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  چكيده

پيش از آغاز فصل  ،)Stipa barbata(مهم مرتعي يال اسب  هگونسازي شده بر روي  گيري اثرات چراي شبيه براي اندازه
يال اسب به صورت كامالً تصادفي  هگونپايه از  40در اين قرق . هكتاري از مراتع شد اي نيم اقدام به قرق قطعه 1386رويشي سال 

تيمارهاي . درصد اختصاص يافت 75و  50، 25، 0هاي  مي به تيمارهاي قطع توليد به ميزانپايه از طريق چش 10انتخاب شده و هر 
 همحاسبو مقادير برداشت شده، پس از خشك شدن در هواي آزاد، توزين و براي  انجام شديك ماه  هفاصلقطع در سه مرتبه و با 

 روش بهو توليد تيمارهاي قطع در آخر فصل رويشي برداشت،  هباقيماندهاي شاهد و نيز  همچنين پايه. توليد، جمع و محاسبه گرديد
 هتجزيهاي خرد شده در زمان،  مطالعه به مدت چهار سال تكرار شده و با استفاده از طرح آماري كرت. شدذكرشده خشك و توزين 

بر  هاي مختلف برداشت و شدت هاي مختلف برداشت و همچنين اثر متقابل سال نتايج نشان داد كه اثر سال و شدت. ها انجام شد داده
ارتفاع نهايي و تعداد شاخه زايشي وجود  داري در اما از لحاظ آماري اختالف معني بوددار  روي توليد علوفه در سطح پنج درصد معني

درصد  75متر و شدت برداشت  ميلي 167و  508هاي  با بارندگي 87 و 86بيشترين و كمترين ميزان توليد مربوط به سالهاي . شتندا
توان بيان داشت كه اين گونه در اين رويشگاه با  مرتعي، مي هگونبطوركلي و با توجه به تغييرات مديريتي و محيطي مؤثر بر اين . بود

  . و حداكثر تا برداشت يك سوم كل توليد ساالنه سازگار است) %25(شدت قطع سبك 
  

 . يي، تعداد شاخه زايشيقطع، توليد، مراتع مجيدآباد، ارتفاع نها :هاي كليدي واژه
  

  مقدمه
منظور تعيين اثرات  ملي بهژه پرواز يك  يبخش مقالهاين 
به صورت چرا و اه يگ يبردار مختلف بهره يها شدت

ج ين نتايمسلماً بهتر. است ، بر دوام و رشد مجدد آنبرداشت
توان در  يمختلف را م يها نه و در خصوص گونهين زميدر ا

به ز ين ياديز يكارهابدست آورد اما  ميداني هاي پژوهش
باره انجام  نيدر اط كشت يو در مح يشگاهيت آزماورص

در  يدانيم كارن ينخست ،رو شيپژوهش پ. شده است

در  ال اسبيگونه مجاز  يبردار حد بهره نييخصوص تع
 يادشده هپروژ در قالب كهدر داخل كشور است  يعيطب تعامر
  . است انجام شدهاستان كردستان  در

 يها اثر شدت همطالعمنظور  به) 1391(اكبرلو و همكاران 
 يها يژگيو و ينيرزمي، زييوماس هوايمختلف چرا بر ب

علفزارهاي در را  يا مطالعه، يدائم يمرتع هگونسه  يابعاد
آنان ج ينتا .انجام دادندكوهستاني چهارباغ استان گلستان 
با حركت از منطقه  ياهينشان داد كه سطح تاج پوشش گ
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زان يال اسب به ميگونه  يبرا يبحران همنطقسمت قرق به 
  .افته استيكاهش متر  يسانت 22/48

) 2012( و همكاران Khodagholyتوسط  يا در مطالعه
ه و يد علوفه، بنيمختلف برداشت بر تول يها ج اثر شدتينتا

اصفهان نشان  يدر مراتع استپ Stipa arabica هگون يشاداب
مختلف از لحاظ  يها ن گونه در اثر برداشتيد ايداد كه تول

ن گونه يتوان از ا يدرصد هم م 75دار نبوده و تا  يمعن يآمار
ه و يزان بنين از مياما در شدت برداشت سنگ كردبرداشت 

شدت  رو از اين ،استه شدمطالعه ك يها سال يدر ط يشاداب
  . شنهاد شده استيپن گونه يا يدرصد برا 50برداشت 

Zahedi  ف اثرات درجات مختل) 2013(و همكاران
دآباد يدر مراتع مج يا شدت قطع و برداشت را در مطالعه

 يبررس Bromus tomentellusگونه  يكردستان بر رو
مختلف  يها نشان داد كه اثر سال و شدتآنان ج ينتا. كردند

