
 

 مورد چرای گوسفند گیاهی های گونهخوشخوراکی رژیم غذایی و 

 در مراتع استپی میمه، اصفهانکننده  چرانایینی نژاد 

  تهران کشاورزي، ترويج و آموزش تحقیقات، سازمانها و مراتع کشور، دانشیار پژوهشی، بخش تحقیقات مرتع، مؤسسۀ تحقیقات جنگل ؛*خداقلیمرتضی. 

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

 تهران رزي،کشاو ترويج و آموزش تحقیقات، سازمانها و مراتع کشور، بخش تحقیقات مرتع، مؤسسۀ تحقیقات جنگلپژوهشگر ؛ مینا بیات. 

 تهران کشاورزي، ترويج و آموزش تحقیقات، سازمانها و مراتع کشور، دانشیار پژوهشی، بخش تحقیقات مرتع، مؤسسۀ تحقیقات جنگل؛ جواد معتمدی. 

 

 چکیده

های مرتعداری ظرفیت چرا در طرح صحیح ۀمحاسبیکی از ملزومات اساسی های مورد چرای دام، خوشخوراکی گونهتعیین رژیم غذایی و 
مختلف های زماندر  ،های گیاهیاز گونهکننده در مراتع استپی میمه،  چرا درصد زمان چرای گوسفند نژاد نائینیبرای این منظور، . است

سبنیی  ، توسب  روش زمبان1386 -1389های ، طبی سبا (های غالب بذردهی و ریزش بذر گونه، گلدهی)رشد رویشی،  فصل چرا

 ۀنمایندعنوان  بهساله(  3-4نائینی بالغ )نژاد گوسفند س أر، یک رویش غاز هر فصلآمشخص شد. برای انیام آزمایش، در )ویدیوئی(، 

ادامه  رشدمرحلۀ طی چهار  رویش ووع فصل گیری زمان چرا، با شرها ساالنه از آن استفاده شد. اندازهگله، نشان دار و در کل آماربرداری

آزمایش( انیام ای مستمر )تکرار دقیقه 20 ۀدوریک ساعت پس از آغاز چرای روزانه و در سه ، رشدمرحلۀ داشت. زمان آماربرداری در هر 

 ا در نظر گبرفتنب .ها در نظر گرفته شدعنوان درصد خوشخوراکی آن های گیاهی، بههای درصد زمان چرای دام بر روی گونههشد. داد

نتبای   مشخص گردید. های گیاهیهای مختلف، کالس خوشخوراکی هر یک از گونهزمان تمرکز دام و گرایش چرایی دام بر روی گونه

، س و فورب()گرا های یکسالهگونهروی  گوسفند نژاد نائینی برتمرکز چرای ، در هر شرایطی، های مورد بررسیسا  شان داد در طو ن

بوده است. ببر  Hertia angustifolia و Stachys inflata ،Artemisia sieberi ،Stipa arabica ،Noaea mucronata الشبرگ،

های و گونبه Π عنبوان کبالس هبب Stachys inflata ۀگونب، І های کبالسعنبوان گونبه ببهیکساله و الشبرگ  هایمبنای نتای ، گونه

Artemisia sieberi ،Stipa arabica ،Noaea mucronata  وHertia angustifolia های کبالسعنوان گونبه به Ш  قاببل چبرا

یکسبان نببود.  ،شرویبها، متناس  با تغییر در ترکی  گیباهی در طبو  فصبل خوشخوراکی گونهنتای  نشان داد که شوند. معرفی می

باشد و ضرورت دارد در ها در مراحل مختلف رشد، صحیح نمیدر نظر گرفتن کالس یکسان خوشخوراکی برای هر یک از گونه بنابراین

 به این موضوع توجه بیشتری گردد.ظرفیت چرا، محاسبۀ به هنگام های مرتعداری شرح خدمات طرح
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 مقدمه. 1
ی دام های مبورد چبراتعیین کالس خوشخوراکی گونه

