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  دهيچک

ف يتوان تعر   ي نم ند،گير ي م بهره متفاوت   يي آب و هوا   های هطقتفاوت از مراتع مختلف کشور در من       م يها   نژاد گوسفند با جثه    ٢٠ش از   ي ب

 از يکـ يلذا . دشون  يي هر نژاد گوسفند به طور مستقل تع       يبرا دامي  د مفهوم واحد    يدر کل کشور ارائه داد، بلکه با       دامي   واحد   ي برا يکساني

ن يـ در ا . باشد  يم  دامين واحد   يي به عملکرد دام در سطح مطلوب، تع       يابي از مراتع و دست     بهينه يبردار   و بهره  يزير   در برنامه  ای پايه يازهاين

  راس ۱۵ ، ساله ۳ شيم راس۱۵  رأس گوسفند شامل   ۶۰ و در قشالق از هر گله        گزينش شد  زيبر تبر ي در منطقه کل   ي گله از نژاد مغان    ۲ زمينه

از هـر گلـه      القيـي  در   . شدند ي ساله وزن کش   ۴ راس قوچ    ۵ ،ساله ۳ رأس قوچ    ۵  ماهه ۶ راس بره    ۱۰ ، ماهه ۳ رأس بره    ۱۰ ساله،   ۴ش  يم

ن وزن  يانگيم .لوگرم بود ي ک ٥١شده،  گيري     اندازه ها  شيوزن زنده م   نيانگيم . شدند ي وزن کش  )به علت فروش آنها   ( ها  هبه جز بر  ،همان دامها 

معـادل    بـر حـسب  ها از دامي ن.لوگرم بودي ک٣٢ و ٥/٢١ب ي سه ماهه و شش ماهه به ترتيها لوگرم و بره ي ک ١/٧١  سه و چهار ساله    يها  قوچ
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. دش مگاژول برآورد ٣٥/١٠ برابر با ي در حالت نگهدار،در مراتع منطقه دامي واحد  از روزانه بر حسبيمورد ن ميسيمتابول  

  

  يسمي متابولي انرژ،دامياز روزانه واحد ي ني، نژاد مغان،دامي مرتع، واحد :يدي کليها واژه

  
  
  
  

  

  

  

 
 E-mail: harzani@ut.ac.ir  ٠٢٦١‐٢٢٤٩٣١٣: فاکس  ٠٢٦١‐٢٢٤٩٣١٣: تلفن  : نويسنده مسئول*



 ...تعيين اندازه واحد دامي و برآورد ميزان                                                                                                                                      ٤٦٦

  مقدمه 

 هـای  هطقـ  تنوع نـژاد گوسـفند در کـشور در من    با توجه به  
 تعادل دام و مرتع و حفـظ منـابع     ي با هدف بر قرار    ،مختلف

 موجود  گوناگون هاي   نژاد يي عالوه بر شناسا   يستي با يعيطب
 .دشـو بر حسب نژاد در هر منطقه مـشخص          دامي  از واحد   ين

 در مرتــع ين شــدت دام گــذاريــيه دام وتعيــت تغذيريمــد
ـ (از روزانه دام دارد     ي علوفه و ن   ييارزش غذا   به يبستگ  يارزان
ـ   دام در مراتـع ي چـرا يزيبرنامه ر هم اکنون  در   .)١٩٩٤ ر ب
لو گرم علوفه خشک ي ک ٥/١‐٢ دامي  زروزانه هر واحد    اي ن پايه

ن مقدار بر حـسب     ي ا يستي که با  يد، در حال   شو ميمحاسبه  
علوفه مـورد مـصرف دام بـر آورد          يفيو ک   مي ک های ويژگی
 و ،دامـي ن مختلف يان انواع و سنيب دامي   مفهوم واحد    .دشو
 ١نينتـا وال( .باشـد  مـي واحـد    کيـ  به   ها  ل آن يسه و تبد  يمقا

بـرآورد  دامـي   از واحد   ين ديبا  هر نژاد گوسفند   يبرا ).١٩٩٠
 ٤ريـ فر) ۱۹۷۵( ٣استودارت و همکاران  ) ۱۹۵۹ (٢زنيو. شود

از وزن زنــده بــه عنــوان تنهــا ) ۱۹۸۰ (٥سونيــوآل) ۱۹۸۱(
محاسبه نمـود    را دامي  توان واحد    مي آن   پايه که بر    ياريمع

ک مـاده   يـ  )۱۹۷۴ (٦کايانجمن مرتعداران آمر  . ندگرفتبهره  
لو ي ک ۱۲  برابر با مصرف   يياز غذا ي با ن  ي پوند ۱۰۰۰گاو بالغ   

دامـي  ک واحـد  يـ در روز علوفـه خـشک را بـه عنـوان            گرم
ان ي که ب  يبه صورت عدد   دامي   معادل واحد    . نمودند يمعرف 

 از دام   ويـژه ای  از علوفـه نـوع و رده        يـ ن مـي کننده مقـدار ک   
 کشور  يدامپرورقات  يموسسه تحق . دشو ميف  ي تعر ،باشد مي

ران را معـادل    يـ در ا   دامياندازه واحد    FAO به   يدر گزارش 
ر ي کرده و سـا    اعالملو گرم   ي ک ۴۵ک گوسفند زنده به وزن      ي

