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  چكيده
 - ر جاده سنندجيدآباد شهرستان قروه در مسيمج يدام در مراتع روستا يبرا يمرتع يها گونه يارزش رجحاناين مطالعه جهت تعيين 

اه در يگ 5 يديتعيين ارزش رجحاني با روش شاخص رجحان، علوفه تولمنظور  به .اجرا شد 1389 تا 1386هاي  در سال ،همدان
شاخص رجحان  ياهيگ يها ك از گونهيزان مصرف دام از هريد و ميزان تولي، و بر اساس مگرديد داخل و خارج قرق برداشت

 يها ثبت و داده ياهيدام از هر گونه گ يزمان چرا يلمبردارين فيسنجي، با استفاده از دورب در روش زمان. ن شدييتع ياهيگ يها گونه
 يها دام از هر گونه براساس طرح بلوك ي، درصد زمان چرايلمبرداريقه فيدق 30 در مدت. قرار گرفت يآمده مورد بررس  بدست

مورد استفاده دام از نظر درصد زمان  ياهيگ يها متفاوت و گونه يها ن ساليج نشان داد كه بينتا .شدتحليل  كامال تصادفي تجزيه و
مختلف نشان  يها دام از گونه يزمان چران درصد يانگيسه ميمقا. داشتك درصد وجود يسطح  در يآمار دار يار معنيچرا تفاوت بس

 يك كالس از نظر آماريها در  سالهكيهمراه با ) درصد 31/12(ن يانگين ميشتريبا اختصاص ب  Bromus tomentellusاهيداد كه گ
ها قرار  گونهر يو سا Galium verum,Thymus daenensis, Pterocephalus canus, Poa bulbosa يها قرارگرفته و بعد از آنها گونه

خود ه ب ين كالس را از نظر آماريتر نييدرصد از زمان چرا پا 33/0ن يانگيبا اختصاص م Prangos ferulacea ياه مرتعيگ. اند گرفته
ار كم مورد استفاده يبس Festuca ovina و  Stipa bromoiedesمانند ياهانين منطقه گيدر ا ،ق مشخص شدين تحقيدر ا. داداختصاص 
  .رنديگ يم دام قرار

  
   .شاخص رجحان ،ياهان مرتعيگ، ارزش رجحاني: هاي كليدي واژه

  

   مقدمه
تعيين ظرفيت چراي مراتع يا تعيين تعداد دام مجاز براي 

مسائل ترين  هاي مرتعي يكي از اساسي برداري از عرصه بهره
ازجمله  تعيين ظرفيت به عوامل متعددي. اداره مرتع است

مقدار علوفه توليدشده در مرتع، ترجيح برداشت علوفه 
هاي گياهي، كيفيت  برداري مجاز از گونه توسط دام، حد بهره

 توليد علوفه در. علوفه و درجه سالمت مرتع بستگي دارد
هاي مختلف فصل  ر ديناميك است و در زمانيمرتع يك متغ
نوسانهاي اين . باشد هاي مختلف متفاوت مي چرا و سال

را در دائمي توليد امكان محاسبه ظرفيت چراي ثابت و 
اصوالً هدف از مشخص . سازد مراتع با مشكل مواجه مي

 كردن ظرفيت چرا بايد تعيين مقدار علوفه توليد شده در مرتع
ست مقدار علوفه ضروريبنابراين  ،در طول فصل چرا باشد

توجه به آن  گيري شده و با توليدشده در مرتع هر ماه اندازه
هاي متوالي  اقدام به وارد كردن تعداد متناسب دام در ماه

هاي زياد، در تعيين ظرفيت  دليل هزينه اما در عمل، به. بشود
چراي مراتع به يك بار ارزيابي در طول فصل چرا، مصادف 

هاي مرتعي مرغوب و غالب اكتفا  با حداكثر رشد گونه
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اد دام مجاز براي ورود گردد كه تعد اين امر سبب مي. شود مي
به مرتع بر اساس حداكثر توليد علوفه كه تنها محدود به 
 مدت كوتاهي از فصل چراست محاسبه شود و در نتيجه در

ها و ايام ديگر فصل چرا كه علوفه در مرتع كم است  ماه
تكرار اين  مراتب بيشتر از ظرفيت مرتع بوده و تعداد دام به

  .باشد كشور مي امر يكي از علل تخريب مراتع
عادات چرايي گوسفند، بز و شتر را در ) 1388( كش فيله

مراتع بياباني سبزوار بررسي و بيان نمود كه توليد علوفه در 
مراتع بستگي مستقيم به ميزان و پراكنش بارندگي ساالنه 

ميزان و نوع تأثير ها به شدت تحت  دارد و عادات غذايي دام
و  Baghestani Meybodi .گيرد علوفه در مرتع قرار مي

Arzani )2006(  توليد مرتع و رفتار چرايي بز را در مراتع
اروشيا در منطقه استپي ندوشن يزد مورد  -تيپ درمنه

