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چکیده
مراحل مختلف درهاي گیاهیغالب تیپمصرف علوفه گیاهانمقدارتولیدي و هايویژگیبررسی هدف از این تحقیق

از هرگونه در هر ماه حداقل در این مطالعه . باشدمیسبالن استان اردبیلفنولوژي توسط دام، به مدت چهار سال در مراتع 
گذاري شد و در موعد مقرر تمام پایه متوسط نیز در بیرون قطعه محصور انتخاب و عالمت4پایه متوسط در داخل و 4

ي هر گونه از چراعلوفه باقیماندهمقداربدین جهت با شروع فصل چرا و ورود دام به مرتع، .شدها برداشت تولید این پایه
مقداردام، تا زمان خروج دام از مرتع با فواصل یک ماهه برداشت شده و از تفاضل آن از تولید در داخل قطعه محصور، 

تولید کل مرتع و میزان کل علوفه مصرف شده در مرتع در مقاطع زمانی تعیین شده، با استفاده از . مصرف هر گونه تعیین شد
هاي مورد مطالعه و سالثیر أتمنظور به. شدآنها در داخل قطعه محصور محاسبه ها و تراکمهاي متوسط گونهتولید پایه

و آزمون تجزیه SASافزار هاي تحت بررسی، اعداد و ارقام حاصل با استفاده از نرممصرف گونههاي برداشت بر تولید و ماه
براي اثرات اصلی سال، درصد5سطح سپس با روش دانکن در. تصادفی آنالیز شدندواریانس مرکب در قالب طرح کامالً

هاي مرتعی از نظر درصد تولید و نتایج نشان داد که بین گونه.گونه و ماه مقایسه میانگین براي تولید و مصرف انجام گردید
کل که طوريبه. هاي مورد بررسی وجود داردهاي فصل رشد و فصل چرا و همچنین در سالمصرف تفاوت زیادي در ماه

کمترین مقدار علوفه 87بیشترین و در سال 89در سال . هاي بررسی تفاوت داشتلوفه گیاهان سایت در سالتولید ع
88سال بیشترین و در87همچنین در سال . کیلوگرم در هکتار تولید شد35/1635و 19/1971ترتیب به میزان به

دار بودن با توجه به معنی. قرارگرفتاستفادهد مورد درص71/67و 72/86ترتیب به میزان کمترین مقدار علوفه تولیدي به
هاي عملکرد تولید و نحوه مصرف دام از علوفه در ماهکه توان نتیجه گرفت می،هاگونهبیشتراثر متقابل سال در ماه در 

.آنها قرار داردها و شرایط حاکم برمختلف تحت تأثیر سال

.علوفه، فنولوژي، بارندگی، اثر متقابل و دام:کلیديهايواژه

مقدمه
شناخت رفتار رویشی و تولیدي گیاهان از نظر مراحل 
رویشی و تولید دینامیک مرتع و تغییرات زمانی ارزش 

برداري مرتع و آثار آنها ي بهرههامچرایی گیاهان و نیز سیست
مراتع ویژهبهبر سالمت مرتع از مباحث مهم مدیریت مراتع و 

منظور تعیین میزان تولید علوفه ساالنه به.باشدخشک می
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موارد ضروري در مدیریتمحاسبه ظرفیت چرا ازجمله
هاي مختلف گیاهی مراتع از تیپ. شودمراتع محسوب می

متفاوت و هايتشکیل شده است که هریک داراي گونه
دو ساله و دائمی با ،هاي یکسالهگونه.باشدمتنوعی می

هاي خصوصیات رویشی کمی و کیفی مختلف و فنولوژي
بیشترترکیب گیاهی ،هاي رویشی متنوعمتفاوت و نیز فرم

بنابراین هریک از .دهندهاي مرتعی را تشکیل میتیپ
هاي مربوط به هر فرم هاي رویشی و نیز هریک از گونهفرم

فعال بوده و رویشی در دوره زمانی خاصی از دوره چرا 
رو دام چرنده نیز در مقاطع زمانی از این.تولید معینی دارد

بدون .مختلف فصل چرا علوفه معینی در اختیار دارد
شناخت این خصوصیات تولیدي گیاهان یک مرتع در طول 

.باشدنمیریزي و مدیریت مرتع و دام مقدور دوره چرا برنامه
ر برنامه مدیریت با انجام این بررسی، امکان تجدیدنظر د

