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چکیده
اطالع از نیاز مواد مغذی روزانه دامهای چرا کننده در مراتع مناطق مختلف آب و هوایی ،بهمنظور محاسبه ظرفیت چرا در طرحهای
مرتعداری ،ضروری است .در همین راستا ،نیاز انرژی قابل متابولیسم روزانه در سطح نگهداری برای نشخوارکنندگان کوچک وحشی چرا کننده
در مراتع پارک ملی الر بررسی شد .برای این منظور با توجه به میانگین مقادیر شاخصهای کیفیت علوفه گونههای مرتعی و سهم آنها در ترکیب
گیاهی مرتع ،مقدار انرژی قابل متابولیسم در کیلوگرم علوفه خشک مراتع مورد چرا برآورد شد و با مد نظر قرار دادن نیاز انرژی قابل متابولیسم
روزانه نشخوارکنندگان کوچک وحشی ،مقدار علوفه تأمین کننده نیاز روزانه دام برای محاسبه ظرفیت چرای جداگانه این حیوانات در مراتع
منطقه برآورد گردید .با استفاده از وزن واحد دامی نشخوارکنندگان کوچک وحشی ،میزان انرژی قابل متابولیسم نگهداری مورد نیاز روزانه دامهای
چرا کننده با دو روش معادله  MAFFو جدول  NRCدر مراتع مورد مطالعه تعیین شد .گونههای علوفه ی مورد چرای دامها در مرحله گلدهی
در مراتع مورد مطالعه شناسایی و جمعآوری شد و میانگین درصد  DMD ،ADF ،CPو میزان ( MEمگاژول) آنها در هر کیلوگرم علوفه
خشک مراتع بهترتیب برابر با  57/81±0/28 ،37/59±0/28 ،12/42±0/17و  7/89±0/07مگاژول تعیین شد .همچنین میزان انرژی قابل
متابولیسم روزانه برای این دامها نظیر :بز نر ،بز ماده ،قوچ و میش بهترتیب برابر با  13/67±1/37 ،14/07±1/36 ،16/32±1/25و
 11/58±1/21مگاژول در روز و نیاز روزانه آنها براساس ماده خشک مصرفی بهترتیب برابر با  1/71±0/17 ،1/78±0/12 ،2/06±0/25و
 1/46±0/25کیلوگرم برآورد گردید .با استفاده از نتایج این مطالعه میتوان ظرفیت جدید و جداگانه چرا را برای نشخوارکنندگان وحشی در
مناطق مورد مطالعه تعیین کرد .همچنین نتایج نشان داد بهدلیل هزینه بر بودن تعیین کیفیت علوفه ،میتوان از نتایج مذکور بهمنظور برآورد نیاز
روزانه این دامها در سالهای مختلف استفاده کرد.

کلمات کلیدی :پارک ملی الر ،نشخوارکنندگان کوچک وحشی ،نیاز روزانه
* پست الکترونیکی نویسنده مسئولmansuri.hadi@yahoo.com :
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مقدمه
مفهوم واحد دامي ( )AU= Animal Unitبهمنظور بيان انواع و
سنين مختلف دامي و مقايسه ردهبندي آنها در يك شكل واحد مورد
توجه است و بهطور معمول بهصورت وزن زنده يك دام مولد بالغ يا
معادل آن بر مبناي ميانگين مصرف علوفه خشك در روز تعريف
ميشود ( .)2001 ،Vallentineاين مفهوم بسته به نوع و نژاد غالب و
شرايط منطقه متفاوت است ( Gintiو ،)1959( Voisin .)1987 ،Ratry
 Stoddartو همكاران ( )1981( Freer ،)1975و  )1985( Alisonاز
ميانگين وزن زنده دام غالب ،بالغ و غير آبستن در هر منطقه بهعنوان
تنها متغيري كه ميتوان واحد دامي و نياز روزانه دام را بر مبناي آن
محاسبه نمود استفاده كردند .اندازهگيري ظرفيت چرا يكي از
جنبههاي مديريت مراتع است كه در راستاي اهداف مرتعداري يعني
حفظ آب ،خاك ،گياه و همچنين كسب بيشترين سود اقتصادي
صورت ميگيرد .از جمله عوامل اصلي در تعيين ظرفيت چرا ،كيفيت
علوفه و نياز غذايي واحد دامي ميباشد ( Arzaniو همكاران.)2017 ،
براي استفاده مناسب از علوفه مراتع ،آگاهي از كيفيت علوفه و مقدار
علوفه قابل دسترس دام ضروري است .با درنظر گرفتن انرژي مورد
نياز روزانه هر واحد دامي و تعيين متوسط انرژي هر كيلوگرم علوفه
خشك مرتع با توجه به ميزان علوفه توليدي در مرتع ميتوان اقدام
به تعيين ظرفيت چرا نمود ( Zohdiو همكاران  .)2018مصرف غذا يا
انرژي با وزن متابوليكي دام ارتباط نزديكي دارد ،اكثر برآوردهاي
موجود در مورد مقدار مصرف علوفه توسط نشخواركنندگان اهلي و
وحشي در مراتع نواحي غربي اياالت متحده بين  40تا  90گرم ماده
خشك در  0/75كيلوگرم وزن زنده يا از  1تا  2/8درصد وزن بدن
است ( .)2001 ،Vallentineانرژي در حالت نگهداري در نشخواركنندگان
با تغيير سن ،وزن يا اندازه بدن ،كيفيت مواد غذايي ،وضعيت دسترسي
به علوفه ،عوارض زمين و آب و هوا تغيير مييابد .انرژي مورد نياز
براي حالت نگهداري براي گوسفندان اهلي و وحشي كه در مرتع چرا
ميكنند بين  30تا  80درصد باالتر از گوسفنداني است كه در
محيطهاي بسته نظير آغل تغذيه دستي ميشوند و اين امر بستگي
به علوفه قابل چرا ،وضعيت آب و هوايي و ميزان پستي و بلندي منطقه
دارد ( Gintiو  .)1987 ،Ratryبراساس تحقيقات  Havstadو همكاران
( )1982نياز غذاي دامهايي كه در مرتع چرا ميكنند  60تا  70درصد
بيشتر از دامهايي است كه در آغل نگهداري ميشوند ،اين انرژي
اضافي صرف راهپيمايي جهت يافتن علوفه ،رسيدن به منابع آب ،نمك،
سايه ،باال رفتن از شيبها و غيره خواهد شد .همچنين بيان كردند
كه آن دسته از دامهايي كه در مراتع چرا ميكنند بهازاي هر يك
ساعتي كه بيشتر صرف چرا ميكنند 3 ،درصد انرژي اضافي مورد
12

