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چکیده

هدف از اين مطالعه ،بررســی شدتهای مختلف برداشت بر ویژگیهای زایشی و رویشــی گونه کلیدی  Koeleria cristataدر
مراتع قره باغ ارومیه به مدت  4ســال ميباشد .به منظور انجام تحقیق ابتدا مســاحتی معادل نیم هکتار در مراتع قره باغ ارومیه
انتخاب و در ســال اول به منظور انجام عملیات قرق محصور گردید .از این گونه  40پایه انتخاب و به صورت ماهیانه در فصل چرای
منطقه توســط قیچی باغبانی برداشتهای  75 ،50 ،25درصد و شاهد (صفر درصد) صورتگرفت (هر  10پایه یک تیمار) .در پایان
تأثيرشدت برداشت با بررسي تغييرات ايجاد شده در خصوصيات توليد علوفه ،شادابي ،مرگ و مير و ساقههای زایشی در پایههای
منتخب مطالعه شد .نتایج در قالب طرح اسپليت پالت در زمان در چهار سال  1386-1389در نرمافزار  SASمورد تجزيه و تحليل
قرار گرفت .نتايج نشــان داد كه اثر سال ،شدتهاي مختلف برداشت و اثر متقابل سال و شدتهاي مختلف برداشت بر روي توليد
علوفه و شادابي این گونه در سطح يك درصد معنيدار شــد .بررسی ميانگين توليد نشان داد كه تيمار  75درصد داراي كمترين
ميزان توليد و پايداري و تيمار  50درصد داراي بيشترين تولید و پايداري ميباشد .بر این اساس تیمار  75درصد ،موجب بروز اثرات
منفی و زوال در توانائيهاي حياتي گونه گردیده و شــدت برداشت  50درصد باعث بروز كمترين اثرات منفي در خصوصيات گياهي
و توانایی حیاتی گیاه شد.
کلمات كليدي :مدیریت مرتع ،شدت برداشت ،Koeleria cristata ،مراتع قره باغ.
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Evaluation of effects of different cutting intensities on generative and vegetative attribute of koeleria cristata in
Gharebagh rangelands-West Azarbaijan province
By: A. Ahmadi, Member of Scientific Board of Agricultural and Natural Resources Research Center of West Azarbaijan,
Iran. F. Ghasriani, Assistant Prof., Research Institute of Forest and Rangelands, Tehran, Iran. A. Sanaei, Ph.D.
Student Range Management, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Iran. (Corresponding Author; Tel:
+989149402087). M. Baiat, Expert of Research Institute of Forest and Rangeland, Tehran, Iran. E. Ahmadi, Master of
Rangeland management, Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources.
The goal of this research was determining of effects of different cutting intensities on generative and vegetative
attributes of Koeleria cristata which is the key and most important species in Gharabagh Rangelands. First of all,
half hectare area with suitable condition were selected and enclosed in the first year. Then 40 individuals plant were
selected from this species and treated with 4 treatments including 25%, 50%, 75% and control harvesting with one
background sample (each 10 individuals with one treatment). The influences of harvesting were determinate with
study the changing of forage production, seed characteristics, vigurity condition and mortality of selected plant
species. Results in split plot design during four years with SAS software were analyzed. The results showed that the
effect of year, different harvesting and intensity interactions in different harvesting intensity on forage production
and vitality of five species level is a significant percentage. The effect of yield showed that 75% harvest intensity had
the lowest yield and stability and 50% harvest intensity had maximum stability. On the basis of this investigation the
cutting intensity of 50% for this species were suitable and with the least negative effects plant characteristics. The
results showed that increase of 75% in utilization and deterioration caused negative effects on the critical capabilities
and harvest limit of 50% with the lowest incidence of adverse effects on plant characteristics and capabilities.
Keywords: Rangeland management, cutting intensity, Koeleria cristata, Gharabagh rangelands.

