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چکیده

برای مدیریت پایدار مرتع ،محاسبه ظرفيت مراتع و تعيين حد بهرهبرداری مجاز گونههای مهم و کليدی مراتع الزم و ضروریست .با

داشتن ظرفيت واقعی مراتع و ارائه دقيق برنامههای مدیریتی میتوان از نابودی پوشش گياهی ،خاک و کاهش منابع آب در اراضی مرتعی
جلوگيری کرد .شدت چرای مناسب ،استفاده مداوم و اقتصادی را در مرتع موجب میگردد ،ازاینرو برای نيل به پایداری و تداوم توليد در
مراتع و تعيين مناسبترین حد بهرهبرداری ،مطالعه اثر شدتهای مختلف برداشت بر توليد علوفه سه گونه ،Halocnemum strobilaceum
 Desmostachya bipinnataو  Aeluropus lagopoidesدر منطقه زمينسنگ استان هرمزگان از سال  1387به مدت سه سال انجام شد.
تيمارهای آزمایشی شامل چهار شدت برداشت  50 ،25و  75درصد و شاهد (بدون برداشت) بودند .در هر تيمار  10پایه از گونه بهعنوان
تکرار مورد توجه قرار گرفت و بر روی هریک از متغيرهای وابسته مورد ارزیابی قرار گرفت .نتایج حاصل در نرمافزار  SASتجزیهوتحليل
شد .نتایج نشان داد که شدت برداشت بر ميزان علوفه سبز گونهها تأثير گذاشته و کليه تيمارها با شاهد اختالف معنیداری داشتند .بنابراین،
برداشت مجاز تا  50درصد را برای گونههای  Aeluropus lagopoidesو  Desmostachya bipinnataو تا  75درصد را برای گونه
 Halocnemum strobilaceumمیتوان پيشنهاد کرد تا سالمتی و شادابی این گونهها نيز در طول سالهای برداشت حفظ شود .با توجه به
یافتههای باال ،حد بهرهبرداری تعيين شده میتواند در تعيين حد بهرهبرداری مجاز منطقه مورد مطالعه و مناطق مشابه با آن از نظر آب و
هوایی به همراه اطالعات مربوط به سایر گياهان استفاده شود.
واژههای کلیدی :شدتهای برداشت ،توليد علوفه ،ظرفيت مرتع ،مرتع زمينسنگ ،استان هرمزگان.
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مقدمه
نبود اطالعاات کاافی در زميناه حاد بهارهبارداری مجااز
گونههای مرتعی کشور و یا برداشت نسبتی از گياهان مرتع کاه
باالتر از آن موجب خسارت به گياه میشود یکی از مهمتارین
چالشهای مدیریت مرتع در کشور است (.)Sanadgol, 2006
حد بهرهبرداری مجاز از گياهان مرتعی در شرایط آب و هاوای
متفاوت ،خاکهای با حاصلخيزی متفاوت ،مااههاای مختلاف
فصل چرا و در درجات مختلف ساالمت مرتاع ،بسايار متغيار
اساات ( .)Moghadam, 1998باارای ماادیریت پایادار مرتااع،
محاسبه ظرفيت مراتع و تعيين حد بهرهبرداری مجاز گونههاای
مهم و کليدی مراتع الزم و ضروریست .با داشتن ظرفيت واقعی
مراتع و ارائه دقيق برنامههاای مادیریتی مایتاوان از ناابودی
پوشش گياهی ،خاک و کااهش مناابع آب در اراضای مرتعای
جلوگيری کرد ( .)Ghasriani et al., 2017گونه Aeluropus
 lagopoidesگياهی پایا با ریشههای فيباری و ریازوم روناده
افقی از تيره گندميان است کاه در اساتان هاای تهاران ،البارز،
اصفهان ،سمنان ،آذربایجانشارقی ،آذربایجاانغربای ،همادان،
خوزسااتان ،کرمااان ،یاازد ،سيسااتان و بلوچسااتان ،فااارس و
هرمزگاااان پاااراکنش دارد ( .)Rechinger, 1974گوناااه
 Halocnemum strobilaceumگياااهی چنااد ساااله ،اغلااب
بوتهای و متعلق به خانواده اسفناجيان است و در شامالغارب،
مرکز ،شمالشرق ،جنوب ،جنوبشرق ،در استانهای گلساتان،
آذربایجانشرقی ،آذربایجانغربی ،اصفهان ،هرمزگاان ،بوشاهر،
سيستان و بلوچستان ،خراسان ،تهران ،قام ،قازوین ،مرکازی و
سمنان پراکنش دارد ( .)Assadi, 2001گونه Desmostachya
bipinnataگياهی پایا با ریزوم ضخيم و خوابيده متعلق به تيره
گندميان است که در استانهای کرمان ،سيستان و بلوچساتان و
هرمزگان رشاد مایکناد (Soltanipoor .)Rechinger, 1974
و  )2010( Fayazدر بررسی ارزش رجحانی گیاهاا ررعیای
رنطقه زرینسنگ استان هرمزگان ،نشان دادناد کاه بيشاترین
تاارجيد دام در ایاان مرتااع ،در درجااه اول از گونااههااای

بررسی حد بهرهبرداری مجاز ...

