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  )رودهليل آبريز حوزه( كرمان استان جنوب قشالقي مراتع در
  

  4آذرنيوند حسينو  3)تركان( معتمدي جواد، 2برخوري سعيد، *1ارزاني حسين
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  )20/11/89: تاريخ تصويب - 16/10/88: تاريخ دريافت(

  

   چكيده

  
 وزن تعيين بنابراين .است ضروري چرا، ظرفيت محاسبه منظور به دام روزانه نياز از اطالع

 كشور دامي واحد به نسبت آنها تبديل ضريب و مرتع در چراكننده دام مختلف هايرده
 بلوچي نژاد گوسفند مختلف هايرده وزن تعيين منظور به تحقيق اين در .باشدمي روريض

 نظر مورد نژاد از غالب دام داراي كه گله 5 كرمان، استان جنوب قشالقي مراتع در چراكننده
 ميش رأس15 ساله، سه ميش رأس15 شامل؛ دام رأس 70 گله هر در .شدند انتخاب بودند،
 رأس15 و ماهه سه بره رأس 15 ساله، چهار قوچ رأس 5 ساله، سه وچق رأس 5 ساله، چهار

 در توزين عمل .شدند گذاري عالمت توزين براي و انتخاب تصادفي صورت به ماهه شش بره
 خارج( باغات و مزارع چر پس و قشالقي مراتع در چرا فصل انتهاي و ابتدا شامل مرحله سه
 نژاد گوسفند وزن عنوان به )ساله چهار و سه( بالغ يهاميش وزن ميانگين .شد انجام )مرتع از

 41±53/0 بلوچي، نژاد گوسفند وزن حاصله؛ نتايج اساس بر .گرفت قرار نظر مد بلوچي
 برابر؛ ترتيب به نظر مورد نژاد ماهه شش بره و ماهه سه بره قوچ، وزن و كيلوگرم

 ميش، دامي واحد ادلمع .شد تعيين كيلوگرم 65/38±39/0 و 38/0±15/20، 78/1±18/89
 برابر؛ ترتيب به كشور، دامي واحد به نسبتنظر  مورد نژاد ماهه شش بره و ماهه سه بره قوچ،

 شش بره و ماهه سه بره قوچ، ميش، روزانه نياز .گرديد محاسبه 82/0 و 51/0 ،54/1 ،86/0
 ماف پيشنهادي معادله اساس بر متابوليسمي، انرژي حسب بر بلوچي نژاد گوسفند ماهه

)MAFF، 1984( دادن قرار نظر مد با و مرتع در چرا شرايط در و نگهداري حالت در 
 ضريب اعمال و گياهان تراكم آبشخور، فواصل مطالعه، مورد مراتع فيزيكي خصوصيات

 مقدار .گرديد محاسبه مگاژول 15/10 و 31/6 ،66/14 ،19/8 ترتيب؛ به درصد، 30افزايشي
 نژاد گوسفند ماهه شش بره و ماهه سه بره قوچ، ميش، روزانه ازنيتأمين  براي الزم علوفه

 برابر؛ ترتيب بهرشد رويشي  مرحله در مطالعه مورد مراتع علوفه كيفيت به توجه با بلوچي
 كيلوگرم 5/1 و 9/0 ،2/2 ،2/1 برابر؛) گلدهي(رشد كامل  مرحله در و 4/1 و 8/0 ،2 ،1/1

 موثر دام روزانه نياز بر چرا زمان كه است اين نگربيا امر اين .گرديد برآورد خشك علوفه
   .شود مشخص علوفه كيفيت مبناي بر دامي واحد روزانه نياز است الزم و است

  
  نژاد گوسفند مرتع، روزانه، نياز متابوليسمي، انرژي دامي، واحد معادل :كليدي هايواژه

  .كرمان استان بلوچي،                         
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 مقدمه 

منظور محاسبه ظرفيت چرايي مرتع بر اساس ه ب

استفاده از واحد دامي مشترك  هاي غذايي دام، نيازمندي

واحد دامي به منظور . به جاي انواع دام ضرورت دارد

هاي مختلف دام در يك شكل واحد مورد بيان انواع و رده

به صورت وزن زنده يك دام بالغ يا  معموالًتوجه است و 

آن بر مبناي متوسط مصرف ماده خشك در روز،  معادل

   ). Vallentine, 2001(شود  تعريف مي

متخصصين علوم دامي و مرتعداري تعاريف متفاوتي 

 .Stoddart et al. اندراجع به واحد دامي ارائه داده

 پوند وزن زنده را به عنوان يك 1000مقدار  )1975(

 واحد )Scarnecchia )1985. واحد دامي انتخاب كردند

دامي را بر حسب مقدار علوفه مورد نياز يك گاو ماده 

بالغ به مدت يكسال تعريف كرد و در شرايط چراي دام 

در مراتع، هر پنج گوسفند و يا بز را معادل يك واحد 

 يك 1)1964(انجمن مرتعداران آمريكا . دانددامي مي

كيلوگرم  12اي پوندي با نياز علوفه 1000ماده گاو بالغ 

. ماده خشك در روز را به عنوان واحد دامي معرفي نمود

Voisin )1959( ،Stoddart et al. )1975( ،Freer 

 از وزن زنده دام به عنوان تنها )1985( Alisonو ) 1981(

 توان واحد دامي را بر مبناي آن محاسبه متغيري كه مي

 دپارتمان كشاورزي مينوستا. استفاده كردند ،نمود

د دامي به عنوان يك دهد كه از واحش ميگزار �)2009(

گيري در ثبت و بررسي فرايندهاي زيست واحد اندازه

شود، زيرا استانداردهاي يكساني را محيطي استفاده مي

ها بر اساس جثه، وزن، اندازه و توليدشان  براي تمام دام

دهد، آن موسسه همچنين گزارش مي. گيرددر نظر مي

نطقه براي يك نوع دام، از تعداد واحد دامي در هر م

حاصلضرب تعداد دام در معادل واحد دامي محاسبه 

كيلوگرمي را يك واحد  450شود و يك گاو بالغ  مي

سرويس حفاظت منابع طبيعي . نمايد دامي تعريف مي

بر اساس كتابچه ملي مرتع و چراگاه؛ واحد  �)2008(

كيلوگرم معرفي  450دامي را يك گاو ماده بالغ به وزن 

رساني صنعت كشاورزي آلبرتا بخش اطالع. نمايدمي

 450، واحد دامي را يك گاو ماده بالغ �)2008(

                                                                                   
1. Society for Range Management, 1974  
2. Minnesota Department of Agriculture, 2009  
3. National Resources Conservation Services, 2008  
4. Practical Information for Alberta Agriculture 
Industry, 2007 

