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  چكيده
مرغوب و ارتقا وضعيت مرتع برداري مناسب و مجاز از مرتع باعث حفظ و جلوگيري از تخريب آن، حفظ گياهان  ميزان بهره

هاي با  هوايي متفاوت، خاك در شرايط آب و اين فاكتور .باشد ميمدت و اقتصادي از مرتع زاستمرار توليد درا شود كه نتيجه آن مي
هدف از اين مطالعه تعيين . باشد مرتع بسيار متغير مي وضعيتهاي مختلف فصل چرا و در درجات مختلف  حاصلخيزي متفاوت، ماه

يك انتخاب  اقدام به در اين تحقيق ابتدا. باشد مي منطقه كردان درStipa hohenckeriana  كليد مناسب براي گونهبرداري  حد بهره
 پايه 40سپس . شدو در سال اول حصاركشي و قرق  گرديد منطقه مورد مطالعهمنطقه مناسب و كليدي به مساحت يك هكتار در 

). پايه يك تيمار 10هر ( يداعمال گرد هابر روي آندرصد و تيمار شاهد  75، 50، 25هاي  برداشتو  انتخاب متوسط و هم اندازه
تأثير تيمارهاي برداشت با تغييرات ايجاد شده در . انجام شدصورت ماهيانه توسط قيچي باغباني و در فصل چراي منطقه  برداشت به

مربوط ي ها در نهايت داده. خصوصيات گونه تحت تيمار شامل توليد علوفه و بذر، شادابي، مرگ و مير و رشد اندام هوايي بررسي شد
نتايج مطالعات آماري اثرات سال و درصد . تجزيه شد SASافزار  با طرح اسپليت پالت با تجزيه مركب در سال در نرم به توليد

توليد علوفه هاي مختلف و اثر متقابل آنها بر  اثر سطوح مختلف برداشت، سال گونه مورد مطالعه نشان داد كهبرداشت بر توليد علوفه 
هاي مختلف با وضعيت آب و هوايي متفاوت ميزان توليد  دهد كه در سال اين امر نشان مي. باشد دار مي عنيدرصد م در سطح يك
مناسب تشخيص  Stipa hohenckerianaدرصد براي گونه  25برداري مجاز  بهره هاي تحقيق حد با توجه به يافته .باشد متفاوت مي

برداري مجاز منطقه مورد مطالعه و مناطق مشابه با آن از  بهره تواند در تعيين حد برداري تعيين شده مي بهره حدكه  طوري به .داده شد
  .كار گرفته شود اطالعات مربوط به ساير گياهان بهنظر آب و هوايي به همراه 

  
  .علوفه، كردان توليد ،Stipa hohenckeriana، برداري مجاز حد بهره :هاي كليدي واژه

 
 مقدمه
ظت و حمايت از آن حفا و پايدار از مراتعبرداري  بهره
 ).1384سعيد فر، ( باشد مياعمال مديريت اصولي  مستلزم

برداري مجاز از علوفه مرتعي هم براي مديريت مرتع و  بهره
طبيعي  ).Hershel, 1973(هم براي توليدات دامي مهم است 

هوايي اي مناطق مختلف آب و برداري مجاز بر است حد بهره
هاي گياهي متفاوت در شرايط توپوگرافي مختلف  و تيپ

 نده حدكن و متأثر از عوامل تعيينيكسان نخواهد بود 
 1385عليزاده، (شود  برداري، مقادير مختلفي حاصل مي بهره
 زبرداري مجا بهره در مورد حدن امحقق). 1386اميري،  و

حد ) Oratmann )2005طبق نظر . تعاريف متعددي دارند
سمت و يا نسبت از آن ق :برداري مجاز عبارت است از بهره

