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 در مراتع  Agropyron desertorumتغییرات فصلی تولید و مصرف علوفه گونه 

 نیمه استپی کوه پنج بردسیر

 3محمد رضا کدوری ،3محمد شریفی یزدی ،2مرتضی اکبر زاده ،1*غالمحسین رحمانی
 ،قات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانمربی پژوهشی مرکز تحقی3و1

 استادیار پژوهشی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور2

  21/21/3133؛ تاریخ پذیرش: 11/11/1333تاریخ دریافت: 

 چکیده

 Agropyron desertorumبه منظور بررسی تغییرات تولید و مصرف نسبی علوفه در گونهه مرتعهی 

بدین  سال انجام شد. 4مدت هب 1333تا  1331ین مطالعه از سال در مراتع کوه پنج شهرستان بردسیر ا

پایه در داخل محدوه قرق  5فروردین تا شهریور(، هر سال برای هر ماه از فصل چرا )منظور در ابتدای 

و ورود دام بهه مرتهع،  با شروع فصل چهرا مشابه در منطقه چرا، انتخاب و عالمت گذاری گردید. 5و 

شد و از  تبا فواصل یک ماهه، برداش تا زمان خروج دام از مرتع انده از چرای دام،میزان علوفه باقی م

ههای ااصهل تفاضل آن از تولید در داخل قطعه محصور، میزان مصرف از گونه مشخص گردیهد. داده

 کامل تصادفی قرار گرفتند و با روش دانکهن بلوک مورد بررسی تجزیه واریانس مرکب در قالب طرح

ماه در سطح یک درصد مورد مقایسه میانگین قرار گرفتند. نتایج نشان داد که میزان تولید  اثرات سال و

این گونه متأثر از بارندگی ساالنه بوده و بیشترین میهزان تولیهد نسهبی آن در اردیبهشهت مهاه صهورت 

ر قبل از رسیدن گیاه خوب و بیشترین مقدا گرفت. همچنین مصرف علوفه این گونه توسط دام موجود

بها رسهیدن گیهاه و افهزایز میهزان لیگنهین و سهلولز در  اما ماه بود.مصرف از این گونه در اردیبهشت

 های آن دام تمایلی به مصرف آن ندارد. بافت
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 قدمهم

 ی گیاهی متنوعی بسته به شرایط آب و هوایی و جغرافیهاییهاکشور گونه در پوشز گیاهی مراتع

های چرا کننده را تأمین می نمایند. شناخت تغییرات تولیهد و مصهرف رویند و علوفه مورد نیاز داممی

ها در طول دوره چرایی بخصوص در ارتباط با فنولوژی و دوره رشهد و نمهو آنهها، در علوفه این گونه

ی هایکهی از گونهه A. desertorumتع، الزم و از اهمیت زیهادی برخهوردار اسهت. گونهه مدیریت مرا

گندمی چند ساله و مقاوم، با تولید علوفه مناسب در مراتع نیمه استپی از جمله مراتع نیمه اسهتپی کهوه 

 وسیهپنج در شهرستان بردسیر در استان کرمان می باشد. این گونه از گیاهان مناطق استپی سیبری در ر

در آمریکا با موفقیت کشت گردید و سپس در سایر کشورها برای  1311بوده و برای اولین بار در سال 

بذر این گونه پاشیده شده  1341در دهه  . در مراتع کوه پنج(1314، 1)دیلمن اصالح مراتع استفاده شد

 گونهباشههد. یو دارای تههراکم مناسهبی در پوشهز گیههاهی منطقهه م رکههامالم مسهتق و در اهال ااضهر

Ag.desertorum رشد کرده و  یبه خوب یشن یاو  ینسنگ یرس یهااز خاک یرها به غانواع خاک یرو

ظهور  یاز مراله  یزآن چنانچه پ ییارزش غذا . بودن خاک مقاوم است یایینسبت به قل یتا ادود

شناخته  یاهگ ینده از ااصالح ش یتهوار 3کنون تا. خوب است یلیخ یرددام قرار بگ یگل مورد استفاده 

 یاهگ ینا. باشدیم یارزش خاص یعلوفه دارا یدو تول یاز نظر مقاومت به خشک 2نوردن یتهشده که وار

 ی جنسهاگونه(. 1334فرد و همکاران، )پیمانی نمایدیگراد را تحمل می+ درجه سانت41ا ت -21 دمای

