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 چکیده

موجود در حاشیه آوری و استفاده بهینه از منابع علف نی تواند در راستای عمل: یکی از راهبردهایی که میزمینه مطالعاتی

های گوسفند و بز کشور توسعه یابد، استفاده از فناوری تهیه ها جهت تغذیه دام و بهبود وضعیت تغذیه گلهرودخانه

در قالب  (Phragmatis australis) نی حاوی علف جیرهارزیابی تاثیر  هدف از این مطالعه،: هدفاست.  های خوراکیبلوک

 6-5راس بره نره بلوچی با میانگین سنی  30تعداد : روش کارهای بلوچی بود. خوراک کامل بر رشد و عملکرد برهبلوک 

های درصد کنسانتره تغذیه شدند. جیره 70درصد علوفه و  30های کامل بر پایه کیلوگرم با جیره 28±9/2ماه و وزنی 

خوراک کامل حاوی علف نی بلوک  (2شاهد(،  جیرهگندم )خوراک مخلوط کامل حاوی یونجه و کاه  (1آزمایشی شامل 

بود. آزمایش در قالب طرح کامال تصادفی با سه مخلوط(  جیرهخوراک مخلوط کامل حاوی علف نی ) (3)جیره بلوک( و 

صرف میانگین افزایش وزن روزانه، میانگین م بلوک جیره، مخلوط جیرهدر مقایسه با : نتایجتیمار و ده تکرار انجام شد. 

، اسیدهای چرب فرار شکمبه، جمعیت پروتوزوآهای آمونیاکی شکمبه نیتروژن خوراک روزانه، قابلیت هضم مواد مغذی،

 بلوکو  شاهد هایداری بین جیرهتفاوت معنی (.P<05/0) داری افزایش دادای خون را به طور معنیاوره نیتروژنشکمبه و 

شکمبه در محدوده طبیعی برای این نوع  pHمشاهده نشد. سایر صفات بیوشیمیایی خون و مقدار  ذکر شدهاز نظر صفات 

 بلوکهای تغذیه شده با جیره ، نرخ خوردن، نشخوار و کل فعالیت جویدن در برهمخلوطدر مقایسه با جیره ها بود. از دام

های توان با استفاده از فناوری تهیه بلوکداد که مینتایج این آزمایش نشان : گیری نهایینتیجه(. P<01/0) بیشتر بود

ها با هزینه کمتر در مناطق دارای پتانسیل رشد ضمن تغذیه دامگندم با علف نی و از طریق جایگزینی یونجه و کاه خوراکی

 سطوح مختلف علف نی به بهبود اقتصاد مردم ساکن در این نواحی و مجموع تولیدات دامی کشور کمک کرد.

 

 بره بلوچی، پروتوزوآ، خوراک کامل بلوک، فعالیت جویدن، علف نی ژگان کلیدی:وا

 

  مقدمه

غذایی متوازن برای حیوانات به دامپروری تامین جیرهدر

منظور تولید مطلوب گوشت، شیر و غیره بخش اصلی این 

(. در 1985دهد )چان و همکاران حرفه را تشکیل می

شرایط کشور ایران به دلیل محدودیت بارندگی و کمبود 

ای را ای مرغوب، تغذیه باالترین سهم هزینهمنابع علوفه

(. در چنین شرایطی 2011دامی دارد )رنجبر در تولیدات 

شناسایی منابع محلی خوراک دام و تعیین ارزش غذایی 

نه در تغذیه دام امری ضروری ها به منظور استفاده بهیآن

گیاه (. 2015 ،و شادنوش 2012 ،زاده و همکاراناست )تقی

ای های علوفه( از جمله گونهPhragmatis australisنی )

موجود و قابل دسترس در بسیاری از مناطق دنیا از جمله 
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کشور ایران است و دارای پتانسیل مناسبی برای استفاده 

ها و باشد. این گیاه به وفور در تاالبدر تغذیه دام می

های کشور به صورت خودرو رشد سواحل اکثر رودخانه

وراک دام در ایران به نحو کند. علیرغم کمبود شدید خمی

شود. به ها استفاده نمیمناسبی از علف نی در تغذیه دام

درصد علف نی بدون استفاده  50رسد که حداقل نظر می

(. در صورت امکان برداشت، 1997)آقاشاهی  رودهدر می

ای تواند بخش قابل توجهی از نیازهای تغذیهاین گیاه می

امین کند. یک راس گاو به های بومی این مناطق را تدام

هضم در قبال درصد پروتئین قابل 6کیلوگرم به  300وزن 

گرم افزایش وزن روزانه در جیره غذایی نیاز دارد و  500

تواند نیمی از پروتئین قابل هضم علف نی به تنهایی می

مورد نیاز و تمامی احتیاج دام به فسفر و کلسیم را تامین 

 4/11. پروتئین خام علف نی (1985کند )چان و همکاران 

 17/0درصد و کلسیم آن  31درصد، مقدار الیاف خام 

(. در 1985درصد گزارش شده است )چان و همکاران، 

آزمایشی مقدار تولید شیر و مصرف ماده خشک بزهای 

های حاوی سیالژ نی و علف نی تغذیه شده با جیره

شده بیشتر از بزهای تغذیه شده با جیره حاوی خشک

 (. 2011وفه شبدر بود )احمد و همکاران عل

هر گونه بهبود در مدیریت تغذیه و باالبردن بازدهی در 

وری در واحدهای دامپروری این بخش باعث افزایش بهره

سازی آوری و آمادهخواهد شد. برای اغلب دامداران عمل

پذیر نیست. از خوراک و تنظیم یک جیره مناسب امکان

اولیه به خاطر  سازی موادخیرهطرف دیگر جابجایی و ذ

هزینه بودن با مشکالتی همراه است )سمانتا و حجیم و پر

(. گسترش صنایع خوراک دام باعث شده 2003همکاران 

های کامل روزه برای اکثر انواع دام، خوراکاست که ام

برای مراحل مختلف تولیدی فراهم باشد و چنین مشکالتی 

(. 1984پریستون و لنگ را برای دامدار مرتفع نماید )

