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  تدر مراتع ییالقی شهرستان بواناممسنی نژاد بز  رفتار چرایی بررسی

 
 9حسین آذرنیوند و 1*، سیدحمزه حسینی کهنوج2زادهمحرم اشرف

 
21/23/31تاريخ پذيرش:  – 12/29/31تاريخ دريافت:   

 

 چکیده

ر مراتع شهرستان بوانات در شمال های گیاهی برای بز نژاد ممسنی دگونهبرخی ارزش رجحانی  تحقیق حاضر با هدف مطالعه

 ( بوسیلهماده سالهساله و پنجهای گیاهی منطقه برای سه کالس سنی دام )يکساله، سهاستان فارس انجام شد. ارزش رجحانی گونه

آزمون از  ،اهگونه گیری شد. برای بررسی اثر سن دام، گونه گیاهی و اثر متقابل آنها بر روی ارزش رجحانی سنجی اندازهروش زمان

 عاملعنوان  مستقل و ارزش رجحانی بهعامل عنوان  بهو گونه گیاهی سن دام  که طوری هب، استفاده شد واريانس دوطرفه ةتجزي

های داری بر ارزش رجحانی گونهگیاهی و اثر متقابل آنها تأثیر معنی ةدام، گونسن نتايج نشان داد که  وابسته به مدل وارد شدند.

( برای  I کالس)و خوشخوراکی  ارزش رجحانی بیشتريندارای  Poa pratensisو  Prangos ferulaceaeهای . گونهگیاهی داشتند

 Prangosو  Gundelia tournefortii، Acer cinerascens ،Poa pratensisهای گونهبزرگسال های برای دام های جوان بودند.دام

ferulaceae ( باالترين کالس خوشخوراکیI  وII) های را داشتند. ضمن اينکه گونهPrangos ferulaceae ،Acer cinerascens ،Poa 

pratensis  وArtemisia aucheri طور کلی نتايج بیانگر وضعیت نامناسب  ه. بداشتندهر سه گروه دام برای ی ارزش رجحانی مناسب

-Ar(، درمنه کوهی )Ac-cinerascensیل کیکم )هايی از قبو گونه استترکیب پوشش گیاهی مراتع اين منطقه در فصل پايیز 

aucheriو باقیمانده )( های گیاه جاشیرPr- ferulaceaeب )تواند نقش کلیدی در تأمین نیازهای غذايی دام اين می الشبرگ صورت ه

  منطقه داشته باشد. 

 

 کالس سنی. ،: ارزش رجحانی، بز نژاد ممسنی، فصل پايیزکلیدی های واژه

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

 دانشگاه تربیت مدرسداری دانشکده منابع طبیعی مرتع کارشناس ارشد -2

 دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران دانشجوی دکتری علوم مرتع -1

 s.hamzeh.hossaini@gmail.comمسئول:  ةسندينو*: 

 دانشگاه تهران استاد دانشکده منابع طبیعی -9
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 مهمقد

ارزش رجحانی، ترجیح دام در خوردن يک گیاه نسبت به 

صورت آزاد قادر به  گیاه ديگر است، با اين وصف که دام به

انتخاب گیاهان برای چرا باشد. ارزش رجحانی تحت تأثیر 

عوامل مختلفی از قبیل سن دام، ترکیب گیاهی و مرحله 

ان يکی علفخوار (.  توجه به تغذيه9گیرد )فنولوژيکی قرار می

از موارد مهم در مديريت اصولی مراتع است و اگر بتوان 

ها را تشخیص داد و  رفتارهای چرايی و دلیل ترجیح گونه

کنترل نمود، حداکثر جذب مواد در حیوانات چراکننده را می 

 مديريت بهتر مراتع (. برای22د )کرتوان به راحتی برآورد 

 توسط علوفه یحترج و انتخاب بر مؤثر عوامل از بهتری درك

 در مناسب ريزیبرنامه (. ضمن اينکه29است ) ضروری دام

 و کیفیت تغییرات بر عالوه مرتعداران که کندمی ايجاب مرتع

 رجحانی ارزش از مختلف، هایمکان و هازمان در علوفه کمیت

( 9باشند ) داشته آگاهی نیز چرا زمان طول در آن تغییرات و

به توسعه و گسترش پوشش  تواندو درك بهتر از آن می

 های مديريتی کمک کندگیاهی مراتع با ارائه و بهبود راهبرد

(23.) 

