
 مقاله پژوهشی

 DOI):) 10.22092/ijrdr.2021.125008شناسه دیجيتال  نشریه علمي تحقيقات مرتع و بيابان ایران

 20.1001.1.17350875.1400.28.3.3.1 (:DORشناسه دیجيتال ) (1400، )435-449، صفحه 3شماره  28جلد 

 

 ستان هرمزگانسنگ انیمنطقه زممورد چرای بز نژاد تالی در مرتعی پنج گونه ارزش رجحانی  یبررس
 

 2یحاجب ديو عبدالحم *۱پوریمحمدامين سلطان
 پژوهش، مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان هرمزگان، سازمان تحقيقات، آموزش و ترویج كشاورزي،  ارینویسنده مسئول، استاد -*1

 m.soltanipoor@areeo.ac.ir: کيپست الکترون، بندرعباس، ایران        

 پژوهش، مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان هرمزگان، سازمان تحقيقات، آموزش و ترویج كشاورزي، بندرعباس، ایران اریاستاد -2

 

 15/11/1398تاریخ پذیرش:  17/01/1398تاریخ دریافت: 

 

 چكيده 
 در رجحاني تعيين ارزش شد. براي اجرا هرمزگان استان در سنگزمين مرتع در مطالعه این گياهان، رجحاني ارزش بررسي منظوربه     

دي تا هاي فصل چرا )با استفاده از بز نژاد تالي در طول ماه گياهي هايگونه مصرف و توليد و سنجيزمان روش دو از منطقه این
 از سنجي )استفادهيزمان شرو در ارزش رجحاني واریانس تجزیه نتایج شد. استفاده (1386-89سال ) 4ماه( به مدت اردیبهشت

 Alhagiگياه كهطوريبه دارد. وجود هاگونه بين علوفه مصرف زمان مدت نظر از داريمعني تفاوت كه داد فيلمبرداري( نشان دوربين

persarum با درصد( همراه 9/43ميانگين ) بيشترین اختصاص با Aeluropus lagopoides ( در 5/31با ميانگين )یک  درصد
 Atriplex leucoclada, Desmostachya bipinnata, Halocnemumآنها  از بعد و قرارگرفته آماري نظر زا كالس

strobilaceum, Tamarix mascatensis, Suaeda fruticosa, 7/3و  3/2، 8/2، 6/3، 4/5، 6/6ترتيب ها بهیکساله و 
 خود به آماري از نظر را كالس تریندرصد پایين 2/0ين ميانگ اختصاص با Lycium shawiiگياه  نهایت در و دارد درصد قرار

در   Alhagi persarumگونه كهطوريبه داشت، وجود گونه و سال اثر متقابل فاكتور در نيز داريمعني تفاوت .داده است اختصاص
يمعن تفاوت دهندهاننش نيز هاهنگو برداريهبهر درصد واریانس تجزیه نتایج .درصد در رتبه اول قرار گرفت 7/68( با 1387سال دوم )

درصد( در  4/36) برداريبهرههاي اول، سوم و چهارم در یک گروه و سال دوم با كمترین درصد سال ي بررسي بود.هاسال بين دار
 بود. 1388درصد در سال  3/54با  Aeluropus lagopoidesبرداري مربوط به گونه گروه دوم قرار گرفت. بيشترین درصد بهره

 Alhagiو  Aeluropus lagopoides، Atriplex leucocladaهاي بندي شاخص ارزش رجحاني، گونهبر اساس طبقه

persarum  هاي گونهمتوسط( و  خوراكي متوسط )رجحانهاي با خوشگونهجزءHalocnemum strobilaceum و 
Desmostachya bipinnata نسبي( بودند.خوراک )اجتناب هاي تقریبا غير خوشگونه ءجز 

 
 . بز تالي، روش توليد و مصرفسنجي، زمانروش ، چراي دامهای کليدی: واژه

 

 مقدمه
منطقه مركز هکتار در  6800000استان هرمزگان با وسعت 

هکتار  4000000خليج و عماني قرار دارد. سطح مراتع استان 
 هايگونه د.ندهمي درصد آن را مراتع شور تشکيل 50است كه 

graecorum Alhagi ،leucoclada Atriplex، Halocnemum

strobilaceum ،bipinnata Desmostachya  وSuaeda 

fruticosa هاي عمده مراتع شور استان هستند كه مورد از گونه
بررسي ارزش رجحاني و رفتار  گيرند.تعليف دام قرار مي
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بسيار  دام و مرتع مدیریت و ریزيهبرنام چرایي دام براي
هاي گياهي مختلف در مراحل رویشي گونهزیرا  ،تضروریس

براي مختلف، از رجحان یکساني براي چرا برخوردار نيستند. 
نحو مدیریت مرتع الزم است امکان تعيين ظرفيت چرا به

مطلوب ميسر شود و تعيين ظرفيت چرا بدون شناخت كافي از 
 هاي كليدي مرتع ممکن نيستارزش رجحاني گونه

(Fayaz, 2010 Soltanipoor & .)Sanadgol (2002 )توليد 

Bromus  سنگسري گوسفند چرایي رفتار و چراگاه

tomentellus  در چرا شدت سه و چرایي سيستم دو دررا 

 كه گرفت نتيجه و بررسي آبسرد همند مرتع تحقيقات ایستگاه

 در دام و شده حادث چرا فصل اوایل در گياه توليد عمده بخش

 سپري با اما بود، برخوردار توجهي قابل وزن افزایش از ایام این
 غبتر دام گل هايهخوش كامل ظهور و رویشي رشد دوره شدن

 را وزني افزایش تنهانه وت نداش گونه این از چرا براي زیادي
Baghestani  د.ش كاسته آن وزن از حدودي تا بلکه نداد نشان

Meybodi (2003)، گونه خوراكيشخو روي بر مطالعه در
 نتيجه این به سنجيزمان روش با بز چرایي رفتار و مرتعي يها

 آنها شدن انتخاب ميزان و هاگونه رجحاني ارزش كه یافت دست

 اختالف چرایي هايدوره تمام در هادام غذایي رژیم در
 سه روي بر را چرا زمان درصد 90 بز ت.اس داشته يدارمعني

tipaS و  rigida Salsola، eberisi Artemisia شاخص گونه

barbata هاي همراه با گونهorientalis Scariola ، Noaea

mucronata  وacanthodes Launaea جزء عمده طوربه كه 

 ،Fayaz (2014)و  Hasani. است كرده صرف بودند هاهبوت
 يهاسال در مراتع منطقه قروه كردستان بين كه دادند نشان

زمان  درصد نظر از دام دهاستفا مورد گياهي يهاگونه و متفاوت
 وجود رصدک دی سطح در آماري دارمعني بسيار تفاوت چرا

