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 چکیده
در مدت چهار سال  شرقيآذربایجاناستان  سهندگوسفند در مراتع  مورد چرایمرتعي های در این تحقيق ارزش رجحاني گونه    

گونهپس از تعيين مقدار توليد و مصرف هریک از  .استفاده شد شاخص رجحاناین امر از روش برای  ( مطالعه شد.1389-1386)
ها گونهو محاسبه سهم هریک از ( شهریور )بذردهيتير و مرداد )گلدهي( و  ،خرداد )رویشي() های فصل چراانتخاب شده در ماههای 

آمده با استفاده از طرح آماری اسپيلت پالت در های بدستدر توليد علوفه منطقه و جيره غذایي دام و محاسبه شاخص رجحان، داده
اثر سال در سه گونه، اثر که داد  نتایج نشان وتحليل قرار گرفتند.مورد تجزیه SASافزار قالب طرح کامالً تصادفي و با استفاده از نرم

 .بوددار در سطح خطای یک درصد بر روی ميزان شاخص رجحان معنيماه در چهار گونه و اثر متقابل سال و ماه در چهار گونه 
 و Festuca rubraهای های گياهي برای دام است. گونهبسيار مهمي در تعيين ارزش رجحاني گونهعامل شاخص رجحان 

Tanacetum chiliophyllum گونهدر طول چهار سال، دارای رجحان نسبي بوده و جزء  6/1تا  4/1شاخص رجحان بين  ميانگين با
با بيشترین ميانگين  Tanacetum chiliophyllumه گون قرار گرفتند. Iاند و در کالس خوشخوراکي بودهخوشخوراک  های نسبتاً

 و Bromus tomentellus ،Festuca ovina یهاگونهگياهي قرار گرفت. های شاخص رجحان در رتبه اول در بين تمام گونه
Alopecorus textilis  های با خوشخوراکي گونه، دارای رجحان متوسط بوده و جزء 2/1تا  7/0با ميانگين شاخص رجحان بين

، دارای 3/0ين شاخص رجحان حدود با ميانگ  Astragalus aureusنهگوبندی شدند. طبقه IIاند و در کالس خوشخوراکي بودهمتوسط 
نتایج کلي این مطالعه نشان داد که  قرار گرفت. IIIخوشخوراک بود و در کالس خوشخوراکي غيراجتناب نسبي بوده و این گونه تقریباً 

سفند باشد و گوهای مورد بررسي ميبيش از سایر گونه Tanacetum chiliophyllum و Festuca rubraهای ارزش رجحاني گونه
 ها در آخرین رتبه از جهت ترجيح برای چرای گوسفند قرار گرفتند.ایدهد و بوتهگندميان را ترجيح ميبعد برگان علفي و بيشتر پهن

 
 .مرتع سهند گوسفند، های مرتعي،، گونهشاخص رجحان ارزش رجحاني، :های کليدیواژه
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  مقدمه
شخوراکي ای، خوگياهان علوفه و کيفيت توجه به کميت

ها، ميزان برداشت از گونه، ازجمله و ارزش رجحاني گونه
اطالعات مورد نياز برای مدیریت صحيح چرای دام در مرتع 

 برای. شناخت رژیم غذایي و رفتار چرایي دام در مراتع است
مدیریت صحيح مرتع و افزایش توليد و عملکرد دام 

بهتر درک که نحویبه .)et al Sanon ,.2007( ضروریست
آن، با بهبود راهبردهای مدیریتي، به گسترش پوشش گياهي 

  et al Yaynesheta(. Arzani ,.2008( کندکمک ميمراتع 
یک گياه نسبت به ارزش رجحاني را مصرف نسبي  ،(2009)

گياهان دیگر توسط یک نوع دام در شرایطي که عمل 
گونه مزاحمتي انتخاب در مکان و زمان خاصي بدون هيچ

های گياهي اگر داند. برخي از گونه، ميشودم ميانجا
عنوان تنها انتخاب برای دام عرضه شوند به خوبي مورد به

ها در صورتي که همراه گيرند ولي همين گونهاستفاده قرار مي
های دیگری در اختيار دام قرار گيرند ممکن است رد با گونه

رزش توليد علوفه، ا .شده و یا بسيار کمتر مصرف شوند
های مختلف های مرتعي در ماهغذایي و ارزش رجحاني گونه

فصل چرا بسيار متغير است. بنابراین محاسبه ظرفيت چرا 
بدون در نظر گرفتن عواملي مانند تغييرات ارزش رجحاني 

های فصل چرا، منجر های گياهي و کيفيت علوفه در ماهگونه
 ,Moghadam) واقعي خواهد شدربه تعيين ظرفيت غي

دام در انتخاب رژیم غذایي به نوع گياه، مراحل  .2005(
پوشش، ساختار و های شکلفنولوژیکي، فصل چرا، تنوع 

های و مراتع از گونه دیناميک جمعيت گياهان توجه دارد
مختلف گياهي با خصوصيات رویشي و فنولوژی متفاوت 

رو، دام تشکيل شده که ارزش رجحاني معيني دارد. ازاین
 دهدنيز رفتار چرایي متفاوتي از خود بروز ميچراکننده 
., 2006)et alDuncan  ., 2009;et al(Ahmadi  

