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تعیین ارزش رجحانی گونة  Bromus tomentellusبا دو روش
زمانسنجی و شاخص رجحان






محمد فیاض* :استادیار پژوهش مؤسسة تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
سعیده ناطقی :دانشجوی دکتری بیابانزدایی دانشگاه هرمزگان
حسن یگانه :دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد اردستان ،باشگاه پژوهشگران جوان ،اردستان
تقی میرحاجی :محقق مؤسسة تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
سید احمد موسوی :مربی پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان

چکیده
در این پژوهش تأثیر مکانها ،ماهها ،و سالهای مختلف بر ارزش رجحانی گون ة  Bromus tomentellusب رای گوس د د در مرات م ن ون ة
م طقة نی هاستپی ایران بررسی شد .در این مطالعه ارزش رجحانی گونة  Bromus tomentellusدر دو سال  7831و  7833و چه ار م اه در
سه سایت -چش ة انجیر (فارس) ،بادامستان (زنجان) ،و فیروزکوه (تهران) -پژوهش شد .ب ه م و ور تعی ین ارزش رجح انی گون ه از دو
روش استداده شد :شاخص رجحان؛ روش زمانس جی .برای مقایسة ارزش رجحانی گون ه در س ایته ا و زم انه ای مختل ف از ح ر
کرتهای خردشده در قالب بلوکهای کامالً تصادفی استداده شد و به م وور مقایسة دو روش از آزمون  Tمستقل استداده شد .نتایج روش
شاخص رجحان نشان داد بین سایتهای مورد مطالعه در سطح یک درصد اختالف مع یدار وجود داشت ،ولی ب ین م اهه ای مختل ف و
ه چ ین اثر متقابل مکان در ماه اختالف مع یداری وجود نداشت .با توجه به نتایج حاصل از کاربرد روش زمانس جی ،ب ین ه یی ی ک از
فاکتورها ،به لحاظ آماری ،اختالف مع یداری وجود نداشت .مقایسة دو روش از حریق آزمون  Tمستقل نشان داد که دو روش با یک دیرر
در سطح یک درصد اختالف داشت د.

واژگان کلیدی :ارزش رجحانی ،زمانس جی ،شاخص رجحان ،نی هاستپی.Bromus tomentellus ،
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علوفه را برای بز در سه م طقه ،در جزای ر  ،Cookدر

مقدمه
خوش خوراکی امری نسبی است .عوامل متعددی در
خوش خوراکی گیاهان دخالت دارند .عوام ل دام ی
عبارت است از انتخاب چرایی ان وا دا ؛ گرس ری
دا و عوامل غیردامی شامل موارد متع ددی از قبی ل
عوامل داخلی و ذاتی گیاه مان د ترکیب ات ش ی یایی،
مراح ل رش د گی اه ،خ وشخ وراکی ،و فراوان ی
گونههای ه راه ،شرایط محلی ،خصوصیات فیزیکی
گیاه  -آب و هوایی -خاک -زمان چرا در افزایش یا
کاهش خوش خوراکی است [،48 ،44 ،71 ،1 ،6 ، 8
 .]88 ،88 ،87خ وشخ وراکی ب ا خصوص یات و
شرایط گیاه مرتبط است ،زیرا انریزه ای در دا ایجاد
می ک د تا دا یک گیاه را انتخاب ک د [ .]75بر اساس
تعریف ک یتة تدوین اص طالحات مرت م وابس ته ب ه
انج ن مرتعداری ،خوش خ وراکی عب ارت اس ت از
ذائقه یا حعم و مزه که باع

م یش ود دا گی اه ی ا

بخشی از یک گیاه را چرا ک د .روشه ای مختلد ی
برای تعی ین ارزش رجح انی گون ه ه ا وج ود دارد:
 .7روش کافه تریا؛  .4روش زم انس جی؛  .8روش
فیستولگذاری؛  .8روش تدکیک علوف ة ش ک به؛ .5
روش وزنی؛  .6روش فیلمبرداری و شاخص رجحان
[ ]78[ .]1 ، 3ارزش رجح انی گون هه ای
 tomentellusو

pectiniforme

Bromus

 Agropyrunرا با کاربردِ

روش زمان س جی در استان مازندران برای گوس د د
و بز بررس ی کردن د .نت ایج آن ه ا نش ان داد ارزش
رجحانی گونة  Bromus tomentellusبهح ور متوس ط
 81/1درص د مرب وب ب ه گوس د د و  47/15درص د
مرب وب ب ه ب ز اس ت و ارزش رجح انی گون ة
 Agropyrun pectiniformeبهحور متوسط  44/5درصد
مربوب به گوسد د و  74/4درصد مربوب به بز است.
[ ]5در مطالعه ای ،رفتار چرایی و ش اخص رجح ان

