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 :چكيده

شود، برای توسعه دامپروی در هر درصد هزینه تولیدات دامی را شامل می 57توجه به این واقعیت که تغذیه حدود 

ضروریات است.  این منطقه شناخت ظرفیت مواد خوراکی برای تامین انرژی و مواد مغذی مورد نیاز جمعیت دامی از 

تحقیق بنا به ضرورت و به عنوان مقدمه ای برای طرح توسعه گاو سیستانی ) نشخوارکنندگان( با همکاری مراکز مرتبط 

منابع غذایی دام موجود، شامل  و در موسسه تحقیقات علوم دامی کشور انجام شد. با دام در استان سیستان و بلوچستان

 نییتع یبرا .باشندمی یباغ یمحصوالت فرعی کشاورزی، علوفه مراتع  و علوفه ها ای ایبقا ای،علوفه اهانیدانه غالت، گ

 یو گزارشات استان "رانیدام ا هایخوراک یمغذ باتیجداول ترک "از کتاب مرجع  یمواد خوراک نیا ییارزش غذا

 تیسا ای  NRCکشورها مانند  ریسا یمانند جداول مواد خوراک یالملل نیو در صورت فقدان اطالعات از منابع ب یو مل

feedipedia رأس گوسفند، 9901431، برابر9915و بلوچستان در سال  ستانیاستان س هایاستفاده شد. تعداد دام

رأس  935940و حدود  یرأس گاو بوم941330رأس گاو دورگ،  34494 ل،یرأس گاو اص91091رأس بز،  9031444

 حدود های استان در این سال،دامخام  نیو پروتئ یانرژ هایازین نیتأم یبرا بود. انیشتر و تک سم ش،ی)نفر( گاوم

. است ازیمورد ن سمیقابل متابول یانرژ یمگاکالرمیلیون  3791خام و  نپروتئی تن991575 خشک، ماده تن 9344350

مقدار ماده خشک باید این  ،بر اساس ماده خشک وجود دارد یمواد خوراککمبود هزارتن  913حدود  انهیدر استان سال

 یورکند. به صورت تئ نیرا تام سمیقابل متابول یانرژ یمگاکالر ونیلیم 945خام  و  نیهزارتن پروتئ 04 بتواند، حدود

در  یمگاکالر 43/3خام و  نیدر صد پروتئ 39حدود  یدارا دیبا یهزار تن ماده خشک مواد خوراک 913 ،یاضیو ر

استان  نیه در اآن ک جهیشود. نت نیتام موادخوراکی و هادام ازین نیباشند تا توازن ب سمیقابل متابول یانرژ لوگرمیک

 یلیام خخ نیوجود دارد و کمبود پروتئ نیو پروتئ یانرژ یاعم از علوفه و کنسانتره و مواد مغذ یکمبود مواد خوراک

 نیتام ید براشو یم شنهادیپ نشان ندهد.ها باعث می شوند که دام ظرفیت نهایی ژنتیکی خود را این کمبود مشهود است

میتوان از شهرستانهای که مازاد  وجود دارد به دیگر شهرستانهای استان صادرات مواد خوراکی صورت گیرد،  کمبودها،

در بخش  و دوش ژهیخام باال توجه و نیبا پروتئ یشده در استان به خصوص مواد خوراک دیتول یمواد خوراک تیفیبه ک

به استان از  یمواد خوراک نی. تامردیقرار گ هاتیاولومنابع خوراکی با پروتئین باال در  به استان  خوراکی واردات مواد

 .ردیبلوک مورد مطالعه قرار گ ایپلت  یکیزیبه شکل ف هیهمسا یاز کشورها ایهمجوار که مازاد دارند و یاستانها

 

  



 