بررسي قرار داده و نتيجه گرفته است كه در اوايل فصل چرا 
هاي يكساله و  ها بيشتر روي گونه تغذيه دام) بهار و تابستان(

هاي  تا گونهبوده خانواده گندميان متمركز دائمي گياهان 
اي  هاي بوته در اواخر فصل مذكور گونهاما ، دائمياي  بوته

گذشته از آن توليد دام . گيرند بيشتر مورد توجه دام قرار مي
     در اوايل فصل چرا تفاوت زيادي با توليد آن در اواخر

      توليد چراگاه) 1381(سندگل . اين فصل نداشت
Bromus tomentellus  و رفتار چرايي گوسفند سنگسري را

دو سيستم چرايي و سه شدت چرا در ايستگاه تحقيقات در 
نتيجه گرفت كه بخش عمده و مرتع همند آبسرد بررسي 

توليد گياه در اوايل فصل چرا حادث شده و دام در اين ايام 
با سپري اما  ،از افزايش وزن قابل توجهي برخوردار بود

هاي گل دام  ه رشد رويشي و ظهور كامل خوشهشدن دور
   رغبت زيادي براي چرا از اين گونه نداشت و نه تنها
افزايش وزني را نشان نداد بلكه تا حدودي از وزن آن كاسته 

        توليد كمي و كيفي ) 1381(بشري و همكاران . شد
 ,Festuca, Astragallus( هاي تيپ چند گونه مرتعي در

annual grass, Hordeum, Astragallus , Poa- stipa- 

Astragallus, Bromus Festuca( را گوسفند غذايي نياز و 
 انرژي ميزان كه گرفتند نتيجه و بررسي الشتر منطقه در

بوده و احتياجات  متوسط حد در مذكور مراتع توليدي

اين انرژي در حد نگهداري كند اما  يمغذايي دام را تأمين 
بنابراين در حالت آبستني و شيردهي نياز به تعليف ؛ دام است
گذشته از آن دام در اواخر فصل چرا نياز به . باشد دستي مي

ترجيح ) 1381(عامري و مصداقي  .هاي پروتئيني دارد مكمل
استيپي سمنان  چرايي بز و گوسفند سنگسري را در مراتع نيمه

مورد بررسي قرار  Artemisia- Eurotiaبا تيپ گياهي 
اين محققان نتيجه گرفتند كه گوسفندها گياهان . دادند
ها را بر ساير  ها و بزها بوته برگ و تا حدودي بوته پهن

تغييرات توليد، ) Arzani )1994. گياهان ترجيح دادند
خوشخوراكي و كيفيت علوفه را در پنج تيپ گياهي بررسي 

هاي  ان در سالو نتيجه گرفت كه توليد كمي و كيفي گياه
 ،هاي مختلف يك فصل چرا متفاوت بوده مختلف و در دوره

براساس توليد كمي و كيفي هر بايد ظرفيت مراتع  بنابراين
  . فصل چرا تعيين شود

علوفه خشك  اسب ،شاداب طور كلي گاو علوفه نرم و هب
گوسفند  ،گياهان شور با رايحه تند شتر علوفه زبر و ،ترد و

     راشتر  فاصل اسب و علوفه حد بز علوفه شاداب و
بز و شتر گياهان خاردار با درصد مواد . كند انتخاب مي

. (Moghaddam, 1997)كنند  معدني باال را نيز مصرف مي
Dianati Tilaki  وMir Jalili )2007 ( در بررسي

خوشخوراكي پنج گونه مرتعي براي گوسفند و بز در منطقه 
نر در گزينش گياهان براي يزد نشان دادند كه ميش و بره 

بزها . دهند را بيشتر ترجيح مي) فورب( چرا پهن برگان علفي
ها را بيشتر از گوسفندان ترجيح  اي سرشاخه گياهان و بوته

 6استفاده از در آزمايشي كه با ) 1355( مصداقي. دهند مي
نتيجه گرفت كه  ،گوسفند در همند آبسرد انجام دادس أر

برگ را نسبت به گياهان  اي پهن نباتات علوفه گوسفند
در بررسي ) 1384(حسيني . دهد خانواده گندميان ترجيح مي

ارزش رجحاني گياهان مرتعي منطقه گميشان استان گلستان 
به روش زماني نتيجه گرفت كه باال بودن درصد تركيب 

اخوت و . شود گياهي منجر به افزايش ارزش رجحاني نمي
گياهان مرتعي شورپسند ارزش رجحاني ) 1378( همكاران

و انتخاب  يبردار لميفگرگان و گنبد را با استفاده از روش 
ها از  گزارش كردند كه در بهار و پاييز گراس وآزاد انجام 
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 ،ها برخوردارند ارجحيت بااليي نسبت به ساير گونه
اي ارجحيت  هاي دي و بهمن گياهان بوته كه در ماه درحالي

