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 مراتع نیمه استپی دردام مصرف توسط اثر توسعه رشد گیاه بر مقادیر بررسی 

 (استان اردبیلمیانبند  سایت تحقیقاتی مراتع)مطالعه موردی: 

 2،مرتضی اکبرزاده1جابر شریفی

 ، آموزش وتان تحقیقاسازم-استادیار پژوهشی بخش تحقیقات جنگل و مرتع مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل-1

 ایران ترویج کشاورزی

ایران.-استادیار پژوهشی )بازنشته ( موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی -2  

 

 چكیده

منظور  . به همینباشد یم یدام ضرور تیریمد یدر طول دوره چرا مرتع برا ایعلوفه اهانیمصرف گمقادیر آگاهی از        
( 1389تا 1386و درصد مصرف آن در مراتع میانبند مشگین شهر به مدت چهار سال) توسعه رشد چهار گونه اصلی مرتعمقدار 

نتایج نشان داد انجام شد.   SPSSبا روش قطع و توزین اندازه گیری شد. تجزیه و تحلیل آماری داده ها با استفاده از نرم افزار 
وجود  داریاختالف معنی گیاه میزان تولید و درصد مصرفدر ماههای فصل رویش در بین  Artemisia fragransگونه در  که

بذر  مرحلهدرصد مصرف آن در بیشترین ولی  بیشترین درصد تولید در مرحله سوم برداشت )خرداد ماه( به طوری که داشت،
داری وجود طی ماههای فصل رویش اختالف معنی تولید و مصرف در ندر میزا Kochia prostrate گونه دربود. دهی )آذرماه( 

وجود داشت و بیشترین تولید در مرحله سوم )خرداد(  یدارختالف معنیاز نظر تولید ا Stipa hohenackeriana. در شتندا
در  Astragalus brachyodontus. در ی وجود نداشتدارختالف معنیا بین مرحله رویش بوده است ولی در میزان مصرف آن

% خطاء وجود داشت و مرحله  سوم برداشت )خرداد ماه ( بیشترین تولید و  1ی مراحل رویش اختالف معنی دار در سطح ط
، Artemisia fragransدرصد از  95/30در طی چهار سال،   هاگونهعلوفه  مصرف متوسطنظر از  . همچنینمصرف را داشت

 Astragalusدرصد از  Stipa  hohenackeriana  ،62/3درصد از Kochia prostrate  ،52/17درصد از  32/29

brachyodonuts   ها بوده است.درصد از سایر گونه 59/18و 

 

استان اردبیل. مصرف علوفه،درصد , توسعه رشد گیاه، تولید علوفهکلمات کلیدی:   

 

 مقدمه 

حیح باران عامل تاثیر گذار در تولید علوفه با توجه به اینکه در مناطق خشک و نیمه خشک تغییرات بارندگی و پراکنش نا ص    
توسعه رشد و در شرایط نرمال،  .واکنش متفاوتی دارندبه تناسب فرم زیستی است، از طرفی گیاهان در مقابل تغییرات بارش، 

، این مطلب از طریق محاسبه ضریب باال رفتن سن گیاه موجب خشبی شدن و افزایش درصد سلوزی ساختمان گیاه می شود
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مثل خشکسالی ها ، طول رویش به اثبات رسیده است، در شرایط غیر نرمال  رشد و میزان مواد سلوزی گیاهییرات درصد تغ
این اثر توسعه  تاکوتاه شده و خشبی زود رس حادث می شود. در چنین شرایطی درصد مصرف گیاهان کاهش می یابد. بنا بر

در این رابطه در داخل و خارج از کشور  ی کهمطالعات. یر گذار است رشد و زمان مناسب مصرف گیاهان در مدیریت چرا تاث
در تحقیق خود به این ( 2002) و همکاران Willms:  اشاره می گردد  به صورت موردی بشرح ذیلآنها  از انجام گرفته به برخی

 & Kbumaloتاثیر قرار داده است.  ها را تحتنتیجه رسیدند که فاکتور چرا اثری روی حضور یک گونه نداشته اما فراوانی گونه

