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بررسی رابطة بين خوش خوراكی و كيفيت علوفة برخی 
گياهان مرتعی )مطالعة موردی: مراتع كرسنک استان 

چهارمحال و بختياری(

 ولى اهلل رئوفى  راد*؛ دانشجوى كارشناسى  ارشد مرتعدارى دانشگاه شهركرد 
 عطاءاهلل ابراهيمى؛ استاديار دانشکدة كشاورزى دانشگاه شهركرد 

 حسين ارزانى؛ استاد دانشکدة منابع  طبيعى دانشگاه تهران
 زهرا شجاعى اسعديه؛ استاديار دانشکدة كشاورزى دانشگاه شهركرد

چكيـده:
خوش خوراكی عبارت است از مجموعه عوامل فيزيكی و شيميايی ِگياه كه دام را به خوردن يا نخوردِن يك گياه ترغيب می كند. 
اين تحقيق تالشی است در ارائة شاخصی به عنوان معّرف خوش خوراكی گياهان مرتعی. بدين منظور، رابطة بين خوش خوراكی 
و كيفيت علوفة گياهان مرتعی در مراتع كرســنك اســتان چهارمحال و بختياری بررسی شــد. نخست تركيب گياهی هر يك از 
گياهان بر مبنای پوشش تاجی و توليد به روش نمونه برداری تصادفی سيستماتيك )در هر تيپ گياهی 2 ترانسكت 200 متری و 
در طول هر ترانســكت 15 پالت( و رژيم غذايی دام ها )گوســفند و بز( به روش زمان سنجی تعيين شد. سپس، شاخص انتخاب 
هر يك از گونه های گياهی توســط گوسفند و بز تعيين شــد. در مرحلة بعد، كيفيت علوفة گونه   های غالب رژيم غذايی دام ها با 
اندازه گيری درصد CP، درصد ADF، ميزان DMD و ME تعيين شد. در پايان، رابطة همبستگی بين شاخص    های كيفيت علوفه 
 SPSS متغيرهای مستقل( و شاخص انتخاب هر يك از گونه های گياهی توسط گوسفند و بز )متغير وابسته(، با استفاده از نرم افزار(
Ver(.15(، تعيين و تجزيه و تحليل شــد. بر اســاس نتايِج اين پژوهش، از بين شاخص های كيفيت علوفه، فيبر جدا شده در اسيد 
))ADF، هضم پذيری مادة خشك )DMD(، و انرژی متابوليسمی با شاخص انتخاب هر يك از گونه های گياهی توسط گوسفند 
)بر حسب هم درصد تاج پوشش و هم توليد( رابطة معنی داری )0P/05≥( نشان دادند. اما بين شاخص های كيفيت علوفة گياهان 
 )≤P 0,05( رابطة معنی داری )با شــاخص انتخاب هر يك از گونه های گياهی توسط بز )بر حســب درصد تاج پوشش و توليد
يافت نشد. با توجه به نتايج به دست آمده، كيفيت علوفه را می توان، با توجه به نوع دام، شاخصی از خصوصيات شيميايی گياهان 
مرتعی، در تعيين خوش خوراكی آن ها، برشــمرد. بنابراين، با توجه به ضرورِت تعيين كيفيت گياهان مرتعی ـ برآورد ظرفيت چرا 

و  خوش خوراكی گونه های مرتعی ـ ضروری است برای تعيين كيفيت گونه  های مرتعی كوششی انجام پذيرد. 
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مقدمه
كلی،  طور  به  خوش خوراكی،  عدم  يا  خوش خوراكی 
نمايانگر خوردن يا اجتناب از خوردِن يك گياه است. 
گفته  گياهی  خصوصياِت  و  شرايط  به  خوش خوراكی 
می شود كه باعث تحريك دام می شود و دام آن گياه را 
انتخاب می كند. همچنين، می توان گفت خوش خوراكی 
مجموعه  ای است از خصوصيات گياه، شامل مواد فيبری، 
مواد شيميايی و مغّذی، و نيز خصوصيات مورفولوژيكی، 
مثل خارها و تيغ ها، كه ذوق و رغبت يك حيوان را برای 
 .)Heady, 1964( برمی انگيزاند  ويژه ای  گياه  خوردن 
خوش خوراكی يكی از فاكتورهاِی مهِم در تعييِن ظرفيِت 
چرای مرتع است. از طرف ديگر، خوش خوراكی موجب 
زيرا  می شود،  نيز  گياهی  پوشش  تركيب  در  تغييراتی 
می شوند  واقع  دام  توجه  مورد  بيشتر  گياهان  از  برخی 
و برخی كمتر. اين چرای انتخابی ممكن است به تغييِر 
برای  گياهان،  خوش خوراكِی  بينجامد.  گياهی  جوامع 
نوع  ارزيابی  در  مهمی  عامل  وحشی،  و  اهلی  دام های 
دام و نوع مرتع است. همچنين، در تعيين وضعيت مرتع 
نيز تركيب و ميزان حضور گياهان خوش خوراک يكی 
مرتع  درجة وضعيت  در  قضاوت  مهم  از شاخص های 
نيز،   .)Moghadam, 2007; Mesdaghi, 2007( است 
آگاهی از خوش خوراكِی گياهاِن مرتعی ركنی اساسی در 
تعيين ظرفيت چراست )Ebrahimi, 2007(. با شناخت 
مرتع  مناسِب  دامِ  نوِع  می توان  گياهان  خوش خوراكی 
اصولی  بهره برداری  مرتع  پوشش  از  كرد،  انتخاب  را 
نهايت،  در  و،  كرد،  جلوگيری  مرتع  تخريب  از  نمود، 
بازده توليدات دامی را افزايش داد. از اين  رو، آگاهی از 
خوش خوراكی گياهان مرتعی عامل مهمی در مديريت 

مرتع است.
مستقيم،  مشاهدة  روش ِ  از  می توان  كلی،  طور  به 
مطالعة ميزان مصرف علوفه يا شدت بهره برداری علوفه، 
روش استفاده از فيستول، تجزية محتويات معده، و روش 
تجزية فضوالت دامی برای اندازه گيری خوش خوراكی 
استفاده كرد )Vallentine, 2001(. گفتنی است همة اين 
روش ها متأثر از نوع دام و آماربردار است كه به شدت بر 

بايد به دنبال  بنابراين،  اثر می گذارد.  نتايج به دست آمده 
روش و يا شاخص هايی بود كه در آن نتايِج به دست آمده 
كمتر تحت تأثير عوامل ديگر قرار گيرد، نظر شخصی در 

