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  چكيده
 ها گونههر يك از  .باشندمي گياهي هايگونه داراي تركيب خاصي از آنها زااي مرتعي ايران متنوع و هر كدام هرويشگاه

و درجه خوشخوراكي آنها پيوسته تغيير  دهنديدر طول دوره رشد از خود بروز م متفاوت خصوصيات رويشي و فنولوژي
همين منظور رفتار چرايي بز بومي  به. باشد ريزي و مديريت مرتع و دام مقدور نمي برنامهاين پديده مهم، بدون شناخت  .يابد مي

م اين براي انجا. بررسي قرار گرفت مورد) 1386-1389(در سايت مرتعي ندوشن استان يزد طي دوره چهار ساله  ندوشن
در كل آماربرداريهاي ساالنه از آن استفاده  عنوان نماينده گله نشاندار وسه ساله به س ماده بزأپژوهش، در آغاز هر سال يك ر

. انجام شد اي دقيقه 20و در هر نوبت طي سه تكرار  سنجيگياهان در طول فصل چرا به روش زمان خوشخوراكيتعيين . گرديد
 Artemisia sieberi، Stip caucasica،Stipa گونه 5از تمركز چراي دام بر روي  حكايتياهان گ خوشخوراكينتايج مطالعه 

barbata ، Iris songarica ،ceratoides Eurotia  در عرصه تحت  ندوشنبز بومي . و مجموع گياهان يكساله بوده است
در آغاز فصل چراي . است نموده تمركز دشدهيادرصد زمان چراي خود را بر روي گياهان  85مطالعه در هر شرايطي بيش از 

با استناد به نتايج حاصل از اين  .گياهان يكساله بيش از گياهان چندساله بوده است خوشخوراكيسالهاي معمول تا مساعد، 
  . ر گيردقرا مورد توجه مراتع مناطق استپي برداري ازدر مديرت بهره بايدي با ارزش بومي ها اين گونهحفاظت و احياء  ،پژوهش

  
  .، بز، يزدخوشخوراكيرفتار چرايي،  ،Stipa barbata ،Artemisia sieberi، Stipa caucasica :هاي كليدي واژه

  
  مقدمه

مقدار عالقه يا رغبتي است كه دام خوشخوراكي 
 ارزاني،( دهد نسبت به گياه خاصي از خود نشان مي

هاي  عوامل متعددي بر ميزان خوشخوراكي گونه ).1388
توان اين عوامل را گذارد كه بطوركلي مي اهي تأثير ميگي

، انتخاب چرايي انواع دام( گروه عوامل مربوط به دام به دو
تركيبات (و عوامل غيردامي ) آبستني و گرسنگي دام ،سن

خوشخوراكي و  ، مراحل رشد گياه ،شيميايي گياهان
) فيزيكي گياهشرايط محلي و  ،هاي همراه فراواني گونه

موارد مؤثر ) 1388( ارزاني ).1388 مقدم،( نمود تفكيك

گياهي، حيواني و عوامل  دستهبر خوشخوراكي را به سه 
 و) 1984(و همكاران   Holechek.نمايد تقسيم مي محيطي

Malechek  )1984(  بيني نحوة تغذيه كه پيش كردنداعالم
ايست، زيرا انتخاب علوفه نه تنها بين  دام امر پيچيده

 يژدوره فنولوبه  با توجهبلكه ، دامي متغير استهاي  گونه
وضعيت آب و هوايي و ميزان دسترسي ، منطقه ان درگياه

نيز به ) 1388( ارزاني و ناصري. كند به علوفه نيز تغيير مي
وجود رابطه بين ميزان مصرف علوفه و مقدار علوفه در 

اي  نامبردگان عوامل غيرتغذيه .اند دسترس دام اشاره نموده
ير انتخاب جيره غذايي، زمان چرا، اندازه و تعداد لقمه نظ
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پذيري علوفه، ميزان اي نظير هضم تغذيهو عوامل 
ماندگاري غذا در شكمبه و تجمع محصوالت متابوليكي را 

) Vallentine )2001 .اند در اين رابطه سهيم گزارش نموده
عنوان بهترين  هاي گياهي كه به گونه كه برخي از كرداعالم 

خوبي مورد استفاده قرار  ياهان انتخاب شده و بهگ
هاي ديگري در اختيار دام  گيرند، چنانچه همراه با گونه مي

. شوندقرار گيرند، ممكن است بسيار كمتر مصرف 
و ) 1388 مقدم،( خوشخوراكي يك امر نسبي است

