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 چكيده
 ياهير آنها بر پوشش گي مقدار مصرف و شدت تأثينيبشيپردازند، پي چرا مه بياب به صورت انتخخوارانعلفاز آنجا كه 

 باغكهي تع استپيا در مر هكتاري1 قرق يك بدين منظور . دام دارديخوار علوفهاتيماز به درك تصمي ني مرتعيهابومستيز
 ،ن حاليدر ع. گرديدمحاسبه  ش وزني مختلف فصل چرا به روي در آن توليد و مصرف علوفه در ماههاوايجاد استان قم 

ها  ساله از هر گله انتخاب و در طول ماههاي فصل چرا، رفتار چرا و ارزش رجحاني گونه5 و 3، 1 با سنين يهاي نژاد زند ميش
 دوره. ديسه گردي محاسبه و مقاياهي هر گونه گيره و شاخص رجحان برايب جي تركوسنجي بررسي براي دام از روش زمان

ج ينتا.  قرار گرفتيابي مورد ارز GPS شده و مدت زمان چرا و استراحت دام با استفاده از دستگاهي سرعت و مسافت طچرا،
 ،گراس و فورب اعم ازكساله ي يهاو گونه  (Buffunia macrocarpa) چر كه در طول فصل چرا، گونه برهداشت از آن كايتح
 يدارين مختلف دام به لحاظ انتخاب علوفه تفاوت معنين سنيب .اندم داشته داي را برا و تركيب جيرهن شاخص رجحانيشتريب

با . ده نشدي دداري معني يز همبستگي نيسنج و زماني دو روش وزنميان .ن تفاوت بارز و برجسته نبوديوجود داشت كه البته ا
  مساعد براي خروج دام و خاتمه چرا زمانن وي اواسط فروردآغاز چرا و رطوبت خاك زمان مناسب يت فنولوژيتوجه به وضع

تجربه دام، طعم، درصد پوشش و . رماه حادث شديت در آنن ين و كمترين زمان چرا در فرورديشتريب. ن شدييتع اواخر آبان
باال و  يا تنوع گونه به با توجهباغ كهيدر . بودند دام ي منطقه برايها در انتخاب گونهي، عوامل اصل)اهان همراهيگ (ياهيب گيترك
 .به شمار آورد 1كنندگان حد واسطفين نوع دام را جزء تعليتوان ايها مها، گراسها و فورب گوسفند از انواع بوتهيچرا

 
 .باغكهي،  چرادوره ،يسنج، روش زماني، رفتار چرا، نژاد زنديارزش رجحان: هاي كليدي واژه

 
 مقدمه 

 بخش خوراكمين كننده أاراضي مرتعي در برگيرنده و ت
 از جمعيت گوسفند دنيا بوده و نقش حياتي در داري معني

توليد پشم و بازده هزينه و كمهاي كمحمايت از سيستم
 ).Oreagain & Mc Meniman, 2002( نمايند ميگوشت ايفا 
ك چراكننده حد واسط در داخل يعنوان  تحتيگوسفند اهل

ت انعطاف يقابل  بايعنوان دام و بهيبندنشخواركنندگان طبقه
 خط مقدم ي انتخابيچرا .ره شناخته شده است يج
 يهاا جنبهي ياهان سمي گهايريثأدر مقابل تخواران  علف
 ,.Launchbauch et al(رودي خوراك به شمار ميفيضدك

  از ياوعهم خود را مجييره غذايخواران جعلف. ).2001
-------------------------- 
1 - Intermediate feeders 



537 4، شمارة 16فصلنامة تحقيقات مرتع و بيابان ايران جلد 

ات يكنند كه از لحاظ خصوصي انتخاب مياهي گيهاونهگ
ست كـه از    يـ ارهيجه ج ي نت ؛ با هم متفاوتند   ييايمي و ش  يكيزيف

تـر از آن    نيي پـا  ي باالتر و از نظر مواد سـم       يلحاظ مواد مغذ  
 ط وجـود دارد   ي اسـت كـه بـه طـور متوسـط در محـ             يزيچ
)Villaba & Provenza,1999 (.  
)Engwa et al., (2000گلـه در  ي و همراهينيشاهده ع  با م 

 درجـه   يدند كه گوسفند و بـز دارا      يجه رس ين نت يهر ماه، به ا   
 درصـد از    75بزهـا   . هـستند  1ياهيـ  از هوش تغذ   يوصصمخ

 حـال   ، صرف نمودنـد   ي خود را به سرشاخه چر     يزمان چرا 
هـا،  وهيـ م.  گوسـفندان بـرعكس بـود      ين مقـدار بـرا    ينكه ا آ

ره يـ  در ج  يبـل اسـتناد   هـا سـهم قا    ام درختچه يها و ن   شكوفه
) 1379(يليخل. گوسفند و بز خاصه در فصول خشك داشتند       

ها را يبر رستن ) گوسفند و بز  (خواران    ان علف ي متقابل م  هاياثر
بدار، يشتر در مناطق ش   يج نشان داد كه بزها ب     ينتا. ه نمود عمطال
شتر در منـاطق    يـ  و گوسـفندان ب    ييهـا و سـرباال    راشكوبيز

ــرا مـــشغول بودنـــد بـــيريمـــسطح، آزاد و ســـراز  .ه چـ
با بررسي ارزش رجحاني گياهان مراتع نيمـه        ) 1373(عامري

 4/55استيپي شمال سمنان به اين نتيجه رسيد كه گوسـفندها           
 درصـد گـراس را      11/18 درصد فـورب،     4/26درصد بوته،   
 سه ييفتار چراه ر با مطالع  Odo et al., (2001).ترجيح دادند

 18ك دوره يــ در  2مي بــا روش مــشاهده مــستقپ بــزيــاكوت
ن گونه  ي در منطقه مورد مطالعه، با ارزشتر      دريافتند كه  يا هفته

ن ي زم ين گونه رو  ي فراوانتر "، ضرورتا ياز نظر ارزش رجحان   
ن زمان بلـع و اسـتراحت       ي ب داري  معني تفاوت   نيهمچن .نبود

 هـاي اثر  Grings et al. (2001). شـت ن سه نژاد وجـود دا يب
ره يـ  ج يكي و بوتـان   ييايميب ش يك تر يسن و جنس دام را رو     

