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  چكيده

پايه  2200پايه در هر سال و  440تعداد  .مرتعي گردنه زاغه در استان لرستان انجام شداين بررسي در ايستگاه تحقيقاتي گياهان 
ها در دو عرصه، مقدار مصرف را  اختالف وزن بين پايه. ق بررسي شدسال به روش قطع و توزين در داخل و خارج منطقه قر 5در 

اختالف معني  %1هاي مختلف در سطح  ها و در گونه ها در ماه گين توليد و مصرف گونهنتايج نشان داد، بين مقدار ميان. دهد نشان مي
بطور . در متوسط چهار سال، مرتع در سال سوم بيشترين و در سال دوم كمترين مقدار توليد را داشت). >01/0P( دار وجود دارد

در . ورد استفاده دام قرار گرفتتوليد م %80در ميانگين چهار سال . كيلوگرم علوفه در هكتار توليد شد 1177متوسط هرساله حدود 
و گونه Ono.melanotricha  As. remotijogus,هاي  گونه. همه سالها بيشترين مقدار علوفه مرتع در ارديبهشت ماه توليد شد

As.bungei در حالي كه گونه  ،رسند برداري مي حد طوقه به بهره تاCen.virgata  فقط در خرداد ماه بيشترين مصرف را به خود
 Hor. bulbosum, Br.tomentellus, Festuca ovina, Stipa wiesneriiمانندگندميان چند ساله سايت مورد بررسي . دهد تصاص مياخ

زني  در اثر چراي شديد در طول يك فصل قادر به جوانه Picris strigosaبرخي گياهان مانند  .هم تحت فشار چراي شديد هستند
برداري و توزيع  راين عدم تعادل بين توليد و بهرهبناب .شود ه آنها با اندك تحريكي متالشي ميو تجديد حيات نبوده و ريش دوباره

  .استنامناسب آن عامل اساسي در تخريب پوشش گياهي و اكوسيستم مرتعي 
  

  .مصرف علوفه، قرق، مرتع، تغييرات فصلي و استان لرستان :كليديهاي  واژه
  

  مقدمه
 5از  حكايتكشور  ايه گزارشبررسي آمارهاي كلي و 

و حجم  داردبرابر بودن وجود دام مازاد در كشور  8تا 
عمليات آبخيزداري و مديريت سيل در كشور، وضعيت 

تا جايي كه  ؛كند هاي ملي و مراتع را بيان مي نامطلوب عرصه
مسئله همچنان باقي  متأسفانه پس از صرف اعتبارات هنگفت

ميليون واحد دامي  2/6هاي طبيعي لرستان  در عرصه. است
آنها به مرتع متكي % 80 بيش ازكنند كه  برداري مي بهره

طبيعي لرستان  اين در حالي است كه اداره كل منابع. هستند
 كردهبرابر ظرفيت مراتع استان اعالم  6تعداد واحد دامي را 

است كه لزوم تحقيقات كاربردي و دقيق را بيش از پيش 
، توان توليد مناطق خشك و البته بطوركلي. شود يادآور مي

خشك بسيار محدود و احياء و بازسازي آن نسبتا  نيمه
شناسي و بكارگيري نتايج  دشوار است ولي با دانش بوم

 كردي كسب يها توان موفقيت حاصل از تحقيقات مي
در رابطه با واكنش به چرا، محمدي . )1375 ،فرد پيماني(
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در  TNCشت بر با مطالعه اثرات زمان و شدت بردا) 1379(
گزارش  trichophorum Agropyronساقه و ريشه گياه  

با مراحل TNC رات درصد يطور كلي تغي هكرد كه ب
ترين زمان برداشت براي  و بحراني كند فنولوژيكي تغيير مي

 كرداين گونه را دوره رشد رويشي دانست، همچنين بيان 
اعث قطع يا چرا اگر در زمان مناسب انجام شود نه تنها ب

يز شود بلكه باعث افزايش توليد علوفه ن نمي TNCكاهش 
تأثير ها تحت  ي گراسها محتويات كربوهيدرات .شود مي
بررسي ) Hopkins )1961و  Kissingerبرداري توسط  بهره
هر دو هفته از (نشان دادند كه قطع سنگين  انآن ،شد

در دو سال متوالي باعث تهي ) اينچ 3و  1، 5/0هاي  ارتفاع
درصد در گونه  2/21 ميزان دن ذخاير غذايي بهش

Agropyron cmithii نشده  هاي قطع در مقايسه با پالت
ها تحت  بر اين موارد توليد و مصرف گونه عالوه .گرديد

 اكبرزاده و. شرايط اقليمي بخصوص بارندگي استثير أت
نتيجه گرفتند كه ميزان توليد در مراتع استپي ) 1380(ارزاني 

