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  چكيده

 دام در ترجيح رجحاني، ارزش. شداجرا آباد در استان گلستان  مرتع تيلدر ، اين مطالعه گياهان منظور بررسي ارزش رجحاني هب

 براي تعيين. باشد براي چرا گياهان انتخاب به قادر آزاد به صورت دام كه اين وصف با است، ديگر گياهان به نسبت گياه يك خوردن
انس ارزش تجزيه وارينتايج  .شد هاي گياهي استفاده سنجي و توليد و مصرف گونه ارزش رجحاني در اين منطقه از دو روش زمان

داري از نظر مدت زمان مصرف علوفه بين  تفاوت معنيكه نشان داد ) استفاده از دوربين فيلمبرداري(سنجي  در روش زمانرجحاني 
. ها در رتبه دوم قرار گرفتند و يكساله Poa bulbosaدر رتبه اول و گونه  Artemisia sieberiكه گونه  طوري هب. ها وجود دارد گونه

ها  و يكساله Poa bulbosaهاي  گونه. هاست دار بين گونه دهنده تفاوت معني ها نيز نشان برداري گونه درصد بهرهتجزيه واريانس نتايج 
 Artemisiaهاي در اين ميان گونه. هاي بعدي قرار گرفتند ها در رتبه و ساير گونه بودندباالترين درصد مصرف را داشتند و در رتبه اول 

sieberi ،Festuca ovina  وStipa barbata هاي  از رجحان متوسط برخوردار بودند اما گونهPoa bulbosa ها، نسبتا  و يكساله
ها ازجمله عوامل مؤثر بر ارزش رجحاني  تراكم، فراواني و در دسترس بودن گونه كه بطور كلي مشاهدات نشان داد. خوشخوراك بودند
ها مورد  ها بيشتر از ساير گونه و يكساله ,Artemisia sieberi ،Poa bulbosaهاي  گونهطوري كه در هر دو روش  هب. گياهان بوده است

  .استفاده دام قرار گرفتند
  

  .آباد، استان گلستان سنجي، توليد و مصرف، تيل زمان ،گياهان ارزش رجحاني: هاي كليدي واژه
  

  مقدمه
و شرايط مختلف  مختلف گياهي هاي گونهمراتع از 

 ها گونههر يك از . تشكيل شده است رويشگاهي
بنابراين در  .دارند يمتفاوت خصوصيات رويشي و فنولوژي

ارزش داراي دوره زماني خاصي از دوره چرا فعال بوده و 
از اين روي دام چرنده نيز در مقاطع . باشند ميمعيني  چرايي

علوفه  و نقاط مختلف عرصه مرتع، زماني مختلف فصل چرا
ب آن از خود رفتار چرايي معيني در اختيار دارد كه بر حس

بدون شناخت اين رفتارها بنابراين . دهد خاصي بروز مي
  . باشد ريزي و مديريت مرتع و دام مقدور نمي برنامه

 به نسبت گياه يك خوردن دام در ترجيح رجحاني، ارزش

 به قادر آزاد صورتب دام كه اين وصف با است، ديگر گياهان

 تأثير تحت رجحاني ارزش .باشد براي چرا گياهان انتخاب

 فيزيولوژيكي مرحله و نوع جنس، سن، دام مانند خصوصيات

شود  مي مربوط دام به رجحاني ارزش بنابراين .گيرد قرار مي
)Holechek et al., 1982و 1376ارزاني،  و يئرا قدسي ؛ 
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كننده از يك  هاي چرا دام ).1374، و همكاران كوچكي
جامعه گياهي، در رژيم غذايي خود از گياهان متفاوتي 

دامها به طور معمول در مصرف غذايي خود، . كنند مي استفاده
). Vallentine, 2001(كنند  به صورت گزينشي عمل مي
هاي همراه و تركيب پوشش  خوشخوراكي و فراواني گونه

 ل مؤثر بر ارزش رجحاني گياهانگياهي ازجمله عوام
  .)1377 مقدم،(باشد  مي

Baghestani Meybodi  وArzani )2006 ( نتيجه
ها  تغذيه دام) بهار و تابستان(كه در اوايل فصل چرا ند گرفت

خانواده مي ئداهاي يكساله و گياهان  بيشتر روي گونه
در  اما ،ميئدااي  هاي بوته گندميان متمركز است تا گونه

