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بررسی آثار شدتهای مختلف برداشت بر تولید علوفه ،قدرت ،و
شادابی گونة Bromus tomentellus

(مطالعة موردی :مراتع مجیدآباد قروه ـ استان کردستان)
صالحالدین زاهدی؛ پژوهشگر مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان
فرهنگ قصریانی؛ استاديار پژوهشي بخش مرتع  ،موسسه تحقيقات جنگل ها و مراتع كشور  ،تهران  ،ايران
*
مینا بیات ؛ پژوهشگر مؤسسة تحقیقات جنگلها و مراتع تهران

چكيــده
گونة  Bromus tomentellusبرای مطالعة اثر شدتهای مختلف برداشت بر تولید علوفه ،قدرت ،و شادابی در مراتع مجیدآباد
قروه انتخاب شد .تیمارهای آزمایشی شامل چهار شدت برداشت  ،50 ،25و  75درصد و شاهد (بدون برداشت) بود .نتایج
بهدستآمده در قالب طرح اسپیلیت پالت در زمان در سه سال ،1389 -1387 ،در نرمافزارهای  SASو  IRRISTATتجزیه
و تحلیل شد .نتایج نشان داد که اثر سال و شدتهای مختلف برداشت ،همچنین ،اثر متقابل سال و شدتهای مختلف برداشت
بر تولید علوفه و شادابی گونة  Bromus tomentellusدر سطح یک درصد معنیدار است و بین تیمارهای  50و  75درصد،
از لحاظ آماری ،اختالف معنیداری وجود ندارد .بیشترین میزان تولید به شدت برداشت  25درصد در سال  1389با بارندگی
 390میلیمتر اختصاص دارد و کمترین میزان به شدت برداشت  50و  75درصد در سال  1387با میزان بارندگی  170میلیمتر.
بر اساس تجزیة  ،AMMIنخستین مؤلفة اصلی اث ِر متقابل حدود  93/6درصد از واریانس اثر متقابل را بیان کرد و در سطح یک
درصد معنیدار شد .بای پالت نخستین مؤلفة اصلی اثر متقابل و میانگین تولید نشان داد که تیمار  25درصد باالترین میانگین تولید
را دارد و از پایداری نسبت ًا مناسبی برخوردار است و تیمار شاهد دارای کمترین میزان پایداری و تیمار  75درصد دارای بیشترین
پایداری است .بنابراین ،با توجه به نتایج ،برای حفظ تولید و شادابی گونة  Bromus tomentellusو همچنین حفاظت خاک
میزا ِن برداشت  25درصد برای این گونه پیشنهاد میشود.

واژگان كليدي ،Bromus tomentellus :شدت برداشت ،قدرت و شادابی ،مراتع مجیدآباد قروه.

* نویسنده مسئول

تلفن02144580281 :

E. mail: bayat@rifr-ac.ir
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مقدمه

مراتع ایران یکی از مهمترین و باارزشترین منابع
ملی کشور است .اگرچه مراتع از لحاظ فرآوردههای
فرعی شامل فرآوردههای دارویی ،صنعتی ،خوراکی،
حیات وحش ،حفاظت خاک و کنترل و افزایش ذخیرة
آبهای زیرزمینی ،و تلطیف هوا و بهبود محیط زیست
و باالبردن رطوبت نسبی در سطح کشور اهمیت ویژهای
دارد ( ،)1965 ,Fazilaty & Hosseini Araqiباید اذعان
کرد اصلیترین بهرهبرداری از مراتع برای تأمین علوفة
دامها و چرای آنهاست .بدیهی است چنین بهرهبرداری
از مراتع ،که با حفظ و پایداری آنها همراه باشد ،نیازمند
برنامهریزی و مدیریت بهینه است .درنظرگرفتن حد
ِ
برداری مجاز از مراتع یکی از ابزارهای اصلی است
بهره
که میتواند به مدیریت چرا و بهرهبرداری مطلوب از آن
کمک کند .دستیابی به مناسبترین شدت برداشت ،که
به عملکرد بهینة دام و پایداری اکوسیستم مرتعی منجر
شود ،از اصول اساسی در مدیریت مرتع به شمار میآید.

