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 در مراتع استپي يابوته يهاگونه يبرختغييرات توليد و مصرف روند 
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  دهيچک 

از ابتاداي صصال  89تاا  86ي هاالسطي ه ساوه، يمراتع زرند ايبوته هايگونه يد و مصرف برخيروند تول يبررسمنظور به 

هاي چرا شده توسط دام، باا صواصال يا  طعات محصور و علوصه باقيمانده آنها در عرصهقها در داخل رويش توليد علوصه گونه

 Cousiniaهاي نتاايج نشاان داد كاه تولياد گوناه .ها، ميزان مصرف از هر گوناه تعيايش شادماهه برداشت شده و از تفاضل آن

cylindracea  ،Scariola orientalis  وDendrostellera lessertii  ي مورد بررسي كاه بارنادگيهاي متفااوتي نياز هاسالدر

كمتاريش مقادار  1387نتايج نشاان داد كاه ساال . بيشتريش مقدار علوصه توليد شد 88و 86اند، نوسان داشته است. در سال داشته

ي هاار بارندگي رخ داد. همچنيش در ماههااي مختلات تولياد و مصارف از گوناهعلوصه توليد شد كه در ايش سال نيز كمتريش مقد

سال اوج توليد مرتع در ارديبهشت مااه باود و تولياد در مااه خارداد  سهدر متوسط  يبه طور كلمختلت نيز متفاوت بوده است. 

خود را توليد نمودناد. ساهب بيشاتري از  ها در دو ماه صرورديش و ارديبهشت بيشتريش مقدار علوصهروندي نزولي داشت. اكثر گونه

 علوصه مصرف شده مرتع در ماه آبان و ارديبهشت بود. 

 ي مرتعي، توليدعلوصه، مصرف علوصهها، گونهمراتع مناطق استپيکليدي:  هايواژه

 

  مقدمه
 نياز مورد علوصه و يندرومي جغراصيايي و هوايي و آب شرايط به بسته متنوعي گياهي هايگونه كشور مراتع گياهي شپوش در

توليد معيني دارد. دام  ي مختلتهاسالو چرا  ي صصلهاماهدر  مرتعيهاي هر ي  از گونه. نمايندمي تأميش را كننده چرا دامهاي

ي مختلت هاشرايط و نژادكه بر حسب  كندميمصرف علوصه معيني ي مختلت مقدار هاسالو  صصل چرا ازمقطع  هر چرنده نيز در
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ريزي و ي  مرتع در طول دوره چرا برنامه و ميزان مصرف علوصه بدون شناخت خصوصيات توليدي گياهان باشد.ميت متفاو

محققيش بسياري به مطالعه توليد گياهان مختلت در شرايط مديريتهاي مختلت چرايي و  باشد.مديريت مرتع و دام مقدور نمي

در مطالعه اي در مراتع كوهستاني الموت قزويش به ( 1391)د و همکاران رشون روابط بيش توليد و عوامل اقليمي پرداختند:

 Artemisia گونه  دو عوامل پايداري به توجه با مرتعي پرداختند و خاطر نشان كردند كه گونه چند علوصه توليد پايداري ارزيابي

aucheri   وCousinia esfandiari دارند. در رابطه با توليد و نقش  داريپاي عوامل بيشتر براساس مطلوبي توليد پايداري

 ,.Fakhimi et al., 2014; Yang et alبارندگي و رطوبت در مقدار توليد گياه نيز بررسيهاي زيادي در كشور انجام گرصته است )

در ( 1392)(. در ايش مطالعات بر نقش بارش و ميزان رطوبت در اصزايش توليد علوصه تاكيد شده است. احمدي و همکاران  2008

 مقدار بيشتريش هاگونه بيشتر مورد در مجموع در هاي گياهي مراتع قره باغ اروميه نشان دادندبررسي روند توليد و مصرف گونه

 طي در كه طوري به داشته است. ديگر يهاسال به سالي اتفاق اصتاده كه بيشتريش بارندگي را نسبت در علوصه مصرف و توليد

