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 چکيده

به پژوهش اين ح مرتع و دام است.يت صحيريو مد يزيربرنامه يبرا ياز جمله اطالعات ضرور يمرتع يهاگونه ين ارزش رجحانييتع

 در هاگونه انتخاب شاخص روش از استفاده با و چرا فصل مختلف يهادر ماه گوسفند چراي مورد هايگونه رجحاني ارزش بررسي منظور

فصل چرا )اواسط آبان ماه(  ياز ابتدا قرقاز  خارج و داخل در هاگونه مصرف و توليد به مربوط يهادادهشد.  انجام رود ساوهخشکه مرتع

به نتايج اساس بر. شد آوريجمع گونه انتخاب شاخصمحاسبۀ  منظوربه سال سه مدت به ماه(بهشتيفصل چرا )اواسط ارد يتا انتها

در  )مخصوصاً Salsola laricinaو هاي فصل چرا( )در کل ماه Poa sinaica يهابه گونه مربوط رجحاني ارزش بيشترين آمده دست

باشد. يمهاي خشک( در سال هاي فصل چرا و مخصوصاً)در کل ماه Cousinia cylindraceaeگونۀ ن آن مربوط به يو کمتر آبان و آذر(

بطوريکه در فروردين  .شد مطالعه مورد يهاگونه رجحان شاخص و برداريبهره درصد افزايش باعث 1387 سال در بارندگي کاهش

با  Stachys inflataو  Noaea mucronata  هايخوشخوراک و گونه هاي نسبتاًگونهجزء  2با شاخص رجحان درمنه گونۀ  1387

هاي در آبان و آذر ماه سال Salsola laricinaپرتوليد گونۀ شمار آمد. مرتع بهخوشخوراک  هاي کامالًگونهجزء   1/2شاخص باالي 

هاي مين علوفه دامأمنبع بسيار مهمي براي تخوشخوراک تلقي شد. اين گونه  هاي نسبتاًگونه ءجز 4/1مورد مطالعه با شاخص باالي 

با مديريت صحيح چرا همچون رعايت ظرفيت چرا و  کهباشد خصوص از اواسط آبان تا اواسط اسفند ميمراتع استپي در طول سال به
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 مقدمه. 1
بررداري از مراترع بره بهرههاي نادرست و نامناسب شيوه

اخير موجرب برروز لطمرات شرديدي بره دهۀ  ويژه در چند

طبيعي شده است. در يک نگراه سيسرتمي منابعهاي عرصه

تررروان مبررراني ايجررراد پايرررداري بررره مراترررع کشرررور مي

هاي مرتعي را در ارتباط منطقي بين عوامل زنده اکوسيستم

از  يکريجرو کررد. وآن جسرتدهنرد  و غير زنده تشرکيل 

ن يريت مراترع تعيريمرد يزيرازهرا در برنامره رين نيترمهم

 تعيرين داردمري بيران [14]مقردم  .باشردميت چرا يظرف

 توليرد علوفۀ مقدار جمله از متعددي به عواملچرا  ظرفيت

 از مجراز بررداري بهرره حرد رجحاني، مرتع، ارزش در شده

 مرترع سرالمت درجرۀ و علوفره گياهي، کيفيرت هايگونه

 در متفاوتي انتخاب انواع دام درجاتطرفي  از. دارد بستگي

 و آب مختلرف منراط  مراتع .داشت خواهند گياهان مورد

 گيراهي گونره هراي از يمختلفر هرايترکيب داراي هوايي

 را در دسرترس هايگونه منطقه هر بومي هايدام و هستند

 کردام هرر و براي دهندمي قرار چرا مورد متفاوت ترجيح با

 درجرات جهت تعيين است هستند. الزم قائل نسبي ارزش

 دام دسرترس هاي درگونه رجحاني ارزش انتخاب، متفاوت

 و مقايسره چررا مرورد فصل هايماه و متفاوت هايسال در

 در بردون چررا ظرفيت محاسبۀ گيرد. بنابراين قرار بررسي

 در هاگونه رجحاني ارزش تغييرات مانند عواملي گرفتن نظر

 فصرل هايماه در علوفه کيفيت و گياهي در ترکيب و زمان

 . شد خواهد واقعي غير هايظرفيت تعيين منجر به چرا

توسرط  يقرات متعردديتحق ينه ارزش رجحرانيدر زم

احمدي و  صورت گرفته است. از آن جمله يادين زيمحقق

در مراتع نيمه اسرتپي آذربايجران غربري برا [ 2] همکاران

استفاده از روش شاخص انتخاب گونه نشان دادند در ايرن 

 ۀگونررر( و 42/1) Astragalus effusus ۀگونرررمراترررع 

Ziziphora clinopodioides (49/0 داراي بيشترين و )

باشرند. همچنرين بيشرترين و ميکمترين ارزش رجحاني 

( و 23/1هاي خرداد )کمترين مقدار ارزش رجحاني در ماه

 ( بوده است.5/0مرداد )

 ارزش رجحراني سرميرم شهرسرتان از منطقره سه در

 از برا اسرتفاده چرا فصل از مرحله سه در مرتعي هايگونه

 نترايج . بر اسراسشد تعيين زماني روش به بز و گوسفند

 هرا تفراوتگونه انتخاب در بز و گوسفند بين تحقي ، اين

 همبستگي شديد چرا فصل ابتداي داشت. در وجود آماري

 در .دارد وجرود دام توسط هاگونه ترجيح و پوشش درصد

و  خوشرخوراک هراي گونره حضور به توجه با فصل ابتداي

 سرپري از پر  و دارد بيشتري انتخاب قدرت دام متنوع،

 انتخراب قردرت مرتع در علوفه کاهش و رشد شدن دوره

 .[18] يابدمي کاهش از علوفه دام

هاي گوسفند و برز اي بين دامتغذيهمقايسه استراتژي 

در مراتع کوهستاني شمال پرتغال نشران داد برز بره طرور 

هراي درختري گونره( و ٪27ها )بوتهمعني داري بيشتر از 

( استفاده ٪10و  ٪6( نسبت به گوسفند )به ترتيب 24٪)