هاي گياهي موجود در يك عرصه با يك  مجموعه گونه
باغستاني  .گيرد مي نوع دام مشخص مورد سنجش قرار

كه بز بومي يزدي در  كردنداعالم ) 1384( ميبدي و ارزاني
درصد زمان چراي  90بيش از  مراتع پشتكوه استان يزد

خود را بر روي سه گونه گياهي چند ساله شاخص 
Salsola rigida ،Artemisia sieberi  وStipa barbata  و سه

 ، Noaea mucronata ساله همراهدگونه گياهي چن

orientalis Scariola، Launaea acanthodos  و مجموع
درصد  ميزان. نموده است صرفگياهان يكساله موجود 

 هر سالخوشخوراكي هر گونه در طول فصل چرا در 
 Stipa در گونه عنوان نمونهبه. متفاوت گزارش شده است

barbata  5از  1380اين مقدار در طول فصل چراي سال 
كه  كردندنامبردگان بيان . م شده استاعال درصد 8/16تا 

عالوه بر ذائقه بز بومي يزدي، عواملي نظير مقدار توليد و 
درصد تركيب گياهان موجود، نحوه پراكنش و ميزان 

تواند در اين رابطه نقش ايفا كرده  دسترسي دام به آنها مي
 خوشخوراكي چهار گونه گياهي) 1380( لطفي. باشد

Sanguisorba minor ،Eurotia ceratoides ، Kochia 

prostrata   وArtemisia sieberi  در مراتع گلستان به را
 كه گياه  كردوسيله گوسفند مورد مقايسه قرار داد و اعالم 

Sanguissorba minor  خوشخوراكي و  ميزانداراي باالترين
  Eurotia هاي  در مرتبه دوم و گونه Kochia prostrataگياه 

ceratoides  وArtemisia sieberi ترتيب در مراتب بعدي به
ترجيح چرايي ) 1381(عامري و مصداقي . گيرند قرار مي

استپي سمنان با بز و گوسفند سنگسري را در مراتع نيمه
. مورد بررسي قرار دادند  Artemisia - Eurotiaتيپ گياهي

برگ و گياهان پهن اناين محققان نتيجه گرفتند كه گوسفند
ها را بر ساير گياهان  بوته عمدتاً ها و بزها وتهتا حدودي ب

) 1380( شفيع نادري و همكاران. دهندميترجيح 
 Artemisia sieberi ،Salsolaگياهيهاي  خوشخوراكي گونه

tomentosa ، Salsola yazdiana،Hamada salicornica  ،
Tamarix aphylla ،Tamarix sp.   ،Haloxylon sp.   ،

Seidletzia rosmarinus ، Alhaji camelorum ،Cornulaca 

monocantha  و  Atriplex lentiformis موجود در مراتع
تابستان و پاييز  ،بياباني و استپي يزد را در سه فصل بهار

كه در  كردندو اعالم  نددادبوسيله شتر مورد بررسي قرار 
گونه درمنه در  خوشخوراكيكل سه فصل مورد آزمايش 

ترين سطح قرار گرفته  گياهي در پايينهاي  مجموعه گونه
  . است

 شود كهگيري ميباال نتيجهبندي مطالب در جمع
مراحل  ،گياهان همراه ،به نوع گونه با توجهخوشخوراكي 

تركيبات شيميايي و خصوصيات فيزيكي و  ،فنولوژيكي
آنها، نوع دام استفاده كننده و شرايط دام به ميزان دسترسي 

در  بنابراين. يابدتغيير ميحت بررسي آب و هوايي منطقه ت
هاي غالب و همراه  گونه خوشخوراكي ميزان اين پژوهش

 ،منطقهبومي  ندوشن با دام چرا كننده بز استپيدر مرتع 
تعيين ميانگين درصد  .گيردميمورد مطالعه قرار 

هاي گياهي موجود عرصه در  خوشخوراكي هريك از گونه
و تفكيك ) 1386-89( چهار سال مطالعه شده دوره كل

چرا جزء اهداف اين سال و در هر ماه از فصل  آنها در هر
 در اين پژوهشدستاورد  .شوند محسوب مي تحقيق

بخش وسيعي از مراتع استپي استان  برداريمديريت بهره
-مياستفاده يزد و مناطق مشابه آن در سطح كشور قابل 

  . باشد
  

   مواد و روشها
  مطالعه مورد و دام مشخصات منطقه

قرق تحقيقاتي صدرآباد ندوشن  اطرافاين بررسي در 
آن كه معرف سطح وسيعي از  برو سامانه عرفي محاط 

