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تأثیر شدت های مختلف برداشت بر برخی ويژگی های فنولوژيکی 
گیاه Bromus tomentellus در مراتع کردان البرز 

چکیده
حد بهره برداري مجاز گیاهان مرتعي از عوامل اصلی و اساسی در تعیین ظرفیت چرا و به تبع آن مديريت مرتع است که در شرايط 
آب و هوايي متفاوت، خاك هاي با حاصلخیزي متفاوت، ماه هاي مختلف فصل چرا و در درجات مختلف ســامت مرتع بسیار متغیر 
مي باشــد. هدف از اين مطالعه تعیین حد بهره برداری مناسب برای گونه Bromus tomentellus در منطقه کردان مي باشد. در اين 
تحقیق ابتدا يک منطقه مناســب و کلیدي به مساحت يک هکتار در مراتع کردان انتخاب گرديد و در سال اول حصارکشي و قرق 
شــد. از گونه مذکور 40 پايه انتخاب شد و سپس برداشت-هاي شاهد، 25، 50 و 75 درصد تیمار بر روی آن ها اعمال گرديد )هر 10 
پايه يک تیمار(. برداشت به صورت ماهیانه توسط قیچي باغباني و در فصل چراي منطقه صورت گرفت. تأثیر بهره برداري با بررسي 
تغییرات ايجاد شــده در خصوصیات فنولوژيکي، تولید علوفه و بذر، شــادابي، مرگ و میر و ساير خصوصیات گونه  گیاهي مذکور 
مطالعه شد. در نهايت داده های مربوط به تولید با طرح اسپلیت پات با تجزيه مرکب در سال در نرم افزار SAS تجزيه گرديد. نتايج 
مطالعات آماری اثرات ســال و درصد برداشت بر تولید علوفه گونه مورد مطالعه نشان داد که اثر سطوح مختلف برداشت، سال هاي 
مختلف و اثر متقابل آن ها بر تولید علوفه در ســطح يک درصد معني دار مي باشد. اين امر نشان مي دهد که در سال هاي مختلف با 
وضعیت آب و هوايي متفاوت میزان تولید متفاوت مي باشــد. با توجه بــه يافته های تحقیق حد بهره برداري مجاز 50 درصد از نظر 

سامت گیاه در منطقه کردان براي گونه Bromus tomentellus مناسب تشخیص داده شد.

کلمات کلیدي: حد بهره برداري مجاز،  Bromus tomentellus، تولید علوفه و کردان.
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The effect of different intensities of clipping on some of phenological characteristics Bromus tomentellus in kordan 
rangelands of Albroz province

By: Gh. Karimi, Assistant Professor, Research Institute of Forests and Rangelands. H. Yeganeh, Gorgan University of 
Agricultural Sciences and Natural Resources. H. Barati, University of Tehran (Corresponding Author). F. Ghasriani, 
Assistant Professor, Research Institute of Forests and Rangelands.

Maximum allowable operating range of plants in different climatic conditions, fertile soils with different months in 
different seasons and in different degrees, because the pasture health is very variable. The purpose of this study was 
to determine the extent of utilization of Kordan key and the pastures are important.  In this first region and a key area 
of one hectare in area Kordan  and In the first year and was grazed, and fencing. Selected and removed from any of 
0, 25, 50, 75% and control is exercised (a basic 10 treatments). Monthly by the clipper and the area is grazing season. 
Effective utilization of changes in the phenological characteristics, forage and seed production, vitality, mortality and 
other characteristics of selected plant species is. Finally, the combined analysis of data with a split plot design in 
SAS software was analysed. Results of studies of the effects on forage production and harvest of Bromus tomentellus 
species studied showed The effect of different levels, different years, and their interactions on the production level is a 
significant percentage. This shows that in different years with different weather conditions of production are different. 
According to the research findings, permissible utilization limit of 50 percent in the aspect of plant health was found 
suitable in the Kordan region.

  Keywords: Allowable use, Bromus tomentellus, Forage yield, Kordan.