ل و شتر را به ي گاو اص، گاو دو رگ  ي، گاو بوم  ، بز مانند ها  دام
اعالم  دامي   واحد   ۵/۱۲ و   ۵/۱۲ ،۵/۷ ،۵ ،۸/۰ب معادل   يترت

بـه وزن    ش بالغ يک م ي )۱۳۷۲( يمصداق ).۱۲(نموده است   
لـو گـرم علوفـه      ي ک ۵/۱از روزانـه    يـ لوگرم و ن  ي ک ۴۰ يبيتقر

                                                 
‐١  valentine 

‐٢  vision 

‐٣  stoddart &etal 

‐٤  Freer 

‐٥  Alison 

‐٦  Society for Range Management 

ــشک را  ــخـ ــد يـ ــي ک واحـ ــشمارآوردامـ ــتبـ . ده اسـ
ش زنـده بـالغ     ي را م  ينژاد بلوچ  دامي  واحد  ) ۱۳۷۶(يسنجر

لـو گـرم علوفـه      ي گ ۵/۱از روزانـه    يـ لوگرم با ن  ي ک ۳۳به وزن   
نژاد  امي  دواحد  ) ۱۳۸۳(فرازمند  . خشک گزارش کرده است   

از روزانـه   يلوگرم با ن  ي ک ۸/۳۰ به وزن    يش زنده بالغ  يزل را م  
ا و  ياسـکارنچ . ان کرده اسـت   يب لو گرم علوفه خشک   ي ک ۹/۰

 در  يانرژ ازي ن پايهبر   را دامي  ف واحد   يتعر) ۱۹۸۷(نزيگاسک
 يآبـستن , رشـد , يک مختلف مانند نگهدار   يولوژيزيط ف يشرا
ک نراد دام را    ين مختلف   ينسه انواع و س   ي، با امکان مقا   ......و

زان يـ از دام بـه م    يـ خوراک روزانـه مـورد ن     . دانند مي يمنطق
 ميـزان  دارد و بـسته بـه نـوع و    ياز آنها بستگي مورد ن  يانرژ
 ٧ي و راتـر   ي جنتـ  .ر اسـت  يـ دهند متغ  مي که انجام    يتيفعال

 در  ي حالـت نگهـدار    ي بـرا  يان کردند کـه انـرژ     يب) ۱۹۸۷(
ت يـ فيجـنس، وزن بـدن، ک     ر سـن،    يينشخوارکنندگان با تغ  

ن و  ي به علوفـه، عـوارض زمـ       يت دسترس ي، وضع ييمواد غذا 
 نقـش انـرژي در تغذيـه دام بـسيار           .ابدي مير  ييهوا تغ  آب و 

ترين بخش جيره غذايي     مهم است، زيرا از لحاظ كمي، مهم      
استانداردهاي غذايي دامهـا،     همه  دهد و    ميدامها را تشكيل    

بـراي تـامين    . ذاري شـده انـد    پايه گ ، انرژي مورد نياز   پايهبر
 الزم است ميزان خوراكي را كه دام        درآغاز گوسفند   نيازهای

ميزان خوراكي   .نمايد تعيين نمود   ميبه طور دلخواه مصرف     
 مـصرف  ميـانگين بـه طـور     مختلـف هاي  كه گوسفندان نژاد  

در روز و     كيلوگرم مـاده خـشك     ٣/٢ تا   ٨/١د حدود   نكن مي
 .)١٩٩٥ ،چـرچ ( باشـد  مـي  كيلـوگرم    ٣ تـا    ٥/٢ آن   بيشينه

 دامهـا در    ي انـرژ  نيـاز  ميـزان  ٨)١٩٨٦(و همکاران    ستادوها  
ان کردند و علت آن     ي ب NRC شتر از جدول  يب% ٦٠مرتع را   

دن به منابع آب نمـک،      يرس افتن علوفه، ي برایرا راهپيمايي   
ــتن از يســا ــاال رف  ٩ون سوســت .داننــد مــيهــا  شــيبه و ب
زان يـ م اد نـشان داد    انجـام د   ١٩٨٢برآوردي كه در سال     در
 که بـه صـورت آزادانـه در         يواناتي در ح  ي نگهدار ي انرژ نياز

 است که در    يواناتي ح نياز٪  ١٧٠تا  ١٤٠. کنند ميمرتع چرا   
 محاسـبه   ي بـرا  ،)١٣٨٤ (يارياسـفند . شونديه م يآخور تغذ 

                                                 
‐٧  Ginti, Ratry 

‐٨.  Havstad & etall 

‐٩  Vansoast 
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 در  ياز روزانـه نـژاد سـنجاب      يمورد ن  ميسي متابول يمقدار انرژ 
 ٥/١ب  ي ضر ،)١٣٨٣ (يبين مس ي و همچن  ٤/١ب  ي ضر ،مرتع
از گوسـفند   يـ مـورد ن   ميسيـ  متابول ي محاسـبه انـرژ    يرا برا 
ن يـ در ا  . کردنـد  اسـتفاده ط منطقه   ي با توجه به شرا    يفشند
گوسـفند نـزاد     دامـي   از روزانـه واحـد      ي وزن زنده و ن    بررسی
 سن دام ، جنس دام مانند مختلف    های امل اثر ع  نيز و   يمغان
  . شدي بررسها  داميل چراو فص

