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هوايي درمنه دشتي (مطالعه موردي: مناطق قوشه و  هاي مختلف چرا بر خصوصيات كمّي و كيفي انداماثر شدّت

  لوكه در استان سمنان)

 2عصومه رحيمي دهچراغيم و 1* شيما نيكو

  26/03/1395تاريخ تصويب:  -      18/10/1394تاريخ دريافت: 

 

 

 

  چكيده

هوايي درمنه دشتي، نواحي قوشه و لوكه در  و كيفيت علوفه اندام كميتمتفاوت بر  هايمنظور بررسي اثر چرا با شدّتبه

هاي چرايي متفاوت شامل منطقه مرجع (قرق)، كليد (چراي در هر ناحيه سه منطقه با شدّتاستان سمنان انتخاب شد. 

 برداري از اندامو اقدام به نمونه متوسط) و بحراني (چراي سنگين) انتخاب شد. در هر منطقه توليد در واحد سطح محاسبه

به آزمايشگاه منتقل شد. نتايج در قوشه نشان داد؛ چراي سنگين بر مقدار پروتئين، فسفر، ها پايه گياهي شد و نمونه 15هوايي 

بر  تأثيريدارد. چراي متوسط  دارانرژي متابوليسمي، ماده خشك قابل هضم، ديواره سلولي بدون همي سلولز و توليد اثر معني

درصد)، درصد  75توليد در واحد سطح و نسبت برگ به ساقه درمنه دشتي نداشت، ولي چراي سنگين موجب كاهش توليد (

ترين پارامتر كيفي نسبت به چراي دام، پروتئين بود كه درصد) شد. حساس 55درصد) و نسبت برگ به ساقه ( 72تاج پوشش (

درصد نسبت به منطقه قرق داشت. نتايج  44و  20ترتيب معادل دار بهشي معنيدر هر دو تيمار چراي متوسط و سنگين كاه

گيري شده نداشت. اما چراي سنگين منجر به كاهش اندازه هايكميتاز  يكهيچبر  تأثيريدر لوكه نشان داد چراي متوسط 

درصد در ميزان  21و  28 به مقدارب ترتيدرصد شد. همچنين چراي سنگين منجر به كاهشي به 50پروتئين به ميزان  دارمعني

دار به كاهش معني درصد و 21دار ديواره سلولي به ميزان انرژي متابوليسمي و درصد ماده خشك قابل هضم، افزايش معني

درصد در مقادير متوسط پوشش تاجي، نسبت برگ به ساقه و توليد نسبت به تيمار قرق در اندام  56و  43، 60ترتيب به ميزان 

چه چراي سنگين دام منجر به كاهش شديد كميت و كيفيت توليد در واحد نتيجه اين پژوهش نشان داد اگردرمنه شد.  هوايي

   هاي كمي و كيفي علوفه گونه درمنه دشتي نخواهد داشت.منفي بر ويژگي تأثيريسطح خواهد شد ولي چراي متوسط 

  

  .قرقعلوفه، كيفيت علوفه،  كميتچراي دام،  :هاي كليديواژه

  

  

  

                                                      
  انشگاه سمناناستاديار دانشكده كويرشناسي د -1

  shimanikoo@profs.semnan.ac.ir*: نويسنده مسئول: 

  دانش آموخته مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه تربيت مدرس -2
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  مقدمه

