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  آباد گرگان منطقه سرعلیهاي مختلف فصل چرا در  در ماهرجحانی گیاهان مرتعی   بررسی ارزش
  

  2د فیاضمحم و 1علی حسینیسید*

 ،مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی گلستان ،گروه تحقیقات مرتع یمربی پژوهش1
 ها و مراتع کشور سسه تحقیقات جنگلؤم مربی پژوهشی2

 17/2/1393: ؛ تاریخ پذیرش 23/2/1391تاریخ دریافت: 

 چکیده
تلف فصـل  مخ يها ماهآباد گرگان در  در این پژوهش ارزش رجحانی گیاهان مرتعی منطقه سرعلی

مورد بررسی قرار گرفت. در ایـن روش زمـان    سنجی به روش زمان 1389الی  1386ي ها سالدر  چرا
محاسبه گردید. سپس با  ها گونهگیري و درصد زمان چرا شده  اندازه با ها گونهصرف شده براي چراي 

شاخص انتخـاب محاسـبه شـد. نـوع دام مـورد       و نسبت گونه در علوفه ه در جیرهمحاسبه نسبت گون
کیلوگرم و سه ساله بـوده اسـت. تجزیـه و تحلیـل آمـاري       46نژاد زل آمیخته به وزن  بررسی گوسفند

بـا اسـتفاده از    هـا  دادهاساس طرح بلوك کامل تصادفی و میانگین  در قالب آزمایش فاکتوریل بر ها داده
ورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد بین ارزش رجحانی م SAS افزار آزمون چند دامنه دانکن در نرم

 يها ماهبین ارزش رجحانی  داري وجود دارد ولی اختالف معنی مختلف فصل چرا يها زماندر  ها گونه
 اغلبدر ماه خرداد نشان داد  ها گونهدار نبوده است. ارزش رجحانی  مختلف فصل چرا به تنهایی معنی

، Medicago lupulina ،Taraxacum brevirostreائمــی ماننــد بــرگ علفــی د هــاي پهــن گونــه
Medicago sativa ،Tragopogon graminifolius ،Gallium verum ،Centaurea zuvandica 

و پهن ) ІІ نسبت به گندمیان دائمی (کالس) І داراي ارزش رجحانی باال (کالس Crepis pulchraو 
) بودند. در تیر ماه ارزش رجحـانی اغلـب   ІІІ (کالس Cousinia glaucopsisبرگان غیر علفی مانند 

مانند شنگ، گل گندم و ریش قوش  ها آنگیاهان پهن برگ علفی دائمی کاهش پیدا کرد ولی برخی از 
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) نسـبت بـه مـاه    Festuca ovina( افزایش یافتند. در این ماه ارزش رجحانی گونه گندمی علـف بـره  
ولی سایر گندمیان تقریباً ثابت ماندند. ارزش رجحـانی در مـرداد مـاه    ) І (کالس خرداد افزایش یافت

 (کـالس  قوش و شیرپنیر که داراي ارزش رجحانی باال بودنـد  هاي گل گندم، ریش جز گونه هنشان داد ب
Іاتمام مراحل فنولوژي و  خاطر به ی مانند شنگ، یونجه و یونجه سیاههاي پهن برگان علف )، سایر گونه

کاهش چشـمگیري داشـته اسـت. در ایـن مـاه از گنـدمیان دائمـی،         ها آنرزش رجحانی رسیدن بذر ا
)، І (کـالس  ) داراي ارزش رجحانی باالPoa angustifolia( هاي علف بره و چمن باریک برگ گونه

و سـایر گنـدمیان داراي    )ІІ (کالس ) ارزش رجحانی متوسطBromus tomentellus( علف پشمکی
 پـایینی ) بودند. گونه پهن برگ خاردار هزار خار نیز ارزش رجحانی ІІІ (کالس نییپاارزش رجحانی 

دهـی و   مراحل گـل  رویشی به سمت ز مرحله رشددر مجموع ارزش رجحانی گیاهان مرتعی ا داشت.
هاي پهن بـرگ  نشان داده است که گوسفندان گونه پژوهشزایشی کاهش پیدا کرد، همچنین نتایج این 

  دهند. به گندمیان دائمی و پهن برگان خشبی ترجیح می علفی دائمی را نسبت
  

  آباد گرگان سنجی، شاخص انتخاب، سرعلی ارزش رجحانی، زمان کلیدي: هاي واژه
  

    مقدمه
ثیرگذار در تعیین ظرفیت چرایی مراتع، تعیین ارزش رجحانی گیاهان مرتعـی  أیکی از فاکتورهاي ت

) 1964( 1هـدي  .باشد یمبا توجه به نوع دام استفاده کننده از مرتع و تغییرات آن در طول فصل چرایی 
ـ  2خوراکی خوش وجـود آمـدن انگیـزه انتخـاب آن      هرا مربوط به خصوصیات و شرایط گیاه که باعث ب

 خوراکی خوشوابسته به انجمن مرتعداري،  3اصطالحات مرتع . کمیته تدوینداند یم دشو یمتوسط دام 
یک گیاه یا قسمتی از گیاه مورد چراي یک نوع دام قرار بگیرد،  شود یمرا ذائقه یا طعم و مزه که باعث 

عبارت است از انتخاب یک گیاه در مقابل گیاه دیگر توسط دام که  4. ارزش رجحانی یا انتخابداند یم
رجحـانی داراي مفهـوم     ارزش  طور کلی  به. )1964، (هدي العمل رفتاري است یک عکس هعمدطور  به

