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 چکیده

این گونه، . باشدیالبرز میانی مخوش خوراک مهم مراتع کوهستانی و  ایعلوفههای دایمی یکی از گون Astragalus citrinusگونه 

های با ارزش رجحانی باال در جزو گونه. منطقه نیمه استپی دارد خصوصبهسطح پراکنش وسیعی در ناحیه رویشی ایران و تورانی 

بدین منظور مطالعه فوق جهت نشان دادن تغییرات میزان تولید و مصرف . فراوانی آن در مراتع کم است اما مراتع کوهستانی الموت است

نتایج نشان . در مراتع سایت کوهستانی الموت قزوین انجام گردید 1389الی  1386های و خوش خوراک طی سال ایعلوفهگیاه گون 

. باشدیمکیلوگرم در هکتار  9/19و  4/22 ،16 ،3/20 بیترت به 89الی  86در سال  Astragalus citrinusمیانگین تولید گونه دهد می

 89و  88، 87، 86های مربوط به سال بیترت بهکیلوگرم در هکتار  1/16و  7/19، 3/15، 4/17همچنین میانگین مصرف گونه فوق 

 و درصد 3/1و  1/1، 4/1 ،0/1 بیترت به 89و  88 ،87 ،86های در مرتع در سال Astragalus citrinusتولید نسبی گونه . باشدیم

تعیین تغییرات میزان تولید در فصل رویش و تغییرات میزان مصرف در  .باشدیمدرصد  6/2و  0/2، 3/2، 7/1مصرف نسبی آن نیز 

 گیاهان مرتع ایی موجب مدیریت برنامه ریزی تولید و مصرف پایدار در مرتع خواهد شد. افصل چر

 سایت کوهستانی  ،مصرف ،تولید ، Astragalus citrinus ،الموت قزوین :های کلیدیواژه

mailto:saeedrashvand@yahoo.com
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 مقدمه

 ،سالهكیهای ونهگ. دباشمتفاوت و متنوعی می هایکه هر یك دارای گونه است شدهی مختلف گیاهی تشکیل هامراتع از تیپ

ترکیب گیاهی اکثر  ،ی رویشی متنوعهای متفاوت و نیز فرمهاساله و دائمی با خصوصیات رویشی کمی و کیفی مختلف و فنولوژیدو

های مربوط به هر فرم رویشی در دوره ی رویشی و نیز هر یك از گونههابنابراین هر یك از فرم .دهندی مرتعی را تشکیل میهاتیپ

دام چرنده نیز در مقاطع زمانی مختلف فصل چرا علوفه معینی در  از این رو .نی خاصی از دوره چرا فعال بوده و تولید معینی داردزما

ریزی و مدیریت مرتع و دام مقدور بدون شناخت این خصوصیات تولیدی گیاهان یك مرتع در طول دوره چرا برنامه .اختیار دارد

تغییر . های مهمی که در جهت علوفه تولیدی مراتع در نظر گرفته شده اجرای برنامه مدیریت چرا در مراتع استبرنامهیکی از  .باشدنمی

همراه با کاهش تعداد گیاه در . با تقلیل گیاهان مرغوب و کاهش عملیات فیزیولوژیکی است توأمدر ترکیب گیاهی تدریجی بوده و 

هایی که در مرتع چرا میدر این حالت دام. شوندمرغوب و مقاوم وارد میدر نتیجه گیاهان نا یابدواحد سطح، رقابت گیاهی کاهش می

، گیاهان همراه با تغییر ترکیب گیاهی .به ناچار بایستی اشتهای خود را از گیاهان مرغوب به گیاهان نامرغوب تغییر دهند ؛نمودند

هستند و سپس گیاهان چندساله  سالهكیها گیاهان اولین هجوم آورنده. شوندمیجدیدی که قبالً در ترکیب کلیماکس وجود نداشته وارد 

این مراحل . برای چرای دام مناسب نیستندنده هجوم آوراکثر گیاهان چندساله . شوندای نیستند، وارد میکه دارای ارزش علوفه یابوته

رویه و چرای مفرط دام در مرتع، برداری بیقهقرایی در اثر بهرهمرحله بعدی سیر  .شودجایگزینی بیشتر موجب تقلیل کیفیت گیاهی می

