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  فريدونشهر مراتع رد تعيين نياز غذايي روزانه گوسفند نژاد لري
  

 ۴ي شيوا رشيد و۳، فاضل اميري۲، محمدرضا وهابي۱*ابراهيم گويلي

  ، ايران اصفهاني، دانشگاه صنعتيعي، دانشکده منابع طب مرتعداريکارشناس ارشد ۱
  ، ايران دانشکده منابع طبيعي دانشگاه صنعتي اصفهانارياستاد ٢

  ، ايران علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد بوشهرتأهيعضو  ٣
 ، ايران، دانشگاه کردستانيعي، دانشکده منابع طبي ارشد جنگل شناسي کارشناسيدانشجو ۴

  )۱۶/۵/۹۱:  تاريخ تصويب،۱۵/۸/۸۹: تاريخ دريافت(
  

  چکيده
 مقدار علوفه مورد نياز را ،ا متفاوت انرژي واحد دامي ه احتياجبا توجه به اختالف در وزن زنده و ددر برنامه ريزي چراي دام از مراتع باي

نياز روزانه واحد دامي استفاده کننده از مرتع را بر اساس کميت و کيفيت ترکيب علوفه مصرفي دام د ياز طرف ديگر با .تعيين کرد
تان اصفهان، اقدام به تيپ بندي پوشش گياهي  براي همين منظور بعد از انتخاب بخشي از مراتع منطقه فريدونشهر در اس.برآورد نمود

 ت نمونهي جهت تعيين کيف)فصل چرا(ي در مرحله گلدههفگرم علو۵۰۰يي گياهي مورد چراي دام ها هشد و در هر تيپ از تمامي گون
و ) DDM( ماده خشک قابل هضم) ADF(  سلولزي همي منهايواره سلولي، دن خاميپروتئ. دشبرداري و جمع آوري نمونه  علوفه
 نژاد دامي غالب استفاده . قرار گرفتنديابيت علوفه مورد ارزيفين کننده کييبه عنوان عوامل تعدر سه تکرار ) ME (يسمي متابوليانرژ

با   سامان عرفي۱۱در  موجود   تعيين وزن زنده واحد دامي آن از سه گلهيبراکننده از مراتع مورد مطالعه؛ گوسفند نژاد لري است که 
 راس قوج ۵ راس قوچ سه ساله و ۵، ) گلهيب اصليترک ( ساله۴ ميش ۱۰ ميش بالغ و خشک سه ساله و ۱۰ ب از نژاد مورد نظردام غال

بار قبل از   يک کردنعمل وزن.  و در دو نوبت وزن شدندي، عالمت گذار به طور تصادفي انتخاب ماهه۶ راس بره ۵تا ي ساله و نها۴
 و غيرآبستن زنده بالغ ميش وزن ميانگين .انجام گرفت)  شهريورلاواي( فصل چرا انيپابار بعد از  و يک) اواسط ارديبهشت(شروع چرا 

ن نژاد که معادل آن يا ش بالغيم کيلو گرم متوسط وزن زنده به عنوان وزن ۴۵و  گرفت قرار نظر مد دام بالغ وزن عنوان به خشك
) يشتر از حالت نگهداري درصد ب۷۰( و چرا در مرتع يط نگهداري در شراييااز غذين. بدست آمد ۹۲/۰ کشور برابر ينسبت به واحد دام

 يت علوفه در مرحله گلدهيفياز روزانه دام بر اساس کي مورد نيسمي متابولي انرژقدارم. دش ماف محاسبه يشنهادي پرابطهبا استفاده از 
ش ي افزالو گرم علوفه خشک در شبانه روزي ک۵۸/۱ تا  دوره چرايطمقدار درصدي کيفيت علوفه ۳۰کاهش با لوگرم که ي ک۰۹/۱حدود 

ر يهاي گياهي و علوفه تامين کننده انرژي متابوليسمي وجود دارد، نمي توان فقط مقاد هايي که در ترکيب تيپ با توجه به تفاوت ابدي يم
  . قرار داددامثابت علوفه خشک را بدون توجه به ترکيب گياهي مبناي محاسبه نياز غذايي 
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  مقدمه
 مراتع ياهي که در مطالعه پوشش گييها ه از جنبيکي

 . استيهاي پوشش گيفي کي دارد بررساهميت زيادي
 کشور به يني پروتئ منابع پشتوانهنيتر  مهمرانيمراتع ا
جه سالمت يدر نت ن سالمت دام وي بنابرا؛نديآ يحساب م

 کشور وابسته به نوع علوفه و ي و لبنينيمنابع پروتئ
 مصرف مقدار برآورد  درگرياز طرف د .ت آن استيفيک

 از مواد يمقدارله دام و ياهان موجود به وسي گييمواد غذا
،  دام استي ضروريي غذايازهاين کننده ني که تامييغذا
ت چرا ي ظرفيري مکمل، اندازه گيين مقدار مواد غذاييتع

رد يگي از علوفه که مورد استفاده دام قرار ميو مقدار
موجود در مرتع  مختلف ياهي گيها هگون.  استيضرور
 يها تيپ ياز طرف ؛ باشندي مي متفاوتيي ارزش غذايدارا
  برخوردارندي متفاوتياهيگب يز از ترکي نيمرتع

)Arzani, 2009( .ت چرا بر ين ظرفيي تعن اساسيبر ا
 يها تيپلوگرم علوفه خشک در همه يک ۲ حدود يمبنا
.  رسدي به نظر نميمنطق کشور يها هشگاي و روياهيگ

 ي روزانه دام بر مبنايياز غذاين نيي ضرورت تعنيبنابرا
ط مختلف کاربرد ي و شراها هشگايهمه رو که در يشاخص

مفهوم  .)Arzani et al., 2007( داشته باشد محسوس است
 و ي مختلف دامي هاان انواع و سني بيرا بيواحد دام

د آمده است يک شکل واحد پديل آنها در يعدسه و تيمقا
 مطرح ي واحد دامي به عنوان مبنايو عوامل مختلف

