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تعيين مناسبترين حد بهرهبرداري مجاز گونة
 Artemisia sieberiدر مراتع استپي دهنو  -بردسير
استان كرمان
محمد شریفی یزدی؛ مربی و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان
فرهنگ قصریانی؛ استادیار موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
مینا بیات*؛ کارشناس موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

چكيـده:

به منظور تعيين مناسبترين حد بهرهبرداري ،مطالعة اثر شدتهاي مختلف برداشت بر توليد علوفة گونة()Artemisia sieberi
در مراتع استپي دهنو -بردسير استان كرمان بهاجرا درآمد .براي رسيدن به اين هدف در سايت يک هکتاري محصور شده به همين
ِ
برداشت  50 ،25و  75درصد به روش تقليد چرا
منظور آزمايش انجام شد .تيمارهاي مورد نظر در اين تحقيق شامل چهار شدت
( )Simulationو شــاهد (بدون برداشــت) بود .در هر تيمار ده پاية مشابه و متوسط از گونة مورد نظر بهعنوان تکرار انتخاب و
متغيرهاي وابســته طي ســه سال دورة آزمايش از ســال  1387تا  1389روي اين گونه اندازهگيري و در فرمهاي مخصوص ثبت
شــد .نتايج بهدســت آمده در قالب طرح آماري کرتهاي خردشده در زمان در سه سال  1387تا  1389در نرم افزار SASتجزيه
و تحليل شد .نتايج برداشت علوفه طي انجام آزمايش نشان داد كمترين ميزان توليد در سال  1387در شدت برداشت  25درصد
و بيشــترين ميزان آن در سال  1388در تيمار شاهد بوده است .با توجه به منبع تغييرات در عرصة مرتعي (چراي دام عامل اصلي
مديريتي و شــرايط آبوهوايي ساالنه) و با عنایت به اینکه خاک منطقه نیز از پایداری نسبت ًا خوبی برخوردار است ،ميتوان بيان
کرد که چراي دام تا کمتر از  50درصد از وزن رويش ساالنه حتي در سالهاي خشکسالي ضامن بقاي گونه Artemisia sieberi
در منطقة دهنو -بردسیر خواهد بود و سالمتي و شادابي اين گونه را به خطر نمياندازد.

واژگان كليدي ،Artemisia sieberi :شدت برداشت ،سايت استپي دهنو بردسير.Simulation ،
* نویسنده مسئول تلفن09128438212 :

E. mail: mina10539@yahoo.com
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مقدمه

عدم رعایت تعادل دام و مرتع و بهرهبرداری بیش از حد
در بسیاری از مراتع کشور موجب تخریب این منابع
میشود و خسارات جبرانناپذیری به پوشش گیاهی و
خاک وارد میکند .تعادل و ثبات جوامع گیاهی موجود
در اکوسیستمهای مرتعی در گذشته ،مرهون تعادل بین
تعداد دام و ظرفیت چراست ،بهطوریکه به دنبال افزایش
جمعیت و نیاز روزافزون به مواد گوشتی و محصوالت
لبنی به تدریج دخالت انسان در این اکوسیستمها زیاد
شده و کموبیش آثار مثبت و منفی بهجا گذاشته است و
در جاهایی که دخالت انسان نامعقول بوده ،باعث بههم
خوردن تعادل بین دام و مرتع شده و تخریب جوامع
گیاهی و خاک را سبب شده است .دام بخشی از محیط
گیاه و گیاه بخشی از محیط دام است .مادامی که این دو
با هم به حیات خود ادامه دهند ،رفاه یکی به دیگری
وابسته است (.)Karimi, 2009
يكي از ابزارهاي اصلي كه به مديريت چرا و استفادة
مطلوب از آن كمك میکند ،درنظرگرفتن حدبهرهبرداري
مجاز از گياهان مرتعي و ارزيابي ميزان بهرهبرداري از
مرتع در پايان فصل چراست .براي اجراي مديريت بهينه
در مرتع الزم است مشخص شود در پايان فصل چرا
چه مقدار علوفه را دام در چرا استفاده میکند .طبيعي
است حد بهرهبرداري مجاز مناطق مختلف آبوهوايي و
تيپهاي گياهي متفاوت در شرايط توپوگرافي مختلف
يكسان نخواهد بود و متأثر از عوامل تعيينكنندة حد
بهرهبرداري ،مقادير مختلفي بهدست ميآيد.