حی فصل خشک ،بررسی کردند .نتایج آن ه ا نش ان
داد شاخ و برگ گونه های گراس مؤلدة غالب علوفة
قابل دسترس در م احق مورد مطالعه بود و در فص ل
خش ک بزه ا بیش تر گون ة گ راس
benghalensis

Commelina

را مصرف میک د ،زی را ای ن گون ه

رحوبت و پروتئین فراوانی دارد .آن ها بیان کردند که
پوشش شاخ و برگ ،زمان تغذیه ،شاخص رجح ان،
رجحانی و چرای انتخابی در ک ّیت و کیدیت بخ ش
جذبشدة علوفة قابل دسترس ب ه وس یلة ب ز م ؤثر
بوده است.
بررس ی رفت ار چرای ی و انتخ اب جی رة س ین
مختلف در مراتم قم نشان داد در تی
strobilaceum

 Halocnemumو در تی

اول گون ة ل ور
دو گون ة

خارشتر  Alhagi camelorumبیشترین درصد زمان چرا را
به خود اختص ا

دادهان د .ه چ ین ،گون هه ای گ ز

 Tamarix passerinoidesو خارشتر در تی

ه ای اول و

دو بیشترین ش اخص رجح ان را ب رای گوس د د دارا
بودند [ .]4بررسی رابطة خوشخوراکی با نسبت وزن ی
برگ و ساقه در مراحل مختلف روی ش ،ب ا اس تداده از
روش زمانس جی ،نشان داد که در هر س ه گون ة م ورد
مطالع

ه glomerata -

، Dactylis

 ، trichophorumو tomentellus

Agropyron

 - Bromusدر مرحل ة

گلدهی و بذردهی ،بین خوشخوراکی و نسبت وزن ی
برگ به کل اندا رابطه وجود دارد [ .]8برای اندازهگیری
خوشخوراکی روشهای مق داری ب ه ک ار ب رده ش ده
است .آنچه در اندازهگیری خوشخوراکی مهم است این
است که از دا ه ای گرس ه و دا ه ای غیرمحل ی ،ک ه
ش اختی دربارة گیاهان مرتم ندارند ،نباید استداده ش ود.
برای تعیین ارزش رجحانی گونههای مرتع ی در اس تان
مرکزی از روش زمانس جی در حی ماههای چ رای دا
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استداده شد .در این تحقیق عام له ای م ؤثر در ارزش