مورد توجه دام قرار اي بيشتر  هاي بوته اواخر فصل گونه
ترجيح چرايي بز و ) 1381(عامري و مصداقي . گيرد مي

استپي سمنان با تيپ  گوسفند سنگسري را در مراتع نيمه
اين . مورد بررسي قرار دادند  Artemisia-Eurotiaگياهي

برگ و تا  محققان نتيجه گرفتند كه گوسفندها گياهان پهن
اير گياهان ترجيح ها را بر س ها و بزها بوته حدودي بوته

اثر فاصله منابع آب ) Krueger )1982 و Roath. دادند
مورد بررسي قرار را شرب دام در مرتع از محل چراي دام 

كه دوري و يا نزديكي از منبع آب  ندو نتيجه گرفت ندداد
هرچه اين البته . اثرات مثبت و منفي بر مصرف علوفه دارد

افزوده شده و بر مرتع تر باشد بر مصرف علوفه  فاصله كوتاه
  . شود بر توليد دامي افزوده مي اما ،شود فشار بيشتري وارد مي

Baghestani Meybodi  وArzani )2006 ( در بررسي
ارزش  نتيجه گرفتند كههاي مرتعي  گونهارزش رجحاني 
هاي چرا  دوره طولبررسي در  موردهاي  رجحاني گونه

در سال بسيار خشك، كه  طوري به. داشتدار  معنيتفاوت 
در باالترين سطح،  Stipa barbataارزش رجحاني گونه 

 Artemisiaدر مرتبه دوم و گونه Salsola rigidaگونه 

sieberi  با رفع نسبي . گرفتدر رديف بعدي قرار
خشكسالي و با حضور گياهان يكساله، ارزش رجحاني اين 

 گياهان مياندر . گرفتگياهان در باالترين سطح قرار 
در طول  Salsola rigidaساله، ارزش رجحاني گونه چند

و گونه  بود Stipa barbataبيش از گونه  معموالفصل چرا 

Artemisia sieberi  قرار گرفتسوم  رتبهدر .  
در گزينش گياهان  كه كردگزارش ) 1372(مصداقي 

گاو . ي ديده شده استهاي ها تفاوت براي چرا بين انواع دام
كنندگي كمتري داشته و بيشتر گندميان را  قدرت انتخاب

. دهد برگان علفي را ترحيح مي گوسفند بيشتر پهن. خورد مي
 اغلبشتر . كند ها را انتخاب مي ها و درختچه بز بيشتر بوته

ها  است و كليه دامي ئجزاين اختالفات  اما. خورد خار مي
  . هاي اصلي با يكديگر در رقابت هستند براي گونه

Mirdavoodi  وSanadgol )2009 ( بررسي ارزش در
هاي مرتعي در مراتع انجدان استان  رجحاني مهمترين گونه

 Bromusگياهان خوشخوراك نظيركه  نتيجه گرفتند مركزي

tomentellus, Astragallus glomerata  هاي  و گراس
ها قرار  فاده دامشدت مورد استيكساله در اوايل فصل چرا ب

 Artemisiaهايي نظير چراي دام، گونهته و در طول دوره گرف

aucheri, Bromus tomentellus  وAstragallus 

glomerata  درصد ميزان  56و  59، 43، 74ترتيب با  هب
  .ها قرار گرفتند برداري، مورد استفاده دام بهره

Dianati Tilaki و Mirjalili )2007( ارزش در بررسي 

 به وزني روش از استفاده با منطقه يزد در گونه 5 رجحاني

 براي گياهان گزينش در گوسفند كه دست يافتند نتيجه اين

 بيشتر بز و داده ترجيح را علفي برگان بيشتر پهن چرا

 گونه اما است داده ترجيح را ها بوته و هاي گياهان سرشاخه

 كه بود خوراك خوش دام نوع دو هر براي خارشتر اي بوته

 ذكر ساكاروز قند و چربي ميزان بودن را باال علت آن

  .اند كرده
هاي  گونهارزش رجحاني  در بررسي )1378(اخوت 
 دام كه نتيجه گرفت برون اينچه و گميشان مراتع شورپسند

