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 چكيده 
مرتع در طول دوره چرا،  مصرف علوفه مقدارو  ات تولیدی گیاهانبدون شناخت خصوصی

منظور بررسی خصوصیات تولیدی و باشد. بهریزی و مدیریت صحیح مرتع و دام مقدور نمیبرنامه

در مراحل مختلف فنولوژی توسط دام، این مطالعه  Ajuga chamaecistusمصرف علوفه گیاه  مقدار

منظور با شروع فصل چرا و ورود دام به مرتع، بدین انجام شد.ان البرز کرد مدت چهار سال در مراتعبه

علوفه باقیمانده گونه از چرای دام، تا زمان خروج دام از مرتع با فواصل یک ماهه برداشت شده  مقدار

سال  ،طورکلیهب. شودمصرف از گونه تعیین می مقدارو از تفاضل آن از تولید در داخل قطعه محصور، 

را به  Ajuga chamaecistusکمترین مقدار تولید گونه  (1332)( بیشترین مقدار و سال 1333-1333)

این دو سال، افزایش مقدار بارندگی و درجه حرارت  در . علت افزایش تولیدندخود اختصاص داد

( نیز دارای 1333-1333مصرف و سال ) مقدار( دارای کمترین 1332قبل بود. سال ) نسبت به سال

گونه در فصل بهار است که در اردیبهشت این دوره رشد و تولید علوفه . ندمصرف بود مقدارین بیشتر

کند. در مجموع هر چه به سمت ماه به حداکثر رسیده و بعد از آن به سمت تیر ماه روند نزولی طی می

شدن با کامل  علت آن است کهشود. رویم از مصرف این گیاه توسط دام کاسته میتیرماه پیش می
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و دام تمایل کمتر به چرای آن دارد. در  کندمیخشبی پیدا خاردار شده و حالت مراحل رشد، این گونه 

 یابد.نتیجه مقدار مصرف آن توسط دام کاهش می

 

 کردانمراتع ، Ajuga chamaecistusمصرف علوفه،  ،: تولید علوفهكليدي هايواژه

 

 مقدمه
شوند. برای های گسترده کشور را شامل میعرصه ترین بخش ازهای مرتعی عمدهاکوسیستم

ها، شناخت کافی اجزا تشکیل دهنده و خصوصیات آنها ضروری مدیریت صحیح این اکوسیستم

های باشد. گیاهان یکساله، دو ساله و دائمی با خصوصیات رویشی کمی و کیفی مختلف و فنولوژیمی

دهند. بنابراین هر یک از اکثر مراتع را تشکیل میهای رویشی متنوع، ترکیب گیاهی متفاوت و نیز فرم

های مربوط به هر فرم رویشی در دوره زمانی خاصی از دوره های رویشی و نیز هر یک از گونهفرم

چرا فعال بوده و تولید معینی دارد، که بررسی تولید و مصرف این گیاهان و مدیریت صحیح آنها 

)کریمی و همکاران،  رسدنظر میدام و مرتع امری ضروری بهریزی و مدیریت مطلوب منظور برنامهبه

2113)  . 

ژئوفیت و متعلق به تیره  چند ساله، گیاهیبا نام فارسی سفید مشگک،  Ajuga chamaecistusگونه 

این گیاه در کند. ای رشد میتورانی و مدیترانه -ایران مناطق رویشیکه در است ( Labiataeنعناع )

کند. سفید مشگک متر از سطح دریا و در اقلیم نیمه خشک سرد رشد می 1311-2111دامنه ارتفاعی 

و متر در سال میلی 231-311با میانگین بارندگی  ،های کم عمق تا نیمه عمیق با بافت سبکدر خاک

صادقیان و همکاران (. 2112باقری و همکاران، ) یابدرشد میدرجه حرارت  4/12 دمایمیانگین 

دارای فرم رویشی گندمی علفی است. این  Stipa barbataکه گونه  کردندای بیان العه( در مط2114)

کند. گونه انتشار وسیعی در بیشتر مناطق مرتعی کشور دارد و فقط در اراضی نمکی و شنی رشد نمی

گیرد و با گذشت زمان و خشبی شدن گیاه، توجه این گیاه در اوایل فصل رشد مورد چرای دام قرار می

دهد که مناسبترین شود. مطالعات فنولوژیکی انجام شده در مورد این گونه نشان میام به آن کمتر مید

