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بررسی ارزش رجحاني گونه هاي مراتع نیمه استپي 
کردان به وسیله گوسفند نژاد فشندی 

چکیده
تغذيه دام در مراتع طبیعي همواره با مشــکل کمبود کمي و کیفي علوفه مواجه بوده است. براي پیشرفت کردن در مديريت مراتع، 
درك بهتري از عوامل مؤثر بر انتخاب و ترجیح علوفه توســط دام ضروري است. از سوي ديگر برنامه ريزي مناسب در مرتع ايجاب 
مي کنــد که مرتع داران عالوه بر تغییرات کیفیت و کمیت علوفه در زمان ها و مکان هاي مختلف، از ارزش رجحاني و تغییرات آن در 
طول فصل چرا نیز آگاهي داشته باشند. به منظور بررسی ارزش رجحاني گونه هاي مراتع نیمه استپي کردان به وسیله گوسفند نژاد 
فشندی از روش زمان سنجی استفاده شد. بدين نحو که در هر ماه يك روز بین يك تا دو ساعت بعد از ورود دام به مرتع که به تعادل 
نســبي در چرا مي رسد ترجیحًا30 دقیقه از چراي دام روي گونه ها فیلم تهیه و با انتقال به کامپیوتر زمانهاي چراي هر گونه تعیین 
گرديد. ســپس داده هاي بدست آمده در هر ســال به کمك نرم افزار SAS در محیط طرح آزمايشي بلوك کامل تصادفي با تجزيه 
مرکب در ســال مورد تجزيه تحلیل قرار گرفت و با اســتفاده از آزمون چند دامنه اي دانکن میانگین ها مورد مقايسه قرار گرفتند. 
نتايج تجزيه واريانس مرکب نشان داد که اثر گونه بر روي صفت ارزش رجحاني در سطح 1% معني دار مي باشد. براساس نتايج گونه  
 Stipa در دوره ارديبهشــت و خرداد بیشترين زمان چرا را به خود اختصاص داده است. که با گونه های Bromus tomentellus
 Amygdalus lacyioides ، Asperula اختــالف معنی داری ندارد. گونه های Ajuga chamaecistus و hohenackeriana
glomerata و Achillea millefolium نیز از نظر ارزش رجحانی تقريبا" مشــابه هستند و در نهايت ساير گونه ها نیز در گروه 

سوم قرار گرفتند.

کلمات کلیدي: ارزش رجحاني، زمان سنجي، گونه هاي مرتعي، گوسفند. 
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Studying preference value of semi-steppe rangeland species of Kordan by Fashandy sheep using timing method
By: Gh. Karimi: Assistant Professor, Research Institute of Forests & Rangeland, Tehran, Iran. M. Fayaz: Assistant 
Professor, Research Institute of Forests & Rangeland, Tehran, Iran. H. Yeganeh: Assistant Professor, Gorgan 
University of Agriculture Science and Natural Resources, Gorgan, Iran (Corresponding Author). M. Moameri: Assistant 
Professor, University of Mohaghegh Ardabili. M. Bakhshandeh: Ph. D Student, University of Lorestan, Lorestan, Iran
Animals feed on natural pastures has always been faced with shortages of forage quality and quantity. For making 
progress in rangeland management, a better understanding of factors affecting the choice of preferred forage by 
livestock is essential. Proper planning requires that the range management in addition to changes in forage quality 
and quantity in different times and places, the preference value and its changes during the season because they are 
well aware. In order to check the value of semi-steppe vegetation species preferred by Fashandy sheep timing method 
was used. The manner in which any one day between one and two hours after the arrival of the cattle to pasture in 
the equilibrium relative because it is preferably 30 minutes of grazing on species film preparation and transmission 
of computer time grazing any set. Then the data obtained each year using SAS software in a randomized complete 
block design experiment consisting in the analysis were analyzed using Duncan’s multiple domain averages were 
compared. It can be generally stated that the mean value of the preferred species are significantly different. Based 
on these results because Bromus tomentellus in Ordibehesh and Khordam months maximum time allotted to that 
species, Stipa hohenackeriana and Ajuga chamaecistus no significant difference. Species of Amygdalus lacyioides, 
Asperula glomerata and Achillea millefolium preference value of approximately “are similar in other species were 
also in the third group.

Keywords: Value preference, Timing method, pasture species, sheep. 