داراي پوشش گیاهی مشابه هاي مرتعی مناطق چراي تیپ
شود و در نهایت اطالعات مفیدي در رابطه با تولید فراهم می

و Baghestani-Maybodi. دهددینامیک مرتع و دام ارائه می
در مراتع بررسی رژیم غذایی بزنیز در) 2008(همکاران 

و پوشش گیاهی کستپی یزد با آب و هواي سرد و خشا
Salsola rigida ،Stipaغالب barbata،Artemisia sieberi

Scariolaو  orientalisپیشرفت به این نتیجه رسیدند که با
هاي معطر اسانسدوره آب و هوایی به سمت پاییز و با حذف

و میزانتغذیه بز مناسبدرمنه دشتی، این گیاه برايگونه
) 2006(و همکاران Heshmati.شودمیمصرف آن زیاد 

نیز شرایط یکسان فصل چرا وهبا افزایش طول دوردریافتند 
افزایش میزان الیاف باعث،عدم تغییر شرایط آب و هوایی

گردد ي گیاهی میهاهگونخاك و سلولز و لیگنین در انواع
در هامکاهش شدید مصرف داکه علت اخیر باعث

) 1381(بشري و همکاران .ودشمیهاي دوم و سومبرداشت
Bromus Festucaيهاپتی(تولید کمی و کیفی چند مرتع 

annuals , Poa stipa Astragallus , Hordeum

Astragallus , Festuca Astragallus annual grass ,

Bromus ( و نیاز غذایی گوسفند را در منطقه الشتر مورد
این محققان نتیجه گرفتند که میزان انرژي . بررسی قرار دادند

تولیدي مراتع مذکور در حد متوسط بوده و احتیاجات غذایی 
. این انرژي در حد نگهداري دام استاما،دام را تأمین کرده

ف دستی بنابراین در حالت آبستنی و شیردهی نیاز به تعلی
گذشته از آن دام در اواخر فصل چرا نیاز به . باشدمی

،تغییرات تولید) Arzani)1994. هاي پروتئینی داردمکمل
خوشخوراکی و کیفیت علوفه را در پنج تیپ گیاهی بررسی 

و نتیجه گرفت که تولید کمی و کیفی گیاهان در کرد
هاي مختلف یک فصل چرا هاي مختلف و در دورهسال
براساس تولید کمی بایدبنابراین ظرفیت مراتع ،وت بودهمتفا

Machenو Lyons.و کیفی هر فصل چرا تعیین شود

رفتار چراي دام را در مراتع تگزاس مورد بررسی ) 2002(
ها تحت تأثیر کمیت و نتیجه گرفتند که چراي دامقرار دادند

این. گیردو منابع آبی و نوع دام قرار میو کیفیت علوفه 
مرتع که فقط بخشی از کل علوفه تولیدي کردندبیانمحققان 

طرح ازنتایج حاصل. گیردمورد استفاده دام چرنده قرار می
بررسی خصوصیات رویشی در ) 1384(سندگلتحقیقاتی

Artemisiaگیاهان جامعه  sieberi -Stipa

hohenackerianaي هالو رفتار چرایی دام بر آنها در سا
که فصل مراتع رود شور ساوه نشان داددر1383-1384

آبان بوده و حداکثر تولید گیاهی در رویش گیاهی از اسفند تا
فصل چرا در این منطقه از دي تا اواخر البته . دهدبهار رخ می

مقدار علوفه قابل برداشت مرتع و نیاز دام در .اردیبهشت است
در دي، مرتععلوفه موجود دري فصل چرا متغیر بوده وهاماه

اردیبهشت بیشتر ي فروردین وهاماهو در کمتراسفندبهمن و
شرایط اقلیمی بر تولید علوفه ثیر أتدر بررسی .دام بوداز نیاز

ي مهم اقلیمی، هاصبین شاخمراتع استپی استان مرکزي، از
جمع بارندگی (شاخص بارندگی فصل رویش به عالوه پیشین

روردین، اردیبهشت و خردادیک فصل رویش شامل اسفند، ف
عنوان مؤثرترین شاخص اثرگذار بر تولید به) و یکسال گذشته

Ehsani(معرفی شد et al., 2007.(Hart وCarlson

اي، به این نتیجه رسیدند که بین تولید و طی مطالعه)1975(
ضریب همبستگی . بارندگی ساالنه ارتباط خطی وجود دارد