در . صل رويش همبستگي داردا بارندگي فرودشور ب
با ) 2001(همكاران در سال  و Damizadehاي كه  مطالعه

عنوان روند تغييرات پوشش گياهي و ارتباط آن با بارندگي 
غربي ايران  اي در جنوب به كمك استفاده از تصاوير ماهواره

متوسط  ومتر  ميلي 204با متوسط بارندگي انجام دادند 
گراد مورد بررسي قرار  درجه سانتي 4/24درجه حرارت 

نشان داد كه همبستگي بين پوشش گياهي  انآننتايج . گرفت
د تابعي از همچنين مقدار تولي. ميزان بارندگي وجود دارد و

دهد  نتايج تحقيقات نشان مي .هاست مراحل فنولوژيكي گونه
تري را  ان طول دوره رشد طوالنيها و گندمي اي كه بوته

 ،آبادي قصرياني و شريف(ند ها دار اير گونهنسبت به س
ذخاير  هاي سردسيري و در بررسي فنولوژي گراس). 1377

كه كردند مشخص ) 1983( و همكاران Florez ،غذاي آنها
و در آخر كرده  ها از اواخر نوامبر شروع به رشد اين گونه

توجه به ظرفيت البته . دهي رسيدنددوره رويش به بذر
نتايج حاصل از . كننده است مهم و تعيينچرايي هم عاملي 

در رابطه با ظرفيت ) 2006(و همكاران  Arzaniبررسي 
با استفاده از آمار و  ند،درازمدت چرا نشان داد مدت و كوتاه

توان توليد درازمدت مرتع را تخمين زد  اطالعات اقليمي مي
و مدل ظرفيت چرايي بلندمدت و مدل شاخص رويشگاه را 

تشعشع  هاي رشد بر پايه دماي روزانه، ز شاخصبا استفاده ا
همچنين نتايج تحقيقات . كردو رطوبت خاك محاسبه و ارائه 

اگر به ظرفيت مراتع و توليد آنها توجه نشده  كه دهد نشان مي
تكرار شود گياه با كمبود ذخاير  درپي پيو اين وضع 

هاي كربن و كاهش شديد بنيه و شادابي مواجه  اترهيد
  ). 1391 ،سياه منصور و همكاران(شود  مي

هاي گياهان در  رويشي و اندام شكل ،ديگر سوياز 
اين، وجود با . مقاومت آنها و پايداري اكوسيستم مهم است

داراي حجم كمتر، فصل  trichophorum Agropyron  گونه
هاي اسفند، فروردين،  ماه(نيم ماه بيشتر  و رويش با يك

تر و  هاي پرآب و برگ) دارديبهشت، خرداد، تير و مردا
 Bromusپراكنده در طول ساقه نسبت به دو گونه

tomentellus Festuca ovina اي  هاي دسته كه از گراس
مجتمع در قاعده، حجم اي،  ها دسته گراسهاي  برگ .باشد مي

هاي اسفند،  ماه(تر  و الشبرگ بيشتر و دوره رويشي كوتاه
، آمادگي و )ل تيرماهفروردين، ارديبهشت، خرداد، تا دهه او

 سوزي، قابليت توليد درجه حرارت بيشتر در آتش
ي بيشتري نسبت به آگروپايرون و مقاومت كمترثيرپذيري أث

آگاهي از اين شرايط ). 1394 ،منصور و همكاران سياه(دارند 
شود تا بتوان مديريت علمي و اصولي بر اكوسيستم  باعث مي

يكي از . كردنترل ها را ك شته و توليد و مصرف گونهدا
با . راهكارها براي تنظيم توليد و مصرف، اعمال قرق است

توان پوشش گياهي را از لحاظ كمي و كيفي  اعمال قرق مي
بهبود بخشيده و خاك را تثبيت كرد كه اين نتيجه به بازسازي 

). Sanadgol )2008و  Ghaemiگونه و مرتع مرتبط است 
 ،اي و خشبي وتههاي ب مديريت ساده و ارزان در تيپ

و ) Reinwald )2013( ،Snyman )2004سوزي است  آتش
Siahmansour  ها  ميزان مصرف گونه). 2014(و همكاران

هاي ارزش رجحاني و  هم بطور كلي از شاخص
خوشخوراكي يكي از . كند خوشخوراكي گياهان تبعيت مي

عوامل مؤثر بر ارزش رجحاني است و ارزش رجحاني 
شود دام  ه عواملي است كه موجب ميبرآيند عملكرد هم
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). Arzani )2006گياهي را بر گياه ديگر ترجيح دهد 
هر  بر اساس مصرف) 1394(همچنين حسيني و اكبرزاده 

