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اطــاع از نیاز به مواد مغذی روزانه دامهــاي چرا کننده در مراتع مناطق مختلف آب و هوایی ،بمنظور محاســبه ظرفیت چرا در
طرحهای مرتعداری ،ضروری است .در همین راســتا ،نیاز انرژی قابل متابولیسم روزانه در سطح نگهداری گوسفند قزل در مراتع
کوهستانی سهند بررسی شد .برای این منظور با توجه به میانگین مقادیر شاخصهای کیفیت علوفه گونههای مرتعی و سهم آنها در
ترکیب گیاهی مرتع در مراحل مختلف رشــد ،مقدار انرژي قابل متابوليسم در كيلوگرم علوفه خشک مراتع مورد چرا برآورد شد و
با مد نظر قرار دادن نياز انرژی قابل متابولیسم روزانه گوسفند قزل ،مقدار علوفه تامين كننده نياز دام در مراحل مختلف رشد ،در
مراتع منطقه برآورد گرديد .نیاز انرژي قابل متابوليسم روزانه در سطح نگهداري میش ،قوچ و بره قزل بر اساس معادله پیشنهادی
ماف ( )1984 ،MAFFدر حالت نگهداري و در شــرايط چرا در مرتع و با مد نظر قرار دادن خصوصیات فیزیکی مراتع مورد مطالعه،
فواصل آبشــخور ،تراکم گیاهان و اعمال ضریب افزایشی  60درصد ،به ترتیب  18/82 ،14/25و  10/75مگاژول محاسبه گردید .بر
مبنای نتایج حاصل ،مقدار علوفه الزم براي تأمين نياز روزانه میش ،قوچ و بره قزل با توجه به مقدار انرژی قابل متابولیسم در واحد
وزن پوشش گیاهی مراتع منطقه در ســال  ،1387در مراحل اولیه رشد  2/13 ،1/61و  ،0/93در اواسط مرحله رشد  2/42 ،1/83و
 1/06و در مراحل پایانی رشد  2/96 ،2/24و  1/30کیلوگرم علوفه خشک برآورد گردید .مقادیر مذکور برای سال  ،1388در مراحل
اولیه رشــد  2/08 ،1/57و  ،0/91در اواسط مرحله رشــد  2/28 ،1/73و  1/00و در مراحل پایانی رشد  2/94 ،2/23و  1/29کیلوگرم
علوفه خشــک و برای سال  ،1389در مراحل اولیه رشد 2/04 ،1/55و  ،0/90در اواسط مرحله رشد  2/40 ،1/82و  1/06و در مراحل
پایانی رشــد 2/94 ،2/23و  1/29کیلوگرم علوفه خشک برآورد شد .اين نتايج نشان ميدهد كه زمان چرا بر نیاز روزانه دام موثر
است و الزم است برای هر مرحله رشد مرتع ،نیاز روزانه دام بر مبنای کیفیت علوفه مشخص شود .همچنین نتایج نشان داد با توجه
به شرایط ســال ممکن است ،کیفیت علوفه گیاهان و به تبع آن مقدار علوفه تامین کننده نیاز انرژی قابل متابولیسم روزانه دام تا
حدودي تغییر یابد ولی به دلیل هزینه بر بودن تعیین کیفیــت علوفه ،میتوان از نتایج مذکور به منظور برآورد نیاز روزانه دام در
سالهای مختلف استفاده کرد.
کلمات كليدي :انرژی قابل متابولیسم ،کیفیت علوفه ،گوسفند قزل ،مراتع سهند ،نیاز روزانه.

(پژوهشوسازندگی)
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Daily metabolizable energy requirement of Ghezel sheep in Sahand mountain rangelands
By: H. Arzani, Department of Reclamation Arid and Mountainous Area, Faculty of Natural Resources, University
of Tehran, Karaj, I.R., Iran. J. Motamedi, Department of Range and Watershed Management, Faculty of Natural
Resources, University of Urmia, Urmia, I.R., Iran. K. Najibzadeh, Member of Scientific board of Agriculture and
Natural Resources Research Center of East Azarbaijan.
In order to calculate the grazing capacity in range management plans is nessoceary to be aware about daily metabolizable
energy requirement of livestock in rangelands at different climatic zone. In this regard, daily metabolizable energy
requirement of Ghezel sheep in Sahand mountain rangelands were studied. According to the average values of forage
quality indexs in plant species and their proportion in the composition of rangeland vegetation in different growth
stages, metabolizable energy value in one kilogram of dry matter for livestock grazing rangelands was estimated
and considering of daily metabolizable energy required of Ghezel sheep in Sahand mountain rangelands, amount
of forage which supplies animal requirements in different stages of growth, were estimated. Daily requirement
of ram, ewe and lambs of Ghezel sheep based on metabolizable energy, according to the MAFF equation (1984)
proposed in the state of maintenance and livestock grazing in rangeland and considering the physical characteristics
of the rangelands, intervals of animal drinking places, plants density and 60% additive coefficient, were calculated
14.25, 18.82 and 10.75 Mj respectively. According to the results, amount of forage required to provide the daily
requirements ram, ewe and lambs of Ghezel sheep considering the forage quality of rangelands in 2008, in the initial
stages of growth respectively is 1.61, 2.13 and 0.93; in the middle of stages growth respectively is 1.83, 2.42 and
1.06 and in the final stages of growth is 2.24, 2.96 and 1.30 Kilograms of dry forage. The amount of forage for 2009
in the initial stages of growth is 1.57, 2.08 and 0.91; in the middle of stages growth is 1.73, 2.28 and 1.00 and in
the final stages of growth is 2.23, 2.94 and 1.29 Kilograms. Also, amount of forage required to provide the daily
requirements ram, ewe and lambs of Ghezel sheep considering the forage quality of rangelands in 2010, in the initial
stages of growth is 1.55, 2.04 and 0.90, respectively; in the middle of stages growth is 1.82, 2.40 and 1.06 and in the
final stages of growth is 2.23, 2.94 and 1.29 Kilograms of dry forage, respectively. This implies that time grazing
affects on the daily requirements of livestock and needed those daily requirements to be determined according to
forage quality in of each stage. Obviously, depending on the conditions years it may some be changed quality of the
forage plants but since the determination of forage quality is expensive, the results obtained can be used to estimate
daily requirement use of livestock in the different years.
Keywords: metabolizable energy, forage quality, Ghezel sheep, Sahand mountain, daily requirement.