ن گونه در يا يد علوفه، قدرت و شادابيتول يبرداشت بر رو
ج حاصل يدار است و با توجه به نتا يك درصد معنيسطح 

ن حفاظت خاك يگونه و همچن يد و شادابيمنظور حفظ تول به
ن گونه يا يبراساالنه د يدرصد تول 25برداشت  ،مرتع

  .شنهاد شده استيپ
Tate مختلف برداشت  يها اثر شدت) 1994( و همكاران

مورد بررسي دائمي  يهاگراس از يتعدادرا بر رشد مجدد 
ها در شدت  يجه گرفتند كه رشد مجدد اين گونهقرار داده و نت

هرچند . يابد ي كاهش ميزياد به مقدار قابل توجهبرداشت 
شدت برداشت زياد باعث كاهش قندهاي محلول گياه 

  .آورد عملكرد بوجود نمي تفاوت چنداني در اماگردد  مي
Shikui لندهاي منطقه در گراس) 2003( و همكاران

Qinghai هاي  ها بود شدت كشور چين كه داراي انواع گراس
 70و  50، 30ترتيب  سنگين را به چراي سبك، متوسط و

بكار بردند و به اين نتيجه رسيدند كه شاخص تعيين و درصد 
خشك با افزايش شدت چرا  همادسطح برگ و ميزان 

ين مراتع ميزان برداشت مجاز از ان امحققافزايش يافت، اين 
  . درصد بيان كردند 50را 

Firincioglu هشددر مراتع تخريب ) 2008( و همكاران 
 خشك مركز تركيه طي تحقيقي به اين نتيجه استپي نيمه

داري سبب كاهش  رسيدند كه چراي سنگين بطور معني
هاي غالب ازجمله  شش گياهي، شادابي و زادآوري گونهپو

Bromus tomentellus پس با توجه به نتايج . شود يم
حاصل، ميزان شدت برداشت براي اين گونه در اين منطقه، 

  .شددرصد پيشنهاد  50به ميزان 
Dawson  هاي  واكنش محور ريشه) 2003(و همكاران
و  )Lolium perenne(گونه گراس تندرشد  نابجا در دو

را نسبت به برداشت شاخ و برگ ) Festuca ovina(كندرشد 
طول . مطالعه كردنداد يكم و ز هازتكود مار و تحت دو تي

 با برداشت شاخ و برگ كاهشنهايي محور ريشه در فستوكا 
وزن محورهاي ريشه، طول اوليه محور  كه طوري به ،يافت
برگ و  ريشه نيز در حالت برداشت شاخ و هاوليو قطر  ريشه

 شاهدزياد در مقايسه با تيمار  هازتتيمار استفاده از كود 
، طول كم هازتمار كود يبا تبراي لوليوم  .كاهش يافته بود

محورهاي ريشه با برداشت شاخ و برگ بلندتر از تيمار  هاولي
بود، در حالي كه پارامتر قطر محور ريشه در اين تيمار  شاهد

زايي تحت تيمار  شاخه هپديدكه  نحوي به. كاهش يافت
هر براي  كم هازتمار كود يتبرداشت شاخه و برگ همراه با 

  . شدمشاهده  دو گونه
Horowitz )1972( هگوناز  ييها هيپا Cynodon 

dactylon ك علف هرز در يعنوان  مستقر در گلدان را به
و ماهانه مورد قطع  يا مختلف بصورت دوهفته يمارهايت

 يشتريشتر قطع اثرات بيكه تكرار ب كردقرار داد و مشاهده 
  .اه دارديدر كنترل گ

اثر ) 1989(و همكاران  West توسط يك بررسيدر 
 Isatis tenctoria  گونه مهاجم يدام بر رو يقطع و چرا

L.زان يم نشان داد كهآنان ج ينتا .مورد مطالعه قرار گرفت
اه يات گيد حيتجد از يريكنترل و جلوگ منظور بهقطع الزم 

 بهشتياردماه  اواسطقبل از  ييدرصد اندام هوا 60حدود
  . است

 توسط Festuca viridulaگونه  يبر روقطع اثرات 
Sharrow  وKuntz )1999 (75و  50 ،25، صفرزان يبه م 
 يشيل، اواسط و اواخر دوره رويدو سال در اوا يدرصد برا

بعد از اعمال نخست در سال . مورد مطالعه قرار گرفتاه يگ
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مدت در  يو حت مشاهده نشداه يپوشش گ بر تاج يقطع اثر
ها  قطع شده از كنترل يها هيد كل در پايدو سال، تول ك تاي
  . شتر بوديب

