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در دوره  در نوسان تولید علوفه و ریسک پذیری تولید بررسی تأثیر بارش های فصلی 

 خشكسالی
 

 

 2، مرتضي اکبرزاده 1جابر شريفي
ات، سازمان تحقیق-لاستادیار پژوهشی بخش تحقیقات منابع طبیعی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبی-1

 انایر آموزش و ترویج کشاورزی

 ایران.-وهشی )بازنشته ( موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزیاستادیار پژ -2

 

 

 چكیده :

 اطق نیمهمراتع من در در عین حال ،هر چندکه تولید علوفه مرتع بسته به شرایط آب و هوایی متغییر است     

غییرات تمیزان  . این تحقیق با هدف بررسیدنمعینی دارعلوفه  تولید استپی در شرایط نرمال آب و هوایی،

، در شکسالیخدر دوره  تولید علوفهدر طی فصول و میزان ریسک  نوسانات بارندگیتولیدعلوفه تحت تأثیر 

آن  علوفهانگین تولید می بر اساس نتایج بدست آمده، انجام شد. 1390تا  1376مراتع میانبند مشگین شهر از سال 

ال های سطی  در شرایط خشکسالیبود ولی  در هکتارعلوفه خشک کیلوگرم  5/781 در شرایط عادی قمناط

پیک  ر مقایسه بادو  ٪ 45رسید که نسبت به شرایط عادی حدود  کیلوگرم 429( این مقدار به  1380تا  1377)

تحرک دام  ،فهلید علوکاهش توبا در دوره خشکسالی داشتند. از طرفی  کاهش ٪ 78حدود  ،تولید در ترسالی

یزی ربرنامه  تواند در ، مینتایج حاصل از این تحقیق .میگرددوارد برمرتع مضاعفی فشار چرا کننده بیشتر شده و 

 بهتر مدیریت دام و مرتع در شرایط بحرانی مفید واقع گردد. 

 

 استان اردبیل. خشکسالی،  تغییرات بارندگی، کلید واژه ها : تولید علوفه،
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 مقدمه:

ای است که پوشش گیاهی را تحت نوسانات بارش و پراکنش نا منظم باران در طی فصول از عوامل عمده      

دهد از طرفی به دلیل چرای زود هنگام، چرای مفرط و رعایت نکردن زمان آمادگی مرتع، گیاهان تأثیر قرار می

. در کنندیی و تجدید حیات پیدا نمیارجح )گیاهان مغذی وخوشخوراک( فرصت الزم برای جذب موادغذا

تحرک دام چرا کننده بیشتر  ،کاهش تولید علوفهبا  این مسئله دو چندان می شود، به طوری که خشکسالیمواقع 

-ایران انجام شده می مناطق دیگر این خصوص در که در تحقیقاتی .میگرددوارد برمرتع مضاعفی فشار شده و 

سالی ه وقوع خشکجنتی در نشان داد که در مراتع زیمباوهتاٌثیرخشکسالی مقطعی اشاره کرد:  زیر توان به موارد

 Moyo  1995,)درصد بیوماس کاهش پیدا نمود 83 و یادرصد تنوع گونه 31 ، (میالدی 1988-92) پنج ساله

et al) . ساله در  34در یک دوره  بارندگی فصل رویش تأثیر زیادی بر روی تولید علوفه مراتع دارد، بطوری که

داری  وجود مراتع نیومکزیکو، بین جمع بارندگی) دسامبر تا سپتامبر( و تولید گندمیان چندساله، همبستگی معنی

 در قرق کوهرنگ در استان چهار تغییرات پوشش گیاهیدر بررسی (. Kbumalo & Holcheck, 2005)داشت 

 دار معنی طور به قرق داخل در هانهگو تاجی پوشش بختیاری، نتایج تحقیقات نشان داد که کل و محال

 با ها ایبوته پوشش بیشتر ولی قرق داخل در برگان علفی پهن و گندمیان بود، پوشش قرق بیرون از زیادتر

و حدود  II های کالسداخل قرق از گونه تاجی از پوشش %50بیش از  نداشت، دار معنی تفاوت قرق بیرون

