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معادل واحد دامی و نیاز روزانۀ نژادهای گوسفندی
چرا کننده در مناطق مرکزی کشور
 جواد معتمدی ترکان؛ دانشیار پژوهشی ،بخش تحقیقات مرتع ،مؤسسۀ تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ،سازمان تحقیقات،
آموزش و ترویج کشاورزی ،تهران ،ایران.
 حسین ارزانی*؛ استاد دانشکدۀ منابع طبیعی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.
 مهدی قربانی؛ دانشیار دانشکدۀ منابع طبیعی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.

چکیده
بیش از  20نژاد گوسففدی ب بج ه هجب متدجوت ،از مراتع میجطق مختلف آب و هوایی اسففتدجدم میکیی ک بجی ضففریت تی یه هر نژاد
نسففی ب واح دامی ،مشففخ شففود در این راسففتج ،طی سففج هجب  1381-86از هر یک نژادهجب گوسففدی ب ارا کیی م در میجطق
مرکزب ،دو گل انتخجب ش از میجن گل هجب میتخت 30 ،رأس دام ب صورت ت صجدفی در ردمهجب مختلف سیی و هی سی و در ف صو
مختلف ارا ،وزنک شی و وزن آنهج تعیین گردی میجنگین وزن میشهجب س و اهجر سجل  ،ب عیوان وزن بجلغ هر نژاد در نظر گرفت
شففف از نسفففی وزن متجبولی(ی نوزن زن م ب توان  ) 0/75نژادهج ب وزن متجبولی(ی واح دامی ،ضفففریت تی یه هر نژاد ب واح دامی
نمعجد واح دامی) محج سی ش بر ا سجس نتجیج ،نژاد نجئییی هزء نژادهجب سیک ه  ،نژادهجب زن ب ،کرمجنی ،اف شجرب و ورامییی،
متو سط ه و نژاد شج هزء نژادهجب سیگین ه میبج ش معجد واح دامی هر یک از نژادهج ن سی ب واح دامی ب ترتیت،0/7 ،
 1/06 ،0/97 ،0/9 ،0/86و  1/20میبجش بر اسجس ضریت تی یلی پیشیهجدب و بج استدجدم از معجدلۀ پیشیهجدب  ،MAFFنیجز روزانۀ هر
یک از نژادهج ب ترتیت 7/21 ،6/60 ،6/12 ،5/85 ،4/76 ،و  8/16مگجژو در روز در حجل نگه ارب و در شرایط ارا در مرتع محج سی
گردی نتجیج بیجنگر آن ا س ک در نظر گرفتن مق ار ی( سجن علوف  ،ب عیوان نیجز روزانۀ نژادهجب گو سدی ب ارا کیی م در مرتع براب
محجسیۀ ظرفی ارا ،ب ون توه ب ان ازم و ه ۀ آنهج صحیح نمیبجش
کلید واژگان :واح دامی ،معجد واح دامی ،نیجز روزان  ،نژادهجب گوسدی ب ،مراتع
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 .1مقدمه
ی(ی از عوامه مورد توه در محجسفففیۀ ظرفی ارا،
برآورد نیجز روزانۀ دامهجب ارا کیی م از مرتع اسفف []34
نگجم اهمجلی ب طرح هجب مرتع ارب بیجنگر این موضفففو
ا س ک تجکیون براب برآورد ظرفی ارا ،مقجدیر ی( سجنی
از علوفۀ خشففک در همۀ تی هجب گیجهی و رویشففگجهی،
ب ون توه ب وزن دام غجلت ارا کیی م از مرتع و کیدی
علوف  ،ب عیوان مصفففر روزانۀ معجد واح دامی در نظر
گرفت میشفففود این در شفففرای ی اسففف ک در میجطق
مختلف ،نژاد هجب دامی متدجوتی وهود دارد ک متوسفففط
وزن آنهج متغیر و نیجز روزانۀ هر یک از آنهج در شفففرایط
مختلف محی ی و فیزیولوژی(ی مت دجوت اسففف ضفففمن
این ک ارزش غذایی انوا علوفۀ برآورد کیی ۀ نیجز دام ،در
شففرایط مختلف تغییرپذیر اسفف [ ]12در نتیج  ،ت جبق
بین نیجز روزانۀ دامهجب اسفففتدجدم کیی م از مرتع و کیدی
علوفففۀ گیففجهففجن موهود در ترکیففت گیففجهی ،صفففورت
نمیگیرد []3
براب دسففتیجبی ب این مه  ،ضففرورت دارد ک معجد
واح دامی در هر می قۀ آب و هوایی ،مشففخ و بج توه
ب ترک یت گ یجهی و سفففه گون هج در تول ی کالس هجب
گیجهی ،مق ار انرژب متجبولیسمی قجبه دسترس مشخ و
بج م نظر قرار دادن نیجز روزانۀ معجد واح دامی ،مق ار
علوف اب ک تأمین کیی ۀ این نیجز در مراتع هر می قۀ آب
و هوایی اس  ،تعیین گردد []27
بیش از  20نژاد گوسفففدی ب بج ه هجب متدجوت ،از
مراتع میجطق مختلف آب و هوایی ا ستدجدم میکیی []28
هر یک از این نژادهج در اقلی خجصفففی از کشفففور غجلت
ه ستی و داراب وزن زن ۀ متدجوت میبج شی [ ]7از اینرو
ضففرورت دارد ک ضففریت تی یه هر نژاد نسففی ب واح
دامی م شخ گردد در این خ صوص میتوان ب م جلعجت
انججم ش م در میجطق مختلف آب و هوایی [،6 ،9 ،4 ،2 ،1
 ]33 ،18 ،17 ،11 ،10 ،14 ،13 ،15 ،16 ،8 ،5اشفففجرم
کرد ک بر می یجب پژوهش هجب مذکور ،وزن نژاد هجب ز ،
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داالق ،مهربجن ،فشی ب ،سیگسرب ،مغجنی ،سیججبی ،قز ،
مجکویی ،کردب خرا سجن ،قرم گه ،بلوای ،فراهجنی ،کیودم،
ترکی قشفففقفجیی و هرکی بف ترتیفت،51/75 ،30/84 ،
،71/57 ،60/68 ،50/98 ،37/00 ،60/70 ،60/11
49/32 ،52/66 ،41/98 ،41/00 ،53/53 ،45/45،90/36
و  56/53کیلوگرم گزارش ش م اس
تجکیون اطالعجت کجملی در خصوص وزن دیگر نژادهجب
گوسفففدی ب ارا کیی م در میجطق مرکزب کشفففور ،نظیر
گوسففدی نژاد نجئییی ،زن ب ،کرمجنی ،افشففجرب ،ورامییی و
شج و ضریت تی یه آنهج نسی ب واح دامی ارائ نش م
اسففف نژادهجب مذکور تقرییجً در تمجمی گل هجب دام ارا
کیی م در میجطق مرکزب بج نسی هجب متدجوت وهود دارن
و کمتر ب صفففورت تودۀ خجل در میجطق زیسففف خود
م شجه م می شون [ ]7 ،3از این حیث ،ب میظور محج سیۀ
ت ع اد وا ح دامی دام ارا کی ی م در گ ل هجب دام در
اینگون میجطق ،ضرورت دارد ک معجد واح دامی آنهج
مشخ گردد
اطال از این موضففو  ،کمک شففجیجنی ب کجرشففیجسففجن
ادارات میجبع طییعی در فصه بهجر هه شمجر واح دامی
گل هجیی ک فصفففه ارا را رعجی ن(ردم و زود هیگجم ب
مرتع مراه ع کردما ن  ،میک ی یج این ک آن هج را م ق ور
خواه سجخ تج تع اد واح دامی گل هجب دام را در فصه
تجبسفففتجن در مراتع ییالقی ب میظور کیتر ظرفی ارا،
ب خوبی برآورد کیی
عف م اطففال از ایففن موضففو  ،بعض فجً سففیت ش ف م ک ف
براب م فج در میفجطق هیفوبی اسفتجن آیربجیجفجن غربفی
ک ف دام غجلففت اففرا کیی ف م در مراتففع می ق ف  ،گوسففدی
نففژاد قففز میبجشفف  ،هففر گوسففدی معففجد یففک واحفف
دامففی محسففوب شففود طییعتففجً هریمففۀ حجصففه از ورود
زود هیگجم ب مرتفع نیفز بفراب اسفجس یفک واحف دامفی
محجسففی مففیگففردد ،در صففورتیک ف هففر گوسففدی بففجلغ
نژاد قز  ،معفجد  1/3واحف دامفی [ ]16اسف یفج ایفن-
کفف در میففجطق شففمجلی اسففتجن آیربجیجففجن غربففی کفف
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گوسففدی مففجکویی غجلففت مففیبجشف  ،هففر گوسففدی ب ف ون
توه ف ب ف ان ف ازم و وزن ه ف  ،شففرایط سففیی و هیسففی
آن ،معففجد یففک واحفف دامففی محسففوب مففیشففود ،در
صورتیک هفر گوسفدی بفجلغ نفژاد مفجکویی ،معفجد 0/9
واحفف دامففی [ ]15گففزارش مففیشففود همچیففین در
میففجطق مرکففزب آیربجیجففجن غربففی و ه ف هففوار بففج مففرز
ترکیف و عففراق ،گوسففدی هرکففی دام غجلففت اففرا کیی ف م
در ترکیت گلف هفجب دام میبجشف کف معفجد  1/1واحف
دامففی مففیبجش ف [ ]33در همففین راسففتج ،مق ف ار علوفففۀ
تففأمین کییفف م نیففجز روزانففۀ نژادهففجب گوسففدی ب در
میفففجطق مختلفففف آب و هفففوایی آیربجیجفففجن غربفففی ،از
 1/04تففج  2/31کیلففوگرم علوفففۀ خشففک در روز گففزارش
ش م اس []19
بر همین اسففجس ضففرورت دی م شفف  ،تج میجنگین وزن
هیس هجب مختلف نژاد هجب گوسفففد ی ب ارا کی ی م در
میجطق مرکزب نشجمه نژاد نجئییی ،زن ب ،کرمجنی ،افشجرب،
ورامییی و شففج ) ،هه محجسففیۀ ضففریت تی یه ردمهجب
مختلف آنهج نسفففی ب واح دامی و برآورد مق ار علوفۀ
تأمین کی ی ۀ ن یجز روزا نۀ دام در حج ل نگ ه ارب و در
شرایط ارا از مراتع ،برآورد گردد

