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نیاز انرژی متابولیسمی روزانه گوسفند قزل 
در مراتع كوهستانی سهند 

چکیده
اطــاع از نیاز به مواد مغذی روزانه دام هــاي چرا كننده در مراتع مناطق مختلف آب و هوايی، بمنظور محاســبه ظرفیت چرا در 
طرح های مرتعداری، ضروری است. در همین راســتا، نیاز انرژی قابل متابولیسم روزانه در سطح نگهداری گوسفند قزل در مراتع 
كوهستانی سهند بررسی شد. برای اين منظور با توجه به میانگین مقادير شاخص های كیفیت علوفه گونه های مرتعی و سهم آنها در 
تركیب گیاهی مرتع در مراحل مختلف رشــد، مقدار انرژي قابل متابولیسم در كیلوگرم علوفه خشک مراتع مورد چرا برآورد شد و 
با مد نظر قرار دادن نیاز انرژی قابل متابولیسم روزانه گوسفند قزل، مقدار علوفه تامین كننده نیاز دام در مراحل مختلف رشد، در 
مراتع منطقه برآورد گرديد. نیاز انرژي قابل متابولیسم روزانه در سطح نگهداري میش، قوچ و بره قزل بر اساس معادله پیشنهادی 
ماف )MAFF، 1984( در حالت نگهداري و در شــرايط چرا در مرتع و با مد نظر قرار دادن خصوصیات فیزيکی مراتع مورد مطالعه، 
فواصل آبشــخور، تراكم گیاهان و اعمال ضريب افزايشی 60 درصد، به ترتیب 14/25، 18/82 و 10/75 مگاژول محاسبه گرديد. بر 
مبنای نتايج حاصل، مقدار علوفه الزم براي تأمین نیاز روزانه میش، قوچ و بره قزل با توجه به مقدار انرژی قابل متابولیسم در واحد 
وزن پوشش گیاهی مراتع منطقه در ســال 1387، در مراحل اولیه رشد 1/61، 2/13 و 0/93، در اواسط مرحله رشد 1/83، 2/42 و 
1/06 و در مراحل پايانی رشد 2/24، 2/96 و 1/30 كیلوگرم علوفه خشک برآورد گرديد. مقادير مذكور برای سال 1388، در مراحل 
اولیه رشــد 1/57، 2/08 و 0/91، در اواسط مرحله رشــد 1/73، 2/28 و 1/00 و در مراحل پايانی رشد 2/23، 2/94 و 1/29 كیلوگرم 
علوفه خشــک و برای سال 1389، در مراحل اولیه رشد  1/55، 2/04 و 0/90، در اواسط مرحله رشد 1/82، 2/40 و 1/06 و در مراحل 
پايانی رشــد  2/23، 2/94 و 1/29 كیلوگرم علوفه خشک برآورد شد. اين نتايج نشان مي دهد كه زمان چرا بر نیاز روزانه دام موثر 
است و الزم است برای هر مرحله رشد مرتع، نیاز روزانه دام بر مبنای كیفیت علوفه مشخص شود. همچنین نتايج نشان داد با توجه 
به شرايط ســال ممکن است، كیفیت علوفه گیاهان و به تبع آن مقدار علوفه تامین كننده نیاز انرژی قابل متابولیسم روزانه دام تا 
حدودي تغییر يابد ولی به دلیل هزينه بر بودن تعیین كیفیــت علوفه، می توان از نتايج مذكور به منظور برآورد نیاز روزانه دام در 

سال های مختلف استفاده كرد. 

كلمات كلیدي: انرژی قابل متابولیسم، كیفیت علوفه، گوسفند قزل، مراتع سهند، نیاز روزانه. 
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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.

مقدمه
یکی از موارد مهم در دســتیابی به عملکرد بهتر دام در مرتع، كیفیت 
مطلوب علوفه مراتع مورد چرای دام است. گیاهان مختلف به دلیل قرار 
گرفتــن در اقلیم های متفاوت و همچنین تفاوت در خصوصیات ذاتی، 
 Torkan&  دارای كیفیت علوفه یکســان نمی باشند. نتایج مطالعات
Arzani )2005( نشــان داد كه كیفیت علوفه گونه های مشــابه در 
اقلیم های مختلف با همدیگر اختالف معنی داری داشــته اند. تفاوت در 
كیفیت علوفه گونه های گیاهی، مطالعه و بررســی كیفیت علوفه آنها 
را به منظور اتخاذ تصمیم درســت و اصولی در مدیریت مرتع اجتناب 
ناپذیر می نمایــد. گونه های گیاهی به دلیل متفــاوت بودن تركیبات 
شیمیایی تشکیل دهنده آنها، مقادیر متفاوتی از انرژی و پروتئین مورد 