 .Rubus spو   .Erica spهراي گونرهمي کند. همچنين 

در انرد برودههاي برا شراخص رجحران براال برراي برز بوته

 Cytisus multiflorusکه هر دو نوع دام از خوردن حالي

. در ايرن خصروص [7] در زمستان و بهار امتنراع نمودنرد

هاي غذايي فصلي در رابطه با گاو، گوسرفند عادت ۀمقايس

و بز نشان از کاهش کيفيت علوفره از فصرول مرطروب بره 

ها نسربت بره سمت فصول خشک با کاهش مصرف گراس

دهد بزها در تمام مي. اين مطالعه گزارش ها داردسرشاخه

نمودنرد در مريهرا تغذيره سرشراخهطول سال بيشرتر از 

کردنرد. ميها تغذيه که گاو و گوسفند اغلب از گراسحالي

ها در تابستان و پراييز در گوسرفند همچنين مصرف فورب

 [.15] بيشتر از گاو بوده است

مهررم منطقرره  يهرراگونرره يارزش رجحرران يدر بررسرر

 هراگونه بين رجحاني ارزش ج نشان داديانجدان اراک، نتا

تيرر( متفراوت  و خررداد )اديبهشرت، چرا هاي فصلماه در

 يکسراله هرايپهرن برر  و ن رابطه گندميانياست. در ا

ب يررو سررپ  برره ترت رجحرراني ارزش بيشررترين داراي

 Bromus tomentelus ،Artemisia aucheri يهاگون

 رجحراني ن ارزشيشرتريب يدارا  Buffonia kcoelziiو

، شراخص يسه سه روش زمان سنجيمقا در .[22] اندبوده
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 ين ارزش رجحرانيريتع يبرا يانتخاب و درصد بهره بردار

 چررايو شاخص رجحران  سنجيزمان روش در شدان يب

 خرود بره راو مقردار  زمران بيشرترين يکسراله گنردميان

 بررداري، بهرره درصرد تعيرين روش . درداد اختصراص

 مربرروط برره برررداريبهررره درصررد ميررزان بيشررترين

Agropyron desertorum درصررد ميررزان و کمترررين 

 بروده اسرتSecale montanum بره  مربوط برداريبهره

را   Festuca ovinaگونه  يارزش رجحانهمچنين  .[17]

هرسين، سهند، فيروزکوه، المروت، سررعلي  يهاتيدر سا

 هرايسرايت برين .گزارش گرديدو  يبررس آباد و قره باغ

 اختالف بررسي مورد هايماه همچنين بين و مطالعه مورد

 رجحراني ارزش تغييررات دارد. بررسري وجود داريمعني

 تا گونه اين رجحاني ارزش ميزان چرا زمان افزايش گونه با

 .[9] يابدمي کاهش شهريور در سپ  و افزايش مرداد

در مراحرل مختلرف  هاي گياهيگونهبا توجه به اينکه 

رويشي و در طول دوره چرا از رجحان يکسراني برخروردار 

ارزش  ۀمطالعررو در امر مديريت مراترع برا از اين ،نيستند

رجحاني گياهران مرورد تعليرف دام و برا در نظرر گررفتن 

هايي که از ارزش رجحاني براالتري گونهمراحل فنولوژيک 

وارد شردن  در راسرتاي جلروگيري از توان ميبرخوردارند 

ها در ارتباط با زمران ورود و خرروج مناسرب آسيب به آن

گيري نمود. يکي از مروارد مهرم برراي تصميمدام به مرتع 

قابرل چرراي دام در  ۀعلوفرصدور پروانه چرا تعيين مقدار 

مرتع است. براي پاسخ به اين سوال بايد به چنرد موضروع 

در مرترع از جمله اينکه کدام يک از گياهاني که  پرداخت.

گيرنرد  و آيرا در ميرويند بيشتر مورد تعليف دام قرار مي

هاي مختلف تغييري در انتخاب و يا ميزان تررجيح دام ماه

 شود ميبراي چراي گياهان مورد نظر ايجاد 

 

 . روش شناسي2

 مورد مطالعهمنطقۀ  . معرفي1.2
کيلومتري شمال شرق  55در  خشکه رودمرتع استپي 

 38درجره و  50شهرستان ساوه در مختصات جغرافيرايي 

درجره  35و شرقي  طول  دقيقه 43درجه و  50تا  دقيقه

شرمالي واقرع عرر   دقيقه 29درجه و  35تا  دقيقه24و 

متر از  1325. متوسط ارتفاع منطقه (1)شکل   شده است

 آن  سرررطح دريرررا و متوسرررط بارنررردگي بلنرررد مررردت

ايسرررتگاه هواشناسررري ( براسررراس آمرررار 2011-1992)

و دمراي متوسرط  متررميلي 190 ، حدودسينوپتيک ساوه

بررسررري منحنررري  اسرررت. درجررره سرررانتيگراد 19آن 

آمبروترميک منطقه مورد مطالعه نشران دهنرده آن اسرت 

هراي آبران، آذر، دي، بهمرن و که وضعيت رطوبت در مراه

مراه و  5ب اسفند باال بوده به طوري که طول فصل مرطرو

هراي باشرد و نوسرانات آن در مراهمريماه  7فصل خشک 

 (.2باشد )شکل ميمتر ميلي  49تا  18مرطوب بين 

 دهرد در سرال زراعري هرا نشران مريهمچنين بررسي

ميلي متر بارندگي خشکسالي حاکم بروده  100با  87-86

مترر ميلي 223با بارندگي  87-88و در سال مورد مطالعه 

 163برا  88-89است. همچنين سال زراعري ترسالي بوده 

خشرکي بروده اسرت. مرترع  متر بارندگي سال نسبتاًميلي

مررورد مطالعرره داراي خرراک کررم عمرر  غيررر يکنواخررت و 

سنگين برر روي تيرپ  سنگريزه دار با بافت سبک تا نسبتاً

 است.واقع شده 2.1اي با واحد اراضي اراضي تپه

تاريخ  .ايري استبرداري از مرتع منطقه، عشبهره نظام

دام به مرتع اواسط آبان و تاريخ خرروج دام از مرترع ورود 

در مرترع  موجود تعداد دام باشد.اواسط ارديبهشت ماه مي

با ترکيب گوسفند )نژاد بومي س أر 2200 هکتاري 5000

که آميخته نژادهاي افشار و سنگسرري اسرت و در حردود 

صررد( در 10درصررد( و تعررداد محرردودي بررز ) حرردود  90

شرود باشد. اين منطقه توسط يک مرتعدار مديريت ميمي

و سعي شده است با سيستم چرايي تناوبي، فشار چررا برر 

گله گرايش مرترع )برا  4که با مرتع کاهش يابد. به طوري

اسررتفاده از ترررازوي گرررايش( موبررت و وضررعيت آن )بررا 

 15) 38استفاده از روش چهار فاکتوري ( با کسرب نمرره 

نمرره ترکيرب  8نمرره پوشرش،  8وضرعيت خراک، نمره 

 [. 14باشد ]نمره بنيه و شادابي( متوسط مي 7پوشش و 
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 ای آنموقعیت منطقه مورد مطالعه و تصویر ماهواره. 1شکل 

 

 

 منحني آمبروترمیك بلند مدت ایستگاه هواشناسي ساوه . 2شکل
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هراي هرا در هيچکردام از مراههمچنين در اين مرتع دام