مقدمه
مراتــع از گونه هاي مختلف گیاهي با خصوصیات رویشــي و فنولوژي 
متفاوت تشكیل شــده که ارزش چرایي معیني دارند. از این روي دام 
چراکننده نیز 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، جیره روزانه 
خود را از علوفه موجود در یك آشیانه، جامعه گیاهي، قلمرو یا زیستگاه 
خود انتخاب مي نمایند. گیاهان ترجیح داده شده، خوشخوراك نامیده 
مي شــوند. ارزش رجحاني به عكس العمل هاي رفتاري دام برمي گردد 
 Heady( ولي خوشخوراکي بیشتر به خصوصیات گیاه مربوط مي شود

و همكاران، 1994(. 
اکثر محققیــن ارزش رجحانی را با خوشــخوراکی مترادف می دانند 
که منظور همان انتخاب گیاه بوســیله دام است. در حالی که این دو 
مفهومی متفاوتی دارند. ارزش رجحانی عبارت اســت از مصرف نسبی 
یك گیاه نســبت به گیاه دیگر توسط نوعی دام در شرایطی که عمل 
انتخــاب در مكان و زمان خاصی بدون هیــچ گونه مزاحمتی صورت 
می گیرد. ولی خوشــخوراکی مقدار جذابیت گیاه برای دام اســت که 
 ،Arzani( این مقــدار با توجه به ویژگی های گیاهــی تغییر می کند
2009(. دامها به طور معمول در مصرف علوفه به صورت انتخابی عمل 
می کنند بدین معنی که مصرف آنها از هر گونه گیاهی یا قســمتهای 

مختلف یك بوته تصادفی نبوده و متوســط علوفه موجود را مورد چرا 
قرار نمی دهند. درجه ترجیح بیانگر عكس العمل انتخابی دام نسبت به 
گیاهان مختلف بوده و معموال" رفتاری می باشــد. تقسیم بندی غذای 
دام به عنــوان علوفه نظیر علفهای چمنی، پهن برگها و یا بوته ایها، به 
تنهایــی تعیین کننده ارزش رجحانی علوفه نیســت، از آنجا که اقلیم 
و توپوگرافــی یك محل گاهی تعیین کننده نوع گونه هایی اســت که 
قادر به رشــد در آن منطقه می باشــند، بنابراین انتخاب نوع علوفه به 
وســیله دام در هر منطقه تابع گیاهانی اســت که در آن محیط یافت 
می شوند. گونه های مختلف علفخواران از نظر ترجیح علوفه اختالفات 
زیــادی دارند، این اختالفات گاهی بیــن دامهای مربوط به یك گونه، 
نیز مشــاهده می شود و تفاوتها ممكن اســت از محلی به محل دیگر، 
از فصلــی به فصل دیگــر تغییر یابد همین انتخاب علوفه نســبت به 
تغییرات فصلی گیاهان علوفه ای ممكن است تغییر کند. انتخاب علوفه 
نتیجه ای اســت از یك بر هم کنش بسیار پیچیده میان سه متغیر که 
در یك زمان عمل می کننــد: حیواناتی که چرا می کنند، گیاهانی که 
خورده می شــوند و محیط آنها. درصد مصــرف و افزایش علوفه مورد 
نیاز دام، برآورد ظرفیت مرتــع و مدیریت چراگاهها، همگي در غالب 
تعیین و برآورد مصرف ماده خشــك توســط دامها مي باشند. میزان 
مصرف علوفه با استفاده از تعداد زیادي از فاکتورهاي دامي )فیزیكي، 
فیزیولوژیكي، رواني و رفتاري( و فاکتورهاي محیطي )رژیم غذایي، آب 
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و هوا و مدیریت( برآورد مي گردد. یكســري از فاکتورها، مصرف علوفه 
توســط دام را افزایش داده و یا حداقل در سطح باالیي نگه مي دارند و 
یكســري دیگر از فاکتورها، مصرف علوفه را کاهش مي دهند و اصوالً 
مصــرف علوفه با فاکتورهاي متعددي مرتبط اســت )Baumont  و 

