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 چکیده

کیی  ک  بجی  ضففریت تی یه هر نژاد هجب متدجوت، از مراتع میجطق مختلف آب و هوایی اسففتدجدم مینژاد گوسففدی ب بج ه   20 بیش از
گوسففدی ب ارا کیی م در میجطق نژادهجب هر یک از  1381-86هجب طی سففج در این راسففتج، شففود  مشففخ  ، ب  واح  دامینسففی  

صجدفی در ردم رأس دام ب 30، هجب میتختگل از میجن ش   گل  انتخجب دو  مرکزب، صو  صورت ت سی و در ف سیی و هی هجب مختلف 

شی و وزن آنوزنمختلف ارا،  سجل ، ب  عیوان وزن بجلغ هر نژاد در نظر گرفمیشهج تعیین گردی   میجنگین وزن ک س  و اهجر  ت  هجب 

هر نژاد ب  واح  دامی  ( نژادهج ب  وزن متجبولی)ی واح  دامی، ضفففریت تی یه75/0از نسفففی  وزن متجبولی)ی نوزن زن م ب  توان  شففف  

ش  نمعجد  واح  دامی(  سی   سجس نتجیج محج سیک ه  ن ،بر ا شجرب، ژاد نجئییی هزء نژادهجب   ،ورامیییو  نژادهجب زن ب، کرمجنی، اف

سیگین ه   می شج  هزء نژادهجب  ش متوسط ه   و نژاد  سی  ب  واح  دامی ب  ترتیتهر یک از معجد  واح  دامی   بج ، 7/0، نژادهج ن

هر  ۀروزاننیجز ، MAFFپیشیهجدب  ۀمعجدلو بج استدجدم از  بر اسجس ضریت تی یلی پیشیهجدببجش   یم 20/1و  06/1، 97/0، 9/0، 86/0
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 مقدمه. 1
، ظرفی  ارا ۀمحجسفففیعوامه مورد توه  در ی)ی از 

  [34] کیی م از مرتع اسفف هجب ارا دام ۀروزاننیجز برآورد 

گجم اهمجلی ب  طرح یجنگر این موضفففو  ن هجب مرتع ارب ب

سجنی  س  ک  تجکیون براب برآورد ظرفی  ارا، مقجدیر ی) ا

، هجب گیجهی و رویشففگجهیاز علوفۀ خشففک در همۀ تی 

ب ون توه  ب  وزن دام غجلت ارا کیی م از مرتع و کیدی  

روزانۀ معجد  واح  دامی در نظر عیوان مصفففر   ب ، علوف 

شفففود  این در شفففرای ی اسففف  ک  در میجطق گرفت  می

هجب دامی متدجوتی وهود دارد ک  متوسفففط نژاد ،مختلف

در شفففرایط هج آنهج متغیر و نیجز روزانۀ هر یک از وزن آن

دجوت  مختلف محی ی و فیزیولوژی)ی ضفففمن اسففف   مت

یی ۀ نیجز دام، در ک ک  ارزش غذایی انوا  علوفۀ برآورداین

  در نتیج ، ت جبق [12] اسفف  پذیرشففرایط مختلف تغییر

کیی م از مرتع و کیدی   هجب اسفففتدجدمبین نیجز روزانۀ دام

 صفففورت  ،ترکیففت گیففجهیعلوفففۀ گیففجهففجن موهود در 

 [ 3] گیردنمی

براب دسففتیجبی ب  این مه ، ضففرورت دارد ک  معجد  

مشففخ  و بج توه   ،آب و هوایی ۀمی قواح  دامی در هر 

ن ب   یجهی و سفففه  گو یت گ ی  کالسترک هجب هج در تول

، مق ار انرژب متجبولیسمی قجبه دسترس مشخ  و گیجهی

یجز روزانۀ معجد  واح  دامی، مق ار  بج م  نظر قرار دادن ن

کیی ۀ این نیجز در مراتع هر می قۀ آب  اب ک  تأمینعلوف 

 [ 27] تعیین گرددو هوایی اس ، 

بج ه   20 زبیش ا هجب متدجوت، از نژاد گوسفففدی ب 

ستدجدم می   [28]کیی  مراتع میجطق مختلف آب و هوایی ا

هر یک از این نژادهج در اقلی  خجصفففی از کشفففور غجلت 

ستی  و داراب وزن  شی متدجوت می ۀزن ه رو   از این[7] بج

ضففرورت دارد ک  ضففریت تی یه هر نژاد نسففی  ب  واح  

توان ب  م جلعجت این خصوص می دامی مشخ  گردد  در

، 6، 9، 4، 2، 1انججم ش م در میجطق مختلف آب و هوایی ]