Stipa nevadensis , Stipa بهرهبرداري مجاز گونههاي كليدي شامل؛
،35  را بــه ترتيب.californica Purshia tridentate، Salix spp
 و برای ساير گياهان حد بهرهبرداری را به. درصد تعيين نمود55  و55 ،50
 در حوزة ميناوند طالقان ميزان. درصد در نظر گرفت40 -65 طور متوســط
 و25،50  در ســطحهایBromus tomentellus بهرهبرداري برای گونه
 درصد به كمك روش صفحة مشــبك مورد بررســی و نتایج نشــان داد75
 درصد بيشــترين همبستگي را با توليد اين گونه25 كه ميزان بهرهبرداري
) اثرات2003( Fridman .)2010 ، و همکارانArzani( خواهد داشــت
شــدتهاي مختلف چرا بر روي گياهان علوفهاي مراتع نيومكزيكو آمريكا در
60  و شديد51-60  سنگين، 31-40 متوسط،0-30 شدتهاي چراي سبك
 نتايج نشان داد كه چراي سبك موجب مصرف.درصد به باال را مطالعه نمود
 و چراي متوســط،ســطحي گياهان كليــدي و عدم مصرف گياهان ضعيف
 درصد50 موجب پراكنش خوب بذر گياهان كليدي و مصرف يك ســوم تا
علوفــه در مناطق كليدي و چراي ســنگين موجب مصــرف تمامي گياهان
 و همکارانwijitphan .كليدي و پراكنش نامطلوب بذر آنها گرديده است
 ســانتیمتر15 و10 ،5 ،0( ) در تحقیقــی به مطالعه اثر ارتفاع قطع2009(
Pennisetum purpureum باالتر از ســطح زمین) روی تولید و کیفیت
در شــرایط تحت آبیاری پرداختند که نتایج نشان داد کل تولید ماده خشک
 باالتر از، سانتیمتر15 و میانگین ماده خشــک به طور معنیداری در تیمار

)(پژوهشوسازندگی

مقدمه

افزایــش روند رو به رشــد جمعیت باعث افزایــش تقاضای محصوالت
دامی شــده که اثرات آن بهرهبرداری غیر اصولــی و بیش از ظرفیت مراتع
میباشــد و تبعات آن تضعیف و نابودی گونههــای گیاهی مهم و کلیدی و
همچنیــن امکان زادآوری و بقاء را در گیاهــان مرغوب مراتع را از بین برده
 بهرهبرداری مجاز از علوفه مرتعی هم برای مدیریت مرتع و هم برای.اســت
 بهرهبرداری مستمر و پایدار.)1973 ،Hershel( تولیدات دامی مهم اســت
 مستلزم حفاظت و حمایت از آن و منوط به اعمال مدیریت اصولی،از مراتع
) یکی از دالیل تضعیف مراتع کشور را نبود برنامه2003( Ahmadi .است
 از ضروريترين راهها جهت مدیریت و تعيين.مناســب بهرهبرداری میداند
 تعييــن ظرفيت واقعي مراتع،تعداد دام مجاز در مرتع و كاهش فشــار دام
 براي تعيين ظرفيت مراتع دانستن حد بهرهبرداري مجاز گونههاي.ميباشد
مهم و كليدي مراتع امری ضروري است و یکی از ابزارهاي اصلي كه ميتواند
 در نظر گرفتن حد،به مديريت چرا و اســتفاده مطلوب از آن كمــك نمايد
 با داشــتن مقادير دقيق اين.بهرهبرداري مجاز از گياهان مرتعي میباشــد
 ميتوان ظرفيت واقعي مراتع منطقه را تعيين،فاكتور براي گونههاي مرتعي
کرد و نســبت به تعيين تعداد دام مجاز و فصل بهرهبرداري اقدام نمود و از
)2009( Fulstone .نابودي پوشــش گياهي و خاك مراتع جلوگيري کرد
با مطالعهای که بر روي مديريت چراي مراتع ميسيوري انجام داد ميزان حد
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تیمار ( 0شــاهد) بود .همچنین تفاوت معنیداری در درصد  CPو DMD
در بین  4سطح برداشت وجود نداشت ،اما درصد  ADFو  NDFبا یکدیگر
تفاوت معنیدار داشتند.
 Liaghatو همــکاران ( )2008تأثیر برداشــت تعویقــی (یک دوره
برداشــت و سپس استراحت) ،نوســان تراکم و شدت برداشت بر روی تولید
علوفه ،تولید بذر در گونه  Medicago scutellataرا بررســی کردند و به
این نتیجه رســیدند که؛ به طور معنیداری کل علوفه تولیدی در سیســتم
برداشــت دائمی  3624کیلوگرم بر هکتار بیشتر از سیســتم تعویقی بود.
همچنین بهترین ارتفاع برداشــت را از بین ارتفاعهای  4 ،2و  8ســانتیمتر
ارتفاع برداشــت  4ســانتیمتر باالتر از ســطح زمین انتخاب کردند .ولی از
طرف دیگر در سیســتم چرای تعویقی بذر تولیدی به طور معنیداری بیش
از سیســتم برداشــت دائمی بود Mohammad-Esmaeili .و همکاران
( )2010با مطالعهای که بر روی اثرات تکرار برش (تمام قســمتهای هوایی
دو گیاه مورد مطالعه در چهار تیمار برش ،برش مکرر (هر هفته یکبار) ،برش
متوسط (هر  2هفته یکبار) ،برش کم (هر  4هفته یکبار) و تیمار شاهد (برش
فقط در پایان آزمایش) طی برنامهریزی منظم از ارتفاع  7سانتیمتری باالی
ســطح گلدانها قطع شدند) بر ماده خشک ،میزان تخصیص ماده خشک در
اندامهای هوایی ،ریشــهها و تعداد ساقهها در دو گیاه مرتعی Agropyron
 elongatumو  Festuca ovinaانجــام دادنــد ،نتیجه گرفتند که؛ در
شرایط آزمایشــگاهی گونه  F. ovinaبه عنوان یک گونه با تحمل در برابر
برش و گونه  A. elongatumبه عنوان یک گونه مرتعی با تحمل متوســط
در برابر قطع میتوانند مطرح باشند.
 Saediو همکاران ( )2011اثر شــدتهای مختلف برداشــت بر برخی
خصوصیات رویشــی و زایشــی گونه  Bromus tomentellusدر مراتع
ســارال کردستان بررسی کردند .آنها بیان کردند که برداشت  40-50درصد
از وزن رویش ســاالنه حتی در سالهای خشکسالی نیز ضامن بقای این گونه
میباشد Zarekia .و همکاران ( )2012به بررسی اثرات شدتهای مختلف

