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  در مراتع آق قالاز روزانه گوسفند نژاد داالقي و نين اندازه واحد دامييتع

 

 4وندين آذر ني حس و3كخواهي ني عل،2يجه مهدويده خدي س،1ين ارزانيحس
 كارشناسي ارشد مرتعداري از دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تهران ، . 2 اديار دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تهران  به ترتيب  استاد  و است4 و 1
   دانشگاه تهرانياستاد دانشكده كشاورز . 3

 04/06/85:  تاريخ پذيرش           25/07/84: تاريخ دريافت
 

 دهيچك
 يياز غذاي ن.گردند مي مرتع محسوب ييت چراي در محاسبه ظرفي اساسيها كارزمرةت علوفه يفي كيابياز دام و ارزين نييتع

 با اندازه جثه  نژاد گوسفند27نكه يبا توجه به ا. ر استيد دام، متغيزان تولي و نوع و مي به نوع، وزن، سن، مرحله زندگتوجه بادام 
ن با توجه به وزن يبنابرا. كشور در نظر گرفت مي واحد داي برايوزن مساوك يتوان  ميكنند ن ميدر مراتع كشور چرا مختلف 

ن ياز ا. كردن يي تعآن رااز روزانه ي مقدار علوفه مورد ن وي وزن واحد دامستيبا مي، يژاد گوسفندن هر ياجات انرژيزنده و احت
ت يفيك بر اساس نه آن روزايياز غذاي و ناكنندهن وزن زنده دام چرييح از مرتع تعي صحيبهره بردار در ي اساسيازهاي از نيكيرو 

 رأس 50داالق انتخاب ودر هر گله  از نژادگوسفند   گلهدو  نژاد مورد نظرين واحد دامييبه منظور تع. باشد ميعلوفه مراتع 
 5 ساله، 3 رأس قوچ 5 ماهه، 6 رأس بره 10،  ماهه3 رأس بره 10 ساله، 4ش ي رأس م15ساله،  3ش ي رأس م15گوسفند شامل 

 وزن زنده.  شدندنيتوز)  پس چر، اول قشالق و آخر قشالقهنگام استفاده از( در سه مرحله   ويالمت گذار ع ساله4رأس قوچ
 0 /85، 57/0، 37/1ب يقوچ، بره سه ماهه و بره شش ماهه به ترت يبرا. ن شدييلو گرم تعيك 75/51 نژاد داالق ي واحد دامهر

 ي دام در منطقه در مراحل مختلف فنولوژياهان مورد چراياز گ، نژاد داالقاز علوفه روزانه ين نيي تعيبرا .ن شديي تعيواحد دام
 مورد يش انرژي مربوطه و درصد افزايها ت علوفه، با توجه به فرموليفين كييعتپس از  .دين گردييعتآنها  تيفي و كينمونه بردار

 ياز واحد دامي مورد نيمقدار انرژ). ظر گرفته شددر ن درصد 40، قيحقتن يدر ا( كند  مين ييعتط منطقه آن را ياز دام كه شراين
از روزانه دام به يزان ني ميت علوفه در دو مرحله فنو لوژيفين شد و سپس با توجه به كيي مگاژول در روز تع8/9نژاد داالق 

 اثرات يبررس و يل آماريه و تحليجهت تجز. ديلو گرم در رشد كامل برآورد گرديك53/1و  يشيلو گرم در رشد رويك2/1بيترت
انس يه واريج تجزي نتا. استفاده شـديه كامال تصــادفيل در قالـب طرح پاي و آزمون فاكتـورSASاز نرم افزار  عواملمتقابل 

 >P) 01/0(  وزن داميبر رو اثرات متقابل آنها  وييسن و مرحله چرا، جنس، اثر گلهن يب كه نشان داد ها  داممربوط به وزن
 .جود دارد وي دارياختالف معن

 

 قال ، آق، نژاد داالقياز روزانه واحد دامي، ني مرتع، واحد دام:يدي كلهاي هواژ
 

 مقدمه 
 است  سبب شدهييط آب و هوايدر كشور ما تنوع شرا

 با اندازه جثه مختلفگوسفند   نژاد27كه در سراسر كشور 
 هر نژاد ين رو براياز ا). 1378 مدد، (دنوجود داشته باش

  وزن به طور مجزايستيمنطقه پراكنش آن بابا توجه به 

ان ي به منظور بيمفهوم واحد دام گردد نييتع يواحد دام
ك يل آنها در يسه و تبدي و مقاين مختلف داميانواع و سن

 .),Vallentine (2004 است د آمدهيشكل واحد پد
 واحد در بارة يف متفاوتي تعارين علوم مرتعدارامتخصص

 يري اندازه گي براياز مفهوم واحد دام .اند  ارائه دادهيدام
 آن با يازهاي كه نيك واحد دام فرضياز يعلوفه مورد ن
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. كنند مين شد استفاده يي تعي مختلف دامطبقاتتوجه به 
زان علوفه ي را به عنوان ميك واحد دامي مفسران يبرخ

ف به ين تعريكنند كه ا ميف يك گاو بالغ تعرياز يمورد ن
 , (1959 دارد يبستگ دام شد و پروريت توليوضع

Vision(. لوگرم ي ك500  را به صورتيواحد دام
 1974 ,( .است ان كردهي ب داماز وزن زنده) پوند5/1102(

Society for Range Management(ك ي را ي واحد دام
لو ماده خشك ي ك12از روزانه يلو گرم با ني ك454گاو بالغ 

