
10.22092/ijrdr.2017.113374:(DOI)شناسه دیجیتال پژوهشی تحقیقات مرتع و بیابان ایران-فصلنامه علمی

)1396(676-684، صفحه 3، شماره 24جلد 

L.Dactylisهاي رویشی و زایشی گونه هاي مختلف برداشت بر برخی ویژگیآثار شدت glomerata

در منطقه سارال کردستان

2و محمد فیاض3جعفرياشرف ، علی2، فرهنگ قصریانی*1کاظم ساعدي

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی کردستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، سنندج، ایران ،نویسنده مسئول، استادیار پژوهش-*1
kazemsaedi@yahoo.com: پست الکترونیک

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، تهران، ایراناستادیار پژوهشی، بخش تحقیقات مرتع، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور،-2
استاد پژوهشی، بخش تحقیقات مرتع، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، تهران، ایران-3

20/2/96: تاریخ پذیرش25/3/95: تاریخ دریافت

چکیده
چراي (براي سنجش اثرات قطع . ظرفیت چراي مرتع بستگی به میزان تحمل گیاه در برابر از دست دادن اندام فتوسنتزکننده دارد

Dactylisبر گونه مهم مرتعی ) سازي شدهشبیه glomerata اقدام به محصور کردن قطعه نیم1386، قبل از آغاز فصل رویشی سال
10صورت کامالً تصادفی انتخاب شد و هر پایه از این گونه به40در این قرق تحقیقاتی . رال شدهکتاري مرتع در سامان زردوان سا

تیمارهاي قطع در . درصد اختصاص یافت60-80و 40-60، 20-40، 0هاي قطع تولید از طریق چشمی به میزانپایه به تیمارهاي 
محاسبه درصد دقیق مقدار برداشت، علوفه برداشت شده پس از و برايانجام شد86-89هاي در سالسه بار و با فاصله یک ماه 

. در آخر فصل رویشی برداشت شدند) هاي شاهدبجز پایه(ها به همین منظور، تولید تمامی پایه. خشک کردن در هواي آزاد توزین شد
تعداد میر، ارتفاع، تولید وهاي مرگ و گیري ویژگیویشی اقدام به اندازهدر سال پنجم، بدون اعمال تیمارهاي قطع و در اواخر فصل ر

هاي هاي محلول و ترکیبکربوهیدراتئر ذخاها از خاك بیرون آورده شدند تا تمامی پایهبعد ها شد و ساقه زایشی در تمامی پایه
گیري هوایی نیز مورد اندازهعنوان شاخص کیفیت علوفه اندامهمچنین، ویژگی پروتئین خام به. گیري شودریشه گیاهان اندازهنیتروژنی 

میر در تنها یک مورد مرگ و بعد از پنج سال، . ها انجام شدتصافی نامتعادل، تجزیه دادهبا استفاده از طرح آماري کامالً. قرار گرفت
.Dنتایج نشان داد که گونه . پایه انتخابی دیده شد40میان  glomerata قطع از خود نشان هاي مختلف نسبت به شدتاثرپذیري باالیی

تعداد ساقه زایشی ) سانتیمتر35و 36، 35، 54: ترتیب از شاهد تا قطع سنگینبه(که عمل قطع باعث کاهش ارتفاع طوريداد، به
4/1و 7/1، 6/1، 3/3: ترتیب از شاهد تا قطع سنگینبه(، وزن اندام هوایی )1/1و 8/0، 2/1، 4: ترتیب از شاهد تا قطع سنگینبه(

هاي محلول و قطع، کربوهیدراتتیمار. شد) گرم6/9و 6/8، 9/12، 3/17: ترتیب از شاهد تا قطع سنگینبه(و وزن ریشه )گرم
هاي کیفیت علوفه گونه مورد بررسی در اثر اعمال قطع تغییري ، ویژگیطور کلیبه. وژنی را تحت تأثیر قرار ندادهاي نیترترکیب
.نکردند

