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  هچكيد

گونه اي چند ساله از خانواده گندميان است كه سازگاري خوبي را در شرايط اقليمي شمال  Bromus tomentellus بروموس
از آنجا . خراسان به عنوان يك گونه مرتعي در احياء و اصالح مراتع تخريب شده و نيز ايجاد مراتع دست كاشت نشان داده است

ن طرح مقاومت به چراي گياه تحت تاثير شدتهاي ، در اييستكه اطالعات منطقه اي در خصوص نحوه مديريت آن در دسترس ن
شديد، ماليم، خفيف و عدم چرا به عنوان شاهد طي سه سال اعمال چرا و يكسال استراحت دهي مرتع در يك : مختلف چرايي

  گياه به چرا با اندازه گيري توليد كل مرتع وواكنش. مرتع دست كاشت در ايستگاه تحقيقات سيساب بجنورد بررسي گرديد
 توليد مرتع در طول سالهاي مختلف متفاوت و تابعي از هاي حاصل  دادهبر اساس. تعداد بوته در واحد سطح اندازه گيري شد

 به شدت چرا اين گياه كاهش عملكردي را در تيمار تحت چراي شديد در سال سوم نشان داد واكنشاز نظر . ميزان بارندگي بود
تعداد بوته در واحد سطح مرتع در طول دوره آزمايش .  استراحت دهي مرتع جبران گرديدكه البته اين كاهش عملكرد با يك سال

نتايج كاربردي اين تحقيق ميزان . در تمام تيمارها كاهش پيدا نمود، ولي اين كاهش در تيمار تحت چراي شديد محسوس تر بود
 و اهميت اعمال چراي استراحتي را در حفظ توليد گياه مشخصيي  درصد اندامهاي هوا65 تا 45تحمل اين گياه را تا حد چراي 

 .و بقاء گياه نشان مي دهد

 
 مراتع، خراسان شمالي، Bromus tomentellus، شدتهاي مختلف، توليد، تراكم : كليديهاي واژه

 

  مقدمه

اغلب مراتع موجود در مناطق خشك و نيمه خشك 
 مورد ي مختلف به صورت يكسانيها كشور با داشتن گونه

 شاهد شوند و اين مسأله باعث شده است تا  ميا واقعچر
ي ها نهكاهش پوشش گياهي و از بين رفتن بسياري از گو

مختلف انجام شده در نقاط آزمايشهاي . مهم مرتعي باشيم
ي ها  گونهمختلف جهان نشان داده است كه معموال

 هاي متفاوتي را نيز به چرا نشانمختلف گياهي واكنش
اقليمي هر منطقه نيز تاثير زيادي در اين دهند و شرايط  مي

  سال آزمايشهاي13طور مثال در طول  هب. زمينه دارد
هاي متفاوتي به شدت چرا و ميزان بارندگي چرايي واكنش

 Holechek(ي كليدي مرتع ثبت گرديد ها ساالنه در گونه

et al, 2003.(Buwai و  Trlica )1977 ( گزارش نمودند
ي مختلف ها چرا بر روي گونهكه تاثير شدت و زمان 

نشان ) 1993(و همكاران  Tavakoli. متفاوت بود مرتعي
 Festuca(داد كه ميزان مقاومت به چراي فستوك پابلند 

arundinacea ( و ريگراس)Lolium perenne ( يكسان
باشد و تفاوت آن ناشي از تفاوت خصوصيات  نمي
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 به براينابن. ورفولوژيكي اين گياهان استفيزيولوژيكي و م
رسد كه هر مرتعي نيازمند اعمال مديريتي علمي بر  نظر مي

   .باشد  ميمبناي خصوصيات گونه گياهي كليدي آن
ي كه سازگاري خوبي را در ايستگاه يها يكي از گونه

تحقيقات سيساب در شمال خراسان نشان داده است گونه 
 است و چشم انداز )Bromus tomentellus( بروموس

