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  چكيده

 Andrachne fruticosus L. ،Artemisia sieberi Besser،Euphorbia decipiensنشان دادن رفتار رويشي  منظور به اين پژوهش

Boiss & Buhse ،Noaea mucronata Forssk ،Scariola orientalis Sojak ،Stachys inflate Benth، Stipa arabica Trin & 

Rupr ه ميمه 1389 تا 1387هاي  در طي سال كسالههاي ي و گونههاي  تعيين توليد و مصرف با استفاده از پايه. شدانجام  در مرتع س
در داخل محدوده قرق، براي هاي فصل رويش و چرا  پايه متوسط از گياه به ازاي همه ماه 8تعداد  هرسالهو  انجام شدمتوسط 
گيري باقيمانده توليد منظور گرديد و از تفاضل آنها مقدار مصرف  گيري توليد و به همين تعداد در عرصه چرا شده براي اندازه اندازه

). >01/0P(ي داشته است موردبررسهاي  د گونهداري بر تولي معني ريتأثتلف هاي مخ ماهها و  ج نشان داد كه سالنتاي. مشخص شد
كيلوگرم  9/255ي موردبررسي در منطقه ها كسالهنشان داد كه توليد متوسط شش گونه دائمي و ي 1387-1389هاي  هاي سال داده

درصد كل  9/32و  2/38ترتيب به ميزان  هدر توليد باال و ب ها كسالهو ي Artemisia sieberiعلوفه خشك در هكتار و سهم گونه 
ن آنها در همه تغييرات حجم و پراكنش بارش منطقه قرار داشته و ضريب همبستگي بي ريتأثتغييرات توليد كامالً تحت . علوفه بود

با وقوع شديدترين  1387هاي موردبررسي در سال  گونهتوليد . دار بود نظر آماري معني از Euphorbia decipiensجزبها  گونه
ها  در همه گونه. كردندتوليد علوفه توليد  برابر سال كم 20تا حدود  5/4ها بين  د گونهدر سال پرتولي. سالي بسيار نوسان داشتخشك

 تمامي Euphorbia decipiensجز هاي مختلف متفاوت بوده و ب ميزان مصرف در سال. ماه توليد شد بهشتبيشترين ميزان علوفه در اردي
زان مصرف را به هاي يكساله در سه سال موردبررسي بيشترين مي ن گونههمچني. اند بيشترين مصرف را داشته 1388ها در سال  گونه

  .اند خود اختصاص داده
  

  .برداري توليد علوفه، مصرف علوفه، سايت سه ميمه، درصد بهره :هاي كليدي واژه
 

  دمهقم
 جهان  هاي خشكي  سطح از درصد 40حدود   مراتع

 را  زمين ايران  مساحت از درصد 65و ) 1388، ياردكان(

اين عرصه وسيع با ). 1348، بوپا( دهد مي  تشكيل
نياز به توجه شمار  هاي بي ها و قابليت عداداست، ها توانمندي

توجه به عوامل مؤثر بر تغييرات كمي   ضرورت ويژه داشته و
ن از سطح مراتع يهمچن. سازد آشكار ميكامالً را و كيفي آن 

 خشك نيمه و خشك مناطق مراتع را وسيعي بخشكشور 

 با شرايط مراتع اين در موجود گياهانو  دهند مي تشكيل

 تنها و بارندگي داكردهيپ تطبيق خود رويشي مناطق اقليمي
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 هاي سال در. آنهاست ازيموردن رطوبت كننده نيتأم منبع
 بينند، از يم صدمه مراتع يابد، مي كاهش بارندگي كه خشك

علوفه  توليد كاهش با .شود مي كم آن توليد و پوشش
آن  تبع به و شده بيشتر مراتع بر فشار دام، دسترس قابل

و همكاران،  اكبرزاده(شود  مي كاسته نيز دامي توليدات
هاي فصل چرا و  هاي مرتعي در ماه هريك از گونه ).1386
توليد علوفه در مرتع . دنتوليد معيني دار ،مختلف هاي سال

هاي مختلف فصل چرا و  يك متغير ديناميك است و در زمان
توليد امكان  هاي نوساناين . هستمختلف متفاوت  هاي سال

را در مراتع با مشكل  يدائممحاسبه ظرفيت چراي ثابت و 
 روي بر بارندگي نوسان). 1377مقدم، (سازد  مواجه مي

 وضعيت و توليد ،پوشش ازجمله گياهي هاي شاخص بيشتر

نه ين زميدر ا يمطالعاتكه  طوري ، بهگذارد مي تأثير مرتع
و  Mirzaali ،)2013(همكاران  و Abdollahiتوسط 

و   Borkو )2005(و همكاران   Smith، )2011(همكاران 
  .است شده انجام) 2001(همكاران 

 Mirzaali  به بررسي اثر بارندگي ) 2011(و همكاران
بر توليد چهار گياه مرتعي با استفاده آناليز رگرسيون در 