.هاي نیتروژن، چرا، مقاومت، تولیدترکیبهاي محلول،کربوهیدرات:هاي کلیديواژه

مقدمه
جلوگیريپایداري،باعثمرتعازمجازبرداريبهرهمیزان

آن وضعیتارتقاومرغوبگیاهانپایداريتخریب،از
ژنتیکیگوناگونیوخاكوآبپایداريبهبنابراین،شودمی
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Azhdari(کند میکمککشوردرموجود et al., 2009(.
برداري توسط دام شناخت واکنش گیاه در برابر میزان بهره

ترین ملزومات مدیریت چراي دام در مرتع یکی از اساسی
زمینهتحقیقات زیادي به صورت آزمایشگاهی در این . است

انجام شده است ولی بهترین نتایج را موکول به مطالعات 
بستگی به میزان ظرفیت چراي مرتع . اندصحرایی دانسته

تحمل گیاه در برابر از دست دادن اندام فتوسنتزکننده دارد و 
دفعات چراي قابل تحمل ههاي چرایی نیز بر پایحتی سیستم
اهمیت موضوع در . شوندهاي کلیدي تنظیم میتوسط گونه

برداري از مرتبط با حفظ و بهرههاینجاست که مهمترین مقول
دام، خود بستگی به چند مراتع، یعنی بحث ظرفیت چراي

برداري مجاز برداشت از عامل دارد که یکی از آنها حد بهره
البته . اکولوژیکی کشور استهگیاهان کلیدي مراتع هر ناحی

برداري مجاز بر حد بهرههصحرایی دربارهتا به حال مطالع
در مرتع طبیعی در داخل Dactylis glomerataهروي گون

.انجام شده استکشور به صورت محدود 
مختلف يهاو زمانآثار شدتهدرباريادیقات زیتحق
انجام شدهییا صحراییشگاهیاه به صورت آزمایقطع گ
Akbarni(است  et al., 2002; Ansley & Castellano,

2007; Arzani et al., 2009; Saedi et al., 2011(.
Owensby کربوهیدرات و ر ئذخا) 1977(و همکاران

Agropyronنیتروژن گونه  gerardi را در دو سیستم چرایی
مدت سنگین مورد مقایسه قرار دادند و به این مداوم و کوتاه

گیاهی ر ئذخانتیجه رسیدند که هر دو سیستم اثر یکسانی بر 
.اندداشته
Arzani(ناوند طالقان یمهدر حوزيامطالعهیط et al.,

Bromusهبرداري براي گونمیزان بهره، )2009 tomentellus

ج نشان داد که ینتا. در نظر گرفته شدمختلف در سطوح
درصد بیشترین همبستگی را با تولید 25برداري میزان بهره

ممکن است در گندمیانعمل قطع در .ن گونه داشتیا
خشکسالی اثر فاحشی بر تولید اندام هوایی داشته باشد و در 

حداقل به این دلیل که ،دار هم نباشدعنیترسالی این اثر م
& Fanestock(هایشان کاهش یافته است پنجهتراکم 

Detling, Bromusهاثر قطع بر گونهمطالع).1999

tomentellusیبا بارندگکردستان از سارال يادر منطقه
طور کلی بهکه استنشان دادهمتر یلیم450ساالنه حدود

درصد از وزن رویش ساالنه حتی 40چراي دام تا کمتر از 
هدر منطقه گونن یاهاي خشکسالی هم ضامن بقاي در سال

درصد را 70و این گونه قطع تا سارال کردستان خواهد بود
Saedi(هم به خوبی تحمل کرده است  et al., در .)2011

ها ارتفاع نهایی گیاه در برداشت در تمامی سالن مطالعه، یا
که دارداز آن حکایتاین نتیجه . بودشاهدسبک بیش از 

هاي دیگر و حتی در برداشت سبک در مقایسه با برداشت
مقایسه با عدم چراي این گونه باعث تقویت بیشتر ارتفاع 

