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چکیده
مهم و کلیدي مراتع الزم و ضروري هاي برداري مجاز گونهبراي مدیریت پایدار مرتع محاسبه ظرفیت مراتع و تعیین حد بهره

توان از نابودي پوشش گیاهی، خاك و کاهش منابع آب در هاي مدیریتی میبا داشتن ظرفیت واقعی مراتع و ارائه دقیق برنامه. باشدمی
Aeluropusدر این پژوهش گونه . کرداراضی مرتعی جلوگیري  littoralisبررسی هاي کلیدي و مهم مراتع تزخراب ارومیه، از گونه

منظور انجام هکتار در مراتع اطراف دریاچه ارومیه انتخاب و در سال اول به5/0برابر ابتدا مساحتی ،منظور انجام تحقیقبه. شد
. بودند) بدون برداشت(ددرصد و شاه75و 50، 25تیمارهاي آزمایشی شامل چهار شدت برداشت . عملیات قرق، محصور گردید

مقادیر برداشت شده، پس از خشک . شدسال انجام 4تیمارهاي برداشت در فصل رشد با آغاز فصل چراي دام در منطقه به مدت 
تولید تیمارهاي قطع ههاي شاهد و نیز باقیماندهمچنین پایه. تولید، جمع و محاسبه گردیدهشدن در هواي آزاد، توزین و براي محاسب

. ها انجام شددادهههاي خرد شده در زمان، تجزیبا استفاده از طرح آماري کرت. شدندآخر فصل رویشی برداشت، خشک و توزین در 
نتایج نشان داد .شدهاي منتخب مطالعه مرگ و میر در پایهودر پایان تأثیر تغییرات در خصوصیات فنولوژیکی، تولید علوفه، شادابی

بر روي تولید علوفه در سطح پنج هاي مختلف برداشتختلف برداشت و همچنین اثر متقابل سال و شدتهاي مکه اثر سال و شدت
. باشدهاي مختلف با وضعیت آب و هوایی متفاوت میزان تولید متفاوت میاین امر بیانگر این است که در سال. دار استدرصد معنی

با بررسی . هاي حیاتی گونه مورد نظر گردیدوز مشکالت و زوال در تواناییبرداري موجب برنتایج نشان داد که افزایش میزان بهره
درصد با بروز کمترین اثرات منفی در خصوصیات 50برداري حد بهرههاي گیاهیاثرات برداشت در تیمارهاي منتخب بر روي پایه

. دگیاهی و توانایی حیاتی و استفاده بهینه از تمام علوفه مجاز مناسب تشخیص داده ش

Aeluropus، برداري مجازحد بهره:هاي کلیديواژه littoralis ،شدت برداشت، ارومیهتزخرابمراتع شور.

مقدمه
ی قابل تحقق است برداري پایدار از مراتع در صورتبهره

این ذخائر همان خاك و ، اهش نیابدکاي که ذخائر سرمایه
مراتع کشور با . باشدمیي طبیعیهاپوشش گیاهی عرصه

درصد کل 52حدود ، میلیون هکتار8/84برابر سطحی 
حدود ساالنه. اندخود اختصاص دادههمساحت کشور را ب

میلیون تن علوفه در شرایط بارش نرمال در مراتع 7/10
124حدود نیز جمعیت دامی کشور . شودمیکشور تولید 
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میلیون واحد 83میلیون واحد دامی اعالم شده که حدود 
دفتر آمار و فناوري (ته به مرتع هستنددامی آن وابس

دراین در صورتی است که مراتع موجود. )1390، اطالعات
میلیون واحد دامی در مدت 37تواند خوراك کشور تنها می

تأمین رامیلیون واحد دامی در مدت یکسال6/24ماه یا 7
برابر 2/2مطابق این آمار در حال حاضر بیش از . کند

بنابراین به ،شودبرداري میمراتع کشور بهرهظرفیت مجاز از 
در وضعیت بحرانی قرار هاي غیر اصولیبرداريعلت بهره

ضمن تشدید تخریب در ، شک تداوم این رونددارد و بی
سوء زیانباري براي پیامدهاي، هاي مرتعی کشوراکوسیستم

Eskandari)مناطق پیرامون خواهد داشت et al., 2008).