آن اعمال نشود، و در همه جا كاربردی باشد.
به دست آوردن  برای  مراتع  در  چراكننده  دام های 
انرژی، پروتئين، مواد معدنی، و ويتامين های مورد نياز 
استفاده می كنند  مراتع  از گياهان علوفه اِی  روزانة خود 
عوامل  از  يكی  علوفه  كيفيت  دليل،  همين  به   .)Ibid(
خوش خوراكی  تعيين  در  می تواند  كه  است  مهمی 
تعيين  برای   .)Arzani, 2009( شود  استفاده  گياهان 
انرژی  خام،  پروتئين  عمومًا،  گياهان،  علوفة  كيفيت 
متابوليسمی، و ضريب هضم پذيری مادة خشك علوفه 
از طرف   .)Beck et al., 2005, 2006( می شود  تعيين 
ديگر، اندازه گيری همة عوامل شيميايی و مؤثر در تعيين 
است  بهتر  و  است  پُرهزينه  و  وقت گير  علوفه  كيفيت 
علوفه  كيفيت  تعيين  در  را  عوامل  حداقِل  و  مؤثرترين 
اندازه گيری سه عامل پروتئين  بررسی كرد. از اين رو، 
خام )CP(، قابليت هضم مادة خشك )DMD(، و انرژی 
متابوليسمی )ME( نسبت به عوامل ديگر اهميت بيشتری 
می يابد )Arzani et al., 2004, 2006(. در اين تحقيق، 
با توجه به يافته های محققان فوق، پروتئين خام، ديوارة 
سلولی منهای همی    سلولز، انرژی متابوليسمی، و ضريب 
هضم پذيری مادة خشك شاخص  های تعيين كنندة كيفيت 
علوفه در نظر گرفته و اندازه گيری شدند و رابطة آن ها 
با خوش خوراكی گياهان بررسی و تجزيه و تحليل شد.
گياهان  علوفة  كيفيت  اندازه گيری  كه  آنجايی  از 
نسبت به ساير عوامل گياهی )تركيبات ثانوية گياهان( به 
زمان و هزينة كمتری نياز دارد، بررسی اينكه »آيا كيفيت 
تعيين كنندة  شاخص های  از  يكی  می توان  را  علوفه 
به   نسبت  نه«،  يا  گرفت  نظر  در  گياه  خوش خوراكی 

گذشته، اهميت بيشتری پيدا كرده است.

مواد و روش ها
مراتع كرسنك، در محدودة جغرافيايی روستای كرسنك 
از توابع شهرستان شهركردِ استان چهارمحال و بختياری، 
و   451723,3 تا   449501,6 جغرافيايی  مقادير  بين 
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واقع   UTM39 زون  از  متر   3600728 تا   3596916,5
شده است. مساحت اين مراتع، كه يكی از مراتِع غنی  

شده  برآورد  هكتار   575/86 می روند،  شمار  به  استان 
است )شكل 1(. متوسط بارندگی آن حدود 425 ميلی متر 

3

  ها مواد و روش
ـ  ،ياريـ چهارمحـال و بخت  كرسنك از توابع شهرستان شهركرد استان يروستا ييايجغراف ةمحدوددر ،سنكمراتع كر ر ين مقـاد يب

ن يـ مسـاحت ا واقـع شـده اسـت.    UTM39 متر از زون 3600728تا  3596916.5و  451723.3تا  449501.6 ييايجغراف
آن  ي. متوسـط بارنـدگ  )1(شـكل   است شدهده يگردآورد رتار بهك 86/575 ،روند به شمار مياستان   يغن از مراتعِ يكيكه  ،مراتع

  .استدار  بيو ش يكوهستان ياز نظر توپوگراف ومتر در سال  يليم 425حدود 

  

  ياريو بختكرسنك استان چهارمحال  ةمنطقمربوط به  IRS يا ر ماهوارهياستان و تصو ةنقش يمورد مطالعه رو ةمنطقت يموقع .1شكل 

  
 2 ياهيگ پيدر هر تمنطقه،  يبند پيب كه پس از تين ترتيبد ؛ن شدييتع ياهيگ يها ب گونهيترك نخست ،قين تحقيدر ا
 انتخاب يكوادرات به روش تصادف 15و در طول هر ترانسكت شد مستقر  يطيرات عوامل محييدر امتداد تغ يمتر 200ترانسكت 

د به روش قطع يكوادرات و تولدر  اهيشده توسط گ دهيسطح پوشزان يم يريگ ه روش اندازهو در داخل هر كوادرات پوشش ب گرديد
دست آمد.ه بها  د گونهيو تول يپوشش تاج يبر مبنا ياهيب گيشد. ترك يريگ ها اندازه ن گونهيو توز

بـا اسـتفاده از روش    ،جداگانـه  ،هـا  گونـه در گوسـفند و بـز    يگوسفند و بز، مدت زمـان چـرا   ييم غذاين رژييبه منظور تع
رأس گوسـفند و   Altmann ()1974 3 يشـنهاد يمطابق دستورالعمل پ ،ن منظوريبد شد. يريگ اندازه ،يسنج و زمان يبردار لميف

شـدن بـه    كيـ تالش شد تا با نزد يد. سپس، مدت زمانيكردند انتخاب گرد يمورد مطالعه چرا م ةمنطق دركه  يا رأس بز از گله 3
ـ  ييـ نان از عدم تغين برود. پس از اطميها از ب دام ير مجاورت بر رفتار چرائيه در هنگام چرا، تأثشد انتخاب يها دام  ير رفتـار چرائ
ايـن  شد. ذكـر   يبردار لميو ف ،ادداشتي ،يريگ اندازه ها ها توسط دام ك از گونهيهر  ي، زمان چرادر اثر مجاورت آماربرداران ،ها دام

  رشد فعال قرار داشتند. يشيرو ةمرحلاهان در يصبح بود و گ 10ساعت  ياست كه زمان آماربردارنكته الزم 
 محاسبه شد 1 فرمولبا گوسفند و بز  يها ك از دامي گونه) هر هر ي(مدت زمان چرا ييم غذايرژب يتركگونه در  سهم هر

)Vallentine, 2001.(  

100
1




 n
nSpt

iSpt

iSpDietComp%

 شكل 1. موقعيت منطقة مورد مطالعه روى نقشة استان و تصوير ماهواره اى IRS منطقة كرسنک استان چهارمحال و بختيارى

در سال و از نظر توپوگرافی كوهستانی و شيب دار است.
گياهی  گونه های  تركيب  نخست  تحقيق،  اين  در 
تعيين شد؛ بدين ترتيب كه پس از تيپ بندی منطقه، در 
هر تيپ گياهی 2 ترانسكت 200 متری در امتداد تغييرات 
عوامل محيطی مستقر شد و در طول هر ترانسكت 15 
كوادرات به روش تصادفی انتخاب گرديد و در داخل 
اندازه گيری ميزان سطح  هر كوادرات پوشش به روش 
پوشيده شده توسط گياه در كوادرات و توليد به روش 
قطع و توزين گونه ها اندازه گيری شد. تركيب گياهی بر 