 Aeluropus lagopoidesو  Atriplex leucocladaو در
درجه دوم از گونه  Alhagi graecorumاست .کمترین درصاد
بهرهبرداری نيز از دو گوناه  Halocnemum strobilaceumو
 Desmostachya bipinnataبود .بر اساس طبقهبندی شاخص
ارزش رجحااانی ،گونااههااای  Aeluropus lagopoidesو
 Atriplex leucocladaجزء گونههای نسابتاً خاوشخاوراک
(رجحاااان نسااابی) ،گوناااههاااای  Alhagi graecorumو
 Halocnemum strobilaceumجااازء گوناااههاااای باااا
خااااوشخااااوراکی متوسااااط (رجحااااان متوسااااط) و
گونااه Desmostachya bipinnataجاازء گونااههااای تقریبااا
غيرخوشخوراک (اجتناب نسبی) بودناد)1988( Ganskopp .
در بررسی اثر شدتهای برداشات بار تغييارات تولياد علوفاه
گونه  ،Stipa thurberianaنتيجاه گرفات کاه ایان گوناه باه
برداشت شدید در دوره رویش حساس بوده و تنهاا در حالات
برداشت سبک میتوان از این گونه چناد باار در طاول فصال
رویش استفاده کرد Zhang .و  )1995( Romoنشان دادند که
برداشت متوسط ،پنجهزایای و زنادهماانی گوناه Agropyron
 dasystachyumرا حدود  71درصد افزایش میدهاد و پا
از هر برداشت سرعت رشد گياه به حدی میرسد که برداشات
قبلی را جبران می کند )1980( Hodgkinson .در بررسی اثار
تکرار و طول دوره برداشت بار گياهاان علفای در مراتاع تهاه
ماهوری ،نتيجه گرفت که برداشات ماداوم گوناههاای خاوش
خوراک در زمان های مختلف فرق زیادی در عملکارد علوفاه
آنها ندارد Leyshon .و  )1992( Campbellنشاان دادناد کاه
برای تداوم توليد گونههای مرتعی الزم است تا گونهها در آغاز
فصل چرا به مقدار کمتار از مراحال بعادی برداشات شاوند.
 Forwardو  )1992( Magaiنتيجه گرفتناد کاه رشاد دوبااره
گونه  Andropogon geradiدر برداشات باا تکارار زیااد باه
مقدار قابل توجه کاهش مییابد Tate .و همکاران ( )1994هم
نشان دادند که رشد دوباره گونههای دائمای گاراس در شادت
زیاد به مقدار قابل توجه کاهش مییابد .آنان عقيده دارناد کاه
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شدت برداشت زیاد باعث کاهش قندهای محلول گياه میشود،
باااوجوداین تفاااوت چناادانی در عملکاارد بوجااود نم ایآورد.
 Motazedianو  )1990( Sharrowنيز در مطالعه خود نتيجاه
گرفتند که کيفيت علوفه در تيمارهای مختلف اعمال شده تغيير
معنیداری نداشت اما توليد گياهان در تيمار برداشت شدید باه
مقدار قابل تاوجهی کااهش یافات Farmihani Farahani .و
همکاران ( )2012در بررسی اثرهاای برداشات در تيمارهاای
منتخب بر روی پایههای گياهی در مراتاع انجادان اراک ،حاد
بهرهبرداری  25درصد را برای دو گونه Bromus tomentellus
و  Asperula glomerataو حد بهرهبرداری  50درصد را برای
گوناااههاااای  Artemisia aucheri ،Kochia prostrataو
 Buffonia koelziiبااا بااروز کمتاارین اثرهااای منف ای در
خصوصيات گياهی ،مناسب تشاخيص دادناد Khodagholi .و
همکاران ( )2012ميزان برداشات  50درصاد را بارای Stipa
 arabicaدر مراتع استهی اصفهان مجاز میدانناد Hosseini .و
 )2013( Ghasrianiشدت برداشت  60درصد را بارای گوناه
 Festuca ovinaدر مراتع سرعلیآباد گرگان پيشانهاد کردناد.
 Ahmadiو همکاران ( )2013شادت برداشات  50درصاد را
برای گوناه  Bromus tomentellusدر مراتاع قارهباا اساتان
آذربایجانغربی مجاز دانستند Barati .و همکاران ( )2013در
بررسای اثار تيمارهاای شادت برداشات بار مقادار ذخاایر
کربوهيادرات محلاول بخاش هاوایی در گوناههاای Salsola
 laricinaو Stipa hohenackerianaنشان دادند که در هر دو
گونه تيمار شاهد با بيشترین مقدار کربوهيدرات در یک گاروه،
تيمارهای  25و  50درصد برداشت با ميانگين کمتری نسابت
به شاهد در گروهی جداگانه و تيماار  75درصاد برداشات باا
کمترین مقدار در گروه دیگری قرار گرفت .با توجه به نتایج باه
دست آمده و در نظر گرفتن مسائل مدیریتی مرتع ،اگرچه باين
سطوح برداشت  25و  50درصد اخاتالف معنایداری از نظار
ذخيره کربوهيدرات وجود نداشت ،سطد برداشت  50درصد را
بهعنوان سطد بحرانی ذخایر توصيه کردند Karimi .و همکاران
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( )2014شادت برداشات  25درصاد را بارای گوناه Stipa