.شودهاي زایشی در گیاه میساقه
غرب یمرتعانیگندمهپنج گونهشه و ساقیواکنش ر

,Branson(کا به سه شدت قطع مطالعه شدیآمر 1956( .
. افتیشه و ساقه متناسب با شدت قطع کاهش یزان رشد ریم

مههدر . گرفتر قرار یشتر تحت تأثیشه بید ریتولالبته
دو فاکتور .ن بودیشترین قطع بیها تعداد ساقه در کمترگونه

يدر برابر چراان یگندممهم که در مقاومت یشناختختیر
يهاو نسبت ساقهیستم رأسیارتفاع مر،دام مطرح است

که نسبت ییهاکه گونهيابه گونه.استیشیبه رویشیزا
ن یسنگيدارند نسبت به چرايباالتریشیزايهاساقه

,Branson(ترند حساس 1953.(Busso وRichards

نشان دادند که چراي مداوم و ممتد تا اواخر فصل ) 1995(
Agropyronهاي رویشی در گونه desertorum و

Pseudoroegneria spicata در شرایط خشکسالی طوالنی
ها را در قادر است جمعیت این گونه) دو یا بیشتر از دو سال(

.گیاهی کاهش دهدهجامع
Tracy عمل قطع تا سه ارتفاع ) 2007(و همکاران

گونهمتفاوت را براي سه سال متوالی بر روي 
Pseudoroegneria spicataر انجام در اوایل و اواخر بها

بیش از دو قادر به تحمل، این گونه آنانبنابر نتایج . دادند
یا بیش از دو سال چراي سنگین متوالی سال چراي سبک 
اي تیمار قطع در دو مرحله در مطالعه. غیرمتوالی را ندارد

Bromusفنولوژیکی بر روي گونه  tectorumعنوان یک به
و انجاماي بومی هگونه مهاجم و مزاحم بذرکاري سایر گونه
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مشخص شد که ضمن استفاده از چراي دام براي کنترل این 
کشت بذرهايسازي بستر توان از دام براي آمادهگیاه، می

,Hempy-Mayer & Pike)شده استفاده کرد  قطع .(2008
Spartinaهفته بر روي گونه 9دو بار با فاصله 

alternifloraدرآمده صورت مهاجم رویشگاه ساحلی که به
بود بیشترین تأثیر را براي جلوگیري از تجدید نسل جنسی 

Tang(هاي بعد داشت و رویش گیاه در سال et al., 2009 .(
در یک . این رژیم کنترلی باید حداقل سه سال تکرار شود

کنند که بیان می) Frank)2003و Andersonمقاله تحلیلی، 
ناشی از ع،شدت قطمطالعات مربوط به نتایجاختالف در 

.استزمان قطع تفاوت در 
براي حفظ تداوم تولید در منابع مرتعی باید برداشت 

از بین مدیریت دو . علوفه متناسب با توان رویشگاه باشد
عامل مهم رویشگاه، یعنی خاك و پوشش گیاهی، میزان 

ویژه هاي موجود بهگونههساالنهبرداشت مجاز از علوف
تر اینکه تعیین ظرفیت مهم. مهم استهاي کلیدي بسیار نهگو

برداري مجاز از چراي مرتع خود نیازمند داشتن حد بهره
با توجه به اهمیت این ،در این مطالعه. تولید ساالنه است

گونه خوشخوراك و همچنین با توجه به اینکه در داخل 
اقدام به کشور در این زمینه کار زیادي انجام نشده است، 

40- 60، 20- 40هاي اسمی صفر، ه شدتقطع باعمال تیمار 
قطع درصد و با سه تکرار ماهانه شد تا اثرات 60- 80و 
.در شرایط طبیعی گیاه تعیین شود)شدهسازيشبیهچراي (

ها این مطالعه در قالب یک پروژه ملی جزو اولین تالش
هاي این مطالعه دستاورد بخشی از تالش. در این زمینه است

و سازمان کشور ها و مراتع ات جنگلمؤسسه تحقیقرك تمش
.ها، مراتع و آبخیزداري کشور استجنگل