  .دارند اهانير گينسبت به سا بيشتري را
Squires )1981 ( اظهار داشت كه هر عاملي كه سبب

شود تا حيوانات در يك نقطه متمركز شوند باعث چراي 
اثر ) Krueger )1982و  Roath. شود سنگين از آن نقطه مي

فاصله منابع آب شرب دام در مرتع از محل چراي دام را 
آب بررسي و نتيجه گرفتند كه دوري و يا نزديكي از منبع 

هرچه اين فاصله . اثرات مثبت و منفي بر مصرف علوفه دارد
مصرف علوفه افزوده شده و بر مرتع فشار  تر باشد بر كوتاه

رفتار ) Machan )2002و  Robert. شود بيشتري وارد مي
چراي دام را در مراتع تگزاس بررسي و نتيجه گرفتند كه 

بع آبي و ها تحت تأثير كميت و كيفيت علوفه و منا چراي دام
اين محققان اظهار داشتند كه فقط . گيرد نوع دام قرار مي

بخشي از كل علوفه توليدي مرتع مورد استفاده دام چرنده 
گيرد، بنابراين رفتار چرايي دام ممكن است شاخص  قرار مي

همين . بهتري براي ارزيابي توليد علوفه قابل استفاده باشد
ساعت در روز  12تا  7 ها معموالً شود كه دام منبع متذكر مي

ساعت آن در صبح هنگام،  5تا  3كنند كه حدود  چرا مي
ساعت در غروب و ساعاتي در شب و نيمه شب  3حدود 

با تعيين سه نوع رژيم ) 1999( و همكاران Juan. باشد مي
متعادل پيوسته، نامتعادل پيوسته و نامتعادل ناپيوسته از دو 

و يونجه ) باالشاخص انرژي (جو  :شامل نوع تغذيه
كه  ندنتيجه گرفت و نداستفاده كرد) شاخص پروتئين باال(

اي  بر روي حالت تغذيه آن كيب بيوشيمياييرساختار گياه و ت
نهايت ارزش رجحاني را مشخص  دارد كه درثير أتگوسفند 

وقتي گوسفند نياز به عنصر غذايي پرمصرف خاصي  .كند مي
حالت تركيب دارد در تعيين ارزش رجحاني در اين 

 .اي اهميت بيشتري دارد بيوشيميايي بر تركيب گونه

Rogosic   ترجيح غذايي گوسفند  براي) 2006(و همكاران
اي  اي و بوته گونه درختچه 6زار با تركيب  و بز در مراتع بوته
اينكه گوسفند و  با وجودنشان دادند  ،يا در منطقه مديترانه

كنند ولي  به عمل ميها مشا استفاده از گونه خصوصبز در 
 مطالعاتي. كند ها استفاده مي برابر گوسفند از بوته 2بز تقريبا 

 ها، گراسبر روي ) Lardo  )1973و Minson كه
Hendrickson   ها انجام  روي لگوم) 1981(و همكاران

هاي گياه بيش از ساقه مورد چرا  دادند نشان داد كه برگ
ساقه بيشتر باشد آن گيرد و هرچه نسبت برگ به  قرار مي

تر است و در مراحل فنولوژيكي يكسان،  گياه خوشخوراك
ها داراي پروتئين بيشتري نسبت به  اي ها و بوته برگ فورب

باعث افزايش ويژگي اين  باشد و يمها  ساقه و برگ گراس
 Owen-Smithو   Cooper.شود مي ها گونه خوشخوراكي

زش رجحاني گياه وجود تيغ و خار ار كه بيان نمود) 1986(
آورد و بعكس آبدار بودن گياه رغبت دام را  را پايين مي

) 1984(و همكاران  Wallace .كند مي شتريبنسبت به خود 
    هاي صورت برگ ن دادند كه ترتيب ترجيح علوفه بهنشا

   هاي سبز،  هاي سبز پيرتر، ساقه سبز و جوان، برگ
. باشد شده مي هاي خشك شده و ساقه هاي خشك برگ

Marten  )1978 ( نشان داد كه تركيب شيميايي گياهان از
البته  ،باشد مي آنها مهمترين عوامل تعيين كننده خوشخوراكي

 يعموماين مواد عمدتا وابسته به محيط بوده و حالت ثير أت
در استراليا نشان داد كه  1981در سال  Squires. ندارد

ت كه تغذيه الگوي روزانه چراي گوسفند بدين ترتيب اس
  . باشد ميشديد در ابتداي صبح و اواخر بعدازظهر 

  
  ها مواد و روش

   معرفي سايت) الف
بدر و پريشان  يها طرح در دامنه كوه يسايت محل اجرا

آباد كه جزو  مجيدآباد و نعمت يو در محدوده مراتع روستاها
بخش پنج اسفندآباد شهرستان قروه در استان كردستان 