اشفففجرم [ 33، 18، 17، 11، 10، 14، 13، 15، 16، 8، 5

یجب پژوهشکرد  هجب ز ، وزن نژاد، هجب مذکورک  بر می

داالق، مهربجن، فشی ب، سیگسرب، مغجنی، سیججبی، قز ، 

سجن، قرم گه ، ، بلوای، فراهجنی، کیودممجکویی، کردب خرا

، 75/51، 84/30 ،بف  ترتیفت و هرکی ترکی قشفففقفجیی

11/60 ،70/60 ،00/37 ،98/50 ،68/60 ،57/71 ،

36/45،90/45 ،53/53 ،00/41 ،98/41 ،66/52 ،32/49 

 کیلوگرم گزارش ش م اس   53/56و 

هجب دیگر نژادوزن تجکیون اطالعجت کجملی در خصوص 

گوسفففدی ب ارا کیی م در میجطق مرکزب کشفففور، نظیر 

و  ورامیییافشففجرب، نژاد نجئییی، زن ب، کرمجنی، گوسففدی  

ارائ  نش م هج نسی  ب  واح  دامی ضریت تی یه آنشج  و 

هجب دام ارا در تمجمی گل  نژادهجب مذکور تقرییجً اسففف  

هجب متدجوت وهود دارن  کیی م در میجطق مرکزب بج نسی 

ب و خجل  در میجطق زیسففف  خود  ۀتودصفففورت  کمتر 

شجه م می سیمیظور  ب ،  از این حیث[7، 3] شون م  ۀمحج

ح  دامی دام  ع اد وا ل ات ی م در گ هجب دام در را کی

هج نآضرورت دارد ک  معجد  واح  دامی  ،گون  میجطقاین

 مشخ  گردد 

کجرشففیجسففجن کمک شففجیجنی ب   ،اطال  از این موضففو 

شمجر واح  دامی هه  ادارات میجبع طییعی در فصه بهجر 

هجیی ک  فصفففه ارا را رعجی  ن)ردم و زود هیگجم ب  گل 

ن مرتع مراهع  کردم ی  ، میا ق ور ک  آنیج اینک هج را م

هجب دام را در فصه خواه  سجخ  تج تع اد واح  دامی گل 

ب میظور کیتر  ظرفی  ارا،  تجبسفففتجن در مراتع ییالقی 

 ورد کیی  آخوبی بر ب

سففیت شفف م کفف   بعضففجً ،عفف م اطففال  از ایففن موضففو 

براب م فج  در میفجطق هیفوبی اسفتجن آیربجیجفجن غربفی 

گوسففدی   ،کفف  دام غجلففت اففرا کییفف م در مراتففع می قفف 

هففر گوسففدی  معففجد  یففک واحفف  ، بجشفف نففژاد قففز  می

حجصففه از ورود  ۀهریمفف دامففی محسففوب شففود  طییعتففجً

نیفز بفراب اسفجس یفک واحف  دامفی زود هیگجم ب  مرتفع 

کفف  هففر گوسففدی  بففجلغ گففردد، در صففورتیمحجسففی  مففی

-اسف   یفج ایفن [16]واحف  دامفی  3/1معفجد   ،نژاد قز 

کفف  در میففجطق شففمجلی اسففتجن آیربجیجففجن غربففی کفف  
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بجشفف ، هففر گوسففدی  بفف ون گوسففدی  مففجکویی غجلففت مففی

وزن ه فف ، شففرایط سففیی و هیسففی  انفف ازم و توهفف  بفف  

در ، شففودیففک واحفف  دامففی محسففوب مففیآن، معففجد  

 9/0ک  هفر گوسفدی  بفجلغ نفژاد مفجکویی، معفجد  صورتی

همچیففین در  شففود گففزارش مففی [15]واحفف  دامففی 

هففوار بففج مففرز میففجطق مرکففزب آیربجیجففجن غربففی و هفف 

ترکیفف  و عففراق، گوسففدی  هرکففی دام غجلففت اففرا کییفف م 

واحف   1/1 بجشف  کف  معفجد هفجب دام میدر ترکیت گلف 

علوفففۀ مقفف ار در همففین راسففتج،   [33]بجشفف  مففی دامففی

نژادهففجب گوسففدی ب در روزانففۀ کییفف م نیففجز تففأمین 

میفففجطق مختلفففف آب و هفففوایی آیربجیجفففجن غربفففی، از 

خشففک در روز گففزارش علوفففۀ کیلففوگرم  31/2تففج  04/1

 [ 19ش م اس  ]

بر همین اسففجس ضففرورت دی م شفف ، تج میجنگین وزن 

ی م در هیس ی ب ارا کی هجب گوسفففد هجب مختلف نژاد

، افشجربمیجطق مرکزب نشجمه نژاد نجئییی، زن ب، کرمجنی، 

هجب ضففریت تی یه ردم ۀمحجسففی، هه  شففج (و  ورامییی

 ۀعلوفنسفففی  ب  واح  دامی و برآورد مق ار  هجمختلف آن

ی  مینأت یجز  ۀکی نن ه ارب و در  ۀروزا ل  نگ حج دام در 

 برآورد گردد ع، شرایط ارا از مرات

 

