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 1398 مهرتاریخ پذیرش:            1398 تیر تاریخ دریافت:

 چکیده

 هایطرح در چرا ظرفیت محاسبه منظورهب هوایی، و آب لفمخت مناطق مراتع در کننده چرا هایدام روزانه مغذی مواد نیاز از اطالع

 کننده چرا وحشی کوچک نشخوارکنندگان برای دارینگه سطح در روزانه متابولیسم قابل انرژی نیاز راستا، همین در است. ضروری مرتعداری،

 ترکیب در هاآن سهم و مرتعی هایگونه علوفه کیفیت یهاشاخص مقادیر میانگین به توجه با منظور این برای شد. بررسی الر ملی پارک مراتع در

 متابولیسم قابل انرژی نیاز دادن قرار نظر مد با و شد برآورد چرا مورد مراتع خشک علوفه کیلوگرم در متابولیسم قابل انرژی مقدار مرتع، گیاهی

 مراتع در حیوانات این  جداگانه چرای ظرفیت محاسبه رایب دام روزانه نیاز کننده مینأت علوفه مقدار ،وحشی کوچک نشخوارکنندگان روزانه

 یهادام روزانه نیاز مورد یدارنگه متابولیسم قابل انرژی زانیم ،وحشی کوچک نشخوارکنندگان یدام واحد وزن از استفاده با .گردید برآورد منطقه

 دهیگل مرحله در هادام چرای مورد ی علوفه هایگونه شد. تعیین مطالعه مورد مراتع در NRC جدول و MAFF  معادله روش دو با کننده چرا

 علوفه گرملویک هر در هاآن )مگاژول(  ME زانیم و CP، ADF، DMD درصد میانگین و شد آوریجمع و شناسایی مطالعه مورد مراتع در

 قابل انرژی میزان چنینهم شد. نییعت مگاژول 89/7±07/0 و 81/57±28/0 ،59/37±28/0 ،42/12±17/0 با برابر بیترتبه تعامر خشک

 و 67/13±37/1 ،07/14±36/1 ،32/16±25/1 با برابر ترتیببه میش و قوچ ماده، بز نر، بز نظیر: هادام این برای روزانه متابولیسم

 و 71/1±17/0 ،87/1±12/0 ،06/2±25/0 با برابر بیترتبه یمصرف خشک ماده براساس هاآن روزانه ازین و روز در مگاژول 21/1±58/11

 در وحشی نشخوارکنندگان برای را چرا جداگانه و جدید ظرفیت توانمی مطالعه این نتایج از استفاده با .دیگرد برآورد لوگرمیک 25/0±46/1

 نیاز برآورد منظوربه ورمذک نتایج از توانمی علوفه، کیفیت تعیین بودن بر هزینه دلیلبه داد نشان نتایج چنینهم کرد. تعیین مطالعه مورد مناطق

 .کرد استفاده مختلف هایسال در هادام این روزانه

 پارک ملی الر، نشخوارکنندگان کوچک وحشی، نیاز روزانه کلمات کلیدی:

 mansuri.hadi@yahoo.com پست الکترونیکی نویسنده مسئول:* 
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 مقدمه
منظور بيان انواع و ( بهAU= Animal Unit) مفهوم واحد دامي       

واحد مورد  ها در يك شكلبندي آنسنين مختلف دامي و مقايسه رده

 ايبالغ مولد دام  كيصورت وزن زنده طور معمول بهبه توجه است و

 فيمصرف علوفه خشك در روز تعر نيانگيم يمعادل آن بر مبنا

نژاد غالب و  و(. اين مفهوم بسته به نوع Vallentine ،2001) شوديم

، Voisin (1959) (.Ratry ،1987و  Ginti) شرايط منطقه متفاوت است

Stoddart ( 1975و همكاران) ،Freer (1981)  وAlison (1985)  از

عنوان به غالب، بالغ و غير آبستن در هر منطقه وزن زنده دامميانگين 

را بر مبناي آن  و نياز روزانه دام توان واحد داميتنها متغيري كه مي

گيري ظرفيت چرا يكي از اندازه محاسبه نمود استفاده كردند.

مراتع است كه در راستاي اهداف مرتعداري يعني هاي مديريت جنبه

ترين سود اقتصادي چنين كسب بيشحفظ آب، خاك، گياه و هم

گيرد. از جمله عوامل اصلي در تعيين ظرفيت چرا، كيفيت صورت مي

. (2017و همكاران،  Arzani)باشد علوفه و نياز غذايي واحد دامي مي

هي از كيفيت علوفه و مقدار براي استفاده مناسب از علوفه مراتع، آگا

علوفه قابل دسترس دام ضروري است. با درنظر گرفتن انرژي مورد 

نياز روزانه هر واحد دامي و تعيين متوسط انرژي هر كيلوگرم علوفه 

توان اقدام مي با توجه به ميزان علوفه توليدي در مرتع خشك مرتع

صرف غذا يا م .(2018و همكاران  Zohdi) به تعيين ظرفيت چرا نمود

انرژي با وزن متابوليكي دام ارتباط نزديكي دارد، اكثر برآوردهاي 

نشخواركنندگان اهلي و مصرف علوفه توسط  موجود در مورد مقدار

گرم ماده  90تا  40در مراتع نواحي غربي اياالت متحده بين  وحشي

درصد وزن بدن  8/2تا  1كيلوگرم وزن زنده يا از  75/0خشك در 

نشخواركنندگان  داري درنگه حالت در انرژي .(Vallentine ،2001) است

با تغيير سن، وزن يا اندازه بدن، كيفيت مواد غذايي، وضعيت دسترسي 

يابد. انرژي مورد نياز به علوفه، عوارض زمين و آب و هوا تغيير مي

كه در مرتع چرا  اهلي و وحشي داري براي گوسفندانبراي حالت نگه

درصد باالتر از گوسفنداني است كه در  80تا  30كنند بين مي

شوند و اين امر بستگي هاي بسته نظير آغل تغذيه دستي ميمحيط

به علوفه قابل چرا، وضعيت آب و هوايي و ميزان پستي و بلندي منطقه 

و همكاران  Havstadت براساس تحقيقا (.Ratry ،1987و  Ginti)دارد 

درصد  70تا  60كنند رتع چرا ميهايي كه در منياز غذاي دام( 1982)

شوند، اين انرژي داري ميهايي است كه در آغل نگهتر از دامبيش

پيمايي جهت يافتن علوفه، رسيدن به منابع آب، نمك، اضافي صرف راه

چنين بيان كردند شد. هم دخواه رهيها و غسايه، باال رفتن از شيب

ازاي هر يك كنند بهكه در مراتع چرا مي هاييدامكه آن دسته از 

درصد انرژي اضافي مورد  3كنند، تر صرف چرا ميساعتي كه بيش

مديريت تغذيه دام و تعيين  (2015و همكاران ) Arzani نياز است.