همكاران،2000( . 
یكی از روش های تعیین ارزش رجحانی، روش زمان ســنجی است. در 
این روش صورت تصادفی یك دام انتخاب شــده و در زمان مشخصی 
دنظر قرار می گیرد. دامی که جهت این امر انتخاب می شــود بایستی 
خیلی گرســنه یا خیلی سیر نباشد. همچنین این دام بهتر است بومی 
باشــد )Arzani، 2009(. در خاتمــه بر مبناي جمــع زمان چراي 
 ،Niering و  Whittaker( دام، رجحان گیاهان مقایســه مي گردد
1975(. براي اندازه گیري در این روش از یك دام بخصوص و یك نفر 
که زمان سنج در اختیار دارد اســتفاده مي شود. این روش به زمان و 
 Archibald تجهیزات کمتري نیاز دارد. این روش اولین بار توســط
)1943( مورد اســتفاده قــرار گرفــت. Ghodsirathi )1996( در 
منطقه چهارباغ گرگان روشــهاي تعیین خوشخوراکي شامل مشاهده 
مستقیم، کافه تریا و تصویربرداري را در سه دوره رشد رویشي، گلدهي 
 Delavaripour .و افول رشد براي گوســفند مورد مقایسه قرار داد
)2005( به مقایسه خوشخوراکي چند گونه مهم مرتعي منطقه دربید 
یزد در رابطه با چراي گوسفند و بز پرداخت. نتایج نشان داد گوسفند 
بیش از 92/35 درصد زمان چراي خود را روي گونه هاي شــاخص و 
نیز الشبرگ متمرکز کرده است. Rangbari و همكاران )2005( در 
سمیرم ارزش رجحاني گونه هاي مرتعي را در سه مرحله از فصل چرا با 
استفاده از گوسفند و بز به روش زماني تعیین نمودند. بر اساس نتایج 
حاصله بین گوسفند و بز در انتخاب گونه ها تفاوت آماري وجود داشت. 
Habibian و همكاران )2010( در مطالعه ای دو روش فیلمبرداری و 
لقمه شــماری را در مراتع نیمه استپی استان فارس برای تعیین ارزش 
رجحانی گیاهان مرتعی مورد مقایســه قرار دادنــد. نتایج مطالعه انها 
نشــان می دهد کــه بین این دو روش از نظــر ارزش رجحانی گونه ها 
در ماه هــای مختلف فصل چرا و همچنین تكرارهــای فیلمبرداری و 
لقمه شماری تفاوت معنی داری در سطح یك درصد وجود دارد. ایشان 
بیان می کنند که استفاده از روش فیلمبرداری به دلیل عینی و ملموس 
بودن نتایج در خصوص تعیین ارزش رجحانی و میزان بهره برداری از 
گونه های گیاهی، نتایج واقعی تری نســبت به روش لقمه شماری ارائه 
می کند. Ahmadi و Pirvi )2009( دو روش فیلمبرداری و وزنی را 
برای تعیین ارزش رجحانی گونه های مرتعی مورد مقایسه قرار دادند. 
نتایج آنها نشان می دهد که بین این دو روش رابطه معنی داری وجود 

ندارد. 
Ngwa و همكاران )2000( درگراســلندهای شــمال کامرون جهت 
بررســی ارزش رجحانی گوســفند و بز برای هر گله 5 بــار و هر بار 
10دقیقه دام ها را تعقیب وگونه های مورد چرا را یادداشت می کردند 
و بدین ترتیــب مدت زمان چرای دام از هرگونه بدســت می آمد. در 
این بررســی مشخص شد که گوســفندان دو سوم وقت خود را صرف 
چــرا از گراس ها و بزها بیشــتر وقت خود را صرف سرشــاخه خواری 
مي کنند و از قــدرت انتخاب باالیی برخوردارنــد. این محققین برای 

مشــخص کردن  ارزش رجحانی در مراحل مختلف فنولوژی از قبیل 
رشــد رویشــی، گلدهی، بذردهی و خزان، در حین راه رفتن در مرتع 
20 ســاقه از هرگونــه در نقاط مختلف مرتع را انتخاب و قســمتهای 
مصرف شده توســط دام و قسمتهای باقیمانده را یادداشت مي کردند. 
Hussain و Durrani )2009( بــا بررســی ارزش رجحانی مراتع 
ییالقی بلوچســتان پاکستان به این نتیجه رسیدند که گوسفندان 54 
درصد از زمان چرا را صــرف تغذیه از فوربها، 23درصد از گراس، 22 
درصــد از بوته ایها و یك درصد را صرف چــرا از درختچه ایها کردند. 
همچنین بزهــا 60 درصد از زمان چرا را صرف تغذیه از فورب ها، 27 
درصــد از گراس، 12 درصد از بوته ایها و یــك درصد را صرف چرا از 
درختچه ایها کردند. Ameri وMesdaghi  )2002( ترجیح چرایي 
بز و گوسفند سنگسري را در مراتع نیمه استپي سمنان با تیپ گیاهي 
Artemisia-Eurotia  مورد بررسي قرار دادند. این محققان نتیجه 
گرفتند که گوســفندها گیاهان پهن بــرگ و تا حدودي بوته ها و بزها 
بوته ها را بر سایر گیاهان ترجیح دادند. Ameri   )1993(، با استفاده 
از روش زمانی اقدام به تعیین خوشخوراکی گیاهان بومی منطقه نیمه 
استپی شمال سمنان برای گوسفند نموده و نتیجه گرفته است که در 
مجموع گونه های آلیســوم، اروشیا و اســتیپا به ترتیب خوشخوراکی 
باالتری نســبت به سایر گیاهان داشــته اند.  Baument و همكاران 
)2000( رابطــه بین ارزش رجحاني، کیفیت علوفه و میزان مصرف را 
مورد بررســي قرار دادند و به این نتیجه رســیدند که دام ها در مراتع 
یكنواخت با علوفه خوشخوراك از انتخاب باالیي برخوردارند و مدیریت 
چرا نیز در این شــرایط دخیل خواهد بود. بنابراین با توجه به اهمیت 
ارزش رجحاني گونه هاي مرتعي در ماههاي مختلف فصل چرا و نقش 
مهم آن در تعیین ظرفیت چرایي مراتع با هدف رســیدن به عملكرد 
بهینه دام، این تحقیق به منظور تعیین میزان ارزش رجحاني گونه هاي 

