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  چكيده 

كه به لحاظ  كنند غربي استفاده مي هاي متفاوت، از مراتع مناطق مختلف آب و هوايي استان آذربايجان چندين نژاد گوسفندي با جثه
ها را سبب  تفاوت در تركيب گياهي و خصوصيات فيزيكي متفاوت مراتع مورد چراي دام كه تفاوت در مقدار تحرك و جابجايي دام

بنابراين . هاي مختلف چرا، يكسان نخواهد بود سمي روزانه آنها در زمانكننده نياز انرژي متابوليتأمين خواهد شد، مقدار علوفه 
ابتدا براي اين منظور، . كننده از مراتع منطقه ضرورت داشتهاي چرا يه نقشه نياز روزانه داممنظور سازماندهي تغذيه دام در مرتع، ته به

راي دام در مراحل مختلف رشد در مراتع ييالقي و متوسط مقدار انرژي متابوليسمي در واحد وزن پوشش گياهي مراتع مورد چ
قرار دادن نياز روزانه هر يك از نژادهاي گوسفندي به انرژي متابوليسمي در حالت نگهداري،  مورد توجهبا بعد قشالقي مشخص و 

بر مبناي . لف رشد، تهيه گرديدنقشه نياز روزانه دام در مراحل مخت مذكور،مقدار علوفه مورد نياز روزانه دام تعيين و بر مبناي نتايج 
 31/2تا  04/1كننده نياز روزانه نژادهاي گوسفندي در مراتع مناطق مختلف آب و هوايي استان از  تأمينحاصل، مقدار علوفه نتايج 

با ميانگين (كننده نياز روزانه گوسفند نژاد ماكويي تأمين مقدار مربوط به علوفه كمترين متغير است كه علوفه خشك در روز كيلوگرم 
كننده نياز تأمين مراتع ييالقي مناطق شمالي استان و بيشترين مقدار متعلق به مقدار علوفه در مراحل اوليه رشد ) كيلوگرم 36/45وزن 

در مراحل پاياني ) كيلوگرم 50/53وزن  با ميانگين(و گوسفند نژاد هركي ) كيلوگرم 57/71با ميانگين وزن (روزانه گوسفند نژاد قزل 
   .باشد مراتع قشالقي جنوب استان مي) مرحله بذردهي(رشد 

  
  . غربي نياز روزانه دام، مراحل رشد، گوسفند نژاد قزل، گوسفند نژاد ماكويي، گوسفند نژاد هركي، مراتع آذربايجان: كليدي هاي واژه

  
  مقدمه 

در طي چند سال گذشته، حجم زيادي از اطالعات 
نياز روزانه دام در مراتع مناطق درباره وضعيت غذايي و 

ارزاني و (آوري شده است  مختلف آب و هوايي كشور جمع
تجزيه و تحليل اين مطالعات نشان ). 1386همكاران، 

هاي مرتعي و همچنين در داخل هر تيپ  دهد كه بين تيپ مي

هاي زيادي در رژيم غذايي و نياز  با تغيير فصل، تفاوت
ست كه ا دليل اين موضوع آن .شود ها ديده مي روزانه دام

زمان و طول دوره رشد گياهان، تركيب گياهي و به تبع آن 
با اين همه . هاي مرتعي متفاوت است كيفيت علوفه در تيپ

در بيشتر مطالعات اين موضوع مشترك است كه جيره غذايي 
 هاي چرا كننده در مرتع بايد داراي مقدار كافي پروتئين دام
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انرژي متابوليسمي و مواد معدني باشد كه خام، قابليت هضم، 
كمتر از آن مقدار، بيانگر سطح بحراني مقادير مذكور براي 

 Beck( شود نياز نگهداري يا توليد يك واحد دامي ناميده مي

et al., 2006 و Holechek et al., 2004( .  
درصد  50خام،  درصد پروتئين 7براي اين منظور، مقدار 

عنوان حد  ل انرژي متابوليسمي بهمگاژو 8پذيري و  هضم
براي نياز نگهداري واحد هاي مذكور  بحراني مقادير شاخص

گوسفند زنده بالغ غير آبستن (كننده در مراتع كشور دامي چرا
ارزاني و ( شده استتوصيه ) كيلوگرم 50و خشك به وزن 

كه بر مبناي آن،  )1390معتمدي،  و الف1389همكاران، 
نياز تأمين هاي مورد مطالعه را از نظر  هتوان مطلوبيت گون مي

