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تعيين مناسب ترین حد بهره برداري مجاز گونة 
Artemisia sieberi در مراتع استپي دهنو - بردسير 

استان كرمان

 محمد شريفى يزدى؛ مربى و عضو هيئت علمى مركز تحقيقات كشاورزى و منابع طبيعى كرمان 
 فرهنگ قصريانى؛ استاديار موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع 

 مينا بيات*؛ كارشناس موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع 

چكيـده:
  )Artemisia sieberi(به منظور تعيين مناسب ترين حد بهره برداري، مطالعة اثر شدت هاي مختلف برداشت بر توليد علوفة گونة
در مراتع استپي دهنو- بردسير استان كرمان به اجرا درآمد. براي رسيدن به اين هدف در سايت يك هكتاري محصور شده به همين 
منظور آزمايش انجام شد. تيمارهاي مورد نظر در اين تحقيق شامل چهار شدت برداشِت 25، 50 و 75 درصد به روش تقليد چرا 
)Simulation( و شــاهد )بدون برداشــت( بود. در هر تيمار ده پاية مشابه و متوسط از گونة مورد نظر به عنوان تكرار انتخاب و 
متغيرهاي وابســته طي ســه سال دورة آزمايش از ســال 1387 تا 1389 روي اين گونه اندازه گيري و در فرم هاي مخصوص ثبت 
شــد. نتايج به دســت آمده در قالب طرح آماري كرت هاي خردشده در زمان در سه سال 1387 تا 1389 در نرم افزار  SASتجزيه 
و تحليل شد. نتايج برداشت علوفه طي انجام آزمايش نشان داد كمترين ميزان توليد در سال 1387 در شدت برداشت 25 درصد 
و بيشــترين ميزان آن در سال 1388 در تيمار شاهد بوده است. با توجه به منبع تغييرات در عرصة مرتعي )چراي دام عامل اصلي 
مديريتي و شــرايط آب وهوايي ساالنه( و با عنايت به اينكه خاک منطقه نيز از پايداری نسبتًا خوبی برخوردار است، مي توان بيان 
 Artemisia sieberi كرد كه چراي دام تا كمتر از 50 درصد از وزن رويش ساالنه حتي در سال هاي خشكسالي ضامن بقاي گونه

در منطقة دهنو- بردسير خواهد بود و سالمتي و شادابي اين گونه را به خطر نمي اندازد. 

.Simulation ،شدت برداشت، سايت استپي دهنو بردسير ،Artemisia sieberi :واژگان كليدي
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مقدمه 
عدم رعايت تعادل دام و مرتع و بهره برداری بيش از حد 
منابع  اين  تخريب  موجب  كشور  مراتع  از  بسياری  در 
می شود و خسارات جبران ناپذيری به پوشش گياهی و 
خاک وارد می كند. تعادل و ثبات جوامع گياهی موجود 
در اكوسيستم های مرتعی در گذشته، مرهون تعادل بين 
تعداد دام و ظرفيت چراست، به طوری كه به دنبال افزايش 
جمعيت و نياز روزافزون به مواد گوشتی و محصوالت 
لبنی به تدريج دخالت انسان در اين اكوسيستم ها زياد 
شده و كم وبيش آثار مثبت و منفی به جا گذاشته است و 
در جاهايی كه دخالت انسان نامعقول بوده، باعث به هم 
دام و مرتع شده و تخريب جوامع  بين  تعادل  خوردن 
گياهی و خاک را سبب شده است. دام بخشی از محيط 
گياه و گياه بخشی از محيط دام است. مادامی كه اين دو 
ادامه دهند، رفاه يكی به ديگری  با هم به حيات خود 

.)Karimi, 2009( وابسته است
يكي از ابزار هاي اصلي كه به مديريت چرا و استفادة 
مطلوب از آن كمك می كند، درنظرگرفتن حد  بهره برداري 
مجاز از گياهان مرتعي و ارزيابي ميزان بهره برداري از 
مرتع در پايان فصل چراست. براي اجراي مديريت بهينه 
پايان فصل چرا  در مرتع الزم است مشخص شود در 
چه مقدار علوفه را دام در چرا استفاده می كند. طبيعي 
است حد بهره برداري مجاز مناطق مختلف آب وهوايي و 
تيپ هاي گياهي متفاوت در شرايط توپوگرافي مختلف 
تعيين كنندة حد  عوامل  از  متأثر  و  بود  نخواهد  يكسان 