مرتعي منطقه به روش زمان سنجي انجام شد. 

مواد و روش ها
معرفي منطقه مورد مطالعه

 این سایت در شمال غرب استان تهران و در 20 کیلومتری شهرستان 
هشتگرد و در محل طرح مرتعداری کردان واقع در ایستگاه تحقیقاتی 
مؤسســه واکسن و سرم ســازی رازی، بین مختصات 35 درجه و 51 

دقیقه عرض شمالی و 50 درجه و 55 دقیقه طول شرقی قرار دارد.

نوع و نژاد دام مورد بررسی
 دام غالب منطقه گوســفند فشندی است و مدت آبستنی آن پنج ماه 
می باشــد. منبع آب شــرب دامها در مرتع چشمه است و فاصله محل 

آبشخور تا دورترین نقاط چرای دام در منطقه 2 تا 3 کیلومتر است.

خصوصیات اراضی، خاك و پوشش گیاهی
 منطقــه مورد مطالعه در ارتفاع 1650 متر از ســطح دریا با شــیب 
عمومی 25 تا 35 درصد و جهت جنوبی – شمالی است. خاك اراضی 
ایــن منطقه از نوع خاکهای لیتوســول آهكی با بافت شــنی لوم، به 
رنگ قهوه ای روشــن و نفوذپذیری و زهكشی مناسب می باشد. میزان 
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بارندگی سایت مورد نظر با استفاده از ایستگاه هواشناسی صومعه که 
در 2 کیلومتری منطقه مورد مطالعه قرار دارد 270 میلی متر گزارش 
شده است. بیشــترین میزان بارندگي در طي 4 سال مورد مطالعه در 
ســال زراعي 85-86 به میزان 293 میلي متر و کمترین آن در ســال 

زراعي 86-87 به میزان 160 میلي متر مشاهده شد.
تیپهای گیاهی منطقه مورد مطالعــه با توجه به وضعیت فیزیوگرافی 
 Stipa - منطقــه متنوع بوده و در ســایت مــورد نظر تیپ غالــب
 hohenckeriana -  Ajuga chamaecistus - Bromus

tomentellus بوده است.

روش تحقیق
 در روش زمانی )Feeding minutes( زمان صرف شده براي چراي 
گونه ها با دوربین فیلم برداري تعیین شد. بدین نحو که در هر ماه یك 
روز بین یك تا دو ســاعت بعد از ورود دام به مرتع که به تعادل نسبي 
در چرا مي رسد ترجیحا30ً دقیقه از چراي دام روي گونه ها فیلم تهیه 
و بــا انتقال به کامپیوتر زمانهاي چــراي هرگونه تعیین گردید، ارزش 
رجحاني گونه ها بر حسب زمان صرف شده، در هر ماه و در پایان فصل 
چرا مشــخص گردید. دام مورد بررسي، گوسفند نژاد فشندی به وزن 
تقریبی 60 کیلوگرم، ســه ســاله بوده و با رنگ آمیزی در درون گله 
گوسفند مشخص گردید، این گوسفند در طول فصل چرا ثابت بوده و 
فیلم برداري در زمان مشابه و در مكان ثابت انجام گردید. آماربرداري 
روش زمان سنجي در ماههاي اردیبهشت، خرداد و تیرماه انجام شده 
است.  ســپس داده هاي بدست آمده در هر ســال به کمك نرم افزار 
SAS در محیط طرح آزمایشــي بلوك کامل تصادفي با تجزیه مرکب 
در ســال مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت و با اســتفاده از آزمون چند 

دامنه اي دانكن میانگین ها مورد مقایسه قرار گرفتند. 
در نهایــت داده هاي  بدســت آمده در ســالهاي آماربرداري )1386-

1389( بــه کمك نرم افزار SAS با طرح کامــال" تصادفي با تجزیه 
مرکب در ســال مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت و با استفاده از آزمون 

چند دامنه اي دانكن میانگین ها مورد مقایسه قرار گرفتند.