تغییرات  (.Akbarzadeh et al, 2007دادند) تشکیل می III سکال هایگونه را قرق بیرون پوشش % 95

خصوصیات خاک و پوشش گیاهی در اثر قرق و چرا در استیپ های تخریب شده آلخا مغولستان چین مورد 

خاک   ph مطالعه قرار گرفت، نتایج تحقیقات نشان داد که در اثر قرق، کربن آلی و تجمع نیترات کل افزایش،

در شرایط  تغییرات پوشش گیاهی( 1388بصیری و همکاران )(.   Pei, 2007اهش داشتند)و تراکم توده ک

تغییرات پوشش گیاهی را مطالعه نموده اند، نتایج بررسی  منطقه زاگرس مرکزیقرق و چرای آزاد را در مراتع 

لیانه، تعداد و پوشش تاجی کل، پوشش الشبرگ، تولید علوفه سانشان داد که های آزمایشی سال قرق 19پس از 

های خوشخوراک داخل قرق به طور و همچنین فراوانی نسبی گونه هاو لگوم گندمیانهای فراوانی نسبی گونه

در رابطه با مقایسه پوشش گیاهی مناطق مرجع، کلید و بحرانی در  که در تحقیقی. داری افزایش یافته استمعنی

که در منطقه مرجع، بیشترین ترکیب گیاهی را  هتایج نشان داد، نانجام گرفته پارک ملی گلستان و مراتع همجوار

 ای خاردار، به خود اختصاص دادند )ها، در منطقه کلید با گندمیان و در منطقه بحرانی گیاهان بوتهفورب

Ghelichnia, 1996.)  تحت تاثیر تغییرات  بررسی تغییرات پوشش گیاهی ( در1391)شریفی و  اکبرزاده

(  1377میزان تولید علوفه در سال مبداء )،  به نتایجی دست یافتند که اتع نیمه استپی استان اردبیلبارندگی در مر

کیلوگرم  1/747بود، بعد از نه سال قرق به  IIIکیلوگرم علوفه خشک درهکتار و غالباً از گیاهان کالس  296
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 9/51،  1/23بترتیپ  IIIو  II , Iس برابر شده است ازآن مقدار سهم گیاهان کال 5/2درهکتار رسید، که حدود 

کیلوگرم درهکتار رسید یعنی  1968( این مقدار به 1383-1384در ترسالی ها )ولی درصد بودند،  02/25و

معنی دار شدن اختالف تولید علوفه در بین سالها حکایت از تاثیر سال بر روی بررسی  حدود هفت برابر شد.

ال را ناشی از عوامل محیطی متغییر از قبیل بارندگی، درجه حرارت و....بیان تولید دارد، که می توان این تاثیر س

( رابطه بارندگی و تولید علوفه ساالنه مهمترین 1391زارع کیا و همکاران ) (. 1391نمود )رشوند و همکاران، 

د که میزان استان مرکزی بررسی نمودند، نتایح تحقیقات آنها نشان دا-گیاهان مرتعی منطقه خشکه رود ساوه

بارندگی فصل زمستان بر تولید گونه های گیاهی جند ساله تاثیر معنی داری نگذاشته است. ولی بارندگی 

. به طوری که رابطه معنی تجمعی زمستان و بهاره بر تولید علوفه گیاهان تحت بررسی متفاوت عمل نموده است

( و میزان این بارندگی دیده نشد،  Poa sinaica , Stipa hohenackerianaداری بین تولید گونه های علفی )

( با میزان این بارندگی رابطه Salsola laricinaو   Artemisia sieberiولی تولید علوفه گونه های بوته ای )

تعیین میزان بررسی تأثیر بارش های فصلی در نوسان تولید علوفه و ین تحقیق با هدف ا معنی دار م مثبتی داشتند.

