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  چكيده
هاي مختلف دام و ضريب تبديل   بنابراين تعيين وزن رده. منظور محاسبه ظرفيت چرا ضروريست اطالع از نياز روزانه دام به

هاي مختلف گوسفند نژاد تركي قشقايي چرا   در اين تحقيق وزن رده. باشد  ضروري مي AUE(1(مي كشور آنها نسبت به واحد دا
 40گله از اين نژاد انتخاب و در قشالق و ييالق در هر گله  2بدين منظور . كننده در مراتع استان فارس مورد مطالعه قرار گرفت

رأس قوچ چهار ساله وزن  5رأس قوچ سه ساله و  5هار ساله، رأس ميش چ 15رأس ميش سه ساله،  15رأس گوسفند شامل 
وزن بالغ گوسفند . رأس بره شش ماهه نيز وزن كشي شد 10رأس بره سه ماهه و 10در ييالق عالوه بر اين تعداد، . كشي شدند

بره اين نژاد نسبت به واحد دامي  و قوچ كيلوگرم محاسبه شد كه معادل واحد دامي ميش، 32/49 ±69/0نژاد تركي قشقايي 
ميزان انرژي متابوليسمي مورد نياز روزانه واحد دامي گوسفند نژاد تركي قشقايي . بود 48/0 و 55/1، 98/0ترتيب برابر   به 2كشور

ن در حالت نگهداري و در شرايط چرا در مرتع و با مدنظر قرار داد MAFF, 1984(3(براساس معادله پيشنهادي ماف 
خصوصيات فيزيكي مراتع مورد مطالعه، فواصل آبشخور، پراكنش گياهان و اعمال ضرايب افزايشي، در هنگام چرا در مراتع 

مين نياز روزانه أمقدار علوفه الزم براي ت. مگاژول محاسبه گرديد 10/10مگاژول و در مراتع ييالقي برابر  42/9قشالقي برابر 
و مراتع ) كيلوگرم 77/1(يي با توجه به كيفيت علوفه مراتع قشالقي در مرحله رشد رويشي واحد دامي گوسفند نژاد تركي قشقا

دهد كه زمان چرا بر نياز روزانه   اين امر نشان مي. باشد  يكسان مي ، تقريباً)كيلوگرم 83/1(ييالقي مورد مطالعه در مرحله گلدهي 
  .  ي كيفيت علوفه مشخص شودثر است و الزم است نياز روزانه واحد دامي بر مبناؤدام م

  
  ، گوسفند نژاد تركي قشقايي، استان فارس، كيفيت علوفه و نياز روزانه )AUE(مرتع، معادل واحد دامي : كليدي هاي  واژه

 
  مقدمه
منظور مديريت و محاسبه دقيق شدت دامگذاري در  به

هاي مختلف دام چرا كننده در مرتع   مرتع، تعيين وزن رده
آنها نسبت به واحد دامي كشور ضروري  و ضريب تبديل

منظور بيان انواع متفاوت دام در  از واحد دامي به. باشد  مي
يك شكل واحد و تعيين تعداد واحد دامي چرا كننده در 

مرتع بر حسب روز و ماه و همچنين مقايسه علوفه مورد 
 شود استفاده ميكننده در مرتع  هاي چرا  نياز دام

)Scarnechia & Gaskins, 1987( . تنوع شرايط آب و
نژاد گوسفندي  27هوايي در كشور، سبب ايجاد حدود 

هر يك از اين نژادها در اقليم خاصي از . گرديده است
   باشند  غالب هستند و داراي وزن زنده  متفاوت ميكشور 

1- Animal unit Equivalent (AUE) 
     ).1388؛ ارزاني، 1386ارزاني و همكاران، (كيلوگرم گزارش مي شود   50و حشك با ميانگين وزن اندازه واحد دامي در ايران؛ ميش بالغ غير آبستن  - ٢

3- Ministry of Agriculture Fisheries and Food  (MAFF)  (1984) 
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كه اين اختالف وزن و توليد، تفاوت نياز روزانه را در پي 
 وزن واحد دامي اين نژادها با همديگر هنتيجدر دارد و 

ه تعريف ئاين امر كارشناسان را در ارا. متفاوت است
يكساني از واحد دامي براي كليه نژادها و به تبع آن اندازه 

 براي. واحد دامي كشور، با مشكل مواجه كرده است
وزن واحد دامي   پاسخگويي به چنين نيازي ضرورت دارد

نژادهاي مختلف گوسفندي كشور و نياز روزانه آنها 
و همكاران   Stoddart؛ )Voisin )1959. مشخص گردد

از وزن زنده ) 1985(  Alisonو ) 1981(  Freer؛ )1975(
توان واحد دامي را   عنوان معياري كه براساس آن مي  به

داران آمريكا    انجمن مرتع. محاسبه نمود، استفاده كردند
 454يك واحد دامي را معادل يك گاو به وزن  1)1974(

كيلوگرم ماده خشك در روز  12غذايي كيلوگرم با نياز 
  . كند  بيان مي

هاي مختلفي   از آنجا كه پوشش گياهي مراتع از گونه
اي آنها حتي در مراحل   تشكيل شده كه كيفيت علوفه

هاي مختلف يك گونه متفاوت است،   مختلف رشد و اندام
ماده خشك مورد نياز تابع زمان ورود دام به مرتع، مرحله 

گيرد   دهنده قرار ميهاي تشكيل  و نسبت اندامرويشي گياه 
) Arzani et al.,  2004؛Arzani et al., 2006 .(ن امحقق

ثر در تغييرات ارزش غذايي علوفه را شامل ؤعوامل م
  .اند  موارد مختلفي دانسته

Chen   ثرترين عامل در تغيير ؤم) 2001(و همكاران
اند كه طي آن   ارزش غذايي علوفه را مرحله رويشي دانسته