مبنای پوشش تاجی و توليد گونه ها به دست آمد.
مدت  بز،  و  گوسفند  غذايی  رژيم  تعيين  منظور  به 
زمان چرای گوسفند و بز در گونه ها، جداگانه، با استفاده 
شد.  اندازه گيری  زمان سنجی،  و  فيلم برداری  روش  از 
 Altmann پيشنهادی  دستورالعمل  مطابق  منظور،  بدين 
كه  گله ای  از  بز  رأس   3 و  گوسفند  رأس   3  )1974(
گرديد.  انتخاب  می كردند  چرا  مطالعه  مورد  منطقة  در 

به  نزديك شدن  با  تا  شد  تالش  زمانی  مدت  سپس، 
بر  مجاورت  تأثير  چرا،  هنگام  در  انتخاب شده  دام های 
رفتار چرائی دام ها از بين برود. پس از اطمينان از عدم 
اثر مجاورت آماربرداران،  تغيير رفتار چرائی دام ها، در 
زمان چرای هر يك از گونه ها توسط دام ها اندازه گيری، 
يادداشت، و فيلم برداری شد. ذكر اين نكته الزم است 
كه زمان آماربرداری ساعت 10 صبح بود و گياهان در 

مرحلة رويشی رشد فعال قرار داشتند.
سهم هر گونه در تركيب رژيم غذايی )مدت زمان 
با  بز  و  گوسفند  دام های  از  يك  هر  گونه(  هر  چرای 

.)Vallentine, 2001( فرمول 1 محاسبه شد
فرمول 1 

3

  ها مواد و روش
ـ  ،ياريـ چهارمحـال و بخت  كرسنك از توابع شهرستان شهركرد استان يروستا ييايجغراف ةمحدوددر ،سنكمراتع كر ر ين مقـاد يب

ن يـ مسـاحت ا واقـع شـده اسـت.    UTM39 متر از زون 3600728تا  3596916.5و  451723.3تا  449501.6 ييايجغراف
آن  ي. متوسـط بارنـدگ  )1(شـكل   است شدهده يگردآورد رتار بهك 86/575 ،روند به شمار مياستان   يغن از مراتعِ يكيكه  ،مراتع

  .استدار  بيو ش يكوهستان ياز نظر توپوگراف ومتر در سال  يليم 425حدود 

  

  ياريو بختكرسنك استان چهارمحال  ةمنطقمربوط به  IRS يا ر ماهوارهياستان و تصو ةنقش يمورد مطالعه رو ةمنطقت يموقع .1شكل 

  
 2 ياهيگ پيدر هر تمنطقه،  يبند پيب كه پس از تين ترتيبد ؛ن شدييتع ياهيگ يها ب گونهيترك نخست ،قين تحقيدر ا
 انتخاب يكوادرات به روش تصادف 15و در طول هر ترانسكت شد مستقر  يطيرات عوامل محييدر امتداد تغ يمتر 200ترانسكت 

د به روش قطع يكوادرات و تولدر  اهيشده توسط گ دهيسطح پوشزان يم يريگ ه روش اندازهو در داخل هر كوادرات پوشش ب گرديد
دست آمد.ه بها  د گونهيو تول يپوشش تاج يبر مبنا ياهيب گيشد. ترك يريگ ها اندازه ن گونهيو توز

بـا اسـتفاده از روش    ،جداگانـه  ،هـا  گونـه در گوسـفند و بـز    يگوسفند و بز، مدت زمـان چـرا   ييم غذاين رژييبه منظور تع
رأس گوسـفند و   Altmann ()1974 3 يشـنهاد يمطابق دستورالعمل پ ،ن منظوريبد شد. يريگ اندازه ،يسنج و زمان يبردار لميف

شـدن بـه    كيـ تالش شد تا با نزد يد. سپس، مدت زمانيكردند انتخاب گرد يمورد مطالعه چرا م ةمنطق دركه  يا رأس بز از گله 3
ـ  ييـ نان از عدم تغين برود. پس از اطميها از ب دام ير مجاورت بر رفتار چرائيه در هنگام چرا، تأثشد انتخاب يها دام  ير رفتـار چرائ
ايـن  شد. ذكـر   يبردار لميو ف ،ادداشتي ،يريگ اندازه ها ها توسط دام ك از گونهيهر  ي، زمان چرادر اثر مجاورت آماربرداران ،ها دام

  رشد فعال قرار داشتند. يشيرو ةمرحلاهان در يصبح بود و گ 10ساعت  ياست كه زمان آماربردارنكته الزم 
 محاسبه شد 1 فرمولبا گوسفند و بز  يها ك از دامي گونه) هر هر ي(مدت زمان چرا ييم غذايرژب يتركگونه در  سهم هر

)Vallentine, 2001.(  
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كه در آن:
نسبت گونه iام در تركيب رژيم غذايی گوسفند/ بز=  

آن در عدد ثابت 6/25 ميزان پروتئين خام به دست آمد. 
 Van Soest )1963( نيز با استفاده از روش ADF درصد
قابل هضم  مادة خشك  تعيين درصد  برای  تعيين شد. 
)DMD(، از فرمول پيشنهادی )Oddy et al. )1983 به 

شرح زير استفاده گرديد:
فرمول 3

DMD%= 83.58- )0.824ADF% + 2.626N%(

قابل  خشك  مادة  معادله،  %DMDدرصد  اين  در 
هضم، %ADF درصد ديوارة سلولی منهای همی سلولز، 
انرژی  مقدار  است.  نيتروژن  درصد  بيانگر   N% و 
معادلة  از  نيز  مادة خشك  كيلوگرم  هر  در  متابوليسمی 
 Standard Committee of Agriculture ارائه شده توسط

)1990( تعيين شد:

فرمول 4
ME= 0.17DMD% - 2

قابل  خشك  مادة  معادله،  %DMDدرصد  اين  در 
متابوليسمی در يك  انرژی  مقدار  بيانگر   ME و  هضم 

كيلوگرم علوفة خشك بر حسب مگاژول است.
رابطة همبستگی بين شاخص    های كيفيت )متغيرهای 
مستقل( و شاخص انتخاب هر يك از گونه های گياهی 
توسط گوسفند و بز )متغير وابسته( با استفاده از نرم افزار 
)SPSS )Ver.15 تعيين و تجزيه و تحليل شد. در اين 
جداگانه،  يك،  هر  علوفه  كيفيت  شاخص    های  رابطه، 
از  يك  هر  انتخاب  شاخص  و  مستقل  متغير  عنوان  به 
گونه های گياهی توسط گوسفند و بز، جداگانه، به عنوان 

متغير وابسته در نظر گرفته شدند.