ن ييمنظور تع به) 1998( و همكاران Clark يا در مطالعه
 Agropyronقه گونه يو سطح  يمان اثر قطع بر زنده

spicatum سهمار زمستانه و يت كيمار بهاره، يت سه در 
اواسط  همرحلكه قطع در  نشان دادند ،زمستانه+ مار بهاره يت

 و 7 بيترت هب ن باعث كاهشيآذ ظهور گله مرحلو  يده ساقه
و  شاهد يمارهايت. قه شديسطح مساحت درصد  8/7
 از سطح يمين يده ساقهاواسط  همرحلكه تا  ييها هيپا
. درصد مواجه شدند 19و  5ش يشان قطع شده بود با افزا قهي

كه  نشان دادج ينتا. درصد بود 2/0 ش تنهاير آزمايمرگ و م
به صورت متوسط در مرحله  يطين محياه در چنين گياگر ا
وارد نخواهد  يبياه آسيه گيچرا شود به بقا و بن يده ساقه
  . شد

 Fanestockو Detling )1999 (نشان  يا در مطالعه
 يها ممكن است در خشكسال عمل قطع در گراساند كه  داده

 يدر ترسال اماداشته باشد  ييد اندام هوايبر تول ياثر فاحش
 تراكم ن امر را كاهشيل ايدل .ستيندار  ين اثر معنيا

 همراهقطع به عمل ن، يهمچن. اندذكر كرده شانيها پنجه
د آن را به صورت يتواند تول يگراس م يا كوددهي ياريآب
  .بخشدبهبود  يفيو ك يكم

Wallace  )1987 (ب يتركنشان داد كه  يا در مطالعه
سطح خاك باعث كاهش  فشرده شدنقطع و  يفاكتورها

 Schizachyrium به نام گرم همنطقك گراس يرشد 

scoparium ابتدا باعث  ييقطع به تنها عمل .شده است
ت يدر نهاباعث كاهش آن و  بعدو  يزن پنجه شيافزا
   .ش داديرا افزاشه ير يزايكوريم

Busso  وRichards )1995 (ينشان دادند كه چرا 
 يها گونهدر  يشيمداوم و ممتد تا اواخر فصل رو

Agropyron desertorum  وPseudoroegneria spicata 
قادر ) شتر از دو ساليا بيدو ( يطوالن يط خشكساليدر شرا

 .كاهش دهد ياهيگ هجامعها را در  ن گونهيت اياست جمع

 هزميندر  ت اطالعاتيمحدودن مطالعه با توجه به يدر ا

 ااقدام به قطع ب ،ت آنيدر برابر قطع و اهماه يواكنش گ
   .شدمختلف  يها شدت
  

  ها مواد و روش
 يلومتريك 15و در فاصله آباد در استان كردستان  مجيد
پوشش گياهي  .استغرب شهرستان قروه واقع شده  جنوب

از مراتع  پوشش بخش وسيعي همراتع اين منطقه نمايند
زيرحوضه  هنقط ترينبلند .باشد مناطق شرقي كردستان مي

و متوسط ارتفاع سايت  متر 3245ارتفاع  بنام كوه بدر داراي
متر و  ميلي 5/341متوسط بارندگي حوضه . متر است 2180

گراد و اقليم منطقه  سانتي هدرج 7/10متوسط درجه حرارت 
   .باشد خشك مي براساس روش دومارتن نيمه

خشك كشور، تغييرات  هماهنگ با ساير مناطق نيمه
متر در طول  ميلي 364ميانگين ندگي در اين منطقه با بار
 167( 86- 87، )متر يليم 508( 85-86هاي آبي  سال

) متر يليم430( 88-89و ) متر يليم 350( 87-88، )متر يليم
م ياه و تقويگ يشيبا توجه به فصل رو. بسيار متغير بود

 يمارهايچرا در ت يساز هي، اقدام به شبمنطقه يساالنه دامدار
 صفر( شاهد ،يمار اسميكه چهار ت يا نهبه گو ،قطع شد
 50( متوسط ي، چرا)درصد 25(سبك  ي، چرا)درصد
 هساالند يتول يبر رو) درصد 75(ن يسنگ يو چرا )درصد
سنجش  يبرا. اعمال شد )ال اسبي( Stipa Barbataگونه 

مهم  هن گونيا يبر رو) شده يساز هيشب يچرا(اثرات قطع 
به اقدام  1386سال  يشيآغاز فصل روقبل از  يمرتع

در . شد دآباديمراتع مج در يهكتار مين يا محصور كردن قطعه
 يتصادف كامالً صورت مذكور به هگونه از يپا 40ن قرق يا

سال  3در طول  ها هين پايشد كه ا يكوب كهيانتخاب و پ
 10و هر  اجراي طرح ثابت بوده و از چرا محفوظ ماندند

