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مطالعةتغییراتتولیدومصرفعلوفةگونة 
Bromus tomentellus Boiss.درمراتعکردانالبرز 
 قادر کریمی؛ عضو هیئتعلمی مؤسسة تحقیقات جنگلها و مرات کشور
 حسن یگانه؛ استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و مناب طبیعی گرگان
 معصومه عباسی خالکی؛ دانشجوی دکتری دانشگاه محقق اردبیلی

 مهدی معمری؛ دانشجوی دکتری مرت داری دانشکدة مناب طبیعی دانشگاه تدران
 هادی افرا؛ کارشناسارشد دانشگاه علوم کشاورزی و مناب طبیعی گرگان

چکیده
به مبظور بررسی خصوصیا

تولیادی و مقادار مصارف علوفاة گیااه  Bromus tomentellus Boiss.در مراحاو مختلاف

فبولوژی توسم دام ،این مطالعه به مد

چهار سال در مراتب کردان البرز انجام شد .بدین مبظور ،باا شارو ،فصاو چارا و

ورود دام به مرتب ،مقدار علوفة باقیماندة گونه از چرای دام تا زمان خروج دام از مرتب با فواصو یکماهه برداشات شاد و
از تااضو بن از تولید در داخو قطعة محصور مقدار مصرف گونه تعیین شد .سرانجام ،به مبظور تأثیر سالهای مورد مطالعه
و ماههای برداشت بر تولید و مصرف گونة تحت بررسی در مبطقة مورد مطالعه ،اعداد و ارقام بهدستبمده تجزیه و تحلیو
شد .به طور کلی ،بر اساس نتایج بهدستبمده ،سال سوم و چهارم بیشترین مقدار و سال اول کمتارین مقادار تولیاد را باه
خود اختصاص دادند .تغییرا

مصرف این گونه در سالهای مختلف نیز مشابهم تولید باود .همچباین ،دورة رشاد و تولیاد

علوفة گونة  Bromus tomentellus Boiss.در فصو بهار است و در اردیبهشتماه به حداک ر مقدار خود میرساد و بعاد از
بن به سمت تیرماه روند نزولی طی میکبد .در ماههای اردیبهشت و خرداد دامْ علوفة حاصو از این گونه را در حجام بااال
مصرف میکبد .هر چه به سمت تیرماه پیش میرویم ،دام به مقدارِ بسیار کمی از این گیاه استااده میکبد .بهنظر مایرساد،
با کاموشدن مراحو رشد ،این گونه حالت خشبی پیدا میکبد و دام تمایو کمتری به چرای بن دارد .در نتیجه ،دام به مقدارِ
کمی از بن مصرف میکبد.

واژگان کلیدی :تولید علوفه ،مراتب کردان ،مصرف علوفه.Bromus tomentellus Boiss. ،
 طویاندة مائول:

Email: m_moameri16@yahoo.com
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مقدمه

ملرز ماوطد نسل رنر نر و هر سال م دنر قیا ز بذر

نکوسیالمهاز مرتعی عیدهترین بتاشِ عرصاههااز

تولید میکناد .رویاش نیان گیااه نق نونیال فارور ین

گالر ة ک،ور هاالند .بارنز مادیریت صاحیو نیان

شروع می شو و رشد روی،ی آن تا نونخر نر یبه،ت

نکوسیالمها شناخت کاافی نجازنز ت،اکیل هناده و

ن نمه نر  .نیان گیااه داا ر نسات مااز  -25رجاة

آنها ضرورز نست .گیاهاان یاک سااله،

ساطلیگرن و  40رجة ساطلیگرن رن بهخاوبی تحیال

روی،ی کینی و کیای

کند [ .]21عفد پ،یکی یکای نق گارنسهااز پایاا و

متلفد ،فنولونزهاز ملااو  ،و طیز فر هاز روی،ی

خو خورن ،مرنتع مناطق معلدلة ک،ور نست که ،به

ملنوع ترکیبِ گیاهیِ نکثر مرنتع رن ت،اکیل مای هناد.

