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  دهيچك
ـ ن.  است يجاد تعادل دام و مرتع ضرور     يت چرا و ا   ين ظرف يي تع ياز دام برا  يزان علوفه مورد ن   ي از م  يآگاه ـ فياز روزانـه بـه ک  ي ت علوفـه در  ي

 متفاوت از مراتع کـشور      يها  با جثه  ي نژاد گوسفند  ۲۰ش از   ياز آنجا که ب   .  دارد ي دام بستگ  يکيولوژيزيط ف يدسترس، وزن زنده، سن و شرا     
ق وزن زنده واحد ين تحقيدر ا. ن گردديي براساس آن نياز روزانه علوفه تعن وييد تعي هر نژاد باي برايکنند، وزن معادل واحد دام ياستفاده م

هاي موجود در      گله از ميان گله    ۳بدين منظور   . ن شد ييتع)  سه و چهار ساله    يها شين وزن زنده م   يانگيبا در نظر گرفتن م     (ي نژاد فشند  يدام
 رأس ۵ ساله، ۴ رأس ميش ۱۵ رأس ميش سه ساله، ۱۵در هر گله .  رأس گوسفند نژاد فشندي داشتند، انتخاب شدند۱۰۰طالقان كه بيش از 

 در زمستان، جمعا سه بار وزن آنها يك بار ساله انتخاب كه در ابتداي ورود به ييالق، هنگام خروج از ييالق و ۴ رأس قوچ ۵ ساله و ۳قوچ 
. كشي شـدند   ماهه در انتهاي فصل چرا وزن۶ رأس بره ۵،  رأس بره سه ماهه در ابتداي فصل چرا۵ در هر گله نيز     چنين  هم. گيري شد  اندازه

و  NRC  جـداول  يشنهاديشتر از مقدار پي درصد ب۵۰( و فواصل آبشخوار يطيط محي با توجه به شراداري نگهط ي آن در شرايي غذايازهاين
ـ ف محاسـبه گرد    و فرمـول مـا     NRC جداول   يها با استفاده از دو روش استفاده از داده       ) ۱۹۸۴ ماف يشنهاديفرمول پ  ـ جهـت تجز  . دي ه و  ي

نتايج نشان داد كه اندازه واحد دامي       .  استفاده شد  يه کامالًَ تصادف  يل در قالب طرح پا    يش فاکتور ي و آزما  SASافزار    از نرم  ي آمار يها ليتحل
 سـه و    يها  لوگرم و بره  ي ک ۳/۸۵ و   ۳/۸۰ب  ي سه و چهار ساله به ترت      يها  ن وزن قوچ  يانگي م چنين  هم. باشد   كيلوگرم مي  ۷/۶۰گوسفند فشندي   
ـ  سه و شش ماهه بـه ترت يها  قوچ و برهي برايمعادل واحد دام. ن شدييلوگرم تعي ک۸/۳۷ و   ۴/۲۱ب  يشش ماهه به ترت     ، ۳۶/۱ب برابـر بـا   ي

ـ     ) NRC) ۱۹۸۵از روزانه دام از جـداول       ي مورد ن  يسمي متابول يزان انرژ يدر روش اول م   . دين گرد يي تع ۶۲/۰ و   ۳۵/۰ ه بـا   اسـتخراج شـد ک
ـ  متابول ي مگاژول انرژ  ۸/۱۳ط منطقه برابر با     ياحتساب شرا  ـ در روش دوم بـا اسـتفاده از فرمـول مـاف، م            .  در روز بـود    يسمي  يزان انـرژ  ي

   .دين گردييمگاژول تع۸/۱۱از روزانه برابر با ي مورد نيسميمتابول
  

  سمي، انرژي متابوليياز روزانه واحد دامي، نيمرتع، واحد دام : يدي كل يها واژه
  
  
  
  
  

  
  

 ، دانشگاه تهران يعيدانشکده منابع طبداري،  مرتع  ارشديكارشناس  و دانشجوي سابقاستاد  به ترتيب.۱
  ، دانشگاه تهراني دانشکده کشاورز علوم دامي، استاد.۲
  harzani@ut.ac.ir: يكيمسئول مكاتبات، پست الكترون : *
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  ۱۳۸۷ زمستان / )الف (چهل و ششمشماره  / همدوازدسال / علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي  

۳۵۰  

  همقدم
 ي متنـوع  ياهيب گ ي ترک ي دارا ييمراتع مناطق مختلف آب و هوا     

کـسان  ي ييز از لحـاظ ارزش غـذا      يـ  ن ياهي گ يها  هستند و گونه  
 مختلف، بـا توجـه      ي نژادها يها  از روزانه دام  ي ن ياز طرف . ستندين

لـذا  . ر اسـت يـ  آنهـا، متغ ياجات انرژيبه تفاوت وزن زنده و احت  
 يياجـات غـذا   ياحت يبر مبنـا  از دام   يزان علوفه مورد ن   يمحاسبه م 

. ت علوفه در دسترس دام ضرورت دارد      يفي مختلف و ک   ينژادها
 اسـتفاده   ياز روزانه واحد دام   ي مورد ن  يسمي متابول ين انرژ ييبا تع 

لـوگرم  يک ک ي يسمي متابول يکننده از مرتع و برآورد متوسط انرژ      
از روزانه واحد   يتوان مقدار علوفه مورد ن      يعلوفه خشک مرتع، م   

 يـي ت چراين ظرفيين کرد و بر اساس آن اقدام به تع يي را تع  يدام
  ).۶(مرتع نمود 

 بيان انواع و سنين مختلف دامي       منظورمفهوم واحد دامي به     
تبديل آنها در يك شـكل واحـد پديـد آمـده اسـت              و مقايسه و    

ست و بر اسـاس وزن زنـده دام         ي ثابت ن  ياندازه واحد دام  ). ۲۳(
ـ  يکشورها  در .شود  ين م ييغالب در هر منطقه تع      معمـوالً   ي غرب

لنـد کـه دام     يوزيا و ن  ير اسـترال  يـ  نظ يين و در کـشورها    يدام سنگ 
ن يـي  گوسفند تع  ي بر مبنا  يغالب گوسفند است، اندازه واحد دام     

 يت چرا اغلب به عنوان واحـد دامـ        ي که ظرف  يياز آنجا . شود يم
زم ن ال يشود بنابرا   يان م ي در ماه در هکتار ب     يا واحد دام  يدر روز   

ا کـه  يدر استرال.  مشخص گرددياست که اندازه واضح واحد دام   
بـه  (نـوس اسـت     ي غالب چرا کننده از مرتع گوسفند مر       يدام اهل 

ه واحـد   يـ ت چـرا بـر پا     يـ ظرف) شود  ي م داري  نگهندرت در آغل    
رده ير شـ يـ ک گوسفند زنده غيشود که معادل   يان م ي ب يگوسفند

از ي که اشاره به ناست) Dry sheep equivalent(DSE)(نوس يمر
 ۴۵نـوس   يک گوسـفند مر   يـ  داري  نگهوان در حالت    ي ح يا  هيتغذ
ن وزن در فـصول مختلـف سـال         يکه ممکن است ا    ( يلوگرميک

دام غالـب چـرا کننـده از        ). ۱۲(دارد  )  داشته باشد  ينوسان جزئ 
ـ         يز گوسفند مـ   يران ن يمراتع ا   نـژاد   ۲۰ش از   يباشـد کـه شـامل ب
 خــاص ييط آب و هــوايا مختلــف در شــرينژادهــا). ۷(اســت

  .باشند ي وزن زنده متفاوت ميسازگار شده و دارا
سامپسون واحد دامي را بر حسب مقدار علوفـه مـورد نيـاز             

يك گاو ماده بالغ به مدت يكسال تعريف كرده بود و در شرايط             
چراي دام در مراتع هر پنج گوسفند و يا بز را معادل يك واحـد               

) kg۴۵۴( پونـد    ۱۰۰۰ اسميت،   استودارت و . )۲۱(ناميد دامي مي 
را به عنوان واحد دامي پيـشنهاد       ) گاو و گاوميش  (وزن زنده دام    

يك گاو ماده بالغ    ) ۱۹۷۴(انجمن مرتعداران آمريكا    . )۲۴(كردند
اي برابر با مـصرف روزانـه معـادل           پوندي و يا نياز علوفه     ۱۰۰۰

