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 چکیده

ره اعمکا  رشد جبرانی در واقع یک فرایند فیزیولوژیک است که در آن از پتانسیل حیوان، پس از یکک دو زمینه مطالعاتی:

منظور این تحقیق به هدف:توان بهره گرفت. محدودیت غذایی، برای افزایش رشد و بازده رشد در طی دوره تغذیه آزاد می

های لکری انجکاش شکد. بررسی اثر وزن متفاوت شروع محدودیت فیزیکی خوراک و دوره تغذیه مجدد بر عملکرد رشد بره

در  های تکرار شدهروش اندازه بر اساسکیلوگرمی انتخاب و  26ی نر أس برهر 54برای انجاش آزمایش، تعداد  روش کار:

کیلکوگرمی ججیکره  30، گکروه شکاهد بکره تیمکار 6 شاملانجاش شد. تیمارها  مختلط هیتوسط رو قالب طرح کامالً تصادفی

محکدودیت خکوراک درصکد  60( گروه 3کیلوگرمی ؛  30درصد محدودیت خوراک بره  80( گروه 2پروار بدون محدودیت؛ 

درصکد محکدودیت  80( گکروه 5کیلکوگرمی ججیکره پکروار بکدون محکدودیت(؛  35( گروه شاهد بکره 4کیلوگرمی ؛  30بره 

از  شیپکدوره  روز 14پکس از  کیلوگرمی بود ند. 35درصد محدودیت خوراک بره  60( گروه 6کیلوگرمی ؛ 35خوراک بره 

کیلکوگرمی رسکیده بودنکد از بقیکه جداشکده و تحکت  30انگین وزن رأس که بکه میک 27یک گروه شامل  خوراک تیمحدود

روز تکا رسکیدن بکه وزن  35رأسی باقیمانده تحت جیره قبلی به مکدت  27تیمارهای محدودیت خوراک قرار گرفتند. گروه 

شکد. هکای محکدودیت خکوراک اعمکا  کیلکوگرمی جیره 35کیلوگرمی قرار داشتند. پس از رسیدن این گروه به میانگین  35

روز و  49کیلوگرمی به مکدت  30روز بود. سپس گروه  35کیلوگرمی  35و  30دوره محدودیت خوراک برای هر دو گروه 

روز تا پایان دوره پروار تغذیه مجدد با جیره شاهد ججیره پکروار بکدون محکدودیت و بکه  28کیلوگرمی به مدت  35گروه 

هکا در پایکان دوره محکدودیت خکوراک اخکتال  بین وزن نهایی برهنتایج نشان داد  :جینتاصورت دسترسی آزاد( شدند. 

 هکای محکدودیتیو گروه کیلکوگرش( 35و  30های شاهد جبین گروه تغذیه مجدد(. در پایان P<05/0دار وجود داشت جمعنی

ن دوره هکا در پایکابین ماده خشک مصرفی روزانه بره دار مشاهده نشد.درصد محدودیت خوراک اختال  معنی 60و  80

هکای هکای شکاهد و گروه(. در پایکان رشکد جبرانکی بکین گروهP<05/0دار وجود داشت جمحدودیت خوراک اختال  معنی

 ضریب تبکدیل خکوراک در تیمارهکای محکدودیت خکوراکدار مشاهده نشد. در دوره تغذیه مجدد محدودیتی اختال  معنی

نشکان داد میکانگین  نتایج ترکیب الشه در دوره تغذیکه مجکدد کاهش داشت.کیلوگرش(  35و  30شاهد جنسبت به تیمارهای 
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کیلکوگرمی بکا یککدیگر  30هکای درصکد خکوراک بکرای بره 80و کیلوگرش(  35و  30جدر تیمارهای شاهد  اکثر صفات الشه

تیمارهکای  ها بودند. در این بین وزن دنبه، درصد دنبه و چربی کل الشکه دردار نداشته و باالتر از سایر گروهتفاوت معنی

هکای های محدودیت بود. نتایج نشان داد درصد گوشت لخک  الشکه در گروهباالتر از کلیه گروهکیلوگرش(  35و  30جشاهد 

درصکد  80تحکت محکدودیت های بره این مطالعه مشخص نمود :یینها یگیرنتیجهجبرانی باالتر از تیمارهای شاهد بود. 

شکاهد  هکایبره به نسبت ترمناسب خوراک تبدیل ضریب ،ل افزایش وزن باالتربه دلیکیلوگرمی  30های برای بره خوراک

همچنین تیمکار فکود درصکد چربکی الشکه کمتکر ، . ندداشت ارجحیت ،که در کل دوره در حد اشتها خوراک مصر  نمودند

 یمارها داشت.تولید هر کیلوگرش الشه و گوشت لخ  پائین تری نسبت به سایر ت گوشت لخ  بیشتر و درنهایت هزینه
 

 ، محدودیت خوراکضریب تبدیل خوراکتغذیه مجدد،  ،شهالخصوصیات  کلیدی: واژگان

 

 مقدمه

-درصد از هزینکه 75از آنجا که هزینه خوراک در حدود 

هککای پککرواری را بککه خککود هککای متغیککر در پککرورش داش

دهد. لذا هر ابزار و راهکاری که بتوانکد بکه اختصاص می

را به دنبکا  داشکته باشکد، البتکه  نحوی کاهش این هزینه

بککدون تکک ثیر نککامطلوب بککر عملکککرد حیککوان، سککود 

توجهی را عاید این فعالیت تولیدی در سطح صنعتی قابل

 و نیز سنتی خواهد کرد. 

رشد جبرانی در واقع یک فرایند فیزیولوژیک است که در 

آن از پتانسیل حیوان، پس از یک دوره اعما  محکدودیت 

فزایش رشکد و بکازده رشکد در طکی دوره غذایی، برای ا

تکوان بهکره گرفکت جهورنیکک و همککاران تغذیه آزاد می

( و از ایککن راهکککار امککروزه در سککطح وسککیعی در 2000

شود جلیبرادی و همکاران کشورهای مختلف استفاده می

مکککدیریتی خکککاص  هکککاییککککی دیگکککر از روش .(2018

 ناسکبموزن  بره مدت( در پرواربندیجراهکارهای کوتاه

جسککانتوس سککیلوا و همکککاران  در شککروع پککروار اسککت

بررسی اثر جیره ( در 2012ج (. صادقی و همکاران2002

هکای نککر نک اد و وزن شروع پروار بر رشد بدن در بره

هکای نکر مغکانی در وزن پکروار برهنتیجه گرفتند مغانی 

وزن روزانه بیشتر ولی در سنین بکاالتر بکا ک ، با اضافه

 .چربی همراه بود ذخیره بیشتر

هکای تحمیلکی های بسیاری به منظور تعدیل هزینکهتالش

ناشی از افزایش قیمت خوراک و بهبکود بکازده پکرورش 

های بکه ککار ها به انجاش رسیده و از جمله استرات یبره

توان به اعما  محکدودیت در شده در این زمینه میگرفته

خوراک مصرفی و سپس القکای رشکد جبرانکی در طکو  

و  2013وره پرورش اشاره کرد جابوهیف و همککاران  د

کارگیری (. از مزایکککای بکککه2016سکککامی و همککککاران 

-سازوکار رشد جبرانی در طی دوره رشد و پکروار مکی

توان به بهبود بازده خوراک در طی دوره رشکد جبرانکی 

، (2016و سکامی و همککاران  2013جابوهیف و همکاران 

پرورش ، بهبکود وزن  کاهش هزینه خوراک در کل دوره

گیری در طکی دوره رشکد جبرانکی جککالرک و همککاران 

( و ککککاهش نیکککاز 2015و ابوهیکککف و همککککاران  2007

زاده و ؛ کمکا 2005نگهداری انکرژی جمکاهوآچی و آتکی 

( اشککاره  2011و شککادنوش و همکککاران 2009همکککاران 

 کرد.

