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  و نياز روزانه گوسفند سنگسري  ميتعيين اندازه واحد دا

  
  ۴ و مهدي قرباني۴جلودار زينب جعفريان، ۳حسين آذرنيوند، ۲، علي نيکخواه۱*حسين ارزاني

  ، ايران دانشگاه تهراني،عيدانشکده منابع طبگروه احياء مناطق خشک و کوهستاني،  استاد ۱
  ، ايرانن دانشگاه تهراي،استاد دانشکده کشاورز ۲

  ، ايران دانشگاه تهراني،عيدانشکده منابع طبگروه احياء مناطق خشک و کوهستاني،  دانشيار ۳
  ، ايران دانشگاه تهراني،عي دانشکده منابع طبي، مرتعداري دکتري دانشجو۴

  )۱۹/۱۲/۸۶: ، تاريخ تصويب ۱۸/۵/۸۴: تاريخ دريافت( 

  
  چکيده

 پايـه هر نـژاد و بـر    ميدارد که براي تعيين ظرفيت چرايي مراتع  در هر منطقه، بسته به وزن واحد دا    نژاد گوسفندي در ايران وجود       ۲۷بالغ بر   

. قـرار گرفـت    بررسـی    نژاد سنگسري مـورد    مي وزن زنده واحد دا    پژوهشدر اين   . کيفيت علوفه در دسترس، بايد نياز روزانه دام مشخص شود         

 رأس ۵ ، سـاله ۴ مـيش  ۱۵ ، سـاله ۳ مـيش  ۱۵ رأس گوسفند شامل     ۴۰و ييالق  در هر گله        و در قشالق     گزينش گله از اين نژاد      ۲بدين منظور   

 ماهه نيـز وزن کـشي      ۶ راس بره    ۱۰ ماهه و  ۳ راس  بره     ۱۰ ،در ييالق عالوه بر اين تعداد     .  ساله وزن کشي شدند    ۴ راس  قوچ     ۵ ساله و    ۳قوچ  

، ۳۱/۱  ماهه به ترتيب۳ ماهه و بره ۶براي قوچ،  بره   ميست و معادل واحد دا کيلوگرم برآورد شده ا۹۸/۳۶اين نژاد     ميوزن يك واحد دا   . شد

 هـا   ساله از نظـر وزن دام ۴ساله و ۳  و دو سن    ۲ و   ۱دو فصل ييالق و قشالق، دو جنس ميش و قوچ، دو گله             . است مي  واحد دا   ۴۲/۰ و   ۶۴/۰

قابـل  ) ايه گياه بـراي هـر نمونـه       پ ۵با قطع   ( نمونه از هر گونه      ۵ه گياهي   همچنين براي تعيين کيفيت علوف    .  داشتند دار  معني٪ تفاوت   ۱در سطح   

مـورد تجزيـه     ميسلولز، قابليت هضم ماده خشک و انرژي متابوليس        ميچراي دام تهيه و براي تعيين درصد پروتئين خام، ديواره سلولي بدون ه            

 مورد بررسي قرارگرفت و مقايسه ميانگين به روش توکي روي ايـن             گونه در قشالق   ۵ گونه در ييالق و      ۱۰کيفيت علوفه   . شيميايي قرار گرفت  

بود که بيانگر لزوم محاسـبه نيـاز غـذايي واحـد             %   ۵ي مختلف از نظر کيفيت علوفه در سطح         ها  ه بين گون  دار  معني نشان دهنده تفاوت     ها  هداد

نيازهاي غذايي اين نژاد با توجـه بـه شـرايط           . ياهي مرتع دارد  کيفيت علوفه در دسترس دام بستگي به ترکيب گ        .  کيفيت علوفه است   پايهبر   ميدا

 NRC از جـدول     گيری بهره درصد بيش از مقدار محاسبه شده با دو روش           ۵۰مختلف محيطي از جمله فاصله و شيبي که دام در روز طي کند              

استخراج و بـا     ميز روزانه دام به انرژي متابوليس      ميزان مورد نيا   NRC از جدول    گيری بهرهبا  . ده است شبرآورد  ) ۱۹۸۴(و معادله ماف    ) ۱۹۸۵(

 گيری بهرهبا  . دش  كيلو گرم تعيين      ۱/ ۰۴و  ۰۰/۱به علوفه خشک در ييالق و قشالق به ترتيب           ميتوجه به کيفيت علوفه نياز روزانه هر واحد دا        

بـه علوفـه خـشک در         مـي ت علوفه نياز روزانه هر واحد دا      محاسبه و با توجه به کيفي       مياز معادله ماف ميزان نياز روزانه دام به انرژي متابوليس         

   . كيلو گرم  محاسبه شد۹۲/۰و ۹/۰ييالق و قشالق به ترتيب 

  

  مرتع، واحد دامي، نياز روزانه واحد دامي، کيفيت علوفه : کليديهاي واژه
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  مقدمه

ن يتــر  مراتــع از جملــه مهــميت چــرايــ ظرفيريــانــدازه گ
 يرود کـه در راسـتا      مـي  مراتع بـه شـمار       يتيري مد هاي  هجنب
 بيـشينه اه و کـسب     يحفظ آب، خاک، گ    (ي مرتعدار های هدف

 هـای  امـل رد و درمحاسـبه آن ع     يـ گ ميصورت  ) يسود اقتصاد 
ت علوفـه   يـ فيو ک  مـي ، واحـد دا   يياز غـذا  ي از جمله ن   بيشماری

 در مراتـع    ي نـژاد گوسـفند    ۲۷ران بالغ بر    يدر ا . الت دارند دخ
 وزن زنـده، سـن،      ميـانگين کـه از نظـر      ) ۹( وجود دارد    کشور

ــد... جــنس و ــرا. متفاوتن ــ محاســبه ظرفيب ــرا بري ــهت چ  پاي
مشترک بـه   مي از واحد داگيری بهره دام،  يي غذا هاي  يازمندين
 يگوسـفند  هر نژاد    يد برا يلذا با .  انواع دام ضرورت دارد    يجا
ــ ) ۱۹۵۹(١زنيــو. ن شــوديــيتع مــيطــور مــستقل واحــد دا هب

ــاران  ــتودارت و همک ــفر) ۱۹۷۵(٢اس ــوآل) ۱۹۸۱(٣ري  ٤سوني
 آن  پايـه  کـه بـر      ياريـ از وزن زنده به عنوان تنها مع      ) ۱۹۸۰(

انجمن .  کردند گيری بهرهرا محاسبه نمود،     ميتوان واحد دا   مي
  کيلـوگرمی  ۴۵۰ک ماده گاو بالغ     ي)۱۹۷۴ (٥کايمرتعداران آمر 

لـو گـرم    ي ک ۱۲ برابر با مـصرف روزانـه معـادل          اي  هاز علوف يبا ن 
.  نمودنـد  يمعرفـ  مـي ک واحـد دا   يـ علوفه خشک را به عنـوان       

