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 دهکیچ
. با ستیمراتع الزم و ضرور یديمهم و کل یهامجاز گونه یبردارن حد بهرهييمراتع و تعت يمحاسبه ظرف ،دار مرتعیت پایریمد یابر      

 یمرتع ی، خاک و کاهش منابع آب در اراضیاهيپوشش گ یتوان از نابودیم یتیریمد یهاق برنامهيمراتع و ارائه دق یت واقعيداشتن ظرف
د در يو تداوم تول یداریل به پاين یبرارو ازاین ،گرددیرا در مرتع موجب م یمداوم و اقتصاد استفاده مناسب، یشدت چرا. کرد یريجلوگ

 ،Halocnemum strobilaceumسه گونه د علوفه يمختلف برداشت بر تول یها، مطالعه اثر شدتیبردارن حد بهرهیترن مناسبييمراتع و تع
Desmostachya bipinnata و Aeluropus lagopoides به مدت سه سال انجام شد. 1387استان هرمزگان از سال  سنگنيدر منطقه زم 

عنوان هه از گونه بیپا 10مار يدرصد و شاهد )بدون برداشت( بودند. در هر ت 75و  50، 25شامل چهار شدت برداشت  یشیآزما یمارهايت
ل يوتحلهیتجزSAS افزار ج حاصل در نرمیاقرار گرفت. نت یابیوابسته مورد ارز یرهايمتغاز ک یهر یبر روو قرار گرفت توجه تکرار مورد 

 ،داری داشتند. بنابراینگذاشته و کليه تيمارها با شاهد اختالف معنیتأثير ها که شدت برداشت بر ميزان علوفه سبز گونه دادنتایج نشان  .شد
برای گونه را درصد  75و تا  Desmostachya bipinnataو   Aeluropus lagopoidesهایبرای گونهرا درصد  50برداشت مجاز تا 

Halocnemum strobilaceum با توجه به  .شود حفظ برداشت یاهالس طول در زينها هگون نیا یشاداب و یسالمتتا  توان پيشنهاد کردمی
به با آن از نظر آب و برداری مجاز منطقه مورد مطالعه و مناطق مشاتواند در تعيين حد بهرهبرداری تعيين شده میحد بهرهباال، های افتهی

 شود. استفادههوایی به همراه اطالعات مربوط به سایر گياهان 
 

 . سنگ، استان هرمزگاننيزم های برداشت، توليد علوفه، ظرفيت مرتع، مرتعشدت :یدیلک یهاواژه
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 مقدمه
مجااز   یباردار ناه حاد بهاره   يدر زم یافکا نبود اطالعاات  

ه کا اهان مرتع ياز گ یا برداشت نسبتیشور و ک یمرتع یهاگونه
ن یاز مهمتار  یکیشود یاه ميباالتر از آن موجب خسارت به گ

(. Sanadgol, 2006شور است )کت مرتع در یریمد یهاچالش
 یط آب و هاوا یدر شرا یاهان مرتعياز گ مجاز یبردارحد بهره

مختلاف   یهاا مااه  ،متفاوت یزيبا حاصلخ یهاکمتفاوت، خا
ر يا ار متغيبسا  ،فصل چرا و در درجات مختلف ساالمت مرتاع  

 ،دار مرتااعیاات پایریمااد یاباار(. 1998Moghadam ,) اساات
 یهاا مجاز گونه یبردارن حد بهرهييت مراتع و تعيمحاسبه ظرف

 یت واقعي. با داشتن ظرفستیمراتع الزم و ضرور یديمهم و کل
 یتاوان از ناابود  یما  یتیریماد  یهاا ق برنامهيمراتع و ارائه دق

 یمرتعا  ی، خاک و کااهش مناابع آب در اراضا   یاهيپوشش گ
 Aeluropus گونه  (.201et al. Ghasriani ,7)د کر یريجلوگ

lagopoides های فيباری و ریازوم روناده    ریشهی پایا با ياهگ
هاای تهاران، البارز،    افقی از تيره گندميان است کاه در اساتان  

غربای، همادان،   شارقی، آذربایجاان  اصفهان، سمنان، آذربایجان
خوزسااتان، کرمااان، یاازد، سيسااتان و بلوچسااتان، فااارس و  

(. گوناااه Rechinger, 1974هرمزگاااان پاااراکنش دارد ) 
strobilaceum Halocnemum  گياااهی چنااد ساااله، اغلااب

غارب،  شامال متعلق به خانواده اسفناجيان است و در  ای وبوته
های گلساتان،  شرق، در استانشرق، جنوب، جنوبمرکز، شمال
غربی، اصفهان، هرمزگاان، بوشاهر،   شرقی، آذربایجانآذربایجان

ستان و بلوچستان، خراسان، تهران، قام، قازوین، مرکازی و    سي
  Desmostachya(. گونه Assadi, 2001سمنان پراکنش دارد )

bipinnata گياهی پایا با ریزوم ضخيم و خوابيده متعلق به تيره
های کرمان، سيستان و بلوچساتان و  گندميان است که در استان

 oltanipoorS (.Rechinger, 1974) کناد رشاد مای  هرمزگان 

در بررسی ارزش رجحانی گیاهاا  ررعیای   Fayaz (2010 ) و

نشان دادناد کاه بيشاترین     ،استان هرمزگانسنگ رنطقه زرین
هااای تاارجيد دام در ایاان مرتااع، در درجااه اول از گونااه   

lagopoides Aeluropus  وleucoclada Atriplex  و در
د است. کمترین درصا  graecorum Alhagiدرجه دوم از گونه 

و  strobilaceum Halocnemum گوناه برداری نيز از دو بهره
bipinnata Desmostachya بندی شاخص بود. بر اساس طبقه

و  lagopoides Aeluropusهااای ارزش رجحااانی، گونااه 
leucoclada Atriplex خاوراک  خاوش  اًنسابت های گونه ءجز
و  graecorum Alhagiهاااای (، گوناااهینساااب )رجحاااان

strobilaceum Halocnemum هاااای باااا  گوناااه ءجاااز
متوسااااط( و  خااااوراکی متوسااااط )رجحااااانخااااوش

