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 Medicagoي مرتعيها هبررسي اثر ميزان تعرق و توليد ماده خشك در گون

sativa ،  Trifolium repens، Sanguisorba minorو Trifolium pratens  

 
  ۲*سيدحميدرضا صادقی و ۱ازندرياني سعيده ابراهيمي

  ، ايراننشگاه تربيت مدرسداری، دانشکده منابع طبيعی و علوم دريايی، داآموخته کارشناسی ارشد مرتعدانش ۱
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  چکيده  

به عامل محدودکننده آب در مراتع از آنجا که بخش عمدهای از مراتع کشور در اقليم خشک و نيمه خشک واقع شدهاند و با توجه 

 پايههاي اصالحي و مديريتی مراتع بر همچنين اجراي برنامه. دارد بازدهي توليد بسيار اهميت بيشترينی مرتعي با ها هايران، شناسايي گون

با هدف  ژوهشاين پ. باشد ميداراي اهميت زيادي ي شناخته شده از نظر ميزان تعرق در شرايط مختلف اقليمي ها هوضعيت گون

 وMedicago sativa،Trifolium repens، Sanguisorba minor چهار گونه مهم مرتعي   و مقايسه ميزان تعرق درگيري اندازه

Trifolium pratens  طبيعي دانشکده منابع طبيعي و علوم دريايي  شرايط نيمهدر در توليد ماده خشك آنان وهمچنين ارزيابي كارايي

 در پنج تكرار ياد شدهی ها هميزان تعرق روزانه گون.  انجام شد١٣٨٤رس واقع در شهرستان نور طي بهار و تابستان سال دانشگاه تربيت مد

  به روش وزني تير٢٢ فروردين تا ٣٠ روز يعني از ٨٥مترمربع در طي   سانتی٢٧/٥٠ بااليي كوچك با اندازه سطح هاي گلداندر 

 هايگونهبه ازاي توليد هر گرم ماده خشك به ترتيب مربوط به ميزان تعرق د که بيشترين و كمترين نشان دا بررسي نتايج . شدگيري اندازه

Trifolium pratens وMedicago sativa از نتايج اين ارزيابی امکان گيري بهره. ليتر بوده است ميلي٢٧٤/٥٩ و ٢٥٣/٤٩٨ميزان  با 

های مناسب اصالحی و   روشگزينشساز   زمينهدر نتيجهحی را فراهم آورده و های مرتعی تحت عمليات اصالنظام تعيين نياز آبی اکو

  . گونه مناسب مرتعی خواهد بودگزينشای و همچنين  توسعه

  

 Medicago sativa ، Sanguisorba minor،Trifolium pratens ،Trifolium,روش وزني, تعرق روزانه :هاي كليدي واژه

repens   
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  …هاي مرتعي  و توليد ماده خشك در گونه تعرق اثر ميزانبررسي                                 ۱۶۸

 

  مقدمه

دود يك ميليارد انسان در جهان در فقـر كامـل بـه سـر               ح
كننـد كـه محـيط      اين افراد در نقاطي زنـدگي مـي       . برندمي

 آنانتنها راه نجات ايـن انـس      .  تخريب شده است   نزيست آنا 
هـا بـه اهميـت      ري از كـشو   برخ. باشدمديريت خوب آب مي   

 كـه نقطـه     انـد و اذعان داشته  اند   پي برده  ١بحران اكولوژيكي 
باشـد   از آب مـي   بهينه گيري  بهرهشروع بازسازي اكولوژيكي    

اي از مراتـع كـشور در اقلـيم          از آنجا كه بخـش عمـده       .)۵(
 بهينـه از  گيـري  بهـره  ، لذااندخشك واقع شده همخشك و ني  

 بررسـي  راهبه توليـد بيـشتر از       منابع محدود آب و رسيدن      
 تبخير و تعرق    ).٣(چرخه هيدرولوژيكي امري ضروري است      

دسـت آن،   گياهان يک آبخيز و گياهان زراعی مناطق پايين       
يکی از عوامل اصلی تلفـات آبـی بـوده و عوامـل مهمـی در                

 موجـود در    گرمـايي  انـرژي    ).۸(روند  شمار می چرخه آب به  
 و اين عمل تا اشباع      شود  ميمحيط طبيعي باعث تبخير آب      

بـا توجـه بـه عامـل         .يابـد  هوا از بخـار آب ادامـه مـي         كامل
هـاي  کننده آب در مراتع ايران لزوم شناسـايي گونـه         محدود

