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بررسی کارآیی انرژي در گوسفند نژاد زل تحت نظام 
)مراتع بلده نور: مطالعه موردي(داري سنتی متکی به مرتعدام

5و قدرت اهللا حیدري4، جمشید قربانی3، حسین بارانی2، غالمعلی حشمتی1ایمان حقیان

چکیده
دار در سـه روسـتاي   ، سـه دام داري سنتی متکی بـه مرتـع  منظور بررسی کارآیی انرژي در گوسفند نژاد زل تحت نظام دامبه

پیمـایی، شـرب آب و   هاي دام اعم از چریدن، نشخوار کردن، راهفعالیت. دشدنانتخاب )دویالت، چل و بلده(مختلف از توابع بلده 
ـ ) فروردین15(استراحت، از زمان شروع حضور در عرصه مرتع  رژي مصـرفی بـا دو   تا ابتداي فروردین سال بعد ثبت و تخمین ان

سنجی این دو روش، علوفـه مصـرفی دام بررسـی و میـزان انـرژي      براي صحت. رایب نیکول انجام گرفتو ضروش معادالت ماف
وجود دارد کـه از نظـر   کاري متفاوتيداري سنتی منطقه بلده پنج دورهنتایج نشان داد در نظام دام. متابولیسمی آن تعیین شد

تري ضرایب نیکول نتایج دقیقکهمشخص شدبولیسمی علوفه مصرفیپس از تعیین انرژي متا. تفاوت هستندمداراي فعالیت دام
مجموع انـرژي مصـرفی   ،در نهایت. پایه ضرایب و روش نیکول انجام گرفتنسبت به معادله ماف داشته و کلیه محاسبات بعدي بر

دست آمـد  همگاژول ب2/880641=و بلده85/741830= ، چل789132=سال در سه منطقه دویالتداري در طول یکفرآیند دام
از تقسـیم  .مگـاژول تخمـین زده شـد   334165=و  بلده243750= ، چل272600= و انرژي حاصله محصوالت تولیدي دویالت

در بلـده  که کارآیی انرژي طوريکارآیی انرژي در هر سه منطقه تعیین، بهداري، انرژي مصرفی فرآیند دامانرژي تولیدات دامی بر 
.شدتعیین درصد33درصد و در چل حدود 5/34درصد، در دویالت 38حدود 

داري سنتی، معادالت ماف، ضرایب نیکول و بلده نورکارآیی انرژي، نظام دام: کلیديهايواژه

مقدمه
امروزه بهبود کارآیی انرژي موضوعی کلیدي در امـور  

باشد چـون  اري در تمام دنیا میذگریزي و سیاستبرنامه
حمایت از بهبود کارآیی انرژي صـرفه جـویی مـالی را در    

چنین بهبود کـارآیی انـرژي باعـث    هم. پی خواهد داشت
وابستگی اقتصادي به عرضه انرژي می شود و لـذا  کاهش

برداري قرار خواهنـد گرفـت   تر مورد بهرهمنابع انرژي کم
زیست ترین بستر توسعه پایدار محیطمراتع حیاتی). 16(

محسـوب شـده و در حقیقـت    شـناختی هاي بومو پدیده
ــت  ــراي انجــام فعالی ــایی ب ــی  زیربن ــاي کشــاورزي تلق ه

میلیون 90کشور با سطحی معادل مراتع . )10(شوندمی
خـود  هدرصد از مساحت کل کشور را بـ 55هکتار، حدود 
22این مراتع در حـال حاضـر حـدود    . انداختصاص داده

قابل برداشت تولیـد کـرده کـه    میلیون تن علوفه خشک
). 13(باشـد  داري از حدود نیمـی از آن مجـاز مـی   بربهره
هـاي  رآوردهمبرم جوامع به محصـوالت و فـ  رغم نیاز علی

هاي علت استفاده از روشاتع بهوري مردامی، میزان بهره
نش تغذیـه  در دا. )7(شدت کاهش یافته استهناکارآمد ب

علت دریافت هخیر رشد حیوان بدام در حیوانات جوان، تأ
نرژي کافی بیان شده است که این تـأخیر باعـث   انکردن 

انـرژي  شـدید  و در ادامـه کمبـود   تأخیر در بلوغ حیوان 
هولچـک  ). 19،12(شود باعث کاهش توان تولیدمثلی می

ــاران  ــه آن  ) 9(و همک ــت علوف ــه کیفی ــی ک ــراي مراتع ب
ــه دام را در   ــاز روزان شــرایط چــراي مشــخص نیســت نی

ن بـدن دام تعیـین   زدرصـد از و طبیعی از مرتع برابر دو 
درصد و در مواقـع  5/1کردند که در مواقع خشکسالی به 

ارزانی. یابدوزن بدن دام نوسان میدرصد6/2ه ترسالی ب
با توجه به معادالت ماف بیان داشت با توجه بـه وزن  ) 2(

ورد نیـاز روزانـه دام در حالـت    واحد دامی کشور انرژي م
ــه ــه    نگ ــاس رابط ــع براس ــرا در مرت ــرایط چ داري در ش

MEm=1/8+0/1W مگاژول خواهد بود که ایـن  8/6برابر
پیمـایی  ایی و میزان راهمیزان با توجه به شرایط آب و هو

هـا  آن. مگاژول قابل افزایش اسـت 2/12و 8/8تا مقادیر 
در مراتع کوهستانی غرب استان مازندران انـرژي روزانـه   

کیلـوگرم  31مورد نیاز گوسفند میش زل با وزنی حدود 
مگـاژول  35/7را با توجه به شـرایط توپـوگرافی منطقـه    

50حــدود داالق بـا وزنــی بـرآورد کــرده و بـراي مــیش  
قلعه در شمال گرگان میزان انـرژي  کیلوگرم در مراتع آق

ارزانـی و  . دندمگاژول تعیین کر52/9رد نیاز را روزانه مو
در بررسی میزان انـرژي مصـرفی گوسـفند    ) 3(همکاران 

کارگیري معادالت مـاف میـزان   هنژاد کردي خراسانی با ب
95/8کیلـویی را  45انرژي مورد نیـاز یـک مـیش بـالغ     

مگاژول و قـوچ  37/5کیلویی را 20ماهه 3مگاژول، بره 
چنـین  هـم . د کردنـد مگاژول برآور62/11کیلویی را 65

)haghiyan24@gmail.com:مسوولنویسنده (دانشگاه تربت حیدریه، ،استادیار-1
دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگاناستاد و دانشیار،-3و 2
دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساريو استادیار، دانشیار-5و 4

