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ایالم استان مرتعی گیاهان معدنی عناصر میزان بر اقلیم تاثیر

bb

چکیده
عوامل تاثیر تحت متعدد توپوگرافی اشکال بودن دارا با و گرفته قرار مرکزي زاگرس در مرتع 1700000 هکتار وسعت با استان ایالم
در معدنی مواد غلظت منظور تعیین به هستند لذا مؤثر روي پوشش گیاهی بر عوامل این آنجائیکه از دارد و قرار اقلیمی جغرافیایی
توجه با ابتدا گرد ید. اجرا استان در سطح مراتع سال 3 طرح به مدت این طی فصل رویش، در آنها تغییرات و استان مختلف اقالیم
معتدل، نیمه خشک خشک معتدل، خفیف، گرم بیابانی میانی، گرم بیابانی مختلف اسـتان شـامل اقلیمهاي د ر مراتع وسـعت به
مشخص برداري نمونه جهت اقلیم هر در منطقه و6 5 ،4 ترتیب 7، 6، 3، به (6 تا 1 (اقلیم سـرد نیمه مرطوب سـرد،  خشـک نیمه
چرا در طول فصل و گردید مشخص آنها تقریبی مراتع محدوده انتخاب و دامدار تصادفی 3 بصورت ( منطقه(روستا گردید. در هر
به بـرداري نمـونه مـربـع یک متـر مساحت ازکوادرات به اسـتفاده با دامد ار هر به مربوط مراتع از بار 4 یکسـان تقریبًا به فواصل
و روي مس منگنـز،  آهـن، پتاسیم،  منیزیم، فسـفر، مواد  معدنی کلسـیم، منتقل و به آزمایشـگاه حاصله نمونههاي آمد. عمـل
پتاسیم، خاکسترخام، میانگین اختالف که نشان داد حاصله نتایج شد. اسـتاندارد A.O.A.C اندازهگیري روش از اسـتفاده با آن ها
در روي منیزیم، آهن و فسـفر،  کلسـیم،  میانگین حالیکه د ر اسـت، (p معنیدار(0/01> 6 تا 1 مختلف اقلیمهاي در و مس منگنز
اسـت. 3 و 2 ،4 اقلیمهاي به مربوط ترتیب به مس و پتاسـیم، منگنز مقدار باالترین ند اد . نشـان معنیداري را اقلیمها اختالف این
در (p <0/01) معنیدار برداري نمونه مختلف سالهاي در و روي مس منگنز، آهن، پتاسیم، منیزیم، فسفر، کلسیم، میانگین اختالف
باالتر معنیداري طور به اقلیمهاي مختلف در مس و آهن پتاسیم، منیزیم، کلسیم، میانگین معنیدار نبود. خاکستر میانگین حالیکه
طور روي به عنصر مقدار و نیاز میزان محدوده میانگین فسفر در در حالیکه اسـت،  نشـخوارکنندگان احتیاجات از دامنه (p <0/01)

است. نشخوارکنندگان احتیاجات دامنه از (p<0/01) کمتر معنیداري

معدنی کلیدي: مرتع، اقلیم، گیاهان مرتعی، ایالم، مواد کلمات
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مقدمه
تا ــت و گرفته اس قرار مرکزي زاگرس خارجی ــه جبه د ر ایالم ــتان اس
آن ــذ بر ــی (بادهاي غربی) ناف هوای و آب ــرایط ش از متاثر ــادي زی ــدود ح
همراه خود ، موقعیتی محدوده در ایالم، استان جغرافیایی قلمرو ــد. میباش
تحت ناهمواري، و واحدهاي توپوگرافی اشکال متعدد و ــتانی اس با موقعیت
نیروهاي ترکیب از دارند که قرار اقلیمی جغرافیایی عوامل از تلفیقی ــر تأثی
عوامل جمله از زاگرس تعریف میشود . اقلیمی استان در شرایط آن بر موثر
بارندگی، دما، مختلف،  هوایی تودههاي تأثیر ــتان میتوان اس اقلیم بر مؤثر
ــتم سیس ــاس اس بر برد(4). نام را تعرق و تبخیر و باد یخبندان، ــاي روزه
گرم میانی بیابانی جزء اقلیم متري 319 تا ارتفاع استان ــتهاي د ش آمبرژه
میگیرند.مناطق قرار خفیف اقلیم بیابانی گرم جزء ــري مت 667 ارتفاع تا و
خشک جزء اقلیم متري ارتفاع 830 تا استان ایالم ماهوري تپه و کوهپایهاي
دارند. قرار معتدل ــک خش در اقلیم نیمه 1014 متري ــا ارتفاع ت و معتد ل
ــک سرد خش نیمه اقلیم در متري 1292 ارتفاع تا ایالم ــتانی کوهس مناطق
مناطق و ــرد قرار دارند س مرطوب نیمه اقلیم در ي متر 1950 ارتفاع ــا ت و
ارتفاعات اقلیم جزء باالتر متر و 2500 تا ارتفاع کوهها قلل و ــتان اس مرتفع