و الياف  CP(2(بيشترين اختالف در مقدار پروتئين خام 
. آيد  گياه بوجود مي ADF(3(نامحلول در شوينده اسيدي 

McDonald   اين تغييرات را تحت ) 1995(و همكاران
هاي ساختماني در سلول گياه گزارش   ثير افزايش بافتأت

ز برگها تغيير مكان مواد غذايي ا) Haston  )1981. ندكرد
ثر ؤو ريشه گياه را در اين مورد م رهاها به بذ  و ساقه

كه  معتقد است) Vallentine  )2001. ارزيابي كرده است
                                                 
1 -Society for Range Management, 1974 

2 - Crude protein (CP) 

3 - Acid detergent fiber (ADF) 

تركيب گياهي نقش مهمي در كيفيت علوفه در دسترس 
مورد براي برآورد كيفيت علوفه بايد عواملي . دام دارد

ي قرار گيرد كه با كاهش هزينه و زمان، برآورد خوب توجه
از كيفيت علوفه بدست دهد كه از بين اين عوامل؛ پروتئين 

و انرژي  DMD(4(، ماده خشك قابل هضم )CP(خام 
را جهت تعيين كيفيت علوفه بيشتر  ME(5(متابوليسمي 

  ).1386ارزاني و همكاران، (دهند   مورد توجه قرار مي
Li   سه تركيب شيميايي پروتئين خام ) 1992(و همكاران

)CP(ف نامحلول در شوينده اسيدي ، اليا)ADF ( و الياف
را شاخص مناسب  NDF(6(نامحلول در شوينده خنثي 

براساس مطالعات ذكر . اند هگيري كيفيت علوفه دانست  اندازه
شده؛ در اين تحقيق وزن گوسفند نژاد تركي قشقايي چرا 

مين كننده أكننده در مراتع استان فارس و مقدار علوفه ت
مي مورد نياز روزانه اين نژاد، با توجه به انرژي متابوليس

كيفيت علوفه در دسترس در قشالق و ييالق بررسي 
  .شود مي

  
  مواد و روشها

گوسفند نژاد تركي قشقايي در شمال شهرستان آباده از 
پرورش آن به . شود  توابع استان فارس پرورش داده مي

 نژاد تركي قشقايي. باشد  كوچرو مي  صورت كوچرو و نيمه
اي و پس از   قهوه نژادي است گوشتي، در بدو تولد كامالً
البته رنگ سر . گردد  شش ماهگي به رنگ شكري تبديل مي

و صورت، جلوي سينه، زير شكم، دست و پا به رنگ 
رنگ عمومي بدن دام بالغ سفيد، . ماند  اي باقي مي  قهوه

باشد و   بور، بور قرمز، ابلق سياه و سفيد و ابلق بور مي
ييالق اين نژاد در . شود  يشتر در استان فارس ديده ميب

چشمه بوده كه در محدوده   شهرستان آباده، مراتع زرين
دقيقه  22درجه و  31دقيقه تا  18درجه و  31جغرافيايي 

 25درجه و  52دقيقه تا  21درجه و  52عرض شمالي و 
بندي   دقيقه طول شرقي واقع شده و اقليم آن براساس طبقه

                                                 
4- Dry matter digestible (DMD)  

5 - Metabolism energy (ME) 

6 - Natural detergent fiber (NDF)  
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قشالق اين منطقه در . باشد  خشك مي  رتن نيمهدوما
باشد كه در محدوده   كره مي  شهرستان المرد، مراتع بله

دقيقه   47درجه و  26دقيقه تا  43درجه و 26جغرافيايي 
 21درجه و  53دقيقه تا 18درجه و  53 عرض شمالي و

بندي   دقيقه طول شرقي قرار دارد كه براساس طبقه
ارزاني و (باشد   خشك مي  م نيمهدومارتن داراي اقلي

  ). 1386همكاران، 

ها در سنين و   منظور تعيين وزن دام، وزن كشي دام به
مطالعات به طور جداگانه در . انجام شدجنسهاي مختلف 

گله خالص انتخاب  2ييالق و قشالق انجام و از هر نژاد، 
چشمه در   در مراتع زرين 2و  1ييالق گله شماره . شد

كره در شهرستان   مراتع بلهدر آباده و قشالق آنها  شهرستان
س گوسفند أر 400 تا  300المرد بوده و هر گله شامل 

ها از آذرماه شروع شده و با   تغذيه دستي اين گله. بودند
در . دشو  مي انجاماستفاده از جو، سبوس و يونجه اين امر 

 3ميش  15رأس گوسفند شامل  40قشالق در هر گله 
 5ساله  و 3رأس قوچ  5ساله،  4س ميش أر 15 ،  ساله

 2در ييالق نيز همان . ساله وزن كشي شدند 4س قوچ أر
ماهه   6ماهه و  3با اين تفاوت كه بره  ،گله وزن كشي شد

رأس  60نيز وزن كشي شد، به اين صورت كه در هر گله 
 10ساله،  4ميش 15ساله و  3ميش  15گوسفند شامل 

 3رأس قوچ  5ماهه،  3أس بره ر 10ماهه و 6رأس بره 
 سهيمقا يبرا. ساله وزن كشي شدند 4رأس قوچ  5ساله و 

 يكيكشور، وزن متابول يواحد داموزن نژاد با  نياوزن 
كشور  يواحد دام يكيبر وزن متابول قشقايي،گوسفند نژاد 

نژاد  نيا ليتبد بيعنوان ضر  و عدد بدست آمده به ميتقس
 )1رابطه( ر نظر گرفته شدد ،كشور يبه واحد دامنسبت 

)Vallentine, 2001 .(    
AUE

Y
LAW =750

750

.