 مورد آزمون قرار دادنـد و       يعي چراكننده در مرتع طب    يگاوها

                                                 
1 - Nutritional wisdom 
2 - close observation method 

ـ  يريپـذ ن خـام و هـضم     يدند كـه پـروتئ    يجه رس ين نت يبه ا  ن ي ب
ن تفاوتهـا ممكـن اسـت       يـ ت است و ا   و دام متفا  ي سن يها رده

  دام يمـصرف ره  يـ  ج يكيب بوتان يمربوط به تنوع موجود در ترك     
 دام را با اسـتفاده  يرفتار چرا  et al., (2006 Schlecht ( .باشد
 قرار داده و گزارش نمودند گوسـفند بـه   يابي مورد ارز GPSاز

ق نمـوده و    يـ  طر يلومتر در روز در مرتع ط     ي ك 21طور متوسط   
 درصد را   26 تا   20 و   يخوار درصد وقت خود را به علوفه      60
سه يـ  بـا مقا Sun et al., (2008) . گذرانـده اسـت  يروادهيبه پ
 در دو ماه ژوئن و آگوسـت        ير مغولستان يره بز كشم  يب ج يترك

ره دام در دو    يـ ل دهنده ج  ي تشك ي اصل يهانشان دادند كه گونه   
دار يز بر انتخاب خـوراك معنـ      ي اثر جنس ن   بوده و ماه متفاوت   

وجود اطالعات كلي در مورد مديريت    رغم  بهبنابراين  . باشد يم
و ا رفتار چرايـي دام      مشخصي در رابطه ب     ميچرا، هنوز كار عل   

لف فـصل چـرا بـراي    ت مخهايها در زمانارزش رجحاني گونه 
 در كشور و    يش نژاد زند  ي م "گوسفند خصوصا سنين مختلف   

فوق ف  اهدان پژوهش با    يا .در منطقه قم صورت نگرفته است     
هاي روزانـه دام،    زمانهاي صرف شده براي فعاليت    تعيين   زيو ن 

و  هـاي فـصل چـرا     ه در ماه  تعيين مقدار توليد و مصرف علوف     
ن زمـان   يـي  موجـود در منطقـه و تع       يي چرا يهاستمي س يابيارز

   . استشدهانجام  مناسب ورود و خروج دام از مرتع
 

 مواد و روشها
 با وسعت حدود    باغكهي شگاهيرو: منطقه مورد مطالعه  

غربي شهرستان قم و     كيلومتري جنوب  50 هكتار در    5000
 طـول   50  ْ  26  َ  38 تـا  ً    50  ْ  19َ  47در فواصل جغرافيايي ً   

ــرقي و ً ــا  34ً  27ْ  10َش ــمالي  34  33ْ  10َ ت ــرض ش  ع
حداقل و حداكثر ارتفاع منطقه از      . گسترش پيدا كرده است   

 متر و متوسط بارنـدگي  2732 و 1430ترتيب سطح دريا به  
ن منطقـه   يـ در ا . باشـد    ميليمتر مـي   5/282ساالنه در حدود    
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م خـاردار و  يبـا اسـتفاده از سـ     هكتـار  1 به مساحت    يقرق
. دياحداث گرد ) Stipa-Buffonia(  مرتع يپ اصل ي در ت  ينبش
 رأس، بـز    107ش  يم :عبارت بود از  گله مورد مطالعه    ب  يترك

 يآب شـرب دام از منـابع    . رأس 48 رأس، بره و قـصره       120
 و آب جمـع  ياري آبي سلمان، استخرهاي رودخانه فصل چون

. شـود  ين مـ  ين تأم يچ كوچك خشكه    يشده در پشت سدها   
 ي داشـت  يبرداري از مرتع بـه صـورت گوسـفنددار        نظام بهره 
باشد كه گوسفندان در تمام طول سال در روستا بوده يثابت م

دام  .شونديف م يچر مزارع تعل  ا پس يم روستا   يو از مراتع حر   
گوسـفند  سـاله   ك، سه و پـنج    يهاي  ميششامل  مورد مطالعه   

 كبـود تـا     ي، با رنگها  يوشتگ-يست پوست ي نژاد بود كه  يزند
لـوگرم  ي ك5/46ش ي و وزن مـ 3/63ن وزن قـوچ   يانگيـ اه، م يس
 ).1378ران، ي اياطلس مل(باشد يم

جهت مطالعه پوشش گيـاهي     : ارزيابي پوشش گياهي   
ــا اســتقرار پالتهــا -ياز روش تــصادف  1 يسيــستماتيك ب

.  اسـتفاده شـد    ي متر 300 يها ترانسكت ي بر رو  يمترمربع
دام به برداشت خصوصيات پوشش گيـاهي       در هر پالت اق   

 حضور و    تراكم، و خاك منطقه از قبيل درصد تاج پوشش،       
   .ا تكرار گرديدي ياب و فراوانيغ

جهت تعيـين ارزش رجحـاني      : ي ارزش رجحان  تعيين
 : ديها از دو روش زير استفاده گردگونه

بـرداري شـده   در اين روش درصـد بهـره   :يروش وزن -1
 از فــصل چــرا بــا اســتفاده از روش هــا در هــر مــاهگونــه
 .تعيـين شـد   )Heady & Child, 1994(هـاي زوجـي   قفس

هـاي  مـاه از فـصل چـرا توليـد پايـه     بدين نحو كه در هـر      
 در دو پالت داخل و خـارج قـرق، قطـع             متوسط هر گونه  

د و در پاكت كاغذي گذاشته، خشك و توزين شد و           يگرد
 : در وزن علوفه مصرف شده، بدست آمياز رابطه ز

 

 
 

ابتـدا تعـداد سـه      در اين روش    : يسنج  روش زمان   -2
 ساله كه نماينده گله باشد انتخـاب و         5 و   3،  1ش  يرأس م 

 ي متـر  5 تـا    2 دقيقه از فاصـله      20يك به مدت حدود      هر
هاي مورد چراي دام    تعقيب و اقدام به فيلمبرداري از گونه      

 ،وتريعات فوق و انتقـال بـه كـامپ        پس از ثبت اطال   . ديگرد
هاي مورد نيـاز از قبيـل نـوع گونـه           اقدام به استخراج داده   