مقدمه
بهره برداری از مراتع همیشه صورت می گرفته و همچنان نیز تداوم دارد 
و در عین حال روند تخریب آن نیز با افزایش جمعیت، در حال افزایش 
است. تداوم بهره برداری مســتمر و پایدار از مراتع مستلزم حفاظت و 
حمایــت از آن و منــوط به اعمال مدیریت اصولی اســت. در صورتی 
امکان اعمال مدیریت اصولی در مراتع فراهم می شــود که شــناخت 
جامع و کاملی از ماهیت و روابط بین اجزای سیســتم داشته باشیم و 
بتوانیم کنش ها و واکنش هایی که در داخل اکوسیستم بروز می نماید 
را به خوبی بشناســیم و به قوانین حاکم بر آن دســت یابیم )ســعید 
فــر، 2005(. احمدی )2003( یکی از دالیل تضعیف مراتع کشــور را 
نبود برنامه مناســب بهره برداری ذکر کرده است. از ابزار هاي اصلي که 
مي تواند به مدیریت چرا و اســتفاده مطلــوب از آن کمك نماید، در 
نظر گرفتن حد  بهره برداري مجــاز از گیاهان مرتعي و ارزیابي میزان 
بهره-برداري از مرتع در پایان فصل چرا می باشد. یکي از ضروري ترین 
راه ها جهت تعیین تعداد دام مجاز در مرتع و کاهش فشــار چرای دام، 
تعیین ظرفیت واقعي مراتع مي باشد. براي تعیین ظرفیت مراتع آگاهی 
از حد بهره برداري مجاز گونه هاي مهم و کلیدي مراتع، الزم و ضروري 
است. با داشــتن مقادیر دقیق این فاکتور براي گونه هاي مرتعي است 
کــه مي توان ظرفیت واقعي مراتع منطقه را تعیین کرده و نســبت به 
تعییــن تعداد دام مجاز و فصل بهره برداري اقــدام نموده و از نابودي 

پوشــش گیاهي، خاك و کاهش منابع آب جلوگیــري به عمل آورد. 
محققین تعاریف متعددی در مورد حد بهره برداری مجاز ارائه داده اند؛ 
مطابق تعریف انجمن مرتعداري آمریکا حد بهره برداري شــامل درجه 
بهره برداري از رشد سال اخیر است که اگر به آن عمل شود، دستیابي 
به مدیریت اصولی و همچنین بهبود و یا حفظ تولیدات بلند  مدت مرتع 
یا رویشگاه را در پی خواهد داشت )SRM، 1989(. در رابطه با اثرات 
شدت های مختلف قطع )برداشت مصنوعی( و چرا )برداشت طبیعی( 
مطالعات بســیاری صورت گرفته اســت. اژدري و همکاران )2008( 
در مطالعه اي جهــت تعیین معیارهاي حد بهره بــرداري مجاز جهت 
طبقه بنــدي جوامع گیاهــي طبیعي حوزه آبخیــز طالقان، تیپ هاي 
گیاهــي را به عنوان واحدهاي مدیریتــي در نظر گرفته و در هر تیپ 
حساسیت خاك به فرسایش، وضعیت و گرایش مرتع را به عنوان معیار 
جهت تعیین حد بهره برداري مجــاز مطالعه نمودند. دهار و همکاران 
)2001(، با تحقیقی که بر روی اثر قطع بر ویژگی های ریخت شناسی 
 Cymbopogon و میــزان کربوهیدرات غیرســاختاری در گونــه
jawarancusa انجــام دادنــد به این نتیجه رســیدند که با اعمال 
برش ها قطر ریشه و وزن آن افزایش پیدا کرد اما غلظت کربوهیدرات 
غیرســاختاری در اثــر برش ها کاهــش یافت. هولچــك  و همکاران 
)2003( اثرات چراي سبك و متوسط را در مراتع بیاباني جنوب غربي 
آمریــکا در طي 3 ســال مطالعه کردند و به این نتیجه رســیدند که 
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جدول 1- درصدهای برداشت از گونه مورد مطالعه طی فصل چرا 

