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 گونه مرتعياثر شدت برداشت بر توليد چهار
 
 
 

  ۱، مصطفي ترکش۱، محمدرضا وهابي۱، مهدي بصيري∗۱الهام قهساره اردستان

  

  ۳۰/۶/۱۳۹۳رشيخ پذي؛ تار ۲۳/۳/۱۳۹۳افتيخ دريتار(
 
  دهيكچ

بنابراين . ندانخطر نابودي قرار گرفتذير و حتي در معرض پاي بومي در شرايط آسيبهبا توجه به روند سير قهقرايي مراتع، بسياري از گونه
 .، بسـيار سـودمند اسـت   هـا ناي مقاومت به چرا و خشکي و تـوان توليـد آ  هاي مرغوب بومي مراتع و شناخت ويژگيهحفظ و تکثير گونه

ـ بررسي آثار حذف انداممنظوربه ـ گونـه اي هـوايي  ه و  Astragalus caragana ،Astragalus cyclophyllon ،Astragalus podolobus ايه
Medicago sativa شـت  كمتر در شرايط گلخانهسانتي۲۰و قطر  ۱۲۰ي به ارتفاع اهاي استوانهمذکور در گلدان ايهگونهها، بر روي توليد آن

اهميت اين مطالعه استفاده از سه گونه گياهي از جنس گون است که تاکنون از لحاظ شدت برداشت مورد آزمايش و بررسـي قـرار   . شدند
نظـر  بار در پايان فصل رويش، برداشت متوسط و برداشت زياد در چهار گونه مورددر سه سطح برداشت شامل يک اهگونهتوليد . دانهگرفتن

چنين آثار متقابل بين نتايج نشان داد بين گونه، سطح برداشت و هم. تکرار بررسي شد ۴با آزمايش فاکتوريل در قالب طرح کامال تصادفي با 
مطالعـه  کلي نتايج بررسي موجود بر روي چهار گونـه مـورد  طوربه. ار وجود دارددسطح برداشت در سطح يک درصد اختالف معنيگونه و 

ـ مقاوم به حذف شاخ و بـرگ بودنـد و مناسـب    ايهگونه Astragalus caraganaو  Medicago sativa ايهگونهنشان داد که  رين شـدت  ت
-به شـدت  A. podolobusو  Astragalus cyclophyllon ايهگونهاما . ودشيدرصد از ارتفاع توصيه م ۶۰برداشت براي اين دو گونه تقريبا 

اي غيرمقاوم به برداشت در اولين سـال رويـش   هعنوان گونهلذا اين دو گونه به. اي برداشت اعمال شده در آزمايش حساسيت نشان دادنده
  . شناخته شدند

  
  
  

  ، لگومينوزاده خشک، شدت برداشتگون، برش، م: يديلكي اههواژ
  
  
  

 
 
 
 
 
  
  

  

   اصفهان دانشگاه صنعتي دانشکده منابع طبيعي،،مرتع و آبخيزداري گروه.۱
 e.ghehsarehardestani@na.iut.ac.ir :يكيترونكاتبات، پست الكمسئول م:  *
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  ۱۳۹۳ تابستان/  شتمهشماره /  سومسال / کاربردي شناسیبوم

۷۰  

  مقدمه
بـا توجـه بـه اهمیـت مراتـع در تعلیـف دام و حفـظ تولیــد در        

بررسی عوامل مـوثر در حفـظ و توسـعه     هاي مرتعی، اکوسیستم
مراتع در راستاي دستیابی به اهداف توسعه پایـدار بسـیار حـائز    

جهـت   مراتـع  از برداري بهره اذعان کرد باید. اهمیت خواهد بود
ها در شرایط ترین کاربرد آن آنها اصلی چراي و ها علوفه دام تأمین

 حفظ با که مراتع، برداري از بهره چنین است بدیهی. فعلی است

 بهینـه  مدیریت و ریزي نیازمند برنامه باشد، همراه آنها پایداري و

 هاي مرتعـی  از گونه مجاز برداري حد بهره در نظر گرفتن. است

 و چـرا  مـديريت  بـه  توانـد  مي است که اصلی ابزارهاي از یکی
 نيتر مناسب به دستيابي .کند مراتع کمک از مطلوب برداري ه بهر

 اکوسيسـتم  پايـداري  و دام بهينـه  عملکرد هکه ب برداشت، شدت

 شـمار بـه  مرتـع  مديريت در اساسي اصول از منجر شود، مرتعي

مقاومـت گياهـان بـه شـدت برداشـت تحـت تـاثير        ). ٧(ديآ می
فرايندهاي فيزيولوژيکي، بيوشـيميايي و تغييـرات مرفولـوژيکي    

بنابراين اين سه عامل در رشد گياهان موثر هستند و براي . است
از اين نظر مطالعات ميداني . ريت مرتع اهميت خاصي دارندمدي