و Wylie.درصد بود61برابربدست آمده نسبتاً مناسب و 
Southward)1992(،زانیبازده ماثرات بارش بریبه بررس
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ضمن آنان.پرداختندهیجریدر نیاهیمحصوالت گدیتول
تیوضعنیساالنه در تخمیامکان استفاده از بارندگهبتوجه

استفاده را با یخطیمدلارائهه،یجرینعلوفه مرتع درزانیم
تخمین برايیخشک متوالروزانه مرطوب ويهاهداداز 

) 1989(و همکاران Holechek.ندتولید گیاهی بدست آورد
500در مناطقی که بارندگی ساالنه کمتر از کردندبیان 
وامل بیشترین عنسبت به سایرمتر باشد، بارندگیمیلی

که بارندگی بیشتر از همبستگی را با تولید دارد و در مناطقی
.باشدکننده میمتر باشد، رطوبت خاك عامل تعیینمیلی500

در تحقیق خود در ارتباط) 1389(نوري و همکاران
رانشهریمرتع شهرستان ادیتولزانیمراتییبا تغیخشکسال

وبارشمیزانبامرتعتولیدمیزانبینکهندنتیجه گرفت
، داردوجوددارمعنیرابطههالسابعضیدرخشکسالی

ي کم هالسابهمربوطمرتعتولیدمیزانکمترینکهطوريبه
و یفیشر.اشدبمیهالترین ساخشکباباران و همزمان

ثر ؤمبارش نییتعبارهخود درقیدر تحق) 1388(همکاران
در یدر اثر خشکسالدیافت تولزانیمینیبشیو پدیبر تول

دیتولینکه بافتندیمهم دست نیگرمسار به ابندانیمراتع م
و داردوجود یماهانه رابطه همبستگیساالنه و بارندگ

.استمربوط به ماه اسفند یهمبستگبیضرنیشتریب
Khumalo وHolechek)2005 ( گندمیان ارتباط تولید

ساله بارندگی را در24ي بارندگی یک دوره هاهدائمی با داد
بیابان شیهواهوان واقع در جنوب نیومکزیکو ایاالت متحده 

ریب همبستگی بین ضدر این مطالعه . مورد بررسی قراردادند
بارندگی ماه دسامبر تا سپتامبر و تولید گندمیان دائمی برابر 

در مطالعه اثر ) 1381(ران و همکاحسینی.درصد بود77با 
ي اسفند هاماهي بارشی بر میزان تولید یونجه، بارشهاهدور

برآورد تولیدبرايعنوان مؤثرترین دوره و اردیبهشت را به
هدف این تحقیق بررسی تغییرات تولید و .معرفی کردند

ي مختلف در سایت یایپاق هالو ساهاماهمصرف علوفه در 
.اشدبمیاردبیل 

ها روشمواد و 
موقعیت منطقه مورد مطالعه

شرقی این سایت در مراتع سبالن واقع در جنوب
واقع شده متر از سطح دریا 3250شهر و در ارتفاع مشکین

Astragalusمرتعتیپ گیاهی این است و  aureus-

Alopecurus textilisمختصات جغرافیایی منطقه و باشدمی
درجه 38وطول شرقیثانیه6/8دقیقه و 50درجه و 47
میانگین .استعرض شمالیثانیه5/15دقیقه و 18و 

دام ).1جدول (باشدمیلیمتر می600بارندگی سالیانه منطقه 
ي از مراتع بردارهنظام بهرغالب منطقه گوسفند مغانی است و 

منطقه عشایري، فصل چرا تابستان از اوایل تیرماه تا اواخر 
اواسط ماه تارویش اواخر اردیبهشتماه و فصل شهریور

.باشدشهریورماه می

ي مورد مطالعههالمقایسه مقادیر دما و بارندگی در سا-1جدول 
میانگینشهریورمردادتیرخرداداردیبهشتفروردیناسفندبهمنديآذرآبانمهرفاکتورسال

6/28/17/405/121/1905/265/213/208/11-1/156/88/04/2دما85-86
2/373/348/18168/19634/592/338/496/308/5849/424بارندگی

