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بررسي ارزش رجحاني گياهان مورد چراي گوسفند طي فصل چرا
در مراتع استپي خشکه رود ساوه
(مطالعه موردي :نژاد آميختۀ سنگسري-افشار)
 صدیقه زارع کيا*؛ استادیار پژوهشی ،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد ،سازمان تحقیقات ،آموزش
و ترویج کشاورزی ،یزد ،ایران.
 محمد فياض؛ استادیار پژوهشی ،موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،تهران ،ایران.
 نيلوفر زارع؛ کارشناس ارشد بخش تحقیقات مرتع ،موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشوور ،سوازمان تحقیقوات ،آمووزش و
ترویج کشاورزی ،تهران ،ایران.
چکيده
تعيين ارزش رجحاني گونههاي مرتعي از جمله اطالعات ضروري براي برنامهريزي و مديريت صحيح مرتع و دام است .اين پژوهش به
منظور بررسي ارزش رجحاني گونههاي مورد چراي گوسفند در ماههاي مختلف فصل چرا و با استفاده از روش شاخص انتخاب گونهها در
مرتع خشکهرود ساوه انجام شد .دادههاي مربوط به توليد و مصرف گونهها در داخل و خارج از قرق از ابتداي فصل چرا (اواسط آبان ماه)
تا انتهاي فصل چرا (اواسط ارديبهشتماه) به مدت سه سال بهمنظور محاسبۀ شاخص انتخاب گونه جمعآوري شد .بر اساس نتايج به
دست آمده بيشترين ارزش رجحاني مربوط به گونههاي ( Poa sinaicaدر کل ماههاي فصل چرا) و ( Salsola laricinaمخصوصاً در
آبان و آذر) و کمترين آن مربوط به گونۀ ( Cousinia cylindraceaeدر کل ماههاي فصل چرا و مخصوصاً در سالهاي خشک) ميباشد.
کاهش بارندگي در سال  1387باعث افزايش درصد بهرهبرداري و شاخص رجحان گونههاي مورد مطالعه شد .بطوريکه در فروردين
 1387گونۀ درمنه با شاخص رجحان  2جزء گونههاي نسبتاً خوشخوراک و گونههاي  Noaea mucronataو  Stachys inflataبا
شاخص باالي  2/1جزء گونههاي کامالً خوشخوراک مرتع بهشمار آمد .گونۀ پرتوليد  Salsola laricinaدر آبان و آذر ماه سالهاي
مورد مطالعه با شاخص باالي  1/4جزء گونههاي نسبتاً خوشخوراک تلقي شد .اين گونه منبع بسيار مهمي براي تأمين علوفه دامهاي
مراتع استپي در طول سال بهخصوص از اواسط آبان تا اواسط اسفند ميباشد که با مديريت صحيح چرا همچون رعايت ظرفيت چرا و
زمان ورود و خروج دام بايد از اين منبع خدادادي ،حفاظت و از بهرهبرداري بيش از حد آن جلوگيري نمود.
کليد واژگان :ارزش رجحاني ،رفتار چرايي ،شاخص رجحان گونه ،استپ ،خشکه رود ساوه
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 .1مقدمه
شيوههاي نادرست و نامناسب بهرهبررداري از مراترع بره
ويژه در چند دهۀ اخير موجرب برروز لطمرات شرديدي بره
عرصههاي منابعطبيعي شده است .در يک نگراه سيسرتمي
بررره مراترررع کشرررور ميتررروان مبررراني ايجررراد پايرررداري
اکوسيستمهاي مرتعي را در ارتباط منطقي بين عوامل زنده
و غير زنده تشرکيل دهنرد آن جسرتوجرو کررد .يکري از
مهمترين نيازهرا در برنامره ريرزي مرديريت مراترع تعيرين
ظرفيت چرا ميباشرد .مقردم [ ]14بيران مريدارد تعيرين
ظرفيت چرا به عوامل متعددي از جمله مقدار علوفۀ توليرد
شده در مرتع ،ارزش رجحاني ،حرد بهرره بررداري مجراز از
گونههاي گياهي ،کيفيرت علوفره و درجرۀ سرالمت مرترع
بستگي دارد .از طرفي انواع دام درجات انتخاب متفاوتي در
مورد گياهان خواهند داشت .مراتع منراط مختلرف آب و
هوايي داراي ترکيبهراي مختلفري از گونره هراي گيراهي
هستند و دامهاي بومي هر منطقه گونههاي در دسرترس را
با ترجيح متفاوت مورد چرا قرار ميدهند و براي هرر کردام
ارزش نسبي قائل هستند .الزم است جهت تعيين درجرات
متفاوت انتخاب ،ارزش رجحاني گونههاي در دسرترس دام
در سالهاي متفاوت و ماههاي فصل چررا مرورد مقايسره و
بررسي قرار گيرد .بنابراين محاسبۀ ظرفيت چررا بردون در
نظر گرفتن عواملي مانند تغييرات ارزش رجحاني گونهها در
زمان و در ترکيب گياهي و کيفيت علوفه در ماههاي فصرل
چرا منجر به تعيين ظرفيتهاي غير واقعي خواهد شد.
در زمينه ارزش رجحراني تحقيقرات متعرددي توسرط
محققين زيادي صورت گرفته است .از آن جمله احمدي و
همکاران [ ]2در مراتع نيمه اسرتپي آذربايجران غربري برا
استفاده از روش شاخص انتخاب گونه نشان دادند در ايرن
مراترررع گونرررۀ  )1/42( Astragalus effususو گونرررۀ
 )0/49( Ziziphora clinopodioidesداراي بيشترين و
کمترين ارزش رجحاني ميباشرند .همچنرين بيشرترين و
کمترين مقدار ارزش رجحاني در ماههاي خرداد ( )1/23و
مرداد ( )0/5بوده است.