ثر بـر ارزش  ؤیکی از عوامل مـ  خوراکی خوشنیز است.  خوراکی خوشتري بوده و در برگیرنده  وسیع
                                                             
1- Heady 
2- Palatability 
3- Range Term Glossary Committee,1974 
4- Preference value 
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شود دام گیاهی را بر  رجحانی است و ارزش رجحانی برآیند عملکرد همه عواملی است که موجب می
  ). 2009 (ارزانی، دهد میگیاه دیگر ترجیح 

) 1در مرتع به پـنج گـروه شـامل:     خواران علفبرآورد ترکیب غذایی و ارزش رجحانی  يها روش
) 4آوري و تجزیـه مـدفوع،    ) روش جمـع 3 ) روش استفاده از فیستول،2میزان مصرف علوفه،  مطالعه

و بررسی مزایا  ها روشمستقیم تقسیم شده است. مروري بر این  مشاهده) روش 5برداري و  فنون بهره
 ) و1982( ،و همکـاران  2، هولچـک  )1985( 1آلیسـون  مانند گران پژوهشتوسط بعضی  ها آنمعایب  و

نیـاز بـه تجهیـزات کـم،      واسطه بهمستقیم  مشاهده) ارائه شده است. روش 1980( و همکاران 3سندرز
؛ 1980، سـندرز  ؛ 1982، اولویت دارد (هولچک و همکاران ها روشسادگی، و سرعت کاربرد بر دیگر 

) مـورد  1934و همکـارانش (  4روش زمانی اولین بار توسـط آرچـی بالـد    .)2009 رشتیان و همکاران،
تریـا جـز در دوره    داشتند روش کرنومتر و روش کافـه اظهار  )1996( قدسی راثی استفاده قرار گرفت.

تشـابهی در ارائـه نتـایج     گونه چیه ها دورهرشد رویشی که نتایج مشابه با یکدیگر ارائه دادند در مابقی 
 نداشــتند. همچنــین مشــخص گردیــد کــه روش کورنــومتر بــه ســبب نشــان دادن اختالفــات جزئــی 

) 2003باغسـتانی ( . باشد یمخوراکی نسبی گیاهان از قابلیت بهتري در ارزیابی میدانی برخوردار  خوش
نتیجـه   نیا بهسنجی  هاي مرتعی و رفتار چرایی بز با روش زمان گونه خوراکی خوشدر مطالعه بر روي 

ر تمـام  د هـا  دامدر رژیـم غـذایی    هـا  آنها و میزان انتخاب شدن  دست یافت که ارزش رجحانی گونه
کـه در مرحلـه   ) بیـان کردنـد   2009( و همکـاران  خواه اصل علی دار بوده است. هاي چرایی معنی دوره

 رابطـه وجـود دارد  سـه گونـه   و نسبت وزنی برگ به کل انـدام   خوراکی خوشگلدهی و بذردهی بین 
اي که نسبت وزنی برگ در آن بیشتر بـود، نسـبت بـه دو     در هر یک از این دو مرحله گونهکه  طوري هب

بـا وجـود    glomerata Dactylisفقط در مرحله رشد رویشی گونه  بود. تر خوراك خوشگونه دیگر 
، اما در ه استبود تر خوراك خوش Bromus tomentellusبه ها، نسبت  داشتن نسبت وزنی کمتر برگ

با داشتن کمترین نسـبت وزنـی بـرگ، کمتـرین      Agropyron trichophorumگونه  مرحله همهمین 
  را دارا بود.  خوراکی خوش
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 صـورت  بـه که در مراحل رویشی و گلدهی، چـراي دام   گزارش کردند) 2007( و همکاران ارزانی
ها  گونه نیتر خوراك خوشدر ترکیب گیاهی مرتع، از  ها آنانتخابی حتی در صورت پایین بودن درصد 

آشکاري بین درصد ترکیب علوفه در مرتع و درصد  رابطهاست اما در مراحل رسیدن بذر و افول رشد 
ارزش رجحانی  داظهار داشتن) 1996( و شکري صفائیان .در جیره غذایی دام مشاهده نشده است ها آن

رجحـانی اکثـر گیاهـان مـورد     گیاهان در سه مرحلۀ رشد رویشی، گلدهی و بـذردهی متغیـر و ارزش   
بـا بررسـی ارزش   ) 2009( حسـین و دورانـی   مطالعه در مرحلۀ رویشی بیشتر از سایر مراحـل اسـت.  

درصد از زمان چـرا را   54 این نتیجه رسیدند که گوسفندان رجحانی مراتع ییالقی بلوچستان پاکستان به
و یک درصد را صـرف چـرا از    ها يا بوتهدرصد از  22درصد از گراس،  23ها،  صرف تغذیه از فورب

هاي مرتعی انجدان استان مرکزي  ) ارزش رجحانی گونه2009( کردند. میرداودي و سندگل ها يا درختچه
ـ گندمیان این نتیجه رسیدند که  سنجی بررسی کردند و به را از طریق زمان  ، خـار و خاشـاك،  سـاله  کی

Gundelia tournefortii، Bromus tomentellus،cf .koelzii   Buffonia.وArtemisia aucheri 
را بـه خـود    هـا  دام، بیشترین مدت زمان چـراي  درصد 2/7 و 66/7، 65/8 ،46/11، 13/18 ترتیب با به