Agropyron کی نواای نیمه خشک و معتدل بهوده کهه از مهمترین گندمیان چند ساله و مقاوم به خش

علهت هبرای تهیه علوفه، چراگاه و مرتع دام، تثبیت خاک و مهدیریت منهابع آب بها ارزش هسهتند و به

 مقاومت خوبی که به شوری و قلیایی بودن خاک دارند شرایط نامسهاعد را بخهوبی تحمهل مهی کننهد

تأثیر خاصیت اللو پاتی گونه درمنه دشهتی جوانه زنی بذر این گونه تحت  (.2111)برومند و معتمدی، 

)بهاقری و  تهوان در اایهام مراتهع اسهتپی ایهران اسهتفاده کهردگیرد و ااتماالم از این گونه نمیقرار می

 عههههتوسو  حالههصا ایرههب بههمناسای ههفعلو ههگون انبهعنو انمیتو هگیا یناز ا(. 2111محمدی، 

 شپذیر قابلیت ،االهب دهتولی لهلیدههب. دوهنم دهتفاهسا زدهبا کم یهااریمزدر د تههکش زههنیو  عههتامر

دام  ایچر ایبر هگااچر در فصل یلاوا ایبر خاصیارزش  ،بهمناس ییاذهغدام، ارزش  طهتوس الیهع

                                                
1- Dillman  

2- Nordan 
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( در تحقیقی مقاومت بهه خشهکی سهه گونهه 2111)و همکاران  طویلی. (1313، 1)روگلر و رولنزدارد

مطالعه کردند و دریافتند کهه مقاومهت بهه را  A. cristatum و Stipa barbata، A. desertorumمرتعی 

بیشتر است. آنها دریافتند که با بروز تنز  Stipa barbataنسبت به گونه  Agropyronخشکی دو گونه 

کهارایی جهذب در نتیجهه یابد ها کاسته شده و اجم ریشه افزایز میخشکی از اندام هوایی این گونه

کهه چهرای  شهدمشهخص  گرفتانجام  در آمریکا که در دانشگاه یوتا تحقیقیدر . دیابآب افزایز می

دارد اما در اهین  اندکیتأثیر  A. desertorum زنیها بر روی پنجهسنگین قبل از طویل شدن میان گره

زنهی مجهدد و یا بعد از آن، باعث افزایز تلفات و کاهز تعداد و ارتفاع پنجه هاگره شدن میانطویل 

ای باشد، اما اشتراک منابع ذخیرهای مقاوم به چرا میگونه A. desertorumرغم اینکه علی .شودمی گیاه

از لحاظ اکولوژیکی در ایهن گونهه اهمیهت  )اگر وجود داشته باشد( خیلی کوتاه مدت و یا هابین پنجه

ی مجهدد در زنهپنجهه در تحقیقی دیگر مشخص شهد کهه .(a1333، 2)السون و ریچاردز چندانی ندارد

السون ) زنی مجدد با شدت چرا نسبت عکس داردپنجهافتد و ااشیه بوته بیشتر از درون بوته اتفاق می

 Lolium( اثهر کهاهز ارتفهاع علوفهه چمنهی )1313) 4دسهونها جامیسهون و (.b1333، 3و ریچاردز

multiflorumریافتنهد بها کهاهز ( را بر رفتار چرایی و مصرف علوفه گوساله و بره مطالعه کردنهد و د

تن در هکتار، تعهداد پهوزه زنهی و زمهان چهرا  1تن به  3ارتفاع علوفه و کاهز علوفه قابل استفاده از 

 ههاو بره هادلیل کاهز اندازه لقمه، در نهایت میزان مصرف علوفه توسهط گوسهالهافزایز یافت اما به

در ایهن مطالعهه مشهابه بهود.  ههاهدرصد کاهز یافت. الگوی واکنشی گوسهاله و بر 33و  24ترتیب به

علوفهه  ی گوشهتی ازهاتلیسهه ای( اثر دادن مکمل تغذیه ای در رفتار تغذیه2111) 5گلینک و همکاران

بها نهر   ،( را ایتالیا مطالعه کردند. روش چرایی در ایهن مطالعهه مهداومLolium multiflorumچمنی )

ی شاهد در میزان های مکمل داده شده و گوسالههاهبین گوسال داریمعنیگذاری متغییر بود. تفاوت دام

 (1311) 1آرنولهدپوزه زنی در اواخر دوره چرایی افزایز یافت.  تعدادمشاهده نشد همچنین  پوزه زنی

اثر کمیت و کیفیت علوفه قابل دسترس گوسفند را بر رفتار چرایی آن مطالعه کرد و بیان داشت که بها 

                                                
1-  Rogler & Lorenz  

2- Olson and Richards 

3- Olson and Richards 

4- Jamieson & Hodgson 

5- Glienke et al. 