و  2003-2007 هاي سالمراتع پاشيلوق در ايران در طي 
ر نشان داد كه نتايج تحقيق مذكو. پرداختند 2010-2009

به بارندگي ماهانه هاي مختلف مرتعي  توليد ساالنه گونه
 Salsola توليد ساالنه گونه كه ينحو بهدهد،  واكنش نشان مي

arbosculoformis  بيشترين ارتباط و همبستگي را با
  Artemisia sieberiبارندگي در ماه ژانويه و توليد گونه

هاي نوامبر و ژانويه  شترين همبستگي را با بارندگي ماهبي
 نشان دادند) 2005(و همكاران   Smithنيداشته است، همچن

 هاي سالخشك نسبت به  هاي سالكه توليد گياهي در 
درصد  40تا  30و در برخي موارد  5/13عادي حدود 

رابطه بين توليد و بارندگي ساالنه در  .است افتهي كاهش
و همكاران   Borkآلبرتاي مركزي توسط يزارها گندم

رابطه بين توليد و  نشان دادند كه آنان. شد يبررس) 2001(
ميزان و جهت اين  اام ،استدار  معنيبارندگي ساالنه 

 .هستهاي مختلف گياهي متفاوت  همبستگي در تيپ
نامبردگان تفاوت روابط در مناطق مختلف را ناشي از اثرات 

آب در خاك، رژيم حرارتي خاك، توپوگرافي  دوبارهتوزيع 
 يرهايد و متغير توليمقاد .دانند يمو طول دوره رشد گياه 

 گام به گامون يو رگرس يبا استفاده از روش همبستگ يمياقل
زد يمنطقه  در) 2013(و همكاران  Abdollahiتوسط 

زان يجه گرفتند كه مينت آنانقرار گرفت و  موردبررسي
ن و يآذر تا اسفند، آذر تا فرورد يها دوره يط يبارندگ
د يرا بر تول تأثيرن يشتريب بيترت ماه به نيفرورد
و دو  Artemisia sieberi ،Iris singaricaيها گونه
  .داشتند Stipa arabicaو   Stipa barbataگونه

 هاي سالدر هر مقطع از فصل چرا و  كنندهچرادام 
 برحسبكند كه  مقدار علوفه معيني مصرف مي ،مختلف

بدون شناخت البته . استهاي مختلف متفاوت  شرايط و نژاد
خصوصيات توليدي گياهان و ميزان مصرف علوفه يك مرتع 

ريزي و مديريت مرتع و دام مقدور  برنامه در طول دوره چرا
ن ين منظور در ايبد). 1386و همكاران،  اكبرزاده( باشد نمي

 يدر مراتع استپ موردمطالعهاهان يد و مصرف گيتولمطالعه 
د و مصرف يزان توليرات ماهانه و ساالنه مييتغ مقدارو تعيين 

  .گرفتقرار  موردبررسيها آن
  

       ها  مواد و روش
  موردبررسيمنطقه مشخصات 

در ايستگاه آموزشي، ترويجي و تحقيقي  مطالعهاين 
كيلومتري  75واقع در  مهيسه مپخش سيالب بر آبخوان 

 42  طول درمختصات آن . است شده اجرا شمال اصفهان

و در ارتفاع  يشمال 33°29َ19ْشرقي و عرض ً 23°51َ
 يها براساس داده .است شده واقعمتري از سطح دريا  1988

 175منطقه  يمتوسط بارندگ) 1997–2011(ستگاه ميمه يا
از اواخر مهرماه  معموالًدر منطقه  يو دوره بارندگ متر ميلي

 ييابد كه شكل كل يماه ادامه م شروع و تا آخر ارديبهشت
باران و در  صورت بهدر بهار و پاييز  ينزوالت آسمان

. پراكنش نامنظم است يبرف و دارا صورت بهزمستان 
درجه  97/11ساالنه همچنين متوسط درجه حرارت 

و  5/37ب يترت گراد، حداكثر و حداقل مطلق دما به يسانت
بيش خبندان ساالنه ي يتعداد روزها و گراد يدرجه سانت -22
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 يآمار بارش مربوط به سه سال بررس. استروز  130 از
سه با مقدار يمقا برايد و يطرح از آبخوان سه برداشت گرد

ك ينزد يارتفاع نظر ازمه كه يستگاه ميبارش درازمدت از ا
 ياهيگ هاي گونه. )1جدول (شد ، استفاده استبه آبخوان سه 

هاي شاخص اقليم رويشي استپي  اصلي منطقه را گونه

عنوان  به  Artemisia sieberi Besserگونه. دهد تشكيل مي
 Noaea و، .Stipa arabica Trin and Ruprگونه غالب و

mucronata Forssk  هاي همراه محسوب  عنوان گونه هب
  .شوند يم

  
  )متر ميلي: واحد( منطقه درازمدت يو بارندگ يبررس هاي سالماهانه در  يبارندگ -1 جدول
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  ساالنه