كه ايجاد بدون آن ،تواند مورد استفاده قرار دهد گياه كه دام مي
ده و باعث وصدمه در رشد و زندگي گياه نم خسارت و
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مشخص كردن . كاهش رقابت آن گياه با گياهان ديگر شود
ر هاي انجام شده د منوط به بررسي مجاز برداري بهرهحد 

به  با توجه زبرداري مجا بهره درصد حد. حل خواهد بودم
اگر در مورد گياهان مرغوب حد . ردغيير خواهد كگونه ت
معمول حد برداري مجاز تعيين شود گياه همراه كمتر از  بهره
حفظ  مجاز برداري حد بهره تعيين اساس. شود مي چرا
  ).1383ارزاني، (هاي مرغوب است  گونه

هاي متفاوت  شدت در زمينه اثراتمطالعات زيادي 
و  ها اثر سيستم) 1382(سندگل . است انجام شدهبرداشت 

هاي مختلف چرا بر روي مراحل فنولوژي گياه  شدت
Bromus tomentellus  را در ايستگاه همند آبسرد بررسي

هاي چرا اثر  ها و شدت كرد و به اين نتيجه رسيد كه سيستم
گلدهي در  اما ،لوژي ندارندهاي فنو محسوسي بر وقوع پديده

ميبدي و  باغستاني .افتد تيمار چراي سنگين به تأخير مي
هاي چراي بز را بر پوشش  اثر شدت) 1383(همكاران 

نشان آنان نتايج . طالعه كردندگياهي مراتع استپي نير يزد م
مدت  ده در دوره كوتاههاي چراي اعمال ش شدتكه داد 

اي عرصه  و تركيب گونهكل درصد پوشش گياهي دوساله بر 
اما شدت چراي زياد بر مقدار . داري نداشت تأثير معني

 Stipa و Salsola rigidaدرصد پوشش گياهي دو گونه 

barbata اثر ) 1383(مقدم سندگل و . گذاشت كاهنده اثر
بر توليد سرپا و  را هاي چرا ها و شدت مدت سيستم كوتاه

در ايستگاه تحقيقات  Bromus tomentellusقدرت گياه 
بررسي تيمارهاي چرايي نشان . همند آبسرد بررسي كردند

اوت تيمارها با شاهد كامالً داد كه در هر دو سيستم تف
ز تفاوت بين دار بوده است و در سيستم تناوبي ني معني

در سيستم مداوم نيز به استثنا . دار شد تيمارهاي چرايي معني
و متوسط، بين ساير تيمارها از يك تيمار چراي سنگين 
و شاهد اختالف قابل توجه و  طرف و بين تيمارها

) 2007(اران و همك Tavakoli .داري وجود داشت معني
را در  Bromus tomentellusمقاومت به چراي گياه

طي سه را ماليم، خفيف و عدم چرا  ،هاي چراي شديد شدت
د و به اين سال چرا و يكسال استراحت مرتع بررسي كردن

نتيجه رسيدند كه عملكرد گياه در چراي سنگين در سال 

. شود و پس از يكسال استراحت جبران مي سوم كاهش يافته
ي با در نظر هاي هواي درصد اندام 65تا  45حد چراي 

. گرفتن استراحت مرتع براي اين گياه مناسب بوده است
Kohandel  ر هاي چرا را د اثرات شدت) 2007(و همكاران

و ) چراي متوسط(كليد  ،)بدون چرا(شرايط مختلف مرجع 
بر خصوصيات خاك و پوشش گياهي ) چراي شديد(بحراني 

نشان داد با آنان نتايج . در منطقه ساوجبالغ بررسي نمودند
و  7/43تيب تر ها به اي افزايش شدت چرا گندميان و بوته

درصد افزايش  5/26برگان علفي  درصد كاهش و پهن 8/51
ي كه بر ا با مطالعه) 2010(و همكاران Esmaeili  .يافتند

هاي هوايي دو گياه  تمام قسمت(روي اثرات تكرار برش 
هر هفته ( مورد مطالعه در چهار تيمار برش، برش مكرر