  .  روزانه واحد دامي بررسي كرد
هاي  پروتئين، مواد معدني و ويتامين احتياجات انرژي،

هاي مختلف دام، در نشريات انجمن تحقيقات ملي  رده
)NRC ( اند كه  استاندارد شرح داده شدههاي  جدولو ديگر

توجه به شرايط آب و ها، با  در هنگام استفاده از اين جدول
دست آوردن  هوايي منطقه، لزوم راهپيمايي بيشتر دام براي به

 علوفه و آب و همچنين مراجعه روزانه به محل استراحت
كرد كه بر اساس بايد از ضرايب اصالحي استفاده ) آغل(

داري، ضريب مذكور  گزارش متخصصان علوم دامي و مرتع
مرتع متفاوت خواهد به شرايط با توجه درصد  80تا  30از 
 هعلوفهايي كه در مراتع داراي  براي دامبر اين اساس . بود

كنند،  چرا مي) شيب ماليم( هاي هموار مرغوب و در زمين
با درصد و براي آنهايي كه در مراتع ناهموار  30حدود 

چرند،  فواصل زياد بين آبشخور و رفت و آمد به روستا مي
براي حالت نگهداري،  درصد افزايش انرژي الزم 80حدود 

گيري شده در آغل در نظر گرفته  بيش از مقدار اندازه
براي مثال در مراتع غرب مازندران با توجه به شيب  .شود مي

، تراكم متوسط گياهان و فاصله )درصد 40-30(منطقه 
متري بين آبشخورها و فاصلة آغل تا مرتع  1700حدود 

نه مورد نياز گوسفند ، به مقدار انرژي روزا)كيلومتر 3حدود (
درصد  50كند، ضريب  نژاد زل كه در مراتع منطقه چرا مي

ضريب براي اين ). Arzani et al., 2005(اعمال شده است 
قال  نژاد داالق چراكننده در مراتع آقنياز روزانه گوسفند 

، با در نظر گرفتن فعاليت چرايي دام شامل )شمال گرگان(
منابع آب، شرايط فاصله ، مسافت طي شده از آغل تا مرتع

درصد در نظر گرفته  40محيطي و درصد پوشش گياهي، 
  ).   Arzani et al., 2007(شده است 

هايي كه در آنها  دست آوردن چنين جدول از آنجا كه به
دليل  به لحاظ شده باشدخصوصيات فيزيكي مرتع 

دهي و محيط  ها و وضعيت خوراك دامچشمگير پذيري  تغيير
از سوي  معادالت مختلفي پيچيده است، شان اطراف
هاي  منظور برآرود نياز غذايي انواع و رده هاي علمي به كميته

مختلف دام در حالت نگهداري و توليد ارائه شده است كه در 
 MAFFتوان به معادالت پيشنهادي  اين خصوص مي

)Ministry of Agriculture Fisheries and Food, 1994 (
 .اشاره كرد) Finlayson )Finlayson et al., 1995و معادله 

معادالت، نياز انرژي متابوليسمي روزانه اين معموال بر اساس 
كننده در مرتع محاسبه و با توجه به مقدار انرژي چرا دام

ش گياهي مرتع، مقدار علوفه متابوليسمي در واحد وزن پوش
توان به  براي مثال مي. شود اين نياز تعيين ميكننده  تأمين

مورد نياز علوفه در خصوص برآورد انجام شده هاي  پژوهش
گوسفندان نژاد لري بختياري، فشندي و زل در مراتع مختلف 

اين بر . اشاره كرد) Arzani, 2009(آب و هوايي كشور 
با (گوسفند نژاد فشندي كننده  تأميناساس، مقدار علوفه 

ييالقي  در مراتعكننده چرا )كيلوگرم 7/60ميانگين وزن 
كيلوگرم برآورد شده كه مقدار مذكور براي  51/1 طالقان،

كننده چرا) كيلوگرم 8/30با ميانگين وزن (گوسفند نژاد زل 
راي و بكيلوگرم  9/0در مراتع ييالقي غرب مازندران، 

 50با ميانگين وزن (كننده گوسفند نژاد لري بختياري چرا
كيلوگرم در  75/1در مراتع چهارمحال و بختياري، ) كيلوگرم

ت توجه به رآنچه مسلم است، ضرو. استشده روز ذكر 
جثه، تركيب گياهي و كيفيت علوفه بر اندازه تفاوت تأثير 

براي دام است كه بايد در محاسبات ظرفيت چرا روزانه نياز 
   .قرار گيرد مورد توجهكل مراتع ايران 