شود كه داراي پوشش مرتع به زميني اطالق مي

هاي اهلي و حيات وحش گياهي طبيعي بوده و خوراك دام

هاي كند. چراي دام جزء الينفك اكوسيستمرا تامين 

گياهي  تواند بر تركيب پوششمرتعي است كه خود مي

مرتع، توليد خالص اوليه و چرخه عناصر غذايي در مرتع 

) مرتعداري را نظام 1975( 1هدي. زيادي داشته باشدتاثير 

كند؛ اداره زمين در چهارچوب علم مرتع معرفي مي

كه عالوه بر حمايت، حفاظت و اصالح منابع صورتيبه

هاي اهلي و حيات مرتعي، سالمتي مستمر علوفه براي دام

وحش نيز در نظر گرفته شود. چراي دام فرايندي است كه 

انرژي مورد نياز خود را براي انجام اعمال  هادر طي آن دام

آورند. دام با دست ميحياتي با مصرف انتخابي گياهان به

چراي گياهان ممكن است بر كمّيت و كيفيت علوفه تاثير 

تواند منعكس و كيفيت علوفه مي كميتواقع بگذارد. در

منظور تعيين ). به10هاي مختلف چرا باشد (كننده شدّت

گيري وفه گياهان، فاكتورهاي متفاوتي اندازهكيفيت عل

گيري و محاسبه همه كه اندازهشوند. با توجه به اينمي

و كيفيت علوفه، به  كميتگذار در تعيين پارامترهاي تاثير

صرف زمان و هزينه زياد نياز دارد، لذا بهتر است موثرترين 

جه با توديگر، عبارت فاكتورها مورد بررسي قرار گيرند. به

در  گياهانبيانگر وضعيت  و كيفيت علوفه كميتبه اينكه 

هايي را مورد  بايد شاخص لذاشرايط مشخص است، 

بررسي قرار داد كه بتوانند وضعيت و عملكرد گياه و نوع 

مديريت را در آن شرايط به خوبي بيان نمايند و گوياي 

توان به سيستم باشند. در اين ارتباط مياكووضعيت كلي 

ليت هضم ماده خشك پروتئين خام، قابهايي مانند خصشا

). اميد بر اين است كه 1( اشاره كردو انرژي متابوليسمي 

در هوايي گياه  خصوصيات كيفي و كمّي اندامگيري اندازه

در مديريت مراتع به  بتواند، هاي چرايي مختلفشدّت

كند. تحقيقات متعددي پيرامون بررسي  كمك مديران

هاي چرايي مختلف صورت كيفيت علوفه در شدّتو  كميت

هاي ) تأثير مديريت2010گرفته است. كرمي و همكاران (

مختلف چرا، قرق و درو را بر عملكرد و تركيب گياهي 

هاي مرتعي غرب ايران بررسي كردند. آنها اكوسيستم

برگان هاي رويشي گندميان، پهندريافتند تاج پوشش فرم
                                                      

1
- Heady 

كل پوشش گياهي در دو مديريت درو و ها و ايعلفي، بوته

داري داشتند چرا، همچنين قرق و چرا با هم اختالف معني

) با مطالعه اثر چراي 1990و همكاران ( ٢). بروك14(

گوسفند بر كيفيت علوفه مراتع ساحلي داگالس نشان 

دادند كه چراي متعادل دام منجر به افزايش پروتئين خام 

قرق كامل خواهد شد.  و هضم پذيري علوفه نسبت به

كنند كه چراي كنترل شده، قادر ايشان همچنين بيان مي

به بهبود كيفيت علوفه قابل دسترس دام از طريق تغيير در 

 ٣). ميلچناس7تركيب گياهي مراتع تحت چرا خواهد شد (

) با بررسي اثر چراي شديد، متوسط و 1995و همكاران (

وفه در مناطق پذيري علقرق بر مقدار پروتئين و هضم

خشك، درصد ازت و  هاياستپي نشان دادند كه در سال

پذيري علوفه در تيمار چراي سبك بيشتر از چراي هضم

باشد. ايشان نشان دادند كه حذف سنگين و حتي قرق مي

هاي كم باران و ريزش محدود برگ از اندام هوايي در سال

 .)17و كيفيت علوفه خواهد شد ( كميتمنجر به بهبود 

)، رابطه شدّت چرا 2014دهقاني بيدگلي و همكاران (

و تغييرات كمّي و كيفي تركيبات اسانس درمنه دشتي را 

در كاشان مورد بررسي قرار دادند. نتايج تحقيقات آنها 

نشان داد كه تفاوت كمّي و كيفي قابل توجهي در 

هاي طبيعي تحت سه سايت چراي مختلف جمعيّت

هاي ). در سال8جود دارد ((سنگين، متوسط و قرق) و

اخير، تالش بسياري جهت مشخص كردن كيفيت علوفه 

، 3، 2، 25، 23(  گياهان مرتعي صورت گرفته است

ه اكولوژي اساس اداره منابع با توجه به اينك .)5و  24،26

منظور دستيابي به توسعه پايدار تمام طبيعي است ، لذا به

فازهاي اكولوژي اعم از گياه، دام و انسان بايستي مورد 

بررسي  منظوربهنيز  حاضر تحقيق). 16توجه قرار گيرند (

و كيفيت علوفه  كميتهاي متفاوت بر اثر چرا با شدّت

نه دشتي در مراتع خشك استان هوايي گونه درم اندام

 سمنان انجام شد.