 كمتريش همچنيش و است بوده هاسال همه در مصرف و توليد ميزان بيشتريش داراي ارديبهشت ور،تا شهري صرورديش ماه شش

 هايگونه علوصه توليد ميزان از آگاهي.است داده رخ صرورديش ماه در مصرف ميزان كمتريش و ماه شهريور به مربوط توليد ميزان

ريزي و برنامه بدون شناخت خصوصيات توليدي گياهانرود. مي شمار به مرتع ارزيابي مطالعات در اساسي مسائل از مرتعي،

هاي مهب مرتعي مراتع استپي مركز ايران را ايش تحقيق بر آن شده است كه روند توليد گونهباشد. مديريت مرتع و دام مقدور نمي

عي مناطق داراي پوشش گياهي با انجام ايش بررسي، امکان تجديد نظر در برنامه مديريت چراي تيپهاي مرتساوه بررسي نمايد. 

 .دهددام ارائه مي شود و در نهايت اطالعات مفيدي در رابطه با توليد دينامي  مرتع ومشابه صراهب مي

 

  هامواد و روش

رجه و د 50ه ترتيب بكيلومتري شمال شرق شهرستان ساوه قرار دارد. طول و عرض جغراصيايي آن  55در  مرتع مورد مطالعه

مار ايستگاه سينوپتي  آمتر است. بر اساس  1400دقيقه  شمالي و ارتفاع آن از سطح دريا  7/26درجه و  35ي و دقيقه شرق 40

ي مورد مطالعه نشان هاسالميزان دما و بارندگي را در  1ميليمتر است. جدول  200ساوه ميانگيش بارندگي ساليانه حدود 

 دهد. مي

 

  (هي مورد مطالعه طرح )ايستگاه سينوپتيك ساوهاسالدر  (mm) گيو بارند c°)) مقايسه مقادير دما -1جدول

 ميانگيش شهريور مرداد تير خرداد ارديبهشت صرورديش اسفند بهمش دي آذر آبان مهر صاكتور سال

87-  6/17 28 31 31 28 23 19 11 5/0 3/2 7 15 20 دما 86
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هاي گونه يرخق، توليد و مصرف بيباشند. در ايش تحقمي  Artemisia sieberi- Salsola laricinaمنطقهتيپ گياهي غالب 

رار در سايت مورد بررسي ق Dendrostellera lessertiiو  Cousinia cylindracea  ،Scariola orientalisاز جمله  ايبوته

ش  ماهه تا خ گيري توليد هر گونه در داخل قطعه محصور از اول صصل رويش شروع شده و با صواصل ي گرصت. هرساله اندازه

ام به دا و ورود شروع صصل چر گيري شد. بديش منظور باشدن گياه ادامه ياصت. در بيرون قطعه محصور نيز ميزان مصرف اندازه

ز تفاضل آن ت شده و ابرداش مرتع، ميزان علوصه باقيمانده هر گونه از چراي دام، تا زمان خروج دام از مرتع با صواصل ي  ماهه

 از توليد در داخل قطعه محصور، ميزان مصرف از هر گونه تعييش گرديد. 

 

  جينتا

 Cousinia cylindraceaگونه 

مااه  4ي مورد بررسي هاسالدر  C. cylindraceaد طول دوره رويش از رشد رويشي تا توليد بذر براي گونه ج نشان داينتا

نه در سايت خشاکه رود (. بطور كلي ميانگيش توليد ايش گو2بود، كه معموالً از اسفند شروع شده تا خردادماه ادامه داشت )جدول

يد ر ساله حداكثر تولهه در ماههاي مختلت متفاوت بود، ولي به طور ميانگيش توليد ايش گونه هر سال كيلوگرم در هکتار است. 23

 مقادار تولياد شاود. مياانگيش بيشاتريشميتجمعي در ارديبهشت ماه بدست آمد. ايش گونه با وجود گرماي زياد به زودي خش  

