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چکیده
هريک از گونهها مرتعی در ماهها فیل چراء و سالها مختلف توليد معينی دارند .دام چرنده نيز در هر مقطع از فیل
چراء و سالها مختلف مقدار علوفه معينی میر میکند که بر سش شرايط و نژادها مختلف مت ااوت مایباشاد .بادو
شناخت خیوصيات توليد گياها و ميزا میر علوفه يک مرتع در طول دوره چراء ،برنامهرياز و ماديريت مرتاع و دام
مقدور نمیباشد .بهمنظور بررسی خیوصيات رويشی و توليد و ميزا میر علوفه گونه  Ziziphora clinopodioidesدر
مرا ل مختلف فنولوژ توسط دام ،تحقيق اضر به مدت چهار سال ( 36-30در مراتع قارهبااغ ارومياه انياام شاد .بادين
منظور با شرو فیل چراء و ورود دام به مرتع ،ميزا علوفه باقیمانده گونه از چرا دام ،تا زما خروج دام از مرتع با فواصال
يک ماهه برداشت شده و از ت اضل از توليد در داخل قطعه محیور ،ميزا میر از گونه تعيين شاد .باهمنظاور بررسای
تأرير سالها مورد مطالعه و ماهها برداشت بر توليد و میر گونه تحت بررسی ،اعداد اصل مورد تيزياه و تحليال قارار
گرفت .نتايج تيزيه واريان مرکش دادهها نشا داد که بين ماهها مختلف مورد مطالعه اخت معنایدار وجاود داشاته و
بيشترين مقدار توليد و میر در سال چهارم رخ داده است .در طی شش مااه ،تولياد علوفاه (بيومااس شاهريور مااه دارا
کمترين و تير و خرداد دارا بيشترين ميزا توليد بوده است اما میر در ارديبهشت ماه باالترين ميزا را در بين ماههاا
فیل چراء داشته است .بهطورکلی میتوا دما و بارندگی را دو عامل مؤرر بر ميزا توليد و میر اين گونه دانست.
واژههای کلیدی :مرتع ،توليد علوفه ،میر علوفه ،Ziziphora clinopodioides ،اروميه

 -1مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی ،بخش مرتع ،ارومیه ،ایران
 -2دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد اردستان ،باشگاه پژوهشگران جوان ،اصفهان ،ایران
 -9دانشگاه تهران،گروه احیای مناطق خشک و کوهستانی ،کرج ،ایران
 -4دانشگاه لرستان ،گروه جنگل ،خرمآباد ،ایران
 -5دانشگاه ساری ،گروه مرتع و آبخیزداری ،ساری ،ایران
* مكاتبهکننده)anvarsour@yahoo.com( :
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( Arzani )1994تیييرات تولياد ،خوشاخوراکی و
کي يت علوفه را در پنج تيپ گياهی بررسای نماود و
نتييه گرفات کاه تولياد کمای و کي ای گياهاا در
سال ها مختلف و در دورهها مختلاف ياک فیال
چراء مت اوت بوده و بنابراين ظرفيت مراتع میبايست
براساس توليد کمی و کي ی هار فیال چاراء تعياين
شاود ،Hussein & Durani )2007( .در تحقيقای
توليد علوفه مراتع خشک و معتدل و مرت اع هااربو
در پاکستا که دارا پوششی از بوتها ها ،فوربها و
گراسها (غالبت بوتها ها بود را در سالها 1004
و  1003مورد بررسی دادند ،نها در طی دو سال ،هر
ماه مقدار توليد علوفه  14گراس 6 ،فورب و  14بوتاه
را در پ تها  11و  1/4متر مربعی انادازهگيار و
بيا نموده اند که بيشاترين مقادار تولياد علوفاه در
ماهها  Julyو ( Augustتيار و مارداد مای باشاد.
باغستانی و زار ( 1736در بررسی ارار بارنادگی بار
ميزا توليد علوفه در طی سالها  1740-1737در
مراتع اساتری پشاتکوه اساتا يازد باه ايان نتيياه
رسيدند که ميزا بارندگی پاييزه و زمستانه بر ميزا
توليااد گياهااا چندساااله اراار معناایدار نداشااته
در الیکه تأرير بارندگی مهر ،با و بهاره بار تولياد
گياها تحت بررسی مشهود بوده است.
سندگل و مقدم ( 1737ارر سيساتمهاا چاراء و
شدتها چراء را بر تولياد جاار و میار علوفاه
چراگااااه  Bromus tomentellusدر ايساااتگاه
تحقيقات مرتع همند بسرد مورد بررسی قرار دادناد.
نها نتييه گرفتند کاه بخاش عماده تولياد گيااه در
اوايل فیل چاراء اادث شاده و دام در ايان اياام از
افزايش وز قابلتاوجهی برخاوردار اسات ،لايکن باا
ساارر شااد دوره رشااد رويشاای و ظهااور کاماال
خوشهها گلزا دام رغبت زياد به اين گونه نداشته
و نهتنها افزايش وزنی را نشا نداد بلکه تا دود از