براي محاسبة علوفة در دسترس دام -همچنين محاسبة
ظرفيت چرا ،پايداري و ارتقای گياهان مرغوب ،حفاظت
خاك و بهبود وضعيت مرتع تعيين -ميزان حدبهرهبرداري
مجاز الزم است .درمنة دشتي اصليترين و فراوانترين
عنصر گياهي مراتع كشور شناخته شده است .اين گونه
به واسطة ويژگيهاي بسيار بارز خود بهشدت در مقابل
شرايط سخت محيطي مقاوم است و با توجه به روند رو
به رشد تخريب مراتع ،تعيين حد بهرهبرداري مجاز این
گونه در مراتع بر اصالح و احيای مراتع مؤثر است.
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درصد حد بهرهبرداري مجاز بسته به گونه تغيير
میکند .وقتي حد بهرهبرداري براي گياه مرغوب تعيين
شد ،از اين عدد براي كل گياهان بهرهگيري ميشود.
همچنين ،برخي منابع در مورد خوشخوراكي و حد
بهرهبرداري اشتباه ميكنند ( .)Arzani., 2009مطابق
تعريف انجمن مرتعداري امريکا حد بهرهبرداري شامل
درجة بهرهبرداري از رشد سال اخير است كه اگر به
آن عمل شود ،باعث بهبود يا حفظ توليدات بلندمدت
مرتع يا رويشگاه خواهد شد ( .)SRM, 1989تعيين
معيارهاي مؤثر بر حد بهرهبرداري مجاز فرسايش خاك
را كاهش میدهد و در پايداري آب و خاك مؤثر است
و با پايداري گونههاي مرغوب مرتعي به اقتصاد كشور
كمك میکند (.)Azhdari et al., 2009
) Forward & Magai (1992اثر تکرار و شدت
برداشت را بر توليد ،کيفيت علوفه و مقاومت به چرا
(زندهماني)ی گونة  Andropogon gerardiبررسي
کردند و نتيجه گرفتند رشد مجدد اين گونه در تکرار
زياد به مقدار قابل توجهي کاهش مييابد .شدت برداشت
زياد باعث کاهش قندهاي محلول گياه ميگردد ،اما
تفاوت چنداني در عملکرد بهوجود نميآوردTate et .
) al (1994اثر شدت برداشت را بر رشد مجدد گونههاي
دايمي گراس بررسي کردند و نتيجه گرفتند رشد مجدد
اين گونه در شدت زياد به مقدار قابل توجهی کاهش
مييابد و شدت برداشت زياد باعث کاهش قندهاي
محلول گياه ميشود ،اما تفاوت چنداني در عملکرد
بهوجود نميآوردMotazedian & Sharrow (1990) .
آثار تکرار و شدت برداشت علوفه را بر تغييرات توليد
و کيفيت علوفه بررسي کردند و نتيجه گرفتند کيفيت
علوفه در همة تيمارها تغيير معناداري نداشت .اما توليد
گياهان در تيمار برداشت شديد به مقدار قابل توجهي
کاهش يافت.
) Bai & Romo (1997کاهش تولید بذر بر اثر
چرای شدید دام را یکی از علل اصلی کاهش میزان
بذور ذخیرة خاک نوعی درمنه به نام Artemisia frigid
 Willdذکر کردند و پایداری ذخایر بذری نسبت به
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فشار چرای دام را عامل تأثیرگذاری بر تداوم تولید این
گیاه دانستند Edward et al (2001) .رابطة بين توليد
علوفة علفزارها و بارندگي را در آلبرتاي مركزي مطالعه
کردند .از نتايج آنان چنين برميآيد كه توليد همبستگي
معناداري با بارندگي دارد اما اين همبستگي بسته به نوع
علفزار متفاوت است Holchek et al. (2003) .در 13
سال آزمايشهاي چرايي ،واكنشهاي متفاوتي را نسبت
به شدت چرا و ميزان بارندگي ساالنه در گونههاي
كليدي مرتع ثبت کردند.
محققانی چون & Murphy (1970)، Fitzpatrick
Nix (1970)، Dancan & Woodmansee (1975)، Le
Houerou (1984)، Smoliak (1986)،Silvertown et al
) (1994و ) Laidiaw (2005توليد درازمدت مرتع را

از طريق بارندگي پيشبيني كردند و نشان دادند رابطة
مستقيمي بين توليد علوفه و بارندگي وجود دارد.