متريش مقدارتوليد با ك .درصد( بود 10بي )درصد( توليد شد. در ماه خرداد كمتريش مقدار توليد نس 36نسبي ماهانه در ارديبهشت )

  . (1)شکل بود 88كيلوگرم متعلق به سال  27و بيشتريش آن با  1389كيلوگرم متعلق به سال  18

 

 سي و سهم توليد آن از کل توليد مرتعدر ماههاي مختلف برر Cousinia cylindracea توليد نسبي ماهانه گونه -2جدول 
ها )درصد(نسبي ماهانه گونهتوليد توليد  ي هاسال 

 100 0 0 0 4/5 4/2 4/6 7/0 23 15 42 7/4 5/0 بارندگي

88-
13
87

 

 18 3/26 32 31 2/26 20 9/12 12 8 5 8 12 23 دما

 223 2/3 0 0 80 2/35 7/70 5/1 21 6 40 45 0 بارندگي

89-
88 

 8/19 5/27 4/30 33 2/29 2/21 6/16 19 3/8 7/9 7/6 4/14 21 دما

 163 0 0 0 0 5/44 3/25 20 13 12 29 3/17 9/1 بارندگي

ت
مد
د 
بلن

 

 7/18 27 7/31 32 3/29 5/22 8/16 13 6/6 9/3 8/6 8/12 8/21 دما

 190 6/0 1/0 8/0 8/1 5/20 8/30 12 18 33 31 9/28 5/2 بارندگي
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نسبي 

 گونه 
 اسفند صرورديش ارديبهشت خرداد تير مرداد شهريور مهر آبان آذر دي بهمش

 بررسي

2/5  0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 7/26  3/23  1387 

7/4  0 0 0 0 0 0 0 0 1/32  6/23  26 4/18  1388 

5/3  0 0 0 0 0 0 0 0 0 1/36  7/50  1/13  1389 

5/4  0 0 0 0 0 0 0 0 7/10  536 4/34  3/18  ميانگيش 

 

ش سابت باه مياانگيي بررسي تفاوت داشت. سال سوم بيشتريش مقدار علوصه توليد شاد كاه نهاسالتوليد علوصه ايش گونه در 

بود. در طول سه سال  كيلوگرم كمتر 5كيلوگرم بيشتر بود و سال دوم كمتريش مقدار علوصه توليد شد كه نسبت به ميانگيش 4حدود 

ي هاساالداد كاه در درصد از توليد كل مرتع را تشاکيل ماي 5/4سايت خشکه رود، ميانگيش توليد نسبي ايش گونه در مرتع  در

ي بررساي هاساال درصد متغير بود. مصرف نسبي ايش گونه در آبان ماه بيشتر از ماههاي ديگار باود. در 2/5تا 5/3بررسي بيش 

 درصد متغير بود.  43تا  25ده است كه بيش  بيشتريش مصرف نسبي متعلق به آبان ماه بو

 

 و سهم توليد آن از کل توليد مرتع در ماههاي مختلف بررسي Cousinia cylindracea مصرف نسبي ماهانه گونه -3جدول 
ها )درصد(مصرف نسبي ماهانه گونه ي هاسال 

 اسفند صرورديش ارديبهشت خرداد تير مرداد شهريور مهر آبان آذر دي بهمش بررسي

18 6 1/43  3/35  0 0 0 0 0 5/19  1/1  4/14  1387 

15 11 4/3  43 0 0 0 0 0 3/11  9/8  4/7  1388 

6 13 9/3  8/25  0 0 0 0 0 2/8  8/40  6/7  1389 

2/11  10 8/16  7/34  0 0 0 0 0 13 9/16  8/9  ميانگيش 

 

 ي مورد بررسيهاسالدر  Cousinia cylindraceaتوليد و مصرف ماهانه گونه  تغييرات -4 جدول

 ماهها 1387 1388 1389

 توليد مصرف توليد مصرف توليد مصرف
8/0  4/2  5/1  1/5  6/1  6/5  اسفند 

3/4  1/9  8/1  3/7  0 4/6  صرورديش 

9/0  5/6  3/2  6/6  7/0  9/11  ارديبهشت 
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0 0 0 9/8  خرداد 0 0 