نیاز دام را تامین می كنند، لذا مطالعه كیفیت علوفه گونه ها می تواند به 
مدیریت مرتع در خصوص برآورد علوفه مورد نیاز روزانه واحد دامی در 
 Ganskopp ،طرح های مرتعداری كمک شــایانی كند. در این راستا
Bohnert & )2006( گــزارش كردند كه مدیــران دام های اهلی و 
وحشــی، برای رسیدن به اهدافی نظیر تولید مثل مطلوب دام ها، باید 
از تغییرات تركیبات شــیمیایی موجود در علوفه آگاه باشند. همچنین 
تركیبات شیمیایی موجود در علوفه در فصول مختلف رشد گیاه دچار 
تغییر شده و هضم پذیری علوفه را به عنوان یک عامل مهم تحت تاثیر 
قرار می دهند. از میان تركیبات شیمیایی موجود در علوفه؛ انرژی قابل 
متابولیسم، ماده خشک قابل هضم، الیاف نامحلول در شوینده اسیدی 
و پروتئین خام مهمترین شاخص هایی هستند كه برای ارزیابی كیفیت 
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 Rhodes & و همکاران، 2004؛ Arzani( علوفه بررســی می شوند
Sharrow ، 1990( . هــر چــه مقادیر پروتئین خــام و انرژی قابل 
متابولیســم در علوفه مرتع بیشتر باشد، مراتع مذكور برای چرای دام، 
مطلوب تــر خواهند بــود و قادر به تامین نیاز روزانــه واحد دامی چرا 
كننده در مراتع منطقه می باشند. زمانی این امر محقق خواهد شد كه 
با طرح ریزی سیســتم های چرایی در مرتع بتوان، نسبت برگ به ساقه 
در گونه های مرتعی و درصد گونه های خوشخوراک در تركیب گیاهی 
مرتــع و به تبع آن هضم  پذیري علوفه را در حد مطلوب نگه داشــت. 
به همیــن دلیل Corbett )1987( اعتقــاد دارد كه دام ها تركیبات 
خاصی از علوفه مرتع را ترجیــح می دهند و تركیب علوفه ای مطلوب 
 Arzani برای دام ها؛ علوفه سبز، برگی و لگوم ها می باشند. همچنین
)2009( گزارش داد كــه هضم پذیري، مهمترین عامل تعیین مصرف 
گیاه توســط دام است كه باید در مدیریت چرا بگونه اي عمل شود كه 
هضم  پذیري علوفه مطلوب باشد و محدودیتي در مصرف علوفه توسط 
دام به وجود نیاید. روش هــای مختلفی به منظور اطالع از نیاز انرژی 
قابل متابولیســمی دام ها به كار گرفته می شــود. به طور معمول، نیاز 
انرژی قابل متابولیسم دام ها در نشریات انجمن تحقیقات ملی و دیگر 
جداول استاندارد شرح داده شده اند. Holechek و همکاران )2004( 
گزارش كردند كه به واسطه انتقادی كه به توصیه های نیازهای غذایی 
انجمن تحقیقات ملی می شود، آمار و ارقام ذكر شده نمی تواند همواره 
برای دام های مرتعی كاربرد داشــته باشــد. جداول مذكور، بیشتر بر 
اساس تركیبات شیمیایی گیاهان زراعی و نگهداری دام ها در اصطبل 
طراحی شده اند و در آنها شــرایط آب و هوایی و خصوصیات فیزیکی 
منطقه كمتر لحاظ شــده اســت. بر همین اســاس، عالوه بر استفاده 
از جداول اســتاندارد به منظور اطالع از نیاز انرژی قابل متابولیســم 
دام ها، معادالت مختلفی از ســوی كمیته های علمی به منظور برآورد 
نیاز انرژی قابل متابولیســم دام در حالت نگهداری و تولید ارائه شده 
اســت كه دقت و صحت كاربرد آن، در بســیاری از مناطق مورد تائید 
 Nikkhah & Amanloo 2009 ؛ ، Arzani( قرار گرفته اســت
، 1991؛ Belich و همــکاران، 2005؛ Richardson و همــکاران 
، 2002؛ Richardson ، 2004(. در ایــن خصــوص، می تــوان به 
معادالت پیشنهادی نظیر معادالت ماف )MAFF، 1984( و معادله 
ارائه شــده توســط Finlayson و همکاران )1995( اشاره كرد. بر 
اســاس معادالت مذكور، نیاز انرژی قابل متابولیســم روزانه دام چرا 
كننده در مرتع محاســبه و با توجه به محتوای انرژی قابل متابولیسم 
در واحد وزن پوشش گیاهی، مقدار علوفه تامین كننده این نیاز تعیین 

می شود.
با استناد به موارد مذكور، استنباط می شود كه بمنظور حفظ وضعیت 
تغذیه ای دام و دســتیابی به عملکرد مطلوب دام در مرتع، علوفه مرتع 
باید قــادر به تولید حداقل نیازهای واحد دامــی چرا كننده در مرتع 
در مراحل مختلف رشــد باشــد. از همین حیث در این مقاله، ضمن 
ارائــه اطالعات جامــع و كامل از مقادیر شــاخص های كیفیت علوفه 
گونه های مورد چرای دام در مراتع كوهســتانی سهند؛ مطلوبیت آنها 
به منظور تامین نیاز انرژی قابل متابولیســم روزانه معادل واحد دامی 
چرا كننده در مراتع منطقه مشخص شده است و بر مبنای آن می توان 

در خصوص طبقه بندی كیفیــت علوفه گونه های مرتعی منطقه مورد 
مطالعه نیز تصمیم گیری نمود.   

مواد و روش ها
در این پژوهش مراتع ییالقي ارشد چمن كه با موقعیت جغرافیایی 37 
درجه، 44 دقیقه و 27 ثانیه عرض شــمالي و 46 درجه، 20 دقیقه و 
2 ثانیه طول شــرقي، در 60 كیلومتري جنوب تبریز و دامنه كوه هاي 
ســهند، قرار گرفته اســت به عنوان عرصه مطالعاتــی و معرف ناحیه 
رویش هاي كوهســتاني )ارتفاع بیش از 2500 متر( در اقلیم رویشی 
آذربایجانی انتخاب شد. متوسط بارندگي ساالنه منطقه 326/2 میلیمتر 
و میانگین دماي روزانه 10/8 درجه سانتیگراد است كه حداكثر دماي 
روزانه 17/8 درجه سانتیگراد و حداقل دماي آن 3/7 درجه سانتیگراد 
می باشــد. همچنین تعداد روزهاي یخبندان منطقه، 135 روز اســت. 
خاک محدوده طرح داراي بافت شــني و لومي است. منطقه به صورت 
كوهســتاني بوده و از كوه هاي مرتفع با شــیب غالب 45-10 درصد و 
جهت غالب شــمال غربي تشکیل شده اســت )Arzani و همکاران، 

 .)2010
نظام بهره برداری از مراتع منطقه به صورت عشــایري و نیمه كوچ رو 
اســت كه تركیب گله های دام عمدتا شامل گوسفند قزل و تعدادي بز 
محلی مي باشد. فصل رویش در مراتع منطقه، اوایل فروردین تا اواسط 
مرداد ماه و فصل بهره برداری از 15 خرداد لغایت 15 شــهریور ماه به 