 لذا مطالعه کیفیت علوفه گونهها میتواند به،نیاز دام را تامین میکنند
مدیریت مرتع در خصوص برآورد علوفه مورد نیاز روزانه واحد دامی در
Ganskopp ، در این راستا.طرحهای مرتعداری کمک شــایانی کند
) گــزارش کردند که مدیــران دامهای اهلی و2006( & Bohnert
 باید، برای رسیدن به اهدافی نظیر تولید مثل مطلوب دامها،وحشــی
 همچنین.از تغییرات ترکیبات شــیمیایی موجود در علوفه آگاه باشند
ترکیبات شیمیایی موجود در علوفه در فصول مختلف رشد گياه دچار
تغییر شده و هضمپذیری علوفه را به عنوان یک عامل مهم تحت تاثیر
 از میان ترکیبات شیمیایی موجود در علوفه؛ انرژی قابل.قرار میدهند
 الیاف نامحلول در شوینده اسیدی، ماده خشک قابل هضم،متابولیسم
و پروتئین خام مهمترین شاخصهایی هستند که برای ارزیابی کیفیت

)(پژوهشوسازندگی

مقدمه

 کیفیت،یکی از موارد مهم در دســتیابی به عملکرد بهتر دام در مرتع
 گیاهان مختلف به دلیل قرار.مطلوب علوفه مراتع مورد چرای دام است
،گرفتــن در اقلیمهای متفاوت و همچنین تفاوت در خصوصیات ذاتی
Torkan&  نتایج مطالعات.دارای کیفیت علوفه یکســان نمیباشند
) نشــان داد که کیفیت علوفه گونههای مشــابه در2005( Arzani
 تفاوت در.اقلیمهای مختلف با همدیگر اختالف معنیداری داشــتهاند
 مطالعه و بررســی کیفیت علوفه آنها،کیفیت علوفه گونههای گیاهی
را به منظور اتخاذ تصمیم درســت و اصولی در مدیریت مرتع اجتناب
 گونههای گیاهی به دلیل متفــاوت بودن ترکیبات.ناپذیر مینمایــد
 مقادیر متفاوتی از انرژی و پروتئین مورد،شیمیایی تشکیل دهنده آنها
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علوفه بررســی میشوند ( Arzaniو همکاران2004 ،؛ & Rhodes
 . )1990 ، Sharrowهــر چــه مقادیر پروتئینخــام و انرژی قابل
متابولیســم در علوفه مرتع بیشتر باشد ،مراتع مذکور برای چرای دام،
مطلوبتــر خواهند بــود و قادر به تامین نیاز روزانــه واحد دامی چرا
کننده در مراتع منطقه میباشند .زمانی این امر محقق خواهد شد که
با طرحریزی سیســتمهای چرایی در مرتع بتوان ،نسبت برگ به ساقه
در گونههای مرتعی و درصد گونههای خوشخوراک در ترکیب گیاهی
مرتــع و به تبع آن هضمپذيري علوفه را در حد مطلوب نگه داشــت.
به هميــن دليل  )1987( Corbettاعتقــاد دارد که دامها ترکیبات
خاصی از علوفه مرتع را ترجیــح میدهند و ترکیب علوفهای مطلوب
برای دامها؛ علوفه سبز ،برگی و لگومها میباشند .همچنین Arzani
( )2009گزارش داد كــه هضمپذيري ،مهمترين عامل تعيين مصرف
گياه توســط دام است كه بايد در مديريت چرا بگونهاي عمل شود كه
هضمپذيري علوفه مطلوب باشد و محدوديتي در مصرف علوفه توسط
دام به وجود نيايد .روشهــای مختلفی به منظور اطالع از نیاز انرژی
قابل متابولیســمی دامها به کار گرفته میشــود .به طور معمول ،نیاز
انرژی قابل متابولیسم دامها در نشریات انجمن تحقیقات ملی و دیگر
جداول استاندارد شرح داده شدهاند Holechek .و همکاران ()2004
گزارش کردند که به واسطه انتقادی که به توصیههای نیازهای غذایی
انجمن تحقیقات ملی میشود ،آمار و ارقام ذکر شده نمیتواند همواره
برای دامهای مرتعی کاربرد داشــته باشــد .جداول مذکور ،بیشتر بر
اساس ترکیبات شیمیایی گیاهان زراعی و نگهداری دامها در اصطبل
طراحی شدهاند و در آنها شــرایط آب و هوایی و خصوصیات فیزیکی
منطقه کمتر لحاظ شــده اســت .بر همین اســاس ،عالوه بر استفاده
از جداول اســتاندارد به منظور اطالع از نیاز انرژی قابل متابولیســم
دامها ،معادالت مختلفی از ســوی کمیتههای علمی به منظور برآورد
نیاز انرژی قابل متابولیســم دام در حالت نگهداری و تولید ارائه شده
اســت که دقت و صحت کاربرد آن ،در بســیاری از مناطق مورد تائید
قرار گرفته اســت ( 2009 ، Arzani؛ Nikkhah & Amanloo
1991 ،؛  Belichو همــکاران2005 ،؛  Richardsonو همــکاران
2002 ،؛  .)2004 ، Richardsonدر ایــن خصــوص ،میتــوان به
معادالت پیشنهادی نظیر معادالت ماف ( )1984 ،MAFFو معادله
ارائه شــده توســط  Finlaysonو همکاران ( )1995اشاره کرد .بر
اســاس معادالت مذکور ،نیاز انرژی قابل متابولیســم روزانه دام چرا
کننده در مرتع محاســبه و با توجه به محتوای انرژی قابل متابولیسم
در واحد وزن پوشش گیاهی ،مقدار علوفه تامین کننده این نیاز تعیین
میشود.
با استناد به موارد مذکور ،استنباط میشود که بمنظور حفظ وضعیت
تغذیهای دام و دســتیابی به عملکرد مطلوب دام در مرتع ،علوفه مرتع
باید قــادر به تولید حداقل نیازهای واحد دامــی چرا کننده در مرتع
در مراحل مختلف رشــد باشــد .از همین حیث در این مقاله ،ضمن
ارائــه اطالعات جامــع و کامل از مقادیر شــاخصهای کیفیت علوفه
گونههای مورد چرای دام در مراتع کوهســتانی سهند؛ مطلوبیت آنها
به منظور تامین نیاز انرژی قابل متابولیســم روزانه معادل واحد دامی
چرا کننده در مراتع منطقه مشخص شده است و بر مبنای آن میتوان

(پژوهشوسازندگی)

در خصوص طبقهبندی کیفیــت علوفه گونههای مرتعی منطقه مورد
مطالعه نیز تصمیمگیری نمود.