حواس پنجگانه )بینايی، شنوايی، بويايی،  عالوه بر اين

چشايی و المسه( در تعیین ارزش رجحانی گیاهان علوفه ای 

(. به هر حال فقط عوامل 22) کنند ای ايفا می نقش عمده

مرتع نیستند که بر انتخاب جیره غذايی مربوط به گیاهان 

مربوط به خود  عواملند، بلکه ثرؤهای چرا کننده مدام

طور کلی عادات  چراکنندگان نیز بر اين رفتار موثر است. به

تواند متأثر از  چرای دام می برایهای آن غذايی و اولويت

 که طوری ه(. ب1محیطی و حیوانی باشد ) عواملای از مجموعه

عوامل حیوانی و حسینی کهنوج  (1222و همکاران ) 2مالدو

ثر بر ارزش ؤ( عوامل محیطی را عاملی م1229و همکاران )

های گیاهی عنوان کردند. تاکنون مطالعات رجحانی گونه

بز و مقايسه  ويژه های مختلف به زيادی بر رفتار چرايی دام

های مختلف گیاهی توسط اين نوع دام  ارزش رجحانی گونه

 1ولنتاينکه مطالعه  طوری هب ،راسر دنیا انجام شده استدر س

بر روی بز نشان داد که ارزش رجحانی گیاهان  (1222)
                                                                        

 
1-Vallentine 

مختلف برای افراد يک گونه چراکننده متفاوت است. نتايج 

( نشان دام که وجود علوفه 1221و همکاران ) 9پاپاچريستون

ثر ؤها ممناسب و قابلیت دسترس در ترجیح غذايی دام

( نتیجه گرفت که ارزش رجحانی 1221باشد. سندگل ) می

های های گیاهی در طول فصل چرا و نیز در گونهگونه

( به 1221زاده و همکاران )مختلف بسیار متغیر است. اشرف

مطالعه تأثیر کالس سنی شتر بر روی ارزش رجحانی 

های گیاهی مراتع جنوب استان فارس پرداختند و نتايج  گونه

های گیاهی دار ارزش رجحانی گونهتفاوت معنی آنها بیانگر

( 1229کهنوج و همکاران )تحت تأثیر سن دام بود. حسینی

نیز تأثیر کالس سنی بز نژاد رايینی را در جنوب استان 

های گیاهی مطالعه کردند کرمان بر روی ارزش رجحانی گونه

داری بر روی رجحان که سن دام تأثیر معنی کردندو بیان 

ای گیاهی داشت. به هر حال مطالعات مختلفی بر روی هگونه

های مختلف صورت های گیاهی برای دامارزش رجحانی گونه

اما تحقیق در اين زمینه به میزان بیشتری و  ،گرفته است

دار برای نقاط مختلف کشور بخصوص در صورت هدف به

های مختلف نیاز است تا بتوان به شناخت بیشتری در اقلیم

ها دست يافت و برای مديريت بهتر و ژيم غذايی دامزمینه ر

. در همین راستا اين کرد کارآمد مراتع کشور از آنها استفاده

های گیاهی مراتع مطالعه با هدف بررسی ارزش رجحانی گونه

ای سنی بز نژاد ممسنی در مراتع شمال ه تأثیر کالس تتح

ز بخش مزايجان ااز مراتع شهرياری استان فارس )مراتع 

 توابع شهرستان بوانات( انجام شد.

 

 ها مواد و روش

واقع در مورد مطالعه  ةمنطق :مورد مطالعه ةمنطقمعرفی 

منطقه شهرياری از استان فارس )مراتع شرقی مراتع شمال 

 142در ( شهر مزايجان از توابع شهرستان بواناتمراتع 

 722با مساحتی حدود  شهر شیراز کیلومتری شمال

متر میلی 172متوسط بارندگی ساالنه منطقه  .باشدمیهکتار

صورت باران و برف  در پايیز و زمستان و به بارشاغلب و 

، طول ة مورد مطالعه شاملاست. موقعیت جغرافیايی منطق

                                                                        

2- Papachriston 
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درجه و  92و عرض  شرقیثانیه  43دقیقه و  44درجه و  19