   

  ها  اد و روشمو

 دشت مغان اسـت     ي، پرورش گوسفند نژاد مغان    يمرکز اصل 
 خـزر  يايجان و غرب دري از شمال استان آذربا يکه در بخش  

از اطـراف    هيـ ناح  در محـدوده   ي مغـان  ان گوسفند .قرار دارد 
 از غـرب بـه      ، کالله و خروانـق در شـمال       ، پارس آباد  ي،گرم

سـراب و    هـای  نزديکـی  از جنـوب بـه       ،بـر ي کل ، اهـر  ،ورزقان
 هـاي    بـه حـد جنگـل      درنهايت خلخال و    پيرامونبزگوش تا   

ن نـژاد   يت ا ي جمع .کنند ميالق و قشالق    ييل  ي اردب –الن  يگ
 راس ۱۶۱۵۴۵۲ يجــــــان شــــــرقيدر اســــــتان آذربا

مـه کـوچرو و     ي ن ،کـوچرو   دامـداران  بـا پـرورش آن    .باشد مي
 هـاي    رنگ ي گوسفندان منطقه مغان دارا    .باشد مي ييروستا
 يد شـکر  ي آنهـا بـه رنـگ سـف        بيـشتر گرچه   . است يمتنوع
د را  ي دامداران رنگ زرد و سـف      ولی به طورمعمول   .باشند مي
 يشاني پ ، کوچک ،في ظر نسبتبه  سر   دهنديح م يشتر ترج يب

مـه افتـاده    يمرخ صاف و گوشها متوسط ن     ي ن ،مسطح و کوتاه  
ـ    ي ن ياست و تعداد   ـ    يم گوش و ب ده يـ ن گلـه د ي گـوش در ب

برخـوردار اسـت     مياز تراکم ک   يپشم گوسفند مغان  .دنشو مي
 مراتع محمود آبـاد     ‐بريدر شهرستان کل   ن نژاد يالق ا يي .)۲(

ــوده کــه در طــول جغراف  ــآق چــالو ب   ۴۶ ۵۸ ۸/۴۱ًَ يياي
 قرار دارند   ي شمال ۴۰ ۳۸ ۵/۱۳ً يو عرض جغرافياي   يشرق
مـه  ي دومـارتن ن   ي طبقـه بنـد    پايـه ه بـر    يـ ن ناح يـ م ا يو اقل 

 متـر و    يلـ يم ۴۰۰‐۳۰۰ه   سـاالن  يزان بارنـدگ  يـ  م ،مرطوب
ن مراتـع   ي آن به صورت کوه و تپه ماهور در ا         ي و بلند  يپست

ــشتر ــورد  اهانيگبي ــرهم ــری به ــگي ــامل گون ــاي ه دام ش  ه
Agropyron repens, Dactylis glomerata, 
Festuca ovina, Silene Pungenus, Agropyron 

trichophorum, Bromus tectorum var 
hirsutus regal  

 مراتـع کوسـاالرو     ‐بـر ي در استان شهرسـتان کل     قشالق آن 
 ۱۴َ ۷/۴ً ييايـ  کدخدالو بوده که در طول جغراف      يحسن عل 

 يشـمال  ۳۹ ۱۲ ۲ً/۲۳َ ي و در عرض جغرافيـاي     ي شرق ۴۷ْ
 دومـارتن   ي طبقـه بنـد    پايهه بر   ين ناح يم ا يقرار دارند و اقل   

 متـر   يلـ ي م ۳۰۰ در قـشالق     يزان بارندگ يمه مرطوب و م   ين
بهـره   مـورد  ياهيب گ يترکبيشتر  ن مراتع   ي ا که در  .باشد مي

ــری ــگي ــاي ه شــامل گون  ,Achilla biebersteinii ه
Kochia prostrata, Aegilops trivneralis, 
Bromus tectorum, Bromus intermedium, 

Stipa barbata, Onobrochis michavtii      يراب 
 يشيـ در مرحلـه رشـد رو      اهـان ين گ ي ا يين ارزش غذا  ييتع

الق و  يـي  به طور جداگانه در      بررسی های  .شد ي بردار نمونه
ن واحـد   يـي  به منظور تع   ها   دام ي وزن کش  .قشالق انجام شد  

ن يـ  مختلف صـورت گرفـت بـه ا        هاي  در سن و جنس    دامي  
 . شـد  بـاال گـزينش   از نژاد    يري گله خالص عشا   ۲ب که   يترت

 ۲ راس گوسـفند و گلـه شـماره          ۳۰۰شـامل    ۱گله شماره   
 گلـه   ۲ن  يـ ب ا يـ ترک. باشـند  مـي فند  راس گوس  ۲۰۰شامل  

در قشالق در هـر گلـه        .باشد مي بره و بز     ، قوچ ،شيشامل م 
 ۱۰ ، سـاله  ۴ش  ي مـ  ۱۵ ، سـاله  ۳ش  ي م ۱۵ راس شامل    ۶۰

 ، ساله ۳ راس قوچ    ۵ ، ماهه ۹ راس بره    ۱۰ ، ماهه ۳راس بره   
 ي ساله وزن کش۳ش آبستن ي راس م۵ ، ساله۴راس قوچ  ۵
ن تفـاوت  يـ  شد با ايوزن کش گله  ۲ز همان   يالق ن ييدر  .شد