نتايج
انتخاب  شاخص  اندازه     گيری  از  حاصل  نتايج 
حسب  بر  بز،  و  گوسفند  توسط  گياهی  گونه های 
تركيب  در  موجود  گياهی  گونه های  توليد  و  پوشش 
كه  است  آن  نشان دهندة   ،)2 )شكل  منطقه  گياهی 
 Agropyron intermedium، Bromus گونه های 
 tomentellus، Poa bulbosa)به ويژه برای گوسفند(، 
 ،iiztildies  Scorzonera  ،billardieri  Eryngium

مدت زمان چرای گوسفند/ بز از گونه iام=  
مجموع زمان چرای گوسفند/ بز از گونه های گياهی 

منطقه=  

4

   1 فرمول
  :كه در آن

  %iSpDietComp =بز/گوسفند ييم غذايرژب يام در تركiنسبت گونه 
  iSpt =امiبز از گونه /گوسفند يمدت زمان چرا

 =منطقه ياهيگهاي  بز از گونه/گوسفند يزمان چرا مجموع
n

Spn
t

1  
دارد در  ياهيـ ب گيـ در ترك يشـتر يم بكه سه يا رود گونه مي انتظار ،كسان باشديط يشرا ةيكه كل يست در صورتين يشك

هـا بـه    دام در آنكه  ،در عرصه ياهيگ ةادبودن سهم هر گونيا زيبه منظور حذف اثر كم  .شتر استفاده شوديز بيدام ن ييم غذايرژ
  ).Ibid(د شف و محاسبه ير تعريبه شكل ز »ياهيگ ةشاخص انتخاب گون«تحت عنوان  يد، شاخصپرداز مي چرا

  
ژيم غذايي يك دام (گوسفند يا بز)گياهي در رةحضور يك گونميانگين نسبت   

گياهي  ة= شاخص انتخاب هر گون   -----------------------------------------------------------------------------
گياهي در تركيب گياهي منطقهةنسبت حضور همان گون  

  2فرمول 
  

ـ   دام ييم غـذا يـ ب رژيـ كه در ترك ،ياهيگ يها   از گونه ،1387اواخر خردادماه بعد،  ةدر مرحل درصـد حضـور    5ش از يهـا ب
زان يـ ، مADF، درصـد  CPو درصـد  شـد  شي فعال قـرار داشـتند، برداشـت    يرشد رو ةمرحلكه در  ،در سه تكرار  هيپا 5داشتند، 
DMD  وME، ن و يـي تع اصـفهان)  يدانشـگاه صـنعت   ةوفـ علت يفيشگاه كيآزما در(ها  آن در ،ت علوفهيفيك يها    به عنوان شاخص
,AOAC(تروژن موجود در علوفه با روش كجلـدال يزان نيم نخستن خام، ين پروتئييتع براي ،ب كهين ترتيبد ؛شد يريگ اندازه

 ز بـا اسـتفاده از روش  ين ADFدست آمد. درصد  هن خام بيزان پروتئيم 25/6و با ضرب آن در عدد ثابت شد  يريگ اندازه )1990
Van Soest )1963( ييتع ين شد. براييتع     ) ن درصـد مـادة خشـك قابـل هضـمDMD يشـنهاد ي)، از فرمـول پ Oddy et al. 

  د:ير استفاده گرديبه شرح ز )1983(
  3 فرمول

DMD%= 83.58- )0.824ADF% + 2.626N%( 
انگر يـ ب %Nو  ،سـلولز  يهمـ  يمنها يوارة سلوليدرصد د %ADFدرصد مادة خشك قابل هضم،  %DMD ،ن معادلهيدر ا

ـ يـ لـوگرم مـادة خشـك ن   يدر هـر ك  يسـم يمتابول ي. مقـدار انـرژ  اسـت تروژن يدرصد ن Standardشـده توسـط    ارائـه  ةز از معادل
Committee of Agriculture )1990( ن شد:ييتع  

  
  3 فرمول

ME= 0.17DMD% - 2 
  

لـوگرم علوفـة   يك كيـ در  يسـم يمتابول يانگر مقدار انـرژ يب MEدرصد مادة خشك قابل هضم و  %DMD ،ن معادلهيدر ا
  .استخشك بر حسب مگاژول 

توسـط   ياهيـ گ يهـا  ك از گونـه يـ مستقل) و شـاخص انتخـاب هـر     يرهايت (متغيفيك يها    ن شاخصيب يرابطة همبستگ
 يهـا     شـاخص  ،ن رابطـه يـ ل شد. در ايه و تحلين و تجزييتع )Ver.15( SPSS افزار ر وابسته) با استفاده از نرميگوسفند و بز (متغ

، توسـط گوسـفند و بـز    ياهيـ گ يهـا  ك از گونـه يـ ر مستقل و شاخص انتخاب هر يبه عنوان متغ ،جداگانه ،كيت علوفه هر يفيك
  ر وابسته در نظر گرفته شدند.يبه عنوان متغ ،جداگانه
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ژيم غذايي يك دام (گوسفند يا بز)گياهي در رةحضور يك گونميانگين نسبت   

گياهي  ة= شاخص انتخاب هر گون   -----------------------------------------------------------------------------
گياهي در تركيب گياهي منطقهةنسبت حضور همان گون  

  2فرمول 
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,AOAC(تروژن موجود در علوفه با روش كجلـدال يزان نيم نخستن خام، ين پروتئييتع براي ،ب كهين ترتيبد ؛شد يريگ اندازه

 ز بـا اسـتفاده از روش  ين ADFدست آمد. درصد  هن خام بيزان پروتئيم 25/6و با ضرب آن در عدد ثابت شد  يريگ اندازه )1990
Van Soest )1963( ييتع ين شد. براييتع     ) ن درصـد مـادة خشـك قابـل هضـمDMD يشـنهاد ي)، از فرمـول پ Oddy et al. 

