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 ده کیچ
 Sphaerocoma aucheri ،Cenchrus pennisetoformis ،Heliotropiumهای نشان دادن رفتار رویشی گونه برایاین بررسی       

bacciferum  وMoltkiopsis ciliata ن توليد و مصرف با در مرتع سيریک استان هرمزگان انجام شد. تعيي 1389تا  1386های در طی سال
های فصل رویش و چرا در داخل محدوده قرق پایه متوسط از گياه به ازای همه ماه 5های متوسط انجام شد و هر ساله تعداد استفاده از پایه
مقدار مصرف مشخص شد. گيری باقيمانده توليد منظور گردید و از تفاضل آنها همين تعداد در عرصه چرا برای اندازهگيری توليد و بهبرای اندازه

بررسی توليد خالص ماهانه است.  داشته مورد بررسی هایو مصرف گونه توليد بر داریمعنی تأثير مختلف هایماه و هاسال که داد نشان نتایج
توليد و مصرف  . بيشترینداشتماه( روند افزایشی فصل رویش )اردیبهشتپایان ماه( تا نشان داد که توليد مرتع از شروع فصل رویش )دی

کيلوگرم علوفه خشک در هکتار و سهم گونه  3/292بررسی در منطقه  دائمی موردمتوسط چهار گونه  توليدچهارم بود.  سالها در گونه
Sphaerocoma aucheri کيلوگرم علوفه  5/133در منطقه ها ميزان مصرف گونهبود. توليدی درصد کل علوفه  64ميزان در توليد باال و به

 بود.مصرفی درصد کل علوفه  59ميزان باال و به نيز در مصرف Sphaerocoma aucheriک در هکتار و سهم گونه خش
 

 .، استان هرمزگانسيریک مصرف، توليد،: های کلیدیواژه

 

 مقدمه
مدت و بلندمددت  تعيين ظرفيت کوتاه ،امروزه در علم مدیریت

از ضدروریات  مرتع و اطالع دقيق و صحيح از توليد مراتدع یکدی   
برای مدیریت مرتدع بده   مبنایی است. توليد مرتع در حقيقت پایه و 

آید. آگاهی دقيق از مقدار توليد مرتدع موجدت تعيدين    حساب می
بهينه تعداد دام شده، در نتيجه مرتدع از خطدر احتمدالی فرسدایش     

شدود  آبی، فرسایش خاکی، نابودی پوشش گياهی و ... حفد  مدی  
(Fayaz & Bayat, 2018)شدرایط   بدا  مراتدع  در موجدود  . گياهان

 تنهدا منبدع   بارندگی و پيدا کرده تطبيق خود رویشی مناطق اقليمی

 کده  هدای خشدک  سال آنهاست. در مورد نياز رطوبت کنندهتأمين

 توليدد  و از پوشش و بينندمی صدمه مراتع یابد،می کاهش بارندگی

 بدر  فشدار  دام، دسترس علوفه قابل توليد کاهش شود. بامی کم آن
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شدود  مدی  کاسته نيز دامی توليداتاز آن  دنبالبه و شده بيشتر مراتع
(., 2007al et Akbarzadehنوسان .)  بيشدتر  روی بدر  بارنددگی 

تدأثير   وضعيت مرتدع  و توليد پوشش، ازجمله گياهی هایشاخص
 ( نشان دادندد کده توليدد   2001همکاران ) و Mirzaali گذارد.می

 نشدان  ماهانده واکدنش   بارندگی به مرتعی مختلف هایگونه ساالنه

Salsola گوندده  سدداالنه توليددد کدده نحددوی بدده دهددد،مددی

arbosculoformis در با بارندگی را همبستگی و ارتباط بيشترین 

 را همبستگی بيشترین sieberi Artemisiaگونه  توليد ژانویه و ماه
 و hSmitهمچندين   .است ژانویه داشته و نوامبر هایماه بارندگی با

 خشک هایسال در گياهی ( نشان دادند که توليد2005همکاران )

تدا   30مدوارد   برخدی  در و 5/13حدود  های عادیسال به نسبت
 Akbarzadeh و Khodagholi اسدت.  یافتده  درصدد کداهش   40
 داریمعندی  تأثير مختلف هایماه و هاسال که دادند ( نشان2016)

 ان اصدفهان دارد. تيييدرات  مورد بررسی در است هایگونه توليد بر

 قدرار  منطقه بارش پراکنش و حجم تيييرات تأثير تحت کامالً توليد

البتده  بود.  دارمعنی آماری نظر از آنها بين همبستگی ضریت و داشته
شددیدترین   وقدوع  بدا  1387سال  در مورد بررسی هایگونه توليد

 5/4هدا بدين   گونه پرتوليد سال داشت. در نوسان بسيار خشکسالی
هدا  گونده  همده  کردندد. در  توليدد  علوفده  توليدکم سال برابر 20تا 

 در مصرف شد. ميزان توليد ماهاردیبهشت در علوفه ميزان بيشترین

ميدزان   هدا بيشدترین  گونده  و همده  بدوده  متفاوت مختلف هایسال
 Akbarzadeh و Hoseiniداشددتند.  1388مصددرف را در سددال  

 داریمعندی  تأثير مختلف هایاهم و هاسال دادند که ( نشان2015)

آبداد اسدتان   مدورد بررسدی در مراتدع سدرعلی     هایگونه توليد بر
 توليد فصلی تيييرات ميانگين، مقایسه نتایج گلستان دارد. براساس

 و مداه خدرداد   در مصدرف  و توليد بيشترین که داد نشان و مصرف
 در( 2013همکداران )  و Ahmadiبدود.   مدرداد  ماه در آنها کمترین

در  1386-1389هدای  بررسی تيييرات توليد و مصدرف در سدال  
 بيشدتر  مدورد  در مجمدوع  در کده  دادند نشان ،داغ اروميهمراتع قره