 كيلوگرم ماده خشك را به عنوان واحد دامـي معرفـي نمـود،         ۱۲
اين تعريف اندازه واحد دامي هم بر اساس وزن زنـده و هـم   در  

ويـزن، اسـتودارت و     . اي دام ذكر شده اسـت      براساس نياز علوفه  
همكاران، فرير وآليسون از وزن زنده دام به عنوان تنهـا متغيـري          

توان واحد دامي را بـر مبنـاي آن محاسـبه نمـود اسـتفاده               كه مي 
معتقدنـد كـه     و گاسـكينز  اسكارنچيا  . )۲۶ و   ۲۴،  ۱۳،  ۱۱(كردند

تعريف معادل واحد دامي به صورت نيازهاي انرژي در شـرايط           
، رشـد، آبـستني، شـيردهي،       داري  نگهفيزيولوژيك مختلف مانند    

سنين مختلف يـك نـوع      (هاي مختلف    امكان مقايسه انواع و رده    
  .)۲۲(آورد را فراهم مي) دام

بر طبـق نظـر هيـت اشـميت احتياجـات غـذايي حيوانـات،             
منظـور از ايـن   . ها و مواد معدني هستند    رژي، پروتئين، ويتامين  ان

احتياجات، ميزان موادي است كه دام در حالت طبيعي نيـاز دارد            
يعني حالتي كه دام سالم است و داراي رشد و توليد مثل طبيعي             

   .)۱۶(است
 در نـشخواركنندگان  داري نگهانرژي متابوليسمي براي حالت  

ندازه بدن، كيفيت مـواد غـذايي، وضـعيت         با تغيير سن، وزن يا ا     
. يابـد  دسترسي به علوفه، عوارض زمين و آب و هـوا تغييـر مـي     

 براي گوسـفنداني كـه در       داري  نگهانرژي مورد نياز براي حالت      
 درصـد بـاالتر از گوسـفنداني    ۸۰ تـا  ۳۰كنند بـين    مرتع چرا مي  

 شوند و اين امر    هاي بسته نظير آغل تغذيه مي      است كه در محيط   
بستگي به علوفه قابل چرا، وضعيت آب و هوايي و ميزان پـستي   

اوسوجي افزايش در انـرژي مـصرفي       ). ۱۴(و بلندي منطقه دارد     
 داري  نگـه هـايي كـه در آغـل          هاي چرا كننده را نسبت به دام        دام
طبـق تحقيقـات انجـام      . درصد برآورد نمـود      ۵۰ تا   ۲۵شوند   مي

سمي مـورد نيـاز جهـت       شده در انگلستان، مقدار انرژي متابوليـ      
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   ...ياز روزانه گوسفند نژاد فشندي چرا کنندهتعيين اندازه واحد دامي و ن

۳۵۱  

 درصـد بيـشتر از   ۱۵ در شرايط چراي آزاد  داري  نگههاي    فعاليت
 علوفـه و    ي جـستجو  ياد بـرا  يـ ل تحـرک ز   يـ به دل (شرايط آغل   

انرژي متابوليسمي مـورد نيـاز بـر حـسب وزن           . است) آبشخوار
 و در شرايط چراي آزاد طبـق  ۱زنده در شرايط آغل طبق معادله    

  ).۱۸(شود   محاسبه مي۲معادله 
 =)Metabolism Energy Maintenance( MEm  

]۱[                                               W ۰۹/۰ + ۴/۱   
]۲[                                       W ۱/۰ + ۸/۱ = MEm  

W = كيلوگرم(وزن زنده دام(  
 MEm =ط ياز روزانـه دام در شـرا      يـ  مـورد ن   يسميـ  متابول يانرژ

  )گاژول در روزم (داري نگه
  

 کـه   ييها   دام يياز غذا يقات هاوستاد و همکاران ن    يبر اساس تحق  
 است که   ييها  شتر از دام  ي درصد ب  ۷۰ تا   ۶۰کنند يدر مراتع چرا م   

 ييمـا ي صـرف راهپ   ي اضاف ين انرژ يشوند، ا   ي م داري  نگهدرآغل  
و باال رفتن  هيدن به منابع آب، نمک، سايافتن علوفه، رسيجهت 
  .)۱۵(هد شدها خوا بياز ش

 نـژاد  ين وزن واحـد دامـ   يـي ق، تع يـ ن تحق يـ هدف از انجام ا   
از روزانه دام با توجه به وزن       ين ن يي در منطقه طالقان و تع     يفشند

ط منطقـه و علوفـه در       ي بر اسـاس شـرا     ياجات انرژ يزنده و احت  
ن يـ ج بـه دسـت آمـده از ا        ينتا. باشد  يدسترس در مراتع منطقه م    

ت چـرا   يز روزانه دام، محاسبه ظرف    اين ن ييتواند در تع    يپژوهش م 
  .رديجاد تعادل دام و مرتع مورد استفاده قرار گيو ا

  
  ها مواد و روش

  منطقه مورد مطالعه
ــا ــي ــول جغراف  ين بررس ــع در ط ــان واق ــه طالق ــ در منطق  يياي

034350 ′′′o ــا 814450 تـ ′′′oــرق ــرض جغرافي شـ ــ و عـ  ييايـ
40136 ′′′o 856136 تــا ′′′o۱۳۲۵ معــادل ي در مــساحتي شــمال 
 و با ارتفـاع     متر  ميلي ۵۰۰ حدود   يلومترمربع با متوسط بارندگ   يک

از مشخـصات   . ا صورت گرفـت   ي متر از سطح در    ۲۵۰۰متوسط  
ب تنـد اسـت، حـداکثر       ياد و شـ   يـ خاص حوزه طالقان، ارتفاع ز    

. باشـد  ي مـ   متـر  ۱۸۳۰ن نقطـه    يتـر   متر و پست   ۴۴۰۰ارتفاع آن   
 و سـنگ مـادر      يم، توپـوگراف  ي از اقل  ي منطقه تابع  ياهيپوشش گ 

ن يتـر   آن مهـم   يرات بعـد  ييز در تغ  ي ن ياست، گرچه عامل انسان   
 يهـا  ن هنوز هـم گونـه   يبا وجود ا  . نقش را به عهده داشته است     

 Hordeum ماننـد  ي دائمـ يهـا  خـصوص گـراس  ه مرغوب و ب

bulbosum, Dactylis glomerata, Agropyron trichophorum, 
Agropyron tauri  ،  Bromus tomentellus و Stipa barbata 

 ي با ارزش  يها در ارتفاعات باال گونه   . در اکثر نقاط حضور دارند    
، گـرز  Prangos ulopteraر ي ماننـد جاشـ  Apiaceaeاز خـانواده  

Diplotaenia cachrydifolia ــا ــراکنش Ferula ovina و کم  پ
 يهـا  گونـه . دهنـد  يل مـ  يغالـب را تـشک     دارنـد و گونـه       ياديز

 ,Euphorbia, Achillea, Stachys, Salvia يهـــا جـــنس

Medicago, Thymus, Lotus, Astragalus ز در منطقـه  يـ ن...  و
  .شوند يمشاهده م

  
   دام مورد مطالعه يمعرف

 يهـا   با جثه متوسط بوده که در رنگ       ي گوسفند يگوسفند فشند 
. شـود  يده مـ  ين و قرمز روشن د     روش يا ره، قهوه ي ت يا کرم، قهوه 

 منطقه، سرعت رشـد     يطيط مح ين نژاد از نظر مقاومت به شرا      يا
 ين گوسـفند، نـژاد    يـ ا.  است ييت بسزا ي اهم يد مثل دارا  يو تول 
 ي کوهـستان  ي در نـواح   ي خوب ي است و سازگار   يري ش -يگوشت

 ي منـاطق کوهـستان    ين نـژاد بـرا    يـ ن نظر پـرورش ا    يدارد و از ا   
ن گوسفند در مراتع مرتفـع      يالق ا يي.  دارد يي باال يارزش اقتصاد 

ه دشـت   يرانات و قشالق آن در حاش     يطالقان، کندوان، کرج، شم   
انبنـد آن در    يمنطقـه م  . باشـد  يار مـ  ين، سـاوجبالغ و شـهر     يقزو