مواد و روشها

در این پژوهش مراتع ييالقي ارشد چمن که با موقعیت جغرافیایی 37
درجه 44 ،دقيقه و  27ثانيه عرض شــمالي و  46درجه 20 ،دقيقه و
 2ثانيه طول شــرقي ،در  60كيلومتري جنوب تبريز و دامنه كوههاي
ســهند ،قرار گرفته اســت به عنوان عرصه مطالعاتــی و معرف ناحیه
رويشهاي كوهســتاني (ارتفاع بيش از  2500متر) در اقلیم رویشی
آذربایجانی انتخاب شد .متوسط بارندگي ساالنه منطقه  326/2ميليمتر
و ميانگين دماي روزانه  10/8درجه سانتيگراد است که حداكثر دماي
روزانه  17/8درجه سانتيگراد و حداقل دماي آن  3/7درجه سانتيگراد
میباشــد .همچنین تعداد روزهاي يخبندان منطقه 135 ،روز اســت.
خاك محدوده طرح داراي بافت شــني و لومي است .منطقه به صورت
كوهســتاني بوده و از كوههاي مرتفع با شــيب غالب  10-45درصد و
جهت غالب شــمال غربي تشكيل شده اســت ( Arzaniو همکاران،
.)2010
نظام بهره برداری از مراتع منطقه به صورت عشــايري و نيمه کوچ رو
اســت که ترکیب گلههای دام عمدتا شامل گوسفند قزل و تعدادي بز
محلی ميباشد .فصل رويش در مراتع منطقه ،اوايل فروردين تا اواسط
مرداد ماه و فصل بهرهبرداری از  15خرداد لغايت  15شــهريور ماه به
مدت  90روز ميباشد ( Arzaniو همکاران.)2010 ،
تيپ گیاهی غالب مراتع منطقهAstragalus aureus -Festuca ،
 ovina- Onobrychis Cornutaميباشد .برای انجام این پژوهش
از  11گونه مرتعی شــامل؛ ( Alopecurus textilesدم روباهي)،
( Arenaria dianthoidesمرجانــي ميخكــي)Astragalus ،
( aureusگــون طاليــي)Astragalus pinnetorum ،
(گــون)( Bromus tomentellus ،علــف پشــمكي)Cirsium ،
( haussknechtiiكنگــر ســهندي)( Festuca rubra ،علف بره
قرمــز)( Tanacetum chiliophyllum ،مينــاي آذربايجانــي)،
( Taraxacum azarbaijanicumگل قاصــد آذربايجانــي)،
( Thymus kotschyanusآويشــن) و Tragopogon
( margiantusشــنگ كوهي) که از گونههــای مهم و عناصر اصلی
تیپ¬های گیاهی مراتع مورد مطالعه میباشــند ،همچنین براساس
دانش بومی و نتایج حاصل از طرح ملی "تعیین علوفه قابل برداشــت
مراتع کشــور" (موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ،)2011 ،از گیاهان
مورد چرای دام میباشــند ،در سه مرحله رشــد (رویشی ،گلدهی و
بذردهی) در سال  1387نمونهبرداری شد.
برای این منظور ،در هر یک از مراحل رشد ،از پایههای گیاهی واقع در
داخل پالتهای یک متر مربعی مستقر در امتداد ترانسکتهای 100
متری ،نمونه برداری شد و براي گراسها و فوربها از يك سانتيمتري
باالي سطح خاك و براي بوتهايها ،رشد سال جاري قطع شد .در این
خصوص ،طبق دســتورالعمل طرح ملی ارزیابی مراتع مناطق مختلف
آب و هوایی ایران ( ،)1997 ، Arzaniتعداد  60پالت یک متر مربعی
که در امتداد  6ترانســکت  100متری مســتقر شده بودند ،به منظور

88

شماره  ،106پژوهشهای آبخیزداری ،بهار 1394

اندازه گیری درصد پوشــش تاجی ،تولید ،تراکم و فراوانی گونهها بکار
برده شد.
مقادیر پروتئینخام ،الیاف نامحلول در شــوینده اسیدی ،ماده خشک
قابل هضم و انرژی قابل متابولیســم به عنوان شاخص¬های کیفیت
علوفه ،مد نظر قرار گرفت که پس از آســیاب کردن نمونه¬ها ،مقادیر
هر یک شــاخصهای مذکور در آزمایشــگاه ،بر مبنای دستورالعمل
 )2000( AOACاندازهگیری شد.
برای ایــن منظور ،پس از اندازهگیری درصــد نیتروژن ( )Nبه روش
کجلدال با استفاده از رابطه  ،1درصد پروتئینخام نمونهها برآورد شد.
رابطه:1

 = 6/25 ×%Nپروتئينخام ()CP

الیاف نامحلول در شــوینده اســیدی با اســتفاده از روش ارائه شده
توسط  )1963( Van Soestاندازهگیری شد .نظر به اینکه به دست
آوردن اطالعات صحیح و دقیق در خصوص هضمپذیری علوفه مرتع،
ارزش زیادی دارد ،اما کســب اطالعات واقعی و دقیق در زمان مصرف
علوفه توســط دام ،گران و نیازمند مقدار زیادی نمونه گیاهی اســت
کــه در این مطالعه امکان پذیر نبود ،لــذا درصد گوارش پذيري ماده
خشک نمونهها توسط معادله پیشنهادی  Oddyو همکاران ()1983
(رابطه ،)2بر مبنای درصد ازت و الیاف نامحلول در شــوینده اسیدی
نمونهها برآورد شد.
رابطه :2

DMD% = 83/58 – 0/824 ADF% + 2/262 N%

انرژي قابل متابوليســم گونه¬هاي گياهي توسط معادله پيشنهادي
کمیته استاندارد کشاورزی استرالیا (( )1990رابطه )3انجام گرفت.
رابطه:3

ME(Mj/kg( = 0/17 DMD )%( – 2

که در آن؛  ،%DMDدرصد گوارش پذيري ماده خشــک نمونهها و
 ،MEانرژی قابل متابولیسم برحسب مگاژول بر کیلوگرم ماده خشک
میباشد.
به منظور اطالع از مقدار علوفه تامین کننده نیاز روزانه گوســفند قزل
کــه در مراتع منطقه چرا میکند و معــادل  1/31واحد دامی در نظر
گرفته میشود ( ،)2009 ،Arzaniبا اســتفاده از معادله پيشنهادي
ماف (( )1984 ،MAFFرابطه  ،)4انرژی قابل متابولیســم مورد نیاز
روزانه آن درحالت نگهداری و شــرايط چرا در مراتع منطقه ،محاسبه
گرديد.
MEm = 1/8 + 0/1 W

