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  دهیکچ

ـ دسترس دام در هر رویشگاه مرتعی امـري ضـروري اسـت. در ا    گیاهی در برآورد تولید علوفه قابل يهاخوراکی گونهآگاهی از خوش  نی

 Hordeumو  Gundelia tournefortii ،Bromus tomentellusسـاله  سه گونه چند یخوراکخوش نییبا هدف تع یسنجاز روش زمان قیتحق

bulbosum  سالهکیو دو گونه Aegilops triuncialis  وTaeniatherum crinitum راحمدیو بو هیلویدر استان کهگ خیشده يدر مراتع روستا 

 یبا هدف حذف اثـر گرسـنگ   يعاد يساعت چرا کی(بعد از مختلف  اهانیدو رأس گوسفند از گ يصورت که از چرا نیبه ا، استفاده شد

 هـر  یخوراککل زمان چرا، درصد خوش و با توجه بهمشخص شده  یاهیگ گونه هراز دام  يزمان چراعمل آمد و مدتبه یسنجزمان دام)

 يبـرا  یکسـان ی یخـوراک خوش يطول روز دارادر مختلف  يهامطالعه در زمان مورد يهانشان داد گونه قیتحق نیا جیشد. نتا نییگونه تع

درصد و  70/29و  01/24با  بیترتبه Hordeum bulbosumگونه  ،یو گلده یشینشان داد در مرحله رشد رو جینتا نیهمچن .گوسفند هستند

 يچرا برا ستمیس توانیم نیبودند؛ بنابرا یخوراکخوش نیشتریب يدارا ،درصد 44/22با  Bromus tomentellus گونه زین یدر مرحله بذرده

ـ آن ت دهنـده لیتشـک  يهـا ، گونهمرحله از رشد نمورد چرا واقع شود که در آ یزمان یاهیگ پیاعمال کرد که هر ت يمرتع را طور نیا  پ،ی

و از طرف  کندیم دایپ شیعملکرد دام افزا طرفکی از ،ییچرا ستمیس نیگوسفند داشته باشند. با اعمال چن يرا برا یخوراکخوش نیشتریب

  .شودیمها نگونه ریرفتن سا نیباعث از ب ،خوراكکردن گونه خوش دایپ يها براگونه یلگدکوبعدم نیاز به دام با  گرید
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  مقدمه

