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 چکيده

 .رود  م در مديريت موفق دام و مرتع به شمار مـي          آگاهي از ميزان نياز غذايي دام، ميزان علوفه در دسترس مرتع و نيز كيفيت آن، اولين گا                

ژاد گوسـفندي در         ن ٢٧دهد و نيز بـه دليـل اينكـه حـدود               از مرتع را تشكيل مي     گيرنده  بهرهدر ايران به دليل اينكه گوسفند، جمعيت غالب         

باشـد، بايـد وزن واحـد         ي متفاوت مـي   كشور وجود دارد و هر نژاد داراي وزن زنده و شرايط فيزيولوژيكي ويژه و در نتيجه نيازهاي غذاي                 

تا بتوان بر پايه كيفيت علوفه مراتع مـورد  . دامي براي نژاد غالب هر منطقه مشخص و ضريب تبديل آن به واحد دامي در کشور تعيين شود              

 رأس دام ٥٠ش و از هر گله، در اين پژوهش، دو گله داراي دام غالب نژاد سنجابي استان كرمانشاه گزين . چرا، نياز روزانه آن را تعيين نمود      

 رأس  ٥ رأس بره سه ماهـه و        ٥ رأس قوچ چهار ساله،      ٥ رأس قوچ سه ساله،      ٥ رأس ميش چهار ساله،      ١٥ رأس ميش سه ساله،      ١٥شامل  (

  ±٥٦/٠  وزن واحد دامي ايـن نـژاد،  ؛هاي سه و چهارساله    گيري از ميانگين وزن ميش      با بهره . در سه مرحله وزن كشي شدند     ) بره شش ماهه  

 ٢٩/١ برابـر؛    ، به ترتيب   کشور نسبت به واحد دامي   نژاد  اين  قوچ، بره   ميش،  واحد دامي   معادل  به همين ترتيب    . کيلوگرم برآورد شد   ٦٨/٦٠

دار وجـود    تفاوت معني(P<0.01)نتايج تجزيه واريانس نشان داد كه بين وزن ميش و قوچ در سطح يك درصد            . باشد  مي ٦٣/٠ و   ٨٨/١،  

درصد انرژي به آن به دليل شرايط منطقه و فاصله از منابع             ٤٠با افزودن   ( مورد نياز روزانه دام در شرايط نگهداري         متابوليسمي انرژي. دارد

 مگـاژول و  ٩٧/١٠ مورد نيـاز  متابوليسميدر روش اول، انرژي    . تعيين شد ) ١٩٨٥ (NRCو جداول   ) ١٩٨٤(با دو روش معادله ماف      ) آب

 به طور كلي، آگاهي از نيازهاي غذايي روزانه براي مديريت تغذيه دام ضـروري اسـت و بايـد   .  به دست آمد مگاژول٨٧/١٢در روش دوم  

  .هاي مديريتي به آن توجه شود در تهيه طرح
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  مقدمه

ها براي تأمين نيازهاي فيزيولوژيکي و توليد، به انـرژي            دام
ايـن انـرژي و پـروتئين از راه مـصرف           . و پروتئين نياز دارند   

ها شامل نشاسته، قند، سلولز و همـي سـلولز و             کربوهيدرات
). ١٢(شـود     نيز چربي و پروتئين موجود در علوفه تأمين مي        

حال حاضر، براي برآورد ظرفيت مراتـع در کـشور بـدون    در  
 ۵/۱بين  (ارائه معياري ويژه، ميزان متفاوتي از علوفه خشک         

به عنوان مـصرف روزانـه يـک واحـد          )  کيلوگرم در روز   ۲تا  
ايـن روش بـه دو دليـل        ). ۹(شـود     دامي در نظر گرفته مـي     

ي  دام به مواد مغذهر نوع نياز روزانه اول اينكه: کامل نيست
طـور كامـل      در شرايط مختلف محيطـي و فيزيولـوژيکي بـه         

 ارزش غـذايي    دوم اينكـه  و  ) ۱۴،۱۵،۲۵،۲۶(متفاوت اسـت    
علوفه در دسترس دام چرا كننده از مراتع بستگي به تركيب        

دار بر كيفيـت       اثر معني  گونه گياه گياهي آن مرتع دارد زيرا      
  ). ۱۷(علوفه دارد 
ام در واحـد سـطح    چرا بـه تعيـين شـمار د     بهينهمديريت  

اين شمار دام اغلب به صورت واحدهاي دامـي         . بستگي دارد 
مفهـوم واحـد دامـي بـه منظـور بيـان            ). ٢٠(شـود     بيان مي 
هـا    بندي دام    مختلف دام و رده     نژادهاي هاي بين انواع    تفاوت

  . در يک شکل معمول به وجود آمده است
. تعاريف بيشماري در مورد واحد دامـي ارائـه شـده اسـت            

واحد دامي را بر حـسب ميـزان علوفـه          ) ١٩٥٢ (١پسونسام
مورد نياز يك گاو ماده به مدت يكـسال تعريـف كـرده و در      

 گوسفند و يا بـز را معـادل   ٥شرايط چراي دام در مرتع، هر      
، )١٩٥٥ (٢استودارت و اسميت  ). ٢٩(يك واحد دامي ناميد     

وزن زنده را به عنـوان      )  كيلوگرم ٦/٤٥٣( پوند   ١٠٠٠ميزان  
انجمـن مرتعـداران    ). ٣٢(واحد دامي گـزينش كردنـد       يك  
، واحد دامي را بـه صـورت يـك گـاو بـالغ              )١٩٧٤ (٣آمريكا
اي برابـر بـا مـصرف          پوندي يا معادل آن با نياز علوفه       ١٠٠٠

 كيلوگرم ماده خشك به عنوان واحد دامي        ١٢روزانه معادل   
يك مـيش بـالغ و يـا        ) ١٣٧٢(مصداقي  ). ٢٨(معرفي نمود   
 كيلـوگرم را يـك واحـد        ٤٠ه بـه وزن تقريبـي       يك بـز مـاد    

                                                 
‐۱  Sampson, 1952 

‐۲  Stoddart & Smith, 1955 

‐۳  Society for Range Management 

ميـانگين واحـد    ) ١٣٧٧(مقـدم   ). ١١(محسوب كرده است    
 ٤٥ تـا    ٣٥دامي بـراي كـشور را يـك مـيش بـالغ بـه وزن                

