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تعيين ارزش رجحاني گونه های مرتعی مورد چرای گوسفند نژاد 
شال با استفاده از روش زمان سنجی در سايت پلور استان مازندران

چکيده
تعيين ارزش رجحانی گونه های مرتعی عامل مهمی در ارزيابی تناســب مرتع با نوع دام می باشد.  مطلوبيت گياهان علوفه ای   برای 
دام 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 است که می تواند موفقيت مديريت در دستيابی به اهدافش را تضمين نمايد. برای اين منظور 
در اين بررســي ارزش رجحاني گونه های گياهی به  روش زمان سنجي  براي  گوسفند در مراتع پلور در استان مازندران  در سالهای 
1389-1386  تعيين گرديد. روش کار به اين  صورت بود که  که طی 4 ســال در ماههای تير ، مرداد و شــهريور و در هر ماه يک 
روز در دو زمان و هر زمان حدود 20 دقيقه از چرای گوســفند روی گونه های مورد چرا، فيلم تهيه 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 حاصل از تجزيه واريانس مربوط به ارزش رجحانی گونه  های 
گياهی و ترجيح غذايی دام که با اســتفاده از روش زمان سنجی مورد مطالعه قرار گرفته بود  نشان داد که بين گونه های مختلف از 
نظر مدت زمان چرا در ســطح يک درصد اختالف معنی دار وجود دارد. همچنين بين گونه های مختلف در ماههای فصل چرا  از نظر 
مدت زمان چرا  در سطح 5 درصد اختالف معنی دار وجود دارد. گروه بندی ميانگين زمان چرای گونه های مختلف نشان می دهد که 
بيشترين مدت زمان چرا مربوط به گونه های  Elymus hispidus var hispidus و Bromus tomentellus   و کمترين مدت زمان 

چرا مربوط به گونه های  Verbascum thapsus  و  Geobelia alopecuroides  می باشد. 

کلمات کليدي: ارزش رجحانی، گوسفند،  پلور، زمان سنجی، مدت چرا
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Determination   of  Preference value of Rangeland Species of Polour  by Shal race sheep using timing method
By: H. Ghelichnia, Mazandaran Agricultural and Natural Resources Research Center. (Corresponding Author). 
 Determination of preference value of plant species which grazed is an important factor in evaluating the 
appropriateness of rangeland with livestock. Desirability of forage plants for livestock and wild animals is This 
desirability in determination of range condition, range capacity 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 sheep 
was determined in Polour  in Mazandaran province. Method was this form That within 4 years and  3 months (July, 
August and September) and two times in one day each month and each time about 20 minutes from of grazing cattle 
was shot 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. Also results showed average grouping Percent of the time grazing which threr are 4 groups . thr highest of 
present of the time grazing related to Elymus hispidus var hispidus  and lowest of present of the time grazing related 
to Asperula odorata.

Keywords: Prefernce value,Sheep,Polour,Timing,Grazing time

مقدمه
مراتــع از گونه هاي مختلف گياهي با خصوصيات رویشــي و فنولوژي 
متفاوت تشكيل شــده كه ارزش چرایي معيني دارند. از این روي دام 
چراكننده نيز برحســب آن از خود رفتار چرایي خاصي بروز مي دهد. 
بدون شــناخت این رفتارها برنامه ریزي و مدیریت مرتع و دام مقدور 
نمي باشــد. گونه هاي مختلف علفخواران وحشي و اهلي، جيره روزانه 
خود را از علوفه موجود در یك آشيانه، جامعه گياهي، قلمرو یا زیستگاه 
خود انتخاب مي نمایند. گياهان ترجيح داده شده، خوشخوراك ناميده 
مي شــوند)Heady and .Dennis,1994(. ارزش رجحانــي بــه 
عكس العمل هاي رفتاري دام برمي گردد ولي خوشــخوراكي بيشتر به 
  .)1994,Heady and .Dennis( خصوصيات گياه مربوط مي شــود
عواملی مانند فصل استفاده، تفاوت بين اكوتيپ های مختلف، عملكرد 
دام، تغيير در ساختار جوامع گياهی  بر ترجيح دام از گونه های گياهی  
تأثير می گذارنــد . )Krueger,1972( . عالوه بر موارد ذكر شــده 
عوامل مربوط به دام  مثل ســن و نوع دام، عوامل مربوط به گياه مثل 
مرحله رویشی  وقابليت دسترسی هم در ارزش رجحانی گياهان تاثير 
دارند. كيفيت، كميت و دوره رشد گونه ها،  شانس گونه های گياهی را 
برای چرا توسط دام  تعيين می كنند )Ball,2007(. در مورد ترجيح 
غذایی دامها ، مطالعات متعددی با روشهای مختلف انجام شده است. 
Ngwa et al,2000( در علفزارهای  شــمال كامرون جهت بررسي 
ارزش رجحاني گوســفند و بز براي هرگله 5 بــار و هر بار 10 دقيقه 
دام هــا را تعقيب و گونه هاي مورد چرا را را یادداشــت كردند و بدین 
ترتيب مدت زمان چراي دام از هر گونه برآورد شــد. در این بررســي 
مشخص شد كه گوسفندان دو سوم وقت خود را صرف چرا از گراس ها 
و بزها بيشــتر وقت خود را صرف سرشــاخه خواري كردند. همچنين 