رابطه:4

رابطه فوق ،برای دامهای چرا کننده در مرتع در نظر گرفته می شود
(1991 ،Nikkhah & Amanloo؛  )2009 ،Arzaniکــه در آن:
 ،MEmمگاژول انرژي قابل متابوليسم مورد نياز دام در روز در حالت
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نگهداري و  Wوزن زنده دام به كيلوگرم ميباشد.
پس از محاسبه انرژی قابل متابولیســم مورد نیاز روزانه معادل واحد
دامــی درحالت نگهداری و شــرايط چرا در مراتــع منطقه ،با در نظر
گرفتن میانگین مقادیر شــاخصهای کیفیت علوفــه گونههای مورد
بررســی و ســهم آنها در ترکیب گیاهی مرتع در مراحل مختلف رشد
(که بطور کلی مصادف با اواخر اردیبهشــت ماه ،خردادماه و تیرماه در
نظر گرفته شــده است) ،مقدار انرژي قابل متابوليسم در يك كيلوگرم
علوفه خشــک مراتع مورد چراي دام برآورد و با مد نظر قرار دادن نياز
انرژی قابل متابولیســم در سطح نگهداری روزانه گوسفند قزل ،مقدار
علوفه تامين كننده اين نياز در مراحل مختلف رشــد در مراتع منطقه
برآورد شد.
جهت مقايسه گونهها و مراحل رشد از نظر شاخصهای کیفیت علوفه،
طرح آماری کامال تصادفی و به منظور مشــاهده منابع تغييرات درون
گروهي ،از آزمون مقايسه دانكن اســتفاده شد .نرمال بودن دادهها با
آزمون آندرسون دارلينگ در سطح احتمال  5درصد انجام گردید.

نتایج

میانگین مقادیر شاخصهای کیفیت علوفه گونههای مورد مطالعه در
جدول 1ارائه شــده است .نتایج نشان داد که بیشترین مقدار پروتئین
خــام ( 22/40درصــد) ،هضمپذیری ( 75/50درصــد) و انرژی قابل
متابولیســم ( 10/83مگاژول بر کیلوگرم ماده خشک) متعلق به گونه
 Astragalus pinnetorumبود .کمترین مقدار پروتئینخام (8/41
درصــد) متعلق به گونه  Thymus kotschyanusو کمترین مقدار
هضمپذیری ( 52/21درصد) و انرژی متابولیســمی ( 6/88مگاژول بر
کیلوگرم ماده خشک) متعلق به گونه Cirsium haussknechtii
بود.
میانگین مقادیر پروتئین خام در مراحل مختلف رشد رویشی ،گلدهی
و بذردهــی به ترتیب  11/99 ،20/63و  8/03درصد که در هر ســه
مرحله ،باالتر از مقدار تقریبی سطح بحرانی آن ( 7درصد) برای تامین
نیــاز روزانه واحد دامی بود .میانگین مقادیــر هضمپذیری در مراحل
مختلف رشــد به ترتیــب  61/08 ،68/37و  53/34درصد بود که در
مراحل مورد مطالعه باالتر از ســطح بحرانی آن ( 50درصد) برای نیاز
نگهــداری یک واحد دامی اســت .مقادیر انرژی قابل متابولیســم نیز
در مراحل مختلف رشــد به ترتیــب  8/38 ،9/62و  7/07مگاژول بر
کیلوگرم ماده خشــک که مقدار آنها در مرحله رشد رویشی و گلدهی
بیشــتر و در مرحله بذردهی کمتر از مقدار تقریبی سطح بحرانی آن
( 8مگاژول) برای تامین نیاز نگهداری روزانه یک واحد دامی بود .حد
بحرانی مقادیر پروتئین خام و انرژی قابل متابولیسم علوفههای مرتعی
در شــرایط هضمپذیری مطلوب علوفه مرتــع ( 50درصد) ،به منظور
تامین نیاز روزانه در ســطح نگهداری واحد دامی (گوســفندزنده بالغ
غیر آبستن و خشک با میانگین وزن  50کیلوگرم) ،به ترتیب برابر 7
درصد و  8مگاژول انرژی قابل متابولیسم گزارش شده است (Arzani
و همکاران2010 ،؛ )2011 ، Motamedi

(پژوهشوسازندگی)

نیاز انرژی متابولیسمی روزانه گوسفند ...
جدول -1میانگین و اشتباه از معیار مقادیر شاخصهای کیفیت علوفه گونههای مورد مطالعه در مراتع کوهستانی سهند
(ترکیبات شیمیایی بر اساس  100درصد ماده خشک می باشد).
نسبت تولید × مقدار انرژي
متابوليسمي

مقدار تولید
(کیلوگرم در هکتار)

سال
1389

سال
1388

سال
1387

سال
1389

سال
1388

سال
1387

سال
1389

سال
1388

سال
1387

مقدار انرژی
قابل متابولیسم
(مگاژول بر
کیلوگرم)

درصد هضم
پذیری

درصد الیاف
نامحلول
در شوینده
اسیدی

درصد پروتئین
خام

مرحله
2
رشد

گونه
گیاهی

1/96c

2/82c

4/61bc

14/88

16/59

16/71

13/2d

17/0d

27/6 c

9/94ab± 0/12

70/25ab±0/71

26/15de±0/71

19/56b± 0/29

7/33c

8/94c

7/91bc

10/8

13/57

9/45

67/9c

65/9b

83/7b

8/48d±0/10

61/65d±0/61

32/97c±0/73

12/47c± 0/03

گلدهی

8/29c

7/98c

8/86bc

8/74

8/64

8/91

94/9c

92/4b

99/4b

4/43f±0/15

37/86f±0/88

57/03a±1/06

3/03f± 0/03

بذردهی

0/01d

0/00d

0/00d

0/79

0/68

0/42

0/7e

0/7f

0/7de

8/94c±0/14

64/36c±0/82

34/50c±0/61

21/92a±0/46

0/13d

0/08d

0/04d

1/42

1/3

0/68

8/9d

6/3e

6de

7/56d±0/08

56/23d±0/45

37/23c±0/41

7/93de± 0/30

گلدهی

0/08d

0/04d

0/04d

0/84

0/61

0/57

9/1d

6/5e

6/4de

6/94e±0/18

52/61e±1/07

40/70b±1/26

6/12de±0/07

بذردهی

1/52c

2/72c

13/77b

13/08

16/29

28/87

11/6d

16/7d

47/7c

7/70d±0/17

57/07d±1/02

42/03b±1/03

19/34b±0/62

57/62a

1/48c

107/06a

30/28

5/52

34/77

190/3b

26/8bc

307/9a

6/77e±0/13

51/58e±0/77

44/93b±0/45

11/97c±1/04

گلدهی

109/44a

118/51a

123/92a

31/75

33/29

33/33

344/7a

356/0a

371/8a

6/42e±0/09

49/51e±0/49

46/33b±0/34

9/77d±0e/50

بذردهی

0/03d

0/03d

0/05d

1/8

1/76

1/69

1/6e

1/8f

2/8de

11/71ab±0/20

80/64ab±1/16

18/73de±1/00

29/74a±0/94

0/19d

0/27d

0/09d

1/73

2/35

1/02

10/9d

11/4d

9de

10/83ab±0/03

75/48ab±0/18

21/03de±0/07

21/97a±0/33

گلدهی

نسبت توليد(1درصد)