شود، اجرا گرديده است مراتع حوزه ندوشن محسوب مي
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 ،هكتار 5817اين اراضي معادل  وسعت ).1 شكل(
 Artemisia  :در اين عرصههاي غالب و همراه  گونه

sieberi ،Eurotia ceratoides ،Stipa barbata  وStipa 

caucasica،inflata  Stachys  ،Iris songarica  و
Astragalus glaucanthos  گزارش درصد  5/20با پوشش

ارتفاع از سطح دريا . )1372 باغستاني ميبدي، (شده است 
. باشدمتر مي 2630تا  2210در اين قلمروي چرايي بين 

) 1374-1389( ساله 15متوسط بارندگي ساالنه درازمدت 
ها سال  استناد اين دادهه ب. متر استميلي 125عرصه برابر 

و سال ) مترميلي 35بارندگي ( جزء خشكترين سال 1387
در اين  )مترميلي 223(ترين سال  در رديف مرطوب 1386
اداره كل هواشناسي استان ( گيرند قرار مي ساله 15دوره 
 استان يزد ندوشن وميدر اين بررسي از بز ب ).1389 يزد،

 يدار بوده و رنگها شاخ اين بز. استفاده شده است
سر كشيده و دراز، پيشاني . گوناگون و موي طويل دارد

مسطح، گوش بلند و افتاده، چشمهاي درخشان و  اًنسبت
هاي كم رشد و دوكي شكل، سينه با  ها و ساق براق، ران

يي يا عمق متوسط، پشت و كمر مسطح، رنگهاي قرمز، حنا
هاي اختصاصي در سر و دست و پا، ازجمله  سياه، لكه

متوسط وزن زنده ماده ). 2 شكل( باشد ويژگيهاي آن مي
 باشد مي كيلوگرم 26هاي بالغ اين نژاد در سطح استان،  بز
  ). 1382باغستاني ميبدي، (

  
  تحقيقروش 

ها در اين پژوهش به روش  گونه خوشخوراكيتعيين 
س دام أيك ر بدين منظور .است انجام شدهسنجي زمان

دار  از ابتداي فصل چرا نشان) سالهماده بز سه(متعارف گله 
و در كليه آماربرداريهاي انجام شده از اين دام استفاده شده 

 ،فروردين ماهگيري زمان چرا با شروع اندازه .است
و با  مصادف با دوره رويشي گياهان موجود در عرصه

زمان  .ادامه داشت )نوبت 6(ماه فاصله ماهيانه تا شهريور
يك ساعت پس از آغاز چراي  آماربرداري در هر نوبت،

 ) تكرار آزمايش( مستمر اي دقيقه 20 دورهسه  روزانه و در
هاي  زمان چراي دام بر روي هر يك از گونه. شد انجام

درصد زمان  هاي داده .گيري شد گياهي با كرنومتر اندازه
به تفكيك ( چراشده گياهي هاي چراي دام بر روي گونه

ماهه  6در هر ماه با سه تكرار، در فصل چراي  ) گونه
) 1389-1386(ساله  4طي دوره ) شهريور -فروردين(
 .عنوان درصد خوشخوراكي آن گياهان منظور شده است به

ي خرد شده بر كرتها هاي آزمايشطرح  براساسها  داده
 SAS 9.1 افزارمصادفي با استفاده از نرتپايه بلوكهاي كامل 

 هايمقايسات ميانگينهاي اثرو  تجزيه و تحليل گرديد
    .انجام شده استدار براساس آزمون دانكن معني
  
  نتايج

 گونه هاياثرنشان داد كه ها  نتايج تجزيه واريانس داده
 ، گونه در سال و گونه در ماهدر كل سالهاي مطالعه شده

نتايج . باشنديمدرصد  1دار در سطح اختالف معني داراي
درج  3تا  1 ولهايدر جد هااثر اين مقايسات ميانگينهاي

براساس اين نتايج، باالترين درصد زمان چرا . شده است
كمترين آنها در مورد و  Artemisia sieberiبر روي گونه 

 Scariola orientalis  ،Stachys inflata ،Salsolaهايگونه

arbuscola ، Astragalus sp.  وCousinia sp.  پديدار شده
متوسط درصد زمان چرا روي گونه  ).1جدول (است 

Artemisia sieberi  2/44(با باالترين مقدار  1387در سال 
 7/33در همين سال مقدار  Stipa  barbata و گونه) درصد

 5دار در سطح درصد را دارا بوده است كه تفاوت معني
ر مرتبه دوم قرار دارد و د Artemisia sieberiدرصد با گونه 