بهره برداري، مقادير مختلفي به دست مي آيد. 
براي محاسبة علوفة در دسترس دام- همچنين محاسبة 
ظرفيت چرا، پايداري و ارتقای گياهان مرغوب، حفاظت 
خاک و بهبود وضعيت مرتع تعيين- ميزان حدبهره برداري 
مجاز الزم است. درمنة دشتي اصلي ترين و فراوان ترين 
عنصر گياهي مراتع كشور شناخته شده است. اين گونه 
به واسطة ويژگي هاي بسيار بارز خود به شدت در مقابل 
شرايط سخت محيطي مقاوم است و با توجه به روند رو 
به رشد تخريب مراتع، تعيين حد بهره برداري مجاز اين 

گونه در مراتع بر اصالح و احيای مراتع مؤثر است.

تغيير  گونه  به  بسته  مجاز  بهره برداري  حد  درصد 
می كند. وقتي حد بهره برداري براي گياه مرغوب تعيين 
مي شود.  بهره گيري  گياهان  كل  براي  عدد  اين  از  شد، 
حد  و  خوشخوراكي  مورد  در  منابع  برخي  همچنين، 
مطابق   .)Arzani., 2009( مي كنند  اشتباه  بهره برداري 
تعريف انجمن مرتعداري امريكا حد بهره برداري شامل 
به  اگر  كه  است  اخير  سال  رشد  از  بهره برداري  درجة 
آن عمل شود، باعث بهبود يا حفظ توليدات بلند مدت 
تعيين   .)SRM, 1989( شد  خواهد  رويشگاه  يا  مرتع 
معيارهاي مؤثر بر حد بهره برداري مجاز فرسايش خاک 
را كاهش می دهد و در پايداري آب و خاک مؤثر است 
و با پايداري گونه هاي مرغوب مرتعي به اقتصاد كشور 

.)Azhdari et al., 2009( كمك می كند
شدت  و  تكرار  اثر   Forward & Magai )1992(
به چرا  مقاومت  و  علوفه  كيفيت  توليد،  بر  را  برداشت 
بررسي   Andropogon gerardi گونة  )زنده ماني(ی 
كردند و نتيجه گرفتند رشد مجدد اين گونه در تكرار 
زياد به مقدار قابل توجهي كاهش مي يابد. شدت برداشت 
اما  مي گردد،  گياه  محلول  قندهاي  كاهش  باعث  زياد 
 Tate et .تفاوت چنداني در عملكرد به وجود نمي آورد
)al )1994 اثر شدت برداشت را بر رشد مجدد گونه هاي 
دايمي گراس بررسي كردند و نتيجه گرفتند رشد مجدد 
اين گونه در شدت زياد به مقدار قابل توجهی كاهش 
قندهاي  كاهش  باعث  زياد  برداشت  شدت  و  مي يابد 
عملكرد  در  چنداني  تفاوت  اما  مي شود،  گياه  محلول 
 Motazedian & Sharrow )1990( .نمي آورد به وجود 
آثار تكرار و شدت برداشت علوفه را بر تغييرات توليد 
نتيجه گرفتند كيفيت  بررسي كردند و  و كيفيت علوفه 
علوفه در همة تيمارها تغيير معناداري نداشت. اما توليد 
گياهان در تيمار برداشت شديد به مقدار قابل توجهي 

كاهش يافت. 
اثر  بر  بذر  توليد  كاهش   Bai & Romo )1997(
ميزان  كاهش  اصلی  علل  از  يكی  را  دام  شديد  چرای 
 Artemisia frigid بذور ذخيرة خاک نوعی درمنه به نام
به  نسبت  بذری  ذخاير  پايداری  و  كردند  ذكر   Willd

تعيين مناسب ترين حد بهره برداري مجاز گونة Artemisia sieberi در ... 122
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فشار چرای دام را عامل تأثيرگذاری بر تداوم توليد اين 
توليد  بين  رابطة   Edward et al )2001( دانستند.  گياه 
علوفة علفزار ها و بارندگي را در آلبرتاي مركزي مطالعه 
كردند. از نتايج آنان چنين برمي آيد كه توليد همبستگي 
معناداري با بارندگي دارد اما اين همبستگي بسته به نوع 
علفزار متفاوت است. )Holchek et al. )2003 در 13 
سال آزمايش هاي چرايي، واكنش هاي متفاوتي را نسبت 
گونه هاي  در  ساالنه  بارندگي  ميزان  و  چرا  شدت  به 