هااای تقریبااا گونااه ءجااز bipinnata Desmostachyaگونااه
Ganskopp (1988 ) خوراک )اجتناب نسبی( بودناد. غيرخوش

د علوفاه  يا رات تولييا برداشات بار تغ   یهادر بررسی اثر شدت
باه   ن گوناه یا جاه گرفات کاه ا   ينت، thurberiana Stipa گونه

ش حساس بوده و تنهاا در حالات   ید در دوره رویبرداشت شد
ن گونه چناد باار در طاول فصال     یتوان از ایبرداشت سبک م

( نشان دادند که 1995)   Romoو  Zhang.دکرش استفاده یرو
 Agropyronگوناه  یماان و زناده  یای زابرداشت متوسط، پنجه

 dasystachyum  دهاد و پا    ش مییدرصد افزا 71را حدود
رسد که برداشات  می یاه به حدياز هر برداشت سرعت رشد گ

( در بررسی اثار  1980) Hodgkinsonکند. یرا جبران م یقبل
در مراتاع تهاه   یاهاان علفا  يتکرار و طول دوره برداشت بار گ 

خاوش  یهاا جه گرفت که برداشات ماداوم گوناه   ينت ،یماهور
در عملکارد علوفاه    یادیمختلف فرق ز یهاخوراک در زمان

( نشاان دادناد کاه    1992) Campbell و Leyshonها ندارد. آن
ها در آغاز های مرتعی الزم است تا گونهد گونهيتداوم تول یبرا

 برداشات شاوند.    یفصل چرا به مقدار کمتار از مراحال بعاد   

Forward و Magai (1992نت )دوبااره جه گرفتناد کاه رشاد    ي 
باه   ادیا در برداشات باا تکارار ز    Andropogon geradiگونه 

( هم 1994و همکاران ) Tateابد. ییمقدار قابل توجه کاهش م
گاراس در شادت    یما ئدا یهاگونه دوبارهنشان دادند که رشد 

د کاه  نا عقيده دار آنانابد. ییاد به مقدار قابل توجه کاهش میز
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 ،دشویماه يمحلول گ یاد باعث کاهش قندهایشدت برداشت ز
آورد. یجااود نماادر عملکاارد بو یتفاااوت چناادان اینباااوجود

Motazedian وSharrow  (1990نيز در مطالعه خود نت )جاه  ي
ر ييمارهای مختلف اعمال شده تغيت علوفه در تيفيگرفتند که ک

د باه  یمار برداشت شدياهان در تيد گينداشت اما تول یداریمعن
و  Farmihani Farahaniافات.  یکااهش   یمقدار قابل تاوجه 

 یمارهاا يت در برداشات  یاثرهاا  ی( در بررس2012همکاران )
 حاد  ،کارا انجادان  در مراتاع  یاهيگ یهاهیپا یرو بر منتخب

 tomentellus Bromusگونه  دو یبرارا  درصد 25برداری بهره
برای را درصد  50برداری بهره و حد glomerata Asperulaو 

و  prostrata Kochia ،aucheri Artemisiaهاااای گوناااه
koelzii Buffonia در یمنفاا یاثرهااا نیمتاارک بااروز بااا 

 و Khodagholi دادناد.  صيتشاخ  مناسب ،یاهيگ اتيخصوص
Stipa درصاد را بارای    50( ميزان برداشات  2012همکاران )

arabica د.نا داندر مراتع استهی اصفهان مجاز میHosseini   و
Ghasriani (2013شدت )  گوناه  درصد را بارای  60برداشت 

Festuca ovina آباد گرگان پيشانهاد کردناد.   سرعلی مراتع در
Ahmadi ( شادت 2013و همکاران )   درصاد را   50برداشات

اساتان   باا  قاره  مراتاع  در tomentellus Bromusگوناه   برای
 در( 2013و همکاران ) Barati .مجاز دانستندغربی آذربایجان

 ریذخاا  مقادار  بار  برداشات  شادت  یمارهاا يت اثار  یبررسا 
Salsola هاای در گوناه  ییهاوا  بخاش  محلاول  دراتيا ربوهک

 laricina وhohenackeriana Stipa دو نشان دادند که در هر 

 گاروه،  یک در دراتيربوهک مقدار نیشتريب با شاهد ماريت گونه

 نسابت  یمترک نيانگيم با درصد برداشت  50و  25مارهای يت

 باا  برداشات  درصاد  75ماار  يت و جداگانه یگروه در شاهد به

باه  جینتا به توجه قرار گرفت. با یگرید گروه در مقدار نیمترک
 نيبا  اگرچه ،مرتع یتیریمد مسائل گرفتن نظر در و آمده دست
 نظار  از یداریمعنا  درصد اخاتالف  50و  25برداشت  سطوح

 را درصد 50برداشت  سطد نداشت، وجود دراتيربوهک رهيذخ

و همکاران  Karimi. نددرک هير توصیذخا یبحران سطد عنوانبه

 Stipa گوناه   درصاد را بارای   25برداشات   شادت ( 2014)

hohenckeriana رج تعيااين کردنااد.کاا ردانکاا مراتااع رد 
Ghasriani ( در ب2014و همکاران )یهاا شادت  ثيرأت یررس 

در  Puccinella distansگونه  د علوفهيمختلف برداشت بر تول
زان يا ش مید کاه افازا  دننشان دا ،یغربجانیآذربا زارهایشوره
 یهاا ییموجاب باروز مشاکالت و زوال در تواناا     یبرداربهره
برداشات در   هایاثر یبا بررس. نامبردگان دشومیگونه  یاتيح
حاد بهاره  گوناه،   یاهيا گ یهاا هیپا یمنتخب بر رو یمارهايت

در  یمنفاا هاااین اثریبااا بااروز کمتااررا درصااد  50 یبااردار
ناه از تماام   يو اساتفاده به  یاتيح ییو توانا یاهيات گيخصوص
 Abarghouie Fakhimi ناد. ص داديمناسب تشخ ،مجازعلوفه 