های گياهي گونه با وجود آنکه در هر تيپ مرتعي تعداد
های ، اما در چرای روزانه دام، گونههستندمشخصي غالب 

گيرند که تنها تعدادی از این بسياری بر سر راه آنها قرار مي
هایي که دهند. گونهه غذایي آنها را تشکيل ميها جيرگونه

توانند بخشي از جيره غذایي دام فراواني کمي دارند اساساً مي

های علوفه قابل وتحليلرا تشکيل دهند ولي در تجزیه
برای تأیيد اینکه فراواني  شود.دسترس توجهي به آنها نمي

اني گذار بر ارزش رجحهای همراه، یکي از عوامل تأثيرگونه
ای در مورد مراتع کشور وجود است، مدارک تحقيقي گسترده

صورت ندارد، فقط مشاهده شرایط طبيعي یا شرایطي که به
ای به است تا اندازهآزمایشي توسط مدیران مرتع فراهم شده

های همراه، ممکن کند که فراواني گونهاعتبار آن کمک مي
 ير بگذارد.است بر انتخاب نوع ماده غذایي توسط دام تأث

مرور زمان در اثر چرای فشرده، در ترکيب تغييراتي که به
به تغيير  ویژهبهدهد، با تغيير یک گونه گياهي مراتع روی مي

در ترکيب جمعيت گياهي منتهي خواهد شد. این موضوع 
ممکن است مزیت نسبي یک گونه را به علت فراواني آن 

حل نخواهد شد، مسئله به سادگي  تغيير دهد. با وجود این،
کنند و زیرا دیگر عوامل وابسته به خوشخوراکي نيز تغيير مي

ممکن است علت اصلي به فراواني مربوط نبوده و با عوامل 
دیگری مانند پراکنش فصلي، درصد پوشش گياهي و غيره 

ارزش  ،(2016و همکاران ) Zadbar. نيز مرتبط باشد
در را فند تغذیه گوس موردهای مهم مرتعي رجحاني گونه

در  سنجيمراتع قشالقي سرخس با استفاده از روش زمان
 نشان آناننتایج  مورد بررسي قرار دادند. (89-86سالهای )

 Artemisia diffiusa ، physodes Carexهای که گونه داد
مشترک در تمام چهار سال مورد  طوربه bulbosa Poa و

اند. بودههای خوشخوراک استفاده قرار گرفته و از گونه
 هاهای خشک و ترساليها نيز در سالارزش رجحاني گونه
و همبستگي باالیي با ميزان بارندگي  با هم تفاوت داشت

( ارزش 2016) و همکاران Rahmaniهمچنين داشت. 
های مهم مرتعي را در طول فصل چرا رجحاني گونه

)اردیبهشت تا شهریور( در مراتع بيدخيری بررسي نمودند، 
نشان داد ارزش رجحاني گندميان یکساله و نيز آنان  نتایج

ها در طول فصل چرا در رتبه چندساله نسبت به سایر گونه
( ارزش 2012)و همکاران  Zareهمچنين  باالتری قرار دارد.

های مرتعي منطقه انجدان اراک را با روش رجحاني گونه
ن که ميانگي ندو نتيجه گرفت ندسنجي با هم مقایسه کردزمان

های فصل چرا )اردیبهشت تا تيرماه( در دوره چرایي ماه
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ماه تا تيرماه روند نزولي داشت. مطالعه شده از اردیبهشت
ها از لحاظ ارزش رجحاني در که بين گونه ندبيان کرد آنان

نشان داد  آنان. نتایج تحقيق شتها اختالف وجود داهمه ماه
جحان باالتری یکساله دارای ر ندميانگکه در کل فصل چرا، 
 Sanadgolو  Mirdavoodi ها بود.نسبت به سایر گونه

های ( در بررسي ارزش رجحاني مهمترین گونه2009)
مرتعي در مراتع انجدان استان مرکزی نتيجه گرفتند که 

 tomentellus, Astragallusمانندگياهان خوشخوراک 

glomerata  Bromus  فصل یکساله در اوایل  ندميانگو
ها قرار گرفته و در طول دوره دت مورد استفاده دامچرا بش

  ,tomentellus Bromus مانندهایي چرای دام، گونه
aucheri Artemisia,  koelziicf. Buffonia, glomerata 

Astragallus ميزان  درصد 56و  59، 43، 74با ترتيب به
همسو با این  ها قرار گرفتند.برداری، مورد استفاده دامبهره

( نتيجه 2006) Arzaniو  BaghestaniMeybodiتيجه ن
ها گرفتند که در اوایل فصل چرا )بهار و تابستان( تغذیه دام

های یکساله و گياهان دائمي، اما در اواخر بيشتر روی گونه
گيرد. ای بيشتر مورد توجه دام قرار ميهای بوتهفصل گونه

 ،اردارزش رجحاني وجود د نيتعي برایمختلفي  هایروش
ها نباید از دامگيریباید توجه داشت که در این اندازه اما

بومي که شناختي روی گياهان غيرهای های گرسنه یا دام
روش  در. (damMogha ,2005) استفاده شود ،مرتع ندارند

نوع بخصوص دام در مرتع وارد شده و زمان  سنجيزمان
 پایان. در شودگيری ميچرای هر گياه توسط کرونومتر اندازه

بر مبنای جمع زمان چرای دام، رجحان گياهان مقایسه 
 .(1975Niering & Whittaker ,گردد )مي

Naseri   های گونه رجحاني( ارزش 2015)و همکاران
سنجي و آباد گلستان را از دو روش زمانمرتعي مراتع تيل

که بر اساس  های گياهي محاسبه نمودندتوليد و مصرف گونه
ها ازجمله اکم، فراواني و در دسترس بودن گونهتر نتایج

طوریبه عوامل مؤثر بر ارزش رجحاني گياهان بوده است.
 Artemisia sieberi , Poaهایدر هر دو روش گونه که

 bulbosa ها مورد استفاده ها بيشتر از سایر گونهو یکساله
 یگراسلندها در ،(2000)و همکاران  Ngwa قرار گرفتند.