1/4/93: تاریخ پذیرش7/10/92: تاریخ دریافت

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
هاي تولیدات دامیپژوهش
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حمایت از بهبود کارآیی انرژي صـرفه جـویی مـالی را در    

چنین بهبود کـارآیی انـرژي باعـث    هم. پی خواهد داشت
وابستگی اقتصادي به عرضه انرژي می شود و لـذا  کاهش

برداري قرار خواهنـد گرفـت   تر مورد بهرهمنابع انرژي کم
زیست ترین بستر توسعه پایدار محیطمراتع حیاتی). 16(

محسـوب شـده و در حقیقـت    شـناختی هاي بومو پدیده
ــت  ــراي انجــام فعالی ــایی ب ــی  زیربن ــاي کشــاورزي تلق ه

میلیون 90کشور با سطحی معادل مراتع . )10(شوندمی
خـود  هدرصد از مساحت کل کشور را بـ 55هکتار، حدود 
22این مراتع در حـال حاضـر حـدود    . انداختصاص داده

قابل برداشت تولیـد کـرده کـه    میلیون تن علوفه خشک
). 13(باشـد  داري از حدود نیمـی از آن مجـاز مـی   بربهره
هـاي  رآوردهمبرم جوامع به محصـوالت و فـ  رغم نیاز علی

هاي علت استفاده از روشاتع بهوري مردامی، میزان بهره
نش تغذیـه  در دا. )7(شدت کاهش یافته استهناکارآمد ب

علت دریافت هخیر رشد حیوان بدام در حیوانات جوان، تأ
نرژي کافی بیان شده است که این تـأخیر باعـث   انکردن 

انـرژي  شـدید  و در ادامـه کمبـود   تأخیر در بلوغ حیوان 
هولچـک  ). 19،12(شود باعث کاهش توان تولیدمثلی می

ــاران  ــه آن  ) 9(و همک ــت علوف ــه کیفی ــی ک ــراي مراتع ب
ــه دام را در   ــاز روزان شــرایط چــراي مشــخص نیســت نی

ن بـدن دام تعیـین   زدرصـد از و طبیعی از مرتع برابر دو 
درصد و در مواقـع  5/1کردند که در مواقع خشکسالی به 

ارزانی. یابدوزن بدن دام نوسان میدرصد6/2ه ترسالی ب
با توجه به معادالت ماف بیان داشت با توجه بـه وزن  ) 2(

ورد نیـاز روزانـه دام در حالـت    واحد دامی کشور انرژي م
ــه ــه    نگ ــاس رابط ــع براس ــرا در مرت ــرایط چ داري در ش

MEm=1/8+0/1W مگاژول خواهد بود که ایـن  8/6برابر
پیمـایی  ایی و میزان راهمیزان با توجه به شرایط آب و هو

هـا  آن. مگاژول قابل افزایش اسـت 2/12و 8/8تا مقادیر 
در مراتع کوهستانی غرب استان مازندران انـرژي روزانـه   

کیلـوگرم  31مورد نیاز گوسفند میش زل با وزنی حدود 
مگـاژول  35/7را با توجه به شـرایط توپـوگرافی منطقـه    

50حــدود داالق بـا وزنــی بـرآورد کــرده و بـراي مــیش  
قلعه در شمال گرگان میزان انـرژي  کیلوگرم در مراتع آق

ارزانـی و  . دندمگاژول تعیین کر52/9رد نیاز را روزانه مو
در بررسی میزان انـرژي مصـرفی گوسـفند    ) 3(همکاران 

کارگیري معادالت مـاف میـزان   هنژاد کردي خراسانی با ب
95/8کیلـویی را  45انرژي مورد نیـاز یـک مـیش بـالغ     

مگاژول و قـوچ  37/5کیلویی را 20ماهه 3مگاژول، بره 
چنـین  هـم . د کردنـد مگاژول برآور62/11کیلویی را 65

)haghiyan24@gmail.com:مسوولنویسنده (دانشگاه تربت حیدریه، ،استادیار-1
دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگاناستاد و دانشیار،-3و 2
دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساريو استادیار، دانشیار-5و 4

1/4/93: تاریخ پذیرش7/10/92: تاریخ دریافت

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
هاي تولیدات دامیپژوهش
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47/1کیلـویی را 45علوفه مورد نیاز روزانه مـیش بـالغ   
این میزان براي قـوچ  ؛کیلوگرم ماده خشک برآورد کردند

کیلـوگرم  88/0کیلویی 20و براي بره 91/1کیلویی 65
.شدتعیین ماده خشک 

در ) 6(داري سنتی هاشمی در مورد بیالن انرژي دام
قریه گیلوان هاي سنتیداريبررسی کارآیی انرژي در دام

هایی با تعداد دام متفاوت و شـرایط  خلخال با بررسی گلّه
الت دامی و در نظر داري و تعیین تمامی محصوکاري دام

بـیالن  تهـاي مصـرفی و تولیـدي در نهایـ    گرفتن انرژي
ن بیـان داشـت   چنـی د، وي هـم انرژي را منفی برآورد کر

هـاي  تـر بهتـر از گلّـه   هـاي بـزرگ  کارآیی انرژي در گلّـه 
.تر استکوچک

داري و تولیــدات دامــی در بــا توجــه بــه اهمیــت دام
داري امـري  زندگی بشر، افـزایش کـارآیی انـرژي در دام   

ــت  ــروري اس ــاز ا. ض ــواع   نی ــاملی از ان ــناخت ک رو ش
در . داري مورد نیاز استهاي صورت گرفته در دامفعالیت

د هـاي دام، چـراي علوفـه و تولیـ    بررسی ساالنه فعالیـت 
بررسـی سـاالنه   . محصوالت دامی موضـوع مهمـی اسـت   

دهـد، محصـوالت   دار نشـان مـی  چرخه زندگی دام و دام
داري دامی و ارزش مالی این محصـوالت بقـاي نظـام دام   

میزان انرژي ورودي داري بهپایداري دام.کندتضمین می
ــرژي و خروجــی ــه ان هــاي وابســتگی دارد محاســبه کلی

هـاي دامـی و انـرژي مصـرف     مصرفی اعم از انرژیفعالیت
انسان در قبال انرژي حاصله از محصـوالت  از سويشده 

ــام دام    ــازده نظ ــارایی و ب ــدي ک ــخص تولی داري را مش
میزان مصـرف انـرژي   در این مطالعه ،از این رو. سازدمی

ه در هـر دوره  داري و ترکیب گلّبراساس تقویم کاري دام
هاي مصرفی در نهایت با محاسبه انرژي. شدکاري تعیین 