دام به صورت  کاملهای خوراکفناوری تولید بلوک

فشرده و در ابعاد قابل حمل و نقل توانسته است گامی 

وری پرواربندی برخی نژادهای موثر در افزایش بهره

( و زندی 2010گوسفند از جمله کردی )کامگار و همکاران 

با استفاده  ( به همراه داشته باشد.2008)پاپی و همکاران 

شود از این نوع خوراک، از تغذیه انتخابی دام جلوگیری می

و مواد مغذی با یکنواختی بیشتری در دسترس 

گیرند که این امر از های شکمبه قرار میمیکرواورگانیسم

تواند فرآیند تخمیر و مطلوب شرایط شکمبه که میتغییر نا

نماید متابولیسم را تحت تاثیر قرار دهد، جلوگیری می

(. مدیریت 2002مکدونالد و همکاران  و 2003)طباطبایی 

تر است )دبیری تغذیه با استفاده از خوراک متراکم راحت

(. 1986و شاور و همکاران  2006الحسینی و خادم

تر و خوراکی بلوک شده معموال خوشخوراکمواد

 2003باشند )طباطبایی ها میتر از سایر خوراکبهداشتی

(. همچنین هزینه استفاده از 2009و همکاران  و کارولین

تر و تر، حمل و نقل آسانبلوک به علت اشغال فضای کم

کاهش ریخت و پاش و ضایعات نسبت به سایر اشکال 

استفاده از  (.2006تر است )هژبری و همکاران خوراکی کم

های فشرده برای استفاده های محلی به شکل بلوکعلوفه

شخوارکننده مفید گزارش شده است در تغذیه حیوانات ن

 (. 2005)جخموال 

در مراحل  مطالعات صورت گرفته در مورد علف نی

ابتدایی است که عمده این مطالعات نیز روی استفاده از 

باشد و بر اساس علف نی به شکل سیالژ متمرکز می

ای در خصوص استفاده از های ما تا کنون مطالعهدانسته

در قالب بلوک خوراک کامل  خشک و علف نی به صورت

بنابراین، هدف اصلی پزوهش حاضر  صورت نگرفته است.

های نر بلوچی تغذیه بررسی عملکرد و بازده تولیدی بره

  شده با علف نی به شکل بلوک خوراک کامل بود.
 

  هامواد و روش

 28±9/2راس بره نر بلوچی با میانگین وزن زنده  30تعداد 

ماه در یک طرح کامال  6-5کیلوگرم و متوسط سن 

جیره آزمایشی اختصاص داده شد. آزمایش  3تصادفی به 

روز  90پذیری و روز دوره عادت 15روز شامل  105طی 

دوره پروار انجام شد. یک ماه پیش از شروع آزمایش، 

ها علیه بیماری آنتروتوکسمی واکسینه شدند و تمام بره
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 -های دارویی انگل دستگاه گوارش بلوسبرای مقابله با 

ها به صورت انفرادی و در تجاری خورانده شد. بره

متر که مجهز به آخور و  2/1× 1هایی با ابعاد قفس

ها به طور آبخوری مجزا بود، نگهداری شدند. کلیه بره

ای که تصادفی بر اساس وزن اولیه متعادل شدند، به گونه

 ها مشابه یکدیگر بود. ارها در تیممیانگین وزن بره

درصد  30تمامی حیوانات با یک جیره کامل مخلوط شامل 

درصد  70علوفه )یونجه خشک، کاه گندم یا علف نی( و 

ای در کنسانتره تغذیه شدند. بنابراین بخش کنسانتره

ها یکسان بود، و تیمارهای  خوراکی  فقط در تمامی جیره

ا یکدیگر تفاوت ب ای و شکل فیزیکی خوراکبخش علوفه

( و 2007) NRC ها بر اساس توصیهداشتند. احتیاجات دام

 Small Ruminant Nutrition Systemافزار با استفاده از نرم

(SRNS تنظیم گردید. ترکیب غذایی و 1.9.4468، نسخه )

 آمده است.  2و  1های آزمایشی در جداول شیمیایی جیره

ه اترک واقع در علف نی در فصل بهار از حاشیه رودخان

شهرستان شیروان )استان خراسان شمالی( روستای 

آوری، خشک و به وسیله خرمنکوب به سیساب جمع

متر( خرد شد و به سانتی 4-3قطعات کوچک )میانگین 

ها تعلیف صورت مخلوط با دیگر اجزای جیره به دام

ها گردید. آب تازه و نمک به صورت آزاد در اختیار دام

های متداول های خوراکی طبق روشمونهقرار گرفت. ن

 (. AOAC 2005 مورد تجزیه آزمایشگاهی قرار گرفت)

ها های آزمایشی در دو وعده صبح و عصر به برهجیره

ساعت  24داده شد به طوری که باقیمانده خوراک طی 

درصد بود. در پایان هر وعده غذایی،  10تا  5حدود 

مقدار مصرف آوری و باقیمانده خوراک هر دام جمع

روزانه ثبت شد. وزن کشی در آغاز دوره، پایان دوره و 

ساعت گرسنگی جهت برآورد  8روز یکبار پس از  15هر 

میانگین افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل غذایی انجام 

آزمایش جهت  55تا  48(. در روز 2011شد )آدزیتی 

 برآورد قابلیت هضم، مقدار خوراک داده شده، باقیمانده و

آوری، توزین و تا قبل از تجزیه کل مدفوع روزانه جمع

گراد نگهداری شد. درجه سانتی -10شیمیایی در دمای 

های برداری از مایع شکمبه برای تعیین فراسنجهنمونه

ساعت پس  3ای، از طریق پمپ خال )لوله مری( در شکمبه

پروار انجام گرفت و  82از خوراکدهی صبح  در روز 

متر قلمی  pHفاز مایع شکمبه با استفاده از  pHبالفاصله 

AZ  تعیین شد. بعد از صاف کردن مایع شکمبه،  8685مدل

 -غلظت نیتروژن آمونیاکی شکمبه با استفاده از روش فنل

(. 1980گیری شد )برودریک و کانگ هیپوکلریت اندازه

 –غلظت اسیدهای چرب فرار شکمبه بوسیله دستگاه گاز 

بوتیرات به  –استفاده از اسید اتیل  کروماتوگرافی و با

گیری ( اندازهInternal standardعنوان استاندارد داخلی )

(. پس از اخذ مایع شکمبه به 1985شد )استوارت و دانکن 

های گرفته شده، از منظور تثبیت پروتوزوآها در نمونه

درصد رقیق  37درصد )فرمالدئید  5/18محلول فرمالدئید 

 50:  50با آب مقطر( به نسبت  50 : 50شده به نسبت 

(. 2003)فرمالدئید : مایع شکمبه( استفاده شد )دهوریتی 

ه از الم هموسایتومتر شمارش پروتوزوآها با استفاد

 انجام گرفت.