.)(
 

وزن متابوليكي نوع و رده   ،LAW1)(75.0كه در آن؛ 
؛ وزن زنده واحد دامي Yگوسفند نژاد تركي قشقايي و 

  . باشد  كشور مي
                                                 
1- Live Animal Weight  (LAW) 

منظور برآورد ميزان انرژي متابوليسمي مورد نياز  به
حالت نگهداري و  ند نژاد تركي قشقايي درروزانه گوسف

شرايط چرا در مراتع منطقه، از معادله پيشنهادي ماف 
(MAFF, 1984) براي ) 1984(معادله ماف . استفاده شد

  :   باشد  هاي چراكننده در مرتع به صورت زير مي  دام
W 1/0  +8/1  =ME آن؛  كه درME  = انرژي

وزن = Wبه مگاژول و متابوليسمي مورد نياز روزانه دام 
  . باشد  زنده دام به كيلوگرم مي

اي مورد چراي دام در ييالق و قشالق   هاي علوفه  گونه
ها   گونه. گيري شدند  تصادفي نمونه تعيين و به روش كامالً

در مراتع ييالقي در مرحله گلدهي و در مراتع قشالقي در 
براي هر مرحله . مرحله رشد رويشي برداشت شدند

پايه گياهي قطع  5نمونه و براي هر نمونه  3وژيكي، فنول
 48گراد براي   درجه سانتي 65ها در دماي   سپس نمونه. شد

بعد از آن، . كن، خشك شد  ساعت در دستگاه خشك
ها آسياب و شاخصهاي كيفيت علوفه در آنها   نمونه
، )CP(در اين پژوهش؛ پروتئين خام . گيري شد  اندازه

پذيري   ، هضم)ADF(شوينده اسيدي  الياف نامحلول در
عنوان   به) ME(و انرژي متابوليسمي  )DMD(ماده خشك 

براي . قرار گرفتند مورد توجهشاخصهاي كيفيت علوفه 
درصد  2تعيين درصد پروتئين خام ابتدا با دستگاه كجلدال

براي . ضرب گرديد 25/6در عدد  بعدنيتروژن محاسبه و 
از روش ) ADF(نده اسيدي تعيين الياف نامحلول در شوي

)Van Soest, 1982 ( و دستگاه فايبرتك استفاده شد و
پذيري ماده خشك از فرمول   براي تعيين درصد هضم

  .استفاده شد) Oddy et al., 1983(پيشنهادي 
DMD% = 58/83  – 824/0 ×ADF%+ 626/2 ×N%   

انرژي متابوليسمي گياهان با استفاده از معادله كميته 
  .تعيين گرديد 3)1990(شاورزي استاندارد ك

2-  ( % )DMD 17/0 ) =Mj  (ME   

مقدار انرژي متابوليسمي يك كيلوگرم : MEكه در آن؛ 
  .است بر كيلوگرم علوفه خشك بر حسب مگاژول

                                                 
2 - Kjeldal 

3 - Standard Committee of Agriculture (1990) 
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با تعيين انرژي متابوليسمي يك كيلوگرم علوفه مرتع و 
هاي مختلف   ردهروزانه ميزان انرژي متابوليسمي مورد نياز 

مين كننده نياز أمقدار علوفه ت، د نژاد تركي قشقاييگوسفن
  . محاسبه شدآنها  روزانه

افزار   نرمبا استفاده از ها   دادهتجزيه و تحليل آماري 
SPSS.15  روش تجزيه واريانس انجام شد، تا فرض و

متفاوت بودن وزن زنده دام و نياز روزانه آنها در فصول 
قبل از . آزمون شود، سنين و جنسهاي مختلف دام متفاوت

از طريق آزمون ها   نرمال بودن داده ،تجزيه و تحليل
آندرسون دارلينگ و همگني آنها با استفاده از آزمون ليون 

ميانگينها با استفاده از  ،تجزيه و تحليل پس از . كنترل شد

  .مورد مقايسه قرار گرفت) P > 05/0( آزمون توكي
  ايجتن

ي و ضريب تبديل آن گوسفند نژاد تركي قشقايوزن  -
  نسبت به واحد دامي كشور 

ها در سنين و جنسهاي   از توزين دام آمده  بدستنتايج 
. است ارائه شده 1مختلف در ييالق و قشالق در جدول 

، )ساله 4 و 3( بالغ هاي  با در نظر گرفتن ميانگين وزن ميش
كيلوگرم  32/49 ±69/0گوسفند نژاد تركي قشقايي وزن 

معادل واحد دامي ميش، قوچ و بره اين نژاد  .محاسبه شد
و  55/1، 98/0ترتيب برابر   نسبت به واحد دامي كشور به

   . باشد  مي 48/0
  

 هاي گوسفند نژاد تركي قشقايي در تيمارهاي مختلف  ميانگين وزن دام -1 جدول
 ميانگين وزن دام گله زمان توزين دام  سن و جنس دام

  هر گله در 
 )كيلوگرم(

 ميانگين وزن
  در زمانهاي مختلف توزين 

  )كيلوگرم( 

  ميانگين وزن دام
  در مقاطع مختلف سني

  )كيلوگرم( 

  ميش سه ساله
 56/45B 61/5 ± 59/50 B1 1  ييالق

94/5 ± 39/46 B11 2 63/46 D

EF77/0 ± 19 /42 D1 2 64/41 F 73/42 1  قشالق

  ميش چهار ساله
 A48/4 ± 23/57 A1 40/60 1  يالقي

06/7 ± 24/52 A11 2 06/54 B

20/50C17/4 ± 25/47 C1 2 30/44E 1  قشالق

  قوچ سه ساله
 00/66c42/0 ±70/65  c1 1  ييالق

43/3 ± 27/63  b11 2 40/65c

20/61d50/0 ± 85/60d1 2 50/60d 1  قشالق

  قوچ چهار ساله
 20/78a57/0  ± 80/77 a1 1  ييالق

97/2 ± 7/75 a11 2 40/77a

80/75a11/3 ± 60/73 b1 2 40/71b 1  قشالق

 85/21 2  67/22 ± 17/1 50/23 1  ييالق  بره سه ماهه
 70/34 2  8/34 ± 14/0 90/34 1  ييالق  بره شش ماهه