  

  هامواد و روش

  معرفي مناطق مورد مطالعه

                                                      
2
- Bruce 

3
- Milchunas  
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 نـواحي شـامل سمنان استان در مطالعه مورد منطقه

 39 و درجـه 35 جغرافيايي مختصات به پيغمبران رويشي

 و شرقي طول دقيقه 27 و درجه 53 و شمالي عرض دقيقه

 و شـمالي عـرض دقيقه 53 و درجه 35 مختصات به قوشه

  .  )1( شكل  باشد مي شرقي طول دقيقه 05 و درجه 54

  

  

  
  موقعيت منطقه مورد مطالعه در استان سمنان-1شكل

  

 و پيغمبـران نـواحي سـاالنه بارنـدگي متوسط ميزان

 بـيش كـه باشد مي متر ميلي 184و  104 ترتيب به قوشه

 و پــاييز فصــل دو در ســاليانه بــارش كــل از درصــد 65 از

.ارتفاع از سطح دريـا  در پيغمبـران و دهد مي رخ انزمست

 خـاك). 4باشـد (متـر مي 1500و  1700قوشه به ترتيب 

ي و لـومي شـن نـوع از وسـانتيمتر  50تـا  40 عمقي دارا

 درصـد 60 تـا 50ي بـين سـطح زهيسـنگر و سنگ درصد

 بـااي دامنـه دشـتي هـر دو ناحيـه توپـوگرافمتغير است. 

 خـوبي زهكشـ وي شمال جهت در درصد 5 متوسط بيش

). تيپ غالب گيـاهي در تمـام منطقـه (همـه 13( باشديم

بـا  )يدشـت درمنه( Artemisia sieberiتيمارها) متشكل از 

درصـد و منطقـه كـامالً  80غالبيت نسبي متوسط بيش از 

هـاي عاري از اثرات عوامل انساني نظير كشاورزي و فعاليت

ثر شـدّت چـرا بـر منظور تعيين اباشد. بهساخت و ساز مي

خصوصيات كمّي و كيفي علوفه در ناحيه قوشـه اقـدام بـه 

شناسايي مناطق تحت چراي دام به فاصله كمي از يكديگر 

 500برداري بـه وسـعت گرديد. در اين راستا منطقه نمونه

ساله)، منطقـه بـا  17هكتار شامل مناطق چرا نشده (قرق 

شـد. شدّت چراي متوسط و منطقه چراي سنگين تعيـين 

برداري از زيتوده انـدام هـوايي در تيمـار تحـت درصد بهره

 75درصــد و منطقــه چــراي ســنگين  55چــراي متوســط 

بـرداري از درصد بود. شدت چرا و يا به عبارتي ميزان بهـره

اي ميزان برداشت انـدام اندام هوايي با انجام برآورد مقايسه

 هوايي نسبت به منطقه قرق كه در آن چرا صورت نگرفتـه

بود انجام شد. تمامي خصوصيات توپوگرافي (شيب، جهـت 

ــار يكســان  ــر ســه تيم ــاع)، خــاكي و اقليمــي در ه و ارتف

  باشد. مي

  

  روش تحقيق

در اين پژوهش پس از تعيين مناطق معرف 

تقريباً در مركز مكاني هر (برداري در هر سه تيمار نمونه

برداري از پوشش سطحي به روش تصادفي ، نمونه)تيمار

متر مربعي به فواصل  1×1 پالت 30ستماتيك در قالب سي

متر  و  150ترانسكت به طول  2متر از هم و در طول  10

تعيين طول ( انجام شد 91در هفته اول خردادماه سال 

ها با توجه به خصوصيات پوشش ترانسكت و ابعاد پالت

در هر تيمار پس از استقرار هر ). گياهي منطقه انجام شد

ترانسكت، ابتدا خصوصيات پوشش گياهي  پالت در طول

گيري و درصد الشبرگ اندازه نظير درصد تاج پوشش و
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در ادامه توليد در  .هاي گياهي يادداشت شدليست گونه

