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  چكيده
 ارزش تعيين منظور به تحقيق اين. باشد مي دام توسط آزاد چراي در دسترس در هاي گونه انتخاب از عبارت رجحاني ارزش

 دام سرخ شهرستان بردسير در استان كرمان توسط استپي بيدخيري در گردنه خان نيمه مراتع اهميت با هاي گياهي گونه رجحاني
 270 حدود منطقه بارندگي متوسط .انجام شد ماه 5به مدت  1392در طي دوره چرايي از ارديبهشت تا شهريور  )گوسفند كرماني(

 و گرفت قرار تحليلو تجزيه مورد يك طرح فاكتوريل در SASافزار  كمك نرم به  دهآم بدست هاي داده سپس .ميباشد سال در ميليمتر
هاي  گونه نتايج نشان داد كه بين .شد انجام دانكن اي دامنه چند آزمون از استفاده با آنها بندي گروه رجحاني و ارزش ميانگين مقايسه

ارزش رجحاني گندميان  .داري در سطح يك درصد وجود داشت معنيمورد مطالعه و همچنين بين اثرات متقابل گونه در ماه اختالف 
 . ها در طول فصل چرا در رتبه باالتري بود يكساله و چند ساله نسبت به ساير گونه

  
    .سنجي، كوه پنج زمان روش رجحاني، ارزش :كليدي هاي واژه

  
  مقدمه

هاي مرتعي مطالعات  هدر زمينه ارزش رجحاني گون
 ،دفتر فني مرتع. است انجام شدهن امحققزيادي توسط 

گياهان مرتعي را بدون توجه به نقش متغيرهاي زماني و 
 .بندي كرد ارزش رجحاني، به سه كالس طبقه درمكاني مؤثر 

Sfaeian و Shokri )1996 (نگياها روي ايهــمطالع در 
 ارزش يدند كهـسر نتيجه ينا به رانندزما ايجلگه تعامر مهم
 ،يشيرو دـشر هـمرحل هـس در نگياها يياغذ و جحانير

 نگياها بيشتر جحانير ارزش و متغير هيردبذ و هيدگل
 حلامر ايرـس از شترـبي شيـيرو هـمرحل در هـمطالع ردمو
نتيجه گرفتند كه بين  )2001(و همكاران  Arzani .ستا

ها در مراحل مختلف فنولوژي  عملكرد و كيفيت علوفه گونه

 Durraniو  Hussain .داردداري وجود  معني تفاوت
عوامل  بعضي از عوامل مربوط به دام و بعضي از) 2009(

مربوط به گياه را در ارزش رجحاني گياهان مرتعي براي دام 
عوامل سن دام، مراحل  انآن ،دانند چرا كننده مؤثر مي

آبستني، سالمت عمومي و گرسنگي دام و همچنين حضور 
 Degree of(و رسيدگيهاي مرتعي، درجه بلوغ  فصلي گونه

maturity(  مرحله رشد، فنولوژي، خصوصيات مرفولوژيكي
ها، امكان دسترسي به گياه و  و شيميايي، فراواني نسبي گونه

محل رويش آن و عوامل اقليمي مؤثر بر خوشخوراكي را بر 
. دانند هاي گياهي توسط دام چرا كننده مؤثر مي انتخاب گونه

Wilson بطور كه گوسفند  كردندبيان  )1995( و همكاران
ترجيح ها  يا هاي گندمي و فورب را نسبت به بوته گونه كلي
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ها را  اي هاي بوته كه بز چرا از سرشاخه در حالي ،دهد مي
كه در طول  كردبيان ) Baghestani  )2006.دهد ترجيح مي

 1380زماني اواخر ارديبهشت تا اواسط تيرماه سال دوره 
تمركز و درصد معمده زمان چرا بر روي گياهان يكساله 

زمان صرف شده بر روي گياهان چند ساله در اين دوره 
كه ارزش رجحاني  كرداعالم ) Sanadgol )2005. اندك بود

هاي مختلف بسيار  گياهان در طول فصل چرا و نيز در گونه
بر محاسبات مقدار توليد  يو اثر قابل توجهمتغير است 