مقدمه
اغلش مراتع موجود در مناطق خشک و نيمهخشک
کشور با داشتن گونه ها مختلف بهصاورت يکساانی
مورد چراء واقع میشاوند و ايان مساأله باعاث شاده
است شاهد کااهش پوشاش گيااهی و از باينرفاتن
بسيار از گونه ها مهم مرتعی باشيم .زمايشهاا
مختلف انيامشده در نقات مختلف جها نشاا داده
است که معموالي گونه ها مختلف گياهی واکنشها
مت اوتی را نيز باه چاراء نشاا مایدهناد و شارايط
اقليمی هر منطقه نيز تأرير زياد در اين زمينه دارد.
مراتع از تيپها مختلف گياهی تشکيل شاده اسات
کااه هاار يااک دارا گونااههااا مت اااوت و متنااوعی
مایباشاد .گونااههاا يکسااله ،دوساااله و دايمای بااا
خیوصااايات رويشااای کمااای و کي ااای مختلاااف و
فنولوژ ها مت اوت و نيز فرمهاا رويشای متناو ،
ترکيااش گياااهی اکثاار تيااپهااا مرتعاای را تشااکيل
میدهند .بنابراين هر يک از فرمها رويشی و نيز هر
يک از گونهها مربوت به هار فارم رويشای در دوره
زمانی خاصی از دوره چراء فعال بوده و توليد معينای
دارد .از اينرو دام چرنده نيز در مقاطع زمانی مختلف
فیاال چااراء علوفااه معيناای در اختيااار دارد .باادو
شناخت اين خیوصيات توليد گياها يک مرتع در
طول دوره چراء برنامهرياز و ماديريت مرتاع و دام
مقدور نمیباشد .از نيايی توليد گياها مرتعای هار
ساله تحتتأرير عوامل زنده و غيرزنده تیيير میکناد،
جهت تعيين ظرفيت چرايای ،شادت بهارهباردار و
مديريت مرتع و دام ،بايستی از ميزا توليد و میر
گياها مرتعای گااهی داشات .مطالعاات زيااد در
رابطه با تعيين ميزا توليد گياها و برررسی عوامال
مؤرر بر صورت گرفته شده است .ولی در رابطه باا
تعيين ميازا میار گوناههاا گيااهی مطالعاات
کمتر صورت گرفته است.



11



فصلنامه علمی  -پژوهشی گیاه و زیست بوم /سال  ،9شماره  ،53تابستان 2591

کاسته شد .بهر ال اين گونه تنها در دو مااه
وز
اول رويش خود قابلاسات اده گوسا ند ماذکور باود.
همچنين بيا کردند که ارر سيستم چرا تناوبی بار
کاهش تولياد جاار در مقايساه باا سيساتم ماداوم
بيشتر میباشد.
بشر و همکاارا ( 1731تولياد کمای و کي ای
چند مرتع (تيپها Bromus Festuca annuals
, Poa stipa (Astragallus Hordeum,
Astragallus , Festuca Astragallus annual
 grass , Bromusو نياااز غااذايی گوس ا ند را در
منطقه الشتر مورد بررسی قرار دادناد .ايان محققاا
نتييه گرفتند که ميزا انرژ توليد مراتع ماذکور
در د متوسط بوده و ا تياجات غذايی دام را تاأمين
کرده ،ليکن اين انارژ در اد نگهادار دام اسات.
بنابراين در الت بستنی و شيردهی نياز باه تعلياف
دستی مایباشاد .گذشاته از دام در اواخار فیال
چراء نياز به مکمالهاا پروتتينای دارد .عبادالهی و
همکارا ( 1701به بررسی ارار بارنادگی بار ميازا
توليد علوفه در مراتع استری ابراهيم باد اساتا يازد
پرداختند .نها بيا کردند کاه تولياد علوفاه موجاود
تحاااااتتأريااااار نوسااانات فیااالی بااار قااارار
دارد ،Mckeon et al (2009) .در گزارش ای بي اا
کردند که تیييارات بوهاوايی در مراتاع جناوب تاا
امتداد مراتع شامال اساتراليا و در فیال روياش کاه
اغلش نوا ی نيمهخشک هساتند ،بسايار زيااد اسات.
اين محققا دريافتند که با کاهش بارندگی به ميازا
11درصد ،ميزا توليد مرتاع  3-14درصاد کااهش
يافت .چنانچه کاهش بارندگی باه  71درصاد برساد،
اين کاهش در توليد به  77-44درصد خواهد رسيد.
ا سانی و همکارا ( ، 1736تأرير شارايط اقليمای
بر توليد علوفه مراتع در منطقه استری اختر باد ساوه
را در طی  3سال ( 1744-1737مورد بررسای قارار
دادنااد .نهااا شاااخصهااا مهاام اقليماای را مااورد