با توجه به اینکه عواملی مانند مقدار بارندگی و نحوة
پراکنش آن ،نوع خاک ،پستی و بلندی ،ترکیب گونهای
و سرشت گیاهان موجود ،وضعیت مرتع ،و نوع دام
استفادهکننده Stoddart( ;1998 )1998 ,Mesdaghi
 ,Moghadam ;1975,بر علوفة در دسترس و ،در
نتیجه ،بر شدت دامگذاری در عرصه تأثیر میگذارند،
دیدگاههای نظری متخصصان مرتع و نتایج بهدستآمده
در یک رویشگاه مرتعی ،ضمن ارزشمندی ،برای همة
مناطق تعمیمپذیر نخواهد بود)2009( .Arzani et al .
طی مطالعهای در حوزة میناوند طالقان میزان بهرهبرداری
را برای گونة  Bromus tomentellusدر سطوح ،25
 ،50و  75درصد به کمک روش صفحة مشبک در نظر
گرفتند .نتایج نشان داد میزان بهرهبرداری  25درصد
بیشترین همبستگی را با تولید داشت.
( .Tate et al )1994اثر شدتهای مختلف برداشت
را بر رشد مجدد گونههای دائمی گراس بررسی کردند
و نتیجه گرفتند که رشد مجدد این گونهها در شدت زیاد
به مقدار بسیار زیادی کاهش مییابد .شدت برداشت
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زیاد باعث کاهش قندهای محلول گیاه میشود ،با وجود
این ،تفاوت چندانی در عملکرد به وجود نمیآورد.

( ،.Siah Mansoor et al )2011در ایستگاه
ِ
برداشت سبک،
تحقیقاتی زاغه لرستان ،اثر چهار شدت
متوسط ،سنگین ،و بدون برداشت را بر گونة Bromus
 tomentellusبررسی و بیان کردند که این گونه به
شرایط چرای سنگین واکنش منفی نشان داد و از نظر
شادابی تحت تأثیر قرار گرفت .بنابراین ،آنان شدت
چرای  25درصد را برای این گونه پیشنهاد کردند.
( ،.Hosseini et al )2011در ایستگاه تحقیقاتی
ِ
برداشت سبک،
سرعلیآباد گرگان ،اثر چهار شدت
متوسط ،سنگین ،و بدون برداشت را بر گونة Bromus
 tomentellusبررسی کردند و شدت برداشت 25
درصد را برای این گونه مناسب دانستند.

( Saedi & Ghasriani )2011آثار قطع (چرای
شبیهسازیشده) را بر گونة مهم مرتعی Bromus
 tomentellusبررسی و بیان کردند ،با توجه به تغییرات
مدیریتی و محیطی مؤثر بر این گونة مرتعی ،چرای دام
تا کمتر از  40درصد از وزن رویش ساالنه ،حتی در
سالهای خشکسالی هم ،ضامن بقای این گونه در منطقة
سارال کردستان خواهد بود)2002( .Akbarnia et al .
بیان کردند که تعیین حد بهرهبرداری مجاز گونههای
مرتعی میتواند در حفظ و بهرهبرداری صحیح از مرتع
مفید باشد و بقای آن را تضمین کند .نتایج تحقیقات آنها
بر گونة  Bromus tomentellusنشان داد عملکرد مادة
خشک در طول سالها کاهش یافت و بیشترین کاهش در
تیمار  70درصد بود و چرای شدید باعث کاهش کیفیت
علوفه در سال بعد شد .چرای سبک ( 30درصد برداشت)
تعداد پنجهها را در بوته افزایش داد و در تیمار  70درصد
کمترین تعداد پنجه در بوته مشاهده شد .از لحاظ میزان
مادة آلی خاک ،چرای سنگین و شاهد ،بهترتیب ،بیشترین
و کمترین میزان را داشتند.

( Sanadgol & Moghadam )2004اثر کوتاهمدت
(یک فصل چرا) سیستمهای چرای تناوبی و مداوم و
شدتهای چرای سنگین ،متوسط ،و سبک را بر تولید

نشریه مرتع و آبخیزداری ،مجله منابع طبیعی ایران ،دوره  ،66شماره  ،2تابستان  ،1392از صفحه  267تا 276

سرپا ،در ایستگاه تحقیقات مراتع همند آبسرد ،بررسی
کردند .نتایج نشان داد که چرای تناوبی بر کاهش
پارامترهای تولید سرپا ،ارتفاع و ساقه و قدرت گیاه
 Bromus tomentellusنسبت به چرای مداوم بیشتر
بوده و در هر دو سیستم ،به تناسب افزایش شدت
چرا ،از تولید سرپا و قدرت گیاه کاسته شدShikui .
)2003( .et alدر گراسلندهای منطقة Qinghai
چین ،که دارای انواع گراسها و گونة غالب Bromus
 tomentellusاست ،شدتهای چرایی سبک ،متوسط،
و سنگین را ،بهترتیب ،50 ،30 ،و  70درصد بهکار بردند
و به این نتیجه رسیدند که شاخص سطح برگ و میزان
مادة خشک با افزایش شدت چرا افزایش یافت .این
محققان میزان برداشت مجاز از این مراتع را  50درصد
بیان کردند.