 چهارم همراه سال در علوفه مصرف و توليد مقدار بيشترین هاگونه

 اجدرای  دیگدر  هدای سال به نسبت سال این در بارندگی افزایش با

تدا   فدروردین  مداه  شدش  طی در کهطوریبه است. داده رخ بررسی
 همده  در مصرف و توليد ميزان بيشترین دارای اردیبهشت شهریور،

مداه   بده  مربدوط  توليدد  ميزان کمترین همچنين و است بوده هاسال
 اسدت.  داده رخ فدروردین  مداه  در مصرف ميزان کمترین و شهریور

Bork بارندگی با مرتع علوفه توليد بين ( رابطه2001همکاران ) و 

 امدا  دانندد، می دارمعنی آلبرتای مرکزی لندهایگراس در را النهسا

 گيداهی  مختلدف  هدای تيد   را در همبسدتگی  ایدن  جهت و ميزان

 مختلدف  مناطق در روابط تفاوت نامبردگان .کنندمی اعالم متفاوت

 حرارتدی  رژیدم  خدا،،  در آب دوبداره  توزیدع  هایاثر از ناشی را

 Kocنمایندد.  مدی  گزارش اهگي رشد دوره طول توپوگرافی و خا،،
کندد  مدی  اعالم ،ترکيه در مرتفع مراتع بر خود ( در مطالعات2001)

 خشدکی  .دارد تدری کنندهتعيين اثر مرتع توليد بر پائيزه که بارندگی

 دیگدر  و هدا رشدد لگدوم   ولدی  ندارد، اثری گندميان توليد بر پائيزه

 و هبهدار  مقابدل، خشدکی   در دهدد. می کاهش را گياهی هایگونه
 ایدن  در گنددميان  ولی توليد بوده، تأثيربی هالگوم توليد بر تابستانه

( در بررسدی  2006و همکداران )  Reezerیابدد.  می کاهش شرایط
 ميولستان جنوب در تيذیه دام و علوفه توليد بر خشکسالی هایاثر

دریافدت   بدليل بيابانینيمه مناطق به نسبت کوهستان که نشان دادند
و  Baghestani Meybodiاست.  داشته توليد فزایشا بيشتر بارش
Zare (2007 )پدایيز  و زمستان صلف بارندگی ميزان که بيان کردند 

 و نداشدته  دارمعندی  سداله تدأثير   چندد  گيداهی  هایگونه توليد بر
 مدورد  گياهدان  علوفده  توليد نيز بر بهاره و آبان ،مهر هایبارندگی

 در بدا  ،پدژوهش  این نتایج اساس اند. برکرده عمل متفاوت بررسی

 شدده  تفکيک ساالنه علوفه توليد های بارندگی،داده داشتن اختيار

 با یکساله و چندساله گياهان مجموع ساالنه و توليد هاگونه برخی

 فصدل  از مقطع هر در چراکننده باشد. داممی برآورد باال قابل دقت

 کده  کندد مدی  معينی مصدرف  علوفه مقدار های مختلف،سال و چرا

 بددون  اسدت. البتده   متفداوت  مختلدف  هاینژاد و برحست شرایط

 یدک  علوفده  مصرف ميزان و گياهان توليدی شناخت خصوصيات

مقددور   دام و مرتدع  مدیریت و ریزیبرنامه ،چرا دوره طول مرتع در
و همکداران   Soltanipoor(.  2007et alAkbarzadeh ,.)نيسدت  
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 Aeluropus ی هددابررسددی رفتددار رویشددی گوندده  ( در2019)

lagopoides ، Desmostachya bipinnata،Halocnemum 

 strobilaceum،  Alhagi graecorum و Atriplex

 leucoclada کده   ندسنگ استان هرمزگان نشان داددر مرتع زمين
داری بدر توليدد و مصدرف    های مختلف تدأثير معندی  ها و ماهسال
پنج گونه دائمدی  توليد متوسط . های مورد بررسی داشته استگونه

کيلوگرم علوفه خشدک در هکتدار    8/125مورد بررسی در منطقه 
 Desmostachya و strobilaceum Halocnemum  و سهم گونه

 bipinnata 7/22و  9/52ترتيدت بده ميدزان    ر توليد باال و بده د 
 4/32هدا در منطقده   درصد کل علوفه بود. ميدزان مصدرف گونده   

بيشترین سهم مصرف متعلق به  کيلوگرم علوفه خشک در هکتار و
Alhagi  و strobilaceum Halocnemum  هددددایگوندددده

 graecorum درصدد کدل    1/30و  8/41ترتيدت بده ميدزان    و به
 7/162بددا  1387علوفدده بددود. بيشددترین ميددزان توليددد در سددال 

برابر بيشدتر از سدال    8/1کيلوگرم علوفه خشک در هکتار بود که 
بدا   1389ین ميزان مصدرف در سدال   ( بود. بيشتر1388توليد )کم
هدا و  کيلوگرم علوفه خشک در هکتار بود. در تمامی سدال  7/35

هددا بيشددترین ميددزان توليددد و مصددرف علوفدده در در همدده گوندده
 .ماه بودفروردین

گياهان  مصرف و تعيين تيييرات توليد برای این مطالعه     
maSphaeroco های و بررسی رفتار رویشی گونه مهم مرتعی

aucheri ،pennisetoformis Cenchrus ، Heliotropium

bacciferum  وciliata Moltkiopsis های اصلی که از گونه
های مراتع شنی مشرف به ساحل در منطقه هستند در طی سال

 در مرتع سيریک استان هرمزگان انجام شد. 1389تا  1386
 

 هامواد و روش
 39درجه و  26در مختصات جيرافيایی سایت سيریک 

 26دقيقه و  4درجه و  57ثانيه عرض شمالی و  12دقيقه و 
بعد از روستای جاسک،  -ثانيه طول شرقی جاده بندرعباس