تيزيهوتحليل قرار دادند و به اين نتييه رسيدند کاه
از بين شااخصهاا مهام اقليمای ،بارنادگی فیال
رويش بهع وه پيشين باهعناوا ماؤررترين شااخص
رو توليد علوفه اررگذار بوده و همبساتگی مثبات و
معنیدار با توليد علوفه دارد .نها عناوا کاردهاناد
که بارندگی به عنوا مهمتارين شااخص اقليمای در
تعياين ميازا توليااد در عرصاههااا مرتعای بسايار
موردتوجه میباشد .اکبارزاده و همکاارا ( 1736در
بررسی ارر بار بر ميازا تولياد و پوشاش گيااهی
مراتع پلور ،بار فیل رويش را بهعناوا ماؤررترين
دوره باااار رشااااد و توليااااااد گياهااااا معرفاا ای
نمودنااد Retzer et al (2006) .در بررساای اراار
خشکسالی بر توليد علوفه در میولستا بياا کردناد
که مناطق کوهستانی در مقايسه با مناطق بيابانی باه
علت دريافتند ميزا بار بيشتر ،تولياد بيشاتر را
دربرخواهد داشت .سينی و همکاارا ( ، 1731باه
مطالعه و بررسی رابطه بار با توليد يونياه ديام در
مراتع همند بسرد پرداختند .نهاا بياا کردناد کاه
باتوجه به اينکاه در منااطق خشاک و نيماهخشاک،
ميزا بارندگی ساالنه و پراکنش از سالی به ساال
ديگر در نوسا بوده و درنتييه ميزا رشاد و مقادار
علوفه توليدشده در مراتع وضعيت رابتی نادارد ،ايان
تیييرات در مورد گياها يکساله به مراتش مایتواناد
بيشتر باشد.
) ،Mirzaali et al (2011تأرير الگو بارندگی بر
توليد را در مراتع پاشيلوق در شمال مراوهتره بررسای
کردند .نهاا بياا کردناد کاه تولياد سااالنه گوناه
 Salsola arbosculoformisبا بارندگی در ماهها
نااوامبر ،دسااامبر ،ورياال و ماای و توليااد گونااه
 Artemisia sieberiباا بارنادگی ناوامبر تاا ژانوياه
همبستگی نزديکی دارد.
بنابراين جهت برنامهرياز  ،ماديريت و دامگاذار
مناسش مراتع ،شناخت و گاهی از تیييارات فیالی و
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ساااليانه توليااد و ميازا میاار گونااههااا گيااهی
ضرور بهنظر میرسد .با انيام ايان بررسای ،امکاا
تيديدنظر در برنامه مديريت چرا تيپ ها مرتعای
مناطق دارا پوشش گياهی مشابه فراهم میشاود و
درنهايت اط عات م يد در رابطه با توليد دينامياک
مرتع و دام ارایه میدهد.
در اين تحقيق ميزا توليد و میر گونه کااکوتی
کوهی باا ناام علمای Ziziphora clinopodioides
متعلق به خاانواده نعناعياا ياا  Lamiaceaeماورد
مطالعااه قاارار گرفاات .اياان گونااه پايااا ،بوتااها  ،بااا
شاخههاا فاروا  ،باه ارت اا  11-41ساانتیمتار و
برگها بيیو يا سرنيزها میباشد که از پراکنش
وساايعی در جزاياار بالکااا شاارقی ،ساايا غرباای و
جنوبی ،سيا مرکاز  ،کاوههاا هيمالياا و ايارا
برخااوردار اساات .در اياارا در اسااتا هااا گلسااتا ،
ذرباييا غربی و شارقی ،اردبيال ،قازوين ،همادا ،
کرمانشاه ،کردستا  ،لرستا  ،خراسا  ،سمنا  ،يازد،
تهرا  ،فاارس ،مرکاز  ،چهاار محاال و بختياار و
اص ها میرويد .ازنظر شارايط اقليمای و ارت ااعی از
دامنه اکولاوژيکی وسايعی برخاوردار اسات و ارت اا
از  411تااا  7711متاار ماایباشااد
رويشااگاههااا
(فيیی و پورسخی. 1730 ،