، 3استناد نتايج ارائه شده در جدول ه ب). 2 جدول(گيرد  مي
 مورد مطالعه ماههاي تمامدر  Artemisia sieberi گونه

واجد باالترين درصد زمان چرا  ،استثناي فروردين ماه هب
 Stipa  barbata درصد زمان چرا در گونه. است بوده

 2/31( ردينفروهاي ماه در ها نسبت به ديگر گونه
 و شهريور )درصد 32( ، مرداد)درصد 1/27( ، تير)درصد

كمترين . گيرددر گروه نخست قرار مي )درصد 4/26(
با  ماه ميزان درصد زمان چرا روي اين گونه در اريبهشت

فروردين  مقاديربا  تنها كه بروز نموده درصد 6/15مقدار 
رين بيشت .است بوده دار تفاوت معني و مرداد ماه واجد
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 در شهريور ماه Iris songaricaدرصد زمان چرا روي گونه 
مورد ي اباشد كه با مقادير ديگر ماههمي) درصد 7/18(

هاي  در ديگر گونه. باشددار ميواجد تفاوت معني مطالعه
داري بين درصد زمان چرا در گياهي چندساله تفاوت معني

د بيشترين درص. شودماههاي مختلف فصل چرا ديده نمي

 متعلق بهدر مجموع گياهان يكساله  زمان چرا
باشد كه با مقدار مي) درصد 3/32(ماه  ارديبهشت

. است شدهدر يك گروه واقع ) درصد 1/21( ماه دينرفرو
 در شهريورماه بروز يافته است) درصد 6/2(كمترين مقدار 

  ). 3 جدول(
  

  
  در سايت مورد مطالعه صدرآباد ندوشن نماي پوشش گياهي درون تحقيقاتي و عرصه تحت چرا -1 شكل

  

  

  بالغ دو ساله) ندوشن( ماده بز يزدي -2 شكل 
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  ) 1389-1386( 1در دوره مطالعهسنجي با روش زمان هاي گياهي منطقه روي گونهنتايج مقايسه ميانگينهاي درصد زمان چراي بز  -1 جدول
  درصدنام گونه

Artemisia sieberia1/2±1/29  
Stipa  barbatab8/1±1/25  

Annualsc1/2±5/14  
Iris songaricad2/1±2/7  

Stipa caucasicad7/0±1/7  
Eurotia ceratoidesde7/0±3/5  

linteref5/0±8/3  
Othersfg 3/0±9/1  

Scariola orientalisfg4/0±7/1  
Stachys inflatafg3/0±6/1  

Salsola arbuscolafg3/0±3/1  
Astragalus sp.fg3/0±3/1  
Cousinia sp.g04/0±1/0  

  .باشددرصد براساس آزمون دانكن مي 5دار در سطح حروف مشابه در ستون دو بيانگر نبود تفاوت معني )1
  

  1سنجي در دوره مطالعهبا روش زمان) گونه در سال(نتايج مقايسه ميانگينهاي درصد زمان چرا  -2جدول 

نام گونه  1386 1387 1388  1389
0/3±5/22 aB5/3±0/29 aB 0/4±2/44 aA1/3±9/18 abBArtemisia sieberi 
3/4±0/25 aA6/2±8/26 aA 8/2±7/33 bA0/2±0/13 bcBStipa  barbata 
8/3±2/27 aA3/3±5/10 bB 0/0±0/0 dC0/5±2/21 aAAnnuals 

8/1±5/5 bcAB1/3±9/10 bA 8/0±4/3 cdB2/3±1/9 cdABIris songarica 
6/1±0/8 bA9/0±7/6 bcdAB 4/1±7/3 cdB2/1±6/10 cdAStipa caucasica 
9/0±8/1 bcB1/1±7/7 bcA 8/0±2/3 cdB0/2±2/9 cdAEurotia ceratoides 

9/0±6/2 bcBC6/0±1/2 deC 9/0±0/5 cAB3/1±0/6 deAlinter 
8/0±1/2 bcA8/0±4/2 cdeA 4/0±2/1 cdA4/0±0/2 eAOthers 
7/0±7/1 bcA2/0±4/0 eA 5/0±4/2 cdA4/1±3/2 eAScariola orientalis 
5/0±3/1 cA5/0±2/1 deA 6/0±7/1 cdA0/1±2/2 eAStachys inflata 
6/0±3/1 cA7/0±9/1 deA 4/0±9/0 cdA7/0±3/1 eASalsola arbuscola 
5/0±9/0 cB2/0±3/0 eB 2/0±3/0 cdB1/1±2/4 deAAstragalus sp. 
1/0±1/0 cA2/21±0/0 eA 0/0±0/0 dA1/0±1/0 eACousinia sp. 