مراتع کشور سنتی برداري که در نظام بهرهتا زمانییقیناً
. ناپذیر استتحولی رخ ندهد تخریب سرزمین امري اجتناب

تعیین تعداد دام مجاز در براي ها ترین راهیکی از ضروري
. باشدتعیین ظرفیت واقعی مراتع می،مرتع و کاهش فشار دام

هاي ونهبرداري مجاز براي گبهرهبا داشتن مقادیر دقیق حد
تعداد دام مجاز و فصل ، توان ظرفیت واقعی مراتعمرتعی می

خاك و ، و از نابودي پوشش گیاهیبرداري را تعیینبهره
در زمینه تعیین حد. کردکاهش منابع آب جلوگیري 

برداري مجاز گیاهان مرتعی و تعیین ظرفیت مراتع بهره
ر اث) Sanadgol)2003.استانجام شدهمطالعات متعددي 

هاي مختلف چرا بر روي مراحل فنولوژي ها و شدتسیستم
را در ایستگاه همند آبسرد Bromus tomentellusگیاه

هاي ها و شدتبررسی کرد و به این نتیجه رسید که سیستم
اما هاي فنولوژي ندارند بر وقوع پدیدهیچرا اثر محسوس

Kohandel. افتدخیر میأگلدهی در تیمار چراي سنگین به ت

هاي چرا را در شرایط اثرات شدت) 2006(و همکاران 
مختلف بدون چرا، چراي متوسط و چراي شدید بر 
خصوصیات خاك و پوشش گیاهی در منطقه ساوجبالغ 

،نشان داد که با افزایش شدت چراآنان نتایج . کردندبررسی 
درصد کاهش 8/51و 7/43تیب ترها بهايگندمیان و بوته

. درصد افزایش یافتند5/26گان علفی برو پهن
Karimi برداري در تحقیقی حد بهره) 2013(و همکاران

در منطقه کردان Ajuga chamaecistusمناسب براي گونه 

0هاي برداشتباال در تحقیق . را مورد بررسی قرار دادند
هاي گیاه اعمال درصد بر روي پایه75و 50، 25، )شاهد(

هاي مختلف با وضعیت آب و داد که در سالنتایج نشان . شد
با توجه به آنان . باشدهوایی متفاوت میزان تولید متفاوت می

50برداري مجاز حد بهره،دست آمده از تحقیقنتایج به
Ajugaبراي گونه را درصد  chamaecistus مناسب

.تشخیص دادند
Khodagholi هاي اثر شدت) 2012(و همکاران
Stipaبر تولید علوفه و شادابی گونه مختلف برداشت 

arabicaرا در مراتع سه اصفهان مورد بررسی قرار دادند .
، 25، )کنترل(0هاي شدت برداشتنیز در تحقیق خود انآن

نشان اننتایج آن.درصد را روي گیاه اعمال کردند75و 50
داد که شدت برداشت سنگین از میزان بنیه و شادابی این 

هاي مورد آزمایش کاسته است، سالگونه در طول
تدریج میزان تولید علوفه گونه سال به4که در طول طوريبه

با توجه به نتایج، میزان شدت انآن. کاسته شده است
درصد را براي این گونه در منطقه مورد مطالعه 50برداشت 

هاي اند تا سالمتی و شادابی گونه در طول سالپیشنهاد کرده
تأثیرات )2000(و همکاران Yang.شودبرداشت حفظ 

مانند هاي مختلف چرا را بر روي خصوصیات برگ شدت
ها و سایر ظهور و پیدایش برگ، کردنخزان ، میزان کشیدگی

Phragmites,خصوصیات مهم سه گیاه  cornmuni

Puccinellia tenuifloraLeymus chinensis,بررسی
نشان داد که چراي سنگین تأثیر نامطلوبی ناننتایج آ. کردند

.Lهاي گیاه بر روي ظهور برگ Chinensiداشته است .
چراي متوسط موجب افزایش کشیدگی و سرعت دادن به 

هاي دو گونه دیگر شده و چراي سبک هم اثرات ظهور برگ
در طی ) 2003(و همکاران Holechek. بارزي نداشته است

در مراتع بیابانی را متوسط اثرات چراي سبک و ، سال3
نشان داد که انآنو نتایجکردهغربی آمریکا مطالعهجنوب

موجب ) درصد50برداري بهرهحد(چراي متوسط ، در منطقه
Boutelouaها و گیاهکاهش گراس eriopoda در طی

