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چكيـده:
مطالعه و شناخت رژيم غذايي علفخواران، همچنين ارزش رجحاني گونه هاي مرتعي جهت مديريت مراتع امري ضروري است. 
بنابراين، ارزش رجحاني چهارده گونة مرتعي در مراتع شهرستان كهنوج در دو مرحله )رشد رويشي و پس از بذردهي( توسط سه 
كالسة سني بز مادة نژاد راييني )يكساله، سه ساله و پنج ساله( به روش زمان سنجي اندازه گيري شد. نتايج نشان داد دام هاي مسن تر 
 Stipa زمان بيشــتري را صرف چراي گونه هاي گياهي كردند و در دورة مورد مطالعه بيشــترين ارزش رجحاني مربوط به گونه
capensis و cuneifolia  Taverniera و كمتريــن ارزش رجحاني مربوط به گونة Rhazya stricta بود. مقايســة ارزش 
رجحانــي گونه هاي گياهي در هر مرحلة فنولوژي نيز بيانگر تفاوت معنادار ارزش رجحاني گونه هاي گياهي در هر فصل بود. در 
شرايطي كه گونه هاي يك ساله به وفور در مراتع منطقه وجود داشتند )مرحلة رشد رويشي(، اغلب چراي دام مربوط به گونه هاي 
يك ساله بود، اما زماني كه درصد پوشش گونه هاي يك ساله از پوشش گياهي كاهش يافت، دام منطقه، به خصوص دام هاي مسن تر 
چــراي خود را از گونه هاي درختچــه اي و بوته اي افزايش دادند. به طوركلي، مي توان گفت بز نژاد راييني صرفًا سرشــاخه خوار 
نيســت، بلكــه در صورت نبود گونه هاي علفي، در تأمين نيازهاي غذايي خــود از گونه هاي درختچه اي و بوته اي توانايي زيادي 
دارد. پيشــنهاد مي شــود در فصولي كه علوفة كافي براي چراي دام منطقه وجود ندارد )تابستان(، در كوتاه مدت با علوفة كمكي و 
 Taverniera cuneifolia در درازمدت از طريق اصالح مراتع و گسترش گونه هاي بومي و داراي رجحان پايدار و باال از قبيل

جهت تأمين علوفة مورد نياز دام اقدام شود. 
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مقدمه
شناخت رژيم غذايي و رفتار چرايي دام در مراتع جهت 
دام  عملكرد  و  توليد  افزايش  و  مرتع  مديريت صحيح 
ضروري است )Sanon et al., 2007(. درک بهتر آن، 
با بهبود راهبردهای مديريتی، به گسترش پوشش گياهي 
 .)Yaynesheta et al., 2008( می كند  كمك  مراتع 
توجه به تغذية حيوانات يكي از موارد مهم در مديريت 
اصولي مراتع است و اگر بتوان رفتارهاي چرايي و دليل 
انتخاب گونه های ترجيحی دام را تشخيص داد و كنترل 
كرد، حداكثر جذب مواد در حيوانات چراكننده آسان تر 

 .)Ngwa et al., 2000( مهيا خواهد شد
غذايي  رژيم  انتخاب  است  داده  نشان  تحقيقات 
مختلفي  شيميايي  و  فيزيكي  فاكتورهاي  به  علفخواران 
رژيم  گياهخواران   .)Ahmadi, 2009( دارد  بستگي 
گياهي  گونه هاي  از  مجموعه اي  از  را  خود  غذايي 
انتخاب مي كنند كه در خصوصيات فيزيكي و شيميايي 
متفاوت اند )Provenza and Malechek, 1986(. دام 
در انتخاب رژيم غذايي به نوع گياه، مراحل فنولوژي، 
ديناميك  و  ساختار  پوشش،  اشكال  تنوع  چرا،  فصل 
 ;1985  ,McNaughton( دارد  توجه  گياهان  جمعيت 
 ,Hodgson and Illius ;1994 ,Smith and Rushton
گونه هاي  از  مراتع   .)2006  Duncan et al.,  ;1996
فنولوژي  و  رويشي  خصوصيات  با  گياهي  مختلف 
از  دارد.  معينی  ارزش چرايي  متفاوت تشكيل شده كه 
اين رو، دام چراكننده نيز رفتار چرايي متفاوتي از خود 

 .)Ahmadi et al., 2009( بروز مي دهد
به هرحال، فقط فاكتورهاي مربوط به پوشش و گياهان 
مرتع نيستند كه بر انتخاب جيرة غذايي دام هاي چراكننده 
مؤثرند، بلكه فاكتورهاي مربوط به خود چراكنندگان نيز 
به طوركلي،  انتخاب چرايي مؤثر است.  اين رفتار و  بر 
عادات غذايي و اولويت هاي آن جهت چراي دام متأثر 
از مجموعه اي از فاكتورهاي محيطي، همچنين حيواني 

 .)Ahmadi, 2009( است
خود  تغذية  براي  بز  است  داده  نشان  تحقيقات 
شناخت خوبي از طيف وسيعي از گياهان دارند و گفته 

مي شود درجاتي از دانش تغذيه اي دارد كه قادر است آن  
را به انتخاب غذاهايي كه نيازهاي تغذية آن ها را تأمين 
از چراي آن دسته  اجتناب  باعث  يا  مي كند سوق دهد 
مي كند  مسموميت  ايجاد  آن ها  در  كه  شود  گياهان  از 

 .)Provenza and Malechek, 1986(
مراتع  در  بز  غذايي  ترجيح  مطالعة  با  پژوهشگران 
طبيعي و بوته زارهاي كامرون به اين نتيجه رسيدند كه 
غيرمرغوب  علوفه هاي  دام  مي شود  باعث  غذا  كمبود 
مصرف كند و بزها 75 درصد زمان چرا را صرف بوته ها 
 )Ngwa et al., 2000(. Sanon et al. )2007( كنند
فصل  در  علفي  زي تودة  كاهش  هنگام  بز  داشتند  بيان 