دهد  مي نشان سنجيزمان براساس رجحاني ارزش نتایج .داشت
 دام و چراي زمان و گياهان نوع اساس بر دام ترجيح رتبه كه

گونه  دام زماني هر در و است متفاوت گياهان رشد مرحله
 آن است بيانگر نتایج دهد.مي قرار هتوج مورد را خاصي گياهي

 فصل هاي اولماه در و مختلف هايسال در یکساله گياهان كه

 اواسط در كه در حالي گرفتند، قرار دام استفاده مورد بيشتر چرا

 چند از بيشتر ونداشت  آنها به چنداني توجه دام چرا فصل

 شدن خشبي و . با خشکكرد استفاده خوشخوراک هايساله

 توجه مورد را هایکساله در تيرماه دام دوباره چندساله هايگونه

 سطح در موجود الشبرگ با خوبي همراه به آنها از و داده قرار

 و خشکسالي دليل به كه 1387سال  نماید. بجز درمي چرا خاک
 كافي رشد و رویش فاقد هایکساله هاي بهاره،ریزش كمبود

 مراتع دركنند كه ان ميبي ،Mesdaghi (2002)و  Ameri .بودند

 Eurotia-Artemisiaگياهي  تيپ با سمنان استپي نيمه
 را هابوته بزها و هابوته حدودي تا و برگگياهان پهن گوسفندها

 تغييرات ،Arzani (1994)دهند. مي ترجيح سایر گياهان بر

 گياهي تيپ پنج در را علوفه كيفيت و خوشخوراكي توليد،

 يهاسال در گياهان كيفي و كمي توليد هك گرفت نتيجه و بررسي
 بوده، متفاوت چرا فصل یک مختلف هايدوره در و مختلف
 فصل هر كيفي و كمي توليد براساس باید مراتع ظرفيت بنابراین

 علوفه اسب شاداب، و نرم علوفه گاو طوركليبه .شود تعيين چرا

 تند، رایحه با شور گياهان و زبر علوفه شتر ترد، و خشک
 را شتر و اسب فاصل حد علوفه بز و شاداب علوفه سفندگو

 معدني مواد درصد با خاردار گياهان شتر و بز .كنديم انتخاب

 Moghaddam, 1997.(  Dianati) كننديم مصرف نيز را باال

Tilaki وJalili Mir (2007در )  گونه پنج خوشخوراكيبررسي 

 و ميش كه دنددا نشان یزد منطقه در بز و گوسفند براي مرتعي
 را)فورب(  علفي برگاننپه چرا براي گياهان گزینش در بره

 را هاياهبوت و گياهان سرشاخه بزها .دهنديم ترجيح بيشتر

. علت آن شاید كاهش دهنديم ترجيح گوسفندان از بيشتر
نسبت برگ به ساقه در گياه باشد كه دام رغبت كمتري به 

 ،Fayaz (2014)و  einisHos دهد.استفاده از ساقه نشان مي
 استپي نيمه مراتع مرتعي گياهان رجحاني ارزش بررسي در

 رجحاني ارزش شاخص بين كه دادند نشان گرگان آبادسرعلي

 وجود داريمعني اختالف مختلف هايماه و هاسال در هاگونه

 گياهان رجحاني ارزش( 1999) همکاران و Okhovvat. دارد

 روش از استفاده با را بدگن و گرگان شورپسند مرتعي

 و بهار در كه كردند گزارش و انجام آزاد انتخاب و برداريفيلم
 هاگونه سایر به نسبت باالیي ارجحيت از هاسگرا پایيز

 ايهبوت گياهان بهمن و دي يهاماه در كه برخوردارند، درحالي

و  Roath .دارند گياهان سایر به نسبت را ارجحيت بيشتري
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Krueger (8219)، از مرتع در دام شربآب منابع فاصله اثر 

 نزدیکي یا و دوري كه گرفتند نتيجه و بررسي را دام چراي محل

البته . دارد علوفه مصرف بر منفي و مثبت اثرهاي آب منبع از
 بر و شده افزوده علوفه مصرف بر باشد ترهكوتا فاصله این هرچه
 مکارانهو  Rogosic شود.مي وارد بيشتري فشار مرتع
 با زارتهبو مراتع در بز و گوسفند غذایي ترجيح براي ،(2006)

 نشان اي،همدیتران منطقه در ايهبوت و ايهدرختچ گونه 6 تركيب

 هاگونه از استفاده مورد در بز و گوسفند اینکه وجود با دادند

 هاهبوت از گوسفند برابر 2 تقریبا بز ولي كننديم عمل مشابه

  Asmussenو Hendrickson كه مطالعاتي .كنديم استفاده
 گياه هايبرگ كه داد نشان دادند انجام هاملگو روي( 1981)

 به برگ نسبت هرچه و گيرديم قرار چرا مورد ساقه از بيش

 مراحل در و است ترکخوشخورا گياه آن باشد بيشتر ساقه

 پروتئين داراي هاياهبوت و هابفور برگ یکسان، فنولوژیکي

 ویژگي این و باشديم هاسگرا برگ و ساقه به نسبت تريبيش

و  Mirdavoodiشود. يم هاگونه خوشخوراكي افزایش باعث
Sanadgol (2009در ) دادند نشان استان مركزي انجدان مراتع 

 و  tomentellus Bromus گياهان چرا فصل اوایل دردام  كه

glomerata Astragallus دوره لطو در و یکساله ندميانگ و 

aucheri Artemisia ، Bromusي هاگونه دام چراي

tomentellus و glomerata Astragallus 59، 74ترتيب و به 
گرفتند.  قرار هادام استفاده مورد برداريبهره ميزان درصد 56و 

 علوفه كيفيت هايآزمایش از حاصل هايداده وتحليلتجزیه

 قندهاي و پروتئين رطوبت، مثبت همبستگي ميزان كه داد نشان

 از بيشتر برداري،درصد بهره 34و  51، 74برابر  ترتيببه محلول

 كه داد نشان نيز رگرسيونرابطه  بررسي باشد.مي متغيرها سایر

ترتيب به تنهایي به هر یک محلول قند و پروتئين رطوبت، ميزان
 Ahmadiدارند.  سهم مزبور مدل در درصد 10و  21، 56
 و بياباني مراتع در زندي نژاد هايشمييقي بر در تحق ،(2009)

و  برداريمفيل هايشرو از استفاده با قمسلطان حوض استپي
ي هاگونهكه  نشان دادند فصل چرا، طول در برداريبهره درصد

passerinoides Tamarix ،camelorum Alhagi  و
macrocarpa Buffunia بيشترین شاخص  یکساله يهاگونه و