 Sanadgol و Mirdavoodi .علوفه قابل برداشت دارد

دريافتند كه مقدار چراي دام و در تحقيقات خود ) 2009(
برداري از  ارزش رجحاني بر روي يك گونه با درصد بهره

آن هميشه متناسب نخواهد بود و بستگي به فراواني، فرم 
بوته از نظر دسترسي علوفه براي دام،  رويشي، اندازه، شكل

 و Rashtian.دوره رويشي گياه و كيفيت علوفه دارد
گونه مرتعي را در مراتع استپي  7ارزش ) 2009( همكاران

سنجي  زمان و هاي لقمه شماري ندوشن استان يزد با روش
كه تشابه نتايج در دو روش در  نده گرفتو نتيج ندانجام داد

خر فصل به حدود ادرصد و در او 80اوايل فصل بيش از 
دو روش ) 2010(و همكاران  Habibian .رسيددرصد  60
سنجي را در تعيين ارزش رجحاني  شماري و زمان لقمه
هاي مرتعي براي گوسفند در مراتع نيمه استپي استان  گونه

سنجي به  د كه روش زمانفارس استفاده كردند و نتيجه گرفتن
تعيين ارزش  مورددليل عيني و ملموس بودن نتايج در 

هاي گياهي، نتايج  برداري از گونه رجحاني و ميزان بهره
بيان  نآنا. كند هاي ديگر ارائه مي تري نسبت به روش واقعي
دهنده تغييرات در  كه نتايج حاصل از اين تحقيق نشان كردند

هاي مرتعي در هر دوره  ارزش رجحاني هريك از گونه
هاي چرايي مختلف  چرايي به تفكيك و همچنين دوره

برداري يا  و در هر تكرار فيلم) هاي فصل چرا ماه(
شماري به تفكيك و همچنين در ميان تكرارهاي  لقمه

 و شماري است سنجي و لقمه ركوردگيري در دو روش زمان
هاي چرايي مورد مطالعه از  گندميان يكساله در تمام دوره

و همكاران  Fayaz. ندارزش رجحاني بااليي برخوردار بود
، ارزش 1389تا  1386در تحقيقي، از سال ) 2010(

هاي مختلف چرا  را در زمان Festuca ovinaرجحاني گونه 
ه استپي ايران با هم مقايسه كردند و دريافتند ك و مناطق نيمه

هاي مختلف مرتعي و در  ارزش رجحاني اين گونه، در سايت
داري  هاي مختلف از يك فصل چرا با هم تفاوت معني ماه
دريافتند كه با گذشت زمان از ارزش رجحاني اين  انآن .دارد

شود و بدليل خشبي شدن از خردادماه تا  گونه كم مي
شهريورماه بتدريج از خوشخوراكي و ارزش رجحاني اين 

هاي  ارزش رجحاني گونه) Zare )2012. شود ه كم ميگون
سنجي، با هم  مرتعي منطقه انجدان اراك را با روش زمان
هاي فصل چرا  مقايسه كرد و نتيجه گرفت كه ميانگين ماه

در دوره چرايي مطالعه شده از ) ارديبهشت تا تيرماه(
كه  كردوي بيان . ماه تا تيرماه روند نزولي داشت ارديبهشت

ها اختالف  ها از لحاظ ارزش رجحاني در همه ماه گونهبين 
نتايج تحقيق وي نشان داد كه در كل فصل چرا، . وجود دارد

هاي يكساله داراي رجحان باالتري نسبت به ساير  گراس
 كه هنگامي كرد بيان) Malechek )1981. بود ها گونه

 تمام از قاعدتاً بزها هستند دسترس در فراواني به گندميان
 ارزش كه هايي قسمت و كنند نمي چرا ها اي بوته هاي قسمت
 رژيم بزها همچنين ،كنند مي انتخاب دارند را بيشتري غذايي
  Mortو Kotman. دهند مي ترجيح را تركيبي غذايي

ترين  كه آبدار بودن گياه يكي از اصلي كردندبيان ) 1984(
ثير أتخصوصيات گياه است كه بر ترجيح علوفه توسط دام 