 در ترکی  گیاهی مرتع، از عوامل موثر در محاسببه علوفبه

هبای مرتعبداری در طرح چرادر دسترس و برآورد ظرفیت 

 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 

باشبد. در تحقق یا برقراری تعاد  دام در مرتع میاساسی 

 هبای چبراداممطرح است که سواالت بنابراین همواره این 

هبا هایی را نسبت به سبایر گونبهکننده در مرتع، چه گونه

ها در طو  دهند و آیا کالس خوشخوراکی گونهترجیح می

 [.18]فصل چرا یکسان است 

عنوان مسئله و بیان اصلی بسبیاری  مذکور، بهسواالت 

مطالعبات ، باشبد. از ایبن حیب های مرتب  میاز پژوهش

مطرح و تعیین رژیم سواالت متعددی در خصوص پاسخ به 

در ع، کننده در مرت چراوحش  و حیاتاهلی های غذایی دام

و ببه  [14، 11، 10، 9]اسبت  کشورهای دیگر انیام شبده

توان گفت که کشورهای صاح  سبک در صنعت نوعی می

ب دهند و مطرح فوق جواسواالت اند به مرتعداری، توانسته

 .از نتای  مطالعات مذکور در مدیریت مراتع استفاده کنند

های مطالعات مختلفی در خصوص خوشخوراکی گونبه

ام شده های مختلف دام، انیانواع و ردهگیاهی مورد چرای 

ببر مبثثر های مذکور، به بررسبی عوامبل است. در پژوهش

هبا های گیاهی و همچنین تغییبرات آنخوشخوراکی گونه

در مراحل مختلف رشد، پرداخته شده اسبت. از مطالعبات 

های گیباهی انواع مختلف گونبهشود که مذکور، نتییه می

مورفولبوژیکی،  وهبای شبیمیایی دلیبل داشبتن ویژگی به

دارای درجببات متفبباوتی از خوشببخوراکی بببرای یببک دام 

که خوشخوراکی گیاه در این فرد هستند. ضمن منحصر به

رویش ثابت نیست. از طرفی، خوشخوراکی یک دورۀ طو  

هببای مختلببف و در یببک مکببان ولببی در گیبباه در مکان

 .[8، 3، 1]باشد یکسان نمی ،های گیاهی مختلفتیپ

های خوشبخوراکی گونبهبر همین اساس پژوهش حاضبر، 

گیاهی مورد چرای گوسبفند نبژاد نبایینی در مراتبع اسبتپی 

ببا تعیبین کبالس . ورد بررسبی قبرار دادمبرا  اصبفهانمیمۀ 

 و مختلببف فصببل رشببدمراحببل ها در خوشببخوراکی گونببه

هبای ببرداری میباز تیپبهره همچنین مد نظر قرار دادن حد

قاببل برداشببت علوفببۀ تببوان ببا دقببت بیشبتری، میگیباهی، 

 برآورد ظرفیت چرا، تعیین کرد.جهت های مورد چرا را گونه

 

 شناسی . روش2

 مورد مطالعهمنطقۀ معرفی  .1.2
عنبوان  وهش، مراتبع اسبتپی میمبه، ببهبرای انیام پژ

مراتع معرف مناطق زیست گوسفند نژاد نائینی در شبما  

، مکان معبرف مبورد پبژوهشانتخاب شد.  ،اصفهان استان

قیقببی پخببش سببیالب تروییببی و تح -آموزشببیایسببتگاه 

ان و کیلومتری شما  اصفه 65در که  باشدآبخوان سه می

ثانیببۀ  28دقیقببه و  22درجببه و  51موقعیببت جغرافیببایی 

عبر  شبمالی در دقیقبۀ  18درجبه و  33طو  شبرقی و 

 .(1)شکل داردقرار  سطح دریا متری از 1988ارتفاع 

 منطقه، ببهدراز مدت متوس  بارندگی و دمای ساالنۀ 

گراد اسبت کبه سانتیدرجۀ  8/12 متر ومیلی 158 ترتی 

گوسبن، دومبارتن و چنبد بنبدی اقلیمبی بر اسباس طبقه

خشبک و  بیابانی خفیبف، نیمبه متغیره، دارای اقلیم نیمه

 .[16]باشد بارش بهاره میخشک گرم با  گرم و نیمه

، دارای 1:50000بر مبنای نمود ظاهری و در مقیباس 

 Artemisia sieberi- Noaea تیببپ گیبباهی بببه نببام

mucronata- Stipa arabica کببه  (2)شببکل باشببد می

وضعیت آن ببر مبنبای روش چهبار فباکتوری، متوسب  و 

 باشد.گرایش آن منفی می

باشد ولی در عنوان مراتع قشالقی می مراتع مذکور، به

اکثر طو  سا ، به غیر از ایام نامسباعد، مبورد چبرای دام 

از  ،هارویببش اکثببر گونببهدورۀ گیببرد. روسببتائیان قببرار می

رویببش دورۀ اواسبب  فببروردین تببا اواسبب  تیرمبباه اسببت. 

