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رژیم غذایی و خوشخوراکی گونههای گیاهی مورد چرای گوسفند
نژاد نایینی چرا کننده در مراتع استپی میمه ،اصفهان


مرتضی خداقلی*؛ دانشیار پژوهشی ،بخش تحقیقات مرتع ،مؤسسۀ تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترويج کشاورزي ،تهران.



راضیه صبوحی؛ پژوهشگر بخش تحقیقات آبخیزداري ،مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی اصفهان ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترويج کشاورزي ،تهران.



مینا بیات؛ پژوهشگر بخش تحقیقات مرتع ،مؤسسۀ تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترويج کشاورزي ،تهران.

 جواد معتمدی؛

دانشیار پژوهشی ،بخش تحقیقات مرتع ،مؤسسۀ تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترويج کشاورزي ،تهران.

چکیده
تعیین رژیم غذایی و خوشخوراکی گونههای مورد چرای دام ،یکی از ملزومات اساسی محاسبۀ صحیح ظرفیت چرا در طرحهای مرتعداری
است .برای این منظور ،درصد زمان چرای گوسفند نژاد نائینی چرا کننده در مراتع استپی میمه ،از گونههای گیاهی ،در زمانهای مختلف
فصل چرا (رشد رویشی ،گلدهی ،بذردهی و ریزش بذر گونههای غالب ) ،طبی سبا های  ،1386 -1389توسب روش زمبان سبنیی
(ویدیوئی) ،مشخص شد .برای انیام آزمایش ،در آغاز هر فصل رویش ،یک رأس گوسفند نژاد نائینی بالغ ( 3-4ساله) به عنوان نمایندۀ
گله ،نشان دار و در کل آماربرداریها ساالنه از آن استفاده شد .اندازهگیری زمان چرا ،با شروع فصل رویش و طی چهار مرحلۀ رشد ادامه
داشت .زمان آماربرداری در هر مرحلۀ رشد ،یک ساعت پس از آغاز چرای روزانه و در سه دورۀ  20دقیقهای مستمر (تکرار آزمایش) انیام
شد .دادههای درصد زمان چرای دام بر روی گونههای گیاهی ،به عنوان درصد خوشخوراکی آنها در نظر گرفته شد .با در نظر گبرفتن
زمان تمرکز دام و گرایش چرایی دام بر روی گونههای مختلف ،کالس خوشخوراکی هر یک از گونههای گیاهی مشخص گردید .نتبای
نشان داد در طو سا های مورد بررسی ،در هر شرایطی ،تمرکز چرای گوسفند نژاد نائینی بر روی گونههای یکساله (گراس و فورب)،
الشبرگ Noaea mucronata ،Stipa arabica ،Artemisia sieberi ،Stachys inflata ،و  Hertia angustifoliaبوده است .ببر
مبنای نتای  ،گونههای یکساله و الشبرگ ببه عنبوان گونبههای کبالس  ،Іگونبۀ  Stachys inflataببه عنبوان کبالس  Πو گونبههای
 Noaea mucronata ،Stipa arabica ،Artemisia sieberiو  Hertia angustifoliaبه عنوان گونبههای کبالس  Шقاببل چبرا
معرفی میشوند .نتای نشان داد که خوشخوراکی گونهها ،متناس با تغییر در ترکی گیباهی در طبو فصبل رویبش ،یکسبان نببود.
بنابراین در نظر گرفتن کالس یکسان خوشخوراکی برای هر یک از گونهها در مراحل مختلف رشد ،صحیح نمیباشد و ضرورت دارد در
شرح خدمات طرحهای مرتعداری به هنگام محاسبۀ ظرفیت چرا ،به این موضوع توجه بیشتری گردد.
کلید واژگان :ارزش رجحانی ،خوشخوراکی ،رژیم غذایی دام ،گوسفند نائینی.

* نویسنده مسئو  :شماره تماس+989133265318 :