ـ هـاي   و فـورب  گندمیاناختصاص دادند. نامبردگان بیان داشتند در ابتداي فصل چرا  مـورد   سـاله  کی
گیرند و با گذشت زمان و کاهش کیفیت این گیاهان، گرایش چرا بر روي گیاهان  قرار می ها داماستفاده 

گونه مهم مرتعـی در   7) با تعیین ارزش رجحانی 2009( همکاران و رشتیان .شود یمافزوده چند ساله 
جز درمنه و سایر گیاهان داراي  هگونۀ تحت بررسی ب 6این نتیجه رسیدند که  مناطق استپی استان یزد به

. هاسـت  آنبیشـتر   خـوراکی  خوشبوده که نشان دهنده ارزش رجحانی و  1ص رجحانی باالتر از شاخ
باالترین میزان شـاخص رجحـانی را بـراي بـز و      Poa bulbosaو  Eurotia ceratoides هاي گونه

 هـا  گونه) گزارش کرد ارزش رجحانی 2010حبیبیان و همکاران (اند.  گوسفند در طول دورة چرا داشته
درصـد   1داري در سـطح   در روز اخـتالف معنـی   يبـردار  لمیفمختلف  يها زمانهاي مختلف و  در ماه

اسـتپی انجـدان اراك را    ) ارزش رجحانی گیاهان مرتعی در منطقه نیمه2012زارع و همکاران ( داشتند.
 يهـا  مـاه در  ها گونهسنجی مورد بررسی قرار دادند و گزارش کردند ارزش رجحانی بین  با روش زمان

) ارزش رجحـانی  2013خـادم و همکـاران (   دار بوده اسـت. ثقفـی   فصل چرا و در کل فصل چرا معنی
دادنـد.   گیاهان مرتعی و تغییرات آن را در مدت فصل چرا در منطقه بینالود خراسان مورد بررسی قـرار 

فصل چرا اخـتالف   مختلف يها ماهدر  ها آنو تغییرات  ها گونهاظهار داشتند ارزش رجحانی بین  ها آن
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داري نداشته  فصل چرا به تنهایی اختالف معنی يها ماهو  ها سالداري وجود داشته است ولی بین  معنی
  است.

مختلف فصل چراي دام بـا   يها ماهمرتعی در  گیاهانبا هدف بررسی ارزش رجحانی  پژوهشاین 
بـه انجـام رسـیده     آباد گرگان، استان گلسـتان  در مراتع سرعلی برداري) دوربین فیلم( سنجی روش زمان

  است.
  

  ها روشمواد و 
کیلومتري شمال شهرستان گرگان واقع  45منطقه مورد مطالعه در : مشخصات منطقه مورد مطالعه

درجه  54عرض شمالی و دقیقه  40درجه و  36متر، در  2315گردیده است. ارتفاع محل از سطح دریا 
. آب و دارد قرارآباد  علی سر نام اي به طول شرقی واقع گردیده است. این محدوده در منطقه دقیقه 33و 

 متر یلیم 5/348اي است. متوسط بارش ساالنه  دومارتن اقلیم مدیترانه هواي منطقه براساس روش
درجه  5/6. متوسط دماي ساالنه باشد یمبرف  شکل بهکه بیشتر ریزش در فصل زمستان و  باشد یم

، 342مورد بررسی  يها سالباشد. میزان بارش  می 2/17و حداکثر  -5/4، معدل حداقل گراد یسانت
بوده  89-88و  88-87، 87-86، 86-85آبی  يها سالمربوط به  بیترت به متر یلیم 285و  204، 275

زیاد  است. منطقه داراي تیپ فیزیوگرافی تپه ماهوري است. رواناب آن متوسط، نفوذپذیري متوسط تا
لوم تا کمی سنگین سیلتی کلی   . خاك داراي بافت متوسط سیلتیباشد یمو فرسایش آن کم تا متوسط 

  .باشد یملوم 
پراکنده ارس هاي  درختچهدرختان و زار با  بوته -علفاز : فیزیونومی گیاهی منطقه پوشش گیاهی

)Juniperus spp(  این صورت گرفته، تیپ گیاهی  يها يریگ است. با توجه به اندازهتشکیل شده
  Onobrychis cornutaوFestuca ovina هاي  بالشتکی با ترکیب گونه -از تیپ گندمیان مرتع

هاي  مقایسه فرم. باشد یمدرصد پوشش تاجی  3/52داراي این تیپ  که  طوريهتشکیل شده است، ب
 1/1ها درصد و لگوم 28ها درصد، گراس 14برگان علفی  تع پهندر این مر دهد یمرویشی نشان 

درصد ترکیب گیاهی گیاهان قابل  1/2و  درصد 5/53درصد،  8/26درصد پوشش تاجی و همچنین 
هاي  گونه نیتر مهم). برخی از 2011(حسینی و همکاران،  دهند یماستفاده این مرتع را تشکیل 

  :عبارتند ازاین منطقه شناسایی شده در 
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Festuca ovina, Bromus tomentellus, Poa angustifolia, Koeleria cristata, Medicago 
sativa, Medicago lupulina, Agropyrum intermedium, Agropyrum trichophorum, 
Astragalus jolderensis, Taraxacum breviroster, Centaurea zuvandica, Onobrychis 
cornuta, Astragalus verus.  