اش معرفي كيلوگرمي به همراه گوساله شيرخواره

شود كه يك بر اساس اين پيشنهاد، فرض مي. نمايد مي

كيلوگرم علوفه  7/11اش روزانه به گاو به همراه گوساله

كيلوگرم براي  7/2ي گاو و كيلوگرم برا 9(نياز دارد 

 دهد، واحد داميگزارش مي )2007( Loretta). گوساله

كيلوگرمي به  450به طور معمول يك گاو ماده بالغ 

ايشان بر اساس . باشد اش ميماهه 6همراه گوساله 

گزارشات سرويس حفاظت منابع طبيعي؛ عقيده دارد كه 

 كيلوگرم علوفه خشك شده در هواي آزاد براي 5/13

اش، كافي كيلوگرمي و گوساله 450يك گاو بالغ 

درصد وزن زنده دام  3باشد كه اين ميزان معادل  مي

ايستگاه تحقيقات كشاورزي دانشگاه مريلند . باشد مي

دهد كه واحد دامي با توجه به نوع گزارش مي 5)2005(

شود و به عنوان يك واحد براي دام غالب تعريف مي

بر همين اساس بيان . شود ها استفاده مي سنجش دام

كنند كه يك دام هميشه معادل يك واحد دامي مي

بنابراين در تعيين تعداد واحد دامي در هر . نخواهد بود

هاي موجود هر  منطقه بايد از معادل واحد دامي دام

 ،)Liewellyn )2004 .منطقه در محاسبات استفاده شود

مراه به ه) كيلوگرم6/453(پوندي  1000يك گاو بالغ 

 57/13(پوند  26يك گوساله كه در طول روز به 

علوفه خشك نياز دارد را به عنوان يك واحد ) كيلوگرم

  . كنددامي بيان مي

شود كه  با توجه به منابع مطرح شده، نتيجه مي

با توجه به وزن دام غالب  معموالًواحد دامي در هر كشور 

ند براي مثال در استراليا تنها گوسف. گرددمشخص مي

نژاد مرينوس غالب است و به عنوان واحد دامي آن كشور 

در ايالت متحده آمريكا، دام غالب گاو . تعيين شده است

است، لذا وزن گاو بالغ به عنوان واحد دامي در آن كشور 

نژاد  20اما در ايران، بيش از . گيردمد نظر قرار مي

ق هاي متفاوت، از مراتع در مناطگوسفندي با اندازه جثه

توان  از اينرو نمي. كنندمختلف آب و هوايي استفاده مي

اندازه واحد دامي در ايران را با توجه به وزن يك نژاد 

هاي ارائه داد بلكه بايد با تلفيق اطالعات همه نژاد

گوسفندي، واحد دامي كشور را تعيين و ضريب تبديل 

بر همين اساس؛ . هر نژاد نسبت به آن را مشخص كرد

                                                                                   
5. University of Mariland, Agriculture experiment 
station, 2005  
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اضر با هدف تعيين وزن گوسفند نژاد بلوچي مطالعه ح

چراكننده در مراتع قشالقي جنوب استان كرمان و 

هاي مختلف آن نسبت به محاسبه ضريب تبديل رده

كننده نياز  و برآورد مقدار علوفه تأمين واحد دامي كشور

روزانه دام در حالت نگهداري و در شرايط چرا از مراتع 

  . منطقه، انجام شد

   

