
  پژوهشي تحقيقات مرتع و بيابان ايران- فصلنامه علمي
 )1393( 482-493، صفحه 3، شماره 21جلد 

  

 با استفاده ازغربي  گاو در مرتع تزخراب استان آذربايجان يهاي مورد چرا بررسي ارزش رجحاني گونه
  چرا در طي فصل انتخاب گونهروش شاخص 

  
  5مهدي معمري و4صحراگرد حسين پيري، 3طاهر قائميمير ،*2حسن يگانه، 1محمد فياض

  ، تهران، ايرانتحقيقات جنگلها و مراتع كشورسسه ؤم ،استاديار-1
  ، ايراناستاديار، گروه مرتعداري، دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان نويسنده مسئول،-*2
  هيئت علمي، مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي آذربايجان غربي، اروميه، ايران عضو-3
  استاديار، گروه مرتع و آبخيزداري، دانشگاه زابل، ايران –4
  دانشجوي دكتري مرتعداري، دانشكده منابع طبيعي، دانشگاه تهران، كرج، ايران-5

 20/10/91:تاريخ پذيرش   25/10/90:تاريخ دريافت
  

  چكيده
 .بستگي دارد و غيره شرايط آب و هوايي ، نوع گياه،اي است كه به طور مسلم به نوع دام پديده پيچيده وسيله دام هانتخاب گياه ب

ارزش شناخت خصوصيات . براي هر نوع دام متفاوت است فصل چراهاي مختلف  مختلف مرتعي در زمانهاي  گونه رجحانيارزش 
شناخت  از اين رو .باشد ريزي و مديريت مرتع و دام مي برنامهاز عوامل ضروري در  ،در طول دوره چرا يمرتع يها گونه يرجحان

اهداف  مديريت در دستيابي به يا عدم موفقيت موفقيتمهم در يكي از نكات كليدي  هاي مختلف مورد چراي دام ارزش رجحاني گونه
در  ي مورد چراي گاو دو رگهها ارزش رجحاني گونه منظور بررسي به قيحقن تيا ،با در نظر داشتن اين نكات .باشد مورد نظر مي

 ازياطالعات مورد ن. انجام شدتزخراب اروميه  در مرتع ها و با استفاده از روش شاخص انتخاب گونه چرافصل مقاطع مختلف 
منظور محاسبه  به سال چهارمدت ه ماه فصل چرا و ب ششدر  )خارج و قرق در داخل و ها اطالعات مربوط به توليد و مصرف گونه(

اثرات متقابل بين  و چرا اثرات مربوط به گونه، زمان دار بودن معني ها بيانگر تحليل داده تجزيه و. شد يآور جمع شاخص انتخاب گونه
بيشترين ارزش رجحاني مربوط دست آمده  بر اساس نتايج به. ه استها براي دام مورد مطالعه بود اين دو بر روي ارزش رجحاني گونه

كمترين ارزش رجحاني و ) Iكالس  ،42/1شاخص ( Puccinella distansو ) Iكالس  ،Aeluropus littoralis )48/1 هاي به گونه
ارزش تغييرات البته  .بود) IIIكالس  ،6/0( هاي يكساله و گراس) IIIكالس   ،Halocenumum strobilaceum )41/0 مربوط به گونه
در اين مطالعه با داشتن ميزان ارزش رجحاني . ثابت بودهاي مختلف  و سالهاي فصل چرا  هاي مختلف در طي ماه رجحاني گونه

  .كرد را تعيينتوان علوفه قابل برداشت مراتع شورروي منطقه اروميه  هاي گياهي مي گونه
  

  .دو رگه ، تزخراب، گاويي، رفتار چرايارزش رجحانشاخص انتخاب گونه،  :يديكل يها واژه
  

  مقدمه 
. برخوردار است ياديمراتع از تنوع ز ياهيگپوشش 

ن حفظ، احياء، توسعه ين منبع، همچنيت و استفاده از ايريمد
ات يازمند شناخت خصوصيبرداري پايدار و مستمر ن و بهره

مختلف  يها گونه يازجمله ارزش رجحان ياهيپوشش گ
در مديريت بهينه چراي دام و  رانياست كه به مد يمرتع
هاي مرتعي كمك  برداري و مديريت صحيح از عرصه بهره
در ارزش رجحاني ثر ؤمعوامل مهم و  زي ايك .كند مي
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هاي مختلف گياهيست كه خود  خوشخوراكي گونه ،ها گونه
توان گفت  بنابراين مي. از عوامل گياهي و محيطي استثر أمت

ا ر مفهومي گسترده است كه خوشخوراكي كه ارزش رجحاني
 واكنشارزش رجحاني يك  ،به بيان بهتر. گيرد نيز دربر مي

نكته مهم در مطالعه . باشد رفتاري است كه مربوط به دام مي
 اگر دام در شرايط سخت وارزش رجحاني اين است كه 
توان ارجحيتي از نظر انتخاب  اضطراري قرار داشته باشد نمي

تنها در صورتي . يك گونه بر گونه ديگر براي دام تعيين نمود
دام در  كه هيچ محدوديتي براي دام وجود نداشته باشد و

 .كند شرايط عادي باشد انتخاب گونه معني و مفهوم پيدا مي
هاي گياهي، مرحله بلوغ علوفه،  گونه مانندعواملي البته 