کبه   Noaea mucronataو sieberi  Artemisiaهایگونه

نیبز  ماهمهم منطقه هستند، تا اواس  شبهریورهای از گونه

 یابد.ادامه می
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 موقعیت ایستگاه تحقیقاتی آبخوان سه، میمه، اصفهان. 1 شکل

 

 

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

 

 ارکروش  .2.2

مطبابق دسبتورالعمل پیشبنهادی انیام پژوهش، برای 

نائینی نژاد ( گوسفند ساله 3-4میش بالغ )رأس ، یک [2]

 300ای ، از گلببه[3] کیلببوگرم 38/38 بببا میببانگین وزن

روش کبامال  تصبادفی  کرد، بهکه در منطقه چرا میرأسی 

گلبه باشبد(، )با این شرط کبه معبرف سبن، جثبه و نبژاد 

)شبکل  گذاری شدعالمت ،رنگ انتخاب گردید و با اسپری

مدت چند روز تالش شد تا با نزدیک شبدن . سپس به (3
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میاورت بر رفتبار تأثیر دام انتخاب شده در هنگام چرا،  به

از بین برود. پس از اطمینان از عدم تغییر رفتار  چرای دام

ببرداران، زمبان چبرای هبر  در اثر میاورت آمار چرای دام

وربین، فیلمبرداری با د، های گیاهی توس  دامیک از گونه

در این خصوص، در یک روز معین در هر ماه از فصبل  شد.

. از دام فیلمبرداری شبد ،ایدقیقه 20دورۀ ، در سه رویش

هبا نبه زمانی از طو  روز ببود کبه دام ،فیلمبرداریساعت 

زیاد سیر و نه خیلی گرسنه بودند. ایبن زمبان در هبر روز، 

 30/18تبا  30/8، از سباعت هساعت 10زمانی دورۀ در یک 

 ،هبای ثببت شبدهپس از انیببام فیلمبببرداری، فیلمبود. 

مورد بازبینی قرار گرفت و مدت زمان چبرای دام ببر روی 

تعیبین  هبای مختلبفهای گیباهی در دورهههر یک از گون

های گیباهی ای درصد زمان چرا ببر روی گونبههشد. داده

با سه تکبرار رشد مرحلۀ چرا شده )به تفکیک گونه( در هر 

 ببه(، 1386-1389)چهار سباله دورۀ طی رویش در فصل 

با در نظر و  دشمنظور اهان، راکی گیوعنوان درصد خوشخ

زمببان تمرکببز دام و گببرایش چرایببی دام بببر روی  گببرفتن

های های مختلف، کالس خوشخوراکی هر یک از گونهگونه

هایی کبه در ایبن ارتبباط، گونبه گیاهی، مشخص گردیبد.

ها، کمتر از یک درصد زمان چبرا در زمان چرای دام از آن

 ای بود، در محاسبات منظور نشد.دقیقه 20دورۀ هر 

 

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

 هاتجزیه و تحلیل داده. 3.2
با  ،طرفه ها بر اساس تیزیه و تحلیل واریانس یکداده

 ببهت. قبرار گرفبمورد بررسی  18SPSSافزار استفاده از نرم

منبابع تغییبرات درون گروهبی، از آزمبون مشاهدۀ منظور 

کبه فبر  نرمبا   دانکن استفاده شبد. از آنیبائیمقایسۀ 

باشد، قبل واریانس میتیزیۀ ها شرط مهمی در بودن داده

دارلینبگ واریانس، فر  فوق با آزمون آندرسون تیزیۀ از 

 درصد انیام گردید.پن   در سطح احتما 

 . نتایج3
درصد زمبان چبرای دام میانگین واریانس تیزیۀ نتای  

گونبه در گونه و اثرات متقاببل نشان داد که اثر ها، از گونه

رشببد رویشببی، ) رشببدمختلببف مراحببل گونببه در سببا  و 

، دارای های غالب (گلدهی، ببذردهی و ریبزش ببذر گونبه

 (.1)جدو  باشددار در سطح یک درصد میاختالف معنی
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 مراتع استپی میمههای گیاهی در گونهنائینی از ژاد درصد زمان چرای گوسفند نواریانس میانگین تجزیۀ . 1جدول