) درصد25(برداري سبک بهرهاما هاي بعد از چرا شده سال
شده ها موجب افزایش گیاه و تأثیر ناچیز بر روي گراس



...تولید علوفه، قدرت و شادابی برداشت بر هاي مختلفبررسی آثار شدت144

اي که بر با مطالعه)2009(و همکاران Mushtaque. است
بر رشد و تولید ) به صورت مصنوعی(قطع شدتروي اثر 

Panicumبخش علفی گیاه  antidotaleنتیجه ،انجام دادند
ع و محیط یقه گیاه ارتفا، قطعشدتبا افزایش که گرفتند 

ها نسبت به برگ و که تراکم جوانهدر حالی، افزایش یافت
قطع شدتپیشنهاد شد که بنابراین . ساقه دچار کاهش شد

دو ماه باید روي این گیاه اعمال شود تا شادابی گیاه پایدار 
برداري تعیین حد بهره.شودبماند و تولید علوفه بهینه 

Aeluropusمجاز littoralisهاي کلیدي گونهیکی از که
ت واقعی این یتعیین ظرفبراي مراتع شور تزخراب ارومیه 

برداري از مراتع منطقه مورد نظر و مراتع و تعیین مدت بهره
هاي خشکسالی در سالهاي چرائی مخصوصاًسیستمتعیین 

م با خشک شدن آب دریاچه ارومیه که اثرات أکه تواخیر
تم حاشیه دریاچه ارومیه و مراتع و در اکوسیسمنفی آن کامالً
از اهداف اصلی این تحقیق بوده مشهود استدامداري منطقه

. است

هامواد و روش
منطقه مورد مطالعهمعرفی 

37ییمشخصات جغرافیاباسایت تزخراب ارومیه 
ثانیه15دقیقه و 34درجه و 38تا دقیقه 30درجه و 

25درجه و 47تا دقیقه 15درجه و 45عرض شمالی و
25طول شرقی در روستاي تزخراب در ثانیه 37دقیقه و 

استان در شهرستان ارومیه شرقیمتري جنوبکیلو
حداقل ارتفاع از سطح دریا . استشدهغربی واقع آذربایجان

اراضی منطقه . باشدمتر می1300متر و حداکثر آن 1115
متوسط ،سنگینتا نیمهبافت خاك سنگین، پست شور

متر و متوسط درجه حرارت میلی299محلهبارندگی سالیان
اساس اقلیم منطقه نیز بر.باشدگراد میدرجه سانتی6/12

و تیپ گیاهی آنباشدخشک میبندي آمبرژه نیمهطبقه
Atriplex verrucifera-Puccinella distans-Aeluropus

littoralisاست.

مطالعهموردگونهخصوصیات
خانوادهازاستگیاهیAeluropus littoralisهگون

افقی،روندهریزوموفیبريهايریشهدارايپایا،گندمیان،
30بهطولوداراستولنرونده،یاخوابیدهستاده،ایايساقه

اوایلتاماهاسفنداوایلازرویشیرشدمرحله.مترسانتی
مرداداوایلتاماهتیراواسطازبذردهیمرحلهوماهخرداد

شاهرود،کاشان،تهران،گونهاینپراکنشمحل.داردادامهماه
زگان، هرمفارس،خوزستان،اصفهان،همدان،آذربایجان،

استشدهگزارشگرگانوبلوچستانسیستان و ،کرمان
(Abarsaji, هايعنوان یکی از هالوفیتاین گیاه به.(1998

است که در اراضی شور نواحی خشک و بومی ایران
هاي داراي جنبهو خشک کشور متکامل شده استنیمه

Nasiri)بیولوژیک بسیار ارزشمند است  et al., 2011).

تحقیقروش
ابتدا با مطالعه و بررسی کارشناسی سایت مناسب اجراي 

و محدوده شدطرح در مراتع شور تزخراب ارومیه انتخاب 
گیاهرویشیفصلبهتوجهباسپس. سایت حصاربندي شد

بهاقدام، در منطقهدامداريهساالنتقویمومورد مطالعه
در آغاز . گردیدمورد بررسیتیمارهايدرچراسازيشبیه

پیکه چوبی کسان انتخاب و باپایه ی40، فصل چرا
. شدگذاري عالمت، هر پایه نصب شدکناردار که درشماره

از چرا سال اجراي طرح ثابت بوده و4طول ها دراین پایه
عنوان هپایه اول ب10، پایه انتخابی40از. نددمانفوظ میمح