دقیقه و  44درجه و  19تا طول ثانیه شمالی  94دقیقه و  21

ثانیه  18دقیقه و  22درجه و  92ه شرقی و عرض ثانی 24

خشک و  های سرد و زمستان. اقلیم منطقه دارای استشمالی 

 -12و حداقل دمای هوا  بوده فصل تابستان کوتاه و معتدل

حداکثر ارتفاع از  .گراد است جه سانتیدر 94 حداکثر و درجه

اغلب . باشد کوه خاتون می قلهنام  بهمتر  9941سطح دريا 

ای، های بوتهپوشش گیاهی در طول سال مربوط به گونه

از  علفیهای باشد. در بهار، گونه ای و درختی  میدرختچه

جمله جاشیر حضور قابل توجهی را در ترکیب پوشش گیاهی 

 منطقه دارند. 
 

 تحقیقروش 

برداری از پوشش گیااهی   نمونه :گیری پوشش گیاهیاندازه

ن با خازان شادن درختاان و    ، همزما2931آبان ماه سال در 

پاس از باذردهی(. پاس از     ة)مرحلا  شاد ها انجام  ای درختچه

، با توجه به توپوگرافی منطقه و مورد مطالعه ةبازديد از منطق

پس  د.شانتخاب  معرف ةمنطق سه فیزيونومی پوشش گیاهی،

های غالب مشاخص  گونه ،گیری درصد پوشش گیاهیاز اندازه

با توجاه باه اينکاه     .نامگذاری شدهای گیاهی نهايت تیپ در

ای و هاای بوتاه  اغلب پوشش گیاهی منطقه مربوط باه گوناه  

صاورت پوشاش    ههای علفای نیاز با   ای بود، اما گونهدرختچه

بناابراين   ،در منطقاه وجاود داشاتند   و الشبرگ خشک سرپا 

شد که موجاب رعايات   بايستی اندازه پالت طوری انتخاب می

ای، هاای بوتاه  درصد پوشش گونهگیری دقت الزم برای اندازه

شاد. بناابراين   های علفی نیز میای و همچنین گونهدرختچه

)طبااق  متااری مااورد اسااتفاده قاارار گرفتنااد  9×9پالتهااای 

ها برای تبات پوشاش   بازديدهای میدانی اندازه کوچکتر پالت

ضاامن اينکااه باارای دقاات در  . ای مناسااب نبااود(درختچااه

صاورت   هعلفای پالتهاا با    هایگیری درصد پوشش گونه اندازه

چشمی به چند قسمت تقسیم شد و درصاد پوشاش در هار    

هاا  هاای گیااهی موجاود در پاالت    گوناه  گیاری و پالت اندازه

بارداری در   استقرار واحدهای نمونه برای. شدشناسايی و ثبت 

نقاط مختلف هر منطقه معرف در جهات مختلف جفرافیاايی  

منطقاه  در هار   شد. بادين صاورت کاه   اقدام گذاری به پالت

 صورت تصادفی مستقر گرديد.   پالت به 12 معرف

 