1387-1386  1/5  5/1 5/7 8/9 0 0 5/14 5/1  0  0  1  7/3  6/44  
1388-1387  8/11  8/28 7 5/14 5/13 266/29 8/13  6/10  0  0  0  6/155  
1389-1388  2/6  2/28 7/30 7/3 5/26 9/17 1/28 2/16  7/0  0  0  0  2/158  
8/71226 2425308/243/164/38/26/191/06/174  ايستگاه ميمهدرازمدت

  
ن يا خاك ،بندي رده نظر از ،شده انجامبر اساس مطالعات 

 بندي طبقه   Lithic camorthidو  Typic camorthidمنطقه
، هدايت الكتريكي عصاره اشباع خاك 8- 5/8 تهاسيدي. شد

ds/m 1-5/0 در كل  %35/0، گچ ناچيز و مواد آلي كمتر از
افق  يمنطقه دارا  قسمت اعظم خاك .استپروفيل خاك 

Ochric epipedon  يبدون افق مشخصه عمق معموالًبوده كه 
  . است

هاي  درصد دام 75بيش از  مطالعه مورددر منطقه 
نژاد . باشند درصد بز مي 25موجود، گوسفند و كمتر از 
 از و ترتيب نائيني و عربي است گوسفند و بز در اين منطقه به

مراتع  ءمه جزيم مراتع آبخوان سه ،يبردار فصل بهره نظر
ن منطقه ياز مراتع ا برداري بهرهنحوه  .گردد يك ميتفك يالقيي
ز ين برداري بهره يها ماه كه ييروستا برداري بهره صورت به

در دسترس منطقه  يآبشخورهاو  يديمتناسب با علوفه تول
  .ر استيمختلف متغ هاي سالدر 

  تحقيقروش 
 تأثيرن يد و مصرف و همچنيمقدار تولارزيابي  براي

 سال از علوفه، و توليد گياهي پوشش تغييرات بر بارندگي

 يتمامسال توليد و مصرف  سه مدت به و 1389 تا 1387
 Andrachne fruticosus ،Artemisiaشامل ها  گونه

sieberi،Euphorbia decipiens،Noaea mucronata  ،
Scariola orientalis  ،Stachys inflata ،Stipa arabica  

قرار  بررسي مورد مهيسه مدر سايت  يكسالههاي  و گونه
 گيري توليد و مصرف گيري براي اندازه در نمونه. گرفت 

از . شد  استفاده گونه متوسط هاي پايه از ،يدائم يها گونه
پايه  8پايه متوسط در داخل و  8 ماه هردر مذكور گونه 

گذاري  متوسط نيز در بيرون قطعه محصور انتخاب و عالمت
. شدها برداشت  شده و در موعد مقرر تمام توليد اين پايه

فشرده ، در يك آماربرداري متوسط پايه  اندازه تعيينبراي 
، پوشش تاجي و تراكم همه سامانمندتصادفي  صورت به

 تقسيممحصور برآورد شده و از  ها در داخل قطعه گونه
تعيين  گونه هرپوشش متوسط  ،كل تراكم به كل پوشش

انجام مجزا  طور به يدائم يها  ونهبررسي توليد براي گ. گرديد 
توليد همه آنها يكجا محاسبه  يكسالههاي  ولي در گونه شد
هاي يك  پالت از ها ساله يكبراي برداشت توليد . شد

 پوشش ميزانبديهي است . ديگردمترمربعي استفاده 
 تاجي پوشش ميانگيندر داخل پالت برابر  ها يكساله
علوفه  هرماه. در داخل قرق در نظر گرفته شد ها يكساله
از سايت به ازاي هر پايه و گونه در داخل  شده برداشت
هاي جداگانه به آزمايشگاه حمل شده و پس از خشك  پاكت
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ها، وزن علوفه خشك،  شدن در هواي آزاد و توزين نمونه
در سايت  شده مصرفو  توليدشدهمبناي محاسبات علوفه 

هاي مختلف  در ماه گونه هربا مقايسه توليد . گرفت قرار 
 توليد حداكثر زمانروند رفتار رويشي گونه در مرتع تعيين و 

 هاي ماه در گونه هر از دام مصرف مقايسه با. شد معين آن
 زماني مقاطع در گونه هر از استفاده ميزان و زمان مختلف،
 با طرفه يكانس يه واريسپس تجز. مشخص شد چرا فصل

 طرح با زمان در خردشده هاي كرت آماري طرح از استفاده

 1/9نسخه  SASافزار  تكرار در نرم 8در  يكامالً تصادف هپاي
 از د،يتول يها ميانگين مقايسه منظور بهن يهمچن. انجام شد