و انرژي محصوالت تولیدي، بیالن انرژي و بازدهی نظـام  
.دشی متکی به عرصه تعیین داري سنتدام

هامواد و روش
معرفی منطقه

هاي اصلی شهرسـتان نـور   بخشمنطقه بلده یکی از 
بوده که در اسـتان مازنـدران و در ارتفاعـات کوهسـتانی     

مسـاحت تقریبـی منطقـه    . شمال البرز واقع شـده اسـت  
51هزار هکتـار بـوده کـه در طـول شـرقی      130حدود 

دقیقــه و عــرض 13درجــه و 52دقیقــه تــا 26درجــه و 
دقیقه قرار 15درجه 36دقیقه تا 10درجه و 36شمالی 

متر در رزن و حـداکثر  1080حداقل ارتفاع . ته استگرف
سـط  متو. کـوه اسـت  متر در ارتفاعـات آزاد 3300ارتفاع 

دلیــل . اســتمتــر میلــی550تــا 450بارنــدگی ســاالنه 
ــتمرار دام   ــده، اس ــزینش بل ــال در  گ ــول س داري در ط

مساحت مراتع بلـده  . هاي عرفی منطقه بوده استسامان
درصد از سـطح  11هکتار بوده که حدود 92000حدود 

بردار جمعیت بهره. گیردمراتع استان مازندران را دربر می

ــدود   ــده ح ــت 350در بل ــر اس ــود  .  نف ــداد دام موج تع
گوسـفند در ایـن   نـژاد  ). 8(واحد دامی اسـت  115000

بک جثـه و کـم خـوراك    بوده کـه  سـ  منطقه از نوع زل 
سـت و پـا   است و با توجه به وزن کم و کشـیده بـودن د  

هاي طـوالنی در ارتفاعـات اسـت   پیماییقادر به انجام راه
)8،1(.

برداريروش آماري و شیوه نمونه
دارانی بهره گرفته شد که بومی در این مطالعه از دام

دامداری انجام شده در منطقه، سه با بررس. ندودمنطقه ب
در سه روستاي دویالت، چل و بخش مرکزي بلده 

در منطقه حضور ،طور مستمرهشناسایی شدند که ب
200هاي تحت اختیار  بین اند و مساحت سامانداشته

تا 200داران، بین چنین این دامهم.هکتار است400تا 
میانگین مساحت . (ندشتس دام در اختیار دارأ300

).هکتار است450تا 250ه بین هاي عرفی منطقسامان
روز در مـاه در عرصـه مراتـع منطقـه     15محقق حداقل 

حضور داشته و این حضور در منطقـه در هـر مـاه بـه دو     
روز در ابتـدا و  9تا 7که بین طوريقسمت تقسیم شد به

با توجه بـه  (انتهاي هر ماه در منطقه حضور داشته است
ه در هر نیمـه از  روزه هر گلّه و بررسی سهگلّسهانتخاب 

بـراي نمونـه   ؛)روز220تـا  170ماه در طول سال بـین  
ه را در طـول  هاي بالغ که ترکیب اصلی گلّدامی از میش

بـراي انجـام ایـن    . اسـتفاده شـد  ،دهندسال تشکیل می
ـ     ه قـرار گرفتـه،   پایش، محقـق در فاصـله مناسـبی از گلّ

یـک دام  .دده مختـل نگـر  که فعالیت طبیعی گلّطوريبه
را در محدوده دید خود بررسی نمـوده و بـه   ) میش بالغ(

محض خروج دام از محدوده دید محقق، دام دیگري کـه  
.شددر محدوده دید قرار دارد پایش 

تشریح پوشش گیاهی و شرایط محیطی
که پوشش گیاهی نقش مهمی بر با توجه به این

برداري، در هر هاي دام دارد در طول زمان نمونهفعالیت
مقطع زمانی نوع فرم رویشی غالب منطقه چرایی، 

. ارجحیت غذایی دام ثبت شدترکیب گیاهی و
روش تصادفی برداري از پوشش گیاهی بهنمونه

هایی که دام به چریدن پرداخته سیستماتیک در مکان
هاي مورد تعلیف براي تعیین ارجحیت گونه. انجام گرفت

که در طوريبهره گرفته شد بهسنجی دام از روش زمان
هنگام چرا محقق زمان چراي دام از هر گونه را ثبت 

مدت در طول طور روزانه در بلندهنموده و این عمل ب
. دوره حضور دام در عرصه مراتع ادامه یافته است

یداري سنتبررسی کارایی انرژي در نظام دام
ه، انرژي ورودي و خروجی گلّمقدارمنظور بررسی هب

ه هــاي مصــرفی و محصــوالت تولیــدي گلّــمقــدار نهــاده
ي گیرنـــدهبره کـــه درشـــداي تنظـــیم نامـــهپرســـش

ـ  هاي دامهاي مدیریتی، شیوهویژگی ه و داري، ترکیـب گلّ
ــه ــه هزین ــود کلی ــد ب ــدها خواه ــا و درآم ــم. ه ــین ه چن
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دوره داري در طول هنامه دربرگیرنده تمام امور گلّپرسش
هـاي مختلـف در   ر نظـر گـرفتن دوره  ساله پایش با دیک

. باشدداري منطقه بلده نور میتقویم سنتی دام
تعیین انرژي مصرفی دام

بـراي تخمــین انــرژي مصــرفی گوســفند از دو روش  
.اسـت ) 11(روش اول معادالت انرژي ماف. شداستفاده 

ــرآورد ــراي ب ــرژي   ب ــفند و ان ــه گوس ــاز روزان ــین نی تعی
داري در آغل را در شرایط نگهمتابولیسمی مورد نیاز دام

MEm=1/4+0/09W:شوداز رابطه زیر استفاده می
اي گوسـفند در مرتـع رابطـه    چنین براي شرایط چـر هم

. شودکار برده میهبمقابل
Em=1/8+0/1W

انرژي متابولیسمی مـورد نیـاز   MEmدر هر دو رابطهکه 
کیلـوگرم  وزن زنده دام بـر حسـب  Wبرحسب مگاژول و 

دارد بـراي چـرا در مراتـع    همچنین وي بیـان مـی  . است
50کوهستانی به نسبت مراتـع همـوار دشـتی گوسـفند     

روش دوم برطبـق  .کنـد درصد بیشتر انرژي مصرف مـی 
است اساس مطالعات وي تخمـین  ) 14(مطالعات نیکول 