هرايي کره در مراهکنند. فصل چرا غذاي کمکي دريافت نمي

گردنرد و در ها در شب به آغل بر نميباشد دامهوا سرد نمي

سرره آبشررخور نيررز در  کننررد.محررل مرتررع اسررتراحت مي

برر حسرب مکران  هاي مختلف مرترع وجرود دارد کرهمحل

کننرد. تيرپ غالرب ها از آبشخورها اسرتفاده ميچرايي، گله

 Artemisia sieberi- Salsola  پوشرش گيراهي مرترع

laricina گونه هاي همراه اين تيپ عبارتند از: باشد.مي 
Stipa Hohenackeriana, Poa sinaica,  
Scariola orientalis, Noaea mucronata, 

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 
سهم هر کدام از گونه هاي مرورد بررسري در  1جدول 

هراي مرورد بررسري نشران ها و سرالتوليد مرتع را در ماه

 دهد.مي

 مختلف بررسي و سهم تولید هر گونه از کل تولید مرتع هایسالها در نسبي ماهانه گونه تولید . 1جدول

 گونه
1387 1388 1389 

 خرداد ارديبهشت فروردين اسفند خرداد ارديبهشت فروردين اسفند خرداد ارديبهشت فروردين اسفند

Salsola laricina 1/22  4/32  36 7/3  1/21  6/3  8/37  5/37  1/36  7/32  1/17  1/4  

Stipa Hohenackeriana 5/26  3/23  2/50  0 6/7  2/36  9/40  3/15  1/24  2/38  5/28  1/9  

Stachys inflata 9/28  9/50  2/20  0 7/20  9/40  4/38  0 5/17  9/21  7/48  9/11  

Artemisia sieberi 6/28  36 2/32  2/3  1/12  2/25  33 6/29  8/21  1/51  1/24  3 

Dendrostellera lessertii 4/22  31 7/46  0 3/9  4/21  4/64  9/4  4/28  5/18  5/41  5/11  

Scariola orientalis 1/15  8/14  8/39  4/30  4/5  2/5  3/34  1/55  8/30  9/55  6/5  8/7  

Cousinia cylindracea 3/23  7/26  50 0 4/18  26 6/23  1/32  1/13  7/50  1/36  0 

Noaea mucronata 1/22  9/28  6/24  4/24  2/9  2/17  16 6/57  7/19  5/66  8/2  11 

Poa sinaica 6/45  8/23  6/30  0 1/33  1/64  8/2  0 44 9/39  1/16  0 

 

 قيتحق روش. 2.2
 ماه هر ها درگونه ارزش رجحاني گيرياندازه به منظور

 هرايسرال در ،)از آبان ترا ارديبهشرت مراه( چرا فصل از

مراحرل . شرد محاسربه آن مصررف و ميزان توليد مختلف

هاي مورد بررسي در فصل چرا گونهفنولوژيکي هر کدام از 

 در منظور اين برايآمده است.  2)اندازه گيري( در جدول 

 هر براي)در هر سال به صورت جداگانه(  چرا ابتداي فصل

)از لحرا  انردازه تراج پوشرش،  مشرابه پايۀ 5 سه تا گونه

 مشابه پايۀ 5 سه تا و قرق داخل در ارتفاع، بنيه و شادابي(

 فصل از ماه هر قرق براي بيرون در قرق، داخل هاي پايه با

از تمرام هرا پايرهسعي شد  .شد عالمتگذاري و انتخاب چرا

هاي متوسط موجود در مرترع باشرد )برا پايهلحا  در حد 

متوسرط پوشرش تراجي و انرداز  استفاده از پالت گذاري 

الزم به ذکر اسرت ايرن ها تعيين گرديد(. گونهارتفاع تمام 

هاي بسيار جوان و کوچرک و نره پايره هراي پايهها نه پايه

اند و از نظرر شرادابي نيرز سرعي شرد بودهمسن و خشبي 

اي که قدرت زادآوري داشرته و سررپا باشرد در نظرر گونه

بسته به تراکم هر هاي انتخاب شده پايهتعداد  گرفته شود.

 هرراي گونررهگونرره متفرراوت برروده اسررت کرره بررراي 

 ,Artemisia sieberiهراي گونرهغالب منطقه از جملره 

Salsola laricina  Stipa Hohenackeriana, Poa 

sinaica, Cousinia cylindraceae,  پايه و  5هر کدام

 يرکها هر کدام سه پايه انتخراب گرديرد. گونهبراي ساير 

هاي عالمت گذاري شرده پايه مرتع، به دام ورود از ماه بعد

 قررق بيررون و در داخرل )آبران مراه( اول مراه به مربوط
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 پاکرت در هرر پايره از شرده برداشرت علوفۀ. شد برداشت

 ترا آزاد در هواي شدن خشک از پ  .گرفت قرار جداگانه

 هراوزن آن در تغييرري متروالي روز دو طري در که زماني

 و ماه بعد يک دقي  طور به. شد ثبت و توزين ،نشد ايجاد

 ايرن )آذر تا ارديبهشت( چرا فصل بعد هايماه طورهمين

از جملره قابل ذکر است تمام ايرن مراحرل  .شد تکرار کار

 ال انجام شد.براي هر سها پايهانتخاب 

هرا دادهشاخص انتخاب گونه، ابتدا بايرد  ۀمحاسببراي 

براساس توليد و مصرف غير تجمعي بررآورد شروند. برراي 

خارج قرق کسر شرده کره توليد اين منظور توليد داخل از 

شود و با کسر مصرف هرر مراه ميمصرف تجمعي محاسبه 

شرود. در مرياز ماه قبل ميزان مصرف غير تجمعي برآورد 

مورد توليد نيز با کسر توليد داخل قرق هر ماه از ماه قبرل 

سرپ   ،شرودمريآن، ميزان توليد غير تجمعري محاسربه 

ها در علوفه )برابر است با  توليرد غيرر گونهسهم يا نسبت 

توليردي  ۀعلوفرتقسيم بر کل تجمعي هر گونه در آن ماه 

( و نسربت گونره در جيرره ) برابرر 100آن ماه  ضرب در 

است با مصرف غير تجمعي هر گونه در آن ماه تقسريم برر 

( محاسربه 100کل علوفه مصرف شده آن مراه ضررب در 

گرديد. سر انجرام شراخص انتخراب براسراس رابطره زيرر 

[. شرراخص ارزش رجحرراني بررر 18و  5محاسرربه گرديررد ]

