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  چکیده

-کند، لذا این تحقیق به منظور بررسی تغییرات مقدار تولید و مصرف گونههها تغییر میدار تولید و مصرف گونههای مختلف چرا، مقاز آنجائیکه در شدت

در مراتع کوهستانی چهار باغ استان گلستان، انجام گردید. ابتدا سه مکان بها  .Festuca ovina L و  .Bromus tomentellus Boissهای 
گیری شد. ها در پایان فصل چرا در آنها اندازهو چرای سنگین( در نظر گرفته و مقدار تولید و مصرف گونه کسبهای مختلف چرایی )شاهد، چرای شدت

مقادیر برداری انجام گردید. پایه گیاهی نزدیک آنها، نمونه 5متری و انتخاب دو نقطه تصادفی بر روی آنها، از  100استقرار پنج ترانسکت در هر مکان، با 
ههای های گیاهی در داخل شاهد، به عنوان میانگین تولید آن گونه در نظر گرفته شد. تفاوت بین میانگین تولید پایههد سال جاری پایهبدست آمده از رش

مهورد  سهنگینو  های چرای سهبکها، به عنوان مقدار مصرف دام آن گونه در هر یک از مکانواقع در داخل شاهد، با میانگین تولید آنها در دیگر مکان
هها برداری گونهبهرهو همچنین جهت مقایسه مقدار مصرف و میزان  ها با تولید داخل شاهدزیابی قرار گرفت. برای تعیین تفاوت تولید هر یک از مکانار

بهه    Fe. ovina و  Br. tomentellusگونهه  یهدتراکم و تول نشان داد؛ بیشتریننتایج های مختلف چرا از آزمون تی تست استفاده شد. در شدت
 میهزان کمتهرین شهاهد و مکان برای( به ازای هر پایه )گرم 50هکتار(؛ پایه در ) 25000( و به ازای هر پایه )گرم 76 ؛هکتار(پایه در ) 19000با  یبترت

گونهه  بیشهتر از  Br. tomentellusمیهزان تولیهد، بهرای گونهه  اسهت. همچنهین آمهده بدسهت سهنگین چرایی شدت با مکان برای تولید و تراکم
Fe. ovina  با چرای سنگین، گونه  مکاندر باشد. میBr. tomentellus   گونه سبکبا چرای  مکانو در ،Fe. ovina   بیشهتر مهورد مصهرف

 نسبت به گونه دیگر، اقدامات حفاظتی بایستی بیشتر روی این گونه تمرکز یابد.   Br. tomentellusقرار گرفتند. با توجه به مصرف بیشتر گونه 

  "چهار باغ"  ,"چرای سنگین",  "تولید هوایی " ,  "برداری  درصد بهره " : یکلیدکلمات 
 

 

  مقدمه -1
مختلهف، مراحهل  یفهیو ک یکمه یشیرو اتیخصوص یمرتع هایگونه
و  اکیه دارنهد. )زار  یمتنهوع یشهیرو های فرم زیمتفاوت و ن یفنولوژ

مختلهف  ههای علوفه در مرتع در زمهان دی(. مقدار تول1396همکاران، 
 یمختلف متفاوت اسهت )نجفه هایمشابه سال هایماه در و چرا فصل
علوفه  دیتول زانیاز م یآگاه ی(. از طرف1392 ه،و اکبرزاد شبانکاره رهیت

مرتهع و  یابیهدر مطالعهات ارز یاز مسهائل اساسه ،یمرتعه ههای گونه
 یمراتع، به شمار م تیریدر مد چرا تیبه منظور محاسبه ظرف نیهمچن
مصهرف علوفهه  زانیو م اهانیگ یدیتول اتی. بدون شناخت خصوصدرو
 یمرتع مقدور نمه تیریو مد یزری مرتع در طول دوره چرا، برنامه کی

  (.1395و همکاران،  اکبرزاده ی؛ عل1396و همکاران،  اکی )زار  باشد
چههار بهاغ  یمنظهور، در مراتهع کوهسهتان نیبه هم زیحاضر ن پژوهش

 ینو  مطالعهات، گهزارش مه نیضرورت ا هیتوج گلستان انجام شد. در
عوامل زنده و  ریهر ساله تحت تاث یمرتع اهانیگ دیتول کهیاز آنجائ شود،
مراتهع، شهدت  یهیچرا تیظرف نییلذا جهت تع کند، یم رییزنده تغ ریغ

و مصهرف  دیهاز مقهدار تول یسهتیدام و مرتع، با تیریمدو  برداری بهره
 انیب نی(. همچن1386و همکاران،  یانداشت )ارز یآگاه یمرتع اهانیگ
انتخاب  اهانیگ نیکه به عنوان بهتر یاهیگ هایاز گونه یبرخ شود،یم

 ههایچنانچه همراه با گونه رند،گی یمورد استفاده قرار م یشده و بخوب
کمتر مصرف شوند.  اریممکن است بس رند،یقرار گ همورد استفاد یگرید

خوشهخورا  در  ههای بهه گونهه یدسترسه زانیبودن منیپائ یاز طرف
 یکمتر، به کاهش ارزش رجحان یخوشخوراک یدارا هایبا گونه سهیمقا

به علوفه خوشخورا ، مقهدار  یدسترس شیو با افزا شود یآنها منجر م
 یبهه آسهتانه ثهابت نکههیتا ا ابدی یم شیافزا زینو  علوفه ن نیمصرف ا