6- Arnold 
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ل دسترس، رفتار چرایی گوسفند تغییر می کند وی دریافت کهه زمهان تغییر کیفیت و کمیت علوفه قاب

 1شهیبورا و همکهاران خطی افزایشی با کهاهز میهزان علوفهه قابهل دسهترس دام دارد. هچرا یک رابط

انتخاب رژیم غذایی گوسفندان چرا کننده را در مراتع نیمه خشک مغولستان مرکزی چهین در  (2113)

رد و دریافت که گوسفند در مراتع نیمه خشک مغولستان صرف نظر ی مختلف چرا، بررسی کهاشدت

ای ترکیب علوفه، رژیم غذایی خهود را انتخهاب مهی کننهد. از شدت چرا، با توجه به یکنواختی تغذیه

و رفتار چرایی گوسفند سنگسهری را تحهت  Bromus tomentellus( تولید 2112) و همکاران سندگل

نهد و ایستگاه تحقیقات مرتع همند آبسرد مهورد بررسهی قهرار داد دو سیستم چرا و سه شدت چرا در

که بخز عمده تولید گیاه در اوایل فصل چرا اادث شده و دام در ایهن ایهام از افهزایز  ندنتیجه گرفت

های گلزا لیکن با سپری شدن دوره رشد رویشی و ظهور کامل خوشه شد.وزن قابل توجهی برخوردار 

ونه نداشت و نه تنها افزایز وزنی را نشان نداد بلکه تا اهدودی از وزن آن دام رغبت زیادی از این گ

 .راال این گونه تنها در دو ماه اول رویز خهود قابهل اسهتفاده گوسهفند مهذکور بهوده کاسته شد. به

اروشیا منطقه اسهتپی ندوشهن  -( تولید مرتع و رفتار چرایی بز را در مراتع تیپ درمنه2115)باغستانی 

بیشهتر  ههاد بررسی قرار داده و نتیجه گرفت که در اوایل فصل چرا )بهار و تابستان( تغذیه دامیزد مور

ای دایمی لهیکن های بوتههای یکساله و گیاهان دایمی خانواده گندمیان متمرکز است تا گونهروی گونه

از آن تولیهد دام در گذشته  .گیردای بیشتر مورد توجه دام قرار میهای بوتهدر اواخر فصل مذکور گونه

، بررسهی ایهن تحقیهق هدف از .اوایل فصل چرا تفاوت زیادی با تولید آن در اواخر این فصل نداشت

از  موجهود در طول فصل رویهز و تغییهرات آن و همچنهین مصهرف دام A. desertorumگونه  تولید

یولهوژیکی دام فیز و تغییرات آن بر اثر عوامل محیطی و شهرایط در طول فصل رویز علوفه این گونه

 چراکننده بود. 

 

 هاروشو مواد 

تها  2511منطقه مورد مطالعه در استان کرمهان در محهدوده ارتفهاعی: خصوصیات منطقه مورد مطالعه

کهه  باشهدمی کیلومتر 155 متری از سطح دریا واقع شده است. فاصله این سایت تا مرکز استان 2311

و  دقیقهه 13درجهه و 51دقیقه و عرض 51درجه و 23طول  موقعیت جغرافیایی سایت مورد مطالعه در

                                                
1-  Schiborra et al 
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کیلومتری شهر بردسیر در مجاورت جهاده بردسهیر بهه سهیرجان قهرار دارد. ترکیهب دام  55در فاصله 

گوسفند  % 31بز و  % 11های عشایری در این منطقه بز رائینی و گوسفند کرمانی با ترکیب تقریبی گله

باشد یآهک م یهاهیال یادیهمراه با مقدار ز یبادبزن یسوبات آبرفتمنطقه متشکل از ر یاراضباشد. می

هها است رژیم رطهوبتی ایهن خهاک نسبتام عمیق یهاخاک ه و دارایشد لیتشک هازهیسنگر یکه بر رو

