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بررسي تغییرات میزان تولید و مصرف علوفه در گونه 
 Bromus tomentellus

)مطالعه موردی: مراتع قره باغ شهرستان ارومیه(

چکیده
به منظور بررسي ويژگی های رويشي و تولیدي و نیز میزان مصرف علوفه گیاه Bromus tomentellus در مراحل مختلف فنولوژي 
توسط دام، طرح حاضر به مدت چهار سال )1386 تا 1389( در مراتع منطقه قره باغ ارومیه به اجرا گذاشته شد. بدين منظور، مقدار 
علوفه باقیمانده از اين گیاه، از هنگام شــروع چراي دام )اول فروردين( تا زمان خروج از مرتع )پايان شهريور(، بطور متناوب و با 
فواصل يک ماهه اندازه گیری شــد. با کم کردن مقدار بدست آمده از میزان تولید در داخل قطعه محصور، مقدار مصرف گونه تعیین 
گرديد. ســپس به منظور بررسی تأثیر تغییرات ساالنه و ماهانه شــرايط محیطی بر مقدار تولید و مصرف گونه  مورد مطالعه ، اعداد 
و ارقام حاصله مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفت. نتايج تجزيه واريانس مرکب داده-ها  نشــان داد که در بین سالهای اجرای طرح، 
اختالف معناداری در مقدار تولید اين گونه وجود ندارد. در مقابل، میزان مصرف اين گونه در ســال 1389 با مقدار میانگین 6/45 
گرم به ازای هر پايه، بطور معناداری بیشــتر از سالهای ديگر بود. در مورد تغییرات ماهانه نیز فروردين با میانگین تولید 19/70 گرم 
در هر پايه بیشــترين مقدار را نشان داد در صورتیکه بیشترين میزان مصرف علوفه )27/84 گرم در پايه( مربوط به ارديبهشت ماه 
بود. نتايج اين مطالعه نشــان داد که عوامل محیطی از قبیل بارندگی، دما و غیره تأثیر مهمی در میزان تولید و مصرف گونه مورد 

مطالعه دارند.

کلمات کلیدي: ارتفاع گیاه، مديريت مرتع، تولید علوفه، مصرف علوفه، عوامل محیطی، علف پشمکی.
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Determination of production and consumption of Bromus tomentellus in Urmia-Garebagh rangelands
By: A. Ahmadi, Research Instructor, Research Center for Agriculture and Natural Resources, West Azarbajan, Iran. 
H. Yeghaneh, Assistance Professor of Range management, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural 
Resources. (Corresponding Author; Tel: +98 9361291592 ) H. Shakib, Faculty of Natural Resources, Isfahan University 
of Technology, Tehran, Iran. M. Bakhshandeh Savadrodbari, Faculty of Natural Resources, Lorestan University, 
Tehran, Iran. M. Moamary, Faculty of Natural Resources, Ardebil University, Ardebil, Iran . 
To evaluate the vegetative and productive characteristics and forage consumption by livestock at different stages of 
Bromus tomentellus phonology, this experiment was carried out during five years in Urmia-Garebagh rangelands. 
Thus starting the grazing season and livestock entering, any remaining amount of forage grazing was harvested until 
a month intervals, and consumption rate was determined by subtraction between harvested forage and fenced plot 
forage. Finally, in order to study the effect of harvest months on the production and consumption of species under 
investigation in the study area, data were analyzed. ANOVA combined data showed that overall because of hot 
weather in 87 and 89 the second and fourth year was highest production years and sixth month of forage production 
(biomass) was the lowest production through the months, but the second month has highest consumption of the 
grazing season.
 
Keywords: rangeland, production of forage, consumption of forage, Bromus tomentellus, Urmia. 

مقدمه
مراتع از تیپ هاي مختلف گیاهي تشــكیل شــده اند  که هر يك داراي 
گونه هاي متفاوت و متنوعي مي باشــند، بطوريكه آنها ويژگی های رويشي و 
فنولوژيكي و نیز ترکیب های گیاهی متفاوتی را نشــان می دهند. بنابراين هر 
يك از فرم هاي رويشــي و نیز هر يك از گونه هاي مربوط به هر فرم رويشي 
در دوره زمانــي خاصي از دوره چرا فعال بوده و تولیــد معیني دارد. از اين 
روي دام چرنده نیــز در مقاطع زماني مختلف از فصل چرا علوفه معیني در 
اختیار دارد. بدون شــناخت ويژگیهای تولیــدي گیاهان در يك مرتع و در 
طول دوره چرا، برنامه ريزي و مديريت درســت دام و مرتع مقدور نمي باشد. 
علیرغم وجود اطالعات کلي در مورد مديريت چرا، متأسفانه هنوز کار علمي 
مشــخصي در اين رابطه در کشــور صورت نگرفته اســت. با اين حال مرور 
منابع نشــان می دهد که در اين زمینه، در ديگر کشــورها، برای درک بهتر 