 Acacia seyal، Acacia sensegal، نتایج نشــان داد گونه هاي
Pterocarpus lucens و Ziziphus mauritiana از شــاخص 
 ,Hussain and Durrani( .رجحان باالیي برخــوردار مي باشــند
2009( با بررســي ارزش رجحاني مراتع یيالقي بلوچستان پاكستان 
به این نتيجه رســيدند كه گوسفندان 54 درصد از زمان چرا را صرف 
تغذیه از فورب ها، 23درصد از گراس، بيست و دو درصد از بوته اي ها و 

یك درصد را صرف چرا از درختچه اي ها كردند. 
)Habibian et al,2010( در مطالعــه ای دو روش فيلمبــرداری و 
لقمه شماری را در مراتع نيمه استپی استان فارس برای تعيين ارزش 
رجحانی گياهان مرتعی مورد مقایســه قرار دادند  و نتيجه گرفتند كه  
اســتفاده از روش فيلمبرداری به دليل عينــی و ملموس بودن نتایج 
در خصوص تعيين ارزش رجحانــی و ميزان بهره برداری از گونه های 

گياهی، نتایج واقعی تری نسبت به روش لقمه شماری ارائه می كند.
)Mirdavoodi and  Sanadgol, 2008) ارزش رجحاني گونه هاي 
مرتعي انجدان  در استان مركزي را از طریق زمان سنجي بررسي كردند 
 Bromus( و به این نتيجه رســيدند كه گونه هاي نظيرجــارو علفی
  Asperula( و پهــن برگان علفی ماننــد  زبرینه )tomentellus
glomerata(، چــار چــار)Koelzi  Buffonia)   و گراس هــاي 
یكســاله در اوایل فصل چرا به شــدت مورد اســتفاده دام قرارگرفته 
 Bromus(در طــول دوره چرا گونه هــاي گراس مانند جــارو علفی
 Artemisia(  بوتــه ای ماننــد درمنــه كوهــی ،(tomentellus
aucheri( زبرینه )Asperula.glomerata( پهن برگ علفی مانند 
چار چــار )cf.koelzii   Buffonia( به ترتيب با74، 43، 59 و56 
 )2008,et al. درصد ميزان بهره برداري، مورد اســتفاده قرار گرفتند
)Rashtian  با تعيين ارزش رجحاني 7 گونه مهم مرتعي در مناطق 
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استپي استان یزد به این نتيجه رسيدند كه گوسفندان بيشترین زمان 
  Tragopogon jezdianuse،  چراي خــود را بر روي گونه هــاي
Artemisia sieberi و ســپس صرف سایر فوربهای یكساله كردند. 
بنابراین با توجه به اهميت ارزش رجحاني گونه هاي مرتعي در ماه هاي 
مختلف فصل چرا و نقش مهم آن در  تعيين  ظرفيت چرایی مراتع با 
اســتفاده از  اعمال ضریبهای برداشت مجاز و با توجه  به معيار ارزش 
رجحانی گونه ها برای رســيدن بــه عملكرد بهينه دام، این تحقيق به 
منظــور تعيين ميزان ارزش رجحاني گونه هاي مرتعي منطقه به روش 

زمان سنجي انجام شد.

مواد و روش
مشخصات منطقه مورد مطالعه 

ســایت  پلور در 108 كيلومتری جنوب غرب شهرســتان آمل و در 8 
كيلومتری شمال پلور در مسير جاده پلور- الر واقع شده در مختصات 
35 درجــه و 12 دقيقه و 20 ثانيه عرض شــمالی و 52 درجه و 32 

دقيقه و 23 ثانيه طول شرقی واقع شده است.  
ارتفاع از سطح دریا 2638-2361 متر، ميانگين بارش 545/2 ميليمتر، 

متوســط درجه حرارت ساالنه 9 درجه سانتيگراد، متوسط حداقل دما 
ی ســاالنه 4 درجه سانتيگراد و  متوسط حداكثر دما ی ساالنه 12,8 
درجه سانتيگراد می باشــد. اقليم منطقه تيمه مرطوب سرد می باشد.  
  Astragalus gossypinus تيپ گياهي مراتع منطقه شامل تيپ
Bromus tomentellus -Thymus pubescens و مســاحت 
رویشــگاه 1200 هكتار مي باشــد. این منطقه معرف منطقه رویشي 
بخش بزرگی مراتع اســتان می باشــد. دام غالب منطقه گوسفند نژاد 

شال است.
   

روش بررسي
 Feeding( در این بررسي ارزش رجحاني گونه ها از روش زمان سنجي 
minutes( براي چراي گونه ها تعييــن گردید. بدین نحو كه طی 4 
سال)1386، 1387، 1387 و 1389( در ماه هاي، تير، مرداد و شهریور  
و در هر ماه یك روز در دو زمان و هر زمان حدود 20 دقيقه از چرای 
گوسفند روی گونه ها فيلم تهيه و پس از انتقال فيلم به كامپيوتر، زمان 

چراي هر گونه مشخص گردید.

