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مقدار توليد علوفه در مرتع در زمانهاي مختلف فصل چرا و در ماههاي مشــابه سالهاي مختلف متفاوت است .در
شــرايط کنوني ظرفيت چرا براي يکبار در طول فصل چرا که مصادف با بيشينۀ رشد گياهان مرتعي است محاسبه
ميشــود .اين امر سبب ميشود شــمار دام بيشتري در طول فصل چرا وارد مرتع شده و در نتيجه موجب تخريب
بيشتر مرتع ميگردد .چون امكان اندازهگيري توليد مرتع در ماههاي مختلف فصل چرا در هر ســال ميسر نيست،
بنابراين ،الزم اســت مقدار علوفۀ توليد شده در ماههاي فصل چرا و در چند سال اندازهگيري و بر اساس آن ظرفيت
چراي درازمدت گونههای کليدی مرتع محاسبه گردد .هدف اين بررسي ،تعيين تغييرات فصلي توليد و مصرف علوفۀ
گونۀ  C hrysopogon aucheri (Boiss.) Stapfدر ماههاي فصل رويش در سالهاي مختلف است .اين پژوهش در تيپ
گياهی  Gymnocarpos decander-Euphorbia laricaدر ارتفاع  265متر از ســطح دريا در منطقۀ جونگان گنو در
ِ
 40كيلومتري بندر عباس ،به مدت  4ســال اجرا شد .برای اين منظور توليد پايههای اين گونه در داخل قطعۀ محصور
شدۀ يک هکتاری ،با فواصل يک ماهه تا رکود رشد گياه اندازه گيری شد .در بيرون قطعۀ محصور نيز ميزان باقيماندۀ
توليد پايههای انتخاب شــده نيز اندازهگيري و از تفاضل آن از توليد در داخل قرق ،ميزان مصرف گونه تعيين شــد.
علوفۀ توليد و مصرف شــده در هوای آزاد خشك و با نرم  SASآناليز شد .نتيجۀ بررسی نشان داد كه به سبب تغيير
پذيری باالی بارندگی ماهانه و ساالنه در منطقه ،توليد و مصرف علوفۀ اين گونه در ماهها و سالهای مختلف ،در سطح
 %1اختالف معنیداری با يکديگر دارند.
کلمات كليدي :تولید ،مصرف ،گونۀ مرتعی ،Chrysopogon aucheri ،بندرعباس.

67

(پژوهشوسازندگی)

... بررسي تغييرات ماهانه

Watershed Management Research (Pajouhesh & Sazandegi) No 112 pp: 67-74

Study the monthly and annual changes of the forage production and consumption of the Chrysopogon aucheri in the
Jevengane Genou Rangelands of the Hormozgan Province
By: K. Najafi-Tireh-Shabankareh: Assistant Professor, Research Center of Agricultural & Natural Resources of the
Hormozgan province (Corresponding Author). M. Akbarzadeh: Assistant Professor, Research Institute of Forests and
Rangelands.
The amount of forage in the rangelands at different times during the grazing season and in the same year is different.
In current conditions, grazing capacity is calculated once for grazing season which may coincides with the maximum
production of the range plants. It causes many more livestock entrance during the grazing season in to the rangelands
and the result is damaged pastures. The possibility of measuring rangelands production in different months of every year
is not possible. Therefore, it is necessary to estimate the amount of forage production during the months of the grazing
season, in a few years In order to calculate the long term grazing capacity of rangelands. The aim of this research is
determine the seasonal changes in forage production and utilization of range plant Chrysopogon aucheri in during the
growing season of the different years. The study area located at 265 meters above sea level far from about 40 kilometers
from Bandar Abbas, in the Jevengane Genou. Vegetation type of area is Gymnocarpos decander-Euphorbia larica. For
this purpose, inside the enclosure, the forage production of this species was measured every month in growth season. In
outside the enclosure the remain forage production is measured and subtracted it from the forage production of inside
the enclosure for estimating of consumed forage. The amount of forage production and consumption, after drying in the
open air, was weighed and analysed with SAS soft ware.The results showed that, due to the high variability of monthly
and annual rainfall, forage production and consumption of this key species in the study area, at the different months and
years, have significant difference with each other.
Keywords: Production, Consumption, Range species, Chrysopogon aucheri, Bandar Abbas.