. مصرفی دام بر حسب میزان فعالیت روزانـه اسـت  انرژي 
وي در بررسی انرژي مصرفی انواع دام در مورد گوسـفند  
به این نتیجه رسیده است کـه مقـدار مصـرف انـرژي در     

هاي مختلف بر حسب وزن زنده گوسفند متفاوت فعالیت
ــوردن   ــراي خ ــت ب ــاعت3/2اس ــوژول در س ــراي ،کیل ب

اي نشـخوار کـردن   بـر ،کیلوژول در سـاعت 5/0ایستادن 
صـورت  هبراي راهپیمایی ب، یلوژول در ساعت انرژيیک ک
کیلوژول در کیلومتر و براي راهپیمایی عمودي 5/2افقی 

بـراي  . نمایـد کیلوژول در کیلومتر انرژي مصرف مـی 27
ها کیفیت علوفه و میزان انـرژي  ت این روشبررسی صح
وفـه  گیـري حجـم عل  ه که این امر با انـدازه شدآن تعیین 

هاي چریده شده توسـط گوسـفند در   فی و نوع گونهمصر
بـراي بررسـی   . طول دوره چرایی در مرتع انجـام گرفـت  

تعـداد لقمـه در دقیقـه، وزن لقمـه     حجم علوفه مصرفی
ه و بـا  شـد برحسب گرم و مدت زمان چریـدن محاسـبه   

تـر مصـرفی   دیگر مقدار علوفهها در یکتضرب این کمی
پـس از  . گـردد حاسـبه مـی  در یک روز بر حسـب گـرم م  

مـاده  تـر مصـرفی و تبـدیل آن بـه    محاسبه حجم علوفـه 
هایی که مورد چـرا واقـع   خشک، با توجه به ترکیب گونه

علوفـه تولیـد   از راهاند میزان انرژي متابولیسمی که شده
.دششده است تعیین 

توزین دام
براي محاسبه انرژي در هر دو روش ذکـر شـده وزن   

ـ   . باید محاسبه گرددزنده دام  ه در با توجه بـه ترکیـب گلّ
ز انـواع دام  س دام ارأسـه تـا پـنج   هر دوره کـاري بـین  

ها در ابتدا و انتهاي هر دوره کشی دامه و وزنشدانتخاب 
. کاري به دقت براي هر سه منطقه انجام گرفت

اي مصرفی دخیل در فعالیت هتعیین میزان سایر انرژي
داريدام

داري و میـزان  هـاي دام فعالیـت با توجه به تعیـین انـواع   
هــاي مربــوط رکت افــراد مختلــف در انــواع فعالیــتمشــا

ـ داري اعم از نگـه دام ه، فـرآوري محصـوالت و   داري از گلّ
اعات کاري هریـک از افـراد در   کشت و برداشت علوفه، س

و براسـاس مطالعـه   شدهاي کاري مختلف محاسبه دوره
ینـد  ل فرآي مصرفی انسانی دخیل در کانرژ) 6(هاشمی 

چنـین باتوجـه بـه تکمیـل     هم. داري تخمین زده شددام
داران، میـزان سـوخت مصـرفی،    داماز سـوي نامه پرسش

آالت براي انتقـال  کارگیري ماشینهانرژي مصرفی براي ب
.علوفه و دام نیز تخمین زده شد

تعیین انرژي تولیدات دامی
میـزان اضـافه وزن و   با توجه به توزین دام هـر دوره 

کـه  اینه و با توجه بهشدلیدي محاسبه حجم گوشت تو
ـ  ) 14(بر طبق مطالعه نیکول  17ده دام هر کیلـو وزن زن

میـزان  کند بر مبناي این مقدار،مگاژول انرژي تولید می
انرژي حاصل از گوشت تولیدي و اضافه وزن دام محاسبه 

میـزان تولیـدات در طـول    ورد محصوالت لبنیدر م.شد
بـه  ) بهار و تابستاندام و دوش (برداري از شیر دوره بهره

و بر طبق مقادیري که از مطالعه شدگیري تفکیک اندازه
دست آمد انرژي حاصل از این محصـوالت  هب) 6(هاشمی 

ي تولیدي پشم نیـز از  ژبراي تخمین انر. تخمین زده شد
).1جدول(بهره گرفته شد)6(مطالعات هاشمی 

انرژي خام تولیدات دامی-1جدول 
حسب مگاژولانرژي تولیدي بر محصوالت دامی برحسب کیلوگرم

17گوشت میش
5/16گوشت بره
18شیر میش

7/7پنیر
18سرشیر
5/7ماست

37کره حیوانی
40روغن زرد

1دوغ
8پشم گوسفند
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و بحثنتایج
تقویم کاري و فعالیت دام و دامداري در منطقه

سـال، پـنج دوره   فوق در طول یکبه مطالب با توجه
دوره بره دنبال، دام در چهار . شدعالیتی متفاوت تعیین ف

ه داشت دام در عرصه مرتـع  و دوش، نر کل انداختن و گلّ
. حضور داشته و در دوره زهگاه دام در آغـل حضـور دارد  

روز در 120روز در عرصـه مرتـع و   246در مجموع دام 
).1شکل (آغل حضور داشته است

.هاي کاري مختلفحضور روزانه دام در عرصه در دورهمیانگین مدت زمان -1شکل

نتایج بررسی کارایی انرژي 
براي محاسبه انرژي مصرفی دام از دو روش بهره 

روش اول معادله ماف و ضریب ارزانی براي . گرفته شد
وزن زنده اساسمحاسبات بر. مناطق کوهستانی است

در مرتع یا آغل انجام شد در نهایت دام و حضور دام 

براي . شدمیزان انرژي مصرفی دام درهر دوره تعیین 
گرمی در دوره بره دنبالکیلو35مثال براي میش بالغ 

متابولیسمیانرژي =1/0+8/1)35=(3/5)5/1(=95/7
).2جدول(

ماف و ضریب ارزانیه به روش کاري و ترکیب گلّيتعیین مصرف انرژي به تفکیک دوره-2جدول 
انرژي مصرفی روزانه برحسب مگاژولسن و وزن دامکارييدوره