 براي هر گونه تعيين شده است. 3ناي جدول مب

گونه انتخاب شاخص =
 نسبت گونه درجيره

 نسبت گونه در علوفه
 

 های مورد بررسي در فصل چراگونهمراحل فنولوژیکي هر کدام از . 2جدول

 ارديبهشت فروردين اسفند بهمن دي آذر آبان هاي فصل چراماه

Salsola laricina رويشي رويشي رويشي خشک خشک خشک شدن بذردهي 

Stipa Hohenackeriana گلدهي رويشي رويشي خشک خشک خشک خشک 

Stachys inflata گلدهي رويشي رويشي خشک خشک خشک خشک 

Artemisia sieberi رويشي رويشي رويشي خشک خشک بذردهي رويش مجدد پاييزه 

Dendrostellera lessertii رويشي رويشي رويشي خشک خشک خشک خشک 

Scariola orientalis رويشي رويشي رويشي خشک خشک خشک خشک 

Cousinia cylindracea رويشي رويشي رويشي خشک خشک خشک خشک 

Noaea mucronata رويشي رويشي رويشي خشک خشک خشک خشک 

Poa sinaica گلدهي و بذردهي رويشي رويشي خشک خشک خشک خشک 

 ها تا اين تاريخ در ارديبهشت ماه ذکر گرديده است.گونهباشد و مراحل رويشي ميخروج دام از مرتع اواسط ارديبهشت قابل ذکر است 

 

 [10و  8] های ارزش رجحانيطبقه بندی شاخص .3جدول

 کالس خوشخوراکي درصد خوشخوراکي ارزش رجحاني شاخص رديف

1 IP < 1/2  100 خوشخوراک کامالًها گونهرجحان کامل و I 

 I 75 خوشخوراک ها نسبتاًگونهرجحان نسبي و  4/1ر  2 2

 II 50 ها خوشخوراکي متوسطگونهرجحان متوسط و  7/0ر  3/1 3

 III 25 ها تقريباً غير خوشخوراکگونهاجتناب نسبي و  3/0ر  6/0 4

 III 0 ها کامالً غير خوشخوراکگونهاجتناب کامل و  > 2/0 5
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 هاي آمار بررداريهاي بدست آمده در سالدادهدر نهايت 

زمايش اسرپليت آ با SAS( به کمک نرم افزار 1387-1389)

مرکرب در سرال  ۀتجزيرپالت در قالب طرح کامال تصادفي با 

مورد تجزيه تحليل قرار گرفت و برا اسرتفاده از آزمرون چنرد 

 ها مورد مقايسه قرار گرفتند.ميانگيناي دانکن دامنه
 

 جینتا. 3
هراي مختلرف در گونره ارزش رجحاني واريان  تجزيه

در جدول  آن نتايج که شد انجام مختلف هايماه و هاسال

 که دهدمينشان  واريان  تجزيه است. نتايج شده ارائه 4

 هاگونه رجحاني روي ارزش بر مختلفي هاسال و هاماه اثر

 سرطح در نيز اثرات متقابل همه همچنيناست.  دارمعني

 .است دارمعني درصد يک

هراي اثر متقابل گونه در ماه نيز براي هر کدام از سرال

 %1برا روش دانکرن در سرطح مطالعه به صورت جداگانره 

 5در جدول نتايج آن مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت که 

 آمده است.

 های مختلفگونهتجزیه واریانس ارزش رجحاني بین سال، ماه و  . 4جدول

 F Pr> Fمقدار  ميانگين مربعات درجه آزادي منبع

 >0001 52/121 502655/10 2 سال

 - - 017/0 12 خطاي اول

 >0001 28/106 161605/3 6 ماه

 >0001 23/89 65442/2 12 سال*ماه

 - - 0857/0 70 خطاي دوم

 >0001 44/333 91910/9 8 گونه

 >0001 84/72 828134/0 48 ماه* گونه

 >0001 99/60 81435/1 16 سال* گونه

 >01 18/17 510980/0 96 سال*ماه*گونه

 - - 08637/0 674 خطاي سوم

 

هراي ميانگين ارزش رجحاني براي گونره ۀمقايسنتايج 

ارائه  5در جدول  %1مورد بررسي با روش دانکن در سطح 

 ۀگونرگرردد کره ميشده است. با توجه به جدول مشاهده 

Poa sinaica  با بيشرترين ارزش رجحراني در گرروه اول

تروان ايرن گونره را بره عنروان ، بنرابراين مريقرار گرفرت

هاي مرورد بررسري برا گونهترين گونه در بين خوشخوراک

 .اخص ارزش رجحاني معرفي نمودتوجه به ش

هررا داراي ونررهگبررا توجرره برره نتررايج اگررر چرره بقيرره 

باشرند ولري از لحرا  ميرانگين مريخوشخوراکي متوسط 

در رده  Salsola laricinaاي بوته گونه ،شاخص رجحان

دوم قرار گرفته است. اين گونه با توجره بره توليرد علوفره 

تررين گونره در برين توان گفرت خوشرخوراکبااليش، مي

 هرايگونرهباشرد. هاي پرتوليد مرتع استپي ساوه ميگونه

Stachys inflata  وStipa Hohenackeriana ،

Dendrostellera lessertii، Noaea mucronata و 
Artemisia sieberi هاي بعدي قرار گرفتند و نيز در رده

 در گروه آخر قرار گرفت. Cousinia cylindracea ۀگون
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 در طي سه سال  های مورد بررسيگونهمیانگین ارزش رجحاني برای  ۀمقایس. 5جدول 

 توليد
Kg/ha 

 گونه ميانگين شاخص رجحان کالس رجحان رتبه خوشخوراکي

28/1 I نسبتا خوشخوراک a 1/0±82/1 Poa sinaica 

264 II خوشخوراکي متوسط b 03 /0±17/1 Salsola laricina 

18/11 II خوشخوراکي متوسط bc 08/0±11/1 Stachys inflata 

91 II خوشخوراکي متوسط bc 04/0±06/1 Stipa hohenackeriana 

22/7 II خوشخوراکي متوسط bc 1/0±02/1 Scariola orientalis 

97/1 II خوشخوراکي متوسط bcd 09/0±98/0 Dendrostellera lessertii 

04/5 II خوشخوراکي متوسط bcd 1/0±94/0 Noaea mucronata 

6/118 II خوشخوراکي متوسط cd 05/0±87/0 Artemisia sieberi 

25/23 II خوشخوراکي متوسط d05/0±68/0 Cousinia cylindracea 

 اختالف بين شاخص انتخاب مورد آزمايش است.دهند  نشان   a,bحروف 

 

هراي ميانگين ارزش رجحاني برراي گونرهمقايسۀ نتايج 

برا روش دانکرن در سرطح هاي مختلف در ماهمورد بررسي 

ارائه شده است. برا توجره  6در جدول 1387براي سال  1%

برا  Poa sinaicaگونرۀ گرردد کره مريبه جدول مشاهده 

بره ترتيرب  71/3و  17/4با مقدار  بيشترين ارزش رجحاني 

، قررار گرفرت اولدر گرروه هراي فرروردين و اسرفند در ماه

تررين خوشرخوراکتوان اين گونه را بره عنروان بنابراين مي

با توجره  1387در سال هاي مورد بررسي گونهگونه در بين 

البتره الزم بره ذکرر  .به شاخص ارزش رجحاني معرفي نمود

 28/1است با توجه به مقدار توليرد ايرن گونره کره در حرد 

ايرن  باشد توليد بسيار انردکي اسرت.ر هکتار ميکيلوگرم د

درصد پوشرش را بره خرود اختصراص داده 17/0گونه تنها 

و   Artemisia sieberi گونررۀبعررد از ايررن گونرره،  اسررت.
Stachys inflata  وNoaea mucronata  در مررراه

 فرررروردين داراي بيشرررترين ارزش رجحررراني بودنرررد.