 كيلوگرم علوفه در شبانه روز نياز       ٦/١ تا   ٥/١كيلوگرم كه به    
مؤســسه پژوهــشات  ). ١٢(دارد، پيــشنهاد کــرده اســت   

، واحد دامي در ايران را معادل       دامپروري در گزارشي به فائو    
 كـرده اسـت     اعـالم  كيلوگرم   ٥٠ تا   ٤٥يك گوسفند به وزن     

را اري  يـ بختواحد دامي نژاد لـري      ) ١٣٧٧(ابراهيمي  ). ١٤(
 كيلوگرم بيان كرده است ٤٥‐٥٠گوسفند زنده بالغي به وزن  

گيري از ميانگين درصد تركيـب        با بهره ) ١٣٧٧(بشري  ). ١(
هـا، واحـد    ر و ميـانگين وزنـي دام      هاي  موجود در كـشو       گله

 كيلوگرم تعيين   ٣٩دامي در ايران را يك ميش بالغ به وزن          
وزن واحد دامي نژاد زل را      ) ١٣٨٣(فرازمند  ). ٣(كرده است   

و مـسيبي   )  ٧( كيلوگرم بـرآورد كـرده اسـت         ٥/٣٠برابر با   
 كيلـوگرم   ٧/٦٠وزن واحد دامـي نـژاد فـشندي را          ) ١٣٨٣(

  . )١٠(تعيين نموده است 
در كشورهاي مختلف، تعريف واحد دامي بر پايه دام غالب          

براي مثـال، در امريكـا      . ز مرتع بيان شده است    گيرنده ا    بهره
يك واحد دامي عبارت است از يك گاو مـاده بـالغ بـه وزن               

ــوس   ۱۰۰۰ ــفند مرين ــك گوس ــتراليا، ي ــد و در اس  ۴۵ پون
شـود    كيلوگرمي به عنوان واحد دامـي در نظـر گرفتـه مـي            

در كشور ما، گوسفند بيشترين جمعيـت و نـژاد را در            ). ۱۶(
. داراسـت )  نـژاد ۲۷حدود ( از مرتع    گيرنده   هاي بهره   بين دام 

ي از آب و هـوا سـازگار        ا  هر يك از اين نژادها با شرايط ويژه       
بوده و به سه گروه بزرگ جثه، ميانگين جثه و كوچك جثه            

زان انـرژي   از آنجايي كه اندازه جثه بـر ميـ        . شوند  تقسيم مي 
موردنياز روزانه دام اثر مستقيم دارد نمي توان وزن  واحدي           
براي نژاد هاي مختلف  بيـان كـرد و الزم اسـت وزن واحـد                
دامي نژاد غالب هر منطقه مشخص و ضريب تبـديل آن بـه             

هاي علوفـه    واحد دامي کشور محاسبه شود و بر پايه ويژگي        
زانـه آن تعيـين     كند، نيـاز رو    گيري مي   مرتعي كه از آن بهره    

  .شود
ترين مسئله در رابطه با مـديريت موفـق دام و چـرا و               مهم

 بـراي   متابوليسميجيره انرژي   . توليد علوفه، تغذيه دام است    
حالت نگهداري در نشخوارکنندگان ثابت نيست و بـا تغييـر           
ــواد غــذايي، وضــعيت   ــدن، کيفيــت م ــدازه ب ســن، وزن، ان

. کند  هوا تغيير مي  دسترسي به علوفه، عوارض زمين و آب و         
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انرژي موردنياز براي حالت نگهداري براي گوسفنداني كه در       
 درصــد بــاالتر از ٨٠ تــا ٣٠كننــد، بــين  چراگــاه چــرا مــي

 آغل تغذيـه    مانندهاي بسته    گوسفنداني است كه در محيط    
اين امر بستگي به علوفه قابل چرا، وضعيت        . شوند  دستي مي 

). ١٩(نطقــه دارد آب و هـوايي و ميــزان پـستي و بلنــدي م  
نشان دادند كـه آن دسـته از        ) ١٩٨٦ (١هاوستاد و همكاران  

كنند در مقايـسه بـا گاوهـايي          گاوهايي كه در مراتع چرا مي     
%  ٣٠كننـد، حـدود       كه در مناطق محصور و بسته چـرا مـي         

 مورد نيـاز    متابوليسميانرژي  . نمايند  بيشتر انرژي مصرف مي   
  ):٢٣(شود  ه ميبر حسب وزن زنده به صورت زير محاسب

  ر شرايط آغل     د
                                      W٤/١ + ٠٩/٠=mME                       

  در شرايط چراي آزاد  
          W                             ٨/١ + ١/٠=mME  
  )مگاژول(رد نياز  مومتابوليسميانرژي  = MEm: که در آن

W  =  كيلوگرم(وزن زنده دام(  
هدف از اين پژوهش، تعيـين واحـد دامـي نـژاد سـنجابي              
منطقه کرمانشاه و نيازهاي غـذايي روزانـه آن بـا توجـه بـه               
کيفيت علوفه مصرفي و همچنين محاسبه ضريب تبديل آن         

  . باشد به وزن واحد دامي کشور  مي
  

  ها مواد و روش

  موقعيت منطقه

 كيلومتر مربع بين    ٢٥/٢٤٤٣٤ن كرمانشاه با مساحت     استا
º٣٥ ´تــا ٣٣´ ٣٦ º٢٥´ عــرض شــمالي و ١٥ ºتــا ٢٤ º٣٠ 
. النهار گرينويچ قـرار گرفتـه اسـت          طول شرقي از نصف    ٤٨´

 ميلي متر   ٢٠٠‐٦٥٠ميانگين ساليانه بارندگي در استان بين     
+ ٥٠ درجـه سلـسيوس تـا        ‐٢٧ از   دمـاي هـوا   . متغير است 

بلند تـرين نقطـه اسـتان،       .  نوسان است  درجه سلسيوس در  
ــاع   ــا ارتف ــوه شــاهو ب ــا و کــم  ۳۴۵۰ک ــر از ســطح دري  مت

 متـر از  ۱۸۰ترين منطقه، اطراف نفت شهر بـا ارتفـاع       ارتفاع
 هكتار بـوده    ۷۹۹۱۶۹ مراتع استان    گستره. سطح دريا است  