خشك به سرشاخه خواري روي مي آورد. 
بوته زارهاي  در  بز  چرايي  رفتار  بررسي  در 
زيادبودن  هنگام  است  شده  گزارش  يونان  مديترانه اي 
 90-51 گندميان،  و  علفي  پهن برگان  مرتع،  در  علوفه 
درصد رژيم غذايي بز را تشكيل مي دهد. در اين بررسی 
وجود علوفة مناسب، دسترسي و فصل بهره برداري را 
 Papachriston( در ترجيح غذايي دام ها مؤثر دانستند

 .)et al., 2005

 Baghestani Meybodi and Arzani ايران،  در 
)2004( با مطالعة رفتار چرايي بز با روش زمان سنجي 
به اين نتيجه رسيد كه ارزش رجحاني گونه ها و ميزان 
انتخاب آن ها در رژيم هاي غذايي بز در تمامي دوره هاي 
زمان  دام %90  اين  و  داشت  معناداري  اختالف  چرايي 
عمده  طور  به  و  شاخص  گونة  سه  بر  را  خود  چراي 

بوته ها صرف می كند. 
از طرفي، Rashtian et al. )2009( با مطالعة ارزش 
رجحاني هفت گونة مهم در مناطق استپي استان يزد با 
دو روش ثبت زمان مصرفی و شمارش تعداد لقمه، نشان 
دادند ارزش رجحاني گونه هاي مورد مطالعة گوسفند و 
بز تقريبًا يكسان است. Alikhah asl et al. )2009( به 
بررسي تأثير مرحلة فنولوژي بر خوشخوراكي پرداختند. 
نتايج آن ها نشان داد هر چه نسبت برگ به ساير اندام ها 
بيشتر باشد، خوشخوراكي گونة گياهي نيز بيشتر است.

نوع  يك  مختلف  سنين  چراكننده،  دام  نوع  بر  عالوه 
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تأثير  رفتارهاي چرا  و  غذايي  انتخاب جيرة  بر  نيز  دام 
دارد. تحقيقي در شمال مكزيك نشان داد بزهاي جوان 
مصرف  بالغ  بزهاي  به  نسبت  كمتري  خاردار  گياهان 
 )Mellado et al., 2004(. )2001( Odo et مي كنند 
 .al در مقايسة ارزش رجحاني گونه هاي گياهي براي 
شده  داده  اختصاص  زمان  دادند  نشان  بز  اكوتيپ  سه 
دام  مختلف  انواع  براي  گياهي  گونه هاي  انتخاب  براي 
 Ahmadi et al. )2009( .به طور معناداري متفاوت بود
در بررسی رفتار چرايي و انتخاب جيرة سنين مختلف 
منطقة حوض سلطان  گوسفند زندي )1،3،5 ساله( در 
قم مشاهده كردند تجربة دام كه بستگی به سن دام دارد 
يكي از عوامل اصلي در انتخاب گونه هاي مختلف است. 
دام زندي از خود رفتار بوته خواري و سرشاخه خواري 
انتخاب  لحاظ  به  دام  مختلف  سنين  بين  و  داد  نشان 

علوفه تفاوت معناداري وجود داشت. 
دام،  نوع  همچنين  كشور،  مراتع  تنوع  به  توجه  با 
مناطق  در  مختلف  دام هاي  تغذيه اي  رفتار  بررسي 
مختلف امري ضروري به نظر مي رسد. از طرفي، بز نژاد 
 )Arzani, راييني پرجمعيت ترين نژاد دام در كشور است
در  مؤثري  گام  آن  تغذيه اي  رفتار  شناخت  و   2009(
در  به خصوص  دام،  نژاد  اين  مناسب  مديريت  جهت 
مراتع استان كرمان است. در همين راستا، اين مطالعه با 

هدف بررسي رابطة سن دام و ارزش رجحاني گونه هاي 
گياهي مراتع شهرستان كهنوج در جنوب استان كرمان 

انجام گرفت.

مواد و روش ها 

منطقة مورد مطالعه
شهرستان كهنوج در فاصلة 350 كيلومتري كرمان واقع 
و  بافت  و  جيرفت  به  شمال  از  شهر  اين  است.  شده 
به  مشرق  از  و  هرمزگان  استان  به  و جنوب  مغرب  از 
شهرستان هاي بم و ايرانشهر محدود است. شهر كهنوج 
در موقعيت 27 درجه و 50 دقيقة عرض شمالي و 57 
درجه و 40 دقيقة طول شرقي واقع شده است. منطقة 
مورد مطالعه، مراتع تلخ آب در فاصلة 10 كيلومتري شهر 
كهنوج، به وسعت 2700 هكتار انتخاب شد. گونه هاي 
مراتع  غالب  رويشي  فرم  و  شورپسندند  منطقه  غالب 
منطقه بسته به فصل تغيير مي كند، به طوري كه گونه هاي 
يك ساله در فصل بهار و گونه هاي بوته اي و درختچه اي 

در ساير فصول غالب اند. 
چراي  و  منطقه  سخت  محيطي  شرايط  به طوركلي، 
باعث  شتر  و  گوسفند  بز،  دام،  نوع  سه  بلندمدت 
شده  مطالعه  مورد  منطقة  در  گونه اي  تنوع  محدوديت 
است )شكل 1(. تعيين اقليم به روش دومارتن خشك 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شكل 1. منطقة مورد مطالعه، مراتع تلخ آب در جنوب استان كرمان

61



اثر سن دام بر ارزش رجحاني گونه هاي گياهي مراتع خشك شهرستان كهنوج در استان كرمان42

است.  ميلي متر   216 منطقه  ساالنة  بارندگي  متوسط  و 
اقليم، همواره در معرض خطر  اين  در  دامداري  حرفة 
تغذية  بستر  منطقه  اين  مراتع  همچنين،  است.  بوده 
)راييني(  ايراني  بز  نژاد  پرجمعيت ترين  و  معروف ترين 
است )Arzani, 2009( و هر مطالعه اي دربارة پوشش و 

دام اين منطقه ارزش مند است.