 هـاي سـتم یرا بـر اکوس  بـاري انیاثرهاي مضر و ز هیرویچراي ب

ـ ا ییو باعث کـاهش کـارا   کندیوارد م یمرتع  هـا سـتم یاکوس نی

 یاهیـ هـاي گ چـراي دام، لکـه   شیافـزا  در اثر نی. همچنشودیم

 يشده و باعث کاهش عملکرد مرتع شده و روند قهقرا بیتخر

 يهاگونه یخوراککالس خوش نیی). تع1( ابدییمرتع سرعت م

ـ دام در ترک يمورد چـرا  مرتـع، از عوامـل مـؤثر در     یاهیـ گ بی

 يهـا چرا در طـرح  تیمحاسبه علوفه در دسترس و برآورد ظرف

 ،يدارامر در مطالعات مرتـع  نیعدم اطالع از ا است. يدارمرتع

ـ از علوفـه قابـل برداشـت     یحیسبب شـده تـا آمـار صـح     در  ای

از جملـه موانـع    رام نیدسترس مراتع کشور موجود نباشد و هم

 باشـد؛ یتعـادل دام در مرتـع مـ    يبرقـرار  ایـ در تحقـق   یاساس

چراکننـده   يهـا سؤاالت مطرح است که دام نیهمواره ا نیبنابرا

 حیهـا تـرج  گونـه  ریرا نسـبت بـه سـا    ییهـا ر مرتع، چه گونـه د

ها در طول فصل چـرا  گونه یخوراککالس خوش ایو آ دهندیم

 یخـوراک با شناخت خـوش  نی). همچن22( ریخ ایاست  کسانی

 يبـردار بهـره صـورت اصـولی   بهاز علوفه مرتع  توانیم اهانیگ

ـ ا کـرد. از  يریمرتـع جلـوگ   بینمود و از تخر از  یاهآگـ  رو،نی

مرتـع   تیریدر مـد  یعامـل مهمـ   ،یمرتع اهانیگ یخوراکخوش

دام  يبــرا اهــانیگ یخــوراکاگــر خــوش نیبنــابرا. )30( اســت

 زیـ چرا ن تیظرف نییتع نشود، نییتع یدرستچراکننده در مرتع به

ـ نها و درنشـده  با دقت انجام  ـ مرتـع و   بیـ موجـب تخر  تی  ای

-خـوش  گـر، یخواهد شـد. از طـرف د   ياهدررفت منابع علوفه

و در  یانتخـاب  يتوسط دام، چرا اهیبرداشت گ زانیدر م یخوراک

اسـت  مهـم   یاهیـ پوشـش گ  بیو ترک ياگونهنیآن رقابت ب یپ

گیـاهی   يهاخوراکی گونهمیزان خوش بر). عوامل متعددي 37(

 اهیـ مربوط بـه گ عوامل  نیترمهم یکل طورکه به گذارندیتأثیر م

خوراکی راحل رشد گیاه، خوشترکیب شیمیایی گیاهان، مشامل 

همراه، شرایط محلی و خصوصیات فیزیکی  يهاو فراوانی گونه

 یاهیات گیو خصوص طیبه شرا یخوراک). خوش27( استگیاه 

را  اهیـ و دام آن گ شـود یدام مـ  کیـ که باعـث تحر  شودیگفته م

 یخــوراکگفــت خــوش تــوانیمــ نی. همچنــکنــدیانتخــاب مــ

مــواد  ،يبــریشــامل مــواد ف اه،یــگ اتیاز خصوصــ يامجموعــه

شـناختی اسـت   ریخت اتیخصوص زیو ن يو مواد مغذّ ییایمیش

 ياژهیـ و اهیـ خـوردن گ  يرا بـرا  وانیـ ح کیـ که ذوق و رغبت 

). با توجه به اهمیت زیاد تعیین صحیح ظرفیـت  18(د زیانگیبرم

و سالمت مرتـع   يداریچرا براي هر عرصه مرتعی، الزم است پا

  ).27حفظ شود (

گیاهی در بـرآورد تولیـد    يهاخوراکی گونهز خوشا آگاهی

مرتعی  يهادسترس دام در مرتع ضروري است. گونهعلوفه قابل

 جهیفصل چرا بسته به مرحله رشد و در نت يهادر هر یک از ماه

ممکن است  اهیعلوفه حاصل از گ بیدر ترک یاهیاندام گ بیترک

م اسـت مـورد   الز رونیا داشته باشند. از یمتفاوت یخوراکخوش

ـ رتا برنامه رندیقرار گ یابیارز مطمـئن  طـور  بـه و مـدیریت   يزی

  ).15انجام شود (

و  یشـ یرو اتیبا خصوصـ  یاهیمختلف گ يهااز گونه مراتع

-کـه درصـد ارزش خـوش    انـد شده لیتشک یمتفاوت کیفنولوژ

در  اهیـ گ نشیو گز یخوراکدانش خوش .دارند یمتفاوت یخوراک

). 17اسـت (  يدارمهـم علـم مرتـع    ياهـ از جنبه یکیعمل چرا 

کـه دام   شودیسبب م یمرتع يهاناسازگار بودن نوع دام با گونه

 لهیوسـ نیعلوفه نمـوده و بـد   يرا صرف جستجو يوقت بیشتر

 یخـوراک لحاظ شناخت خوشنیشود. بد ادتریخاك ز یلگدکوب

و بـه دنبـال آن انتخـاب نـوع دام مناسـب بـا آن        یمرتع اهانیگ

و از شـده  تنها پوشـش مراتـع حفـظ    که نه شودیسبب م اهانیگ

 داریو پا حیصح تیریبلکه با مد ،شود يریخاك جلوگ شیفرسا

  ).4( شودیم زین یدام داتیتول شیسبب افزا

) نشـان داد کـه تـأثیر    38و همکـاران (  یزمـان  قیـ تحق جینتا

چراي دام در مراحل اولیه رشد گیاه بیشتر اسـت و بـا پیشـرفت    

تغییرات  کهيطوربه ابد،ییچراي دام کاهش م مراحل رشد تأثیر

شده در مراحـل رشـد رویشـی و     يریگکاهشی در مقادیر اندازه

 ،بـذردهی  لهشدن گیاه در مرحیولی با خشببوده دهی بیشتر گل

 يهاشده براي شاخصيریگبین مقادیر اندازه يداریتفاوت معن

احتی اسـتر  -ارزش غذایی در شرایط عدم چرا و چـراي تنـاوبی  

پشـمکی از  یـا علـف   Bromus tomentellusوجود ندارد. گونـه  
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گندمیان باارزش مرتعی با پراکندگی زیاد در گسـتره وسـیعی از   

و همـراه در ترکیـب    الـب صـورت گونـه غ  مراتع کوهستانی بـه 

از آن  یخـوب مرتعی خوشخوراك بوده که انـواع دام بـه   يهاپیت

) از Gundelia tournefortii). گونـه کنگـر (  28( کننـد یچـرا مـ  

ــأم ــابع ت ــه در بســ نیمن ــک و   اريیعلوف ــاطق خش ــع من از مرات

عنـوان  به رانیدر ا یاهیگ گونهنی. اشودیمحسوب م خشکمهین

مصـرف انسـان داراي ارزش   نیـز بـراي   علوفه زمستانه و و  کود

فشـار   کهیهنگاماند کرده انی) ب13و باش ( بسونی). گ21است (

 يهـا شونده بـرعکس گونـه  ادیز يهاگونه شود،یم شتریب ییچرا

 ،دیشـد  يفشـار چـرا   اما تحـت  کنندیم دایپ شیشونده، افزاکم

ـ ا یفراوان  بیاز شـ  یو در بخشـ  افتـه یکـاهش  زیـ هـا ن  گونـه نی

ــاز ترک ،راتییــتغ ــناپد یاهیــب گی ــه شــوندیمــ دی . پاســخ گون

Hordeum bulbosum ـ ا نی. همچنـ دهدیروند را نشان م نیا  نی

 دیحساب آمتوسط به يعنوان معرف شدت چراهب تواندیم گونه

)33.(  

-چرا بدون درنظـر  تیشد محاسبه ظرف انیتوجه به آنچه ب با

مختلف  يهاها در زمانگونه یخوراکمانند خوش یگرفتن عوامل

 اهیـ گ شیمختلف رو يهاعلوفه در دوره تیفیک رییتغ نیو همچن

با توجـه   رونیخواهد شد. از ا یرواقعیغ تیظرف نییمنجر به تع

مراتـع و   یـی چرا تیـ فظر نییدر تع یخوراکبه نقش مهم خوش

 یخـوراک مرتـع و ثابـت نبـودن خـوش     تیریتحقق اهداف مـد 

و نوع دام  یاهیگ بیفصل چرا، ترکبا توجه به  یمرتع يهاگونه

 يهـا گونـه  یخـوراک خوش نییمنظور تعبه قیتحق نیا ،چراکننده

 يچـرا  يبراتلف رشد در مراحل مخمطالعه  منطقه مورد یمرتع

  انجام شد.  ياریگوسفند نژاد بخت

  