شده روی ن ادهای مختلف گوسکفند نتایج تحقیقات انجاش

اده اسککت کککه گوسککفند پاسککب مثبتککی بککه رشککد نشککان د

تکوان در از ایکن پدیکده می و دادهجبرانی از خود نشکان 

های نگهکککداری داش در مواقکککع جهکککت ککککاهش هزینکککه

زاده و جکمکا  سالی و کمبود علوفکه اسکتفاده ککردخشک

دینککو و  ؛2011؛ شککادنوش و همکککاران 1998همکککاران 

 معککزی .(2018و لیبککرادی و همکککاران  2016 همکککاران

بررسی اثر محکدودیت ( در 2016ج همکارانفر و  دامغان

مکدت  بکه های نر افشاریخوراک و رشد جبرانی در بره

که در کلیه تیمارهکا  ندروز محدودیت نشان داد 50 و 30
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و  هکاافکزایش وزن برهرشد جبرانی موجکب با طی مدت 

  شد.خشک مصرفی  ماده

رشد جبرانی شده رغ  مزایای شناختههر حا  و علی در

همچنان در مورد طو  مطلوب دوره اعما  محکدودیت و 

نیز شدت این محدودیت ابهامکاتی در بکین پ وهشکگران 

زاده و ؛ کمککا 1991وجککود دارد جدرویککالرد و همکککاران 

 .(2016؛ و یعقوب و همکاران 2009اوالدربیعی 

یکی از ن ادهای گوسفند ایرانی بوده که در  لریگوسفند 

های اخیکر در سا  شود.پرورش داده می استان لرستان

های لری در منطقه رونق بیشتری پیداکرده که پروار بره

دستیابی به الشه با تولید حداکثر مقدار گوشکت، حکداقل 

میزان استخوان و سطح مطلوب از چربی یکی از اهکدا  

معاونت بهبود تولیدات دامی جهکاد ج دامداران بوده است

 (.2018کشاورزی لرستان 

عالوه بر این در برخکی منکاطق اسکتان لرسکتان بنکا بکه 

فراه  نبودن حداقل بخشی از منابع خوراکی باکیفیت در 

دهنککدگان نکک اد گوسککفند لککری ای از سککا ، پرورشدوره

هکایی از مانند سایر فعکاالن ایکن حکوزه بکه ناچکار دوره

دهی را در برنامه مدیریتی خکود بککار محدودیت خوراک

ر حکالی اسکت ککه مت سکفانه تکاکنون گیرنکد و ایکن دمی

اطالعات پ وهشی و قابل استنادی به منظکور شناسکایی 

دهی محککدود کککه مزایککا و و معرفککی روشککی از خککوراک

دهی محدود و بکه عبکارت دیگکر معایب ناشی از خوراک

های لری را بکه دنبکا  داشکته افزایش بازدهی آن در گله

 رأس ارهکز 320 پروار توجه باباشد در دسترس نیست. 

معاونت بهبکود تولیکدات جدر سا   استان در یپروار بره

 اسکتفاده امککان ( و2018دامی جهاد کشاورزی لرستان 

از  اسکتفاده جیتکرو یراسکتا درمحدودیت خکوراک و  از

 اثکرات ککردن حکداقل بکا هکابره پکروار در رشد جبرانی

 از ،آن یاقتصکککاد جوانکککب یبررسککک و نکککامطلوب آن

 .بود حاضر هپروژ یاجرا هایضرورت

هد  از این تحقیق بررسی امکان تغییکر رونکد سکرعت  

 لریهای نر پرواری ن اد الشه بره صفاتو  ، پرواررشد

محککدودیت خککوراک مککدت، راهکارهککای کوتاه از طریککق

 .و وزن مناسب شروع محدودیت بود مصرفی

 

 هامواد و روش

رأس بره نر ن اد لکری از شکیر  54تعداد  در این پ وهش

از کیلککوگرش  26±05/1 میککانگین وزن زنککده بککا گرفتککه

و  های تحت پوشش طرح محوری قوچ لکری انتخکابگله

 مورد استفاده قرار گرفت.

کیلکوگرمی  30( گروه شاهد بره 1،تیمار 6 تیمارها شامل

 80( گکروه 2(؛ در کل دوره ججیره پروار بدون محدودیت

ها جتغذیه برهکیلوگرمی 30درصد محدودیت خوراک بره 

( 3؛  درصد حکد اشکتها( 80در دوره محدودیت در سطح 

 30درصککککد محککککدودیت خککککوراک بککککره  60گککککروه 

 60ها در دوره محدودیت در سکطح جتغذیه برهکیلوگرمی

کیلکوگرمی  35( گکروه شکاهد بکره 4؛  درصد حد اشتها(

 80( گکروه 5ججیره پروار بدون محدودیت در کل دوره(؛ 

ها جتغذیه برهیکیلوگرم 35درصد محدودیت خوراک بره 

( 6؛  درصد حکد اشکتها( 80در دوره محدودیت در سطح 

کیلکوگرمی  35درصد محدودیت خکوراک بکره  60گروه 

درصکد  60هکا در دوره محکدودیت در سکطح جتغذیه بره

،  خکوراک تیاز محکدود شیپدوره  در بودند. حد اشتها(

های آزمایشی با جیره یکسان تغذیکه رأس بره 54تمامی

 شدند.

یککک  خککوراک تیاز محککدود شیپککدوره  روز 14 پککس از

کیلکوگرمی  30رأس که به میانگین وزن  27گروه شامل 

رسککیده بودنککد از بقیککه جداشککده و تحککت تیمارهککای 

رأسککی  27محککدودیت خککوراک قککرار گرفتنککد. گککروه 

روز تا رسیدن بکه  35باقیمانده تحت جیره قبلی به مدت 

ایککن  کیلککوگرمی قککرار داشککتند. پککس از رسککیدن 35وزن 

هکای محکدودیت کیلکوگرمی جیره 35گروه بکه میکانگین 

 خوراک اعما  شد.

 35و  30دوره محککدودیت خککوراک بککرای هککر دو گککروه 

کیلکوگرمی بکه  30روز بود. سکپس گکروه  35کیلوگرمی 

روز تکا  28کیلوگرمی به مکدت  35روز و گروه  49مدت 
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پایان دوره پروار تغذیکه مجکدد بکا جیکره شکاهد ججیکره 

ون محکدودیت و بکه صکورت دسترسکی آزاد( پروار بکد

 40درصکد کنسکانتره و  60شدند. جیره پایه بکر اسکاس 

با استفاده از جداو  اسکتاندارد احتیاجکات  درصد علوفه

تنظی  شکد. بکرای ( 2007جغذایی نشخوارکنندگان کوچک 

 نویسککیافککزاری جیککره تنظککی  جیککره هککا از برنامککه نرش

UFFDA 35و  30ره ( و بککر اسککاس احتیاجککات بکک1992ج 

و بککه ( 1جککدو  هککای متعککاد  تهیککه جی جیرهلککوگرمیک

صورت جیره کامل مخلکو  در هکر تککرار توزیکع شکد. 

شکده در طکو  دوره پکروار بکا های در نظکر گرفتهجیره

 ترکیب یکسان تهیه و توزیع شد.

هکا در در هر بازه زمانی میانگین مصکر  خکوراک بکره

گکککروه شکککاهد مبنکککای محاسکککبه میکککزان خکککوراک 

هککای دارای محککدودیت قککرار یافته بککه گروهختصککاصا

گرفت؛ به عبارت دیگر میزان خوراک مصکرفی در گکروه 

گیری شککد و میککزان شککاهد بککه صککورت روزانککه انککدازه

خوراک مصرفی گروه شاهد در هر روز، مبنکای توزیکع 

های محکدودیت خکوراک قکرار خوراک روز بعد در گروه

 میکزان حکداکثر و هکابره وزن میکانگین بر اساسگرفت. 