 يق چشميد از طريقطع تول يمارهاياز ت يكيبه ه يپا
عنوان شاهد در نظر گرفته  هبهم پايه  10 و  افتياختصاص 
درصد و  50پايه ديگر  10درصد، از  25پايه  10شد و از 

درصد علوفه سال جاري در هر سال در  75پايه آخر  10از 
و پس از  برداشت گرديدك ماه ي هفاصلسه نوبت و به 

هر پايه  هعلوفوزين و وزن خشك كردن در هواي آزاد ت
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 ،شدن گياه  در پايان فصل رشد پس از خشك. شدثبت 
مار يتحت ت يها هيپا هعلوف هبقيز يشاهد و ن يها هيد پايتول

حاصل از  هعلوفنيز چيده و توزين گرديد كه با جمع كردن 
توليد در پايان فصل رويش  هباقيماندهاي برداشت با  ماه

در . گياه در آن سال بدست آمد هتوليد شد همقدار كل علوف
و  ي، ارتفاع نهايي، تعداد ساقه زايشميزان توليد هايتن

برداري اعمال  هاي انتخابي بر اثر تيمارهاي بهره شادابي پايه
براي روشن شدن نحوه . شده در هر سال بررسي و ثبت شد

بر توليد تيمارهاي مختلف، تجزيه ) ويژه بارندگي به(اثر سال 
ها در طرح مورد  ه شد و سالرفه به كار گرفتواريانس يكط

در نظر گرفته ) فاكتور فرعي(هاي اصلي  عنوان كرت نظر به
ها به كمك آزمون دانكن مقايسه و  شد و تمامي ميانگين

خرد  يها كرت يبا استفاده از طرح آمار .بندي شدند دسته
 انسيه واريتجز ،يكامالً تصادف هيبا طرح پا در زمانشده 
 هسيها ازجمله مقا ه دادهيمراحل تجز يتمام. انجام شد ها داده
درصد با  5و  1طح در سو ن آنها به روش دانكن يانگيم

   .انجام شد SPSS Statistics 17.0افزار استفاده از نرم
  
  جينتا

تا  1387هاي  براساس مطالعات انجام شده در سال
تجزيه واريانس مشخص  و با توجه به نتايج جدول 1389

هاي مختلف برداشت بر روي  شد، كه اثر سال و اثر شدت
باشد، بنابراين بين  دار مي درصد معني 5سطح  در توليد علوفه

هاي مختلف برداشت از لحاظ سالهاي مختلف و شدت
هاي  اثر متقابل سال و شدت. وجود داردآماري اختالف 

درصد  5ح مختلف برداشت بر روي توليد علوفه در سط
 يشيو تعداد ساقه زا ييدار شد ولي بر روي ارتفاع نها معني
مقادير دقيق ميانگين توليد اندام  .نشددار  معنين سطح يدر ا

هوايي برداشت شده، ميانگين امتياز بنيه و شادابي مشاهده 
و درصد  يشي، تعداد ساقه زايينها ن ارتفاعيانگيشده، م
نشان  1هر تيمار در جدول پايه از  10مير مربوط به  ومرگ 

ساله  چهارمقادير قطع  جدولن يابر اساس . داده شده است
درصد  25مار يت يهاي انجام شده برا نشان داد كه قطع

درصد  50مار يت ي، برا)25(باً منطبق با درصد مورد نظر يتقر

 67(درصد كمتر  75مار يت يو برا) درصد 5/52(شتر يب
   .است از رقم برداشت مورد نظر انجام شده) درصد
تحت ارزيابي طي پايه  40براي مير مورد مرگ و  يك

شدت برداشت مورد مطالعه ديده شد كه مربوط بهاي  سال
متوسط بود كه دليل آن به وضعيت خاص پايه مورد مطالعه و 

گردد  مار اجرا شده در اين مطالعه برميداليلي غير از اثر تي
ه طور مشخص سطوح قطع متوسط و شديد، توانست اما ب

منفي تأثير دهد كه  بنيه و شادابي گياهان را تحت تأثير قرار
  .هاي مطالعه كامالً آشكار است آن در طي سال

هاي متفاوت طي سالهاي مورد مطالعه رفتار  ويژگي
گياهاني كه در حد متوسط و  .مختلفي از خود نشان دادند

بيشترين (در توليد كاهش نشان دادند بودند  شديد قطع شده
اما  )است 86درصد در سال  67 ميزان توليد مربوط به تيمار

بدون (هرساله از ميزان توليد اين تيمار كاسته شده و در 
به  89سال ) 87لحاظ كردن شرايط خشكسالي شديد سال 