 يي ماننداه هگونزيادي به چراي گندميان دارد و  رغبتي
strobilaceum Halocnemum Halostachys caspica, 

brachiata, Pterosimonia  وherbacea Salicornia 
ه اندام هوايي مورد استفاد شدن خشكبذردهي و  با همزمان

   .گيرند دام قرار مي
هاي  گونه كه دادند نشان )1376(ارزاني  و يئرا قدسي

از ارزش رجحاني  و گلدهي، رويشي مراحل درگياهي 
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 افول بذر و رسيدن مراحل در اما ؛باشند ميخوبي برخوردار 

 و در مرتع علوفه تركيب درصد بين آشكاري رابطه رشد
  .نشده است مشاهده دام غذايي جيره در آنها درصد

 و ارزش دام چرايي رفتار تعيين )1388( احمدي

 هاي مختلف ميش سنين براي را مرتعي هاي گونه رجحاني

 نتيجه و كردند قم بررسي استپي و بياباني مراتع در زندي نژاد

 مستقيم هاي مشاهده روش از استفاده با كه گرفتند

 فصل طول در ،)برداري درصد بهره( وزني و )برداري فيلم(

 Tamarix هاي ، گونه)حوض سلطان( قشالقي مرتع در چرا،

passerinoides  Alhagi camelorum, Buffunia 

macrocarpa,  شاخص بيشترين يكساله هاي گونه و 

   .اند دام داشته براي را رجحان
Habibian  مقايسه دو روش در ) 2010(و همكاران

هاي مرتعي براي گوسفند در  تعيين ارزش رجحاني گونه
 روش درنتيجه گرفتند،  استپي استان فارس مراتع نيمه

ارزش  نظر از چرا، مورد مختلف هاي گونه بين سنجي زمان
 تير، مرداد خرداد،( چرايي دوره هر در گوسفند براي رجحاني

داري  تفاوت معني چرايي هاي دوره بين همچنين و )شهريور و
 در مرتعي هاي گونه بين .دارد در سطح يك درصد وجود

 فصل مختلف هاي دوره در براي گوسفند سنجي زمان روش

 .داشت درصد وجود 5 سطح در داري تفاوت معني چرا

گندميان  هاي گونه خردادماه، چرايي هدور در كه، طوري به
 ،I كالس رجحاني ارزش داراي علفي برگان پهن و يكساله
 Teucrium polium و Achillea eriophora هاي گونه
 Bromus هاي گونه و ، IIكالس رجحاني ارزش داراي

tomentellus, Dianthus crinithus, Phlomis olivieri, 
 رجحاني ارزش داراي  Astragalus rhodosemiousو

 گندميان هاي گونه تيرماه، چرايي هدور در .بودند IIIكالس 

، I كالس رجحاني علفي ارزش برگان پهن و يكساله
و  ,Achillea eriophora Teucrium poliumهاي گونه

Bromus tomentellus كالس رجحاني ارزش دارايII  و ،
 Astragalus susianusو   Dianthus crinithusهاي  گونه
مردادماه  چرايي هدور در .بودند III كالس رجحاني ارزش
 ،I كالس رجحاني ارزش Bromus tomentellus  گونه

ارزش رجحاني  علفي برگان پهن و يكساله هاي گندميان گونه
 .داشتند III ها ارزش رجحاني كالس ، و بقيه گونه IIكالس

 و يكساله گندمي هاي گونه شهريورماه، چرايي هدور در

 Bromus گونه ، Iكالس ارزش رجحاني علفي برگان پهن

tomentellus  كالس رجحانيارزشII  ارزش ها گونه هبقي و 

  .شتنداد III كالس رجحاني
Papachriston  رفتار بررسي در) 2005(و همكاران 

 برآورد و لقمه از شمارش استفاده با گوسفند و بز چرايي

 نتيجه اين به يونان اي زارهاي مديترانه بوته در علوفه مصرف

 درصد 70 مرتع، در علوفه زياد بودن هنگام كه يافت دست

 تا 51 و علفي برگان پهن و را گندميان گوسفندان غذايي رژيم

 .دادند مي تشكيل ها بوته را غذايي بزها رژيم درصد 90

 فصل و دسترسي قابليت علوفه مناسب، وجود ،طوركلي به

  .است مؤثر دام ترجيح غذايي در برداري بهره
 7 رجحاني ارزشدر تعيين ) 1388(رشتيان و همكاران 