 F Sigمقدار  میانگین مربعات درجه آزادی منبع تغییر

880/968 21 سا   374/7  000/0  

393/131 44 خطا  - - 

 - - - 65 کل

 000/0 397/3 836/738 23 مراحل رشد

 - - 488/217 42 خطا

 - - - 65 کل

 000/0 447/9 710/2133 6 گونه

 - - 856/225 59 خطا

 - - - 65 کل

 

درصد زمان چبرای گوسبفند نبژاد نبائینی از  میانگین

تلبف مخمراحبل های مطالعبه و ا سهای گیاهی طی گونه

 ارائه شده است. 4الی  2 در جداو ، رشد

نتای  بیانگر آن اسبت کبه درصبد زمبان چبرای دام از 

های مختلبف بسبته ببه ترکیب  های گیاهی در سبا گونه

کبالس اس، ین اسبمبباشد. بر هگیاهی مرتع، یکسان نمی

یکسبان  ،های مختلبفنیبز در سبا ها خوشخوراکی گونبه

 باشد.نمی

همچنین نتای  گویای آن است که درصد زمان چبرای 

ان سببیکطبو  فصبل رویبش، های گیباهی در دام از گونبه

مراحل ها نیز در نآراکی وکالس خوشخ باشد. طبیعتا نمی

گیباهی، و بسته به ترکی  کرد تغییر خواهد  ،مختلف رشد

 هبای مختلبف فصبل چبرا،زمانها در اولویت رجحان گونه

 وت خواهد بود.امتف

گوسفند نژاد نائینی نتای  بیانگر آن است که  ،طرفی از

در چرا کننده در مراتبع اسبتپی میمبه، در هبر شبرایطی، 

درصبد زمبان  85ببیش از های مبورد بررسبی، طو  سبا 

  های یکسببببالهر روی گونببببهچببببرای خببببود را ببببب

، Stachys inflata ،گیبباهی ، الشبببرگ(گببراس و فببورب)

Artemisia sieberi ،Stipa arabica ،Noaea mucronata 

در ایبن کبه  تمرکز نمبوده اسبت Hertia angustifoliaو 

های گرایش چرایبی بیشبتر ببه سبمت چبرای گونبه ،بین

منظبور از  های گیاهی بوده اسبت.یکساله و الشبرگ گونه

های گیباهی یکسباله یبا های خشبک گونبهاندامالشبرگ، 

باشببند کببه در اثببر وزش ببباد، در البببالی چنببد سبباله می

 ای، قرار گرفته است.های بوتهگونه

 در مراتع استپی میمه، اصفهان 1386-1389های های گیاهی طی سالمیانگین درصد زمان چرای گوسفند نژاد نائینی از گونهمقایسۀ . 2جدول

کالس 

 خوشخوراکی
1389 

کالس 

 خوشخوراکی
1388 

کالس 

 خوشخوراکی
1387 

کالس 

 خوشخوراکی
 گونه گیاهی 1386

I 68.3A I 63.4A - - П 15.0AAAA Annuals 

(Annual forbs & Annual grasses) 
 III 5.1AA П 25.2AAA Artemisia sieberiقابل چرا  III 3.1AAقابل چرا  III 3.6AAقابل چرا 

 III 6.1AA Hertia angustifoliaقابل چرا  III 5.8AAقابل چرا  - - - -
I 44.19A - - I 33.4AA I 35.9A Litter 

 III 4.8AA П 12.9AAA Noaea mucronataقابل چرا  - - III 4.5AAقابل چرا 
П 10.1AA П 19.0AAAA I 36.7A  قابل چراIII 6.9AA Stachys  inflata 

 III 5.2AA П 13.8AAA П 10.5AA Stipa arabicaقابل چرا  III 1.2Aقابل چرا 
 اشد.بهای مورد بررسی میهای گیاهی در سا درصد بین میانگین درصد زمان چرای دام از گونه 99دار در سطح احتما  ، نشانگر اختالف معنیCو  A ،B حروف
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 استپی میمه، اصفهان در مراتعمراحل مختلف رشد های گیاهی طی میانگین درصد زمان چرای گوسفند نژاد نائینی از گونهمقایسۀ . 3جدول