كليدي مرتع ثبت كردند.
 Murphy )1970(، Fitzpatrick & چون  محققانی 
 Nix )1970)،  Dancan & Woodmansee )1975(، Le
 Houerou )1984)، Smoliak )1986)،Silvertown et al
)1994(  و )Laidiaw )2005 توليد درازمدت مرتع را 
از طريق بارندگي پيش بيني كردند و نشان دادند رابطة 

مستقيمي بين توليد علوفه و بارندگي وجود دارد.
متحده  اياالت  كشاورزي  دانشكدة  در  نشريه اي  در 
حد  از  استانداردهايي   2011 سال  در   )USDA(
و  گراس ها  كليد  گونه هاي  براي  مجاز  بهره برداري 
بوته اي ها بيان شد كه در آن براي گراس ها 35-55% حد 
 Artemisia بهره برداري مجاز و براي بوته اي ها )از جمله

spp.( 35-25% را تعيين كرد. 

)Zarekia et al. )2011 در گزارش نهايی طرح حد 
گونة  برای  را   %30 برداشت  ميزان  مجاز  بهره برداری 
و حفظ  منظور حفاظت خاک  به    Artemisia sieberi

سالمت و شادابی گياه پيشنهاد دادند.
تغييرات   Miraskari shahi et al. )2004(
كربوهيدرات هاي محلول از دو اندام ريشه و ساقه در سه 
گونة مرتعي )دو بوته و يك گراس چندساله( در منطقة 
نردين استان يزد را بررسي كردند و نتيجه گرفتند كاهش 
كربوهيدرات ها در سه گونه و دو مرحلة رشد رويشي 
گراس  فرم  در  آن ها  تجمع  محل  بود.  گل دهي  اوج  و 
داشت،  در ريشه وجود  يقه )طوقه( و درصد كمي  در 
شدند.  يافت  ساقه  و  ريشه  دوبخش  در  بوته ها  در  اما 
گونة سالسوال وگراس نوسان بيشتر داشت و درمنه داراي 
توليد    Baghestani et al. )2004( بود.  كمتر  نوسان 

مرتع و رفتار چرايي بز را در مراتع تيپ درمنة اروشيای 
منطقة استپي ندوشن يزد بررسي كردند و نتيجه گرفتند 
در اوايل فصل چرا )بهار و تابستان( تغذية دام ها بيشتر 
روي گونه هاي يك ساله و گياهان دايمي خانوادة گندميان 
متمركز است تا گونه هاي بوته اي دايمي، ليكن در اواخر 
دام  توجه  مورد  بيشتر  بوته اي  گونه هاي  مذكور  فصل 
قرارمي گيرد. گذشته از آن توليد دام در اوايل فصل چرا 

تفاوت زيادي با توليد آن در اواخر اين فصل ندارد. 
و  بز  چرايي  ترجيح   Ameri&Mesdaghi )2002(
گوسفند سنگسري را در مراتع نيمه استپي سمنان با تيپ 
گياهي Artemisia-Eurotia  بررسي كردند. اين محققان 
نتيجه گرفتند گوسفندان گياهان پهن برگ و تا حدودي 
بوته ها و بزها بوته ها را بر ساير گياهان ترجيح می دهند. 
گونه های  مجاز  برداری  حدبهره   Moghadam )2000(
اين  كرد.  بيان  ساالنه  توليد  درصد   50 تا   40 را  بومی 
ميزان برای گراس ها و پهن برگان چنانچه در فصل ركود 
بوته ای ها  برای  و  از 60 درصد  نبايد  رشد چرا شوند، 
 Azhdari et al. )2009( .نبايد از 65 درصد تجاوز كند
در تحقيقات خود در طالقان به اين نتيجه رسيدند كه در 
صورتي كه در يك تيپ وضعيت خوب، گرايش مثبت 
بهره برداري مجاز  بود، حد  فرسايش  به  مقاوم  و خاک 
در  و  حالت(؛  )بهترين  شود  گرفته  نظر  در  درصد   50
صورتي كه وضعيت فقير، گرايش منفي و خاک حساس 
در  درصد   20 مجاز  بهره برداري  حد  بود،  فرسايش  به 