: م مهم است مفهو2 يف داراين تعري كه اندكرد فيتعر
 (1986, ).لو گرمي ك12( و غذا) گاو بالغ( ك دامي

Scarnechi(از يك واحد از ني را به عنوان يز واحد دامي ن
 1975,( .ان كرديباشد ب ميلو گرم ي ك12 يدام كه مساو

Stoddard & Smith( 450  را برابر بايك واحد دامي 
. وزن زنده دام در نظر گرفتند ) پوند1000( لوگرميك
ك ي معادل ي پوند1000ا گاو نر يك گاو ماده ين ينابراب

زان ي را مAU) (يگر واحد دامي ديبرخ . استيواحد دام
لو گرم يك 450  به وزنبالغگاو  كي ياز برايعلوفه مورد ن

با توجه به  .)Arezona university (2004  كنند ميان يب
ن يقات انجام گرفته دراير تحقيمطالعات ذكر شده و سا

 از ي در هر منطقه و نژاد دامين واحد دامييتع نه، يزم
ن در هر كشور با يبنابرا. است  برخوردارياديت زياهم

ن ييتوجه به دام غالب موجود در هر منطقه اقدام به تع
ه دام يت تغذيري مدArzani ،1994 . گردد  مييواحد دام

 ا ز ي در مرتع را منوط به آگاهين شدت دام گذارييوتع
 معتقد يداند، و  مياز روزانه دامي علوفه و نييارزش غذا

 يرهاي از متغيكي علوفه يين ارزش غذايياست كه تع
در . باشد  ميك مرتعي ييت چراين ظرفيياز در تعيمورد ن
ا ز روزانه هر ين دام ا زمراتع بر اساس ي چرايزيبرنامه ر

 لو گرم علوفه خشك محاسبهي ك5/1-2 يواحد دام
 يفي و كي كميري اندازه گيستي با كهي در حال،گردد مي

ب علوفه مورد مصرف دام بر آورد ي به تركبا توجهتوأماً 
ار مهم يه دام بسي در تغذي نقش انرژيبه طور كل .گردد

ره ين بخش جي مهمتريفي و كيرا از لحاظ كمياست، ز

 ي استانداردهايدهد و تمام  ميلي را تشكها  دامييغذا
 يه گذارياز پايمورد ن يها، براساس انرژ  دامييغذا
اجات گوسفند ابتدا الزم است ين احتي تاميبرا. اند شده

د ينما  مي را كه دام به طور دلخواه مصرفيزان خوراكيم
 كه گوسفند بالغ يزان خوراكي اوقات، مبيشتر. ن نمودييتع

لوگرم ي ك3/2 تا 8/1كند حدود   ميبه طور متوسط مصرف
 لوگرمي ك3 تا 5/2 ماده خشك غذا در روز و حداكثر آن

 &Gint i  (1978,).1374كخواه و امانلو ين( باشد مي

Ratry(در ي حالت نگهداري برايان كردند كه انرژي ب 
ت يفير سن، جنس، وزن بدن، كيينشخواركنندگان با تغ

ن و ي به علوفه، عوارض زميت دسترسي، وضعييمواد غذا
 مقدار )Havstad  et al .(1976,. .ابدي  ميرييآب وهوا تغ

 شتر از جداوليب% 60 در مرتع را ها  دامياجات انرژياحت
NRCييمايان كردند و علت آن به خاطر صرف راهپي ب 

ه و باال يدن به منابع آب نمك، سايرس افتن علوفه،يجهت 
 ان كرديب ، )Vansoast) 1982. باشد  ميها بيرفتن از ش

به  كه يواناتي در حي نگه دارياجات انرژيزان احتيكه م
 ٪170تا 140پردازند   ميصورت آزادانه در مرتع چرا

 هي تغذغل است كه در آيواناتياجات حياحتشتر از يب
 يمصرف يزان انرژيش در مي افزا)Osuji  1974,( .شوند مي
 كه دام در اصطبل نگه يراكننده را نسبت به حالتچ يها دام
شتر برآورد ي درصد ب50 تا 25شود در حدود   مييدار
 . كرد

 

 مواد و روشها
 منطقه مورد مطالعه 

و   شمال گرگانيلو متريك 80 دريمورد بررسمراتع 
 ° 34 ´ - 54° 39 ´ ي عرض شمال37° 26 ´ - 37 ° 16´در 
حداكثر ارتفاع از سطح . است  قرار گرفتهي طول شرق54
 8/7 خاك pH. باشد  مي متر-22 متر و حداقل آن 41ا يدر
)  EC (يكيت الكتري هدا،يم لوي كليلتيبا بافت س، 4/7 –

 يها پي تياسام .باشد  ميمنس بر متري زي دس25-24
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 1 موجود در منطقه مورد مطالعه در جدول ياهيغالب گ
 كه از جدول مشخص است يطور  همان١است ارائه شده

 شورپسند يها اه درمنه و گونهيپوشش غالب منطقه را گ
 يهاي در حال حاضر پوشش گاند به خود اختصاص داده

 يت، چراير دام مازاد بر ظرفي نظير عوامليمنطقه تحت تأث
حضور مداوم دام   جهت سوخت زمستانهيمفرط، بوته كن

  يعيدر مرتع سبب شده از حالت تعادل طب

 Artemisia sieberi ،Stipa: رينظ ييها گونه. خارج گردد

barbata ،Trifolium fragiferum ،Lotus goeblia، 
 s Melilotus officinali ر ي نظي شورپسنديها و گونه

