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 چكيده

ي و  توليدات جنگل، مواد معدني،تنوع بيولوژيكي،انرژي ، آب توليد علوفه دام،مناطق كوهستاني به عنوان مهمترين منبع
لغزشها و كاهش ، اكوسيستم هاي كوهستاني به سرعت در حال تغيير بوده و به فرسايش تشديد شونده،كشاورزي و تفرج هستند

 در استان آذربايجان . اكوسيستم هاي كوهستاني براي بقاي اكوسيستم هاي دنيا ضروري هستند،تنوع زيستي حساس مي باشند
 امروزه با در نظر گرفتن فرسايش ژنتيكي وسير قهقرايي .بر ظرفيت مراتع مي باشد بيش از دو برا مرتعموجود درغربي دام 

براي بررسي توليدات دامي .  اهميت استپر امري ضروري و  بر بهبود مرتع و توليد دامي چراي متعادل اثرپوشش گياهي بررسي
 قبل از ورود به مرتع ، صورت سنتي چرا مي نمودند دامهاي چرا داده شده در قطعة تعادل دام و مرتع  و تعدادي از دامهايي كه به

 با وضعيت متوسط  Festuca ovina -Bromus tomentellusدر اين مطالعه تيپ گياهي  .و بعد از دورة چرا توزين گرديدند
ه به  با توج1382تا سال 1378 روزه انتخاب واز سال 90برداري   واحد دامي در يك دورة بهره7/0 ظرفيت،گرايش منفي و 

نتايج نشان داد كه وضعيت مراتع از متوسط به خوب رسيده و ظرفيت .ظرفيت و آمادگي مرتع مورد چراي متعادل قرار گرفت
 ميانگين پوشش گياهي و درصد حفاظت . واحد دامي در ماه  افزايش پيدا نموده است7/2 واحد دامي در ماه به 3/1مراتع از 
اختالف /. 05 رسيده است كه در سطح 1382 درصد در سال 64  و 33  ترتيب به به 1379 درصد  در سال 54 و 24خاك  از 

گونه رابطه معني داري بين  هيچ)1379-1382( در ايستگاه گل آدم در طي سالهاي اجراي طرح.P<0.05)(معني داري دارند 
علوفه در طول  سالهاي اجراي طرح ناشي  كه افزايش توليد كردان ع مي توان اذبنابراينبارندگي و توليد علوفه مشاهده نگرديد 

 .از بكارگيري چراي متعادل مي باشد 

 
 . بهبود مرتع، چراي متعادل ،سلماس: واژه هاي كليدي

 

 مقدمه
عدم تعادل بين دام و ظرفيت مراتع يكي از مهمترين 
عوامل تخريب مرتع بوده كه در نتيجة آن پوشش گياهي و 

 ، از قبيل گوشتخاك تخريب گرديده و محصوالت دامي
 و مستمردر اثر ادامة چراي  .يابد كاهش مي.. .شير و
خاك فشرده شده و نفوذپذيري خود را از دست  سنگين

ايجاد يك تعادل مداوم بين دام و مرتع از طريق  .دهد مي
كاهش دام و توجه به كيفيت توليدات دامي يكي از 

وده ريزان منابع طبيعي تجديد شونده ب وظايف اصلي برنامه
تا از اين طريق بتوانند پوشش گياهي را از نظر كمي و 

  .وري از مرتع را افزايش دهند بهرهكيفي بهبود بخشيده و 

 ،)1372( والنتاين  ازبه نقل ) 1988 ( هيت اشميت
 نتيجه گرفته است كه اثر 1988طي مطالعات خود در سال 

تراكم دام در مراتع نواحي خشك و نيمه خشك بسيار با 
باشد دستيابي به شدت  يت تر از نوع سيستم چرا مياهم

چراي مطلوب ممكن است يكي از مسائل عمده اي باشد 



 1ة ر شما،14 مرتع و بيابان ايران جلد تحقيقاتفصلنامه 

 

81

 ،بندي  اما زمان،شود كه در مديريت چرا در نظر گرفته مي
فراواني و انتخاب علوفه توسط دام نيز نقش مهمي را در 

پس از بازنگري مطالعات متعددي . كنند مديريت ايفا مي
 )1979(وان پولن و السي ،چرا انجام شده بودكه بر روي 