های شنی مشرف به دریا در غرب زیارت بزرگ، بر روی تپه
های شنی تثبيت شده، منطقه تپهاراضی  است.ه شدواقع روستا 

ت. بررسی منحنی باالسنسبتاً با بافت سبک و سطح ایستابی 
دهنده ساله در منطقه مورد مطالعه نيز نشان 30آمبروترميک 

ماه( و فصل ماه )دی 1آن است که طول فصل مرطوب 
(. منطقه سيریک بر اساس 1باشد )شکل ماه می 11خشک 

بندی اقليمی دومارتن اصالح شده دارای اقليم سيستم طبقه
سردترین ماه های دما در . ميانگين حداقلاستخشک و گرم 

گراد و ميانگين حداکثرهای دمای درجه سانتی 36/14سال 
باشد. گراد میدرجه سانتی 78/33هوا در گرمترین ماه سال 

کمترین و بيشترین دمای به وقوع پيوسته طی دوره آماری 
درجه سانتی گراد  5/48و  5/5ترتيت بلندمدت منطقه به

متر است. تي  یميل 8/121. ميانگين سی ساله بارندگی است
 مرتعی منطقه از نظر درصد ترکيت و پوشش تاجی

aucheri Sphaerocoma +Cenchrus pennisetoformis  
تيره  28گونه گياهی از  70است. در منطقه مورد مطالعه 

 Lyciumترین آنهاآوری و شناسایی شد که عمدهجمع

shawi ،Moltkiopsis ciliata ،Heliotropium 

bacciferum ،yperus conglomeratusC وPanicum 

turgidum .دام مورد بررسی بز نژاد تالی است. این بز  بودند
دارای بدن کشيده و دست و پای بلند، موهای کوتاه، رنگ 

های کوچک تا متوسط و اندام کشيده ای، گوشقهوهاغلت 
باشد. با توجه به خصوصيات توليدی از قبيل ميزان می

کيلوگرم در  7/0-1ميزان توليد شير )(، %25-45دوقلوزایی )
گرم در  50-120افزایش وزن روزانه ) ،یک دوره شيردهی(

روز( و توانائی توليد این نژاد در شرایط سخت محيطی باعث 
شده است که در چند دهه اخير با نژادهای مختلف بز وارداتی 
و داخلی به شکل غير کنترل شده و غير اصولی آميخته شود 

ی توليد یباعث کاهش توانااحتماالً تواند دت میکه در درازم
   (.  2این نژاد نسبت به گذشته شود )شکل 
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 ساله 30منحنی آمبروترمیک ایستگاه گز جعفری )سیریک( در یک دوره آماری  -۱شکل 

Figure 1- Ombrothermic curve of Gaz Jafari station (Sirik) in a 30-year statistical period 
 

 
 بز تالی دام غالب منطقه مورد مطالعه -2شکل 

Figure 2 - Tali goat, the dominant livestock in the study region 

 

در این بررسی، توليد در داخل قطعه محصور و مصرف 
گيری در بيرون این قطعه که تحت چرای دام بود، اندازه

گردید. توليد در فصل رویش و مصرف در فصل چرای دام 
گيری توليد هر گونه در داخل گيری شد. هرساله اندازهدازهان
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قطعه محصور از اول فصل رویش شروع شد و با فواصل 
یک ماهه تا خشک شدن گياه ادامه یافت. در بيرون قطعه 

گيری شد. بدین منظور با محصور نيز ميزان مصرف اندازه
 شروع فصل چرا و ورود دام به مرتع، ميزان علوفه باقيمانده
هر گونه از چرای دام، تا زمان خروج دام از مرتع با فواصل 
یک ماهه برداشت شد و از تفاضل آن از توليد در داخل 
قطعه محصور، ميزان مصرف از هر گونه تعيين گردید 

(Akbarzadeh, 2005در نمونه .)گيری گيری برای اندازه
ها در ترکيت گونهبيشتر توليد و مصرف، به دليل پوشش کم 

ياهی و برای پرهيز از برداشت تعداد زیاد نمونه که بایستی گ
های متوسط هر گونه ، از پایهشدانجام میطور تصادفی هب

استفاده شد. از هرگونه در هر ماه حداقل پنج پایه متوسط 
در داخل و پنج پایه متوسط نيز در بيرون قطعه محصور 

ليد این گذاری شد و در موعد مقرر تمام توانتخاب و عالمت
(. برای  et al.,Soltanipoor 9201ها برداشت گردید )پایه

پایه متوسط، در یک آماربرداری فشرده به  تعيين اندازه
صورت تصادفی سيستماتيک، پوشش تاجی و تراکم همه 

ها در داخل قطعه محصور برآورد شد و از تقسيم گونه
پوشش کل به تراکم کل پوشش متوسط هر گونه تعيين 

بررسی توليد برای  (. 2017et al.Siahmansour ,د )گردی
. هر ماه انجام شدطور مجزا ههای دائمی بهر یک از گونه

علوفه برداشت شده از سایت به ازای هر پایه و گونه در 
های جداگانه به آزمایشگاه حمل شد و پس از داخل پاکت

ها، وزن علوفه خشک شدن در هوای آزاد و توزین نمونه
نای محاسبات علوفه توليد شده و مصرف شده در خشک مب

های سایت قرار گرفت. با مقایسه توليد هر گونه در ماه
مختلف روند رفتار رویشی گونه در مرتع تعيين گردید و 

. با مقایسه مصرف دام از هر شدزمان حداکثر توليد آن معين 
های مختلف، زمان و ميزان استفاده از هر گونه گونه در ماه

 & Khodagholi)  مقاطع زمانی فصل چرا روشن شددر 

Akbarzadeh, 2016 توليد کل مرتع و ميزان کل علوفه .)
مصرف شده در مرتع در مقاطع زمانی تعيين شده، با استفاده 

ها و تراکم آنها در داخل قطعه های متوسط گونهاز توليد پایه
 ,Hoseini & Akbarzadehمحصور محاسبه گردید )

در  پالت اسپيليت آماری طرح قالت در تحقيق نای(. 2015
افزار نرم در تصادفی کامل بلو، پایه طرح قالت در زمان
SAS آماری  ميانگين و گرفت قرار وتحليلتجزیه مورد
 شد مقایسه دانکن آزمون با بررسی مورد صفت

(, 2019et al.Soltanipoor .) 
 