 غککذایی احتیاجککات انتظککار، مککورد روزانککه وزن افککزایش

 خکوراکی مواد شیمیایی ترکیب و آزمایش تحت هایبره

 آزمایشی هایجیره. شد تعیین آزمایش در شده استفاده

 در وعکککده دو و مخلکککو  کامکککلخکککوراک  صکککورتبه

 اختیکار( در اشکتها حکد تاج عصر 6 و صبح 6 روزشبانه

 قبکل و هرروز در خوراک باقیمانده. شد ادهد قرار هاداش

 نحککوه. شککد تککوزین و آوریجمککع بعککد روز تغذیککه از

 و جمعکی صورتبه پروار دوره طو  در هابره نگهداری

 صککورتبه کشککیوزن و شککدند نگهککداری بککاکس 18 در

 اختیکار در آزاد صورتبه نمک و آب. شد انجاش انفرادی

 افکزایش میکزان یشآزمکا پایکان در. شد قرار داده هابره

، بکازده خکوراک تبکدیل ضریب نهایی، وزن روزانه، وزن

 هکر از سپس و شدهمحاسبه مصرفی خوراک و خوراک

 تکریننزدیک که( رأس یک باکس هرج بره رأس سه تیمار

 و انتخکاب باشکند داشکته را تیمکار وزن میانگین به وزن

 کلکه، پوسکت، اجکزا  و کشتار از قبل وزن. شدند کشتار

 خکالی، بکدن وزن خکالی، و پکر گکوارش دستگاه ها،پاچه

 سکپس. شد گیریاندازه هااندرون تماش و گرش الشه وزن

 درجککه 4 دمککای در و شککدهمنتقل سککردخانه بککه الشککه

 تفکیکک تکوزین از پکس و سکاعت 24 مدت به گرادسانتی

 .شدند الشه

بکار و قبکل از هکای مکورد آزمکایش هکر دو هفتکه یکبره

و  شکدهدادهمیکزان خکوراک  دند.تغذیه صبح تکوزین شک

تکوزین شکد تکا مقکدار  روزانکهطور باقیمانده خوراک بکه

 تعیین گردد. روزانه خوراک مصرفی

کشکتار،  وزن تبدیل خوراک، ضریبها، افزایش وزن بره

الشکه  وزن راندمان الشکه، وزن دنبکه، وزن الشکه گکرش،

 درصکد چربکی ککل الشکه، وزن سرد، وزن گوشت لخ ،

چربی داخلکی و درصکد اسکتخوان،  رصدد گوشت الشه،

هزینککه تولیککد هککر کیلککوگرش الشککه و هزینککه تولیککد هککر 

هکا در انتهکای گیری شکد. داشکیلوگرش گوشت لخ  اندازه

های مختلکف مرحله پروار طبق نی  الشه چپ بکه قسکمت

 دنبکه و ران گکاه،قلوه و سکینه راسکته، سردسکت، گردن،

پ بکه شکش برش داده شد. پس از تقسی  نیمه الشکه چک

قسککمت مککذکور، بافککت گوشککت، چربککی زیککر جلککدی و 

ها جدا و پس از توزین با ترازوی دیجیتالی استخوان آن

 13و  12ثبت گردید. سطح مقطع عضله راسته بین دنکده 

وسککیله بککا اسککتفاده از کاغککذ شککفا  رسکک  و سککپس به

 KOIZUMIسککاخت  KP-92Nمتککر جمککد  دسککتگاه پالنککی

ای وسیله متر پارچهالشه به گیری شد، طو ( اندازهژاپن

قسکمت جلکوی  لبه داخلی اسکتخوان لگکن تکا و از قسمت

 گیری شد.اندازه استخوان سینه

 مدل اجرای آزمایش

در مورد پارامترهایی که در طکو  دور  آزمکایش دارای 

بیش از یک دور  رکورد برداری بودنکد جشکامل صکفات 

-زهصفات الشه( از روش انکدا هایفراسنجهعملکردی و 

در زمان بر (  Repeated measurenment های تکرار شده ج

مختلطج  توسط رویه (1جمد   تصادفی کامالًاساس طرح 

Mix model) افزار و نرشSAS آنکالیز  1/9نسخه ( 2003ج
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 ها با آزمون توکی در سطح خطکایمقایسه میانگینشد. 

 .درصد انجاش شد 5

ثکر تصکادفی و ا روزو  تیمکار اثر شامل مد  اثرات ثابت

عنکوان هجروز( بک بکود. زمکان زمکان شامل اثر حیوان در

بکرای  .در نظکر گرفتکه شکد های تکرارشوندهگیریاندازه

ورد حداکثر آورد میانگین حداقل مربعات از روش برآبر

-گیریانکدازه استفاده شد. برای درستنمایی محدودشده

هکای مختلکف بکر ساختار کوواریانس های تکرارشونده،

 Akaike عیکار اطالعکات آکایکک ممتکرین مقکدار اساس ک

information criteria(AIC) ، بهتککرین مککد  بککرای آنککالیز

انتخاب و در معادله وارد شد. در کل گزارش از میانگین 

 حداقل مربعات استفاده شده است.

 ]1[آماری 
Yijk= μ + Ti+ Dk + Aij+ (T*D)ik + εijk 

مشاهده سته ج= متغیر واب ijkY شامل: ]1[مد  آماری 

ijk)، μ،)میانگین کل جمقدار ثابت = iT ماری=اثر ثابت ت 

= 1، 2، 3ج دوره جروز( = اثر i ،)kD= 1، 2، 3، 4، 5،  6ج

k،) ijA حیوان داخل تیمار، = اثر  ik(T*D)تیمار = اثر 

 بود. تصادفی خطا اثر = ijkεروز،  رد

 

Table 1- Components of the experimental diets 

(%DM basis) 
35 kg 30 kg Ingredients 

30.3 31.6 Alfalfa hay 

9.7 8.4 straw 

7.3 6.9 Wheat bran 

9.2 10.3 Beet suger 

40.2 39.5 Barley grain 

1.4 1.3 Soybean Meal 

1.2 1.2 Dicalcium phosphate 

0.6 0.6 Vitamine and mineral mix* 

0.2 0.2 Salt 

  Chemical composition 

96.15 95.79 Dry matter% 

2.40 2.38 ME (Mcal/Kg) 

13.39 13.26 Crude protein% 

0.73 0.74  Calcium% 

0.42 0.42 Phosphorus% 

44.98 43.56 NDF% 
* The premix supplement contained (g/kg DM): calcium 

(5.5), phosphorus (2.5), potassium (6), magnesium (1.2), 

sulphur (1.5), and sodium (1.0), and zinc (30 ppm), iron (40 

ppm), selenium (0.3 ppm and multivitamin (276 IU/ kg DM) 

 نتایج و بحث

 افزایش وزن، خوراک مصرفی و ضریب تبدیل غذایی

نشان در دوره بیش از محدودیت خوراک  2نتایج جدو  

های رهببر کلیه صفات عملکردی  های آزمایشیاثر جیره

 دار نداشککت.کیلککوگرمی تکک ثیر معنککی 35و  30بککا وزن 

میانگین افزایش وزن روزانه در دوره محدودیت خوراک 

 دارطککور معنککیکیلککوگرمی بککه 35و  30هد در گککروه شککا

 خکککوراکی بکککود هکککای بکککا محکککدودیتبیشکککتر از گروه

(. با حذ  محدودیت خکوراکی در دوره تغذیکه P<05/0ج

هکای بکا محکدودیت خکوراک میکانگین مجدد، برای گروه

افزایش وزن روزانه افزایش یافت به نحوی ککه اخکتال  

دیت هکای بکا محکدوبکین گکروه شکاهد و گروه دارمعنکی

هکا (. بکین وزن نهکایی برهP<05/0خوراک مشاهده شد ج

دار در پایککان دوره محککدودیت خککوراک اخککتال  معنککی

در پایان رشد جبرانی بین وزن  (.P<05/0وجود داشت ج

 35و  30 درصکد 80گروه شاهد و دو گروه محکدودیتی 

 60دار مشاهده نشکد امکا جیکره کیلوگرمی اختال  معنی

کیلککوگرمی  35و  30هککای هدرصککد بککرای دو گککروه بر

در این پ وهش تیمارهکای  کمترین وزن نهایی را داشت.