يكي از معيارهاي اساسي در طراحي مدل محاسبه 
آگاهي از نياز روزانه دام است كه براي اين ظرفيت چرا، 
از داري، مقدار يكساني  مطالعات مرتعبيشتر منظور، در 



  غربي نقشه نياز روزانه دام چراكننده از مراتع استان آذربايجـان  160

 ،هاي گياهي و رويشگاهي كشور تيپ ههمدر ، خشك هعلوف
اين امر در . گيرند ميواحد دامي در نظر  هروزاننياز عنوان  هب

هاي كيفيت علوفه  شرايطي است كه مطلوبيت مقادير شاخص
به با توجه و  ،هاي مختلف يكسان نيست رويشگاهدر 

كننده در لوفه، نياز روزانه واحد دامي چرامطلوبيت كيفيت ع
مراتع منطقه و مساحت الزم براي چراي يك واحد دامي در 

هاي گياهي مختلف يكسان نخواهد  طول فصل چرا در تيپ
هاي چرا، ضرورت  ريزي سيستم منظور طرح بنابراين به. بود

نياز تأمين ها از نظر  ه مطلوبيت هر يك از رويشگاهدارد ك
كننده در مرتع و پروتئين روزانه واحد دامي چرا انرژي

 يدر همين راستا، يادآور ).1390معتمدي، (مشخص گردد 
هاي متفاوت، از  چندين نژاد گوسفندي با جثهشود كه  مي

غربي  استان آذربايجانايي مراتع مناطق مختلف آب و هو
در مناطق  گوسفندان نژاد ماكويي عمدتا. كنند مياستفاده 

ويژه شهرستان ماكو و اروميه؛ گوسفندان  هشمالي استان و ب
ويژه شهرستان  نژاد قزل، اكثرا در مناطق جنوبي استان و به

دژ و مياندوآب و گوسفندان نژاد هركي عمدتا در  شاهين
ويژه شهرستان  هغربي و غرب استان و ب ناطق جنوبم
رانشهر و اشنويه پراكنش دارند كه به لحاظ تفاوت در يپ

تركيب گياهي و خصوصيات فيزيكي متفاوت مراتع مورد 
ها را  تفاوت در مقدار تحرك و جابجايي دام كه(چراي دام 

نياز انرژي كننده  تأمين ، مقدار علوفه)بب خواهد شدس
هاي مختلف چرا يكسان  متابوليسمي روزانه آنها در زمان

هاي  اين امر در صورتي است كه در طرح. بود نخواهد
داري منطقه، بدون توجه به موارد مذكور، نياز روزانه  مرتع

هاي مختلف فصل چرا يكسان و  نژادهاي گوسفندي در زمان
بنابراين  .شود كيلوگرم در نظر گرفته مي 5/1به مقدار 

توجه به تفاوت تأثير  منظور ساماندهي تغذيه دام در مرتع، به
روزانه جثه، تركيب گياهي و كيفيت علوفه بر نياز دازه ان

نژادهاي مختلف گوسفندي و به تبع آن تهيه نقشه نياز روزانه 
هاي چرا كننده از مراتع منطقه، ضرورت داشت كه در  دام

  . پژوهش حاضر به اين موضوع پرداخته شده است

  
  ها مواد و روش

عنوان عرصه  هچند منطقه بابتدا  ،پژوهشاين انجام براي 
در استان ي گوسفندهر نژاد مطالعاتي و معرف مناطق زيست 

بر اساس مطالعات انجام شده توسط  غربي آذربايجان
Arzani  پ1389(، ارزاني و همكاران )2010(و همكاران (

 1كه در جدول  انتخاب گرديد) 2010(و همكاران  Sabriو 
مي سپس، متوسط مقدار انرژي متابوليس. منعكس شده است

در واحد وزن پوشش گياهي مراتع مورد چراي دام در 
مراحل مختلف رشد در مراتع ييالقي و قشالقي، با استناد به 

، )الف1389(مطالعات انجام شده توسط ارزاني و همكاران 
قرار دادن نياز روزانه هر يك از  مورد توجهمشخص و با 

ي، نژادهاي گوسفندي به انرژي متابوليسمي در حالت نگهدار
مقدار علوفه مورد نياز روزانه دام، تعيين و بر مبناي نتايج 
مذكور، نقشه نياز روزانه دام در مراحل مختلف رشد تهيه 

  . گرديد
انرژي متابوليسمي مورد نياز روزانه نژادهاي گوسفندي 
در حالت نگهداري و در شرايط چرا در مرتع با استفاده از 