دام نسبت به كل علوفه توليدي در مرتع  گونه بوسيله
  .دندكرمعرفي را مشخص و پرمصرف  هاي گونه

  
  ها مواد و روش

  مشخصات عمومي محل بررسي
ررسي در ايستگاه تحقيقاتي گياهان مرتعي گردنه اين ب

 16 و 29و َ 33°زاغه در استان لرستان با عرض جغرافيايي 
طول شرقي با ارتفاع  7/25و  40و َ 48°عرض شمالي و 

متوسط بلندمدت . متر از سطح دريا انجام شد 1960متوسط 
ساله بر اساس آمار اداره  40بارندگي آن با دوره بازگشت 

 4متوسط . متر است ميلي 720اشناسي استان لرستان كل هو
 1/582هاي بررسي  ميليمتر و در سال 6/570سال اخير 
هاي روستائيان و  تحت چراي دام اين مراتع. ميليمتر است

گيرد  عشاير كوچرو با غالبيت بز و گوسفند قرار مي
  ).1391 ،منصور و فياض سياه(

   مشخصات اقليمي

توسط سازمان تحقيقات  1348اين ايستگاه در سال 
منابع طبيعي قرق شده و در  انجام مطالعات برايكشاورزي 

اي كوهستاني با آب و هواي معتدل سرد واقع شده  منطقه
درصد، متوسط  54رطوبت نسبي ). 1380 ،زهدي( است

گراد، تعداد روزهاي  درجه سانتي 4/18دماي ساالنه 
. متر است ميلي 1183تبخير ساالنه  و روز 119يخبندان 

به ميزان بارش  با توجهمقدار توليد علوفه در اين ايستگاه 
 به) 1378( باران گرم در سال كمكيلو 375از  متغير بوده و

است رسيده ) به فاصله دوسال( 80كيلوگرم در سال  906
پوشش گياهي داراي تراكم و تاج ). 1382 ،سياه منصور(

 pH 7/7پوشش بسيار خوب بوده است و خاك آن داراي 
هاي  اقليم اين منطقه بر اساس سيستم. باشد مي 2/7تا 
 ).1376 ،لشني(بندي كوپن و دومارتن، مرطوب است  طبقه

 – Agropyron trichophorumتيپ غالب گياهي عرصه

Bromus tomentellus – Festuca ovina- Annuals 

(Taeniatherum crinitum – Heteranthelium 

piliferum – Helianthemum ledifolium)  باشد مي.  

  1375- 1389از سال  آمار سال آبي ايستگاه زاغه - 1ل جدو
 جمع شهريور مرداد تير خرداد ارديبهشت فروردين اسفند بهمن دي آذر آبان مهر سال

85-1384 0 5/56 59 123 273 22 15 41 0 0 0 0 5/589 

86-1385 0 176 55 52 5/92 29 5/257 82 0 0 0 0 744 

87-1386 0 31 108 52 5/23 43 21 70 0 0 0 0 5/354 

88-1387 0 5/89 118 27 53 5/27 5/98 5/61 5/24 0 0 0 5/505 

89-1388 0 5/198 5/84 24 122 5/65 5/110 112 0 0 0  717 

 1/582 4/2 0 0 9/4 3/73 5/100 4/37 8/112 6/55 9/84 3/110 0 ميانگين

  
  روش بررسي

در داخل پايه متوسط از هر گونه  5د ابتدا هرساله تعدا
آنگاه  .در آغاز فصل رويش مشخص شدقرق و خارج آن 

ازاء هر ماه از  پايه متوسط در ابتداي فصل به 5از هرگونه 
پايه مشابه در خارج قرق  5فصل چرا در داخل قطعه قرق و 

 .انتخاب شده و در هر ماه از فصل چرا قطع و توزين شد
ماه در سال  4 با تكرارپايه  5( هر سال پايه در 440بعبارتي 

 5{ تيمار 2گونه و  11به تعداد  سال 5براي هر گونه بمدت 

– 1386(سال  5پايه در  2200و  )}2* 11*  5*  4* 

. دهد اختالف وزن آنها مقدار مصرف را نشان مي )1390
 و تعيين توليد مرتع، پايه متوسط اندازه تعيين براي

 انجام شده و سيستماتيك دفيتصا آماربرداري بصورت

 تعيين گونه متوسط پوشش سطح در نهايت و تاجي پوشش

هاي قطع شده بطور جداگانه در پاكت گذاشته  نمونه .گرديد
كشي به آزمايشگاه منتقل شدند تا پس از  وزن برايشده و 