هامواد و روش
یمیط اقلیو شرايبرداروه بهرهی، شمورد مطالعههمنطق

25قرق احداث شده در سامان زردوان و در حدود 
متري از 2220غربی سنندج در ارتفاع کیلومتري شمال

رایج دامداري در این سامان، به هشیو. سطح دریا واقع است
در این روش مالک عرفی . معروف است» شگلداري«نام 

معموالً شهرنشین بوده و طی فصل دامداري اقدام به خرید 
و دام با شدت نسبتاً زیاد معموالً طی ده کرمرتع هدام یا اجار

مرتع ههاي اردیبهشت تا تیرماه فقط با وابستگی به علوفماه
الک یا مستأجر در شرایط مناسب تقاضاي فربه شده و م

مناطق هماهنگ با سایر . کندمیبازار اقدام به فروش دام 
میزان .بسیار متغیر بودبارش این منطقه نیز خشک کشورنیمه

متر در طول میلی525بارندگی در این منطقه با میانگین 
، 292، 736به ترتیب، 88- 89تا 85-86هاي آبی سال
452آن ساله11مدتطوالنیمیانگینو574و 493
.متر بودمیلی

با توجه به فصل رویشی گیاه و تقویم ساالنه دامداري 
سازي چرا در تیمارهاي سامان مورد مطالعه، اقدام به شبیه

، )درصد0(شاهداي که چهار تیمار اسمی قطع شد به گونه
40-60(، چراي متوسط )درصد20-40(چراي سبک 

بر روي تولید ) درصد60-80(و چراي سنگین ) درصد
. اعمال شدDatylis glomerataمهم مرتعی گونهساالنه 

بر روي ) سازي شدهچراي شبیه(براي سنجش اثرات قطع 
1386این گونه مهم مرتعی قبل از آغاز فصل رویشی سال 

اقدام به محصور کردن قطعه نیم هکتاري مرتع در سامان 
پایه از گونه 40در این قرق تحقیقاتی . شدزردوان سارال

کوبی شد و صورت کامالً تصادفی انتخاب و پیکهمذکور به
. پایه به یکی از تیمارهاي قطع تولید اختصاص یافت10هر 

و براي محاسبه انجام شدتیمارهاي قطع در سه تکرار ماهانه 
شده پس از خشک کردن در هواي آزاد درصد دقیق برداشت

جز ب(ها همین منظور، تولید تمامی پایهبه. شدندتوزین 
در سال رویشی . در آخر فصل رویشی برداشت شد) هاشاهد

واخر فصل رویشی ، بدون اعمال تیمارهاي قطع، در ا90
قطر متوسط هاي مرگ و میر، گیري ویژگیاقدام به اندازه

±1با دقت (ارتفاع آخر فصل تاج، قطر متوسط یقه، 
و تعداد ساقه زایشی ) گرم±1/0با دقت (ید ، تول)مترسانتی

ها از خاك بیرون سپس تمامی پایه. ها شددر تمامی پایه
هاي هاي محلول و ترکیبکربوهیدراتر ئذخاآورده شدند تا 

همچنین، برخی. گیري شودریشه گیاهان اندازهنی ژنیترو
هاي هوایی نیز مورد هاي کیفیت علوفه اندامویژگی
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هاي محلول گیري کربوهیدراتاندازه. گیري قرار گرفتاندازه
هاي گیري ترکیباسید سولفوریک و اندازه-به روش فنل

,Arzani(نیتروژنی به روش کجلدال انجام شد  با ). 2009
ها استفاده از طرح آماري کامالً تصافی نامتعادل، تجزیه داده

ها ازجمله مقایسهتمامی مراحل تجزیه داده.انجام شد
با استفاده و درصد 5در سطح ،میانگین آنها به روش دانکن

SPSS Statisticsافزار از نرم .انجام شد17.0

جینتا
هاي انجام شده مقادیر قطع چهارساله نشان داد که قطع

و این بودندبیشتر یا کمتر از دامنه مورد نظر انجام نشده 
ها براي کلیه تیمارها مقادیر تقریباً در نقطه میانی این دامنه