بخش عمدة توليد گياه در اوايل فصل چرا حادث شــده اســت و اين
.گونه تنها در دو ماه اول رويش قابل استفادة گوسفند بوده است
 خوشــخوراکي و کيفيت علوفه را، تغييرات توليد،)1994( Arzani
در پنج تيپ گياهي بررســي نمــوده و نتيجه گرفته که توليد گياهان
در ســالهاي مختلف و در دورههاي مختلــف يک فصل چرا متفاوت
بــوده و بنابرايــن ظرفيت مراتع بايســتي بر اســاس توليد هر فصل
 گــزارش کرد که در،)1993( Gudmundson .چرا تعيين شــود
مراتــع ییالقــی و در اوایل بهار که هوا خنک اســت مصرف علوفه به
حد بيشــينة میرســد و در این موقع از فصل چرا علوفة بیشتری در
دســترس دام اســت همچنین وی به این نتیجه رســید که تغییرات
. اقلیم و نرخ دامگذاری دارد،فصلی تولید علوفه بستگی به تیپ گیاهی
 ارزيابي توليد را مصادف با، براي تعيين ظرفيت چــرا،)1377(مقدم
رشد بيشينة گونههاي مرتعي مرغوب و غالب عرصه اعالم کرد و رژيم
.خاص بارندگي در هر منطقه را عامل نوســانهای توليد گزارش کرد
 مقدار توليد علوفة عرصة، در بررســي قرق رودشور،)1384(اكبرزاده
 كيلوگرم516/5  و200/2  به ترتيب به ميزان،چرا شده و قرق شده را
.در هكتار گزارش ميکند
 مبتنی بر این مطلب اســت که تولید علوفه در،)2002(گــزارش فائو
 نوع گونههاي مرتعی و مدیریت، نوع خاک،مرتع به پراکنش بارندگی
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مقدمه
مقــدار توليد علوفه در مرتــع در زمانهاي مختلــف فصل چرا و در
 در شرايط کنوني.ماههاي مشــابه ســالهاي مختلف متفاوت اســت
ک بار در طول فصل چرا که مصادف با بيشينة رشد
 ظرفيت چرا براي ي
 اين امر سبب ميشود تعداد دام.گياهان مرتعي است محاسبه ميشود
بيشتري در طول فصل چرا وارد مرتع شده و در نتيجه موجب تخريب
بيشتر مراتع ميگردد چون امكان اندازهگيري توليد مرتع در ماههاي
 الزم است مقدار، بنابراين،مختلف فصل چرا در هر سال ميسر نيست
علوفة توليد شــده در ماههاي فصل چرا و در چند سال اندازهگيري و
 اگر توليد.بر اســاس آن ظرفيت چراي دراز مدت مرتع محاسبه گردد
علوفه در چند ســال در ماههاي فصل چرا با دقت اندازهگيري و سپس
 آنگاه ميتوان با اندازهگيري،منحني متوسط توليد ماهانه ترسيم شود
توليد علوفه در يكي از ماههاي فصل چرا و با اعمال ضريب اصالحي از
 متوســط مقدار علوفه در ماههاي ديگر فصل چرا برآورد،روي منحني
شود و به اين ترتيب ظرفيت مرتع در ماههاي مختلف محاسبه خواهد
.شد
 و رفتارBromus tomentellus  توليد چــراگاه،)1381(ســندگل
چرايي گوســفند سنگســري را با دو نظام چرايي و سه شدت چرا در
 وي نتيجه گرفت که.ايســتگاه تحقيقات همند آبسرد بررســي کرد
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مرتــع بســتگی دارد Steven .و همکاران( ،)2009بــه این نتیجه
رســیدند که  60درصد از مادة خشک تولیدی علفزارها شامل بيشتر
گونهها ،در ماههای آوریل ،می و ژوئن تولید میشود .در این مراتع در
ماههای جوالی و ســپتامبر این میزان با یک شیب به نسبت مالیم و
بسته به شرائط آب و هوایی ،روبه کاهش است.
تغييرات آب و هوا در ســالهاي مختلف از جمله عوامل بارزي اســت
كه توليد علوفة ســاالنة گياهان را در هر رويشــگاه مرتعي تحت تأثير