 ، استودارت و همکاران.)Arzani et al., 2010( اند هشد
 وزن زنده دام به عنوان  شاخصر ازيو فر سونيآل ،زنيو

 آن يا را بر مبنيتوان واحد دامي که ميريتنها متغ
 ,.Stoddart et al, 1975( محاسبه نمود استفاده کردند

Voisin, 1959., Alison. 1985., Freer.1981 ( . کوردوا و
 را ها دامروزانه ز مقدار مصرف ماده خشک ين همکاران

زنده  درصد وزن ۸/۲ک تا يمرتبط با وزن آنها و برابر با 
انجمن ملي . )Cordoa et al., 1978( اند برآورد كرده دام

 يازهاي و نيي مصرف مواد غذامقدار  آمريكاهاي پژوهش
  نسبت داده استدامک يولوژيزيط فيشرا بهرا  غذايي دام

)National Research Council, 1987(.ا و يکارنچس ا
 به صورت يف معادل واحد داميز معتقدند که تعريگاسکن

ک مختلف مانند يولوژيزيط في در شراي انرژيازهاين
 سه انواعي امکان مقا ... ويردهي، شي، رشد، آبستنينگهدار
را آن ) ک نوع دامين مختلف يسن(  مختلفيها  و ردهدام

 .Scarrenchia & Gaskins, 1987)( آورديفراهم م
 ها دام يياز غذاين نيتاممعتقدند که  يميراهبو ا يلياسماع
ش مقدارمصرف علوفه تا مقدار مشخص يق افزاياز طر
ر است و پس از آن حجم شکمبه عامل يپذ امکان
 ؛)Esmaili & Ebrahimi, 2002( کننده خواهد بود نييتع

 . برخوردار استياديت زيعلوفه از اهمت يفين کيبنابرا
 يها داشت که مقدار مصرف علوفه داماظهار  کوتمان
 ياد باشد ولي که مقدار علوفه زيکننده از مراتع هنگامچرا
 ابدي ين باشد کاهش ميي آن پايت و وزن حجميفيک

)Khothman ,1984(.ن ييه دام و تعيت تغذيريمد ي ارزان
 از ارزش ي در مرتع را منوط به آگاهيشدت دام گذار

 معتقد است ي و؛داند يم ماز روزانه داي علوفه و نييغذا
از ي مورد نيرهاي از متغيکي علوفه يين ارزش غذاييکه تع
 Arzani( استک مرتع ي ييت چراين ظرفييدر تع

ت يفيرات کيي تغي به بررس يترکان و ارزان .)1994,
، Agropyron trichophorum ياهي گونه گ۵علوفه 

Agropyron tauri ،Hordeum bulbosum ،Festuca 

ovina  وBromus tomentellus عامل پرداختند و دو 
 Acid( ديواره سلولي منهاي همي سلولزدرصد ازت و 

Detergent Fiber(  ن ييمهم در تع يها عاملرا به عنوان
 & Torkan( .از دام دانستندي مورد نيسمي متابوليانرژ

Arzani,2005(.ه ي علوفه در تغذي نقش انرژي به طور کل
ن ي مهمتريفي و کيرا از لحاظ کميار مهم است زيدام بس

 يدهد و تمام يل مي را تشکها دام ييره غذايبخش ج
 يسمي متابولي انرژهيپا بر ها دام يي غذاياستانداردها

مقدار  ست و همکارانوها . شده انديه گذارياز پايمورد ن
شتر از يد بص در۶۰ها در مرتع را   دامياجات انرژياحت
 يانرژبه خاطر را  آن ان کردند و علتي بNRC لجداو
دن به منابع يافتن علوفه، رسي در ييمايراهپ ي براييغذا

 Havestad داند يها م بيه و باال رفتن از شيآب، نمک، سا
, et al 1986).(  
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وانات که يح ييغذا ياجات انرژي احتمقدارزين ون سوست
 تا ۱۴۰ را يه مرتعچراکنندبه صورت آزادانه در مرتع 

ه ي که در آغل تغذيواناتي حيها هازينز شتر اي درصد ب۱۷۰
 ياوسوج .)Vansoest, 1982(، ذکر کرده استشوند يم

 ي چرا کننده را نسبت به حالتيها دام يانرژمصرف  مقدار
  ۵۰ تا ۲۵ در حدود ، شودي مي نگهدارآغلکه دام در 
ن ي هدف از ا.ه استورد کردآشتر بريدرصد ب
 ي گوسفند نژاد لر روزانهيياز غذاين نييتع پژوهشپژوهش
 ياهي گيها تيپن ي مهم ترت علوفه دريفيک يبر مبنا

  .)Osuji, 1974(  استيمراتع منطقه زاگرس مرکز
  

  ها مواد و روش
 معرفي منطقه مورد مطالعه

 هکتار در ۳۱۳۸۰۰شهرستان فريدونشهر با وسعتي حدود 
 کيلومتري غرب اصفهان و در محدوده زاگرس ۱۵۲فاصله 

منطقه مورد مطالعه حوزه آبخيز .  استمرکزي واقع شده
 ۸حدود ( هکتار ۳۹/۲۵۰۱۲ سيبک با وسعت ‐سرداب 

در غرب اين ) درصد مساحت شهرستان فريدونشهر
 بين طول موقعيت جغرافيايي آن. شهرستان قرار دارد

 شرقي و عرض هاي ٥٠˚ ١٢΄ و٥٠˚ ٠٠΄ هاي جغرافيايي
 شمالي واقع شده ٣٣˚ ٤٨΄ و ٣٢˚ ٥٦΄جغرافيايي

سيبک داراي ارتفاع  –حوزه آبخيز سرداب). ١شکل (ستا
 متر از سطح دريا و متوسط بارش ساليانه ٢٨٢٨متوسط 
 ميلي متر است؛ براساس طبقه بندي اقليمي به ٥٤٢

روش دومارتن، اقليم اين منطقه از نوع مديترانه اي مي 
 درجه ١٠ ميانگين درجه حرارت ساالنه منطقه نيز .باشد