  .گرديد استفاده دانكن آزمون
  
  جينتا

از ارديبهشت  بررسي مورد يها ن مطالعه توليد گونهيدر ا
بسيار شديد  سالي خشك دليل به. تا تيرماه برداشت گرديد

و خشك شدن رودخانه و ديگر منابع آبي كه  1387سال 
گرديد، دامدار منطقه از  ها استفاده مي دام آبشخورعنوان  هب

بنابراين . ناچار به كوچ و ترك منطقه شد ماه نيفرورداواسط 
در سال برداري  امكان تعيين ميزان مصرف و درصد بهره

) 3جدول (ها  نتايج تجزيه واريانس داده. نشدميسر  1387
 گونه بجزها  گونه يتمامنشان داد كه اثر سال و ماه در توليد 

Euphorbia decipiens 01/0( دار معنيP<(  و در گونه
Euphorbia decipiens در  كه يطور به، دار بود ياثر ماه معن

سال سوم بيشترين و سال اول كمترين ميزان ها  گونه يتمام
 5جدول  همچنين. )4جدول ( )>01/0P(توليد را داشت 

هاي  در ماه ها گونه يتمام يبرادهد كه توليد  نشان مي
ماه  در ارديبهشت كه نحوي بهمختلف نيز متفاوت بوده، 

همچنين نتايج . است بيشترين و تيرماه كمترين ميزان را داشته
خرداد و  يها ماه با ماه نگر آن است كه توليد در ارديبهشتبيا

تفاوت  Euphorbia decipiensدر گونه  جز بتير 
 Andrachne يها متوسط توليد گونه .دارد يدار يمعن

fruticosus ،Artemisia sieberi ،Euphorbia 

decipiens،Noaea mucronata  ،Scariola orientalis  ،
Stachys inflata ،Stipa arabica  در  يكسالههاي  و گونه

 11 ،5/4 ،17، 2 ،89، 3 در حدودترتيب  به يمنطقه مطالعات
كه از  طور همان). 2جدول (كيلوگرم در هكتار بود  126و 
ن مقدار يشتريب ها يكسالهو  يدشت درمنهج مشخص است ينتا
تغييرات توليد  Artemisia sieberiدر گونه . دارندد را يتول

درصد  5توليد حدود  توليد سال كم. بودسال زياد  سهطي 
برابر  22سال پرتوليد حدود  ديگر عبارت به. سال پرتوليد بود

 Stipaه د گونيدر تول. كردتوليد، علوفه توليد  سال كم

arabica بنابراين توليد . مشاهده شد يرات مشابهييز تغين
. بودحجم و پراكنش بارش  تأثيرشدت تحت ب ها گونه  اين

و  Artemisia sieberiگونه توليدن يبضريب همبستگي 
در . دار است يصد معندر 1كه در سطح  بود 96/0بارندگي 

، انجام نشددليل شرايط حاكم بر منطقه چرايي  به 1387سال 
درصد از علوفه  34حدود متوسط  طور بهدو سال بعدي 

در  .)2جدول (گونه مورد مصرف دام قرار گرفت  توليدشده
 يبا مقدار بارندگ ديتول يهمبستگ Stipa arabicaگونه 

در گونه  .بوددار  يدرصد معن 1 و در سطح 76/0برابر با 
Noaea mucronata سال برابر  5/4د يتولپر هاي سالد يتول

بارش بوده و  تأثيرز تحت ين گونه  ايند يتول .بودد يتول كم
آن  يدار يو سطح معن 81/0برابر  هاآن نيب يمقدار همبستگ

ط يت شرايل حاكميبه دل 1387در سال  .بوددرصد  1
ز چرا ين گونه  اينكه اشاره شد از  طور همان سالي خشك
 Noaeaدر دو سال بعد از گونه  كه درحالينشد، 

mucronata  د و از گونه يدرصد تول 53در حدودStipa 

arabica  2جدول ( مصرف شد د،يدرصد تول 44در حدود(. 
از صفر در سال  يكساله يها مطالعه تغييرات توليد گونه

شديد بر منطقه استيال يافته تا  سالي خشكزماني كه  1387
سالي كه همراه با  1388كيلوگرم در هكتار در سال  250
مطالعه . )2جدول ( بهاره بود، تغيير كرد توجه قابلهاي  بارش

داشت از آن حكايت يز هاي مختلف ن تغييرات توليد در ماه
عمدتاً به دو ماه فروردين و  يكسالههاي  كه توليد گونه

شد و در خردادماه توليد ناچيزي  مي ارديبهشت خالصه
كه  دادنشان  يد و مقدار بارندگيان توليم يهمبستگ. شتنددا
است  72/0ن دو پارامتر همبسته بوده و مقدار آن برابر با يا