 محل پرورش اسـت و پـرورش آن بـه روش            ياطراف روستاها 
شـود و در منـاطق طالقـان،         يکـوچرو انجـام مـ      مهي و ن  ييروستا

گـر پـرورش داده     يشتر از نقاط د   يرانات ب ي کرج و شم   ساوجبالغ،
 راس گزارش شـده اسـت       ۳۵۰۰۰۰ت آن حدود    يجمع. شود يم
 و  ۵۸/ ۸۷ ي خالص گوسفند فشند   يها  گله يدرصد فراوان  ). ۵(

هاي تهران، زنجـان و گـيالن        مناطق عمده پراکنش آن بين استان     
و و  يـ ذكر شده كه در منطقه ساوجبالغ مركز اصلي آن دهستان ه          

  ). ۷(باشد  يم) ويمرکز دهستان ه( فشند يروستا
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  ۱۳۸۷ زمستان / )الف (چهل و ششمشماره  / همدوازدسال / علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي  

۳۵۲  

  انتخاب گله و دام
 موجـود در    يهـا   که در مورد مراتع منطقه و گلـه        ييها يبا بررس 

 موجـود در  يهـا  هـان گلـ يـ  گلـه از م ۳مراتع طالقان انجام شـد،   
 رأس دام نـژاد مـورد نظـر بودنـد،        ۱۰۰ش از   ي ب يمنطقه که دارا  
گله مورد مطالعـه در يـيالق بـه          سه   ييدوره چرا . انتخاب شدند 
ن يـ ا. اسـت ) ور ماه ير ماه تا اواخر شهر    يل ت ياز اوا (مدت سه ماه    

چر  سه گله پس از خاتمه دوره چرا از مرتع خارج شده و از پس       
بـاً  يکننـد و تقر  يالق به قشالق اسـتفاده مـ  يير  ي مس يمزارع در ط  

منتقـل  ) کيـ  شـهر آب   يکـ يواقـع در نزد   (ل آذر ماه بـه آغـل        ياوا
  . شوند يم

لـوگرم و در  ي ک۵/۰وزن دام با استفاده از باسـکول بـا دقـت     
ر اسـت   ي از روز که دام نه زيـاد  گرسـنه و نـه زيـاد سـ                 يساعات

ن دام  يتـوز .  شد يرـيگ  اندازه)  بعد از ظهر   ۴ صبح و    ۱۰حدود  (
الق و  ــييزمان با ورود دام به       ک بار هم  يان و   ـک بار در زمست   ي
ـ  . ام شـد  ـع انجـ  ـز مرتـ  ک بار در زمـان خـروج دام ا        ي ن يدر اول

دند و  ـ ش يذارـگ   انتخاب شده عالمت   ياـه  ، دام  نيوزـله ت ـمرح
ن يز تـوز يـ ده در دو مرحلـه بعـد ن       ـ شـ  يذارـگ   عالمت ياـه  دام

د و  يـ ن هر نمونه در سه مرحلـه انجـام گرد         ين توز يبنابرا. شدند
 يهـا  کـه گلـه    نيـ ل ا يـ به دل .  شد يسه و بررس  يرات وزن مقا  ييتغ

 اسـتفاده   يز و زمستان از مراتع قشالق     ييده، در فصل پا   انتخاب ش 
ن دام در   ين تـوز  ي بنـابرا  .شـوند  ي م داري  نگهکنند و در آغل      ينم

ن دام در آخـر فـصل       يج تـوز  يکبار انجام شد و بـا نتـا       يزمستان  
 يالق بررسـ يـي سه شد تا نوسـان وزن دام نـسبت بـه      يالق مقا يي

  .شود
رح ملي تعيـين  ها در هر گله بر اساس روش ط      ن دام يتوز

دانشكده منـابع طبيعـي     ( اندازه واحد دامي و نياز روزانه آن        
 رأس بره سه ماهه در اول دوره چـرا،     ۵شامل) دانشگاه تهران 

 رأس قـوچ سـه    ۵ رأس بره شش ماهه در آخر دوره چـرا،           ۵
 ۱۵ش سه سـاله و      ي رأس م  ۱۵ رأس قوچ چهارساله،     ۵ساله،  
ن يب و تـوز    انتخـا  ي ساله بـه صـورت تـصادف       ۴ش  يرأس م 

  .ديگرد
  

  از روزانه دامي و نين اندازه واحد دامييتع
 مختلـف   يران چـون دام غالـب گوسـفند اسـت و نژادهـا            يدر ا 

 در مناطق مختلف کشور با جثه و وزن متفاوت وجود        يگوسفند
دارند لذا در هر منطقه بر اساس وزن زنده نژاد غالب، مي تـوان              

ن انـدازه واحـد   يي تعيراب. ن كرديي آن نژاد را تع    يوزن واحد دام  
 سـه و چهـار سـاله    يها شين وزن ميانگي، از م ي نژاد فشند  يدام

هـا بـه عنـوان        شين وزن زنده مـ    يانگيت م ياستفاده شد و در نها    
 يبـرا . ن نژاد در منطقه در نظـر گرفتـه شـد         ي ا ياندازه واحد دام  

  . دياستفاده گرد ري قوچ از معادله زين معادل واحد دامييتع

            
 سه و شش ماهه يها  برهي برا يب معادل واحد دام   ين ترت يبه هم 

  .ز محاسبه شدين
ط يها بسته بـه نـوع، سـن و جثـه دام و شـرا                از روزانه دام  ين
ن يـ  بـرآورد ا ير اسـت و بـرا  يها متغ ت دام يزان فعال ي و م  يطيمح
ق يـ ن تحق يـ در ا . ن عوامل را در نظـر گرفـت       ي همه ا  يستياز با ين

د روزانـه   يـ  با ي که هـر واحـد دامـ       يا  فهزان علو يجهت برآورد م  
 آن رفع شود، دو روش اسـتفاده        ياجات انرژ يمصرف کند تا احت   

در .  و معادله ماف به کـار گرفتـه شـد          NRC جداول   يها  از داده 
  از جـداول ياز واحد دامـ ي مورد نيسمي متابوليروش اول انرژ

NRC     از دام يـ  مورد نيزان انرژياستخراج شد و در روش دوم، م
 محاسـبه   ين فرمـول بـرا    يا. ن شد ييستفاده از فرمول ماف تع    با ا 
ط ي کشور انگلستان و با توجه به شـرا        يها   دام يسمي متابول يانرژ

ن يـ  اسـتفاده از ا    يباشـد و بـرا      يات همان منـاطق مـ     يو خصوص 
بر اسـاس پيـشنهاد جنتـي و    . د دقت الزم مبذول گردديفرمول با 
درصـد پوشـش،     (ا توجه به شرايط منطقه مورد مطالعـه       براتري  

 در نظـر  ي اضـاف ي درصـد انـرژ  ۵۰) ب و فاصله از منابع آب   يش
 يکننـده انـرژ     نيزان علوفـه تـام    يـ ن م يـي  تع يبرا. )۱۴(گرفته شد 

 يهـا   ت علوفـه، از داده    يـ فياز دام براسـاس ک    ي مورد ن  يسميمتابول
ن يهـا شـامل درصـد پـروتئ        ن داده يا). ۱۰(دي استفاده گرد  يبيمس

 دام  يهـاي مرتعـي مـورد چـرا        ه علوفه گون  ADFخام و درصد    
ها، درصد ماده خشک قابل هـضم        ن داده ياست که با استفاده از ا     
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   ...ياز روزانه گوسفند نژاد فشندي چرا کنندهتعيين اندازه واحد دامي و ن

۳۵۳  

ن زده ي علوفه تخمـ  يسمي متابول يزان انرژ يعلوفه و به دنبال آن م     
لـوگرم  يک ک يـ  موجـود در     يسميـ  متابول يبا توجه به انـرژ    . شد

 يزان انـرژ يـ علوفه مرتع در دسترس دام و بـا در نظـر گـرفتن م     
از روزانـه واحـد     يزان علوفه مورد ن   ي،  م  يز هر واحد دام   ايمورد ن 

  . ديگرد نيي تعيدام
  

  ها ل دادهيه و تحلي تجزيروش آمار
ش يو آزمـا  SAS  از نرم افزار ي آماريها ليه و تحليجهت تجز