وجود سايه و توپوگرافي در انتخاب محل چرا توسط دام 
هاي  ت داشتن اندامارجحي مانندهمچنين عواملي . نقش دارند

ر دسترس بودن آن گياهي براي دام، فراواني نسبي علوفه و د
 .)1388ارزاني، (ثرند ؤمنيز در لقمه برداشتن دام از علوفه 

م ين رژييمختلف تع يها سه روشيمقا براي يمطالعات متعدد
و   Heanley.ها انجام شده است توسط دام ييح غذايو ترج

 يقايآفر يزارها در بوته يا مطالعه يط )2001(همكاران 
سه با بز  ييح غذايو ترج ييم غذاين رژييتع يبرا يجنوب

در  يگذار ستوليه مدفوع و فيم، تجزيروش مشاهده مستق
م يافتند كه روش مشاهده مستقيجه دست ين نتيبه ا ،دام يمر
 ييزارها از دقت باال زان مصرف دام در بوتهين مييتع يبرا

 Papachriston . ستيها ن اما مناسب علفزار ،برخوردار است
گوسفند با  بز و ييرفتار چرا يررسدر ب )2005(و همكاران 

مصرف علوفه در  استفاده از شمارش لقمه و برآورد
كه  ندافتيجه دست ين نتيونان به اي يا ترانهيمد يزارها بوته

 ييم غذايدرصد رژ 70اد بودن علوفه در مرتع، يهنگام ز
درصد  90تا  51و  يبرگان علف ان و پهنيگوسفندان را گندم

  .دادند يل ميها تشك بزها را بوته ييم غذايرژ
در مورد خوشخوراكي ) 1384(پور  يدالورمطالعه  
گوسفند  كه گوسفند و بز نشان دادمختلف براي  يها گونه

 يها گونه يخود را رو يدرصد زمان چرا 35/92ش از يب
ها در  كسالهي. ز الشبرگ متمركز كرده استيشاخص و ن

 Salsolaو گونه همراه يگاه دوم و گونه غالب درمنه دشتيجا

rigida  عالوه بر ذائقه . گاه سوم قرار گرفتنديدر جا
ب، نحوه ياهان در تركيد، درصد حضور گيگوسفند، تول
نه مهم ين زمياه هم در ايدام به گ يزان دسترسيپراكنش و م

مختلف  يها است و مشخص شد كه درصد مصرف گونه
دارد و  قرار يك سطح خوشخوراكيگوسفند و بز در  يبرا

 يبز و الشبرگ برا يبرا )Launaea( تنها گونه چرخه
رنجبري و . برخوردارند يباالتر يگوسفند از خوشخوراك

در سه منطقه از شهرستان سميرم ارزش ) 1384(همكاران 
هاي مرتعي را در سه مرحله از فصل چرا با  رجحاني گونه

بر . استفاده از گوسفند و بز به روش زماني تعيين كردند
ها  گونهانتخاب اساس نتايج اين تحقيق، بين گوسفند و بز در 

در ابتداي فصل چرا همبستگي . وجود داشتآماري تفاوت 
. ها توسط دام وجود دارد شديد درصد پوشش و ترجيح گونه

هاي خوشخوراك و  فصل با توجه به حضور گونه در ابتداي
سپري شدن متنوع، دام قدرت انتخاب بيشتري دارد و پس از 

و كاهش علوفه در مرتع قدرت انتخاب دام از  دوره رشد
  . يابد علوفه كاهش مي

Barcsak  )1994( يخوراك خوش يكه رو يشيدر آزما 
بيان ن يچن انجام داد،در آلمان  يمرتع يها از گونه يتعداد
 Trifoliumنسبت به  يماه مل ياواوانات در يكه ح كرد

repens ش ماده ياما با افزا ،نشان دادند يكم يارزش رجحان
او چنين  .اضافه شدآن  يخشك علوفه فوق، خوشخوراك

كند كه در اوايل دوره رويش وقتي كه دام اين گياه را  بيان مي
در دام كند سبب ايجاد نفخ  بصورت كامالً سبز چرا مي

  شود و در نتيجه تا زماني كه مواد خشك اين گياه مي
 نيهمچن. افزايش يابد، ارزش رجحاني آن نسبتاً پايين است 

Dactylis glomerata خوشخوراك در  يها از گونه يكي
بر خام، يش فيج با افزايبود كه بتدر )May( يماه مل ياوا

 يماه منكه در اواخر يخود را از دست داد تا ا يخوشخوراك
 ياز نظر خوشخوراك را ها ن رتبهياز كمتر يكيل ژوئن يو اوا

  .دارا بود
 Hussain و Durrani )2009(  با بررسي ارزش

رجحاني مراتع ييالقي بلوچستان پاكستان به اين نتيجه 
درصد از زمان چرا را صرف تغذيه  54رسيدند كه گوسفندان 
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ها و  اي تهدرصد از بو 22درصد از گراس،  23ها،  از فورب
همچنين . ها كردند اي يك درصد را صرف چرا از درختچه

 27ها،  فورب درصد از زمان چرا را صرف تغذيه از 60بزها 
ها و يك درصد را  اي درصد از بوته 12درصد از گراس، 

  توسط در تحقيقي كه. ها كردند اي صرف چرا از درختچه
Rogosic  اي  زارهاي مديترانه بر بوته )2006(و همكاران