  د:ير استفاده گرديبه شرح ز )1983(
  3 فرمول

DMD%= 83.58- )0.824ADF% + 2.626N%( 
انگر يـ ب %Nو  ،سـلولز  يهمـ  يمنها يوارة سلوليدرصد د %ADFدرصد مادة خشك قابل هضم،  %DMD ،ن معادلهيدر ا

ـ يـ لـوگرم مـادة خشـك ن   يدر هـر ك  يسـم يمتابول ي. مقـدار انـرژ  اسـت تروژن يدرصد ن Standardشـده توسـط    ارائـه  ةز از معادل
Committee of Agriculture )1990( ن شد:ييتع  

  
  3 فرمول

ME= 0.17DMD% - 2 
  

لـوگرم علوفـة   يك كيـ در  يسـم يمتابول يانگر مقدار انـرژ يب MEدرصد مادة خشك قابل هضم و  %DMD ،ن معادلهيدر ا
  .استخشك بر حسب مگاژول 

توسـط   ياهيـ گ يهـا  ك از گونـه يـ مستقل) و شـاخص انتخـاب هـر     يرهايت (متغيفيك يها    ن شاخصيب يرابطة همبستگ
 يهـا     شـاخص  ،ن رابطـه يـ ل شد. در ايه و تحلين و تجزييتع )Ver.15( SPSS افزار ر وابسته) با استفاده از نرميگوسفند و بز (متغ

، توسـط گوسـفند و بـز    ياهيـ گ يهـا  ك از گونـه يـ ر مستقل و شاخص انتخاب هر يبه عنوان متغ ،جداگانه ،كيت علوفه هر يفيك
  ر وابسته در نظر گرفته شدند.يبه عنوان متغ ،جداگانه

يكسان  شرايط  كلية  كه  صورتی  در  نيست  شكی 
باشد، انتظار می رود گونه ای كه سهم بيشتری در تركيب 
گياهی دارد در رژيم غذايی دام نيز بيشتر استفاده شود. 
به منظور حذف اثر كم يا زيادبودن سهم هر گونة گياهی 
در عرصه، كه دام در آن ها به چرا می پردازد، شاخصی 
تحت عنوان »شاخص انتخاب گونة گياهی« به شكل زير 

.)Ibid( تعريف و محاسبه شد
فرمول 2

ميانگين نسبت حضور يك گونة گياهي در رژيم 
غذايي يك دام )گوسفند يا بز( = شاخص انتخاب هر 

گونة گياهي 
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   1 فرمول
  :كه در آن

  %iSpDietComp =بز/گوسفند ييم غذايرژب يام در تركiنسبت گونه 
  iSpt =امiبز از گونه /گوسفند يمدت زمان چرا

 =منطقه ياهيگهاي  بز از گونه/گوسفند يزمان چرا مجموع
n
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ژيم غذايي يك دام (گوسفند يا بز)گياهي در رةحضور يك گونميانگين نسبت   

گياهي  ة= شاخص انتخاب هر گون   -----------------------------------------------------------------------------
گياهي در تركيب گياهي منطقهةنسبت حضور همان گون  

  2فرمول 
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 ز بـا اسـتفاده از روش  ين ADFدست آمد. درصد  هن خام بيزان پروتئيم 25/6و با ضرب آن در عدد ثابت شد  يريگ اندازه )1990
Van Soest )1963( ييتع ين شد. براييتع     ) ن درصـد مـادة خشـك قابـل هضـمDMD يشـنهاد ي)، از فرمـول پ Oddy et al. 

  د:ير استفاده گرديبه شرح ز )1983(
  3 فرمول

DMD%= 83.58- )0.824ADF% + 2.626N%( 
انگر يـ ب %Nو  ،سـلولز  يهمـ  يمنها يوارة سلوليدرصد د %ADFدرصد مادة خشك قابل هضم،  %DMD ،ن معادلهيدر ا

ـ يـ لـوگرم مـادة خشـك ن   يدر هـر ك  يسـم يمتابول ي. مقـدار انـرژ  اسـت تروژن يدرصد ن Standardشـده توسـط    ارائـه  ةز از معادل
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  3 فرمول

ME= 0.17DMD% - 2 
  

لـوگرم علوفـة   يك كيـ در  يسـم يمتابول يانگر مقدار انـرژ يب MEدرصد مادة خشك قابل هضم و  %DMD ،ن معادلهيدر ا
  .استخشك بر حسب مگاژول 

توسـط   ياهيـ گ يهـا  ك از گونـه يـ مستقل) و شـاخص انتخـاب هـر     يرهايت (متغيفيك يها    ن شاخصيب يرابطة همبستگ
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، توسـط گوسـفند و بـز    ياهيـ گ يهـا  ك از گونـه يـ ر مستقل و شاخص انتخاب هر يبه عنوان متغ ،جداگانه ،كيت علوفه هر يفيك
  ر وابسته در نظر گرفته شدند.يبه عنوان متغ ،جداگانه

نسبت حضور همان گونة گياهي در تركيب گياهي 
منطقه

در مرحلة بعد، اواخر خردادماه 1387، از گونه   های 
 5 از  بيش  دام ها  غذايی  رژيم  تركيب  در  كه  گياهی، 
در  كه  تكرار،  سه  در  پايه    5 داشتند،  حضور  درصد 
شد  برداشت  داشتند،  قرار  فعال  رويشی  رشد  مرحلة 
 ،ME و   DMD ميزان   ،ADF درصد   ،CP درصد  و 
)در  آن ها  در  علوفه،  كيفيت  شاخص    های  عنوان  به 
آزمايشگاه كيفيت علوفة دانشگاه صنعتی اصفهان( تعيين 
و اندازه گيری شد؛ بدين ترتيب كه، برای تعيين پروتئين 
خام، نخست ميزان نيتروژن موجود در علوفه با روش 
ضرب  با  و  شد  اندازه گيری   )AOAC, 1990(كجلدال
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163 نشریه مرتع و آبخیزداری، مجله منابع طبیعی ایران، دوره 66، شماره 1، بهار 1392،

 ،montanum  Taraxacum  ،santolina  Achillea
sativa Medicago، و verus Astragalus گونه های 
غالب در رژيم غذايی گوسفند، بز و يا هر دو هستند. 
در  نسبت  يك  به  گياهان  اين  كه  است  حالی  در  اين 
رژيم غذايی اين دو نوع دام چرا نشده و در اين بين 
گونة Medicago sativa اگرچه دارای بيشترين مقدار 
شاخص انتخاب برای هر دو نوع دام است، اين نسبت 
از بزهاست. در بين  بيشتر  در رژيم غذايی گوسفندان 
گياهان  كلی،  طور  به  گفت،  می توان  مذكور  گياهان 
گندمی در رژيم غذايی هر دو نوع دام ـ گوسفند و بز ـ 
سهم نسبتًا كمی دارند )توجه شود به شاخص انتخاب 
 Agropyron intermedium، گونه های  ـ  گونه  سه 
در  ـ   Bromus tomentellus، و Poa bulbosa
گياهان  طرفی،  از  علفی(.  گونه های  ساير  با  مقايسه 
چرا  دام  نوع  دو  هر  توسط  نسبت  يك  به  نيز  گندمی 
نشده و بز بيشتر گونة Poa bulbosa و گوسفند گونة 