مدت 90 روز مي باشد )Arzani و همکاران، 2010(.
 Astragalus aureus -Festuca ،تیپ گیاهی غالب مراتع منطقه
ovina- Onobrychis Cornuta مي باشد. برای انجام این پژوهش 
از 11 گونه مرتعی شــامل؛ Alopecurus textiles )دم روباهي(، 
 Astragalus میخکــي(،  )مرجانــي   Arenaria dianthoides
 Astragalus pinnetorum طالیــي(،  )گــون   aureus
 Cirsium ،)علــف پشــمکي( Bromus tomentellus ،)گــون(
haussknechtii )كنگــر ســهندي(،  Festuca rubra )علف بره 
قرمــز(، Tanacetum chiliophyllum )مینــاي آذربایجانــي(، 
آذربایجانــي(،  قاصــد  )گل   Taraxacum azarbaijanicum
 Tragopogon و  )آویشــن(   Thymus kotschyanus
margiantus )شــنگ كوهي( كه از گونه هــای مهم و عناصر اصلی 
تیپ¬های گیاهی مراتع مورد مطالعه می باشــند، همچنین براساس 
دانش بومی و نتایج حاصل از طرح ملی "تعیین علوفه قابل برداشــت 
مراتع كشــور" )موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، 2011(، از گیاهان 
مورد چرای دام می باشــند، در سه مرحله رشــد )رویشی، گلدهی و 

بذردهی( در سال  1387 نمونه برداری شد.  
برای این منظور، در هر یک از مراحل رشد، از پایه های گیاهی واقع در 
داخل پالت های یک متر مربعی مستقر در امتداد ترانسکت های 100 
متری، نمونه برداری شد و براي گراس ها و فورب ها از یک سانتیمتري 
باالي سطح خاک و براي بوته اي ها، رشد سال جاري قطع شد. در این 
خصوص، طبق دســتورالعمل طرح ملی ارزیابی مراتع مناطق مختلف 
آب و هوایی ایران )Arzani ، 1997(، تعداد 60 پالت یک متر مربعی 
كه در امتداد 6 ترانســکت 100 متری مســتقر شده بودند، به منظور 
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اندازه گیری درصد پوشــش تاجی، تولید، تراكم و فراوانی گونه ها بکار 
برده شد. 

مقادیر پروتئین خام، الیاف نامحلول در شــوینده اسیدی، ماده خشک 
قابل هضم و انرژی قابل متابولیســم به عنوان شاخص¬های كیفیت 
علوفه، مد نظر قرار گرفت كه پس از آســیاب كردن نمونه¬ها، مقادیر 
هر یک شــاخص های مذكور در آزمایشــگاه، بر مبنای دستورالعمل 

AOAC  )2000( اندازه گیری شد. 
برای ایــن منظور، پس از اندازه گیری درصــد نیتروژن )N( به روش 
كجلدال با استفاده از رابطه 1، درصد پروتئین خام  نمونه ها برآورد شد.

 )CP( 6/25 = پروتئین خام ×%N                                :1رابطه

الیاف نامحلول در شــوینده اســیدی  با اســتفاده از روش ارائه شده 
توسط Van Soest )1963( اندازه گیری شد. نظر به اینکه به دست 
آوردن اطالعات صحیح و دقیق در خصوص هضم پذیری علوفه مرتع، 
ارزش زیادی دارد، اما كســب اطالعات واقعی و دقیق در زمان مصرف 
علوفه توســط دام، گران و نیازمند مقدار زیادی نمونه گیاهی اســت 
كــه در این مطالعه امکان پذیر نبود، لــذا درصد گوارش پذیري ماده 
خشک  نمونه ها توسط معادله پیشنهادی Oddy و همکاران )1983( 
)رابطه2(، بر مبنای درصد ازت و الیاف نامحلول در شــوینده اسیدی 

نمونه ها برآورد شد. 

 DMD% = 83/58 – 0/824 ADF% + 2/262 N%       :2 رابطه

انرژي قابل متابولیســم  گونه¬هاي گیاهي توسط معادله پیشنهادي 
كمیته استاندارد كشاورزی استرالیا  )1990( )رابطه3( انجام گرفت. 

ME(Mj/kg) = 0/17 DMD )%( – 2                        :3رابطه

كه در آن؛  DMD%، درصد گوارش پذیري ماده خشــک نمونه ها و 
ME، انرژی قابل متابولیسم برحسب مگاژول بر كیلوگرم ماده خشک 

می باشد. 
به منظور اطالع از مقدار علوفه تامین كننده نیاز روزانه گوســفند قزل 
كــه در مراتع منطقه چرا می كند و معــادل 1/31 واحد دامی در نظر 
گرفته می شود )Arzani، 2009(، با اســتفاده از معادله پیشنهادي 
ماف )MAFF، 1984( )رابطه 4(، انرژی قابل متابولیســم مورد نیاز 
روزانه آن درحالت نگهداری و شــرایط چرا در مراتع منطقه، محاسبه 

گردید. 

 MEm = 1/8 + 0/1 W                                            :4رابطه

رابطه فوق، برای دام های چرا كننده در مرتع در نظر گرفته می شود 
)Nikkhah & Amanloo، 1991؛ Arzani، 2009( كــه در آن: 
MEm، مگاژول انرژي قابل متابولیسم مورد نیاز دام در روز در حالت 

نگهداري و W وزن زنده دام به كیلوگرم مي باشد. 
پس از محاسبه انرژی قابل متابولیســم مورد نیاز روزانه معادل واحد 
دامــی درحالت نگهداری و شــرایط چرا در مراتــع منطقه، با در نظر 
گرفتن میانگین مقادیر شــاخص های كیفیت علوفــه گونه های مورد 
بررســی و ســهم آنها در تركیب گیاهی مرتع در مراحل مختلف رشد 
)كه بطور كلی مصادف با اواخر اردیبهشــت ماه، خردادماه و تیرماه در 
نظر گرفته شــده است(، مقدار انرژي قابل متابولیسم در یک كیلوگرم 
علوفه خشــک مراتع مورد چراي دام برآورد و با مد نظر قرار دادن نیاز 
انرژی قابل متابولیســم در سطح نگهداری روزانه گوسفند قزل، مقدار 
علوفه تامین كننده این نیاز در مراحل مختلف رشــد در مراتع منطقه 

برآورد شد. 
جهت مقایسه گونه ها و مراحل رشد از نظر شاخص های كیفیت علوفه، 
طرح آماری كامال تصادفی و به منظور مشــاهده منابع تغییرات درون 
گروهي، از آزمون مقایسه دانکن اســتفاده شد. نرمال بودن داده ها با 

آزمون آندرسون دارلینگ در سطح احتمال 5 درصد انجام گردید. 