 تير 0 0 0 0 0 0

 مرداد 0 0 0 0 0 0

 شهريور 0 0 0 0 0 0

 مهر 0 0 0 0 0 0

7/2  0 7/8  0 3/1  آبان 0 

4/0  0 7/0  0 9/4  آذر 0 

4/1  0 2/2  0 7/0  دي 0 

1/0  بهمش 0 2 0 3 0 

5/10  18 3/20  9/27  7/3  9/23  كل دوره 

 

 Scariola orientalisگونه -

كه معماوالً از  ود،ماه ب 4ي مورد بررسي هاسال در S. orientalisطول دوره رويش از رشد رويشي تا توليد بذر براي گونه 

كيلاوگرم در  26/7 (. بطور كلي ميانگيش توليد ايش گونه در سايت خشکه رود4اسفند شروع شده تا خردادماه ادامه داشت )جدول

ي در تولياد تجمعا توليد ايش گونه هر ساله در ماههاي مختلت متفاوت بود، ولي به طور ميانگيش هار سااله حاداكثر هکتار است.

اسافند و صارورديش  درصد( تولياد شاد. در مااه 31. ميانگيش بيشتريش مقدار توليد نسبي ماهانه در خرداد )خرداد ماه بدست آمد

و بيشاتريش  1389ال كيلوگرم متعلق به س 2/3(. كمتريش مقدارتوليد با 4درصد( بود )جدول 17كمتريش مقدار توليد نسبي )حدود 

 (. 2شکلبود ) 87كيلوگرم متعلق به سال  5/9آن با 

 

 و سهم توليد آن از کل توليد مرتع هاي مختلف بررسيدر ماه S. orientalis توليد نسبي ماهانه گونه -5دول ج
توليد 

نسبي 

 گونه 

ها )درصد(توليد نسبي ماهانه گونه  
ي هاسال

 اسفند صرورديش ارديبهشت خرداد تير مرداد شهريور مهر آبان آذر دي بهمش بررسي

2/1  0 0 0 0 0 0 0 0 4/30  8/39  8/14  1/15  1387 

5/1  0 0 0 0 0 0 0 0 55 3/34  2/5  4/5  1388 

6/0  0 0 0 0 0 0 0 0 8/7  6/5  9/55  8/30  1389 

4/1  0 0 0 0 0 0 0 0 1/31  6/26  9/16  1/17  ميانگيش 
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 رتعوليد آن از کل توليد متدر ماههاي مختلف بررسي و سهم  S. orientalis مصرف نسبي ماهانه گونه -6جدول 
ها )درصد(مصرف نسبي ماهانه گونه ي هاسال 

 اسفند صرورديش ارديبهشت خرداد تير مرداد شهريور مهر آبان آذر دي بهمش بررسي

2/1  6/3  7/33  2/6  0 0 0 0 0 56 18 1/12  1387 

0 0 6 19 0 0 0 0 0 6/67  9/0  2/6  1388 

3/2  5/7  4 9 0 0 0 0 0 3 9/52  5/21  1389 

2/1  7/3  6/14  4/11  0 0 0 0 0 2/42  6/17  3/13  ميانگيش 

سابت باه مياانگيش نبيشتريش مقدار علوصه توليد شد كه  1387ي بررسي تفاوت داشت. سال هاسالتوليد علوصه ايش گونه در 

تر بود. در طاول كم كيلوگرم8/0كمتريش مقدار علوصه توليد شد كه نسبت به ميانگيش  1389كيلوگرم بيشتر بود و سال  7/0حدود 

داد كاه در ماي درصد از توليد كال مرتاع را تشاکيل 4/1سه سال در سايت خشکه رود، ميانگيش توليد نسبي ايش گونه در مرتع 

اي ديگار باود. در درصد متغير بود. مصرف نسبي ايش گونه در ارديبهشت مااه بيشاتر از ماهها 1/2تا  6/0ي بررسي بيش هاسال