 بـره صـرف     ي از وزن کش   ها،  هه علت فروش بر   يالق  ييکه در   
   .نظر شد

ک واحـد   يـ  ساله به عنوان     ۴ و   ۳ هاي  شي م ين وزن يانگيم
 و  هـا   قـوچ  دامـي   نژاد فوق در نظر گرفته شد و واحـد           دامي  

از يـ مورد ن  ميسي متابول يد و انرژ  ش آن محاسبه    پايه بر ها  هبر
ــدر  ــبانه ري ــدک ش ــبه ش ــرا.وز محاس ــرآورد ي ب ــرژب  ي ان

  از يدر حالـت نگهـدار     دامـي   از واحـد    يـ مورد ن  ميسيمتابول
 ماهه  ۳ قوچ و بره     ي برا . شد گيری بهره )۱۹۸۴(معادله ماف   

محاسـبه   دامـي   ل آنها به واحد     يب تبد ي ضر  درآغاز  ماهه ۶و  
شـد،    بـر آورد   ين انـرژ  يـ ا دامـي    معادل واحد    پايهشد و بر    
 در حـال رشـد هـستند    هـا  هن که بـر  ي به ا  ن با توجه  يهمچن
 .ز محاسـبه شـد  يـ  ن يديـ از آنها در حالـت تول     ي مورد ن  يانرژ
 ه بـر  يل با تک  يش فاکتور يه آزما ي بر پا  يل آمار يه و تحل  يتجز

 قبـل از    . نا متعادل انجـام شـد      ي کامال تصادف  يشيطرح آزما 
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 ۳/۱۳نـسخه    MINITABل در نـرم افـزار       يـ ه و تحل  يتجز
 آزمــون آندرســون راهاز  ال بــودن آنهــا از نظــر نرمــهــا هداد
ون کنتـرل   ي از آزمون ل   گيری بهره آنها با    ينگ و همگن  يدارل
 از  گيری بهره با   ها  نيانگيل م يه و تحل  يپس از انجام تجز    .شد

  .سه قرار گرفتيمورد مقا) P > ۰۵/۰( يآزمون توک
  

  

  

  ج ينتا

 هاي  ن و جنس  يسن با ها  ار وزن دام  ين و انحراف مع   يانگي م
.  گزارش شده اسـت    ۱الق و قشالق در جدول      ييلف در   مخت
در  ۱در گلـه    ساله ۴ش  ي مربوط به م   ها  شين وزن م  يشتريب
در  ۲ سـاله درگلـه      ۳ش  ين وزن مربوط به م    يالق و کمتر  يي

ش و قـوچ از نظـر وزن در سـطح           ين م يب. بوده است  قشالق
 هـاي    و قـوچ   ها  شيوزن م .  دار وجود داشت   يتفاوت معن  ۱٪

  . بوده است۱ کمتر از گله ۲ر گله دبررسی مورد 
  

  الق و قشالق در دو گلهيي در يمغان ش، قوچ و بره نژاديوزن م ارين و انحراف معيانگي م‐۱جدول 

سن و 
  جنس دام

زمان 
  نيتوز

 گله
ن وزن در يانگيم

  لو گرميهر گله به ک
در دو گله در  ن وزنيانگيم
 لوگرميي مختلف توزين به کها زمان

ي ها ه در ردن وزن داميانگيم
  به گيلو گرم مختلف سني

۱  ۹/ ۵۰ ٠/١±  ۳شيم 
  ساله

  القيي
۲  ۲/۱± ۷/۴۷  

۱/۱± ۳/۴۹     ۱/۱±۲/۴۸  

    ۲۱/۴۷± ۱/۱  ۸/۴۸ ± ۰/۱  ۱ قشالق  
    ۲  ۲/۱  ±٥/٤٥      

۱  ۴/۱± ۲/۶۹  
  القيي  ساله۳قوچ 

۲  ۱/۲± ۴/۶۳   

۸/۱±۳/۶۶  ۱/۲±۱/۶۴  

    ۰/۶۲±۵/۲  ٦/٦٥±  ۲/۲  ۱ قشالق  
    ۲  ۸/۲  ±٥/٥٨      

۱  ۰/۱± ۴/۵۶  
  ۶/۵۳ ±۱/۱  ۲  القيي

۰/۱±۰/۵۵  

۱  ۰ /۱  ±٠/٥٤  

 ۴شيم
  ساله

 قشالق
۲  ۸/۰  ±۹/۵۰  

۹/۰±۴/۵۲  

۰/۱±۷/۵۳  
  

۱  ۳/۲  ±٢/٧٨  
  القيي

۲  ۸/۱ ± ٦/٧٦  

۱/۲±۴/۷۷  

۱  ۷/۲ ± ٧٥  
  ساله۴قوچ 

  ٤/٧٤±  ۵/۱  ۲ قشالق
    ۱/۲±۷/۷۴  

۱/۲±۰/۷۶  

۱  ۹/۰  ±٣/٣٣  
 قشالق  ه ماه۶بره 

۲  ۵/۰ ± ۸/۳۰  
۷/۰±۰/۳۲  ۷/۰±۰/۳۲  

۱  ۶/۰  ±٢/٢٢  
 قشالق   ماهه۳بره 

۲  ۹/۰  ±٧/٢٠  
۷/۰±۴/۲۱  ۷/۰±۴/۲۱  

  