عفاات خااو خااورنکی ،ن بااه میاازنن قیااا ز نق آن

خ،وصیا

وساله ،و نکیی با خ،وصیا

بنابرنین ،هر یک نق فر هاز روی،ی و طیز هار یاک نق

م،ر

میکند [.]23

گوطههازِ هر فر روی،ای ر ورة قمااطیِ خاصای نق

رشااد گوط اة  Bromus tomentellus Boiss.ر

ورة چرن فعالنطد و تولید معیننی نرطد .بررسی تولیاد

مرنتع نسلان تهرنن نق نونسط نساندماه شروع میشو و

نین گیاهاان و مادیریت صاحیو آنهاا باه

به نقنز هر  1000ملر نفازنیش نرتاااع نق ساطو ریاا

منظور برطامهریازز و مادیریت مطفاوب ن و مرتاع

یدو  7تا  15روق تأخیر رشد مالیظه مایشاو [.]9

ضرورز بهطظر مایرساد .یکای نق گیاهاان عفوفاهنز

ر ففور نیرنطیکا ویهگیهاز گیااهشناسای نیان گوطاه

مناسب برنز نیجاا چرنگااه و تولیاد عفوفاة خ،اک

ت،ریو و به پرنکنش آن ر عرنق ،نفغاطالان ،پاکالان،

مرتعی  Bromus tomentellus Boiss.نست .نین گوطه

دا اق ،و نیرنن نشااره شاده نسات [ .]18ر مطالعاا

منبع مناسبی برنز تأمین بت،ی نق خورن ،ن ک،اور

نکولونز گوطة عفد پ،یکی بررسی و بیاان شاد کاه

نست .ر نصالح گرنسها نفزنیش عیفکار و کیایات

نین گیاه ر نمنة نرتااعی  2300ا  3300ملر نق سطو

نصفی ر

ریا رشد میکند و مریفة رسایدن باذر آن ر نونیال

معرفی نردا نصالحشده به شیار مایرو [ .]11گوطاة

تیرماااه نساات .نیاان گوطااه ر نساایدیلة  47/7ا 7/21

نکیاای  Bromus tomentellus Boiss.یااا عفااد

میروید .ملوسط بارطدگی ر روی،گاههاز نیان گیااه

پ،یکی گیاهی نست نق خاطون ة گندمیان که ر نغفب

 510ا  653میفاایملاار و میاااطگین ماااز ساااالطه 7/2

مناطق طییهنسلای ک،ور بهوفور یده میشو  .به طاور

رجة ساطلیگرن نست .مریفة رشد روی،ی نین گوطه

کفی Bromus tomentellus Boiss. ،گیااهی داوز باا

نق نونسااط فاارور ین تااا نونسااط نر یبه،اات نساات و

جونطهقطی باذر

مریفة گال های آن نق نونخار نر یبه،ات تاا نونخار

آن قیا و ک،ت آن یلی ر سالهاز خیفای خ،اک

خر ن و مریفة رسیدن بذر نونخر تیرماه نسات [.]16

طیز موف یتآمیز نست .یدو  35سال نسات کاه نیان

گوطة عفد پ،یکی نرنز ری،ههاز دوز با سادههاز

گیاه ر شرنیط بارطدگی  300میفیملر ر نرتااع 1900

شکننده و ر داعدة قنطو نر یا برنفرنشله با بارگهااز

و م،ر

عفوفه نهییت ویههنز نر و یکی نق نهدن

ری،ههاز ملرنکم و قیا نست .ددر
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خطی و طو ،نر نست کاه بتاش نعظام بارگهاا ر

نر [ .]6نق بین شاخصهاز مهام ندفییای ،بارطادگی

پایین ساده مجلیع نست و روز خا ،رن مایپوشااطد.