نياز است Arzani .و همكاران ( )2015مديريت تغذيه دام و تعيين
ظرفيت چرا در مرتع را منوط به آگاهي از ارزش غذايي علوفه و نياز
روزانه دام ميداند و معتقد است كه تعيين ارزش غذايي علوفه يكي
از متغيرهاي مورد نياز در تعيين ظرفيت چرايي يك مرتع ميباشد.
در مطالعه ديگر نتايج تحقيقات ارزاني و همكاران ( ،)1389نياز انرژي
قابل متابوليسم نژاد قرهگل را در مراتع خراسان رضوي بر پايه معادله
پيشنهادي )1984( MAFFدر حالت نگهداري و در شرايط چرا در
مرتع و با مد نظر قرار دادن ويژگيهاي فيزيكي مرتع با اعمال ضريب
افزايشي  50درصد معادل  10/71مگاژول محاسبه كرد Arzani .و
همكاران ( )2005معتقدند كه اندازهگيري تمام فاكتورهاي شيميايي
و مؤثر در تعيين كيفيت علوفه زمانبر و پر هزينه است و بهتر است
كه مهمترين و مؤثرترين فاكتورها را در تعيين كيفيت علوفه بررسي
نمود .آنها سه فاكتور پروتئين خام ( ،)CP= Crude Proteinقابليت
هضم ماده خشك ( )DMD= Dry Matter Digestibleو انرژي قابل
متابوليسم ( )ME= Metabolizable Energyرا فاكتورهاي مناسبي
جهت ارزيابي كيفيت علوفه ميدانند .اين نتايج توسط ،)1992( Li
 Rhodesو ،)1986( Khalil ،)1987( Minson ،)1990( Sharrow
 Garzaو  )1988( Fulbrighنيز گزارش شده است .تا انجام مطالعات
دقيقتر بر روي دامهاي اهلي و وحشي چراكننده در مراتع كشور ،در
نظر گرفتن مقدار  7درصد پروتئين خام 50 ،درصد هضم پذيري و 8
مگاژول انرژي قابل متابوليسم بهعنوان حد بحراني مقادير شاخصهاي
كيفيت علوفه براي نياز نگهداري واحد دامي چرا كننده در مراتع كشور
توصيه ميشود ( Arzaniو همكاران .)2017 ،بر همين اساس پژوهش
حاضر با هدف تعيين انرژي قابل متابوليسم نگهداري روزانه گوسفندان
وحشي ،تعيين كيفيت علوفه قابل چرا و نياز علوفه روزانه گوسفندان
وحشي چراكننده در مراتع رشته كوه البرز مركزي (پارك ملي الر)
صورت گرفته است .نتايج بهدست آمده از اين تحقيق از اهميت ويژهاي
برخوردار ميباشد بهدليل اينكه دانستن احتياجات انرژي و نياز علوفه
روزانه نشخواركنندگان وحشي ميتواند زمينه الزم را در جهت تعيين
ظرفيت چراي جدا شده براي حفظ و نگهداري اين نشخواركنندگان
وحشي در فصول مختلف سال فراهم سازد.

مواد و روشها
موقعيت طبيعي و جغرافيايي منطقه مورد مطالعه :اين تحقيق
در سال  1397در منطقه حفاظت شده الر كه يكي از مراتع ييالقي
بزرگ ايران ميباشد انجام شد ،اين منطقه بين استانهاي تهران و
مازندران در موقعيت  35درجه و  54دقيقه عرض شمالي و  32درجه
و  52دقيقه طول شرقي با وسعت  73500هكتار در دامنه جنوب
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غربي دماوند (رشته كوه البرز مركزي) قرار گرفته است .كل جمعيت
گوسفند وحشي در پارك ملي الر طبق اطالعات موجود در اداره
محيط زيست استان تهران ،تعداد  1130بز نر و ماده وحشي و تعداد
 250رأس قوچ و ميش ميباشد كه متوسط وزن واحد دامي بز نر
وحشي  65كيلوگرم ،بز ماده وحشي  55كيلوگرم ،قوچ وحشي 55
كيلوگرم ،ميش وحشي  45كيلوگرم گزارش شده است (منتشر نشده).
اين مطالعه در تعداد  20مرتع از مراتع منطقه الر در مساحتي حدود
 34721هكتار انجام شده است (جدول .)1
جدول  :1مناطق مورد مطالعه در منطقه الر
رديف

نام مرتع

مساحت (هکتار)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

استركلك و ملك چشمه
الرم باال
الرم پايين
آرو
خشكرود
سياه پالس
امام پهنك
گزل دره
قرقره سنگ
كمردشت
نمد كوثر
ورآرو عاليدايي
مرغسر و يورد قيدر
ديو آسياب
پشم و لشم
چهل بره و گلسرداب
قوشخانه
دهنه سنگ
گل گچ
ترشكچال

3176
1559
1585
1976
1469
4737
1393
969
1294
1080
2059
2137
1731
2026
803
2080
1232
744
1499
1174

جمع كل

34721

منبع :اطالعات موجود در اداره منابع طبيعي استان تهران (منتشر نشده)

نمونهبرداري از گياهان در مراتع مورد مطالعه :جهت اجراي
كار در سطح منطقه مورد مطالعه بهمنظور تعيين كيفيت علوفه
نشخواركنندگان وحشي در نيمه اول خرداد ماه ( 1397فصل گلدهي
گياهان مرتعي) ،ابتدا نقشه توپوگرافي هر منطقه با مقياس 1:25000
از سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح تهيه و محل پالتها (جهت پالت
اندازي) بهروش تصادفي برروي نقشه و سپس بر روي زمين مشخص
گرديد .تعداد پالتها ،يك درصد مساحت كل هر مرتع تعيين شد و
پالتها با مساحت يك مترمربع در محلهاي تعيين شده انداخته شد.

در داخل هر پالت كليه گياهان قابل چراي دام شناسايي و از يك
سانتيمتري سطح خاك (محل يقه) قطع و برداشت گرديد .از بين
گياهان برداشت شده براي هر گونه گياهي در هر منطقه  5پايه از
داخل هر پالت جمعآوري گرديد و برداشت گياهان علوفهاي مشترك
در هر پالت تا سه تكرار انجام شد .نمونهبرداري در مورد گياهان
بوتهاي يكساله يا چندساله به اندازه رويش ساليانه برداشت شد،
نمونههاي جمع آوري شده در هر قطعه جهت استفاده در پاكتهاي
ويژه قرار داده شد و بر روي هر پاكت اطالعاتي از قبيل نام قطعه در
منطقه ،شماره پالت ،تاريخ جمعآوري و مرحله رويش درج ،سپس
نمونههاي جمعآوري شده جهت تعيين كيفيت علوفه به آزمايشگاه
موسسه تحقيقات علوم دامي كشور انتقال داده شد .جهت شناسايي
نام علمي و گونه گياهان قابل چرا پس از جمع آوري ،از هر نوع گياه
يك نمونه كامل (در مورد گياهان بوتهاي به اندازه رويش ساليانه
برداشت شد) به هرباريوم دانشكده كشاورزي ورامين انتقال و در آنجا
با كمك افراد متخصص نام علمي گياهان شناسايي شد .در مورد
چگونگي شناسايي گونههاي گياهي قابل چرا توسط دام در مراتع مورد
مطالعه با استفاده از تجربه  20ساله محقق در زمينه پرورش گوسفند
در مرتع و تجربه دامپروران در مناطق مورد مطالعه و همچنين از
طريق مشاهده مستقيم (لقمه شماري) و برداشت اطالعات در نيمه
دوم خرداد ماه از طريق عالمتگذاري سه رأس گوسفند ثابت در يك
دوره زماني  15دقيقهاي در ساعتهاي  9صبح 11 ،و  16عصر در سه
روز پشت سر هم هر روز براي يك گوسفند بهطور مشاهدهاي تحت
تعقيب قرار گرفته شد .گياهان خورده شده توسط هر نوع دام از گونههاي
مرتعي شمارش و ثبت گرديد كه مطابق با روش  Frasureو همكاران
( )1979بود .الزم به ذكر است كه سعي شد محل لقمه شماري از
لحاظ تركيب و تنوع گونهاي يكسان در نظر گرفته شود.
گياهان مورد مطالعه :جدول  2ليست گياهان مورد مطالعه در
مراتع را نشان مي دهد.
بررسي كيفيت علوفه گياهان مرتعي مورد مطالعه :براي
تعيين كيفيت علوفه گياهان مرتعي از روشهاي آزمايشگاهي استفاده
شد و از بين ويژگيهاي كيفي گياهان 4 ،فاكتور پروتئين خام )،(CP
الياف نامحلول در شوينده اسيدي )،(ADF= Acid Detergent Fiber
درصد قابليت هضم ماده خشك ) (DMDو انرژي قابل متابوليسم
) ،(MEمورد ارزيابي قرار گرفت.
اندازهگيري پروتئين خام :براي اندازهگيري پروتئين خام
گياهان علوفهاي ،نمونهها به آزمايشگاه تغذيه دام موسسه تحقيقات
علوم دامي كشور انتقال داده شد كه در اين آزمايشگاه از روش
 )1883( Kjeldalاستفاده شد (.)2000 ،AOAC
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جدول  :2گياهان مورد مطالعه در مراتع
رديف