اجرا شده و در  56در پالك مزبور ماده . قرار دارد ،هستند
تعداد كل . مميزي مرتع انجام شده است 20/2/1363تاريخ 

واحد دامي  738تعداد دام مجاز رأس و  2351دام روستا 
جهات اربعه مرتع مزبور از شمال به مراتع دروازه . باشد مي
چرمله آباد، از جنوب به مراتع  عليا و كاني چرمگ ولي ميهم

آباد و  و از شرق به مراتع كاني چرمگ و كاني عزيزخان ولي
سايت مورد . استشده از غرب به مراتع غفارخان محدود 

واقع در قسمت شمالي روستاي مجيدآباد نظر در اين منطقه 
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عرض شمالي و  35ْ 02َ 47شده و مختصات جغرافيايي آن ً
شكل  درنماي كلي منطقه . باشد طول شرقي مي 47ْ 48َ 57ً

مجيدآباد در زيرحوضه معروف به . نشان داده شده است 1
هاي حاصل توسط رود تلوار به  باميهم واقع شده كه روان

بلندترين نقطه زير حوضه بنام كوه بدر . پيوندد قزل اوزن مي
 1880ترين نقطه با ارتفاع  پايين متر و 3245ارتفاع  يدارا

وجي حوزه متر از سطح دريا روستاي ميهم در محل خر
متر از  2300اين تحقيق  يارتفاع سايت محل اجرا. باشد مي

مراتع اين منطقه نماينده  يپوشش گياه. باشد يسطح دريا م
كردستان  ياز مراتع مناطق شرق يپوشش بخش وسيع

 ها و غالب در اين مناطق گون يباشد كه عناصر گياه يم
ه ويژ هگياهان خانواده گندميان ب از يهاي عمدتا گونه

ت مطالعات يبا توجه به اهم .باشد يم يمرتع يپايا يها گراس
و  انجام شدن خصوص يدر ا ي، مطالعات كاملياهيپوشش گ

تيپ . دين گردييتع يگذار منطقه با توجه به پالت ياهيپ گيت
 يب و پوشش تاجيمرتعي منطقه از نظر درصد ترك

Astragalus muschianus – Festuca ovina  ست يل. باشد يم
موجود در منطقه بر اساس  ياهيگ يها ك گونهيفلورست

سطح تاج پوشش، فرم  خانواده، جنس، گونه، تراكم در هكتار،
بر اساس . ان شده استيب 9در جدول  يو نام فارس يشيرو

گونه  58، در منطقه مورد مطالعه )1جدول(ليست فلورستيك 
بيشتر . آوري و شناسايي شد خانواده جمع 16گياهي از 

طرح از  يهاي گياهي موجود در منطقه اجرا گونه
، )گونه 16درصد با  Gramineae )6/27هاي  خانواده

Compositae )19  و بعد از ) گونه 11درصد با
ها  بود و بقيه گونه) گونه 8درصد با  Lamiaceae  )8/13آن

  .باشند يخانواده گياهي ديگر م 13متعلق به 

  

  آباد قروه در نقشه استان كردستانديت مجيساموقعيت  -1 شكل  
        تحقيقروش ) ب

دام از شده براي چراي  زمان صرف ،يسنج زمان در روش
در  .برداري تعيين گرديد دوربين فيلم گونه با استفاده ازهر 

 ماه حدود يك تا دو ساعت بعد از ورود دام به هرآخر 
يك ماده ميش (دقيقه از چراي دام  30يك نوبت  ،مرتع

بر روي ) مشخص شده براي هر ماه حدودا سه ساله و
ها فيلم تهيه و با انتقال به كامپيوتر زمان چراي هر گونه  گونه

ها بر حسب زمان  سپس گونه ،)2 شكل( تعيين شد
يب نزولي تتر هر ماه و در پايان فصل چرا، به شده، در صرف

آماربرداري . آيد ارزش رجحاني آنها بدست مي وده ست شيل
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هاي ارديبهشت، خرداد و تيرماه  سنجي در ماه روش زمان
هاي بدست آمده در هر سال  سپس داده. انجام شده است

ل و يش فاكتوريبا استفاده از آزما SASافزار  كمك نرم به
و كامل تصادفي مورد تجزيه  يها بلوك هيپاطرح  اساسبر

اي دانكن  قرار گرفت و با استفاده از آزمون چند دامنهتحليل 
  . ها مورد مقايسه قرار گرفتند ميانگين

پايه مشابه  5- 1در ابتداي فصل چرا براي هر گونه 
گذاري گرديد، يك ماه  عالمت خارج قرق انتخاب و داخل و

 پايه داخل و 5-1بعد از ورود دام به مرتع، اولين برداشت از 
علوفه هر پايه در داخل  .)3شكل( شد خارج قرق انجام
برداري  درصد بهره .توزين شد و گرفت پاكت جداگانه قرار