ان کننـده مقـدار     يـ  کـه ب   يبه صـورت عـدد     ميمعادل واحد دا  
ـ       ين ميک ف يـ  تعر ،باشـد  مـي  از دام    ای ويژهاز علوفه نـوع و رده ب
 بـه   يدر گزارشـ   کـشور    يقات دامپـرور  يموسسه تحق . دشو مي

FAO ک گوسفند زنـده  يران را معدل يدر ا مي اندازه واحد دا
 گـاو   ،ل بز ي از قب  ها  ر دام ي کرده و سا   بيانلو گرم   ي ک ۴۵به وزن   

 ،۸/۰ب معـادل  يـ ل و شتر را به ترت   ي گاو اص  ، گاو دو رگ   ،يبوم
).  ۱۳(اعـالم نمـوده اسـت        مـي  واحد دا  ۵/۱۲ و   ۵/۱۲ ،۵/۷ ،۵

 يبيک ماده بز به وزن تقر     يا  يلغ  ش با يک م ي) ۱۳۷۲(يمصداق
ــوگرم را ي ک۴۰ ــل ــد داي ــيک واح ــه م ــمارآور ب ــتش . ده اس

                                                 
‐۱  Vision  

‐۲  Stoddart  and etal  

‐۳  Freer 

‐۴  Alison 

‐۵  Society for Range Management 

ش زنده بـالغ بـه      ي را م  ينژاد بلوچ  ميواحد دا ) ۱۳۷۶(يسنجر
واحـد  ) ۱۳۸۳(فرازمنـد   . لوگرم گزارش کرده است   ي ک ۳۳وزن  
ن ييلوگرم تعي ک۸۴/۳۰ش زنده بالغ به وزن  ينژاد زل را م    ميدا

ف يـ تعر) ۱۹۸۷(نزيا و گاسـک   ياسـکارنچ ده  يبه عق . کرده است 
ک يـ ولوژيزيط ف ي در شـرا   ي انـرژ  هـاي   ازيـ  ن پايـه بر   ميواحد دا 

سه يـ ره امکـان مقا   ي و غ  ي، رشد، آبستن  يمختلف مانند نگهدار  
خوراک . آورد مي دام را فراهم     نژادک  ين مختلف   ي و سن  نژادها
 ياز آنهـا بـستگ    يـ  مـورد ن   يزان انرژ ياز روزانه دام به م    يمورد ن 
ر يـ دهنـد، متغ  مـي  که انجام يو بسته به نوع و مقدار کار   دارد  
 ي بـرا  يان کردنـد کـه انـرژ      يب) ۱۹۸۷(٦ي و راتر  ي جنت .است

ر سن، جـنس، وزن  يي در نشخوارکنندگان با تغيحالت نگهدار 
 به علوفه، عوارض    يت دسترس ي، وضع ييت مواد غذا  يفيبدن، ک 

  .ابدي مير يين و آب وهوا تغيزم
ل ي تشک ي مختلف هاي  ه مراتع از گون   ياهياز آنجا که پوشش گ    

 در مراحل مختلف رشـد و       ي آنها حت  اي  هت علوف يفيشده که ک  
 و همکـاران    يارزان(ک گونه  متفاوت است      ي مختلف   هاي  اندام
 ،از تابع زمان ورود دام بـه مرتـع        ي، ماده خشک مورد ن    )۲۰۰۴

ل دهنـده قـرار     ي تـشک  هـاي   اه و نسبت اندام   ي گ يشيمرحله رو 
 ياهيـ ب گ يـ ده دارد کـه ترک    يـ عق) ۲۰۰۱(٧نيتاوالن. رديگ مي

 يبــرا. ت علوفــه در دســترس دام دارديــفيدر ک مــينقــش مه
رد کـه بـا   يـ  مد نظر قرار گهای املد عيت علوفه با  يفيبرآورد ک 

ت علوفـه بدسـت     يـ في از ک  ينه و زمان، برآورد خوب    يکاهش هز 
ن خام، ماده خـشک قابـل       يپروتئ: ها املن ع ين ا يدهد که از ب   
شتر يت علوفه ب  يفين ک ييرا جهت تع   ميسي متابول يژهضم و انر  

ـ ). ۲(دهنـد    ميمورد توجه قرار     سـه  ) ۱۹۹۲(٨ و همکـاران   يل
 يواره سـلول  ي و د  يواره سلول ين خام، د  ي پروتئ ييايميب ش يترک
ت يـ في ک يريـ سلولز را شاخص مناسـب انـدازه گ        مي ه يمنها

 پـژوهش  ايـن  هـدف از ، شدهبيانبنا بر مطلب    . علوفه دانستند 
ن يـ  ا يياز غـذا  يزان ن ي و م  ينژاد سنگسر  مي وزن واحد دا   نيتع

                                                 
‐۶  Ginti & Ratry 

‐۷  Vallentine 

‐۸  Li and etal 
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ت علوفـه در دسـترس در قـشالق و    يـ فينژاد را با توجـه بـه ک     
ل  فـص   ، دام  وسن ل جنس ي مختلف از قب   های املالق واثر ع  يي
  .باشد مي آن يچرا
 

  ها مواد و روش

 در شــمال شهرســتان ســمنان در يگوســفند نــژاد سنگــسر
ن در قـسمت    يهمچنـ . ودشـ  مـي منطقه سنگسر پرورش داده     

. شـود  مـي ده  ديـ  ير مرکـز  يه کو ي استان خراسان و حاش    يغرب
. باشد مي ييمه کوچرو و روستا   يصورت کوچرو، ن   هپرورش آن ب  

ره و يـ  روشـن تـا ت  اي ه، قهوياه، نخودي سهاي ن نژاد به رنگ يا
بـدن متوسـط، قلـم دسـت و پـا کوتـاه و              . شود ميده  ديکبود  
ل شده است کـه     ياز دو لب تشک    کوتاه و    نسبت بهف، دنبه   يظر
 و  هـا    قـوچ  بيـشتر .  دنبالچه کوچک به شکل کمان است      يدارا
 تـار کمـپ     ياديـ ل وجود مقدار ز   يدل هب.  شاخند بدون ها  شيم
 مانـده و  ي تار پشم کوتاه که در سـطح بـدن نـوزاد بـاق            ينوع(
      .)۳(ست ين نژاد مناسب نيت پشم ايفيک) شود مين نيگزيجا
استان مازندران شهرسـتان آمـل و مراتـع         ن نژاد در    يالق ا يي
 º۵۲  ۲۵ ييايـ رور اسـت کـه در طـول جغراف       يشکوه و الم ز   يپ

م ي شـمالي قـرار دارد و اقلـ        º۳۵ ۱۸ييايشرقي و عرض جغراف   
مه مرطوب است در    ي ن ١ دومارتن ي طبقه بند  پايهه بر   ين ناح يا
   شاملها  دامگيری بهره مورد ياهيب گين مراتع عمده ترکيا

