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بررسی روند تغییرات تغذیه ای گاومیش در شرایط روستایی آذربایجان غربی
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چکیده:
ایــن مطالعــه جهــت بررســی رونــد تغیی ـرات تغذیــه ای گاومیــش در جنــوب اســتان آذربایجــان
غربــی انجــام گرفــت .درایــن مطالعــه  100پــرورش دهنــده گاومیــش در  28روســتا از روســتاهای
آذربایجــان غربــی (  3ناحیــه مهــم پــرورش) مــورد بررســی قـرار گرفتنــد .بــه همیــن منظــور پرســش
نامــه هــای طبقــه بنــدی شــده آمــاده و در جمــع آوری اطالعــات از پــرورش دهنــده هــا مــورد
اســتفاده ق ـرار گرفتنــد .ســپس پرســش نامــه هــای تکمیــل شــده مــورد آنالیــز و بررســی ق ـرار گــر
فتند.
آنالیــز نتایــج مربــوط بــه نــوع منبــع خــوراک نشــان داد کــه  %50از تغذیــه دســتی اســتفاده مــی
کننــد .در خصــوص اســتفاده از مرتــع  %64از پــرورش دهنــدگان اظهــار داشــند کــه مشــکلی ندارنــد.
تعــداد دفعــات تغذیــه در  %70مــوارد ســه بــار در روز بــوده و خــوراک بیشــر بــه صــورت خــرد
شــده بــه مــرف مــی رســید ( .)%57اقــام خوراکــی غالــب مــورد اســتفاده توســط پــرورش دهنــد
گان کاه و یونجــه ( )%25و بــه می ـزان  5کیلوگــرم و یــا بیبشــر در هــر وعــده بــوده اســت.طبق
نتایــج بدســت آمــده در  %5از پــرورش دهنــدگان مــورد مطالعــه از کنســانرته در تغذیــه گاومیــش
اســتفاده کردنــد

مقدمه
یکــی از دالیــل کــم تولیــد بــودن گاومیــش بــه تغذیــه نامناســب و غیــر
عملــی بــودن آن مرتبــط اســت .بــاال بــودن کیفیــت و حتــی کمیــت غــذای
گاومیــش تاثیــر بسـزایی در بهبــود گاومیــش خواهــد داشــت و بـرای رســیدن
بــه ظرفیــت تولیــدی دام اســتفاده از تغذیــه ای کــه بتوانــد جوابگــوی
نیازهــای دام باشــد بــه شــدت موثــر مــی باشــد .در رشایــط روســتایی 3-8
کیلوگــرم شــیر بــا متوســط چربــی  6درصــد و  4درصــد پروتییــن توســط
گاومیــش تولیــد مــی شــود .مدیریــت قــوی و تغذیــه مناســب و آگاهــی
روســتاییان از پتانســیل بــاالی تولیــد ایــن حیــوان و ترویــج آمــوزش ایــن
موضــوع میــزان ایــن تولیــد افزایــش مــی یابــد .تغذیــه اساســی تریــن و
مهــم تریــن عامــل در پــرورش دام و عمــده تریــن روش اقتصــادی کــردن
سیســتم تولیــد اســت ولــی امــروزه اســتانداردهای تغذیــه ای کمــی بــرای
گاومیــش وجــود دارد .بنابرایــن بــه یــک اســتاندارد تغذیــه ای مناســب بــا
تغییـرات رشایــط زراعــی و اقلیمــی بخصــوص در کشــورهای گرمســیری نیــاز
اســت .تحقیــق حــارض بــه منظــور بررســی رونــد تغیی ـرات تغذیــه گاومیــش
در روســتاهای جنــوب اســتان آذربایجــان غربــی انجــام گرفتــه اســت.
مواد و روشها
در ایــن تحقیــق از شــیوه پرسشــنامه هــای طبقــه بنــدی شــده بــه منظــور
جمــع آوری اطالعــات از پــرورش دهنــده هــای گاومیــش بــه شــیوه مصاحبــه
اســتفاده شــد.در ایــن پرســش نامــه هــا اطالعــات  100نفــر پــرورش دهنــده
در  3ناحیــه مهــم پــرورش (شــامل شهرســتان هــای مهاباد،میانــدواب،
رسدشــت وپیرانشــهر ،نقــده و محمدیــار) جمــع آوری و نتایــج بااســتفاده از
نــرم افـزار آمــاری ســس تجزیــه و تحلیــل شــده انــد و بــر اســاس مــدل آمــاری
دانکــن مقایســه میانگیــن هــا صــورت گرفتــه اســت.