  .دگذار مي
 

  ها روش و مواد
 .قرار دارد يريخديب زيدر حوزه آبخ مورد مطالعه مرتع
متر از سطح  2900تا  2500سايت  نيارتفاعي ا محدوده
ترين  نزديكبر اساس آمارهاي موجود از . باشد يدريا م

متوسط بارندگي  ،سنجي و هواشناسي منطقه ايستگاهاي باران
گياهي  تيپ و باشد متر مي ميلي 270حدود  اين مرتعساليانه 

هاي  براي تعيين ارزش رجحاني گونه .استزار  درمنه آن
ها با  چراي گونه يزمان صرف شده برا گياهي اين مرتع

ماه  هراواسط  نحو كه در بدين. شد نييتع يبردارلميف نيدورب
و شروع چرا،  ساعت بعد از ورود دام به مرتع كي در حدود
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از مرحله گرسنگي شديد و ولع صبحگاهي در حالتي كه دام 
از  ،بود دهيدر چرا رس يتعادل نسبيك  بهعبور كرده و 

مرحله  سهي مرتعي، ها گونه يساله رو سه شيم كي يچرا
 از زمان چرا رايانهانتقال به  و با هيهفيلم ت اي دقيقه 20

زمان نسبي چرا از يك گونه از كل  .مشخص شدهرگونه 
 .دهد ارزش رجحاني آن گونه را نشان مي ،زمان چراي دام

ها بر حسب زمان  گونهارزش رجحاني  در پايان فصل چرا،
 جينتا .شد ميتنظ ينزول بيترت صرف شده، در هر ماه به

 يكهر SASافزار  به كمك نرم هاي مذكور، حاصل از روش
و با استفاده از  لحاظ آماري تجزيهاز ريل وفاكت طرح كيدر 

 Duncan's multiple Range( اي دانكن آزمون چند دامنه

Test( ، گرفتندقرار  مقايسهها مورد  ميانگين.  
  

  نتايج
هاي  تجزيه واريانس ميانگينآمده از  طبق نتايج بدست

كه در اين مطالعه يك (چرا كننده  دام توقف زمان درصد
 از كل زمان چرا) ساله از نژاد كرماني بود سهميش 

دوره چرايي در  مورد مطالعه هاي گونه روي بر )سنجي زمان(
 هاي گونه كه مشخص گرديد 1392ارديبهشت تا شهريورماه 

 در رجحاني ارزش لحاظ از بررسي دوره طي در مختلف

و  ، تير، مرداد و شهريور با يكديگرخرداد ،ارديبهشت هاي ماه
در سطح يك درصد داراي همچنين اثر متقابل گونه در ماه 

   .باشند دار مي اختالف معني
  

  مورد مطالعه هاي گونه روي دام بر يچرا زمان تجزيه واريانس درصد -1جدول
  زمان سنجي درجه آزادي منابع تغييرات

2107/0 تكرار  n.s

4071/0  ماه  n.s

1205/1947 گونه  ** 
4841/56  گونه ×ماه   ** 

12831/0 خطا  
C.V 28/7 ضريب تغييرات  

   
هاي مورد مطالعه  از گونه درصد زمان چرابين ميانگين 

در مرتع  1392در طي دوره چرايي ارديبهشت تا شهريور 
شت و بر اساس آزمون دانكن در بيدخيري تفاوت وجود دا

در  درصد زمان چرابيشترين . متفاوت جاي گرفتندكالس  8
ان يكساله با ميانگين گندمي مربوط به ترتيب به طي اين دوره،

با   Astragalus ovoideusگونهاي  گونهدرصد،  2/41
با   Astragalus cephalenthusو درصد 2/21ميانگين

قرار  cو  a ،bهاي  كه در كالس درصد بود 73/6ميانگين 

، Gundelia tornifortiiهاي  گونه همچنين .گرفتند
Agropyron desertorum وCicer kermanensis ترتيب  به

هاي  در كالسدرصد  06/5و  26/5، 53/6هاي  با ميانگين
كمتر از  يكهاي مورد مطالعه هر بقيه گونه. گرفتندر بعدي قرا

كمترين  .خود اختصاص دادند هدرصد از زمان چرا را ب 5
با  prangos ferulaceaeبوط به چرا از گونه درصد زمان مر

