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 چكيده

فصل  ازمقطع  هر دام چرنده نيز در. توليد معيني دارد ختلفمهاي سالو چرا  فصلماههاي در  مرتعيهاي گونهيك از  هر
بدون شناخت  .باشدشرايط و نژادهاي مختلف متفاوت ميكه برحسب  كند  مصرف ميعلوفه معيني سالهاي مختلف مقدار  وچرا 

دام مقدور  ريزي و مديريت مرتع و برنامه، يك مرتع در طول دوره چرا و ميزان مصرف علوفه توليدي گياهان اتخصوصي
، مراحل مختلف فنولوژي توسط دام رويشي و توليدي و ميزان مصرف علوفه گياهان در اتخصوصيمنظور بررسي  هب .باشد نمي

ين منظور با شروع فصل چرا و ورود دام به ا هب .شدبه اجرا گذاشته باغ اروميه  منطقه قره در مراتع سالچهار مدت ه ب قين تحقيا
قيمانده هر گونه از چراي دام، تا زمان خروج دام از مرتع با فواصل يكماهه برداشت شده و از تفاضل آن از مرتع، ميزان علوفه با

ثير سالهاي مورد مطالعه و ماههاي برداشت أمنظور ت به سرانجام. شدتوليد در داخل قطعه محصور، ميزان مصرف هر گونه تعيين 
نتايج . ، اعداد و ارقام حاصل مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتورد مطالعههاي تحت بررسي در منطقه مبر توليد و مصرف گونه

چهارم سال ها بيشترين مقدار توليد و مصرف علوفه در  گونه بيشتردر مورد مجموع  ها نشان داد كه درتجزيه واريانس مركب داده
ن تا يفرورد در طي شش ماه كه طوري به .است رخ دادهطرح،  يگر اجرايدسالهاي ن سال نسبت به يدر ا يش بارندگيهمراه با افزا

بوده است و همچنين كمترين ميزان توليد مربوط به ماه سالها ارديبهشت داراي بيشترين ميزان توليد و مصرف در همه  ،وريشهر
 Bromusو Festuca ovina، Helichrysum plicatumهاي  گونه. رخ داده استن يفروردو كمترين ميزان مصرف در ماه  وريشهر

tomentelus هاي  بيشترين ميزان توليد و مصرف علوفه و گونهPoa bulbosa ،Astragalus effusus ،Dactilis glomerata ،
Ziziphora clinopodioides  وKoeleria cristata  ها داشتند نيز كمترين توليد و مصرف علوفه را در بين گونه.  

 
  علوفه، فصل چرا، اروميه مصرف ،توليد علوفه ،مرتع :كليدي هايواژه

  
  مقدمه

مراتع از تيپهاي مختلف گياهي تشكيل شده است كه 
 .باشد متفاوت و متنوعي مي هاي هر يك داراي گونه

رويشي  اتخصوصيدو ساله و دائمي با  ،هاي يكساله گونه
هاي  كمي و كيفي مختلف و فنولوژيهاي متفاوت و نيز فرم

يپهاي مرتعي را ت بيشترتركيب گياهي  ،رويشي متنوع
هاي رويشي و نيز  بنابراين هر يك از فرم .دهند تشكيل مي

هاي مربوط به هر فرم رويشي در دوره  هر يك از گونه
 .زماني خاصي از دوره چرا فعال بوده و توليد معيني دارد

رو دام چرنده نيز در مقاطع زماني مختلف فصل چرا  ازاين
اخت اين بدون شن .علوفه معيني در اختيار دارد

توليدي گياهان يك مرتع در طول دوره چرا  اتخصوصي
 .باشد ريزي و مديريت مرتع و دام مقدور نمي برنامه

كلي در مورد  و دانش يآگاه رغم وجودبهمتأسفانه 
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هنوز كار علمي مشخصي در اين رابطه در  ،مديريت چرا
   .است انجام نشدهكشور 

ده شده ست از مقدار علوفه خورا واژه مصرف عبارت
به نوع دام و اندازه  يوان علفخوار كه بستگيك حيله يبوس

 يآل  ن مصرف مادهامحقق بيشتر يبطوركل. بدن آن دارد
علوفه با مصرف ماده خشك را در رابطه با وزن بدن 

تر برحسب  ا به طور سادهيصورت درصد  هوان بيح
ان يك روز بيوان در يلوگرم علوفه خورده شده توسط حيك
بوده و اغلب در  يك واژه كليواژه مصرف . دنينما يم

 يله عوامليمصرف علوفه بوس. رود يبكار م يعلوم دام
، يو روان يوان، عوامل رفتاريح يكيولوژيزير عوامل فينظ

و  يي، عوامل آب و هوايا ط علوفهي، شرايا هيعوامل تغذ
ن يرد، همچنيگ ير قرار ميتحت تأث يتيريعوامل مد
هستند كه  يازجمله عوامل يانو ارزش رجح يخوشخوراك

و   Holechek.گذارند ير ميبشدت بر مصرف علوفه تأث
ر يشتر تحت تأثيد مصرف، بنده داريعق) 1989(همكاران 

زان عبور ذرات از خالل دستگاه هضم نشخواركنندگان يم
 ياثر اندك معموالً يخوشخوراك. يقرار دارد تا خوشخوراك