اندازه گيري پوشش گياهي و شاخص رجحان
با توجه به اينكه در دورة مورد مطالعه، به خصوص در 
گونه هاي  به  مربوط  گياهي  پوشش  اغلب  بهار،  فصل 
علفي يك ساله بود، درصد پوشش گياهي با استفاده از 
 Marquardt( پالت هاي يك مترمربعي اندازه گيري شد
اسفند   25 از  تحقيق  اين  اول  مرحلة   .)et al., 2010
)مرحلة  گرفت  صورت   1389 فروردين   11 تا   1388
رشد رويشي غالب گياهان علفي(. مرحلة دوم مطالعه، 
در تابستان 1389 از 1تا 15 مرداد ماه )پس از بذردهي( 
انجام گرفت. در منطقة مورد مطالعه، چهار منطقة كليدي 
در هر مرحله انتخاب و درصد پوشش گونه هاي گياهي 
تصادفي  به صورت  پالت   10 با  كليدي  منطقة  هر  در 

اندازه گيري و تيپ گياهي هر منطقه مشخص شد.
)رشد  مرحله  دو  در  گياهي  گونة  هر  رجحاني  ارزش 
سني  كالسه هاي  براي  بذردهي(  از  پس  و  رويشي 
متفاوت  راييني  نژاد  از  بز  سه  انتخاب  با  دام  مختلف 
از نظر سن )يكسالة ماده، سه سالة ماده، پنج سالة ماده( 
اندازه گيري شد؛ بدين صورت كه در زمان چراي دام، از 
هر كالس سني يك رأس دام انتخاب و زمان چرا از هر 
گونة گياهي در هر تيپ با كورنومتر )روش زمان سنجي( 
به مدت 5 روز و در هر روز 3 ساعت متوالي )8 تا 11 
 Aregheore ;2009 Ahmadi et al.,( ثبت شد )صبح
et al., 2006(. سپس، زمان نسبي چراي دام مورد هدف 
از هر گونة گياهي بر حسب درصد تعيين شد. به منظور 
حذف تأثير درصد پوشش گونه هاي مختلف بر ارزش 
 Ngwa et al. )2000( پيشنهادي  فرمول  از  رجحاني 

استفاده شد. 
نسبي  زمان   /  A )%( گونة  نسبي  تراكم  يا  پوشش 
         A شاخص رجحان گونة = A )%( چراي دام از گونة

الزم به ذكر است كه دام در مرحلة اول رويشي فقط قادر 
به چرا از ميوة درخت كنار بود و در مرحلة دوم رويشي 
درخت  ميوة  رجحاني  ارزش  اندازه گيري  )تابستان(، 
پايان فصل  به علت  آن  به عدم حضور  توجه  )با  كنار 
 Astragalus گونة  مورد  در  نگرفت.  انجام  ميوه دهي( 
triboloides نيز به علت ميزان پوشش كم آن، شاخص 

رجحان در مرحلة دوم برآورد نشد.

تجزيه و تحليل داده ها 
ابتدا آزمون نرمال سازی داده ها انجام شد. سپس، داده ها 
از  )داده ها  شد  آماري  تجزية  فاكتوريل  طرح  قالب  در 
آماري  تجزية  براي  مي كردند(.  تبعيت  نرمال  توزيع 
ارزش  به طوري كه  شد،  استفاده  دانكن  و   GLM از 
سن،  فاكتورهاي  و  وابسته  فاكتور  عنوان  به  رجحاني 
فاكتورهاي  عنوان  به  گياهي  گونة  و  فنولوژي  مرحلة 
مستقل ثابت به مدل وارد شدند. همچنين، آثار متقابل 
معرفي  مدل  به  نيز  رجحاني  ارزش  بر  فاكتورها  اين 
شدند. در شرايطي كه آثار متقابل معنادار بود، از آزمون 
تجزية واريانس يك طرفه جهت مقايسة ارزش رجحاني 
گونه هاي گياهي براي هر دو مرحلة فنولوژي، همچنين 
مقايسة ارزش رجحاني گونه هاي گياهي براي سه كالسة 
آزمون  از  استفاده شد.  مطالعه  مورد  دورة  در  دام  سني 
GLM و تست دانكن براي بررسي تأثير گونه و مرحلة 
فنولوژي بر خوشخوراكي گونه هاي گياهي استفاده شد. 
جهت  يك طرفه  واريانس  تجزية  آزمون  از  نهايت،  در 
دورة  كل  در  گياهی  گونه های  خوشخوراكی  مقايسة 

مورد مطالعه استفاده شد.

نتايج
حضور  و  مطالعه  مورد  منطقة  از  ميداني  بازديد  با 
گونة غالب، چهار تيپ گياهي در منطقه مشخص شد 

)جدول 1(.   

تأثير فاکتورهاي مختلف و اثر متقابل آن ها بر ارزش 
رجحاني 

داد  نشان   )GLM( چندمتغيره  واريانس  آناليز  نتايج 
تمامي فاكتورهاي مورد بررسي )شامل سن دام، نوع گونة 
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گياهي و مرحلة فنولوژي( و آثار متقابل آن ها بر مقدار 
ارزش رجحاني گونه هاي گياهي بز تأثير معناداري دارد، 
چرايي  نوسانات  علي رغم  علفي  گونه هاي  به طوري كه 
از  قابل توجهي  فنولوژي بخش  دام، در هر دو مرحلة 
رژيم غذايي دام را تشكيل داد و ارزش رجحاني اغلب 
بذردهي  مرحلة  در  درختچه اي  و  بوته اي  گونه هاي 
گونه  متقابل  اثر  كه  آنجا  از  داشت.  معناداري  افزايش 
× مرحلة فنولوژي معنادار شد، به طوركلي نتايج آزمون 
ANOVA نشان داد در كل دورة مورد مطالعه، بيشترين 
 Stipa capensis، به گونه هاي  ارزش رجحاني مربوط 
 Plantago stocksii و Taverniera cuneifoliaبود، 
ضمن اينكه اين رجحان باال مربوط به مرحلة بذردهي 
است. از طرف ديگر، كمترين ارزش رجحاني مربوط به 
گونة Rhazya  stricta بود )جدول 2 و 3 و شكل 2(. 