نتايج
نتایج ارزش رجحاني گونه هاي مهم مورد مطالعه بر اساس روش درصد 
زمان چرا در سایت کردان در طول چهار سال در جدول 2 نشان داده 
شده اســت. گونه های مورد بررسی از لحاظ ترجیح دام به سه کالس 
 II خوشخوراك(، کالس( I تقسیم  شدند که عبارتند از گیاهان کالس
 I با خوشخوراکی کم(. گونه کالس( III و کالس )نسبتا خوشخوراك(
شامل Bromus tomentellus می باشند که در ماههای اردیبهشت 
و خرداد بیشــترین ترجیح توسط دام را داشته اند، ولی در پایان فصل 
چرا و در تیر ماه با خشــك شــدن گیاهان از میزان خوشخوراکی آنها 
کاســته شــده و در کالس II قرار گرفته اند. گیاهان کالس II شامل 
 Ajuga chamaecistus و Stipa hohenckeriana گونه هــای
می باشند که در مقایسه با گروه اول از خوشخوراکي کمتري برخوردار 
 Psathyrochys  شــامل گونه هــای III هســتند. گیاهان کالس

 fragilis ،Stachys inflata ،Cousinia esfandiarii ،
 Tanacetum caneoucense ،Asperula glomerata،
و   Achillea millefolium ،Amygdalus lacyioides
Ziziphora clinopodioides مي باشــند که در مقایسه با گروه 

دوم از خوشخوراکی کمتری برخوردارند.
شــكل )1( مقایســه میانگین ارزش رجحاني گونه هــا و گروه بندي 
آنها با آزمون دانكن را نشــان مي دهد. همانطور که در شــكل نشــان 
داده شــده اســت، میانگین ارزش رجحانــي گونه ها بــا هم تفاوت 
Bromus tomentellus  معني دار دارد. براســاس نتایــج گونــه

بیشــترین زمان چرا را به خود اختصاص داده اســت که با گونه های 
 Ajuga chamaecistus و   Stipa hohenackeriana
 Amygdalus lacyioides، اختالف معنی داری ندارد. گونه هــای
Asperula glomerata و Achillea millefolium نیــز از نظر 
 Ziziphora ارزش رجحانی تقریبا مشابه هستند. در نهایت گونه های
 clinopodioides، Tanacetum caneoucense، Cousinia
  Psathyrochys fragilis و esfandiarii،  Stachys inflata

نیز در یك گروه قرار گرفتند.
بررسی دندروگرام شاخص رجحان در گونه های منطقه نشان می دهد 
که گونه ها به طور مشــخص در ســه گروه، متمایز شده اند. همانطور 
 Bromus tomentellus، Stipa که مشــخص اســت گونه هــای
hohenackeriana و Ajuga chamaecistus بــا هــم در یك 
گروه قرار گرفتند و به عنوان گونه های خوشخوراك )کالس I( مطرح 
 Amygdalus lacyioides ، Asperula گونه هــای  هســتند. 
glomerata و Achillea millefolium نیز از نظر ارزش رجحانی 
در گــروه دوم قرار گرفته انــد و به عنوان گونه های با خوشــخوراکی 
 Ziziphora تلقی می شوند و در نهایت گونه های )II متوسط )کالس
 clinopodioides ، Tanacetum caneoucense، Cousinia
  Psathyrochys fragilis esfandiarii، Stachys inflate و 
در گروه ســوم قرار گرفته و به عنوان گونه هایی با خوشــخوراکی کم 

)کالس III( شناخته می شوند.
در شــكل 3 تغییرات درصد زمان چرا از گونــه های مختلف در طی 
 Achillea millefolium فصل چرا را نشان می دهد. در گونه های
و   ، Amygdalus lacyioides ، Asperula glomerata
Tanacetum caneoucense میــزان درصد زمــان چرا از گونه 
 Ajuga chamaecistus، ها افزایش یافته اســت و در گونه هــای
میــزان   Stipa hohenckeriana و   Bromus tomentellus
 Cousinia sp، درصد زمان چرا کاهش یافته اســت و در گونه های
Psathyrochys fragilis و Stachys inflate تغییرات چندان 

محسوس نمی باشد و تقریبا ثابت می باشد.
در جدول 2  تغییرات درصد زمان چرا از گونه ها در طی ســال های 
مختلف در مراتع کردان را نشان می دهد. همان طور که مشاهده می 
شود تغییراتخوشخوارکی بین ســال ها در گونه های مختلف چندان 
محسوس نیست و بین سال ها احتالف معنی دار آماری مشاهده نشد.
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بررسی ارزش رجحاني ...