ظرفيت چرا در مرتع را منوط به آگاهي از ارزش غذايي علوفه و نياز 

كي داند و معتقد است كه تعيين ارزش غذايي علوفه يروزانه دام مي

باشد. هاي مورد نياز در تعيين ظرفيت چرايي يك مرتع مياز متغير

(، نياز انرژي 1389در مطالعه ديگر نتايج تحقيقات ارزاني و همكاران )

گل را در مراتع خراسان رضوي بر پايه معادله قابل متابوليسم نژاد قره

داري و در شرايط چرا در در حالت نگه MAFF (1984)پيشنهادي

هاي فيزيكي مرتع با اعمال ضريب نظر قرار دادن ويژگي با مد مرتع و

و  Arzani مگاژول محاسبه كرد. 71/10درصد معادل  50افزايشي 

هاي شيميايي گيري تمام فاكتور( معتقدند كه اندازه2005همكاران )

بر و پر هزينه است و بهتر است و مؤثر در تعيين كيفيت علوفه زمان

رين فاكتورها را در تعيين كيفيت علوفه بررسي ترين و مؤثرتكه مهم

(، قابليت CP= Crude Proteinها سه فاكتور پروتئين خام )نمود. آن

و انرژي قابل  (DMD= Dry Matter Digestibleهضم ماده خشك )

هاي مناسبي را فاكتور (ME= Metabolizable Energyمتابوليسم )

 Li (1992،)نتايج توسط دانند. اين جهت ارزيابي كيفيت علوفه مي

Rhodes  وSharrow (1990 ،)Minson (1987 ،)Khalil (1986 ،)

Garza و  Fulbrigh (1988.نيز گزارش شده است )  تا انجام مطالعات

چراكننده در مراتع كشور، در  يو  وحش ياهل يهادام يتر بر روقيدق

 8 و يريدرصد هضم پذ 50خام،  نيدرصد پروتئ 7نظر گرفتن مقدار 

 يهاشاخص ريمقاد يعنوان حد بحرانبه سميقابل متابول يمگاژول انرژ

كشور  اتعچرا كننده در مر يواحد دام يدارنگه ازين يعلوفه برا تيفيك

(. بر همين اساس پژوهش 2017و همكاران،  Arzaniد )شويم هيتوص

گوسفندان ي روزانه دارنگه سميقابل متابول يانرژحاضر با هدف تعيين 

گوسفندان  روزانه علوفه ازيو نتعيين كيفيت علوفه قابل چرا  ي،وحش

)پارك ملي الر(  يرشته كوه البرز مركز چراكننده در مراتعوحشي 

اي از اين تحقيق از اهميت ويژه دست آمدههنتايج بصورت گرفته است. 

كه دانستن احتياجات انرژي و نياز علوفه دليل اينباشد بهميبرخوردار 

تواند زمينه الزم را در جهت تعيين مي نشخواركنندگان وحشيروزانه 

داري اين نشخواركنندگان ظرفيت چراي جدا شده براي حفظ و نگه

 فراهم سازد. وحشي در فصول مختلف سال 

 

 هامواد و روش

اين تحقيق : منطقه مورد مطالعه طبيعي و جغرافيايي موقعيت      

ر كه يكي از مراتع ييالقي در منطقه حفاظت شده ال 1397در سال 

هاي تهران و بين استانباشد انجام شد، اين منطقه مي ايرانبزرگ 

درجه  32عرض شمالي و  قهيدق 54درجه و  35مازندران در موقعيت 

هكتار در دامنه جنوب  73500با وسعت طول شرقي  قهيدق 52 و
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 تيكل جمع( قرار گرفته است. البرز مركزيغربي دماوند )رشته كوه 

الر طبق اطالعات موجود در اداره  يدر پارك مل يگوسفند وحش

و تعداد  يبز نر و ماده وحش 1130استان تهران، تعداد  ستيز طيمح

بز نر  يباشد كه متوسط وزن واحد داميم شيرأس قوچ و م 250

 55 يقوچ وحش لوگرم،يك 55 يبز ماده وحش لوگرم،يك 65 يوحش

 .)منتشر نشده( گزارش شده است لوگرميك 45 يوحش شيم لوگرم،يك

 حدود يمساحت درالر از مراتع منطقه مرتع  20مطالعه در تعداد  نيا

 (.1)جدول  هكتار انجام شده است 34721
 

 الر منطقه: مناطق مورد مطالعه در 1جدول 

 مساحت )هکتار( نام مرتع رديف

 3176 استركلك و ملك چشمه 1

 1559 الرم باال 2

 1585 الرم پايين 3

 1976 آرو 4

 1469 خشكرود 5

 4737 سياه پالس 6

 1393 امام پهنك 7

 969 گزل دره 8

 1294 قرقره سنگ 9

 1080 كمردشت 10

 2059 نمد كوثر 11

 2137 ورآرو عاليدايي 12

 1731 مرغسر و يورد قيدر 13

 2026 ديو آسياب 14

 803 پشم و لشم 15

 2080 چهل بره و گلسرداب 16

 1232 نهقوشخا 17

 744 دهنه سنگ 18

 1499 گل گچ 19

 1174 ترشكچال 20

 34721  جمع كل
 )منتشر نشده( استان تهران يعيمنبع: اطالعات موجود در اداره منابع طب

 

جهت اجراي : برداري از گياهان در مراتع مورد مطالعهنمونه       

ه منظور تعيين كيفيت علوفهكار در سطح منطقه مورد مطالعه ب

دهي )فصل گل 1397نشخواركنندگان وحشي در نيمه اول خرداد ماه 

 1:25000گياهان مرتعي(، ابتدا نقشه توپوگرافي هر منطقه با مقياس 

)جهت پالت ها از سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح تهيه و محل پالت

روش تصادفي برروي نقشه و سپس بر روي زمين مشخص به( يانداز

شد و  نييدرصد مساحت كل هر مرتع تع كيها، تتعداد پال گرديد.

 .شده انداخته شد نييتع يهاها با مساحت يك مترمربع در محلپالت

 كيو از  شناساييدام  يقابل چرا اهانيگ هيدر داخل هر پالت كل

 نياز ب .دي( قطع و برداشت گردقهيسطح خاك )محل  يمتريسانت

پايه از  5هر منطقه  در ياهيهر گونه گ يبرداشت شده برا اهانيگ

مشترك  ياعلوفه اهانيو برداشت گ ديگرد يآورداخل هر پالت جمع

در مورد گياهان برداري نمونهدر هر پالت تا سه تكرار انجام شد. 