86-87
4/59/121/145/172/233/227/2095/10-7/2-2/148/94/16/7دما

1/101/128/713/73/363/1268/461/43/5218/179/277بارندگی

87-88
9/37/52/61/125/168/28195/1694/10-6/145/44/17/0دما

7/414/544/71/292/192/214/438/486/582/99/229/468/402بارندگی

88-89
9/138/94/38/54/24/66/86/118/1905/265/228/1844/12دما

8/109/343/10176/209/606/301566/576/54/199/326/456بارندگی
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روش تحقیق 
هاي موجود در در این تحقیق، تولید و مصرف همه گونه

تولید در داخل قطعه . سایت مورد بررسی قرار گرفت
محصور و مصرف در بیرون این قطعه که تحت چراي دام

مورد نظر مورد چراي در ضمن مراتع .شد، اندازه گیري است
دام اهلی قرار گرفته و حیات وحش از منطقه مورد نظر 

گیري تولید هر گونه در هرساله اندازه. استاستفاده نکرده
داخل قطعه محصور از اول فصل رویش شروع و با فواصل 

در بیرون قطعه . یک ماهه تا خشک شدن گیاه ادامه یافت
منظور با بدین. گیري شدمحصور نیز میزان مصرف اندازه

شروع فصل چرا و ورود دام به مرتع، میزان علوفه باقیمانده 

هر گونه از چراي دام، تا زمان خروج دام از مرتع با فواصل 
یک ماهه برداشت شد و از تفاضل آن از تولید در داخل 

در . قطعه محصور، میزان مصرف از هر گونه تعیین گردید
گیري تولید و مصرف، به دلیل پوشش گیري براي اندازهنمونه
برداشت ها در ترکیب گیاهی و براي پرهیز ازگونهبیشترکم 

، از شدمیانجامبطور تصادفی دتعداد زیاد نمونه که بای
مرحله رویشی .هاي متوسط هر گونه استفاده شدپایه

بدین شرح هاهگیري در بیشتر گونهمزمان در مراحل اندازه
است که تیر ماه مصادف با رویشی و گلدهی، مرداد مصادف 

ذر و با تشکل بذر و شهریور مصادف با مرحله رسیدن ب
.)2جدول (اشدبمیریزش بذر در منطقه 

ي مهم و مؤثر در تولید در داخل قطعه محصور سایت سبالن در استان اردبیلهاهگون-2جدول 

پوشش درصد رویشیشکلنام خانوادهنام گونهردیف
تراکم

)تعداد در مترمربع(
1Alopecurus textilisPoaceae3/927/4گندمی چند ساله
2Scorzonera radicosaAsteraceae8/33/5برگ علفیپهن
3Bromus tomentellusPoaceae1/49/2گندمی چند ساله
4Astragalus demavandicusPapilionaceae4/35/5برگ علفیپهن
5Festuca sulcataPoaceae22/149/7گندمی چند ساله
6Poa trivialisPoaceae36/4گندمی چند ساله

از هرگونه در هر ماه حداقل پنج پایه متوسط در داخل 
و پنج پایه متوسط نیز در بیرون قطعه محصور قطعه محصور 

گذاري شد و در موعد مقرر تمام تولید این انتخاب و عالمت
پایه متوسط، در تعیین اندازهبراي . ها برداشت گردیدپایه

یک آماربرداري شدید به صورت تصادفی سیستماتیک، 
محصور ات ها در داخل قطعپوشش تاجی و تراکم همه گونه

برآورد شد و از تقسیم پوشش کل به تراکم کل پوشش 
بررسی تولید براي هریک از . شدهر گونه تعیین پایهمتوسط

هر ماه علوفه برداشت . دشانجامهاي دائمی بطور مجزا گونه
هاي شده از سایت به ازاي هر پایه و گونه در داخل پاکت

جداگانه به آزمایشگاه حمل شد و پس از خشک شدن در 

ها، وزن علوفه خشک، مبناي هواي آزاد و توزین نمونه
محاسبات علوفه تولید شده و مصرف شده در سایت قرار 

ي مختلف روند هاماهبا مقایسه تولید هر گونه در . گرفت
رفتار رویشی گونه در مرتع تعیین گردید و زمان حداکثر 

با مقایسه مصرف دام از هر گونه در . شدتولید آن معین 
ي مختلف، زمان و میزان استفاده از هر گونه در مقاطع هاماه