  ها  روش مواد و

  منطقه مورد مطالعه

رود در جنوب  منطقه مورد مطالعه حوزه آبريز هليل

هكتار  2633050استان كرمان با مساحتي بالغ بر 

درجه و  57اين حوزه با مختصات جغرافيايي . باشد مي

 27دقيقه طول شرقي و  11درجه و  59دقيقه تا  13

 دقيقه عرض شمالي، 8درجه و  28دقيقه تا  4درجه و 

هاي كهنوج، جيرفت، عنبرآباد،  شامل؛ شهرستان عمدتاً

طول . باشد قلعه گنج، رودبار جنوب و قسمتي از بافت مي

هاي چهارگنبد بافت تا  اليه شمال غربي كوه آن از منتهي

. كيلومتر گسترش دارد 380هامون جازموريان در حدود 

 70هاي باال دست حدود  متوسط عرض آن در قسمت

كيلومتر  150هاي پايين دست به  بخشكيلومتر و در 

منطقه مورد مطالعه از نظر اقليمي، طيف . رسد مي

دهد و داراي  اي را به خود اختصاص مي گسترده

هاي؛ بياباني، خشك، نيمه مرطوب و اقليم ارتفاعات  اقليم

 2181814وسعت مراتع منطقه حدود . باشد فوقاني مي

هكتار  700000باشد كه از اين ميزان حدود  هكتار مي

. باشد مراتع ييالقي و مابقي شامل مراتع قشالقي مي

مشاعي  -سنتيبرداري از مراتع منطقه به شيوه  نظام بهره

   .باشد و نظام اجتماعي به حالت عشايري مي

  گوسفند غالب در منطقه  

گوسفند غالب موجود در منطقه از توده نژاد بلوچي 

وي از جمله است كه به دليل مقاومت به شرايط سخت ج

گرماي طاقت فرسا و سرما و دارا بودن استعداد توليد 

پشم، گوشت و شير، مورد پسند و عالقه دامداران شرق 

اطلس ملي دامپروي، ؛ Khaldari, 2003( كشور است

اين نژاد در منطقه مورد مطالعه به دو تيپ؛ ). 1997

هاي زياد شود كه شباهت كرماني و جيرفتي خوانده مي

شته و تشخيص آنها از يكديگر بسيار مشكل با هم دا

در مناطق پست و  عمدتاًگوسفند بلوچي . باشد مي

گرمسيري جنوب غربي استان كرمان پراكنش دارد و از 

نظر جمعيت و تعداد؛ نژاد غالب را در شرق ايران تشكيل 

جمعيت گوسفند بلوچي در حوزه مورد مطالعه، . دهدمي

هاي روستايي و لهباشد كه شامل گ راس مي 350000

تا  500عشايري است و هر گله به طور متوسط، داراي 

  .باشد راس دام مي 700

  روش انتخاب گله و دام 

گله گوسفندي عشايري كه  5در اين تحقيق تعداد 

هاي رأس دام داشتند، در شهرستان 200بيشتر از 

كهنوج، رودبار، سرخ قلعه، قلعه گنج و موجان انتخاب و 

تعيين اندازه واحد ”تورالعمل طرح ملي مطابق با دس

از هر  “دامي و نياز روزانه دام چراكننده از مراتع كشور

رأس ميش سه ساله و 15راس دام شامل؛  70گله

رأس  5رأس ميش چهار ساله غير آبستن و شيرده، 15

راس بره سه 15رأس قوچ چهار ساله،  5قوچ سه ساله، 

ادفي انتخاب رأس بره شش ماهه به صورت تص15ماهه و 

هاي تركيب گله. گذاري شدند و براي توزين عالمت

شامل گوسفند  عمدتاًباشد كه  انتخابي، گوسفند و بز مي

نژاد بلوچي و به مقدار كمتر بز نژادهاي كركي رائيني، 

چون تعداد قوچ در هر . تالي موي و بيتال پاكستاني است

ري باشد، لذا تعداد كمت ها كمتر ميگله نسبت به ميش

ها با توجه به اينكه در  در مورد وزن بره. انتخاب شدند

هاي منطقه مورد مطالعه، بره شش ماهه در همان گله

ها موجود نبود، بره سه ماهه در ابتداي فصل چرا در گله

هاي سه اول فصل چرا و بره شش ماهه كه همان بره

كشي  كشي اول بودند، در پايان فصل وزن ماهه وزن

ور جلوگيري از خطا در امر توزين در به منظ. شدند

ها نيز ثبت  اي داممراحل مختلف، شماره پالك بيمه

هاي مورد نظر در سه مرحله  كشي از گله وزن. گرديد

و ) مصادف با آخر زمستان(شامل؛ ابتداي فصل چرا 

در مراتع ) مصادف با اوايل تابستان(انتهاي فصل چرا 

مرداد (رتع قشالقي و همچنين يك مرحله خارج از م

ها در ساعاتي از روز كه دام نه  وزن دام. انجام شد) ماه

بعد  4صبح و  10حدود (زياد گرسنه و نه زياد سير است 

فصل چرا در مراتع قشالقي . گيري شد اندازه) از ظهر

مورد مطالعه از اواخر بهمن ماه شروع و تا پايان خرداد 

ل مورد به دليل خشكسالي شديد در سا. ماه ادامه دارد

ها به ييالق برده نشدند و در  ، دام)1386- 87(مطالعه 
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  . نگهداري شدند) خارج از مرتع(پس چر مزارع و باغات 

تعيين وزن گوسفند و ضريب تبديل آن نسبت به واحد 

   دامي كشور

براي تعيين وزن گوسفند بلوچي، ميانگين وزن 

به عنوان وزن نژاد ) سه و چهار ساله(هاي بالغ  ميش

از نسبت وزن . د نظر در منطقه در نظر گرفته شدمور

متابوليكي ميش، قوچ، بره سه ماهه و بره شش ماهه 

گوسفند نژاد بلوچي به وزن متابوليكي واحد دامي كشور، 

معادل واحد دامي براي ميش، قوچ، بره سه ماهه و بره 

) 1رابطه(شش ماهه نژاد مورد نظر محاسبه شد 

(Vallentine, 2001).   

1(                                      AUE75.0

75.0

Y

)LAW( =  

)LAW(75.0كه در آن؛ 
يعني وزن  (وزن متابوليكي   ،1

نوع و رده دام گوسفند نژاد بلوچي و ) 75/0بدن به توان 

Yواحد دامي ملي، . باشد؛ وزن واحد دامي كشور مي

يانگين وزن گوسفند بالغ زنده غيرآبستن و خشك با م

 ;Arzani et al., 2007) كيلوگرم گزارش شده است 50

Arzani, 2009).    

  برداري از گياهان مورد چراي دام  نمونه

ها، از گياهان موجود در مراتع  در هنگام توزين دام 

منطقه، در دو مرحله فنولوژيكي شامل؛ رشد رويشي و 

در هر . نمونه برداري صورت گرفت) رشد كامل(گلدهي 

مرحله براي هر گونه سه تكرار و براي هر تكرار بين پنج 

تا ده پايه بطور تصادفي انتخاب و رشد سال جاري آنها 

ها در سايه در هواي آزاد سپس نمونه. برداشت گرديد

خشك و به منظور تعيين تركيبات شيميايي به 

هاي مورد مطالعه  گونه. آزمايشگاه انتقال داده شد

 Asphodelus lenuifolus ،Lepidium: عبارتند از

aucheri ،Reseda luteola ،Taverniera cuneifolia ،

Panicum antidotule ،Heliotroplum brevilmbe ،

Stipagrostis plumosa ،Stipa capensis ،Aeluropus 

littoralis ،Aeluropus lagopoides .هاي مذكور، از  گونه

ي در مراتع هاي گياههاي مهم و عناصر اصلي تيپ گونه

باشند كه در شرايط خشكسالي و كمبود  منطقه مي

هاي ذخيره، نقش مهمي در شديد علوفه، به عنوان گونه

هاي چراكننده در مراتع منطقه بر  تأمين نياز روزانه دام

عهده دارند و بر اساس دانش بومي و با توجه به تركيب 

                                                                                   
1. Live Animal Weight  

 توان آنها را جزء گياهان كالسگياهي مراتع منطقه، مي

Ш بندي كرد كه تمام يا تعدادي از قابل چراي دام طبقه

هاي مختلف چرا و به ويژه در هاي آنها در زمان اندام

  . گيرند شرايط خشكسالي، مورد استفاده دام قرار مي

  تعيين تركيبات شيميايي گياهان مورد مطالعه

، الياف �)CP( در تحقيق حاضر؛ درصد پروتئين خام

، قابليت هضم ماده �)ADF( يدينامحلول در شوينده اس

به عنوان  �)ME( انرژي متابوليسميو  �)DMD( خشك

كننده كيفيت علوفه مورد ارزيابي قرار  هاي تعيين شاخص

  . گرفتند

گيري پروتئين خام، ابتدا درصد نيتروژن  براي اندازه

ها با استفاده از دستگاه اتوماتيك كجدال محاسبه و  نمونه

درصد الياف . محاسبه گرديد سپس درصد پروتئين خام

نمونه ها با استفاده ) ADF(نامحلول در شوينده اسيدي 

 و دستگاه فايبرتك )Van Soest )1980از روش 

) DMD(درصد ماده خشك قابل هضم . گيري شد اندازه

 .Oddy et al ها با استفاده از رابطه پيشنهادي نمونه

رآورد ب هانمونه ADFو ) N(بر اساس درصد ازت  )1983(

  . شد

 %N 626/2  % +ADF 824/0 – 58/83  % =DMD  

ها با استفاده از  نمونه) ME(انرژي متابوليسمي 

معادله پيشنهادي كميته استاندارد كشاورزي استراليا 

  :بر حسب مگاژول محاسبه گرديد و 6)1990(

2 -  %DMD 17/0  =ME  

  نياز روزانه گوسفند چراكننده در مراتع منطقه 

بسته به وزن زنده دام، وزن  عمدتاًه دام نياز روزان

متابوليكي دام، شرايط فيزيولوژيكي و توليد مثلي دام، 

ميزان حركت و جابجايي دام هنگام چرا و عوامل 

لحاظ كردن تمام موارد ذكر شده . محيطي متغير است

در محاسبه نياز روزانه دام به دليل تغيير پذيري قابل 

ي و محيط اطرافشان ها، وضعيت خوراكده توجه دام

در پژوهش حاضر به . (Arzani, 2009) پيچيده است

هاي منظور برآورد نياز انرژي متابوليسمي روزانه رده

ماف  مختلف گوسفند نژاد بلوچي، از معادله پيشنهادي

                                                                                   
2. Crude protein (CP) 
3. Acid detergent fiber (ADF)  
4. Dry matter digestible (DMD)  
5. Metabolism energy (ME)  
6. Standing Committee on Agriculture , 1990  
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)MAFF،1984( معادله . استفاده شدMAFF )1984( ،