در سه منطقره از شهرسرتان سرميرم ارزش رجحراني
گونههاي مرتعي در سه مرحله از فصل چرا برا اسرتفاده از
گوسفند و بز به روش زماني تعيين شد .بر اسراس نترايج
اين تحقي  ،بين گوسفند و بز در انتخاب گونههرا تفراوت
آماري وجود داشت .در ابتداي فصل چرا همبستگي شديد
درصد پوشش و ترجيح گونهها توسط دام وجرود دارد .در
ابتداي فصل با توجه به حضور گونره هراي خوشرخوراک و
متنوع ،دام قدرت انتخاب بيشتري دارد و پر از سرپري
شدن دوره رشد و کاهش علوفه در مرتع قردرت انتخراب
دام از علوفه کاهش مييابد [.]18
مقايسه استراتژي تغذيهاي بين دامهاي گوسفند و برز
در مراتع کوهستاني شمال پرتغال نشران داد برز بره طرور
معني داري بيشتر از بوتهها ( )٪27و گونرههراي درختري
( )٪24نسبت به گوسفند (به ترتيب  ٪6و  )٪10استفاده
مي کند .همچنين گونرههراي  Erica sp.و Rubus sp.
بوتههاي برا شراخص رجحران براال برراي برز برودهانرد در
حاليکه هر دو نوع دام از خوردن Cytisus multiflorus
در زمستان و بهار امتنراع نمودنرد [ .]7در ايرن خصروص
مقايسۀ عادتهاي غذايي فصلي در رابطه با گاو ،گوسرفند
و بز نشان از کاهش کيفيت علوفره از فصرول مرطروب بره
سمت فصول خشک با کاهش مصرف گراسها نسربت بره
سرشاخهها دارد .اين مطالعه گزارش ميدهد بزها در تمام
طول سال بيشرتر از سرشراخههرا تغذيره مرينمودنرد در
حاليکه گاو و گوسفند اغلب از گراسها تغذيه ميکردنرد.
همچنين مصرف فوربها در تابستان و پراييز در گوسرفند
بيشتر از گاو بوده است [.]15
در بررس ري ارزش رجحرراني گونررههرراي مهررم منطقرره
انجدان اراک ،نتايج نشان داد ارزش رجحاني بين گونههرا
در ماههاي فصل چرا (اديبهشرت ،خررداد و تيرر) متفراوت
است .در اين رابطه گندميان و پهرن برر هراي يکسراله
داراي بيشررترين ارزش رجحرراني و سررپ برره ترتي رب
گونهاي Artemisia aucheri ،Bromus tomentelus
و  Buffonia kcoelziiداراي بيشرترين ارزش رجحراني
بودهاند [ .]22در مقايسه سه روش زمان سنجي ،شراخص
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انتخاب و درصد بهره برداري براي تعيرين ارزش رجحراني
بيان شد در روش زمانسنجي و شاخص رجحران چرراي
گنردميان يکسراله بيشرترين زمران و مقردار را بره خرود
اختصراص داد .در روش تعيرين درصرد بهرره بررداري،
بيشررترين ميررزان درصررد بهرررهبرررداري مربرروط برره
 Agropyron desertorumو کمترررين ميررزان درصررد
بهرهبرداري مربوط بره  Secale montanumبروده اسرت
[ .]17همچنين ارزش رجحاني گونه  Festuca ovinaرا
در سايتهاي هرسين ،سهند ،فيروزکوه ،المروت ،سررعلي
آباد و قره باغ بررسي و گزارش گرديد .برين سرايتهراي
مورد مطالعه و همچنين بين ماههاي مورد بررسي اختالف
معنيداري وجود دارد .بررسري تغييررات ارزش رجحراني
گونه با افزايش زمان چرا ميزان ارزش رجحاني اين گونه تا
مرداد افزايش و سپ در شهريور کاهش مييابد [.]9
با توجه به اينکه گونههاي گياهي در مراحرل مختلرف
رويشي و در طول دوره چرا از رجحان يکسراني برخروردار
نيستند ،از اينرو در امر مديريت مراترع برا مطالعرۀ ارزش
رجحاني گياهران مرورد تعليرف دام و برا در نظرر گررفتن
مراحل فنولوژيک گونههايي که از ارزش رجحاني براالتري
برخوردارند ميتوان در راسرتاي جلروگيري از وارد شردن
آسيب به آنها در ارتباط با زمران ورود و خرروج مناسرب
دام به مرتع تصميمگيري نمود .يکي از مروارد مهرم برراي
صدور پروانه چرا تعيين مقدار علوفرۀ قابرل چرراي دام در
مرتع است .براي پاسخ به اين سوال بايد به چنرد موضروع
پرداخت .از جمله اينکه کدام يک از گياهاني که در مرترع
ميرويند بيشتر مورد تعليف دام قرار ميگيرنرد و آيرا در
ماههاي مختلف تغييري در انتخاب و يا ميزان تررجيح دام
براي چراي گياهان مورد نظر ايجاد ميشود

 .2روش شناسي
 .1.2معرفي منطقۀ مورد مطالعه
مرتع استپي خشکه رود در  55کيلومتري شمال شرق
شهرستان ساوه در مختصات جغرافيرايي  50درجره و 38
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دقيقه تا  50درجه و  43دقيقه طول شرقي و  35درجره
و 24دقيقه تا  35درجه و  29دقيقه عرر شرمالي واقرع
شده است (شکل  .)1متوسط ارتفاع منطقه  1325متر از
سرررطح دريرررا و متوسرررط بارنررردگي بلنرررد مررردت آن
( )1992-2011براسررراس آمرررار ايسرررتگاه هواشناسررري
سينوپتيک ساوه ،حدود  190ميليمترر و دمراي متوسرط
آن  19درجررره سرررانتيگراد اسرررت .بررسررري منحنررري
آمبروترميک منطقه مورد مطالعه نشران دهنرده آن اسرت
که وضعيت رطوبت در مراههراي آبران ،آذر ،دي ،بهمرن و
اسفند باال بوده به طوري که طول فصل مرطروب  5مراه و
فصل خشک  7ماه مريباشرد و نوسرانات آن در مراههراي
مرطوب بين  18تا  49ميليمتر ميباشد (شکل .)2
همچنين بررسيهرا نشران مريدهرد در سرال زراعري
 86-87با  100ميلي متر بارندگي خشکسالي حاکم بروده
و در سال مورد مطالعه  87-88با بارندگي  223ميليمترر
ترسالي بوده است .همچنين سال زراعري  88-89برا 163
ميليمتر بارندگي سال نسبتاً خشرکي بروده اسرت .مرترع
مررورد مطالعرره داراي خرراک کررم عم ر غيررر يکنواخررت و
سنگريزه دار با بافت سبک تا نسبتاً سنگين برر روي تيرپ
اراضي تپهاي با واحد اراضي  2.1واقع شدهاست.
نظام بهرهبرداري از مرتع منطقه ،عشايري است .تاريخ
ورود دام به مرتع اواسط آبان و تاريخ خرروج دام از مرترع
اواسط ارديبهشت ماه ميباشد .تعداد دام موجود در مرترع
 5000هکتاري  2200رأس با ترکيب گوسفند (نژاد بومي
که آميخته نژادهاي افشار و سنگسرري اسرت و در حردود
 90درصررد) و تعررداد محرردودي بررز ( حرردود  10درصررد)
ميباشد .اين منطقه توسط يک مرتعدار مديريت ميشرود
و سعي شده است با سيستم چرايي تناوبي ،فشار چررا برر
مرتع کاهش يابد .به طوريکه با  4گله گرايش مرترع (برا
اسررتفاده از ترررازوي گرررايش) موبررت و وضررعيت آن (بررا
استفاده از روش چهار فاکتوري ) با کسرب نمرره 15( 38
نمره وضرعيت خراک 8 ،نمرره پوشرش 8 ،نمرره ترکيرب
پوشش و  7نمره بنيه و شادابي) متوسط ميباشد [.]14
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شکل  .1موقعیت منطقه مورد مطالعه و تصویر ماهوارهای آن