سطح % ۷/۴۸از مساحت كل استان و      % ۴/۳۲ نزديك به كه  
ايـن  . ود اختـصاص داده اسـت     منابع طبيعي استان را به خـ      

                                                 
‐۱  Havstad et al, 1986 

مراتع با توجه به وضعيت اكولوژيكي منطقه بـه سـه دسـته             
 ‐٣ مراتـع قـشالقي      ‐٢ مراتـع ييالقـي      ‐١: شود  تقسيم مي 

ميزان توليد علوفه خشك در سـطح مراتـع         . مراتع ميان بند  
 تن در سال بـرآورد      ۲۳۱۱۴۹استان به طور ميانگين حدود      

  ). ۱۳(شده است 
  

  رسيبمعرفي دام مورد 

اي بزرگ    گوسفند نژاد سنجابي، گوسفندي دنبه دار با جثه       
اي   اي تا قهـوه     صورت آن قهوه  . باشد  و دست و پايي بلند مي     

 سـفيد و ضـخيمي      نـسبت   بـه كمرنگ و بدن از پشم بلند و        
از لحاظ توليد، جزء گوسفندان گوشـتي       . پوشيده شده است  

و گوشتي پشمي است و داراي توليد شير مناسب، مقاومـت           
باال نسبت به شـرايط محيطـي، سـرعت رشـد و كيفيـت و               

  .باشد كميت پشم مناسبي مي
  

  روش گزينش گله و دام

با مراجعه به به امور دام و نيز امـور تغذيـه و اصـالح نـژاد                 
جهاد کشاورزي استان، دو گله کـه داراي دام غالـب از نـژاد      
موردنظر بودند گزينش شـدند کـه يکـي از آنهـا کـوچرو و               

 مرحلـه مختلـف کـه       ٤گلـه کـوچرو در      . ن بود ديگري ساک 
شامل مرحله ورود به ييالق، خروج از ييالق، ورود به قشالق  
و خروج از قشالق بود، وزن کشي شد و از گله ساکن نيز در              
سه مرحله انتهاي مرتع، انتهاي پس چر و انتهاي آغـل وزن            

 رأس  ١٥ رأس از هـر گلـه شـامل          ٥٠. کشي به عمـل آمـد     
 رأس قوچ سه    ٥ رأس ميش چهار ساله،      ١٥ميش سه ساله،    

 ٥ رأس بـره سـه ماهـه و          ٥ رأس قوچ چهار سـاله،       ٥ساله،  
در اولين مرحلـه تـوزين،      . رأس بره شش ماهه توزين شدند     

. ها در هر دو گله به طـور تـصادفي گـزينش شـدند               اين دام 
هاي گزينش شده بـا رنـگ عالمـت گـذاري شـده و در                 دام

  . انجام شددوبارهکشي  زنها، و مراحل بعد از همان دام
ها بخشي از سـال را در         اينکه در هر دو گله، دام       با توجه به  

مرتع و قسمتي ديگر را در پس چر مي گذرانند و نيز بـراي              
اينکه بتوان دو گله را بـا يکـديگر مقايـسه کـرد و تجزيـه و            
تحليل آماري انجام داد، مراحلـي کـه در دو گلـه بـه طـور                

 تجزيه و تحليل قرار     پايه به عنوان    همزمان توزين شده بود،   
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ابتداي چـرا در    (اين ترتيب، در هر گله سه مرحله          به. گرفت
مورد بررسي  ) ييالق، انتهاي چرا در ييالق و مرحله پس چر        

هـا نيـز بـه طـور جداگانـه مـورد              هر يك از گله   . قرار گرفت 
  .تجزيه و تحليل قرار گرفتند

  
  تعيين وزن واحد دامي

هـاي سـه و چهارسـاله انـدازه           وزن ميش  ميانگين   در آغاز 
ايـن دو كـالس       گيري شد و سپس ميانگين کـل وزن زنـده         

 و  سني به عنوان وزن واحد دامي اين نژاد در نظر گرفته شد           
 رده هاي مختلف سني و جنسي بـه         متابوليکياز نسبت وزن    

 واحــد دامــي کــشور، معــادل واحــد دامــي  متــابوليکيوزن 
)AUE (        ـ ژاد گوسـفند سـنجابي   براي مـيش، قـوچ و بـره ن

  ). ۳۳) (۱رابطه (محاسبه شد 

AUE
Y

LAW =75.0

75.0)(
  

يعني وزن بـدن     (متابوليکي وزن    ،LAW١)(75.0: كه در آن  
 وزن زنـده    Yنوع و رده نژاد دام مورد نظـر و        ) ۷۵/۰به توان   

  . ، معادل واحد دامي مي باشدAUEواحد دامي کشور و 
  

 و ميزان علوفه مورد نيـاز       يسميمتابولبرآورد انرژي   

  روزانه واحد دامي

هـا، از دو روش       براي برآورد ميـزان علوفـه مـورد نيـاز دام          
ــه  NRCو جــداول ) ١٩٨٤(هــاي پيــشنهادي مــاف  معادل

) ١٩٨٤(معادلـه پيـشنهادي مـاف       . گيري شد   بهره) ١٩٨٥(
  : هاي چراکننده در مرتع به صورت زير است براي دام

W ٨/١ + ١/٠ = ME 
 مورد نياز واحـد دامـي از        متابوليسمي روش دوم، انرژي     در

اينکـه   بـا توجـه بـه   . استخراج شـد ) ١٩٨٥(NRC  جداول
نياز انرژي دام را در شرايط مرتـع        ) ١٩٧٢ (٢يونگ و کوربت  

دانند   در آغل ميدام درصد بيش از نياز  ٦٠‐٧٠و چراي باز،    
شيب زيـاد، پوشـش     (و نيز با در نظر گرفتن شرايط منطقه         

 ٤٠،  ) زيـاد از منـابع آب      نـسبت   بـه اهي ضعيف و فاصـله      گي
پـس از تعيـين انـرژي       . درصد به انرژي مورد نياز اضافه شد      

                                                 
-١  Live Animal Weight  

‐۲  Yong & Corbett (1972) 

ها در دو مرحله فنولوژي، انرژي سـوخت و            گونه متابوليسمي
  .سازي و نيز علوفه مورد نياز روزانه دام محاسبه شد