( .Firincioglu et al )2008در مراتع تخریبشدة
استپی نیمهخشک مرکز ترکیه ،طی تحقیقی ،به این
نتیجه رسیدند که چرای سنگین ،به طور معنیداری،
سبب کاهش پوشش گیاهی ،شادابی ،و زادآوری
گونههای غالب از جمله Bromus tomentellus
میشود .بنابراین ،با توجه به نتایج بهدستآمده،
ِ
برداشت این گونه ،در این منطقه ،به
میزان شدت
میزان  50درصد پیشنهاد شد.Austin et al )1983( .
گزارش دادند که رشد مجدد و تولید سرپا گیاهان
دائمی گندمی ،به تناسب افزایش شدت چرا ،کاهش
یافت ،به طوری که در تیمار چرای سنگین رشد مجدد
گیاهان به  7درصد رسید)2006( .Tavakoli et al .
تأثیر شدتهای مختلف چرایی و چرای استراحتی بر
تولید و تراکم  Bromus tomentellusرا در مراتع
استان خراسان شمالی بررسی کردند و نتیجه گرفتند
که میزان تولید این گونه در شدت چرای شدید در
سال سوم کاهش یافت؛ البته ،این کاهش با یک سال
استراحتدهی مرتع جبران شد .این تحقیق میزان
تحمل این گیاه را تا حد چرای  45تا  65درصد
اندامهای هوایی گیاه مشخص میکند.
 Bromus tomentellusیا علف پشمکی از گندمیان
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کلیدی و باارزش مرتعی فصل رشد سرد و با فرم
بیولوژیک دستهای است که با پراکندگی زیاد در گسترة
وسیعی از مراتع کوهستانی کشور به شکل چشمگیر به
صورت گونة غالب و همراه در ترکیب تیپهای مرتعی
حضور دارد Bromus tomentellus .گیاهی است
بسیار پُرپشت و قوی که قسمت اعظم برگهای آن در
پایین ساقه است و روی خاک را بهخوبی میپوشاند.
ریشه کالفی و بسیار قوی است و عمق و گسترة آن
به وضعیت خاک بستگی دارد .در خاکهای عمیقتر با
بافت متوسط گستردهتر است .این گونه موجب حفاظت
خاک و مان ِع فرسایش آن و نیز حرکت جریانهای
سطحی آب میشود Bromus tomentellus .هم
در یخبندان و هم در خشکی مقاوم است و حتی در
سالهای بسیار خشک نیز تجدید حیات طبیعی آن
بهسهولت صورت میپذیردBromus tomentellus .
گیاهی است بسیار خوشخوراک و همة کالسههای
دام ،بهویژه گوسفند و گاو ،بهخوبی ،از آن چرا میکنند.
ولی ،پس از بهخوشهنشستن ،تقریبا ً،خشک میشود
و خوشخوراکی و گرایش دام به آن بهشدت کاهش
مییابد .علف پشمکی گونهای است بسیار مقاوم به چرا
که در عرصههایی با چرای مناسب از شادابی ،پنجهزنی،
و رشد مکرر خوبی برخوردار است ،در حالی که چرای
سنگین و مفرط مانع تشکیل گل میشود و ،در برداشت
بیش از  70درصد ،ارتفاع و تولید گیاه بهشدت کاهش
مییابد (.)2005 ,Moghimi

در همین زمینه و با توجه به اهمیت موضوع ،در
این مطالعه به آثار کوتاهمدت (سهساله) ،چهار شدت
برداشت ،در مراتع مجیدآباد قروه در استان کردستان
پرداخته شد.

