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 چکیده

کشور از  مناطقعلوفه و حفاظت خاک در بسیاری از برای تأمین  با ارزش یکی از گیاهانBromus tomentellus گونه 

در  این گونهو مصرف علوفه  تولیدتغییرات  میزان چهارمحال و بختیاری است. به منظور بررسیاستان ستپی انیمهجمله مراتع 

، میزان کرسنک انجام شد. بدین منظور با شروع فصل رویش منطقهدر  چهار سالمطالعه به مدت ، این مختلف هایو سال هاماه

مرتع، میزان علوفه  از دامتا خروج رداشت گردید. با شروع فصل چرا قطعه محصور شده ب در اواخر هر ماه در آنتولید علوفه 

با فواصل یک ماهه برداشت و از تفاضل آن از تولید علوفه در داخل قطعه محصور شده، میزان مصرف باقیمانده از چرای دام 

 گونه،این  مصرف و تولید بر داشتبر هایماه و مطالعه مورد هایسال ثیرأت منظور به سرانجامعلوفه در هر ماه تعیین گردید. 

مقدار تولید علوفه این گونه در که  نتایج این تحقیق نشان داده است .گرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد هحاصل ارقام و اعداد
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رم کیلوگ 8/164و  4/372با علوفه تولید مقدار و کمترین داری داشته است. بیشترین مورد بررسی تفاوت معنی هایو ماه هاسال

بیشترین مقدار تولید علوفه این گونه در ماه اردیبهشت و کمترین آن بوده است.  86و  89 هایمربوط به سالدر هکتار به ترتیب 

 طوریه ب ؛های مورد بررسی زیاد بودمیزان مصرف دام از علوفه این گونه در تمام سالتیر بوده است. های خرداد و ماهمربوط به 

قرار درصد علوفه تولیدی این گونه مورد مصرف  3/86و  2/87، 8/86، 8/79به ترتیب  89و  88، 87، 86 هایکه در سال

 ماه بوده است.خرداد ها در در اکثر سالعلوفه این گونه بیشترین میزان مصرف  .گرفت

 .Bromus tomentellusتغییرات، تولید و مصرف علوفه، کرسنک،  کلیدی: یهاواژه

 

 مقدمه

ها، د. برای مدیریت صحیح این اکوسیستمشونمی شامل را کشور گسترده هایعرصه از بخش ترینعمده رتعیم هایستمیاکوس

با توجه به سیر قهقرایی مراتع ایران در چند دهه اخیر، . استضروری  هاآندهنده و خصوصیات شناخت کافی اجزای تشکیل

های مرتعی الزم است با مدیریتی صحیح در اکوسیستم لذا ؛روری استتولیدی مراتع به تولید بالقوه آن امری ض توان بازگرداندن

تعیین رفتار رویشی و همچنین  خصوص بهصورت گیرد. در این راستا مطالعات پوشش گیاهی  هاآنبرداری صحیح از بهره

)فرج  این هدف استهای مختلف اولین قدم برای رسیدن به و سال هاماههای مختلف توسط دام در گونهبررسی میزان مصرف 

با خصوصیات رویشی کمی و کیفی های رویشی متنوع و نیز فرمو دائمی  دوسالهگیاهان یکساله،  (.1388، و همکاران الهی

های های گیاهی متعلق به فرمدهند. هر یک از گونههای متفاوت، ترکیب گیاهی اکثر مراتع کشور را تشکیل میمختلف و فنولوژی

  هایو سال فصل چرا ازمقطع  هر تولید معینی دارد. دام چرنده نیز در های مختلفو سالچرا  های فصلاهمدر  ،رویشی مختلف

 موارد فوقبدون شناخت  .استهای مختلف متفاوت شرایط و نژادکه بر حسب  کندمصرف میعلوفه معینی مختلف مقدار 

با نام فارسی جارو  Bromus tomentellus گونه (.1394کاران، )کریمی و هم باشدمقدور نمیریزی و مدیریت مرتع و دام برنامه