 .(Vallentin etal., 2001) کنهدینمه رییهبرسد و  بعد از آن تغ

(Smith etal., 2005ب )ابهزاری عنهوان کردند که مصرف بهه انی 
از  ی. و آن عبارت است از درصدشود یمراتع محسوب م تیریمد یبرا

. شههود یدرو برداشههت مهه لهوسههی بههه ایهه وانههاتیعلوفههه کههه توسهه  ح
(Holechek etal., 1989عق )ریتحت تأث شتریدارند مصرف، ب دهی 
ل دستگاه همم نشخوارکنندگان قهرار دارد تها عبور ذرات از خال زانیم

بهر مصهرف و عملکهرد  یمعموالً اثهر انهدک ی. خوشخوراکیخوشخوراک
علوفه  یهم وجود دارد مثالً وقت ینشخوارکنندگان دارد، اگرچه استثنائات

باشههد.  یمههواد سهم ایه یچهرب ضههرور یدهایاسهه ادیهز ریمقهاد یدارا
(Lyons and Machen, 2002رفتهار چهرای دا ) م را در مراتهع

تگزاس مورد بررسی قرار دادند و نتیجه گرفتند که چرای دامهها تحهت 
گیهرد. ایهن تأثیر کمیت و کیفیت علوفه و منابع آبی و نو  دام قرار مهی

تولیدی مرتع مهورد  وفهمحققان اظهار داشتند که فق  بخشی از کل عل
در ( Ebrahimi etal., 2010گیهرد. )استفاده دام چرنده قهرار مهی

شمال کامرون جههت بررسهی ارزش رجحهانی  های در علفزار یقیتحق
هها را تعقیهب و دقیقه دام 10گوسفند و بز برای هرگله پنج بار و هر بار 
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 زمهانهای مورد چرا را را یادداشت کردند و بهدین ترتیهب مهدت گونه
چرای دام از هر گونه برآورد شهد. در ایهن بررسهی مشهخ  شهد کهه 

هها و بزهها بیشهتر وقت خود را صرف چهرا از گراسگوسفندان دو سوم 
وقت خود را صرف سرشاخه خواری کردند. همچنهین نتهایج نشهان داد 

، Acacia seyal ،Acacia sensegalهای گونههههههه
Pterocarpus lucens  وZiziphus mauritiana   از شاخ

کههه توسهه   یاباشههند. در مطالعهههرجحههان بههاالیی برخههوردار می
(Abusuwar and Ahmed, 2010در مراتهع ن )خشهک  مههی

خهام و  نیماده خشک، پهروتئ دیسودان به مدت دو سال انجام شده تول
شهد.  یرگیه و انوا  دام )گاو، بز و گوسفند( انهدازه ییغذا میدر رژ بریف
تحت  یادیخام تا حد ز نیماده خشک و پروتئ دینشان داد که تول جینتا
ل خشک که بالفاصله بعهد از فص لیاست. در اوا یفصل و بارندگ ریتأث

نسهبت بهه  اهیهگ یماده خشک و مواد مغهذ زانیفصل مرطوب است م
 ,Hussain and Durraniاسهت. ) شهتریاواخهر فصهل خشهک ب

بهه  ان( با بررسی ارزش رجحانی مراتع ییالقی بلوچستان پاکست2009
درصد از زمان چرا را صرف تغذیه  54این نتیجه رسیدند که گوسفندان 

ها و یک درصهد را ایدرصد از بوته22درصد از گراس،  23ها، از فورب
کهههه توسههه   یاها کردنهههد. مطالعههههایصهههرف چهههرا از درختچهههه

(Kleinbecher etal., 2011در مراتع آهک )شمال غرب کشور  ی
 یمشخص راتییتغ دیتول ییایمیش بیکه ترک ادآلمان انجام شده نشان د

کاهش و در مهاه  یتا جوال یاز ماه م یدر طول فصل دارد و مواد مغذ
مطلوب آب  تیکه احتماالً به علت وضع دهدینشان م شیآگوست افزا

گوسهفند  یدر سال مورد مطالعه است. آنها اذعان داشتند چهرا ییو هوا
را بهه   یچهرا، محه دههد یمه نکه نشا دهد یرا بهبود م دیتول تیفیک

و اواخهر  بههار لیهاوا ی. چرادهد یم رییدام تغ یبرا یصورت سودمند
 یسهتیدام  و حفاظت تنو  ز دیتعادل تول یبرا یمناسب تیریتابستان مد
را در  یاهگیه پوشش راتیی( روند تغMolinar etal.,2011است. )

 یابانیب راتعم در نشده چرا و شده دو منطقه چرا نیساله ب 38دوره  کی
 یاهگیه پوشهش راتیینشان داد تغ جینمودند. نتا یچوان بررس-هو یچ

بود و عمهده  یکسانیروند  دارای نشده چرا و شده ر دو منطقه چرادر ه
در پاسهخ بهه  یدائمه یگراسهها یسال در فراوانه 38در طول  راتییتغ

 هنمودند با آنک انی( بLi etal., 2011ساالنه بود. ) ینوسانات بارندگ
 ارتفها  و پوشهش درصهد تها  ،ییواه دیتول شیسبک سبب افزا یچرا
 یسهبک مه یمدت، چهرا-دراز تیریاز منظر مد یول شود، می ها گونه
کمهک کنهد.  یدامه دیمختلف و تول های گونه دیتول نیبه توازن ب تواند
مناسب دام در مرتهع؛  یو دامگذار یزری برنامه ت،یریجهت مد نیبنابرا

 یضرور یاهیگ های گونه انهیو سال یفصل راتییاز تغ یشناخت و آگاه
 دیهمقدار تول راتییتغ یبا هدف بررس زین قیتحق نی. لذا، ارسد یبنظر م

 Festuca  و  Bromus tomentellus ههای و مصهرف گونهه

ovina چههار بهاغ  کوهستانی مراتع در چرا مختلف های تحت شدت
 .مورد سنجش قرار دهیمگلستان انجام شد. 