اگونگی وضففعی پسففتی و بلی ب مراتع مورد اسففتدجدم و
فجصفففلۀ پیمجیش دام [ ،]3ضفففریت تی یه هر نژاد و نیجز
روزانۀ معجد واح دامی ارا کیی م برآورد شففف ب طور
کلی بررسیهج ب شرح زیر انججم گرفتی

 .1.2انتخاب گله
ب میظور توزین دام و تعیین وزن ردم هجب مختلف هر
یک از نژادهج و محجسففیۀ ضففریت تی یه آنهج نسففی ب
واح دامی ،از میجن گل هجب موهود در هر می ق  ،دو گل
ک داراب دام غج لت از نژاد مورد نظر بودن  ،انت خجب و در
اهجر ردۀ سیی ن شجمه برۀ س مجه  ،برۀ شش مجه  ،قوچ
و میش س ف سففجل و قوچ و میش اهجر سففجل ) وزنکشففی
صفورت گرف از هر مق ع سفیی 10،رأس برۀ سف مجه ،
 10رأس برۀ شش مجه  5 ،رأس قوچ س سجل  15 ،رأس
میش س سجل  5 ،رأس قوچ اهجر سجل و 15رأس میش
اهجر سجل ب صورت ت صجدفی انتخجب و براب توزین بع ب،
عالم گذارب ش ف ن نظر ب اینک شففمجر قوچ در هر گل
مح ود بود ،تع اد کمترب نسفففی ب میشهج براب توزین
انتخجب شفف ن عمه توزین در دو مق ع زمجنی ،یکبجر در
قشففالق و یکبجر در آغه نپس از برگشفف از قشففالق) یج
یکبجر در قشالق و یکبجر در ییالق انججم ش