ثیر أتبررسیمنظوربهسرانجام. زمانی فصل چرا روشن شد
مصرف ورداشت بر تولیدي بهاماهي مورد مطالعه و هالسا
، اعداد و ارقام ي تحت بررسی در منطقه مورد مطالعههاهگون

واریانس مرکب در قالب طرح تجزیه وحاصل مورد بررسی
مقایسه میانگین براي تولید سپس .کامال تصادفی قرار گرفت
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% 5با روش دانکن در سطح و مصرف مرتع مورد مطالعه 
. گونه و ماه انجام گردیدبراي اثرات اصلی سال،

نتایج
عملکرد تولید و مصرف علوفه تجزیه واریانس مرکب بر

هاي مختلف با توجه به سطح تولید و مصرف گونه

براساس تجزیه واریانس .پوشش آنها در مرتع متفاوت است
به مدت یایپاق اردبیلمرکب تولید و مصرف علوفه در منطقه 

%1سال، گونه و ماه در سطحفاکتورهاي ) 89-85(سال 4
ماه × گونه، گونه× همچنین اثرات متقابل سالشده،دار معنی

.)3جدول (دار شدندمعنی%1نیز در سطح ماه ×گونه×سالو 

تحقیقي مختلف هالگونه و ماه بر تولید و مصرف علوفه در سا،سالتأثیر تجزیه واریانس مرکب -3جدول 
DFمنابع تغییرات

SSMSFProb
مصرفتولیدمصرفتولیدمصرفتولیدمصرفتولید

>39/21095/1753/706/583/1216/7سال 0002/0< 0029/0
----1164/9108/1317/519/8اشتباه
>501/27523/22654/55006/45317/9695/38گونه 0001/0< 0001/0

>1507/3512/2624/2348/1709/481/2گونه×سال 0001/0< 0015/0
----28086/4577/49772/522/6اشتباه 
>278/306205/138239/153102/69111441/59ماه 0001/0< 0001/0
>1074/20437/134937/2046/4521/156/11ماه×گونه 0001/0< 0001/0
>673/10197/27395/1666/4526/193/327/0ماه×سال 001/0

>3001/181316/17724/6007/595/408/5ماه×گونه×سال 0001/0< 0001/0
-319211/25793/22334/1363/11اشتباه

ي مورد مطالعه هاهآمده اوج تولید گونطبق نتایج بدست
بعبارت دیگر . تیر استماه ي رشد، مصادف باهاماهدر 

در تیرماه به )رشد رویشی و گلدهی(هاهگونمنحنی رشد

از تیر تا شهریور به هاهگونسپس رشد،رسداوج خود می
).4جدول (ند کمیصورت نزولی ادامه پیدا 

)ha/Kg(ي مختلف فصل چراهاماهي سایت در طی هاهتغییرات میانگین تولید و مصرف گون-4جدول 
شهریورمردادتیرماهگونه

Alopecurus textilis
8/325تولید A1/78 B6/60 B

47/298مصرف A79B68/48 B

Scorzonera radicosa
95/60تولید A9/15 B05/45 A

4/42مصرف A9/15 B29/49 A

Bromus tomentellus
80A3/29تولید B65 A

6/60مصرف A2/32 B60 A

Astragalus demavandicus
75/46تولید A55/11 B30/36 A

9/20مصرف AB65/12 B2/24 A

Festuca sulcata
07/421تولید A25/59 B51/133 B

14/289مصرف A94/67 B18/112 B

Poa trivialis
68/118تولید A54/68 A72/83 A

64/84مصرف A36/53 A88/81 A
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ي هاهحداکثر تولید و مصرف گون4با توجه به جدول 
رخ داده 1389در طی چهار سال در سال یایپاقسایت

ي سایت هاههمچنین حداقل میزان تولید و مصرف گون. است
.اشدبمیقابل مشاهده 1387در سال 

)ha/kg(ي مختلف فصل چراهالدر طی ساهاهمیانگین تولید و مصرف گونتغییرات -5جدول 
1389سال 1388سال 1387سال 1386سال ماهگونه