به دليل کوهستاني بودن منطقه، اراضي  .سانتي گراد است
شود  درصد از وسعت آنرا شامل مي۴/۱۳کشاورزي حدود 

 .اختصاص دارد%) ۳۵/۷۳( و بخش عمده منطقه به مراتع
هاي اقتصادي و بيشترين حجم ترين شاخصمهم

دهد و دامداران هاي منطقه را دامداري تشکيل مي فعاليت
. کنند ميهيغذراتع ت متوسطهاي خود را منطقه اغلب دام

 سامان ۱۱به طور کلي حوزه آبخيز مورد مطالعه شامل 
  . خانوار را دارا مي باشد۶۵۹ است که در مجموع ١عرفي

  
  برداري از پوشش گياهيبندي و نمونه تيپ

 در ارديبهشت ماه سال يداني مهايآوري دادهبراي جمع
به منطقه مورد مطالعه ) قبل از شروع فصل چرا (۱۳۸۷

ابتدا به منظور تفکيک اراضي مرتعي از ساير . راجعه شدم
ها مثل کشاورزي و رخنمون سنگي، با استفاده از کاربري

 ۲۵۰۰۰:۱هاي رقومي ، نقشه۱ :۵۰.۰۰۰نقشه توپوگرافي 
 از منطقه اقدام شد و ينيزمهاي و همچنين بازديد

از . ها جدا گرديدمحدوده اراضي مرتعي از ساير کاربري
واحد کاري در بخش مطالعات پوشش گياهي و آنجا که 

مراتع تيپ گياهي است، بنابراين در اولين مرحله از 
. بندي پوشش انجام گرفتبررسي پوشش گياهي، تيپ

 و نمونه ٢فلوريستيک –تيپ بندي به روش فيزيونوميک
 ‐ ي گياهي به روش تصادفيها تيپبرداري از 
 براي هر يک در ابتدا.  انجام شد)نظام مند (٣سيستماتيک

 متري در ۳۰۰ها در منطقه معرف، چهار ترانسکت از تيپ
 ۲برداري در داخل پالت هاي سپس نمونه. نظر گرفته شد

ها که در امتداد ترانسکت)  متر۱×۲ابعاد ( مترمربعي
) يا تعداد پالت(اندازه نمونه . شد، انجام گرفتمستقر مي

 .: تعيين شد )۱( از رابطه يريبهره گبا 
  

۱(                                              
2

22

).(
.)(

xk
stN α

=  

 

 استيودنت با درجه αt :t اندازه نمونه،: N؛ آنکه در 
 k و  معدل نمونه: xانحراف معيار نمونه،: ۱n- ،sآزادي 

 به ترتيب k و aدر اين بررسي . خطاي تخمين مي باشد
در  )پالت(قطعه در هر .  درصد در نظر گرفته شد۱۰ و ۵

هاي موجود يادداشت شد و فهرست تمامي گونهآغاز
سپس از هر گونه اي که مورد چراي دام قرار مي گرفت، 

                                                 
در کشورمان محدوده مجاز بهره برداري از پوشش گياهي، سـامان عرفـي    ١

در واقع سامان عرفي تعيين کننده محدوده مجـاز اسـتفاده از منـابع              . است
  . باشد آب مي

2 Physiognomy_Floristic Method 
3 Systematic – Random Sampling 
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 بوته به روش کامال تصادفي از فاصله يک ۱۵ تا ۱۰
متري باالي يقه به وسيله قيچي باغباني قطع  سانتي

 گرم علوفه قطع و ۵۰۰گياهي گرديد و براي هر گونه 
 به محيط آزمايشگاه، عمل ها هبعد از انتقال نمون. وزن شد

پس از آن . خشک کردن علوفه در هواي آزاد انجام شد
  به وسيله دستگاه آسياب خرد و نرم شده و از هر ها هنمون

  هاانجام آزمايشيبراگونه، سه نمونه براي سه تکرار 
   .شدندتفکيک 

  

  
  قعيت جغرافيايي منطقه مورد مطالعه مو‐١شکل 

  
  ت علوفهيفيمطالعه ک

 درصد ،٢ن خاميپروتئ، ١ درصد ماده خشکپژوهشن يدر ا
، درصد  ٣ سلولزي همبدون يواره سلوليدرصد د، )N(ازت

 در ٥يسمي متابولي و مقدار انرژ٤ماده خشک قابل هضم
ن ييتعلوگرم علوفه خشک هر گونه به منظور يک کي
  . قرار گرفتيورد بررست علوفه ميفيک
 آزاد ي در هواها ه نمونابندا ماده خشک يري اندازه گيبرا

پس از آنکه وزن . دين گرديده شد و سه بار توزيانخشک
 يز در آون با دماي ساعت ن۲۴ به مدت ثابت شد، ها هنمون
 ها ه نمونتي نها در گراد قرار گرفت وي درجه سانت۸۰
شرايط هواي آزاد و  علوفه در  و درصد ماده خشکنيتوز

                                                 
1 Dry Matter 
2 Crude Protein 
3 Acid Detergent Fiber 
4 Digestible Dry Matter 
5 Metabolism Energy 

از (سه نمونه  هر گونه ي و براديگردمحاسبه آزمايشگاه 
درصد ازت موجود در هر . ديه گردي ته)ياهي بوته گ۱۰

 و يري اندازه گ٦ کجلداليشگاهيبه روش آزما گياهيگونه 
  .دي براورد گرد)۲(ق رابطه ي از طرنيزن خام يدرصد پروتئ

  
۲(                                          %N × ۲۵/۶ CP =  
  

 و درصد درصد ازت ب ي به ترتCP و N ،ن رابطهيکه در ا
  .  باشدين خام ميئتروپ

به روش ) ADF( سلولز ي همبدون يواره سلوليدرصد د
 يريدرصد هضم پذ.  شديريگ اندازه) 1982(ون سوست 

                                                 
6 Kegeldal Method 
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 ي ادارائه شده توسط ()۳(از رابطه ) DDM(ماده خشک 
  .محاسبه شد) ۱۹۸۳(١و همکاران