پایه تحت 40میر براي یک مورد مرگ و . بودانجام شده 
هاي هاي مورد مطالعه دیده شد که جزو پایهارزیابی طی سال

میانگین چهارساله تولیدهاي قطع شده براي . بودشاهد

سنگین قطع متوسط و قطع قطع سبک، شاهد، تیمارهاي 
. )1ول جد(بود% 72و % 49، %26، %0ترتیب به

از میان آمده است، 2طور که در جدول شماره همان
شناختی گیاه، قطر تاج و قطر یقه تحت هاي ریختویژگی

هاي مختلف قطع قرار نگرفتند، اما هر سه شدت تأثیر شدت
ها به مقدار نسبتاً یکسان و قطع باعث کاهش ارتفاع پایه

ث بر همین منوال، تیمارهاي قطع باع. داري شدندمعنی
بنیه و . کاهش شدید تعداد ساقه زایشی در این گونه شدند

شادابی ظاهري گیاه نیز در اثر قطع کاهش یافت و این 
هر . دار بودکاهش در دو تیمار قطع متوسط و سنگین معنی

دار تولید اندام هوایی گیاه سه تیمار قطع باعث کاهش معنی
ش شدند و دو تیمار قطع متوسط و سنگین نیز باعث کاه

هاي یک از ترکیبهیچالبته . دار وزن ریشه گیاه شدندمعنی
هاي هوایی و هاي محلول و ازت در بخشکربوهیدرات

. داري نکردندزیرزمینی گیاه تغییر معنی

Dactylisگونه86- 89هاي میانگین مقدار واقعی برداشت انجام شده در تیمارهاي مختلف در سال-1جدول glomerataدر منطقه سارال کردستان
)درصد(تیمار واقعی قطع )گرم(تولید کل  )گرم(تولید برداشت شده ساالنه  )درصد(تیمار اسمی قطع  سال

24 21 1/5 25

86
54 10 4/5 50
83 13 8/10 75

29 4/2 7/0 25

87
48 3/2 1/1 50
65 3/4 8/2 75

17 6/2 8/1 25

88
39 8/8 1/1 50
71 0/4 8/2 75

33 3/3 9/1 25
8956 5/3 0/2 50

67 5/5 7/3 75
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Dactylisهاي گونههاي مختلف قطع بر صفات رویشی و زایشی پایهاثر چهار سال اعمال شدت-2جدول  glomerataل در سال پنجم در منطقه سارا
) قرق زردوان(کردستان 

تیمارهاي قطع)صفت(ویژگی 
درصد72قطع درصد49قطع درصد26قطع شاهد

a1/4±9/41a1/4±5/33a3/3±7/35a6/1±0/36)مترسانتی(قطر تاج 
a4/1±2/14a3/2±5/13a0/2±3/13a0/1±8/12)مترسانتی(قطر یقه 
a4/7±7/53b4/6±8/34b3/4±5/34b3/2±4/35)مترسانتی(ارتفاع 

a5/1±0/4b5/0±2/1b4/0±8/0b4/0±1/1تعداد ساقه زایشی
a6/0±3/3b4/0±6/1b3/0±7/1b4/0±4/1)گرم(وزن اندام هوایی 

a7/0±8/8a7/0±6/9a6/0±7/8a7/0±3/10)درصد(کربوهیدرات اندام هوایی ر ئذخا
a3/0±3/6a3/0±7/5a5/0±9/5a4/0±2/5)درصد(پروتئین خام اندام هوایی 

a7/2±3/17ab6/1±9/12b5/1±6/8b8/1±6/9)گرم(وزن ریشه 
a5/0±4/3a4/0±3/4a3/0±9/3a2/0±7/3)درصد(کربوهیدرات ریشه ر ئذخا

a6/0±2/7a5/0±9/6a5/0±1/7a7/0±4/6)درصد(پروتئین خام ریشه 

خطاي هر میانگین اشتباه معیـار میـانگین   . دار هستندداراي اختالف معنیP≥05/0آزمون چنددامنه دانکن در سطح هایی که داراي حروف انگلیسی متفاوت هستند، بر مبناي میانگین
.است