نتايج اجراي تيمار متوسط البته با شدت . حداقل رسيده است
ر برداشت شديد است اما ميزان توليد در قطع كمتر شبيه تيما
ها شرايط بهتري نسبت به ساير تيمارها  سال سبك در تمامي

و اثرات اين تيمار در طي هاي شاهد داشته است  هپاي ازجمله
به  87هاي مورد مطالعه به استثناي خشكسالي سال  سال

ها آشكار  ليد و ارتقاء بنيه و شادابي پايهصورت افزايش تو
علوفه به عبارتي اثر درصد برداشت بر توليد  ،است شده

 بعددرصد و  25كه تيمار  نحوي مؤثرتر از اثر سال بوده، به
درصد  52و  67شاهد بيشترين مقدار توليد و تيمارهاي 

هاي پژوهش نشان دادند  كمترين ميزان توليد را در طي سال
 ها ارتفاع گياه را قطع در تمامي شدت). الف1شكل شماره (

هاي شاهد به يك ميزان تقريباً مشابه كاهش  نسبت به پايه
رحال ميزان كاهش ه اما به) ب1شكل شماره (داده است 

ارتفاع نهايي تيمارهاي قطع شديد و متوسط بيشتر از قطع 
ي باعث سبك و تيمار شاهد بوده است؛ و قطع در هر تيمار

هاي زايشي شده است كه اين  كاهش در توليد تعداد ساقه
هاي قطع متوسط و شديد تا حدودي بيشتر  اهش در شدتك

  ).ج1شكل ( باشد دار نمي ، هر چند از نظر آماري معنياست
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  گونه 86-89 يها سال مختلف در يمارهايدر ت ريمه و مرگ و يبن يها يژگيو و برداشت انجام شده يواقعزان يمن يانگيم - 1جدول 
 S. barbata  كردستان دآباديمجمنطقه در  

تعداد ساقه 
  يشيزا

 يينهاارتفاع 
)cm(  

ومير مرگ
  )درصد(

بنيه و شادابي 
)10 -1(  

هاهيتوليد كل پا
 )گرم(

توليد برداشت شده
 )گرم(ساالنه

تيمار واقعي
 )درصد( قطع

تيمار قطع 
  )درصد(

 سال

-  52  0  8  56/41 0 0  0   
-  50  0  8  13/54 81/14 24 25   
-  46  0  8  13/57 28/15 54 50  86 
-  44  0  8  28/64 36/18 65 75   

              
1/3  45  0  6  339/28  0 0 0  

87 
5/1  38  0  7  9/34 5/11 25 25  
5/1  36  0  6  3/22 1/12 52 50  
4/1  34  0  6  6/21 2/14 65 75  

              
5/3  47  0  7  871/34  0 0 0  

88 
2  43  0  8  471/45 06/13 26 25  
6/1  42  0  5  627/24 534/13 55 50  
5/1  41  0  5  170/22 04/16 70 75  

              
7/3  49  0  7  417/37  0 0 0  

89 
2/2  45  0  8   563/48  563/16 25 25  
7/1  43  10  5   933/22  933/10 49 50  
8/1  42  0  5   71/21  190/14 66 75  

  
سال  ×انس، اثر متقابل تيمار يواره يج تجزيبر اساس نتا
دار در  يد اندام هوايي داراي تفاوت معنيبراي ويژگي تول

دار براي ارتفاع نهايي  و عدم تفاوت معني 001/0P≤0 سطح
ه توليد در يك تيمار بدين معني ك(زايشي بود  هو تعداد ساق

 ).هاي مختلف متفاوت بوده است مشخص در سال

هاي  رندگي ساالنه و شدتوجود تفاوت شديد شرايط با
ها را براي تمامي  توليد متوسط پايه ،)الف 2شكل (قطع 

به لحاظ . است كردههاي متفاوت متغير  تيمارها در سال
مقايسه ميانگين اثر سال بر روي ميزان توليد علوفه گونه يال 

از لحاظ آماري  89يت لغا 86هاي  اسب در حدفاصل سال

ميزان توليد  ننحو كه بيشتري به اين ،دار است اختالف معني
با بيشترين ميزان بارندگي و  86علوفه مربوط به سال 

 با كمترين ميزان بارندگي است 87كمترين آن مربوط به سال 
  .)1جدول (

ها، تمامي مقادير مربوط به ارتفاع  در تمامي سال
اهد هاي ش لف قطع، در يك گروه بودند و پايهتيمارهاي مخت

به ها در شرايط بهتري نسبت  در تمامي سالبه لحاظ ارتفاع 
 ).ب2شكل ( هاي قطع شده قرار داشتند پايه