شکل .2منحني آمبروترمیك بلند مدت ایستگاه هواشناسي ساوه
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همچنين در اين مرتع دامهرا در هيچکردام از مراههراي
فصل چرا غذاي کمکي دريافت نميکنند .در مراههرايي کره
هوا سرد نميباشد دامها در شب به آغل بر نميگردنرد و در
محررل مرتررع اسررتراحت ميکننررد .سرره آبشررخور نيررز در
محلهاي مختلف مرترع وجرود دارد کره برر حسرب مکران

Cousinia cylindraceae, Dendrostellera lessertii,
Stachys inflata, Acanthophyllum microcephalum,
Andrachne fruticulosa, Achillea tenuifolia,
Ajuga chamaecistus., Boissiera squarrosa,
Bromus tectorum, Carex stenophylla,
Ceratocarpus arenarius, Teucrium polium,
Salsola tomentosa

چرايي ،گلهها از آبشخورها اسرتفاده ميکننرد .تيرپ غالرب
پوشرش گيراهي مرترع Artemisia sieberi- Salsola
 laricinaميباشد .گونه هاي همراه اين تيپ عبارتند از:

جدول  1سهم هر کدام از گونه هاي مرورد بررسري در
توليد مرتع را در ماهها و سرالهراي مرورد بررسري نشران
ميدهد.

Stipa
Hohenackeriana,
Poa
sinaica,
Scariola orientalis, Noaea mucronata,
جدول .1تولید نسبي ماهانه گونهها در سالهای مختلف بررسي و سهم تولید هر گونه از کل تولید مرتع

گونه

1387
اسفند

فروردين

ارديبهشت

22/1
26/5
28/9
28/6

32/4
23/3
50/9
36
22/4
15/1
23/3
22/1
45/6

36
50/2
20/2
32/2
31
14/8
26/7
28/9
23/8

Salsola laricina
Stipa Hohenackeriana
Stachys inflata
Artemisia sieberi
Dendrostellera lessertii
Scariola orientalis
Cousinia cylindracea
Noaea mucronata
Poa sinaica

1388
خرداد

اسفند

3/7
0
0
3/2
46/7
39/8
50
24/6
30/6

21/1
7/6
20/7
12/1
0
30/4
0
24/4
0

 .2.2روش تحقيق
به منظور اندازهگيري ارزش رجحاني گونهها در هر ماه
از فصل چرا (از آبان ترا ارديبهشرت مراه) ،در سرالهراي
مختلف ميزان توليد و مصررف آن محاسربه شرد .مراحرل
فنولوژيکي هر کدام از گونههاي مورد بررسي در فصل چرا
(اندازه گيري) در جدول  2آمده است .براي اين منظور در
ابتداي فصل چرا (در هر سال به صورت جداگانه) براي هر
گونه سه تا  5پايۀ مشرابه (از لحرا انردازه تراج پوشرش،
ارتفاع ،بنيه و شادابي) در داخل قرق و سه تا  5پايۀ مشابه
با پايه هاي داخل قرق ،در بيرون قرق براي هر ماه از فصل
چرا انتخاب و عالمتگذاري شد .سعي شد پايرههرا از تمرام
لحا در حد پايههاي متوسط موجود در مرترع باشرد (برا

فروردين

3/6
36/2
40/9
25/2
9/3
5/4
18/4
9/2
33/1

1389

ارديبهشت

خرداد

اسفند

37/8
40/9
38/4
33

37/5
15/3
0
29/6

36/1
24/1
17/5
21/8
28/4
30/8
13/1
19/7
44

21/4
5/2
26
17/2
64/1

64/4
34/3
23/6
16
2/8

4/9
55/1
32/1
57/6
0

فروردين

32/7
38/2
21/9
51/1
18/5
55/9
50/7
66/5
39/9

ارديبهشت

خرداد

17/1
28/5
48/7
24/1
41/5
5/6
36/1
2/8
16/1

4/1
9/1
11/9
3
11/5
7/8
0
11
0

استفاده از پالت گذاري انرداز متوسرط پوشرش تراجي و
ارتفاع تمام گونهها تعيين گرديد) .الزم به ذکر اسرت ايرن
پايهها نه پايههاي بسيار جوان و کوچرک و نره پايره هراي
مسن و خشبي بودهاند و از نظرر شرادابي نيرز سرعي شرد
گونهاي که قدرت زادآوري داشرته و سررپا باشرد در نظرر
گرفته شود .تعداد پايههاي انتخاب شده بسته به تراکم هر
گونرره متفرراوت برروده اسررت کرره بررراي گونررههرراي
غالب منطقه از جملره گونرههراي Artemisia sieberi,
Stipa Hohenackeriana, Poa Salsola laricina
 sinaica, Cousinia cylindraceae,هر کدام  5پايه و

براي ساير گونهها هر کدام سه پايه انتخراب گرديرد .يرک
ماه بعد از ورود دام به مرتع ،پايههاي عالمت گذاري شرده
مربوط به مراه اول (آبران مراه) در داخرل و بيررون قررق
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آن ،ميزان توليد غير تجمعري محاسربه مريشرود ،سرپ
سهم يا نسبت گونهها در علوفه (برابر است با توليرد غيرر
تجمعي هر گونه در آن ماه تقسيم بر کل علوفرۀ توليردي
آن ماه ضرب در  )100و نسربت گونره در جيرره ( برابرر
است با مصرف غير تجمعي هر گونه در آن ماه تقسريم برر
کل علوفه مصرف شده آن مراه ضررب در  )100محاسربه
گرديد .سر انجرام شراخص انتخراب براسراس رابطره زيرر
محاسرربه گرديررد [ 5و  .]18شرراخص ارزش رجحرراني بررر
مبناي جدول  3براي هر گونه تعيين شده است.