قــرار ميدهــد و دادههاي برآورد توليد در يكســال مشــخص ،براي
برنامهريزيهــاي دراز مدت در مرتع ناكافي اســت (ارزانی.)1375 ،
نامبرده گزارش کرد که نوســانهای توليــد گياهان در مراتع مناطق
خشــك را متفاوت گزارش نموده است .نوســانهای بارندگي ساالنه
در عرصههاي مرتعي مناطق اســتپي كشور زياد بوده و پراكنش آنها
در طول ســال بسيار نامنظم است .اين ويژگي اقليمي ،توليد علوفهي
مراتع را در اين مناطق طي سالهاي مختلف بهشدت تحت تأثير قرار
ميدهد .اصوال خشكســالي و ترسالي بر توليد آتي گياهان موجود در
يك عرصــه اثرهای متفاوتي ميگذارند و تا حصول شــرايط رطوبتي
مساعد ،گندميان دائميدر مقايسه با گياهان با ريشهي ژرف با كاهش
توليد بيشتري مواجه خواهند شد( .)1962 ,Humphreyكريمي و
همكاران( )1387در بررســي تأثير قرق بر توليد مراتع منطقة ندوشن
ت محسوســي در توليــد كل عرصه در
يــزد ،گزارش کردند كه تفاو 
سالهاي مختلف وجود داشته است .باغستاني و همكاران( ،)1385در
بررسي نوسانهای توليد علوفه در مراتع نير استان يزد گزارش کردند
كــه ميزان توليد علوفه هر يك از گياهان مورد مطالعه در ســالهاي
مختلف دارای تفاوت معنيدار ميباشند .توليد علوفة كل گياهان چند
ساله در ســال مساعد در مقايسه با ســال معمول 2/3 ،برابر افزايش
يافت .با بروز خشكساليهاي شديد ،دامنة اين تغييرات به  18/2برابر
رســيد Krueger .و  ،)1982( Roathاثر فاصلــة منابع آب برای
شــرب دام در مرتع را مورد بررســي قرار دادنــد و نتيجه گرفتند كه
دوري و يا نزديكي از منبع آب ،اثرهای مثبت و منفي بر مصرف علوفه
دارد .هر چه اين فاصله كوتاهتر باشــد بر مصرف علوفة افزوده شده و
بر مرتع فشار بيشتري وارد ميشــود Reezer .و همکاران()2006
اثرهای خشکسالی بر تولید علوفه و تغذیة دام را در جنوب مغولستان
بررســی کرده و نشــان دادند که مناطق کوهستانی نسبت به مناطق
نیمه بیابانی به دلیل دریافت بارش بیشتر افزایش تولید داشته است.
باغســتانی و زارع( ،)1385با بررســی روابط بارندگی و تولید علوفة
ساالنه در مراتع استپی منطقة پشتکوه استان یزد ،گزارش نمودند که
میزان بارندگی فصلهای زمســتان و پاییز بر تولید گونههای گیاهی
چند ســاله تأثير معنیدار نگذاشتهاســت .بارندگیهای مهر و آبان و
فصل بهار بر تولید علوفة گیاهان تحت بررسی متفاوت عمل نمودهاند.
 Fetcherو  ،)1980( Trlicaدر تحقیقــی تأثیر آب و هوا بر تولید
علوفة ســاالنة  7گونة علوفهای در بیابانهای سرد را مورد بررسی قرار
دادند و به این نتیجه رســیدند که بین مقــدار تولید علوفة گونههای
 Artemisia arbusculia ،Oryzopsis hymenoidesو
 Sitanion hystrixبا بارندگی و دما ارتباط معنی-داری وجود ندارد
ولــی بین مقدار تولید علوفة گونههــای Artemisia tridentata،
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 Ceratoides lanataو  Atriplex confertifoliaبــا بارندگی
ماههای فصل رویش همبستگی مثبت و معنیداری وجود دارد .آنها
گزارش کردند که واکنش گیاهان به مقدار بارندگی و عوامل محیطی،
به خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گونهها نیز بســتگی دارد.