نتيجه گرفتند كه تعديل و �  )���� (والنتاين ازبه نقل 
 داراي ،هاي چرا تنظيم تعداد دام نسبت به اعمال سيستم
بر اساس . باشد اثر بيشتري بر ميزان توليد علوفه مي

 تعديل تراكم دام از حالت استفادة شديد ،بندي آنها جمع
هاي چراي مشخص تنها  و كاربرد سيستم% 73 ،به متوسط

از بازده كل علوفه را در زماني كه هر دوي اين % 27
. شدند  شامل مي،تغييرات بطور همزمان صورت گرفتند

(1978) Savory ، دريافت گرچه مديريت چرا عموماً بر
 اما يك ،اساس زمان و مقدار علوفه مرتع استوار است

ال بر اساس وضعيت برنامه چراي اصولي وعلمي معمو
اين . شود تنظيم مي) متأثر از برخورد سم(سطح خاك 

باشد كه  مدت با تراكم زياد مي برنامه شامل چراي كوتاه
.  مرتع و خاك ثابت شده است،اثرات مفيد آن برگياه

مدت بتواند مراتع را  چنانچه سيستم چرايي در كوتاه
وشهاي خوبي احياء كند در آن صورت استفاده از ساير رةب

 . احياء و اصالح پر هزينه موردي نخواهد داشت
در گزارش تحقيقاتي خود تحت ، )1380( سندگل

ها و شدتهاي چرا بر  مدت سيستم بررسي اثر كوتاه«عنوان 
 گياه و دام در چراگاه ،برخي از خصوصيات خاك

Bromus tomentellusها و تيمارهاي چرا بر    اثر سيستم
هاي مؤلفه فه و نيز برخي از مقدار توليد و مصرف علو

 وي گزارش ،ديگر گياه طي نخستين فصل چرا نشان داد
ي تناوبي مقدار علوفه توليدي يكرد كه در سيستم چرا

داري با تيمارهاي ديگر  تيمار بدون چرا تفاوت معني
 . داشت

 Kothmann )1984( ، اظهار نموده است با وجود
م زياد دام مدت از تراك اينكه در سيستم چراي كوتاه

 بودن دورة  دليل كوتاهة ولي فشار چرا ب،شود استفاده مي
هاي   دوره،چرا كاهش يافته و چندان زياد نخواهد بود

 امكان اعمال ،برداري متوسط از گياهان كوتاه چرا و بهره
تر با كيفيت غذايي خوب  هاي استراحت علوفه تازه دوره

گزارش داد كه ) 1372(والنتين . دهد در اختيار دام قرار مي
با افزايش شدت چرا، ميزان افزايش وزن دام به ازاء هر 

اين محققان اظهار داشتند كه در  ،يابد راس كاهش مي
 ليكن در ،سالهاي مرطوب چراي شديد سود آور تر بوده

 توليدي بازدهسالهاي خشك چراي سبك و متوسط از 
توان چنين  دليل اين موضوع را مي. بهتري برخوردارند

وضيح داد كه در سالهاي خشك گياهان به سرعت ت
كنند و بنا براين كيفيت علوفه  فنولوژي خود را تكميل مي

 در چنين ،يابد با سرعت بيشتري كاهش مي در آنها
شرايطي چراي سنگين و تكراري باعث كاهش قدرت 

 اما ،زايي آنها را با كندي مواجه نموده گياهان شده و پنجه
ها گرديده و در   رشد پنجهچراي سبك موجب تحريك

افزايد، بنابراين دام در اين تيمار  نتيجه بر كيفيت علوفه مي
با علوفة با كيفيت بيشتر تغذيه شده و افزايش وزن پيدا 

شود كه هر چه بر  با اين استدالل مشخص مي ،مي كند
 .شود شود از توليد وزن دام كاسته مي شدت چرا افزوده مي

نيز گزارش دادند كه كه به  ،)1382(مقدم سندگل و 
تناسب افزايش شدت چرا، از ميزان افزايش وزن دام 

اثر هدف از نگارش اين مقاله نشان دادن  .شود كاسته مي
 از  است كهچراي متعادل بر بهبود مراتع و توليدات دامي

