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 چکیده

 .در برآورد تولید علوفه قابل دسترس دام در هر رویشگاه مرتعی امری ضروری است گیاهان مرتعی ارزش رجحانیاز  اطالع

در مدت چهار سال  آذربایجان شرقیاستان  سهندگوسفند در مراتع  مورد چرایهای مرتعی در این تحقیق ارزش رجحانی گونه

پس از تعیین مقدار تولید و مصرف هر یک از  .استفاده شد شاخص رجحانجهت این امر از روش  مطالعه شد. (1389-1386)

ها در تولید علوفه منطقه فصل چرا )خرداد، تیر، مرداد و شهریور( و محاسبه سهم هر یک از پایه یهاماههای انتخاب شده در پایه

طرح آماری اسپیلت پالت در قالب طرح کامالً های بدست آمده با استفاده از شاخص رجحان، داده و جیره غذایی دام و محاسبه

 های گیاهی، اثراثر سال، اثر گونهکه نتایج نشان داد . مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند SASو با استفاده از نرم افزار تصادفی 

میانگین  ؛ها نشان دادارزش رجحانی گونه نتایج دار است.ماه در سطح خطای یک درصد بر روی میزان شاخص رجحان معنی

درصد،  70تا  30بین حدود Alopecorus textilis درصد، گونه 30کمتر از   Astragalus aureusگونهبرداری از درصد بهره

برداری درصد و میانگین درصد بهره 90تا  80بین حدود  Bromus tomentellus، Festuca rubra ،Festuca ovina هایگونه

با بیشترین میانگین  Tanacetum chiliophyllumگونه درصد بوده است.  90بیشتر از  Tanacetum chiliophyllumاز گونه 
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پهن برگان علفی و  ،گوسفند ؛و در مجموع نتایج نشان داد های گیاهی قرار گرفتشاخص رجحان در رتبه اول در بین تمام گونه

  دهد.سپس گندمیان را ترجیح می

 .، مرتع سهندهای مرتعی، گوسفند، گونهشاخص رجحانارزش رجحانی،  ی کلیدی:هاواژه

 

  مقدمه

عات جمله اطال ها، میزان برداشت از گونه، ازجحانی گونهای، خوشخوراکی و ارزش رتوجه به کیفیت و کمیت گیاهان علوفه

حیح مدیریت ص تع جهتتار چرایی دام در مرا. شناخت رژیم غذایی و رفمورد نیاز برای مدیریت صحیح چرای دام در مرتع است

ی مدیریتی، به درک بهتر آن، با بهبود راهبردها .((Sanon et al, 2007ت مرتع و افزایش تولید و عملکرد دام ضروری اس

 .(Yaynesheta et al, 2008) کندگسترش پوشش گیاهی مراتع کمک می

Arzani (2009)، مل عیطی که سبت به گیاهان دیگر توسط یک نوع دام در شراارزش رجحانی را مصرف نسبی یک گیاه ن

تنها  به عنوانهای گیاهی اگر داند. برخی از گونهمی ؛گیردگونه مزاحمتی صورت میانتخاب در مکان و زمان خاصی بدون هیچ

های دیگری ا گونههمراه بها در صورتی که ولی همین گونه ؛گیرندانتخاب برای دام عرضه شوند به خوبی مورد استفاده قرار می

فه، ارزش غذایی و تولید علو .) ,1998Moghadam(در اختیار دام قرار گیرند ممکن است رد شده و یا بسیار کمتر مصرف شوند 

در نظر  ت چرا بدونمختلف فصل چرا بسیار متغیر است. بنابراین محاسبه ظرفی یهاماههای مرتعی در ارزش رجحانی گونه

 یین ظرفیتنجر به تعفصل چرا، م یهاماههای گیاهی و کیفیت علوفه در تغییرات ارزش رجحانی گونه :انندگرفتن عواملی م

 .) ,8199Moghadam( واقعی خواهد شدرغی

های بسیاری اما در چرای روزانه دام، گونه ؛باشندهای گیاهی مشخصی غالب میتعداد گونه ،با وجود آنکه در هر تیپ مرتعی

هایی که فراوانی کمی دهند. گونهرا تشکیل می هاآنها جیره غذایی گیرند که تنها تعدادی از این گونهقرار می هاآنبر سر راه 

های علوفه قابل دسترس توجهی به ولی در تجزیه و تحلیل ؛توانند بخشی از جیره غذایی دام را تشکیل دهنداساساً می ؛دارند

گذار بر ارزش رجحانی است، مدارک تحقیقی های همراه، یکی از عوامل تأثیرانی گونهبرای تأیید اینکه فراو شود.نمی هاآن

فقط مشاهده شرایط طبیعی، یا شرایطی که به صورت آزمایشی توسط مدیران مرتع  ؛ای در مورد مراتع کشور وجود نداردگسترده