 نتایج

 هدای ونهگ برداریبهره درصد و مصرف توليد، 1جدول 

در مرتدع   بررسدی  دوره در تجمعدی  صدورت  به مورد مطالعه
دهد. ميانگين چهارساله سيریک استان هرمزگان را نشان می

گوندده سدداحلی  بددرداریبهددره درصددد و مصددرف توليددد،
(aucheri Sphaerocomaبه )  کيلدوگرم در   4/261ترتيدت

درصددد بددود.  4/44کيلددوگرم در هکتددار و  116هکتددار، 
گونده   برداریبهره درصد و مصرف ساله توليد،ميانگين چهار

 2/19ترتيدت  ( بهpennisetiformis Cenchrusتشی )چمن
 1/56کيلددوگرم در هکتددار و  9/10کيلددوگرم در هکتددار، 

 درصدد  و مصدرف  درصد بود. ميدانگين چهارسداله توليدد،   

Heliotropium پرسددت )گوندده آفتدداب  بددرداریبهددره

bacciferum6/3م در هکتددار، کيلددوگر 7/6ترتيددت ( بدده 
درصد بود. ميانگين چهارسداله   4/53کيلوگرم در هکتار و 

سدنگدانه  گونده شدن   بدرداری بهدره  درصدد  و مصدرف  توليد،
(ciliata Moltkiopsisبه ) 3/1کيلوگرم در هکتار،  5ترتيت 

 درصد بود.   4/42کيلوگرم در هکتار و 
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 در مرتع سیریک استان هرمزگان  سایت در بررسی دوره در تجمعی صورت به مورد مطالعه هایگونه برداریبهره درصد و مصرف تولید، -۱جدول 

nd of Hormozgan Cumulative production, consumption and utilization percentage of the studied species during the study period in Sirik rangela -Table 1
province 

Species years 
January February March April May 

Prod. 
(Kg/ha) 

Cons. 

(Kg/ha) 
Cons. 

(%) 
Prod. 

(Kg/ha) 
Cons. 

(Kg/ha) 
Cons. 

(%) 
Prod. 

(Kg/ha) 
Cons. 

(Kg/ha) 
Cons. 

(%) 
Prod. 

(Kg/ha) 
Cons. 

(Kg/ha) 
Cons. 

(%) 
Prod. 

(Kg/ha) 
Cons. 

(Kg/ha) 
Cons. 

(%) 

Sphaerocoma 

aucheri 

2006-

2007 23 12.9 56.2 69.1 32.1 46.5 122.1 89.2 73.1 197.8 119.7 60.5 287.9 157.5 54.7 
2007-

2008 43.7 10 22.9 60.4 19.3 31.9 132.4 77 58.2 210.7 112.9 53.6 210.7 112.9 53.6 
2008-

2009 0 0 0 26.2 12.1 64.4 54.4 21.7 47.9 68.7 23.7 34.5 223.4 61.1 27.3 
2009-

2010 47.8 23 48.1 74.5 31 41.6 215.4 69.8 32.4 244.9 79.3 32.4 323.5 132.6 41 
Mean 28.6 11.5 40.1 57.6 23.6 41.1 128.8 64.4 50 180.9 83.9 46.5 261.4 116 44.4 

Cenchrus 

pennisetiformis 

2006-

2007 1.5 0.5 33.7 2.9 1.8 63.6 6.2 4.5 71.5 10.8 7.9 73.2 21.4 12.2 57 
2007-

2008 0 0 0 1.1 0.7 63.8 2 1.6 82.9 2.5 1.8 73.7 8.3 6 72.8 
2008-

2009 1.6 0.6 41.1 3.6 1.1 2.5 6.1 1.8 3.4 14.5 3 11.5 14.5 3 11.5 
2009-

2010 8.9 5.9 65.6 14 6.9 49.2 16 8.9 55.3 22.5 12.9 57.3 32.5 21.8 67.3 
Mean 3 1.8 58.3 5.4 2.6 48.6 7.6 4.2 55.4 12.6 6.4 50.9 19.2 10.9 56.1 

Heliotropium 

bacciferum 

2006-

2007 2.8 2.5 89.3 4.6 3.3 71.7 6.8 5.4 79.4 8.2 5.7 69.5 8.2 5.7 69.5 
2007-

2008 0.7 0.4 51.7 1.2 0.8 64.4 2.2 0.8 37.7 3.1 1.1 33.4 3.7 1.1 29.6 
2008-

2009 0 0 0 0.7 0.1 15.1 1.1 0.3 27.8 2 0.5 24.8 5.8 1.2 20.6 
2009-

2010 2.4 1.5 61 3.7 1.9 51.6 4.7 2.2 45.7 5.6 2.3 41.1 8.9 6.2 69.6 
Mean 1.5 1.1 74.6 2.6 1.5 59.8 3.7 2.2 58.8 4.7 2.4 50.8 6.7 3.6 53.4 