 در ايستگاه تحقيقاتي گل آدم سلماس 1382 تا 1378سال 
  .ه استبه اجرا گذاشته شد

 
  روشهامواد و

 تا 38 15ْمنطقه مورد مطالعه در محدوده جغرافيايي َ
 طول 44 35ْ تا 44َ 38ْ 33َ عرض شمالي و 38ً 13ْ 27ًَ

 كيلومتري  شمال غربي شهرستان 5/13شرقي در فاصله 
حداكثر ارتفاع آن در شمال . سلماس واقع شده است

 متر و حداقل ارتفاع در 2300 برابر گل آدمروستاي 
 . متر از سطح دريا است1700اي دريك نزديك روست

اقليم منطقه به روش آمبرژه نيمه خشك سرد بوده و 



 بررسي اثر چراي متعادل بر بهبود وضعيت مرتع و توليد دامي در ايستگاه تحقيقاتي گل آدم سلماس

 

82

منطقة مورد . ميليمتر است8/325 بارندگي آن ميانگين
شناسي و  بررسي به دليل وسعت كم از تنوع چينه

شناسي برخوردار نيست و فقط واحد سنگ شناسي  سنگ
يت در آن  كمي گابرو و پريدوت ،گرانوديوريت، ديوريت

شناسي شامل فالتها و تراسهاي   از نظر خاك.وجود دارد
 قديمي و هاي پستي و بلندي زياد بر روي رسوببااليي با

ه عميق تا نيم داراي پوشش خاكي ،سطوح فرسايش يافته
براي بررسي چراي . عميق با بافت نسبتا سنگين است

  همه ساله تعدادي دام با 1378-1382متعادل از سال 
 چرا نمودند براي مطالعة آن به ظرفيت مراتع در توجه

 دامهاي چرا داده شده در قطعة تعادل دام و ،توليدات دامي
هايي كه به صورت سنتي چرا مي  مرتع و تعدادي از دام

نمودند قبل از ورود به مرتع و بعد از دورة چرا توزين 
 داده ها با تجزيه و تحليل از  نتايج حاصل.گرديدند

 و معادله) GLM( ز مدلهاي خطي عمومياستفاده ا
 (yij=µ+ Ti+AJ+sk+ATij+AsjK+Stik+EijK)  كه در آن

yij = ، مشاهده  µ = ، ميانگين مشاهدات Ti = ، تيمار Aj = 
 sas فصلهاي آزمايشي در نرم افزار SUسالهاي آزمايش و 

- Festuca ovina تيپ گياهي.  گرديدندتجزيه و تحليل

Bromus tomentellus  گونه هاي همراهبا 
Agropyron cristatum(L.) Gartner, Agropyron 

intermedium (Host) P.Beauv. 
Agropyron trichophorum(Link.)U.Richter. 

Koeleria cristata (L.) Pers. 
Bromus tomentellus Boiss. Poa bulbosa L., 

Astragalus effusus, 
Centaurea virgata Lam., Noaea mucronata 

(Forssk.) Aschers & Shweinf, 
Teucrium polium L., Medicago sativa L., 
Sanguisorba minor Scop.,Ziziphora clinopodioides 

Lam. در مطالعه پوشش  .براي اين منظور انتخاب شد
 ظرفيت و گرايش مراتع به ،گياهي براي تعيين وضعيت

غييرات ت  قطع و توزين و ،ترتيب از روش چهار عاملي
. تركيب پوشش گياهي در طول بررسي استفاده شد

بندي مراتع بر مبناي دو گونه غالب چندساله و بر  تيپ
. اساس نمود ظاهري و به روش فلورستيك انجام گرفت

جهت تعيين توليد از روش قطع و توزين استفاده گرديد 
كه روش كار بدين ترتيب بود كه در داخل قطعة مورد 

ستقر گرديده و علوفه داخل به تفكيك  پالت م10بررسي 
 قطع گرديده و در داخل پاكتهاي III, II, I طبقهگياهان 

جداگانه كه در آنها سوراخهايي جهت عبور هوا تعبيه شده 
 65در آون  ساعت 24به مدت  نمونه ها. گرفت بود قرار 

 وزن علوفه خشك بعدقرار گرفت و درجه سانتيگراد 
  يك هكتار محاسبه و به تيپ پالت در10بدست آمده در 

 تعميم داده شد و با اعمال ضريب برداشت مورد بررسي
تعيين و با در نظر  علوفه خشك قابل برداشت ،مجاز