 استفاده در احياء مراتع و نيز ايجاد مراتع خوبي براي
دست كاشت در مراتع تخريب شده و اراضي ديم كم 

گل گرچه در ايستگاه هومند آبسرد توسط سند. بازده دارد
تاثير ) 1381( مكاراننيا و هو اكبر) 1383( و مقدم

ست و ي بر توليد اين گياه بررسي شده اي چرايها شدت
رگي به نوع مديريت قابل  كمك بزنتايج اين آزمايشها

اعمال بر روي اين گياه مي نمايد، لكن به دليل تفاوت 
شرايط اقليمي مناطق تحت آزمايش  با شمال خراسان  و 
با توجه به اينكه براي اولين بار اين گونه براي مراتع اين 

گردد، در اين زمينه تحقيق حاضر بخشي  استان معرفي مي
 . ن خواهد نموداز اطالعات مورد نياز را تامي

 

  هاروشمواد و 

 35ايستگاه تحقيقات سيساب در شمال خراسان و در  
 تا 1300كيلومتري شرق بجنورد در محدوده ارتفاعي بين 

اين ايستگاه به عنوان . دارد متر از سطح دريا قرار 1550
 5ي از مناطق كوهستاني شمال خراسان  با بيش از الگوي

 و داراي اقليم نيمه ميليون هكتار مرتع محسوب شده
 270يزان بارندگي ساليانه آن متوسط م. خشك سرد است

 به صورت برف  به طور عمدهمتر است كه در زمستانميلي
تغييرات بارندگي ساليانه و نيز بارندگي طول . شود  مينازل

دوره مرطوب آن مانند اغلب مناطق نيمه خشك ديگر 
 سالهاي مقدار بارندگي ثبت شده در. كشور زياد است

خاك . منعكس شده است 1 اجراي آزمايش در جدول
مناطق تحت آزمايش در اين ايستگاه لومي رسي و عميق 

 .   است2/7اسيديته خاك . است
 

 ميزان بارندگي ساليانه ايستگاه تحقيقات سيساب در - 1جدول 

 طول سالهاي آزمايش

 1382 1381 1380 1379 1378 سال

ميزان بارندگي 

 )ميليمتر(

283 230 195 349 367 

 

 1374 در سال )Bromus tomentellus(گونه بروموس 
از ايستگاه هومند آبسرد توسط نگارنده به اين ايستگاه 

 سازگاري، به يهامنتقل و ضمن وارد شدن در آزمايش
. صورت مراتع دست كاشت به شكل رديفي كشت گرديد

 تحت چراي خفيف تا 1378 تا  1376اين مرتع از سال 
 سطحي معادل 1378در سال . يم دام  قرار داشتمال

 مترمربعي حصار 2000 متر مربع كه در چهار قطعه 8000
در . كشي شده بود، براي اين آزمايش در نظر گرفته شد

چراي  :اين سطح طي سه سال چهار تيمار چرائي شامل
، ) درصد اندامهاي هوايي گياه80 تا 65چراي (شديد 

 هوايي هاي درصد اندام65  تا45چراي (چراي ماليم 
 هاي درصد اندام45 تا 20چراي (چراي خفيف ، )گياه

در . اعمال گرديد) عدم چراي دام(شاهد  و) هوايي گياه
جلوگيري شد از چراي دام در مرتع ) 1381(سال چهارم 

و در حقيقت يكسال به مرتع استراحت داده شد و اندازه 
 حساب هركدام با اين . ادامه يافت1382 تا سال ها گيري

بود )  متر مربع500(از تيمارها داراي چهار تكرار داخلي 
چراي قطعات . كه از حصار كشي بين آنها اجتناب گرديد

شد و مادامي كه   ميبا گله دام مركب از بره يا ميش انجام
 شده از طريق مشاهده ظاهري سطح چرا به ميزان تعريف

رسيد، گله دام   ميهاي خورده شده گياهي درهر تيماراندام
چراي مرتع در اواخر مرحله . گرديد  مياز آن قطعه خارج

