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  چكيده

معرف گان كه آباد گر طول فصل رويش و چرا، سايت سرعلي رفصلي توليد و مصرف گياهان مرتعي د ر بررسي تغييراتمنظو هب
توليد در داخل قطعه محصور و مصرف در بيرون اين قطعه كه تحت چراي دام بود، طي . باشد انتخاب گرديد استپي مي منطقه نيمه

تجزيه و تحليل گرديدند و مقايسه ميانگين با  SASافزار آماري  با نرمهاي بدست آمده  داده. شد گيري  اندازه 89تا  86هاي  سال
داري  هاي مختلف اختالف معني ها و ماه بين توليد و مصرف گونهكه نشان داد  نتايج. دامنه دانكن انجام شد استفاده از آزمون چند

كيلوگرم در هكتار  1784و  1984، 1294، 1375ترتيب  هب 89 تا 86هاي  توليد طي سالكه نتايج نشان داد . )>01/0P( وجود دارد
درصد در  6درصد در تير و  19درصد در خرداد،  49درصد توليد در ارديبهشت،  26 ،بر اساس ميانگين توليد چهارساله. بوده است

كيلوگرم در هكتار بوده  1403و  1724، 1060، 1063ترتيب  هب 89تا  86هاي  ميزان مصرف در سال. ماه اتفاق افتاده استمرداد
درصد در  6رصد در مرداد و د 14تير، درصد در  26درصد مصرف در خرداد،  54 ،بر اساس ميانگين مصرف چهارساله. است

 Agropyrumكيلوگرم درهكتار و  172 و 161ترتيب با ميانگين توليد و مصرف  هب  Festuca ovinaگونه. ماه اتفاق افتاده استشهريور

intermedium  كيلوگرم درهكتار داراي بيشترين ميزان توليد و مصرف در اين مرتع بودند 64و  57با.  
  

  .آباد گرگان مصرف، سرعليگياهان مرتعي، توليد،  :ديهاي كلي واژه
  

  مقدمه 
هاي مختلف گياهي تشكيل شده است كه  مراتع از تيپ

. باشد متفاوت و متنوعي مي هاي هر يك داراي گونه
هاي يكساله، دو ساله و دائمي با خصوصيات رويشي  گونه

هاي  هاي متفاوت و نيز فرم كمي و كيفي مختلف و فنولوژي
هاي مرتعي را  تيپ بيشتررويشي متنوع، تركيب گياهي 

هاي رويشي و نيز  يك از فرمبنابراين هر . دهند تشكيل مي
هاي مربوط به هر فرم رويشي در دوره  هر يك از گونه

از . زماني خاصي از دوره چرا فعال بوده و توليد معيني دارد
رو دام چرنده نيز در مقاطع زماني مختلف فصل چرا  اين

بدون شناخت اين كه  طوري ؛ بهعلوفه معيني در اختيار دارد
 ،يك مرتع در طول دوره چراخصوصيات توليدي گياهان 

سندگل، ( باشد مرتع و دام مقدور نمي ريزي و مديريت برنامه
با انجام اين بررسي، امكان تجديدنظر در بنابراين . )1381

هاي مرتعي مناطق داراي پوشش  برنامه مديريت چراي تيپ
شود و در نهايت اطالعات مفيدي در  گياهي مشابه فراهم مي

  .دهد ميك مرتع و دام ارائه ميرابطه با توليد دينا
درصد مصرف و افزايش علوفه مورد نياز دام، برآورد 

الب تعيين و قها، همگي در  ظرفيت مرتع و مديريت چراگاه
ميزان . باشند ها مي برآورد مصرف ماده خشك توسط دام
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مصرف علوفه با استفاده از تعداد زيادي از فاكتورهاي دامي 
و فاكتورهاي ) اني و رفتاريفيزيكي، فيزيولوژيكي، رو(

برآورد ) رژيم غذايي، آب و هوا و مديريت(محيطي 
مصرف علوفه توسط دام را يكسري از فاكتورها، . گردد مي

دارند و  افزايش داده و يا حداقل در سطح بااليي نگه مي
دهند  ، مصرف علوفه را كاهش مييكسري ديگر از فاكتورها

 ي متعددي مرتبط استو اصوالً مصرف علوفه با فاكتورها
)Baumont et al., 2000.(  استفاده از روش تعيين درصد

اه از فصل چرا با استفاده از ها در هر م برداري گونه بهره
در واقع در اين روش تنها  .باشد هاي زوجي مي قفس

هاي گله  ها توسط دام برداري شده از گونه درصدهاي بهره
 ).Sanadgol & Moghaddam, 2004( شود مينشان داده 

Stodart  بيان كردند كه در روش قطع و  )1975(همكاران و
هاي كوچك حصاركشي را در نظر  توان قرق توزين، مي