  

باشـد.   منطقه گوسفند و از نژاد زل آمیخته و فصل رویش از فروردین لغایت شهریور می دام غالب
 باشد.  روز می 120 مدت بهشهریور ماه  ردوره چرایی در منطقه از اول خرداد لغایت اواخ

 آباد گرگان بـا اسـتفاده از   منطقه سرعلیگیاهان مرتعی ارزش رجحانی  پژوهشدر این پژوهش:  روش
از چراي دام انجام شد. در این روش زمان صرف شـده بـراي چـراي     يبردار لمیفسنجی با  روش زمان

به تعادل نسبی در چرا رسیده، ترجیحاً دام بعد از یک تا دو ساعت پس از ورود دام به مرتع که  ها گونه
و بـراي  خرداد، تیـر و مـرداد    براي سه ماه از فصل چرا یعنی يبردار لمیفبرداري گردید.  دقیقه فیلم 30

چراي  يها زمان ،تهیه شده پس از انتقال به کامپیوتر يها لمیف) تکرار شد. 1389الی  1386چهار سال (
چـرا   يهـا  زمـان ، کل زمان صرف شده براي چرا و زمان بدون چرا تعیین گردید. با استفاده از هرگونه

که نشان دهنده درصد مصرف هر گونه به شد محاس ها گونهشده و کل زمان چرا شده درصد چرا شده 
 (حسینی و همکـاران  کیلوگرم 46. دام مورد بررسی، گوسفند نژاد زل آمیخته به وزن باشد یمدر جیره 

این گوسفند در طول فصل چـرا   آمیزي در درون گله مشخص گردید، )، سه ساله بوده و با رنگ2012(
  برداري در زمان مشابه و در مکان ثابت انجام گردید.  ثابت بوده و فیلم

گونـه در طـول فصـل     تولید هـر  ،جهت تعیین ارزش رجحانی با استفاده از روش شاخص رجحان
پایـه از   5گیـري    ، بـا انـدازه  احداث شده بـود هکتار  4رویشی در داخل قرق مطالعاتی که به مساحت 

 1و شاخص انتخابعلوفه هر گونه در علوفه تولیدي  بتیا نسشد. سپس سهم انجام در هر ماه  ها گونه
  زیر محاسبه شدند.  يها فرمولبر اساس  ها گونه
  

سهم هر گونه در علوفه تولیدي =                                 ) 1(رابطه 
تولید	هر	گونه	در	آن	ماه
   100 ×  کل	علوفه	تولیدي	آن	ماه

  

شاخص انتخاب =                                            )2(رابطه 
نسبت	گونه	در	جیره

  100 ×  نسبت	گونه	در	علوفه	موجود

                                                             
1- Preference index 
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  : )1975و همکاران،  1(روزیر بندي زیر تعیین گردید بر مبناي تقسیمهاي ارزش رجحانی  رتبه
 خـوراك  خـوش  کـامالً  ها گونهرجحان کامل بوده و  دهنده نشان یا بیشتر 1/2شاخص  . aرتبه 

  هستند.
 خـوراك  خـوش  نسـبتاً  هـا  گونـه  رجحان نسبی بوده و این دهنده نشان 4/1-2شاخص  .bرتبه 

  هستند.
 خـوراکی  خـوش  هـا  گونـه  رجحان متوسط بـوده و ایـن   دهنده   نشان 7/0-3/1. شاخص cرتبه 

  متوسط دارند.
 خوراك خوشتقریباً غیر  ها گونه اجتناب نسبی بوده و این دهنده نشان 3/0-6/0شاخص  . dرتبه 

  هستند.
 خوراك خوشکامالً غیر  ها گونهاجتناب کامل بوده و  دهنده یا کمتر نشان 2/0 . شاخصeرتبه 

 هستند.

و مقایسات میانگین با آزمون   SASافزار با استفاده از نرم ها دادهآنالیز واریانس  پژوهشدر این 
 انجام شد. در قالب آزمایش فاکتوریل بر اساس طرح بلوك کامل تصادفی دانکن

  
  نتایج

هاي چرا شده در تولید علوفه  درصد زمان چرا شده و همچنین سهم گونهاز  دست آمده بهنتایج 
اساس  بر آمده است.) 1( آباد گرگان در جدول مختلف فصل چرا در مرتع سرعلی يها ماهمرتع در 

 ،Taraxacum brevirostre ،Festuca ovina ،Galium verum هايگونه خردادماه در فوق جدول 
Tragopogon graminifolius، Centaurea zuvandica، Agropyron intermedium، 

Medicago sativa ،Crepis  pulchra و 1/3 ،7/3، 1/4، 6/5، 3/7، 5/19، 7/42 با میانگین بیترت به 
  هايدر این ماه سهم گونه. اند دادهاختصاص  به خودبیشترین درصد زمان چرا شده را  درصد 1/3

Festuca ovina ،Cousinia glaucopsis ،Agropyron intermedium، Agropyron trichophorum 
 هاي تیر ماه گونهدر هاي دیگر بوده است.  بیشتر از گونهدر تولید علوفه Poa angustifolia  و

Festuca ovina ،Taraxacum brevirostre ،Crepis pulchra، Centaurea zuvandica، 
Tragopogon graminifolius، Galium verum،  Koeleria cristataو Poa angustifolia 