انتخاب گونههای بوتهای توس ط آنه ا در چراگ اهه ای

رجحانی شامل ویژگیهای مورفول ویی ،ف ول ویی ،و

حبیعی م طقة ساحلی بورکی افاس و بررس ی ش د .در ای ن

شی یایی گونهها بررسی شد .مقایس ة دادهه ای روش

مطالعه رفتار چرایی گاو ،گوسد د ،و بز در ح ی س ه روز

زمانس جی و ویژگ یه ای ا اهری گیاه ان و کیدی ت

متوالی ،در هر ماه از می  4888ت ا آپری ل  ،4888ب هح ور

علوفه نشان داد که دا ها از گیاهان خوشخوراکی مان د

م وم ،ه ر  75دقیق ه ،ثب ت ش د .ب ر اس اس نت ایج

 ، B.tomentellus ، D.glomerata ، Bufoniaو

بهدستآم ده ،کاهش ی در فعالی ته ای تغذی های ه ة

گ دمیان یکساله در اوایل فصل چرا ب هش دت اس تداده

گونههای دامی از فصل بارش تا فصل خشک دیده ش د،

کردهاند و دا ها ،در حول دورة چرای دا  ،از گونهه ای

در ح الی ک ه ه مزم انْ فعالی ته ای نش خوارکردن و

 ،B.tomentellus ، Artimisiaو

استراحت در این فصول افزایش یاف ت .ای ن ک اهش در

 D.glomerataب هترتی ب ب ا  ،51 ،88 ،18و  56درص د

زمان صرفشده برای تغذیه در گاو نسبت به بقی ة دا ه ا

میزان بهرهبرداری استداده کردهاند [ .]48دو روش تعیین

بیشتر بود (از  14تا  81درصد کل زمان) .گاوها در ح ول

ارزش رجحانی گونههای مرتعی در استان فارس مقایسه

دورة مطالعاتی فقط حدود  8/5درصد زمان چرا را صرف

شد و نتایج نشان داد که در دو روش مورد بررسی برای

سرشاخهخواری کردند .در گوسد د و بز پیک ی در رفت ار

گوسد د ،از نور ارزش رجح انی گون هه ا در م اهه ای

سرشاخهخواری در فصل خشک ب هترتی ب ب ا  43و 54

مختلف فصل چرا و ه چ ین تکرارهای فیلمب رداری و

درصد دیده شد .حی دورة مطالعاتی ،گاوها به چ رای 78

لق هش اری ،اختالف مع یداری در سطح ی ک درص د

گونه پرداخت د .گون ة  Guiera senegalensisب ا  ،58 ،51و

وجود دارد [.]78

 38درصد زمان چرا بهترتیب در فصول ب ارانی ،پ یش از

cf kolzii

aucheri ، Bu. cf. kolzii

در مطالعهای رفتار چرایی دو گلة مخلوب گوسد د

ب ارش ،و فص ل خش ک بیش ترین انتخ اب را ب ه خ ود

و بز در مراتم ساحلی در استان ش الی  ،Farدر ک امرون،

اختص ا

، Guiera

بررسی شد .این مطالعه در حول نُه ماه در فصول ب ارانی،

 ، Combretum micranthumو  - Balannites aegypticaاز

پیش از بارش ،و خشک سرد انجا شد .در این مطالعه از

میان  48گونة چریدهشده مهمترین گونههایی بودن د ک ه

روش سادة شاخص رجحان و زمانس جی ب رای ب رآورد

گوسد د در آنها به چرا پرداخته بود .بزها نیز روزان ه ب ه

ترجیح غذایی گوسد د و بز استداده شد .نت ایج نش ان داد

چرای بیش از  48گونه پرداخت د که خوشخوراکت رین

گون هه ای بوت

هایsensegal ، Acacia seyal -

، Acacia

دادن د .گون هه

ای senegalensis

آنها برای ب ز گون هه ای ، Acacia Senegal

Balannites

 ، pterocarpus lucensو  - Ziziphus mauritianaش اخص

 ، aegypticaو  Pterocarpus lucensبود [ .]43در تحقیق ی

رجحان باالیی دارن د .بیش ترین بیوم اس گی اهی در م اه

ویژگ یه ای ش ی یایی گون هه ای گی اهی م رتبط ب ا

سپتامبر دیده شد و باالترین می زان ش اخص رجح ان در

خوشخ وراکی در گون ة ک انررو خاکس تری در غ رب

فصل بارانی که با مراحل حداکثر ب یبرگ ی گون هه ای

استرالیا بررسی شد .در این مطالعه از روش کافه تریا برای

چرایی مطابق بود .میوهها ،گله ا ،و غ الفه ا ت وزیعی

بررسی خوشخورکی  48گونة گیاهی اس تداده ش د .ب ر

پذیرفت ی در رییم غذایی هر دو دا بز و گوسد د ،بهویژه

اساس نتایج این مطالعه ،دا ها به چ رای گون هه ایی ک ه

در فصل خشک ،داشت د [ .]44رفتار گوسد د ،بز ،و گاو و

ن ک و ت انن زی ادی داش ت د نپرداخت د ،در ح الی ک ه
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گونههایی را که الیاف قابل هضم اسیدی زی ادی داش ت د

' 86° 85عرض ش الی در ارتدا  4458متر از س طح

چریدند .ه چ ین ،با وج ود تدکی ک جغرافی ایی وس یم،

دریا با متوسط بارندگی م طق ه  831میل یمت ر در 85

ج عیتهای کانررو الروهای چرای ی مش ابهی را نش ان

کیلومتری جادة زنجان به حار قرار گرفته اس ت .ب ر

دادند [.]48

اساس آمار و احالعات ،دا غال ب در م طق ه از ن و

گونة  B.tomentellusگیاهی اس ت پای ا ب ا ارزش

گوسد د افشاری است و نوا بهرهبرداری موج ود ب ه

مرتعی فصل سرد و با فر بیولوییک دستهای که یکی از

صورت روستایی است .تی

گیاهی م طقه ب ر اس اس

گونههای معرف م احق نی هاستپی ایران به ش ار میرود.

درصد پوشش تاجی غالب ، Astragalus spp

این گونه در بخش عوی ی از رویشراهه ای کوهس تانی

 ، ovinaو  B.tomentellusاست.