Holcheck (2005در بررسی تاٌثیر بارندگی بر ) که بارندگی فصل رویش تأثیر  نتیجه گرفتند ،تولید علوفه پوشش گیاهی و
داشت.  دوجو بین جمع بارندگی و تولید علوفه داریهمبستگی معنی ،علوفه مراتع دارد و کیفیت تولیدمیزان زیادی بر روی 

مطالعه نمودند،  1383تا  1375ت پوشش گیاهی تحت تاثیر نوسانات بارندگی را در منطقه استپی رودشور تهران، از سال تغییرا
های مختلف رفتارهای متفاوتی در برابر نوسانات بارندگی دارد، در مجموع گیاهان دائمی نتایج تحقیقات آنها نشان داد که گونه

مقاومترین گونه به خشکی بوده است   Stipa hohencckerianaو از بین گندمیان  کمترین کاهش در پوشش تاجی را داشتند
(Akbarzadeh, & Mirhaji, 2007). ( اثر1392ارزانی و همکاران ) در علوفه کیفیت شاخصهای مقادیر بر گیاه رشد توسعه 

 هایگونه متابولیسمی انرژی و خام وتئینپر سبالن بررسی نمودند، نتایج تحقیقات ایشان نشان داده که مقادیر کوهستانی مراتع

در مرحله  متفاوت می باشند، میانگین مقادیر هضم پذیری در مراحل رشد رویشی باالتر و رشد مختلف مراحل در مورد مطالعه
( 1395در تحقیق دیگری )  ارزانی و همکاران همچنین درصد( می باشد. 50گلدهی و بذر دهی، کمتر از سطح بحرانی آن )

یت علوفه گونه های مهم مرتعی در مراتع کوهستانی الموت قزوین و بادامستان زنجان را بررسی نمودند، در نتایج آن چنین کیف
آمده که کاهش مصرف علوفه در پایان مرحله رشد )بذر دهی( در اثر افزایش الیاف سلولزی عامل دیگری در کاهش بازدهی دام 

 از علوفه در مراحل رویشی، بازدهی مناسب تری در پی خواهد داشت.خواهد شد، بر همین اساس، بهره برداری 

-سال قرق گونه 9در بررسی تغییرات پوشش گیاهی در شرایط قرق و چرا تحت تاثیر بارندگی چنین گزارش کردند که در طی  

های در که جزو گونه Astragalus brachyodontusافزایش داشتند، و گونه  Kochia prostrata و  Artemisia fragransهای 
عکس العمل گیاهان به  در بررسی تاثیر اقلیم بر .( Sharifi & Akbarzadeh, 2013) حال انقراض منطقه بوده احیاء گشته است

این نتیجه رسیدند که دو فاکتور اصلی کنترل کننده عکس العمل گیاهان به تغییر اقلیم عبارتند از تغییر در میزان آب قابل دسترس 
ییر در تخصیص آب به یک نوع گیاه خاص، به طوری که با تغییر الگوی بارش، افزایش دما و باال رفتن میزان دی اکسید و تغ

در تحقیقی بر  (.Britta et al . 2010) های رویشی تغییر نموده استکربن و کاهش رقابت گندمیان، شرایط به نفع افزایش شکل
درصدی تولید علوفه  7/14داده که اجرای طرح های مرتعداری باعث افزایش حدود روی مراتع ییالقی مازندران نتایج نشان 

درصد روبه بهبودی بوده است اما از لحاظ آماری اختالف معنی دار نبوده  25قابل دسترس شده است و وضعیت مرتع مرتع نیز 
 متقابل اثر توسط که استپی نیمه اتعمر در تغییر در تحقیق دیگری در رابطه با موزاییک .(Kohestani et al, 2016)است 

گیاهی  موجب تغییر در ترکیب چرای شدید سوزی و آتش های مختلط انسان ایجاد می شود، به این نتیجه رسیدند که اثردخالت
است  گیاهی پوشش جانشینی ای دوره روند یک باعث عوامل دو و پویایی جامعه گیاهی در مراتع نیمه استپی می شود. هر

(Tahmasebi et al, 2013). ارزش رجحانی گونه  در تحقیق دیگریArtemisia fragrans   در سایت ارشق اردبیل بررسی
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های مختلف بسته به سالها براساس شاخص انتخاب گونه در ارزش رجحانی گونهنمودند در نتایج آن چنین گزارش شده که 
بوده  6/0زیر 86سالدر  Artemisia fragransه ارزش رجحانی میزان موجودی علوفه مرتع متفاوت بوده است، به طوریکه رتب