گوسفند و بز  يارزش رجحان يبررس برایمرون شمال کا
 و بيها را تعقدام قهيدق 10بار و هر بار  5هر گله  یبرا

مدت  بيترتنیو بد کردنديم ادداشتیمورد چرا را  یهاگونه
 يبررس نی. در اآمديدام از هرگونه بدست م یزمان چرا

سوم وقت خود را صرف چرا از  مشخص شد که گوسفند دو
 یخواروقت خود را صرف سرشاخه شتريبز بو  ندميانگ

 و  Hussain.برخوردارند یيکند و از قدرت انتخاب باالمي
Durrani (2009 )از  بعضي از عوامل مربوط به دام و بعضي

عوامل مربوط به گياه را در ارزش رجحاني گياهان مرتعي 
دانند، آنان عوامل سن دام، برای دام چرا کننده مؤثر مي

ني، سالمت عمومي و گرسنگي دام و همچنين مراحل آبست
های مرتعي، درجه بلوغ و رسيدگي حضور فصلي گونه

مرحله رشد، فنولوژی، خصوصيات مرفولوژیکي و شيميایي، 
و محل رویش ها، امکان دسترسي به گياه فراواني نسبي گونه

آن و عوامل اقليمي مؤثر بر خوشخوراکي را بر انتخاب گونه
ن امحققاین  دانند.دام چرا کننده مؤثر ميهای گياهي توسط 

بلوچستان پاکستان  يالقیيمراتع  يارزش رجحان يبا بررس
درصد از زمان چرا را  54 که گوسفندان دنديرس جهينت نیبه ا

 22، ندميانگدرصد از  23 ،برگان علفيپهن از هیصرف تغذ
یادرصد را صرف چرا از درختچه کیو  هایادرصد از بوته

درصد از زمان چرا را صرف  60بزها  نيند. همچنکرد ها
درصد  12، ندميانگدرصد از  27، برگان علفيپهن از هیتغذ

 ها یادرصد را صرف چرا از درختچه کیو  هایااز بوته
رو برای برطرف کردن این فشار، باید با مدیریت ازاین .کردند

نگر، در عين استفاده یکنواخت از مراتع، اصولي و جامع
ها را فراهم کرد و این مهم وجبات بهبود وضعيت این عرصهم

وقتي ميسر است که از چگونگي پراکنش و رفتار چرایي دام 
دهنده پوشش های گياهي تشکيلو ارزش رجحاني گونه

بنابراین با توجه به  گياهي و عوامل مؤثر بر آنها آگاه باشيم.
تلف های مخمرتعي در ماههای اهميت ارزش رجحاني گونه

مهم آن در تعيين  و نقش )مراحل مختلف رویشي( چرافصل 
 ،ظرفيت چرایي مراتع با هدف رسيدن به عملکرد بهينه دام

های منظور تعيين ميزان ارزش رجحاني گونهاین تحقيق به
 طول دورهدر شرقي سهند استان آذربایجان مرتعي منطقه
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 انجام شد.)خرداد، تير، مرداد و شهریور( چرای دام 

 

  هامواد و روش
 مشخصات منطقه مورد مطالعه

شده واقع شرقي منطقه مورد مطالعه در استان آذربایجان
 17درجه و  46های و موقعيت جغرافيایي آن بين طولاست 

درجه  37های دقيقه شرقي و عرض 21درجه و  46دقيقه تا 
 60دقيقه شمالي در فاصله  44درجه و  37دقيقه تا  42و 

 وب تبریز در محدوده بخش مرکزی قرار داردکيلومتری جن
و جزء مراتع یيالقي دارد هکتار وسعت  365و حدود 

به شرایط آب و هوایي،  با توجهشود. عشایری محسوب مي
های گياهي موجود در منطقه از نيمه دوم گونه بيشتر

اردیبهشت تا اوایل خرداد، مرحله رشد رویشي خود را 

رداد و تيرماه مرحله گلدهي کنند و از اواسط خميسپری 
دهي آنها آغاز ميبذرمرحله مرداد خود را طي و از اواسط 

تاریخ ورود و خروج دام براساس پروانه چرای طرح شود.
 15/6لغایت  15/3داری مربوطه )مرتع ارشد چمن( از مرتع

درصد  94روز است و دام غالب منطقه  90هر سال بمدت 
این منطقه  باشد.ميمي سهند بودرصد بز  6وسفند )قزل( و گ

و جزء مناطق باشد ميبخشي از حوزه آبخيز دریاچه اروميه 
متر  3420 تا 2700استپي که دامنه ارتفاعي آن بين نيمه