 مخشك شدن با استفاده از ترازوي الكتريكي با دقت صد
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به  با توجههاي فصل چرا،  در برخي از ماه. گرم وزن شوند
شود كه همين كار  شرايط گونه توليد ندارد ولي مصرف مي

، با اين تفاوت كه مقدار اختالف وزن ،عيناً تكرار شده است
پس از اين مراحل از آمار . دهد مصرف را نشان مي مقدار

تفكيك ماه برحسب  استخراج شده ميانگين گرفته شده و به
هرگونه و تبديل آن به كيلوگرم در گرم توليد متوسط پايه از 

هاي ارديبهشت، خرداد و  هكتار ميزان مصرف و توليد در ماه
مورد بررسي در اين تحقيق  گياهان. است شده تير محاسبه

مرغوبيت و نقش كليدي در حفاظت خاك، توليد  بدليل
علوفه و اهميت ويژه در دامداري منطقه به روش پيمايش 

سپس با استفاده از قيچي  .اند كوبي شده انتخاب و پيكه
برداشت به طور ماهانه باغباني در طول دوره آماربرداري 

برداشت شده و در پاكت ها  هر ماه مقدار رويش گونه .شدند
با هفته  3تا  2كاغذي گذاشته شد و در دماي اتاق به مدت 

 ،به ميزان رطوبت و مرحله فنولوژيكي خشك گرديدند توجه
روز  3كشي متواتر در  وزن 3مونه در كه وزن هر ن طوري به

پس از اين مرحله با استفاده از ترازوي . يكسان بود
گرم وزن شده و پس از ورود  01/0الكتريكي با دقت 

 EXCELافزاري  در محيط نرم رايانهاطالعات حاصل به 
و آزمون  SPSSافزار  با استفاده از نرم پردازش اوليه شده و

ميانگين د تجزيه آماري و مقايسه مقايسه ميانگين دانكن مور
   .قرار گرفتند

  
   نتايج

 10و مصرف  توليد) 1390– 1386(سال  چهاردر طول 
ها در مراتع زاغه مورد بررسي  گونه چندساله و جمع يكساله

 2 جدولنتايج تجزيه واريانس اين بررسي در  .قرار گرفت
  .ارائه شده است

 
 ها برداري گونه مصرف و درصد بهرهد، تجزيه واريانس يكطرفه تولي - 2جدول 

داري سطح معني ميانگين مربعات درجه آزادي مجموع مربعات منبع تغييرات   
توليد

(kg/hec) 

312/1141659 خطاي اول  10 931/114165  ** 000/0  

083/443103 خطاي دوم  229 948/1934   

396/1584762 كل  239  

مصرف
(kg/hec)  

691/838376 خطاي اول  10 669/83837  ** 000/0  

333/504485 خطاي دوم  319 459/1581   

024/1342862 كل  329  

)درصد(بهره برداري  758/27695 خطاي اول   10 576/2769  ** 000/0  

667/96386 خطاي دوم  319 153/302   

424/124082 كل  329  
  ANOVA (P ≤ 0.01).هاست انگيندار بين مي به معني وجود اختالف معني :**و   *

  
كتورهاي توليد، مصرف و بين فا در متوسط چهار سال

دار  اختالف معني% 1ها در سطح  برداري گونه درصد بهره
سال  مرتع در سال سوم بيشترين و در همچنين. وجود دارد

توليد سال دوم  .)P≤0.01( كمترين مقدار توليد را داشتدوم 
جدول (د كرعلوفه سال سوم را توليد از درصد  59حدود 

 40ها حدود  بنابراين توليد كل مرتع در طي اين سال). 6
نشان داد و ) نسبت به حداكثر توليد(درصد نوسان در توليد 

كيلوگرم علوفه در  1177طور متوسط هرساله حدود  هب
  )6جدول (د هكتار توليد ش

 - 3جدول   ستفاده از آزمون دانكنها با ا ونهبرداري گ كتورهاي توليد، مصرف و درصد بهرهمقايسه ميانگين فا

 گونه گياهي
 

 تراكم
تعداد بر ( (m2 

تاج درصد 
 پوشش 

انحراف ميانگين ±توليد   
(kg/hec) 

انحراف ميانگين ±مصرف   
(kg/hec) 