Salsola dendroides و Salsola turkamanica وجود 
 Plampoginacae ،Iridacaeر ي خانواده نظيها گونه. دارد

 شود  ميمشاهدهزين Labiataeو 

 
 ش مرتع مورد مطالعهيت گراي وضعياهي گيها پيمشخصات ت : 1جدول 

ه ت
ار
شم

ي
پ

 

 پينام ت
ش يگرا

 مرتع

يديفه خشك تولمتوسط علو

 )لوگرم در هكتاريك(

ب برداشت يضر

 مجاز

 )درصد(

مقدار علوفه خشك قابل

 استفاده

 )لوگرم در هكتاريك(

I Artemisia sieberi-Poa bulbosa ۴۸ ۴۰ ۱۲۰ يمنف 

II Aelorupus littoralis-Salicornia 
herbaceum 

 ۲/۳۹ ۴۰ ۹۸ يمنف

III Artemisia sieberi-  Phalaris minor ۵/۱۰۲ ۵۰ ۲۰۵ ابتث 

IV Artemisia  sieberi  - Stipa barbata ۸۰ ۵۰ ۱۶۰ ثابت 

V Artemisia  sieberi-Bromus tectorum۴۰ ۴۰ ۱۰۰ يمنف 

 
  دام مورد مطالعهيمعرف

ا ي آن را داالغ ها  كه تركمنيدرباره گوسفندان آتابا
آن را حد واسط گوسفند زل و  نامند  ميزيداالك ن

 بجنورد و در ي كه در نواحيبه دار كردگوسفندان دن
شكل . دانند  ميمجاورت منطقه تركمن صحرا وجود دارد

پابلند، درشت قلم، بدون شاخ، ، دهي بدن كشيعموم
 يري بدن شي بلند، دنبه متوسط، رنگ عموميها گوش
 رهي تيا ا قهوهياه ي در بدو تولد سها  برهي ول،بوده
   ١.باشند مي

 
 روش انتخاب گله 

 استان يعي كه از اداره كل منابع طبي توجه به اطالعاتبا
 كه در مورد مراتع ييها يگلستان بدست آمد و با بررس

                                                 
  ١. استان گلستانيمعاونت امور دام جهاد كشاورز   

منطقه انجام شد، دو گله خالص از نژاد فوق انتخاب 
 رأس 10 رأس بره سه ماهه، 10 ،ها ان گلهيو از م. ديگرد

 رأس قوچ چهار 5 رأس قوچ سه ساله، 5بره شش ماهه، 
 ساله به 4ش ي رأس م15ش سه ساله و يأس م ر15ساله، 

 ين در مراحل بعدي توزي انتخاب و برايصورت تصادف
( يين دام در سه مرحله چرايتوز.  شدنديعالمتگذار

كبار همزمان با ورود به قشالق يور و يكبار در اواخر شهري
ن دو گله در ي ايي دوره چرا.انجام شد) و خروج از قشالق

 بهشت ماهيط آذر ماه تا اواسط ارد از اواسيمراتع قشالق
و جو به  الق در پس چر مزارع گندمييو زمان  باشد مي
 .برند  ميسر

 از روزانه دامي و نين وزن واحد دامييتع روش 
ن وزن يانگيم  بر اساسق نژاد داالياندازه واحد دام

 معادل ي واحد دام.شدن ييتع  سه و چهار سالهيها شيم
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 محاسبه ي به وزن واحد دامنسبت وزن آنق ي از طرقوچ
  .شد

 از ي مورد نيسمي متابوليانرژ
 يها  گونهيسمي متابولين مقدار انرژييپس از تع

 يمتوسط انرژ، يموجود در منطقه در دو مرحله فنولوژ
د قابل استفاده هر گونه ضرب ي در تولها  گونهيسميمتابول
، ي مجاز و خوشخوراكي با توجه به حد بهره بردارشد و
پ بدست آمد و پس از يدسترس در هرتر علوفه قابل مقدا

 ي، متوسط انرژيريگ نيانگين اعداد و ميجمع كردن ا
 متوسط . حاصل شدها پي قابل دسترس تيسميمتابول
لوگرم علوفه در دو مرحله يك كي يسمي متابوليانرژ
به  .ديز به طور جداگانه محاسبه گردي ني و بذردهيشيرو

 National)  ه دام از دو روشاز روزانينمنظور برآورد 

Research Counci., 1985)وMAF 1984)( استفاده شد. 
 يها  داميسمي متابوليورد انرژآ بر يبرا  ماف فرمولچون

ت ي با در نظر گرفتن فعالاست شنهاد شدهيپ كشور انگلستان
از آغل تا مرتع، فاصله   شدهيت طفمسا:  دام شاملييچرا

 40، ياهيصد پوشش گ و دريطيط محيمنابع آب، شرا
 با در نظر گرفتن . در نظر گرفته شدي اضافيدرصد انرژ

از ي مورد نيزان انرژي علوفه مرتع و ميسمي متابوليانرژ
از يتوان ن  ميك تناسبي ي هر واحد دام و با برقراريبرا

 . ن كرديي را تعيروزانه واحد دام
 

 ها ل دادهيه و تحليتجز
 و SASاز نرم افزار  يل آماريه و تحليبه منظور تجز

 . استفاده شديل در قالب طرح كامال تصادفيآزمون فاكتور
به ) قوچرأس  5( ش،يم رأس 15( ها تعداد نمونهچون 