های خوب مرتعی، به جای گونه. باشدها در مرتع میو با ارزش و در نهایت ناپدید شدن آن خوراکخوشهای کم شدن شدید گونه

رویه سرانجام درصد پوشش نباتی ادامه چرای بی .شونددر مرتع ظاهر می خوراک خوش ریغهای چندساله و گونه ساله كیگیاهان 

 خوراکخوش ساله كیرا گیاهان  هاآنروند و به تدریج جای از بین می خوراکخوشدر این صورت گیاهان . دهدرا هم کاهش می

و کیفیت علوفه را در پنج تیپ گیاهی بررسی نمود و نتیجه گرفت که تولید  یخوراکخوشتغییرات تولید،  (1994) یارزان. گیرندمی

 بربایست ظرفیت مراتع می نیبنابراهای مختلف یك فصل چرا متفاوت بوده و های مختلف و در دورهکمی و کیفی گیاهان در سال

برای تعیین ظرفیت چرا، ارزیابی تولید را مصادف با رشد حداکثر  (1377)مقدم  .تولید کمی و کیفی هر فصل چرا تعیین شود اساس

با توجه  ،در سطح کشور مشابه آن یهاعرصهو  در این مناطقنوسانات تولید . نمایدهای مرتعی مرغوب و غالب عرصه اعالم میگونه

مدیریت مراتع بر مبنای مدل . خواهد بود زیاد (1375 ،و اکبر زاده 1360خلیلی، )به رژیم خاص بارندگی در منطقه تحت مطالعه 
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رفتار چرای ( 2002) 1ماچن و لیونس .وضعیت حال و انتقال از جمله پیشنهاداتی است که برای این مناطق مورد نظر قرارگرفته است

و منابع آبی و نوع دام تحت تأثیر کمیت و کیفیت علوفه  هادامو نتیجه گرفتند که چرای  دام را در مراتع تگزاس مورد بررسی قرار دادند

و رفتار چرایی گوسفند سنگسری را تحت دو سیستم چرا و سه   Bromus tomentellusتولید چراگاه ( 1381)سندگل  .گیردقرار می

 60به این نتیجه رسیدند که  2(2009)استیون و همکاران . شدت چرا در ایستگاه تحقیقات مرتع همند آبسرد مورد بررسی قرار داد

 یهاماهدر این مراتع و در . شودآوریل، می و ژوئن تولید می یهاماه، در هاگونه اکثردرصد از ماده خشك تولیدی گراس لندها شامل 

مراتع و  نیا درحال چنانچه . مالیم و بسته به شرائط آب و هوایی، روبه کاهش است نسبتاًجوالی و سپتامبر این میزان با یك شیب 

در بهار چرای سنگین بر روی گیاهان مرتعی صورت نگیرد، به جهت استمرار رشد، گیاهان به مرحله تولید بذرمی رسند و همچنین 

در فصل بهار جهت تداوم تولید و بهره برداری مطلوب،  مرتع ازبرای این منظور یك سوم . بهره برداری اصولی نیز قابل مدیریت است

دام در روز در اواخر بهار، اواسط و اواخر تابستان به  رأسمچنین در این تحقیق مقدار مصرف علوفه برای هر ه. حصارکشی گردید

 .ماده خشك بدست آمد گرم 160 و 120، 240ترتیب 

 

 ها مواد و روش

 منطقه مورد مطالعه موقعیت 

. قزوین در محدوده بخش الموت شرقی قرار دارد کیلومتری شمال شرقی از شهر 100منطقه مورد مطالعه در استان قزوین در فاصله 

 2400شرقی در ارتفاع طول ثانیه  18دقیقه  32درجه  50شمالی و عرض ثانیه  07 قهیدق 21درجه  36 نبی نموقعیت جغرافیایی آ

و  شمال غربی، جهت هکتار وسعت 4000 یدارامحدوده مطالعاتی  .(1 شکل) تاس شدهواقع در جهت شمال غربی متر از سطح دریا 

 الموتحوزه آبخیز اقلیم  .است حوزه آبخیز الموت رود و جزء مراتع کوهستانی زبخشی ا هشود. این منطقجزء مراتع ییالقی محسوب می

 سرآبخیز الموت یکی از . باشدیمنیمه خشك در حوزه آبخیز الموت رود دارای اقلیم  دومارتنمطابق روش ضریب منطقه رود 