مورد چرا، مدت زمان توقف هـر دام بـر روي هـر گونـه،               
مدت زمان حركت و اسـتراحت هـر دام و تعـداد دفعـات              

ــه هــا گرديــده و ميــزان چــراي هــر دام از هريــك از گون
 : شدن يير تعيطه زگونه از راب از هر يك از برداري بهره

 از زمان چرا/  ه  يبه ثانها از تمام گونهزمان چرا (  ×  100
 )رهيب جيترك(برداري درصد بهره) = هيثان يك گونه به

 ,.Ngwa et al(ر يدر نهايت با استفاده از دو فرمول ز

هاي ، هر يك از گونه )PRI(شاخص رجحان ) 2000
 :گياهي براي گوسفند محاسبه گرديد
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براي تعيين مسافت طـي     :  چراي دام  دورهتعيين رفتار و    
شده در طول يك روز چـرا، تعيـين سـرعت حركـت دام و               

يــاب مــدت زمــان چــرا و اســتراحت از دســتگاه موقعيــت 
د كه با استفاده ياستفاده گرد)  Garmin مدلGPS( جغرافيايي

از كمربند در طول روز به پشت دام بسته و با استفاده از مـد               
track موارد فوق در محيط Ilwisاستخراج شد  . 

از :  تشخيص آمادگي مرتع براي ورود و خروج دام       
و اطالعـات مربـوط بـه مراحـل           پايه انتخـاب     10هرگونه  

فنولوژي براي هر پايه در مقاطع زماني مختلف شامل آغاز          
و خاتمه مراحل رويشي، گلـدهي، رسـيدن بـذر و شـروع             

رطوبـت  . يري و ثبت گرديد   گ  هاي گياهي اندازه  خزان گونه 
ز به صورت ظاهري ارزيابي شـد و گـاورو شـدن            يخاك ن 

 .سطح خاك معيار ورود دام در مرتع قرار گرفت
 فاه از  واريانس با استتجزيه و تحليل :ي آماريروشها

 ميـانگين بـا اسـتفاده از         همقايس و MSTATCافزار  نرم
در مــورد صــفات درصــد . آزمــون دانكــن انجــام گرفــت

  ها  ، داده )سنجي  روش زمان (  و شاخص رجحان   يبردار بهره
ل خـرد شـده در زمـان در قالـب           يبه صورت طرح فاكتور   

 يبـرا . دنـد يل گرد يـ ه و تحل  ي تجز ي تصادف ه كامالً يطرح پا 
 مـستقل و وابـسته از       يرهاين متغ ي ب ي روابط احتمال  يبررس

 .ون استفاده شدي و رگرسيروش همبستگ
 
 ج ينتا

 ياهي پوشش گتجزيه و تحليل
 گونه مرتعـي    66در بررسي فلور گياهي منطقه، حدود       

تيپ گيـاهي    پالت   60شناسايي گرديدند و پس از استقرار       
 جدول.  درمنه دشتي تعيين شد    -چر   بره -يال اسبي  منطقه،

 .دهدهاي غالب را نشان ميدرصد پوشش گونهمتوسط  1
 

 غباهاي اصلي مرتع يكه متوسط درصد پوشش تاجي گونه-1جدول
 گونه خانواده درصد پوشش تاجي

85/5Asteraceae Artemisia sieberi 
08/7Caryophillaceae Buffunia macrocarpa 
66/7Poaceae Stipa arabica 
23/1Euphorbiaceae Andrachne fruticulosa 
3/0Lamiaceae Ajuga chamesistus 
85/0Chenopodiacea Noea mucronata 
95/0Asteraceae Scariola orientalis 
11/0Caryophyllaceae Acanthophyllum. Sp. 
1/1Rosaceae Hultemia persica 

 
كـساله اعـم از گـراس و        ي يهـا مجموع گونه  همچنين

اهـان مرتـع را     ي درصد تاج پوشش گ    5/10ش از   يفورب، ب 
 Bromus يهـا  شـامل گونـه  دادند كـه عمـدتاً  يل ميتشك

tectorum   ،Boisiera squarrosa ، Bromus 

dantoniae ،Taeniatherum crinitum  ،Carex sp. ، 

Avena fatua ،Ziziphora tenuir  ،Alyssum strigosum  
Sterigmostemum sp. ، Glausium sp. Astragalus 

spp. ، Onobrichys sp  يهـا عـالوه بـر گونـه    .بودند...و 
شـدند كـه   ده يـ ز توسـط دام چر    ي ن يگرياهان د ي، گ يادشده
 يا چـرا  يـ  و   ييره غذا يز آنها در ج   ي درصد ناچ  دليلالبته به 
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: از آن جملـه   . دنـد يها وارد نگرد  ليه و تحل  ي در تجز  ياتفاق
Cousinia sp.  ،Stachys inflate،  Cleom coluteoides .
Echinops sp. ،Astragalus gossypinus  ، Ephedra 

major. 
 

لم يف(يسنج زمان از روشها گونهين ارزش رجحانييتع
 )يبردار
 در مورد  دانكننيانگيسه ميج حاصل از آزمون مقاينتا

ره از يب جيترك( شاخص رجحان و درصد زمان چرا
 نشانگر ،باغكهيت ي سايهااز گونه) يسنجروش زمان

 درصد 1 در سطح ياهي گيهادار بودن اختالف گونهيمعن
 البته. ره هستنديب جيو ترك نظر شاخص رجحان از

 و Artemisiaز ي و نBuffonia و Noeaشاخص رجحان 
Ajuga1شكل( كهك سطح بوده يكساله در ياهان ي و گ( 

ن درصد زمان ين و كمتريشتريب بيترتها و درمنه بهكسالهي
اثر متقابل گونه و سن . )6شكل ( اندا دارا بوده ر داميچرا

ره يب جيز گونه و ماه بر شاخص رجحان و تركيدام و ن
 هايرييالبته تغ). 5  و4، 3شكلهاي (دار بوده است يمعن

به عنوان ن عدم اختالف هستند، يمب" بعضايدرون گروه

بهشت، ين، اردي فروردي ماههاStipa در مورد گونه مثال
 ، امادهندي را نشان ميكسانير و مرداد شاخص رجحان يت