جدول 1- مقايسه میانگین گونه ها از لحاظ مدت زمان صرف شده برای گوسفند در دوره های مختلف چرايی به روش زمان سنجی

شکل 1- مقايسه میانگین ارزش رجحاني گونه ها وگروه بندي آنها با آزمون دانکن برحسب ثانیه
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شکل 2- گروه بندی ارزش رجحانی گونه های گیاهی با استفاده از روش حداقل واريانس

شکل 3- تغییرات درصد زمان چرا از گونه ها در طی فصل چرا در مراتع کردان
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جدول 2- تغییرات درصد زمان چرا از گونه ها در طی سال های مختلف در مراتع کردان
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بحث 
بررســي اطالعات بدســت آمده از روش زمان ســنجي نشان داد که 
 I، بــا کالس خوشــخوراکی Bromus tomentellus گونه هــای
Stipa hohenackeriana و Ajuga chamaecistus با کالس 
خوشــخوراکی II داراي ارجحیت بیشتري نســبت به سایر گونه هاي 
مورد مطالعه مي باشــند و در واقع ایــن گونه ها در مدت زمان در نظر 
گرفته شــده براي چرا بیشترین زمان به لحاظ مصرف توسط دام را به 
خــود اختصاص داده بودند. این مي تواند دلیل بر خوشــخوراك بودن 
این ســه گونه نسبت ســایر گونه ها و یا در دسترس بودن آنها نسبت 
به ســایر گونه ها بوده باشد. خوشخوراکی این گیاهان در ابتدای فصل 
رویش بیشــتر بوده ولی با پیشــرفت دوره رویش بــه دلیل تغییرات 
مورفولوژیكی این گونه مانند کاهش نســبت برگ به ســاقه و خشبی 
شــدن خوشــخوراکی این گونه ها و به دنبال آن ترجیح و انتخاب دام 
نیز کاهش یافته است. در این ارتباط Arzani )2009( بیان می کند 
که در دوره ای که رشــد گیاهان کم می شــود، به سبب کاهش تولید 
گیاهان و همچنین خشــبی شــدن آنها، دام قــدرت انتخاب کمتری 
دارد. در این دوره خوشــخوراکی گیاهان مرتعــی تحت تاثیر قدرت 
کشش برگ است. قدرت کشــش برگ از مهمترین عوامل فیزیكی و 
مورفولوژیكی گیاه اســت که در تمام دوره های رشد، با خوشخوراکی 
همبســتگی منفی زیــادی دارد. Hussain و Durrani )2009( با 
بررســي خوشــخوراکي و قابلیت دسترســي گونه ها در مراتع خشك 
پاکســتان بیان داشــتند قابلیت دسترســي گونه هاي خوشخوراك و 
در نتیجه ترجیح غذایي گوســفند و بز در طول فصل رشــد متفاوت 
بوده، بطوري که با کاهش دسترســي گونه هاي خوشــخوراك در طي 
فصــل ســرد دام مجبور به بهره بــرداري از علوفه غیر خوشــخوراك 
گردیده اســت. Abdollahi و همــكاران )2009( نیز دلیل کاهش 
مصــرف یك گونه را پراکنش کم گونــه، معرفي مي کند که محققان 
 Springfield &( ،)1389 ،Naseri و Arzani( زیادي از جملــه
 ,Malechek( ،)1984,Holechek et al( ،)1951 ,Reynolds
1984( نیز میزان دسترسي به علوفه را یكي از عوامل موثر در انتخاب 
 Stipa گیــاه مي دانند. نتایج این تحقیق نشــان می دهد کــه گونه
hohenackeriana  دارای شــكل رویشی گندمی چند ساله است 
این گونه انتشار وســیعی در بیشتر مناطق نیمه استپی مرتعی کشور 
دارد و از نظر خوشــخوراکی درجهII  بوده و در اوایل فصل رشد مورد 
چرای دام قرار می گیرد و با گذشــت زمان خشبی شدن گیاه میل دام 
به آن کمتر می شــود. علت آن است که این گیاه در سن بلوغ خشبی 
شــده و بذرهای آن دارای نوك تیزی هســتند که با عث آزار و اذیت 
دام شــده و در دهان و دماغ دام فروع می روند. بنابراین در ســن بلوغ 
دام تمایلی به استفاده از آن ندارد و در نتیجه از نظر خوشخوراکی در 
کالس III قــرار می گیرد. البته قابل ذکر اســت بعد از ریزش بذرها و 
بارندگی های پاییزی برگهای این گیاه نرم شــده و ممكن است دام در 
هنگام بارندگی از آن تغذیــه کند. چون این گونه یكی از مهمترین و 
غالبترین گیاهان مراتع استپی کشور محسوب می شود در نتیجه باید 
در برنامه ریزی مدیریت چرا به خوشــخوراکی آن در دوره های مختلف 
توجه شــود. به گونه ای که چــرای دام با رعایت ظرفیت چرا در فصل 