  
  تجزيه و تحليل آماري

 روش تـصادفي صـورت      به دليل اينکه آماربرداري از دام به      
گرفــت و از طــرف ديگــر شــمار تکرارهــاي آزمــايش بــراي 

 ٥هـا و       رأس بـراي مـيش     ١٥(هاي مختلف متفاوت بود       دام
، بنـابراين تجزيـه و تحليـل و مقايـسه           )هـا  رأس براي قـوچ   

ميانگين تيمارها براي دام در قالب آزمـون تجزيـه واريـانس            
مقايسه شد ) ساثر چرا، گله، سن و جن ( تيمار   ٤نامتعادل با   

و اثر اين تيمارها بـر روي وزن و نيـز اثـر متقابـل آنهـا بـر                   
گيري از آزمون مقايسه ميانگين دانکن مـورد          يکديگر با بهره  

  . بررسي قرار گرفت

  
  نتايج

ها را در سه مرحله توزين نشان          تغييرات وزن دام   ۱جدول  
هـا    ، بيـشترين وزن دام    بدسـت آمـده   بر پايه نتايج    . دهد  مي

 به قوچ هاي چهار سـاله و کمتـرين وزن مربـوط بـه               مربوط
  . هاي سه ساله بوده است ميش

 از  بدسـت آمـده   هـاي     نتايج آزمـون تجزيـه واريـانس داده       
دهد كه تنها اثر جنس       نيز نشان مي  ) ۲جدول  (ها    توزين دام 

دار داشته است و اثر چرا، گله و          ها اثر معني    بر روي وزن دام   
همچنين اثر متقابل   . ار نشد د  سن در سطح پنج درصد معني     

دار شـد و       عوامل در سطح يک درصـد معنـي        همهجنس با   
داري    عوامل با يكديگر، اثر معني     ديگر متقابل   هاي  گذارياثر

  .بر روي وزن نشان ندادند
اثـر جـنس بـر      دهد که       بررسي جداگانه دو گله نشان مي     

به . دار شده است    ها در سطح يک درصد معني       روي وزن دام  
 ترتيب، کليه عواملي که با جنس اثر متقابل دارند نيز           همين

دار در سطح يک درصد نشان داده اند در حالي            تفاوت معني 
که سن تـأثير چنـداني بـر روي وزن حتـي در سـطح پـنج                 

  .درصد نداشته است
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 ها در سه مرحله توزين  تغييرات وزن دام‐۱جدول 

  .باشد ،  متعلق به دامدار روستايي ساكن مي۲، متعلق به دامدار كوچرو و گله شماره ۱گله شماره *: 

 . ه ها به دليل اينكه در مرحله آغاز چرا در سن رشد قرار دارند لذا تنها در اين مرحله توزين شدندبر**: 

  

جنس و سن 
 دام

زمان توزين 
 دام

  گله
 ميانگين وزن

  )كيلوگرم(دام 
ميانگين وزن 

 )كيلوگرم(دام 
ميانگين کل وزن 

 )كيلوگرم(دام 
٦/٥٦±١٩/١  *١  

  ابتداي چرا
١٦/٥٨±٨٤/١  *٢  

٤٠/٥٧±٤٥/١  

٣/٦٦±٥٦/١  ١  
  انتهاي چرا

٢٦/٦٤±٧٦/١  ٢  
٢٩/٦٥±٦٢/١  

٤٣/٥٥±١٢/١  ١  

  ميش سه ساله

  پس چر
٢٦/٥٧±٨١/١  ٢  

٣٧/٥٦±٤٢/١  

٥٠/٥٩±٤٦/١  

٥٤/٥٧±٥٦/١  ١  
  ابتداي چرا

١٦/٦٣±٣٥/١  ٢  
٣٣/٦٠±٤٠/١  

٨٣/٦٥±٩٩/١  ١  
  انتهاي چرا

٦٥±٨٣/١  ٢  
٣٩/٦٥±٨٧/١  

٧٣/٥٦±٦٦/١  ١  

يش چهار م
  ساله

  پس چر
٩٣/٦١±٣٢/١  ٢  

٢٩/٥٩±٤٦/١  

٤١/٦١±٥٥/١  

٦/٧٩±٥٢/٢  ١  
  ابتداي چرا

٦/٨٥±٠٠/٢  ٢  
٨٣±٢٥/٢  

٧٧±٤٩/٣  ١  
  نتهاي چراا

٧/٧٧±٩٧/١  ٢  
٥٠/٧٧±٧٠/٢  

٢/٧٧±٥٥/٢  ١  

  قوچ سه ساله

  پس چر
٨/٨٣±٥٧/١  ٢  

٤/٨٠±١٠/٢  

٣٥/٨٠±٣٦/٢  

٨/٨٢±٣٨/١  ١  
  ابتداي چرا

١/٨٣±١١/٢  ٢  
٨٣±٧٧/١  

٨/٨١±٤٨/١  ١  
  انتهاي چرا

٧/٧٢±٠٥/٣  ٢  
٢٢/٧٥±٢٨/٢  

٥/٨٠±٤٠/١  ١  

  قوچ چهار ساله

  پس چر
٨/٨٠±٢٤/٢  ٢  

٤٥/٨٠±٨٠/١  

٥٨/٧٩±٢  

٢/٣١±٧/١  ١  
   **ابتداي چرا  بره سه ماهه

١/٢٦±٨١/١  ٢  
٦٥/٢٨±٨٠/١  ___  

٠/٤٢±٣١/١  ١  
   **ابتداي چرا  بره شش ماهه

٨/٤١±١١/١  ٢  
٦/٤١±٢٥/١  ___  



 سنجابينژاد نياز روزانه گوسفند  انرژی مورد واحد دامي ومعادل تعيين                           ١٨٠

 

جدول ( از بررسي زمان توزين      بدست آمده همچنين نتايج   
ها در مرحلـه      دهد که در هر دو گله، وزن ميش         نشان مي ) ۳

در مقايـسه بـا مراحـل       )  چـرا  پايـان مرحله  (دوم وزن کشي    
ر قابل تـوجهي افـزايش نـشان داده اسـت کـه             ديگر، به طو  

هـا در ايـن زمـان          به دليل آبستن بودن مـيش      طور عمده   به
 كه در چهار مرحلـه      ‐اين افزايش وزن در گله اول       . باشد  مي

دار شـده اسـت        در سطح يک درصد معني     ‐توزين شده بود    
(P<0.01)      داري نشان نداده است      اما در گله دوم اثر معني .