 .2.2تعیین وزن هر یک از نژاد ها و ضرررر ی

 .2روششناسی
براب ان ججم پژوهش ،اب ت ا بج م جل عجت ک تجب خج ن اب،
میجطق زی س نژادهجب گو سدی ب ن شجمه :نجئییی ،زن ب،
کر مجنی ،افشفففجرب ،ورامییی ،شفففج ) در م یجطق مرکزب
مشخ ش سپس در میجطق زیس مشخ ش م ،ای
می ق ب عیوان عرص فۀ م جلعجتی و معر میجطق زیس ف
گو سدی ان هر نژاد انتخجب و بج مراهع ب میجطق مذکور و
وزنک شی ای گل  ،وزن زن ۀ گو سدی بجلغ م شخ ش
در ن هج ی بج تو ه ب وزن وا ح دامی کشفففور [،]7 ،3

)1Animal unit equivalent (AUE

تبدیل آن نسبت به واحد دامی
پففس از تعیففین وزن دامهففج ،میففجنگین وزن مففیش
بففجلغ زنفف ۀ غیففر آبسففتن و خشففک نمیشهففجب سفف و
اهففجر سففجل ) بف عیففوان وزن هففر یففک از نژادهففج در نظففر
گرفتففف شففف و از نسفففی وزن متفففجبولی(ی ردمهفففجب
مختلففف سففیی و هیسففی نففژاد مففورد نظففر بفف وزن
متففجبولی(ی واح ف دامففی ،ضففریت تی ف یه ن1)AUEآنهففج
نسی ب واح دامفی محجسفی شف از راب فۀ زیفر بفراب
بیجن این ارتیجط استدجدم ش [:]35
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( LAW ) 0.75
 AUE
Y 0.75

ک در آن  (LAW ) 0.75 :؛ 1وزن م تجبولی(ی نیعیی وزن
ب ن ب توان  )0/75نو و ردۀ نژاد گوسفدی ب مورد نظر و
 ،Yوزن وا ح دامی کشفففور و  ،AUEم عجد وا ح دامی
میبجش

قجلففت طففرح کففجمالً تصففجدفی نجمتعففجد انجففجم شفف از
آنججئیکف ففرن نرمفج بفودن دادمهفج شفرط مهمفی در
تجزیففۀ واریففجنس میبجشفف  ،قیففه از تجزیففۀ واریففجنس،
فففرن فففوق بففج آزمففون آن رسففون دارلییفف در سفف ح
احتمففج  5درصفف انجففجم شفف بففراب تجزیففۀ تحلیففه
آمفففجرب دادمهفففج نیفففز از نفففرماففففزار  SPSSنسفففخۀ 22
استدجدم گردی

 .3.2برآورد نیاز روزانه
براب این میظور ،بج اسففتیجد ب نیجز روزانۀ واح دامی و
در نظر گرفتن ضففریت تی یه هر یک از نژادهج نسففی ب
واح دامی ،نیجز انرژب متجبولی سمی روزانۀ هر یک از آنهج
در حجل نگه ارب و در شفففرایط ارا در مرتع ،محجسفففی
گردی
ن یجز روزا نۀ وا ح دامی کشفففور بر حسففففت انرژب
متجبولی سمی در حجل نگه ارب و در شرایط ارا در مرتع،
بر اسففجس وزن زن ۀ دام بج اسففتدجدم از معجدلۀ پیشففیهجدب
 6/80 ،]25[ MAFFمگجژو در روز گزارش شفف م اسفف
[ ]7 ،3م عجد لۀ مج براب دام هجب ارا کی ی م در مرتع
ب صورت زیر اس :
MEm = 1/8 + 0/1 W

ک در آن ،MEm :انرژب متجبولی سمی مورد نیجز دام ب
م گجژو در روز در حج ل نگ ه ارب و Wوزن زن ۀ دام ب
کیلوگرم میبجش

 .4.2تجزیه و تحلیل دادهها
بففراب مقجیسففۀ میفففجنگین وزن نژادهففج ،از تجزیففف و
تحلیفففه واریفففجنس اسفففتدجدم شففف بففف دلیفففه ایی(ففف
آمففجربردارب از دام بفف روش تصففجدفی صففورت گرففف و
از طرفففی دیگففر ،شففمجر ت(رارهففجب آزمففجیش بففراب انففوا
مختلففف دام متدففجوت بففود ،تجزی ف و تحلیففه دادمهففج در

)2 Live Animal Weight (LAW

 .3نتایج
 .1.3مناطق پراکنش نژادهای گوسفندی
می قۀ پراکیش نژاد هجب گوسفففد ی ب ارا کی ی م در
میجطق مرکزب و مختصجت هغرافیجیی هر یک از عرص هجب
معر میجطق زیسففف هر نژاد ،در ه و ن )1ارائ شففف م
اس

 .2.3میانگین وزن جنسهای مختلف دام
نتفففجیج حجصفففه از تفففوزین دامهفففج در هففف و ن،)2
گففزارش ش ف م اس ف نتففجیج حجصففه نشففجن داد اخففتال
معیفففیدارب بفففین میفففجنگین وزن نژادهفففجب مختلفففف
گوسدی وهود دارد