شکل 1- موقعيت حغرافيايی محل اجرای طرح

سالها فروردين ارديبهشت خرداد تير مرداد شهريور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند  ميانگين

1386 88,9 63,1 6,2 21,1 6 0,3 15,7 27,1 85,8 18,9 6,1 6,8 400,9

1387 5,3 9,8 14,6 7,7 2,3 9,1 0,7 75,7 66,6 36,7 76,8 31,3 336,6

1388 85,8 68,6 43,8 4,8 0 23,7 0 76,2 36,8 7,3 79,4 60,5 486,9

1389 89,5 86,3 1,7 .0,3 1,5 1,1 12 53,8 5,4 58,2 76,9 144,3 530,7

دوره 27 ساله 72,7 31,2 17,2 12,2 5,2 10,7 36,5 66,8 67,6 64,8 85,3 75 545,2

جدول 1-وضعيت بارندگی متوسط ماهانه - سايت پلور
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جدول 1 -متغيرهای دخيل در مسئله و ابعاد آنها

رديفنام گونهنام فارسیفرم رويشي

Achillea millefolium1بومادران سفيدعلفي یكساله

Allysum minus2قدومهعلفي یكساله

Arenaria gypsophilodes3گچ دوستعلفي چند ساله

Astragalus gossypinus4گون سفيدبوته اي

Astragalus aegebromus5گونه ای گونعلفي چند ساله

Asperula odorata6زبرینهعلفي یكساله

Bromus tomentellus7جارو علفیگندمي چند ساله

Cirsium vulgare8كنگرعلفي چند ساله

Dactylis glomerata9علف باغیگندمي چند ساله

Dianthus orientalis10ميخك شرقیعلفي چند ساله

Agropyron pectiniforme11قياق شانه ایگندمي چند ساله

Agropyron  repens12قياقگندمي چند ساله

Euphobia helioscopia13فرفيونعلفي چند ساله

Ferula galbanifolia14باریجهعلفي چند ساله

Fesuca ovina15علف برهگندمي چند ساله

Geobelia alopecuroides16تلخهعلفي چند ساله

Papaver bracteatum17شقای قطنازعلفي چند ساله

Poa bulbosa18پوآگندمی چند ساله

Stipa hoheackeriana19استپیگندمي چند ساله

Taraxacum montanum20قاصدكعلفي چند ساله

Tragopogon  graminifolius21شنگعلفي چند ساله

Thymus pubescense22آویشن كركداربوته اي

Verbascum thapsus23گل ماهورعلفی چند ساله

Gagea confusa24نجم طالییعلفی چند ساله

Geranium collinum25شمعدانی وحشیعلفی چند ساله

Stachys lavandulifolia26چای كوهیعلفی چند ساله

Falcaria vulgaris27قازیاغی علفي چند ساله

Galium verum28شير پنير زردعلفي چند ساله

Muscari negelectum29سورمه صحراییعلفی چند ساله

Myosotis olympica30فراموشم مكن علفی چند ساله

تعداد دفعات استفاده از گونه ها، مدت زمان استفاده از هر گونه و زمان 
بدون چرا در ماههاي مختلف  براي هر دام مورد نظر مورد بررسي قرار 
گرفت. سپس گونه ها بر حسب زمان صرف شده براي چرا در هر ماه به 
 Whittaker(  .ترتيب نزولي تنظيم و ارزش رجحاني آنها بدست آمد
and Niering, 1975(. داده هاي بدست آمده در هر سال به كمك 

نرم افزار SAS در محيط طرح آزمایشي بلوك كامل تصادفي با تجزیه 
مركب در ســال مورد تجزیه تحليل قرار گرفت و با استفاده از آزمون 
چند دامنه اي دانكن ميانگين ها مورد مقایسه قرار گرفتند. جدول زیر 
فهرســت گونه هاي موجود سایت، براساس فرم رویشي ، درصد پوشش 
تاجي و تراكم هر یك از گونه ها در داخل سایت پلور را نشان می دهد 

)جدول 2(.
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جدول3- توليد گونه های گياهی در ماههای مختلف فصل چرا گونه هاي گياهي - سال های 86 و 87

)kg/ha( توليد
نام علمي گونه

خرداد86تير86مرداد86شهريور86خرداد87تير87مرداد87شهريور 87

121,5121,599,331,3151,2151,2145,247,4Arenaria gypsophilodes

30,630,612,38,245,645,626,512,7Astragalusaegobromus

315,2315,224683,4409,5409,5389,3122,9Bromus tomentellus

45,745,731,512,456,756,749,316,7Dactylis glomerata

30,630,616,710,338,938,935,317Dianthus orientalis

108,6108,664,321,3123,4123,4108,838,4Agropyron  pectiniforme

266,4266,417574,4276,4276,423498Elymus hispidus var hispidus

363628,510,239,739,736,511,1Euphorbia helioscopia

52,952,941,428,464,364,361,231,4Ferula galbanifolia

686866,230,390,590,581,335,3Festuca ovina

494429,9235152631,4521,2401,6201,2Geobelia alopecuroides

16216210389,2221,3221,3171,3101,3Papaver bracteatum

8686,169,837,6103,1103,195,448,7Stipa hohenckeriana

25,425,420,511,248,348,344,618,7Taraxacum montanum

303018,76,540,240,230,210,4Tragopogon graminifolius

318,5318,5218,988,8439,8439,8319,3118,4Thymus pubescense

63,263,225,111,271,271,248,319,7Verbascum thapsus

14,1514,1510,18,837,637,624,314,1Galium verum

11,311,311,35,614,514,514,510,3Gagea lutea

47,847,841,22776,876,861,234Annual forbs

2626262039,239,239,227Annual grasses

مجموع2353,82289,81560,8768,13019,62909,42417,31034,7

نتايج
نتایــج حاصل از تجزیه واریانس مربــوط به ارزش رجحانی گونه های 
گياهی و ترجيح غذایی دام كه با اســتفاده از روش زمان سنجی مورد 