البرز و زاگرس و رشتهکوههای مرکزی ایران به صورت
گونة غالب و ه راه در ترکیب تی ه ای مرتع ی دی ده

Festuca

سایت فیروزکوه در ' 54° 86حول ش رقی و '85

 54°عرض ش الی با تغییرات ارتد اعی  4888ت ا 8888

میشود .این گیاه بس یار خ وشخ وراک اس ت و ه ة

متر از سطح دریا با متوسط بارندگی ساالنه  488میلیمتر

کالسههای دا  ،بهویژه گوسد د و گ او ،ب هخ وبی از آن

است .نژاد دا گوسد د از ن ژاد س رس ری اس ت .تی

چرا میک د .ولی پس از بهخوشه نشستن تقریباً خشک

گی

میشود و خوشخوراکی و ت ایل دا ب ه آن ب هش دت

 Festuca ovinaاست.

کاهش مییابد .چرای س رین و مدرب مانم تشکیل گ ل
میشود و در برداشت بیشتر از  18درصدْ ارتدا و تولید

اهی آن spp

 ، B.tomentellus ، Acantholimonو

سایت چش ة انجیر در مختصات ' 54° 44ح ول

شرقی و ' 58° 41عرض ش الی در ارتدا  4788متر از

گی اه ب هش دت ک اهش م ییاب د .م دت چ را و دورة

س طح دری ا ق رار گرفت ه و می انرین بارن دگی آن 845

بهرهبرداری از آن نسبتاً کوتاه و ع وماً از اواسط بهار ت ا

میلیمتر است .نژاد دا غالب گوس د د آمیخت ه اس ت و

اواسط تابستان است [ .]47این گونه در م احق رویش ی

نو ا به رهب رداری عش ایری اس ت .تی

گی اهی

ایران دارای اکوتی های متداوتی است که از نور صدات

غالب Stipa ،Gypsophila virgata ، Astragalus susianus

مورفولوییک ،نویر کرکداربودن برگها ،حول ب رگه ا،

 ، Arabicaو  B.tomentellusاست.

مقدار تولید ،و  ،...بسیار متغیر اس ت ،از ای ن رو ،ارزش
رجح انی گون

ة tomentellus Boiss

 Bromusدر م احق

مختلف نی هاستپی ایران و زمانه ای مختل ف بررس ی
نشده اس ت .در ای ن تحقی ق ب ه م و ور تعی ین ارزش
رجح

انی گون

ة  Bromus tomentellusاز دو روش

فیلمبرداری و شاخص رجحان استداده شد.

روش پژوهش
به م وور تعیین ارزش رجح انی گون ة

B.tomentellus

از دو روش زمانس جی و ش اخص رجح ان اس تداده
ش د .در روش زم انس جی احالع اتِ ی ک رأس
گوسد د در دو سال  7831و  7833و در چهار ماه
اردیبهشت ،خرداد ،تیر ،و مرداد برداش ت ش د .ای ن

روششناسی

دا در گله عالمتگذاری شد .سپس ،در ی ک روز از

موقعیت مناطق مورد مطالعه

ماه ،در س ه تک رار در روز ،از زم ان ش رو چ را در

سایت بادامستان در '' 83° 83' 47حول ش رقی و ''86

م طقه ،در هر بار ب ه م دت ح داقل ی ک س اعت ،از
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چ رای دا م ورد نو ر در خ ارق ق ره ،ک ه ترکی ب

در این معادله سهم یا نسبت گونهها در علوف ه

گونهای آن تا حدودی با پوشش گی اهی داخ ل ق ره

برابر است با تولید هر گونه در آن ماه تقسیم ب ر ک ل

یکسان بود ،فیلمبرداری شد .در زمان فیلمبرداری ن ا

علوفة تولیدی آن ماه ضربدر  .788و نسبت گون ه در

هر گونهای که دا در آن به چرا پرداخت ثبت ش د و

جیره برابر است با مصرف هر گونه در آن ماه تقس یم

زمان چرای آن مشخص گردید .دادههای دورب ین ب ه

بر کل علوفة مصرفشده در آن ماه ضرب در  .788به

رایانه م تقل شد .بدین ترتیب ،زمان صرفشده ب رای

م وور مقایسة دو روش از آزم ون  Tمس تقل اس تداده

چرای هر یک از گونههای مورد چرای دا در م طق ه

شد و برای تجزی ة واری انس دادهه ا در ه ر ی ک از

تعیین شد.