ويژگی هايی بوم شناختی مراتع، تالش هايی در حال انجام است.
گودمانســون )1993(، در گزارشــی بیان می کندکه در مراتع يیالقی و 
در اوايل بهارکه هوا خنك اســت مصرف علوفه به حداکثر می رسد و در اين 
موقع از فصل چرا علوفه بیشــتری در دسترس دام خواهد بود. با اين حال به 
جهت فشار چرا در اين موقع از سال، شاهد حداکثر تولیدات دامی نخواهیم 
بود. جیره تولید و جیره نگهداری دام نیز تابعی از مقدار علوفه تولیدی، نرخ 
دامگــذاری و میــزان علوفه مصرفی دام در روز اســت. وی همچنین به اين 
نتیجه رسید که تغییرات فصلی تولید علوفه بستگی به تیپ گیاهی، اقلیم و 

نرخ دامگذاری دارد.
ســندگل )2006( تولیــد چــراگاه Bromus tomentellus و رفتار 
چرايي گوســفند سنگســري را تحت دو سیستم چرا و ســه شدت چرا در 
ايستگاه تحقیقات مرتع همند آبسرد مورد بررسي قرار داد. وي نتیجه گرفت 
که بخش عمده تولید گیاه در اوايل فصل چرا حادث شــده و دام در اين ايام 

از افزايش وزن قابل توجهي برخوردار نخواهد بود. لیكن با سپري شدن دوره 
رشــد رويشي و ظهور کامل خوشــه هاي گلزا، دام رغبت زيادي به اين گونه 
نداشته و نه تنها افزايش وزني را نشان نمی دهد بلكه تا حدودي از وزن آن 
نیز کاســته خواهد شــد. بهر حال اين گونه تنها در دو ماه اول رويش خود 

قابل استفاده دام بود.
بشــري و همــكاران )2002( تولید کمي و کیفي چنــد تیپ مرتعی و 
نیز نیاز غذايي گوســفندان را در منطقه الشــتر مورد بررســي قرار دادند. 
اين محققــان نتیجه گرفتند که میزان انرژي تولید شــده در مراتع منطقه 
مذکور در حد متوســط بوده و احتیاجات غذايي دام را تأمین می کند. با اين 
حال اين انرژي تنها در حد نگهداري دام اســت و در حالت های آبســتني و 
شیردهي به تعلیف دستي نیاز مي باشد. گذشته از آن دام در اواخر فصل چرا 

نیاز به مكمل هاي پروتئیني دارد.
ارزاني )1994( تغییرات تولید، خوشخوراکي و کیفیت علوفه را در پنج 
تیپ گیاهي بررســي نمود و نتیجه گرفت که تولیــد کمي و کیفي گیاهان 
در ســال هاي مختلف و در دوره هاي مختلــف يك فصل چرا متفاوت بوده و 
بنابراين ظرفیت مراتع مي بايســت براساس تولید کمي و کیفي هر فصل چرا 

تعیین شود.
روث و کروگــر )1982( نیز اثر فاصله منابع آب شــرب دام را در مرتع 
مورد بررســي قرار دادند و نتیجه گرفتند که دوري و يا نزديكي دام به منابع 
آب بر مقدار مصرف علوفه توســط آن تأثیرگذار اســت. در واقع هر چه اين 
فاصله کوتاه تر باشد مقدار مصرف علوفه بیشتر شده و فشار بیشتري به مرتع 
وارد مي شــود، و در مقابل بر تولیدات دامي افزوده مي شود. همچنین لیونز 
و ماچن )2002( رفتار چراي دام را در مراتع تگزاس بررســي کرده و نتیجه 
گرفتنــد که چراي دام ها تحت تأثیر کمیت و کیفیت علوفه، منابع آب و نوع 
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دام قرار مي گیرد. اين محققان اظهار داشــتند که فقط بخشي از کل علوفه 
تولیدي مرتع مورد استفاده دام چرنده قرار مي گیرد. 

