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چکیده 
. ضروري استمراتعزار در مدیریت صحیح پوشش درمنهبرداري ازسطح وسیعی از مراتع ایران داراي پوشش درمنه است که تعیین میزان بهره

رود خشکههاي کلیدي در برابر چراي دام در منطقهپذیري یا مقاومت گونهکه براي تعیین میزان آسیباست یی هان تالشنخستیاین پژوهش جزو 
در مراتع استپی استان )Artemisia sieberi(درمنه دشتی هاي مختلف برداشت بر تولید علوفه گونه مطالعه اثر شدتبه منظور. استساوه انجام شده

چهار شـدت  املتیمارهاي آزمایشی ش. رود ساوه شداي یک هکتاري مرتع در خشکهل رویش اقدام به محصور کردن قطعهاز آغاز فص، پیشمرکزي
متغیرهـاي وابسـته   ،یـک انتخاب و بر روي هـر  عنوان تکرار ه پایه از گونه ب10در هر تیمار . بودند) بدون برداشت(و شاهد% 75و 50، 25برداشت 

بنیه و شـادابی، مـرگ و  هايها و برآورد چشمی ویژگیگیري ارتفاع و تولید پایهاندازهبه مدت سه سال و هر ساله اقدام به . گرفتمورد ارزیابی قرار 
مورد تجزیـه و تحلیـل قـرار    SASنرم افزار با استفاده از )1389تا 1387(سال اسپلیت پالت در زمان، در سه طرح نتایج حاصل در قالب . میر شد

دار معنـی %1حاظ آماري در سطح لها ازهاي مختلف برداشت و اثر متقابل آننشان داد که اثر سال، شدتA.sieberiنتایج تولید علوفه گونه .گرفت
میـانگین  . اسـت رخ دادهدر تیمـار شـاهد   1388ترین میزان آن در سـال  و بیش%75در شدت برداشت 1389ترین میزان تولید در سال کم. است

مرگ و میر مشاهده % 20ود ، در حد%75و 50هاي است و در شدت برداشتروند نزولی داشته1389تا سال 1387تولید، ارتفاع و شادابی از سال 
، اخـتالف  %25شود، نشان داد که بین شاهد و تیمار ها به خوبی در این سال نمایان میکه شدت برداشت) 1389(نتایج مربوط به آخرین سال . شد

تـوان بیـان   بر این گونه مرتعی، میثر مؤبا توجه به تغییرات مدیریتی و محیطی . ندرداري وجود ندارد و دو تیمار دیگر نیز در یک گروه قرار دامعنی
. در این منطقه نداردA.sieberiاثر منفی بر عملکرد و بقاي گونه ،%30د که چراي دام تا نمو

.خشکه رود ساوهجاز؛ مبرداريبهره؛یدرمنه دشت:کلیديگانواژ

مقدمه  
گونـه تـرین  ترین و فـراوان درمنه دشتی به عنوان اصلی

ــع کشــور  ــا میــدان وســیع ، شــناخته شــدهگیــاهی مرات ب
هاي بیابانی کشور هاي وسیعی از دشتاکولوژیک، در عرصه

زارهاي خالص و یا گونه غالـب در ترکیـب   به صورت درمنه
-گونه به واسطه ویژگـی این.شودهاي مرتعی دیده میتیپ

شـدت در مقابـل شـرایط سـخت     ه بـ هاي بسیار بارز خود
ي پوشـش ایداري و بقامحیطی مقاوم بوده و در نتیجه در پ

بسـیار مـؤثر   ،ايهاي گستردهگیاهی مراتع در چنین عرصه
,Moghimi(است 2005(.