روزه31دوره بره دنبال 
)اردیبهشت15-فروردین15(

95/7کیلوگرمی35میش بالغ 
3/2کیلوگرمی10ماهه 3بره 

45/6کیلوگرمی25ماهه 15میش 
روزه47دوره دام و دوش بهاره 

)خرداد31-اردیبهشت16(
4/8کیلوگرمی38میش بالغ 

95/4کیلوگرمی15ماهه4بره 
75/6کیلوگرمی27ماهه 16میش 

اول تیر (روزه 62دوره دام و دوش تابستانه 
)مرداد31- 

85/8کیلوگرمی41میش بالغ 
4/5کیلوگرمی18ماهه5/5بره 
2/7کیلوگرمی30ماهه 5/17میش 

هروز46اندازي دوره قوچ
)مهر15- اول شهریور (

2/9کیلوگرمی44میش بالغ 
85/5کیلوگرمی21ماهه5/7بره 
65/7کیلوگرمی33ماهه 5/19میش 

روزه60ه داشت دوره گلّ
)آذر15- مهر 16(

45/9کیلوگرمی45میش بالغ
3/6کیلوگرمی24ماهه9بره 
95/7کیلوگرمی35ماهه 21میش 

و دوره ) دي15- آذر16(دوره زهگاه 
120) فروردین15- دي 16(تیمار خالمه 

روزه

5کیلوگرمی40میش آبستن 
34/4کیلوگرمی25ماهه 15تا 11بره 

37/4کیلوگرمی33ماهه 24میش 

است که براساس ) 14(روش دوم ضرایب نیکول
در این روش . میزان فعالیت دام و وزن زنده دام است

ستوار است با هاي دام ایزان فعالیتر ماساس محاسبات ب
کاري و تعیین دقیق انواع هايتوجه به تعیین دوره

منطقه میزان مصرف هاي روزانه دام در هر سهفعالیت
انرژي انواع دام با توجه به میزان فعالیت، وزن زنده و 

).3جدول (شددوره فیزیولوژیک زندگی تعیین 

اصله از علوفهتعیین حجم علوفه مصرفی و انرژي ح
هاي تخمین انرژي، براي تعیین کارایی بهتر روش

براي . انرژي حاصل از علوفه مصرفی دام سنجیده شد
د لقمه در دقیقه، وزن تعیین حجم علوفه مصرفی تعدا

ه شدبرحسب گرم و مدت زمان چریدن محاسبه لقمه
دیگر مقدار علوفه تر ها در یکتو با ضرب این کمی

پس از . دشیک روز بر حسب گرم محاسبه درمصرفی

772 870 911 802
548

0
200
400
600
800

1000
1200

دنبالبره بهارهدوشودام تابستانهدوشودام اندازيقوچ داشتگله

یقه
 دق

سب
رح

ور ب
حض

ت 
مد

دوره هاي کاري

 [
 D

O
I:

 1
0.

18
86

9/
ac

ad
pu

b.
ra

p.
7.

13
.1

26
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 r
ap

.s
an

ru
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             4 / 11

http://dx.doi.org/10.18869/acadpub.rap.7.13.126
https://rap.sanru.ac.ir/article-1-638-fa.html


120........... .......................................................................................داري سنتی متکی به مرتع ی انرژي در گوسفند نژاد زل تحت نظام دامبررسی کارآی

ماده محاسبه حجم علوفه تر مصرفی و تبدیل آن به 
هایی که مورد چرا واقعخشک، با توجه به ترکیب گونه

علوفه تولید از راهاند میزان انرژي متابولیسمی که شده
م به ذکر است الز). 5و 4جدول (شدشده است تعیین 

هاي بالغ میشها، ن کمیتگیري ایبراي سنجش و اندازه

چنین با توجه به مطالعه هم. مورد بررسی قرار گرفتند
هاي رویشی گندمیان انرژي حاصله از فرم) 2(ارزانی

ان برگمگاژول و پهن58/9ها ايژول، بوتهمگا77/7
.مگاژول در نظر گرفته شد95/8

ه به روش نیکولگلّکاري و ترکیبيتعیین مصرف انرژي به تفکیک دوره-3جدول 
)مگاژول(انرژي مصرفی روزانهسن و وزن دامکارييدوره

روزه31دوره بره دنبال 
)اردیبهشت15-فروردین15(

5/12±05/0کیلوگرمی35میش بالغ 
2/5±03/0کیلوگرمی10ماهه 3بره 

6/7±03/0کیلوگرمی25ماهه 15میش 
روزه47دوره دام و دوش بهاره 

)خرداد31-اردیبهشت16(
25/12±07/0کیلوگرمی38میش بالغ 

03/5±03/0کیلوگرمی15ماهه4بره 
6/8±04/0کیلوگرمی27ماهه 16میش 

اول تیر (روزه 62دوره دام و دوش تابستانه 
)مرداد31- 

68/12±09/0کیلوگرمی41میش بالغ 
17/5±04/0کیلوگرمی18ماهه5/5بره 

73/8±06/0کیلوگرمی30ماهه 5/17یش م
روزه46دوره قوچ اندازي 

)مهر15- اول شهریور (
1/9±07/0کیلوگرمی44میش بالغ 

3/6±05/0کیلوگرمی21ماهه5/7بره 
6/8±04/0کیلوگرمی33ماهه 5/19میش 

روزه60دوره گله داشت 
)آذر15- مهر 16(

63/9±07/0کیلوگرمی45میش بالغ
64/5±03/0کیلوگرمی24ماهه9بره 
4/7±03/0کیلوگرمی35ماهه 21میش 

و دوره ) دي15- آذر 16(دوره زهگاه 
120) فروردین15- دي 16(تیمار خالمه 

روزه

47/19±12/0کیلوگرمی40میش آبستن 
6±05/0کیلوگرمی25ماهه 15تا 11بره 

11/15±09/0کیلوگرمی33ماهه 24میش 
.منطقه استسهکمیت ذکر شده در جدول فوق میانگینی از هر *

هاي کاري مختلفحجم علوفه مصرفی در طول دوره-4جدول
مدت زمان چرا به دوره کاري

دقیقه
تعداد لقمه 

در دقیقه
وزن لقمه به 

گرم
ماده خشک مصرفی به علوفه تر مصرفی به کیلوگرم

کیلوگرم 
2603108/756/1بره دنبال

2453102/747/1دام و دوش بهاره
2703101/862/1دام و دوش تابستانه

2803104/868/1قوچ اندازي
1603108/41ه داشتگلّ

مده از تخمین انرژي دست آهبا توجه به نتایج ب
هاي هاي رویشی گیاهی و بررسی روشحاصله از فرم

که روش نیکول که بر مبناي ان داد ماف و نیکول نش
زیولوژیک استوار است هاي فیدورههاي دامی و فعالیت

بنابراین .تري نسبت به روش ماف داردبرآورد دقیق
صورت کالن مدت و بهمبناي محاسبات انرژي در بلند