احســانی و همكاران )2007(، تأثیر شــرايط اقلیمی را در طی 8 سال 
)1377-1384( بر میزان تولید علوفه مراتع در منطقه استپی اخترآباد ساوه 
بررسی نمودند. آنها شــاخص های مهم اقلیمی را مورد تجزيه و تحلیل قرار 
داده و به اين نتیجه رســیدند که از بین شــاخصهای مهم اقلیمی، بارندگی، 
فصــل رويش به عنوان موثرترين شــاخص روی تولید علوفه اثر گذار بوده و 

همبستگی مثبت و معنی داری با تولید علوفه دارند.
يكــی از گیاهان علوفه ای مناســب برای ايجاد چــراگاه و تولید علوفه 
خشك مرتعی، Bromus tomentellus اســت. اين گونه می تواند منبع 
مناسبی برای تامین بخشــی از خوراک دام کشور محسوب شود. در اصالح 
گراس ها افزايش عملكرد و کیفیــت علوفه اهمیت ويژه ای دارد و به عنوان 
يكی از اهداف اصلی در معرفی ارقام اصالح شــده محســوب می شود. گونه 
دائمی Bromus tomentellus يا علف پشــمكی گیاهی است از خانواده 
گندمیان که در اغلب مناطق نیمه استپی کشور به وفور ديده می شود. بطور 
کلی گیاهی قوی با ريشــه های متراکم و زياد است. قدرت جوانه زنی بذر آن 
زياد بوده و کشــت آن حتی در ســال های خیلی خشــك نیز موفقیت  آمیز 
اســت. حدود 35 سال است که اين گیاه در شرايط بارندگی 300 میلی متر 
در ارتفاع 1900 متری دماوند اســتقرار دارد و هر ســال مقدار قابل توجهی 
بذر تولید می کند. رويش اين گیاه از اوايل فروردين شــروع و رشــد رويشی 
آن تــا اواخر ارديبهشــت ادامه درد. اين گیاه قادر اســت دمای 25- درجه 
سانتی گراد و 40 درجه سانتی گراد را به خوبی تحمل کند )سندگل، 2006(. 
گونــه Bromus tomentellus در تامیــن تولید علوفــه و افزايش 
فرآورده هــاي دامي و حفاظت خاک در بســیاری از تیپ های گیاهی مراتع 
يیالقی کشــور اهمیتی فراوانی دارد،ولی  متأســفانه اطالعات منتشر شده 
درباره خصوصیات رويشی، تولیدی و مصرف آن به نسبت کم است. بنابراين 
هدف از اين مطالعه، بررسي ويژگی های تولیدي و میزان مصرف علوفه گیاه 
Bromus tomentellus Boiss. در فصــل چــرا در مراتع قره باغ ارومیه 

می باشد. 

مواد و روش ها 
منطقه مورد مطالعه 

منطقــه مورد مطالعه )قره باغ( در محدوده جغرافیاييَ 38ْ تاً 23َ 03ْ 38 
عرض شــمالي وً 23َ 58ْ 44 تا ً 29َ 02ْ 45 طول شــرقي در 70 کیلومتري 
جاده قديم ارومیه - قره باغ قرار دارد. متوســط بارندگي سالیانة محل 390 
میلي متر اســت، اقلیم منطقه مورد مطالعه متأثــر از اقلیم مديترانه اي بوده 
که مســتقیما" بر رژيم حرارتي و بارش اثر مي گذاردکه طبق منحني آمبرژه 
داراي اقلیم نیمه خشك سرد است. طبق منحني هاي آمبروترمیك ماههاي 
آبان، آذر، دي، بهمن، اســفند، فروردين و ارديبهشــت بــه عنوان ماههاي 
مرطوب و مابقي به عنوان ماههاي خشــك محســوب مي گردد. بافت خاک

Sandy-clay-loam بــوده و نوع و نژاد دام مخلوط اســت. ابعاد منطقه 
حصارکشي نیم هكتار است.