ف،ل رویش شاخص مهیی نست که ر تولید عفوفاه

نین گوطه نق نهییت خاصی ر یام و نییااز مرنتاع

نثرگذنر نست و هیبالگی مثبت و معنی نرز با تولید

باایار قیاا ز

تولیاد،

برخور نر نست .عفوفة نین گیاه نرق

عفوفه نر [ .]8ر مطالعه نز یگار تغییارن

نر و یلی میتونطد جایگزین یوطجه ر رنیم غذنیی

خو خورنکی ،و کیایت عفوفه ر پنج تیاپ گیااهی

ن هاز نهفی شاو [ .]9ر مطالعاهنز تولیاد چرنگااه

بررسی شد .بر نساس طلایج نین مطالعه ،تولید کینای و

 Bromus tomentellus Boiss.و رفلاااار چرنیااای

کیای گیاهان ر ساال هااز متلفاد و ر ورههااز

گوساند سنگارز تحت و سیالم چرن و سه شاد
چرن ر نیالگاه تح ی ا

نساات .بنااابرنین،

متلفااد یااک ف،اال چاارن ملااااو

مرتع هیند آباار بررسای

ظرفیت مرنتع باید بر نساس تولید کینای و کیاای هار

شد .طلایج نین مطالعه ط،ان ن که بتش عیدة تولیاد

ف،ل چرن تعیین شاو [ .]2ر مطالعاهنز نثار فاصافة

گیاه ر نونیل ف،ل چرن یا

میشو و ن ر نیان

منااابع آب شاارب ن ر مرتااع نق محاال چاارنز ن

نیا نق نفزنیش وقن رخور توجهی برخاور نر نسات،

بررسی شد .طلایج ط،ان ن ورز یا طز یکی نق منباع

ولی با سارزشدن ورة رشد روی،ی و ظهاور کامال

آب آثار مثبت و منای بر م،ر

عفوفه نر  .هر چاه

خوشههاز گلقن رغبت ن به نین گوطه کم میشو و

نین فاصفه کوتاهتر باشاد بار م،ار

طهتنهاا نفازنیش وقطای رن ط،اان طیای هاد ،بفکاه تاا

میشو و بر مرتع ف،ار بی،لرز ونر میشو  ،ولی بر

یدو ز نق وقن آن کاسله میشو  .به هر یاال ،ف اط

تولید نمی نفزو ه میشو [ .]11ر مطالعاهنز رفلاار

ر و ماه نول رویش نین گوطهْ گوساند سنگاارز نق

چاارنز ن ر مرنتااع تگازنس بررساای شااد و طلیجااه

میکند [ .]22مح ان ر مطالعاهنز تولیاد

گرفله شد که چرنز ن ها تحت تأثیر کینیت و کیایت

کینی و کیای چند مرتع (تیپهاز Bromus Festuca

عفوفه و منابع آبی و طوع ن درنر میگیر  .مح ان ر

Hordeum

نین مطالعه بیان کر طد که ف ط بت،ای نق کال عفوفاة

آن م،ر

،Poa stipa Astragallus،annuals
،Astragallus

Festuca Astragallus annual

تولیدز مرتع رن ن چرطده م،ر

عفوفاه نفازو ه

میکند [.]15

 )Bromus،grassو طیاق غذنیی گوسااند رن ر منط اة

باا وجاو نهییات فرنونطای کاه گوطاة Bromus

نل،لر بررسی کر طد .مح ان طلیجه گرفلند کاه میازنن

 tomentellus Boiss.ر تأمین تولید عفوفه و نفزنیش

نطرنز تولیدز مرنتع مذکور ر یاد ملوساط نسات و

فرآور ههااز نمای و یااظات خاا ،ر باایارز نق

نیلیاجا

غذنیی ن رن تأمین میکند ،ولی نین نطرنز

تیپهاز گیاهی مرنتع ییالدی ک،اور نر  ،ملأساااطه

ر ید طگه نرز ن نست .بنابرنین ،ر یالت آبالنی

نطالعا

منل،رشاده رباارة خ،وصایا

و شیر هی طیاق به تعفید سلی نسات .گذشاله نق آن،

م،ر

آن طابلاً کام نسات .بناابرنین ،هاد

ن ر نونخر ف،ل چرن به مکینلهااز پروتئینای طیااق

مطالعه بررسی خ،وصیا

تولیادز و
نق نیان

تولیدز و م ادنر م،ار
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عفوفة گیااه  Bromus tomentellus Boiss.ر ف،ال

سه کیفوملر نست .نین منط ه ر نرتاااع  1650ملار نق

چرن ر مرنتع طییهنسلای کر نن نسلان نلبرق نست.

سطو ریا با شیب عیومی  25تا  35رصد و جهات
جنوبی -شیالی درنر نر  .خا ،نرنضی نین منط اه نق

روششناسی

طوع خا،هاز لیلوسول آهکی با بافت شانی لاو باه

خصوصیات منطقة مورد مطالعه

رطگ دهوهنز روشن و طاوذپذیرز و قهک،ی مناساب

منط ة مور مطالعه ر شایال غارب نسالان نلبارق ر

نست .م دنر بارطدگی سایت مور طظار باا نسالاا ه نق

بیاتکیفوملرز شهرسلان ه،لگر و ر محال طارح

نیالگاه هونشناسی صومعه ،که ر و کیفوملرز منط ة

مرتع نرز کر نن وندع ر نیالگاه تح ی ااتی مؤسااة

شاده

ونکان و سر ساقز رنقز درنر نر  .نین منط اه باین
متل،ا

 35رجه و  51دی ة عارم شایالی و 50

رجه و  55دی ة طول شردی ونداع شاده نسات .ن
غالب منط ه گوساند طاهن ف،اندز نسات .منباع آب

مور مطالعه درنر نر  270 ،میفایملار گازنر
نساات .ندفاایم منط ااه ،باار نساااس رو

نصااالحشاادة

ومارتن ،طییهخ،اک فرنسار نسات .جادنول  1و 2
نطالعا

بارطدگی و رجة یرنر

چهار ساال ماور

مطالعه رن ط،ان می هد.