گرفت و با استقرار چند پالت تصادفي در منطقه كليدي و نيز 
ها و قطع و توزين علوفه موجود در آنها و اختالف  در قرق

تعيين نمود مصرف را  بيوماس علوفه موجود در آنها، درصد
و  Bromus tomentellusچراگاه  توليد .)1381 ،سندگل(

رفتار چرايي گوسفند سنگسري را تحت دو سيستم چرا و 
سه شدت چرا در ايستگاه تحقيقات مرتع همند آبسرد مورد 

وي نتيجه گرفت كه بخش عمده توليد گياه . بررسي قرار داد
در اوايل فصل چرا حادث شده و دام در اين ايام از افزايش 

ه رشد با سپري شدن دور اماوزن قابل توجهي برخوردار بود 
هاي گلزا دام رغبت زيادي از  رويشي و ظهور كامل خوشه

اين گونه نداشت و نه تنها افزايش وزني را نشان نداد بلكه 
 .)1382، ميبدي باغستاني(تا حدودي از وزن آن كاسته شد 

اروشيا -توليد مرتع و رفتار چرايي بز را در مراتع تيپ درمنه
ر داده و نتيجه منطقه استپي ندوشن يزد مورد بررسي قرا

تغذيه ) بهار و تابستان(گرفته است كه در اوايل فصل چرا 
خانواده مي ئداهاي يكساله و گياهان  ها بيشتر روي گونه دام

در اواخر  امامي ائداي  هاي بوته تا گونه بودهگندميان متمركز 
اي بيشتر مورد توجه دام قرار  هاي بوته فصل مذكور گونه

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

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

تر باشد بر مصرف علوفه افزوده شده و بر مرتع فشار  كوتاه
تغييرات توليد،  )Arzani )1994. شود بيشتري وارد مي

خوشخوراكي و كيفيت علوفه را در پنج تيپ گياهي بررسي 
نمود و نتيجه گرفت كه توليد كمي و كيفي گياهان در 

هاي مختلف يك فصل چرا  هاي مختلف و در دوره سال
براساس توليد كمي  بايدبنابراين ظرفيت مراتع  ،متفاوت بوده

با ) Dyksterhius )1949 .و كيفي هر فصل چرا تعيين شود
توجه به درجات وضعيت مرتع و ميزان بارندگي، مقدار 
علوفه توليدي عرصه و ظرفيت چراي آن را قابل برآورد 

ضمن توجه دادن  )Southward )1992و   Wylie.داند مي
ن علوفه مرتع در تخمي ساالنهبه امكان استفاده از بارندگي 

هاي روزهاي مرطوب  در نيجريه، ارائه مدل خطي را با داده
 و  Le Houerou . اند كردهو خشك متوالي ميسر گزارش 

Hoste )1977 ( روابط تواني بين بارندگي ساالنه و توليد
اي و سوداني ساحلي  مديترانه هاي اقليمبراي را علوفه مرتع 
رابطه بين توليد  )2001(و همكاران  Bork .اند ارائه داده

لندهاي آلبرتاي  علوفه مرتع با بارندگي ساالنه را در گراس
ميزان و جهت اين همبستگي را  امادانند،  دار مي معني مركزي

. دارند هاي مختلف گياهي متفاوت اعالم مي در تيپ
نامبردگان تفاوت روابط در مناطق مختلف را ناشي از اثرات 

آب در خاك، رژيم حرارتي خاك، توپوگرافي يع مجدد زتو
در ) Koc )2001 .نمايند و طول دوره رشد گياه گزارش مي

دارد كه  مطالعات خود بر مراتع مرتفع در تركيه اعالم مي
. تري دارد بر توليد مرتع اثر تعيين كننده هيزئبارندگي پا
يزه بر توليد گندميان اثري ندارد، ولي رشد ئخشكي پا

در مقابل،  .دهد هاي گياهي را كاهش مي ديگر گونهها و  لگوم
بوده، ولي ثير أت بيها  خشكي بهاره و تابستانه بر توليد لگوم

  Omar. يابد ميكاهش توليد گندميان در اين شرايط 
و فصلي  ساالنهدر بررسي روابط بين بارندگي  )1990(
بر پوشش گياهي مراتع كويت، به وجود رابطه ) مي- اكتبر(

درصد بين بارندگي فصلي و توليد  5دار در سطح  نيخطي مع
. كرده استعلوفه گياهان فورب و گندمي اشاره 
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Baghestani Meybodi و  Zare )2007(  به همبستگي
لندهاي  هاي غالب در گراس قوي بين بارندگي و توليد گونه