                                                             
1- Rosiere 

 Іکالس 

 ІІکالس 

 ІІІکالس 



  سیدعلی حسینی و محمد فیاض

8 

به درصد بیشترین زمان چرا شده را  1/3 و 7/3 ،4/4، 6/4، 8/6، 5/9، 1/10، 2/50 با میانگین بیترت به
 Festuca ovina،Agropyronهاي گونهسهم  بیترت بهدر ماه تیر نیز . اند اختصاص داده خود

intermedium ،Cousinia glaucopsis ،Koeleria cristata   و Poa angustifolia در تولید
 Festuca ovina،Centaureaهاي  در مرداد ماه گونهدیگر بوده است. هاي  گونهعلوفه بیشتر از 

zuvandica، Taraxacum brevirostre، Poa angustifolia، Crepis pulchra، Galium verum 
بیشترین زمان  درصد 2 و 9/3 ،5/5، 3/7، 1/8، 9/8، 2/55 با میانگین بیترت به Koeleria cristata و

 هايگونهدر ماه مرداد  داراي درصد چرا شده کمی بودند. ها گونه. سایر اند بودهدارا چرا شده را 
Festuca ovina، Agropyron intermedium ،Cousinia glaucopsis،Poa angustifolia ، 

Agropyron trichophorum و Taraxacum brevirostre مرتع بیشترین سهم در تولید علوفه 
  اند. داشته

  
مختلف فصل چراي دام در مرتع  يها ماهدر تولید علوفه مرتع و درصد زمان چرا شده در  ها گونهسهم  -1جدول 
  .آباد گرگان سرعلی

  گونه
  

  نام فارسی
  

  مرداد  تیر  خرداد
سهم 

 ها گونه
  در تولید

درصد 
زمان 

  چرا شده

سهم 
در  ها گونه

  تولید

درصد 
زمان چرا 

  شده

سهم 
 ها گونه

  در تولید

درصد 
زمان چرا 

  شده
Festuca ovina 2/55  4/41  1/50  8/37  5/19  8/37  علف بره  

Agropyron intermedium 1  15  2  8/10  7/3  5/14  میانی علف گندمی  
Cousinia glaucopsis 8/0  6/6  2/0  6/7  0  9/14  هزار خار چشم آبی  

Poa angustifolia 2/7  6  9/2  7/5  2/2  4  چمن باریک برگ  
Agropyron trichophorum 4/0  3/5  2/0  8/4  3/0  1/6  چمن گندمی کرکدار  
Taraxacum brevirostre  1/8  4/3  1/10  4/2  7/42  6/2  نوك کوتاه قاصدگل  

Galium verum 9/3  2/3  4/4  2/5  3/7  9/2  شیرپنیر  
Koeleria cristata 3/2  2/3  6/3  1/6  2  2/3  تابستانی علف  

Thymus  transcaspicus 4/1  3  6/1  5  6/1  3/2  خراسانی آویشن  
Bromus tomentelus 2  6/2  7/1  9/1  4/2  3/2  علف پشمکی  

Centaurea zuvandica 8/8  7/1  8/6  6/1  1/4  3/1  گل گندم  
Tragopogon  graminifolius 6/0  5/1  5/4  5/1  6/5  8/1  شنگ  

Crepis pulchra 5/5  4/1  4/9  7/2  3  6/1  ریش قوش زیبا  
Medicago sativa 4/0  6/0  9/0  1/1  1/3  9/0  یونجه  

Medicago lupulina 0  2/0  3/0  2/0  6/1  2/0  یونجه سیاه  



  1393)، 1( داري، جلد اولنشریه مرتع

9 

اثـر متقابـل   و  هـا  گونـه بین  دهد یمنشان  ها گونهنتایج حاصل از تجزیه واریانس شاخص انتخاب 
 يها ماهبین داري وجود دارد ولی  در سطح یک درصد اختالف معنی بیترت بهفصل چرا  يها ماهگونه و 

  ).2 (جدول دار نبود معنی ها اختالفمختلف فصل چرا 
  

  .آباد گرگان سنجی در مرتع سرعلی روش زمان بهشاخص انتخاب تجزیه واریانس  -2 جدول
  داري سطح معنی F میانگین مربعات  مجموع مربعات زاديآ درجه  منابع تغییرات

  >000/0**  88/8  406/4  219/13  3  (سال) بلوك
 >000/0** 95/7  945/3  237/55  14  گونه

 ns  258/0  37/1  677/0  355/1  2  ماه

 >008/0** 91/1  947/0  519/26  28  گونه× ماه 

      49/0  50/65  132  خطا
     74/161  179  کل

ns: دار در سطوح یک درصد معنی **: دار غیر معنی.  
  

مختلـف فصـل چـرا     يهـا  ماه انتخاببین شاخص  دهد یمنشان مقایسه میانگین شاخص انتخاب 
نسـبت   36/3خـرداد بـا   انتخاب هرچند میانگین شاخص  ،)>05/0P( وجود نداردداري  اختالف معنی

مقایسـه میـانگین شـاخص    از  دسـت آمـده   بـه نتایج . باشد یم) بیشتر 81/1( ) و مرداد25/2( به ماه تیر
 هـاي  گونـه ). >01/0P( وجـود دارد داري  اخـتالف معنـی   هـا  گونـه بـین   دهد یمنشان  ها گونه انتخاب

Taraxacum brevirostre، Medicago lupulina ،Tragopogon graminifolius،Centaurea 

zuvandica،Gallium verum ، Crepis pulchra  وMedicago sativa با میانگین شاخص  بیترت به
 هـاي  گونـه ، Іبا رجحان کامل یا کـالس   هاي گونهجزء  5/2و  9/2، 1/3، 7/4، 8/4، 3/6، 8/7انتخاب 

