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مقدمه
گوش��ت قرمز یکی از منابع مهم تأمین کننده پروتئین مورد نیاز انس��ان اس��ت و در 
حال حاضر روش اصلی تولید این ماده غذایی با ارزش در کشور، پرورش گاو و گوسفند 
می باش��د. از طرف��ی خوراک بی��ش از نیمی از هزینه های پرورش ای��ن دام ها را به خود 
اختص��اص می دهد و بی تردی��د کاهش هزینه این بخش، س��بب افزایش بازده پرورش 
دام خواهد ش��د. ازجمله راه کاره��ای کاهش هزینه خوراک، می توان ب��ه افزایش تولید 
علوفه و اس��تفاده از فن آوری های فرآوری خوراک دام اش��اره نمود. براس��اس اطالعات 
موجود، محدودیت س��طح زیرکشت، کاهش نزوالت جوی و در نتیجه کاهش منابع آب 
زیرزمینی، همچنین افزایش تدریجی دمای هوا، س��بب محدود ش��دن انواع کشت های 
علوفه ای و غیرعلوفه ای در س��ال های اخیر شده است. لذا استفاده از روش های فرآوری 

خوراک می تواند در این خصوص مورد توجه بیش تری قرار گیرد.
صنع��ت فرآوری خوراک دام یکی از روش های بهینه کردن بازده خوراک اس��ت که 
سال هاس��ت در بسیاری از کشورهای پیش��رو و صاحب این فن آوری، مورد استفاده قرار 
می گیرد. این روش به کش��ورهای دیگر از جمله ایران نیز منتقل ش��ده و در بخش هایی 
مثل پرورش طیور پیش��رفت قابل توجهی نموده است به طوری که شاید بتوان بیان نمود 
که حدود نیمی از خوراک مصرفی طیور به صورت فرآوری ش��ده می باش��د. اما در سایر 
بخش ها مثل پرورش گاو و گوسفند گرچه کم و  بیش استفاده می شود ولی هنوز جایگاه 

واقعی خود را پیدا نکرده است. 
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فن آوری های تهیه خوراک به شکل کرامبل، بلوک خوراک کامل و خوراک کامل 
پلت )فش��رده( از جمله روش های فرآوری شناخته ش��ده هستند که در کشور کم و 

بیش مورد استفاده واحدهای پرورش دهنده دام و طیور قرار می گیرند.
 ف��ن آوری خ��وراک کامل پلت، تجربه موفقی اس��ت که به دلی��ل مزایای قابل 
توجه آن مثل کاهش ضریب تبدیل خوراک، افزایش س��رعت رشد، کاهش ماهیت 
گ��رد و خاک��ی جیره، راحتی حمل و نقل و ... توجه دام��داران به ویژه پرواربندان بره 
را به خود جلب نموده اس��ت. بنابراین، مخاطبان با مطالعه این نش��ریه با روش تهیه 
 خ��وراک کامل پلت ش��ده و مزایای اس��تفاده از آن در تغذیه بره های پرواری آش��نا 

خواهند شد.     

اهمیت پرواربندی بره در کشور
براس��اس آمارنامه سال 1396، ساالنه حدود 800000 تن گوشت قرمز در کشور 
تولید می شود که نزدیک به 45 درصد آن سهم گوسفند و بز است و از این مقدار نیز 
س��هم گوس��فند به تنهایی حدود 300000 تن می باشد. از طرفی با توجه به افزایش 
چش��م گیر جمعیت کشور و عالقه و ذائقه مردم به اس��تفاده از گوشت گوسفند، این 
مقدار تولید جوابگوی نیاز مردم نیست و سبب شده است که بخشی از گوشت قرمز 
مصرفی از طریق واردات تأمین ش��ود. میانگین مصرف س��رانه گوش��ت قرمز کشور 
حدود 12 کیلوگرم در س��ال است که کمتر از میانگین استاندارد مورد نیاز است. این 
موضوع ضرورت توجه به امر تولید گوش��ت قرمز در کش��ور را دوچندان می کند. از 
سوی دیگر پایبندی و اعتقادات مردم به مسائل مذهبی مانند نذورات و قربانی کردن 
دام ب��ه ویژه بره های نر چاق همواره س��بب افزایش اهمیت حرفه پرواربندی بره در 