 مـصرف آب و بيـشترين بـازدهی توليـد           كمتـرين مرتعي با   
هـای اصـالحي و     همچنين اجراي برنامه  . داردبسيار اهميت   

هـای شـناخته شـده از       ه وضعيت گون  پايهمديريتي مراتع بر    
 بـسياري نظر ميزان تعرق در شرايط مختلف اقليمي اهميت         

تبخير متاثر از شرايط محيطی اسـت ولـی     كليطور به. دارد
 تحت تاثير عوامل محيطی و فيزيولوژيـک بـوده و در            ٢تعرق

تعـرق يـا بـه عبـارتی     ). ۱(تر اسـت   نتيجه فرآيندی پيچيده  
چرخـه آب بـوده كـه       تبخير بيولوژيک نيز يكـي از اجـزاي         

ميزان تعـرق بـه     . تاكنون كمتر مورد توجه قرار گرفته است      
 پوشش گياهی و شـرايط بيرونـی حـاکم بـر آن             هاي  ويژگي

ويژه فشار بخار هوا، شرايط متفاوت برگ، اخـتالف دمـای            به
، طول برگ، بافـت گيـاهی       ٣سطح برگ، شاخص سطح برگ    

محتـوی  هوا و   دماي  تغيير در شرايط بارش، وضعيت ريشه،       
بـر خـالف    ).  ۱۶ و   ۱۱،  ۱۰،  ۹(رطوبتی خاک بستگی دارد     

                                                 
‐١  Ecological Crisis  

‐٢  Transpiration 

‐٣  Leaf Area Index, LAI 

 در هـر نـوع      در اصـل  تبخير كه يك پديده فيزيكي اسـت و         
ــي  ــام م ــده  ســطحي انج ــك پدي ــرق ي ــود تع ــستي ش و زي
ي زنده سطح برگ بوده و   ها  سلول ويژهفيزيولژيكي است كه    

فرآينـد  . سازد مي فراهمسازي و انتقال انرژي را      زمينه خنك 
  بـه  ر گياهان بر حسب نوع اندام از دست دهنده آب          د تعرق
 تقـسيم   ٦ و منفـذي   ٥، كوتيكـولي  ٤اي شكل تعرق روزنـه    سه
تـر  اي از بقيـه مهـم     شود كه در اين ميـان تعـرق روزنـه         مي
ــي ــد  م ــاني در   ). ۵(باش ــرات زم ــرق داراي تغيي ــده تع پدي

 طور عمـده    بهروز، ماهانه و فصلي بوده كه       هاي شبانه  مقياس
 فيزيـولژيكي و سـاختاري گيـاه و         هـاي   ويژگيات  تابع تغيير 

مقايـسه  ). ۲(باشـد   تغييرات اقليمي حاكم بر رويـشگاه مـي       
هـاي مختلـف مرتعـي از لحـاظ ميـزان تعـرق، زمينـه               گونه

تعيـين  . سـازد  مـي  فراهممناسب مديريت و اصالح مراتع را       
از دسـت    آبي كه يك آبخيز طي عمل تعـرق گيـاهي  ميزان
 مختلـف گيـاهي در      هـاي   جامعـه اثـر   دهد و نيز بررسي     مي

دار به شـمار  تعرق از وظايف اصلي يك مرتع فرآيند تبخير و
 مطـرح   بـا هـم    فرآينـد تبخيـر و تعـرق         طور كلي   به. رودمي
 در  آنـان  جداسـازي  واقعـي و     ميـزان شـود زيـرا تعيـين        مي

، بـرد   پذير بوده و زمان زيادي را مي      طبيعت به سختي امکان   
 از ديدگاه مديريتی بسيار اهميـت       نآنالکن بررسی جداگانه    

هاي مختلفي وجود    تعرق روش  ميزان گيري  اندازهبرای  . دارد
ــدان  ــی توســط گل ــسيمتری٧دارد كــه روش وزن ــا الي  از ٨ ي

 .)۱۱ (آيــد شــمار مــي بــه آنــانتــرين تــرين و عملــي ســاده
گيری تعـرق گياهـان      انجام شده در زمينه اندازه     هاي  بررسي

نخـستين  . باشـد زراعی و مرتعی در جهان بسيار محدود می       
ــژوهش ــا پ ــه واكــنش در رابطــه ب  Atriplex تعــرق گون

nummularia         و پنبه به تنش رطوبتی خاک توسط پالمر 
، دليل تعرق   پژوهشاين  بنابر. انجام شد ) ۱۹۶۴(و همکاران   