لذا هد از اين مطالعاه بررسای و مقايساه ميازا
توليد و میر گوناه Ziziphora clinopodioides
در طی چهار سال در سايت قرهباغ اروميه میباشد.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه
منطقااه مااورد مطالعااه (قاارهباااغ) در محاادوده
جیرافيايی َْ 73تا ي 73ْ 17َ 17عرت شامالی و ي43َ 17
ْ 77تااا ي 74ْ 11َ 10طااول شاارقی در  41کيلااومتر
جاااده قااديم اروميااه – قاارهباااغ قاارار دارد .متوسااط
بارندگی ساليانه محال  701ميلایمتار اسات ،اقلايم
منطقه مورد مطالعه متأرر از اقلايم مديتراناها باوده
که مستقيماي بر رژيم رارتی و بار ارار مایگاذارد،
که طبق منحنی مبرژه دارا اقليم نيمهخشک سارد
است .طبق منحنیها مبروترميک مااههاا باا ،
ذر ،د  ،بهماان ،اساا ند ،فااروردين و ارديبهشاات
بهعنوا ماهها مرطوب و مابقی بهعناوا مااههاا
خشا ااک محساااااوب مااااایگااردد .بافاات خاااک
 Sandy-clay-loamبوده و نو و ناژاد دام مخلاوت
است .ابعاد منطقه یارکشی نيم هکتار است .جدول
شماره ( 1مقدار دما و بارندگی ماهانه سالها مورد
بررسی در سايت مورد مطالعه را نشا میدهد.
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جدول  -1مقايسه مقادير دما و بارندگی در سالهای مورد بررسی سايت مورد مطالعه

سال
1736
1734
1733
1730

فاکتور

فروردين

ارديبهشت

خرداد

تير

مرداد

شهريور

مهر

با

ذر

دما

4/4

17/4

11/7

11/0

17/3

11/0

16/7

11/1

1/7

- 4/ 7

بارندگی

61/6

76/6

71/3

14/6

74/1

1

1/ 6

3/7

71/7

1/7

74/6

دما

17/6

16/7

11

14/1

16/4

11/4

16/4

3/1

7/0

-1

1/ 6

6/6

بارندگی

1

14/3

1

6/0

1

11/6

11/1

111

1

11/1

17

4

103/6

دما

3/7

14/1

11

17/7

17/6

11/1

17/4

4/7

1/3

-7/1

-1/1

4

11/17

بارندگی

77/7

11/7

71 / 4

1/6

1

11

71

77/1

13/3

14/7

11/4

61/1

711

دما
بارندگی

3/1
73/6

17/1
110/4

10/4
4/3

17/4
1

17/4
1

11/4
11

13
11

11.1
16.4

4.6
11.6

-7.4
14

-1.4
71

4
14

11
714.1



11

د

بهمن

اس ند

ميانگين

- 7/ 1

4/1

11/3

74

714
17/3



فصلنامه علمی  -پژوهشی گیاه و زیست بوم /سال  ،9شماره  ،53تابستان 2591

گونه در داخل پاکت ها جداگانه به زمايشگاه مل
و پ از خشکشد در هوا زاد و توزين نمونههاا،
وز علوفه خشک ،مبنا محاسبات علوفه توليدشاده
و میر شده در سايت قرار گرفت .با مقايساه تولياد
گونه در ماه ها مختلف روند رفتار رويشای گوناه در
مرتع تعيين و زما داکثر توليد معاين گردياد.
با مقايسه میر دام از گوناه در مااه هاا مختلاف،
زما و ميزا است اده از گونه در مقاطع زمانی فیال
چراء روشن شد .سرانيام بهمنظاور تاأرير ساالهاا
مورد مطالعه و ماهها برداشات بار تولياد و میار
گونه تحت بررسی در منطقه ماورد مطالعاه ،اعاداد و
ارقام اصل مورد بررسی تيزيه وارياان مرکاش در
قالش طرج کامل تیادفی قرار گرفت .سار باا رو
دانکن در سطح  %4برا اررات اصالی ساال ،گوناه و
ماه مقايسه ميانگين برا توليد و میر مرتع ماورد
مطالعه انيام گرديد.