کالس 

 خوشخوراکی

ریزش بذر 

 های غال گونه

کالس 

 خوشخوراکی
 بذردهی

کالس 

 خوشخوراکی
 گلدهی

کالس 

 خوشخوراکی
 گونه گیاهی رشد رویشی

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  قابل چراIII 5.7D Artemisia sieberi 
П 9.4D  قابل چراIII 4.0D  قابل چراIII 4.4D - - Hertia angustifolia 
- - I 55.6A I 27.4BCD I 41.9BC Litter 

 III 5.8D Noaea mucronataقابل چرا  III 4.0Dقابل چرا  III 6.4D П 10.8Dقابل چرا 
П 17.1CD П 16.2CD П 14.4D I 27.8BCD Stachys  inflata 
П 11.7CD  قابل چراIII 6.7D П 11.3CD  قابل چراIII 6.9D Stipa arabica 
 باشد.می مراحل مختلف رشدهای گیاهی در درصد بین میانگین درصد زمان چرای دام از گونه 99دار در سطح احتما  ، نشانگر اختالف معنیCو  A ،B حروف

 

 تپی میمه، اصفهانمطالعه در مراتع اس ۀدورهای گیاهی طی میانگین درصد زمان چرای گوسفند نژاد نائینی از گونهمقایسۀ . 4جدول

 گیاهیگونۀ  درصد زمان چرا کالس خوشخوراکی

I 51.7A Annuals (Annual forbs & Annual grasses) 

 III 10.1A Artemisia sieberiقابل چرا 
 III 5.9A Hertia angustifoliaقابل چرا 

I 34.7A Litter 
 III 7.2A Noaea mucronataقابل چرا 

П 18.7A Stachys  inflata 

 III 9.2A Stipa arabicaقابل چرا 
 باشد.های گیاهی میدرصد بین میانگین درصد زمان چرای دام از گونه 99دار در سطح احتما  ، نشانگر اختالف معنیCو  A ،B حروف

 

 گیریبحث و نتیجه .4
سهم هبر یبک از که نتای  حاصل از پژوهش نشان داد 

فصبل چبرا در ترکیب  طو  های مورد چرای دام، در گونه

یکسبان  ،کننده در مراتبع چرانائینی رژیم غذایی گوسفند 

باشد. این موضوع بیبانگر آن اسبت کبه خوشبخوراکی نمی

و بسبته ببه یست یکسان ن ،ها در مراحل مختلف رشدگونه

ها نیبز تحبت تغییر در ترکی  گیاهی، خوشخوراکی گونبه

بنابراین در نظر گرفتن کالس یکسبان  گیرد.قرار میتأثیر 

ها در مراحبل مختلبف خوشخوراکی برای هر یک از گونبه

باشد و ضبرورت دارد در شبرح خبدمات رشد، صحیح نمی

گبردد. های مرتعداری به این موضوع توجه بیشبتری طرح

ضرورت دارد که کالس خوشخوراکی هبر  ،عبارت دیگر به

جهبت در دسبترس علوفبۀ محاسببۀ ها ببرای یک از گونه

در هر مرحله از رشد، یکسان در نظبر  ،برآورد ظرفیت چرا

تأکیبد  بر ایبن موضبوع، در مطالعات مختلف گرفته نشود.

های مبورد چبرای گوسبفند در ه خوشخوراکی گونهشده ک

یکسبان رشبد، مختلبف مراحبل در ، پبژوهشمراتع مبورد 

 .[21، 19، 13، 12]باشد نمی

تفبباوت در ترکیبب  و ارزش غببذایی گیاهببان موجببود در 

گیری خوشبخوراکی و تفباوت در انبدازهنحبوۀ ، زمبان و مرتع

نژادهای گوسبفندی چبرا کننبده، از علبل ایبن امبر ببر ذائقۀ 

در  یبنبابراین هبر نبژاد گوسبفند .[23]شبده اسبت شمرده 

مواجه با ترکیبی از گیاهبان ببا ارزش غبذایی مشبخص و در 

العمبل چرایبی یک زمان معبین در طبو  فصبل چبرا، عکس

دهد. در این شرای  هر گونبه یبا فبرم خاصی از خود بروز می

ان، ارزش رجحانی مشخص خواهد داشت کبه رویشی از گیاه
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 .[8، 3]قابل مقایسه نخواهد بود  در وضعیت متفاوت با آن