مدیریت مرتع های تواند در برنامهنتایج بدست آمده می  انجام گردید. تولید در دوره خشکسالیریسک پذیری 

 واقع گردد. فیدم تخریب مرتع در شرایط بحرانی و جلوگیری از

 
 مواد و روشها

 موقعیت محل مورد بررسی -الف  

 ´و  47 °بین مختصات جغرافیایی  جاده مشکین شهر به مغان )پارس آباد(12در کیلومتر  سایت مورد بررسی       

براساس روش  ،متر از سطح دریا واقع شده است 1100و در ارتفاع  لیعرض شما 38 ´و 38 ° طول شرقی تا 48

میلی متر و بیشترین بارش در فصل 290آمبرژه اقلیم منطقه مورد مطالعه نیمه خشک معتدل با میانگین بارندگی ساالنه 

درجه سانتیگراد، میانگین  4/18 در فصل رویشدما  و متوسط 5/13ست، متوسط دما ساالنه های زمستان و بهار بوده ا

باشد. براساس منحنی درجه سانتیگراد می 9/36 دما   مطلق و حداکثر -1/21 درصد، حداقل مطلق دما 60 رطوبت نسبی

تیپ غالب گیاهی  باشد.ی خشک میآمبروترمیک حدود پنج ماه از سال یعنی از اواسط خرداد  تا  اواسط  آبان ماه ها

Stipa hohenackeriana - Artemisia fragrans های همراه تیپو گونه،Kochia prostrata  ،Astragalus 

brachyodonuts ،Noaea mucronata  ،Falcaria vulgaris باشند. می 
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 مشگین شهراست.  شق براساس آمار ایستگاه هواشناسیاطالعات هواشناسی منطقه ار - 1جدول 

میانگین 

 ساالنه

 شاخص ماههای سال

ند
سف

ا
من 

به
 

ی
د

 

ذر
آ

ن  
آبا

 

هر
م

ور 
هری

ش
 

داد
مر

 

تیر
داد 

خر
ت 

هش
دیب

ار
 

ین
رد

رو
ف

 

 میانگین بارندگی         31.2 53.37 24.01 15.16 11 10.05 13.48 25.44 17.85 15.09 18.02 35.41 270.21

 متوشط رطوبت نسبی هوا 47.6 56.8 49.5 45.5 45.2 54.1 49.4 52.7 26.3 48.5 50.4 47.7 50.1

14.54 7.71 4.65 4.17 7.04 12.04 17.57 21.71 
24.9

1 
 متوسط روزانه دما  12.65 16.63 21.33 24.1

-18.08 -7.84 -15.9 -17.8 -11.2 -4.78 4.47 8.04 
11.9

3 
 حد اقل مطلق دما 4.53- 3.32 8.2 8.02

 حد اکثر مطلق دما 31.8 34.5 39.5 39.4 39.6 39.1 34.9 27.1 23.2 22.6 22.8 26.6 39.6

 تعدادروزهای یخبندان 3.4 0.3 0 0 0 0 0 2 15 4 14 10 48.7

 .می باشدایستگاه هواشناسی مشگین شهر ( 1389تا  1364ساله )  25از میانگین دوره  هواشناسی  آمار  *
 

 

 

 
 (.63-88ساله داده های بارندگی و دما) 25یانکین  ترمیک منطقه ارشق براساس ممنحنی آمبر-1شکل 

 
 

 روش بررسی -ب

بهه مسهاحت پهنج هکتهار در سهایت تحقیقهات مرتهع مرکهز  تولید علوفه در داخل قطعه محصور گیریاندازه      

ها ادامه گیری( اندازه1389تا  1376سال )14بمدت  وکامل گیاهان غالب انجام گرفت رویش  در زمان تحقیقات
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 نزدیکترین ایستگاههای هواشناسهی  آمار ماهانه بارندگیولید علوفه، همبستگی بین بارندگی و ت تعیین برای فتیا

های در سهال ولیهد علوفههدر نوسهانات تتهأثیر بارنهدگی از هواشناسی استان اخهذ گردیهده و بهرای نشهان دادن  ،

توانسهت بهر روی  دین تها خهرداد( کهه میهای فرورمختلف، همبستگی بین مجموع بارندگی ساالنه و فصلی )ماه

تغییهرات  ها،با توجه به تغییرات بارندگی فصلی آن سهال ،پارامترهای گیاهی اثر بیشتری داشته باشند، محاسبه شد