های مختلف چرای شدتثير أت( در بررسی 2014و همکاران )
نشان دادند کاه باا افازایش     ،ميایی خاکيدام بر خصوصيات ش

شدت چرا، از ميزان نيتروژن و کربن آلای خااک کاساته و بار     
مقدار فسفر، پتاسيم، هدایت الکتریکی و اسايدیته گال اشابا     

( نشاان  2015و همکااران )  Zarekia. دشاو مای افزوده  خاک
 Salsolaگوناه  یدرصد ضامن بقا 25برداشت  دادند که شدت

 laricina و قدرت بر و شد ساوه خواهد رودهکخش منطقه در 
 Baghestani داشات.  نخواهاد  یمنفا  ريتاأث  زيا ن اهيگ یشاداب

Maybodi ( در بررسی 2015و همکاران )چهار شدت  هایاثر
درصد روی چهار گوناه گيااهی در    75و  50، 25، 0برداشت 

بارداری مناساب را بارای    حاد بهاره  مراتع ندوشن استان یزد، 
درصد،  tipa barbataS 50و  Eurotia ceratoidesهای گونه

و باارای گونااه درصااد  tipa caucasicaS 25باارای گونااه 
Artemisia sieberi  ند.نکدرصد پيشنهاد می 75تا Ghasriani 

مختلااف  یهاااآثااار شاادت یررساا( در ب2017و همکاااران )
 Aeluropus هگونا  ید علوفه، قدرت و شااداب يبرداشت بر تول

 littoralisد کاه  دننشان دا ،هيمراتع شورپسند تزخراب اروم در
ن اثار متقابال   يمختلف برداشت و همچنا  یهااثر سال و شدت

علوفاه در  د يا تول یمختلف برداشات بار رو   یهاسال و شدت
ن اسات  یانگر ايب موضو ن یت و ادار اسیسطد پنج درصد معن
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زان يا متفاوت م ییت آب و هوايمختلف با وضع یهاکه در سال
زان بهاره يا ش میج نشان داد که افزاینتا باشد.ید متفاوت ميتول

 یاتيا ح یهاا ییموجب بروز مشکالت و زوال در توانا یبردار
برداشات در   هاای اثر یا بررسا د و با شاو مای گونه مورد نظار  

حاد بهاره   ،گوناه  یاهيا گ یهاا هیپا یمنتخب بر رو یمارهايت
ات يدر خصوص یمنف هاین اثریدرصد با بروز کمتر 50 یبردار

نه از تماام علوفاه مجااز    يو استفاده به یاتيح ییو توانا یاهيگ
( در 2017و همکااران )  Rahmani .داده شدص يمناسب تشخ

های گونه د علوفهيمختلف برداشت بر تول یهاشدتاثر  یررسب
rabicaa Stipa، bulbosa Poa  و Oryzopsis

holciphormis    درصاد را   50در استان کرمان، حاد برداشات
درصد را بارای   25و حد برداشت  rabicaa Stipaبرای گونه 

 یباردار بهاره پيشانهاد دادناد. نامبردگاان حاد      دو گونه دیگر
 یچرا به نسبت هاگونه این تحمل ميزان بيانگر را که یپيشنهاد

 کنند. توصيه می بارندگی لحاظ از نرمال شرایط یبرا است دام

های مختلف شدتثير أتبا هدف بررسی  این تحقيق
سه برداشت بر توليد علوفه، بنيه و شادابی و درصد مرگ و مير 

 بندرعباس شهرستان در سنگمرتع زمين گياهان مرتعی ازگونه 

 شد.انجام  رمزگانهاستان 
 

 هاروش و مواد

 منطقه یمعرف

 22درجه و  27 ییايدر مختصات جغرافسنگ زمين منطقه
 3قه و يدق 50درجه و  56و  یه عرض شماليثان 45قه و يدق
حسن  ی، دوراهکجاس - جاده بندرعباس یه طول شرقيثان
 است شدهسنگ واقع نيزم یزار غرب روستاشوره و یلنگ
شور و سطد  کپست و مسطد با خامنطقه  یاراض .(1ل ک)ش
در را نمایی از سایت مورد بررسی  2شکل  ست.باال یستابیا

 دهد.سنگ استان هرمزگان نشان میمنطقه زمين

 

 
 یت مورد بررسیسا یانکت میموقع -1ل کش

Location of the study area -Figure 1 
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 استان هرمزگان -سنگزمیننمایی از سایت  -2شکل 

Hormozgan province -Sang site -View of the Zamin -Figure 2  
 

 
 ساله 30منحنی آمبروترمیک منطقه مورد مطالعه در یک دوره آماری  -3شکل 

year statistical period-curve of the study area over a 30 Ambrothermic -Figure 3 
 

سااله در منطقاه ماورد     30بررسی منحنی آمبروترميک 
آن اسات کاه وضاعيت رطوبات در      دهناده نشانمطالعه نيز 

که طاول  طوریهای آذر، دی، بهمن و اسفند باال بوده، بهماه
ماه است و نوسانهای  8ماه و فصل خشک  4فصل مرطوب 

متاار ميلای  8/57تااا  7/22هاای مرطااوب باين   آن در مااه 
متر، ميلی 5/215ساله  30باشد. ميزان بارندگی ميانگين می

و دماای متوساط    7/17ناه  ، دماای کمي 8/34دمای بيشينه 
(. در منطقااه 3گااراد اساات )شااکل  درجااه سااانتی 2/27

سنگ پوشش گياهی بيشتر متأثر از رطوبات خااک و   زمين
خصوصاايات فيزیکاای و شاايميایی خاااک اساات. شاايوه    

برداری روستایی است و دام چراکننده غالاب باز ناژاد    بهره
تالی است. این بز دارای بدن کشيده و دست و پاای بلناد و   
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هااای آن دارای هااای کوچااک و معمااوال آميختااه تانپساا
باشد؛ داشتن موهای کوتااه  های بزرگ و پاندولی میپستان