ن همکارا و Papachriston. اندهداشت دام براي را رجحان

 كه گرفتند تيجهن یونان ايهمدیتران ارهايزبوته در ،(2005)

 غذایي رژیم درصد 70 مرتع، در علوفه بودن زیاد هنگام

 درصد 90تا  51 و علفي برگاننپه و گندميان را گوسفندان

 و Rashtian .دادنديم تشکيل هاهبوت را بزها غذایي رژیم
 درصد پوشش كه بيشترین گرفتند نتيجه ،(2009همکاران )

گياه  به مربوط یزد استان استپي مناطق در فراواني و توليد تاجي،
هبود یکساله و فصلي عمده طوربه كه گياهان سایر ت.اس درمنه
اند داده اختصاص بخود را توليد درصد بيشترین درمنه از پس اند

 درمنه توليد و پوشش درصد، كه با كاهش آنها در طول فصل

 باعث غالب صورتهب گونه درمنه حضور . البتهدشويم باالتر

 شده گياهي هايگونه بين مصرف داراختالف معني آمدن بوجود

رجحاني  ارزش تعيين در ،(2015همکاران ) و Naseri. است
 كه ددندا نشانآباد در استان گلستان منطقه تيل مرتعي گياهان

 هاگونه بين علوفه مصرف زمان مدت نظر از دارييمعن تفاوت

 و اول رتبه در sieberi Artemisiaگونه  كهطوريدارد. به وجود
د. گرفتن قرار دوم رتبه در هایکساله و bulbosa Poaگونه 
 وجود گونه و ماه اثر متقابل فاكتور در نيز داريمعني تفاوت

 دي )زماني ماه در sieberi Artemisiaگونه  كهطوريبه داشت،

در رتبه اول قرار گرفت.  خشک بود( گونه این هوایي اندام كه
Poa و  یکساله هايگونه كه داد نشان متقابل اثرهاي همچنين

bulbosa مصرف رویشي( باالترین اسفند )مرحله رشد ماه در 

 Salsola و  barbata Stipa هاياند. گونهداشته را

dendroidesماه آذر، در ovina Festuca و دي ماه در 

glaucus Halothamnus زمان بيشترین فروردین در ماه 

 برداريهبهر درصد واریانس تجزیه نتایجاند. داشته را مصرف

هاست. نهگو بين داريمعن تفاوت دهندهاننش نيز هاگونه
 را مصرف درصد باالترین هاهیکسالو  bulbosa Poa يهاگونه
 بعدي هايهرتب در هاگونه سایر و دبودن اول رتبه در و داشتند

sieberi Artemisia، Stipa يهاگونه ميان این در د.گرفتن قرار

 barbata و ovina Festuca ندبرخوردار متوسط رجحان از 
 خوشخوراکنسبتاً  هاهو یکسال bulbosa Poa يهاگونه اما

 در و فراواني تراكم، كه داد نشان مشاهدات طوركليهبد. بودن

ارزش رجحاني  بر مؤثر عوامل ازجمله هاگونه بودن رسدست
Poa يهاگونه روش دو هر در كهطوريبه ت.اس بوده گياهان
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 bulbosa، sieberi Artemisia سایر از ها بيشترهیکسال و 

 .گرفتند قرار دام استفاده مورد هاگونه
هاي گياهي این بررسي با هدف تعيين ارزش رجحاني گونه

سنگ در استان هرمزگان با توجه به طقه زمينمراتع شور من
 باشد، انجام شد. اینکه دام غالب منطقه بز تالي مي

 
 هاروش و مواد

 مشخصات منطقه بررسی

 22درجه و  27در مختصات جغرافيایي سنگ سایت زمين
 3دقيقه و  50درجه و  56ثانيه عرض شمالي و  45دقيقه و 

ک، دوراهي حسنجاس -ثانيه طول شرقي جاده بندرعباس
 استه شدسنگ واقع زار غرب روستاي زمينلنگي، شوره

پست و مسطح با خاک شور و سطح منطقه . اراضي (1)شکل 
ساله در  30منحني آمبروترميک  2شکل ست. ایستابي باال

. حداقل و حداكثر مطلق دما دهدمينشان را منطقه مورد مطالعه 
گراد درجه سانتي 54و  1ترتيب مربوط به بهمن و مردادماه و به

تنها بارندگي ( 1386-89)است. در بين چهار سال بررسي 
متر( نسبت به ميانگين سي ساله ميلي 5/255سال چهارم )

( بود. منطقه داراي خاک 1متر( بيشتر بود )جدول ميلي 5/215)
سنگين، شور و قليایي است. ميزان كلر، سدیم و پتاسيم بسيار 

گياهي طقه از نظر درصد تركيب باالست. تيپ مرتعي من
strobilaceum+Aeluropus lagopoidesHalocnemum  

دام مورد بررسي بز نژاد تالي بود. این بز داراي بدن  .است
هاي كوچک و معموال ناكشيده و دست و پاي بلند و پست

باشد، هاي بزرگ و پاندولي ميهاي آن داراي پستانآميخته
ناطق گرمسيري، دست و پاهاي داشتن موهاي كوتاه مناسب م

هاي كوچک تا متوسط و اندام اي، گوشقهوهاغلب بلند و رنگ 
. با توجه به شودمحسوب ميكشيده از خصوصيات این نژاد دام 

(، %25-45خصوصيات توليدي از قبيل ميزان دوقلوزایي )
 ،كيلوگرم در یک دوره شيردهي( 7/0-1ميزان توليد شير )

توليد توانایي گرم در روز( و  50-201افزایش وزن روزانه )
این نژاد در شرایط سخت محيطي باعث شده است كه در چند 
دهه اخير با نژادهاي مختلف بز وارداتي و داخلي به شکل غير 

تواند كنترل شده و غير اصولي آميخته شود كه در درازمدت مي
توليد این نژاد نسبت به گذشته توانایي احتماال باعث كاهش 

 (.  3شکل و  Soltanipoor & Fayaz, 2010)شود 
 

 

 
 موقعيت مكانی سايت مورد بررسی -۱شكل 
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 ساله 30منحنی آمبروترميک منطقه مورد مطالعه در يک دوره آماری  -2شكل 

 

 یهای بررسسنگ استان هرمزگان در سالمتر( در منطقه زمينگراد( و بارندگی ماهانه )ميلیوضعيت دما )سانتی -۱جدول 

 ميانگين شهریور مرداد تير خرداد اردیبهشت فروردین اسفند بهمن دي آذر آبان مهر فاكتور سال