 شناسیروش. 2
ججم پژوهشبراب  ن ، ان خج تجب عجت ک بج م جل ت ا  اب، اب

سدی ب  س  نژادهجب گو شجمهمیجطق زی ، زن ب، نجئییی: ن

مجنی، افشفففجرب، ورامییی، شفففج (  یجطق مرکزبکر  در م

مشخ  ش   سپس در میجطق زیس  مشخ  ش م، ای  

م جلعجتی و معر  میجطق زیسفف   ۀعرصففمی ق  ب  عیوان 

سدی ان هر نژاد انتخجب  و مذکور بج مراهع  ب  میجطق و گو

ش    ۀکشی ای  گل ، وزن زن وزن گوسدی  بجلغ مشخ  

بج ی   هج ح  دامی کشفففور در ن ب  وزن وا ه   ، [7، 3] تو

 

1 Animal unit equivalent (AUE) 

اگونگی وضففعی  پسففتی و بلی ب مراتع مورد اسففتدجدم و 

و نیجز هر نژاد  ضفففریت تی یه[، 3] پیمجیش دام ۀفجصفففل

ن  طور ب  برآورد شففف واح  دامی ارا کیی م معجد   ۀروزا

  هج ب  شرح زیر انججم گرفتی ررسیکلی ب

 انتخاب گله .1.2
هر هجب مختلف میظور توزین دام و تعیین وزن ردم ب

نسففی  ب   هجضففریت تی یه آن ۀمحجسففیو یک از نژادهج 

می ق ، دو گل  هر هجب موهود در واح  دامی، از میجن گل 

لت از نژاد مورد نظر بودن ، انتخجب  غج در و ک  داراب دام 

شجمه  سیی ۀرداهجر  شش مجه ، قوچ  ۀبرس  مجه ،  ۀبرن

کشففی وزن( و میش سفف  سففجل  و قوچ و میش اهجر سففجل 

سف  مجه ،  ۀس برأر 10،از هر مق ع سفییصفورت گرف   

سجل ، س أر 5شش مجه ،  ۀس برأر 10 س   س أر 15قوچ 

سجل ، می س   سجل  و س أر 5ش  میش س أر15قوچ اهجر 

سجل  ب صجدفی انتخجب و براب توزین بع ب اهجر   ،صورت ت

ک  شففمجر قوچ در هر گل  اینگذارب شفف ن   نظر ب  عالم 

هج براب توزین کمترب نسفففی  ب  میشتع اد مح ود بود، 

بجر در یکدر دو مق ع زمجنی،   عمه توزین ن انتخجب شفف 

یج بجر در آغه نپس از برگشفف  از قشففالق( یکقشففالق و 

 انججم ش  بجر در ییالق بجر در قشالق و یکیک

ها تعیین وزن  .2.2 یک از نژاد ی  هر  و ضرررر

 تبدیل آن نسبت به واحد دامی
هففج، میففجنگین وزن مففیش پففس از تعیففین وزن دام

هففجب سفف  و میشغیففر آبسففتن و خشففک ن ۀزنفف بففجلغ 

 در نظففر یففک از نژادهففج هففراهففجر سففجل ( بفف  عیففوان وزن 

هفففجب گرفتففف  شففف  و از نسفففی  وزن متفففجبولی)ی ردم

مختلففف سففیی و هیسففی نففژاد مففورد نظففر بفف  وزن 

هففج آن 1(AUEمتففجبولی)ی واحفف  دامففی، ضففریت تیفف یه ن

زیفر بفراب  ۀراب فب  واح  دامفی محجسفی  شف   از نسی  

 :[35]بیجن این ارتیجط استدجدم ش  
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AUE
Y