میگیرند (10). قرار فوقانی
71 که ــت(2) اس هکتار حدود1700000 ایالم ــتان اس مراتع ــعت وس
برداري بهره دلیل می دهد (3). به ــکیل تش ــجر مش غیر را مراتع آن درصد
ــت، فقیر اس خیلی و فقیر نوع از ــتان اس مراتع درصد از50 بیش غیراصولی
ــن گونههاي جایگزی ــخوراك غیرخوش گیاهان ــع مرات این در طوریکه ــه ب
ژنتیکی گروه دو به گیاه ــد رش بر مؤثر است(3). عوامل شده ــخوراك خوش
میتوان ــی محیط عوامل میان ــتند،  در هس بندي ــل طبقه قاب ــی و محیط
و ــتی زیس عوامل خاك، مقدار گاز ــعی،  تشعش انرژي دما، میزان رطوبت، 
تنفس، اعمال فتوسنتز، بر تأثیر برد. دما با نام را غذایی کانی عناصر تأمین
آنزیم، فعالیت تعرق، غذایی، عناصر و آب جذب سلولی، دیواره نفوذپذیري
مید هد(12). قرار تأثیر را تحت گیاهان و نمو ــد رش گیاه پروتئین انعقاد و

بوتهها3 برگان2 و پهن مشتمل بر گندمیان1، عموماً مراتع غالب در گیاهان
از بخش مهمترین مراتع هستند(9). مناسب دامها انواع براي که ــند می باش
علوفه تأمین هزینه بود ن ناچیز دلیل به که است کشور تجدید شوند ه منابع
زیاد ي زراعی، فشار کشت طریق از علوفه تولید هزینه با در مقایسه آنها از
جهت مدیریت نیاز مورد ــم مه اطالعات از یکی .(6) ــود میش وارد آنها بر
موجود گونههاي غذایی ارزش از کیفیت و آگاهی مراتع، اصولی و ــح صحی
مختلف زمانهاي و ــا مکانه در مرتعی ــاي کیفیت گونهه ــت. اس مرتع در
دارد معدنی آن مواد روي مهمی تأثیر گیاه بلوغ مرحله ــت (7). اس متفاوت
قابل مالحظهاي گیاه اثر ترکیب ــر ب مدیریت واریته و اقلیم، ــاك، (13).خ
ــتگی بس در گیاهان جهان غلظت مواد معدنی مختلف در نواحی دارد(12).
گیاهی، مراحل ــاي گونهه از قبیل خاك، متعدد ي ــل عوام متقابل اثر ــه ب
د ارد جذب زمان در عناصر متقابل اثر و مرتع مد یریت تولید و اقلیم، رشد،
غلظت به مربوط حیوانات بدن ــی معدن مواد طبیعی کمبودهاي ــب (6). اغل
عناصر غلظت روي بر علوفه مجد د برد اشت .(15) ــت مواد در خاك اس این
موقت بطور علوفه طوریکه درو کردن به گیاه مؤثر است، در موجود معدنی
میدهد(27). پتاسیم را افزایش و کلسیم و منیزیم را کاهش و فسفر میزان
معد نی کودهاي از ــتفاد ه اس دارد وجود معدنی کمبود مواد که مناطقی در
باعث باال رفتن بدن در معدنی عناصر مقدار افزایش ــن ضم خاك در ــی آل و

حیوان میگرد د (19). بهبود عملکرد تولید و
گونه پتاسیم 6 و ــیم، منیزیم کلس ــفر، فس میزان و همکاران Everilt

،Hilaria belangeri ،Sporobolus pyramidatus ــی بوم ــاي گراسه از
 Setaria macrostachya ،Pappophorum bicolor ،Digitariac  
در ــف مختل ــاي گراسه از ــی ترکیب و Tridens abbescens و  alifornica

مرتعی ــایتهاي س در ( 1976 – 1977) رویش فصل طول ــد در رش حال
بهار، اواخر در پتاسیم و سطوح فسفر نمودند که گزارش و ــی بررس را مورد
همچنانکه گراسها درحال پاییز اواخر در و بود باالتر پاییز اوایل و ــتان تابس
سراسر در داشت. مقدار را پایینترین مواد این بودند سطوح زمستانی خواب
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The effect of climate on minerals of range plant of Ilam province

By: S. Varmaghany, M. Mohammadpour and H. Jafari, Members of Scientific Board of Natural Resources and 

Agricultural Research of Ilam Province

This research carried out for 3 years in order to study minerals status of range plant in the different climates of Ilam province. 

There are 1700000 hectare rangeland in Ilam province and located in the Zagros central with 6 climates include middle 

warm desert(1), low warm desert(2), dry moderate(3), semi dry moderate(4), semi dry cooled(5) and semi humid cooled(6). 