 .درصد متغير بود 67تا  3صرف نسبي متعلق به ارديبهشت ماه بوده است كه بيش  ي بررسي بيشتريش مهاسال

 

 

 

 ي مورد مطالعههاسالدر  S. orientalisتوليد و مصرف ماهانه گونه  تغييرات: 7 جدول

 
 ماهها 1387 1388 1389

  توليد مصرف توليد مصرف توليد مصرف

5/0  1 2/0  5/0  7/0  4/1  اسفند 

3/1  8/1  0 5/0  7/0  4/1  صرورديش 

1/0  2/0  9/1  1/3  1/2  8/3  ارديبهشت 

0 2/0  0 5 1/2  9/2  خرداد 

 تير 0 0 0 0 0 0

 مرداد 0 0 0 0 0 0

 شهريور 0 0 0 0 0 0

 مهر 0 0 00 0 0 0

2/0  0 6/0  0 2/0  آبان 0 
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1/0  0 2/0  آذر 0 2 0 

2/0  0 0 0 2/0  دي 0 

1/0  0 0 0 1/0  بهمش 0 

4/2  2/3  9/2  1/9  7/3  5/9  كل دوره 

 

 Dendrostellera lessertiiگونه -

د، كاه معماوالً از ماه باو 4ي مورد بررسي هاسالدر  D. lessertiiطول دوره رويش از رشد رويشي تا توليد بذر براي گونه 

يلاوگرم در ك 06/2 (. بطور كلي ميانگيش توليد ايش گونه در سايت خشکه رود6اسفند شروع شده تا خردادماه ادامه داشت )جدول

ر دتولياد تجمعاي  توليد ايش گونه هر ساله در ماههاي مختلت متفاوت بود، ولي به طور ميانگيش هار سااله حاداكثر هکتار است.

اه خرداد كمتريش مقدار درصد( توليد شد. در م51خرداد ماه بدست آمد. ميانگيش بيشتريش مقدار توليد نسبي ماهانه در ارديبهشت )

ر طول سه سال در د(. 3شکلبود ) 1387كيلوگرم متعلق به سال  8/1كمتريش مقدارتوليد با  .درصد( بود 5/5توليد نسبي )حدود 

ي بررسي هاسالداد كه در درصد از توليد كل مرتع را تشکيل مي 4/0سايت خشکه رود، ميانگيش توليد نسبي ايش گونه در مرتع 

گياه سبز  ال در زماني كهدر آبان ماه بيشتر از ماههاي ديگر بود. با اينح درصد متغير بود. مصرف نسبي ايش گونه 5/0تا  3/0بيش 

 شود.مياست بيشتريش مقدار برداشت از ايش گونه در ماه صرورديش انجام 

 

 سهم توليد آن از کل توليد مرتع در ماههاي مختلف بررسي و D. lessertii توليد نسبي ماهانه گونه -8جدول
توليد 

نسبي 

 گونه 

ها )درصد(د نسبي ماهانه گونهتولي  
ي هاسال

 اسفند صرورديش ارديبهشت خرداد تير مرداد شهريور مهر آبان آذر دي بهمش بررسي

5/0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 7/46  31 4/22  1387 

4/0  0 0 0 0 0 0 0 0 9/4  4/34  4/21  3/9  1388 

3/0  0 0 0 0 0 0 0 0 5/11  5/41  5/18  4/28  1389 

4/0  0 0 0 0 0 0 0 0 5/5  9/50  6/23  ميانگيش 20 

 م توليد آن از کل توليد مرتعدر ماههاي مختلف بررسي و سه D. lessertii مصرف نسبي ماهانه گونه -9جدول 
ها )درصد(مصرف نسبي ماهانه گونه ي هاسال 

 اسفند صرورديش ارديبهشت خرداد تير مرداد شهريور مهر آبان آذر دي بهمش بررسي

2/1  4/2  7/3  63 0 0 0 0 0 1/5  9/25  6/5  1387 
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2/4  6/5  10 2/35  0 0 0 0 0 9/5  9/31  2/7  1388 