 نـسبت بـه پنبـه،    Atriplex nummulariaپنج برابـری  
 اظهار شـده اسـت      آنانای   ريشه نظامرايط فيزيولوژيکی و    ش

                                                 
‐٤  Stomatal transpiration 

‐٥  Cuticular Transpiration 

‐٦  Lenticular Transpiration 

‐٧  Gravimeteric Method 

‐٨  Lysimeter 
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در ) ۱۹۸۵(مـان   در انگلـستان، كـوف    ) ۱۹۷۸(کالدر  ). ۱۵(
ــزر     ــز و روي ــپ، رابرت ــوه آل ــه ک ــوب ) ۱۹۹۳(دامن در جن

در سوئد بـه ترتيـب      ) ۲۰۰۰(هندوستان و ريان و همکاران      
روی ميزان تعرق درختان جنگلی بريتانيا، تيپ رويشی کاج         

کاليپتوس و درختان کوتاه قـد      وهای جنگلی ا   توده و صنوبر، 
Pinus ponderosa ــا ــره بـ ــري بهـ ــای   از روشگيـ هـ

 ديگـر گيری    اندازه راهيسيمتری يا توزين، غيرمستقيم و از       ال
اجزای چرخه هيدرولوژی و همچنين بررسی جريـان آب در          

، ۹(گيری و بـرآورد تعـرق نمودنـد          گزيلم مبادرت به اندازه   
 دردر ترکيـه  ) ۲۰۰۱(يرنـاك و همکـاران   ك). ۱۸و ۱۶، ۱۰

 Solanum melogeneaپايش انجام شده بر تعرق گيـاه  
 خاک در مـدت     دارايی پالستيکی   آنانروش وزنی در گلد    به
 مختلــف روز، نــشان دادنــد کــه هــاي ســاعت هفتــه در ۱۶

 ۸ صـبح و     ۶ هـاي   سـاعت کمترين ميزان تعرق اين گياه در       
 دهـد   رخ مـي  ز ظهـر     بعـد ا   ۲شب و بيشترين آن در ساعت       

 کـه در  هـايي  در بررسـي ) ٢٠٠٣( و همکاران    ابريست). ۱۱(
ــر روي تعــرق ــاه الســوگاس ب   Bromus tecturumگي

داشتند نشان دادند که ميزان تعرق با شاخص سطح برگ و           
و  مــورو .)١٤( ضــخامت طــول ريــشه رابطــه مــستقيم دارد

هايي کـه بـر     بررسيدردر جنوب اسپانيا، ) ٢٠٠٤(همکاران  
داشـتند بـا     Phragmites australiaوي شيره گياهير

 از روش توازن گرمـايي جريـان شـيره گيـاهي را             گيري  بهره
 آنـان .  به ميـزان تعـرق دسـت يافتنـد         راهمحاسبه و از اين     

روزهاي آفتابي کـه دمـاي    گزارش دادند که ميزان تعرق در
هوا باالست نسبت مستقيم و در روزهـاي ابـري و مرطـوب             

در ) ٢٠٠٥( و همكــاران  لــوئيس.)١٣ (ردنــسبت عکــس دا
در دو  اليـسيمتر   هايي كه با دستگاه      گيري  اندازه دراسراييل  

گوجـه  كـشتزارهاي   فصل بهار و پاييز بر روي ميزان تعـرق          
 بيـان داشـتند كـه        و  شوري انجام داد   تنشفرنگي با اعمال    

 دو فصل ياد شده در بهار بيـشتر از         درميزان تعرق اين گياه     
ــاييز مــي ــان. باشــد پ ــابش بيــشتر  آن  دليــل ايــن امــر را ت

  ).١٢ (نورخورشيد و فشار بخار زياد هوا دانستند
  

  ها مواد و روش

ها در محل دانشکده منابع طبيعي و گيري  اندازههمه اين

علوم دريايي نور در مکاني مسقف در مجاورت با شرايط 
طبيعي به دليل در دسترس بودن محل آزمايش، نبود 

 همچنين ارتباط گياه و لرايط غيرقابل کنترتاثيرگذاري ش
به منظور بررسي . با عوامل متغير رطوبت و دما انجام شد

  و تابستاني گياهي در بهارها هميزان تعرق هر کدام از گون
اتيلن با مساحت   به تعداد پنج عدد گلدان پلي١٣٨٤سال 
.  گونه گزينش شدچهارمتر مربع براي  سانتي ٢٧/٥٠باالي 