که در اوایل بهـار شـروع بـه    اي اهی است بوتهدرمنه گی
ه و در اواخر پـاییز  ، در اواسط پاییز به گل نشسترشد نموده

هـاي پـاییزي، اسـانس    با شـروع بـاران  . نمایدتولید بذر می
یافتـه و از  هـاي آن کـاهش   ها و سر شـاخه برگموجود در 

زارهـا اغلـب  رو درمنهاز این. شودخوراك مینظر دام خوش
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ــی     ــرار م ــتفاده ق ــورد اس ــتان م ــاییز و زمس ــددر پ گیرن
)Aryavand,1989; Karimi, 1990(.

ــرب اســترالیا در تحقیقــی  ــددر غ ــه مشــخص گردی ک
انی حاصـل  زمـ تولیدات دامی همراه با پایداري تولید علوفه 

علوفه تولیدي مورد استفاده دام % 20–30شود که تنها می
,Woods).قرار گیرد هـا از  تغذیه دامکهبه علت این(1992

گیرد، در ابتداي ه طور یکنواخت انجام نمیگیاهان مرتعی ب
مورد توجه دام بوده خوراك بیشتر فصل چرا گیاهان خوش

بـا  .تر خواهد بودو درنتیجه فشار چرا روي این گیاهان بیش
نــوع دام در انتخــاب گیاهــان متفــاوت عمــل ایــن وجــود،

کـه اگـر گیاهـان موجـود در ترکیـب      طـوري کنـد، بـه   می
ــوردار   ــه یکســانی برخ ــت علوف ــند، رویشــگاه از کیفی نباش

هـا صـورت نخواهـد پـذیرفت     برداشت یکنـواختی از گونـه  
)Mesdaghi, Holechekبه همین منظور .)2004 (1988) ،

ضریب برداشت را بر اساس مطالعات تعداد متفاوت انتخاب
و بیـان  نمـوده گـذاري  هاي مختلف مرتـع پایـه  دام در تیپ

-ف ما چراي متوسط باشـد، بـراي بوتـه   دارد که اگر هدمی
و % 35ب برداشـت را  بایست ضـری زارهاي بیابانی شور می

% 50منـاطق مرطـوب   ساله واین میزان در علفزارهاي یک
بایست عـواملی  ن خصوص میالبته در ای. یردگنظر قرار در

کوبی دام، هـوازدگی و اسـتفاده حیـات وحـش از     لگدمانند
,.Galt et al)علوفه را در نظر گرفت  2000)

Bagheri et al. (2010)اثر شدت چراي دام بررسی در
کـه به این نتیجه رسـید بر رطوبت خاك و پوشش گیاهی 

کاهش درصد پوشش اعثب،قرقدر مقایسه باچراي شدید
هـاي پایـا و   هاي رویشی به ویـژه گرامینـه  شکلتاجی همه 

دوره چـراي  پایـان در Artemisia sieberiاز جملـه  هابوته
.دام شد

Heidarian Aghakhani بررسی اثر شـدت  در (2010)
چراي دام بر پوشـش گیـاهی و خـاك در مراتـع سیسـاب     

باعـث  کـه چـراي شـدید دام    گیـري نمـود  نتیجـه ،بجنورد
.گرددمیايکاهش پوشش گیاهی و تغییر ترکیب گونه

Oba 5بـا  هسـال 4اي که طـول دورة با مطالعه(2000)
-ايبوتـه بـر روي  )%90و % 70، %50، %30شاهد، (تیمار 

که رسیدبه این نتیجههاي مناطق خشک آفریقا انجام داد
تـرین  و کـم % 30باقیمانده در تیمار زیست جرمترین بیش
وزارتاي در در نشـریه . دست آمـد ه ب% 90ار در تیمار مقد

ــده   ــاالت متحـ ــاورزي ایـ ــال )USDA(کشـ 2011در سـ
يهـاي کلیـد  برداري مجاز براي گونهز حد بهرهاهاییمعیار
هـا  ها بیان گردید که در آن براي گـراس ايها و بوتهگراس

کـه  (هـا  ايبرداري مجـاز و بـراي بوتـه   رهحد به% 55تا 35
Artemisia spp.اسـت هاي کلیـدي آن  نیز از جمله گونه (