نيز  گياهي  متقابل سن× گونة  اثر  كه  آنجا  از  همچنين، 
معنادار شد، نتايج آزمون تجزية واريانس يك طرفه نشان 
داد در كل دورة مورد مطالعه بيشترين چراي دام يكسالة 
 Plantago و   Stipa capensis گونه هاي  به  مربوط 
به  را  چرا  زمان  بيشترين  ساله  سه  دام  بود.   stocksii
 Stipa capensis، Ziziphus spina-christi گونه هاي
نهايت،  در  داد.  اختصاص   Taverniera cuneifolia و 
گونه هاي بوته اي و درختچه اي بيشترين زمان چراي دام 

پنج ساله را تشكيل دادند )جدول 2 و 5(. 
واريانس  تجزية  آزمون  نتايج  اساس  بر  همچنين، 
ارزش  بيشترين  مطالعه،  مورد  دورة  در  چندمتغيره 
و  سه ساله  پنج ساله،  دام  به  مربوط  ترتيب  به  رجحاني 
نتايج  نهايت،  در   .)3 شكل  و   5 )جدول  بود  يك ساله 
آزمون تجزية واريانس يك طرفه نشان داد خوشخوراكي 
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تيپ 4 تيپ 3  تيپ 2    شمارة تيپ       تيپ 1   

Zygophyllum eurypterum  Taverniera cuneifolia   Hammada salicornicum  Hammada نام تيپ گياهي 

Calligonum bungei  salicornicum   

جدول 1. تيپ هاي گياهي مورد مطالعه در دو مرحلة نمونه برداري

جدول 2. تأثير سن دام، گونة گياهي، مرحلة فنولوژي و اثر متقابل آن ها بر ارزش 
رجحاني گونه هاي گياهي

.Sig  F  df منابع تغيير  

0/000  10/42  2 سن دام   

0/000  147/76  11 گونه   

0/000  358/38  1 مرحلة فنولوژي  

0/000  5/36  22 سن دام×گونه  

0/000  9/87  2 سن دام×مرحلة فنولوژي 

0/000  76/08  11 گونه×مرحلة فنولوژي  

0/000  4/18  22 سن دام×گونه×مرحلة فنولوژي 

گياهي و مرحلة فنولوژي) و آثار متقابل آن ها بر مقدار 
ارزش رجحاني گونه هاي گياهي بز تأثير معناداري دارد، 
به طوري كه گونه هاي علفي علي رغم نوسانات چرايي دام، 
در هر دو مرحلة فنولوژي بخش قابل توجهي از رژيم 
غذايي دام را تشكيل داد و ارزش رجحاني اغلب گونه هاي 
بوته اي و درختچه اي در مرحلة بذردهي افزايش معناداري 
داشت. از آنجا كه اثر متقابل گونه×مرحلة فنولوژي معنادار 
شد، به طوركلي نتايج آزمون ANOVA نشان داد در كل 
به  مربوط  رجحاني  ارزش  بيشترين  مطالعه،  مورد  دورة 
گونه هاي Taverniera cuneifolia ،Stipa capensis و 
باال  رجحان  اين  اينكه  ضمن  بود،   Plantago stocksii
مربوط به مرحلة بذردهي است. از طرف ديگر، كمترين 
بود   Rhazya  stricta گونة به  مربوط  رجحاني  ارزش 

(جدول 2 و 3 و شكل 2). 

همچنين، از آنجا كه اثر متقابل سن×گونة گياهي نيز 
معنادار شد، نتايج آزمون تجزية واريانس يك طرفه نشان 
داد در كل دورة مورد مطالعه بيشترين چراي دام يكسالة 
 Plantago و   Stipa capensis گونه هاي  به  مربوط 
به  را  چرا  زمان  بيشترين  ساله  سه  دام  بود.   stocksii
 Stipa capensis، Ziziphus spina-christi گونه هاي
و Taverniera cuneifolia اختصاص داد. در نهايت، 
گونه هاي بوته اي و درختچه اي بيشترين زمان چراي دام 

پنج ساله را تشكيل دادند (جدول 2 و 5). 
واريانس  تجزية  آزمون  نتايج  اساس  بر  همچنين، 
ارزش  بيشترين  مطالعه،  مورد  دورة  در  چندمتغيره 
و  سه ساله  پنج ساله،  دام  به  مربوط  ترتيب  به  رجحاني 
نتايج  نهايت،  در   .(3 شكل  و   5 (جدول  بود  يك ساله 
آزمون تجزية واريانس يك طرفه نشان داد خوشخوراكي 
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0

1

2

3

   
  

 

c
b

a

شكل 2. مقايسة شاخص رجحان براي كالسه هاي سني دام در دورة مورد مطالعه

پس از بذردهي خانواده         رشد رويشي    نام گونه    
ميانگين اشتباه معيار  ميانگين  اشتباه معيار        

-  -   2/55DE   0/07  Leguminoseae   Astragalus triboloides

1/95 Ea  0/47   1/67Fb   0/35  Zaygopyllaceae   Fagonia bruguieri 

5/77 Ba  0/54   0/00 Ib   0/00   Liliaceae   Asphodelus tenuifolius

0/00Ia  0/00   0/00Ia   0/00  Polygonacea    Rhazya  stricta

0/31 Ib  0/01   0/23HIa   0/08  Zygophyllaceae   Zygophyllum eurypterum

6/57 ABa  0/63  0/98GHIb   0/09  Fabaceae   Taverniera cuneifolia

2/41 DEb  0/35   3/24Da   0/16  Plantaginaceae    Plantago stocksii

0/93FGHa  0/26   0/00Ib   0/00  Chenopodiacese   Hammada salicornicum

7/37Aa  0/45   3/06Db   0/21  Gramineae    Stipa capensis

0/30 HIa  0/15   0/52 HIa   0/10  Caryophyllaceae   Gymnocerpus decarder

0/00 Ib  0/00   0/19HIa   0/08  Solanaceae   Lycium edgeworthii

0/00 Ib  0/00   0/30HIa   0/06  Polygonaceae   Calligonum bungei

4/37Ca  1/65   0/37HIb   0/09  Rubiaceae    Gaillonia aucheri

-  -   2/44 DE   0/54  Rhamnaceae   Ziziphus spina-christi

جدول 3. ميانگين شاخص رجحان در دو مرحلة فنولوژي (رشد رويشي و پس از بذردهي) 
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گونه هاي گياهي مختلف با يكديگر و در مراحل مختلف 
فنولوژي داراي تفاوت معناداري بود )جدول 4(.