، ساله يا چندساله به اندازه رويش ساليانه برداشت شداي يكبوته

اي هآوري شده در هر قطعه جهت استفاده در پاكتهاي جمعنمونه

ويژه قرار داده شد و بر روي هر پاكت اطالعاتي از قبيل نام قطعه در 

آوري و مرحله رويش درج، سپس منطقه، شماره پالت، تاريخ جمع

آوري شده جهت تعيين كيفيت علوفه به آزمايشگاه هاي جمعنمونه

 ييجهت شناساموسسه تحقيقات علوم دامي كشور انتقال داده شد. 

 اهياز هر نوع گ ي،هان قابل چرا پس از جمع آورايو گونه گ ينام علم

ساليانه  اي به اندازه رويشمورد گياهان بوته)در  نمونه كامل كي

جا انتقال و در آن ي وراميندانشكده كشاورز وميبه هربار برداشت شد(

در مورد  شد. ييشناسا اهانيگ يبا كمك افراد متخصص نام علم

ابل چرا توسط دام در مراتع مورد هاي گياهي قچگونگي شناسايي گونه

ساله محقق در زمينه پرورش گوسفند  20مطالعه با استفاده از تجربه 

چنين از در مرتع و تجربه دامپروران در مناطق مورد مطالعه و هم

طريق مشاهده مستقيم )لقمه شماري( و برداشت اطالعات در نيمه 

ثابت در يك  دگذاري سه رأس گوسفندوم خرداد ماه از طريق عالمت

عصر در سه  16و  11صبح،  9هاي اي در ساعتدقيقه 15دوره زماني 

اي تحت طور مشاهدهروز پشت سر هم هر روز براي يك گوسفند به

هاي گونه نوع دام از شده توسط هر گياهان خورده گرفته شد. تعقيب قرار

و همكاران  Frasure گرديد كه مطابق با روش مرتعي شمارش و ثبت

بود. الزم به ذكر است كه سعي شد محل لقمه شماري از ( 1979)

 اي يكسان در نظر گرفته شود.لحاظ تركيب و تنوع گونه

ليست گياهان مورد مطالعه در  2جدول : گياهان مورد مطالعه       

 مراتع را نشان مي دهد.

براي : بررسي كيفيت علوفه گياهان مرتعي مورد مطالعه       

هاي آزمايشگاهي استفاده لوفه گياهان مرتعي از روشتعيين كيفيت ع

، (CP)فاكتور پروتئين خام  4هاي كيفي گياهان، شد و از بين ويژگي

، (ADF= Acid Detergent Fiber)الياف نامحلول در شوينده اسيدي 

و انرژي قابل متابوليسم  (DMD)درصد قابليت هضم ماده خشك 

(ME).مورد ارزيابي قرار گرفت ، 

 گيري پروتئين خامبراي اندازه: گيري پروتئين خاماندازه       

ها به آزمايشگاه تغذيه دام موسسه تحقيقات نمونه ،ايگياهان علوفه

علوم دامي كشور انتقال داده شد كه در اين آزمايشگاه از روش 

Kjeldal (1883استفاده شد ) (AOAC ،2000.) 

      (DOI): 10.22034/AEJ.2020.109976       
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 : گياهان مورد مطالعه در مراتع2جدول 

 خانواده نام علمي يفرد

1 Astragalus sp Legominosae 

2 Astragalus trichophorum Legominosae 

3 Achillea sp Asteraceae 

4 Agropyron intermedium Graminae 

5 Agropyron tauri Graminae 

6 Alopecurus textilis Poaceae 

7 
Acantholimon 

plerostegium 
Plumbaginaceae 

8 Allium sp Liliacea 
9 Artemisia sp Asteraceae 
10 Bromus sp Graminae 
11 Cirisium sp Compositae 
12 Cynodon dactylon Graminae 
13 Cousinia sp Asteraceae 
14 Dactilys dlomerata Graminae 
15 Festuca ovina Umbelliferae 

16 Ferula ovina Umbelliferae 
17 Festuca pratensis Graminae 
18 Granium persicum Graniaceae 
19 Hordeum fra gile Graminae 
20 Heracleum percium Umbelliferae 
21 Mentha sp Labiatae 
22 Marrubium vulgare Labiateae 

23 Nepetae sp Labiatae 
24 Onobrychys cornuta Papilionaceae 

25 Pennisetum divisum Poaceae 

26 Poa bulbosa Graminae 
27 Primula auriculati Perimulaceae 
28 Ranunculus sp Ranunculaceae 
29 Rumex sp Polygonacae 
30 Salvia sp Asteraceae 
31 Stipa barbata Geraminae 
32 Sorghom halepense Geraminae 
33 Trifolium sp Geraminae 
34 Thlaspi sp Cruciferae 
35 Thymus kotschyanus Labiatae 
36 Tulipa sp Cruciferae 
37 Urtica dioica Urticaceae 
38 Ziziphora rigida Labaitae 

39 Lolium perenne Poaceae 

40 Trifolium pretense Papilionaceae 

41 Trifolium repens Papilionaceae 
 

)ديواره  ADFگيري درصد جهت اندازه: ADFگيري اندازه       

ها به آزمايشگاه تغذيه دام موسسه سلولز(، نمونهسلولي بدون همي

تحقيقات علوم دامي كشور انتقال داده شد. در اين آزمايشگاه درصد 

ADF ها  با استفاده از روشنمونهVansoest  ( 1991و همكاران )

 تعيين شد.

درصد ماده خشك : (DMD)ده خشك قابل هضم محاسبه ما       

( 1983و همكاران ) oddyقابل هضم با استفاده از رابطه پيشنهادي 

  :ها برآورد شدنمونه ADFو  (N)براساس درصد نيتروژن 

DMD % = 58/83  – 824/0  ADF % + 626/2  N % 

علوفه خشك  كيلوگرم يك متابوليسم در برآورد انرژي قابل       

با استفاده از فرمول  DMDاين تحقيق پس از محاسبه در : مرتع

( مقدار انرژي قابل متابوليسم با 1983و همكاران ) oddyپيشنهادي 

 استفاده از معادله پيشنهادي كميته استاندارد كشاورزي استراليا

(Standard Committee on Agriculture) (1990 و برحسب مگاژول )

 در كيلوگرم محاسبه گرديد:

ژول در كيلوگرم()مگا  ME = 17/0  DMD (%) -  2  

DMD؛ قابليت هضم ماده خشك ،ME ؛ مقدار انرژي قابل متابوليسم

  )مگاژول در كيلوگرم ماده خشك(

ورد انرژي قابل متابوليسم  و نياز روزانه دام وحشي چرا آبر       

در اين مطالعه براي برآورد ميزان : كننده در مراتع مورد مطالعه

ها، از دو روش داري دامل متابوليسم مورد نياز روزانه نگهانرژي قاب

MAFF (1984 )( و فرمول پيشنهادي 2007) NRCهاي جدول داده

  باشد:مي زيرصورت استفاده شده كه براي دام چرا كننده در مرتع به
                                W 1/0+   8/1 = mME 

mME داري دام به مگاژول سم مورد نياز نگهبرابر با انرژي قابل متابولي

 Yongكه باشد. نظر به اين برابر با وزن زنده دام به كيلوگرم مي Wو 

and Corbett (1972نياز ) هاي انرژي دام را در شرايط مرتع و چراي

چنين دانند و همدرصد بيش از نياز حيوان در آغل مي 70تا  60باز 

ام چرا كننده در مراتع داراي پستي ( كه نياز د2007) NRCباتوجه به 

داند، در اين تر از انرژي مورد نياز دام ميدرصد بيش 50و بلندي را 

 80ها تحقيق با توجه به پستي بلندي و ارتفاع محل چراي اين دام

درصد به انرژي مورد نياز روزانه دام اضافه شد. براي محاسبه نياز 

جه به نياز انرژي تعيين شده هاي وحشي، با توعلوفه خشك روزانه دام

براي انواع دام و مقدار انرژي تعيين شده در يك كيلو گرم علوفه 

خشك مرتع با تشكيل يك نسبت تناسب، نياز علوفه روزانه دام 

 محاسبه گرديد.

تجزيه و تحليل : طرح يها و مدل آمار داده ليو تحل هيتجز       

انجام شد  (25)نسخه SPSSاري افزار آمها با استفاده از نرمآماري داده

، رويه هاي خطي عمومي( جهت آناليز واريانس)مدل GLMو از رويه 

اي دانكن ها از آزمون چنددامنهطرفه و براي مقايسه ميانگينآناليز يك

 : براي كيفيت علوفه بين مراتع  مدل رياضي طرحاستفاده شد. 
ij+ e i= µ + R ijQ     

ijQ ؛ مقاديرCP ،ADF ،DMD  وME  درj  امين نمونه ازi امين مرتع 

µ ،؛ ميانگينiR ،؛ اثر مرتعeij؛ خطاي آزمايش در هر مشاهده 

      (DOI): 10.22034/AEJ.2020.109976       
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 نتایج

 هاي گياهي مورد نتايج بررسي تركيبات شيميايي گونه       

علوفه مراتع مورد  تيفيك يكل جينتا 3جدول: مطالعه در مراتع

 :دهديرا نشان م قيتحق نيمطالعه در ا

 

 هاي كيفيت علوفه در مراتع مورد مطالعهنتايج كلي ميانگين مولفه :3جدول 

 دار است.درصد معني 1** تفاوت در سطح   . باشديم درصد 1سطح احتمال مراتع در فه هاي كيفيت علودار بين ميانگين شاخصدهنده تفاوت معنيحروف متفاوت در هر ستون، نشان

    

برآورد انرژي قابل متابوليسم نگهداري و نياز روزانه واحد        

در اين تحقيق براي تعيين انرژي قابل متابوليسم مورد نياز دام : دامي

  از دو روش متداول استفاده شده است:

حفاظت محيط زيست  اداره كل: (MAFF ،1984) افمعادله م -

اندازه واحد دامي نشخواركنندگان كوچك  1397استان تهران در سال 

وحشي را نظير بز نر وحشي، بز ماده وحشي، قوچ و ميش وحشي در 

كيلوگرم گزارش  45و  55، 55، 65ترتيب برابر با مراتع مورد مطالعه به

طالعه براي محاسبه انرژي قابل كرده است )منتشر نشده(. در اين م

متابوليسم گوسفندان وحشي چرا كننده در مراتع با استفاده از وزن 

استفاده شد. با در نظر گرفتن شرايط طبيعي و  واحد دامي اين دام ها

فيزيكي منطقه مورد مطالعه )شرايط پستي و بلندي( و با توجه به 

اعات و مناطق صعب كه اين نوع از نشخواركنندگان وحشي در ارتفاين

هاي اهلي دارند تري نسبت به گونهكنند، نياز انرژي بيشالعبور چرا مي

درصد به آن افزوده  80ميزان بر اين اساس طبق توصيه منابع علمي به

(. به اين ترتيب انرژي قابل متابوليسم مورد نياز NRC ،2007شد )

 65ط وزن داري روزانه براي واحد دامي بز نر وحشي با متوسنگه

كيلوگرم و  55كيلوگرم و واحد دامي بز ماده وحشي با متوسط وزن 

كيلوگرم و ميش وحشي با  55چنين قوچ وحشي با متوسط وزن هم

كيلوگرم با استفاده از معادله ماف و اضافه نمودن  45متوسط وزن 

دليل شرايط منطقه برآورد گرديد. بر اين آن به درصد انرژي به 80

داري طبق معادله ماف براي بز نر قابل متابوليسم نگهاساس انرژي 

ترتيب برابر با وحشي، بز ماده وحشي، قوچ وحشي و ميش وحشي به

 (.4مگاژول تعيين شد )جدول  34/11و 14/13، 14/13، 94/14
 

 )مگاژول در كيلوگرم ماده خشك( MEميزان  DMDدرصد  ADFدرصد  CPدرصد  نام مرتع رديف

 c ± 0/79 37/55 b ± 1/27 57/74 bc  ± 1/29 7/81 d ± 0/21 12/18 استركلك و ملك چشمه 1

 c ± 0/75 37/45 b ± 1/30 57/84 bc ± 1/30 7/82 d ±  0/22 12/30 الرم باال 2

 b ± 0/84 35/56 c ± 1/27 59/88 ab ± 1/35 8/17 c ± 0/23 13/78 الرم پايين 3

 b ± 0/82 36/20 bc ± 1/27 60/05 a ± 1/36 8/12c ± 0/21 13/43 آرو 4

 d ± 0/73 39/38 a ± 1/20 56/17 cd ± 1/25 7/58 bc ± 0/22 11/01 خشكرود 5

 d ±  0/75 39/19 a ± 1/24 56/11 c ± 1/23 7/58 bc ± 0/19 11/19 ياه پالسس 6

 d ± 0/78 39/11 a ± 1/24 55/13 d ± 1/35 7/36 c ± 0/23 11/10 امام پهنك 7

 a ± 0/91 33/61 d ± 1/28 61/98 a ± 1/35 8/58 b ± 0/22 14/60 گزل دره 8

 c ± 0/76 36/54 bc± 1/24 58/79 b ± 1/24 8/13 c ± 0/19 12/70 قرقره سنگ 9

 d ± 0/71 39/07 a ± 1/21 56/20 cd ± 1/20 7/55 e ± 0/20 11/49 كمردشت 10

 d ± 0/72 39/30 a ± 1/19 56/16 cd ± 1/18 7/52 e ± 0/20 11/54 نمد كوثر 11

 d ± 0/82 38/00 ab ± 1/23 57/19 bc ± 1/25 7/71 d± 0/21 11/78 ورآرو عاليدايي 12

 c ± 0/76 38/70 ab ± 1/19 56/86 c ± 1/19 7/72 d ± 0/19 12/47 رغسر و يورد قيدرم 13

 c± 0/74 39/53 a ± 1/30 56/25 c ± 1/29 7/55 e ± 0/22 12/31 ديو آسياب 14

 d ± 0/71 38/93 ab ± 1/25 56/30 c ± 1/24 7/56 e ± 0/21 11/47 پشم و لشم 15

 b ± 0/69 36/09 bc ± 1/23 59/34 ab ± 1/21 8/13 c ± 0/21 13/11 چهل بره و گلسرداب 16