Alopecurus textilis
21/136تولید A36/135 A14/195 A44/152 A

26/200مصرف A14/116 B99/119 B52/131 B

Scorzonera radicosa
62/28تولید B75/39 B57/36 B24/57 A

32/23مصرف B10/37 B15/29 B12/55 A

Bromus tomentellus
83/36تولید B29/58 A6/69 A7/66 A

35/33مصرف B97/55 A1/55 A45/59 A

Astragalus demavandicus
75/13تولید C20/13 C10/23 B8/52 A

45/10مصرف B55/11 B15/18 B4/37 A

Festuca sulcata
46/216تولید A1/229 A66/200 A01/173 A

37/160مصرف A65/185 A82/124 A63/155 A

Poa trivialis
62/67تولید B62/67 B22/72 B64/153 A

08/45مصرف B86/64 B42/58 B66/124 A

همچنین مقایسه میانگین کلی میزان تولید و مصرف 
دهد که بیشترین میزان تولید مختلف نشان میي هاهگون

و کمترین آن مربوط به Festuca sulcataمربوط به گونه 
دیگر سوياز . اشدبمیAstragalus demavandicusگونه 

Festucaي هاهبیشترین میزان مصرف نیز مربوط به گون

sulcata وAlopecurus textilis و کمترین مربوط به گونه
Astragalus demavandicus6جدول (اشد بمی.(

)ha/kg(هاي مختلفمقایسه میانگین تولید و مصرف علوفه براي گونه-6جدول
مصرف تولید

بنديگروه میانگین بنديگروه میانگین گونه ردیف
A 8/19±15/142 B 9/24±2/177 Alopecurus textilis 1
CD 4/4±39/36 ED 7/4±87/40 Scorzonera radicosa 2

C 4/5±13/51 D 7/5±21/58 Bromus tomentellus 3
D 7/2±59/19 E 0/4±03/26 demavandicuAstragalus 4
A 2/18±78/156 A 6/25±2/205 Festuca sulcata 5
B 5/13±4/73 C 9/14±52/90 Poa trivialis 6
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ي مختلفهالبه روش دانکن براي سا) ha/kg(علوفهمقایسه میانگین تولید -1شکل

براي تولید ) 1شکل(نتایج حاصل از آزمون دانکن
هاي مورد بررسی نشان داد که میانگین تولید علوفه سال

یکده و در نبودار علوفه سالیانه در طول چهار سال معنی
2همانطوري که در شکل شماره .اندگروه قرار گرفته

سهاین تحقیق و در طی چهار سالگردد در طی مالحظه می
یی با هاماهجزو چهارمماه ) تودهذي(ماه تولید علوفه 

بعديماه دوکه در حالی،میانگین تولید باالي علوفه بوده
،اندیی با متوسط تولید پایین علوفه بودههاماهجزو 

در مرحله رشد رویشی و مقدار تولیدکه بیشترین طوريهب

کیلوگرم در هکتار 01/184با چهارممربوط به ماه گلدهی، 
قرار گرفته است و کمترین این مقدار ) A(بوده و در گروه 

) ، مرحله بذردهی و رسیدن بذرهامرداد(پنجم ماه مربوط به
براساس .کیلوگرم در هکتار بوده است44با متوسط تولید 

براساس روش شاخص و رزش رجحانی منطقه نتایج طرح ا
ي مورد هاهانتخاب گونه براي دام نژاد مغانی، کلیه گون

بندي این گروه.بندي شدندطبقهIIبررسی در کالس 
ي مختلف در هاماهداري بین دهنده وجود اختالف معنینشان

.باشدتولید و مصرف علوفه می

ي مختلفهاماهبه روش دانکن براي ) ha/kg(مقایسه میانگین تولید علوفه ماهانه-2شکل
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بحث 
علت رطوبت بهنتایج این تحقیق بیان کننده آن است که 

هاي مرتعی سایت در تمام گونهبیشترین تولید، بیشتر
ي اول فصل چرا است و با گذشت هاماهي رویشی در هامفر

در سایت مورد مطالعه .ودشمیزمان از تولید آنها کاسته 
هالبیشتر از سایر سا1389و 1388ي هالتولید در سا

میزان بارندگی بهاره و تابستانه هالدر این سا. بوده است
همین دلیل تولید افزایش بوده است و بههالبیشتر از سایر سا

میزان بارندگی در دو ماه کاهش 1387ر سال د. داشته است
ي دیگر و همچنین هالاول فصل بهار در مقایسه با سا

افزایش دماي متوسط ماهانه در این دو ماه سبب شده است 
ي دیگر کمتر هالهاي مرتعی در مقایسه با ساتولید گونه