ز نشان يره نيب جينمودار اثر متقابل گونه و ماه بر ترك
 نظر زمان چرا زا  ماه در مورد درمنه5ن ي به كدهد يم

ن و ين اتفاق در فرورديچر ا برهيست و براي نياختالف
ز ياثر متقابل گونه، سن دام و ماه ن. بهشت افتاده استيارد

 .شده استدار يه و شاخص رجحان معنريب جيبر ترك
 را ي از روش وزنآمدهبدست يبردار درصد بهره2شكل 
ن مصرف را يشتريچر ببق آن گونه برهدهد كه طينشان م

 .به خود اختصاص داده است
 

  سنجيزمان و ين روش وزني بيرابطه خط
ــ   ــس از بررس ــ يپ ــه خط ــي رابط ــي ب  و ين روش وزن

ره يـ ب ج يز ترك ي در محاسبه شاخص رجحان و ن      يبردار لميف
چ رابطـه   ي هـ  مشخص شـد  ون،  يق رسم نمودار رگرس   ياز طر 
بـه  .  )8 و   7 شكلهاي( داردن دو روش وجود ن    ي ب داري  معني
ـ  يب همبـستگ  يكه ضر يطور  شـاخص  يروش بـرا  ن دوي ب

 . دي محاسبه گرد7/0 و 0ب يترتره بهيب جيرجحان و ترك
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  چرا و رفتار چرايي دامدوره
ل باغ زمان آغاز چرا و خروج دام از آغكهيدر منطقه 

 20 و7 صبح و بازگشت به آغل حدود 6در بهار حدود 
لومتر ي ك47/9ن مدت يقه عصر بوده و دام در ايدق
 ساعت صرف 5/1گوسفندان .  كرده استييمايپ راه
. نمودند) دهيبه شكل خواب(دن آب و استراحت ينوش

لومتر بر ي ك3/1ر بالغ بر يمتوسط سرعت دام در طول مس
لومتر بر ي ك7/3ت دام حداكثر سرع. ساعت بوده است

 كه به ي دام هنگاميساعت ثبت شده، البته به طوركل
شود سرعت خود را به يك ميا آغل نزديآبشخوار و 
 2/4ك آغل يهنگام غروب نزد (دهديش ميشدت افزا

 13طول زمان حضور دام در مرتع به . )لومتر در ساعتيك
در فصل تابستان بواسطه . ده استيقه رسي دق20ساعت و 

 صبح، 7( رسدي مر با3دن آب به ي هوا دفعات نوشيگرما
ز تعداد آب ييدر پا. ) عصر5 ي بار سوم حوال و ظهر12

 ) عصر1 صبح و 9 يحوال( ابدييل مي بار تقل2خوردن به 
خوابد و به چرا ادامه يگر نمي هوا دام ديو بواسطه خنك

 عصر قبل از غروب آفتاب به آغل 5دهد و ساعت يم
 3ش از يز بييدر پا ب زمان چرايترتني و بدگردديبرم

 داشت از آن كايت نتايج حنهمچني .ابدييساعت كاهش م
درصد زمان صرف شده جهت حركت و بيشترين كه 

شده و بالطبع كمترين زمان صرف(استراحت و نشخوار 
رماه بوده است يت ساله در 5 و 1هاي  براي ميش) براي چرا

 و 1هاي  ن چرا براي ميشبيشترين درصد زما ).3جدول (
 آيش هاي  ساله در خردادماه بوده كه دام بيشتر در زمين3

 ).2جدول (اطراف روستا چرانده شده است 
 

 ن مختلف دام ي سنياهان برايسه درصد زمان صرف شده جهت چرا از گي مقا-2جدول
  نيفرورد بهشتيارد خرداد ريت مرداد آبان

  ساله1ش يم 3/72 30 4/84 5/12 3/16 3/34
  ساله3ش يم 5/47 2/16 9/61 8/43 8/26 9/38
  ساله5ش يم 6/72 5/28 9/51 4/18 4/27 5/62
 

 ن مختلف دام ي سنيبراحركت و استراحت و نشخوار سه درصد زمان صرف شده جهت ي مقا-3جدول
  نيفرورد بهشتيارد خرداد ريت مرداد آبان

  ساله1ش يم 7/27 70 6/15 5/87 7/83 7/65
  ساله3ش يم 5/52 8/83 1/38 2/56 2/73 1/61
  ساله5ش يم 4/27 5/71 1/48 6/81 6/72 5/37

 
 بحث 

دهنده تغييـرات ارزش رجحـاني      ج نشان ي نتا ،كليبه طور   
 مختلف يهاي مورد چراي دام در طول ماههاهر يك از گونه

 :رديگيك مورد بحث قرار ميتفكر بهي كه در زباشد مي

 كه در گونههمان: (Artemisi sieberi)درمنه دشتي
رغم اينكه رتبه چهارم به ذكر شد،) 1جدول (بخش نتايج 

توليد را در منطقه دارا دوم از جنبه از نظر پوشش و 
برداري را با توجه به ميزان باشد، كمترين درصد بهره مي
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رغم اينكه در بسياري به بنابراين. توليد و پوشش خود دارد
ن داده شده كه دسترسي نسبي به علوفه از مطالعات نشا

ثير أبر خوشخوراكي نسبي ت) درصد تركيب پوشش(
 وجود اسانس .درمنه صادق نبود اين امر براي اماگذارد  مي
. ن گونه استي تند درمنه از عوامل اجتناب دام از ايو بو

 درمنه ي دوره رشد، خوشخوراكيبا فاصله گرفتن از ابتدا
 و كاهش ياه به مرحله بذردهين گديرود و با رسيباال م

 گيردي مقراردها به شدت مورد توجه دام يمناسب آلكالوئ
ز ين Chandrasechar et al., (2007)). 1384 پور، يردالو(

 ي ناشي قوي بودليلدرمنه را به د كه دام گونهانهاشاره كرد
به مقدار اندك چرا ) يضرور( چرب فرار يدهاياز اس
 يسمهايكروارگاني مي روير منفيد تأثن موايرا ايز .نمود

 . ر اندازديتواند هضم سلولز را به تأخ يمعده داشته و م
ن ي دوموجود دارا بودنبا  :(Stipa Arabica) يال اسبي