و بافت خاک سندی لوم تا لوم است  .است 1سولاینسپتی قهمنط نیعمده خاک در ا زریک و رده بندی

pH  و  2/3تا  1/1خاک بینEc  اسهاس آمهار ایسهتگاه  . برموس بر دسی زیمنس استمیلی 4کمتر از

های مجاور منطقه متوسط بارندگی هواشناسی ایرانمنز که در نزدیکی سایت قرار دارد و سایر ایستگاه

اقلهیم منطقهه بهر  متر در سال برآورد شده است.میلی 211ساله  21طوالنی مدت منطقه بر اساس آمار 

خذ آمار: هواشناسی استان ا)مالح شده دومارتن، خشک بیابانی سرد تعیین شده است. اساس روش اص

 .کرمان(

 
  ساله 02منحني آمبروترمیك منطقه کوه پنج در دوره آماری  -1شکل 

 

 
 1831-1831منحني آمبروترمیك منطقه کوه پنج  -0شکل 

                                                
1-Inceptisols 
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 1831-1833منحني آمبروترمیك منطقه کوه پنج  -4شکل 

 

 
 1833-1831منحني آمبروترمیك منطقه کوه پنج  -1شکل 
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 روش تحقیق

در مراتع کوه پنج بردسیر مورد بررسهی قهرار  A. desertorumدر این مطالعه تولید و مصرف گونه 

قطعه در فصل چهرای  گرفت. تولید در داخل قطعه محصور و در فصل رویز و مصرف در بیرون این

دام که تحت چرای دام است، اندازه گیری گردید. هر سال اندازه گیری تولید گونه مورد نظر در داخل 

قطعه محصور از اول فصل رویز شروع و با فواصل یک ماهه تا خشک شهدن گیهاه ادامهه یافهت. در 

شروع فصل چرا و ورود دام بیرون قطعه محصور نیز میزان مصرف اندازه گیری گردید. بدین منظور با 

به مرتع، میزان علوفه باقی مانده گونه از چرای دام، تا زمان خروج دام از مرتع بها فواصهل یهک ماههه 

برداشت و از تفاضل آن از تولید در داخل قطعه محصور، میزان مصرف از گونه مورد نظر تعیهین شهد. 

در ترکیب گیهاهی و  هاپوشز کم اکثر گونه در نمونه گیری برای اندازه گیری تولید و مصرف، به دلیل

ی متوسط هابرای پرهیز از برداشت تعداد زیاد نمونه که بایستی بطور تصادفی صورت میگرفت، از پایه

گونه استفاده شد بنابراین گونه مورد نظر در هر ماه اهداقل پهنج پایهه متوسهط در داخهل و پهنج پایهه 

و عالمت گذاری شد و در موعهد مقهرر تمهام تولیهد ایهن متوسط نیز در بیرون قطعه محصور انتخاب 

برداشت گردید. برای تعیین اندازه پایه متوسط در یک آمار برداری شدید بهه صهورت تصهادفی  هاپایه

تعیین  هاپایهپوشز متوسط  و، پوشز تاجی و تراکم گونه در داخل قطعه محصور برآورد کسیستماتی

ههای جداگانهه بهه سایت به ازای هر پایه و گونه در داخل پاکت هر ماه علوفه برداشت شده از گردید.

، وزن علوفهه خشهک، مبنهای هاآزمایشگاه امل و پس از خشک شدن در هوای آزاد و تهوزین نمونهه

، در هر ماه  برای محاسبه تولید نسبی محاسبات علوفه تولید شده و مصرف شده در سایت قرار گرفت.

 های انتخابی مهاه قبهل ازپایه )تجمعی(میانگین تولید رون محدوده قرق در د از اردیبهشت تا شهریور، 

هر ماه، مقدار در  های انتخابی آن ماه کم گردید. همچنین برای محاسبه مصرف نسبیمیانگین تولید پایه

در آمار برداری انجهام شهده  مصرف تجمعی( از مقدار مصرف تا آن ماه کم گردید.مصرف تا ماه قبل )

پایهه بهود. بنهابراین مقهدار تولیهد  و  211د که تراکم متوسط این گونه در هکتار ادود مشخص گردی

پایه در هکتار ضرب گردید  تا مقهدار تولیهد و مصهرف ایهن  211مصرف مربوط به هر پایه در تراکم 

 های مختلف روند رفتار رویشی گونه در مرتهعبا مقایسه تولید گونه در ماهگونه در هکتار  بدست آید. 