. شود
دهنده آن است که بیشترین تولید نتایج این تحقیق نشان

هاي مختلف یر بوده است و میزان مصرف گونهدر ماه ت
علت آن تقارن. ي تیر و مرداد متمرکز استهاماهدربیشتر 

بر این . در تیرماه استهاهرشد رویشی و گلدهی همه گون
گونهمورددر ) 1381(اساس نتایج یادشده با نتایج سندگل

Bromus tomentellusمبنی بر اینکه تولید ،مطابقت داشته
بیشتر در ماه اول فصل چرا و رشد رویشی آناین گونه

.باشدمی
. ي مختلف متفاوت بودهاماههر ساله در کل سایتتولید 

بیشترین مقدار تولید علوفه در مطالعهي موردهالدر همه سا
و ماه تیر و کمترین مقدار تولید علوفه در مرداد ماه بود 

از میزان تولید ماهانه بتدریج با پیشرفت دوره رویش،
بطور متوسط در بیشتر . کم شدماه نسبت به تیرها گونه
و یفیشرها نیز این روند تولید حاکم بود که با نتایج گونه

عالوه بر مقدار بارندگی و .مطابقت دارد) 1388(همکاران
ن تولید درجه حرارت ساالنه و ماهانه، آنچه که در میزا

اشد پراکنش بارندگی در بمیگیاهان منطقه بسیار مهم 
هایی که در که در سالطوريي فصل رویش است، بههاماه
ي فصل رویش مقدار بارندگی و پراکنش آن مناسب هاماه

افزایش ،)اگرچه مقدار بارندگی ساالنه کمتر باشد(است
) گیاهان یکسالهویژهبه(چشمگیري در تولید علوفه گیاهان

افزایش بارندگی در شهریورماه سبب البته .آیدوجود میهب
شدهید میانگین ماهانه این ماه نسبت به ماه قبل لافزایش تو

نوسان تولید با توجه به تغییرات اقلیمی در مرتع امري .است
شدههاي انجام بدیهی بوده و در بیشتر منابع علمی و پژوهش

و Hart،)2007(و همکارانEhsaniنتایج تحقیقاتهمانند
Carlson)1975( ،Wylie وSouthward)1992 ( نوري و

با توجه به تعداد .به اثبات رسیده است) 1389(و همکاران
ود نسبت مصرف علوفه در شمیدامی که هر ساله وارد منطقه 

ي خرداد هاماهدر . اشدبمیي مختلف متفاوت هاماهو هالسا
ي مرداد و شهریور هاماهزیادتر از هاممعموالً تعداد داو تیر 

با بزرگتر شدن که نحويبه). هاهبه دلیل وجود بر(اشدبمی
مصرف علوفه در بایدفروش آنها در تیرماه بالطبعوهاهبر

هالي مرداد و شهریور کمتر شود ولی در بعضی از ساهاماه
تعداد دام بیش از ازجمله ها بنا به دالیلیبینیاین پیش

. شودعملی نمی... ظرفیت مرتع، عدم فروش و کشتار دام و 
بیشترین مصرف علوفه در مورد مطالعهيهالساهمه در
در تعدد بیشتر دام(ماه بود که این امر با واقعیت موجودتیر

آید،که از نتایج بر میطوريهمان. تطابق داشت) این فصل
هاي بهاره موجود در خاك و بارشبیشتر گیاهان از رطوبت 

و بیشترین مقدار علوفه خود را در کردهبیشترین استفاده را 
Holechekو Khumalo.کردندي اولیه رویش تولید هاماه

ات خوددر مطالعنیز ) 1381(و همکاران حسینیو) 2005(
.به این مهم دست یافتند

سایت ، بیشترین تولید نسبی در این هالدر تمام سا
Alopecurusي هاهمربوط به گون textilesوFestuca

sulcataمربوط به دو گونه و کمترین تولید نسبی
Scorzonera radicosa وAstragalus demavandicus

Alopecurusها مانندبرخی از گونه.اشدبمی textilisو
Festuca sulcataباشد هاي پرتولید و پرمصرف میگونهاز

. باشندکه داراي درصد پوشش و تراکم باالیی در سایت می
Poaگونه  trivialisي هاهاز گونبعد از دو گونه فوق
هاي با گونه. اشدبمیو پرمصرف سایت دپرتولی