مررراه داراي در آبررران  Cousinia cylindracea ۀگونرر

 بروده اسرت. 1387ترين مقدار ارزش رجحاني در سال کم

هراي آبران و نيز در ماه Salsola laricinaتوليد  پر ۀگون

 اند.بودهخوشخوراک  آذر نسبتاً

کره سرال  1388هرا در سرال نتايج مقايسره ميرانگين

در  Poa sinaica ۀگونرپرباراني بوده نشان داد همچنران 

با ميانگين شاخص رجحران  ارديبهشتهاي فروردين و ماه

 داراي بيشرررررررترين ارزش رجحررررررراني  46/3و  27/2

)آبرران و آذر(،  Salsola laricinaهرراي گونرره انررد.برروده

Stachys inflata ،)اسرفند و فرروردين( Poa sinaica 
 و Stipa Hohenackeriana)آبررران ترررا اسرررفند(، 

Dendrostellera lessertii ًفررررروردين( نسرررربتا( 

شراخص رجحران برراي ايرن  ۀدامنر اند.بودهخوشخوراک 

 هرراي گونررهبرروده اسررت.  96/1تررا  35/1هررا بررين گونرره

Noaea mucronata و Scariola orientalis  نيررز در

 انرد.برودهغيرر خوشرخوراک  تقريبراًهاي آبران ترا دي ماه

بروده  56/0ترر از پرايينشاخص رجحان براي ايرن گونره 

 است.

کره بنرا بره  1389هرا در سرال ميانگين ۀمقايسنتايج 

خشرکي  مترر( سرال نسربتاًميلي 163مقدار بارندگي آن )

از لحا  مقدار شراخص رجحران نسربت بره دو  بوده است

 ها مشاهده شد.ها و ماهگونههاي بين سال گذشته تفاوت

 64/1برراالترين مقرردار شرراخص رجحرران  1389در سررال 

مراه( بروده  )ارديبهشرت Poa sinaica ۀگونرمربوط بره 

هراي گذشرته بروده است. اين مقدار بسيار کمترر از سرال

است. در اين سال کمترين مقدار شاخص رجحان مربروط 

 و Dendrostellera lessertiiهرررراي  گونررررهبرررره 
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Noaea mucronata (25/0.در اسفند ماه بود )  در مورد

 هرررايگونرررهپرتوليرررد منطقررره يعنررري  ۀگونرررسررره 

Salsola laricina ،Stipa Hohenackeriana  و
Artemisia sieberi   بر اساس مقادير شراخص رجحران

 ۀرتبرهراي مختلرف در در ماه 1389هر سه گونه در سال 

البته به جرز مراه آبران  ،خوشخوراکي متوسط قرار گرفتند

 کرره در رتبرره نسرربتاً Salsola laricina ۀگونرربررراي 

 خوشخوراک قرار داشت.

 های مختلفهای مورد بررسي و در سالهای مختلف در ماهگونهمیانگین اثر متقابل ارزش رجحاني  ۀمقایس .6جدول 

 ماه گونه
1387  1388  1389  

رتبه  شاخص انتخاب رتبه خوشخوراکي شاخص انتخاب رتبه خوشخوراکي شاخص انتخاب

 خوشخوراکي

S
a

ls
o
la

 l
a

ri
ci

n
a

 

 ن.خ ab 24/0±42/1 ن.خ cd 15/0±49/1 ن.خ d-f 3/0±57/1 آبان

 خ. م. bc 3/0±23/1 ن.خ c-e 2/0±36/1 ن.خ ef 3/0±42/1 آذر

 خ. م. bcd 05/0±13/1 خ. م. de 2/0±21/1 خ. م. e-h 25/0±2/1 دي

 خ. م. bcd 2/0±12/1 خ. م. de 2/0±25/1 خ. م. e-g 3/0±22/1 بهمن

 خ. م. bc 19/0±18/1 م.خ.  ef 1/0±01/1 خ. م. gh 15/0±1/1 اسفند

 خ. م. bcd 1/0±09/1 خ. م. ef 07/0±93/0 خ. م. hi 2/0±89/0 فروردين

 خ. م. bcd 1/0±1/1 غ. خ.ت. hi 1/0±53/0 خ. م. e-h 4/0±2/1 ارديبهشت

S
ti

p
a

 H
o
h

en
a

ck
er

ia
n

a
 

 خ. م. cd 1/0±04/1 خ. م. e-g 1/0±84/0 خ. م. e-g 2/0±26/1 آبان

 خ. م. cd 1/0±0/1 خ. م. de 07/0±86/0 خ. م. f-h 15/0±15/1 آذر

 خ. م. cd 08/0±98/0 خ. م. ef 03/0±9/0 خ. م. ghi 21/0±07/1 دي

 خ. م. cd 17/0±97/0 خ. م. ef 1/0±92/0 خ. م. hi 2/0±1 بهمن

 خ. م. de 08/0±78/0 خ. م. ef 1/0±1 خ. م. e-h 18/0±18/1 اسفند

 خ. م. cd 05/0±96/0 ن.خ c-e 2/0±35/1 ن.خ c-f 3/0±72/1 فروردين

 خ. م. cd 1/0±99/0 خ. م. ef 1/0±98/0 ن.خ ef 2/0±4/1 ارديبهشت

A
rt

em
is

ia
 s

ie
b

er
i

 
 خ. م. de 1/0±74/0 ت.غ. خ. f-i 05/0±62/0 ن.خ ef 1/0±4/1 آبان

 خ. م. de 08/0±78/0 خ. م. fgh 1/0±65/0 خ. م. e-g 15/0±28/1 آذر

 خ. م. de 1/0±76/0 ت.غ. خ. g-i 1/0±56/0 خ. م. gh 3/0±1/1 دي

 خ. م. cde 05/0±83/0 ت.غ. خ. g-i 1/0±56/0 خ. م. f-h 2/0±13/1 بهمن

 خ. م. de 05/0±66/0 خ. م. e-g 1/0±84/0 خ. م. hi 1/0±8/0 اسفند

 خ. م. cde 1/0±83/0 خ..غ. ت f-i 05/0±63/0 ن.خ c-e 1/0±2 فروردين

 خ. م. cde 1/0±81/0 غ. خ.ت.  ij 1/0±48/0 خ. م. hi 15/0±96/0 ارديبهشت

S
ta

ch
ys

 i
n

fl
a

ta
 

 خ. م. cd 15/0±9/0 خ. م. def 1/0±65/0 خ. م. hi 2/0±9/0 آبان

 خ. م. cd 1/0±91/0 خ. م. def 2/0±16/1 خ. م. hi 1/0±01/1 آذر

 م.خ.  cd 09/0±87/0 خ. م. c-e 15/0±31/1 خ. م. hi 27/0±88/0 دي

 خ. م. cd 05/0±87/0 خ. م. def 1/0±11/1 خ. م. hi 06/0±02/1 بهمن

 غ. خ.ت.  bc 1/0±51/0 ن.خ bc 2/0±76/1 ن.خ c-e 2/0±81/1 اسفند

 خ. م. bc 1/0±92/0 ن.خ cd 3/0±43/1 ک. خ cd 1/0±17/2 فروردين

 خ. م. cd 1/0±99/0 خ. م. c-e 2/0±26/1 خ. م. gh 1/0±1/1 ارديبهشت
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  .6جدول ادامه 