نتايج
میانگین مقادیر شاخص های كیفیت علوفه گونه های مورد مطالعه در 
جدول1 ارائه شــده است. نتایج نشان داد كه بیشترین مقدار پروتئین 
خــام )22/40 درصــد(، هضم پذیری )75/50 درصــد( و انرژی قابل 
متابولیســم )10/83  مگاژول بر كیلوگرم ماده خشک( متعلق به گونه 
Astragalus pinnetorum بود. كمترین مقدار پروتئین خام )8/41 
درصــد( متعلق به گونه Thymus kotschyanus و كمترین مقدار 
هضم پذیری )52/21 درصد( و انرژی متابولیســمی )6/88 مگاژول بر 
Cirsium haussknechtii  كیلوگرم ماده خشک( متعلق به گونه

بود. 
میانگین مقادیر پروتئین خام در مراحل مختلف رشد رویشی، گلدهی 
و بذردهــی به ترتیب 20/63، 11/99 و 8/03 درصد كه در هر ســه 
مرحله، باالتر از مقدار تقریبی سطح بحرانی آن )7 درصد( برای تامین 
نیــاز روزانه واحد دامی بود. میانگین مقادیــر هضم پذیری در مراحل 
مختلف رشــد به ترتیــب 68/37، 61/08 و 53/34 درصد بود كه در 
مراحل مورد مطالعه باالتر از ســطح بحرانی آن )50 درصد( برای نیاز 
نگهــداری یک واحد دامی اســت. مقادیر انرژی قابل متابولیســم نیز 
در مراحل مختلف رشــد به ترتیــب 9/62، 8/38 و 7/07 مگاژول بر 
كیلوگرم ماده خشــک كه مقدار آنها در مرحله رشد رویشی و گلدهی 
بیشــتر و در مرحله بذردهی كمتر از مقدار تقریبی سطح بحرانی آن 
)8 مگاژول( برای تامین نیاز نگهداری روزانه یک واحد دامی بود. حد 
بحرانی مقادیر پروتئین خام و انرژی قابل متابولیسم علوفه های مرتعی 
در شــرایط هضم پذیری مطلوب علوفه مرتــع )50 درصد(، به منظور 
تامین نیاز روزانه در ســطح نگهداری واحد دامی )گوســفندزنده بالغ 
غیر آبستن و خشک با میانگین وزن 50 كیلوگرم(، به ترتیب برابر  7 
 Arzani( درصد و 8 مگاژول انرژی قابل متابولیسم گزارش شده است

)2011 ، Motamedi و همکاران، 2010؛
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نیاز انرژی متابولیسمی روزانه گوسفند  ...

جدول1- میانگین و اشتباه از معیار مقادير شاخص های كیفیت علوفه گونه های مورد مطالعه در مراتع كوهستانی سهند  

)تركیبات شیمیايی بر اساس 100 درصد ماده خشک می باشد.(

نسبت تولید ×  مقدار انرژي 
مقدار تولیدنسبت تولید1)درصد(متابولیسمي

)كیلوگرم در هکتار(
مقدار انرژی 

قابل  متابولیسم 
)مگاژول بر 

كیلوگرم(

درصد هضم 
پذيری 

درصد الیاف 
نامحلول 

در شوينده 
اسیدی 

درصد پروتئین 
خام 

مرحله 
رشد2

گونه 
گیاهی سال 

1389
سال 
1388

سال 
1387

سال 
1389

سال 
1388

سال 
1387

سال 
1389

سال 
1388

سال 
1387

1/96c2/82c4/61bc14/8816/5916/7113/2d17/0d27/6 c9/94ab± 0/12 70/25ab±0/71 26/15de±0/71 19/56b± 0/29رشد رویشی

 A
lo

pe
cu

ru
s

te
xt

ili
s

7/33c8/94c7/91bc10/813/579/4567/9c65/9b83/7b8/48d±0/1061/65d±0/61 32/97c±0/7312/47c± 0/03گلدهی

8/29c7/98c8/86bc8/748/648/9194/9c92/4b99/4b4/43f±0/1537/86f±0/8857/03a±1/06 3/03f± 0/03بذردهی

0/01d0/00d0/00d0/790/680/420/7e0/7f0/7de8/94c±0/1464/36c±0/8234/50c±0/61 21/92a±0/46رشد رویشی

 A
re

na
ria

di
an

th
oi

de
s

0/13d0/08d0/04d1/421/30/688/9d6/3e6de7/56d±0/0856/23d±0/45 37/23c±0/417/93de± 0/30گلدهی

0/08d0/04d0/04d0/840/610/579/1d6/5e6/4de6/94e±0/1852/61e±1/0740/70b±1/266/12de±0/07بذردهی

1/52c2/72c13/77b13/0816/2928/8711/6d16/7d47/7c7/70d±0/1757/07d±1/0242/03b±1/0319/34b±0/62رشد رویشی

 A
st

ra
ga

lu
s

au
re

us

57/62a1/48c107/06a30/285/5234/77190/3b26/8bc307/9a6/77e±0/1351/58e±0/7744/93b±0/4511/97c±1/04گلدهی

109/44a118/51a123/92a31/7533/2933/33344/7a356/0a371/8a6/42e±0/0949/51e±0/4946/33b±0/349/77d±0e/50بذردهی

0/03d0/03d0/05d1/81/761/691/6e1/8f2/8de11/71ab±0/2080/64ab±1/1618/73de±1/0029/74a±0/94رشد رویشی

 A
st

ra
ga

lu
s

pi
nn

et
or

um

0/19d0/27d0/09d1/732/351/0210/9d11/4d9de10/83ab±0/0375/48ab±0/1821/03de±0/0721/97a±0/33گلدهی