 hohenckerianaدر مراتااع کااردان کاارج تعيااين کردنااد.
 Ghasrianiو همکاران ( )2014در بررسی تأثير شادتهاای
مختلف برداشت بر توليد علوفه گونه  Puccinella distansدر
شورهزارهای آذربایجانغربی ،نشان دادند کاه افازایش ميازان
بهرهبرداری موجاب باروز مشاکالت و زوال در توانااییهاای
حياتی گونه می شود .نامبردگان با بررسی اثرهای برداشات در
تيمارهای منتخب بر روی پایههاای گيااهی گوناه ،حاد بهاره
باارداری  50درصااد را بااا بااروز کمتاارین اثرهااای منف ای در
خصوصيات گياهی و توانایی حياتی و اساتفاده بهيناه از تماام
علوفه مجاز ،مناسب تشخيص دادنادFakhimi Abarghouie .
و همکاران ( )2014در بررسی تأثير شدت های مختلف چرای
دام بر خصوصيات شيميایی خاک ،نشان دادند کاه باا افازایش
شدت چرا ،از ميزان نيتروژن و کربن آلای خااک کاساته و بار
مقدار فسفر ،پتاسيم ،هدایت الکتریکی و اسايدیته گال اشابا
خاک افزوده مایشاود Zarekia .و همکااران ( )2015نشاان
دادند که شدت برداشت  25درصد ضامن بقای گوناه Salsola
 laricinaدر منطقه خشکهرود ساوه خواهد شد و بر قدرت و
شادابی گياه نياز تاأثير منفای نخواهاد داشاتBaghestani .
 Maybodiو همکاران ( )2015در بررسی اثرهای چهار شدت
برداشت  50 ،25 ،0و  75درصد روی چهار گوناه گيااهی در
مراتع ندوشن استان یزد ،حاد بهاره بارداری مناساب را بارای
گونههای  Eurotia ceratoidesو  50 Stipa barbataدرصد،
باارای گونااه  25 Stipa caucasicaدرصااد و باارای گونااه
 Artemisia sieberiتا  75درصد پيشنهاد میکنندGhasriani .
و همکاااران ( )2017در بررس ای آثااار شاادتهااای مختلااف
برداشت بر توليد علوفه ،قدرت و شاادابی گوناه Aeluropus
littoralisدر مراتع شورپسند تزخراب اروميه ،نشان دادند کاه
اثر سال و شدتهای مختلف برداشت و همچناين اثار متقابال
سال و شدتهای مختلف برداشات بار روی تولياد علوفاه در
سطد پنج درصد معنیدار است و این موضو بيانگر این اسات
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که در سالهای مختلف با وضعيت آب و هوایی متفاوت ميازان
توليد متفاوت میباشد .نتایج نشان داد که افزایش ميازان بهاره
برداری موجب بروز مشکالت و زوال در تواناییهاای حيااتی
گونه مورد نظار مایشاود و باا بررسای اثرهاای برداشات در
تيمارهای منتخب بر روی پایههاای گيااهی گوناه ،حاد بهاره
برداری  50درصد با بروز کمترین اثرهای منفی در خصوصيات
گياهی و توانایی حياتی و استفاده بهينه از تماام علوفاه مجااز
مناسب تشخيص داده شد Rahmani .و همکااران ( )2017در
بررسی اثر شدتهای مختلف برداشت بر توليد علوفه گونههای
Oryzopsis
 Poa bulbosa ،Stipa arabicaو
 holciphormisدر استان کرمان ،حاد برداشات  50درصاد را
برای گونه  Stipa arabicaو حد برداشت  25درصد را بارای
دو گونه دیگر پيشانهاد دادناد .نامبردگاان حاد بهارهبارداری
پيشنهادی را که بيانگر ميزان تحمل این گونهها نسبت به چرای
دام است برای شرایط نرمال از لحاظ بارندگی توصيه میکنند.

این تحقيق با هدف بررسی تأثير شدتهای مختلف
برداشت بر توليد علوفه ،بنيه و شادابی و درصد مرگ و مير سه
گونه از گياهان مرتعی مرتع زمينسنگ در شهرستان بندرعباس
استان هرمزگان انجام شد.

مواد و روشها
معرفی منطقه
منطقه زمينسنگ در مختصات جغرافيایی  27درجه و 22
دقيقه و  45ثانيه عرض شمالی و  56درجه و  50دقيقه و 3
ثانيه طول شرقی جاده بندرعباس  -جاسک ،دوراهی حسن
لنگی و شورهزار غرب روستای زمينسنگ واقع شده است
(شکل  .)1اراضی منطقه پست و مسطد با خاک شور و سطد
ایستابی باالست .شکل  2نمایی از سایت مورد بررسی را در
منطقه زمينسنگ استان هرمزگان نشان میدهد.

شکل  -1موقعیت مکانی سایت مورد بررسی
Figure 1- Location of the study area
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شکل  -2نمایی از سایت زمینسنگ -استان هرمزگان

Figure 2 - View of the Zamin-Sang site - Hormozgan province
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شکل  -3منحنی آمبروترمیک منطقه مورد مطالعه در یک دوره آماری  30ساله

Figure 3- Ambrothermic curve of the study area over a 30-year statistical period

بررسی منحنی آمبروترميک  30سااله در منطقاه ماورد
مطالعه نيز نشان دهناده آن اسات کاه وضاعيت رطوبات در
ماه های آذر ،دی ،بهمن و اسفند باال بوده ،به طوری که طاول
فصل مرطوب  4ماه و فصل خشک  8ماه است و نوسانهای
آن در مااه هاای مرطااوب باين  22/7تااا  57/8ميلای متاار
می باشد .ميزان بارندگی ميانگين  30ساله  215/5ميلی متر،