ـ    Plantago lavendolata,  Achillea هـاي  ه گـو ن
berbersttini, Eurotia ceratoides ,Medicago 

sativa ,Agropyron elongatum ,Salvia 

hypoleuca ,) ــده ــه گلــــ  Agropyron ) يدرمرحلــــ

trichophorum ,        Agropyron pectiniformis      , 
Secale montanum  Festuca ovina, ) در مرحله رشد

  .ستا) کامل
 قــشالق آن در اســتان ســمنان شهرســتان شــاهرود بخــش 

ارجمند در مراتـع چهـار گوشـه و تلـو اسـت کـه در طـول                  يب
  قـرار دارد و      º۳۶ ۲۸ييايـ   و عرض جغراف    º۵۵ ۳۰ييايجغراف

                                                 
 ‐۱ Domartan 

 يابـان ي دومارتن، خـشک ب    ي طبقه بند  پايهه بر   ين ناح يم ا ياقل
 بهـره  مـورد    ياهيـ ب گ يـ ن مراتع عمده ترک   يا در سرد است که  

 , Salsola rigida  هــاي ه دام شــامل گــو نــ  یگيــر
Artemisia siberi , Anabasis anova  , Anabasis 

setifera و Seidlitzia rosmarinus ) ــه رشــد در مرحل
   .است) کامل

  تعيين واحد دامي

.  مختلف صورت گرفت   هاي  ن و جنس   در س  ها   دام يوزن کش 
ن ايـ   هد ب الق و قشالق انجام ش    يي به طور جداگانه در      ها بررسی

قـشالق  .  شدگزينش گله خالص از نژاد فوق ۲ابتدا  ب کهيترت
ب مرتع تلو و مرتع چهـار گوشـه در          ي به ترت  ۲ و   ۱گله شماره   

رور در  يـ شکوه و مرتـع الـم ز      يـ الق آنها مرتـع پ    ييارجمند و   يب
.  راس گوسفند بودند   ۷۰۰ و   ۸۰۰شهرستان آمل بوده و شامل      

 از گـزينش شروع شده و بـا   از ماه آذر  ها  هن گل ي ا يه دست يتغذ
در قشالق در هر گله     . رديگ ميونجه و کاه صورت     يجو، گندم،   

 ۴ راس مـيش     ۱۵،    ساله  ۳ش  ي م ۱۵ رأس گوسفند شامل     ۴۰
 ي سـاله وزن کـش     ۴ راس قوچ      ۵ ساله  و   ۳ رأس قوچ    ۵ساله،  
ن تفـاوت   ي شد با ا   ي گله وزن کش   ۲ز همان   يالق ن ييدر  . شدند

ن صورت که   اي  هنيز وزن كشي شد، ب     ماهه     ۶ ماهه و    ۳که بره   
 ۱۵ سـاله و     ۳ش  ي مـ  ۱۵ رأس گوسفند شـامل      ۶۰در هر گله    

 ۵ ماهـه    ۳ رأس بـره     ۱۰ ماهـه و   ۶ رأس بره    ۱۰ ساله،   ۴شيم
  . شدندي ساله وزن کش۴ رأس قوچ۵ ساله و۳رأس قوچ 

 يادشدهنژاد   مي به عنوان اندازه واحد دا     ها  شين وزن م  يانگيم
 و هـا   قـوچ يبـرا  مـي ن معادل داييع تيدر نظر گرفته شد و برا     

  ). ۱۳( شد گيری بهرهر يل زيب تبدي از ضرها هبر
Wm/Wf = ا بره که      يل قوچ   يب تبد يضرWm =   وزن دام
  )male مخفف m(مورد نظر

Wf = شين وزن ميانگيم)f  مخفف female (است.  
  : روزانه داماي هاز علوفين نييتع
از واحــد يــ نمــورد ميسيــ متابوليزان انــرژيــن ميــي تعيبــرا
و ) NRC) ۱۹۸۵ از دو روش جـدول     يدرحالت نگهـدار   ميدا
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)  ۱۹۸۴(معادلـه مـاف   .  شـد  بهره گيری ) ۱۹۸۴ (١معادله ماف 
  :                                                                                                             باشد ميريبصورت ز

W ۱/۰  + ۸/۱ = ME : ME = از روزانه دام به مگاژول ين
  . لوگرميوزن  دام به ک= Wدر روز و 

 آبــشخوار و هاصــل، في و بلنــديط پــستيبــا توجــه بــه  شــرا
ب ي ضـر  بررسی در مراتع منطقه مورد      ياهيپراکنش پوشش گ  

 ماهـه ابتـدا     ۶و  ۳ قـوچ و بـره       يبـرا . جه ضرب شد  ي در نت  ۵/۱
 معـادل   پايهر  محاسبه شد و ب    ميل آنها به واحد دا    يب تبد يضر

ن کـه   ايـ   هن با توجه ب   ي برآورد شد، همچن   ين انرژ يا ميواحد دا 
آنهـا در حالـت      ميسيـ  متابول ي در حال رشد هستند انرژ     ها  هبر

 کتاب پـرورش گوسـفند و بـز         های ولپايه جد د بر   يرشد و تول  
  ). ۱۶(برآورد شد 

الق و قـشالق    يـي  دام در    گيـری  بهره مورد   اي  ه علوف هاي  هگون
 يبـرا  .  شـدند يريـ  نمونـه گ ي روش کامال تـصادف ن و به ييتع

 يه بـه طـور تـصادف      يـ  پا ۵ هـر نمونـه      ي نمونه و برا   ۵هرگونه  
اب شـده و    ي خـشک و آسـ     ها  هسپس نمون . دش و قطع    گزينش

پايـه  ت علوفـه بر   يـ فيک. دشـ ت علوفه آمـاده     يفين ک يي تع يبرا
 بـــدون يواره ســـلوليـــ، د )CP (٢ن خـــاميدرصـــد پـــروتئ

و ) DMD(٤ ت هضم ماده خـشک    ي، قابل )ADF(٣سلولز ميه
ن درصـد   يـي  تع يبـرا . ن شـد  ييتع) ME (٥يسمي متابول يانرژ
تروژن محاسبه  ي درصد ن  ٦ن خام ابتدا با دستگاه کجلدال     يپروتئ

واره يـ ن درصـد د   يـي  تع يبرا. دش ضرب   ۲۵/۶و سپس در عدد     
و ) ۱۹۸۲ (٧ تيســلولز از روش ون ســوئ مــي بــدون هيســلول

ت هـضم  يـ ن قابليـي  تع ي برا  شد و  گيری بهرهبرتک  يدستگاه فا 

                                                 
‐۱  Maff 

‐۲  Crude protein 

‐۳  Acid detergent fiber 

‐۴  Dry matter digestible 

‐۵  Metabolizable energy 

‐۶  Kjeldal 

‐۷  Van Soest  

 ٨ وهمکـاران  ي اود يشنهاديـ  ار فرمـول پ    ياهيـ ماده خشک گ  
  : شدبهره گيری) ۱۹۸۳(