وچها در اين دوره بـه دليـل فعاليـت جفـت            بالعکس، وزن ق  
دهد اما اين افزايش و كاهش        گيري اندکي کاهش نشان مي    

دار نبوده است     وزن در هر دو گله در سطح پنج درصد معني         
(P<0.05) .  

  
   اثر گله، سن و مرحله توزين و اثر متقابل آنها بر روي وزن دام‐۲جدول 

  سطح احتمالنگين مربعاتميا مجموع مربعات  درجه آزادي  منبع تغيير
  ns٢٢/٠  ٨٢١/١٦٧  ٨٢١/١٦٧  ١  گله
  ۲۳/۴۲**  ٠٣٩/٢٨٣٠٨  ٠٣٩/٢٨٣٠٨  ١  جنس

  ٦٥/٨**  ٧٥٢/١٧  ٧٥٢/١٧  ١  جنس  * گله
  ns٢١/٠  ٠٩٠/١١٦  ٠٩٠/١١٦  ١  سن
  ns٦٦/٠  ٣٨٤/١  ٣٨٤/١  ١  سن * گله
  ١٦/٦**  ٣٢١/٦٩  ٣٢١/٦٩  ١  سن * جنس

  ns٧١/٤٧  ٦١٩/١٩٠  ٦١٩/١٩٠  ١  سن * جنس * گله
  ns٥١/٠  ٧٢٢/٣٩٥  ٤٤٥/٧٩١  ٢  چرا
  ns٧٩/٠  ٢٨٦/١٦٨  ٥٧٢/٣٣٦  ٢  چرا * گله
  ٦٣/٤**  ٥٥٣/٦٧٤  ١٠٧/١٣٤٩  ٢  چرا * جنس

  ٢٣/٣٠**  ١٥٢/٣  ٣٠٤/٦  ٢  چرا * جنس * گله
  ns٦٦/٠  ٢٩٧/٢٦  ٥٩٤/٥٢  ٢  چرا * سن
  ns٤٨/١  ١٦٠/١١  ٣٢٠/٢٢  ٢  چرا * سن * گله
  ٦٧/٢٥**  ٢٦٢/١٤  ٥٢٥/٢٨  ٢  چرا * سن * جنس

  ٩٣/٧**  ٢٤٥/٠  ٤٩٠/٠  ٢  چرا * سن * جنس * گله
   ٨٢١/٧٠٢  ٧٦٥/١٩٣٩٧٨  ٢٧٦  خطا

  

دهد كه اثر سـن و جـنس          ها نيز نشان مي     نتايج توزين بره  
هـاي شـش ماهـه        دار شـده و بـره       ها معنـي    بر روي وزن بره   

هاي نـر در مقايـسه بـا          هاي سه ماهه و نيز بره       نسبت به بره  
  . تري داشته اندهاي ماده هم سن، وزن بيش بره

ــژاد  بررســيدر ايــن  ــه طــور كلــي وزن واحــد دامــي ن ، ب
معـادل  به همين ترتيب    .  کيلوگرم برآورد شد   ٦٨/٦٠سنجابي،

،  کـشور  نسبت به واحد دامي   نژاد  اين  قوچ، بره   ميش،  واحد دامي   
  .باشد مي ٦٣/٠ و ٨٨/١ ، ٢٩/١ برابر؛ به ترتيب
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  )١در گله شماره (حل مختلف توزين  تغييرات وزن دام ها در مرا‐٣جدول 

  )كيلوگرم(وزن دام در مراحل مختلف توزين 
  سن و جنس

 انتهاي قشالق ابتداي قشالق  انتهاي ييالق  ابتداي ييالق
  B ۳۴/۵۷  A ۸۳/۶۵  B ۸۰/۵۸  B ۷۳/۵۶  ميش سه ساله
  B ۶۰/۵۶  A ۳۰/۶۶    B ۶۳/۵۶  B ۴۳/۵۵ ميش چهار ساله
  A ۶۰/۷۹  A ۰۰/۷۷  A ۲۰/۷۳  A ۲۰/۷۷ قوچ سه ساله
  A ۸۰/۸۲  A ۸۰/۸۱  A ۹۰/۸۰  A ۵۰/۸۰ قوچ چهارساله

  

  هاي مرتعي  قابل دسترس در هر کيلوگرم ماده خشك علوفه تيپمتابوليسمي ميانگين انرژي ‐۴جدول 

  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  شماره تيپ

ميانگين انرژي 
 قابل متابوليسمي

ها  دسترس كل تيپ
  ) مگاژول(

 متابوليسميميانگين انرژي 

قابل دسترس تيپ 
  )مگاژول(

٩٥/٥  ٥٣/٥ ٢٥/٦  ٦٢/٥ ٠٧/٦  ٨٦/٥  ٤/٦ ٧٥/٦ ٣٢/٥  ٧٨/٥  

  

 .دار بين مراحل مختلف توزين است  حروف همانند در هر رديف نشان دهنده نبود تفاوت معني‐

  
 و علوفه مـورد نيـاز روزانـه         متابوليسميتعيين انرژي   

  واحد دامي

ها بـر پايـه فرمـول         روزانه دام  مورد نياز    متابوليسميانرژي  
 و در نظــر ۱/۰+۸/۱ =(ME(W) ۱۹۸۴(پيــشنهادي مــاف 

درصد انرژي اضافي به دليل شرايط منطقه بـراي         ۴۰گرفتن  
.  مگاژول بـرآورد شـد     ۹۷/۱۰ کيلوگرمي،   ۶۸/۶۰واحد دامي   

 موردنياز قوچ با در نظر گرفتن       متابوليسميهمچنين انرژي   
  .ل محاسبه شد مگاژو۴۹/۱۳معادل واحد دامي آن، 

 علوفه در دسترس  متابوليسمي، انرژي   )۱۳۸۴(اسفندياري  
 جدول شماره   برابر را   اين پژوهش  بررسيدام در مراتع مورد     

  ).۳( گزارش داده است ۴
 و با در نظر گـرفتن ميـانگين انـرژي      باالبا توجه به جدول     

اي منطقـه،      مگاژول براي گياهـان علوفـه      ۹۵/۵ متابوليسمي
 کيلـوگرم علوفـه     ۸۴/۱زانه هـر واحـد دامـي،        ميزان نياز رو  

خشک در روز تعيين شده است، بـه همـين ترتيـب علوفـه              
مورد نياز روزانه براي قوچ در نظر گرفتن معـادل دامـي آن،             

ــي ۲۶/۲  ميــانگين انــرژي  ۵جــدول . باشــد  کيلــوگرم م
 يک کيلوگرم علوفه خشك و نيـز علوفـه مـورد            متابوليسمي

و ) ۱۹۸۴(ولوژي با دو روش ماف      نياز دام را در دو مرحله فن      
NRC) ۱۹۸۵ (دهد نشان مي.  