Bromus tomentellus را ترجيح داده است. اين امر 
طوری  به  می كند،  صدق  نيز  علفی  گياهان  مورد  در 
كه، عالوه بر گياه Medicago sativa، سه گياه علفی 
و ،Scorzonera seidlitzii، Achillea santolina ـ 
به مقدار درخور  نيز،  Taraxacum montanum ـ را 
كرده اند.  انتخاب  بزها  از  بيشتر  گوسفندان  توجهی، 
ـ    بوته ای  و  خاردار  گياه  دو  كه  است  حالی  در  اين 
را   Astragalus verus و Eryngium billardieri ـ
بزها، به مقدار بيشتری، در مقايسه با گوسفندان، ترجيح 
داده  اند. الگوی نسبتًا يكسانی، از لحاظ ترجيح گياهی 
بر حسب توليد و پوشش گياهی، توسط گوسفند و بز 

ديده می شود )شكل 2(.
كيفيت  شاخص های  اندازه گيری  از  حاصل  نتايج 
 ADF علوفه نيز نشان دهندة آن است كه باالترين درصد
را گونة Astragalus verus )با 4/3±44/87 درصد( و 
 Taraxacum montanum را گونة ADF كمترين درصد

5

  جينتا
 ياهيـ گ يهـا  د گونـه يـ ولبر حسـب پوشـش و ت   ،توسط گوسفند و بز ياهيگ يها شاخص انتخاب گونه يريگ     ج حاصل از اندازهينتا

Agropyron intermedium، Bromus يهـا  اسـت كـه گونـه    آندهنـدة   )، نشـان 2منطقـه (شـكل    ياهيب گيموجود در ترك
tomentellus ،Poa bulbosa گوســفند) يژه بــرايــو (بــه ،Eryngium billardieri، Scorzonera seidlitzii، Achillea

santolina، Taraxacum montanum ،Medicago sativa، و Astragalus verus گوسفند،  ييم غذايغالب در رژ يها گونه
ـ يـ و در ا ن دو نوع دام چـرا نشـده  يا ييم غذايك نسبت در رژياهان به ين گياست كه ا ين در حالي. اهستندا هر دو يبز و  ن ين ب
 ييم غـذا يـ ن نسـبت در رژ يـ ا اسـت،  هر دو نوع دام ين مقدار شاخص انتخاب برايشتريب ياگرچه دارا Medicago sativa ةگون

ـ هر دو نـوع دام    ييم غذايدر رژ ياهان گندميگ ،يبه طور كل ،توان گفت مي اهان مذكورين گيشتر از بزهاست. در بيگوسفندان ب
 ،Agropyron intermedium يهـا  گونـه ـ دارند (توجه شـود بـه شـاخص انتخـاب سـه گونـه         يسهم نسبتاً كمـ گوسفند و بز  

Bromus tomentellus، و Poa bulbosa  ك نسـبت  يـ ز بـه  يـ ن ياهان گندميگ ،ي). از طرفيعلفهاي  ر گونهيسه با سايدر مقاـ
. اسـت ح داده يرا تـرج  Bromus tomentellus ةگونو گوسفند  Poa bulbosa ةگونشتر يتوسط هر دو نوع دام چرا نشده و بز ب

 ـ  ياه علفـ يـ سـه گ  ،Medicago sativa اهيـ عـالوه بـر گ   ،هكـ  يبـه طـور   كنـد،  مـي ز صـدق  يـ ن ياهان علفـ ين امر در مورد گيا
Scorzonera seidlitzii، Achillea santolina، و Taraxacum montanum  گوسـفندان   ،يتـوجه  درخـور به مقدار  ،زينرا ـ

Eryngium و Astragalus verus ـ   يا اه خـاردار و بوتـه  يـ اسـت كـه دو گ   ين در حـال يـ انـد. ا  هكـرد شتر از بزهـا انتخـاب   يب
billardieri ياهيـ ح گياز لحاظ تـرج  ،يكسانينسبتاً  ياند. الگو  ح دادهيترج ،سه با گوسفندانيدر مقا ،يشتريبه مقدار ب ،بزها ـ را 
  ).2(شكل شود  مي دهيتوسط گوسفند و بز د ،ياهيد و پوشش گيبر حسب تول

  

  

  منطقه ياهيب گيموجود در ترك ياهيگهاي  د گونهيو تولتوسط گوسفند و بز بر حسب پوشش  ياهيگهاي  شاخص انتخاب گونه .2شكل 
  
را گونـة   ADFن درصـد  ياسـت كـه بـاالتر   ن آدهنـدة   ز نشـان يـ ت علوفـه ن يـ فيك يها شاخص يريگ ج حاصل از اندازهينتا

Astragalus verus ن درصـد يدرصـد) و كمتـر   87/44±3/4 (با  ADF  را گونـةTaraxacum montanum   16.5±2.16(بـا 

شكل 2. شاخص انتخاب گونه هاى گياهى توسط گوسفند و بز بر حسب پوشش و توليد گونه هاى گياهى موجود در تركيب گياهى منطقه
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)با 2,16±16,5 درصد( و باالترين درصد CP را گونة 
Medicago sativa )با 1/55±16/62 درصد( و كمترين 
درصد CP را گونةAgropyron intermedium )با 
3/41±10/42 درصد( دارند. باالترين درصد DMD و 
)mj(ME را )به ترتيب با 1/71±64/31 درصد و ±0/29 
 Taraxacum montanum گونة  مگاژول(   8/93
)به ترتيب  را   DMDو ME)mj( درصد   كمترين  و 
مگاژول(   4/93±0/62 و  درصد   40/90±3/67 با 
گياه  استثنای  به   .)3 )شكل  دارند   Astragalus verus
 Agropyron هر سه گياه گندمی ـ ،Astragalus verus
 intermedium، Bromus tomentellus، و Poa bulbosa
ـ مقدار بيشتری ADF و تا حدودی درصد CP و درصد 
بوته ای  و  علفی  گياهان  با  مقايسه  در  كمتری   DMD
كيفيت  علفی ها  نيز  بوته ای ها  و  علفی ها  بين  در  دارند. 
بين  همبستگی  آزمون  نتايج   .)2 )شكل  دارند  بهتری 
شاخص های كيفيت علوفه با شاخص انتخاب هر يك 
در جدول 1  بز  و  توسط گوسفند  گياهی  گونه های  از 

آمده است.
از  است،  مشخص  جدول  اين  در  كه  طور  همان 
اسيد  در  فيبر جداشده  علوفه  كيفيت  بين شاخص های 
انرژی  و   ،)DMD( خشك  مادة  هضم پذيری   ،))ADF
از  يك  هر  انتخاب  شاخص  با   )ME( متابوليسمی 
گونه های گياهی توسط گوسفند )بر حسب درصد تاج 
نشان   )P≤0/05( معنی داری  رابطة  توليد(  و  پوشش 
با  گياهان  علوفة  كيفيت  شاخص های  بين  اما  دادند. 
شاخص انتخاب هر يك از گونه های گياهی توسط بز 
)بر حسب درصد تاج پوشش و توليد( رابطة معنی داری 

)P≤0/05( يافت نشد.