مناسب مناطق گرمسيری، دست و پاهای بلند و رنگ اغلب 
های کوچک تاا متوساط و انادام کشايده از     ای، گوشقهوه

رود. باا توجاه باه    شامار مای  خصوصيات این ناژاد دام باه  
(، %25-45قبيل ميزان دوقلاوزایی )  خصوصيات توليدی از

کيلوگرم در یک دوره شايردهی(،   7/0-1ميزان توليد شير )
گرم در روز( و توانایی توليد  50-120افزایش وزن روزانه )

این نژاد در شرایط سخت محيطی باعث شاده اسات کاه در    
چند دهه اخير با نژادهای مختلف بز وارداتی و داخلای باه   

غير اصاولی آميختاه شاود کاه در     شکل غير کنترل شده و 
تواند احتماال باعث کاهش توانایی تولياد ایان   درازمدت می

منطقاه دارای خااک    (.4نژاد نسبت به گذشته شود )شاکل  
سنگين، شور و قليایی است. ميزان کلر، سدیم و پتاسايم آن  

 (. 1بسيار باالست )جدول 
 منطقه از نظر درصد ترکيب و پوشش تاجی یپ مرتعيت

Halocnemum strobilaceum  است و ليست فلوریستيک
های گياهی موجود در منطقه بر اساس خانواده، جن ، گونه

 2در جدول  ورویشی و نام فارسی تنظيم شده  شکلگونه، 
 آمده است.

 

 

 
 بز تالی دام غالب منطقه مورد مطالعه -4شکل 

Figure 4- Tali goat, the dominant livestock in the study area 
 



 

 
 

 طرح یمحل اجرا کخافیزیکی و شیمیایی مشخصات  -1جدول 
Physical and chemical soil characteristics of the project site -Table 1 
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 استان هرمزگان –سنگ پوشش گیاهی مرتع زمین یکست فلوریستیل -2جدول 
rangeland Hormozgan -Sang site -ZaminFloristic list of vegetation of  -Table 2  

 نام فارسی
Farsi Name 

 شکل رویشی
Vegetative form 

 گونه

species 

 جنس

Genus 

 خانواده
Family 

 ردیف

 بوته باتالقی شور
shrub 

strobilaceum Halocnemum Chenopodiaceae 1 

 بوته شورجنوبی
shrub 

imbricata Salsola Chenopodiaceae 2 

 بوته تکمه شور

shrub 
cycloptera Bienertia Chenopodiaceae 3 

 بوته سياه شور
shrub 

fruticosa Suaeda Chenopodiaceae 4 

 بوته سلمه تره
shrub 

leucoclada Atriplex Chenopodiaceae 5 

 جفته شور
 بوته

shrub 
setifera Anabasis Chenopodiaceae 6 

 چمن شور 
 بوته

shrub 
lagopoides Aeluropus Gramineae 7 

 بوته کرته
shrub 

bipinata Desmostachya Gramineae 8 

 sp. Tamarix Tamaricaceae 9 درختچه گز

 خارشتر
 بوته

shrub 
graecorum Alhagi Papilionaceae 10 

 بوته التی
shrub 

spartea Taverniera Papilionaceae 11 

 درختچه چوج
tree 

persica Salvadora Salvadoraceae 12 

 درخت نخل
tree 

dactylifera Phoenix Arecaceae 13 

 درخت کهور
tree 

cineraria Prosopis Mimosaceae 14 

 یکساله یونجه 
annual 

polymorpha Medicago Papilionaceae 15 

   

 قیتحق روش

 simulationا روش ید چرا ياز روش تقل ین بررسیدر ا
درصد  50درصد،  25که در آن سه شدت برداشت  شدستفاده ا

 یمارهايعنوان تهدرصد با حالت بدون برداشت )شاهد( ب 75و 
هه از هر گونه بیپا 10مار ي. در هر تگردیدسه یش مقایآزما

از ک یهر یعنوان تکرار مورد نظر قرار گرفته که بر رو
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وابسته با  یرهايک از متغی. هرشد یابیوابسته ارز یرهايمتغ
ل شده و يوتحلهیدر زمان تجز یکامل تصادف یطرح آمار

ل هر گونه يوتحلهی. تجزشدسه یمقا LSDش ها با رونيانگيم
زان يم یبررس یگر انجام شد. برایهای دطور مستقل از گونههب

 یرهايک از متغیوابسته با هر یرهايمتغ زک ایهر یهمبستگ
سه  ره استفاده شد.يون چندمتغيرگرس یمستقل از روش آمار

 Halocnemum  یگونه مهم مرتع
strobilaceum،bipinnata Desmostachia و Aelorupus

lagopoides  زارهای ساز شورههای عمده تيپکه از گونه
استان هستند و بخش اعظم مراتع شور را به خود اختصاص 

مارها يش نسبت به اعمال تیانتخاب و ماهانه در فصل رو دهندمی
در هر دفعه  ید جاريد. درصد قابل برداشت از تولیاقدام گرد

مار مورد نظر يرابطه درصد ت برداشت )توجه به مرحله رویشی( از
 یهام بر دورهيفصل چرا تقس یم بر حاصل طول روزهايتقس

بدست آمد. پ  از مشخص شدن  یشیبرداشت در هر منطقه رو
ا یها و درصد قابل برداشت در هر زمان و شمارش ساقه

 یها، درصد مربوطه از قسمتیش جاریمربوط به رو یهاشاخه
ه در هر زمان یرداشت شده از هر پااه قطع شد. علوفه بيمختلف گ

و پ  از داده شد قرار  یکاغذ یهاطور جداگانه در پاکتهب
ک ماه پ  از ین گردید. برداشت هر سال یخشک شدن توز

یافت. از هر گونه پایان ش یرو یش آغاز و در انتهایشرو  رو
که يه انتخاب و با پیپا 40در مجمو  مار و يهر ت یه برایپا 10
بررسی از  یه در طول اجراین پایشد. ا یگذارعالمت یچوب
 دام محفوظ ماند.  یچرا