( رتبه ارزش 89و  88،  87های )شد درحالی که در سالمحسوب میتقریباً غیرخوشخوراك  اجتناب نسبی و دهنده نشانکه 
های با ازگونه است. در عین حال دهنده رجحان متوسط بوده نشانطور میانگین باالتر از یک بوده که ه رجحانی آن ب

 .,Sharifi and Fayaz)  شود و بهترین مرحله استفاده در مرحله سوم )تیرماه( بوده استمحسوب می یخوشخوراك متوسط

2011.).  

مانی ع-خلیج ( در ناحیه رویشیPlatychaete aucheri( بوم شناسی فردی گیاه ریش پهن )1394قنبریان و یزدان پناه )
لوفه، عدارویی،  د )ارزشتایج تحقیقات آنها نشان داد که گونه دارای ارزش چند منظوره دارمطالعه نمودند، ن را استان فارس

ای ای آن بر تغذیه مورد پسند زنبور عسل و حفاظت خاك( ولی با افزایش سن گیاه درصد پوتئین کاهش پیدا می کند و ارزش
در  Bromus tomentellus تولید و مصرف علوفه گونه  مطالعه تغییرات دام پائین می آید و نیاز دام را بر آورده نمی سازد. 

ن به شی و رسیدشد رویرمراتع کردان البرز نشان داده که به تناسب رشد رویشی، مصرف آن توسط دام افزایش داشت، در اتمام 
 (. 1394مرحله بذر دهی مصرف آن نیز کاهش می یابد ) کریمی و همکاران، 

ه نمودند را مطاتع مرکزی وفه ساالنه مهمترین گیاهان مرتعی منطقه خشکه رود ساوه در استانبررسی رابطه بارندگی و تولید عل
ی نداشتند معنی دار اله اثربارندگی فصل زمستان به تنهایی در تولید علوفه گونه های چند سنتایج تحقیقات آنها نشان داده که 

قلیم روی تغییرات توام ااثرات تغییرات . (.Zarekia, et al. 2012) ولی بارندگی تجمعی ساالنه رابطه معنی دار و مثبتی داشتند
ح رطوبت سط غییرات: تغییرات آب قابل دسترس و تآب و پوشش گیاهی در مناطق خشک، نتایج نشان داده که دو فاکتور اصلی

حیطی و جوامع معوامل بررسی روابط بین در . ( Tietjen et al, 2009) پوشش گیاهی موثر است   و تغییرات در واکنش خاك
و  ب یکنواختک ترکییگیاهی در مراتع قرق شده گنبد همدان، نتایج نشان داده که در قرق بلند مدت، جوامع گیاهی به سوی 

  ایش یافته استافز Iس های گیاهی کالهمگن میل کرده و وضعیت پوشش گیاهی بهتر شده است. بنا براین تراکم، ترکیب و گونه
(Asadian et al , 2017) . و تغییرات  رابطه بین تولید و مصرف علوفه گیاهانخصوص دستیابی به اطالعات کاربردی در

 بوده است. از اهداف این تحقیق تعامر برای برنامه ریزی و استفاده بهینه ازبارندگی موثر بر آنها 

 

 هاروش مواد و

طول شرقی  48´و  47°بین مختصات جغرافیایی)پارس آباد( جاده مشکین شهر به مغان25در کیلومتر  سایت مورد مطالعه       
 ای روشن با. خاك اراضی از نوع قهوهواقع شده استی آزاد ازسطح دریای متر 1100درارتفاع  و لیعرض شما 38´و 38° تا

طقه بر اساس برروی تشکیالت آهکی جوان مستقر شده است. اقلیم من ) بیش از یک متر( لومی رسی با عمق نسبتاً زیادبافت 
 .باشددرجه سلسیوس می5/13میلی متر، متوسط دما ساالنه 290روش آمبرژه، نیمه خشک معتدل با میانگین بارندگی ساالنه 

  .باشدهای خشک میبراساس منحنی آمبروترمیک حدود پنج ماه از سال یعنی از اواسط خرداد تا اواسط آبان ماه
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 ( دما و بارندگی.1363-88ساله) 25براساس میانكین  قمنحنی آمبروترمیک منطقه ارش -1شكل 

اع دیان ارتفاس گراتوضیح اینكه اطالعات هواشناسی منطقه ارشق براساس آمار ایستگاه هواشناسی مشگین شهراست که بر اس
 اصالح گردیده است.