 مرتع يهان گونهيد بين توليشتريز بيدرصد پوشش و ن
ره در فصل چرا، رتبه سوم و به يب جي از نظر ترك،باغكهي

ا رجحان در رتبه آخر در كنار يلحاظ شاخص انتخاب 
 تنها در يال اسبيگوسفندان از . گر قرار دارديچند گونه د

 ي ترد و شادابياه برگهايكه گ) نيفرورد(  فصل چرايابتدا
ر يكه سا) آبان به بعد(  فصل چرايز در انتهايدارد و ن

شوند، يب مرتع حذف مي خوشخوراك از تركيهاگونه
ن شاخص يماه باالتر آبانكه دريبه طور. كنديچرا م

ن گونه بوده يره متعلق به ايب جيرجحان و درصد ترك
 ي دارايهاده دارد بوتهي عقVallentine (2001). است

ر يا ساي زمستان و ي در ط كمتر معموالًيخوشخوراك
اب يتر نا خوشخوراكيااهان علوفهي تنش كه گيهادوره

ر د. رنديگي قرار مبرداري حداكثر باشند، مورد بهرهيم
 ،ين عامل در باالبردن ارزش رجحاني فصل چرا اوليابتدا

 يدر انتها. هاست و پس از آن بسامد گونهياهيپوشش گ

 يهال عدم دسترس بودن گونهيفصل چرا به دل
 در مرتع كه 3 كالس يهاخوشخوراك و وجود گونه

ز دارند، ارتباط پوشش ي نيا قابل مالحظهيپوشش تاج
رنجبر و (ابد ييش مي افزايت مقدارين با رجحاياهيگ

 ن مورد دربارهينكه اي كما ا؛)1384همكاران، 
arabica Stipaق حاضر مصداق داشته استي در تحق. 
به لحاظ شاخص  :(Buffunia macrocarpa) چربره

ن گونه را يتوان ايرجحان در رتبه اول قرار دارد و م
ه در ژيوهب(ن گونه در طول فصل چرا يترخوشخوراك

ل يز به دلييل پاياز اوا.  نموديدر منطقه معرف) تابستان
اه و كاهش حضور آن، ين گيد و خشك شدن اي شديچرا

ن گونه يا. گيرد يره ميب جيش را در تركي جايال اسبي
برداري قرار گرفت تا بز بيشتر توسط گوسفند مورد بهره

د به علت تردي و آساني قطع گياه و از طرفي يكه شا
علت . ي شاخ و برگ آن بر روي سطح زمين باشدگستردگ

 همراه يهاماه، حضور گونهني آن در فرورديعدم چرا
و شروع )  و گراسي علفيهاكسالهي(تر  خوشخوراك

 . آن بوده استيشينشدن رشد رو
 :(Acanthophyllum microcephallum)چوبك

 ي از گلهايكم) يگلده(ر و مرداد يگوسفند تنها در ت
ب يدرصد و شاخص رجحان و ترك، دهين چرد رنگ آيسف
درصد .  قرار داشته استينيي پاره آن در سطح نسبتاًيج

دار ژي خاص و تيغ پوشش اندك آن در مرتع و نيز مرفولو
 .تواند از داليل اين امر باشدبودن گياه مي

 شـاخص  (Andrachneae fruticulosa): نـاز بيابـاني  
ن زمـان   يشتريـ ب. رديـ گي مـ  يرجحان آن در رده ششم جا     

اتفـاق  ) مـان أ تو ي و بـذرده   يگلده(  آن در مردادماه   يچرا
 بـه دليـل فـرم رويـشي ايـستا و       يبه طور كلـ   . افتاده است 

بـرداري قـرار    مانند خود بيشتر توسط بـز مـورد بهـره          بوته
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 ي متوسط تا كمـ    ي گوسفند از خوشخوراك   يگيرد و برا   مي
 .برخوردار است

گونه كه در بخش نتايج همان (Annuals): هاكسالهي 
 رهيب جين تركيشتري فصل بيها در ابتداكسالهي ذكر شد،

 از آنها خشك شده بودند ياريو در مردادماه كه بس%) 87(
ماه با در آبان. را دارا بودند %) 3/3( رهيب جين تركيكمتر

چر،  خوشخوراك چندساله مثل برهيهار گونهيكمبود سا
 كساله خصوصاًيك  خشيها الشبرگ و گونهمجددًا

ب ي در تركيگاه مهميجا Taeniatherumژه يوهگراسها و ب
 يشاخص رجحان در آبان برا. دا نمودنديپ% ) 6/29( رهيج
كول ين.  در رده دوم قرار گرفتيال اسبيها پس از كسالهي

 در ،اشاره كرد) 1384( ي و ناصريبه نقل از ارزان
د كم ي با تولكه گوسفندان مجبور به چرا در مراتع يترصو

 و يرنجبر. ابدي يش ميشوند، مصرف مواد مرده افزا
 فصل چرا با يابتدا هم اشاره كردند در )1384( همكاران

 خوشخوراك متنوع دام از انتخاب يهاحضور گونه
زان رجحان ي برخوردار است و تفاوت در ميشتريب

ل وجود يتواند به دل ي مشترك در هر منطقه ميها گونه
 .راه باشد هميهاگونه

 در يابه صورت لكه (Hulthemia persica): ورك
 يدر بهار كه برگها. شوديده ميافته ديبي تخريقسمتها

 دام يشود برايآبدار آن ظاهر م  نرم ويسبز و گلها
ن يماه باالتربهشتيكه در ارديطور  به،ت دارديمطلوب

ن ي منطقه داشته است و ايهان گونهيشاخص رجحان را ب
اه مهاجم و مخرب يعنوان گ كه بهيار مورد گونهامر د

 .رسديشود جالب توجه به نظر ميمرتع شناخته م
ش از يبهشت بي در ارد(Scariola orientalis ):جارو

.  كوچك آن استفاده كرده استير ماهها دام از برگهايسا
 ي براينييره و شاخص رجحان پايب جيدر مجموع ترك

 بهتر از گوسفند از آن چرا  بزي ول،گوسفند داشته است
 .نمود

زان يدر طول فصل م (Ajuga chamesistus): كشگك
 %) 37/1( ره را به خود اختصاص دادهيب جي از تركيكم