كه چنين روابطي  د، در حاليننماي كاليفرنيا جنوبي اشاره مي
و Reezer  .همراه اين عرصه وجود نداردهاي  بين گونه
اثرات خشكسالي بر توليد علوفه و تغذيه  )2006(همكاران 

نشان آنان نتايج . دام را در جنوب مغولستان بررسي كردند
دليل دريافت بياباني ب داد كه كوهستان نسبت به مناطق نيمه

 Baghestani. بارش بيشتر افزايش توليد داشته است

Meybodi و  Zare)2007(  ميزان بارندگي كه اظهار داشتند
هاي گياهي چند ساله  فصول زمستان و پاييز بر توليد گونه

نيز هاي مهر و آبان و بهاره  بارندگيو اشته ددار ن معنيثير أت
. اند كردهبر توليد علوفه گياهان تحت بررسي متفاوت عمل 

هاي  بر اساس نتايج اين پژوهش با در اختيار داشتن داده
ها و  توليد علوفه ساالنه تفكيك شده برخي گونه بارندگي،

توليد ساالنه مجموع گياهان چند ساله و يكساله با دقت باال 
اين تحقيق با هدف تعيين توليد و  .باشند قابل برآورد مي

آباد گرگان در  هاي موجود در مرتع سرعلي مصرف گونه
  . باشد ميمقاطع زماني فصل رويش و چرا 

  
  ها وشمواد و ر

شهرستان  جنوب كيلومتري 45منطقه مورد مطالعه در 
 2315ارتفاع محل از سطح دريا . است شدهگرگان واقع 

درجه و  54عرض شمالي و دقيقه  40درجه و  36متر، در 
اين محدوده در . است قرار گرفتهدقيقه طول شرقي  33

آب و هواي منطقه بر . آباد قراردارد سرعلي نام اي به منطقه
هاي آمبرژه و دومارتن اقليم ارتفاعات سرد و  اساس روش

متر  ميلي 5/348متوسط بارش ساالنه . اي است مديترانه
برف  شكل هبباشد كه بيشتر ريزش در فصل زمستان و  مي
گراد، حداقل  درجه سانتي 5/6متوسط دماي ساالنه . باشد مي

گراد  درجه سانتي 32و  - 19ترتيب  هو حداكثر مطلق ب
، 275، 342هاي مورد بررسي  ميزان بارش سال. اشدب مي

-85هاي آبي  ترتيب مربوط به سال همتر ب ميلي 285و  204
پراكنش بارش . بوده است 89 -88و  88- 87، 87- 86، 86

ترتيب  هب 89تا  86هاي  شش ماهه اول سال كه دهد نشان مي

  .متر بارش بوده است ميلي 76و  117 ،128، 180داراي 
  از نظر فيزيونومي گياهي منطقه، : يپوشش گياه

زار با درختچه و درختان پراكنده ارس  بوته–علف
)Juniperus excelsa( هاي  گيري توجه به اندازه با. است

با تركيب  بالشتكي–از گندميان منطقه، تيپ گياهي انجام شده
  Onobrychis cornuta و Festuca ovina هاي  گونه

درصد  3/52اين تيپ داراي  كه طوري هتشكيل شده است، ب
دهد  هاي رويشي نشان مي مقايسه فرم. باشد پوشش تاجي مي
درصد  28ها  درصد، گراس 14برگان علفي  در اين مرتع پهن

 8/26درصد پوشش تاجي و همچنين  1/1ها  و لگوم
درصد تركيب گياهي گياهان  1/2درصد و  5/53درصد، 

، فياضحسيني و ( دهند قابل استفاده اين مرتع را تشكيل مي
هاي شناسايي شده در ليست فلورستيك سايت  گونه). 1389
جنس و  177گونه گياهي متعلق به  255آباد گرگان  سرعلي

ترتيب  هبيشترين تعداد گونه ب .باشد مي خانواده گياهي 54
 9/12(گونه  33با Asteraceae هاي  مربوط به خانواده

با  Poaceae، )درصد 11( گونه 28با   Lamiaceae،)درصد
 8/7(گونه  20با   Fabaceae، )درصد 6/10(گونه  27

، )درصد 1/7(گونه  18با  Caryphyllaceae، )درصد
Brassicaceae   و ) درصد  7/6(گونه  17باLiliaceae   با

 5/52از نظر شكل زيستي، . است) درصد 1/3(گونه  10
 2/12يت، درصد تروف 6/17كريپتوفيت،  ها همي درصد گونه

درصد  7/6كريپتوفيت،  درصد 2/10كامفيت،  درصد
گونه از  255از . فيت هستند درصد اپي 8/0فانروفيت و 
گونه  14گياه دارويي و %) 3/33(گونه  85 ،فلور منطقه