دمای بيشينه  ،34/8دماای کميناه  17/7و دماای متوساط
 27/2درجااه سااانتی گااراد اساات (شااکل  .) 3در منطقااه
زمين سنگ پوشش گياهی بيشتر متأثر از رطوبات خااک و
خصوصاايات فيزیکاای و شاايميایی خاااک اساات .شاايوه
بهره برداری روستایی است و دام چراکننده غالاب باز ناژاد
تالی است .این بز دارای بدن کشيده و دست و پاای بلناد و
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پسااتان هااای کوچااک و معمااوال آميختااه هااای آن دارای
پستان های بزرگ و پاندولی می باشد؛ داشتن موهای کوتااه
مناسب مناطق گرمسيری ،دست و پاهای بلند و رنگ اغلب
قهوه ای ،گوش های کوچک تاا متوساط و انادام کشايده از
خصوصيات این ناژاد دام باه شامار مای رود .باا توجاه باه
خصوصيات توليدی از قبيل ميزان دوقلاوزایی (،)%25-45
ميزان توليد شير ( 0/7-1کيلوگرم در یک دوره شايردهی)،
افزایش وزن روزانه ( 50-120گرم در روز) و توانایی توليد
این نژاد در شرایط سخت محيطی باعث شاده اسات کاه در
چند دهه اخير با نژادهای مختلف بز وارداتی و داخلای باه

شکل غير کنترل شده و غير اصاولی آميختاه شاود کاه در
درازمدت می تواند احتماال باعث کاهش توانایی تولياد ایان
نژاد نسبت به گذشته شود (شاکل  .)4منطقاه دارای خااک
سنگين ،شور و قليایی است .ميزان کلر ،سدیم و پتاسايم آن
بسيار باالست (جدول .)1
تيپ مرتعی منطقه از نظر درصد ترکيب و پوشش تاجی
 Halocnemum strobilaceumاست و ليست فلوریستيک
گونههای گياهی موجود در منطقه بر اساس خانواده ،جن ،
گونه ،شکل رویشی و نام فارسی تنظيم شده و در جدول 2
آمده است.

شکل  -4بز تالی دام غالب منطقه مورد مطالعه

Figure 4- Tali goat, the dominant livestock in the study area

جدول  -1مشخصات فیزیکی و شیمیایی خاک محل اجرای طرح

Table 1- Physical and chemical soil characteristics of the project site

بافت
عمق ()cm
Depth

0-30
30-60
60-90

خاک
Soil
texture

لومی
سيلتی
لومی
سيلتی
لومی
سيلتی

درصد
رس

سيلت

شن

(Clay)%

(Silt)%

(Sand)%

اشبا
Soil
saturation

مواد خنثی
اسيدیته
PH

26
18-24
18-22

-54
42
-78
58
-66
58

4-16
12-22

الکتریکی
EC

()٪
20-32

هدایت

شونده ()%

کربن
گچ

مواد آلی

قابل

قابل

()%

جذب

جذب

Neutralizing
materials

()٪

-49/13

-8/09

-75

46/07

7/89

60/9

-58/38

-8/20

-40/7

-22/75

53/53

8

27

18/5

-55/18

-8/04

-38/1

47/15

7/85

23/4

14/75-18

20-22/75

فسفر

پتاسيم

.

سدیم
Na

منيزیم+
کلسيم
Ma+ Ca

(O.C)%

نسبت

پتاسيم

جذب

محلول

سدیم

k

کربنات
CO3-2

بی کربنات
HCO3−

کلر
CL

SAR

-166

-0/537

-5/47

-700

-1500

-105/2

-206/8

-18/20

26

0/376

3/48

464

1050

74

151/5

11/28

-98

-0/394

-2/87

-540

-640

-107/9

-6/67

24/8

0/322

1/91

382

530

55/4

5/38

60-71

-74

-0/394

-2/86

-404

-580

-79/2

-92/2

15/6

0/286

1/85

316

300

64/4

49/8

3/58-5

0

0/4-1/8

0

0/5-1/5

0

1-1/5

-1500
1030
-640
340
-520
285
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Table 2 - Floristic list of vegetation of Zamin-Sang site - Hormozgan rangeland

خانواده

جنس

گونه

شکل رویشی

نام فارسی

Family

Genus

species

Vegetative form

Farsi Name

1

Chenopodiaceae

Halocnemum

strobilaceum

بوته

2

Chenopodiaceae

3

Chenopodiaceae

4

Chenopodiaceae

5

Chenopodiaceae

6

Chenopodiaceae

7

Gramineae

8

Gramineae

9

Tamaricaceae

Tamarix

sp.

درختچه

گز

10

Papilionaceae

Alhagi

graecorum

بوته

خارشتر

11

Papilionaceae

12

Salvadoraceae

13

Arecaceae

14

Mimosaceae

15

Papilionaceae

ردیف

shrub
Salsola

imbricata

بوته
shrub

Bienertia

cycloptera

بوته
shrub

Suaeda

fruticosa

بوته
shrub

Atriplex

leucoclada

بوته
shrub

Anabasis

setifera

بوته
shrub

Aeluropus

lagopoides

بوته
shrub

Desmostachya

bipinata

بوته
shrub

shrub
Taverniera

spartea

بوته
shrub

Salvadora

persica

درختچه
tree

Phoenix

dactylifera

درخت
tree

Prosopis

cineraria

درخت
tree

Medicago

 درصد با حالت بدون برداشت (شاهد) بهعنوان تيمارهای75 و
 پایه از هر گونه به10  در هر تيمار.آزمایش مقایسه گردید
عنوان تکرار مورد نظر قرار گرفته که بر روی هریک از