ها اما شاخص رجحان آن باال بوده و در رتبه چهارم گونه
 " كه احتماال(  ر و مردادي تيشتر در ماههايب. قرار دارد

ش يژه از برگهايدام به و  )شوديدرصد اسانس آن كم م
 .شتر چرا كرده استيب

بهشت يدر ارد (Noaea mucronata): يخارگون
 شاخص ) آن سبز و نرم استيها كه ساقهيهنگام(

 يشيشرفت مراحل روي با پي داشته وليي باالرجحان نسبتاً
 شده و دام از آن اجتناب نموده ياه خاردار و خشبيگ

 ي خارگونييارزش غذااشاره كرد ) 1382( يباغستان .است
ب علوفه ي به سبب سهم اندك آن در تركياد بوده وليز

ن يهمچن .ت ندارديزش اهمي ناچيمرتع و خوشخوراك
  كهاشاره نمود بز شيراز جمله ها ر گونهيساتوان به  يم

 در اما بوددر مرتع   مي فراواني و توليد ك،داراي تركيب
  .زمان مواجهه دام، بشدت مورد توجه واقع شد

 
 انتخاب جيره از نظر يش زندين مختلف ميسه سنيمقا

بـاغ اثـر متقابـل گونـه و سـن دام بـر              كهيشگاه  يدر رو 
) درصــد زمــان چــرا(ره يــب جيــشــاخص رجحــان و ترك

 " بعـضا  يرات درون گروهـ   ييـ  شده است البتـه تغ     دار  يمعن
 هر سـه سـن دام       به عنوان مثال  ن عدم اختالف هستند،     يمب
ن يـ ك گونه ارجـح در ا     يچر كه   از بره ك اندازه   ي به   باًيتقر

 ساله  5ش  ين م يهمچن. انده كرده يرود تغذ يشمار م مرتع به 
 چـرا   مـاه ژه در آبـان   يوه ب يال اسب يگر از   يش از دو دام د    يب

ـ         1ش  يم. كرده است   ش از دو  ي ساله در طول فـصل چـرا ب
ده كه بـه علـت تـرد و         يكساله چر ي يهاگر از گونه  يسن د 
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 ساله  5ش  ي م ، فصل چرا  ياما در ابتدا   ،آبدار بودن آنهاست  
 را در   يتر متنوع يهاتوجه نكرده و گونه    هاكسالهيفقط به   

 .Cousinia sp از جملــه ، داده اســتيره خــود جــايــج
  و گونـــــهمـــــاه ني در فـــــروردStachys inflata و

Noea mucronataي فقـط مـورد چـرا   مـاه  بهشتي در ارد 
تمال فراوان بـه    ن امر به اح   يا.  ساله واقع شده است    5ش  يم

 يشتر و دنــدانهايــقــدرت ب و شتر دام بــالغ تــريــتجربــه ب
 ,.Mellado et al. گـردد يبرمـ تـر  ش بالغيتر مافتهي تكامل

 جه گرفتند يك نت يهوهوآن مكز ي چ يز در صحرا  ين  (2004)
 از  ياهـان خـاردار كمتـر     ي گ ي جوان به طور كلـ     ي بزها كه

د يـ تأكVallentine (2001) . انـد  بالغ مصرف كـرده يبزها
دارد كه تجربه دام بـا خوشـخوراكي علوفـه رابطـه قـوي              

هايي كه طعـم    به دفعات روي علوفه   "دامها معموال  داشته و 
 ,.Launchbauch et al. كنند مياند بازگشت مطلوبي داشته

د يـ بوي را م  ياهيك دام گ  ي يز اشاره كردند وقت   ي ن ،(2001)
 باشـد چشد، طعم آن چه مطلـوب و چـه نـامطلوب            يو م 

ــستگ ــه تجربيبـ ــ بـ ــيـ ــي چرايات قبلـ ــد يـ  دام خواهـ
جــه گرفتنــد يز نتيــ ن Quaranta et al., (2006).داشــت

ره، شـكل،   يـ ب ج ير ترك يثأتها تحت  بره ي برا يخوشخوراك
 . و تجربه دام قرار دارديكيولوژيزيمرحله ف

 
ن ارزش يي در تعيسنج و زمانيسه دو روش وزنيمقا

  يرجحان
 مشاهده شد، يونيرگرس ينمودارها گونه كه درهمان

 در سنجي  و زمانين دو روش وزني بداري معنيچ رابطه يه
برداري از تعيين درصد بهرهن منطقه وجود ندارد و يا

هاي مرتعي از دو روش وزني و زماني داراي گونه
در روش وزني . اي با يكديگر بوداختالفات قابل مالحظه

 5( ز هر گونهبا توجه به قرار گرفتن تعداد محدودي پايه ا

هاي قرار داده شده در هر يك از  در داخل پالت) هيپا
هاي برخي قطعات و از طرفي وجود تغييرات زياد بين پايه

برداري محاسبه شده، هاي گياهي، درصدهاي بهرهاز گونه
دقيق نبوده و در برخي موارد نتايج متناقضي ارائه گرديده 

توان ي مير كل به طو،ن پژوهشيج ايبا نظر به نتا. است
علت عيني و  بهيسنج استفاده از روش زمان كه گفت

ملموس بودن نتايج حاصل، در خصوص تعيين ارزش 
هاي گياهي، نتايج برداري از گونهرجحاني و ميزان بهره

  امرنمايد كه اين ميتري نسبت به روش وزني ارائه واقعي
 ي راثيقدس مطابقت دارد اما با نظر )1378(با نتايج اخوت 

ن روش مناسب يزار ادر مراتع بوتهنكه ي بر ايمبن) 1376(
. ر استي، مغانبوده و بهتر است در چمنزار استفاده گردد

 چند ييها تي مشكالت و محدوديز داراين روش نيالبته ا
باشد از جمله صرف زمان زياد براي چرا از برخي از يم

قبيل  گونه از يكيها به دليل شرايط خاص مرفولوژگونه
 ساقه گياه، خاردار بودن يبرهاي فيمحكم بودن و بلند