Email: m.khodagholoi@rifr-ac.ir
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 .1مقدمه
تعیین کالس خوشخوراکی گونههای مبورد چبرای دام
در ترکی گیاهی مرتع ،از عوامل موثر در محاسببه علوفبه
در دسترس و برآورد ظرفیت چرا در طرحهبای مرتعبداری
است .عدم اطالع از این امر در مطالعات مرتعداری ،سبب
شده تا آمار صحیحی از علوفه قابل برداشت یا در دسترس
مراتع کشور موجود نباشبد و همبین امبر از جملبه موانبع
اساسی در تحقق یا برقراری تعاد دام در مرتع میباشبد.
بنابراین همواره این سواالت مطرح است که دامهبای چبرا
کننده در مرتع ،چه گونههایی را نسبت به سبایر گونبههبا
ترجیح میدهند و آیا کالس خوشخوراکی گونهها در طو
فصل چرا یکسان است [.]18
سواالت مذکور ،به عنوان مسئله و بیان اصلی بسبیاری
از پژوهشهای مرتب میباشبد .از ایبن حیب  ،مطالعبات
متعددی در خصوص پاسخ به سواالت مطرح و تعیین رژیم
غذایی دامهای اهلی و حیات وحش چرا کننده در مرتع ،در
کشورهای دیگر انیام شبده اسبت [ ]14 ،11 ،10 ،9و ببه
نوعی میتوان گفت که کشورهای صاح سبک در صنعت
مرتعداری ،توانستهاند به سواالت مطرح فوق جواب دهند و
از نتای مطالعات مذکور در مدیریت مراتع استفاده کنند.
مطالعات مختلفی در خصوص خوشخوراکی گونبههای
گیاهی مورد چرای انواع و ردههای مختلف دام ،انیام شده
است .در پژوهشهای مذکور ،به بررسبی عوامبل مبثثر ببر
خوشخوراکی گونههای گیاهی و همچنین تغییبرات آنهبا
در مراحل مختلف رشد ،پرداخته شده اسبت .از مطالعبات
مذکور ،نتییه میشود که انواع مختلف گونبههای گیباهی
به دلیبل داشبتن ویژگیهبای شبیمیایی و مورفولبوژیکی،
دارای درجببات متفبباوتی از خوشببخوراکی بببرای یببک دام
منحصر به فرد هستند .ضمن اینکه خوشخوراکی گیاه در
طو دورۀ رویش ثابت نیست .از طرفی ،خوشخوراکی یک
گیبباه در مکانهببای مختلببف و در یببک مکببان ولببی در
تیپهای گیاهی مختلف ،یکسان نمیباشد [.]8 ،3 ،1
بر همین اساس پژوهش حاضبر ،خوشبخوراکی گونبههای
گیاهی مورد چرای گوسبفند نبژاد نبایینی در مراتبع اسبتپی
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میمۀ اصبفهان را مبورد بررسبی قبرار داد .ببا تعیبین کبالس
خوشببخوراکی گونببهها در مراحببل مختلببف فصببل رشببد و
همچنین مد نظر قرار دادن حد بهرهببرداری میباز تیپهبای
گیباهی ،میتببوان ببا دقببت بیشبتری ،علوفببۀ قاببل برداشببت
گونههای مورد چرا را جهت برآورد ظرفیت چرا ،تعیین کرد.

 .2روش شناسی
 .1.2معرفی منطقۀ مورد مطالعه
برای انیام پژوهش ،مراتبع اسبتپی میمبه ،ببه عنبوان
مراتع معرف مناطق زیست گوسفند نژاد نائینی در شبما
استان اصفهان ،انتخاب شد .مکان معبرف مبورد پبژوهش،
ایسببتگاه آموزشببی -تروییببی و تحقیقببی پخببش سببیالب
آبخوان سه میباشد که در  65کیلومتری شما اصفهان و
موقعیببت جغرافیببایی  51درجببه و  22دقیقببه و  28ثانیببۀ
طو شبرقی و  33درجبه و  18دقیقبۀ عبر شبمالی در
ارتفاع  1988متری از سطح دریا قرار دارد (شکل.)1
متوس بارندگی و دمای ساالنۀ دراز مدت منطقه ،ببه
ترتی  158میلیمتر و  12/8درجۀ سانتیگراد اسبت کبه
بر اسباس طبقهبنبدی اقلیمبی گوسبن ،دومبارتن و چنبد
متغیره ،دارای اقلیم نیمه بیابانی خفیبف ،نیمبه خشبک و
گرم و نیمه خشک گرم با بارش بهاره میباشد [.]16
بر مبنای نمود ظاهری و در مقیباس  ،1:50000دارای
تیببپ گیبباهی بببه نببام Artemisia sieberi- Noaea
 mucronata- Stipa arabicaمیباشببد (شببکل  )2کببه
وضعیت آن ببر مبنبای روش چهبار فباکتوری ،متوسب و
گرایش آن منفی میباشد.
مراتع مذکور ،به عنوان مراتع قشالقی میباشد ولی در
اکثر طو سا  ،به غیر از ایام نامسباعد ،مبورد چبرای دام
روسببتائیان قببرار میگیببرد .دورۀ رویببش اکثببر گونببهها ،از
اواس ب فببروردین تببا اواس ب تیرمبباه اسببت .دورۀ رویببش
گونههای  Artemisia sieberiو  Noaea mucronataکبه
از گونههای مهم منطقه هستند ،تا اواس شبهریورماه نیبز
ادامه مییابد.
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شکل  .1موقعیت ایستگاه تحقیقاتی آبخوان سه ،میمه ،اصفهان

شکل  .2نمایی کلی از پوشش گیاهی مراتع نیمه استپی میمه (اسفندماه)1386 ،

 .2.2روش کار
برای انیام پژوهش ،مطبابق دسبتورالعمل پیشبنهادی
[ ،]2یک رأس میش بالغ ( 3-4ساله) گوسفند نژاد نائینی
بببا میببانگین وزن  38/38کیلببوگرم [ ،]3از گلببهای 300