هاي مختلف سني، فصول چرايي و   درصد بين وزن دامها در رده 5دار در سطح احتمال   دهنده اختالف معني  نشان... ) و  B  ،B1،B11و يا A  ،A1 ،A11(عالمتهاي موجود ** 
  . باشد  هاي متفاوت جنس ميش مي  گله

هـاي مختلـف سـني، فصـول چرايـي و        ا در ردهدرصد بين وزن دامه 5دار در سطح احتمال   دهنده اختالف معني  نشان... ) و  b  ،b1،b11و يا a ،a1 ،a11(عالمتهاي موجود ** 
  . باشد  هاي متفاوت جنس قوچ مي  گله
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ي گوسـفند  هـا   وزن دام تيمارهاي مختلف بر ميانگين اثر  -
  نژاد تركي قشقايي

 هاياثر دهد كه  نشان مي )2 جدول(بررسي نتايج 
بر وزن دامها در سطح  و سن جنس ،چرا گله، فصل اصلي

بين ميش و قوچ از نظر وزن يعني . ددار بو  معني درصد 1
 .شتادار وجود د  تفاوت معني درصد 1در سطح 

ها   ها در مقابل ميش  قوچرفت   انتظار ميكه  طوري  همان
هاي مورد مطالعه   ها و قوچ  وزن ميش. وزن باالتري داشتند

دليل نگهداري   هتواند ب  بود كه مي 1كمتر از گله  2در گله 
دو فصل ييالق و قشالق نيز اثر . له باشددامدار از گ بهتر

بدليل  يييالقمراتع كه   نحوي  به ،ها بودند  گذار بر وزن دام
 هاياثر. داشت ها اثر مطلوبتري  مرغوب بر وزن دامگياهان 
 × سن ×گله ، فصل چرا × سن ،چرا × فصلله گ(متقابل 
 × فصل چرا ×گله جنس و  ×فصل چرا  ×، سن جنس
 .باشد  نميدار   معنيانگين وزن دامها بر مي )جنس ×سن 

  . بدين معني كه اينها بر هم اثر افزايشي يا كاهشي ندارند
  

  تيمارهاي مختلفهاي حاصل از توزين دامها در   نتايج تجزيه واريانس داده -2 جدول
 F  ميانگين مربعات   درجه آزادي   منبع تغيير

  04/49**   335  1  گله 
  36/368**   3/2516  1  سن

  08/208**   4/1421  1  ]مرحله توزين [ فصل چرا 
  52/1790**   1/12231  1  جنس
  54/4*   31  1  سن ×گله 
  ns  33/0  3/2  1  فصل چرا ×گله 
  86/17**   122  1  جنس ×گله 
  ns 19/0  3/1  1  فصل چرا  ×سن 
  86/46**   1/320  1  جنس ×سن 

  43/24**   9/169  1  جنس ×فصل چرا 
  5*   1/34  1  فصل چرا  ×سن  ×گله 
  ns 29/0  2  1  جنس ×سن  ×گله 
  88/9**   5/67  1  جنس  ×فصل چرا  ×گله 
  ns 25/1  5/8  1  جنس  ×فصل چرا  ×سن 
  ns 06/1  3/7  1  جنس  ×سن  ×فصل چرا  ×گله 
  ---  ---   144  خطا
  ---  ---   159  كل 

  خطا درصد 1 دار در سطح  عنياختالف م ** 
ns دار نيست  اختالف معني. 

  
   مقادير شاخصهاي كيفيت علوفه در منطقه مورد مطالعه -

 5، يقشالق ي وييالق مراتعهر يك از در اين تحقيق در 
 يادشدهكه از عناصر اصلي تيپهاي گياهي مراتع مهم گونه 

اگرچه  .و مورد مطالعه قرار گرفت شناساييباشند،   نيز مي
هاي انتخابي، كمتر مورد   ضي از گونهرسد كه بع  به نظر مي

هاي آنها   يا تنها بعضي از اندام گيرند  چراي دام قرار مي
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هايي   هاي مورد مطالعه، گونه  ، ولي گونهشوند  چرا مي
و  و مشاهدات صحراييباشند كه براساس دانش بومي   مي

مورد مطالعه كه سال با توجه به شرايط بارندگي 
علت كمبود علوفه   به، فرما بودخشكسالي در منطقه حكم
آوري اين   جمع هدف از. گرفتند  مورد چراي دام قرار مي

كيفيت علوفه متفاوت آنها با همديگر  نها، نشان داد  گونه
آن توليد انرژي متابوليسمي متفاوت توسط بع ت  به و

 .باشد  براي دام چرا كننده در مرتع مي ،مختلف هاي  گونه
هاي   فيت علوفه هر يك از گونهميانگين شاخصهاي كي

  . ارائه شده است 4و 3 ولهايمورد مطالعه در جد
  

  *در مراتع ييالقي در مرحله گلدهيهاي مورد مطالعه   گونهميانگين شاخصهاي كيفيت علوفه  -3 جدول
انرژي متابوليسمي بر 
حسب مگاژول بر 
  كيلوگرم ماده خشك

(Mj/Kg/DM) 

پذيري   درصد هضم
  )DMD(ماده خشك 

درصد الياف نامحلول 
در شوينده اسيدي 

)ADF(  

 درصد پروتئين خام
)CP(  نام گونه  

a36/0± 1/5 a1/2±26/42 a4/2±52  a40 /0± 63/3 Marobium coroossidens 
b4/0± 67/7  b37/2±91/56 b2/3±92/35  b42 /0 ±97/6  Eurotia ceratoides
c48/0± 93/3 c86/2±93/34 c8/2±03/59a 73/2 ±45/2 Artemisia aucheri

a27/0± 8/4 a62/1±02/40a89/1±30/51c 19/0 ± 06/3 Stipa barbata 
d18/0± 13/6 d06/1±95/49a27/1±58/47c13/0 ± 38/5 Bromus tomentellus