The amount samples taken from different climates1 to 6 were 6, 5, 3, 3, 7 and 7 respectively, along grazing season for 

4 time each years. In each area range 3 stockman were chosen randomly and taken 15 plot(1×1) in their ranges. Samples 

after drying in room were mixed, consequently 124 samples analyzed basis of method A.O.A.C for minerals. The minerals 

were Ash, Ca. P. Mg, K,Fe, Mn, Cu and Zn. The results showed that climates had significant effects (p<0.01) on Ash, K, 

Mn and Cu, had not significant effects on Ca, P, Mg, Fe and Zn. Average of K, Mn and Cu were higher in climates 1, 2 and 

3 respectively. There were significant differences (p<0.01) between 3 years for all minerals exception Ash. Average of Ca, 

Mg, K, Fe and Cu were higher (p<0.01) than the requirments of ruminants in all climates.
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میزان با ارتباط کمی و ثابت ــبتاً نس منیزیم و کلسیم ــطوح س رویش فصل
ــرقی ش ــتان اس منطقه ــه س د ر وهمکاران Noaim ــتند(18). بارندگی داش
گونه تعداد 7 جمع آوري و را مرتعی گیاهان 19 گونه از ــتان صعودي عربس
و دام شناسایی چراي استفاده براي مورد و گونههاي مفید به عنوان ازآنها
تغذیه براي ــفر فس جز به گونهها معدنی این مواد میزان نمودند که گزارش
اندازهگیري تحقیق این اجراي از هدف .(25) است مناسب نشخوارکنندگان
هوایی و ــف آب مختل اقلیمهاي در مرتعی ــاي علوفهه مواد معد نی ــزان می
کمبودهاي ــخیص تش عذایی آنها و ــور تعیین ارزش به منظ ایالم ــتان اس

استان بود. مراتع مختلف نقاط د ر مواد احتمالی این

روشها و مواد
شروع 1379 سال استان از ــطح مراتع در س طرح این اجرایی عملیات
اقلیم هاي در مراتع وسعت به توجه با ابتدا رسید، اتمام به 1382 سال ودر
ــک خش معتدل، نیمه ــک خش خفیف،  بیابانی گرم میانی، ــرم گ ــی بیابان
ایالم استان (6 1 تا (اقلیم سرد مرطوب نیمه ــک سرد، نیمه خش معتدل، 
نمونه برداري ــت در هر اقلیم جه ــه منطق و6 5 ،4 ،3 ،6 ،7 ــب ترتی ــه ب
نشان 1 شماره جدول د ر استان مختلف اقالیم مشخصات گردید4، مشخص
با اقلیم در هر نمونه برداري مناطق انتخاب پس از ــت(10). اس ه ــد ش داد ه
مورد تصادفی5 روستاهاي بندي شده برداري طبقه روش نمونه از ــتفاد ه اس
هر د ر است)، ــتا روس یک شامل منطقه شدند(هر ــخص مش برداري نمونه
آنها مراتع تقریبی ــدود ه مح دامدار انتخاب و تصادفی 3 به صورت ــتا روس
4 بار تقریباً یکسان فواصل چرا6 به طول فصل در مشخص گردید (21،13).
اوایل د ر نمونه آمد (یک عمل برداري به دامدار، نمونه هر به مربوط مراتع از
دو ــط این واس درحد نمونه دو و چرا فصل دراواخر نمونه یک ــرا، چ ــل فص

مرحله گرفته شد).
مربع صورت متر یک ــاحت ــتفاده از کوادرات به مس اس با برد اري نمونه
به وسعت توجه دامدار با هر مرتع از برداري نمونه طوریکه براي به گرفت، 
گردید ــت برداش پالت تعداد 15 مرتع قطر بزرگ در طول مرتع، ــی تقریب
چمن قیچی یقه با ــانتیمتري باالي س یک از پالت هر گیاهان داخل .(11)
A3 کاغذي پاکتهاي ــل داخ و ــت برداش مخلوط بصورت و قطع (16) ــی زن
ثبت نمونه ــخصات مش پاکتها این روي بر توزین از ــس و پ ــد ند ش ریخته

و پالت 15 ــدار دام هر به مربوط ــع مرات از ــتا هر روس در بنابراین ــد. گرد ی
ــد. ش تهیه چرایی مرحله هر ــتا در روس هر از پالت 45 ــد اد تع ــوع مجم در
ــک گردیده ــایه خش س مجزا در صورت هر پالت به به ــوط مرب ــاي نمونه ه
2 (جدول گرفت ــرار ق ــایی آنها مورد شناس از یک هر مرتعی ــاي گونه ه و
اقلیمهاي تفکیک ــه را ب ــتان و لگومینوز مراتع اس گرامینه غالب ــاي گونهه
مربوط شده(45 پالت مخلوط هم با توزین از پس و مختلف نشان میدهد )
ــیاب آس بار دو متري میلی 1 و با الکهاي 4 و ــتا) روس هر در ــد ار د ام 3 ــه ب
و کشور منتقل دامی علوم تحقیقات ــه مؤسس به آزمایشگاه سپس ــد ند، ش
آهن، پتاسیم، مواد معدنی کلسیم، فسفر، منیزیم،  خام و خاکستر میزان

شد. اندازهگیري آنها روي و مس منگنز،
روش به (14)A.O.A.C ــتاندارد اس روشهاي طبق این عناصر ــه تجزی
صورت اسیدپرکلریدریک و کلریدریک نیتریک، ازاسید ــتفاده اس تر با هضم
GEN اسپکتروفتومتر مدل دستگاه از ــفر فس اندازهگیري براي گرفت(13)،
مدل جذب اتمی ــپکتروفتومتر اس ــتگاه دس از عناصر ــایر س و way 6300