 ). 1390حسيني،( باشند زاد ايران مي بوم%) 5/5(

باشد، دام  رو مي نوع استفاده از مرتع بصورت نيمه كوچ
 90منطقه گوسفند و از نژاد زل، تركيب گله شاملغالب 

درصد بز و فصل رويش از فروردين  10درصد گوسفند و 
دوره چرايي در منطقه از اول خرداد . باشد لغايت شهريور مي

  .روز تعيين شده است 120شهريور بمدت  رواخالغايت 

در اين بررسي تغييرات توليد و مصرف گياهان در 
در طول مدت رويش و فصل  89و  88،  87،  86هاي  سال
يك اين بررسي در  .تعيين گرديد) مرداد وخرداد، تير (چرا 
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شد، احداث   85در سال كه هكتار  4قطعه قرق به مساحت 
و مصرف در بيرون اين  قرقتوليد در داخل  .انجام گرديد

توليد در فصل . شد گيري  ، اندازهبودقطعه كه تحت چراي دام 
هر . گيري شد فصل چراي دام اندازهرويش و مصرف در 

از اول فصل  قرقدر داخل گياهان گيري توليد  ساله اندازه
شدن گياه  رويش شروع شده و با فواصل يك ماهه تا خشك

گيري  نيز ميزان مصرف اندازه قرقدر بيرون . يافته است ادامه 
بدين منظور با شروع فصل چرا و ورود دام به . شده است

از چراي دام، تا زمان ها  مرتع، ميزان علوفه باقيمانده گونه
خروج دام از مرتع با فواصل يك ماهه برداشت شده و از 

ها  ، ميزان مصرف از گونهقرقتفاضل آن از توليد در داخل 
  .شد تعيين 

گيري توليد و مصرف، بدليل  گيري براي اندازه هدر نمون
ها در تركيب گياهي و براي پرهيز از  گونه بيشترپوشش كم 

، انجام شودبطور تصادفي  دبايبرداشت تعداد زياد نمونه كه 
از هر گونه در هر . شدهاي متوسط هر گونه استفاده  از پايه

نيز  ماه حداقل پنج پايه متوسط در داخل و پنج پايه متوسط
گذاري شده و در موعد مقرر  انتخاب و عالمت قرق در بيرون

پايه   براي تعيين اندازه. شدها برداشت  تمام توليد اين پايه
پالت يك  100( متوسط، در يك آماربرداري شديد

در بصورت تصادفي سيستماتيك، پوشش تاجي و  )مترمربعي
بررسي . گرديد ها تعيين  سطح پوشش متوسط گونه نهايت

كه هر ماه علوفه  طوري هب انجام شد،ها بطور مجزا  توليد گونه
هاي  به ازاي هر پايه و در داخل پاكت مرتعبرداشت شده از 

شدن در  جداگانه به آزمايشگاه حمل شده و پس از خشك
ها، وزن علوفه خشك مبناي  هواي آزاد و توزين نمونه

قرار مرتع شده در  محاسبات علوفه توليدشده و مصرف
ر قالب طرح آماري اسپيليت پالت در اين تحقيق د. رفتگ

افزار  زمان در قالب طرح پايه بلوك كامل تصادفي در نرم
مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و ميانگين SAS آماري 

صفت مورد بررسي با آزمون دانكن مورد مقايسه قرار 
  .گرفت
  
  

  نتايج 
گونه كه در توليد و  25در اين تحقيق توليد و مصرف 

 .استمصرف اين مرتع نقش دارند مورد بررسي قرار گرفته 
هاي مختلف در  ريانس توليد گونهنتايج آناليز تجزيه وا

هاي ارديبهشت، خرداد، تير و مرداد و همچنين مصرف  ماه
 تا 1386هاي  هاي خرداد، تير و مرداد در سال ماه آنها در
هاي  هاي مختلف و ماه بين گونهكه دهد  نشان مي 1389

درصد وجود  1داري در سطح  مختلف رويش اختالف معني
ها نشان  گونهو مصرف مقايسه ميانگين توليد . )1جدول( دارد
هاي مختلف  و ماه )3جدول( هاي مختلف دهد بين گونه مي

درصد اختالف  5در سطح ) 2جدول(فصل رويش و چرا 
    .وجود داردداري  معني

براساس نتايج مقايسه ميانگين، تغييرات فصلي توليد و 
بيشترين توليد و مصرف در ماه كه دهد  مصرف نشان مي

، 2جدول(افتاد  خرداد و كمترين آنها در ماه مرداد اتفاق 
 دهد ها نشان مي نتايج مقايسه ميانگين توليد گونه). 1شكل