.استرا تعیین نموده% 35تا 25

هامواد و روش
55در )محــدودة مــورد مطالعــه  (رودخشــکهقــرق

طـول و  . کیلومتري شمال شرق شهرستان سـاوه قـرار دارد  
35°7/26ʹشرقی و50°40ʹعرض جغرافیایی آن به ترتیب

بر اساس . متر است1400شمالی و ارتفاع آن از سطح دریا 
نه نوپتیک سـاوه میـانگین بارنـدگی سـاال    آمار ایستگاه سـی 

Artemisiaتیـپ گیـاهی غالـب     . میلیمتـر اسـت  5/210

sieberi- Stipa hohenackeriana    و گونـه عمـده همـراه
،نـوع اسـتفاده از مرتـع   . باشندمیSalsola laricinaتیپ 

سـفند و بـز و   دامداري عشایري، ترکیب دام چرا کننـده گو 
فصـل  . دام غالب گوسفند با نژاد سنگسـري و افشـار اسـت   

یزه  یایل تیـر و رشـد مجـدد پـا    رویش از اواسط اسفند تا او
اوایـل  Salsola laricinaوArtemisia sieberiهايگونه

ايقهـوه هـاي  خاكاز نوعرودقرق خشکهخاك . مهر است
هـا  ه آنفرسایش یافته بـوده و مـواد تشـکیل دهنـده اولیـ     

ها از نظر وضع ظاهري جـزء  این خاك. آبرفتی قدیمی است
سـیلتی  خـاك سـطحی  بافـت  بـوده و و تپه ماهور ها فالت

.رسی لومی است
روش تقلیـد چـرا یـا روش    در این بررسی با استفاده از

مـورد مطالعـه   Artemisia sieberiگونـه  ،سـازي شـبیه 
ي برداشت هادر این تحقیق اثر شدت. )1شکل (قرارگرفت

علوفـه  بـر میـزان تولیـد   % 75و % 50، %25، )شـاهد (صفر 
پایـه مشـابه   40،در آغاز فصل چرا. مورد بررسی قرار گرفت

عنوان شاهد در نظـر  ه پایه ب10از این گیاه انتخاب شد که 
پایـه  10، %25پایـه  10پایه باقیمانده، 30ز گرفته شد و ا

ي در هر سال، علوفه سال جار%75پایه آخر 10و از % 50
و پـس از خشـک کـردن در    صـورت تـدریجی برداشـت   ه ب

هواي آزاد توزین و وزن علوفه هر پایـه در هـر سـال ثبـت     
، بقیـه  شدن گیاهدر پایان فصل رشد پس از خشک. گردید

مقدار کل علوفه تولید شـده  . ن گردیدعلوفه نیز چیده و وز
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یـان  هاي حاصل از برداشت در هر مـاه و پا از مجموع علوفه
هـاي  تولیـد پایـه  در پایان مقدار. دست آمده فصل رویش ب

بـرداري اعمـال شـده در هـر     انتخابی بر اثر تیمارهاي بهـره 
هـا  ارتفـاع تمـام پایـه   در هر سـال . بت شدسال بررسی و ث

هـاي  همچنین با برآورد چشمی ویژگـی . گیري گردیداندازه
میـزان  .ها یادداشت گردیدبنیه و شادابی و مرگ و میر پایه

کل علوفه تولیدي در قالب طرح آماري اسـپیلیت پـالت در   
تکـرار و بـه   10تصـادفی بـا   زمان در قالب طرح پایه کامالً

میـانگین  . مدت سه سال مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفـت 
صفت مورد بررسی بـا آزمـون دانکـن مـورد مقایسـه قـرار       

.گرفت

Artemisia)درمنه دشتیگونه. 1شکل  sieberi) 25در تیمار%.