25عنوان تیمار هپایه دوم ب10، تیمار شاهد یا بدون برداشت
درصد 50عنوان تیمارهپایه سوم ب10، برداشتدرصد

درصد 75عنوان تیمارنیز تحت پایه چهارم10برداشت و
هر پایه در هر تیمار . مورد بررسی قرار گرفتبرداشت 

بنابراین در هر مرحله ،در نظر گرفته شدعنوان یک تکرار هب
شده مربوط به آن در پاکت علوفه برداشت ، از برداشت

. اي قرار گرفت و پس از خشک شدن توزین گردیدجداگانه
هر پایه ،براي برداشت درصدهاي مشخص شده تاج پوشش

50و باز یکی از کرده درصدي تقسیم 50قسمترا به دو
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درصدي تقسیم و همین کار تا 25دو قسمت ه درصد را ب
نظر براي برداشت در هر تیمار روي رسیدن به درصد مورد

. )1جدول (انجام شدهر پایه 

Aeluropusهاي برداشت از گونهدرصد-1جدول  littoralisفصل چرادر طول

)تیمار(درصد برداشت  اولنوبت دومنوبت  سومنوبت  چهارمنوبت  پنجمنوبت  ششمنوبت  علوفه باقیمانده

0 - - - - - - 100
25 4 4 4 4 4 5 75
50 8 8 8 8 9 9 50
75 12 12 12 12 13 14 25

بذر مقدارگیري مقدار علوفه تولیدي عالوه بر اندازه
در انتهاي فصل رویش در هر سال نیزتولیدي هر پایه

آوري شده از هر پایه پس از بذر جمع. آوري شدجمع
همچنین . شدتوزین گردیده و ثبت گرم شدن، با دقت خشک

هاي عی که تیمارها و مواقارتفاع گیاهان مورد بررسی در ماه
گیاه با گیري بیشترین ارتفاع شد، با اندازهبرداشت اعمال می

رصد مرگ و میر د. شدمتر تعیین و یاداشت دقت سانتی
با شمارش تیمارهاي برداشت نیز در زمان اعمالگیاهان 

در این تحقیق با توجه به . شدانجامهاي خشک شده پایه
از طرح آماري ،اطمینان از صحت مطالعات انجام شده

هاي خرد شده در زمان در قالب طرح پایه کامالً کرت
بدین صورت که فاکتور فرعی . استفاده شد)CRD(تصادفی 

درصد و 75و 50، 25سطح صفر، 4تیمار شدت چرا با 
. بوده است) 1386-1389(سال آماربرداري 4فاکتور اصلی 

Y پایه از هر 10تولید کل در آخر فصل رویش و تکرار هم
گیري تولید علوفه، براي اندازه. العه بوده استگونه مورد مط

اعمال تیمارها تعیین ) برداشت واقعی(درصد برداشت وزنی 
میزان علوفه قطع و توزین شده در هر ماه گرچه . استشده 

ها در هر ماه و معیاري براي سنجش میزان برداشت از گونه
ن باشد اما معیار دقیقی از تولید و میزادر طول فصل چرا می

براي رفع این نقیصه الزم . گرددبرداشت آن محسوب نمی
تیمارها ) برداشت واقعی(است تا درصد برداشت وزنی 

در این راستا هر ماه مقدار مورد نظر از رشد . محاسبه گردد

سال جاري هر گونه برداشت شده و پس از خشک کردن 
در پایان فصل رویش علوفه باقیمانده از . گرددتوزین می

ساالنه بعد از اعمال تیمار برداشت و پس از خشک رویش 
هایی که ممکن است برداشت غیر از بوتهبه(شدن توزین شد 

باقیمانده علوفه حاصل از رویش ساالنه به رشد بوته در 
با جمع کردن علوفه حاصل از ). رساندسال بعد آسیب 

هاي برداشت با باقیمانده تولید در پایان فصل رویش ماه
. آیدکل علوفه تولید شده گیاه در آن سال بدست میمقدار 

با داشتن این عدد و درصد علوفه برداشت شده در هر ماه 
شرح هر گونه به) درصد برداشت واقعی(مقدار درصد وزنی 

: استشده زیر محاسبه 
درصد وزنی = تولید کل گونه/ تولید در هر ماه* 100

Aگونه

هاي مربوط به مقایسه دادهوتحلیل و در نهایت تجزیه
همچنین . انجام شدSASافزار آماري تولید با استفاده از نرم