كيلوگرم  160ين با ميانگ Festuca ovinaگونهكه ) 3جدول(
 Agropyrum، گونه Aدر هكتار بيشترين ميزان و در رتبه 

intermedium  رتبه  كيلوگرم در هكتار 57باBهاي ، گونه 
Koeleria cristata, Agropyron trichophprum, Poa 

angustifolia, Cousinia glaucopsis  وGalium verum 
 ،Cكيلوگرم در هكتار در رتبه  18و  21، 23، 24با 

 Thymus trancapicus, Taraxacumهاي گونه

brevirostre, Bromus tomentellus, Crepis sp, 

Tragopogon graminifolius, Centurea zuvandica ا ب
هاي بعدي  كيلوگرم در هكتار در رتبه 6و  7، 7، 9، 12، 12

 Anthemisهاي  مربوط به گونهكمترين ميزان  ؛قرار دارند

trumfethi و Astragalus mollis  20/0و  28/0با 
نتايج مقايسه ميانگين مصرف  .باشد كيلوگرم در هكتار مي

با  Festuca ovinaگونه كه ) 3جدول(دهد  ها نشان مي گونه
كيلوگرم در هكتار بيشترين ميزان و در رتبه  172ميانگين 

A گونه ،Agropyrum intermedium  كيلوگرم 64با  
 ,Galium verum هاي ، گونهBرتبه در  در هكتار 

Koeleria critata, Agropyron trichophorum و 
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Thymus transcaspicus  كيلوگرم در  19و  20، 24، 27با
 ,Centurea zuvandica هاي گونه ،Cهكتار در رتبه 

Cousinia glaucopsis, Crepsis sp, Bromus 

tomentellus, Poa angustifolia, Taraxacum 

brevirostre كيلوگرم   7و  5/8، 9، 5/9، 6/13، 3/14ا ب
كمترين ميزان  ؛هاي بعدي قرار دارند در هكتار در رتبه

 laurica و  Anthemis trumfethiهاي  مربوط به گونه
Cruciata  باشد كيلوگرم در هكتار مي 34/0و  20/0با.  

كيلوگرم  1609( حاصل از ميانگين چهارساله توليد نتايج
درصد توليد مربوط به  3/72 كه دهد نشان مي) در هكتار

كه از اين مقدار سهم گونه ) گونه 6( باشد گندميان مي
Festuca ovina، 40 همچنين سهم . درصد بوده است

گونه است، سهم  6درصد كه مربوط به  4/2ها  لگوم
گونه  13رصد كه مربوط به تعداد د 3/25برگان علفي  پهن

نتايج حاصل از ميانگين چهارساله مصرف . بوده است
نشان ) كيلوگرم در هكتار 1312(گياهان در اين سايت 

گندمي  6درصد مصرف مرتع مربوط به   2/75 كه دهد مي
 Festuca ovinaباشد كه از اين مقدار، سهم گونه  ميمي ئدا

درصد كه  4/2ها  گومهمچنين سهم ل. درصد بوده است 43
درصد  3/22برگان علفي  سهم پهنو گونه است،  6مربوط به 

  . گونه بوده است 13كه مربوط به تعداد 
بر اساس درصد مصرف دام نسبت به كل علوفه توليدي 

درصد  جزء گونه با  36با  Festuca ovinaدر مرتع گونه  
 12با  Agropyrum intermediumمصرف زياد، گونه 

 هاي گونه ،جزء گونه با مصرف نسبتاً زياددرصد 
Taraxacum brevirostre, Galium verum, Koeleria 

cristata, Agropyron trichophorum, Poa 

angustifolia و  Thymus transcaspicus 6/4،  2/5با ،
مصرف هاي با  درصد جزء گونه 6/2و  8/2 ،7/3، 4

 Cousinia glaucopsis, Tragopogonهاي متوسط، گونه

graminifolius, Crepis sp, Bromus tomentellus و 
Centurea zuvandica  3/1 و 6/1، 7/1، 7/1، 8/1با 

 1هاي با كمتر از  كم و ساير گونه هاي با مصرف درصد گونه
بندي  هاي با مصرف خيلي كم طبقه درصد جزء گونه

براساس ميانگين چهارساله مصرف ميزان مصرف . ندشو مي
 15 درصد، در ماه مرداد 26 درصد، در ماه تير 54خرداد در 

درصد . است درصد اتفاق افتاده 6درصد و در ماه شهريور 
و  88، 87، 86هاي  ها در سال برداري يا مصرف گونه بهره
درصد و يا بطور متوسط  79و  87، 84،  86ترتيب  هب 89
  .درصد بوده است 84

  
  و چرا هاي مختلف فصل رويش هاي مختلف در ماه گونه و مصرف تجزيه واريانس توليد -1 جدول