د گرديد كه با توجه برآور) MAFF )1984معادله پيشنهادي 
به خصوصيات فيزيكي و تركيب گياهي مراتع مورد چراي 

ترتيب براي  به 50و  40نژادهاي گوسفندي، ضريب اصالحي 
، مراتع ييالقي و قشالقي مورد چراي گوسفند نژاد قزل

براي مراتع ييالقي و قشالقي  50و  40ضريب اصالحي 
و  50 مورد چراي گوسفند نژاد ماكويي و ضريب اصالحي

براي مراتع ييالقي و قشالقي مورد چراي گوسفند نژاد  60
هاي بدست آمده از  بيش از نياز در آغل بر دادههركي، 
هاي  براي دام) MAFF )1984معادله . اعمال شدمعادله 

است كه  W1/0+8/1=MEmكننده در مرتع به صورت چرا
، انرژي متابوليسمي مورد نياز دام به مگاژول MEm: در آن

وزن زنده دام به كيلوگرم  Wدر روز در حالت نگهداري و 
  . باشد مي
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  غربي كننده در مراتع استان آذربايجانچرامنطقه پراكنش نژادهاي گوسفندي  - 1جدول
چرا  نوع نژاد گوسفندي

  عرصه مطالعاتي و معرف مناطق زيست هر نژاد  منطقه پراكنش  كننده در مراتع استان
  مراتع قشالقي مراتع ييالقي

  قزل

مناطق جنوبي 
ويژه  استان و به

شهرستان 
دژ و  شاهين

  مياندوآب

 46ييالقي محمد تقي در محدوده بين طول جغرافيايي مراتع
شرقي و عرض دقيقه  15درجه و  46دقيقه تا  10درجه و 

  .دقيقه شمالي 21درجه و  36دقيقه تا  17درجه و  36
 Agropyron trichophorum ،Annual هاي گونه

grasses ، Astragalus effosus ،Astragalus 

ovinus، Bromus tomentellus ،Dactylis glomerata ،
Festuca ovina،  Koeleria cristata ،Onobrychis 

gaubae ،Stipa barbata  وTaraxacum montanum 
 منطقه مراتع در دام چراي مورد و مهم هاي گونه از

 .باشندمي

دقيقه تا  22درجه و  46 زكورپي بينيمراتع قشالقي ق
 32درجه و  36دقيقه طول شرقي و  25و درجه  46

  .دقيقه عرض شمالي 37درجه و  36دقيقه تا 
 Aegilops sylindrica،  Artemisia هاي گونه

fragrans ،Astragalus brachyodonuts ،
Bromus tectorum ،Falcaria vulgaris ،

Helichrysum plicatum ،Hordeum glacum ،
Kochia prostrate ،Sinapis aevensis  وStipa 

hohenackeriana  هاي مهم و مورد چراي  گونهاز
  .باشند مراتع منطقه ميدام در 

  ماكويي

مناطق شمالي 
ويژه  استان و به

شهرستان ماكو و 
  اروميه

 ن آغل و نادو كندي در محدوده بينمراتع ييالقي سليما
 16درجه و  44دقيقه تا  12درجه و  44طول جغرافيايي 

درجه و  39دقيقه تا  10درجه و  39شرقي و عرض دقيقه 
  دقيقه شمالي 14

  ، Acanthus discoridus  لگوم يكساله هاي فورب

Astragalus effesus، Bromus tomentellus، 
Cornilla varia ، Dactylis glomerata، Festuca 

ovina، Koeleria cristata، Lotus corniculatus، 
Medicago sativa، Onobrychis sativa، Prangus 

ferulacea، Stipa barbata، Thymus kotschyanus و 
Trifolium repens در دام چراي مورد و مهم هاي گونه از 

 .باشندميمنطقهمراتع

ر بالغ و دليك آغل روستاي كولوس مراتع قشالقي شو
دقيقه  24درجه و  44دقيقه تا  20درجه و  44بين 

 33درجه و  39دقيقه تا  30درجه و  39طول شرقي و 
  دقيقه عرض شمالي

 Agropyron elongatum ،Artemisia هاي گونه

austriaca ،Centurea virgata ، Galium 

verum ،Hordeum violaceum ،Kochia 

prostrate،Melica  jacquemontii ،Noea 

mucronata ،Paronychia kurdica ،Poa 

bulbosa  وStachys inflate و مهم هاي گونه از 
  .باشند مي منطقه مراتع در دام چراي مورد