Festuca ovina، Poa angustifolia ،Bromus tomentellus ،Thymus transcaspicus  و
Koeleria cristata  کالسبا رجحان متوسط یا هاي  گونهجزء  7/0و  7/0، 9/0، 1، 3/1با میانگین ІІ 

 Agropyron trichophorum و Cousinia glaucopsis ،Agropyron intermediumهاي  گونه و
   معرفی شدند. ІІІ کالسبا اجتناب کامل یا هاي  گونه 05/0و  06/0، 2/0با میانگین شاخص انتخاب 

مختلف فصل چرایی در  يها ماهو  ها گونهاثرات متقابل  انتخابنتایج مقایسه میانگین شاخص 
، Medicago lupulinaهاي  گونه بیترت بهبر اساس شکل فوق در ماه خرداد آمده است.  1شکل 
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Taraxacum brevirostre، Medicago sativa، Tragopogon graminifolius،Gallium verum، 
Centaurea zuvandica و Crepis pulchra  و  7/2، 3/3، 2/4، 5، 5/13، 8/15شاخص انتخاب با

 ، Thymus transcaspicus ،Bromus tomentellusهاي گونه، Іبا رجحان کامل یا کالس هاي  گونهجزء  3/2
 و ІІ با رجحان متوسط یا کالس هاي گونهجزء  7/0 و 9/0، 1با شاخص انتخاب  Koeleria cristataو 

 Festuca ovina ،Poa angustifolia،Agropyron intermedium ،Agropyron trichophorumهاي  گونه
با اجتناب کامل هاي  گونه ، صفر و صفر3/0، 4/0، 5/0با شاخص انتخاب  Cousinia glaucopsis و

، Tragopogon graminifoliusهاي  گونه دهد یمنتایج در ماه تیر نشان  معرفی شدند. ІІІ یا کالس
Taraxacum brevirostre،Centaurea zuvandica ، Medicago lupulina،Crepis pulchra ، 

Medicago sativa، Gallium verum و Festuca ovina 2/6، 1/9با شاخص انتخاب  بیترت به ،
 و Bromus tomentellus هاي ، گونهІهاي با کالس  جزء گونه 4/1و  7/1، 8/1، 2/3، 3/3، 3/4

Koeleria cristata با کالسهاي  گونهجزء  7/0و  8/0شاخص انتخاب  با ІІ هاي گونه وPoa 

angustifolia، Thymus transcaspicus، Agropyron intermedium،Agropyron trichophorum 
هاي با  گونه 03/0و  04/0، 18/0، 55/0، 57/0شاخص انتخاب  با بیترت به Cousinia glaucopsis و

 ،Centaurea zuvandicaهاي  گونهدهد  در مرداد ماه نتایج نشان می معرفی شدند. ІІІ کالس
Crepis pulchra،Gallium verum  ،Taraxacum brevirostre ، Poa angustifolia و

Festuca ovina کالسهاي  گونهجزء  2و  1/2، 7/3، 7/3، 9/3، 1/7با شاخص انتخاب  بیترت به І ،
 و Thymus transcaspicus، Tragopogon graminifolius ،Medicago sativa هاي گونه

Bromus tomentellus با کالسهاي  گونهجزء  85/0و  85/0، 1، 1/1شاخص انتخاب  با ІІ و 
 Koeleria cristata ، Cousinia glaucopsis، Agropyron intermedium، Agropyron هاي گونه

trichophorum و Medicago lupulina و  07/0، 10/0، 15/0، 56/0شاخص انتخاب  با بیترت به
     .)3 (جدول معرفی شدند ІІІ با کالسهاي  گونه صفر
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  و میانگینفصل چراي  يها ماهمقایسه میانگین شاخص انتخاب اثرات متقابل گونه و  -1شکل 

    .آباد گرگان ع سرعلیتر مردفصل چرایی 
 

  .آباد گرگان چرایی در مرتع سرعلی مختلف فصل يها ماهارزش رجحانی گیاهان در  -3جدول 
  مرداد  تیر  خرداد  نام فارسی  گونه

Festuca ovina علف بره  III  I  I  
Agropyron intermedium علف گندمی میانی  III  III  III  

Cousinia glaucopsis هزار خار چشم آبی  III  III  III  
Poa angustifolia چمن باریک برگ  III  III  I  

Agropyron trichophorum چمن گندمی کرکدار  III  III  III  
Taraxacum brevirostre گل قاصد نوك کوتاه  I  I  I  

Galium verum شیرپنیر  I  I  I  
Koeleria cristata علف تابستانی  II  II  III  

Thymus  transcaspicus آویشن خراسانی  II  III  II  
Bromus tomentelus علف پشمکی  II  II  II  

Centaurea zuvandica گل گندم  I  I  I  
Tragopogon  graminifolius شنگ  I  I  I  

Crepis pulchra ریش قوش زیبا  I  I  I  
Medicago sativa یونجه  I  I  II  

Medicago lupulina  سیاهیونجه  I  I  III  
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  گیري   بحث و نتیجه
اغلب گندمیان دائمی مانند چمن گندمی باریک بـرگ، علـف پشـمکی، علـف      دهد یمنتایج نشان 

کرکدار در مراحل مختلف فصل چرا داراي درصـد زمـان    تابستانی، چمن گندمی میانی و چمن گندمی
چرا شده کمتري نسبت به پهن برگان علفی دائمی مانند گل قاصد، گل گندم، ریش قوش و شیر پنیـر  