کشور در طول سالیان متمادی شده است. 
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همچنین کیفیت باالی گوش��ت ب��ره و نیز برخی ویژگی ه��ای غذایی آن مانند 
ُتردی و خوش��مزگی از دیگ��ر جنبه های اهمی��ت این حرفه اس��ت. پرواربندي بره 
در ایران از زمان هاي قدیم مرس��وم بوده اس��ت و اکثر گله داران گوس��فند، بره هاي 
 نر تولیدي را خودش��ان به روش س��نتي پ��روار نموده و به ب��ازار عرضه مي کرده اند 
)شکل 1(. اما امروزه روش هاي سنتي براي دامدار مقرون به صرفه نیست و با توجه 
به برنامه اقتصاد مقاومتي و خودکفایي در تولید گوش��ت قرمز، آشنایي با روش هاي 
صحیح علمي پرورش و اس��تفاده از ابزارهاي مدیریتي پرواربندي بره امري ضروري 
و اجتناب ناپذیر اس��ت. بنابراین چنانچه پرواربندی بره براس��اس اصول و روش های 
صحیح صورت گیرد، عالوه بر اقتصادی ش��دن این حرفه، س��بب برطرف ش��دن و 
یا حداقل کم ش��دن نیاز کش��ور به گوش��ت قرمز و کاهش وابستگی به واردات این 
محصول با ارزش خواهد ش��د و نهایتًا سبب جلوگیری از خروج مقادیر قابل توجهی 

ارز از کشور نیز می شود.

شکل 1- بره های نر پروار شده
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نقش تغذیه در پرواربندی بره
در واحده��ای پرواربندی ب��ره، بیش ترین بخش هزینه ه��ا )70-60 درصد( مربوط 
به خوراک اس��ت به طوری که صرف نظر از نوس��انات قیمت دام، این بخش از هزینه ها 
بیش ترین تأثیر را در س��وددهی یک واح��د پرواربندی دارد. بنابراین با توجه به ضرورت 
عملکرد اقتصادی در واحدهای پرواربندی، محقق شدن حداکثر توان تولیدی دام، تامین 
م��واد اولی��ه به منظور فراهم نم��ودن مواد مغذی مورد نی��از دام و در نهایت روش تهیه 
خ��وراک از اهمیت فراوانی برخوردار اس��ت. نقش اصلی تغذی��ه در دام، عالوه بر حفظ 
سالمتی، رشد، تولید و تولیدمثل، افزایش طول عمر دام است که سبب افزایش عملکرد 
اقتصادی آن خواهد ش��د. در بره های پرواری، مهم ترین صفات مورد نظر، س��رعت رشد 
و طول مدت پروار اس��ت که رابطه بین ای��ن دو در جهت عکس یکدیگر بوده به طوری 
که افزایش س��رعت رشد دام س��بب کاهش طول دوره پرواربندی و در نتیجه اقتصادی 
ش��دن بازده واحد تولیدی خواهد ش��د. هدف از غذا خوردن دام، دریافت تمامی نیازهای 
غذای��ی از جمله انرژی، پروتئین، ویتامین ها و موادمعدنی مورد نیاز اس��ت که در اجزای 

خوراک وجود دارند و در صورت تأمین تمامی 
این م��واد مغذی باهم، حداکثر رش��د 

م��ورد انتظار به دس��ت خواهد آمد. 
خوراک کامل پلت، خوراکی است 
ک��ه تمامی مواد مغ��ذی مورد نیاز 
دام را ب��ر اس��اس احتیاج��ات، به 
 مقدار الزم برای دام تأمین می کند 

)شکل 2(. 