86-

1385 

 174 0 0 1 5/14 0 1 5/61 5/35 5/13 47 0 0 بارندگي

 3/28 8/34 3/35 8/35 5/35 3/31 9/25 2/23 9/19 1/17 9/18 6/28 3/33 دما

87-

1386 

 55 0 0 0 0 0 0 0 5/9 5/45 0 0 0 بارندگي

 5/26 4/32 5/33 4/33 4/31 8/29 1/27 7/22 2/16 6/15 3/21 6/25 9/28 دما

88-

1387 

 112 5/1 0 2 3 0 81 0 9 5/13 5/1 5/0 0 بارندگي

 3/27 8/32 7/34 1/37 7/34 3/30 9/23 9/21 7/19 9/16 9/18 7/25 7/30 دما

89-

1388 

 5/255 0 0 0 0 0 0 91 20 5/3 141 0 0 بارندگي

 4/27 2/32 6/34 7/35 3/33 4/29 27 1/21 5/19 2/18 7/20 6/26 5/30 دما

ميانگين 

 درازمدت

 5/215 1/0 8/3 1/0 2/1 4/3 11 3/50 3/52 8/57 7/22 3/11 5/1 بارندگي

 2/27 8/33 1/35 8/34 9/33 2/30 2/25 2/21 7/17 9/17 8/19 26 7/30 دما

 

 
 قه مورد مطالعهبز تالی دام غالب منط -3شكل 
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 تحقيق روش

 شده صرف زمان ،سنجيزمان روش در سنجی:زمان روش

 برداريمفيل دوربين از استفاده با گونه از هر دام چراي براي

در طول فصل چرا از دي تا  ماه هر گردید. در آخر تعيين
)سه مرحله رویشي رشد فعال، گلدهي و ماه اردیبهشت
نوبت صبح یک ( 1386-89به مدت چهار سال )بذردهي( 
 از دقيقه  30به مدت  به مرتع دام ورود از بعد ساعت یک حدود

 براي شده مشخص و ساله سه در حدود بز ماده دام )یک چراي

 چراي زمان رایانه به انتقال با و تهيه فيلم هاهروي گون ماه( بر هر

 در شده، زمان صرف حسب بر هاگونه سپس .شد گونه تعيين هر

 ارزش و شده نزولي ليست ترتيببه چرا، فصل پایان در و ماه هر

در  سنجيزمان روش . آماربرداريآمد بدست آنها رجحاني
ماه به مدت چهار سال بهشتطول فصل چرا از دي تا اردي

 سال هر در آمده بدست هايهداد شد. سپس انجام( 89-1386)

تجزیه مورد تصادفي كامل آزمایشي بلوک طرح محيط در
 دانکن، ايدامنه چند آزمون از با استفاده و گرفت قرار لوتحلي

 .شد ها انجامميانگين مقایسه
 براي برداريبهره درصد روش در برداری:بهره درصد روش

 روي بر هايگيرزهاندا چرا فصل رجحاني، ابتدا در ارزش تعيين

مقدار  تعيين براي چرا تحت قطعه در گونه هر متوسط هايپایه
 هر براي .شد انجام توليد مقدار تعيين براي قرق قطعه در و مصرف

 پایه 5 و قطعه قرق داخل متوسط پایه 5 چرا فصل هاياهم از یک

 هر متوسط هايهپای د.گردی انتخاب قرق قطعه خارج آن مشابه

 هر موجود هايپایه پوشش كل تاج گيرياندازه طریق از گونه

ها پایه تعداد بر آمده تبدس عدد و تقسيم قرق قطعه داخل در گونه
 و قطع ماه هر قرق خارج در گونه هر توليد باقيمانده. شد تعيين
 هر براي قرق داخل گونه هر انتخابيپایه  5د تولي كلد. ش توزین
 و قرق خارج پایه 5 توليد باقيمانده تفاوتد. ش توزین و قطع ماه
 هگون هر شده مصرف ميزان و قرق داخل مشابه پایه 5 توليد كل

 دام چراي تحت قرق از خارج مرتع د.ش گرفته نظر در دام توسط

دادهد. ش انجام چرا فصلهاي ماه در هاگيرياندازه و داشت قرار
 با و تصادفي كامل بلوک آزمایشي طرح قالب در سال هر در ها

 با و گرفت قرار وتحليلتجزیه مورد SAS افزارنرم از استفاده

 د.شدن مقایسه هانانگيمي ،LSDآزمون  از استفاده
 

 تايجن

 استفاده سنجيزمان طریق از رجحاني ارزش الف( تعيين

 هاگونه دام از

 دام استفاده مورد گياهي يهاگونه بين كه داد نشان نتایج

 در آماري دارمعني تفاوت گونه و سال متقابل اثر همچنين و

 . (2جدول ) دارد وجود درصد یک سطح

 
 سنگ هرمزگانزمين سايت در مختلف یهاسال در چرا زمانی درصد نسواريا تجزيه -2جدول 

 منبع تغيير
S.V 

 درجه آزادي
D.F 

 مجموع مربعات
S.S 

 ميانگين مربعات
M.S 

 Fارزش 

F.S 

 4 9/9 5/2 ns29/0 (Rتکرار )

 8 1/607 9/75 **03/9 (Aگونه )

 a 32 9/268 4/8 07/4خطاي 

 3 6/4 5/1 ns74/0 (Bسال )

 24 0/150 2/6 **03/3 (ABال )س ×گونه 

 12 4/17 4/1 ns70/0 (RBتکرار در سال )

 - b 96 1/198 1/2خطاي 

 - - 0/1256 179 كل

ns  1دار در سطح دار و معنيترتيب غيرمعنيبه: **و% 
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Alhagi گياه  كه دهندمي نشان 3جدول  هايداده 

persarum درصد(  9/43ميانگين ) بيشترین اختصاص با
 5/31با ميانگين )  lagopoides Aeluropus با اههمر

 از بعد و قرارگرفته آماري نظر از یک كالس درصد( در

 bipinata Desmostachya, leucoclada Atriplex,آنها
,strobilaceum Halocnemum ,mascatensis Tamarix 
 7/3و  3/2، 8/2، 6/3، 4/5، 6/6ترتيب ها بهیکساله و

 با  shawii Lyciumگياه  نهایت در و دندار درصد قرار

 از نظر را كالس تریندرصد پایين 2/0ميانگين  اختصاص

. این بررسي در طول داده است اختصاص خود به آماري
ماه مصادف با مرحله رشد ماه تا اردیبهشتفصل چرا از دي
، leucoclada Atriplexگونه )بيشتر رویشي در 

bipinata Desmostachya ، umHalocnem

strobilaceum ،mascatensis Tamarix ،Alhagi 

persarum   وSuaeda fruticosa و مرحله رشد رویشي و )
و  lagopoides Aeluropus)ها گلدهي براي برخي از گونه

Lycium shawii ) و مراحل رشد رویشي، گلدهي و بذردهي
  براي گياهان یکساله بود.