نظر گرفته شود. 
تحقيق حاضر با هدف مشخص كردن بهترين ميزان 
برداشت برای اين گونة كليدی در منطقة دهنو- بردسير 
استان كرمان، به مطالعة آثار كوتاه مدت )سه ساله( چهار 
شدت برداشت )25، 50, 75 و بدون برداشت( بر گونة 

درمنه دشتی پرداخته است.

روش شناسی
ايستگاه  در   1389 تا   1387 سال هاي  طي  تحقيق  اين 
دهنو- بردسير و در نزديكي شهرستان بردسير به اجرا 
متوسط  ارتفاع  با  بردسير  دهنو-  استپي  مراتع  درآمد. 
بارندگي  متوسط  ميزان  و  دريا  سطح  از  متري   2300

123 از صفحه 121 تا 129
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ساليانة 150 ميلي متر در سال در 120 كيلومتري شهر 
دقيقه   56 و  29 درجه  در محدودة جغرافيايي  كرمان، 
عرض شمالي و 56 درجه و 16 دقيقة طول شرقي و در 
سيرجان  بردسير-  مسير  در  بردسير  نزديكي شهرستان 
منطقه  هواشناسي  ايستگاه  نزديك ترين  و  گرفته  قرار 
ايستگاه دستجرد است. بيشتر اراضي منطقه متشكل از 
رسوبات آبرفتي بادبزني همراه با مقدار زيادي اليه هاي 
بيشتر  شده اند.  تشكيل  سنگريزه ها  بر  كه  است  آهك 
و  عميق  با خاک هاي  بادبزني  آبرفتي  رسوبات  اراضي 
و  زريك  خاک ها  اين  رطوبتي  رژيم  دارد.  نيمه عميق 
رده بندي عمدة خاک منطقه اينسپتي سول است. بافت 
خاک سندي لوم تا لوم است و pH خاک بين 7/6 تا 
8/2 و EC كمتر از 4 ميلي موس بر دسي زيمنس است. 
 Artemisia تيپ گياهي غالب در سايت مورد نظر
sieberi–Zygophyllum eurypterum است وگونه هاي 
گراس-  و  بوته ها  درختچه ها،  شامل  آن-  غالب 

عبارت اند از:

 Stipa barbata , Oryzopsis holciformis ,
 Dendrostellera lessertii , Hertia intermedia   , Scariola
  orientalis , Eremurus persicus ,  Launaea  canthodes

به طوركلی، وسعت مراتع استان حدود 12/2 ميليون 
هكتار است كه از اين ميزان حدود 3/6 ميليون هكتار 
مربوط به مراتع ييالقی و 5/1 و 3/4 ميليون هكتار به 
ترتيب مربوط به مراتع قشالقی و روستايی است. اين 
سايت در منطقة استپی قراردارد كه جزء مراتع روستايی 
و ييالقی است. بررسي منحني آمبروترمي 20 ساله در 
منطقة مورد مطالعه نيز نشان دهندة آن است كه وضعيت 
رطوبت در ماه هاي آذر، دي، بهمن، اسفند و فروردين 
باالست، به طوری كه طول فصل مرطوب 5 ماه و فصل 
خشك 7 ماه و نوسانات آن در ماه های مرطوب بين 25 
ميانگين 20 ساله  بارندگی  ميزان  است.  ميلی متر  تا 32 
مينيمم 1/9  ماكزيمم 24/3، دمای  ميلی متر، دمای   162
منحنی  است.  سانتی گراد  درجة   13/1 متوسط  دمای  و 

آمبروترمی 20 ساله در شكل 1 نشان داده شده است.
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  ساله 20آماري  ةمورد مطالعه در دور ةمنطقمنحني آمبروترمي  .1شكل 

مناطق  ةنمونمرتعي در مراتع  هاي مهم برداري مجاز گونه در اين بررسي بر اساس دستورالعمل طرح ملي، تعيين حد بهره

سازي استفاده شد،  ها و مراتع كشور از روش پيشنهادي تقليد چرا يا روش شبيه تحقيقات جنگل ةسسؤرويشي كشور در م

كليدي در اين  اي هاي مهم و گونه كه از گونهانتخاب شد  Artemisia sieberi ةگون بدين ترتيب كه در سايت مورد بررسي،

تيمارهاي مورد نظر در اين  .ه آزمايش انجام شدبراي رسيدن به اين هدف در سايت يك هكتاري محصور شد .استمنطقه 

(بدون برداشت)  و شاهد )simulation(درصد برداشت به روش تقليد چرا  75و  50، 25تحقيق شامل چهار شدت برداشت: 

  بود.