دار بين ها در يكسال و حروف مشابه بزرگ در هر رديف بيانگر نبود تفاوت معني دار بين گونهتفاوت معني كوچك مشابه در هر ستون  بيانگر نبود حروف) 1
  .باشددرصد براساس آزمون دانكن مي 5يك گونه در چهار سال مورد مطالعه در سطح 

 

  1ه مطالعهسنجي در دوربا روش زمان) گونه در ماه( نتايج  مقايسه ميانگينهاي درصد زمان چرا -3جدول 

نام گونه  فروردين  ارديبهشت خرداد تير  مرداد  شهريور
4/4±4/30 aA4/4±0/27 aA 4/6±1/32 aA5/5±8/32 aA8/4±2/30 aA9/3±9/19 bB Artemisia sieberi 

7/3±4/26 aAB6/3±0/32 aA 1/4±1/27 aAB3/3±1/20 bAB3/4±6/15 bB4/6±2/31 aA Stipa  barbata 
2/1±8/4 cA7/1±5/5 bcdA 7/1±2/6 bcA9/1±8/9 cdA6/1±9/7 cA2/2±9/8 cAStipa caucasica 
8/0±0/3 cA6/1±5/4 bcdA 2/2±9/6 bcA1/2±2/8 cdeA3/1±3/3 cA5/1±2/6 cA Eurotia ceratoides 
3/4±7/18 bA3/2±5/10 bB 5/2±6/5 bcBC5/0±5/2 deC1/1±1/2 cC2/1±4/2 abC Iris songarica 
0/0±0/0 cA4/0±8/0 dA 4/1±9/1 bcA7/0±4/1 eA0/1±6/2 cA6/0±0/1 cA Astragalus sp. 
7/1±3/2 cA9/0±3/2 cdA 3/0±5/0 cA5/0±8/0 eA9/0±0/2 cA9/0±2/2 cA Scariola orientalis 
0/0±0/0 cA1/0±1/0 dA 2/0±2/0 cA0/0±0/0 eA0/0±0/0 cA0/0±0/0 cA Cousinia sp. 

7/0±1/2 cAB7/0±2/1 dB 4/1±7/3 bcA5/0±3/1 eB2/0±5/0 cB2/0±4/0 cBStachys inflata 
8/0±4/1 cA3/0±5/0 dA 8/0±3/1 bcA0/1±6/2 deA6/0±8/0 cA1/1±5/1 cA Salsola arbuscola 
6/0±5/1 cA7/0±9/1 cdA 7/0±2/1 bcA9/0±9/2 deA9/0±0/2 cA0/1±0/2 cA Others 
9/0±6/2 cC3/2±9/7 bcBC 9/2±5/9 bBC7/5±0/15 bcBC3/6±3/32 aA9/5±1/21 bAB Annuals 
1/1±7/6 cA4/1±7/5 bcdAB 1/1±9/3 bcABC0/1±7/2 deBC3/0±6/0 cC5/1±4/3 cABC linter 

دار بين يك ها در يكماه و حروف مشابه بزرگ در هر رديف بيانگر نبود تفاوت معني دار بين گونهكوچك مشابه در هر ستون  بيانگر نبود تفاوت معني حروف) 1
  .باشددرصد براساس آزمون دانكن مي 5گونه در شش ماه مورد مطالعه در سطح 



  )شهرستان صدوق در مراتع ندوشن: مطالعه موردي( هاي گياهي در مراتع استپي استان يزد گونه خوشخوراكيبررسي   814

  بحث 
ساله  4گياهان در دوره  خوشخوراكينتايج مطالعه 

 گونه 5از تمركز چراي دام بر روي  حكايتمورد مطالعه 

Artemisia sieberi  ، Stipa barbata ،Stip caucasica ،Iris 

songarica،Eurotia ceratoides   و مجموع گياهان يكساله
كه گرايش چرايي دام بر روي مجموع  طوريهب. داشت

 15ر از كمت ديگر گياهان چندساله و بقاياي گياهي عموماً
 مورددر عرصه  ندوشنبنابراين بز بومي . باشددرصد مي

درصد زمان چراي خود  85مطالعه در هر شرايطي بيش از 
باغستاني . متمركز نموده است يادشدهرا بر روي گياهان 

مراتع  درStipa barbata   گونه) 1384(ميبدي و ارزاني 
 هاي برتر اعالم در رديف گونه پشتكوه استان يزد را