ارزش  :های گیاهیگیری ارزش رجحانی گونهاندازه

با استفاده از   مورد مطالعه ةمنطق گیاهی هایرجحانی گونه

در اواسط فصل پايیز )آبان ماه( پس از  ،آزاد دام روش چرای

ای برای ای و بوتههای درختی، درختچهمرحله بذردهی گونه

 2سنجیروش زمانبا استفاده از های سنی مختلف دام کالسه

با توجه به ترکیب ( انجام شد. تیپدر کل منطقه )هر سه 

نژاد ممسنی ماه خشک سه کالسه سنی از بز ، هغالب گل

شد.  ساله ماده( انتخابساله ماده، پنج)يکساله ماده، سه

خاب و هر رأس دام انت 4که برای هر کالس سنی  طوری هب

گیری ساعت اندازه 1روز زمان چرای يک رأس دام به مدت 

 22تا  8گیری زمان چرای دام هر روز از ساعت شد. اندازه

. سپس زمان نسبی چرای دام شدانجام  روز 4به مدت صبح 

منظور حذف  به .محاسبه شدگیاهی  ةمورد هدف از هر گون

نی از های مختلف بر ارزش رجحاتاثیر درصد پوشش گونه

استفاده شد که ( 1222و همکاران ) 1نگوا پیشنهادی رابطة

 :در آن
)%( / زمان نسبی چرای دام  Aپوشش يا تراکم نسبی گونه  

     A ة)%( = شاخص رجحان گون Aاز گونه 

های در نهايت با توجه به ارزش رجحانی هر يک از گونه

های گیاهی به چهار کالس گیاهی برای دام، گونه

  قسیم شدند.کی تخوشخورا

آزمون نرمال ها ابتدا بر روی داده :هاتجزیه و تحلیل داده

 ةآزمون تجزيانجام شد برای تجزيه آماری از  هابودن داده

که  طوری هب .دانکن استفاده شدآزمون و  واريانس دوطرفه

وابسته و سن و گونه گیاهی عامل عنوان  ارزش رجحانی به

ه مدل وارد شدند. از آزمون مستقل ثابت ب عواملعنوان  به

ة جهت مقايسه اثر متقابل آنها )گون تجزيه واريانس يکطرفه

های گیاهی و کالسه سنی دام( بر روی ارزش رجحانی گونه

های افزار با استفاده از نرم ها آزمونگیاهی استفاده شد. 

Excel وSPSS  .انجام شد 
                                                                        

1-Chronometer 

2- Ngwa 
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 نتایج

گیاهی در  نتايج بازديدهای میدانی نشان داد که سه تیپ

بر اساس نتايج  (.2)جدول  ردمنطقه مورد مطالعه وجود دا

سن دام، گونه  واريانس دوطرفه، ةبدست آمده از آزمون تجزي

داری بر روی ارزش طور معنی هگیاهی و اثر متقابل آنها ب

نتايج نشان (. 1ند )جدول رهای گیاهی تأثیر دارجحانی گونه

درصد کل  38/93) ترزمان بیشساله های پنجداد که دام

های از گونه سنی( را صرف چرا زمان چرای هر سه کالس

ای و  های بوتهکه هم از گونه طوری هب ،گیاهی کردند

های علفی چرای بیشتری را داشتند ای و هم از گونه درختچه

های  (. و دامPr-ferulaceaeو Ac-cinerascens  )از جمله:

درصد از کل  39/13و  28/92 ترتیب ساله بهيکساله و سه

در زمان چرا از پوشش گیاهی را به خود اختصاص دادند. 

واريانس يکطرفه و دانکن نشان داد  ةنهايت نتايج آزمون تجزي

-Prهای های سنی  گونه طور کلی در همه کالس هکه ب

ferulaceae، Ac-cinerascens  وPo-pratensis  بیشترين

 As-parrawinusو  Ph-fruticosaهای ارزش رجحانی و گونه

کمترين ارزش رجحانی را به خود اختصاص دادند. همچنین 

-Poو  Pr-ferulaceae های گیاهی از قبیلبرخی از گونه

pratensis های جوانتر دارای بیشترين ارزش برای دام

برای  Ac-cinerascensهايی از جمله رجحانی بودند و گونه

ی بودند )جدول های مسن دارای ارزش رجحانی بیشتردام

9.) 

های گیاهی برای هر پس از تعیین ارزش رجحانی گونه

کالسه سنی دام، خوشخوراکی برای هر گروه سنی دام نیز 

از لحاظ  وهای گیاهی جزکه اغلب گونه طوری هب ،دشتعیین 

و غیر  IIIهای کالس گونه وخوشخوراکی برای دام جز

 (.4خوشخوراك بودند )جدول 

 
 های گیاهی موجود در هر تیپ گیاهیمورد مطالعه و گونه ةی گیاهی موجود در منطقهاتیپ -1جدول 

 نام گونه خانواده درصد پوشش

يکتیپ   

99 Apiaceae Ferula foetida L. 

27 Asteraceae Artemisia aucheri Boiss & Lam. 

29 Apiaceae Prangos ferulaceae L. 

8 Aceraceae Acer cinerascens Boiss. 

9 Rosaceae Amygdalus reuteri Binomial name. 

42 Asteraceae Artemisia aucheri Boiss & Lam 

دو تیپ  

22 Apiaceae Prangos ferulaceae L. 

21 Poaceae Avena fatua L. 

22 Poaceae Poa pratensis L. 

9 Berberidaceae Berberis vulgaris L. 

1 Lamiaceae Phlomis fruticosa Berb. 

11 Aceraceae Acer cinerascens Boiss. 

سه تیپ  

28 Rosaceae Amygdalus reuteri Binomial name 

22 Apiaceae Ferula foetida L. 

8 Apiaceae Prangos ferulaceae L. 

9 Asteraceae Artemisia aucheri Boiss & Lam 

2 Asteraceae Gundelia tournefortii L. 

2 Asteraceae Achillea millefolium L. 
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  های گیاهیونه گیاهی و اثر متقابل آنها بر روی ارزش رجحانی گونهثیر سن دام، گأت -2جدول 