ای همراه، ممکن است بر انتخاب نوع ماده غذایی توسط هکند که فراوانی گونهای به اعتبار آن کمک میتا اندازه شده استفراهم 

به با تغییر یک گونه  ؛دهددام تأثیر بگذارد. تغییراتی که به مرور زمان در اثر چرای فشرده، در ترکیب گیاهی مراتع روی می

به علت فراوانی ، به تغییر در ترکیب جمعیت گیاهی منتهی خواهد شد. این موضوع ممکن است مزیت نسبی یک گونه را خصوص
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کنند و زیرا دیگر عوامل وابسته به خوشخوراکی نیز تغییر می ؛آن تغییر دهد. با وجود این، مسئله به سادگی حل نخواهد شد

ممکن است علت اصلی به فراوانی مربوط نبوده و با عوامل دیگری مانند پراکنش فصلی، درصد پوشش گیاهی و غیره نیز مرتبط 

تغذیه گوسفند در مراتع قشالقی سرخس با  موردهای مهم مرتعی ارزش رجحانی گونه ،(2016)ران و همکا Zadbar باشد.

، Artemisia diffiusaهای نتایج نشان داد که گونه مورد بررسی قرار دادند. (89-86) یهاسالدر  سنجیاستفاده از روش زمان

 Carex physioides  و bulbosa Poa های خوشخوراک ر سال مورد استفاده قرار گرفته و از گونهمشترک در تمام چها به طور

و همبستگی باالیی با میزان بارندگی  های خشکسالی و ترسالی با هم تفاوت داشتها نیز در سالاند. ارزش رجحانی گونهبوده

 داشتند. 

Rahmani راتع ور( در مهشت تا شهریهای مهم مرتعی را در طول فصل چرا )اردیبارزش رجحانی گونه ،(2016) و همکاران

ل چرا ها در طول فصونهبیدخیری بررسی نمودند، نتایج نشان دادند ارزش رجحانی گندمیان یکساله و چندساله نسبت به سایر گ

های مرتعی در مراتع گونه نیترمهمدر بررسی ارزش رجحانی  ،Sanadgol & Mirdavoodi (0920)در رتبه باالتری قرار دارد. 

و  tomentellus, Astragallus glomerata Bromus :تان مرکزی نتیجه گرفتند که گیاهان خوشخوراک نظیرانجدان اس

هایی م، گونهها قرار گرفته و در طول دوره چرای دامورد استفاده دام به شدتفصل چرا های یکساله در اوایل گراس

 56، 43، 74با به ترتیب   Bromus tomentellus ، Artemisia aucheri، glomerata Astragallus،Buffonia cf.koelziiر،نظی

 ها قرار گرفتند.برداری، مورد استفاده داممیزان بهره درصد 59و 

 یهادامها نباید از گیریلیکن باید توجه داشت که در این اندازه .ارزش رجحانی وجود دارد نیمختلفی جهت تعی یهاروش

سنجی نوع روش زمان در .(Moghadam, 2005) استفاده شود ،ختی روی گیاهان مرتع ندارندغیر بومی که شنا یهادامگرسنه یا 

مان بر مبنای جمع ز شود. در خاتمهگیری میدام در مرتع وارد شده و زمان چرای هر گیاه توسط کرونومتر اندازه به خصوص

 .(Whittaker & Niering, 1975)گردد چرای دام، رجحان گیاهان مقایسه می

(2012) Zare، تیجه گرفتکرد و ن سنجی، با هم مقایسهنطقه انجدان اراک را با روش زمانهای مرتعی مارزش رجحانی گونه 

ولی داشت. ه روند نزه تا تیر ماماه( در دوره چرایی مطالعه شده از اردیبهشت مافصل چرا )اردیبهشت تا تیر  یهاماهکه میانگین 

ل کاد که در دق وی نشان . نتایج تحقیشتاختالف وجود دا هاماهلحاظ ارزش رجحانی در همه  ها ازوی بیان کرد که بین گونه

 ها بود. های یکساله دارای رجحان باالتری نسبت به سایر گونهفصل چرا، گراس

Naseri  لید و سنجی و توآباد گلستان را از دو روش زمانهای مرتعی مراتع تیلارزش رجحانی گونه ،(2015)و همکاران

ها از جمله عوامل مؤثر بر های گیاهی محاسبه نمودند. نتایج نشان دادند که تراکم، فراوانی و در دسترس بودن گونهمصرف گونه
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ها و یکساله Artemisia sieberi ، Poa bulbosaهایارزش رجحانی گیاهان بوده است. به طوری که در هر دو روش گونه

  تفاده قرار گرفتند.ها مورد اسبیشتر از سایر گونه

 Baghestani Meybodi& Arzani (2006)، ها بیشتر روی امنتیجه گرفتند که در اوایل فصل چرا )بهار و تابستان( تغذیه د