نيز اين گونه را در تركيب با ) 1388( ارزاني. اند نموده
كه با  نمايدوراكي باال گزارش ميخدرمنه دشتي با خوش

 آمدهبدستبراساس نتايج . نتايج اين پژوهش مطابقت دارد
مرتبه نخست  در Artemisia sieberiگونه از اين پژوهش، 

 كه باغستاني ميبدي و ارزانيقرار گرفته است، درحالي
سوم  مرتبهدر  در مراتع پشتكوه يزد اين گونه را) 1384(
نيز اين گونه را در ) 1380( چهارم و لطفي و مصداقي تا

پايين گزارش  همراتع گلستان براي گوسفند در مرتب
 Artemisiaتفاوتهاي گزارش شده پيرامون گونه . اند نموده

sieberi مقدار توليد و درصد  نوع دام، عواملي نظير به
كيب گياهان موجود، نحوه پراكنش و ميزان دسترسي دام تر

ارزاني و  تأييد اين مطلب در. مرتبط باشدتواند  به آنها مي
نيز به وجود رابطه بين ميزان مصرف ) 1388( ناصري

مقدم  .اند علوفه و مقدار علوفه در دسترس دام اشاره نموده
هاي همراه و تركيب  خوشخوراكي و فراواني گونه) 1388(

پوشش گياهي را ازجمله عوامل مؤثر بر ارزش رجحاني 
  Malechek،)1984(و همكاران   Holechek.داند گياهان مي

ميزان دسترسي به  نيز) 2001( Vallentineو ) 1984(
 .دانندعلوفه را يكي از عوامل مؤثر در انتخاب گياه مي

افزون بر ) 1388( به نقل از عليخواه اصل) 1388( ارزاني
هاي همراه، درصد پوشش گياهي هر گونه در  ي گونهفراوان

ثيرگذار اعالم أتتركيب گياهي را بر خوشخوراكي آنها 

گياهان  خوشخوراكيشود كه  گيري مي نتيجه بنابراين. كرد
بندي  توان بطور مطلق حتي براي يك نژاد دام طبقه  را نمي
  . نمود

اه م 5ماه كمتر از در فروردين Artemisia sieberiگونه 
به نظر ). 3 جدول( ديگر مورد چرا واقع شده است

در  رسد با رفع  موانع محدود كننده بر خوشخوراكي مي
، بر خوشخوراكي )1388 مقدم، ؛1388 ارزاني،(اين گونه 

. ماه به بعد افزوده شده باشداين گونه از ارديبهشت
  Stipa barbataدر گونه كمترين درصد خوشخوراكي

بيشترين آن در دو ماه فروردين ماه و متعلق به ارديبهشت
اين گياه در فروردين در مرحله . و مرداد اتفاق افتاده است
 سرسبزي و كيفيت باالي علوفه آن. رشد رويشي قرار دارد

ازجمله عوامل  خوشهريشكهاي نشدن و ظاهر 
دهنده درصد خوشخوراكي آن در اين مرحله  افزايش

ماه اين گياه به از اواسط ارديبهشت. گرددمحسوب مي
رسد و توسعه ريشكهاي طويل موجب حله گلدهي ميرم

وجود اين ريشكها . گردد كاهش خوشخوراكي آن مي
در منابع  عنوان يكي از عوامل فيزيكي ضدخوشخوراكي به

 ؛Vallentine، 2001(كيد قرار گرفته است أمختلف مورد ت
مل در مرداد ماه با ريزش كا). 1388 مقدم، ؛1388ارزاني، 

بذر و جدا شدن ريشكها از گياه، خوشخوراكي اين گياه 
كند و با مصرف بيشتر اين  روند افزايشي پيدا مي مجدداً

 ، در شهريورماه دوبارهآن گياه و كاهش علوفه در دسترس
رفتار چراي  .گردد مواجه ميدرصد خوشخوراكي  با تنزل

اين . جالب توجه است  Iris songaricaدام بر روي گونه
اين . گيرد اه در حالت سبز بندرت مورد چرا قرار ميگي

اي ضخيم بوده و قدرت كشش  گونه داراي برگهاي تسمه
كه بر رغبت چرايي  زياد است در حالت سبز برگ آن

و  )1388(ارزاني . گذاردثير ميأناچيز آن در حالت سبز ت
Vallentine )2001 ( عنوان يكي از عوامل بهرا اين ويژگي
با . اند گزارش نمودهش خوشخوراكي گياهان مهم در كاه