 .Df F Sig منابع تغییر
144/9 1 سن دام  242/2  

912/3 24 گونه  222/2  

گونه×سن دام  18 311/1  222/2  

 

 درهای گیاهی مختلف حروف بزرگ بیانگر مقایسه ارزش رجحانی گونه. های گیاهیی بر ارزش رجحانی گونهگونه گیاه×مقایسه اثر متقابل سن دام  -3جدول 

 سنی دام است. های سنی مختلف، حروف کوچک بیانگر مقایسه شاخص رجحانی هر گونه برای سه کالسکالس

 خانواده                     گونه گیاهی

 سنی کالس

 سالهپنج سالهسه سالهیک

شاخص  میانگین اشتباه معیار

 رجحان

شاخص  میانگین اشتباه معیار

 رجحان

اشتباه 

 معیار

شاخص  میانگین

 رجحان
Artemisia aucheri Asteraceae 292/2  DEFc442/2 214/2  CDb119/2 211/2  Ca189/2 

Acer cinerascens Aceraceae 241/2  EFGc234/2 214/2  BCb712/2 249/2  ABa341/2 

Avena fatua Poaceae 229/2  EFGa244/2 211/2  EFGa273/2 291/2  EFGa124/2 

Amygdalus reuteri Rosaceae 212/2  EFGa121/2 279/2  EFGa123/2 241/2  EFGa218/2 

Astragalus adscendens Asteraceae 223/2  EFGa921/2 244/2  EFGa177/2 239/2  EFGa988/2 

Achillea millefolium Asteraceae 277/2  EFGa134/2 222/2  Gb222/2 222/2  Gb222/2 

Astragalus parrawinus Asteraceae 222/2  Gb222/2 222/2 Gb222/2 281/2  EFGa148/2 

Berberis vulgaris Berberidaceae 222/2  Gb 222/2 228/2  EFGa242/2 272/2  EFGa132/2 

Ferula foetida Apiaceae 222/2  Gb222/2 224/2  FGa217/2 222/2  Gb222/2 

Gundelia tournefortii Asteraceae 222/2  Gc222/2 221/2  CDEb127/2 114/2  ABa343/2 

Malva neglecta Malvaceae 222/2  Ga222/2 222/2 Ga222/2 222/2   Ga222/2 

Phlomis fruticosa Lamiaceae 222/2  Ga222/2 222/2 Ga222/2 222/2  Ga222/2 

Poa pratensis Poaceae 129/2  ABCa844/2 141/2  DEFc431/2 122/2  BCDb499/2 

Prangos ferulaceae Apiaceae 214/2  Aa143/2 221/2  BCDb473/2 214/2  BCDb424/2 

Scorzonera tortuosissima Asteraceae 249/2  EFGa271/2 222/2  Gb222/2 222/2  Gb222/2 

 
 عه در فصل پاییزالمورد مط ةهای گیاهی منطقخوشخوراکی گونهکالس  تعیین  -4جدول 

 های سنی دام برای کالس کالس خوشخوراکی خانواده گونه گیاهی
 پنج ساله سالهسه یکساله

Artemisia aucheri Asteraceae II II II 

Acer cinerascens Aceraceae III I I 

Avena fatua Poaceae III III III 

Amygdalus reuteri Rosaceae III III III 

Astragalus adscendens Asteraceae III III III 

Achillea millefolium Asteraceae III N N 

Astragalus parrawinus Asteraceae N N III 

Berberis vulgaris Berberidaceae N III III 

Ferula foetida Apiaceae N III N 

Gundelia tournefortii Asteraceae N II I 

Malva neglecta Malvaceae N N N 

Phlomis fruticosa Lamiaceae N N N 

Poa pratensis Poaceae I II I 

Prangos ferulaceae Apiaceae I I I 

Scorzonera tortuosissima Asteraceae III N N 

های با : کالس سه خوشخوراکی )گونه IIIهای با خوشخوراکی متوسط(،)گونه : کالس دو خوشخوراکی II(، خوبهای با خوشخوراکی کالس یک خوشخوراکی )گونهبیانگر I حرف 