polymorpha

یکساله
annual

باتالقی شور
شورجنوبی
تکمه شور
سياه شور
سلمه تره
جفته شور
چمن شور
کرته

التی
چوج
نخل
کهور
یونجه

روش تحقیق
simulation در این بررسی از روش تقليد چرا یا روش
 درصد50 ، درصد25 استفاده شد که در آن سه شدت برداشت
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متغيرهای وابسته ارزیابی شد .هریک از متغيرهای وابسته با
طرح آماری کامل تصادفی در زمان تجزیهوتحليل شده و
ميانگينها با روش  LSDمقایسه شد .تجزیهوتحليل هر گونه
بهطور مستقل از گونههای دیگر انجام شد .برای بررسی ميزان
همبستگی هریک از متغيرهای وابسته با هریک از متغيرهای
مستقل از روش آماری رگرسيون چندمتغيره استفاده شد .سه
Halocnemum
مرتعی
مهم
گونه
 Desmostachia bipinnata،strobilaceumو Aelorupus
 lagopoidesکه از گونههای عمده تيپساز شورهزارهای
استان هستند و بخش اعظم مراتع شور را به خود اختصاص
میدهند انتخاب و ماهانه در فصل رویش نسبت به اعمال تيمارها
اقدام گردید .درصد قابل برداشت از توليد جاری در هر دفعه
برداشت (توجه به مرحله رویشی) از رابطه درصد تيمار مورد نظر
تقسيم بر حاصل طول روزهای فصل چرا تقسيم بر دورههای
برداشت در هر منطقه رویشی بدست آمد .پ از مشخص شدن
درصد قابل برداشت در هر زمان و شمارش ساقهها و یا
شاخههای مربوط به رویش جاری ،درصد مربوطه از قسمتهای
مختلف گياه قطع شد .علوفه برداشت شده از هر پایه در هر زمان
بهطور جداگانه در پاکتهای کاغذی قرار داده شد و پ از
خشک شدن توزین گردید .برداشت هر سال یک ماه پ از
شرو رویش آغاز و در انتهای رویش پایان یافت .از هر گونه
 10پایه برای هر تيمار و در مجمو  40پایه انتخاب و با پيکه
چوبی عالمتگذاری شد .این پایه در طول اجرای بررسی از
چرای دام محفوظ ماند.

نتایج
تجزیه واریان ميزان وزن علوفه (گرم) گونهها در تيمارهای
مختلف در سالهای بررسی نشان داد که شدتهای مختلف
برداشت ،سالهای مورد بررسی و اثرهای متقابل سال و
شدتهای برداشت در گونه  Aeluropus lagopoidesبسيار
معنیدار هستند .نتایج نشان داد که شدت برداشت بر ميزان علوفه
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سبز گياه تأثير گذاشته و کليه تيمارها با شاهد اختالف معنیداری
دارند ،اما بين خود تيمارها اختالف معنیداری مشاهده نمیشود،
اگرچه با افزایش شدت برداشت بر ميزان علوفه سبز گياه تأثير
گذاشته و مقدار آن کاهش یافته است (تیمارهای  50 ،25و 75
درصد بهترتیب  4/52 ،5/15و  3/44گرم بود که با شاهد
( 13/325گرم) اختالف معنیدار داشتند) (جدول  .)3با توجه به
جدول  4مشاهده میشود که برداشت در سالهای مورد بررسی
با هم اختالف معنیداری دارد .سال  1387با سالهای دیگر
بررسی اختالف معنیداری دارد .اگرچه سالهای  1388و 1389
با هم اختالف معنیداری ندارند ولی در سال  1389ميزان علوفه
کمتر از سال  1388است .به نظر میرسد شدت برداشت بر روی
ميزان علوفه توليدی تأثير گذاشته است و سال به سال کمتر شده
است .ميزان بذر توليدی این گونه در تيمارهای  50 ،25و 75
درصد بهترتيب  0/34 ،0/41و  0/11گرم بود که با شاهد
( 1/35گرم) اختالف معنیدار داشتند .در گونه Desmostachya
 bipinnataفقط شدتهای مختلف برداشت معنیدار بود و
سالهای مورد بررسی و اثرهای متقابل سال و شدتهای
برداشت معنیدار نبود (جدول  3و  .)4در گونه Halocnemum
 strobilaceumشدتهای مختلف برداشت و سالهای مورد
بررسی معنیدار بود ولی اثرهای متقابل سال و شدتهای برداشت
معنیدار نبود (جدول  3و  .)4مقایسه میانگینهای میزان ارتفاع
(سانتیمتر) گونهها در تیمارهای مختلف نشان داد که در
گونه  Aeluropus lagopoidesبين تيمارها با هم و با شاهد
معنیدار بود .در گونه  Desmostachya bipinnataهر سه تيمار
با شاهد اختالف معنیدار نشان دادند .در گونه Halocnemum
 strobilaceumشدتهای برداشت  50و  75درصد با شاهد
اختالف معنیدار نشان دادند (جدول  .)5مقایسه ميزان مرگ و مير
گونهها در تيمارهای مختلف نشان داد که در گونه Aeluropus
 lagopoidesو در گونه  Desmostachya bipinnataهر سه
تيمار با شاهد اختالف معنیدار نشان دادند .در گونه
 Halocnemum strobilaceumهيچ تفاوتی بين تيمارها با شاهد
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.)6 نبود (جدول
– مقایسه میزان وزن علوفه (گرم) گونهها در تیمارهای مختلف3 جدول