مطالعه قرار گرفته بود  نشــان داد كه  بين گونه های مختلف از نظر 
مدت زمان چرا در ســطح یك درصد اختالف معنــی دار وجود دارد 

)جدول5(. 
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جدول4 - توليد گونه هاي گياهي  در ماههای مختلف فصل چرا- سال های 88 و89

)kg/ha( توليد
نام علمي گونه

خرداد88تير88مرداد88شهريور88خرداد89تير89مرداد89شهريور 89

89,489,486,832,7143143134,946,2Arenaria gypsophilodes

22,422,420,91140,240,225,912,9Astragalusaegobromus

335335289,598,9393,9393,9375,7120Bromus tomentellus

39,639,638,311,948,948,946,414,5Dactylis glomerata

23,423,421,110,934,634,63214,8Dianthus orientalis

84,684,68429,7115,2115,2102,836,9Agropyron  pectiniforme

223226,420595,6266,4256,422192,4Elymus hispidus var hispidus

34,934,93110,238,938,93110,3Euphorbia helioscopia

44,144,142,120,460,660,656,728,4Ferula galbanifolia

50,550,548,922,486,486,478,4934,1Festuca ovina

454,5428,4342155,7556,8511,7396,5194Geobelia alopecuroides

167167131,483,3217,1217,1166,999,6Papaver bracteatum

828281,538,398,298,293,242,6Stipa hohenckeriana

28,128,119,214,345,645,64219,5Taraxacum montanum

22,422,419,77,5636,536,532,612Tragopogon graminifolius

278278254,897,6434,9434,9322,3115Thymus pubescense

57,957,93917686849,0321,5Verbascum thapsus

19,719,7171032,432,426,313,7Galium verum

10,610,610,6812,612,612,69,5Gagea lutea

51515141,288,888,858,236,4Annual forbs

33333327,238,238,238,224,2Annual grasses

مجموع2151,12128,41866,8843,82846,22802,12342,71034,7

جدول  5- تجزيه واريانس مدت زمان چرای گونه ها  توسط گوسفند نژاد شال بر اساس روش زمان سنجی در طی ماههای تير، مرداد و شهريور 
در سالهای 86 تا 89 در سايت پلور

Pr>FFمنابع تغييراتدرجه آزاديمجموع مربعاتميانگين مربعات

ماه57/710743/221486/52**0/0001<

خطا97/711138/3114

سال96551/591654/83*0/034

ماه * گونه15/292847/6102515/836**0/0001<

گونه806/8150181/42703265/918**0/0001<

سال*گونه3/81372/820132/654**0/0001<
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جدول)5( مقایسه مدت  زمان چرا نسبت به كل زمان چرا  در ماههای 
مختلف نشان می دهد كه بين آنها در  ماههای مختلف، اختالف معنی 
دار وجود دارد)در ســطح 0/01(. بين گونه هــای مختلف در ماههای 
مختلف)در ســطح 0/01 درصد( و همچنين  اثر متفابل ماه * گونه از 
لحاظ مدت زمان چرا، اختالف معنی دار وجود دارد)در سطح %0/01(

اثــر متقابل ســال* گونه از لحاظ مدت زمان چرا در ســطح %0/05 
معنی دار می باشــد. مقایســه ميانگين اثر متقابل گونه و ماه از لحاظ  
مدت زمان چرا نشــان می دهد كه بيشــترین مدت زمان چرا مربوط 

به گونه های قيــاق ,)Elymus hispidus var hispidus( جارو 
علفی )Bromus tomentollus( می باشــد. بيشترین مدت زمان 
چرای این گونه ها  در ماه تير و كمترین آن در ماه شــهریور می باشد. 
 Geobelia(, كمتریــن  مدت زمان چرا مربوط به گونه هــای تلخه
 )Verbascum thapsus( ماهــور,  گل   )alopecuroidess
 Euphorbia( و فرفيون )Papaver bracteatum( شــقایق طناز
helioscopia( می باشد. بيشترین مدت زمان چرای این گونه در ماه 

شهریور  و كمترین آن در ماه تير می باشد.