ساعت پس از خوراکدهی صبح انجام شد.  4گیری خون

در ادامه نمونه های خون پس از سانتریفیوژ و جداسازی 

ها ریخته آن به داخل میکروتیوپسرم شفاف حاصل از 

گراد نگهداری شد تا درجه سانتی -20شد و در دمای 

های های خونی با استفاده از کیتغلظت برخی متابولیت

شیمیایی شرکت پارس آزمون اندازه گیری شود. فعالیت 

ها )مجموع خوردن و خوردن، نشخوار و جویدن دام

قیقه و با د 5ساعت در فواصل زمانی  24نشخوار( طی 

مشاهده چشمی در اواخر دوره پروار مورد بررسی و ثبت 

 (. 2002قرار گرفت )کونانوف و همکاران 

 SAS 9.1افزار آماری های به دست آمده به کمک نرمداده

بر اساس طرح کامال تصادفی و با استفاده از رویه اماری 

GLM  تجزیه گردید. مدل آماری مورد استفاده در این

 ح زیر بود:بخش به شر
 Yij = µ + Ti + eij  

=  iTمیانگین کل،  = µمقدار هر مشاهده،  = ijYدر این مدل 

 اثر خطای آزمایشی بود.  = ijeاثر تیمار و 
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 هابرههای آزمایشی مورد استفاده در تغذیه شیمیایی و هزینه جیرهخوراکی، ترکیب مواد -1جدول 
Table 1- Ingredients, chemical composition, and cost of experimental diets fed to lambs 

   
                                                                                                  Experimental diets1 
        

        Components                                             Control                               Block                              Mixed                                 

                  
              Alfalfa                                                            22                                           _                                           _             

             
          Wheat straw                                                       10                                           _                                           _ 
              
           Reed fodder                                                        _                                           32                                         32 

           
           Wheat bran                                                        16                                          16                                         16 

               
           Barley grain                                                       33                                          33                                         33 

               
            Corn grain                                                          5                                            5                                           5 

             
          Soybean meal                                                       4                                            4                                           4 

                  
               Molasses                                                          7                                            7                                           7 

                  
                   Urea                                                            0.5                                         0.5                                        0.5 
             
        Calcium carbonate                                                 0.5                                         0.5                                        0.5               

                   
                    Salt                                                            0.5                                         0.5                                        0.5      

       
      Minerals and Vitamins2                                           0.5                                         0.5                                        0.5 
         
                 Bentonite                                                        1                                             1                                          1 

  
       Cost of diet (Toman/kg)                                        1010                                        852                                      796  

 
1Control: total mixed ration contains alfalfa and wheat straw, Block: complete feed block contain reed fodder  

and Mixed: total mixed ration contain reed fodder. 
2Each kilogram of vitamin–mineral premix contained: Vitamin A (50,000 IU), Vitamin D3 (10,000 IU),   

Vitamin E (0.1 g), Calcium (196 g), Phosphorus (96 g), Sodium (71 g), Magnesium (19 g), Iron (3 g), Copper (0.3 

g), Manganese (2 g), Zinc (3 g), Cobalt (0.1 g), Iodine (0.1 g), Selenium (0.001 g) 

 

مصرف های دارای تکرار )افزایش وزن روزانه، برای داده

خوراک روزانه و ضریب تبدیل غذایی( با استفاده از روش 

( در Repeated Measurementهای تکراری )گیریاندازه

آنالیز صورت گرفت. میانگین مشاهدات  SAS 9.1افزار نرم

 5داریها در سطح احتمال معنیاز طریق مقایسات میانگین

درصد به روش دانکن مورد آزمون قرار گرفت. مدل 

 ری مورد استفاده در این بخش به شرح زیر بود:آما
 Yijk = µ + Ti + Bj + bl(IBW) + eijk  

 iT میانگین کل،   = µمقدار هر مشاهده،  = ijkYدر این مدل 

اثر تصادفی هر بره اختصاص یافته =  jBام،  iاثر جیره = 

ضریب تابعیت مشاهدات از وزن اولیه،  = lbبه هر جیره، 
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IBW =  وزن اولیه به عنوان کواریت وijke =  اثر اشتباه

 آزمایش بود.

 

 هاهای آزمایشی مورد استفاده در تغذیه برهترکیب شیمیایی جیره -2جدول 

Table 2- Chemical composition of experimental diets fed to lambs 

  
                                                                                                   Experimental diets 
                                  

                               Components                                Control                        Block                            Mixed                                
 

        
                 Metabolizable energy (Mcal/kg)                        2.51                               2.56                                   2.56 

                              
                            Crude protein (%)                                    15.1                               15.3                                   15.3 

               
                                  NDF (%)                                            36.3                               36.7                                   36.7 

                     
                                  NFC (%)                                            42.8                                40.9                                  40.9 

                                 
                                    Ca (%)                                               0.5                                 0.92                                  0.92 

                                  
                                      P (%)                                               0.3                                  0.5                                     0.5

  نتایج

ای جیره و مهمترین منبع تغییر در آزمایش، بخش علوفه

شکل فیزیکی خوراک بود، بنابراین ترکیب شیمیایی 

 ها با یکدیگر مقایسه شدهای مورد استفاده در جیرهعلوفه

ها ای مورد استفاده در جیره(. هر سه منبع علوفه3)جدول 

از نظر ترکیبات شیمیایی متفاوت بودند. پروتئین خام علف 

گندم باالتر ولی از یونجه نی به طور چشمگیری از کاه

کمتر بود. مقدار الیاف نامحلول در شوینده خنثی و الیاف 

نامحلول در شوینده اسیدی علف نی از یونجه بیشتر و از 

اتری گندم کمتر بود. علف نی مقدار خاکستر و عصارهکاه

مصرف خوراک )گرم گندم داشت. بیشتری از یونجه و کاه

ر روز(، افزایش وزن )گرم در روز( و وزن نهایی د

های تغذیه شده با جیره شاهد و بلوک )کیلوگرم( بره

های تغذیه شده با جیره مخلوط بود بیشتر از بره

(05/0>Pولی تفاوتی معنی ،)های دریافت داری بین بره

(. قابلیت 4کننده جیره شاهد و بلوک مشاهده نشد )جدول 

ف نامحلول در شوینده خنثی، الیاف هضم ماده خشک، الیا

های نامحلول در شوینده اسیدی و پروتئین خام در بره

(، P<05/0دریافت کننده جیره شاهد و بلوک بیشتر بود )

های دریافت کننده جیره داری بین برهولی تفاوت معنی

شاهد و بلوک مشاهده نشد. قابلیت هضم ماده آلی تحت 

(. در 4نگرفت )جدول  تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار

های نیتروژن های دریافت کننده جیره مخلوط، غلظتبره

آمونیاکی، کل اسیدهای چرب فرار، استات، پروپیونات و 

بوتیرات کمترین مقدار و نسبت استات به پروپیونات 

داری بین (، ولی تفاوت معنیP<05/0بیشترین مقدار بود )

مشاهده نشد.  های دریافت کننده جیره شاهد و بلوکبره

های ایزووالرات و والرات مایع شکمبه و غلظت pHمقدار 

(. کل 5تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت )جدول  

ها و جمعیت پروتوزوآهای شکمبه و جمعیت انتودینیوم

های تغذیه شده با جیره بلوک بیشتر ها در برهاپیدینیوم

های تغذیه برهداری بین (، ولی تفاوت معنیP<05/0بود )