محاسبه گرفتن وضعيت و گرايش ، ظرفيت چرايي مرتع 
  .گرديد
 

 نتايج 

نتايج حاصل از بررسي اثر چراي متعادل بر بهبود 
گل آدم شهرستان تحقيقاتي  مراتع و توليد دامي در ايستگاه

 . آمده است9تا1سلماس در جداول 

 

 80-82 در سالهاي  تحت سيستم چراي متعادل و سنتي به كيلوگرم خطاهاي معيار افزايش وزن دام± ميانگين -1جدول 

 سطح معني داري Mean± SE  دامتعداد تيمار

 a 57/0 ± 69/1 18 چراي متعادل

 -b 83/0 ± 09/1 11 چراي سنتي

01/0 
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 80-82در سالهاي  تحت سيستم چراي متعادل به كيلوگرم خطاهاي معيار افزايش وزن دام± ميانگين -2جدول 

 سطح معني داري Mean± SE  دامتعداد سال

80 
81 
82 

7 
13 
9 

a39/0± 785/0- 
b 83/0±307/1 
a 16/1±778/0 

01/0 
 

 

 80-82 در سالهاي  در فصلهاي متفاوت تحت سيستم چراي متعادليلوگرم به ك خطاهاي معيار افزايش وزن دام± ميانگين -3 جدول

 سطح معني داري Mean± SE  دامتعداد تيمار

 -a 51/0 ± 715/0 14 پاييز
 b 8/0 ±90/1 15 بهار

01/0 
 

 

 بررسيدر سالهاي  tomentellus Festuca ovina-Bromus  تيپ وضعيت امتياز عوامل و درجه  - 4جدول 

توضعيدرجه   جمع امتيازات 
بنيه و شادابي 

 گياهان
تركيب 
 گياهي

 سال حفاظت خاك پوشش تاجي

8/33 متوسط  7 6 8/4  16 1379 
2/35 متوسط  7 6 2/5  17 1380 
8/36 متوسط  7 6 8/5  18 1381 
6/43 خوب  10 8 6/6  19 1382 

 

 بررسيدر سالهاي tomentellus Festuca ovina-Bromus  تيپسطح خاك درعوامل پوشش  ميانگين  ارزيابي-5جدول 
 1382 1381 1380 1379 عوامل 

±24 پوشش تاجي  1/2 a 26±  1/2 a 29±  1/2 ab 33±  4/2 b 
±1 الشبرگ  17./ a 5/1 ±  17./ a 5/1 ±  32./ a 2±  38./ b 

±29 سنگ و سنگريزه  38/1 a 29±  38/1 a 29±  38/1 a 29±  38/1 a 
±46 خاك لخت  07/2 b 44±  04/2 b 5/41 ±  98/1 ab 36±  84/1 a 

±54  خاكسطحپوشش   74/1 a 56±  81/1 a 5/59 ±  88/1 a 64±  09/2 a 

 
  مرتعي در سالهاي بررسي طبقاتتغييرات پوشش تاجي فرم هاي رويشي و  -6جدول 

 1382 1381 1380 1379 پوشش تاجي
±10 گندميان دائمي  89./ a 11±  06/1 a 12±  15/1 ab 15±  35/1. b 
±2 گندميان يكساله  38./ a 2±  38./ a 2±  38./ a 2±  38./ a 
±3 علفهاي دائمي  5./ a 3±  5./ a 4±  66./ a 5±  87./ a 
±1 علفهاي يكساله  15./ a 1±  15./ a 1±  15./ a 1±  15./ a 

±8 بوته ها  86./ a 9±  97./ a 10±  12/1 a 10±  12/1 a 
I 11± طبقهگياهان   05/1 a 12±  17/1 a 13±  25/1 ab 16±  42/1 b 
II 5± طبقهگياهان   65/1 a 6±  76./ ab 8± 1/1 bc 9± 14/1 c 

III 9± طبقهگياهان  85./ a 10± 89./ a 11± 97./ a 11± 97./ a 
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  در سالهاي تحت بررسيFestuca ovina -Bromus tomentellus   توليد و ظرفيت چراي تيپ-7جدول 