نام علمي

خانواده

1
2
3
4
5
6

Astragalus sp

Legominosae

Astragalus trichophorum
Achillea sp
Agropyron intermedium
Agropyron tauri
Alopecurus textilis
Acantholimon
plerostegium
Allium sp
Artemisia sp
Bromus sp
Cirisium sp
Cynodon dactylon
Cousinia sp
Dactilys dlomerata
Festuca ovina
Ferula ovina
Festuca pratensis
Granium persicum
Hordeum fra gile
Heracleum percium
Mentha sp
Marrubium vulgare
Nepetae sp
Onobrychys cornuta
Pennisetum divisum
Poa bulbosa
Primula auriculati
Ranunculus sp
Rumex sp
Salvia sp
Stipa barbata
Sorghom halepense
Trifolium sp
Thlaspi sp
Thymus kotschyanus
Tulipa sp
Urtica dioica
Ziziphora rigida
Lolium perenne
Trifolium pretense
Trifolium repens

Legominosae
Asteraceae
Graminae
Graminae
Poaceae

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Plumbaginaceae
Liliacea
Asteraceae
Graminae
Compositae
Graminae
Asteraceae
Graminae
Umbelliferae
Umbelliferae
Graminae
Graniaceae
Graminae
Umbelliferae
Labiatae
Labiateae
Labiatae
Papilionaceae
Poaceae
Graminae
Perimulaceae
Ranunculaceae
Polygonacae
Asteraceae
Geraminae
Geraminae
Geraminae
Cruciferae
Labiatae
Cruciferae
Urticaceae
Labaitae
Poaceae
Papilionaceae
Papilionaceae

اندازهگيري  :ADFجهت اندازهگيري درصد ( ADFديواره
سلولي بدون هميسلولز) ،نمونهها به آزمايشگاه تغذيه دام موسسه
تحقيقات علوم دامي كشور انتقال داده شد .در اين آزمايشگاه درصد
 ADFنمونهها با استفاده از روش  Vansoestو همكاران ()1991
تعيين شد.
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محاسبه ماده خشك قابل هضم ) :(DMDدرصد ماده خشك
قابل هضم با استفاده از رابطه پيشنهادي  oddyو همكاران ()1983
براساس درصد نيتروژن ) (Nو  ADFنمونهها برآورد شد:
DMD % = 83/58 – 0/824 ADF % + 2/626 N %
برآورد انرژي قابل متابوليسم در يك كيلوگرم علوفه خشك
مرتع :در اين تحقيق پس از محاسبه  DMDبا استفاده از فرمول
پيشنهادي  oddyو همكاران ( )1983مقدار انرژي قابل متابوليسم با
استفاده از معادله پيشنهادي كميته استاندارد كشاورزي استراليا
( )1990( )Standard Committee on Agricultureو برحسب مگاژول
در كيلوگرم محاسبه گرديد:
( ME = 0/17 DMD (%) -2مگاژول در كيلوگرم)
DMD؛ قابليت هضم ماده خشكME ،؛ مقدار انرژي قابل متابوليسم
(مگاژول در كيلوگرم ماده خشك)
برآورد انرژي قابل متابوليسم و نياز روزانه دام وحشي چرا
كننده در مراتع مورد مطالعه :در اين مطالعه براي برآورد ميزان
انرژي قابل متابوليسم مورد نياز روزانه نگهداري دامها ،از دو روش
دادههاي جدول  )2007( NRCو فرمول پيشنهادي )1984( MAFF
استفاده شده كه براي دام چرا كننده در مرتع بهصورت زير ميباشد:
MEm = 1/8 + 0/1 W
 MEmبرابر با انرژي قابل متابوليسم مورد نياز نگهداري دام به مگاژول
و  Wبرابر با وزن زنده دام به كيلوگرم ميباشد .نظر به اين كه Yong
 )1972( and Corbettنيازهاي انرژي دام را در شرايط مرتع و چراي
باز  60تا  70درصد بيش از نياز حيوان در آغل ميدانند و همچنين
باتوجه به  )2007( NRCكه نياز دام چرا كننده در مراتع داراي پستي
و بلندي را  50درصد بيشتر از انرژي مورد نياز دام ميداند ،در اين
تحقيق با توجه به پستي بلندي و ارتفاع محل چراي اين دامها 80
درصد به انرژي مورد نياز روزانه دام اضافه شد .براي محاسبه نياز
علوفه خشك روزانه دامهاي وحشي ،با توجه به نياز انرژي تعيين شده
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 داده ها و مدل آماري طرح :تجزيه و تحليل
آماري دادهها با استفاده از نرمافزار آماري ( SPSSنسخه )25انجام شد
و از رويه ( GLMمدلهاي خطي عمومي) جهت آناليز واريانس ،رويه
آناليز يكطرفه و براي مقايسه ميانگينها از آزمون چنددامنهاي دانكن
استفاده شد .مدل رياضي طرح براي كيفيت علوفه بين مراتع:
Qij = µ + Ri + eij
 DMD ،ADF ،CPو  MEدر  jامين نمونه از  iامين مرتع

Qij؛ مقادير
µ؛ ميانگينRi ،؛ اثر مرتعeij ،؛ خطاي آزمايش در هر مشاهده

(DOI): 10.22034/AEJ.2020.109976
سال دوازدهم ،شماره  ،3پاییز 1399

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

مطالعه در مراتع :جدول 3نتايج كلي كيفيت علوفه مراتع مورد

نتایج

مطالعه در اين تحقيق را نشان ميدهد:

نتايج بررسي تركيبات شيميايي گونههاي گياهي مورد

جدول  :3نتايج كلي ميانگين مولفههاي كيفيت علوفه در مراتع مورد مطالعه
رديف

نام مرتع

درصد CP

درصد ADF

درصد DMD

ميزان ( MEمگاژول در كيلوگرم ماده خشك)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

استركلك و ملك چشمه
الرم باال
الرم پايين
آرو
خشكرود
سياه پالس
امام پهنك
گزل دره
قرقره سنگ
كمردشت
نمد كوثر
ورآرو عاليدايي
مرغسر و يورد قيدر
ديو آسياب
پشم و لشم
چهل بره و گلسرداب
قوشخانه
دهنه سنگ
گل گچ
ترشكچال

12/18 ± 0/79
12/30 c ± 0/75
13/78 b ± 0/84
13/43 b ± 0/82
11/01 d ± 0/73
11/19 d ± 0/75
11/10 d ± 0/78
14/60 a ± 0/91
12/70 c ± 0/76
11/49 d ± 0/71
11/54 d ± 0/72
11/78 d ± 0/82
12/47 c ± 0/76
12/31 c± 0/74
11/47 d ± 0/71
13/11 b ± 0/69
13/71 b ± 0/89
10/46 e ± 0/59
12/92 bc± 0/67
14/88 a ± 0/84

b

37/55 ± 1/27
37/45 b ± 1/30
35/56 c ± 1/27
36/20 bc ± 1/27
39/38 a ± 1/20
39/19 a ± 1/24
39/11 a ± 1/24
33/61 d ± 1/28
36/54 bc± 1/24
39/07 a ± 1/21
39/30 a ± 1/19
38/00 ab ± 1/23
38/70 ab ± 1/19
39/53 a ± 1/30
38/93 ab ± 1/25
36/09 bc ± 1/23
36/46 bc ± 1/24
39/08 a ± 1/25
36/90 bc ± 1/26
35/14 c ± 1/27

57/74 ± 1/29
57/84 bc ± 1/30
59/88 ab ± 1/35
60/05 a ± 1/36
56/17 cd ± 1/25
56/11 c ± 1/23
55/13 d ± 1/35
61/98 a ± 1/35
58/79 b ± 1/24
56/20 cd ± 1/20
56/16 cd ± 1/18
57/19 bc ± 1/25
56/86 c ± 1/19
56/25 c ± 1/29
56/30 c ± 1/24
59/34 ab ± 1/21
58/49 b ± 1/39
56/28 cd ± 1/21
58/57 b ± 1/22
60/86 a ± 1/30

7/81 ± 0/21
7/82 d ± 0/22
8/17 c ± 0/23
8/12c ± 0/21
7/58 bc ± 0/22
7/58 bc ± 0/19
7/36 c ± 0/23
8/58 b ± 0/22
8/13 c ± 0/19
7/55 e ± 0/20
7/52 e ± 0/20
7/71 d± 0/21
7/72 d ± 0/19
7/55 e ± 0/22
7/56 e ± 0/21
8/13 c ± 0/21
7/93 cd ± 0/23
7/56 e ± 0/20
9/09 a ± 1/03
8/32 b ± 0/22

ارزش معنيداري

**

**

**

**

ميانگين كلي

0/17 ± 12/42

0/28 ± 37/59

0/28 ± 57/81

0/07 ± 7/89

c

bc

d

حروف متفاوت در هر ستون ،نشاندهنده تفاوت معنيدار بين ميانگين شاخصهاي كيفيت علوفه مراتع در سطح احتمال  1درصد ميباشد ** .تفاوت در سطح  1درصد معنيدار است.

برآورد انرژي قابل متابوليسم نگهداري و نياز روزانه واحد
دامي :در اين تحقيق براي تعيين انرژي قابل متابوليسم مورد نياز دام
از دو روش متداول استفاده شده است:
 معادله ماف ( :)1984 ،MAFFاداره كل حفاظت محيط زيستاستان تهران در سال  1397اندازه واحد دامي نشخواركنندگان كوچك
وحشي را نظير بز نر وحشي ،بز ماده وحشي ،قوچ و ميش وحشي در
مراتع مورد مطالعه بهترتيب برابر با  55 ،55 ،65و  45كيلوگرم گزارش
كرده است (منتشر نشده) .در اين مطالعه براي محاسبه انرژي قابل
متابوليسم گوسفندان وحشي چرا كننده در مراتع با استفاده از وزن
واحد دامي اين دام ها استفاده شد .با در نظر گرفتن شرايط طبيعي و
فيزيكي منطقه مورد مطالعه (شرايط پستي و بلندي) و با توجه به

اينكه اين نوع از نشخواركنندگان وحشي در ارتفاعات و مناطق صعب
العبور چرا ميكنند ،نياز انرژي بيشتري نسبت به گونههاي اهلي دارند
بر اين اساس طبق توصيه منابع علمي بهميزان  80درصد به آن افزوده
شد ( .) 2007 ،NRCبه اين ترتيب انرژي قابل متابوليسم مورد نياز
نگهداري روزانه براي واحد دامي بز نر وحشي با متوسط وزن 65
كيلوگرم و واحد دامي بز ماده وحشي با متوسط وزن  55كيلوگرم و
همچنين قوچ وحشي با متوسط وزن  55كيلوگرم و ميش وحشي با
متوسط وزن  45كيلوگرم با استفاده از معادله ماف و اضافه نمودن
 80درصد انرژي به آن بهدليل شرايط منطقه برآورد گرديد .بر اين
اساس انرژي قابل متابوليسم نگهداري طبق معادله ماف براي بز نر
وحشي ،بز ماده وحشي ،قوچ وحشي و ميش وحشي بهترتيب برابر با
13/14 ،13/14 ،14/94و  11/34مگاژول تعيين شد (جدول .)4
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MEm = 8/3 MJ

 MEبراي بز نر وحشي ()MAFF
متعادل شده براي بز نر وحشي
 MEبراي بز ماده وحشي()MAFF
متعادل شده براي بز نر وحشي
 MEبراي قوچ وحشي()MAFF
متعادل شده براي قوچ وحشي
 MEبراي ميش وحشي ()MAFF
متعادل شده براي ميش وحشي

8/3 + %80 )8/3( = 14/94 MJ
MEm = 7/3 MJ
MEm = 7/3 + 80 % )7/3( = 13/14 MJ
MEm = 7/3 MJ
MEm = 7/3 + 80 % )7/3( = 13/14 MJ
MEm = 6/3 MJ
MEm = 6/3 + 80 % )6/3( = 11/34 MJ
= MEm

متوسط انرژي قابل متابوليسم يك كيلوگرم علوفه خشك در مراتع

نياز روزانه گوسفند وحشي طبق جدول  4از طريق معادله ماف براي

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

بز نر ،بز ماده ،قوچ و ميش بهترتيب برابر با  1/66 ،1/66 ،1/89و 1/43

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

كيلوگرم محاسبه شد محاسبه شد.