  هاو روش مواد

سخت یاز توابع شهر س خیشده يحاضر در مراتع روستا قیتحق

مذکور در شمال  يشده است. روستا (مرکز شهرستان دنا) انجام

مختصات  يشده و دارا واقع راحمدیو بو هیلویاستان کهگ یشرق

 55درجـه و   30و  یطول شرق قهیدق 15درجه و  51 ییایجغراف

 اسوجی یشمال شرق يکیلومتر 45در فاصله  یعرض شمال قهیدق

متر از سطح دریا ارتفاع دارد. این شهرسـتان از   2500و  باشدیم

در استان اصفهان و شهرستان لردگـان   رمیشمال به شهرستان سم

ــال و بخت  ــتان چهارمح ــدر اس ــتان   ،ياری ــه شهرس ــوب ب از جن

 يهـا کـوه کـوه رشـته   نیبلندتر-شرق به کوه دنا از و  راحمدیبو

شهرسـتان دنـا در    ییایجغراف تی. موقعشودیمحدود م -زاگرس

ـ لویو استان کهگ رانیکشور ا نشـان   1در شـکل   راحمـد یو بو هی

  شده است. داده

–یشـهر سـ   کینوپتیس ستگاهیا یبارندگ يهاتوجه به داده با

بوده و  متریلیم 75/624با ساالنه برابر  یبارندگ نیانگیم ،سخت

ـ ا يآمده بـرا  دستبه کیآمبروترم یبر اساس منحن  ،سـتگاه یا نی

ـ تا اوا بهشتیارد لیکه از اوااست طول فصل خشک پنج ماه   لی

مارتن ود يبندبقهدر ط سختی). شهر س2مهر ادامه دارد (شکل 

  گرفته است. مرطوب سرد قرارمهیمرطوب تا نمهین میدر اقل

کوچک و بزرگ شـامل   يهاگله يه دارامورد مطالع يروستا

(اداره کـل  اسـت  هزار رأس  10 باًیتقربا تعداد دام بز و گوسفند 

طول بیشتر ) و در راحمدیو بو هیلویامور دام استان کهگ یبانیپشت

قـرار   انییدام روسـتا  ينامسـاعد، مـورد چـرا    امیاز ا ریغسال به

و ده بـو  انرهـر گلـه، بـر عهـده خـود دامـدا       یچوپـان . ردیگیم

چند شود به این ترتیب که انجام می ياچکنه ای یصورت نوبتبه

ـ  ،رأس دام بالغ 10هر  يبه ازا یصورت توافقدامدار به روز  کی

  .دنریگیگله را به عهده م یچوپان

  

  قیانجام تحق روش

گله که در طول فصول چـرا از   کیابتدا  ق،یتحق نیانجام ا يبرا

دو  و از درون آنکـرده  نتخـاب  را ا کردیمراتع مورد نظر چرا م

انتخـاب شـد.    ياریـ ساله سالم نژاد بخترأس گوسفند (ماده) سه

صورت که به مدت نیانجام شد، به ا يسازياز آن، کار عادپس 

در کنـار گلـه حضـور     ناسکارش ق،یهفته قبل از شروع تحق کی

باعـث   اوو حضـور   دیـ عـادت نما وي داشت تا دام به حضـور  

مراحـل  ). 23(ادامه دهـد   به چرا يطور عادبه ونشده  ترس دام

کار در  نیا ي مشخص شده وامطالعه کتابخانه با اهانیگ یشیرو

،مـورد مطالعـه   اهـان یگ .تکـرار شـد   اهانیهر سه مرحله رشد گ
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  (رنگی در نسخه الکترونیکی) دراحمیو بو هیلویکشور و استان کهگ ماتیمطالعه در تقس منطقه مورد تی. موقع1شکل 

  

  
  (رنگی در نسخه الکترونیکی) سختیس یلیتکم کینوپتیس ستگاهیا کیآمبروترم یمنحن .2شکل 

  

داده و  لیتشـک را  خیشـ ده يمراتـع روسـتا   یاهیگ بیترک دهعم

 اریدرصـد بسـ   ،قیـ موجـود در مکـان انجـام تحق    اهـان یگ ریسـا 

 شیافـزا  يکـه بـرا   دادندیم لیرا تشک یاهیگ بیاز ترک يزیناچ

مـورد   یاهیـ گ بیـ غالـب در ترک  اهـان یتمرکز کارشناس فقط گ

مــورد مطالعــه و  اهــانیحضــور گ میــزانمطالعــه قــرار گرفتنــد. 