 b ± 0/89 36/46 bc ± 1/24 58/49 b ± 1/39 7/93 cd ± 0/23 13/71 قوشخانه 17

 e ± 0/59 39/08 a ± 1/25 56/28 cd ± 1/21 7/56 e ± 0/20 10/46 دهنه سنگ 18

 bc± 0/67 36/90 bc ± 1/26 58/57 b ± 1/22 9/09 a ± 1/03 12/92 گل گچ 19

 a ± 0/84 35/14 c ± 1/27 60/86 a ± 1/30 8/32 b ± 0/22 14/88 ترشكچال 20

 ** ** ** ** داريارزش معني 

 07/0 ± 89/7 28/0 ± 81/57 28/0 ± 59/37 17/0 ± 42/12 ميانگين كلي 

      (DOI): 10.22034/AEJ.2020.109976       
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ME ( براي بز نر وحشيMAFF) MJ 3/8 = mME 

 MJ 94/14 = (3/8 )80%  + 3/8 = mME متعادل شده براي بز نر وحشي

ME (براي بز ماده وحشيMAFF) MJ 3/7 = mME 

 MJ 14/13 = (3/7 )% 80 + 3/7  = mME متعادل شده براي بز نر وحشي

ME (براي قوچ وحشيMAFF) MJ 3/7 = mME 

 MJ 14/13 = (3/7 )% 80 + 3/7 = mME متعادل شده براي قوچ وحشي

ME ( براي ميش وحشيMAFF) MJ 3/6 = mME 

 MJ 34/11 = (3/6 )% 80 + 3/6 = mME ده براي ميش وحشيمتعادل ش

مراتع  خشك در كيلوگرم علوفه قابل متابوليسم يك متوسط انرژي       

باشد كه مگاژول در كيلوگرم مي 89/7( برابر با 3مورد مطالعه )جدول 

با توجه به انرژي قابل متابوليسم محاسبه شده از طريق معادله ماف، 

 يمعادله ماف برااز طريق  4گوسفند وحشي طبق جدول نياز روزانه 

 43/1و  66/1، 66/1، 89/1برابر با  بيترتبه شيبز نر، بز ماده، قوچ و م

 محاسبه شد. محاسبه شد لوگرميك

 داري )روش معادله ماف( : ميزان انرژي قابل متابوليسم و علوفه مورد نياز روزانه گوسفند وحشي در حالت نگه4جدول 

 نياز روزانه دام )كيلو گرم( )مگاژول در كيلوگرم ماده خشك( روزانه MEميزان  اندازه واحد دامي دامنوع 
 89/1 94/14 65 بز نر

 66/1 14/13 55 بز ماده
 66/1 14/13 55 قوچ
 43/1 34/11 45 ميش

 

داري و نياز روزانه واحد تعيين انرژي قابل متابوليسم نگه -

در اين تحقيق ميزان انرژي مورد : NRCول دامي با استفاده از جد

داري با نياز روزانه واحد دامي نشخواركنندگان وحشي در حالت نگه

( و با تصحيح انجام شده بر روي اعداد 2007) NRCاستفاده از جدول 

هاي جدول بر اين اساس جهت استفاده از داده .اين جدول، برآورد شد

NRC (2007 با توجه به شرايط منطقه ) توپوگرافي، فاصله از منابع(

براساس  درصد انرژي اضافي لحاظ گرديد.  80، آب و پوشش گياهي( 

NRC (2007نياز غذاي نشخواركنندگان وحشي در شرايط نگه ) داري

جا كه مقادير از آنباشد. مي 5برحسب مگاكالري در روز طبق جدول 

د مطالعه بر هاي مورمحاسبه شده انرژي قابل متابوليسم علوفه نمونه

اند، نياز روزانه دام اساس مگاژول بر كيلوگرم ماده خشك گزارش شده

در اين مطالعه  (.18/4نيز با اين واحد تعيين شد )با اعمال ضريب 

ميانگين كلي انرژي قابل متابوليسم و نياز روزانه واحد دامي 

وحشي چرا كننده در منطقه الر تعيين شد كه نتايج  نشخواركنندگان

 آمده است. 6آن در جدول  كلي

 
 

 NRCداري با استفاده از روش و علوفه مورد نياز روزانه نشخواركنندگان وحشي در حالت نگه ME: ميزان 5جدول 

 اندازه واحد دامي نوع دام
 روزانه MEميزان 

 )مگا كالري در روز(
 روزانه MEميزان 

 )مگاژول در كيلوگرم ماده خشك(
 نياز روزانه دام

 م()كيلو گر
 24/2 7/17 24/4 65 بز نر

 90/1 00/15 59/3 55 بز ماده
 76/1 95/13 33/3 55 قوچ
 49/1 82/11 83/2 45 ميش

 

 ( در كل مراتع2007) NRC( و جداول 1984) MAFFداري و نياز روزانه واحد دامي بر حسب معادله : انرژي قابل متابوايسم نگه6جدول        

  

 نوع دام
وزن 
واحد 
 دامي

ME (NRC) 
)مگاژول در كيلوگرم 

 ماده خشك(

ME 

(MAFF)  مگاژول در(
 كيلوگرم ماده خشك(

 ميانگين كل
ME  )مگاژول( 

(MAFF, NRC) 

نياز روزانه روزانه 
 )كيلوگرم(

NRC) ،2007) 

 روزانه ازين
 گرم()كيلو
MAFF) ،1984) 

ميانگين كل نياز 
 روزانه )كيلوگرم(

(MAFF, NRC) 
 25/0 ± 06/2 89/1 24/2 25/1  ± 32/16 94/14 7/17 65 بز نر وحشي

 12/0 ± 78/1 66/1 90/1 36/1  ± 07/14 14/13 00/15 55 بز ماده وحشي
 17/0 ± 71/1 66/1 76/1 15/1  ± 67/13 14/13 95/13 55 قوچ وحشي
 25/0 ± 46/1 43/1 49/1 21/1 ± 58/11 34/11 82/11 45 ميش وحشي