های شده با جیره شاهد و مخلوط وجود نداشت. جیره

ها و داری بر جمعیت هولوتریشآزمایشی اثر معنی

ای (. غلظت نیتروژن اوره6ها نداشتند )جدول دیپلودینیوم

های تغذیه شده با جیره مخلوط کمتر ( در برهBUNخون )

غذیه های تداری بین بره(، ولی تفاوت معنیP<05/0بود )

های شاهد و بلوک مشاهده نشد. سایر شده با جیره
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های آزمایشی قرار های خونی تحت تاثیر جیرهمتابولیت

(. شکل فیزیکی خوراک )جیره بلوک(، نرخ 7نگرفتند )جدول 

خوردن، نشخوار و کل فعالیت جویدن را به طور 

های (. در مقایسه با برهP<05/0داری افزایش داد )معنی

های تغذیه های بلوک و مخلوط، برهبا جیرهتغذیه شده 

شده با جیره شاهد زمان بیشتری را صرف خوردن، 

  (.8نشخوار و جویدن کردند )جدول 
 

 بحث 

با توجه به نتایج به دست آمده در مطالعه حاضر، مشخص 

ای و شد که استفاده از علف نی به عنوان یک منبع علوفه

های ش هزینهدر قالب یک خوراک بلوک به لحاظ کاه

های پرواری در مقایسه با جیره شاهد قابل خوراک بره

، 6و  5، 4باشد و بر اساس جداول بحث و بررسی می

های بلوک و مخلوط( های مورد آزمایش )جیرهخوراک

های پرواری مطابق با های برهجهت مصرف در جیره

ای سازگاری باالیی دارد. تاگل استانداردهای تغذیه

نی و درصدهای آزمایشی که با استفاده از علف( در 1990)

مختلف مواد متراکم انجام داد مالحظه نمود که استفاده از 

درصد علف نی )بر اساس ماده خشک( در  30حداکثر 

جیره گوسفندان بهترین بازدهی را دارد و تعادل نیتروژن 

رساند. بنابراین در آزمایش در بدن دام را به حداکثر می

های درصد در جیره 30نی در سطح حدود  حاضر از علف

 استفاده شد. 3و  2

 

 های آزمایشی )درصد ماده خشک(های مورد استفاده در جیرهترکیب شیمیایی علوفه -3جدول 
Table 3- Chemical composition of forages used in experimental diets (%)                                                                                  

                   
            Chemical composition                             Reed fodder                      Wheat straw                            Alfalfa 

           
                     Dry matter                                              94.5                                   95.1                                    89.9 

                       
                          Ash                                                    10.3                                    7.7                                        9                                              

                     
                    Crude protein                                          13.3                                    3.5                                      16.3                                     

                      
                     Ether extract                                           2.17                                    0.5                                      1.97        

         
              Neutral detergent fiber                                  64.9                                    75                                       50.1                  

         
                Acid detergent fiber                                    37.4                                     51                                      31.1              
                        
                    Hemi cellulose                                         27.5                                   19.1                                     22.5 

 

های متراکم کردن جیره حاوی علف نی به شکل بلوک

مکعبی، مصرف ماده خشک )گرم در روز( را افزایش داد، 

های تغذیه شده بطوریکه میزان مصرف ماده خشک در بره

های تغذیه شده با جیره حاوی یونجه و با این جیره با بره

گرم در روز(. در  1950:  1885گندم قابل مقایسه بود )کاه

( و 1999های این آزمایش ورما و همکاران )با یافته توافق

( گزارش کردند که مصرف 2011سینک و همکاران )

اختیاری ماده خشک خوراک بلوک شده بیشتر از مصرف 

اختیاری خوراک به صورت معمولی در گاومیش و 

های آمیخته بود. در مقایسه تاثیر بلوک کامل گوساله

به شکل معمولی بر دو  غذایی دام و همان ترکیب خوراکی

گروه گوسفند، مقدار مصرف ماده آلی خوراک به شکل 

بلوک شده و معمولی به ازای هر کیلوگرم وزن متابولیکی 

کند گرم گزارش شد که مشخص می 78و  101به ترتیب 

گوسفندان خوراک بلوک شده را بهتر و بیشتر از شکل غیر 

(. 2007کنند )راگهووانسی و همکاران بلوک مصرف می
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فشرده نمودن خوراک به شکل بلوک، شانس جداسازی 

مواد خوراکی توسط دام را کاهش داده و با توجه به 

باالبردن وزن حجمی جیره غذایی، امکان مصرف خوراک 

دهد. این موضوع به ویژه در در واحد زمان را افزایش می

زمانی که جیره حاوی نسبت باالیی از مواد خشبی با وزن 

ن باشد، بارزتر است )واگورن و همکاران حجمی پایی

( گزارش کرد، افزایش میزان 2010(. فضائلی )1999

درصد وزن زنده  33/2مصرف خوراک بلوک به بیش از 

دهنده خوشخوراکی بدن در گاوهای نر بالغ بومی نشان

درصد کاه( بود.  45این شکل از خوراک )علیرغم دارابودن 

اند به دلیل افزایش توافزایش مصرف خوراک فشرده می

در سرعت عبور خوراک از دستگاه گوارش باشد. از طرف 

دیگر، خشبی بودن بافت فیزیکی خوراک معمولی و پایین 

بودن قابلیت هضم آن باعث کاهش سرعت عبور مواد و 

شود )جعفری و همکاران افزایش ماندگاری در شکمبه می

شده  های تغذیه(. باالتربودن مصرف خوراک در بره2014

های شاهد و بلوک نسبت به جیره مخلوط، علت با جیره

های تغذیه شده با این دو جیره نهایی برهباالتربودن وزن

نسبت به جیره مخلوط بوده است.

 

های آزمایشیهضم ظاهری در برهتغییرات وزن بدن، مصرف خوراک و قابلیت -4جدول   

Table 4- Body weight changes, feed intake, and apparent digestibility of lambs 

                                                       
                                              1Experimental diets                   

Standard error of means                                                                           
                                             Control        Block        Mixed                                                Variablr  

                           
                           Initial body weight (kg)                                      28.4            28.1          27.7                     0.35  

                         
                           Final body weight (kg)                                      51.53a         49.88a       45.07b                   0.54                                    

                
                   Average body weight gain (gr/day)                            257a                   242a          193b                    4.21 

                   
                             Daily feed intake (gr/d)                                   1950a           1885a        1631b                   31.1 

   
                 Feed conversion ratio (kg DM/kg gain)                     7.59b           7.79ab        8.45a                    0.13 

                           
                            Apparent digestibility (%) 

                                      
                                        Dry matter                                              70.4a          69.56a       64.85b                   1.2 

                                        
                                    Organic matter                                           73.06          72.37        71.47                    0.4  

                                     
                                     Crude protein                                            70.18a         69.13a      65.85b                  1.13 

                         
                               Neutral detergent fiber                                    50.05a         51.57a      45.34b                  1.08 

                        
                                  Acid detergent fiber                                      43.44a         45.53a      35.82b                  2.09 

 
1Control: Total Mixed Ration contain Alfalfa and Wheat straw, Block: Complete Feed Block contain Reed fodder and Mixed: Total  

Mixed Ration contain Reed fodder. a, b, c Least square means in a row with differing letters differ significantly (P<0.05). 