  برداري هرهب درصد
 

Poa bulbosa 7/0  1 28 ± 48/0  f 2/18  ± 4/1  f 3/61  cd 



  …هاي پرمصرف در مراتع  و مصرف گونه فصلي توليد بررسي تغييرات  ۴٢٢

Picris strigosa 134/0  07/3  46/39  ± 2/5  ef 9/22  ± 5/3  f 7/55  d 
Festuca  Ovina 134/0  1 4/36  ± 13/4  ef 26/31  ± 9/2  ef 3/69  bc 
Stipa weies 1/0  75/0  35/61  ± 4/5  e 46/47  ± 3/3  de 7/67  bc 
Astragalus bungei 3/0  01/5  54 ± 8/3  ef 7/49  ± 6/2  de 7/83  a 
Onobrychis melanotricha 467/0  04/4  85/51  ± 10 ef 56/55  ± 2/7  cd 7/55  d 
Agropyron trichophorum 3/2  5/12  1/105  ± 2/14  d 3/71  ± 11 bc 3/57  d 

Astragalus curvirostris 6/0  2/0  3/88  ± 4/6  d 2/73  ± 4/4  bc 74 b 
Hordeum bulbosum 53/0  2/7  95/131  ± 6/4  c ± 4/75  4/6  bc 6/52  d 

Annual grasses - 4/9  5/201  ± 6/8  b 8/91  ± 12 b 7/68  bc 
Bromus tomentellus 93/0  55/10  2/259  ± 4/18  a 2/211  ± 2/12  a 73 b 

  DUNCAN .(P≤0.01)   هاست دار بين ميانگين جود اختالف معنيوجود حروف التين به معني و 

  
كيلوگرم بر  2/211و  2/259با  Br. tomentellus گونه
قرار  (a)گروه برتر ترتيب توليد و مصرف علوفه در  هكتار به

برداري از  بهره %7/83با  As. Bungeiكه گونه  دارد، در حالي
توليد گونه در رتبه برداري نسبت به  نظر مقدار درصد بهره

 Picrisو  Poa bulbosa هاي گونه. گيرد برتر قرار مي

strigosa برداري در  از نظر توليد، مصرف و درصد بهره
  .)3جدول ( ندها قرار دار ترين رتبه پايين

  
 -4جدول   برداري در ماه يكطرفه توليد، مصرف و درصد بهره تجزيه واريانس

داري سطح معني ميانگين مربعات درجه آزادي مجموع مربعات منبع تغييرات  

 توليد
(kg/hec) 

709/237314 خطاي اول  2 355/118657  ** 000/0  

686/1347447 خطاي دوم  237 433/5685   

396/1584762 كل  239   

 مصرف
(kg/hec) 

406/208554 خطاي اول  2 203/104277  ** 000/0  

618/1134307 خطاي دوم  237 831/3468   

024/134862 كل  239   

)درصد( برداري بهره   

970/53676 خطاي اول  2 485/26838  ** 000/0  

455/70405 خطاي دوم  237 307/215   

424/124082 كل  239   
  ANOVA .(P ≤ 0.01) هاست دار بين ميانگين عني وجود اختالف معنيبه م :**و * 

  
مربعات توليد، مصرف و درصد  اختالف بين ميانگين

 دار است معني% 1هاي مختلف در سطح  برداري در ماه بهره
هاي مختلف يكسال و  نيز در ماهمصرف . )4جدول (

بطور متوسط بيشترين مقدار  ،هاي مختلف متفاوت بود سال
رف علوفه در خرداد ماه بود، هرچند با مصرف مص

  . ماه خيلي فاصله نداشت ارديبهشت
 ها با استفاده از آزمون دانكن برداري در ماه مصرف و درصد بهره مقايسه ميانگين فاكتورهاي توليد، - 5جدول 

انحراف ميانگين ±توليد  ماه  
(kg/hec) 

انحراف ميانگين ±مصرف   
(kg/hec) 

داري بر بهرهدرصد   
 

2/60 ارديبهشت  ± 7/5  b 7/33  ± 4/3  c 4/52  ± 0/2  c 
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4/120 خرداد  ± 6/8  a 9/76  ± 9/5  b 3/61  ± 1/1  b 

8/135 تير  ± 2/13  a 3/93  ± 9/6  a 8/82  ± 76/0  a 

Bromus tomentellus 93/0  55/10  2/259  ± 4/18  a 2/211  ± 2/12  a 73 b 
  DUNCAN .(P≤0.01)   هاست دار بين ميانگين نيوجود حروف التين به معني وجود اختالف مع 

  
. در مرتع زاغه از ارديبهشت تا مرداد توليد وجود داشت

در همه  .هاي مختلف نوسان داشت در سال مقدار آنهرچند 
ماه توليد  مرتع در ارديبهشت ها بيشترين مقدار علوفه سال
توليد اين ماه شامل توليد  توان گفت ميبنابراين  .شد

بطور . هرچند مقدار آن كم باشد  باشد، ماه نيز مي ينفرورد

هاي ارديبهشت  متوسط در طي چهار سال نسبت توليد در ماه
، 8/39  ،3/51ترتيب برابر  بهبه شكل غيرتجمعي تا مرداد 