0/22d0/20d0/09d1/421/380/8815/4d14/8d9/8de9/96ab±0/2370/39ab±1/3423/91de±1/3015/50b±0/65بذردهی

1/17c0/77d0/58d11/58/685/9310/2d8/9e9/8de9/40c±0/1467/08c±0/8432/13c±0/8823/76a±0/26رشد رویشی

 B
ro

m
us

to
m

en
te

llu
s

4/47c6/20c5/07bc8/4311/37/5753c54/9b67/0b7/14±0e/1353/76e±0/7540/73b±0/748/90de±0/32گلدهی

4/31c4/22c4/70bc6/36/286/4968/4c67/2b72/4b5/88f±0/1246/37f±0/7247/27b±0/874/13f±0/03بذردهی

0/04d2/02d0/21d2/141/373/571/9e1/4f5/9de8/05d±0/1859/12d±1/0336/00c±1/0312/40c±0/44رشد رویشی

 C
irs

iu
m

ha
us

sk
ne

ch
tii

0/44d0/51d1/05d2/643/233/4416/6d15/7d30/5c7/17e±0/1553/95e±0/9040/67b±1/029/24de±0/17گلدهی

2/31c2/34c2/28bc4/614/684/5250c50/0b50/4b5/41f±0/0743/56f±0/4051/00a±0/464/77f±0/04بذردهی

14/21b18/97b19/05b40/0243/0233/9635/5c44/1b56/1b8/88c±0/1064/04c±0/5732/40c±0/4317/02b±0/59رشد رویشی

 F
es

tu
ca

ru
br

a

83/87a133/15a110/68a36/5352/3635/35229/6b254/3a313/1a8/44±0d/0561/44d±0/2733/71c±0/1913/42c±0/28گلدهی

153/48a145/00a152/39a37/6036/8236/96408/2a393/8a412/3a6/57e±0/1550/39±0e/8843/84b±0/956/97de±0/23بذردهی

0/26d0/31d0/25d5/415/463/874/8e5/6e6/4de10/ab 56±0/1373/88ab±0/7623/47de±0/7422/94a±0/37رشد رویشی

Ta
na

ce
tu

m
 

ch
ili

op
hy

llu
m

0/55d0/62d0/81d2/963/563/0318/6d17/3d26/8c9/18c±0/10 65/76 c±0/62 27/20de±0/5610/93de±0/41گلدهی

1/66c1/42c1/60bc3/913/653/7842/5c39/0b42/2c8/49d±0/1661/70d±0/96 31/67c±1/1510/03de±0/03بذردهی

0/09d0/04d0/01d3/161/950/912/8e2/0f1/5de11/55ab±0/1379/67±0/7817/92de±0/9225/83a±0/06رشد رویشی

Ta
ra

xa
cu

m
 

az
ar

ba
ija

ni
cu

m

0/12d0/16d0/13d1/381/831/28/7d8/9e10/6de10/28ab±0/1772/24± 1/0020/66de±0/8813/53c±0/75گلدهی

0/15d0/13d0/14d1/171/091/1312/7d11/7d12/6de9/22c±0/2465/98±1/4127/03de±1/5811/13de±0/29بذردهی

0/12d0/07d0/17d3/612/543/213/2e2/6f5/3de7/81d±0/0557/70±0/3135/97c±0/348/95de±0/08رشد رویشی

Th
ym

us
 

ko
ts

ch
ya

nu
s

0/55d0/69d0/76d2/963/772/9418/6d18/3d26/0de7/06e±0/1153/29±0/6641/07b±0/758/43de±0/09گلدهی

0/83d0/78d0/81d2/772/72/730/1c28/9bc30/1c6/49e±0/1149/96±0/6544/80b±0/757/85de±0/07بذردهی

0/12d0/03d0/01d3/611/660/853/2e1/7f1/4de11/29±0ab/1578/20±0/9219/54de±0/7025/52a±0/84رشد رویشی

Tr
ag

op
og

on
 

m
ar

gi
an

tu
s

0/05d0/07d0/03d0/861/210/565/4e5/9e5/0de9/31c±0/0766/51±0/4427/40de±0/3513/10c±0/36گلدهی

0/08d0/08d0/06d0/880/860/729/6d9/2e8/0de7/93d±0/2558/44±0/7135/10c±1/259/00de±1/07بذردهی

1 - نسبت های مذكور برای هر مرحله رشد يا ماه برداشت به طور مجزا می باشد. 

2 - مراحل رشد؛  به طور كلی  مصادف با اواخر ارديبهشت ماه، خردادماه و تیرماه در طی سال های نمونه برداری در نظر گرفته شده است. 

.)P>0/05( و ... بیانگر اختاف معنی داری بین میانگین مقادير هر يک از شاخص های كیفیت علوفه گونه های مورد مطالعه و مقدار تولید آنها در مراحل مختلف رشد می باشد a، b، c حروف
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جدول2- ضريب تبديل واحد دامی و نیاز روزانه سن و جنس های مختلف گوسفند قزل بر حسب انرژی قابل متابولیسم

نیاز انرژی قابل متابولیســم روزانه واحد دامی در حالت نگهداري و در 
 ،MAFF( شــرایط چرا در مرتع با استفاده از معادله پیشنهادي ماف
1984(، 6/80 مگاژول برآورد شــد. به مقدار مذكور، جهت چرای دام 
در مراتــع منطقه با توجه به اینکه منطقه مورد مطالعه دارای پســتی 
و بلندی بوده و دسترســی دام ها به منابع آب دشوار است، 60 درصد 
)Arzani و همــکاران، c 2008؛ Holechek و همکاران ، 2004( 
اضافــه گردید كه بر مبنای عدد حاصله، نیاز انرژی قابل متابولیســم 
روزانه سن و جنس های مختلف معادل واحد دامی چرا كننده در مراتع 

منطقه كه گوســفند نژاد قزل بوده و معادل 1/31 واحد دامی در نظر 
گرفته شد )Arzani، 2009( و در جدول 2 ارائه شده است. 