( تولید 2112باشد. سندگل )دام  روی آن، از نیمه اول اردیبهشت تا نیمه اول خرداد می یزمان چرا

تم چرا و سه و رفتار چرایی گوسفند سنگسری را تحت دو سیس .Bromus tomentellus Boissچراگاه 

شدت چرا در ایستگاه تحقیقات مرتع همند آبسرد مورد بررسی قرار داد. وی نتیجه گرفت که بخش 

عمده تولید گیاه در اوایل فصل چرا حادث شده و دام در این ایام از افزایش وزن قابل توجهی 
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رغبت زیادی  های گلزا دامبرخوردار بود لیکن با سپری شدن دوره رشد رویشی و ظهور کامل خوشه

هر هاز این گونه نداشت و نه تنها افزایش وزنی را نشان نداد بلکه تا حدودی از وزن آن کاسته شد. ب

حال این گونه تنها در دو ماه اول رویش خود قابل استفاده گوسفند مذکور بود. بشری و همکاران 

 Bromus Festuca annuals, Poa Stipa Astragallusهای ( تولید کمی و کیفی چند مرتع )تیپ2112)

Hordeum Astragallus, Festuca Astragallus annual grass, Bromus و نیاز غذایی گوسفند را در )

انرژی تولیدی مراتع مذکور در حد  مقدارمنطقه الشتر مورد بررسی قرار دادند. ایشان نتیجه گرفتند که 

ن این انرژی در حد نگهداری دام است. بنابراین متوسط بوده و احتیاجات غذایی دام را تأمین کرده لیک

باشد. گذشته از آن دام در اواخر فصل چرا نیاز به در حالت آبستنی و شیردهی نیاز به تعلیف دستی می

(، تأثیر شرایط اقلیمی بر تولید علوفه مراتع در 2112های پروتئینی دارد. احسانی و همکاران )مکمل

های ( مورد بررسی قرار دادند. آنها شاخص1334-1322سال ) 3را در طی منطقه استپی اختر آباد ساوه 

های مهم مهم اقلیمی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که از بین شاخص

اقلیمی، بارندگی فصل رویش به عالوه پیشین به عنوان موثرترین شاخص روی تولید علوفه اثر گذار 

که  کردند( بیان 2112و همکاران ) 1اسمیت داری با تولید علوفه دارد.مثبت و معنیبوده و همبستگی 

شود. و آن عبارت است از درصدی از علوفه عنوان ابزاری برای مدیریت مراتع محسوب میمصرف به

( عقیده دارند 1333و همکاران ) 2شود. هولچکوسیله درو برداشت میهکه توسط حیوانات یا ب

تحت تأثیر میزان عبور ذرات از خالل دستگاه هضم نشخوارکنندگان قرار دارد تا  مصرف، بیشتر

اثر اندکی بر مصرف و عملکرد نشخوارکنندگان دارد، اگرچه  خوشخوراکی. خوشخوراکی معموالً

وقتی علوفه دارای مقادیر زیاد اسیدهای چرب ضروری یا مواد سمی  استثنائاتی هم وجود دارد مثالً

ای از تولید علوفه سال برداری سهم یا درجهکند که، بهره( بیان می1333) 3مرتعداریباشد. انجمن 

شود )مثل حشرات(. مصرف ممکن است یک جاری است که بوسیله حیوانات مصرف یا تخریب می

(، در 1121) و همکاران 4رابرتگونه منفرد، گروهی از گیاهان و یا کل گیاهان مرتعی را در بر بگیرد. 

های سبز مانند ساقه و د که مقدار کمیت علوفه مورد نیاز دام بستگی زیادی به اندامدنبیان کر گزارشی

ها دچار کمبود برگ گیاه مرتعی دارد. در اوایل بهار به جهت کم بودن این قسم اندام گیاه، لذا دام
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بل پیش بینی شوند و همچنین این مشکل در زمان خشکسالی و افزایش نرخ دامگذاری نیز قاعلوفه می

ها را از خوردن باشد. در زمان کاهش مقدار علوفه تولید شده، باید نرخ دامگذاری را کاهش و برهمی

مک  ای منع کرد و یا هر دو این عملیات را انجام داد.های تغذیهشیر مادر به جهت عدم کاهش مکمل

ایی در مراتع جنوب تا امتداد (، در گزارشی بیان کردند که تغییرات آب و هو2113و همکاران ) 1کین