برداشت بر گونه  Stipa hohenackerianaدر مراتع استپی خشکه رود
ســاوه پرداختند ،آنها شدتهای چراهای شبیه سازی  50 ،25 ،0و  75را بر
این گونه اعمال کرده و بیان کردند که اثر شــدتهای برداشت بر میزان تولید
معنیدار بوده و بیشترین میزان تولید این گونه در تیمار شاهد ( 0درصد) و
کمترین آن در تیمار  75درصد میباشد.
هدف از انجام این پژوهش بررســی تأثیرات شدتهای برداشت مختلف
بر ویژگیهای زایشــی و رویشی با استفاده از روش تقلید یا شبیهسازی چرا
( )Simulationبر روی گونه  K. cristataو دســتیابی به مناســبترین
شدت میزان برداشت در مراتع سایت کوهستانی قره باغ ارومیه میباشد.
مواد و روشها

معرفی منطقه مورد مطالعه

منطقــه مورد مطالعه در محــدوده جغرافيايي 38°تا ً  38 ْ 03 َ 23عرض
شمالي و ً  44 ْ 58 َ 23تا ً  45 ْ 02 َ 29طول شرقي در  70کیلومتری جاده قدیم
ارومیه-قره باغواقع شــده است .ارتفاع متوســط از سطح دریای آزاد منطقه
 1752متر ،متوســط بارندگي ساليانة آن 390ميليمتر است و اقلیم منطقه
مورد مطالعه متأثر از اقلیم مدیترانه ای بوده که مســتقیماً بر رژیم حرارتی
و بارش اثر میگذارد که طبق منحنی آمبرژه دارای اقلیم نیمه خشــک سرد
است.
طبق منحنی آمبروترمیک  30ســاله منطقه ،ماههــای آبان ،آذر ،دی،
بهمن ،اســفند ،فروردین و اردیبهشــت به عنوان ماههای مرطوب و مابقی
ماهها به عنوان ماههای خشک محسوب میشوند (شکل  .)1بافت خاك لوم
رسی شنی بوده و گوسفند نژاد ماکویی ( 80درصد) و بز ( 20درصد) دامهای
موجود در منطقه هســتند .ابعاد منطقه حصار کشی نیم هکتار بوده و تیپ
گیاهی منطقه  Festuca ovina-Thymus kotschyanusاست .طول
فصل و زمان چرا در مراتع منطقه از ماه اردیبهشــت تا مهر ماه است .جدول
 1وضعيت اين عوامل را در دوره تحقيق نشان ميدهد.