برداشت شد .علوفۀ برداشرت شرده از هرر پايره در پاکرت
جداگانه قرار گرفت .پ از خشک شدن در هواي آزاد ترا
زماني که در طري دو روز متروالي تغييرري در وزن آنهرا
ايجاد نشد ،توزين و ثبت شد .به طور دقي يک ماه بعد و
همينطور ماههاي بعد فصل چرا (آذر تا ارديبهشت) ايرن
کار تکرار شد .قابل ذکر است تمام ايرن مراحرل از جملره
انتخاب پايهها براي هر سال انجام شد.
براي محاسبۀ شاخص انتخاب گونه ،ابتدا بايرد دادههرا
براساس توليد و مصرف غير تجمعي بررآورد شروند .برراي
اين منظور توليد داخل از توليد خارج قرق کسر شرده کره
مصرف تجمعي محاسبه ميشود و با کسر مصرف هرر مراه
از ماه قبل ميزان مصرف غير تجمعي برآورد مريشرود .در
مورد توليد نيز با کسر توليد داخل قرق هر ماه از ماه قبرل

نسبت گونه درجيره
نسبت گونه در علوفه

= گونه انتخاب شاخص

جدول .2مراحل فنولوژیکي هر کدام از گونههای مورد بررسي در فصل چرا
آبان

آذر

دي

بهمن

اسفند

فروردين

ارديبهشت

ماههاي فصل چرا
Salsola laricina

بذردهي

خشک شدن

خشک

خشک

رويشي

رويشي

رويشي

Stipa Hohenackeriana

خشک

خشک

خشک

خشک

رويشي

رويشي

گلدهي

Stachys inflata

خشک

خشک

خشک

خشک

رويشي

رويشي

گلدهي

رويش مجدد پاييزه

بذردهي

خشک

خشک

رويشي

رويشي

رويشي

Dendrostellera lessertii

خشک

خشک

خشک

خشک

رويشي

رويشي

رويشي

Scariola orientalis

خشک

خشک

خشک

خشک

رويشي

رويشي

رويشي

Cousinia cylindracea

خشک

خشک

خشک

خشک

رويشي

رويشي

رويشي

Noaea mucronata

خشک

خشک

خشک

خشک

رويشي

رويشي

رويشي

Poa sinaica

خشک

خشک

خشک

خشک

رويشي

رويشي

گلدهي و بذردهي

Artemisia sieberi

قابل ذکر است خروج دام از مرتع اواسط ارديبهشت ميباشد و مراحل رويشي گونهها تا اين تاريخ در ارديبهشت ماه ذکر گرديده است.

جدول .3طبقه بندی شاخصهای ارزش رجحاني [ 8و ]10
رديف

شاخص

ارزش رجحاني

درصد خوشخوراکي

کالس خوشخوراکي

1

2/1 < IP

رجحان کامل و گونهها کامالً خوشخوراک

100

I

2

 2ر 1/4

رجحان نسبي و گونهها نسبتاً خوشخوراک

75

I

3

 1/3ر 0/7

رجحان متوسط و گونهها خوشخوراکي متوسط

50

II

4

 0/6ر 0/3

اجتناب نسبي و گونهها تقريباً غير خوشخوراک

25

III

5

< 0/2

اجتناب کامل و گونهها کامالً غير خوشخوراک

0

III
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در نهايت دادههاي بدست آمده در سالهاي آمار بررداري
( )1389-1387به کمک نرم افزار  SASبا آزمايش اسرپليت
پالت در قالب طرح کامال تصادفي با تجزيرۀ مرکرب در سرال
مورد تجزيه تحليل قرار گرفت و برا اسرتفاده از آزمرون چنرد
دامنهاي دانکن ميانگينها مورد مقايسه قرار گرفتند.

 .3نتایج
تجزيه واريان ارزش رجحاني گونرههراي مختلرف در
سالها و ماههاي مختلف انجام شد که نتايج آن در جدول

 4ارائه شده است .نتايج تجزيه واريان نشان ميدهد که
اثر ماهها و سالها يمختلف بر روي ارزش رجحاني گونهها
معنيدار است .همچنين همه اثرات متقابل نيز در سرطح
يک درصد معنيدار است.
اثر متقابل گونه در ماه نيز براي هر کدام از سرالهراي
مطالعه به صورت جداگانره برا روش دانکرن در سرطح %1
مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت که نتايج آن در جدول 5
آمده است.

جدول .4تجزیه واریانس ارزش رجحاني بین سال ،ماه و گونههای مختلف

منبع

درجه آزادي

ميانگين مربعات

مقدار F

Pr> F

سال
خطاي اول
ماه
سال*ماه
خطاي دوم
گونه
ماه* گونه
سال* گونه
سال*ماه*گونه
خطاي سوم

2
12
6
12
70
8
48
16
96
674

10/502655
0/017
3/161605
2/65442
0/0857
9/91910
0/828134
1/81435
0/510980
0/08637

121/52
106/28
89/23
333/44
72/84
60/99
17/18
-

<0001

نتايج مقايسۀ ميانگين ارزش رجحاني براي گونرههراي
مورد بررسي با روش دانکن در سطح  %1در جدول  5ارائه
شده است .با توجه به جدول مشاهده ميگرردد کره گونرۀ
 Poa sinaicaبا بيشرترين ارزش رجحراني در گرروه اول
قرار گرفرت ،بنرابراين مريتروان ايرن گونره را بره عنروان
خوشخوراکترين گونه در بين گونههاي مرورد بررسري برا
توجه به شاخص ارزش رجحاني معرفي نمود.
بررا توجرره برره نتررايج اگررر چرره بقيرره گونررههررا داراي
خوشخوراکي متوسط مريباشرند ولري از لحرا ميرانگين

<0001
<0001
<0001
<0001
<0001
<01
-

شاخص رجحان ،گونه بوتهاي  Salsola laricinaدر رده
دوم قرار گرفته است .اين گونه با توجره بره توليرد علوفره
بااليش ،ميتوان گفرت خوشرخوراکتررين گونره در برين
گونههاي پرتوليد مرتع استپي ساوه ميباشرد .گونرههراي
 Stachys inflataو ،Stipa Hohenackeriana
 Noaea mucronata ،Dendrostellera lessertiiو
 Artemisia sieberiنيز در ردههاي بعدي قرار گرفتند و
گونۀ  Cousinia cylindraceaدر گروه آخر قرار گرفت.
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جدول . 5مقایسۀ میانگین ارزش رجحاني برای گونههای مورد بررسي در طي سه سال
توليد

رتبه خوشخوراکي

کالس رجحان

ميانگين شاخص رجحان

1/28

I

نسبتا خوشخوراک

1/82±0/1 a

264

II

خوشخوراکي متوسط

1/17±0/ 03 b

Salsola laricina

11/18

II

خوشخوراکي متوسط

1/11±0/08 bc

Stachys inflata

91

II

خوشخوراکي متوسط

1/06±0/04 bc

Stipa hohenackeriana

7/22

II

خوشخوراکي متوسط

1/02±0/1 bc

Scariola orientalis

1/97

II

خوشخوراکي متوسط

0/98±0/09 bcd

5/04

II

خوشخوراکي متوسط

0/94±0/1 bcd

118/6

II

خوشخوراکي متوسط

0/87±0/05 cd

23/25

II

خوشخوراکي متوسط

0/68±0/05d

Kg/ha

گونه
Poa sinaica

Dendrostellera lessertii
Noaea mucronata
Artemisia sieberi
Cousinia cylindracea

حروف  a,bنشان دهند اختالف بين شاخص انتخاب مورد آزمايش است.