های این گیاه متراکم و ریشه. استیا گندمیان  Gramineaeاز خانواده خوشخوراک قوی و پایا،  علفی یا علف پشمکی، گیاهی

مجتمع است و روی  ها در پایین ساقهخطی و نوک دار که بخش اعظم برگهای آن های آن خشک و شکننده و برگزیاد، ساقه

زنی بذر آن زیاد و کشت آن . قدرت جوانهاستپی کشور به وفور رویش داردپوشاند و در اغلب مناطق معتدله و نیمهخاک را می

را به  گرادیسانتدرجه  40تا  -25های خشک و خیلی خشک نیز موفقیت آمیز است. این گیاه قادر است دمای حتی در سال

متر از سطح  2300-3300العات اکولوژی گونه علف پشمکی بیان شد که این گیاه در دامنه ارتفاعی در مط. خوبی تحمل کند

این گیاه از  یدهگلکند. مرحله رشد رویشی این گونه از اواسط اسفندماه تا اواخر فروردین ماه متغیر است. مرحله دریا رشد می
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این  (.2008قلیچ نیا و همکاران، ) استز اواخر خرداد تا اواخر تیرماه تا اواسط خرداد و مرحله رسیدن بذر آن ا یبهشتارداوایل 

میلی متر و میانگین دمای ساالنه  510-653این گیاه  هاییشگاهروروید. متوسط بارندگی در یم 21/7-70/7گونه در اسیدیته 

های گیاهی مراتع استان در تیپاین گونه به عنوان گونه همراه (. 1394کریمی و همکاران، است ) گرادیسانتدرجه  2/7

شود. گیاهی بروجن، اردل، لردگان و کوهرنگ به وفور یافت می ،اکثر مراتع شهرستان شهرکرد خصوص بهچهارمحال و بختیاری 

بذر فراوان، نقش بسیار مهمی در حفاظت خاک و جلوگیری از  وای رشد نموده و عالوه بر تولید علوفه است که به صورت دسته

 های شاخص اصالح و احیای مراتع استان بشمار رود.تواند از گونهمی هامزیتکند و به خاطر همین ایفا می فرسایش

های در سالرز را در مراتع کردان البBromus tomentellus گونه  علوفه مصرف و تولید تغییرات ،(1394کریمی و همکاران )

 ختلف با همهای مماه ها ود که مقدار تولید و مصرف این گونه در سالبررسی قرار دادند و گزارش کردن مورد 1389تا  1386

 شامل هاسلندراگ تولیدی خشک ماده از درصد 60 که رسیدند نتیجه این به ،Steven (2009). داری داشته استتفاوت معنی

 با میزان تولید علوفه پتامبرس و والیج یاهماه در و مراتع این در .شده است تولید ژوئن و می آوریل، هایماه در ها،گونه اکثر

 بر سنگین چرای بهار در و مراتع این در چنانچه حال .است کاهش روبه هوایی، و آب طیشرا به بسته و مالیم نسبتاً شیب یک

 یزن اصولی برداریهرهب همچنین ورسیده  بذر تولید مرحله به گیاهان رشد، استمرار جهت به ؛نگیرد صورت مرتعی گیاهان روی

. گردید حصارکشی مطلوب، یبرداربهره و تولید تداوم جهت بهار فصل در مرتع از سوم یک منظور این برای .است مدیریت قابل

، 240 ترتیب به بستانتا اواخر و اواسط بهار، اواخر در روز در دام رأس هر برای علوفه مصرف مقدار تحقیق این در همچنین

 فزایشا ،علوفه تولید تأمین در Bromus tomentellusبا توجه به اهمیت گونه  .آمد بدست خشک ماده گرم 160و  120

متأسفانه اطالعات  کشور، مراتع گیاهی یهاپیت از بسیاری در همراه یا اصلی گونه عنوان به خاک حفاظت و دامی هایفرآورده