در نشريهاي در دانشكدة كشاورزي اياالت متحده
( )USDAدر سال  2011استانداردهايي از حد
بهرهبرداري مجاز براي گونههاي كليد گراسها و
بوتهايها بيان شد كه در آن براي گراسها  %55-35حد
بهرهبرداري مجاز و براي بوتهايها (از جمله Artemisia
 %25-35 ).sppرا تعيين کرد.

) Zarekia et al. (2011در گزارش نهایی طرح حد
بهرهبرداری مجاز میزان برداشت  %30را برای گونة
 Artemisia sieberiبه منظور حفاظت خاک و حفظ
سالمت و شادابی گیاه پیشنهاد دادند.

) Miraskari shahi et al. (2004تغييرات
کربوهيدراتهاي محلول از دو اندام ريشه و ساقه در سه
گونة مرتعي (دو بوته و يک گراس چندساله) در منطقة
نردين استان يزد را بررسي کردند و نتيجه گرفتند کاهش
کربوهيدراتها در سه گونه و دو مرحلة رشد رويشي
و اوج گلدهي بود .محل تجمع آنها در فرم گراس
در يقه (طوقه) و درصد کمي در ريشه وجود داشت،
اما در بوتهها در دوبخش ريشه و ساقه يافت شدند.
گونة سالسوال وگراس نوسان بيشتر داشت و درمنه داراي
نوسان کمتر بود Baghestani et al. (2004) .توليد
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مرتع و رفتار چرايي بز را در مراتع تيپ درمنة اروشيای
منطقة استپي ندوشن يزد بررسي کردند و نتيجه گرفتند
در اوايل فصل چرا (بهار و تابستان) تغذية دامها بيشتر
روي گونههاي يكساله و گياهان دايمي خانوادة گندميان
متمركز است تا گونههاي بوتهاي دايمي ،ليكن در اواخر
فصل مذكور گونههاي بوتهاي بيشتر مورد توجه دام
قرارميگيرد .گذشته از آن توليد دام در اوايل فصل چرا
تفاوت زيادي با توليد آن در اواخر اين فصل ندارد.

) Ameri&Mesdaghi (2002ترجيح چرايي بز و
گوسفند سنگسري را در مراتع نيمهاستپي سمنان با تيپ
گياهي  Artemisia-Eurotiaبررسي کردند .اين محققان
نتيجه گرفتند گوسفندان گياهان پهنبرگ و تا حدودي
بوتهها و بزها بوتهها را بر ساير گياهان ترجيح میدهند.
) Moghadam (2000حدبهره برداری مجاز گونههای
بومی را  40تا  50درصد تولید ساالنه بیان کرد .این
میزان برای گراسها و پهنبرگان چنانچه در فصل رکود
رشد چرا شوند ،نباید از  60درصد و برای بوتهایها
نباید از  65درصد تجاوز کندAzhdari et al. (2009) .
در تحقيقات خود در طالقان به اين نتيجه رسيدند که در
صورتي كه در يك تيپ وضعيت خوب ،گرايش مثبت
و خاك مقاوم به فرسايش بود ،حد بهرهبرداري مجاز
 50درصد در نظر گرفته شود (بهترين حالت)؛ و در
صورتي كه وضعيت فقير ،گرايش منفي و خاك حساس
به فرسايش بود ،حد بهرهبرداري مجاز  20درصد در
نظر گرفته شود.

تحقيق حاضر با هدف مشخص کردن بهترین میزان
برداشت برای این گونة کلیدی در منطقة دهنو -بردسیر
استان کرمان ،به مطالعة آثار كوتاهمدت (سه ساله) چهار
شدت برداشت ( 75 ,50 ،25و بدون برداشت) بر گونة
درمنه دشتی پرداخته است.