Table 3 - Comparison of forage weight (g) of species in different treatments

گونه

تيمار

Halocnemum strobilaceum

species
Desmostachya bipinnata

Aeluropus lagopoides

169.69 a ± 9.86

24.33 a ± 2.65

13.32 a ± 2.27

Treatment

شاهد
control

152.54 ab ± 9.3

21.59 a ± 2.63

5.15 b ± 0.95

 درصد25
25%

106.82 bc ± 7.96

8.53 b ± 1.01

4.52 b ± 0.77

 درصد50

3.44 b ± 0.62

 درصد75

50%
53.64 c ± 4.20

5.66 b ± 0.96

75%

– مقایسه میزان وزن علوفه (گرم) گونهها در سالهای مختلف4 جدول

Table 4 - Comparison of forage weight (g) of species in different years

گونه

سال

species

Halocnemum strobilaceum

Desmostachya bipinnata

Aeluropus lagopoides

Year

a
40.43 ± 2.45
b
33.49 ± 2.60
c
28.87 ± 2.37

a
6.12 ± 1.22
a
5.65 ± 1.01
a
4.89 ± 0.60

a
12.45 ± 1.69
b
4.36 ± 0.68
b
3.01 ± 0.68

1387
1388
1389

– مقایسه میانگینهای میزان ارتفاع (سانتیمتر) گونهها در تیمارهای مختلف5 جدول

Table 5 - Comparison of means of height (cm) of species in different treatments

گونه

تيمار

Halocnemum strobilaceum

species
Desmostachya bipinnata

Aeluropus lagopoides

32.64 a ± 3.69

66.94 a ± 4.85

13.6 a ± 1.96

Treatment

شاهد
control

31.54 a ± 3.5

41.04 b ± 2.96

9 b ± 1.52

 درصد25

6.3 bc ± 1.03

 درصد50

4.9 c ± 0.42

 درصد75

25%
27.38 ab ± 2.63

26.44 b ± 3.11

50%
24.4 b ± 1.52

23.46 b ± 3.20

75%
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جدول  –6مقایسه میزان زندهمانی گونهها در تیمارهای مختلف

Table 6 - Comparison of species survival in different treatments

گونه

تيمار
Treatment

species

Aeluropus lagopoides

Desmostachya bipinnata

Halocnemum strobilaceum

شاهد

0.9 a ± 0.02

0.9 a ± 0.03

0 a± 0.0

 25درصد

0.9 a ± 0.02

control
0.9 a ± 0.03

0 a± 0.0

25%

 50درصد

0.9 a ± 0.02

 75درصد

0.6 b ± 0.01

0.9 a ± 0.03

0 a± 0.0

50%
0.4 b ± 0.01

0 a± 0.0

75%

بحث
در گونه  Aeluropus lagopoidesبا توجه به نتایج بدست
آمده ميزان علوفه برداشت شده در ماههای پنجگانه در
سالهای مختلف اجرای طرح در تيمارهای  50 ،25و 75
درصد مشخص شد ،بهنحویکه برداشت بر روی رشد گياه
تأثير گذاشته است ،بهطوریکه در کليه تيمارها اختالف
معنیدار با شاهد نشان داد ولی بين تيمارها اختالف معنیداری
مشاهده نشد .برداشت نيز بر روی ميزان علوفه خشک در
سالهای مختلف اجرای طرح در کليه تيمارها تأثير گذاشت.
بهطوریکه در سالهای دوم و سوم مقدار علوفه خشک کمتر
شده و از نظر آماری با سال اول اختالف معنیدار نشان داد.
عالوه بر آن ،ميزان بذر توليدی در سالهای مختلف اجرای
طرح در کليه تيمارها نشان از تأثير منفی اثر برداشت بر آنها
دارد .بهنحویکه تمامی تيمارها با شاهد اختالف معنیداری
دارند ولی کليه تيمارها با هم اختالف معنیداری نداشتند و
فقط با شاهد تفاوتشان معنیدار بود .ميزان برداشت علوفه با
ميزان مرگ و مير پایهها نيز ارتباط داشت .در تيمار  75درصد
برداشت باعث شد  40درصد پایهها در سال چهارم از بين
بروند .تجزیهوتحليل آماری نشان داد در تيمارهای  25و 50