هـا در     ن دام ي حاصـل از تـوز     يهـا   داده. ديل استفاده گرد  يفاکتور
) ي نامساو يتکرارهال  يبه دل ( نامتعادل   يقالب طرح کامالً تصادف   

  . سه قرارگرفتنديمورد مقا
  
  جينتا
ش و در دو  يها در دو جنس قوچ و مـ        ن دام يج حاصل از توز   ينتا

ن وزن مربوط بـه     يشتري سه و چهار ساله نشان داد که ب        يرده سن 
 سه ساله  يها شين وزن مربوط به م    ي چهار ساله و کمتر    يها قوچ
ن دام و   يتـوز رات وزن دام در سـه زمـان         ييـ  تغ ۱جـدول   . است

 سه و شش ماهـه در سـه گلـه را      يها  ن وزن بره  يانگيم ۲جدول  
هـا   شود در هـر سـه گلـه، دام         يچنانچه مشاهده م  . دهد ينشان م 

  .اند ش وزن داشتهي افزاييپس از دوره چرا
  

  ها  وزن دامي اثر چرا، گله، سن و جنس دام بر رويبررس
 در دو زمـان  هـا  انس مربوط بـه وزن دام  يه وار يج آزمون تجز  ينتا
 ۳جدول در ) القييدر شروع و خاتمه فصل چرا در        (ن دام   يتوز

ج، چـرا، گلـه، سـن و        ين نتـا  يبا توجه به ا   . نشان داده شده است   
 وزن ي بـر رو يدار  يجنس اثر معن        ×جنس دام و اثر متقابل سن       

 ير اثرات متقابل رو   ي اثر سا  يک درصد داشتند ول   يدام در سطح    
ها پـس از      در سه گله مورد مطالعه، دام     . دنددار نبو   يوزن دام معن  

 مـورد مطالعـه    يها  ن گله يدر ب . ش وزن داشتند  ي افزا ييدوره چرا 
دار وجـود دارد کـه    يها تفاوت معن   ن وزن دام  يانگيز از لحاظ م   ين

 و تفـاوت مرتـع      ي و بلنـد   يتواند تفاوت پـست     ين امر م  يعلت ا 
ت گله  يريد نحوه م  چنين  هم مورد مطالعه و     يها   گله يمورد چرا 

ــنس دام ن. باشــد ــســن و ج ــي ــر معن  وزن دام ي رويدار يـز اث
 چهـار   يهـا   ن وزن مربوط به قـوچ     يشتري که ب  ياند به طور    داشته

  .ساله است
  

  ها  وزن دامي دام بر رويي اثر جابجايبررس
هـا، اثـر      ن وزن دام  يانگيـ  بـر م   يـي  اثـر دوره چرا    يپس از بررسـ   

ـ    شد تـا نوسـان وز      يز بررس ي دام ن  ييجابجا ن دو زمـان    ين دام ب
 مـشخص   يگـاه زمـستان   يخروج دام از مرتـع و ورود آن بـه جا          

.  آورده شـده اسـت     ۴جـدول   انس در   يـ ه وار يـ ج تجز ينتا. گردد
ن وزن يانگيـ  ميشـود اثـر انتقـال دام بـر رو          يچنانچه مشاهده م  

هـا پـس از       گـر وزن دام   يبه عبـارت د   . دار بوده است    يها معن   دام
گــاه يالق و جايــير ي مــسيدر طـ  ييمــايخـروج از مرتــع و راهپ 

 مورد مطالعـه از لحـاظ       يها  ن گله يب. افته است ي کاهش   يزمستان
توانـد    ي وجود نـدارد کـه مـ       يدار  ين وزن دام تفاوت معن    يانگيم

الق بـه سـمت     يـي  از   ييمـا ير راهپ يان بـودن مـس    ـکـس ي از   يناش
ـ  نـچني  هم.  باشد يانـگاه زمست يجا ه و چهـار    ـ سـ  ياـهـ   ن دام ي ب

ود دارد بـه    ـاوت وجـ  ـن وزن دام تفـ    يانگـيـ حـاظ م  ز از ل  يساله ن 
 يشتريـ ن وزن ب  يانگيـ  چهار سـاله م    يها  شي که قوچ و م    يورـط

ـ .  سـه سـاله دارنـد   يها شينسبت به قوچ و م  ن وزن يانگيـ ن ميب
ن بـه علـت بـزرگ       يز تفاوت وجود دارد و ا     يها ن   شيها و م    قوچ

ـ . هاسـت  شيها نسبت به م    بودن جثه قوچ   ن اثـرات متقابـل،   ياز ب
 تـأثير هـا     ن وزن دام  يانگيـ  م ي جـنس رو   ×تنها اثر متقابـل سـن       

  .  دار داشته است يمعن
  
  ي نژاد فشندين وزن معادل واحد دامييتع

 سه و چهار سـاله، وزن       يها  شين وزن م  يانگيبا در نظر گرفتن م    
ن يـي لـوگرم تع ي ک۷/۶۰  ±۵۹/۴ برابر بـا  ي نژاد فشنديواحد دام

بره سه ماهه و بره شش ماهـه   قوچ،  ي برا يمعادل واحد دام  . شد
ن يـي  تع ۶۲/۰و  ۳۵/۰ ،   ۳۶/۱ب برابـر بـا      يـ ز به ترت  يدر اين نژاد ن   

اما معادل واحد دامي اين نژاد درخصوص نتايج حاصـل          . ديگرد
 كيلوگرم بـوده اسـت      ۷۳/۴۸هاي كل نژاد دامي كشور كه        از داده 

  .باشد  مي۲۴/۱، )۳(
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  ۱۳۸۷ زمستان / )الف (چهل و ششمشماره  / همدوازدسال / علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي  

۳۵۴  

  ا و اوايل قشالقها قبل و بعد از چر ميانگين وزن دام. ۱جدول 
 سن و جنس دام زمان توزين دام گله )کيلوگرم(ميانگين وزن دام  )کيلوگرم(ميانگين وزن دام  )کيلوگرم(ميانگين کل وزن دام

۷۸/۵۶ ± ۵۱/۲  ۹/۵۵ ± ۳۴/۲  ±۳۳/۵۶  ميش سه ساله قبل از چرا ۱ ۲ 

 ±۵/۵۶  ۳/۲  ۲ 

  ±۸/۵۴  ۴۸/۲  ۳  
 ±۸/۵۷  ۰۴/۲  ۱ 

 ±۴۳/۵۸  ۲۹/۲  ۲ 
 

۶۶/۵۷ ± ۳۷/۲  
 ±۷۳/۵۶  ۵۹/۲  ۳ 

 
  از چرابعد

 
 ±۱۶/۵۶  ۸۵/۱  ۱ 

 ±۱/۵۷  ۲۲/۲  ۲ 

 

۵۸/۵۶ ± ۷۵/۲  
 ±۵/۵۶  ۲/۴  ۳ 

 
 اول قشالق

  
۷/۶۴ ± ۹۳/۱  ۹۶/۶۳ ± ۸۸/۱   ±۲/۶۴  ۸۷/۱  ميش چهار ساله قبل از چرا ۱ 

 ±۱/۶۴  ۹۶/۱  ۲ 
  ±۶/۶۳  ۸۹/۱  ۳  

 ±۵۳/۶۵  ۶۳/۱  ۱ 

 ±۴۶/۶۵  ۹۹/۱  ۲ ۴۴/۶۵ ± ۷۰/۱  
 ±۳/۶۵  ۵۵/۱  ۳ 

 بعد از چرا
 

 ±۲/۶۴  ۷۷/۱  ۱ 

 ±۹/۶۴  ۶/۱  ۲ 

 

۶۳/۶۴ ± ۳۸/۱  
 ±۸/۶۴  ۷/۱  ۳ 

 اول قشالق
  

۲۸/۸۰ ± ۷۹/۱  ۴/۷۹ ± ۴۹/۱   ±۱/۸۰  ۴۷/۱  قوچ سه ساله قبل از چرا ۱ 
 ±۱/۷۹  ۷۴/۱  ۲ 

  ±۷۹  ۲۷/۱  ۳  
 ±۸۲  ۴۵/۱  ۱ 

 ±۵/۸۰  ۱۵/۲  ۲ ۱۶/۸۱ ± ۶۷/۱  
 ±۸۱  ۲۷/۱  ۳ 

 
 عد از چراب

 
 ±۲/۷۹  ۳۵/۱  ۱ 

 ±۲/۸۰  ۴۴/۱  ۲ 

 