چــون برخی گونهها دارای ریشــههای ژرف هســتند و میتوانند در
ســالهای کم باران از آبهای زیرزمینی اســتفاده کنند در صورتیکه
گیاهان یکســاله و گونههای دارای ریشههای کم ژرفا ،فقط از رطوبت
سطحی و بهاره استفاده میکنند و در مواقع خشکسالی آسیب جدی
میبینند Durrani .و همــکاران ( ،)2005گزارش کردند که مقدار
بارندگی ســاالنه و فصلی به شــدت بر تولید علوفة مراتع تأثیر گذار
میباشند .احســانی و همکاران( ،)1386تأثیر شرایط اقلیمی بر تولید
علوفة مراتع در منطقهي استپی اخترآباد ساوه را در طی  8سال مورد
بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که از بین شاخصهای مهم
اقلیمی ،بارندگی فصل رویش و پیشــین به عنوان مؤثرترین شاخص
روی تولیــد علوفه اثر گذار بوده و همبســتگی مثبت و معنیداری با
تولید علوفه دارد .در مناطق خشــک و نیمه خشــک میزان بارندگی
روزانه ،ماهانه ،ســاالنه و پراکنش بارندگی از ســالی به سال دیگر در
نوسان است .بر این اســاس ،میزان تولید علوفه دارای وضعیت ثابتی
نیست .بســته به شکل رویشی و سیستم ریشــه و همچنین زمان و
کیفیت بارش ،واکنش و وابستگی گیاهان به بارندگی متفاوت خواهد
بــود .زادبر و همــکاران ( ،)1388در تحقیقی رابطة تولید و پوشــش
گياهی مراتع با بارندگی ســاالنه در شــمال شرق ایران را که پوشش
گیاهی آنها شــامل گندمیان دائمی ،بوتهایها ،شبه گندمیان ،پهن
برگان دائمی و یکسالهها بود را مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه
رســیدند که بارندگی در فصل مناسب و زمان رشد گونههای گیاهی
تأثیر زیادی در افزایش تولید دارد .فیله کش و همکاران ( ،)1388در
تحقیقی میزان تولید علوفه در مراتع بیابانی ســبزوار را مورد بررسی
قرار دادند و به این نتیجه رســیدند که میزان تولید علوفه به شدت به
بارندگی فصلی وابســته است و با کاهش بارندگی ،میزان تولید علوفه
به شــدت کاسته شــده که این مهم در میزان مصرف نیز تأثیر گذار
بوده است.
مواد و روشها
منطقــة مورد مطالعه :منطقة مورد مطالعه در ناحيه خليجي – عماني
کشور ،در يک عرصة محصور شدة يک هکتاري در مختصات  27درجه
و  29دقيقه و  5ثانيه عرض شمالي و  56درجه  15دقيقه و  28ثانيه
طول شــرقی در ارتفاع  265متر از سطح دريا ،در منطقة جونگان گنو
در حدود  40كيلومتري بندر عباس ،واقع شــده است .اين منطقه در
ارضي هموار و تپه ماهوري واقع شــده و دارای خاكی دانه درشــت و
سنگالخي و معمولي از نظر شوري ميباشد .شيوة بهرهبرداري از مراتع
منطقه روستايي است و دام غالب منطقه بز ميباشد.
تغييــرات ســاالنه و ماهانة بارندگي در دورة اجــراي طرح و در دورة
آماري ( ،)1371-89در جدول ( )1نشــان داده شــده است .در سال
( ،)1385-86در خــرداد ماه حدود  39ميليمتر بارندگي نازل شــده
است که به ســبب گرماي زياد قابليت استفاده براي گياه نداشته و يا
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به عبارت ديگر بارندگي موثر نبوده اســت .در اين سال بارندگي مورد
بهره برداري گياه در ماههاي آذر ،بهمن و اسفند توزيع شده است .در
ســال( ،)1386-87در مجموع فقط  56ميليمتر بارندگي نازل شده