اي و آزمايشـگاهي بـراي توسـعه دانـش      و نيز مطالعات گلخانه
). ٨(ضـروري اسـت   اکولوژي و فيزيولوژي گياهان مرتعي کامالً

هـاي   سـه فـرض زيـر را بـراي واکـنش گونـه      ) ١٢(ناگتون  مک
هـا   ز گونهبعضي ا) الف: (مختلف گياهي نسبت به چرا ارائه کرد

انـد و حتـي ممکـن اسـت در سـطوح       به چرا به شدت حساس
ها تا رسيدن  بعضي از گونه) ب( .ننديبچراي سبک صدمه زياد ب

-شوند ولي از آن ميزان بيشتر بـه  چرا به ميزان معيني، متاثر نمي

ها با افزايش شدت تا حد  ساير گونه) ج( .بينند صدمه مي ،شدت
يابـد و بـه    ولي سپس کـاهش مـي  بهينه چرا، رشد گياه افزايش 

 . شود مرگ گياه ختم مي

با تحقيقي در مورد اثرات متقابل ) ١(بصيري و همکاران 
هاي  تنش رطوبتي با شدت و تکرار برداشت بر عملکرد گونه

Atriplex leniformis  وNitraria schoberi  اظهار داشتند که  
A. lentiformis  تر از گونه را به) از ارتفاع% ٨٠(برداشت زياد

N. schoberi دست آمده، بر اساس نتايج به. کند تحمل مي

در همه ) از ارتفاع% ٥٠(در برداشت متوسط  ها گونهعملکرد 
توليد بيشتري نسبت به سطح برداشت  ،مراحل قطع از ميانگين

در . برخوردار است) از ارتفاع% ٨٠(و زياد ) از ارتفاع% ٢٠(کم 
برداشت اول افزايش و پس از ها بعد از  ضمن عملکرد گونه

  . هاي بعدي کاهش داشته است برداشت
را  Panicum antidotaleواکنش ) ٩(هويزه و احمديان 

و ) باريكروز ١٨ و روز ١٢روز،  ٦هر (نسبت به تکرار 
بررسي ) توليد% ٧٠و % ٥٠، %٣٠(ي مختلف برداشت هاشدت
 ١٨هر (نتايج نشان داد که سطح سوم تيمار اصلي . کردند
شدت برداشت (و سطح سوم تيمار فرعي ) برداشت باريكروز
پايداري و . توليد برتري نسبت به ساير تيمارها داشتند% ) ٧٠

هاي رويشي بيشتر در تيمار موفق،  بقاء بهتر و توليد جوانه
موجب افزايش زمان و فرصت بيشتر گياه براي ترميم و انباشت 

  .مجدد ذخيره غذايي و توليد گرديد
 ٩٠به اين نتيجه رسيدند که قطع ) ١٠(يي و ترليسا بوا  

درصد شاخ و برگ گياه آتريپلکس منجر به کاهش مواردي از 
هاي  اي قاعده ساقه و ريشه قبيل سطح کربوهيدراتهاي ذخيره

دهنده، پوشش زنده، طوقه و توليد  هاي گل گياه، تعداد شاخه
رديد درصد شاخ و برگ گياه قطع گ ٦٠گياه گرديد ولي وقتي 

 .گياه توانست ضمن حفظ توليد به حيات خود ادامه دهد

 دنيا در گون رويش هاي خاستگاه ترينمهم از يکي ايران

اين  انحصاري آن درصد ٦٥ که گونه ٨٠٤ بر بالغ و باشد مي
 ها گون گونه، در تنوع علت به .)١١(شود را شامل مي است کشور

 )شن تثبيت(ک حفاظت خا صنعتي، داروئي، مختلف ايه جنبه از
 از گون جنس که اينبه توجه باشند با مي ارزشمند علوفه توليد و

، اهميت اين مطالعه استفاده از سه گونه از )٣(بود لگومينوز تيره
جنس گون است که بسيار کم مورد مطالعه، آزمايش و بررسي 

 Astragalusهاي گياهي مورد مطالعه شامل  گونه. اند قرار گرفته

caragana Hohen ،A. cyclophyllon,G. Beek ،A. podolobus 

Boiss & Hohen باشند که در ايران و بعضي از کشورهاي  مي
ها اغلب گياهان سازگار با  اين گونه. همسايه انحصاري هستند

ندرت در مطالعه بههاي مورد گونه. استپي هستند مراتع نيمه
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  اثر شدت برداشت بر توليد چهار گونه مرتعي

۷۱  

يگر صورت گونه همراه با دمراتع، غالب هستند و اغلب به
ها نقش مهمي در توليد علوفه  اين گونه. ها وجود دارند گونه

براي حيوانات از لحاظ کيفيت و خوشخوراکي دارند که بخشي 
کنند  از علوفه مورد نياز دام را از اوايل بهار تا تابستان تامين مي

چنين توانايي حفاظت خاک و تثبيت نيتروژن را دارا و هم
هاي مورد  ت علوفه گونهبعضي از مشخصات کيفي. هستند