      (DOI): 10.22034/AEJ.2020.109976       
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 بحث 

ت هاي هر منطقه، ضرورهاي غذايي دامبراي تعيين نيازمندي       

ارد. د ضرورتجاي انواع دام استفاده از واحد دامي معين و مشترك به

 و براساس دام غالب در هر نيستمفهوم واحد دامي در دنيا ثابت 

آگاهي  يكي از عوامل مؤثر در تعادل دام و مرتع،. شودمنطقه تعيين مي

طول  نياز روزانه واحد دامي توسط علوفه مراتع دراز چگونگي تأمين 

فصل چرا است. بررسي نتايج حاصل از نياز روزانه انرژي قابل 

نشان  داري گوسفندان چرا كننده در مراتع الرمتابوليسم در سطح نگه

لت داري و حاداد كه انرژي قابل متابوليسم مورد نياز در سطح نگه

، وضعيت اندازه بدن، توپوگرافي مرتع چرا، با تغيير سن و جنس، وزن يا

و همكاران  Arzaniكند. دسترسي به علوفه و فصل چرا تغيير مي

وده ها مؤثر ب( گزارش دادند كه جنس دام بر ميانگين وزن دام2010)

رفته گها درنظر تر از ميشها بيشو به همين دليل، نياز روزانه قوچ

هاي سنگين، د كه دام( گزارش دا2001) Grahamچنين شود. هممي

هت جميزان گرماي توليدي در حالت ناشتاي باالتري دارند، به همين 

است.  هاي سبكتر از دامداري، بيشها براي حالت نگهنياز انرژي آن

ثر كه متأاين تفاوت تا حدود زيادي به سطح بدن مربوط است تا اين

شود. يماستفاده از وزن بدن باشد، در نتيجه از اندازه متابوليكي بدن 

بيانگر اين است كه سن و  (a 2007و همكاران ) Arzaniمطالعات 

ي كه ادار بر ميانگين وزن دام ها دارد. به گونهجنس دام اثر معني

از انرژي رو نيتر بود. از اينها بيشوزن قوچ ها نسبت به ميش نيانگيم

 Naseriو  Arzani خصوصشود. در اينتر درنظر گرفته ميها، بيشآن

(b 2009،) Gaskins  و Scarnechia(1987،) متابوليسم  كه دادند گزارش

 درصد هرسال 5تر، حدود هاي جوانهاي مسن نسبت به دامدر دام

حسب گوسفند بر داري دركه ميزان انرژي نگه ايبه گونه يابد.مي كاهش

از  ،75/0كيلوگرم وزن به توان  هر مگاژول انرژي قابل متابوليسم در

رفته گماهه از شير  6هاي در بره 26/0هاي شيرخوار تا در بره 35/0

رسد يم نظركند. لذا بهساله تغيير مي 4گوسفندان بالغ  در 21/0شده و 

ر دها كه توجه به جنس و سن دام و نياز انرژي قابل متابوليسم آن

ي هادهي در مرتع، تعيين ظرفيت چرا و طراحي سيستمبرنامه خوراك

ايي ضروري است و در اين زمينه توصيه شده است كه براي چر

عي هاي مختلف ستر دام چرا كننده از مراتع در سالجايگزيني آسان

شمار ههاي سني مختلف باي باشد كه از گروهشود ساختار گله به گونه

 (.b 2007 ،و همكاران Arzaniيكسان در گله حضور داشته باشد )

دست آمده از نياز انرژي قابل متابوليسم يج بهبررسي مقايسه نتا       

 Arzaniگوسفندان وحشي چراكننده در مراتع الر با ساير گوسفندان )