 

 

 منهنمونه های انتخاب شده از پایه در-2شکل  نمونه های انتخاب شده از پایه کوخیا-1شکل
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 نمونه های انتخاب شده از پایه استیپا-3شکل 
 نمونه های انتخاب شده از پایه گون علفی-4شکل 

  بررسیروش 

گیری در داخل قطعه محصور از اول فصل رویش شروع شده و با اندازه توسعه رشد گیاه در مصرف آن برای بررسی تاثیر     
وفه ه گیری علز اندازاتوسط دام در مرتع،  یبرای برآورد میزان علوفه مصرف .فواصل یک ماهه تا خشک شدن گیاه ادامه یافت
ولید تمحصور و  اخل قطعهنحوی که از تفاضل تولید در ده استفاده شد، ب استباقیمانده در بیرون قطعه قرق که تحت چرای دام 

ه اده شد بهای متوسط گونه استفپایهصورت تصادفی از ه خارج از قطعه، میزان مصرف از هر گونه تعیین گردید. برداشت ب
شده  مت گذاریب و عالطوری که هر ماه حداقل پنج پایه متوسط در داخل و پنج پایه متوسط نیز در بیرون قطعه محصور انتخا

ظور ها ادامه یافت. به منگیری( اندازه1389تا  1386مدت چهارسال )ه ب ها برداشت شد وو در موعد مقرر تمام تولید این پایه
حاصل  داده های، های تحت بررسی در منطقه مورد مطالعههای برداشت بر تولید و مصرف گونههای مورد مطالعه و ماهتاثیر سال

مورد مقایسه ف مرتع و مصر میانگین تولید %5سپس با روش دانکن در سطح  ،تجزیه واریانس مرکب قرار گرفت از اندازه گیری
در  رجه حرارتارندگی و دبها با در نظرگرفتن نحوه توزیع رد نتایج بدست آمده ازآنالیز دادهتفسیر و بحث در مو .قرار گرفت

 های آمبروترمیک صورت پذیرفت.طول سال با ترسیم منحنی

 

  نتایج

مراحل برداشت )فصل های مورد مطالعه در علوفه گونه درصد مصرفتولید و  نتایج تجزیه واریانس و مقایسه میانگین     
ای ای و نیم بوتههای بوتهگونه ،ماه متغییر بود 6تا  3ها ازفصل رویش برای گونهارایه شده است.  2و  1در جدول  ش(روی

 Artemisia fragransگونه  نشان دادنتایج  .شتندماه رویش دا 3حداکثر  های علفیمعموالً طول رویش بیشتری دارند ولی گونه

بیشترین درصد تولید در  به طوری که ،داری بین مراحل برداشت وجود داشتمعنی در میزان تولید و درصد مصرف اختالف
 بوددرصد مصرف آن در طی ماههای منتهی به بذر دهی )آذرماه( بیشترین ولی  (،1بود )جدول  مرحله سوم برداشت )خرداد ماه(

در  .( 3 جدولبوده است ) 78ف در سال (. در بین سال ها نیز اختالف معنی داری وجو داشت و بیشترین مقدار مصر2)جدول 
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شت )جدول داری وجود ندادر میزات تولید و مصرف در طی ماههای فصل رویش اختالف معنی Kochia prostrateگونه 
وجود داشت و بیشترین تولید در مرحله  %5دار در سطح ختالف معنیاز نظر تولید ا  Stipa  hohenackeriana. در گونه (2و1

 Astragalus. در گونه (2و1ی وجود نداشت)جدول دارمعنی ختالفا( بوده است ولی در میزان مصرف آن سوم )خرداد

brachyodontus  و مرحله  سوم برداشت )خرداد ماه % خطاء وجود داشت  1در سطح  دار در طی مراحل رویش اختالف معنی
 (.2و  1( بیشترین تولید و مصرف را داشت )جدول 