درصد برداشت  توليد در هكتار مرتعي طبقه سال

 مجاز
توليد قابل 

 استفاده
 ظرفيت چرا

I 90 50 45 8./ 
II 70 30 21 4./ 

1379 

III 86 10 6/8 1./ 
 3/1 6/74  246  جمع

I 104 50 52 9./ 
II 79 30 7/23 4./ 

1380 

III 93 10 3/9 2./ 
 5/1 85  276  جمع

I 153 50 5/76 3/1 
II 94 30 2/28 5./ 

1381 

III 100 10 10 2./ 
 2 7/114  347  جمع

I 1/222 50 5/111 9/1 
II 111 30 3/33 6./ 

1382 

III 106 10 6/10 2./ 
 7/2 4/155  1/439  جمع

 

 

 1379-1382 توليد بالفعل و ميزان بارندگي ساليانه در ايستگاه گل آدم شهرستان سلماس در سالهاي -8جدول 

 توليد بالفعل  سالهاي مطالعه
(kg/ha) 

ميزان بارندگي 

 (mm) ساليانه

1379 246 5/377 

1380 276 396 

1381 347 527 

1382 1/439 493 

 

 

 

 1379-1382 رابطه بين بارندگي و توليد علوفه در ايستگاه گل آدم شهرستان سلماس در سالهاي -9جدول 

 %سطح معني داري Fمقدار Rsq df  مدل خطي 

Y=0.9402P-94.55 ٢/٢٠ �١/٣ ٢ �٣٧/٠ 
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  روند تغييرات بارندگي در گل آدم-1نمودار 

 

 بحث 

مرتع در ايستگاه گل  و در اثر اجراي طرح تعادل دام
آدم سلماس ميانگين پوشش گياهي و درصد حفاظت 

 33 به 1379 درصد در سال 54 درصد و 24خاك  از 
 رسيده است كه در 1382 درصد در سال 64درصد و 

ميزان .P<0.05)(داري دارند  اختالف معني/. 05سطح 
 15 به 1379 در سال  درصد10افزايش گندميان دائمي از 

/. 05 رسيده است كه در سطح 1382درصد در سال 
ميزان افزايش گياهان  .P<0.05)(داري دارند  اختالف معني

 درصد در سال 16 به 1379 درصد در سال 11 از I طبقه
داري  اختالف معني/. 05 رسيده است كه در سطح 1382
استفاده ميزان افزايش توليد بالفعل قابل  .P<0.05)(دارند 

 كيلوگرم در سال 4/155 كيلوگرم در هكتار به 6/74از 
 به عبارت ديگر ظرفيت چرايي منطقه ، رسيده است1382

 واحد دامي در 7/2 واحد دامي در ماه در هكتار به 3/1از 
  .ماه رسيده است

ي مربوط به ها  دادهتجزيه و تحليل از نتايج حاصل
 نشان داد كه sasار در نرم افزايستگاه گل آدم در وزن دام 

افزايش وزن دام بين دو سيستم چراي متعادل و سنتي در 
دار بوده است و بيشترين افزايش وزن در   معني01/0سطح 

تفاوت افزايش ) 1(باشد جدول  سيستم چراي متعادل مي
و تحت چراي متعادل وزن بين سالهاي متفاوت آزمايش 

يش وزن دام دار بوده و بيشترين افزا  معني0/ 01در سطح 
 تفاوت افزايش .)2جدول (باشد   مي81مربوط به سال 

 01/0در سطح ) بهار و پاييز(وزن بين فصلهاي آزمايش 
دار بوده ودر فصل پاييز نسبت به فصل بهار كاهش  معني

توان در باال بودن  شود و علت آن را مي وزن مشاهده مي
 و ميزان پروتئين در مراحل اوليه رشد پوشش گياهي

 . )3جدول (دانست پاييز  هش آن دركا
 در ايستگاه گل آدم در طي سالهاي اجراي طرح

داري بين بارندگي و  گونه رابطه معني هيچ )1382-1379(
 كردان عتوان اذ  ميبنابراين ،توليد علوفه مشاهده نگرديد

افزايش توليد علوفه در طول سالهاي اجراي طرح ناشي  كه
 1382در سال ويژه باشد به  از بكارگيري چراي متعادل مي

 ايم كه با كاهش بارندگي شاهد افزايش توليد علوفه بوده
 ).9 و جدول 1نمودار (

در رابطه با افزايش توليد علوفه در اثر چراي متعادل 
) 1988 (هيت اشميتيافته هاي اين تحقيق با يافته هاي 