ثير اين أت آن و هوازدگي هاي سبز گياه خشك شدن اندام
 گردد، مرتفع ميعامل كاهش دهنده خوشخوراكي 

در شهريورماه به نقطه  خوشخوراكي آنكه درصد طوري به
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بنابراين توجه به توليد اين گونه ). 3جدول ( رسداوج مي
تع مناطق استپي از اهميت در پايان فصل چرا در مرا

درصد خوشخوراكي دو گونه . باشداي برخوردار مي ويژه
Stipa caucasica  وEurotia ceratoides   و عموم گياهان

درصد در ماههاي  2همراه با خوشخوراكي كمتر از 
ها  كمي حضور اين گونه. داري ندارند مختلف تفاوت معني

ي ماهانه به نظر در عرصه مهمترين عامل در نبود تفاوتها
  . رسدمي

در آغاز فصل چراي سالهاي معمول تا مساعد، 
. مجموع گياهان يكساله درخور توجه است خوشخوراكي

 1387كه نبود گياهان يكساله در سال بسيار خشك درحالي
موجب گرديد تا دام چراي خود را با گياهان چند ساله 

چند ساله هاي گياهان  علوفه سبز بر روي پايه. آغاز نمايد
ناچيز بوده و عمده نياز غذايي  1387در سال بسيار خشك 
هاي خشك بجاي مانده بر روي  دام از طريق علوفه

 Artemisia sieberi ،Stipaهاي گياهان چندساله  پايه

barbata ،Stipa caucasica  وIris songarica مين شده أت
باالي مجموع گياهان يكساله و خوشخوراكي . است

هاي خشك باقيمانده از سال قبل در دوران  فهمصرف علو
) 1384( خشكسالي در گزارش باغستاني ميبدي و ارزاني

در آغاز سال بسيار . كيد قرار گرفته استأنيز مورد ت
 Artemisia sieberi، فشار چرا روي دو گونه 1387خشك 

سهم ناچيز ديگر . تمركز يافته است Stipa barbataو 
حضور مجموع گياهان يكساله در گياهان چندساله و عدم 

خوشخوراكي اين دو گونه  ميزانبر افزايش  1387سال 
چنانچه در يكسال ). 2 جدول( ثر ايفا نموده استؤنقش م

برداري مورد استفاده قرار مساعد اين دو گونه در حد بهره
د و در پي آن سال عرصه با خشكسالي مواجه ننگرفته باش

توان در ظرفيت چراي مياي را گردد، اين منبع علوفه
اين موضوع با گزارش باغستاني . عرصه منظور داشت

در همين راستا  .مطابقت دارد نيز) 1384( ميبدي و ارزاني
كه وقتي علوفه  كردنداعالم نيز ) 1388( ارزاني و ناصري

منطقه چراي دام  سبز در مرتع كم و درصد مواد مرده در
  . گيرندميزياد باشد، اين مواد مورد چرا قرار 

اي  گونه بوته در اين بررسي درصد خوشخوراكي
Artemisia sieberi  گندميدر مرتبه اول، گونهStipa 

barbata   ،در مرتبه دوم، گياهان يكساله در مرتبه سوم
، Stipa caucasicaگندمي  ،Iris songaricaفورب  گياهان

 و چهارم در مرتبه  Eurotia ceratoidesاي گونه بوته
 و .Astragalus spو  Salsola arboscolaاي  هاي بوته گونه

 .Cousinia spو  Scariola oreintalis ،Stachys inflataفورب 
بنابراين در . )1 جدول( دنقرار دارهمگي در مرتبه بعدي 

 Turnerو  Askins ؛Mc Mahan، 1964( مغايرت با نظرات

و  Warren ؛Zhangzhong ،2001 و  Mengnian؛1972
عامري  و 1998و همكاران،  Luginbuhi ؛1984ان، همكار

را  ندوشندر اين پژوهش بز بومي ، )1381 ،و مصداقي
 در همين راستا .خوار دانست سرشاخهفقط توان  نمي

كه بز در  كردنداعالم  )1384( باغستاني ميبدي و ارزاني
 Salsolaاي  مراتع استپي پشتكوه استان يزد گونه بوته

rigida را بر گراس Stipa barbata  ،اين  اماترجيح داده
بيشتر مورد اي در عرصه  گراس نسبت به ساير گياهان بوته

كه  كرداعالم  نيز) 1386( مصداقي. چرا واقع شده است
بر خالف عقيده عام بزها بيشترين احتياجات غذايي خود 