دی صیات تولیسی خصواز این مطالعه، برر بسیار کمی درباره خصوصیات رویشی، تولید و مصرف آن وجود دارد. بنابراین هدف

 .است( در مراتع نیمه استپی کرسنک 1386-1389سال ) و میزان مصرف علوفه این گونه در طول چهار

 

 هاروشمواد و 

 معرفی منطقه مورد مطالعه

هرکرد واقع شده کیلومتری شمال غربی ش 60هکتار وسعت در فاصله  600ای نیمه کوهستانی و مرتفع با منطقه کرسنک ناحیه

 50ثانیه عرض شمالی و  33دقیقه و  32درجه و  32ثانیه تا  29دقیقه و  30درجه و  32است. موقعیت جغرافیایی آن بین 

متر  3100از سطح دریا  منطقهحداکثر ارتفاع . استثانیه طول شرقی  9ثانیه و  29درجه و  50ثانیه تا  44دقیقه و  27درجه و 
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غالب گیاهی . تیپ استدرصد و جهت آن شمالی  20-30متر بوده و متوسط شیب منطقه حدود 2250ارتفاع آن  و حداقل

منطقه  بارندگیمیانگین  ؛است  Astragalus brachycalyx- Eryngium billardieri - Agropyrum intermediumمنطقه

  .طوب فراسرد قرار داردو اقلیم منطقه مطابق روش دومارتن تصحیح شده در محدوده نیمه مر متریلیم 1/436

 روش تحقیق

در  ابتدارفت. گمورد بررسی قرار  کرسنکنیمه استپی در مراتع  Bromus tomentellusدر این مطالعه تولید و مصرف گونه 

طح دریا، خاک سع از )پوشش گیاهی، شیب، ارتفا هکتار با توجه به جمیع جهات 5/0منطقه معرف به مساحت  کی 1385سال 

های متوسط یهاز پا Bromus tomentellusونه گ گیری تولید و مصرفبرای اندازهراتع منطقه انتخاب و محصور گردید. و...( در م

این راکم وشش تاجی و تپسیستماتیک،  -تصادفی به صورتشدید  یبردارآمار. جهت تعیین پایه متوسط، در یک شداستفاده  آن

ز پس ادید. عیین گرت آنمتوسط  پایهه و از تقسیم پوشش کل به تراکم کل برآورد شد شده )قرق( در داخل قطعه محصور گونه

سط در داخل قرق و برای پایه متو 5های فصل رویش هر یک از ماهگیری تولید در اندازهتعیین پایه متوسط، در هر سال برای 

هر  .گذاری گردیدالمتعرق انتخاب و پایه متوسط در بیرون از ق 5 ،های فصل چرااز ماه کیهر گیری مصرف علوفه در اندازه

اصل ده و با فوشگیری تولید گونه در داخل قطعه محصور از اول فصل رویش شروع اندازهو در موعد مقرر )پایان هر ماه( ساله 

ه یزان علوفرتع، ممیک ماهه تا خشک شدن گیاه ادامه داشت. در بیرون قطعه محصور نیز با شروع فصل چرا و ورود دام به 

رداشت شده ه علوفه بن هر ماشد. در پایا برداشت)پایان هر ماه( ، تا زمان خروج دام از مرتع با فواصل یک ماهه اقیمانده گونهب

ها، ین نمونههای جداگانه به آزمایشگاه حمل شده و پس از خشک شدن در هوای آزاد و توزبه ازای هر پایه در داخل پاکت

اقیمانده از ب حصورماخل قطعه در د هیهر پاعلوفه  مقدار تولید از تفاضل مصرف تعیین گردید.ده باقیمانمیزان علوفه تولید شده و 

فتار رروند  ،لفای مختهبا مقایسه تولید گونه در ماه .تعیین گردید هر پایه ، میزان مصرفمصرف هر پایه در بیرون از قرق