  : هاي چرا كننده در مرتع به صورت زير استبراي دام

W 1/0  +8/1  =MEm     

  :كه در آن

MEm  انرژي متابوليسمي مورد نياز دام به مگاژول

وزن زنده دام به كيلوگرم  Wدر روز در حالت نگهداري و 

اين معادله براي محاسبه نياز روزانه دام در . باشد مي

شرايط كشور انگلستان در نظر گرفته شده است، لذا 

ه شرايط پستي و براي استفاده از اين فرمول با توجه ب

بلندي منطقه، فواصل آبشخور از هم، فاصله آغل تا مرتع 

و پراكنش پوشش گياهي در مراتع مورد چراي دام هر 

شود كه در مطالعه نژاد، از ضريب اصالحي استفاده مي

حاضر با توجه به اينكه منطقه مورد مطالعه مسطح بوده 

  ها حدود و تراكم گياهان متوسط و فاصله آبشخور

 30متر است، نياز روزانه دام به انرژي،  3000-2500

  .  درصد بيشتر در نظر گرفته شد

  طرح آماري 

ها، از تجزيه جهت تجزيه و تحليل آماري داده

واريانس استفاده شد و اثرات اصلي تيمارها شامل؛ اثر 

، گله، سن و جنس و اثرات )فصل چرا(مرحله توزين 

ميش و قوچ سه و (بالغ  هاي متقابل آنها بر روي وزن دام

از آنجايي كه فرض . مورد بررسي قرار گرفت) چهار ساله

ها شرط مهمي در تجزيه واريانس  نرمال بودن داده

قبل از تجزيه واريانس، فرض فوق با آزمون  باشد،  مي

درصد انجام  5آندرسون دارلينگ در سطح احتمال 

جهت مشاهده منابع تغييرات درون گروهي و . گرديد

ها و نيز مراحل رشد با يكديگر، از آزمون  ايسه گونهمق

  . چند دامنه دانكن استفاده گرديد

  

  نتايج 

تعيين وزن گوسفند نژاد بلوچي در مراتع قشالقي 

  جنوب كرمان 

هاي هاي متفاوت، زمانها در گلهميانگين وزن دام

هاي مختلف سني و جنسي، در مختلف توزين و رده

با در نظر گرفتن وزن . استنشان داده شده  1 جدول

، وزن )هاي سه و چهار سالهميش(هاي بالغ ميش

كيلوگرم تعيين  41±53/0گوسفند نژاد بلوچي، برابر با 

وزن قوچ، بره سه ماهه و بره شش ماهه نژاد مورد . شد

و  15/20±38/0، 18/89±78/1نظر به ترتيب برابر؛ 

ي معادل واحد دام. كيلوگرم محاسبه شد 39/0±65/38

ميش، قوچ و بره اين نژاد نسبت به واحد دامي كشور به 

  . باشد مي 82/0و  51/0، 54/1، 86/0ترتيب برابر؛ 

  هاي مورد مطالعه كيفيت علوفه گونه

هاي مورد  هاي كيفيت علوفه گونهميانگين شاخص

ارائه  2 مطالعه در مراحل مختلف فنولوژيكي در جدول

ا پيشرفت مرحله هاي گياهي بدر تمام گونه. شده است

، ماده خشك قابل )CP(رويشي از ميزان پروتئين خام 

كاسته شده و ) ME(و انرژي متابوليسمي ) DMD(هضم 

) ADF(بر مقدار الياف نامحلول در شوينده اسيدي 

  .شود افزوده مي

بر اساس نتايج حاصله، در مرحله رشد رويشي؛ 

 Heliotroplum مربوط به گونه ADF بيشترين درصد

brevilmbe  درصد و كمترين آن مربوط به  067/50با

در . باشد درصد مي 27/27با  Reseda luteolaگونه 

با  Heliotroplum brevilmbeمرحله رشد كامل نيز گونه 

 1/28با  Reseda luteolaدرصد بيشترين و گونه  47/51

  .باشد را دارا مي ADF كمترين درصد

ها در  گونهبا بررسي ميانگين ماده خشك قابل هضم 

 مراحل مختلف فنولوژيك مشخص  شد  بيشترين  درصد

DMD گونه به مربوطرويشي  رشد مرحله در Reseda 

luteola گونه به مربوط مقدار كمترين و 59/68 با 

Heliotroplum brevilmbe باشد مي درصد 38/45 با. 

 DMD درصد بيشترين كامل رشد مرحله در همچنين

 و درصد 59/68 با Reseda luteola گونه به مربوط

 با Heliotroplum brevilmbe گونه به مربوط آن كمترين

   .دباش مي درصد 52/45

رويشي  مرحله در متابوليسمي انرژي ميزان بيشترين

 81/9 با Asphodelus tenuifolius گونه به مربوط

 گونه به مربوط آن مقدار كمترين و مگاژول

Heliotroplum brevilmbe كيلوگرم در گاژولم 67/5 با 

 گونه كامل، رشد مرحله در .باشد مي خشك ماده

Asphodelus lenuifolius گونه و مگاژول 02/10 با 

Heliotroplum brevilmbe كيلوگرم در مگاژول 67/5 با 

 انرژي مقدار كمترين و بيشترين ترتيب به خشك ماده

  .دارند را متابوليسمي

 خام ينپروتئ درصد بيشترين ؛رويشي مرحله در
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 و درصد 5/17 با Reseda luteola گونه به مربوط

 با Stipagrostis plumosa گونه به مربوط آن كمترين

 بيشترين كامل رشد مرحله در .دباش مي درصد 56/9

 Asphodelus lenuifolius گونه به مربوط پروتئين درصد

 Stipa گونه به مربوط آن كمترين و درصد 81/12 با

capensis دباش مي درصد 57/6 با.  
  