در این منطقه چراي متوســط )حد بهره بــرداري 50 درصد( موجب 
کاهش گراس ها و گیاه Bouteloua eriopoda در طي ســال هاي 
بعد از چرا شــده، اما بهره برداري ســبك )25 درصد( موجب افزایش 
گیاه Bo.eriopoda و تأثیر ناچیز بر روي گراس ها مي شــود. چراي 
ســبك موجب بهبود شــرایط براي رشــد گونه هاي کلیدي مرتعي 
مي شــود. موشــتاکو و همکاران )2009(، با مطالعه ایی که بر روی اثر 
مراحل قطع )به صورت مصنوعی( بر رشــد و تولید بخش علفی گیاه 
Panicum antidotale  انجام دادند نتیجه گرفتند که؛ با افزایش 
مرحلــه قطع، ارتفــاع و محیط یقه گیاه افزایــش یافت، در حالی که 
تراکم جوانه ها نســبت به برگ و ساقه دچار کاهش شد. پیشنهاد شد 
که مرحله قطع دو ماه باید روی این گیاه اعمال شــود تا شادابی گیاه 
پایدار بماند و تولید علوفه بهینه باشــد. از آنجایی که حد بهره برداری 
مجاز یکی از شــاخص های مهــم در تضمین ســامتی گیاه و حفظ 
قدرت رویشــی و شادابی آن می باشــد هدف از تحقیق حاضر تعیین 
حد بهره برداری مجاز با اســتفاده از روش تقلید یا شبیه ســازی چرا 
)simulation( برای گونه Bromus tomentellus  که به عنوان 
یکی از گونه های کلیدی منطقه مورد مطالعه مطرح اســت، می باشد. 

مواد و روش ها
تحقیق  حاضر در طی سال های 1386 تا 1389 در محل طرح مرتعداری 
کردان واقع در ایســتگاه تحقیقاتی مؤسسه واکسن و سرم سازی رازی 

که در شمال غرب استان تهران و در 20 کیلومتری شهرستان هشتگرد 
قرار دارد در منطقه ای به مســاحت یــك هکتار که به صورت قرق در 
آمده بود، اجرا شــد. منطقه مورد مطالعه دارای مختصات جغرافیایی 
35 درجــه و 51 دقیقه عرض شــمالی و 50 درجه و 55 دقیقه طول 
شــرقی ، ارتفاع 1650 متر از ســطح دریا، بارندگی 270 میلی متر و 
شــیب عمومی 25 تا 35 درصد با جهت جنوبی  - شمالی است. خاك 
اراضی این منطقه از نوع خاك های لیتوســول آهکی با بافت شــنی- 
لومی، به رنگ قهوه ای روشن و نفوذپذیری و زهکشی مناسب می باشد. 
اقلیم منطقه براســاس روش اصاح شــده دومارتن » نیمه خشــك 
 Stipa - فراسرد « تعیین شــده است. تیپ های گیاهی غالب منطقه
 hohenckeriana -  Ajuga chamaecistus - Bromus
tomentellus بود. در این بررســي از روش تقلید یا شبیه سازي چرا 
اســتفاده گردیده و حد بهره برداري هاي مورد نظر شامل؛ شاهد )0(، 
25،50 و 75 درصد برداشت در طي دوره فصل چراي منطقه که آزاد 
مي باشد بر روي گونه  Bromus tomentellus اعمال گردید. بدین 
طریق که از گونه ذکر شــده 40 پایه متوسط و هم اندازه انتخاب شد 
و هر یك از تیمارهــاي فوق بر روي 10 پایه از گونه مورد نظر اعمال 
شد. پایه هاي مورد مطالعه توسط تابلوهاي آلومینیومي شماره گذاري 
و متمایز گردیدند و برداشت به-صورت دستي و توسط قیچي باغباني 
صورت گرفت. جدول )1( نحوه اعمال تیمارهاي مورد نظر را در طول 

دوره رشد گیاهان نشان می دهد.