جدول  : 4ميزان انرژي قابل متابوليسم و علوفه مورد نياز روزانه گوسفند وحشي در حالت نگهداري (روش معادله ماف)
نوع دام
بز نر
بز ماده
قوچ
ميش

اندازه واحد دامي
65
55
55
45

ميزان  MEروزانه (مگاژول در كيلوگرم ماده خشك)
14/94
13/14
13/14
11/34

 تعيين انرژي قابل متابوليسم نگهداري و نياز روزانه واحددامي با استفاده از جدول  :NRCدر اين تحقيق ميزان انرژي مورد
نياز روزانه واحد دامي نشخواركنندگان وحشي در حالت نگهداري با
استفاده از جدول  )2007( NRCو با تصحيح انجام شده بر روي اعداد
اين جدول ،برآورد شد .بر اين اساس جهت استفاده از دادههاي جدول
 )2007( NRCبا توجه به شرايط منطقه (توپوگرافي ،فاصله از منابع
آب و پوشش گياهي)  80 ،درصد انرژي اضافي لحاظ گرديد .براساس
 )2007( NRCنياز غذاي نشخواركنندگان وحشي در شرايط نگهداري

نياز روزانه دام (كيلو گرم)
1/89
1/66
1/66
1/43

برحسب مگاكالري در روز طبق جدول  5ميباشد .از آنجا كه مقادير
محاسبه شده انرژي قابل متابوليسم علوفه نمونههاي مورد مطالعه بر
اساس مگاژول بر كيلوگرم ماده خشك گزارش شدهاند ،نياز روزانه دام
نيز با اين واحد تعيين شد (با اعمال ضريب  .)4/18در اين مطالعه
ميانگين كلي انرژي قابل متابوليسم و نياز روزانه واحد دامي
نشخواركنندگان وحشي چرا كننده در منطقه الر تعيين شد كه نتايج
كلي آن در جدول  6آمده است.

جدول  :5ميزان  MEو علوفه مورد نياز روزانه نشخواركنندگان وحشي در حالت نگهداري با استفاده از روش NRC

نوع دام

اندازه واحد دامي

بز نر
بز ماده
قوچ
ميش

65
55
55
45

ميزان  MEروزانه
(مگا كالري در روز)
4/24
3/59
3/33
2/83

ميزان  MEروزانه
(مگاژول در كيلوگرم ماده خشك)
17/7
15/00
13/95
11/82

نياز روزانه دام
(كيلو گرم)
2/24
1/90
1/76
1/49

جدول  :6انرژي قابل متابوايسم نگهداري و نياز روزانه واحد دامي بر حسب معادله  )1984( MAFFو جداول  )2007( NRCدر كل مراتع
نوع دام
بز نر وحشي
بز ماده وحشي
قوچ وحشي
ميش وحشي

16

وزن
واحد
دامي
65
55
55
45

ميانگين كل
( MEمگاژول)

)ME (NRC

ME

(مگاژول در كيلوگرم
ماده خشك)

)( (MAFFمگاژول در
كيلوگرم ماده خشك)