LAW


75.0

75.0)(
 

تجبولی)ی نیعیی وزن  ؛LAW1)(75.0ک  در آن :  وزن م

و نژاد گوسفدی ب مورد نظر  ۀردنو  و ( 75/0ب ن ب  توان 

Y،  ح  دامی کشفففور و ح  دامی  ،AUEوزن وا عجد  وا م

 بجش  می

 برآورد نیاز روزانه .3.2

و  یواح  دامروزانۀ براب این میظور، بج اسففتیجد ب  نیجز 

در نظر گرفتن ضففریت تی یه هر یک از نژادهج نسففی  ب  

سمی  هج هر یک از آنروزانۀ واح  دامی، نیجز انرژب متجبولی

در حجل  نگه ارب و در شفففرایط ارا در مرتع، محجسفففی  

 گردی  

یجز  نن ح  دامی کشفففور بر حسففففت انرژب  ۀروزا وا

شرایط ارا در مرتع،  متجبولیسمی در حجل  نگه ارب و در 

پیشففیهجدب  ۀمعجدلدام بج اسففتدجدم از  ۀزن س وزن بر اسففج

MAFF [25] ،80/6   مگجژو  در روز گزارش شفف م اسفف

ل  [7، 3] عجد ی م در مرتع مج  براب دام ۀم هجب ارا کی

 صورت زیر اس : ب

W 1/0  +8/1  =mME 

سمی مورد نیجز دام ب MEmک  در آن:   ، انرژب متجبولی

ل  نگه ارب و گجژو  در روز در حج ن وزن  Wم ب   ۀز دام 

 بجش  کیلوگرم می

 هاتجزیه و تحلیل داده .4.2
تجزیففف  و از  میفففجنگین وزن نژادهففج،مقجیسففۀ بففراب 

بففف  دلیفففه ایی)ففف  تحلیفففه واریفففجنس اسفففتدجدم شففف   

آمففجربردارب از دام بفف  روش تصففجدفی صففورت گرففف  و 

شففمجر ت)رارهففجب آزمففجیش بففراب انففوا   ،از طرفففی دیگففر

هففج در تجزیفف  و تحلیففه دادم ،مختلففف دام متدففجوت بففود

 

2 Live Animal Weight (LAW) 

از   تصففجدفی نجمتعففجد  انجففجم شفف  قجلففت طففرح کففجمالً

هفج شفرط مهمفی در کف  ففرن نرمفج  بفودن دادمآنججئی

واریففجنس،  ۀتجزیففقیففه از ، بجشفف واریففجنس می ۀتجزیفف

فففرن فففوق بففج آزمففون آن رسففون دارلییفف  در سفف ح 

 تحلیففه ۀتجزیففبففراب  درصفف  انجففجم شفف   5احتمففج  

 22 ۀنسفففخ SPSSاففففزار نیفففز از نفففرمهفففج دادم آمفففجرب

 استدجدم گردی  

 نتایج. 3

 طق پراکنش نژادهای گوسفندیامن .1.3
ی م در  ۀمی ق ی ب ارا کی پراکیش نژادهجب گوسفففد

هجب میجطق مرکزب و مختصجت هغرافیجیی هر یک از عرص 

ارائ  شففف م ( 1ندر ه و   ،معر  میجطق زیسففف  هر نژاد

 اس  

 مختلف دام هایمیانگین وزن جنس .2.3
(، 2ندر هففف و   هفففجنتفففجیج حجصفففه از تفففوزین دام

اخففتال  نشففجن داد  نتففجیج حجصففهگففزارش شفف م اسفف   

میفففجنگین وزن نژادهفففجب مختلفففف بفففین  بدارمعیفففی

 گوسدی  وهود دارد 

 دام ۀنیاز روزان .3.3
ن یجز روزا هجب مختلف نژادهجب گوسفففدی ب در ردم ۀن

س  بج نیجز روزان ش م  (3ندر ه و   ،واح  دامی ۀمقجی ارائ  

اسفف   بیشففترین نیجز روزان  در حجل  نگه ارب، مربوط ب  

شج  ن ضریت تی یه  16/8نژاد  و کمترین  2/1مگجژو ( بج 

نجئییی ن ب  نژاد  بج ضفففریت  76/4مق ار، مربوط  مگجژو ( 

 ۀبجشفف   ب  اع اد ه و  مذکور در هر می قمی 7/0تی یه 

 ۀنتوپوگرافی، فجصففلآب و هوایی، بسففت  ب  شففرایط مرتع 

 درصفف ب بجی  رف  و آم  ب  روسففتج(،  ۀمیجبع آب، فجصففل

ضجف   80تج  30ن ص ( ا ش م[26] گردددر بر ،   اع اد ارائ  

 ، محجسی  ش م اس  شرایط اسجس وضعی  متوسط از نظر
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 مناطق مركزي كشورپراكنش نژادهاي گوسفندي چرا كننده در  ۀمنطق. 1جدول

نژاد 

  گوسدی ب

 ۀمی ق

 پراکیش
 م جلعجتی و معر  میجطق زیس  هر نژاد ۀعرص

 نجئییی
استجن 

 اصدهجن

 150گی متوسط سجالن  متر از س ح دریج و بجرن  1875بج اقلی  کویرب و ارتدج  متوسط اصدهجن  ۀورزنو نجئین تع کجلچو اجم سلی  امر

مورد م جلع  در  میجطقم جلعجتی و معر  میجطق زیس  گوسدی  نژاد نجئییی در استجن اصدهجن انتخجب ش    ۀعرصب  عیوان  ،مترمیلی
 38دره  و  42دقیق  تج  35دره  و  42شرقی و عرن  دقیق  57دره  و  52دقیق  تج  55دره  و  52بین طو  هغرافیجیی  ۀمح ود

 عیجصر Salsola rigidaو  Artemisia sieberi، Salicornia herbacea ،Atriplex canecens هجبدقیق  شمجلی قرار دارن   گون 