رغم داشتن بیشترین درصد زمان چرا شده  ) علیFestuca ovinaعلف بره ( داشتند. البته گونه گندمی
 خـاطر  بهداشتن سهم زیاد در تولید علوفه بوده است ثانیاً  علت بهارزش رجحانی باالیی نداشت که اوالً 

  .باشد یمپهن برگ علفی ذکر شده هاي  گونهمانند  خوراك خوشهمراه هاي  گونهداشتن 
مختلف فصل چـرا اخـتالف    يها زماندر  ها گونهکه در نتایج آمده بین ارزش رجحانی  يطور همان

)، زارع و 2010( حبیبیـان و همکـاران   )،2003( داري وجود داشته است کـه بـا نتـایج باغسـتانی     معنی
 يهـا  مـاه ) مطابقت دارد، گرچه ارزش رجحانی بین 2013خادم و همکاران ( ) و ثقفی2012همکاران (

خادم و همکاران  هم با نتایج ثقفی صورت نیادار نبوده است، که در  چرا به تنهایی معنی مختلف فصل
  ) مطابقت دارد.2013(

پهن برگ علفی دائمی هاي  گونه اغلبدهد  در ماه خرداد نشان می ها گونهتغییرات ارزش رجحانی 
) داراي ارزش І کـالس مانند یونجه سیاه، گل قاصد، یونجه، شنگ، شیر پنیر، گل گندم و ریش قوش (

 (کـالس  ) و پهن برگان غیر علفی مانند هزار خارІІ رجحانی باالتري نسبت به گندمیان دائمی (کالس
ІІІکالسهاي  گونهجاست در ماه اخیر  ) داشتند. جالب این І رغم داشتن سهم کم در تولید علوفه علی 

این رتبه شدند که با گفته ارزانی و همکاران  دارايدرصد)  5/73( درصد) به نسبت گندمیان دائمی 12(
  ) کامالً مطابقت دارد.2007(

 ها آندر تیر ماه ارزش رجحانی اغلب گیاهان پهن برگ علفی دائمی کاهش پیدا کرد ولی برخی از 
مانند شنگ، گل گندم و ریش قوش افزایش پیدا کردند. تنها گندمی (علف بره) با درصد تولید علوفـه  

ارتقاء داد ولی سایر گنـدمیان   І کالسهاي  گونهرا در حداقل درصد) در این ماه جایگاهش  8/37( باال
  باقی ماندند. ІІІ و ІІدر کالس 

گـل گنـدم، ریـش قـوش و     هـاي   گونـه جـز   هب دهد یمتغییرات ارزش رجحانی در مرداد ماه نشان 
علفـی ماننـد شـنگ، یونجـه و     پهن برگـان  هاي  گونهقرار دارند سایر  І شیرپنیر که همچنان در کالس

کاهش چشمگیري داشته  ها آناتمام مراحل فنولوژي و رسیدن بذر ارزش رجحانی  خاطر به یونجه سیاه
، علف پشمکی  І علف بره و چمن باریک برگ در کالسهاي  گونهاست. در این ماه از گندمیان دائمی 
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  ІІІ خشبی هـزار خـار نیـز در کـالس    قرار گرفتند. گونه پهن برگ  ІІІ و سایر در کالس ІІ در کالس
  قرار دارد. 

دهـی و زایشـی    مرحلـه گـل   در مجموع ارزش رجحانی گیاهان از مرحله رشد رویشی بـه سـمت  
) 2007) و ارزانـی و همکـاران (  1996( صـفائیان و شـکري   هـاي  پژوهشکاهش پیدا کرد که با نتایج 

پهن برگ علفی دائمـی را  هاي  گونهنشان داد که گوسفندان  پژوهشهمخوانی دارد. همچنین نتایج این 
  باشد. ) منطبق می2009( دهد که با نتایج حسین و دورانی نسبت به گندمیان دائمی ترجیح می

 گل قاصد پهن برگان علفی دائمی مانند دهد یمنتیجه کلی حاصل از این پژوهش نشان 
)Taraxacum brevirostre(، سیاه یونجه )Medicago lupulina(، شنگ )Tragopogon graminifolius(، 

 و )Centurea zuvandica( گل گندم، )Galium verum( پنیر شیر، )Medicago sativa( یونجه
آباد  ) در مراتع سرعلیІبا ارزش رجحانی باال (کالس  هاي گونه) جزء Crepis pulchraقوش ( ریش

که  درصد، در حالی 13ولی در اثر مدیریت ناصحیح، سهم این گیاهان در تولید مرتع  باشند یمگرگان 
باشد. بنابراین  درصد می 70 )خوراك خوشبا رجحان متوسط و غیر  هاي گونه( سهم گندمیان دائمی

ها یب گیاهان پهن برگان علفی و لگومگردد مدیریت این مرتع در جهت افزایش درصد ترک پیشنهاد می
ها و پهن برگان علفی با شود. یقیناً با افزایش درصد لگومباشد سوق داده  که مورد عالقه گوسفند می

از مرتع و دام افزایش خواهد یافت. با توجه به  يور بهرهتوجه به کیفیت باالي این دسته از گیاهان 
باشد الزم است  ز میکه ظرفیت چرایی مرتع نیازمند دانستن ارزش رجحانی و ضریب برداشت مجا این

فصل  يها ماهدر  ها گونهدر تعیین ظرفیت چرایی مرتع میزان برداشت مجاز با توجه به ارزش رجحانی 
و ترکیب گیاهی مرتع با  کاسته شدهبیش از حد روي این گیاهان با ارزش  يچرا مشخص تا از چرا