 

 

 

 تجزیه واریانس و مقایسه میانگین تولید علوفه در مراحل برداشت در طی فصل رویشنتایج -1جدول 

 میانگین مربعات متغیرها

(msتولید ) 

 مراحل برداشت در فصل رویش)برحسب گرم در پایه( میانگین تولید در

 مرحله

 اول

 مرحله

 دوم

 مرحله

 سوم

مرحله 

 چهارم

 مرحله

 پنجم

 مرحله

 ششم

Artemisia fragrans 
**3395/4  bc99/1  c51/1  a76/2  ab24/2  ab59/2  ab56/2 

Kochia prostrata 
ns6952/1  a88/1  a81/1  a46/2  a98/1 - - 

Stipa  hohenackeriana 
*2514/1  b67/1  b77/1 a15/2 - - - 

Astragalus brachyodontus 
**2914/3  a90/0  b17/0  a84/0 - - - 

 

 

 اریانس و مقایسه میانگین مصرف علوفه در مراحل برداشت در طی فصل رویشنتایج تجزیه و- 2جدول 

 میانگین مربعات متغیرها

(msمصرف ) 

 میانگین مصرف درمراحل برداشت در فصل رویش)برحسب گرم در پایه(

مرحله  مرحله اول
 دوم

مرحله 
 سوم

مرحله 
 چهارم

مرحله 
 پنجم

مرحله 
 ششم

Artemisia fragrans 
**3308/3  b75/1  b48/1  a13/2  a17/2  a21/2  a53/2 

Kochia prostrata 
ns9519/2  a47/1  a12/2  a34/2  a19/2 - - 

Stipa  hohenackeriana 
ns 4565/0  a35/1  a56/1  a64/1 - - - 

Astragalus brachyodontus 
**9245/0  a37/0  b12/0  a54/0 - - - 
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% خطاء وجود دارد. بر اساس مقایسه میانگین  1داری در سطح ای بررسی اختالف معنیهاز نظر مصرف علوفه بین سالهمچنین 
 Astragalusو  Kochia prostrataبود. در گونه  87بیشترین درصد مصرف در سال   Artemisia fragransدر گونه 

brachyodontus   بود ولی در گونه  89بیشترین درصد مصرف در سالStipa hohenackeriana  بیشترین درصد مصرف در
 (. 3بوده است )جدول  89و  88های سال

 

 

 نتایج تجزیه واریانس و مقایسه میانگین مصرف علوفه گونه های شاخص مرتع در طی سال های بررسی- 3جدول 

 میانگین مربعات متغیرها

(msمصرف ) 

 میانگین مصرف ساالنه علوفه)برحسب گرم در پایه(

1386 1387 1388 1389 

Artemisia fragrans 
**3846/16  c14/1  a88/2  b78/1  b26/2 

Kochia prostrata 
**5291/9  b55/1  b82/2  b37/1  a39/2 

Stipa  hohenackeriana 
**7373/1  b21/1  b24/1  a86/1  a76/1 

Astragalus brachyodontus 
**1307/2  b17/0  b17/0  b12/0  a91/0 

 

 

، لوفه مرتععو مصرف کل  در بررسی میزان تولید ،های گیاهی موجود در مرتع متفاوت استه رشد روشی گونهبا توجه به اینک   
رویش  ناسب فصلها به تحدود هشت ماه از سال در مرتع علوفه تازه وجود داشت اما نوع گونهتوان نتیجه گرفت که می

 . تارایه گردیده اس ،3 شکلی بررسی هالدر طی سا در کل مرتع علوفهو مصرف  متفاوت بود، میزان تولید

 
های مورد بررسی ل ساطی  درکل مرتع  مصرف و تولید مودارهاین -3شکل   
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  گیرینتیجهبحث 

-و تشکیل تیپ میه بودپوشش گسترده  ،مورد مطالعهکه در مراتع ( Artemisia fragransدرمنه معطر )، اصلیهای گونه از     

اری دتالف معنیها اخسال در بین نشان داد که گونهاین میزان تولید و مصرف  داده های مربوط بهنس نتایج تجزیه واریا .دهند
 ردواریانس  یج تجزیهبر اساس نتا .ها، تولید علوفه آن متفاوت استبه عبارتی تحت تغییرات اقلیمی در طی سال وجود داشت

