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چکیده
اطالع از نياز روزانه دامهای چراکننده در مرتع ،يکي از ملزومات اساسي ،بهمنظور محاسبه ظرفيت چرا در طرحهاای مرتاعداری
است .در همين راستا ،نياز انرژی متابوليسمي روزانه ردهای مختلف گوسفند سنگسری (ميش ،قوچ و بره) در مرتع بررسي شاد .بارای
اين منظور با توجه به ميانگين مقادير شاخصهای کيفيت علوفه و سهم گونهها در ترکيب گياهي ،مقادار انارژی متابوليسامي در ياک
کيلوگرم علوفه خشک در مراحل مختلف رشد مرتع ،برآورد شد و با مدنظر قرار دادن نياز انرژی متابوليسامي روزاناه ،مقادار علوفاه
تأمين کننده نياز دام برآورد گرديد .نياز انرژی متابوليسمي روزانه ،بر اساس رابطه پيشنهادی  )7391( MAFFدر حالت نگهداری و در
شرايط چرا در مرتع ،با مدنظر قرار دادن خصوصيات فيزيکي مرتع ،فواصل آبشخور ،تراکم گياهان و اعمال ضريب افزايشي  76درصد
محاسبه شد .بر مبنای نتايج حاصل ،مقدار علوفه الزم برای تأمين نياز روزاناه مايش باال گوسافند سنگساری باا مياانگين وزن 37
کيلوگرم ،در اوايل ،اواسط و اواخر فصل رشد ،بهترتيب  5/7 ،7/0و  5/3کيلوگرم علوفه خشک برآورد گرديد .مقادير ماذکور بارای
قوچ بال با ميانگين وزن  19/72کيلوگرم ،در مراحل مختلف رشد مرتع  5/2 ،7/3و  5/3کيلوگرم برآورد شد .نياز روزانه برههاا باا
ميانگين وزن  73/99کيلوگرم ،در هريک از زمانهای فصل رشد ،بهترتيب  7/7 ،7/3و  7/3برآورد گرديد .نتايج نشان داد که درنظر
گرفتن مقدار  7/2کيلوگرم علوفه خشک برای تأمين نياز روزانه انواع و ردههای مختلاف دام صاحي نيسات و ضارورت دارد ،نيااز
روزانه دام بر مبنای کيفيت علوفه در مراحل مختلف فصل رشد مشخص شود .ضمن اينکه نتايج بر اين موضوع تأکياد دارد کاه بارای
تطابق نياز روزانه دام با کيفيت علوفه مرتع ،ضرورت دارد مقادير شاخصهای کيفيت علوفه و سهم تمامي گونههای مورد چرای دام در
ترکيب گياهي ،در نظر گرفته شود و تنها به ذکر نتايج بخشي از گونههای تشکيلدهنده رژيم غذايي اکتفا نشود .در غيار ايانصاورت،
همانند اين مطالعه ،مقدار نياز برآورد شده بيش از توان مصرف روزانه دام خواهد بود.

واژههای کلیدی :انرژی متابوليسمي ،کيفيت علوفه ،گوسفند سنگسری ،مراتع فيروزکوه ،نياز روزانه
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مقدمه
يکي از موارد مهم در دستيابي باه عملکارد بهتار دام در
مرتع ،کيفيت مطلوب علوفاه مراتاع ماورد چارای دام اسات
( .)Arzani et al., 2016در اين راساتا ،گازارش شاده کاه
مديران مراتع مورد چرای دامهاای اهلاي و حياات وحاش،
برای رسيدن به اهدافي مانند توليدمثل مطلاوب دام ،باياد از
تغييرات ترکيبات شايميايي موجاود در علوفاه آگااه باشاند
(.)Ganskopp & Bohnert, 2006
از ميان ترکيبات شيميايي موجود در علوفه ،انرژی قابال
متابوليسم ،ماده خشک قابل هضم ،الياف نامحلول در شوينده
اسيدی و پروتئينخام ،مهمترين شاخصهايي هستند که برای
ارزيابي کيفيت علوفاه بررساي مايشاوند ( Arzani et al.,
2010؛  .)Rhodes & Sharrow, 1990بهگونهای که هرچه
مقادير پروتئينخام و انرژی قابل متابوليسم در علوفاه مرتاع
بيشتر باشد ،مراتع مذکور برای چرای دام مطلوبتار خواهاد
بود و قادر به تأمين نياز روزاناه واحاد داماي چراکنناده در
مرتع هستند (.)Holechek et al., 2005
روشهای مختلفي باهمنظاور اطاالع از نيااز انارژی قابال
متابوليسمي دامها بکار برده ميشود .بهطور معمول ،نياز انارژی
قابل متابوليسم دامها در نشريات انجمن تحقيقات ملاي و ديگار
جدولهای اساتاندارد شارح داده شادهاناد ( Freer & Dove,
 .)2002در اياان رابطااه گاازارش شااد ،باادليل انتقااادی کااه بااه
توصيههای نيازهای غذايي انجمن تحقيقات ملي ميشاود ،آماار
و ارقام ذکر شده نميتواند همواره برای دامهای مرتعاي کااربرد
داشته باشد .جدولهاای ماذکور ،بيشاتر بار اسااس ترکيباات
شيميايي گياهان زراعي و نگهداری دامهاا در اصاطبل طراحاي
شدهاند و در آنها شرايط آب و هاوايي و خصوصايات فيزيکاي
منطقه کمتر لحاا شاده اسات ( .)Holechek et al., 2005بار
همين اساس ،عالوه بر استفاده از جدولهای استاندارد بهمنظاور
اطالع از نياز انرژی قابل متابوليسم دامها ،معاادالت مختلفاي از
سوی کميتههای علمي برای برآورد نياز انرژی قابال متابوليسام
دام در حالت نگهداری و تولياد اراهاه شاده اسات کاه دقات و
صحت کاربرد آن ،در بسياری از مناطق مورد تأييد قرار گرفتاه
اساات (Arzani, 2009؛ Nikkhah & Amanloo, 1991؛
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Belich et al., 2005؛  .)Richardson et al., 2002در ايان
مورد ،ميتوان به معادالت پيشانهادی مانناد معاادالت MAFF
( )7391و ديگاار معااادالت اراهااه شااده ( Finlayson et al.,
 )1995اشاره کرد .بر اساس معادالت مذکور ،نياز انارژی قابال
متابوليسم روزانه دام چراکننده در مرتع محاسبه و باا توجاه باه
محتوای انرژی قابل متابوليسم در واحاد وزن پوشاش گيااهي،
مقدار علوفه تأمينکننده اين نياز تعيين ميشود.
بنابراين بهمنظور حفظ وضعيت تغذياهای دام و دساتيابي باه
عملکرد مطلوب دام در مرتع ،علوفه مرتع باياد قاادر باه تولياد
حداقل نيازهاای واحاد داماي چراکنناده در مرتاع در مراحال
مختلف رشد باشد .به همين دليال در ايان مقالاه ،ضامن اراهاه
اطالعات جامع و کامل از مقادير شاخصهاای کيفيات علوفاه
گونههاای ماورد چارای دام در مراتاع کوهساتاني فيروزکاوه،
مطلوبيت آنها برای تأمين نياز انرژی قابل متابوليسم روزانه برابر
واحد دامي چراکننده در مراتع منطقه مشخص شده که بر مبناای
آن ميتوان در مورد طبقهبندی کيفيت علوفه گونههاای مرتعاي
نيز تصميمگيری نمود.