ن عوامـل بـر     ي جنس، گله و اثر متقابل ا      ،سن اثر فصل، 

  ها وزن دام

ش ي در قالـب آزمـا     هـا   ن دام ي از تـوز   بدست آمده  هاي  هداد
ه يـ  نامتعادل مورد تجز   ي کامال تصادف  ه طرح يل بر پا  يفاکتور

 ۲انس در جـدول     يـ ه وار يج تجز يل قرار گرفت که نتا    يو تحل 
دهـد کـه در مـدل        ميانس نشان   يه وار يتجز .منعکس است 

 جـنس و اثـرات      ، فـصل  ،ن سـن  ي ب داري  معني اختالف   يکل
 ) جـنس  ×سـن   ( متقابـل    هـای  و اثر  ) سن ×گله  (متقابل  



 ٤٦٩                     ٤٧٤ تا ٤٦٥ ، از صفحه١٣٨٧، تير ماه ٢، شماره ٦١نشريه دانشكده منابع طبيعي، دوره 
ـ  داري  معنـي ن اخـتالف    يهمچن شود ميمشاهده    ،ن گلـه  ي ب

 ×فـصل  ( ،) جـنس ×گلـه  ( ،) فصل×گله  ( متقابل   هایاثر
 ×گلـه   ( ،) فـصل  ×سـن    ×گلـه ( ،) جنس ×فصل  ( ،)سن

 ×جـنس  × سـن  ،) فـصل  ×جـنس    ×گله( ،)جنس ×سن
 شـود  مـي  مـشاهده ن   )فصل ×نسج × سن ×گله  ( و   ،)فصل

)۱ ٪P <.(  
  

   )الق و قشالقيي( )ش و قوچيم(ن دام يانگيانس ميه واريج تجزينتا ‐٢جدول 

  )سطح احتمال (F  ن مربعاتيانگيم  مجموع مربعات  يدرجه آزاد  رييمنبع تغ
  **٥/١١٩  ٠/٢٢٦٢  ٠/٢٢٦٢  ١  سن
  **٣/١٣  ٣/٢٥٢  ٣٠/٢٥٢  ١  فصل
  **٥٧٧/ ٧  ٧/١٠٩٣٤  ٧/١٠٩٣٤  ١  جنس

 **٦/١٨  ٦/٣٥٣  ٦/٣٥٣  ١  سن ×گله
 **١/١٦  ٦/٣٠٥  ٦/٣٠٥  ١   جنس×سن

   ٩/١٨  ٢/٢٧٢٥  ١٤٤  خطا
     ۱/۱۶۸۳۳  ١٤٩  کل

   ٪۱  دار در سطحي اختالف معن **   
    

 يک ار آزمـون تـو     گيری بهره با   ها  ن وزن دام  يانگيسه م يمقا
 . نشان داده شده است    ۳ درصد در جدول شماره      ۵در سطح   

 ۵ دار در سـطح      يحروف متفاوت نشان دهنده اختالف معن     
  .باشد ميدرصد 

  

   درصد ۵ در سطح ي از آزمون توکگيری بهرهن با يانگيسه مي مقا‐۳جدول 

  لو گرمي به کها ن وزن داميانگيم  يدار يسطح معن  نيسن
  a ۶/۱ ±۲۱/۵۶   ساله۳
  ٩٠/٦٤±  b  /۱  اله س۴

     فصل
  a  ۵/۱ ± ۰۱/۶۲  القيي

 ١١/٥٩ ± b ۶/۱  قشالق
      جنس
 a ۱/۲ ± ۱/۷۰  قوچ
 ٥١ ± b  ۰۶/۱  شيم

       سن× متقابل گلههایاثر
h 1 s1 a ۴/۱ ± ۶۴/۵۸ 
h 1 s2 b  ۳/۱ ± ۸/۶۳  
h 2 s1 b  ۸/۱  ±٧/٥٣ 
h 2 s2 c  ۷۸/۱  ±٩١/٦٥ 

      جنس× سن متقابلهایاثر
S 1 se 1 a ۱/۲ ± ۱/۶۴ 
S 1 se 2 b  ۱/۱ ±٢/٤٨ 
S2 se1 c  ۱/۲  ±٠/٧٦ 
S2 se 2 d  ۰۱/۱  ±٧/٥٣ 

h1:  ۱گله شماه، h 2: ۲ گله شماره، s1 :  ساله۳دام ، s 2  : ساله۴دام   
s1: ساله۳ دام ، s 2 : ساله۴دام ، se1 : قوچ،se 2  :شيم  
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 فقط در ،القيي به علت فروش در ها هبر زي نيسن برريدر ا
ن يانگيانس ميه واريج تجزي نتا. شده استيقشالق وزن کش

 ۸ درقشالق در جدول ) ماهه۶ ماهه و ۳(  نرهاي هوزن بر
  .آمده است

  
   ) قشالق( ن وزن بره نريانگيانس ميه واريج تجزينتا ‐٨جدول 

  يدرجه آزاد  رييمنبع تغ
مجموع 
  مربعات

 نيانگيم
  مربعات

F)  سطح
  )احتمال

 ** ۵/۶  ٠١/٤١  ٠١/٤١  ١  گله
  **٣/١٧٩  ٣/١١١٨  ٣/١١١٨  ١  سن

 ns ۳/۰  ٢٦/٢  ٢٦/٢  ١   سن ×گله 
    ٢٣/٦  ٤/٢٢٤  ٣٦  خطا 
       ٣٩  کل 

   ٪۱ دار در سطحي اختالف معن:** 
Ns:ستي دار ني اختالف معن.  