Bromusخوشخوراکی باال مانند  tomentellusنیز از زمره
با تولید نسبی کم بخش مهمی از درصد هایی است کهگونه
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این گونه . پوشش سایت را به خود اختصاص داده است
در طول ي مورد مطالعه در این تحقیق هاهنسبت به سایر گون

دلیلبه مرحله رشد رویشی و گلدهی ویژهبهرشد 
بوده و درصد هامخوشخوراکی باال، بیشتر مورد توجه دا

ي دیگر هاهسال نسبت به گوني آن در طول چهار بردارهبهر
. اشدبمیبیشتر 

برگپهندو گونه ،ي مورد مطالعههاهدر بین گون
Scorzonera radicosaوAstragalus demavandicus با

ي دیگر هاهوجود تراکم و درصد پوشش باال، نسبت به گون
علت تولید نسبی کم این .اشندبمیداراي کمترین تولید نسبی 

که طول طوريهب،مربوط به بازه رویشی آنهاستهاهگون
دوره رویشی این دو گونه از اوایل اردیبهشت تا اواسط 

در بررسی ) 1392(رشوندکه با نتایج اشدبمیتیرماه 
Astragalusخار مصرف گونه گون بیتغییرات تولید و 

demavandicus در آب و هواي مشابه در مراتع ییالقی
نقشی مهم در تولید در ماه هاهاین گون.مشابه استقزوین 

هاي بهاره نقش مهمی در افزایش تولید بارندگی. اندتیر داشته
آخر ي هاماهکم شدن تولید در البته . داشته استهااین گونه

.کم شدن تولید کل این سایت نقش داشته استدرفصل چرا 
توقف تولید که در ماه پنجم و ششم نیز بدلیل کاهش و

نیزواست هاهمصادف با مرحله بذردهی و رسیدن بذر گون
عدم حضور دام در همه روزهاي ماه و خروج زودتر دام از 

و ) 1384(سندگل. مرتع، مصرف علوفه کمتري دارد
Arzani)1994 ( نیز در تحقیقات خود به نتایج مشابهی در

ار بودن اثر دبا توجه به معنی.این مورد دست پیدا کردند
که وان نتیجه گرفت تمیها گونهبیشترمتقابل سال در ماه در 

ي هاماهعملکرد تولید و نحوه مصرف دام از علوفه در 
.آنها قرار داردو شرایط حاکم برهالمختلف تحت تأثیر سا

در مجموع با توجه به روند کاهش تولید علوفه و 
چرا و جلوگیري از فشار ي آخر فصلهاماهبارندگی در 

ها د که دامشومرتع در این زمان، توصیه میبرها چراي دام
تا زمان وزودتر از موعد مقرر از مراتع منطقه خارج شوند

.تغذیه گردندبه وسیله علوفه دستی دوبارهکوچ 

مورد استفادهمنابع 
کیفی بررسی تعادل کمی و . 1381،.ع،و سندگل. ر.م،مقدم، .بشري، ح

علوفه قابل استفاده و نیاز غذایی گوسفند در چند مرتع با وضعیت 
.8،تحقیقات مرتع و بیابان ایران. مختلف
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Abstract
The aim of this study was to evaluate the production characteristics and the
consumption rate of dominant forage species in different phenological stages. The study
was conducted in Sabalan, Ardebil Province for four years. In this study, for each
species, four average individuals were selected and marked inside and outside the
exclosure, and the production was harvested. The total forage production and
consumption was calculated using the production and density data of average
individuals in the exclosure. In order to assess the effects of year and months of
harvesting on the production and consumption of the study species, the data were
analyzed by combined analysis of variance in a completely randomized design using
SAS software. Mean comparison was performed by Duncan's test at 5% level for the
effects of year, species and month on forage production and consumption. According to
the results, a significant difference was found among the species in terms of production
and consumption in the months of growth season and grazing period, as well as the
study years. The total forage production of plants was different among the study years.
The highest and lowest forage production (1971.19 and 1635.35 kg/ha) were recorded
for the years 2010 and 2008, respectively. In addition, the highest and the lowest forage
consumption (with 86.72 and 67.71 kg/ha had) was obtained in the years 2008 and
2009, respectively. Since the interaction effect of year and month was significant for
most of the species, it can be concluded that forage production and consumption are
affected by the year and its prevailing conditions.

Keywords: Forage, interaction effect, livestock, phenology, precipitation.