مواد و روشها
در اياان پااژوهش ،يااک هکتااار از مراتااع کوهسااتاني
فيروزکااوه کااه در موقعياات جغرافيااايي "32 ° 25 ' 06
عرض شمالي و " 25 ° 30 ' 60طول شرقي واقاع شاده
است ،به عنوان عرصه مطالعاتي و معرف مراتع کوهساتاني
در اقليم رويش های البرزی انتخاب شد .متوسط بارندگي
ساالنه منطقه 232 ،ميليمتر و ميانگين دمای روزاناه 3/3
درجه سانتيگراد است .منطقه بهصورت کوهستاني با خاك
کمعمق و تکاملن يافته (تيپ اراضاي کاوههاا) باوده و از
کوههای مرتفع با شيب غالب  36-06درصد تشکيل شده
است .نظام بهره برداری از مراتع منطقه بهصورت عشايری
است کاه ترکياب گلاههاای دام ،عمادتا شاامل گوسافند
سنگسری و تعدادی بز محلي است .فصل رويش در مراتع
منطقه ،اوايل فروردين تا اواسط م رداد و فصل بهرهبرداری
از  72خرداد لغايت  72شهريور به مادت  36روز اسات
(.)Arzani et al., 2010
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برای انجام پژوهش ،از  77گونه مرتعي شامل
erinaceum

،Acantholimon

Acanthophyllum

،Centaurea virgata ،Alopecurus textilis ،sordidum
Euphorbia ،Cousinia multiloba ،Cirsium lappaceum
،cheiradenia

gumosa

،Ferula

verum

،Galium

، Marrabium astracanicum ،Leucopoa sclerophylla
Silene ،Oryzopsis holciformis ، Onobrychis cornuta
،Taraxacum baltistanicum ،palinotricha

هضمپاذيری علوفاه مرتاع ارزش زياادی دارد؛ اماا کساب
اطالعات واقعي و دقيق در زمان مصرف علوفاه توساط دام،
گران و نيازمند مقدار زيادی نمونه گياهي اسات کاه در ايان
مطالعه امکانپذير نبود؛ ازاينرو درصد گوارشپاذيری مااده
خشک نمونهها ،توسط رابطه پيشانهادی  Oddyو همکااران
(( )7393رابطه ،)5بر مبنای درصد ازت و الياف نامحلول در
شوينده اسيدی ( )ADFنمونهها برآورد شد.

Thymus

 fedtschenkoiو  Tragopogon kotschyiکه بر اساس دانش
بومي و نتايج حاصل از طرح ملي "تعيين علوفه قابل برداشت
مراتع کشور" ( ،)Fayaz & Yaghaneh, 2015از گياهان
مورد چرای دام هستند ،در زمانهای مختلف ،شامل اوايل،
اواسط و اواخر فصل رشد در سال  7393نمونهبرداری شد.
برای اين منظور ،ابتدا با استقرار  06پالت يک مترمربعي در
امتداد شش ترانسکت  766متری و اندازهگيری درصد پوشش
تاجي گونهها ،سهم هريک از آنها در ترکيب گياهي مراتع
مورد بررسي مشخص شد .سپس در هريک از مراحل فصل
رشد ،از هريک از گونههای مورد چرای دام سه نمونه (پاکت)
و برای هر نمونه ،حداقل از پنج پايه گياهي که در نقاط
مختلف مرتع پراکنش داشتند ،بطور تصادفي نمونهبرداری شد.
در اين ارتباط ،گراسها و فوربها از يک سانتيمتری باالی
سط خاك قطع شدند و در بوتهایها ،رشد سال جاری آنها
برداشت شد.
مقادير پروتئينخام ،الياف نامحلول در شاوينده اسايدی،
ماده خشک قابل هضم و انرژی قابال متابوليسام باهعناوان
شاخصهای کيفيت علوفه مورد توجه قرار گرفت و مقاادير
هريک شاخصها ،بر مبناای دساتورالعمل )5666( AOAC
اندازهگيری شد .برای اين منظور ،پس از اندازهگيری درصاد
نيتروژن ( )Nبه روش کجلدال ،با استفاده از رابطه ،7درصاد
پروتئين خام نمونهها برآورد شد.
 = 0/52 ×N %پروتئينخام ()CP
رابطه :)7
الياف نامحلول در شاوينده اسايدی باا اساتفاده از روش
اراهه شده توسط  )7331( Van Soestاندازهگيری شد .نظار
به اينکه بدست آوردن اطالعات صاحي و دقياق در ماورد