بحث
هاي محلول در اندام هوایی و ریشه میزان کربوهیدرات

. بوددرصد ماده خشک4/3و 8/8ترتیب برابر با گیاه به
ترتیب خام در اندام هوایی و ریشه گیاه بهمیزان پروتئین 

به همین دلیل . بوددرصد ماده خشک2/7و 3/6برابر با 
اي براي این اهمیت پروتئین ذخیره) White)1973است که 

هاي محلول از کربوهیدراترا بیش دوبارهگونه براي رشد 
، )a2006(و همکاران Turnerمطابق نتایجداند اما می

نیتروژن نقش چندانی در تجدید رشد این گونه بعد از ر ئذخا
ارقام اصالح شده گونه .تیمارهاي قطع نداشته است

Dactylis glomerataتادر ماده خشک خود داراي حدود
درصد کربوهیدرات محلول 10تادرصد پروتئین خام و20

Turner(هستند et al., 2007; Abraham et al., 2009 .(
کودپاشی هم اغلب ، عالوه بر آبیاري کرشدهذدر مطالعات 

، مرحله ذخائردلیل دیگر پایین بودن . استانجام شده
.برداشت گیاه در اواخر فصل رویشی بوده است
هاي مورد سالبا توجه به اثرات تجمعی اعمال قطع طی

زایشی، تولید و وزن تعداد ساقه هاي ارتفاع،مطالعه، ویژگی
هاي قطع شده در نسبت به پایههاي شاهد ریشه در پایه

توان نتیجه گرفت که میبنابراین . حالت بهتري قرار دارند
در این رویشگاه با هیچ شدت Dactylis glomerataگونه

و کم و بیش در برابر چراي دام قطعی سازگار نیست
و Saediمطالعه این در حالی است که . پذیر استآسیب

که چراي سبک اشتداز این حکایت) 2011(همکاران 
درصد از وزن اندام هوایی 35سازي شده در حدود شبیه

Bromusگونه  tomentellusنه تنها باعث در همین سایت ،
بلکه ،هاي رویشی و زایشی گیاه نشده بودتضعیف ویژگی

این . هاي شاهد شده بودباعث تقویت آن نسبت به پایه
.Bمطالعه به خوبی نشان داد که گونه  tomentellus به

ال ئوسدر این حالت، . چراي سنگین نیز مقاومت باالیی دارد
توان به وسیله چراي دام بعدي این است که تا چه حدي می

مدت طوالنیدر که طوريبه،از تولید این گونه برداشت کرد
در آینده نیز جمعیت گیاه بلکه هاي موجود، نه تنها پایه
هاي شدتاثر) Ghasriani)2011و Saedi. آسیبی نبیند
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Ferulaمختلف برداشت را طی چهار سال بر روي گونه 

haussknekhtii مطالعه کردند و به این نتیجه در همین سایت
اي با بارندگی رسیدند که قطع سنگین نتوانسته است در منطقه

بسا حد چه،متر آسیبی به گیاه وارد کندمیلی450حدود 
. ه را باید بیش از این در نظر گرفتبرداري از گیامجاز بهره
Tavakoli میزان تحملايمطالعهدر)2006(و همکاران

.Bگیاه tomentellus درکاشتدستیک مرتعدررا
گیاههواییهاياندامدرصد65تا45چرايبجنورد تا حد

تولید حفظدررااستراحتیچراياعمالاهمیتومشخص
.نددادگیاه نشانبقايو

، قطع سنگین )a2006(و همکارانTurnerدر مطالعه
این گونه باعث افزایش غلظت کربوهیدرات در روزهاي بعد 
از قطع و کاهش تولید ریشه و اندام هوایی در فصل ترمیم 