هد در پايـه شـا   10عنوان تكرار انتخاب شدند، كـه   همورد نظر ب ةگونمشابه و متوسط از  ةپاي 40در آغاز فصل چراي متداول 

سـال جـاري در هـر     ةعلوفـ درصـد   75آخر  ةپاي 10درصد و از  50ديگر  ةپاي 10درصد، از  25پايه  10نظر گرفته شد و از 

در  شـد. هر پايه در هر سـال ثبـت    ةعلوفكردن در هواي آزاد توزين و وزن  صورت تدريجي چيده شد و پس از خشك هسال، ب

هـاي   حاصـل از مـاه   ةعلوفـ كـردن   ، كه بـا جمـع  شدلوفه نيز چيده و توزين ع ةبقيشدن گياه   پايان فصل رشد پس از خشك

ميزان توليد  ،دست آمد. نهايتاً هگياه در آن سال ب ةشدتوليد  ةعلوفتوليد در پايان فصل رويش مقدار كل  ةبرداشت با باقيماند

هاي مخصـوص ثبـت شـد. ميـزان كـل       فرمبرداري اعمال شده در هر سال بررسي و در  هاي انتخابي بر اثر تيمارهاي بهره پايه

تصادفي با ده تكرار و به مـدت سـه    كامالً ةپايهاي خرد شده در زمان در قالب طرح  توليدي در قالب طرح آماري كرت ةعلوف

  .شدتجزيه و تحليل و ميانگين صفت مورد بررسي با آزمون دانكن مقايسه SAS در نرم افزار  )1389تا  1387(سال 

شكل 1. منحنى آمبروترمى منطقة مورد مطالعه در دورة آمارى 20 ساله
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ملي،  دستورالعمل طرح  اساس  بر  بررسي  اين  در   
در  مرتعي  مهم  گونه هاي  مجاز  بهره برداري  حد  تعيين 
مراتع نمونة مناطق رويشي كشور در مؤسسة تحقيقات 
تقليد چرا  پيشنهادي  جنگل ها و مراتع كشور از روش 
در  كه  ترتيب  بدين  شد،  استفاده  شبيه سازي  روش  يا 
انتخاب   Artemisia sieberi سايت مورد بررسي، گونة
شد كه از گونه هاي مهم و گونه ای كليدي در اين منطقه 
است. براي رسيدن به اين هدف در سايت يك هكتاري 
نظر  مورد  تيمارهاي  شد.  انجام  آزمايش  شده  محصور 
اين تحقيق شامل چهار شدت برداشت: 25، 50 و  در 
75 درصد برداشت به روش تقليد چرا )simulation( و 

شاهد )بدون برداشت( بود.
در آغاز فصل چراي متداول 40 پاية مشابه و متوسط 
از گونة مورد نظر به عنوان تكرار انتخاب شدند، كه 10 
پايه شاهد در نظر گرفته شد و از 10 پايه 25 درصد، 
از 10 پاية ديگر 50 درصد و از 10 پاية آخر 75 درصد 
علوفة سال جاري در هر سال، به صورت تدريجي چيده 
شد و پس از خشك كردن در هواي آزاد توزين و وزن 
علوفة هر پايه در هر سال ثبت شد. در پايان فصل رشد 
پس از خشك  شدن گياه بقية علوفه نيز چيده و توزين 
شد، كه با جمع كردن علوفة حاصل از ماه هاي برداشت 
با باقيماندة توليد در پايان فصل رويش مقدار كل علوفة 
ميزان  نهايتًا،  آمد.  به دست  آن سال  در  گياه  توليد شدة 
بهره برداري  تيمارهاي  اثر  بر  انتخابي  پايه هاي  توليد 
اعمال شده در هر سال بررسي و در فرم هاي مخصوص 
ثبت شد. ميزان كل علوفة توليدي در قالب طرح آماري 
كرت هاي خرد شده در زمان در قالب طرح پاية كاماًل 
تا   1387( سال  سه  مدت  به  و  تكرار  ده  با  تصادفي 
ميانگين  SAS تجزيه و تحليل و  افزار  نرم  1389( در 

صفت مورد بررسي با آزمون دانكن مقايسه شد.