ارد، اگرچه بر مصرف و عملكرد نشخواركنندگان د
ر يمقاد يعلوفه دارا يوقت مثالً ،هم وجود دارد ياستثنائات

 باشد يا مواد سمي يچرب ضرور يدهاياد اسيز
)Marten ،1987(مصرف علوفه توسط دام چراكننده بر  ؛

ز با مقدار و در دسترس بودن علوفه يطبق وزن بدن و ن
به صورت وزن  دام معموالً يمصرف برا. كند ير مييتغ

ان ياز وزن دام ب يعنوان درصد مصرف شده به علوفه
 يمصرف علوفه در طول چرا محصول عوامل. گردد يم

چرا، سرعت لقمه برداشتن  يزمان صرف شده برا: ازجمله
كول ين(باشد  يوزن علوفه خورده شده در هر لقمه م و دام

 و ) 1983(  Mayland). 1384، يو ناصر يبه نقل از ارزان

Walton )1986 (و همكاران  يقل از كوچكبه ن)1372( ،
مصرف شده توسط  ييكه مواد غذا يجه گرفتند زمانينت
شود، اما  ياد ميزان مصرف زيوان خوشخوراك باشد ميح

ن، از لحاظ يگزيجا ياهيگ يها ر گونهيكه سا يمواقع
قرار داشته باشند، ممكن  ينييدر سطح پا يخوشخوراك

  .بيايدن ييزان مصرف پاياست م
Black وGherardi  )1991 (يهاريكه تأث معتقدند 
له يمدت علوفه بوس يبر مصرف طوالن يخوشخوراك

 اتمطالعاز  يدر برخ. باشد ينشخواركنندگان مبهم م
و مصرف مشاهده  ين ارزش رجحانيب يچگونه ارتباطيه

رسد كه  يگر به نظر ميد يدر بعض يول ،دينگرد
. مسئول تفاوت در مصرف علوفه باشد يخوشخوراك

 يطي، عوامل محي، ارزش رجحانيخوشخوراك يطوركل به
نش يا گزيمصرف  يباشند كه رو يم يعوامل يره همگيو غ
ازجمله عوامل مؤثر بر . گذارند ير مياه توسط دام تأثيگ

 :و كنترل مصرف عبارتند از ييم غذايمصرف، انتخاب رژ
، پر بودن شكمبه و يريپذهضم( يا هيعوامل تغذ -1

اندازه ( يا هيرتغذيعوامل غ -2و ) عوامل سوخت و ساز
، يو ناصر يكول به نقل از ارزانين) (زان مصرفيلقمه و م

درصد مصرف و افزايش علوفه مورد نياز دام،  ).1384
قالب برآورد ظرفيت مرتع و مديريت چراگاهها همگي در 

. باشد ميها  دامتعيين و برآورد مصرف ماده خشك توسط 
هاي عاملده از تعداد زيادي از ميزان مصرف علوفه با استفا

عاملو ) فيزيكي، فيزيولوژيكي، رواني و رفتاري(دامي 
برآورد ) رژيم غذايي، آب و هوا و مديريت(محيطي  هاي
، مصرف علوفه توسط دام را هاعامليكسري از . گردد مي

دارند و  افزايش داده و يا حداقل در سطح بااليي نگه مي
دهند  رف علوفه را كاهش مي، مصهاعامليكسري ديگر از 

 متعددي مرتبط استهاي عاملو اصوالً مصرف علوفه با 
)Baumont et al., 2000 .(  

توليد مرتع و رفتار چرايي بز را در ) 1382(باغستاني 
اروشيا منطقه استپي ندوشن يزد مورد  -مراتع تيپ درمنه

بررسي قرار داده و نتيجه گرفته است كه در اوايل فصل 
هاي  ها بيشتر روي گونه تغذيه دام) هار و تابستانب(چرا 

خانواده گندميان متمركز است تا مي ئدايكساله و گياهان 
در اواخر فصل مذكور  نيبنابرا .ميئدااي  هاي بوته گونه
 .گيرد اي بيشتر مورد توجه دام قرار مي هاي بوته گونه

توليد دام در اوايل فصل چرا تفاوت زيادي  ،گذشته از آن
) 1381(سندگل . توليد آن در اواخر اين فصل نداشت با
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و رفتار چرايي  Bromus tomentellusتوليد چراگاه 
گوسفند سنگسري را تحت دو سيستم چرا و سه شدت 
چرا در ايستگاه تحقيقات مرتع همند آبسرد مورد بررسي 

وي نتيجه گرفت كه بخش عمده توليد گياه در . قرار داد
ده و دام در اين ايام از افزايش اوايل فصل چرا حادث ش

با سپري شدن دوره  اما ،وزن قابل توجهي برخوردار بود
هاي گلزا دام رغبت  رشد رويشي و ظهور كامل خوشه

زيادي از اين گونه نداشت و نه تنها افزايش وزني را نشان 
رحال اين ه به. نداد بلكه تا حدودي از وزن آن كاسته شد

رويش خود قابل استفاده گوسفند گونه تنها در دو ماه اول 
توليد كمي و كيفي ) 1381(بشري و همكاران . مذكور بود
 -Bromus- Festuca- annuals , Poaتيپهاي (چند مرتع 