جدول4 - توليد گونه هاي گياهي  در ماههای مختلف فصل چرا- سال های 88 و89

                        گونه
ماه

  مدت زمان 
چرا)ثانيه(

کالس 
خوشخوراکی

حروف معنی 
مدت زمان ماهگونهداری  

چرا)ثانيه(
کالس 

خوشخوراکی 
حروف 

معنی داری 

El.hi488/75تيرIAAn.grشهریور-Q

El.hi431/25مردادIBDa.gl75تيرIIFG

El.hi338شهریورICDa.gl63مردادIIGH

Br.to414/5تيرIBDa.gl33/5شهریورIIIKL

Br.to340/5مردادICGe.al14تيرIIINO

Br.to292/25شهریورIDGe.al20/75مردادIIIIK

An.fo71/75تيرIIFGGe.al52شهریورIIIGH

An.fo76/25مردادIIFGTh.pu15/5تيرIIINO

An.foشهریور-QTh.pu29/5مردادIIIKL

Ar.gy88/25تيرIIETh.pu57/5شهریورIIIGH

Ar.gy79/25مردادIIEFPa.br8/50تيرIIIPO

Ar.gy24/5شهریورIIIIKPa,br17/5مردادIIILM

Tr.gr84/5تيرIIEFPa,br42/25شهریورIIIHJ

Tr.gr69/5مردادIIFGSt.ho29/75تيرIIIKL

Tr.gr42/25شهریورHJSt.ho16/25مردادIIINO

Ta.mo83/5تيرIIEFSt.ho12/25شهریورIIIOP

Ta.mo69/5مردادIIFGDi.or23تيرIIIIK

Ta.mo58شهریورIIGHDi.or15/25مردادIIINO

Fe.ov73/25تيرIIFGDi.or9شهریورIIIPQ

Fe.ov38/75مردادIIIJIAs.ae41/75تيرIIIHJ

Fe.ovشهریور-IIIQAs.ae24/5مردادIIIIK

Ag.pe41تيرIIIHJAs.ae13شهریورIIINO

Ag.pe28مردادIIIIKFe.ga15تيرIIINO

Ag.pe24/75شهریورIIIIKFe.ga25/25مردادIIIIK

Eu.he12/75تيرIIIOPFe.gaشهریور-IIIQ

Eu.he24/25مردادIIIIKVe.th22/75تيرIIIIK

Eu.he41/5شهریورIIIHJVe.th30مردادIIIKL

An.gr84/5تيرIIEFVe.th38/75شهریورIIIJI

An.gr41/75مردادIIIHJ
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جدول 7- تغييرات مدت زمان چرا از گونه ها در طی سال های مختلف در مراتع پلور 

رتبه بندی بر اساس مدت زمان چرا ميانگين مدت زمان چرا)ثانيه(گونه  سال

13
86

Elymus hispidus var hispidus416/31

Bromus tomentellus395/32

Annual Forbs78/24

Arenaria gypsophilodes636

Tragopogon graminifolius58/38

Taraxacum montanum83/73

Festuca ovina39/39

Agropyron pectiniforme33/311

Euphorbia helioscopia18/317

Annual Grasses60/47

Dactylis glomerata655

Geobelia alopecuroides3810

Thymus pubescens3810

Papaver bracteatum23/714

Stipa hohenackeriana22/715

Dianthus orientalis22/316

Astragalus aegebromus27/6713

Ferula galbaneifolia12/718

Verbascum thapsus2712

13
87

Elymus hispidus var hispidus392/31

Bromus tomentellus344/32

Annual Forbs82/33

Arenaria gypsophilodes61/75

Tragopogon graminifolius47/78

Taraxacum montanum644

Festuca ovina37/710

Agropyron pectiniforme37/710

Euphorbia helioscopia15/715

Annual Grasses57/56

Dactylis glomerata55/37

Geobelia alopecuroides35/711

Thymus pubescens38/79

Papaver bracteatum2413

Stipa hohenackeriana2014

Dianthus orientalis1416

Astragalus aegebromus2512

Ferula galbaneifolia11/717

Verbascum thapsus398
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ادامه جدول 7- تغييرات مدت زمان چرا از گونه ها در طی سال های مختلف در مراتع پلور

رتبه بندی بر اساس مدت زمان چرا ميانگين مدت زمان چرا)ثانيه(گونه  سال

13
88

Elymus hispidus var hispidus425/71

Bromus tomentellus315/32

Annual Forbs783

Arenaria gypsophilodes71/35

Tragopogon graminifolius76/34

Taraxacum montanum61/76

Festuca ovina418

Agropyron pectiniforme2612

Euphorbia helioscopia23/3

Annual Grasses617

Dactylis glomerata1416

Geobelia alopecuroides2910

Thymus pubescens339

Papaver bracteatum2513

Stipa hohenackeriana22/714

Dianthus orientalis1416

Astragalus aegebromus2712

Ferula galbaneifolia14/715

Verbascum thapsus28/311

13
89

Elymus hispidus var hispidus4431

Bromus tomentellus341/32

Annual Forbs69/75

Arenaria gypsophilodes68/36

Tragopogon graminifolius79/33

Taraxacum montanum714

Festuca ovina31/310

Agropyron pectiniforme2811

Euphorbia helioscopia47/39

Annual Grasses597

Dactylis glomerata51/38

Geobelia alopecuroides26/313

Thymus pubescens2712

Papaver bracteatum22/715

Stipa hohenackeriana22/316

Dianthus orientalis12/719

Astragalus aegebromus2614

Ferula galbaneifolia14/618

Verbascum thapsus2117
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بحث و نتيجه گيری 
بررســي اطالعات بدســت آمده از روش زمان ســنجي نشان داد كه 
 Bromus و   Elymus hispidus var hispidus گونه هــای 
tomentellus داراي ارجحيت بيشــتري نســبت به سایر گونه هاي 
مورد مطالعه مي باشــند و در واقع ایــن گونه ها در مدت زمان در نظر 
گرفته شــده براي چرا بيشترین زمان به لحاظ مصرف توسط دام را به 
خود اختصاص داده بودند. این ميزان مصرف در طی ســالهای مختلف 
از 80-75 درصد توليد ســاالنه  مرتع در طی چهار ســال در  نوسان 
بود. این مي تواند دليل بر خوشــخوراك بودن این گونه ها  نسبت سایر 