طوریکه همراتع شمال استرالیا و در فصل رویش که اغلب نواحی نیمه خشک هستند بسیار زیاد است. ب

باشد. تغییرات دما و بارندگی در این های خشکی نیز میمیزان بارندگی کم و دارای تابستان و زمستان

وجود آورده است. ههای سازگاری را باکوتیپها و مناطق سبب تغییر در ترکیب مرتع شده و گونه

درصد  3-12درصد، میزان تولید مرتع  11همچنین این محققین دریافتند که با کاهش بارندگی به میزان 

درصد  44-22درصد برسد، این کاهش در تولید به  31کاهش یافت. چنانچه کاهش بارندگی به 

خوراکی و کیفیت علوفه را در پنج تیپ گیاهی ( تغییرات تولید، خوش1334رزانی )ا خواهد رسید.

های مختلف های مختلف و در دورهبررسی نمود و نتیجه گرفت که تولید کمی و کیفی گیاهان در سال

بایست براساس تولید کمی و کیفی هر فصل یک فصل چرا متفاوت بوده و بنابر این ظرفیت مراتع می

صله منابع آب شرب دام در مرتع از محل چرای دام ( اثر فا1332چرا تعیین شود. روث و کروگر )

مورد بررسی قرار داد و نتیجه گرفت که دوری و یا نزدیکی از منبع آب اثرات مثبت و منفی بر مصرف 

تر باشد بر مصرف علوفه افزوده شده و بر مرتع فشار بیشتری وارد علوفه دارد. هر چه این فاصله کوتاه

( رفتار چرای دام را در مراتع تگزاس 2112شود. لیونز و ماچن )افزوده میشود. لیکن بر تولید دامی می

ها تحت تأثیر کمیت و کیفیت علوفه و منابع آبی مورد بررسی قرار دادند و نتیجه گرفتند که چرای دام

گیرد. این محققان اظهار داشتند که فقط بخشی از کل علوفه تولیدی مرتع مورد و نوع دام قرار می

 گیرد.  ه دام چرنده قرار میاستفاد

ریزی و مدیریت بدون شناخت خصوصیات تولیدی گیاهان یک مرتع در طول دوره چرا برنامه

رغم وجود اطالعات کلی در مورد مدیریت چرا، هنوز کار باشد. متأسفانه علیمرتع و دام مقدور نمی

منظور بررسی بهاین مطالعه  دربنابراین علمی مشخصی در این رابطه در کشور صورت نگرفته است. 

، تحقیق فصل چرای دام در Ajuga chamaecistus هنومصرف علوفه گ مقدارخصوصیات تولیدی و 

 انجام شد.استپی کردان البرز در مراتع نیمهسال  چهارمدت حاضر به
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 ها مواد و روش

کیلرومتری   21در  منطقه مورد مطالعه در شمال غررب اسرتان البررز،   : خصوصيات منطقه مورد مطالعه

شهرستان هشتگرد و در محل طرح مرتعداری کرردان واقرع در ایسرتگاه تحقیقراتی م سسره واکسرن و       

درجه و  21دقیقه عرض شمالی و  21درجه و  32سرمسازی رازی قرار دارد. این منطقه بین مختصات 

برع آب شررب   دقیقه طول شرقی واقع شده است. دام غالب منطقه گوسفند نرااد فشرندی اسرت. من    22

کیلومتر  3تا  2دامها در مرتع چشمه است و فاصله محل آبشخور تا دورترین نقاط چرای دام در منطقه 

درصد و جهت جنوبی  32تا  22متر از سطح دریا با شیب عمومی  1221باشد. این منطقه در ارتفاع می

با بافت شنی لوم، به رنگ  های لیتوسول آهکیشمالی قرار دارد. خاک اراضی این منطقه از نوع خاک –

باشد. میزان بارندگی سایت مورد نظر برا اسرتفاده از   ای روشن و نفوذپذیری و زهکشی مناسب میقهوه

متر گزارش شده میلی 221کیلومتری منطقه مورد مطالعه قرار دارد،  2ایستگاه هواشناسی صومعه که در 

خشرک فراسررد تعیرین شرده اسرت. در      مره است. اقلیم منطقه براساس روش اصالح شده دومرارتن، نی 

 ( اطالعات بارندگی و درجه حرارت چهار سال مورد مطالعه داده شده است. 2و  1جداول )