نتایج
بر اساس مطالعات انجام شده و با توجه به نتایج جدول 

میزان کل علوفه تولیدي، بنیه و شادابی، مـرگ و میـر و   1
-1387هـاي  ارتفاع در تیمارهاي مختلف در سالمیانگین 

دود حـ 1389اسـت و در سـال   روند نزولی داشـته 1389
.دیده شدمرگ و میر% 75و 50در تیمارهاي % 20

میزان تولید کل، بنیه و شادابی، مرگ و میر و میانگین ارتفاع در .1جدول 
رودهخشکقرقدرA.sieberiتیمارهاي مختلف براي گونه 

تیمارسال
(%)

کل علوفه تولیدي
)گرم در پایه(

بنیه و شادابی
)10-1(

مرگ ومیر
(%)

میانگین ارتفاع
)cm(

1387

0907/32
2579/9906/28
5024/12906/27
757/13905/30

1388

09/16807/28
2574/11809/25
5072/12806/25
7517/12807/25

1389

064/16608/22
2545/107022
5066/76206/19
7589/55203/18



1391، پاییز و زمستان 2، شماره 2پژوهشی خشک بوم  جلد -دو فصلنامه علمی26

-در سـال )2جـدول  (ج تجزیه واریانسبا توجه به نتای
هاي مشخص شد که اثر سال، اثر شدت1389-1387هاي 

هـاي  مختلف برداشت و همچنین اثر متقابل سـال و شـدت  
sieberiبرداشـت بـر روي تولیـد علوفـه گونـه     مختلـف  

Artemisia بنابراین بین سال.استدار معنی% 1در سطح-
از لحـاظ آمـاري   هاي مختلف برداشتهاي مختلف و شدت

.اختالف وجود دارد

Artemisia sieberiتجزیه واریانس اثر شدت برداشت و سال بر تولید علوفه گونه. 2جدول 

Pr > F میانگین مربعات درجه آزادي منابع تغییرات
>0001/0** 41/205 3 شدت هاي مختلف برداشت

- 76/32 36 خطاي اول
>0001/0** 83/110 2 سال
>0001/0** 49/56 6 اثر متقابل سال و شدت هاي مختلف برداشت

- 85/4 72 دومخطا
- 18 - ضریب تغییرات

%1دار بودن در سطح احتمال معنی٭٭

در هـاي انتخـابی   میانگین تولید پایهتجزیه و تحلیل در 
با آزمون دانکن مـورد  کههاي انجام آزمایشاز سالهر یک 

از نظـر دهـد کـه   نشان مـی )3جدول (رفتهمقایسه قرار گ
مقایسه میانگین اثر سال بر روي میزان تولید علوفـه گونـه   

Artemisia sieberi،اختالف 1388و 1387هاي بین سال

نظراز ) 1389(داري وجود ندارد، ولی سال آخر طرح معنی
ثیر أها داشـته کـه تـ   داري با بقیه سالآماري اختالف معنی

با ایـن وجـود   .دهدبر روي این گونه نشان میها رابرداشت
تـرین  و کـم 1388ترین میزان تولید علوفـه در سـال   بیش

.استبوده1389میزان آن را در سال 

رود قرق خشکهمقایسه میانگین تولید علوفه در. 3جدول
هاي آزمایش با آزمون دانکنسالدر 

)پایه/گرم(تولید علوفهسال
1388a38/13
1387a5/12
1389b16/10

.ي مورد آزمایش استهانشان دهنده اختالف بین سالa,bحروف 

هاي انتخابی مربوط به هـر  میانگین تولید پایه4جدول 
را کدام از تیمارهاي چرایی اعمال شـده بـا آزمـون دانکـن     

هـاي  مقایسـه میـانگین اثـر شـدت    نظـر از. دهـد نشان می
Artemisiaمختلف برداشت بـر روي میـزان تولیـد گونـه     

sieberiدار وجــود دارد، از لحــاظ آمــاري اخــتالف معنــی.
ترین میزان آن مترین میزان تولید در تیمار شاهد و کبیش