سایر خصوصیات گونه مورد نظر شامل وضعیت ظاهري و 
هاي ، میزان رشد اندام)1-10برآورد چشمی با نمره (شادابی

)برآورد چشمی برحسب درصد(هوایی، درصد مرگ و میر
.شدی دوره تحقیق بررسی و میزان تولید بذر نیز در ط

هاي برداريسرانجام با بررسی اثرات مثبت و منفی بهره
ترین مناسبمختلف بر روي خصوصیات گونه مورد مطالعه

. برداري مجاز تعیین شدحد بهره
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نتایج
اعمال شده برداشتهاي مختلف شدتنتایج حاصل از 

صفات موردهاي مختلف تحقیق مقایسه و بر اساس در سال
هاي هوایی، بررسی شامل ظاهري و شادابی، میزان رشد اندام

بندي مورد مطالعه طبقهدرصد مرگ و میر و میزان تولید بذر 

براساس . آورده شده است3و 2شماره هاي جدولو در 
، میزان کل 2مطالعات انجام شده و با توجه به نتایج جدول 
نگین ارتفاع علوفه تولیدي، بنیه و شادابی، مرگ و میر و میا

ها میزان کلیه سالو در مختلف ارائه شده استدر سالهاي 
.مرگ و میر صفر بوده است

Aeluropusروي گونه هاي اعمال تیمارهاشاخص-2جدول  littoralis در طول فصل چرا

سال
تیمار

)درصد(

میانگین 
ارتفاع 

)cm(

میانگین تولید بذر
یا تعداد ) گرم(

دهندهساقه گل

بنیه و شادابی 
)1-10نمره (

میانگین تولید 
)گرم(علوفه 

میانگین 
باقیمانده تولید 

)گرم(خشک 

جمع تولید
)گرم(علوفه 

میزان 
مرگ و 

میر
08/505/29--5/30

1386257/452/21081/03/21/30
502/381/21036/135/171/20
759/317/1586/167/053/20



09/4429--8/20
1387253/418/11061/09/151/20

506/336/11001/1011/101/20
754/278/0449/142/091/10
04/473/29--30

1388251/4421069/093/163/20
509/369/11017/116/133/20
758/294/1453/151/0045/20
02/547/29--4/30

1389259/494/21086/021/208/30



509/413/21042/142/184/20



756/348/1581/157/038/20

، دهد با افزایش درصد برداشتنشان میجدول باال نتایج 
تولید يترگیاهان کوتاهودهنده کمترمیزان بذر و ساقه گل

بیشترین ارتفاع مربوط به تیمار شاهد در سال . شودمی
1387درصد سال 75و کمترین آنها مربوط به تیمار 1389

همچنین . باشدمیمتر سانتی4/27و 2/54برابر ترتیب به

بیشترین میزان بذر تولید شده مربوط به تیمار شاهد در سال 
1387درصد سال 75کمترین آنها مربوط به تیمار و 1389

درصد 75در تیمار . باشدگرم می8/0و 7/2برابر ترتیب به
اما بیندادی خود را به طرز فاحشی از دست گیاه شاداب

. نداشتداري وجود درصد اختالف معنی50و 25تیمار 
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درصد موجب افزایش اندکی در شادابی گونه 50برداشت تا 
Aeluropus littoralisبا افزایش میزان برداشت از البته . شد

،یابددرصد میزان تولید علوفه کاهش می75تاتیمار شاهد

75تا25از تیمار باقیمانده تولید خشکدر صورتی که
.شوددرصد زیاد می

Aeluropusعلوفه تجزیه واریانس اثر شدت برداشت و سال بر تولید -3جدول  littoralis

منابع تغییرات درجه آزادي میانگین مربعات

برداشت 3 **58036917/7
خطاي اول 36 08322833/0

سال 3 **24796417/4
برداشت*سال  9 **06223750/0

خطا 108 03774833/0
cv  245208/7

دارعدم اختالف معنی:nsو درصد1دار در سطح معنی:**

تجزیه واریانس اثر شدت برداشت و سال بر 3جدول 
Aeluropusتولید علوفه  littoralisنتایج . دهدرا نشان می

تجزیه واریانس اثر متقابل سال و درصد برداشت بر تولید 
Aeluropusعلوفه گونه  littoralis نشان داد که اثر سطوح