متر از سطح دریای آزاد  4160متر و بیشترین ارتفاع  1068اصلی حوزه آبخیز شاهرود است که کمترین ارتفاع حوزه  یهاشاخه
                                                           

1- Lyons & Machen (2002) 

2- Steven et al. (2009) 
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دهند که در بخشی از سال پوشیده از برف هایی تشکیل میکوه عمدتاًسطح حوزه را  .باشدمتر می 2386ارتفاع متوسط حوزه . باشدمی

طول فصل ( کلیماتولوژی باغ کالیه ایستگاه نیتركینزد) منطقه درساله  30 دورهدر یك  نحنی آمبروترمیكبر اساس م. باشندمی

و بیشترین  باشدیم 1374درجه است که مربوط به سال  19. کمترین دمای مطلق منفی باشدیمماه  5ماه و فصل خشك  7مرطوب 

 در مترمیلی  6/388ساله  30یزان بارندگی میانگین م. باشدیم 1356است که مربوط به سال  گرادیسانتدرجه  2/43دمای مطلق 

بر اساس دوره آماری دراز مدت بیشترین سهم  .متر از سطح دریا برآورد شده است 1350ایستگاه کلیماتولوژی باغ کالیه در ارتفاع 

بارندگی فصلی پاییزه و . است (درصد 9/2)تابستانه  یو کمترین بارندگی فصل (درصد 2/35)بارندگی فصلی مربوط به فصل بهاره 

یزان بارندگی فصلی بهاره حدود م( یسال تر) 86سال در . انددادهدرصد سهم را به خود اختصاص  5/33و  4/28زمستانه به ترتیب 

کمتر از  درصد 74)خشکسالی( میزان بارندگی فصلی بهاره  87سال در (. درصد 3/45) دمیانگین دراز مدت بواز بیشتر  درصد 28

کمتر از  درصد 11مشابه دراز مدت( میزان بارندگی فصلی بهاره ) 88سال در درصد(.  2/9) دبو بهاره میانگین دراز مدت بارندگی

مهم برای شادابی و طوالنی  یهامؤلفهدرصد(. البته عامل پراکنش بارندگی یکی از  2/4/31) دبو بهاره بارندگی میانگین دراز مدت

میزان  است. گرادیسانتدرجه  8/13و دمای متوسط  3/2، دمای کمینه 25دمای بیشینه . باشدیممرتعی  یهاگونهه رویش در رشدن دو

سال در  ،گرادیسانتدرجه  8/13دمای متوسط  و میلی متر 4/584، 1386سال در  مورد بررسی به ترتیب یهاسالو دما در  بارندگی

درجه  9/13متر و دمای متوسط میلی 6/469، 1388سال در  ،گرادیسانتدرجه  9/13میلی متر و دمای متوسط  9/190، 1387

در منطقه رودبار تع ابهره برداری از مر .است گرادیسانتدرجه  1/15متر و دمای متوسط میلی 4/445 ،1389سال در و  گرادیسانت

درصد  70ه ک ،تشکیل شده استهای آمیخته تودهمنطقه از  یهاگلهدر دام نژاد باشد. به صورت سنتی و روستایی میالموت قزوین 

باشد. درصد گوسفند می 70درصد بز و  30. ترکیب گله به نسبت باشندیمدر صد آن قمی و متفرقه  10درصد فشندی و  20محلی، 

 دارد قرار کهکتاری در مرتع ییالقی از سامانه عرفی روستای جوالد 540در حال حاضر سایت کوهستانی الموت قزوین در محدوده 

از نظر فیزیونومی . کنند.واحد دامی از این مرتع تعلیف می 4000نزدیك به و هکتار است  4000البته همراه با مراتع اطراف حدود  که

 -  Agropyron intermedium های صورت گرفته، تیپ گیاهی سایتبوته زار است. با توجه به اندازه گیری -گیاهی منطقه، علف 

Astragalus microcephalus  های گونه شامل کوهستانی الموت قزوین های شناسایی شده در سایتگونه نیترمهمبرخی از  .باشدمی

 Festuca ovina, Astragalus microcephalus, Bromus tomentellus, Dactylis glomerata, Thymus: باشندیمذیل 

kotschyanus, Poa bulbosa , Agropyron trichophorum , Agropyron intermedium, Artemisia aucheri, 
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 روش تحقیق 