ن منظور از طرح كامال يصورت متفاوت بوده به هم
ن يانگيسه مي نامتعادل استفاده شد و به منظور مقايتصادف

ل ي فاكتورمونآزاز ) اثر گله، چرا، جنس و سن(مارها يت
اثر گله،  (ها ماري و تير كمينجا وزن متغي در ا.استفاده شد

 .باشند  مي)چرا، جنس و سن
 
 جينتا

ساله 4 و 3 يها شي و مها ن قوچيج حاصل از توزينتا
ن يشتريب، است  ارائه شده2 مختلف درجدول يدر زمانها

 ها شين وزن مربوط به مي و كمترها وزن مربوط به قوچ
ك درصد اختالف يز در سطح يدو گله نن ي ب.باشد مي
 وجود دارد كه حروف بزرگ در هر ستون ي داريمعن

گله و دوره ، سن، ن اثرات جنسيو ب نشان دهنده آن است
 وجود ي داريك درصد اختالف معني در سطح ييچرا
 در ي داريز تفاوت معنين سن، جنس و گله نيب. دارد

ز همان ي نها در مورد وزن بره. ك درصد وجود دارديسطح 
در دو   سه و شش ماههيها ن برهيطور كه مشخص است ب

 دهيك درصد دي در سطح ي داريگله اختالف معن
 . شود مي
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  مختلف چراين وزن دام نژاد داالق در زمانهايانگيسه ميمقا: 2جدول 
سن وجنس 

 دام

ن يزمان توز

 دام
 )لوگرميک( در هر گلهن وزنيانگيم گله

 در دو ن وزنيانگيم

 )لوگرميک( هگل

  وزن دام کلنيانگيم

 )لوگرميک( 

۱ ۶۲/۱±۱۳/۴۸cde  
 داخل پس چر

۲ ۳/۱±۳۳/۴۵cde 
۴۷/۱±۷۳/۴۶ 

۱ ۱/۲±۴۳/۵۵abc  
 اول قشالق

۲ ۱/۲±۱/۴۷def  
۱/۲±۲۶/۵۱ 

۱ ۲/۲±۲۸/۶۰abc  

 ساله۳ش يم

 قشالق آخر
۲ ۳/۰±۵۷/۵۰bcd  

۶/۲±۴۲/۵۵ 

۰۵/۲±۱۳/۵۱ 

۱ ۱۷/۱±۸/۵۵ abc 
 خل پس چردا

۲ ۲/۱±۱۶/۴۶ cde  
۱/۱±۹۸/۵۰ 

۱ ۵/۱±۹۶/۶۰ ab  
 اول قشالق

۲ ۰۷/۱±۲/۴۱ def  
۲/۱±۰۸/۵۱ 

۱ ۴/۱±۷۵/۶۱ a  

  ساله۴ش يم

 قشالق آخر
۲ ۱±۱۳/۴۵ cde  

۲/۱±۴۴/۵۳ 

۲۳/۱±۸۳/۵۱ 

۱ ۲/۳±۷۲ def  
 داخل پس چر

۲ ۷/۱±۴/۶۵ def  
۱/۲±۷/۶۸ 

۱ ۵/۳±۲/۷۶ cdef  
 اول قشالق

۲ ۰۹/۳±۵/۵۸ def  
۲/۳±۳۵/۶۷ 

۱ ۳۷/۲±۶/۷۸ cdef  

  ساله۳قوچ 

 قشالق آخر
۲ ۶/۴±۲/۶۷ cdef  

۴/۳±۹/۷۲ 

۹/۲±۶/۶۹ 

۱ ۴/۴±۸/۸۱ cdef  
 داخل پس چر

۲ ۹/۳±۱/۶۱ def  
۱/۴±۴۵/۷۱ 

۱ ۵/۲±۲/۸۹ cdef  
 اول قشالق

۲ ۴۸/۴±۸/۵۸ f  
۱/۳±۶۹ 

۱ ۵/۳±۴/۹۱ abde  

 

 

  ساله۴قوچ

 قشالق آخر
۲ ۲/۳±۸/۵۵ ef  

۴/۳±۶/۷۳ 

۲/۳±۳۵/۷۱ 

۱ ۱±۵۵/۲۸ A        a  
 بره سه ماهه

۲ ۲/۱±۱۳/۳۰  A      a  
۱/۱±۳۴/۲۹ ۱/۱±۳۴/۲۹ 

۱ ۳/۲±۳/۴۵B         b 
 بره شش ماهه

 

۲ ۸/۲±۶/۴۲B        b  
۲/۲±۹۳/۴۵ ۲/۲±۹۳/۴۵ 

در ) A,B(حروف بـزرگ   و ک درصد ي در سطح    ييگله و دوره چرا   ،  ي سن طبقه،  ن جنس ي دار ب  يدر هر ستون نشان دهنده اختالف معن        )..,a,b( حروف کوچک 

  ک درصدي در سطح دوگلهن ي دار بي نشان دهنده اختالف معنها مورد بره

ش ي در دو جنس قوچ و مها  دامنيج حاصل از توزيتان
دهد كه   ميله نشان سه و چهار سايو در دو رده سن

ن ي چهار ساله و كمتريها ن وزن مربوط به قوچيشتريب
 .است  سه ساله در دو گله بودهيها شيوزن مربوط به م

 دار يا عدم وجود اختالف معني وجود 2 و 1 ينمودارها
  را نشانييدر سه مرحله چرا) 4و3 (ي سنطبقهن دو يب