Moltkiopsis 

ciliata 

2006-

2007 1.1 1 90.9 2.5 1.3 52 3.2 1.5 46.9 5.6 3.8 67.9 5.6 3.8 67.9 
2007-

2008 0.3 0.2 54.5 0.4 0.3 60.8 1.2 0.4 38.1 1.4 0.5 36.5 2.2 0.6 27.9 
2008-

2009 0 0 0 0.4 0.2 58.8 0.7 0.4 52.8 1 0.5 44.9 2.2 0.6 28.8 
2009-

2010 2.9 0.9 30.5 4 1.3 33.4 4.5 1.8 33 7.4 2.5 34/2 9.8 3.4 35.2 
Mean 1.1 0.5 48.8 1.8 0.8 42.5 2.6 1 39 3.9 1.8 47.4 5 1.2 42.4 
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های گونه ساحلی نتایج تجزیه واریانس داده
(aucheri Sphaerocoma)  تشی )گونه چمنو Cenchrus

pennisetiformisسال ×( نشان داد که اثر سال، ماه و اثر ماه
و  2 هایولجددار بود )بسيار معنی در توليد و مصرف گونه

پرست های گونه آفتاب(. نتایج تجزیه واریانس داده3

(bacciferum iumHeliotropو گونه شن ) سنگدانه
(ciliata Moltkiopsis نيز نشان داد که اثر سال، ماه و اثر )
 سال در مصرف گونه×سال در توليد و اثر سال و اثر ماه×ماه

 (.3و  2 هایولدار بود )جدبسيار معنی

 
 یریک استان هرمزگان مورد بررسی در مرتع س هایگونه تولید بر مختلف عوامل واریانس تجزیه -2جدول 

Variance analysis of different factors on the production of studied species in Sirik rangeland of Hormozgan  -Table 2
province 

 منبع
Factor 

Sphaerocoma aucheri Cenchrus pennisetiformis Heliotropium bacciferum Moltkiopsis ciliata 

 سال

year 
 ماه

Month 

سال * 

 ماه
Y*m 

 سال

year 
 ماه

Month 

سال * 

 ماه
Y*m 

 سال

year 
 ماه

Month 

سال * 

 ماه
Y*m 

 سال

year 
 ماه

Month 

سال * 

 ماه
Y*m 

df 3 4 12 3 4 12 3 4 12 3 4 12 

MS 
270.1 

** 
1057 ** 875.4 ** 37.1 ** 44.2 ** 26.5 ** 15.5** 9.9** 17.4 ** 164.5 ** ns11.3 24.8 ** 

 

 مورد  بررسی در مرتع سیریک استان هرمزگان هایگونه مصرف بر مختلف عوامل واریانس تجزیه -3جدول 

Variance analysis of different factors on the consumption of studied species in Sirik rangeland of  -Table 3
Hormozgan province 

 منبع
Factor 

Sphaerocoma aucheri Cenchrus pennisetiformis Heliotropium bacciferum Moltkiopsis ciliata 

 سال

year 
 ماه

Month 
سال * 

 ماه
Y*m 

 سال

year 
 ماه

Month 
سال * 

 ماه
Y*m 

 سال

year 
 ماه

Month 
سال * 

 ماه
Y*m 

 سال

year 
 ماه

Month 
سال * 

 ماه
Y*m 

df 3 4 12 3 4 12 3 4 12 3 4 12 

MS 206.2** 148.1** 136.8** 15.3** 30.6** 15.3** 2.1** 0.8ns 2.2** 19.9** ns2.4  5.4** 

 

بيشترین  (aucheri Sphaerocomaدر گونه ساحلی )
( بود ولی از نظر آماری با 1388-89توليد در سال چهارم )

( اختالف 1387-88( و سال سوم )1385-86های اول )سال
( 1386-87دار نداشت. کمترین توليد نيز در سال دوم )معنی

اگرچه از نظر آماری با  ،بود که در گروه دوم قرار داشت
( اختالف 1387-88( و سوم )1385-86های اول )سال
دار نداشت. بيشترین مصرف در این گونه در سال اول بود معنی

دار نداشت. چهارم اختالف معنی ولی از نظر آماری با سال

ه سوم قرار کمترین مصرف نيز در سال سوم بود که در گرو
دار اگرچه از نظر آماری با سال دوم اختالف معنی ،داشت

Cenchrus تشی )(. در گونه چمن4نداشت )جدول 

pennisetiformis( بيشترین توليد در سال چهارم )89-
( و 1385-86های اول )( بود ولی از نظر آماری با سال1388
نيز  دار نداشت. کمترین توليد( اختالف معنی1387-88سوم )

( بود که در گروه دوم قرار داشت. 1386-87در سال دوم )
بيشترین مصرف در این گونه در سال چهارم بود ولی از نظر 
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دار نداشت. کمترین مصرف نيز اول اختالف معنی آماری با سال
در سال دوم بود که در گروه دوم قرار داشت، اگرچه از نظر 

(. در 4شت )جدول دار نداآماری با سال سوم اختالف معنی
( بيشترین bacciferum Heliotropiumپرست )گونه آفتاب

 ( ولی از نظر آماری با سال1388-89توليد در سال چهارم )
دار نداشت. کمترین توليد نيز ( اختالف معنی1385-86اول )

( 1387-88( بود ولی با سال سوم )1386-87در سال دوم )
وه دوم را تشکيل دادند. دار نداشت و با هم گراختالف معنی

بيشترین مصرف در این گونه در سال چهارم بود ولی از نظر 
دار نداشت. کمترین مصرف نيز اول اختالف معنی آماری با سال

های دوم و سوم بود که در گروه دوم قرار گرفتند در سال
( ciliata Moltkiopsisسنگدانه )(. در گونه شن4)جدول 

( بود ولی از نظر 1388-89چهارم ) بيشترین توليد در سال
دار نداشت. ( اختالف معنی1385-86اول ) آماری با سال

( بود ولی با سال 1386-87کمترین توليد نيز در سال دوم )
دار نداشت و با هم گروه دوم ( اختالف معنی1387-88سوم )

را تشکيل دادند. بيشترین مصرف در این گونه در سال چهارم 
دار نداشت. اول اختالف معنی ر آماری با سالبود ولی از نظ

های دوم و سوم بود که در گروه کمترین مصرف نيز در سال
 (.4دوم قرار گرفتند )جدول 

 
 دانکن آزمون با آزمایش هایسال در مورد بررسی هایگونه تولید و مصرف مقایسه -4جدول 

n of the studied species in the years of the experiment with Comparison of the production and consumptio -Table 4
Duncan's test 

 سالهای بررسی

Years 

Sphaerocoma aucheri Cenchrus pennisetiformis Heliotropium bacciferum Moltkiopsis ciliata 

 توليد
Prod. 