-محدودیت غذایی در دوره رشد جبرانی به طکور معنکی

داری از افزایش وزن بیشتری در مقایسه با گروه شاهد 

برخوردار بودند، به طوری که میانگین وزن نهایی تیمار 

ی در کیلوگرم 30درصد در گروه  80محدودیت خوراک 

 پایان

 80های گکروه روزه رشد جبرانی نسبت به بره 49دوره 

روزه رشککد  28کیلککوگرمی در پایککان دوره  35درصککد 

دار ( تفککاوت معنککیگککرش 7/50در مقابککل  3/50ججبرانککی 

( اخکتال  عملککردی 2013نداشتند. ابوهیف و همکاران ج

هایی که در وره آزمایش بین برهشده در پایان دمشاهده

کیلوگرمی با محدودیت خکوراک مواجکه  36و  30اوزان 

شککده بودنککد را ناشککی از سککن یککا وزن شککروع دوره 

 محدودیت خوراک دانستند.

( نیز بهبود افزایش وزن روزانکه 2005ماهوآچی و آتی ج

در طی دوره رشد جبرانی را گزارش کردنکد. ابوهیکف و 
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( در پ وهشککی بککرای تکک ثیر اعمککا  دو 2015همکککاران ج

درصککد  80و  90صککر  خککوراک جسککطح محککدودیت م

میانگین افزایش  های نجدی،مصر  آزاد( بر عملکرد بره

وزن روزانه در طی دوره اعما  محکدودیت خکوراک بکه 

کمتر از گروه کنتکر  بکود و بکا افکزایش  داریطور معنی

 سطح محدودیت این اختال  نیز افزایش یافت. 

ی در پ وهش فود با شروع دوره تغذیه آزاد در تیمارها

تیمارهککای  مربوطککه، میککانگین افککزایش وزن روزانککه در

و  30هکای شکاهد محدودیت خوراک در مقایسه با گروه

داری از مقککادیر بککاالتری کیلککوگرمی بککه طککور معنککی 35

های بره های یک پ وهش،برخوردار بودند. بر طبق یافته

بالفاصله پس از شیرگیری، بیشتر مسکتعد   هیوبهجوان 

عما  محدودیت خوراک و تعویق سرعت ت ثیرپذیری از ا

رشد در این دوره هستند که در پ وهش حاضکر، گکروه 

کیلککوگرمی شککاهد تائیککد ایککن مککدعی بککود  30 یهککابره

(. بهبکود افکزایش وزن روزانکه 1979جسیریل و همکاران 

درصککد بککه علککت افککزایش  80 و 60هککای جبرانککی گروه

ژی رانکدمان اسکتفاده از انککرژی و پکروتکین، ککاهش انککر

مورد نیاز نگهداری بدن و کاهش تولید حرارت است ککه 

 یهاافتکهیخوراک باشد.  تیاعما  محدود جهینتتواند می

در  گکرید یهاگزارش یدر راستا شیآزما نیمذکور در ا

؛ کمکا  زاده 1997جکما  زاده و همکاران  بودگوسفندان 

و شادنوش  1991؛ ماریاس و همکاران 1998و همکاران 

 (. 2011 و همکاران

هکای تیمارهکای گکروه دلیل برتری افکزایش وزن در بره

کیلکوگرمی در  30 یهکامحدودیت خوراک در گکروه بره

تکوان بکه بکازده رشکد و خکوراک طی تغذیه مجدد را می

هکا در بهتر و یا کاهش تولید حرارت افزایشی در این بره

طی دوره اعما  محدودیت غکذایی و ادامکه یکافتن آن در 

و  یعقکوب و 1990آزاد مرتبط دانست جرایان، طی تغذیه 

 (. 1991همکاران، 

و  30هکای بکا وزن بین ماده خشک مصرفی روزانکه بره

در پایان دوره محدودیت خوراک اخکتال   کیلوگرمی 35

(. گکروه شکاهد هکر دو P<05/0دار وجود داشکت جمعنی

گروه در دوره محدودیت خوراک نسبت به چهکار گکروه 

طور درصد( به 80و  60ج کیلوگرمی 35و  30 یتیمحدود

هکای دار بیشتر بودند. در پایان رشد جبرانکی گروهمعنی

 کیلککوگرمی 35ی هککابرهدرصککد  80و  60محککدودیتی 

باالترین مصر  ماده خشک مصرفی روزانه را داشتند. 

درصککد  60تیمککار محککدودیت خککوراک در ایککن آزمککایش 

وراک تیمارهکا خککیلوگرمی نسبت بکه بقیکه  30های بره

( گزارش کرد ککه 1990ج رایان. کمتری را مصر  کردند

هکا محدودیت خوراک باعث افزایش خوراک مصرفی داش

 شود. در دوره جبرانی می

هککا در رابطککه بککا تکک ثیر اعمککا  دوره در بککین گککزارش

محدودیت غذایی بر میکانگین خکوراک مصکرفی در طکی 

قضی دوره اتماش محدودیت و آغاز تغذیه آزاد نتایج متنا

در دامنه افزایش خوراک مصکرفی در مقایسکه بکا گکروه 

 2007؛ هوم  و همکاران 1986جگریفت و همکاران  کنتر 

(  تا عدش افزایش و تغییکر 2008ودشتی زاده و همکاران 

؛ 1986و همککککاران  تورگئوووو ج در مصکککر  خکککوراک

و  b1992و همکاران  کابالی؛  1991ماریاس و همکاران 

( مشککاهده شککد. نتککایج ایککن 2016یعقککوب و همکککاران 

شده توسکط گریکف و همککاران پ وهش با نتایج گزارش

 دو ( همخوانی داشت.2007( و هوم  و همکاران ج1986ج

پکک وهش اخیککر در دوره رشککد جبرانککی شککاهد افککزایش 

هکای مواجکه بکا محکدودیت مصر  ماده خشکک در بره

شده را بکه افکزایش خوراک بودند و بهبود رشد مشاهده

ده خشک در مقایسه بکا گکروه کنتکر  نسکبت مصر  ما

نشککان داد در دوره محککدودیت  2نتککایج جککدو    دادنککد.

خوراک از نظر ضریب تبدیل خوراک بین گروه شکاهد و 

دار هککای بککا محککدودیت خککوراک اخککتال  معنککیگروه

 (. P<05/0مشاهده شد ج

در دوره محکدودیت خکوراک نشکان داد  مقایسه تیمارها

تیمکار شککاهد نسکبت بککه  خککوراکتنها ضککریب تبکدیل نکه

 80و  70تیمارهکککای محکککدودیت خکککوراک جتیمارهکککای 

کاهش داشته، بلکه در بین تیمارهای محکدودیتی ( درصد

درصککد  60درصککد نسککبت بککه تیمککار  80نیککز تیمارهککای 
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ضکریب در دوره تغذیکه مجکدد داشکتند.  تفاوت بسیاری

تبکککدیل خکککوراک در تیمارهکککای محکککدودیت خکککوراک 

 35و  30هکای بککا وزن برهدرصکد(  80و  60جتیمارهکای 

ککاهش داشکته اسکت و  نسبت به تیمار شکاهد کیلوگرمی

  (.2جدو  نداشت جدار بین دو گروه وجود تفاوت معنی

با کاهش ضریب تبدیل خوراک در تیمارهای محکدودیت 

بککه  46/5میککانگین عککدد در دوره تغذیککه مجککدد خککوراک 

ری را ( عملککرد بهتک81/6دست آمد که نسبت به شکاهد ج

 تبکدیل ضکریب کاهش موجب جبرانی نشان دادند. تغذیه

 در خککوراک محککدودیت اعمککا  بککا هککایبره خککوراک در

 .شد شاهد با مقایسه

 انرانککدم کککه اسککت آن از حککاکی آمدهدسککتبه نتککایج 

 بککرای نیککاز مککورد خککوراک مقککدار و مصککرفی خککوراک

 تغذیکه برنامکه تک ثیر تحکت حیکوان زنکده وزن نگهداری

 وردم خوراک داد نشان هایافته این. گیردمی قرار حیوان

 بکدن وزن از ثکابتی تکابع بکدن وزن نگهکداری برای نیاز

مشکابه . یابکدمی تغییکر تغذیکه برنامه وسیله به و نیست

( ضکریب تبکدیل خکوراک 2015ج کاوگ و همککاراننتایج 

نیککز در تیمارهککای محککدودیت خککوراک در دوره اعمککا  

ی بهتکر از گکروه شکاهد داررشد جبرانی به طکور معنکی

 بود.