رأسی که در منطقه چرا میکرد ،به روش کبامال تصبادفی
(با این شرط کبه معبرف سبن ،جثبه و نبژاد گلبه باشبد)،
انتخاب گردید و با اسپری رنگ ،عالمتگذاری شد (شبکل
 .)3سپس به مدت چند روز تالش شد تا با نزدیک شبدن
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به دام انتخاب شده در هنگام چرا ،تأثیر میاورت بر رفتبار
چرای دام از بین برود .پس از اطمینان از عدم تغییر رفتار
چرای دام در اثر میاورت آمار ببرداران ،زمبان چبرای هبر
یک از گونههای گیاهی توس دام ،با دوربین ،فیلمبرداری
شد .در این خصوص ،در یک روز معین در هر ماه از فصبل
رویش ،در سه دورۀ  20دقیقهای ،از دام فیلمبرداری شبد.
ساعت فیلمبرداری ،زمانی از طو روز ببود کبه دامهبا نبه

هر یک از گونههای گیباهی در دورههبای مختلبف تعیبین
شد .دادههای درصد زمان چرا ببر روی گونبههای گیباهی
چرا شده (به تفکیک گونه) در هر مرحلۀ رشد با سه تکبرار
در فصل رویش طی دورۀ چهار سباله ( ،)1386-1389ببه
عنوان درصد خوشخوراکی گیاهان ،منظور شد و با در نظر
گببرفتن زمببان تمرکببز دام و گببرایش چرایببی دام بببر روی
گونههای مختلف ،کالس خوشخوراکی هر یک از گونههای

زیاد سیر و نه خیلی گرسنه بودند .ایبن زمبان در هبر روز،
در یک دورۀ زمانی  10ساعته ،از سباعت  8/30تبا 18/30
بود .پس از انیببام فیلمبببرداری ،فیلمهبای ثببت شبده،

گیاهی ،مشخص گردیبد .در ایبن ارتبباط ،گونبههایی کبه
زمان چرای دام از آنها ،کمتر از یک درصد زمان چبرا در
هر دورۀ  20دقیقهای بود ،در محاسبات منظور نشد.

مورد بازبینی قرار گرفت و مدت زمان چبرای دام ببر روی

شکل .3میش چهار سالۀ گوسفند نژاد نایینی چرا کننده در مراتع استپی میمه

 .3.2تجزیه و تحلیل دادهها
دادهها بر اساس تیزیه و تحلیل واریانس یک طرفه ،با
استفاده از نرمافزار  SPSS18مورد بررسی قبرار گرفبت .ببه
منظور مشاهدۀ منبابع تغییبرات درون گروهبی ،از آزمبون
مقایسۀ دانکن استفاده شبد .از آنیبائی کبه فبر نرمبا
بودن دادهها شرط مهمی در تیزیۀ واریانس میباشد ،قبل
از تیزیۀ واریانس ،فر فوق با آزمون آندرسون دارلینبگ
در سطح احتما پن درصد انیام گردید.

 .3نتایج
نتای تیزیۀ واریانس میانگین درصد زمبان چبرای دام
از گونهها ،نشان داد که اثر گونه و اثرات متقاببل گونبه در
سببا و گونببه در مراحببل مختلببف رشببد (رشببد رویشببی،
گلدهی ،ببذردهی و ریبزش ببذر گونبههای غالب ) ،دارای
اختالف معنیدار در سطح یک درصد میباشد (جدو .)1
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جدول .1تجزیۀ واریانس میانگین درصد زمان چرای گوسفند نژاد نائینی از گونههای گیاهی در مراتع استپی میمه
منبع تغییر

درجه آزادی

میانگین مربعات

مقدار F

Sig

سا

21

968/880

7/374

0/000

خطا

44

131/393

-

-

کل

65

-

-

-

مراحل رشد

23

738/836

3/397

0/000

خطا

42

217/488

-

-

کل

65

-

-

-

گونه

6

2133/710

9/447

0/000

خطا
کل

59
65

225/856
-

-

-

متفاوت خواهد بود.
از طرفی ،نتای بیانگر آن است که گوسفند نژاد نائینی
چرا کننده در مراتبع اسبتپی میمبه ،در هبر شبرایطی ،در
طو سبا های مبورد بررسبی ،ببیش از  85درصبد زمبان
چببببرای خببببود را بببببر روی گونببببههای یکسبببباله
(گببراس و فببورب) ،الشبببرگ گیبباهی،Stachys inflata ،
Noaea mucronata ،Stipa arabica ،Artemisia sieberi
و  Hertia angustifoliaتمرکز نمبوده اسبت کبه در ایبن
بین ،گرایش چرایبی بیشبتر ببه سبمت چبرای گونبههای
یکساله و الشبرگ گونههای گیاهی بوده اسبت .منظبور از
الشبرگ ،اندامهای خشبک گونبههای گیباهی یکسباله یبا
چنببد سبباله میباشببند کببه در اثببر وزش ببباد ،در البببالی
گونههای بوتهای ،قرار گرفته است.