و همكاران  Arzani؛ b 2008و همكاران  Arzani؛ a 2008و همكاران 

c 2008 ؛Arzani  و همكارانa 2007 ؛Arzani  و همكارانa 2006 ؛

Arzani  و همكارانb 2006 ؛Arzani ؛ 2005همكاران  وSanjari ،

دهد كه تنوع نژاد، باعث اختالف وزن نژادهاي ( نشان مي1997

شود و بر همين پايه وزن نژادهاي مختلف با همديگر گوسفندي مي

 گيرند.متفاوت است و در طبقات وزني متفاوت از هم قرار مي

 ام دردنتايج حاصل از مقدار علوفه تأمين كننده نياز روزانه        

دهد كه به تبعيت از نوسان كميت و مراحل مختلف رشد نشان مي

 كيفيت علوفه مرتع، مقدار علوفه تأمين كننده نياز انرژي قابل

ر باشد. دمتابوليسم روزانه دام در مراحل مختلف رشد، يكسان نمي

( گزارش داد كه در مراحل 2014 ،و همكاران Arzani)اين خصوص 

و  هار، علوفه داراي كيفيت مطلوب استاوليه رشد مرتع و در فصل ب

واهد اغلب جوابگوي نياز پروتئيني و انرژي دام چراكننده در مرتع خ

ز، علوفه بود ولي در مراحل پاياني رشد و در فصل تابستان و اوايل پايي

 هاي كيفيت علوفه معموالًكيفيت نامطلوب داشته و مقادير شاخص

و در  داري يك واحد دامي استتر از حد بحراني آن براي نياز نگهكم

اين زمان نتيجه جوابگوي نياز پروتئيني و انرژي دام نخواهد بود. بنابر

نياز  چرا بر نياز روزانه دام مؤثر و الزم است براي هر مرحله رشد،

ها، امداي منظور حفظ وضعيت تغذيهرو بهروزانه محاسبه گردد. از اين

جود دار كافي از مقادير فوق ومقضرورت دارد كه در علوفه مرتع به

 ياز تر از آن مقدار، بيانگر سطح بحراني براي نداشته باشد كه كم

را، چطوركلي در مديريت شود. بهداري يك واحد دامي ناميده مينگه

ه وجود ككنند، در صورتيهايي كه فقط از علوفه مرتعي استفاده ميدام

اد باشد، در تركيب گياهي زي درصد 7تر از هاي با پروتئين خام كمگونه

 دچار كمبود پروتئين شده و اين كمبود سبب كاهش در عملكرد دام

؛ b 2009و همكاران،  Arzaniشود )و عمر اقتصادي آن در مرتع مي

Richardson ،2004ر ( زيرا به هنگام ناكافي بودن مقدار پروتئين د

بود اين كم هاي عضالني بدن، كاتابوليزه شده تاجيره گوسفند، بافت

ي را جبران كنند كه اين فرايند، محتاج صرف انرژي است و به نوع

تري نراندمان پايي نتيجه گوسفند با شود و درشدن انرژي مي باعث تلف

و  Amanloo ؛Atrian ،2009) كنداز انرژي قابل متاليسم استفاده مي

Nikkhah ،2015 .)Corbett (1987بيان نمود كه مصرف علوفه )هايي 

رم ماده مگاژول بر كيلوگ 8تر از با محتواي انرژي قابل متابوليسم كم

ا بداري دام كافي نيست كه اين كمبود خشك، براي تأمين نياز نگه

شود. درنظر گرفتن مقدار هضم هاي بدن جبران ميمصرف بافت

احد وداري يك عنوان حد بحراني آن براي نياز نگهدرصد به 50پذيري 

 ليل است كه قابليت هضم )نسبت علوفه هضم شده بهدامي به اين د

 موالً كل علوفه مصرفي دام( براي گاو و گوسفند طي دوره رشد فعال مع

، Arzaniدرصد است ) 50تر از درصد و طي دوره خواب كم 50بيش از 

a 2009 ؛Corbett ،1987.) 
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هاي اهلي و  تر بر روي دامدر مجموع تا انجام مطالعات دقيق       

درصد پروتئين  7 نظر گرفتن مقدارمراتع كشور، در وحشي چراكننده در

مگاژول انرژي قابل متابوليسم به  8پذيري و درصد هضم 50خام، 

داري هاي كيفيت علوفه براي نياز نگهعنوان حد بحراني مقادير شاخص

و  Arzaniشود )واحد دامي چرا كننده در مراتع كشور توصيه مي

دست آمده از برآورد نياز روزانه هبررسي نتايج ب(. 2010همكاران، 

گوسفندان وحشي مورد بررسي نشان داد كه انرژي قابل متابوليسم 

داري، با وضعيت دسترسي به علوفه، ها در حالت نگهمورد نياز دام

چنين نسبت به وضعيت كند. همعوارض زمين و آب و هوا، تغيير مي

بسته )چراي صفر(، انرژي  هايدهي دستي در آغل و محيطخوراك

داري، در گوسفنداني كه در مرتع چرا كردند، مورد نياز براي حالت نگه

؛ Graham ،2001؛ Arzani ،b 2009درصد باالتر بود ) 80تا  30بين 

Vansoest ،1994) بر همين پايه الزم است در هر منطقه آب و هوايي .