گونهه در ماهههای مختلهف، ایهن تعیین و زمان اداکثر تولید آن معین گردید. با مقایسه مصرف دام از 

ههای زمان و میزان استفاده از گونه در مقاطع زمانی فصل چرا روشن شد. سرانجام به منظور تاثیر سال

ه، اعداد و ارقهام گونه در منطقه مورد مطالعاین بر تولید و مصرف  فصل رویزمورد مطالعه و ماههای 
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کامل تصادفی قرار گرفت. سهپس بها بلوک ااصل مورد بررسی تجزیه واریانس مرکب در قالب طرح 

اثرات اصلی سال و ماه مقایسه میانگین برای تولید و مصرف مرتع مهورد مطالعهه انجهام  ،روش دانکن

  شد.

 

 نتايج

شد که در مراتع کوه پنج شهرستان باگندمیان مقاوم به سرما و خشکی می از  A. desertorumگونه 

منظور اصالح پوشز گیهاهی کشهت به 1341بردسیر در استان کرمان توسط اداره منابع طبیعی در دهه 

بوتهه  211شده و بعد از گذشت سه دهه همچنان در ترکیب گیاهی منطقه با میانگین تراکم نزدیک بهه 

(، اثهر 1صرف این گونه نشان داد که )جهدولتجزیه واریانس مرکب تولید و مدر هکتار دیده می شود. 

( در تجزیهه واریهانس >11/1Pدار شهده اسهت )ماه از نظر آمهاری معنهی× سال، ماه و اثر متقابل سال

(. بنهابراین >11/1Pدار شده اسهت )ماه از نظر آماری معنی× مصرف نیز اثر سال، ماه و اثر متقابل سال

 1بررسی برای این گونه متفاوت بوده و همچنهین در طهیی مورد هامیزان تولید و مصرف در طی سال

ماه فصل چرا تفاوت معنی دار در میهزان تولیهد و مصهرف آن وجهود داشهته اسهت. عهالوه بهر ایهن، 

مهاه فصهل چهرا میهزان تولیهد بهرای  1ماه براین داللت دارد که در طهی× داربودن اثر متقابل سالمعنی

 های مورد بررسی متفاوت بوده است.سال
 

 A. desertorum  مرکب تولید و مصرف گونهتجزيه واريانس -1جدول 

 مصرف  تولید منابع تغییرات

 میانگین درجه آزادی  میانگین درجه آزادی 

 ns 33/2  4 ns 11/1 4 تکرار

 11/11** 3  2/133** 3 سال

 34/1 11  31/1 11 خطای الف

 22/311** 5  2/331** 4 ماه

 23/3** 15  23/31** 12 سال × ماه

 3/1 31  31/1 14 خطای ب

%C.V  8/11   04 
 دار نیستمعنی nsدرصد،  5دار در سطح معنی*دار در سطح یک درصد، معنی**
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در  A. desertorum  گردد، گروه بندی متوسط تولید گونهه( مالاظه می1که در شکل ) همانطوری

( دارای 1331خص تقسیم شده است. سال اول )گروه متفاوت و مش 4سال با توجه به آزمون دانکن به 

قهرار گرفهت. سهال دوم  Aکیلوگرم در هکتار بود که در کالس  13/11بیشترین میزان تولید با متوسط 

 1/11قرارگرفت. سهال سهوم بها متوسهط تولیهد  D ( کمترین میزان تولید را داشته و در کالس1331)

گهروه  Dکیلهوگرم در هکتهار در کهالس  2/3توسط و سال چهارم با م Cگرم در هکتار در کالس کیلو

در چهار سال انجام این مطالعهه در دو گهروه رتبهه  A. desertorum متوسط مصرف گونه بندی شدند.