ها و يا قرار داشتن قسمتهاي خوشخوراك در  گونهيبرخ
موجب صرف زمان زياد كه ...  قسمتهاي خاصي از گياه و
.  شوديره باالتر از حد واقعيب جيبراي برداشت و ثبت ترك

 دام يدن چراي دي براي گله مانعيحركت دسته جمع
 ,.Henley et al. كنديجاد مياهان اي شده از گيذارگعالمت

 انتخاب يريگن سه روش اندازهي بياهسهي مقابا (2001)
 "م سطح نسبتاي روش مشاهده مستقندكرد گزارشره يج
 اما ،ه نشان داديخشب يها از دقت را در مورد علوفهييباال
 .رد از گراسها دايفي ضعيابيارز
 

 يد زندش نژاي مي چرادورهرفتار و 
چـرا و   (ه  يتغذ: دو جزء دارد  ) چرا (يخواررفتار علف 

بـاغ در   كـه ير  د. هيـ ن تغذ يو حركت در فواصل ب    ) نشخوار
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 يهـا كـساله ي فراوانيعلت  به) ماه  نيفرورد(  فصل يابتدا
ن درصد زمان چـرا را داشـته و         يشتريخوشخوراك، دام ب  

 يستگاههايـ ن ا ي استراحت و حركت ب    ي برا يزمان كمتر 
نيـز گـزارش    ) 1384( سندگل.  تلف كرده است   ياهيتغذ

 سـرد   ي در ماههـا   در مراتـع رود شـور سـاوه       كـه   نمود  
ن يشتريـ ن ساعات حضور و ب    يماه دام كمتر  يبخصوص د 

ن حـضور و    يشتريـ  گـرم ب   يسرعت حركت و در ماههـا     
ــر ــل توجــه ا. ن تحــرك را دارديكمت ــه قاب نكــه در ينكت

ع ش و اطــراف مــزاريــ آينهــايخردادمــاه كــه دام در زم
 ي و تـراكم بـاال     فراوانـي ل  يـ دلروستا چرانـده شـده، بـه      

ـ   يشتري خوشخوراك، ب  هاي  گونه ن ين درصد زمـان چـرا ب
 حركت  ي برا يماهها حادث شده است و دام زمان كمتر       

 ي انـرژ  تلـف كـرده و طبعـاً     ياهيـ  تغذ يستگاههايـ ن ا يب
در دوره رشـد    . )2 جدول ( هم صرف كرده است    يكمتر
 ي انتخـاب  يحـداكثر چـرا   ، گوسـفندان    يگلده  و يشيرو

 يستگاههايـ خود را دارا بوده و زمـان توقـف آنهـا در ا            
دامها هنگـام   ). 1376،  ي راث يقدس(باشد   يه كوتاه م  يتغذ
اهـان  ي به گ  يليمبيبا  ) ك ظهر ينزد( يز تشنگ ي و ن  يريس

 دام   يغ اندازه لقمه را بـرا     يوجود خار و ت   . زدنديپوزه م 
 از خارشـتر و  ار در چـ بـه عنـوان مثـال،    . كنديمحدود م 

 يهـا ن سـاقه يهمچـ . له نمود داشتئن مسيغدار ا يگون ت 
 دن و ي قابل جو  يز به راحت  ي ن يال اسب يمانند و زبر    كالف
 را در   يال اسـب  ي از   ي و گوسفند كالف   ه دام نبود  يبلع برا 
 حركـت بـه سـمت       زمـان ك لقمه برداشـته و در       يقالب  

تـوان  ي م ،ر كل د. جوديرا م  ، آن ي بعد ياهيستگاه تغذ يا
 به علت دارا بودن سر      يد نمود كه گوسفند نژاد زند     يتأك

 متناسـب  يده، نژاديف و كشي ظر يكوچك و دست و پا    
و تحمـل   ) 1378،  يستانكيكالنترن( است   ييماي راهپ يبرا

 سـازگار بـا     ي و نـژاد   بوده هم باال    يآن به گرما و تشنگ    

ر يـ ب ز يباغ شـ  كهيدر  . ران است ي ا يمناطق خشك داخل  
ــود 10 ــد ب ــم ب  درص ــه آنه ــه ك ــه دلي ــشتر ب ــود ي ل وج
 كوچك و متراكم سـطح مرتـع اسـت كـه            يماهورها تپه

تـنش  . شـود ي را در دام باعـث مـ  ي اتالف انـرژ  يمقدار
ك گلـه   يـ دن گوسـفند در     يـ ا باعـث چر   يـ سرما و گرما    

 گـرم  يدر هنگـام ظهـر در ماههـا   و يا  شود  يتر م متراكم
زان  فـرار از اشـعه سـو       يبـرا ) هـا ژه بره يوهب(گوسفندان  

 .  برنديگر فرو مير بدن همديد، سرشان را زيخورش
 

 زمان مناسب ورود و خروج دام از مرتع

و ه  بـود بنـد و اسـتپي      ميـان جـزء مراتـع     باغ  يكهراتع  م
از نيمـه   آنهـا   بـرداري از    براساس پروانه چرا، فـصل بهـره      

 روز  120 هـر سـال بـه مـدت          مـاه    نيمـه بهمـن    تـا مهرماه  
ت رطوبـت خـاك و زمـان        يضـع  با توجه به و     اما باشد، مي

بـراي چـرا،     هـا ، زمـان آمـادگي گونـه      ياهانآغاز رويش گ  
ماه و زمـان مناسـب خاتمـه چـرا، اواخـر            اواسط فروردين 

خ علوفـه   ين تـار  يـ چون پس از ا   . گردد ميماه پيشنهاد    آبان
 دامها  يره اصل ي ج يال اسب يز  يكساله و ن  ي يخشك گراسها 

 و م نخواهـد بـود    از دا يـ  ن يل خواهد داد كه تكافو    يرا تشك 
ن يترنييشه در پاي محلول در ريدراتهايزان تجمع كربوه  يم

شـود در ايـن      مـي پيشنهاد  . )1384 ،يباغستان( سطح است 
هـاي  مرتع نوعي سيستم تناوبي تـأخيري در چـرا از گونـه    