 .است های غیر خوشخوراكگونهدهنده نشانN:  و (خوشخوراکی کم
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 گیریبحث و نتیجه

اغلب جیره غذايی دام د که نشان دانتايج اين تحقیق  

ای گونه 21از که  طوری هب ،مربوط به چند گونه محدود بود

میزان استفاده  ،که در ترکیب پوشش گیاهی وجود داشتند

-Ac-millefolium ،Asاز جمله ) گیاهی ةگون 4دام از 

parrawinus ، Fe-foetida ،Ma-neglecta ،Sc-tortuosissima  و 

Phl-fruticosa  نزديک به صفر بود. بنابراين اين نتايج صفر يا

ی بیانگر لزوم توجه بیشتر به چگونگی تغذيه دام در فصول

های های گیاهی از جمله گونهباشد که برخی از گونهمی

يکساله و علفی که از ترکیب پوشش گیاهی حذف شده يا 

البته )از جمله فصل پايیز(.  يابددرصد پوشش آنها کاهش می

ز جمله ساختار فیزيکی علوفه و همچنین شرايط ديگری ا

تواند از عوامل تأثیرگذار بر رفتار وضعیت فیزيکی دام نیز می

 (.8ای دام باشد )تغذيه

اينکه ترکیب پوشش گیاهی دارای  با وجوداز طرفی 

های مختلف سنی دام زمان وضعیت نامناسبی بود، کالسه

ردند. های گیاهی صرف کمتفاوتی را بر روی چرا از گونه

زمان داری تر بطور معنیهای مسنبدين صورت که دام

. ش گیاهی منطقه صرف کردندبیشتری را به چرا از پوش

توان به توانايی فیزيکی و تجربه بیشتر دلیل اين تفاوت را می

های مسن و همچنین نیاز بیشتر آنها به مواد غذايی دام

( در 1229مرتبط دانست. حسینی کهنوج و همکاران )

تحقیقی که در مراتع جنوب استان کرمان بر روی سه کالسه 

ساله ماده( انجام سنی بز نژاد رايینی )يکساله، سه ساله و پنج

 ،تر در چرا از مراتعهای مسندادند نیز عنوان کردند که دام

صورت  هبخصوص در شرايط فقر ترکیب پوشش گیاهی ب

نند تأمین تواتر عمل کرده و نیازهای خود را بهتر میقوی

 کنند. 

-Prهای گونهبر اساس نتايج بدست آمده از اين تحقیق، 

ferulaceae  وPo-pratensis  بیشترين چرای دام يکساله را

عنوان  هبه خود اختصاص دادند و برای اين کالس سنی ب

بنابراين . محسوب شدند Iهای با کالس خوشخوراکی گونه

یت مناسبی پوشش گیاهی وضع ترکیب در شرايطی کهحتی 

ای و های بوتهندارد و غالب پوشش گیاهی مربوط به گونه

 از های جوان عالقه چندانی به چراباشد دامای میدرختچه

رغم اينکه بر اساس بازديدهای  آنها ندارند. از طرفی به

صورت الشبرگ و  هبترتیب  گیاهی به ةمیدانی، اين دو گون

 د،ود داشتنپوشش خشک سرپا در ترکیب پوشش گیاهی وج

ها های يکساله بر روی اين گونهاما همچنان عمده توجه دام

شود که در بود. بنابراين از اين نتايج چنین استنباط می

نحوی اعمال بهچنین شرايطی مديريت چرايی مرتع بايستی 

صورت الشبرگ در ترکیب  ههای علفی حتی ب که گونهشود 

عمده رژيم  زيرا بخش ،پوشش گیاهی وجود داشته باشند

زاده و دهند. اشرفهای جوان را تشکیل میغذايی دام

های جوانتر زمان ( نیز عنوان کردند که دام1221همکاران )