روش تحقیق
در اياان تحقيااق تولياااد و میااار گاااونااه
 Ziziphora clinopodioidesدر سااايت مااورد
بررسی قرار گرفت .توليد در داخال قطعاه محیاور و
در فیل روياش و میار در بيارو ايان قطعاه در
فیاال چاارا دام کااه تحاات چاارا دام اساات،
اندازه گير گرديد .هر ساله اندازهگير تولياد گوناه
در داخل قطعه محیور از اول فیل روياش شارو و
با فواصل يکماهه تا خشکشد گياه ادامه می ياباد.
در بيرو قطعه محیور نيز ميزا میر اندازهگير
گرديد ،بدين منظور با شرو فیال چاراء و ورود دام
به مرتع ،ميزا علوفه باقیماناده هار گوناه از چارا
دام ،تا زما خروج دام از مرتع باا فواصال ياکماهاه
برداشاات و از ت اضاال از توليااد در داخاال قطعااه
محیور ،ميازا میار از هار گوناه تعياين گردياد
(مقدم1737 ،؛ ارزانی . 1701 ،در نمونهگيار بارا
اندازه گير توليد و میر  ،به دليل پوشش کم اکثار
گونه ها در ترکيش گياهی و بارا پرهياز از برداشات
تعداد زياد نمونه که بايستی بهطاور تیاادفی صاورت
می گرفت ،از پايه هاا متوساط گوناه اسات اده شاد،
بنابراين از گونه موردنظر در هر ماه داقل پانج پاياه
متوسط در داخل و پنج پايه متوساط نياز در بيارو
قطعه محیور انتخاب و ع متگذار شد و در موعاد
مقرر تمام توليد اين پايهها برداشت شد .برا تعياين
اندازه پايه متوسط در يک ماربردار شديد بهصورت
تیادفی سيستماتيک ،پوشش تاجی و تراکم گونه در
داخل قطعه محیور بر ورد شاد و از تقسايم پوشاش
کل به تراکم کل پوشش متوسط گونه تعيين گردياد.
هر ماه علوفه برداشتشده از سايت به ازا هر پايه و



نتايج
نتايااااااج توليااااااد و ماااااایر گاااوناااااه
 Ziziphora clinopodioidesدر طی ماهها مورد
بررساای در طااول  7سااال مطالعااه در جااداول  1و 7
نشا داده شده است .تيزيه واريان مرکش تولياد و
میار گوناه  Ziziphora clinopodioidesنشاا
میدهد که ارر ماه در ساطح  %1بارا تولياد علوفاه
خشک و میر علوفه اين گونه معنیدار شده اسات.
بنابراين در طی  6ماه فیل چراء ت اوت معنایدار در
ميزا توليد و میر نها وجود داشته است (جادول
شماره . 7

16
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جدول  -2توليد ،مصرف و درصد بهرهبرداری گونه  Ziziphora clinopodioidesدر دوره بررسی در سايت قره باغ

خرداد
درصد میر
10.1
17.3
14.1
11.1
13.3

ارديبهشت

میر ()Kg/ha

توليد ()Kg/ha

1.6
1.7
1.4
1.3
1.6

7.1
1.0
7
7.6
7.1

17.7
4.1
11.7
11.4
17.7

شهريور
درصد میر
16.3
14.1
11.6
11.4
14.7

درصد میر

فروردين

میر ()Kg/ha

توليد ()Kg/ha

توليد ()Kg/ha

1.1
1.1
1.1
1.7
1.1

1.7
1.7
1.7
1.6
1.7

1.1
1
1
1.1
1.1

مرداد

میر ()Kg/ha

توليد ()Kg/ha

1.0
1.4
1.6
1.7
1.0

4.1
7.3
7.0
4.3
4.1

درصد میر
17.4
17.1
11.6
14.3
17.4



سال
1736
1734
1733
1730
ميانگين

تير

میر
(Kg/ha

توليد
(Kg/ha

1.4
1.6
1.6
1
1.4

4.1
7.3
7.0
4.3
4.1

17

درصد میر
17.4
11.7
11.6
14.3
17.4

میر ()Kg/ha

توليد ()Kg/ha

1.4
1.4
1.6
1
1.4

4.1
7.3
7.0
4.3
4.1

سال
1736
1734
1733
1730
ميانگين
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جدول  -3توليد و مصرف نسبی ماهانه گونه  Ziziphora clinopodioidesدر ماههای مختلف بررسی و سهم توليد و مصرف آن از کل توليد مرتع