DMD% = ۵۸/۸۳  – ۸۲۴/۰ *ADF%+ ۶۲۶/۲ *N%  
             

تـه  ي از معادلـه کم    گيـری  بهـره اهان بـا    يگ ميسي متابول يانرژ
  :دشن ييتع) ۱۹۹۰ (٩ياستاندارد کشاورز

ME = ۱۷/۰  *DMD%- ۲   
ME لوگرم علوفه خشک بـر   يک ک ي ميسي متابول ير انرژ  مقدا

  .لو گرم استيحسب مگاژول بر ک
زان يلوگرم علوفه مرتع و ميک کي ميسي متابولين انرژييبا تع 
زان علوفـه مـورد     يـ ، م ياز واحد دام  يمورد ن  ميسي متابول يانرژ
  . محاسبه شد مياز واحد داين

 نـرم    از بررسـی ن  يـ  در ا  ها  ه داد يل آمار يه و تحل  يجهت تجز 
ــتجز.  شــدگيــری بهــره SAS وMINITABيافزارهــا ه و ي

 در هـا   وزن دامي هـا  ه دادي بـرا هـا  نيانگيـ سه م يل و مقا  يتحل
بـر  ) گله، فـصل و جـنس     (عاملل با سه    يش فاکتور يقالب آزما 

ـ        يه طرح کامال تـصادف    يپا ز يـ  ن هـا   ه نامتعـادل و در مـورد گون
 شـد و    ت علوفه انجام  يفيموثر در ک  های   املن ع يانگيسه م يمقا

 روش بـه  نرمـال بـودن آنهـا  از          ،ها  هل داد يه و تحل  يقبل از تجز  
 از آزمون  گيری بهره آنها با    ينگ و همگن  يآزمون آندرسون دارل  

 .ون کنترل شديل
  

  نتايج

  وزن واحد دامي

 هاي ن و جنسي در سنها ن دامي از توزآمده بدستج ينتا
 نظر با در.    آمده است۱الق و قشالق در جدول ييمختلف در 
 ۹۸/۳۶ن نژاد يا مي وزن واحد داها شين وزن ميانگيگرفتن م

 ماهه ۶ قوچ، بره يبرا مين شد و معادل واحد داييلوگرم تعيک
  .است مي واحددا۴۲/۰و   ۶۴/۰ ،۳۱/۱ب ي ماهه به ترت۳و بره 

                                                 
‐۸  Oddy and etal 

‐۹  Standard Committee of Agriculture 
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   ميانگين وزن ميش، قوچ و بره نژاد سنگسري در ييالق و قشالق‐۱جدول 

سن و جنس 
  دام

زمان 
  زينتو

 گله
ميانگين وزن در 

هر گله به کيلو 
  گرم

 ميانگين وزن در
هاي مختلف توزين   زمان

  در دو گله به کيلوگرم

ميانگين وزن دام در 
هاي مختلف سني به  رده

  كيلو گرم
۱  ۴۸/۰ ± ۱۳/۳۸  

  القيي
۲  ۴۸/۰ ± ۲۰/۳۶  

۴۸/۰ ± ۱۶/۳۷  

۱  ۴۵/۰ ± ۳۵/۳۳  
   ساله۳شيم

  قشالق
۲  ۴۸/۰ ±۶۷/۳۳  

۴۶/۰ ± ۵۱/۳۳  
۴۷/۰ ± ۳۳/۳۵  

۱  ۸۴/۰± ۴۰/۵۰  
  القيي

۲  ۸۴/۰ ± ۸۰/۴۹  
۸۴/۰ ± ۱۰/۵۰  

۱  ۸۴/۰ ± ۴۰/۴۹  
   ساله۳قوچ 

  قشالق
۲  ۸۴/۰ ± ۰۰/۴۴  

۸۴/۰ ± ۷۰/۴۶  
۸۴/۰ ± ۴۰/۴۸  

۱  ۴۸/۰ ± ۱۳/۴۱  
  القيي

۲  ۴۸/۰ ± ۹۳/۳۹  
۴۸/۰± ۵۳/۴۰  

۱  ۵۲/۰± ۲۳/۳۶  
   ساله۴ميش 

  قشالق
۲  ۴۸/۰± ۲۷/۳۷  

۵۰/۰ ± ۸۰/۳۶  

۴۹/۰ ± ۶۶/۳۸  

۱  ۸۴/۰± ۴۰/۵۱  
  القيي

۲  ۸۴/۰ ± ۶۰/۵۰  
۸۴/۰ ± ۵۱  

۱  ۸۴/۰± ۶۰/۴۸  
   ساله۴قوچ 

  قشالق
  ۸۴/۰± ۸۰/۴۵  

۸۴/۰ ± ۲/۴۷  
۸۴/۰ ± ۱۰/۴۹  

۱  ۸۳/۰± ۳۰/۲۶  
  ييالق   ماهه۶بره 

۲  ۵۴/۰± ۷/۲۱  
۶۸/۰ ± ۲۴  ۶۸/۰ ± ۲۴  

۱  ۷۴/۰± ۷/۱۶  
  ييالق   ماهه۳بره 

۲  ۵۷/۰± ۸۰/۱۴  
.۶۵/۰± ۷۵/۱۵  ۶۵/۰ ± ۷۵/۱۵  
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بر وزن  هـا  امـل صل، جنس، گله و اثر متقابـل ايـن ع         اثر ف 

  ها دام

ش ي در قالــب آزمــاهــا ن دامياز تــوزآمــده  بدســت هــاي هداد
ه و  يـ  متعـادل مـورد تجز     يه طرح کامال تصادف   يل بر پا  يفاکتور
  آمده   ۲انس در جدول    ياره و يج تجز يل قرار گرفت که نتا    يتحل
٪ ۱ در سـطح     ها   جنس و سن بر وزن دام      ،اثر گله، فصل  . است
%  ۱ش و قوچ از نظر وزن در سـطح  ين مي ب يعني.  بود دار  معني

رفـت   مـي که انتظار    ي وجود داشت همان طور    دار  معنيتفاوت  
 و  هـا   شيوزن م .  داشتند ي وزن باالتر  ها  شي در مقابل م   ها  قوچ
 بـود کـه     ۱ کمتـر از گلـه       ۲ در گلـه     بررسـی  مـورد    هـاي   قوچ
دو فـصل   .  بهتر دامدار از گلـه باشـد       يل نگهدار يدل هتواند ب  مي

 کـه  ي بودند به نحـو ها ز اثر گذار بر وزن داميالق و قشالق ن  يي
 يتـر   اثـر مطلـوب    هـا   اهان مرغوب بر وزن دام    يل گ يالق بدل يي

اثر متقابل گلـه در سـن، گلـه در          ( متقابل   اثرهای همه. داشت
 گلـه در    ،فصل در جـنس   ،، فصل در جنس، فصل در سن      فصل