  
ن دو گلـه و دو سـن از نظـر           يدهد که ب  ينشان م  يمدل کل 

 .شوديمشاهده م )>p٪ ۵( ح در سطداري معنيوزن اختالف 
ــمقا ۱۱و۱۰ و ۹  هــایولدر جــد ــه و يانگيــسه مي ن دو گل

  .آمده است  متقابل آنهاهایدوسن و اثر

 ي ار آزمـون تـوک     گيری بهره با   ها  ن وزن دام  يانگيسه م يمقا
 . نشان داده شده است    ۳ درصد در جدول شماره      ۵در سطح   

 ۵ دار در سـطح      يحروف متفاوت نشان دهنده اختالف معن     
  .باشد ميدرصد 

 
   درصد ۵ در سطح ي از آزمون توکگيری بهرهن با يانگيسه مي مقا‐۵جدول 

  لو گرمي به کها ن وزن داميانگيم  داري معنيسطح   نيسن
  a ۶/۱ ±۲۱/۵۶   ماهه۳
  ٩٠/٦٤±  b  /۱   ماهه۴

     گله
  a  ۵/۱ ± ۰۱/۶۲  ۱شماره 

 ١١/٥٩ ± b  ۶/۱  ۲ه شمارهگل
       گله×اثرات متقابل سن 
h 1 a 1 a ۶/۰ ± ۲۵/۲۲ 
h 1 a 2 b  ۹/۰  ±٣/٣٣ 
h 2 a 1 a  ۹/۰  ±٧/٢٠ 
h 2 a2 b ۵/۰  ±٨/٣٠ 

  .باشد مي درصد ۵ دار در سطح يحروف متفاوت نشان دهنده اختالف معن
 : h 1 ۱گله شماه  

h 2 : ۲ گله شماره  
a 1:  ماهه ۳  نرهاي هبر  
a 2 : ماهه ۶  نرهاي هبر   
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  ينژاد مغان دامي ن وزن واحد ييتع

 سـاله وزن  ۴و ۳ هاي شي مين وزنيانگيبا در نظر گرفتن م  
ن يـي  تع يباشد و برا   ميلوگرم  ي ک ۰۱/۵۱ن نِِِِژاد يا دامي  واحد  

 بهـره ر يـ ل زيب تبـد يگر از ضري دهاي  داميبرا دامي معادل  

  ). ۱۲( شد گيری
Wm/Wf = ا برهيل قوچ يب تبديضر  

Wm = وزن دام مورد نظر)m مخفف male(  
Wf = شين وزن ميانگيم)f  مخففfemale(  

 ماهـه بـه   ۳ ماهه و بره ۶ بره ، قوچ يبرا دامي  معادل واحد   
  .است دامي  واحد۴۲/۰ و۶۲/۰، ۳۷/۱ب يترت
  

  از روزانه داميمورد ن ميسي متابولين انرژييتع

 معادلـه   پايـه  بـر     ميسيـ متابول يم بـه انـرژ    از روزانـه دا   ين
  : محاسبه شد )۱۹۸۴(ماف
W ۱/۰+  ۸/۱ = ME  

ME = از روزانه دام به مگاژول در روزين  
W =لوگرميدام به ک زنده وزن  

 و  ها آبـشخوار  ه  اصـل ، ف ي و بلنـد   يط پـست  يشرا با توجه به  
 ي بـرا  بررسی در مراتع منطقه مورد      ياهيپراکنش پوشش گ  

 انـه گوسـقند چراکننـده از مراتـع منطقـه          از روز يمحاسبه ن 
ک يـ از روزانـه    يـ که ن . جه معادله ضرب شد   يدر نت ۵/۱بيضر

  .دشمگاژول محاسبه ۳۵/۱۰ ينژاد مغان دامي واحد 

  

   پايه بر ها از روزانه دامي مورد ني انرژ‐۱۲ ولجد

  )مگاژول( معادله ماف

 نرژي مورد نياز روزانها  دامي واحد 
 ۳۵/۱۰  شيم

  ۱۸/۱۴  قوچ

  ۴/۶   ماهه۶ره ب

  ۳۴/۴   ماهه۳بره 

  

  بحث 

ن يانواع و سن   يياز غذا يان ن يبه منظور ب   دامي  مفهوم واحد   
شنهاد يواحد پ  ل آنها به صورت   يسه و تبد  يمختلف دام و مقا   

بـه   دام غالـب   ، در هـر کـشور     ).۲۰۰۱ن  يوالنتـا (است   شده
 يشـود بـرا    مـي کشور در نظر گرفتـه       آن داميعنوان واحد   

دوستان گاو دام غالب بوده و بـه عنـوان واحـد             در هن  ،نمونه
ران گوسفند دام   يآن کشور در نظر گرفته شده اما در ا         دامي  