 مورد نياز روزانـه يـک واحـد دامـي در            متابوليسميانرژي  
براي گوسفند بـا    ) NRC) ۱۹۸۵حالت نگهداري از جداول     

به دليل  . باشد   مگاكالري مي  ۲/۲ كيلوگرم،   ۶۸/۶۰وزن زنده   
هايي کـه در محـيط هـاي          اينکه اعداد اين جداول براي دام     

شوند محاسبه شده است، لـذا         آغل نگهداري مي   مانندبسته  
هاي چراکننده در شرايط مرتع و چراي باز، با توجه   براي دام 

گيري نبـود و لـذا        قابل بهره ) ۱۹۷۲(به نظر يونگ و کوربت      
  :شود ضرب مي) درصد۴۰ (۴/۱اين اعداد در ضريب 

ــرژي =  ــسميانـ ــي   متابوليـ ــد دامـ ــاز واحـ ــورد نيـ  مـ
  کيلوگرمي۶۸/۶۰

  ۴/۱ × ۲/۲ = ۰۸/۳مگاكالري در روز 
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  ) ۱۹۸۴(گيري از دو روش معادله ماف   ميانگين انرژي يک کيلوگرم علوفه و علوفه مورد نياز دام در دو مرحله فنولوژي با بهره‐۵جدول 

  )NRC) ۱۹۸۵و جداول 

  مرحله فنولوژي
 يک متابوليسميميانگين انرژي  

  )مگاژول(کيلوگرم علوفه 
  )كيلوگرم(مورد نياز واحد دامي ميزان علوفه 

  )۱۹۸۵ (NRCجدول   )۱۹۸۴(معادله ماف     
  a  ۶۱/۶   aA ۶۶/۱  aA ۹۴/۱  رشد رويشي
  b  ۳۸/۵  bA ۰۴/۲  bA  ۳۹/۲  بذردهي

  .دار دردو مرحله فنولوژي در سطح يك درصد است  نشان دهنده تفاوت معني(a, b)  حروف غيرهمانند كوچك ‐

  .دار بين دو روش است  نشان دهنده عدم تفاوت معني(A, B) حروف همانند بزرگ ‐

  
که با تبديل آن به مگاژول بر کيلوگرم ماده خشک، انرژي           

 ۸۷/۱۲مورد نياز واحد دامي سنجابي در شرايط نگهـداري،          
 موردنياز  متابوليسميانرژي  . ١آيد  مگاژول در روز به دست مي     

گاژول  م۸۳/۱۵قوچ با در نظر گرفتن معادل واحد دامي آن،   
  .تعيين شد

ها در حال رشد هستند، بايد بـراي آنهـا            به دليل اينكه بره   
لـذا  .  حالت رشد و توليد را در نظر گرفـت         متابوليسميانرژي  
، ميـزان   )NRC) ۱۹۸۵هـاي جـداول       گيـري از داده     با بهره 
هاي سه و شش ماهـه،         موردنياز روزانه بره   متابوليسميانرژي  
علوفه مـورد نيـاز     . شود مي مگاژول برآورد    ۲۶/۱۷ و   ۹۵/۱۲
 قابـل   متابوليـسمي ها نيز بـا توجـه بـه ميـانگين انـرژي               بره

 و  ۱۸/۲، بـه ترتيـب      ) مگـاژول  ۹۵/۵(دسترس علوفه مرتـع     
  . كيلوگرم در روز محاسبه شده است۹۰/۲

همچنين ميزان علوفه مورد نياز هر واحد دامي با در نظـر            
 ۱۶/۲ مگـاژول،    ۹۵/۵ متابوليـسمي گرفتن ميـانگين انـرژي      

بدين ترتيب، ميزان نيـاز     . کيلوگرم علوفه خشک تعيين شد    
 ۶۵/۲روزانه قوچ با در نظر گرفتن معـادل واحـد دامـي آن،              

  . کيلوگرم محاسبه شد
  
  

  و نيجه گيري بحث

                                                 
سمی علوفـه گياهـان مـورد بررسـي بـر           ي به دليل اينکه واحد انرژي متابول      ‐۱

حسب مگاژول بر کيلوگرم ماده خشک است، لذا نياز دام بر پايه مگاکالري در              
  .             شود  ضرب مي۱۸/۴روز در ضريب 

سمیيانرژي متابول= ۰۸/۳×۱۸/۴= ۸۷/۱۲مگاژول در روز   

واحد دامي به عنوان شاخصي براي تبـديل انـواع مختلـف            
دام به يكديگر و تعيين ظرفيت چرا و محاسبه ظرفيت مرتع   

اين مفهوم بسته بـه شـرايط       . باشد  يرهاي آن مي   متغ ديگرو  
ثابت نيست و بـر پايـه وزن دام غالـب هـر منطقـه تعيـين                 

معمول دام سـنگين  طور  بهدر كشورهاي غربي ). ۲(شود    مي
و در كشور ما كه نگهداري گوسفند رواج بيشتري دارد، دام           

گيري قـرار گرفتـه       سبك براي معرفي واحد دامي مورد بهره      
ها،   گيري از ميانگين وزن ميش      ، با بهره   بررسي ايندر  . است

 کيلوگرم تعيين   ٦٨/٦٠وزن واحد دامي نژاد سنجابي برابر با        
نژاد اين  قوچ، بره   ميش،  واحد دامي   معادل  به همين ترتيب    . شد

 و  ٨٨/١ ،   ٢٩/١ برابـر؛    ، بـه ترتيـب     کـشور  نسبت به واحد دامـي    
  .باشد مي ٦٣/٠