مان و زای مختلف، هماه شد. با مقایسه مصرف دام از گونه در رویشی گونه در مرتع تعیین شده و زمان حداکثر تولید آن معین

 شت براهای بردماه و لعهمطا مورد هایسال تأثیر منظور به سرانجامدر مقاطع زمانی فصل چرا مشخص شد.  آنمیزان استفاده از 

امل الب طرح کقب در انس مرکو ارقام حاصل مورد تجزیه واری دتولید و مصرف گونه تحت بررسی در منطقه مورد مطالعه، اعدا

 شد. نکن انجاما روش دابهای مورد بررسی ها و سالتصادفی قرار گرفت. سپس مقایسه میانگین تولید و مصرف این گونه در ماه

 

 نتایج
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 در ماه و سال تقابلم اثر و ماه اثر سال، اثر که ؛شد مشخص واریانس تجزیه از حاصل نتایج و آماری ایهبررسی اساس بر

تایج حاصل (. همچنین ن1)جدول  بوده است دارمعنی Bromus tomentellus گونه علوفه تولید روی بر درصد یک خطای طحس

دار ولی اثر متقابل عنیدرصد م 1در سطح خطای و سال از تجزیه واریانس بر روی مصرف علوفه این گونه نشان داد که اثر ماه 

ها این گونه بین سال مقایسه میانگین تولید و مصرف علوفه (.2)جدول  نشده استدار درصد معنی 5سال و ماه در سطح خطای 

 همان (.3 )جدول ته استهای مختلف اختالف وجود داشها و ماهداده است که بین سالنشان با آزمون دانکن های مختلف و ماه

واضح و  گروه 2شان از ال با آزمون دانکن نبندی متوسط تولید این گونه در سگروه ؛گردد( مالحظه می3طوری که در جدول )

 گروه مشخص بوده است.  4مشخص و در ماه نشان از 

 Bromus tomentellusواریانس اثر سال، ماه و اثر متقابل سال و ماه بر تولید علوفه گونه تجزیه  -1جدول 

 Pr > F میانگین مربعات درجه آزادی منابع تغییرات

 <0001/0** 3050411/78 3 سال

 8327/0 6736713/1 15 خطای اول

 <0001/0** 5734130/218 3 ماه

 <0001/0** 1578924/92 9 اثر متقابل سال و ماه

 - 648471/2 45 خطای دوم

 عدم معنی داری ns، %5 دار بودن در سطحاحتمال معنی ٭، %1دار بودن در سطح احتمال معنی ٭٭

 Bromus tomentellusمتقابل سال و ماه بر مصرف علوفه گونه  واریانس اثر سال، ماه و اثرتجزیه  -2جدول 

 Pr>F میانگین مربعات درجه آزادی منابع تغییرات

 <0026/0** 4663562/63 3 سال

 9994/0 1974070/2 15 خطای اول

 <0001/0** 6780448/135 3 ماه

 ns0726/0 0837975/22 9 اثر متقابل سال و ماه

 - 478466/11 45 خطای دوم

 عدم معنی داری ns%، 5دار بودن در سطح احتمال معنی ٭، %1دار بودن در سطح احتمال معنی ٭٭
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 های مختلف با آزمون دانکنماه وها در سال Bromus tomentellus مقایسه میانگین تولید و مصرف علوفه -3جدول 

 ماه سال فاکتور

 ورشهری مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین 89 88 87 86

 - - b41/3 b73/3 a98/6 a22/7 b84/5 a06/10 c42/4 d42/1 گرم در پایه() هتولید علوف

 b72/2 b24/3 a08/6 a23/6 - - a01/8 b61/5 c40/3 d65/1 گرم در پایه() همصرف علوف

 .مورد آزمایش است هایو ماهها نشان دهنده اختالف بین سال  a,b,c,dحروف

در Bromus tomentellus  برداری، تولید و مصرف نسبی و سهم تولید از کل تولید مرتع گونهبهره تولید، مصرف، درصد -4جدول 