  
۳(  

DDM = ( ۵۸/۸۳  × /۰  ۸۲۴ ADF) + ۶۲/۲ N   
  

 . باشدي بر حسب درصد مN و ADFن رابطه يکه در ا
 يز بر مبناي نياهي گيها ه گونيسمي متابوليبرآورد انرژ
 ۴ رابطه لهيبه وس ماده خشک و يريپذ درصد هضم

بر حسب مگا ژول بر ) ٢۱۹۹۰اي استراليته کشاورزيکم(
  .م گرفت انجالو گرميک
  
۴(                                      ۲ - DDM۱۷/۰ME =    
  
  داممعادل ن وزن ييتع

 ۱۱در  موجود ن معادل دام، از سه گله وز تعيين منظور به
 ميش بالغ و ۱۰سامان عرفي با دام غالب از نژاد مورد نظر 

 يب اصليترک( ساله ۴ ميش ۱۰خشک سه ساله و 
 ساله و ۴ راس قوج ۵ ساله و  راس قوچ سه۵، )ها هگل
 به طور تصادفي انتخاب، عالمت  ماهه۶ راس بره ۵تا ينها

 بار يكکردن وزن  عمل .گذاري و در دو نوبت وزن شدند
 بعد بار يك و) ارديبهشت اواسط(چرا  دوره شروع از قبل
ن ي تعيبرا. انجام شد) وريل شهرياوا(چرا  فصل خاتمه از

ر بهره يل زيب تبدي از ضرها هبرها و   قوچي برايمعادل دام
  :)AHRI., 1971(  شديريگ

Wf/Wm=که يل قوچ به واحد داميب تبدي ضر Wm :
وزن واحد ( شين وزن ميانگيم: Wfن وزن قوچ و يانگيم
ل بره به واحد يب تبديضر= Wf/WLن يو همچن) يدام
ن وزن يانگيم: Wfن وزن بره و يانگيم: WL که يدام
  داممتوسط وزن زنده .باشد يم) يوزن واحد دام( شيم

ن نژاد بدست آمد که ي اي به عنوان واحد دامبدست آمده
 ي آن نسبت به واحد دامي معادل واحد دام)۵( با رابطه

  . ديکشور محاسبه گرد
  

                                                 
1 Oddy et al 
2 Standing Committee on Agriculture 

۵        (                             AUE = law0.75/Y0.75 
  

اد  گوسفند نژيکيوزن متابول : law0.75 ن رابطهيکه در ا
معادل واحد : AUE کشور و يدام واحد وزن : Y0.75 ،يلر
  .  باشدي ميدام
   دامروزانه از يمورد ن يي غذايانرژن ييتع

دام استفاده کننده از مراتع منطقه  ازي مورد نيي غذايانرژ
 در يط نگهداريدر شرا )يگوسفند نژاد لر(مورد مطالعه 

  .ديورد گردآبر )۱۹۸۴، ٣ماف( ۶ از رابطهآغل
  
۶(                                          ۸/۱ + W۱/۰ = ME 
  

 به )يگوسفند نژاد لر( زنده دام وزن W ،ن رابطهيکه در ا
 بر حسب مگاژول در يسمي متابولي انرژME و كيلو گرم
  دام در حالتيياز غذاين نيي تعي براپس از آن .روز است

 ب داري و شي کوهستان چونيليدال  به دام در مرتعيچرا
 و خار دار ي خشباهانيژه وجود گي و به وبودن منطقه

و گون ) Astragalus adscendens( يمانند گون گز
اد که تردد دام يبا تراکم ز )A. brachycalyx (ييرايکت

مشکالت دسترسي به  است، يشتري بيمستلزم صرف انرژ
 )لومتري ک۸ تا ۳( اد روستا تا محل چرايفاصله زمنابع آب، 

از ي مورد ني انرژمقدار درصد ۷۰حدود بان، يد ساو نبو
از افزوده ي نمقدارن ي به ا در آغل،يط نگهداريدام در شرا

  .)Arzani, 2009( ديگرد

  
    دامييره غذايجن ييتع

 از ي هر تيپ مرتعيانرژي متابوليسمي در دسترس برا
 )Gavili, 2009( شدمحاسبه  )۷(رابطه 

  
۷(  

      (AFs1 .. MEs1) + …+ (AFsn..  MEsn)  = MEat  
  

 علوفه در دسترس هر گونه بر AFs رابطه، آنكه در 
علوفه در دسترس هر گونه از (، لو گرميکحسب 

                                                 
3 Maff 
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به  (ياهيک گونه گي يد سال جاريحاصلضرب مقدار تول
 يدر مقدار درصد حد بهره بردار) نيروش قطع و توز

 هر يحد بهره برداري مجاز برا( ياهيپ گيمجاز آن ت
ت خاک به ي حساسيبر اساس فاکتورها ياهيپ گيت

 يشنهاديپ( ياهي گيها تيپش يت و گرايش، وضعيفرسا
پ ي هر تير براين مقاديد که ايدرن گييتع) ۱۳۸۵ يارزان
ا درصد ي ) آورده شده است۲ در جدول ياهيگ

 يي با توجه به پارمترهايدرصد خوشخوراک( يخوشخوراک
رسنگي دام، چون انتخاب چرايي دام، سن، آبستني، گ

شرايط محلي، مراحل رشد گياه، خصوصيات فيزيكي 
ي همراه و ترکيب ها هگياه، تركيبات شيميايي، فراواني گون

گونه هرکدام که آن  )ن شدينسبي پوشش گياهي تع
ي متابوليسمي ژ انرMEs) ديآ ي بدست مباشد کوچکتر

 MEatحاصل از يك كيلو گرم علوفه خشك هر گونه و 
بر (مي در دسترس براي هر تيپ مرتعي انرژي متابوليس

)  يك كيلو گرم علوفه خشك مرتعحسب مگاژول در ازاي
  .باشد مي

 دام يدر منطقه مورد مطالعه، شروع چرا از آنجا که
 يبرا ن منظوري باشد به همي ميمرحله گلدهمربوط به 
ن ي علوفه در ايين ارزش غذاييتع  جهتينمونه بردار
و  مراجعه شد به منطقه ي مرحله گلدهفقط در پژوهش