مواد و روشها

منطقة مورد مطالعه بخشی از مراتع قروه در بخش شمالی
روستای مجیدآباد است با مختصات جغرافیایی ً02´ 47
 35°عرض شمالی و ً 47° 48´ 57طول شرقی .ارتفاع
متوسط منطقه  2300متر ،متوسط بارندگی حوضه 341/5
میلیمتر ،متوسط درجة حرارت  10/7درجة سانتیگراد،
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و اقلیم منطقه بر اساس روش دومارتن نیمهخشک است.
گونههای عمده همراه تیپ عبارتاند از:
Bromus tomentellus, Stipa bromoides,
Tragopogon petrocarpus, Scariola orientalis,
Tanacetum polycephalum, Poa bulbosa.

در این بررسی از روش تقلید چرا یا روش
شبیهسازی استفاده شد و در سایت مورد بررسی گونة
 Bromus tomentellusارزیابی شد .در این تحقیق اثر
شدتهای برداشت صفر (شاهد) ،50 ،25 ،و  75درصد
بر میزان تولید علوفه و بنیه و شادابی بررسی شد .در
آغاز فصل چرای متداول ،از هر گونه  40پایة یکسان
انتخاب شد و با پیکة چوبی شمارهدار ،که در کنار هر
پایه نصب شده ،پایهها عالمتگذاری شدند .این پایهها
در اجرای طرح ،در طول سه سال ،ثابت بودند و از چرا
محفوظ ماندندَ .ده پایه به عنوان شاهد در نظر گرفته شد
و از  10پایه  25درصد ،از  10پایة دیگر  50درصد و از
 10پایة آخر  75درصد علوفة سال جاری در هر سال،
به صورت تدریجی ،چیده شد و ،پس از خشککردن
در هوای آزاد ،توزین و وزن علوفة هر پایه در هر سال
ثبت شد .در پایان فصل رشد ،پس از خشکشدن گیاه،
بقیة علوفه نیز چیده و توزین شد که با جمعکردن علوفۀ
حاصل از ماههای برداشت با باقیماندة تولید در پایان
فصل رویش مقدار کل علوفة تولیدشده گیاه در آن سال
بهدست آمد .سرانجام ،میزان تولید و شادابی پایههای
ِ
برداری اعمالشده در هر
انتخابی بر اثر تیمارهای بهره
سال بررسی و ثبت شد .هر پایه برای سنجش شادابی
در مراحل مختلف رویشی بررسی شد و عددی بین  1تا
 ،10بسته به میزان شادابی هر پایه ،به آن اختصاص داده
شد؛ در نهایت ،با توجه به اعداد کسبشده در مراحل
مختلف رویشی ،یک عدد به عنوان شاخص شادابی
گیاه در آن سال ثبت گردید .میزان کل علوفة تولیدی
در قالب طرح آماری اسپیلیت پالت در زمان در قالب
طرح پایه کام ً
ال تصادفی با ده تکرار و به مدت سه سال
در نرمافزار  SASتجزیه و تحلیل شد و میانگین صفت
مورد بررسی با آزمون دانکن مقایسه شد .اثر متقابل
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تیمارها با استفاده از مدل  AMMIتجزیه و تحلیل شد.
بدین منظور از نرمافزار  IRRISTATاستفاده شد.

نتایج

بر اساس مطالعات انجامگرفته در سالهای  1387تا 1389
و با توجه به نتایج جدول  ،1تجزیة واریانس مشخص
شد .اثر سال و اثر شدتهای مختلف برداشت بر تولید
علوفه و شادابی گونة  Bromus tomentellusدر سطح
یک درصد معنیدار است ،بنابراین ،بین سالهای مختلف
و شدتهای مختلف برداشت ،از لحاظ آماری ،اختالف
وجود دارد .اثر متقابل سال و شدتهای مختلف برداشت
بر تولید علوفه در سطح یک درصد معنیدار است ،ولی
بر بنیه و شادابی معنیدار نیست.

میانگین تولید علوفه و شادابی پایههای انتخابیِ هر
یک از سالهای مورد آزمایش با آزمون دانکن مقایسه
شد (جدول  .)2تجزیه و تحلیل دادهها نشان میدهد که
به لحاظ مقایسة میانگین اثر سال بر میزان تولید علوفه
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ﺑﺮداﺷﺖ  25درﺻﺪ و ﺗﻴﻤﺎر
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ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻳﺖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺪازهﮔﻴﺮي و ﺛﺒﺖ ﺷﺪ .ﺟﺪول  4ﻣﻴﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻳﺖ ﻗﺮوه ﻛﺮدﺳﺘﺎن را ﻃﻲ ﺳـﺎلﻫـﺎي
 1389 -1387ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ.