رابطه DMD % = 93/29 – 6/951 ADF% + 5/505 N% :)5

انرژی قابل متابوليسم گونههاای گيااهي توساط رابطاه
پيشاانهادی کميتااه اسااتاندارد کشاااورزی اسااتراليا ()7336
(رابطه )3انجام شد.
ME(Mj/kg) = 6/77 DMD )%( – 5

رابطه :)3
که در آن  ،DMD%درصد گوارشپذيری مااده خشاک
نمونهها و  ،MEانرژی قابل متابوليسم برحسب مگااژول بار
کيلوگرم ماده خشک است.
بهمنظور اطالع از مقدار علوفه تأمين کننده نيااز روزاناه
گوسفند سنگسری که برابر  6/9واحد داماي در نظار گرفتاه
ميشود ()Arzani, 2009؛ باا اساتفاده از رابطاه پيشانهادی
( )7391( MAFFرابطه  ،)1انرژی قابل متابوليسم مورد نياز
روزانااه آن در حالاات نگهااداری و شاارايط چاارا در مرتااع
محاسبه گرديد.
MEm = 7/9 + 6/7 W

رابطه :)1
رابطه باال ،برای دامهای چراکننده در مرتع در نظر گرفته
ميشود ( )Nikkhah & Amanlo, 1991کاه در آن،MEm :
مگاژول انرژی قابال متابوليسام ماورد نيااز دام در روز در
حالت نگهداری (حالتي که توليدمثل نداشته و هدف نيز توليد
شير برای مواد لبني و همچنين توليد گوشت و پشم نباشد) و
 Wوزن زنده دام به کيلوگرم است.
پس از محاسبه انرژی قابل متابوليسم مورد نيااز روزاناه
برابر واحد دامي در حالت نگهداری و شرايط چرا در مراتاع
منطقه ،با در نظر گرفتن ميانگين مقادير شاخصهای کيفيات
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علوفه گونهها و سهم آنها در ترکيب گياهي مرتع در مراحال
مختلف رشد (که بهطور کلي مصادف باا اواخار ارديبهشات،
خرداد و تير در نظر گرفته شده است) ،مقادار انارژی قابال
متابوليسم در يک کيلوگرم علوفه خشاک ماورد چارای دام
برآورد و باا مادنظر قارار دادن نيااز روزاناه انارژی قابال
متابوليسم در سط نگهداری ،مقدار علوفه تأمين کنناده ايان
نياز در مراحل مختلف رشد در مراتع منطقه برآورد شد.
برای مقايسه شااخصهاای کيفيات علوفاه گوناههاا در
مراحل مختلف رشد ،از تجزيهوتحليل واريانس و باهمنظاور
مشاهده مناابع تغييارات درون گروهاي ،از آزماون مقايساه
دانکن استفاده شد .نرمال بودن دادهها نيز با آزمون آندرسون
دارلينگ در سط احتمال  2درصاد انجاام گردياد .تماامي

محاسبات مذکور ،توسط نرمافزار  Spssنسخه  79انجام شد.

نتایج
سهم هريک از گونهها در ترکيب گياهي مراتع مورد
بررسي ،در جدول 7اراهه شده است .همانگونه که مشاهده
ميشود ،از  33گونه موجود در ترکيب گياهي ،تنها مقادير
شاخصهای کيفيت علوفه  77گونه اندازهگيری شده است.
بهطور طبيعي تجزيهوتحليل و نتيجهگيریها نيز بر اين مبنا
انجام شده است که برای تصميمگيری صحي در رابطه با
تطابق نياز روزانه دام با کميت و کيفيت علوفه ،ضرورت دارد
مقادير شاخصهای کيفيت علوفه ديگر گونههای مورد
چرای دام نيز مشخص شود.

جدول  -1سهم هريک از گونهها در ترکیب گیاهی مراتع مورد بررسی
سهم (درصد)

گونه

سهم (درصد)

گونه

سهم (درصد)

گونه

76/9

Onobrychis cotnuta

6/0

Cirsium lappaceum

7/2

Acantholimon erinaceum

6/9

Oryzopsis holciformis

50/5

Cousinia multiloba

6/3

Acanthophyllum spinosum

6/3

Psathyrostachys fragilis

5/0

Eryngium billardieri

6/9

Agropyron intermedium

6/3

Silene palinotricha

5/3

Euphorbia cheiradenia

6/7

Agropyron pectiniforme

7/0

Stipa hohenackeriana

7/1

Ferula gumosa

6/7

Alopecurus textilis

3

Taraxacum baltistanicum

7/1

Festuca ovina

3/2

Astragalus gossypinus

3/7

Thymus fedtschenkoi

6/3

Galium verum

6/5

Astragalus lilacinus

5/7

Tragopogon kotschyi

6/1

Helichrysum
oligocephalum

6/7

Astragalus aegobromus

6/7

Poa bulbosa

3/3

Leucopoa sclerophylla

6/7

Astragalus glaberrimus

6/7

Annual forbs

6/2

Marrubium
astracanicum

9/7

Bromus tomentellus

6/7

Annual grasses

6/1

Melica persica

6/0

Centaurea virgata
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 میانگین شاخصهای کیفیت علوفه در يک کیلوگرم علوفه خشک گونههای مورد بررسی-2 جدول
گونه گیاهی

