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تعيين ارزش رجحاني گونه های مرتعی مورد چرای گاو دورگه با 
استفاده از روش  زمان سنجی  در مراتع شورروی  اروميه

چکيده
مطلوبيت گياهان علوفه ای برای دامهای اهلی و وحشی عامل مهمی در ارزيابی تناسب مرتع با نوع دام می باشد. اين  مطلوبيت در 
تعيين  وضعيت،  ظرفيت  و مديريت علمي مرتع مورد  اســتفاده  قرار می گيرد. از اين رو توجه به ارزش رجحانی گونه های موجود 
در يک منطقه از نکات کليدی اســت که می تواند موفقيت مديريت در دستيابی به اهدافش را تضمين نمايد. بدين منظور در اين 
بررســي ارزش رجحاني گونه های گياهی به روش زمان ســنجي  براي  گاو دورگه تعيين گرديد. روش کار بدين صورت بود که  که 
طی 4 ســال در ماههای ارديبهشت، خرداد، تير، مرداد، شهريور و مهر و در هر ماه يک روز در دو زمان و هر زمان حدود 20 دقيقه 
از چرای گاو دو رگ، روی گونه های مورد چرا، فيلم تهيه ) در مجموع 6 بار( و پس از انتقال فيلم به کامپيوتر، زمان چراي هر گونه 
مشخص گرديد. همچنين تعداد دفعات استفاده از گونه ها، مدت زمان استفاده از هر گونه و زمان بدون چرا در ماههاي مذکور براي 
هر دام مورد نظر مورد بررســي قرار گرفت. نتايج نشان داد که  بين گونه های مختلف از نظر مدت زمان چرا  و درصد زمان چرا در 
ســطح يک درصد اختالف معنی دار وجود دارد.. عالوه بر اين اثر متقابل گونه –ماه بر مدت چرا و درصد زمان چرا ، نيز معنی دار 
بود.  درصد زمان چرا شده گونه ها در سالهای مختلف با هم تفاوت معنی دار ندارد. اما مدت چرا و درصد زمان چرا شده در ماههای 

مختلف در سطح 0/05 معنی دار بوده  است. 
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Studying preference value of saline rangeland species of Urmia by crossbred cows using timing method
By: M. Fayaz, Member of Scientific Board of Research Institute of Forest and Rangelands. H. Yeganeh, Ph.d Student of 
Range Management of University of Tehran (Corresponding Author). H. Piri Sahragard, Assistant Professor of Range 
and Watershed department, University  of Zabol, Zabol, Iran . M. T. Ghaemi, Member of Scientific Board of Agricultural 
and Natural Resources Research Center of West Azarbaijan. A. Sour, Former of M.Sc. in Range Management of 
University of Tehran. N. Zare, M.Sc. in Range Management of Research Institute of Forest and Rangelands.
Determination of preference value of plant species which grazed by crossbred cows in the Tezkhrab rangelands by 
timing method desirability of forage plants for livestock and wild animals is an important factor in evaluating the 
appropriateness of pasture with livestock. This desirability in determination of range condition, range capacity of 
the pasture and scientific management of rangelands is used. Thus attention to the preference value of plant species 
in a region is a key factor which can guarantee the success of management in achieving its goals. Therefore the 
preference value of plant species by timing method for hybrid cow was determined. Method was this form That 
within 4 years and 6 months (May, June, July, August, September and October) and two times in one day each month 
and each time about 20 minutes from of grazing cattle was shot (Total 6 times)  and then  transfer film to Computer 
, Grazing time  of plant species was determined. The results showed in 1% level There is significant differences 
Between different species in terms of duration and Percent of the time grazed. In addition, interaction between 
species - month on the time grazing and percent of time grazed was significant. Also results showed Percent of 
the time grazing no significant differences between species in different years, but time grazing and percent of time 
grazed in different months at 0.05 levels was significant.

Keywords: preference Value, hybrid cattle, Tezkhrab rangelands, time grazing, percent of grazed time.