میانگین درصد زمان چبرای گوسبفند نبژاد نبائینی از
گونههای گیاهی طی سا های مطالعبه و مراحبل مختلبف
رشد ،در جداو  2الی  4ارائه شده است.
نتای بیانگر آن اسبت کبه درصبد زمبان چبرای دام از
گونههای گیاهی در سبا های مختلبف بسبته ببه ترکیب
گیاهی مرتع ،یکسان نمیباشد .بر همبین اسباس ،کبالس
خوشخوراکی گونبهها نیبز در سبا های مختلبف ،یکسبان
نمیباشد.
همچنین نتای گویای آن است که درصد زمان چبرای
دام از گونبههای گیباهی در طبو فصبل رویبش ،یکسبان
نمیباشد .طبیعتا کالس خوشخوراکی آنها نیز در مراحل
مختلف رشد ،تغییر خواهد کرد و بسته به ترکی گیباهی،
اولویت رجحان گونهها در زمانهبای مختلبف فصبل چبرا،

جدول .2مقایسۀ میانگین درصد زمان چرای گوسفند نژاد نائینی از گونههای گیاهی طی سالهای  1386-1389در مراتع استپی میمه ،اصفهان
کالس
خوشخوراکی

1389

کالس
خوشخوراکی

1388

کالس
خوشخوراکی

1387

کالس
خوشخوراکی

1386

گونه گیاهی

I

68.3A

I

63.4A

-

-

П

15.0AAAA

Annuals
)(Annual forbs & Annual grasses

IIIقابل چرا

3.6AA

IIIقابل چرا

3.1AA

IIIقابل چرا

5.1AA

П

25.2AAA

Artemisia sieberi

-

-

-

I

44.19A

-

-

IIIقابل چرا

5.8AA

IIIقابل چرا

6.1AA

Hertia angustifolia

I

33.4AA

I

35.9A

Litter

IIIقابل چرا

4.5AA

-

-

IIIقابل چرا

4.8AA

П

12.9AAA

Noaea mucronata

П

10.1AA

П

19.0AAAA

I

36.7A

IIIقابل چرا

6.9AA

Stachys inflata

IIIقابل چرا

1.2A

IIIقابل چرا

5.2AA

П

13.8AAA

П

10.5AA

Stipa arabica

حروف B ، Aو  ،Cنشانگر اختالف معنیدار در سطح احتما  99درصد بین میانگین درصد زمان چرای دام از گونههای گیاهی در سا های مورد بررسی میباشد.
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جدول .3مقایسۀ میانگین درصد زمان چرای گوسفند نژاد نائینی از گونههای گیاهی طی مراحل مختلف رشد در مراتع استپی میمه ،اصفهان
کالس
خوشخوراکی

بذردهی

کالس
خوشخوراکی

گلدهی

کالس
خوشخوراکی

رشد رویشی

گونه گیاهی

کالس
خوشخوراکی

ریزش بذر
گونههای غال

I

23.1BCD

I

51.4B

I

80.7A

I

95.13A

Annuals (Annual forbs
)& Annual grasses

П

11.8CD

П

8.8D

П

14.2CD

IIIقابل چرا

5.7D

Artemisia sieberi

П

9.4D

IIIقابل چرا

4.0D

IIIقابل چرا

4.4D

-

-

Hertia angustifolia

-

-

I

55.6A

I

27.4BCD

I

41.9BC

Litter

IIIقابل چرا

6.4D

П

10.8D

IIIقابل چرا

4.0D

IIIقابل چرا

5.8D

Noaea mucronata

П

17.1CD

П

16.2CD

П

14.4D

I

27.8BCD

Stachys inflata

П

11.7CD

IIIقابل چرا

6.7D

П

11.3CD

IIIقابل چرا

6.9D

Stipa arabica

حروف B ، Aو  ،Cنشانگر اختالف معنیدار در سطح احتما  99درصد بین میانگین درصد زمان چرای دام از گونههای گیاهی در مراحل مختلف رشد میباشد.

جدول .4مقایسۀ میانگین درصد زمان چرای گوسفند نژاد نائینی از گونههای گیاهی طی دورۀ مطالعه در مراتع استپی میمه ،اصفهان
کالس خوشخوراکی

درصد زمان چرا

گونۀ گیاهی

I

51.7A

)Annuals (Annual forbs & Annual grasses

IIIقابل چرا

10.1A

Artemisia sieberi

IIIقابل چرا

5.9A

Hertia angustifolia

I

34.7A

Litter

IIIقابل چرا

7.2A

Noaea mucronata

П

18.7A

Stachys inflata

IIIقابل چرا

9.2A

Stipa arabica

حروف B ، Aو  ،Cنشانگر اختالف معنیدار در سطح احتما  99درصد بین میانگین درصد زمان چرای دام از گونههای گیاهی میباشد.