 ،روي مقايسه ارزش رجحاني گوسفند و بز انجام شد
خواري كرده و  مشاهده كردند كه بز بيشتر از گوسفند بوته

افزايش وزن بيشتري نيز با توجه به اين شرايط در منطقه 
 يباغستان .داشته و بهتر است در اين منطقه بز نگهداري شود

 يبز را در مراتع استپ ييار چراد مرتع و رفتيتول) 1384(
جه گرفت كه در يقرار داده و نت يزد مورد بررسيندوشن 

 يشتر بر رويه دامها بيتغذ) بهار و تابستان( ل فصل چراياوا
ان متمركز يخانواده گندم ياهان دائميگ كساله وي يها گونه

اد شده يدر اواخر فصل  اما، يدائم يا بوته يها است تا گونه
رد و يگ يشتر مورد توجه دام قرار ميب يا بوته يها گونه

 اًد علوفه مرتع خصوصيزان توليبر م يبارندگ يها نوسان
از آنجايي كه بيشتر مطالعات  .داردثير أتكساله ي يها گونه

انجام شده مربوط به ارزش رجحاني براي گوسفند و بز 
ها براي گاو  است و در زمينه تعيين ارزش رجحاني گونه بوده
كد  بنابراين بايد ؛است انجام شدهيقات كمي تحق

. خوشخوراكي گياهان براي گاو در طي فصل چرا انجام شود
هاي مرتعي  بنابراين با توجه به اهميت ارزش رجحاني گونه

هاي مختلف فصل چرا و نقش مهم آن در تعيين  در ماه
ظرفيت چرايي مراتع با هدف رسيدن به عملكرد بهينه دام، 

هاي  منظور تعيين ميزان ارزش رجحاني گونه اين تحقيق به
   .مرتعي منطقه به روش شاخص رجحان انجام شد

  
  ها مواد و روش

  منطقه مورد مطالعه  يمعرف
درجه،  38ي يجغرافيامرتع تزخراب اروميه با موقعيت 

دقيقه و  25درجه،  47ثانيه عرض شمالي و  15دقيقه و  34
 25در  ،روستاي تزخراب حواليطول شرقي ثانيه   47

كيلومتري جنوب شرقي شهرستان اروميه از استان 
حداقل ارتفاع از سطح . است شدهغربي واقع  ن آذربايجا

. باشد متر مي 1300متر و حداكثر آن  1115درياي آزاد 
سنگين و  شور، بافت خاك سنگين تا نيمه اراضي منطقه پست

متوسط درجه  ومتر  ميلي 299 محل همتوسط بارندگي ساليان
بندي  باشد كه در طبقه درجه سانتيگراد مي 6/12حرارت 

طول فصل (خشك  اقليم نيمه جزء ،آمبرژه اقليم منطقه
محسوب ) مرطوب هفت ماه و طول فصل خشك پنج ماه

  .گردد مي
  

  
  ساله 30 منحني آمبروترميك منطقه مورد مطالعه در يك دوره آماري -1 شكل

ــريز منحني آمبروترميك ايستگاه كه
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  هاي مورد مطالعه طرح مقايسه مقادير دما و بارندگي در مرتع تزخراب در سال - 1 جدول
 ميانگين اسفند بهمن دي آذر آبانمهرشهريورمردادتيرخردادارديبهشت فروردين فاكتورسال

13
86

7/7 دما   7/143/219/228/249/224/161/12  4/2  3/5 -  1/3 -  2/5  8/11  
6/61بارندگي  6/368/406/172/3506/23/8  4/32  4/1  6/25  25 307 

13
87

6/13 دما   4/16211/255/267/225/162/8  9/3  1 -  6/1  6/6  8/13  

1/12 0 8/1509/606/222/10101 0بارندگي  23 7 6/198  

13
88

4/8 دما   1/15203/246/231/205/133/7  8/2  2/3 -  2/2 -  5 5/13  

4/44بارندگي  4/205/32  6/107/455065 8/18  3/15  7/21  1/62  5/262  

13
89

1/8 دما   2/145/195/235/247/21182/10  6/5  5/3 -  5/2 -  5 12 

6/48بارندگي  7/1098/7  0012205/16  6/20  25 40 25 2/325  

  
نام تيپ مرتعي منطقه از نظر درصد تركيب و پوشش 

  :تاجي عبارت است از
. Halocnemum strobilaceum + Atriplex 

verrucifera + (Perennial Grasses)   سيماي
اي  هاي بوته غالبيت گونه ،علفزار - زار گياهي بوته پوشش

 Atriplex و Halocnemum strobilaceum شورپسند نظير

verrucifera باشد هكتار مي 500مساحت رويشگاه . است .
نوع دام مورد استفاده در مراتع تزخراب گاو دو رگه 

مراتع منطقه مورد مطالعه از اواخر فروردين تا . باشد مي

روستائيان قرار  دامداران وماه مورد استفاده  اواسط آبان
مدت  هام آبان ماه هر سال ب از اول ارديبهشت تا سي( گيرد مي

خانوار و تعداد دام موجود  30بردار  تعداد بهره). روز 210
هاي مهم و مورد چراي دام  گونه. باشد ميس أر 180