حروف كوچك بيانگر مقايسة شاخص رجحان هر 
بيانگر  بزرگ  حروف  و  فنولوژي  مرحلة  دو  در  گونه 
مورد  دورة  كل  در  گونه ها  رجحان  شاخص  مقايسة 

مطالعه به وسيلة آزمون تجزية واريانس يك طرفه است.
حرف N بيانگر گونه هايي است كه دام چرا نكرده اند و 
گونه هاي غيرخوشخوراک در نظر گرفته شدند. حروف 
كوچك بيانگر مقايسة ميانگين درصد خوشخوراكي هر 
بيانگر  بزرگ  حروف  و  فنولوژي  مرحلة  دو  در  گونه 
كل  در  گونه ها  خوشخوراكي  درصد  ميانگين  مقايسة 

دورة مورد مطالعه است.

حروف كوچك بيانگر مقايسة شاخص رجحان هر 
گونه بين كالسه هاي مختلف سني دام و حروف بزرگ 
بيانگر مقايسة ارزش رجحاني گونه هاي گياهي در دورة 

مورد مطالعه براي دام است.

بحث و نتيجه گيري
تأثير  دام  سني  كالسه هاي  آمده  به دست  نتايج  طبق 
داشتند،  گياهي  گونه هاي  رجحاني  ارزش  بر  معناداري 
به طوري كه بيشترين زمان اختصاص داده شده به چراي 
پنج ساله، كمترين زمان  دام  به  گونه هاي گياهي مربوط 
دو  اين  واسط  حد  سه سالة  و  يك ساله  دام  به  مربوط 
نشان  نتايج  بود.  چرا  گياهي  گونه هاي  از  سني  كالسة 
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گونه هاي گياهي مختلف با يكديگر و در مراحل مختلف 
فنولوژي داراي تفاوت معناداري بود (جدول 4).

حروف كوچك بيانگر مقايسة شاخص رجحان هر 
بيانگر  بزرگ  حروف  و  فنولوژي  مرحلة  دو  در  گونه 
مورد  دورة  كل  در  گونه ها  رجحان  شاخص  مقايسة 

مطالعه به وسيلة آزمون تجزية واريانس يك طرفه است.
چرا  دام  كه  است  گونه هايي  بيانگر   N حرف 
گرفته  نظر  در  غيرخوشخوراك  گونه هاي  و  نكرده اند 
درصد  ميانگين  مقايسة  بيانگر  كوچك  حروف  شدند. 
خوشخوراكي هر گونه در دو مرحلة فنولوژي و حروف 
خوشخوراكي  درصد  ميانگين  مقايسة  بيانگر  بزرگ 

گونه ها در كل دورة مورد مطالعه است.

حروف كوچك بيانگر مقايسة شاخص رجحان هر 
گونه بين كالسه هاي مختلف سني دام و حروف بزرگ 
بيانگر مقايسة ارزش رجحاني گونه هاي گياهي در دورة 

مورد مطالعه براي دام است.

بحث و نتيجه گيري
تأثير  دام  سني  كالسه هاي  آمده  به دست  نتايج  طبق 
داشتند،  گياهي  گونه هاي  رجحاني  ارزش  بر  معناداري 
به طوري كه بيشترين زمان اختصاص داده شده به چراي 
زمان  كمترين  پنج ساله،  دام  به  مربوط  گياهي  گونه هاي 
دو  اين  واسط  حد  سه سالة  و  يك ساله  دام  به  مربوط 
نشان  نتايج  بود.  چرا  گياهي  گونه هاي  از  سني  كالسة 

 مرحلة       كالسة  مرحله بذردهي كالسة 
نام گونه خانواده       رشد رويشي                           

 - -   I  15/55C  Leguminoseae Astragalus triboloides

 II 5/50 Ea   III  4/02EFa  Zaygopyllaceae Fagonia bruguieri

 I 10/17 Da   N  0/00Gb  Liliaceae Asphodelus tenuifolius

 N 000Fa   N  0/00Ga  Polygonacea Rhazya  stricta

 III 3/1 Fb   II  6/2Ea  Zygophyllaceae Zygophyllum eurypterum

 I 15/47 Ca   II  9/8Db  Fabaceae Taverniera cuneifolia

 I 15/1 Cb   I  24/2Aa  Plantaginaceae Plantago stocksii

 II 7/3DEa   N  00/0Gb  Chenopodiacese Hammada salicornicum

 I 30/37Aa   I  20/6ABb  Gramineae Stipa capensis

 III 3 Fa   III  2/3 Fa  Caryophyllaceae Gymnocerpus decarder

 N 000Fa   III  1/9Fa  Solanaceae Lycium edgeworthii

 N 000 Fa   III  2Fa  Polygonaceae Calligonum bungei

 I 10/19Da   III  2/7Fb  Rubiaceae Gaillonia aucheri

 - -   I  11/2 D  Rhamnaceae Ziziphus spinachristi

خوشخوراكي خوشخوراكي

جدول 4. ميانگين درصد و كالس خوشخوراكي گونه هاي گياهي در دو مرحلة فنولوژي 
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بر  را  زمان چرا  بيشترين  دام  داد كالس سني يك سالة 
ديگر،  از طرف  داد.  اختصاص  علفي  گياهي  گونه هاي 
 Calligonum گونه هاي  از  سني،  كالس  اين  چراي 
  bungei، Zygophyllum eurypterum، Lycium
صفر   edgeworthii و Gymnocerpus decandrum 
يا نزديك به صفر بود. دليل اين امر را مي توان مربوط 
به ساختار چوبي و خشبي و ارتفاع بلند اين گونه هاي 
و  كوچك تر  دهان  يك ساله  دام  زيرا  دانست،  گياهي 
دام  اين  از موفقيت  مانع  امر  دارد. همين  قد كوتاه تري 
از  تلفيقي  در چراي گونه هاي مذكور شد. دام سه ساله 
گونه هاي علفي و درختچه اي را استفاده كرد. در نهايت، 