فصل درسن، گله در سن در جنس،فصل در جنس در سـن و             
ن ي نـشده بـود بـد   دار  معنـي ) گله در فصل در جنس در سـن         

 ندارند، بـه عنـوان      يا کاهش ي يشينها بر هم اثر افزا    اي  ه ک يمعن
دهد که   مي نشدن اثر متقابل گله در سن نشان         دار  معنيمثال  
ش ي باعـث افـزا    يعنير ندارد   ي، تاث ها  ر اثر سن بر وزن دام     گله د 

 يعبـارت  هب. شود و بالعکس   مي ن ها  ا کاهش اثر سن بر وزن دام      ي
  .گر استيکدي آنها مستقل از اثرگذاری

     
   در ييالق و قشالقها  از توزين دامآمده بدستهاي   نتايج تجزيه واريانس داده‐۲ جدول

 F P  ميانگين مربعات  ع مربعاتمجمو  درجه آزادي  منبع تغيير
  **  ۹۰/۱۶  ۶۸/۶۰  ۷۶/۲۹  ۱  گله

  **  ۴۴/۳۳  ۰۳/۱۲۰  ۵۳/۳۴۳  ۱  سن

  **  ۸۶/۱۱۱  ۴۹/۴۰۱  ۷۵/۵۴۴  ۱  فصل

 ** ۶۹/۱۱۵۴  ۵۰/۴۱۴۴  ۵۰/۴۱۵۰  ۱  جنس

 ns  ۹۴/۱  ۹۶/۶  ۸۶/۵  ۱  سن*گله 

 ns  ۷۰/۰  ۵۱/۲  ۴۰/۷  ۱  فصل*گله

 **  ۹۷/۷  ۶۱/۲۸  ۲۳/۲۹  ۱  جنس*گله

 ns  ۱۵/۰  ۵۲/۰  ۲۷/۰  ۱  فصل×سن
  **  ۱۴/۱۴  ۷۵/۵۰  ۷۱/۵۱  ۱  جنس×سن
  ns  ۰۳/۰  ۱۱/۰  ۱۱/۰  ۱  جنس×فصل
  ns  ۰۱/۱  ۶۴/۳  ۹۷/۰  ۱  فصل×سن×گله
  ns  ۱۲/۰  ۴۲/۰  ۵۰/۰  ۱  جنس×سن×گله
  **  ۶۱/۱۶  ۶۱/۵۹  ۹۲/۵۹  ۱  جنس×فصل×گله
  ns  ۰۴/۰  ۱۴/۰  ۱۴/۰  ۱  جنس×فصل×سن
  ns  ۰۳/۱  ۷۰/۳  ۷۰/۳  ۱  جنس×فصل×سن×گله

    ‐  ۵۹/۳  ۸۶/۵۱۶  ۱۴۴  خطا
    ‐    ۱۹/۵۷۴۵  ۱۵۹  كل

 . نيستدار معني اختالف ns        ٪ خطا۱ در سطحدار معنياختالف    ** 
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  بررسي کيفيت علوفه گياهان چرا شونده

 گونــه و در منطقــه ۱۰الق يــي در منطقــه پــژوهشن يــدر ا
 شـدند و هـدف      يي دام شناسـا   گيری بهره گونه مورد    ۵قشالق  

ت علوفـه متفـاوت   يـ فين دادن ک نشا،ها هن گوني ايازجمع آور 
متفاوت   ميسي متابول يد انرژ يگر و به طبع آن  تول      يآنها با همد  
 دام چــرا کننــده در مرتــع ي مختلــف، بــراهــاي هتوســط گونــ

 دانـش   پايـه يي كه بر    ها  هگونپژوهش   در اين    درضمن.باشد مي
مورد چرا قرار گرفته اند مورد تجزيه در آزمايـشگاه قـرار             ميبو

ت علوفـه   يـ فين ک يـي   جهت تع   ،ن منظور ي هم يراگرفته و    ب     
 يواره سـلول  يـ ، درصد د  )CP(ن خام ي عامل درصد پروتئ   ۴آنها  
 مـاده   يريت هضم پـذ   ي، درصد قابل  )ADF(سلولز مي ه يمنها

بـه مگـاژول در     ) ME(يسميـ  متابول يو انرژ ) DMD(خشک
ن کننـده   يي تع های املن ع يانگيسه م يمقا. لوگرم برآورد شد  يک
ـ  يت علوفـه بـرا    يفيک  بـه طـور    ي و قـشالق   يالقـ يي هـاي   ه گون

ج آن  ي انجام شد که نتا    Tukey از آزمون  گيری بهرهجداگانه با   
  . آمده است۴ و۳ های ولدر جد

   
  ها در قشالق گونه مي شيميايي و انرژي متابوليسهای ه و آزمون مقايسه ميانگين ترکيب نتايج تعيين کيفيت علوف‐۳ جدول

 CP %ADF %DMD ME%  نام گونه
Salsola rigida b۲۰/۰±۲۷/۶  b۴۹/۱±۲۰/۴۱  e۴۶/۱±۱۰/۶۴  e۲۵/۰±۹۰/۸ 

Artemisia seiberi d۴۰/۰±۴۱/۳ a۵۰/۶±۹۴/۶۹ d۸۵/۵±۹۴/۳۳  d۹۹/۰ ±۷۷/۳ 
Anabasis anova   c۳/ ۰±۸۲/۵ d۳۲۲/۱±۹۵/۱۲ c۸۱۴/۰±۷۶/۸۴ c۱۳/۰±۴۱/۱۲ 

Anabasis setifera   a۶۰ /۰±۶۶/۷ b,c۰۴/۳±۹۶/۳۲ b۳۳/۴±۸۷/۷۳۲ b۷۴/۰±۵۶/۱۰ 
Seidlitzia rosmarinus a۱۴/۰±۲۶/۷ c۴۸/۳±۰۶/۳۲ a۰۴/۳±۷۰/۷۳ a ۵۱/۰±۵۳/۱۰ 

  
رنـد کـه    يگ مـي ک گروه قـرار     ي با حروف مشابه در      هاي  هگون
  . ٪ ندارند۵ با هم در سطح ي آنها تفاوت آمارهاي نيانگيم

 Anabasisدهـد گونـه    مـي  نـشان  ۳ که جدول طور همان
setifera و Seidlitzia rosmarinusــ ب ــه يشتري ن و گون

Artemisia siberiن خام را داشتندين درصد پروتئي کمتر .
 Anabasisن و گونـه   يبـاالتر  Artemisia siberiگونـه  

anova ن درصد ي کمترADFگونه .  را داشتندSeidlitzia 
rosmarinusن و گونـه  ي باالترSalsola rigida ن ي کمتـر

بـين خوشـخوراكي و   . نـشان دادنـد     راME,DMDدرصـد 
وجــود نــدارد در بعــضي از  ميكيفيــت علوفــه ارتبــاط مــستقي