 طول دوره مورد بررسی در سایت کرسنک

آمار  یهاسال

 یبردار

آمار  یهاماه

 یبردار

 تولید

(Kg/ha) 

 مصرف

(Kg/ha) 

 درصد 

 بهره برداری

تولید نسبی 

 )درصد(

مصرف نسبی 

 )درصد(

تولید نسبی گونه در 

 مرتع )درصد(

1386 

  - - - - - اردیبهشت

 6/46 9/80 46 3/61 4/133 خرداد

 8/19 1/19 53 4/87 8/164 تیر

 6/17 0 1/67 6/110 8/164 مرداد

 16 0 8/79 6/131 8/164 شهریور

1387 

 - 2/51 - - 9/93 فروردین

78/11 

 7/31 9/32 7/32 5/50 3/154 اردیبهشت

 4/34 9/15 4/57 4/105 4/183 خرداد

 8/20 0 5/75 5/138 4/183 تیر

 1/13 0 8/86 3/159 4/183 مرداد

 - 0 - - - شهریور

1388 

 - 3/21 - - 2/73 فروردین

40/13 
 - 6/40 - - 4/212 اردیبهشت

 1/37 2/26 7/36 111 5/302 خرداد

 2/34 9/11 2/62 4/213 2/343 تیر
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 7/16 0 7/76 2/263 2/343 مرداد

 1/12 0 2/87 3/299 2/343 شهریور

1389 

 - 1/28 - - 6/104 فروردین

44/14 

 - 6/66 - - 8/352 اردیبهشت

 1/53 3/5 8/45 5/170 4/372 خرداد

 3/27 0 4/69 4/258 4/372 تیر

 6/18 0 5/85 3/318 4/372 مرداد

 1 0 3/86 4/321 4/372 شهریور

 بحث و نتیجه گیری

 88و  86 هایسالدر  Bromus tomentellusصورت گرفته، طول دوره رویش )تولید( برای گونه  هایبررسیبر اساس 

 ین(. ا4ه داشت )جدول ماه اداموردین شروع شده و تا خرداد و تیراز فر که بودسه ماه  89و  87 هایسال در وچهار ماه 

اهانه در رارت محلیل تأخیر در شروع مراحل فنولوژیکی گونه و پراکنش بارندگی و تغییر درجه اختالف دوره رویش به د

ش این گونه در منطقه روی طول دوره ،(1394کریمی و همکاران ) .ه استبود آماربرداری هایسالفصل رویش در  هایماه

و هوایی  ناشی از شرایط متفاوت آب توانمیها را سالاند که این اختالف جزیی در بعضی از ماه گزارش کرده 3کردان البرز را 

 دو منطقه )دمای محیط و میزان بارندگی( دانست.

 نمیانگی به نسبت که شد تولید علوفه مقدار بیشترین 89 سال در. داشت تفاوت بررسی هایسال در گونه این علوفه تولید کل

 درصد 38 میانگین به نسبت که شد تولید علوفه مقدار کمترین 86 سال در و زیادتر درصد 40 حدود( هکتار در کیلوگرم 266)

 بود بیشتر درصد 29 میانگین به نسبت 88 سال علوفه تولید و کمتر درصد 31 میانگین به نسبت 87 سال علوفه تولید. بود کمتر

 از بعضی در دهندهگل هایهساق ظهور گونه این علوفه تولید افزایش در اساسی و مهم بسیار فاکتورهای از یکی(. 4 جدول)

 در مناسب حرارت درجه و کافی رطوبت دلیل به که هاسال از بعضی در. است بوده دیگر هایسال در هاآن ظهور عدم و هاسال

 تعداد ،(89 و 88 هایسال مانند) است بوده مناسب شرایط گیاه این دهیخوشه دوره در خصوص به رویش، فصل هایماه