 .3.3نیاز روزانۀ دام
نیجز روزانۀ ردم هجب مختلف نژادهجب گوسفففدی ب در
مقجی س بج نیجز روزانۀ واح دامی ،در ه و ن )3ارائ ش م
اسفف بیشففترین نیجز روزان در حجل نگه ارب ،مربوط ب
نژاد شج ن 8/16مگجژو ) بج ضریت تی یه  1/2و کمترین
مق ار ،مربوط ب نژاد نجئییی ن 4/76مگجژو ) بج ضفففریت
تی یه  0/7میبجش ف ب اع اد ه و مذکور در هر می قۀ
آب و هوایی ،بسففت ب شففرایط مرتع نتوپوگرافی ،فجصففلۀ
میجبع آب ،فجصففلۀ رف و آم ب روسففتج) ،بجی درصفف ب
ن 30تج  80در ص ) ا ضجف گردد [ ]26اع اد ارائ ش م ،بر
اسجس وضعی متوسط از نظر شرایط ،محجسی ش م اس
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معجد واح دامی و نیجز روزانۀ نژادهجب گوسدی ب
جدول .1منطقۀ پراكنش نژادهاي گوسفندي چرا كننده در مناطق مركزي كشور
نژاد
گوسدی ب

می قۀ
پراکیش

عرصۀ م جلعجتی و معر میجطق زیس هر نژاد

نجئییی

استجن
اصدهجن

مراتع کجلچو اجم سلی نجئین و ورزنۀ اصدهجن بج اقلی کویرب و ارتدج متوسط  1875متر از س ح دریج و بجرن گی متوسط سجالن 150
میلیمتر ،ب عیوان عرصۀ م جلعجتی و معر میجطق زیس گوسدی نژاد نجئییی در استجن اصدهجن انتخجب ش میجطق مورد م جلع در
مح ودۀ بین طو هغرافیجیی  52دره و  55دقیق تج  52دره و  57دقیق شرقی و عرن  42دره و  35دقیق تج  42دره و 38
دقیق شمجلی قرار دارن گون هجب  Atriplex canecens ،Salicornia herbacea ،Artemisia sieberiو  Salsola rigidaعیجصر
اصلی تی هجب گیجهی می قۀ مورد م جلع را تش(یه میدهی []28 ،3

زن ب

استجن
مرکزب

مراتع شهرستجن تدرش ب عیوان عرصۀ م جلعجتی و معر میجطق زیس گوسدی نژاد زن ب در استجن مرکزب انتخجب ش این می ق
در مح ودۀ بین  40دره و  37دقیق تج  40دره و  41دقیق عرن شمجلی و  50دره و  2دقیق تج  50دره و  7دقیق طو
شرقی قرار دارد متوسط بجرن گی سجالنۀ می ق  316میلی متر گزارش ش م و داراب اقلی نیم مرطوب بج تجبستجن معت تج ح ب گرم
و زمستجن بسیجر سرد می بجش ارتدج متوسط می ق از س ح دریج  1990متر میبجش پوشش گیجهی غجلت می ق متیو میبجش و
گون هجب Agropyron ،Bromus tomentellus ،Taeniatherum crinitum ،Hordeum violaceum ،Artemisia seberi
 Scariola orientalis ،Onobrychis cornuta ،Achillea millefolium ،Acantholimon bracteatum ،podperaeو
 Agropyron trichophorumگیجهجن مورد اراب دام در مراتع ییالقی و قشالقی می قۀ مورد م جلع تش(یه میدهی []28 ،3

کرمجنی

استجن
کرمجن

مراتع شهرستجن زرن نمرتع فرح آبجد و هزار میش) بج اقلی خشک بیجبجنی ،ب عیوان عرصۀ م جلعجتی و معر میجطق زیس گوسدی
نژاد کرمجنی انتخجب ش میجطق مورد م جلع در مح ودۀ بین طو هغرافیجیی  56دره و  30دقیق تج  56دره و  35دقیق
شرقی و عرن  30دره و  30دقیق تج  30دره و  33دقیق شمجلی قرار دارن گون هجب ،Salsola rigida ،Artemisia seberi
 Atriplex canecens ،Zygophyloum sp ،Scariola orientalisو  Noea mucronataعیجصر اصلی تی هجب گیجهی می قۀ
مورد م جلع را تش(یه میدهی []28 ،3

افشجرب

استجن
زنججن

ورامییی

استجن
مرکزب

شج

استجن
قزوین

مراتع شهرستجن مجم نشجن نمرتع مجد آبجد و ییگج سییجر) بج اقلی نیم خشک سرد و بجرن گی متوسط سجالن  263میلی متر ،ب عیوان
عرصۀ م جلعجتی و معر میجطق زیس گوسدی نژاد افشجرب انتخجب ش مراتع مورد م جلع ب ترتیت در مح ودۀ بین طو هغرافیجیی
 47دره و  44دقیق تج  47دره و  51دقیق شرقی و عرن  36دره و  39دقیق تج  36دره و  45دقیق شمجلی و  47دره و
 29دقیق تج  47دره و  37دقیق طو شرقی و  36دره و  49دقیق تج  36دره و  56دقیق عرن شمجلی قرار دارن گون هجب
Ephedra ،Bromus tomentellus ،Festuca ovina ،Agropyron aucheri ،Hordeum fragilis ،Scariola orientalis

،Centeura virgata ،Cousinia squarrosa ،Artemisia seberi ،Tragopogon sp. ،Secale montanum ،strobilacea
 Thymus kotschyanusو Phlomis orientalisعیجصر اصلی تی هجب گیجهی میجطق مورد م جلع را تش(یه میدهی []28 ،3
مراتع قشالقی ق عۀ اهجر زرن سجوم بج ارتدج متوسط  1385متر از س ح دریج و مراتع ییالقی شهرستجن گچسر ب عیوان عرصۀ
م جلعجتی و معر میجطق زیس گوسدی نژاد ورامییی انتخجب ش میجطق مورد م جلع ب ترتیت در مح ودۀ بین طو هغرافیجیی50
دره و  34دقیق تج  50دره و  35دقیق شرقی و عرن  35دره و  41دقیق تج  35دره و  43دقیق شمجلی و  51دره و 10
دقیق تج  51دره و  14دقیق طو شرقی و  35دره و  55دقیق تج  35دره و  57دقیق عرن شمجلی قرار دارن
گون هجب ،Stipa barbata ،Bromus tectorum ،Peghanum harmala ،Salsola rigida ،Artemisia sieberi