شکل  - 1منحنی آمبروترمیک نزدیکترین ایستگاه (کهریز) به منطقه مورد مطالعه در یک دوره آماری  30ساله
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شکل  - 1منحنی آمبروترمیک نزدیکترین ایستگاه (کهریز) به منطقه مورد مطالعه در یک دوره آماری  30ساله

سال

1386

1387

1388

1389

فاكتور

فروردين

ارديبهشت

خرداد

تير

مرداد

شهريور

مهر

آبان

آذر

دي

بهمن

اسفند

ميانگين

دما

7/7

14/7

21/3

22/9

24/8

22/9

16/4

12/1

2/4

-5/3

-1/3

5/2

11/8

بارندگي

61/6

36/6

40/8

17/6

35/2

0

2/6

8/3

32/4

1/4

35/6

35

307

دما

13/6

16/4

21

25/1

26/5

22/7

16/5

8/2

3/9

-1

1/6

6/6

13/8

بارندگي

0

15/8

0

6/9

0

22/6

10/2

101

0

12/1

23

7

198/6

دما

8/4

15/1

20

24/3

23/6

20/1

13/5

7/3

2/8

-3/2

-2/2

5

13/5

بارندگي

44/4

20/4

32 / 5

1/6

0

45 / 7

50

65

18/8

15/3

21/7

62/1

262/5

بارندگي

48/6

109/7

7/8

0

0

12

20

16/5

20/6

25

40

25

352/2

دما

8/1

14/2

19/5

23/5

24/5

21/7

18

10/2

5/6

-3/5

-2/5

5
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معرفی گونه مورد مطالعه
گونــه  Koeleria cristataگیاهی اســت چند ســاله از گندمیان
علوفهای مرغوب با شکل رویشی دستهای تنک یا پرپشت و فصل رشد سرد
با ارتفاع  30-70سانتی متر ،انتشار گستردهای در شمال ،شمالغربی و شرقی
و همچنین شمال بخش مرکزی کشــور دارد .دوره رشد آن نسبتاً طوالنی،
از اردیبهشــت ماه تا خرداد ماه شروع به گلدهی کرده و تیر ماه تا مرداد ماه
زمان بذردهی آن میباشــد ،گیاهی خوشخوراک برای انواع دامها و با ارزش
رجحانی بیشــتر برای گوسفند محسوب میشــود ،این گونه در فصل بهار و
پاییز خوشخوراک ولی در مرحله بذردهی از خوشخوراکی آن کاسته میشود
(.)2011 ،Asri

و ميانگين صفت مورد بررسي با آزمون دانكن مورد مقايسه قرار گرفت.
بدین ترتیب که در آغاز فصل چرا ،از این گونه 40پايه يکسان انتخاب و
با پيکه چوبي شــماره دار که درکنارهر پايه نصب شد ،عالمتگذاري گرديد.
اين پايه ها درطول  4ســال اجراي طرح ثابت بــوده واز چرا محفوظ بودند.
از 40پايــه انتخابی این گونــه 10 ،پايه اول بهعنوان تيمار شــاهد يا بدون
برداشت10 ،پايه دوم بعنوان تيمار  25درصد برداشت 10 ،پايه سوم بهعنوان
تيمار 50درصد برداشــت و 10پايه چهارم بهعنوان تيمار 75درصد برداشت
مورد بررســی قرار گرفت .هر پايه در هر تيمــار به-عنوان يک تکرار بوده و
بنابراين در هر مرحله از برداشت ،علوفه برداشت شده مربوط به آن در پاکت
جداگانهای قرار گرفت و پس از خشــک شــدن توزين گرديد .براي برداشت
درصدهاي مشخص شــده تاج پوشش هر پايه را به دو قسمت  50درصدي
تقســيم نموده و باز يکي از  50درصد را به دو قسمت  25درصدي تقسيم و
همين کار تا رســيدن به درصد موردنظر براي برداشت در هر تيمار روي هر
پايه ادامه مييابد (جدول .)2