 بر يار ديدا است مكان اثر معنيهمان طور كه پ. دهد مي
 . ك درصد نداردي در سطح يها  دام وزنيرو
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مراحل توزين
نمودار شماره 2- بررسی اثر سن ميش و قوچ سه ساله بر روی وزن دام در زمانهای مختلف چرا

ab ab
ab

 
 

 اثرفصل، سن، جنس، گله و اثرات متقابل يبررس
 :ها  عوامل بر وزن دامنيا

 در قالب ها ن دامي حاصل از توزيها  دادهيبررس
 نامتعادل يه طرح كامال تصادفيل بر پايش فاكتوريآزما

انس يه واريج تجزينتال قرار گرفت كه يه و تحليمورد تجز
ج اثر گله، ين نتاي و با توجه به ااست آمده 3درجدول 

×   گله، سن× جنس، گله ×جنس واثرات متقابل گله 

 چرا در × جنس×گله، چرا× سن  سن، ×جنس ، چرا
ر اثرات ي ساي ول،است  شده داريك درصد معنيسطح 

شود   مي همان طور كه مشاهده.است  دار نشدهيمتقابل معن
 است  داشتهها  وزن دامي به روي داريجنس دام اثر معن

 ي داري سه و چهارساله تفاوت معنها ن وزن داميانگيم نيب
 وزن ي به روي داري اثر معنييدوره چرا. وجود ندارد

 .است نداشته ك درصدي  درسطحها دام
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 ) مختلف چرايدر زمانها(ن دام يانگيانس ميه واريج تجزينتا :3 جدول
  F ن مربعاتيانگيم مجموع مربعات يدرجه آزاد رييمنبع تغ

   **۵۱/۱۵ ۴۰۳/۸۹۵۴ ۴۰۳/۸۹۵۴ ۱ گله

 ۱۳/۰ns ۸۸/۷۷ ۸۸/۷۷ ۱ سن

 ns  ۷۴/۰ ۷۱/۴۲۵ ۴۲/۸۵۱ ۲ چرا

  **۹۱/۲۹ ۸۲/۱۷۲۶۰ ۸۲/۱۷۲۶۰ ۱ جنس

 ** ۰۱/۰ ۷۳/۷ ۷۳/۷ ۱ جنس×گله

    **۷/۲ ۴۶/۱۵۶۰ ۴۶/۱۵۶۰ ۱ سن×گله 

  **۷۳/۰ ۵۴/۴۲۳ ۰۸/۸۴۷ ۲ چرا×گله

 ** ۱۲۵/۰ ۱۲۵/۰ ۱۲۵/۰ ۱ سن×جنس

 ۰ns /۱۹ ۷۳/۱۰۷ ۴۷/۲۱۵ ۲ چرا×جنس

 ** ۱۵/۰ ۸/۸۴ ۶/۱۶۸ ۲ چرا× سن 

 ns ۰۲/۰ ۵۵/۱۱ ۵۵/۱۱ ۱ جنس×سن×گله

   **۰۲/۰ ۷۷/۸ ۵۵/۱۷ ۲ چرا×جنس×گله

   **۱۱/۰ ۴۲/۶۴ ۸۴/۱۲۴ ۲ چرا×جنس×سن

   **۲/۰ ۵۲/۱۲ ۰۴/۲۵ ۲ چرا×جنس×سن×گله

 - ۱۶۲/۵۷۷ ۷۳/۱۵۹۲۹۶ ۲۷۶ خطا
  ‐ ۷۷/۱۸۹۴۴۹ ۲۹۹ کل

    . وجود نداردي دار ي اختالف معنp<  ns) ۰۱/۰(ك درصد ي دار در سطح يمعن**     

 

 از روزانه يعلوفه مورد ن
درصد  40 و در نظر گرفتنبا استفاده از فرمول ماف 

از روزانه واحد ي مورد نيسمي متابوليانرژ، ي اضافيانرژ

از  .ديمگاژول برآورد گرد 8/9، يلوگرمي ك75/51 يدام
 علوفه در دسترس دام در يسمي متابوليانرژطرف ديگر 

 .ست آمدبد 4مراتع مورد مطالعه را مطابق جدول 
 

  مرتعيها پي قابل دسترس تيسمي متابوليمقدار انرژ: 4جدول

 ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ پيشماره ت

 كي يسمي متابوليمتوسط انرژ

 لوگرم ماده خشکيک

 )لوگرميمگاژول بر ك(  

 يمتوسط انرژ

 قابل يسميمتابول

 پيدسترس ت

 )لوگرميمگاژول بر ك( 

۲۵/۶ ۵/۷ ۵۸/۶ ۶ ۰۴/۶ ۴۷/۶ 

 

 :Fاريانس کل / واريانس خطا
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 با در نظر يهر واحد دام ز روزانهايمقدار نبنابراين 
لوگرم يك كي در مگاژول 47/6 يگرفتن متوسط انرژ

لوگرم علوفه خشك در روز ي ك51/1اهان منطقه، يعلوفه گ
 ياز روزانه براي علوفه مورد نبنابراين، است ن شدهييتع

 شش ماهه با در نظر يها  سه ماهه و برهيها قوچ، بره
 27/1و8/0، 06/2ب يبه ترت  معادليواحد دامگرفتن 

 ي متوسط انرژ5جدول . دين گردييتعماده خشك  لوگرميك

از دام يز علوفه مورد نيلوگرم علوفه و نيك كي يسميمتابول
  با استفاده از معادله ماف نشانيرا در دو مرحله فنولوژ