بهار )اردیبهشــت و خرداد( با توجه به کیفیت و کمیت مناسب علوفه 
این گیاه مطلوب اســت در حالی که چرای تابستانه در مراتعی که این 
گونه غالب اســت توصیه نمی شود. البته چرای پاییزه در این مراتع نیز 
بالمانع است. گونه Bromus tomentellus نیز در زمره گراسهاي 
دائمي با خصلت رویشي مختصر در فصول سرد بوده که بیشتر مراحل 
رویشي و زایشي خود را در فصل بهار انجام مي دهد و به لحاظ کیفیت 
بهتر داراي ارزش رجحاني کالس I نیز مي باشــد. بسیاری از گیاهان 
خانواده گندمیان با افزایش رشــد و ورود به مراحل زایشــی خشبی 
شــده و خوشــخوراکی آنها کاهش می یابد. چون با پیشرفت مراحل 
رشد نسبت برگ به ســاقه کاهش یافته و گیاه حالت خشبی به خود 
می گیرد. خوشخوراکی این گونه نیز در اردیبهشت و خرداد در کالس 
I بوده ولی با پیشــرفت مراحل رشــد در کالس II قرار گرفته است. 
در این بــاره Arzani )2009( بیان می کند که اندامهای گیاهان در 
ابتدای رشــد بیشترین حد پروتئین خام و به دنبال آن کیفیت علوفه 
را دارند و در بین اندامهــای مختلف؛ برگها مطلوبترین کیفیت علوفه 
را دارند. ولی با پیشــرفت مراحل رشد، کیفیت علوفه کاهش می یابد. 
Mirdavoodi و Sanadgol )2008( نیــز در تحقیقــي با عنوان 
بررســي ارزش رجحاني مهمترین گونه هــاي مرتعي در مراتع انجدان 
استان مرکزي نشان دادند که گونه B. tomentellus داراي کیفیت 
علوفه بهتر و ارزش رجحاني بیشتر براي چرا توسط گوسفند مي باشد. 
در ایــن تحیق نیز این گونه در گروه اول )کالس خوشــخوراکی I( به 
لحاظ ارجحیت در مصرف توســط دام مي باشد. همچنین نشان دادند 
کــه ارزش رجحاني گونه هاي گیاهــي در دوره هاي مختلف فصل چرا 
و در بین گونه هاي گیاهي متفاوت بســیار متغیر مي باشــد. این نشان 

می دهد که گیاهان مختلف دارای خوشخوراکی متفاوتی هستند.  
Sanadgol )2006( خصوصیات رویشــي و تولیــدي گیاهان را در 
مراتع رودشور بررســي و نتیجه گرفت که ارزش رجحاني گیاهان در 
طول فصل چرا و نیز در گونه هاي مختلف بســیار متغیر است. در این 
تحقیق نیز میزان خوشوارکی گونه ها در طی فصل رویش تغییر کرد و 
این موضوع بخصوص در گونه ای پرتولید و مهم مراتع کردان از جمله 
B. tomentellus ، S. barbata  و A. chamaecistus بســیار 
مشهود بود. Mirdavoodi و Sanadgol )2008( نیز عنوان کردند 
کــه ارزش رجحاني گونه هاي گیاهي در دوره هاي مختلف فصل چرا و 

در بین گونه هاي گیاهي متفاوت بسیار متغیر مي باشد.
همچنین در این مطالعه، نتایج ارزش رحجانی با روش زمان ســنجی 
نشــان داد که بین گونه های مختلف از نظر آماری اختالف وجود دارد. 
ایــن با نتایجــی کــه Mesdaghi )1998( در مطالعه خود بر روی 
خوشــخوراکي گونه هاي مرتعي و رفتار چرایي گوسفند با روش زمان 
ســنجي گرفته  اســت، مبنی بر اینكه ارزش رجحاني گونه ها و میزان 
انتخاب شدن آنها در رژیم غذایي دامها دارای تفاوت معنی داری است، 
Bromus tomentellus همخوانی دارد. بر اســاس نتایج، گونــه