شده در داخل از خارج  هرگونه در هر ماه با كسر علوفه قطع
 .قرق و بر علوفه داخل تقسيم و در صد ضرب گرديد

شده  يبردار ها بر حسب درصد بهره سرانجام در هر ماه گونه
آنها كه همان  يتنظيم گرديد و ارزش رجحان يترتيب نزول به

با . گياه مشخص شد يشده است برا يبردار درصد بهره
خارج  ها در داخل و محاسبه درصد توليد و مصرف گونه

هاي فصل چرا  گونه در جيره غذايي دام در ماه هرقرق، سهم 
        سپس با تقسيم سهم گونه در خارج ، مشخص گرديد

   ر داخل قرق شاخص رجحان بدستسهم گونه د قرق بر
 هاي آماربرداري آمده در سال بدست هاي آمد و داده

  .ديمربوطه ثبت گرد  ولادر جد) 1386-1389(
  

    
  فيلمبرداري چراي دام در اطراف براي تعيين ارزش رجحاني -2شكل 

  
قرق براي تعيين ميزان هاي داخل و خارج  برداشت علوفه گونه - 3شكل

  توليد و مصرف
  

  جينتا
استفاده دام  يسنج زمانتعيين ارزش رجحاني از طريق  )الف
  ها گونه از

در  يمرتع يها گونه ك ازيدام از هر يدرصد زمان چرا

ه يتجز SAS يافزار آمار متفاوت با استفاده از نرم يها سال
 يا ها با استفاده از آزمون چند دامنه نيانگيانس و ميوار

سه قرار گرفتند يگر مورد مقايكديبا  )Duncan test( دانكن
  .شده است ارائه 3تا  1هاي  جدولج در يو نتا
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  ت قروه كردستانيمختلف در سا يها چرا در سال يانس درصد زمانيه واريتجز - 1جدول 
F منابع خطا  يدرجه آزاد مجموع مربعات مربعاتنيانگيم  

  سال  3 61/128 87/42  2021/15٭٭
ns0922 /1  08/3 16/6 2  تكرار  

 a يخطا  6 91/16 82/2 -
  گونه  23 59/2184 98/94  1873/5٭٭
  اثر متقابل سال و گونه  69 81/2268 88/32  7957/1٭٭

 b يخطا  184 67/3368 31/18 
  كل  287 73/7973  

  دار يعدم وجود تفاوت معن: nsيك درصد و  يدار در سطح آمار يمعن: ٭٭

 يها متفاوت و گونه يها ن ساليدهد كه ب يج نشان مينتا
ن اثر متقابل سال و گونه يمورد استفاده دام و همچن ياهيگ

ك درصد وجود يدر سطح   يآمار دار يار معنيتفاوت بس
) 3 و 2يها جدول( بدست آمده يها نيانگيسه ميمقا. دارد

ن يك درصد بيدر سطح  يدار آمار يانگر تفاوت معنيب
 يدوم و سوم دارا يها كه سال يطور هب ،باشد يها م سال

ك يتفاوت همراه با سال اول در  ين باالتر و با مقداريانگيم
ن ين سال چهارم با كمتريهمچن. اند قرار گرفته يكالس آمار

ن يانگين سطح قرار گرقته و همراه با ميتر نييپان در يانگيم
  .قرار دارند يك كالس از نظرآماريسال اول در 

  
  مختلف يها ن درصد زمان چرا در ساليانگيسه ميمقا - 2جدول 

 سال دوم سال سوم  سال اول سال چهارم
715/2 504/3  432/4 193/4 
B B ab a 

  

             اهيدهند كه گ ينشان م 3جدول  يها داده
Bromous tomentellus  ن يانگين ميشتريبا اختصاص ب

ك يها در  كسالهيهمراه با ) درصد 31/12(درصد چرا 
 ,Poa bulbosaقرارگرفته و بعد از آنها يكالس از نظر آمار

Galium verum, Thymus daenensis,      

Pterocephalus canus Tanacetum polycephalum, 

Diantus orientalis, Scariola orientalis, ر يو سا
             ياه مرتعيت گيها قرار دارد و در نها گونه

Prangos ferulacea درصد  33/0ن يانگيبا اختصاص م

خود اختصاص داده  هب ين كالس را از نظر آماريتر نييپا
  . است
  

مختلف  يها دام از گونه ين درصد زمان چرايانگيسه ميمقا - 3جدول 
  در فصل چرا ياهيگ

  فيرد  نام گونه  نيانگيمقدار م
a31/12  Bromus tomentellus  1  

ab27/9  annuals  2  
bc19/7  Poa bulbosa  3  

bcd  3/6  Galium verum 4  
bcde3/5  Thymus daenensis  5  
bcde9/4  Pterocephalus canus 6  
bcde7/4  Tanacetum polycephalum 7  
bcde5/4  Scariola orientalis  8  