توليد نسبی گونه در مرتع (درصد

میر نسبی ماهيانه گونه ها (درصد
شهريور مرداد

تير

خرداد ارديبهشت فروردين شهريور مرداد

1.6

11.7

1

1.6

11.4

11.4

1.6
1.6
1.6

1
11.3
11.7

13.3 17.4 1
77.7 13.3 1
74.0 10.0 7.1



توليد نسبی ماهيانه گونهها (درصد
تير

خرداد ارديبهشت فروردين

سالها بررسی

73.1 16.1

17.7

1

1

1

74.6 74.7

4.6

11.4

1736

71.7

17.3

1

1

1

71.0 70.6

3.4

11.3

1734

16.4
14
11.1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

74.6 74.7
77.4 73.1
77.1 73.1

4.6
4.0
6.4

11.4
11.7
11.7

1733
1730
ميانگين

11
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جدول  -4تجزيه واريانس مرکب توليد و مصرف گونه Ziziphora clinopodioides

MSمیر
1/11n.s
1/14
**1/14
1/117 n.s
1/13
17/07

 MSتوليد

درجه زاد

n.s

7
16
4
14
31
--

1/11
1/13
**1/41
1/11n.s
1/13
10/60

جدول زمو دانکن توليد و میار در ساالهاا
ماورد بررسای گوناه Ziziphora clinopodioides
ت اوت معنی دار را در متوسط توليد و میار ايان

منابع تیييرات
سال
خطا 1
ماه
ماه×سال
خطا 1
%C.V

گونه در سالها مختلاف نشاا نمای دهاد و هماه
سالها به لحا ميزا توليد و میر تقريباي يکساا
میباشند (جدول شماره . 4

جدول  -5آزمون دانكن توليد و مصرف در سالهای مورد بررسی
گونه  Ziziphora clinopodioidesبرحسب (گرم در هر پايه)

متوسط میر
A
A
A
A

1/16
1/17
1/14
1/10

متوسط توليد
A
A
A
A

1/71
1/71
1/73
1/77

جدول زمو دانکن تولياد و میار در مااههاا
ماورد بررسای گوناه Ziziphora clinopodioides
ت اوت معنی دار را در بين ماههاا مختلاف نشاا
میدهد بهطور که در مورد متوسط تولياد مااکزيمم
اين مقدار مربوت به ماه تير می باشاد و شاهريور نياز



سال
( 1736سال اول
( 1734سال دوم
( 1733سال سوم
( 1730سال چهارم

دارا مينيمم مقدار توليد برا اين گونه اسات ،ايان
در الی است که دو مااه ارديبهشات و تيار در ماورد
ميزا میر در گروه اول جا گرفتهاند و فاروردين
نيز بعد از شهريور بهعنوا کمترين مقدار میار در
گروه خر قرار دارد (جدول شماره . 6

16
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جدول  –1آزمون دانكن توليد و مصرف ماههای مورد بررسی گونه Ziziphora clinopodioides