نتايج مقايسۀ ميانگين ارزش رجحاني برراي گونرههراي
مورد بررسي در ماههاي مختلف برا روش دانکرن در سرطح
 %1براي سال 1387در جدول  6ارائه شده است .برا توجره
به جدول مشاهده مريگرردد کره گونرۀ  Poa sinaicaبرا
بيشترين ارزش رجحاني با مقدار  4/17و  3/71بره ترتيرب
در ماههراي فرروردين و اسرفند در گرروه اول قررار گرفرت،
بنابراين ميتوان اين گونه را بره عنروان خوشرخوراکتررين
گونه در بين گونههاي مورد بررسي در سال  1387با توجره
به شاخص ارزش رجحاني معرفي نمود .البتره الزم بره ذکرر
است با توجه به مقدار توليرد ايرن گونره کره در حرد 1/28
کيلوگرم در هکتار ميباشد توليد بسيار انردکي اسرت .ايرن
گونه تنها  0/17درصد پوشرش را بره خرود اختصراص داده
اسررت .بعررد از ايررن گونرره ،گونررۀ  Artemisia sieberiو
 Stachys inflataو  Noaea mucronataدر مررراه
فرررروردين داراي بيشرررترين ارزش رجحررراني بودنرررد.
گونررۀ  Cousinia cylindraceaدر آبررران مررراه داراي
کمترين مقدار ارزش رجحاني در سال  1387بروده اسرت.
گونۀ پر توليد  Salsola laricinaنيز در ماههراي آبران و
آذر نسبتاً خوشخوراک بودهاند.
نتايج مقايسره ميرانگينهرا در سرال  1388کره سرال
پرباراني بوده نشان داد همچنران گونرۀ  Poa sinaicaدر

ماههاي فروردين و ارديبهشت با ميانگين شاخص رجحران
 2/27و  3/46داراي بيشرررررررترين ارزش رجحررررررراني
بررودهانررد .گونررههرراي ( Salsola laricinaآبرران و آذر)،
( Stachys inflataاسرفند و فرروردين)Poa sinaica ،
(آبررران ترررا اسرررفند) Stipa Hohenackeriana ،و
( Dendrostellera lessertiiفررررروردين) نسرررربتاً
خوشخوراک بودهاند .دامنرۀ شراخص رجحران برراي ايرن
گونررههررا بررين  1/35تررا  1/96برروده اسررت .گونررههرراي
 Noaea mucronataو  Scariola orientalisنيررز در
ماههاي آبران ترا دي تقريبراً غيرر خوشرخوراک برودهانرد.
شاخص رجحان براي ايرن گونره پرايينترر از  0/56بروده
است.
نتايج مقايسۀ ميانگينهرا در سرال  1389کره بنرا بره
مقدار بارندگي آن ( 163ميليمترر) سرال نسربتاً خشرکي
بوده است از لحا مقدار شراخص رجحران نسربت بره دو
سال گذشته تفاوتهاي بين گونهها و ماهها مشاهده شد.
در سررال  1389برراالترين مقرردار شرراخص رجحرران 1/64
مربوط بره گونرۀ ( Poa sinaicaارديبهشرت مراه) بروده
است .اين مقدار بسيار کمترر از سرالهراي گذشرته بروده
است .در اين سال کمترين مقدار شاخص رجحان مربروط
برررره گونررررههرررراي  Dendrostellera lessertiiو
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 )0/25( Noaea mucronataدر اسفند ماه بود .در مورد
سررره گونرررۀ پرتوليرررد منطقررره يعنررري گونرررههررراي
laricina

Hohenackeriana ،Salsola

 Stipaو

 Artemisia sieberiبر اساس مقادير شراخص رجحران

هر سه گونه در سال  1389در ماههراي مختلرف در رتبرۀ
خوشخوراکي متوسط قرار گرفتند ،البته به جرز مراه آبران
بررراي گونررۀ  Salsola laricinaکرره در رتبرره نسرربتاً
خوشخوراک قرار داشت.

جدول  .6مقایسۀ میانگین اثر متقابل ارزش رجحاني گونههای مختلف در ماههای مورد بررسي و در سالهای مختلف
گونه

ماه

1387

1389

1388

Salsola laricina
Stipa Hohenackeriana
Artemisia sieberi
Stachys inflata

شاخص انتخاب

رتبه خوشخوراکي

شاخص انتخاب

رتبه خوشخوراکي

شاخص انتخاب

آبان

1/57±0/3 d-f

ن.خ

1/49±0/15 cd

ن.خ

1/42±0/24 ab

رتبه
خوشخوراکي
ن.خ

آذر

1/42±0/3 ef

ن.خ

1/36±0/2 c-e

ن.خ

1/23±0/3 bc

خ .م.

دي

1/2±0/25 e-h

خ .م.

1/21±0/2 de

خ .م.

1/13±0/05 bcd

خ .م.

بهمن

1/22±0/3 e-g

خ .م.

1/25±0/2 de

خ .م.

1/12±0/2 bcd

خ .م.

اسفند

1/1±0/15 gh

خ .م.

1/01±0/1 ef

خ .م.

1/18±0/19 bc

خ .م.

فروردين

0/89±0/2 hi

خ .م.

0/93±0/07 ef

خ .م.

1/09±0/1 bcd

خ .م.

ارديبهشت

1/2±0/4 e-h

خ .م.

0/53±0/1 hi

ت.غ .خ.

1/1±0/1 bcd

خ .م.

آبان

1/26±0/2 e-g

خ .م.

0/84±0/1 e-g

خ .م.

1/04±0/1 cd

خ .م.

آذر

1/15±0/15 f-h

خ .م.

0/86±0/07 de

خ .م.

1/0±0/1 cd

خ .م.

دي

1/07±0/21 ghi

خ .م.

0/9±0/03 ef

خ .م.

0/98±0/08 cd

خ .م.

بهمن

1±0/2 hi

خ .م.

0/92±0/1 ef

خ .م.

0/97±0/17 cd

خ .م.

اسفند

1/18±0/18 e-h

خ .م.

1±0/1 ef

خ .م.

0/78±0/08 de

خ .م.

فروردين

1/72±0/3 c-f

ن.خ

1/35±0/2 c-e

ن.خ

0/96±0/05 cd

خ .م.

ارديبهشت

1/4±0/2 ef

ن.خ

0/98±0/1 ef

خ .م.

0/99±0/1 cd

خ .م.

آبان

1/4±0/1 ef

ن.خ

0/62±0/05 f-i

ت.غ .خ.

0/74±0/1 de

خ .م.

آذر

1/28±0/15 e-g

خ .م.

0/65±0/1 fgh

خ .م.

0/78±0/08 de

خ .م.

دي

1/1±0/3 gh

خ .م.

0/56±0/1 g-i

ت.غ .خ.

0/76±0/1 de

خ .م.

بهمن

1/13±0/2 f-h

خ .م.