 گیرد. ای بیشتر مورد توجه دام قرار میهای بوتهئمی، اما در اواخر فصل گونههای یکساله و گیاهان داگونه

Ngwa   ر و با 5گله  هر یگوسفند و بز برا یارزش رجحان یشمال کامرون جهت بررس یگراسلندها در ،(2000)و همکاران

ز هرگونه دام ا یمان چرامدت ز بیترت نیو بد کردندیم ادداشتیمورد چرا را  یهاو گونه بیها را تعقدام قهیدق 10هر بار 

ت خود را وق شتریها و بزها برف چرا از گراسسوم وقت خود را ص مشخص شد که گوسفندان دو یبررس نی. در اآمدیبدست م

بعضی از عوامل مربوط  ،Hussain &  Durrani (2009) برخوردارند ییکنند و از قدرت انتخاب باالمی یخوارصرف سرشاخه

سن  :عوامل هاآن ؛دانندر میبه دام و بعضی از عوامل مربوط به گیاه را در ارزش رجحانی گیاهان مرتعی برای دام چرا کننده مؤث

مرحله  ،سیدگیرهای مرتعی، درجه بلوغ و دام، مراحل آبستنی، سالمت عمومی و گرسنگی دام و همچنین حضور فصلی گونه

 ن و عواملآل رویش و محها، امکان دسترسی به گیاه و شیمیایی، فراوانی نسبی گونه یکیمورفولوژرشد، فنولوژی، خصوصیات 

زش ار یا بررسبدانند. این محققین گیاهی توسط دام چرا کننده مؤثر می یهاگونهانتخاب  اقلیمی مؤثر بر خوشخوراکی را بر

 ا،هاز فورب هیا صرف تغذردرصد از زمان چرا  54 ،که گوسفندان دندیرس جهینت نیبلوچستان پاکستان به ا یالقییمراتع  یرجحان

مان زدرصد از  60 ،زهاب نیکردند. همچن هایااز درختچهدرصد را صرف چرا  کیو  هایادرصد از بوته 22درصد از گراس،  23

 از .کردند هایادرصد را صرف چرا از درختچه کیو  هایاد از بوتهدرص 12درصد از گراس،  27ها، از فورب هیچرا را صرف تغذ

هبود بمراتع، موجبات نگر، در عین استفاده یکنواخت از رو برای برطرف کردن این فشار، باید با مدیریت اصولی و جامعاین

 رزش رجحانیها را فراهم کرد و این مهم وقتی میسر است که از چگونگی پراکنش و رفتار چرایی دام و اوضعیت این عرصه

 آگاه باشیم. هاآندهنده پوشش گیاهی و عوامل مؤثر بر های گیاهی تشکیلگونه

ین ظرفیت را و نقش مهم آن در تعیچمختلف فصل  یهااهمهای مرتعی در نابراین با توجه به اهمیت ارزش رجحانی گونهب

سهند  طقههای مرتعی منونهاین تحقیق به منظور تعیین میزان ارزش رجحانی گ ،چرایی مراتع با هدف رسیدن به عملکرد بهینه دام

در ور( یمرداد و شهر )خرداد، تیر،چرای دام  طول دورهدر  برداری()درصد بهره شاخص انتخاببه روش شرقی استان آذربایجان 

 انجام شد.منطقه 

 

  هامواد و روش
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 46دقیقه تا  17درجه و  46 یهاطولو موقعیت جغرافیایی آن بین واقع است منطقه مورد مطالعه در استان آذربایجان شرقی 

متری جنوب کیلو 60دقیقه شمالی در فاصله  44درجه و  37دقیقه تا  42درجه و  37 یهاعرضدقیقه شرقی و  21درجه و 

شود. حسوب میو جزء مراتع ییالقی عشایری مدارد هکتار وسعت  365و حدود  تبریز در محدوده بخش مرکزی قرار دارد

به هر سال  15/6یت لغا 15/3از  ،اساس پروانه چرای طرح مرتعداری مربوطه )مرتع ارشد چمن( تاریخ ورود و خروج دام بر

 .استدرصد بز )بومی(  6درصد گوسفند )قزل( و  94روز است و دام غالب منطقه  90 مدت

متر است.  3420تا 2700ن این منطقه بخشی از حوزه آبخیز دریاچه ارومیه و جزء مناطق نیمه استپی که دامنه ارتفاعی آن بی

 :شامل نطقهمجود در ای معتدل قرار دارد. تیپ اراضی موتصحیح شده در محدوده مدیترانه دومارتناقلیم منطقه مطابق روش 

آورده شده  ،1ه در شکل . نمایی از منطقه مورد مطالعدهدمرتفع است که بخش عمده آن را تیپ اراضی کوه تشکیل می یهاکوه

  است.