ـ تفکبـه  یاهیـ گ بیــهمـراه در ترک  يهـا گونـه   1در جــدول  کی

  .شودیمالحظه م

ـ  اهانیاست که گ ذکر قابل  هیـ کـه خـاك ال   یدر زمـان  سـاله کی

است به رشد خود ادامـه داده و در   رطوبت يمرتع دارا یسطح

ابتدا در مرحله رشـد   ،اساساین بر . ندارند يرشد یزمان خشک

صبح - ماه) سه بار در طول روزنی(اواسط فرورد اهانیگ یشیرو

)، ظهـر  يعـاد  يساعت بعـد از چـرا   کیتا نه و (ساعت هفت 

 يساعت بعد از چرا کی، پس از استراحت و 14تا  12(ساعت 

با دو تکرار (دو روز در هـر   -)19تا  17ر (ساعت ) و عصيعاد
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  منطقه مورد مطالعه یاهیگ بیها در ترک. درصد حضور گونه1جدول 

  ي همراههاگونه  مطالعه موردي هاگونه

  نام گونه  ردیف
درصد حضور در 

  ترکیب گیاهی
  نام گونه  ردیف

درصد حضور در 

  ترکیب گیاهی

1  Bromus tomentellus 23  1  Bromus tectorum  2  

2  Gundelia tournefortii 22  2  Achillea millefolium  2  

3  Hordeum bulbosum 20  3  Matricaria chemmomilla  2  

4  Taeniatherum crinitum 15  4  Malva parviflora  1  

5  Aegilops triuncialis  12  5  Astragalus spinosus   1کمتر از  

      6  Eryngium planum   1کمتر از  

  8 مجموع    92  مجموع  

  

ـ   یشیدوره رو سـاعت بـا    می) و دو رأس گوسـفند و در طـول ن

 یمرتعـ  پـنج گونـه   یخوراکخوش ،یسنجاستفاده از روش زمان

) 2سـاله (جـدول   کیمنطقه شامل سه گونه چندساله و دو گونه 

صـورت در مرحلـه   نیمـ به ه. )12شد ( نییدام گوسفند تع يبرا

در  یمرتعـ  اهـان یگ یدهـ (در زمان ظهور سـنبله و گـل   یدهگل

(زمـان افـول رشـد و     یماه) و مرحلـه بـذرده  بهشتیاواسط ارد

کار صـورت  نیماه) اریت لیدر اوا یمرتع اهانیسفت شدن بذر گ

 سـاله کیـ  يهـا از گونـه  مدا يصـورت کـه چـرا   نیگرفت، به ا

Aegilops triuncialis  وTaeniatherum crinitum ییهـا (گونه 

 يشتریدرصد ب گرید سالهکی يهاانتخاب شد که نسبت به گونه

نسـبت بـه    یو از طرفـ  دادنـد یمـ  لیرا تشـک  ياگونه بیاز ترک

 یاهیـ گ بیـ درصـد حضـور در ترک   ،گـر یچندسـاله د  يهاگونه

 Gundeliaچندســـاله  يهـــانـــهداشـــتند) و از گو یکســـانی

tournefortii ،Bromus tomentellus  وHordeum bulbosum 

 یابیتوسط دام مورد ارز اهانیمصرف گ زانیو م شد یسنجزمان

هـا،  از همـان دام  شیدر هر دفعه آزما روش نیقرار گرفت. در ا

شـده   استفاده شد که دفعات قبل استفاده یو مکان یاهیگ بیترک

  بود.

دام بـر   یـی چرا شینظر گرفتن زمان تمرکز دام و گـرا  در با

از  کیـ هـر   یخـوراک مختلـف، کـالس خـوش    يهـا گونه يرو

گونه  هر ازدام  يزمان چرا. مدتشدمشخص  ،یاهیگ يهاگونه

)، درصـد  قـه یدق 30کل زمـان چـرا (   و با توجه به نییتع یاهیگ

دام از  يزمـان چـرا  شد (مـدت مشخص گونه  از هر يبرداربهره

-ربض چرا ايقهیدق 30زمان  بر میتقس قهیدقبرحسب گونه  هر

از آنجـا  گونـه).   آن یخوراکبرابر است با درصد خوش 100در 

داده نشـان   یخـوراک با سه کـالس خـوش   اهانیگ ،در کشورکه 

 يبنـد از طبقـه  یخـوراک کـالس خـوش   نیـی تع يبـرا  ،شوندمی

-درصـد خـوش  . بنابراین استفاده شد یخوراکخوش يدرصدها

و  IIس کـال در  25تا  15 نی، بIکالس  در 25از  بیشتر یخوراک

  ).15شد ( يبندطبقه IIIکالس در  15کمتر از 

  

  هاداده لیتحل و هیتجز

ها از آماره بودن آننرمال یبررسبراي ها، داده يآورپس از جمع

 شـات یاستفاده شد. نتایج حاصـل از آزما  رنوفیکلموگروف اسم

 يافـزار آمـار  بـا اسـتفاده از نـرم    ،یخـوراک درصد خـوش  نییتع

SPSS25 واریانس دوطرفـه قـرار گرفـت کـه در آن     همورد تجزی

ـ متغعنوان به ،یخوراکدرصد خوش  شـد، وابسـته و مراحـل ر   ری

 يهـا گونـه  .فاکتورها بودنـد  زیها نمختلف روز و گونه يهازمان

شد علوفه غالب  انیب زینپیشتر طور که مورد مطالعه همان یاهیگ

ثابت  طالعهم نیا. دادیم لیرا تشک خیشدام چراکننده از مراتع ده

و بسته به مرحله رشـد، نسـبت    ستیثابت ن یخوراککرد خوش

 بیـ مختلـف در ترک  اهـان یگ یراکخـو برگ بـه سـاقه و خـوش   
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  یخشمراتع دهدر  یبررس مورد يها. گونه2جدول 