مقدمه
بهــره برداری و مدیریت صحیح عرصه هــای مرتعی نیازمند مدیریت 
بهینه چرای دام اســت. مدیریت چرایی نیز نیازمند طرحهایی اســت 
که در آن نوع دام، ظرفیت چرا، فصول مناســب چرا  و سیســتم های 
چرایی مناســب  مورد توجه  قــرار گیرد. انتخاب نوع دام از مهمترین 
تصمیمات مدیریتی اســت که در آن باید به مسایلی همچون کیفیت 
وکمیت گیاهان، خوشــخوراکی و ارزش رجحانی هر یک از گونه های 
گیاهی برای هر یک از انواع دام و در نتیجه میزان برداشــت دام از هر 
یــک از گونه های گیاهی و ســودمندی آن دام از نظر اقتصادی مورد 
نظر قرار گیرد. از این رو توجه به ارزش رجحانی گونه های موجود در 
یک منطقه از نکات کلیدی اســت که مــی تواند موفقیت مدیریت در 
دســتیابی به اهدافش را تضمین سازد. ارزش رجحانی یا انتخاب یک 
گیاه در مقابل گیاه دیگر توســط دام یک عکس العمل رفتاری مربوط 
به دام اســت. عواملی مانند فصل اســتفاده، تفاوت بین اکوتیپ های 
مختلف، عملکرد دام، تغییر در ســاختار جوامع گیاهی  بر ترجیح دام 
از گونه های گیاهی  تاثیر می گذارند. )10( عالوه بر موارد ذکر شــده 
عوامل مربوط به دام  مثل ســن و نوع دام، عوامل مربوط به گیاه مثل 
مرحله رویشی  وقابلیت دسترسی هم در ارزش رجحانی گیاهان تاثیر 
دارند. کیفیت، کمیت و دوره رشــد گونه ها،  شانس گونه های گیاهی 
را برای چرا توســط دام  تعیین می کننــد )6(. مدت چرای گاوها در 
تابســتان در روز کاهش پیدا می کند. کاهش چرا ی روزانه در گاوها  

با حداکثر دمای روزانه همبســتگی زیادی دارد )8(. در مورد ترجیح 
غذایی دامها ، مطالعات متعددی با روشهای مختلف انجام شده است. 
رنجبری و همکاران )1384( در سه منطقه از شهرستان سمیرم ارزش 
رجحانی گونه های مرتعی  را در ســه مرحله از فصل چرا با اســتفاده 
از گوســفند و بز به روش زمانی تعیین نمودند. بر اساس نتایج حاصله 
بین گوســفند و بز در انتخاب گونه ها، تفــاوت آماری وجود دارد. در 
ابتدای فصل چرا همبستگی شــدید درصد پوشش و ترجیح گونه ها 
توسط دام وجود دارد. همچنین گونه های همراه، مراحل مختلف چرا 
و  نوع دام اثر بســیار معنی داری بر میزان ترجیح یک گونه دارد. در 
ابتدای فصل با توجه به حضور گونه های خوشــخوراک متنوع، دام از 
انتخاب بیشــتری برخوردار بوده و پس از گذشت مراحل فنولوژیکی 
گیــاه و کاهش علوفه در مرتع،  تعداد انتخاب دام از علوفه کاهش می 
یابد. نکته دیگر،  صرف زمان بیشتر برای انتخاب یک گونه در گوسفند 
نســبت به بز می باشد. تفاوت در میان رجحان گونه های مشترک در 

هر منطقه می تواند به دلیل وجود گونه های همراه باشد.
Ngwa و همــکاران )2000( در علفزار های شــمال کامرون جهت 
بررســي ارزش رجحاني گوســفند و بز براي هرگله 5 بار و هر بار 10 
دقیقــه دام ها را تعقیب و گونه هاي مورد چرا را را یادداشــت کردند و 
بدین ترتیب مدت زمان چراي دام از هر گونه برآورد شد. در این بررسي 
مشخص شد که گوسفندان دو سوم وقت خود را صرف چرا از گراس ها 
و بزها بیشــتر وقت خود را صرف سرشــاخه خواري کردند. همچنین 
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 Acacia seyal، Acacia sensegal، نتایج نشــان داد گونه هاي
Pterocarpus lucens و Ziziphus mauritiana از شــاخص 
 )2009( Hussein & Durrani .رجحان باالیي برخوردار مي باشند
با بررســي ارزش رجحاني مراتع ییالقي بلوچســتان پاکستان به این 
نتیجه رســیدند که گوسفندان 54 درصد از زمان چرا را صرف تغذیه 
از فورب هــا، 23درصد از گراس، 22درصد از بوته اي ها و یک درصد را 
صرف چرا از درختچه اي ها کردنــد. همچنین بزها 60 درصد از زمان 
چــرا را صرف تغذیــه از فورب ها، 27 درصد از گــراس، 12 درصد از 
بوته اي ها و یک درصد را صرف چرا از درختچه اي ها کردند. در تحقیقي 
که  Rogosic و همــکاران )2006( بر بوته زارهاي مدیترانه اي روي 
مقایســه ارزش رجحاني گوسفند و بز انجام دادند، مشاهده کردند که 
بز بیشــتر از گوســفند بوته خواري کرده و افزایش وزن بیشتري نیز با 
توجه به این شــرایط در منطقه داشــته و بهتر است در این منطقه بز 