ن مقدار اه و کمتریم، بیشترین مقدار تولید در تیر داشتوجود  اختالف معنی دار تولید در میزان های فصل رویش نیزماه
درصد از کل  95/30درصد از تولید این گونه توسط دام مصرف شد که در مجموع  57/88حدود  .دراردیبهشت و خرداد بود

در  رصد اسانسن د بودهای اول و دوم، باالدهد. علت پائین بودن مصرف این گونه در ماهمصرف مرتع را این گونه تشگیل می
-مراتع تیپ درمنه خصوص تغذیه دام دردردر تحقیق خود ( 1384باغستانی ) مطابق با نتیجه فوق، .است مراحل اولیه رویش

تمرکز مگندمیان  یمی خانوادههای یکساله و گیاهان داروی گونه بیشتر هاکه در اوایل فصل چرا تغذیه دام ندنتیجه گرفت اروشیا 
 دام قرار ورد توجهبیشتر م  (اروشیا-درمنه)ای های بوتهلیکن در اواخر فصل مذکور گونه ،ای دایمیبوته هایاست تا گونه

  .گیردمی

 تولید کل ازدرصدی  35/26حدود کیلوگرم علوفه خشک در هکتار39/140با میانگین تولید  Kochia prostrataگونه      
درصدی از کل  32/29گونه توسط دام مصرف شد که در مجموع این لید وتدرصد از  06/74حدود  مرتع را تشکیل می دهد.

و مصرف  یزان تولیدم، بنابراین شددار با توجه به اینکه در تولید و مصرف این گونه اثر سال معنی علوفه مصرف شده مرتع است.
ا( تفاوت معنی دار ر در فصل چرماه د 4) ، ولی اثر مراحل برداشتاستهای مورد بررسی برای این گونه متفاوت در طی سال

 در نتیجه تولید این گونه در مراحل برداشت در طی سال پایدار بوده است.  ،وجود نداشت

درصد از  30/53کیلوگرم علوفه خشک در هکتار بود که حدود  17/93 تولید با میانگین Stipa hohenackerianaگونه        
با توجه  .دهدل میدرصد از کل مرتع را تشکی52/17و  55/19این گونه بترتیپ آن توسط دام مصرف شد، تولید و مصرف نسبی

ای مورد هر طی سالددار شد، بنابراین میزان تولید و مصرف به اینکه در تولید و مصرف این گونه اثر سال از نظر آماری معنی
ظر میزان ن، اما از ود داردوج یدارد تفاوت معنیهای برداشت، از نظر میزان تولیدر طی ماه .بررسی برای این گونه متفاوت است

شان نداد داری ننیابطه معدار وجود نداشت. هر چند که تغییرات تولید با تغییرات بارندگی ساالنه و فصلی رمصرف تفاوت معنی
یشتر تحت بونه ین گاشود که تغییرات تولید های مورد بررسی مشخص میولی با مراجع به آمار بارندگی ماهانه در طی سال

-ادامه می د رویشی این گونههای فصل رویش است. در صورت بارندگی در فصل رویش، تا تیر ماه رشهای ماهبارندگیتأثیر 

 ،نا خشبی شدب شده و زود تر خشبی ود رطوبتببا کمیابد. تکمیل شدن روشد رویشی در این گونه معموالٌ درخرداد ماه است. 
ارندگی برمیزان ب( در بررسی تاٌثیر 2005) Kbumalo & Holcheckاین رابطه  شود. درکمتر میه این گونرغبت دام به چرا 

 و همکاران Reyneri  نینهمچ .که بارندگی فصل رویش تأثیر زیادی بر روی تولید علوفه مراتع دارد تولید علوفه نتیجه گرفتند
ه با ک طوریه ب د داردو مدت زمان چرای دام رابطه خطی وجو ( به این نتیجه رسیدند که بین میزان تولید گراس لندها1996)