هاي  مطابق با داده. استدار  يدرصد معن 1و در سطح 
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 در علوفه تأميندر  يكسالههاي  نقش گونه شده برداشت
نسبتاً  خوراكي خوشكه مبين  است درصد 8/63 حدود

 Andrachne يها گونه. است گونه  اينباالي 

fruticosus،Euphorbia decipiens وStachys inflata  
مقدار  وجوداينبااما  ،اند د منطقه داشتهيدر تول يسهم كم

 Stachys inflataو Andrachne fruticosus يها د گونهيتول

و گونه  اينن يب يبارش بوده و مقدار همبستگ تأثيرتحت  
 1در سطح  بود كه 81/0و  80/0ب برابر با يترت بارش به
به دليل شرايط حاكم  1387در سال . استدار  يدرصد معن

، ولي مطالعه مقدار مصرف در انجام نشدبر منطقه چرايي 

نيز نشان داد كه مقدار مصرف در  1389و  1388 هاي سال
كيلوگرم در  79و  4/164ترتيب  به 1389و  1388سال 

 يكسالههاي  بررسي ميزان و روند مصرف گونه. ستاهكتار 
 گونه  اين مصرفكه بيشترين ميزان  دارداز آن  حكايت
بوده كه برابر ) ماه ارديبهشت( چرا فصل يابتدا به مربوط

 ايندرصد مصرف كل  9/36(كيلوگرم در هكتار  5/42
 فصلطول  در يكساله يها استفاده دام از گونه. است) گونه 

 رماهيت در مقدار نيا كه طوري به ،يافت كاهش تدريج بهچرا 
  ). 2جدول ( رسيددرصد مصرف كل  5/19 حدود به

  
  مهيسه م سايت دوره بررسي در در يتجمع صورت به موردمطالعه يها هگونبرداري  توليد، مصرف و درصد بهره - 2 جدول

 هاي سال  گونه
 بررسي

 تير خردادارديبهشت
توليد

)Kg/ha( 
مصرف

)Kg/ha( 
درصد
 مصرف

توليد
)Kg/ha( 

مصرف 
)Kg/ha( 

درصد
 مصرف

توليد 
)Kg/ha(

مصرف 
)Kg/ha(

درصد 
 مصرف

Andrachne 
fruticosus 

138733/051/093/0
13887/33/2 3/61 4/46/2  1/584/48/2  1/63  
1389  8/315/261/45/18/351/44/2  9/58
  6/26/19/4301/305/29/4614/36/261  ميانگين

Artemisia 
sieberi  

1387 35/5 34/634/7-
1388 0/819/14/21/924/15  7/165/996/29  8/29
1389  1/1519/49/22/1569/197/124/1605/37  4/23
  08/896/33  6/26  75/14  6/17 8/84 15/7945/365/2  ميانگين

Euphorbia 
decipiens 

138737/049/050/0
13885/2 2/0 4/66/38/1  8/496/33/2  5/63  
1389  5/2 8/0 3/32 6/2 1/0  38 6/2  1/1  9/43  
  7/53  7/1  9/4323/2  23/29/0 5/03/19 79/1  ميانگين

Noaea 
mucronata  

138702/2 - - 48/4 -  - 23/5  -  -  
13885/16 4/6 9/40 9/21 7/9  3/46 9/21  7/9  4/44  
13899/206/58/267/237/112/497/234/14  7/60
  5/52  05/12  9/16 7/47  7/167/10 8/33 14/131/6  ميانگين

stachys inflata  

138704/1--3/1--31/1--
13880/75/27/351/79/26/411/76/34/51
13892/58/00/16 3/5 4/12/263/5  8/1  5/34

               
5/465/18/256/415/29/336/47/243  ميانگين

Stipa arabica 

13872/0--75/0--76/0--
1388168/67/422/168/78/472/168/702/48
1389  1/164/38/21 1/16 9/53/361/16  1/6  7/37
8/101/52/3202/1185/605/4202/1195/69/42  ميانگين

  ها يكساله
1387 0 -- 0-  -0  -  -  
1388 247466/182504/1184/472504/1448/57
1389  128395/30128666/5112879  72/61
5/491267/1118/59  1262/92 5/24 1255/42 ميانگين
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  موردبررسي يها بر توليد گونهتجزيه واريانس عوامل مختلف  - 3 جدول
   Euphorbia decipiens Noaea mucronata  

ماه*سال    ماه  سال  ماه*سال    ماه  سال  ماه*سال    ماه  سال ماه*سال  ماه  سال  منبع
  4    2  2 4    2  2  4   2  2  4  2  2  ه آزاديدرج
  12/9   89/33 97/10 29/9  60/15 22/9  13/49    33/183  89/131  4/13  28/40 03/16  نگين مربعاتميا

 F 77/4****22/11**66/3  **07/11  **39/15    12/4  74/2 **63/4    **76/2 *6/8724/21**   **71/5مقدار 