محاسبه شد و  tضرایب همبستگی و آزمون   spssبا استفاده از نرم افزار همچنینبا رسم نمودار تحلیل شد.  تولید

 اهی در قبل و بعد از قرق و بین سالهای ارزیابی مقایسه گردید. ویژگیهای پوشش گی

 

 نتایج :

در جهدول  ( 90تا  77مورد مطالعه ) هایدر طی سال به تفکیک کالس خوشخوراکی وکلتولید علوفه  میزان    

اسهت. ردیده، ارائهه گ4ضریب همبستگی تغییرات تولید علوفه نسبت به بارندگی ساالنه و فصهلی در جهدول  و 3

ههای متفهاوتی در برابهر واکنش  IIIو  I  ،IIتولید گیاههان کهالس ، نشان داده شده است 3همانطوری در جدول 

 I یاههان کهالسگ. تولیهد بههاره داشهتندبها بارنهدگی نوسان بارندگی از خود نشان دادند. بیشترین تغییرات مثبت 

 . (4)جدول  نشان داده است پائیزههمبستگی مستقیم با بارندگی 

 

 یانگین بارندگی و دما ساالنه، بارندگی فصلی منطقه ارشق بر اساس نزدیکترین ایستگاه هواشناسی.م -2جدول 

 سالهای ارزیابی  
 فاکتور اقلیمی

 
میانگین 

 سال 25
1389 1388 1387 1386 1385 1384 1383 1382 1381 1380 1379 1378 1377 

 بارندگی کل ساالنه  7/324 1/290 5/168 7/195 6/237 3/252 9/343 5/296 2/146 8/281 5/183 2/266 9/296 21/270

 بارندگی بهاره 9/128 9/144 1/58 1/55 3/116 6/108 3/181 1/164 7/39 3/65 6/43 55 3/36 58/108

 بارندگی پائیزه 8/29 6/41 2/65 4/67 8/83 48 7/37 5/78 3/51 2/61 1/39 7/42 5/68 77/56

 بارندگی زمستان 120 1/39 8/32 5/39 7/26 6/67 7/32 3/30 9/30 8/55 8/65 5/63 39 52/68

 متوسط دما ساالنه 52/7 47/7 07/13 44/13 22/13 62/14 92/13 92/12 1/14 29/11 18/12 48/12 58/11 54/14

      

 دیده است.صالح گراس گرادیان ارتفاع ااطالعات هواشناسی منطقه ارشق براساس آمار ایستگاه هواشناسی مشگین شهراست که بر اس  *
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 .( 1390تا  77مورد مطالعه)  هایدر طی سال وکل به تفکیک کالس خوشخوراکیتولید علوفه  میزان -3ول دج

 

 

 .( 1390تا  77مورد مطالعه)  یهادر طی سالو فصول مختلف و رابطه آن با بارندگی ساالنه  تولید علوفهتغییرات  -4ول دج

تولید به تفکیک کیفیت 

 علوفه

 سالهای ارزیابی

1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 

 I 5 6 15 7/17 7/95 5/95 3/156 1/454 4/13 44/20 83/15 06/22 32/40 18/31گیاهان کالس   تولید

 II 6/139 4/136 2/211 8/283 3/182 8/292 3/183 5/1021 2/282 59/200 14/592 33/286 7/491 388گیاهان کالس   تولید

 III 4/156 6/39 3/283 5/76 3/255 6/168 4/1269 4/492 3/45 97/79 41/230 79/124 31/147 05/136گیاهان کالس   تولید

 23/555 33/679 18/433 37/838 301 8/340 1968 1609 9/556 3/533 378 5/509 4/532 1/296 تولید کل

ریسک پذیری نسبت  درصد به (R با بارندگی کل و فصول مختلف)  همبستگی

 به پیک تولید

 (درصد)

 ریسک پذیری نسبت

 تولید میانگین به

 (درصد)

میانگین تولید در 

       شرایط خشک سالی

 (کیلو گرم در هکتار)

میانگین تولید در شرایط 

 عادی

 (رکیلو گرم در هکتا)