،Dactylis glomerata ،Agropyron repens
 Noea mucronata ،Phalaris aurondinaceaeو  Poa bulbosaعیجصر اصلی و گیجهجن مورد اراب دام در تی هجب گیجهی
tomentellus

،Bromus

trichophorum

،Agropyron

میجطق مورد م جلع را تش(یه میدهی []28 ،3
مراتع شهرستجن تجکستجن نمرتع قرم کوس لو و قجزان اغی) ب عیوان عرصۀ م جلعجتی و معر میجطق زیس گوسدی نژاد شج در استجن
قزوین انتخجب ش میجطق مورد م جلع ب ترتیت در مح ودۀ بین طو هغرافیجیی  49دره و  34دقیق تج  49دره و  38دقیق
شرقی و عرن  36دره و  8دقیق تج  36دره و  13دقیق شمجلی قرار دارن مراتع مورد م جلع ب ترتیت داراب اقلی سرد و خشک
و ارتدج متوسط  1550متر از س ح دریج و اقلی نیم خشک معت و ارتدج متوسط  1532متر از س ح دریج میبجش گون هجب

،Rosa persica ،Alhagi camelorum ،Artemisia sieberi ،Astragalus spp ،Stipa barbata ،Scariola orientalis
 Festuca ovina ،Bromus tomentellus ،Poa bulbosa ،Astragalus compactusو  Dactylis glomerataعیجصر اصلی
تی هجب گیجهی می قۀ مورد م جلع را تش(یه میدهی []28 ،3
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مرتع و آبخیزدارب ،مجل میجبع طییعی ایران ،دورم  ،73شمجرم  ،1بهجر 1399
جدول .2ميانگين وزن نژادهاي مختلف دام

نژاد

طیق وزنی

هیس

میجنگین وزن  ±اشتیجم معیجر
نکیلوگرم)

نژاد

نجئییی

سیک

میش
قوچ
برم

38/38 1±/27 c
56/75 1±/13
20/25 1±/06

افشجرب

زن ب

متوسط

میش
قوچ
برم

44/55 0±/97 b
59/45 1±/07
30/20 ± 0/68

ورامییی

کرمجنی

متوسط

میش
قوچ
برم

46/32 1±/16 b
56/60 1±/09
22/73 1±/17

شج

طیق وزنی

متوسط

متوسط

سیگین

هیس

میجنگین وزن  ±اشتیجم معیجر
نکیلوگرم)

میش
قوچ
برم

49 1±/12b
72/30 1±/39
27/40 ± 1/20

میش
قوچ
برم

52/34 1±/19 b
66 1±/19
29/34 1±/06

میش
قوچ
برم

57/33 ± 1/04 a
78/41 1±/67
28/50 1±/10

 طیقۀ وزنی سیک ،میجنگین وزن میش بجلغ کمتر از  45کیلوگرم /طیقۀ وزنی متوسط ،میجنگین وزن میش بجلغ بین  45تج  55کیلوگرم /طیق ،وزنی سیگین ،میجنگینوزن میش بجلغ بیشتر از  55کیلوگرم []3
 حرو ن  b ، aو ) نشجن دهی ۀ اختال معییدار وزن میشهج در طیقجت مختلف وزنی در س ح احتمج  95درص میبجش -ان ازۀ واح دامی ،میش بجلغ غیر آبستن و خشک بج میجنگین وزنی  50کیلوگرم گزارش میشود []7 ،3

جدول .3معادل واحد دامی و نياز روزانۀ نژادهاي گوسفندي چرا كننده در مناطق مركزي

نژاد

طیقۀ
وزنی

هیس
دام

معجد واح
دامی

انرژب متجبولیسمی مورد
نیجز روزان
نمگج ژو )

نژاد

نجئییی

سیک

میش
قوچ
برم

0/70
1/18
0/30

4/76
8/02
2/04

افشجرب

زن ب

متوسط

میش
قوچ
برم

0/86
1/26
0/51

5/85
8/57
3/47

ورامییی

متوسط

کرمجنی

متوسط

میش
قوچ
برم

0/90
1/18
0/35

6/12
8/02
2/38

شج

سیگین

طیق
وزنی

متوسط

هیس
دام

معجد واح
دامی

انرژب متجبولیسمی مورد
نیجز روزان
نمگج ژو )

میش
قوچ
برم

0/97
1/64
0/45

6/60
11/15
3/06

میش
قوچ
برم

1/06
1/45
0/49

7/21
9/86
3/33

میش
قوچ
برم

1/20
1/82
0/47

8/16
12/38
3/20

 طیقۀ وزنی سیک ،میجنگین وزن میش بجلغ کمتر از  45کیلوگرم /طیقۀ وزنی متوسط ،میجنگین وزن میش بجلغ بین  45تج  55کیلوگرم /طیقۀ وزنی سیگین ،میجنگینوزن میش بجلغ بیشتر از  55کیلوگرم []3
 ان ازۀ واح دامی ،میش بجلغ غیر آبستن و خشک بج میجنگین وزنی  50کیلوگرم گزارش میشود []7 ،3 -انرژب متجبولیسمی مورد نیجز روزانۀ واح دامی در حجل نگه ارب و در شرایط ارا در مرتع 6/80 ،مگجژو برآورد ش م اس []7 ،3