 دهد مي
ك ياز روزانه ي مورد نيسمي متابوليدر روش دوم، انرژ

 استخراج NRC از جداول ي در حالت نگهداريواحد دام
 . است  نشان داده شده6 كه در جدول شد

 

  با روش معادله مافياز دام در دو مرحله فنولوژيلوگرم علوفه و علوفه مورد نيك كي يسمي متابوليمتوسط انرژ :5جدول

 )مگاژول(لوگرم علوفه يک کي يمتوسط انرژ يمرحله فنولوژ
 از داميزان علوفه مورد نيم

(kg/day) 
۱ 

۲ 

۸ 

۳/۶ 

۲۲/۱ a 

۵۵/۱ b 

 

 NRC بر اساس جدول ي در حالت نگه داريلوگرمي ك50از گوسفند ي مورد نيمقدار انرژ: 6جدول 
 قابل يمواد مغذ

 هضم

 قابل هضم يانرژ

 يمگاکالر

 يسمي متابوليانرژ

 يمگاکالر

ن ياجات پروتئياحت

 گرم

رات وزن گرم ييتغ

 درروز

وزن زنده 

 لوگرميک

۴۲/۰ ۷۵/۱ ۴۶/۱ ۸۷/۶ ۳۱/۷ ۱۷/۵۱ 

 

 كه در ييها  دامين جداول براينكه اعداد ايل ايبه دل
شوند محاسبه   ميير آغل نگهداري بسته نظيها طيمح
ط مرتع ي چراكننده در شرايها  دامي برابنابراين، است شده

 Yong, B.A.& J.L. Corbet ( باز، با توجه به نظريو چرا

 :دشو  مي ضرب4/1ب ين اعداد در ضريا ) 1972
Mcal/day 04/2 = 46/1 × 4/1 = يسمي متابوليانرژ 

ل آن به ي تبدو يلوگرميك75/51 ياز واحد داميمورد ن
از واحد ي مورد نيلوگرم ماده خشك، انرژيمگاژول بر ك

 مگاژول در روز 54/8، يط نگهداري داالق در شرايدام
لوگرم علوفه مرتع يك كين كه يتوجه به ا با. ١آمددست  به

                                                 
اهـان مـورد مطالعـه بـر        ي علوفه گ  يسمي متابول ينكه واحد انرژ  يل ا ي به دل  -2

ز ياز دام ن  ي ن بنابراينلوگرم ماده خشك ارائه شده است،       يحسب مگاژول بر ك   

از ي دارد پس نيمگاژول انرژ 47/6عه شامل مورد مطال
 قوچ يباشد كه برا  ميلوگرميك31/1روزانه دام در روز 

چون . ديلوگرم علوفه خشك در روز برآورد گردي ك9/1
 (  جداوليها  در حال رشد هستند با استفاده از دادهها بره

NRC 1985 (سه ماهه و يها از برهي مورد نيمقدار انرژ 
  در روزي مگا كالر4/ 04 و 99/2ب يشش ماهه به ترت

ك ي يسمي متابولي با توجه به متوسط انرژ.باشد مي
 ،باشد  مي مگا ژول47/6كه برابر با ، لوگرم علوفه مرتعيك
لوگرم علوفه خواهد ي ك6/2 و 54/1بياز روزانه به ترتين

 .بود

                                                                             
  ضـرب  18/4ب  ي اعـداد در ضـر     برحسب مگاژول در روز محاسـبه شـده و        

 .             شود مي
 يسمي متابوليانرژ= 04/2×18/4= 54/8مگاژول در روز 
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 NRCام دام در دو مرحله فنولوژي با استفاده از جداول متوسط انرژي متابوليسمي يك كيلوگرم علوفه و علوفه مورد نياز د: 7جدول 
 (kg/day) ميزان علوفه مورد نياز دام )مگاژول(متوسط انرژي يک کيلوگرم علوفه  مرحله فنولوژي

 يشيرشد رو

 رشد کامل

۸ 

۳/۶ 

۰۶/۱        A 

۳۵/۱        B 
  
 بحث

ن مختلف يان انواع و سني به منظور بيمفهوم واحد دام
شنهاد يك شكل واحد پيل آنها در يسه و تبديمقا و يدام

آن  يبه عنوان واحد دام دام غالب، در هر كشور. است شده
و  كايدر آمر،  نمونهي برا.شود  ميكشور در نظر گرفته

 آن يگاو دام غالب بوده و به عنوان واحد دامهندوستان 
ران گوسفند دام ياما در ا ،شود  ميكشور در نظر گرفته

 در نظر گرفته ي و به عنوان واحد دامشدبا  ميغالب
 يآن نمو اندازه جثه ل تنوع نژاد ي به دلي ول.است شده

به . شنهاد كردي پي واحد دامي را برايتوان عدد واحد
  موجود درمنطقهيها  داميي غذايهايازمندين نييمنظور تع

 گوسفند نژاد داالق كه ي است كه وزن واحد داميضرور
آق قال است مشخص شود  از مراتعدام غالب چرا كننده 

ج ينتا قابل ذكر است كه. لوگرم بر آورد شدي ك75/51كه 
 محاسبه يباشد و برا  ميها شيدست آمده مربوط به م به

 يبره شش ماهه وزن واحد دام، وزن قوچ، بره سه ماهه
 ضرب 0 /85  و57/0 37/1 بيب در ضرايد به ترتيبا