هاي قطع شده نتوانستند به  ها، پايه از سال يك هيچدر 
شكل (هاي شاهد تعداد ساقه زايشي توليد كنند  ه پايهانداز
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زايشي  هبا افزايش شدت قطع تعداد ساقكه  طوري به؛ )ج2
ا شدت كم عملكرد بهتري از ساير كمتري توليد شد و قطع ب

 .تيمارها داشت

  
  بحث 

هاي مورد  به اثرات تجمعي اعمال قطع طي سالبا توجه 
هاي ارتفاع و تعداد  دهد كه ويژگي نشان مي 2مطالعه، شكل 

هاي قطع شده  هاي شاهد نسبت به پايه ه زايشي در پايهساق
افزايش شدت  هدر وضعيت بهتري قرار دارند و نتيج

ت، كاهش بيشتر ارتفاع نهايي و تعداد ساقة زايشي برداش
اما وضعيت توليد در برداشت سبك بسيار بهتر از . است
هاي شاهد و دو تيمار متوسط و سنگين است كه  پايه

مثبت چراي سبك دام در خصوص اين ثير أت هدهند نشان
 .)1شكل ( گونه در اين رويشگاه است

 و همكاران Mullaheyاي مشابه توسط  در مطالعه
در سه ) بار قطع 3و  2، 1(، همه تيمارهاي قطع )1991(

سال متوالي، باعث كاهش توليد ماده خشك گونه 
Andropogon gerardii همچنين بنيه و شادابي . شده بود

هاي قطع شده با افزايش شدت برداشت و در طي  پايه
هاي مطالعه كاهش يافت كه مشابه نتايجي است كه  سال

Khodagholy هگون مورددر ) 2012( و همكاران Stipa 

arabica و Ghasriani  براي گونه ) 2013(و همكاران
Stipa hohenackerian اند بدست آورده.  

  
  S. barbataهاي گونه پايه يبر رو) ج(و تعداد ساقه زايشي ) ب(، ارتفاع نهايي )الف(هاي مختلف قطع بر توليد  اثر چهار سال اعمال شدت -1شكل 

  در منطقه مجيدآباد كردستان 
  .باشند يدار نم يمعن مشابه %)5(در سطح هاي داراي حروف  ستون
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     S. barbata هاي گونه پايه يبر رو) ج(و تعداد ساقه زايشي ) ب(، ارتفاع نهايي )الف(هاي مختلف قطع بر توليد  اثر ساالنه اعمال شدت -2شكل 

  .باشند يدار نم يمعن) %5(مشابه در سطح داراي حروف  هاي ستون
  

، تفاوت )ج- 1( و ) ب-1( هاي بر اساس شكل
ساقه  و تعداد يينهامحسوسي در پاسخ به قطع در ارتفاع 

 ،تيمارهاي قطع سبك و سنگين ديده نشده استزايشي 
شتر از قطع ين بياثرات قطع سنگ يهرچند كه تا حدود

كاهش  ن دو پارامتريااما . متوسط و سبك بوده است
كه  دهند يم شاهد نشان يها هيرا نسبت به پا يريچشمگ
  .نه استين زميبرداشت در ا يدهنده اثرات منف نشان

ز يد و نيزان توليش ميسبك باعث افزا يهرچند كه چرا
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مار شده است اما با يتحت ت يها هيپا يه و شادابيت بنيتقو
زان يجه كاهش ميو درنت يشيزا هساقتوجه به كاهش تعداد 

مدت منجر به كاهش  رود كه در بلند ياحتمال م يديبذر تول
 . د گردديت كاهش توليگونه در مرتع و در نها يفراوان

 از نظر خوشخوراكي جزوطور كلي، اين گونه  به
و با توجه به اينكه نوع دام  باشد ينمهاي چراي دام  يتواول

بعدي بز  هموجود در مرتع بيشتر گوسفند و در مرحل
توسط برگان  هاي ديگر ازجمله پهن انتخاب گونه ،باشد مي

بنابراين . باشد ارجحيت آنان بر گندميان منطقي ميو دام 
رسد كه اين گونه با شرايط چراي دام در اين  بنظر مي

ود و از پراكنش مناسبي نيز رويشگاه توانسته است سازگار ش
عيت دامداران با توجه به وض در سطح مرتع برخوردار است و

  .شده استاي غالب در عرصه تبديل  و نوع دام، به گونه
سال  ×اثر متقابل تيمار  انس،يه واريج تجزيبر اساس نتا

؛ روند ميزان توليد ماده )2شكل (دار است  معني% 5در سطح 
كه يكسال  86اعمال شده در سال  يمارهايدر تخشك 
نسبت به طرح و برداشت بود  يز سال اول اجرايو ن پرباران