  ارديبهشت آغاز10 تا 1 رويشي گياه همه ساله از
 . گرديد مي

در طول آزمايش مقدار كل اندام هوايي گياه در 
تيمارهاي مختلف در مرحله گلدهي از سطح خاك قطع و 

دو سطح مورد برداشت در هر تكرار . گرديد  ميبرداشت
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بود كه )  متر مربع2 در مجموع(كوادرات يك متر مربعي 
علوفه برداشتي را . ي متحرك محصور شده بودها با قفسه

 ساعت در آون 48پس از خشك كردن در سايه  به مدت 
 براي تعيين ها  نمونه درجه سانتيگراد قرار داده و بعد80

 .گرديد  ميماده خشك مرتع توزين

ر واحد سطح در سال اول و سـال         براي تعيين تعداد بوته د    

 متـري در    10چهارم تعداد بوته بروموس در چهار رديـف         

 . هر تيمار و هر تكرار شمارش گرديد

ر و چهار تكرار در در قالب چهار تيما ي حاصلها داده
هاي كامال تصادفي با تكرار داخلي در قالب طرح بلوك

يه و تجز SASطول پنج سال با استفاده از نرم افزار آماري 
 ها ها از خطاي معيار ميانگينتحليل و براي مقايسه ميانگين

(SEM)استفاده گرديد . 
 

  نتايج

با در نظر گرفتن ميانگين بارندگي ساليانه ايستگاه 
ام اين آزمايش مقدار ، در طول انج) ميليمتر270حدود(

سال (ير بوده و سالهاي مختلف خشك بارندگي متغ
سال (و مرطوب ) 1379 و 1378سال (، معمولي )1380
در اين ). 1جدول (اتفاق افتاده است ) 1382و  1381

ر مي باشد و تبعيت از ها مقدار علوفه برداشتي نيز متغيسال
يعني كاهش در ميزان . ميزان بارندگي ساالنه نموده است

بارندگي باعث كاهش در ميزان علوفه توليدي شده است 
 از نظر آماري اين تفاوت عملكرد گياه در سالهاي مختلف

 مقدار متوسط البته اختالف بين). 2 جدول( دار است معني
ي درمجموع پنج سال برداشت توليد تيمارهاي چراي

 ). 3جدول (باشد  دار نمي معني
ي حاصل از اين آزمايش در هر كدام از سالهاي ها داده

يه و زتجطور مجزا ه آزمايشي و تحت تيمارهاي مختلف ب
 همان. نشان داده شده است 4ول  و نتايج در جدتحليل

، مقدار عملكرد مرتع در سال طور كه نتايج نشان مي دهد
ي از نظر  و سوم در بين تمام تيمارهاي چراي دوماول،

ولي در سال چهارم يعني سه سال ، آماري يكسان است
پس از اعمال تيمارهاي چرايي، توليد مرتع در تيمار تحت 

سبت به بقيه تيمارها چراي شديد كاهش معني داري را ن
اگر توليد تجمعي سالهاي دوم تا چهارم را . دهد نشان مي

ه در حقيقت حاصل اثرات چرا است با هم مقايسه ك
 كيلوگرم در هكتار 2069 و 2383، 2630، 2735(يم نماي

، روند كاهش يافتن )به ترتيب در تيمارهاي شاهد تا شديد
 از طرفي .ميزان توليد باافزايش شدت چرا مشهود است

ي در لوفه برداشتي تيمارهاي مختلف چرايمقدار كل ع
سال آخر آزمايش و متعاقب اجراي چراي استراحتي در 