آمده از تحقیقات گذشکته توسکط دستبا مقایسه نتایج به

( ککه  اثکر رشکد جبرانکی بکر 1991کارستنز و همکاران ج

هکای ترکیب فیزیککی و شکیمیایی  وزن بکدن در گوسکاله

گوشککتی را نشککان داده و همچنککین ریککان و همکککاران 

( که اثکر  طکو   مکدت محکدودیت خکوراک را بکر 1990ج

هککای نککر اختککه شککده آزمککایش کککرد و همچنککین وسکالهگ

( که اثر محدودیت انکرژی و 1991دریوالرد و همکاران ج

کردند، همخوانی آنهکا بکا های کار پروتپین روی گوساله

 گردد.تحقیق حاضر تائید می

(، در طکی دوره 2007بر طبق نتایج هکوم  و همککاران ج 

ند تطکابق رشد جبرانی نشان داد متابولیس  داش طبق رو

یافتککه بککا مصککر  انککدک خککوراک در زمککان محککدودیت 

به عبکارت دیگکر متابولیسک  پایکه  رود؛خوراک پیش می

مانککده و بعککد انککرژی در حیککوان در سککطح پککائین باقی

کند تا با رژی  غذایی جدید تدریج شروع به افزایش میبه

سازگار شود؛ بنابراین در این دوره از انرژی و پروتکین 

بیشتری برای ابقای بافت در بدن داش استفاده  با بازدهی

شود. تغذیکه جبرانکی موجکب ککاهش ضکریب تبکدیل می

هککای بککا اعمککا  محککدودیت خککوراک در خککوراک در بره

آمده حکاکی از آن دسکتمقایسه با شکاهد شکد. نتکایج به

است که راندمان خوراک مصرفی و مقدار خوراک مورد 

حت تک ثیر برنامکه نیاز برای نگهداری وزن زنده حیوان ت

  (.1975تغذیه حیوان قرار داشت جگرهاش و سیریل، 

یککی از عکواملی اسکت ککه باعکث  خوراکافزایش بازده 

(، 1996شککود. بیگککدلی جبککروز رشککد جبرانککی در داش می

( و سایر محققکان 2000وند ج ی(، رضای1997کما  زاده ج

را  خکوراک تبکدیل ضریبو بهبود  خوراکافزایش بازده 

تغذیه مجدد پس از یک دوره محدودیت غکذایی  در دوره

. ابوهیف اندرا در ن ادهای مختلف گوسفند گزارش کرده

(   در بررسککی اثککر اعمککا  تیمارهککای 2015و همکککاران ج

هکا رونکد نسکبتاً مختلف محدودیت خوراک  بر رشد بره

گکزارش  خکوراک تبدیل مشابهی نیز در رابطه با ضریب

 اعمککا  محککدودیت کیفککی  ابکک (1997ج زاده کمککا نمودنکد. 

گرفکت ککه در  نتیجکه نرسویفترهای برهرشد برخوراک 

 یلتبکد ضکریب هکای محدودشکدهبره ،دوره تغذیه مجدد

 نشان دادند.بهتری  خوراک

هایی که بر جبران رشد به تعویق افتاده یکی از مکانیس  

 مصکرفی و بهبکود ضکریبافکزایش خکوراک مؤثر است 

ها توسکط بسکیاری از یسک است. این مکان خوراک تبدیل

 زاده و؛ کمککا 1996بیگککدلی شککده اسککت جمحققککین بیان

؛ ابوهیکف و همککاران 2000رضایی وند ؛ 1997همکاران 

2015). 

تغذیه جبرانی موجب کاهش ضکریب تبکدیل خکوراک در  

های باسابقه اعما  محدودیت خوراک در مقایسه بکا بره

اسکت ککه آمده حکاکی از آن دسکتشاهد گردید. نتایج به

راندمان خوراک مصکرفی و مقکدار خکوراک مکورد نیکاز 

برای نگهداری وزن زنده حیوان تحت ت ثیر برنامه تغذیه 
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گیکرد. معمکوالً تحکت شکرایط محکدودیت حیوان قرار می

خوراک در حد نگهداری امکان افزایش وزن وجود ندارد 

یابکد. هماننکد و انرژی مورد نیاز نگهداری نیز کاهش می

آمده در ایکن آزمکایش محققکین دیگکر نیکز دستنتایج به

گککزارش کردنککد کککه در دوره محککدودیت خککوراک وزن 

ماند حیوانات با اعما  محدودیت کاهش یافته یا ثابت می

و در صورتی که برای یک دوره طوالنی ادامه یابکد بعکد 

از رفککع محککدودیت موجککب افککزایش رشککد وزن زیککادتر 

گککردد. می حیوانککات محککدودیت در مقایسککه بککا شککاهد

ترکیباتی که بیشترین مقدار ککاهش را در خکال  ککاهش 

وزن داشکککتند در خکککال  دوره تغذیکککه جبرانکککی پاسکککب 

زاده و همککاران ؛ کمکا 1996بیگدلی جتری داشتند سریع

؛ لیبککرادی و همکککاران 2016 سککامی و همکککاران؛ 1997

کیلوگرمی ککه در دوره  30های بره (. در این رابطه2018

اک کاهش آب بدن بیشتری در مقایسه با محدودیت خور

با تغذیه مجدد در حد  اند کهداشتهکیلوگرمی  35های بره

بکا تجمکع سکریع  روزه 49اشتها در دوره رشد جبرانکی 

آب در بدن و استفاده بهینه از مواد مغذی موجب ایجکاد 

تغییرات متکابولیکی مثبکت در بکدن در راسکتای افکزایش 

تخصککیص  درنهایککتتولیککد گوشککت و کککاهش چربککی و 

مناسب انرژی بکرای افکزایش وزن در گوسکفند در دوره 

 تغذیه مجدد شده است.