نگهداري شود.
 Sanon و همــکاران )2007(، رفتار گوســفند، بــز و گاو و انتخاب 
گونه هــاي بوته اي به وســیله آنها را در چراگاه هــاي طبیعي منطقه 
ســاحلي بورکینا فاسو مورد بررســي قرار دادند. در این مطالعه رفتار 
چرایي گاو، گوسفند و بز در طي 3 روز متوالي در هر ماه از مي 2003 
تا آوریل 2004 به طور منظم هر 15 دقیقه، ثبت شد. نتایج نشان داد 
که  کاهش در فعالیت هاي تغذیه اي همه گونه هاي دامي از فصل بارش 
تا فصل خشــک کاهش می یابد.  در حالي کــه همزمان فعالیت هاي 
نشــخوار کردن و اســتراحت در این فصول افزایش یافته اســت. این 
کاهش در زمان صرف شــده براي تغذیه در گاو نسبت به بقیه دام ها 
بیشتر بوده است )از 72 تا 39 % کل زمان(. گاوها در تمام طول دوره 
مطالعاتي تنها حدود 4/5 درصد زمان چرا را صرف سرشــاخه خواري 
کردند. در گوسفند و بز یک نقطه اوجی در رفتار سرشاخه خواري در 
فصل خشک به ترتیب با 28 و 52 % را نشان داد. میرداودي و سندگل 
)1388( ارزش رجحاني گونه هاي مرتعي انجدان  در اســتان مرکزي 
را از طریق زمان ســنجي بررســي کردند و به این نتیجه رسیدند که 
  Bromus tomentellus، Asperula گونه هاي خوشخوراکي نظیر
glomerata ،.koelzii   Buffonia. و گراس هــاي یکســاله در 

اوایل فصل چرا به شــدت مورد استفاده دام قرارگرفته و درطول دوره 
  Bromus tomentellus،Artemisia aucheriگونه هــاي چرا 
As.glomerata , وcf.koelzii Buffonia بــه ترتیب با74، 43، 
59 و56 درصد میزان بهره برداري، مورد استفاده قرار گرفتند. رشتیان 
و همــکاران )1388( بــا تعیین ارزش رجحانــي 7 گونه مهم مرتعي 
در مناطق اســتپي استان یزد به این نتیجه رســیدند که گوسفندان 
 Tragopogon  بیشــترین زمان چــراي خود را بر روي گونه هــاي
jezdianuse،  Artemisia herba alba و ســپس صرف ســایر 
گیاهان یکســاله کردند. بنابراین با توجه بــه اهمیت ارزش رجحاني 
گونه هــاي مرتعي در ماههاي مختلف فصل چــرا و نقش مهم آن در 
تعیین ظرفیت چرایي مراتع با هدف رسیدن به عملکرد بهینه دام، این 
تحقیق به منظور تعیین میزان ارزش رجحاني گونه هاي مرتعي منطقه 

به روش زمان سنجي انجام شد.

مواد و روش ها
مشخصات منطقه مورد مطالعه 

سایت تزخراب ارومیه به مشخصات جغرافیائي '30، °37  الي ''15،'34، 
°38 عرض شــمالي و '15،°45  الي ''37 ،'25، °47 طول شرقي در 
روستاي تز خراب در 25 کیلو متري جنوب شرقي  شهرستان ارومیه 
از اســتان آذر بایجان غربي واقع گردیده است. حداقل ارتفاع از سطح 
دریــاي آزاد 1115 متــر و حداکثر آن 1300 متر مي باشــد. اراضي 
منطقه پســت و شور، بافت خاک ســنگین  تا نیمه سنگین و متوسط 
بارندگي ساالنه  299 میلي متر و متوسط درجه حرارت ساالنه 12/6 
درجه سانتیگراد مي باشــد. در طبقه بندي آمبرژه اقلیم منطقه جزء 
اقلیم  نیمه خشک محســوب مي گردد. بررسي منحني آمبروترمیک 
30 ساله در منطقه تزخراب نشان دهنده آن است که وضعیت رطوبت 
در ماه هاي آبان، آذر، دي، بهمن، اســفند ، فروردین و اردیبهشت باال 
بوده به طوري که طول فصل مرطوب 7 ماه و فصل خشــک 5 ماه مي 
باشــد. شــکل زیر تغییرات بارندگی را در طی سال های مورد بررسی 

)1386- 1389( را نشان می دهد.