يونجه ). ٦و  ٥، ٤(نشان داده شده است )١در جدول (مطالعه 
)Medicago sativa (اي خانواده لگومينوز  جزء گياهان علوفه

اين گياه از نظر کيفيت علوفه و مواد غذايي و ميزان . است
اين . خوراک بوده استانرژي مطلوب از گياهان بسيار خوش

جلوگيري از فرسايش آبي و تثبيت گونه در اصالح خاک، 
تحمل زياد نسبت به شرايط . باشد نيتروژن بسيار مناسب مي

خاص رويشگاهي اعم از شرايط نامساعد محيطي، خاک و آب 
  Astragalus caraganaرويشگاه گونه). ٢(و هوايي داشته است

صورت اين گونه در ايران به. باشد در ترکيه، ايران و قفقاز مي
ر شمال، شمال غرب، غرب و مرکز پراکنده شده پراکنده د

انحصاري ايران است و  A. cyclophyllonگونه ). ١١و  ٤(است
رويشگاه ). ٥(صورت پراکنده در غرب و مرکز ديده شده استبه

اين . در روسيه و ايران مشاهده شده است A. podolobusگونه 
ب و صورت پراکنده در شمال، شمال غرب، غرگونه در ايران به

 ).٦(مرکز ديده شده است

مطالعه در مراتع نيمه خشک و خشک اسـتان  هاي مورد گونه
شـدت مـورد   خاطر عواملي از جمله چراي شديد بـه اصفهان به

هـا در مقابـل چـرا     ايـن گونـه  ).٦و  ٥، ٤(انـد  تهديد واقع شـده 
از نظــر . دهنــد هــاي متفــاوتي از خودشــان نشــان مــي واکــنش

خـوراکي در طـول فصـل    فزايش خوشبرداري با توجه به ا بهره
گذرانـدن کليـه مراحـل     رويش عمال گياه فرصت کـافي بـراي  

کنند و لذا مراتع طبيعـي کـه مـورد چـرا قـرار       رويشي پيدا نمي
علت عدم امکان تکامل رشد زايشي و توليد بـذر در  هگيرند ب مي

   .اند معرض انقراض قرار گرفته
مرتعي مقـاوم بـه    هاي منظور بررسي گونهانجام تحقيقاتي به

 برداشت که علوفه مورد نياز را تامين نموده و در حفاظت خاک

با انجام اين پـژوهش  . رسد نظر مينيز نقش داشته باشند الزم به
هاي مرتعي گون که گياهان مقاوم به شـرايط سـخت    روي گونه

توان  مي ؛باشند محيط هستند و از نظر توليد علوفه نيز مناسب مي
شـده  زارهاي رها تفاده از اين گياهان در تبديل ديمبه پتانسيل اس

اين سـه گونـه   . به مرتع و حفاظت آب و خاک را بررسي نمود
گيرنـد،   هايي هستند که مورد استفاده دام قـرار مـي   گون از گونه

بـراي احيـاء مراتـع در منـاطق خشـک و       آنهـا تـوان از   پس مي
ها حـائز   ونهتوان استقرار و رشد اين گ .خشک استفاده نمود نيمه

برداري مناسـب بـراي    رو ميزان بهرهاهميت فراوان است، از اين
. باشـد  مديريت مناطق احيا شده توسط اين گياهان ضروري مـي 

تحقيق حاضر با هدف مشخص کردن بهتـرين ميـزان برداشـت    
در مقابـل   آنهـا مطالعه و در نهايـت تحمـل   هاي مورد براي گونه

باشد  مي) سازي شده چرا بهعنوان شرايط مشابه(شدت برداشت 
تا بر اساس نتايج حاصل بتوان در خصوص مقاومت بـه چـراي   

  .آنها قضاوت نمود
  

  ها و روش مواد
در  يشيها به شدت برداشت، آزما مقاومت گونه يمنظور بررسبه

اصفهان  ي، دانشگاه صنعتيعيدانشکده منابع طب يقاتيگلخانه تحق
با  يکيپالست يها سهيک. دانجام ش ۱۳۹۲در بهار و تابستان سال 

از  ييها متر در لولهيسانت ۱۰۰متر و ارتفاع يسانت ۲۰قطر دهانه 
سه با يهر ک ينييپا يانتها. ن ابعاد قرار گرفتيبا هم پليکاجنس 

ش آماده يه آن با خاک محل رويلوگرم شن درشت و بقيک ۲
دونشهر و يفر يعيستگاه منابع طبيشده از مخلوط خاک منطقه ا

قسمت خاک منطقه  ۹قسمت ماسه و  ۲شسته شده به نسبت ماسه 
ها از مراتع غرب استان اصفهان  بذر اين گونه. تدريج پر شدندبه
)Astragalus caragana،A. cyclophyllon  وA. podolobus  

د يگرد آوري جمع) ترتيب از مراتع چادگان، فريدونشهر و دارانبه
از اداره  )Medicago sativa( ونجهيو بذر رقم معروف به قره 