منطقه از مراتع  است که دام موجود در ين در حاليا
در ) طول دوره چرا(زش بذري تا مرحله ريمرحله گلده

ن يي علوفه پايين ارزش غذاي بنابرا.کندين مرتع چرا ميا
 يي ارزش غذاديبا  جيره غذايي دامبرآورد يبراآمده و 

نکه مرحله ي افرضبا . ش باشديمربوط به طول دوره رو
 مشابه ياهيپ گيک تياهان موجود در ي اکثر گيشيرو
 درصد ۳۰ح مقدار مذکور حدود يح تصيبرا لذا ،باشد يم

 ياهيپ گي در دسترس هر تيسمي متابولياز مقدار انرژ
   . )Vahabi, 1989( کاسته شد

از روزانه هر ي مورد نيسمي متابوليم انرژيسپس از تقس
 در دسترس هر يسمي متابولينرژ بر ان نژاديدام غالب از ا

  بالغک دامي روزانه ين کننده انرژي تام ييره غذايجپ، يت
 بر حسب ماده ت علوفه آنيفيپ با توجه به کيدر هر ت
 يها تيپ همه ي براتي نها در وديگردن يي تعخشک

 در دسترس يسمي متابوليژ موجود در منطقه انرياهيگ
  . شدآن محاسبه 

  
  جينتا

شه حاصل از تيپ بندي پوشش گياهي و نق) ۲(در شکل 
کاربري هاي موجود در منطقه مورد مطالعه آورده شده 

 Ferula ovina و Astragalus adscendens دو تيپ. است

)  درصد از وسعت مراتع منطقه۱۶ و ۳۹/۳۶به ترتيب (
هاي گياهي منطقه بوده که به ترتيب  بزرگترين تيپءجز

نطقه را در برگرفته هاي شرقي و جنوبي مبيشتر قسمت
 به روش چهار ياهي گيهاپيت تي وضعيابيبا ارز .اند

پ ي ت۱۰ يکا، تمامي آمري سازمان جنگلبانيفاکتور
متوسط و ت ي موجود در منطقه در دو طبقه وضعياهيگ
نکه در مراتع يبا توجه به ا). ۲جدول ( ف قرار داشتنديضع

د يت مرتع اصوال نبايف جهت بهبود وضعيت ضعيبا وضع
 دام داده شود اما در مراتع منطقه مورد ياجازه چرا

 ين کاري چنياجتماع‐ي مسائل اقتصاد بهمطالعه با توجه
 ين مناطقيدر چناست ن الزم يست بنابرايممکن ن

.  کم محاسبه کرديت چرا را با شدت بهره برداريظرف
با  Agropyron trichophorum ياهيپ گين تيهمچن

 Ferulaپ يم در هکتار و تلو گري ک٦٠١د يمقدار تول

ovina يب دارايلو گرم در هکتار به ترتي ک۲۸۲ با 
  .د علوفه بودندين مقدار تولين و کمتريشتريب

  
  کيفيت علوفه

نتايج تجزيه شيميايي گياهان براي تعيين کيفيت علوفه 
آورده ) ۱( گونه گياهي در موقع گلدهي در جدول ۱۲

 استنباط مي  چنين۱با توجه به جدول . شده شده است
 و Agropyron trichophorom شود که دو گونه گندميان

Bromus tomentellus ٩٨/٣١به ترتيب ( بيشترين مقدار 
 Prangusي علفي پهن برگ ها هو در گون)  درصد٥/٣٠و 

ferulacea، Tragopogon pratensis. ،. Taraxacum 
officinale و Cachrys acaulis به ترتيب ( کمترين مقدار

ديواره سلولي )  درصد٤٩/١٢ و ٢٩/١٥ ، ٤٩/١٥ ، ٢٩/١٥
  . را دارا بودند) ADF(منهاي همي سلولز 
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پارامترهاي ماده خشک قابل هضم و انرژي متابوليسمي 
ي گياهي رابطه ها هکه هر کدام با کيفيت علوفه گون

 و Cachrys acaulis مستقيمي دارند در دو گونه
Taraxacum officinale به ترتيب (ار بيشترين مقد

 مگاژول بر ٣٣/١١ و ٦٩/١١(و )  درصد٤٣/٨٨ و ٥٤/٨٠
 است، در حالي که در دو گونه) کيلو گرم در روز

Agropyron trichophorom و Bromus tomentellus 

و )  درصد٦٦/٦٤ و ٦٢/٦٢ (کمترين مقدار به ترتيب
را دارا )  مگاژول بر کيلو گرم در روز٩٩/٨ و ٦٤/٨(

 ن مقدار ازت و پروتئين را نيز گونه بيشتري.باشد مي
Taraxacum officinale  ) ٧٦/١٧با مقدار به ترتيب 

 Eryngiumو کمترين مقدار آنها را گونه )  درصد٨٤/٢و
billardierii)  به خود )  درصد٣٥/١ و ٤٥/٨به ترتيب

  ).١جدول ( اختصاص دادند
  

  
 ي پوشش گياهي و کاربري هاي موجودها تيپ نقشه ‐۲شکل

  
   گونه گياهي١٢محاسبه انرژي متابوليسمي براي   و کيفيت علوفهتجزيه واريانس ،آمار نتايج تجزيه شيميايي ‐۱دولج

 گونه گياهي
 ماده خشک

(%) 
ديواره سلولي 

بدون همي 
ماده خشک

قابل
 (%)ازت

 پروتين خام
(%) 