شکل 1- مقايسه مقادير بارندگي در سالهاي مورد مطالعه 
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 Atriplex verrucifera -Puccinella تیپ گیاهي منطقه شامل
bulbosa-Aeluropus littoralis   و مســاحت رویشــگاه 500 
هکتار مي باشد. این منطقه معرف منطقه رویشي گونه هاي شورروی 
مي باشد که در اســتان آذربایجان غربي جزء مراتع قشالقي به شمار 
مي رود. ایــن مراتع به خاطر تامین علوفه مــورد نیاز دامهاي بزرگ 
وکوچک که در روســتاهاي اطراف از تراکم زیادي برخوردار مي باشد 
در اکثر ایام سال،  نقش عمده اي در تامین علوفه دام دامداران منطقه 
شــور اطراف در یاچه ارومیه دارد . نوع دام مورد اســتفاده در مراتع 
تزخراب گاو با  مخلوطي از دامهاي بومي و نیمه اصالح و گوســفند و 
بز نژاد ماکوئي مي باشد. مراتع منطقه مورد مطالعه از اواخر فروردین 
تا اواســط آبان ماه مورد استفاده دامداران و روستائیان قرار مي گیرد. 
شیوه بهره برداري از مراتع منطقه روستائي است و تاریخ ورود و خروج 
دام  در مراتع تزخراب  از 2/1 لغایت 8/30 هر ســال بمدت 210 روز، 
تعداد بهره بردار 30 خانوار و تعداد دام موجود 180 راس مي باشد. 

روش بررسي
در ایــن بررســي ارزش رجحانــي گراس هــا از روش زمان ســنجي 
)Feeding minutes( براي چراي گونه ها تعیین گردید.  بدین نحو 

که طی 4 ســال)1386، 1387، 1387 و 1389( در اواسط ماههاي 
اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد و شهریور، مهر و در هر ماه یک روز در 
دو زمان و هر زمــان حدود 20 دقیقه از چرای گاو دو رگه روی گونه 
هــا فیلم تهیه ) در مجموع 6 بار( و پــس از انتقال فیلم به کامپیوتر، 
زمان چراي هر گونه مشــخص گردید. تعداد دفعات اســتفاده از گونه 
هــا، مدت زمان اســتفاده از هر گونه و زمان بدون چــرا در ماههاي 
)اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد، شهریور و مهر( براي هر دام مورد نظر 
مورد بررسي قرار گرفت. سپس گونه ها بر حسب زمان صرف شده براي 
چــرا در هر ماه به ترتیب نزولي تنظیم و ارزش رجحاني آنها بدســت 
آمد )19(. جدول زیر فهرســت گونه هاي موجود سایت، براساس فرم 
رویشي ، درصد پوشش تاجي و تراکم هر یک از گونه ها در داخل سایت 

تزخراب ارومیه را نشان می دهد)جدول 1(.
قبــل از تجزیه و تحلیل، ابتدا داده ها جهت آزمون نرمال بودن با آماره 
شپیرو- ویلک )Shapiro-Wilk( آزمون شدند. در نهایت داده ها با 
آزمون اســپلیت پالت در قالب طرح بلوک کامل تصادفي در نرم افزار 
SAS ver 9,1 تجزیه و تحلیل و مقایســه میانگین ها نیز با استفاده 
 Duncan's Multiple Range( از آزمــون چند دامنه اي دانکــن

Test( در سطح P >0/01 صورت پذیرفت. 