روش تحقيق
در این تحقیق ميزان كل علوفــه توليدي گونه  K. cristataدر قالب
طرح آماري اسپيليت پالت در زمان در قالب طرح پايه كام ً
ال تصادفي با پنج
تكرار و مدت چهار سال در نرم افزار  SASمورد تجزيه و تحليل قرار گرفت

جدول  -2درصد هاي برداشت از گونه  Koeleria cristataدر سايت قره باغ

درصد برداشت (تيمار)

نوبت اول

نوبت دوم

نوبت سوم

0

-

-

-

نوبت چهارم

نوبت پنجم

علوفه باقيمانده
100

25

5

5

5

5

5

75

50

10

10

10

10

10

50

75

15

15

15

15

15

25
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زمان برداشــت تيمارها ،درصد مرگ و مير گياهان با شمارش پايه هاي
خشــک شده در هر تیمار انجام شــد .همچنین در این موقع ارتفاع گونه با
اندازهگيري بيشــترين ارتفاع گياه با دقت سانتيمتر ياداشت شد .مقدار بذر
توليدي گونه مورد بررسي با جمع آوري جداگانه بذر هر پايه در انتهاي فصل
رويش در هر سال انجام گرفت .بذر جمعآوري شده از هر پايه پس از خشک
شــدن ،با دقت گرم توزين گرديده و ثبت شــد .در نهایت تجزیه و تحلیل و
مقایســه دادههای مربوط به تولید با استفاده از نرم-افزار آماري  SASانجام
شــد .همچنین ســایر خصوصیات گونه مورد نظر شامل ،وضعیت ظاهری و
شــادابی ،ارتفاع گیاه ،درصد مرگ و میر و میزان تولید بذر نیز در طی دوره
تحقیق بررسی شد .سرانجام اثرات مثبت و منفي شدت برداشتهای مختلف
بر روي خصوصيات گونه مورد مطالعه بررسي شد.
نتایج
نتايج حاصل از شــدت برداشــتهای اعمال شــده در سالهاي مختلف
تحقيق مقایسه و بر اساس نوع پارامتر مورد مطالعه طبقهبندي و در جداول
شــماره  3الي  6آورده شــده است .همچنین کلیه شــاخصها پس از اعمال
تیمارهای مختلف برداشت با توجه به رویش فعال آن در فصل چرا ،همچنین
میانگین ارتفاع گیاه ،میزان مرگ و میر و بنیه و شــادابی در هر ماه در پایان

فصل رویش بررســی و در جدول  3در طی دوره زمانی  4ســاله به تفکیک
نشان داده شده است.
جدول  3نشــان میدهد که با افزایش درصد شــدت برداشت ،میزان و
تعداد ساقه گل دهنده کمتر و ارتفاع این گونه نیز کوتاهتر میشود .بیشترین
ارتفــاع مربوط به تیمار  25درصد و کمترین آنها مربوط به تیمار  75درصد
در همه ســالهای مورد مطالعه به ترتیب معادل  22/98و  18/66سانتیمتر
میباشــد .همچنین بیشترین میزان بذر تولید شــده مربوط به تیمار شاهد
و کمتریــن آنها مربوط به تیمار  75درصــد به ترتیب معادل 7و  4گرم می
باشــد .نتایج نشــان میدهد که درصد برداشت در میزان بنیه و شادابی این
گونه در ســالهای  1386و  1387تأثیری نداشــته ،لیکن با افزایش شــدت
تیمار در ســالهای  1388و  1389شادابی این گونه کاهش مییابد .اما بین
تیمار  25و  50درصد اختالف معنیداری وجود ندارد .برداشت تا  50درصد
موجب افزایش اندکی در شــادابی گونــه  K. cristataمیگردد .همچنین
نتایج حاکی از این اســت که با افزایش درصد شــدت برداشت میزان تولید
علوفه کاهش و در مقابل میزان علوفه خشــک باقیمانــده افزایش مییابد،
نتایج بدســت آمده از پژوهش ،نشان میدهد که تأثیرات میزان برداشت در
شــدتهای مختلف ،بر میزان مرگ و میر گیاه  K. cristataبیتأثیر بوده
است (جدول .)3