-های مسندام های علفی نسبت بهبیشتری را به چرا از گونه

بر اساس نتايج استخراج شده از همچنین  کنند.می تر صرف

ذايی خود دامنه تر در رژيم غهای مسنتحقیق حاضر، دام

از درختی های که گونه طوری هانتخاب بیشتری داشتند. ب

-Pr: های علفی از قبیلو گونه Ac-cinerascensقبیل: 

ferulaceae ،Gu-tournefortii و Po-pratensis  در اولويت

اين گروه سنی دام قرار  (Iاکی رشخوو)کالس خ رژيم غذايی

تر های مسندام که دهدداشتند. اين بخش از نتايج نشان می

ساله( در انتخاب جیره غدايی خود توانايی )سه ساله و پنج

جهت های علفی، بیشتری دارند و ضمن استفاده از گونه

، ایهای بوتهگونه ای از نیاز غذايی خود،تأمین بخش عمده

نیز بخوبی مورد استفاده قرار را  و درختی ایدرختچه

زاده و همکاران  اشرف. محققان ديگری از جمله دهند می

نیز عنوان ( 1222( و حسینی کهنوج و همکاران )1221)

های علفی تر نیز درصورت وجود گونههای مسنکردند که دام

در ترکیب پوشش گیاهی، آنها را در اولويت رژيم غذايی خود 

ها توانايی مناسبی اما در صورت کاهش اين دام ،دهند قرار می

ای های بوتههای گیاهی از جمله گونههندر استفاده از ساير گو

( 1224ای را دارند. باغستانی میبدی و همکاران )و درختچه

طور کلی بزها در صورت عدم وجود  هنیز عنوان کردند که ب

خواری دارند. سرشاخه های علفی توانايی زيادی درگونه

به نتايجی در اين زمینه ( نیز 1228و همکاران ) 2ياينشتا

                                                                        

1-Yaynesheta  
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توان گفت بنابراين میحقیق حاضر دست يافتند. مشابه با ت

های مديريتی که در فصل پايیز در مراتع اين منطقه برنامه

تغذيه توان به می ها ای اعمال گردد. از جمله اين فعالیتويژه

ها و های يکساله يا جدا کردن آنها از بقیه دامکمکی دام

. به هر حال چرای دکراشاره تغذيه دستی اين گروه سنی 

 ( وAc-cinerascens) های کیکمتر از گونههای مسندام

شرايط خاص دلیل توان به را می( Gu-tournefortii)کنگر 

درختی بوده و  ةکیکم گون برای مثالها دانست. اين گونه

های يکساله تا حد زيادی مقدور دسترسی آن برای دام

قابلیت دسترسی  ( نیز1224و همکاران ) 2روگوسیکا. یستن

های گیاهی را عامل مؤثری در جهت زمان چرای دام از گونه

( نیز وضعیت 1227و همکاران ) 1سانونآنها تلقی کردند. 

تر از جمله قد بلند آنها را های مسنفیزيکی مناسبتر دام

تر عنوان کردند. های مرتفعآنها از گونهاستفاده بهتر عامل 

کیکم در  ةگون های از برگ البته با توجه به خزان بخشی

دام از  مختلف های سنیکالس برداری همهنمونه زمان 

 ةگون  های ريخته شده در زيراشکوب آن استفاده کردند.برگ

( نیز دارای بافت خاردار و زمختی Gu-tournefortiiکنگر )

های تواند در کاهش چرای دامهمین موضوع می است.

تر برای چرا از اين های مسن دام اما، يکساله از آن مؤثر باشد

زيرا توانايی بیشتری در  ،نداشتندگونه گیاهی مشکل چندانی 

طور کلی بزها  هب .های خاردار گیاهان دارنداستفاده از اندام

ن باال، بر روی گیاهان یئپس از ترجیح گیاهان آبدار و با پروت

 (.  22شوند )خاردار متمرکز می

-Pr-ferulaceae ، Acهایدر نهايت اينکه گونه

cinerascens وPo-pratensis  رجحانی  ارزش یشترينب

 Phl-fruticosaهایو گونه )کالس يک از لحاظ خوشخوراکی(

 ،Ma-neglecta  وAs-parrawinus  مترين ارزش رجحانی را ک

های غیر گونه وجز که طوری هببه خود اختصاص دادند. 