  .ندارنددرصد  1گيرند كه ميانگينهاي آنها تفاوت آماري با هم در سطح  هاي با حروف مشابه در يك گروه قرار مي  گونه
  .  اي ارسال نشده است  نمونه احل فنولوژيكي، در مراتع مورد مطالعه از ديگر مر* 

  
 Eurotiaگونه  ؛دهد  نشان مي 3طور كه جدول   همان

ceratoides  بيشترين و گونهStipa barbata  كمترين
 Artemisia گونه. داردرا  )CP( درصد پروتئين خام

aucheri باالترين و گونه  Eurotia ceratoides كمترين
. داردرا  ر شوينده اسيديالياف نامحلول ددرصد 

 Artemisiaباالترين و گونه  Eurotia ceratoidesگونه

aucheri  مادة خشكپذيري   هضم كمترين درصد 
)DMD ( انرژي متابوليسميو )ME( به خود اختصاص  را

  . اند  داده

  
  *ه رشد رويشيدر مراتع قشالقي در مرحلهاي مورد مطالعه   گونهميانگين شاخصهاي كيفيت علوفه  -4 جدول

انرژي متابوليسمي بر 
حسب مگاژول بر 
  كيلوگرم ماده خشك

(Mj/Kg/DM) 

پذيري   درصد هضم
  )DMD(ماده خشك 

درصد الياف 
نامحلول در شوينده 

  )ADF(اسيدي 

درصد پروتئين خام 
)CP(  نام گونه  

a92/0± 60/3  a45/5±88/32a5/6±94/59a4/0 ± 14/3  Artemisia sieberi 
b27/0± 35/6 b 5/1±17/49b83/1±88/48b06/2± 08/8  Vicia villosa 

b30/0±80/5  b82/1±59/47b03/2±35/45c47/0± 29/3  Stipa capensis 
b60/0± 78/5  b97/3±77/45b57/4±87/48de48/0± 86/5  Acantholimon bracteatum 
b93/0± 12/5  b48/5±93/41b5/6±13/53 ae32 /0± 09/5  Onobrychis cornata 

  .درصد ندارند 1گيرند كه ميانگينهاي آنها تفاوت آماري با هم در سطح   ه در يك گروه قرار ميهاي با حروف مشاب  گونه 
    .اي ارسال نشده است  در مراتع مورد مطالعه از ديگر مراحل فنولوژيكي نمونه *
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 Vicia  گونه ،4 آمده در جدول  بدست مطابق با نتايج

villosa بيشترين و گونه  Artemisia sieberiرين كمت
 Artemisia گونه. ردرا دا )CP( درصد پروتئين خام

sieberi باالترين و گونه  Vicia villosa كمترين درصد
  گونه. داردرا  )ADF( الياف نامحلول در شوينده اسيدي

Vicia villosa باالترين و گونهArtemisia sieberi  
. دنارد را) DMD(مادة خشك پذيري   هضم كمترين درصد

 Artemisia sieberi باالترين و گونهVicia villosa  گونه
به خود  را )ME( انرژي متابوليسميكمترين ميزان 
  .اند  اختصاص داده

  
در مراتع ييالقي و  تركي قشقايينژاد گوسفند نياز روزانه  -

   قشالقي مورد مطالعه
تركي نژاد گوسفند روزانه انرژي متابوليسمي مورد نياز 

مگاژول  73/6، )1984(معادله ماف با استفاده از  قشقايي
؛ جهت چراي يادشدهبه مقدار  .)5 جدول( محاسبه گرديد

دام در مراتع قشالقي با توجه به اين كه منطقه مورد 
مطالعه مسطح بوده و تراكم گياهان كم و پوشش گياهي 

متر  2500 - 3000پراكنده و فاصله آبشخورها حدود 
 ؛يادشدهبه مقدار همچنين . گرديددرصد اضافه  40است، 

در مراتع ييالقي مورد مطالعه با توجه به اين كه مراتع 
داراي پستي و بلندي بوده و دسترسي دام به منابع آب 

قرار  مورد توجهبا . درصد اضافه گرديد 50دشوار است، 
و گوسفند نژاد تركي قشقايي دادن انرژي مورد نياز روزانه 

موجود در يك كيلوگرم متابوليسمي انرژي مقدار متوسط 
و  )مگاژول 53/5( در ييالقچرا مورد مراتع علوفه خشك 

ترتيب در مرحله گلدهي و   به )مگاژول 33/5( قشالق
اي روزانه   نياز علوفه، )4و  3 ولهايجد(مرحله رويشي 

ارائه  5دام محاسبه كه نتايج در جدول هاي مختلف   رده
ها   هم گونهبراي اين منظور، فرض شده كه س. است شده

و هدف از  يكسان است يادشدهدر تركيب گياهي مراتع 
ارائه مطالب مذكور، اين بوده كه در محاسبه ظرفيت چرا 
عالوه بر كميت علوفه بايد به كيفيت علوفه نيز توجه كرد 

ظرفيت  ةمثالي براي چگونگي محاسبو اين گونه مراحل، 
ه تعيين براي كل مراتع ايران كيفيت علوفبايد كه ست چرا
  . شود

  

  و علوفه مورد نياز روزانه گوسفند نژاد تركي قشقايي در حالت نگهداري در شرايط چرا در مرتع انرژي متابوليسمي  -5جدول 
  

وزن  نوع و رده دام

)كيلوگرم(  

ضريب تبديل واحد دامي 

نسبت به واحد دامي 

  *)AUE(كشور 

انرژي متابوليسمي مورد نياز 

** روزانه  

)مگا ژول(  

داملوفه مورد نياز روزانه ع  

***) كيلوگرم(  

 مراتع قشالقي مراتع ييالقي مراتع قشالقي مراتع ييالقي
32/49 ميش  98/0  10/10  42/9  83/1  77/1  