0/56±0/1 g-i

ت.غ .خ.

0/83±0/05 cde

خ .م.

اسفند

0/8±0/1 hi

خ .م.

0/84±0/1 e-g

خ .م.

0/66±0/05 de

خ .م.

فروردين

2±0/1 c-e

ن.خ

0/63±0/05 f-i

ت.غ .خ.

0/83±0/1 cde

خ .م.

ارديبهشت

0/96±0/15 hi

خ .م.

0/48±0/1 ij

ت .غ .خ.

0/81±0/1 cde

خ .م.

آبان

0/9±0/2 hi

خ .م.

0/65±0/1 def

خ .م.

0/9±0/15 cd

خ .م.

آذر

1/01±0/1 hi

خ .م.

1/16±0/2 def

خ .م.

0/91±0/1 cd

خ .م.

دي

0/88±0/27 hi

خ .م.

1/31±0/15 c-e

خ .م.

0/87±0/09 cd

خ .م.

بهمن

1/02±0/06 hi

خ .م.

1/11±0/1 def

خ .م.

0/87±0/05 cd

خ .م.

اسفند

1/81±0/2 c-e

ن.خ

1/76±0/2 bc

ن.خ

0/51±0/1 bc

ت .غ .خ.

فروردين

2/17±0/1 cd

ک .خ

1/43±0/3 cd

ن.خ

0/92±0/1 bc

خ .م.

ارديبهشت

1/1±0/1 gh

خ .م.

1/26±0/2 c-e

خ .م.

0/99±0/1 cd

خ .م.
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ادامه جدول .6
گونه

ماه

1387

1389

1388

Poa sinaica
Noaea mucronata
Cousinia cylindracea
Dendrostellera lessertii
Scariola orientalis

شاخص انتخاب

رتبه خوشخوراکي

شاخص انتخاب

رتبه خوشخوراکي

شاخص انتخاب

آبان

1/74±0/1 c-f

ن.خ

1/49±0/2 cd

ن.خ

1/44±0/25 ab

رتبه
خوشخوراکي
ن.خ

آذر

1/51±0/25 d-f

ن.خ

1/44±0/3 cd

ن.خ

1/36±0/25 b

ن.خ

دي

1/31±0/25 e-g

ن.خ

1/54±0/3 cd

ن.خ

1/24±0/15 bc

خ .م.

بهمن

1/29±0/15e-g

خ .م.

1/28±0/15 cd

خ .م.

1/2±0/1 bc

خ .م.

اسفند

3/71±0/1 b

ک .خ

1/96±0/2 a-c

ن.خ

0/72±0/04 ab

خ .م.

فروردين

4/17±0/1 a

ک .خ

2/27±0/3 ab

ک .خ

1/27±0/2 bc

خ .م.

ارديبهشت

2/26±0/27 c

ک .خ

3/46±0/2 a

ک .خ

1/64±0/34 a

ن.خ.

آبان

0/94±0/2 hi

خ .م.

0/17±0/05 k

ک.غ.خ.

0/91±0/1 cd

خ .م.

آذر

1/09±0/2 gh

خ .م.

0/49±0/1 ij

غ .خ.

0/87±0/06 cd

خ .م.

دي

1/11±0/13 gh

خ .م.

0/43±0/1 i-k

غ .خ.

0/84±0/08 cd

خ .م.

بهمن

1/24±0/1 e-g

خ .م.

0/82±0/1 e-g

خ .م.

0/87±0/1 cd

خ .م.

اسفند

1/94±0/1 c-e

ن.خ

0/67±0/06 fgh

خ .م.

0/25±0/05 g

ت.غ.خ.

فروردين

2/13±0/2 cd

ک .خ

0/69±0/1 fgh

خ .م.

1/13±0/2 bcd

خ .م.

ارديبهشت

1/18±0/16 e-h

خ .م.

0/96±0/1 ef

خ .م.

1/25±0/2 bc

خ .م.

آبان

0/27±0/1 k

ت.غ .خ.

0/9±0/06 ef

خ .م.

0/75±0/2 de

خ .م.

آذر

0/54±0/05 ij

ت.غ .خ.

0/91±0/ef

خ .م.

0/69±0/05 de

خ .م.

دي

0/51±0/09 ijk

ت.غ .خ.

0/98±0/1 ef

خ .م.

0/71±0/08 de

خ .م.

بهمن

0/62±0/2 ij

ت.غ .خ.

1/02±0/2 cde

خ .م.

0/7±0/1 de

خ .م.

اسفند

1/09±0/2 gh

خ .م.

0/9±0/1 ef

خ .م.

0/48±0/06 efg

ت.غ .خ.

فروردين

0/59±0/1 ef

ت.غ .خ.

0/82±0/1 e-g

خ .م.

0/81±0/1 cde

خ .م.

ارديبهشت

0/23±0/05 k

ک.غ .خ.

1/24±0/2 de

خ .م.

0/67±0/1 c

خ .م.

آبان

1/4±0/3 ef

ن.خ

0/7±0/06 fgh

خ .م.

0/93±0/07 cd

خ .م.

آذر

1/26±0/1 e-g

خ .م.

0/74±0/1 fg

خ .م.

0/84±0/08 cde

خ .م.

دي

1/13±0/25 f-h

خ .م.

0/77±0/05 fg

خ .م.

0/87±0/1 cd

خ .م.

بهمن

1/13±0/1 f-h

خ .م.

0/71±0/1 def

خ .م.

0/84±0/06 cde

خ .م.

اسفند

0/8±0/1 hi

خ .م.

1/22±0/1 de

خ .م.

0/24±0/05 g

ک.غ .خ.

فروردين

2/01±0/3 c-e

ن.خ

1/97±0/2 a-c

ن.خ

0/38±0/1 fg

ت.غ .خ.

ارديبهشت

0/67±0/2 h-j

خ .م.

0/99±0/1 ef

خ .م.

1/03±0/2 cd

خ .م.

آبان

0/69±0/15 h-j

خ .م.

0/53±0/1 hi

ت.غ .خ.

1/02±0/2 cd

خ .م.

آذر

0/93±0/25 hi

خ .م.

0/54±0/1 hi

ت.غ .خ.

0/95±0/1 cd

خ .م.

دي

0/82±0/08 hi

خ .م.

0/48±0/05 ij

ت.غ .خ.

0/93±0/07 cd

خ .م.

بهمن

0/83±0/1 hi

خ .م.

0/45±0/1 i-k

غ .خ.

0/92±0/1 cd

خ .م.

اسفند

1/9±0/1 c-e

خ .م.

1/14±0/1 def

خ .م.

1/27±0/05 bc

خ .م.

فروردين

2/07±0/1 c-e

ک.خ

0/66±0/1 fgh

خ .م.

1/2±0/2 bc

خ .م.

ارديبهشت

1/18±0/3 e-h

خ .م.