است. اقليم منطقه مطابق روش دومارتون تصحيح شده در 
تيپ اراضي موجود در  ای معتدل قرار دارد.محدوده مدیترانه
رتفع است که بخش عمده آن را تيپ های ممنطقه شامل کوه

نمایي از منطقه مورد مطالعه در  .دهدمي تشکيل اراضي کوه
  آورده شده است. 1شکل 

 

 
 نمايی از موقعیت مرتع سهند در استان و كشور –1شکل 
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 تع سهندمرهاي هواشناسی مناطق مجاور مشخصات ايستگاه -1جدول 

 ردیف
نام 

 ایستگاه

 بارندگي متوسط موقعيت جغرافيایي

 ساليانه

(mm) 

 نوع ایستگاه
 ارتفاع عرض شمالي طول شرقي

 سينوپتيک 7/202 1641 دقيقه 56 درجه و 37 دقيقه 7 درجه و 46 سهند 1

 16 درجه و 46 مراغه 2

 دقيقه

 سينوپتيک 4/322 1477 دقيقه 24درجه و  37

 های هواشناسي سينوپتيک به منطقه دو ایستگاه سهند و مراغه بودند. یستگاهنزدیکترین ا

 

ساله در ایستگاه سينوپتيک  20بررسي منحني آمبروترميک 
های آذر، دهنده آن است که وضعيت رطوبت در ماهسهند نشان

که طوریبه ،اردیبهشت باال بوده دی، بهمن، اسفند، فروردین و
ميزان  باشد.ماه مي 6فصل خشک  ماه و 6طول فصل مرطوب 

 متر،ميلي 7/202ساله در ایستگاه سهند  20بارندگي ميانگين 
 12و دمای متوسط  8/7کمينه ، دمای 8/16بيشينه دمای 

منحني آمبروترميک  . بررسي(2)شکل  درجه سانتيگراد است
دهنده آن است نشاننيز ساله در ایستگاه سينوپتيک مراغه  20

های آذر، دی، بهمن، اسفند، فروردین در ماه که وضعيت رطوبت
ماه و  6طول فصل مرطوب  کهطوریبه ،اردیبهشت باال بوده و

ساله  20ميزان بارندگي ميانگين  .باشدماه مي 6فصل خشک 
، دمای 3/18بيشينه متر، دمای ميلي 4/322در ایستگاه سهند 

 گراد استدرجه سانتي 5/12و دمای متوسط  6/7کمينه 
 20 منحني آمبروترميک دوره آماری با توجه به. (3ل )شک

یعني سالهای اول و چهارم برداشت  1389و  1386ساله، سال 
آمار و اطالعات در این تحقيق، از نظر آب وهوایي جزء سال 

جزء  1388و  1387سالهای  شود وميانگين محسوب مي
گرچه افزایش و کاهش ا 1386باشند. سال سالهای خشک مي

توجهي در ميزان بارندگي و دمای هوا نسبت به سال قابل 
 ميانگين وجود نداشت اما توليد گياهي با توجه به پراکنش نسبتاً
خوب بارندگي در این سال افزایش نسبي داشت. در سال 

ميلي 220بعلت کاهش چشمگير ميزان بارندگي )حدود  1387
يدرجه سانت 30نيز افزایش نسبي ميزان دما )حدود  متر( و

 4های مختلف نسبت به سال ميانگين توليد گياهي گراد( در ماه

  .تر بوددرصد نسبت به توليد ميانگين پایين
Festuca  -Festuca ovinaمنطقه  غالب هایگونه

Astragalus aureus -rubra  های گونه بيشتراست و
 Astraceae (6/29 هایخانوادهمنطقه از  گياهي موجود در

Fabaceae  و بعد از آن درصدPoaceae (5/18 ) درصد(،

Papilionaceae)( (11  و )درصدLamiaceae (4/7 
 درصد( هستند. 

 
 روش تحقیق

در روش تعيين ارزش رجحاني از طریق درصد 
برداری )مصرف(، در ابتدای فصل چرا، هم در داخل بهره

برای هر گونه  قرق و هم خارج آن که عرصه چرای دام بود،
های فصل چرا انتخاب و ي برای هریک از ماههای مشابهپایه

ها در گذاری شدند و در پایان هر ماه توليد این پایهعالمت
باقيمانده از چرا در خارج قرق قطع و علوفه داخل قرق و 

در هوای آزاد خشک و بعد توزین شدند. در هر نوبت 
گيری، علوفه بدست آمده از بيرون قرق از علوفه اندازه

 100ل آن کسر و بر علوفه داخل تقسيم و در حاصل از داخ
برداری شده از گونه عدد حاصل، درصد بهره ضرب شد.
دهد. این روش برای نشان مي در ماه مربوطهرا مورد نظر 
های موجود در قرق که در بيرون آن هم حضور همه گونه

درصد  چرا در هر مرحله، پایانپس از  داشتند، انجام شد.
 ی هر نمونه از روش زیر محاسبه شد. برداری برابهره
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 ساله 20منحنی آمبروترمیک ايستگاه سهند در يک دوره آماري  -2شکل 
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 ساله 20منحنی آمبروترمیک ايستگاه مراغه در يک دوره آماري  -3شکل 

 
 

100 ×  

رقوزن علوفه گونه در منطقه ق -وزن باقيمانده علوفه گونه در منطقه چرا   

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

 