 

 نتایج
ها در تيمارهای ميزان وزن علوفه )گرم( گونه واریان تجزیه 

های مختلف شدتداد که نشان های بررسی مختلف در سال
متقابل سال و اثرهای های مورد بررسی و برداشت، سال

بسيار   Aeluropus lagopoidesهای برداشت در گونهشدت
که شدت برداشت بر ميزان علوفه  داددار هستند. نتایج نشان معنی

داری گذاشته و کليه تيمارها با شاهد اختالف معنیتأثير سبز گياه 
، شودداری مشاهده نمیدارند، اما بين خود تيمارها اختالف معنی

تأثير گياه اگرچه با افزایش شدت برداشت بر ميزان علوفه سبز 
 75و  50، 25تیمارهای گذاشته و مقدار آن کاهش یافته است )

گرم بود که با شاهد  44/3و  52/4،  15/5ترتیب درصد به
با توجه به  .(3)جدول ( دار داشتندگرم( اختالف معنی 325/13)

های مورد بررسی شود که برداشت در سالمشاهده می 4جدول 
های دیگر با سال 1387. سال داری داردبا هم اختالف معنی
 1389و  1388های داری دارد. اگرچه سالبررسی اختالف معنی
ميزان علوفه  1389داری ندارند ولی در سال با هم اختالف معنی

رسد شدت برداشت بر روی نظر می به .است 1388کمتر از سال 
گذاشته است و سال به سال کمتر شده تأثير ميزان علوفه توليدی 

 75و  50، 25ميزان بذر توليدی این گونه در تيمارهای  است.
گرم بود که با شاهد  11/0و  34/0، 41/0ترتيب درصد به

 Desmostachyaدر گونه . دار داشتندگرم( اختالف معنی 35/1)

bipinnata دار بود و های مختلف برداشت معنیفقط شدت
های متقابل سال و شدت هایهای مورد بررسی و اثرسال

 Halocnemum(. در گونه 4 و 3دار نبود )جدول برداشت معنی

strobilaceum های مورد های مختلف برداشت و سالشدت
های برداشت متقابل سال و شدتاثرهای دار بود ولی بررسی معنی

میزان ارتفاع  هایمقایسه میانگین (.4 و 3دار نبود )جدول معنی
ها در تیمارهای مختلف نشان داد که در ونهمتر( گ)سانتی
بين تيمارها با هم و با شاهد   Aeluropus lagopoidesگونه
هر سه تيمار  Desmostachya bipinnataدار بود. در گونه معنی

 Halocnemumدار نشان دادند. در گونه با شاهد اختالف معنی

strobilaceum درصد با شاهد  75و  50های برداشت شدت
ميزان مرگ و مير مقایسه (. 5دار نشان دادند )جدول ختالف معنیا

 Aeluropusگونهدر ها در تيمارهای مختلف نشان داد که گونه

lagopoides   و در گونهDesmostachya bipinnata  هر سه
دار نشان دادند. در گونه تيمار با شاهد اختالف معنی

Halocnemum strobilaceum مارها با شاهد هيچ تفاوتی بين تي
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 (. 6نبود )جدول 
   

 ها در تیمارهای مختلفمقایسه میزان وزن علوفه )گرم( گونه –3جدول 
species in different treatmentsComparison of forage weight (g) of  -Table 3  

 تيمار
Treatment 

 گونه
species 

Aeluropus lagopoides Desmostachya bipinnata Halocnemum strobilaceum 

 شاهد
control 

13.32 a ± 2.27 24.33 a ± 2.65 169.69 a ± 9.86 

 25 درصد

25% 
5.15 b ± 0.95 21.59 a ± 2.63 152.54 ab ± 9.3 

 50 درصد

50% 
4.52 b ± 0.77 8.53 b ± 1.01 106.82 bc ± 7.96 

 75 درصد

75% 
3.44 b ± 0.62 5.66 b ± 0.96 53.64 c ± 4.20 

 

 های مختلف ها در سالگونهمیزان وزن علوفه )گرم( مقایسه  –4جدول 
Comparison of forage weight (g) of species in different years -Table 4  

 سال

Year 

 گونه
species 

Aeluropus lagopoides Desmostachya bipinnata Halocnemum strobilaceum 

1387 12.45 
a
 ± 1.69 6.12 

a
 ± 1.22 40.43 

a
 ± 2.45 

1388 4.36 
b
 ± 0.68 5.65 

a
 ± 1.01 33.49 

b
 ± 2.60 

1389 3.01 
b
 ± 0.68 4.89 

a
 ± 0.60 28.87 

c
 ± 2.37 

 

 ها در تیمارهای مختلف متر( گونهمیزان ارتفاع )سانتی هایمقایسه میانگین –5جدول 
Comparison of means of height (cm) of species in different treatments -Table 5  

 تيمار
Treatment 

 گونه
species 

Aeluropus lagopoides Desmostachya bipinnata Halocnemum strobilaceum 

 شاهد
control 

13.6 a ± 1.96 66.94 a ± 4.85 32.64 a ± 3.69 

 25 درصد

25% 
9 b ± 1.52 41.04 b ± 2.96 31.54 a ± 3.5 

 50 درصد

50% 
6.3 bc ± 1.03 26.44 b ± 3.11 27.38 ab ± 2.63 

 75 درصد

75% 
4.9 c ± 0.42 23.46 b ± 3.20 24.4 b ± 1.52 
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 ها در تیمارهای مختلفگونه مانیزندهمیزان مقایسه  –6جدول 
Comparison of species survival in different treatments -Table 6  

 تيمار
Treatment 

 گونه
species 

Aeluropus lagopoides Desmostachya bipinnata Halocnemum strobilaceum 

 شاهد
control 

0.9 a ± 0.02 0.9 a ± 0.03 0 a± 0.0 

 25 درصد

25% 
0.9 a ± 0.02 0.9 a ± 0.03 0 a± 0.0 

 50 درصد

50% 
0.9 a ± 0.02 0.9 a ± 0.03 0 a± 0.0 

 75 درصد

75% 
0.6 b ± 0.01 0.4 b ± 0.01 0 a± 0.0 

 