  هاي مختلفهاي گوسفند نژاد بلوچي در تيمارميانگين وزن دام -1 جدول

  جنس 
  دام

  زمان 
  توزين

 هايتاريخ
 توزين

  گله شهرستان
 ميانگين وزن دام

 )كيلوگرم(در هر گله
  ميانگين وزن دام

  )كيلوگرم(در زمان هاي مختلف توزين 
  وزن دام ميانگين

  )لوگرمكي(در مقاطع مختلف سني 

ش 
مي

3 
له

سا
  

را
چ

ي 
دا

بت
ا

  

 32.77 ± 1.51 1 كهنوج 20/11/86

74/0± 01/34   

52/0 ± 20/40   

 42.90 ± 0.90 2 رودبار 22/11/86
 30.23 ± 1.26 3 سرخ قلعه 24/11/86
 30.43 ± 1.11 4 قلعه گنج 26/11/86
 33.70 ± 0.82 5 منوجان 27/11/86

را
چ

ي 
ها

نت
ا

  

 40.13 ± 1.46 1 كهنوج 25/2/87

67/0± 70/45   
 48.40 ± 0.91 2 رودبار 27/2/87
 44.36 ± 0.54 3 سرخ قلعه 28/2/87
 50.77 ± 1.68 4 قلعه گنج 26/2/87
 44.73 ± 0.91 5 منوجان 1/3/87

ع
رت

 م
از
ج 

ار
خ

  

 35.43 ± 1.53 1 كهنوج 8/5/87

73/0 ± 97/40  

 43.60 ± 1.04 2 رودبار 9/5/87
 39.50 ± 0.75 3 سرخ قلعه 10/5/87
 47.00 ± 1.91 4 قلعه گنج 7/5/87
 39.23 ± 0.82 5 منوجان 3/5/87

ش 
مي

4 
له

سا
  

را
چ

ي 
دا

بت
ا

  

 32.77 ± 1.51 1 كهنوج 20/11/86

75/0 ± 97/35  

53/0 ± 70/41   

 45.80 ± 0.53 2 رودبار 22/11/86
 31.00 ± 0.99 3 سرخ قلعه 24/11/86
 36.14 ± 0.71 4 قلعه گنج 26/11/86
 34.13 ± 0.88 5 منوجان 27/11/86

را
چ

ي 
ها

نت
ا

  

 40.13 ± 1.46 1 كهنوج 25/2/87

71/0 ± 73/46  

 53.46 ± 0.47 2 رودبار 27/2/87
 45.73 ± 1.03 3 سرخ قلعه 28/2/87
 50.96 ± 0.45 4 قلعه گنج 26/2/87
 44.63 ± 1.02 5 منوجان 1/3/87

ع
رت

 م
از
ج 

ار
خ

  

 35.43 ± 1.53 1 كهنوج 8/5/87

82/0 ± 64/42  

 50.64 ± 0.38 2 رودبار 9/5/87
 40.30 ± 1.00 3 سرخ قلعه 10/5/87
 48.17 ± 0.66 4 قلعه گنج 7/5/87
 40.30 ± 1.35 5 منوجان 3/5/87

له
سا

ه 
س

چ 
قو

  

را
چ

ي 
دا

بت
ا

  

 71.90 ± 2.86 1 كهنوج 20/11/86

42/2 ± 36/77  

75/1 ± 74/84   

 90.90 ± 4.24 2 رودبار 22/11/86
 62.40 ± 2.99 3 سرخ قلعه 24/11/86
 81.20 ± 3.69 4 قلعه گنج 26/11/86
 80.40 ± 3.47 5 منوجان 27/11/86

را
چ

ي 
ها

نت
ا

  

 85.30 ± 2.78 1 كهنوج 25/2/87

02/3 ± 38/95   
 102.90 ± 5.19 2 رودبار 27/2/87
 75.00 ± 2.76 3 سرخ قلعه 28/2/87
 109.90 ± 3.78 4 قلعه گنج 26/2/87
 103.80 ± 1.98 5 منوجان 1/3/87

ع
رت

 م
از
ج 

ار
خ

  

 74.20 ± 2.67 1 كهنوج 8/5/87

42/2 ± 48/81   
 93.60 ± 4.23 2 رودبار 9/5/87
 66.10 ± 3.40 3 سرخ قلعه 10/5/87
 89.20 ± 2.06 4 قلعه گنج 7/5/87
 84.30 ± 3.05 5 منوجان 3/5/87

  -1ادامه جدول 

  جنس 

  دام

  زمان 

  توزين

 هايتاريخ

  توزين
  گله شهرستان

 ميانگين وزن دام

 )كيلوگرم(در هر گله 

  ميانگين وزن دام

  )كيلوگرم(در زمان هاي مختلف توزين 

  زن دامو ميانگين

  )كيلوگرم(در مقاطع مختلف سني 
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له
سا

ار
چه

چ 
قو

  

را
چ

ي 
دا

بت
ا

  

 77.30 ± 2.73 1 كهنوج 20/11/86

 
55/2 ± 22/86   

80/1 ± 61/93   

 

 98.40 ± 2.43 2 رودبار 22/11/86

 68.80 ± 3.93 3 سرخ قلعه 24/11/86

 95.20 ± 2.15 4 قلعه گنج 26/11/86

 91.40 ± 1.44 5 منوجان 27/11/86

را
چ

ي 
ها

نت
ا

  

 91.50 ± 1.43 1 كهنوج 25/2/87

88/2 ± 72/105  

 109.20 ± 1.37 2 رودبار 27/2/87

 88.20 ± 1.97 3 سرخ قلعه 28/2/87

 122.00 ± 2.24 4 قلعه گنج 26/2/87

 117.70 ± 1.93 5 منوجان 1/3/87

ع
رت

 م
از
ج 

ار
خ

  

 80.00 ± 2.81 1 كهنوج 8/5/87

40/2 ± 90/88   

 94.40 ± 2.29 2 رودبار 9/5/87

 73.00 ± 3.61 3 سرخ قلعه 10/5/87

 101.60 ± 1.03 4 قلعه گنج 7/5/87

 95.50 ± 1.82 5 منوجان 3/5/87

هه
ما

ه 
س

ه 
بر

  

را
چ

ي 
دا

بت
ا

  

 18.02 ± 0.35 1 كهنوج 20/11/86

 
38/0 ± 15/20  

  

 22.94 ± 1.01 2 رودبار 22/11/86

 18.92 ± 0.93 3 سرخ قلعه 24/11/86

 21.56 ± 0.96 4 قلعه گنج 26/11/86

 19.00 ± 0.42 5 منوجان 27/11/86

اه
 م

ش
ش

ه 
بر

  

را
چ

ي 
ها

نت
ا

  

 36.70 ± 0.70 1 كهنوج 20/4/87

39/0 ± 65/38   

 39.32 ± 0.75 2 رودبار 22/4/87

 34.93 ± 0.37 3 سرخ قلعه 24/4/87

 43.74 ± 0.92 4 قلعه گنج 26/4/87

 38.45 ± 0.59 5 منوجان 27/4/87

  