نتايج 
 1387 سال هاي  طي  شده  انجام  مطالعات  اساس  بر 
واريانس  تجزية  جدول  نتايج  به  توجه  با  و   1389 تا 
مختلف  شدت هاي  اثر  سال،  اثر  كه  شد،  مشخص 
برداشت، همچنين اثر متقابل سال و شدت هاي مختلف 

در   Artemisia sieberi گونة  علوفه  توليد  بر  برداشت 
سال هاي  بين  بنابراين  است،  معنادار  درصد   1 سطح 
مختلف و شدت هاي مختلف برداشت از لحاظ آماري 

اختالف وجود دارد.
تجزيه و تحليل داده ها نشان مي دهد به لحاظ مقايسة 
 Artemisia ميانگين اثر سال بر ميزان توليد علوفة گونة
از   1389 تا   1387 از  مختلف  سال هاي  بين   ،sieberi
توجه  با  و  دارد  وجود  معنادار  اختالف  آماري  لحاظ 
باالترين  شد  مشخص  آمده  به عمل  اندازه گيري هاي  به 
ميزان توليد علوفه مربوط به سال 1388 و كمترين ميزان 
مربوط به سال 1387 است. علت كاهش توليد در سال 
1387 كاهش بارندگي در آن سال است كه مستقيمًا بر 
توليد علوفه تأثير دارد. با توجه به اينكه ميزان بارندگي 
تأثير زيادي بر ميزان توليد دارد، در طول سال هاي انجام 
آزمايش ميزان بارندگي سايت مورد مطالعه اندازه گيري 
و ثبت شد. ميزان بارندگی در سال های 1387 تا 1389 
به ترتيب 90، 230 و 170 ميلی متر بود و بين بارندگی 

با توليد 98 درصد همبستگی وجود داشت.
به لحاظ مقايسة ميانگين اثر متقابل سال و شدت هاي 
مختلف برداشت بر توليد گونة Artemisia sieberi، از 
بيشترين  كه  دارد  وجود  معنادار  اختالف  آماري  لحاظ 
ميزان توليد را در تيمار شاهد در سال 1388 در حدود 
38/35 گرم و كمترين ميزان آن را در شدت برداشت 
مالحظه  مي توان  گرم   7/8 حدود   1378 سال  در   %25
كرد. بين شدت های برداشت50 و 75% از لحاظ آماري 

اختالف كمی وجود دارد. 
در شكل 2 نمودار ميانگين توليد پايه هاي انتخابي، 
اثر  اثر متقابل تيمارهاي مختلف برداشت بر  حاصل از 
سال نشان داده شده است، كه حروف مشابه از لحاظ 

آماري معنادار نيست.

بحث و نتيجه گيري
گونه هاي  افزايش  و  شادابي  بايد حفظ  مديريت  هدف 
مرغوب در مرتع باشد. مرغوبيت يك گونه بستگي به 
منظور مرتعدار دارد. برای مثال، جهت تأمين مداوم علوفه 
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براي دام يا كنترل فرسايش گونه هاي چندساله، بيش از 
همه گندميان و بوته اي ها- به دليل حفظ فرسايش خاک 
و تأمين بخش عمدة علوفة دام- باارزش اند. گراس هاي 
دورة  در  دام  نگهداري  جيرة  بوته اي ها  و  چندساله 
خشكي محسوب مي شوند و در فصل خوب از لحاظ 
بارندگي اين جيرة غذايي با علوفة گياهان يكساله غني تر 