Aeluropus littoralis،Puccinella  distans ، Atriplex 

verrucifera، Salsola crassa ،Halocnemum 

strobilaceum، هاي يكساله هستند و فورب ها راسگ .
 آزادسيستم چراي اجرا شده در منطقه سيستم چراي 

  .باشد مي

  
طعه محصور سايت  ها در داخل ق ، درصد پوشش تاجي و تراكم هر يك از گونه هاي موجود سايت، براساس فرم رويشي ليست گونه - 2جدول 

  تزخراب

 درصد پوشش
تراكم

)تعداد در مترمربع(  نام گونه فرم رويشي 

 Aeluropus littoralisَ گراس چند ساله5140/0

  Puccinella distans گراس چند ساله6200/0

7120/0  Atriplex verrucifera اي چند سالهبوته 

 Salsola crassa اي چند سالهبوته5090/0

12283/0  Halocenumum strobilaceum اي چند سالهبوته 

 Annual grass گراس يكساله21

 Annual forbs فورب يكساله41
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  تحقيق  روش
مشخصي كه داراي  هاي گاو در اين بررسي از گله

. شداستفاده  ،بودندهاي جنسي و سني متفاوت  كالس
براي همچنين  .شددار انجام  با روش خود دام ها مديريت گله

در مقاطع مختلف فصل چرا از ها  تعيين ارزش رجحاني گونه
  :بشرح زير استفاده شد روش شاخص انتخاب گونه

ابتداي فصل در  شاخص انتخاب گونهمحاسبه  منظور به
پايه  پنجو  پايه مشابه در داخل قرقپنج  ،گونهچرا براي هر 
هاي داخل قرق، در بيرون قرق براي هر ماه از  مشابه با پايه

عد از يك ماه ب .گذاري گرديد چرا انتخاب و عالمتفصل 
 پايه مربوط به ماه اول پنجورود دام به مرتع، اولين 

علوفه . در داخل و بيرون قرق برداشت شد )ارديبهشت(
ر گرفته و برداشت شده از هر پايه در پاكت جداگانه قرا

هاي  يك ماه بعد و همين طور ماه دقيقاً .توزين و ثبت شد
در هر نوبت  .اين كار تكرار شد ،فصل چرااز بعد 
آمده از بيرون قرق از علوفه  گيري، علوفه بدست اندازه

 100حاصل از داخل آن كسر و بر علوفه داخل تقسيم و در 
برداري شده از گونه  عدد حاصل، درصد بهره. شد ضرب

هاي  كار براي همه گونه اين. استمورد نظر در ماه مربوطه 
. شدموجود در قرق كه در بيرون آن هم حضور دارند انجام 

ها برحسب  سرانجام در هر ماه و در پايان فصل چرا گونه
  . شدندبرداري شده با ترتيب نزولي تنظيم  درصد بهره

ها  براي محاسبه شاخص انتخاب گونه، ابتدا بايد داده 
براي سپس . شودتجمعي برآورد براساس توليد و مصرف غير

مصرف  و اين منظور توليد داخل از خارج قرق كسر شد
و با كسر مصرف هر ماه از ماه قبل  شدتجمعي محاسبه 

در مورد توليد نيز . گرديدميزان مصرف غيرتجمعي برآورد 
با كسر توليد داخل قرق هر ماه از ماه قبل آن، ميزان توليد 

ها در  م يا نسبت گونهسپس سه .شدغيرتجمعي محاسبه 
 ،برابر است با توليد غيرتجمعي هر گونه در آن ماه(علوفه 

و ) 100ضرب در  و تقسيم بر كل علوفه توليدي آن ماه
برابر است با مصرف غيرتجمعي هر (نسبت گونه در جيره 

 و تقسيم بر كل علوفه مصرف شده آن ماه ،گونه در آن ماه
شاخص انتخاب اين  بنابر. محاسبه گرديد) 100ضرب در 

برابر است با نسبت گونه در جيره تقسيم بر نسبت گونه در 
 & Becker & Lohrmann, 1992; Van Dyne( علوفه

Heady, 1965 .( هاي بدست آمده در  دادهدر نهايت
افزار  به كمك نرم) 1389-1386( هاي آماربرداري سال

SAS تصادفي  زمايش اسپليت پالت در قالب طرح كامالًبا آ
و با  ،تحليل قرار گرفتو مورد تجزيه  ،با تجزيه مركب

 Duncan's Multiple( اي دانكن استفاده از آزمون چند دامنه

Range Test( ها مورد مقايسه قرار گرفتند ميانگين.  
بندي زير  هاي ارزش رجحاني بر مبناي تقسيم شاخص

  :شدندتعيين 
 ها كامالً رجحان كامل و گونه :1/2 >شاخص 
  .)Iكالس ( )خ.ك( خوشخوراك

 ها نسبتاً رجحان نسبي و گونه: 4/1ـ  2ـ شاخص 
  .)Iكالس ( )خ.ن( خوشخوراك

ها  رجحان متوسط و گونه :7/0ـ  3/1ـ شاخص 
  ).IIكالس ( )م.خ( خوشخوراكي متوسط

ها تقريباً  اجتناب نسبي و گونه: 3/0ـ  6/0شاخص  ـ 
  ).IIIكالس ( )خ.غ.ت( غيرخوشخوراك