 تركيب مناسب از مواد با  لومي شنيزاني خاکسپس مي
ريخته و  معدني و آلي تا لبه بااليي در هر يک از گلدآنان

 .M. sativa، Tr. repens، Tr ي ها هگونبذر هر کدام از 
pratensو Sa. minor كه جز گياهان متداول مرتعي 

 ٥/٠ در فاصله طور جداگانه كشور هستند به تعداد كافي و به
يا  M. sativa. از سطح خاک کاشته شدند) ١٧( متر سانتي

متر،  سانتي٨٠_٣۰، گياهي پايا به ارتفاع يونجه معمولي
 گل به رنگ بنفش يا ،دار در انتها دندانه داراي سه برگچه

 . ارديبهشت و خرداد استدهي  گلزمان ، ميوه نيام،آبي
Tr. repens ايسه برگچه  شبدر سفيد، گياهي پايا يا، 

اي و تخم مرغي يد مجتمع در گل آذين کپهها سفگل
زمان گل خرداد و تير  ,شکل، ميوه نيام قوزدار بدون پايک

  شبدر قرمز، گياهي پايا سه برگچه ياTr. pratens .است
 ،اي داراي دمبرگ بلند، از بن خوابيده و گسترده بر خاک

 دمگل محوري و بسيار بلند تر از ،ها صورتي يا قرمزگل
يام برجسته قوزدار، زمان گل اديبهشت و برگ، ميوه ن
 ، گياه علفي پايايا توت روباهي، Sa. minor .خرداد است

ها بيشمار، راست و در پايه کرکدار و در بخش بااليي ساقه
بدون کرک، گل نرماده بسيار ريز، سبز مجتمع در راس و 

 دهي انتهاي دمگل مشترک، ميوه خشک، زمان گل
 پنج گلدان نيز به همچنين). ۷( استو خرداد ت ارديبهش

بدست عنوان شاهد بدون بذر براي تفريق تبخير و تعرق 
اي داراي گياه از تبخير گلدان شاهد ه نا از گلدآمده

هاي مورد آزمايش در   وضعيت عمومي گلدان.شدگزينش 
 آبياري گلدآنان با توجه به . نشان داده شده است١شكل

 ١٠ز يکبار به اندازه نياز آبي و شادابي گياهان هر سه رو
سپس وزن آنان به صورت . متر مکعب انجام گرفت سانتي

  ) ١١( زمان اوج تعرق  به عنوان ١٤ حدود ساعت روزانه در
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  روز يعني٨٥با ترازوي دقت يك ده هزارم در طول مدت 
بدين .  شدگيري اندازه ١٣٨٤  تير٢٢ فروردين تا ٣٠ از

 گيري بهره با بررسيهاي مورد  تعرق گونهگيري اندازهترتيب 
 که اختالف وزن اي گونهاز روش وزني صورت پذيرفت به 
 داراي هاي گلدانتعرق  آب از دست رفته ناشي از تبخير و

 آب از دست رفته طي تبخير از ميزانگياه در مقايسه با 
 تعرق ميزان گياه به عنوان بدون هاي گلدانسطح خاك در 
 در پايان دوره .شد تلقي بررسيي مورد ها ههر يك از گون

, بررسي مورد يها روزه براي تعيين وزن خشک گونه۸۵

 را کف بر کرده و به مدت دو آنانگياهان موجود در گلد
براي بررسي .  سايه خشك شده و سپس توزين شدندهفته

هاي مورد آزمايش  تعرق روزانه در نمونهميزانروند تغييرات 
  در نرم افزارآنان و مرتب كردن ها هآوري داد عپس از جم

Excel گيري بهره از نمايش تصويري و رسم نمودار مربوط 
 ميزانهمچنين به منظور مقايسه اختالف آماري . شد

 واريانس يكطرفه و آزمون تجزيه از ها تعرق گونهميانگين
  .  شدگيري بهره SPSS11.5 در نرم افزار دانکن

  

  
  

  سنجسنج و دماهاي رطوبت تعرق به همراه دستگاهگيري اندازهآزمايشي  هاي گلدان ‐۱ شكل

  

  نتايج

 و مقايسه تعرق و نعيين گيري اندازه به منظور اين پژوهش
 مدت دريي توليد چهار گونه مهم مرتعي آ كارگيري اندازه
ميزان تعرق خالص از  . گرفتانجام روش وزني راه روز از ٨٥