های مورد بررسی، در هبر نتای  نشان داد در طو  سا 

ترتیب  ببر  به، شرایطی، تمرکز چرای گوسفند نژاد نائینی

 ،گیباهی گ، الشبر)گراس و فورب( های یکسالهروی گونه

Stachys  inflata ،Artemisia sieberi ،Stipa arabica ،

Noaea mucronata و Hertia angustifolia .بوده اسبت 

با در نظر گرفتن، زمان تمرکز و گبرایش چرایبی گوسبفند 

 ،های یکسباله و الشببرگگونه ،هانژاد نائینی بر روی گونه

 ببه Stachys  inflata گونبۀ، Іهای کبالس عنوان گونه به

، Artemisia sieberiهای و گونبه Πالس کب عنبوان گیباه

Stipa arabica ،Noaea mucronata  وHertia angustifolia 
 شوند.قابل چرا معرفی می Шهای کالس عنوان گونه به

کببد دفترچببۀ ، در 1370دفتببر فنببی مرتببع در سببا  

را گیاهی گونۀ ای و مرتعی هر گیاهان مرتعی، ارزش علوفه

و  مشبخص کبرد IIIو  IIو  Iتوسب  اعبداد التبین ماننبد 

قرار دارنبد،  Iطبقۀ که در ها گونهاز دسته  گزارش داد، آن

یک بوده و از نظبر درجۀ  ،از نظر مرتعداری و ارزش غذایی

 IIطبقۀ ه در دسته ک آن. برتری دارند هابر سایر گونه چرا

طبقبۀ هبایی کبه در رای ارزش متوس  و آنقرار دارند، دا

III ایببن نببوع  گیرنببد، ارزش کمتببری دارنببد.قببرار می

هاسببت کببه در مطالعببات مرتعببداری و سا  ،بنببدیطبقه

هبای گیباهی واقبع در تعیین ظرفیت چرای در تمبام تیپ

کارشناسبان اسبتفادۀ مناطق مختلف آب و هبوایی، مبورد 

بندی، برای تمبام منباطق این طبقهکاربرد قرار می گیرد. 