روشه ا از ح ر ک رته ای خردش د در قال ب

در روش شاخص رجحان ،ب ه م و ور بررس ی

بلوکهای ک امالً تص ادفی اس تداده ش د و ب ه ک ک

ارزش رجحانی گونهها در سایتهای مختلف ،تولی د

نر افزار آم اری  SASتجزی ه و تحلی ل ش د .مقایس ة

و مصرف گونه ها بررسی شد .تولیدْ در فصل روی ش

میانرین ارزش رجحانی گونه در س اله ا ،م اهه ا ،و

و مصرفْ در فصل چرای دا اندازهگیری شد ،سپس،

مکانهای مختلف و اثر متقابل ماه و مکان با اس تداده

درصدِ بهرهبرداریشده از گونهها ،در هر ماه از فص ل

از آزمون ک ترین اختالف مع یدار ( )Duncanانج ا

چرا ،با استداده از قدسهای زوجی [ ]75تعی ین ش د.

شد.

درصد بهرهبرداری از گونهها برابر است با وزن علوفة

نتایج

گونه در خارق از ق ره م ه ای وزن علوف ة گون ه در

جدول  7نشان ده دة نت ایج تجزی ة واری انش ارزش

داخل قره تقس یم ب ر علوف ة گون ه در داخ ل ق ره

رجحانی گونه به روش زمانس جی است .نتایج نش ان

ض ربدر  .788در نهای ت ،ارزش رجح انی گون ه ب ر

میدهد که هیی یک از فاکتورهای م ورد بررس ی ،ب ه

مب ای شاخص انتخاب گونه ،با توجه به رابطة ( ،)7به

لحاظ آماری ،مع یدار نیست و ارزش رجحانی گون ة

شر زیر محاسبه شد [:]84 ،41 ،45 ،44 ،1
()7

نسبت گونه در جیره
نسبت گونه در علوفه

 B.tomentellusدر سالها ،ماهها و سایتهای مختل ف

= شاخص انتخاب گونه

یکسان است.

جدول  .1نتایج تجزیة واریانس ارزش رجحانی گونهها به روش زمانسنجی
منابع تغییر

درجة آزادی

میانگین مربعات

F Value

Sig

بلوک

4

781/54

8/65

ns 8/58

سال

7

84/85

8/4

ns 8/66

بلوک* سال (خطای اول)

4

58/61

8/46

8/11

ماه

8

771/8

8/51

ns 8/68

سال * ماه

8

57/5

8/48

ns 8/36

خطای دو

74

477/48

-

-

 :nsنبود احت ال مع یدار
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جدول  4نتایج تجزیة واریانس داده های ارزش

رویشراهی در سطح یک درصد مع یدار شده است و

رجحانی بر اساس روش ش اخص رجح ان را نش ان

فاکتور سال ،ماه ،و ه چ ین اثر متقابل سال در ماه ،از

میدهد .با توجه به نتایج ب هدس تآم ده س ایته ای

لحاظ آماری ،مع یدار نیست.

جدول  .2نتایج تجزیة واریانس ارزش رجحانی گونه به روش شاخص رجحان
منابع تغییر

درجة آزادی

میانگین مربعات

F Value

Sig

بلوک

4

3/48

78/33

** 8/8886

سال

7

8/58

8/17

ns 8/85

بلوک* سال (خطای اول)

4

8/5

8/17

ns 8/84

ماه

8

8/78

8/45

ns8/35

سال * ماه

8

8/81

8/71

ns8/17

خطا دو

74

8/55

-

-

** به ترتیب احت ال مع یدار بودن در سطح  7درصد و  nsنبود احت ال مع یدار

چش ة انجیر دارای بیشترین و سایت بادامستان دارای

شکل  7مقایسة میانرین ارزش رجح انی گون ة
 B.tomentellusرا در سایتهای مختلف نشان میدهد.

ک ت رین ارزش رجح انی ب رای گون ة

ه ان حور ک ه در ش کل  7مش خص اس ت ،س ایت

است.

B.tomentellus

3.5

a

3
2.5
ab
2
1.5
c
1
0.5
0
بادامستان

چشمه انجير

فيروزكوه

شکل  .1مقایسة میانگین ارزش رجحانی گونة  B.tomentellusدر سایتهای مختلف بر اساس شاخص رجحان

به م وور مقایسة دو روش با یکدیرر از آزمون
 Tمستقل استداده شد و نت ایج نش ان داد دو روش در
سطح یک درصد اختالف مع یداری با یکدیرر دارند.
نتایج در جدول  8میآید.