 ماه گونه
1387  1388  1389  

رتبه  شاخص انتخاب رتبه خوشخوراکي شاخص انتخاب رتبه خوشخوراکي شاخص انتخاب

 خوشخوراکي

P
o

a
 s

in
a
ic

a
 

 ن.خ ab 25/0±44/1 ن.خ cd 2/0±49/1 ن.خ c-f 1/0±74/1 آبان

 ن.خ b 25/0±36/1 ن.خ cd 3/0±44/1 ن.خ d-f 25/0±51/1 آذر

 خ. م. bc 15/0±24/1 ن.خ cd 3/0±54/1 ن.خ e-g 25/0±31/1 دي

 خ. م. bc 1/0±2/1 خ. م. cd 15/0±28/1 خ. م. e-g15/0±29/1 بهمن

 خ. م. ab 04/0±72/0 ن.خ a-c 2/0±96/1 ک. خ b 1/0±71/3 اسفند

 خ. م. bc 2/0±27/1 ک. خ ab 3/0±27/2 ک. خ a 1/0±17/4 فروردين

 ن.خ. a 34/0±64/1 ک. خ a 2/0±46/3 ک. خ c 27/0±26/2 ارديبهشت

N
o

a
ea

 m
u

cr
o

n
a

ta
 

 خ. م. cd 1/0±91/0 ک.غ.خ. k 05/0±17/0 خ. م. hi 2/0±94/0 آبان

 خ. م. cd 06/0±87/0 غ. خ. ij 1/0±49/0 خ. م. gh 2/0±09/1 آذر

 خ. م. cd 08/0±84/0 غ. خ. i-k 1/0±43/0 خ. م. gh 13/0±11/1 دي

 خ. م. cd 1/0±87/0 خ. م. e-g 1/0±82/0 خ. م. e-g 1/0±24/1 بهمن

 غ.خ.ت. g 05/0±25/0 خ. م. fgh 06/0±67/0 ن.خ c-e 1/0±94/1 اسفند

 خ. م. bcd 2/0±13/1 خ. م. fgh 1/0±69/0 ک. خ cd 2/0±13/2 فروردين

 خ. م. bc 2/0±25/1 خ. م. ef 1/0±96/0 خ. م. e-h 16/0±18/1 ارديبهشت

C
o

u
si

n
ia

 c
yl

in
d

ra
ce

a
 

 خ. م. de 2/0±75/0 خ. م. ef 06/0±9/0 غ. خ.ت. k 1/0±27/0 آبان

 خ. م. de 05/0±69/0 خ. م. ef/0±91/0 ت.غ. خ. ij 05/0±54/0 آذر

 خ. م. de 08/0±71/0 خ. م. ef 1/0±98/0 ت.غ. خ. ijk 09/0±51/0 دي

 خ. م. de 1/0±7/0 خ. م. cde 2/0±02/1 ت.غ. خ. ij 2/0±62/0 بهمن

 ت.غ. خ. efg 06/0±48/0 خ. م. ef 1/0±9/0 خ. م. gh 2/0±09/1 اسفند

 خ. م. cde 1/0±81/0 خ. م. e-g 1/0±82/0 ت.غ. خ. ef 1/0±59/0 فروردين

 خ. م. c 1/0±67/0 خ. م. de 2/0±24/1 ک.غ. خ. k 05/0±23/0 ارديبهشت

D
en

d
ro

st
el

le
ra

 l
es

se
rt

ii
 

 خ. م. cd 07/0±93/0 خ. م. fgh 06/0±7/0 ن.خ ef 3/0±4/1 آبان

 خ. م. cde 08/0±84/0 خ. م. fg 1/0±74/0 خ. م. e-g 1/0±26/1 آذر

 خ. م. cd 1/0±87/0 خ. م. fg 05/0±77/0 خ. م. f-h 25/0±13/1 دي

 خ. م. cde 06/0±84/0 خ. م. def 1/0±71/0 خ. م. f-h 1/0±13/1 بهمن

 ک.غ. خ. g 05/0±24/0 خ. م. de 1/0±22/1 خ. م. hi 1/0±8/0 اسفند

 ت.غ. خ. fg 1/0±38/0 ن.خ a-c 2/0±97/1 ن.خ c-e 3/0±01/2 فروردين

 خ. م. cd 2/0±03/1 خ. م. ef 1/0±99/0 خ. م. h-j 2/0±67/0 ارديبهشت

S
ca

ri
o

la
 o

ri
en

ta
li

s
 

 خ. م. cd 2/0±02/1 ت.غ. خ. hi 1/0±53/0 خ. م. h-j 15/0±69/0 آبان

 خ. م. cd 1/0±95/0 ت.غ. خ. hi 1/0±54/0 خ. م. hi 25/0±93/0 آذر

 خ. م. cd 07/0±93/0 ت.غ. خ. ij 05/0±48/0 خ. م. hi 08/0±82/0 دي

 خ. م. cd 1/0±92/0 غ. خ. i-k 1/0±45/0 خ. م. hi 1/0±83/0 بهمن

 خ. م. bc 05/0±27/1 خ. م. def 1/0±14/1 خ. م. c-e 1/0±9/1 اسفند

 خ. م. bc 2/0±2/1 خ. م. fgh 1/0±66/0 .خک c-e 1/0±07/2 فروردين

 خ. م. bc 25/0±31/1 ک. خ ab 3/0±21/2 خ. م. e-h 3/0±18/1 ارديبهشت
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 گيرينتيجهبحث و . 4
 86-87نشرران داد در سررال زراعرري  آمررار بارنرردگي