برحسب (گرم در هر پايه(

متوسط توليد

متوسط میر
C

1

CB

1/73

فروردين

A

1/14

CD

1/14

ارديبهشت

AB

1/11

AB

1/41

خرداد

A

1/14

A

1/46

تير

CAB

1/13

CD

1/11

مرداد

CB

1/17

D

1/17

شهريور

ماهها مرداد و شهريور رشاد و تولياد قابالتاوجهی
نخواهد داشت و در فروردينمااه نياز بااوجود اينکاه
رطوبت کافی در اختيار ريشه گياه قرار میگيرد ولای
به دليل پايينبود درجه رارت محايط گيااه رشاد
چناادانی را ناادارد .همچنااين نتااايج نشااا داد کااه
بيشترين ميازا میار در مااه ارديبهشات ،تيار و
خرداد بوده است ،میتوا بيا کرد که چو در طای
اين ماهها رطوبت کافی و درجه رارت مناسش بارا
رشد اين گونه وجود دارد و گونه مورد مطالعاه دارا
علوفه تاازها مایباشاد و هناوز باهصاورت خشابی
درنيامده است درنتييه دام ميزا بااليی از اين گوناه
را میر خواهد کرد ،دليل نياز مقادار بارنادگی
بيشتر در اين سال و در دسترسبود رطوبات بارا
مدت زما بيشتر و درنتييه شاادابی گيااه بارا دام
بوده است که در تأييد اين مطلش ارزانی ( 1733نيز
ميزا بارنادگی و رطوبات قابالدساترس را يکای از
عواماال شااادابی گياااه و رغباات دام نساابت بااه گياااه
میداند .البته می توا يکی ديگر از عوامل میر اين
گونه را ترکيش گونها مراتع مورد مطالعه بيا کارد.
در شهريورماه نيز گياه بهصورت خشبی و زبر در مده
نادارد .هماا طاور کاه
و دام تمايلی به چارا

بحث و نتیجهگیری
باتوجه به تيزيه واريان مرکاش و معنایدارباود
ارر ماه مشخص گرديد که ميزا تولياد و میار در
ماهها مختلاف ماورد بررسای مت ااوت مایباشاد و
همچنين ميزا توليد و میر در سالها مختلاف
اخت معنیدار نداشاته و تقريبااي ايان مقاادير در
سالها مختلف يکسا بوده است و بيشترين ميزا
توليد در تيرماه و خردادماه میباشد .عوامل مختل ای
از جمله زناده و غيرزناده بار ميازا تولياد گياهاا
مرتعی تأريرگذار می باشند ]شرايط محيطی ،ماهيات
خااود گي ااه و عواماال مااديريتی (سااندگل و مقاادم،
 ،[ 1737کااه ازجملااه مهاامتاارين عواماال غيرزنااده
بارندگی و درجه رارت میباشاند و گياهاا جهات
شرو رشد به درجه رارت و رطوبات مناساش نيااز
دارند (ارزانی 1733 ،و چو شرايط محيطی (درجاه
رارت و رطوبت در منطقاه ماورد مطالعاه در طای
ماهها خرداد و تير تقريباي بهينه میباشاد ،درنتيياه
اين گونه داکثر رشد و توليد را در ايان مااههاا دارا
میباشد و در ادامه با گرمترشد هوا ،عدم بارندگی و
باالرفتن ميزا تبخير و تعرق از خاک و گياه ،رطوبت
موجود در خاک تخليه شده و درنتييه ايان گوناه در



ماه

60
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تيزيه واريان مرکش نشا میدهد باين ساالهاا
مختلف مورد مطالعه ت اوت معنیدار وجاود نادارد،
بهطور که همه سالها از نظر توليد و میر در يک
گروه ( Aقرار گرفته اند ،اما صر نظر از اين موضاو
اگاار بااه مياازا توليااد و میاار در بااين سااالهااا
موردنظر دقت شود ،مشاهده میشود که ساال  30در
بين اين سالهاا دارا بيشاترين مقادار تولياد باوده
است ( 17/3گرم در هر پايه در ميمو ماهها مورد
مطالعه و پ از نيز توليد در ساال  36بااالترين
مقدار را به خود اختیاص داده بود ( 11گارم در هار
پايه در ميمو ماهها مورد مطالعه  .ناليز دادهها
بارندگی منطقه نيز نشا میدهد که مقدار بارنادگی
ساليانه در سال  30و  36بيشتر از بقيه سالها بوده و
مقدار به ترتيش  714و  714/1ميلیمتر میباشاد
که میتواند يکی از داليل اصلی افزايش ميزا تولياد
در اين سالها باشد ،تأرير ميزا بارنادگی بار ميازا
رشد و توليد گياها توسط محققا زياد موردتأييد
قارار گرفتاه شاده اساتDurani et al (2005) .
و ) Heisler-White et al (2009در گزارشاای
عنوا کردهاند که مقادار بارنادگی سااليانه و فیالی
بهشدت بر توليد علوفه مراتاع تأريرگاذار مایباشاد و
همچنين شاري ی و اکبارزاده ( 1733و عباداللهی و
همکارا ( 1701بيا کردند که نوسا و تیيير سال
به ساااال بارنااادگی از عوامال عمادها اسات کاه
پوشاااش گيااااهاااااای را تحاااتتأرياااااار قااارار
میدهد Bork et al (2001) .بيا کردند که توليد
علوفه بهطور معنیدار به ميزا بار وابسته اسات
و توکلی و همکارا ( 1734نيز بيا کردناد کاه باا
کاااهش مياازا بارناادگی ،توليااد علوفااه در گونااه
 Bromus tomentellusکاهش میياباد کاه نتاايج
بهدست مده در اين تحقيق نياز باا يافتاههاا ايان
محققا مطابقت دارد .همچنين بايد متذکر شاد کاه
توليد در خردادماه در همه سالها بيشترين مقادار را