49/69 قوچ  55/1  12/13  25/12  37/2  30/2  

67/22 بره سه ماهه  35/0  10/6  69/5  10/1  07/1  

8/34 بره شش ماهه  62/0  92/7  39/7  43/1  39/1  
  ). 1386؛ ارزاني و همكاران، 1388ارزاني، (شود  كيلوگرم گزارش مي 50اندازه واحد دامي در ايران؛ ميش بالغ غيرآبستن و خشك  با ميانگين وزن* 

ترتيب در مراتع قشالقي و   بهدرصد  50و  40 ، براساس وزن زنده و ضريب افزايشي) W 1/0  +8/1  =MEm) (1984(انرژي متابوليسمي مورد نياز با استفاده از معادله ماف ** 
  .    قه محاسبه شده استمنطتع ابا توجه به خصوصيات فيزيكي مرتع در حالت نگهداري و در شرايط چرا در مرييالقي 

  .  ترتيب در مرحله گلدهي و رويشي محاسبه شده است  علوفه مورد نياز دام در مراتع ييالقي و قشالقي به ***
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  بحث 
هاي متفاوت در مراتع   اد گوسفندي با جثهنژ 27حدود 

منظور مديريت دام و مرتع،  د كه بهنايران وجود دار
ضرورت دارد كه وزن دام بالغ نژادهاي مختلف 

گيري و بر مبناي وزن واحد دامي كشور، معادل   اندازه
از  آمده  بدستبر پايه نتايج . واحد دامي هر نژاد تعيين شود

نژادهاي گوسفندي ) 1386كاران، ارزاني و هم( پژوهشهاي
موجود در ايران براساس وزن بلوغ، در سه گروه وزني 

. گيرند  قرار مي) سبك، متوسط و سنگين جثه(مجزا  كامالً
در طبقه وزني سبك جثه؛ ميانگين وزن ميش بالغ كمتر از 

كيلوگرم، در طبقه وزني متوسط جثه؛ ميانگين وزن  45
رم و در طبقه وزني سنگين كيلوگ 55تا  45ميش بالغ بين 

كيلوگرم گزارش  55جثه؛ ميانگين وزن ميش بالغ بيشتر از 
). 1388؛ ارزاني، 1386ارزاني و همكاران، ( شده است

هر يك از طبقات سبك، متوسط و ) AUE(ضريب تبديل 
و  1، 7/0ترتيب برابر   سنگين جثه نسبت به واحد دامي به

وزن گوسفند نژاد براساس نتايج تحقيق حاضر؛ . است 3/1
 32/49 ±69/0تركي قشقايي در مراتع استان فارس 

كيلوگرم برآورد شده است و در مقايسه با وزن واحد دامي 
بررسي مقايسه . باشد  كشور، جزء نژادهاي متوسط وزن مي

از تعيين وزن گوسفند نژاد تركي قشقايي  آمده  بدستنتايج 
ارزاني و ( مطالعه شده توسط وسفنديبا ديگر نژادهاي گ

؛ ارزاني و 1385؛ ارزاني و همكاران، 1384همكاران، 
؛ )ب( 1386؛ ارزاني و همكاران، )الف( 1386همكاران، 

دهد كه تنوع نژاد   نشان مي)) ج( 1386ارزاني و همكاران، 
شود و بر همين   باعث اختالف وزن نژادهاي گوسفندي مي

باشد و   با همديگر متفاوت مي اساس وزن نژادهاي مختلف
توان   گيرند و نمي  در طبقات وزني متفاوت از هم قرار مي

براساس وزن پايه واحد، نياز روزانه نژادهاي دامي مختلف 
  . در محاسبه ظرفيت چرا را يكسان در نظر گرفت

ها در ييالق و قشالق   در اين تحقيق تغييرات وزن دام
در دو جنس ميش و قوچ  نتايج توزين دامها. بررسي شد

در دو رده سني سه و چهار ساله نشان داد كه بيشترين 
هاي چهار ساله و كمترين وزن مربوط   وزن، مربوط به قوچ

هاي   عبارت ديگر قوچ  به. باشد  هاي سه ساله مي  به ميش
هاي   ساله از وزن و جثه باالتري در مقايسه با ميش چهار

در هنگام تعيين علوفه مورد  نبنابراي. سه ساله برخوردارند
فصل چرا البته . به تركيب گله توجه داشت بايدنياز دامها 
در كه  طوري به. داري بر وزن دامها داشته است  اثر معني

دليل ضعف پوشش گياهي، وزن دامها در   مراتع قشالقي به
سن . كاهش بيشتري داشته استمراتع ييالقي مقايسه با 

ميانگين البته . ميانگين وزن دامها دارد داري بر  دام اثر معني
وزن ميشهاي چهار ساله نسبت به سه ساله و قوچهاي 

رو نياز   ازاين. باشد  چهار ساله نسبت به سه ساله بيشتر مي
آنها به انرژي براي حالت نگهداري بيشتر از دامهاي سه 

در اين تحقيق براي تعيين وزن دام بالغ نژاد . ساله است
توسط وزن دو گروه سني سه و چهار ساله در مورد نظر، م

بين دو گله از نظر ميانگين وزن كه  نحوي به. نظر گرفته شد
تواند ناشي   شود كه مي  داري مشاهده مي  دامها تفاوت معني
استفاده و نحوه  ها، تفاوت در مراتع مورد  از مديريت گله
 همچنين)). ج( 1386ارزاني و همكاران، ( دامداري باشد

تفاوت بين كه  كردندگزارش ، )1386رزاني و همكاران، ا(
ها،   دو جنس طبيعي است، اما تفاوت بين فصل چرا و گله

توان با مديريت بهتر گله و مرتع   نتيجه مديريت است و مي
در ييالق و قشالق به نتايج بهتري از عملكرد دام دست 