 [ 28، 3] دهی مورد م جلع  را تش)یه می ۀمی قهجب گیجهی اصلی تی 

 زن ب
استجن 

 مرکزب 

م جلعجتی و معر  میجطق زیس  گوسدی  نژاد زن ب در استجن مرکزب انتخجب ش   این می ق   ۀعرصمراتع شهرستجن تدرش ب  عیوان 
دقیق  طو   7دره  و  50دقیق  تج  2دره  و  50 عرن شمجلی و دقیق  41دره  و  40دقیق  تج  37 دره  و 40 بین ۀمح وددر 

متر گزارش ش م و داراب اقلی  نیم  مرطوب بج تجبستجن معت   تج ح ب گرم میلی 316می ق   ۀسجالنشرقی قرار دارد  متوسط بجرن گی 

بجش  و بجش   پوشش گیجهی غجلت می ق  متیو  میمیمتر  1990و زمستجن بسیجر سرد می بجش   ارتدج  متوسط می ق  از س ح دریج 

 Artemisia seberi، Hordeum violaceum، Taeniatherum crinitum ،Bromus tomentellus، Agropyronهجب گون 

podperae ،Acantholimon bracteatum ،Achillea millefolium، Onobrychis cornuta ،Scariola orientalis  و

Agropyron trichophorum  [ 28، 3] دهی مورد م جلع  تش)یه می ۀمی قگیجهجن مورد اراب دام در مراتع ییالقی و قشالقی 

 کرمجنی
استجن 
 کرمجن

م جلعجتی و معر  میجطق زیس  گوسدی   ۀعرصمراتع شهرستجن زرن  نمرتع فرح آبجد و هزار میش( بج اقلی  خشک بیجبجنی، ب  عیوان 

 دقیق   35دره  و  56دقیق  تج  30دره  و  56بین طو  هغرافیجیی  ۀمح ودنژاد کرمجنی انتخجب ش   میجطق مورد م جلع  در 
،  Artemisia seberi  ،Salsola rigida هجبدقیق  شمجلی قرار دارن   گون  33دره  و  30دقیق  تج  30  و دره 30شرقی و عرن 

Scariola orientalis  ،Zygophyloum sp  ،Atriplex canecens   وNoea mucronata  ۀمی قهجب گیجهی عیجصر اصلی تی 

 [ 28، 3] دهی مورد م جلع  را تش)یه می

 افشجرب
استجن 

 زنججن 

میلی متر، ب  عیوان  263مراتع شهرستجن مجم نشجن نمرتع مجد آبجد و ییگج  سییجر( بج اقلی  نیم  خشک سرد و بجرن گی متوسط سجالن  
 بین طو  هغرافیجیی ۀمح ودم جلعجتی و معر  میجطق زیس  گوسدی  نژاد افشجرب انتخجب ش   مراتع مورد م جلع  ب  ترتیت در  ۀعرص

دره  و  47دقیق  شمجلی و  45دره  و  36دقیق  تج  39دره  و  36شرقی و عرن  دقیق  51دره  و  47دقیق  تج  44دره  و  47

 هجبقرار دارن   گون  دقیق  عرن شمجلی 56دره  و  36دقیق  تج  49دره  و  36دقیق  طو  شرقی و  37دره  و  47دقیق  تج  29
Scariola orientalis  ،Hordeum fragilis ،Agropyron aucheri ،Festuca ovina ،Bromus tomentellus ،Ephedra 

strobilacea ،Secale montanum ،Tragopogon sp.  ،Artemisia seberi  ،Cousinia squarrosa  ،Centeura virgata  ،

Thymus kotschyanus وPhlomis orientalis   [ 28، 3] دهی میجطق مورد م جلع  را تش)یه میهجب گیجهی عیجصر اصلی تی 

 ورامییی
استجن 

 مرکزب

 ۀعرصمتر از س ح دریج و مراتع ییالقی شهرستجن گچسر ب  عیوان  1385اهجر زرن  سجوم بج ارتدج  متوسط  ۀق عقشالقی  مراتع

 50بین طو  هغرافیجیی ۀمح ودب  ترتیت در  م جلعجتی و معر  میجطق زیس  گوسدی  نژاد ورامییی انتخجب ش   میجطق مورد م جلع 

 10دره  و  51دقیق  شمجلی و  43دره  و  35دقیق  تج  41دره  و  35شرقی و عرن  دقیق  35دره  و  50دقیق  تج  34دره  و 
قرار دارن    یق  عرن شمجلیدق 57دره  و  35دقیق  تج  55دره  و  35دقیق  طو  شرقی و  14دره  و  51دقیق  تج 

 ، Artemisia sieberi  ،Salsola rigida،Peghanum harmala ،Bromus tectorum ،Stipa barbataهجبگون 
Agropyron repens ،Dactylis glomerata ،Bromus tomentellus،Agropyron trichophorum ، 

Phalaris aurondinaceae ،Noea mucronata وPoa bulbosa   ی مورد اراب دام در تی  هجب گیجهعیجصر اصلی و گیجهجن
 [ 28، 3] دهی میجطق مورد م جلع  را تش)یه می