 منابع تغييرات
 درجه
  آزادي

داري سطح معني  محاسباتي Fميانگين مربعات مجموع مربعات  

  مصرف  توليد  مصرف  توليد  مصرف توليد  مصرف توليد
51/4 38/72 30/5 11/1737 06/1958  24 گونه  10/56  **  0043/<  **  0001/<  

55/1 19/1 82/1 67/85 43/131 72خطاي اول  92/0  0084/< **  6448/<  ns  

61/103 68/83 84/121 36/167 54/365 3 ماه  86/64  **  0001/<  **  0001/<  

  ** >/0001    ** >/0001    72/3  93/5 80/4 97/6 57/230 07/502 72گونه×ماه
01/254 216خطاي دوم  79/18517/1  290/1  - - - - 

 - - - - - - 23/2478 44/3288 399كل
  داري عدم معني:  ns  % 1دار در سطح  معني:  **
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  هاي مختلف با روش دانكن  در ماه) كيلوگرم در هكتار(و مصرف مقايسه ميانگين توليد نتايج  - 2جدول
 ميانگين

  توليد   مصرف ماه تعداد

-  93/16 b   ارديبهشت 100
21/29 a 59/31 a 100 خرداد 

67/13 b 12/12 c   تير 100
86/7 c 72/3 d  100 مرداد  

  .داري ندارند تفاوت معنيدر هر ستون  هاي با حروف يكسان ميانگين
 

با روش دانكن ) كيلوگرم در هكتار(ها  گونه و مصرف مقايسه ميانگين توليدنتايج  - 3جدول  

 تعداد  گونه
  ميانگين

 توليد  مصرف
Festuca ovina 16 49/172 A 88/160 A 

Agropyron intermedium 16 06/64 B 11/57 B 

Cousinia glaucopsis 16 47/8 EF 12/24 C 

Poa angustifolia 16 58/13 DE 72/23 C 

Agropyron trichophorum 16 33/27 C 67/21 C 

Koeleria cristata 16 17/24 C 41/18 CD 

Galium verum 16 88/20 CD 33/16 CDE 

Taraxacum brevirostre 16 32/14 DE 40/12 DEF 

Thymus  transcaspicus 16 74/19 CD 04/12 EFG 

Bromus tomentelus 16 48/9 EF 14/9 FGH 

Crepis sp 16 98/8 EF 71/7 FGH 

Tragopogon  graminifolius 16 93/4 FG 69/7 FGH 

Centurea zuvandica 16 04/7 EF 20/6 GHI 

Salvia chloroleuca 16 39/4 FGH 01/5 HIJ 

Achillea millefolium 16 93/6 EF 14/4 HIJ 

Medicago sativa 16 31/4 FGH 87/3 HIJK 

Cruciata laurica 16 20/0 I 52/2 IJKL 

Astragalus lineatus 16 01/1 GHI 43/2 IJKL 

Silene bupleuroides 16 11/2 GHI 42/2 IJKL 

Trifolium repens 16 42/2 GHI 71/1 JKL 

Medicago lupulina 16 88/1 GHI 84/0 KL 

Trinia laogona 16 01/2 GHI 77/0 KL 

Astragalus jolderensis 16 99/0 GHI 68/0 L 

Anthemis trumfethi 16 34/0 I 28/0 L 

Astragalus mollis 16 73/0 HI 20/0 L 
  .داري ندارند تفاوت معني در هر ستون هاي با حروف يكسان ميانگين
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  آباد گرگان   هاي مختلف در سايت سرعلي هاي فصل چرا و سال مقايسه توليد ماهانه مرتع در ماه - 1شكل

  

 
  آباد گرگان هاي مورد بررسي در سايت سرعلي هاي فصل چرا و در سال مصرف مرتع در ماهماهانه مقايسه تغييرات  -2شكل 

  
  بحث 

ميزان توليد گياهان در فصل رويش در نتايج حاصل از 
 1294با  1387دهد در سال  هاي مختلف نشان مي سال

 1984با  1388كيلوگرم در هكتار كمترين و در سال 
عالوه بر  ؛اند داشته كيلوگرم در هكتار بيشترين توليد را

ها، يكي از  هاي برداشت در تغييرات توليد سال تاريخ

و  87شكسالي در سال مهمترين عامل تغييرات وقوع خ
هاي  در بين گياهان، گونه. بوده است 88ترسالي در سال 
Festuca ovina ,Poa angustifolia  و Cousinia 

glaucopsis داشتند و ساير  بيشترين تغييرات توليد ساالنه
بنابراين تغييرات . گياهان داراي تغييرات توليد كمي بودند

زيادي ثير أتبارندگي در تغييرات توليد و مصرف مرتع 
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 .مطابقت دارد) 1994(داشتند كه با نتايج ارزاني 

Dyksterhius  )1949(، Wylie  وSouthward )1992(،  
Le Houerou  وHoste )1977(، Bork  و همكاران