بحث و نتيجه گيری
گياهان  گوسفندان  و  بزها  كه  است  آن  عمومی  باور 
 Cordova et( به مقدار كمتری چرا می كنند گندمی را 
مطالعة رژيم غذايی  از  نيز  اين تحقيق  al., 1978(. در 
انتخابی گوسفند و بز نتايج مشابهی حاصل شد )شكل 
 .)1996( Araujon filho et alاين امر در تحقيقی كه .)2
بر روی رژيم غذايی گوسفند و بز در سيارای برزيل، 

مرحلة  در  دادند،  انجام   ،1987 ژانويه  تا  می  1986  از 
انتقالی از دورة تر به خشك به ترتيب گندميان، گياهان 
علفی دولپه ای، و بوته ای ها با 8/1 درصد، 27/6 درصد، 
و 64/3 درصد رژيم غذايی بزها و 25/0 درصد، 43/1 
درصد، و 14/8 درصد رژيم غذايی گوسفندان را تشكيل 
می داد. در پايان دورة انتقالی از فصل خشك به مرطوب 
انتخاب گياهان گندميان و بوته ای ها در هر دو گونه مشابه 
بود و ميزان مصرِف گياهان علفی دولپه ای 20/3 و 14/8 
درصد به ترتيب برای بز و گوسفند بود. آن ها، همچنين، 
گزارش دادند كه بز و گوسفند گياهانی را می خوردند 
كه نيازهای غذايی شان را از لحاظ CP و NDF برآورده 
می ساخت. اين امر را نيز  تا حدودی می توان در گياهان 
بز  و  گوسفند  توسط  كرسنك  منطقة  در  انتخاب شده 
 Medicago علفِی گياهان  كه  گونه ای  به  كرد؛  مشاهده 
 ،sativa، Scorzonera seidlitzii، Achillea santolina
علفی   گياهان  كه جزء  را،   Taraxacum montanum و
بااليی  هضم پذيری  از  و   CP متناسبی  مقدار  دارای  و 
درخور  مقدار  به  به ويژه،  گوسفند ان،  برخوردارند، 
در  اين  برگزيده اند.  برای چرا  و  انتخاب كرده   توجهی 
گياهان  ـ  بز  و  گوسفند  ـ  دام  نوع  دو  هر  است  حالی 
تبع  به  و،  باال  آن ها   ADF مقدار درصد كه  را،  گندمی 
آن، ميزان هضم پذيری آن ها تا حدودی پايين است،  به 

ميزان بسيار اندكی برای چرا برگزيده اند.
بسياری از محققان رابطة بين كيفيت علوفه و ترجيح 
نظير  محققان  برخی  كرده اند.  بررسی  را  دام  غذايی 
 Barascak )1994)، Johnson )1988)، Marten et al.
 )1978)،Smith & Hubbard  )1954)، Owen-Smith
كه  آن اند  بر   Jones et al. )1994( و   et al. )1987)،
آن ها  خوش خوراكی  روی  بر  گياهان  شيميايی  عوامل 
 Heady )1964)، تأثيری ندارد. در مقابل، محققانی مثل
،(1991( Ghererdi و )O Reagain )1993 عقيده دارند 
آن ها  خوش خوراكی  با  گياهان  شيميايی  عوامل  كه 
بنا بر اظهارات )Willms )1978 و  بسيار مرتبط است. 
عوامِل  از  گياهان  شيميايی  تركيبات   Arzani )2009)،
مهِم تعيين كنندة خوش خوراكی گونه های گياهی است. 
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جدول 1. نتايج آزمون همبستگى بين شاخص هاى كيفيت علوفه با انتخاب گونه هاى گياهى توسط گوسفند و بز بر حسب پوشش و توليد گونه هاى 
گياهى غالب در منطقه

 6

 Agropyronرا گونـة  CP ن درصديدرصد) و كمتر 62/16±55/1(با  Medicago sativa گونة را CP ن درصديتردرصد) و باال
intermedium  دارند. بـاالتر  42/10±41/3(با (ن درصـد  يدرصدDMD  وME(mj) بـه  را) درصـد و   31/64±71/1 ب بـا يـ ترت

 90/40±67/3ب بـا  يـ ترت را (بـه  ME(mj) وDMD  ن درصـد يو كمتر Taraxacum montanum مگاژول) گونة 93/8 29/0±
 ياه گندمي، هر سه گAstragalus verusاه يگ ي). به استثنا3دارند (شكل  Astragalus verusمگاژول)  93/4±62/0درصد و 

و  CP درصـد  يو تا حدود ADF يشتريمقدار بـ  Poa bulbosa و ،Agropyron intermedium، Bromus tomentellus ـ
نـد  دارت بهتـري  يـ فيهـا ك  ز علفييها ن يا ها و بوته ن علفييدر ب .دارند يا و بوته ياهان علفيسه با گيدر مقا يكمتر DMDدرصد 
توسط گوسفند و  ياهيگ يها ك از گونهيهاي كيفيت علوفه با شاخص انتخاب هر  ). نتايج آزمون همبستگي بين شاخص2(شكل 

  آمده است. 1بز در جدول 

  
  گوسفند و بز ييم غذايب رژيگونة غالب در ترك 9ت علوفه در يفيك يها شاخص يريگ ندازهج حاصل از اينتا .3شكل 

  
 يريپذ ، هضمADF)د (يبر جداشده در اسيف ت علوفهيفيكهاي  ن شاخصين جدول مشخص است، از بيهمان طور كه در ا

توسط گوسفند (بر حسب درصد  يهايگ يها ك از گونهي) با شاخص انتخاب هر ME( يسميمتابول يو انرژ ،)DMDخشك ( ةماد
اهان با شـاخص انتخـاب هـر    يگ ةعلوفت يفيك يها ن شاخصي) نشان دادند. اما ب≥05/0P( يدار يمعن ةرابطد) يتاج پوشش و تول

  افت نشد.ي) ≥P 0.05( يدار يمعن ةد) رابطيحسب درصد تاج پوشش و تول توسط بز (بر ياهيگ يها ك از گونهي