 الشه صفات

نشان داد  نتایج صفات الشه در دوره محدودیت خوراک

 35در تیمککار شککاهد  کککه میککانگین اکثککر صککفات الشککه

دار داشکته و کیلوگرمی بکا دیگکر تیمارهکا تفکاوت معنکی

خکوراک و  درصد 60و  80باالتر از دو گروه محدودیت 

(. در ایکن بکین وزن 3کیلکوگرمی بکود ججکدو   30شاهد 

دنبه، درصد دنبه و چربی کل نسکبت بکه الشکه سکرد در 

دار نداشکته و دو گروه شکاهد بکا یککدیگر تفکاوت معنکی

 ایکن های محدودیت خکوراک بکود. درباالتر از کلیه گروه

 اخکتال  عدش دلیل به نیز جبرانی رشد دوره در آزمایش

 35و  30 هککای شککاهدگروه بککین پایککانی زنککده وزن در

 خککوراک، درصککد 80 جبرانککی هککایگروه کیلککوگرمی بککا

 سکرد الشکه و گرش الشه وزن خالی، بدن وزن در تفاوت

 از دیگککری تعککداد بککا کککه نشککد دارمعنککی الشککه بککازده و

 اعمکا  بکا نشخوارکنندگان سایر در شدهانجاش مطالعات

 مشابه. داشت مطابقت نیجبرا رشد و خوراک محدودیت

 (2008ج همکاران و زاده دشتی آزمایش توسط این نتایج

 نمودنکد گکزارش خکوراک محدودیت با نر هایبزغاله در

 و شکاهد گکروه بکین الشه و راندمان سرد الشه وزن که

 دارمعنکی اختال  فاقد جبرانی تغذیه دوره در محدودیت

 گزارش (a1992همانند این نتایج کابالی و همکاران ج بود

کیلکوگرش  4ها در اثر محدودیت خوراک حدود کردند بره

کاهش وزن داشتند ککه قسکمت عمکده ایکن ککاهش وزن 

 ای بود.های الشهمربو  به چربی

به طور کلی علیرغ  اینکه در هنگاش محکدودیت خکوراک  

تغییککرات زیککادی در کککاهش برخککی ترکیبککات فیزیکککی و 

اما بیشترین کاهش  شود،شیمیایی بدن گوسفند دیده می

ها اسکت ایکن فیزیکی مربو  بکه چربکی سکپس ماهیچکه

هککای محککدودیت ایککن آزمککایش هککای گروهمککورد در بره

 کمکا  زادهو a1992مشاهده بود جکابالی و همکاران قابل

. گکککزارش دیگکککری نشکککان داد ککککه (1998 و همککککاران

گوسفندان با کاهش وزن در مقایسه با حیوانات با رشکد 

و معککزی فککر ای چربککی کمتککری هسککتند جمعمککولی دار

دنبکه نسکبت بکه الشکه  درصکد افزایش (. 2016 همکاران

چربی کل الشه نسبت  درصد سرد و متعاقب آن افزایش

 35و  30شکاهد  هکایگروه حیوانکات به الشکه سکرد در

 محککدودیت اعمککا  بککا هککایگروه بککه نسککبت کیلککوگرمی

 چربکی ذخیکره دلیل به تواندمی جبرانی، تغذیه و خوراک

و  دنبکه بیشتر وزن درصد نتیجه در و هاانداش در بیشتر

 بکدنی هکایوزن چربی تحت بافتی و چربی عضکالنی در

هککا نشککان داد محککدودیت خککوراک گزارش. باشککد بککاالتر

 گردد.باعث کاهش چربی الشه در نشخوارکنندگان می

ذخیره چربی الشه با کاهش میزان ماده خشک مصکرفی 

توانکد ای میهکای ذخیکرهچربی امکا محکل کاهش یافتکه،

هککای ( در بره1992همکککاران جمتفککاوت باشککد. عزیککز و 

کاهش درصکد و وزن  مرینوس تحت محدودیت خوراک،
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هککا و افککزایش درصککد قطعککات الشککه را گککزارش چربی

 نمودند.

نتککایج نشککان داد درصککد گوشککت لخکک  الشککه سککرد در 

های جبرانکی بکاالتر از تیمکار شکاهد بکود. در ایکن گروه

و  30خوراک  درصد 60و  80دو گروه محدودیت  مورد

را  باالترین درصد گوشت لخ  الشه سکرد کیلوگرمی 35

 35و  30هککای داری بککین برهداشککته و تفککاوت معنککی

شکده ککه کیلوگرمی مشاهده نشد. در این راسکتا گزارش

حیوانککات در ابتککدای تغذیککه جبرانککی مقککدار زیککادتری 

 در مراحکل آخکر تغذیکه پروتکین ذخیره کرده و متعاقبکاً

یابککد. نتککایج ایککن هککا افککزایش میجبرانککی ذخیککره چربی

آزمایش با مشاهدات پ وهشگران دیگر مبنی بر اینکه به 

طور کلی الشه حیوانات ناشی از تغذیه جبرانی از گکروه 

شاهد خود لخ  تر بوده و چربی کمتری دارنکد مطابقکت 

کککاران ؛ کابککالی و هم1997 و همکککارانکارسککتنز دارد ج

a1992 ؛ کابکککالی و همککککارانb 1992 و  کمکککا  زادهو

( 2000. گککزارش هورنیککک و همکککاران ج(1997 همکککاران

نشان داد بکه دلیکل اینککه در هنگکاش محکدودیت خکوراک 

ذخیره چربی بیشتر از ذخیره پروتکین تحت تک ثیر قکرار 

 شوند.تر میها لخ گیرد لذا گوشت الشهمی

ها هکی  داری اسکت ماهیچکهتغذیه در حد نگهک کهیهنگام

یابکد و منجکر ها ادامه میرشدی ندارند ولی انتقا  چربی

هکای زیکر جلکدی شکود. چربیبه تغییر ترکیکب بکدن می

هکا بسکیج و جابجکا تر از بقیکه چربیممکن اسکت راحکت

تککوان گفککت اثککر یککک اصککل کلککی می عنوانبککهشککوند. 

هککای هککا بسککتگی بککه فعالیتمحککدودیت رشککد بککر بافت

(. 1992هککا دارد جد رویککالرد و همکککاران متککابولیکی آن

بکین تیمکار  نتایج نشان داد در مرحله محدودیت خوراک

درصککد  شککاهد و تیمارهککای محککدودیت خککوراک از نظککر

دار مشکاهده نشکد. عزیکز و استخوان الشه تفاوت معنکی

ها در خال  ( گزارش کردند که استخوان1992همکاران ج

ها باشکند. ایکن یافتکهسکبی میکاهش وزن دارای ثبکات ن

تائید کننده پاسخی است که برای درصد استخوان الشه 

در آزمایش حاضر مشاهده شد. در مرحله تغذیه مجکدد 

های محکدودیت خکوراک درصد استخوان الشه در گروه

 در مقایسه با شاهد درصد باالتری داشتند.

بر این اساس تغییرات ترکیب بدن داش در هنگکاش ککاهش 

اسکت کمتر از تغییرات آن در هنگکاش افکزایش وزن وزن 

شکود و توان گفت بافت استخوان در ابتدا بکال  میلذا می

تواند در متابولیس  حیوان مؤثر بکوده بکه این مسکله می

نحککوی کککه در هنگککاش کککاهش وزن از مککواد مغککذی در 

گونککه بککرداری مناسککبی نمککوده و لککذا ایندسککترس بهره

شکد پیوسکته رن نسبت به مدت ها بعد از کاهش وزبافت

 (.1974شوند جاودونوان، تر میسنگین

سطح مقطع عضکله راسکته در دوره محکدودیت خکوراک 

دار بکود. بکر ایکن نشان داد که بین تیمارها اختال  معنی

کیلوگرمی باالترین سطح مقطع و  35اساس تیمار شاهد 

 تیمارهای محدودیت خوراک کمترین را داشتند.

دار مجدد بین همه تیمارها اختال  معنکی در دوره تغذیه

نشد. این نتایج نشان داد که سطح مقطکع عضکله راسکته 

داری با درصد گوشت لخک  الشکه سکرد همبستگی معنی

داشته و افزایش سکطح مقطکع راسکته از افکزایش بکازده 

کنکد جشکاد الشه و نهایتاً درصد گوشت لخک  تبعیکت می

 (.2011نوش و همکاران 

کند بکا رابطه با طو  الشه نیز صدد می این موضوع در 

 35هککای تفککاوت جزیککی در اخککتال  طککو  الشککه بره

 30هککای کیلککوگرمی کککه تمککاش تیمارهککا نسککبت بککه بره

کیلوگرمی مقکادیر بکاالتری داشکتند امکا در دوره تغذیکه 

دار نداشککتند. عزیککز و مجککدد بککا یکککدیگر تفککاوت معنککی

حککت ه تهککای مرینککوس اختکک( در بره1992همکککاران ج

محدودیت خوراک در خال  ککاهش وزن ککاهش درصکد 

ها و افزایش درصکد قطعکات بکا ارزش الشکه وزن چربی

ماننککد راسککته را گککزارش نمودنککد. وزن و درصککد کککل 

ترکیبات فیزیکی الشه در دوره رشد جبرانکی نشکان داد 

استثنای درصد دنبکه و چربکی ککل که در تیمار شاهد به

های جبرانی بکود، وزن هالشه که بیشتر از حیوانات گرو

درصکککد  80و  70سکککایر ترکیبکککات در گکککروه تیمکککار 

 دار نداشت.با شاهد تفاوت معنی محدودیت خوراک
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اعما  محکدودیت خکوراک منجکر بکه ککاهش وزن الشکه 

رسد این کاهش وزن بیشتر مربکو  به نظر می گردد،می

در  تغذیکه جیکره باشد.به کاهش میزان ذخیره چربی می

 30هکککای دوره تغذیکککه مجکککدد در بره حکککد اشکککتها در

درصککد محککدودیت خککوراک در پایککان  80کیلککوگرمی بککا 

موجب ت مین انرژی مناسب برای بیشترین  رشد جبرانی

افزایش مقدار گوشت شده امکا افکزایش تجمکع چربکی را 

تککوان گفککت اعمککا  محککدودیت لککذا می شککود،سککبب نمی

 80کیلوگرمی بکا  30های خوراک و رشد جبرانی در بره

کیلکوگرمی  35هکای در مقایسه بت بره درصد محدودیت

هایی با درصد فیزیکی چربکی کمتکر و موجب تولید الشه

 گوشت لخ  یکسان شده است.