کیلوگرم در هکتار بود و  35/5با متوسط  1331بندی گردید. بیشترین میزان مصرف این گونه در سال 

کیلهوگرم در هکتهار در سهال دوم  33/3بها متوسهط قرار گرفت و کمترین میزان مصهرف  aدر کالس 

ی سوم و چهارم از لحهاظ میهزان مصهرف بها ههم هابندی شد. سالگروه c( بود که در کالس 1331)

 قرار گرفتند. bداری نداشتند و در کالس اختالف معنی

 
  های انجامدر سال Kg/hبر حسب  A. desertorumتولید و مصرف گونه  -1ل شک

 داری دارای حروف مشابه فاقد اختالف معنيهاستون تحقیق

 

گهروه  4در ماه با توجه به آزمهون دانکهن بهه A. desertorum  بندی متوسط تولید نسبی گونهگروه

شود بیشهترین میهزان تولیهد مشاهده می 1طور که در شکل متفاوت و مشخص تقسیم شده است همان

قهرار  Aار مربوط به اردیبهشت ماه بود که در کالس گرم در هکتکیلو 42/11بی این گونه با متوسط نس

شهریور ماه بهود کهه  گرم در هکتار مربوط بهکیلو 13/1تولید نسبی با میانگین گرفت و کمترین میزان 
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بندی متوسط مصرف نسبی این گونه در ماه با آزمهون قرار گرفت. گروه Dماه در کالس همراه با مرداد

گرم کیلهو 31/3این گونه نیز با متوسط شد. بیشترین میزان مصرف از  گروه متفاوت تقسیم 5دانکن در 

میهزان مصهرف آن مربهوط بهه  قهرار گرفهت و کمتهرین aکهه در کهالس  ماه بودمربوط به اردیبهشت

 قرار گرفت. eماه در کالس و همراه با مرداد 12/1ا میانگین ماه بود که بشهریور

 
 های فصل چرادر ماه Kg/haبر حسب   A. desertorumتولید و مصرف گونه  -1شکل  

 ی دارای حروف مشابه فاقد اختالف معني دارهاستون

 
   A. desertorumبرداری گونه و درصد بهرهماهه  1در دوره تجمعي  مصرف و تولید – 0جدول 

 

 سال

 شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین

تولید )
K

g
/h

)
 

ف )
صر
م

K
g
/h

)
 

ف
صر
صد م

در
 

تولید 
(
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)
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صد م

در
 

تولید )
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/h

)
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صد م

در
 

تولید )
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در
 

تولید )
K

g
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)
 

ف )
صر
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)
 

ف
صر
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در
 

1331 11/1 11/1 13/34 41/1 11/4 1/43 33/1 2/5 31/43 33/3 11/5 31/51 14/11 1/5 51/51 13/11 3/5 14/35 

1331 34/1 31/1 13/43 43/2 32/2 33/53 11/4 14/3 33/13 31/4 14/3 55/33 31/4 34/3 32/31 31/4 31/3 13/31 

1333 33/1 31/1 25/35 34/3 12/3 13/41 15/1 31/4 24/52 53/3 14/5 11/53 1/3 2/5 11/53 3 3/5 11/53 

1333 13/1 53/1 35/15 31/3 11/2 1/43 11/1 31/3 31/43 12/1 31/4 31/51 3 31/4 11/51 15/3 3/4 1/55 

 13/11 33/4 31/1 15/11 33/4 13/1 23/14 13/4 111/1 14/54 23/4 34/1 32/43 13/3 11/4 11/32 43/1 33/1 میانگین



 3131(، 4) اول سالداري، نشريه مرتع

43 

 ی مختلف بررسي و سهم تولید تولید مرتعهادر ماه A. desertorum تولید و مصرف نسبي ماهانه گونه -8جدول 
هایسال  

 بررسی

 (درصد) هامصرف نسبی ماهانه گونه (درصد) هاتولید نسبی ماهانه گونه

 شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین

1331 51/11 15/53 34/14 11/13 51/1 33/1 24/12 43/53 33/11 11/3 52/1 12/1 

1331 21/13 41/31 13/33 53/4 1 1 32/3 12/43 15/21 53/12 51/1 11/1 

1333 13/3 33/32 13/31 11 22/1 33/3 35/5 12/53 12/33 21/3 12/3 33/1 

1333 11/3 15/32 13/34 11/13 12/4 12/1 34/11 43/44 43/24 31/3 11 32/1 

 31/1 21/5 11/3 12/24 53/51 31/3 33/1 33/1 13/14 41/31 11/33 11/12 میانگین

 

نتایج این مطالعه نشان داد تولید علوفه این گونه تحت تأثیر متوسط بارنهدگی سهالیانه قهرار دارد و 
همبستگی کاهز یا افزایز تولید علوفه این گونه با کاهز و افزایز متوسط بارندگی سالیانه بهیز از 