5/0  12 2/3  8/20  0 0 0 0 0 5/49  1/7  8/6  1389 

2 7/6  6/5  7/39  0 0 0 0 0 2/20  6/21  5/6  ميانگيش 

 ي مورد مطالعههاسالدر  D. lessertiiتوليد و مصرف ماهانه گونه  تغييرات: 10 جدول
 ماهها 1387 1388 1389

 توليد مصرف توليد مصرف توليد مصرف

1/0  5/0  1/0  2/0  1/0  5/0  اسفند 

1/0  3/0  3/0  5/0  5/0  7/0  صرورديش 

6/0  7/0  1/0  4/1  1/0  ارديبهشت 1 

0 2/0  0 1/0  1/0  خرداد 0 

 تير 0 0 0 0 0 0

 مرداد 0 0 0 0 0 0

 شهريور 0 0 0 0 0 0

 مهر 0 0 0 0 0 0

3/0  0 4/0  0 1/1  آبان 0 

0 0 1/0  0 1/1  آذر 0 

2/0  0 1/0  دي 0 0 0 

 بهمش 0 0 0 0 0 0

2/1  8/1  1/1  2/2  7/1  2/2  كل دوره 

 

  يريجه گيبحث و نت

ياا  وه و تاا اواساط مورد مطالعه از اواسط تا اواخر اسفند آغااز شاد يهاسالاهان در يطول دوره رويش )توليد( براي كل گ

آب و  طيرات شاراييااهان و تغيگ يکير در شروع مراحل صنولوژيل تأخيش به دليش اختالف دوره رويشت. ااواخر خرداد ادامه دا

هر ماه كماي بار تولياد آن نيز با گلدهي گونه سالسوال در شهريور و م 87و  86ي هاسالبود. در  يآماربردار يهاسالدر  ييهوا

 اصزوده شد.

تواناد ميي مختلت با هب تفاوت داشته است اياش موضاوع هاسالدر ماهها و  ي مختلتهاطبق نتايج بدست آمده توليد گونه

به علت بارنادگيهاي ماههااي صارورديش و  88و  87ي هاسالناشي از عوامل مختلت همچون دما و بارندگي باشد. بطوريکه در 

اد مقدار كمتري از توليد در ايش مااه ارديبهشت بيشتريش توليد در ارديبهشت ماه به وقوع پيوست و با كاهش بارندگي در ماه خرد
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بيشتريش توليد در صرورديش ماه بود و با گذر زمان به سمت خرداد ماه توليد نيز كاهش ياصات.  89اتفاق اصتاد. با ايش حال در سال 

د در مااه باعث شد بيشتريش مقدار تولي 89بارندگي بيشتر ماههاي صصل زمستان مخصوصا اسفندماه در سال  1با توجه به جدول 

باعث اصزايش توليد در گياهان در ماه  88و  87ي هاسالصرورديش انجام شود در حاليکه بارندگي كب اسفند و ماههاي قبل آن در 

صرورديش نشد و در عوض اصزايش بارندگي در صصل بهار باعث اصزايش تولياد در ارديبهشات مااه گردياد. باا اصازايش گرماا و 

 يش عالوه بر مقدار بارندگيي مختلت به وقوع پيوست. بنابراهاسالاي توليد نيز در ماه خرداد در همچنيش كاهش بارندگي حداقله

صصال  يدر ماههاا يباشد پراكنش بارنادگميار مهب ياهان منطقه بسيد گيزان توليو درجه حرارت ساالنه و ماهانه، آنچه كه در م

 يريش چشامگيو پراكنش آن مناسب است اصزا يمقدار بارندگ شيصصل رو يكه در ماهها ييهاسالکه در يش است، به طوريرو

(، گازارش 1993) Smoliak (1986 ،)Gudmundsonاز جملاه  يادياش زيد. محققاياآمياهاان باه وجاود يد علوصه گيدر تول