دار آماري با  مرتع يكسان شده است و اختالف معني
 .همديگر ندارند

 
 مقايسه ميانگين مقدارتوليدبروموس درسالهاي مختلف -2جدول 

 )كيلوگرم درهكتار(

F ُSEM 1382 1381 1380 1379 1378 سال 

 توليد 778 844 533 1077 1270 59  ***

 %90معني دار در سطح %    * 99معني دار در سطح *** 
 

كيلوگرم ( مقايسه مقدار متوسط توليد بروموس-3جدول 

 تحت تيمارهاي مختلف چرائي دركل دوره آزمايش)درهكتار
F SEM تيمارچرائي شاهد خفيف ماليم شديد 

ns 52 873 897 905 927 توليد 

nsمعني دار نمي باشد  
 

كيلو گرم در ( مقايسه توليد كل علوفه بروموس – 4جدول 

 درسالهاي مختلف تحت تيمارهاي متفاوت  چرايي)هكتار
F SEM سال شاهد خفيف متوسط شديد 

ns 81 923 848 636 707 سال اول 

ns 80 745 918 960 755 سال دوم 

ns 44 597 495 530 510 سومسال  

سال  1470 1140 970 727 140 *

 چهارم

ns 127 1372 1255 1261 1191  سال

 پنجم
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تعداد بوته در هكتار در آغاز آزمايش در تيمار شاهد 
كمترين و در تيمار مد نظر براي اعمال چراي شديد 

در آخر آزمايش تعداد بوته در هكتار در . بيشترين است
تحت چراي شديد كاهش ويژه در تيمار ه  و بها همه تيمار
اختالف بين تيمار شديد در سال آخر با . دهد نشان مي

ي شاهد و خفيف از نظر آماري معني دار مي باشد ها تيمار
طور كلي متوسط تعداد بوته در هكتار ه ب). 5جدول (

 122093(در سال اول آزمايش  حاصل از كليه تيمارها
 خطاي معيار با دارا بودن)  بوته933238(با سال آخر) بوته

 ولي ميانگين ،دار  معني001/0 در سطح 6585ميانگين 
 102150تعداد بوته در هكتار سال اول و آخر با مقادير 

و شديد ) 108206(ماليم , )خفيف (113125, )شاهد(
 معني دار 9312با خطاي معيار ميانگين ) 107181(

 . نگرديده است

 
ارهاي مختلف  مقايسه تعداد بوته درهكتارتحت تيم-5جدول 

 ي درطول دوره آزمايشيچرا

F SEM سال   شاهد خفيف متوسط شديد

تيمار/  

ns 13977 135000 128375 120000 105000 1378 

* 9924 79362 88037 106250 99300 1382 

 

  بحث

ي ثبت شده بارندگي نشان ها طور كه داده همان
دهد، در طول مدت اجراي اين آزمايش سالهاي  مي

ولي و مرطوب در اين ايستگاه رخ داده است خشك، معم
 1270 تا 533 و اين گونه در اين سالها عملكردي بين

كيلوگرم در هكتار را توليد نموده است كه عملكرد قابل 
اي  اي است و با توجه به كيفيت آن به عنوان گونه مالحظه

) 1376قدس راثي و ارزاني ( مرتعي و نسبتا خوشخوراك
ي احياء مراتع و يا ايجاد مراتع دست استفاده از آن برا

 . كاشت داراي توجيه است

چراي دام تا حد ماليم تاثير منفي چنداني بر عملكرد 
ولي با تداوم  ،گياه در طول سه سال اعمال چرا نداشت

سالهاي چرادهي و متناسب با افزايش شدت چرا عملكرد 
گياه در مقايسه با ساير تيمارها كاهش پيدا نموده است 

اين كاهش در تعداد بوته نيز مشاهده مي شود ). 4 جدول(
 بيشتر است ها در تيمار تحت چراي شديد از ساير تيمار و
 از اين آزمايش با نتايج آزمايش نتايج حاصل). 5 جدول(

ي ها در قزوين با اعمال شدت) 1381(اكبرنيا و همكاران 
با ) 1383( گل و مقدم  درصد و سند70 و 50 ,30ي چراي
 درصد برداشت 70 و 50، 30ي ي چرايها رگيري شدتبكا