جدول 1- فهرست گونه هاي موجود سايت، براساس فرم رويشي ، درصد پوشش تاجي و تراکم

نام اختصاری نام گونهرديف
تراکمشکل رويشيگونه

درصد پوشش )تعداد در مترمربع(

1Aeluropus littoralisAe. li0/145گراس چند ساله

2Puccinella  distansPu. di0/26گراس چند ساله

3Atriplex verruciferaAt. Ve0/127بوته ای چند ساله

4Salsola crassaSa. cr0/095بوته ای چند ساله

5Halocenumum strobilaceumHa. st0/2812بوته ای چند ساله

6Annual grassAn. gr12گراس یک ساله

7Annual forbsAn. fo14فورب یک ساله

نتايج
نتایــج حاصل از تجزیه واریانس مربــوط به ارزش رجحانی گونه های 
گیاهی و ترجیح غذایی دام که با اســتفاده از روش زمان سنجی مورد 
مطالعه قرار گرفته بود  نشــان داد کــه بین گونه های مختلف از نظر 
مدت زمان چرا در ســطح یک درصد اختالف معنی دار وجود دارد ) 
 Aeluropus جدول شماره2(. بیشــترین مدت چرا مربوط به گونه
littoralis  )329/167 ثانیــه( وکمتریــن مــدت چــرا  مربوط به 
گراسهای یکساله )27/91 ثانیه( بود . همچنین تجزیه واریانس مربوط 
به درصد زمان چرا شــده نشان داد که بین گونه های مختلف از نظر 
درصد زمان چرا شــده در ســطح 0/01 اختالف معنی دار وجود دارد 

)جدول شــماره3(. بیشــترین درصد زمان چرا شــده مربوط به گونه 
Aeluropus littoralis )27/39 درصــد( و کمتریــن درصد زمان 
چرا مربوط به گراسهای یک ســاله )2/33 درصد ( بود )شکل شماره 
2(. عالوه بر این اثر متقابل گونه در ماه بر مدت چرا و درصد زمان چرا 
نیز در ســطح یک درصد معنی دار بوده است )شکل 3(. درصد زمان 
چرا شده گونه ها در سالهای مختلف با هم تفاوت معنی دار ندارند. اما 
مدت چرا و درصد زمان چرا شــده در ماههای مختلف در سطح 0/05 
معنی دار اســت. بیشترین مدت و درصد زمان چرا مربوط به ماه مهر) 
16/25 درصد( و کمترین مدت و درصد  زمان مربوط به ماه تیر )12 

درصد( بود )شکل 4(.
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شکل 3- مقايسه ميانگين درصد زمان چرا شده در ماههای مورد بررسی

جدول 2- تجزيه واريانس مدت چرا گونه های مختلف

FPr>F ميانگين مربعاتمجموع مربعاتدرجه آزادیمنابع تغيير

0/0003 **53229/23645/88/48ماه

--181371/5476/19خطای اول

0/0001< **61295775/3215962/51092/6گونه

0/0003 **2412974/8540/62/74گونه*ماه

9017788/4197/65خطای دوم

1431386829/000کل
٭ و ٭٭ احتمال معني دار بودن در سطح 5% و يک درصد و ns عدم وجود احتمال معني دار

جدول 3- تجزيه واريانس درصد زمان چرا شده

FPr>F ميانگين مربعاتمجموع مربعاتدرجه آزادیمنابع تغيير

0/0005 **521/224/247/58ماه

--1810/070/55خطای اول

0/0001< **68973/81495/61067/49گونه

0/0006 **2487/23/632/59گونه*ماه

90126/091/4خطای دوم

1439597/46کل
٭ و ٭٭ احتمال معني دار بودن در سطح 5% و يک درصد و ns عدم وجود احتمال معني دار

جدول 4- مقايسه ميانگين اثر متقابل گونه- ماه بر درصد زمان چرا

An.gr An.fo Ae.li Pu.di At.ve Ha.st Sa.cr ماه
5/7±0/32ih 3/2±0/35kj 27±0/41bc 21/5±0/3d 11/8±0/31e 9/3±0/24 f 11/6±0/12e اردیبهشت