۷۶/۷۹ ± ۵۱/۱  
 ±۹/۷۹  ۴/۱  ۳ 

 
 اول قشالق

 

 

۳۳/۸۵ ± ۹۸/۱  ۵۳/۸۴ ± ۸/۱   ±۹/۸۵  ۷۱/۱  قوچ چهار ساله قبل از چرا ۱ 
 ±۸/۸۳  ۶/۱  ۲ 

  ±۹/۸۳  ۵۵/۱  ۳  
 ±۳/۸۷  ۴۸/۱  ۱ 

 ±۴/۸۵  ۱/۲  ۲ ۱۳/۸۶ ± ۷۶/۱  
 ±۷/۸۵  ۷۱/۱  ۳ 

 
 عد از چراب

 
 ±۸۵  ۴۵/۱  ۱ 

 ±۲/۸۵  ۴۴/۱  ۲ 

 

۱/۸۵ ±    ۴۲/۱  

 ±۱/۸۵  ۳۸/۱  ۳ 

 
 اول قشالق
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   ...ياز روزانه گوسفند نژاد فشندي چرا کنندهتعيين اندازه واحد دامي و ن

۳۵۵  

  ها  ن وزن برهيانگيم. ۲جدول 
)لوگرميک(ن کل وزن يانگيم )لوگرميک( وزن    سن بره گله 

 ±۸/۱۹  ۹۵/۱  ۱   
 ±۵/۲۴  ۴۴/۲  بره سه ماهه ۲ 

 
 
 

 
۱۲/۳ ±  ۴/۲۱  

  ±۹/۱۹  ۵/۲  ۳ 

  
  
   

 ±۲/۳۹  ۹۷/۲  ۱   
 ±۴/۳۶   ۶۷/۲   بره شش ماهه ۲ 

۹۳/۲ ± ۸۳/۳۷  

 
 ±۹/۳۷  ۰۴/۳  ۳ 

  
  
   

  
)القييدر شروع و خاتمه فصل چرا در (ها  نتايج تجزيه واريانس ميانگين وزن دام. ۳ل وجد  

يدرجه آزاد منبع تغيير ربعاتن ميانگيم مجموع مربعات   F  )  سطح احتمال(  
۸۸۴/۱۶۰ ۱ اثر چرا  ۸۸۴/۱۶۰  ** ۵۵/۴۰  
۱۳۹/۴۱ ۲ گله  ۵۶۹/۲۰  ** ۱۸/۵  

۰۰۱/۳۱۱۴ ۱ سن دام  ۰۰۱/۳۱۱۴  ** ۸۰/۷۸۴  
۶۸۳/۲۱۹۰۶ ۱ جنس  ۶۸۳/۲۱۹۰۶  **۹۸/۵۵۲۰  

گله* اثر چرا   ۲ ۲۴۳/۱  ۶۲۱/۰  ns ۱۶/۰  
سن* چرا   ۱ ۰۰۱/۱  ۰۰۱/۱  ns ۲۵/۰  
جنس* چرا   ۱ ۰۴۲/۰  ۰۴۲/۰  ns ۰۱/۰  
سن* گله   ۲ ۲۶۴/۱۰  ۱۳۲/۵  ns ۲۹/۱  
جنس* گله   ۲ ۵۵۴/۲۴  ۲۷۷/۱۲  ns۰۹/۳  
جنس* سن   ۱ ۸۰۸/۹۲  ۸۰۸/۹۲  **۳۹/۲۳  

سن* گله * چرا   ۲ ۱۲۷/۰  ۰۶۳/۰  ns ۰۲/۰  
جنس* گله * چرا   ۲ ۲۸۴/۰  ۱۴۲/۰  ns ۰۴/۰  
جنس* سن * گله   ۲ ۷۱۳/۵  ۸۵۶/۲  ns۷۲/۰  

جنس* سن * گله * چرا   ۲ ۶۱۷/۰  ۳۰۸/۰  ns۰۸/۰  
۰۶۶۶/۸۵۷ ۲۱۶ خطا  ۹۶۷/۳  - 
۴۷۳/۲۶۲۱۶ ۲۳۹ کل  - - 

  )>P  ۰۱/۰%  (۱دار در سطح  معني :**
 ns  :دار نيست اختالف معني  

  
  ياز روزانه واحد دامي مورد نيسمي متابولين مقدار انرژييتع 

هـا از     از دام ي مورد ن  يسمي متابول ين انرژ يي تع يق برا ين تحق يدر ا 
  :ديه گرددو روش استفاد

  
ـ   ي مورد ن  يسمي متابول ين انرژ يي تع -۱روش    بـا   ياز واحد دام

  )Maff  (1984)( مافيشنهادياستفاده از معادله پ
ME = 1/8+ 0/1 W                                                       

ME = مگاژول در روز(از دام ي مورد نيسمي متابوليانرژ(  
W =  لوگرميک(وزن زنده دام(  

، فواصـل آبـشخوار و پـراکنش    ي و بلنديط پست يبا توجه به شرا   
 ي بـرا  ۵/۱ب  ي مراتع منطقـه پـس از اعمـال ضـر          ياهيپوشش گ 
از روزانه ي مورد ن  يسمي متابول ي، انرژ يلوگرمي ک ۷/۶۰ يواحد دام 

  .  مگاژول خواهد بود۸/۱۱
  لوگرم علوفه خشک مراتـع مـورد       يک ک يکه   نيبا در نظر گرفتن ا    
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  ۱۳۸۷ زمستان / )الف (چهل و ششمشماره  / همدوازدسال / علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي  

۳۵۶  

  )آخر ييالق و اول زمستان(ها  ج تجزيه واريانس ميانگين وزن دامنتاي. ۴ل وجد
رييمنبع تغ يدرجه آزاد  ن مربعاتيانگيم مجموع مربعات   F  )  سطح احتمال(  

۵۲/۶۲ ۱ اثر انتقال دام  ۵۲/۶۲   ** ۰۹/۱۴  
۶۳/۸ ۲ گله  ۳۱/۴  Ns ۹۷/۰  
۴۲/۳۱۲۸ ۱ سن  ۴۲/۳۱۲۸  **۸۵/۷۰۴  

۵۵/۲۱۷۰۸ ۱ جنس  ۵۵/۲۱۷۰۸  **۰۵/۴۸۹۱  
انتقال*گله   ۲ ۱۲/۱۷  ۵۶/۸  ns ۹۳/۱ 
سن* گله   ۲ ۱۳/۶  ۰۶/۳  ns ۶۹/۰  
جنس* گله   ۲ ۳۵/۹  ۶۷/۴  ns ۰۵/۱  

سن* انتقال   ۱ ۲۷/۱  ۲۷/۱  ns ۲۹/۰  
جنس* انتقال   ۱ ۷۶/۰  ۷۶/۰  Ns ۱۷/۰  
جنس* سن   ۱ ۷۶/۸۵  ۷۶/۸۵  **۳۲/۱۹  

سن* انتقال * گله   ۲ ۲۷/۱  ۶۳/۰  ns ۱۴/۰  
جنس* انتقال * گله   ۲ ۹/۵  ۹۵/۲  Ns ۶۷/۰  

جنس* سن* انتقال   ۱ ۰۲۸/۰  ۰۲۸/۰  Ns ۰۱/۰  
جنس* سن* گله   ۲ ۱۱/۳  ۵۵/۱  ns ۳۵/۰  

جنس* سن* انتقال * گله   ۲ ۰۱/۱  ۵/۰  Ns۱۱/ ۰  
۷/۹۵۸ ۲۱۶ خطا  ۴۳/۴  -  
۶۱/۲۵۹۹۸ ۲۳۹ کل  - - 

  )>P  ۰۱/۰% (۱دار در سطح  معني: **
ns:دار نيست  اختالف معني.  