صرف وتولید مقاله، در این  سایت  Astragalus citrinus گونه م ستانی در  سی قرار گرفت. تولید در الموت قزوین کوه مورد برر

صرف در بیرون این قطعه که تحت چرای دام  صور و م ستداخل قطعه مح صرف در ولید ت. د، اندازه گیری گردیا صل رویش و م در ف

صل چرای دام اندازه ساله اندازهف شد. هر صل یك گیری  شد و با فوا شروع  صل رویش  صور از اول ف گیری تولید در داخل قطعه مح

صرف اندازه صور نیز میزان م شدن گیاه ادامه یافت. در بیرون قطعه مح شك  صل چرا و ماهه تا خ شروع ف شد. بدین منظور با  گیری 

شد و از  مربوطه ه مرتع، میزان علوفه باقیمانده گونهورود دام ب شت  صل یك ماهه بردا از چرای دام، تا زمان خروج دام از مرتع با فوا

گیری تولید و مصللرف، از گیری برای اندازهدر نمونه تعیین گردید. آنتفاضللل آن از تولید در داخل قطعه محصللور، میزان مصللرف از 

در هر ماه پنج پایه متوسللط در داخل و پنج پایه متوسللط نیز در بیرون قطعه محصللور انتخاب و  و های متوسللط اسللتفاده شللدپایه

شدید به  یبردار آمارپایه متوسط، در یك  ها برداشت گردید. برای تعیین اندازهگذاری شد و در موعد مقرر تمام تولید این پایهعالمت

ها در داخل قطعه محصور برآورد شد و از تقسیم پوشش کل به تراکم هصورت تصادفی سیستماتیك، پوشش تاجی و تراکم همه گون

سی تولید برای هر یك از گونه سط هر گونه تعیین گردید. برر شش متو صورت گرفت طور بههای دائمی کل پو هر ماه علوفه  .مجزا 

سایت به ازای هر پایه و گونه در داخل پاکت شده از  شت  شگاه حمبردا شدن در هوای های جداگانه به آزمای شد و پس از خشك  ل 

ها، وزن علوفه خشك، مبنای محاسبات علوفه تولید شده و مصرف شده در سایت قرار گرفت. با مقایسه تولید در آزاد و توزین نمونه

گونه آن از های مختلف روند رفتار رویشی گونه در مرتع تعیین گردید و زمان حداکثر تولید آن معین گردید. با مقایسه مصرف دام ماه

تولید کل مرتع و میزان کل علوفه مصرف شده  در مقاطع زمانی فصل چرا روشن شد. آنهای مختلف، زمان و میزان استفاده از در ماه

در داخل قطعه محصور، محاسبه گردید.  هاآنها و تراکم های متوسط گونهدر مرتع در مقاطع زمانی تعیین شده، با استفاده از تولید پایه

صرف گونههای مورد مطالعه و ماهسال ریتأث منظوربه  سرانجام شت بر تولید و م سی در منطقه مورد مطالعه، های بردا های تحت برر

  %5سپس با روش دانکن در سطح  .تصادفی قرار گرفت کامالًاعداد و ارقام حاصل مورد بررسی تجزیه واریانس مرکب در قالب طرح 

  .مصرف مرتع مورد مطالعه انجام گردید و و ماه مقایسه میانگین برای تولیدبرای اثرات اصلی سال، گونه 

 

 بحث          
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. باشللدیمخوش خوراک مراتع کوهسللتانی الموت قزوین و  علوفه ایهای از گونگیاه چند سللاله و  Astragalus citrinusگونه 

ست که برا 3گونه به مدت این طول دوره رویش  سال  88تا  86های سال یماه ا شت و تا تیر ماه و برای    89شروع آن از اردیبه

شیمشروع آن از فروردین تا پایان خرداد ماه  سال (. 4 جدول) دبا صورتی که  را به عنوان میانگین بلند مدت برای یك  88البته در 

سط اردیبهشت شروع و تا نیمه اول ماه معموالً از اوا 3ساله آب و هوایی در نظر بگیریم طول دوره رویش این گونه به مدت  30دوره 

ماه برای تولید  × اثر سال و اثر متقابل سال (، 1 جدول) هتجزیه واریانس مرکب تولید و مصرف این گونه نشان داد ک .باشدیمتیر ماه 