Acantholimon erinaceum

مرحله رشد
رشد
رويشي

درصد پروتئین خام

درصد الیاف نامحلول
در شوينده اسیدی

مقدار انرژی قابل
درصد هضمپذيری

متابولیسم
)(مگاژول بر کیلوگرم

75/26 ± 6/52l-o

27/77 ± 6/22c-f

10/77 ± 6/20rst

2/92 ± 6/76rst

Acantholimon erinaceum

گلدهي

3/73 ± 6/39p-t

29/67 ± 7/65ab

33/23 ± 6/31u

1/73 ± 6/70u

Acantholimon erinaceum

بذردهي

7/37 ± 6/39tu

05/13 ± 7/57a

32/53 ± 7/57w

3/33 ± 6/57w

70/77 ± 7/67fgh

33/77 ± 5/30k-p

27/07 ± 5/92im

7/73 ± 6/13i-m

Acanthophyllum sordidum

رشد
رويشي

Acanthophyllum sordidum

گلدهي

76/07 ± 6/99o-r

17/17 ± 6/57e-h

19/33 ± 6/23qr

0/35 ± 6/76qr

Acanthophyllum sordidum

بذردهي

0/93 ± 6/67u

21/63 ± 7/70bcd

17/33 ± 7/17tu

2/73 ±6/52tu

56/60 ± 6/20de

30/11 ± 7/33n-s

07/39 ± 7/33e-i

9/21 ± 6/53e-i

گلدهي

70/30 ± 6/70fgh

33/02 ± 6/37k-p

27/79 ± 6/05im

7/95 ± 6/77i-m

بذردهي

73/07 ± 6/55i-n

12/77 ± 6/95ghi

25/72 ± 6/72n-q

0/97 ± 6/73n-q

52/53 ± 6/90ab

53/57 ± 5/56u

72/63 ± 5/70ab

76/70 ± 6/37ab

Alopecurus textilis

Alopecurus textilis
Alopecurus textilis

Centaurea virgata

رشد
رويشي

رشد
رويشي

Centaurea virgata

گلدهي

3/00 ± 6/21p-t

10/93 ± 6/22fgh

13/62 ± 6/02qr

0/31 ± 6/77qr

Centaurea virgata

بذردهي

9/62 ± 6/56stu

13/36 ± 6/12c-g

12/91 ± 6/11rst

2/73 ± 6/67rst

53/26 ± 6/70bc

30/66 ± 6/97n-s

03/73 ± 7/61d-g

9/91 ± 6/79d-g

Cirsium lappaceum

رشد
رويشي

Cirsium lappaceum

گلدهي

77/69 ± 6/12n-q

13/23 ± 6/77d-g

17/15 ± 6/35qrs

0/60 ± 6/62qrs

Cirsium lappaceum

بذردهي

3/57 ± 6/37p-t

21/73 ± 6/39bc

15/32 ± 6/10tu

2/56 ± 6/69tu

79/56 ± 7/06ef

33/56 ± 5/35q-t

03/97 ± 5/25d-g

9/90 ± 6/13d-g

Cousinia multiloba

رشد
رويشي

Cousinia multiloba

گلدهي

76/17 ± 6/10o-s

17/97 ± 7/36e-h

19/27 ± 7/72qr

0/52 ± 6/36qr

Cousinia multiloba

بذردهي

3/76 ± 6/39p-u

23/73 ± 6/21cd

13/05 ± 6/27stu

2/17 ± 6/76stu

... کیفیت علوفه گونههای گیاهی و

گونه گیاهی

Euphorbia cheiradenia

005

مرحله رشد
رشد
رويشي

درصد پروتئین خام

درصد الیاف نامحلول
در شوينده اسیدی

مقدار انرژی قابل
درصد هضمپذيری

متابولیسم
)(مگاژول بر کیلوگرم

50/03 ± 6/72a

51/16 ± 6/33u

71/00 ± 6/95ab

76/03 ± 6/71ab

Euphorbia cheiradenia

گلدهي

79/36 ± 6/57ef

37/07 ± 6/39st

02/79 ± 6/36def

3/69 ± 6/72def

Euphorbia cheiradenia

بذردهي

70/31 ± 6/39fgh

37/77 ± 7/06n-s

23/95 ± 7/73g-l

9/77 ± 6/53h-l

53/23 ± 6/59bc

55/79 ± 6/73u

71/02 ± 6/57ab

76/03 ± 6/62ab

Ferula gumosa

رشد
رويشي

Ferula gumosa

گلدهي

57/25 ± 6/90cd

53/37 ± 6/72u

75/97 ± 6/19ab

76/33 ± 6/69ab

Ferula gumosa

بذردهي

73/66 ± 6/63i-n

30/77 ± 5/77n-s

23/51 ± 7/72g-l

9/67 ± 6/36g-l

72/53 ± 6/75ghi

50/37 ± 6/71u

09/59 ± 6/02cd

3/07 ± 6/77cd

03/03 ± 7/99d-g

9/95 ± 6/35d-g

Galium verum

رشد
رويشي

Galium verum

گلدهي

71/93 ± 6/69h-l

37/96 ± 5/52st

Galium verum

بذردهي

9/32 ± 6/32r-u

15/36 ± 2/77h-m

53/76 ± 6/79bc

33/66 ± 6/90q-t

Leucopoa sclerophylla

رشد
رويشي

± 2/63
27/71opq
00/31 ± 6/79de
± 6/05

0/96 ± 6/90opq
3/59 ± 6/73de

Leucopoa sclerophylla

گلدهي

3/73 ± 6/27p-s

13/17 ± 6/25h-l

Leucopoa sclerophylla

بذردهي

9/95 ± 6/57q-u

10/63 ± 6/21gh

13/32 ± 6/21pqr

0/33 ± 6/63pqr

57/33 ± 7/10a

57/97 ± 6/36u

77/67 ± 7/35a

77/76 ± 6/53a

Marrabium astracanicum

رشد
رويشي

27/99opq

0/95 ± 6/76opq

Marrabium astracanicum

گلدهي

79/31 ± 7/73ef

37/36 ± 7/37st