ها كامالً  اجتناب كامل و گونه:  > 2/0ـ شاخص 
  . III)كالس( )خ.غ( غيرخوشخوراك

  
  نتايج

نتايج تجزيه واريانس مركب ارزش رجحاني در 
هاي مورد مطالعه نشان داد كه اثر  هاي مختلف و سال گونه

دار  معني درصد 1 مربوط به عوامل گونه و ماه در سطح
 درصد 5گونه در سطح  ×همچنين اثرات متقابل سال  است،

ماه  ×گونه  ×ماه و سال  ×سال  ماه، ×  و اثرات متقابل گونه
اثر  ،بر اساس نتايج. دار شدند معني درصد 1نيز در سطح 

اين بدان . دار نيست ها معني سال بر ارزش رجحاني گونه
هاي  ها در سال معني است كه بين ارزش رجحاني گونه

  ولي اثر گونه بر ارزش ،رددار وجود ندا مختلف تفاوت معني
درصد  1رجحاني و انتخاب گونه توسط دام در سطح 

هاي مختلف با هم  دار است و ارزش رجحاني گونه معني
  . متفاوت است
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  هاي مورد مطالعه ها در ماه مقايسه ميانگين ارزش رجحاني گونه - 3جدول
 كالس رجحان خوشخوراكيرتبه  شاخص انتخاب گونه  گونه

Aeluropus littoralis 48/1 ± 02/0  a نسبتاً خوشخوراك I 

Annual Forbs 66/0 ± 03/0  d خوشخوراكي متوسط II 

Annual Grasses 6/0 ± 04/0  d تقريباً غير خوشخوراك III 

Atriplex verrucifera 28/1 ± 02/0  b خوشخوراكي متوسط II 

Halocynumum strobelaceum 41/0 ± 02/0  e تقريباً غيرخوشخوراك III 

Puccinellea distans 42/1 ± 03/0  a نسبتاً خوشخوراك I 

Salsola crassa 07/1 ± 02/0  c خوشخوراكي متوسط II 

  
 Aeluropusگراس   هاي گونه ،شد  طور كه مشخص همان

littoralis وPuccinellea distans هاي كالس  گونه   ءجزI 
 ،Atriplex verruciferaهاي  گونه و خوشخوراك اًيعني نسبت

Salsola crassa و Annual Forbs كالس  هاي با گونه   ءجز
 Halocnemumهاي  و در نهايت گونه IIخوشخوراكي 

strobilaceum و Annual Grasses با هاي گونه   ءجز 

  .قرار گرفتند III خوشخوراكي كالس
هاي  بين ماهكه داد ها نشان  بين ماه مقايسه ميانگين

ها ارزش رجحاني  و ماه بوده مختلف تغييرات بسيار كم
هرچند كه ارزش رجحاني . يكساني در طي فصل چرا دارند
  .ها بيشتر است در ارديبهشت و خرداد از بقيه ماه

  
 اي مورد مطالعهه مقايسه ميانگين ارزش رجحاني در ماه - 4 جدول

 شاخص انتخاب گونه  ماه

08/1 خرداد ± 09/0 a 

81/0 مهر ± 08/0  bc 

77/0 مرداد ± 08/0  c 

02/1 ارديبهشت ± 08/0  a 

86/0 شهريور ± 08/0  a 

93/0 تير ± 08/0  b 

  
 همچنين اثر متقابل سال و گونه بر ارزش رجحاني در

كه مقايسه ميانگين  طوري به ،دار شد درصد معني  سطح يك
هاي مورد بررسي  ها در سال ارزش رجحاني اثر متقابل گونه

 در ماهدر اثر گونه مقايسه ميانگين . آمده است 5 جدول در
  .آمده است 6 جدول
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  بررسيهاي مورد  ها در سال مقايسه ميانگين اثر متقابل ارزش رجحاني گونه - 5 جدول
 اشتباه معيار ميزان شاخص گونه سال