4/6±0/13ij 2/4±0/37kl 26/1±0/7c 21/5±0/2d 12/1±0/5e 8/9±0/54f 11/7±0/62e خرداد

3/4±0/35kj 1/4±0/25l 26±0/52c 21/4±0/2d 11/3±0/44e 9±0/7f 11/4±0/9e تیر

- - 28/8±0/7a 20/8±0/33d 11/5±1/2e 6/6±0/59gh 9/5±0/7f مرداد

- - 28/6±0/21ab 20/6±0/3d 12/2±0/9e 6/7±0/6gh 9/6±0/7f شهریور

- - 27/8±1ab 20/6±0/4d 13/1±0/8e 8/1±0/66fg 11/6±0/6f مهر

شکل 2- مقايسه ميانگين درصد زمان چرای گونه های مورد مطالعه
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نتایج مقایســه میانگین اثرات متقابل  گونه در ماه بر مدت چرا نشان 
داد که بیشــترین مدت چرای گونه های مختلــف مربوط به ماه مهر 
  Aelurupus littoralis است. بیشــترین مدت چرا مربوط به گونه
و ماه مهر  وکمترین مدت چرا مربوط به گراســهای یکساله و ماه تیر 
بود. عالوه بر این نتایج مربوط به مقایســه میانگین اثرات متقابل گونه 
در مــاه بر درصد زمان چرا  تقریبا مشــابه  نتایج مربوط به مدت چرا 

بود. این نتایج نشــان داد که بیشــتر درصد زمان چرا شده  مربوط به 
گونه Aelurupus littoralis و مــاه مرداد و کمترین درصد زمان 
چرا شــده مربوط به گراسهای یکســاله و ماه تیر بود. در جدول 5 نیز 
تغییرات درصد و مدت زمان چرا )برحســب ثانیــه( برای گونه های 

مختلف در سال ها و ماه های مختلف آورده شده است.
 

جدول 5- درصد و مدت زمان چرا در سال ها، ماه ها و گونه ها مختلف در سايت تزخراب

درصد زمان چرا مدت زمان چرا به ثانيه
سال ماه

An.gr An.fo Sa.ve Sa.cr Pu.di Ha.st Ae.li An.gr An.fo Sa.ve Sa.cr Pu.di Ha.st Ae.li

36 54 135 130 262 102 322 3 4,5 11,2 10,8 21,8 8,5 26,8 خرداد

1386

- - 140 135 259 90 350 - - 11,6 10 21,6 7,5 29,1 مهر

- - 125 120 254 90 340 - - 10,4 10 21,2 7,5 28,3 مرداد

42 60 140 138 264 108 326 3,5 5 11,8 11,5 22 9 27,2 اردیبهشت

- - 130 120 256 85 345 - - 10,8 10 21,3 7 28,7 شهریور

12 30 130 128 262 98 322 1 2,5 10,8 10,6 21,8 8,2 26,8 تیر

18 54 162 162 258 126 288 1,5 4,5 13,5 13,5 21,5 10,5 24 خرداد

1387

- - 186 150 240 120 300 - - 15,5 12,5 20 10 25 مهر

- - 180 90 240 60 373 - - 15 7,5 20 5 31 مرداد

30 66 132 138 252 120 312 2,5 5,5 11 11,5 21 10 26 اردیبهشت

- - 174 90 240 60 348 - - 14,5 7,5 20 5 29 شهریور

12 42 150 168 258 132 294 1 3,5 12,5 14 21,5 11 24,5 تیر

25 60 139 137 259 106 318 2,1 5 11,6 11,4 21,6 8,8 26,5 خرداد

1388

- - 150 145 249 95 350 - - 12,5 12,1 20,7 7,9 29,1 مهر

- - 130 125 249 90 340 - - 10,8 10,4 20,7 7,5 28,3 مرداد

32 78 142 140 262 110 324 2,7 6,5 12 11,6 22 9,2 27 اردیبهشت

- - 132 120 250 95 345 - - 11 10 20,8 7,9 28,7 شهریور

20 50 137 133 258 105 317 1,7 4,2 11,4 11 21,5 8,7 26,4 تیر

36 54 144 132 258 96 324 3 4,5 12 11 21 8 27 خرداد

1389

- - 156 144 240 84 342 - - 13 12 20 7 28 مهر

- - 120 120 258 78 330 - - 10 10 21,5 6,5 27,5 مرداد

48 72 150 144 258 108 336 4 6 12,5 12 21 9 28 اردیبهشت

- - 150 132 246 84 336 - - 12,5 11 20,5 7 28 شهریور

24 42 126 120 252 96 318 2 3,5 10,5 10 21 8 26,5 تیر

بحث و نتيجه گيري
 Aeluropus درصد زمان صرف شــده برای چرا توســط گاو از گونه
littoralis  در ماههــاي مختلــف فصل چرا، نشــان می دهد از نظر 
ارزش رجحانــی این گونه براي گاو دارای رتبه رجحانی 1 می باشــد. 
در مــورد انتخاب گونه Aeluropus littoralis و اینکه بیشــترین 