منظور واحد سطح  روش قطع و توزين محاسبه گرديد. به

برداري از اندام هوايي گونه درمنه دشتي در هر تيمار نمونه

(تهيه  پايه گياهي 30هوايي  شت اندامچرايي اقدام به بردا

هاي تكرار در قالب نمونه تركيبي) در داخل پالت 15

برداري گرديد و در مجموع از هر ناحيه مورد مطالعه نمونه

گياهي در پاكت هاي جداگانه به آزمايشگاه نمونه  45

ها درداخل آون در دماي د. در آزمايشگاه نمونهمنتقل ش

خشك شده و پيش از آسياب كردن گراد سانتي درجه 60

ها در هر نمونه به تفكيك محاسبه شد. وزن برگ و ساقه

طور مجزا روي آنها ها آسياب شده و بهدر ادامه نمونه

در هر نمونه پروتئين خام  .تجزيه شيميايي صورت گرفت

با دستگاه كجلدال و مقدار فسفر و پتاسيم موجود در 

گاه اسپكتروفتومتر ها نيز با استفاده از دستنمونه

نمونه ها نيز با  ADFگيري شد. محاسبه درصد اندازه

قابليت  استفاده از دستگاه فايبرتك انجام شد. در ادامه

ها از فرمول ارائه شده توسط پذيري ماده خشك نمونههضم

  ) 20) محاسبه شد (1983و همكاران ( ١يدا
 ٢DMD٨٣  =٪١/۵۶–٠/٨٢۴٣ADF ٪+  ٢/۶٢۶٤N ٪ 

 تابوليسمي پس از محاسبه درصد هضمانرژي م

پذيري ماده خشك از معادله ارائه شده توسط كميته 

  :استاندارد كشاورزي آمريكا محاسبه شد
0.0157 ×(MJ/Kg DM) = DMD (g/kg DM)  ٥ME 

درصد فيبر جدا شده در اسيد با دستگاه فايبرتك 

هاي ميداني و يندآگيري شد. پس از انجام فراندازه

بررسي تاثير شدّت هاي مختلف چراي اهي براي آزمايشگ

و كيفيت علوفه در مناطق مورد مطالعه با  كميتدام بر 

استفاده از طرح كامال تصادفي از آزمون تجزيه واريانس 

ها از آزمون دانكن با طرفه و براي مقايسه ميانگين دادهيك

   استفاده شد.  SPSSاستفاده از نرم افزار 

  

  نتايج 

    وشهمنطقه ق

                                                      
1- Oddy  
2- Dry Matter Digestibility 
3- Acid Detergent Fiber 
4 -Nitrogen 
5- Metabolism Energy 

طرفه نشان داد چراي دام نتايج تجزيه واريانس يك

تاثير قابل توجّه بر مقدار پروتئين خام اندام هوايي درمنه 

طوريكه پروتئين در هر دو تيمار چراي دشتي دارد، به

ترتيب معادل دار بهمتوسط و سنگين، داراي كاهشي معني

). 1 باشد (جدولدرصد نسبت به منطقه قرق مي 44و  20

قدار فسفر در منطقه مرجع (قرق) و كليد (چراي م

متوسط) مشابه بوده ولي در منطقه بحراني كاهشي در 

درصد نسبت به تيمار قرق مشاهده شد. درصد  5سطح 

تبع آن مقدار انرژي ماده خشك قابل هضم و به

داري طور معنيهچراي سنگين ب متابوليسمي در شدّت

باشد (اختالف در كمتر از تيمار چراي متوسط و قرق مي

داري سطح يك درصد). اما چراي متوسط دام تاثير معني

متابوليسمي خشك قابل هضم و انرژي  بر ميزان ماده

). چراي دام با شدّت 1 نسبت به تيمار قرق نداشت (جدول

) 6ADF( داري بر مقدار ديواره سلوليمتوسط تاثير معني

منه دشتي نداشت اما مقدار ديواره سلولي اندام هوايي در

در منطقه بحراني (چراي سنگين) نسبت به منطقه چرا 

درصد افزايش نشان داد. همچنين چراي  5/19نشده 

بر توليد در واحد سطح و نسبت برگ به  تأثيريمتوسط 

ساقه گونه درمنه دشتي نداشت، ولي چراي سنگين موجب 

درصد كاهش نسبت به قرق)، نسبت  75كاهش توليد (

 76درصد) و درصد تاج پوشش ( 55ه (برگ به ساقه درمن

هاي چراي مختلف درصد) شد. ميزان پتاسيم در شدّت

  ). 1 اختالف معني داري از خود نشان نداد (جدول

  

  منطقه لوكه

نتايج تجزيه واريانس يك طرفه روي ميانگين 

هاي كمّي و كيفي اندام هوايي درمنه دشتي در ويژگي

اندام هوايي در تيمار منطقه لوكه نشان داد ميزان پروتئين 

داري ندارند؛ ولي چرا نشده و چراي متوسط تفاوت معني

 50داري به ميزان چراي سنگين منجر به كاهش معني

درصد نسبت به تيمار قرق در ميزان پروتئين اندام هوايي 

). چراي متوسط دام تغيير 2 درمنه شده است (جدول

ماده داري در ميزان انرژي متابوليسمي و درصد معني

هضم اندام هوايي درمنه دشتي نسبت به خشك قابل
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منطقه قرق ايجاد نكرد ولي چراي سنگين منجر به 

درصد در ميزان انرژي  21و  28ترتيب به ميزان كاهشي به

متابوليسمي و درصد ماده خشك قابل هضم اندام هوايي 

  درمنه دشتي نسبت به منطقه قرق شد.