  
 ۷۶/۷مورد مطالعه در طالقـان بـه طـور متوسـط            هاي   چراي گله 

 ۵۲/۱ ي هر واحد دامياز روزانه برايزان ني دارد، م  يمگاژول انرژ 
  ).۱۰(ن شد ييلوگرم علوفه خشک در روز تعيک
  

ـ   ي مورد ن  يسمي متابول ين انرژ يي تع -۲روش    بـا   ياز واحد دام
  NRC جداول يها استفاده از داده

 در  ي روزانـه واحـد دامـ      ازيـ  مـورد ن   يزان انـرژ  ين روش م  يدر ا 
 ۵جـداول  ( NRC) ۱۹۸۵( با استفاده از جـداول  داري  نگهحالت  

ن جداول، بـرآورد  ي اعداد ايح انجام شده بر رو  يو با تصح  ) ۶و  
 درون آغل، ارائه شده يها  دامين جداول برا يچون اعداد ا  . (شد

ح يب تصح يد ضر ي دام چراکننده در مرتع، با     ين برا ياست، بنابرا 
  ).ت لحاظ گردددر محاسبا
ط ي در شـرا يلـوگرم ي ک۶۰ گوسـفند  يياز غذاي، نNRCبر اساس  

 .)۵جدول (باشد ير مي به شرح زيدار نگه

 بـاز  ي دام در مرتع و چـرا   ياز انرژ ين، ن يات محقق يطبق نظر 

ت اسـتفاده   ـن اساس جه  يوان در آغل است بر ا     يـاز ح يش از ن  يب
ــا از داده ــداول يه ــرا  NRC ج ــه ش ــه ب ــا توج ــي، ب ه ـط منطق

 ۵۰ (۵/۱ب  يضر) ياهي، فاصله منابع آب و پوشش گ      يتوپوگراف(
 لحـاظ  يدر مـورد انـرژ   ) ط آغـل  يشتر از شـرا   يـ  ب يدرصد انـرژ  

  .ديگرد
  Mcal    ۳/۳ = ۵/۱ × ۲/۲ = از روزانهي مورد نيسمي متابوليانرژ  

 علوفــه يسميــ متابولير محاســبه شــده انــرژياز آنجــا کــه مقــاد
لـوگرم مـاده    ي مگـاژول بـر ک      مورد مطالعه بـر اسـاس      يها  نمونه

ن يـي ن واحد، تعيز با اياز روزانه دام ن   يشوند، ن   يخشک گزارش م  
   ).۱۸/۴ بيبا اعمال ضر(شد 

از روزانهي مورد نيسمي متابوليانرژ = ۳/۳ × ۱۸/۴ = ۷۹/۱۳گاژول   م  
 در  يلـوگرم ي ک ۶۰ک گوسـفند    يـ از  يـ  مورد ن  يب انرژ ين ترت يبد
باشـد کـه    يژول در روز م مگا۷۹/۱۳ در مرتع يدار ط نگهيشرا
باً ين دام تقر  ي ا ي در مراتع مورد چرا    ين مقدار انرژ  ين ا يمأ ت يبرا
  .باشد ياز ميلوگرم علوفه خشک مورد ني ک۷۷/۱

  ، ميــزان نيــاز روزانــه )۱۷(طبــق نظــر هولچــك و همكــاران
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   ...ياز روزانه گوسفند نژاد فشندي چرا کنندهتعيين اندازه واحد دامي و ن

۳۵۷  

  )NRC) ۱۹۸۵ براساس داري نگه کيلوگرمي در شرايط ۶۰نياز غذايي گوسفند . ۵جدول 
TDN  
Kg  قابل هضميانرژ   

Mcal  
  يسمي متابوليانرژ

Mcal 
  نياجات پروتئياحت

gr  
  رات وزنييتغ

gr/day 
  وزن زنده

Kg  
۶۱/۰  ۷/۲  ۲/۲  ۱۰۴  ۱۰  ۶۰  

  
   در منطقه طالقانياز روزانه گوسفند نژاد فشنديزان علوفه مورد ني و مي واحد داميها  معادل.۶جدول

  از روزانهيعلوفه مورد ن  يمعادل واحد دام
  )رملوگيک(

  از روزانهي مورد نيسمي متابوليانرژ
  دام  )مگاژول(

    روش ماف  NRCروش   روش ماف NRCروش  روش پيشنهادي هولچك  
  شيم  ۸/۱۱  ۸/۱۳  ۵۲/۱  ۷۷/۱  ۸/۱  ۱
  قوچ  ۱۶  ۸/۱۸  ۱/۲  ۴/۲  ۴۵/۲  ۳۶/۱
  بره سه ماهه  ۱۳/۴  ۸/۴  ۵۳/۰  ۶۲/۰  ۶۳/۰  ۳۵/۰
  بره شش ماهه  ۳۲/۷  ۵/۸  ۹۴/۰  ۱/۱  ۱۲/۱  ۶۲/۰

  
برحـسب مـاده خـشك بــه    (هـاي چرنـده در مراتـع طبيعـي      دام

اما بايد توجه داشت كه . ، دو درصد وزن بدن دام است    )كيلوگرم
ايــن دو درصــد وزن بــدن دام در چــه مرتعــي، بــا چــه كيفيــت 

با توجه  . پيشنهاد شده است  ... اي، با چه پستي و بلندي و          علوفه
 طالقـان چـرا   شـيب   نژاد فشندي در مراتع كوهستاني پر      كه  اينبه  
كند و كيفيت علوفه اين مراتع قابل مقايسه بـا مراتـع منـاطق                مي

پذيري و ميـزان انـرژي كـه در           مرطوب نيست و در نتيجه هضم     
گذارد متفاوت از مراتعـي بـا گياهـان مرغـوب در              اختيار دام مي  

مناطق مرطوب است، لذا اعمال اين دو درصد در همه مراتـع و             
با اين حال اگر بـراي      . رسد  نظر نمي براي همه شرايط منطقي به      

نژاد فشندي، بدين گونه محاسبات را انجام دهيم به شـرح زيـر              
  :خواهد بود

  نياز روزانه دام  = ۷/۶۰*  ۰۲/۰= ۲۱/۱كيلوگرم علوفه خشك در روز 
 

كه اين مقدار با توجه به وزن زياد اين نـژاد و راهپيمـايي دام در       
اگـر بـا   . سد كـافي نباشـد  ر مناطق پر شيب كوهستاني به نظر مي      

 نيز اعمال شـود، ميـزان نيـاز         ۵/۱توجه به شرايط منطقه ضريب      
 كـه بـا روش      ۷۷/۱آيد كه تقريبا با عدد         به دست مي   ۸/۱روزانه  

NRC۶جدول ( همخواني دارد، به دست آمد(  . 

  

  يريگ جهيبحث و نت
 هـر منطقـه، ضـرورت       يها   دام يي غذا يها يازمندين ن يي تع يبرا

 انـواع دام وجـود      ين و مشترک به جا    ي مع ي واحد دام  استفاده از 
 نـژاد   يق حاضـر، انـدازه واحـد دامـ        يـ ج تحق يبر اساس نتا  . دارد

ــشند ــرآورد شــده اســت ي ک۷/۶۰ يف ــوگرم ب ــدر ا. ل ــه ين زمي ن
 )۸(ياز جملـه سـنجر  . ز در کشور انجام شده اسـت      ي ن يقاتيتحق

 ۳۳  به وزن  ي را گوسفند زنده بالغ    ي نژاد بلوچ  ياندازه واحد دام  
 گوسـفند   يواحد دام ) ۱ (يميابراه. لوگرم گزارش کرده است   يک

لـوگرم ذکـر    ي ک ۴۵-۵۰ بـه وزن     ي را گوسفند زنده بالغ    ينژاد لر 
 يوزن واحـد دامـ    ) ۴( ارزاني و همكـاران      چنين  هم. کرده است   
گوسـفندان ايـران را   . ان کرده استيلوگرم ب ي ک ۸۴/۳۰نژاد زل را    

. و كوچك جثه تقسيم نمود    مي توان به سه دسته بزرگ، متوسط        
 كيلـو گـرم مـي       ۷۳/۴۸واحد دامي كـشور گوسـفندي بـه وزن          

، ولي نياز روزانه براي محاسبه ظرفيت چراي مرتـع بـر            )۳(باشد
 دام چرا كننده از مراتع هـر منطقـه مـي       ياساس اندازه واحد دام   

از روزانـه  يـ ه واحـد، ن يـ توان بر اساس وزن پا     يبنابراين نم . باشد
  .مختلف را در نظر گرفت ي دامينژادها