محاسبه شاخص انتخاب گونه با استفاده از فرمول  برای
ابتدا باید  (،1975و همکاران ) Rosiereارائه شده توسط 

سپس  توليد و مصرف ماهانه )غيرتجمعي( محاسبه شود؛
توليد خارج از توليد  رف ماهانه در هر ماه،برای محاسبه مص
با کسر و چون این مصرف تجمعي بود  ،داخل کسر شد

مصرف ماه قبل از آن، ميزان مصرف ماهانه آن ماه محاسبه 
های داخل قرق استفاده شد و با شد. در مورد توليد از داده

کسر توليد تجمعي ماه قبل از توليد هر ماه، ميزان توليد 
ها در سپس سهم یا نسبت گونه محاسبه شد.ماهانه آن 

علوفه )برابر است با توليد غيرتجمعي هر گونه در آن ماه 
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( و نسبت 100تقسيم بر کل علوفه توليدی آن ماه ضرب در 
گونه در جيره )برابر است با مصرف غيرتجمعي هر گونه در 
آن ماه تقسيم بر کل علوفه مصرف شده آن ماه ضرب در 

دید. سرانجام شاخص انتخاب براساس ( محاسبه گر100
 رابطه ارائه شده در ذیل محاسبه شد.

 
  نسبت گونه در رژیم غذایي )%(

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

 

های در نهایت براساس درجات ارائه شده کالس
 .خوشخوراکي تعيين شد

رجحان کامل  هدهندنشان 1/2 >ـ شاخص رجحان 1
 (.Iکالس  -ها کامالً خوشخوراک هستند )ک.خده و گونهبو

رجحان  هدهندنشان 4/1ـ  2ـ شاخص رجحان = 2
-ها نسبتاً خوشخوراک هستند )ن.خ نسبي بوده و این گونه

 (.Iکالس 
دهنده رجحان نشان 7/0ـ  3/1ـ شاخص رجحان = 3

ها خوشخوراکي متوسطي دارند متوسط بوده و این گونه
 (.IIکالس  -)خ.م
دهنده اجتناب نشان 3/0ـ  6/0شاخص رجحان =  ـ4

ها تقریباً غيرخوشخوراک هستند نسبي بوده و این گونه
 (.IIIکالس  -)ت.غ. خ

اجتناب کامل  هدهندنشان 2/0 <ـ شاخص رجحان 5
کالس  -ها کامالً غيرخوشخوراک هستند )غ.خبوده و گونه

III.) 

های پایه پس از تعيين مقدار توليد و مصرف هریک از
)خرداد، تير، مرداد و  های فصل چراانتخاب شده در ماه
و محاسبه سهم هریک  1389تا  1386شهریور( در سالهای 

ها در توليد علوفه منطقه و جيره غذایي دام و محاسبه از پایه
های بدست آمده با استفاده از طرح شاخص رجحان داده

دفي با تجزیه آماری اسپيلت پالت در قالب طرح کامالً تصا
 6چهار ماه فصل چرا،  )چهار سال آماری، مرکب در سال

اندازه)صفت مورد  ميزان شاخص رجحان ،(گونه گياهي
وتحليل قرار مورد تجزیه SASگيری( در برنامه آماری 

 گرفتند. 
 

 نتایج
و اثر  ماهواریانس اثر سال، حاصل از تجزیه  نتایج

مورد بررسي در  هایآنها بر شاخص رجحان گونه متقابل
 آورده شده است. 2در جدول  1389-1386طول سالهای 
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 هاي مورد بررسیواريانس اثر سال، ماه و اثر متقابل آنها بر شاخص رجحان گونهتجزيه  -2جدول 
F > Pr گونه منابع تغييرات درجه آزادی ميانگين مربعات 

ns6927/0 12360803/0 3 سال 

tuca ovinaFes 

 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**

 ماهثر متقابل سال و ا 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**

us aureusAstragal 

 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**

 ماهاثر متقابل سال و  8 72127875/0 0001/0**

 ی دومخطا 44 13667379/0 -

ns 6601/0 15030008/0 3 سال 

textilisrus uAlopec 

 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 :درصد  1دار در سطح آماری اختالف معني: ** ،درصد 5دار در سطح آماری اختالف معني: * ،دارعدم اختالف معني 
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مقایسه ميانگين شاخص رجحان گونهنتایج حاصل از 
، Festuca rubra ،Bromus tomentellus های

Astragalus aureus ،Tanacetum chiliophlylum  و

Alopecorus textilis های مختلف در جدولدر سالها و ماه 
 آورده شده است. 3

 

 هاي مختلف با آزمون دانکندر سالها و ماه هاي مورد بررسیگونه شاخص رجحانمقايسه میانگین  -3جدول 

 گونه گياهي
 ماه سال

 شهریور مرداد تير 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 b87/0 

Festuca rubra b 24/1 ab 43/1 a 17/1 b 3/1 a 61/1 a 54/1 b 39/1 b09/1 

Bromus tomentellus b 14/1 ab 19/1 a 74/1 ab 37/1 a 46/1 a 34/1 b 4/1 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 

llumychilioph Tanacetum ab 4/1 b 29/1 a 58/1 ab 39/1 a 75/1 a 57/1 b 24/1 b 20/1 
textilisrus uAlopec 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. هایو ماهبين سالها دار آماری معنيدهنده اختالف نشانمتفاوت  حروف