02/13 ± 7/07def

3/73 ± 6/57def

Marrabium astracanicum

بذردهي

76/91 ± 7/59n-q

25/63 ± 6/97cde

12/50 ± 7/77rst

2/03 ± 6/73rst

56/66 ± 7/77de

33/56 ± 7/32l-p

23/09 ± 7/23g-l

9/72 ± 6/50g-l

گلدهي

70/02 ± 6/27fgh

11/37 ± 7/91hik

21/65 ± 7/07mp

7/79 ± 6/59m-p

بذردهي

73/25 ± 6/75i-m

27/67 ± 6/37c-f

17/79 ± 7/75qrs

0/65 ± 6/73qrs

Onobrychis cornuta

Onobrychis cornuta
Onobrychis cornuta

رشد
رويشي
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گونه گیاهی

Oryzopsis holciformis

Oryzopsis holciformis

Oryzopsis holciformis

مرحله رشد
رشد
رويشي
گلدهي
رشد
رويشي

درصد پروتئین خام

درصد الیاف نامحلول
در شوينده اسیدی

مقدار انرژی قابل
درصد هضمپذيری

متابولیسم
)(مگاژول بر کیلوگرم

70/23 ± 6/37fgh

32/33 ± 6/95o-t

07/17 ± 6/95e-k

9/11 ± 6/71e-k

72/77 ± 6/57ghi

37/93 ± 6/35m-q

29/79 ± 6/31hm

7/33 ± 6/60h-m

75/13 ± 6/33m-p

16/73 ± 7/33i-n

22/50 ± 7/20l-o

7/16 ± 6/50l-o

Silene palinotricha

گلدهي

51/12 ± 7/97b

53/76 ± 5/27u

71/95 ± 5/99ab

76/75 ± 6/13ab

Silene palinotricha

بذردهي

71/37 ± 6/73g-k

33/76 ± 6/90l-p

27/37 ± 6/70i-

7/72 ± 6/73i-m

75/27 ± 6/03l-o

11/37 ± 5/56ghi

Silene palinotricha

رشد
رويشي

m

± 5/69
27/97opq

0/97 ± 6/32opq

Taraxacum baltistanicum

گلدهي

77/79 ± 6/37ef

36/77 ± 7/62t

02/03 ± 7/65def

3/77 ± 6/77def

Taraxacum baltistanicum

بذردهي

70/17 ± 6/32fgh

33/16 ± 7/57k-p

29/67 ± 7/63i-

7/90 ± 6/73i-m

73/97 ± 6/97i-n

12/76 ± 3/26ghi

Taraxacum baltistanicum

رشد
رويشي

m

± 3/55
27/75opq

0/73 ± 6/22opq

Thymus fedtschenkoi

گلدهي

79/29 ± 6/33ef

51/23 ± 6/32u

77/77 ± 6/77bc

76/76 ± 6/75bc

Thymus fedtschenkoi

بذردهي

73/17 ± 6/23i-n

31/17 ± 6/32p-t

06/91 ±6/23f-k

9/31 ± 6/63f-k

3/90 ± 6/23p-s

37/03 ± 7/25n-s

20/77 ± 7/19k-n

7/01 ± 6/52k-n

Thymus fedtschenkoi

رشد
رويشي

Tragopogon kotschyi

گلدهي

55/77 ± 6/13cd

51/65 ± 6/16u

73/76 ± 6/19ab

76/13 ± 6/69ab

Tragopogon kotschyi

بذردهي

70/33 ± 6/72fg

35/77 ± 6/79rst

01/73 ± 6/57d-g

9/37 ± 6/63d-g

77/17 ± 6/73n-q

31/16 ± 6/76p-t

06/62 ± 6/95g-l

9/57 ± 6/71g-l

Tragopogon kotschyi

رشد
رويشي

 بيانگر اختالف معنيداری بين ميانگين مقادير هريک از شاخصهای کيفيت علوفه گونهها در مراحل مختلف رشد ميباشد...  وc ،b ،a حروف
.)P>6/62(

001

ميانگين مقادير شاخص های کيفيت علوفه گونه های
مورد بررسي ،در جدول 5اراهه شده است .بر مبنای نتايج،
ميان گين مقادير پروتئين خام در واحد وزن پوشش گياهي
در مراحل مختلف رشد رويشي ،گلدهي و بذردهي
به ترتيب  9/73 ،75/93و  0/97درصد بود که در مرحله
رشد رويشي و گلدهي باالتر از مقدار تقريبي سط
بحراني آن ( 7درصد) برای تأمين نياز روزانه واحد دامي
است .ميانگين مقادير هضم پذيری در مراحل مختلف رشد
به ترتيب  31/72 ،17/93و  36/91درصد بود که در
تمامي مراحل رشد ،پاهين تر از سط بحراني آن (26
درصد) برای نياز نگهداری يک واحد دامي است .مقادير
انرژی قابل متابوليسم نيز در مراحل مختلف رشد به ترتيب
 1/27 ،2/93و  3/32مگاژول بر کيلوگرم ماده خشک
بود که مقدار آنها در مراحل مختلف رشد ،کمتر از مقدار
تقريبي سط بحراني آن ( 9مگاژول) برای تأمين نياز
نگهداری روزانه يک واحد دامي است (نمودار .)7
حااد بحرانااي مقااادير پااروتئين خااام و اناارژی قاباال
متابوليسم علوفاه هاای مرتعاي در شارايط هضام پاذيری
مطلوب علوفه مرتع ( 26درصد) ،برای تأمين نياز روزاناه
واحد دامي در حالت نگهداری ،باه ترتياب  7درصاد و 9
مگاااژول اناارژی قاباال متابوليساام گاازارش شااده اساات
(.)Arzani et al., 2013

کیفیت علوفه گونههای گیاهی و ...