گردید. استفاده GBC 932 plus AB

دو فاکتوریل ــش ــاس آزمای بر اس حاصله نیز وتحلیلداد ههاي ــه تجزی
(SAS) از نرمافزار ــتفاده اس با متعاد ل تصادفی طرح کامًال قالب فاکتوره در
سه با ــال س اثر ــامــل ش ــــی آزمایش تیـــمارهاي گــرفت (26). صورت
بـودند، تکــرار) 31 با (18تیمار ــطــــح س ــش ش با اثــراقلیم ــطــح و س
Yijk =µ +Si+Mj+SMij+eijk مــدل آمـــاري طــــرح بصورت بنابـرایـن
Mj سال،  اثر Si میانگین کل،  µ مشاهده ، هر اثر Yijk این  مدل در بود  که
با ــت. آزمایش اس خطاي اثر eijkو دراقلیم ــال س متقابل اثر Mij اثراقلیم،
منیزیم، فسفر، کلسیم،  آزمون فرض(آزمونt)، عناصر معدنی از ــتفاده اس
مرتعی عناصرد رگیاهان این مقادیر با نشخوارکنندگان نیاز مورد روي و مس

گرفت(5). قرار مقایسه مورد استان

نتایج
برداري نمونه چهار مرحله به مربوط مراتع معدنی علوفه مواد ــن میانگی
خالصه شده است. ارائه 3 د ر جدول 6 تا اقلیمهاي 1 تفکیک سال به هر در
ــیم، کلس معدنی مواد و ــتر خاکس میانگین ــه و مقایس واریانس تجزیه نتایج
در مراتع ــه علوف روي مس و ــز، ــیم، آهن،  منگن پتاس ــم، منیزی ــفر، فس

اقلیم
ارتفاع
(متر)

ضریب
رطوبتی

میانگین
ماه سرد ترین

میانگین
ماه گرمترین

بارندگی
متر) (میلی

مساحت
(هکتار)

میانی(1) گرم 50بیابانی - 31918043/7370/7393125

31926/42/542/9427334975 - 667بیابانی گرم خفیف(2)

معتدل(3) 66730/31/340/1453/4117291 - 830خشک

معتد ل(4) خشک 1014نیمه - 83034/7038/8483/2203322

سرد(5) خشک 236/8528/3296341 -101441/4 - 1292نیمه

سرد(6) مرطوب 6/732/1634/9327494-129257/2 - 1950نیمه

فوقانی(7) باالارتفاعات به 195072/8- 1127/5740/227453

آمبرژه روش مختلف استان در تقسیم بندي اقالیم :1 جدول

عناصر... میزان بر اقلیم تاثیر
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74 طبیعی  منابع  
 در