 

های تغذیه شده با نهایی برهدر این آزمایش وزن زنده 

های تغذیه شده با جیره مخلوط جیره بلوک نسبت به بره

درصد بیشتر بود. مطابق با نتایج این پروژه،  7/10حدود 

های نر ( بیان داشتند که بره2010کامگار و همکاران )

های مکعبی، به شکل بلوککردی با مصرف خوراک 

زنده نهایی بیشتری در مقایسه با تیمار خوراک وزن
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های تغذیه شده با معمولی داشتند. در آزمایشی تلیسه

خوراک مخلوط کامل بلوک شده نسبت به گروه کنترل که 

کردند علوفه و کنسانتره را به صورت مجزا دریافت می

بری و وزن بیشتری داشتند )هژدرصد اضافه 25حدود 

های تغذیه شده (. ضریب تبدیل غذایی بره2006همکاران 

های حاوی علف نی تحت تاثیر شکل فیزیکی با جیره

خوراک قرار نگرفت. احتماال کاهش درجه حرارت هوا در 

طول دوره پروار ضریب تبدیل غذایی را تحت تاثیر قرار 

داده است و برای بره های تغذیه شده با جیره مخلوط که 

اند، موثرتر بوده است. کردهراک خشبی استفاده میاز خو

با توجه به هزینه خوراک مصرفی هر راس بره در طول 

دوره پروار، هزینه غذایی هر کیلوگرم افزایش وزن زنده 

های شاهد، بلوک و مخلوط به ترتیب در هریک از جیره

تومان محاسبه گردید. با  6727و  6636، 7663برابر با 

تفاده  از  خوراک  حاوی  علف نی  به  شکل این تفاسیر اس

های مکعبی نسبت به دو تیمار دیگر از صرفه بلوک

 اقتصادی بیشتری برخوردار بود. 

 

 هاهای تخمیری شکمبه برههای آزمایشی بر فراسنجهتاثیر جیره -5جدول 
Table 5- Effect of experimental diets on various rumen fermentation parameters of lambs                                                                 

                                                              

                                                           1Experimental diets                 

Standard error of mean                                                                                        
                                             Control             Block             Mixed                                    Variable               

                                 pH                                              6.31                6.58                6.62                        0.19 

         
                 Ammonia nitrogen (mg/dl)                      15.32a             14.11b             12.87c                      0.17 

         
            Total volatile fatty acids (mmol/L)               101.1a             102.4a             94.65b                      1.41 

                      
                      Acetate (mol/100mol)                          60.1a               61.8a               58.9b                       0.32 

                  
                   Propionate (mol/100mol)                       28.25a              28.5a              25.15b                      0.22 

                     
                     Butyrate (mol/100mol)                           8.9a                 8.8a                 7.6b                        0.11 

                   
                   Isovalerate (mol/100mol)                          1.5                 1.6                  1.45                         0.1 

                      
                     Valerate (mol/100mol)                           1.55                1.65                1.55                        0.15                              

                         
                        Acetate : Propionate                             2.13a              2.17a                2.4b                        0.03 

 
1Control: Total Mixed Ration contain Alfalfa and Wheat straw, Block: Complete Feed Block contain Reed fodder  

and Mixed: Total Mixed Ration contain Reed fodder. a, b, c Least square means in a row with differing letters differ 

significantly (P<0.05). 

 

متراکم کردن خوراک قابلیت هضم ماده خشک، الیاف 

نامحلول در شوینده خنثی، الیاف نامحلول در شوینده 

اسیدی و پروتئین خام را در جیره حاوی علف نی افزایش 

های ( گزارش کرد که استفاده از بلوک2010داد. فضائلی )

خوراکی در تغذیه گوسفندان داشتی )در مرحله شیردهی( 

مصرف اختیاری خوراک و قابلیت هضم باعث افزایش 

هایی حاکی از خوشخوراکی باال در شد، که چنین یافته

 بلوک خوراکی تهیه شده بود.
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 هابرهلیتر( در میلی 410های آزمایشی بر جمعیت پروتوزآهای شکمبه )تاثیر جیره -6جدول 
Table 6- Effect of experimental diets on rumen protozoa populations (104/ml) of lambs 

                                                                                    

                                                                        1Experimental diets                

Standard error of mean                           
                                             Control                   Block               Mixed                                   Variable                    

                 
                 Holotricha                                 5.35                       7.56                  3.34                                 2.2 

                
                 Entodinium                              22.52b                    34.26a              15.88b                               4.18 

                 
                Diplodinium                              21.77                     25.05               15.08                                4.95 

                  
                  Epidinium                                1.77b                     14.36a                0.5b                                  2.4 

                
                Ophryoscolex                            10.48                      10.11               11.77                               2.08 

          
        Total protozoa population                    62b                         91a                 46.5b                                8.08 

 
1Control: Total Mixed Ration contain Alfalfa and Wheat straw, Block: Complete Feed Block contain Reed fodder  

and Mixed: Total Mixed Ration contain Reed fodder. a, b, c Least square means in a row with differing letters differ 

significantly (P<0.05). 

 

( گزارش کردند که مصرف 2013آسائوال و همکاران )

های بلوک خوراکی به سبب افزایش فعالیت باکتری

کننده سلولز، با افزایش هضم در شکمبه و نرخ عبور هضم

شود. بلوک از شکمبه منجر به افزایش هضم جیره پایه می

های کربوهیدراتتواند نیتروژن محلول و خوراکی می

های شکمبه الهضم را برای فعالیت میکرواورگانیسمسهل

کننده سلولز های هضمو به خصوص میکرواورگانیسم

فراهم کرده و در نتیجه هضم و تخمیر علوفه و مصرف 

(. در توافق 2013خوراک را افزایش دهد )تکبا و همکاران 

( نشان 2010های این آزمایش، فایتین و همکاران )با یافته

خام، آلی، پروتئیندادند که قابلیت هضم ماده خشک، ماده

الیاف نامحلول در شوینده خنثی و الیاف نامحلول در 

کننده داری در بزهای مصرفشوینده اسیدی به طور معنی

ذرت به شکل بلوک کامل خوراکی بیشتر بود. علت کلش

های تغذیه هضم مواد مغذی در برهدیگر افزایش قابلیت 

توان به تفاوت جمعیت شده با جیره بلوک را می

های ها در مقایسه با برهپروتوزوآهای شکمبه این بره

 تغذیه شده با دو جیره دیگر نسبت داد.