 

 هاي مختلف با آزمون دانکنهاي گیاهی در سالها و ماهگونهرجحان  كل میزان شاخصمقايسه میانگین  -4جدول 

 فاکتور
 ماه سال

 شهریور مرداد تير خرداد 89 88 87 86

 b 13/1 b 16/1 a 35/1 b 19/1 b 29/1 a 40/1 b 24/1 c 94/0 ميانگين ميزان شاخص رجحان

 

 های خانوادهگونه براساس شاخص انتخاب گونه،
oaceaeP، های گونهویژه بهFestuca rubra،Festuca 

ovina وBromus tomentellus  بيشتر در اوایل فصل چرا
 Tanacetum chiliophyllum گونه .مورد چرا قرار گرفتند

برداری در طول فصل چرا مورد بهره Astraceaeاز خانواده 
 Festuca rubra, Tanacetumهای گونه .قرار گرفت

lumchiliophyl  در کالسI هایو گونهtextilis  
Alopecurus  وBromus tomentellus  وovina Festuca 

در  aureus  Astragalus و گونه IIدر کالس خوشخوراکي 

 .ندبندی شدخوشخوراکي طبقه IIIکالس 
 مختلف یهاگونه يخوشخوراک کالس زانيم نييتع از بعد

 زين آنها یداربرحدبهره زانيم دیبا مختلف، یهادام یبرا
 زانيعلوفه قابل برداشت، م نييمنظور تعشود. سپس به نييتع

براساس  IIو  I کالس یهامختلف در گونه یهاگونه ديتول
 زانيبراساس م IIIکالس  یهامجاز و گونه یبرداربهره حد

 تینها در و شوديم نييتعآنها  یبرداردرصد بهره ایمصرف 
 .نمود محاسبه هاداده نیا با را چرا تيظرف توانيم
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 (1386-1389هاي مختلف در روش شاخص انتخاب مراتع سهند )ها در ماهمیانگین ارزش رجحانی گونه -5جدول 

 کالس خوشخوراکي کالس شاخص ميزان شاخص ماه نام گونه فرم رویشي

 Alopecurus textilis گندمي

 II خ.م 14/1 خرداد

 III ت.غ. خ 57/0 تير

 III ت.غ. خ 6/0 مرداد

 II خ.م 7/0 ميانگين

 Astragalus aureus بوته

 III ت.غ. خ 37/0 خرداد

 III ت.غ. خ 25/0 تير

 III غ. خ 19/0 مرداد

 III ت.غ. خ 27/0 ميانگين

 Bromus tomentellus گندمي

 II خ.م 86/0 خرداد

 I ن.خ 57/1 تير

 II خ.م 22/1 مرداد

 II .مخ 21/1 ميانگين

 

 گندمي

Festuca ovina 

 II خ.م 18/1 خرداد

 II خ.م 2/1 تير

 I ن.خ 47/1 مرداد

 II خ.م 28/1 ميانگين

Festuca rubra 

 II خ.م 32/1 خرداد

 I ن.خ 43/1 تير

 I ن.خ 37/1 مرداد

 I ن.خ 37/1 ميانگين

 Tanacetum برگ علفيپهن
chiliophyllum 

 I ن.خ 61/1 خرداد

 I ن.خ 63/1 تير

 I ن.خ 54/1 مرداد

 I ن.خ 59/1 ميانگين

 خوشخوراکي متوسط، ت.غ. خ= تقریباً غيرخوشخوراک، غ.خ= کامالً غيرخوشخوراک( خ.م=کامالً خوشخوراک، ن.خ.= نسبتاً خوشخوراک،  )ک.خ=

 

 بحث 
گونه گياهي  6 تعداد طول چهار سال آماربرداری،در 

شاخص رجحان مورد بررسي قرار  تعيين برایچند ساله 
های آماری و تجزیه حاصل از بررسينتایج  گرفتند.

سالها و ماههای گياهي در واریانس شاخص رجحان گونه
اثر سال در سه گونه، اثر ماه در  ،های مختلف نشان داد

دار چهار گونه و اثر متقابل سال و ماه در چهار گونه معني
 Bromusو stuca rubraFeهای گونهاثر سال در  بود.
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tomentellus  درصد و در گونه  5در سطح خطای
Astragalus aureus  دار معنيدر سطح خطای یک درصد

و  Astragalus aureusهای اثر ماه بر روی گونه است و
Alopecurus textilis کل مقایسه ميانگين دار نبود. معني

فصل های مختلف های گياهي بين ماهگونه شاخص رجحان
چرا و سالهای آماربرداری با آزمون دانکن، بيانگر این است 

دارای با سالهای دیگر  88سال  برداری دردرصد بهرهکه 
 .باشدميبيشتر دیگر  یاز سالها وبوده  دارمعنياختالف 

های مختلف فصل چرا از نظر ميانگين بين ماه ،همچنين
جود داری وهای گياهي اختالف معنيشاخص رجحان گونه

مربوط به اوایل فصل  شاخص رجحانشت. بيشترین ميزان دا
باشد و کمترین ميزان مربوط های خرداد و تير ميماه ،چرا