است و این بدان شدهدرصد معنی دار  1است ولی اثر ماه در تولید و مصرف این گونه در سطح و مصرف در این گونه معنی دار نشده

شان ندادهمعنی است که گرچه تولید و مصرف در طی سال های است ولی تولید و مصرف این گونه در ماههای مورد بررسی تفاوتی ن

 اند.مورد بررسی با یکدیگر تفاوتی داشته

 

 Astragalus citrinus  گونه مصرف ومرکب تولید  تجزیه واریانس 1جدول  

MS مصرف MS منابع تغییرات درجه آزادی تولید 

NS0/26 NS0/34 3 سال 

 1خطای  8 6/44 8/42

 ماه 1 9/1953** 5/745**

NS3/73 NS9/112 3 سال×ماه 

 2خطای 8 9/45 4/38

3/69 8/66 23 %C.V 
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شتند و هم میانگین تولید و هم میانگین  ساالنه گونه از نظر آماری هیچ اختالفی ندا صرف  صرف در یك گروه میانگین تولید و م م

درصد علوفه تولیدی  81مقدار حدود  نیدرصد و در سال سوم کمتر 96مقدار حدود  نیشتریدرصد مصرف در سال دوم ب .قرارگرفتند

شش، (.2 جدول)بود  سطح کم پو سال بدلیل  صد بود که در  سط در حدود یك در  های¬سهم این گونه در تولید مرتع کم و بطور متو

شت، تغییراتی نیز مختلف سیار بارندگی میزان که دوم سال در بطوریکه دا شکی و پائین ب شت، وجود محیط در خ به علت کمبود  دا

  (.3 جدول) تداش مصرف در بیشتری سهم دیگر هایمرغوب، نسبت به سال گونه نیعلوفه ا

 آزمون دانکن لهیوس به های مورد بررسیسال در Astragalus citrinus  گونه (کیلو گرم در هکتار)مقایسه تولید و مصرف  2جدول  

 سال تولید مصرف

 A9/8  A9/9 سال اول 

 A0/7  A5/7 سال دوم 

 A8/11 A3/13 سال سوم 

 A 1/8 A8/9 سال چهارم 

 دار ندارندا یکدیگر اختالف معنیها، بهای با حروف مشابه در ستونمیانگین

 

 در دوره بررسی در سایت کوهستانی الموت قزوین Astragalus citrinus گونه یدرصد بهره بردارتولید، مصرف و  0جدول

 سال

 شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت

تولید 

کیلوگرم )

مصرف 

کیلوگرم )

درصد 

 مصرف

تولید 

کیلوگرم )

مصرف 

کیلوگرم )

درصد 

 مصرف

تولید 

کیلوگرم )

مصرف 

کیلوگرم )

درصد 

 مصرف

تولید 

کیلوگرم )

مصرف 

کیلوگرم )

درصد 

 مصرف

تولید 

کیلوگرم )

مصرف 

کیلوگرم )

درصد 

 مصرف
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در 

 (هکتار

در 

 (هکتار

در 

 (هکتار

در 

 (هکتار

در 

 (هکتار

در 

 (هکتار

در 

 (هکتار

در 

 (هکتار

در 

 (هکتار

در 

 (هکتار

1386 0/0 0/0 0/0 1/17 9/11 0/70 3/20 1/.17 2/84 3/20 4/17 0/86 3/20 4/17 0/86 

1387 0/0 0/0 0/0 6/15 5/10 3/67 0/16 5/13 4/84 0/16 3/15 6/95 0/16 3/15 6/95 

1388 3/8 0/0 0/0 4/22 6/17 6/78 4/22 7/19 1/88 4/22 7/19 1/88 4/22 7/19 1/88 

1389 4/16 0/0 0/0 9/19 1/16 0/81 9/19 6/16 0/81 9/19 1/16 0/81 9/19 1/16 0/81 

 6/87 1/17 6/19/6 6/87 1/17 6/19 4/84 6/16 6/19 2/74 0/14 8/18 0/0 0/0 *4/12 میانگین

 های خرداد در این دو سالدن دادهعدم برداشت تولید اردیبهشت در دو سال اول و تجمعی بو لیدل بهمیانگین از دو سال آخر بررسی،  *

 

(. بطور متوسط میانگین >05/0P) دار بوداز نظر آماری معنی های مختلف فصل رویشتفاوت میانگین تولید و مصرف گونه در ماه

تولید در اردیبهشلللت بیشلللتر و در تیر کمتر بود و از نظر آماری هر ماه در یك  گروه مجزا قرار گرفت. در واقع این گونه گون علفی 

سهم تولید خرداد و تیر از تولید علوفه به ترتیب برابر صل دارد. بدین روال  صرف اش را در ابتدای ف شترین تولید و م  1/4و 7/32 بی

ها بیشترین مقدار علوفه تولید شده در خرداد های مختلف با تولید گونه متفاوت بود. در میانگین سالمیزان مصرف در ماه درصد بود.