271

272

بررسی آثار شدتهای مختلف برداشت بر تولید علوفه ،قدرت ،و ...
ﺷﻜﻞ  .1راﺑﻄﺔ رﮔﺮﺳﻴﻮﻧﻲ ﻋﻠﻮﻓﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪي و ﺷﺪتﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮداﺷﺖ

با توجه به اینکه مقدار بارندگی تأثیر زیادی در میزان

سالهای  ۱۳۸۹ -۱۳۸۷نشان میدهد.

میزاني در ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ دارد ،در ﻃﻮل ﺳـﺎلﻫـﺎي اﺟـﺮايِ آزﻣـﺎﻳﺶ ﻣﻴـ
آزمایشﺗﺄﺛﻴﺮ زﻳﺎد
ﻘﺪار ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳ
هایﻨﻜﻪ ﻣ ِ
اجرای
تولید دارد ،در طولﺑﺎ سال
هایﺰانمختلف
مقایسة میانگین اثر متقابل سال و شدت
ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻳﺖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺪازهﮔﻴﺮي و ﺛﺒﺖ ﺷﺪ .ﺟﺪول  4ﻣﻴﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻳﺖ ﻗﺮوه ﻛﺮدﺳﺘﺎن را ﻃﻲ ﺳـﺎلﻫـﺎي
بارندگی سایت مورد مطالعه اندازهگیری و ثبت شد.
برداشت بر تولید علوفه با آزمون دانکن مقایسه شد (در
 1389 -1387ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ.

جدول  ۴میزان بارندگی سایت قروه کردستان را طی

جدول  .)5حروف مشابه از لحاظ آماری معنیدار نیست.

جدول  .4میانگین بارندگی سایت قروه کردستان در سالهای مورد آزمایش

ﺟﺪول  .4ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻳﺖ ﻗﺮوه ﻛﺮدﺳﺘﺎن در ﺳﺎلﻫﺎي ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ

Formatted Table

Formatted Table

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻘﺪار ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ
)ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ(

1387

1388

167/1

356/6

1389
430/6

دانکن
برداشت ،با
ﻣﺨﺘﻠﻒو تیمار
ﻫﺎيسالها
بررسی در
جدول
ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺷـﺪ )در
آزمونﻜﻦ
آزﻣﻮن داﻧ
مختلف ﻋﻠﻮﻓﻪ ﺑﺎ
هایﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺑﺮداﺷﺖ
موردو ﺷﺪت
صفتﺳﺎل
میانگینﻣﺘﻘﺎﺑﻞ
مقایسةﻴﻦ اﺛﺮ
ﻣﻘﺎﻳ.5ﺴﺔ ﻣﻴﺎﻧﮕ
ﺟﺪول  .5ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻔﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﺳﺎلﻫﺎ و ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮداﺷﺖ ،ﺑﺎ آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ
.
ﻴﺴﺖ
ﻧ
دار
ﻲ
ﻣﻌﻨ
ي
آﻣﺎر
ﻟﺤﺎظ
از
ﻣﺸﺎﺑﻪ
ﺣﺮوف
.
(
ﺟﺪول 5
ﺷﺪت ﭼﺮا *
ﺗﻮﻟﻴﺪ )ﮔﺮم در

ﺳﺎل
ﺷﺎﻫﺪ – ﺳﺎل
1387
 – %25ﺳﺎل
1387
 -%50ﺳﺎل
1387
 – %75ﺳﺎل
1387
ﺷﺎﻫﺪ – ﺳﺎل
1388
 – %25ﺳﺎل
1388
 -%50ﺳﺎل
1388
 – %75ﺳﺎل
1388
ﺷﺎﻫﺪ – ﺳﺎل
1389
 – %25ﺳﺎل
1389
 -%50ﺳﺎل
1389
 – %75ﺳﺎل
1389