1386 

Aeluropus littoralis   
43/1 b 01/0

1387 41/1 bc 01/0
1388 72/1 a 03/0
1389 38/1 bcd 03/0
1386 

Annual forbs 

74/0 i 01/0
1387 57/0 j 09/0
1388 52/0 j 04/0
1389 80/0 hi 06/0
1386 

Annual grasses 

51/0 j 03/0
1387 48/0 jk 08/0
1388 56/0 j 04/0
1389 86/0 h 05/0
1386 

Atriplex verrucifera 

29/1 def 02/0
1387 25/1 ef 02/0
1388 37/1 bcd 02/0
1389 20/1 f 01/0
1386 

Halocenumum strobilaceum 

41/0 kl 02/0
1387 38/0 lm 02/0
1388 31/0 m 01/0
1389 55/0 j 01/0
1386 

Puccinella distans  
38/1 bcd 01/0

1387 34/1 bcde 01/0
1388 66/1 a 03/0
1389 32/1 cde 01/0
1386 

Salsola crassa 

01/1 g 01/0
1387 04/1 g 02/0
1388 20/1 f 01/0
1389 04/1 g 02/0

  
  هاي مورد بررسي ها در ماه مقايسه ميانگين اثر متقابل ارزش رجحاني گونه - 6 جدول

 كالس خوشخوراكي رتبه خوشخوراكي ميزان شاخص ماه گونه

Aeluropus littoralis 

50/1 ارديبهشت ± 03/0  a خ.ن I 

47/1 خرداد ± 07/0  a خ.ن I 

48/1 تير ± 08/0  a خ.ن I 

49/1 مرداد ± 08/0  a خ.ن I 

49/1 شهريور ± 09/0  a خ.ن I 

48/1 مهر ± 09/0  a خ.ن I 

Atriplex verrucifera 

26/1 ارديبهشت ± 06/0  b م.خ II 

28/1 خرداد ± 05/0  b م.خ II 

29/1 تير ± 03/0  b م.خ II 

29/1 مرداد ± 02/0  b م.خ II 

28/1 شهريور ± 03/0  b م.خ II 

29/1 مهر ± 02/0  b م.خ II 

Puccinella distans38/1 ارديبهشت ± 07/0  ab خ.ن I 
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 كالس خوشخوراكي رتبه خوشخوراكي ميزان شاخص ماه گونه

 

43/1 خرداد ± 05/0  a خ.ن I 

42/1 تير ± 06/0  a خ.ن I 

44/1 مرداد ± 09/0  a خ.ن I 

43/1 شهريور ± 08/0  a خ.ن I 

45/1 مهر ± 1/0  a خ.ن I 

Salsola crassa 

08/1 ارديبهشت ± 04/0  c م.خ II 

06/1 خرداد ± 04/0  c م.خ II 

11/1 تير ± 03/0  c م.خ II 

05/1 مرداد ± 04/0  c م.خ II 

06/1 شهريور ± 04/0  c م.خ II 

07/1 مهر ± 05/0  c م.خ II 

Halocnemum strobilaceum 

44/0 ارديبهشت ± 04/0  hg خ.غ.ت III 

42/0 خرداد ± 07/0  fhg خ.غ.ت III 

37/0 تير ± 05/0  h خ.غ.ت III 

41/0 مرداد ± 04/0  h خ.غ.ت III 

40/0 شهريور ± 04/0  h خ.غ.ت III 

43/0 مهر ± 05/0  hg خ.غ.ت III 

Annual Grasses 

59/0 ارديبهشت ± 02/0  def خ.غ.ت III 

47/0 خرداد ± 14/0  fgh خ.غ.ت III 

68/0 تير ± 08/0  d م.خ II 

60/0 مرداد ± 09/0  de خ.غ.ت III 

63/0 شهريور ± 11/0  de خ.غ.ت III 

64/0 مهر ± 1/0  de خ.غ.ت III 

Annual Forbs 

66/0 ارديبهشت ± 44/0  de م.خ II 

55/0 خرداد ± 16/0  efg خ.غ.ت III 

67/0 تير ± 06/0  de م.خ II 

69/0 مرداد ± 07/0  d م.خ II 

71/0 شهريور ± 09/0  d م.خ II 

67/0 مهر ± 06/0  de م.خ II 

  
ها در  نتايج مقايسه ميانگين تغييرات ارزش رجحاني گونه

هاي گندمي  گونهكه دهد  هاي مختلف نشان مي ماه
Aeluropus littoralis  وPuccinellea distans  داراي

 ءو جزبوده هاي فصل چرا  تغييرات كمي در طي ماه
. بندي شدند گروه خوشخوراك اًيعني نسبت Iهاي كالس  گونه
 و Atriplex verrucifera، Salsola crassaهاي  گونه

Annual Forbs هاي قبلي داراي تغييرات  نيز مانند گونه

كالس  با هاي گونه ءو جزبوده طي فصل چرا خيلي كمي در 
هاي  اند و در نهايت گونه بندي شده طبقه IIخوشخوراكي 

Halocnemum strobilaceum و Annual Grasses  در
قرار گرفتند و  IIIهاي كالس  گونه ءهاي چرا جز ماهبيشتر 

با كالس  ءهاي يكساله در تيرماه جز فقط گراس
  .است قرار گرفته IIوشخوراكي خ

، )kg/ha( ميزان ارزش رجحاني، توليد علوفه 7جدول 
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هاي  برداري شده از گونه و درصد بهره) kg/ha( مصرف
منظور  به. دهد گياهي را در منطقه تزخراب اروميه نشان مي

تعيين علوفه قابل برداشت عالوه بر داشتن ميزان توليد علوفه 
اي مرتعي، نياز به داشتن ارزش رجحاني و ميزان حد  گونه

در اين تحقيق ميزان . باشد ميها  گونهبرداري مجاز  بهره
براساس ميزان  IIو  Iهاي كالس  علوفه قابل برداشت گونه

براساس ميزان  IIIهاي كالس  برداري مجاز و گونه بهره حد
  .شود ، تعيين ميها برداري شده از گونه مصرف يا درصد بهره

  
  هاي منطقه تزخراب اروميه برداري و ارزش رجحاني گونه توليد، درصد بهرهميزان  - 7جدول 

 ميزان شاخص گونه
كالس
 شاخص

كالس
 خوشخوراكي

 برداري درصد بهره )kg/ha( مصرف )kg/ha(توليد 

Aeluropus littoralis 48/1 I 5/68 خ.ن   47 61/68  
Atriplex verrucifera 28/1 II 240 8/148 م.خ   0/62  
Puccinella distans 42/1 I 6/52 خ.ن   1/35  73/66  