ن و همکارا ي(، احسان1380و همکاران) يني(، حس2007) Hussain and Durrani(، 2005و همکاران ) Durrani(، 2002صائو)

 ياديار زيتأث ياهيگ هايدر صصل مناسب و زمان رشد گونه يز عنوان كرده اند كه بارندگي( ن1388( و زادبر و همکاران )1386)

ميليمتر بوده است نسبت به ساال  100كه بارندگي آن كمتر از  87در سال  هانشان داد كه اكثر گونه هاداده د دارد.يش توليدر اصزا

دارد تغييرات مي( نيز بيان 2005) Wacheباشد. ميميليمتر بوده است داراي توليد كمتري  222آن حدود  كه بارندگي 88پرباران 

 ,Dendrostellera lessertii, Noaea mucronataي هاگوناه پوشش گياهي در مناطق خش  مرهون ميزان بارنادگي اسات.

Scariola orientalis, Stachys inflata  ي هاراي دام قارار گرصتناد. گوناهنيز در صصل بهار ماورد چاNoaea mucronata, 

Scariola orientalis ي هابيشتر در صرورديش و گونهDendrostellera lessertii,  Stachys inflata   بيشتر در ارديبهشت مااه

باا  هابرگهااي اياش گوناهدر ماههاي آبان به بعد بسيار دشوار بود بطوريکه  هامورد تعليت قرار گرصتند. ارزيابي مصرف ايش گونه

شود و يا جمع كردن برگهاي ريازش ميخش  شدن بر روي زميش ريزش نموده و يا با وزش باد، لگدكوبي در اطراف گياه ديده ن

شاود اياش ميباشد كه ايش موضوع مقدار مصرف را باال برده كه خطاي چشمگيري است. با ايش حال تصور ميكرده كار دشواري 

 گيرند. ميچرا شوند به مقدار بسيار كمي مورد تعليت قرار اگر نيز  هاگونه

 

 نابعم

.، م ،عظيماي.، ح ،عباساي.، ح ،ميارداوودي اخاوان.، ع ،جليلاي.، م، جعفاري.، ح، احمدي.، م ،صرح پورح.،  ،ارزاني.، احساني ع

-260(:2)14 بان ايارانت مرتع و بياتحقيقا. تاثير شرايط اقليمي بر توليد علوصه مراتع در منطقه استپي اخترآباد ساوه. 1386

242. 
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هاي مرتعاي مراتاع قاره  بررسي تغييرات توليد و مصرف گونه. 1392احمدي، ا.، اكبرزاده، م.، يگانه، ح.، بخشنده، م.، احمدي، ا. 

 .623-613(:3)20صصلنامه تحقيقات مرتع و بيابان ايران،  .باغ اروميه

لاوم مرتعاداري عبر توليد گياهي و دامي در مراتاع ندوشاش يازد. رسااله دكتاراي  . بررسي اثر چراي بز1382باغستاني، ناصر. 

 دانشگاه تهران. دانشکده منابع طبيعي.

، رانيادر ا رتعاداريممرتاع و  ناريسم شيدوم ب در همند آبسرد،يد ونجهي ديبا تول يبارندگ ، رابطه1380 و همکاران.، ، ز.ينيحس

 تهران دانشگاه

 -اني البارز مياانيارزيابي پايداري توليد علوصه چند گونه مرتعي، در مراتع كوهست .1391عشوري، پ. رشوند، س.، صفري، ه.، 

 .369-355(:2)19. صصلنامه تحقيقات مرتع و بيابان ايران، استان قزويش

 يمه استپين هايتيار سدانه يسال يد و پوشش مراتع با بارندگي. رابطه تول1388، س.، ي، م. و ناصريمي، ح.، عظيزادبر، م.، ارزان

 ران،ياا يدارمرتاع و مرتعا يش ملايش همايه مقاالت چهارمديچکران، يران و توكل باغ قوچان در شمال شرق ايآسلمه باجگ

 .59قات جنگلها و مراتع كشور، صفحه يموسسه تحق
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