روش انجام مطالعه
در اين تحقیق میزان تولید و مصرف گونه  مورد نظر در زمانهای مختلف 

مورد بررســي قرار گرفت. اندازه گیري تولید گونه مورد نظر در داخل قطعه 
محصور از اول فصل رويش و با فواصل يك ماهه تا خشــك شدن گیاه انجام 
گرفت. در بیــرون از قطعه محصور نیز میزان مصرف اين گونه توســط دام 
اندازه گیري  شــد؛ بدين صورت که از ابتــدای ورود دام تا زمان خروج آن از 
مرتع، هر ماه میزان علوفه باقیمانده از چرا اندازه-گیری شده و سپس با کم 
کردن مقــدار آن از تولید ماه متناظر در داخل قطعه محصور، مقدار مصرف 

گونه مورد نظر توسط دام برآورد گرديد. 

شکل 1 - منحنی آمبروترمیک منطقه مورد مطالعه در يک دوره آماری 30 ساله

در هنگام نمونه گیري براي اندازه گیــري تولید و مصرف گونه، به دلیل 
پوشــش کم اکثر گونه ها در ترکیب گیاهي و نیز به منظور پرهیز از برداشت 
تعداد زياد نمونه که بايســتي بصورت تصادفــي انجام مي گرفت، از پايه هاي 
متوســط گونه اســتفاده گرديد. لذا در هر ماه حداقل پنج پايه متوســط از 
گونه مورد نظر در داخل و پنج پايه متوســط نیز در بیرون از قطعه محصور 
انتخاب و عالمت گذاري شــده و در موعد مقرر میزان تولید کلیه اين پايه ها 
اندازه گیری شــد. براي تعیین اندازه  پايه متوسط، در يك آماربرداري شديد 
به روش تصادفي ـ سیستماتیك، پوشش تاجي و تراکم گونه  در داخل قطعه 
محصور برآورد شد و از تقسیم پوشش کل به تراکم کل پوشش متوسط گونه 

تعیین گرديد. 
هر ماه علوفه برداشــت شده از ســايت به ازاي هر پايه و گونه در داخل 
پاکت هاي جداگانه به آزمايشــگاه حمل و پس از خشك شدن در هواي آزاد 
و توزين نمونه ها، وزن علوفه خشــك، مبناي محاسبات علوفه تولید شده و 
مصرف شــده در سايت قرار گرفت. با مقايسه تولید گونه در ماه هاي مختلف 
رونــد رفتار رويشــي گونه در مرتع تعیین و زمــان حداکثر تولید آن معین 
گرديد. با مقايســه مصــرف دام از گونه در ماه هاي مختلــف، زمان و میزان 
اســتفاده از گونه در مقاطع زماني فصل چرا روشــن شد. سرانجام به منظور 
تأثیر سال هاي مورد مطالعه و ماه هاي برداشت بر تولید و مصرف گونه  تحت 
بررســي در منطقه مورد مطالعه، اعداد و ارقام حاصل مورد بررســي تجزيه 
واريانس مرکب در قالب طرح کامال" تصادفي قرار گرفت. ســپس با آزمون 
دانكن در سطح 5 درصد براي اثرات اصلي سال و ماه مقايسه میانگین براي 

تولید و مصرف مرتع مورد مطالعه انجام گرديد.
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نتايج
 Bromus tomentellus تجزيه واريانس مرکب تولید و مصرف گونه
نشان داد که )جدول 1(، تنها اثر ماه در سطح 1 درصد معني دار شده است. 
بنابراين میزان تولید مصرف در طي ســال هاي مورد بررسي براي اين گونه 
تقريبا" يكســان بوده و تنها در طول فصل چرا تفاوت معني داری در میزان 

تولید و مصرف آن وجود داشته است.

نتايــج آزمون دانكن در ســطح 5 درصــد براي تولیــد و مصرف گونه 
Bromus tomentellus در طــي ماههاي فصل چرا )جدول 2( نشــان 
داد که میانگین تولید در ماههاي مورد بررســي به چهارگروه تقســیم شده 
اســت، ماه فروردين بیشترين تولید را داشــت و در گروه A قرار گرفت. ماه 
ارديبهشــت و خرداد به ترتیب در گروههاي دوم و سوم )گروه  B( و )گروه 
C( و بقیــه ماهها در گروه چهارم )گروه D( و اين بواســطه میزان بارندگي 
و دسترســي گیاه به رطوبت که از اول فصل رويشي رو به انتها کم مي شود 
مرتب شده اســت. آزمون دانكن میانگین مصرف نشان داد که ارديبهشت و 
سپس خرداد ماه بیشــترين مصرف را داشته که اختالف بین آنها نیز بسیار 
معني دار بوده اســت. و تیــر ماه نیز بعد از فرورديــن کمترين مصرف براي 
علوفه گونه Bromus tomentellus را داشته است. بطور کلي تولید اين 
گونه که از فروردين ماه شــروع شده و تا پايان خرداد ماه بطور عمده تولید 
شــده در ماه ارديبهشــت شديداً مورد اســتفاده دا م هاي منطقه قرار گرفته 
اســت و نشــان مي دهد که اين گونه از زمان ورود دام ها تا پايان فصل چرا 