  تولید علوفه

 کلبارش  بهاره پائیزه زمستانه

 تولید کل 51/781 429 -%  45 - % 78 40/0 62/0 16/0 -36/0

    I تولید گیاهان کالس 54/94 92/10 - 88% - % 97 07/0 46/0 51/0 -43/0

   II تولید گیاهان کالس  09/402 75/192 -%  52 - % 81 01/0 03/0 36/0 -19/0

   III تولید گیاهان کالس  95/294 95/138 -%  53 - % 89 52/0 65/0 -15/0 -19/0
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 بحث و نتیجه گیری:

ای است که پوشش گیاهی را تحهت نوسانات بارش و پراکنش نا منظم باران در طی فصول از عوامل عمده        

که گونه های نشان داد  نتایج ( 1377-1384ساله ) 9در طی دوره  روند تغییرات پوشش تاجی ،دهدتأثیر قرار می

تولیهد علوفهه مرتهع معمهوالٌ بسهته بهه (. 1388دارنهد) شهریفی،  نوسانات بارشمتفاوت واکنش متفاوتی در مقابل 

میهانگین  . بر اساس نتایج بدست آمهدهمتفاوت است نیز شرایط آب و هوایی متغیر بوده و در ماههای فصل رویش

 429ایهن مقهدار بهه  در شهرایط خشهک سهالیاست ولی  کیلوگرم در هکتار 5/781 علوفه در شرایط عادیتولیهد 

نشهان مهی  کاهش ٪ 78حدود و نسبت به پیک تولید در ترسالی  کاهش داشتند ٪ 45رسید که حدوداً  کیلوگرم

در یک بررسی تاٌثیر بارندگی برمیهزان تولیهد علوفهه نتیجهه گرفتندکهه بارنهدگی فصهل  مشابه. در تحقیقات دهد

ساله در مراتع نیومکزیکو، بهین  34در یک دوره  بطوری که .تأثیر زیادی بر روی تولید علوفه مراتع داردرویش 

 Kbumalo،) جمع بارندگی) دسامبر تا سپتامبر( و تولید گندمیان چندساله، همبستگی معنی داری  وجود داشهت

& Holcheck, 2005  .)بهاره داشت، از نظرمیزان تولید علوفهه بارندگی  مقدارتولیدعلوفه درکل رابطه مستقیم با

کیلوگرم علوفه خشک درهکتار بود و غالبهاً از آن گیاههان کهالس  296خشک در هکتار، در سال اول ارزیابی، 

III  برابهر  5/2کیلوگرم درهکتار رسید که حدود  1/747بودند، بعد از اعمال قرق این مقدار با میانکین نه ساله به

درصهد بهوده اسهت، در  02/25و 9/51،  1/23بترتیپ    IIIو  II , Iسهم گیاهان کالس شده است، ازآن مقدار 

کیلوگرم درهکتار رسید یعنی حدود هفت برابر شهد. ایهن نتهایج بها  1968( این مقدار به 1383-1384ها )ترسالی

منهاطق خشهک و  نظر آقای مقدم مطابقت دارد که گفته در اثر نوسان میزان بارندگی از سالی بهه سهال دیگهر در

تواند در گیاهان چنهد نیمه خشک، رشد گیاهان و در نتیجه مقدار علوفه تولید شده در تغییر است و این تغییر می

( در  Bassiri & Eravani, 2009همچنهین ) .(1377)مقدم،  ها به مراتب بیشتر باشدساله تا  سه برابر و در یکساله

گنهدمیان های سال، تولید علوفه سالیانه، تعداد و فراوانی نسبی گونه 19پس از تحقیقات خودشان نشان دادند که 

ریسک پهذیری تولیهد علوفهه مرتهع تهابع شهرایط آب و ههوایی  داری افزایش یافته است.به طور معنی ها و لگوم

 که همزمان با تنش خشکی Iاست، در مناطق نیمه استپی نسبت به نوع گونه ها متفاوت است برای گیاهان کالس 

اسهت،  ٪ 60تا  50 حدود IIIو  IIگیاهان کالس می رسد ولی برای  ٪ 80با فشار چرا نیز مواجه می شود حدود 