bcde29/4  Diantus orientalis 9  
cde22/3  Gundelia turnefortii 10  
cde125/3  Cruciata  taurica 1  

cde03/3  Astragalus muschyanus 12  
cde76/2  Stachys lavandolifolia 13  
cde32/2  Tragopogon pterocarpus 14  
cde18/2  Phlomis olivierii 15  
cde17/2  Festuca ovina 16  
cde02/2  Dactylic glomerata 17  
cde87/1  Centaurea virgata  18  
de75/1  Silen conoiedea 19  
de66/1  Ferula hauscknekhtii 20  
de49/1  Salvia  hydrangea 21  
de42/1  Euphorbia helioscopia 22  
de92/0  Stipa bromoiedes 23  
e33/0  prangos ferulacea 24  
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ن شاخص ييق تعياز طر يارزش رجحانن يينتايج تع )ب
  انتخاب گونه

 ياه مرتعيه گيپا 5-3د ين توليانگين روش كه ميدر ا
مانده يو باق يريگ ماه اندازه شده در هر ت قرقيموجود در سا

كه دام  اه در محوطه خارج از قرقيه از همان گيپا 5- 3

و بر اساس آن  يريگ در آن چرا نموده است اندازه يراحت هب
ن ييدام تع ييره غذايد و سهم آن در جيسهم هر گونه در تول

شده از هر گونه شاخص  مصرف صدت بر اساس دريو در نها
ج بدست ين نتايانگيد و مين گردييرجحان آن توسط دام تع

  .شده است ارائه 4مختلف در جدول  يها آمده در سال
  

هاي مورد چرا  دام در توليد علوفه و سهم آن در جيره دام بر پايه درصد مصرف گياه از كل توليد گونهچراي هاي مورد  سهم هريك از گونه - 4جدول 
  )مختلف يها ن ساليانگيم(

    )بهشتيارد( ماه اول )خرداد(ماه دوم )ريت(ماه سوم  )مرداد( ماه چهارم
  

يرد  نام گونه
ص رجحان  ف

شاخ
  

سهم گونه 
در جيره

سهم گونه در توليد  
ص رجحان  

شاخ
سهم گونه در جيره  

سهم گونه در توليد  
ص رجحان  

شاخ
سهم گونه در جيره  

سهم گونه در توليد  
ص رجحان  

شاخ
سهم گونه در جيره  

سهم گونه در توليد  
  

4/16/15 2/11 5/1 2/139/86/11/149/89/15/16 7/8 Bromus tomentellus1  
2/16/1 3/1 9/0 9/019/09/018/04/0 5/0 Centaurea virgata2  
3/19/2 2/2 2/1 7/14/12/15/13/18/03/0 3/0 Cousinia fursei3  
2/14/4 7/3 1/1 4/41/41/11/54/48/03 8/3 Cruciata  taurica 4  
4/15/7 5/5 4/1 5/75/53/16/78/58/03/4 2/5 Diantus orientalis 5  
8/01/3 9/3 6/0 24/36/02/25/33/03/0 1 Eryngium billardierii6  
8/07/0 1 9/0 8/09/08/06/08/05/02/0 4/0 Euphorbia helioscopia7  

14/1 5/1 7/0 14/19/03/15/17/09/0 4/1 Ferula hauscknekhtii8  
6/03/6 9/10 6/0 71/125/04/67/122/01/3 6/13Festuca ovina 9  
4/13/5 9/3 3/1 8/53/41/15/42/48/07/1 2/2 Galium verum10  
8/01/7 1/9 8/0 7/74/98/06/71/95/06/4 2/9 Gundelia turnefortii11  
6/05/0 7/0 7/0 5/07/08/07/09/04/06/0 5/1 Noea mucronata12  
3/11/3 4/2 3/1 6/37/24/149/26/09/2 8/4 Pterocephalus canus13  
5/03/1 6/2 5/0 4/16/26/06/15/26/01/2 6/3 Phlomis olivierii14  
3/111 5/8 4/1 5/121/95/13/155/1011/7 7 Poa bulbosa15  
5/05/1 3/3 4/0 2/12/34/04/11/32/08/0 2/5 prangos ferulacea16  
8/09/3 8/4 9/0 8/45/59/09/53/65/03/5 4/10Salvia  hydrangea17  
3/11/4 1/3 4/1 5/34/25/17/35/212/1 2/1 Scariola orientalis18  
2/11/7 6 1 7/54/59/09/43/56/05 3/8 Stachys lavandolifolia19  
6/06/3 4/6 8/0 1/74/86/08/39/53/01 9/3 Stipa bromoiedes20  
3/14 3 3/1 41/32/11/35/28/07/2 3/3 Tanacetum  polycephalum21  
8/09/1 5/2 6/0 2/19/16/02/123/08/0 3/2 Thymus daenensis22  
9/01/2 4/2 1 5/24/21/16/24/28/07/1 3/2 Tragopogon pterocarpus23  