شکل 2- نمونه ای از خوراک کامل پلت شده
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روش های خوراک دادن بره های پرواری
به طور کلی جیره ها را به دو شکل می توان در اختیار بره های پرواری قرار داد: 

1- ج��دا از ه��م: در این روش دو بخش علوفه و کنس��انتره به طور جداگانه در آخور دام 
ریخته می ش��ود. بهتر اس��ت در این روش ابت��دا علوفه را در آخور دام ریخته و س��پس 
کنسانتره روی علوفه ریخته شود. از معایب این روش این است که ممکن است دام های 
قوی ت��ر مقدار بیش تری کنس��انتره مص��رف کنند که در این صورت س��بب بروز برخی 

مشکالت گوارشی مثل اسیدوز می شود.
2- مخلوط شده TMR(1(: در این روش تمام اجزاء تشکیل دهنده ی جیره، ابتدا کاماًل با 
هم مخلوط می شود و سپس در اختیار دام قرار می گیرد )شکل 3(. بنابراین قدرت انتخاب 
دام در خوردن خوراک، کاهش می یابد که س��بب مصرف یکنواخت جیره می ش��ود. سه 

شکل رایج ولی متفاوت در خوراک کاماًل مخلوط شده برای تهیه جیره وجود دارد.

)TMR( شکل 3– جیره کاماًل مخلوط شده

1- Total mixed ration
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خوراک کامل چیست؟
به طورکلی جیره های کاماًل مخلوط ش��ده به س��ه روش تهیه ش��ده و در اختیار 
دام قرار داده می ش��وند. در تمامی این روش ها تمامی اجزاء یک جیره غذایی پس از 
فرموالس��یون، با هم مخلوط ش��ده و به یک شکل خاص تبدیل شده و سپس مورد 
استفاده دام قرار می گیرند. به این شیوه که در آن تمامی اجزاء خوراک شامل علوفه، 
کنسانتره، مواد معدنی و ویتامینی با هم مخلوط می شوند خوراک کامل گفته می شود 
)ش��کل 4(. خوراک کامل به ش��کل های فله ای )مش( و فشرده )بلوک و پلت( تهیه 
می ش��ود که در شکل فله ای نیازی به دستگاه خاصی نمی باشد و دامداران به راحتی 
با ابزار دستی و یا ماشینی آن را انجام می دهند ولی برای تهیه خوراک کامل بلوک 
و یا پلت ش��ده نیاز به دستگاه مخصوص می باش��د. در زیر انواع شکل های خوراک 

کامل توضیح داده می شود.

شکل 4– استفاده از خوراک کامل سبب افزایش بازده بره های پرواری می شود
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ال�ف- فله ای )مش(1: در این ش��کل از جیره، تمامی اجزاء جیره پس از خرد 
ش��دن، بدون عمل فرآوری و به صورت فش��رده نش��ده )پرس نشده( باهم مخلوط 
می ش��وند. وجود گرد و غبار و احتمال بروز مش��کالت تنفسی هم برای دامدار و هم 
برای دام، می تواند از معایب این شکل از جیره باشد. در حال حاضر مصرف جیره به 

این شکل در کشور رایج تر از شکل های دیگر مثل بلوک و پلت است )شکل 5(.

شکل 5– نمونه ای از جیره به شکل مش

1- Mash
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ب- بلوک ش�ده: در این روش، تمامی اجزاء جیره طی مراحلی با هم مخلوط 
می ش��ود و پس از وارد ش��دن در یک قالب مکعبی ش��کل، تحت فش��ار به ش��کل 
مکعب مس��تطیل یا مربع از مدار خارج می شوند. مکعب ها معمواًل 18-12 کیلوگرم 
 وزن دارند و دارای قطر 10-5 س��انتیمتر و طول و عرض 60-40 س��انتیمتر هستند 
)شکل 6(. البته بنا بر ضرورت ابعاد و وزن این مکعب ها قابل تغییر است. سهولت در 
حمل و نقل، جلوگیری از ریخت و پاش و مصرف یکنواخت توسط دام از ویژگی های 
خوراک های بلوک ش��ده می باشد. این شکل از خوراک بیش تر برای پرواربندی های 

مناطق بیابانی و عشایری توصیه می شود.