  عمنب
  ساله هاي يك گونه 
ماه*سال    ماه  سال  ماه*سال    ماه  سال ماه*سال  ماه  سال  

 
  4  2  2 4  2  2 4  2  2  درجه آزادي
 163.27   024/15251/813 2/7163   813.51 024/152 2/7163 51/813 152  ميانگين مربعات

 F 69/14**63/78**78/15**69/14 **63/78   **78/15 **69/14**63/78  **78/15مقدار 

  
  آزمايش با آزمون دانكن هاي سالدر  موردبررسي يها د گونهيمقايسه تول - 4جدول 

 Andrachne 
f

Artemisia sieberi Euphorbia 
d

Noaea Stachys 
fl

Stipa arabica ها يكساله 
  نيانگيم  تعداد  نيانگيم  تعداد نيانگيم  تعداد  نيانگيم تعداد نيانگيم تعداد نيانگيم تعداد  نيانگيم  تعداد سال

138924  97/1  a 24 a94/424 062/2 a24 67/124  4/6  a 24  8.38a 24  94/6  
138824  72/1  a 24 a99/2 24 63/1 a24 46/124  18/5  24  4.27 b 24  73/6  
138724  44/0  b 24 b28/0 24 84/0 a24 41/024  56/1  24  0.00 c 24  35/0  

  
  هاي مختلف آزمايش با آزمون دانكن ماه هاي موردبررسي در گونهمقايسه توليد  - 5جدول 

 Andrachne Artemisia Euphorbia Noaea Stachys Stipa arabica ها يكساله 
ميانگي  تعداد  ميانگين  تعداد ميانگين  تعدادميانگي تعداد ميانگين تعداد ميانگين تعداد  ميانگين  تعداد ماه

76/2 24ارديبهشت  245.85 a24a062 24369/24 05/11  24 05/11  24 12.5a 
17/1  24خرداد  24 1.77 b 24 a63 24 327/24  77/1  b 24  77/1  b 24  0.15b 
b24 a84/024 817/24  32/0 0.58 199/024  24تير  b 24  3163/0  24  0.0 b 

  
  بحث 

درصد سطح  50 بيش ازاستان اصفهان  يزارها درمنه
از سطح  كه طوري به ،دهد يل ميمراتع اين استان را تشك

 بيش از اصفهان، مراتع استان  يهكتار 6230000
دشتي   درمنه  زارها با غلبه گونه هكتار به درمنه 3390000
نمونه بارز مه يسه ممراتع  .)1384 ،يخداقل(دارد اختصاص 
 يپژوهش يها افتهي بوده كهع يوس يشين پهنه رويو شاخص ا

ج ينتا .ستزارها درمنه كل به تعميم قابل تقريباًت ين سايا
 Andrachne يگياه يها توليد و مصرف گونه يبررس

fruticosus، Artemisia sieberi ،Euphorbia decipiens 

،Noaea mucronata  ،Scariola orientalis ، Stachys 

inflata ،Stipa arabica   ن يدر ا ها يكسالهبه انضمام

د يكاهش شدبه علت  1387در سال مطالعه نشان داد كه 
وقوع و  درازمدتدرصد بارش  25بارش به كمتر از 

 ،مطالعه مورددر منطقه سابقه يد و بيار شديبس سالي خشك
 يكسالههاي  و گونه فوق يها كمترين مقدار توليد گونه

بارش با افزايش مقدار  1388در سال  .شد يريگ اندازه
كه  1387برابر بارش سال  5/3 زان حدوديساالنه به م
مقدار توليد  ن درازمدت منطقه بود،يانگيم ر ازكمت درهرحال

سال  برابر 10ش از يب ،موردبررسي چندسالهگونه  شش
در سال اول كه  ها يكسالهد يتول كردن منظور با. شد 1387
كل د يدرصد تول 60ش از يدر سال دوم ب ،صفر بود تقريباً
كه  طوري بهرا به خود اختصاص داد،  شده بررسي يها گونه
  Rathford. رسيدبرابر سال اول  29د سال دوم به يتول
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كه توليد مراتع زيمبابوه  كردبيان ز در مطالعه خود ين) 1978(
كه اين اختالف  استو بوتسوانا كمتر از مناطق شرق آفريقا 

 و Sharifiن يهمچن .استناشي از بارندگي بوده 
Akbarzadeh )2013 (يبارندگ تأثيرد تحت يرات تولييتغ 

د در يتول يبرابر 7رات ييل به تغيارشق اردبدر مراتع 
. اند كرده اشارهنيز  يرسالتو  سالي خشك هاي سال

Akbarzadeh  يبررسسال  10 يط) 2007(همكاران و 
 هاي سالد در يدند كه توليجه رسين نتيا پلور بهد مراتع يتول