 يها  از نژاديبعضنه دركشور در مورد ين زميدرا. گردد
 كه از جمله آنها است  صورت گرفتهيقاتيز تحقين گريد
 راگوسفند ي نژاد بلوچياندازه واحد دام) 1378 يسنجر(

 با استفاده از) 1377 يبشر(، لوگرمي ك33زنده بالغ به وزن 
 موجود دركشور و متوسط يها ب گلهين درصد تركيانگيم

ش بالغ به وزن يمك يران ي را دراي، واحد دامها  داميوزن
 نژاد زل را يوزن واحد دام) 1384فرامند (، لوگرمي ك39
 نژاد يوزن واحد دام) 1383 يبيمس(، لوگرمي ك84/30

  ولوگرمي ك71/60 را گوسفند زنده بالغ به وزن يفشند
 را ي نژاد سنجابي وزن واحد دام)1384 يارياسفند(

وزن ن يبرابنا. اند ان كردهي ب4/60گوسفند زنده بالغ به وزن 
در . مختلف دام متفاوت استي براساس نژادهايواحد دام

 ي قبل و بعد از چرا و پس چر بررسها  دامق وزنين تحقيا
 در دو جنس قوچ و ها  دامنيحاصل از توز جينتا .شد
دهد كه   مي سه و چهار ساله نشانيش و در دو رده سنيم
ن ي چهار ساله و كمتريها ن وزن مربوط به قوچيشتريب

به . است  سه ساله در دو گله بودهيها شيوزن مربوط به م
 چهار ساله از نظرجثه نسبت به يها گر قوچيعبارت د

 اثرچرا، گله، سن .اند  برخورداري از وزن باالترها  دامريسا
 با توجه به و مشخص شد ها  دام وزنيو جنس دام بررو

 ين دو اثر معنيج اثرگله، جنس واثرات متقابل اين نتايا
 .است ك درصد داشتهي درسطح ها  وزن دامي بررويدار
ه ي كلميانن اثرات متقابل سن در جنس در يانگيسه ميمقا

علت . دهد  مينشان  راي دارياختالف معن اثرات متقابل
 )نر و ماده (  مختلف يها ن جنسين اختالف بيوجود ا

 15 در حدود يل جواني نر در اوايها ن است كه داميا
 همسال خود دارند و يها تر نسبت به مادهشيدرصد رشد ب

 10-20 با وزن باالتر حدود ها  دام درين فرديتفاوت ب
گر آن به يل دي دل).1384 ،ي و ناصريارزان(درصد است 

ست و به ها شي نسبت به مها خاطر بزرگ بودن جثه قوچ
 در نظر ها شيشتر از مي بها از روزانه قوچيل نين دليهم

 وزن ي برروي داري اثر معنييوره چرااما د .شود  ميگرفته
و  تعا مرف بودنيضعن اختالف يوجودا علتدام نداشت 

گر آن به خاطر ي علت د.باشد  ميي كافياهيعدم پوشش گ
آغل و ، شتر دام در پس چريه بيتغذ، ت چوپانيريمد

ن دوگله از نظر يب. باشد  مي تا منابع آبادي زفاصله
ك درصد يدر سطح  ي داريمعن ن وزن دام تفاوتيانگيم
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) ونجهيجو و  ( يه دستي كه علت آن تغذوجود داشت
 مرغوبتر در يها ژه با گونهيشتر و در نظر گرفتن مرتع ويب

 وزن اختالف ي بر روها رهباثر سن . باشد  مي1گله شماره 
دهد كه علت آن به خاطر باال رفتن   مي را نشاني داريمعن

ن ييعالوه بر تع .باشد  مي)شتريه بيطول دوره تغذ(سن 
از روزانه دام به علوفه به منظور ي برآورد نياندازه واحد دام
 مرتع و وارد نمودن تعداد دام ييت چرايمحاسبه ظرف

در . استيجاد تعادل دام و مرتع ضروريمناسب جهت ا
 تمام يرابن يچنمه مناطق كشور و هي كليران برايا

 5/1 -2ر  را برابيواحد دام از روزانهين، ي داميها نژاد
 در ،رنديگ  ميلوگرم علوفه خشك در روز در نظريك

ن ي متفاوت و همچنيها شگاهين مقدار در رويكه ا يحال
ن رو بهتر ي باشد از ايكسان نمي مختلف يها  نژاديبرا

 و شدهن ييت علوفه تعيفي كيار بر مبنايعمن ياست كه ا
ن ير ايدر غ. شود دادهت مراتع دخالت ين ظرفيي در تعبعد
 چراكننده يها  داميياز غذايل عدم تعادل نيورت به دلص

اهان يله گيد شده به وسي تولييدر مرتع و مقدار مواد غذا
ا يجه آن ي محقق نخواهد شد و نتي اهداف مرتعداريمرتع

ا ي مرتع و هدر رفت منابع و توانعدم استفاده از 
ب يت تخرير معقول و در نهايش از حد و غي بيبردار هبهر

با استفاده از  از روزانه داميق نين تحقيدر ا. باشد مي منابع
ب در يلوگرم به ترتي ك53/1 و2/1، (Maff, 1984) فرمول

  و رشد كامل و با استفاده از جداوليشيمرحله رشد رو
)NRC1985( ،32/1لوگرم در مرحله رشد ي ك6/1 و