شکل 6– نمونه ای از جیره به شکل بلوک شده
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ج- حبه )پلت ش�ده(: برای تبدیل جیره به این شکل الزم است از دستگاه پلت 
ساز استفاده شود )شکل 7(. برای تهیه خوراک پلت شده، ابتدا بخش علوفه ای جیره خرد 
شده و سپس تمامی اجزاء جیره )علوفه و کنسانتره( به طور کامل با هم مخلوط می شوند. 
این کار با استفاده از میکسر )مخلوط کن( انجام می شود. اجزاء مخلوط شده با استفاده از 
نقاله، وارد مخرن دستگاه پلت ساز شده و 
با عبور از مس��یرهایی در طول دستگاه 
پلت ساز، توسط آب مرطوب می شوند و 
در نهایت با استفاده از حرارت و فشار به 
صورت حبه های فشرده شده از قسمتی 
به نام دای که دارای منافذی با قطرهای 
 مختل��ف می باش��د، خ��ارج می ش��وند 
)شکل 8(. قطر خوراک های پلت شده را 
می توان با در نظر گرفتن دای مناسب، 

بر اساس نیاز تنظیم نمود.

شکل 7– نمونه ای از دستگاه تهیه خوراک پلت شده

شکل 8– نمونه ای از جیره پلت شده



مزایای استفاده از خوراک کامل پلت شده در واحدهای پرواربندی بره16

مزایای خوراک کامل پلت شده 
1- مصرف یکنواخت: به دلیل فش��رده بودن اجزاء خوراک و چس��بیده شدن آنها به 
هم، امکان جدایی این اجزاء از همدیگر توس��ط دام وجود ندارد و لذا تمامی اجزاء جیره 

)خوش خوراک و غیرخوش خوراک( توسط دام مصرف می شود. 
2- افزایش خوش خوراکی: به دلیل افزودن مواد پلت چسبان مانند مالس، خوش 

خوراکی جیره افزایش می یابد و لذا دام با اشتهای بیش تری آن را مصرف می کند.
3- کاه�ش ماهیت گردوخاکی: خوراک کامل پلت ش��ده نس��بت به خوراک های 
غیرفشرده، دارای گردوخاک بسیار کم تری بوده که سبب کاهش احتمال بروز بیماری های 

تنفسی برای دام و دامدار می شود )شکل 9(.

شکل 9– گرد و خاک ناشی از مصرف خوراک پلت نشده )باال( در مقایسه با خوراک پلت شده )پایین(
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4- آس�انی حمل و نقل: به دلیل فش��رده ش��دن و امکان بس��ته بندی کردن این نوع از 
خوراک، حمل و نقل آن در بخش های مختلف دامداری آس��ان تر اس��ت و در نتیجه س��بب 

کاهش نیروی کار و افزایش میل و رغبت کارگر خواهد شد.
5- کاه�ش ریخ�ت و پ�اش )پ�رت(: ریخت و پاش ی��ا پرت خوراک کامل پلت ش��ده در 
قسمت های مختلف دامداری مثل انبار، راهروهای خوراک دهی و آخور به حداقل ممکن می رسد.

6- کاهش فضای مورد نیاز: فشرده بودن خوراک کامل پلت شده که سبب افزایش جرم حجمی آن 
می شود باعث می شود فضای مورد نیاز برای نگهداری خوراک )انبار( در طول سال کاهش پیدا کند.