درصد اختالف معنیداری در سالهای مختلف بررسی مشاهده
نمیشود ولی این تفاوت در تيمار  75درصد معنیدار بود و
سال چهارم با دیگر سالها تفاوت معنیداری نشان داد .در
بررسی ميزان ارتفا پایهها در ماههای متفاوت در سالهای
مختلف اجرای بررسی ،در تيمارهای سهگانه مشخص شد که
برداشت بر روی ارتفا گياه تأثير گذاشته است .زیرا شاهد با
تيمارها اختالف معنیداری نشان داد .همچنين در سال دوم و
سوم ارتفا پایه بسيار کم شد و با سال اول اختالف معنیدار
نشان داد.
در گونه  Desmostachya bipinnataبا توجه به نتایج
بدست آمده ،ميزان علوفه برداشت شده در ماههای پنجگانه در
سالهای مختلف اجرای بررسی در تيمارهای  50 ،25و 75
درصد مشخص شد و ميزان برداشت باعث کاهش ميزان علوفه
در پایهها گردید ،بهطوریکه تيمارهای  50و  75درصد با
شاهد معنیدار بود .ميزان برداشت علوفه با ميزان مرگ و مير
پایهها نيز ارتباط داشت .در تيمار  75درصد برداشت باعث
شد  60درصد پایهها در سال چهارم از بين بروند .تجزیه
وتحليل آماری نشان داد در تيمارهای  25و  50درصد
اختالف معنیداری در سالهای مختلف بررسی مشاهده
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نمیشود ولی این تفاوت در تيمار  75درصد معنیدار بود و
سال سوم با دیگر سالها تفاوت معنیداری نشان داد .در
بررسی ميزان ارتفا پایهها در ماههای متفاوت در سالهای
مختلف اجرای طرح در تيمارهای سهگانه ،مشخص شد که
برداشت بر روی ارتفا گياه تأثير دارد ،بهطوریکه شاهد با سه
تيمار اعمال شده تفاوت معنیداری نشان داد ولی بين تيمارها
اختالفی از نظر آماری مشاهده نشد .کاهش توليد در
برداشتهای با شدت باال ( 75درصد) در سال آخر خود را با
مرگ و مير پایهها در دو گونه Desmostachya bipinnata
با  60درصد مرگ و مير و در گونه Aeluropus lagopoides
با  40درصد مرگ و مير نشان داد Ghasriani .و همکاران
( )2017در بررسی آثار شدتهای مختلف برداشت بر توليد
علوفه ،قدرت و شادابی گونه  Aeluropus littoralisدر مراتع
شورپسند تزخراب اروميه ،نشان دادند که اثر سال و شدتهای
مختلف برداشت و همچنين اثر متقابل سال و شدتهای
مختلف برداشت بر روی توليد علوفه در سطد پنج درصد معنی
دار است و این موضو بيانگر این است که در سالهای
مختلف با وضعيت آب و هوایی متفاوت ميزان توليد متفاوت
میباشد .نتایج نشان داد که افزایش ميزان بهرهبرداری موجب
بروز مشکالت و زوال در تواناییهای حياتی گونه مورد نظر
میگردد و با بررسی اثرهای برداشت در تيمارهای منتخب بر
روی پایههای گياهی گونه ،حد بهرهبرداری  50درصد با بروز
کمترین اثرهای منفی در خصوصيات گياهی و توانایی حياتی و
استفاده بهينه از تمام علوفه مجاز ،مناسب تشخيص داده شد.
عالوه بر آن Rahmani ،و همکاران ( )2017حد برداشت 50
درصد را برای گونه  Stipa arabicaدر استان کرمان پيشنهاد
میکنند Baghestani Maybodi .و همکاران ( )2015در
بررسی اثرهای چهار شدت برداشت  50 ،25 ،0و  75درصد
روی چهار گونه گياهی در مراتع ندوشن استان یزد ،حد
بهرهبرداری مناسب را برای گونههای Eurotia ceratoides
و 50 Stipa barbataدرصد پيشنهاد میکنند .همچنين ميزان
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برداشت  50درصد برای گونه  Stipa arabicaدر مراتع استهی
اصفهان ( ،)Khodagholi et al., 2012برای گونه Stipa
hohenackerianaدر مراتع خشکهرود ساوه ( Barati et al.,
 )2013و برای گونه  Puccinella distansدر شورهزارهای
آذربایجانغربی ( )Ghasriani et al., 2014پيشنهاد شده است.
در مطالعات دیگر پژوهشگران ،ازجمله مطالعه Ganskopp
( )1988بر روی گونه  ،Stipa thurberianaمطالعه Leyshon
و  )1992( Campbellکه اثر زمان و شدت اولين برداشت را
بر توليد بعدی گونههای مرتعی مورد بررسی قرار دادند،
مطالعه  Forwardو  )1992( Magaiکه اثر تکرار و شدت
برداشت را بر توليد ،کيفيت علوفه و مقاومت به چرا (زندهمانی)
در گونه  Andropogon geradiمورد بررسی قرار دادند،
مطالعه  Motazedianو  )1990( Sharrowکه اثرهای تکرار و
شدت برداشت علوفه را بر تغييرات توليد و کيفيت علوفه مورد
بررسی قرار دادند ،مطالعه  Menkeو  )1983( Trlicaکه بر
روی گياهان  Atriplexو  Erotiaانجام دادند و
مطالعه  )1990( Vallentineکامالً همخوانی دارد .در
گونه Halocnemum strobilaceumبا توجه به نتایج بدست
آمده ميزان علوفه برداشت شده در ماههای پنجگانه در
سالهای مختلف اجرای طرح در تيمارهای  50 ،25و 75
درصد مشخص شد ،بهطوریکه برداشت بر روی رشد گياه
تأثير گذاشته است و باعث کاهش ميزان علوفه شده که چنين
موضوعی در کليه تيمارها مشاهده شد .کمترین ميزان علوفه
توليدی در تيمار  75درصد بود و پ از آن تيمار  50درصد
که این دو در یک گروه قرار گرفتند .بعد از آنها کمترین علوفه
در تيمار  25درصد بود ،با وجود آنکه از تيمار شاهد کمتر و
از تيمار  50درصد بيشتر بود اما با این دو تيمار در یک گروه
بود .تيمار شاهد که با تيمار  25درصد در یک گروه آماری
بود با تيمارهای  50و  75درصد تفاوت معنیداری نشان داد.
البته ،ميزان برداشت علوفه با ميزان مرگ و مير پایهها هيچ
ارتباطی نداشت و هيچیک از پایهها در طول چهار سال
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بررسی مرگ و مير نداشت .در بررسی ميزان ارتفا پایهها در
ماههای متفاوت در سالهای مختلف اجرای طرح در تيمارهای
سهگانه مشخص شد که برداشت بر روی ارتفا گياه تأثير منفی
گذاشته است ،بهطوریکه در تيمار  75درصد ارتفا پایهها با
شاهد تفاوت معنیداری نشان داد Baghestani Meibodi .و
همکاران ( )2015در بررسی اثرهای چهار شدت برداشت ،0
 50 ،25و  75درصد روی چهار گونه گياهی در مراتع ندوشن