 ( 98 – 98جدول ميزان بارندگي ماهيانه ايستگاه باران سنجي صومعه كردان )  -1جدول 

 سال زراعی 

 ماه
32 - 32  32 - 32  33 – 32  33 – 33  میانگین 

2411222/11 مهر 

4313121121 آبان

322232312/31 آذر 

2221222223 دی

4132442242 بهمن

2211322322/24 اسفند 

312324222/23 فروردین 

22223222/21 اردیبهشت 

12121122/12 خرداد 

11111 تیر

11111 مرداد

11111 شهریور

انهبارندگی سالی  233 121222222243
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( 98 – 98)  كردان صومعهي سنج باران ايستگاه ماهيانه متوسط حرارت درجه -2 جدول  

 سال زراعی

 ماه
32 - 32  32 - 32  33 – 32  33 – 33  میانگین 

2113121222/12 مهر 

1132222/2 آبان 

322422/2 آذر 

21111 دی

42434 بهمن

3331122/3 اسفند 

111311222/3 فروردین 

1321221213 اردیبهشت

2124222224 خرداد

2222 23312/22 تیر 

2222313223 مرداد

212422232/24 شهریور 

 
 روش تحقيق 

درمراتع کردان مورد  Ging. ex Benth  Ajuga chamaecistus در این مطالعه تولید و مصرف گونه

 Stipa hohenackeriana،Achilleaهای همراه این گیاه عبارتند از گونهی قرار گرفت. بررس

millefolium ،Tanacetum canescens ،Bromus tomentellus ،Cousinia esfandiarii وStachys 

inflate 5/54، 7/65، 9/66، 7/65ترتیب عبارت است از: تولید کل این گیاهان به میانگین .بودند ،

تولید در داخل قطعه محصور و در فصل رویش و مصرف در بیرون   کیلوگرم در هکتار. 5/77، 4/56

گیری تولید گیری گردید. هر سال اندازهاین قطعه در فصل چرای دام که تحت چرای دام است، اندازه

گونه مورد نظر در داخل قطعه محصور از اول فصل رویش شروع و با فواصل یک ماهه تا خشک 

گردید. بدین منظور با  گیرییاه ادامه یافت. در بیرون قطعه محصور نیز میزان مصرف اندازهشدن گ

شروع فصل چرا و ورود دام به مرتع، میزان علوفه باقیمانده گونه از چرای دام، تا زمان خروج دام از 

مصرف از مرتع با فواصل یک ماهه برداشت و از تفاضل آن از تولید در داخل قطعه محصور، میزان 

دلیل پوشش گیری تولید و مصرف، بهگیری برای اندازه. در نمونه(3شکل ) گونه مورد نظر تعیین شد
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طور تصادفی هها در ترکیب گیاهی و برای پرهیز از برداشت تعداد زیاد نمونه که بایستی بکم اکثر گونه

رد نظر در هر ماه حداقل پنج های متوسط گونه استفاده شود لذا از گونه موگرفت، از پایهصورت می

گذاری شد و در پایه متوسط در داخل و پنج پایه متوسط نیز در بیرون قطعه محصور انتخاب و عالمت

پایه متوسط در یک آماربرداری  ها برداشت گردید. برای تعیین اندازهموعد مقرر تمام تولید این پایه

در داخل قطعه محصور برآورد شد و کم گونهصورت تصادفی سیستماتیک، پوشش تاجی و تراشدید به

از تقسیم پوشش کل به تراکم کل پوشش متوسط گونه تعیین گردید. هر ماه علوفه برداشت شده از 

های جداگانه به آزمایشگاه حمل و پس از خشک شدن سایت به ازای هر پایه و گونه در داخل پاکت

مبنای محاسبات علوفه تولید شده و مصرف شده ها، وزن علوفه خشک، در هوای آزاد و توزین نمونه

های مختلف روند رفتار رویشی گونه در مرتع تعیین در سایت قرار گرفت. با مقایسه تولید گونه در ماه

های مختلف، زمان و میزان و زمان حداکثر تولید آن معین گردید. با مقایسه مصرف دام از گونه در ماه

های مورد مطالعه و منظور تأثیر سالسرانجام بهی فصل چرا روشن شد. استفاده از گونه در مقاطع زمان

مورد  SPSSدر نرم افزار ، اعداد و ارقام حاصل بررسی مورد های برداشت بر تولید و مصرف گونهماه

تجزیه واریانس مرکب در قالب طرح کامال تصادفی قرار گرفت. سپس با روش دانکن در سطح بررسی 

و ماه مقایسه میانگین برای تولید و مصرف مرتع مورد مطالعه انجام اصلی سال  برای اثرات درصد 2

 استفاده شد.   Excelبرای ترسیم نمودارها از نرم افزار شد. 