درصــد زمان چرا به این گونه اختصاص دارد باید این نکته را  یاد آور 
شــد که عالوه بر ذایقه دام مورد مطالعه، عواملی نظیر مقدار تولید و 
درصد ترکیب گیاهان موجود، نحوه پراکنش و میزان دسترسی دام به 
آنها در این زمینه نقش دارند. در تایید این مطلب )13( خوشخوراکی 
و فراوانی گونه های همراه و ترکیب پوشــش گیاهی را از عوامل موثر 
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بــر ارزش رجحانی گیاهان می داند. به طــور کلی گاو این گونه را در 
انتخــاب اول خود قرار داده، در حالي که در ترکیب پوشــش گیاهي 
مرتع گونه هاي دیگري هم وجود داشــته است. دلیل این امر بخاطر 
عالقه دام به گراســها و حالت چمني گونه مذکور مي باشــد از طرفي 
این گونه از اواســط شهریور رشد مجدد خود را شروع کرده و با تولید 
شــاخ و برگ هاي فراوان  در ماههاي آخرفصــل چرا نیز مورد تعلیف 
 Atriplex  tatarica، ،گاو قرار مي گیرد. گونه های گراس یکســاله
 Chenopodium album، Salicornia europea، Suaeda
altisima و انواع Salsola هــا در بین گونه هاي منتخب کمترین 
نقش را در مصرف و جیره غذائي داشــته است با این همه در ماههاي 
اردیبهشــت، خــرداد، تیر مورد چرا قرار مي گیــرد و این گونه ها در 
اواخــر تیر ماه از بین می روند. این گونه ها  در ماههاي مذکور داراي 
رتبه رجحانی 7 بوده که بیشــترین زمان صرف شده توسط گاو از این 
گونــه مربوط به اردیبهشــت ماه و کمترین آن به ماه تیر می باشــد. 
گونه های یکســاله  به سبب خصوصیات فیزیولوژي و بر گهاي آن در 
انتخــاب هفتم دام جای دارند. کوتاه بودن دوره رشــد این گیاهان و 
متکی بودن آنها به بارندگیهای فصلی باعث می شــود که این گیاهان 
کمترین نقش را در جیره غذایی دامها داشــته باشند. به نظر می رسد 
چرای زودرس این گیاهان در مراحل ابتدایی رشد و برداشت برگهای 
سبز این گیاهان به علت ترد بودن و آسانی قطع باعث اختالل در رشد 
این گیاهان شــده و نقش این گیاهــان در جیره غذایی دام را محدود 
می کند. از طرف دیگر کیفیت غذایی گندمیان یکساله با گذشت زمان 
با سرعت بیشــتری نسبت به گندمیان چندساله کاهش می یابد )6(. 
عالوه بر موارد ذکر شــده در منطقه مورد مطالعه گراســهای یکساله 
کمترین درصد پوشــش )2 درصد( را در بین پوشش گیاهی  موجود 
داشته اند که این موضوع نیز در کاهش رجحان گیاه برای دام به دلیل 
محدودیت دسترسی دام به آن نقش دارد. همچنانکه مطالعات )2( نیز 
معنی داری اثرات  گونه و ماه بر شــاخص رجحان و درصد زمان چرا 
را نشــان می دهد. عالوه بر این کیفیت، کمیت و دوره رشد گونه  ها،  
شانس گونه ها  را برای چرا توسط دام تعیین می کنند )6(. نکته مهم  
دیگر اینکه  گاو  بیشــترگراس ها را ترجیح مــي دهد و از نظر رژیم 
غذایي پروتئین آن کمتر از رژیم غذایي گوسفند است و از نظر قدرت 
چرایي و وضعیت آرواره براي برداشــت گیاه بعد از گوسفند قرار دارد. 
یکی دیگر از دالیل این انتخاب می تواند مربوط به  کم بودن یا نبودن 
گیاهان یکســاله در در ترکیب پوشش گیاهی منطقه مورد چرا باشد 
که مقدار ناچیز این گیاهان در ترکیب گیاهی از دالیلی است که باعث 
شده است که مدت زمان چرا و همچنین درصد زمان چرای گونه های 
یکساله از بقیه گونه ها کمتر است درصد ترکیب آن در منطقه چقدر 
اســت. همانطوري که عبداللهي و همکاران )2009( نیز دلیل کاهش 
مصــرف یک گونه را پراکنش کم گونــه، معرفي مي کند که محققان 
 Malechek ،)1984( و همــکاران Holechek زیادي از جملــه
)1984( و Aregheore و همکاران )2006( نیز میزان دسترسي به 
علوفه را یکي از عوامل موثر در انتخاب گیاه مي دانند.  و این موضوع 
یک نکته طبیعی اســت که با  کمبود یا نبود گیاهان یکساله از میزان 
بهره برداری آنها کم می شــود )5(. در مورد درصد زمان چرا  هم باید 