2/21±0/3 ab

ک .خ

1/31±0/25 bc

خ .م.
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 .4بحث و نتيجهگيري
آمررار بارنرردگي نشرران داد در سررال زراعرري 86-87
ميانگين بارندگي در حدود  100ميليمترر بروده کره ايرن
مقدار بسريار کمترر از ميرانگين بارنردگي طروالني مردت
منطقه ( 190ميليمتر) بوده است .در حقيقت ايرن سرال،
سال خشک محسوب ميشده و به دليل کمبرود بارنردگي
رشد گونههاي يکساله به شدت پرائين آمرده و دامهرا بره
تعليف بيشتر گونههاي دائمي روي آوردنرد .برهطروريکره
شرراخص رجحرران در گونررههرراي مختلررف بخصرروص در
گونههاي پرتوليرد سالسروال ،درمنره و اسرتيپا نسربت بره
سالهاي ديگر بيشتر بوده و شاخص رجحران براالي يرک
ميباشد ولري بره طرور کلري در مراههراي مختلرف داراي
خوشخوراکي متوسط ميباشرد .نکتره قابرل توجره مقردار
باالي شاخص رجحان در فروردين ماه  1387برراي گونرۀ
درمنه ميباشد که اين گونه را در اين مراه کره در مرحلرۀ
رويشي ميباشد جزء گونههراي نسربتاً خوشرخوراک قررار
دهد .کمبود گونههاي يکساله بره دليرل کمبرود بارنردگي
باعث شده دام مجبور شود از بر هاي اين گونه برا اينکره
به ظاهر اسان تند آن در اين ماه مانع از چررا مريشرود،
استفاده کند.
طبيعي است در سالهاي با بارش بيشرتر نسربت بره
سالهاي ديگر بهعلت شرايط مناسب گياهان از شادابي يا
خوشخوراکي بهتري برخوردارند ولي به علت علوفه قابرل
دسرترس (مخصوصراً گونرههراي يکسراله) و کرافي داراي
شاخص رجحان پائينتري ميباشرند .برهطروريکره گونرۀ
درمنه در فروردين  1388داراي شراخص انتخراب بسريار
کم ( )0/63مي باشد و ايرن گونره را در رتبرۀ گونرههراي
نسبتاً غير خوشخوراک قرار ميدهد .بهطور کلي اين گونره
در اکور ماههاي چرا در سال  1388جزء گونههراي نسربتاً
غير خوشخوراک محسوب شد.
بر اساس نتايج ،در هر سال ارزش رجحاني گونرههراي
مختلف با هم متفاوت است .از آنجا که کيفيت علوفه يرک
گونه گياهي در مراحل مختلف فنولوژيکي متفاوت و تأثير
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پذير از فرم رويشي ،سن گياه و شرايط محيطري رويشرگاه
است ،دامنه تغييرات آن در گونهها و حتري در يرک گونره
در طي سالهاي مرورد بررسري از رونرد يکسراني پيرروي
نميکنند [ ،]1از اين رو ارزش رجحاني آنهرا هرم برراي
دامها متفاوت است .بهعرالوه مورفولروژي گياهران ماننرد
وجود سيخکهاي زبر ،خارهاي سطح گياه ،سيلي زيراد
بر هاي گيراه کره سربب بريرده شردن لرب و زبران دام
ميشود ،ساختار تاج پوشش گياهي که ممکرن اسرت دام
نتواند براحتي از آن چرا کند و همچنين عوامل شيميايي
نيز ممکن است سبب کاهش ميل و رغبت دام نسبت بره
گياه و در نتيجه کاهش ارزش رجحاني شود [.]8
مقايسه ارزش رجحاني گونهها در سرالهراي مختلرف
نشرران داد گونررۀ  Poa sinaicaداراي بيشررترين ارزش
رجحاني بوده است ولي برا توجره بره مقردار توليرد کرم و
درصررد پوشررش ترراجي بسرريار انرردک آن ( 0/17درصررد
پوشش) اين گونه نمري توانرد در برنامره ريرزي مرديريت
مرتع و به خصوص تعيين ظرفيت چرا چندان مؤثر باشرد.
در حاليکه ايرن گونره در مراترع ييالقري بردسرير اسرتان
کرمرران نسرربت برره گونرۀ  Stipa arabicaکرره شررباهت
بسياري برا گونرۀ  Stipa Hohenackerianaدارد داراي
ارزش رجحاني پايينتري بوده است [ .]17نتايج هر سرال
به طرور جداگانره نشران داد گونرۀ  Salsola laricinaاز
جايگاه خوبي از لحا شاخص رجحان برخوردار است .اين
گونه با توجره بره توليرد علوفره برااليش ،ميتروان گفرت
خوشخوراکترين گونه در بين گونرههراي پرتوليرد مرترع
استپي سراوه ميباشرد .ايرن گونره داراي ارزش رجحراني
متفاوتي در طول سالهاي مختلف مريباشرد .در مطالعرۀ
صورت گرفته در مراتع استان قزوين بر نقش مهم دو گونۀ
 Poa sinaicaو  Salsola laricinaدر ترسريب کرربن
اشاره شده است [ .]3با توجه به نترايج در اکورر مراههراي
فصل چرا در سال  1387گونه Cousinia cylindracea
تقريبرراً غيررر خوشررخوراک مرريباشررد .کمبررود بارنرردگي
مخصوصاً در ماههاي آبان تا اسفند ساختار بر هراي ايرن
گياه را خشن نموده و دام ترغيبري بره خروردن آن نردارد
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ولي در سال  1388با بارندگي خوبي منطقه شادابي را بره
گياهرران حترري برره گونررۀ Cousinia cylindracea
بخشرريده اسررت ،بررهطرروريکرره ايررن گونرره را در رتبررۀ
خوشخوراکي متوسط قرار داده است .جالرب آنکره در مراه
ارديبهشت شراخص رجحران بره  1/24رسريده اسرت .در
 Cousiniaداراي
ديگررر مطالعررات بيرران شررد جررن
پائينترين شاخص رجحان ميباشد [ 12و  .]19در رابطه
با گونرۀ  Stipa Hohenackerianaايرن گونره در سرال
 1387بسيار مرورد توجره دام قررار گرفتره مخصوصراً در
فروردين ماه با شاخص رجحان  1/72که گونره را در ايرن
ماه که در مرحله رويشي ميباشد ،جزء گونرههراي نسربتاً
خوشخوراک قرار داده است .ولي در سال  1388اگرر چره
در اکور ماهها به جز فروردين گونه در رتبره خوشرخوراکي
متوسط است ولي از لحا عرددي ايرن شراخص کمترر از
سال  1387بوده و نشان ميدهد اين گياه در سال 1388
کمتر چرا شده است .مطالعرهاي در مراترع کرردان اسرتان
البرز گونه Stipa Hohenackerianaرا يکي از گونههاي
خوشخوراک منطقه ارزيابي کردند [.]13
در رابطه با گونۀ  Stachys inflataمشاهدات مستقيم
نشان داده تنها در زمراني کره سربز اسرت توسرط دام چررا
ميشود و چون ماههايي از فصل چرا زماني اسرت کره ايرن
گونه کامالً خشک ميباشد (آبان تا بهمن) و اتصال بر هرا
با گياه بسيار سست است حتي باد و تماس دام با اين گونره
نيز باعث ريزش بر ها شده و عددي باالتر از حد انتظرار را
در مورد ارزش رجحراني ايرن گونره خرواهيم داشرت .ايرن
موضوع در مورد گونرههاي  Dendrostellera lessertiو
 Scariola orientalisبا شدت کمتري بيان ميشود .در
کل با توجه به پوشش غالب منطقه که سالسوال ،اسرتيپا و
درمنرره ميباشررد و ديگررر گونررهها درصررد بسرريار کمرري از
پوشش را به خود اختصاص دادهاند و همچنين با توجه به
اينکه اين سه گونه توليد اعظرم مراترع سراوه را بره خرود
اختصرراص دادهانررد ميترروان گفررت گون رۀ سالسرروال جررزو
خوشرخوراکتررين گونررهها و بعرد از آن اسرتيپا و درمنرره
ميباشد.