مسنی محسوب خوشخوراك در فصل پايیز برای بز نژاد م

-Asهايی از قبیل گون )دلیل عدم چرای دام از گونهشدند. 

parrawinusباشد.( مربوط به وجود خارهای فراوان آن می 

 عوامل مهمترين از از قبیل وجود خار، فیزيکی خصوصیات

                                                                        

2-Rogosica  

3-Sanon 

باشد  می چرا از گیاه برای دام دفع مؤثر عوامل از و کیفیت ضد

میرداوودی و مله برخی از محققین از جهمچنین  (.28)

 ( به نتايجی مشابه با اين تحقیق دست1223سندگل )

ای مثل کیکم های درختچهبنابراين حفاظت از گونه، اند يافته

تواند در جهت تأمین نیازهای غذايی دام اين منطقه  می

 ةای مثل جاشیر که در دورگونه عالوه بر اينمناسب باشد. 

نويه و همچنین معطر دلیل وجود مواد ثا رشد فعال خود به

پس از خشک شدن  ،گیرددن، مورد چرای دام قرار نمیبو

صورت الشبرگ بخشی از جیره غذايی دام را در فصل  هباغلب 

و  9آبراموو از جملهمحققین ديگری . دهدپايیز تشکیل می

( در 1229)و همکاران  4زينستگرو  (1222)همکاران 

بر روی ارزش  مواد ثانويهمطالعات خود بر تأثیر منفی 

های میدانی محققین اين تجربه. رجحانی تأکید کردند

 ةدهد با توجه زياد بودن درصد پوشش گونمی مطالعه نشان

از آنرا از سطح مراتع  یتوان بخشمی جاشیر در فصل بهار،

آوری و ذخیره کرده و در فصولی مانند پايیز اين منطقه جمع

های  يی از قبیل دامها و زمستان بصورت علوفه دستی به دام

گیاهی بعد از خشک  ةيکساله اختصاص داد. زيرا اين گون

شدن به راحتی از سطح خاك جداشده و توسط باد جابجا 

ای برای خوراك شده و بخش عمده آن بدون اينکه استفاده

آذرنیوند و زارع  رود.ته باشد به راحتی از بین میدام داش

عمده استفاده اين ( نیز بیان داشتند که 1222چاهوکی )

زندگی اين گونه  ةگیاهی جاشیر مربوط به بعد از دور ةگون

آوری و جمع همچنین اين محققین نیز .باشدگیاهی می

ضمن  اند.صورت دستی برای دام توصیه کرده هعرضه آن را ب

( برای هر سه گروه سنی دام Ar-auدرمنه کوهی ) ةاينکه گون

گیاهی بخش  ةاين گوندارای ارزش رجحانی متوسطی بود و 

مهمی از جیره غذايی را در فصل پايیز برای دام اين منطقه 

رسد با پیشرفت نظر می به ..کند)بز نژاد ممسنی( تأمین می

زمان و نزديک شدن به فصل زمستان، با توجه به حذف 

های جاشیر و چمن ها از جمله باقیماندهبرخی از گونه

ازهای غذايی دام نقش درمنه کوهی در جهت نی ،مرتعی

گیاهی از لحاظ  ةبنابراين اين گون، تر شودمنطقه مهم

                                                                        

1-Abramov  

2-Zeinsteger 
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( در فصل پايیز IIهای کالس دو )گونه وخوشخوراکی جز

 برای بز نژاد ممسنی بود.

گفت که دام مورد مطالعه )بز نژاد توان طور کلی می هب

ممسنی( تا حد زيادی توان تأمین علوفه مورد نیاز خود از 

که )از جمله فصل پايیز( باشد. اما در فصولی یعلوفه مراتع م

های علفی کاهش های گیاهی از بويژه گونهبرخی از گونه

توجه خاصی به ظرفیت بهتر است  ،يابندقابل توجهی می

های تأمین نیاز غذايی دام شود. به عبارت ديگر  مرتع و راه

ظرفیت ) مدت ظرفیت چرايی کوتاه یندر تعیبهتر است 

به وضعیت پوشش گیاهی و نیازهای  (مرتع لهيکساچرايی 

 همچنین د.شو یتوجه بیشتردر فصول مختلف  غذايی دام

شود چنین مطالعاتی در شرايط اقلیمی مختلف و میپیشنهاد 

های های مختلف انجام شود تا مديريت چرايی دامبرای دام

 تر صورت پذيرد.طور اصولی هکشور ب
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