مترر بروده کره ايرن ميلي 100ميانگين بارندگي در حدود 

مقدار بسريار کمترر از ميرانگين بارنردگي طروالني مردت 

بوده است. در حقيقت ايرن سرال، متر( ميلي 190)منطقه 

شده و به دليل کمبرود بارنردگي ميسال خشک محسوب 

هرا بره هاي يکساله به شدت پرائين آمرده و دامگونهرشد 

کره طروريهبر هاي دائمي روي آوردنرد.گونه شتريبتعليف 

هرراي مختلررف بخصرروص در گونررهشرراخص رجحرران در 

هاي پرتوليرد سالسروال، درمنره و اسرتيپا نسربت بره گونه

هاي ديگر بيشتر بوده و شاخص رجحران براالي يرک سال

هراي مختلرف داراي باشد ولري بره طرور کلري در مراهمي

نکتره قابرل توجره مقردار باشرد. ميخوشخوراکي متوسط 

 ۀگونربرراي  1387ماه باالي شاخص رجحان در فروردين 

 ۀمرحلرباشد که اين گونه را در اين مراه کره در ميدرمنه 

خوشرخوراک قررار  هراي نسربتاًگونه ءجزباشد ميرويشي 

هاي يکساله بره دليرل کمبرود بارنردگي گونهدهد. کمبود 

هاي اين گونه برا اينکره باعث شده دام مجبور شود از بر 

 ،شرودمرياز چررا  مانعاين ماه به ظاهر اسان  تند آن در 

 استفاده کند.

 بره نسربت بيشرتر بارش با هايسال در است طبيعي

 يا شادابي از مناسب گياهان شرايط علتهب ديگر هايسال

 قابرل علوفه علت ولي به بهتري برخوردارند خوشخوراکي

 داراي کرافي وهراي يکسراله( گونره )مخصوصراً دسرترس

 ۀگونرکره طروريهبر. باشرندمي تريرجحان پائين شاخص

 داراي شراخص انتخراب بسريار 1388درمنه در فروردين 

هراي گونره ۀرتبر( مي باشد و ايرن گونره را در 63/0کم )

طور کلي اين گونره هب دهد.ميخوراک قرار غير خوش نسبتاً

 هراي نسربتاًگونه ءجز 1388هاي چرا در سال در اکور ماه

 غير خوشخوراک محسوب شد.

 هرايگونرهرجحاني  ارزش در هر سال ،جيبر اساس نتا

ک يرت علوفه يفيککه  آنجا از. است متفاوت هم با مختلف

ر يثأمتفاوت و ت يکيدر مراحل مختلف فنولوژ ياهيگونه گ

شرگاه يرو يطريط محياه و شراي، سن گيشير از فرم رويپذ

ک گونره يردر  يها و حترگونهرات آن در ييدامنه تغ ،است

 يرويرپ يکسرانياز رونرد  يمرورد بررسر يهاسال يدر ط

 برراي هرم هراآن رجحاني ارزش رو اين از ،[1]کنند نمي

 ماننرد گياهران مورفولروژي عرالوههب. است تفاوتمها دام

 زيراد سيلي  گياه، سطح خارهاي زبر، هايسيخک وجود

 دام زبران و لرب شردن بريرده سربب کره هاي گيراهبر 

 دام اسرت ممکرن که گياهي تاج پوشش ساختار شود،مي

 شيميايي عوامل همچنين و چرا کند آن از براحتي نتواند

 بره نسبت دام رغبت و کاهش ميل سبب است ممکن نيز

 [.8] شود ارزش رجحاني کاهش نتيجه در و گياه

هراي مختلرف در سرالها گونهمقايسه ارزش رجحاني 

بيشررترين ارزش  يدارا Poa sinaica ۀگونرر نشرران داد

برا توجره بره مقردار توليرد کرم و  يول بوده استرجحاني 

درصررد  17/0ار انرردک آن )يبسرر يدرصررد پوشررش ترراج

ت يرديمر يزيرتوانرد در برنامره ر ين گونه نمريپوشش( ا

باشرد. ثر ؤمت چرا چندان ين ظرفييمرتع و به خصوص تع

ر اسرتان يبردسر يالقريين گونره در مراترع يرکه ايدر حال

کرره شررباهت  Stipa arabica ۀگونررکرمرران نسرربت برره 

 يدارد دارا Stipa Hohenackeriana ۀگونربرا  ياريبس

 لنتايج هر سرا. [17]بوده است  يترپايين يارزش رجحان

از  Salsola laricina ۀگونربه طرور جداگانره نشران داد 

. اين جايگاه خوبي از لحا  شاخص رجحان برخوردار است

تروان گفرت گونه با توجره بره توليرد علوفره برااليش، مي

هراي پرتوليرد مرترع گونرهترين گونه در بين خوشخوراک

 يارزش رجحران ين گونره دارايرباشرد. ااستپي سراوه مي

 ۀمطالعر. در باشردمري هاي مختلفدر طول سال يمتفاوت

 ۀگونصورت گرفته در مراتع استان قزوين بر نقش مهم دو 

Poa sinaica  وSalsola laricina  در ترسريب کرربن

هراي با توجه به نترايج در اکورر مراه[. 3]اشاره شده است 

 Cousinia cylindraceaگونه  1387فصل چرا در سال 
کمبررود بارنرردگي  .باشرردمرريغيررر خوشررخوراک  تقريبرراً

هراي ايرن هاي آبان تا اسفند ساختار بر در ماه مخصوصاً

گياه را خشن نموده و دام ترغيبري بره خروردن آن نردارد 
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بره  وبي منطقه شادابي رابا بارندگي خ 1388ولي در سال 

  Cousinia cylindracea ۀگونررگياهرران حترري برره 
 ۀرتبرردر را کرره ايررن گونرره طرروريهبرر ،بخشرريده اسررت

جالرب آنکره در مراه  .خوشخوراکي متوسط قرار داده است

در رسريده اسرت.  24/1ارديبهشت شراخص رجحران بره 

 يدارا  Cousinia جررن  شرردان يررب اتمطالعررديگررر 

در رابطه  .[19و  12] باشدمي رجحان ترين شاخصپائين

ايرن گونره در سرال  Stipa Hohenackeriana ۀگونربا 

در  بسيار مرورد توجره دام قررار گرفتره مخصوصراً 1387

که گونره را در ايرن  72/1فروردين ماه با شاخص رجحان 

 هراي نسربتاًگونره ءجز ،باشدماه که در مرحله رويشي مي

اگرر چره  1388خوشخوراک قرار داده است. ولي در سال 

ها به جز فروردين گونه در رتبره خوشرخوراکي در اکور ماه

متوسط است ولي از لحا  عرددي ايرن شراخص کمترر از 

 1388دهد اين گياه در سال بوده و نشان مي 1387سال 

در مراترع کرردان اسرتان اي مطالعرهکمتر چرا شده است. 