 بحث 
با توجه به نتایج بدست  lagopoides Aeluropus در گونه

گانه در های پنجآمده ميزان علوفه برداشت شده در ماه
 75و  50، 25های مختلف اجرای طرح در تيمارهای سال

که برداشت بر روی رشد گياه نحوی، بهدرصد مشخص شد
که در کليه تيمارها اختالف طوریهگذاشته است، بثير أت

داری دار با شاهد نشان داد ولی بين تيمارها اختالف معنیمعنی
مشاهده نشد. برداشت نيز بر روی ميزان علوفه خشک در 

 گذاشت.ثير أتهای مختلف اجرای طرح در کليه تيمارها سال
های دوم و سوم مقدار علوفه خشک کمتر که در سالطوریهب

دار نشان داد. ری با سال اول اختالف معنیشده و از نظر آما
های مختلف اجرای ميزان بذر توليدی در سال ،عالوه بر آن

منفی اثر برداشت بر آنها ثير أتطرح در کليه تيمارها نشان از 
داری تمامی تيمارها با شاهد اختالف معنیکه نحویبهدارد. 

شتند و داری ندابا هم اختالف معنی هادارند ولی کليه تيمار
دار بود. ميزان برداشت علوفه با فقط با شاهد تفاوتشان معنی

درصد  75ها نيز ارتباط داشت. در تيمار ميزان مرگ و مير پایه
ها در سال چهارم از بين درصد پایه 40برداشت باعث شد 

 50و  25وتحليل آماری نشان داد در تيمارهای بروند. تجزیه

های مختلف بررسی مشاهده داری در سالدرصد اختالف معنی
دار بود و درصد معنی 75شود ولی این تفاوت در تيمار نمی

داری نشان داد. در ها تفاوت معنیسال چهارم با دیگر سال
های های متفاوت در سالها در ماهبررسی ميزان ارتفا  پایه
گانه مشخص شد که در تيمارهای سه ،مختلف اجرای بررسی
گذاشته است. زیرا شاهد با ثير أتا  گياه برداشت بر روی ارتف
در سال دوم و  همچنينداری نشان داد. تيمارها اختالف معنی

دار سوم ارتفا  پایه بسيار کم شد و با سال اول اختالف معنی
 نشان داد. 

توجه به نتایج  با bipinnata Desmostachyaدر گونه 
گانه در نجهای پميزان علوفه برداشت شده در ماه ،بدست آمده

 75و  50، 25های مختلف اجرای بررسی در تيمارهای سال
ميزان برداشت باعث کاهش ميزان علوفه  ودرصد مشخص شد 

درصد با  75و  50که تيمارهای طوریبه گردید،ها در پایه
دار بود. ميزان برداشت علوفه با ميزان مرگ و مير شاهد معنی

درصد برداشت باعث  75ها نيز ارتباط داشت. در تيمار پایه
ها در سال چهارم از بين بروند. تجزیهدرصد پایه 60شد 

درصد  50و  25وتحليل آماری نشان داد در تيمارهای 
های مختلف بررسی مشاهده داری در سالاختالف معنی
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دار بود و درصد معنی 75شود ولی این تفاوت در تيمار نمی
داری نشان داد. در معنیها تفاوت سال سوم با دیگر سال
های های متفاوت در سالها در ماهبررسی ميزان ارتفا  پایه

مشخص شد که  ،گانهمختلف اجرای طرح در تيمارهای سه
که شاهد با سه طوریهب ،داردثير أتبرداشت بر روی ارتفا  گياه 
داری نشان داد ولی بين تيمارها تيمار اعمال شده تفاوت معنی

ظر آماری مشاهده نشد. کاهش توليد در اختالفی از ن
درصد( در سال آخر خود را با  75های با شدت باال )برداشت

  bipinnata Desmostachyaها در دو گونه مرگ و مير پایه
 lagopoides Aeluropus درصد مرگ و مير و در گونه 60با 
و همکاران  Ghasrianiدرصد مرگ و مير نشان داد.  40با 
د يمختلف برداشت بر تول یهاآثار شدت یررس( در ب2017)

مراتع  در  littoralis Aeluropus هگون یعلوفه، قدرت و شاداب
 یهاد که اثر سال و شدتدننشان دا، هيشورپسند تزخراب اروم

 یهان اثر متقابل سال و شدتيمختلف برداشت و همچن
ید علوفه در سطد پنج درصد معنيتول یمختلف برداشت بر رو

 یهان است که در سالیانگر ايب موضو ن یت و ااسدار 
د متفاوت يزان توليمتفاوت م ییت آب و هوايمختلف با وضع

موجب  یبردارزان بهرهيش میج نشان داد که افزایباشد. نتایم
گونه مورد نظر  یاتيح یهاییبروز مشکالت و زوال در توانا

خب بر منت یمارهايبرداشت در ت هایاثر یا بررسگردد و بمی
درصد با بروز  50 یبردارحد بهره ،گونه یاهيگ یهاهیپا یرو

و  یاتيح ییو توانا یاهيات گيدر خصوص یمنف هاین اثریکمتر
 .داده شدص يمناسب تشخ ،نه از تمام علوفه مجازياستفاده به

 50( حد برداشت 2017و همکاران ) Rahmani ،عالوه بر آن
در استان کرمان پيشنهاد  arabica Stipaدرصد را برای گونه 

( در 2015و همکاران )  MaybodiBaghestaniکنند. می
درصد  75و  50، 25، 0چهار شدت برداشت  هایبررسی اثر

حد روی چهار گونه گياهی در مراتع ندوشن استان یزد، 
 Eurotia ceratoidesهای برداری مناسب را برای گونهبهره
ميزان  همچنين د.نکنمیپيشنهاد درصد  Stipa barbata 50و