یشیفرم رو یفرد نام گونه خانواده   

 Poaceae Aegilops triuncialis 1 گراس یکساله*

  *سالهیکگراس 
Poaceae Taeniatherum crinitum 2 

 Asteraceae Gundelia tournefortii 3 فورب چندساله

 Poaceae Bromus tomentellus 4 گراس چندساله

 Poaceae Hordeum bulbosum 5  گراس چندساله

 Annualنام  در اشکال با کهرفته شد گ میانگین Taeniatherum crinitum و Aegilops triuncialisگونه  دواز  هایسهو مقا محاسبات انجام براي*: 

 اند.شده بیان

 

 يبـرا  اهـان یعلوفـه گ  دیبا لیدل نیمتفاوت است و به هم یاهیگ

در  سالهکی اهانیشود. گ يریگجداگانه اندازهطور بهمحاسبه دام 

که خاك مرتع مرطوب است رشد نمـوده و   شیدوره رو يابتدا

 تغییر میزانبا  شدی. چون تصور مرندیگیدام قرار م يمورد چرا

ـ تغ زین یخوراکخوش وزدام در طول ر يریس  ،خواهـد کـرد   ریی

بـا  . ضـمناً  شـد  يریـ گروز اندازهاز در سه زمان  یخوراکخوش

بـر  و مختلـف مرتـع    يهـا در محـل  جیبودن نتامتفاوتتوجه به 

ـ ا، دسترس محقـق  امکانات و اعتبارات دراساس  بـا  مطالعـه   نی

ـ تکـرار (در هـر دوره رو   در دواز خطـا   يریهدف جلـوگ  ) شی

-بـه  يهانیانگیم سهیمقا يبرا قیتحق نیدر ا نیهمچنانجام شد. 

 ياهـا، از آزمـون چنددامنـه   گونـه  یخـوراک دست آمده از خوش

  دانکن استفاده شد.

  

  جینتا

مرحلـه   نینشان داد اثر مربوط به گونه و همچن قیتحق نیا جینتا

. درصـد اسـت   1ح در سط داریاختالف معن يرشد * گونه دارا

در  یخـوراک خـوش  ،درصـد  99 نانیبا سطح اطم گرید عبارتبه

و اثـر   بـوده  داریتفاوت معنـ  يها داراگونه يمراحل رشد و برا

دار بـود  یاخـتالف معنـ   يدرصـد دارا  5مرحله رشد در سـطح  

  ).2(جدول 

آزمـون دانکـن در    يهـا نیانگیـ م يبندحاصل از گروه جینتا

 یبررسـ  مـورد  يهـا گونـه  نیداد که بنشان  یشیمرحله رشد رو

 یمتفـاوت  يهـا ها در گروهوجود دارد و گونه يداریاختالف معن

گونـه   ،یشـ یداد در مرحله رشد رونشان  جینتا نیقرار گرفتند. ا

Hordeum bulbosum 01/24( یخـوراک خـوش  نیشتریب يدارا 

درصد) مربوط بـه   26/6( یخوراکخوش نیو کمتر بوده درصد)

  ).2بود (شکل  Bromus tomentellusگونه 

چندسـاله نشـان    اهانیگ یدهدر مرحله گل قیتحق نیا جینتا

-درصـد خـوش   نیشتریب يدارا Hordeum bulbosumداد گونه 

 یخـوراک درصد خوش نیو کمتربوده درصد)  70/29( یخوراک

ــه   04/11( ــوع گون ــه مجم ــوط ب ــادرصــد) مرب ــ يه ــالهکی  س

)Annuals 3) بود (شکل.(  

 يهاگونه یخوراکخوش يآزمون دانکن برا يبندهگرو جینتا

 يهـا گونـه  نینشان داد ب اهانیگ یمطالعه در مرحله بذرده مورد

هـا در  وجود دارد و هرکدام از گونه يداریاختالف معن ،مختلف

 یکـه در مرحلـه بـذرده    یقرار گرفتند، بدان معنـ  یگروه متفاوت

ــه  اهــان،یگ درصــد  نیشــتریب يدارا Bromus tomentellusگون

 سـاله کیـ  يهـا درصد) و مجموع گونـه  44/22( یخوراکخوش

بود (شـکل   )درصد 62/7( یخوراکدرصد خوش نیکمتر يدارا

آزمون دانکـن   يبندگروه جیکه در آن نتا 5). با توجه به شکل 4

مراحل مختلف رشـد و   نیدر مراحل مختلف رشد آورده شده، ب

از رشـد اخـتالف   مرحله  ردر ه یبررس مورد يهاگونه نیهمچن

ها و مراحل وجود دارد و گونه یخوراکنظر خوش از يداریمعن

ـ  .شـدند  بنـدي دسـته  یمختلف يهارشد در گروه  جینتـا  نیهمچن

در  Gundelia tournefortiiگونه يبرا یخوراکخوش يبندگروه

ـ ا یخوراکخوش نیشترینشان داد که ب زیمراحل رشد ن   گونـه  نی
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 چندساله اهانیگ یشیها در مرحله رشد رونهگو یخوراک. خوش2شکل 