روششناسی

اين تحقيق طي سالهاي  1387تا  1389در ايستگاه
دهنو -بردسير و در نزديکي شهرستان بردسير به اجرا
درآمد .مراتع استپي دهنو -بردسير با ارتفاع متوسط
 2300متري از سطح دريا و ميزان متوسط بارندگي
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Stipa barbata , Oryzopsis holciformis ,
Dendrostelleralessertii,Hertiaintermedia ,Scariola
orientalis , Eremurus persicus , Launaea canthodes

ساليانة  150ميليمتر در سال در  120کيلومتري شهر
کرمان ،در محدودة جغرافيايي  29درجه و  56دقيقه
عرض شمالي و  56درجه و  16دقيقة طول شرقي و در
نزديکي شهرستان بردسير در مسير بردسير -سيرجان
قرار گرفته و نزديکترين ايستگاه هواشناسي منطقه
ايستگاه دستجرد است .بيشتر اراضي منطقه متشکل از
رسوبات آبرفتي بادبزني همراه با مقدار زيادي اليههاي
آهک است که بر سنگريزهها تشکيل شدهاند .بيشتر
اراضي رسوبات آبرفتي بادبزني با خاکهاي عميق و
نيمهعميق دارد .رژيم رطوبتي اين خاكها زريك و
ردهبندي عمدة خاک منطقه اينسپتي سول است .بافت
خاك سندي لوم تا لوم است و  pHخاك بين  7/6تا
 8/2و  ECكمتر از  4ميليموس بر دسيزيمنس است.

بهطورکلی ،وسعت مراتع استان حدود  12/2میلیون
هکتار است که از این میزان حدود  3/6میلیون هکتار
مربوط به مراتع ییالقی و  5/1و  3/4میلیون هکتار به
ترتیب مربوط به مراتع قشالقی و روستایی است .این
سایت در منطقة استپی قراردارد که جزء مراتع روستایی
و ییالقی است .بررسي منحني آمبروترمي  20ساله در
منطقة مورد مطالعه نيز نشاندهندة آن است كه وضعيت
رطوبت در ماههاي آذر ،دي ،بهمن ،اسفند و فروردین
باالست ،بهطوریکه طول فصل مرطوب  5ماه و فصل
خشک  7ماه و نوسانات آن در ماههای مرطوب بین 25
تا  32میلیمتر است .میزان بارندگی میانگین  20ساله
 162میلیمتر ،دمای ماکزیمم  ،24/3دمای مینیمم 1/9
و دمای متوسط  13/1درجة سانتیگراد است .منحنی
آمبروترمی  20ساله در شکل  1نشان داده شده است.

تيپ گياهي غالب در سايت مورد نظر Artemisia
 sieberi–Zygophyllum eurypterumاست وگونههاي

غالب آن -شامل درختچهها ،بوتهها و گراس-
عبارتاند از:
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شکل  .1منحنی آمبروترمی منطقة مورد مطالعه در دورة آماری  20ساله

ﺷﻜﻞ  .1ﻣﻨﺤﻨﻲ آﻣﺒﺮوﺗﺮﻣﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در دورة آﻣﺎري  20ﺳﺎﻟﻪ

در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻃﺮح ﻣﻠﻲ ،ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﻣﺠﺎز ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﻣﺮﺗﻌﻲ در ﻣﺮاﺗﻊ ﻧﻤﻮﻧﺔ ﻣﻨﺎﻃﻖ
روﻳﺸﻲ ﻛﺸﻮر در ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ و ﻣﺮاﺗﻊ ﻛﺸﻮر از روش ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺗﻘﻠﻴﺪ ﭼﺮا ﻳﺎ روش ﺷﺒﻴﻪﺳﺎزي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ،
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ در ﺳﺎﻳﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ،ﮔﻮﻧﺔ  Artemisia sieberiاﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ ﻛﻪ از ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي ﻣﻬﻢ و ﮔﻮﻧﻪاي ﻛﻠﻴﺪي در اﻳﻦ
ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻫﺪف در ﺳﺎﻳﺖ ﻳﻚ ﻫﻜﺘﺎري ﻣﺤﺼﻮر ﺷﺪه آزﻣﺎﻳﺶ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در اﻳﻦ
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در اين بررسي بر اساس دستورالعمل طرح ملي،
تعيين حد بهرهبرداري مجاز گونههاي مهم مرتعي در
مراتع نمونة مناطق رويشي کشور در مؤسسة تحقيقات
جنگلها و مراتع کشور از روش پيشنهادي تقليد چرا
يا روش شبيهسازي استفاده شد ،بدين ترتيب که در
سايت مورد بررسي ،گونة  Artemisia sieberiانتخاب
شد که از گونههاي مهم و گونهای کليدي در اين منطقه
است .براي رسيدن به اين هدف در سايت يک هکتاري
محصور شده آزمايش انجام شد .تيمارهاي مورد نظر
در اين تحقيق شامل چهار شدت برداشت 50 ،25 :و
 75درصد برداشت به روش تقليد چرا ( )simulationو
شاهد (بدون برداشت) بود.