)(MAFF, NRC

17/7
15/00
13/95
11/82

14/94
13/14
13/14
11/34

1/25 ± 16/32
1/36 ± 14/07
1/15 ± 13/67
1/21 ± 11/58

نياز روزانه روزانه
(كيلوگرم)
))2007 ،NRC
2/24
1/90
1/76
1/49

نياز روزانه
(كيلوگرم)
))1984 ،MAFF
1/89
1/66
1/66
1/43

ميانگين كل نياز
روزانه (كيلوگرم)
()MAFF, NRC
0/25 ± 2/06
0/12 ± 1/78
0/17 ± 1/71
0/25 ± 1/46
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بحث
براي تعيين نيازمنديهاي غذايي دامهاي هر منطقه ،ضرورت
استفاده از واحد دامي معين و مشترك بهجاي انواع دام ضرورت دارد.
مفهوم واحد دامي در دنيا ثابت نيست و براساس دام غالب در هر
منطقه تعيين ميشود .يكي از عوامل مؤثر در تعادل دام و مرتع ،آگاهي
از چگونگي تأمين نياز روزانه واحد دامي توسط علوفه مراتع در طول
فصل چرا است .بررسي نتايج حاصل از نياز روزانه انرژي قابل
متابوليسم در سطح نگهداري گوسفندان چرا كننده در مراتع الر نشان
داد كه انرژي قابل متابوليسم مورد نياز در سطح نگهداري و حالت
چرا ،با تغيير سن و جنس ،وزن يا اندازه بدن ،توپوگرافي مرتع ،وضعيت
دسترسي به علوفه و فصل چرا تغيير ميكند Arzani .و همكاران
( )2010گزارش دادند كه جنس دام بر ميانگين وزن دامها مؤثر بوده
و به همين دليل ،نياز روزانه قوچها بيشتر از ميشها درنظر گرفته
ميشود .همچنين  )2001( Grahamگزارش داد كه دامهاي سنگين،
ميزان گرماي توليدي در حالت ناشتاي باالتري دارند ،به همين جهت
نياز انرژي آنها براي حالت نگهداري ،بيشتر از دامهاي سبك است.
اين تفاوت تا حدود زيادي به سطح بدن مربوط است تا اينكه متأثر
از وزن بدن باشد ،در نتيجه از اندازه متابوليكي بدن استفاده ميشود.
مطالعات  Arzaniو همكاران ( )2007 aبيانگر اين است كه سن و
جنس دام اثر معنيدار بر ميانگين وزن دام ها دارد .به گونهاي كه
ميانگين وزن قوچ ها نسبت به ميشها بيشتر بود .از اينرو نياز انرژي
آنها ،بيشتر درنظر گرفته ميشود .در اينخصوص  Arzaniو Naseri
( Gaskins ،)2009 bو  ،)1987( Scarnechiaگزارش دادند كه متابوليسم
در دامهاي مسن نسبت به دامهاي جوانتر ،حدود  5درصد هرسال
كاهش مييابد .به گونهاي كه ميزان انرژي نگهداري در گوسفند برحسب
مگاژول انرژي قابل متابوليسم در هر كيلوگرم وزن به توان  ،0/75از
 0/35در برههاي شيرخوار تا  0/26در برههاي  6ماهه از شير گرفته
شده و  0/21در گوسفندان بالغ  4ساله تغيير ميكند .لذا بهنظر ميرسد
كه توجه به جنس و سن دام و نياز انرژي قابل متابوليسم آنها در
برنامه خوراكدهي در مرتع ،تعيين ظرفيت چرا و طراحي سيستمهاي
چر ايي ضروري است و در اين زمينه توصيه شده است كه براي
جايگزيني آسانتر دام چرا كننده از مراتع در سالهاي مختلف سعي
شود ساختار گله به گونهاي باشد كه از گروههاي سني مختلف بهشمار
يكسان در گله حضور داشته باشد ( Arzaniو همكاران.)2007 b ،
بررسي مقايسه نتايج بهدست آمده از نياز انرژي قابل متابوليسم
گوسفندان وحشي چراكننده در مراتع الر با ساير گوسفندان (Arzani
و همكاران 2008 a؛  Arzaniو همكاران 2008 b؛  Arzaniو همكاران
2008 c؛  Arzaniو همكاران 2007 a؛  Arzaniو همكاران 2006 a؛
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 Arzaniو همكاران 2006 b؛  Arzaniو همكاران 2005؛ ،Sanjari
 )1997نشان ميدهد كه تنوع نژاد ،باعث اختالف وزن نژادهاي
گوسفندي ميشود و بر همين پايه وزن نژادهاي مختلف با همديگر
متفاوت است و در طبقات وزني متفاوت از هم قرار ميگيرند.
نتايج حاصل از مقدار علوفه تأمين كننده نياز روزانه دام در
مراحل مختلف رشد نشان ميدهد كه به تبعيت از نوسان كميت و
كيفيت علوفه مرتع ،مقدار علوفه تأمين كننده نياز انرژي قابل
متابوليسم روزانه دام در مراحل مختلف رشد ،يكسان نميباشد .در
اين خصوص ( Arzaniو همكاران )2014 ،گزارش داد كه در مراحل
اوليه رشد مرتع و در فصل بهار ،علوفه داراي كيفيت مطلوب است و
اغلب جوابگوي نياز پروتئيني و انرژي دام چراكننده در مرتع خواهد
بود ولي در مراحل پاياني رشد و در فصل تابستان و اوايل پاييز ،علوفه
كيفيت نامطلوب داشته و مقادير شاخصهاي كيفيت علوفه معموالً
كمتر از حد بحراني آن براي نياز نگهداري يك واحد دامي است و در
نتيجه جوابگوي نياز پروتئيني و انرژي دام نخواهد بود .بنابراين زمان
چرا بر نياز روزانه دام مؤثر و الزم است براي هر مرحله رشد ،نياز
روزانه محاسبه گردد .از اينرو بهمنظور حفظ وضعيت تغذيهاي دامها،
ضرورت دارد كه در علوفه مرتع بهمقدار كافي از مقادير فوق وجود
داشته باشد كه كمتر از آن مقدار ،بيانگر سطح بحراني براي نياز
نگهداري يك واحد دامي ناميده ميشود .بهطوركلي در مديريت چرا،
دامهايي كه فقط از علوفه مرتعي استفاده ميكنند ،در صورتيكه وجود
گونههاي با پروتئين خام كمتر از  7درصد در تركيب گياهي زياد باشد،
دچار كمبود پروتئين شده و اين كمبود سبب كاهش در عملكرد دام
و عمر اقتصادي آن در مرتع ميشود ( Arzaniو همكاران2009 b ،؛
 )2004 ،Richardsonزيرا به هنگام ناكافي بودن مقدار پروتئين در
جيره گوسفند ،بافتهاي عضالني بدن ،كاتابوليزه شده تا اين كمبود
را جبران كنند كه اين فرايند ،محتاج صرف انرژي است و به نوعي
باعث تلف شدن انرژي ميشود و در نتيجه گوسفند با راندمان پايينتري
از انرژي قابل متاليسم استفاده ميكند (2009 ،Atrian؛  Amanlooو
 )1987( Corbett .)2015 ،Nikkhahبيان نمود كه مصرف علوفههايي
با محتواي انرژي قابل متابوليسم كمتر از  8مگاژول بر كيلوگرم ماده
خشك ،براي تأمين نياز نگهداري دام كافي نيست كه اين كمبود با
مصرف بافتهاي بدن جبران ميشود .درنظر گرفتن مقدار هضم
پذيري  50درصد بهعنوان حد بحراني آن براي نياز نگهداري يك واحد
دامي به اين دليل است كه قابليت هضم (نسبت علوفه هضم شده به
كل علوفه مصرفي دام) براي گاو و گوسفند طي دوره رشد فعال معموالً
بيش از  50درصد و طي دوره خواب كمتر از  50درصد است (،Arzani
2009 a؛ .)1987 ،Corbett
17
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در مجموع تا انجام مطالعات دقيقتر بر روي دامهاي اهلي و
وحشي چراكننده در مراتع كشور ،درنظر گرفتن مقدار  7درصد پروتئين
خام 50 ،درصد هضمپذيري و  8مگاژول انرژي قابل متابوليسم به
عنوان حد بحراني مقادير شاخصهاي كيفيت علوفه براي نياز نگهداري
واحد دامي چرا كننده در مراتع كشور توصيه ميشود ( Arzaniو
همكاران .)2010 ،بررسي نتايج بهدست آمده از برآورد نياز روزانه
گوسفندان وحشي مورد بررسي نشان داد كه انرژي قابل متابوليسم
مورد نياز دامها در حالت نگهداري ،با وضعيت دسترسي به علوفه،
عوارض زمين و آب و هوا ،تغيير ميكند .همچنين نسبت به وضعيت