، )2009(و همکارانAbrahamدر مطالعه دوساله . گیاه شد
در سال Dactylis glomerataقطع متوسط و سنگین گونه 

دار تولید ماده خشک گیاه شد اما در عث افزایش معنیاول با
. طور چشمگیري معکوس شدسال دوم رویه به
قطع متوسط و ، )2016(و همکارانGattiدر مطالعه 

درصد از تولید اندام هوایی 44دو در حدود سنگین هر
و Turnerمطابق نتایج.اندکاستهDactylis glomerataگونه

نسبت Dactylis glomerataگونه نیز)b2006(همکاران
و Bromus willdenowiiبه دو گونه همراه دیگر، یعنی 

Lolium perenne و مقدار تولید اندام هوایی ر ئذخابه لحاظ
به طور کلی، .تر استنسبت به قطع در مراحل اولیه حساس

ا شرایط بDactylis glomerataگونه رسد کهبه نظر می
نتوانسته است) سامان زردوان(سارال گاه چراي دام در رویش
که در شرایط مشابه اي تکامل یافتهگونهسازگار شود و به

نه تنها نتواند به صورت گونه غالب درآید ،این رویشگاه
همراه است با حساسیتاین . بلکه با چراي دام آسیب ببیند

این اغلب که طوريبه،نحوه شرکت گونه در ترکیب گیاهی
مانند (دار هاي خشبی و تیغدر پناه گونهفقطتوان میگونه را 

Astragalusهاي مختلف گونه spp. ( پرپشت گندمیانیا
Bromusمانند ( tomentellus وPsathyrostachys

fragilis (در یک تحقیق مشابه، نتایج نشان داد . مشاهده کرد

Schizachyriumکه گونه  scoparium قادر به مقاومت در
قطع مکرر و نزدیک به هم در فصل رویشی خود نیست برابر 

)Mullahey et al., و همکاران Tracyهمچنین ). 1990
Pseudoroegneriaگیري کردند که نتیجه) 2007( spicata

تواند چراي سبک را هم براي دو سال متوالی نمیحتی 
یک نتیجه متضاد در بررسی یک قطع دوساله به . تحمل کند

Festucaبر %75و 50، 25، 0هاي میزان viridulaدست به
از تیمارها نتوانست سطح یککه هیچطوريبه،آمد
در یکسال، تولید تمامی حتی پوشش گیاه را تغییر دهد، تاج

Sharrow and(پیشی بگیرد هم تیمارها از تولید شاهد 

Kuntz, با وجود کاهش چندین ویژگی اساسی در ). 1999
5هاي مورد مطالعه در یک از پایهتقریباً هیچاثر اعمال قطع، 

مشابه که طوريبه.)9-4جدول (سال مورد مطالعه نمردند 
هاي مورد مطالعه که براي کلیه پایهبود میري ومرگ2%با 

. دست آمدب) 1998(و همکاران Clarkتوسط 
Busso وRichards)1995 (نتیجه رسیدند که به این

Agropyronهاير فصل گونهچراي مکرر شدید و آخ

desertorum وPseudoroegneria spicata طی دو یا
تواند به سرعت باعث کاهش بقاي گیاه چند سال خشک می
رسد که مطالعات میدانی بر به نظر می. در جامعه گیاهی شود

ویژه تعیین میزان روي رفتارهاي چراي دام از این گونه به
هاي مختلف براي زمانهاي قابل چراي دام در قسمت

از . سازي هرچه بیشتر مطالعات بعدي مفید خواهد بودشبیه
کهاندنیز بیان کرده) 2004(و همکاران Kleunenآنجا که 

استفاده از اسید جاسمونیک همزمان با اعمال تیمار قطع 
دهد و باید براي دست میطیف بهتري از واکنش گیاه را به

ازي چراي دام از آن استفاده ستر کردن شبیهواقعیهرچه
.کرد

دار کمیت علوفه در این گونه در اثر با وجود کاهش معنی
هاي هاي مختلف قطع، کیفیت علوفه به لحاظ ویژگیشدت
.تغییري نکرده است) پروتئین خام و قندها(گیري شده اندازه