 شج 
استجن 

 قزوین

م جلعجتی و معر  میجطق زیس  گوسدی  نژاد شج  در استجن  ۀعرصمراتع شهرستجن تجکستجن نمرتع قرم کوس  لو و قجزان اغی( ب  عیوان 

 دقیق  38دره  و  49دقیق  تج  34دره  و  49بین طو  هغرافیجیی  ۀمح ودانتخجب ش   میجطق مورد م جلع  ب  ترتیت در  قزوین

دقیق  شمجلی قرار دارن   مراتع مورد م جلع  ب  ترتیت داراب اقلی  سرد و خشک  13دره  و  36دقیق  تج  8دره  و  36شرقی و عرن 
هجب بجش   گون متر از س ح دریج می 1532دریج و اقلی  نیم  خشک معت   و ارتدج  متوسط متر از س ح  1550و ارتدج  متوسط 

Scariola orientalis ،Stipa barbata  ،Astragalus spp، Artemisia sieberi ،Alhagi camelorum ،Rosa persica ،
Astragalus compactus ،Poa bulbosa ،Bromus tomentellus ،Festuca ovina  وDactylis glomerata  عیجصر اصلی

 [ 28، 3] دهی مورد م جلع  را تش)یه می ۀمی قهجب گیجهی تی 
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  مختلف دامنژادهاي ميانگين وزن . 2جدول

 هیس طیق  وزنی نژاد
 اشتیجم معیجر ±میجنگین وزن 

 نکیلوگرم(
 هیس طیق  وزنی نژاد

 اشتیجم معیجر ±میجنگین وزن 

 نکیلوگرم(

 سیک نجئییی

 میش

 قوچ
 برم

27/±1 38/38  c 

13/±1 75/56  

06/±1 25/20  
 متوسط افشجرب

 میش

 قوچ
 برم

12/±1 49 b 

39/±1 30/72  
20/1 ± 40/27  

 متوسط زن ب

 میش

 قوچ

 برم

97/±0 55/44  b 

07/±1 45/59  

68/0 ± 20/30  

 متوسط ورامییی

 میش

 قوچ

 برم

19/±1 34/52  b 

19/±1 66  

06/±1 34/29  

 متوسط کرمجنی

 میش

 قوچ

 برم

16/±1 32/46  b 

09/±1 60/56  

17/±1 73/22  

 سیگین شج 

 میش

 قوچ

 برم

04/1 ± 33/57  a 

67/±1 41/78  

10/±1 50/28  

میجنگین  ،وزنی سیگین ،طیق کیلوگرم/ 55تج  45میجنگین وزن میش بجلغ بین  ،وزنی متوسط ۀطیق کیلوگرم/ 45میجنگین وزن میش بجلغ کمتر از  ،وزنی سیک ۀطیق -

 [3] کیلوگرم 55وزن میش بجلغ بیشتر از 

   بجش میدرص   95در س ح احتمج  هج در طیقجت مختلف وزنی دار وزن میشاختال  معیی ۀو     ( نشجن دهی  a  ،bحرو  ن  -

  [7، 3] شودکیلوگرم گزارش می 50میش بجلغ غیر آبستن و خشک بج میجنگین وزنی ، واح  دامی ۀان از -

 

 چرا كننده در مناطق مركزينژادهاي گوسفندي  ۀمعادل واحد دامی و نياز روزان. 3جدول

 نژاد
 ۀطیق

 وزنی

هیس 

 دام

معجد  واح  

 دامی

انرژب متجبولیسمی مورد 

 نیجز روزان 
 (مگج ژو ن

 نژاد
طیق  

 وزنی

هیس 

 دام

معجد  واح  

 دامی

انرژب متجبولیسمی مورد 

 نیجز روزان 
 (نمگج ژو 

 سیک نجئییی

 میش

 قوچ

 برم

70/0 

18/1 

30/0 

76/4 

02/8 

04/2 

 متوسط افشجرب

 میش

 قوچ

 برم

97/0 

64/1 

45/0 

60/6 

15/11 

06/3 

 متوسط زن ب
 میش
 قوچ

 برم

86/0 
26/1 

51/0 

85/5 
57/8 

47/3 

 متوسط ورامییی
 میش
 قوچ

 برم

06/1 
45/1 

49/0 

21/7 
86/9 

33/3 

 متوسط کرمجنی

 میش

 قوچ
 برم

90/0 

18/1 
35/0 

12/6 

02/8 
38/2 

 سیگین شج 

 میش

 قوچ
 برم

20/1 

82/1 
47/0 

16/8 

38/12 
20/3 

میجنگین  ،وزنی سیگین ۀطیق کیلوگرم/ 55تج  45میجنگین وزن میش بجلغ بین  ،وزنی متوسط ۀطیق کیلوگرم/ 45میجنگین وزن میش بجلغ کمتر از  ،وزنی سیک ۀطیق -