از لحا اثر ماههراي فصرل چررا برر شراخص رجحران
گونههاي مورد مطالعه نتايج بيانگر تغييرات ايرن شراخص
در ماههاي مختلف فصل چرا ميباشد .مراتع قشالقي ساوه
از اواسط آبان ماه مورد تعليف دامهايي قرار ميگيرد که از
ييالق رهسپار اين مراترع شردهانرد .برر ايرن اسراس اکورر
گونههاي علفي در مرحله خشک شردن هسرتند و دام بره
تعليف گونههاي بوتهاي و گونههاي خشک مريپرردازد .از
اين ميان گونۀ  Salsola laricinaگونهاي اسرت کره در
مرراههرراي پرراييز و اواي رل زمسررتان مررورد توجرره دام قرررار
ميگيرد .بر اساس نترايج نيرز مريتروان گفرت بيشرترين
شاخص رجحان در اين گونه در ماههاي آبران و آذر بروده
اسررت و در اواي رل فصررل روي رش (اواخررر اسررفند و اوايررل
فروردين) ،اين گياه کمتر مورد تعليف دام قرار ميگيرد.
بررسيها نشان داد گونۀ  Artemisia sieberiدر اوج
مرحلۀ رويشي (ارديبهشت ماه) از کمترين مقدار رجحران
برخرررروردار اسررررت کرررره در همررررين زمرررران گونررررۀ
 Scariola orientalisداراي بيشررترين مقرردار شرراخص
رجحان است که با نتايج ساير محققان مطابقرت دارد [ 4و .]8
بهطور کلي پهن برگان علفي همانند ،Scariola orientalis
،Dendrostellera lessertii ،Stachys inflata
 Noaea mucronataو گررررراسهرررراي گونررررههاي
 Poa sinaicaو  ،Stipa Hohenackerianaدر اوايررل
فصرل رويرش مررورد چرراي دام قررار مرريگيرنرد ولري بررا
پيشرفت مراحل رويشي اين گياهان خشبي شده و کمترر
چرا ميگردند .از طرف ديگر بوتهايهرا در زمران ورود دام
به منطقه که اوايل پاييز ميباشد بهتر چرا مريشروند کره
اين نتايج مطاب با نتايج ديگر محققان ميباشرد [ 5و  8و
11و .]22
بهطورکلي نترايج مطالعرات نشران داد ارزش رجحراني
گونههاي مورد تعليف دام در مراههراي فصرل چررا و نيرز
سالهاي مورد مطالعه با هم متفاوت اسرت .در سرالهراي
خشک چراي دام به علت کمبود گونههاي يکساله بر روي
گونههاي نسبتاً خوشرخوراک برهخصروص گونرۀ سالسروال
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بيشتر است و با مديريت چرا بايد از چراي بيش از حد برر
روي گونه هاي خوشخوراک در اوايل فصل رويش (اسرفند
و فروردين) جلوگيري نمود .اين مسأله در مورد گونههراي
پرتوليد استيپا و درمنه نيز صرادق اسرت .اگرر چره گونرۀ
درمنه به دليل اسران خاصري کره دارد شرايد در اوايرل
فصل رويش کمتر تعليف شود ولي چنانچره نترايج نشران
دادند اين گونه در ماه فروردين سال خشک  1387نيز بره
شدت چرا شد .بنابراين براي استفاد بهينه از علوفه مرتع
و پراکنش صحيح دام در مرتع به خصوص در اين فصل برا
برنامه ريزي صحيح چرا و بکارگيري سيستمهاي مختلرف
چرايي فرصت الزم براي زادآوري گياهان ايجاد شود .ايرن
موضوع بايد در تعيرين علوفره قابرل دسرترس بره منظرور
محاسبۀ ظرفيت چراي مرتع در اين دوره از فصل چررا در
نظر گرفته شرود .از طرفري چنانچره آخررين برداشرت برا
خاتمۀ فصل رويش مقارن نباشد چون در اثر فراهم نبودن
رشد گياه از مواد ذخيره براي رشد در همان دوره استفاده
نميکند و تا شروع فصرل رويرش بعردي مرواد غرذايي در
اندامهاي گياه به صورت ذخيره ميماند ،اين برداشرت اثرر
منفي روي قدرت رويش گياه ندارد .اين مورد در خصوص
گونۀ سالسوال صادق است که چراي زياد گياه در ماههراي

آذر تا بهمن که گياه در دور رکود رشد بسر مي بررد اثرر
منفي نخواهد داشت .نکتۀ مهم ديگر اينکه نترايج مربروط
به ارزش رجحاني گياهان براي نوع خاصي از دام تنها با در
نظر داشتن ترکيب و درصد گياهان موجود در آن منطقره
معني و مفهوم پيدا ميکند.
به طور کلي با توجه به اينکه يکي از فاکتورهاي مهرم
در تعيين ظرفيت چرايي مراترع ،تعيرين ارزش رجحراني
گياهان مرتعي با توجه به نوع دام استفاده کننده از مرتع و
تغييرات آن در طول فصل چرا ميباشد ،اسرتفاده از نترايج
ايرن تحقير در تعيررين ظرفيرت مناسررب چرررا در مراتررع
استپي خشکه رود ساوه و مراتع مشرابه آن ،مريتوانرد بره
کاهش فشار دام ناشي از شدت چرا در مرتع منجر شود.

سپاسگزاري
اين مقاله حاصل يک طررح تحقيقراتي بروده و از ايرن
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آن تشکر و قدرداني ميشود.
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