درجبۀ باشد و طبیعی اسبت کبه صحیح نمی ،آب و هوایی

های مختلببف آب و خوشببخوراکی هببر گونببه در وضببعیت

هوایی و مراحبل مختلبف رشبد، ببرای انبواع دام و سبنین 

از طرفبی،  [.17] بود مختلف یک نوع دام، متفاوت خواهد

ارزش رجحبانی رفتار چرایی و  های مرتب  بانتای  بررسی

نژادهای مختلف گوسفندی چرا کننده در مناطق مختلبف 

در هایی کبه نیز بیانگر آن اسبت گونبه ،[20]آب و هوایی 

از  ،خشبی بودن یا دارا بودن ترکیبات ثانویهواسطۀ بهقبل 

در ، شبدهای غیر قاببل چبرا ذکبر میها به عنوان گونهآن

 (،1386-1390های مورد بررسبی )سا فصل رویش طو  

یک یا چند اندام آن، حداقل برای یکبار، مبورد چبرا قبرار 

گیری کارشناسبان سهولت تصمیم رو براییناز ا .اندگرفته

های مرتعبی، در خصوص تعیین کالس خوشخوراکی گونبه

صبورت هها ببتوصیه گردید که کالس خوشبخوراکی گونبه

 قابل چرا و کبالس Ш کالس، Π ، کالسІ گیاهان کالس

Ш  های گونبه [.17، 4]غیر قابل چرا در نظر گرفته شبود

گبردد کبه های اطبالق میقابل چبرا، ببه گونبه Ш کالس

الاقل در یک مرحلبه از رشبد، مبورد چبرا قبرار گیرنبد یبا 

که یک یا چند انبدام آن مبورد چبرا قبرار گیبرد ولبی این

هایی اطبالق غیبر قاببل چبرا ببه گونبه Ш گیاهان کالس

هیچ وجه و در هیچکبدام از مراحبل رشبد گردد که به می

در ایبن  [.17] گیردتوس  دام مشخص مورد چرا قرار نمی

های دارای گونبهوهش نیز از این قاعبده پیبروی شبد و ژپ

 Ш کبالسدسته گیاهان خوشخوراکی کمتر، به دو درجۀ 

 شدند.تقسیم ، ابل چراغیر ق Ш قابل چرا و کالس

 Andrachne fruticosus ،Acantholimonهببای گونببه

festucaceum، Astragalus verus ،Centaurea gaubae ،

Cousinia piptocephala ،Echinops robustus  و

Scorzonera radicosa های موجببود در از جملببه گونببه

 ، سهم کمبیباشند که اوال ترکی  گیاهی مراتع منطقه می

زمان چرای گوسفند نژاد  در ثانی، در ترکی  گیاهی دارند

هببا در طببو  فصببل رویببش و مراحببل نببائینی بببر روی آن

مختلف رشد، کمتر از یک درصد زمان چرای دام بود و در 

های مبورد بررسبی، تنهبا یبک انبدام آن، ببرای طو  سا 

 ءاگبر چبه جبزرو، انبد. از ایبنیکبار، مورد چرا قبرار گرفته

شوند ولبی بندی میقابل چرا، تقسیم Шکالس های گونه

هم کمی در رژیم غذایی گوسفند نائینی چرا کننبده در س

مراتع مورد پژوهش دارند و در محاسبات مربوطه، در نظبر 

 گرفته نشدند.

 ،Ephedra strobilacea ،Euphorbia decipiensهای گونبه

Launaea acanthodes  وPeganum harmala ز جملبه ا

در فصبل ، ترکیببات ثانویبهواسبطۀ بههایی بودند که گونه

رویش، مورد چرای گوسفند نژاد نائینی قرار نگرفتند ولبی 

ها به رو از آنمورد چرای بز نژاد محلی قرار گرفتند. از این
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غیر قابل چرا برای گوسفند نبژاد  IIIگیاهان کالس عنوان 