نتيجه گرفتند كه  يزد استان استپي مناطق در مرتعي مهم گونه
 به مربوط فراواني توليد و تاجي، پوشش درصد بيشترين

 چرايي، دوره سه هر در اين تحقيق طبق نتايج .است درمنه

 .است غالب گونه تاجي پوشش درصد و نظر توليد از درمنه
 عمده فصلي طور به كه گياهان ساير رويشي، دوره ابتداي در

 خودب را درصد توليد بيشترين درمنه از پس اند بوده يكساله و

 دوره انتهاي به چرا چون فصل ادامه با كه اند داده اختصاص

 نتيجه در ،است كم شده آنها مقدار از رسند مي خود رشد

 گونه حضورالبته  .شود باالتر مي درمنه توليد و پوشش درصد

 بين دار معني اختالف آمدن وجودباعث ب غالب صورتب درمنه

  .است گياهي شده هاي مصرف گونه
  

  ها مواد و روش
  منطقه مورد مطالعه

 45كيلومتري گرگان و  125آباد در فاصله  تيل مرتع
 51 كيلومتري شهرستان آزادشهر و در موقعيت جغرافيايي

 53ثانيه،  38و درجه طول شرقي  55دقيقه و  28ثانيه، 
ارتفاع آن . درجه عرض شمالي قرار گرفته است 36دقيقه و 

، داراي سنگ و آن كم عمقمتر، خاك  1050 از سطح دريا
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ميزان بارندگي  .باشد ريزه، با بافت سيلتي لوم مي سنگ
اين  .خشك سرد است متر و اقليم آن نيمه ميلي 260 ساالنه

ود دام تاريخ ورمرتع مورد استفاده دامداران روستايي بوده و 
دام در اواسط  تاريخ خروج وماه براساس پروانه چرا در آذر

وسفند و تركيب آن دام غالب گ. باشد فروردين هر سال مي
بوده  Artemisia sieberiغالب  گونه .باشد گوسفند و بز مي

 Eurotia ceratoides Festuca ovina, Poa گياهانو 

bulbosa, Stipa barbata, Halothamnus glaucus, 
Salsola dendroides, هاي همراه  از گونه ها يكساله و

  .باشند مي
  تحقيقروش 

  سنجي روش زمان
ريق زمان صرف شده در اين روش ارزش رجحاني از ط

 .برداري تعيين گرديد ها بوسيله دوربين فيلم براي چراي گونه
و در ديگر  آذر لغايت فروردين(هاي چرايي  اواسط ماه در
انجام ارزش رجحاني بررسي  ،علت عدم حضور دامها ب ماه
 30ورود دام به مرتع،  از بين يك تا دو ساعت بعد) نشد

دقيقه از چراي دامي كه بوسيله رنگ متمايز گرديده بود، 
، زمان چراي رايانهبرداري انجام و پس از انتقال فيلم به  فيلم
ها برحسب زمان صرف  سپس گونه. گونه مشخص گرديد هر

ترتيب نزولي تنظيم و ارزش  ماه بهشده براي چرا در هر 
مشخصي كه  در اين بررسي از گله. رجحاني آنها بدست آمد

 شد واستفاده  بودهاي جنسي و سني متفاوت  داراي كالس
در نهايت . شدبا روش خود دامدار انجام  مديريت گله

هاي بدست آمده در هر سال در محيط طرح آزمايشي  داده

ه و تحليل قرار گرفت و با بلوك كامل تصادفي مورد تجزي
ها  ميانگينمقايسه  ،اي دانكن استفاده از آزمون چند دامنه

  .انجام شد
  برداري بهرهروش درصد 

 ،ن ارزش رجحانيييبراي تعبرداري  درصد بهرهروش در 
. گيري شد اندازه ها گونه هر يك از برداري درصد بهره

هاي  پايهوي ر ها بر گيري را اندازهمنظور در فصل چ بدين
متوسط هر گونه در قطعه تحت چرا براي تعيين مقدار 
. مصرف و در قطعه قرق براي تعيين مقدار توليد انجام شد

پايه متوسط داخل قطعه  5هاي فصل چرا  براي هر يك از ماه
. پايه مشابه آن خارج قطعه قرق انتخاب گرديد 5قرق و 