 

 
 چندساله اهانیگ یدهها در مرحله گلگونه یخوراک. خوش3شکل 

 

 
 چندساله اهانیگ یها در مرحله بذردهگونه یخوراک. خوش4شکل 
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 ییدر سه فصل چرا اهانیگ یخوراک. خوش5شکل 

 
  ).03/20 یخوراکدرصد خوشاست (بوده  یدهدر مرحله گل

-خـوش  يبنـد گـروه  جیبا کنار هم قراردادن نتـا  یطور کلبه

ــوراک ــه    یخــ ــن، گونــ ــون دانکــ ــتفاده از آزمــ ــا اســ   بــ

Bromus tomentellus یخـوراک خـوش  ،یشیدر مرحله رشد رو 

 گونـه نیا یخوراکها داشت و خوشگونه رینسبت به سا يکمتر

-خـوش  نیشـتر یب کهيطوراست، به افتهی شیسن افزا شیبا افزا

درصـد بـوده اسـت.     44/22 یدر فصل بذرده گونهنیا یخوراک

 66/17با  سالهکی يهانشان داد مجموع گونه جینتا نیا نیهمچن

-خـوش  نیشتریب یشیدر مرحله رشد رو یخوراکدرصد خوش

-و خـوش  ندداشت ییفصول چرا ریخود را نسبت به سا یخوراک

اســت،  افتـه ی سـن کــاهش  شیبـا افــزا  هــاگونـه  نیــا یخـوراک 

 یدر فصل بذرده هاگونه نیا یخوراکخوش نیکمتر کهيرطوبه

-خـوش  .بـوده اسـت   )درصـد  62/7میـزان  (بهچندساله  اهانیگ

در  3گوسـفند بـر اسـاس جـدول      يچرا يها براگونه یخوراک

  شد. يبندطبقه IIIو  I، II یخوراکخوش يهاکالس

  

  يریگجهیو نت بحث

از  کیــحاصــل از پــژوهش نشــان داد کــه ســهم هــر  جینتــا

گوسـفند   ییغـذا  میـ رژ بیدر ترک دام يمورد چرا يهاگونه

ول فصـل چـرا   در طـ مراتـع منطقـه،    ازچرا کننـده   ياریبخت

مطالعـه در   مـورد  يهـا گونـه  یخـوراک . خوشنیست کسانی

گوسـفند   يروز (صبح، ظهر و عصـر) بـرا  مختلف  يهازمان

صبح، هنگام را در  یکسانی باًیتقر انتفاوت نداشت و دام زم

با این یافته ها صرف نمود که گونهچرا از  يو عصر برا ظهر

  ) مطابقت دارد.11پور (يدالور قیتحق جینتا

مطابقـت دارد  ) 31پژوهش روست ( جیبا نتا قیتحق نیا جینتا

 سـت ین داریمعن ییتنهابه یخوراکخوش نییکه نشان داد روش تع

ـ  یارزش رجحـان  نیـی است که تع یمعن نیبد نیو ا  يهـا روش اب

 جیها وجود ندارد. نتاروش نیا نیب یبوده و تفاوت کسانیمختلف 

- ) نشـان داد کـه خـوش   8و همکـاران (  يبـد یم یمطالعه باغستان

 يدر کل دوره مطالعـه دارا ایشان  یبررسمورد  يهاگونه یخوراک

 داریاخـتالف معنـ   يبـوده و فصـول چـرا دارا    يداریتفاوت معن

ـ   قیـ تحق جیشده است. بر اساس نتا گزارش - خـوش  نیحاضـر، ب

ـ     گونه یخوراک بـود.   داریها در همـه مراحـل رشـد اخـتالف معن

 نیو کمتـر  یشیبه مرحله رشد رو طمربو یخوراکخوش نیشتریب

، 5) اسـت ( یرشد (مرحلـه بـذرده   یانیمقدار مربوط به مراحل پا

 نیـی در تعشـود  یمـ  هیتوصـ . بنابراین )27و  26، 20، 19، 14، 10

ـ نکتـه ن  نیه به ازمان مناسب چرا در منطق توجـه شـود. اغلـب     زی

ـ تول نیشـتر یباورند کـه ب  نیمحققان، بر ا و درصـد پوشـش در    دی

کـاهش   دیـ و با ادامه فصـل چـرا تول  وجود دارد  رااواسط فصل چ

و همکـاران   یخـداقل  نی). همچنـ 27و  25، 24، 19، 15( ابـد ییم

ها در مراحل مختلـف رشـد،   گونه یخوراکاند خوشکرده انی) ب22(

هـا  گونه یخوراک¬خوش ،یطیمح راتییو بسته به تغ ستین سانکی

 دارد. یهمخـوان  قیـ تحق نیا جیکه با نتا ردیگیقرار م ریتحت تأث زین
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  مطالعه مورد یاهانگ یخوراکخوش یانسوار یه. تجز3جدول 