  .اند بندي زير تعيين شده هاي ارزش رجحاني بر مبناي تقسيم شاخص
  .ها كامال خوشخوراك هستند رجحان كامل بوده و گونهدهنده  نشان  1/2 >ـ شاخص  1
  .ها نسبتا خوشخوراك هستند رجحان نسبي بوده و اين گونهدهنده  نشان 4/1ـ  2ـ شاخص  2
  .ها خوشخوراكي متوسطه دارند دهنده رجحان متوسط بوده و اين گونه نشان 7/0ـ  3/1ـ شاخص  3
  .خوشخوراك هستنداً غيرها تقريب دهنده اجتناب نسبي بوده و اين گونه نشان 3/0ـ  6/0شاخص ـ  4
  .خوشخوراك هستندها كامالً غير اجتناب كامل بوده و گونه هدهند نشان > 2/0ـ شاخص 5
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  بحث 
متفاوت و  يها ن ساليكه ب نشان داد بررسي نتايج

ن اثر متقابل سال يمورد استفاده دام و همچن ياهيگ يها گونه
     ك يدر سطح   يآمار دار يار معنيو گونه تفاوت بس
 آمده  ستبد  يها نيانگيسه ميمقا. درصد وجود دارد

در سطح  يدار آمار يتفاوت معنانگر يب) 3 و 2يها جدول(
كه اين موضوع با نتايج  باشد يها م ن ساليك درصد بي

Baghestani Meybodi  وArzani )2006( و Habibian  و
 يدوم و سوم دارا يها سال. مطابقت دارد) 2010( همكاران

ك يتفاوت همراه با سال اول در  ين باالتر و با مقداريانگيم
ن ين سال چهارم با كمتريهمچن. اند قرار گرفته يكالس آمار

ن يانگيو همراه با مگرفته ن سطح قرار يتر نيين در پايانگيم
  .قرار دارند يآمار ك كالس از نظريسال اول در 

 يها دام از گونه ين درصد زمان چرايانگيسه ميمقا
  Bromus tomentellusاهينشان داد كه گ) 3جدول (مختلف 

) درصد 31/12(درصد چرا ن يانگين ميشتريبا اختصاص ب
گرفته و  قرار يك كالس از نظر آماريها در  كسالهيهمراه با 

 Galium verum,Thymus daenensis يها بعد از آنها گونه

Pterocephalus canus, Poa bulbosa  و                
 ,Silen conoiedeaاهانيها قرار گرفته و گ ر گونهيسا

Ferula hauscknekhtii, Salvia hydrangea, 

Euphorbia helioscopia, Stipa bromoiedes ن يتر نييپا
خود اختصاص داده و در  هن درصد زمان چرا را بيانگيم
با اختصاص  Prangos ferulaceaياه مرتعيت گينها
ن كالس را از يتر نييدرصد از زمان چرا پا 33/0ن يانگيم

مصرف ن بودن ييپا. خود اختصاص داده است هب ينظر آمار
توسط توسط دام در فصل چرا  Prangos ferulaceaاه يگ

Hassani )2006 ( وHassani  وShahmoradi )2007 (
   . ق مطابقت داردين تحقيج ايقرار گرفته و با نتاتأكيد مورد 

كه در اول فصل  دارداز آن  حكايتنتايج بدست آمده 
 هاي يكساله را نسبت به ها و گراس فورب) گوسفند(چرا دام 

 يها يبررسبا ج ين نتايو ا دهد ها ترجيح مي ساير گونه
 Chapman ؛)1378(اخوت و همكاران شده توسط  انجام

) 1973(  Lardoو Minson و )2007(و همكاران  (2007)

 يها دام در ماه ينحوه چرا يبررسهمچنين  .مطابقت دارد
هاي آخر فصل چرا، دام  بر روي  كه در ماهنشان داد  يمتوال
 يو حت هاي باقيمانده در سطح عرصه ها و الشبرگ بوته
         ز توقف نموده و از آنها ير خوشخوراك نياهان غيگ

مانند  ياهانيق نشان داد كه گين تحقيج اينتا. كند يچرا م
Stipa bromoiedes  و Festuca ovina  ن منطقه فقط يدر ا

دام ار كم مورد استفاده يخاك دارند و بس يبرا يجنبه حفاظت
مانند  ياهانيزان استفاده دام از گيكه م يدر حال ،قرار گرفتند

Phlomis olivieri  وTanacetum polycephalum  و
Stachys lavanulifolia ار يژه در اواخر فصل چرا بسيو هب

 Moghaddam يها يبررسج با ين نتايا. قابل توجه بود
كه ) 2007(  JaliliMirو  Dianati Tilakiو ) 1977(

توسط را در فصل چرا  )Forb(برگ  پهن يها ح گونهيترج
  . مطابقت دارد ،اند ها گزارش نموده نهيگوسفند نسبت به گرام