 مقایسه اقتصادی تیمارها

خکوراک بین تیمارهکای محکدودیت  (2بر اساس جدو  ج 

دار وجکککود نداشکککت. درصکککد تفکککاوت معنکککی 80 و 60

می بککاالترین قیمککت کیلککوگر 35و  30شککاهد  تیمارهککای

را داشکتند. بکر اسکاس  هر کیلوگرش وزن زنکده شدهتماش

هکر کیلکوگرش وزن زنکده در  شکدهتماشجدو  فود قیمت 

و  (درصد 7/21درصد ج 60تیمارهای محدودیت خوراک 

( نسبت درصد 8/17درصد ج 80تیمار محدودیت خوراک 

در  کیلکوگرمی کمتکر بکود. 35و  30شکاهد  به تیمارهکای

هزینه تولید هر کیلوگرش الشه و هکر کیلکوگرش  (4جدو  ج

در دوره تغذیه مجدد آورده شده اسکت. بکر  گوشت لخ 

 و 60خوراک بین تیمارهای محدودیت  (4اساس جدو  ج

 درصککد از نظککر هزینککه تولیککد هککر کیلککوگرش الشککه و 80

 دار وجکود نداشکت. تیمارهکایتفاوت معنکی گوشت لخ 

هکر  شکدهتماشیمکت کیلوگرمی باالترین ق 35و  30شاهد 

را داشکتند. بکر اسکاس جکدو  فکود  کیلوگرش وزن زنده

هزینه تولید هر کیلوگرش الشکه در تیمارهکای محکدودیت 

( و تیمککار محککدودیت درصککد 4/22درصککد ج 60خککوراک 

هکای برهتکر از ( ارزاندرصکد 9/19درصکد ج 80خوراک 

هزینکه تولیکد هکر کیلککوگرش گکروه شکاهد بکود. همچنکین 

 60تیمارهککای محککدودیت خککوراک  یگوشککت لخکک  بککرا

 80( و تیمککار محککدودیت خککوراک درصککد 4/28درصککد ج

گکروه شکاهد هکای برهتر از ( ارزاندرصد 3/25درصد ج

 بود.
 

 گیرینتیجه 

تحت محدودیت های بره این مطالعه مشخص نمودنتایج  

بکه دلیکل کیلوگرمی  30های برای بره درصد خوراک 80

، ترمناسکب خکوراک یلتبکد ضکریب ،افزایش وزن بکاالتر

همچنین راندمان الشه باال، وزن دنبه و درصد چربی کل 

های الشه کمتر، گوشکت لخک  بیشکتر و درنهایکت هزینکه

هزینکه  تولید هر کیلوگرش الشکه و گوشکت لخک  پکائین و

در اکثکر مکوارد بکا  تولید هر کیلوگرش افزایش وزن کمتر

هکای بره درصکد 80 و 60خکوراک تیمارهای محدودیت 

 درصکککد 60کیلکککوگرمی  30 هکککایکیلکککوگرمی و بره 35

 هکایبره بکه نسکبتنداشتند و  محدودیت خوراک تفاوت

کیلوگرمی که در کل دوره در حد اشکتها  35و  30شاهد 

در  نی؛ بنکابراندداشکت ارجحیکت خوراک مصر  نمودنکد

مواقککع کمبککود مککواد خککوراکی و عککدش نقککدینگی کککافی 

دودیت خکوراک و توان با اعمکا  روش محکدامداران می

رشد جبرانی راندمان تولید را افکزایش داده و یکا حکداقل 

 هزینه تولید را کاهش داد
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Table 2. The effect of feed restriction and re-feeding on growth performance of Lori male lambs 

P-Value 

Treatment

* Period  

P-

Value 

Period  

P-Value 

Treatme

nt  
SEM 

35 kg live weight      30 kg live weight            

 
60% feed 80% feed  ad 

libitum 

intake 

 60% feed 80% feed  ad 

libitum 

intake 

0.098 0.178 0.098 1.04 25.9 26.1 26.2  26.8 26.6 26.7 Initial BW (kg) 

restriction period  Pre- feed  
- - - - 35 35 35  14 14 14 Day 

0.182 0.121 0.215 0.97 35.6 35.4 35.8  30.5 30.1 30.3 Final BW (kg) 

0.238 0.097 0.171 11 277 266 274  264 251 257 ADG (g/day) 

0.218 0.178 0.311 29 1415 1403 1411  1332 1327 1325 DMI (g/day) 

0.128 0.211 0.092 0.72 5.09 5.27 5.14  5.05 5.29 5.16 FCR DMI/ADG) 

0.238 0.186 0.228 5420 122160 126480 123360  121200 126960 123840 Cost per kg of live 

weight (Rial) 
restriction   Feed period 

- - - - 35 35 35  35 35 35 Day 

0.015 0.001 0.011 1.69 b 38.9 ab 40.9 a44.8  c32.2 bc 34.3 b36.9 Final BW (kg) 

0.011 0.017 0.012 26 b95 ab158 a257  c48 b120 a217 ADG (g/day) 

0.001 0.010 0.013 115 bc1018 b1273 a1698  c899 bc1123 ab1497 DMI (g/day) 

0.001 0.011 0.001 1.03 b10.71 c8.06 c6.61  a18.73 b9.36 bc6.90 FCR DMI/ADG) 

0.016 0.013 0.028 32510 b257040 b193440 c864015  a449520 bc224640 c165600 Cost per kg of live 

weight (Rial) 

Re-feeding period 

- - - - 28 28 28  49 49 49 Day 

0.032 0.001 0.017 1.14 b48.8 ab50.7 a52.6  b48.7 ab50.3 ab51.3 Final BW (kg) 

0.002 0.011 0.012 13 a357 a345 b278  a337 a326 b273 ADG (g/day) 

0.021 0.037 0.042 47 a1911 a1921 ab1895  b1780 ab1827 ab1851 DMI (g/day) 

0.011 0.022 0.031 0.32 b5.37 b5.57 a6.82  b5.28 b5.61 a6.78 FCR (DMI/ADG) 

0.013 0.015 0.032 10510 b128680 b133680 a163680  b126720 b134640 a162720 Cost per kg of live 

weight (Rial) 
Different superscripts within rows signify significant differences between means (P<0.05). 

BW= bodyweight; ADG = average daily gain; DMI = dry matter intake;.FCR= feed conversion ratio 
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Table 3- The effect of feed restriction on carcass characteristics of Lori male lambs 

P-Value 

Treatment* 

Period  

P-Value 

Period  

P-Value 

Treatme

nt  
SEM 

35 kg live weight      30 kg live weight     

 
60% feed 80% feed  ad 

libitum 

intake 

 60% feed 80% feed  ad 

libitum 

intake 

0.015 0.001 0.011 1.89 b38.95 ab40.92 a44.85  c32.26 bc34.34 b37.91 Final BW (kg) 

0.002 0.001 0.01 1.32 ab33.97 a35.14 a36.12  c28.12 bc29.47 bc31.23 Empty body(kg) 
0.018 0.012 0.014 0.75 ab19.18 ab19.74 a21.16  c15.71 c16.22 bc17.48 Hot carcass(kg) 
0.012 0.015 0.038 0.67 b18.29 ab18.71 a2220.  c14.31 c15.24 bc16.39 Cold carcass(kg) 
0.032 0.012 0.017 1.03 a49.31 ab48.26 ab47.23  a48.79 ab47.29 b46.12 Dressing percentage 

0.013 0.015 0.013 0.29 b2.29 b2.51 a3.69  b1.93 b2.10 a3.13 Tail fat(kg) 
0.015 0.017 0.011 0.21 c0.737 bc0.984 a1.64  c6100. c0.825 ab1.39 Carcass total fat without 

tail fat(kg) 