 بصورت تجمعي بيش ازهمچنين . درصد بود 7/0و   3/8
  ).5جدول ( درصد توليد مورد استفاده دام قرار گرفت 82

  
  بررسيمورد هاي  در سال زاغه سايت كل مرتع در) تجمعي(توليد و مصرف ماهانه  - 6دول ج

 مرداد تير خرداد  ارديبهشت  سال

 توليد
)Kg/ha( 

  مصرف
)Kg/ha( 

درصد 
 مصرف

 توليد
)Kg/ha( 

  مصرف
)Kg/ha( 

درصد 
 مصرف

 توليد
)Kg/ha( 

  مصرف
)Kg/ha( 

درصد 
 مصرف

 توليد
)Kg/ha( 

  مصرف
)Kg/ha( 

درصد 
 مصرف

1386 7/666  4/297  6/44  0/1015  5/381  6/37  1/1159  1/697  1/60  7/1189  1/763  1/64  

1387 6/435  0/249  2/57  8/779  9/550  6/70  1/866  6/742  7/85  1/866  6/780  1/90  

1388 0/703  5/379  0/54  6/1343  8/879  5/65  6/1473  8/1234  8/83  6/1473  8/1234  8/83  

1389 2/611  8/325  3/53  6/1150  4/844  4/73  7/1179  0/962  5/81  7/1179  0/962  7/1179  

1/604 ميانگين  9/312  8/51  3/1072  2/664  9/61  6/1169  1/909  7/77  3/1177  1/935  4/79  

  
در را كل گياهان سايت كه قابليت چرا دارند  اگر توليد

 7/1179 به ميزان 89نظر بگيريم مراتع سايت در سال 
، كه البته محاسبه كل )6جدول ( دندكركيلوگرم علوفه توليد 

كولوژيكي و مرفولوژيكي خاص سرشت ا بدليلها  گونه
مثالً گونه  ؛گياهان بسيار مشكل و تقريباً غيرممكن است

 از تيره مركبان يا  Lasiopogon muscoides پري يا كاكل

compositae   متر از سطح خاك بلندتر  سانتي 2تا  1فقط
هاي ديگر  يا برخي گونه ،است ولي توليد قابل توجهي دارد

يا كاهوي وحشي به مقدار بسيار  Lactuca orientalisمانند
ممكن است بدليل پراكنش  هرچند ،كم در سايت وجود دارد

  .قرار نگيردبسيار محدود هميشه مورد چرا 

  
   



  …هاي پرمصرف در مراتع  و مصرف گونه فصلي توليد بررسي تغييرات  ۴٢۴

  ي بررسي و سهم توليد آن در مرتعها در ماه  توليد و مصرف نسبي ماهانه كل مرتع - 7جدول 
)درصد(ها  توليد نسبي گونه  سال                      )درصد(ها  مصرف نسبي گونه   

 مرداد تير خرداد ارديبهشت مرداد تير خرداد ارديبهشت

1386 56 3/29  1/12  6/2  39 11 4/41  6/8  

1387 3/50  7/39  10 0/0  9/31  7/38  6/24  9/4  

1388 7/47  5/43  8/8  0/0  7/30  5/40  7/28  0/0  

1389 8/51  7/45  5/2  0/0  9/33  9/53  2/12  0/0  

3/51 ميانگين  8/39  3/8  7/0  5/33  6/37  2/26  8/2  

  
هاي  هاي بررسي بين ماه بيشترين مقدار مصرف در سال

ترتيب از كل علوفه  بدين. شد ارديبهشت و خرداد جابجا مي
درصد آن  8/2و  2/26، 6/37، 5/33مصرف شده مقادير 

هاي ارديبهشت تا مرداد مورد استفاده دام  ترتيب در ماه به
  ).7جدول (قرار گرفت 

  
 بحث 
 برگ علفي و گندمي يكساله شامل هاي پهن گونه

Helianthemum ledifolium, Minurtia gronenlandica, 

Cilene dichotophora, Talaspi perfoliatum, 

Diplotaxis erucoides Centaurea iberica, Aegilops 

cylendrica, Viciea peregerina, Viciea hyrcanica, 

Lense orvensis, Heteranthelium piliferum, Bromus 

tectorum, Bromus danthoniae, Boissiera 

squarrosa.  ماه به خود  در ارديبهشترا بخش عمده توليد
كيلوگرم در هكتار از كل  4/297اند و ميزان  اختصاص داده

 .)6جدول ( شود كيلوگرم علوفه را شامل مي 1/604توليد 
توليد در خرداد و تيرماه را  اين در حالي است كه رتبه اول