  ي مورد مطالعه در مراحل مختلف فنولوژيكيها گونههاي كيفيت علوفه ميانگين مقادير شاخص -2 جدول

  )باشددرصد ماده خشك مي 100تركيبات شيميايي بر اساس (

  (ME)انرژي متابوليسمي 

  )خشك مگاژول بر كيلوگرم ماده(

 (DMD)ماده خشك قابل هضم

  )درصد(

 (ADF)الياف نامحلول در شوينده اسيدي 

  )درصد(

  (CP)پروتئين خام 

  )درصد(
  گونه

مرحله رشد كامل 

  )گلدهي(
  مرحله رويشي

مرحله رشد كامل

  )گلدهي(
  مرحله رويشي

مرحله رشد كامل

  )گلدهي(
  مرحله رويشي

مرحله رشد كامل 

  )گلدهي(
  مرحله رويشي

26/0±63/7 a09/0±23/8 a 55/1±63/56 b 54/0±16/60 bc 40/0±23/39  d 75/1± 23/36 d a 22/0 ± 80/12 c 81/1± 32/15  Asphodelus lenuifolus 

33/0±11/6 de54/0±78/7 de 96/1±71/47 de 18/3±51/57 bc 98/1±93/48 ab 70/3±13/40  cd bc 83/0± 58/10 bc 36/0 ± 66/16  Lepidium aucheri 

76/0±16/9 a05/0±66/9 a 49/4±63/65 a 37/0±58/68 a 95/3±13/28 e 45/0± 10/27  e a 05/1± 44/12  a 90/0 ± 44/17  Reseda luteola 

37/1±34/6 bed41/0±03/7 c 09/8±03/49 cd 46/2±11/53 e 89/2±33/47 ab 22/9±30/43 bc bc 25/1± 59/10 d 43/1 ± 40/12  Taverniera cuneifolia 

20/0±63/6 cde32/0±88/7 b 72/1±79/50 cde 89/1±09/58 bc 26/2±03/46 ab 85/1±13/39  d a 77/0± 23/12  bc 86/0± 08/16  Panicum antidotule 

10/0±68/5 b14/0±91/5 b 30/0±19/45 bcd 21/0±54/46 d 10/2±46/51 ab 30/5±06/50 a c 51/0 ± 56/9  ef 57/0 ± 01/10  Heliotroplum brevilmbe 

33/0±39/6 e53/0±59/6 c 92/1±33/49 e 46/3±54/50 f 25/0±38/46 a 31/0±57/45 ab f 24/0± 47/9  ef 47/0 ± 74/10  Stipagrostis plumosa 

01/0±15/6 b01/0±90/6 b 18/0±97/47 bc 13/0±37/52 cd 57/8±55/46 b 33/0±36/44 cd d 29/0 ± 53/6  d 42/0 ± 71/12  Stipa capensis 

02/0±55/6 b05/0±72/7 b 14/0±31/50 bc 14/0±20/57 b 13/0±20/44 cd 04/0±68/37 bc d 30/0 ± 50/7  de 19/0 ± 11/11  Aeluropus littoralis 

12/0±51/6 bc01/0±28/7 b 20/0±07/50 bcd 26/0±61/45 bc 14/0±48/45 cd 14/0±42/40 ab bc 47/0 ±44/9  ef 28/0 ± 33/10  Aeluropus lagopoides 

  )p >05/0(د باش ميي مختلف ها گونهبين ميانگين شاخص هاي كيفيت علوفه در  دار معنيدهنده تفاوت  حروف متفاوت در هر ستون، نشان -   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   بلوچي نژاد گوسفند روزانه نياز برآورد

 مختلف هايرده روزانه متابوليسمي انرژي نياز

 با .است شده ارائه 3 جدول در بلوچي نژاد گوسفند

 مختلف هايجنس و سن روزانه نياز دادن قرار مدنظر

  مقدار   و  متابوليسمي  انرژي  به  بلوچي  نژاد  گوسفند

 خشك علوفه كيلوگرم يك در موجود متابوليسمي انرژي

 ترتيب به( كامل رشد ورشد رويشي  مرحله در مرتع
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   براي الزم علوفه مقدار ،)مگاژول 72/6 و 50/7

   محاسبه زير جدول شرح به دام، روزانه نيازتأمين 

  .گرديد

  

هاي مختلف گوسفند نژاد بلوچي بر حسب انرژي متابوليسمي در حالت  معادل واحد دامي و نياز روزانه سن و جنس -3جدول 

  نگهداري در شرايط چرا در مراتع قشالقي مورد مطالعه

  نوع دام
  وزن

  )كيلوگرم(

معادل واحد 

 *دامي

انرژي متابوليسمي مورد نياز 

 **)مگا ژول(روزانه 

  مورد نياز روزانه علوفه

  ) درصد ماده خشك 100كيلوگرم علوفه بر اساس ( 

  )گلدهي(مرحله رشد كامل  مرحله رشد رويشي 

  3/1 2/1 84/8 1 50±67/1  واحد دامي كشور

  2/1 1/1 19/8 86/0 41±53/0  ميش

  2/2  2 66/14 54/1 18/89±78/1  قوچ

  9/0 8/0 31/6*** 51/0 15/20±38/0  بره سه ماهه 

  5/1 4/1 15/10*** 82/0 65/38±39/0  بره شش ماهه 

  ). 1386؛ ارزاني و همكاران، 1388ارزاني، (شود كيلوگرم گزارش مي 50اندازه واحد دامي در ايران؛ ميش بالغ غير آبستن و خشك با ميانگين وزن  *

مگاژول  MAFF )1984( ،80/6داري و در شرايط چرا در مرتع با استفاده از معادله پيشنهادي انرژي متابوليسمي مورد نياز روزانه واحد دامي كشور در حالت نگه **

     .درصد بر آن اعمال شده است 30برآورد كه با توجه به شرايط منطقه، ضريب اصالحي 

 .ها در حالت رشد و توليد محاسبه شده استانرژي متابوليسمي و علوفه مورد نياز بره ***

  

