دارد

 شدهمكمل معدنی تنظیم ازدر منطقه معتدل ایالم مرتع 

به  5)با نسبت کنسانتره طور مخلوط با بهای این منطقه بر

حساس فحلی)قوچ  دورانها در ( در تغذیه میش100

از  سود حاصل عالوه برکه  استفاده کنند ،اندازی( و زایش

ی و روخرفتار خاكبروز از  برای آنها، گیریبرّه بهبود

 شود.می پیشگیری ،بر مراتع ی دامفشار چرا
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