 مصرف
Cons. 

 توليد
Prod. 

 مصرف
Cons. 

 توليد
Prod. 

 مصرف
Cons. 

 توليد
Prod. 

 مصرف
Cons. 

2006-2007 17.7 ab 10.5 a 3.1 a 2.1 a 2.6 a 0.8 a 2.5 a 0.7 a 
2007-2008 12.9 b 6 bc 0.8 b 0.6 b 1.2 b 0.4 b 1.1 b 0.4 b 

2008-2009 13.7 ab 3.8 c 1.4 a 1.1 b 1.8 b 0.4 b 1.7 b 0.4 b 

2009-2010 19.9 a 8.2 ab 3.2 a 2.3 a 2.9 a 0.9 a a 2.9 0.9 a 
 

بيشترین  (aucheri Sphaerocomaدر گونه ساحلی )
توليد در ماه پنجم )اردیبهشت( بود که با ماه چهارم )فروردین( 

دار نداشت و با هم در گروه یک قرار گرفتند. اختالف معنی
کمترین توليد در ماه اول )دی( بود که با ماه دوم )بهمن( 

گروه سوم قرار گرفتند. ماه دار نداشت و با هم در اختالف معنی
سوم )اسفند( نيز در گروه دوم قرار گرفت. بيشترین مصرف در 

های چهارم این گونه در ماه پنجم )اردیبهشت( بود که با ماه
دار نداشت و با هم در )فروردین( و سوم )اسفند( اختالف معنی

گروه یک قرار گرفتند. کمترین مصرف نيز در ماه اول )دی( 
دار نداشت و با هم در ماه دوم )بهمن( اختالف معنی بود که با

های دوم، سوم و چهارم نيز در گروه سوم قرار گرفتند. ماه

بيشترین توليد در گونه  (.5گروه دوم قرار گرفتند )جدول 
( در ماه پنجم pennisetiformis Cenchrusتشی )چمن

 رین)اردیبهشت( بود که به تنهایی در گروه یک قرار گرفت. کمت
های دوم )بهمن( و سوم توليد در ماه اول )دی( بود که با ماه

دار نداشت و با هم در گروه سوم قرار )اسفند( اختالف معنی
گرفتند. ماه سوم )اسفند( و ماه چهارم )فروردین( نيز با هم در 
گروه دوم قرار گرفتند. بيشترین مصرف در این گونه در ماه 

یی در گروه یک قرار گرفت. پنجم )اردیبهشت( بود که به تنها
بعد از آن ماه چهارم )فروردین( در گروه دوم قرار گرفت. 

های دوم و کمترین مصرف نيز در ماه اول )دی( بود که با ماه
(. در گونه 5سوم در گروه سوم قرار گرفت )جدول 
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( بيشترین توليد در bacciferum Heliotropiumپرست )آفتاب
که با ماه چهارم )فروردین( اختالف ماه پنجم )اردیبهشت( بود 

دار نداشت و با هم در گروه یک قرار گرفتند. کمترین معنی
های دوم توليد در ماه اول )دی( بود ولی از نظر آماری با ماه

دار )بهمن(، سوم )اسفند( و چهارم )فروردین( اختالف معنی
نداشت و با هم در گروه دوم قرار گرفتند. بيشترین مصرف در 

ن گونه در ماه چهارم )فروردین( بود ولی از نظر آماری با ای
دار نداشت و با هم در یک گروه قرار ها اختالف معنیدیگر ماه

Moltkiopsis سنگدانه )(. در گونه شن5گرفتند )جدول 

ciliata ( بيشترین توليد در ماه پنجم )اردیبهشت( و کمترین
ری اختالفی بين توليد در ماه اول )دی( بود ولی از نظر آما

ها وجود نداشت و با هم در یک گروه قرار گرفتند. بيشترین ماه
مصرف در این گونه در ماه دوم )بهمن( و کمترین مصرف در 

ها وجود ماه اول )دی( بود ولی از نظر آماری اختالفی بين ماه
 (.5نداشت و با هم در یک گروه قرار گرفتند )جدول 

 

 دانکن آزمون با آزمایش هایماه در مورد بررسی هایگونه صرفتولید و م مقایسه -5جدول 

Comparison of the production and consumption of the studied species in the months of the experiment with  -Table 5
Duncan's test 

 ماههای بررسی
Months 

Sphaerocoma aucheri Cenchrus pennisetiformis Heliotropium bacciferum Moltkiopsis ciliata 

 توليد
Prod. 

 مصرف
Cons. 

 توليد
Prod. 

 مصرف
Cons. 

 توليد
Prod. 

 مصرف
Cons. 

 توليد
Prod. 

 مصرف
Cons. 