تحت چراي شديد قرار مي گیرد.
همانطوري که در شــكل 2 و جدول 3 مالحظــه مي گردد، گروه بندي 
متوســط تولید گونه Bromus tomentellus در سال با توجه به آزمون 
دانكــن تنها به يــك گروه )A( تعلق دارد که اين نشــان دهنده عدم وجود 
اختالف معني دار در ســالهاي مورد بررسي براي اين گونه مي باشد. در مورد 
متوسط مصرف نیز بايد عنوان کرد که اگرچه اين تفاوتها معني دار شده است 
و بیشترين میزان مصرف مربوط به سال 1389 مي باشد ولي اختالفات بین 

مصرف سالها خیلي قابل توجه نمي باشد.
در مورد میزان مصرف نیز بايد متذکر شــد که بیشترين و کمترين اين 
میزان به ترتیب مربوط به ســالهاي 89 و 87 بوده است و سال 86 در گروه 

Br. to 
منابع تغییراتدرجه آزادي

MS تولیدMS  مصرف

سال7/28/563

خطاي 2/254/93161

ماه5**1265/93**2368/89

ماه× سال7/798/9115

خطاي6/3712/09802

43/8954/26--%C.V

Bromus tomentellus جدول 1- تجزيه واريانس مرکب تولید و مصرف گونه

Bromus tomentellus

ماهمتوسط تولیدمتوسط مصرف

D0A19/7فروردين
A27/84B12/25ارديبهشت
B3/19C4/8خرداد

CD0/59D1/2تیر
BC2/2D0مرداد
CD0/7D0/5شهريور

43/8954/26--%C.V

  Bromus tomentellus جدول 2–  آزمون دانکن تولید ومصرف ماه هاي مورد بررسي گونه

برحسب گرم در پايه

AB قرار گرفت که با ســال 88 تفاوت معني دار نداشت. با وجود تفاوت در 
میزان مصرف ســالها، میزان مصرف تا حدودي با میــزان تولید هماهنگي 
نشــان داد، بطوريكه در ســالهاي مختلف تفاوت قابــل توجهي بین درصد 
مصرف از علوفه تولید شــده وجود نداشــت و در میانگین چهار سال حدود 
81/5 درصــد از تولید اين گونه در طول دوره چرا مورد اســتفاده دام قرار 

گرفت )جدول 4(.

شکل 2- متوسط تولید و مصرف در سال هاي مورد بررسي 

(Kg/ ha) برحسب Bromus tomentellus  گونه

سالمتوسط تولیدمتوسط مصرف

AB5/71A6/031386( سال اول(
B5/5A6/41387( سال دوم(
B5/34A6/031388( سال سوم(
A6/45A7/171389( سال چهارم(

 Bromus  جدول 3- آزمون دانکن تولید و مصرف در سال هاي مورد بررسي گونه

tomentellus برحسب گرم در پايه

بررسي تغییرات میزان تولید و مصرف ...



)پژوهشوسازندگی(111

شماره 103، پژوهش های آبخیزد اری، تابستان 1393

خرداد ارديبهشت فروردين
 درصدسال

مصرف
مصرف

)Kg/ha(
تولید

)Kg/ha( درصد مصرف مصرف
)Kg/ha(

تولید
)Kg/ha(

تولید
)Kg/ha(

77 95/3 123/7 87/1 92/2 105/8 64/7 1386

76/6 84/2 109/9 86/9 83/2 95/7 60/1 1387

76/5 90/1 117/8 86/8 87/5 100/8 61/4 1388

77/9 108/4 139/2 87/6 104 118/8 73/3 1389

77 94/5 122/7 87 91/7 105/3 64/9 میانگین

جدول 4- تولید، مصرف و درصد بهره برداری گونه Bromus tomentellus در دوره بررسی در سايت قره باغ 