در آغاز فصل چراي متداول  40پاية مشابه و متوسط
از گونة مورد نظر بهعنوان تکرار انتخاب شدند ،كه 10
پايه شاهد در نظر گرفته شد و از  10پايه  25درصد،
از  10پاية ديگر  50درصد و از  10پاية آخر  75درصد
علوفة سال جاري در هر سال ،بهصورت تدريجي چيده
شد و پس از خشککردن در هواي آزاد توزين و وزن
علوفة هر پايه در هر سال ثبت شد .در پايان فصل رشد
پس از خشک شدن گياه بقية علوفه نيز چيده و توزين
شد ،كه با جمعكردن علوفة حاصل از ماههاي برداشت
با باقيماندة توليد در پايان فصل رويش مقدار كل علوفة
توليد شدة گياه در آن سال بهدست آمد .نهايت ًا ،ميزان
توليد پايههاي انتخابي بر اثر تيمارهاي بهرهبرداري
اعمال شده در هر سال بررسي و در فرمهاي مخصوص
ثبت شد .ميزان كل علوفة توليدي در قالب طرح آماري
كرتهاي خرد شده در زمان در قالب طرح پاية كام ً
ال
تصادفي با ده تكرار و به مدت سه سال ( 1387تا
 )1389در نرم افزار  SASتجزیه و تحليل و ميانگين
صفت مورد بررسي با آزمون دانكن مقايسه شد.

نتايج

بر اساس مطالعات انجام شده طي سالهاي 1387
تا  1389و با توجه به نتايج جدول تجزية واريانس
مشخص شد ،که اثر سال ،اثر شدتهاي مختلف
برداشت ،همچنين اثر متقابل سال و شدتهاي مختلف
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برداشت بر توليد علوفه گونة  Artemisia sieberiدر
سطح  1درصد معنادار است ،بنابراين بين سالهاي
مختلف و شدتهاي مختلف برداشت از لحاظ آماري
اختالف وجود دارد.
تجزيه و تحليل دادهها نشان ميدهد به لحاظ مقايسة
ميانگين اثر سال بر ميزان توليد علوفة گونة Artemisia
 ،sieberiبين سالهاي مختلف از  1387تا  1389از
لحاظ آماري اختالف معنادار وجود دارد و با توجه
به اندازهگيريهاي بهعمل آمده مشخص شد باالترين
ميزان توليد علوفه مربوط به سال  1388و كمترين ميزان
مربوط به سال  1387است .علت كاهش توليد در سال
 1387كاهش بارندگي در آن سال است که مستقيم ًا بر
توليد علوفه تأثير دارد .با توجه به اينكه ميزان بارندگي
تأثير زيادي بر ميزان توليد دارد ،در طول سالهاي انجام
آزمايش ميزان بارندگي سايت مورد مطالعه اندازهگيري
و ثبت شد .میزان بارندگی در سالهای  1387تا 1389
به ترتیب  230 ،90و  170میلیمتر بود و بین بارندگی
با تولید  98درصد همبستگی وجود داشت.