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نتایج و بحث
آنالیــز نتایــج مربــوط بــه نــوع خــوراک نشــان داد کــه  %50از پــرورش
دهنــدگان از تغذیــه دســتی اســتفاده مــی کننــد کــه در ایــن میــان  %22از
آنهــا بــه مــدت  1-6مــاه و  %28آنهــا نیــز  7-12مــاه در طــول ســال بــه تغذیــه
دســتی گاومیــش هــای خــود مــی پرداختند.همچنیــن  %30آنهــا از زمیــن هــای
شــخصی و  %19از مراتــع عمومــی و یــا پــس چــر ( )%1ب ـرای ایــن منظــور
اســتفاده مــی کردنــد .بیشــر پــرورش دهنــدگان تنهــا از تجربــه شــخصی
خودشــان ب ـرای تنظیــم جیــره گاومیــش هــا اســتفاده مــی کردنــد( )%90و
برخــی نیــز از متخصــص ( )%2و یــا تجربــه دامــداران دیگــر ( )%1و عــده
ای نیــز بــدون هیــچ برنامــه ای ( )%7اقــدام بــه تغذیــه گاومیــش هــای خــود
مــی کردنــد .مقایســه نتایــج بدســت امــده در ایــن خصــوص بــا گزازشــات
گل قاســم و همــکاران ( )2010کــه مدیریــت تغذیــه گاومیــش را در اســتان
آذربایجــان غربــی از ســال  83-87مــورد بررســی و ارزیابــی ق ـرار دادنــدف
موافــق بــود .نتایــج بدســت آمــده در خصــوص نــوع خــوراک مرصفــی نشــان
مــی دهــد کــه برخــی از پــرورش دهنــدگان تنهــا از کاه و یونجــه ()%25
و برخــی از جگــن  ،ســبوس  ،تفالــه ( شــامل چغنــدر قنــد ،ســیب ،انگــور
 ،گوجــه فرنگــی و یــا مخلوطــی از آنهــا) و کنســانرته و عــده ای نیــز از
ســایر اقــام گفتــه شــده در تغذیــه گاومیــش اســتفاده کردنــد ( .)%61خــوراک
مرصفــی عمدتــه بــه شــکل خــرد شــده ( )%57و یــا همــراه بــا علوفــه و
همچنیــن کنســانرته جــدا از علوفــه در اختیــار دام ق ـرار مــی گرفــت .روش
تعلیــف نیــز  %85بــه شــکل مخلــوط و در برخــی مــوارد مجـزا بــود .بیشــرین
دفعــات تغذیــه در روز  3بــار ( 2 ، )%70بــار و یــا چهــار بــار بــود%36.
از پــرورش دهنــدگان اظهــار داشــتند کــه در خصــوص اســتفاده از مرتــع
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مشــکل دارنــد .همچنیــن ســن از شــیر گیــری گوســاله هــا دربیشــر مــوارد 1-4
مــاه ( )%61/و  5-7مــاه بود.طبــق نتایــج بدســت آمــده در ایــن تحقیــق جیــره
مــورد اســتفاده شــده بـرای گاومیــش نــر مــاده بالــغ بــه یــک شــکل و همچنیــن
بــه یــک می ـزان در اختیــار دام هــا ق ـرار مــی گرفــت .جیــره مــورد اســتفاده
بــرای گوســاله گاومیــش در همــه مــوارد تــا ســن  1-3ماهگــی فقــط شــیر
گاومیــش بــوده و بعــد از  3ماهگــی بــه ترتیــب بــه گوســاله گاومیــش جگــن
( ، )%40یونجــه ( )%40و بعــد از آن نیــز ســایر اقــام مــورد اســتفاده در تغذیــه
گاومیــش بالــغ بــه کار مــی رفــت ( . )%40در خصــوص اســتفاده از مکمــل هــای
معدنــی و ویتامینــی ب ـرای گلــه گاومیــش تنهــا در  %15مــوارد از ایــن مکمــل
هــا اســتفاده مــی شــد %45 .پــرورش دهنــدگان از کنســانرته در تغذیــه گاومیــش
اســتفاده مــی کردنــد .ســاعات اســتفاتده از مرتــع ب ـرای تغذیــه گاومیــش هــا
در بیشــر مــوارد  6-10ســاعت( 10 ، )%51ســاعت بــه بــاال  1-5،ســاعت بــود.
در خصــوص بیــاری هــای تغذیــه ای گاومیــش  %75گاومیــش داران اظهــار
داشــتند کــه هیــچ گونــه بیــاری تغذیــه ای در گاومیــش دیــده نشــده اســت و
بیــاری هــای مشــاهده شــده ( )%25بیشــر بــه صــورت نفــخ  ،مســمومیت در
اثــر تغذیــه بــا علوفــه بــد کیفیــت  ،ناراحتــی گوارشــی در اثــر خــوردن اجســام
خارجــی و ســایر مــوارد بــود.
بــه طــور کلــی نتایــج ایــن تحقیــق نشــان داد کــه در زمینــه تغذیــه
گاومیــش در اســتان آذربایجــان غربــی در طــی  5ســال گذشــته پیرشفــت
چندانــی صــورت نگرفتــه اســت ،لــذا الزم اســت کــه بــه طــور جــدی در
زمینــه مســائل تغذیــه ای گاومیــش در ایــن اســتان برتامــه هــای آموزشــی،
تحقیقــی و ترویجــی جهــت بهبــود وضعیــت فــوق پایــه ریــزی و اجـرا شــوند.
جــدول  1جیــره مــورد اســتفاده بــرای گاومیــش هــای نــر و مــاده
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