در ایــن تحقیق با توجه به اطمینان از صحت مطالعات انجام شــده از 
طرح آماري کرت هاي خرد شــده در زمــان در قالب طرح پایه کامًا 
تصادفي )CRD( استفاده شــد. بدین صورت که فاکتور فرعی تیمار 
شــدت چرا با 4 ســطح صفر، 25، 50 و 75 درصد و فاکتور اصلی 4 
ســال آماربرداري )1389-1386( بوده اســت. Y تولید کل در آخر 
فصل رویش و تکرار هم 10 پایه از هر گونه مورد مطالعه بوده اســت. 
برای اندازه گیری تولید علوفه، درصد برداشــت وزني )برداشت واقعی( 
اعمال تیمارها تعیین گردیده اســت. میزان علوفه قطع و توزین شده 

در هر ماه گرچه معیاري براي ســنجش میزان برداشت از گونه ها در 
هر ماه و در طول فصل چرا مي باشد اما معیار دقیقي از تولید و میزان 
برداشــت آن محســوب نمي گردد. براي رفع این نقیصه الزم است تا 
درصد برداشــت وزني )برداشت واقعي( تیمارها محاسبه گردد. در این 
راســتا هر ماه مقدار مورد نظر از رشد ســال جاري هر گونه برداشت 
شــده و پس از خشــك کردن توزین مي گردد. در پایان فصل رویش 
علوفه باقیمانده از رویش ســاالنه بعد از اعمال تیمار برداشــت و پس 
از خشك شــدن توزین شــد )به غیر از بوته اي هایي که ممکن است 
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برداشــت باقیمانده علوفه حاصل از رویش ساالنه به رشد بوته در سال 
بعد آســیب  رساند(. با جمع کردن علوفه حاصل از ماه هاي برداشت با 
باقیمانده تولید در پایان فصل رویش مقدار کل علوفه تولید شده گیاه 
در آن ســال بدست مي آید. با داشتن این عدد و درصد علوفه برداشت 
شده در هر ماه مقدار درصد وزني )درصد برداشت واقعي( هر گونه به 

شرح زیر محاسبه گردیده است: 
 درصد وزني گونه A = تولید در هر ماه/ تولید کل گونه* 100

در نهایت تجزیه و تحلیل و مقایسه داده های مربوط به تولید با استفاده 
از نرم افزار آماري SAS انجام شــد. همچنین سایر خصوصیات گونه 
مورد نظر شــامل؛ وضعیت ظاهری و شــادابی، میزان رشد اندام های 
هوایــی، درصد مرگ و میر و میزان تولید بذر نیز در طی دوره تحقیق 
بررسی گردید. با بررسي اثرات مثبت و منفي بهره برداري هاي مختلف 
بر روي خصوصیات گونه مورد مطالعه مناســب ترین حد بهره برداري 

مجاز تعیین شد.

نتايج 
بر اســاس مطالعات انجام شده در طي ســال هاي 1386 تا 1389 و 
بــا توجه به نتایج به دســت آمده از جدول )2( تجزیــه واریانس اثر 
 Bromus tomentellus سال و درصد برداشت بر تولید علوفه گونه
مشــخص شد که اثر ســطوح مختلف برداشت، ســال هاي مختلف و 
اثــر متقابل آن ها بر تولید علوفه در ســطح یك درصــد معني دار بود. 
به عبارتي در ســال هاي مختلف آماربرداري و در حدود مختلف بهره 

برداري، میزان تولید علوفه متفاوت بوده است.
همچنین بر اســاس گروه بندي دانکن بیش تریــن میزان تولید علوفه 
گونه Bromus tomentellus در ســطح برداشــت صفر درصد یا 
شاهد برابر 0/52± 13/07 گرم در هر پایه بوده که با تیمار 50 درصد 
اختاف معنــی داری ندارد و در گروه A قرار گرفته اســت. کم ترین 
میــزان تولید علوفه نیز در ســطح 75 درصد برابر 0/31± 9/23 گرم 
بوده که گروه C دانکن را به خود اختصاص داده است. سطوح برداشت 

25 و50 درصد نیز به ترتیب در گروه B قرار گرفته اند )جدول 3(.

Bromus tomentellus جدول 2- تجزيه واريانس اثر سال و درصد برداشت بر تولید علوفه گونه

ns: با آزمون دانکن بین تیمارها اختاف معني دار مشاهده نشد.
**: با آزمون دانکن در سطح آماري 1 درصد بین تیمارها اختاف معني دار وجود دارد.