 .4بحث و نتیجهگیری
نتای حاصل از پژوهش نشان داد که سهم هبر یبک از
گونههای مورد چرای دام ،در طو فصبل چبرا در ترکیب
رژیم غذایی گوسفند نائینی چرا کننده در مراتبع ،یکسبان
نمیباشد .این موضوع بیبانگر آن اسبت کبه خوشبخوراکی
گونهها در مراحل مختلف رشد ،یکسان نیست و بسبته ببه
تغییر در ترکی گیاهی ،خوشخوراکی گونبهها نیبز تحبت
تأثیر قرار میگیرد .بنابراین در نظر گرفتن کالس یکسبان
خوشخوراکی برای هر یک از گونبهها در مراحبل مختلبف
رشد ،صحیح نمیباشد و ضبرورت دارد در شبرح خبدمات
طرحهای مرتعداری به این موضوع توجه بیشبتری گبردد.
به عبارت دیگر ،ضرورت دارد که کالس خوشخوراکی هبر
یک از گونهها ببرای محاسببۀ علوفبۀ در دسبترس جهبت

برآورد ظرفیت چرا ،در هر مرحله از رشد ،یکسان در نظبر
گرفته نشود .در مطالعات مختلف ،بر ایبن موضبوع تأکیبد
شده که خوشخوراکی گونههای مبورد چبرای گوسبفند در
مراتع مبورد پبژوهش ،در مراحبل مختلبف رشبد ،یکسبان
نمیباشد [.]21 ،19 ،13 ،12
تفبباوت در ترکی ب و ارزش غببذایی گیاهببان موجببود در
مرتع ،زمبان و نحبوۀ انبدازهگیری خوشبخوراکی و تفباوت در
ذائقۀ نژادهای گوسبفندی چبرا کننبده ،از علبل ایبن امبر ببر
شمرده شبده اسبت [ .]23بنبابراین هبر نبژاد گوسبفندی در
مواجه با ترکیبی از گیاهبان ببا ارزش غبذایی مشبخص و در
یک زمان معبین در طبو فصبل چبرا ،عکسالعمبل چرایبی
خاصی از خود بروز میدهد .در این شرای هر گونبه یبا فبرم
رویشی از گیاهان ،ارزش رجحانی مشخص خواهد داشت کبه

رژیم غذایی و خوشخوراکی گونههای گیاهی ...
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در وضعیت متفاوت با آن قابل مقایسه نخواهد بود [.]8 ،3
نتای نشان داد در طو سا های مورد بررسی ،در هبر
شرایطی ،تمرکز چرای گوسفند نژاد نائینی ،به ترتیب ببر
روی گونههای یکساله (گراس و فورب) ،الشبرگ گیباهی،
،Stipa arabica ،Artemisia sieberi ،Stachys inflata
 Noaea mucronataو  Hertia angustifoliaبوده اسبت.
با در نظر گرفتن ،زمان تمرکز و گبرایش چرایبی گوسبفند

یک یا چند اندام آن ،حداقل برای یکبار ،مبورد چبرا قبرار
گرفتهاند .از اینرو برای سهولت تصمیمگیری کارشناسبان
در خصوص تعیین کالس خوشخوراکی گونبههای مرتعبی،
توصیه گردید که کالس خوشبخوراکی گونبهها ببهصبورت
گیاهان کالس  ،Іکالس  ،Πکالس  Шقابل چرا و کبالس
 Шغیر قابل چرا در نظر گرفته شبود [ .]17 ،4گونبههای
کالس  Шقابل چبرا ،ببه گونبههای اطبالق میگبردد کبه

نژاد نائینی بر روی گونهها ،گونههای یکسباله و الشببرگ،
به عنوان گونههای کبالس  ،Іگونبۀ  Stachys inflataببه
عنبوان گیباه کبالس  Πو گونبههای ،Artemisia sieberi

الاقل در یک مرحلبه از رشبد ،مبورد چبرا قبرار گیرنبد یبا
اینکه یک یا چند انبدام آن مبورد چبرا قبرار گیبرد ولبی
گیاهان کالس  Шغیبر قاببل چبرا ببه گونبههایی اطبالق

 Noaea mucronata ،Stipa arabicaو Hertia angustifolia

میگردد که به هیچ وجه و در هیچکبدام از مراحبل رشبد
توس دام مشخص مورد چرا قرار نمیگیرد [ .]17در ایبن
پژوهش نیز از این قاعبده پیبروی شبد و گونبههای دارای
درجۀ خوشخوراکی کمتر ،به دو دسته گیاهان کبالس Ш
قابل چرا و کالس  Шغیر قابل چرا ،تقسیم شدند.
گونببههببای Acantholimon ،Andrachne fruticosus
،Centaurea gaubae ،Astragalus verus ،festucaceum
 Echinops robustus ،Cousinia piptocephalaو
 Scorzonera radicosaاز جملببه گونببههای موجببود در
ترکی گیاهی مراتع منطقه میباشند که اوال ،سهم کمبی
در ترکی گیاهی دارند ،در ثانی زمان چرای گوسفند نژاد
نببائینی بببر روی آنهببا در طببو فصببل رویببش و مراحببل
مختلف رشد ،کمتر از یک درصد زمان چرای دام بود و در
طو سا های مبورد بررسبی ،تنهبا یبک انبدام آن ،ببرای
یکبار ،مورد چرا قبرار گرفتهانبد .از ایبنرو ،اگبر چبه جبزء
گونههای کالس  Шقابل چرا ،تقسیمبندی میشوند ولبی
س هم کمی در رژیم غذایی گوسفند نائینی چرا کننبده در
مراتع مورد پژوهش دارند و در محاسبات مربوطه ،در نظبر
گرفته نشدند.