 3و 15،  82(. بطور متوسط از کل علوفه مصرف شده این گونه حدود 4ماه مصرف شدکه با ماه تیر اختالف معنی داری داشت )جدول

ستفاده شد )جدولترتیب در ماهدرصد آن به  های مختلف تغییراتی (. هرچند مصرف ماهانه در سال4های خرداد تا مرداد توسط دام ا

  .باشدهای خرداد ماه میداشت ولی نقطه قابل توجه در باالترین مصرف این گونه در ماه
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 1386سال 1387 سال

  

 1388سال 1389سال

 نیقزو الموت یکوهستان سایت در بررسی یهال سا در Astragalus  citrinus گونه ماهانه مصرف و تولید نمودارهای:  1شکل

 

 طور به(. >05/0P) ددار بو( از نظر آماری معنی5 جدول) شهای مختلف فصل رویتفاوت میانگین تولید و مصرف گونه در ماه

با پیشرفت  عگروه مجزا قرار گرفت. در واق كمتوسط میانگین تولید در خرداد بیشتر و در تیر کمتر بود و از نظر آماری هر ماه در ی

های فصل رویش از مقدار تولید کاسته شد، این گونه گون علفی بیشترین تولید و مصرفش را در ابتدای فصل دارد. میزان مصرف در ماه

با ماه تیر و مرداد  که شدها بیشترین مقدار علوفه تولید شده در خرداد ماه مصرف ونه متفاوت بود. در میانگین سالمختلف با تولید گ

 طور بهدار نداشت. (. کمترین مقدار مصرف در مرداد ماه بود که با مصرف تیر ماه تفاوت معنی5 جدول) تاختالف معنی داری داش
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 دهای خرداد تا مرداد توسط دام استفاده شدرصد آن به ترتیب در ماه 5 و 28 ،67گونه حدود متوسط از کل علوفه مصرف شده این 

 (. 4 جدول)

 های مختلف بررسی و سهم تولید هر گونه از کل تولید مرتعدر ماه Astragalus citrinus تولید و مصرف نسبی ماهانه گونه 0جدول

 

 توسط آزمون دانکن Kg/ ha)های مورد بررسی)در ماه Astragalus citrinus گونه مصرف ومقایسه تولید 0جدول 

 ماه متوسط تولید متوسط مصرف

A5/14 A2/19 خرداد 

B4/3 B2 /1 تیر 

 

 سال

تولید نسبی گونه در  (درصد)ها مصرف نسبی گونه (درصد)ها تولید نسبی گونه

 شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت (درصد)مرتع 

1386 0/0 2/84 8/15 0/0 0/0 0/0 6/68 4/29 0/2 0/0 8/0 

1387 0/0 8/97 2/2 0/0 0/0 0/0 8/68 5/19 6/11 0/0 0/1 

1388 0/37 0/63 0/0 0/0 0/0 0/0 8/89 8/10 0/0 0/0 9/0 

1389 1/82 9/17 0/0 0/0 0/0 0/0 0/100 0/0 0/0 0/0 2/1 

 0/1 0/0 9/2 2/15 9/81 0/0 0/0 0/0 1/4 7/32 3/63 میانگین
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 Astragalusمصرف و درصد مصرف ماهانه گونه مربوط به اردیبهشت ماه،  بیشینه میانگین تولید 2 شکلهای بر اساس نمودار

demavandicus  باشدیممربوط به ماه خرداد. 