 .F Sig  مربعات یانگینم  مجموع مربعات  يدرجه آزاد  ییرمنابع تغ

  00/0  05/29  5/1037**  51/3112  3  گونه

 ns55/18  52/0 59/0  1/37  2  زمان روز

  02/0  02/4  64/143*  28/287  2  مرحله رشد

 ns83/29  83/0 54/0  03/179  6  * گونه زمان

  00/0  55/18 67/662**  05/3976  6  * گونه مرحله رشد

  ns89/10  30/0  87/0  56/43  4  رشدمرحله  * زمان

  ns61/44  25/1  25/0  43/535  12  رشد مرحله*  زمان*  گونه

      70/35  89/5141  144  خطا

  داریمعن غیر nsدرصد و  5در سطح  داريیمعن *درصد،  1در سطح  داريیمعن **

  

 يدارا Gundelia tournefortiiنشان داد گونـه   قیتحق نیا جینتا

 نیشتریو ب است اهانیدر مراحل رشد گ یمتفاوت یخوراکخوش

 جیبـوده اسـت. نتـا    یدهدر مرحله گل گونه نیا یخوراکخوش

ــتحق ــاه قی ــدرش ــاران ( يبن ــ32و همک ــر ی) و ارزان  يو جعف

 ياهـواز  یص. خالکندیم دیأیمطلب فوق را ت زی) ن3( يشلمزار

گونـه کنگـر    ياکـه ارزش علوفـه   کردنـد  انی) ب21و همکاران (

 .داشــت يداریدر ســه دوره فنولــوژي اخــتالف معنــ ياعلوفــه

ـ ترتبـه  يولـوژ فن يهـا در دوره بریمقدار ف نیهمچن دوره در  بی

بـه   نیاست. همچن شتریب یو دوره بذرده یدهدوره گل ،یشیرو

در آن قـرار دارد از   اهیگکه  یشیمرحله رو شرفتیپ رسدینظر م

ـ یگنی)، بلـوغ علوفـه و ل  6علوفه ( تیفیبر ک ریتأث قیطر شـدن  ین

 قیـ علوفـه از طر  تیبر کم ریتأث نی) و همچن29( اهیگ يهابافت

کاهش عملکرد دام را به  ،)13به علوفه ( یدسترس تیکاهش قابل

  ).24دنبال دارد (

 یخـوراک درصد خوش 01/24با  Hordeum bulbosum گونه

 یخـوراک درصـد خـوش   70/29و  اهانیگ یشیدر مرحله رشد رو

را در هـر دو مرحلـه    یخوراکخوش نیشتریب ،یدهدر مرحله گل

 نیـ کردنـد کـه ا   انی) ب33و همکاران ( یبروجن ياما شاکر ،داشت

 دیـ آحساب متوسط به يعنوان معرف شدت چرابه تواندیم گونه

علوفـه   تیـ فیو ک یینظر ارزش غـذا  از ازداریجو پ یاهیو گونه گ

ـ ا جی. نتـا سـت ین تیچندان حائز اهم  جیبـا نتـا   شـتر یب قیـ تحق نی

ـ    دسـت به و  ی)، حشـمت 34( يرمردی)، شـ 4( یآمـده توسـط ارزان

راد و همکـاران   ی) و رئوف36مکاران (و ه انی)، طاط19همکاران (

را  یگنـدم  اهـان یکه اذعان کردند گوسـفند گ همخوانی دارد ) 30(

هـا تـا   آن يریپـذ هضم زانیها باال و به تبع آن، مآن بریکه درصد ف

. نـد یگزیچرا برمـ  يبرا یاندک اریبس زانیماست، به نییپا يحدود

که کـاهش  کردند  گزارش زین) 5و همکاران ( یارزان نهیزم نیدر ا

 شیادر اثر افـز  یدام در مرحله بذردهتوسط مقدار مصرف علوفه 

دام خواهـد بـود.    یدر کاهش بازده گريیعامل د ،سلولزي افیال

 ،یشـ یاز علوفـه در مراحـل فعـال رو    يبرداراساس بهره نیبر هم

ـ    يترمناسب یبازده ـ با یبه دنبال خواهـد داشـت ول  يزادآور دی

کـه درصـد مـاده    ضمن آن شود، یمرتع عملاز  يادر قطعه اهانیگ

دام، تابع زمان واردشـدن دام بـه مرتـع، مرحلـه      ازین خشک مورد

علوفـه آن   دهنـده لیمختلف تشـک  يهاو نسبت اندام اهیگ یشیرو

  در مرحله رشد است. اهیگ

در  Bromus tomentellusگونـه   ،قیتحق نیا جیاساس نتا بر

 ریبت بـه سـا  نسـ  يکمتـر  یخـوراک خـوش  یشیمرحله رشد رو

 شیشـدن رشـد افـزا   با کامل آن یخوراکها داشت و خوشگونه

ـ ا یخوراکخوش نیشتریب کهيطوربه افت،ی در فصـل   گونـه  نی

) 16( اضیـ و ف یحسـن  جیبـا نتـا  . این یافته بود اهانیگ یبذرده

و رفتـار   یمرتعـ  يهـا گونه یخوراکشکه خوقابل مقایسه است 

 یدر اسـتان کردسـتان بررسـ    دام را در مراتع منطقه قروه ییچرا
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نکتـه اسـت کـه گونـه      نیـ دهنـده ا نشـان  شانیا جینتااند. نموده