 گيري كل ز طريق اندازههاي متوسط هر گونه ا پايه
هاي موجود هر گونه در داخل قطعه قرق و  پوشش پايه تاج

. ها تعيين گرديد تقسيم عدد بدست آمده بر تعداد پايه
ماه قطع و توزين ده توليد هر گونه در خارج قرق هر باقيمان
گونه داخل قرق براي هر  پايه اتنخابي هر 5كل توليد . شد

يه خارج پا 5تفاوت باقيمانده توليد . ماه قطع و توزين شد
ميزان مصرف و پايه مشابه داخل قرق،  5قرق و كل توليد 

مرتع خارج از . شده هر گونه توسط دام در نظر گرفته شد
هاي  ها در ماه گيري تحت چراي دام قرار داشت و اندازهقرق 

ها در هر سال در قالب طرح  داده. فصل چرا انجام شد
 SASافزار  مآزمايشي بلوك كامل تصادفي و با استفاده از نر

مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و با استفاده از آزمون چند 
  .ها مقايسه شدند اي دانكن، ميانگين دامنه

 

  نتايج
  سنجي در روش زمانتجزيه واريانس  - 1جدول 

Pr > F F Value MS SS منابع تغييرات  درجه آزادي  
  سال 3 15677/1 38559/0  00/0 99/0
  ماه 4 69015/1 42254/0  00/0 0/1

0001/0   گونه 7 432/49879 63/7125  53/33**
0041/0   گونه×ماه 28 855/12229 673/436  05/2**
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  سنجي در روش زمان هاي گياهي رتبه گونه - 2جدول 
  گونه  رتبه گونه  رتبه
C Festuca ovina A Artemisia sieberi  
C Halothamnus glaucus B Poa bulbosa  
C  Salsola dendroides C Eurotia ceratoides 

B هايكساله C Stipa barbata  
  .دار ندارند ها، با يكديگر اختالف معني هاي با حروف مشابه در ستون ميانگين

  
  ها برداري گونه در روش درصد بهرهتجزيه واريانس  - 3جدول 

Pr > F F Value MS SS منابع تغييرات  درجه آزادي  
0146/0   سال 3 61422767/0 20474256/0  58/3*
0001/0   ماه 4 00245133/4 00061283/1  51/17**
0001/0   گونه 14  26231800/76 44730843/5  31/95**
0001/0   گونه×ماه 56  35050867/15 27411623/0  80/4**

  
  برداري در روش درصد بهره هاي گياهي رتبه گونه - 4جدول 

  گونه  رتبه گونه رتبه
CBAstragallus angustatus CD Artemisia sieberi 
H Cleome coluteoide A Poa bulbosa 
H Acanthophyllum brevibracteatum B Festuca ovina  
G Perovskia abrotanoides D Stipa barbata  
F Salsola dendroides E Eurotia ceratoides  
G Teucrium polium G Noaea mucronata  
A Annuals F Halothamnus glaucus  
  F Zygophyllum atriplicoides  
  

سنجي  ش رجحاني با استفاده از روش زماننتايج ارز
تفاوت كه نشان داد ) برداري استفاده از دوربين فيلم(

ها  بين گونهها وجود ندارد، اما  ها و ماه داري بين سال معني
كه گونه  طوري هب. )1جدول ( است دار تفاوت معني

Artemisia sieberi  در رتبه اول و گونهPoa bulbosa  و
  هاي ها در رتبه دوم و گونه يكساله

Stipa barbata Salsola dendroides, Halothamnus 

glaucus, Festuca ovina,  وEurotia ceratoides  در
در فاكتور اثر نيز داري  تفاوت معني. رتبه بعدي قرار گرفتند

 Artemisiaكه گونه  طوري همتقابل ماه و گونه وجود داشت، ب

sieberi  زماني كه اندام هوايي اين گونه خشك (در ماه دي
 همچنين اثرات متقابل نشان داد. قرار گرفت Aدر رتبه ) بود
مرحله (در ماه اسفند  Poa bulbosaهاي يكساله و  گونه كه

هاي  گونه. اند باالترين مصرف را داشته) رشد رويشي

Salsola dendroides  وStipa barbata  ،در ماه آذر
Halothamnus glaucus  در ماه دي وFestuca ovina  در