انرژي
متابوليسمي 

Agropyron ٧٦/٣٢±٥٦/٠ ٩٨/٣١±٦٨/٠i ٦٢/٦٢±٧٥/٠ ٠٥/٢±٤٦/٠ ٨٦/١٢±٦٣/٠c ٦٤/٨±١٢/٠a 
Astragalus ٦٧/٢٨±٣٣/١ ٦٢/٢٨±٧١/١g ٤٩/٦٥±٥٢/١ ٠٩/٢±٣٦/٠ ١١/١٣±٦١/٠ ١٣/٩±٢٦/٠c 
Bromus tomentellus ٨٨/٢٩±٢٧/٠ ٥/٣٠±١٩/٠h ٦٦/٦٤±٤٦/٠d ٣٦/٢±٨٣/٠f ٨٠/١٤±٠٣/١f ٩٩/٨±٠٨/٠d 
Cachrys acaulis ١٥/٢١±٩٢/٠f ٤٩/١٢±٨٥/٠a ٥٤/٨٠±٠٩/١ ٧٦/٢±٨٣/٠ ٢٩/١٧±١٩/١ ٦٩/١١±١٩/٠
Convolvolus arvensis ٢/٢١±٦٥/٠c ٩٨/١٨±٨٦/٠d ٧٥/٧٣±٨٣/٠ ٢١/٢±٤٧/٠ ٨٩/١٣±٦٧/٠ ٥٣/١٠±١٤/٠
Ferula ovina ٩٨/٢٣±٧٣/١ ٤٨/١٧±٦٦/٢c ٢٢/٧٤±٠٣/٢ ٩٢/٢±٥٢/٠ ٠٤/١٢±٨٤/٠ ٦١/١٠±٣٤/٠
Petrocephalus canus ٢٢/١٩±٢٩/٠ ٩٤/١٧±٣٤/٠c ٥٠/٧٤±٤٨/٠ ١٧/٢±٣٧/٠ ٦٤/١٣±٥٧/٠ ٦٦/١٠±٠٨/٠
Prangus ferulacea ٣٥/۰±٠٧/٢٣ ٢٩/١٥±٣١/٠b ٧٧/٧٦±٥٢/٠i ٢/٢±٤٨/٠e ٨٣/١٣±٦٨/٠ ٠٥/١١±٠٩/٠i

Taracetum ٠٦/٣٠±٦٨/٠ ٤٢/٢٧±١٤/١f ٨٥/٦٤±٨٦/٠ ٤٧/١±٢١/٠ ٢٤/٩±٤١/٠a ٠٢/٩±١٥/٠d 
Tragopogon  ٢١/١٩±٩٣/٠ ٤٩/١٥±٠٢/١b ٢٦/٧٧±١٢/١ ٤٥/٢±٥٨/٠ ٣١/١٥±٧٨/٠ ١٣/١١±١٨/٠
Taraxacum ١٦/٢١±١٥/١ ٢٩/١٥±٨٠/١b ٤٣/٨٨±٣٤/١j ٨٤/٢±٧٢/٠f ٧٦/١٧±٢٠/١f ٣٣/١١±٢٣/٠j

Trigonella elleptica ٠١/٢٤±٣٧/٠ ٠٤/٢٦±٦٨/٠e ٤١/٦٨±٥٦/٠ ٣٩/٢±٦٤/٠f ٠٥/١٥±٩٤/٠f ٦٢/٩±٠٩/٠a 
  . استها ههاي مشترك به كار رفته در ستون ها نشان دهنده عدم وجود اختالف در بين صفات گون سمبل: *
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، ابتدا آزمون نرمال بودن ها هبراي تعيين نرمال بودن داد
اي تعيين سپس بر. انجام گرفت SPSSدر محيط نرم افزار 

هاي مورد اختالف آماري پارامترهاي مذکور براي گونه
 صورت پذيرفت (ANOVA)مطالعه آناليز واريانس يکطرفه

 Fو معني دار بودن اثرات اصلي بر اساس مقادير 
ميانگين پارامترهاي . مشخص گرديد) %>۵P(محاسباتي

 نيز با استفاده از آزمون دانکن مورد مقايسه قرار ها هگون
 نشان داد که ها هج آزمون نرمال بودن دادي نتا.گرفت
 درصد ۵ در سطح ي تمام صفات مورد بررسيها هداد
 Fتحت آزمون  يل آماريه و تحليج تجزينتا.  دار بوديمعن

گر يکدي مختلف با يها هت گونيفيکه کدهد  ينيز نشان م
با توجه به .  دارندي داري درصد تفاوت معن۵در سطح 

ن يانگيسه مي، مقاها هت گونيفيف ک دار بودن اختاليمعن
 گونه مورد مطالعه ۱۲ يبا استفاده از آزمون دانکن برا

ج مذکور يب با استفاده از نتاين ترتيبه ا. رفتيانجام پذ
 در خشک، ماده درصد ان کرد که بجزء براييتوان بيم

 يها هگون بين علوفه کيفيت هايشاخص ساير مورد
  درصد۵آماري در سطح  رنظ از داري معني تفاوت مختلف
ج آزمون دانکن  نشان ينتا). ۱جدول (داشت  وجود

 مورد مطالعه به لحاظ درصد يها هدهد که گون يم
 ي بدون هميواره سلولي گروه، د۷در ) CP(ن خام يپروتئ

 گروه، درصد ماده خشک قابل ۹در ) ADF(سلولز 
 گروه ۸در ) ME(يسمي متابوليو انرژ) DDM(هضم
دهنده وجود  شتر نشانيطبقات ب. شوند ي ميبند طبقه

  . ي گياهي بيشتري استها هتفاوت در بين گون
  

  جيره غذايي دام

نژاد لري در منطقه مورد ) وزن زنده(وزن يك گوسفند 
 کيلو گرم بدست آمد که معادل آن نسبت به ۴۵مطالعه 

براي محاسبه .  بدست آمد۹۲/۰واحد دامي کشور برابر 
ايط نگهداري در آغل با استفاده از نياز غذايي دام در شر

 مگاژول انرژي متابوليسمي در روز ۳/۶رابطه ماف مقدار
د و در حالت چرا از مراتع منطقه مورد مطالعه شمحاسبه 

 درصد بيشتر از حالت ۷۰مقدار انرژي مورد نياز آن 
 ).Arzani., 2009( نگهداري درآغل در نظر گرفته شد

) گوسفند نژاد لري محلي(ام بنابراين نياز غذايي روزانه د
از  . مگاژول انرژي متابوليسمي در روز محاسبه شد۷۱/۱۰