  . يافت
لي ثير عوامأانرژي متابوليسمي مورد نياز دام تحت ت

نظير وزن زنده دام، دوره آبستني، توليد شير، افزايش يا 
اقليمي متفاوت  هايثيرأكاهش وزن، ميزان حركت دام و ت

) 1982(  Van Soest ).1388ارزاني و ناصري، ( خواهد بود
انرژي مقدار  كردند كهگزارش ) Ratry  )1987 و  Ginti و

ه در مورد نياز حالت نگهداري، براي گوسفندان چرا كنند
از گوسفندان نگهداري  باالتردرصد  80تا  30مرتع بين 

بر همين اساس الزم است در هر . باشد  شده در آغل مي
به شرايط مرتع، درصدي به  با توجهمنطقه آب و هوايي 

براي دامهايي . نياز روزانه نژادهاي گوسفندي اضافه گردد
 كه در مراتع داراي علوفه مرغوب و در زمينهاي هموار

درصد و براي  30 كنند، حدود  چرا مي) شيب ماليم(
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با فاصله منابع آب زياد و آنهايي كه در مراتع ناهموار 
درصد افزايش انرژي  80 چرند، حدود  ميپوشش پراكنده 

گيري شده   الزم براي حالت نگهداري بيش از مقدار اندازه
مورد در ايران عالوه بر . شود  در آغل در نظر گرفته مي

قرار دادن پستي و بلندي و فاصله منابع آب، بايد به  توجه
مسافتي كه دام به طور روزانه به محل استراحت عشاير و 

همچنين الزم . پيمايد نيز توجه شود  يا مراجعه به روستا مي
است مطالعات بيشتري براي پيدا كردن ضريب مناسب 

؛ 1386ارزاني و همكاران، ( براي هر منطقه انجام شود
 40ضرايب افزايشي در پژوهش حاضر، ). 1388، ارزاني

درصد بيش از نياز در آغل، با توجه به خصوصيات  50و
فيزيكي مراتع قشالقي و ييالقي مورد چراي دامها، بر 

 (MAFF, 1984)معادله ماف از  آمده  بدستهاي   داده
انرژي متابوليسمي مورد نياز روزانه مقدار . عمال شدا

د تركي قشقايي براساس معادله واحد دامي گوسفند نژا
در حالت نگهداري و در شرايط چرا در  پيشنهادي ماف

قرار دادن خصوصيات فيزيكي مراتع  مورد توجه مرتع و با
مورد مطالعه، فواصل آبشخور، پراكنش گياهان و اعمال 
ضريب افزايشي، در هنگام چرا در مراتع قشالقي برابر 

مگاژول  10/10ابر مگاژول و در مراتع ييالقي بر 42/9
مين نياز أمقدار علوفه الزم براي تالبته . محاسبه گرديد

روزانه واحد دامي گوسفند نژاد تركي قشقايي با توجه به 
 77/1(كيفيت علوفه مراتع قشالقي در مرحله رشد رويشي 

 و مراتع ييالقي مورد مطالعه در مرحله گلدهي) كيلوگرم
دهنده   نشان اين امر. باشد  يكسان مي تقريباً) كيلوگرم 83/1(

لزوم محاسبه نياز غذايي واحد دامي بر مبناي كيفيت 
علوفه در مراحل مختلف فنولوژيكي و با توجه به تركيب 

 اين مقدار طبق اظهار. باشد  گياهي مراتع مورد مطالعه مي
 6/2تا  5/1و براساس ) 2005(و همكاران   Holechekنظر

ط خشكسالي و ترسالي و درصد از وزن زنده دام در شراي
بدون در نظر گرفتن مرحله فنولوژيكي گياهان مرتع، 
تركيب گياهي مرتع مورد چراي دام، پستي و بلندي مرتع، 

 3/1تا  7/0 برابر... فواصل آبشخور، اقليم منطقه و 
كيلوگرم علوفه خشك در  1 طور ميانگين  هكيلوگرم و ب

زياد اين  ن نسبتاًباشد كه اين مقدار با توجه به وز  روز مي
نژاد، راهپيمايي زياد دام در مراتع مورد مطالعه و كيفيت 
نامطلوب علوفه مراتع مورد چرا در مقايسه با مراتع مناطق 

، كافي به )كه اين فرمول براي آن ارائه شده است(مرطوب 
محاسبه نياز غذايي واحد دامي بر  بنابراين. رسد  نظر نمي

دام بدون توجه به كيفيت مبناي درصدي از وزن زنده 
علوفه و خصوصيات فيزيكي و اقليم مراتع مورد مطالعه، 

عدم توجه به موارد . باشد  براي همه شرايط منطقي نمي
هاي  فوق سبب شده در مراتعي كه در تركيب گياهي، گونه

با ارزش غذايي باال وجود دارند، مقدار مواد غذايي 
دامها و در مراتعي موجود در علوفه بيشتر از نياز غذايي 

هاي نامرغوب و داراي ارزش غذايي كم در   كه گونه
 .بيفتدتركيب گياهي وجود دارند، عكس قضيه فوق اتفاق 

با دليل تنوع پوشش گياهي، مراتع مناطق مختلف كشور،   به
به تركيب گياهي، مقدار مواد غذايي متفاوتي در  توجه

ظرفيت چرا بر  بنابراين تعيين. دهند  اختيار دام قرار مي
يلوگرم علوفه خشك، براي يك ك 5/1 مبناي نياز روزانه

واحد دامي، چنانچه تاكنون در ايران مرسوم بوده، در همه 
تيپهاي گياهي و رويشگاهي كشور و همچنين براي تمام 

بهتر  ،رو  ازاين. رسد  هاي گوسفندي منطقي به نظر نمي  نژاد
مي براساس است مبناي محاسبه نياز غذايي واحد دا