  هركي

مناطق جنوبي 
غربي و غرب 

ويژه  استان و به
شهرستان 
پيرانشهر و 
  اشنويه

شيوه برو در محدوده بين طول بالغ وييالقي آغمراتع
دقيقه شرقي  36درجه  50يقه تا دق 31 درجه 50جغرافيايي

درجه و  41دقيقه تا  14درجه  41عرض جغرافيايي و 
  دقيقه شمالي21

، Festuca sulcata ،Poa trivialisهاي  گونه
Alopecurus textilis ،Arenaria dianthoides ،
Astragalus aureus ،Astragalus pinnetorum ،

Bromus tomentellus ،Cirsium haussknechtii ،
Festuca rubra ،Tanacetum chiliophyllum ،

Taraxacum azarbaijanicum ،Thymus 

kotschyanus ،Tragopogon margiantus ،Annual 

forbs  وAnnual grasses چراي مورد و مهم هاي گونه از 
 .باشندميمنطقهمراتعدردام

ول قشالقي ميرآباد در دشت بيل، با طمراتع
دقيقه  20درجه  50دقيقه تا  16درجه  50جغرافيايي

دقيقه تا  33درجه  40شرقي و با عرض جغرافيايي 
  دقيقه شمالي 39درجه و  40

، Picris sterigosa،  Echinops pungensهاي  گونه
Eryngium noeanum ،Agropyron repens ،
Cousinia calcitrapa ،Noaea mucronata ،

Phlomis olivieri  ،Phlomis persica ،
Psathyrostachys fragilis ،Silene caesarea ،

Agropyron intermedium ،Astragalus 

cephalanthus  وScariola orientalis از 
 منطقه مراتع در دام چراي مورد و مهم هاي گونه

  .باشند مي

  
  نتايج 

) ساله 4و  3هاي  دام(نتايج حاصل از ميانگين وزن بالغ 

كننده در مراتع منطقه و هاي گوسفندي چراهر يك از نژاد
نياز انرژي  و ضريب تبديل آنها نسبت به واحد دامي

  .ارائه شده است 2 در جدول ،ها داممتابوليسمي روزانه 
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  غربي   نژادهاي گوسفندي در مراتع  استان آذربايجانروزانه برآورد نياز مقايسه  -2جدول

مقدار 
علوفه 

مورد نياز روزانه
  

)
كيلوگرم

(  

متوسط انرژي متابوليسمي 
تركيب گياهي

 )
كيلوگرممگاژول بر 

(  

مرحله
 

رشد
فصل چرا  
  

نياز روزانه معادل واحد دامي 
به انرژي متابوليسمي

 
)

مگاژول
ضريب تبديل واحد   )

دامي
ميانگين وزن نژاد گوسفندي  

  
)

كيلوگرم
منطقه  )
نوع نژاد گوسفندي  
 

در مراتع منطقهچراكننده 
  

58/1 b 40/0 ± 40/8 b رشد رويشي 
  26/13  قشالق

3/1  57/71  

مناطق جنوبي استان و به
 

ويژه 
شهرستان شاهين
 

دژ و 
مياندوآب

  

  قزل

86/1 b 15/0 ± 11/7 c گلدهي  
31/2 a 35/0 ± 73/5 d بذردهي  
37/1 c 42/0 ± 02/9 a رشد رويشي 

63/1  38/12  ييالق b 25/0 ± 60/7 b گلدهي  
86/1 b 10/0 ± 64/6 c بذردهي  
 رشد رويشي - -

  18/9  قشالق

9/0  36/45  

مناطق شمالي استان و به
 

شهرستان ماكو و اروميهويژه 
  

  ماكويي

19/1 d 31/0 ± 69/7 b گلدهي  
35/1 c 48/0 ± 81/6   بذردهي 
 رشد رويشي - -

04/1  57/8  ييالق d 11/0 ± 25/8 b گلدهي  
18/1 d 18/0 ± 24/7 c بذردهي  
36/1 c 51/0 ± 81/8 a رشد رويشي 

  97/11  قشالق

مناطق جنوبي  50/53  1/1
 

غربي و غرب استان 
 و به

ويژه شهرستان پيرانشهر و 
اشنويه

  

  هركي

70/1 b 38/0 ± 05/7 c گلدهي  
22/2 a 14/0 ± 39/5 d بذردهي  
24/1 c 15/0 ± 07/9 a رشد رويشي 