نژادهای مختلف گوسفندی چرا کننده در مناطق مختلبف
آب و هوایی [ ،]20نیز بیانگر آن اسبت گونبههایی کبه در
قبل بهواسطۀ خشبی بودن یا دارا بودن ترکیبات ثانویه ،از
آنها به عنوان گونههای غیر قاببل چبرا ذکبر میشبد ،در
طو فصل رویش سا های مورد بررسبی (،)1386-1390

گونبههای ،Euphorbia decipiens ،Ephedra strobilacea
 Launaea acanthodesو  Peganum harmalaاز جملبه
گونههایی بودند که بهواسبطۀ ترکیببات ثانویبه ،در فصبل
رویش ،مورد چرای گوسفند نژاد نائینی قرار نگرفتند ولبی
مورد چرای بز نژاد محلی قرار گرفتند .از اینرو از آنها به

به عنوان گونههای کالس  Шقابل چرا معرفی میشوند.
دفتببر فنببی مرتببع در سببا  ،1370در دفترچببۀ کببد
گیاهان مرتعی ،ارزش علوفهای و مرتعی هر گونۀ گیاهی را
توسب اعبداد التبین ماننبد  Iو  IIو  IIIمشبخص کبرد و
گزارش داد ،آن دسته از گونهها که در طبقۀ  Iقرار دارنبد،
از نظر مرتعداری و ارزش غذایی ،درجۀ یک بوده و از نظبر
چرا بر سایر گونهها برتری دارند .آن دسته که در طبقۀ II
قرار دارند ،دارای ارزش متوس و آنهبایی کبه در طبقبۀ
 IIIقببرار میگیرنببد ،ارزش کمتببری دارنببد .ایببن نببوع
طبقهبنببدی ،سا هاسببت کببه در مطالعببات مرتعببداری و
تعیین ظرفیت چرای در تمبام تیپهبای گیباهی واقبع در
مناطق مختلف آب و هبوایی ،مبورد اسبتفادۀ کارشناسبان
قرار می گیرد .کاربرد این طبقهبندی ،برای تمبام منباطق
آب و هوایی ،صحیح نمیباشد و طبیعی اسبت کبه درجبۀ
خوشببخوراکی هببر گونببه در وضببعیتهای مختلببف آب و
هوایی و مراحبل مختلبف رشبد ،ببرای انبواع دام و سبنین
مختلف یک نوع دام ،متفاوت خواهد بود [ .]17از طرفبی،
نتای بررسیهای مرتب با رفتار چرایی و ارزش رجحبانی
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عنوان گیاهان کالس  IIIغیر قابل چرا برای گوسفند نبژاد
نائینی ،ذکر میشود.
در این ارتباط گزارش شد ،علیرغم اینکه ممکن است
یک گیاه بهقدری مضر و نامطلوب باشد که هیچ دامی ببه
خوردن آن تمایل نشان ندهبد ،خوشبخوراکی یبک گونبه،
صفت مطلق و تغییر ناپذیر نیست .هر لیستی که بر اساس
سلسله مرات رجحان گونهها در یک منطقه یا نوع پوشش

غببذایی و ویژگیهببای ظبباهری مطلببوب (خوشببخوراك)،
بهواسطۀ سهم اندکی کبه در ترکیب گیباهی مرتبع دارد،
نسبت به دیگر گونهها ،کمتر مورد چرا قرار گیرد [ .]21از
این حی  ،به منظور حذف اثر کم یا زیاد ببودن سبهم هبر
گونۀ گیاهی بر خوشخوراکی ،توصیه میگردد برای تعیبین
ارزش رجحانی دام و ببه تببع آن خوشبخوراکی گونبههای
گیاهی ،از روش شاخص رجحان نیز استفاده گردد [.]18

گیاهی تهیه شود ،چنانچه بقیۀ گونههای آن لیست ،از بین
بروند یا عوامل خوشخوراکی آنها برای یک دام تغییر کند،
دچار دگرگونی خواهد شد [ .]23 ،22 ،16 ،5 ،3مطالعات

نتای بررسیها ،نشان داد که گونههای یکساله ،بیشبتر
مورد رجحان قرار گرفتهاند و درصد زمان چرا از آنهبا ،ببا
گونههای دیگر ،تفاوت معنیداری نشان داد .نتای حاصل،