نياز انرژی قابال متابوليسام روزاناه واحاد داماي در
حالت نگهداری و در شرايط چرا در مرتع باا اساتفاده از
رابطه پيشنهادی  0/96 ،)7391( MAFFمگاژول برآورد
شد .به مقدار مذکور برای چرای دام در مراتاع منطقاه باا
توجه به اينکه منطقه مورد مطالعه دارای پساتي و بلنادی
بااوده و دسترسااي دام هااا بااه منااابع آب دشااوار اساات
( 76 ،)Holechek et al., 2005درصد اضافه گرديد که بر
مبنای عدد حاصل ،نياز انارژی قابال متابوليسام روزاناه
رده های مختلف گوسفند سنگسری ،در جدول  3اراهه شده
است.
در جدول مذکور ،با مدنظر قرار دادن نياز انرژی قابل
متابوليسم روزانه دام در حالت نگهداری و مقادار انارژی
قابل متابوليسم در مراحال مختلاف فصال رشاد ،مقادار
علوفه الزم برای تاأمين نيااز روزاناه رده هاای مختلاف
گوسفند سنگسری محاسبه شاده اسات .در ايان ارتبااط،
انرژی متابوليسمي و علوفه مورد نياز باره هاا ،در حالات
رشد و توليد محاسبه شده است .ضمن اينکه ،مقدار انرژی
متابوليساامي در واحااد وزن پوشااش گياااهي در مراحاال
مختلف رشد مرتع شامل اوايال ،اواساط و اواخار فصال
رشد ،با درنظر گرفتن سهم گوناه هاا در ترکياب گيااهي،
به ترتيب  1/27 ،2/93و  3/32مگاژول بر کيلوگرم مااده
خشک محاسبه ش ده است.
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الف

ب

ج

شکل  -1مقادير شاخصهای کیفیت علوفه در واحد وزن پوشش گیاهی
خط مشخص شده در هريک از نمودارهای الف ،ب و ج ،مقدار تقريبي سط بحراني را برای تأمين نيازهای
يک گوسفند  26کيلوگرمي (واحد دامي کشور) در حالت نگهداری و در شرايط چرا در مرتع نشان ميدهد.

002

کیفیت علوفه گونههای گیاهی و ...

000

جدول  -3ضريب تبديل واحد دامی و نیاز روزانه ردههای مختلف گوسفند سنگسری بر حسب انرژی قابل متابولیسم

نوع دام

وزن زنده
(کیلوگرم)

انرژی قابل متابولیسم
برابر واحد دامی

1

مورد نیاز روزانه

علوفه مورد نیاز روزانه (کیلوگرم) در مراحل مختلف
رشد مرتع
اوايل فصل

اواسط فصل

اواخر فصل

رشد

رشد

رشد

واحد دامي کشور

26 7/07

7

77/20

5/6

5/0

5/3

ميش

37 ±6/27

6/9

3/52

7/0

5/7

5/3

قوچ

19/72 ±6/27

6/39

77/33

7/3

5/2

5/3

بره

73/99 ±7/67

6/26

7/27

7/3

7/7

7/3

2

(مگاژول)

 7اندازه واحد دامي در ايران؛ ميش بال غيرآبستن و خشک با ميانگين وزن  26کيلوگرم گزارش ميشود (.)Arzani, 2009
 5انرژی قابل متابوليسم مورد نياز روزانه واحد دامي ،در حالت نگهداری و در شرايط چرا در مرتع با استفاده از رابطه پيشنهادی
 0/96 ] MEm = 7/9 + 6/7 W[ )7391( MAFFمگاژول برآورد شد که با توجه به شرايط منطقه ،ضريب اصالحي  76درصد بر آن اعمال شده است.
××

انرژی متابوليسمي و علوفه مورد نياز برهها در حالت رشد و توليد محاسبه شده است.

 -مراحل رشد بطور کلي مصادف با اواخر ارديبهشت ،خرداد و تير در طي سالهای نمونهبرداری در نظر گرفته شده است.

بحث
بررسي نتايج حاصل از نياز روزانه گوسفند سنگسری
نشان داد که انرژی قابل متابوليسم مورد نياز دامها در
سط نگهداری و حالت چرا ،با تغيير سن و جنس ،وزن
يا اندازه بدن تغيير ميکند .در اين ارتباط ،گزارش شده که
جنس دام بر ميانگين وزن دامها موثر بوده و به همين دليل
نياز روزانه قوچ ها بيشتر از ميش ها در نظر گرفته مي شود
( .)Nicol, 1987ازاين رو به نظر ميرسد که توجه به
جنس و سن دام و نياز انرژی قابل متابوليسم آنها در
برنامه خوراکدهي در مرتع ،تعيين ظرفيت چرا و طراحي
سيستمهای چرايي ضروريست .در اين راستا ،توصيه شده
است که برای جايگزيني آسانتر دام چراکننده از مراتع در
سالهای مختلف سعي شود ساختار گله به گونه ای باشد که
از گروههای سني مختلف به تعداد يکسان در ترکيب گله
وجود داشته باشد (.)Arzani et al., 2010