Bromus tomentellus  هیـ فصـل چـرا و در کل   يهاماهبیشتر در 

 يهـا سـنبله  یدام قرار گرفته و دام حت يمورد چرا ،مراحل رشد

شدن چرا کـرده  کامل و خشکن دیرا پس از رس اهین گیبذردار ا

دام از گونه  يدر خصوص چرا قیتحق نیا جینتا نیاست. همچن

Bromus tomentellus یقدس قیتحق جیبا نتا یدر مرحله بذرده 

) و 4( ی)، ارزانــ2( يو ناصــر ی)، ارزانــ11و همکــاران ( یراثــ

  ) مطابقت دارد.39( يزهد

ـ نشان داد کـه ا  سالهکی يهامجموع گونه یخوراکخوش  نی

 نیشتریچندساله ب اهانیگ یشیزمان با مرحله رشد روها همگونه

فصـول چـرا    يهـا زمـان  ریخود را نسبت به سـا  یخوراکخوش

 شدن رشـد کـاهش  ها با کاملگونه نیا یخوراکداشتند و خوش

ـ ا یخـوراک خـوش  نیکمتـر  کهيطوراست، به افتهی در  گونـه  نی

ـ ا جیچندساله بوده اسـت. نتـا   اهانیگ یفصل بذرده  قیـ تحق نی

 یو ارزان ی)، باغستان35رت و همکاران (مطابق با نظرات استودا

 جیراسـتا نتـا   نی. در همـ اسـت ) 9و همکـاران (  ی) و باغستان7(

ـ ) نشـان داد در اوا 16( اضیو ف یحسن فصـل چـرا گوسـفند     لی

 حیها تـرج گونه ریسا هرا نسبت ب سالهکی يهاها و گراسفورب

 ها نـدارد و به آن یو در ادامه فصل چرا دام توجه چندان دهدیم

  .کندیچندساله چرا م يهااز گونه شتریب

ــوع در ــا ،مجم ــه  نی ــاز مطالع ــوش نیب ــوراکخ و ارزش  یخ

- لحـاظ خـوش   و از داشـته  دیتأک یخوراکخوش يروبر  یرجحان

ـ به نوع گ یخوراک ـ نـوع دام و دوره رشـد تأک   اه،ی ، داشـته اسـت   دی

 ياز مراحل رشـد دارا  کیمطالعه در هر  مورد يهاگونه کهيطوربه

گفـت   تـوان یگوسـفند بودنـد و مـ    يبـرا  یمتفـاوت  یخوراکخوش

 ،نظـر  است. در مراتـع مـورد   یبلکه نسب ستیثابت ن یوراکخخوش

صـرف اسـتفاده   را  فصل چرا يزمان خود در ابتدا نیشتریگوسفند ب

و کــرده،  ســالهکیــ يهــاو گونــه Hordeum bulbosumاز گونــه 

ف چـرا از  زمـان خـود را صـر    نیشتریب یدهدر مرحله گل نیهمچن

 زیـ و ن مودهن Gundelia tournefortiiو  Hordeum bulbosumگونه 

زمـان خـود را صـرف چـرا از      نیشتریب ،اهانیگ یدر مرحله بذرده

. کـرده اسـت   Hordeum bulbosumو  Bromus tomentellusگونه 

چـرا و زمـان    سـتم یس ،مرتع نیعلوفه ا تیریدر مد توانیمبنابراین 

 یزمـان  یاهیـ گ پیـ کرد که هر ت میتنظ يرورود و خروج دام را طو

 نیشـتر یب ،آن دهنـده لیتشـک  يهـا مورد چرا واقـع شـود کـه گونـه    

ـ    يرا برا یخوراکخوش  نیدام چراکننده داشته باشند. بـا اعمـال چن

و از  کنـد یمـ  دایـ پ شیعملکرد دام افزا طرفکی از ،ییچرا ستمیس

ـ پ يهـا بـرا  گونـه  یلگدکوبعدم دام با  گریطرف د گونـه   کـردن  دای

- بـه . البتـه  شـود یمها نگونه ریرفتن سا نیباعث از ب ،خوراكخوش

مرتـع،   يبنـد بـا قطعـه   دیبا ،چندساله اهانیگ یعیطب يزادآورمنظور 

و  اهـان یگ یاز بـذرده عـد  ب زمـان چـرا   ،از قطعات یکیحداقل در 

  .در نظر گرفته شودبذر  زشیر
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Abstract 

Awareness of rangelands plants palatability is required for estimating available forage to animals in all plant 
communities. In this research recording method was used to determine species palatability in rangelands of Deh- Shiekh 
in Kohkiloyeh and Boyer Ahmad Province. Three perennial species including Gundelia tournefortii, Bromus 
tomentellus, Hordeum bulbosum and two annual species of Agelups triancialis and Treniatherum crinitum were 
selected. Livestock grazing from different plants was recorded and the time was measured. After one hour, normal 
grazing was performed and the duration of livestock grazing on each species was determined.  Based on the duration of  
grazing on each species, palatability percentage of each species was estimated. Results showed that the studied species 
had similar palatability for sheep at different time of the day. Among the species, during vegetative and flowering 
stages, Hordeum bulbosum showed the highest palatability with an amount of 24.01 and 29.70 percent respectively. 
Bromus tomentellus showed the highest palatability in seed maturity period (22.44%). Thus, it is possible to control the 
grazing system to graze each plant type at one stage of growth with the highest palatability. Using this kind of grazing 
system increases livestock performance, decreases soil compaction and helps to conserve rangeland plants.  
 

Keywords: Deh-Sheikh Rangelands, Palatability, Phenological stages, Sheep, Rangeland species 
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