در مراتع استهی  Stipa arabica ی گونهدرصد برا 50برداشت 
  Stipa (، برای گونه 2012et alKhodagholi ,.اصفهان )

hohenackerianaرود ساوه )در مراتع خشکه., et al Barati

 زارهایشورهر د  Puccinella distans و برای گونه (3201
. پيشنهاد شده است ( 2014et alGhasriani ,.) یغربجانیآذربا

 Ganskoppازجمله مطالعه  ،در مطالعات دیگر پژوهشگران
 Leyshon ، مطالعهthurberiana Stipa بر روی گونه( 1988)
ن برداشت را يکه اثر زمان و شدت اولCampbell (1992 )و 

قرار دادند،  یمورد بررس یمرتع یهاگونه ید بعديبر تول
که اثر تکرار و شدت Magai (1992 )و   Forwardمطالعه

( یمانت علوفه و مقاومت به چرا )زندهيفيد، کيبرداشت را بر تول
قرار دادند،  یمورد بررس geradi Andropogonدر گونه 

تکرار و  هایکه اثرSharrow (1990 )و  Motazedian مطالعه
مورد ت علوفه يفيد و کيرات تولييشدت برداشت علوفه را بر تغ

که بر Trlica (1983 )و   Menkeقرار دادند، مطالعه یبررس
انجام دادند و   Erotiaو Atriplexروی گياهان 

در  .همخوانی دارد الًکام Vallentine  (1990)مطالعه
با توجه به نتایج بدست  strobilaceum Halocnemumگونه

گانه در های پنجآمده ميزان علوفه برداشت شده در ماه
 75و  50، 25های مختلف اجرای طرح در تيمارهای سال

که برداشت بر روی رشد گياه طوریبه ،درصد مشخص شد
گذاشته است و باعث کاهش ميزان علوفه شده که چنين ثير أت

موضوعی در کليه تيمارها مشاهده شد. کمترین ميزان علوفه 
درصد  50درصد بود و پ  از آن تيمار  75توليدی در تيمار 

ه این دو در یک گروه قرار گرفتند. بعد از آنها کمترین علوفه ک
آنکه از تيمار شاهد کمتر و  با وجود ،درصد بود 25در تيمار 
با این دو تيمار در یک گروه  اما درصد بيشتر بود 50از تيمار 

درصد در یک گروه آماری  25بود. تيمار شاهد که با تيمار 
داری نشان داد. اوت معنیدرصد تف 75و  50بود با تيمارهای 

ها هيچ ميزان برداشت علوفه با ميزان مرگ و مير پایهالبته، 
در طول چهار سال  هااز پایه یکهيچ ارتباطی نداشت و
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ها در بررسی مرگ و مير نداشت. در بررسی ميزان ارتفا  پایه
های مختلف اجرای طرح در تيمارهای های متفاوت در سالماه
منفی ثير أتکه برداشت بر روی ارتفا  گياه  گانه مشخص شدسه

ها با درصد ارتفا  پایه 75که در تيمار طوریبه ،گذاشته است
و  Baghestani Meibodiداری نشان داد. شاهد تفاوت معنی

، 0چهار شدت برداشت  های( در بررسی اثر2015همکاران )
درصد روی چهار گونه گياهی در مراتع ندوشن  75و  50، 25

 Artemisiaگونه برداری مناسب را برای حد بهرهاستان یزد، 

sieberi  چنين نتایجی در  د.نکندرصد پيشنهاد می 75تا
برداشت  یهااثر شدت( که 1995)  Romoو  Zhangمطالعات 
Agropyron گونه یمانزندهد پنجه و يرات تولييرا بر تغ

 dasystachyum قات مرتع دانشگاه يستگاه تحقیدر ا
Hodgkinson (1980 ) قرار دادند و یساسکاچوان مورد بررس

 Erotiaهای مختلف قطع را بر توليد بيوماس گياه اثر شدت

lanata  انجام داد. Tueller  و Tower (1979 ) که رکود رشد
نتيجه عدم چرا در این مناطق رویشی گياهان مناطق قرق را 

otia urEهای که نشان داد که بوته Kasach  (1979)د وندانمی

ceratoides  به چرا بسيار مقاوم است و تراکم و درصد پوشش
مطابقت دارد.  ،های مختلف چرا تفاوت چندانی ندارددر شدت

Halocnemum های با توجه عدم مشاهده مرگ و مير در پایه

strobilaceum  برداشت از این گونه هيچ مشکلی را در مرتع
از این گونه را درصد برداشت  75توان تا کند و میایجاد نمی

برداشت  bipinnata Desmostachyaپيشنهاد کرد. در گونه 
منفی بر رشد گياه گذاشت و ميزان علوفه کاهش یافت ثير أت

دار نبود. ازآنهای بررسی معنیولی این کاهش در بين سال
 75ها در تيمار درصد پایه 60جایی که در سال آخر حدود 

توان برداشت مجاز از این بنابراین می ،درصد خشک شدند
Aeluropus درصد پيشنهاد کرد. در گونه 50گونه را تا 

 lagopoides  منفی بر رشد گياه گذاشت و کليه ثير أتبرداشت
داری نشان دادند اگرچه بين تيمارها با شاهد تفاوت معنی

درصد  40تيمارها تفاوتی مشاهده نشد. با توجه به مرگ و مير 

درصد، برداشت از این گونه  75ها در سال آخر در تيمار پایه
افزایش  ،یطورکلبه .توان مجاز پيشنهاد کرددرصد می 50تا را 

گردد میميایی خاک مرتع يبرداشت منجر به تغييرات ش شدت
و همکاران  Abarghouie Fakhimiو با توجه به گزارش

( در بررسی پاسخ پوشش گياهی و خصوصيات 2014)
های مختلف چرای دام در مراتع استهی شيميایی خاک به شدت

افزایش شدت چرا از ميزان نيتروژن و کربن آلی با ندوشن یزد، 
و بر مقدار فسفر، پتاسيم، هدایت الکتریکی و  شدهخاک کاسته 

ترین نيتروژن معمول .دشومی ودهاسيدیته گل اشبا  خاک افز
تواند در کاهش آن میو  عنصر محدود کننده رشد گياهان است