لولز بر اثر چراي ميزان ديواره سلولي بدون همي س

متوسط تغييري نداشته ولي چراي سنگين دام منجر به 

درصدي ميزان ديواره سلولي اندام هاي هوايي  21افزايش 

درمنه دشتي نسبت به منطقه چرا نشده گرديده است 

هاي مورفولوژيك پوشش ). در خصوص ويژگي2(جدول

دار به گياهي نيز چراي سنگين دام موجب كاهشي معني

درصد در مقادير متوسط  56و  43، 60ميزان به ترتيب

پوشش تاجي، نسبت برگ به ساقه و توليد گونه درمنه 

دشتي نسبت به منطقه چرا نشده شد. الزم به ذكر است 

از سه  يكهيچچراي متوسط دام تغيير قابل توجهي در 

ويژگي فوق الذكر نسبت به منطقه قرق ايجاد نكرد. 

از سطوح متوسط و سنگين  يكهيچنهايت چراي دام در در

تغيير محسوسي در ميزان عناصر معدني پتاسيم و فسفر 

هاي هوايي درمنه دشتي در منطقه لوكه ايجاد نكرد اندام

  ).2 (جدول

  

  

  

  

  هاي هوايي درمنه دشتي در تيمارهاي چرايي منطقه قوشههاي كمي و كيفي انداممقايسه تغييرات ويژگي - 1جدول شماره

  صفات
  تيمار  

  چراي سنگين  چراي متوسط  قرق  

 15/11a  221/0±89/8b 152/0±94/5c±242/0    پروتئين خام (درصد)

  40/0a  011/0±41/0a  013/0±35/0a±016/0    پتاسيم(درصد)

  0045/0a  0003/0±0043/0a  004/0±0038/0ab±002/0    فسفر(درصد)

  22/13a  316/0±24/12a   167/0±16/10b±204/0   انرژي متابوليسمي(مگاژول)

  54/89a  68/5±77/48a  49/5±52/71b±11/5   ماده خشك قابل هضم(درصد)

  06/28a 237/0±31/28a  215/0±58/33b±197/0   ديواره سلولي بدون همي سلولز(درصد)

  00/100a  50/8±30/93a  35/7±50/24b±11/9   توليد(كيلوگرم در هكتار)

  38/0a  04/0±41/0a  02/0±17/0b±05/0   نسبت برگ به ساقه

  50/14a  14/4±41/11a  21/1±50/3b±00/5   تاج پوشش(درصد)

  

  هاي كّمي و كيفي اندام هاي هوايي درمنه دشتي در تيمارهاي چرايي منطقه لوكهمقايسه تغييرات ويژگي -2جدول شماره

  صفات
  تيمار  

  چراي سنگينچراي متوسط                قرق                

 01/01a  233/0±85/9a 174/0±02/5b±251/0    پروتئين خام (درصد)

  33/0a  014/±35/0a  012/0±31/0a±010/0    پتاسيم(درصد)

  0048/0a  005/0±0046/0a  004/0±0043/0a±005/0    فسفر(درصد)

   73/12a  54/0±54/12a  60/0±16/9b±73/0   انرژي متابوليسمي (مگاژول)

  67/86a  56/5±56/85a  49/5±28/68b±17/7   ضم (درصد)ماده خشك قابل ه

  41/28a  20/0±96/28a  24/0±55/34b±17/0   ديواره سلولي بدون همي سلولز(درصد)

  00/120a  5/12±30/105a  3/10±50/53b±5/10   توليد(كيلوگرم در هكتار)

  44/0a  04/0±40/0a  02/0±23/0b±06/0   نسبت برگ به ساقه

  50/16a  50/4±00/13a  00/2±50/6b±20/4   تاج پوشش(درصد)

  

  گيريبحث و نتيجه

هاي عنوان جزء مولد هيدراتهوايي گياهان به اندام

يك اكوسيستم ترين بخش از ترين و حساسكربن، مهم

مستقيم تحت تاثير چرا قرار طوربه كه مرتعي است؛

نتايج اين تحقيق در ناحيه قوشه و لوكه در ). 26گيرد (مي

كه با اعمال چرا در حد  ن بيانگر اين استاستان سمنا

هاي كمّي و داري در اكثر ويژگيمتوسط، تغيير معني

جز كميّت پروتئين، مشاهده هكيفي گونه درمنه دشتي، ب

نشد. اما چراي سنگين در هر دو ناحيه مورد مطالعه منجر 

دار عمده خصوصيات مورد مطالعه به افت شديد و معني
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وشخوراكي و ارزش رجحاني شد. با توجه به اصل خ