 .4بحث و نتیجهگیری
آگجهی از ان ازۀ واح دامی و نیجز روزانۀ آن ،از ملزومجت
ا سج سی م یری تغذیۀ دام و تعیین ش ت دامگذارب در

مرتع می بجشففف [ ]34 ،26 ،31تعجریف متدجوتی از واح
دامی ارا ئ شففف م اسففف برخی میزان علو فۀ مورد ن یجز
نپتجنسففیه مصففر مجدۀ خشففک علوف ) یک دام بجلغ را ب

معجد واح دامی و نیجز روزانۀ نژادهجب گوسدی ب
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عیوان یففک واح ف دامی و برخی دیگر ،واح ف دامی را
ب صورت وزن زن ۀ دام بجلغ بیجن کردمان []37 ،22
تعیین دقیق مق ار مصفففر علوف تح شفففرایط ارا
مشفف(ه میبجشفف زیرا عوامه تغذی اب و غیر تغذی اب ک
غجلیجً داراب اثرات متقجبه نیز میبجشففی  ،بر میزان مصففر
تأثیر می گذارن [ ]36در این راب  ،گزارش شففف م ک

علوف  ،عوارن زمین و آب و هوا ،تغییر میکی []23 ،36
همچیین ن سی ب و ضعی خوراک هی د ستی در آغه و
محیط هجب بسفففت ناراب صفففدر) ،انرژب مورد نیجز براب
حجل نگه ارب ،در گو سدی انی ک در مرتع ارا میکیی ،
بین  30تج  80درصففف بجالتر اسففف [ ]29 ،36بر همین
اسفففجس الزم اسففف در هر می قۀ آب و هوایی بسفففت ب

برآورد مصفر علوف توسفط دام ،حتی در شفرایط کیتر
ش ۀ آزمجی شگجهی ،غجلیجٌ م ش(ه و غیر م مئن بودم ا س
[ ]21 ،20 ،30 ،23ب یجبراین در م یجطقی ک تحقی قجت
اسففجسففی در این زمیی صففورت نگرفت اسف  ،براب سففجدم
سفجزب بیشفتر و در عین حج دسفتیجبی ب یک دق قجبه
قیو  ،از وزن زن ۀ دام ب عیوان معیجرب ک بر اسففجس آن
بتوان واح دامی را محجسففی نمود ،اسففتدجدم ش ف م اس ف

شرایط مرتع ،در ص ب ب نیجز روزانۀ نژادهجب گو سدی ب
ارائ ش م در ه و ن )3اضجف گردد براب دامهجیی ک در
زمینهجب هموار نشفففیت مالی ) ارا میکیی  ،ح ود 30
در ص و براب آنهجیی ک در مراتع نجهموار بج فج صلۀ میجبع
آب زیجد و پوشفففش پراکی م میارن  ،ح ود  80درصففف
افزایش انرژب الزم براب حج ل نگ ه ارب ،بیش از م ق ار
ان ازمگیرب ش م در آغه در نظر گرفت می شود عالوم بر

[]35 ،24
نظر ب ایی(  ،انوا مختلف دام در مرتع ارا میکیی ،
در هر می ق  ،بج توه ب دام غجلت ،ب تعیین ان ازۀ واح
دامی اق ف ام میگردد [ ]34 ،35در ایران ،گوسفففدی ف
بیشفففترین پراکیش و همع ی دام را دارد و ب دال یه
اقلیمی ،اقتصفففجدب و اهتمجعی ،نگه ارب از آن در مراتع
رواج بیشفففترب دارد از این هه گوسفففدی براب معرفی

م نظر قرار دادن پ ستی و بلی ب و فج صلۀ میجبع آب ،بجی
ب م سجفتی ک دام ب طور روزان ب محه ا ستراح نآغه)
میپیمجی  ،نیز توه شود []35 ،24 ،7 ،3
نتجیج حجصفففه از تجزی واریجنس میجنگین وزن دامهجب
بجلغ نشففجن داد ک هیس و ردۀ سففیی دام بر میجنگین وزن
دامهج مؤثر میبجش لذا قوچهج نسی ب میشهج ،ب مق ار
انرژب متجبولی سمی بی شترب در حجل نگه ارب نیجز دارن

واح دامی مورد اسفففتدجدم قرار گرفت و واح دامی ،یک
رأس گوسدی غیر شیردم بجلغ بج وزن  50کیلوگرم گزارش
ش م اس []3 ،7 ،32
نیجز روزانۀ واح دامی ،بر حست انرژب متجبولیسمی در

در این راب  ،گزارش شففف م [ ]29ک دامهجب سفففیگین،
میزان حرارت تولی ب در حجل نجشفففتجب بجالترب دارن  ،از
اینرو ن یجز انرژب آن هج براب حج ل نگ ه ارب ،بیشفففتر از
دامهجب سیک ا س این تدجوت تج ح ود زیجدب ب س ح

حجل نگه ارب و در شرایط ارا در مرتع ،بر اسجس معجدلۀ
پیشیهجدب  6/80 ،]25[ MAAFمگجژو  ،برآورد ش م []3
ک ب همین نسفی  ،نیجز روزانۀ دیگر نژادهجب گوسفدی ب
را میتوان بر ا سجس ضریت تی یه پی شیهجدب ،محج سی
نمود مق ار مذکور بر اسفففجس  1/5تج  2/6درصففف از وزن
زن ۀ دام در شرایط خش(سجلی و ترسجلی [ ]24برابر  0/8تج
 1/3کیلوگرم علوفۀ خشک در روز میبجش
انرژب متجبولیسففمی مورد نیجز دامهج در حجل نگه ارب
بج تغییر سففن ،وزن یج ان ازۀ ب ن ،وضففعی دسففترسففی ب