گونه ها و یا در دسترس بودن آنها نسبت به سایر گونه ها بوده باشد.
  باید این نكته را  یاد آور شــد كه عالوه بــر ذایقه دام مورد مطالعه، 
عواملــی نظير مقدار توليــد و درصد تركيب گياهــان موجود، نحوه 
پراكنش و ميزان دسترســی دام به آنها در این زمينه نقش دارند. در 
تایيد ایــن مطلب )مقدم،1377( خوشــخوراكی و فراوانی گونه های 
همراه و تركيب پوشــش گياهی را از عوامــل موثر بر ارزش رجحانی 

گياهان می داند.
در روش زمان سنجی برخی از گونه ها  مانند:

    Dactylis glomerata, Festuca ovina, Astragalus
aegebromus  از رتبــه ارزش رجحانی پایين تری برخوردار بودند. 
علــت این امر هم كــم بودن تراكم و درصد پوشــش این گونه ها در 
سایت می باشد كه شانس چرای دام  از این گونه ها نيز كمتر می شود. 
بنابر این رتبه ارزش رجحانی آنها نيز كم می شود.  تراكم كمتر برخی 
گونه ها ان در تركيب گياهی از دالیلی اســت كه باعث شــده اســت 
كه مــدت زمان چرا و همچنين درصد زمان چــرای گونه هایی مانند  
 Abdollah et al(  كمتر اســت. همانطوري كه Festuca ovina
,2009( نيز دليل كاهش مصرف یك گونه را پراكنش كم گونه، معرفي 
 ،)1984 ,Holechek et al(  مي كند كه محققان زیــادي از جمله
)Malchek,1984( و )Aregheore et al,2006( نيــز ميــزان 

دسترسي به علوفه را یكي از عوامل موثر در انتخاب گياه مي دانند.
 Stipa  نتایــج ایــن تحقيــق نشــان می دهــد كــه گونه هــای
hohenackeriana و Agropyron pectiniforme دارای شكل 
رویشــی گندمی چند ساله است این گونه انتشــار وسيعی در بيشتر 
مناطق نيمه استپی مرتعی كشــور دارد و از نظر خوشخوراكی درجه 
متوســط بوده و در اوایل فصل رشد مورد چرای دام قرار می گيرد و با 
گذشت زمان خشبی شدن گياه ميل دام به آن كمتر می شود. علت آن 
اســت كه این  گونه ها در سن بلوغ خشبی شده و بذرهای آن دارای 
نوك تيزی هســتند كه با عث آزار و اذیت دام شده و در دهان و دماغ 
دام فروع می روند. بنابراین در ســن بلوغ دام تمایلی به استفاده از آن 
ندارد و در نتيجه  دارای ارزش رجحانی كمتری  می باشــند. بسياری 
از گياهان خانواده گندميان با افزایش رشــد و ورود به مراحل زایشی 
خشبی شــده و خوشــخوراكی آنها كاهش می یابد. چون با پيشرفت 
مراحل رشد نسبت برگ به ساقه كاهش یافته و گياه حالت خشبی به 
خــود می گيرد. در این باره ارزانی )Arzani,2009( بيان می كند كه 
اندامهای گياهان در ابتدای رشد بيشترین حد پروتئين خام و به دنبال 

آن كيفيت علوفه را دارند و در بين اندامهای مختلف؛ برگها مطلوبترین 
كيفيت علوفه را دارند. ولی با پيشــرفت مراحل رشــد، كيفيت علوفه 
كاهش می یابــد. )Mirdavoodi and Sandgol ,2008( نيز در 
تحقيقي با عنوان بررسي ارزش رجحاني مهمترین گونه هاي مرتعي در 

مراتع انجدان استان مركزي نشان دادند كه گونه
 B. tomentellus داراي كيفيت علوفه بهتر و ارزش رجحاني بيشتر 
براي چرا توسط گوسفند مي باشد. در این تحيق نيز این گونه در گروه 
اول )كالس خوشــخوراكی I( به لحاظ ارجحيت در مصرف توسط دام 
مي باشد. همچنين نشــان دادند كه ارزش رجحاني گونه هاي گياهي 
در دوره هــاي مختلف فصل چرا و در بيــن گونه هاي گياهي متفاوت 
بســيار متغير مي باشد. این نشــان می دهد كه گياهان مختلف دارای 

خوشخوراكی متفاوتی هستند.  
)Sanadgol ,2005(خصوصيات رویشــي و توليــدي گياهان را در 
مراتع رودشور بررســي و نتيجه گرفت كه ارزش رجحاني گياهان در 
طول فصل چرا و نيز در گونه هاي مختلف بســيار متغير است. در این 
تحقيق نيز ميزان خوشواركی گونه ها در طی فصل رویش تغيير كرد و 
 Thymus pubescens,  این موضوع بخصوص در گونه هایی مانند
Euphurbia helisocopia و Verbascum Thapsus بســيار 