شهريور مرداد تیر
 درصدسال

مصرف
مصرف

)Kg/ha(
تولید

)Kg/ha(
 درصد
مصرف

مصرف
)Kg/ha(

تولید
)Kg/ha(

 درصد
مصرف

مصرف
(Kg/ha)

تولید
)Kg/ha(

82/1 101/5 123/7 81/1 100/3 123/7 77 95/3 123/7 1386

80/2 88/1 109/9 78/1 85/8 109/9 76/6 84/2 109/9 1387

80/6 95 117/8 80/6 95 117/8 76/5 90/1 117/8 1388

83 116/6 140/4 81/9 115 140/4 78/3 110 140/4 1389

81/5 100/3 123 80/5 99/03 123 77/2 94/9 123 میانگین

ادامه جدول 4- تولید، مصرف و درصد بهره برداری گونه Bromus tomentellus  در دوره بررسی در سايت قره باغ

بحث 
بــا توجه به جدول تجزيه واريانس مرکب مشــخص گرديد که تولید و 
مصرف در ماههاي مورد مطالعه داراي اختالف معني دار مي باشند. همچنین 
در مطالعه سالهاي مورد نظر مشــاهده مي شود اگرچه اختالف معني داري 
بین ســالها به لحاظ میزان تولید علوفه مشاهده نمي شود ولي سال چهارم 
بیشــترين میزان تولید را به خود اختصاص داده است و سالهاي 86 تا 88 
کم و بیش میزان تولید يكســان بوده اســت بطوري که ســالهاي با دماي 
باالتر تولید بیشتري نســبت به سالهايي با دماي کمتر داشته اند. همچنین 
بیشــترين میزان تولید مربوط به فروردين سال 89 مي باشد که متعاقب آن 
بیشترين میزان مصرف مربوط به ارديبهشت سال 89 بوده است. نكته قابل 
تأمل در ارتباط با تولید اين اســت که میزان تولید از ماه اول به ســمت ماه 
ششم دچار کاهش مي شود و اين نشان مي دهد که در ماه اول که با رويش 
بیشــتر روبرو هستیم و مصرف در اين ماه در حد صفر است میزان تولید به 
شدت زياد مي باشــد ولي در ماه هاي بعدي و با شروع مصرف علوفه میزان 
تولید نیز کاهش مي يابد. الزم به ذکر اســت که با توجه به اينكه بیشترين 
میزان تولید در ماه فروردين اتفاق مي افتد بیشــترين میزان مصرف در همه 

سالهاي مورد بررسي در ماه ارديبهشت بوده است. 
فتچــر و ترلیكا  )1980(، در تحقیقی تأثیــر آب و هوا بر تولید علوفه 
ســاالنه 7 گونه علوفه ای در بیابان های سرد را در سالهای 1962 تا 1968 
مورد بررســی قرار دادند و به اين نتیجه رسیدند که بین میزان تولید علوفه 

 Artemisia arbusculia،Oryzopsis hymenoides گونه هــای 
و Sitanion hystrix بــا بارندگی و دما ارتبــاط معنی داری وجود ندارد 
 Artemisia tridentata ،Ceratoides ولی بین میزان تولید علوفــه
lanata و Atriplex confertifolia بــا بارندگــی ماههــای فصــل 
رويش همبســتگی مثبت و معنــی داری وجود دارد. آنها عنــوان کرده اند 
که عكس العمل رويشــی گیاهان به میزان بارندگــی و عوامل محیطی، به 
خصوصیــات مورفولوژيكی و فیزيولوژيكی گونه ها نیز بســتگی دارد. چون 
بعضی از گونه ها دارای ريشه های عمیق هستند و می توانند در سالهای کم 
باران از آب های زير زمینی اســتفاده کنند در صورتی که گیاهان يكساله و 
گونه های دارای ريشه های کم عمق، فقط از رطوبت سطحی و بهاره استفاده 
می کنند و در مواقع خشكســالی آسیب جدی می بینند. دورانی و همكاران 
)2005(، در گزارشی عنوان کرده اند که  بارندگی سالیانه و فصلی به شدت 