 
نمایی از موقعیت مرتع سهند در استان و کشور -1کل ش  

 دند. دو ایستگاه سهند و مراغه بو هواشناسی سینوپتیک به منطقه یهاستگاهیا نیترکینزد :آب و هوا

 
 مرتع سهندهواشناسی مناطق مجاور  یهاستگاهیامشخصات  -1جدول 

 نوع ایستگاه بارندگی متوسط موقعیت جغرافیایینام  ردیف
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 ایستگاه
 ارتفاع عرض شمالی طول شرقی

 سالیانه

(mm) 

دقیقه 7درجه و 46 سهند 1 دقیقه 56درجه و 37   1641 7/202  سینوپتیک 

دقیقه 16درجه و 46 مراغه 2 دقیقه 24درجه و  37   1477 4/322  سینوپتیک 

 

آذر،  یهاماهر ددهنده آن است که وضعیت رطوبت ساله در ایستگاه سینوپتیک سهند نشان 20بررسی منحنی آمبروترمیک 

و نوسانات  استاه م 6ماه و فصل خشک  6طول فصل مرطوب اردیبهشت باال بوده به طوری که  دی، بهمن، اسفند، فروردین و

، متریلیم 7/202گاه سهند ساله در ایست 20میزان بارندگی میانگین  .است متریلیم 2/49تا  9/11مرطوب بین  یهاماهآن در 

 . (2)شکل  است گرادیسانتدرجه  12و دمای متوسط  8/7، دمای مینیمم 8/16دمای ماکزیمم 

آذر،  یهاماهت در ساله در ایستگاه سینوپتیک مراغه نشان دهنده آن است که وضعیت رطوب 20آمبروترمیک بررسی منحنی 

و نوسانات  استاه م 6ماه و فصل خشک  6باال بوده به طوری که طول فصل مرطوب  بهشتیو ارددی، بهمن، اسفند، فروردین 

، متریلیم 4/322ه سهند ساله در ایستگا 20بارندگی میانگین میزان  .است متریلیم 6/64تا  34مرطوب بین  یهاماهآن در 

 .  (3)شکل  است گرادیسانتدرجه  5/12و دمای متوسط  6/7، دمای مینیمم 3/18دمای ماکزیمم 

برداشت آمار و  اول و چهارم یهاسالیعنی  1389و  1386ساله، سال  20با توجه به منحنی آمبروترمیک دوره آماری

 یهاسالجزء  1388و  1387 یهاسال شود وجزء سال میانگین محسوب می ییو هواتحقیق، از نظر آب  اطالعات در این

 باشند. خشک می

اما  ؛اشتوجود ند گر چه افزایش و کاهش قابل توجهی در میزان بارندگی و دمای هوا نسبت به سال میانگینا 1386سال 

 ی در این سال افزایش نسبی داشت. خوب بارندگ تولید گیاهی با توجه به پراکنش نسبتاً

 30ما )حدود دنیز افزایش نسبی میزان  متر( ومیلی 220کاهش چشمگیر میزان بارندگی )حدود  به علت 1387در سال 

 تر بود. انگین پاییندرصد نسبت به تولید می 4مختلف نسبت به سال میانگین تولید گیاهی  یهاماهگراد( در درجه سانتی
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 ساله 20منحنی آمبروترمیک ایستگاه سهند در یک دوره آماری  -2شکل 
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 ساله 20منحنی آمبروترمیک ایستگاه مراغه در یک دوره آماری  -3شکل 

 

 پوشش گیاهی

ی گیاهی موجود در منطقه از هااکثر گونه است و Festuca ovina- Festuca rubra- Astragalus aureusتیپ غالب منطقه 

 ودرصدFabaceae (Papilionaceae) (11  )آن درصد( و بعد از  5/18) Poaceae درصدAstraceae (6/29 ،) هایخانواده

Lamiaceae (4/7  .هستند )درصد 

 

 روش تحقیق

ل قرق و هم خارج آن برداری )مصرف(، در ابتدای فصل چرا، هم در داخدر روش تعیین ارزش رجحانی از طریق درصد بهره

گذاری شدند و در های فصل چرا انتخاب و عالمتهای مشابهی برای هر یک از ماهبرای هر گونه پایه ؛که عرصه چرای دام بود

ها در داخل قرق و باقیمانده از چرا در خارج قرق قطع و در هوای آزاد خشک و بعد و توزین شدند. پایان هر ماه تولید این پایه
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 100گیری، علوفه بدست آمده از بیرون قرق از علوفه حاصل از داخل آن کسر و بر علوفه داخل تقسیم و در بت اندازهدر هر نو

های دهد. این روش برای همه گونهرا نشان می برداری شده از گونه مورد نظر در ماه مربوطهضرب شد. عدد حاصل، درصد بهره

برداری برای هر نمونه پس از خاتمه چرا در هر مرحله، درصد بهرهشتند، انجام شد. موجود در قرق که در بیرون آن هم حضور دا

 از روش زیر محاسبه شد. 
 