 ييها قبل و بعد از دوره چرا        رات وزن دام  ييق تغ ين تحق يدر ا 
هـا در   ن دام يج حاصل از توز   ينتا.  شد يز بررس يل قشالق ن  يو اوا 
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  ۱۳۸۷ زمستان / )الف (چهل و ششمشماره  / همدوازدسال / علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي  

۳۵۸  

 سه و چهار ساله نـشان  يش و در دو رده سن  يدو جنس قوچ و م    
ن ي چهـار سـاله و کمتـر   يها  ن وزن مربوط به قوچ    يشتريداد که ب  

گـر  يبـه عبـارت د    .  سـه سـاله اسـت      يهـا   شي مـ  وزن مربوط به  
هـا از وزن   ر دام ي چهار ساله از نظر جثه نـسبت بـه سـا           يها  قوچ
 يدار  مرتـع  يهـا  ه طرح يلذا هنگام ته  . اند   برخوردار بوده  يباالتر

ز يـ ب گلـه ن   يـ د ترک يـ از دام با  يـ زان علوفه مورد ن   يدر خصوص م  
نـده از    گله اسـتفاده کن    يمورد توجه قرار گرفته معادل واحد دام      

 يز بـر رو ياثر چرا، گله، سن و جنس دام ن      . مرتع مشخص گردد  
ج، چـرا، گلـه، سـن و        يبا توجه بـه نتـا     . ها مشخص شد    وزن دام 

 وزن دام  ي رو يدار  ي جنس اثر معن   ×جنس دام و اثر متقابل سن       
 وزن  ير اثـرات متقابـل رو     ي سا يک درصد داشتند ول   يدر سطح   

ـ  يـي دوره چرا . دار نبودند   يدام معن   وزن ي بـر رو   يدار  ير معنـ   اث
ها قبل و بعد      ن وزن دام  يانگيگر م يها داشته است به عبارت د       دام

هـا پـس از    در هر سه گلـه، دام  . ر کرده است  يي تغ يياز دوره چرا  
ل در ين امر مي تواند به دليش وزن داشتند که ا ي افزا ييدوره چرا 

  .دسترس بودن تركيب علوفه و شرايط محيطي مناسب باشد
هـا تفـاوت      ن وزن دام  يانگيز از نظر م   ي مختلف ن  يها  ن گله يب

ت چوپـان، تفـاوت     يري از نحوه مد   يتواند ناش   يوجود دارد که م   
 تفاوت در مراتع مورد     چنين  هم مرتع مورد چرا و      ي و بلند  يپست

هـا   کـه الزم اسـت علـت    . باشـد   ... استفاده، فاصله تا منابع آب و     
  .دج شوي دام و مرتع ترويت اصوليريمشخص و مد
بـه  . ها داشـته اسـت    وزن دامي رويدار يز اثر معنيسن دام ن 

 سـه و چهارسـاله تفـاوت        يهـا  ن وزن دام  يانگيـ ن م يگر ب يان د يب
ن يشتريـ ، ب يطبق نظر دامداران محلـ    . دار وجود داشته است     يمعن

ـ      يهـا   شيها مربوط به مـ      شين م يوزن در ب   ن ي چهارسـاله و در ب
.  چهـار سـاله اسـت      يها ن وزن مربوط به قوچ    يشتريز ب يها ن   قوچ
کنـد و بـه همـين         يد م يين مطلب را تا   يز ا يق حاضر ن  يج تحق ينتا

دليل براي تعيين وزن واحد دامي نژاد مورد مطالعه متوسط وزن            
نــه ارزانــي و ين زميــدر ا. دو گــروه ســني در نظــر گرفتــه شــد

دار  ي نژاد زل، وجـود اخـتالف معنـ   يبا مطالعه رو  ) ۴(همكاران  
ن يـ در ا. انـد  د نمـوده ييـ ه و چهار سـاله را تا     س يها  ن وزن دام  يب

تـر دام چـرا      آسـان  ينيگزي جا ي شود که برا   يه م يخصوص توص 

ـ      ي مختلف سع  يها کننده از مراتع در سال     ه  گردد ساختار گلـه ب
 مختلف به تعـداد مـشابه در   ي سنيها  باشد که از کالس   يا گونه
ا هـ   وزن داميز رويـ جنس دام ن. ب گله حضور داشته باشند يترک
ش ين وزن قوچ و م    يانگين م ي که ب  يگذار بوده است به طور      تأثير

ن امر بـه علـت بـزرگ        ي وجود داشت که ا    يدار  يز تفاوت معن  ين
از يـ ل ن يـ ن دل يهاست و بـه همـ       شيها نسبت به م     بودن جثه قوچ  

  .شود يها در نظر گرفته م شيشتر از ميها ب روزانه قوچ
ــ  ــس از بررس ــر دوره چرايپ ــي اث ــ  وزن دامي روي ــر ه ا، اث

ـ         يز بررس ي دام ن  ييجابجا ن دو زمـان    ي شد تـا نوسـان وزن دام ب
 مـشخص   يگـاه زمـستان   يخروج دام از مرتـع و ورود آن بـه جا          

بـه  . دار بـوده اسـت      يهـا معنـ      وزن دام  ياثر انتقال دام رو   . گردد
 در ييمـا يها پس از خروج از مرتـع و راهپ  گر وزن دام يعبارت د 

ن مطلـب  يا. ر کرده استييتغ يگاه زمستانيالق و جايير  ي مس يط
الق بـه قـشالق و بـر        يي دام از    ييماي راهپ ينست که برا  يانگر ا يب

 کسب شده از علوفه مراتـع       ي از انرژ  ياديعکس ساالنه مقدار ز   
ل ي تبـد ي حرکتـ ي بـه انـرژ  يل به محـصوالت دامـ  ي تبد يجاه  ب
ان بنـد   يل از دسترس خارج شدن اکثر مراتع م       يدله  گردد که ب    يم
ـ     مناسـب  يهـا  وهيد شـ  يسد که با  ر  ينظر م ه  ب  دام  ييجـا ه  تـر جاب

  .ردينظر قرارگ مد
از دام به علوفه در ي، برآورد نين اندازه واحد دام   ييدر کنار تع  

د علوفـه در  ي امکانات موجود تول   يابيحد استاندارد به منظور ارز    
 ياز بـرا  يـ  مـورد ن   يانـرژ .  مصرف ضـرورت دارد    يبرابر تقاضا 

کنند باالتر   ي که در مرتع چرا م     ين گوسفندا ي برا داري  نگهحالت  
ه يـ  آغـل تغذ   ماننـد  بـسته    يها  طي است که در مح    ياز گوسفندان 

 مرتع، فواصـل    ي و بلند  يط پست يشوند که بسته به شرا     ي م يدست
ط کشور ما که دام هر روز جهت اسـتراحت          يآبشخوار و در شرا   

 چنـين  هـم کنـد و     ير مراجعـه مـ    يا به محل چادر عشا    يبه روستا   
در . از متفاوت خواهد بـود   ي مورد ن  ي انرژ ياهيوشش گ پراکنش پ 

 ينتيز انجام شده است از جمله مطالعات جي نينه مطالعات ين زم يا
 داري نگـه  حالـت  ياز براي مورد ن يزان انرژ يکه م ) ۱۴ (يو راترا 

 درصـد بـاالتر از   ۸۰ تا  ۳۰ن  يرا در مورد گوسفندان چرا کننده ب      
ونگ و کوربـت    ي. کنند  يمان  ي شده در آغل ب    داري  نگهگوسفندان  
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   ...ياز روزانه گوسفند نژاد فشندي چرا کنندهتعيين اندازه واحد دامي و ن

۳۵۹  

ـ  ۶۰-۷۰ بـاز   ي دام را در مرتع و چرا      ياز انرژ ين ش از ي درصـد ب
  .دانند يوان در آغل مياز حين

 بـا   ي نـژاد فـشند    ياز روزانه واحد دامـ    يق حاضر، ن  يدر تحق 
ت علوفـه و  يـ فياستفاده از معادلـه مـاف و بـا در نظـر گـرفتن ک          

 دام اريد نگـه ط ي شـرا يط منطقه مـورد نظـر، بـرا   ي شرا چنين  هم
ج دو روش اخـتالف     ين نتـا  يچنانچه مشاهده شد، ب   . محاسبه شد 