تري نسبت به كميت   كيفيت علوفه كه شاخص مطمئن
 باشد، تعيين شده و در تعيين ظرفيت چرايي  علوفه مي

 ,.Arzani et al؛Arzani 1994(مراتع دخالت داده شود 

 و 1380ارزاني و همكاران،؛  Arzani et al., 2006؛ 2004
  .)1388ارزاني، 
ر طرحهاي منظور محاسبه ظرفيت چرا د طوركلي به به

مرتعداري و مطالعات مربوط به حيات وحش؛ الزم است 
كه در گام اول، وزن واحد دامي چرا كننده در مراتع منطقه 

هاي مختلف سني و جنسي آن نسبت   و ضريب تبديل رده
به واحد دامي كشور مشخص و در گام بعد با توجه به 
تركيب گياهي تيپهاي مرتعي، مقدار انرژي متابوليسمي 

ل دسترس در مراتع مورد چراي دام مشخص شود و در قاب
قرار دادن نياز روزانه واحد دامي،  مورد توجهنهايت با 
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مين كننده اين نياز در مراتع هر منطقه أاي كه ت    مقدار علوفه
   ). 1388ارزاني، ( آب و هوايي است، مشخص شود

  

  سپاسگزاري
احد واندازه تعيين "اين مقاله مرتبط با طرح پژوهشي 

است  "دامي و نياز روزانه دام چرا كننده در مراتع كشور
مين شده و أكه هزينه آن توسط سازمان پژوهشهاي علمي ت

با همكاري معاونت محترم پژوهشي دانشگاه تهران انجام 
 يادشدهمراكز اندركاران  دستبنابراين از . است شده

 .  شود  سپاسگزاري مي
  

   مورد استفاده منابع
، .و نيكخـواه، ع . ، جليلي، ع.، جعفري، م.، تركان، ج.ارزاني، ح

ثير مراحــل مختلــف فنولوژيــك و عوامــل    أتــ. 1380
 .اي چنـد گونـه مرتعـي     اكولوژيك بر روي كيفيت علوفـه 
  .385 -399): 2( 32مجله علوم كشاورزي ايران، جلد 

تعيـين واحـد   . 1384، .و عرفانزاده، ر. ، فرازمند، س.ح  ارزاني،
علوفه روزانه گوسفند نژاد زل اسـتفاده كننـده   دامي و نياز 

مجله  .)غرب مازندران: مطالعه موردي(از مراتع مازندران 
   447 -458): 2( 58منابع طبيعي ايران، جلد 

گـزارش طـرح   . 1386، .و آذرنيوند، ح. ، نيكخواه، ع.ارزاني، ح
تعيين اندازه واحد دامي و نياز روزانه دام چرا كننده "ملي 

 132شوراي پژوهشهاي علمي كشـور،    ."كشور از مراتع
 . صفحه
و . ، جعفريان جلـودار، ز .، آذرنيوند، ح.، نيكخواه، ع.ارزاني، ح

تعيين اندازه واحد دامـي و نيـاز   ). الف( 1387، .قرباني، م
مجله منابع طبيعي ايران، جلـد   .روزانه گوسفند سنگسري

 .    187-201، صفحات )1( 61
ــي، ح ــاني،.ارزان ــد، ح.م ، قرب  1387، .و شــهرياري، ا. ، آذرنيون

تعيين اندازه واحد دامي و برآورد ميزان انرژي مورد ). ب(
، )2( 61مجله منابع طبيعي، جلد  .نياز گوسفند نژاد مغاني

  .  465 -474صفحات 

تعيين انـدازه  ). ج( 1387، .و نيكخواه، ع. ، مسيبي، م.ارزاني، ح
ژاد فشندي چرا كننـده  واحد دامي و نياز روزانه گوسفند ن

مجلـه علـوم و    .)مطالعه موردي منطقـه طالقـان  (در مرتع 
فنون كشاورزي و منابع طبيعـي، سـال دوازدهـم، شـماره     

  .  349 -361، صفحات )الف(چهل و ششم 
كيفيت علوفه و نياز روزانه دام چرا كننده از . 1388، .ارزاني، ح
  . صفحه 354انتشارات دانشگاه تهران،  .مرتع

چراي دام در مرتع و چراگاه . 1388، .ا.و ناصري، ك. اني، حارز
 299انتشــارات دانشــگاه تهــران، چــاپ دوم،   .)ترجمــه(
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Abstract 
Information on animal requirements for rangeland grazing capacity is essential. Therefore, 
weight and animal unit equivalent (AUE) of each animal should be determined independently. 
In this research, live weight of Torki Ghasghaei breed sheep grazing on rangelands of Fars 
Province was determined. For this purpose, two herds of Torki breed were selected. In each 
herd, 15 three-year-old ewes, 15 four-year-old ewes, 5 three-year-old rams and 5 four-year-old 
rams were selected. They were weighted two times including; at the time of grazing season in 
lowland and highland rangelands. In addition, 10 three-month-old lambs and 10 six-month-old 
lambs were selected in highland rangelands. According to the results, theweight of Torki 
Ghasghaei breed sheep was 49.32 ± 0.69kg. Therefore, animal unit equivalent (AUE) for ewes, 
rams and lambs were 0.98, 1.55 and 0.48, respectively. According to MAFF equation, 1984, 
daily metabolism energy requirement for maintenance condition by considering condition of 
rangelands and distances from watering points and plant density in lowland and highland 
rangelands was calculatedto be 9.42 and 10.10Mj. Dry matter requirement based on forage 
quality in vegetation stage in lowland (1.77 Kg) and in flowering stage in highland (1.83 Kg) 
rangelands were similar. These results show that the time of grazing is effective on daily 
requirement and it is necessity to determine animal requirement based on forage quality.  
 
Key words: Range, animal unit equivalent (AUE), Torki Ghasghaei breed sheep, forage quality, 
daily requirement.  

 