 آن به تعادل برسد.  لیپتانستوجه به 

  
  سپاسگزاري

تحقیقاتی بررسی ارزش رجحانی گیاهان مرتعی و رفتار چرایی دام در پنج این مقاله از نتایج طرح 
) استخراج شده است. هزینـه آن توسـط سـازمان     آباد سایت سرعلی -منطقه اکولوژیک کشور (گلستان

لین وسیله سپاسـگزاري خـود را از مسـئو    مین شده است. بدینأو مراتع و آبخیزداري کشور ت ها جنگل
  . دارم یماعالم  الذکر فوقسازمان 

  



  سیدعلی حسینی و محمد فیاض

14 

  منابع 
1.Alikhah asl, M., Azarnivand, H., Arzani, H., Jafari, M. and Zare chahouki, M.A. 

2009. The relationship between palatability and leaf:stem weight percent (WP) 
in different phonological stages. Rangelnd, 3(2): 246-258. ( In Persian). 

2.Archibald, J.G. 1943. The composition and palatability of some common grasses. 
Journal of agriculture research, 66(9): 341-347. 

3.Arzani, H. 2009. Forage quality and daily requirement of grazing animal. Tehran 
University Press, Tehran, 354p. (In Persian) 

4.Baghestani Meibodi, N. 2003. An investigation of different stoking rate of short 
time Goat grazing on different plant characteristics and livestock function in 
steppe rangeland of Yazd. Tehran university PhD thesis. (In Persian) 

5.Habibian, S.M.R., H. Arzani., S.A., Javadi and Habibian, S.H. 2010. Comparison 
of two methods of preference value determination of plant species for sheep in 
semi- steppe rangelands in Fars Province. Rangelands, 4(2): 188-197. ( In 
Persian). 

6.Heady, H.F. 1964. Palatability herbage and animal preference. Journal of Range 
management, 17: 76-82. 

7.Holechek, J.L., Vavra, M., and Pieper, R.D. 1982. Botanical composition 
determination of range herbivore diets (Review). Journal of Range 
Management, 35(3): 309-315. 

8.Hosseini, S.A., Akbarzadeh, M., and Parsaei, L. 2011. Study the seasonal 
changes of production and utilization of range plants in key ranges of 5 
bioclimatic zones of Iran (SarAliAbad-e-Gorgan). Research Institute of Forests 
and Rangelands. (In Persian). 

9.Hosseini, S.A., Mesdaghi, M., and Pambukhchyan. S. 2012. The effect of 
rangeland vegetative cover on raising sheep product under the condition of 
Gorgan region of Islamic Republic of Iran. Ph.D. Thesis, Armenian State 
Agrarian University. Yerevan. 115p. 

10.Hussain, F., and Durrani, M.J. 2009. Seasonal availability, palatability and 
animal preferences of forage plant in Harboi Arid Rangeland, Kalat, Pakistan. 
Pakistan Journal of Botany, 41(2): 539-554. 

11.Marten, G.C. 1978. The animal plant complex in forage palatability Phenomena. 
Journal of Animal Sciences, 46: 1470-1477. 

12.Mirdavoodi, H.R., and 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, 16(2): 190-199. (In persian) 

13.Moghadam, M.R. 1998. Range and range management. Tehran University 
Publications. Tehran, 470p. (In Persian)  

14.Qods Rasi, H. 1996. Comparative palatability determination methods and the 
factors effect on palatability of important range species in Chaharbagh summer 
rangeland of Gorgan. PhD Thesis. Tehran University. (In Persian) 



  1393)، 1( داري، جلد اولنشریه مرتع

15 

15.Qods Rasi, H., and Arzani, H. 1997. The factors effect on palatability of 
important range species in Chaharbagh summer rangeland of Gorgan. 
Pajouhesh-va-Sazandegi, 36: 50-53. (In Persian) 

16.Rashtian, A., Mesdaghi, M., Beldaji, F., and Barani, H. 2008. Investigation of 
preference value of Yazd Stepic Rangelandes speciese. Journal of Agriculture 
and Natural Resources Science, 16(3): 215-223. (In persian) 

17.Rosiere, R.E., Beck, R.F., and Wallace, J.D. 1975. Cattle diets on semi desert 
grassland: botanical composition. Journal of Range management, 28(2): 89-93. 

18.Safaian, N., and Shokri, M. 1996. Using of phenological studies for 
determination of palatability and nutritive value in the plants of Mazandaran 
plain rangelands. Iranian Journal of Natural Resources, 49: 105-113. (In 
Persian)  

19.Saghafi khadem, F., Fayyaz, M., and Naseri, S. 2013. Determination of 
preference value and its variations during the grazing season for different 
species in Binalood rangelands, Khorasan. Iranian journal of Range and Desert 
Research, 20(2): 369-378. (In persian) 

20.Sanders, K.D., Dahl, B.E., and Scott, G. 1980. Bite-count vs fecal analysis for 
range animal diet. Journal of Range Management, 33(2): 146-149. 

21.Stoddart, L.A., Smith, A.D., and Box, T.W. 1975. Range Management. 
McGrow-Hill, New York (USA). 532p.  

22.Zare, M., Fayyaz, M., Goudarzi, Gh., and Farmahini farahani, A. 2012. 
Preference value comparison in range species Anjedan-Arak. Iranian Journal of 
Range and Desert Research, 19(1): 178-190. (In persian) 

 