 

 مختلف هایگونه در راچ زمان درصد ميانگين مقايسه -3جدول 

 ارزش رجحاني گونه

persarumAlhagi  43/9a±2/83 

lagopoidesAeluropus  31/5a±2/03 

Desmostachya bipinata 6/6b±0/83 

Atriplex leucoclada 5/4bc±0/73 

Halocnemum strobilaceum 3/6bc±0/51 

Tamarix mascatensis 2/8bc±0/33 

Suaeda fruticosa 2/3bc±0/26 

Lycium shawii 0/26c±0/03 

Annual plant 3/7bc±0/53 
 داري با هم ندارند.اختالف معني LSDآزمون  %5هایي كه حداقل داراي یک حرف مشترک هستند، در سطح ميانگين

 
 

دهد. با متقابل سال و گونه را نشان مياثرهاي  4جدول 
اثر  ورفاكت در آماري دارمعني توجه به این جدول، تفاوت

وجود دارد. گونه  درصد یک سطح در گونه و سال متقابل
Alhagi persarum ( با 1387در سال دوم )درصد  7/68

 Aeluropusبعد از آن گونه  ،زمان چرا در رتبه اول

lagopoides ( 1388در سال سوم ) زمان  درصد 2/51با
در سال اول  Alhagi persarumچرا در رتبه دوم و گونه 

درصد زمان چرا در رتبه سوم قرار گرفت،  9/44 ( با1386)

 .قرار گرفتنداگرچه از نظر آماري در یک گروه 
 درصد طریق از رجحاني ارزش تعيين نتایج ب(

 برداريبهره

ها گونه مصرف( و برداري )توليدبهره درصد روش نتایج
داري در معني تفاوت علوفه، مصرف ميزان نظر از كه داد نشان

هاي مورد بررسي وجود داشت. بين سالسطح یک درصد 
ها و همچنين اثرهاي متقابل سال و گونه تفاوت اما بين گونه

 (. 5داري مشاهده نشد )جدول معني
 



 پنج گونه ....ارزش رجحانی  یبررس  442

 

 چرا فصل در مختلف گياهی یهاگونه از دام چرای زمان درصد ميانگين مقايسه -4جدول   

 سال

 گونه
1386 1387 1388 1389 

lagopoidesAeluropus  efgd 7/20 cdef 4/19 ab 2/51 bcd 7/34 

persarumAlhagi  abc 9/44 a 7/68 cd 4/24 cde 7/37 

Halocnemum strobilaceum fghij 5/6 ghij 1/3 fghij 3/4 ij 5/0 

Desmostachya bipinata ghij 6/5 ghij 3/3 defgh 1/8 defghi 4/9 

fruticoseSuaeda  ghij 8/3 ghij 4/4 j 0/0 hij 1/1 

Atriplex leucoclada fghij 8/5 j2/0 defg 7/10 fghij 8/4 

mascatensisTamarix  fghij 8/7 ij 9/0 ij 6/0 hij 9/1 

Lycium shawii j 0/0 j 0/0 ij 8/0 j 0/0 

Annual plant ghij9 /4 j 0/0 j 0/0 efghij 9/9 
 داري با هم ندارند.اختالف معني LSDآزمون  %5ف مشترک هستند، در سطح وهایي كه داراي حرميانگين

 

 سنگ هرمزگانزمين سايت در مختلف هایسال در برداریبهره درصد واريانس تجزيه -5جدول 

 منبع تغيير
S.V 

 درجه آزادي
D.F 

 مجموع مربعات
S.S 

 ميانگين مربعات
M.S 

 Fارزش 

F.S 

 4 7/26630 7/6657  ns9/25 (R) تکرار

 4 8/496 2/124 ** 48/0 (Aگونه )

 a 16 9/4106 7/256 18/9خطاي 

 3 1/813 0/271 **70/9 (Bسال )

 12 2/575 9/47 ** 72/1 (ABسال ) ×گونه 

 12 4/346 9/28 ns 03/1 (RBتکرار در سال )

 - b 48 4/1341 0/28خطاي 

 - - 5/34310 99 كل

ns  1دار در سطح دار و معنيترتيب غيرمعنيهب: **و% 
 

 مصرف( و برداري )توليدبهره درصد روش نتایج     

 تفاوت علوفه، مصرف ميزان نظر از كه داد ها نشانگونه

هاي هاي مورد بررسي وجود داشت. سالداري بين سالمعني
اول، سوم و چهارم در یک گروه و سال دوم با كمترین 

بيشترین درصد  .ي در گروه دوم قرار گرفتبرداردرصد بهره
( و كمترین 1388درصد در سال سوم ) 44برداري با بهره

( بود 1387درصد در سال دوم ) 4/36برداري با درصد بهره
 (.6)جدول 
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 مختلف هایسال در چرا زمان درصد ميانگين مقايسه -6جدول 

 برداريبهرهدرصد  سال

1386 41/5a±2/83 

1387 36/4b±2/43 

1388 44/0a±3/42 

1389 42/6a±2/95 
 داري با هم ندارند.اختالف معني LSDآزمون  %5در سطح هایي كه داراي حروف مشترک هستند، ميانگين

 
برداري بهره درصد دهد كه در روشنشان مي 7جدول 

داري وجود هيچ تفاوت معني هابين گونه مصرف( و )توليد
برداري مربوط به گونه ندارد. بيشترین درصد بهره

Aeluropus lagopoides  و بعد از آن گونه درصد  5/45با

Alhagi persarum  كمترین درصد  .بوددرصد  9/43با
 strobilaceum Halocnemumبرداري مربوط به گونه بهره
 درصد بود.  2/36با 

 
 مختلف هایدر سال برداریبهره درصد ميانگين مقايسه -7جدول 

 برداريبهرهدرصد  گونه

Aeluropus lagopoides 45/5a±3/17 

Alhagi persarum 43/9a±2/98 

Atriplex leucoclada 43/4a±2/93 

Desmostachya bipinata 37/8b±2/54 

Halocnemum strobilaceum 36/2b±2/43 
 هم ندارند.داري با اختالف معني LSDآزمون  %5ف مشترک هستند، در سطح وهایي كه داراي حرميانگين