به لحاظ مقايسة ميانگين اثر متقابل سال و شدتهاي
مختلف برداشت بر توليد گونة  ،Artemisia sieberiاز
لحاظ آماري اختالف معنادار وجود دارد كه بيشترين
ميزان توليد را در تيمار شاهد در سال  1388در حدود
 38/35گرم و كمترين ميزان آن را در شدت برداشت
 %25در سال  1378حدود  7/8گرم ميتوان مالحظه
کرد .بين شدتهای برداشت 50و  %75از لحاظ آماري
اختالف کمی وجود دارد.
در شكل  2نمودار ميانگين توليد پايههاي انتخابي،
حاصل از اثر متقابل تيمارهاي مختلف برداشت بر اثر
سال نشان داده شده است ،كه حروف مشابه از لحاظ
آماري معنادار نیست.

بحث و نتيجهگيري

هدف مديريت بايد حفظ شادابي و افزايش گونههاي
مرغوب در مرتع باشد .مرغوبيت يک گونه بستگي به
منظور مرتعدار دارد .برای مثال ،جهت تأمين مداوم علوفه
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تعيين مناسبترين حد بهرهبرداري مجاز گونة  Artemisia sieberiدر ...

ﺷﻜﻞ  .2ﻧﻤﻮدار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺣﺎﺻﻞ از اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺳﺎل

ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮي

شكل  .2نمودار ميانگين توليد حاصل از اثر متقابل تيمارهاي مختلف برداشت بر اثر سال

Murphy،
)(1975
Woodmansee،
ﺑﺎﺷﺪ(2005).
Laidiaw،
بیش از
چندساله،
فرسايش گونه
کنترل
ﻫﺪفدام يا
براي
ﻣﺮﺗﻌﺪار
ﻣﻨﻈﻮر
ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ
ﻣﺮﻏﻮﺑﻴﺖ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ
ﻣﺮﻏﻮب در ﻣﺮﺗﻊ
ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي
هاياﻓﺰاﻳﺶ
ﺷﺎداﺑﻲ و
ﺑﺎﻳﺪ ﺣﻔﻆ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ

 (1986) Smoliakو  (1994) Silvertown et alتوليد
همه گندميان و بوتهايها -به دلیل حفظ فرسایش خاک
كردند و
ﮔﻨﺪﻣﻴﺎن
ﭼﻨﺪﺳﺎﻟﻪ ،ﺑﻴﺶ
دارد .ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ،ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺪاوم ﻋﻠﻮﻓﻪ ﺑﺮاي دام
ﻫﻤﻪبيني
بارندگيازپيش
ﻫﺎياز طريق
ﮔﻮﻧﻪ را
ﻓﺮﺳﺎﻳﺶمرتع
هايﻳﺎ ﻛﻨﺘﺮلدرازمدت
و تأمین بخش عمدة علوفة دام -باارزشاند .گراس
و نشان دادند رابطة مستقيمي بين توليد علوفه و
ﺧﺎك ودام
نگهداري
ﺣﻔﻆجيرة
دﻟﻴﻞيها
چندسالهﻫﺎ-وﺑﻪبوتها
دورة ﻋﻤﺪة ﻋﻠﻮﻓﺔ دام -ﺑﺎارزشاﻧﺪ .ﮔﺮاسﻫﺎي ﭼﻨﺪﺳﺎﻟﻪ و ﺑﻮﺗﻪايﻫﺎ ﺟﻴﺮة
در ﺑﺨﺶ
ﺗﺄﻣﻴﻦ
ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ
ﺑﻮﺗﻪاي
بارندگي وجود دارد .آزمايشهاي مختلف در نقاط
خشکي محسوب ميشوند و در فصل خوب از لحاظ
ﮔﻴﺎﻫﺎنمختلف
گونﺔههاي
است
نشاناﻳﻦداده
جهان
مختلف
ﻳﻜﺴﺎﻟﻪ
معموالًﻋﻠﻮﻓ
ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ
ﺟﻴﺮة
ﺎرﻧﺪﮔﻲ
ﻟﺤﺎظ ﺑ
ﻓﺼﻞ ﺧﻮب از
ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ
ﻣﺤﺴﻮب
جيرةدورة
دام در
يکسالهو غندريتر
گياهان
ﺧﺸﻜﻲعلوفة
غذایي با
ﻧﮕﻬﺪارياين
بارندگي
گياهي واكنشهاي متفاوتي به چرا نشان ميدهند و
و تکميل ميشود.
ﻏﻨﻲﺗﺮ و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮد.
شرايط اقليمي هر منطقه نيز تأثير زيادي در اين زمينه
تجزيه و تحليل دادهها نشان ميدهد به لحاظ مقايسة
دارد .برای مثال ،در طول  13سال آزمايشهاي چرايي
ميانگين اثر سال بر ميزان توليد علوفة گونة Artemisia
،Artemisia
sieber
ﺗﻮﻟﻴﺪبهﻋﻠﻮﻓﺔ
هاي ﻣﻴﺰان
ﺳﺎل ﺑﺮ
ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ دادهﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﺛﺮ
ميزان بارندگي
شدتﮔﻮﻧﺔچرا iو
متفاوتي
واكنش
 ،sieberiباالترين ميزان توليد علوفه مربوط به سال
ساالنه در گونههاي كليدي مرتع ثبت شد (Holchek
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل  1387اﺳﺖ .ﻋﻠﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺳﺎل
 1388و
ميزانﻋﻠﻮﻓﻪ
كمترينﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان
است.
ﺳﺎل1387
ﻣﺮﺑﻮطبه ﺑﻪسال
مربوط
 1388و
 .)et al., 2003بنابراين ،با عنايت به اينكه در مناطق
علت كاهش توليد در سال  1387كاهش بارندگي در
درﺻﺪ است ،به
98متغير
ﺗﻮﻟﻴﺪيها
بارندگ
خشك نزول
خشكﺗﺄ وﺛﻴﺮنيمه
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ
ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎ
دارد .ﺑﻴﻦ
 1387ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ًدر آن ﺳﺎل اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠﻮﻓﻪ
آن سال است که مستقيما بر توليد علوفه تأثير دارد.
طور طبيعي مراتع نيز توليد متفاوتي را متناسب با ميزان
وجودetداشت.
همبستگی
98درصد
داﺷﺖ .تولید
بارندگی با
داشت.ﻫﺎ و ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ را در آﻟﺒﺮﺗﺎي ﻣﺮﻛﺰي
خواهندﺔ ﻋﻠﻔﺰار
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠﻮﻓ
 Edwardراﺑﻄﺔ ﺑﻴﻦ
)al. (2001
ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ اﻳﻦ
بینوﺟﻮد
بارندگي
همسو با این نتایج ) Edward et al. (2001رابطة بين
هاي
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ شد
مقايسةاﻳﻦميانگين اثر
همچنین،ﺑﺎ به
ﻧﻮع
ﺑﺴﺘﻪتﺑﻪ
لحاظدارد اﻣﺎ
ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ
مركزيﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻌﻨﺎداري
ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺑﺮﻣﻲآﻳﺪ
ﭼﻨﻴﻦ
ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎن
علوفةﻛﺮدﻧﺪ.
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
آلبرتاي
را در
بارندگي
علفزاازرها و
توليد
مختلف برداشت بر ميزان توليد گونة Artemisia
مطالعه کردند .از نتايج آنان چنين برميآيد كه توليد
ﻋﻠﻔﺰار ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
 ،sieberiاز لحاظ آماري اختالف معناداری وجود
همبستگي معناداري با بارندگي دارد اما اين همبستگي
دارد كه بيشترين ميزان توليد در تيمار شاهد در حدود
بسته به نوع علفزار متفاوت است.
،Murphy
)(1970
)(1984و & Nix
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،ﻣﺤﻘﻘﺎﻧﻲ ﭼﻮن )،Dancan & Le Houerou ،(1984
برداشت %25
،Fitzpatrickشدت
كمترين ميزان آن در
 38/35گرم
همچنین ،محققانی چون & (1984)، Dancan
در حدود  7/8گرم بوده است .بين شدت برداشت50
) Silvertown et al (1994و ) Smoliak (1986ﺗﻮﻟﻴﺪ درازﻣﺪت ﻣﺮﺗﻊ را
،Laidiaw
)(2005
،Woodmansee
)(1975
Le Houerou،
)(1984
Fitzpatrick
& Nix،
)(1970
و  %75از لحاظ آماري اختالف کمی وجود دارد .در
از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻛﺮدﻧﺪ و ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ راﺑﻄﺔ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠﻮﻓﻪ و ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ وﺟﻮد دارد .آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎي

ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻴﺎﻫﻲ واﻛﻨﺶﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺑﻪ ﭼﺮا ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﻨﺪ
8
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نتيجه ،شدت برداشتهاي  50و  %75در اين منطقه
باعث كاهش توليد نشده است ،كه با نتايج محققاني
چون) Forward & Magai (1992و )Tate et al. (1994
مطابقت دارد .اين محققان معتقدند شدت برداشت زياد
باعث کاهش قندهاي محلول گياه ميشود ،با وجود
این تفاوت چنداني در عملکرد بهوجود نميآورد و با
نتایج محققانی چون )Motazedian & Sharrow (1990
مغایرت دارد .این محققان نتیجه گرفتند توليد گياهان
در تيمار برداشت شديد به مقدار قابل توجهي کاهش
مییابد .همچنین Bai & Romo (1997) ،کاهش تولید
بذر بر اثر چرای شدید دام را یکی از علل اصلی کاهش
میزان بذور ذخیرة خاک نوعی درمنه بهنامArtemisia
 frigid Willdذکر کردند و پایداری ذخایر بذری نسبت
به فشار چرای دام را عامل تأثیرگذاری بر تداوم تولید
این گیاه دانستند.

) Arzani et al (2006بيان کردند اساس حد
بهرهبرداري مجاز حفظ گونههاي مرغوب است ولي
اينکه گياه مرغوب در چه حدي بهرهبرداري شود،
به شرايط محيطي بستگی دارد ،از جمله پايداري
خاک ،شرايط توپوگرافي مانند شيب منطقه ،چگونگي
بهرهبرداري در سال قبل و شرايط آبوهوايي .همچنين،
نوسانات آبوهوايي ،فصل چرا و وضعيت مرتع متغير
است .بنابراين ،تعيين زمان چرا و حد بهرهبرداري
مجاز گياهان ،به گونهاي که ضمن رسيدن به عملکرد
بهينة دام ،پايداري اکوسيستم مرتعي نيز تضمين گردد،
از اصول اساسي در مديريت مرتع به حساب ميآيد.
) Moghadam (2000حد بهرهبرداری مجاز گونههای
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بومی را  40تا  %50تولید ساالنه بیان کرده است .این
میزان برای گراسها و پهنبرگان چنانچه در فصل رکود
رشد چرا شوند نباید از  %60و برای بوتهایها نباید از
 %65تجاوز کند .بهطورکلي ،و با توجه به منبع تغييرات
در عرصة مرتعي (چراي دام عامل اصلي مديريتي و
شرايط آبوهوايي ساالنه) و با عنایت به اینکه خاک
منطقه نیز پایداری نسبت ًا خوبی دارد ،ميتوان بيان کرد
که چراي دام تا کمتر از  50درصد از وزن رويش ساالنه
حتي در سالهاي خشکسالي هم ضامن بقاي گونة
 Artemisia sieberiدر منطقة دهنو -بردسیر است.

تجربه نشان داده است اكثر گياهان بومي ،در صورتي
كه ميزان بهرهبرداري در طول فصل بهرهبرداري بيش
از  40تا  50درصد وزن توليد ساالنه نباشد ،قادر به
پايداري قدرت رويشي و سالمتي خود خواهند بود.
لذا ،در اين تحقيق در خصوص بهرهبرداري مجاز گونه
 Artemisia sieberiبراي حفظ توليد و شادابي اين
گياه ،همچنين حفاظت خاک ،ميزان شدت برداشت %50
پيشنهاد ميشود.

در مراتعي كه بهعلت استفادههاي غلط در طول ايام
گذشته مرتع در حال قهقرا قرار گرفته و عالوه بر از
بين رفتن گياهان مرتعي مرغوب ،محيط نيز جهت رشد
گياهان نامساعد فراهم شده است ،احيای مرتع و سوق
آن در جهت مرحلة تعادل ضروری است .برای این
منظور الزم است مقدار حد بهرهبرداري كمتر از مراحل
ديگر در نظر گرفته شود تا فرصتي به گياهان و مرتع
داده شود و طي چند سال دوباره احيا شود و توليد آن
افزايش يابد.

...  درArtemisia sieberi تعيين مناسبترين حد بهرهبرداري مجاز گونة
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