آورده  وجود به گونه این علوفه تولید در چشمگیری افزایش امر همین و شده زیاد تصاعدی صورت به ندهده گل هایساقه

 در. بود شده شروع گونه این رویشی رشد زمان این در و پیوسته وقوع به ماه فروردین در هابارش اکثر 87 و 86 سال در. است

 بارور جهت کافی رطوبت نتیجه در و نیفتاد اتفاق بارشی هیچ بود دهی خوشه مرحله در گونه این که خرداد و اردیبهشت هایماه

 در گیاه هایبرگ اکثر کافی رطوبت وجود عدم نتیجه در. نداشت وجود علوفه افزایش بالطبع و آن نشستن بذر به و هاگل شدن
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 علیرغم 89 و 88 هایسال در یول. شدندمی ریخته زمین روی به گیاه برداشت هنگام در و خشک 87 و 86 خرداد و اردیبهشت

 هایماه در و بود مناسب بسیار رویش فصل هایماه در هابارندگی پراکنش ،86 سال به نسبت کمتر ساالنه بارندگی مقدار

 این دهی خوشه مرحله در ،(89 و 88)سال  دو این طی در. داشت وجود بارندگی نیز خرداد در حتی و اردیبهشت و فروردین

 به نسبت گونه این تولیدی علوفه میزان در چشمگیری افزایش دلیل همین به و پیوسته وقوع به مناسبی بسیار هایبارندگی گیاه

این بنابراین عالوه بر مقدار بارندگی و درجه حرارت ساالنه و ماهانه، آنچه که در میزان تولید . آمد وجود به 87 و 86 هایسال

هایی که در در سال که یطورهای فصل رویش است، به پراکنش بارندگی در ماه ؛ستاگیاهان منطقه بسیار مهم گونه و سایر 

)اگرچه مقدار بارندگی ساالنه کمتر باشد( افزایش چشمگیری در  های فصل رویش مقدار بارندگی و پراکنش آن مناسب استماه

، (2005) و همکاران Durraniمله ج ی از. محققینآمده استگیاهان یکساله( به وجود  به خصوص) علوفه گیاهانتولید 

Hussain & Durrani (2007)بارندگی در فصل اند که نیز عنوان کرده ،(1388) زادبر و همکاران، (1386) ، احسانی و همکاران

 دارد.علوفه  های گیاهی تأثیر زیادی در افزایش تولیدمناسب و زمان رشد گونه

 8/79 حدود در 86 سال در که طوریه ب ؛بود زیاد خیلی بررسی مورد هایالس تمام در گونه این علوفه از دام مصرف میزان

 علوفه درصد 3/86 حدود در 89 سال در و درصد 2/87 حدود در 88 سال در درصد، 8/86 حدود در 87 سال در درصد،

. بود متفاوت مختلف هایسال در مختلف هایماه در علوفه مصرف نسبت. (4)جدول  گرفت قرار مصرف مورد گونه این تولیدی

 16) شهریور ماه در علوفه مصرف کمترین و( درصد 6/46)خرداد  ماه در علوفه مصرف بیشترین 86 سال در که طوریه ب

 ،(درصد 1/13)مرداد  ماه در علوفه مصرف کمترین و( درصد 4/34)خرداد  ماه در علوفه مصرف بیشترین 87 سال در ،(درصد

 در و( درصد 1/12)شهریور  ماه در علوفه مصرف کمترین و( درصد 1/37)خرداد  ماه در علوفه مصرف بیشترین 88 سال در

 گونه این. بود( درصد 1)شهریور  ماه در علوفه مصرف کمترین و( درصد 1/53)خرداد  ماه در علوفه مصرف بیشترین 89 سال

 خود بذردهی و دهی خوشه مرحله در گونه ینا که چرا فصل ابتدای در. گرفته است قرار برداری بهره مورد چرا فصل تمام در

 اکثراً هادام خرداد ماه در. گیردمی صورت آن از مصرف حداکثر ؛دارد قرار دام دسترس در کافی اندازه به و( ماه خرداد) باشدمی