بیشــترین زمان چرا را به خود اختصاص داده اســت که با گونه های 
Stipa hohenackeriana و Ajuga chamaecistus اختالف 
معنــی داری ندارد. این ســه گونه از گونه ای پرتولیــد مراتع منطقه 
به شــمار می رونــد به طوری که میزان تولید این ســه گونه بیش از 
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 A. chamaecistus 50 درصــد تولید کل گونه ها اســت و گونــه
نیز بــه تنهایی 23 تولید را به خود اختصاص داده اســت.  گونه های 
و   Amygdalus lacyioides، Asperula glomerata
Achillea millefolium نیز از نظر ارزش رجحانی تقریبا مشــابه 
هســتند و در نهایت ســایر گونه ها نیز در گروه سوم قرار گرفتند. این 
با نتایج تحقیق Fayaz و همــكاران )2009( با عنوان تعیین ارزش 
رجحانــي گونه Bromus tomentellus با دو روش زمان ســنجي 
و شــاخص رجحان همخوانی دارد. ایشــان  بیــان می کنند که گونه 
Festuca ovina داراي ارزش رجحانــي باالتــري نســبت به گونه 
Bromus tomentellus مي باشــد. نتایــج تحقیــق Ahmadi و 
همكارن نیز )2009( با عنوان بررســي رفتــار چرایي و انتخاب جیره 
سنین مختلف گوسفند زندي در مراتع بیاباني حوض سلطان قم نشان 
دهنده تغییرات ارزش رجحاني هر یك از گونه هاي مورد چراي دام در 

طول ماههاي مختلف مي باشد.
براســاس نتایج مقایسه میانگین و دندروگرام، گونه ها به طور مشخص 
 Bromus tomentellus، در ســه گروه متمایز شــده اند. گونه های
Stipa hohenackeriana و Ajuga chamaecistus بــا هــم 
در یك گــروه قرار گرفتند و به عنوان گونه های خیلی خوشــخوراك 
 Amygdalus یا با خوشــخوراکی نســبی معرفی شــدند. گونه های
 Achillea و   lacyioides، Asperula glomerata
millefolium نیز از نظر ارزش رجحانی در گروه دوم قرار گرفته اند 
و به عنوان گونه های با خوشــخوراکی متوســط تلقی شــده اند و در 
 Ziziphora clinopodioides، Tanacetum نهایت گونه هــای
 caneoucense، Cousinia esfandiarii، Stachys inflate
و Psathyrochys fragilis در گروه ســوم قرار گرفته و به عنوان 
گونه هایی با خوشخوراکی کم شناخته شده اند. بنابراین گندمیان چند 
ساله و پهن برگان دائمی ذکر شده فوق از مهمترین گونه هایی هستند 
که دارای ارزش رجحانی باالیی برای گوسفند می باشند. براساس نتایج 
بدســت آمده در این بررســی می توان بیان کرد که گوســفند بیشتر 
گراس- فورب خوار است تا بوته خوار و این نتیجه با نتایج بدست آمده 
از تحقیقات بسیاری که در مورد رفتار چرایی گوسفند انجام شده است 

)Ngwa و همكاران2000(، تطابق دارد. 
در روش زمان ســنجي بدلیل اینكه زمان توقــف دام بر روي گونه ها 
یادداشــت برداري مي شــود، مشاهده مي شــود که حجم بیشتري از 
گونه هاي لیست شــده مورد چرا و بهره برداري قرار مي گیرد و دام بر 
اســاس در دسترس بودن و خوشــخوراکي به سراغ گونه هاي مختلف 
مــي رود. همچنین، گیاهان تیــره گندمیان عموماً در مرحله رشــد 
رویشی )معموالً فصل بهار( دارای خوشخوراکی بیشتری هستند ولی با 
پیشرفت رشد به دلیل خشبی شدن و کاهش نسبت برگ به ساقه، از 
خوشخوراکی آنها کاسته می شود. سایر گیاهان ممكن است در مرحله 
رشــد رویشی خوشــخوراکی کمتری داشته باشــند ولی با پیشرفته 
مراحل رشد بر خوشخوراکی آنها افزوده شود. البته در مواردی عكس 
این موضوع نیز صادق است. بنابراین در مراتع مختلف بر اساس حضور 
گیاهان غالب و مراحل رشــد آنها، در کنار سایر موارد مورد نیاز برای 
مدیریت درســت دام و مرتع، باید به خوشخوراکی آنها نیز توجه شود. 

به عبارت دیگر تغییرات خوشــخوراکی گیاهــان غالب مراتع، باید در 
تعیین علوفه قابل دســترس برای محاسبه ظرفیت چرایی مرتع مورد 

توجه قرار گیرد. 
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