Bromus tomentellus جدول 3- مقايسه میانگین و گروه بندي دانکن اثر درصد برداشت بر تولید علوفه گونه
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ســال هاي مختلف نیز در گروه بندي دانکن در گروه هاي مختلف قرار 
گرفته است. ســال هاي 1389 و 1388 به ترتیب بیش ترین میانگین 
 )A( تولید علوفه را به خود اختصاص داده و در یك گروه قرار گرفته اند
و ســال1387 در گروه دوم و ســال 1386 با میانگین 0/34 ± 8/44 
گرم کم ترین میانگین تولید علوفه را به خود اختصاص داده گروه سوم 

یا C قرار گرفته است )جدول 4(.
شکل شماره 1 نشان مي دهد که در بررسي تأثیر متقابل سال و درصد 
برداشــت بر تولید علوفه، بیش ترین میزان تولید علوفه در ســال هاي 
1389 و 1388 در درصــد برداشــت های شــاهد، 25 و 50 درصــد 

مشاهده شد که با هم اختاف معنی داری ندارند. کم ترین میزان تولید 
علوفه نیز در ســال هاي 1386 و 1387 در درصد برداشــت های 50 
و 75 درصد دیده می شــود و این دو ســطح برداشــت با هم اختاف 

معنی داری ندارند.
جهت بررســي و مقایسه نتایج و عوارض حاصل از برداشت هاي اعمال 
شــده بر روي گونه مورد مطالعه در ســال هاي مختلف تحقیق، رشد 
اندام هــای هوایی، میزان تولید بذر، مرگ و میر و بنیه و شــادابی نیز 

مورد بررسی قرار گرفت )شکل 2 الی 5(.

Bromus tomentellus جدول 4- مقايسه میانگین و گروه بندي دانکن اثر سال بر تولید علوفه گونه

Bromus tomentellus شکل 1- مقايسه میانگین و گروه بندي دانکن اثر متقابل سال و درصد برداشت بر تولید علوفه گونه
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بررسي میزان رشد اندام هاي هوا یي در گونه مورد مطالعه در تیمارهاي 
اعمال شده و در سال هاي مختلف نشان مي دهد که بیش ترین میزان 
رشد در سال های 1388 و 1389 و کم ترین میزان در سال های 1387 
و 1386 مشــاهده می شود. تیمار 75 درصد نیز دارای کم ترین میزان 

رشد اندام های هوایی می باشد.

بررســي میزان تولید بذر در گونه  مورد مطالعــه در تیمارهاي اعمال 
شده و در سال هاي مختلف نشان مي دهد بیش-ترین میزان تولید بذر 
در ســال های 1388 و 1389 و کم ترین میزان در ســال های 1387 
و 1386 دیده می شــود. همچنین از بین تیمارهای اعمال شده تیمار 
75 درصد از نظر تولید بذر از کم ترین مقدار تولید برخوردار می باشد.

شکل 2- میزان رشد اندام هاي هوايي گونه مورد مطالعه در دوره تحقیق بر حسب سانتي متر

شکل 3- میزان تولید بذر گونه  مورد مطالعه در دوره تحقیق بر حسب گرم
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شکل 4- میزان مرگ و میر گونه مورد مطالعه در دوره تحقیق بر حسب درصد

شکل 5- میزان بنیه و شادابي گونه مورد مطالعه در دوره تحقیق )نمره از 1 تا 10(

بیش تریــن و کم ترین میــزان مرگ و میر در گونه مــورد مطالعه در 
تیمارهاي اعمال شده و در ســال هاي مختلف به ترتیب در سال های 
1387، 1386 و 1388، 1389 می باشــد. همچنین بیش ترین میزان 

مرگ و میر در طی چهار سال در تیمار 75 درصد مشاهده می شود.
و در نهایت همان طور که مشخص است کم ترین میزان بنیه و شادابی 
در تیمار 75 درصد و بیش ترین آن در تیمار شــاهد )0 درصد( دیده 

می شود.