بذر سالم از  ۸۰سپس . ه شدياستان اصفهان ته يعيکل منابع طب
 يده مار خراشيه شده انتخاب و تيته ين بذرهايهر گونه از ب

ياريپس از چند آب گون اعمال شد يها گونه يبذرها يبر رو
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  ۱۳۹۳ تابستان/  شتمهشماره /  سومسال / کاربردي شناسیبوم

۷۲  

 )٦و  ٥، ٤، ٣(هاي مورد بررسي برخي از مشخصات کيفيت علوفه گونه .١جدول 

  خوراکيخوش  )مگاژول بر کيلوگرم(انرژي متابوليسمي  )%(پذيري قابليت هضم  )%(پروتئين خام  گونه نام
Astragalus caragana ۵/۲۹  -  -  خوب  
Astragalus cyclophyllon  ۱۲  ۸/۶۵  ۲۵/۱۰  عالي  
Astragalus podolobus  ۵/۱۷  ۵۶/۵۹  ۸  عالي  

داخل بسـتر  عدد بذر در  ۶ها،  آب از لوله و خروج زه يجيتدر. 
 .کاشـته شـد   متـري سـانتي  ۵/۱-۵/۲ يبيهر لوله و در عمق تقر

برگي در هر لوله کاهش ها به دو عدد در مرحله چهار تعداد بوته
، برداشـت علوفـه   داده شد و از هـر واحـد آزمايشـي در زمـان    

آزمايشي با طرح فاکتوريل در قالـب دو فـاکتور   . صورت گرفت
شده است، يکي از فاکتورهـا   هاي مرتعي انجام روي توليد گونه

 Astragalus caragana، A(نوع گونه مرتعـي بـا چهـار سـطح     
.cyclophyllon،A. podolobus و Medicago sativa (  و فـاکتور

ديگر سطح برداشت با سه سطح شامل يک بار در پايـان اولـين   
، برداشـت متوسـط   )شـاهد : سـطح برداشـت اول  (فصل رويش 

ــاعدرصــد  ۶۰: ســطح برداشــت دوم( ــاد ) از ارتف ســطح (و زي
دوازده تيمـار  . بـوده اسـت  ) ارتفـاع درصد از  ۸۰: برداشت سوم

کـامال   تدر چهـار تکـرار و بـه صـور    ) ترکيب سطوح فاکتور(
دليل انتخاب اين سطوح برداشـت  . اند تصادفي پياده و اجرا شده

برداري دفتر امور اراضـي نيومکزيکـوي    بندي بهره براساس طبقه
تـا   ۶(، استفاده سـبک  %)۵صفر تا (اده نشده استف :جنوبي شامل

تـا   ۶۱(، اسـتفاده سـنگين   %)۶۰تـا   ۴۱(، استفاده متوسط %)۴۰
و به ) ۸(است) درصد۱۰۰تا  ۸۱(و استفاده خيلي سنگين %) ۸۰

بررسي عکس العمل گياه در برابر سطوح برداشـت زمـاني کـه    
عبـارت ديگـر   بـه (برداشت شود  ،گياه فقط در پايان فصل رشد

، يا برداشت )یشیبرداشت گياه در طول فصل رويشي و زاعدم 
 ۸۰درصد از ارتفاع به عنوان برداشت مجـاز و يـا برداشـت     ۶۰

گونـه  . درصد از ارتفاع به عنوان برداشت سنگين پرداخته شـود 
Medicago sativa با  عنوان يک گونه شاهد در جهت مقايسهبه

 يهـا  قسـمت . ن سه گونـه گـون در نظـر گرفتـه شـده اسـت      يا
، در مرحلـه اول  )لولـه ( در هر گلـدان  ياهيشده گونه گبرداشت

ـ گ انـدازه  ،ارتفاع برداشت شده آن شـد و سـپس در داخـل     يري
گراد يدرجه سانت ۶۵ يپاکت مخصوص خود قرار گرفت در دما

ساعت در آون خشک شد و وزن مـاده خشـک بـا     ۴۸به مدت 
  . ن شديق توزيدق يترازو
هنگام  ييهوا يها رتفاع انداممار شاهد ماده خشک و اير تد

برداشت (گر يمار ديدو ت يشد، برا يريگ اندازه يينهابرداشت
شامل  ييهوا يها ، ماده خشک و ارتفاع بخش)اديمتوسط و ز
ماده  اضافهه بها  مجموع برداشتکل و ارتفاع  کل ماده خشک

ل يه و تحليتجز. )تجمعي(ن برداشت بوديخشک و ارتفاع آخر
 يطرفه مدل خطانس دويل واريبا روش تحلها  داده يآمار
د يتول يز بر رويآنال. انجام شداس  اس پي اس با نرم افزار يعموم

چهار گونه مورد  يبر رو ييهوا يها ماده خشک و ارتفاع اندام
  . مطالعه صورت گرفت

  