.انجام گرفتروش نیکولبه
دهد با توجه بـه  بندي توضیحات فوق نشان میجمع

یطی، میزان فعالیـت دام و دوره فیزیولوژیـک   شرایط مح
تی در میزان مصرف انرژي، افـزایش و  زندگی دام، تغییرا

بـرداري،  ي نمونهدر طول دوره. شودکاهش وزن دیده می
ــ  ــلی گلّ ــب اص ــال  ترکی ــره دنب ــداي دوره ب 15(ه از ابت

با توجه بـه  ) مهر15(اندازيتا انتهاي دوره قوچ) فروردین
مناسب علوفه افزایش وزن پیدا یتشرایط محیطی و کیف

ه داشـت رونـد نزولـی کـاهش     با شروع دوره گلّ. کنندمی
نـد کـاهش   هاي بالغ و آبسـتن آغـاز و رو  وزن براي میش

ها و شیردهی به آنان تا انتهـاي  وزن با توجه به زایش بره
ادامـه  ) فروردین سال بعد15(دوره زهگاه و تیمار خالمه 

). 2شکل(یابدمی
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هاي مختلف کاريهاي رویشی گیاهی در دورهانرژي حاصله از فرم-5جدول 
انرژي تولیدي مگاژولدرصد سهم فرم هاي رویشی در رژیم غذایی داممنطقهدوره کاري پهن برگانهاايبوتهگندمیان

بره دنبال
60301001/13دویالت

6035507/13چل
6033/3367/605/13بلده

دام و دوش بهاره
67/6033/291037/12دویالت

57331087/12چل
6232637/12بلده

دام و دوش 
تابستانه

8/552/291573/13دویالت
7126341/13چل
6527849/13بلده

اندازيقوچ
5/425/431431/12دویالت

5/42565/151/12چل
4350747/12بلده

ه داشتگلّ
1/292/597/1102/9دویالت

5/225/72518/9چل
5/27695/306/9بلده

.هاي کاري مختلفه دورهتغییرات وزن زنده  اجزا مختلف ترکیب گلّ- 2شکل 

ه تقریباً تغییر در مورد انرژي مصرفی اجزا مختلف گلّ
و هاي بره دنبال، دام و دوش بهارههمحسوسی در دور

یت روزانه میزان با توجه به کاهش فعال. تابستانه ندارند
هاي هاي بالغ و نابالغ در دورهانرژي مصرفی میش

ولی با توجه به افزایش کاهش ه داشت،اندازي و گلّقوچ
ها کمی ا میزان انرژي مصرفی در این دورههوزن بره

ه زهگاه میزان مصرف انرژي در در دور. یابدافزایش می

پس .یابداي بالغ و آبستن افزایش محسوسی میهمیش
ار خالمه که همراه تیميه و شروع دورهاز زایش گلّ

شد میزان باهاي تازه متولد شده میشیردهی به بره
. رسدها به حداکثر خود میانرژي مصرفی روزانه میش

ها انرژي مصرفی در دوره زهگاه کاهش یافته در مورد بره
ر مرتع حضور دبه واسطهخالمه تیماريسپس در دوره
).3شکل (یابدتر افزایش میو فعالیت بیش

0
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بندي انرژي مصرفی روزانـه بـراي انـواع    معپس از ج
ه و تعیین تعداد دام از هرنوع، براي هـر  لّدام موجود در گ

کاري برحسب تعداد دام مقـادیر انـرژي مصـرفی    يدوره
مجمــوع انــرژي مصــرفی هــر ،در نهایــت. شــدمحاســبه 

جمع میزان انرژي مصرفی ه و از شدکاري تعیین يدوره
ه در طـول  هاي کاري، میزان انرژي مصرفی گلّتمام دوره

الزم به ذکـر اسـت در   ). 6جدول(شدسال مشخص یک
هر دوره کاري سرشماري دقیقی از انـواع دام موجـود در   

یرات وزنی هر ه و تغیو تغییرات ترکیب گلّانجام شده گلّ
.دقت ثبت شدیک از انواع دام به
داريهاي دامتعیین سایر انرژي

با توجه به محاسبه ساعات کاري کلیه افـراد دخیـل   
سـانی  هـاي روزانـه ان  میزان فعالیتداري و بررسی در دام

ــه   ــه نگ ــوط ب ــاي مرب ــم از کاره ــاع ــرآوري داري گلّ ه، ف
محصوالت و کشت علوفه، میزان انرژي مصرفی انسـانی و  

داري تخمـین  انرژي سوختی دخیـل در فعالیـت دام  نیز
).7جدول(زده شد

تعیین انرژي تولیدات دامی
دامی، ژي تولیدي حاصل از تولیداتبراي تعیین انر

بندي میزان این تولیدات در هر دوره محاسبه و جمع
د گوشت اضافه وزن دام در مبناي محاسبه تولی. شدند

هاي تازه متولد شده در زمستان عالوه برههر دوره به
در مورد محصوالت لبنی نیز شیر و تمامی . باشدمی

محصوالت فرآوري شده تعیین مقدار شدند و انرژي 
در مورد پشم . شدیک به تفکیک تعیین حاصل از هر

مدت نتایج دربه حجم پشم تولیدي در بلندنیز با توجه
با . )8جدول (بندي کلی شده استهر منطقه جمع

ه مورد بررسی در بلده داراي تعداد دام که گلّتوجه به این
بیشتري است از نظر تولیدات دامی نیز تولید بیشتري 

.باشدمینسبت به دو منطقه دیگر دارا
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هاي کاري مختلفه و مصرف انرژي در دورهترکیب گلّ-6جدول 

منطقهسهلف در هر هاي کاري مختداري در دورههاي دخیل در دامسایر انرژي-7جدول 
)مگاژول(آالتانرژي مصرفی انسانی و ماشیندوره کاري

بلدهچلدویالت
558549578بره دنبال

9879351045دام و دوش بهاره
148814081536دام و دوش تابستانه

874823936اندازيقوچ
840835882ه داشتگلّ

550550600زهگاه و تیمار خالمه
529751005577مجموع انرژي مصرفی

محصوالت و انرژي تولیدي آنان در هر سه منطقه-8جدول 
بلدهچلدویالتتولیدات دامی

296027903445) کیلوگرم(میزان اضافه وزن دام
503204743058565)مگاژول(انرژي تولیدي

134601189016570)کیلوگرم(مجموع تولیدات لبنی
215440190240268000)مگاژول(انرژي تولیدي