مشهود بود.
در این مطالعه، نتایج ارزش رحجانی با روش زمان ســنجی نشان داد 
كه بيــن گونه های مختلف از نظر آماری اختــالف وجود دارد. این با 
نتایجــی كه مصداقی )1377( در مطالعه خود بر روی خوشــخوراكي 
گونه هاي مرتعي و رفتار چرایي گوســفند نژاد فشندی  با روش زمان 
ســنجي گرفته  اســت، مبنی بر اینكه ارزش رجحاني گونه ها و ميزان 
انتخاب شدن آنها در رژیم غذایي دامها دارای تفاوت معنی داری است، 

همخوانی دارد.
بر اســاس نتایج، گونه های Elymus hispidus var hispidus  و    
Bromus tomentellus بيشــترین زمان چرا را به خود اختصاص 
داده است كه با گونه های دیگر   اختالف معنی داری دارند. این دو گونه 
از گونه های پرتوليد مراتع منطقه به شــمار می روند )جداول 2-5(. 
ایــن با نتایج تحقيق فياض و همكاران در منطقه فيروزكوه )1392( با 
عنوان تعييــن ارزش رجحاني گونه Bromus tomentellus با دو 
روش زمان ســنجي و شــاخص رجحان همخوانی ندارد. ایشان  بيان 
می¬كنند كه گونه Festuca ovina  داراي ارزش رجحاني باالتري 
نســبت به گونــه Bromus tomentellus مي باشــد. ولی در این 
تحقيق گونه  Bromus tomentellus  ارجحيت بيشــتری نسبت 
به گونه  Festuca ovina دارد. این می تواند به این دليل باشــد كه 
گونه   Festuca ovina در منطقه پلور دارای درصد پوشش و تراكم 
كمتری در مقایســه با گونه Bromus tomentellus  بوده و كمتر 
مورد چرای دام قرار می گيرد.  نتایج تحقيق  با عنوان بررســي رفتار 
چرایي و انتخاب جيره سنين مختلف گوسفند زندي در مراتع بياباني 
حوض ســلطان قم نشــان دهنده تغييرات ارزش رجحاني هر یك از 

گونه هاي مورد چراي دام در طول ماههاي مختلف مي باشد.
براســاس نتایــج مقایســه ميانگيــن ، گونه ها به طور مشــخص در 
ســه گروه خوشــخوراكی بر اســاس مدت زمان چرا قــرار گرفته اند. 
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تعيين ارزش رجحاني گونه های مرتعی   ...

 Bromus    و  Elymus hispidus var hispidus گونه هــای
tomentellus بــه عنوان گونه هــای با خوشــخوراكی باال معرفی 
 Taraxacum montanum, Tragopogon, شــدند. گونه های
graminifolius, Arenaria gypsophilodes  نيز از نظر ارزش 
رجحانی به عنوان گونه های با خوشــخوراكی متوســط تلقی شده اند. 
بنابراین گندميان چند ســاله و پهن برگان دائمی ذكر شــده فوق به 
ترتيب  از مهمترین گونه هایی هســتند كه دارای ارزش رجحانی باال 
و متوسط برای گوسفند می باشند. براساس نتایج بدست آمده در این 
بررسی می توان بيان كرد كه گوسفند بيشتر گراس- فورب خوار است 
تا بوته خوار و این نتيجه با نتایج بدســت آمده از تحقيقات بسياری كه 
 )2000, gwa et al ( در مورد رفتار چرایی گوسفند انجام شده است

تطابق دارد. 
در روش زمان ســنجي بدليل اینكه زمان توقــف دام بر روي گونه ها 
یادداشــت برداري مي شــود، مشاهده مي شــود كه حجم بيشتري از 
گونه هاي ليست شــده مورد چرا و بهره برداري قرار مي گيرد و دام بر 
اســاس در دسترس بودن و خوشــخوراكي به سراغ گونه هاي مختلف 
مــي رود. همچنين، گياهان تيــره گندميان عموماً در مرحله رشــد 
رویشی )معموالً فصل بهار( دارای خوشخوراكی بيشتری هستند ولی با 
پيشرفت رشد به دليل خشبی شدن و كاهش نسبت برگ به ساقه، از 
خوشخوراكی آنها كاسته می شود. سایر گياهان ممكن است در مرحله 
رشــد رویشی خوشــخوراكی كمتری داشته باشــند ولی با پيشرفته 
مراحل رشد بر خوشخوراكی آنها افزوده شود. البته در مواردی عكس 
این موضوع نيز صادق است. بنابراین در مراتع مختلف بر اساس حضور 
گياهان غالب و مراحل رشــد آنها، در كنار سایر موارد مورد نياز برای 
مدیریت درســت دام و مرتع، باید به خوشخوراكی آنها نيز توجه شود. 
به عبارت دیگر تغييرات خوشــخوراكی گياهــان غالب مراتع، باید در 
تعيين علوفه قابل دســترس برای محاسبه ظرفيت چرایی مرتع مورد 

توجه قرار گيرد.   