در اين روش  .اند ماه فروردين بيشترين زمان مصرف را داشته
ها  و يكساله Artemisia sieberi Poa bulbosaهاي گونه

  .خود اختصاص دادندبيشترين زمان مصرف را ب
ها  گونه )توليد و مصرف( برداري درصد بهرهروش نتايج 

داري  تفاوت معني ،نشان داد كه از نظر ميزان مصرف علوفه
و  Poa bulbosaگونه . )2جدول ( ها وجود دارد بين گونه
، B در كالس Festuca ovinaگونه، Aها در كالس  يكساله

Astragallus angustatus  در كالسBC ،Artemisia 

sieberi  در كالسCD،Stipa barbata در كالس D ،
Eurotia ceratoides  در كالسE ،Salsola dendroides ،

Zygophyllum atriplicoides ،Halothamnus glaucus 
 .هاي بعدي قرار گرفتند ها در رتبه و ساير گونه Fدر كالس 
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تفاوت ) هاي گياهي برداري گونه درصد بهره(در اين روش 
 1388هاي  با سال 1389و  1387هاي  داري بين سال معني

ها  داري بين ماه همچنين تفاوت معني. وجود داشت 1386و 
، ماه Aهاي آذر، دي و اسفند در رتبه  ماه. وجود داشت

  . قرار گرفت Cو اسفند ماه در رتبه  Bفروردين در رتبه 
داري  تفاوت معني كه گونه و ماه نشان داد اثرات متقابل

در  Aهاي يكساله با رتبه  گونه. بين گونه و ماه وجود دارد
در ماه اسفند  Aبا رتبه  Poa bulbosa و ماه فروردين

  .    اند باالترين مصرف را داشته
   

  بحث
هاي مورد چرا نشان  نتايج حاصل از درصد مصرف گونه

 دارايدر هر چهار سال  Artemisia sieberiداد كه گونه 
رجحان متوسط بوده و خوشخوراكي متوسطي دارد و 

بر ارزش رجحاني آن نداشته ثيري أتتغييرات شرايط سال 
   .)4جدول ( است

بوده  2 داراي رتبه در هر چهار سال Poa bulbosaگونه 
باشد و  اين گونه مينسبتا خوب است كه داللت بر رجحان 

بر ارزش رجحاني آن نداشته ثيري أتتغييرات شرايط سال 
و  1388، 1386هاي  در سال Festuca ovinaگونه . است

داراي ) سال كم باران( 1387و سال  3 داراي رتبه 1389
ست كه اين گونه در سال ا دهنده آن بوده كه نشان 2رتبه 

خشكسالي بيشتر مورد چرا قرار گرفته است و در مجموع از 
رجحان متوسطي برخوردار است و تغييرات شرايط سال بر 

 Stipaگونه . ه استگذار بودثيرأتارزش رجحاني آن 

barbata  و در  3داراي رتبه در سه سال اول اجراي طرح
دهنده رجحان  بوده است كه نشان 4 رتبه آنسال چهارم 

بر ارزش ثيري أترات شرايط سال ييمتوسط بوده و تغ
در  Eurotia ceratoidesگونه . رجحاني آن نداشته است

هاي دوم و سوم  و در سال 4داراي رتبه سال اول و چهارم 
هاي خشبي  در مجموع با توجه به سرشاخه. بود 3 رتبه آن

رسد  ظر مينرفت و ب ام كمتر به سراغ آن مياين گونه، د
بر ارزش رجحاني آن نداشته ثيري أتتغييرات شرايط سال 

به غير از سال سوم،  Halothamnus glaucusگونه. باشد

بوده كه داللت بر رجحان متوسط اين گونه  3داراي رتبه 
بر ارزش رجحاني آن ثيري أتداشته و تغييرات شرايط سال 

ي دارا در هر چهار سال Salsola dendroidesگونه . نداشت
دهنده رجحان متوسط بوده و  بوده است كه نشان 3 رتبه

بر ارزش رجحاني و همچنين ثيري أتتغييرات شرايط سال 
 1387هاي  هاي يكساله در سال گونه. توليد آن نداشته است