Stipa- Astragallus , Hordeum- Astragallus – 

Festuca- Astragallus- annual grass , Bromus ( و
ورد بررسي قرار نياز غذايي گوسفند را در منطقه الشتر م

اين محققان نتيجه گرفتند كه ميزان انرژي توليدي . دادند
غذايي دام  يهااحتياجمراتع مذكور در حد متوسط بوده و 

اين انرژي در حد نگهداري دام  نيبنابرا ،را تأمين كرده
در حالت آبستني و شيردهي نياز به تعليف دستي . است
چرا نياز به  گذشته از آن دام در اواخر فصل. باشد مي

 اتتغيير يق بررسين تحقيهدف ا. مكملهاي پروتئيني دارد
مختلف در سالهاي و ها  ماهد و مصرف علوفه در يتول
  .باشد يه ميموباغ ار ت قرهيسا

  
  مواد و روشها

 منطقه مورد مطالعه -
 38در محدوده جغرافيايي َْ )باغ قره( منطقه مورد مطالعه

 45ْ 02َ 29تا ً 44ْ 58َ 23عرض شمالي و ً 38ْ 03َ 23تا ً
 باغقره –كيلومتري جاده قديم اروميه  70در  طول شرقي
متر است،  ميلي 390ساالنه متوسط بارندگي . قرار دارد

اي بوده كه  منطقه مورد مطالعه متأثر از اقليم مديترانه اقليم
كه طبق  گذارد بر رژيم حرارتي و بارش اثر مي مستقيماً

طبق . خشك سرد استقليم نيمهمنحني آمبرژه داراي ا
آبان، آذر، دي، بهمن،  هاي آمبروترميك ماههاي منحني

عنوان ماههاي مرطوب و  اسفند، فروردين و ارديبهشت به
بافت  .گردد ماههاي خشك محسوب ميعنوان  به بقيه
 گوسفندبوده و نوع و نژاد دام  Sandy-clay-loam خاك
ابعاد منطقه  .استبز  20درصد و  80ب يبا ترك ييماكو

    . حصاركشي نيم هكتار است
 
  روش تحقيق -

مورد نظر در هاي گونهتوليد و مصرف  ،در اين تحقيق
توليد در داخل قطعه . سايت مورد بررسي قرار گرفت

محصور و در فصل رويش و مصرف در بيرون اين قطعه 
گيري  ، اندازهاستدر فصل چراي دام كه تحت چراي دام 

گيري توليد هر گونه در داخل قطعه  دازههرساله ان. گرديد
ماهه تا محصور از اول فصل رويش شروع و با فواصل يك

در بيرون قطعه محصور نيز . داشتخشك شدن گياه ادامه 
، بدين منظور با شروع گرديد   گيري ميزان مصرف اندازه

فصل چرا و ورود دام به مرتع، ميزان علوفه باقيمانده هر 
تا زمان خروج دام از مرتع با فواصل  گونه از چراي دام،

يك ماهه برداشت و از تفاضل آن از توليد در داخل قطعه 
در . گرديد محصور، ميزان مصرف از هر گونه تعيين 

دليل گيري توليد و مصرف، به گيري براي اندازه نمونه
ها در تركيب گياهي و براي پرهيز  گونه بيشترپوشش كم 

انجام طور تصادفي  هب بايدنه كه از برداشت تعداد زياد نمو
از بنابراين  ؛شدهاي متوسط گونه استفاده  ، از پايهشود

گونه مورد نظر در هر ماه حداقل پنج پايه متوسط در 
داخل و پنج پايه متوسط نيز در بيرون قطعه محصور 

گذاري شد و در موعد مقرر تمام توليد انتخاب و عالمت
پايه متوسط   ي تعيين اندازهبرا. ها برداشت گرديد اين پايه

صورت تصادفي سيستماتيك، در يك آماربرداري شديد به
در داخل قطعه محصور   پوشش تاجي و تراكم گونه

برآورد شد و از تقسيم پوشش كل به تراكم كل پوشش 
هر ماه علوفه برداشت شده از . متوسط گونه تعيين گرديد

اي جداگانه سايت به ازاي هر پايه و گونه در داخل پاكته
به آزمايشگاه حمل و پس از خشك شدن در هواي آزاد و 

ها، وزن علوفه خشك، مبناي محاسبات علوفه  توزين نمونه
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با مقايسه . توليد شده و مصرف شده در سايت قرار گرفت
توليد گونه در ماههاي مختلف روند رفتار رويشي گونه در 

با . مرتع تعيين و زمان حداكثر توليد آن معين گرديد
مقايسه مصرف دام از گونه در ماههاي مختلف، زمان و 
ميزان استفاده از گونه در مقاطع زماني فصل چرا روشن 

منظور تأثير سالهاي مورد مطالعه و ماههاي  به سرانجام. شد
تحت بررسي در منطقه   برداشت بر توليد و مصرف گونه

تجزيه ، اعداد و ارقام حاصل مورد بررسي مورد مطالعه
 .تصادفي قرار گرفت اريانس مركب در قالب طرح كامالًو

اصلي  ياثرهابراي % 5سپس با روش دانكن در سطح 
گونه و ماه مقايسه ميانگين براي توليد و مصرف  سال،