  اگـر   Anabasis anova گونـه  گياهان به عنوان مثال کـه 
 يدليل  وجود برخ    هن بااليي است اما ب    ي درصد پروتئ  يچه دارا 

 كه ميزان پروتئن باالسـت      اي  ه  در مرحل   ييايمي ش های بيترک
گياه مورد توجه دام قرار نگرفته و ممكن اسـت زمـاني مـورد               

  .تري داشته باشد چرا قرار گيرد كه كيفيت علوفه پايين

رنـد کـه    يگ مـي ک گروه قـرار     ي با حروف مشابه در      هاي  هگون
  . ٪ ندارند۵ با هم در سطح ي آنها تفاوت آمارهاي نيانگيم

 Achilleaگونه   ۴ج بدست  آمده در جدول ي نتاباتوجه به
berbersttini گونه و نيشتريب Agropyron 

trichophorum ن خام را داشتين درصد پروتئيکمتر .
ن و گونه ي  باالترAgropyron elongatumگونه 

Eurotia ceratoidesن درصد ي کمترADFرا داشتند  .
ن و گونه ي باالترAchillea berbersttiniگونه 

Agropyron elongatumن درصدي کمترDMDرا  
 Eurotia و Achillea berbersttiniگونه. داشتند

ceratoidesن و گونه ي باالترAgropyron elongatum  
  .داشتند   راMEزان ين ميکمتر
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  ها در ييالق گونه  مي شيميايي و انرژي متابوليسهای ه و آزمون مقايسه ميانگين ترکيب نتايج تعيين کيفيت علوف‐۴ جدول

 CP %ADF %DMD ME%  نام گونه
Plantago lavendolata a,b,c۳۵/۰±۷۸/۹  a,b۳۳/۰±۶/۴۶  c,d۳۹/۱±۳۸/۶۶ b,c۲۲/۰±۴۴/۹ 
Achillea berbersttini a۰۴/۱±۵۳/۱۲ d,e۴۸/۲±۵۲/۴۰ a  ۳۹/۳±۶۷/۷۷ a۶۷/۰±۲۲/۱۱ 

Secale montanum d,e۴۳/۰±۲۹/۴    e,f۸۵/1±۶۶/۳۴ c,d۱۶/۱±۸۷/۶۴   b,c۱۹/۰±۰۲/۹
Eurotia ceratoides b,c,d۴۲/۰±۷۹/۸  f۳۹/۱±۳۶/۳۱  a,b۵۶/۲±۱۰/۷۵ a ۴۳/۰±۷۶/۱۰ 
Medicago sativa b,c,d۰۶/۲± ۰۸/۸    b,c۸۳/1±۸۸/۴۵   c,d ۶۲ /۴±۴۲/۶۴  b,c۷۹/۰±۹۴/۸ 

Agropyron elongatum e,f۶۳/۰±۱۵/۴  a۶۹/۰±۴۴/۴۸  f  ۱۰/1±۲۵/۵۳  e  ۱۸/۰±۰۷/۷ 
Festuca ovina e,f۱۳/۰± ۷۸/۳ b,c,d۰۳/۳±۷۴/۴۴  e,f۲۸/۲±۶۶/۵۵ d,e۳۸/۰±۳۴/۷ 

Salvia hypoleuca a,b۴۴/۰±۱/۱۱   b,c,d۱۴/۱±۸/۴۵  b,c۸۴/۱±۳۱/۷۱  a,b۳۱/۰±۰۹/۱۰ 
Agropyron 

trichophorum 
f۲۱/۰±۵۹/۳ b,c,d۷۲/۰±۴۵/۴۳  e,f۸۶/۰±۰۱/۵۶  d ۱۴/۰±۲۵/۷  

Agropyron 
pectiniformis  

c,d,e۴۴/۰±۶۱/۴  c,d,e۰۴/۱±۹۶/۴۱   d,e۷۴/۰±۸۱/۵۹  c,d۰۴/۰±۱۲/۸ 

  
  نياز روزانه نژاد سنگسري

نـژاد   مـي ک واحـد دا   يـ از روزانـه    يـ به کمـک معادلـه مـاف ن       
  گيری بهره با). ۵جدول (د  ش  مگاژول محاسبه     ۲۴/۸ يرسنگس

در  مـي از واحـد دا   ي مورد ن  يز  انرژ  ي ن NRC جدول   هاي  هداداز
 دام درون   ي بـرا  هـا   هن داد يچون ا .  بدست آمد  يحالت نگهدار 

 بـاز   ي دام در مرتع و در چرا      ياز انرژ يآغل است و از آنجا که ن      
 بـا توجـه     ۵/۱ يب اصالح ياز دام در  آغل است  ضر       يش از ن  يب

بـه داده جـدول     ...) ، منـابع آب و    يتوپوگراف(ط منطقه   يبه شرا 
  .   اعمال شد
ــرژ = ۵/۱*۱ /۹۵  = ۹۲۵/۲ ــ متابوليانــ ــه  ميسيــ روزانــ

  )يمگاکالر(
.  اعمـال شـد    ۱۸/۴ب  ي به مگاژول ضر   يل مگاکالر ي تبد ي برا

 مگـا ژول    ۲۷/۹از    يـ روزانه مورد ن   ميسي متابول ين انرژ يبنا برا 
  ).۵ جدول(است 

  

  

  

  

 به مگا ژول با دو روش ها  انرژي مورد نياز روزانه دام‐۵ جدول

 NRCمعادله ماف و جدول 

  
 ي در حال رشد هستند انرژها هچون بر که گفته شد طور همان
های  ولپايه جدد بر يآنها در حالت رشد و تول ميسيمتابول

 ماهه  به ۶ ماهه و بره۳ برهيکتاب پرورش گوسفند و بز برا
 ها هچون بر(ده است ش مگاژول برآورد ۷۲/۱۱ و۳۸/۶ ،بيترت

ز باالتر يت علوفه نيفيشوند پس ک ميده ي چرانيدر مراتع بهتر
از در آغل بر يش از ني درصد ب۳۰ يب اصالحيذا ضراست ل
  ). اعمال شده استها هداد

  انرژي مورد نياز روزانه
بر اساس  واحد دامي

  معادله ماف
بر اساس 

  NRCجدول 
  ۲۷/۹  ۲۴/۸  شيم

  ۱۴/۱۲  ۸۰/۱۰  قوچ
  ۸۴/۵  ۱۹/۵   ماهه۶بره 
  ۹/۳  ۴۶/۳   ماهه۳بره 
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با دو روش  مياز واحد داي مورد نيحال با در نظر گرفتن انرژ
لوگرم علوفه يک کي موجود در يزان انرژيفوق و با توجه به م

 روزانه اي هاز علوفيالق و قشالق نيي در گيری بهرهخشک مورد 
  .  آمده است۶ه و در جدول  مختلف محاسبهاي دام
  