 يدر پژوهش .سال بوده است ترين خشكبرابر  5/2مرطوب 
به كاهش تراكم و  )Mirhaji )2007و  Akbarzadeh ،گريد

در  يدرصد 95تا  26 كاهش درصد تاج پوشش از
ن يهمه ا. اند كرده اشاره يتپسف در مراتع امختل هاي گونه
 بنا بر .كند مي تأييدن پژوهش را يا هاي يافته  كامالًج ينتا
 يككاهش  يمه به ازايدر منطقه سه م ،قين تحقيا يها افتهي

 كيلوگرم در 19/3بارش مقدار توليد در حدود  متر ميلي
مقدار ) 1384(مرتع  يدفتر فن كه درحالي ،يافته كاهشهكتار 

 35/1بارش را در حدود  متر ميلي يك يكاهش توليد به ازا
  . بيان كرده است يكيلوگرم در هكتار در مناطق استپ

 7/43با  Artemisia sieberiگونه  1387در سال 
 1/31با  Noaea mucronataگونه  ازآن پسدرصد و 

 كه درحالي ،درصد بيشترين سهم را در توليد مرتع داشتند
درصد كمترين سهم در  3با  Euphorbia decipiensگونه 

زان ين ميهمچن .به خود اختصاص داده استرا توليد مرتع 
و ) 1387(خشك مختلف در سال  هاي گونهد يرات تولييتغ

 كسالهي هاي گونهاست كه  اي گونه به) 1388(نرمال سال 
 رينكمت  Noaea mucronata ن كاهش و گونه مقاوميشتريب

در  .د داشته استيدرصد سال نرمال تول 24كاهش و حدود 
 يكساله يها با افزايش مقدار بارش، گونه 1388سال 

با  يكساله يها گونه كه طوري به ،يافتند يافزايش چشمگير
 3/24با  Artemisia sieberiگونه ازآن پسدرصد و  5/61

 قبلسال  مانند و  بيشترين سهم را در توليد داشتنددرصد 
درصد كمترين نقش را  9/0با  Euphorbia decipiensگونه 

ماه علوفه سبز در مرتع  در فروردين اگرچه .داشتدر توليد 
ها  گونهبيشتر شاهده گرديد، اما با توجه به اينكه م يبه فراوان

 يها در اين ماه نرسيده و به علت بارشبه حداكثر رشد خود 
ماه  اوايل ارديبهشتم در زمستانه خاك مرتع مرطوب بوده، دا

حداكثر مصرف  بررسي مورد يها در گونه. وارد مرتع شد
 شد،ارديبهشت و خرداد مشاهده  يها ماهانه در ماه

كه حداكثر مصرف آن Artemisia sieberi گونه  استثناي به
 هاي عطرمايهعلت كاهش تواند ب يدر مردادماه بود كه م

 يها گونه 1388در سال . ماه باشدن ياموجود در گياه در 
 Artemisiaگونه  آن از پسدرصد و  3/65با  يكساله

sieberi  بيشترين مقدار مصرف كل ترتيب  بهدرصد  7/20با
تمايل دام براي مصرف  هرحال به. دادندخود اختصاص را ب

 مراتب بههاي اوليه رويش  علوفه سبز و شاداب مرتع در ماه
  شده آن است كه با ورود به ماه خرداد، بيشتر از علوفه خشبي

. شود آن اضافه مي  هاي گل و بذر نيز به و خوشه  ساقه
هاي  كه اندام بذردهيها و  با تشكيل خوشه ديگر عبارت به

آيد و در  تر مي يني، مصرف نيز پاشوند ميتر  گياه خشبي
گونه  1389در سال . نيز اين روند ادامه دارد تيرماه

Artemisia sieberi  يها گونه آن از پسدرصد و  5/46با 
 ،اند درصد بيشترين سهم را در توليد داشته 1/37با  يكساله
بيشترين سهم در توليد را  1388در سال  كه درحالي
 1387در سال . تصاص داده بودندخود اخب يكساله يها گونه

 يذخيره رطوبت موردمطالعهدر منطقه  ساليخشكعلت وقوع ب
با افزايش بارش و  1388اما در سال  ،دهخاك بسيار كم بو

باعث شده است كه گونه  1389همچنين تداوم آن در سال 
Artemisia sieberi زيرا  ،در توليد داشته باشد يسهم بيشتر

فصل رشد  يفصول پيشين و ابتدا ياز بارندگ يرطوبت ناش
 يهاو ريشه مانده باقيدر خاك  شده ذخيرهرطوبت  صورت به

ها را قادر خواهد ساخت اي، آن و بوته يعميق گياهان دائم
كم . در فصل رويش استفاده كنند شده ذخيرهتا از رطوبت 

كم باران نيز در كم شدن درصد  هاي سالشدن توليد در 
داشته است و اين  مؤثرنقش  منطقهپوشش و توليد كل اين 