خود  چراي  زمان  بيشترين  دام  سالة  پنج  سني  كالس 
به  كرد.  معطوف  درختچه اي  و  بوته اي  گونه هاي  به  را 
رغم اينكه بلندي قد كالسه هاي مختلف سني دام انجام 
فاحشي  به طور  ميداني،  به مشاهدات  توجه  با  نگرفت، 
دام هاي  به  نسبت  بلندتري  قد  داراي  مسن تر  دام هاي 
داشتن  علت  به  مسن تر  دام هاي  بنابراين،  بودند.  جوان 
درختچه اي  و  چوبي  گياهان  از  چرا  در  بلندتر  قدي 
موفق تر از دام هاي كوتاه قد عمل كردند. از طرف ديگر، 
دام هاي جوان در انتخاب اين گونه ها جهت چرا كمتر 
موفق بودند. بنابراين، مي توان گفت در مرتع، علوفة قابل 
جوان  دام هاي  از  بيشتر  مسن تر  دام هاي  براي  دسترس 

اثر سن دام بر ارزش رجحاني گونه هاي گياهي مراتع خشك شهرستان كهنوج در استان كرمان46

سن دام گونة گياهي 
پنج ساله يك ساله            سه ساله        

     
36/2BCb  15/0   42/2BCb  10/0   87/2Ba  05/0   Astragalus triboloides

94/2Ba  55/0   83/1Cb  68/0   79/0EFc  34/0    Fagonia bruguieri

44/1CDb  34/0   43/1CDb  21/0   86/2Ba  71/0   Asphodelus tenuifolius

00/0Ia  00/0   00/0Ia  00/0   00/0Ia  00/0    Rhazya  stricta

68/0FGa  04/0   14/0Ib  03/0   047/0Ib  03/0   Zygophyllum eurypterum

48/3ABa  15/0   48/2BCb  09/0   59/1CDc  83/0   Taverniera cuneifolia

11/0Ic  29/0   89/0Eb  14/0   66/4Aa  22/0    Plantago stocksii

73/0Fa  31/0   2/0HIb  09/0   00/0Ic  00/0   Hammada salicornicum

37/2BCc  34/0   01/3Bb  20/0   1/5Aa  54/0    Stipa capensis

51/0Ga  18/0  31/0GHIb  14/0   07/0Ic  06/0   Gymnocerpus decarder

11/0Ia  01/0   07/0Ia  01/0   02/0Ia  01/0   Lycium edgeworthii

27/0Ha  07/0   051/0Ib  01/0   034/0Ib  02/0   Calligonum bungei

55/2Ba  76/0   35/1Db  64/0   11/0Ic  08/0    Gaillonia aucheri

83/3ABa  44/0   49/2BCb  15/0   71/0Fc  64/0   Ziziphus spina-christi

جدول 5. مقايسة ارزش رجحاني گونه هاي گياهي كالس هاي مختلف سني دام و در كل دورة مورد مطالعه با تجزية واريانس يك طرفه 

اشتباه معيار    ميانگيناشتباه معيار    ميانگيناشتباه معيار    ميانگين

بر  را  چرا  زمان  بيشترين  دام  يك سالة  سني  كالس  داد 
ديگر،  طرف  از  داد.  اختصاص  علفي  گياهي  گونه هاي 
 Calligonum گونه هاي  از  سني،  كالس  اين  چراي 
 Lycium  ،Zygophyllum eurypterum  ،bungei
صفر   Gymnocerpus decandrum و  edgeworthii 
يا نزديك به صفر بود. دليل اين امر را مي توان مربوط 
به ساختار چوبي و خشبي و ارتفاع بلند اين گونه هاي 
و  كوچك تر  دهان  يك ساله  دام  زيرا  دانست،  گياهي 
دام  اين  موفقيت  از  مانع  امر  همين  دارد.  كوتاه تري  قد 
از  تلفيقي  سه ساله  دام  شد.  مذكور  گونه هاي  چراي  در 
گونه هاي علفي و درختچه اي را استفاده كرد. در نهايت، 

خود  چراي  زمان  بيشترين  دام  سالة  پنج  سني  كالس 
به  كرد.  معطوف  درختچه اي  و  بوته اي  گونه هاي  به  را 
رغم اينكه بلندي قد كالسه هاي مختلف سني دام انجام 
فاحشي  به طور  ميداني،  مشاهدات  به  توجه  با  نگرفت، 
دام هاي  به  نسبت  بلندتري  قد  داراي  مسن تر  دام هاي 
داشتن  علت  به  مسن تر  دام هاي  بنابراين،  بودند.  جوان 
درختچه اي  و  چوبي  گياهان  از  چرا  در  بلندتر  قدي 
موفق تر از دام هاي كوتاه قد عمل كردند. از طرف ديگر، 
دام هاي جوان در انتخاب اين گونه ها جهت چرا كمتر 
موفق بودند. بنابراين، مي توان گفت در مرتع، علوفة قابل 
جوان  دام هاي  از  بيشتر  مسن تر  دام هاي  براي  دسترس 

Marta'e.indd   46 12/31/2010   4:49:52 PM

66



47 نشریه مرتع و آبخیزداری، مجله منابع طبیعی ایران، دوره 66، شماره 1، بهار 1392،

است. در دسترس بودن علوفه هم زمان در ميزان چرا و 
 Rogosica et( ارزش غذايي علوفة مصرفي مؤثر است

 .)2008 Yaynesheta et al., ;2006 al.,

ترجيح  و  دارند  بلندتر  قدي  چندساله  دام هاي 
كنند  استفاده  بلندتر  گونه هاي  پوشش  تاج  از  مي دهند 
به  مي توان  عوامل  ديگر  از   .)Sanon et al., 2007(
تجربة بيشتر دام هاي مسن تر در چرا با دامنة وسيع تري 

از گونه ها اشاره كرد. 
و  رفتارها  جوان  حيوانات  می دهد  نشان  تحقيقات 
با  دارند.  مراتع  از  چرا  حين  متفاوتي  محدوديت هاي 
وجود اينكه نيازهاي تغذيه اي بيشتري دارند، نسبت به 
حيوانات مسن تر نقطه ضعف ذاتي دارند و فاقد تجربة 
 .)Provenza and Malechek, 1986( چرايي كافي اند
احشام جوان نسبت به احشام بالغ در انتخاب گونه هاي 
خوشخوراک به علت كمي تجربه توانايي كمتري دارند 
)Ahmadi, 2009(. آشنايي قبلي حيوانات با گونه هاي 
گياهي، بدون توجه به ارزش تغذيه اي آن ها، به عنوان 
است  مؤثر  گياه  آن  از  استفادة حيوان  مقدار  بر  علوفه، 
گونه ها  اين  مورد  در   .)Arnold and Maller, 1977(
ساختار  و  بافت  طعم،  مانند  گياهي  شايد خصوصيات 