جدول  .3نتایج تجزیة واریانس دو روش

درجة آزادی

خطای معیار

t Value

Sig

86

8/44

1/35

8/8887
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رجحانی این گونه ثابت اس ت ]41[ .نی ز در بررس ی

بحث و نتیجهگیری
مقایسة ارزش رجحانی گونة  B.tomentellusبا استداده
از روش شاخص رجحان نشان داد که ای ن گون ه در
سایت چش ة انجیر دارای بیش ترین ارزش رجح انی
است و در سایت فیروزک وه و بادامس تان ،ب ه لح اظ
آماری ،دارای ارزش یکسانی است.
ترکیب گونههای ه راه و درصد و حجم علوف ة
قابل دسترس از عوامل مؤثر در تغیی ر ارزش رجح انی
گونهها به ش ار میروند [ .]3 ،1بررسی میزان پوش ش
تاجی گونة  B.tomentellusدر سایت های مختلف نشان
داد که پوش ش ت اجی گون ة  B.tomentellusدر س ایت
چش ة انجیر بیشترین اس ت و در س ایت فیروزک وه و
بادامستان ک تر است .این موضو م یتوان د در حج م
علوفة برداشتشده و ارزش رجحانی تأثیر داشته باشد.
در کلیة سایتهای مطالعاتی گونهه ای

Festuca ovina

و  ،Fe.rubraبه ع وان گونههای ه راه ،حضور داش ت د
ک ه ارزش رجح انی ب االتری نس بت ب ه گون ة
 B.tomentellusدارند ]7[ .نیز دلیل کاهش مصرف ی ک
گونه را پراک ش ک م گون ه معرف ی م یک د .محقق ان
بسیاری [ ]88 ،73 ،76 ،5نیز میزان دسترسی به علوف ه
را یکی از عوامل مؤثر در انتخاب گیاه میدان د.
نتایج نشان داد با پیشرفت مرحل ة رش د ارزش
رجحانی  B.tomentellusتا مرحلة رسیدن بذر افزایش
مییابد ،ول ی در مرحل ة خش کش دن گی اه ک اهش
مییابد .ولی ،بهحور کلی ،این تغییرات ،از نور آماری،
مع یدار نیس ت و ،ب ا گذش ت زم ان ،می زان ارزش

ارزش رجحانی گونه های گیاهی م طقة ندوش ن ی زد
به این نتیجه رسید که ب ین مراح ل مختل ف ،از نو ر
ارزش رجحانی ،اختالف مع یداری وجود ندارد .نبود
اختالف مع یدار بین ارزش رجحانی گونة مورد نو ر
در ماههای مختلف ب ا نت ایج [ ]46 ،78 ،77مغ ایرت
دارد .دلیل نبود اختالف مع یدار بین ارزش رجح انی
گونة مورد نور را میتوان رشد مجدد بعد از چ را در
هر ماه دانست که باع

شده است ،ب هرغ م اف زایش

ح ول روی ش و خش بیش دن ،رش د مج ددْ ارزش
رجحانی باالیی داشته باش د ،ب ابراین ،ای ن موض و
باع

شده است بین ارزش رجحانی گونه در ماههای

مختلف تداوتی ایجاد نشود .نتایج ارزش رجحانی ب ه
روش ف یلمب رداری نش ان داد ک ه تد اوتی در ارزش
رجحانی گونه در سایتها ،ماهها ،و سالهای مختلف
وجود ندارد .با توجه به نتایج ای ن تحقی ق ،مش خص
میشود ک ه ب ین دو روش زم اننس جی و ش اخص
رجحان ،به لحاظ آماری ،اختالف مع یداری وج ود
دارد که با نتایج [ ]48 ،78ه خوانی دارد .با توجه ب ه
نت ایج ب هدس تآم ده م یت وان گد ت ک اربرد روش
زمان س جی ،به دلیل عی ی و مل وسبودن نتایج ،برای
تعی ین ارزش رجح انی و می زان به رهب رداری از
گونههای گیاهی نتایج واقع یت ری ،نس بت ب ه روش
شاخص رجحان ،ارائه میدهد ،زیرا این روش ع الوه
بر اع ال تولید و درصد پوشش در فرم ول ش اخص،
دقیقتر از روش زمانس جی برآورد میک د.

...  با دو روش زمانسنجی وBromus Tomentellus تعیین ارزش رجحانیگونة
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