Alopecurus
textilis

رشد رویشی

Arenaria
dianthoides

رشد رویشی

Astragalus
aureus

رشد رویشی

0/22d

0/20d

0/09d

1/42

1/38

0/88

15/4d

14/8d

9/8de

9/96ab±0/23

70/39ab±1/34

23/91de±1/30

15/50b±0/65

بذردهی

Astragalus
pinnetorum

1/17c

0/77d

0/58d

11/5

8/68

5/93

10/2d

8/9e

9/8de

9/40c±0/14

67/08c±0/84

32/13c±0/88

23/76a±0/26

رشد رویشی

4/47c

6/20c

5/07bc

8/43

11/3

7/57

53c

54/9b

67/0b

7/14±0e/13

53/76e±0/75

40/73b±0/74

8/90de±0/32

گلدهی

4/31c

4/22c

4/70bc

6/3

6/28

6/49

68/4c

67/2b

72/4b

5/88f±0/12

46/37f±0/72

47/27b±0/87

4/13f±0/03

بذردهی

Bromus
tomentellus

0/04d

2/02d

0/21d

2/14

1/37

3/57

1/9e

1/4f

5/9de

8/05d±0/18

59/12d±1/03

36/00c±1/03

12/40c±0/44

رشد رویشی

0/44d

0/51d

1/05d

2/64

3/23

3/44

16/6d

15/7d

30/5c

7/17e±0/15

53/95e±0/90

40/67b±1/02

9/24de±0/17

گلدهی

2/31c

2/34c

2/28bc

4/61

4/68

4/52

50c

50/0b

50/4b

5/41f±0/07

43/56f±0/40

51/00a±0/46

4/77f±0/04

بذردهی

Cirsium
haussknechtii

14/21b

18/97b

19/05b

40/02

43/02

33/96

35/5c

44/1b

56/1b

8/88c±0/10

64/04c±0/57

32/40c±0/43

17/02b±0/59

رشد رویشی

83/87a

133/15a

110/68a

36/53

52/36

35/35

229/6b

254/3a

313/1a

8/44±0d/05

61/44d±0/27

33/71c±0/19

13/42c±0/28

گلدهی

153/48a

145/00a

152/39a

37/60

36/82

36/96

408/2a

393/8a

412/3a

6/57e±0/15

50/39±0e/88

43/84b±0/95

6/97de±0/23

بذردهی

0/26d

0/31d

0/25d

5/41

5/46

3/87

4/8e

5/6e

6/4de

10/ab 56±0/13

73/88ab±0/76

23/47de±0/74

22/94a±0/37

0/55d

0/62d

0/81d

2/96

3/56

3/03

18/6d

17/3d

26/8c

9/18c±0/10

65/76 c±0/62

27/20de±0/56

10/93de±0/41

گلدهی

1/66c

1/42c

1/60bc

3/91

3/65

3/78

42/5c

39/0b

42/2c

8/49d±0/16

61/70d±0/96

31/67c±1/15

10/03de±0/03

بذردهی

0/09d

0/04d

0/01d

3/16

1/95

0/91

2/8e

2/0f

1/5de

11/55ab±0/13

79/67±0/78

17/92de±0/92

25/83a±0/06

Festuca
rubra

رشد رویشی

رشد رویشی

Tanacetum
chiliophyllum

رشد رویشی

0/12d

0/16d

0/13d

1/38

1/83

1/2

8/7d

8/9e

10/6de

10/28ab±0/17

72/24± 1/00

20/66de±0/88

13/53c±0/75

گلدهی

0/15d

0/13d

0/14d

1/17

1/09

1/13

12/7d

11/7d

12/6de

9/22c±0/24

65/98±1/41

27/03de±1/58

11/13de±0/29

بذردهی

Taraxacum
azarbaijanicum

0/12d

0/07d

0/17d

3/61

2/54

3/21

3/2e

2/6f

5/3de

7/81d±0/05

57/70±0/31

35/97c±0/34

8/95de±0/08

رشد رویشی

0/55d

0/69d

0/76d

2/96

3/77

2/94

18/6d

18/3d

26/0de

7/06e±0/11

53/29±0/66

41/07b±0/75

8/43de±0/09

گلدهی

0/83d

0/78d

0/81d

2/77

2/7

2/7

30/1c

28/9bc

30/1c

6/49e±0/11

49/96±0/65

44/80b±0/75

7/85de±0/07

بذردهی

Thymus
kotschyanus

0/12d

0/03d

0/01d

3/61

1/66

0/85

3/2e

1/7f

1/4de

11/29±0ab/15

78/20±0/92

19/54de±0/70

25/52a±0/84

رشد رویشی

0/05d

0/07d

0/03d

0/86

1/21

0/56

5/4e

5/9e

5/0de

9/31c±0/07

66/51±0/44

27/40de±0/35

13/10c±0/36

گلدهی

0/08d

0/08d

0/06d

0/88

0/86

0/72

9/6d

9/2e

8/0de

7/93d±0/25

58/44±0/71

35/10c±1/25

9/00de±1/07

بذردهی

Tragopogon
margiantus

 - 1نسبتهای مذکور برای هر مرحله رشد یا ماه برداشت به طور مجزا میباشد.
 - 2مراحل رشد؛ به طور کلی مصادف با اواخر اردیبهشت ماه ،خردادماه و تیرماه در طی سالهای نمونهبرداری در نظر گرفته شده است.
حروف  a، b، cو  ...بیانگر اختالف معنی داری بین میانگین مقادیر هر یک از شاخصهای کیفیت علوفه گونههای مورد مطالعه و مقدار تولید آنها در مراحل مختلف رشد میباشد (.)P>0/05