است که اگر بطورکلي ،بارندگي مؤثر را دست کم  10ميليمتر در نظر
بگيريم در اين ســال تنها در دي و بهمن حدود  45ميليمتر بارندگي
رخ داده است.

جدول  -1تغييرات ساالنه و ماهانة بارندگي (ميليمتر) در سالهاي اجراي طرح و در دورة آماري ()1371-89

روش بررسي:
برای تعييــن توليد و مصرف علوفة ماهانة گونــة  ،C. aucheriکه
از گونههای شــاخص و کليدي مرتع در منطقه میباشد ،هر ساله ،به
مدت  4ســال ،اندازهگيری توليد علوفة پايههــای اين گونه در داخل
قطعة محصور يک هکتاری ،از اول فصل رويش شروع شده و با فواصل
يک ماهه تا خشــک شــدن گياه ادامهيافت .در بيرون قطعة محصور
نيز ميزان باقيماندة توليد پايههای انتخاب شــده نيز اندازهگيري و از
تفاضل آن از توليد در داخل قطعة محصور ،ميزان مصرف گونه تعيين
شد .هر ماه به ازاي هر پايهيِ داخل و خارج قرق ،علوفة برداشت شده
در داخل پاکتهاي جداگانه قرار داده شــد و پس از خشک شدن در
هواي آزاد و توزين نمونهها ،وزن علوفة خشك ،مبناي محاسبات قرار
گرفت .توليد و مصرف ماهانه و ســاالنة علوفة خشــک در هر ماه در
سالهای مورد مطالعه با نرم افزار  SASآناليز آماری شد .توليد کل و
ميزان کل علوفة مصرف شــده اين گونه در مقاطع زماني تعيين شده،
با استفاده از ميانگين توليد پايهها و تراکم گونه در مرتع ،محاسبه شد.
نتايج
جــدول تجزية واريانــس تغييــرات در توليد گونــة C. aucheri
(جدول )2نشــان داد که توليد اين گونه در سالها و ماههاي مختلف
و همچنين اثر متقابل ســال و ماه در ســطح  1درصد معنيدار است.
مقايسة ميانگين توليد اين گونه (جدول )3نشان داد که توليد ماههای
بهمن ،اســفند و ارديبهشــت اختالف معنيداري با يکديگر ندارند اما
توليد ماههاي ياد شــده و ماه دی و فروريــن با يکديگر از نظر آماری
متفاوتند در ضمن کمترين توليد مربوط به ماه اسفند و باالترين توليد

(پژوهشوسازندگی)

مربوط به ماه فروردين اســت .توليد اين گونه در ســالهاي بررســي
نيز از نظر آماري متفاوت بود(جدول .)4مقايســة ميانگين توليد گونة
 C.aucheriدر سالهاي مختلف(جدول )4باالترين توليد را درسال
اول( )1385-86و کمترين توليد را در ســال دوم( )1386-87نشان
داد بطوريکه ســال پر توليد حدود  4برابر سال کم توليد ،علوفه توليد
نمود که بطور قطع به مقدار بارندگي ســاالنه مربوط ميشــود .دورة
توليد هر ســاله از سه تا چهار ماه متفاوت بود که در ماههاي متفاوت
اتفاق افتاد .در متوسط چهار سال ،سهم توليد اين گونه در ماههاي دي
تا ارديبهشــت به ترتيب برابر  48/49 ،13/97 ،14/76 ،2/4و 20/34
درصد بود .اين تغييرات توليد را بايد به نوســانات بارندگي و همچنين
پراکنش آن نسبت داد.
جدول تجزيــة واريانس تغييــرات مصرف گونــة  C. aucheriنيز
نشــان ميدهد کــه مصرف اين گونه در ســالها و ماههاي مختلف و
همچنين اثر متقابل ســال و ماه در مصرف گونه در ســطح  1درصد
معنيدار است(جدول .)2مقايسة ميانگين مصرف اين گونه(جدول)3
نشــان ميدهد که مقدار مصرف اين گونه در ماههاي مختلف اختالف
معني داري با يکديگر دارند .باالترين مصرف مربوط به ماه فروردين و
کمترين مصرف مربوط به ماه دی اســت .مقدار مصرف ماه پر مصرف
حدود  15/4برابر ماه کم مصرف شــد .در ضمن مقدار مصرف ماههای
دی ،بهمن و اســفند با یکديگر و ماههای فروردين و ارديبهشــت نيز
باهــم تفاوت معنیداری ندارند .مقايســة ميانگين مقدار بهره برداري
شــده از اين گونه در سالهاي مختلف(جدول )4باالترين مقدار علوفة
مصرف شــده به ترتيب مربوط به سال چهارم و سوم و کمترين مقدار
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مربوط به ســال دوم و اول بود .مقدار مصرف علوفه در سال پر مصرف
حدود  2/7برابر علوفة ســال کم مصــرف بود .بطور کلی اين تغييرات
مصرف را بايد بــه تغييرات توليد گونه و تغييــرات مقدار و پراکنش
بارندگي ســاالنه و ماهان ه مربوط دانســت .مقدار بهره برداري از اين
گونــه با توجه به ترکيب گله ،زمان ورود دام به مرتع ،مدت توقف دام

در مرتــع ،ترکيب گونهاي ،فراواني و يا کميابــي علوفه در زمان چرا،
مراحل حياتي گونه ،و شادابي آن بستگي دارد که تابعي از نوسانهای
بارندگي اســت .به عبارت ديگر مقدار مصــرف علوفه از يک گونه به
شماري از عوامل مختلف بســتگي دارد که به سهولت امکان تفکيک
اين عوامل و درک اثرهاي متقابل بين آنها ،به سهولت ميسر نيست.