 به کيلوگرم بر ها علوفه خشک مورد نياز روزانه دام ‐۶جدول 

 NRCاساس معادله ماف و جدول 

نياز علوفه خشک 
بر اساس معادله 

  ماف

نياز علوفه خشک 
بر اساس جدول 

NRC  

واحد 
  دامي

  قشالق  ييالق  قشالق  ييالق
  ۰۴/۱  ۰۰/۱  ۹۲/۰  ۹۰/۰  شيم

  ۳۶/۱  ۳۱/۱  ۲۱/۱  ۱۷/۱  قوچ
  ۶۵/۰  ۶۳/۰  ۵۷/۰  ۵۶/۰  ماهه۶بره 
  ۴۳/۰  ۴۲/۰  ۳۸/۰  ۳۷/۰  ماهه۳بره 

  
 ماهـه  در حـال       ۶ ماهه و    ۳ هاي  ه بر ي که برا  توجه اين قابل  
از يـ  و ن  ۲۶/۱و۷۰/۰ب  ياز علوفه خشک درييالق به ترت     يرشد ن 

  بــرآورد ۳۱/۱ و۷۱/۰ب يــعلوفــه خــشک در قــشالق بــه ترت
  .ده استيگرد

  بحث

و  مين مختلف دايان انواع و سنيبه منظور ب ميمفهوم واحد دا
د آمـده اسـت     يـ ک شـکل واحـد پد     يل آنها در    يسه و تبد  يمقا

 وزن  پايـه ست و بر  يثابت ن  ميمفهوم واحد دا  ). ۲۰۰۱ن  يوالنتا(
پـژوهش  ن  يـ در ا . شود مين  ييزنده دام غالب در هر منطقه تع      

 ۹۸/۳۶ بـه وزن     يش زنـده بـالغ    ي مـ  ينژاد سنگسر  ميواحد دا 
ــدر ا.  مــشخص شــدلــوگرميک واحــد ) ۱۳۷۶(يران  ســنجري
لـوگرم  ي ک ۳۳ بـه وزن     يش زنـده بـالغ    ي را مـ   ينژاد بلوچ  ميدا

نـژاد زل را     مـي واحـد دا  ) ۱۳۸۳(فرازمنـد   . گزارش کرده است  
. ن  کرده اسـت    ييلوگرم تع ي ک ۸۴/۳۰ به وزن    يش زنده بالغ  يم

ش ي را مـ   ينـژاد فـشند    مـي واحد دا ) ۱۳۸۳(يبين مس يهمچن
ديـده  . لوگرم گزارش کـرده اسـت     ي ک ۷/۶۰زن   به و  يزنده بالغ 

 هـاي   شود که به علت غالب بودن گوسـفند نـسبت بـه دام             مي
 دام مـشخص    گونـه ن  يـ  ا پايـه بـر    مـي ران واحـد دا   يگر در ا  يد
 را  يتوان عـدد واحـد     ميل تنوع نژاد آن ن    ي به دل  يگردد ول  مي
  .  شنهاد کرديپ مي واحد دايبرا
گله، جـنس و فـصل بـر     شد اثر  بيانج  ي که در نتا   طور  همان 

ـ   .  شده است  دار  معنيوزن دام     يعـ ين دو جـنس طب    يتفـاوت ب
ت انسان اسـت    يريجه مد ياست اما تفاوت دو فصل و دو گله نت        

الق و قـشالق بـه      ييت بهتر گله و مرتع در       يريتوان با مد   ميو  
 نـشد  دار معنـي اثر متقابـل گلـه و جـنس         . دي رس يج بهتر ينتا
 يدر مـورد نـژاد فـشند     ) ۱۳۸۳(يبيج مـس  يج با نتا  ين نتا اي  هک

ش ي است که دو جنس مـ      ين معن ين  امر بد   يا.  دارد يهمخوان
  .  به گله نداردين ربطاي هو قوچ از نظر وزن متفاوتند ک

 يابيـ  ارز ي دام در حـد اسـتاندارد بـرا        اي  هاز علوفـ  يـ برآورد ن 
 بررسـی ن  يـ در ا .  اسـت  يد علوفـه ضـرور    يامکانات موجود تول  

 قرار گرفت کـه     پايهاز  دام به علوفه      ي ن يبرا ميسي متابول يانرژ
 ) ۱۹۷۵(و استودارت و همکـاران       ) ۱۹۵۲(کوک و همکاران    

از يـ  مـورد ن   يانـرژ . ار دانـستند  يـ ن مع يآن را به عنـوان بهتـر      
شتر يخاطر تحرک ب   ه در مراتع ب   يگوسفندان در حالت نگهدار   

ط بسته آغل است که آن هـم بـا توجـه بـه              يادتر از مح  يدام ز 
 آبشخوار، محـل اسـتراحت دام،       فاصله،  يو بلند  يط پست يشرا

.  متفـاوت اسـت    ياهيـ فاصله از آبشخوار و پراکنش پوشـش گ       
 بـاز   ي را در مرتع و چرا     ياز به انرژ  ين) ۱۹۷۲(ونگ و کوربت    ي

ن يـ در ا . داننـد  ميوان در آغل    ياز ح يشتر از ن  ي درصد ب  ۷۰‐۶۰
  به کار۵/۱ب ي ضر باال شده در    بيانط  ي با توجه به شرا    پژوهش

 را بـا لحـاظ   ينژاد سنگـسر  مي واحد داياز انرژ يبرده شد که ن   
 از جـدول    گيری بهره و با    ۸/۹ب و معادله ماف     ين ضر يکردن ا 
NRC  ،۲۳/۱۲      ۱۳۸۰ (يکـابل .  مگاژول در روز برآورد نمـود (

را در حالـت      ميلـوگر ي ک ۴۰ک گوسـفند    يـ  ياز به  انرژ   يز ن ين
 ۶۰ه کـردن     و با اضـاف    NRC از جدول    يریگ بهره با   ينگهدار
.  مگـاژول در روز بـرآورد کـرد        ۳۷/۱۳ بـه آن     ي انـرژ  يدرصد
از يـ  مـورد ن   ي انرژ ي نژاد فشند  يبرا) ۱۳۸۳(يبين مس يهمچن

 و بـا اضـافه   NRC از جـدول     گيری بهره با   يدر حالت نگهدار  
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 مگــاژول و علوفــه ۷۹/۱۳ بــه آن ي انــرژي درصــد۵۰کــردن 
 از  گيـری  بهـره لوگرم در روز و بـا       ي ک ۷۷/۱از را   يخشک مورد ن  
لـوگرم در روز بـرآورد      ي ک ۵۲/۱ مگـاژول و     ۷۶/۷معادله مـاف    

جـدول  پايه  بر   مي واحد دا  اي  هاز علوف يق حاضر ن  يدر تحق . کرد
NRC   و در ۹/۰و۰۰/۱ب يــالق بـه ترت يـي  و معادلـه مـاف در 
ـ . ده است شلوگرم در روز برآورد     ي ک ۹۲/۰ و ۰۴/۱قشالق  يارزان