ﭘﺎﻳﻪ(
13/07b

10/87bc
4/76f
5/32ef
9/65bcd
16/66a
٧

8/31dec
6/7def
11/6bc
17/2a
11/11bc
9/91bcd

میانگینهای با حروف مشابه در سطح احتمال  p ≤ %1با یکدیگر اختالف معنیدار ندارند

سال  .1387میزان تولید گونة Bromus tomentellus

با توجه به جدول  ،5بیشترین میزان تولید مربوط به
در شدت برداشت  25درصد از سال  1387تا سال
شدت چرای  25درصد در سال  1389است و کمترین
اﺣﺘﻤﺎل
در ﺳﻄﺢ
چرایﺣﺮوف
شدتﻴﻦﻫﺎي ﺑﺎ
میزان آن مربوط به ﻣﻴﺎﻧﮕ
روندﻣﻌﻨﻲدار
1389اﺧﺘﻼف
در p ≤ %1ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ
ﻧﺪارﻧﺪداشته است.
افزایشی
درصد
ﻣﺸﺎﺑﻪ75
 50و
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول  ،5ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺪت ﭼﺮاي  25درﺻﺪ در ﺳـﺎل  1389اﺳـﺖ و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ
ﻣﻴﺰان آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺪت ﭼﺮاي  50و  75درﺻـﺪ در ﺳـﺎل  .1387ﻣﻴـﺰان ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﮔﻮﻧـﺔ  Bromus tomentellusدر
ﺷﺪت ﺑﺮداﺷﺖ  25درﺻﺪ از ﺳﺎل  1387ﺗﺎ ﺳﺎل  1389روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺳﺎل و ﺷﺪتﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑـﺮ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻋﻠﻮﻓـﻪ ﺑـﺎ روش ﺗﺠﺰﻳـﺔ  AMMIﻧﻴـﺰ

ﺑﺮداﺷﺖ ﺣﺪود  10درﺻﺪ از ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺮﺑﻌﺎت ﻛﻞ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داد .ﻣﺆﻟﻔـﺔ اﺻـﻠﻲ اﺛـﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑـﻞ اول ) (IPC1در
منابعﻲدار
درﺻﺪ ﻣﻌﻨ
نشریه مرتع و ﺳﻄﺢ ﻳﻚ
صفحهﺑﻴﺎن
ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ را
ﻣﺮﺑﻌﺎت اﺛﺮ
درﺻﺪ از
ایران93،
ﺷﺪ و /6
ﻛﺮد276.
 267تا
 ،1392از
ﻣﺠﻤﻮعتابستان
شماره ،2
دوره ،66
طبیعی
آبخیزداری ،مجله

مقایسة میانگین اثر متقابل سال و شدتهای مختلف
برداشت بر تولید علوفه با روش تجزیة  AMMIنیز
بررسی شد .اثر شدتهای مختلف برداشت و سال در
سطح یک درصد معنیدار شد و ،بهترتیب ،حدود  36و
 10درصد از مجموع مربعات کل را به خود اختصاص
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داد (جدول  .)6همچنین ،اثر متقابل سال و شدتهای
مختلف برداشت حدود  10درصد از مجموع مربعات
کل را به خود اختصاص داد .مؤلفة اصلی اثر متقابل
اول( )IPC1در سطح یک درصد معنیدار شد و 93/6
درصد از مجموع مربعات اثر متقابل را بیان کرد.

دانکن
جدول  .6مقایسة میانگین صفت مورد بررسی در سالها و تیمارهای مختلف برداشت ،با آزمون
ﺟﺪول  .6ﺗﺠﺰﻳﺔ  AMMIاﺛﺮ ﺳﺎل و ﺷﺪتﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠﻮﻓﺔ ﮔﻮﻧﺔ Bromus tomentellus

درﺻﺪ ﺳﻬﻢ از
ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺮﺑﻌﺎت

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺮﺑﻌﺎت

ﻣﺠﻤﻮع
ﻣﺮﺑﻌﺎت

/4

365/73**
**158/27

1097/2

10/5
10/1

50/68**
**71/2

5ة316
304/12

93/65

284/8

درﺟﺔ
آزادي

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮ

3

ﺷﺪتﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ

2

ﺳﺎل

6

ﺳﺎل* ﺷﺪتﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ

4

IPC1



9/6ns

/

31/6

19/2

42/89



٭٭ احتمال معنیداربودن در سطح  %1و nsعدم معنیداری

 120/24

2

IPC2

108

ﺧﻄﺎ

٭٭ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻌﻨﻲدارﺑﻮدن در ﺳﻄﺢ  %1و  nsﻋﺪم ﻣﻌﻨﻲداري