جدول -2جدول تجزية واريانس تغييرات توليد و مصرف گونة C. aucheri

** احتمال معنيداربودن در سطح  ،%1و * احتمال معنيداربودن در سطح  %5و  nعدم اختالف معنيدار بودن است.

جدول  -3مقايسة ميانگين ماهانة توليد و مصرف گونة C. aucheri

حروف مختلف نشان دهندة اختالف و حروف مشترک عدم اختالف معنيدار بودن است

جدول -4مقايسة ميانگين ساالنة توليد و مصرف گونة C. aucheri

حروف مختلف نشان دهندة اختالف و حروف مشترک عدم اختالف معنيدار بودن است.
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(پژوهشوسازندگی)

بررسي تغييرات ماهانه ...

شکل -1منحنی ميانگين تغييرات توليد گونة  C. aucheriدر ماههای دورة رويش

بحث و نتيجهگيري
طول دورة توليد اين گونه در سالهای مختلف متفاوت بود در سالهای
( )1385-1386و ( ،)1387-1388طــول دورة توليد  4ماه بود که از
بهمن شروع شد و تا ارديبهشت ادامه يافت .در سال ()1388-1389
نيز گرچه طول دورة توليد  4ماه بود اما دورة توليد از دی ماه شــروع
و در فروردين ماه خاتمه يافت .دورة توليد اين گونه در سال (-1387
 )1386به ســبب خشکسالی شديد به سه ماه کاهش يافت و از بهمن
تا فروردين طول کشيد.
جدول تجزيــة واريانس تغييرات توليد و مقايســة ميانگين توليد در
ماهها و ســالهای مختلف در اين گونه ،نشــان داد کــه توليد علوفة
اين گونه در ماهها و ســالهای مختلف اختالف معنیداری با يکديگر
دارند(جدولهای ،3 ،2و  .)4بطور متوســط باالترين در صد توليد اين
گونه مربوط بــه فروردين( 48/5درصد) و کمتريــن مقدار مربوط به
دیماه(2/4درصد) میباشد(شکل .)1بطور کلی ،اين بررسی نشان داد
کــه دورة توليد و مقدار توليد علوفة اين گونه دارای تغييرات ماهانه و
ساالنه اســت که بايد آن را ناشی از تغييرات و توزيع بارندگی ساالنه
و ماهانه دانست .نتايج اين بررسی با نتايج ارزاني( ،)1994که گزارش
میکند که توليد گياهان در ســالهاي مختلف و در دورههاي مختلف
يک فصل چرا متفاوت بوده همچنين مقدم ( ،)1377که همبســتگی
نوســانات توليــد را با رژيم بارندگــی منطقه مورد بررســی گزارش
میکند و با نتايج اكبــرزاده( )1384که بيان میکند که تولید علوفه

(پژوهشوسازندگی)

در مرتع بســتگی به پراکنش بارندگی ،نوع خــاک ،نوع گونة مرتعی
و مدیریــت مرتع دارد ،مطابقــت دارد Steven.و همکاران(،)2009
گــزارش ميکنند که توليد علوفه با نوســانات فصلی تغيير میکند و
ارزانــي( )1375کــه تأثير تغييرات آب و هوا در توليد علوفة ســاالنة
گياهان را نتيجهگيری کرده ،با نتايج اين بررسی تأييد میشود .نتايج
اين بررســی با تحقیقات كريمي و همكاران( )1387که تأثير قرق بر
توليد مراتع منطقه ندوشن يزد را به تفاوت تغييرات ساالنهي توليد و
 Fetcherو  ،)1980(Trlicaکــه تأثیر آب و هوا را بر تولید علوفة
ســالیانه  7گونه علوفهای را بررسی کرده و به این نتیجه رسیدهاند که
بین مقدار تولید علوفة برخی گونهها با بارندگی همبســتگی معنیدار
مثبــت وجود دارد ،مشــابهت دارد Durrani .و همــکاران(،)2005
گزارش کردهاند که مقدار بارندگی ســاالنه و فصلی به شدت بر تولید
علوفة مراتع تأثیر گذار میباشد که با نتايج اين بررسی همخوانی دارد.
بطــور کلی تغييرات مصــرف را به تغييرات توليد گونــ ه که تابعی از
تغييرات ســاالنه و ماهانــة مقــدار و پراکنش بارندگي اســت ،بايد
نســبت داد .مقــدار بهرهبرداري از يک گونه با توجــه به ترکيب گله،
زمــان ورود دام به مرتع ،مدت توقــف دام در مرتع ،ترکيب گونهاي،
فراواني و يا کميابي علوفه در زمان چرا ،مراحل حياتي گونه ،شادابي و
خوشخوراکی گونه مورد نظر و گونههای همراه بستگي دارد که تابعي
از نوســانات بارندگي اســت .افزون بر آن مقدار توليد ماهانه و ساالنة
اين گونه نيز از عوامل مهم مؤثر در مقدار مصرف آن است .بطور کلی