این نکته را یاد آور شــد که در فصل پاییز  به دلیل کاهش دمای هوا 
و در نتیجه کاهش دفعات شــرب دام زمان چــرای دام افزایش پیدا 
می کند )کمترین زمان استراحت(. نتایج به دست آمده از این تحقیق 
نشــان دادکه تعداد دفعات چرا در گونه هــاي فورب و بوته ایها زیادتر 
ولي مدت زمان چرا در آنها  کمتر بوده اســت ولي برعکس در گراسها 
تعداد دفعات چرا در آنها کمتر ولي مدت زمان چرا در آنها  زیادتر بوده 
است. همچنین کمترین درصد زمان صرف شده در تیر ماه هم به این 
دلیل اســت که دام در تیر ماه به دلیل شرایط آب و هوایی بیشترین 
زمان را جهت استراحت و نشخوار  و کمترین زمان  را برای  چرا صرف 
می کند. این یافته با نتایج تحقیقات )3( همخوانی دارد. عالوه بر این 
از آنجایــی که تیر ماه از ماههای آخر فصل چرا می باشــد در این ماه 
مقدار علوفه نیز کاهش یافته و درصد زمان صر ف شــده برای چرا نیز 
کاهش می یابــد. Mirdavoodi و Sanadgol )1388( نیز عنوان 
کردند که ارزش رجحاني گونه هاي گیاهي در دوره هاي مختلف فصل 

چرا و در بین گونه هاي گیاهي متفاوت بسیار متغیر مي باشد. 
در طی ســالهای مورد بررســی )1386 الی 1389( با توجه تغییرات 
نامحســوس بارندگی، تغییراتی در وضعیت گونه هــا از لحاظ ارزش 
رجحانی گونه ها مشــاهده نمی شــود که به نظر می رســد تغییرات 
شــرایط آب و هوایی بــه نوبه خود تاثیر چندانــی در تغییر در تنوع، 
ترکیب و ارزش رجحانی گونه های مرتعی نداشــته اســت. این بدان  
معنی است که بین ارزش رجحانی گونه ها در سالهای مختلف تفاوت 
معنی دار وجود ندارد. پیشــنهاد می شود اینگونه پژوهش ها در چند 
ســال متوالی در یک منطقه به اجراء گذاشــته شــود تا تغییرات آب 
هوایی که منجر به تغییر درترکیب گونه ای پوشــش مرتعی می شود، 
در نتیجه گیری و قضــاوت در مورد ارزش رجحانی گونه ها برای دام 
در روشهای بکار گرفته شده ملحوظ شده تا میانگین های بدست آمده، 

مبنای قضاوت بهتر ارزش رجحانی قرار گیرد.
به طور کلی در مقایســه رژیم غذایی گاو با ســایر دامها  مشاهده می 
شود که  گاو کمتر انتخاب کننده انواع گیاهان برای چرا است که این 
امر به دلیل توانایی فیزیکی کمتر گاو برای انتخاب می باشــد. اما  گاو  
بیشــتر گندمیان را چرا می نمایــد و کمتر به پهن برگان علفی توجه 
دارد. عامــل دیگری که انتخاب علوفه توســط گاو را محدود می کند 
این اســت که گاو در یک محدوده یک متری جلو و باالی سرش چرا 
می کند و محدوده دید و تحرک گاو نســبت به گوســفند و بز کمتر 
اســت. و این موضوع باعث می شود که نسبت گونه های خورده شده 
و کیفیت رژیم غذایی گاو با ســایر دامها متفاوت باشد. بدلیل توانایی 
کــم گاو درانتخاب گونه ها و تحرک  کم گاو لذا تعداد مراجعه دام به 
گونه وتعداد دفعات چرا به مراتب کمتر از گوسفند مي باشد و دفعات 
مراجعــه گاو  به آنها کمتر از زمان صرف شــده براي چرا از آن گونه 

بوده است.
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