 داراي هاي گلدانتفريق تبخير و تعرق روزانه هر کدام از 
نتايج .  شاهد بدست آمده استهاي گلدانگياه از وزن تبخير

 روند تغييرات تعرق به در پژوهش ياد شده،دست آمده  به
 نشان ٢ ي مورد بررسي در شكلها ه خشك گونازاي ماده

 هاي نمونهيك از   ماده خشك هرميزان. داده شده است
Medicago sativa، Trifolium repens، 

Sanguisorba minorو Trifolium pratensدر 

 ۲۲۸/۰، ۲۳۴/۰، ۶۰۹/۱ به ترتيب بررسيانتهاي دوره مورد 
  . بدست آمد۱ به شرح مندرج در جدول ۲۰۸/۰و 
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  بررسي مورد يها هر گرم ماده خشک گونهي مجموع تعرق، ماده خشک و ميزان تعرق به ازا‐١جدول 

Tr. pratens Sa. minor Tr. repens M. sativa گونه 
 )ليتريميل(تعرق کل  ٣٧٢/٩٥ ٣٥٧/٨٣ ٦١٥/٧٨ ٦٣٧/١٠٣
 )گرم(ماده خشک  ٦٠٩/١ ٢٣٤/٠ ٢٢٨/٠ ٢٠٨/٠

٢٧٤/٥٩ ٢٢٥/٣٥٦ ٨٠٤/٣٤٤ ٢٥٣/٤٩٨ 
  نسبت تعرق به ماده خشک

 )ليتر به گرميميل(
  

طرفه و آزمون دانكن به  واريانس يكتجزيههمچنين نتايج 
ي مورد بررسي به ترتيب در ها همنظور مقايسه عملكرد گون

   .است ارائه شده٢ و شكل ٢جدول

  
   واريانستجزيه از گيري بهرها  به ازاي ماده خشك ببررسيهاي مورد مقايسه ميزان تعرق گونه ‐٢ جدول

 منبع تغييرات درجه آزادي مجموع مربعات  ميانگين مربعات
 هابين گروه ٣ ١٩٦/١٣٥٤ ٣٩٩/٤٥١ **

 هادرون گروه ٢٩٦ ٢١٨/٨١٩ ٧٦٨/٢ **
  %۱ دار در سطح معني **
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
     

 )هاست  متفاوت نشانگر وجود اختالف بين ميانگين تعرق گونهها و حروف  اختالف معني دار بين ميانگيننبود نشان از همانندحروف (
  

   از آزمون دانكنگيري بهرهشک با  به ازاي ماده خبررسيهاي مورد  گونهمقايسه ميانگين تعرق ‐٢شکل 

 
  و نتيجه گيريبحث 

 تعرق چهار گونه مهم گيري اندازه روز ٨٥بررسي نتايج  
مترين ميزان نشان داد که در مجموع بيشترين و ك مرتعي

به ترتيب ) ١جدول ( هر گرم ماده خشک يتعرق به ازا
.  بوده استM. sativaو Tr. pratensهاي همربوط به گون

دهد که به منظور ي مربوطه نشان مهاي ميزاندقت در 
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  …هاي مرتعي  اي تعرق و توليد ماده خشك در گونه بررسي مقايسه                               ۱۷۲

 

در ، Tr. pratensتوليد هر گرم علوفه خشک از گونه 
 ونه گي براميزانحدود نيم ليتر آب نياز بوده حال آنکه اين 

M. sativa ۵۹ ي برابر کمتر و به ميزان تقريب۴/۸  حدود 
 داراي M. sativaبه عبارت ديگر  .ليتر خواهد بوديميل

 مشخص تعرق نسبت ميزانبيشترين بازدهي توليد به ازاي 
-هاي به عمل  آزمونبررسي نتايج. باشد ميها ه گونديگربه 
ف  همچنين نمايانگر اختال٢ و شكل ٢جدول در  آمده
 به يادشدههاي گياهي دار بين ميزان تعرق بين گونهمعني

كه كمترين و  به طوري. است ازاي ماده خشك بوده
 .Tr هاي  آن به ترتيب مربوط به گونهميزانبيشترين 
pratens و M. sativa بوده حال آنكه ميزان تعرق به

 Tr. repens و Sa. minorهاي ازاي ماده خشك گونه
 تعرق واقع ميانگين با يكديگر در شرايط ضمن تشابه آماري

هاي مرتعي  بدست آمده در رابطه با گونهميزان. اندشده
هاي جنگلي بررسي شده  در مقايسه با گونهبررسيمورد 