72

شماره  ،112پژوهشهای آبخیزداری ،پاییز 1395

مقدار مصرف از يک گونه به شــماري از عوامل مختلف بســتگي دارد
که به سهولت امکان تفکيک اين عوامل و شناخت اثرهاي متقابل بين
آن ها ،به ســهولت ميسر نيست .نوســانات توليد و مصرف علوفة يک
گونه به شــدت تحت تأثير توليد و مصرف ساير گونههاست .نتايج اين
بررسي با کار ترکان و ارزاني( ،)1381نيز که نتيجه گرفتند که کيفيت
علوفة گونهها ،در مراحل مختلف فنولوژي تفاوت معنيدار داشته ،نيز
هماهنگي دارد .نتايــج کار  ،)1993( Gudmundsonکه بیان کرد
که در مراتع ییالقی و در اوایل بهار که هوا خنک است مصرف علوفه به
حداکثر میرسد و در این موقع از فصل چرا علوفه بیشتری در دسترس
دام است همچنين کار فیله کش و همکاران( ،)1388که به این نتیجه
رسیدند که میزان تولید علوفه به شدت به بارندگی فصلی وابسته است
و بــه علت کاهش بارندگی ،میزان تولید علوفه به شــدت کاهش پیدا
نموده که این عامل در میزان مصرف نیز تأثیر گذار بوده است با نتايج
اين بررسی مطابقت دارد.
در مناطــق خشــک و بياباني از جملــه منطقهي مــورد مطالعه که
ويژگيهــاي بارز يک منطقه خشــک را دارا ميباشــد و آمار عوامل
اقليمي در مدت اين بررســی نيز چنين مشــخصاتي را تأييد ميکند
نشان ميدهد که با داشتن توليد ماهانه و ساالنه در کوتاه مدت امکان
برآورد توليد از اعتبار کمتری برخوردار است .ضمن اين که بايد تأکيد
کــرد که در مدت اجراي اين تحقيق ،ميزان بارندگي ســاالنه کمتر از
متوسط دورة آماري()71-89بوده است .بايد توجه داشت ميزان توليد
علوفه هم به مقدار بارندگي و هم به پراکنش زماني آن بستگي دارد .با
توجه به جدول تغييرات ماهانه و ساالنة بارندگي در سال()1387-88
و( )1388-89به رغم اين که ميزان بارندگي ساالنه به تقريب يکسان
است اما در سال ( )1387-88بخش بيشتر بارندگي در فروردين ماه
نازل شــده است در صورتي که در ســال( )1388-89بارندگي اصلي
در آذر و اســفند ماه ريزش کرده اســت و همين امر در توليد علوفه
تأثیر گذاشــته است .در ضمن به رغم اين که در ماههاي خرداد و آذر
بارندگي در برخي ســالها نازل شده است اما در اين ماهها علوفة قابل
برداشــت وجود نداشت .البته ريزش بارندگي در آذر ماه که آغاز دورة
رويش ميباشــد سبب ميشود ،در دي ماه علوفه قابل برداشت ميسر
شــود ،در غير اين صورت اولين ماه داراي علوفة قابل برداشت ،بهمن
ميباشد .بطورکلي صرف نظر از تفاوت توليد و دورة رويش گياهي در
سالهاي مختلف ،حتي نوع و شمار ماههاي توليد مؤثردر توليد علوفة
قابل برداشــت ،در سالهاي مختلف تفاوت داشــتند و اين امر بطور
عمده به مقدار و بويژه به توزيع بارندگي بســتگي دارد .در مجموع با
توجــه به ميانگين مقدار توليد اين گونــه در هر يک از ماههاي دورة
رويش گياهي(شــکل  )1ميتوان با اندازهگيري توليد اين گونه در هر
يک از ماههاي سال ،ميزان توليد را در ماههاي سالهای ديگر برآورد
نمود.
در منطقه مورد بررســي تغييرات ميزان بارندگي ســبب شده که در
مدت  4ســال اجراي طــرح ،گونة مورد بررســي در مرتبه اول فقط