تولید لف و اثر متقابل آنها بر هاي مختسال،مختلف برداشت
همچنین درصد .باشددار میدرصد معنیعلوفه در سطح یک

ات متفاوت علوفه را هاي متفاوت نیز میزان تولیدبرداريبهره
. آوردبه ارمغان می

Aeluropusبندي دانکن اثر درصد برداشت بر تولید علوفه گونه مقایسه میانگین و گروه-1شکل littoralis

بندي هاي مختلف طبق گروهدرصد برداشت)1(شکلدر 
، 25هاي مختلف قرار گرفته و سطوح شاهد، دانکن در گروه

رین میزان تترتیب از بیشترین تا کمدرصد به75و 50
ترتیب در اختصاص دادند و بهخودبهمیانگین تولید علوفه را 
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بندي دانکن بر اساس گروه. اندقرار گرفتههاي مختلفگروه
با افزایش درصد برداشت میانگین ،هاهگین دادو مقایسه میان

. )1شکل (یابدتولید علوفه در این گونه کاهش می

Aeluropusمقایسه میانگین اثر سال بر تولید علوفه گونه -2شکل littoralis

ترتیب مربوط به بیشترین و کمترین تولید علوفه به
).2شکل (بوده است1387و 1389هاي سال

بحث 
نتایج بدست آمده از پژوهش انجام شده به خوبی نشان 

بر ، هاي مختلفبرداشت در شدتدهد که تأثیرات میزان می
تأثیر بودهبیAeluropus littoralisمیزان مرگ و میر گیاه 

از طرف ولی. و این گیاه نسبت به چرا مقاومت خوبی دارد
دست آمده از مطالعات آماري اثرات سال و دیگر نتایج به

از حکایت مورد مطالعه درصد برداشت بر تولید علوفه گونه
هاي مختلف و اثر سطوح مختلف برداشت، سالکه دارد این 

دار درصد معنیاثر متقابل آنها بر تولید علوفه در سطح یک
هاي مختلف با سالدهد که دراین امر نشان می. باشدمی

. باشدوضعیت آب و هوایی متفاوت میزان تولید متفاوت می
هاي متفاوت نیز میزان تولیدات برداريهمچنین درصد بهره

بندي دانکن و بر اساس گروه. ت علوفه را به دنبال داردمتفاو
ها با افزایش درصد برداشت میانگین مقایسه میانگین داده

میزان تولید . یابدتولید علوفه در گونه تحت تیمار کاهش می

که سال 1389و 1388علوفه در گونه مورد مطالعه در سال 
اختالف بوده و با هم1387آخر قرق بوده بیشتر از سال 

که سال 1387میزان تولید در سال . داري داشتندمعنی
198میانگین بارش متوسط منطقه در این سال (خشکی بوده 

هاي و سال دوم قرق نیز بوده کمتر از سال) متر می باشدمیلی
دهنده آن است که قرق و این امر نشان. دیگر بوده است

بر اساس نتایج . دانبارندگی در میزان تولید علوفه مؤثر بوده
در Aeluropus littoralisبیشترین میزان تولید علوفه گونه 

کمترین میزان . سطح برداشت صفر درصد یا شاهد بوده است
چراي . درصد مشاهده شد75تولید علوفه نیز در سطح 

سنگین باعث کاهش در تولید علوفه و بذردهی و ذخایر 
.ن مطابقت دارداشود که این با نتایج محققکربوهیدرات می

شود درصد موجب می75برداري تا سطح هبهردر واقع
بنیه و شادابی گیاه و ، هاي هواییرشد اندام، تولید علوفه

نتایج این تحقیق با .میزان تولید بذر گیاه کاهش یابد
نتایج : ازجمله،مطالعات دیگران در این رابطه همخوانی دارد

بر روي تولید ) 2010(و همکاران Abrahamقیقات حت
Agropyron cristatumزمستانه و ارزش غذایی گونه 
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طور کلی تولید علوفه در تکرار که بهداشت از این حکایت 
نسبت به تکرار برداشت برداشت متوسط از پایداري بیشتري

. از نظر تولید و ارزش غذایی برخوردار استبا شدت باال
بر روي گونه )2009(همکاران و Mushtaqueمطالعات 

Panicum antidotaleبا افزایش مرحله قطع، نشان داد
ارتفاع و محیط یقه گیاه افزایش یافت، در حالی که تراکم 