در جــدول مذكور، بــا مد نظر قرار دادن نیاز انرژی قابل متابولیســم 
روزانه دام در حالت نگهداری و مقدار انرژي قابل متابولیســم در واحد 
وزن پوشــش گیاهی منطقه در مراحل مختلف رشد )رویشی، گلدهی 
و بذردهی كه به طور كلی مصادف با اواخر اردیبهشت ماه، خرداد ماه 
و تیر ماه می باشــد(، مقدار علوفه الزم براي تامین نیاز روزانه ســن و 

جنس های مختلف گوسفند قزل، محاسبه شده است.

وزن زندهنوع دام
)كیلوگرم(

معادل واحد 
دامی1

انرژي قابل  
متابولیسم مورد 

نیاز روزانه
)مگا ژول(2

علوفه مورد نیاز روزانه )كیلوگرم(

سال 1389سال 1388سال 1387

مرحله 
رويشی

مرحله 
گلدهی

مرحله 
بذردهی

مرحله 
رويشی

مرحله 
گلدهی

مرحله 
بذردهی

مرحله 
رويشی

مرحله 
گلدهی

مرحله 
بذردهی

1/67110/881/231/401/711/201/321/701/181/391/70 ±50واحد دامی كشور

1/241/3114/251/611/832/241/571/732/231/551/822/23 ±71/57میش

1/571/7318/822/132/422/962/082/282/942/042/402/94 ±103/65قوچ

1/100/7610/750/931/061/300/911/001/290/901/061/29 ±34/47بره
 .)2009 ،Arzani( 1-  اندازه واحد دامي در ایران؛ میش بالغ غیر آبستن و خشک با میانگین وزن 50  كیلوگرم گزارش مي شود

2-  انرژی قابل متابولیســم مورد نیاز روزانه واحد دامی كشــور در حالت نگهداری و در شــرایط چرا در مرتع با استفاده از معادله پیشنهادي ماف )MEm = 1/8 + 0/1 W[ )1984 ،MAFF [؛ 6/80 مگاژول برآورد 

كه با توجه به شرایط منطقه، ضریب اصالحی 60 درصد بر آن اعمال شده است.     

××  انرژي متابولیسمي و علوفه مورد نیاز بره ها در حالت رشد و تولید محاسبه شده است.

- مراحل رشد؛  به طور كلی  مصادف با اواخر اردیبهشت ماه، خرداد ماه و تیر ماه در طی سال های نمونه برداری 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 1387( به ترتیب برابر؛ 8/84، 7/75 و 6/37 مگاژول بر كیلوگرم ماده 

خشک می باشد. مقادیر مذكور  برای سال 1388 به ترتیب شامل؛ 9/10، 8/23 و 6/40 مگاژول بر كیلوگرم ماده خشک و برای سال 1389 به ترتیب شامل؛ 9/20، 7/84 و 6/41 است.   

بحث و نتیجه گیری
یکــي از عوامل موثر در تعادل دام و مرتــع، اطالع از چگونگي تامین 
نیاز روزانه واحد دامی توســط علوفه مراتع در طول فصل چرا اســت. 
بررســی نتایج حاصل از نیاز روزانه انرژي قابل متابولیســم در سطح 
نگهداري گوســفندان قزل نشــان داد كه انرژی قابل متابولیسم مورد 
نیــاز دام ها در ســطح نگهداری و حالت چرا، با تغییر ســن و جنس،  
وزن یا انــدازة بدن، توپوگرافی مرتع، وضعیت دسترســي به علوفه و 
فصل چرا، تغییر مي كنــد. Arzani و همکاران )2010( نیز گزارش 
دادنــد كه جنس دام بــر میانگین وزن دام ها موثر بــوده و به همین 
دلیــل، نیاز روزانه قوچ ها بیشــتر از میش ها در نظر گرفته مي شــود. 
همچنین Graham )2001( گزارش داد كه دام هاي سنگین،  میزان 
گرماي تولیدي در حالت ناشــتاي باالتري دارنــد، از اینرو نیاز انرژي 
آنها براي حالت نگهداري، بیشــتر از دام هاي سبک است.  این تفاوت 
تا حدود زیادي به ســطح بدن مربوط است تا اینکه متاثر از وزن بدن 
باشد، در نتیجه از "اندازة متابولیکي بدن" استفاده مي شود. همچنین 
مطالعات Arzani و همکاران )2007a( بیانگر این اســت كه ســن 
دام اثــر معني دار بر میانگین وزن دام ها دارد. به گونه ای كه میانگین 

قوچ ها نســبت به میش ها بیشتر بود. از اینرو نیاز انرژي آنها، بیشتر در 
 )2009( Arzani &  Naseri نظر گرفته می شود. در این خصوص
و Scarnechia و Gaskins )1987(، گزارش دادند كه ســوخت و 
ســاز بدن )متابولیسم( در دام هاي مسن نســبت به دام هاي جوان تر، 
 حدود 5 درصد در هر سال كاهش مي یابد. به گونه ای كه میزان انرژي 
نگهداري درگوسفند بر حســب مگاژول انرژي قابل متابولیسم در هر 
كیلوگــرم وزن به توان 0/75،  از 0/35 در بره هاي شــیرخوار تا 0/26 
در بره هاي 6 ماهة از شــیرگرفته شــده و 0/21 در گوسفندان بالغ 4 
ساله تغییر مي كند. لذا به نظر مي رسد كه توجه به جنس و سن دام و 
نیاز انرژي قابل متابولیســم آنها در برنامه خوراكدهي در مرتع،  تعیین 
ظرفیت چرا و طراحي سیســتم های چرایي ضروري اســت و در این 
زمینه توصیه شده است كه براي جایگزیني آسان تر دام چرا كننده از 
مراتع در سال هاي مختلف سعي شود ساختار گله به گونه اي باشد كه 
از گروه های سني مختلف به شمار یکسان در تركیب گله حضور داشته 

 .)2007b ،و همکاران Arzani( باشند
بررسي مقایسه نتایج بدست آمده از نیاز انرژی قابل متابولیسم گوسفند 
 Arzani ؛a 2008 ،و همکاران Arzani( قزل با ســایر گوســفندان
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نیاز انرژی متابولیسمی روزانه گوسفند  ...