قرار گرفت  gكه در كالس  درصد بود 26/0ميانگين 
   .)2 جدول(
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  هاي مورد مطالعه گونه از هاي درصد زمان چرا مقايسه ميانگين - 2جدول
 گونه درصد زمان چرا گونه درصد زمان چرا

26/5 d Agropyron desertorum 4/2 f Oryzopsis holciformis 

2/41 a Annuals 26/1 fg poa bulbosa 

13/4 e Artemisia aucheri 2f poa sinaica 

73/6 c Astragalus cephalenthus 26/0 g prangos ferulaceae 

2/21 b Astragalus  ovoideus 86/1 f Scariola orientalis 

06/5 de Cicer kermanense 86/1 f stipa arabica 

53/6 c Gundelia tornifortii   
 .دار است حروف مشابه بيانگر عدم وجود اختالف معني

  
 اتاثر كه نشان داد همچنين دول تجزيه واريانسج

در سطح  فصل چراهاي  هاي مورد مطالعه در ماه متقابل گونه
به چراي گندميان  مربوطزمان  .استدار  يك درصد معني

در هاي فصل چرا بيشترين مقدار بود و  در تمام ماه يكساله
د روناز ارديبهشت تا شهريور  طول دوره چرايي مورد مطالعه

 59كه در شهريورماه با ميانگين  طوري هب ،افزايشي داشت
زمان  .درصد بيشترين زمان چرا را به خود اختصاص داد

تا از ارديبهشت  Astragalus ovoideus چرا از گونه
و در شهريورماه نسبت به مرداد  يمردادماه روند افزايش

 Astragalus زمان چرا از گونه يافت،كاهش اندكي 

cephalenthus  در ارديبهشت و خرداد بيشترين مقدار و بعد
 Artemisiaگونهزمان مصرف . رسيداز تيرماه به صفر 

aucheri   در اوايل فصل بسيار كم بود و بتدريج با كاهش
حدود  بهميزان اسانس مقداري افزايش يافت و تا شهريورماه 

 Agropyron هاي گونهزمان چرا از  .درصد رسيد 10

desertorum، stipa arabica  وOryzopsis holciformis 
ماه بيشترين مقدار و در  توسط دام چرا كننده در ارديبهشت

. روند كاهشي داشتها  گونهطي فصل چرا با خشبي شدن 
 Gundelia و Cicer kermanense هاي زمان چرا از گونه

tornifortii زمان . ماه بيشترين مقدار بود  نيز در ارديبهشت
در ادامه فصل مقداري  Cicer kermanense چرا از گونه

 زمان چرا از گونه. ثابت بود اًاما تقريب يافت،كاهش 
Gundelia tornifortii كاهش  ينيز در ادامه فصل مقدار

اين گونه با خشك شدن از محل رويش شكسته  ،نشان داد
 poa و poa bulbosa هاي گونه. شد شد و با باد جابجا مي

sinaica  ثه كوچك كمتر مورد جدر ابتداي فصل به دليل
ها  اه زمان چرا از اين گونهچرا قرار گرفتند اما در خردادم

در  Scariola orientalis از گونهزمان چرا  .افزايش يافت
دير شروع شدن رشد رويشي، كمتر چرا  بدليل ،ابتداي فصل

 گونه. فصل بيشتر مورد چرا واقع شد در ادامه شد اما
prangos ferulaceae  در ابتداي فصل بدليل اسانس زياد

اما در ادامه با خشك شدن و كاهش اسانس  ،كمتر چرا شد
  .)1نمودار( چرا گرديدمقدار بيشتري 
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  هاي دوره چرا هاي مورد مطالعه در ماه سنجي گونه مقايسه ميانگين اثرات متقابل زمان -1نمودار

  
 بحث 

 ارزش رجحانيچراي انتخابي يا كه  دادنتايج نشان 
در مرتع  هاي مرتعي موجود كننده از بين گونهتوسط دام چرا

متغير  1392هاي ارديبهشت تا شهريور سال  در ماه بيدخيري
مطالعات  .دار بود و اين تغييرات در سطح يك درصد معني
هاي گياهي بر اثر  زيادي مؤيد تغييرات ارزش رجحاني گونه
 ،باشند ميكننده چرا عوامل محيطي يا عوامل مربوط به دام