 الهچندسبيشتر از گياهان  يكسالهبيانگر آن است كه گياهان 
 يها گونه 1389در سال  .بارندگي هستند هاينوساناز  متأثر

 Artemisiaگونه  ازآن پسدرصد و  5/54با  يكساله

sieberi  درصد بيشترين مقدار مصرف كل را به  9/25با
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  .دادندخود اختصاص 
از اوايل  موردبررسيدر منطقه  يرويش گياه درمجموع

گونه  بجزشود و تا اواخر خردادماه  يماه شروع م فروردين
Artemisia sieberi )ادامه دارد و اوايل ) اهاواخر تيرم

 87نزديك به . بوده است يماه اوج رويش گياه ارديبهشت
ماه  فصل رويش در فروردين و ارديبهشت يدرصد بارندگ

فصل رويش و  يدرصد بارندگ 7خردادماه با حدود . است
 ياز بارندگرا  يتوجه قابل، سهم درصد اين بارش 6تيرماه با 

بارندگي و  ويژه بهندارند، بنابراين اقليم حاكم بر منطقه و 
 مرتع، نقش اساسي در توليد در اين شيرو دماي فصل

توسط  يمرتع يها د گونهيبهاره بر تول يها بارش تأثير .دارند 
 Duncan وWoodmansee )1975 ( در مراتع كاليفرنياي
در مراتع  )2013( و همكاران Ghelichnia مركزي،
) 2012( و همكاران Zarekiaو استان مازندران  يكوهستان

 شده كسبج  يكه با نتا شده تأييدرود ساوه  در مراتع خشكه
  . مطابقت دارد كامالًمه يسه مدر منطقه 
از  يكساله يها گونه  ،آيد برميكه از نتايج  طوري همان

 يها عالوه بر بارش يا بوته يها بهاره و گونه يها بارش
ز استفاده يش از رطوبت بجا مانده از زمستان نيفصل رو

مقدار علوفه خود را در ن يشتريل بين دليبه هم .كنند يم
 ديشد با كاهش. كردندهاي فروردين و ارديبهشت توليد  ماه

 نيز توليدهاي خرداد و تير،  رطوبت و افزايش دما در ماه
 ساليخشك يلدلب 1387 لسا همانند گاهي و يابد مي كاهش

 درجه يشو افزا بارندگي يدحاكم بر منطقه و كاهش شد
. ماه توليدي وجود نداشته باشد ممكن است در تير حرارت،

Ahmadi  د و مصرف در يز تولين) 2013(و همكاران
ه ياروم باغ قرهدر مراتع  86 -89 هاي سال يبهشت را طيارد
  Omarهمچنينو  ها محاسبه كردند ر ماهيشتر از سايب
-اكتبر(در بررسي روابط بارندگي ساالنه و فصلي ) 1990(

بر پوشش گياهي مراتع كويت، به وجود رابطه خطي ) مي
درصد بين بارندگي فصلي و توليد  5دار در سطح  معني

وي . كرده استاشاره  يو گندم يعلف برگ پهنعلوفه گياهان 
با ها  بوتهاي بين توليد علوفه  كند كه رابطه اضافه مي
  .هاي ساالنه و فصلي وجود ندارد بارندگي
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Abstract 
This study was conducted to demonstrate the growth behavior of Andrachne fruticosus 
L, Artemisia sieberi Besser ، Euphorbia decipiens Boiss and Buhse ، Noaea mucronata 
Forssk ، Scariola orientalis Sojak ، Stachys inflate Benth ، Stipa arabica Trin & Rupr and 
annual species in the Soh rangelands of Meimeh, Isfahan during 2008 to 2010. To 
determine the production and consumption of the study species, a number of eight 
individuals for each species were selected for all months of growing and grazing season 
within the exclosure area as well as in the grazing area. Results showed that different 
years and months had significant effect on production of the study species (P<0.01). 
According to the results recorded during the experiment, the average production of six 
perennials and annuals was calculated to be 255.9 kg dry forage per hectare. The highest 
production rate was obtained for Artemisia sieberi and annuals, 38.2% and 32.9% of 
total forage production, respectively. Production changes were totally affected by 
changes in the volume and distribution of rainfall and the correlation coefficient 
between them was statistically significant in all species except Euphorbia decipiens. 
The production of the study species showed high fluctuation in response to the most 
severe drought in 2008. Forage production of the study species in the high-production 
year was 4.5-20 times higher as compared with the low-production year. For all species, 
the highest forage production was obtained in May. The consumption rate varied in 
different years and the highest consumption was recorded in 2009 for all species except 
Euphorbia decipiens. As well, the highest consumption rate was recorded for annuals 
during the three study years.  
 
Keywords: Production, consumption, Soh site, utilization percentage. 
 

  