درســال( )1388-89در دي ماه علوفة قابل برداشت داشته باشد .در
مرتبة دوم در ســال( )1386-87برخالف  3ســال ديگر فقط امکان
برداشت علوفه در سه ماه از سال به سبب خشکسالي شديد ميسر شده
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است .بارندگي ساالنة سال ( )1386-87فقط  56ميليمتر گزارش شده
است .بررسي تغييرات توليد اين گونه(شکل )1همچنين نشان داد که
ســال دوم و ســوم اجراي طرح توليد کمتر از سال اول و چهارم شده
است .در سال سوم اجراي طرح گرچه مقدار ساالنة بارندگي به تقريب
با مقدار بارندگي ساالنة سال( )1388-89برابر است اما در سال (-88
 )1387توزيع بارندگي به شــدت نا مناســب بوده بطوري که بيشتر
بارندگي ،در فروردين ماه نازل شده است .در ضمن بارندگي ساالنه در
مدت اجراي طرح در همة سالها از ميانگين دورة ( )1371-89کمتر
بوده اســت به عبارت ديگر در مدت اجراي طرح خشکسالي بر منطقه
حاکم بوده است(جدول .)3بطور کلي نتيجهگيري ميشود که به سبب
شرايط خشکســالي حاکم بر منطقه در مدت اجراي طرح امکان ارائه
الگويــي کارامد براي برآورد توليد علوفة مرتع در منطقة مورد مطالعه
وجود ندارد .در چنين مناطقي دورة آماري را بايد افزايش داد تا امکان
ارائه الگوي مناسب براي توليد علوفه بطور دقيقتر و يا به عبارت ديگر
با دقت بيشتر ميسر شود.
سپاسگزاری
نگارندگان الزم ميدانند ،از مســئوالن وقت سازمان جنگلها ،مراتع و
آبخيزداری کشــور و مؤسسة تحقيقات جنگلها و مراتع کشور که در
شــکلگيری اين پژوهش و تأمين امکانات برای اجرای اين پژوهش،
نقش داشتهاند ،سپاسگزاری نمايند.
منابع مورد استفاده
 ارزاني ،حســين .1375 ،معرفي جنبههــاي از تعيين ظرفيت كوتاهمدت و دراز مدت مرتع ،مجموعه مقاالت اولين ســمينار علمي ترويج
منابع طبيعي ،امور دام و آبزيان(تهران).
 -2احســانی ،علی ،.ارزانی ،حســين ،.فرحپور ،مهدی ،.احمدی ،ح،.
جعفری ،م ،.جلیلی ،ع ،.میرداودی ،ح.ر ،.عباســی ،ح.ر .و عظیمی ،م،.
 .1386تأثیر شــرایط اقلیمی بر تولید علوفه مراتع در منطقه اســتپی
اختر آباد ســاوه ،فصلنامه علمی -پژوهشــی تحقیقات مرتع و بیابان،
 :)2(14ص.249-260
 -3اكبــرزاده ،مرتضــی .)1384(.بررســي تغييرات پوشــش گياهي
در داخــل و خارج قرق رود شــور .فصلنامه تحقيقــات مرتع و بيابان
ايران :12،ص 167-188
 -4باغستانيميبدي ،ناصر .1385 ،زمان و ميزان بهرهبرداري در مراتع
مناطق خشــك با توجه به رژيم بارندگــي ،مجله جنگل و مرتع:71 ،
ص .39-34
 -5باغســتاني ميبدي ،ناصــر ،محمد تقــی ،زارع ،و م.ر .مير جليلي،
.1385بررسي نوســانات فصلي و ساالنه توليد علوفه در مراتع استپي
استان يزد.پژوهشنامه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي .)1( 4:ص -15
.29
 -6باغســتانی میبدی ،ناصر و محمد تقی ،زارع .1386 ،بررسی روابط
بارندگی و تولید علوفه ســاالنه در مراتع استپی منطقه پشتکوه استان
یزد .پژوهش و سازندگی در منابع طبیعی شماره  ،75تابستان .1386
 -7ترکان ،جواد و حســين ارزاني .1381 ،بررســي رابطه تعادل دام
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