هاي شاداب گياه را براي چرا ها برگ و قسمتگياهان، دام

). با كاهش سطح برگ، ميزان 16دهند (ترجيح مي

يابد و با كاهش فتوسنتز؛ سوخت فتوسنتز گياه كاهش مي

و ساز مواد غذايي و به تبع آن مقدار پروتئين نيز كمتر 

هاي چرايي ت). در تحقيق حاضر نيز شد4ّخواهد شد (

متوسط و سنگين در هر دو منطقه مورد مطالعه سبب 

كاهش پروتئين شدند. پروتئين يكي از خصوصيات كيفي 

سوخت و ساز و  علوفه است كه بر انرژي متابوليسمي،

). 19گذارد (دار ميكارايي انرژي متابوليسمي اثر معني

ارزيابي تاثير  كه براي كيفيهاي مهم يكي ديگر از شاخص

رود تغييرات مي عمليات مديريتي در اراضي مرتعي به كار

. پتاسيم يكي از عناصر غذايي مورد نياز استعنصر پتاسيم 

هاي متعددي در گياه دارد. از جمله گياهان است كه نقش

آبي و خشكي، سبب افزايش مقاومت گياهان در برابر كم

افزايش فتوسنتز توليد پروتئين، افزايش كيفيت علوفه، و 

شده و در كار آوندهاي آبكش و انتقال انرژي نقش دارد 

). در اين تحقيق در هر دو منطقه قوشه و لوكه، 22(

داري بر مقدار پتاسيم هاي چرايي متفاوت تاثير معنيشدّت

توان چنين استنباط كرد كه خوشبختانه نداشت كه مي

اي دام گونه درمنه دشتي از نظر حجم خسارت ناشي از چر

هاي هوايي آسيب پذير بر ميزان ذخيره پتاسيم اندام

هاي ها حاكي از آن است شدّتنيست. نتايج آناليز داده

بر ميزان فسفر گياه نيز نداشته است.  تأثيريمختلف چرا 

آوري موجودات نقش حياتي فسفر براي انتقال انرژي و زاد

ها، گ). با توجه به اينكه منبع اصلي فسفر، سن21دارد (

هاي خاك هستند و نه گياه؛ لذا اين نتيجه مواد آلي و كاني

) 1965( 7گيري دور از انتظار نبود. همانطور كه هدي

 20عنوان كرد فسفر موجود در علوفه و گياهان تقريباً 

باشد. اين درصد فسفر موجود در سيستم گياه و خاك مي

 امكان وجود دارد كه در طي عمل چرا، مقداري فسفر به

شكل فضوالت دامي به خاك اضافه شود؛ لذا تعادل اين 

 هايكميتعنصر در اكوسيستم برقرار گردد. يكي ديگر از 

گيري شده در اين پژوهش، محتواي انرژي اندازه

متابوليسمي و مقدار مادّه خشك است. نتايج حاكي از آن 

است كه در منطقه قوشه؛ درصد ماده خشك قابل هضم و 

                                                      
7- Heady 

چراي سنگين  ر انرژي متابوليسمي شدّتبه تبع آن مقدا

داري كمتر از تيمار چراي متوسط و قرق بطور معني

داري بر ميزان باشد. اما چراي متوسط دام تاثير معنيمي

ماده خشك قابل هضم و انرژي متابوليسمي نسبت به 

تيمار قرق نداشت. در منطقه لوكه نيز چراي متوسط دام 

يزان انرژي متابوليسمي و داري در متغيير آماري معني

درصد ماده خشك قابل هضم اندام هوايي درمنه دشتي 

نسبت به منطقه قرق ايجاد نكرد؛ ولي چراي سنگين دام 

درصد در  21و  28منجر به كاهشي به ترتيب به ميزان 

ميزان انرژي متابوليسمي و درصد ماده خشك قابل هضم 

شد. اكبرنيا اندام هوايي درمنه دشتي نسبت به منطقه قرق 

برداري ) بيان كردندكه تعيين حدّ بهره2002و همكاران (

برداري تواند در حفظ و بهرهمجاز گونه هاي مرتعي مي

صحيح از مرتع مفيد باشد و بقاي آن را تضمين كند. نتايج 

نشان داد  Bromus tomentellusتحقيقات آنها بر گونة 

و ها كاهش يافت عملكرد مادة خشك در طول سال

درصد بود و چراي  70 بيشترين كاهش در تيمار برداشت

ارزش . شديد باعث كاهش كيفيت علوفه در سال بعد شد

غذايي گياهان بر اساس ميزان پروتئين و سلولز مشخص 