رحله مورد بررسي قرار    تغييرات وزن دام در دو گله و سه م        
ها و قوچ هاي سه و   از توزين ميشبدست آمدهنتايج . گرفت

ها مربوط به    دهند که بيشترين وزن دام     چهار ساله نشان مي   
هاي سه    هاي چهارساله و کمترين وزن، متعلق به ميش        قوچ

  . ساله بوده است
بررسي اثر چرا، گله، سن و جنس و نيـز اثـر متقابـل آنهـا                

دار نـشان داده      نس را در سطح يک درصد معنـي       تنها اثر ج  
  .دار نشده است  عوامل معنيديگراست در حالي كه اثر 

هر چند که دام هـا      . دار نشد   اثر چرا بر روي وزن دام معني      
پس از دوره چرايي افزايش وزن داشتند اما اين افزايش وزن           

داري را در سطح پنج درصد        بسيار ناچيز بوده و تفاوت معني     
هاي   گلهعلت آن به احتمال اين است که        .  نکرده است  ايجاد

مورد بررسي در بيشتر مواقع سال بـا کنـسانتره، ذرت، کـاه             
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نخود، يونجه، دانه گندم و جو و حتـي نـان خـشک تغذيـه               
همين امر سبب شد تا تغيير چنـداني در         . دستي مي شدند  

  . وزن دام ها در مراحل مختلف توزين ايجاد نشود
ين است كه وزن زنده قـوچ بيـشتر از مـيش            نتايج بيانگر ا  

بوده و در نتيجه به ميزان بيشتري انرژي در حالت همساني           
به همين دليل، ضريب تبديل قوچ به . فيزيولوژيكي نياز دارد

واحد دامي براي محاسبه ظرفيت چراي مرتع نيـز محاسـبه           
داري در    اثر سن و نيز گلـه بـر روي وزن، تـأثير معنـي             . شد

علت را به احتمال بتوان     .  نشان نداده است   سطح يك درصد  
 دو مرتع از نظر شرايط محيطي و فيزيكي         هماننددر شرايط   

در هـر   . ها جستجو كـرد     و نيز نوع مديريت شبيه به هم گله       
هـاي    هاي سه ماهه با يکديگر و بره        دو گله ميانگين وزن بره    

. دهـد   داري را نشان نمـي      شش ماهه با يکديگر تفاوت معني     
 همـه تـوان گفـت کـه         متقابـل مـي    هـاي   گذاريد اثر در مور 

عواملي که با جنس اثر متقابل دارند، در سطح  يک درصـد             
مرحلـه  ( چـرا در مرتـع       پايانيدر مراحل   . دار شده اند    معني

ها به دليـل آبـستني، افـزايش و در            ، وزن ميش  )دوم توزين 
مقابل، وزن قوچ ها به دليـل جفـت گيـري انـدکي کـاهش               

ها در طول دوره آبستني و شـيردهي بـه            ميش. داشته است 
ــراي انجــام    ــه بعــضي عناصــر ب ــاز دام ب ــزايش ني ــل اف دلي

هاي زيستي جنسي، توليد اسپرم و رهاسازي تخمك          فعاليت
قوچ ها نيز در    ). ۵(نياز دارند   مواد  به ميزان مغذي بيشتري     

هنگام جفـت گيـري زمـان انـدكي را بـراي تغذيـه صـرف                
سـت وزن زيـادي را از دسـت         كنند و در نتيجه ممكـن ا        مي

 در  بهينـه لذا نياز به مواد غذايي كافي براي بـازدهي          . بدهند
  ).۳۱(گيري ضروري است  هنگام جفت

 کامل در هاي دادهعالوه بر تعيين واحد دامي نژادها، وجود      
گيـري دام و نيـز        زمينه نياز هاي دام، مواد غذايي مورد بهره       

 بـسيار ضـروري    قابليت دسترسي به مواد مغذي توسـط دام       
افزايش در ميزان انـرژي نگهـداري       ) ١٩٧٤( اوسوجي   .است

مورد نياز براي انجام وظايف عادي بدن را نسبت به حـالتي            
 درصـد  ٥٠ تـا  ٢٥شود، حـدود   که دام در آغل نگهداري مي     

نيــاز انــرژي ) ١٣٨٠(ابراهيمــي ). ۲۸(بــرآورد کــرده اســت 
وگرم بــا  کيلــ٥٠را بــا وزن بختيــاري نــژاد لــري متابوليــسمي

 ۶۰و افزودن   ) NRC) ۱۹۸۵هاي جداول     گيري از داده    بهره
 مگـاژول در روز بـرآورد کـرده         ۳۷/۱۳درصد انرژي بـه آن،      

 يـک   متابوليـسمي انـرژي   نيـاز   ) ۱۳۸۳(فرازمنـد   ).  ۱(است  
) ٧( مگاژول در روز تعيين نموده       ٨/٦واحد دامي نژاد زل را      

 مورد نياز   ميمتابوليسنياز انرژي   ١٣٨٣(و در نهايت، مسيبي     
ــل،   ــداري در آغ ــرايط نگه ــستان و در ش  ٨٦/٦دام را در زم

  ).١٠(مگاژول در روز برآورد كرده است 
 مورد نياز روزانـه واحـد       متابوليسميدر اين پژوهش، انرژي     

ــي  ــره ٤/٦٠دام ــا به ــوگرمي ب ــه   کيل ــري از معادل ــاي  گي ه
گيري از     مگاژول  و با بهره     ٩٧/١٠،  )١٩٨٤(پيشنهادي ماف   

  .  مگاژول تعيين شدNRC) ۱۹۸۵( ،۸۷/۱۲جداول 
 NRCو  ) ١٩٨٤(بين نتايج بدست آمده از دو روش ماف         

 مــورد نيــاز دام هــا متابوليــسميدر تعيــين انــرژي ) ۱۹۸۵(
اين اختالف جزيـي هـم بـه          اختالف چنداني وجود ندارد كه    

هاي مـورد     احتمال ناشي از تفاوت هاي موجود بين نژاد دام        
بـه نظـر    . باشد  اطق مورد بررسي مي    و نيز شرايط من    بررسي

، ميزان انـرژي بـر    NRCاينكه در روش      مي رسد با توجه به    
 و بـا تعيـين      (range)پايه شرايط مختلف در يك محدوده       