بنهابراین . است ٪ 50تا  45ریسک پذیری تولید علوفه کل  ،کوتاه مدتبطوری کلی در شرایط خشکسالی های 
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دام ههای  ٪ 50ی کند که حهدود در مواقع خشکسالی مناطق نیمه خشک تا نسبتاً خشک مدیریت مرتع ایجاب م

   ظرفیت دا م ها علوفه از خارج وارد گردد. ٪ 50استفاده کننده از مرتع حذف و یا به اندازه 

 منابع :

ر منطقهه دههای آزمایشهی سهال قهرق 19تغییرات پوشش گیاهی پهس از  (1388، م و ایروانی، م. ) بصیری    

 .170-155(:2)3 ;1388 تابستان مرتعپژوهشی -، مجله علمیزاگرس مرکزی

یمهه اسهتپی اسهتان ن،بررسی تاءثیر قرق در بهبود ترکیب گونه و تولید علوفه در مراتهع  1380شریفی جابر ،    

 مرداد سمنان ( .  3تا 2اردبیل،انتشار دراولین همایش ملی تحقیقات مدیریت دام مرتع ) 

ندگی در مراتهع تحت تاثیر تغییرات بار  گیاهیبررسی تغییرات پوشش  .1391شریفی، ج و  م، اکبرزاده .     

( : 4)  65، خیزداریآبمرتع و  نشریه، نیمه استپی استان اردبیل  )مطالعه موردی : سایت تحقیقات مرتع  ارشق (

516-507. 

فهه چنهد گونهه . ارزیابی پایداری تولید علو1391رشوند، س؛ هوشمند، صفری و پروانه عشوری سنجابی.      

 .355-369( : 2)  19ت مرتع و بیابان، مجله تحقیقا استان قزوین،-مراتع کوهستانی البرز میانی مرتعی، در

رندگی و تولیهد رابطه بابررسی ( 1391)  ح، یگانهو نی، زراع، ع، احسانی، ف، فرهنگ زارع کیا ، ص ،      

 19ان، تحقیقات مرتع و بیاب مجله ،ستان مرکزیا-علوفه ساالنه مهمترین گیاهان مرتعی منطقه خشکه رود ساوه

 (4 : )623-614. 

بها قهرق  ، مقایسه ترکیب پوشش گیاهی اراضی تحهت چهرای دام و1378قره داغی حسین و عادل حلیل ،     

 . 28-34، صفحه  43جنگل و مرتع شماره  یل نامه علمصدرمراتع استپی رود شور، ف

ان و مراتهع رجع، کلید و بحرانی پهارک ملهی گلسهت(، مقایسه پوشش گیاهی مناطق م1375قلیچ نیا،حسن )    

 .1375بهار سال  30همجوار، پژوهش وسازندگی شماره 

وتولید علوفه درشرایط قرق و  یش گیاهی، ترکیب گونه ابررسی تغییرات پوش،(1368وهمکاران)وهابی      

 .71-59ره اول صفحه بیعی جلداول، شماطو منابع  یعلوم کشاورزمجله ،چرادرمنطقه فریدن اصفهان ،

 .2370. مرتع و مرتعداری ، انتشارات دانشگاه تهران شماره 1377مقدم، محمد رضا.     
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Investigation on effect of seasonal precipitation on oscillation of forage production and 

risk of producing in periods of drought. 
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Abstract: 

    However in the pasture, forage production varies depending on weather conditions was, 

however, semi-steppe grasslands in normal weather conditions, production is certain. This 

research was carried out with the aim of investigating the changes in crop production under 

precipitation fluctuations during seasons and production risk during the period of drought 

during the period from 1997 to 2011. According to results, average forage production in 

normal conditions was 718.5 kg dry matter per hectare. But in dry conditions (1377 to 1380), 

the amount reached 429 kg, which was about 45% lower than the normal conditions, and 

decreased by 78% compared with the peak production. On the other hand, in the drought 

period, by reducing the production of forage, the flow of livestock increases and additional 

pressure is introduced. The results of this research can be useful in planning better livestock 

and pasture management in critical situations. 
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