بای پالت ،نخستین مؤلفة اصلی اثر متقابل و
نسبت به سایر تیمارها دارند .تیمار شاهد با سال 1387
تیماراﺛﺮ25
نشانﻦداد
کمترین میزان
 25و از
مشابهیﻤـﺎربوده
درﺻـﺪ از
متقابلداد ﻛـﻪ ﺗﻴ
اثرﻧﺸـﺎن
روند ،(2
دارای)ﺷـﻜﻞ
درصدﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴـﺪ
ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ و ﻣ
که اﺻﻠﻲ
ﻣﺆﻟﻔﺔ
 ،)2ﻧﺨﺴﺘﻴ
(شکلﭘﻼت،
میانگین تولید ﺑﺎي
1389ﺪاري و
سالﻴـﺰان ﭘﺎﻳـ
ﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻣ
داراي ﻛ
ﻤـﺎر ﺷـﺎﻫﺪ
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﺗﻴ
نسبت ًاﻣﻨﺎﺳﺒﻲ
پایداریﻧﺴﺒﺘﺎً
تولیدﺗﻮﻟﻴوﺪ واز از ﭘﺎﻳﺪاري
میانگینﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
از باالترین ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣ
مناسبی
دارای باالترین
است.
برخوردار
پایداری
ﺮ
ﻳ
ﺳـﺎ
ﺑـﻪ
ﻧﺴـﺒﺖ
ي
ﺗـﺮ
ﻣﺸـﺎﺑﻪ
ﻣﺘﻘﺎﺑـﻞ
اﺛﺮ
روﻧﺪ
درﺻﺪ
75
و
50
ﻤﺎر
ﻴ
ﺗ
.
اﺳﺖ
ي
ﺪار
ﻳ
ﭘﺎ
ﻦ
ﻳ
ﺸﺘﺮ
ﻴ
ﺑ
ي
دارا
درﺻﺪ
برخوردار ﺗﻴﻤﺎر
است75و تیمار شاهد دارای کمترین میزان
میانگین تولید و سال  1387کمترین میانگین تولید را
ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ دارﻧﺪ .ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎ ﺳﺎل  1387داراي روﻧﺪ اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﺑﻮده و از ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰان ﭘﺎﻳـﺪاري
پایداری و تیمار  75درصد دارای بیشترین پایداری
ﺑﺮﺧـﻮردار اثر متقابل
 1389روند
داراست و سالهای  1388و
اﺳﺖ .ﺳﺎل  1389داراي ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺳﺎل  1387ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ را داراﺳﺖ و ﺳﺎلﻫﺎي  1388و
متقابل مشابهتری
ﻣﺘﻘﺎﺑﻞروند
75اﺛﺮدرصد
است .تیمار 50
مشابهی دارند.
اثردارﻧﺪ.
ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ
1389وروﻧﺪ
%25

1.2

1388

1389

%50

0.58
%75

-0.04
IPCA1
-0.66

٩

15

13.4

ﺷﺎﻫﺪ
11.8

-1.28

10.2

1387
8.6

7

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻋﻠﻮﻓﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪي )ﮔﺮم در ﭘﺎﻳﻪ(

تولید
اصلیﻲاثر
مؤلفة
میانگینﺗﻮﻟﻴﺪ
متقابل ووﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ
ﻣﺆﻟﻔﺔ اﺻﻠ
نخستینﻴﻦ
پالتﭘﻼت ﻧﺨﺴﺘ
بای .2ﺑﺎي
.2ﻜﻞ
شکل ﺷ

ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮي

اﮔﺮﭼﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺷﺪتﻫﺎي دامﮔﺬاري ﺑﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ در دورة ﻛﻮﺗﺎهﻣﺪت اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ آﺷﻜﺎر اﺳﺖ ،ﺑﺮاي ﺑﺮوز ﺗﻔﺎوتﻫﺎي
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بحث و نتیجهگیری

اگرچه تأثیر شدتهای دامگذاری بر پوشش گیاهی در
دورة کوتاهمدت این پژوهش آشکار است ،برای بروز
تفاوتهای بیشتر به زمان طوالنیتری نیاز استArzani .
 )1998( .et alدر بررسی روند ک ّمی و کیفی تغییرات
پوشش گیاهی متأثر از شدت چرای مرسوم در مراتع
به ُکندبودن روند تغییرات پوشش گیاهی اشاره و اعالم
کردند برای مشاهدة روندهای واقعی از تغییرپذیرهای
ساالنة پوشش به دورة طوالنیتری نیاز است.