حد بهينه مشخص شده است درصورتي كه الزم باشد يكـي           
شود   گيري قرار گيرد، پيشنهاد مي      از اين دو روش مورد بهره     

 بـــراي تعيـــين انـــرژي )NRC) ۱۹۸۵از روش جـــداول 
  .گيري شود  بهرهمتابوليسمي

با توجه به موارد گفته شده مي توان نتيجه گرفت که براي 
توليـد، بهداشـت و     برنامه ريزي و مديريت موفق چرا و نيـز          

نگهداري مطلوب دام، توجه به تغذيه دام و تـأمين نيازهـاي        
ناپذير به نظر مـي رسـد و        گريزغذايي روزانه دام، ضروري و      

ذا الزم است که نياز روزانه دام بـر پايـه کيفيـت و کميـت                ل
علوفه موجود تأمين و بر پايه آن، نسبت به تهيـه آن اقـدام              

  .شود
  

  سپاسگزاري

تبيين مفهوم واحد دامـي     "طرح ملي   اين پژوهش در قالب     
ــه دام چــرا کننــده از مراتــع کــشور  ــاز روزان ســازمان " و ني

ونـت پژوهـشي    هاي علمي كشور و بـا همكـاري معا         پژوهش
 آنهـا دانشگاه تهـران انجـام گرفتـه اسـت كـه از پـشتيباني               

  .سپاسگزاريم
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  منابع

گيـري از سيـستم هـاي         تعيين مدل مناسب برآورد ظرفيت چرايي کوتـاه مـدت مراتـع بـا بهـره               ). ١٣٧٧... (ابراهيمي، عطاا  ‐۱
  . صفحه١٧٠يت مدرس ، پايان نامه کارشناسي ارشد مرتعداري، دانشگاه ترب). GIS(اطالعات جغرافيايي

گزارش نهايي طرح ملي تعيين اندازه واحد دامي و نياز روزانـه دام چـرا کننـده در مراتـع کـشور ،                       ). ١٣٨٦( ارزاني، حسين    ‐٢
  .دانشکده منابع طبيعي ، دانشگاه تهران

مطالعه موردي استان ( مرتع گيري كننده از تعيين واحد دامي و نياز روزانه گوسفند سنجابي بهره ). ١٣٨٤( اسفندياري، علي    ‐٣
  . صفحه١٤٥پايان نامه کارشناسي ارشد مرتعداري، دانشکده منابع طبيعي دانشگاه تهران، ). كرمانشاه

گيري و نياز غذايي گوسفند در چند مرتع بـا وضـعيت              بررسي تعادل کمي و کيفي علوفه قابل بهره       ). ١٣٧٧( بشري، حسين    ‐٤
  . صفحه١١٥مرتعداري، دانشکده منابع طبيعي دانشگاه تهران، پايان نامه کارشناسي ارشد . مختلف

بر کيفيـت علوفـه چنـد گونـه         ) خاک و اقليم  (بررسي اثر مراحل مختلف فنولوژيک و عوامل محيطي         ). ١٣٧٨( ترکان، جواد    ‐٥
  . صفحه١١٤پايان نامه کارشناسي ارشد مرتعداري، دانشکده منابع طبيعي دانشگاه تهران، . مرتعي
 کارشناسي ارشد، دانشکده منـابع      ٢سمينار  . عوامل مؤثر بر کيفيت علوفه و نياز روزانه دام        ). ١٣٧٨( توسل، مرتضي     حسيني ‐٦

  .صفحه١٠٠. طبيعي دانشگاه تربيت مدرس
، (In Vivo)گيـري از روشـهاي حيـواني     تعيين ارزش غـذايي بعـضي از مـواد خـوراکي بـا بهـره      ). ١٣٧٩( شورنگ، پروين ‐٧

پايان نامه کارشناسـي  . (In Sito – In Vitro) آزمايشگاهي – و شکمبه (In Situ) کيسه نايلوني  ،(In Vitro)آزمايشگاهي 
   . صفحه ٩٥ارشد علوم دامي، دانشکده کشاورزي دانشگاه تهران، 

کارشناسـي ارشـد    پايان نامه   . تعيين مفهوم واحد دامي و نياز روزانه نژاد زل در مراتع غرب مازندران            ). ١٣٨٣( فرازمند، سارا    ‐٨
  . صفحه٦١مرتعداري، دانشکده منابع طبيعي دانشگاه تربيت مدرس، 

  .٦٢٤مرکز پژوهشات منابع طبيعي و امور دام استان اصفهان، ص . اي بر جيره نويسي مرتع مقدمه). ١٣٧٧. ( قورچي، تقي‐٩
پايان نامه کارشناسي ارشد    .  مرتعي معرفي شاخصهاي تعيين کيفيت علوفه در چند گونه مهم        ). ١٣٨٠( کابلي، سيد حسن     ‐١٠
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Abstract 
Knowledge on animal requirement, available forage and its quality is fundamental for successful 

livestock and range management. Since sheep is dominant grazing animal of rangelands in Iran and 
there are over 27 sheep breeds and each breed has special body size, physiological condition and 
consequently different daily nutrition requirement, animal unit should be determinated for dominant 
breed of sheep in every region to be calculated the forage requirement based on body weight, daily 
energy requirement and quality of available forage. In this study, two herds of Kermanshah's Sanjabi 
breed have been weighted including 50 animals in each herd (15 heads three years old ewe, 15 heads  
four years old ewe, 5 heads  three years old ram, 5 heads four years old ram, 5 heads  three months old 
lamb and 5 heads six months old lamb) in three stages. The body weight of Sanjabi breed (based on 
average body weight of three and four years old ewe) was 60.68 ±0.56 kg. Animal unit equivalent 
(AUE) for ewe, ram and lamb were 1.29, 1.88 and 0.63 kg, respectively. The results of analysis of 
variance indicated that there are significant differences between weight of ewes and rams (P<0.01). 
The metabolizable energy requirement determinated based on maintenance condition (with 40% extra 
energy because of regions, topographic condition and watering point distances) using two method of 
MAFF (1984) formula and NRC (1985) tables. In the first method, the daily energy requirement of 
animal unit was obtained 10.97 MJ while second method it was 12.28 MJ. Generally, information 
about daily requirement is essential for animal nutrition management in rangeland and it should be 
considerated in range management designs. 
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