 
 خارج قرق )سمت چپ( آجوگاهاي متوسط در داخل قرق )سمت راست( و توليد گونه انتخاب پايه -1شکل 

 

 نتايج

نشان داد که اثر سال، ماه و اثرر   Ajuga chamaecistusمصرف گونه تجزیه واریانس مرکب تولید و 

(. بنابراین میزان تولید و مصررف در  3معنی دار شده است )جدول  درصد 1ماه در سطح × متقابل سال
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مراه فصرل چررا تفراوت      3طی سال های مورد بررسی برای این گونه متفاوت بوده و همچنین در طی 

×  بودن اثر متقابل سرال  دارمصرف آن وجود داشته است. عالوه بر این، معنی دار در میزان تولید ومعنی

هرای مرورد بررسری    ماه فصل چرا میزان تولید و مصرف برای سال 3ماه بر این داللت دارد که در طی 

 ها تنوع ضربی وجود داشته است.متفاوت بوده است یا به عبارت دیگر در ساختار داده

 Ajugaبندی متوسط تولید گونه، گروهنشان داده شده است( 2طوری که در شکل )همان

chamaecistus  گروه بسیار واضح و مشخص تقسیم شده است.  دودر سال با توجه به آزمون دانکن به

( قرار aمشابه بوده و در یک گروه )گروه  ( دارای تولید تقریبا1333ً-1333-1332های سوم و چهارم )سال

 ( قرار گرفته است. bوم )گروه د( کمترین میزان تولید را داشته و در گروه 1332سال اول )ند. گرفت
 

 Ajuga chamaecistusمركب توليد و مصرف گونه  تجزيه واريانس. 3جدول 

 درجه آزادی منابع تغییرات
Aj.ch 

MS تولید MS  مصرف 

 223/2**  22/233** 3 سال

 324/1 222/12 12 1خطای 

 23/13** 21/2322** 2 هما

 ns233/1 212/223** 2 سال×ماه

 223/1 212/12 24 2خطای

 

 
 برحسب گرم در پايه Ajuga chamaecistusهاي مورد بررسي گونه آزمون دانکن توليد و مصرف در سال -2شکل 
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 ب گرم در پايهبرحس Ajuga chamaecistusهاي مورد بررسي گونه آزمون دانکن توليد و مصرف ماه -3شکل 

 

های مورد بررسی آورده شده است. ( نتایج مربوط به آزمون دانکن تولید و مصرف ماه3در شکل )

گروه متمایز تقسیم  2با توجه به شکل، تولید متوسط این گونه در فصل چرا و دوره انجام تحقیق به 

بندی ( رتبهbگروه دوم )های خرداد و تیر در ( و ماهaگردد. ماه اول )اردیبهشت( گروه اول )می

اند. بیشترین میزان تولید این گونه در اردیبهشت ماه مشاهده شد. ولی میزان تولید آن در خرداد گردیده

و تیر به شدت کاهش یافته است. از طرف دیگر این گونه مراحل فنولوژی رویشی و گلدهی را در 

های دیگر را در اردیبهشت ماه دارد و در ماهکند. بنابراین بیشترین میزان تولید اردیبهشت ماه طی می

( اردیبهشت aبندی گردید. گروه اول )گروه رتبه دوتولید بسیار کمی دارد. متوسط مصرف این گونه به 

. داری دارندبا یکدیگر تفاوت معنی درصد 1ماه که این دو گروه در سطح خرداد، ( تیرbو گروه دوم )

(، و 4صورت تجمعی )جدول به Ajuga chamaecistusرداری گونه بمقدار تولید، مصرف و درصد بهره

میانگین ( آورده شده است. 2و سهم تولید هر ماه در هر سال )جدول تولید و مصرف نسبی ماهانه گونه

  کیلوگرم در هکتار بود. 1/33 در مرتع مورد مطالعه، تولید کل این گیاه
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 به صورت تجمعي  Ajuga chamaecistusگونه برداري توليد، مصرف و درصد بهره -4جدول 

 تیر خرداد اردیبهشت 

 
تولید 

(Kg/ha) 