گيري شده براي کيفيت علوفه، سه   اندازهيها بين صفت
 و انرژي متابوليسمي به عنوان ADFصفت پروتئين خام، 
 هاي ارزش غذايي انتخاب شدند مهم ترين شاخص

)Arzani., 2009.( ي گياهي ها تيپ از بين هيپا بر همين
 و Ferula ovinaهاي منطقه مورد مطالعه تيپ
Agropyron trichophorum كمترين مقدار بيشترين و 

انرژي متابوليسمي در ) مگاژول ١٨/٩و  ۶۳/۱۰ به ترتيب(
ازاي يك کيلو گرم علوفه خشک در دسترس مرتع را 

ن اين امر باعث شده است تا مقدار علوفه تامي. داشتند
کمترين Ferula ovina  وزانه دام در تيپکننده انرژي ر

 بيشترين Agropyron trichophorumمقدار و در تيپ 
 کيلو گرم علوفه خشک در ٦٦/١  و۴۴/۱به ترتيب( مقدار 
گرفته هاي انجام  با توجه به بررسي. محاسبه شود) روز

د نژاد لري محلي س گوسفنجيره غذايي دام براي يک را
 شبانه روز تعيين خشک درگرم علوفه  کيلو٠٩/١برابر 
از آنجا که ارزش غذايي علوفه در مرحله ). ٢جدول. (شد

گلدهي بيشتر از متوسط ارزش غذايي در طول دوره 
  محاسبه جيره غذايي داميبرا رويش گياهان است،

لذا . بايستي ارزش غذايي مربوط به طول دوره رويش باشد
  درصد از مقدار۳۰براي تصحيح مقدار مذکور حدود 

انرژي متابوليسمي در دسترس هر تيپ گياهي کاسته 
 کيلو گرم ٥٨/١ بنابراين جيره غذايي دام معادل .شد

براي يک واحد دامي تعيين علوفه خشک در شبانه روز 
  . گرديد

 

  گيري بحث و نتيجه
برآورد جيره غذايي دام به منظور محاسبه ظرفيت چراي 

قراري مرتع و وارد نمودن تعداد دام مناسب جهت بر
در ايران براي کليه . تعادل دام در مرتع ضروري است
 تمام نژادهاي دام، نياز مناطق کشور و همچنين براي

 کيلوگرم علوفه خشک در ۲يک واحد دامي حدود روزانه 
در ؛ )Moghadam., 2004( روز در نظر گرفته مي شود

ي مختلف مرتعي و ها هحالي که اين مقدار در رويشگا
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از اين . نواع نژادهاي دام يکسان نمي باشدهمچنين براي ا
رو بهتر است که اين شاخص بر مبناي کيفيت علوفه 
تعيين شده و سپس در تعيين ظرفيت مراتع دخالت داده 
شود؛ در غير اينصورت به دليل عدم تعادل نياز غذايي 

ي چرا کننده در مرتع و مقدار مواد غذايي توليد ها دام

عي، اهداف مرتعداري محقق شده به وسيله گياهان مرت
نخواهد شد و نتيجه آن يا عدم استفاده از توان مرتع و 
هدر رفت منابع و يا بهره برداري بيش از حد و غير معقول 
از منابع علوفه مرتع مي باشد که تخريب پوشش گياهي و 

  .مرتع را به دنبال خواهد داشت
  

  هاي گياهي در تيپيتو وضع) تعداد پالت(د، اندازه نمونه يننده انرژي روزانه دام، تولمساحت، علوفه قابل دسترس و علوفه تامين ک ‐۲جدول 
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 نام علمي تيپ

 Agropyron ٢٠٦ ٢٨٦  ٣٠ ٦٦/١ ٤٢/٦ ١٨/٩ ٦٠١ ٣٥ متوسط
trichophorum 

 Astragalus ١٨٥٧ ١١٧  ٢٥ ٥٤/١ ٩٣/٦ ٩٠/٩ ٤٠٤ ٤٨ ضعيف
brachycalyx 

 Astragalus ٦٦٧٦ ١٣٦  ٢٥ ٥٥/١ ٩/٦ ٨٥/٩ ٤٨٨ ٥٥ ضعيف
adscendens 

 ١٥٣٣ ١٥٨  ٣٠ ٦٠/١ ٦٧/٦ ٥٣/٩ ٤٤٥ ٥٥ متوسط

Astragalus 
adscendens/ 
Agropyron 

trichophorum 

 ١٨٣ ١٣٠  ٢٥ ٥٦/١ ٨٢/٦ ٧٥/٩ ٤٢٣ ٢٩ ضعيف
Astragalus 

adscendens . 
Dorema 

amuniacum 

 ١٢٩٣ ١٩٩  ٣٠ ٥٨/١ ٧٦/٦ ٦٦/٩ ٥٧٩ ٤٨ متوسط

Astragalus 
brachycalyx . 

Agropyron 
trichophorom 

Eryngium 
billardierii 

 ١٧٥٩ ١٨١  ٢٠ ٦٢/١ ٦/٦ ٤٢/٩ ٥٩٩ ٥٠ ضعيف
Astragalus 

brachycalyx . 
Eryngium 
billardierii 

 ١٠٥٢ ٩٧  ٢٥ ٥٧/١ ٨١/٦ ٧٣/٩ ٢٩٨ ٤٣ ضعيف
Astragalus 

brachycalyx Silen  
montbresiana 

 ۸۵۰ ١٧٥  ٣٠ ٥٦/١ ٨٤/٦ ٧٨/٩ ٥٢٥ ٦٥ متوسط

Eryngium 
billardierii . 