درصد از کل هضم میکروبی فیبر در  30تا  16حدود  

گیرد ) لی و شکمبه توسط پروتوزوآها انجام می

حققان نشان (. م2014جباری و همکاران و  2000همکاران

(، 2014ها )جباری و همکاران دادند که توانایی انتودینیوم

( و 2014جباری و همکاران و  1985ها )کلمن اپیدینیوم

( 2014جباری و همکاران و  1990ها )بونهم دیپلودینیوم

سلولز و الیاف نامحلول در شوینده در تجزیه سلولز، همی

 خنثی باال بود.
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 هاهای خونی برههای آزمایشی بر فراسنجهتاثیر جیره -7جدول 
Table 7- Effect of experimental diets on blood metabolites of lambs 

                                                                

                                                             1Experimental diets                 

Standard error of mean               
                                             Control                 Block               Mixed                                     Variable      

             
                       Glucose (mgr/dl)                             68.55                   67.95                65.31                     3.2 

                   
                      Cholesterol (mol/l)                            1.48                     1.16                   1.4                      0.04 

       
                Blood urea nitrogen (mgr/dl)                 11.29a                  10.84a                9.48b                    0.35            

                   
                       Total protein (gr/l)                           65.16                   66.91                65.07                    1.46    

            
              Alanine aminotransferase (U/L)               26.54                   27.11                26.21                    0.76  

        
             Aspartate aminotransferase (U/L)               59.5                     59.9                  59.3                     0.85 

 
1Control: Total Mixed Ration contain Alfalfa and Wheat straw, Block: Complete Feed Block contain Reed fodder  

and Mixed: Total Mixed Ration contain Reed fodder. a, b, c Least square means in a row with differing letters differ 

significantly (P<0.05).  

 

ای مناسب ها در محدودهشکمبه برای تمامی بره pHمقدار 

داری جهت فعالیت بهینه هضم میکروبی بود و تفاوت معنی

های مختلف آزمایشی های تغذیه شده با جیرهبین بره

مشاهده نشد. غلظت نیتروژن آمونیاکی شکمبه به طور 

های آزمایشی قرار گرفت داری تحت تاثیر جیرهمعنی

لیتر به ترتیب گرم در دسیمیلی 78/12و  11/14، 32/15)

های شاهد، بلوک و مخلوط(. منابع عمده برای جیره

افزایش نیتروژن آمونیاکی شکمبه شامل تجزیه پروتئین با 

زدایی اسیدهای آمینه، تجزیه منشا خوراکی، آمین

ها توسط پروتوزوآها و ترکیبات نیتروژنی با منشا باکتری

های تغذیه شده با جیره بره (.2003باشد )ماکار میدرونی 

شاهد خوراک بیشتری مصرف کردند. بنابراین، بیشترین 

های تیمار شاهد غلظت نیتروژن آمونیاکی شکمبه در بره

مشاهده شد. احتماال علت غلظت نیتروژن آمونیاکی بیشتر 

های تغذیه شده با جیره بلوک نسبت به در شکمبه بره

وتئین بیشتر و توان به مصرف پرجیره مخلوط را می

های تغذیه شده جمعیت بیشتر پروتوزوآها در شکمبه بره

ای که (. به گونه2016با این جیره نسبت داد )بات و ساهو 

مصرف پروتئین و جمعیت پروتوزوآهای شکمبه در 

 7/95و  6/15های تغذیه شده با جیره بلوک به ترتیب بره

ط بود. های تغذیه شده با جیره مخلودرصد بیشتر از بره

زدایی پروتوزوآها به افزایش فعالیت پروتئولیتیکی و آمین

شود )ویلیام و کلمن نیتروژن آمونیاکی شکمبه منجر می

های موجود در (. پروتوزوآهای مژکدار، باکتری1991

شکمبه حیوانات نشخوارکننده را بلعیده و اسیدهای آمینه 

ی و جیل (. اد1975کنند )کلمن و نیتروژن آمونیاکی دفع می

( گزارش کردند که سطوح آمونیاکی شکمبه در 1971)

گوسفندان گروه شاهد دو برابر گوسفندان گروه تهی شده 

 از پروتوزوآ بود.
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 هاهای آزمایشی بر فعالیت جویدن برهتاثیر جیره -8جدول 
Table 8- Effect of experimental diets on the chewing activity of lambs 

                                                                  

                                                                1Experimental diets                 

Standard error of mean                      
                                             Control              Block            Mixed                               Variable                        

            
                  Eating (min/day)                                   412a                 376ab           368.75b                         25.6 

         
              Ruminating (min/day)                             440.5a             378.75b          373.75b                        24.33 

              
                Chewing (min/day)                               852.5a             754.75ab          742.5b                         49.41 

 

            
              Rate of eating (gr/min)                          

                      
                        Dry matter                                     4.73a                     5a                4.15b                          0.02 

         
              Neutral detergent fiber                            1.72a                   1.83a              1.5b                          0.007 

 

       
            Rate of ruminating (gr/min) 

  
                        Dry matter                                      4.43b                  4.98a             4.09c                         0.018 

           
              Neutral detergent fiber                             1.61b                  1.83a              1.5b                          0.004 

 

               
              Rate of chewing (gr/min) 

                         
                         Dry matter                                     2.29ab                 2.45a             2.06b                         0.007 

            
                  Neutral detergent fiber                          0.83ab                 0.9a               0.75b                        0.002 

 
1Control: Total Mixed Ration contain Alfalfa and Wheat straw, Block: Complete Feed Block contain Reed fodder  

and Mixed: Total Mixed Ration contain Reed fodder.. a, b, c Least square means in a row with differing letters differ significantly 

(P<0.05).

های نیتروژن آمونیاکی در این مطالعه با نتایج غلظت

( هم سو بود. 1999گزارش شده توسط وانپات و پیمپا )

 6/17تا  6/12های ای از غلظتها نشان دادند که دامنهآن

مبه به لیتر برای نیتروژن آمونیاکی شکگرم در دسیمیلی

منظور بیشینه تولید پروتئین میکروبی بهینه است. بنابراین 

در آزمایش حاضر، مقدار نیتروژن آمونیاکی برای رشد 

ها از مواد مغذی وری آنهای شکمبه و بهرهبهینه میکروب

کافی بود. متراکم کردن خوراک حاوی علف نی به شکل 

ت، های مکعبی، غلظت کل اسیدهای چرب فرار، استابلوک

پروپیونات و بوتیرات را افزایش و نسبت استات به 

داری بین پروپیونات را کاهش داد، ولی تفاوت معنی

ای نشان های شاهد و بلوک مشاهده نشد. در مطالعهجیره

شکمبه و غلظت کل  pHداده شد که تفاوتی بین مقدار 

هایی که از بلوک کامل مواد اسیدهای چرب فرار در بره

رت آزاد استفاده کرده بودند در مقایسه خوراکی به صو

هایی که در سیستم چرا به همراه مکمل مواد با بره
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پروتئینی تغذیه شده بودند، وجود نداشت )راقووانسی و 

(. در توجیه این تناقض باید بیان کرد که 2007همکاران 

های تغذیه شده با جیره تفاوت مصرف خوراک بین بره

های تغذیه اضر نسبت به برهبلوک و مخلوط در آزمایش ح

های موجود در آزمایش راقووانسی و شده با جیره

گرم  1631:  1885( به مقدار قابل توجهی )2007همکاران )

در روز(  بیشتر بود. بنابراین تفاوت در غلظت اسیدهای 

های های تغذیه شده با جیرهچرب فرار شکمبه در بره

 بلوک و مخلوط دور از انتظار نیست. 