 كنند و تا تيرماه از كل توليد ها حفظ مي نسبت به ساير گونه
كيلوگرم  291كيلوگرم در هكتار آنها مقدار  7/365 تجمعي

گيرد كه از نظر وزن مصرف  آن مورد استفاده دام قرار مي
هاي  گونه .دارندها  شده نيز باالترين ميزان را در بين كل گونه

,Onobrychis melanotricha  Astragalus curvirostris 
برداري  تاحد طوقه به بهره Astragalus bungei و گونه

در فقط  Centaurea virgata در حالي كه گونه ،رسند مي
 .دهد خود اختصاص ميخردادماه بيشترين مصرف را ب

با چراي كامل در حد طوقه يا  اغلبگونه  3هرچند اين 
شوند، ولي  هاي هوايي خود چرا مي ماندا% 100%نزديك به 

سرشت اكولوژيكي خاص خود و براي ذخيره  بدليلدوباره 
گيري از رطوبت اندك خاك در مرداد و  كربوهيدرات با بهره

متر كه در برخي از  ميلي 5حد  هاي ناچيز در تير و يا بارش
االرض را كمي مرطوب  كه فقط خاك سطح )1جدول (سالها 

خير شده و رطوبت نسبي را افزايش سرعت تب كرده و به
اي را در سطح  فشرده هاي دهد مجبور به رشد شده و اندام مي

كند  هاي فشرده توليد مي هاي كوتاه با برگ خاك شامل ساقه
شوند و همين دليل عامل عمده  اما آنها هم معموالً چرا مي

هاي قرق  تحليل شديد تراكم اين گونه نسبت به خارج عرصه
  .رود شمار مي به

 Hordeumمانندگندميان چند ساله سايت مورد بررسي 

bulbosum, Br.tomentellus, Festuca ovina, Stipa 

wiesnerii  هم تحت فشار چراي شديد هستند اما مقدار آن
هاي فوق كمتر است و بطور موردي در خارج  نسبت به گونه

شوند ولي در مجموع  عرصه قرق موفق به توليد بذر مي
هاي پاياي مذكور درصد مصرف  ي فورب و گراسها گونه

در كل و در طول دوره  .دنده روند رو به رشدي را نشان مي
چنين  ،ها آماربرداري با توجه به نتايج توليد و مصرف گونه

هاي مرتعي مورد استفاده  شود كه در مجموع گونه مشاهده مي
كيلوگرم توليد در  3/1177دام در سايت مورد بررسي 

 1/935 بيش ازهاي مورد بررسي  در ماه .ارندهكتار د
توليد مقدار % 100شود كه از  كيلوگرم آنها توسط دام چرا مي

دهنده درصد  شود و در واقع نشان آنها مصرف مي%  4/79
در صورت  .برداري از مراتع مورد بررسي است باالي بهره
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كاهش فشار چرا در سالهاي بعد و در صورت وقوع 
با توجه  ،ها نش و مقدار مناسب برخي از پايهبارشهاي با پراك

به سرشت اكولوژيكي متفاوت خود دوباره از محل طوقه 
و  كنند ميچه بسيار ضعيف توليد  زني كرده و يك گياه جوانه

هاي  اگر روند ادامه پيدا كرده و گياهچه هم كه آخرين تالش
گياه براي بقاء است مورد چرا قرار گيرد گياه براي هميشه 

 Picrisاهد مرد، در حالي كه برخي گياهان مانند خو

strigosa  از چنين قدرتي برخوردار نبوده و در اثر چراي
و تجديد  دوبارهزني  شديد در طول يك فصل قادر به جوانه

 . شود حيات نبوده و ريشه آنها با اندك تحريكي متالشي مي

ت و مراتع مورد در سايرا ، چراي بسيار شديد آمار
تأثير ها تحت  هرچند توليد برخي گونه. دهد شان ميبررسي ن

اين نتيجه با اما يابد،  چراي سبك و تعديل دام افزايش مي
مطابقت ) 1992(و همكاران  Yorksنتايج حاصل از مطالعه 

 چراي سنگين باعث كاهش توليد و زادآوري در گونه . دارد

trichophorum Agropyron اين نتيجه با نتايج  .شود مي
 .مطابقت دارد) Moghadam )2004و  Sanadgolالعه مط

بارندگي قرار شديد  ثيرأتتوليد در مراتع مورد بررسي تحت 
 در 1385-86شود سال آبي  طور كه مشاهده مي همان. دارد

، 29ترتيب با مقادير  ماه به ارديبهشت اسفند، فروردين و
ه دقيقاً، دماي مناسب ك بارش دارد،متر  ميلي 82و  5/275