شرب ن ها ر مرتاع چ،ایه نسات و فاصافة محال
آب،تور تا ورترین ط ا چرنز ن ر منط اه و تاا
جدول  .1میزان بارندگی ماهیانة ایستگاه بارانسنجی صومعه کردان ( 1385ـ )1389

سال قرنعی
ماه
مهر
آبان
آذر
ز
بهین
نساند
فرور ین
نر یبه،ت
خر ن
تیر
مر ن

 1385ا 1386

 1386ا 1387

 1387ا 1388

 1388ا 1389

میاطگین

24

10

5

7

11/5

43
35
52
40
27
30
27
15
0
0

شهریور

0

بارطدگی سالیاطه

293

19
22
60
32
10
5
2
0
0
0
0

160

12
35
55
44
32
35
28
20
0
0
0

266

10
30
65
52
28
45
25
15
0
0
0

277

21

30/5
58
42

24/25
28/75
20/5
12/5
0
0
0

249
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جدول  .2درجة حرارت متوسط ماهیانة ایستگاه بارانسنجی صومعه کردان (  1385ـ ) 1389

سال قرنعی
ماه

 1385ا 1386

 1386ا 1387

 1387ا 1388

 1388ا 1389

میاطگین

20

18

15

16

17/25

مهر
آبان

10
8

آذر

2

ز

4

بهین
نساند

8

9

5

6

1

1

4

5

8

9

4
0
3

10

فرور ین

11

13

10

5

نر یبه،ت

18

21

22

15

خر ن
تیر
مر ن
شهریور

20
25
26
21

24

ر نیاان مطالعااه تولیااد و م،اار

28

27

30

24

25

م،ر
گوطااة Bromus

 tomentellus Boiss.ر مرنتاع کار نن بررسای شاد.
تولید ر نخل دطعة مح،اور و ر ف،ال رویاش و
ر بیرون نین دطعه ر ف،ال چارنز ن  ،کاه

تحت چرنز ن نست ،نطادنقه گیارز شاد .هار ساال
نطدنقه گیرز تولید گوطاة ماور طظار ر نخال دطعاة
مح،ور نق نول ف،ل رویش شروع شد و باا فونصال
یکماهه تا خ،کشدن گیااه ن نماه یافات .ر بیارون
دطعة مح،ور طیز م ادنر م،ار

25

27

روش تحقیق

م،ر

7

5

نطادنقهگیارز شاد.

بدین منظور ،با شروع ف،ل چرن و ورو ن به مرتع،
م دنر عفوفة بادیماطادة گوطاه نق چارنز ن تاا قماان
خروج ن نق مرتع با فونصل یکماهه بر نشت شاد و
نق تااضل آن نق تولید ر نخل دطعة مح،اور م ادنر

27
30
32
28

7/75
5/75
1
4

8/75
9/75
19
24

27/5
29

24/5

نق گوطة مور طظر تعیین شد .ر طیوطاهگیارز

برنز نطدنقهگیرز تولید و م،ر  ،به لیل پوشش کام
نکثاار گوطااههااا ر ترکیااب گیاااهی و باارنز پرهیااز نق
بر نشت تعدن قیا طیوطها که باید باه طاور ت،اا فی
صور

میگرفتا نق پایههاز ملوسط گوطاه نسالاا ه

شد .بنابرنین ،نق گوطة مور طظر ر هر ماه یدندل پنج
پایة ملوسط ر نخل و پنج پایة ملوسط طیز ر بیرون
دطعة مح،اور نطلتااب و عالماتگاذنرز شاد و ر
موعد م رر هیة تولید نین پایهها بر نشت شاد .بارنز
تعیین نطدنقة پایة ملوسط ر یک آماربر نرز شدید باه
صور