مختلف نشان داده است که تحت چرای فشرده ،تعدادی از
گونههای نامطلوب و غیر خوشخوراك نیز ببهخبوبی مبورد
بهرهبرداری قرار میگیرند .همچنانکه اکثر مرتعداران بیان
میکنند "وقتی دامها گرسنه باشند ،هبیچ اختالفبی ببین
خوشخوراکی گونبهها مشباهده نخواهبد شبد" .همچنبین
ممکن است تغییرات پوشش گیاهی ناشی از چرا ،با فشبار
بهرهبرداری و خوشخوراکی حقیقی ،همبسبتگی بیشبتری
داشته باشد [.]23
این حقیقت که دامها یک گونبۀ گیباهی و حتبی یبک
تک پایه را ،از یک میموعه گیاه ،رجحبان داده و انتخباب
میکنند ،گویبای ایبن اسبت کبه ببین آرایبش گونبههای
موجود ،اختالفات ذاتی وجود دارد که معموال یبک پدیبدۀ
قابل تکرار اسبت و یبک فرآینبد تصبادفی نیسبت [.]5 ،4
بنابراین باید در مطالعات مرتب با خوشبخوراکی و مقبدار
مصرف گونبهها در منباطق مختلبف آب و هبوایی ،تمبامی
گونههای موجود در ترکیب گیباهی ببا همبدیگر در نظبر
گرفته شوند و پیشنهادات علمی بر مبنبای نتبای تمبامی
گونههای مورد چرای دام ،ارائه شود .ضمن ایبنکبه ،بایبد
سهم هر گونه در ترکی گیاهی مرتبع نیبز در محاسببات،

با پژوهشهبای انیبام گرفتبه در خصبوص خوشبخوراکی
گونههای گیاهی در مراتع استپی خشکه رود سباوه [،]24
مراتع بیابانی یکه باغ قم [ ]1و مراتع اسبتپی ندوشبن []7
همخوانی دارد.
گونههای یکساله (گراس و فبورب) مراتبع مبورد پبژوهش
نظیبببببر ،Bromus danthoniae ،Bromus tectorum

(سا های پر بباران) ،سبهم بباالیی از رژیبم غبذایی دام را
تشکیل میدهند .ببا ایبن وجبود ،ایبن گونبهها بیشبترین
واکببنش را بببه حیببم و توزیببع بببارش نشببان میدهنببد.
گونههای یکساله ببه دلیبل داشبتن ریشبههای سبطحی و
ببهویژه گنببدمیان یکسبباله بببا داشببتن ریشببههای افشببان،
بهخوبی میتواننبد از انبدك رطوببت ناشبی از بارشهبای
اواخر اسفندماه و بارشهای بهاره ،استفاده کبرده و تولیبد
قابل توجهی دارند و در سا های مرطبوب ،غبذای مکمبل
دام هستند .بنابراین بیشترین تغییرات ناشبی از نوسبانات
بارش ،مربوط به این گونبهها میباشبد .تغییبرات تولیبد از
صببفر در سببا  1387زمببانی کببه خشکسببالی شببدید بببر

مد نظر قرار گیرد [.]18
در برخی از موارد ،شدت چرای زیاد دام از یبک گونبه،
تنها بهواسطۀ خوشخوراکی آن نمیباشد ،بلکبه ببهواسبطۀ
حضور مکرر و دسترسی فراوان آنهبا ببرای دام میباشبد.
همچنین این احتما وجود دارد کبه یبک گونبه ببا ارزش

منطقه ،حاکم بود تا  249/5کیلبوگرم در هکتبار در سبا
( 1388سالی که همراه ببا بارشهبای قاببل توجبه بهباره
بود) ،در نوسان بود [ .]15در این ارتباط ،با بررسبی نقبش
زمان وقوع ببارش در میبران تولیبد علوفبۀ مراتبع اسبتپی
استانهای قم ،مرکبزی و ایبالم [ ،]6گبزارش شبد کبه در

،Alyssum spp. ،Brassica nigra ،Carex stenophylla
 Polygonum sp. ،Medicago spp.و  ،...در برخی از سا ها
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،Stachys inflata به همراه الشببرگ گیباهی و گونبههای
،Noaea mucronata  وStipa arabica ،Artemisia sieberi
،رژیم غذایی غال گوسفند نژاد نائینی را در مراتع منطقه
 از اینرو ضرورت دارد ببا در نظبر گبرفتن.شامل میشوند
تغییببرات تولیببد و مصببرف گونببههای موجببود در ترکی ب
گیاهی مرتع و همچنین تغییبرات ارزش غبذایی آنهبا در
 نسبت به تعیین شدت دامگذاری در،مراحل مختلف رشد
.مراتع منطقه تصمیم گرفت

 تولیبد ببا ببارش، فق در چهار درصد موارد،مراتع مذکور
 تولیبد ببا ببارش، درصد96 ساالنه رابطه داشته است و در
اسفندماه (شروع فصل رشد) و ببارش فصبل رشبد ارتبباط
 این نتییه اهمیبت ببارش فصبل رشبد را در مقبدار.دارد
تولید گیاهان مرتعی و ببهویبژه گونبههای یکسباله نشبان
.میدهد
بنببابراین یکببی از چالشهببای تعیببین خوشببخوراکی
 تغییر زیباد تولیبد گونبههای یکسباله در،گونههای مرتعی
 گونههای یکساله، در هر صورت.سا های مختلف میباشد