Salsola crassa 07/1 II 5/69 م.خ   4/33  06/48  
Halocenumum strobilaceum 41/0 III 5/231 خ.غ.ت   7/64  95/27  

Annual Grasses 60/0 III 2/15 خ.غ.ت   6/7  0/50  
Annual Forbs 66/0 II 6/20 م.خ   4/14  90/69  

9/697  جمع  351  

  
هاي اين سايت  برداري گونه بهره كه حد با توجه به اين

هاي  ميزان علوفه گونهبنابراين است،  درصد تعيين شده 50
 IIIهاي كالس  مجاز و گونه براساس حد IIو  Iهاي  كالس

كيلوگرم در هكتار  298براساس ميزان مصرف، حدود 
  .است برآورد شده

  
  بحث
اثر سال بر ارزش  اساس نتايج حاصل از اين تحقيقبر 
ن يكه ب ،است ين بدان معنيا .ستيدار ن يها معن گونه يرجحان

مختلف تفاوت  يها ها در سال گونه يارزش رجحان
هاي مورد مطالعه فقط  در بين سال .وجود ندارد يدار يمعن

يعني سال دوم برداشت آمار و اطالعات در اين  1387سال 
از نظر آب و هوايي جزء سال خشك با بارندگي تحقيق، 

هاي  شود و بقيه سال تر از ميانگين محسوب مي خيلي پايين
 88سال . شود مرطوب قلمداد مي هاي تر و بررسي جزء سال

پراكنش  86نسبت به سال كاهش ميزان بارندگي  با وجود
از  89سال . خوبي برخوردار بود اًبارندگي از وضعيت نسبت

اما اين . است بوده ها باالتر از بقيه سال نظر ميزان بارندگي

ارزش رجحاني در طول تغييرات خيلي كم تغيير چنداني در 
  .انجام اين مطالعه نداشته است

و انتخاب گونه توسط  ياثر گونه بر ارزش رجحان يول
 ياندار است و ارزش رجح يدرصد معن 1دام در سطح 

كه از آنجا  .مختلف با هم متفاوت است يها گونه
ت هضم ماده يت علوفه مثل قابليفيمربوط به ك يها شاخص

مختلف،  يها گونه يسميمتابول يانرژ ن خام ويخشك، پروتئ
گر يديكآنها با  يخوراك  جه خوشيت علوفه آنها و در نتيفيك

 ها دام يآنها هم برا ين رو ارزش رجحانياز ا متفاوت است،
مورفولوژي گياهان مانند وجود اينكه بعالوه . متفاوت است

هاي  هاي زبر، خارهاي سطح گياه، سيليس زياد برگ سيخك
شود، ساختار تاج  شدن لب و زبان دام مي گياه كه سبب بريده

پوشش گياهي كه ممكن است دام نتواند براحتي از آن چرا 
كاهش كند و همچنين عوامل شيميايي نيز ممكن است سبب 
ارزش ميل و رغبت دام نسبت به گياه و در نتيجه كاهش 

تركيب گياهي نيز ممكن است در ميل و . رجحاني شود
در اين ارتباط . باشدثر ؤمرغيت دام به سمت گياهان مختلف 

ارزش رجحاني، عالوه بر كند كه  بيان مي) 1388(ارزاني 
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 هاي مختلف، به تركيب گياهي نيز برداري گونه بهرهدرصد 
؛ )2006(و همكاران  Arzani جيافته با نتاين يا. بستگي دارد

Norton  و همكاران  يباغستانو ) 2000(و همكاران
هاي  در اين تحقيق وجود گونه .مطابقت دارد) 1380(

 Puccinella و Aeluropus littoralisمانند خوشخوراكي 

distans مانند هايي  باعث شده دام از گونهAtriplex 

verrucifera  وHalocenumum strobilaceum  با پوشش
  ن ارزش يشتريب. كمتر استفاده كند ،تاجي بيشتر

و  Aeluropus littoralisمربوط به گونه يرجحان
Puccinella distance مربوط به  ين ارزش رجحانيو كمتر

گونه . بود Halocenumum strobilaceumگونه 
Halocenumum strobilaceum هاي منتخب  در بين گونه

دليل  .است داشتهي يغذاكمترين نقش را در مصرف و جيره 
هاي آن  خصوصيات فيزيولوژي و برگ بدليل اين امر احتماالً

از طرفي اين گونه از  .باشد مي ها ب نسبت به ساير فور
هاي  در ماهو خود را شروع كرده  اواسط شهريور رشد مجدد

به طور  .گيرد ف گاو قرار ميفصل چرا نيز مورد تعلي آخر
ها مشاهده  كلي در مقايسه رژيم غذايي گاو با ساير دام

شود كه گاو كمتر انتخاب كننده انواع گياهان براي  مي
كه اين امر به دليل توانايي فيزيكي كمتر گاو براي  ،چراست

چرد و كمتر به  اما گاو بيشتر گندميان را مي. باشد انتخاب مي
 كند ميهاي يكساله توجه  كوتاه مانند يونجه  برگان علفي پهن

)Moghadam, 2005.( از حكايت  نتايج اين تحقيق نيز
و  Aeluropus littoralisمانند تمايل گاو به سمت گندمياني 