نتایج نشان داد اثر سال و شدتهای مختلف برداشت
بر تولید علوفه و شادابی گونة Bromus tomentellus
در طول سالهای  1387تا  1389در سطح یک درصد
معنیدار است .همچنین ،اثر متقابل سال و شدتهای
مختلف برداشت بر تولید علوفه ،از لحاظ آماری،
معنیدار است .بین تیمارهای  50و  75درصد ،از لحاظ
آماری ،اختالف معنیداری وجود ندارد .بیشترین میزان
تولید مربوط به شدت برداشت  25درصد در سال 1389
و کمترین میزان آن مربوط به شدت برداشت  50و
 75درصد در سال  1387است .بدین ترتیب ،کمترین
میزان تولید در شدت برداشت سنگین مشاهده شد که
با نتایج Siah Mansoor ،)2008( .Akbarnia et al
 ،)2011( .et alو )2004( Sanadgol & Moghadam
ِ
برداشت سبک،
مطابقت دارد .این محققان اثر  4شدت
متوسط ،سنگین ،و بدون برداشت را بر گونة Bromus
 tomentellusبررسی کردند و بیان نمودند این گونه
به شرایط چرای سنگین واکنش منفی نشان داد و از
نظر شادابی تحت تأثیر قرار گرفت .محققانی نیز چون
 ،)1989( .Painter et al ،)1982( .Burleson et alو
 )1978( Samtos & Trlicaاظهار کردند که ،در ضمن
چرای سنگین ،تعدادی از پنجهها و ساقههای گیاه قطع
شد ،بنابراین ،این گیاه برای جبران خسارت وارده،
درصدد ترمیم پنجهها و تولید پنجة جدید برمیآید.
از این رو ،با صرف مقدار زیادی از مواد ذخیرهای،
ساقههای جدید به وجود میآورد ،بنابراین ،رشد سایر
بخشها ،از جمله ساقه و پنجههای موجود ،به تأخیر

بررسی آثار شدتهای مختلف برداشت بر تولید علوفه ،قدرت ،و ...

میافتد .بر اثر این عمل مقدار تولید سرپا و ریشه کاهش
مییابد .همچنین )1983( .Austin et al ،گزارش دادند
که رشد مجدد و تولید سرپای ،گیاهان دائمی گندمی ،به
تناسب افزایش شدت چرا ،کاهش یافت؛ به قسمی که
در تیمار چرای سنگین رشد مجدد گیاهان به  7درصد
رسید و نتایج بهدستآمده با نتایج )1994( .Tate et al
مغایرت دارد؛ این محققان اثر شدت برداشت را بر رشد
گونههای دائمی گراس بررسی کردند و نتیجه گرفتند
که شدت برداشت زیاد باعث کاهش قندهای محلول
گیاه میشود ،با وجود این ،تفاوت چندانی در عملکرد
به وجود نمیآورد.

میانگین تولید و شادابی از سال  1387تا سال 1389
افزایش یافت؛ علت این امر را میتوان میزان بارندگی
دانست که از سال  1387تا سال  1389روند افزایشی
داشته است .با توجه به نتایج تجزیههای آماری،
شدتهای مختلف برداشت حدود  36/4درصد و سال
حدود  10/5درصد از مجموع مربعات کل را به خود
اختصاص داده است .بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت که
شدتهای مختلف برداشت ،در مقایسه با سال ،نقش
محسوستری بر میزان علوفة تولیدی دارد .اولین مؤلفة
اصلی اثر متقابل حدود  93/6درصد از واریانس اثر متقابل
را بیان نمود و در سطح یک درصد معنیدار شد .بای
پالت ،نخستین مؤلفة اصلی اثر متقابل و میانگین تولید،
نشان داد تیمار  25درصد از باالترین میانگین تولید و از
پایداری نسبت ًا مناسبی برخوردار است که با نتایج محققانی
چون ،)2011( .Hosseini et al ،)2009( .Arzani et al
)2011( Saedi & Ghasrianiمطابقت دارد .نتایج این
محققان نیز نشان داد که میزان بهرهبرداری  25درصد
بیشترین همبستگی را با تولید دارد ،بنابراین ،برای این
گونه شدت برداشت  25درصد را پیشنهاد دادند.

با توجه به نتایج بهدستآمده برای حفظ تولید و
شادابی گونة  Bromus tomentellusو همچنین حفاظت
خاک میزان برداشت  25درصد برای این گونه پیشنهاد
میشود .حد بهرهبرداری مجاز در مراتع برای پوشش
گیاهی (بهویژه گونههای مرغوب) و خاک ضروری است.
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