 از شهریور و مرداد هایماه در و دهندهبذر هایخوشه از هادام ،هابرگ شدن خشک دلیل به تیر ماه در ای،طوقه هایبرگ از

 چرا فصل ماه آخرین در و مصرف حداکثر چرا فصل ماه اولین در هاسال تمام در. کنندمی استفاده گیاه الشبرگ و خشک علوفه

 به کمتری عالقه بزها و بوده گوسفند عالقه مورد شدت به گونه این علوفه. گرفته است صورت گونه این از مصرف مقدار کمترین

 Bromusکه میزان مصرف دام از علوفه گونه  اندکردهگزارش  ،(1394کریمی و همکاران ) .دادند نشان خود از گونه این چرای

tomentellus  اردیبهشت و خرداد باال بوده و با پیشرفت مراحل فنولوژیکی و خشبی شدن گیاه از میزان مصرف آن  یهاماهدر
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مجبور به  هادامدر سطح منطقه شده و به همین دلیل  هش علوفهوقوع خشکسالی باعث کا 1387در سال کاسته شده است. 

 و بیشترین میزان مصرف این گونه در ماه شهریور بوده است. اندشدهاستفاده از الشبرگ گیاهان در شهریور ماه 

اتع فه در مرف علوهای گیاهی بسیار مناسب از نظر میزان تولید و مصریکی از گونه Bromus tomentellusبه طور کلی گونه 

 Astragalus ،Acanthophyllum هایهای مختلف جنسرود. این گونه به همراه گونهاستان چهار محال و بختیاری به شمار می

ه مقاومت ب. با توجه داده استدر بعضی از مناطق استان چهارمحال و بختیاری تشکیل تیپ  Psathyrostachys fragilisو 

ز اهمیت مرتع، افه علوید ه چرای دام، جوانه زنی آسان بذر آن در طبیعت و سهم نسبی آن در تولبسیار باالی این گونه نسبت ب

ین پیشنهاد بنابراد. قه دارباالیی در ترکیب گیاهی منطقه برخوردار بوده و سهم قابل توجهی در محاسبه ظرفیت چرایی مراتع منط

نی بسیار استان و جوانه ز هایدامقش موثر آن در تأمین علوفه برای به دلیل اهمیت باالی این گونه در حفاظت خاک، ن ؛گرددمی

 ده گردد.احیایی و اصالحی مراتع تخریب شده استان از این گونه استفا هایبرنامهآسان آن در طبیعت، در 
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Abstract 

Bromus tomentellus is one of the most valuable plants for production and soil conservation in many parts 

of the country, including semi-steppe pastures in Chaharmahal & Bakhtiari province. In order to study the 

changes in production and forage consumption of this species, was investigated for different months and four 

years in the Karsanak area, Chaharmahal & Bakhtiari Province. For this purpose, at the beginning of the 

growing season, forage production was harvested at the end of each month in the enclosed plot. Since the 
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beginning of the livestock grazing season until leaving the livestock from pasture, the amount of forage 

remaining from grazing was taken at intervals of one month, and difference within the production in the 

enclosed unit, the amount of forage was determined per month. Finally, in order to affect the monthly and 

yearly harvesting on the production and consumption of this species, the numbers and figures of results were 

analyzed. The results were shown that the amount of forage production of this species in the years and 

months was significantly different. The lowest and lowest amount of forage production (372.4 and 164.8 kg/ 

ha) were respectively 2010 and 2007 years. The highest amount of forage production in this species was in 

May and the lowest was June and July. Livestock consumption of this species was high in all years. So that 

in 2007, 2008, 2009 and 2010, respectively, 79.8%, 86.8%, 87.2% and 86.3% of forage were used in this 

species. The highest amount of forage consumption has been in most of the years in June. 

Keywords: Changes production and forage consumption, Karsanak, Bromus tomentellus. 