 
 چرا فصل در مختلف گياهی هایگونه از برداریبهره درصد ميانگين مقايسه -8جدول 

 سال

 گونه
1386 1387 1388 1389 

Aeluropus lagopoides 42/3bc±2/82 42/4bc±2/79 54/3a±3/07 42/8bc±2/87 

Alhagi persarum 43/0bc±2/79 32/8c±1/91 42/4bc±2/88 45/2ab±3/18 

ex leucocladaAtripl 40/6bc±2/41 36/5bc±2/16 40/9bc±2/33 44/7ab±2/96 

Desmostachya bipinata 41/9bc±2/39 35/5bc±2/13 41/4bc±2/64 40/4bc±2/44 

Halocnemum strobilaceum 39/8bc±2/23 36/0bc±2/12 40/9bc±2/38 40/1bc±2/41 
 داري با هم ندارند.اختالف معني LSDآزمون  %5ف مشترک هستند، در سطح وهایي كه داراي حرميانگين
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 اثرهاي متقابل سال در گونه را در روش 8جدول 

دهد. با توجه نشان مي مصرف( و برداري )توليدبهره درصد
برداري مربوط به گونه به جدول  بيشترین درصد بهره

Aeluropus lagopoides  1388درصد در سال  3/54با 
درصد در  2/45با  gi persarumAlhaو بعد از آن گونه 

 7/44با  Atriplex leucocladaو گونه  1389سال 
بود. این سه با هم در یک گروه  1389درصد در سال 

برداري مربوط به آماري قرار گرفتند. كمترین درصد بهره
درصد در  5/35با  bipinnata Desmostachya گونه
 36ا ب strobilaceum Halocnemumو گونه  1387سال 

 بود.  1387درصد در سال 
 مبناي بر رجحاني ارزش هايشاخصبر اساس 

هاي ، گونه(1975و همکاران ) Rosiere بنديتقسيم
Aeluropus lagopoides ، Atriplex leucoclada  و

Alhagi persarum خوراكي هاي با خوشگونه ءجز
Halocnemum و (متوسط رجحانمتوسط )

strobilaceum  وbipinnata hyaDesmostac ءجز 
( اجتناب نسبيخوراک )هاي تقریبا غير خوشگونه

 هستند.
 

 بحث

 ازبز  استفاده سنجيزمان طریق ازنتایج بررسي 

ها در برداري از گونهدرصد بهرهبين نشان داد كه ها گونه
داري تفاوت معني در هر مرحله رویشي هاي مختلفسال

دار است. ف معنيها این اختالوجود ندارد اما بين گونه
( در 2010)  Fayazو   Asadpourنتایج با موضوع این

Fayaz (2011 )و  Najafiمراتع سيریک استان هرمزگان، 
 و  Hosseiniدر مراتع جونگان گنو استان هرمزگان، 

Fayaz (2014) آباد گرگان در استان در مراتع سرعلي
( در مراتع قروه در 2014) Fayazو  sani sHa،گلستان

( در مراتع 2012همکاران ) و Zare استان كردستان،
و  Baghestani Meybodiانجدان اراک در استان مركزي، 

Arzani  (2006)  ،در مراتع استان یزدNaseri و 

، آباد در استان گلستان( در مراتع تيل2015همکاران )

Fayaz ( 2015و همکاران )در مراتع استان فارس ،
Okhovvat ( در مراتع گنبد و گرگان 9199و همکاران )

( در مراتع 2015و همکاران ) Fayazاستان گلستان، 
( در مراتع 2010و همکاران ) Adnaniسمنان، استان 

( در مراتع 2014)و همکاران  Fayaz، غرب دریاچه قم
و همکاران  Fayazو  غربيتزخراب استان آدربایجان

 در ایندارد.  مطابقت( در مراتع شور اروميه 2015)
مربوط به گونه  برداريبهرهبيشترین درصد بررسي 

persarumAlhagi  نتایج نشان داد كه بيشترین بود .
در سال   persarumAlhagiدرصد چرا بر روي گونه 

( در 2015و همکاران ) Fayazهاي بررسيبود.  1389
( در 2010و همکاران ) Adnaniمراتع استان سمنان و 

ان دادند كه گونه خارشتر مراتع غرب دریاچه قم نيز نش
باالترین درصد زمان چرا را در این مناطق به خود 

در این تحقيق بعد از خارشتر . داده استاختصاص 
 Aeluropusبيشترین درصد چرا بر روي گونه

lagopoides هاي مورد بررسي چرا بود كه در كليه سال
 1388شد و بيشترین درصد چرا در سال سوم یعني سال 

در مراتع نشان دادند كه  ،(2015و همکاران ) azFayبود. 
این برداري مربوط به بيشترین درصد بهرهشور اروميه نيز 

و همکاران  seinisHoحال آنکه بررسي  ،گونه است
نشان داد كه برون استان گلستان در منطقه اینچه (2010)

این گونه كمترین درصد زمان چرا را به خود اختصاص 
تراكم كم گونه در مرتع است. گونه دهد و علت آن مي

Halocnemum strobilaceum برون در مراتع اینچه
(., 2010et alseini sHo مراتع غرب دریاچه قم ،)
(., 2010et alAdnani ) مراتع شور سمنان ) وet az yFa

., 2015al باالترین درصد زمان چرا را به خود )
يه مودر مراتع شور ار در حالي كه دهد،اختصاص مي

(., 2015et alaz yFa)  مراتع شور گميشان )وseini, sHo

زمان كمي را در بين گونهدام ( مانند این بررسي 2001
هاي همچنين گونه كند.صرف چراي آن ميهاي شورروي 

Suaeda fruticosa (Mazarei, 2010 و )Lycium 

shawii (Asadpour & Fayaz, 2010 ) داراي كه
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در این بررسي به علت  ندخوراكي متوسط هستخوش
ها دام چراي كمتري از پراكنش كمتر نسبت به دیگر گونه

سنگ گياهان یکساله بسيار در مرتع زمين است. كرده آنها
  درصد كم چرایي آنهاست.آن رویند و علت كمي مي
 مصرف( و برداري )توليدبهره درصد روش نتایج  

 تفاوت فه،علو مصرف ميزان نظر از كه داد ها نشانگونه

 .داردهاي مورد بررسي وجود داري بين سالمعني
هاي اول، سوم و چهارم در یک گروه و سال دوم با سال

درصد( در گروه دوم  4/36) برداريبهرهكمترین درصد 
برداري مربوط به گونه قرار گرفت. بيشترین درصد بهره

lagopoidesAeluropus   1388درصد در سال  3/54با 
( در مراتع 2010)  Fayazو  dpour Asaهاييبررس بود.