 [ 3] کیلوگرم 55وزن میش بجلغ بیشتر از 

   [7، 3] شودکیلوگرم گزارش می 50میش بجلغ غیر آبستن و خشک بج میجنگین وزنی ، واح  دامی ۀان از -

   [7، 3ش م اس  ]مگجژو  برآورد  80/6، واح  دامی در حجل  نگه ارب و در شرایط ارا در مرتع ۀانرژب متجبولیسمی مورد نیجز روزان -

 

 گیریو نتیجه بحث. 4
آن، از ملزومجت روزانۀ واح  دامی و نیجز ان ازۀ آگجهی از 

سی م یری   سج ش ت دامتغذیۀ ا گذارب در دام و تعیین 

تعجریف متدجوتی از واح    [34، 26، 31] بجشففف مرتع می

ئ  شففف م اسففف   برخی میزان  فۀ دامی ارا یجز علو مورد ن

خشففک علوف ( یک دام بجلغ را ب  مجدۀ نپتجنسففیه مصففر  
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واحفف  دامی را  ،عیوان یففک واحفف  دامی و برخی دیگر

  [37، 22] ان دام بجلغ بیجن کردمزن ۀ صورت وزن  ب

تعیین دقیق مق ار مصفففر  علوف  تح  شفففرایط ارا 

اب ک  اب و غیر تغذی بجشفف   زیرا عوامه تغذی مشفف)ه می

بجشففی ، بر میزان مصففر  داراب اثرات متقجبه نیز می غجلیجً

ن میتأثیر  ک  شففف م گزارش در این راب  ،   [36] گذار

برآورد مصفر  علوف  توسفط دام، حتی در شفرایط کیتر  

شگجهی، غجلیجٌش ۀ  س  آزمجی ش)ه و غیر م مئن بودم ا  م

یجبراین در  [21، 20، 30، 23] یجطقی  ب قجت م ک  تحقی

اسففجسففی در این زمیی  صففورت نگرفت  اسفف ، براب سففجدم 

تیجبی ب  یک دق  قجبه سفجزب بیشفتر و در عین حج  دسف

دام ب  عیوان معیجرب ک  بر اسففجس آن زن ۀ قیو ، از وزن 

 م اسفف بتوان واح  دامی را محجسففی  نمود، اسففتدجدم شفف 

[24 ،35]  

، کیی نظر ب  ایی) ، انوا  مختلف دام در مرتع ارا می

واح  ان ازۀ بج توه  ب  دام غجلت، ب  تعیین می ق ، در هر 

در ایران، گوسفففدیفف    [34، 35] گردددامی اقفف ام می

یه  ب  دال ی  دام را دارد و  بیشفففترین پراکیش و همع

نگه ارب از آن در مراتع اقلیمی، اقتصفففجدب و اهتمجعی، 

از این هه  گوسفففدی  براب معرفی   رواج بیشفففترب دارد

یک   و واح  دامی، واح  دامی مورد اسفففتدجدم قرار گرفت

گزارش کیلوگرم  50بجلغ بج وزن غیر شیردم گوسدی  س أر

  [3، 7، 32ش م اس  ]