ر و يـ  تيدر ماههـا Buffunia macrocarpa  مرغوب مثـل 
ل  اعمـا  اه اسـت  يـ  گ ي كه مصادف بـا دوره گلـده       ماهمرداد
 مـورد چـرا قـرار       ياهان در مرحله گلده   ي اگر گ  زيرا ،شود

 نخواهـد   ي كـاف  ي بعـد  ي چرا يرند، رشد مجدد آنها برا    يگ
ــود  ــدم، (ب ــه در ورك  ).1377مق ــدن گل ــا در چران زاره

تواند عالوه بر كنترل اين گياه مهاجم        مي هم   ماه  ارديبهشت
 يبـه طـور كلـ      . كمك نمايد   دام ي برا مواد مغذي ن  يتأمبه  
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ل تنـوع   يـ در مراتـع خـشك بـه دل       ن عنوان نمود كه     توايم
ن تنـوع و    يـ ا .شـود ي كم، انتخاب دام محدود مـ      ياگونه
ن مختلـف و    ين سن يتفاوت ب  كه   شود  ي كم باعث م   يغنا

ر محسوس به نظر    ي گوسفند اندك و غ    ي نژادها "احتماال
 و  ياه، سـازگار  يـ گ) شـامل بـو، مـزه، بافـت       (طعم  . ديآ

اهــان ي و تــراكم، گ دام، درصــد پوشــشيــيتجربــه چرا
 در انتخـاب    ياه عوامل اصـل   يهمراه، ترد و آبدار بودن گ     

بـاغ بـا   كـه يمرتع  در. باشندي دام م ي منطقه برا  يهاگونه
 گوسـفند از    يو چـرا   بـاال  "نسبتا يا تنوع گونه   به توجه

ن نـوع دام را     يتوان ا يها م ها، گراسها و فورب   انواع بوته 
اتخــاذ  .ادكننــدگان حدواســط قــرار د  فيــجــزء تعل
باغ كهيبند  اني در مراتع م   ي و اصالح  يتيري مد يراهبردها

ان يـ  در پا  .باشـد يت م ير تعداد دام كمتر از ظرف     يتأثتحت
 سهيـ مقا ماننـد    يلـ يقـات تكم  يتحقكـه    شـود يشنهاد م يپ

ها در صبح و بعـدازظهر، انجـام مطالعـات          رجحان گونه 
 يها موجود در گونه   يفين مواد ضدك  يي و تع  ييايميتوشيف

 ارزش  يابي ارز ير روشها يمورد اجتناب دام و كاربرد سا     
ز ي و آنـال   يستولوژيكروهيره مثل م  يب ج ي و ترك  يرجحان

 يهــاپيــدر ت. .. ا ويــ، كافــه تريستوله مــريــمــدفوع، ف
 .سه گردديج با هم مقايران اجرا و نتايمختلف مراتع ا

 
 يسپاسگزار

هـا و   از معاونت پژوهشي مؤسسه تحقيقات جنگـل      
دنـاني  ا و نيز از آقايان مهندس سيد مهدي         شور ك مراتع

ر ي و سـا )ميت علئاعضاي هي  (باقريحسين  و مهندس   
منـابع  كشاورزي و   مركز تحقيقات    ن و كاركنان    مسئوال

 بواسطه در اختيار قرار دادن امكانـات    ،طبيعي استان قم  
 . دريغشان كمال قدرداني را داريمو همراهي بي

 

 مورد استفاده منابع
، ارزش يقاتي طرح تحقيي گزارش نها.1378 .ح.ماخوت،  −

قات يمركز تحق ، شورپسند گرگان و گنبدياهان مرتعي گيرجحان
 . صفحه25 ، استان گلستانيعيمنابع طب

 . صفحه52، يدامپرور: 10 جلد .1378 ران،ي اياطلس مل −

 در مراتـع    يبـردار زان بهـره  يـ  زمان و م   .1384 .ن،  يبدي م يباغستان −
ـ  بـه رژ   مناطق خشك بـا توجـه       مجموعـه مقـاالت     ،يم بارنـدگ  ي

:  شـهريور  16 كالك كرج،    ت مراتع مناطق خشك،   يريش مد يهما
13. 

 ي چند گونه مهم مرتع    يسه خوشخوراك ي مقا .1384 . پور، ا  يدالور −
ـ  گوسـفند و بـز، پا      يزد در رابطه با چـرا     يد  يمنطقه درب  ان نامـه   ي
  واحـد علـوم و     ي دانشگاه آزاد اسالم   يدار ارشد مرتع  يكارشناس

 .قاتيتحق
 مطالعه رفتار   .1384.  ف ،يهرا و جو  .،مي اردكان ي راست ،.ا،  يرنجبر −
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Abstract 

As animals graze selectively, prediction of their nutrient intake and intensity of the impact on 
rangelands vegetation needs an understanding of the animals’ foraging decisions. Therefore, a 
study area was selected in steppe rangelands in Qom province and one enclosure (1ha. area) was 
contracted in which forage plants production and intake were measured during grazing period. 
The feeding behaviour of 3 Zandi ewes (1, 3 and 5 years old) in free grazing system was 
evaluated considering the plant palatability and preference value based on close observation 
method in each month of grazing season. Then diet composition and preference index for each 
plant species were calculated and compared. Grazing cycle, distance and motivation speed and 
time spent for grazing / resting or walking were assessed using GPS equipment mounted on the 
back of the sheep. The results showed that during grazing season Buffunia macrocarpa and 
Annuals (grasses and forbs)  had the highest preference index and diet composition. Diet 
selection and time spent on forage plants varied slightly among three ewe ages (p<0.01). There 
was no correlation between two evaluation methods of preference (paired plots and close 
observation). Considering the plants phenology and soil moisture conditions, middle Farvardin 
(April) for entrance and late Aban (November) for exit of livestock were proposed. The highest 
percentage of grazing time occurred in Farvardin and the lowest one was in Tir(June). Because 
of low species diversity, in arid rangelands, livestock diet selection will be restricted. Animal 
experience, plant’s flavor, plant cover and composition were the most effective factors on sheep 
preference. Due to high diversity and grazing on shrubs, grasses and forbs, Zandi sheep could be 

classified as Intermediate feeders, in Yekke bagh rangeland. 
 

Key words: Preference value, grazing behaviour, Zandi race, close observation method, 
grazing cycle, Yekke Bagh 