850760950)کیلوگرم(سایر محصوالت دامی
684060807600)مگاژول(انرژي تولیدي

272600243750334165مجموع انرژي تولیدي

)اردیبهشت15-فروردین15(روزه 31دوره بره دنبال 
انرژي مصرفی برحسب مگاژولتعداد

بلدهچلدویالتبلدهچلدویالتهترکیب گلّ
10095120392264/3694746320کیلوگرمی35میش بالغ 

7565901209025/1037714229کیلوگرمی10ماهه 3بره 
3040305/71238/94029/7020کیلوگرمی25ماهه 15میش 

2052002405/5843945/567279/67569مجموع
)خرداد31-اردیبهشت16(روزه 47دوره دام و دوش بهاره 

10095120577435/546904/68690کیلوگرمی38میش بالغ 
75659075/17730141002/20896کیلوگرمی15ماهه4بره 

304030121594/161628/12028کیلوگرمی27ماهه 16میش 
2052002405/876329/849524/101615مجموع

)مرداد31-اول تیر(روزه 62دوره دام و دوش تابستانه 
10095120787457/7456194310کیلوگرمی41میش بالغ 

756590232652004627864کیلوگرمی18ماهه5/5بره 
3040308/162734/216185/16240کیلوگرمی30ماهه 5/17میش 

2052002408/1182831/1162265/138414مجموع
)مهر15-اول شهریور(روزه 46دوره قوچ اندازي 

10090110420454/375261/46014کیلوگرمی44میش بالغ 
6560703/190466/174156/20382کیلوگرمی21ماهه5/7بره 

2525252/99157/98497/9874کیلوگرمی33ماهه 5/19میش 
1515155/98325/98325/9832کیلوگرمی45قوچ بالغ 

205190210808392/746249/86103مجموع
)آذر15-مهر16(روزه 60ه داشت دوره گلّ

10090110577367/520225/63618کیلوگرمی45میش بالغ
454550151741520116920کیلوگرمی24ماهه9بره 

2525252/110905/1110311110کیلوگرمی35ماهه 21میش 
1701601852/840002/783275/91648مجموع

روزه120) فروردین15-دي16(و دوره تیمار خالمه ) دي15–آذر 16(دوره زهگاه 
10090110233670210303257037کیلوگرمی40میش آبستن 

454550324453244536050کیلوگرمی25ماهه 15تا 11بره 
252525453254532545325کیلوگرمی33ماهه 24میش 

807095432003780051300ماهه3بره تازه متولد شده تا 
250230280354640325873389712مجموع

78383585/7367302/875064ه در یک سالمجموع انرژي مصرفی گلّ
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124........... .......................................................................................داري سنتی متکی به مرتع امبررسی کارآیی انرژي در گوسفند نژاد زل تحت نظام د

ولیـدات دامـی و انـرژي    با توجه بـه تعیـین انـرژي ت   
داري بیالن انرژي در هـر  ساله داممصرفی در فرآیند یک

نتایج نشان داد بـیالن انـرژي در   ودشسه منطقه تعیین 
در واقع انرژي تولیدات دامی .هر سه  منطقه منفی است

چنـین از تقسـیم   هـم . تر از انرژي مصرفی استبسیار کم
نرژي تولیدات دامی بـر انـرژي مصـرفی کـارآیی انـرژي      ا

داري در بلده با کارآیی انـرژي  نتایج نشان دام.شدتعیین 
ــدود  ــیش 38در حـ ــد داراي بـ ــزان  درصـ ــرین میـ تـ

داري در چل با کـارآیی انـرژي   وري انرژي بوده و دامبهره
وري انـرژي را  ترین میـزان بهـره  درصد کم33حدود در

).9جدول (ه استخود اختصاص دادهب

بیالن انرژي-9جدول 
بلدهچلدویالت)مگاژول(انرژي

78913285/7418302/880641داريمجموع انرژي مصرفی فرآیند دام
272600243750334165مجموع انرژي تولیدات دامی

-2/546476-85/498080-516532بیالن انرژي
درصد95/37صددر86/32درصد54/34درصد تولید به مصرف

در بررسی انرژي مصرفی دام دو روش تخمینی مـاف  
کار گرفته شد که بر اسـاس فرمـول و   هو ضرایب نیکول ب

اي بررسـی صـحت نتـایج هـر     ضرایب مختلفی بودند و بر
هاي گیـاهی  رژي تولیدي گونهها از تعیین انیک از روش

حت دست آمـده و صـ  هبا توجه به نتایج ب.بهره گرفته شد
تري به سنجی انجام گرفته، ضرایب نیکول برآورد نزدیک

) 2(ارزانـی در زمینه انرژي مورد نیـاز دام .واقعیت دارند
ورد بیان داشت با توجه به وزن واحد دامی کشور انرژي م

داري در شرایط چرا در مرتع نیاز روزانه دام در حالت نگه
ایـن  مگاژول خواهد بود که8/6براساس رابطه ماف برابر 

پیمـایی  میزان با توجه به شرایط آب و هوایی و میزان راه
آنها در .مگاژول قابل افزایش است2/12و 8/8تا مقادیر 

مراتع کوهستانی غرب استان مازندران انرژي روزانه مورد 
کیلـوگرم را بـا   31نیاز گوسفند میش زل با وزنی حدود 

ورد مگـاژول بـرآ  35/7توجه به شرایط توپوگرافی منطقه 
نتایج بررسی این مطالعـه بـا روش مـاف نیـز بـه      .کردند
اما برآورد انـرژي مصـرفی   . نزدیک است)2(ارزانینتایج 

که ارزانی با ضرایب نیکول بیش از حداکثر مقداري است
اند و اختالف محسوسی بین نتایج و همکاران بیان داشته

. ایــن مطالعــه و مطالعــه ارزانــی و همکــاران وجــود دارد
مدت با در نظـر  صورت بلندهنین در مطالعه حاضر بچهم

گرفتن شـرایط فیزیولوژیـک دام و تغییـرات محیطـی و     
داري، برآورد انرژي مصرفی روزانـه انجـام   دوره کاري دام

کـه تغییـرات و نوسـانات انـرژي     طـوري گرفته اسـت بـه  
دقت و بـه تفکیـک دوره کـاري بـرآورد شـده      بهمصرفی

در سـوابق تحقیـق و دیگـر    ست که ااین در حالی.است
صورت مقطعی و کوتـاه  همطالعات برآورد انرژي مصرفی ب

هـاي کـاري تعیـین    در این مطالعه دوره.مدت بوده است
) 5(داري سنتی مطابق مطالعات بارانیشده در نظام دام