شود؛ هر چه ميزان پروتئين باال و سلولز كمتر باشد، مي

). در منطقه قوشه 16ارزش غذايي گياه بيشتر خواهد بود (

م با شدّت متوسط تاثير معني داري بر مقدار چراي دا

) نداشت اما مقدار ديواره سلولي اندام ADFديواره سلولي (

هوايي درمنه دشتي در منطقه بحراني (چراي سنگين) 

درصد افزايش نشان داد.  5/19نسبت به منطقه چرا نشده 

با توجه به اينكه دام چراي برگ را نسبت به ساقه ترجيح 

توان گفت افزايش ا ديواره سلولي ذا مي). ل6دهد (مي

هاي دليل كاهش نسبت برگ به ساقه و افزايش بافتهب

چوبي است كه در اينجا بر اثر چرا ايجاد شده است. در 

منطقه لوكه نيز  ميزان ديواره سلولي بدون همي سلولز بر 

اثر چراي متوسط تغييري نداشته ولي چراي سنگين دام 

درصد در ميزان ديواره  21ان منجر به افزايشي به ميز

هاي هوايي درمنه دشتي نسبت به منطقه چرا سلولي اندام

نشده گرديده است. نتايج اين پژوهش نشان داد در هر دو 

دار بر مقدار منطقه مورد مطالعه، چراي سبك تاثير معني

توليد در واحد سطح نداشته است. اما بر اثر چراي سنگين 

درصد و در منطقه لوكه  75شه مقدار توليد در منطقه قو
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درصد كاهش يافت. محققين ديگري نيز ادعاي فوق را  56

هاي چرا بر اند. بيان شده است كه اثر شدّتتاييد كرده

ميزان توليد موثر بوده و بيشترين ميزان توليد در مراتع 

قرق و كمترين آن در چراي سنگين مشاهده شده است 

) با بررسي آثار تكرار 1990معتضديان و همكاران ( .)23(

ت برداشت علوفه بر تغييرات توليد و كيفيت علوفه و شدّ

علوفه در همة تيمارها تغيير  نشان دادند كه كيفيت

داري نداشت، اما توليد گياهان در تيمار برداشت معني

ترين شديد به مقدار قابل توجهي كاهش يافت. يكي از مهم

لوژيك گياهان، هاي مورفواثرات چراي دام بر ويژگي

). شدّت 28برداشت برگ ها در طول فرايند چرا است (

تواند بر توازن اكوسيستم مرتعي تاثير ها ميچراي برگ

داشته باشد. نتايج نشان داد در هر دو منطقه قوشه و لوكه 

نسبت برگ به ساقه بر اثر چراي متوسط تغيير نكرد. اما 

شد. البته  يژگيوچراي سنگين سبب كاهش معني دار اين 

بايستي به اين نكته نيز توجه كرد كه چراي حيوانات جزء 

هاي مرتعي است كه خود موجب الينفك اكوسيستم

هاي جوان و شاداب گياهي شده و از اين برداشت بافت

دهد. برخي طريق كيفيت علوفه را تحت تاثير قرار مي

تواند محققين نشان داده اند كه از بعد كمّي، چراي دام مي

هاي هاي هوايي و حتي انداموجب كاهش زيتوده اندامم

زيرزميني گياهان شود؛ كه مقدار آن ارتباط مستقيم با 

). 13شدّت چرا و حجم برداشت از گياهان خواهد داشت (

بر اين باورند كه چرا به هر  )1999( محققيني نظير مقدم

دار هاي سبزينهاي كه باشد، چون باعث كاهش انداماندازه

گردد، بر تعادل عبارت ديگر كاهش فتوسنتز ميي و بهگياه

). از طرف ديگر گروه 16اكوسيستم تاثيرگذار خواهد بود (

اند كه بهره برداري مجاز ديگري از پژوهشگران نشان داده

هاي گياهي و هم از علوفه مرتعي هم در بحث توليد گونه

). خصوصيات 10است ( براي توليدات دامي مفيد

ها را و فيزيولوژيك گياهان انعطاف پذيري آن مورفولوژيك

كند. در هر در مقابل برداشت اندام هاي هوايي مشخص مي

دو منطقه قوشه و لوكه، چراي متوسط تاثير معني دار بر 

درصد متوسط تاج پوشش درمنه دشتي نداشت اما چراي 

سنگين سبب كاهش تاج پوشش اندام هوايي درمنه شد. 