 از  يوط بـه آگـاه    ت چرا در مرتـع را منـ       ين ظرف ييتع) ۱۹۹۴(
از هـر واحـد   يـ داند و ن مياز روزانه دام  ي علوفه و ن   ييارزش غذا 

 در  يردهير آبستن و ش   يط غ ينوس را در شرا   يگوسفند مر  ميدا
  مگـاژول    ۴/۶ شده و با تحرک دام  معـادل          يمراتع قطعه بند  

  .شنهاد کرده استيدر روز پ ميسي متابوليانرژ
زان انـرژي   يـ تند که م  ن نکته هس  يانگر ا ي ب ها بررسین  اي  ههم

ب يـ  دارد لـذا ترک    ياهيـ ب گ يـ  به ترک  يدر دسترس دام بستگ   
ـ  يـ في از لحاظ ک   ويژه ب ياهيگ از يـ در ن  مـي  نقـش مه   هـا   هت گون

 يها حالتروزانه دام در   ازين ن يهمچن. کند ميفا  ي دام ا  اي  هعلوف
. متفاوت اسـت  ...) .در آغل، در مرتع، در مرحله رشد،      (مختلف  

 مختلف چند گونه    هاي  ت اندام يفيکسه  يبا مقا ) ۱۳۸۰ (يزهد
 های هحل درمر ياهي مختلف گ  هاي  ت اندام يفيک گرفت که  جهينت

ز با  ين) ۱۳۸۳ (يبيمس.  دارند دار  معني تفاوت   يمختلف فنولوژ 
 يشيـ  مختلـف در مراحـل رو      هـاي   هت علوفه گون  يفيسه ک يمقا

ـ دار معني به تفاوت يکامل و گلده  ـ ي ب  و دو مرحلـه  هـا  هن گون
ت علوفـه  يفي مختلف در مورد ک های بررسی. ديس آنها ر  يشيرو

ت متفـاوت   يـ في مختلـف ک   ياهي گ هاي  هدهد که گون   مينشان  
اهـان از نظـر     يز نـشان داده کـه گ      ي ن اين پژوهش ج  ينتا. دارند
 بـه   پـژوهش ن  يـ ج ا ين نتـا  ي همچنـ  ،ت علوفـه متفاوتنـد    يفيک
 بسته  ييکند تا در هر منطقه آب و هوا        ميران مرتع کمک    يمد

ت چرا  ي چرا کننده از مراتع در محاسبه ظرف       يسفندبه نژاد گو  
  .رندياز روزانه دام را در بگي ن،غالب ميبا توجه به وزن واحد دا

تـوان وزن    مـي ران ن يـ  در ا  ي گوسـفند  يل تنوع نژادهـا   يدل هب
ران در نظـر    يـ گوسـفند در کـل ا      مـي  واحـد دا   ي را برا  يواحد
انه دام  از روز ين ن يي تع يت چرا برا  يلذا در محاسبه ظرف   . گرفت

. د نژاد غالب آن منطقه در نظـر گرفتـه شـود           يدر هر منطقه با   
ت متفـاوت   يـ في و ک  ياهيـ ل تنـوع پوشـش گ     يـ دل هن ب يهمچن
 مـورد  ين کننده انرژ ي مختلف مقدار ماده خشک تام     هاي  هگون
د يـ ر اسـت کـه با  يـ  مختلـف متغ های هطقاز روزانه دام در من  ين
در مـورد   . رديـ  مد نظـر قـرار گ      ياهيب گ يت علوفه و ترک   يفيک
از دام چرا کننده در مرتـع و آغـل          ي مورد ن  ين مقدار انرژ  ييتع

 يشتريـ قـات ب  يد تحق يـ  با يکيولـوژ يزي مختلف ف  يها در حالت 
  .انجام شود

   

  منابع

ران، يـ  ا يعـ يت علوفه، مجله منابع طب    يفي ک يبر مبنا  مي واحد دا  يياز غذا ين ن يي، ضرورت تع  ۱۳۸۰،  يلي، ع و ن، اسماع    يميابراه   ‐۱
 ۲۱صفحه . ۴، شماره۵۵ جلد
، مجلـه   ياهـان مرتعـ   ي گ يين ارزش غـذا   يـي  تع هاي  ن شاخص ي مهمتر ي، معرف ۱۳۸۳،يليکخواه و ع جل   ي،ع ن ي، ح، ح کابل   يارزان ‐۲

 .  ۷۹۰‐۷۷۷صفحه .۴شماره. ۵۷، جلديعيمنابع طب
         . عبه واحـد تهـران   شـ ي، اصول پرورش گوسفند و بز، چاپ اول، انتـشار سـازمان انتـشارات جهـاد دانـشگاه               ۱۳۸۲، م، يخالدار ‐۳

  .۳۲صفحه 
، ي مرتعـ  اي  ه گونه علوف  ۵درات کربن در    ير ه يزان ذخا ين م يي مختلف و تع   هاي  ت اندام يفيسه ک ين و مقا  يي، تع ۱۳۸۰، م،   يزهد ‐۴
  .  دانشگاه تهرانيعي ارشد دانشکده منابع طبيان نامه کارشناسيپا
 يان نامه کارشناسـ   يدار دام و مرتع، پا    ي به تعادل پا   يابيت دست  جه يستانير کوچنده س  ي مراتع عشا  ي، بررس ۱۳۷۶، غ،   يسنجر ‐۵

  .  دانشگاه تهرانيعيارشد دانشکده منابع طب
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Abstract 
More than 27 sheep breeds graze on Iran's rangelands. For estimation of grazing capacity in each region 

it is necessary to determine animal requirement based on forage quality and animal unit weight of 
dominant sheep breed. In present study animal unit weight of Sangsary breed was investigated. Two herds 
were selected. Fourty head animals including 15 three and 15 four years' old ewes, 5 three and 5 four 
years old rams were weighed in lowlands. Weight of animal unit was 36.98 kg and animal unit equivalent 
for rams, 6 and 3 month old lambs obtained 1.31, 0.64, 0.42 respectively. Two season winter and summer, 
sex of animals (ewes and rams) and two herds were significantly differed (p<0.05). For determination of 
forage quality 5 samples that each was made from 5 individual plants collected. Crude protein, acid 
detergent fiber, dry matter digestibility and metabolisable energy were estimated for 6 species from 
highland and 12 species from lowlands. According Tukey test forage quality significantly differed 
between species (p<0.05). This showes that animal requirement should be determined based on forage 
quality of available forage to animals. Requirement of animal grazing on rangeland is more than house 
keeping animals. So in this research considering environmental conditions and distances that animal had 
to walk everyday %50 was added to animal requirement calculated using either NRC tables or MAFF 
equation. The result showed that animal requirement in highland and lowland based on NRC tables were 
1.00 and 1,04 kg and according to MAFF eqution were  0.90 and 0.92 kg dry matter respectively.                     
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