استان یزد ،حد بهرهبرداری مناسب را برای گونه Artemisia
 sieberiتا  75درصد پيشنهاد میکنند .چنين نتایجی در
مطالعات  Zhangو  )1995( Romoکه اثر شدتهای برداشت
را بر تغييرات توليد پنجه و زندهمانی گونه Agropyron
 dasystachyumدر ایستگاه تحقيقات مرتع دانشگاه
ساسکاچوان مورد بررسی قرار دادند و )1980( Hodgkinson
اثر شدتهای مختلف قطع را بر توليد بيوماس گياه Erotia
 lanataانجام داد  Tueller .و  )1979( Towerکه رکود رشد
رویشی گياهان مناطق قرق را نتيجه عدم چرا در این مناطق
میدانند و  )1979( Kasachکه نشان داد که بوتههای Eurotia
 ceratoidesبه چرا بسيار مقاوم است و تراکم و درصد پوشش
در شدتهای مختلف چرا تفاوت چندانی ندارد ،مطابقت دارد.
با توجه عدم مشاهده مرگ و مير در پایههای Halocnemum
 strobilaceumبرداشت از این گونه هيچ مشکلی را در مرتع
ایجاد نمیکند و میتوان تا  75درصد برداشت را از این گونه
پيشنهاد کرد .در گونه  Desmostachya bipinnataبرداشت
تأثير منفی بر رشد گياه گذاشت و ميزان علوفه کاهش یافت
ولی این کاهش در بين سالهای بررسی معنیدار نبود .ازآن
جایی که در سال آخر حدود  60درصد پایهها در تيمار 75
درصد خشک شدند ،بنابراین میتوان برداشت مجاز از این
گونه را تا  50درصد پيشنهاد کرد .در گونه Aeluropus
 lagopoidesبرداشت تأثير منفی بر رشد گياه گذاشت و کليه
تيمارها با شاهد تفاوت معنیداری نشان دادند اگرچه بين
تيمارها تفاوتی مشاهده نشد .با توجه به مرگ و مير  40درصد
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پایهها در سال آخر در تيمار  75درصد ،برداشت از این گونه
را تا  50درصد میتوان مجاز پيشنهاد کرد .بهطورکلی ،افزایش
شدت برداشت منجر به تغييرات شيميایی خاک مرتع میگردد
و با توجه به گزارش Fakhimi Abarghouieو همکاران
( )2014در بررسی پاسخ پوشش گياهی و خصوصيات
شيميایی خاک به شدتهای مختلف چرای دام در مراتع استهی
ندوشن یزد ،با افزایش شدت چرا از ميزان نيتروژن و کربن آلی
خاک کاسته شده و بر مقدار فسفر ،پتاسيم ،هدایت الکتریکی و
اسيدیته گل اشبا خاک افزوده میشود .نيتروژن معمولترین
عنصر محدود کننده رشد گياهان است و کاهش آن میتواند در
نتيجه افزایش بهرهبرداری دام از پوشش گياهی و کاهش مواد
آلی خاک باشد .همچنين چرای دام میتواند بر غيرمتحرک
شدن نيتروژن معدنی اثرگذار باشد و هرچه شدت چرا افزایش
یابد ،مقدار بيشتری از نيتروژن معدنی خاک به صورت
غيرمتحرک درآمده ،در نتيجه از آزاد شدن نيتروژن تبادلی یا
متحرک میکاهد .کاهش کربن نيز به علت کاهش پوشش
گياهی ناشی از افزایش چرای دام و در نتيجه کاهش بازگشت
ماده آلی به خاک است (Abarghouie et al., 2014
 .)Fakhimiفرایند چرا باعث افزایش درجه حرارت در خاک
و تبخير و تعرق رطوبت از خاک میشود .کاهش رطوبت سبب
افزایش مقدار نمک و شوری خاک و در نتيجه هدایت
الکتریکی آن میشود .با افزایش شدت چرا عمق خاک کاهش
پيدا میکند ،در نتيجه آهک به سطد خاک نزدیک شده و
اسيدیته خاک افزایش مییابد ( Fakhimi Abarghouie et al.,
 .)2014بنابراین با توجه به کاهش کربن و نيتروژن و افزایش
هدایت الکتریکی و اسيدیته گل اشبا خاک ،پوشش گياهی
دچار مشکل میشود .فشار چرای دام مهمترین عامل در
تفاوتهای بين درصد پوشش گونههای موجود در پوشش
گياهی و همچنين خصوصيات شيميایی خاک در شدتهای
مختلف چرای دام است و باعث میگردد که ترکيب گونهای
پوشش گياهی را به سمت گونههای غيرخوشخوراک ،مهاجم و
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 درصد برای دامها در این50 پژوهش هستند بهرهبرداری مجاز
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Abstract
Calculating rangeland capacity and determining the allowable use for important rangeland
species is necessary for sustainable range management. By having the rangeland capacity and
presenting accurate management plans, the destruction of vegetation and soil and the reduction of
water resources can be prevented. Suitable grazing intensity causes continuous and economic use in
the rangeland. Therefore, a study was conducted on the effects of different harvest intensities on
forage production of three species Halocnemum strobilaceum, Desmostachya bipinnata, and
Aeluropus lagopoides Hormozgan province three years from 2008 to determine the most
appropriate level of exploitation. Experimental treatments included four harvesting intensities of 25,
50, and 75% and control (without harvest). In each treatment, ten rootstocks of the species were
considered replicates and evaluated on each of the dependent variables. The results were analyzed
in SAS software. The results showed that harvest intensity affected the forage production and all
treatments were significantly different from the control. Therefore, up to 50% of the allowable use
for Aeluropus lagopoides and Desmostachya bipinnata, and up to 75% for Halocnemum
strobilaceum is suggested to maintain the health and vigor of these species during the harvest years.
According to the above findings, this allowable use can be considered for similar areas in terms of
climate together with information about other plants.
Keywords: Harvesting intensity, forage production, rangeland capacity, Zaminsang region,
Hormozgan province.