  نتايج
انس گونه، سطح برداشت و اثر متقابل گونه و يه واريج تجزينتا

 ييهوا يها ماده خشک و ارتفاع اندام ديسطح برداشت بر تول
   .استنشان داده شده  )۲جدول (اهان در يگ
  

  ها گونه ييهوا يها د ماده خشک و ارتفاع انداميتول
د مـاده خشـک و   يکه تول دادها نشان  ه دادهيج حاصل از تجزينتا

ـ  ييهـوا  يهـا  ارتفاع انـدام  اخـتالف   ين چهـار گونـه دارا  يدر ب
بـودن   دار معني ).۲جدول (د استک درصيدر سطح  يدار يمعن

ن يعلوفه مب ،ييهوا يها د ماده خشک و ارتفاع اندامياختالف تول
. ن چهار گونـه اسـت  يب ،ييهوا يها د انداميل تولياختالف پتانس

گرم ۶۶/۲۲ونجه با يد ماده خشک مربوط به گونه ين توليشتريب
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  اثر شدت برداشت بر توليد چهار گونه مرتعي

۷۳  

 هاي هوايي برداشت شده اندام جدول تجزيه واريانس براي توليد ماده خشک و ارتفاع .۲جدول 

F ۴۲۸/۵۲۱∗∗ ۹۵۵/۲۶۵∗∗ منبع متغيرهاي وابسته آزادي درجه 
 گونه هاي هوايي خشک اندامتوليد ماده  ۳
 ۵۱۴/۵۹∗∗  ۶۰۲/۱۲∗∗  ارتفاع ۳
 سطح برداشت هاي هوايي خشک اندامتوليد ماده  ۲
 ۹۱۸/۶۰∗∗  ۶۱۹/۱۶∗∗  ارتفاع ۲
 سطح برداشت×گونه اييهاي هو خشک اندامتوليد ماده  ۶
  ارتفاع ۶

  خطا هاي هوايي خشک اندامتوليد ماده  ۳۶ 
   ارتفاع   ۳۶

 کل هاي هوايي خشک اندامتوليد ماده  ۴۷ 
  ارتفاع ۴۷ 

 

ـ و بق پايهدر   ـ ه بـه ترت ي  Astragalus caragana )۹۴/۶ب ي
ــرم در  ــهگـ ــرم در  ۳۹/۴( A. podolobus، )پايـ ــهگـ   و) پايـ

 A. cyclophyllon )۸۵/۳  ـ ) پايهگرم در ـ ن سـال رو يدر اول ش ي
د ماده خشک يتول يروش دانکن براها به نيانگيسه مياست و مقا

  ).۱شکل (باشد يگروه م ۳انگريب
 A. podolobus  و A. cyclophyllonدر اين مطالعه بين دو گونه 

اخـتالف   ياز لحاظ آمار ييهوا يها د ماده خشک انداميدر تول
   ).۱شکل (درصد مشاهده نشد کيدر سطح  يدار يمعن
متر يسـانت  ۴۵/۱۹۳) تجمعـي  برداشـت شـده  (ونجه با ارتفـاع  ي

هـا و   ر گونـه ينسبت به سـا  يباالتر برداشت شده ارتفاع يدارا
 .A، )متريسـانت  Astragalus caragana )۱۹/۵۵ب يه به ترتيبق

podolobus )۰۸/۵۲  متـر يسـانت ( وA. cyclophyllon )۶۷/۱۳ 
روش ها به نيانگيسه ميمقا .ش بودين سال رويلدر او) متريسانت

 يرا بـرا  يکالس ارتفاع ۳ز يارتفاع برداشت شده ن يدانکن برا
هاي هـوايي   اختالف ارتفاع اندام. مورد مطالعه نشان داد يها گونه

ـ در سـطح   A. podolobusو  A. caraganaدو گونه  ک درصـد  ي
  ). ۱شکل (دار نبود يمعن

  

  هاي هوايي د ماده خشک و ارتفاع انداماثر سطح برداشت بر تولي
داري در  تنش ناشي از سطح برداشت از نظر آماري اخـتالف معنـي  

هاي هـوايي را   سطح يک درصد در توليد ماده خشک و ارتفاع اندام
از نظـر  ) از ارتفـاع % ۸۰(سطح برداشت زيـاد  ). ۲جدول (نشان داد

  قـدار را  هـاي هـوايي بيشـترين م    توليد ماده خشک و ارتفـاع انـدام  

گرم ماده خشک در پايه و  ۴۶/۱۰ترتيب خود اختصاص داد که بهبه
متر ارتفاع نسبت به دو سطح ديگر برداشت را نشان سانتي ۷۷/۱۰۱
گروه براي توليد ماده  ۲روش دانکن بيانگر ها به مقايسه ميانگين. داد

هـاي   از لحاظ آماري بين سطح(هاي هوايي را نشان داد  خشک اندام
داري وجـود   ط و زياد در توليد مـاده خشـک اخـتالف معنـي    متوس