و تكميل مي شود. 
تجزيه و تحليل داده ها نشان مي دهد به لحاظ مقايسة 
 Artemisia  ميانگين اثر سال بر ميزان توليد علوفة گونة
سال  به  مربوط  علوفه  توليد  ميزان  باالترين   ،sieberi
است.   1387 سال  به  مربوط  ميزان  كمترين  و   1388
در  بارندگي  در سال 1387 كاهش  توليد  علت كاهش 
دارد.  تأثير  علوفه  توليد  بر  مستقيمًا  كه  است  سال  آن 
بين بارندگی با توليد 98درصد همبستگی وجود داشت. 
همسو با اين نتايج  )Edward et al. )2001 رابطة بين 
توليد علوفة علفزار ها و بارندگي را در آلبرتاي مركزي 
توليد  كه  برمي آيد  چنين  آنان  نتايج  از  كردند.  مطالعه 
همبستگي معناداري با بارندگي دارد اما اين همبستگي 

بسته به نوع علفزار متفاوت است.
 )1984(، Dancan & چون  محققانی  همچنين، 
 Le Houerou، )1984) Fitzpatrick & Nix، )1970)

 Murphy، )1975) Woodmansee، )2005) Laidiaw،
توليد   )1994) Silvertown et al 1986( و) Smoliak 
كردند  پيش بيني  بارندگي  طريق  از  را  مرتع  درازمدت 
و  علوفه  توليد  بين  مستقيمي  رابطة  دادند  نشان  و 
نقاط  در  مختلف  آزمايش هاي  دارد.  وجود  بارندگي 
مختلف جهان نشان داده است معموالً گونه هاي مختلف 
و  مي دهند  نشان  چرا  به  متفاوتي  واكنش هاي  گياهي 
اين زمينه  تأثير زيادي در  نيز  اقليمي هر منطقه  شرايط 
دارد. برای مثال، در طول 13 سال آزمايش هاي چرايي 
بارندگي  ميزان  و  چرا  شدت  به  متفاوتي  واكنش هاي 
 Holchek( شد  ثبت  مرتع  كليدي  گونه هاي  در  ساالنه 
مناطق  در  اينكه  به  عنايت  با  بنابراين،   .)et al., 2003
به  است،  متغير  بارندگي ها  نزول  نيمه خشك  و  خشك 
طور طبيعي مراتع نيز توليد متفاوتي را متناسب با ميزان 

بارندگي خواهند داشت.
شدت هاي  اثر  ميانگين  مقايسة  لحاظ  به  همچنين، 
 Artemisia گونة  توليد  ميزان  بر  برداشت  مختلف 
وجود  معناداری  اختالف  آماري  لحاظ  از   ،sieberi
دارد كه بيشترين ميزان توليد در تيمار شاهد در حدود 
38/35 گرم و كمترين ميزان آن در شدت برداشت %25 
برداشت50  بين شدت  بوده است.  در حدود 7/8 گرم 
در  دارد.  وجود  كمی  اختالف  آماري  لحاظ  از   %75 و 
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  اثر سالر بحاصل از اثر متقابل تيمارهاي مختلف برداشت  توليدنگين نمودار ميا .2شكل 

گيري بحث و نتيجه  

هاي مرغوب در مرتع باشد. مرغوبيت يك گونه بستگي به منظور مرتعدار  گونه افزايش مديريت بايد حفظ شادابي و هدف

و  گندميان بيش از همه ،چندساله هاي مين مداوم علوفه براي دام يا كنترل فرسايش گونهأجهت ت ،مثال . برايدارد

 ةجيرها  اي هاي چندساله و بوته ند. گراسا باارزش -دام ةعلوف ةبخش عمدتأمين خاك و  دليل حفظ فرسايشه ب -ها اي بوته

گياهان يكساله  ةعلوفبا ي يغذا ةجيرارندگي اين ند و در فصل خوب از لحاظ بشو خشكي محسوب مي ةنگهداري دام در دور

   ود.ش تكميل ميتر و  غني

، Artemisia sieberi ة گون ةعلوفميانگين اثر سال بر ميزان توليد  ةمقايسدهد به لحاظ  ها نشان مي تجزيه و تحليل داده

علت كاهش توليد در سال  .است 1387 و كمترين ميزان مربوط به سال 1388باالترين ميزان توليد علوفه مربوط به سال 

درصد همبستگي 98بين بارندگي با توليد  دارد.ثير أتوليد علوفه تبر يماً قكه مست استال كاهش بارندگي در آن س 1387