   بحث

 بلوچي نژاد گوسفند يها دام وزن حاضر يقتحق در

 دام خروج از ماه يك حدود و چرايي دوره از بعد و قبل

 نشان نتايج .شد بررسي و گيرياندازه قشالقي مراتع از

 قشالقي مراتع در بلوچي نژاد گوسفند وزن كه داد

 وزن با كه باشدمي كيلوگرم 41±53/0 كرمان، جنوب

 (Sanjari, 1997) دارائه شده در خصوص همين نژا

بلوچي  وزن گوسفند نژاد، )Sanjari )1997. متفاوت است

چراكننده در مراتع سيستان و بلوچستان و جنوب 

دليل اين امر . كيلوگرم گزارش كرده است 30خراسان را 

وجود اكوتيپ هاي متعدد از گوسفند نژاد بلوچي است 

كه در قسمت شرق ايران از جنوب شرق تا شمال شرق 

كنش دارد كه بر اساس خصوصيات فيزيكي مرتع و پرا

كيفيت علوفه آن و شرايط اقليمي از نظر ظرافت پشم، 

 نتايج. هايي با هم دارند وزن الشه و وزن زنده، تفاوت

 نژاد گوسفند از اكوتيپي دهد، مي نشان حاضر تحقيق

 داراي دارد، وجود كرمان استان جنوب در كه بلوچي

 گوسفند هاياكوتيپ ساير به تنسب باالتر وزن ميانگين

 اين در .دباش مي كشور شرق در موجود بلوچي نژاد

 بررسي مورد رود هليل آبريز حوزه قشالقي مراتع تحقيق،

قرار گرفت و به منظور اطمينان از وزن به دست آمده، 

بند  شود كه تحقيقات مذكور در مراتع ميان پيشنهاد مي

معادل . ت گيردو ييالقي حوزه مورد مطالعه نيز صور

واحد دامي ميش، قوچ، بره سه ماهه و بره شش ماهه 

اين نژاد نسبت به واحد دامي كشور به ترتيب برابر؛ 

باشد كه بر همين اساس  مي 82/0و  51/0، 54/1، 86/0

شود كه  و با توجه ميانگين وزن به دست آمده، نتيجه مي

گوسفند نژاد بلوچي چراكننده در جنوب استان كرمان، 

 اين امر بيانگر اين. باشد مي 1زء نژادهاي سبك وزنج

تنوع نژاد، باعث اختالف وزن نژادهاي است كه 

گردد و بر همين اساس معادل واحد دامي  گوسفندي مي

باشد و در طبقات  هاي مختلف با همديگر متفاوت مينژاد

در اين زمينه در . گيرند وزني متفاوت از هم قرار مي

ز نژادهاي ديگر نيز تحقيقاتي كشور در مورد بعضي ا

، Arzani et al. )2005 ،2006. صورت گرفته است

2007a ،2008a ،2008b ،2008c ،2009b ،2009c ( وزن

هاي گوسفندي زل، داالق، مهربان، سنگسري، نژاد

، 84/30مغاني، فشندي، قزل و ماكويي را به ترتيب؛ 

 36/45و  57/71، 7/60، 51، 37، 11/60، 75/51

) Ebrahimi )1998 همچنين. اند م گزارش كردهكيلوگر

                                                                                   
 هاي گوسفندي كشور بر مبناي وزن بلوغ، در سه گروه وزني كامالًنژاد. 1

طبقه وزني سبك در . مي گيرند قرار) سبك، متوسط و سنگين جثه(مجزا 

كيلوگرم، در طبقه وزني متوسط  45جثه؛ ميانگين وزن ميش بالغ كمتر از 

كيلوگرم و در طبقه وزني  55تا  45ميش بالغ بين  جثه؛ ميانگين وزن

كيلوگرم گزارش شده  55سنگين جثه؛ ميانگين وزن ميش بالغ بيشتر از 

 . (Arzani, 2010; Arzani et al., 2008) است
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فند نژاد لري بختياري چراكننده در مراتع گوس وزن