   .مرتع مورد مطالعه انجام گرديد

  
  نتايج

براساس ) 2جدول(گردد كه مالحظه مي طوري همان
باغ اروميه  منطقه قره تجزيه واريانس مركب توليد علوفه در

فاكتورهاي سال، گونه و ماه در ) 89-86(سال  4به مدت 
×  متقابل گونه ياثرهادار گرديده و همچنين  معني% 1سطح

  . دار شدند معني% 1ماه نيز در سطح * ماه و سال 
نتايج تجزيه واريانس مركب مصرف همچنين طبق 

سطح در را داري نيز وجود تنوع معني) 2 جدول(علوفه 
 يهاسال، گونه و ماه و همچنين اثر ياثرهابراي %  1

  .ماه نشان داد × ماه و گونه ×گونه، سال  × متقابل سال

  
 مورد مطالعه طرحسالهاي مقايسه مقادير دما و بارندگي در  -1جدول 

 ميانگين اسفند بهمندي آذر آبانمهرشهريورمردادتيرخرداد ارديبهشت فروردينعاملسال

13
8 7/7دما  6  7/14  3/219/228/249/224/161/12  4/2  3/5  - 1/3-  2/5  8/11  

6/61بارندگي  6/36  8/406/172/3506/23/8  4/32  4/16/35  35 307 

13
8 6/13دما  7  4/16  211/255/267/225/162/8  9/3  1- 6/1  6/6  8/13  

8/15 0بارندگي  09/606/222/10101 0 1/1223 7 6/198  

13
8 4/8دما  8  1/15  203/246/231/205/133/7  8/2  2/3-2/2-  5 23/11  

4/44بارندگي  4/20  5/326/1010302/43  8/18  3/157/21  1/62  300 

13
8 6/48بارندگي 9  7/109  8/70012205/16  6/20  2540 25 2/325  

1/8دما   2/14  5/195/235/247/21182/10  6/5  5/3-5/2-  5 12 
  

 مختلف اجراي طرحسالهاي علوفه در و مصرف گونه و ماه بر توليد ، سالتأثير تجزيه واريانس مركب  -2جدول 
 DF SSMSF Prob اتتغييرمنابع

 مصرف توليد مصرف توليدمصرفتوليدمصرف توليد
13/12 3سال  80/1204/4 **27/4 **51/5  18/20  0086/0 ** < 0001/0 ** 

75/11 116شتباها  38/373/021/0    
21/1450 19گونه  89/92533/76 **73/48 **77/347  88/269  < 0001/0 ** < 0001/0 ** 

31/9 57گونه×سال  16/1416/025/0 **74/0  38/1  91/0 ns 0481/0 * 
72/66 2304اشتباه  89/5422/018/0    
75/1636 5ماه  40/126035/327 **88/252 **63/503  46/359  < 0001/0 ** < 0001/0 ** 
76/2139 95ماه×گونه  79/201352/22 **20/21 **65/34  23/30  < 0001/0 ** < 0001/0 ** 
43/17 15ماه×سال  48/4216/1 **83/2 **79/1  04/4  03/0 * < 0001/0 ** 

53/51 285ماه×گونه×سال  58/8418/030/028/0  42/0  1ns 1ns 
96/1039 31600اشتباه   %3285  توليد  )c.v(ضريب تغييرها 03/112265/07/0 

  %04/42  مصرف
 دار عدم وجود احتمال معني nsو درصد يك و % 5دار بودن در سطح  احتمال معني ٭٭و  ٭
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 و مصرف با توجه به آزمون دانكن ميانگين توليد
مالحظه ) 3 جدول(هاي مورد بررسي علوفه براي گونه

 Helichrysumو  Festuca ovinaهاي  گردد كه گونه مي

plicatum   كيلوگرم در هكتار  87/3و  89/3با توليد
ها داشته و در گروه باالترين عملكرد علوفه را در بين گونه

A اند و بعد از آنها گونه قرار گرفته Thymus 

kotschyanus  وbromus tomentelus   با ميانگين توليد
 Bدر هكتار در گروه  كيلوگرم 64/3و  73/3 علوفهماهانه 

 Stipaو  Teucrium poliumهاي  قرار دارند سپس گونه

barbata  وAgropyron intermedium ترتيب در  به
داراي ترتيب  به ، كهقرار گرفتند Eو  D ,Cهاي   گروه

كيلوگرم در  42/2و  64/2 ،79/2توليد متوسط علوفه 
 Annual grass ،Cephalariaهاي  گونه. هكتار بودند

microcephala ،Jurinea leptoloba ،Annual forb  و
Crucianella gillanica  كيلوگرم  36/2با ميانگين توليد

 Galiumقرار گرفتند، دوگونه  Fدر هكتار در گروه 

verum  وFibigia macrocarpa  نيز با ميانگين توليد
هاي  ، گونهFكيلوگرم در هكتار در گروه  28/2

Agropyron trichophorum  15/2با ميانگين توليد Poa 

bulbosa  و 89/1با ميانگين توليدAstragalus effusus  با
، Gهاي  در گروهترتيب  بهكيلوگرم در هكتار  66/1ميانگين 