Serratula latifolia . 
Astragalus 
adscendens 

 Ferula ovina ٢٩٣١ ١٤٢  ٢٥ ٤٤/١ ٤٤/٧ ٦٣/١٠ ٢٨٢ ٧٠ ضعيف
 ميانگين وزني           ٥٨/١  -  -  -
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 يها تيپت علوفه يفيکدر  تفاوت  وجوديبررسن يدر ا
 ين کننده انرژي علوفه تام مقدارموجب اختالف در ياهيگ

  پين دو تيوت بان تفيبارزتر . دام شده استروزانه
Agropyron trichophorum  وFerula ovina  که است

علوفه تامين کننده  Agropyron trichophorum پيدر ت
 Ferula ovina پيتلو گرم و در ي ک٦٦/١ انرژي روزانه دام

 ي به طور کل. باشدي علوفه خشک ملو گرمي ک۴۴/۱
 Agropyron(يلف گندم مانند گونه عياهان گندميگ

trichophorum( يدارا ADF ر ي نسبت به سايشتريب
 به طور ياهان گندميشتر در گيب ADFهستند؛  ها هگون

 يها دامبر در انيشتر فير بيعمده مربوط به وجود مقاد
  کماياهان علفي گياز طرف. اهان استين گيساقه و برگ ا

)Ferula ovina(ها  گون و) sp. Astragalus(  به که
 يريها تعلق دارند، هضم پذ  لگوم واني چتريها خانواده

اهان ي باالتر گيري رسد هضم پذيبه نظر م.  دارنديشتريب
ل تر ي مربوط به طوياهان گندميسه با گي در مقايعلف

 ياهان گندمياف در ساختمان برگ و ساقه گيبودن ال
اف بلند و ي الي داراياهان گندمي که گياست؛ به طور

ن هستند و يي پاير و با وزن مخصوص ظاهريذانعطاف پ
ت هضم آنها يشوند و قابل يده ميچي در هم پيبه آسان
 به طور ياهان علفي که گيطيدر شرا. ابدي يکاهش م
م تر و با وزن مخصوص ياف کوتاه تر، ضخي اليعمده دارا

تر هضم ت ن صورت راحي هستند که در اي باال تريظاهر
لولي گياهان گندمي به دليل ، از طرفي ديواره سشونديم

كه با ليگنين ) آسيد سيليسم (اوجود مقدير زيادي سيليك
كند، قابليت هضم اين گياهان  اد ميجموجود باند پايدار اي

 . )Romney & Gill 2000 ,( يابد به مقدار زياد كاهش مي
ان يت باالتر لگوم و چتريفيز بر کين   و همکارانيارزان

 ,Arzani et al( اند ه داشتديها تاکنسبت به گراس
ل و همکاران و ي خل،ن بوکستون و فالزي همچن.)2007

ت يفين کيان داشتند که تفاوت بيب ک و همکارانياش
 & Buxton( دار است ي مختلف معنيها هعلوفه گون

Fales,1994., Khalil et al., 1986., Ashiq et al, 
 ي مبنا بري واحد داميياز غذاي نپژوهشن يدر ا  .) 1998

 انجام گرفته هاي پژوهش .ت علوفه صورت گرفتيفيک

 يياز غذاي نمويد اين است كه  کوربت وونگي توسط
شتر از ي درصد ب۷۰ تا ۶۰ مرتع چرا كننده از يها دام
 ين انرژي ا وشوندي مي نگهدارآغل است که در ييها دام
دن به يافتن علوفه، رسي جهت ييماي صرف راهپياضاف

ر روستا ي، مسها بيه، باال رفتن از شي، سامنابع آب، نمک
 1972 ,( شودميره ي و غر تا محل چرايا چادر عشاي

Yong & Corbett(. ر از يغهم  در منطقه مورد مطالعه
 و ي خشبيها هود بوتج و به دليلعوامل گفته شده،

از ي تا نالزم است )ييراي و کتي گزيها گون(خاردار مانند 
 ي درصد انرژ۷۰ ي بر مبنايام روزانه هر واحد دييغذا

 ياز براي مورد نيي غذايشتر نسبت به انرژي بيسميمتابول
  .  در نظر گرفته شود، در آغليحالت نگهدار

 و ياهيگ يها تيپب ي که در ترکييبا توجه به تفاوت ها
 ، وجود دارديسمي متابولين کننده انرژيعلوفه تام

  راخشکلو گرم علوفه ي ک۲ مقدار ثابت فقطتوان  ينم
مبناي محاسبه نياز غذايي  ياهيب گيبدون توجه به ترک

شود به منظور کسب  يه مين توصيرايبنا. قرار داد دام
مبناي  يسمي متابوليانرژ ،ين سود اقتصاديشتريب

 يي و کمبود ماده غذاگيردقرار محاسبه جيره غذايي دام 
  .ق مواد مکمل جبران شودياز طر
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Abstract  
For planning the grazing of rangeland according to difference in body weight and different energy 
requirements should determine forage requirement of animal unit. In the other hand, daily need of 
animal in rangeland depends on the quantity and quality of intake forage composition. For this 
purpose selected part of the rangeland of Fereidunshahr in Isfahan province was classified to 
vegetation types. In each type of all plant species about 500 grams at flowering stage were 
collected. Nitrogen (N) and acid detergent fiber (ADF) were measured through chemical analysis. 
Crude protein, ADF, dry matter digestibility and metabolizable energy either 3 replicates were 
assessed in the laboratory as indicators of forage quality. The Lori sheep race is user dominant 
Animal unit. In order to determine the animal unit body weight, from 3 existing herds within 11 unit 
management with dominant Animal from this race, 10 three and 10 four Dry adult ewes(main 
structure of the herd), 5 three and 5 four years old rams and 6 month old lambs randomly selected 
and were weighed in two period. Weighing operation performance once before grazing beginning 
(first may) and once after the end of grazing season (first September). In conclusion 45 kg body 
weight as animal unit was calculated and livestock rations of animal requirement in maintenance 
condition and grazing in rangeland (0.7 times of keeping in a stable) calculated using the MAFF 
equation. The result showed that animal requirement based on forage quality at flowering stage was 
1.09 kg that for grazing session (30% reduction of forage quality) is 1/58 kg in day. Because there 
are difference in structure of vegetation types and metabolism energy so a permanent quantity of 
dry forage cannot specify as basic of computation the daily need.     
 
Keywords: Daily requirement, Metabolism energy, Forage quality, Lori sheep breed, Range, 
Central Zagros, Feridunshahr 
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