هـاي هـوايي    چنين براي ارتفاع برداشـت شـده انـدام   و هم) نداشت
  .)۲شکل (باشد  گروه کامال متمايز در سطوح برداشت مي ۳نمايانگر 

  
آثار متقابل گونه و سطح برداشت بر توليد ماده خشک و ارتفاع 

  هاي هوايي اندام
و سطوح مختلف برداشت بر توليد ماده خشک و  آثار متقابل گونه

 ،گياه در سطح يک درصد) برداشت شده(هاي هوايي  ارتفاع اندام
گيري  در زير آثار متقابل بر روي دو صفت اندازه .دار گرديد معني

  ).۲جدول (گردد شده تشريح مي
  

  توليد ماده خشک
روش دانکـن بـراي توليـد مـاده خشـک      هـا بـه   مقايسه ميانگين

گروه عملکردي  ۵تيمار مورد مطالعه را به  ۱۲هاي هوايي،  اماند
هـاي جفتـي نشـان دادنـد کـه گونـه        نتايج مقايسـه . تقسيم کرد

 در تمــامي A. podolobus و Astragalus cyclophyllonهــاي
در سطح برداشت شـاهد   A. caraganaهاي برداشت و گونه  سطح

گونه يونجه در  ).۳شکل (باشند از نظر توليد ماده خشک يکسان مي
دارايمـورد مطالعـه    هـاي  هاي برداشت با ساير گونه تمامي سطح
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  ۱۳۹۳ تابستان/  شتمهشماره /  سومسال / کاربردي شناسیبوم

۷۴  

                    
حروف (آنهاهوايي چهار گونه مورد مطالعه و خطاي استاندارد   ارتفاع تجمعي اندام ،)ب( توليد تجمعي ماده خشک ،)الف .(۱شکل 

  )دهد را نشان مي %۱دار از نظر آماري در سطح  غيرمشترک اختالف معني
  

                
  آنهاهوايي در سه سطح برداشت متفاوت و خطاي استاندارد   ارتفاع تجمعي اندام ،)ب(توليد تجمعي ماده خشک  ،)الف( .۲شکل 

  
ـ  مي يدار يمعن اختالف ـ حـداکثر تول  کـه طـوري هباشد ب د مـاده  ي

 هـاي  در بـين گـون  . خود اختصاص دادرا به ييخشک اندام هوا
زيـاد،  در سـطح برداشـت    A. caraganaمـورد مطالعـه، گونـه    

ـ در ا ).۳ شـکل (باشـد  بيشترين توليد ماده خشک را دارا مـي  ن ي
برداشـت   يها در سطح A. podolobusد ماده خشک يمطالعه تول

درصد نسبت به سطح  ۹۵/۴۲و  ۵۹/۵۰ب يترتاد بهيمتوسط و ز
 A. cyclophyllonدر گونـه  . افته اسـت يکاهش  ،برداشت شاهد

ب يترتاد بهيبرداشت متوسط و ز يها د ماده خشک در سطحيتول
 افتـه يکـاهش   ،نسبت به سطح برداشت شـاهد  ۳۸/۱۵و  ۴۸/۳۰

  .است
  

  ارتفاع اندام هوايي 
 ۷تيمار مورد مطالعه را به  ۱۲دانکن،  ها به روش نيانگيسه ميمقا

ارتفـاع برداشـت شـده    حـداکثر   يونجـه گونه . تقسيم کردگروه 

ـ در ا ).۳شـکل  (را بـه خـود اختصـاص داد    ييهواهاي  ماندا ن ي
ــه  ــده   مطالع ــت ش ــاع برداش در  Astragalus podolobusارتف
ـ برداشت متوسط و ز يها سطح ـ اد بـه ترت ي  ۷۳/۱۳و  ۴۶/۸۲ب ي

در گونـه  . ابـد ي يدرصد نسبت به سطح برداشت شاهد کاهش م
A. cyclophyllon  برداشـت   يهـا  در سطحبرداشت شده ارتفاع

درصد نسبت به سطح  ۱۵/۴۳و  ۵۷/۵۰بياد به ترتيو ز متوسط
  .افته استيبرداشت شاهد کاهش 

  

  يريگجهينت و بحث
عملکرد بهتر يونجه در ايـن مطالعـه حـاکي از ايـن اسـت کـه       

 هاي رويشي در گونه يونجه در حدود هاي مريستمي جوانه بافت

ر ااز سطح خاک بر روي سـاقه و تـاج ريشـه قـر     متريسانتي ۵
 هـاي  هاي روي ساقه پس از برداشت، رشد مجدد از جوانه .دارد

گيـرد کـه قابليـت دسترسـي بـه       پايين و طوقه گيـاه انجـام مـي   
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  اثر شدت برداشت بر توليد چهار گونه مرتعي

۷۵  

             
  ارتفاع تجمعي  ،)ب(توليد تجمعي ماده خشک  ،)الف( آنهااثرات متقابل گونه و سطح برداشت و خطاي استاندارد  .۳شکل 