مصرف 

(Kg/ha) 

درصد 

 مصرف

تولید 

(Kg/ha) 

مصرف 

(Kg/ha) 

درصد 

 مصرف

تولید 

(Kg/ha) 

مصرف 

(Kg/ha) 

درصد 

 مصرف

1332 2/122 4/21 2/42 4/133 2/31 1/43 3/212 3/34 1/33 

1332 3/41  3/13  2/33  4/43  2/21  3/43  4/24  4/22  3/41 

1333 2/43  2/13  2/31  2/21  2/21  2/41  2/22  23 2/41 

1333 2/42  2/14  32 24  1/21  2/44  2/43  3/13  3/32 

نمیانگی  4/21  23 3/32  4/33  3/32  2/43  2/34  1/32  2/32 

 

 وليد مرتعو سهم توليد هر گونه از كل ت Ajuga chamaecistusگونه   توليد و مصرف نسبي ماهانه -8جدول 

تولید نسبی گونه 

 در مرتع )درصد(

 سالهای بررسی ها )درصد(تولید نسبی ماهانه گونه ها )درصد(مصرف نسبی ماهانه گونه

 اردیبهشت خرداد تیر اردیبهشت خرداد تیر

2/3  3/32  3/34  3/23  3/31  2/22  3/22  1332 

4/14  4/33  3/32  3/24  3/32  2/33  4/23  1332 

4/2  3/33  4/32  3/22  2/32  34 2/23  1333 

2/13  2/34  3/32  2/22  4/32  32 2/32  1333 

4/11  3/32  4/32  میانگین 23 3/31 2/32 22 

 

 گيري بحث و نتيجه

 دوم، سوم و های مورد مطالعه، سالدهد که در بین سالنتایج تجزیه واریانس مرکب نشان می

 در Ajuga chamaecistusگونه اند. ر گرفته( قراaو در یک گروه )گروه  تولید مشابهی داشتهچهارم 

و  (1333)های سوم سالدر . علت افزایش تولید است کمترین مقدار تولید علوفه را داشتهنیز سال اول 

وم دقبل بوده است. سال  هایافزایش مقدار بارندگی و درجه حرارت نسبت به سال ،(1333)چهارم 

داری نداشته است ولی مقدار تولید چهارم  اختالف معنیسوم و ( نیز از نظر مقدار تولید با سال 1332)

است. با اینکه در این سال،  باشد. سال اول کمترین مقدار تولید را به خود اختصاص دادهآن کمتر می

مقدار بارندگی مناسبی وجود داشته است ولی به دلیل اینکه در دوره انجام این مطالعه در سال مورد 

( 1332(، در نتیجه تولید این گونه نیز پایین بوده است. سال )2و 1ایین بوده )جدول نظر، دمای هوا پ
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این با ( نیز دارای بیشترین میزان مصرف بوده است. 1332-1333دارای کمترین میزان مصرف و سال )

بارش فصل رویش، موثرترین عامل بر  مطابقت دارد که دریافتند( 2112اکبرزاده و همکاران )نتایج 

 کیاهمچنین نتایج این تحقیق با نتایج زارع  باشد.های علفی و گراس میدار تاج پوشش و تولید گونهمق

با تغییرات شرایط جوی از سالی به سال دیگر و تغییر مطابقت دارد که بیان کردند ( 2111و همکاران )

تواند ما را در می ها، تاثیر عامل درجه حرارت و تاریخ وقوع مراحل فنولوژی در آنمیزان بارندگی

تاثیر شرایط اقلیمی بر تولید  ( نیز در مطالعه2112احسانی و همکاران )پیشگویی فنولوژی یاری کند. 

عنوان موثرترین های مهم اقلیمی، بارندگی را بهعلوفه مراتع استپی استان مرکزی، از بین شاخص

باغستانی میبدی و زارع  (،2113)1لموس ای معرفی کردند.شاخص اثرگذار بر تولید گیاهان بوته

 هی دست یافتند. بنیز به نتایج مشا (2112و همکاران ) 2حسینو  (2112)

هرای مرورد مطالعره اخرتالف     دهد که تولید و مصرف در مراه نتایج تجزیه واریانس مرکب نشان می

هشرت مراه   دهرد کره، اردیب  داری با یکدیگر دارند. نتایج آزمون دانکن میانگین مصررف نشران مری   معنی

و تیر در خرداد  Ajuga chamaecistusبیشترین مصرف علوفه را توسط دام داشته است. مصرف علوفه 