( در 2011) Fayazو   Najafiسيریک استان هرمزگان، 
 و  Hosseiniمراتع جونگان گنو استان هرمزگان، 

Fayyaz(2014در مراتع سرعلي ) آباد گرگان در استان
( در مراتع قروه در 2014) Fayazو    Hasaniگلستان،

( در مراتع 2012) همکاران و Zareاستان كردستان، 
و  Baghestani Meybodiانجدان اراک در استان مركزي، 

Arzani (2006 ،در مراتع استان یزد )Naseri همکاران  و
و  Fayyaz، آباد در استان گلستان( در مراتع تيل2015)

و  Adnani( در مراتع استان سمنان، 2015همکاران )
و  azFay( در مراتع غرب دریاچه قم، 2010همکاران )
و همکاران  Fayaz( در مراتع تزخراب و 2014)همکاران 

و غربي آذربایجاندر استان  ( در مراتع شور اروميه2015)
Fayaz ( در مراتع استان فارس 2015و همکاران ) نيز

هاي در سال علوفه مصرف ميزاناز نظر نشان داد كه 
هاي مورد بررسي داري بين سالمعني تفاوت مختلف

با توجه . دارد مطابقتكه با نتایج این بررسي وجود داشت 
 برداريبهره، سال دوم با كمترین درصد 6به جدول 

نشان  1درصد( در گروه دوم قرار گرفت. جدول  4/36)
ميانگين بارندگي ساالنه در سال دوم بررسي كه دهد مي
متر است كه حدود یک چهارم ميانگين ميلي 55(، 1387)

متر است. بنابراین ميلي 5/215بارندگي بلندمدت یعني 
و یا ه پایين بودن ميزان بارندگي باعث كاهش توليد علوف

در نتيجه ميزان  ،در مرتع شدهخشبي شدن گياهان موجود 
هاي دیگر بررسي برداري در این سال كمتر از سالبهره

. داري نشان دادها تفاوت معنيبود و با دیگر سال
Valentine (1990)، افزایش با كه است كرده اعالم 

 این نوع مصرف ميزان خوشخوراک، علوفه به دسترسي

 بودن نسبت باال اصوالً یابد. اگرچهمي افزایش نيز علوفه

 تيغ و درشت، خار و خشن هايبرگ وجود برگ، به ساقه

 فيزیکي از عوامل ساقه و برگ سطح بودن داركرک و

 حساب به در گياهان خوشخوراكي ميزان دهندهكاهش

 .آیندمي

 Alhagiو   lagopoidesAeluropusدو گونهههه 

persarum  در تمامي شرایط شهروع  با كالس دو براي بز
، آغاز مرحله بذردهيرشد رویشي، رشد زایشي و مرحله 
قهرار   بهرداري بههره ركود و حتي در شرایط خشک مورد 

كه ایهن موضهوع بهراي مراتهع بها شهرایط مرتهع        گرفتند 
ر مهههم اسههت. گونههه اسههنگ یههک موضههوع بسههي زمههين

strobilaceum Halocnemum   در با كالس سه براي بهز
. گيهرد قرار مهي ي كه علوفه كم است مورد استفاده یهاماه

با كالس سه براي بهز   bipinnata Desmostachyaگونه 
ازجملهه  . قرار گرفتها بيشتر مورد تعليف در برخي فصل

مرحلهه  زماني كه گيهاه در  و زماني كه علوفه در مرتع كم 
سيليس زیاد در دليل بهگلدهي و بذردهي باشد. این گونه 

ولهي در   يهرد گدام قهرار مهي  اسهتفاده  ها كمتر مورد برگ
انهد  هها تهازه رویيهده   شرایط خاص مثال زماني كهه بهرگ  

ماه( در طول فصل چرا )دي تا اردیبهشت .شودميمصرف 
سنگ رجحان متفاوتي را نسبت به بز تالي در منطقه زمين

ماه با توجه به شهرایط بارنهدگي   ها نشان داد. در دينهگو
 Alhagi persarumمنطقه و كمبهود علوفهه سهبز، دام از    

كرد و این گونه رتبه اول را به خهود اختصهاص   تغذیه مي
. كندنيز مصرف ميرا ، زیرا دام علوفه خشک شده آن داد

 Aeluropusهاي با شروع بارندگي و رویش گياهان، گونه

ideslagopo وAtriplex leucoclada هاي مورد به گونه
ههاي بهمهن و   كهه مهاه  شوند تا جایيتعليف دام افزوده مي

رتبهه اول و گونهه    Atriplex leucocladaاسهفند، گونهه   
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Aeluropus lagopoides  رتبههه دوم و گونهههAlhagi 

persarum   رتبههه سههوم را بههه خههود اختصههاص داد. دو
Desmostachya و  strobilaceum Halocnemumگونه

bipinnata ترتيب در رتبه در تمامي پنج ماه فصل چرا به
هاي فهروردین و اردیبهشهت   چهارم و پنجم بودند. در ماه

 Aeluropus lagopoides ،Atriplexسهههه گونهههه  

leucoclada  وAlhagi persarum ترتيب در رتبه اول به
در  Atriplex leucocladaبراي گونه تا سوم قرار گرفتند. 

 (et al Fayaz. ,2014غربهي ) مراتع تزخراب آذربایجهان 
در مراتع كبگهان بوشههر   خوراک و خوش اًنسبتبراي گاو 

(Mazarei, 2010) گلسهتان  بهرون  اینچهه مراتهع  ، براي بز
(., 2010et alseini sHo)   و مراتهع شهور   براي گوسهفند

خهوراكي  خهوش  گاو براي( 2015et alaz yFa ,.اروميه )
 Atriplexال گهزارش شهده بهود. بهراي گونهه     متوسط قهب 

leucoclada  ( در مراتع كبگان بوشههرMazarei, 2010 )
بهراي گونهه    خوراكي متوسط قبال گزارش شده بود.خوش

persarumAlhagi  سلطان قم )در مراتع حوضAdnani 

., 2010et al ( و مراتع كبگان بوشههر )Mazarei, 2010 )
ده بود. بهراي گونهه   خوراكي متوسط قبال گزارش شخوش

strobilaceum Halocnemum  در مراتهههع تزخهههراب
( و مراتهع شهور    2014et alFayyaz ,.غربهي ) آذربایجان
خوراک و ( تقریبا غير خوش2015et alaz yFa ,.اروميه )

(، مراتهع اینچهه  Mazarei, 2010در مراتع كبگان بوشهر )
( و مراتع حهوض 2010et alseini sHo ,.برون گلستان )
خوراكي متوسط ( خوش 2010et alAdnani ,.سلطان قم )

 . استقبال گزارش شده 
سنجي با استفاده از دوربين فهيلم نتایج روش زمان    

برداري نيز با روش تعيين توليد و مصرف كامال همخواني 
قرار گرفتند برداري هایي كه بيشتر مورد بهرهداشت و گونه

 Alhagiو   eslagopoidAeluropusهمههان دو گونههه 

persarum ندبود. 
بيشههترین تههرجيح دام در مرتههع   طههوركلي بههه     
ههاي  سنگ استان هرمزگان، در درجهه اول از گونهه  زمين