ت،ا فی -سیالیاتیک پوشش تاجی و تارنکم

گوطه ر نخل دطعة مح،ور برآور شد و نق ت اایم
پوشش کل به ترنکم کل پوشش ملوسط گوطاه تعیاین
شد .هر ماه عفوفة بر نشتشده نق سایت باه نقنز هار
پایه و گوطه ر نخل پاکتهاز جدنگاطه به آقمای،گاه
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جنگالهاا و

گوطه ر م اطع قماطی ف،ل چرن روشن شد .سرنطجا ،

بتش تح ی ا

مرنتع ک،ور ییال شاد و ،پاس نق خ،اکشادن ر

به منظور تاأثیر ساالهااز ماور مطالعاه و مااههااز

هونز آقن و توقین طیوطهها ،وقن عفوفة خ،کْ مبناز

گوطاة تحات بررسای ر

محاسبا

مرتع مؤساة تح ی اا

عفوفة تولیدشده و م،ر شاده ر ساایت

بر نشت بر تولید و م،ر

منط ااة مااور مطالعااه ،نعاادن و نردااا یاصاال مااور

درنر گرفت .با م ایاة تولید گوطه ر ماههاز متلفاد

بررسی تجزیة ونریاطس مرکب ر دالاب طارح کاامالً

روطد رفلاار روی،ای گوطاه ر مرتاع تعیاین و قماان

نطکن ر ساطو

یدنکثر تولید آن معینن شد .با م ایااة م،ار

ن نق

گوطه ر ماههاز متلفاد ،قماان و میازنن نسالاا ه نق

ت،ا فی درنر گرفت .ساس ،با رو

 5رصد برنز آثار نصفی سال و ماه م ایااة میااطگین
برنز تولید و م،ر

مرتع مور مطالعه نطجا شد.

شکل  .1تصویری از گونة بروموس در داخل قرق

م دنر تولید و م،ر

نتایج
تجزیة ونریاطس مرکب تولید و م،ر

گوطة Bromus

 tomentellus Boiss.ط،ان ن که نثر سال و ماه و نثر
مل ابل سال × ماه ر ساطو  1رصاد معنای نر شاده
نست (جدول  .)1بنابرنین ،م دنر تولید و م،ار

ر

طی سالهاز مور بررسی برنز نیان گوطاه ملاااو
بو ه و هیننین ر طی سه ماه ف،ال چارن ر م ادنر
تولید و م،ار

آن تاااو

معنای نر وجاو نشاله

نست .عالوه بر نین ،معنی نربو ن نثر مل ابال ساال ×
ماه اللت بر نین نر که ر طی سه مااه ف،ال چارن

ملااو

برنز سالهااز ماور بررسای

بو ه یا ،به عبار

یگار ،ر سااخلار ن ههاا

تنوع ضربی وجو نشاله نسات .هیاان طاور کاه ر
شکل  2مالیظه میشو  ،گروهبنادز میااطگین تولیاد
گوطة  Bromus tomentellus Boiss.ر سال ،با توجه
به آقمون نطکن ،به و گروه بایار ونضو و م،اتص
ت ایم شده نست .ساال نول ( )1386کیلارین م ادنر
تولید رن نشت و ر گروه و (گروه  )bدرنر گرفت.
سال و  ،سو  ،و چهار نرنز تولید ت ریبااً یکااان
بو و ر یک گروه (گروه  )bدرنر گرفلند.

365

مطالعة تغییرات تولید و مصرف علوفة گونة  Bromus tomentellus Boiss.در مرات کردان البرز
جدول  .3تجزیة واریانس مرکب تولید و مصرف گونة Bromus tomentellus

منابع تغییرن

Br.to

رجة آقن ز

 MSتولید

سال

3

**30/83

**32/26

خطاز 1

12

4/324

3/55

ماه

2

**323/55

**155/94

ماه × سال

6

**17/4

**17/21

خطاز 2

24

47/305

2/258

 MSم،ر

شکل  .2آزمون دانکن تولید و مصرف در سالهای مورد بررسی گونة  Bromus tomentellusبر حسب گرم در پایه

طلایج آقمون نطکن ر سطو  5رصد برنز تولید

نق نول ف،ل روی،ی رو به نطلها کم مایشاو ا مرتاب

گوطة  Bromus tomentellus Boiss.ر طی

شده نست .جدول  4م دنر تولید ،م،ار  ،و رصاد

ماههاز ف،ل چرن (شکل  )3ط،ان می هد که میاطگین

بهرهبر نرز گوطة  Bromus tomentellus Boiss.رن به

تولید ر ماههاز مور بررسی به سه گروه ت ایم شده

صور

طاابی

نست :ماه نول (نر یبه،ت) بی،لرین تولید رن نشت و

ماهاطة گوطة آن و سهم تولید هار مااه رن ر هار ساال

و م،ر

ر گااروه  aداارنر گرفاات ماااه خاار ن ر گااروه و
(گروه  )bماه تیر ر گروه سو (گروه  )cو نیان باه
ونسطة میزنن بارطدگی و سلرسی گیاه به رطوبتا که