دهد كه  مطابقت دارد و هر سه نتيجه نشان مي علوفه سرپا
 .بروموس در حد مشخصي فشار چرا را تحمل مي نمايد

در اين آزمايش يك سال استرا حت دهي مرتع  با 
در تيمار  ممانعت از چراي دام منجر به بهبود توليد مرتع

ديد گرديد و اين تيمارها تحت چراي ماليم و ش
 بنابراين. عملكردي معادل ساير تيمارها را حاصل نمودند

تواند به   مياين نتيجه بيانگر آن است كه چراي استراحتي
عنوان يك اصل در مديريت اين گياه در نظر گرفته شود و 
هر زمان كه مشاهده شود مرتع بروموس با كاهش ناشي از 

توان با استراحت دهي   ميفشار چرا مواجه گرديده است،
در . ويت گياه فراهم ساختمرتع فرصتي را براي تق

  و همكارانTrlica آزمايشها متعدد و از جمله آزمايشهاي
نيز اهميت چراي تاخيري و ) 1380(و توكلي ) 1977(

ق نيمه استراحتي در بهره برداري پايدار از مراتع مناط
موس گونه طور كلي بروه  ب.خشك به اثبات رسيده است

شود و تا حدي   ميمناسبي براي احياء مراتع محسوب
براي اينكه اين گياه . مقاومت نسبتا خوبي نيز به چرا دارد

 عايد نمايد، بهتر اي را در مرتع باقي بماند و توليد بهينه
 60 از اين گياه تا حد چراي حداكثر است مرتع حاصل

 در درصد برداشت اندام هوايي مورد چرا واقع شود و
صورت چراي بيش از اين حد هر از چند سال يكبار با 

 گياه ه مرتع استراحت داده شود تاممانعت از چراي دام ب
استراحت دهي مرتع در سال . بنيه خود را باز يابددوباره 



 پژوهشي  -علمي فصلنامة

73 2ة  شمار13بان ايران جلد  مرتع و بياتحقيقات

 توانسته است اثرات 1382 و بارندگي خوب سال 1381
 بنابراين. ي سالهاي قبل را جبران نمايدمنفي شدتهاي چرا

ك و نيمه خشك نزول ا عنايت به اينكه در مناطق خشب
 مراتع نيز توليد به طورطبيعيباشد،   مييربارندگيها متغ

در . متفاوتي را متناسب با ميزان بارندگي خواهند داشت
 بهتر است ، از چراي مفرط مرتعچنين شرايطي براي پرهيز

 ميزان دامگذاري مرتع بر اساس وضعيت در مرحله نخست
 با در مرحله بعد. رس باشدلوفه قابل دستسال و ع

استراحت دادن دوره اي مرتع تا حد زيادي پوشش گياهي 
 . مرتع را حفظ نمود
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Abstract 
Russian brome (Bromus tomentellus) is a prennial grass with good adaptability to climatic condition of 
north Khorasan. So, it has promise for using in range improvement projects. Because threre is no enough 
local information about mangement of this plant, the present experiment has been conducted in Sisab 
Reaserch Station (SRS) to evaluate the response of this species to grazing intensities and rest grazing. 
Four grazing intensities of  light (20 to 45% of forage removal), moderate (45- 65% of forage removal), 
heavy (65- 80% of forage removal) and without grazing  as control applied by herd of lamb and sheep for 
three consequent years from 1999 to 2001. The year of 2002 considered as rest period from grazing. 
Herbage mass and number of plant per unit area measured as an index response. Herbage mass production 
decreased by reduction in precipitation. Heavy grazing resulted in significant reduction in herbage 
production and number of plants per unit area, but one year rest from grazing componsated the negative 
effect of intensive grazing on herbage mass reduction. Management implication based on this results 
show that plant can tolerate grazing intensity by 45-65% of herbage removal and indicate on the 
importance of rest grazing on  survivance of this plant. 

Key words: Grazing intensity, Production, Density, Bromus tomentellus, Rangelands, North Khorasan 
province  