میلیمتهر در  31به  1331میلیمتر در سال  321با کاهز میزان بارندگی از  باشد بطوریکهمی درصد 33
کیلو گرم در هکتهار،  31/4در هکتار به  کیلو گرم 13/11، متوسط تولید علوفه این گونه از 1331سال 

یعنهی افهزایز  1333درصد کاهز یافت، با افزایز متوسط بارندگی سالیانه در سال  51یعنی ادود 
 111در هکتهار یعنهی اهدود  کیلهوگرم 3کیلو گرم در هکتار بهه  31/4درصدی، تولید علوفه از  155

متوسط تولید  1333درصدی متوسط بارندگی در سال  5/21درصد افزایز یافت و همچنین با کاهز 

کیلو گرم در هکتار رسید  15/3کیلوگرم در هکتار به  3درصد کاهز یافت و از  5/11علوفه این گونه 
باعهث کهاهز دوره رشهد  1331و بهار  1331(. کاهز شدید بارندگی در زمستان سال 3و2 ولا)جد

گونه مورد مطالعه شد به نحوی که دو ماه زود تر از معمول سهیکل رشهد سهاالنه خهود را تمهام کهرد 
 نشان داده شده است.  3رابطه تولید علوفه و متوسط بارندگی سالیانه در شکل  (.3 و 2 ولا)جد

 
 در مراتع کوه پنج لیانهو متوسط بارندگي سا A. desertorumرابطه بین تولید گونه  -3شکل 
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 بحث و نتیجه گیري

های ااصهله باشد. دادهنتایج نشان داد تولید علوفه در این گونه متأثر از متوسط بارندگی سالیانه می

 درصد، بین تولید علوفه سالیانه و متوسط بارندگی سالیانه 33سال انجام تحقیق همبستگی بیز از  4از

ی محققین بسهیاری هااین نتایج با یافتهمنتهی به بهار را نشان داد.  بخصوص بارندگی پاییزه و زمستانه

مطالعات زیادی نشان داده که از بین متغییرهای اقلیمی، مقدار بارندگی دارای بیشهترین همخوانی دارد. 

تأثیر بر تغییرات پوشز و تولیدات گیاهی مراتع مناطق خشک و نیمه خشک بوده و مهمترین شاخص 

باغسهتانی  ؛2115، 2خومهالو و هولچهک ؛1332 ،1کینهدچی لید علوفه به شمار مهی رود )در برآورد تو

شهاخص دریافتند که  (2111)(. ااسانی و همکاران 2111 ،عبدالهی و همکاران؛ 2111 ،میبدی و زارع

 اصلی، نقز ی مرتعیهابعضی گونه تولیددر  متغیرعنوان یک هبارندگی فصل رویز به عالوه پیشین ب

  ،(2115) 3جیسون و همکهاران .وجود دارد تولید وبین بارش فصل رویز  خطینموده و رابطه  اایفرا 

ای در مطالعه .دارده هعلوف دهتولیو  دهشر اهب تیمثبباال و  ا همبستگیهمو د ندگیربا بیان داشتند کهنیز 

 سیربر (2115) 4اسهمارت توسط ربهاقبل و اوایهل  لاهس یها دگیهنربا ساهسابر علوفه تولید آوردبر

و  اخهههش ،هههیشر عهههتوسدر  ز مؤثرههنق لههلیدههب قبل لسا ربها ندگیربا کهداد  ننشا نتایج. دهش

در  A. desertorumشهروع رشهد گونهه  .ستا مثبت هیندآ لسا تولید یزافزا روی رههب هاهگی تهتقوی

و بیشترین میزان رشهد و  ماه و با رسیدن دما به نقطه مناسب شروع شدهمراتع کوه پنج از اواخر اسفند

تا درصد تولید ایهن گیهاه  31ماه بیز از افتد. تا پایان خرداده اتفاق میتولید نسبی آن در اردیبهشت ما

بها شهیب خیلهی مالیهم کامهل  ماه رشد این گیهاها پایان مرداد و یا اواسط شهریورصورت پذیرفته و ت

شرایط مساعدی را جهت رشهد  ماهیبهشتو رطوبت موجود در خاک در ارد شود. مناسب بودن دمامی