بحث و نتیجه گیری
نتایج مطالعات آماری اثرات ســال و درصد برداشــت بر تولید علوفه 
گونه مورد مطالعه نشان داد که اثر سطوح مختلف برداشت، سال هاي 
مختلف و اثر متقابل آن ها بر تولید علوفه در سطح یك درصدمعني دار 
مي باشــد. این امر نشان مي دهد که در ســال هاي مختلف با وضعیت 
آب و هوایي متفاوت میزان تولید متفاوت مي باشــد. همچنین درصد 
بهره برداري هاي متفاوت نیز میزان تولیدات متفاوت علوفه را به دنبال 
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دارد. بر اســاس گروه بندي دانکن و مقایسه میانگین داده ها با افزایش 
درصد برداشــت میانگین تولید علوفه نیز کاهش مي یابد. میزان تولید 
علوفه در گونه مورد مطالعه در ســال 1388 و 1389 که سال آخري 
قرق بوده بیش تر از ســال هاي دیگر بوده و با هم اختاف معنی داری 
نداشــتند. میزان تولید در سال 1387 که سال خشکي بوده )میانگین 
بارش متوســط منطقه در این ســال 160 میلی متر می باشد( و سال 
دوم قرق نیز بوده کم تر از ســال هاي دیگر بوده اســت. این امر نشان 
دهنده آن اســت کــه قرق و بارندگــي در میزان تولیــد علوفه مؤثر 
 Bromus بوده اند. بر اساس نتایج بیش ترین میزان تولید علوفه گونه
tomentellus در ســطح برداشت صفر درصد یا شاهد برابر 0/52 ± 
13/07 گرم در هر پایه بوده که با تیمار 50 درصد اختاف معنی داری 
ندارد. کم ترین میزان تولید علوفه نیز در ســطح 75 درصد مشــاهده 
شد. چرای ســنگین باعث کاهش در تولید علوفه و بذردهی و ذخایر 
کربوهیدرات می شود که این با نتایج محققین مطابقت دارد. توکلي و 
 Bromus tomentellus همکاران )2006( مقاومت به چراي گیاه
را در شــدت هاي چراي شدید، مایم، خفیف و عدم چرا طي سه سال 
چرا و یك ســال اســتراحت مرتع را بررســي کردند و به این نتیجه 
رسیدند که عملکرد گیاه در چراي سنگین در سال سوم کاهش یافته 
و پس از یك ســال اســتراحت جبران مي شــود. حد چراي 45 تا 65 
درصد اندام هــاي هوایي با در نظر گرفتن اســتراحت مرتع براي این 
گیاه مناســب بوده است. مرادی و بصیری )2007(، مطالعه ای بر روی 
تغییرات ذخایر هیدرات هاي کربن غیر ساختاري )TNC( در مراحل 
فنولوژیکي گونه Bromus tomentellus در دو تیمار چراي سبك 
و سنگین در شهرستان سمیرم انجام دادند، نتایج حاکی از آن بود که؛ 
در مرحله رســیدن بذر گیاهان تحت چراي سبك به طور معني داري 
)P>0/01( داراي ذخایــر کربوهیدرات هاي غیرســاختاري بیش تری 
)mg/g 2.23( در ریشه و ساقه نسبت به گیاهان تحت چراي سنگین 
)mg/g 1.25( بودند. یانگ  و همکاران )2000( تأثیرات شــدت هاي 
مختلف چرا را بر روي خصوصیات برگ نظیر؛ میزان کشیدگي، خزان 
نمودن، ظهور و پیدایش برگ ها و ســایر خصوصیات مهم ســه گیاه  
و   Phragmites cornmunis Puccinellia tenuiflora.
Leymus chinensis بررسي نمودند. نتایج آن ها نشان داد که چراي 
 Le. Chinensi سنگین تأثیر نامطلوبی بر روي ظهور برگ هاي گیاه
داشته اســت. چراي متوسط موجب افزایش کشیدگي و سرعت دادن 
به ظهور برگ هاي دو گونه دیگر شــده و چراي سبك هم اثرات بارزي 
نداشــته است. تاکاهاشــی و همکاران )1999(، با بررسی که بر روی 
اثرات برش )0 و 3 ســانتی متر( و تکرار دفعــات آن بر تولید علوفه و 
محتوی ذخایر کربوهیدرات  Zoysia japonica انجام دادند، نتیجه 
گرفتند کــه برش های مکرر کاهش ذخایر کربوهیــدرات را به دنبال 
داشــته که این عمل باعث تضعیف مقاومت گیاه می-شــود. فریدمن 
)2003( اثرات شدت هاي مختلف چرا بر روي گیاهان علوفه اي مراتع 
نیومکزیکو آمریکا را مطالعه نمود. این محقق شدت هاي چراي سبك 
)30-0 درصد(، بهینه )40-31 درصد(، ســنگین )60-51 درصد( و 
شــدید )60 درصد به بــاال ( را بر روي این مراتــع اعمال کرد. نتایج 
نشــان داد که چراي سبك موجب مصرف ســطحي گیاهان کلیدي 