 

   روش انجام تحقیق -2

 منطقه مورد مطالعه

موقعیت جغرافیهایی  این پژوهش در مراتع کوهستانی منطقه چهارباغ با

 43" تا 54° 28' 39" و شمالی عرض 36° 40' 39" تا °36 35' 44"
 کیلهومتری 45 و گرگان جنوب کیلومتری 20 در شرقی طول °54 33'

از سطح دریها،   2320تا  2120ر محدوده ارتفاعی د و شاهرود شمالغرب

 اقلهیم آمبرژه، اقلیمی بندی صورت گرفت. اقلیم منطقه بر اساس طبقه
 است میلیمتر 305 آن، ساالنه بارندگی متوس  و مرطوب سرد ارتفاعات

 باشهد مهی بهرف شهکل بهه و زمسهتان فصهل در نزوالت بیشترین که
(. تیهههي گیهههاهی غالهههب مراتهههع 1387)بهمهههنش و همکهههاران، 

-Agropyron trichophorum-Festuca ovinaمنطقههه

Acanthophyllum sp و .Bromus tomentellus  اسههت
 commutate ههای اطق تخریهب شهده منطقهه، گونههکهه در منه

Cousinia ،Cirsium arvence وGallium verum   در
مراتهع  در چراکننهده غالهب دام. شوند ترکیب گیاهی بوفور مشاهده می

 مهی سهتانیمنطقه گوسفند نژاد زل و به تعداد کمی بز نژاد بومی و پاک
 .دارند حمور منطقه عمرات در پاییز اواس  تا تابستان اوایل از که باشد

 چرایی شدت های مکان
 ،(شاهد) قرق شامل؛ مرتعی مکان سه گیاهان، از برداری برای نمونه
 سبک( و منطقه بحرانی )اطراف آبشخور دام چرایی شدت) کلید منطقه
 (.1)شکل  گردید انتخاب بررسی مورد منطقه در( ها

 

 
ی بررس مورد ایه موقعیت جغرافیایی منطقه چهارباغ و مکان  -1شکل 

 دراستان گلستان

 و هها آغهل روستاها، حریم مرتعی، های با توجه به اینکه در اکوسیستم
 در چرا شدت و اند شده شناخته بحران های کانون عنوان به آبشخورها
 لذا شود، آنها زیاد بوده و با دور شدن از آنها، شدت چرا کمتر می اطراف
 منطقه) سنگین چرای با منطقه عنوان به ها دام آبشخور اطراف منطقه
 ،(سهبک چرای شدت) کلید منطقه انتخاب اساس. شد انتخاب( بحرانی
 بهه ای منطقهه ترتیهب ایهن بهه. بود بحرانی مناطق از فاصله مبنای بر

لید در نظر گرفته شد که از مناطق بحرانی مرتع فاصهله ک منطقه عنوان
)کهنهدل و  متوس  داشته و از شدت چرای متوسهطی برخهوردار باشهد

 شیهکتار است که ب 12(. مکان شاهد نیز به مساحت 1386همکاران، 
 هها دام ورود از تهوری، ههای سال قدمت داشت و توسه  سهیم 10از 

 که شد انتخاب ای بگونه مذکور های . مکاندآی می عمل به جلوگیری
 تهراکم و چهرا شهدت ولهی بهوده هم به شبیه مرتع، خصوصیات نظر از

موجود از منطقهه،  یموضوع های نقشه. باشد متفاوت اآنه در لگدکوبی
 منطقهه مسهاحت بودن کم نهایت در و همدیگر از ها فاصله کم سایت

 یطههیعوامههل مح یبههه نسههبت جزئهه راتییههتغ انگربیهه ،(هکتههار 2400)
بوده است. لهذا  یسه مکان انتخاب نیخا ، آب و هوا( در ب ،ی)توپوگراف

بها ههم  یچهرا و لگهدکوب زانمیه عامل در عمده بطور ها    مکان نیا
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   ، برخهی 1(. در جهدول1392کرکج و همکهاران،  یدایتفاوت داشتند )ش
 . است شده ارائه مطالعه مورد های مکان اکولوژیکی های ویژگی

 برداری داده  روش
انجام پژوهش حاضر، سه مکهان  یکه در قبل ذکر شد، برا گونه همان
از  کیهشد. سپس در ههر انتخاب  ییمختلف چرا های با شدت یمرتع

 100فصل چرا و قبل از ورود دام به مرتع، پنج ترانسکت  یآنها در ابتدا
و در  دیهمسهتقر گرد گریکهدیمتر از  75و به فاصله  یبطور مواز یمتر
در نظر گرفته شد. در گهام بعهد؛  یدو نقطه تصادف نها،از آ کیهر  یرو

 یمهورد بررسه های مختلف گونه یسن های از کالس یاهیگ هیپنج پا
 یعالمتگهذار ،یچوب کهیبودند، انتخاب و با پ ینقاط تصادف کیکه نزد
مصهرف دام از  زانیهم نییپژوهش، تع یهدف اصل نکهیبه ا نظر .شدند
فصل چهرا بهود، لهذا در آخهر فصهل  یدر انتها یمورد بررس های گونه
 کیاز  ها، هیاز پا کیهر  دیو بعد از خرو  دام از مرتع، مقدار تول شیرو
 کاغهذی ههای و در پاکهت دیقطع گرد نیسطح زم یباال متری یسانت