ب ن دام مربوط اسففف تج وزن ب ن در نتی جۀ از ا ن ازۀ
متجبولی(ی ب ن ب میظور برآورد نیجز انرژب استدجدم میشود
[ ]23 ،30همچیین گزارش مید ه ن یجز انرژب دام هجب
هوان براب حجل نگه ارب بیشتر از دامهجب مسن اس و
سوخ و سجز ب ن نمتجبولیس ) در آنهج بج افزایش سن5 ،
درص در هر سج کجهش مییجب [ ]29بج استیجد ب موارد
فوق ،لزوم توه ب هیسففی  ،سففن و ردۀ دام و نیجز انرژب
متجبولیسفففمی آن هج در برنجم ریزب خوراک هی در مرتع،
تعیین ظرفی ارا و طراحی سیست هجب ارایی مشخ

1399  بهجر،1  شمجرم،73  دورم، مجل میجبع طییعی ایران،مرتع و آبخیزدارب

ان یجق علوفۀ تولی ب بج نیجز روزانۀ دام معجد واح دامی
 ب طور ه اگجن مشخ،هر نو دام و ردمهجب مختلف آن
 ب تدجوت تأثیر،گردد ب طورکلی نتجیج حجصففه از پژوهش
ان ازۀ ه بر نیجز روزانۀ نژادهجب گوسدی ب ارا کیی م در
 ب میظور سفففجزمجن هی،مراتع میجطق مختلف آب و هوایی
تغذیۀ دام در مرتع تأکی دارد

سپاسگزاری
این مقجل از نتجیج طرح پژوهشففی "تعیین ان ازۀ واح
"دامی و برآورد نیجز روزانۀ دام ارا کیی م در مراتع کشففور
اسفف ک هزییۀ انججم آن توسففط سففجزمجن پژوهشهجب
 تأمین و بج هم (جرب م عجو ن محترم پژوهشفففی،علمی
دانشففگجم تهران اهرا شفف م اسفف ب ینوسففیل از مراکز
نجمیردم سپجسگزارب میشود
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میگردد
نتجیج حجصففه از پژوهش نشففجن داد ک وزن هر یک از
،نژادهجب گوسففدی ب ارا کیی م در میجطق مرکزب کشففور
 کیلوگرم بین57  تج38 ی( سجن نمیبج ش مق ار مذکور از
نژادهجب گو سدی ب متغیر ا س ک بج توه ب طیق بی ب
ارائ ش م در خصوص دیگر نژادهجب گوسدی ب ارا کیی م
،) کیلوگرم45  هزء نژادهجب سیک ه نکمتر از،در کشور
 کیلوگرم) و سیگین ه نبی شتر55  تج45متو سط ه ن
 کیلوگرم) قرار دار ن ضفففر یت ت ی یه هر یک از55 از
50 طی قجت مذکور نسففف ی ب وا ح دامی نگوسفففد ی
 می بجشففف از اینرو1/3  و1 ،0/7  ب ترتیت،)کیلوگرمی
 ب ون،ی(سففجن گرفتن نیجز روزانۀ دام در هم رویشففگجمهج
 ترک یت گ یجهی و شفففرایط،تو ه ب وزن وا ح دامی
 صففحیح نمیبجشفف و ضففرورت دارد ب هیگجم،رویشففگجم
م حجسفففیۀ ظرف ی ارا در میجطق مختلف آب و هوایی و

References
[1] Arzani, H., Farazmand, S. and Erfanzadeh, R. (2005). Determination of animal unit and daily requirement for Zel
sheep breed grazing in West Mazanderan rangelands. Journal of Natural Resources, 58(20): 447-458.
[2] Arzani, H., Mahdavi, Kh., Nikkhah, A. and Azarnivand, H. (2007a). Determination of animal unit weight and animal
unit requirement of Dalagh breed (Case study: Agh Ghala region). Journal of Range and Desert Research, 13(3):
236-248.
[3] Arzani, H., Nikkhah, A., and Azarnivand, H. (2007b). The report of national project of determining the animal unit
concept and estimation of daily requirement of animal grazing on rangelands in Iran, Iranian Scientific Researh
Council Publications.
[4] Arzani, H., Sadeghimanesh, M.R., Azarnivand, H., Asadian, Gh. and Mokhtari Asl, A. (2007c). Determination of
animal unit and animal daily forage requirement of Mehraban sheep breed in Hamadan rangelands. Journal of
Rangelands, 1(1): 11-28.
[5] Arzani, H., Ghorbani, M., Azarnivand, H. and Shahriari, E. (2008a). Determination of animal unit and animal daily
requirement energy of Moghani sheep breed. Journal of Natural Resources, 61(2): 465-474.
[6] Arzani, H., Nikkhah, A., Azarnivand, H., Jafarian Jelodar, Z. and Ghorbani, M. (2008b). Determination of animal unit
and daily requirement for Sangsary sheep breed. Journal of Natural Resources, 61(1): 187-201.
[7] Arzani, H. (2009). Forage quality and daily requirement of grazing animal. University of Tehran Press, 354p.
[8] Arzani, H., Esfandiari, A., Nourozian, H., Ghorbani, M. and Torkan, J. (2009 a). Determination of animal unit
equivalent (AUE) and daily requirement energy for Sanjabi sheep breed. Journal of Range and Watershed
Management, 62(2): 175-186.