References
[1] Ahmadi, A., Sanadgol, A., Saravi, M., Arzani, H. and Zahedi Amiri, G. (2009). Investigation of grazing behavior
and diet selection by Zandi sheep (Case study: Desert rangelands of Houze Sultan, Qom). Journal of Rangeland,
3(2): 232-245. (In Persian).
[2] Altmann, J. (1974). Observational study of behaviour: sampling methods. Behaviour, 49: 227-267.
[3] Arzani, H. (2009). Forage quality and daily requirement of grazing animal. 1nd ed., University of Tehran Press,
354pp. (In Persian).
[4] Arzani, H. and Abedi, M. (2015). Rangeland assessment: Vegetation measurement. University of Tehran Press,
304pp.
[5] Arzani, H. and Jafari Shalamzari, M. (2013). Targeted grazing a natural approach to vegetation management and
landscape enhancement. 1nd ed., University of Tehran Press, 257pp. (In Persian).
[6] Azarakhshi, M., Mahdavi, M., Ahmadi, H., Arzani, H. and Farzadmehr, J. (2016). Investigation of the role of
temporal distribution of precipitation on forage production value of the rangeland. Journal of Range and Watershed
Management, 68(4): 885-899. (In Persian).
[7] Baghestani Meibodi, N., Zare, M.T. and Fayaz, M.T. (2014). Study of palatability of range plants in steppe
rangelands of Yazd province (Case study: The Nodoshan Site in Sadogh City). Journal of Rangeland and Desert
Research, 20(4): 809-818. (In Persian).
[8] Baghestani Meybodi, N. and Arzani, H. (2006). Investigation on palatability of rangeland plants and goat behavior
in Posht-Kooh of Yazd province. Journal of Natural Resources, 58 (4): 909-919. (In Persian).
[9] Beck, J.L., Peek, J.M. and Strand, E.K. (2006). Estimates of elk summer range nutritional carrying capacity
constrained by probabilities of habitat selection. Journal of Wildlife Management, 70: 283-294.
[10] Ebrahimi, A., Milotic, T. and Hoffmann, M. (2010). A herbivore grazing capacity model accounting for spatiotemporal environmental variation: A too for a more sustainable nature conservation and rangeland management.
Ecological Modelling, 221:900-910.
[11] Ganskopp, D. and Bohnert, D. (2006). Do pasture-scale nutritional patterns affect cattle distribution on
rangelands?. Rangeland Ecology Management, 59:189-196.
[12] Habibian, M.R., Arzani, H., Javadi, A. and Habibian, H. (2010). Comparison of two methods of preference value
determination of plant species for sheep in semi- steppe rangelands in Fars province. Journal of Rangeland, 4(2):
188-197. (In Persian).
[13] Heshmati, Gh.A., Asgharizadeh, D. and Fruzeh, M.R. (2013). Diet by Dalagh sheep in east winter rangelands of
Golestan province (Case study: Gomishan rangelands). Journal of Natural Resources, 66(2):237-249. (In Persian).

1399  بهار،1  شماره،73  دوره، میله منابع طبیعی ایران،مرتع و آبخیزداری

74

[14] Holechek, J.L., Pieper, R.D. and Herbel, C.H. (2005). Range management (principles and practices). 5nd ed..
Prentice Hall, Englewood Cliff, 587pp.
[15] Khodagholi, M., (2013). The final report of study the seasonal variation of production and consumption of range
plants in Soh Rangeland in Esfahan Province,. Agriculture and Natural Resources Research and Education Center
of Isfahan(In Persian).
[16] Khodagholi, M., (2005). The final Report of ecological regions of Iran, vegetation type of Esfahan, Agriculture and
Natural Resources Research and Education Center of Isfahan.
[17] Motamedi, J. (2011). A model of estimating short-term and long-term grazing capacity for animal and rangeland
balance. Ph.D. Thesis of Range Management, Faculty of Natural Resources, University of Tehran. (In Persian).
[18] Motamedi, J. and Solali, H. (2017). The Preference value of Makuyi sheep on the mountainous rangelands of Kelid
Daghi in Jolfa. Animal Science Journal, 117:3-12. (In Persian).
[19] Raufirad, V.O., Ebrahimi, A., Arzani, H. and Shojaei Asadieh, Z. (2010). Investigation of relationship between
cover and aboveground standing crop of plants with sheep and goat grazing for proper rangeland management
(Case study: Karsanak rangelands of Chaharmahal-Va-Bakhtiari province). Journal of Natural Resources, 62 (4):
473-488. (In Persian).
[20] Research Institute of Forests and Rangelands, 2011. Report of grazing behavior and preference value of grazing
livestock in different climatic zones. (In Persian).
[21] Shahbazian, R. and Erfanzadeh, R. (2013). Evaluation of grazing behavior and diet selection of Marghoz breed
goat in rangeland of Kurdistan province (Case study: Ghorveh). Animal Seience Journal, 101:52-61. (In Persian).
[22] Tahmasebi, P. and Ebrahimi, A. (2012). Plant-animal interaction. 1nd ed., University of Shahrekord Press, 194pp.
(In Persian).
[23] Vallentine, J.F. (2001). Grazing management. 2nd ed., San Diego, Academic Press, 678pp.
[24] Zarekia, S., Fayaz, M. and Zare, N. (2017). Preference value of plant species grazed by sheep during the grazing
season in Khoshkerood Saveh rangelands (Case study: cross-breed Sangsari-Afshar). Journal of Range and
Watershed Management, 70(2): 359-372. (In Persian).