 8) و دورمار و همكاران2007(وند و همكاران جليل

                                                      
8- Dormaar  

برگان علفي داراي ) نشان دادند كه گندميان و پهن1989(

باشند بيشترين درصد پوشش گياهي در منطقه مرجع مي

اي و با افزايش شدّت چرا درصد پوشش گياهان بوته

) 2014يابد. عالوه بر اين باغستاني و همكاران (افزايش مي

ايي بر پوشش گياهي مراتع هاي چرتمطالعه اثر شدّنيز با 

با گونه غالب درمنه دشتي و سالسوال بيان  استپي يزد

و حداكثر مقدار توليد علوفه و مجموع كل توليد  كردند كه

 چرايت در شدّ درصد تاج پوشش گياهان چند ساله

چراي سنگين مشاهده شده ت در شدّ آنمتعادل و حداقل 

ت هاي دّدرصد پوشش و توليد گياهان چندساله در ش و

. ندارد دار معنيشاهد اختالف  با دام گذاري متعادل، كم و

اثر شدّت برداشت را بر رشد  )1994تات و همكاران (

هاي دايمي گراس بررسي كردند و نتيجه مجدّد گونه

گرفتند رشد مجدّد اين گونه در شدّت چراي زياد به مقدار 

عث يابد و شدّت برداشت زياد باقابل توجهي كاهش مي

شود، اما تفاوت چنداني در كاهش قندهاي محلول گياه مي

جموع نتايج نشان داده م آورد. درعملكرد به وجود نمي

و كيفيت علوفه  كميتاست كه با اعمال چراي سنگين 

گونه درمنه دشتي داراي افت قابل توجه بوده اما چراي 

محسوسي بر خصوصيات كمّي وكيفي  تأثيريمتوسط 

بنابراين اگر شدّت چرا در حد متعادل باشد، علوفه ندارد. 

احتمال اينكه تغييرات زيادي در عملكرد اكوسيستم در 

مواجه با عوامل محيطي زنده و غير زنده ايجاد شود، 

بايستي در يابد. درنتيجه كنترل شدّت چرا ميكاهش مي

هاي مرتعي مناطق هاي مديريتي اكوسيستماولويت برنامه

برداري هاي مختلف بهرهيك از شيوه خشك قرار گيرد. هر

و مديريتي اثرات متفاوتي بر عملكرد اكوسيستم مرتعي 

تغيير در اكوسيستم مرتعي در نتيجه چراي دام  .گذارندمي

نين تغييري ممكن است فقط شامل چاجتناب ناپذيراست. 

يا اينكه  برداري باشد؛كاهش پوشش تاجي در اثر بهره

ر دراز مدت به طوركامل ها و ظرفيت دتركيب گونه

واقع چراكنندگان از طريق بازخوردهاي  دگرگون شود. در

مثبت و منفي خود برگياهان بر پويايي جامعه گياهي در 

گذارند. چراي دام با يك اكوسيستم مرتعي تاثير مي

و كيفيت علوفه  كميتمتفاوت قادر به تغيير در  هايشدّت

اهي خواهد بود. درمنه دشتي هاي گيتوليدي توسط گونه

ترين عنصر گياهي مراتع كشور ترين و فراوانعنوان اصليبه
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شناختي در شناخته شده است، كه با دامنه وسيع بوم

هاي زيادي از مناطق خشك و نيمه خشك كشور عرصه

اي، هاي علوفهعلت گستره زياد و ارزشبه. رويدمي

ترين از مهم حفاظتي، دارويي و صنعتي، اين گياه يكي

 وهشگياهان مرتعي در كشور شناخته شده است.اين پژ

 تيظرف حد در و متوسط يچرا به يدشت درمنه داد نشان

 مناسب سبك يچرا اعمال و ندارد ياديز تيحساس مرتع

 كاهش سبب تنها نه نيسنگ يچرا اما. رسديم نظر به

 دام دسترس قابل يانرژ و ديتول تيفيك بلكه شوديم ديتول

 كاهش به منجر توانندمي نهايتدر و. دهديم ليتقل هم را

 به توجه با اًضمن. شود ستمياكوس بيتخر و يدام داتيتول

 منطقه در نكهيا و كشور مراتع در گونه نيا وفور و پراكنش

 سال دوم مهين در دام استفاده مورد غالب گونه خشك

 يالزام چرا تيظرف تيرعا به مرتعداران توجه لذا است؛

  . ستا
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