207

معجد واح دامی و نیجز روزانۀ نژادهجب گوسدی ب

[9] Arzani, H., Mosayebi, M. and Nikkhah, A. (2009b). Determination of animal unit size and animal unit requirement of
Fashandy sheep breed grazing on rangelands (Case study: Taleghan). Journal of Water and Soil Science, 12(46):
349-361.
[10] Arzani, H ., Barkhori, S., Motamedi, J. and Azarnivand, H. (2010a). Animal unit equivalent (AUE) and daily
requirement for Balochi sheep grazing on Lowland rangelands of Kerman province. Journal of Animal Science, 41
(4): 363-351.
[11] Arzani, H., Jafarian Jelodar, Z., Nikkhah, A., Azarnivand, H. and Ghorbani, M. (2010b). Determination of animal
unit weight and daily requirement by metabolizable energy of Farahani sheep breed. Journal of Animal Science
Research, 2(2): 131-140.
[12] Arzani, H., Motamedi, H. and Zare Chahouki, M.A. (2010c). Report of national project “Forage quality of range
species in Iran”. Forests, Range and Watershed Management Organization (FRWO), 325p.
[13] Arzani, H., Motamedi, J., Mahdavi, Kh., Nikkhah, A., Azarnivand, H., Ghorbani, M. and Zar e Chahouki, M.A.
(2010d). Animal unit equivalent (AUE) and daily requirement for Kordi Khorasan sheep breed. Journal of
Rangelands, 4(3): 360-370.
[14] Arzani, H., Motamedi, J., Nikkhah, A., Azarnivand, H. and Ghorbani, M. (2010e). Animal unit equivalent (AUE)
and daily requirement energy for Gharagol sheep grazing on lowland rangelands of Khorasan Razavi province.
Journal of Natural Resources, 63(4): 1-14.
[15] Arzani, H., Torkan, J., Nikkhah, A., Azarnivand, H. and Ghorbani, M. (2010f). Detemination of animal unit and
animal daily requirement of Makoii sheep breed in West Azarbaijan rangelands. Journal of Range and Desert
Research, 17(2): 191-204.
[16] Arzani, H., Torkan, J., Nikkhah, A., Azarnivand, H. and Ghorbani, M. (2010 g). Determination of animal unit and
animal daily forage requirement of Ghezel sheep breed in West Azarbaijan rangelands. Journal of Rangelands, 4(1):
47-60.
[17] Arzani, H., Motamedi, J., Nikkhah, A., Azarnivand, H. and Ghorbani, M. (2012). Animal unit equivalent (AUE) and
daily energy requirement for Kabodeh breed sheep grazing on lowland and highland rangelands of Fars province.
Journal of Range and Desert Research, 19(4): 557-570.
[18] Arzani, H., Motamedi, J., Nikkhah, A., Azarnivand, H. and Ghorbani, M. (2013). Animal unit equivalent (AUE) and
daily requirement energy for Torki Ghashghaei breed sheep grazing on rangelands of Fars province. Journal of Range
and Desert Research, 20(3): 333- 444.
[19] Arzani, H., Sabri, E., Motamedi, J. and Javadi, A. (2015). Mapping the daily requirement of grazing animal on the
rangelands of West Azerbaijan. Journal of Range and Desert Research, 22(1): 158-167.
[20] Coleman, S.W., Cunter, S.A., Sprinkle, J.E. and Neel, J.P. (2014). Difficulties associated with predicting forage
intake by grazing beef cows. Journal of Animal Science, 92: 2775-2784.
[21] Cordova, F.J., Wallace, J. and Pieper, R.D. (1978). Forage by grazing animals, A Review. Journal of Range
Management, 31,430-438.
[22]

du
Toit,
P.C.V.
(2003).
Stocking
rate:
http://gaid.agric.za/articles/duToit_PVC/stocking_rate.htm.

grazing

capacity

relation.

URL:

[23] Freer, M. and Dove, H. (2002). Sheep nutrition. CABI Publishing in association with CSIRO, 540P.
[24] Holechek, J.L., Pieper, R.D. and Herbel, C.H. (2004). Range management principles and practices. Prentice Hall,
Englewood Cliff, 587p.
[25] Ministry of Agriculture Fisheris and Food (MAFF) (1984). Energy allowances and feeding systems for ruminants.
ADAS reference book 433. HMSO, London.
[26] Morokong, T. (2016). Sustainable options in communal beef cattle grazing systems in the Matatiele Local
Municipality of the Eastern Cape, South Africa. Master of Science in Sustainable Agriculture, Department of
Agricultural Economics, South Africa, 134p.
[27] Motamedi, J. (2011). A model of estimating short-term and long-term grazing capacity for animal and rangeland
forage equilibrium. Ph.D. thesis, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran, 352p.

1399  بهجر،1  شمجرم،73  دورم، مجل میجبع طییعی ایران،مرتع و آبخیزدارب

208

[28] National atlas of Iran (Animal husbandary) (2008). Plan and Budget Organization, National Cartographic Center of
Iran Publications, 52p.
[29] Nicol, E.M. (1987). Livestock feeding on pasture, New Zealand Society of Animal Production, Occasional
Publixation, No. 10, 145p.
[30] NRC (2000). Nutrient requirements of beef of cattle. National Academy Press, Washington, D.C.
[31] Pratt, M. and Rasmussen, G.A. (2001). Determining your stocking rate. Range Management Fact Sheet. University
of Utah Caooperative Extension, NR/RM/04, 7p.
[32] Saadat Nuri, M. and Siah Mansur, S.A. (2006). Principles of maintenance and breeding sheep. Ashrafi Publications,
350p.
[33] Sabri, E., Arzani, H., Javadi, A. and Motamedi, J. (2011). Animal unit equivalent of Haraki sheep breed grazing in
rangelands of West Azarbaijan province. Journal of Rwnewable Natural Resources Research, 2(3): 85-94.
[34] Society for range management rangeland assessment and monitoring committee (2017).Does size matter? Animal
units and animal unit months. Journal of Rangelands, 39(1): 17-19.
[35] Vallentine J.F. (2001). Grazing management. Academic Press, New York, 657p.
[36] Van Soest, Peter, J. (1982). Nutritional ecology of the ruminant. O & B books, Corvallis, Oregon. 373p.
[37] Yaxing, W. and Quangong, C. (2001). Grassland classification and evaluation of grazing capacity in Naqu Prefecture,
Tibet Autonomous Regian, China. New Zealand Journal of Agricultural Research, 44: 253- 258.