 Arzani ؛c 2008 ،و همــکاران Arzani ؛b 2008 ،و همــکاران
و همــکاران، a 2007؛ Arzani و همــکاران، 2006a؛ Arzani و 
 .)1997 ، Sanjari و همکاران، 2005؛ Arzani 2006 ؛b ،همکاران
نشــان مي دهد كه تنوع نژاد، باعث اختالف وزن نژادهاي گوسفندي 
مي شــود و بر همین پایه وزن نژادهاي مختلف بــا همدیگر متفاوت 
مي باشد و در طبقات وزني متفاوت از هم قرار مي گیرند. گوسفند قزل 
با میانگین وزن 1/24 ±71/57 كیلوگرم، جزء نژادهاي ســنگین وزن 
مي باشد و ضریب تبدیل  میش، قوچ و بره نسبت به واحد دامي كشور، 
به ترتیب برابر 1/31، 1/73 و 0/76 مي باشد. بنابراین نیاز انرژی قابل 
متابولیســم آن، نســبت به دیگر نژادهای گوســفند، متفاوت است و 
نمی توان مقدار یکسانی را برای همه نژادهای گوسفند در نظر گرفت. 
نتایــج حاصل از مقدار علوفه تامین كننــده نیاز روزانه دام در مراحل 
مختلف رشد نشــان می دهد كه به تبعیت از نوسان كمیت و كیفیت 
علوفه مرتع، مقدار علوفه تامین كننده نیاز انرژی متابولیســمی روزانه 
دام در مراحــل مختلف رشــد، یکســان نمی باشــد. در این خصوص 
Motamedi )2011( گزارش داد كه در مراحل اولیه رشــد مرتع و 
در فصل بهار، علوفه دارای كیفیت مطلوب است و اغلب جوابگوی نیاز 
پروتئینی و انــرژی دام چراكننده در مرتع خواهد بود ولی در مراحل 
پایانی رشــد و در فصل تابستان و اوایل پائیز، علوفه كیفیت نامطلوب 
داشته و مقادیر شاخص های كیفیت علوفه معموال كمتر 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 تغذیه ای دام ها، ضرورت دارد كه در 
علوفه مرتع به مقدار كافی از مقادیر فوق وجود داشــته باشد كه كمتر 
از آن مقدار، بیانگر ســطح بحرانی برای نیاز نگهداری یک واحد دامی 
نامیده می شــود. به طــور كلي در مدیریت چــرا، دام هایي كه فقط از 
علوفة مرتعي اســتفاده مي كنند، در صورتیکه وجود گونه هاي گیاهي 
با پروتئین خام كمتر از 7 درصد در تركیبات گیاهي زیاد باشــد، دچار 
كمبود پروتئین شده و این كمبود سبب كاهش در عملکرد دام و عمر 
 Richardson  2009 ؛ ، Arzani( اقتصادي آن در مرتع مي شــود
، 2004 ؛ Richardson و همــکاران، 2002(. زیرا به هنگام ناكافی 
بودن مقــدار پروتئین در جیره گوســفند، بافت هــای عضالنی بدن، 
كاتابولیزه شــده تا این كمبود را جبــران كنند كه این فرایند، محتاج 
صرف انرژی اســت و به نوعی باعث تلف شــدن انرژی می شــود و در 
نتیجه، گوسفند با راندمان پایین تری از انرژی قابل متابولیسم استفاده 
Nikkhah & Amanloo، 1991؛  می كنــد )Atrian ، 2009؛ 
1995 ،Nikkhah & Amanloo(. Corbett )1987( بیان نمود 
كــه مصرف علوفه هایی با محتوای انرژی قابل متابولیســم كمتر از 8 
مگاژول بركیلوگرم ماده خشــک، برای تامین نیاز نگهداری دام كافی 
نیست كه این كمبود باید با مصرف بافت های بدن جبران شود. در نظر 
گرفتن مقدار هضم پذیری 50 درصد به عنوان حد بحرانی آن برای نیاز 
نگهداری یک واحد دامی به این دلیل اســت كه قابلیت هضم )نسبت 
علوفه هضم شــده به كل علوفه مصرفی دام( برای گاو و گوسفند طی 
دوره رشد فعال معموال بیش از50 درصد و طی دوره خواب كمتر از50 

درصد اســت )Arzani ، 2009؛ Corbett ، 1987(. در مجموع تا 
انجام مطالعات دقیق تر بر روی نیاز غذایی دام های چرا كننده در مراتع 
كشــور )اهلی و حیات وحش(، در نظر گرفتن مقدار 7 درصد پروتئین 
خام،50 درصــد هضم پذیری و 8 مگاژول انرژی قابل متابولیســم به 
عنوان حدبحرانی مقادیر شاخص های كیفیت علوفه برای نیاز نگهداری 
واحد دامی چراكننده در مراتع كشــور )گوسفند زنده بالغ غیر آبستن 
و خشــک به وزن50 كیلوگرم( توصیه می شود )Arzani و همکاران، 