 شود.نائینی، ذکر می

که ممکن است رغم اینعلی ،ارتباط گزارش شددر این 

 ببهدامی قدری مضر و نامطلوب باشد که هیچ هیک گیاه ب

خوشبخوراکی یبک گونبه،  ،خوردن آن تمایل نشان ندهبد

ناپذیر نیست. هر لیستی که بر اساس  صفت مطلق و تغییر

ها در یک منطقه یا نوع پوشش سلسله مرات  رجحان گونه

از بین  ،های آن لیستگونهبقیۀ گیاهی تهیه شود، چنانچه 

، تغییر کنددام ها برای یک بروند یا عوامل خوشخوراکی آن

مطالعات  .[23، 22، 16، 5 ،3]دچار دگرگونی خواهد شد 

است که تحت چرای فشرده، تعدادی از نشان داده مختلف 

خبوبی مبورد هنامطلوب و غیر خوشخوراك نیز ببهای گونه

یان که اکثر مرتعداران بگیرند. همچنانبرداری قرار میبهره

ها گرسنه باشند، هبیچ اختالفبی ببین وقتی دام"کنند می

. همچنبین "ها مشباهده نخواهبد شبدخوشخوراکی گونبه

ممکن است تغییرات پوشش گیاهی ناشی از چرا، با فشبار 

و خوشخوراکی حقیقی، همبسبتگی بیشبتری  برداریبهره

 .[23] داشته باشد

گیباهی و حتبی یبک گونبۀ ها یک این حقیقت که دام

 رجحبان داده و انتخباب ،را، از یک میموعه گیاه پایهتک 

های گویبای ایبن اسبت کبه ببین آرایبش گونبه، دنکنمی

پدیبدۀ موجود، اختالفات ذاتی وجود دارد که معموال  یبک 

 .[5، 4] قابل تکرار اسبت و یبک فرآینبد تصبادفی نیسبت

ر در مطالعات مرتب  با خوشبخوراکی و مقبداباید بنابراین 

ها در منباطق مختلبف آب و هبوایی، تمبامی مصرف گونبه

های موجود در ترکیب  گیباهی ببا همبدیگر در نظبر گونه

گرفته شوند و پیشنهادات علمی بر مبنبای نتبای  تمبامی 

بایبد ، کبهضمن ایبن .ارائه شود ،های مورد چرای دامگونه

 ،سهم هر گونه در ترکی  گیاهی مرتبع نیبز در محاسببات

 .[18] گیردمد نظر قرار 

در برخی از موارد، شدت چرای زیاد دام از یبک گونبه، 

واسبطۀ ببهباشد، بلکبه خوشخوراکی آن نمیواسطۀ بهتنها 

باشبد. دام می هبا ببرایفراوان آنحضور مکرر و دسترسی 

همچنین این احتما  وجود دارد کبه یبک گونبه ببا ارزش 

هببای ظبباهری مطلببوب )خوشببخوراك(، غببذایی و ویژگی

سهم اندکی کبه در ترکیب  گیباهی مرتبع دارد، واسطۀ به

ز ا. [21]کمتر مورد چرا قرار گیرد  ،هانسبت به دیگر گونه

ثر کم یا زیاد ببودن سبهم هبر منظور حذف ا این حی ، به

گردد برای تعیبین توصیه میگونۀ گیاهی بر خوشخوراکی، 

های گونبه خوشبخوراکیارزش رجحانی دام و ببه تببع آن 

 .[18] گرددنیز استفاده شاخص رجحان روش ، از گیاهی

، بیشبتر های یکسالهنهوها، نشان داد که گنتای  بررسی

هبا، ببا نآدرصد زمان چرا از و اند مورد رجحان قرار گرفته

 ،نتای  حاصل داد.داری نشان فاوت معنیهای دیگر، تگونه

در خصبوص خوشبخوراکی گرفتبه انیبام هبای با پژوهش

، [24]رود سباوه  راتع استپی خشکهمهای گیاهی در گونه

[ 7و مراتع اسبتپی ندوشبن ] [1]مراتع بیابانی یکه باغ قم 

 خوانی دارد.هم

مراتبع مبورد پبژوهش )گراس و فبورب(  یکساله هایگونه

  ،Bromus tectorum ،Bromus danthoniae نظیبببببر
Carex stenophylla ،aBrassica nigr ،.Alyssum spp ،

Medicago spp. ،Polygonum sp. ،... هاسا از رخی بدر  و 

سبهم بباالیی از رژیبم غبذایی دام را  ،های پر بباران()سا 

ها بیشبترین ایبن گونبه ،ا ایبن وجبوددهند. ببتشکیل می

دهنببد. واکببنش را بببه حیببم و توزیببع بببارش نشببان می

های سبطحی و دلیبل داشبتن ریشبهه های یکساله ببگونه

، های افشببانویژه گنببدمیان یکسبباله بببا داشببتن ریشببههببب

هبای تواننبد از انبدك رطوببت ناشبی از بارشخوبی میهب

تولیبد استفاده کبرده و  ،بهارههای اواخر اسفندماه و بارش

غبذای مکمبل  ،ی مرطبوباهدر سا و  هی دارندقابل توج

بنابراین بیشترین تغییرات ناشبی از نوسبانات . دام هستند

از باشبد. تغییبرات تولیبد ها میمربوط به این گونبه ،بارش

زمببانی کببه خشکسببالی شببدید بببر  1387صببفر در سببا  

کیلبوگرم در هکتبار در سبا   5/249ا ، حاکم بود تمنطقه

هبای قاببل توجبه بهباره سالی که همراه ببا بارش) 1388

در این ارتباط، با بررسبی نقبش  [.15در نوسان بود ] ،(بود

مراتبع اسبتپی علوفبۀ زمان وقوع ببارش در میبران تولیبد 

[، گبزارش شبد کبه در 6های قم، مرکبزی و ایبالم ]استان

http://malag.aes.oregonstate.edu/wildflowers/species.php/id-1038
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تولیبد ببا ببارش  ،درصد مواردچهار  فق  درذکور، مراتع م

تولیبد ببا ببارش ، درصد 96داشته است و در  ساالنه رابطه

ببارش فصبل رشبد ارتبباط  اسفندماه )شروع فصل رشد( و

مقبدار دارد. این نتییه اهمیبت ببارش فصبل رشبد را در 

نشبان های یکسباله ویبژه گونبههو ببمرتعی تولید گیاهان 

 .دهدمی

خوشببخوراکی  هببای تعیببینیکببی از چالشبنببابراین 

های یکسباله در تغییر زیباد تولیبد گونبه، های مرتعیگونه

 های یکسالهگونه، باشد. در هر صورتهای مختلف میسا 

، Stachys inflata هایو گونبهگیباهی به همراه الشببرگ 
Artemisia sieberi ،Stipa arabica  وNoaea mucronata، 

 ،اتع منطقهرنائینی را در مژاد غال  گوسفند نی غذایژیم ر

رو ضرورت دارد ببا در نظبر گبرفتن از اینشوند. میشامل 

ر ترکیبب  های موجببود دمصببرف گونببه تغییببرات تولیببد و

هبا در گیاهی مرتع و همچنین تغییبرات ارزش غبذایی آن

 درگذاری رشد، نسبت به تعیین شدت داممراحل مختلف 

 تصمیم گرفت. منطقهمراتع 
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