January 8.6 c 3.3 c 0.9 c 0.6 c 1.5 b 0.4 a 2.4 a 0.8 a 

February 8.8 c 5.4 bc 1.2 c 0.6 c 1.7 b 0.8 a 2.7 a 1.7 a 

March 16.5 b 8.4 ab 1.5 bc 0.8 c 1.9 b 0.6 a 3.7 a 1 a 
April 22.3 a 8.4 ab 2.6 b 2.1 b 2.4 ab 0.9 a 3.9 a 1.1 a 
May 24.1 a 10 a 4.5 a 2.5 a 3.2 a 0.6 a 4 a 1.4 a 

  

 بحث 
 مختلف هایماه و هاسال که داد این بررسی نشان نتایج

 مورد بررسی ایهو مصرف گونه توليد بر داریمعنی تأثير

های مختلف ها و ماهاست. توليد و مصرف در سال داشته
دار هستند. چنين موضوعی متفاوت بوده و دارای اختالف معنی

 و Smith(، 2001همکاران ) و Mirzaaliقبال در مطالعات 
و  Hoseini(، 2013همکاران ) و Ahmadi(، 2005همکاران )

Akbarzadeh (2015 ،)Khodagholi  وarzadehAkb 
( گزارش شده 2019و همکاران ) Soltanipoor( و 2016)

-89تا  1385-86های بود. در بررسی ميزان توليد در سال
در ها تمام گونهتوليد در مرتع سيریک مشاهده شد که  1388
( باالتر از 1388-89( و چهارم )1385-86)اول  هایسال

آب و علت آن را در وضعيت  بود که بررسیهای سالدیگر 
های آب و هوایی منطقه نشان هوایی باید جستجو کرد. بررسی

 5/314( ميزان بارندگی 1388-89داد که در سال چهارم )
مراتت باالتر از ميانگين سی ساله متر بوده است که بهميلی

متر( است و طبيعی است که توليد ميلی 8/121بارندگی منطقه )
های شد. در تمامی گونهها بادر این سال باالتر از دیگر سال

ها بود. مورد بررسی توليد در این سال باالتر از دیگر سال
( با سال 1388-89همچنين تفاوتی بين توليد در سال چهارم )

های مورد بررسی دیده نشد. ( در گونه1385-86)اول 
ها نشان داد که منطقه در سال اول بررسی نيز بارندگی بررسی

-86ن سی ساله داشته است. در سال زیادتری نسبت به ميانگي
متر گزارش شده است و ميلی 5/233ميزان بارندگی  1385
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ها در این سال و عدم تواند دليل باالتر بودن توليد گونهاین می
های دوم باشد. بارندگی سال 1388-89تفاوت آن با سال 

 122و  112ترتيت ( به1378-88( و سال سوم )87-1386)
شده است که بسيار نزدیک به هم است و متر گزارش ميلی
داری در این دو سال با هم تفاوت معنی گونه بيشترتوليد 
(، 2001و همکاران ) Mirzaali قبلی هایبررسی درنداشت. 

Smith (، 2005همکاران ) وAhmadi ( و2013همکاران ) و 
Khodagholi و Akbarzadeh (2016 ) به نقش بارندگی در

در ( 2020و همکاران ) Zarekiaکرده بودند.  توليد مرتع اشاره
در  رود ساوهخشکهی مراتع قشالقبررسی تيييرات توليد در 

 ساالنه دمای و بارندگی بر نشان دادند که عالوه ،استان مرکزی
 در بارندگی توزیع تأثير تحت منطقه در گياه توليد ماهانه، و
 و رندگیبا مناست مقادیر با رشد فصول در .است سال هایماه

شود. می مشاهده علوفه در توجهی قابل افزایش پراکنش،
 آنها بارندگی ميزان که 1387 سال در منطقه شاخص هایگونه
 که بارندگی 1388 سال به نسبت بود، مترميلی 100 از کمتر
 به .کردند توليد علوفه کمتر درصد 30متر بود، ميلی 222 تقریباً
 همکاران و Ahmadi ازجمله نامحقق از بسياری گفته
(2013)، Kramer-Chaplin و George (2013) و 

McCulloch-Densmore در بارندگی ،(2016) همکاران و 
 طوررا به گياهی هایرشد توليد گونه زمان و مناست فصل
 اقليمی، مهم هایشاخص ميان از. دهدمی داری افزایشمعنی

 بستگییک هم و تأثير بيشترین رشد فصل طول در بارندگی
 et Ehsani) دهدعلوفه را نشان می توليد با معنادار و مثبت

, 2016et al., 2008 ; Li al..) Rahmani ( 2014) همکاران و
در  علوفه افزایش توليد یا کاهش بين همبستگی که دادند نشان
 افزایش در و کاهش با desertorum Agropyronگونه

  .بود درصد 88 از بيش ساالنه بارندگی ميانگين

Wesche(2005گزارش ) در پوشش تيييرات که است کرده 
 همچنين .است بارندگی از ناشی خشک مناطق در گياهی

 Hobbs ( و2007و همکاران ) Robinson  و همکاران

 تأثير تحت مرتعی علوفه توليد که اندکرده ( نيز گزارش2013)
 قرار آن پراکنش و ساالنه بارندگی کل ازجمله بسياری عوامل
است. به متفاوت مختلف هایگونه در هااثر این و گيردمی

 توليد ميزان و توليد دوره که داد نشان مطالعهاین  طورکلی
 از بایستی ناشی که بوده ساالنه و ماهانه تيييرات دارای علوفه
 ماهانه و ساالنه بارندگی توزیع ویژهبه بارندگی، ميزان تيييرات
لوفه در مرتع سيریک در در بررسی ميزان مصرف ع. باشد
 هایسالمشاهده شد که بيشترین مصرف در  ،های مختلفسال
ها ( است. در این سال1388-89( و چهارم )1385-86)اول 

به علت نزوالت بيشتر، توليد مرتع نيز افزایش داشته، بالطبع به 
ها باالتر بوده لعلت وجود علوفه بيشتر مصرف نيز در این سا

های روند تيييرات ميزان مصرف در سال ،دیگر عبارتیهاست، ب
هایی بررسی مشابه با روند تيييرات توليد بود. بنابراین در سال

هایی که توليد که توليد باال بوده مصرف نيز باال بود و در سال
بررسی توليد  دهد.کاهش یافته مصرف نيز کاهش نشان می

صل رویش خالص ماهانه نشان داد که توليد مرتع از شروع ف
ماه( روند افزایشی فصل رویش )اردیبهشت پایانماه( تا )دی