ت علوفه در يفيك. دي و رشد كامل برآورد گرديشيرو
 الزم را يرژن دام اني است بنابراتراال بيشيمرحله رشد رو

 در مرحله يكند ول  مينيبا خوردن كمتر ماده خشك تام
ابد ي  ميت علوفه كاهشيفين كه كيرشد كامل به لحاظ ا

ان كرد كه يب) 1374(تركان . ابدي  ميشياز روزانه دام افزاين
شرفت يلوگرم علوفه با پي در هر كيسمي متابوليمقدار انرژ
 تنزل ابدي  ميشيكه مقدار ساقه به برگ افزا يشيدوره رو

اد دام ي زيت چرا اگر منظور چرايرين در مديبنابرا. كند مي
اهان قبل از يد گيشتر باشد، باي بيرياز علوفه و هضم پذ

ان يب) 1345 (يستار .رندي شدن مورد چرا قرار گيخشب
 كه درمرتع يكرد كه هرگوسفند روزانه ازحداقل علوفه ا

د و با در نظر گرفتن ينما  ميهي باشد تغذوجود داشته
 850 تا 750گر به طورمتوسط يكدي به ييل مواد غذايتبد

. است  روزانه درنظر گرفته شدهيگرم ماده خشك در چرا
 نژاد داالق استفاده كننده از مراتع ي واحد داميبه طور كل

. باشد  ميلوگرمي ك75/51 با وزن يش زنده بالغيم، آق قال
 بر اساس ي در حالت نگه دارين واحد داميه ااز روزانين

 ي مگاژول انرژ54/8ابربر )NRC) 1985جداول 
و با استفاده از فرمول ماف و با   در روز استيسميمتابول

  شدهيت طفمسا:  دام شاملييت چرايدر نظر گرفتن فعال
 8/9 يطيط محياز آغل تا مرتع، فاصله منابع آب، و شرا

 ي با چراين مقدار انرژيكه ا. است مگا ژول برآورده شده
 55/1 و يشيلوگرم ماده خشك در مرحله روي ك22/1
 در يقاتيتحق .گردد  مينيلوگرم در مرحله رشد كامل تاميگ
از جمله . است ران انجام شدهياز روزانه دام در اينه نيزم
 نژاد ي واحد داميسمي متابولياز انرژين) 1381 يميابراه(
) NRC 1985 (استفاده از جداولرا با ) لوگرمي ك50 (يلر

 مگاژول 37/13به آن  ي درصد انرژ60و با اضافه كردن 
 نژاد يبرا) 1383 يبي مس(نيهمچن. در روز بر آورد كرد

 با استفاده از ياز در حالت نگهداري مورد ني انرژيفشند
 مراتع يطيط محيو با توجه به شرا) NRC 1985  (جداول

 به آن ياز انرژي درصد ن50 مورد استفاده و با اضافه كردن
ا توجه به وزن  ب. مگاژول در روز برآورد كرد79/13را 

ن نژاد با متوسط وزن ي، هر قوچ زنده از ايواحد دام
 و بره سه ماهه و ي واحد دام37/1لوگرم معادل ي ك89/70

 در ي و واحد دام85/0 و 57/0ب معادل يشش ماهه به ترت
ژاد داالق در ن ي براهاتنمفهوم فوق . شوند  مينظر گرفته

ز ير نژادها ني ساياستان گلستان كاربرد داشته است و برا
 انطباق علوفه ين الزم است برايبنابرا. ن گرددييد تعيبا
 نژاد استفاده كننده ياز دام واحد دامي در مرتع با نيديتول

ت علوفه يفين كيياز روزانه آن مشخص و با تعياز مرتع و ن
 روزانه دام و با ين انرژي تامي براازيمقدار علوفه مورد ن
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ت علوفه و با توجه به سطح يفيمطالعه اثر مراحل رشد بر ك
 زمان يطيط محير شراياه و ساي در گيير مواد غذايذخا

 .ن گرددييتعز ي نمناسب چرا
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Abstract 
Information on animal daily requirement and forage quality for determination of rangeland grazing 
capacity is an essential task for range management. Animal requirement depends on factors such as 
weight, age, physiological condition as well as forage quality. There are more than 27 sheep breeds with 
different body size in Iran. So it is not possible to represent a unique weight for animal unit in overall 
country. To overcome the problem live weight and daily requirement of each breed should be determined. 
In the present study, two herds of Dalagh sheep breed were selected  with fifty head sheep in each 
including  : fifteen head three years old ewes, fifteen head four years old ewes, ten head three months old 
lambs, ten head six months old  lambs, five head three years old rams, five head four  years old rams. 
They were weighed at three times (when grazing pasture, early and late winter in lowland). Average live 
weight of three and four year old ewes was considered as 51.75 kg. Equivalent animal unit for ram, three 
and six month lambs was obtained 1.37, 0.57 and 0.85 respectively. Animal requirement was determined 
based on forage quality in two phonological stages of vegetative and maturity. So, animal requirements 
were determined 1.2 and 1.53 kg dry matter per day at the times of vegetative and maturity stages 
respectively. Because of environmental condition and distance of watering point and sheep yard, 
metabolizable energy requirement per day was determined about 9/8 MJ. The SAS statistical software 
was used for data analysis according to factorial experiment in the form of completely randomized 
design. The result of analysis of variance showed herds, sex, age and location and also their interaction 
had significant effects on animal live weight (p<0.01).  
 
Keywords: Rangeland, animal unit, daily requirement, Dalagh breed,  Agh ghala 

 