هاي مربوط به  ويژگي) Hosseini Kahnuj )2011ازجمله 
و تركيب اثر متقابل عوامل ) تجربه دام(گياه، رفتار حيوان 

از عوامل را گياهي و حيواني و همچنين عوامل محيطي 
در اين مطالعه ارزش  .داند مؤثر بر ارزش رجحاني مؤثر مي

نسبت  ،هاي فصل چرا هگندميان يكساله در همه ما رجحاني
بسياري از . اي بيشتر بود بطور قابل مالحظه ها به ساير گونه

باشد كه  مطالعات انجام شده در ايران مؤيد اين مطلب مي
اي در چراي دام موجود در مراتع  گندميان يكساله سهم عمده

در مقايسه ) 2012(همكاران  و Zare ازجمله. ايران دارند
مرتعي منطقه انجدان اراك بيان هاي  ارزش رجحاني گونه

برگان و گندميان  پهن) گوسفند(كه دام چرا كننده  كردند

ترجيح  ها يكساله را در اوايل فصل نسبت به ساير گونه
كه در ادامه فصل نيز دام بيشتر بر روي  كردوي بيان  ،دهد مي
 .كند ميهاي باقيمانده در عرصه چرا  و الشبرگ ها بوته

اي بر  در مطالعه) Arzani  )2006و  Baghestaniهمچنين
هاي مرتعي و رفتار چرايي بز در  روي خوشخوراكي گونه

بيان  1380و  1379كوه استان يزد در دو سال  مراتع پشت
، 1380كه ارزش رجحاني گندميان يكساله در سال  كردند

درصد ميانگين ارزش رجحاني در كل فصل چرا  54حدود 
دارد  بيان مي) Holechek )1984 .را به خود اختصاص داد

كه گندميان فصل سرد داراي پروتئين و فسفر بيشتري از 
همچنين برگ گندميان نسبت به . گندميان فصل گرم هستند

به همين دليل گندميان . باشد تر مي پذير تر و هضم ساقه مغذي
تر  پذير تر و هضم تر نسبت به گندميان بلند، مغذي كوتاه
گندميان يكساله ارزش رجحاني بيشتري بنابراين . باشند مي

تر و داراي جثه بزرگتري  نسبت به گندميان چندساله كه بلند
تايج نشان داد كه گندميان چندساله گرچه ن. باشند، هستند مي

ي داشتند اما با بلوغ و يدر ابتداي فصل ارزش رجحاني باال
ها از ارزش رجحاني كمتري برخوردار  رسيدگي اين گونه
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يكي  ،تواند به دو عامل مربوط باشد ين موضوع ميا ؛بودند
ها در مرتع  اينكه با توجه به كم بودن تراكم اين گونه

و در بيدخيري كمتر در معرض چرا قرار گرفته باشند 
و دوم اينكه  هاي برداشت شده مشاهده شده باشند فيلم

در  و افزايش سلولز و ليگنين هاي گياهي خشبي شدن بافت
 ،Agropyron desertorumازجمله  الهگندميان چند س

Stipa arabica وOryzopsis holciformis تواند عامل مي 
ها  ارزش رجحاني اين گونه خوشخوراكي و كاهش كاهش

با كامل شدن دوره  كند ميييد أتمطالعات زيادي . شده باشد
خوشخوراكي آنها با  ،مرتعي ساله چند رشد رويشي گندميان

پذيري  سلولز كه هضم وتجمع ليگنين كه قابليت هضم ندارد 
. يابد  كاهش ميكاهش پروتئين و مواد معدني  ،كندي دارد

Arzani )2001(  خصوصيات مورفولوژيكي، فنولوژيكي و
شيميايي گياهان را بر ارزش رجحاني آنها توسط دام مؤثر 

ر بررسي ارزش د) 2012(و همكاران  Fayaz .داند مي
دريافتند كه با گذشت زمان  Festuca ovinaرجحاني گونه 

