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خالصه فارسی:
مراتع به عنوان گستردهترین عرصه خشکی های جهان ،بخش قابل توجهی از اراضی کشور ایران را به خود اختصاص
دادهاند .بخش وسیعی از مراتع ایران در مناطق خشک و نیمهخشک و یا مرتفع بوده که این مراتع معموال مورد استفاده
نشخوارکنندگان کوچک قرار میگیرند .یکی از شاخصهای سالمت جوامع انسانی تامین پروتئین ،خصوصا پروتئین
حیوانی بوده و نشخوارکنندگان کوچک به دلیل توانایی استفاده از مراتع میتوانند یکی از منابع تامین آن باشند .تقریبا
دو سوم از هزینه تولید دام مربوط به خوراک دام است و چنانچه قسمت عمده آن از مرتع تامین شود ،پروتئین حیوانی
با قیمت مناسبتر تولید میشود .نیاز نشخوارکنندگان کوچک تا حد زیادی تعیین شده است .ارزش غذایی مراتع با
توجه به تنوع گونههای گیاهی بسیار متفاوت بوده و برای جیرهنویسی دقیق تعیین ارزش غذایی آنها به شدت احساس
میشود .پرورش گوسفند سنگسری در قسمتهایی از استان سمنان وابسته به مرتع چاشم بوده لذا به منظور حصول
به حداکثر بازده تولیدی و تولید مثلی پژوهش حاضر با هدف تعیین کامل ارزش غذایی مرتع چاشم و مقایسه آن با

تعیین جنس و گونه ،بر روی نمونهها آزمایشات تجزیهتقریبی ،تعیین مقدار عناصر کلسیم و فسفر ،بخش الیافی به
روشونسوئست ،تجزیهپذیری مادهخشک و پروتئینخام به روش کیسههای نایلونی ،تعیین قابلیت هضم به روش
آرمایشگاهی تیلی و تری ،آزمون تولید گاز به روش منک و تفکیک پروتین خام به روش کرنل انجام شد .نتایج نشان
داد که این مرتع شامل پنج گونه گیاهی از پنج خانواده ،با غالبیت دو گونه درمنه و سیاه تنگرس است .میزان ماده
خشک ،پروتئین خام ،الیاف خام ،ADL ،ADF ،NDF ،چربی خام ،کلسیم ،فسفر و خاکستر خام به ترتیب ،94/54
 0/085 ،1/229 ،1/15 ،14/20 ،50/30 ،65/15 ،35/75 ،8/23و  8/25درصد و میزان انرژی متابولیسمی 1/40
مگاکالری در کیلوگرم ماده خشک بود .به طور کلی این مرتع از نظر فراسنجههای اصلی تجزیه تقریبی ارزشی بین
علوفه های مرسوم در تغذیه دام یعنی یونجه و کاه گندمیان را دارا بود .مطابق نتایج به دست آمده از آزمایشات تیلی
و تری میزان ماده خشک و ماده آلی قابل هضم این مرتع به ترتیب  33/38و  29/71درصد بود که مشابه نتایج تجزیه
تقریبی میباشد .نتایج تجزیهپذیری ماده خشک و پروتئین خام علوفه مرتعی به ترتیب در زمان  %40/27( 24و
 )67%/07و ساعت  96انکوباسیون ( %46/87و  )%74/47بود .فراسنجههای تجزیهپذیری ماده خشک (،a=%24/85
 )b=27%/95و پروتئین خام ( )b=45%/57 ،a=%41/04و تجزیهپذیری موثر ماده خشک و پروتئین خام به ترتیب
 36/47و  60/9درصد در ساعت بود .چنین به نظر میرسد که هضمپذیری ماده خشک و پروتئین خام علوفه این
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نیاز دامهای منطقه انجام شد .در بهار  1394با روش استاندارد پرتاپ کادر ،تعداد  20نمونه از مرتع اخذ و پس از

مرتع چه از نظر بخش محلول و چه بخش بالقوه تجزیهپذیر باالتر از علوفههای مرسوم باشد .گاز تولیدی حاصل از این
علوفه در ساعات  24برابر با  26/67میلیلیتر بود که با مقادیر مشابه در کاه تقریبا برابری کرده اما کمتر از یونجه بود
و در ساعت  96انکوباسیون  37/4میلیلیتر بود که کمتر از این دو علوفه و نشاندهنده پایینتر بودن تجزیهپذیری
بخش الیافی علوفه است  .تفکیک پروتئین خام علوفه مرتعی به اجزای آن در روش کرنل نشانگر  %83/48پروتئین
نامحلول و  %16/52پروتئین محلول بود .عالوه بر این میزان بخش  )NDIN( B3 ،B2 ،B1 ،)NPN( Aو C
( )ADINبه ترتیب  4/47 ،75/55 ،15/10 ،1/42و  3/46درصد بود .براساس این نتایج میزان پروتئین با تجزیه-
پذیری متوسط و پروتئین نامحلول این مرتع بسیار باال و قسمت عمده پروتئین کل آن را تشکیل میدهد .به طور کلی
با توجه به نتایج فوق و مقایسه آن با نیاز غالب دامهای یک گله گوسفند در منطقه به جز عنصر کلسیم هیچ ماده
مغذی دیگری توسط این مرتع برای دام به طور کامل تامین نشده و ضرورت دارد برای حصول به حداکثر بازده تولیدی
و تولید مثلی دام از تغذیه تکمیلی استفاده گردد.
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