بر تولید علوفه مراتع تأثیر گذار می باشد. 
باغســتانی میبدی و زارع )2007(، در تحقیقی روابط بارندگی و تولید 
علوفه ساالنه در مراتع استپی پشتكوه استان يزد را در طی سالهای 79-83 
مورد بررســی قرار دادند و به اين نتیجه رسیدند که میزان بارندگی فصول 
زمســتان و پايیز بر تولید گونه های چند ســاله تأثیر معنی داری نگذاشته 
است. بارندگی مهر و آبان و بهاره بر تولید علوفه ساالنه تفكیك شده برخی 
گونه ها و تولید ســاالنه مجموع گیاهان چند ســاله و يكســاله با دقت باال 
قابل برآورد می باشــد. آنها گزارش کرده اند که تولید علوفه مرتع تحت تأثیر 
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عوامل مختلف تغییر می يابد و در اين راســتا میزان کل بارندگی سالیانه و 
چگونگی توزيع آن بر میزان تولید سال جاری و سالهای بعد از آن مؤثر است 

و اين اثرات در گونه های مختلف متفاوت عمل می نمايد. 
همچنین زارع کیا و همكاران )2012( طي تحقیقي که به منظور تعیین 
مقادير تولید علوفه سـاالنه و ماهانهگونههاي مهم در قرق تحقیقاتي خشكه 
رود ساوه طي سـالهـاي 89- 1387 انجام دادند عنوان نمودند که میزان 
بارندگي فصل زمستان بر تولید گونه هاي گیاهي   چند سـاله تأثیر معنيدار 
نگذاشـته است. بارندگيهاي بهاره بــر  تولید علوفه گیاهان تحت بررسـي 
متفاوت عمل نمودــه اند. بطوريكه رابطه معني دــاري بین تولید گونه هاي 
بوته اي )Artemisia sieberi  و Salsola laricina( و میزان بارندگي 
 Stipa hohenackeriana( دیده نشــد ولي در مورد گونه هاي علفــي
و Poa sinaica( بیــن بارندگي هاي ماههاي اســفند و فروردین و تولید 
ساالنه اين گونه ها رابطه معني دا وجود داشت. لذا بطورکلي مي توان چنین 
بیان کرد که تولید اين گیاه از ماه اول به ســمت ماه شهريور روند کاهشي 
داشته و بیشــترين مصرف اين گیاه نیز در اردیبهشت ماه اتفاق مي افتد و 
در همه ســال ها مصرف اين گیاه در اولیــن ماه از فصل چرا به میزان صفر 

بوده است. 
گودمانســون )1993(، در گزارشی بیان کردكه در مراتع يیالقی و در 
اوايل بهارکه هوا خنك اســت مصرف علوفه به حداکثر می رســد و در اين 
موقع از فصل چرا علوفه بیشتری در دسترس دام است. با اين حال به جهت 
فشار چرايی دراين موقع ازسال، شاهد حداکثرتولیدات دامی نخواهیم بود. 
جیــره تولید و جیره نگهداری دام نیز تابعی از میزان علوفه تولیدی اســت. 
البتــه نرخ دامگــذاری و میزان علوفه مصرفی دام دــر روز هم در اين امر 
دخیل اســت. وی همچنین به اين نتیجه رســید که تغییرات فصلی تولید 

علوفه بستگی به تیپ گیاهی، اقلیم و نرخ دامگذاری دارد. 
ســندگل )2006( تولید چــراگاه Bromus tomentellus و رفتار 
چرايي گوســفند سنگســري را تحت دو سیســتم چرا و سه شدت چرا در 
ايســتگاه تحقیقات مرتع همند آبســرد مورد بررســي قرار داد. وي نتیجه 
گرفت کــه بخش عمده تولید گیاه در اوايل فصل چرا حادث شــده و دام 
در اين ايام از افزايش وزن قابل توجهي برخوردار بود لیكن با ســپري شدن 
دوره رشــد رويشي و ظهور کامل خوشــه هاي گلزا دام رغبت زيادي از اين 
گونه نداشت و نه تنها افزايش وزني را نشان نداد بلكه تا حدودي از وزن آن 
کاسته شد. بهر حال اين گونه تنها در دو ماه اول رويش خود قابل استفاده 
گوســفند مذکور بود. روث و کروگر )1982( اثر فاصله منابع آب شرب دام 
در مرتع از محل چراي دام مورد بررسي قرار داد و نتیجه گرفت که دوري 
و يــا نزدیكي از منبع آب اثرات مثبت و منفي بــر مصرف علوفه دارد. هر 
چه اين فاصله کوتاه تر باشــد بر مصرف علوفه افزوده شــده و بر مرتع فشار 

بیشتري وارد مي شود. لیكن بر تولید دامي افزوده مي شود.
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