واح  دامی، بر حست انرژب متجبولیسمی در  ۀروزاننیجز 

 ۀمعجدلحجل  نگه ارب و در شرایط ارا در مرتع، بر اسجس 

[ 3]م برآورد ش  ،مگجژو  MAAF [25] ،80/6پیشیهجدب 

دیگر نژادهجب گوسفدی ب  ۀروزانب  همین نسفی ، نیجز ک  

شیهجدبرا می ضریت تی یه پی سجس  سی  توان بر ا ، محج

درصففف  از وزن  6/2تج  5/1ر اسفففجس بمق ار مذکور نمود  

تج  8/0برابر  [24] دام در شرایط خش)سجلی و ترسجلیزن ۀ 

  بجش خشک در روز میعلوفۀ کیلوگرم  3/1

 هج در حجل  نگه اربانرژب متجبولیسففمی مورد نیجز دام

ب ن، وضففعی  دسففترسففی ب   ۀان ازوزن یج  بج تغییر سففن،

  [23، 36] کی تغییر می ،علوف ، عوارن زمین و آب و هوا

ستی همچیین  ضعی  خوراک هی د سی  ب  و آغه و  درن

ز براب ج، انرژب مورد نی(اراب صفففدرن هجب بسفففت محیط

سدی ان  ،کیی ک  در مرتع ارا می یحجل  نگه ارب، در گو

بر همین   [29 ،36]بجالتر اسففف  درصففف   80تج  30بین 

آب و هوایی بسفففت  ب  می قۀ اسفففجس الزم اسففف  در هر 

ص ب ب  نیجز  سدی ب روزانۀ شرایط مرتع، در نژادهجب گو

هجیی ک  در براب داماضجف  گردد  ( 3نارائ  ش م در ه و  

 30 کیی ، ح ودنشفففیت مالی ( ارا می هجب هموارزمین

ص  و براب آن صلۀ بج هجیی ک  در مراتع نجهموار در میجبع فج

درصففف   80 ارن ، ح ودمیآب زیجد و پوشفففش پراکی م 

ق ار  ه ارب، بیش از م ل  نگ حج افزایش انرژب الزم براب 

ش م در آغه در نظر گرفت  میان ازم   عالوم بر شودگیرب 

ستی و بلی ب و  صلۀ م  نظر قرار دادن پ میجبع آب، بجی  فج

سجفتی ک  دام ب سترا ب  م نآغه( ح  طور روزان  ب  محه ا

  [35، 24، 7، 3] نیز توه  شود ،پیمجی می

هجب نتجیج حجصفففه از تجزی  واریجنس میجنگین وزن دام

دام بر میجنگین وزن سففیی ردۀ ک  هیس و داد بجلغ نشففجن 

ب  مق ار  ،هجهج نسی  ب  میشبجش   لذا قوچمیمؤثر هج دام

شترب در حجل  سمی بی نگه ارب نیجز دارن    انرژب متجبولی

هجب سفففیگین، ک  دام[ 29]در این راب  ، گزارش شففف م 

، از دارن میزان حرارت تولی ب در حجل  نجشفففتجب بجالترب 

یجز انرژب آنراین ل  نگه اربو ن حج بیشفففتر از  ،هج براب 

س  هدام سیک ا س ح  جب  این تدجوت تج ح ود زیجدب ب  

ب ندام ب ن  تج وزن  جۀ در  مربوط اسففف   ن از نتی  ۀاز ا

 شودمیستدجدم میظور برآورد نیجز انرژب ا ب متجبولی)ی ب ن

ه  همچیین گزارش می[  23، 30] یجز انرژب دامد هجب ن

هجب مسن اس  و هوان براب حجل  نگه ارب بیشتر از دام

 5هج بج افزایش سن، سوخ  و سجز ب ن نمتجبولیس ( در آن

بج استیجد ب  موارد   [29] یجب درص  در هر سج  کجهش می

دام و نیجز انرژب ردۀ لزوم توه  ب  هیسففی ، سففن و  فوق،

تجبولیسفففمی آن  ریزب خوراک هی در مرتع،هج در برنجم م

هجب ارایی مشخ  تعیین ظرفی  ارا و طراحی سیست 
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 گردد می

نتجیج حجصففه از پژوهش نشففجن داد ک  وزن هر یک از 

 کشففور، میجطق مرکزبنژادهجب گوسففدی ب ارا کیی م در 

سجن نمی ش   مق ار مذکور ازی) کیلوگرم بین  57 تج 38 بج

س  ک  بج توه  ب  طیق  سدی ب متغیر ا بی ب نژادهجب گو

ارائ  ش م در خصوص دیگر نژادهجب گوسدی ب ارا کیی م 

کیلوگرم(،  45سیک ه   نکمتر از نژادهجب هزء در کشور، 

سط ه   ن سیگی 55تج  45متو شتر کیلوگرم( و  ن ه   نبی

ن    55از  یک از کیلوگرم( قرار دار یه هر  ی  یت ت ضفففر

ی   ح  دامی نگوسفففد ب  وا ی   مذکور نسففف قجت   50طی

ب  ترتیت رو بجشففف   از اینمی 3/1و  1، 7/0 کیلوگرمی(، 

هج، ب ون دام در هم  رویشففگجمروزانۀ ی)سففجن گرفتن نیجز 

یجهی و شفففرایط  یت گ ح  دامی، ترک ب  وزن وا ه   تو

و ضففرورت دارد ب  هیگجم بجشفف  نمیرویشففگجم، صففحیح 

یۀ  ی  ارا در میجطق مختلف آب و هوایی و محجسففف ظرف

معجد  واح  دامی  دامروزانۀ تولی ب بج نیجز علوفۀ ان یجق 

طور ه اگجن  مشخ   هجب مختلف آن، بو ردم دامنو  هر 

ب  تدجوت تأثیر طورکلی نتجیج حجصففه از پژوهش،  گردد  ب

ان ازۀ ه   بر نیجز روزانۀ نژادهجب گوسدی ب ارا کیی م در 

میظور سفففجزمجن هی  ، بمراتع میجطق مختلف آب و هوایی

 دارد تأکی  دام در مرتع تغذیۀ 

 

 سپاسگزاری
واح   ۀان ازتعیین "طرح پژوهشففی از نتجیج  این مقجل 

  "کشففوردام ارا کیی م در مراتع  ۀروزاندامی و برآورد نیجز 

هجب انججم آن توسففط سففجزمجن پژوهش ۀهزییاسفف  ک  

ن  محترم پژوهشفففی مین أت ،علمی عجو )جرب م بج هم و 

وسففیل  از مراکز دانشففگجم تهران اهرا شفف م اسفف   ب ین

 شود نجمیردم سپجسگزارب می
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