تجیعی و جادول  5تولیاد و م،ار

ط،ان می هد.
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جدول  .4تولید ،مصرف ،و درصد بهرهبرداری گونة  Bromus tomentellusبه صورت تجمعی

تیر

خرداد
مصرف

اردیبهشت
درصد
مصرف

مصرف

تولید

تولید

درصد
مصرف

مصرف

تولید

()Kg/ha

()Kg/ha

درصد
مصرف

()Kg/ha

()Kg/ha

116/2

19/7

14/4

72/8

1386

31/3

68/8

142/5

30/7

35/7

78

12/6

16

1387

62/6

20/8

25/2

72

18/4

25/2

14/2

18/7

1388

40/3

10/5

26

60

18/1

30/2

75/9

18/9

1389

45/7

16/3

35/6

64/9

22/2

34/2

67/1

123/7

31/6

میانگین

45

29

57/3

57

23/6

51/4

60

13/5

()Kg/ha( )Kg/ha

جدول  .5تولید و مصرف نسبی ماهانة گونة  Bromus tomentellusو سهم تولید هر ماه در هر سال

تولید طابی گوطه

م،ر

طابی ماهاطة گوطهها ( رصد)

تولید طابی ماهاطة گوطهها ( رصد)

ر مرتع ( رصد)

تیر

خر ن

نر یبه،ت

تیر

خر ن

نر یبه،ت

11

57/8

30

12/11

43

35

21/9

1386

14/5

40/1

35/5

24/3

37/9

37/9

24

1387

6/7

24/5

42/3

33/2

34/7

40/3

25

1388

9/7

31/8

43/3

24//8

40/1

38/5

31/3

1389

10/4

38/5

37/7

23/6

38/9

37/9

25/5

میاطگین

سالهاز بررسی

بحث و نتیجهگیری

معنی نرز وجو نر  .سال سو و چهاار بی،الرین

تولید  ،Bromus tomentellus Boiss.به منزلة گوطهنز

م دنر تولید رن به خو نخل،اص ن طد .بهطظر میرسد

مهم ،کفیدز ،و خو خورن ،،ر مرنتع منط اه یااکز

عفت نفزنیش تولید ر نیان و ساال نفازنیش م ادنر

ر م ا یر تولیدز آن ظرفیات

طابت باه ساال دبال باو ه

نهییت نست و تااو

بارطدگی و رجة یرنر

مرتع رن ر نین منط ه م،تص مایسااق  .هار گوطاه

نساات .سااال نول کیلاارین م اادنر تولیااد رن بااه خااو

تغییر ر میزنن بارطدگی ر طی سالیانْ ونکانش ساریع

نخل،اص ن  .با نینکه ر نین ساال م ادنر بارطادگی

نین گوطه رن ر پی نر و م ا یر آن بر نسااس میازنن

مناسبی وجو نشت ،به لیل نینکاه ر ورة نجارنز

بارطدگی دابل تاایر نست.

نین مطالعه ماز هون پایین بو (جادولهااز  1و ،)2

طلایج تجزیة ونریاطس مرکب ط،اان مای هاد کاه

تولید نین گوطه طیز کیلر باو  .تغییارن

م،ار

نیان

معنی نرز بین سالهاز و  ،ساو  ،و

گوطه ر سالهاز متلفد طیز م،ابه تولید باو  .ساال

چهار به لحا م دنر تولید عفوفه م،اهده طییشاو ،

باو و ر یگار

نگرچه نخلال

بااین نیاان سااه سااال و سااال نول ( )1386نخاالال

 1386نرنز کیلرین میزنن م،ار
سالها میزنن م،ر

ت ریباً ثابات باو  .باار

ف،ال

رویش مؤثرترین عامل بر م دنر تاج پوشاش و تولیاد
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گوطههاز عفای و گرنس بو [ .]3نق بین شاخصهاز