1387 تابستان ،79 شماره

طبیعی75 منابع
 در

برگ)گراس(علفی)مناطق7اقلیم فورب(پهن

بیابانی
گرم

میانی

ذوالفقار، خوش، عین
صمانه،

شهرك آبخوان ولیعصر،
اسالمیه

Stipa capensis, Hordeum marinum, Lophochloa 

obtusiflora, Trachynia distachya, Aegilops 

umbelullata 

Tarxacum syriacum , Plantago ovata

Onobrychis crista galli , Ammi majus, Anthemis coutola 

, Medicago minima, Trifolium sp, ,Malva parviflora, 

Convolvulus oxyphyllus, Olivera decombens, Anagalis 

arvensis , Astragalus hamusus, Hymenocarpus 

circinnatus

بیابانی
گرم

خفیف

بیشه لرغه، انار، آب
سنگرنادر، د راز،

چنگوله

Stipa capensis, Hordeum marinum, Lophocloa 

obtusiflora, Trachynia distachya, Aegilops umbelullata, 

Poa bulbosa, Boissera squarosa, , Cynodon dactylon, 

Lolium rigidum, Heteranthelium piliferum, Avena 

wiestii, Bromus danthonia 

Tarxacum syriacum , Plantago ovata, Medicago 

minima, Trifolium sp, Anagalis arvensis, Astragalus 

hamusus , Lasiopogon muscoides, Anthemis susiana , 

Calendula persica, Vicia sp ,Teucrium polium

خشک
معتدل

آب مژاره،  سرکمر،  چم

Hordeum marinum ,Poa bulbosa, Cynodon dactylon, 

Lolium rigidum, Hetheranthelium piliferum, 

Avena westi , Bromus tectorum , Aegilops crassa, 

Taeniatherum crinitum 

Tarxacum syriacum, Plantago ovata, Medicago 

rigidula, Trifolium sp, Anagalis arvensis, Astragalus 

hamusus, Anthemis coutola , Vicia sp, Scrophularia 

virgata, Salvia sp, Ferulago macrocarpa, Thlaspi 

perfoliatum, Alcea kurdica 

نیمه
خشک
معتدل

هرانمهر، هفتکده،
آباد عباس

Stipa capensis, Hordeum marinum, 

Poa bulbusa, Cynodon dactylon, Lolium rigidum, 

Heteranthelium piliferum

Avena westii, Bromus tectorum 

Aegilops crassa, Lophocloa obtusiflora

Trachynia distachya 

Tarxacum syriacum, Plantago ovata,Medicago rigidula, 

Trifolium sp, Anagalis arvensis, Astragalus hamusus, 

Anthemis coutola, Vicia sp, Scrophularia virgata, 

Salvia sp, Thlaspi perfoliatum, Phlomis anisodonta, 

Helianthemum salisifolium, Hymenocarpus criniatus, 

Hippocrepis unisiliqusa 

نیمه
خشک
سرد

د رویش، سیاب د هبنه،
تخم امرود،  بان آبزا، 
اما خرابانان،  بلوط، 

Poa bulbusa,Lolium rigidum

Hetheranthelium piliferum

Avena westii,Bromus tectorum 

 , Aegilops crassa

Boissira squarosa, Taeniatherum crinitum

Hordeum bulbusum

Tarxacum syriacum, Medicago rigidula, Trifolium sp, 

Anagalis arvensis, Anthemis susiana, Vicia sp, Thlaspi 

perfoliatum , Ranunculus asiaticus , Lasiopogon 

muscoides, Medicago orbicularis, Onobrychis 

crista gali, Plantago ovata, Ammi majus,Gundelia 

tournefortii, Phlomis anisodonta, Hymenocarpus 

circinnatus, Lathyrus sp, Tragopogon graminofloides, 

Helianthemum salicifolium

نیمه
مرطوب
سرد

آباد، انجیره،  نادر قدح،
چنار، قمر، پاکل پو کره

بانکول،  بانلکان

Poa bulbosa, Lolium rigidum, Heteranthelium 

piliferum, Avena westii, Bromus tectorum, Bromus 

danthonia , Aegilops crassa, Boissiera squarosa, 

Hordeum bulbosum, Lophohloa obtusiflora, Stipa 

arabica 

Tarxacum syriacum, Trifolium sp, Anagalis arvensis, 

Anthemis susiana, Vicia sp, Thlaspi perfoliatum, 

Medicago orbicularis, Onobrychis crista gali, Gundelia 

tournefortii, Phlomis anidontal, Hymenocarpus 

criniatus, Helianthemum salisifolium, Astragalus 

hamusus, Olivera decombens, Sanguisorba minor 

شهرستان تفکیک استان به مراتع 2:گونههاي غالب جدول
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76 طبیعی  منابع  
 در

1387 تابستان ،79 شماره

طبیعی77 منابع
 در

صفات
سال / اقلیم

خاکستر خام         کلسیم          فسفر          منیزیم          پتاسیم
(درصد)

رويمسمنگنزآهن
/ کیلوگرم) گرم (میلی

میانی(1) گرم بیابانی اقلیم
9/730/990/290/341/28278/4658/818/6836/56سال اول
دوم 9/631/05/25/251/34252/7136/858/6224/93سال
11/481/110/230/281/56284/0036/539/6522/73سال سوم

خفیف(2) گرم بیابانی اقلیم
10/981/040/290/381/45293/8462/628/8239/60سال اول
دوم 11/121/060/240/251/38246/5537/588/1124/42سال
10/801/040/230/271/58291/0040/1711/2320/66سال سوم

خشک معتدل(3) اقلیم
9/230/950/280/341/28306/6762/499/0136/79سال اول
دوم 11/881/020/230/251/38228/5937/378/7022/61سال
10/551/100/230/281/54289/3336/2410/6822/85سال سوم

معتد ل(4) خشک نیمه
10/711/030/280/371/47297/5951/437/9939/69سال اول
دوم 11/921/050/240/251/44296/0936/598/0224/75سال
11/561/090/240/271/60280/8339/6010/1324/87سال سوم

سرد(5) خشک نیمه
8/660/960/290/341/33285/2550/808/7037/75سال اول
دوم 9/861/030/240/241/35258/4340/718/5323/40سال
10/0110/030/230/281/53294/9337/9310/3322/54سال سوم

سرد(6) مرطوب نیمه
9/871/010/300/361/33307/1461/538/9638/36سال اول
دوم 9/581/040/240/251/34248/7036/758/6725/85سال

9/901/070/230/281/54293/4638/3710/7922/07سال سوم

آهنپتاسیممنیزیممنابع تغییر

شد ه محاسبه Fد اري معنی شد هسطح محاسبه Fد اري معنی شد هسطح محاسبه Fد اري معنی سطح

1/960/0832اقلیم ns4/270/0009 **0/590/7058 ns

245/650/0001سال **62/470/0001 **52/030/0001 **

سال 1/330/2109اقلیم * ns0/960/4746 ns1/480/1444 ns

طرح اجراي سه سال 6 1تا در اقلیمهاي مراتع علوفه سال) در هر برد اري نمونه جدول3:میانگین مواد معدنی(چهار مرحله

ایالم استان مختلف در اقلیم هاي مراتع علوفه و مواد معدنی خاکستر واریانس نتایج تجزیه خالصه جد ول4: ادامه

عناصر... میزان بر اقلیم تاثیر

فسفرکلسیمخاکسترمنابع تغییر

شد ه محاسبه Fد اري معنی شد هسطح محاسبه Fد اري معنی شد هسطح محاسبه Fد اري معنی سطح