در خهرداد مهاه  (.1شهکل  -)منحنی آمبروترمیک مرتع مورد مطالعهه نمایدو نمو این گیاه را فراهم می

شود بنابراین از شدت تولید در گیاه کاسته کم بر شدت گرما افزوده شده و رطوبت خاک نیز کم میکم

باشد بنابراین به رطوبهت موجهود در افشان و سطحی میای شود زیرا این گونه دارای سیستم ریشهمی

تر استفاده نماید ی پایینهاتواند بطور مؤثر از رطوبت الیهباشد و نمیی سطحی خاک وابسته میهاالیه

یابد و در نتیجه رطوبت الیه سطحی خاک کم شود از میهزان تولیهد بنابراین هر چه شدت دما افزایز 

                                                
1- Kindschy 

2- Khumalo & Holechek, 

3- Jason et al  

4- Smart 
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ی محققین دیگری نیز اثر خشکی و دمای زیاد را بر کاهز رشد هایافتهشود.ینسبی گیاه بیشتر کاسته م

آذرنیونهد و جهوادی،  ی مرتعهی تاییهد مهی کنهد از جملهه هارویشی  و تغییر مراال فنولوژیکی گونه

ی مختلف رشد گیاه اثر گذاشته و موجب به تأخیر افتادن جوانه هاکه خشکی بر جنبه دریافتند (2113)

داشت کهه بیان  (1315) 1زیارگردد. رشد اندامهای هوایی و کاهز تولید ماده خشک میزنی، کاهز 

مصرف نسبی این گونه در فهروردین  تحت تأثیر بارندگی می باشد. A. desertorumتوسعه فنولوژیکی 

درصهد، در مهرداد  3ماه درصد، در تیر 24، در خرداد ادود درصد 52درصد، در اردیبهشت  11ادود 

کهه  تغییرات میزان مصرف این گونه  نشان داددرصد بود.  2رصد و در شهریور ماه کمتر از د 5ادود 

این گونه قبل از خوشه دهی و به بذر رفتن از خوش خوراکی خوبی برخهوردار بهوده و بیشهتر مهورد 

شود، اما بعد از آن به دلیل خشبی شهدن بافهت گیهاه از خهوش خهوراکی و ارزش چرای دام واقع می

ی بعضی از محققین این موضوع را تایید می کنهد. هایافته(. 3و  2)جداول  شودآن کاسته می رجحانی

دریافتند که تجمع لیگنین و سلولز از اوسط مهی تها اوایهل سهپتامبر  (1342) 2پاتون و ژیسکراز جمله 

یابد ایز میای افزبطور قابل مالاظه A. desertorumماه( در علوفه )اواخر اردیبهشت تا اوایل شهریور

کاهز خوشخوراکی این  و با افزایز لیگنین و سلولز میزان سایر مواد قابل هضم گیاه کاهز می یابد. 

( 1352) 3رمیسهاکوک وگونه  بعد از به خوشه رفتن  در گزارشات متعددی تایید شده است از جمله 

سهفند بطهور قابهل ههم بهرای گهاو و ههم بهرای گو A. desertorumاعالم داشتند که خوش خوراکی 

 آزمایشهی در جنهوب شهرقی ایالهت( 1315) 1رازییابهد. گیاه  کاهز مهی 4ای در زمان بلوغمالاظه

انجام داد نتایج ااکی  1313تا  1315های در سال A. desertorum وایومینگ بر روی تغییرات شیمیایی

ر مراال نهایی رسیدن گیاه درصد و د 23گیاه ادود  که درصد پروتئین در مراال اولیه رشد از آن بود

نشان داد که مواد معدنی کلسیم، پتاسیم و فسفر نیز در  هاگیریدرصد کاهز یافت. اندازه 11به ادود 

ی این تحقیق ااکی از وابستگی باالی تولید این هایافته مراال نهایی رسیدن این گیاه کاهز می یابد.

االی آن به خشکی می باشد. علوفه این گیاه تها زمهان گونه به میزان بارندگی سالیانه در عین مقاومت ب

علهت خشهبی شهدن از هبلوغ گیاه از خوشخوراکی خوبی برخوردار بوده اما بعد از به خوشه رفهتن به

 شود.خوشخوراکی آن کاسته می

                                                
1- Rauzi 

2- Patton & Gieseker 

3- Cook & Harris 

4- Maturity 
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