مقايسه نتايج بدست آمده از نياز انرژی قابل متابوليسم
گوسفند سنگسری با ساير نژادهای گوسفندی چراکننده
در مراتع کشور ( ، )Arzani et al., 2015بيانگر آن است
ک ه تنوع نژاد باعث اختالف وزن نژادهای گوسفندی
مي شود و بر همين اساس ،وزن نژادهای مختلف با
همديگر متفاوت است و در طبقات وزني متفاوت از هم
قرار ميگيرند .گوسفند سنگسری با ميانگين وزن ±6/27
 37کيلوگرم ،جزء نژادهای سبک وزن است و ضريب
تبديل (برابر واحد دامي) ميش ،قوچ و بره آن نسبت به
واحد دامي ،بهترتيب برابر  6/39 ،6/9و  6/2مي باشد
( .)Arzani et al., 2010بنابراين نياز انرژی قابل
متابوليسم آن نسبت به ديگر نژادهای گوسفندی متفاوت
است و نمي توان مقدار يکساني را برای همه نژادهای
گوسفندی در نظر گرفت.
نتايج حاصل از مقدار علوفه تأمين کننده نياز روزانه
دام در مراحل مختلف رشد مرتع نشان مي دهد که به
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تبعيت از نوسان کميت و کيفيت علوف ه مرتع ،مقدار علوفه
تأمين کننده نياز انرژی متابوليسمي روزانه دام در مراحل
مختلف فصل رشد يکسان نيست .در اين مورد گزارش
شده که در مراحل اوليه رشد مرتع و در فصل بهار ،علوفه
دارای کيفيت مطلوب است و اغلب جوابگوی نياز
پروتئيني و انرژی دام چراکننده در مرتع خواهد بود ولي
در مراحل پاياني فصل رشد و در فصل تابستان و اوايل
پاهيز ،علوفه کيفيت نامطلوب داشته و مقادير شاخصهای
کيفيت علوفه معموال کمتر از حد بحراني آن برای نياز
نگهداری يک واحد دامي است؛ در نتيجه جوابگوی نياز
پروتئيني و انرژی دام نخواهد بود (.)Motamedi, 2011
بنابراين زمان چرا برای نياز روزانه دام مؤثر و الزم است
برای هريک از مرحله رشد مرتع  ،نياز روزانه محاسبه
گردد .ازاينرو به منظور حفظ وضعيت تغذيهای دامها،
ضرورت دارد که در علوفه مرتع به مقدار کافي از مقادير
فوق وجود داشته باشد که کمتر از آن مقدار ،بيانگر سط
بحراني ب رای نياز نگهداری يک واحد دامي ناميده مي-
شود .بهطور کلي در مديريت چرا ،دامهايي که فقط از
علوفه مرتعي استفاده مي کنند ،در صورتي که وجود
گونه های گياهي با پروتئين خام کمتر از  7درصد در
ترکيبات گياهي زياد باشد ،دچار کمبود پروتئين شده و
اين کمبود سب ب کاهش در عملکرد دام و عمر اقتصادی
آن در مرتع مي شود ( .)Richardson et al., 2002زيرا به
هنگام ناکافي بودن مقدار پروتئين در جيره گوسفند،
بافت های عضالني بدن کاتابوليزه شده تا اين کمبود را
جبران کنند که اين فرايند محتاج صرف انرژی است و
به نوعي باعث تلف شدن انرژی ميشود؛ در نتيجه گوسفند
با بازدهي پاهين تری از انرژی قابل متابوليسم استفاده
مي کند (Atrian, 2009؛ .)Nikkhah & Amanlo, 1991
د ر اين رابطه ،گزارش شد که مصرف علوفههايي با
محتوای انرژی قابل متابوليسم کمتر از  9مگاژول بر
کيلوگرم ماده خشک ،برای تأمين نياز نگهداری دام کافي
نيست که اين کمبود بايد با مصرف بافت های بدن جبران
شود ( .)Corbett, 1987البته در نظر گرفتن مقدار
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هضمپذيری  26درصد به عنوان حد بحراني آن برای نياز
نگهداری يک واحد دامي ،به اين دليل است که قابليت
هضم (نسبت علوفه هضم شده به کل علوفه مصرفي دام)
برای گاو و گوسفند طي دوره رشد فعال معموال بيش از
 26درصد و طي دوره خواب کمتر از  26درصد است
( Freer & Dove, 2002؛ NRC, 2000؛ Corbett, 1987؛
.)Richard WS Fynn et al., 2017
در مجموع تا انجام مطالعات دقيقتر بر روی نياز
غذايي دام های چرا کننده در مرتع (اهلي و حياتوحش)،
در نظر گرفتن مقدار  7درصد پروتئين خام 26 ،درصد
هضمپذيری و  9مگاژول انرژی قابل متابوليسم بهعنوان
حد بحراني مقادير شاخص های کيفيت علوفه برای نياز
نگهداری واحد دامي چراکننده در مراتع کشور (گوسفند
زنده بال غيرآبستن و خشک به وزن  26کيلوگرم) توصيه
شده است (.)Arzani et al., 2013
ازآنجاييکه انرژی قابل متابوليسم مورد نياز دامها در
حالت نگهداری ،با وضعيت دسترسي به علوفه ،عوارض
زمين و آب و هوا تغيير ميکند ،ازاينرو در اين پژوهش،
ضريب افزايشي  76درصد بيش از نياز در آغل ،با توجه
به ويژگيهای توپوگرافي نسبتا شديد منطقه (36-06
درصد) و اينکه فاصله منابع آب از يکديگر بيشتر از يک
کيلومتر است ،بر دادههای بدستآمده از رابطه پيشنهادی
 )7391( MAFFاعمال شد که با اعمال سيستمهای چرايي
و قطعهبندی مراتع ،ميتوان مقدار مذکور را کاهش داد .در
اين مورد ،گزارش گرديد که نسبت به وضعيت خوراکدهي
دستي در آغل و محيط های بسته (چرای صفر) ،انرژی
مورد نياز برای حالت نگهداری ،در گوسفنداني که در مراتع
چرا کردند ،بين  36تا  96درصد باالتر بود ( Graham,
2001؛ Holechek et al., 2005؛  .)Van Soest, 1994در
ايران عالوه بر مدنظر قرار دادن پستي و بلندی و فاصله
منابع آب ،بايد به مسافتي که دام بطور روزانه به محل
استراحت (آغل) ميپيمايد نيز توجه شود ( Arzani,
 .)2009همچنين الزم است بررسيهای بيشتری برای پيدا
کردن ضريب مناسب برای هر منطقه انجام شود.
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نياز روزانه گوسفند سنگسری  ،برحسب انرژی قابل
متابوليسم در حالت نگهداری و در شرايط چرا در مرتع،
بر پايه رابطه پيشنهادی  3/52 ،)7391( MAFFمگاژول
برآورد شد که مقدار علوفه تأمين کننده آن با در نظر
گرفتن سهم گونه ها در ترکيب گياهي مرتع در مراحل
مختلف رشد ،بهترتيب  5/7 ،7/0و  5/3کيلوگرم است.
در شرايطي ک ه سهم گونه های مورد بررسي يکسان در
نظر گرفته شود ،مقدار انرژی متابوليسمي در واحد وزن
پوشش گياهي ،بهترتيب برابر  7/0 ،3/1و  0/2مگاژول
بر کيلوگرم ماده خشک خواهد بود که با توجه به آن،
مقدار علوفه تأمينکننده ميش بال گوسفند سنگسری در
طول فصل چرا بهترتيب  7/5 ،7و  7/1کيلوگرم علوفه
خشک خواهد بود.
بنابراين تعيين ظرفيت چرا بر مبنای نياز روزانه 7/2
کيلوگرم علوفه خشک ،برای يک واحد دامي ،چنانچه
تاکنون در ايران مرسوم بوده ،در همه تيپ های گياهي و
رويشگاهي کشور و همچنين برای همه نژاد های گوسفندی
منطقي بهنظر نميرسد .ازاين رو بهتر است مبنای محاسبه
نياز غذايي واحد دامي ،بر پايه کيفيت علوفه که شاخص
مطمئن تری نسبت به کميت علوفه مي باشد ،تعيين شده و
در تعيين ظرفيت چرايي مراتع دخالت داده شود.
بنابراين بهنظر مي رسد مقادير اراهه شده در مورد مقدار
علوفه تأمين کننده نياز رو زانه گوسفند سنگسری چراکننده
در مراتع مورد بررسي ،در هر دو حالت بيش از توان
مصرف روزانه دام باشد .اين موضوع بدين دليل حاصل
شده است که مقادير شاخص های کيفيت علوفه تمامي
گونه های مورد چرای دام در ترکيب گياهي مرتع شامل
گونه های خوشخوراك و دارای ارزش غذايي مطلوب
مانند Melica ،Bromus tomentellus ،Festuca ovina
 persicaو گراس های يکساله و فورب های يکساله در
نظر گرفته نشده است .زيرا گونه های مورد بررسي در اين
پژوهش ،بخشي از رژيم غذايي روزانه دام طي فصل رشد
است و تنها  02/9درصد از ترکيب گياهي را شامل
ميشوند .ازاين رو مقدار انرژی متابوليسمي محاسبه شده