در ههر  .شهوند تهوزین آون در شهدن  خشک از پس تا گذاشته جداگانه
ها، قطع و تهوزین گردیهد. مقهادیر پایه از هر یک گونه 50مکان، تولید 
پایه مورد بررسی در داخل شاهد، به عنوان میانگین تولیهد  50بیوماس 

-های واقع در شهدتظر گرفته شد. تفاوت مقدار تولید پایهآن گونه در ن

های مختلف چرا با تولید محاسبه شده در داخل شاهد، به عنوان مقدار 
مصرف آنها توس  دام در نظر گرفته شد. بدین ترتیهب مقهدار مصهرف 
شده هر گونه در هر شدت چرایی، بر مقدار تولیهد آن در داخهل شهاهد 

گردید که عدد حاصهل، بیهانگر درصهد  ضرب 100تقسیم و حاصل در 
باشد. تراکم های مختلف چرا میبرداری از گونه مورد نظر در شدتبهره
 های یک متر مربعی ثبت شد. های گیاهی نیز در داخل پالتپایه
 های هر یک از شدت دیتعیین تفاوت تول برای ها داده لیو تحل هیتجز

بمنظهور مقایسهه مقهدار  مختلف چرا با بیوماس داخل شاهد و همچنین

مختلف چهرا،  های آنها در شدت برداری بهره زانمی و ها مصرف گونه
 افزار ( استفاده شد. تمامی آنالیزها با استفاده از نرمt-testتی )از آزمون 
SPSS  دیگرد لتجزیه و تحلی 21نسخه. 

 نتایج
ها ارائه شده است.  گرایش و وضعیت هر یک از مکان 2در جدول   
شود براساس روش چهارفاکتوری تعیین نطور که مشاهده میهما

گیاهی و بنیه و گیاهی، ترکیبوضعیت مرتع، بیشترین عامل پوشش
باشد که در نهایت دارای وضعیت شاهد می شادابی گیاهان برای مکان
با کمترین  با شدت چرای سنگین باشد. مکانخوب و گرایش مثبت می

هی و شاخ  بنیه و شادابی گیاهی، گیاهی، ترکیب گیامیزان پوشش
 (.2باشد )جدول دارای وضعیت ضعیف و گرایش منفی می

 یسبک و چرا یقرق، چرا تیو تراکم دو گونه در سه سا دیتول زانیم
 دیتراکم و تول نیشترینشان داد ب جیقرار گرفت. نتا یمورد بررس دیشد

مکان شاهد و  یبرا  Fe. ovinaو  Br. tomentellusگونه 
بدست  دیشد ییمکان با شدت چرا یبرا دیتراکم و تول زانیم نیترکم

و مقدار مصرف در دو  دیتول یحاصل از بررس جینتا (.3آمده است )جدول 
 .Brدو گونه   یبرا نیسبک و سنگ ییبا شدت چرا تیسا

tomentellus   وFe. ovina  نشان  جیقرار گرفت. نتا یمورد بررس
از گونه  شتریب  Br. tomentellusونه گ یبرا د،یتول زانیم دهد، یم

Fe. ovina  مصرف گونه  زانیم نی. همچنباشد یمBr. 

tomentellus  از گونه  شتریب نیسنگ یدر مکان با شدت چراFe. 

ovina  مصرف گونه  زانیم کهیبوده است. درحالFe. ovina   در
 یم  Br. tomentellusاز گونه  شتریسبک ب یمکان با شدت چرا

  (.2شکل ) باشد

 مطالعه مورد های مکان اکولوژیکی ویژگی های برخی – 1جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مورد مطالعه یاز مکان ها کیمرتع و در هر  شیو گرا تیمرتبط با وضع ازاتیامت :2 جدول

 

 شاهد سایت کلید اطراف آبشخوار ویژگی

8/7 اسیدیته خا   79/7  5/7  

37/599 (µm/cmهدایت الکتریکی خا )  82/589  67/667  

)درصد( شن  35 2/26  6/20  

)درصد( رس  5/25  3/30  1/35  

)درصد( سیلت  5/39  5/43  3/44  

)درصد( شیب  7-9  8-12  6/9  

)متر( ارتفا   2320-2340  2320-2360  2340-2350  

 جنوب غرب جنوب جنوبی جهت

 مکان

 وضعیت مرتع )بر اساس نسخه اصلی روش چهار فاکتوری(
س )بر اسا گرایش مرتع

 ترازوی گرایش(

عامل خا  

(20) 

عامل پوشش 

 (10گیاهی )

عامل ترکیب 

 (10گیاهی )

عامل بنیه و شادابی 

 (10گیاهی )

جمع 

 امتیازات

طبقه 

 وضعیت
 نو  گرایش جمع امتیازات

 مثبت +2 خوب 43 8 8 9 18 شاهد

 ثابت 0 خوب 39 6 6 9 17 سبکچرای 

 منفی -3 ضعیف 21 2 4 5 10 چرای سنگین
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 در منطقه مورد مطالعه  Fe. ovinaو  Br. tomentellusگونه  دیتراکم و تول زانیم 3دولج
 تولید هر پایه در متر مربع )گرم( تراکم در هکتار مکان گونه