 در  .شود مي در نظر گرفته   دامي  غالب بوده و به عنوان واحد       
ن کـشور   يـ  در ا  يبوده ول  دامي  ا گوسفند واحد    يکشور استرال 

ک عـدد   يـ  نـوس موجـود بـوده و      ي مر يتنها نـژاد گوسـفند    
ـ  .شنهاد شده استيپ دامي   واحد   يبرا يواحد ران يـ  در ايول
در هـر   دامـي  ن واحـد  يـي  مختلف وجود دارد لذا تعهاي  نژاد

 شد اثـر    بيانج  يطور که در نتا    همان. باشد مي  ميمنطقه الزا 
 و اثـرات    )سـن  ×گلـه ( جنس و فصل و اثرات متقابل        ،سن

 . دار شـده اسـت     ي بر وزن دام معنـ     ) جنس ×سن  (متقابل  
 وزن دام ي سـن و جـنس بـر رو   ،نکه به عنوان مثال  ي ا يعني

ن مختلـف   ي در سن  ها  ن وزن دام  يانگيسه م ي مقا .موثر هستند 
صرف (ن آنها   ي ب داري  معنينشان دهنده اختالف     )۳جدول  (

ن ين امـرا  يـ ل ا يـ دل. )>p ۰۵/۰(باشد   مي )نظر از جنس دام   
ش يدر گوسفندان با افزا سمي و متابولاست که سوخت و ساز    

 ي، و ناصـر   يارزان(ابد  ي مي درصد در هر سال کاهش       ۵ ،سن
 در فـصول    هـا   ن وزن دام  يانگيـ سه م يـ ن مقا ي همچن .)۱۳۸۴

 را نــشان داري معنــي اخــتالف )الق و قــشالقيــي(مختلــف 
  در مراتـع   ياهي گ هاي  هن بدان علت است که گون     ي ا ،دهد مي
ط ين شـرا  ي بـوده و همچنـ     يالترت بـا  ي مرغوب ي دارا يالقيي

 ي بـرا  هـا   شتر دام يـ  ب ييمـا ينامناسب منطقه قـشالق و راهپ     
 ميسيـ  متابول يش انـرژ  يشرب در منطقه قشالق سبب افـزا      

 مختلف اختالف   هاي  ن وزن جنس  يانگيسه م يمقا. شده است  
چـون دام نـر در   . )>p ۰۵/۰(دهـد   مـي  را نشان  داري  معني
 نـسبت بـه     يشتريـ  درصد رشد ب   ۱۵ در حدود    يل جوان ياوا
 ي در دامهـا     ين فرد ي تفاوت ب  ، همسال خود دارند   هاي  هماد

ــدود    ــاالتر ح ــا وزن ب ــت  ۱۰‐۲۰ب ــد اس ــ( درص  و يارزان
ن اثرات متقابل گلـه در سـن     يانگيسه م يمقا. )۱۳۸۴ي،ناصر

دهد کـه اثـر سـن و تفـاوت          ي را نشان م   داري  معنياختالف  
رفتن  و در نظـر گـ      )ونجهي جو و    يه دست يتغذ( گله   ۲ه  يتغذ

سه يـ مقا. ن اخـتالف وزن شـده اسـت       يـ سـبب ا   ژهيمراتع و 
 هـای ه اثر يـ ن کل ين اثرات متقابل سن در جنس در ب       يانگيم

ن بدان منظـور    يدهد ا ينشان م   را داري  معنياختالف   متقابل
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 وزن دام مـوثر     ي سن و جنس دام بر رو      هایرييتغ ،است که 
 ، گلـه ۲ در هـا  هعلت اختالف بـر وزن بـر    نيهمچن ،باشد مي
شتر و در نظـر گـرفتن مرتـع         ي ب )ونجهيجو و   ( يه دست يغذت
و  باشـد  مـي  ۱تـر در گلـه شـماره          مرغوب هاي  هژه با گون  يو

ن اثر متقابـل سـن در گلـه بـروزن           يانگيسه م ين مقا يهمچن
 با سن باالتر نسبت     هاي  هن بر ي را ب  داري  معني اختالف   ها  هبر

 p ۰۵/۰(دهـد   مـي  نشان ها ه با سن کمتر در گلهاي هبه بر
 ماهه در گله اول بـه       ۶ هاي  هن وزن بر  يانگي م ي و از طرف   )>

 و در نظـر گـرفتن مرتـع      )ونجـه يجو و   ( يه دست يسبب تغذ 
 .شتر اسـت  يـ لـو گـرم ب    ي گ ۳ژه نسبت به گله دوم حـدود        يو

ـ  ياز گوسفندان در حالت نگهدار ي مورد ن  يانرژ ه  در مراتـع ب
ط بسته آغل است که     يادتر از مح  يشتر دام ز  يخاطر تحرک ب  

ــرا   ــه ش ــه ب ــا توج ــم ب ــستيآن ه ــديط پ ــل، في و بلن  ه اص
، محل استراحت دام، فاصله از آبشخوار و پراکنش هاآبشخوار

از يـ ن) ۱۹۷۲(ونگ و کوربـت   ي.  متفاوت است  ياهيپوشش گ 
از يشتر از ن  ي درصد ب  ۷۰‐۶۰ باز   ي را در مرتع و چرا     يبه انرژ 