3/540/0039اقلیم **0/800/5483 ns1/230/2927 ns

2/610/0747سال ns5/100/0065 **193/260/0001 **

سال 1/040/4112اقلیم * ns0/530/8677 ns0/940/5003 ns

ایالم استان مختلف اقلیمهاي در مراتع معدنی علوفه و مواد خاکستر واریانس تجزیه نتایج خالصه جدول4:
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76 طبیعی  منابع  
 در

1387 تابستان ،79 شماره

طبیعی77 منابع
 در

رويمسمنگنزمنابع تغییر

شد ه محاسبه Fداري معنی شد هسطح محاسبه Fداري معنی شد هسطح محاسبه Fداري معنی سطح

3/630/0032اقلیم **2/320/0430 *1/800/1130 ns

379/040/0001سال **72/940/0001 **459/110/0001 **

سال 6/440/0001اقلیم * **1/340/2097 ns2/900/0017 **

نشان 5 جداول 4 و در ترتیب اجراي طرح به مختلف اقلیم هاي و سالهاي
است. شده ده دا

بحث
منگنز پتاسیم،  میانگین خاکستر، اختالف که می دهد نشان جدول 4
ــه میانگین حالیک در ،(p< معنیدار (0/01 ــف مختل اقلیمهاي ــس در م و
میانگین ــود. اختالف دار نب روي معنی و منیزیم، آهن ــفر، فس ــیم، کلس
سالهاي در روي و مس منگنز،  آهن، پتاسیم، منیزیم،  فسفر، کلسیم،
ــتر خاکس میانگین در حالیکه ،(p< معنی دار(0/01 برداري نمونه مختلف
با ــد. میده ــان نش را میانگینها ــه مقایس جدول5 نتایج د ار نبود، ــی معن
مید هد، رخ ــی تغییرات آنها معدنی ــواد مقدار م د ر گیاهان ــن ــش س افزای
ــرعت جذب س باالترین ــت، اس مؤثر مواد معد نی جذب ــن برروي س عامل
با (18 ــرد (6، میگی صورت ــاه گی ــی رویش مرحله در تقریباً معد نی ــواد م
و مس ــدیم،  س منیزیم، ــفر،  فس معدنی عناصر غلظت ــن گیاه افزایش س
مواد د ر ــبی نس افزایش ــطه واس اصوالً به کاهش این مییابد،  روي کاهش
ایجاد ذخیرهاي نشاستهاي و ترکیبات ولیگنین) (دیواره سلولی ــاختمانی س
افزایش با کلسیم مقدار دارد. مطابقت تحقیق این نتایج با که ــود(6)، می ش
تحقیق مطابقت این با نتایج که ،(20، 17 می یابد (13، گیاه افزایش ــن س
با که (20،27 ،13) مییابد کاهش گیاه سن افزایش با ــفر ند ارد. مقدار فس
د رصد از 5 بیش تا 0/1 از ــیم کلس مقدار دارد. مطابقت این تحقیق ــج نتای
اجـزاي و رشــد، گـونـه مرحله بوده و به متغیر ــک گیاه خش مـــاده وزن
استان مرتعی علوفههاي کلسیـم میزان ،(6) دارد ــتگـی بس گیـاه مختلف
و کلسیم معنیداري اختالف نظر میرسد عدم به د ارد. دامنه قرار در این نیز
مادري مواد و ــکیالت تش به مربوط مختلف بارندگی با اقلیمهاي د ر منیزیم
شستشوي اجازه زیاد بارندگی علیرغم که است، ــتان درخاكهاي اس آهکی

نمی دهند .. ارتفاعات را معد نی در مواد این
میزان ــودن ب باال میکنند تعیین ــرا چ مراتع از که ــورد دامهایی م در
میگیرند کار ــرار ق دامها ــتفاد ه اس که مورد مراتع علوفه در معدنی ــر عناص
علوفه معد نی، مصرف عناصر ــترس دس قابل مقادیر از زیرا است، ــکلی مش
کلی میزان بطور و جذب زمان در مختلف معدنی عناصر متقابل اثر مرتعی، 
راحتی و نمیتوان به نیست دسترس در دقیقی اطالع بدن در عناصر جذب
هر صورت در ــا ام نتیجهگیري کرد. را ــاه گی د ر معدنی عناصر ــود ن ب ــاد زی
دهنده ــان نش نیاز دام،  از حد عناصر معدنی یک از غلظت هر بودن ــن پائی
بحرانی حد ــا ی کمبود ــطح س ــت(6). اس مرتعی علوفه در عنصر کمبود آن

از است(6،1)، ــک خش در ماده کنندگان 0/3درصد نشخوار ــیم براي کلس
سوم و دوم اول، سال در استان مرتعی علوفههاي کلسیم میانگین آنجائیکه
،1/05 ،1 /04 ترتیب و1/07 و در اقلیمهاي 1تا 6 به 1 /04 ــب 1، ــه ترتی ب
ــه مقایس فرض بود آزمون ــک خش در ماد ه درصد 1/04 و 1 ،1 /06 ،1/02
این مقد ار که داد ــان نش مختلف اقلیمهاي و ــالها س د ر ــیم کلس میانگین
از (p< معنی د اري باالتر(0/01 طور به اقلیم در و ــال س هر در معدنی ماده
به بنابر این میکنند. چــرا ازمراتـع که ــت اس دامهایی احتیـاجـات دامنـه
چراي دامها به نباشند و فقیر تولیدي علوفه نظر از نظر میرسد مراتعی که
مشکل کمبود گردد،  تأمین آنها نیاز مورد ــک خش ماده که ــد باش گونه اي