شده  جوان تر  دام هاي  انتخاب  عدم  باعث  مورفولوژي 
است كه با نتايج Rogosica et al., )2006( همخواني 

دارد.
مرحلة  داد  نشان  حاضر  تحقيق  نتايج  همچنين، 
گونه هاي  رجحاني  ارزش  بر  معناداري  تأثير  فنولوژي 
گياهي دارد. Sanadgol )2004( نيز فصل چرا را يكي از 
عوامل مؤثر بر ارزش رجحاني گونه هاي گياهي دانست. 
در مرحلة رشد رويشي بيشترين ارزش رجحاني مربوط 
 Astragalus triboloides، Plantago گونه هاي  به 
ارزش  كمترين  و   stocksii، Stipa capensis
 Rhazya stricta، Asphodelus به  مربوط  رجحاني 
در  بود.   Hammada salicornicum و   tenuifolius
مرحلة پس از بذردهي، بيشترين ارزش رجحاني مربوط 
و   Taverniera cuneifolia و   Stipa capensis به 
 Rhazya stricta، به  مربوط  رجحاني  ارزش  كمترين 
Lycium edgeworthii و Calligonum bungei بود. 
با پيش رفتن مرحلة فنولوژي از رشد رويشي به پس از 
بذردهي، با توجه به اينكه درصد پوشش برخي گونه ها 
كاسته و برخي گونه ها از پوشش حذف شد، فعاليت هاي 
به خصوص  گياهي،  پوشش  باقيماندة  بر  دام  چرايي 
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شد  زياد  درختچه اي(  و  )بوته اي  چندساله  گونه هاي 
 Gaillonia قبيل  از  گونه ها،  برخي  رجحاني  ارزش  و 
aucheri، به شدت افزايش يافت. اين نتايج با تحقيقات 
 Stoddart et al.,( برخي محققان ديگر همخواني دارد
 Yaynesheta et al., 1975; Newman et al., 1994

 .)2008

تغيير  فصل  پيش رفتن  با  بزها  چرايي  فعاليت هاي 
مي يابد و اين پاسخ انطباقي با افزايش كيفيت و كميت 
 Sanon et al., 2007; Alikhah( پوشش گياهي است
 Migongo-Bake and asl et al., 2009(. همچنين، 
 Hansen )1987)، Schwartz and Ellis )1981)،
)Alikhah asl et al. )2009 اشاره كردند كه فصل تأثير 
عمده اي بر اولويت رژيم غذايي دام دارد و اين باعث 
افزايش تمايل دام به چراي شاخ و برگ گياهان مي شود. 
فصل  با  توجهي  قابل  به طور  گياهي  گونه هاي  مصرف 
اينجا  در   .)Yaynesheta et al., 2008( مي كند  تغيير 
الزم است بيان شود در فصل تابستان )پس از بذردهي( 
درصد پوشش گياهان يكساله كاهش مي يابد و به مرور 
اينكه دام هاي  با توجه به  از پوشش حذف مي شوند و 
گياهان  از  استفاده  جهت  كافي  توانايي  پايين  سن  با 
دستي  علوفة  از  استفاده  ندارند،  درختچه اي  و  بوته اي 
جهت حفظ توليد اين دام ها پيشنهاد مي گردد. عالوه بر 
اين، با توجه به نتايج به دست آمده در اين تحقيق، گونة 
فنولوژي،  مرحلة  دو  هر  در   Taverniera cuneifolia
درصد  از  كه  بذردهي  از  پس  مرحلة  در  به خصوص 
پوشش گونه هاي يكساله كاهش يافت، داراي شاخص 

رجحان بااليي است. 
داراي  اين گونه در هر دو مرحله  از طرف ديگر، 
شاخ و برگ هاي زياد، نرم و آبدار است. هر چه نسبت 
خوشخوراكي  و  كيفيت  باشد،  بيشتر  ساقه  به  برگ 
در  به خصوص   .)Arzani, 2009( است  باالتر  علوفه 
فصل تابستان كه درصد پوشش گونه هاي يك ساله كم 
مي  شود، به نظر مي رسد با توسعة اين گونه در منطقه از 
طريق طرح هاي اصالح مرتع شايد بتوان بخش زيادي 
از نيازهاي علوفه اي دام را در منطقه برطرف كرد، كه 

نياز به تحقيقات بيشتر دارد. 
اينكه كاماًل خاردار  با   Fagonia bruguieria گونة 
است اما در فصل اول كه سرسبز و در مرحلة رويشي 
بود منبع تغذية همة كالسه هاي سني چرا شد. در فصل 
دوم )پس از بذردهي( با توجه به اينكه خارهاي اين گياه 
خشك و خشن شده بودند ميزان چراي دام هاي مسن 
از جوان ترها بيشتر بود. بنابراين، در كل در مرحلة پس 
از بذردهي مقداري از ارزش رجحاني آن براي دام هاي 
يك ساله كاهش يافت. خصوصيات فيزيكي مثل وجود 
فاكتورهاي  از  و  كيفيت  عوامل ضد  مهم ترين  از  خار، 
 ,Yaji and Fukuda( چراست  براي  دام  دفع  مؤثر 

.)2001

اين  تحقيق  اين  در  آمده  به دست  نتايج  ديگر  از 
است كه ارزش رجحاني بين گونه هاي گياهي اختالف 
معناداري داشت. Sanadgol )2004( در بررسی مراتع 
با  رسيد.  مشابهي  نتايج  به  نيز  مركزي  استان  انجيدان 
در  تحقيق  اين  در  مطالعه  مورد  منطقة  اينكه  به  توجه 
اينكه  رغم  به  و  است  واقع شده  كشور  جنوب شرقي 
مراتع  در  را   Stipa capensis گونة  پيشين  تحقيقات 
بودند  مرتعي معرفي كرده  جنوب كشور، گونة مهاجم 
خالف  تحقيق  اين  نتايج   ،)Arzani, 2009 جمله  )از 
اين امر را نشان داد، به طوري كه در مراتع منطقة مورد 
مطالعه، بيشترين ارزش رجحاني مربوط به اين گونه بود 
و بخش قابل توجهي از جيرة غذايي دام در اين منطقه 