100 ×  
ونه در منطقه قرقوزن علوفه گ -وزن باقیمانده علوفه گونه در منطقه چرا   

برداری از هر گونهدرصد بهره =  وزن علوفه گونه در منطقه قرق 

بتدا باید تولید و مصرف ا(، 1975و همکاران ) ریروزخاب گونه با استفاده از فرمول ارائه شده توسط برای محاسبه شاخص انت

ن این ر شد و چواخل کسماهانه )غیرتجمعی( محاسبه شود؛ سپس برای محاسبه مصرف ماهانه در هر ماه، تولید خارج از تولید د

های داخل قرق دهد از داماهانه آن ماه محاسبه شد. در مورد تولیمصرف تجمعی بود با کسر مصرف ماه قبل از آن، میزان مصرف 

ر ها دونهگیا نسبت  پس سهمساستفاده شد و با کسر تولید تجمعی ماه قبل از تولید هر ماه، میزان تولید ماهانه آن محاسبه شد. 

در  و نسبت گونه (100 ن ماه ضرب درتجمعی هر گونه در آن ماه تقسیم بر کل علوفه تولیدی آعلوفه )برابر است با تولید غیر

محاسبه  (100ر تجمعی هر گونه در آن ماه تقسیم بر کل علوفه مصرف شده آن ماه ضرب دجیره )برابر است با مصرف غیر

 اساس رابطه ارائه شده در ذیل محاسبه شد. گردید. سرانجام شاخص انتخاب بر

  نسبت گونه در رژیم غذایی )%(

شاخص انتخاب گونه  = %()نسبت گونه در علوفه موجود    

 های خوشخوراکی تعیین شد:( کالس1975در نهایت براساس درجات ارائه شده توسط روزیر و همکاران )

 (.I السک -ها کامالً خوشخوراک هستند )ک.خرجحان کامل بوده و گونه هدهندنشان 1/2 >ـ شاخص رجحان 1

 (.Iالس ک-ها نسبتاً خوشخوراک هستند )ن.خ بی بوده و این گونهرجحان نس هدهندنشان 4/1- 2= ـ شاخص رجحان 2

کالس  -ها خوشخوراکی متوسطی دارند )خ.مدهنده رجحان متوسط بوده و این گونهنشان 7/0- 3/1 =ـ شاخص رجحان 3

II.) 

 -ها تقریباً غیرخوشخوراک هستند )ت.غ. خدهنده اجتناب نسبی بوده و این گونهنشان 3/0 - 6/0 =شاخص رجحان  ـ4

 (.III کالس

 (.IIIالس ک -ها کامالً غیرخوشخوراک هستند )غ.خاجتناب کامل بوده و گونه هدهندنشان 2/0 <ـ شاخص رجحان 5
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ر دشهریور(  ویر، مرداد )خرداد، ت فصل چرا یهاماههای انتخاب شده در پس از تعیین مقدار تولید و مصرف هر یک از پایه

رجحان،  محاسبه شاخص وها در تولید علوفه منطقه و جیره غذایی دام و محاسبه سهم هر یک از پایه 1389تا  1386 یهاسال

ال س)چهار  السرکب در طرح آماری اسپیلت پالت در قالب طرح کامالً تصادفی با تجزیه مهای بدست آمده با استفاده از داده

مورد  SASماری در برنامه آ )صفت مورد اندازه گیری( ، میزان شاخص رجحان(گونه گیاهی 6آماری، چهار ماه فصل چرا، 

 . تجزیه و تحلیل قرار گرفتند

 

 نتایج

 سی در طولهای مورد برربر شاخص رجحان گونه هاآننتایج حاصل از تجزیه واریانس اثر سال، ماه و اثر متقابل 

 آورده شده است. ،2در جدول  1389-1386 یهاالس
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 های مورد بررسیبر شاخص رجحان گونه هاآنواریانس اثر سال، ماه و اثر متقابل تجزیه  -2جدول 
Pr > F گونه منابع تغییرات درجه آزادی میانگین مربعات 

ns6927/0 12360803/0 3 سال 

Festuca ovina 
 خطای اول 16 29288161/0 -

 ماه 3 20130207/2 0001/0**
ns1127/0 44466636/0 8  ماهاثر متقابل سال و 

 ی دومخطا 44 025353581 -
 سال 3 75795188/0 0358/0*

Festuca rubra 
 خطای اول 16 20484737/0 -

 ماه 3 22154316/1 0045/0**
 همااثر متقابل سال و  8 80823230/0 0047/0**

 ی دومخطا 44 24370413/0 -
 سال 3 35514044/1 0361/0*

Bromus tomentellus 
 خطای اول 16 35240557/0 -

 ماه 3 23482713/6 0001/0**
 ماهاثر متقابل سال و  8 59817353/1 0024/0**

 ی دومخطا 44 043654623/0 -
 سال 3 71513837/0 0019/0**

Astragalus aureus 
 خطای اول 16 06575413/0 -

ns3457/0 13874656/0 3 ماه 
 ماهاثر متقابل سال و  8 37625931/0 0077/0**

 ی دومخطا 44 12233750/0 -
ns 0683/0 34763515/0 3 سال 

 