هاي  و سال 3بعلت بارندگي كمتر داراي رتبه  1389و 
دهنده  كه نشان برخوردار بودند 2 از رتبه 1389و  1386

رجحان متوسط است و تغييرات شرايط سال بر ارزش 
 Baghestaniدر اين رابطه  .گذار بودثيرأترجحاني آن 

Meybodi  وArzani )2006(  مقايسه خوشخوراكي در
 در مراتع پشتكوه استان دامهاي مرتعي و رفتار چرايي  گونه
نتيجه گرفتند با رفع نسبي خشكسالي و با حضور  يزد

له، ارزش رجحاني اين گياهان در باالترين گياهان يكسا
  . گيرد كه با نتايج اين تحقيق مطابقت دارد سطح قرار مي

فصل رويش و در مرحله در  Artemisia sieberiگونه 
فصل رويش  ؛برخودار بود 3رتبه از دهي رويشي و بذر

 Poaهاي  گونه. بر ارزش رجحاني آن نداشته استثيري أت

bulbosa Festuca ovina, و  Stipa barbata  در فصل
رويش و در مرحله رويشي از رجحان باالتري نسبت به 
. مرحله بذردهي و خشك شدن اندام هوايي برخوردار بودند

نشان داد  )Arzani )2006و  Baghestani Meybodiنتايج 
هاي  ها بيشتر روي گونه كه در اوايل فصل چرا تغذيه دام

كه با  گندميان متمركز استخانواده مي ئدايكساله و گياهان 
  .نتايج اين تحقيق مطابقت دارد

فصل رويش و در مرحله در  Eurotia ceratoidesگونه 
و فصل رويش  بود 4و  3رتبه داراي دهي رويشي و بذر

هاي  گونه .بر ارزش رجحاني آن نداشته استثيري أت
Salsola dendroides  وHalothamnus glaucus  در فصل

تري نسبت  مرحله رويشي از خوشخوراكي پايينرويش و در 
به مرحله بذردهي و خشك شدن اندام هوايي برخوردار 

نتيجه  )Arzani )2006و  Baghestani Meybodi. بودند
اي بيشتر مورد توجه  هاي بوته كه در اواخر فصل گونه ندگرفت

  .كه با نتايج اين تحقيق همخواني دارد دنگير دام قرار مي
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و در مرحله رويشي ساله در فصل رويش هاي يك گونه
باالتري نسبت به  ارزش رجحانيماه از بخصوص در اسفند

مرحله بذردهي و خشك شدن اندام هوايي برخوردار بودند 
 )Arzani )2006و  Baghestani Meybodiكه با نتايج 

و Mirdavoodi همچنين نتايج تحقيقات. داشتمطابقت 
Sanadgol )2009( هاي  گراسكه گياهان و  نشان داد

ها قرار  فصل چرا بشدت مورد استفاده داميكساله در اوايل 
 و گميشان مراتع در )1378(اخوت تحقيقات  .گيرند مي

وجود  صورت كه در داد نشان در استان گلستان برون اينچه
آنها  خوردن رغبت بيشتري به دام شده، سبز تازه گندميان

 كردند كهبيان ) 1375(شكري  و صفائيانهمچنين . دارد
  .است بيشتر آغاز رويش گياهان در غذايي ارزش
سنجي نشان داد كه گونه  كلي نتايج روش زمان طور هب

Artemisia sieberi  و  27/23ها با  ، يكساله67/53باPoa 

bulbosa  تا  1هاي  هدرصد زمان چرا شده در رتب 71/19با
همچنين . گرفتندهاي بعدي قرار  ها در رتبه و ساير گونه 3

 Artemisiaگونه كه  نتايج روش توليد و مصرف نشان داد

sieberi  3رتبه ،Poa bulbosa را  3 و 2رتبه  ها و يكساله
فراواني در  توليد و تاجي، پوشش درصدو  اختيار نمودند

  .)3جدول ( بودثيرگذار أت هاميزان ارزش رجحاني آن
 Artemisiaاي، نظير  گياهان بوتهكه  نشان داد مشاهدات

sieberi ساله و هاي يكساله و چند و همچنين گراس
 ؛گرفتندها در اين سايت مورد چراي دام قرار  فورب

اين ميزان دسترسي به علوفه بر ارزش رجحاني  كه طوري هب
هاي  به همين لحاظ گونه. فراواني داشتثير أتگياهان 