ش مواد برداری دام از پوشش گياهی و کاهنتيجه افزایش بهره
تواند بر غيرمتحرک آلی خاک باشد. همچنين چرای دام می

شدن نيتروژن معدنی اثرگذار باشد و هرچه شدت چرا افزایش 
مقدار بيشتری از نيتروژن معدنی خاک به صورت  ،یابد

در نتيجه از آزاد شدن نيتروژن تبادلی یا  ،غيرمتحرک درآمده
پوشش کاهد. کاهش کربن نيز به علت کاهش میمتحرک 

گياهی ناشی از افزایش چرای دام و در نتيجه کاهش بازگشت 
 2014et al. Abarghouie ,) استماده آلی به خاک 

Fakhimi)یند چرا باعث افزایش درجه حرارت در خاک ا. فر
 سببکاهش رطوبت  شود.میو تبخير و تعرق رطوبت از خاک 

افزایش مقدار نمک و شوری خاک و در نتيجه هدایت 
. با افزایش شدت چرا عمق خاک کاهش شودمیآن الکتریکی 
نزدیک شده و آهک به سطد خاک در نتيجه  ،کندپيدا می

et al. Abarghouie Fakhimi ,) یابداسيدیته خاک افزایش می

 . بنابراین با توجه به کاهش کربن و نيتروژن و افزایش(2014
گياهی  ، پوششهدایت الکتریکی و اسيدیته گل اشبا  خاک

فشار چرای دام مهمترین عامل در  شود.دچار مشکل می
های موجود در پوشش های بين درصد پوشش گونهتفاوت

های گياهی و همچنين خصوصيات شيميایی خاک در شدت
ای گردد که ترکيب گونهو باعث می استمختلف چرای دام 
های غيرخوشخوراک، مهاجم و به سمت گونه پوشش گياهی را
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ای مناسب در سمی تغيير دهد. بنابراین برای حفظ ترکيب گونه
خيزی خاک، چرای متعادل مرتع و جلوگيری از کاهش حاصل

سنگ سيستم چرای نيدر منطقه زم باید مورد توجه قرار گيرد.
هستند و ورود و خروج آنها در مرتع تابع  ییها روستادام
مرداد )ه در روستا ک یامیدر منطقه است. در ا یشاورزکط یشرا

چرا  یها برادام ،فعال است یشاورزک (ماهلغایت اردیبهشت
 ،رفعال استيغ یشاورزکه ک یدر زمان یشوند ولیوارد مرتع م
چر مزار  بهره چرد و از پ یم یشاورزک یهانيدام در زم

ام بدون در نظر شود. بنابراین دیبرد و دام وارد مرتع نمیم
شود، گرفتن فصل رویش و یا پایان فصل رویش وارد مرتع می

این روش مدیریت چرا با حفظ و پایداری مرتع تناقض دارد. 
گردد در ابتدا اداره کل منابع طبيعی و پيشنهاد میبنابراین، 

و دامداران منطقه ده کرداری تهيه آبخيزداری استان طرح مرتع
. با کندن ورود و خروج دام به مرتع را موظف به رعایت زما
نسبت به  lagopoides Aeluropusتوجه به اینکه گونه 

به نظر  ،ضرایب برداشت از حساسيت بيشتری برخوردار است
رسد ميزان علوفه قابل برداشت برای این گونه را باید می

. با توجه دکردرصد محاسبه  50براساس ضریب برداشت مجاز 
و  strobilaceum Halocnemumهای به اینکه گونه

lagopoides Aeluropus و  هستندساز منطقه های تيپگونه
همچنين با  ،باشندترتيب دارای بيشترین درصد پوشش میبه

از نظر  strobilaceum Halocnemumتوجه به اینکه گونه 
های موجود در تيپ تر از سایر گونهخوراکی بسيار پایينخوش
یب برداشت مجاز در تيمارهای مختلف باشد و از نظر ضرمی

زمان ورود  بایدداری نبوده است، بنابراین دارای اختالف معنی
 lagopoides Aeluropusو خروج دام را با فنولوژی گونه 

رطوبت عامل محدود کننده  ،ریزی کنيم. برای این منطقهبرنامه
های مهم تنها فنولوژی گونه ،نيستورود و خروج دام در مرتع 

با  ریزی مرتع دارد.در مدیریت و برنامهثری ؤمرتعی نقش م
توجه به نتایج بدست آمده و همچنين نظر به اینکه گياهان 

های مورد بررسی در این سنگ همين گونهغالب منطقه زمين

ها در این درصد برای دام 50برداری مجاز پژوهش هستند بهره
 . دشومیمرتع پيشنهاد 
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           Abstract 

    Calculating rangeland capacity and determining the allowable use for important rangeland 

species is necessary for sustainable range management. By having the rangeland capacity and 

presenting accurate management plans, the destruction of vegetation and soil and the reduction of 

water resources can be prevented. Suitable grazing intensity causes continuous and economic use in 

the rangeland. Therefore, a study was conducted on the effects of different harvest intensities on 

forage production of three species Halocnemum strobilaceum, Desmostachya bipinnata, and 

Aeluropus lagopoides Hormozgan province three years from 2008 to determine the most 

appropriate level of exploitation. Experimental treatments included four harvesting intensities of 25, 

50, and 75% and control (without harvest). In each treatment, ten rootstocks of the species were 

considered replicates and evaluated on each of the dependent variables. The results were analyzed 

in SAS software. The results showed that harvest intensity affected the forage production and all 

treatments were significantly different from the control. Therefore, up to 50% of the allowable use 

for Aeluropus lagopoides and Desmostachya bipinnata, and up to 75% for Halocnemum 

strobilaceum is suggested to maintain the health and vigor of these species during the harvest years. 

According to the above findings, this allowable use can be considered for similar areas in terms of 

climate together with information about other plants. 

 

Keywords: Harvesting intensity, forage production, rangeland capacity, Zaminsang region, 

Hormozgan province. 

 

 
 