 76 19000 شاهد 

tomentellus Br.  2/35 16000 سبکچرای 

 4/26 12000 چرای سنگین 

 50 25000 شاهد 

ovina Fe.  4/37 17000 سبکچرای 

 6/28 13000 چرای سنگین 
 

 
 و سبک چرای سنگین مقدار تولید و مصرف در دو مکان -2شکل 

 

مختلف  های و مصرف در مکان دیمقدار تول یحاصل از بررس جینتا
مصرف گونه  زانیکه م دهد یاز دو گونه نشان م کیهر  یبرا ییچرا

B. tomentellus یم ادیز اریبس نیسنگ ییدر مکان با شدت چرا 
از  یرسد و مقدار کم-یگونه به مصرف م دیتول یتمام کهی. بطورباشد

و  ردگی یسبک مورد استفاده قرار م ییچرا دتگونه مذکور در مکان با ش
 ییمصرف در مکان با شدت چرا دیتول زانیرا با م داری یاختالف معن

مقدار  نیب  Fe. ovinaدر مورد گونه  ی. از طرفدهد ینشان م نیسنگ
 یو سبک اختالف معن نیسنگ ییچرا های و مصرف در مکان  دیلتو

در مکان با شدت   Fe. ovinaمصرف گونه  زانیوجود دارد. م داری
سبک بوده است )شکل  ییاز مکان با شدت چرا شتریب نیسنگ ییچرا
3.) 

 یاز دو گونه مورد بررس کیو مصرف در هر  دیمقدار تول -3شکل 

 

 
 سهایت دو ههر در مختلف های  گونه برای یبردار میزان ضرایب بهره

 بهرای جداگانه صورت به آن مقادیر تی آزمون از استفاده با شد محاسبه
 .است شده ارائه 5 و 4 جداول در سایت همچنین و ها گونه

 

های چرای مقایسه ضریب بهره بردرای هر یک از سایت -4جدول 

 های مورد مطالعهمتوسط و شدید برای گونه

 همنطق گونه
ضریب 

 برداریبهره
Sig. 

Br. 

tomentellus 

 71/2 سبکچرای 
**001/0 

 66/95 چرای شدید

Fe. 

ovina 

 61/37 سبکچرای 
**001/0 

 84/73 چرای شدید

 دار در سطح یک درصد بیانگر تفاوت معنی **

 گونهبردای  بهره ضریب شودمی مشاهده فوق جدول در که همانطور
Br. tomentellus به کمتر از چرای شدید است. متوس  چرای رد 

در   Br. Tomentellusگونه  برداریبهره ضریب میزان که طوری
باشد. این در حالی درصد می 71/2برابر با  شرای  شدت چرایی سبک

برداری از همین گونه در شرای  با شدت چرایی است که میزان بهره
-تایج آنالیز نشان میدرصد بدست آمده است که ن 66/95برابر  سنگین

و  درصد بین دو شدت چرایی سنگین 5دار در سطح دهد، اختالف معنی
-وجود دارد. همچنین نتایج حاصل از آنالیز میزان ضریب بهره سبک

دهد با دو شدت چرایی مختلف نشان می  Fe. ovinaبرداری در گونه 
 1داری در سطح اختالف معنی و سنگین که بین دو شدت چرایی سبک

برداری در شرای  با درصد وجود دارد. به طوری که میزان ضریب بهره
درصد  84/73برابر  درصد و سنگین 61/37برابر با  شدت چرایی سبک

 (.4بدست آمده است)جدول 
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های مورد مطالعه در هر یک برداری گونهمقایسه ضریب بهره -5جدول 

 های چرای متوسط و شدیداز سایت

 دار در سطح یک درصد بیانگر تفاوت معنی **

شود ضریب بهره برداری گونه همانطور که در جدول فوق مشاهده می
این در باشد. کمتر از گونه فستوکا می کبروموس در سایت چرای سب

برداری در هر یک از حالی است که نتایج حاصل از مقایسه ضریب بهره
دو گونه  ینکه ب دهدنشان می و سنگین های چرای سبک مکان

Br. tomentellus   وFe. ovina  های در هر یک از شدت
به طوری  درصد وجود دارد. 5دار در سطح مختلف چرایی اختالف معنی

برای گونه  با شدت چرایی سبک برداری در مکانکه میزان ضریب بهره
درصد  61/37درصد و برای گونه فستوکا برابر با  71/2بروموس برابر با 

 با شدت چرایی سنگین باشد. همچنین میزان این ضرایب در مکانمی
به ترتیب برابر   Fe. ovinaو  Br. tomentellusبرای دو گونه 

 (.5درصد بدست آمده است )جدول  84/73و  66/95با 

  یریگجهینت -4
 یهیو مقدار مصهرف دو گونهه، در دو منطقهه بها شهدت چرا دیتول جینتا
 نیسهبک و سهنگ یهیکه در شدت چرا دهد یو سبک نشان م نیسنگ
 دیتول زانیدام م یچرا شیداشته است که با افزا شیمصرف افزا زانیم
نمود که بها  انیب زی( نWinther, 2005است. ) افتهیکاهش  یاهیگ
 افتههیکهاهش  یاهیپوشش گ ییهوا دیلتو زانیم ییشدت چرا شیافزا

 قاتشهانی( در تحق1388و سندگل ) یرداوودیم جینتا نیا دییاست. در تا
بهاال  تیجزو گونه با ارجح Br. tomentellusنشان دادند که گونه 

( Mcevoy etal., 2006) نیشود. همچنه-یچرا محسوب م یبرا
و الشبرگ  یاهیپوشش گ زانیشدت چرا از م شینمودند که با افزا انیب