تشکر و قدرداني
سپاســگزاری: بدینوسيله از آقای محمد فياض ، هماهنگ كننده ملی 
طرح كــه در تمام مراحل اجرای این طرح، همكاری و تالش بســيار 

نمودند، سپاسگزاری می شود.    

منابع مورد استفاده
1. Abdollahi, V., G. A. Dianati Tilaki., J. Farzadmehr & 
H. Sohrabi,2009. Relative palatability of plant species for 
camel in southwest of Birjand desert area, Rangeland, 
443-428:)3(3. )In Persian(.
2. Ahmadi, A., Sanadgol, A. Saravi, M. Arzani, H. 
Zahedi, G, 2009. Investigation of grazing behavior 
and diet selection by Zandi sheep(case study: Desert 
rangelands of Houze Sultan, Qom(, Rangeland, Vol. 
245-232:)2(3.
3. Aregheore, E.M., I. Ali, K. Ofori And T. Rere, 

2006. Studies on Grazing Behavior of Goats in the 
Cook Islands: The Animal-Plant Complex in Forage 
Preference/Palatability Phenomena, International 
Journal of agriculture & biology, –08/2006/8530–1560
153–147–2.
4. Arzani,H.2009. Forage quantative in grazer Aanimals  
demanded of rangelands.Tehran university. 354p. )In 
Persian(.
5. Ball, D. M., C. S. Hoveland, and G. D. Lacefield. 2007. 
Southern Forages. 4th ed. International Plant Nutrition 
Institute. Norcross, GA.
6. Buckner, R.C., & P. Burrus, 1962. Comparison of 
techniques for evaluating palatability differences among 
tall fescue strains. J. Crop Science, 57-55 :)1(2.
7. Fayaz,M.,Yeganeh, H.,Mirhaji, T.,Habibian, H & 
V.A, Mousavi. 2013.Determine of preference value  
Bromus tomentellus  by timhng and preference index. 
Rangeland ana watershed journal, 37 – 32 )66( 3.
8. Habibian.S.M.R,Arzani.H,Javadi.S.A,habibian.S.H, 
2010. Comparison of two methods of preference value 
determination of plant species for sheep in semi- steppe 
rangelands in Fars province.Iranian journal of range 
Vol 4.No.2.2010.pp.197-188.
9. Heady,H.F. & R.Dennis Child. 1994. Rangeland 
Ecology and management. West View Press,USA. 520 
pages.
10. Holechek, J. L., M. Vavra & R. D. Pieper, 1984. 
Methods for Determing the Botanical Composition, 
Similarity and Overlap of Range Herbivore Diets. In: 
Developing Strategies for Rangeland Management. 
Eds. National Research Council, National cademy of 
Sciences, Westview Press, Boulder, Colorado, 471-425.
11. Hussain,F., Durrani,M.J., 2009. Seasonal availability, 
palatability and animal preferences of forage plant in 
Harboi Arid Rangeland, Kalat, Pakistan. Pak. J.Bot., 
554-539:)2(41.
12. Krueger .William C. 1972. Evaluating Animal 
Forage Preference. Journal of Range Management, Vol. 
25, No. 6 )Nov., 1972(, pp. 475-471.
13. Malechek, J. C., 1984. Impacts of Grazing Intensity 
and Specialized Grazing Systems on Livestock Response. 
In: Deving Strategies for Rangeland Management, 
Eds. -National Research Council, National Academy 
of Sciences,Westview Press, Boulder, Colorado, -1129
1158.



)پژوهشوسازندگی(47

شماره 107، پژوهش های آبخيزد اری، تابستان 1394

14. Marten. G.C., C.C. Sheaffer, & D.L. Wyse, 1987. 
Forage nutritive value and palatability of perennial 
weeds. Agronomy J., 986-980 :)6(79.
15. Mesdaghi,M.1996. Ramnge management in Iran.
Imam Reza university. 259p.
16. Mirdavoodi,H.R., Sanadgol,A.A., 2008. Study 
of preference value of range plant in key ranges of 
Anjedan,s rangelands of markazi province. Iranian 
journal of Range and Desert Research,Vol. 16No)2(. )In 
persian(
17. Ngwa,A.T., Pone, D.K., Mafeni, J.M., 2000. Feed 
selection and diet preference of forage by small 
ruminants grazing natural pastures in the Sahelian zone 
of Cameroon. Animal  Feed selection and Tecnology 
266-253)2000(88.

18. Rashtian,A., Mesdaghi, M., Beldaji, F., Barani, H., 
2008. Investigation of preference value of Yazd Stepic 
Rangelandes speciese. Iranian journal of Agriculture 
and Natural Resources Science, Vol.16No)3(. )In 
Persian(
19. Sanadgol,A.A., 2005.  The  vegetative and production 
Properies  of plants  and grazing behavior animals in 
Saveh Roodshour rangelands. The  articles collection 
seminar of arid areas management,48-34pp. )In 
Persian(. 
20. Whittaker,R.H., Niering, W.A.,  1975. Vegetation 
of Santa Catalina Mountain, Arizona. V. Biomass, 
production and diversity along an elevation gradient. 
Ecology 790-771 ,56. 