7- کاه�ش عوامل بیماری زا و ضدتغذیه ای: دمای باالی فرایند پلت کردن خوراک 
و فش��ار مکانیکی ناش��ی از پرس مواد به هنگام عبور از دای، س��بب از بین رفتن بسیاری از 

عوامل بیماری زا و نیز تخریب مواد ضدتغذیه ای موجود می شود. 
8- کاهش فعالیت بازدارنده های رش�د: مواد مضر بازدارنده رشد معمواًل تحت فشار 

و حرارت، فعالیت خود را از دست می دهند.
9- افزایش مصرف: بره های پرواری معمواًل خوراک کامل پلت ش��ده را به دلیل خوش 

خوراکی و کاهش حجم در مقایسه با سایر خوراک ها بیش تر مصرف می کنند.
10- افزایش سرعت رشد: افزایش مصرف خوراک معمواًل سبب افزایش رشد می شود 
و لذا بره های پرواری با مصرف روزانه خوراک بیش تر، افزایش رش��د روزانه باالتری خواهند 

داشت که خود سبب کوتاه تر شدن طول دوره پروار می شود.
11- بهبود ضریب تبدیل خوراک: در اثر فرآیند حرارت توس��ط بخار که بر روی اجزا 
خوراک کامل، خصوصًا غالت انجام می شود، ارزش غذایی خوراک بهبود می یابد. این بهبود 
به ص��ورت افزایش قابلیت هضم انرژی، اس��یدهای آمینه و دیگر م��واد مغذی خواهد بود. به 
عنوان مثال در اثر فرآیند پخت توس��ط بخار، گرانول های نشاس��ته در غالت ژالتینه شده و 
بیش تر تحت تأثیر آنزیم های گوارشی قرار می گیرند که نتیجه آن افزایش قابلیت هضم 

نشاسته و انرژی قابل متابولیسم خوراک است. 
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چه موادی در خوراک کامل پلت به کار می رود 
به طورکلی جیره بره های پرواری از دو قسمت علوفه و کنسانتره تشکیل می شود. 

ال�ف- علوفه: علوفه به دلیل س��اختار خش��بی و اندازه طول قطع��ات آن، برای تأمین 
الیاف مورد نیاز فعالیت میکروبی شکمبه، تحریک نشخوار، حفظ عملکرد مناسب دستگاه 
گوارش و حفظ س��المتی دام الزم است. میزان علوفه مصرفی در بره های پرواری گرچه 
محدودی��ت ندارد ولی با توجه ب��ه حجیم بودن و محدودیت ظرفیت ش��کمبه، نیازهای 
غذایی بره ها را تأمین نمی کند و بنابراین تنها حدود یک سوم از جیره را تشکیل می دهد. 
میزان مصرف در جیره بره های پرواری حدود 40-20 درصد اس��ت. گرچه ممکن اس��ت 
بنا بر ش��رایط موجود در منطق��ه پرواربندی، یک یا چند ن��وع از علوفه های موجود مثل 
کاه و یونجه مورد اس��تفاده قرار گیرد ولی کاه گندم یا جو به دلیل ارزش غذایی پایین و 
همچنین نداشتن چسبندگی کافی، برای خوراک کامل پلت شده مناسب نیست. بنابراین 
مناسب ترین علوفه در خوراک کامل پلت برای بره های پرواری یونجه است که عالوه بر 

ارزش غذایی باال، از میزان چسبندگی زیادی هم برخوردار است )شکل 10(.

شکل  10– خوراک کامل پلت شده شامل 50 درصد یونجه
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ب- کنس�انتره : مواد کنس��انتره ای رای��ج در جیره بره های پرواری ش��امل جو، ذرت، 
س��بوس گندم، کنجاله تخم پنبه، کنجاله س��ویا. مکمل ویتامینه و معدنی، نمک، کربنات 
کلسیم و بی کربنات سدیم )جوش شیرین( می باشد. این مواد خوراکی حدود 80-70 درصد 
جیره بره های پرواری را تش��کیل داده و توصیه می ش��ود در خوراک کامل پلت به صورت 

 سالم وارد دستگاه پلت ساز شوند 
)شکل 11(. نسبت مناسب علوفه 
به کنس��انتره در خ��وراک کامل 
پلت ش��ده می توان��د از 20-40 
درص��د علوف��ه و 80-60 درصد 

کنسانتره تشکیل شود.