  

داشت در طول آزمايش بسيار بافت مريستم رويشي براي براين 
از ارتفاع گياه % ۸۰زيرا بيشترين سطح برداشت (ناچيز بود 

ارتفاع گياه از سطح خاک اصوال برداشت % ۲۰باشد که  مي
شود و در طول آزمايش بافت مريستمي در اين قسمت قرار  نمي
بنابراين يونجه نسبت به قطع و برداشت مقاوم است و ). گيرد مي
هاي از دست رفته در تيمارهاي سطح  اندام تواند جبران مي

تر  هاي دقيق برداشت را داشته باشد که البته نياز به بررسي
هاي رويشي در گونه  هاي مريستمي جوانه بافت. باشد مي

Astragalus caragana  از سطح  متريسانتي ۵نيز در حدود
خاک قرار دارد و پس از برداشت رشد مجدد از طريق 

ها و طوقه انجام  د در پايين گياه روي ساقههاي مول جوانه
گيرد که در اين گونه گون هم قابليت دسترسي به اين  مي

). در باال به آن اشاره شد(ها در طول آزمايش کم بود بافت
بنابراين گونه مذکور نيز نسبت به قطع و برداشت مقاوم بوده و 

سطح رفته را در تيمارهاي هاي از دست تواند جبران اندام مي
رسد که نياز به بررسي بيشتر  به نظر مي ،برداشت داشته باشد

دهد که تيمار با سطح برداشت  نتايج اين بررسي نشان مي. دارد
منجر به  Astragalus caraganaهاي يونجه و  متوسط در گونه

 لذا براي مراتعي که. گردد هاي هوايي نمي کاهش عملکرد اندام

هاي گياهي  يده از اين گونهپوش) طور طبيعي يا مصنوعيبه(
. توان توصيه کرد هستند، شدت چرايي در حد متوسط را مي

هاي  البته بايد آثار تکرار چرا، پايکوبي دام و ميزان تحمل گونه
ها با  هاي محيطي و توان رقابتي گونه گياهي در برابر استرس

شيال و همکاران . توجه و بررسي قرار گيردگياهان همجوار مورد
درصد طول  ۶۰حدود (بيان داشتند که شدت چرا  )۱۳(

) حذف شدند Calluna vulgarisهاي فصول جاري  شاخه
) ۱(بصيري و همکاران . باشد بهترين شکل از مديريت زمين مي
و  Atriplex lentiformisهاي  نيز اظهار داشتند که عملکرد گونه

Nitraria schoberi  در ) از ارتفاع% ۵۰(در برداشت متوسط
مه مراحل قطع از ميانگين توليد بيشتري نسبت به سطح ه

برخوردار ) از ارتفاع% ۸۰(و زياد ) از ارتفاع% ۲۰(برداشت کم 
  .است که با نتايج حاصل از اين تحقيق انطباق دارد

ــت ــه   باف ــتمي جوان ــاي مريس ــي در   ه ــاي رويش ــهه   گون
Astragalus podolobus  از سطح به باال متريسانتي ۷در حدود 

هاي  از برداشت، رشد مجدد از طريق جوانه پس. داردقرار خاک 
گيرد که قابليت دسترسي به ايـن   ها انجام مي مولد در پايين ساقه

بنابراين . ممکن بود ،هاي مريستم رويشي در طول آزمايش بافت
رسد گونه مذکور نسبت به قطع و برداشت مقاوم نبوده  نظر ميبه

رفته را درسـطوح  هاي از دست امتواند جبران اند و اين گونه نمي
برداشت متوسط و زياد داشته باشد و نسبت به قطع و برداشـت  

پذير است؛ زيرا در سطوح برداشت متوسط و زياد توليـد   آسيب
رسد اين گيـاه در اولـين    نظر مييابد و به ماده خشک کاهش مي

فصل رويش خود کم رشد است يا توان رشد خود را در اولـين  
. دهد که نيازمند بررسـي دقيـق اسـت    ز دست ميفصل رويشي ا

هـاي رويشـي و    داراي جوانـه  Astragalus cyclophyllonگونه 
هاي مريستمي در نزديک سطح خـاک اسـت کـه قابليـت      بافت
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  ۱۳۹۳ تابستان/  شتمهشماره /  سومسال / کاربردي شناسیبوم

۷۶  

-براي حيوان چراکننده دشوار است؛ بنابراين به آنهادسترسي به 

رسد نسبت به قطع و برداشت مقاوم باشـد، ولـي توليـد     نظر مي
کـاهش   ،ه خشک اين گياه در سطوح برداشت متوسط و زيادماد
رسد حساس به چرا بوده و گياه تـوان رشـد    نظر مييابد و به مي

دهـد و يـا ممکـن     خود را در اولين فصل رويشي از دست مـي 
است اين گياه در اولين فصل رويش خود کم رشد باشد که نياز 