42/1  22/11  ييالق c 28/0 ± 88/7 b گلدهي  
73/1 b 10/0 ± 49/6 c بذردهي  

علوفه مورد نياز نژادهاي گوسـفندي در  مقدار انرژي متابوليسمي در واحد وزن پوشش گياهي مراتع مورد بررسي و مقدار بين ) >05/0P(دار  دهنده اختالف معني نشان... و  a ،bحروف 
 .  باشد مراحل مختلف رشد مي

  
دهد كه بيشترين مقدار انرژي  نتايج ارائه شده نشان مي

 07/9(در واحد وزن پوشش گياهي مراتع مورد بررسي 
، متعلق به )مگاژول بر كيلوگرم 02/9مگاژول بر كيلوگرم و 

مرحله رشد رويشي مراتع ييالقي مورد چراي گوسفند نژاد 
غربي و غرب استان و كمترين مقدار  هركي در مناطق جنوب

تعلق به مراحل پاياني رشد ، م)مگاژول بر كيلوگرم 39/5(
در مراتع قشالقي مورد چراي گوسفند نژاد هركي در همين 

اساس و با مد نظر قرار دادن نياز اين بر . باشد مناطق مي
بيشترين روزانه معادل واحد دامي به انرژي متابوليسمي، 

، )كيلوگرم 31/2(نياز روزانه دام كننده  تأمينمقدار علوفه 
در مراتع ) مرحله بذردهي( اني رشدمربوط به مراحل پاي

قشالقي مورد چراي گوسفند نژاد قزل واقع در مناطق جنوبي 
متعلق به اوايل  ،)كيلوگرم 04/1(ترين مقدار كمو استان 
در مراتع ييالقي ) رشد رويشي و گلدهي(رشد مرتع  همرحل
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مورد چراي گوسفند نژاد ماكويي واقع در مناطق شمالي 
، نقشه 2 بناي نتايج ارائه شده در جدولبر م. باشد استان مي

در غربي  كننده از مراتع استان آذربايجاندام چرانياز روزانه 
  . شده استنمايش داده  1 در شكلمراحل مختلف رشد، 

  
  )مرحله رشد رويشي(اوليه رشد مرتع غربي در مراحل  نقشه نياز روزانه دام چراكننده از مراتع استان آذربايجان - الف - 1شكل

  
  غربي در اواسط مرحله رشد مرتع  نقشه نياز روزانه دام چراكننده از مراتع استان آذربايجان -ب -1شكل 

  )مرحله گلدهي كامل گياهان غالب(
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  )مرحله بذردهي( غربي در مراحل پاياني رشد مرتع نقشه نياز روزانه دام چراكننده از مراتع استان آذربايجان -ج-1شكل 

  
  بحث

ليسمي نژادهاي مختلف گوسفندي نياز انرژي متابو
غربي در مراحل مختلف  كننده در مراتع استان آذربايجانچرا

مگاژول در روز متغير است  26/13تا  57/8رشد، از 
بررسي مقايسه نتايج بدست آمده از نياز انرژي ). 2جدول(

با ديگر نژادهاي گوسفندي مورد بررسي متابوليسمي 
ارزاني و  ؛Arzani et al., 2011( هاي گوسفندينژاد

؛ ارزاني و ب 1389ارزاني و همكاران، ؛ 1386همكاران، 
نشان ) ث1389ارزاني و همكاران،  و ت1389همكاران، 

 ث اختالف وزن نژادهاي گوسفنديدهد كه تنوع نژاد باع مي
هاي مختلف با همديگر شود و بر همين پايه وزن نژاد مي

طبقات وزني متفاوت از هم قرار باشد و در  متفاوت مي
نسبت به ديگر  هابنابراين نياز انرژي متابوليسمي آن. گيرند مي
ن مقدار يكساني توا دهاي گوسفندي متفاوت است و نمينژا

آنچه در البته . هاي گوسفندي در نظر گرفترا براي همه نژاد
اين خصوص قابل ذكر است، لزوم توجه به تعيين حد 

استان و هوايي برداري مجاز در مناطق مختلف آب و  بهره
منظور برآورد انرژي در  هاي مختلف مرتع، به وضعيت

هاي گياهي و به تبع آن انرژي متابوليسمي در  دسترس كالس
هاي  زيرا در تيپ. باشد دام مي دسترس مراتع مورد چراي

گياهي با مقدار توليد مشابه، به لحاظ متفاوت بودن وضعيت 
و گرايش مرتع و اينكه حساسيت خاك به فرسايش آنها 