زان يمكه  طوري به ؛هاي آزمايش كامالً متفاوت بود ساير سال
مارها ير تيشتر از ساين سال بيد در ايمار قطع شديد در تيتول

د يزان توليبعد م يها ل بروز اثرات قطع در ساليبود اما بدل
مقدار  87سال  يسال افته و خشكيمار بشدت كاهش يتن يا

   .به حداقل رسانده استن سال يدر امار را ين تيد ايتول
 اند ان كردهيب )Davis)1974 و   McCreeهمانطور كه

ل كاهش سرعت رشد ين دالياز مهمتر يكي يتنش خشك
هاي قطع سبك در تمامي  پايه يكلطور به. اهان استيگ

و تيمار  بيشتر از دو تيمار ديگر توليديها توانستند كه  سال
اثرات  هكنند كه منعكس 89در سال  .شاهد داشته باشند

اجراي طرح بود كاهش  هگذشتتجمعي تيمارها در سه سال 
هاي متوسط و شديد نسبت به سال اول  ميزان توليد در قطع

اجراي طرح تقريباً برابر اثرات تركيبي برداشت و خشكسالي 
اما در مجموع اثرات تركيبي قطع و . بوده است 87در سال 

بر روي توليد و رشد مجدد گونه بحراني  87خشكسالي سال 
هاي ارتفاع  ند براي ويژگياين رو). الف-1شكل (بوده است 

). ج- 1و  ب- 1شكل (هاي زايشي رخ نداد  و تعداد ساقه

نشان داد زماني كه گياه حدود يك سوم توليد  الف-1شكل 
اندام هوايي ساالنه خود را به چراي دام اختصاص دهد 

هاي با بارندگي  ها در سال شاخص سطح برگ در پايه
  .ستبهبود يافته ا) 89و  86 يها سال(مناسب 

هوايي ساالنه، آن با وجود تفاوت زياد شرايط آب و 
ارتفاع  يژگيو نوسان داشتطور كه توليد ساالنه اين گياه 

بر خالف  و چندان تغيير نكرد مطالعه يها طي اين سال يينها
تغييرات ساالنه داراي يك روند تغييرات آرام  ،ديتول يژگيو

تحت تأثير تيمارهاي  يتر ار نازليدر سطح بسبوده است و 
 ).ب-1شكل (قطع گرفته است 

بين ارتفاع نهايي ) ≥05/0P(دار  تفاوت واضح و معني
دهد كه هر  شده نشان مي هاي قطع هاي شاهد با ساير پايه پايه

تواند متناسب با شرايط آب و  قطع ميسطحي از عمليات 
هوايي ساالنه اثر منفي بر ارتفاع نهايي گياه داشته باشد 

) 88(ي معمولي ها ويژه در سال ؛ اين كاهش به)ب- 1 شكل(
  .تر است نمايان) 87(و خشك 

Magai  وForwood )1992 ( نشان دادند كه سطح شدت
منطقه به منطقه معين از يك  هگونقابل تحمل قطع براي يك 

زان يرات مييمختلف قطع و تغ يها شدت. ديگر متفاوت است
 يشيتعداد ساقه زا يژگيرا در و يبارش ساالنه اختالف كم

 يها هيپا يين ارتفاع نهاياما تفاوت آشكار بجاد كرده است يا
برداشت  يمنفثيرات أتاز  حكايتگانه،  سه يمارهايشاهد و ت

 . داردن گونه يدر ا يشيد ساقه زايدر قطع سبك در تول يحت

Richards  وBusso )1995(  بدين نتيجه رسيدند كه
 Crestedدو گونه چراي مكرر شديد و آخر فصل 

wheatgrass  وBluebunch wheatgrass  طي دو يا چند
تواند بسرعت باعث كاهش بقاي گياه در  مي سال خشك

محدوديت در رشد مجدد ن يبزرگتر انآن .گياهي شود هجامع
قطع و برداشت همزمان دو گراس مورد مطالعه را  يزن و پنجه

البته . اند با اثرات خشكسالي بيشتر از دو سال بيان كرده
ها تحت  اواخر فصل اين گونهشديد تكرار قطع و چراي 

بيشتر باعث كاهش مقاومت شرايط خشكسالي دو سال و 
يگزيني ها در جامعه و محو سريع آنها از طريق جا اين گونه

  . هاي مهاجم و يا كمتر خوشخوراك خواهد شد گونه
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رسد كه مطالعات ميداني بر روي  نظر مي بهبنابراين 
-ويژه تعيين ميزان قسمت ارهاي چراي دام از اين گونه بهرفت