جدول  -2درصد هاي برداشت از گونه  Koeleria cristataدر سايت قره باغ

سال

1386

1387

1388

1389

تیمار
(درصد)

میانگین
ارتفاع ()cm

تعداد ساقه گل
دهنده و زایشی

بنیه و شادابي
(نمره )1 -10

میانگین
توليد علوفه
(گرم)

میانگین باقيمانده
توليد خشک (گرم)

جمع توليد
علوفه (گرم)

میزان مرگ و
میر (درصد)

0

21/97

 7عدد

10

-

-

10

0

25

22/98

 6عدد

10

2/8

7

9/8

0

50

22/14

 5عدد

10

4/9

4/4

9/2

0

75

18/66

 4عدد

10

7/3

1/8

9

0

0

21/97

 7عدد

10

-

-

8/9

0

25

22/98

 6عدد

10

2/2

6

8/2

0

50

22/14

 5عدد

10

4/1

3/7

7/8

0

75

18/66

 4عدد

10

6/2

1/6

7/8

0

0

21/97

 7عدد

10

-

-

9/51

0

25

22/98

 6عدد

10

2/68

6/36

9/04

0

50

22/14

 5عدد

9

4/67

3/92

8/59

0

75

18/66

 4عدد

8

5/56

1/35

6/91

0

0

21/97

 7عدد

10

-

-

15/8

0

25

22/98

 6عدد

10

3/2

7/4

10/6

0

50

22/14

 5عدد

9

5/4

4/7

10/1

0

75

18/66

 4عدد

6

4/92

1/19

6/1

0
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جدول  -4آنالیز تجزیه واریانس اثر شدت برداشت و سال و اثر متقابل آنها بر تولید علوفه و بنیه و شادابی گونه K. cristata

منابع تغییرات

درجه آزادی

میانگین مربعات بنیه و شادابی

میانگین مربعات علوفه تولیدی

شدت های مختلف برداشت

3

**18/27

**42/71

خطای اول

36

0/14

8/47

سال

3

**8/77

**18/45

اثر متقابل سال و شدتهای مختلف
برداشت

9

**6/48

**8/42

خطای دوم

48

0/12

0/07

CV

-

3/69

3/11

**  :با آزمون دانكن در سطح آماري  1درصد بين تيمارها اختالف معنيدار وجود دارد.

جدول  -5مقایسه میانگین و گروه بندی دانکن تولید علوفه و شادابی در سالهای آزمایش گونه K. cristata

سال

تولیدعلوفه (گرم/پایه)

بنیه و شادابی

1386

9/53750a

10/00000a

1387

8/17750c

10/00000a

1388

8/49750b

9/35000b

1389

9/44250a

9/07500c

حروف مشابه عدم اختالف معنی دار (در سطح یک درصد) و حروف متفاوت اختالف معنی دار (در سطح یک درصد)

جدول  -5مقایسه میانگین و گروه بندی دانکن تولید علوفه و شادابی در سالهای آزمایش گونه K. cristata

سال

تولید علوفه (گرم/پایه)