( و مولینا آلکائید و همکاران 2003امانتا و همکاران )س

( به ترتیب با انجام آزمایشی روی گوسفند و بز 2010)

نشان دادند که جمعیت پروتوزوآهای شکمبه تحت تاثیر 

نتایج  ،گیرد. با این وجودشکل فیزیکی خوراک قرار نمی

آزمایش حاضر در رابطه با جمعیت پروتوزوآهای شکمبه 

( 2017زاده و همکاران )با نتایج بدست آمده توسط کریم

زاده و همکاران کریم( هم سو بود. 2000و لی و همکاران )

های ها در بره( گزارش کردند که جمعیت اپیدینیوم2017)

بی های مکعبلوک تغذیه شده با خوراک فشرده به شکل

 410لیتر( در مقایسه با شکل پلت )در میلی 16/14 × 410)

به طور قابل توجهی  ،لیتر( و مش )صفر(در میلی 16/1 ×

های شکمبه ثابت و بیشتر بود. جمعیت میکرواورگانیسم

یکنواخت نیست بلکه عوامل فیزیولوژیکی مانند سن دام، 

ای، سطح تولید، سالمت دام، ماهیت و رفتارهای تغذیه

های میکروبی مختلف و همچنین عوامل وابط بین جمعیتر

غذایی، ماهیت جیره، خارجی از قبیل ترکیب شیمیایی جیره

مقدار خوراک، تعداد دفعات خوراکدهی، تغییرات جیره 

غذایی، تغییر فصل، تغییرات در طول شبانه روز و عوامل 

های مختلف جغرافیایی، نسبت و تراکم گروه

دهند شکمبه را تحت تاثیر قرار می هایمیکرواورگانیسم

(. در آزمایش حاضر با در نظر 1389زاده و همکاران، )تقی

گرفتن دفعات خوراکدهی و شرایط نگهداری مشابه، 

های احتماال تفاوت در جمعیت پروتوزوآهای شکمبه بره

مورد مطالعه ناشی از میزان مصرف خوراک، نوع خوراک، 

  خوراک بوده است. نوع دام و به ویژه شکل فیزیکی

( بازتابی از مصرف پروتئین BUNای خون )نیتروژن اوره

آلی قابل تخمیر خوراکی، نسبت پروتئین خوراک به ماده

ای در شکمبه و شاخصی از فراهمی پروتئین شکمبه

(. 1997و هاموند  2005باشد )مارتین و همکاران می

ی اافزایش مصرف پروتئین خوراکی، غلظت نیتروژن اوره

دهد. بنابراین علت بیشتر بودن خون را افزایش می

های تغذیه شده با جیره ای خون در برهنیتروژن اوره

توان به دریافت بلوک نسبت به جیره مخلوط را می

پروتئین خوراکی بیشتر نسبت داد. از طرف دیگر نیتروژن 

ای خون همبستگی باالیی با غلظت نیتروژن آمونیاکی اوره

ساعت بعد از اوج تولید  2تا  5/1و معموال شکمبه دارد 

رسد. سایر آمونیاک شکمبه به بیشینه مقدار خود می

های آزمایشی قرار پارامترهای خونی تحت تاثیر جیره

نگرفت. بررسی پارامترهای بیوشیمیایی خون به عنوان 

شاخصی در ارزیابی وضعیت سالمت حیوانات دارای 

(. افزایش در میزان 2003اهمیت است )التیمر و همکاران 

ای ( نشانهASTفعالیت آنزیم آسپارتات آمینوترانسفراز )

از آغاز آسیب کبدی در نشخوارکنندگان است. در ضمن 

باید خاطرنشان کرد که میزان فعالیت آنزیم آالنین 

باشد ( کبد نشخوارکنندگان اندک میALTآمینوترانسفراز )

و لذا به عنوان شاخص آسیب کبدی در نظر گرفته 

تواند ناشی از آسیب شود و افزایش آن احتماال مینمی

(، در حالی که 2003عضالنی باشد )التیمر و همکاران 

 چنین روندی در نتایج پژوهش حاضر مشاهده نشد. 

ی تغذیه شده با هادر مقایسه با جیره بلوک و مخلوط، بره

جیره شاهد زمان بیشتری را صرف خوردن، نشخوار و 

کل فعالیت جویدن کردند. متراکم کردن خوراک حاوی 

های مکعبی، نرخ مصرف خوراک، علف نی به شکل بلوک

نشخوار و کل فعالیت جویدن را افزایش داد. بوچمن 

( گزارش کرد که افزایش مصرف الیاف نامحلول در 1991)

ثی، زمان خوردن، نشخوار و کل فعالیت جویدن شوینده خن

دهد. اگرچه مقدار مصرف را به طور خطی افزایش می

های تغذیه الیاف نامحلول در شوینده خنثی توسط بره

های تغذیه شده با جیره شده با جیره بلوک نسبت به بره
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های داری بین برهمخلوط بیشتر بود، ولی تفاوت معنی