بهخاود اختیااص داده اسات و مااکزيمم مقادار
مربوت به خرداد سال  30بوده است و پ از نياز
دو ماه تير و مرداد نياز در هماين ساال دارا تولياد
بااليی میباشند که البته چنين میتوا بياا داشات
که شايد توليد باال در خرداد  30بهعلت بارندگی زياد
در ارديبهشت هماا ساال و دماا پاايين ايان مااه
نسبت به ماهها مشابه در سالها ديگار باشاد در
واقع بهعلت بارندگی زياد دو مااه قبال و دماا کام
خرداد سبش افزايش ميازا تولياد در مااه خارداد و
تی افزايش توليد در دو ماه بعد نيز گرديده است.
همچنين باتوجه به اينکاه تولياد در خردادمااه هماه
سالها بيشتر از ماههاا ديگار باوده اسات را شاايد
بتوا بهدليل افازايش بارنادگی در مااههاا قبلای و
افزايش رطوبت زمين و درنتييه افزايش توليد در اين
ماه نسبت داد .در رابطه با تأرير درجه رارت بر رشد
و توليااد گياهااا نيااز محققااا زياااد مطالعااه
کردهاند ،Smoliak (1986) .بيا کرد کاه متوساط
درجه رارت و بارندگی با تولياد ارتباات مساتقيمی
دارند Munkhtsetseg et al (2007) .با بررسی ارار
درجه ارارت و بارنادگی بياا کردناد کاه افازايش
درجه رارت و کاهش بارندگی در منطقاه از عوامال
کاهش توليد مرتع میباشد .همچنين در ايان رابطاه
قایمی ( 1731در بررسی تیييارات تولياد در مراتاع
قوشچی اروميه بيا کرد که روند تیييرات تولياد ،باا
درجه رارت و بارندگی بهترتيش ارتباات معکاوس و
مستقيم دارد .در بين ساالهاا ماورد بررسای نياز
معنیدار در بين سالهاا،
علیرغم عدم وجود اخت
مشاهده میشود که سال  30بيشترين ميزا توليد و
بيشترين ميزا میر را داشته است .بهطور کاه از
جداول مشخص میگردد ميازا تولياد و میار باا
تیيير دما و بارندگی تیيير يافته است بهطور کاه در
دو سال  34و  30با افازايش ميازا دماا تولياد نياز
افزايش يافته است
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فراوانی در تعيين و مشخصکرد ميزا کمبودهاا
دام در مرتااع م ایکنااد .پ ا بررس ای مي ازا علوفااه
توليدشده گونهها گياهی مراتع ،جهت برنامهرياز
اصولی و مناسش مرتاع و تعياين تعاداد مناساش دام
اهميت ويژها دارد.
به طور کلای نتاايج ميازا تولياد و میار گوناه
 Ziziphora clinopodioidesدر طول مدت چهاار
سال نشا داد که ميزا تولياد و میار ايانگوناه
تحتتأرير بارندگی و درجه رارت قرار دارد.

بنابراين بهطور کلی میتوا چناين نتيياه گرفات
که ميزا دماا و بارنادگی باهطاور مساتقيم بار رو
ميزا توليد و میر علوفه توسط دام تاأرير دارد .از
نيايیکه هر ساله ميازا بارنادگی سااالنه و ماهاناه
نوسا دارد درنتيياه ايان نوساانات باعاث تیييار در
مقدار علوفاه توليدشاده در مرتاع مایشاود (مقادم،
 1737و از نيايیکه جيره توليد و نگهادار دام در
مراتع ،تابعی از مقدار علوفه توليد میباشد ،گااهی
از رونااد تیيي ارات توليااد گونااههااا گي ااهی و رونااد
تیيي ارات توليااد در ماااههااا مختلااف سااال ،کمااک
منابع
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