و عــدم مصرف گیاهان ضعیف و چــراي بهینه موجب پراکنش خوب 
بذر گیاهان کلیدي و مصرف یك ســوم تا 50 درصد علوفه در مناطق 
کلیدي گردید. چراي ســنگین موجب مصرف تمامي گیاهان کلیدي 
شــد و  باعث پراکنش نامطلوب بذر آن ها گردیده. هونگ )2001( اثر 
ارتفاع )3، 6 و 9 سانتی متر( قطع بر مخازن ازت و کربن و رشد مجدد 
گیــاه را در گونه Lolium perenne مطالعه کــرد و به این نتیجه 
رســید که؛ وزن خشك جست ها در هر سه تیمار به صورت پیوسته با 
رشــد مجدد گیاه کاهش پیدا کرد. نرخ کاهش با افزایش ارتفاع قطع 
افزایــش یافت. همچنیــن بیان کردند که  کل کربن غیر ســاختاری 
)TNC( در ســاقه ها پس از چرخه چهارم رشد مجدد در ارتفاع برش 
3، 6 و 9 ســانتی متری 98%، 82% و 27% بــود. لیاقــت و همکاران 
)2008( تأثیر برداشت تعویقی )یك دوره برداشت و سپس استراحت(، 
نوسان تراکم و شدت برداشت بر روی تولید علوفه، تولید بذر در گونه 
Medicago scutellata را بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند 
که؛ به طور معنی داری کل علوفه تولیدی در سیســتم برداشت دائمی 
3624 کیلوگــرم بر هکتار بیش تر از سیســتم تعویقی بود. همچنین 
بهترین ارتفاع برداشت را از بین ارتفاع های 4،2 و 8 سانتی متر ارتفاع 
برداشــت 4 ســانتی متر باالتر از ســطح زمین انتخاب کردند. ولی از 
طرف دیگر در سیســتم چرای تعویقی بذر تولیدی به طور معنی داری 
بیش از سیستم برداشــت دائمی بود. فولستون )2009( در مطالعات 
خــود بر روي مدیریت چراي مراتع میســیوري میزان حدبهره برداري 
 Stipa nevadensis , Stipa مجــاز گونه هاي کلیــدي شــامل؛
californica , Purshia tridentate , Salix spp. را به ترتیب 
35، 50، 55 و 55 درصد تعیین نمود. حد بهره برداري ســایر گیاهان 
به طور متوســط 65- 40 درصد در نظر گرفته شد. اژدري و همکاران 
)2009( در مطالعــه اي جهت تعیین معیارهاي حد بهره برداري مجاز 
جهت طبقه بندي جوامع گیاهي طبیعي حوزه آبخیز طالقان، تیپ هاي 
گیاهــي را به عنوان واحدهاي مدیریتــي در نظر گرفت و در هر تیپ 
حساســیت خاك به فرســایش، وضعیت و گرایش مرتع را به عنوان 
معیار جهت تعیین حد بهره بــرداري مجاز مطالعه نمودند. میزان حد 
بهره بــرداري مجــاز تیپ هاي گیاهي به طور متوســط 50-20 درصد 
در این منطقه تعیین گردید. در مجموع بررســي نتایج حاصله نشان 
مي دهد که در گونه Bromus tomentellus تیمارهاي شاهد، 25 
و 50 درصد اثرات منفــي در خصوصیات گیاهي ایجاد نکرده و تولید 
علوفه و تولیــد بذر افزایش یافته، و میزان رشــد اندام های هوایی و 
شادابي مرگ و میر تغییر چندانی نداشته است. اما در تیمار 75 درصد 
در کلیــه فاکتورهاي مورد مطالعــه خصوصیات منفي در گونه مذکور 
بروز نموده اســت، بنابراین حد بهره برداری 50 درصد از نظر سامت 
گیاه در شرایط کردان برای گونه Bromus tomentellus مناسب 

تشخیص داده مي شود. 
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