در ابتدای دوره رویش به  .(4 جدول( به شهریورماه است
ترد بودن، باال بودن نسبت برگ به ساقه و  دليل آبدار بودن،

یاني رشد که قابل هضم نسبت به مراحل پاغيرکم بودن مواد 
های درصد رطوبت و شادابي گياه کاهش یافته و قسمت

در نتيجه  ،خشبي و چوبي گياهان افزایش پيدا کرده
، بنابراین از مطلوبيت است پذیری آنها کاهش یافتههضم

بيشتری برای دام برخوردار بوده و از ارزش رجحاني 
ها برخوردار هستند و با پيشرفت مرحله بيشتری برای دام

Provenza (7199 ). یابدویشي این شاخص کاهش مير
گزارش کرده است که فصول سال به صورت غيرمستقيم 

ها دارد، چون تأثير بسيار زیادی بر روی ترجيح غذایي دام
های گياهي و در فصول سال کميت و کيفيت علوفه گونه

قابليت دسترسي آنها برای دام تغيير پيدا کرده و به این 
 ها متفاوت بوده است.جحان آنها برای دامترتيب شاخص ر

بسيار مهمي در  عاملهای گياهي شاخص رجحان گونه
گونه. های گياهي برای دام استرجحاني گونه تعيين ارزش

با  chiliophyllum Tanacetum و Festuca rubra های
در طول چهار  6/1تا  4/1ميانگين شاخص رجحان بين 

 های نسبتاًگونهو جزء سال، دارای رجحان نسبي بوده 
، Bromus tomentellusهایگونهاند. بودهخوشخوراک 

Festuca ovina و Alopecorus textilis  با ميانگين
، دارای رجحان متوسط 2/1تا  7/0بين شاخص رجحان 

اند. بودههای با خوشخوراکي متوسط گونهبوده و جزء 
با ميانگين شاخص رجحان  Astragalus aureus گونه

غير، دارای اجتناب نسبي بوده و این گونه تقریباً 3/0 دودح
مورد بررسي چهار گونه  هایگونهخوشخوراک بود. در بين 

Festuca rubra ،Festuca ovina ،Bromus tomentellus  
ترتيب با ميانگين شاخص به  Alopecorus textilisو

در طول چهار سال،  72/0و  12/1، 27/1، 37/1رجحان 
ای اول تا چهارم ترجيح را در بين فرم رویشي رتبه ه

در این بين وجود گونه  اند.دادهبه خود اختصاص گندميان 
Tanacetum chiliophyllum  با بيشترین ميانگين شاخص

های گياهي تا حدی گونهرجحان در رتبه اول در بين تمام 
دليل آن نيز بوی خاص این گياه است  غير قابل انتظار بود.

این گونه با توجه به  کند.ميرا تهييج به چرای شدید که دام 
رود مياسانس است انتظار  اینکه گونه معطر و دارای بو و

اما با توجه  ،بيشتر در اواخر فصل چرا مورد توجه قرار گيرد
به نتایج شاخص رجحان این گونه در زمان سبز بودن بسيار 

ني امحققایج که این نتایج با نت گيردميمورد توجه دام قرار 
 و Ahmadi و (2007و همکاران ) Chandrasecharمانند 

Peiravi (2010) .در تحقيقات ن امحقق این همخواني ندارد
گونهکه وجود بو و اسانس در بعضي از اند کردهاشاره خود 

های گياهي ازجمله درمنه و گياهان خانواده نعناع باعث 
ولي با  شده استاجتناب دام از آنها در ابتدای دوره رویش 

رسيدن گياه به مرحله بذردهي و کاهش بو و اسانس و 
آلکالوئيدهای موجود در آنها به شدت مورد توجه دام قرار 

، در مورد بررسيهای مقادیر شاخص رجحان گونه .اندگرفته
در تأیيد  .ها و سالهای مختلف بسيار متفاوت بوده استماه

 بياننيز Sanadgol (0920 ) و Mirdavodi  این مطلب
های های گياهي در دورهکردند که ارزش رجحاني گونه
بسيار  ،های گياهي متفاوتمختلف فصل چرا و در بين گونه

نسبت مصرف   textilisAlopecurusگونه در  .باشدمتغير مي
که در طوریههای مختلف متفاوت بود. بعلوفه در ماه

ان مصرف ، در شهریور ماه کمترین ميز89تا  86سالهای 
ها بود. این گونه بدليل ترد بودن و نيز نسبت به سایر ماه

های منطقه گونهاینکه مراحل رویشي خود را زودتر از سایر 
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 (در خرداد ماه)کند در اوایل فصل رویش بيشتر ميآغاز 
Tanacetum گونه  گيرد.ميمورد مصرف قرار 

chiliophyllum  گونه داشتن مقدار توليد پایين، ازبا وجود
باشد که در ميهای خوشخوراک موجود در منطقه سهند 

و نقش بسزایي  استبرداری قرار بهرهتمام فصل چرا مورد 
ميزان مصرف  .نموده استهای منطقه ایفا در رژیم غذایي دام

ترتيب در هب chiliophlylum Tanacetum   دام از گونه
ميدرصد  80و  79، 83، 76، حدود 89تا  86سالهای 

باشد. بر اساس شاخص رجحاني، این گونه در تمامي سالها 
های مورد مطالعه )خرداد تا ( و تمامي ماه89تا  86)