دهد  ينشان م يسنج براساس زمان يج ارزش رجحانينتا
دام  يمان چرااهان و زيح دام بر اساس نوع گيكه رتبه ترج

دام گونه  ياهان متفاوت است و در هر زمانيمرحله رشد گ و
 انگر آنيج بينتا.  دهد يرا مورد توجه قرار م يخاص ياهيگ
 يها مختلف و در ماه يها كساله در سالياهان يست كه گا

در  ،شتر مورد استفاده دام قرار گرفتندياول فصل چرا ب
به آنها ندارد  يكه در اواسط فصل چرا دام توجه چندان يحال
با . كند يتفاده مخوشخوراك اس يها شتر از چند سالهيو ب

ساله مجددا دام در چند يها شدن گونه يخشك و خشب
 يخوب هها را مورد نظر قرار داده و از آنها ب كسالهيرماه يت

جز ب. دينما يهمراه با الشبرگ موجود در سطح خاك چرا م
 يها زشيو كمبود ر يواسطه خشكسال هبكه  1387در سال 

 يبررس .بودند يش و رشد كافيها فاقد رو كسالهيبهاره، 
در اغلب  Bromus tomentellusاه يگ كه ها نشان داد داده
دام  يه مراحل رشد مورد چرايفصل چرا و در كل يها ماه

اه را پس از ين گيبذردار ا يها سنبله يرد و دام حتيگ يقرار م
مورد استفاده قرار  يخوب هشدن ب كامل و خشك يدگيرس
كه عدم ) 1381(سندگل ج با مطالعات ين نتايكه ا دهد يم

شدن دوره  ياه را بعد از سپرين گيرغبت دام به مصرف ا
ن يا .مطابقت ندارد ،گزارش نموده است يشيرشد رو
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ز مانند بروموس ين  Poa bulbosaاهيت در مورد گيوضع
شود و  يباشد و در تمام مراحل رشد توسط دام مصرف م يم

  . باشد يدام م يبرا يح خوبيرتبه ترج يدارا
         مختلف نشان يها در روش يج ارزش رجحانيتان
    كه  يطور هدام متفاوت است، ب ييعالقه غذاكه داد 
مانند  يسم ياهيها نشان از استفاده دام از گ يبررس

Euphorbia helioscopia يها ن لقمهيدارد كه دام در ب 
طور آشكار استفاده  هز بياه نين گياز ا يخود گاه يچرا
دام  يستم گوارشيم سيتنظ ين كار براياحتماال اكند كه  يم

ن موضوع را تجربه كرده و يباشد و دام خود ا يضرور
           اريك مسهل بسياه ين گيرا ايز ،دهد يص ميتشخ
  Thymus, Tragopogon مانند ياهانيگ. باشد يم يقو

Galium, Pterocephalus, Cruciata, Dianthus,  در
دام در  يچرا يبرا ياديت زياهم ين منطقه دارايمراتع ا

 يها ن موضوع در اغلب ساليمراحل مختلف رشد هستند و ا
 Galiumاه يگ .قابل مشاهده بود يخوب هق بين تحقيا ياجرا
با در تمام يمدت است و تقر يار طوالنيدوران رشد بس يدارا
ش سبز دارد و به يفصل بهار و تابستان در مرتع رو يها ماه
 يها ر گونهيشدن دوران رشد سا پس از تمامل دام ين دليا

اه رشد ين گيا. كند ياه استفاده مين گيبشدت از ا يمرتع
شدن در صورت ع دارد و پس از هر بار چرايار سريمجدد بس

را  يار خوبيبه آن علوفه تازه بس يا استراحت چند روزه
فصل تابستان  يها كند كه در ماه يدام چراكننده فراهم م يبرا
د يدهد كه با يج نشان مين نتايابنابراين . ارزشمند استار يبس

و  يياجرا يها توسط دستگاه يشتريب يبها ياهانين گيبه چن
از آنها استفاده نيز مراتع  يساز يغن يو براشود دامدار داده 
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Abstract 
This study was performed in the Qorveh rangeland of Kurdistan for five years (2006-2010) to 
determine the preference value of range species and grazing behavior. The preference value of 
range species was measured with two methods (time study and preference index). According to 
the obtained results, significant differences were found for the years and plant species in terms 
of grazing time percentage, at 1% level of probability. Mean comparison of grazing time 
percentage showed that Bromus tomentellus with an average of 12.31% together with annuals 
was classified in one class, and Galium verum, Thymus daenensis, Pterocephalus canus, Poa 
bulbosa and other species were classified in another class. The lowest grazing time percentage 
(0.33%) was recorded for Prangos ferulacea. Our results clearly showed that Stipa bromoiedes  
and Festuca ovina were much less grazed by livestock. 
 
Keywords: Preference value, range species, preference index. 