باشد. نداشته وجود دامها اینگونه براي کلسیم
اقتصادي ــر نظ از و متد اولترین ــفر فس کمبود معدنی ــر عناص ــان می در
از که ــت حیواناتی اس در تغذیهاي اختالالت ــود آورنده عامل بوج ــن مهمتری
ــخوار براي نش ــفر فس حد بحرانی ــطح کمبود یا س میکنند(23)،  چرا مراتع
علوفههاي فسفر میانگین ماده خشک است (6،1)، د ر درصد 0/25 کنندگان
و 0/23 و 0/24 ،0/29 ترتیب به سوم و دوم اول، سالهاي در استان مرتعی
و 0/25  ،0/25 ،0/24 به ترتیب، 0/25، 0/25، 6 1تا اقلیمهاي مراحل در در
که داد نشان میانگینها فرض مقایسه بود. آزمون خشک ماده د ر درصد 0 /26
د امنه در سوم و سال دوم و در ،(p< با التر (0/01 اول ــفر در سال فس میزان
علوفه کلسیم میزان به اینکه توجه با دارد . کنندگان قرار ــخوار احتیاجات نش
کلسیم مناسب برقراري نسبت منظور به لذا نسبتاً باالست، ایالم استان مراتع
مکملهاي طریق جیره تکمیلی یا از که فسفر مورد نیاز الزم است ــفر فس به
کنندگان نشخوار براي منیزیم بحرانی حد یا کمبود سطح گرد د. تأمین مربوطه
علوفه هاي منیزیم آنجائیکه میانگین از خشک است(6،1)، ماده درصد در 0/1
0/28 و 0/25 به ترتیب 0/35،  ــوم س د وم و اول، سالهاي در ــتان اس مرتعی
0/29 و 0/28  ،0/30 ترتیب 0/29، 0/30، 0/29، به 6 ــاي 1تا اقلیمه در و
که میدهد نشان میانگین ها مقایسه فرض آزمون بود، خشک ماده در درصد
احتیاجات از دامنه (p< 0/01) باالتر معنیداري بطور معدنی ماده این مقدار
اول، سالهاي در استان مرتعی علوفههاي مس غلظت است. ــخوارکنندگان نش
ترتیب 6 به 1تا در اقلیمهاي و 10 /46 و 8/48  ،8/75 ترتیب ــوم به وس دوم
گرم ماده ــو کیل در ــرم گ ــی میل و9/47 9/19 ،8/71 ،9/49 ،9/41  ،8/10
در علوفه مرتع خشک کیلوگرم ماد ه هر در است که شد ه گزارش بود،  خشک
تحقیق نتایج این با دارد(23) که وجود مس میلی گرم 8 تا طبیعی 4 حالت
میلی 8 کنندگان نشخوار مس براي یا حد بحرانی کمبود سطح دارد. مطابقت
داد نشان میانگینها مقایسه ،24)، آزمون فرض 6 ،1) است گرم کیلو در گرم

ایالم استان مختلف اقلیمهاي در مراتع علوفه مواد معدنی و خاکستر واریانس تجزیه نتایج جدول4: خالصه اد امه
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78 طبیعی  منابع  
 در

1387 تابستان ،79 شماره

طبیعی79 منابع
 در

(p< 0/01) باالتر معنی داري به طور اقالیم مختلف و سالها در مس مقدار که
روي بحرانی حد کمبود یا سطح است. ــخوارکنند گان نش احتیاجات از دامنه
غلظت .(24 ،8 ،1) است گرم کیلو د ر گرم میلی 30 کنندگان ــخوار نش براي
،38/79 ترتیب به وسوم دوم اول،  در سالهاي ــتان اس مرتعی روي علوفههاي
،29/92 ،28 /26 ،28/07 ترتیب به 6 ــا ت 1 ــاي اقلیمه در و22/42 و 24/46
بود. میانگین ــک خش ماده گرم کیلو د ر گرم میلی 28/76 و 27/79 ،29/77
ــالف معنیداري اخت ــخوارکنندگان نیاز نش مورد مقدار با اول ــال س د ر روي
سالهاي در حالیکه در مینمایند، تأمین را ــخوارکنندگان نیاز نش و ند اشته
میزان >p) از معنیداري پایینتر(0/01 6 بطور تا 1 اقلیمهاي ــوم و وس دوم

دامهاست. این نیاز مورد

پیشنهادات
فنولوژي مختلف مراحل د ر و تفکیک گونه به استان مرتعی ازگیاهان -

گردد. آنها تعیین معدنی برداري وعناصر نمونه
کمبود این ــتان،  اس مرتعی گیاهان در روي عنصر کمبود به توجه با -