 ويژه بهرشد سريع در فروردين  زني در اسفندماه و براي جوانه
ماه را فراهم آورده است تا  از نيمه دوم تا اواخر ارديبهشت

كيلوگرم در هكتار  7/666 بيش ازگياهان مورد بحث 
كيلوگرم در  4/297در همين ماه مقدار . رويش داشته باشند

 درصد كل علوفه 44هكتار چرا شده است كه بيش از 
توليدي مراتع مورد  تواندر تيرماه نيز كل . باشد توليدي مي

كيلوگرم در هكتار بوده  1/1159بررسي به صورت تجمعي 
درصد  64بيش از  يعنيكيلوگرم در هكتار آن  1/763كه 

با آن چرا شده است كه البته اين مقدار فقط تا تيرماه بوده و 
 ان ادامههمچن آيندههاي  توقف توليد، مصرف در ماه وجود
با توجه به تعداد زياد دام و طوالني ادامه اين روند  .يابد مي

ها يا عدم رعايت فصل مناسب چرا  بودن زمان چراي گونه
كند تا خيلي از اصل مهم كيفيت علوفه و  دام را مجبور مي

ها تبعيت نكند و در واقع دام در يك  ارزش رجحاني گونه
هاي  با چراي گونهچراي انتخابي و آزاد از ابتداي فصل 
هاي كم شونده در  مناسب، شاداب و مرغوب و كاهش گونه

هاي بعدي حلقه انتخاب را بر خود تنگ كرده و در نهايت  ماه
چر  ها و حتي كاه موجود در پس مجبور است بقاياي يكساله

ها چراي دام  كه در برخي سال طوري هب .كندمزارع را نيز چرا 
ع محدود شده و چندان چر مزار در مرداد فقط به پس

 .برداري از مراتع ندارد بهره

هايي كه توليد عمده و قابل توجهي  در كل در ميان گونه
برابر  89در سال  در مجموعدر سايت مورد بررسي دارند، 

كيلوگرم در هكتار توليد دارند كه براي همين  7/1179با 
كيلوگرم در هكتار  6/1473مقدار  88ها در سال  گونه

توان با توجه به ثابت بودن  ميبنابراين . شده است برآورد
 ،هاي مورد بررسي شرايط ادافيكي، فيزيولوژيكي و گونه

آنرا به پراكنش متناسب بارش و انطباق آن با  بطور مستقيم
 87همين مقدار در سال  ؛رژيم حرارتي منطقه نسبت داد

هم كاهش آن  كيلوگرم در هكتار است كه باز 1/866 برابر
ميزان  ٪50از مقدار اندك بارندگي است كه به كمتر از  ناشي

مقدار بارش در  89در سال . متوسط ساليانه كاهش يافته بود
كل خوب بود، و وضعيت مراتع همجوار سايت و توليد كاه و 

علوفه در مراتع  فراوانيدر مزارع و ) رشد رويشي(كلش 
مجاور فشار چرا كمي بر مراتع مورد بررسي كاسته شده 

رويشي بيشتر در گياهان  تر و رشد است، يا پراكنش متناسب
افزايش  با وجوداين فشار  88مرتعي و زراعي در سال 

كاهش  ٪72قيمت گوشت و كاهش فروش دام تا مقدار 
با پديده خشكسالي و كاهش  77يافته است ولي در سال 
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مشكالت  با وجودغير قانوني و  طور هبردار كه ب رهدامداران به
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Abstract 
This research was carried out at the Zagheh research station in Lorestan province. A 
number of 440 individuals in each year and 2200 individuals in five years were cut and 
weighted inside and outside the exclosure. The difference in weight between the 
individuals outside and inside the exclosure indicates the amount of consumption. 
According to the results, there is a significant difference between the mean value of 
forage production and consumption in months and in different species (P<0.01). For the 
average of four years, the highest and lowest forage production was recorded in the 
third and second year, respectively.   On average, forage production was calculated to 
be about 1,177 kg per year. On average during four years, 80% of the production was 
used by livestock. In all years, the highest amount of forage was produced in May. 
Ono.melanotricha, As. Remotijogus and As.bungei are consumed up to the basal area, 
while the highest consumption rate for Cen.virgata was obtained in June. Perennial 
grasses of the study site like Hor. bulbosum, Br.tomentellus, Festuca ovina, Stipa 
wiesnerii are also under severe grazing pressure. Under heavy grazing over a season, 
some species like Picris strigosa are not able to rejuvenate and their roots are shattered 
with little stress.  Therefore, the imbalance between production and exploitation and 
inappropriate distribution is a major factor in the degradation of vegetation and 
rangeland ecosystems. 
 
Keywords: Forage consumption, exclosure, rangeland, seasonal changes, Lorestan 
province. 

 