(پژوهشوسازندگی)
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نياز انرژی قابل متابولیســم روزانه واحد دامی در حالت نگهداري و در
شــرایط چرا در مرتع با استفاده از معادله پيشنهادي ماف (،MAFF
 6/80 ،)1984مگاژول برآورد شــد .به مقدار مذکور ،جهت چرای دام
در مراتــع منطقه با توجه به اینکه منطقه مورد مطالعه دارای پســتی
و بلندی بوده و دسترســی دامها به منابع آب دشوار است 60 ،درصد
( Arzaniو همــکارانc 2008 ،؛  Holechekو همکاران )2004 ،
اضافــه گردید که بر مبنای عدد حاصله ،نیاز انرژی قابل متابولیســم
روزانه سن و جنسهای مختلف معادل واحد دامی چرا کننده در مراتع

منطقه که گوســفند نژاد قزل بوده و معادل  1/31واحد دامی در نظر
گرفته شد ( )2009 ،Arzaniو در جدول  2ارائه شده است.
در جــدول مذکور ،بــا مد نظر قرار دادن نياز انرژی قابل متابولیســم
روزانه دام در حالت نگهداری و مقدار انرژي قابل متابوليســم در واحد
وزن پوشــش گیاهی منطقه در مراحل مختلف رشد (رویشی ،گلدهی
و بذردهی که به طور کلی مصادف با اواخر اردیبهشت ماه ،خرداد ماه
و تیر ماه می باشــد) ،مقدار علوفه الزم براي تامين نياز روزانه ســن و
جنسهای مختلف گوسفند قزل ،محاسبه شده است.

جدول -2ضریب تبدیل واحد دامی و نياز روزانه سن و جنسهای مختلف گوسفند قزل بر حسب انرژی قابل متابولیسم

نوع دام

وزن زنده
(کیلوگرم)

معادل واحد
1
دامی

انرژي قابل
متابوليسم مورد
نياز روزانه
2
(مگا ژول)

علوفه مورد نياز روزانه (كيلوگرم)
سال 1387

سال 1389

سال 1388

مرحله
رویشی

مرحله
گلدهی

مرحله
بذردهی

مرحله
رویشی

مرحله
گلدهی

مرحله
بذردهی

مرحله
رویشی

مرحله
گلدهی

مرحله
بذردهی

واحد دامی کشور

50± 1/67

1

10/88

1/23

1/40

1/71

1/20

1/32

1/70

1/18

1/39

1/70

ميش

71/57± 1/24

1/31

14/25

1/61

1/83

2/24

1/57

1/73

2/23

1/55

1/82

2/23

قوچ

103/65± 1/57

1/73

18/82

2/13

2/42

2/96

2/08

2/28

2/94

2/04

2/40

2/94

بره

34/47± 1/10

0/76

10/75

0/93

1/06

1/30

0/91

1/00

1/29

0/90

1/06

1/29

 -1اندازه واحد دامي در ایران؛ ميش بالغ غير آبستن و خشك با ميانگين وزن  50كيلوگرم گزارش ميشود (.)2009 ،Arzani
 -2انرژی قابل متابولیســم مورد نیاز روزانه واحد دامی کشــور در حالت نگهداری و در شــرایط چرا در مرتع با استفاده از معادله پيشنهادي ماف (] MEm = 1/8 + 0/1 W[ )1984 ،MAFF؛  6/80مگاژول برآورد
که با توجه به شرایط منطقه ،ضریب اصالحی  60درصد بر آن اعمال شده است.
×× انرژي متابوليسمي و علوفه مورد نياز برهها در حالت رشد و توليد محاسبه شده است.
 مراحل رشد؛ به طور کلی مصادف با اواخر اردیبهشت ماه ،خرداد ماه و تیر ماه در طی سالهای نمونهبرداری در نظر گرفته شده است. مقدار انرژی متابولیسمی در واحد وزن پوشش گیاهی مراتع منطقه در مراحل مختلف رشد شامل مرحله رشد رویشی ،گلدهی و بذردهی (سال  )1387به ترتیب برابر؛  7/75 ،8/84و  6/37مگاژول بر کیلوگرم مادهخشک میباشد .مقادیر مذکور برای سال  1388به ترتیب شامل؛  8/23 ،9/10و  6/40مگاژول بر کیلوگرم ماده خشک و برای سال  1389به ترتیب شامل؛  7/84 ،9/20و  6/41است.

بحث و نتیجه گیری

يكــي از عوامل موثر در تعادل دام و مرتــع ،اطالع از چگونگي تامين
نیاز روزانه واحد دامی توســط علوفه مراتع در طول فصل چرا اســت.
بررســی نتایج حاصل از نياز روزانه انرژي قابل متابوليســم در سطح
نگهداري گوســفندان قزل نشــان داد که انرژی قابل متابولیسم مورد
نیــاز دامها در ســطح نگهداری و حالت چرا ،با تغيير ســن و جنس،
وزن يا انــدازة بدن ،توپوگرافی مرتع ،وضعيت دسترســي به علوفه و
فصل چرا ،تغيير ميكنــد Arzani .و همکاران ( )2010نيز گزارش
دادنــد که جنس دام بــر ميانگين وزن دامها موثر بــوده و به همين
دليــل ،نياز روزانه قوچها بيشــتر از ميشها در نظر گرفته ميشــود.
همچنین  )2001( Grahamگزارش داد كه دامهاي سنگين،ميزان
گرماي توليدي در حالت ناشــتاي باالتري دارنــد ،از اينرو نياز انرژي
آنها براي حالت نگهداري ،بيشــتر از دامهاي سبك است.اين تفاوت
تا حدود زيادي به ســطح بدن مربوط است تا اینکه متاثر از وزن بدن
باشد ،در نتيجه از "اندازة متابوليكي بدن" استفاده ميشود .همچنین
مطالعات  Arzaniو همکاران ( )2007aبیانگر این اســت که ســن
دام اثــر معنيدار بر ميانگين وزن دام ها دارد .به گونهای که ميانگين
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قوچها نســبت به میشها بيشتر بود .از اينرو نياز انرژي آنها ،بیشتر در
نظر گرفته میشود .در این خصوص )2009( Arzani & Naseri
و  Scarnechiaو  ،)1987( Gaskinsگزارش دادند که ســوخت و
ســاز بدن (متابوليسم) در دامهاي مسن نســبت به دامهاي جوانتر،
حدود  5درصد در هر سال كاهش مييابد .به گونهای که ميزان انرژي
نگهداري درگوسفند بر حســب مگاژول انرژي قابل متابولیسم در هر
کيلوگــرم وزن به توان ،0/75از  0/35در برههاي شــيرخوار تا 0/26
در برههاي  6ماهة از شــيرگرفته شــده و  0/21در گوسفندان بالغ 4
ساله تغيير ميكند .لذا به نظر ميرسد كه توجه به جنس و سن دام و
نياز انرژي قابل متابولیســم آنها در برنامه خوراكدهي در مرتع ،تعيين
ظرفيت چرا و طراحي سیســتمهای چرايي ضروري اســت و در اين
زمينه توصيه شده است که براي جايگزيني آسانتر دام چرا کننده از
مراتع در سالهاي مختلف سعي شود ساختار گله به گونهاي باشد که
از گروههای سني مختلف به شمار يكسان در ترکيب گله حضور داشته
باشند ( Arzaniو همکاران.)2007b ،
بررسي مقايسه نتايج بدست آمده از نیاز انرژی قابل متابولیسم گوسفند
قزل با ســاير گوســفندان ( Arzaniو همکارانa 2008 ،؛ Arzani

(پژوهشوسازندگی)

نیاز انرژی متابولیسمی روزانه گوسفند ...