0.001 0.012 0.024 1.22 b12.52 b13.42 a18.25  b13.49 b13.78 a19.09 Tail fat percentage to 

cold carcass 
0.001 0.011 0.027 1.78 b16.55 b18.67 a26.36  b 17.75 b19.19 a27.58 Total fat percentage 
0.048 0.049 0.079 0.87 23.71 22.41 21.53  23.93 23.09 21.12 Bone percentage 
0.011 0.019 0.032 1.13 a59.74 a58.93 b52.11  a58.32 a57.72 b51.21 Lean meat percentage 
0.021 0.014 0.025 0.75 b11.21 b12.16 a14.32  c9.28 bc10.02 b12.21 )2cm( Eye muscle area 
0.013 0.018 0.014 2.04 a55.96 a56.17 a56.93  b 46.32 b47.11 b48.17 Carcass lenght (cm) 
0.001 0.011 0.01 

 

45250 b521273 cd400829 d335888  a 921376 bc475026 d359063 Cost per kg of 

carcass(Rial) 
0.001 0.012 

 

0.01 52870 b872569 d680178 b644574  a1579794 bc822983 cd115770 Cost per kg of lean 

meat(Rial) 
            Different superscripts within rows signify significant differences between means (P<0.05). 
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Table 4- The effect of re-feeding on carcass characteristics of Lori male lambs 
 

P-Value 

Treatment* 

Period  

P-Value 

Period  

P-Value 

Treatme

nt  SEM 

60 kg live weight      30 kg live weight      
60% 

feed 

80% 

feed  

ad libitum 

intake 
 60% 

feed 

80% 

feed  

ad 

libitum 

intake 

 

0.032 0.001 0.017 1.14 b48.82 ab50.71 a52.63  b48.72 ab50.31 ab51.35 Final BW (kg) 

0.014 0.002 0.013 1.08 b43.43 ab45.45 a47.33  b43.35 ab44.92 ab45.81 Empty body(kg) 
0.021 0.023 0.043 0.53 b24.24 a25.92 a26.11  ab24.87 a25.74 ab25.42 Hot carcass(kg) 
0.024 0.029 0.041 0.55 b23.31 ab24.81 a25.22  b23.71 ab24.83 ab24.51 Cold carcass(kg) 
0.151 0.092 0.083 1.37 47.73 48.91 47.92  48.67 49.34 47.73 Dressing percentage 

0.022 0.024 0.039 0.27 b3.09 b3.37 a4.35  b3.04 b3.20 a4.23 
Tail fat(kg) 

0.001 0.027 0.031 0.19 b0.819 b1.22 a1.82  b0.817 b1.25 a1.77 Carcass total fat 

without tail fat(kg)  

0.01 0.028 0.036 0.67 b13.25 b13.58 a17.25  c12.81 b12.89 a17.62 Tail fat percentage to 

cold carcass 
0.01 0.028 0.039 0.98 b16.77 b18.50 a24.46  b16.27 b17.92 a24.48 Total fat percentage 
0.02 0.038 0.022 1.02 a24.31 a23.02 b20.81  a23.51 ab22.91 b20.41 Bone percentage 

0.015 0.023 0.034 1.07 a58.92 a58.48 b54.73  a60.22 a59.17 b55.11 Lean meat percentage 
0.221 0.138 0.125 0.78 b14.16 b14.22 14.38  14.15 14.22 14.23 )2cm( Eye muscle area 
0.311 0.141 0.0382 0.89 64.17 64.92 65.01  64.13 64.72 64.31 

Carcass lenght (cm) 

0.031 0.013 0.012 19250 b269516 b273318 a341569  b260365 b272882 a341132 Cost per kg of 

carcass(Rial) 
0.018 0.024 0.021 25130 b457427 a467370 a6243098  b432356 b461183 a619002 Cost per kg of lean 

meat(Rial) 
                     Different superscripts within rows signify significant differences between means (P<0.05).
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Introduction: Compensatory growth is actually a physiological process in which the animal's 

potential, after a period of dietary restriction, can be exploited to increase growth and growth 

efficiency during the free feeding period (Hornick et al  2000). Compensatory growth is widely 

used today in various countries. Another specific management approach (short-term strategies) in 

lamb fattening is appropriate weight at the beginning of fattening (Santos Silva et al 2002). The 

benefits of applying a compensatory growth mechanism during the breeding period can be 

improved feed efficiency during the compensatory growth period (Abouhif et al  2013 and Sami et 

al  2016), reduced feed cost throughout the breeding period, also improved weight gain during the 

breeding period (Clark et al  2007; Abuhif et a l 2015) and reduced energy maintenance needs 

(Kamalzadeh et al 2009; Shadnosh et al 2011). Considering the feedlot of 320,000 fattening lambs 

in Lorestan province per year and the possibility of using feed restriction to promote the use of 

compensatory growth in lamb fattening, the project was carried out aims to investigate the 

possibility of process changing the growth rate, fattening and physical and chemical composition of 

carcass lambs Lori breed by short-term strategies of feed restriction.This study was conducted to 

investigate the effect of different weight start of feed restriction on growth performance and carcass 

lambs traits Lori breed lambs. 

Material and methods: Fifty four male Lori lambs with a mean live weight of 26 kg were selected 

for the experiment. Treatments were consisted of 6 feed restriction treatments (60,80%) and ad 

libitum(fattening diet without restriction)  for two weights (30 and 35 kg). At the beginning of 

expriment, 54 experimental lambs were fed the same diet.After a 14 day pre-feed restriction period, 

a group of 27 individuals that had reached an average weight of 30 kg were separated from the rest 

and subjected to feed restraint treatments. The remaining 27 lambs were fed the former diet for 35 

days until reaching a weight of 35 kg. Upon reaching this group, an average of 35 kg dietary 

restriction was applied.The feed restriction period for both groups was 30 and 35 kg for 35 days. 

Then the 30 kg group for 49 days and the 35 kg group for 28 days until the end of the fattening 

period were re-fed the control diet (fattening ration without restriction and ad libitum). At the end of 

experiment, daily weight gain, final weight, feed conversion ratio, feed efficiency and feed intake 
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were calculated and then three lambs were slathered from each treatment. Carcass characteristics 

were calculated with the cost of production per kg of weight gain, carcass and lean meat. Analysis 

were done by  repeated measurements basis on a completely randomized design with a mixed 

model procedure. Comparison of mean treatments was performed by Tukey test.  

Results and discussion: The results of Table 2 showed that the effect of the experimental diets had 

no significant effect on all the traits of lambs weighing 30 and 35 kg over the pre-feed restriction 

period. Results showed that there were significant difference between the final weight of lambs at 

the end of feed restriction period (P<0.05). At the end of the re-feeding, no significant differences 

were observed among the control treatment (30 and 35kg) with 60 and 80% feed restriction groups. 

In the present study, at the beginning of the re-feeding period in the respective treatments, the daily 

weight gain in the feed restriction treatments was significantly higher than the control groups at 30 

and 35 kg. There were significant difference among intake dry matter of lambs at the end of feed 

restriction period (P<0.05). At the end of compensatory growth, there was observed no significant 

difference between control and restriction groups. During the re-feeding period, feed conversion 

ratio was lower in feed restriction treatments compared to control treatment (30 and 35 kg). 

Compensated feeding reduced FCR in lambs with prior feed restriction compared to control. The 

results showed that feed efficiency and feed intake needed to maintain live weight are affected by 

the animal feeding program. Results of physical composition of carcass during re-feeding showed 

that the average of most carcass traits in the control treatment (30 and 35kg) and 80% of feed 

restriction treatment for 30kg lambs had no significant difference and were higher than other 

groups. Also in the compensatory growth experiment, there was no significant difference between 

the number of empty body weight, hot carcass and cold carcass weight sa well as dressing 

percentage due to no difference in the final live weight between the 30 and 35 kg control groups 

with 80% feed intake. Another study in other ruminants was consistent with feed restriction and 

compensatory growth.Meanwhile, the fat tail weight and percentage and total carcass fat were 

higher in the control treatment (30 and 35kg) than in all control groups. The results showed that the 

percentage of carcass lean meat in the compensatory groups was higher than the control treatments. 

This study showed that lambs with 80% feed restriction for 30kg lambs due to higher weight gain 

and FCR were more favorable in terms of fattening condition than control lambs who consumed 

feed during whole period. Also, this treatment was the total carcass fat percentage lower and lean 

meat higher and ultimately, the production costs per kg carcass and lean meat were lower than other 

treatments. 
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