هاي گونهرا يکي از  Stipa Hohenackerianaالبرز گونه

 .[13] خوشخوراک منطقه ارزيابي کردند

مشاهدات مستقيم  Stachys inflata ۀگوندر رابطه با 

تنها در زمراني کره سربز اسرت توسرط دام چررا نشان داده 

هايي از فصل چرا زماني اسرت کره ايرن شود و چون ماهمي

هرا و اتصال بر )آبان تا بهمن( باشد خشک مي گونه کامالً

با گياه بسيار سست است حتي باد و تماس دام با اين گونره 

ها شده و عددي باالتر از حد انتظرار را نيز باعث ريزش بر 

در مورد ارزش رجحراني ايرن گونره خرواهيم داشرت. ايرن 

و  Dendrostellera lesserti هايموضوع در مورد گونره

Scariola orientalis  شود. در ميبا شدت کمتري بيان

کل با توجه به پوشش غالب منطقه که سالسوال، اسرتيپا و 

ها درصررد بسرريار کمرري از باشررد و ديگررر گونررهدرمنرره مي

اند و همچنين با توجه به پوشش را به خود اختصاص داده

اينکه اين سه گونه توليد اعظرم مراترع سراوه را بره خرود 

سالسرروال جررزو  ۀگونررترروان گفررت انررد مياختصرراص داده

ها و بعرد از آن اسرتيپا و درمنرره تررين گونررهوشرخوراکخ

 باشد.مي

فصرل چررا برر شراخص رجحران  يهرااز لحا  اثر ماه

ن شراخص يررات اييانگر تغيج بيمورد مطالعه نتا يهاگونه

ساوه  يباشد. مراتع قشالقيمختلف فصل چرا م يهادر ماه

رد که از يگيقرار م ييف دامهايان ماه مورد تعلباز اواسط آ

ن اسراس اکورر ير. برر ادانرشردهن مراترع يالق رهسپار ايي

در مرحله خشک شردن هسرتند و دام بره  يعلف يهاگونه

پرردازد. از مريخشک  يهاگونهو  يابوته يهاگونهف يتعل

اسرت کره در  ياگونه Salsola laricina ۀگونان ين ميا

ل زمسررتان مررورد توجرره دام قرررار يررز و اواييپررا يهررامرراه

ن يشرتريتروان گفرت بمريز يرج نيارد. بر اساس نتريگمي

آبران و آذر بروده  يهان گونه در ماهيشاخص رجحان در ا

)اواخررر اسررفند و اوايررل  شيررل فصررل رويرراسررت و در اوا

 .رديگميف دام قرار ياه کمتر مورد تعلين گي، افروردين(

در اوج  Artemisia sieberi ۀگونها نشان داد بررسي

رويشي )ارديبهشت ماه( از کمترين مقدار رجحران  ۀمرحل

  ۀگونرررربرخرررروردار اسررررت کرررره در همررررين زمرررران 

Scariola orientalis  داراي بيشررترين مقرردار شرراخص

 .[8و  4] مطابقرت داردساير محققان رجحان است که با نتايج 

 ،Scariola orientalis همانند يپهن برگان علف يطور کلهب

Stachys inflata، Dendrostellera lessertii، 

Noaea mucronata هايگونرررره يهرررراگررررراس و  

Poa sinaica  وStipa Hohenackeriana،  در اوايررل

بررا گيرنرد ولري مرريفصرل رويرش مررورد چرراي دام قررار 

شده و کمترر  ياهان خشبين گيا يشيشرفت مراحل رويپ

هرا در زمران ورود دام ايبوتهگر يگردند. از طرف دميچرا 

شروند کره مريباشد بهتر چرا ميبه منطقه که اوايل پاييز 

و  8و  5باشرد ]ميديگر محققان ج يمطاب  با نتاج ين نتايا

 [.22 و 11

طورکلي نترايج مطالعرات نشران داد ارزش رجحراني هب

هراي فصرل چررا و نيرز هاي مورد تعليف دام در مراهگونه

هراي متفاوت اسرت. در سرالهاي مورد مطالعه با هم سال

هاي يکساله بر روي گونهخشک چراي دام به علت کمبود 

سالسروال  ۀگونرخصروص هخوشرخوراک بر هاي نسبتاًگونه
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بيشتر است و با مديريت چرا بايد از چراي بيش از حد برر 

)اسرفند  روي گونه هاي خوشخوراک در اوايل فصل رويش

هراي گونهورد در مله أمساين جلوگيري نمود.  و فروردين(

 ۀگونراگرر چره استيپا و درمنه نيز صرادق اسرت. پرتوليد 

درمنه به دليل اسران  خاصري کره دارد شرايد در اوايرل 

ايج نشران ترفصل رويش کمتر تعليف شود ولي چنانچره ن

نيز بره  1387دادند اين گونه در ماه فروردين سال خشک 

بهينه از علوفه مرتع   استفادبنابراين براي شدت چرا شد. 

و پراکنش صحيح دام در مرتع به خصوص در اين فصل برا 

هاي مختلرف سيستمبرنامه ريزي صحيح چرا و بکارگيري 

ايرن چرايي فرصت الزم براي زادآوري گياهان ايجاد شود. 

موضوع بايد در تعيرين علوفره قابرل دسرترس بره منظرور 

را در ظرفيت چراي مرتع در اين دوره از فصل چر ۀمحاسب

چنانچره آخررين برداشرت برا  از طرفرينظر گرفته شرود. 

فصل رويش مقارن نباشد چون در اثر فراهم نبودن  ۀخاتم

رشد گياه از مواد ذخيره براي رشد در همان دوره استفاده 

کند و تا شروع فصرل رويرش بعردي مرواد غرذايي در نمي

ر ماند، اين برداشرت اثرهاي گياه به صورت ذخيره مياندام

اين مورد در خصوص منفي روي قدرت رويش گياه ندارد. 

هراي سالسوال صادق است که چراي زياد گياه در ماه ۀگون

رکود رشد بسر مي بررد اثرر   دورآذر تا بهمن که گياه در 

 مربروط نترايج اينکه ديگر مهم ۀنکتمنفي نخواهد داشت. 

 در با تنها دام از خاصي نوع براي رجحاني گياهان ارزش به

 منطقره آن در موجود گياهان درصد و ترکيب داشتن نظر

 .کندميپيدا  مفهوم و معني

 مهرم فاکتورهاي از يکيبه طور کلي با توجه به اينکه 

 رجحراني ارزش مراترع، تعيرين چرايي ظرفيت تعيين در

 و مرتع از کننده دام استفاده نوع به توجه با مرتعي گياهان

باشد، اسرتفاده از نترايج ميچرا  فصل طول در آن تغييرات

در مراتررع در تعيررين ظرفيرت مناسررب چرررا ايرن تحقيرر  

توانرد بره مري ،استپي خشکه رود ساوه و مراتع مشرابه آن

 .منجر شودکاهش فشار دام ناشي از شدت چرا در مرتع 

 

 سپاسگزاري
اين مقاله حاصل يک طررح تحقيقراتي بروده و از ايرن 

زداري و مؤسسره طري  از سازمان جنگلها، مراترع و آبخير

هاي مراتع کشور به خاطر تأمين هزينه تحقيقات جنگلها و

 شود.آن تشکر و قدرداني مي
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