بنیه و شادابی

1386

9/53750a

10/00000a

1387

8/17750c

10/00000a

1388

8/49750b

9/35000b

1389

9/44250a

9/07500c

حروف مشابه عدم اختالف معنی دار (در سطح یک درصد) و حروف متفاوت اختالف معنی دار (در سطح یک درصد)
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تجزيه واريانس اثر شدت برداشت و سال بر توليد علوفه و بنیه و شادابی
گونه  K. cristataدر جدول  4نشان داده شده است .نتايج تجزيه واريانس
اثر متقابل ســال و درصد برداشت بر توليد علوفه و بنیه و شادابی این گونه
نشــان میدهد که اثر سطوح مختلف برداشت ،سالهاي مختلف و اثر متقابل
آنها بر توليد علوفه و بنیه و شــادابی در ســطح يــك درصد معني دار مي-
باشــد (جدول  .)4همچنين شدت برداشت های متفاوت نيز ميزان توليدات
متفاوت علوفه را به همراه دارد.
در جدول  5اثر ســالهای مورد مطالعه بر تولید علوفه و بنیه و شــادابی
نشان داده شده اســت .بر اساس گروهبندي دانكن بيشــترين ميزان توليد
علوفه در سال  1386برابر  9/53گرم در هر پايه بوده و كمترين ميزان نيز در
ســال  1387برابر  8/17گرم بوده است ،همچنین اثر سال بر بنیه و شادابی
گونه نیز وجود داشته اســت ،بطوریکه بر اساس میانگین گروهبندی دانکن
سالهای  1386و  1387در یک گروه و سالهای  1388و  1389نیز هر کدام
جداگانه در یک گروه قرار گرفته اند (جدول .)5
در جدول  6نشــان داده شــده است که سطوح شــاهد 50 ،25 ،و 75
درصد به ترتيب از بيشترين تا كمترين میزان ميانگين توليد علوفه را بهخود
اختصاص دادند .بر اســاس گروه بندي دانكن و مقايســه ميانگين داده ها با
افزايش درصد برداشــت ميانگين توليد علوفــه در این گونه كاهش مييابد،
همچنین ســالهای  1387 ،1386و  1388در یک گروه ( )aو ســال 1389
نیز به تنهایی در یک گروه ( )bقرار گرفته است .همچنین بنیه و شادابی سه
ســطح شاهد 25 ،و  50درصد در یک گروه ( )aو شدت برداشت  75درصد
به تنهایی در یک گروه ( )bقرار گرفته است (جدول .)6

بحث و نتیجهگیری

بررســی نتايج مطالعات آماری اثرات سال و شدتهای مختلف برداشت
بر توليد علوفه گونه مورد مطالعه نشان داد که اثر سطوح مختلف برداشت،
ســالهاي مختلف و اثر متقابل آنها بر توليد علوفه و بنیه شادابی در سطح
يك درصد معنيدار ميباشد .اين امر نشان ميدهد که در سالهاي مختلف
بــا وضعيت آب و هوایي متفاوت ،ميزان توليد متفاوت ميباشــد .همچنين
درصد بهرهبرداريهاي متفاوت نيز ميزان توليدات متفاوت علوفه را به دنبال
دارد.
بر اســاس گروهبندي دانكن و مقايسه ميانگين دادهها با افزايش درصد
برداشــت ميانگين توليد علوفــه نیز كاهش مييابــد .در تأیید این مطلب
 )2003( Fridmanبیــان کرد که شــدت چــراي  31-40درصد درصد
موجب کاهش توليد علوفه و بذردهي گياهان کليدي نشــده و ليکن شدت
چــراي  50درصد بذردهي و توليد علوفه گياهان کليدي را با نقصان مواجه
ميسازد .در ســالهای  1386و  1389شاهد تولید بیشتری از این گونه در
مقایســه با دیگر سالها هستیم .با بررســی آمار بارندگی منطقه میتوان پی
برد که میزان بارندگی در این دو ســال بیشــتر از دیگر ســالها بوده است
و مقدار بارندگی در ســال  1387در بین ســالهای تحقیق کمترین مقدار
میباشــد .در نتیجه میتــوان یکی از دالیل افزایش تولیــد علوفه در طی
ســالهای  1386و  1389را افزایش بارندگی و کاهش تولید علوفه در سال
 1387را کاهش بارندگــی منطقه بیان کرد در تأیید این مطلب  Borkو
همــکاران ( )2001و  Abdolahiو همــکاران ( )2012بیــان کردند که
تولید علوفه به طور معنیداری به میزان بارش وابسته است .نتایج نشان داد

(پژوهشوسازندگی)