 یچهرا بهر پوشهش تهاج میامر را اثر مسهتق نیا لیو دل شود یکاسته م
غالب  اهانیگ ژهیکل به و یاهیاست که باعث کاهش پوشش گ اهانیگ

 یدر منطقهه بحرانه نیسنگ یچرا ی. از طرفشود یو مورد عالقه دام م
  Br. tomentellusخوشخورا  مانند  یاهیوشش گسبب شده که پ
پهژوهش  نیهحاصهل از ا جیاست که با نتا افتهی هشدر سطح مرتع کا

خوشخورا  در  های علت کاهش پوشش گونه یدارد. از طرف یهمخان
که باعهث کهاهش تهوان  باشد یدام م نیسنگ یمنطقه تحت چرا، چرا

 و رشهد موجب شاهد عوض، در و شده مرتع عرصه در ها رویشی گونه
 های شاخ  هک ییاز آنجا نهمچنی. گردد می ها آن پوشش گسترش

خهام و  نیهمم ماده خشک، پروتئ تیعلوفه مثل قابل تیفیمربوط به ک
 جههنتی در و ها علوفه آن تیفیمختلف ک های گونه یسمیمتابول یانرژ

 یرو ارزش رجحهان نیمتفاوت است، از ا گریکدی با ها آن یخوشخوراک
 اههانیگ یمرفولهوژ نکهای بعالوه. است متفاوت ها دام برای هم ها آن
 بهرگ ادیهز سیلیس اه،یسطح گ های زبر، خار های خکیوجود س نندما
سهاختار تها   شهود، یشدن لب و زبان دام م دهیکه سبب بر اهیگ های

از آن چهرا کنهد و  یکه ممکن اسهت دام نتوانهد براحته یاهیپوشش گ

و رغبهت  لیهن است سبب کاهش مممک زین ییایمیعوامل ش نیهمچن
 نیشهود. همچنه یارزش رجحهان هشکا جهیو در نت اهیدام نسبت به گ
و  ییایمیشه ههای یژگهیداشهتن و لیهبهه دل یاهیهگ ههای انوا  گونه
دام دارنهد )آقاجهانلو و  کیه یبهرا یمتفهاوت یخوشخوراک ک،یموفولوژ
نمودنهد کهه  انیه( بChapman et al., 2007(. )1385 ،یموسهو

Br. tomentellus  تیبها خصوصه یدائمه ههای در زمره گهراس 
 یشهیو زا یشیمراحل رو شتریمخت  در فصول سرد بوده که ب یشیرو

ارزش  یدارا تیهفیو بهه لحهاک ک دهد یخود را در فصل بهار انجام م
 اضیو ف یحسن قاتیتحق جی. نتاباشد یگوسفند م یبرا ییباال یرجحان
 ههای در اغلب مهاه  Br. tomentellus اهی( نشان داد که گ1393)

و  ردگیه یدام قرار م یچرا ردمراحل رشد مورد مو هیفصل چرا و در کل
کامل و خشک  یدگیرا پس از رس اهیگ نیبذر دار ا های سنبله یدام حت

( 1391و همکهاران ) اضیه. فدهد یمورد استفاده قرار م یشدن به خوب
مختلهف نشهان  یدر چهار گونهه در مکانهها یارزش رجحان یدر بررس

 یدارا هها گونهه گهرید نیدر به  Br. tomentellusدادند که گونه 
 ی( در بررس1392و همکاران ) اضی. فباشد یم یارزش رجحان نیشتریب
 ههای در مکهان  Br. tomentellusگونهه  یپوشهش تهاج رانیهم

 ههای گونه مذکور در مکهان یپوشش تاج زانیمختلف نشان داد که م
 .Feگونهه  یمطالعهات ههای در تمام مکهان مختلف متفاوت است. و 

ovina  گونهه  هوجود داشته که نسهبت بهBr. tomentellus   از
و  اضیههف قههاتیتحق جیبرخههوردار اسههت. نتهها یبههاالتر یارزش رجحههان
 ههای علف بره در زمان ی( نشان داد که ارزش رجحان1391همکاران )

 نیمصرف ا زانیزمان چرا م شیمختلف چرا نشان داده است که با افزا
 یبهر رو دخهو قاتیدر تحق زی( ن1383. اکبرزاده )ابدی یم شیگونه افزا
دسهت  جههینت نیهمازندران، بهه ا یالقییدر مراتع   Fe. ovinaگونه
کهاهش  یو چرب نیپروتئ زانیم اهیرشد گ شیکه همزمان با افزا افتندی
حاصهل  جیاست. نتا رگذاریگونه تاث یامر در خوشخوراک نیکه ا ابدی یم
سبک و  های از مکان  کیدر هر  برداری بهره بیضر زانیم سهیز مقاا

 .Brکهه گونهه  دههد یمورد مطالعه نشان م های گونه یبرا نیسنگ

tomentellus  درصهد  66/95بها  نیسهنگ ییدر مکان با شدت چرا
دام قهرار  یمهورد چهرا  Fe. ovinaاز گونه شیب برداری بهره زانیم

و  یکمه دیهکردند کهه تول انی(، ب1386) و همکاران یگرفته است. ارزان
فصهل  کیمختلف  های مختلف و در دوره های در سال اهانیگ یفیک