م دنر بارطدگی بی،لر ر سال  1997ربط ن طاد [.]13

مهم ندفییی ،بارطدگی مؤثرترین شااخص نثرگاذنر بار

ر مطالعااهنز بیااان شااد کااه گناادمیان چندسااالها

تولید گیاهان بوتهنز معرفی شد [ .]8غناز گوطههااز

 Cynodon dactylonو Paspalum notatumا نرنز

گرنس هیبالگی مثبلی با بارطدگی و شاخص خ،کی

ورة رویش طوالطیترز طابت به سایر گندمیاننطد .نق

(میاطگین بارطدگی ساالطه ت ایم بر میاطگین ماز هاون

تاکک،الی یاا

نین جهت ،میتونن نق آنها به صور

بااه نضااافة  )10نر [ .]17میاازنن بارطاادگی ف،ااول

متفو با لگو هاا بارنز نیادن

قمالان و پاییز ر تولیاد گوطاههااز چندسااله تاأثیر

نسلاا ه کر  .نین و گوطه تا نونخر مااه فوریاه تولیاد

معنی نرز طگذنشله نست .بارطدگی مهر و آبان و بهاره

نرطد و طبق محاسبا

سبب شد که  50تا  80رصد

بر تولید عفوفة ساالطه تاکیک میشو  .برخی گوطههاا

ر هزینااة طگااه نرز گاوهااا ر منط ااة آرکاااطزنس

و تولید ساالطة مجیوع گیاهان چندساله و یکساله باا
دت باال دابل برآور نست .مح ان گازنر

کر طاد

چرنگااه م،انوعی

صرفهجویی شو [.]14
طلایج تجزیة ونریاطس مرکب ط،اان مای هاد کاه

که تولید عفوفة مرتع تحت تأثیر عونمل متلفد تغییر

تولید و م،ر

میکناد و م ادنر کال بارطادگی ساالیاطه و چگاوطگی

معنی نرز باا یکادیگر نرطاد .طلاایج آقماون نطکان

توقیع آن بر میزنن تولید سال جارز و سالهااز بعاد

ط،ان می هد کاه ر نر یبه،اتمااه

نق آن مؤثر نست و نین آثار ر گوطههاز متلفاد باه
شیوه نز ملاااو

عیال مایکناد [ .]5ف،ال رویاش

میاطگین م،ر

ر مااههااز ماور مطالعاه نخالال

ن ها عفوفاة بی،الرز م،ار
م،اار

کار ه نطاد .ر تیرمااه

عفوفااة  Bromus tomentellus Boiss.بااه

گوطههاز گیاهی نین مناطق نق ماههاز آوریل تا نکلبار

م دنر بایار نطد ،بو ه نست .به طور کفی ،تولید نیان

(فرور ین تا مهر) نست نیان تااریخهاا ر بعضای نق

گوطااه نق فاارور ینماااه شااروع ماایش او و تااا پایااان

سالها به لیل تغییارن

بارطادگی و رجاة یارنر

خر ن ماه به طور عیده ن نمه مییابد .بهطظر مایرساد

ماهاطه و ساالطه تغییار مایکناد .مح اان ،ر طای و

لیل آن نفزنیش ماا و هینناین نسالاا ه نق رطوبات

سال ،هر ماه م دنر تولید عفوفاة  15گوطاة گنادمی6 ،

موجو ر خا ،ر ورة رشد روی،ی باشد .ر طای

پهاانباارگ ،و  17بوتااه رن ر پااال هاااز  10و 0/5

ماههاز نر یبه،ت و خار ن  ،ن هااز مرنتاع منط اه

ملرمربعاای نطاادنقهگیاارز کر طااد و بیااان طیو طااد کااه

به شد

مای کنناد و نیان ط،اان

بی،لرین م دنر تولیاد عفوفاه ر مااههااز جاوالز و

می هد که نین گوطه نق قمان ورو ن ها تا پایان ف،ل

آگوست (تیر و مر ن ) نست .ر نیان و ساال تولیاد

چرن تحت چرنز شدید درنر مایگیار  .ر مطالعاهنز

گندمیان نق آوریل شاروع شاد و ر مااه جاوالز باه

بیاان شاد کاه رویاش گوطاة Bromus tomentellus

یدنکثر تولید خو رسید .پهنبرگان و بوتاهنزهاا ر

 Boiss.پااس نق سااارزشاادن خااونب قمااالاطه و

طی و سال ر ماههاز متلفد به یدنکثر تولید خو
رسیدطد .آنها گزنر

نق نین تولید م،ر

مناسببو نِ رجة یرنر

هون نق نونیل نساند شاروع

کر طد که ر سال  1997تولیاد

میشو  .رشد روی،ی نین گیاه تاا نونیال نر یبه،ات

عفوفه  43رصد بی،لر نق  1998بو و نین نمار رن باه

ن نمه مییابد .طول نیان وره باایار باه عامال رجاة
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و بهویهه رطوبت هون بالگی نر به طاورز