خوراكدهي دستي در آغل و محيطهاي بسته (چراي صفر) ،انرژي
مورد نياز براي حالت نگهداري ،در گوسفنداني كه در مرتع چرا كردند،
بين  30تا  80درصد باالتر بود (2009 b ،Arzani؛ 2001 ،Graham؛
 .)1994 ،Vansoestبر همين پايه الزم است در هر منطقه آب و هوايي
بسته به شرايط مرتع ،درصدي به نياز روزانه نژادهاي گوسفند اضافه
شود .براي دامهايي كه در مرتع داراي علوفه مرغوب و در زمينهاي
هموار (شيب ماليم) چرا ميكنند ،حدود  30درصد و براي آنهاييكه
در مراتع ناهموار با فاصله منابع آب زياد و پوشش پراكنده ميچرند،
حدود  80درصد ،افزايش انرژي الزم براي حالت نگهداري ،بيش از
ميزان اندازهگيري شده در آغل درنظر گرفته ميشود ( Holechekو
همكاران.)2004 ،
در ايران عالوه بر مدنظر قرار دادن پستي و بلندي و فاصله منابع
آب ،بايد به مسافتي كه دام بهطور روزانه به محل استراحت ميپيمايد
نيز توجه شود .همچنين الزم است بررسيهاي بيشتري براي پيدا
كردن ضريب مناسب براي هر منطقه انجام شود .در اين مطالعه ضريب
افزايشي  80درصد بيشتر از نياز براي گوسفندان وحشي ،با توجه به
ويژگيهاي توپوگرافي نسبتأ شديد در منطقه مورد مطالعه ( 30تا 80
درصد) و اينكه فاصله منابع آب از يكديگر بيشتر از يك كيلومتر است،
بر دادههاي بهدست آمده از معادله  )1984( MAFFو دادههاي جدول
 )2007( NRCاعمال شد كه با اعمال سيستمهاي چرايي و به تبع
آن قطعهبندي مراتع ،ميتوان مقدار مذكور را كاهش داد .انرژي قابل
متابوليسم و نياز روزانه واحد دامي چرا كننده در مراتع الر در حالت
نگهداري و در شرايط چرا در مرتع ،بر پايه معادله ماف )1984( MAFF
و دادههاي جدول  ،)2007( NRCبراي واحد دامي بز نر وحشي با
متوسط وزن  65كيلوگرم و واحد دامي بز ماده وحشي با متوسط وزن
 55كيلوگرم و همچنين قوچ وحشي با متوسط وزن  55كيلوگرم و
ميش وحشي با متوسط وزن  45كيلوگرم و اضافه نمودن  80درصد
انرژي به آن بهدليل شرايط منطقه برآورد گرديد .بر اين اساس
ميانگين انرژي قابل متابوليسم روزانه براي بز نر وحشي ،بز ماده وحشي،
قوچ وحشي و ميش وحشي در پارك ملي الر بهترتيب ،16/32 ± 1/25
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 13/67±1/5 ،14/07±1/36و  11/58±1/21مگاژول ،همچنين ميانگين
نياز علوفه خشك روزانه براي آنها بهترتيب ،1/78±0/12 ،2/06±0/25
 1/71±0/17و  1/46±0/25كيلوگرم تعيين شد كه سهم ويژه چرا،
براي اين دامها بايد درنظر گرفته شود .ميزان انرژي قابل متابوليسم
در يك كيلوگرم علوفه خشك در مراتع مورد مطالعه7/89±0/07 ،
مگاژول برآورد گرديد با توجه به اينكه مقدار بحراني انرژي براي مراتع
 8مگاژول در كيلوگرم ماده خشك مرتع توصيه شده است ،بنابراين با
فرض بر اينكه پروتئين مورد نياز روزانه واحد دامي چراكننده در مراتع
مورد مطالعه تأمين شود ،علوفه مراتع منطقه در شرايط خشكسالي
و زمانهاي مختلف چرا ،قادر به تأمين نياز انرژي قابل متابوليسم
روزانه دامهاي چراكننده در مرتع در حالت نگهداري نخواهد بود.
نتايج بهدست آمده از بررسي كيفيت علوفه در مراتع مورد مطالعه
نشان ميدهد كه از نظر درصد  DMD ،ADF ،CPو ميزان  MEدر
بين مراتع تفاوت وجود دارد علت اين امر ناشي از نوع بافت تشكيل
دهنده خاك ،شمالي يا جنوبي بودن قطعات در هر مرتع و ارتفاع آنها
ميباشد بهطوريكه در برخي مراتع نوع خاك تشكيلدهنده از نوع
خاك تراس سنگين ( )Silty clay loamبا نفوذ پذيري آب بسيار كم
(ظرفيت نفوذ آب  3تا  6سانتيمتر در ساعت) و قابليت توليد هرز آب
زياد ميباشد ،در برخي ديگر خاكهاي داراي بافت سبك تا متوسط
( )Sandy loam-loamبوده با نفوذ پذيري آب زياد (ظرفيت نفوذ آب
 12تا  17سانتيمتر در ساعت) و قابليت توليد هرزآب نسبتأ كم
همچنين در برخي ديگر داراي بافت خاك با تراس متوسط تا سنگين
بوده با نفوذ پذيري آب متوسط (ظرفيت نفوذ آب  6تا  12سانتيمتر
در ساعت) و قابليت توليد هرز آب متوسط ،در نتيجه مجموع اين
عوامل در كيفيت علوفه مراتع مورد مطالعه تأثير دارد (بابايي و
همكاران.)1393 ،
محاسبه نياز غذايي واحد دامي بر مبناي درصدي از وزن زنده
دام بدون توجه به كيفيت علوفه و ويژگيهاي فيزيكي و اقليم مراتع
مورد بررسي ،براي همه شرايط منطقي نميباشد .بهدليل تنوع پوشش
گياهي ،مراتع مناطق مختلف ايران ،بسته به تركيب گياهي ،ميزان
مواد غذايي متفاوتي در اختيار دام قرار ميدهند .بنابراين تعيين
ظرفيت چرا بر مبناي نياز روزانه  1/5كيلوگرم علوفه خشك ،براي يك
واحد دامي ،چنانچه تاكنون در ايران مرسوم بوده ،در همه تيپهاي
گياهي و رويشگاهي و همچنين براي همه نژادهاي گوسفند ،منطقي
بهنظر نميرسد .به همين جهت بهتر است ،مبناي محاسبه نياز غذايي
واحد دامي ،بر پايه كيفيت علوفه كه شاخص مطمئنتري نسبت به
كميت علوفه ميباشد ،تعيين شده و در تعيين ظرفيت چرايي مراتع
دخالت داده شود .از آنجا كه وزن واحد دامي براي نژادهاي مختلف
متفاوت است لذا چنين تحقيقاتي بايد در مورد تمامي
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نژادهاي گوسفند در مناطق مختلف پرورش آنها در ايران انجام شود
 با توجه به اين كه كيفيت.و براساس آن ظرفيت مراتع تعيين گردد
علوفه در دسترس دام يكي از عوامل مهم در سيستم تغذيه دام در
 تحقيقات مشابه،شرايط چراي آزاد و تعيين ظرفيت چرايي مراتع است
.براي گونههاي علوفهاي مناطق مختلف در مراتع ايران بايد انجام شود
با نظر به اين كه كيفيت گياهان مرتعي به شرايط محيطي بستگي
دارد و از سالي به سالي ديگر ممكن است تغييرات فراوان داشته باشد
 ساله مورد بررسي5 بهتر است گياهان مرتعي نيز حداقل طي يكدوره
 سال5  متوسطي از،قرار گيرند و انرژي قابل متابوليسم محاسبه شده
باشد تا در مواقع خشكي كمبود انرژي براي دامها اتفاق نيافتد و
.مديريت مرتع آسانتر شود
همان گونه كه نتايج اين تحقيق نشان ميدهد نيازهاي انرژي و
علوفه روزانه براي نشخواركنندگان وحشي در مناطق شكار ممنوع
پارك ملي الر در شرايط چراي آزاد برآورد شده است كه با استفاده از
 طبق نياز روزانه دام و توليد،اين نتايج ميتوان ظرفيت جداگانه چرا
علوفه در مراتع براي اين دامها درنظر گرفت و اين ظرفيت را از ظرفيت
 در شرايط فعلي در.محاسبه شده براي گوسفندان اهلي كسر كرد
مراتع پارك ملي الر ظرفيت چرا براي گوسفندان اهلي درنظر گرفته
شده است ولي سهم چراي مجزا براي نشخواركنندگان وحشي در نظر
گرفته نشده است كه موجب شده در برخي از فصلهاي سال اين
 درنظر گرفتن سهم چرا براي.دامها با كمبود علوفه روبرو شوند
نشخواركنندگان كوچك وحشي ميتواند سهم قابل توجهي در حفظ
و نگهداري اين نشخواركنندگان در حال انقراض در اين منطقه و ساير
.نقاط كشور داشته باشد