جبران گردد. مکمل از طریق عنصر
ــت ماه ارد یبهش تا پائیز اوایل از بومی غیر ــایر اینکه عش به ــا توجه ب -
بیش مراتع بر وارده فشار لذا مینمایند ، استفاد ه استان مراتع از بعد ــال س
بومی غیر عشایر بهینه استفاده مورد در ضروریست بنابراین حد می باشد. از
مربوطه ــتگاههاي د س ــط توس الزم بر نامه ریزي هاي ورود وخروج) ــان (زم

گیرد. انجام
برقراري منظور ــفر به فس و بین کلسیم ــبت نس بود ن باال به توجه با -
مکمل هاي یا تکمیلی جیره طریق از نیاز مورد ــفر فس آن،  مناسب ــبت نس

گردد. تأمین معدنی

پاورقیها
1- Grasses

2- Forbs

3- Shrubs

ــاحت مس ــتان اس در فوقانی) ارتفاعات 7(اقلیم اقلیم اینکه توجه با - 4
استفاده مورد و از سکنه خالی داشته، ( استان 1/6د رصد سطح (حدود کمی

نگرفت. صورت آن در برداري نمونه گیرد ، نمی قرار نیز دام چراي
5 - Probability Stratified Random Sampling

مناطق در ــرداد و تا اوایل خ ــط بهمن اواس از ــالقی قش ــق درمناط - 6
تیر تا اوایل اسفند از اواخر ییالقی

برداري نمونه مورد هاي روستا - 7

استفاده مور د منابع
غذایی منابع تعیین ارزش و ــایی شناس 1380؛ قصریانی. و ف. ــی، ع. عباس ابن –1
هماهنگی امور و ــزي برنامهری و طرح د فتر ــتان. کردس ــتان اس طیور و دام خوراك

.41 کشاورزي: آموزش و تحقیقات سازمان پژوهشی.
آمار ایران. ایالم،  مرکز استان سال1380 آمارنامه نام.1380؛  بی - 2

ساختار بررسی جهت ــب مناس ــطح س حداقل تعیین ج.1381؛ زاده، ــین حس - 3
منابع ــکد ه دانش دکتري دورة نامه پایان زاگرس. ــه بن و بلوط زاد د انه ــاي جنگله

تهران:160. تهران. دانشگاه طبیعی،
و (تبدیل کشاورزي صنایع روستایی استقرار امکان سنجی 1381؛ ج. رضایی،  - 4
انسانی علوم و ادبیات دانشکده ارشد . کارشناسی نامه پایان ایالم. ــتان اس د ر د امی)

اصفهان:204. اصفهان. دانشگاه جغرافیا گروه
مشهد . سوم،  نشر احتماالت. چاپ و آمار مفاهیم 1381؛ ع. رضایی،  - 5

سال و اقلیم تفکیک به مراتع علوفه معد نی مواد و خام خاکستر میانگین مقایسه جدول5:

.(>>p 0/01) است دار معنی اختالف هستند متفاوت التین حروف داراي که اعدادي برد اري) نمونه و سال اقلیم تفکیک ستون(به هر (1)در

عناصر... میزان بر اقلیم تاثیر
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منطقه غالب چهار مرتعی گیاهان عناصر معدنی تعیین 1374؛ ر. ا. ــري،  رنجب - 6
دانشگاه ــاورزي دانشکده کش ارشد. ــی کارشناس نامه پایان اصفهان. ــتان اس عمده

تهران:151 مدرس. تربیت
مراحـــــل فنـولـــــوژیکـی اثـر بررسـی ارزانی.1381؛ ح. و عـرفانزاده، ر. – 7
Trifolium و Vicia tetrasperma (L). Schreb ــاي گونهه ــه علـــــوف ــت کیفی بر

.96 - 98 ص شماره 55 سازندگی، پژوهش و .repens

ــات ترکیب ــن تعیی 1379؛ ــاد ي. میره ا. س. و ع. ــواه،  نیکخ ح.،  ــی، فضائل – 8
شماره سازندگی،  پژوهش و گیالن. ــتان دام اس خوراکهاي خام انرژي ــیمیایی و ش

.100 - ص 105 46
غالب گیاهان هضم قابلیت و ــیمیایی ش ترکیبات تعیین ت. 1374؛ قورچی، – 9
دانشگاه ــکده کشاورزي، دانش ارشد. کارشناسی نامه پایان ــتان اصفهان. اس مراتع

اصفهان:90. اصفهان. صنعتی
نامه پایان ایالم. استان در فیتواکولوژي مقدماتی برسی 1378؛ م. - محمدپور، 10
مازندران: مازندران، ــگاه دانش ساري. کشاورزي ــکده علوم ارشد. دانش ــی کارشناس

.153
تهران، ــگاه دانش ــارات انتش ل، او چاپ مرتعد اري. و 1377؛ مرتع – مقدم، م. 11

.470 تهران:
خاك. حاصلخیزي و همد انی.1370؛کودها ــی ریاض ع. س. ج. و م. ــی، - ملکوت 12

صفحه. 800 نشر دانشگاهی، تهران، مرکز انتشارات
خوراکی مواد خام انرژي و شیمیایی ترکیبات تعیین 1374؛ ع. م. موسوي، – 13
کشاورزي ــکده دانش ــی ارشد. نامه کارشناس پایان ــاه. کرمانش ــتان اس طیور و دام

تهران:134. تهران. دانشگاه
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