که با باالرفلن رجة یارنر

و گار شادن هاون نیان

یرنر

باال رشد گیاهان رن محدو کناد بادون آطکاه

کاهش معنی نرز ر میزنن بار

مریفه سریعتر نطجا میگیر  .مطالعاة فنولاونز نیان

بار

گیاه ط،ان می هد که بهلرین قمان شروع چرن نق نونخر

میکند و ذخیره میشو

صور

گیر [.]12

ف،ل قمالان به نیلیال قیا به عیق خا ،طاوذ
ر یاالی کاه بتاش نعظام

نر یبه،ات تاا طییاة نول خار ن نسات [ .]20نمناة

بار

پرنکنش نین گوطه ر مرنتع ییالدی با بارطدگی  250تا

شو [ .]23گیاهان طیز باله به فر روی،ای و سیاالم

 800میفیملر ملغیر نست و ،به لیال خاو خاورنکی

ونکانش و ونباالگی

قیا  ،بهویهه ر نونیل ف،ل رشاد ،ن باهشاد
م،ر

آن رن

بهار و تابالان میکن نست دبل نق طااوذ تبتیار

ری،ه و قماان و کیایات باار

ملااوتی به بارطدگی ط،ان می هند [.]7

میکند [ .]2تولید گیاهان Artemisia sieberi

به طور کفی ،می تونن بیان کر کاه ساال ساو و

و  Iris songaricaهیبااالگی معناای نرز بااا ماااز

چهار بی،لرین م دنر و سال نول کیلرین م دنر تولید

زماه ،و ورة آذر تاا نسااند نر .

رن به خو نخل،اص ن  .بهطظر میرسد عفت نفزنیش

هیننین ،تولید گیاهاان Stipa ،Eurotia ceratoides

تولید ر نین و سال نفزنیش م دنر بارطدگی و رجاة

نر یبه،ت ،بار

 ،arabicaو  Stachys inflateهیبااالگی معناای نرز

یرنر

طابت باه ساال دبال باو ه نسات .تغییارن

پاییز و بهار نشت [ .]1میازنن

م،ر

نین گوطه ر سالهاز متلفد طیز م،ابه تولید

با ماز تیرماه و بار

بارطدگی ف،ول قمالان و پاییز بار تولیاد گوطاههااز

نساات .ورة رشااد و تولیااد عفوف اة گوط اة Bromus

چندساله تأثیر معنی نرز طگذنشله نست .بارطدگی مهر

 tomentellus Boiss.ر ف،ااال بهاااار نسااات و ر

و آبان و بهاره بر تولیاد عفوفاة سااالطة تاکیاکشادة

نر یبه،تماه به یدنکثر م دنر خو میرسد و پس نق

برخی گوطهها و تولید ساالطة مجیوع گیاهان چندساله

آن به سیت تیرماه روطد طزولی نر  .ن ها ر ماههاز

و یک ساله با دت باال برآور شادطی نسات .مح اان

نر یبه،ت و خار ن عفوفاة یاصال نق نیان گوطاه رن

کر طد که تولید عفوفة مرتع تحت تأثیر عونمل

میکنند .هر چه به سیت تیرماه پیش

گزنر

بهشد

م،ر

متلفد تغییر می کند و م دنر کل بارطادگی سااالطه و

میرویم ،ن ها نین گیااه رن کیلار م،ار

چگوطگی توقیع آن بار م ادنر تولیاد ساال جاارز و

بهطظر میرسد ،با کاملشدن مرنیل رشاد ،نیان گوطاه

سالهاز بعد نق آن مؤثر نست و نین آثار ر گوطههاز

یالت خ،بی پیدن مایکناد و ن تیایال کیلارز باه

متلفد به شیوهنز ملااو

عیل میکناد [ .]5باار

ماههاز نساند و نر یبه،ت ماؤثرترین ورة تولیدطاد.
هیونره ،نین نمکان وجو نر که ورههایی با رجاة

چرنز آن نر  .ر طلیجاه ،م ادنر م،ار
کاهش مییابد.

مایکنناد.

نیان گیااه
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