برداري متفاوت در نظر گرفته  هرهباشد، حد ب متفاوت مي
علوفه از برابر از مقدار طبيعي است با اين شرايط، . شود مي
خوشخوراكي مشابه و در شرايط مشابه، هاي گياهي با  گونه

ر كه د آيد دست ي متابوليسمي متفاوت در هكتار بمقدار انرژ
نيز ) 2002( Farahpourو ) Arzani )1994امر اين تأييد 

مشابه در مراتع به در دسترس علوفه كه اند  كردهگزارش 
   .ظرفيت چرايي يكسان نيست مفهوم

نژادهاي انه نتايج بدست آمده از برآورد نياز روز
انرژي متابوليسمي  دهد كه مورد بررسي نشان ميگوسفندي 

ها در حالت نگهداري، با وضعيت دسترسي به  مورد نياز دام
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همچنين . كند علوفه، عوارض زمين و آب و هوا تغيير مي
هاي  عيت خوراكدهي دستي در آغل و محيطنسبت به وض

نگهداري، ، انرژي مورد نياز براي حالت )چراي صفر(بسته 
 80تا  30كنند، بين  در گوسفنداني كه در مراتع چرا مي

). Van Soest, 1994 وArzani, 2009 ( درصد باالتر است
 با توجهالزم است در هر منطقه آب و هوايي اساس بر همين 

هاي گوسفندي مرتع، درصدي به نياز روزانه نژادبه شرايط 
 50و  40 ضريب افزايشي اين پژوهش،  در .اضافه شود

ترتيب براي مراتع ييالقي و قشالقي مورد چراي گوسفند  به
براي مراتع ييالقي و  50و  40افزايشي ضريب  ،نژاد قزل

افزايشي  قشالقي مورد چراي گوسفند نژاد ماكويي و ضريب
براي مراتع ييالقي و قشالقي مورد چراي گوسفند  60و  50

هاي  ژگيز نياز در آغل با توجه به ويبيش انژاد هركي، 
هاي بدست آمده از  ها، بر داده فيزيكي مراتع مورد چراي دام

هاي  اعمال شد كه با اعمال سيستم )MAFF )1984 معادله
توان مقدار مذكور را  يبندي مراتع، م چرايي و به تبع آن قطعه

   .كاهش داد
مقدار نياز روزانه نژادهاي گوسفندي كه در مراتع استان 

محتواي (مطلوب كيفيت علوفه مرتع  د، در شرايطنكن چرا مي
مگاژول بر كيلوگرم ماده  8تا  5انرژي متابوليسمي معادل 

درصد و مقدار پروتئين  60تا  40پذيري معادل خشك، هضم
درصد  7تا  5خام در واحد وزن پوشش گياهي معادل 

كيلوگرم در روز در مناطق مختلف  3/2تا  1/1، بين )باشد
خيلي مطلوب كيفيت علوفه مرتع،  كند كه در شرايط تغيير مي
) مطلوبيت كم(كيلوگرم و در شرايط نامطلوب  1/1كمتر از 

. كيلوگرم خواهد بود 3/2كيفيت علوفه مرتع، بيشتر از 
به  با توجهبنابراين در هنگام تعيين ظرفيت چرايي مرتع، 

از علوفه براي دام نياز  ي، مقدار متفاوتمرتع علوفهكيفيت 
در نظر گرفتن مقدار يكسان از علوفه   ،لدليهمين به . است

هاي  نياز روزانه دام در همه رويشگاهتأمين منظور  مرتع به
مرتعي بدون توجه به وزن واحد دامي، شرايط مرتع و كيفيت 

از تركيب گياهي مرتع است، صحيح متأثر علوفه كه 
به شرايط سال ممكن با توجه طبيعي است كه  .باشد نمي

دليل گياهان قدري تغيير يابد ولي به است كيفيت علوف

توان از همين نتايج  بر بودن تعيين كيفيت علوفه، مي ههزين
هاي مختلف استفاده  ر برآورد نياز روزانه دام در سالمنظو به

كرد، مگر اينكه شرايط سال مورد نظر بسيار متفاوت از سال 
تأمين مقدار علوفه الزم براي  .)1390معتمدي، ( مطالعه باشد

هر يك از نژادهاي گوسفندي ياز روزانه انرژي متابوليسمي ن
رشد متفاوت در مراحل مختلف استان  كننده در مراتعچرا

كمترين مقدار مربوط به مراحل اوليه رشد مرتع و است كه 
در مناطق مورد بيشترين مقدار مربوط به مراحل پاياني رشد 