  ارد.ه تطبیق ددست آمدبیابد که نتایج این تحقیق با نتایج کاهش ماده خشک تولیدی در هکتار، مدت زمان چرای دام کاهش می
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 درصدی 40/54حدود کیلوگرم علوفه خشک در هکتار که  21/21 میانگین تولیدبا  Astragalus brachyodonutsگونه      
-ل مرتع را تشکیل میدرصد از ک 62/3و  78/4برداری قرارگرفت. تولید و مصرف نسبی این گونه بترتیپاین گونه مورد بهره

صرف در طی من تولید و بنابراین میزا ،دار شده استدهد، با توجه به اینکه اثر سال و ماه ) مراحل برداشت( از نظر آماری معنی
ولید در ن مقدار ته بیشتریک. مقایسه میانگین تولید در بین مراحل برداشت نشان داد استبرای این گونه متفاوت  های بررسیسال

 فی در عینی مثل گون علکند به عبارتی گیاهان علفکاهش پیدا میتولید آن رویش و  بارندگی، کاهش با. بودماه اول برداشت 
ج زارع کیا و ق با نتایین تحقینتایج ا باشد.آن شدیداٌ تحت تاثیر بارندگی بهاره میحال که مقاوم به خشکی هستند و تولید علوفه 

جه ر عامل دردگیها، تاثیبا تغییرات شرایط جوی از سالی به سال دیگر و تغییر میزان بارن نتیجه گرفتندکه  (2011)همکاران 
د شی از تولیبخ .اردمطابقت د، فنولوژی یاری کند تواند ما را در پیشگوییحرارت و تاریخ وقوع مراحل فنولوژی در آن می

پایدار  منبع ،هایکساله نعلوفه گیاها تولید بارندگی، نوسانات بدلیلهر چند  .دهندعلوفه مرتع را گیاهان یکساله تشکیل می
 ز تولید کلا هالهسهم تولید یکسا .شود ولی در شرایط نرمال آب و هوایی سهم تولید آن چشم گیر استعلوفه محسوب نمی

فته و کاهش یا اهتوفیتکریپهمی بستگی به شرایط آب و هوایی دارد ولی در شرایط نرمال با افزایش شدت چرا، گیاهان ارجح و
قت دارد، نتایج مطاب (1386و همکاران، ) Gholami این بخش از نتایج با نتایج تحقیق .شودمی جایگزینگیاهان یکساله 

بر  .ای گردیدونهگهای تنوع و غنای داری شاخصکاهش معنی دام موجب  شدت چرایبا افزایش ه تحقیقات آنها نشان داد ک
ید علوفه به حدود % است به عبارت دیگر در سالهای خشک تول 75اساس نتایج بدست آمده ریسک تولید در این مناطق حدود 

رد علوفه مو و تامین دپایداری دار د نسبتاًلیو تو خشکی بوده های مرتعی مقاوم به چرا ورسد ولی برخی گونهمی یک چهارم
 .دردگتمرکز م قابل مصرف دام، پر تولید ،های مقاوممدیریت باید بر تقویت گونهلذا  ،نیاز دام نقش اساسی دارد
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Abstract: 

     Awareness of the amount of forage crops used during grazing season is essential for livestock 
management. For this purpose, plant growth development and forage consumption was measured in 
research exclosure of Arshaq Site rangelands in Ardabil province during 2007-2010 by clip and 
weigh method .  Statistical analysis was performed using SPSS software. The results showed that in 
Artemisia fragrans, there was a significant difference between the months of the growing season in 
the amount of production and percentage of consumption of the plant. So thatthe highest percentage 
of production was observed in the third stage of harvest (June) but the highest percentage of 
consumption was in the seed stage (December). There was no significant difference in Kochia 
prostrate species in terms of production and consumption during the growing season months. In 
Stipa hohenackeriana there was a significant difference in terms of production, and the highest 
production was in the third stage (June), but there was no significant difference in its consumption 
between growth stages. In Astragalus brachyodontus, there was a significant difference at 1% level 
to growth stages, and the third stage (June) produced the highest production and consumption. Also, 
the average forage consumption species was of four years about  30.95% of Artemisia fragrans, 29.32% of 
Kochia prostrate, 17.52% of Stipa hohenackeriana, 62.2% of Astragalus brachyodonuts and 18.59% of  
another species. 

 

Key word: Plant growth development, Forage production, Forage consumption, Ardabil province. 
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