شکل 11– خوراک کامل پلت شده با استفاده از دانه غالت خرد 
نشده )سالم(

ج- پلت چس�بان: برای اینکه مواد خوراکی به صورت فش��رده تبدیل شوند، نیاز به 
مواد پلت چس��بان می باش��د. یکی از موادی که در این مورد به عنوان پلت چس��بان به 
کار م��ی رود، مالس چغندر قند می باش��د. مالس چغندرقند به دلی��ل دارا بودن ویژگی 
چس��بندگی و فراوانی در کش��ور، اصلی ترین ماده پلت چس��بان برای تهیه خوراک های 
کامل پلت ش��ده می باشد. میزان 
مصرف این ماده بستگی به سایر 
مواد به کار رفته در جیره به طور 
متوس��ط بین 10-5 درصد جیره 

متفاوت می باشد )شکل 12(. 

شکل 12- مالس به عنوان پلت چسبان در 
خوراک کامل پلت شده
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عملکرد خوراک کامل پلت  شده در واحدهای پرواربندی بره
اگرچه خوراک کامل پلت شده در تغذیه بره های پرواری در کشور تاکنون کم تر مورد 
اس��تفاده قرار گرفته است، اما نتایج حاصل از انجام پروژه های گزارش شده، نشان دهنده 
اثرات مثبت این ش��کل از جیره بر عملکرد دام و در نتیجه افزایش بازده اقتصادی واحد 
پرواربندی بره بوده اس��ت. نتایج یکی از این پروژه ها که در پاییز س��ال 1397، در واحد 
پرواربندی آقای مهدی فالح دار، واقع در شهرس��تان نظرآباد، روس��تای وایبک و قبچاق 
انجام شده است در جدول 2 گزارش شده است. در این پروژه تعداد 50 رأس بره نر نژاد 
فشندی از شیرگرفته متعلق به گله گوسفند آقای فالح دار با میانگین سنی حدود 4 ماهه، 
مورد استفاده قرار گرفت. یک گروه از بره ها جیره ی پلت  شده و گروه دیگر جیره ی پلت 

نشده )شکل 13( مصرف کردند.

شکل 13- اجزاء خوراک کامل پلت نشده در پروژه پروار بره های فشندی
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جدول 1- اجزاء تشکیل دهنده جیره کامل پلت شده

جدول 2- اثر جیره کامل پلت شده بر عملکرد اقتصادی بره های نر فشندی

توضیحات: 
- محاسبات برای یک رأس بره انجام شده است.

- قیمت هر کیلوگرم خوراک پلت نش��ده 15000 ریال و قیمت هرکیلوگرم خوراک کامل پلت ش��ده 18000 
ریال بود.

- طول دوره پروار برای 90 روز محاسبه شده است.

درصدماده خوراکیردیفدرصدماده خوراکیردیف

5مالس306یونجه1

0/6مکمل21/87جو2

0/3نمک238دانه ذرت3

1/3بی کربنات سدیم79سبوس گندم4

0/6کربنات کلسیم10/510کنجاله سویا5

تفاوتجیره پلت نشدهجیره پلت شدهصفت مورد بررسیردیف

25250تعداد دام )رأس(1

29/729/30/4وزن شروع پروار )کیلوگرم(2

53/449/63/8وزن پایان پروار )کیلوگرم(3

23/720/33/4اضافه وزن در پایان پروار )کیلوگرم(4

26422638افزایش وزن روزانه )گرم(5

6/37/41/1ضریب تبدیل خوراک6

1501500خوراک مصرفی در پایان دوره )کیلوگرم(7

3000000300000هزینه دستگاه پلت ساز )ریال(8

1500000150000هزینه حمل و نقل خوراک )ریال(9

4500000450000جمع هزینه )ریال(10

59250005075000850000درآمد حاصل از فروش اضافه وزن زنده )ریال(11

4000000400000سود اضافی )ریال(12
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محاسبه اقتصادی
با توجه به اینکه تمامی هزینه ها مثل ساختمان، کارگری، آب، برق و سوخت به جز 
هزینه ی خوراک برای هر دو گروه مساوی بود، لذا در اینجا فقط هزینه ی خوراک مورد 

محاسبه قرار گرفته است.