 در  Astragalus citrinusمیانگین میزان تولید و مصرف و درصد مصرف ماهانه در طول فصل چرا گونه  0شکل 

 بررسی در سایت کوهستانی الموت قزوین یهاسال

 

و افزون بر آن فواید حفاظت خاک، افزایش  باشلدیماسلتفاده مسلتقیم از علوفه مراتع یکی از فواید این اکوسلیسلتم تجدید پذیر 

نابع  غذیه م یاهان دارویی، حفظ گونه یهاآبنفوذپذیری، ت یاهی و جانوری و ... دارند، زیرزمینی، ذخایر ژنتیکی گ نابراهای گ  نیب

 ستیباینمبرداری از مراتع برداری صحیح از این منابع با ارزش، مدیریت مناسبی اعمال گشته و بهرهضرورت دارد برای حفظ و بهره

شد که به منابع با ارزش آن چون  شکلی با صدمه نیتأمبه  شش گیاهی  شود و به عبارت دیگر تولید آب، حفظ خاک و پو ای وارد 

 Astragalusهمراه با سللله گونه  Astragalus  citrinusگونه  (.1387 ،چاهوکی زارع وآذرنیوند ) دعلوفه بایسلللتی پایدار باشللل

demavandicus  ،Stachys lavandulifolia  وVeronica orientalis  کوهستانی الموت قزوین  بیشترین مقدار مصرف را در سایت

پوشش در سطح اندازه تاج  لیدل بهها باشد هرچند این گونهمی گونه چهاراز این شده درصد کل علوفه مصرف  80 ازکه بیش  داشتند

الزم است برنامه توسعه کشت و کار و حمایت  ،توسط دام هاآنکنند ولی با توجه به مصرف باالی مرتع، علوفه قابل توجهی تولید نمی

های همراه، کیفیت علوفه، ، گونهیخوراکوشخی چون یها در دسلللتور کار مدیریت مراتع این منطقه قرار گیرد. فاکتورهااز این گونه

ها در این بررسی موثر بوده است ها دخیل بوده و زمان چرا در میزان مصرف گونهدام در میزان مصرف گونه ییچراترکیب گله، رفتار 

 یهاماهاین کاهش بارندگی در  ژهیو به. ابدییمخشللکسللالی میزان تولید این گونه تا نصللف تقلیل پیدا  یهاسللالدر  .(1987،زآدام)
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شت رخ دهد. نقش میزان بارندگی بهاره در روند کاهش تولید  صل رویش در فرودین و اردیبه سال دوم،  ژهیو بهابتدای ف  رغمیعلدر 

درصد  94اند که بارندگی بهاره ( در مطالعه خویش به این نتیجه رسیده1987) هارت نیهمچن( و 1953مرتع ییالقی با نتایج هولزچر )

 دارد. یخوانهمنماید، تولید ساالنه را توجیه می

 :  پیشنهادات

علوفه مورد نیاز دام در اواخر فصل  نیتأمو دیر رس برای  خوراکخوشهای لگوم پر تولید و استفاده از گونه .1

 چرا  

 ی مرتعی موجب ثبات علوفه مناسب طول فصل چرا خواهیم شد. هاحفظ ترکیب گونه با .2
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Abstract  

One of the most delicious, permanent and thorn-less species in the central Alborz was A. citrinus. This species 

had distributed widely in the Irano-Touranian region especially in the semi-steppic areas. The preference value of 

A. citrinus was higher than other range land plants in the high altitude pastures of central Alborz (Alamut region). 

However; the frequency was lower than other species.There was lack of documented data with regards to 

production and consumption values of A. citrinus. In the current research the changes of production and 

consumption of above-mentioned plant was investigated from 2007 to 2010. The results showed that, average 

value of mass production of A. citrinus was 20.3, 16, 22.4 and 19.9 kg ha-1 in 2007, 2008, 2009 and 2010, 

respectively. The mean value of plant feeding from 2007 to 2010 of that species was 17.4, 15.3, 19.7 and 16.1 kg 

ha-1, in that order. Relative production and relative consumption of that species was 1.0, 1.4, 1.1 AAA 1.3 %, AAA 

1.7, 2.3, 2.0 AAA 2.6%, AAAAAAAAAAAA AA AAA AAAAAA AA AAAA AAAAA. AAA AAAAAAA AA AAAAAAA AAAAAAAA AAAAA AAAAAAAAAA AA 

the dataset of range land information. Likewise, the data could be useful for policy and decision makers of forest 

and range land organization to manage the high altitude pasture under sustainable pasture management approach.  

Keywords: Astragalus citrinus, production, consumption,Alamut mountain site 