دهد. با توجه به اینکه این گونه در اردیبهشت ماه تولید بسیار باالیی دارد کمترین مقدار را نشان میماه 

 های مراتع منطقه قرار گرفتره اسرت.  باشد و مورد استفاده داممیزان مصرف آن نیز در اردیبهشت باال می

و چرون تولیرد و فراوانری آن    عالوه در این دوره رشد، گیاه آجوگا خوشخوراکی نسبتاً مناسربی دارد  به

در اینن صلنل گیناو منورد ن نر      بنابراین . شده استهای همراه است، بیشتر مصرف بیشتر از سایر گونه

های خرداد و تیر و طری شردن   والت آسمانی در ماهبا گرم شدن هوا و کمبود نز .دارد ملرف بیشتری 

هرا رغبرت چنردانی بررای     دامها در دو مراه پایرانی   ها و برگار شدن ساقهدمراحل فنولوژی گونه و تیغ

تحقیق نیرز  ارقام اعداد و از میزان مصرف آن به شدت کاسته می شود. و استفاده از این گونه را ندارند 

کردند. ایشران بیران   گزارش نتایج مشابهی را ( 2114شری و شاهمرادی )دهند. بمطلب را نشان میاین 

 بیشررترین میررزان پررروتئین خررام قابررل هضررم و مرراده خشررک قابررل هضررم گونرره        کردنررد کرره 

Stipa hohenackeriana   در مرحله رشد رویشی است. با پیشرفت مراحل فنولوژیکی، نسبت این مرواد

یابد. همچنین این گیراه در مرحلره رشرد    فیبری افزایش می شود و درصد مواددر اندام هوایی کاسته می

رویشی دارای درصد بیشتری پروتیین خام، انرژی متابولیسمی و میرزان کرل مرواد غرذایی قابرل هضرم       

                                        
1- Lemus 
2- Hussain  
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 یابرد طور چشمگیری میزان آنها نسبت به سایر مواد کاهش مری هاست. در حالی که در مرحله بذردهی ب

کنند با گذشت زمران  ( نیز بیان می2114صادقیان و همکاران )یابد. و چرای دام بر روی گیاه کاهش می

مناسربترین   آنها گزارش کردنرد کره  شود. ، توجه دام به آن کمتر میStipa barbata و خشبی شدن گیاه

 باشد. زمان چرا از نیمه اول اردیبهشت تا نیمه اول خرداد می

( بیشرترین مقردار و سرال اول    1333-1333چهرارم ) سروم و  سرال  توان بیان کرد که طورکلی میهب

علت افزایش تولید در این  .ندرا به خود اختصاص داد Ajuga chamaecistusکمترین مقدار تولید گونه 

( دارای 1332قبرل بروده اسرت. سرال )     دو سال، افزایش مقدار بارندگی و درجه حرارت نسبت به سال

دوره رشرد و  . نرد ی بیشترین میزان مصرف بروده ا ( نیز دارا1333-1333کمترین میزان مصرف و سال )

در فصل بهار است که در اردیبهشت مراه بره حرداکثر مقردار      Ajuga chamaecistusتولید علوفه گونه 

های کند. علوفه حاصل از این گونه در ماهخود رسیده و بعد از آن به سمت تیر ماه روند نزولی طی می

که از دالیل اصلی آن فراوانی و تولید بیشرتر   ه قرار گرفته است.اردیبهشت شدیداً مورد چرای دام منطق

رویرم از  در مجموع هر چه به سمت تیرماه پیش می های همراه خود بوده است.این گیاه نسبت به گونه

خاردار شرده و  با کامل شدن مراحل رشد، این گونه  چرا کهشود. مصرف این گیاه توسط دام کاسته می

به چرای آن دارد. در نتیجه مقدار مصرف آن توسرط دام   یو دام تمایل کمتر کندمیخشبی پیدا حالت 

   یابد.کاهش می

 

 اري زسپاسگ

مرتعی در مراتع  گیاهانتغییرات فصلی تولید و مصرف  بررسی»این تحقیق مرتبط با طرح پاوهشی 

هرا و مراترع   جنگرل  های آن توسط موسسه تحقیقرات باشد که هزینهمی« نمونه پنج منطقه رویشی ایران

 .  شودوسیله از مرکز نامبرده تشکر و قدردانی میتامین شده است. بدین
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