های اول فصل در ماه خوشخوراک بوده است. شهریور( نسبتاً
 و ovina Festuca، rubra Festucaهای گونهچرا 

aureus Astragalus  بهرهها بيشتر مورد گونهنسبت به سایر
های ساقهاند. دام بيشتر از برگهای نرم و گرفتهری قرار بردا

سبز این گياهان در مرحله رشد رویشي استفاده کرده است. 
Ahmadi و Peiravi (2010)  اند که کرده بياندر تحقيقاتي

در  Noaea mucronataو  Scariola orientalisهای گونه
اند هگرفتابتدای فصل رویش به خوبي مورد چرای دام قرار 

ولي با پيشرفت مراحل فنولوژیکي حالت خشبي به خود 
 Astragalusگونه اند.شدهگرفته و کمتر مورد چرا واقع 

aureus  باشد ميهای تير و مرداد در مرحله گلدهي در ماه
 بيشترداشتن خارهای زیاد و خشبي بودن چون  با وجودو 

بيشتر های موجود در منطقه اند، دامشدهگياهان دیگر خشک 
از گل و برگ این نوع گياهان استفاده کرده است و زمان 

های گياهي گونهزیادی از وقت خود را صرف چرای این 
هر چند در هر بار گاز زدن علوفه برداشتي از  نموده است.

ولي به دليل داشتن تاج  آنها کم و در حد ناچيز است،
در  های موجودپوشش بزرگ نياز غذایي تعداد زیادی از دام

های مرداد و شهریور که علوفه سایر در ماه ویژهبهمنطقه را 
 و Dumontنمایند. ميگياهان کاهش پيدا کرده است برطرف 

های گونههنگامي که  ،اندکرده( گزارش 1999) همکاران
گياهي خوشخوراک در سطح مرتع کاهش پيدا کرده است، 

وراکي های با خوشخگونهدام ترجيح غذایي خود را به سمت 
نتایج کلي این مطالعه  کمتر و فراواني بيشتر سوق داده است.

 و rubra Festucaهای گونه نشان داد که ارزش رجحاني
chiliophyllum Tanacetum های مورد بيش از سایر گونه

 بعدبرگان علفي و باشد و گوسفند بيشتر پهنبررسي مي
رتبه از  خرینآها در ایدهد و بوتهگندميان را ترجيح مي

مربوط که این دارند قرار گوسفند جهت ترجيح برای چرای 
باشد که گياهان علفي را نسبت به ميگوسفند رفتارچرایي به 

ميای تا زماني که در دسترس هستند ترجيح بوتهگياهان 
دهد. ولي بدليل اینکه درصد غالب گياهان منطقه سهند از 

تأثير نتایج  گندميان است، بنابراین این موضوع بر روی
های این فرم رویشي مورد چرا قرار گونهبيشتر  گذاشته و

 و   Arzani( و2007و همکاران )  Chapmanاند.گرفته

Naseri (2009بيان کردند که گوسفند پهن ) برگان و گندميان
 و  Hussainهمچنين . دهدیکساله را ترجيح مي

Durrani(2009با بررس )يالقیيمراتع  يارزش رجحان ي 
درصد از  54که گوسفند  کردندگزارش بلوچستان پاکستان 

درصد از  23 ،برگان علفيپهناز  هیزمان چرا را صرف تغذ
درصد را صرف چرا  کیو  هایادرصد از بوته 22، ندميانگ

طور کلي تعيين ارزش رجحاني گونهبه کرد. هایااز درختچه
ها در مرتعي و درک رژیم غذایي و رفتار چرایي دام های

مدیریتي و رسيدن به حداکثر راهبرد اتخاذ برای مراتع 
این گونه اطالعات به تخصيص  توليدات دامي اهميت دارد.

های مختلف و تعيين ظرفيت چرای علوفه بهينه برای دام
  کند.مناسب مراتع کمک مي
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Abstract 

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

Azarbayjan province was studied for four years (2007-2010). The preference index method was 

used for this purpose. After determining the amount of production and consumption of each 

species selected in the grazing season (June, July, August, and September) and calculating the 

share of each species in the forage production of the region and livestock feed, and calculating 

the preference index, the data analyzed in split-plot design based on the completely randomized 

design in SAS software. The results showed that the effect of the year in three species, the effect 

of the month in four species, and the interaction of year and four species at (p≤0.01) were 

significant on the preference index. The preference index is a very important factor in 

determining the preference value of plant species for livestock. The species of Festuca rubra, 

Tanacetum chiliophyllum, with an average preference index of 1.4 to 1.6 during four-year, has a 

relative preference and is a relatively benign species and was placed in the palatable class 

I. Tanacetum chiliophyllum, with the highest average preference index, was ranked first among 

all herbaceous species. The species of Bromus tomentellus, Festuca ovina, Alopecorus 

textilis with an average preference index of 0.7 to 1.2 were of moderate preference and were 

classified as moderate in palatability and classified in the palatability class II.  Astragalus 

aureus, with an average preference index of about 0.3, had a relative preference, and this 

species was almost non-chewed and ranked in the palatable class III. Overall, the results of this 

study showed that the preference value of Festuca rubra and Tanacetum chiliophyllum was 

more than the other species, and the sheep preferred the forbs, followed by grasses and shrubs 

for sheep grazing. 
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