توسط گوسفند و بـز بـر    ياهيگهاي  انتخاب گونهت علوفه با يفيك يها ن شاخصيب يج آزمون همبستگينتا .1جدول 
  غالب در منطقه ياهيگهاي  د گونهيحسب پوشش و تول

 يآمارهاي  شاخص ت علوفهيفيك يها شاخص
شاخص انتخاب بز 

 ديبر حسب تول

شاخص انتخاب 
بز بر حسب 

 پوشش

شاخص انتخاب 
گوسفند بر حسب 

 ديتول

اخص انتخاب گوسفند ش
 بر حسب پوشش

**-833/0**-017/0833/0-117/0رمنياسپيهمبستگ ديبر جداشده در اسيف

اندازه گيرى  از  حاصل  نتايج   .3 شكل 
شاخص هاى كيفيت علوفه در 9 گونة غالب 

در تركيب رژيم غذايى گوسفند و بز

117 از صفحه 111 تا 120

شاخص انتخاب بز يآمارهاي  شاخصت علوفهيفيك يها شاخص
ديبر حسب تول

شاخص انتخاب 
بز بر حسب 

پوشش

شاخص انتخاب 
گوسفند بر حسب 

ديتول

اخص انتخاب گوسفند ش
بر حسب پوشش

**-833/0**-017/0833/0-117/0رمنياسپيهمبستگديبر جداشده در اسيف
يداريسطح معن

(دوطرفه)
764/0966/0005/0005/0  

9999تعداد
479/0563/0418/0418/0رمنياسپيهمبستگنيدرصد پروتئ

يداريسطح معن
(دوطرفه)

192/0114/0262/0262/0

9999تعداد
 ةماد يريپذدرصد هضم

خشك
*783/0*783/0-134/0033/0رمنياسپيهمبستگ

يداريسطح معن
(دوطرفه)

731/0932/0013/0013/0

9999تعداد
  *783/0  *783/0 -033/0 134/0 رمنياسپيهمبستگيسميمتابوليانرژ

يداريسطح معن
  (دوطرفه)

731/0 932/0 013/0  013/0  

  9  9 9 9 تعداد
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با توجه به نتايج حاصل از اين تحقيق )جدول 1( نيز، 
می توان گفت بين كيفيت علوفه و خوش خوراكی گياهان 

رابطه ای وجود دارد.
مغّذِی  مواد  به  بزها،  با  مقايسه  در  گوسفندان، 
بين  در   .)Vallentine, 2001( دارند  احتياج  بيشتری 
معموالً،  پروتئين،  علوفه،  كيفيت  تعيين  شاخص های 
به  دام ها  نيازهاِی غذايِی  تأمين  در  عاملی محدودكننده 
شمار می رود. هرچند بيشتر تركيبات غذايی و علوفه ای 
به مقدار كافی انرژی دارند كه نياز غذايی گوسفندان را 
تأمين كنند )NRC, 2000( و اين امر در مناطق مرطوب، 
كه توليد نسبتًا بااليی به همراه هضم پذيری زيادی دارند، 
امری طبيعی به نظر می رسد، ولی با توجه به اينكه منطقة 
به  و،  گرفته  قرار  نسبتًا خشك  منطقة  در  مطالعه  مورد 
معموالً،  دارند،  زيادی  بسيار  فيبر  گياهان  دليل،  همين 
گياهان شادابی و آبدارِی كمتری دارند. نيز با توجه به 
اينكه در سال آماربرداری )1387( خشك سالی شديدی 
اتفاق افتاد )درصد كمتر از ميانگين طوالنی مدت( شايد 
گياهان  در  از حدی  بيش  تنش خشكی  باعث  امر  اين 
و،  شده  گياه  فيبر  مقدار  باالرفتن  موجب  و  گرديده 
فيبر كمتر و قدرت  با  دام ها در پی گياهانی  نتيجه،  در 
نشان   3 به شكل  نگاهی  بوده اند.  باالتری  هضم پذيری 
می دهد كه گونه هايی نظير Taraxacum montanum و 
كمتر   ADF مقادير  دارای  كه   ،Scorzonera seidlitzii
انتخاب  شاخص  هستند،  بيشتری   ME و   DMD و 
اين   .)2 )شكل  می باشند  نيز  گوسفند  توسط  بيشتری 
 Astragalus verus نظير گونه هايی  كه  است  حالی  در 
و  بيشتر   ADF مقادير  دارای  كه   ،Poa bulbosa و 

انتخاب  DMD و ME كمتری هستند، دارای شاخص 
بسيار ناچيز و يا صفر می باشند. با توجه به نياز غذايی 
ارزش  كه  گياهی،  گونه های  انتخاب  گوسفندان،  بيشتر 
اين رو،  از  بيشتری دارند، توجيه پذير می نمايد.  غذايی 
انتخاب  گياهانی  از  را  خود  غذايی  رژيم  دام ها  اين 
می كنند كه ارزش غذايی بيشتری دارند. از طرف ديگر، 
و  علوفه  كيفيت  بين شاخص های  رابطة  معنی دارنشدن 
دليل  به  بز،  توسط  گياهی  گونه های  انتخاب  شاخص 
چاالكی و حركت بيشتر، قدرت انتخاب كنندگی كمتر و 
دامنة چرايی وسيع تر در مقايسه با گوسفندان توجيه پذير 
است )جدول 1(. به طور كلی، با توجه به نتايج حاصل 
از اين تحقيق و تحقيقات مشابه، می توان اين گونه نتيجه 
علوفه  كيفيت  و  گياهان  بين خوش خوراكی  كه  گرفت 
رابطه خطی  اين  اما  دارد،  معنی داری وجود  همبستگی 

نبوده و برای دام های مختلف متفاوت است.
كيفيت  تعيين  برای  بسياری  تالش  اخير،  سال های  در 
مناطق  هوايی،  و  آب  شرايط  در  مرتعی  گياهان  علوفة 
رويشی، و فصول رشد مختلف در كشور ايران صورت 
گرفته است )Arzani, 2009(. از اين اطالعات می توان 
به عنوان شاخصی مناسب در طبقه بندی گياهان از لحاظ 
مرتفع  موجب  امر  اين  كرد.  استفاده  خوش خوراكی 
رده بندی  كتابچة  در  كه  شد  خواهد  تناقضاتی  گشتِن 
ايران  مرتعی  گياهان  كد  در  گياهان،  خوش خوراكی 
برای  كتابچه  اين  تدوين  اولية  هدف  می شود؛  مشاهده 
طبقه بندی گياهان از لحاظ حضور يا عدم حضورشان در 
مرحلة كليماكس بوده و، امروزه، به عنوان مبنای تعيين 

خوش خوراكی گياهان مورد استفاده قرار می گيرد.
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