ار کردند کـه  اظه) ۱۳(شيال و همکاران . به بررسي بيشتري دارد
قدرت رشد بستگي به عمر فيزيولوژيکي گياه از طريـق توزيـع   

هـاي   هاي جاري فصـول، سـاقه   ماده خشک در بين برگ، شاخه
  . تر و ريشه دارد مسن
هاي  توان بيان کرد که گونه مي) ۱۲(ناگتون  اساس فرضيات مکبر

A. cyclophyllon  وA. podolobus به چرا  در فرض اول، به شدت
اند و حتي ممکن است در صورت چراي سبک صدمه  حساس
در سطح برداشت متوسط توليد ماده خشک کاهش (نند يزياد بب
در فرض دوم، تا رسيدن چرا به  Medicago sativa). يافت

شود ولي از  ، متاثر نمي)درصد از ارتفاع ۶۰حدود (ميزان معيني 
وم، در فرض س A. caraganaبينند و  آن ميزان بيشتر صدمه مي

با افزايش شدت تا حد بهينه چرا، رشد گياه افزايش ولي سپس 
  . شود، قرار خواهند گرفت يابد و به مرگ گياه ختم مي کاهش مي

شـود کـه    تـر پيشـنهاد مـي    براي دستيابي به نتايج کـاربردي 
هاي ميداني تلفيق شده تا عکس العمل  اي با داده تحقيقات گلخانه

طور دقيق روشن بل چراي دام بهمرتعي در مقا هاي و پاسخ گونه
چنين در مطالعات بعدي به بررسي ماده خشک ريشه و هم. شود

ها نسـبت بـه چـرا در شـرايط تـنش       بررسي عکس العمل گونه
  . پرداخته شود

 
  گيري نتيجه

  هــاي درصــدي بـراي گونــه  ۶۰طــور کلــي ميـزان برداشــت  بـه 
M. sativa   وA. caragana      در اولـين فصـل رويـش پيشـنهاد

حساس  A.podolobusو  A. cyclophyllonهاي  شود و گونه مي
بـرداري مجـاز در    حدبهره. به چرا در اولين فصل رويشي هستند

و خـاک  ) هاي مرغـوب  ويژه گونهبه(مراتع براي پوشش گياهي 

هـاي   هاي برداشـت بـر گونـه    چه تاثير شدتاگر. ضروري است
ش آشـکار  گياهي مورد مطالعه در اولين فصل رويش اين پـژوه 

هـاي   تـر در فصـل   هاي بيشتر و واقعـي  است، براي بروز تفاوت
تـوان   بنـابراين مـي  . هاي بعدي نياز به بررسي اسـت  رويش سال

هاي مختلف برداشت، در مقايسه با سال،  نتيجه گرفت که شدت
تري بـر ميـزان علوفـه توليـدي دارد زيـرا اکثـر        نقش محسوس

نـايي رشدشـان را بـه    توا ،هـاي اوليـه   هاي مرتعي در سـال  گونه
هاي بعـدي   دهند و در سال هايشان اختصاص مي گسترش ريشه

 هاي گـون مـورد مطالعـه    گونه. پردازند به توليد تاج پوشش خودشان مي
 هاي توليدي از فرآيند گياهان مرتعي هستند که کربوهيدرات ءجز

کننـد و   ها ذخيره مي هاي ريشه، طوقه و ساقه فتوسنتز را در اندام
شده را ترميم و جبران نماينـد،  هاي چريده ه بتوانند بافتچچنان

خـوبي تحمـل نماينـد و    توانند به از نظر فيزيولوژيک چرا را مي
گونه کـه بحـث شـد محـل     شود؛ البته همان بقاء آنها تضمين مي

هـا در   ايـن جوانـه  چنين تعداد هاي رويشي و هم قرارگيري جوانه
اهميـت بسـيار    شناسي يختمقاومت گياهان به چراي دام از نظر ر

بنـابراين فرآينـدهاي   .کنـد  مـي زيادي دارد و نقش مهمي را ايفا 
شناسي که در طول دوره رويـش   ريختفيزيولوژيک و تغييرات 

به چراي آن تاثير دارد و مرتعـدار   افتد در مقاومت گياه اتفاق مي
صـورت ويـژه بـه آن    ريزي مديريت چرا به بايست در برنامه مي

طور طبيعي شود مراتعي که به از اين رو پيشنهاد مي .توجه نمايد
  و A. cyclophyllonهـاي   يا مصنوعي در حـال احيـاء بـا گونـه    

A. podolobus       باشند، به اين مراتـع بـيش از دو يـا سـه فصـل
هاي گون مستقر  رويشي و زايشي فرصت داده شود که اين گونه

شـدت   هـا در برابـر   گردند و سپس با مطالعه مجـدد ايـن گونـه   
زارهـاي   برداشت مورد چراي دام قرار گيرند تا برنامه تبديل ديم

   .رها شده به مرتع با موفقيت همراه باشد
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  اثر شدت برداشت بر توليد چهار گونه مرتعي

۷۷  
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