 

Tanacetum 

chiliophylum 

 خطای اول 16 07908050/0 -
 ماه 3 28489084/1 0001/0**
 ماهقابل سال و اثر مت 8 87572127/0 0001/0**

 ی دومخطا 44 13667379/0 -
ns 6601/0 15030008/0 3 سال 

Alopecorus textilis 
 خطای اول 16 09491106/0 -

ns 0770/0 68422570/0 3 ماه 
ns 1025/0 50529319/0 8  ماهاثر متقابل سال و 

 ی دومخطا 44 28043223/0 -

ns دارعدم اختالف معنی 

 درصد 1نی دار در سطح آماری ** اختالف مع

 درصد 5* اختالف معنی دار در سطح آماری 
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 ،Festuca rubra ،Bromus tomentellus ،Astragalus aureus هایمقایسه میانگین شاخص رجحان گونهنتایج حاصل از 

Tanacetum chiliophlylum  وAlopecorus textilis  شده است. آورده، 3 های مختلف در جدولو ماه هاسالدر 

 
 انکندمختلف با آزمون  یهاماهو  هاسالدر  های مورد بررسیگونه برداریدرصد بهرهمقایسه میانگین  -3جدول 

 ماه سال گونه گیاهی

 شهریور مرداد تیر خرداد 89 88 87 86

Festuca ovina a24/1  a49/1 a 40/1 a 40/1 a 56/1 a 56/1 a 60/1 b78/0 
Festuca rubra b 24/1 ab 43/1 a 74/1 b 37/1 a 61/1 a 54/1 a 64/1 b09/1 

Bromus tomentellus b 14/1 ab 19/1 a 74/1 ab 37/1 a 61/1 a 54/1 a 64/1 b09/1 
Astragalus aureus b 93/0 b 83/0 b 96/0 a 28/1 a 13/1 b 91/0 ab 98/0 ab 04/1 

Tanacetum chiliophlylum ab 4/1 b 29/1 a 58/1 ab 39/1 a 75/1 a 57/1 b 24/1 b 20/1 
Alopecorus textilis a 13/1 a 99/0 a 17/1 a 16/1 a 21/1 a 09/1 a 26/1 b 87/0 

 مورد آزمایش است. یهاماهو  هاسالنشان دهنده اختالف بین   a,b,cحروف 

و  Festuca rubra ،Festuca ovinaهای گونه خصوصبه  ،Poaceae های خانوادهبراساس شاخص انتخاب گونه، گونه

Bromus tomentellus .گونه بیشتر در اوایل فصل چرا مورد چرا قرار گرفتند Tanacetum chiliophyllum  واده خاناز

Astraceae برداری قرار گرفتدر طول فصل چرا مورد بهره. 

 Bromusو  textilis  Alopecurusهای و گونه Iس در کال Festuca rubra, Tanacetum chiliophyllum هایگونه

tomentellus  وovina Festuca  در کالس خوشخوراکیII و گونه aureus Astragalus  در کالسIII بندی خوشخوراکی طبقه

 .ندشد

 (1386-1389تع سهند )های مختلف در روش شاخص انتخاب مراها در ماهمیانگین ارزش رجحانی گونه -4جدول 
 کالس خوشخوراکی کالس شاخص میزان شاخص ماه نام گونه فرم رویشی

 Alopecurus textilis گندمی

 II خ.م 14/1 خرداد

 III ت.غ. خ 57/0 تیر

 III ت.غ. خ 6/0 مرداد

 II خ.م 7/0 میانگین

 Astragalus aureus بوته

 III ت.غ. خ 37/0 خرداد

 III خت.غ.  25/0 تیر

 III غ. خ 19/0 مرداد
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 کالس خوشخوراکی کالس شاخص میزان شاخص ماه نام گونه فرم رویشی

 III ت.غ. خ 27/0 میانگین

 Bromus گندمی
tomentellus 

 II خ.م 86/0 خرداد

 I ن.خ 57/1 تیر

 II خ.م 22/1 مرداد

 II خ.م 21/1 میانگین

 