H  وI هاي اند و گونه قرار گرفتهZiziphora 

clinopodioides ،Dactilis glomerata  وKoeleria 

cristata  و  36/1، 38/1وليد با ميانگين تترتيب  بهنيز

  . ، قرار دارندJكيلوگرم در هكتار در گروه  31/1
بايد   همچنين در مورد مقايسه ميانگين مصرف علوفه

هاي  در گونهترتيب  بهمتذكر شد كه متوسط مصرف علوفه 
Helychrism ،bromus tomentelus، Festuca ovina  و

Teucrium polium  در  33/2و  05/3، 2/3، 58/3با مقادير
اند و بين آنها اختالف  گروههاي اول تا چهارم قرار گرفته

 Cephalaria هاي همچنين گونه. دار وجود دارد معني

microcephala ،Crucianella gillanica، Thymus 

kotschyanus  وGalium verum 12/2با مقادير ترتيب  به ،
قرار دارند كه اين ) E(در گروه پنجم  08/2و  1/2، 11/2
بين اين % 1دار در سطح  معني عدم وجود اختالف معنيبه 

با  Agropyron trichophorumباشد، گونه  ها مي گونه
و ) E(كيلوگرم در هكتار در گروه ششم  96/1ميانگين 

 Stipa barbata ،Jurinea leptoloba ،Fibigiaهاي  گونه

macrocarpa  وAgropyron intermedium  نيز در گروه
و  Poa bulbosaدو گونه . اند گرفته قرار) G( هفتم 

Annual forbs  كيلوگرم در  63/1و  66/1نيز با ميانگينهاي
و  Astragalus effususو گونه ) H(هكتار در گروه هشتم 

Annual grass كيلوگرم  52/1و  56/1با مقدار ترتيب  به
. اند جاي گرفته) I(و دهم ) HI(در هكتار در گروه نهم 

نيز  Koeleria cristataو  Dactilis glomerataهاي  گونه
نيز  Ziziphora clinopodioidesدر گروه يازدهم و گونه 

در  14/1با كمترين ميانگين مصرف علوفه به ميزان 
  .قرار گرفته است) K(ترين گروه  پايين
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  )ha/kg(هاي مختلف  علوفه براي گونه و مصرف مقايسه ميانگين توليد -3 جدول
  توليد  مصرف

 رديف گونه ميانگين يبندگروه   ميانگين  يبندگروه  
G77/1  E42/2Agropyron intermedium 1  
I52/1  FE35/2Annual grass 2  

HI56/1  I66/1Astragalus effusus3  
B20/3  B64/3bromus tomentelus4  
E12/2  FE34/2Cephalaria microcephala 5  
C05/3  A89/3Festuca ovina 6  
E08/2  F28/2Galium verum 7  
A58/3  A87/3Helichrysum plicatum 8  
G82/1  FE41/2Jurinea leptoloba9  
J27/1  J31/1Koeleria cristata 10  
K14/1  J38/1Ziziphora clinopodioides 11  
F96/1  G15/2Agropyron trichophorum 12  
H63/1  FE34/2Annual forb 13  
E11/2  FE38/2Crucianella gillanica 14  
J34/1  J36/1Dactilis glomerata15  
G79/1  F28/2Fibigia macrocarpa 16  
H66/1  H89/1Poa bulbosa 17  
G82/1  D64/2Stipa barbata 18  
D33/2  C79/2Teucrium polium19  
E10/2  B73/3Thymus kotschyanus 20  

  
براي توليد ) 1 شكل(از آزمون دانكن  آمدهبدستنتايج 

كه  مورد بررسي نشان دادسالهاي و مصرف علوفه در 
دار  براي سه سال اول معنيساالنه ميانگين توليد علوفه 

اند و اين ميزان  قرار گرفته) B(نبوده و در يك گروه 
آمده است كيلوگرم در هكتار بدست 41/2طور متوسط  هب

دار نشان  اختالف معني% 5سال چهارم در سطح  و با
كيلوگرم  58/2كه سال چهارم با ميانگين  طوري هاند ب داده

قرار ) A(در هكتار بيشترين مقدار را داشته و در گروه اول 
  .گرفته است

براي سال ساالنه همچنين ميانگين مصرف علوفه 
كيلوگرم در  99/1و  11/2با ترتيب  بهچهارم و سال اول 

اجراي سالهاي هكتار باالترين مصرف علوفه را در طي 
قرار گرفتند ) B(و دوم ) A(طرح داشتند و در گروه اول 

كيلوگرم  96/1همچنين سال دوم با ميانگين مصرف 
درهكتار در رده سوم و سال سوم نيز با ميانگين مصرف 

كيلوگرم در هكتار در گروه چهارم قرارگرفت  91/1علوفه 
%  1دار در سطح  دهنده وجود اختالف معنيه اين نشانك

  .باشد مختلف در مصرف علوفه ميسالهاي بين 
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  به روش دانكن براي سالهاي مختلف اجراي طرح ) ha/kg( مقايسه ميانگين توليد و مصرف علوفه -1شكل

  
از مقايسه  آمدهبدستبراساس نتايج كه  يهمانطور

در به روش دانكن ماهانه مصرف علوفه توليد و ميانگين 
گردد در طي ساليان اجراي طرح و در مالحظه مي 2شكل 