Puccinella distans دارد.  
از  د گفتيبا ،ها گونه يدر مورد اثر ماه بر ارزش رجحان

مورد  يها گونه بيشتردر  يشيكه دوره رشد رو ييآنجا
آنها از  يده ل خردادماه و دوره بذريمطالعه از اسفندماه تا اوا

از  يكيرسد  يماه است، به نظر م ل مردادير تا اواياواسط ت
 ياهيگ يها ت علوفه گونهيفيك ن است كهين رخداد ايل ايدال

و بوده گر متفاوت يك از همديدر مراحل مختلف فنولوژ
ن يو كمتر يشيمربوط به دوره روت علوفه يفين كيتر مطلوب

 ،ان بهتريبه ب. است يت علوفه مربوط به مرحله بذردهيفيك
 ييو ارزش غذا تيفيبر كثر ؤمن عامل يمرحله رشد مهمتر

ق هم ين تحقيدر ا .)Arzani et al., 2006( علوفه است
دار بودن، ترد  ل آبيش به دليدوره رو ياهان در ابتدايگ

 يانيباال بودن نسبت برگ به ساقه نسبت به مراحل پا و بودن
افته و ياه كاهش يگ يدرصد رطوبت و شاداب رشد كه
دا كرده و در يش پياهان افزايگ يو چوب يخشب يها قسمت

 يشتريت بيافته، از مطلوبيآنها كاهش  يريپذ جه هضمينت
 يبرا يشتريب يدام برخوردار بوده و از ارزش رجحان يبرا
ن يا يشيشرفت مرحله رويو با پباشد،  ميخوردار ها بر دام

 Arzani قاتيج تحقيافته با نتاين يا. ابدي يشاخص كاهش م
) 1974(و همكاران  Ghadakiو ) 2006(و همكاران 
نيز در مطالعه  )Peiravi )2010و  Ahmadi .مطابقت دارد

خود با عنوان بررسي رفتار چرايي و انتخاب جيره سنين 
زندي نتيجه گرفتند كه ارزش رجحاني هر مختلف گوسفند 

هاي مختلف  هاي مورد چراي دام در طول ماه يك از گونه
ها بر  افتهين يا .متغير است و با تحقيق حاضر همخواني دارد

دام بر سهم گونه در  يخ چرايدارد كه تاركيد أتن نكته يا
دام  يك گونه خاص براي يدام و ارزش رجحان ييره غذايج
براساس  .داردثير أتبر انتخاب گونه توسط دام  در نهايتو 

ها توسط گاو در  رجحاني گونه شنتايج اين تحقيق ميزان ارز
  .باشد ثابت مي اًطي روز تقريب
شتر مطالعات انجام شده مربوط به ارزش يب كه يياز آنجا

ن يينه تعيزم گوسفند و بز بوده است و در يبرا يرجحان
 انجام شده يقات كميگاو تحق يها برا گونه يارزش رجحان

 در اين مطالعه سعي شد ارزش رجحاني بنابراين ،است
ن يدر ا. شود تعيينرشد  فصل در طي گاو ياهان برايگ

 ين نكته توجه داشت كه ارزش رجحانيد به ايبا يبند طبقه
ك نژاد دام ي يبرا يتوان به طور مطلق حت ياهان را نميگ
تحقيق مشخص شد گاو  طور كه در اين و همانن كرد ييتع

دهد، در حالي كه گوسفند ممكن  بيشتر گندميان را ترجيح مي
برگان را ترجيح  هاي ديگر رويشي ازجمله پهن مراست ف
 يج مربوط به ارزش رجحانينكه نتايگر اينكته مهم د .دهد
ب ياز دام تنها با در نظر داشتن ترك ينوع خاص ياهان برايگ

دا يو مفهوم پ يمنطقه معناهان موجود در آن يو درصد گ
  .كند يم
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  سپاسگزاري 
بررسي ارزش رجحاني "اين مقاله مرتبط با طرح 

در مراتع نمونه پنج هاي مرتعي و رفتار چرايي دام  گونه
تزخراب استان  منطقه رويشي ايران سايت

ها و  تحقيقات جنگلسسه ؤمتوسط است كه  "غربي آذربايجان
ها، مراتع و  ان جنگلمالي سازممين أتمراتع كشور و با 

آبخيزداري كشور و با همكاري مركز تحقيقات كشاورزي و 
بنابراين  ؛است شده انجام  غربي ن منابع طبيعي استان آذربايجا

  .شود سپاسگزاري مي يادشدهمراكز مسئوالن محترم  از
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Abstract 
Knowledge of preference value of rangeland species during the grazing period is essential for 
range management and planning. The purpose of this study was to investigate the preference 
value of plant species grazed by crossbreed cows during the grazing period in Tezkharab 
Rangeland of West Azerbaijan Province using species selection index. The data required were 
collected over six months of grazing season for four years to calculate the species selection 
index. According to the obtained results, the effects of species, grazing time and their 
interaction were significant on species preference value. Maximum and minimum preference 
values were recorded for Aeluropus littoralis (1.48, class I) and Halocenumum strobilaceum 
(0.14, class III), respectively. The preference value changes of the studied species were constant 
during the months of grazing season as well as the years. Overall, available forage of halophytes 
in saline rangelands of Urmia could be estimated using the data of preference value.  
     
Keywords: Species selection index, preference value, grazing behavior, Tezkharab, crossbred 
cows. 