هاي مورد نیز، کیفیت علوفه گونه)Saedi)2015در مطالعه 
این در حالی است . اندچراي دام تغییر نکردهمطالعه در اثر

هاي ، شدت)2009(و همکارانAbrahamکه در مطالعه 
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Dactylisمختلف قطع باعث افزایش کیفیت علوفه گونه 

glomerataبه بنابراین . ویژه از لحاظ درصد پروتئین شد، به
این تفاوت واکنش به اصالح نژاد شده که رسد نظر می

شرایط و استفاده شده در مطالعه ایشانخارجیهاي رقم
در صورتی که رویشگاه این .زراعی مطلوب آزمایش باشد

گونه مرطوب باشد و قطع سنگین در اوایل رویش انجام 
حاصل درصد پروتئین بیشتري خواهد دوباره شود، رشد 

Turner)داشت  et al., 2006c). ،مطابق با این حال
، قطع در مرحله آغازین )a2006(و همکارانTurnerنتایج

تري نسبت به قطع در مراحل رویش ساالنه گیاه آثار مخرب
.خواهد داشتبعدي 
طور کلی و با توجه به هر دو نوع اصلی منبع تغییرات به

عنوان عامل اصلی مدیریتی و چراي دام به(در عرصه مرتعی 
توان بیان کرد که چراي دام می) هوایی ساالنهوشرایط آب

هاي تی در سطح سبک هم باعث آسیب به برخی ویژگیح
در منطقه سارال و سایر D. glomerataچند ساله گونه

ها شود اما باعث مرگ پایهمناطق اکولوژیکی مشابه می
.شودنمی

با در نظر فقط برداري مجاز هرحال، قطعاً نباید حد بهرهبه
شود، هاي تحت تیمار تعیینگرفتن میزان مرگ و میر پایه

کاهش شدید عملکرد علوفه تولیدي و همچنین به بلکه 
هاي بعدي گونه مطلوب در اثر مخاطره افتادن جمعیت نسل

هاي زایشی داراي اهمیت کاهش شدید تعداد و ارتفاع ساقه
.زیادي است

که استفاده از این دارداز آن حکایتمطالعه این نتایج 
با بارندگی حدود گونه در عملیات اصالح مرتع در مناطقی 

طور به. متر یا بیشتر قابل توصیه استمیلی600تا 550
رویشگاه که ترکیب گیاهی این هایی مانند کلی، در رویشگاه

ترکیب گیاهی مطلوب است، تخریب زیادي نشده است و
تراکم باالیی ندارند کهD. glomerataمانندهاییگونه

.شوندمیهاي اصالحی توصیه نچندان براي برنامه
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Abstract
To evaluate the effects of harvesting on Dactylis glomerata, a half-hectare rangeland
was excluded from grazing in Zaradwan paddock before vegetative growing season in
2005. In this research exclosure, 40 individuals of this species were completely randomly
selected and each 10 individuals were assigned to harvesting treatments at 0, 20-40, 40-60, and
60-80%. Harvesting treatments were applied three times with a month interval during
2005-2008 and the harvested yield was dried and weighted. Thus, the yield of all plants
(except control group) was harvested totally at the end of growing season. In the fifth
year of study, without applying harvesting treatments, and at the end of growing season,
the features including mortality, height, yield and number of reproductive stems were
measured and then all roots were taken out of the soil to measure the reserves of soluble
carbohydrates and nitrogen compounds.The crude protein was also measured as an
indicator of the forage quality. An unbalanced completely randomized design was used
to analyze the data.After five years, only one mortality was observed among the 40
study species. The results indicated that D. glomerata was intensively affected by
different harvesting intensities, so that this treatment caused decrease of height,
aboveground and belowground dry matter.
Harvesting treatments had no significant effects on soluble carbohydrates and nitrogen
compounds of the study species. In general, the forage quality of the treatments was not
affected by the harvesting intensities.
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