و  یکمه دیهبر اسهاس تول دیمراتع با تیظرف نیچرا متفاوت است. بنابرا
  Fe. ovinaگونهه یشود. در مورد خوشهخوراک نییهر فصل تع یفیک
 های همم علوفه تیقابل اه،یگ یدگینمود که همراه با رس انیب توانیم

 ریوانهات تحهت تهاثیانتخاب ح ییاما توانا ابد،ی یانتخاب شده کاهش م
 ممیمرحلهه اپته کی. ردگی یشدت( قرار نم نیهمم )با ا تیکاهش قابل
چهرا  وانهاتیح دهد یوجود دارد که اجازه نم یهر گونه مرتع یرشد برا
 نیقبل از انبودن علوفه  کافی. کنند برداشت را ها لقمه نیشتریکننده ب

دوره باعهث  نیهقابل دسترس نبهودن علوفهه بعهد از ا نیدوره و همچن
و  یداوود ریهم قاتیتحق جینتا نی. همچنشود یمحدود شدن مصرف م

انجام دادنهد بهه   Br. tomentellusگونه  ی( بر رو1387سندگل )
 بهرداری بههره زانیهدرصهد م 74گونهه بها  نیهکه ا دندیرس جهینت نیا
 و اسهت داشهته هها گونه ریرا نسبت به سا برداری هرهب زانیم نیشتریب

علوفهه  تیهفیک یگونه دارا نیکه ا افتندیدست  جهینت نیبه ا نهمچنی
در  نیه. اباشهد یگوسهفند مه یچهرا یبرا شتریب یبهتر و ارزش رجحان

بها  Festuca ovinaسهبک گونهه یهیاست که در شهدت چرا یحال

 گونه منطقه
ضریب 

 برداریهبهر
Sig. 

چرای 

 سبک

 

tomentellus Br. 71/2 
**001/0 

ovina Fe. 61/37 

چرای 

 شدید

tomentellus Br. 66/95 
**001/0 

ovina Fe. 84/73 



4502-4494، صفحه 1401مطالعات علوم محیط زیست، دوره هفتم، شماره اول، فصل بهار، سال   

4499 
 

درصهد  71/2بها  Br. tomentellusاز گونهه  شهتریدرصد ب 61/37
نمودنهد  انیب( 1392و همکاران ) یشده است. احمد برداری مورد بهره

 .Br ههای در گونهه بیهو مصهرف بهه ترت دیهتول زانیم نیشتریکه ب

tomentellus   وFe. ovina  اخهتالف هها آن نیوجود دارد و به 
 در هها گونه برداری بهره بیضر سهیمقا نیوجود دارد. همچن دار معنی
 .Feسبک گونه  یچرا تیکه در سا دهد یمکانها نشان ماز  کی هر

ovina   گونهههه  نیسهههنگ یو در مکهههان چهههرا 61/37بهههاBr. 

tomentellus   مهورد اسهتفاده قهرار گرفتهه  شتریدرصد ب 66/95با
خود عوامهل مهرثر  های ی( در بررس1387و سندگل ) یرداوودیماست. 

و  یکیوژفنوله ،یکیمورفولهوژ ههای یژگهیشهامل و یدر ارزش رجحان
 اههانیقرار دادند و نشان دادند کهه گ بررسی مورد را ها گونه ییایمیش

 Dactylisو   Br. tomentellusچههههون یخوشههههخوراک

glomerata فصل چرا بهه شهدت مهورد  لیدر اوا کسالهی انیو گندم

درصهد  59و  56بها  بیهو در طول فصل چرا به ترت رندگی یچرا قرار م
 نییتع ی. به طور کلرندگی یاده دام قرار ممورد استف برداری بهره زانیم
و رفتهار  ییغهذا میهو در  رژ یمرتع های و مصرف گونه دیتول زانیم
خها  و  لیچهرا، بها توجهه بهه پتانسه حیصح تیرمدی با ها دام ییچرا

 یمرتع های عرصه تیبه ارتقاء وضع توان یهر منطقه م یاهیپوشش گ
حاصهل خواههد  یرتردایپا یو دام ای کمک کرده و محصوالت علوفه

 Br. tomentellusگونهه  رسهد یبه نظهر مه جیشد. با توجه به نتا
رو احتمال حذف  نیاز ا ردگی می قرار استفاده مورد ها توس  دام شتریب
دام وجهود دارد،  یچرا ادیفشار ز لیمرتع به دل زگونه خوشخورا  ا نیا

جهه تو یو حفهاظت یایهاح زیهو ن یتیریمهد های لذا الزم است در طرح
 گونه با ارزش شود. نیبه ا یادیز
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Abstract  

Since the amount of species production and consumption varied at different grazing intensities, this 

study was conducted to determine the amount of production and consumption of Bromus tomentellus 

and Festuca ovina species in mountainous rangelands of Chaharbagh. Three sites with different 

grazing intensities (exclosure, moderate grazing and high grazing intensity) were considered and 

species production and consumption were measured at the end of grazing season. Five transects of 

100 m were applied for each sites. Then, two random points were selected in each transect and 

sampling were carried out from 5 plants near these points. The growth values of plant inside the 

exclosure for the current year considered as the average production of the species. The difference 

between the mean biomass of plant inside the exclosure, and other sites, was evaluated as the amount 

of livestock consumption of the species. Thus, percentage of consumption (rate of utilization) of each 

species was obtained by dividing the amount of species usage in each site by the amount of 

production inside the exclosure. T-test was used to determine the differences of biomass of each site 

with the exclosure and also to compare the amount of species usage at different grazing intensities. 