یره از نظر زمان خوردن، نشخوار تغذیه شده با این دو ج

توان نتیجه و کل فعالیت جویدن مشاهده نشد. بنابراین می

های تغذیه گرفت که مصرف بیشتر خوراک توسط بره

های تغذیه شده با جیره شده با جیره بلوک نسبت به بره

مخلوط بر زمان خوردن، نشخوار و کل فعالیت جویدن 

با جیره بلوک در یک های تغذیه شده اثری نداشته و بره

بازه زمانی مشخص فعالیت خوردن، نشخوار و جویدن را 

اند. به عبارت دیگر در این آزمایش به ازای انجام داده

زمان صرف شده برای  ،هرکیلوگرم مصرف خوراک

خوردن، نشخوار و کل فعالیت جویدن کاهش یافت. در 

 هایکننده جیرهای گوسفندان دریافتبررسی رفتار تغذیه

غذایی شامل علوفه خشبی )کاه(، علف مرتع و خوراک پلت، 

مشخص شد که مدت زمان صرف شده برای خوردن و 

داری کمتر از نشخوارکردن خوراک پلت به طور معنی

شدن های غذایی بود و به علت نرم و فشردهسایر جیره

خوراک، گوسفندان ماده خشک بیشتری را در واحد زمان 

(. این نتایج با 1991ئیس و همکاران دریافت کردند )فرانکو

 های بدست آمده در آزمایش حاضر مطابقت دارد. یافته

 گیری کلینتیجه

های به طور کلی خوراک حاوی علف نی به شکل بلوک

مکعبی، مصرف خوراک، قابلیت هضم خوراک، نیتروژن 

آمونیاکی شکمبه، کل اسیدهای چرب فرار شکمبه، فعالیت 

وار(، افزایش وزن روزانه و جویدن )خوراک و نشخ

جمعیت پروتوزوآهای شکمبه را افزایش داد. طبق اطالعات 

این تحقیق و با توجه به قیمت ناچیز علف نی در مقایسه با 

گندم، در صورتی که کارخانه تهیه خوراک یونجه و کاه

بلوک به محل پرواربندی نزدیک باشد و هزینه تهیه بلوک 

گرم خوراک را تشکیل دهد، درصد کمی از هزینه هر کیلو

استفاده از خوراک کامل بلوک شده حاوی علف نی در 

های پرواری اقتصادی خواهد بود. بنابراین تغذیه بره

های خوراکی و از توان با استفاده از فناوری تهیه بلوکمی

گندم با علف نی ضمن تغذیه طریق جایگزینی یونجه و کاه

ارای پتانسیل رشد سطوح ها با هزینه کمتر در مناطق ددام

مختلف علف نی به بهبود اقتصاد مردم ساکن در این 

 نواحی و مجموع تولیدات دامی کشور کمک کرد.
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Introduction: In livestock rearing, providing a balanced diet for animal in order to produce meat and 

milk is the main component of this profession. Due to the limited rainfall and lack of good forage 

resources in Iran, nutrition has the highest cost share in livestock production. Therefore, identifying 

local source of animal feed and determining their nutritional value is essential. Because using these 

local feed sources in addition to reducing feed costs, prevents the depletion of these natural resources 

and increases employment. Reed fodder is one of the available forage species in many parts of the 

world, including Iran, and has a good potential for using in livestock feeds. This plant grows 

abundantly in wetlands and on the banks of most rivers in the country. Despite the severe shortage of 

livestock feed in Iran, the reed fodder is not used properly in livestock feeds. The crude protein, crude 

fiber and calcium amounts of reed fodder are 11.4%, 31% and 0.17 %, respectively. A cow weighing 

300 kg needs 6 %digestible protein for 500 g daily gain, which reed fodder can supply half of the 

digestible protein and all the calcium and phosphate. The expansion of the livestock feed industry 

made it perfect feed for the various stages of growth of the most types of livestock. Complete feed 

block (CFB) is composed of forage, concentrate, and other supplementary nutrients in a desired 

proportion, which is capable to fulfill nutrient requirements of animals. The feeding of CFB stabilizes 

rumen fermentation, minimizes fermentation loss, and ensures better ammonia utilization. 

Advantages of CFB are using local feed raw materials which are cheaper and easier in distribution, 

because the distance between the processing place and the farm is closer. Also, it has a competitive 

advantage compared with commercial feed manufactured in large industrial scale; because, it is more 

efficient in production, it is lower in transportation costs and easier in storage, and it can reduce 

operating costs, especially labor. The type of feed will prevent selective feeding of animals;then, 

nutrients are provided more evenly by rumen microorganisms. There are few studies on the use of 

reed fodder in complete feed block form. Therefore, the main objective of this study was to evaluate 

the effects of diet containing reed fodder (Phragmatis australis) in the form of complete feed block 

on growth performance of Baluchi lambs. 

Material and methods: Thirty male lambs with an average age of 5 to 6 months and weight of 28±2.9 

kg were fed with complete diets based on 30% forage and 70% concentrate. The experimental diets 

were: 1) total mixed ration containing alfalfa hay and wheat straw as the control, 2) complete feed 

block containing reed fodder as block diet, and 3) total mixed ration containing reed fodder as mixed 

diet. The experiment was conducted in a completely randomized design with three treatments and 10 

replications. Animals were fed the experimental diets for 105 days, and daily feed intake were 
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recorded. A digestion trail for seven days were conducted at the middle of experimental feeding, and 

daily feed intake and feces excretion were recorded. At the end of experiment, rumen fluid samples 

were taken from each animal at 3 h after morning feeding. Concentration of NH3-N was determined 

for rumen fluid samples according to Broderich and Kang (1980), and VFA were analyzed according 

to Ervin et al. (1961). Rumen fluid was used to direct count of protozoa using the methods of Dehority 

(2003). The chewing activities were recorded through a visual observation method for a period of 24 

h continuously (08:00 to 08:00 the next day) at 5 – min intervals. Blood samples from jugular vein 

were collected in serum tubes containing anticoagulant agent approximately 4 h after morning 

feeding.  

Results and discussion: Feed intake (g/day), weight gain (g/day), and final weight (kg) of lambs fed 

with control and block diets were higher than those fed with mixed diets (P˂0.05). Apparent 

digestibility of DM, NDF, ADF, and CP in lambs fed with control and block diets were higher 

(P˂0.05), but no significant difference was observed between lambs fed with control and block diets. 

In lambs receiving the mixed diet, the NH3-N concentration was lower and the ratio of acetate to 

propionate was higher (P˂0.05), but no significant difference was observed between lambs receiving 

the control and block diets. The pH of rumen fluid as well as concentrations of isovaleric acid and 

valeric acid were not affected by experimental treatments. The whole rumen protozoa population and 

the population of Entodiniums and Epidiniums were higher in lambs fed with block diet (P˂0.05), but 

no significant difference was observed between lambs fed with the control and mixed diets. The 

concentration of blood urea nitrogen (BUN) was lower in lambs fed with the control and block diets 

(P˂0.05), but no significant difference was observed between lambs fed with the control and block 

diets. Other blood metabolites were not affected by experimental diets. The physical form of the feed 

(block diet) significantly increased the eating rate, ruminating rate, and total activity of the chewing 

(P˂0.05). Compared to lambs fed with block and mixed diets, lambs fed with control diet spent more 

time for eating, ruminating, and chewing. Feed conversion ratio of lambs fed with diets containing 

reed fodder was not affected by the physical form of the feed. Probably the decrease in air temperature 

during the fattening period affected the feed conversion ratio, and it was more effective for lambs fed 

with mixed diet with rough feed. The cost of feed per kilogram of live weight gain during the fattening 

period for each of the control, block, and mixed diets was calculated as 76630, 66360 and 67270 

Rials, respectively. Based on these results, the use of reed fodder in the form of cubic blocks was 

more economical than the other two treatments. 

Conclusion: The results of this experiment support the positive effects of using diets containing reed 

fodder in the form of complete feed block with the lower costs in areas which have the potential for 

growth of reed fodder. 
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