Artemisia sieberi Poa bulbosa, يشتر از بها  و يكساله
و ) 1377(مقدم . ها مورد استفاده دام قرار گرفتند ساير گونه

Baghestani Meybodi  وArzani )2006(  فراواني
تركيب پوشش گياهي و ميزان دسترسي دام را  ها، گونه

. دانند ازجمله عوامل مؤثر بر ارزش رجحاني گياهان مي
 تاجي، پوشش درصد) 1388(همچنين رشتيان و همكاران 

ها  فراواني را در ميزان ارزش رجحاني گونه يد وتول
 .نمايد ميييد أتند كه نتايج اين تحقيق را گذار ذكر نمودثيرأت

 توليد و تاجي، پوشش درصد در منطقه مورد مطالعه بيشترين

در ميزان مصرف  اين امر كهبود  درمنهگياه  به فراواني متعلق
  .زياد داشت  ثيرأتآن 

علت كمي ب Eurotia ceratoidesدر اين منطقه گونه 
حضور در عرصه بندرت در دسترس و مورد چراي دام قرار 

ابي به اين گونه در نتيجه دام براي دستي. گرفته است
جو در سطح مرتع نپرداخته و گياهان خوشخوراك به جست

در اين . ديگر را در مسير چراي خود ترجيح داده است
تحقيقات خود  در) 2005(و همكاران   Papachristonرابطه

 دسترسي علوفه قابليت كه يافت دست نتيجه اين به در يونان

است كه با نتايج اين تحقيق  مؤثر گوسفند ترجيح غذايي در
  .مطابقت دارد

از  منطقه با توجه به اينكه فصل رويش گياهان در اين
شود و از نظر مديريت مرتع، اوايل  ماه شروع مي فروردين

چراي دام براي رشد رويشي گياهان، مرحله حساسي 
مراحل  گرفتن نظر در با رو از اينشود،  محسوب مي
 باالتري ارزش رجحاني از كه هايي گونه فنولوژيكي

 راستاي در و بخصوص در اوايل رشد رويشي برخوردارند

زمان مناسب  آنها، به كمتر آسيب آمدن از وارد جلوگيري
اي  در اين مناطق كه از اكوسيستم شكنندهچراي دام 

 جاذبه اين كه طوري انتخاب شودبرخوردار هستند بايد 

 .نشود گياهان تضعيف و چراي زودرس سبب آوري اشتها
منطقه مورد نظر داراي اقليم با توجه به اينكه  بنابراين

برخوردار  متر ميلي 260بارندگي از خشك بوده و  نيمه
انجام برداري در اواسط پاييز  گردد بهره پيشنهاد مي ،باشد مي
قه با طي كامل دوره فنولوژي، هاي مهم منط تا گونه شود
ط مناسب زادآوري كرده و توسعه يزي نموده و در شرايربذر
ابند و ضمن حفاظت خاك و آب، دام نيز بتواند از علوفه ي

  . آنها استفاده نمايد
  

  سپاسگزاري
محترم مركز تحقيقات كشاورزي  النمسئووسيله از  دينب

انجام اين تحقيق را  زمينهو منابع طبيعي استان گلستان كه 
   .گردد يفراهم نمودند تشكر و قدرداني م
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Abstract 
This research was aimed to study the preference value of range species in Til Abad 
rangelands. To determine the preference value, timing method as well as measuring the 
production and consumption of species was used. According to the results of analysis of 
variance, significant differences were found for the study species in timing method, so 
that maximum consumption time was recorded for Artemisia sieberi, Poa bulbosa and 
annual species, respectively. The results of species utilization percentage also showed 
that there were significant differences among the study species. The highest 
consumption rate was recorded for Poa bulbosa and annual species. Artemisia sieberi, 
Festuca ovina and Stipa barbata had an average preference value; however, Poa 
bulbosa and annual species were relatively palatable. Our results clearly showed that 
species density and abundance and access to forage species strongly affected the 
preference value. Generally, in bothe methods studied, Artemisia sieberi, Poa bulbosa 
and annual species were more grazed as compared to other species.  
 
Keywords: Preference value, timing method, production and consumption method, Til 
Abad, Golestan province. 

 
 