را تشكيل مي داد. 
شايد تغيير تركيب پوشش گياهي طي زمان به اجبار 
از  چرا  سمت  به  منطقه  اين  در  دام  ذائقة  تغيير  باعث 
شناخت  به  توجه  با  اما  باشد،  شده  گونه هايي  چنين 
جامعي كه محققاق اين مطالعه از كل منطقه، و از شرايط 
اين  گفت  مي توان  داشتند  تاكنون  گذشته  از  آن  مراتع 
را  منطقه  اين  گياهي  پوشش  از  اعظمي  بخش  گونه 
مخصوصًا در فصل بهار شامل می شود، ضمن اينكه به 
جز در مرحلة بذردهي، بيشترين چراي دام را به خود 

اختصاص مي دهد. 
كمترين   Rhazya stricta گونة   ديگر،  طرف  از 
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به  توجه  با  داد.  اختصاص  به خود  را  ارزش رجحاني 
اينكه اندازه گيري ارزش رجحاني گونه ها در دو مرحله 
شد،  انجام  بذر  ريختن  از  پس  و  رويشي  رشد  شامل 
 Stipa گونة  رويشي،  مرحلة  در  كرد  استدالل  مي توان 
از  پس  مرحلة  در  و  آبدار  و  نرم  بافت هاي   capensis
ريختن بذر بافت هاي نرم دارد. همين خصوصيات باعث 

رجحان باالي اين گونه نسبت به ساير گونه هاست. 
اعظم  قسمت  يك ساله  علفي  گونه هاي  به طوركلي، 
به خصوص در  دادند،  اختصاص  به خود  را  دام  چراي 
منطقه  در  يك ساله  گونه هاي  كه  رويشي  رشد  مرحلة 
 Baghestani Meybodi and Arzani بود.  غالب 
مراتع  گياهي  گونه هاي  رجحاني  ارزش  به   )2004(
ارزش  داشتند  بيان  و  پرداختند  يزد  استان  پشتكوه 
و  داشت  معناداري  تفاوت  گياهي  گونه هاي  رجحاني 
بيشترين ارزش رجحاني مربوط به گونة علفي چندسالة 
رجحان  بوته اي  گونه هاي  و  بود   Stipa barbata
كمتري داشت. همچنين، بيان داشتند گونه هاي يك ساله 
با رفع نسبي خشكسالي بيشترين ارزش رجحاني را به 

خود اختصاص دادند. 
 Stipa گونة  رجحاني  ارزش  داد  نشان  ما  نتايج 
اول  مرحلة  به  نسبت  دوم  مرحلة  در   capensis
افزايش يافت. دليل اين امر را همچنين مي توان مربوط 
دانست،  همراه  گونه هاي  يا  گياهي  تركيب  تغييرات  به 
 Plantago زيرا در مرحلة دوم از درصد پوشش گونة
 Astragalus گونة  و  كاسته  شدت  به   stocksii
 Alikhah .از پوشش گياهي حذف شد triboloides
يافت  دست  مشابهي  نتايج  به   )2009(  .asl et al
عامل  را  گياهي  تركيب  و  همراه  گونه هاي  فراواني  و 
انتخاب علوفه عنوان كرد. از طرف ديگر،  مؤثر دام بر 
آمده،  به دست  نتايج  و  ميداني  مشاهدات  به  توجه  با 
انتخاب  را    Rhazya strictaگونة دام  آنكه  علت 
نكرد احتماالً به دليل وجود مواد ثانويه است. تركيبات 
شيميايي گياهان و وجود مواد ثانويه از مهم ترين عوامل 

تعيين كنندة خوشخوراكي و از فاكتورهاي مؤثر دفع دام 
براي چراست )Ball et al., 2000( كه در اين تحقيق 

نمي گنجد. 
در نهايت، نتايج اين تحقيق بيانگر اين است كه براي 
مديريت صحيح چراي دام از مراتع بايد ديدي همه جانبه 
داشت و براي سنين مختلف دام و در فصول مختلف 
مديريت چراي دام را اعمال كرد؛ بدين صورت كه در 
يك سالة  گونه هاي  مناطقي  چنين  مراتع  در  كه  فصولي 
كه  جوان  دام هاي  براي  به خصوص  دارد،  وجود  كمتر 
و  درختچه اي  گونه هاي  از  چرا  جهت  كافي  توانايي 
بوته اي ندارند، در كوتاه مدت با جيرة كمكي نياز غذايي 
دام را برطرف كرد و در بلندمدت با اجراي طرح هاي 
قبيل  از  منطقه  خود  بومي  گونه هاي  با  بوته كاري 
نياز  برطرف كردن  جهت  در   Taverniera cuneifolia
غذايي دام منطقه و حفاظت مراتع آن گام برداشت. نتايج 
 Baghestani Meybodi et al.,( ديگران  تحقيقات 
 Devendra Baghestani Meybodi, 2002 ؛2003؛ 
نشان   )Ramirez, 1999 and Devendra, 1991؛ 
تغذية  به  توجهي  قابل  كمك  بوته ها  و  درختچه ها  داد 
نيمه خشك مي كند. همچنين،  بزها در مناطق خشك و 
بزها  كه  است  اين  حاضر  تحقيق  يافته هاي  ديگر  از 
صرفًا سرشاخه خوار نيستند و در صورتي كه گونه هاي 
داشته  گياهي وجود  پوشش  تركيب  در  علفي  يك سالة 
باشند اغلب چراي دام مربوط به اين گونه هاست و به 
كاسته  يك ساله  گونه هاي  پوشش  درصد  از  كه  مرور 
مي شود بيشتر چراي خود را روي گونه هاي درختچه اي 
و بوته اي معطوف مي كند و اين بيانگر توانايي اين دام 

در تأمين نياز خود تحت شرايط سخت است. 

تقدير و تشکر
از دانشگاه تربيت مدرس كه هزينه و امكانات الزم را 

جهت انجام اين تحقيق فراهم نمود تشكر مي كنيم.
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