Aeluropus lagopoides  وAtriplex leucoclada  و در

كمترین درصد  و Alhagi graecorumدرجه دوم از گونه 
 ilaceumstrob Halocnemumگونهبرداري نيز از دو بهره
بهههر اسهههاس  . بهههود bipinnata Desmostachyaو 

Rosiere بنديتقسيم مبناي بر رجحاني ارزش هايشاخص

 Aeluropusهههههاي ، گونههههه(1975و همکههههاران ) 

lagopoides  ،Atriplex leucoclada  وAlhagi 

persarum خهوراكي متوسهط   ههاي بها خهوش   گونه ءجز
و  strobilaceum Halocnemum( و متوسهط  رجحهان )

bipinnata Desmostachya هههاي تقریبهها گونههه ءجههز
سهه گونهه    ( هسهتند. اجتنهاب نسهبي  خهوراک ) غيرخوش

Aeluropus lagopoides ،Atriplex leucoclada    و
Alhagi graecorum   در تمههامي شههرایط شههروع رشههد

، آغاز مرحله ركود بذردهيرویشي، رشد زایشي و مرحله 
كه قرار گرفتند ري برداو حتي در شرایط خشک مورد بهره

سهنگ یهک   این موضوع براي مراتع با شرایط مرتع زمهين 
دليهههل مصهههرف كمتهههر  .بهههودموضهههوع بسهههيار مههههم 

دليهل  بهه این است كهه   bipinnata Desmostachyaگونه
ها دام بيشهتر در مرحلهه گلهدهي و    سيليس زیاد در برگ

كند و مرحله بذردهي )تير و مرداد( از این گياه استفاده مي
هاي گياه خارج از فصل چراي دام است. دام برگ زایشي

را تهرجيح   strobilaceum Halocnemumنورسته گونهه  
دهد و با توجه به اینکه رشد رویشي گونهه از اواسهط   مي

ماه كمتهر در   5/2شود بنابراین حدود اسفندماه شروع مي
و این شاید دليل مصرف كمتر آنها باشد. است دسترس دام 

بها  توان به این صورت بيان كرد كه را مي گيري كلينتيجه
 Aeluropus lagopoides ،Atriplexآنکه سه گونهوجود 

leucoclada    وAlhagi graecorum    از تهراكم كمتهري
بهرداري دام از  در مرتع برخوردار هستند ولي ميزان بههره 

ها در كهل فصهول و در تمهامي    آنها بيشتر است. این گونه
نهه  )البته گيرند قرار ميبرداري هرهشرایط فنولوژي مورد ب

و  strobilaceum Halocnemum. دو گونه (به یک اندازه
bipinnata Desmostachya  با توجه به تراكم زیاد، كمتر

شهرایط خهاص   به گيرند كه با توجه مورد تعليف قرار مي
 ها هم بسيار مهم و با اهميت است.مرتع همان زمان
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هها روسهتایي   راي دامسنگ سيستم چه در منطقه زمين
هسههتند و ورود و خههروج آنههها در مرتههع تههابع شههرایط  
كشاورزي در منطقه است. در ایامي كه در روسهتا مهرداد   

ها براي چرا ماه كشاورزي فعال است داملغایت اردیبهشت
شوند ولي در زماني كه كشاورزي غيرفعهال  وارد مرتع مي

چهر  چهرد و از پهس  هاي كشاورزي مياست دام در زمين
شود. بنهابراین دام  برد و دام وارد مرتع نميمزارع بهره مي

بدون در نظر گرفتن فصل رویش و یا پایان فصل رویهش  
شود، این روش مهدیریت چهرا بها حفه  و     وارد مرتع مي

گردد ابتدا پيشنهاد ميبنابراین پایداري مرتع تناقض دارد. 
داري اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان طرح مرتع

تهيه نموده و دامداران منطقه را موظف بهه رعایهت زمهان    
ورود و خروج دام به مرتع نماید. با توجه به اینکه گونهه  

Aeluropus lagopoides    نسبت به ضهرایب برداشهت از
ميهزان علوفهه قابهل     وحساسيت بيشتري برخوردار است 

برداشت براي این گونه را باید براساس ضهریب برداشهت   
 & Soltanipoor) درصههد محاسههبه نمههود  50مجههاز 

Ghasriani, 2010 .) هههاي بهها توجههه بههه اینکههه گونههه
Halocnemum strobilaceum وAeluropus 

lagopoides باشهند و بهه  ساز منطقهه مهي  هاي تيپگونه
و همچنين با هستند ترتيب داراي بيشترین درصد پوشش 

از  Halocnemum strobilaceumتوجه به اینکهه گونهه   
هاي موجود تر از سایر گونهخوشخوراكي بسيار پایين نظر

باشهد و از نظهر ضهریب برداشهت مجهاز در      در تيپ مهي 
داري نبهوده اسهت،   تيمارهاي مختلف داراي اختالف معني

زمان ورود و خروج دام را با فنولوژي گونه باید بنابراین 
Aeluropus lagopoides ریزي كنهيم. بهراي ایهن    برنامه

عامل محدود كننده ورود و خهروج دام در  منطقه رطوبت 
هاي مههم مرتعهي نقهش    و تنها فنولوژي گونهنيست مرتع 
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Abstract 

     To investigate the preference value of plants, this study was conducted in rangeland in 

Hormozgan province. To determine the preference value in this region, two methods of timing, 

production, and consumption of plant species were used using Tali goats during the months of 

grazing season (January to May) for four years (2007-2009). The results of the analysis of 

variance for the preference value in the timing method (using a video camera) showed that there 

was a significant difference in terms of forage consumption time between species. So 

that Alhagi persarum with the highest mean (43.9%) along with Aeluropus lagopoides with an 

average (31.5%) were in one class statistically, followed by Desmostachya bipinnata, Atriplex 

leucoclada, Halocnemum strobilaceum, Suaeda fruticosa, Tamarix mascatensis, and annuals 

(6.6%, 5.4%, 3.6%, 2.8%, 2.3%, and 3.7%, respectively). Finally, the Lycium shawii, with an 

average of 0.2%, has the lowest class. There was also a significant difference in the interaction 

factor of year and species so that Alhagi persarum in the second year (2008) was ranked first 

with 68.7%. The results of the analysis of variance for species exploitation percentage also 

showed a significant difference between the study years. The first, third, and fourth years were 

in one group and the second year with the lowest percentage of exploitation (36.4%) was in the 

second group. The highest percentage of exploitation belonged to Aeluropus lagopoides with 

54.3% in 2009. According to the preference value index classification, Aeluropus 

lagopoides, Atriplex leucoclada, and Alhagi persarum were among the moderately palatable 

species (class II), and Halocnemum strobilaceum and Desmostachya bipinnata were among the 

almost non-palatable species (class III). 
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