همگي عامل  )1980(و همكاران  Newbauer و) 2001(
و حتي برخي از  دانستندثر ؤمعلوفه را بارندگي بر توليد 
به وجود رابطه خطي بين ) Omar )1990 دانشمندان مانند

و  علفي برگ پهنبارندگي فصلي و توليد علوفه گياهان 
 Zare  و Baghestani Meybodiاما . اند كردهگندمي اشاره 

هاي مهر و آبان و بهاره بر  بارندگيكه اظهار داشتند  )2007(
. اند كردهتوليد علوفه گياهان تحت بررسي متفاوت عمل 

هاي خشك  دهد در سال مقايسه ماهانه توليد نيز نشان مي
بوده ثر ؤممعموالً آثار خشكي بعد از خردادماه در اين مراتع 

زيرا تا قبل از آن رطوبت ناشي از ذوب برف و  ،است
توليد  رو از اين ،براي رويش وجود دارداندك  ارندگيب

هاي ارديبهشت و خرداد  هاي خشك در ماه علوفه حتي سال
هاي مختلف نشان  ميانگين توليد ماه. نيز قابل توجه است

هاي فروردين و  ماه در درصد توليد 26 كه دهد مي
 6درصد در تير و  19درصد در خرداد،  49ارديبهشت، 
تحقيق با نتايج اين . ه استدامردادماه اتفاق افتدرصد در 

بيشتر توليد در اوايل فصل  كه گفته) 1381سندگل، (نتايج 
گردد، همچنين با نتايج ارزاني كه اظهار نموده  چرا حادث مي

مطابقت  ،مختلف متفاوت است يها تغييرات توليد در ماه
  .دارد

نتايج حاصل از ميزان مصرف گياهان اين سايت در 
تغييرات عمده در كه دهد  هاي مورد بررسي نشان مي الس

اتقاق افتاده كه بيشتر مربوط  88و  87ميزان مصرف در سال 
 87كه در سال  طوري هباشد، ب به خشكسالي و ترسالي مي

ها نبود و دامداران زودتر از موعد  آب كافي براي شرب دام
يت برداري گياهان اين سا درصد بهره. از مرتع خارج شدند

درصد علوفه آنها  84دهد تا پايان فصل چراي  نشان مي
درصد مصرف اين گياهان  54كه  طوري هب ،شود مصرف مي

. دهد هاي ديگر رخ مي افتد و بقيه در ماه در خرداد اتفاق مي
در ماه  ،عالوه بر داليلي كه براي توليد و مصرف گفته شد

افتد  اتفاق ميتر  ها بيشتر در ارتفاعات پايين خرداد چراي دام

 دليل به زيرا در ارتفاعات ،تا در ارتفاعات باالي اين مرتع
رويش ديرتر گياهان معموال چراي دام بعد از ارتفاعات 

ميزان مصرف در ماه خرداد  رو از اين شود، انجام ميپايين 
 ميبدي، باغستاني( ينتايج اين تحقيق با نتايج. باشد بيشتر مي

اوايل فصل بيشتر گندميان دائمي را ها در  كه گفته دام) 1382
  و Roath همچنين با نتايج ،كنند مطابقت دارد چرا مي

Krueger )1982( همخواني دارد.  
آباد  كه در نتايج گفته شد مرتع سايت سرعلي طوري همان

 43باشد كه  تاجي مي درصد پوشش 3/52گرگان داراي 
تاجي در توليد نقش دارد و بقيه جزء  درصد از اين پوشش

مقايسه . باشند ميدام گياهان خاردار و غير قابل استفاده 
برگان  دهد در اين مرتع پهن هاي رويشي نشان مي فرم

تاجي و  درصد پوشش 1/1ها  و لگوم 28، گندميان 14علفي
درصد تركيب  1/2درصد و  5/53درصد،  8/26همچنين 

هاي رويشي  مقايسه فرم .دهند يگياهي اين مرتع را تشكيل م
كه دهد  آباد نشان مي در توليد و مصرف مرتع سرعلي

درصد، گندميان  3/22، 3/25ترتيب  هبرگان علفي ب پهن
درصد ميانگين  4/2، 4/2ها  درصد و لگوم 2/75، 3/72

. باشند توليد و مصرف گياهان مرتعي اين سايت را دارا مي
  فرم رويشي گندميان  كه در باال اشاره شد  طوري همان

  عهده هبيشترين توليد و مصرف در مرتع فوق را بمي ئدا
 و  Festuca ovinaهاي گونه مياندارند و در اين  

Agropyrum intermedium ترتيب داراي بيشترين سهم  هب
باشند و همچنين بر اساس  در توليد و مصرف مرتع مي