سه ماه اول جزو ) بيوماس(طي شش ماه توليد علوفه 
سه  كه يدرحال ،با ميانگين توليد باالي علوفه بودهماههايي 

با متوسط توليد پايين علوفه هايي  ماهماه پاياني جزو 
ار توليد مربوط به ماه دوم كه بيشترين مقد طوري هاند ب بوده
قرار ) A(كيلوگرم در هكتار بوده و در گروه  27/3با 

گرفته است و كمترين اين مقدار مربوط به ماه ششم 
كيلوگرم در هكتار بوده   09/1با متوسط توليد ) شهريور(

  .است
همچنين در مقايسه ميانگين مصرف علوفه مالحظه 

كيلوگرم در  21/3ماه دوم با ميانگين مصرف گردد كه  مي
فصل چرا ماههاي  هكتار داراي باالترين ميزان مصرف در

سپس ماه سوم با  ،قرار گرفت) A(و در رده اول  هبود
دوم گروه كيلوگرم در هكتار در  49/2ميانگين مصرف 

)B (بندي گرديد و ماه پنجم فصل چرا با ميانگين  دسته
نگين كيلوگرم در هكتار و ماه چهارم با ميا 04/2مصرف 
كيلوگرم در هكتار در گروههاي چهارم و  88/1مصرف 

پنجم جاي گرفتند و ماه اول پس از ماه آخر با ميانگين 
بندي قرار  يك گيلوگرم در هكتار در پايينترين گروه دسته

دهنده وجود اختالف بندي نشان گرفت و اين گروه
  .باشد داري بين ماههاي مختلف در مصرف علوفه مي معني
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  بحث
توليد و نتايج تجزيه واريانس مركب  با توجه به
مورد  هايعاملمشخص گرديد كه همه  مصرف علوفه

دار بوده و تنها در مورد اثر  بررسي داراي اختالف معني
اين تفاوت  علوفه گونه در مورد عامل توليد* متقابل سال 

  . مشاهده نگرديد%  1ري در سطح دا معني
با توجه به آزمون دانكن ميانگين توليد و همچنين 

) 3 جدول(هاي مورد بررسي مصرف علوفه براي گونه
لحاظ توليد  هاي مختلف هم به كه بين گونه ديگرد مالحظه 
 ؛داري وجود دارد لحاظ مصرف تفاوت معني و هم به

ها ميزان توليد  شود در همه گونه كه مشاهده مي طوري هب
اما نكته قابل توجه در  ،ميزان مصرف بوده استاز باالتر 

ها ميزان توليد و ميزان  اين است كه در برخي از گونه
برابر بوده و در برخي ديگر اين تفاوت  مصرف تقريباً

كه در گونه  طوري به ؛باشد اندكي قابل مالحظه مي
Thymus kotschyanus  ميزان مصرف كمتر نسبت به

توليد را شايد بتوان به خوشخوراكي كمتر اين گونه براي 
 همانندهايي  دام نسبت داد و نيز در مورد گونه

Astragalus effusus ،Cephalaria microcephala ،
Galium verum ،Koeleria cristata ،Ziziphora 
clinopodioides ،Agropyron trichophorum ،

Dactilis glomerata  وPoa bulbosa توان با توجه  مي
ها از  به ميزان توليد و ميزان مصرف ادعا نمود كه اين گونه

هاي مورد  خوشخوراكي باالتري نسبت به ساير گونه
ها با توجه به  زيرا در اين گونه ،اند بررسي برخوردار بوده

شود كه اين دو  مصرف آنها مشاهده مي ميزان توليد و
عددي دامنه در يك  اًتقريب ها مورد نظر در اين گونه عامل

اند و به  بوده و در واقع اختالف ناچيزي با يكديگر داشته
ميزاني كه از اين گياهان در مرتع مورد مطالعه توليد شده 

. است شدههمان ميزان نيز توسط دام مصرف  است تقريباً
الزم به ذكر است كه اگر بخواهيم هر يك از عوامل توليد 

انه بررسي نماييم بايد متذكر را جداگها  گونهو مصرف اين 
را  يبررسهاي مورد  آمده گونهطبق نتايج بدستشد كه 

توليد قرار داد، گروه اول  از نظر توان در سه گروه كلي مي

  كيلوگرم در هكتار، 5/3هايي با توليد باالي  شامل گونه
كيلوگرم در  3 -2هايي با توليد بين  گروه دوم شامل گونه

 2هايي كه توليد كمتر از  امل گونهگروه سوم ش  هكتار،
همچنين از نظر مصرف نيز . كيلوگرم در هكتار دارند

كيلوگرم  5/3هايي كه توليد باالي  شود كه گونه شاهده ميم
كيلوگرم در هكتار نيز  5/3در هكتار دارند مصرف باالي 

كيلوگرم در  2هايي كه توليد كمتر از  گونه دارند و نيز
 ،باشد ها نيز كمتر از اين مقدار ميهكتار دارند مصرف آن

 هاي با توليد اما نكته قابل تأمل اين است كه از بين گونه
كيلوگرم در هكتار برخي از آنها مصرف كمتر  3-2 علوفه