هزینه 
هزینه خوراک یک رأس بره در طول دوره پروار در گروه تغذیه شده با خوراک پلت شده =

150)خوراک مصرف شده/کیلوگرم( × 18000 )قیمت هر کیلوگرم خوراک/ریال( = 2700000 ریال 
هزینه خوراک یک رأس بره در طول دوره پروار در گروه تغذیه شده با خوراک پلت نشده =
150 )خوراک مصرف شده/کیلوگرم( × 15000 )قیمت هر کیلوگرم خوراک/ریال( = 2250000 ریال 

درآمد
درآمد حاصل از فروش اضافه وزن زنده یک رأس بره از گروه خوراک پلت شده = 

23/7 )اضافه وزن زنده/کیلوگرم( × 250000 )قیمت یک کیلوگرم وزن زنده/ریال( = 5925000 ریال
درآمد حاصل از فروش اضافه وزن زنده یک رأس بره از گروه خوراک پلت نشده = 

20/3 )اضافه وزن زنده/کیلوگرم( × 250000 )قیمت یک کیلوگرم وزن زنده/ریال( = 5075000 ریال

سود
2700000 )هزینه خوراک پلت شده/ریال( – 2250000 )هزینه خوراک پلت نشده/ریال( = 450000 ریال

5925000 )درآمد بره های خوراک پلت شده/ریال( – 5075000 )درآمد بره های خوراک 
پلت نشده/ریال( = 850000 ریال

850000 )سود بره های خوراک پلت شده/ریال( – 450000 )سود بره های خوراک پلت 
نشده/ریال( = 400000 )سود اضافی هر رأس دام در بره های تغذیه شده با خوراک پلت 

در طول یک دوره پروار 90 روزه(
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بنابراین در صورت اس��تفاده از خوراک کامل پلت ش��ده در واحدهای پرواربندی بره 
عالوه بر بهره مندی از مزایای این نوع خوراک که در قس��مت مقدمه ذکر شد، هر رأس 
بره می تواند 400000 ریال سود اضافی نصیب دامدار نماید. باید توجه نمود که این مقدار 
س��ود فقط مربوط به یک دوره پروار می باش��د و چنانچه دامدار در طول س��ال سه دوره 
بره پروار نماید، سود به دست آمده سه برابر یعنی 1200000 ریال خواهد شد. بر همین 
اساس یک واحد پرواربندی 100 رأسی در سال می تواند 120000000 ریال سود اضافی 
کس��ب نماید و این سود در یک واحد 1000 رأسی در سال 1200000000 ریال خواهد 
بود که رقم بسیار قابل توجهی است و می تواند انگیزه گله داران را برای ادامه فعالیت در 

این حرفه بیش تر نماید.
چنانچه حداقل نیمی از گله داران کشور بتوانند این روش را در واحدهای خود اجرایی 
نمایند، درآمد قابل توجهی نصیب خود و کشور خواهند نمود. مالحظه می شود که بدون 
اضافه ش��دن هزینه، و فقط با مدیریت صحیح می توان درآمد حاصل از این حرفه را به 
طور قابل مالحظه و چشمگیری افزایش داد و عالقه مندان را با میل بیش تری ترغیب به 
ادامه اشتغال در این حرفه نمود. نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد این است که 
بره های تغذیه ش��ده با خوراک کامل پلت شده، دارای حجم دستگاه گوارش کوچکتری 
بوده و همین موضوع س��بب افزایش درصد الشه و در نتیجه بازارپسندی باالتری برای 

این نوع در دام های پروار شده می شود.   
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