بيان كرده كيلوگرم  50استان چهار محال و بختياري را 

بنابراين وزن نژادهاي مختلف گوسفندي چراكننده . است

در مراتع كشور، متفاوت است و الزم است كه با تلفيق 

وسفندي، اندازه واحد دامي در اطالعات همه نژادهاي گ

  . كشور تعيين گردد

زمان (نتايج حاصل از اثر گله، جنس، فصل چرا 

دهد كه؛ بين  ها نشان مي و سن بر روي وزن دام) توزين

داري از نظر وزن  پنج گله مورد مطالعه تفاوت معني

تواند مربوط به مديريت متفاوت  وجود دارد كه تفاوت مي

گذراني و غيره  چرا، نحوه زمستانها اعم از ساعات  گله

 Arzani et al., 2010b, Arzani et)نسبت به هم باشد 

al., 2010c) .هاي مختلف دام تفاوت  همچنين جنس

بيشترين وزن . اندداري از نظر وزن با هم داشته معني

هاي سه  ها و كمترين وزن مربوط به بره مربوط به قوچ

هاي مختلف  ههاي مختلف دام در گل جنس. ماهه است

داري از نظر وزن با همديگر دارند كه  تفاوت معني

ها نسبت  تواند مربوط به مديريت متفاوت گله اختالف مي

جنس بر ميانگين وزن ×اثر تعاملي فصل چرا. به هم باشد

اين امر بيانگر اين است كه بين . باشد دار مي دام، معني

، تفاوت ها در ابتدا و انتهاي فصل چراميانگين وزن دام

ها در ابتداي فصل چرا در  وزن دام. دار وجود دارد معني

مراتع قشالقي مورد مطالعه كه مصادف با روزهاي آخر 

باشد، كمتر از انتهاي فصل چرا كه  فصل زمستان مي

كيفيت . باشد مصادف با گلدهي اكثر گياهان است، مي

هاي مختلف چرا، سبب متفاوت علوفه مرتع در زمان

هاي مختلف، يكسان ها در توزين وزن دامگرديده كه 

اواخر (در ابتداي فصل چرا در مراتع مورد مطالعه . نباشد

، كيفيت علوفه نامطلوب ولي در انتهاي فصل )زمستان

، كيفيت علوفه از نظر )اواخر بهار و اوايل تابستان(چرا 

سطح تأمين نياز روزانه واحد دامي چراكننده در مرتع، 

 ها در خارج از مرتع فزايش وزن داما. باشد مطلوب مي

نسبت به مرحله ابتداي فصل چرا، به لحاظ تغذيه دستي 

. و تحرك كمتر دام در مزرعه نسبت به مرتع بوده است

ضمن اينكه به لحاظ شرايط خشكسالي حاكم بر منطقه، 

با استناد . شدندها در اين زمان تغذيه دستي نيز ميدام

ه جنسيت و سن دام و نياز لزوم توجه ب  به موارد فوق،

ريزي خوراكدهي در  انرژي متابوليسمي آنها در برنامه

هاي چرايي  تعيين ظرفيت چرا و طراحي سيستم  مرتع،

 Arzani & Naseri, 2009; Arzani et) گرددمشخص مي

al., 2010a) . بررسي نتايج حاصل از برآورد نياز روزانه

رژي دهد كه اننژادهاي مورد مطالعه نشان مي

ها در حالت نگهداري، با تغيير  متابوليسمي مورد نياز دام

، علوفه تركيب گياهي بدن، كيفيت ةوزن يا انداز  سن،

 ،وضعيت دسترسي به علوفه، عوارض زمين و آب و هوا

نسبت به وضعيت خوراكدهي همچنين  .كند تغيير مي

، انرژي ]چراي صفر[ هاي بسته آغل و محيط دردستي 

كه در  يي حالت نگهداري، در گوسفندانز براامورد ني

درصد باالتر است و  80تا  30بين  ،كنند تع چرا ميامر

به ميزان علوفة قابل چرا، وضعيت آب و  مسئلهاين 

 بستگي دارد) توپوگرافي(هوايي و پستي و بلندي منطقه 

(Holechek et al., 2004; Arzani & Naseri, 2009)، ر ب

 30ضريب افزايشي  همين اساس در پژوهش حاضر،

د بيش از نياز در آغل، با توجه به خصوصيات درص

هاي حاصل از  ها، بر داده فيزيكي مراتع مورد چراي دام

) 1974( Osuji. اعمال شد) MAFF )1984 معادله

هاي چرا كننده را  افزايش در ميزان انرژي مصرفي دام

شود در  نسبت به حالتي كه دام در اصطبل نگهداري مي

. درصد بيشتر برآورد كرده است 50تا  25حدود 

Havestad et al. )1982 (ها  مقدار احتياجات انرژي دام

ايي درصد بيشتر از جداول استاندارد غذ 60در مرتع را 

بيان كردند و علت آن به خاطر صرف راهپيمايي جهت 

يافتن علوفه، رسيدن به منابع آب، نمك، سايه و باال 

در اين مطالعه نياز روزانه  .باشد ها مي رفتن از شيب

هاي مختلف سني و جنسي گوسفند نژاد بلوچي  رده

 MAFF برحسب انرژي متابوليسمي با استفاده از معادله

نظر به اينكه فرمول پيشنهادي . حاسبه شدم) 1984(

MAFF )1984 (هاي چراكننده از مرتع پيشنهاد راي دام

ن شرايط استفاده از آن با مد نظر قرار داد شده است، 

و  مرتع و انتخاب ضريب مناسب در هر منطقه آب

 Arzani et al., 2007b; Arzani) گردد هوايي، توصيه مي

et al., 2010c; Arzani et al., 2008c) . نظر به اينكه

نياز رورزانه آنها در  ها در حال رشد مداوم هستند،  بره

نياز بره به انرژي . حالت رشد و توليد برآورد شد

درصد  30ليسمي براي حالت نگهداري، حدود متابو

) هاي يك تا يك و نيم ساله ميش(ها  بيشتر از شيشك
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لذا الزم است براي رشد بهتر، از مراتع با . باشدمي

ها استفاده  ها و قوچكيفيت علوفه باالتري نسبت به ميش

بر همين اساس در پژوهش . (Richardson, 2004) كنند

 د بيش از نياز در آغل بردرص 30حاضر ضريب اصالحي 

  . هاي اعمال شد داده

هاي كيفيت نتايج حاصل از ميانگين مقادير شاخص

ها در اثر  دهد كه كيفيت علوفه گونه علوفه نشان مي

داري با كنند و تفاوت معنيتوسعه رشد گياه تغيير مي

ها در  به گونه ايكه بيشترين كيفيت علوفه گونه. هم دارد

كمترين مقدار آن در مرحله رشد  مرحله رشد رويشي و

هاي مورد ميانگين پروتئين خام گونه. باشد كامل مي

مرحله رشد رويشي و (هاي مختلف چرا مطالعه در زمان

براي ) درصد 7(، بيشتر از حد بحراني آن )رشد كامل

تأمين نياز روزانه معادل واحد دامي چراكننده در مراتع 

كننده اين موضوع  باشد كه اين امر تداعيمنطقه مي

است كه مراتع مورد مطالعه عليرغم خشكسالي شديد 

هاي مختلف چرا، قادر به  سال مورد مطالعه، در زمان

باشند  هاي چراكننده در مرتع مي تأمين نياز پروتئين دام

(Arzani, 1994; Arzani, 2009) .  

دهد كه ميانگين مقدار  همچنين نتايج نشان مي

مورد مطالعه در هر دو  هاي انرژي متابوليسمي گونه

كمتر از ) رشد رويشي و رشد كامل(مرحله فنولوژيكي 

براي تأمين نياز روزانه معادل ) مگاژول 8(حد بحراني آن 

بنابراين . باشد واحد دامي چراكننده در مراتع منطقه مي

  واحد  معادل  روزانه با فرض بر اينكه پروتئين مورد نياز 

تأمين شود، علوفه  مورد مطالعهدامي چراكننده در مراتع 

هاي مختلف مراتع منطقه در شرايط خشكسالي و زمان

هاي  چرا، قادر به تأمين نياز انرژي متابوليسمي روزانه دام

. چراكننده در مرتع در حالت نگهداري نخواهد بود

دهد كه مقدار علوفه  همچنين نتايج مذكور نشان مي

روزانه معادل واحد كننده نياز انرژي متابوليسمي  تأمين

دامي چراكننده، در مراحل مختلف فنولوژيكي متفاوت 

طبيعي است در مرحله رشد رويشي كه كيفيت . است

علوفه گياهان مطلوب تر است، مقدار مذكور نسبت به 

مرحله رشد كامل كه گياهان خشبي شده و به تبع آن 

بنابراين بسته به . تري دارد، كمتر باشد كيفيت نامطلوب

اي از رشد گياهان در مرتع چرا  كه دام در چه مرحلهاين

خواهد نمود، مقدار نياز آن به ماده خشك گياهي تغيير 

اين مقدار در شرايط خشكسالي در مراتع . نمايدمي

ميش بالغ غير آبستن و (منطقه براي يك واحد دامي 

هاي ، در زمان)كيلوگرم 50خشك با ميانگين وزن 

. كيلوگرم است 3/1و  2/1بر؛ برا مختلف چرا به ترتيب

 5/1بنابراين تعيين ظرفيت چرا بر مبناي نياز روزانه 

كيلوگرم علوفه خشك، براي يك واحد دامي، چنانچه 

هاي گياهي و  تاكنون در ايران مرسوم بوده، در همه تيپ

هاي رويشگاهي كشور و همچنين براي تمام نژاد

 ,.Arzani et al) رسدگوسفندي منطقي به نظر نمي

2010a) .  
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 اندازه تعيين” پژوهشي طرح با مرتبط مقاله اين

 “كشور مراتع در چراكننده دام روزانه نياز و دامي واحد

 علمي هايپژوهش سازمان توسط آن هزينه كه است

 پژوهشي محترم معاونت همكاري با و شدهتأمين 

 نامبرده مراكز از كه است گرفته انجام تهران دانشگاه

    .دگرد درداني ميق
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