تشکر و قدردانی
اين مطالعه با همكاري اداره كل حفاظت محيط زيست استان
تهران انجام شده است كه بدينوسيله از مديركل محترم و رئيس
محترم اداره محيط زيست طبيعي آقاي مهندس اميرعباس مشهدي
احمدي به جهت تأمين برخي اطالعات و صدور مجوزهاي الزم براي
.مطالعه در مناطق شكار ممنوع پارك ملي الر تشكر و قدرداني ميشود

منابع
 و. ح،؛ آذرنيوند. ع،؛ نيکخواه. ج،؛ معتمديتركان. ح،ارزاني
 معادل واحد دامي و انرژي مورد نياز گوسفند.1389 ،. م،قرباني
 دوره. مجله منابح طبيعي ايران، نشريه مرتع و آبخيزداري.قرهگل
.438  تا425  صفحات،4  شماره،63

.1

(DOI): 10.22034/AEJ.2020.109976

....برآورد انرژی قابل متابولیسم نگهداری و نیاز روزانه نشخوارکنندگان کوچک وحشی
39.

40.
41.

42.
43.

44.

45.
46.

47.

Oddy, V.U. and Roberds, B.D.S.H., 1983. Prediction of
In-vivo dry matter digestibility from the fiber and nitrogen
content of a feed, In Feed Information and Animal
production, Packham, Common wealth Agricultural Bureux.
Australia. pp: 295-298.
Vallentine, J.F., 2001. Grazing management. 2th Ed,
Academic Press, New York. 657 p.
Van Soest, P.J.; Roberson, J.B. and Lewis, B.A., 1991.
Methods for dietary fiber, neutral detergent fiber and
nonstarch polysaccharides in relation to animal nutrition. J
Dairy Sci. Vol. 74, pp: 3583-3597.
Voisin, A. 1959., Grass productivity. Philosophical Library,
New York. pp: 338-349.
Rhodes, B.D.S.H. and Sharrow, S.H., 1990. Effect of
grazing by sheep on the quantity and quality of forage
available to big game in Oregon coast range. Journal of range
management. Vol. 43, No. 3, pp: 235-237.
Richardson, F.D., 2004. Simulation models of rangelands
production systems (simple and complex), Ph.D. Thesis in
Applied Mathematices, University of Cape Town, South
Africa. 320 p.
Stoddart, L.A.; Smith, A.D. and Box, T.W., 1975. Range
Management, 3th edi, MCG raw Hill Book Company, USA.
Yong, B.A. and Corbett, J.L., 1972. Maintenance energy
requirement of grazing sheep in relation to herbage
availability, Icaloria metric estimates. Australian Journal of
Agricultural Res. Vol. 23.
Zohdi, M.; Arzani, H.; Javadi, S.A.; Jalılı, A. and
Khorshidi, G., 2018. Government and range management in
Iran (policy, lows and plans). Appl Ecol Environ Res.
Vol. 16, No. 4, pp: 4637-4654.

18.
19.

20.
21.
22.
23.

24.
25.
26.
27.

28.
29.
30.
31.

32.
33.
34.
35.
36.

37.
38.

منصوریخواه و همکاران

Arzani, H.; Basiri, M.; Khatibi. F. and Ghorbani, G., 2006
a. Nutritive value of some Zagros mountain rangeland
species. Small Ruminant Research. Vol. 65, pp: 128-135.
Arzani. H.; Mahdavi, S. Kh.; Nikkhah, A. and
Azarnivand, H., 2006 b. Determination of Animal Unit
weight and Animal Unit Requirement of Dalagh breed (Case
study: Agh Ghala Region). Iranian J. Range and Desert
Research. Vol. 13, No. 3, pp: 248-236.
Atrian, P., 2009. Sheep Nutrition. 1th ed., Aeej press. 348 p.
Frasure, J.R., 1979. The Effect of Three Grazing
Management Systems on Cattle Diets on the Welder Wildlife
Refuge. M.S. Thesis. Texas Tech Univ., Lubboke. Tex.
Freer, M., 1981. The control of food in take by grazing
animals in: F.H.W Morally (Ed) Grazing Animals. Elsevier,
Amsterdam. pp: 105-120.
Corbett, J.L., 1987. Energy and protein utilization by
grazing animals, in: Wheeler, J.L.; Pearson, C.J. and Roberts,
G.E., (eds.), Temperate pastures, their production, use and
management (Australian Wool Corporation, Collingswood.
Vic.). pp: 415-422.
Garza, A. and Fulbright, T., 1988. Comparative chemical
composition of armed salt bush and four wing saltbush.
Journal of Range Management. pp: 401-403.
Ginti, K.G. and Ratry, P.V., 1987. Live stock feeding on
pasture New Zealand society of animal production.
Occasional Publication. No. 10.
Graham, N.M., 2001. Energy needs of grazing ruminant
livestock. Nutrient Society. Vol. 8, pp: 64-71.
Havstad, K.M. and Malechek., J., 1982. Energy
expenditure by Heifers Grazing Crested Wheat grass of
Diminishing Availability. J. of Range mgt. Vol. 35, No. 4,
pp: 447-450.
Holechek, J.L.; Pieper, R.D. and Herbel, C.H., 2004.
Range management (principles and practices). (5nd ed.),
Prentice Hall, Englewood Cliff. 587 p.
Khalil, J.K.; Saxay, S. and Heydar. Z., 1986. Nutrient
composition Atriplex leave growing in Saudi Arabia. Journal
of Range Management. Vol. 30, pp: 2014-2017.
Kjeldahl, J., 1883. A new method for the estimation of
nitrogen in organic compounds. Zeitschrift für Analytische
Chemi. Vol. 22, pp: 366-382.
Li, X.; Kellaway, R.C.; Ison, R.L. and Annision, G., 1992.
Chemical Smposition and Nutritive value of Mature Annual
Legumes for sheep. Anim. Feed Sci. Technol. Vol. 37,
pp: 221-223.
MAFF. 1984. Energy allowances and feeding system for
ruminants. ADAS Reference Book 433. HNSO, London.
Minson, D.L., 1987. Forage in ruminant nutrition, Academic
preees. Inc, Santiago. California.
National Research Council (NRC). 2007. Nutrient
requirement of domestic animal. Number 6 th Ed.Nat. Acad.
Sci., Washington, D.C.
Nikkhah, A. and Amanloo, H., 2015 Principles of livestock
nutrition and feeding (Translated). University of Zanjan
Press. 935 p.
Sanjari, G.R., 1997. Investigation on Sistani Nomads
Rangelands in order to Achieve Sustaiable Equilibrium
between Animal and Range. M.S. Thesis, University of
Tehran. 145 p.
Scarnechia, D.L. and Gaskins, C.T., 1987. Developing
animal unit equivalents for beef cattle, Society for Range
Management, Abstracts. Vol. 40, 218 p.
Standard Committee on Agriculture. 1990. Feeding
Standards for Australian Livestock Ruminants, CSIRO,
Australia.

20

(DOI): 10.22034/AEJ.2020.109976
Vol. 12, No. 3, Autumn 2020

Scientific Research Journal of Animal Environment

The estimation of maintenance metabolizable energy and daily
requirements of small wild ruminants grazing in Lar National Park






Hadi Mansouri khah*: Department of Animal Science, Faculty of Agriculture,
Varamin-Pishva Branch, Islamic Azad University, Varamin, Iran
Mohammad Chamani: Department of Animal Science, Faculty of Agriculture and
Natural Resources, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
Naser Karimi: Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Varamin-Pishva
Branch, Islamic Azad University, Varamin, Iran
Ghobad Asgari Jafarabadi: Department of Animal Science, Faculty of Agriculture,
Varamin-Pishva Branch, Islamic Azad University, Varamin, Iran
Kazem Karimi: Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Varamin-Pishva
Branch, Islamic Azad University, Varamin, Iran
Received: July 2019

Accepted: October 2019

Key words: Daily requirement, Small wild ruminants, Lar national park

Abstract
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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