هاي گوسفند اضافه بسته به شرايط مرتع، درصدي به نياز روزانه نژاد

هاي هايي كه در مرتع داراي علوفه مرغوب و در زمينشود. براي دام

كه هاييدرصد و براي آن 30كنند، حدود هموار )شيب ماليم( چرا مي

چرند، در مراتع ناهموار با فاصله منابع آب زياد و پوشش پراكنده مي

بيش از  داري،درصد، افزايش انرژي الزم براي حالت نگه 80حدود 

و  Holechekشود )گيري شده در آغل درنظر گرفته ميميزان اندازه

 (.2004همكاران، 

در ايران عالوه بر مدنظر قرار دادن پستي و بلندي و فاصله منابع        

پيمايد طور روزانه به محل استراحت ميآب، بايد به مسافتي كه دام به

تري براي پيدا ي بيشهاچنين الزم است بررسينيز توجه شود. هم

كردن ضريب مناسب براي هر منطقه انجام شود. در اين مطالعه ضريب 

تر از نياز براي گوسفندان وحشي، با توجه به درصد بيش 80افزايشي 

 80تا  30هاي توپوگرافي نسبتأ شديد در منطقه مورد مطالعه )ويژگي

كيلومتر است،  تر از يكيكديگر بيش كه فاصله منابع آب ازدرصد( و اين

هاي جدول و داده MAFF (1984)دست آمده از معادله ههاي ببر داده

NRC (2007 )هاي چرايي و به تبع اعمال شد كه با اعمال سيستم

توان مقدار مذكور را كاهش داد. انرژي قابل بندي مراتع، ميآن قطعه

حالت  متابوليسم و نياز روزانه واحد دامي چرا كننده در مراتع الر در

MAFF (1984 )شرايط چرا در مرتع، بر پايه معادله ماف  داري و درنگه

با  يبراي واحد دامي بز نر وحش، NRC (2007)هاي جدول داده و

با متوسط وزن  يبز ماده وحش يكيلوگرم و واحد دام 65متوسط وزن 

و  لوگرميك 55با متوسط وزن  يقوچ وحش نيچنو هم لوگرميك 55

درصد  80و اضافه نمودن  لوگرميك 45وسط وزن با مت يوحش شيم

اساس  نيدليل شرايط منطقه برآورد گرديد. بر اآن به انرژي به

 ،يبز ماده وحش ،يبز نر وحش يبرا روزانه سميمتابول قابل يانرژ نيانگيم

، 32/16 ± 25/1 بيترتالر به يدر پارك مل يوحش شيو م يقوچ وحش

 نيانگيم نيچنهم مگاژول، 58/11±21/1 و 5/1±67/13 ،36/1±07/14

، 78/1±12/0، 06/2±25/0 بيترتها بهآن يبرا روزانه علوفه خشك ازين

چرا،  ژهيكه سهم و شد نييگرم تعلويك 46/1±25/0 و 17/0±71/1

ميزان انرژي قابل متابوليسم  درنظر گرفته شود. ديها بادام نيا يبرا

  89/7±07/0عه، در يك كيلوگرم علوفه خشك در مراتع مورد مطال

كه مقدار بحراني انرژي براي مراتع مگاژول برآورد گرديد با توجه به اين

با  بنابراينمگاژول در كيلوگرم ماده خشك مرتع توصيه شده است،  8

دامي چراكننده در مراتع  نياز روزانه واحد كه پروتئين موردفرض بر اين

سالي رايط خشكمراتع منطقه در ش مورد مطالعه تأمين شود، علوفه

متابوليسم قابل چرا، قادر به تأمين نياز انرژي  هاي مختلفو زمان

 داري نخواهد بود.چراكننده در مرتع در حالت نگه هايروزانه دام

كيفيت علوفه در مراتع مورد مطالعه  دست آمده از بررسينتايج به       

 در MEو ميزان  CP ،ADF ،DMDدهد كه از نظر درصد نشان مي

بين مراتع تفاوت وجود دارد علت اين امر ناشي از نوع بافت تشكيل 

ها دهنده خاك، شمالي يا جنوبي بودن قطعات در هر مرتع و ارتفاع آن

دهنده از نوع كه در برخي مراتع نوع خاك تشكيلطوريباشد بهمي

 پذيري آب بسيار كم با نفوذ( Silty clay loam) خاك تراس سنگين

متر در ساعت( و قابليت توليد هرز آب سانتي 6تا  3آب )ظرفيت نفوذ 

هاي داراي بافت سبك تا متوسط باشد، در برخي ديگر خاكزياد مي

(Sandy loam-loam )پذيري آب زياد )ظرفيت نفوذ آب  بوده با نفوذ

 متر در ساعت( و قابليت توليد هرزآب نسبتأ كم سانتي 17تا  12

 نيبافت خاك با تراس متوسط تا سنگ يداراچنين در برخي ديگر هم

 متريسانت 12تا  6نفوذ آب  تيآب متوسط )ظرف يريبوده با نفوذ پذ

، در نتيجه مجموع اين هرز آب متوسط ديتول تيدر ساعت( و قابل

عوامل در كيفيت علوفه مراتع مورد مطالعه تأثير دارد )بابايي و 

 .(1393همكاران، 

دامي بر مبناي درصدي از وزن زنده محاسبه نياز غذايي واحد        

هاي فيزيكي و اقليم مراتع دام بدون توجه به كيفيت علوفه و ويژگي

دليل تنوع پوشش باشد. بهمورد بررسي، براي همه شرايط منطقي نمي

گياهي، مراتع مناطق مختلف ايران، بسته به تركيب گياهي، ميزان 

هند. بنابراين تعيين دمواد غذايي متفاوتي در اختيار دام قرار مي

كيلوگرم علوفه خشك، براي يك  5/1ظرفيت چرا بر مبناي نياز روزانه 

هاي چه تاكنون در ايران مرسوم بوده، در همه تيپواحد دامي، چنان

چنين براي همه نژادهاي گوسفند، منطقي گياهي و رويشگاهي و هم

ز غذايي رسد. به همين جهت بهتر است، مبناي محاسبه نيانظر نميبه

تري نسبت به واحد دامي، بر پايه كيفيت علوفه كه شاخص مطمئن

باشد، تعيين شده و در تعيين ظرفيت چرايي مراتع كميت علوفه مي

جا كه وزن واحد دامي براي نژادهاي مختلف از آن. دخالت داده شود

متفاوت است لذا چنين تحقيقاتي بايد در مورد تمامي 
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انجام شود  رانيها در امختلف پرورش آن نژادهاي گوسفند در مناطق

كه كيفيت با توجه به اين  و براساس آن ظرفيت مراتع تعيين گردد.

دام در  هيتغذ ستميعلوفه در دسترس دام يكي از عوامل مهم در س

آزاد و تعيين ظرفيت چرايي مراتع است، تحقيقات مشابه  يچرا طيشرا

 انجام شود.ايران بايد مراتع اي مناطق مختلف در هاي علوفهبراي گونه

بستگي  يطيكه كيفيت گياهان مرتعي به شرايط محبا نظر به اين 

دارد و از سالي به سالي ديگر ممكن است تغييرات فراوان داشته باشد 

ساله مورد بررسي  5دوره بهتر است گياهان مرتعي نيز حداقل طي يك

سال  5متوسطي از قرار گيرند و انرژي قابل متابوليسم محاسبه شده، 

و  افتديها اتفاق نمواقع خشكي كمبود انرژي براي دام رباشد تا د

  تر شود.مديريت مرتع آسان

دهد نيازهاي انرژي و همان گونه كه نتايج اين تحقيق نشان مي       

علوفه روزانه براي نشخواركنندگان وحشي در مناطق شكار ممنوع 

برآورد شده است كه با استفاده از پارك ملي الر در شرايط چراي آزاد 

توان ظرفيت جداگانه چرا، طبق نياز روزانه دام و توليد اين نتايج مي

ها درنظر گرفت و اين ظرفيت را از ظرفيت علوفه در مراتع براي اين دام

محاسبه شده براي گوسفندان اهلي كسر كرد. در شرايط فعلي در 

فندان اهلي درنظر گرفته مراتع پارك ملي الر ظرفيت چرا براي گوس

شده است ولي سهم چراي مجزا براي نشخواركنندگان وحشي در نظر 

هاي سال اين گرفته نشده است كه موجب شده در برخي از فصل

ها با كمبود علوفه روبرو شوند. درنظر گرفتن سهم چرا براي دام

تواند سهم قابل توجهي در حفظ نشخواركنندگان كوچك وحشي مي

ري اين نشخواركنندگان در حال انقراض در اين منطقه و ساير داو نگه

 نقاط كشور داشته باشد.
 

 قدردانی و تشکر
حفاظت محيط زيست استان  اداره كلاين مطالعه با همكاري        

محترم و رئيس  مديركلوسيله از تهران انجام شده است كه بدين

س مشهدي عبامحترم اداره محيط زيست طبيعي آقاي مهندس امير

صدور مجوزهاي الزم براي تأمين برخي اطالعات و احمدي به جهت 

 شود.الر تشكر و قدرداني ميپارك ملي مطالعه در مناطق شكار ممنوع 
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Abstract 

* Corresponding Author’s email: Mansuri.hadi@yahoo.com 

Knowledge of the daily nutrient requirements of grazing animals in rangelands of different 

climates is essential to calculate grazing capacity in rangeland plans. In this regard, the daily 

metabolizable energy requirement at the maintenance level for small wild ruminants grazing in 

Lar National Park rangelands were studied. For this purpose, according to the average values of 

forage quality indexes of rangeland species and their contribution to rangeland vegetable 

composition, the among of metabolizable energy was estimated in kg of dry forage rangelands 

and considering the daily metabolizable energy requirement of small wild ruminants, the amount 

of feed provided for the daily requirement of livestock was calculated to calculate the separate 

grazing capacity of these animals in the rangelands of the region. Using the animal unit weight of 

small wild ruminants, the required daily maintenance metabolizable energy for grazing animals 

were determined using equation method of MAFF and NRC standard in the studied rangelands. 

Forage species of grazing animals were identified and collected at flowering stage in the studied 

rangelands. Results also showed mean of percentage 12.42±0.17, 37.59±0.28, 57.81±0.28 and 

7.89±0.07 were respectively for CP, ADF, DMD and ME (MJ) per kg dry forage was estimated. 

Also Daily metabolizable energy was calculated for grazing wild ruminants such as: male goat, 

female goat, ram and ewe. The results also showed daily metabolizable energy were  16.32±1.25, 

14.07±1.36, 13.67±1.15 and 11.58±1.21 MJ/day and for daily requirement 2.06±0.25,1.78±0.12, 

1.71±0.17 and 1.46±0.25, respectively for male goat,female goat, ram and ewe.Using the results 

of this study, we can determine the new and separate grazing capacity forwild ruminants in the 

study areas.The results also showed thatbecause of the cost of determining the quality of forage, 

these results can be used to estimate the daily requirement of these livestock in different years. 
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