که با افزایش شــدت برداشــت میزان بنیه و شادابی (بین سالهای  1386و
 1387اختالفی وجود ندارد ولی در ســال  1388و  1389با افزایش شدت
برداشــت بنیه و شادابی نیز کاهش مییابد) و ارتفاع این گونه کاهش یافته
بهطوریکه در شــدت برداشت  75درصد بنیه و شادابی و ارتفاع آن کمترین
مقدار میباشــد ،چنانچه ارتفاع گیاه در تمام ســالها در شدت برداشت 25
درصد حداکثر و بیش از تیمار شــاهد (صفر درصد) نیز میباشــد ،میتوان
بیان کرد که برداشــت در حد سبک ( 25درصد) باعث تقویت رشد رویشی
این گونه میشود.
نتایج بدســت آمده با نتایج  Saediو همکاران ( )2011مطابقت دارد.
در تأییــد نتایج حاصل از این مطالعــه  Zarekiaو همکاران ( )2012نیز
بیان کردند که میزان ارتفاع و شــادابی گونه Stipa hohenacheriana
در تیمار شــاهد و  25درصد بیشــتر و بهتر از سایر تیمارهاست ( 50و 75
درصد) .نتایج بدست آمده از پژوهش انجام شده به خوبی نشان میدهد که
تأثیرات میزان برداشــت در شــدتهای مختلف ،بر میزان مرگ و میر گیاه
 K. cristataبیتأثیر بوده و این گیاه نســبت به چرا مقاومت خوبی دارد.
 Saediو همکاران ( )2011نیز بیان کردند که شدتهای مختلف برداشت
بر مــرگ و میر گونــه  .Br. tomentellus Boissبیتأثیر بوده اســت.
همچنین نتایج این تحقیق نشــان داد که اثر شــدتهای مختلف برداشت
بر بقیه فاکتورهای مورد مطالعه تأثیر منفی داشــته است .شدت برداشت تا
سطح  75درصد ،تولید علوفه ،رشد اندامهای هوایی ،بنیه و شادابی و میزان
تولید بذر در این گونه را کاهش میدهد .همســو با این نتایج Sanadgol
 )2004( and Moghadamبیان کردند که با افزایش شدت چرا بر روی
گونه  ،Br. tomentellusتولید سرپا ،ارتفاع و تعداد ساقه های آن کاهش
مییابد.
 Tavakoliو همکاران ( )2006نیز بیان کردند که با افزایش شــدت
چرا و چرای سنگین در گونه  ،Br.tomentellusعملکرد این گونه کاهش
مییابد Reece .و همکاران ( )2001نظریه نصف داشــت و نصف برداشت
را در مــورد حدبهره برداری مجاز عنــوان کردند ،که طبق این نظریه اجازه
چرای  50درصد علوفه موجود در مرتع به دام داده شود ،در این مطالعه نیز
بر اساس نتایج حاصل شده ميتوان شدت برداشت  50درصد را که كمترين
اثرات منفي در خصوصيــات گياهي و توانایی حیاتی گونه  K.cristataرا
به همراه دارد ،مناســب دانست تا اینکه شادابي و سالمت گياه نيز در طول
ســاليان متمادي حفظ گردد .در تأیید این مطلب  Abrahamو همکاران
( )2010اثرات تکرار برداشــت بر روی تولید زمستانه و ارزش غذایی گونه
 Agropyron cristatumرا مورد بررســی قــرار دادند ،و به این نتیجه
رســیدند که تولید علوفه در تکرار برداشت متوسط از پایداری بیشتری از
نظر تولید و ارزش غذایی برخوردار میباشد .از آنجایی که پیش شرط اداره
مراتع تعیین ظرفیت چرا می باشــد و یکی از ابزارهای مهمی که می تواند
به این مهم کمک نماید ،تعیین حدبهره برداری مجاز می باشد (Azhdari
و همکاران ،)2009 ،پس الزم اســت جهت مدیریــت پایدار مراتع و حفظ
پوشش گیاهان مرغوب به فاکتور حد بهرهبرداری مجاز گیاهان مرتعی توجه
بیشتری شود.
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گونههــاي مهم مرتعي در مراتع نمونه پنج منطقه رويشــي ايران توســط
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