آلبرتاي مركزي  در ها و بارندگي را علفزار ةعلوفبين توليد  ةرابطEdward et al. (2001)  همسو با اين نتايج .وجود داشت

داري با بارندگي دارد اما اين همبستگي بسته به نوع امعنآيد كه توليد همبستگي  چنين برمي اناز نتايج آن .دندكرمطالعه 

  .علفزار متفاوت است

، Dancan & Le Houerou ،(1984) Fitzpatrick & Nix، (1970) Murphy ،(1984) چونني امحقق ،همچنين

(1975) Woodmansee، (2005) Laidiaw، (1994) Silvertown et al (1986) و Smoliak مرتع را توليد درازمدت 

هاي  آزمايش مستقيمي بين توليد علوفه و بارندگي وجود دارد. ةو نشان دادند رابط ندكردبيني  از طريق بارندگي پيش

دهند  هاي متفاوتي به چرا نشان مي هاي مختلف گياهي واكنش گونه مختلف در نقاط مختلف جهان نشان داده است معموالً

شكل 2. نمودار ميانگين توليد حاصل از اثر متقابل تيمارهاي مختلف برداشت بر اثر سال
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منطقه  اين  در   %75 و   50 برداشت هاي  شدت  نتيجه، 
محققاني  نتايج  با  كه  است،  نشده  توليد  كاهش  باعث 
 Tate et al. )1994)  و Forward & Magai )1992)چون
مطابقت دارد. اين محققان معتقدند شدت برداشت زياد 
وجود  با  مي شود،  گياه  محلول  قندهاي  كاهش  باعث 
اين تفاوت چنداني در عملكرد به وجود نمي آورد و با 
 Motazedian & Sharrow )1990( نتايج محققانی چون
گياهان  توليد  گرفتند  نتيجه  اين محققان  دارد.  مغايرت 
در تيمار برداشت شديد به مقدار قابل توجهي كاهش 
می يابد. همچنين،  )Bai & Romo )1997 كاهش توليد 
بذر بر اثر چرای شديد دام را يكی از علل اصلی كاهش 
  Artemisiaبه نام درمنه  نوعی  بذور ذخيرة خاک  ميزان 
frigid Willd ذكر كردند و پايداری ذخاير بذری نسبت 
به فشار چرای دام را عامل تأثيرگذاری بر تداوم توليد 

اين گياه دانستند.
حد  اساس  كردند  بيان   Arzani et al  )2006(
ولي  است  مرغوب  گونه هاي  حفظ  مجاز  بهره برداري 
شود،  بهره برداري  حدي  چه  در  مرغوب  گياه  اينكه 
پايداري  جمله  از  دارد،  بستگی  محيطي  شرايط  به 
مانند شيب منطقه، چگونگي  خاک، شرايط توپوگرافي 
بهره برداري در سال قبل و شرايط آب وهوايي. همچنين، 
نوسانات آب وهوايي، فصل چرا و وضعيت مرتع متغير 
بهره برداري  حد   و  چرا  زمان  تعيين  بنابراين،  است. 
به گونه اي كه ضمن رسيدن به عملكرد  مجاز گياهان، 
بهينة دام، پايداري اكوسيستم مرتعي نيز تضمين گردد، 
مي آيد.  به حساب  مرتع  مديريت  در  اساسي  اصول  از 
گونه های  مجاز  بهره برداری  حد   Moghadam )2000(

اين  بيان كرده است.  توليد ساالنه  تا %50  را 40  بومی 
ميزان برای گراس ها و پهن برگان چنانچه در فصل ركود 
رشد چرا شوند نبايد از 60% و برای بوته ای ها نبايد از 
65% تجاوز كند. به طوركلي، و با توجه به منبع تغييرات 
و  مديريتي  اصلي  عامل  دام  )چراي  مرتعي  عرصة  در 
اينكه خاک  به  عنايت  با  و  ساالنه(  آب وهوايي  شرايط 
منطقه نيز پايداری نسبتًا خوبی دارد، مي توان بيان كرد 
كه چراي دام تا كمتر از 50 درصد از وزن رويش ساالنه 
گونة  بقاي  ضامن  هم  خشكسالي  سال هاي  در  حتي 

Artemisia sieberi در منطقة دهنو- بردسير است.

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

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

افزايش يابد. 
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