 همانند يهاي توان به گونه مي از اين حد داشته كه
Agropyron intermedium ،Annual grass،Jurinea 

leptoloba ،Annual forb ،Fibigia macrocarpa  و
Stipa barbata به لحاظ حفظ  بنابراين .اشاره نمود

تواند در اولويت  ها مي پوشش مرتعي منطقه حفظ اين گونه
  .برنامه مديريتي مرتع مورد بررسي قرار گيرد

مختلف مشاهده سالهاي طبق نتايج توليد و مصرف در 
هم از لحاظ توليد و هم از لحاظ  89شود كه سال  مي

ف بيشترين مقدار را داشته است و سه سال قبل از مصر
مشابه يكديگر  از نظر بررسي اين دو عامل تقريباً 89سال 
داري نيز بين آنها  كه اختالف معني طوري هب ؛اند بوده

توان  را مي 89علت افزايش توليد در سال . مشاهده نگرديد
 يقبل و سال زراع يزراعافزايش بارندگي در سال بدليل 

مانده از سال قبل  رطوبت باقيكه  طوري به .دانست 88-89
سزايي در ميزان توليد در سال بعد داشته است كه در بتأثير 

قبل نيز به سالهاي نسبت  89اين ميان افزايش دما در سال 
بارندگي سال قبل  عاملدو بنابراين  ،اين مورد كمك نموده

ال افزايش توليد در س جبموو افزايش دما در همان سال 
كه به تبع توليد باال در اين سال افزايش  اند شده 89

ديگر مشاهده سالهاي مصرف نيز در همين سال نسبت به 
آب و ر ييتغر ي، تأث)Smoliak  )1986كه طوري به .گرديد

ساله در جنوب  50ك دوره يد علوفه را در يهوا بر تول
قرار  يمورد بررس Manyberriesستگاه يآلبرتا در ا يشرق
 Julyتا  April يد كه بارندگيجه رسين نتيو به اداد 
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ن يد مرتع ارتباط داشته و بر ايبا تول) ماهريبهشت تا تيارد(
 هايدادهكساله ياهان يد گين توليتخم يتوان برا ياساس م

. را مورد استفاده قرار داد) نيفرورد( Augustاول  يمياقل
د يز با تولين ين متوسط درجه حرارت و بارندگيهمچن

توان  ين ارتباط هم ميداشته و براساس ا يميارتباط مستق
 يژه در مواقع خشكساليو د بهينسبت به برآورد تول

. استفاده نمود يتيريمدهاي  متصمي يزير منظور برنامه به
 ينيز در گزارش) 2005(و همكاران  Durraniهمچنين 

بشدت  يانه و فصليسال ياند كه مقدار بارندگ عنوان كرده
  Hussainبعالوه . باشد يرگذار ميد علوفه مراتع تأثيبر تول

د علوفه مراتع خشك يتول يقي، در تحق)Durrani )2007 و
از  يپوشش يدر پاكستان كه دارا يو معتدل و مرتفع هاربو

بود را در ) هايا  ت بوتهيغالب(ها، فوربها و گراسها يا  بوته
ش گزار دادند وقرار  يمورد بررس 1998و  1997سالهاي 

ن مناطق از يا ياهيگ يها  ش گونهياند كه فصل رو كرده
April  تاOctober )ن يباشد كه ا  يم) ماهن تا مهريفرورد

و  يبارندگ اتتغييرل يدل بهاز سالها  يها در بعض خيتار
و  ياحسان. كند  يدا مير پييدرجه حرارت ماهانه و ساالنه تغ

د علوفه يلبر تو يميط اقلير شراينيز تأث) 1386(همكاران 
 سال 8 ياخترآباد ساوه را در ط يمراتع در منطقه استپ

 يآنها شاخصها. قرار دادند يمورد بررس) 1377-1384(
ن يل قرار دادند و به ايه و تحليرا مورد تجز يميمهم اقل

 ي، بارندگيميمهم اقل ين شاخصهايدند كه از بيجه رسينت
اخص ن شيثرترؤعنوان من بهيشيعالوه پ  ش بهيفصل رو

مثبت و  يد علوفه اثرگذار بوده و همبستگيتول يرو
  .داردد علوفه يبا تولرا  يدار يمعن

، )1386( زارعو  يبديم يباغستاناست كه  ذكر هبالزم 
راتع م د علوفه ساالنه دريو تول يروابط بارندگ يقيدر تحق

مورد  79-83سالهاي  يزد را در طيپشتكوه استان  ياستپ
مقدار كل كه دند يجه رسين نتيبه اقرار دادند و  يبررس
د سال يزان توليع آن بر ميتوز يانه و چگونگيسال يبارندگ
در اثرها ن يبعد از آن مؤثر است و اسالهاي و  يجار
كش و   لهيف. دينما  يمختلف متفاوت عمل م يها گونه

د علوفه در مراتع يزان توليم يقي، در تحق)1388(همكاران 

قرار دادند و به  يار را مورد بررسعباس سبزوپشته يابانيب
د علوفه بشدت به يزان توليدند كه ميجه رسين نتيا

در  يعلت كاهش بارندگ به. وابسته است يفصل يبارندگ
دا يد علوفه بشدت كاهش پيزان تولي، م86-87 يسال زراع