  .)2010
همچنین نتایج حاصل نشــان داد كه مقــدار علوفه تامین كننده نیاز 
روزانه دام در سال های مختلف یکسان نمی باشد كه تفاوت در شرایط 
آب و هوایی و به ویژه مقدار نزوالت، از علل این امر بر شمرده می شود 
 Rauzi و همکاران، 2001؛ Chen و همــکاران، 2007؛ Torkan(
، 1975(. در پژوهــش حاضر تفاوت مذكور چنــدان معنی دار نبود و 
این امر احتماال بدین لحاظ اســت كه در طی سال های مورد بررسی 
)1389- 1387( از نظر تکرار وقایع آب و هوایی، تنها خشکســالی در 
مراتع منطقه حاكم بوده است )گزارش طرح ملی "علوفه قابل برداشت 
مراتع كشور"، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، 1390( و شرایط به 
گونه ای نبوده كه متناوبا ترســالی و خشکسالی رخ داده باشد. طبیعی 
است در سال های ترسالی از نظر شرایط آب و هوایی، نتایج متفاوت با 
نتایج حاصل خواهد بود. بررسي نتایج بدست آمده از برآورد نیاز روزانه 
گوسفندان مورد بررسي نشان داد كه انرژي قابل متابولیسم مورد نیاز 
دام ها در حالت نگهداري، با وضعیت دسترسي به علوفه، عوارض زمین 
و آب و هــوا، تغییر مي كند. همچنین نســبت به وضعیت خوراكدهي 
دستي در آغل و محیط هاي بسته )چراي صفر(، انرژي مورد نیاز براي 
حالت نگهداري، در گوســفنداني كه در مراتع چرا كردند، بین 30 تا 
 ، Arzani & Naseri 2009؛ ، Arzani( 80 درصــد باالتر بــود
 Van و همکاران، 2004؛ Holechek  2001 ؛ ، Graham 2009؛
Soest، 1994(.  بر همین پایه الزم اســت در هر منطقه آب و هوایي 
بســته به شرایط مرتع، درصدي به نیاز روزانه نژادهاي گوسفند اضافه 
شــود. براي دام هایي كه در مراتع داراي علوفه مرغوب و در زمین هاي 
هموار )شیب مالیم( چرا مي كنند، حدود 30 درصد و براي آنهایي كه 
در مراتع ناهموار با فاصله منابع آب زیاد و پوشــش پراكنده مي چرند، 
حــدود 80 درصد، افزایش انرژي الزم بــراي حالت نگهداري، بیش از 
میزان اندازه گیري شــده در آغل در نظر گرفته مي شود )Arzani و 
همکاران، 2008؛ Holechek و همکاران، 2004(. در ایران عالوه بر 
مد نظر قرار دادن پســتي و بلندي و فاصله منابع آب، باید به مسافتي 
كه دام به طور روزانه به محل اســتراحت عشایر و یا مراجعه به روستا 
مي پیماید نیز توجه شــود. همچنین الزم اســت بررسي هاي بیشتري 
براي پیدا كردن ضریب مناســب براي هر منطقه انجام شــود. در این 
پژوهش،  ضریب افزایشــي 60 درصد بیش از نیاز در آغل، با توجه به 
ویژگي هاي توپوگرافي نسبتا شــدید منطقه )60-30 درصد( و اینکه 
فاصله منابع آب از یکدیگر بیشــتر از یک كیلومتر است، بر داده هاي 
بدست آمده از معادله ماف )MAFF، 1984( اعمال شد كه با اعمال 
سیســتم های چرایی و به تبع آن قطعه بندی مراتــع، می توان مقدار 
مذكور را كاهش داد. نیاز روزانه گوســفند قزل، بر حسب انرژي قابل 
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متابولیسم در حالت نگهداري و در شرایط چرا در مرتع، بر پایه معادله 
ماف )MAFF، 1984( 8/96 مگاژول برآورد شــد. این میزان طبق 
اظهار نظــر Holechek و همکاران )2004( و بــر پایه 1/5 تا 2/6 
درصد از وزن زنده دام در شــرایط خشکســالي و ترسالي و بدون در 
نظر گرفتن مرحله فنولوژیکی گیاهان مرتع، تركیب گیاهي مرتع مورد 
چراي دام، پستي و بلندي مرتع، فواصل آبشخور، اقلیم منطقه و غیره 
برابــر؛ 1/1 تــا 1/9 كیلوگرم و به طور میانگیــن 1/5 كیلوگرم علوفه 
خشــک در روز شــد كه  این میزان با توجه به وزن به نسبت زیاد این 
نژاد، راهپیمایي زیاد دام در مراتع مورد بررسي و كیفیت نسبتا مطلوب 
علوفه مراتع مورد چرا در مقایســه با مراتــع مناطق مرطوب )كه  این 
فرمول براي آن ارائه شــده است(، كافي به نظر نمي رسد. لذا محاسبه 
نیاز غذایي واحد دامي بر مبناي درصدي از وزن زنده دام بدون توجه 
بــه كیفیت علوفه و ویژگي هاي فیزیکي و اقلیم مراتع مورد بررســي، 
براي همه شــرایط منطقي نمي باشــد. عدم توجه به این موارد سبب 
شــده در مراتعي كه در تركیب گیاهي، گونه هاي با ارزش غذایي باال 
وجود دارند، میزان مواد غذایي موجود در علوفه بیشــتر از نیاز غذایي 
دام ها و در مراتعي كه گونه هاي نامرغوب و داراي ارزش غذایي كم در 
تركیب گیاهــي وجود دارند، عکس قضیه باال رخ خواهد داد. به دلیل 
تنوع پوشــش گیاهي، مراتع مناطق مختلف كشــور، بسته به تركیب 
گیاهــي، میزان مواد غذایــي متفاوتي در اختیــار دام قرار مي دهند. 
بنابرایــن تعیین ظرفیت چرا بر مبناي نیاز روزانه 1/5 كیلوگرم علوفه 
خشــک، براي یک واحد دامي، چنانچه تاكنون در ایران مرسوم بوده، 
در همه تیپ هاي گیاهي و رویشــگاهي كشــور و همچنین براي همه 
نژادهاي گوسفندي منطقي به نظر نمي رسد. از اینرو بهتر است، مبناي 
محاســبه نیاز غذایي واحد دامي، بر پایه كیفیت علوفه كه شــاخص 
مطمئن تري نسبت به كمیت علوفه مي باشد، تعیین شده و در تعیین 
ظرفیت چرایي مراتع دخالت داده شود )Arzani و همکاران، 2010؛  

Arzani و همکاران، 2006؛  Arzani و همکاران، 2004 (.  

سپاسگزاری 
این مقاله مرتبط با طرح ملــی "تعیین كیفیت علوفه گیاهان مرتعی 
كشور" است كه هزینه آن توسط سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری 
كشــور )دفتر فنی مرتع( تامین شــده و با همــکاري معاونت محترم 
پژوهشي دانشــگاه تهران انجام گرفته است، بنابراین از مراكز نامبرده 

سپاسگزاري مي شود.
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