سيریک با آغاز بارندگی در آذرماه، فصل  هدارد. در منطق
ماه شروع رویش گياهان معموال از اواخر آذر تا اوایل دی

رسد. از اواخر ماه اوج رشد رویشی فرا میشود، در بهمنمی
رسد. ماه به اوج خود میاسفندماه گلدهی آغاز و در فروردین

ماه بذردهی آغاز ماه تا اوایل اردیبهشتاز اواخر فروردین
ماه تقریبا دوره رویش به پایان شود در پایان اردیبهشتمی
گردد و تا رسد و از  خردادماه به بعد فصل رکود آغاز میمی

(. بنابراین روند Assadpour & Ehsani, 2010آذر ادامه دارد )
های فصل چرا در سيریک ليد و مصرف در طی ماهافزایشی تو

و  Soltanipoorبسيار طبيعی است. چنين موضوعی در بررسی 
Akbarzadeh (2010در مراتع زمين ) سنگ وNafafi  و
Akbarzadeh (2011 در مراتع جونگان گنو در استان )

هرمزگان نيز قبال گزارش شده است. نتایج بررسی چهارساله 
 aucheri Sphaerocomaشان داد که گونه در مرتع سيریک ن
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کيلوگرم در هکتار علوفه توليد  4/261طور متوسط ساالنه به
شود. بيشترین کيلوگرم در هکتار آن مصرف می 116کند که می

 5/323های چهارم و دوم با ترتيت در سالو کمترین توليد به
Cenchrus کيلوگرم در هکتار بود. گونه  7/210و 

ormispennisetif کيلوگرم در  2/19طور متوسط ساالنه به
کيلوگرم در هکتار آن مصرف  9/10هکتار علوفه توليد کرد که 

های چهارم ترتيت در سالشود. بيشترین و کمترین توليد بهمی
کيلوگرم در هکتار بود. گونه  3/8و  5/32و دوم با 
bacciferum Heliotropium 7/6طور متوسط ساالنه به 

کيلوگرم در هکتار  6/3در هکتار علوفه توليد کرد که  کيلوگرم
ترتيت در شود. بيشترین و کمترین توليد بهآن مصرف می

کيلوگرم در هکتار بود.  7/3و  9/8های چهارم و دوم با سال
کيلوگرم  5طور متوسط ساالنه به ciliata Moltkiopsis هگون

تار آن کيلوگرم در هک 2/1در هکتار علوفه توليد کرد که 
های ترتيت در سالشود. بيشترین و کمترین توليد بهمصرف می

 کيلوگرم در هکتار بود. 2/2و  8/9چهارم و دوم با 
های مورد بررسی بيشترین مصرف مربوط به در بين گونه

از آن جایی که این گونه . بود  aucheri Sphaerocomaگونه 
 مراتع سيریک را به خود بزرگی ازسطح پوشش بخش 

اختصاص داده است و ميزان برخورد دام با این گونه به مراتت 
ها ها است، بنابراین مصرف آن در بين گونهبيشتر از دیگر گونه

 بيشتر بود.
های ( ميزان توليد گونه1389تا  1385بررسی چهار ساله )

طور مرتعی در مرتع سيریک نشان داد که در این مرتع ساالنه به
شود. در هکتار علوفه توليد می کيلوگرم 5/408متوسط 

است.  aucheri Sphaerocomaبيشترین توليد مربوط به گونه 
درصد توليد نسبی این مرتع را تشکيل  64این گونه به تنهایی 

درصد،  pennisetiformis Cenchrus 7/4دهد. گونه می
درصد و  bacciferum Heliotropium 6/1گونه
رصد توليد نسبی این مرتع د ciliata Moltkiopsis 2/1 گونه

 5/71چهار گونه این بررسی  در مجموعدهند و را تشکيل می

کنند. البته گياهان درصد علوفه مرتع سيریک را توليد می
درصد توليد مرتع را تشکيل  22های پرباران یکساله در سال

درجه دوم  در aucheri Sphaerocomaدهند و بعد از گونه می
 اهميت هستند.

گيری کلی، توليد و مصرف علوفه در مرتع وان نتيجهبه عن
سيریک بسيار به شرایط آب و هوایی وابسته است. مرتع در 

های پربارش، علوفه بيشتری را توليد کرد و همچنين روند سال
ها افزایشی بود. توليد خالص ماهانه در طول فصل رویش گونه

ارزش های بسيار با از گونه aucheri Sphaerocomaگونه 
منطقه است و ضرورت دارد مورد حمایت جدی قرار گيرد. با 

وکار آنها در مرتع ها و انجام عمليات کشتحمایت از این گونه
توان گام اساسی و مهمی در توليد و توزیع پایدار مرتع می

 برداشت.
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          Abstract 

This study was performed to show the vegetative behavior 

of Sphaerocoma aucheri, Cenchrus pennisetoformis, Heliotropium bacciferum,and Moltkiopsis cilia

ta species during 2007-2010 in Sirik rangeland of Hormozgan province. The determination of 

production and consumption was done using average bases, and each year five average bases were 

used for all the months of the growing and grazing season within the exclosure range to measure 

production and the same number in the grazing area to measure the remaining production. The 

difference between them was the consumption amount. The results showed that different years and 

months significantly affected the production and consumption of the studied species. The monthly 

net production analysis showed that range production has an increasing trend from the beginning of 

the growing season (January) to the end of the growing season (May). The highest production and 

consumption of species was in the fourth year. The average production of the four perennial species 

investigated in the region was 292.3 kg of dry fodder per hectare, and the share of Sphaerocoma 

aucheri was high (64% of the total fodder production). The amount of consumption of species in 

the region was 133.5 kg of dry fodder per hectare, and the share of Sphaerocoma aucheri species 

was also high and was 59% of the total fodder consumption.  
 

Keywords: Production, consumption, Sirik rangelands, Hormozgan province. 
 