است مؤثر  بنابراين زمان چرا بر نياز روزانه دام. بررسي است
و الزم است براي هر مرحله فنولوژيكي، نياز روزانه محاسبه 

  .گردد
  

  سپاسگزاري
تعيين كيفيت علوفه "اين مقاله مرتبط با طرح ملي 

واحد دامي و طرح تعيين اندازه "و  "گياهان مرتعي كشور
است كه هزينه آن  "كننده از مراتع كشورنياز روزانه دام چرا

دفتر فني (راتع و آبخيزداري كشور توسط سازمان جنگلها، م
شده و با همكاري معاونت محترم پژوهشي تأمين ) مرتع

انجام  هاي علمي كشور و شوراي پژوهش دانشگاه تهران
مراكز نامبرده اندركاران  دستاست، بنابراين از شده 

  . شود سپاسگزاري مي
  

  مورد استفادهمنابع 
 گزارش طرح ملي. 1386 ،.و آذرنيوند، ح. ، نيكخواه، ع.ارزاني، ح-

تعيين اندازه واحد دامي و برآورد نياز روزانه دام چراكننده در مراتع 
  . هاي علمي كشور كشور، سازمان پژوهش

گزارش . الف1389، .ع.و زارع چاهوكي، م. ، معتمدي، ج.ارزاني، ح-
طرح ملي كيفيت علوفه گياهان مرتعي كشور، سازمان جنگلها، 

  . ورمراتع و آبخيزداري كش
، .، آذرنيوند، ح.، نيكخواه، ع.، مهدوي، خ.، معتمدي، ج.ارزاني ح-

معادل واحد دامي و . ب1389، .ع.و زارع چاهوكي، م. قرباني، م
 ):4(3مرتع،  .انرژي مورد نياز روزانه گوسفند نژاد كردي خراساني

360- 370 . 
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، .مو قرباني، . ، آذرنيوند، ح.، نيكخواه، ع.، تركان، ج.ارزاني، ح-
تعيين اندازه واحد دامي و برآورد نياز روزانه گوسفند . پ1389

  . 60 -47 ):1(4 مرتع، .نژاد قزل در مراتع استان آذربايجان غربي
و قرباني، . ، آذرنيوند،ح.، نيكخواه، ع.، جعفريان جلودار، ز.ارزاني، ح-

تعيين اندازه واحد دامي و نياز روزانه گوسفند . ت1389، .م
هاي علوم دامي  پژوهش .استفاده از انرژي متابوليسمي فراهاني با

  . 140-131: )2(2ايران، 
، .و آذرنيوند، ح. ، ج)تركان(، معتمدي .، برخوري، س.ارزاني، ح-

گوسفند نژاد بلوچي  معادل واحد دامي و نياز روزانه. ث1389
حوزه آبريز هليل (كننده در مراتع قشالقي جنوب استان كرمان چرا
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Abstract: 
Several sheep breeds with different sizes use the rangelands in different climatic regions 
of West Azerbaijan province. Since these rangelands differ regarding the vegetation and 
physical characteristics and these differences cause the amount of animals’ mobility to 
vary, the amount of required forage for providing their daily metabolic energy at 
different grazing times would not be the same. Therefore, to organize the animal 
feeding on the rangeland, mapping the daily requirement of animals grazing on the 
rangelands of area was necessary. In this regard, at first, the average amount of 
metabolic energy per unit weight of rangelands grazed by animals at different growth 
stages in the summer and winter rangelands were identified and then, considering the 
daily metabolic energy requirement of each sheep breed in maintenance state, the 
amount of daily required forage was determined, and on the basis of mentioned results, 
the map of daily animal requirement at different growth stages was provided. According 
to the obtained results, it was found that the amount of forage providing the daily 
requirement of sheep breeds in different climatic pastures of the province varied 
between 1.04 and 2.31kg per day, so that the least amount was related to the forage 
providing daily requirement of Makui breed (with an average weight of 45.36 kg) at the 
initial growth stages of summer rangelands in the northern areas of the province, and the 
highest amount belonged to the forage providing daily requirement of Ghezel breed 
(with an average weight of 71.57 kg) and the Herki breed (with an average weight of 
53.50kg) at the final growth stages (seeding stage) of winter rangelands in the southern 
areas of the province. 
 
Keywords: Daily animal requirement, growth stages, Ghezel sheep breed, Makui sheep 
breed, Herki sheep breed, west Azerbaijan rangelands. 

  