 گندمی

Festuca ovina 

 II خ.م 18/1 خرداد

 II خ.م 2/1 تیر

 I ن.خ 47/1 مرداد

 II خ.م 28/1 میانگین

Festuca rubra 

 II خ.م 32/1 خرداد

 I ن.خ 43/1 تیر

 I ن.خ 37/1 مرداد

 I ن.خ 37/1 میانگین

 Tanacetum برگ علفیپهن
chiliophyllum 

 I ن.خ 61/1 خرداد

 I ن.خ 63/1 تیر

 I ن.خ 54/1 مرداد

 I ن.خ 59/1 میانگین

 

 نییتع زین هاآن یبردارحد بهره زانیم دیبا مختلف، یهادام یبرا مختلف یهاگونه یخوشخوراک کالس زانیم نییتع از بعد

 حد براساس II و  Iکالس یهامختلف در گونه یهاگونه دیتول زانیعلوفه قابل برداشت، م نییشود. سپس به منظور تع

 توانیم تینها در و شودیم نییتع اهآن یبرداردرصد بهره ایمصرف  زانیبراساس م IIIکالس  یهامجاز و گونه یبرداربهره

 .نمود محاسبه هاداده نیا با را چرا تیظرف

 

 گیریبحث و نتیجه

مختلف نشان  یهاماهو  هاسالهای گیاهی در های آماری و تجزیه واریانس شاخص رجحان گونهحاصل از بررسینتایج 

یاهی و ماه در سطح خطای یک درصد بر روی میزان شاخص ، اثر متقابل گونه گاثر ماههای گیاهی، اثر سال، اثر گونه ؛داد

آماربرداری  یهاسالمختلف فصل چرا و  یهاماههای گیاهی بین گونه برداریدرصد بهرهمقایسه میانگین . دار استرجحان معنی
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 یهاسالاز  وبوده  اردمعنیدارای اختالف دیگر  یهاسالبا  88سال  برداری دردرصد بهرهبا آزمون دانکن، بیانگر این است 

داری های گیاهی اختالف معنیمختلف فصل چرا از نظر میانگین شاخص رجحان گونه یهاماه، بین همچنین. استبیشتر دیگر 

برداری و کمترین میزان بهره استخرداد و تیر  یهاماه ،برداری مربوط به اوایل فصل چراشت. بیشترین میزان درصد بهرهوجود دا

 .یابدکه علوفه موجود در مرتع خشک شده و کاهش می هریور ماه استمربوط به ش

رجحان مورد  برداری و شاخصگونه گیاهی چند ساله جهت تعیین درصد بهره 6 در طول چهار سال آماربرداری، تعداد

وده است. بی متفاوت بردارمختلف آمار یهاسالو  هاماههای گیاهی در برداری گونهمیانگین درصد بهره ند.بررسی قرار گرفت

بیشتر در  tomentellus Bromus و  Festuca rubra، Festuca ovinaهای گونه به خصوص ،Poaceaeهای خانواده گونه

ن خانواده های گیاهی ایگونه مورد چرا قرار گرفتند و بقیهو کیفیت باال اوایل فصل چرا به دلیل فراوانی در پوشش گیاهی منطقه 

بیان  ،(Mirdavoodi & lgoSanad )2009  جهینتا حدودی مورد مصرف دام قرار گرفتند. همسو با این در طول فصل چرا ت

گزارش  ،Provenza  (1997)بیشتر در اوایل فصل چرا مورد چرای دام قرار گرفت. همچنین  tomentellus Bromus گونهداشتند 

صول سال چون در ف ؛ها دارندبر روی ترجیح غذایی دامکرده است که فصول سال به صورت غیرمستقیم تأثیر بسیار زیادی 

 هانآص رجحان ترتیب شاخ برای دام تغییر پیدا کرده و به این هاآنهای گیاهی و قابلیت دسترسی کمیت و کیفیت علوفه گونه

که ارزش رجحانی د نیز عنوان کردن  ،(Mirdavodi  & lSanadgo )2009 در تأیید این مطلب متفاوت بوده است. هادامبرای 

و  anRashti که با نتایج  استیر بسیار متغ ،های گیاهی متفاوتهای مختلف فصل چرا و در بین گونههای گیاهی در دورهگونه

ادند و به دد بررسی قرار ندوشن یزد را مور گیاهی منطقه یهاگونهمغایرت دارد، این محققین ارزش رجحانی  ،(2009( همکاران

 داری وجود ندارد.ند که بین مراحل مختلف از نظر ارزش رجحانی اختالف معنیاین نتیجه رسید

  Astragalus aureusگونهبرداری از ، میانگین درصد بهره1386-1389 یهاسالبا توجه به نتایج بدست آمده، در طول 

یانگین درصد م درصد،  70تا  30حدود بین  Alopecorus textilis  برداری از گونهدرصد، میانگین درصد بهره 30کمتر از 