  مصرف دام نسبت به كل علوفه توليدي در مرتع
  Poa angustifoliaهاي  الذكر به همراه گونه دو گونه فوق 

Agropyrum trichophorum, و Koeleria cristata 
. باشند هاي با مصرف زياد و متوسط مي ترتيب جزء گونه هب

هاي  يكي از داليل مصرف زياد گندميان و بخصوص گونه
تاجي و درصد تركيب در  الذكر باال بودن درصد پوشش فوق

باشد، همچنين خصوصيات فيزيكي اين فرم رويشي  ميمرتع 
باشد كه هميشه حضور دائم در مرتع دارد و پس از  مي

رود، يكي ديگر از  رسيدن و اتمام مرحله زايشي از بين نمي
باشد كه معموالً  ها مي داليل، خوشخوراكي متوسط اين گونه
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توان به تركيب گله  از ديگر داليل مي. شوند  مناسب چرا مي
باشد و  درصد بز مي 10درصد گوسفند و  90اشاره كرد كه 

 ,Mesdaghi( هميشه گندميان مورد عالقه گوسفندان نيستند

 Salvia و Anthemis trumfethiهايي مانند  گونه ).1993

chloroleuca  كه جزء گياهان بسيار كم توليد اين مرتع
باشند، در داخل قرق مورد مطالعه در اثر حفاظت به  مي
با  .توليد باال را دارند قابليتهاي بزرگي تبديل شدند و  تهبو

 )1389 حسيني و فياض،( توجه به خوشخوراك بودن
هاي حمايتي اعالم كرد و به حفاظت از  توان آنها را گونه مي

آنها اقدام كرد و يا اينكه نسبت به كشت آن اقدام نمود و 
از ساير . تعداد پايه در هكتار آنها را در مرتع زياد كرد

هاي با درصد پوشش و تركيب كم در مرتع فوق  گونه
 و Astragalus jolderensisهاي  توان به گونه مي

Astragalus mollis هاي  اشاره كرد كه با اجراي طرح
توليد آنها را نيز در مرتع افزايش توان  ميحمايتي و اصالحي 

 Cousinia glaucopsisهاي پر توليد مانند  برخي گونه. داد
هاي  حضور دارند ولي جزء گونه در اين مرتع
و درصد مصرف ) 1389 حسيني و فياض،( غيرخوشخوراك

رسد يكي از مهمترين عامل  بنظر ميبنابراين . هستندپايين 
باشد كه در اينجا  در ازدياد اين گونه مهاجم تركيب گله مي

كه درصد بز در اين  در صورتي. باشد بيشتر گوسفند مي
شود باعث چراي اين گونه خاردار شده و  تركيب زيادتر

  .يابد تعداد آن در مرتع كاهش مي
  

  سپاسگزاري
اين الزم مي دانم از همه عزيزاني كه در طراحي اوليه 

همكاري داشتند تشكر  طرح و اجراي موفق آن با اينجانب
تحقيقات جنگلها و مراتع كشور سسه ؤمنمايم، از همكاران 

دگل، دكتر فرحپور، مهندس ويژه جناب آقاي دكتر سن هب
از (از مهندس اسكندري  ؛سسهؤمفياض و ساير عزيزان آن 

و همكارانشان كه از نظر مالي اجراي اين  )دفتر فني مرتع
مركز محترم همچنين از رياست . پروژه را پشتيباني كردند

رياست بخش تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي گلستان و 
  . سپاسگزارم آن
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Abstract 
In order to study the changes of seasonal production and consumption of range species 
during the growing period and grazing season, SarAliAbad rangelands were selected, 
representing a semi-steppe area. Production was measured inside an exclosure and 
consumption was estimated outside the exclosure under livestock grazing during 2007-
2011. Collected data were analyzed by SAS software and mean comparisons were done 
by Duncan's multiple range test. Results indicated that there were significant differences 
between production and consumption at P<0.01. According to the obtained results, 
forage production was recorded to be 1375, 1294, 1984 and 1784 kg/ha, during 2007-
2011, respectively. According to the four-year average production, 26% of production 
was obtained in May, 49 % in June and 19 % in July and 6 % in August. The 
consumption rate during 2007-2011 was recorded to be 1063, 1060, 1724 and 1403 
kg/ha, respectively. According to the four-year average consumption, 54% of 
consumption was recorded in June, %26 in July, 14 % in August, and 6% in September. 
The highest and lowest production and consumption was recorded for Festuca ovina 
with an average production of 161 kg/ha and an average consumption of 172 kg/ha, and 
Agropyron intermedium with an average production of 57 kg/ha and an average 
consumption of 64 kg/ha, respectively.   
 
Keywords: Production, consumption, range species, Sar Ali Abad-e-Gorgan. 