و ريان و همكاران ) ۱۹۹۳(رابرتز  و همكاران توسط 
 يكه نمايانگر بازده) ۳۳ و ۳۰(باشد كمتر مي) ۲۰۰۰(

 در توليد ماده خشک و بررسيمورد هاي مرتعي  گونهيباال
 كنترل تعرق راه بهتر از منابع آب از گيري بهره در نتيجه

ز بين اگيري کرد توان نتيجه کلي ميطور به. باشدمي
 بيشترين ميزان تعرق و Tr. pratens ياد شدهگياهان 

M. sativa توليد کمترين ميزان تعرق و بيشترين بازدهي 
توان با توجه به  امر را ميدليل اين. اندرا داشته
هاي هوايي و مرحله فنولژيكي  ظاهري اندامهاي همانندي

 نظامتوزيع چگونگي  و ها ويژگي مانندبه عوامل ديگري ) ۷(
ها و همچنين ريشه، فراواني و وضعيت پراكنش روزنه

 به شرايط محيطي نسبت داد كه ضمن تاييد آنان واكنش
 با زمينهدر اين  تفضيلي هاي بررسيضرورت انجام 

 ابريست و همكاران هاي بررسي منتج از هاي ديدگاه
، لوئيس و همكاران )۲۰۰۴(، مورو و همكاران )۲۰۰۳(
) ۱۳۸۳(هلق زاده و رحيم) ۱۳۵۵(زاده ، تقي)۲۰۰۵(

 از نتايج اين گيري بهره است يبديه. باشدهمخوان مي
ت  تحي مرتعهاي نظام بوم ي امکان تعيين نياز آبيارزياب

ساز  زمينهدر نتيجه را فراهم آورده و يعمليات اصالح
 و همچنين يا و توسعهي مناسب اصالحيها روشگزينش
 با توجه به نتايج . خواهد بودي گونه مناسب مرتعگزينش

 تعرق يگير  در خصوص اندازهدر اين بررسيبدست آمده 
 از گيري بهره، بدست آمده و تجارب يچهار گونه مرتع

 و متعلق ي مربوط به منطقه آزمايشي بومي گياهيها گونه
 مختلف به منظور امکان مقايسه کامل و يهابه خانواده

 دخيل در کنترل هاي بيشترين مشخصهتعميم نتايج، لحاظ 
 عوامل يبندفرآيند تعرق به منظور شناسايي و اولويت

 در تغييرات ميزان تعرق يکننده و همچنين بررسکنترل
پيگيري . شود مي گياهان پيشنهاد يژيکدوره کامل فنولو

تر و قابل  دقيقي آزمايشيها روشهاي همانند با پژوهش
 در امر اصالح و اين پژوهش يهاتر و نيز کاربرد يافتهکنترل

 اين پژوهش منتج از يتوسعه مراتع از ديگر پيشنهادها
  .باشد يم

  

  يقدردان

 يآقادانند از زحمات نويسندگان مقاله بر خود الزم مي
 به ي و خانم مهندس فاطمه پناهي محموديمهندس مهد

 يسازدر مراحل اجرايي، تدوين و نهايي واسطه مساعدت
  .مقاله تشکر نمايند
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Abstract 
Recognition of rangeland species with the maximum efficiency and the minimum water usage is very 

important, since major parts of rangelands in Iran are located in arid and semiarid climate. In addition, 
the rangeland improvement and management on the basis of transpiration rate of rangeland species in 
different climatic conditions has great importance. The goal of this research is comparison and 
measurement of transpiration rate in four important species of Medicago sativa, Trifolium repens, 
Sanguisorba minor and Trifolium pratens as well as the assessment of their efficiency in dry matter 
production under semi natural conditions in College of Natural Resources and Marine Sciences, 
Tarbiat Modares University, during spring and summer of 2005. The rates of daily transpiration of the 
mentioned species were measured in small vases with upper area of 50.27cm2 in 5 replications and 
adjacent to five control vases during 85 days using weighting method. The results of the study showed 
that the maximum and minimum rate of transpiration per dry matter is related to Trifolium pratens and 
Medicago sativa with the values of 498.253 and 59.274 ml, respectively. The applications of such type 
of result facilitates the determination of water requirement of rangeland ecosystems under improving 
operations and also lead to select the most suitable improvement method and rangeland species as 
well. 
 
Key words: Daily transpiration, Weighting method, Medicago sativa, Trifolium repens, Sanguisorba 

minor, Trifolium praten. 
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