تأمين  ،كند هايي كه گوسفند چرا مي را از همان گونه
كه  ابه ديگري نيز بيانگر آن استتحقيقات مش .نمايند مي

ولي قادر به  ،دهد خواري را ترجيح مياگرچه بز سرشاخه
 ,.Cofey et al( باشد چراي معمولي روي گراسها نيز مي

اعالم ) 1977( Coblentz. )1392 ارزاني وجعفري، ؛2001
اما  ،ها نيستند ها عمدتاً ترجيح دهنده سرشاخه كه بز كرد
كنند و خوشخوراكترين  عمل ميطلبانه  صورت فرصت به

نتايج در تأييد . رسانند علوفه موجود را به مصرف مي
توان به نتايج مطالعه درصد  مي حاصل از اين پژوهش
بز اهلي در ) ـ گراس ـ فورب بوته(تركيب علوفه مصرفي 

و   Bryant و )1984 ( و همكاران  Warrenازچند منطقه، 
ميزان  ها شگزارر اين د. اشاره نمود نيز )1979( همكاران

اعالم شده   مصرف گراس بيشتر يا نزديك به سرشاخه
كه  كردندنيز اعالم  )Malchek)1972  و leinweber .است

 )Grazers( رغم ذهنيت عمومي، بزها بيشتر چراكننده به
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. باشند )Browzers( خوارتا اينكه سرشاخه، باشند مي
 ،ار چرايي بزطوركلي برخي اعالم نتايج مغاير در رفت به

. باشد انجام شدهممكن است تحت تأثير عوامل مختلفي 
عنوان مثال تفاوت در تركيب و ارزش غذايي گياهان  به

گيري  زمان و نحوه اندازه ،موجود در عرصه مورد آزمايش
و تفاوت در ذائقه نژادهاي بز ازجمله  درصد خوشخوراكي

كه هر نژاد  شود گيري مي بنابراين نتيجه. باشد اين موارد مي
بز در مواجهه با تركيبي از گياهان با ارزش غذايي 

) طول فصل چرا در(مشخص و در يك زمان معين 
در اين . دهد چرايي خاصي را از خود بروز مي واكنش

درصد  ،شرايط هر گونه يا فرم رويشي از گياهان
مشخصي خواهد داشت كه در وضعيت  خوشخوراكي

نتايج  بنابراين. اهد بودمتفاوت با آن قابل مقايسه نخو
آمده از اين بررسي تنها در شرايط مشابه از نظر نوع بدست

   .نژاد بز و تركيب پوشش گياهي قابل تعميم خواهد بود
با استناد به نتايج حاصل از اين پژوهش حفاظت و 

، Artemisia sieberi با ارزش بوميچندساله هاي  احياء گونه
Stipa barbata ،Iris songarica ،Stipa caucasica وEurotia 

ceratoides   ت يدر مديرو مجموعه گياهان يكساله
برداري از مراتع مناطق استپي منطقه مورد مطالعه و  بهره

قرار  توجه مورد بايد مناطق مشابه آن در سطح كشور
مطالعه فشار تخريبي چراي زياد  مورددر عرصه . گيرد

مشهود   Stipa caucasicaوStipa barbata روي دو گونه 
توان به كاهش شديد درصد ييد اين مطلب ميأدر ت. است

پوشش گياهي و تراكم اين دو گونه در اين تيپهاي گياهي 
 هاي شگزارمنطقه به  نسبت به محدوده قرق شده در

) 1387( و كريمي و همكاران) 1372( باغستاني ميبدي
ونه در اصالح مراتع منطقه توجه به اين دو گ. اشاره نمود
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Abstract  
There are a variety of rangeland habitats with different plant species composition in Iran. Range and 
livestock management will require an understanding of different phenological and vegetative 
characteristics of plants as well as continuous changes in palatability of plants during the growing season. 
Grazing behavior of Yazdi native goat was evaluated in Nodushan rangelands of Yazd within a 4-year 
period (2007-2001). A 3-yaer old goat was selected as the representative of the whole flock for 
investigations at the beginning of each year. The timing method was applied to determine the palatability 
of plants. Experiment was repeated with three 20-minute periods in each stage. Results indicated that the 
grazing was found to be mainly concentrated on Artemisia siaberi, stipa barbata, stipa causasica, Iris 
songarica, Eurotia ceratoides and annual plants based on spending more than 85% of the grazing time by 
the goat on these species. The preference value for annual plants was higher than perennial plants at the 
beginning of the growing season on normal and favorable conditions.  According to the results of this 
research, the conservation and restoration of these native species in steppe range management should be 
considered. 
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