سازي  براي شبيه هاي مختلفهاي قابل چراي دام در زمان
  .هرچه بيشتر مطالعات بعدي مفيد خواهد بود

Kleunen  كه بزاق دام اند،  هبيان كرد) 2004(و همكاران
ك واكنش يممكن است منجر به تحرو مواد موجود در آن 

اهان در يگ يعيطباه عالوه بر واكنش يك گيولوژيزيدفاع ف
از . شان شود ياهياز بافت گ ييها برابر از دست دادن بخش

 هآشكاركنندك ياستفاده از اسيد جاسمونيك كه  رو اين
 دام است ياهان در برابر چرايگي يشيميادفاع  يعيطب
در بهتري از واكنش گياه  جينتازمان با اعمال تيمار قطع هم

دست  را بهدر برابر عمل قطع  يفنولوژمراحل مختلف 
شده و  يساز هيشب يشتر چرايمنجر به شباهت بدهد و  مي
 .شود يم يعيطب يچرا

كربوهيدرات، ر ئذخاگيري  مطالعات آينده، مانند اندازه
 مختلف يها تر اثرات شدت را در تعيين دقيقممكن است ما 

تر حد  و تعيين دقيقاه يدر مراحل مختلف رشد گقطع 
بدون آسيب به  يبردار و زمان مناسب بهرهبرداري مجاز  بهره

طور كلي و با  به .بقاي جمعيت اين گونه كمك كنددوام و 
توجه به هر دو نوع اصلي منبع تغييرات در عرصه مرتعي 

عامل اصلي مديريتي و شرايط آب و  عنوان چراي دام به(
رد كه توان بيان ك مي) يعير طبيعنوان متغ به هوايي ساالنه

 يينهادر سطح سبك باعث آسيب به ارتفاع  يحتچراي دام 
 هدر منطق يدم اسب هسالگراس چند  يشيرو هساقو تعداد 

رو  از اين .شود و ساير مناطق اكولوژيكي مشابه ميمجيدآباد 
توان نتيجه گرفت كه اين گونه در اين رويشگاه با شدت  مي

كل توليد و حداكثر تا برداشت يك سوم ) %25(قطع سبك 
است كه  يكه تقريباً برابر ميزان برداشت ؛است ساالنه سازگار

Fulstone )2009 (گونه  يبراStipa californica  در ايالت
اما كمتر از مقدار  كردهپيشنهاد %) 35(ميسوري آمريكا 

 50در اصفهان به ميزان  Stipa arabicaبرداشت مجاز گونه 
و  )1391( و همكاران Khodagholyدرصد است كه توسط 

گونه  يبرا) درصد 25- 50(متفاوت از دامنه برداشت مجاز 
Stipa hohenackerian است كه توسط Ghasriani  و

  .شده است اعالم  )2013( همكاران
  

  سپاسگزاري
ات جناب آقاي دكتر اين پژوهش حاصل زحم انجام
لمي بازنشسته مؤسسه تحقيقات ت ععضو هيئ(سندگل، 

 مراتع ،و تأمين مالي سازمان جنگلها )مراتع كشورها و جنگل
، اندركاران دستوسيله از  بدين. كشور است و آبخيزداري

جناب آقاي دكتر قصرياني و جناب آقاي مهندس فياض 
  .گردد يم يقدردان
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Abstract 
For assessing clipping (simulated grazing) effects on Stipa barbata as an important 
species,  a half  hectare exclosure field was established before 2007 growing season in 
Majidabad paddock. Inside the exclosure area, 40 plants were selected of which 10 
replications were allocated to each specific treatment of ocular-estimated hand clipping 
of 25, 50 and 75 percent of annual growth. Ten replications were assigned as control 
(unclipped) plants. Clippings were done monthly during the three months of current 
grazing season. Monthly-clipped plant materials were dried in free air to calculate the 
accurate clipping intensity. In addition, the residues of all plants (also controls) were 
clipped and dried simultaneously at the end of growth season. The study was done for 
four years. A split plot in time was used as the statistical design and analysis. The 
results showed that the main effect of year and different clipping intensities and 
interactions effect of different clipping intensity and years were significant on forage 
production but no significant difference was found on final height and number of 
reproductive branches. Most and least amount of production were related to the years of 
2007 and 2008 with 508 and 167 mm of rainfall, respectively and 75% treatment 
(severe clipping). As the overall conclusion, regarding the environmental and 
management variations of this species, it is adapted with light clipping (25%) and 
maximum allowable use of  one third of the annual yield growth. 
 
Keywords: Clipping, yield, Majidabad rangelands, final height, number of reproductive 
branches. 
 