 به طـور    ۵/۱ب  يدر هر دو روش ضر    . شود ي مشاهده نم  يچندان
 دام چـرا کننـده از       يچون فرمـول مـاف بـرا      . کسان اعمال شد  ي

شنهاد شده است، اسـتفاده از آن بـا مـد نظـر قـرار دادن                يمرتع پ 
 چنين  هم. گردد  يه م يب مناسب توص  يط مرتع و انتخاب ضر    يشرا

ب مناسـب   يدا کـردن ضـر    يـ  پ ي برا يشتريالزم است مطالعات ب   
  .  هر منطقه انجام شوديبرا

ت چـرا در مرتـع را       يارزاني مديريت تغذيه دام و تعيين ظرف      
داند  منوط به آگاهي از ارزش غذايي علوفه و نياز روزانه دام مي           

يرهـاي  و معتقد است که تعيين ارزش غذايي علوفه يكـي از متغ           
 در  يو. باشـد  مورد نياز در تعيين ظرفيت چرايي يك مرتـع مـي          

مدلي كه جهـت ارزيـابي ظرفيـت مرتـع ارائـه نمـود ضـرورت                
هاي تعليـف كننـده از آن    محاسبه كيفيت علوفه و نياز غذايي دام   

ا يرا متذكر شد و طي تحقيقي كه در مراتع نيوساوت ولـز اسـترال      
نـوس را در  يگوسفند نژاد مرانجام داده است نياز هر واحد دامي  
 ۴/۶ بسته معادل    يستم چرائ يشرايط غير آبستن و شيردهي در س      

ــت    ــه اس ــر گرفت ــسمي در روز در نظ ــرژي متابولي ــاژول ان . مگ
ران انجام شـده  ياز روزانه دام در اين نيينه تع يز در زم  ي ن يقاتيتحق
 نـژاد   ي واحد دام  يسمي متابول ياز انرژ ي ن يمياز جمله ابراه  . است

 و بـا    NRC جـداول    يها  را با استفاده از داده    ) لوگرمي ک ۵۰ (يلر
 مگـاژول در روز  ۳۷/۱۳ بـه آن،   ي درصـد انـرژ    ۶۰اضافه کردن   

ک گوسفند  ياز  ي مورد ن  يسمي متابول يز انرژ ي ن يکابل. برآورد کرد 
 و در مرتـع بـا اسـتفاده از    داري نگـه ط  ي را در شرا   يلوگرمي ک ۴۰

ل يـ به دل( به آن ينرژ درصد ا  ۶۰ و با اضافه کردن      NRCجداول  
  . مگاژول در روز برآورد کرد۰۳/۱۲) ط منطقهيشرا

ق نـشان داد، در محاسـبات       يـ ن تحق يـ ج ا يگونه که نتـا    همان
از روزانـه   يـ ن ن يي تع ي برا يدار  مرتع يها   در طرح  ييت چرا يظرف

 کـشور   ي مختلف دام  ي نژادها ي را برا  يتوان وزن واحد    يدام نم 
اس آنـاليز وزن كليـه نژادهـا        توان بر اسـ    در نظر گرفت بلكه مي    

 کشور را تعيين و سپس ضريب معادل هر نـژاد         يواحد دامي برا  
ل تنوع پوشـش    يدله   ب چنين  هم. را مشخص كرد   در مقايسه با آن   

 در مراتع مناطق مختلف بسته بـه        ياهيب گ ي و تفاوت ترک   ياهيگ
 روزانه مـورد  يکننده انرژ نيمأت علوفه، مقدار ماده خشک ت     يفيک
از ي مورد ن  ين مقدار انرژ  ييدر خصوص تع  . کند  ير م يي تغ از دام ين

ز الزم اسـت  يـ ط آغـل ن يسه با شرايدام چراکننده در مرتع در مقا   
 .ردي صورت گيشتريقات بيتحق

  
  سپاسگزاري

 ي برايتعيين مفهوم واحد دام"اين مقاله مرتبط با طرح پژوهشي       
تفاده  مختلف دام و محاسبه نياز روزانه دام در حالت اس          ينژادها

 کــه هزينــه ايــن مطالعــه توســط ســازمان  ،باشــد يمــ" از مرتــع
 ي معاونـت محتـرم پژوهـش      ي و بـا همکـار     ي علمـ  يها پژوهش

ـ   له تشکر و قـدر    ين وس يدانشگاه تهران تأمين گرديده که بد       يدان
 ين برخـ  ي کـه در تـام     ي مهندس قربان  ي از آقا  چنين  هم. گردد  يم

  .مياسگزار نمودند سپي اصالح مقاله همکارياطالعات برا
  

  
  استفاده مورد  منابع

 اطالعــات يهــا ستميــ کوتــاه مــدت مراتــع بــا اســتفاده از سيــيت چرايــورد ظرفآن مــدل مناســب بــريــيتع .۱۳۷۷.  ع،يمــيابراه  .۱
 .، تهرانت مدرسي دانشگاه ترب،يعي دانشکده منابع طب، ارشديان نامه کارشناسي پا.) GIS(ييايجغراف

): ۴(۵۵ران يـ  ايعـ يمجله منابع طب. ت علوفهيفي کي بر مبنا  ي واحد دام  يياز غذا ين ن ييضرورت تع . ۱۳۸۰ .يلي اسماع .، ن .، ع يميابراه .۲
۲۱.  

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

25
18

51
7.

13
87

.1
2.

46
.5

7.
1 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jc
pp

.iu
t.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            11 / 12

https://dorl.net/dor/20.1001.1.22518517.1387.12.46.57.1
https://jcpp.iut.ac.ir/article-1-1128-en.html


  ۱۳۸۷ زمستان / )الف (چهل و ششمشماره  / همدوازدسال / علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي  

۳۶۰  

 دانشكده منـابع طبيعـي،   .گزارش نهايي طرح ملي تعيين اندازه واحد دامي و نياز روزانه دام در كشور      .۱۳۸۶ . و همكاران  .، ح ارزاني .۳
 . صفحه۱۱۲دانشگاه تهران، 

. ن نژاد در مراتـع غـرب مازنـدران        ياز روزانه ا  ي نژاد زل و ن    ين مفهوم واحد دام   يي تع .۱۳۸۴ .عرفانزاده. مند و ر   فراز .، س .، ح يارزان .۴
  .۴۵۸-۴۴۷): ۲(۵۸ران ي ايعيمجله منابع طب

 . صفحه۵۰ کشور، يسازمان برنامه و بودجه ، انتشارات سازمان نقشه بردار. ۱۳۷۸،  ) يدامپرور( اطلس ملي ايران  .۵

ان نامه ي پا.ت مختلفي گوسفند در چند مرتع با وضع    يياز غذا ي علوفه قابل استفاده و ن     يفي و ک  ي تعادل کم  يبررس. ۱۳۷۷ .ح ،يبشر .۶
  . دانشگاه تهران،يعي ارشد، دانشکده منابع طبيکارشناس

  . صفحه۱۵۱ ، کشوريقات علوم داميانتشارات مؤسسه تحق. راني ايور بومي دام و طيکير ژنتي بر ذخاينگرش. ۱۳۷۸ . ج،انيتوکل .۷
 ارشـد،   يان نامه کارشناسـ   يدار دام و مرتع، پا    ي به تعادل پا   يابي جهت دست  يستانير کوچنده س  ي مراتع عشا  يبررس. ۱۳۷۶ . غ ،يسنجر .۸

  . دانشگاه تهران،يعيدانشکده منابع طب
 ارشـد، دانـشکده     يان نامـه کارشناسـ    ي پا ،يت علوفه در چند گونه مهم مرتع      يفين ک يي تع ي شاخص ها  يمعرف. ۱۳۸۰ . ح . س ،يکابل .۹

 . دانشگاه تهران،يعيمنابع طب

ان نامـه  يـ ، پا ) منطقـه طالقـان    يمطالعـه مـورد   ( از روزانه دام استفاده کننده از مرتـع         ي و ن  ين اندازه واحد دام   ييتع. ۱۳۸۳ . م ،يبيمس .۱۰
 . دانشگاه تهران،يعي ارشد، دانشکده منابع طبيکارشناس
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