ک يـ  ياز انرژ يز ن ين) ۱۳۸۰ (يکابل. دانند ميوان در آغل    يح
 از  گيری بهره با   يرا در حالت نگهدار    ميلوگري ک ۴۰گوسفند  

  به آن به   ي انرژ ي درصد ۶۰ و با اضافه کردن      NRCجدول  
.  مگـاژول در روز بـرآورد کـرد        ۳۷/۱۳ خاطر چـرا در مرتـع     

 مـورد   ي انـرژ  ي نژاد فـشند   ي برا ،)۱۳۸۳(يبين مس يهمچن
بـا  ،NRC از جـدول     گيـری  بهـره  با   ياز در حالت نگهدار   ين

بـا اضـافه      و گيری بهره مراتع مورد    يطيط مح يشراتوجه به   
 مگـاژول بـرآورد     ۷۹/۱۳ بـه آن     يانرژ ازي درصد ن  ۵۰کردن  
 ياز نژاد مغـان   يمورد ن  ميسي متابول يانرژ اين بررسی در  . کرد

  مگـا ژول  ۳۵/۱۰ معادله ماف    پايهبر   آن دامي  که وزن واحد    

 هـای  در بررسـی  .  محاسـبه شـد    ،ده اسـت  شـ در روز برآورد    
 )۱۳۷۷( مييابراه  از :گر گوسفند ي د هاي   در مورد نژاد   دهمانن

‐۴۵ بـه وزن     يش زنده بـالغ   ي را م  ينژاد لر  دامي  وزن واحد   
وزن واحـد    )۱۳۸۳ (يبيمـس . ان کرده است  يب لوگرمي ک ۵۰

ــالغي را مــينــژاد فــشند دامــي   ۷/۶۰ بــه وزن يش زنــده ب
 )۱۳۸۵(لوگرم گزارش کرده اسـت و ارزانـي و همكـاران            يک

 بـه وزن    يش زنـده بـالغ    ينـژاد داالق را مـ      دامـي   وزن واحد   
شود که بـا     ميمشاهده   .لوگرم گزارش کرده است   يک ٧٥/٥١

ران يـ گر در ا  ي د هاي  وجود غالب بودن گوسفند نسبت به دام      
ـ  شـو  مـي ن نوع دام مشخص     ي ا پايهبر   دامي  واحد    بـه   يد ول

 ها   همه نژاد  ي را برا  يتوان عدد واحد  يل تنوع نژاد آن نم    يدل
 يه دسـت  يزان تغذ يم مانند هايي   عامل نيبنابرا. د کرد شنهايپ

 جنس دام، در نظـر گـرفتن مرتـع          ها،   سن دام  ،ب آن يو ترک 
 تعـداد و    هـا،    و قـوچ   هـا   ه بـر  ي باالتر برا  ييژه با ارزش غذا   يو

که خـود   ( ي مراتع قشالق  بويژه در مراتع    هاپراکنش آبشخور 
 و  )تر گـذار اسـ    ي دام در مرتـع تـاث      ييمايزان راهپ يز بر م  ين

ن وزن دام مـوثر خواهـد       يانگيـ برم  مرتع يط توپو گراف  يشرا
 تـا   خواهد کرد ران مرتع کمک    ي به مد  بررسین  يج ا ينتا. بود

 چـرا   ي بـسته بـه نـژاد گوسـفند        ييدر هر منطقه آب و هوا     
ت چـرا بـا توجـه بـه وزن     يـ کننده از مراتع در محاسبه ظرف   

 يياز آنجـا   و   .رنـد يرا در بگ   از روزانه دام  ي ن ،غالب دامي  واحد  
ت چـرا   ي دام در محاسبه ظرف    هاي   همه کالس  يياز غذا يکه ن 
ج بدسـت آمـده را      يد نتـا  شو ميمشخص   دامي   واحد   پايهبر  
ماهه و بره شش ماهه     سه  ل قوچ، بره    يب تبد يتوان با ضر   مي

  .ل نمودي تبدينژاد مغان دامي به واحد 
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Abstract  
More than 27 breeds of sheep with different body size are grazing on rangeland in different climatic 

conditions of Iran. So it is not correct to consider same animal unit weight for these regions. It is 
necessary to determine animal unit for each breed of sheep which is essential for correct utilization 
from rangeland as well as to achieve desirable animal productivity. For this purpose two herds of 
Moghani breed were selected. Sixty heads of animal including three and four years old ewes (15 each), 
20 heads 3 and 6 month old lambs (10 each), and 10 heads of 3 and 4 years old rams (5 each) were 
weighted and marked in lowland. In upland the same livestock were weighted except lambs those were 
sold in that time. Average weight of 3 and 4 years ewes was considered as animal unit weight of 
Moghani breed which was 51 kg. Average weight of 3 and 4 years old rams was 71.1 and for 3 and 6 
months old lambs were 21.5 and 32 kg respectively. Indices for converting ram, 3 months and 6 
months old lamb to animal unit obtained 1.4, 0.4 and 0.6. Finally daily metabolizable energy required 
for each animal unit for maintenance condition was calculated 10.35 MJ using MAFF formula. 
 
Key words: Rangeland, Animal unit, Moghani breed, Dairly requirement, Motabolize energy  
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