Results showed that the highest density and production of B.tomentellus and F.ovina were 19000 

stand per ha, 76 gr per stand and 25000 stand per ha, 50 gr per stand, respectively for exclosure site 

and the lowest density and production for high intensity grazing site. Most consumption rate of 

B.tomentellus and F.ovina species was observed in high and moderate intensity grazing sites, 

respectively.  Due to the higher consumption of Br. tomentellus Compared to other species, 

conservation measures should focus more on this species. 
 

Introduction 

Rangeland species have different quantitative and qualitative vegetative characteristics, different 

phenological stages as well as various vegetative forms. The amount of forage production in the 

rangeland varies at different times of the grazing season and in the same months of different years. 

Without knowing the production characteristics of plants and the amount of forage consumption of a 

rangeland during the grazing period, planning and management of rangeland is not possible. On the 

other hand, knowledge of forage production of rangeland species is one of the main issues in 

rangeland assessment studies and also in order to calculate grazing capacity in rangeland 

management. Low availability of palatable species compared to less palatable species leads to a 

decrease in their preferred value, and with increasing access to palatable forage, the amount of 

consumption of this type of forage also increases until it reaches a fixed threshold and then هt does not 

change. Therefore, for proper management, planning livestock intensity in the rangeland; knowledge 

and awareness of seasonal and annual changes of plant species seems necessary. Therefore, this study 

was conducted to investigate the changes in production and consumption of Bromus tomentellus and 

Festuca ovina species under different grazing intensities in Chaharbagh Golestan mountain 

rangelands. 

 

Methodology  
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This study was carried out in the mountain ranegaldns of Chaharbagh region with the geographical 

position of  36° 35' 44"to 36° 40' 39"  north latitude and 54° 28' 39"  to 54° 33' 43" east longitude in 

20 km south of Gorgan and 45 km northwest Shahroud and in the altitude range of 2120 to 2320 

above sea level. The climate of the region is based on the climatic classification of Emberger, the 

climate is cold and humid and its average annual rainfall is 325 mm, which is the highest precipitation 

in winter and in the form of snow. The predominant grazing livestock in the rangelands of the region 

is Zel sheep and a small number of Pakistani goats. For plant sampling, three rangeland sites 

including exclusion (control), key area (light grazing intensity) and critical area (around livestock 

watering point) were selected in the study area. Due to the fact that in rangeland ecosystems, the area 

of villages, pens and watering points are known as crisis centers and the intensity of grazing around 

them is high and with moving away from them, the grazing intensity decreases, so the area around the 

watering points was selected as an area with heavy grazing (critical area). The basis for selecting the 

key area (light grazing intensity) was based on the distance from the critical areas. Thus, a region was 

considered as a key area that has a medium distance from the critical areas of the rangeland and has 

moderate grazing intensity. The control site covers an area of 12 hectares, which is more than 10 years 

old, and the entry of livestock is prevented by net wires. The mentioned places were selected in such a 

way that they are similar in terms of rangelands characteristics, but the intensity of grazing and the 

livestock density in them are different. Then, in each of them, at the beginning of the grazing season 

and before the livestock entered the rangeland, five transects of 100 meters were placed in parallel and 

at a distance of 75 meters from each other. In each location, the production of 50 bases of each species 

was cut and weighed and production was calculated based on measured data. The difference between 

the average productions in the control, with the average of their production in other places, was 

evaluated as the amount of livestock consumption of that species in each of the light and heavy 

grazing places. Thus, the amount of consumption of each species in each grazing intensity was 

divided by the amount of its production in the control and the product was multiplied by 100, which 

indicates the percentage of exploitation of the species in different grazing intensities. The density of 

plants were also recorded within one square meter plots. To determine the difference in production of 

each different grazing intensities with biomass in the control and also to compare the amount of 

species consumption and their utilization in different grazing intensities, t-test was used. 

 

Results 

The results showed; the highest density and production of Br. tomentellus and Fe. ovina respectively 

with 19000 (base per hectare); 76 (grams per base) and 25,000 (base per hectare); 50 (g per base) was 

obtained for the control site. The lowest density and production was obtained for the place with heavy 

grazing intensity. Also the consumption of Br. tomentellus in place with heavier grazing intensity is 

higher than Fe. ovina species. While the consumption of Fe. ovina species in light grazing intensity is 

greater than Br. Tomentellus. The exploitation coefficient of the species Br. tomentellus in medium 

grazing is less than in severe grazing. According to the results, the exploitation coefficient of Br. 

Tomentellus in light grazing intensity is equal to 2.71% and there is a significant difference at the 

level of 5% between heavy and light grazing intensities. Regarding the species Fe. Ovina, there is a 

significant difference between light and heavy grazing intensities at the level of 1%. So that the 

amount of exploitation coefficient in conditions with light grazing intensity equal to 37.61% and 

heavy grazing equal to 73.84% has been obtained. 

 

Conclusion 

In general, determining the production and consumption of rangeland species and understanding the 

diet and grazing behavior of livestock with proper grazing management, given the potential of soil 

and vegetation in each area can help improve the status of rangeland areas and forage crops and 

finally a more stable animal will be obtained. According to the results, the species Br. tomentellus is 

mostly used by livestock, so it is possible to diminish this palatable species from the rangeland due to 

high grazing pressure, so it is necessary to pay close attention to this valuable species in management 

plans as well as restoration and conservation projects. About the palatability of the species Fe. Ovina, 

it can be stated that with the maturation of the plant, the digestibility of selected forages decreases, but 

the ability to select animals is not affected by reduced digestibility.  
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