کیفیت علوفه گونههای گیاهی و ...

در واحد وزن پوشش گياهي ،با قابليت کيفيت علوفه
منطقه تطابق ندارد و کمتر از حد مورد انتظار است .در
اين ارتباط ،گزارش ميشود که دام های چراکننده در مرتع
معموال قادر خواهند بود که به طور روزانه تا دو درصد
وزن بدن را علوفه م رتعي مصرف نمايند ( Holechek et
al., 2005؛

Viviane Rodrigues Verdolin dos

.)Santos et al., 2017

سپاسگزاری
اين مقاله مرتبط با طرحهای "تعيين کيفيت علوفه
گياهان مرتعي کشور" و " تعيين اندازه واحد دامي و نياز
روانه دام چرا کننده در مراتع کشور" است که هزينه آن
ت وسط سازمان جنگلها ،مراتع و آبخيزداری کشور و
سازمان پژوهش های علمي صنعتي تأمين شده و با
همکاری معاونت محترم پژوهشي دانشگاه تهران انجام
شده است؛ بنابراين از مراکز يادشده سپاسگزاری ميشود.
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Abstract
Knowledge of the animal daily requirement in rangelands is one of the essential requirements
to calculate the grazing capacity in rangeland plans. In this regard, the daily metabolizable
energy requirements of different Sangesary sheep (ewe, ram, and lamb) were investigated. For
this purpose, according to the average values of forage quality indices and the proportion of
species in the plant composition, the amount of metabolizable energy in one kilogram of dry
forage at different growth stages was estimated, and considering the daily metabolizable energy
requirement, the amount of forage that supplies the animal was estimated. The daily
metabolizable energy requirement was calculated according to the proposed MAFF (1984)
equation under grazing condition regarding the physical properties of the rangelands, water
distribution intervals, plant density, and applying an incremental coefficient of 70%. Based on
the results, the amount of forage needed to meet the daily needs of the ewe of the Sangesary
sheep with a mean weight of 37 kg in the early, mid, and late growing season was estimated to
be 1.6, 2.1 and 2.3 kg dry matter, respectively. The values for adult rams with an average weight
of 48.75 kg were estimated to be 1.9, 2.5 and 2.9 kg in different growth stages. The lambs' daily
requirement with an average weight of 19.88 kg was estimated to be 1.3, 1.7, and 1.9 in each
growing season. The results showed that considering the amount of 1.5 kg of dry matter forage
to meet the daily requirements of different kinds of animals grazing in rangelands is not correct
and animal requirement need be determined based on forage quality in phenologiacal stages. In
addition, the results emphasize that in order to adapt the daily requirements of animal to the
forage quality, it is necessary to consider the values of forage quality indices and the proportion
of all species grazed in the plant composition, so that the results should not be limited to the
species in animal diet. Otherwise, as in the present study, the estimated requirement is more
than the daily intake of animal grazing on rangelands.

Keywords: Metabolizable energy, forage quality, Sangesary sheep, Firozkhoh rangelands,
daily requirement.