یانگین درصد و م 90تا  80بین حدود  Bromus tomentellus، Festuca rubra، Festuca ovina هایبرداری از گونهبهره

گونه  ؛نتایج بررسی نشان داددرصد بوده است.  90بیشتر از  Tanacetum chiliophyllumدرصد بهره برداری از گونه 

yllumchilioph Tanacetum به در رت برداری قرار گرفت و با بیشترین میانگین شاخص رجحاندر طول فصل چرا مورد بهره

  کند.دید میشهای گیاهی قرار گرفت و دلیل آن بوی خاص این گیاه است که دام را تهییج به چرای اول در بین تمام گونه
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بر  تواند دلیله این میکداشتند  ندمیگپهن برگان علفی و های گوسفندان بیشترین درصد زمان چرا و دفعات چرا را از گونه

ن کردند که بیا ،(Arzani & Naseri )2009 و (2007( و همکاران Chapman .باشدها برای گوسفند خوشخوراک بودن این گونه

 دهد.یکساله را ترجیح می ندمیانبرگان و گگوسفند پهن

Hussain & iDurran )2007(، سفندان گو که دندیرس جهینت نیبلوچستان پاکستان به ا یالقییمراتع  یحانارزش رج یبا بررس

د را صرف چرا از درص کیو  هایادرصد از بوته 22درصد از گراس،  23 ا،هاز فورب هیدرصد از زمان چرا را صرف تغذ 54

 کردند. هایادرختچه

 یهاگونه. های گیاهی برای دام استی گونههای گیاهی فاکتور بسیار مهمی در تعیین ارزش رجحانشاخص رجحان گونه

Festuca rubra ،Tanacetum chiliophyllum ،اند. بوده خوشخوراک های نسبتاًدارای رجحان نسبی بوده و جزء گونه

های با دارای رجحان متوسط بوده و جزء گونه Bromus tomentellus ،Festuca ovina ،Alopecorus textilisهای گونه

دارای اجتناب نسبی بوده و این  27/0با میانگین شاخص رجحان   Astragalus aureusگونه  و اندی متوسط بودهخوشخوراک

مختلف بسیار  یهاسالو  هاماه، در مورد بررسیهای البته مقادیر شاخص رجحان گونه است.گونه تقریباً غیرخوشخوراک بوده 

 وFestuca rubra ،Festuca ovina، Bromus tomentellus هار گونههای مورد بررسی چدر بین گونه متفاوت بوده است.

Alopecorus textilis  های اول تا در طول چهار سال، رتبه 75/0و  21/1، 28/1، 3/1ترتیب با میانگین شاخص رجحان به

 . دارد ندمیچهارم ترجیح را در بین فرم رویشی گ

ایر سبیش از  Festuca rubra ،Tanacetum chiliophyllumهای گونه نتایج کلی این مطالعه نشان داد که ارزش رجحانی

ز اخرین رتبه آایها در و بوته دهد وپهن برگان علفی و سپس گندمیان را ترجیح میگوسفند بیشتر و  استهای مورد بررسی گونه

فتار رذایی و غو درک رژیم های مرتعی به طور کلی تعیین ارزش رجحانی گونهجهت ترجیح برای چرای دام قرار گرفتند. 

ت به نه اطالعارد. این گودر مراتع جهت اتخاذ استراتژی مدیریتی و رسیدن به حداکثر تولیدات دامی اهمیت دا هادامچرایی 

 کند.مختلف و تعیین ظرفیت چرای مناسب مراتع کمک می یهادامتخصیص علوفه بهینه برای 
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Investigation the preference value of the most important species 

inSahand rangelands of East Azarbaijan province 

Abstract 

In this research, the preference value of rangeland species in Sahand rangelands of East Azarbayjan 

province was studied during four years (1389-2010). The preference index method was used for this purpose. 

After determining the amount of production and consumption of each of the bases selected in the grazing 

season (June, July, August and September) and calculating the share of each base in the forage production of 

the region and livestock feed and calculating the preference index, the data obtained with The use of split 
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plot design in a completely randomized design with SAS software was analyzed. The results showed that the 

effect of the year, effect of species, effect of the month were significant at one percent error on the level of 

preference index. The results of preference values of species showed that the average percentage of 

exploitation of Astragalus aureus species was less than 30%, for Alopecorus textilis, between about 30% and 

70%, for Bromus tomentellus, Festuca rubra, Festuca ovina was between 80% and 90%, and for Tanacetum 

chiliophyllum was more than 90%. Tanacetum chiliophyllum with the highest preference index was settled at 

first. Overall, the results indicated that sheep preferred forb then grass. 

Keywords: Preference value, preference index, rangeland species, sheep, Sahand pasture. 