بنابراین . ها نسبت به برگ و ساقه دچار کاهش شدجوانه
پیشنهاد شد که مرحله قطع دو ماه باید روي این گیاه اعمال 

.یدار بماند و تولید علوفه بهینه باشدشود تا شادابی گیاه پا
تغییر در خصوصیات برگ و مورفولوژي گیاهان نیز از 

Yang)باشد عوارض چراي سنگین می et al., در .(2000
همند سایتدر Bromus tomentellusتیمار چراي سنگین 

,Sanadgol)افتد روز به تأخیر می4تا 2گلدهی ، آبسرد

ین موجب کاهش عملکرد گیاه چراي سنگهمچنین . (2003
Bromus tomentellus شده و پس از یکسال استراحت

Tavakoli)کاهش تولید جبران شده است  et al., 2006) .
نشان داد نتایج حاصل از این تحقیقطور که ذکر شدهمان

شامل هعمورد مطالاثرات منفی تیمار در خصوصیات گیاه که
تعداد یا)گرم(میانگین تولید بذر، بنیه و شادابی، تولید علوفه

دریا رشد اندام هواییمیانگین ارتفاعو دهندهساقه گل
ی خود را به گیاه شادابودرصد بروز نموده است75تیمار 

و 25تیمار بینیاز طرف.داده استطرز فاحشی از دست 
درصد 50با وداري وجود ندارددرصد اختالف معنی50
نسبت به تیمار برداري از گیاه تغییري در شادابی گیاه بهره
50برداشت تا توان گفت حتی می. شوددرصد ایجاد نمی25

Aeluropusدرصد موجب افزایش اندکی شادابی در گونه 

littoralisگرددمی.Khodagholi نیز ) 2012(و همکاران
Stipaدرصد را براي گونه 50برداري میزان بهره arabica

در ارتباط با تعیین .در مراتع سه اصفهان پیشنهاد کردند
،اندن نیز مطالعاتی انجام دادهارداري محققحدبهره

Holechek سال، اثرات 3در طی )2003(و همکاران
غربی بانی جنوبدر مراتع بیارا چراي سبک و متوسط 

نشان داد که در منطقه، آنان آمریکا بررسی کردند و نتایج 
موجب کاهش ) درصد50برداري حدبهره(وسط چراي مت

Boutelouaها و گیاهگراس eriopodaهاي بعد در طی سال
موجب ) درصد25(برداري سبک بهرهاما از چرا شده 

از . شودها میافزایش گیاه و تأثیر ناچیز بر روي گراس
هاي مورد با توجه به اثرات دیده شده بر روي پایهرو این

بهتر است میزان شدت انجام شده،در طی تحقیق آزمایش
بیانتوانمیبه عبارتی . درصد باشد50برداشت حداکثر تا 

، ساالنهرویشوزنازدرصد50ازکمترتادامچرايکهکرد
هبقاي گونضامنهمهاي خشکسالیسالدرحتی

Aeluropus littoralis در سایت مراتع شور تزخراب ارومیه
.بودخواهد
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Abstract
This research was aimed to investigate the effects of different harvesting intensities on
forage yield and vitality of Aeluropus littoralis, as a key and important range species in
the Tez Kharab rangelands, Urmia, Iran. The study was conducted in the rangelands
around Urmia Lake and a 0.5-ha exclosure was selected and fenced in the first year of
the study. The treatments consisted of four harvesting intensities including 0%, 25%,
50%, and 75%. Harvesting treatments were applied for four years during the growing
season and at the start of livestock grazing. The harvested forage was air-dried and
weighed to calculate the forage yield. In addition, the remaining yield of control and
harvesting treatments were cut, dried, and weighed. Data were analyzed using a split-
plot design in time. Finally, the effects of changes in phenological characteristics,
forage yield, plant vitality and mortality were investigated. The effects of year and
harvesting intensities as well as interaction effects of year and harvesting intensity were
significant on forage yield (P<0.05). This indicates that forage yield differs in different
years depending on climate conditions.  Our results clearly showed that increased
utilization led to reduced plant vitality. According to the obtained results, a harvesting
intensity of 50% could be recommended as an optimal allowable use of forage with the
least negative impacts on plant vitality.

Keywords: Allowable use, Aeluropus littoralis, harvesting intensity, saline lands of
Urmia.