و همــکارانb 2008 ،؛  Arzaniو همــکارانc 2008 ،؛ Arzani
و همــکارانa 2007 ،؛  Arzaniو همــکاران2006a ،؛  Arzaniو
همکاران 2006b ،؛  Arzaniو همکاران2005 ،؛ .)1997 ، Sanjari
نشــان ميدهد كه تنوع نژاد ،باعث اختالف وزن نژادهاي گوسفندي
ميشــود و بر همين پايه وزن نژادهاي مختلف بــا همديگر متفاوت
ميباشد و در طبقات وزني متفاوت از هم قرار ميگيرند .گوسفند قزل
با ميانگين وزن  71/57± 1/24كيلوگرم ،جزء نژادهاي ســنگین وزن
ميباشد و ضريب تبديل ميش ،قوچ و بره نسبت به واحد دامي کشور،
به ترتيب برابر  1/73 ،1/31و  0/76ميباشد .بنابراین نیاز انرژی قابل
متابولیســم آن ،نســبت به دیگر نژادهای گوســفند ،متفاوت است و
نمیتوان مقدار یکسانی را برای همه نژادهای گوسفند در نظر گرفت.
نتایــج حاصل از مقدار علوفه تامین کننــده نیاز روزانه دام در مراحل
مختلف رشد نشــان میدهد که به تبعیت از نوسان کمیت و کیفیت
علوفه مرتع ،مقدار علوفه تامین کننده نیاز انرژی متابولیســمی روزانه
دام در مراحــل مختلف رشــد ،یکســان نمیباشــد .در این خصوص
 )2011( Motamediگزارش داد که در مراحل اولیه رشــد مرتع و
در فصل بهار ،علوفه دارای کیفیت مطلوب است و اغلب جوابگوی نیاز
پروتئینی و انــرژی دام چراکننده در مرتع خواهد بود ولی در مراحل
پایانی رشــد و در فصل تابستان و اوایل پائیز ،علوفه کیفیت نامطلوب
داشته و مقادیر شاخصهای کیفیت علوفه معموال کمتر از حد بحرانی
آن برای نیاز نگهداری یک واحد دامی است و در نتیجه جوابگوی نیاز
پروتئینــی و انرژی دام نخواهد بود .بنابرایــن زمان چرا بر نیاز روزانه
دام موثر و الزم اســت برای هر مرحله رشد ،نیاز روزانه محاسبه گردد.
از اینــرو به منظور حفظ وضعیت تغذیهای دامها ،ضرورت دارد که در
علوفه مرتع به مقدار کافی از مقادیر فوق وجود داشــته باشد که کمتر
از آن مقدار ،بیانگر ســطح بحرانی برای نیاز نگهداری یک واحد دامی
نامیده میشــود .بهطــور کلي در مديريت چــرا ،دامهايي كه فقط از
علوفۀ مرتعي اســتفاده ميكنند ،در صورتيكه وجود گونههاي گياهي
با پروتئينخام كمتر از  7درصد در تركيبات گياهي زياد باشــد ،دچار
كمبود پروتئين شده و اين كمبود سبب كاهش در عملكرد دام و عمر
اقتصادي آن در مرتع ميشــود ( 2009 ، Arzani؛ Richardson
 2004 ،؛  Richardsonو همــکاران .)2002 ،زیرا به هنگام ناکافی
بودن مقــدار پروتئین در جیره گوســفند ،بافتهــای عضالنی بدن،
کاتابولیزه شــده تا این کمبود را جبــران کنند که این فرایند ،محتاج
صرف انرژی اســت و به نوعی باعث تلف شــدن انرژی میشــود و در
نتیجه ،گوسفند با راندمان پایینتری از انرژی قابل متابولیسم استفاده
میکنــد (2009 ، Atrian؛ 1991 ،Nikkhah & Amanloo؛
 )1987( Corbett .)1995 ،Nikkhah & Amanlooبيان نمود
کــه مصرف علوفههایی با محتوای انرژی قابل متابولیســم کمتر از 8
مگاژول برکیلوگرم ماده خشــک ،برای تامین نیاز نگهداری دام کافی
نیست که این کمبود باید با مصرف بافتهای بدن جبران شود .در نظر
گرفتن مقدار هضمپذیری  50درصد به عنوان حد بحرانی آن برای نیاز
نگهداری یک واحد دامی به این دلیل اســت که قابلیت هضم (نسبت
علوفه هضم شــده به کل علوفه مصرفی دام) برای گاو و گوسفند طی
دوره رشد فعال معموال بیش از 50درصد و طی دوره خواب کمتر از50

(پژوهشوسازندگی)