و بدليل خشبي شدن از خردادماه تا شهريورماه بتدريج از 
  . شود خوشخوراكي و ارزش رجحاني اين گونه كم مي

Gieseker وPatton  )1942(  در مطالعه بر روي گونه
Agropyron cristatum  دريافتند كه تمركز ليگنين و سلولز

تا اوايل ) ماه اواخر ارديبهشت(در اين گياه از اواسط مي 
و  6/15درصد به  2/20درصد و  3/5ترتيب از  هبسپتامبر 

اي  در مطالعه) Rauzi )1975. يابد درصد افزايش مي 4/40
لت وايومينگ ادر اي Agropyron desertorum بر روي گونه

مان بلوغ و رسيدگي گياه ميزان مواد معدني دريافت كه در ز
كه در  كردوي بيان . يابد و پروتئين خام بسرعت كاهش مي

 4/10درصد در فروردين به  3/23اين گونه پروتئين خام از 
 35/1درصد به  07/2، پتاسيم از درصد در اوايل تيرماه

و كلسيم از  درصد 26/0درصد به  19/0درصد، فسفر از 
نشان او نتايج  .كاهش يافتدرصد  23/0درصد به  37/0

با نيز  Poa sinaicaو  Poa bulbosaهاي  گونهداد كه 
خوشخوراكي خوب، بدليل كم بودن تراكم و جثه  وجود
قرار مورد مشاهده هاي برداشت شده  در فيلم كمتر تر، كوچك
داشتن  با وجود Astragalus ovoideus گونهالبته . گرفتند

خارهاي نسبتاً بلند، در طول فصل چرا، مورد توجه دام چرا 
به دليل سختي بلع لقمه گرفته شده از اين  .گرفتكننده قرار 

و به  كرد  چرا از اين گونه دام وقت زيادي را صرفگونه، 
كم بودن علوفه چرا شده، ارزش  با وجودهمين دليل 

يكساله قرار  رجحاني اين گونه در مقام دوم پس از گندميان
 Prangos  و Artemisia aucheriهاي  گونه. گرفت

ferulaceaeعلت داشتن اسانس زياد در اوايل فصل از  هب
ارزش رجحاني كمتر و در اواخر فصل بر ميزان ترجيح آنها 

در ) 2007(و همكاران  Hashemi. شدتوسط دام افزوده 
تركيب مختلف را  Artemisia aucheri، 46تجزيه اسانس 

شناسايي كردند كه بدليل وجود تركيبات مونوترپن و 
 .باشد سزكوترپني در اسانس آن داراي مزه و بوي تندي مي

Hassaniو Shahmoradi )2007 (دارند كه در گونه  بيان مي
تركيبات ترپني وجود  ويژه بهجاشير نيز تركيبات زيادي 

تند و نامطبوع آنها مانع از چراي گياه در  يدارند كه بو
فرض بر اين بود كه هر اين مطالعه  در .شود ميراحل رشد م

چه دام زمان بيشتري به چرا از يك گياه اختصاص دهد 
از معايب اين روش . ارزش رجحاني آن گونه بيشتر است

نه رفتار ( رفتار چرايي يك دام انتخاب شده كه اين است
نتايج  همچنين .گيرد مورد مطالعه قرار مي) چرايي گله

مانند به عوامل متعددي و مختلفي  نيز حاصل از اين روش
نحوه  محيطي، عوامل مربوط به دام چرا كننده و پارامترهاي

ر اين د، مثالعنوان  هب .باشد محقق وابسته مي و دقت عمل
توسط دام روش راحتي و يا سخت بودن گرفتن و بلع لقمه 

  .تواند در نتايج تأثيرگذار باشد مي
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Abstract 
Preference value is defined as selection of available species by livestock. In this study, 
the preference value of 12 perennial species and annual grasses was determined for five 
months in semi-steppe rangelands of Kerman. The average annual rainfall of the study 
area is 270 mm. The obtained data were analyzed using SAS statistical software based 
on a factorial design and mean comparisons were performed by Duncan's Multiple 
Range Test. According to the results, significant differences were found among the 
study species as well as the interaction effect of species in month (P<0.01). In addition, 
a higher preference value was recorded for annual and perennial grasses. 
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