طي   ايشان. انطباق دارد)1372( به نقل از والنتاين
د نتيجه گرفته است كه اثر تراكم دام در مراتع مطالعات خو

نواحي خشك و نيمه خشك بسيار با اهميت تر از نوع 
 پس از بازنگري مطالعات متعددي كه .باشد سيستم چرا مي

) 1979 ( وان پولن و السي . چرا انجام شده بوددر مورد
 نتيجه گرفتند كه تعديل و تنظيم ،)1372(به نقل از والنتاين

 داراي اثر ،هاي چرا م نسبت به اعمال سيستمتعداد دا
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در اثر اجراي طرح . باشد بيشتري بر ميزان توليد علوفه مي
 نيز توليد مرتع در ايستگاه گل آدم سلماس تعادل دام و

 بنابراين بكارگيري .علوفه به حدود دو برابر افزايش يافت
هاي چرايي برتري داشته و  چراي متعادل نسبت به سيستم

 براي اصالح و احياي مراتع توصيه راهبردان يك به عنو
كه  گزارش دادند )1385(  قائمي و همكاران نيز.شود مي

ي با شدت زياد تكرار يهاي چرا وضعيت مرتع در سيستم
 چراي مداوم   استراحتي خوب و در سيستم-كم و تناوبي

در طول فصل رويش متوسط تا فقير و در سيستم چراي 
درصد .ه خيلي فقير بوده استشاهد يا متداول منطق
 چرائي با شدت زياد و تكرار كم  پوشش تاجي كل سيستم

ي ي سيستم چرا، استراحتي-ي تناوبيينسبت به سيستم چرا
ترتيب ه ي شاهد بيمداوم در طول فصل چرا و سيستم چرا

توليد علوفه در . دهد افزايش نشان مي% 7/8 ،2/4% ،8/1%
دت زياد و تكرار كم ي با شيقطعه مربوط به سيستم چرا

ي ي سيستم چرا،نسبت به سيستم مداوم در طول فصل چرا
 ،5/81ترتيب ه  استراحتي و سيستم چراي شاهد ب–تناوبي 

 . دهد  كيلوگرم در هكتار افزايش نشان مي5/145 و 2/7

 در رابطه با افزايش وزن دام در اثر چراي متعادل
  Krager و Sharrow هاي يافتههاي اين تحقيق با  يافته

 گزارش دادند كه ميزان افزايش  آنها.انطباق دارد، )1979(
وزن دام در تيمار چراي سبك بيشتر از تيمارهاي شديدتر 

�  Teugueتوسط   اين يافته با نتايج گزارش شده.بود

 اين محققان نيز اظهار .منطبق است، )1996 (همكاران
شتر از برداري در شدت چراي سبك بي داشتند كه ميزان بهره

شدت زياد بوده است و در نتيجه ميزان افزايش وزن دام در 
 . تيمار چراي سبك بيشتر از تيمارهاي چراي سنگين بود
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Abstract 
 

Mountain areas are important sources of livestock forage production, water, energy, and biological 
diversity. Furthermore, they are sources of such key resources as minerals, forest products and 
agricultural products and of recreation. Mountain environments are susceptible to accelerated soil erosion, 
landslide and rapid loss of habitat and genetic diversity. They are essential to the survival of the global 
ecosystem. In the West Azarbaijan province of Iran the existed livestock are about two times more than 
range capacity. Nowadays considering genetic erosion and plant cover retrogression, the study of 
balanced grazing as an approached strategy for proper management of natural resources is necessary and 
inevitable. For the study of livestock productions the weights of sheep under balance grazing and 
traditional grazing were compared with each other. In this study the vegetation type of Festuca ovina -
Bromus tomentellus with fair condition, negative trend and grazing capacity of 0.7 animal units in three 
month was selected. This vegetation type with considering grazing capacity and range readiness was 
studied under balanced grazing from 1999 to 2003. The results indicated that the range condition 
promoted from fair condition to good condition, and the grazing capacity reached to 2.7 animal units per 
month. The average of plant cover and soil protection values reached from 24 and 54 percent to 33 and 64 
percent respectively (significant difference at 5 % level of probability) 
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