رگذار بوده يز تأثيزان مصرف نين مهم در مينموده كه ا
كساله كه در ي يها  د گونهيآنها عنوان كردند كه تول. است

ن يرا تأمها  دامدرصد علوفه  97تا  43قبل از  يسال زراع
. از ماه اول وجود نداشت 86-87 يكرد در سال زراع  يم
 يها  ف گونهيتعل يدر مواقع خشكسالكه  طوري به
باال  يا  اهان بوتهياز گها  دام يرخوشخوراك و چرايغ

  .رفت
طي  )1391( كارانكيا و هم زارعاين درحاليست كه 

و االنه ـمقادير توليد علوفه س تعيين منظور بهتحقيقي كه 
رود ساوه مهم در قرق تحقيقاتي خشكهگونههاي  ماهانه
كه عنوان نمودند  انجام دادند 1387 -89اي ـلهاـطي س

  هاي گياهي ميزان بارندگي فصل زمستان بر توليد گونه
بهاره  يهايرندگبا .است نداشته يثير معنيدارأاله تـچندس 

كرده ي متفاوت عمل ـتوليد علوفه گياهان تحت بررس بر 
هاي  داري بين توليد گونه كه رابطه معني طوري هب. است
و ميزان ) Salsola laricinaو  Artemisia sieberi(اي  بوته

 Stipa(هاي علفي  ولي در مورد گونه ،بارندگي ديده نشد

hohenackeriana  وPoa sinaica ( بارندگيهاي بين
ها رابطه  هاي اسفند و فروردين و توليد ساالنه اين گونه ماه

  .داري وجود داشت معني
از مقايسه ميانگين  آمدهبدستبراساس نتايج همچنين 

مختلف مورد سالهاي در ماهانه توليد و مصرف علوفه 
كه بين توليد در ماههاي مختلف و  بررسي مشخص گرديد

داري وجود  اختالف معني مختلفماههاي نيز مصرف در 
كه ماه دوم بيشترين ميزان هم از نظر توليد و  طوري هب .دارد

ديگر به خود ماههاي هم از نظر مصرف را در بين 
تواند با توجه به  اختصاص داده است كه اين موضوع مي

توليد باال و مصرف پايين در ماه فروردين بيانگر اوج 
شايان . بهشت باشدها در ماه اردي خوشخوراكي اين گونه

ذكر است كه دو ماه مرداد و شهريور با اينكه بار توليدي 



  باغ اروميه هاي مرتعي مراتع قره بررسي تغييرات توليد و مصرف گونه  622

اما  ،اند  ديگر به دوش كشيدهماههاي كمتري را نسبت به 
ميزان مصرف آنها نسبت به توليدشان بيشتر بوده است كه 

 توان چنين توجيه نمود كه احتماالً البته اين موضوع را مي
ن هوا و به تدريج خشبي تر شد پس از ماه دوم و با گرم

ها قدري  ها تمايل دام در مصرف اين گونه شدن اين گونه
هاي ديگر  به مصرف گونه كاهش يافته و دام ترجيحاً

كه در دو ماه آخر  طوري هب ؛موجود در منطقه پرداخته است
هاي موجود در  با كاهش ساير گونه فصل چرا احتماالً
هاي مورد بررسي  به مصرف اين گونه منطقه دام اجباراً

پرداخته و توليد در دو ماه قبلي و توليد در اين دو ماه 
. نشانگر مصرف باال در اين دو ماه پاياني بوده است جمعاً

توان  مختلف نيز ميماههاي از نظر تأثير دما و بارندگي در 
تر  نقش بارندگي در ميزان توليد در سه ماهه اول را پررنگ

اي كمتر در ماه فررودين ولي غم دمر بهكه  طوري هب .ديد
افزايش بارندگي در اين ماه و همچنين ريزش باران در 

قبل از آن باعث باال رفتن ميزان رطوبت در خاك ماههاي 
  .است شدهباعث افزايش توليد در اين ماه  درمجموعو 
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Abstract 
Each species has a specific production during the grazing season and different years. Also, the grazing 

livestock consumes certain forage which is different in terms of different conditions and breeds. Planning 
and management of rangeland and livestock is not possible without understanding the production 
characteristics of plants and forage consumption of a rangeland during the grazing period. This study was 
implemented during four years in Urmia-Gharebagh rangelands to evaluate the vegetative characteristics 
and forage production and consumption by livestock at different phenological stages. For this purpose, 
with the start of the grazing season and livestock entry to rangeland, the remaining forage of each species 
was harvested with one -month intervals until the departure of livestock grazing and the consumption rate 
was calculated by subtracting it from the production inside the exclosure. Finally, in order to study the 
effect of years and months on the production and consumption of species, data were analyzed. The results 
of combined analysis of variance showed that, in most species, the highest forage production and 
consumption were obtained in the fourth year along with the increment of rainfall in this year compared 
to other years. During the six months (April to September), the highest forage production and 
consumption was recorded in May in all years of study. The lowest forage production and consumption 
was recorded in September and April, respectively. The highest production and consumption were 
recorded for Festuca ovina, Helychrism and Bromus tomentelus and Poa bulbosa, Astragalus effuses, 
Dactilis glomerata, Ziziphora clinopodioides and Koeleria cristataamong showed the lowest production 
and consumption. 
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