درصد اســت (2009 ، Arzani؛  .)1987 ، Corbettدر مجموع تا
انجام مطالعات دقیقتر بر روی نیاز غذایی دامهای چرا کننده در مراتع
کشــور (اهلی و حیات وحش) ،در نظر گرفتن مقدار  7درصد پروتئین
خام 50،درصــد هضمپذیری و  8مگاژول انرژی قابل متابولیســم به
عنوان حدبحرانی مقادیر شاخصهای کیفیت علوفه برای نیاز نگهداری
واحد دامی چراکننده در مراتع کشــور (گوسفند زنده بالغ غیر آبستن
و خشــک به وزن 50کیلوگرم) توصیه میشود ( Arzaniو همکاران،
.)2010
همچنین نتایج حاصل نشــان داد که مقــدار علوفه تامین کننده نیاز
روزانه دام در سالهای مختلف یکسان نمیباشد که تفاوت در شرایط
آب و هوایی و به ویژه مقدار نزوالت ،از علل این امر بر شمرده میشود
( Torkanو همــکاران2007 ،؛  Chenو همکاران2001 ،؛ Rauzi
 .)1975 ،در پژوهــش حاضر تفاوت مذکور چنــدان معنیدار نبود و
این امر احتماال بدین لحاظ اســت که در طی سالهای مورد بررسی
( )1387 -1389از نظر تکرار وقایع آب و هوایی ،تنها خشکســالی در
مراتع منطقه حاکم بوده است (گزارش طرح ملی "علوفه قابل برداشت
مراتع کشور" ،موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع )1390 ،و شرایط به
گونهای نبوده که متناوبا ترســالی و خشکسالی رخ داده باشد .طبیعی
است در سالهای ترسالی از نظر شرایط آب و هوایی ،نتایج متفاوت با
نتایج حاصل خواهد بود .بررسي نتايج بدست آمده از برآورد نياز روزانه
گوسفندان مورد بررسي نشان داد كه انرژي قابل متابولیسم مورد نياز
دامها در حالت نگهداري ،با وضعيت دسترسي به علوفه ،عوارض زمين
و آب و هــوا ،تغيير ميكند .همچنين نســبت به وضعيت خوراکدهي
دستي در آغل و محيطهاي بسته (چراي صفر) ،انرژي مورد نياز براي
حالت نگهداري ،در گوســفنداني كه در مراتع چرا کردند ،بين  30تا
 80درصــد باالتر بــود (2009 ، Arzani؛ ، Arzani & Naseri
2009؛  2001 ، Graham؛  Holechekو همکاران2004 ،؛ Van
 .)1994 ،Soestبر همين پايه الزم اســت در هر منطقه آب و هوايي
بســته به شرايط مرتع ،درصدي به نياز روزانه نژادهاي گوسفند اضافه
شــود .براي دامهايي که در مراتع داراي علوفه مرغوب و در زمينهاي
هموار (شيب ماليم) چرا ميکنند ،حدود  30درصد و براي آنهايي که
در مراتع ناهموار با فاصله منابع آب زياد و پوشــش پراکنده ميچرند،
حــدود  80درصد ،افزايش انرژي الزم بــراي حالت نگهداري ،بيش از
ميزان اندازهگيري شــده در آغل در نظر گرفته ميشود ( Arzaniو
همکاران2008 ،؛  Holechekو همکاران .)2004 ،در ايران عالوه بر
مد نظر قرار دادن پســتي و بلندي و فاصله منابع آب ،بايد به مسافتي
که دام به طور روزانه به محل اســتراحت عشاير و يا مراجعه به روستا
ميپيمايد نيز توجه شــود .همچنين الزم اســت بررسيهاي بيشتري
براي پيدا کردن ضريب مناســب براي هر منطقه انجام شــود .در اين
پژوهش،ضريب افزايشــي  60درصد بيش از نياز در آغل ،با توجه به
ويژگيهاي توپوگرافي نسبتا شــديد منطقه ( 30-60درصد) و اينكه
فاصله منابع آب از يكديگر بيشــتر از يك كيلومتر است ،بر دادههاي
بدست آمده از معادله ماف ( )1984 ،MAFFاعمال شد که با اعمال
سیســتمهای چرایی و به تبع آن قطعهبندی مراتــع ،میتوان مقدار
مذکور را کاهش داد .نياز روزانه گوســفند قزل ،بر حسب انرژي قابل
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 بر پايه معادله،متابولیسم در حالت نگهداري و در شرايط چرا در مرتع
 اين ميزان طبق. مگاژول برآورد شــد8/96 )1984 ،MAFF( ماف
2/6  تا1/5 ) و بــر پايه2004(  و همکارانHolechek اظهار نظــر
درصد از وزن زنده دام در شــرايط خشکســالي و ترسالي و بدون در
 ترکيب گياهي مرتع مورد،نظر گرفتن مرحله فنولوژیکی گياهان مرتع
 اقليم منطقه و غيره، فواصل آبشخور، پستي و بلندي مرتع،چراي دام
 کيلوگرم علوفه1/5  کيلوگرم و به طور ميانگيــن1/9  تــا1/1 برابــر؛
خشــک در روز شــد کهاين ميزان با توجه به وزن به نسبت زياد اين
 راهپيمايي زياد دام در مراتع مورد بررسي و کيفيت نسبتا مطلوب،نژاد
علوفه مراتع مورد چرا در مقايســه با مراتــع مناطق مرطوب (کهاين
 لذا محاسبه. کافي به نظر نميرسد،)فرمول براي آن ارائه شــده است
نياز غذايي واحد دامي بر مبناي درصدي از وزن زنده دام بدون توجه
،بــه کيفيت علوفه و ويژگيهاي فيزيکي و اقليم مراتع مورد بررســي
 عدم توجه به اين موارد سبب.براي همه شــرايط منطقي نميباشــد
 گونههاي با ارزش غذايي باال،شــده در مراتعي که در ترکيب گياهي
 ميزان مواد غذايي موجود در علوفه بيشــتر از نياز غذايي،وجود دارند
دامها و در مراتعي که گونههاي نامرغوب و داراي ارزش غذايي کم در
 به دليل. عکس قضيه باال رخ خواهد داد،ترکيب گياهــي وجود دارند
 بسته به ترکيب، مراتع مناطق مختلف کشــور،تنوع پوشــش گياهي
. ميزان مواد غذايــي متفاوتي در اختيــار دام قرار ميدهند،گياهــي
 کيلوگرم علوفه1/5 بنابرايــن تعيين ظرفيت چرا بر مبناي نياز روزانه
، چنانچه تاکنون در ايران مرسوم بوده، براي يک واحد دامي،خشــک
در همه تيپهاي گياهي و رويشــگاهي کشــور و همچنين براي همه
 مبناي، از اينرو بهتر است.نژادهاي گوسفندي منطقي به نظر نميرسد
 بر پايه کيفيت علوفه که شــاخص،محاســبه نياز غذايي واحد دامي
 تعيين شده و در تعيين،مطمئنتري نسبت به کميت علوفه ميباشد
؛2010 ، و همکارانArzani( ظرفيت چرايي مراتع دخالت داده شود
.) 2004 ، و همکارانArzani ؛2006 ، و همکارانArzani
سپاسگزاری
اين مقاله مرتبط با طرح ملــی "تعیین کیفیت علوفه گیاهان مرتعی
 مراتع و آبخیزداری،کشور" است كه هزينه آن توسط سازمان جنگلها
کشــور (دفتر فنی مرتع) تامين شــده و با همــكاري معاونت محترم
 بنابراين از مراكز نامبرده،پژوهشي دانشــگاه تهران انجام گرفته است
.سپاسگزاري ميشود
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