توان مالحظه نمـود، ولـی بـین    می% 75در شدت برداشت 
ماري اختالف از لحاظ آ% 75و 25،50هاي برداشتشدت
.داري وجود نداردمعنی

حاصـل از اثـر   ،هاي انتخابیمیانگین تولید پایه2شکل 
نشان داده رامتقابل تیمارهاي مختلف برداشت در اثر سال

.است
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مقایسه میانگین تولید علوفه در تیمارهاي شدت برداشت .4جدول 

با آزمون دانکن
)پایه/گرم(فهتولید علوشدت برداشت

a93/15شاهد
25%b66/10
50%b87/10
75%b58/10

.نشان دهنده اختالف بین شدت هاي برداشت مورد آزمایش استa,bحروف 

حاصل از اثر متقابل تیمارهاي مختلف برداشت در اثر سالتولیدنمودار میانگین .2شکل 
.)باشددار نمیمشابه از لحاظ آماري معنیحروف(

مربوط هاي مختلف برداشت با شاهدمقایسه بین شدت
دهـد از لحـاظ آمـاري اخـتالف     نشـان مـی  1387به سال 

ترین میزان تولید در تیمار شاهد بیش.دار وجود داردمعنی
ین میـزان تولیـد در شـدت    تـر گرم و کـم 26/14در حدود 
.استگرم 8/9، در حدود %25برداشت 

مربوط اي مختلف برداشت با شاهدهمقایسه بین شدت
دهـد از لحـاظ آمـاري اخـتالف     نشـان مـی  1388به سال 

تـرین میـزان تولیـد در تیمـار     بیش.داري وجود داردمعنی
ترین میزان تولید در شدت گرم و کم9/16شاهد در حدود 

ــت ــدود %25برداشـ ــرم 74/11، در حـ ــودهگـ ــین بـ ، بـ
.داري وجود ندارداختالف معنی% 75و 50، 25تیمارهاي
1389در سـال  هـاي مختلـف برداشـت   ه شـدت مقایس
داري وجـود  دهد از لحاظ آمـاري اخـتالف معنـی   نشان می

تـرین میـزان تولیـد در تیمـار شـاهد در حـدود       بیش.دارد

ین میـزان تولیـد در شـدت برداشـت     تـر گرم و کـم 64/16
ن میزان تریکلی کمطوربه .گرم است35/6، در حدود 75%

و بــاالترین 1389در ســال % 75تولیــد مربــوط بــه تیمــار 
.است1388میزان تولید مربوط به تیمار شاهد در سال 

بحث و نتیجه گیري
نشـان داد کـه اثـر    A.sieberiنتایج تولید علوفه گونـه  

هـا از  هاي مختلـف برداشـت و اثـر متقابـل آن    سال، شدت
اعمـال تیمارهـا   . اسـت دار نیمع%1اري در سطح لحاظ آم

-شاهد و بقیه تیمارها اختالف معنیباعث شد تا بین تیمار 
،هادر مقایسه کل سال،حالبا این.باشدداري وجود داشته

ولـی  ،داري دیده نشدبین تیمارهاي برداشت اختالف معنی
مقایسه اثر متقابـل تیمارهـاي مختلـف برداشـت در طـول      

که اعمال تیمارها در سـال اول  هاي مختلف نشان داد سال
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با ایـن  .استثیر چندانی در تولید علوفه نداشته أت) 1387(
% 25و در سال سـوم تیمـار  % 50در سال دوم تیمار وجود،

ترین میـزان تولیـد در سـال    کم. بهترین تیمار شناخته شد
تـرین میـزان آن در   و بـیش % 75در شدت برداشت 1389
.استهدر تیمار شاهد بود1388سال 