.بوده است) 6(و هاشمی
ــی دام،     ــرات وزن ــرفی و تغیی ــرژي مص ــورد ان در م

،)17(اشـلخت و همکـاران   ،)4(زاده و همکـاران عسکري
بـه ایـن   ) 20(و ون نیکرك و ابـوبکر  ) 18(شوارتزوالیس

ـ    نتیجه رسیدند که  ویـژه  هبا توجه بـه شـرایط محیطـی ب
پوشش گیاهی، میـزان فعالیـت دام و دوره فیزیولوژیـک    

افـزایش و  نرژي،زندگی دام، تغییراتی در میزان مصرف ا
راگوکونـه و  و اوئد) 14(نیکول.شودکاهش وزن دیده می

کـه رونـد افـزایش وزن در    بیان داشـتند ) 15(همکاران
تر از تابستان بـوده  ابتداي دوره رویشی در فصل بهار بیش

در طـول  یز بـه صـفر رسـیده و    یو این روند در ابتداي پا
این نتیجه بسیار نزدیـک  .کندپائیز روند کاهشی پیدا می
وره کـه در طـول د  طـوري هب،به نتایج مطالعه حاضر است

ه از ابتداي دوره بره دنبـال  برداري، ترکیب اصلی گلّنمونه
بـا  ) مهـر 15(انـدازي تا انتهاي دوره قوچ) فروردین15(

توجه به شرایط محیطی و کیفیت مناسب علوفه افـزایش  
ه داشت رونـد نزولـی   با شروع دوره گلّ. کنندوزن پیدا می

و گردد هاي بالغ و آبستن آغاز میاهش وزن براي میشک
هـا و شـیردهی بـه    ند کاهش وزن با توجه به زایش برهرو

فـروردین  15(مـه  آنان تا انتهاي دوره زهگاه و تیمار خال
چنـین وي در مـورد انـرژي    هـم . یابدادامه می) سال بعد

دارد کـه در دوره  هاي بالغ بیان مـی مصرفی روزانه میش
هاي تازه متولد شده انرژي مورد نیـاز دام  شیردهی به بره

حداکثر خود در طول دوره یـک سـاله از زنـدگی دام    به
دهـد کـه در   نتایج مطالعه حاضر نیز نشـان مـی  . رسدمی

هـاي بـالغ و   دوره زهگاه میزان مصـرف انـرژي در مـیش   
ـ    آبستن افزایش محسوسی می ه و یابـد پـس از زایـش گلّ
هـاي  مراه شیردهی به بـره شروع دوره تیمار خالمه که ه

میـزان انـرژي مصـرفی روزانـه     باشـد تازه متولد شده می
. رسدها به حداکثر خود میمیش

نیـز  ) 6(داري سنتی هاشمیدر مورد بیالن انرژي دام
هـاي سـنتی قریـه    داريدر بررسی کارآیی انـرژي در دام 

گیلوان خلخال بیالن انرژي را منفی برآورد نمود در ایـن  
دامـی و مطالعه نیز با توجه بـه تعیـین انـرژي تولیـدات     

داري بـیالن انـرژي   ساله دامانرژي مصرفی در فرآیند یک
در هر سه منطقه نتایج نشان داد بیالن انرژي در هر سـه  
منطقه منفی است در واقع انرژي تولیـدات دامـی بسـیار    
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انـرژي  چنین از تقسـیم هم. تر از انرژي مصرفی استکم
تولیدات دامی بر انرژي مصـرفی کـارآیی انـرژي تعیـین     

داري در بلـده بـا کـارآیی انـرژي در     نتایج نشان دام،شد
وري انـرژي  درصد داراي بیشترین میزان بهـره 38حدود 

33داري در چل بـا کـارآیی انـرژي در حـدود     بوده و دام
خود اختصاص هوري انرژي را بترین میزان بهرهدرصد کم
این نتیجه بـه ایـن معنـی اسـت کـه کـارآیی       داده است

تـري بـه نسـبت    هاي بزرگتر شرایط مطلوبهانرژي در گلّ
تر دارد که این نتیجـه مطـابق بـا نتـایج     هاي کوچکهگلّ

.است) 6(هاشمی 

ــد بیــان کــر،در نهایــت هــاي این مطالعــه، دورهدبای
داري هـاي دام تمـامی فعالیـت  مختلف کـاري بـه همـراه    

قرار داده مورد بررسی کاملرافعالیت روزانه دام سنتی و 
از معـادالت  تـر  عنوان روشی دقیـق تا ضرایب نیکول را به

ــاف  ــد  م ــی نمای ــع معرف ــرژي دام در مرت ــرآورد ان . در ب
اسـاس دوره زنـدگی دام و   چنـین در ایـن مطالعـه بر   هم

صورت بلندمـدت  هشرایط فیزیولوژیک دام برآورد انرژي ب
د شـو گرفته که به دیگر محققین نیز پیشـنهاد مـی  انجام

.در بررآورد انرژي این عوامل را در نظر بگیرند
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Investigation of Energy Efficiency on Zell Breed Sheep under Traditional
Rangeland Based Husbandry (Case Study: Baladeh Rangelands)

Iman Haghiyan1, Gholam Ali Heshmati2, Hossein Barani3, Jamshid Ghorbani4 and
Ghodratollah Heydari5

Abstract
To investigate energy efficiency on Zell breed sheep under traditional rangeland based

husbandry, three pastoralists in three different villages of Baladeh regions were selected
(Davillat, Chell and Baladeh). All livestock activities such as grazing, racing, walking, water
drinking and rest were recorded since the beginning of animal presence in the rangeland (15
April) to early April next year and energy consumption was estimated using Nicole’s
coefficients and MAFF equations. For verification of these two methods, animal feedstuffs were
assessed and their energy metabolism was determined. The results showed that there are five
work periods in Baladeh traditional rangeland based husbandry that are different based on
husbandry activities. After determining the metabolic energy of consumed feed, it was found
that Nicole’s coefficients had better results in comparison to the MAFF equations, so all
subsequent calculations were based on Nicole’s coefficients.Eventually, total energy
consumption of husbandry process during a year was estimated as follow: Davillat = 789 132,
Chell = 741830.85and Baladeh = 880641.2 MJ and the resulting energy of animal productions
was estimated as follow: Davillat = 272600, Chell = 243750 and Baladeh = 334165 MJ. By
dividing the resulting energy of animal productions to total energy consumption of husbandry
process, energy efficiency in all three areas was calculated, so that energy efficiency in the
Baladeh, Davillat and Chell was about 38, 34.5 and 33% respectively.

Keyword: Energy efficiency, Traditional husbandry, MAFF equations, Nicole’s coefficients,
Baladeh
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