تا سـال  1387میانگین تولید و شادابی، ارتفاع از سال 
50هـاي تروند نزولی داشته است و در شدت برداش1389

نتـایج  . مـرگ و میـر مشـاهده شـد    % 20دود ، در ح%75و 
هـا  که شدت برداشـت 1389یعنی (مربوط به آخرین سال 

، نشـان داد کـه بـین    )شودبه خوبی در این سال نمایان می
داري وجـود نـدارد و دو   ، اختالف معنی%25و تیمار هدشا

در صـورت ادامـه   ه و تیمار دیگر نیز در یک گروه قرار داشت
،حـال بـا ایـن  . آمـد دست میه نتایج بهتري ب،داشتن طرح
-هـا سـال  گیري در برداشـت داده زمان نتیجهچون بهترین

بـه همـین دلیـل بهتـر اسـت      ،باشـد هاي آخر برداشت می
بر اساس نتایج آخـرین سـال برداشـت انجـام     گیري نتیجه

هـا  ترین اثر تیمارها بر روي پایهبیششود که در این مدت 
صـورت از لحـاظ تولیـد علوفـه،     ایـن در. اسـت انجام شـده 

تواند بهتـرین  می% 25-30، بنیه و شادابی برداشت ارتفاع
نتایج این تحقیق با نتایج ، کهتیمار بر روي این گونه باشد

et al. (2000)Obaکشاورزي ایاالت متحده و نتایج وزارت
. تطابق دارد) 2011(

Holechek(،همسو با نتیجـه ایـن مطالعـه    توصـیه  1991)
از علف % 35عداد دام درمرتع براي استفاده است که تکرده

ـ  گندمیان چن دلیـل هـدر رفـت    ه د ساله تنظیم شود، امـا ب
ازدگی، میزان و هوکوبی، استفاده حیات وحش ناشی از لگد

همچنین در گزارشی از . تنظیم شود% 30بر مقداراستفاده 
NPS در یوتاي امریکا مقدار برداشت مجاز از گونه (1998)

توصـیه  % 25بهار بیشـتر از  را در Eurotia lanataايبوته
. کندنمی

Bai (1997) &Romo ، یکــی از علــل اصــلی کــاهش
Artemisiaهـاي  میـزان بـذور موجـود درخـاك رویشـگاه     

frigid و تداوم تولید ایـن  اعالم نمودهرا چراي شدید دام
.ددانمیگیاه را جلوگیري از فشار چراي دام

ثر بـر ایـن   ؤبا توجه به تغییرات مدیریتی و محیطـی مـ  
اثـر  ، %30توان بیان کرد که چراي دام تـا  گونه مرتعی، می

طقـه  در ایـن من A.sieberiمنفی بر عملکرد  و بقاي گونه 
.نداشته باشد
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Abstract
Iran has covered a wide range of vegetation is sagebrush, which determine the rate of

exploitation sagebrush cover the management operation is necessary. This study is among the first
efforts to determine susceptibility or resistance of key species in the grazing area has been done
Khoshkrood Saveh. The treatments included four of the 25, 50 and 75% of control (no harvest)
were. In each treatment 10 replicates were used as the basis of the species that depend on each
variable is evaluated. Three years and each year to measure or estimate the visual characteristics of
vigor and vitality, mortality, and the height of production was based. Results in a split plot design in
time, in the three years (2008 to 2010) were analyzed using SAS software. Production of forage
species Ar.sieberi showed that the effect of year, different intensities of harvest and their interaction
is statistically significant at one percent. The intensity of the lowest in 2010 in 75 percent and its
highest in 2008 has been in control. The average production (2008 to 2010) the decline has vitality
and the intensity of the 50 and 75%, about 20 percent mortality was observed. Due to environmental
changes affecting the management and pasture species, livestock grazing can be stated that 30
percent guarantee of survival in this region will A.sieberi.

Keywords: Artemisia sieberi; Allowable use; Pastures Khoshkrood; Steppe.