 4هر (، برش كم )هفته يكبار 2هر (، برش متوسط )يكبار
طي ) زمايشبرش فقط در پايان آ(و تيمار شاهد ) هفته يكبار

متري باالي سطح  سانتي 7ريزي منظم از ارتفاع  رنامهب
بر ماده خشك، ميزان تخصيص ماده ) ها قطع شدند گلدان

ها در دو  ها و تعداد ساقه هاي هوايي، ريشه خشك در اندام
  Festuca ovinaو Agropyron elongatumگياه مرتعي 
در شرايط آزمايشگاهي گونه  كه گرفتند هيجانجام دادند، نت

F. ovina عنوان يك گونه با تحمل در برابر برش و گونه  به
A. elongatum عنوان يك گونه مرتعي با تحمل متوسط  به

ساعدي و همكاران  .توانند مطرح باشند در برابر قطع مي
هاي مختلف برداشت  منظور بررسي آثار شدت به )1390(
هاي رويشي و زايشي  ويژگيبر برخي از ) 75و  50 ،25، 0(

كردستان  سارال در منطقه Bromus tomentellus گونه
ها  ويژگي تمامي نتاج نشان داد در. اي انجام دادند مطالعه

 از حتي و تيمارها تمامي از سبك تيمار قطع مورد بررسي،

 ها سال تمامي در. گرفت اختالف زياد پيشي با كنترل تيمار

 با و طوركلي به. بود كنترل از بيش سبك در برداشت ارتفاع

مرتعي  هگون اين بر مؤثر و محيطي مديريتي تغييرات به توجه
 وزن از درصد 50 تا 40 از كمتر تا دام چراي كه بيان شد

 بقاي ضامن هم سالي هاي خشك سال در حتي ساالنه رويش

بود،  خواهد كردستان سارال منطقة در B. tomentellus هگون
 عادي هاي در سال هم درصد 75 مرز تا گياه برداشت اما
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  . رساند نمي آسيبي گياه به ظاهراً
 Kim  9، 6، 3(اثر مديريت برش  ،)1993(و همكاران 
بر رشد و ذخاير كربوهيدرات  را در طول تابستان) متر سانتي

Dactylis glomerata احيا  ، نتيجه گرفتند كهبررسي كردند
 برش در شروع هر سه تيمار ها پايهمحتواي كربوهيدرات 

عبارتي با ادامه روند قطع احيا ب .بودمراحل بعدي  زا تر سريع
و  Takahashi. كرد واي كربوهيدرات نيز كاهش پيدا ميمحت

و  0(كه بر روي اثرات برش  در تحقيقي، )1999(همكاران 
علوفه و محتوي  آن بر توليد دفعات تكرارو ) متر سانتي3

 انجام دادند، به اين Zoysia japonica ذخاير كربوهيدرات
دليل  مقاومت گياه را بهبا تكرار باال  نتيجه رسيدندكه برش

و  Yang .دهد كاهش ذخاير كربوهيدرات كاهش مي
هاي مختلف چرا را بر روي  تأثيرات شدت) 2000(همكاران 

ظهور و  ،خزان نمودن ،خصوصيات برگ نظير ميزان كشيدگي
 ها و ساير خصوصيات مهم سه گياه پيدايش برگ

Phragmites cornmuni Puccinellia tenuiflora, 
ها نشان داد كه نتايج آن. نمودند بررسي Leymus chinensisو

هاي گياه  چراي سنگين تأثير نامطلوبي بر روي ظهور برگ
Le. Chinensi چراي متوسط موجب افزايش . داشته است

هاي دو گونه ديگر  كشيدگي و سرعت دادن به ظهور برگ
. شده و چراي سبك هم اثرات بارزي نداشته است

Wijitphan  در تحقيقي به مطالعه اثر ) 2009(و همكاران
) متر باالتر از سطح زمين  سانتي 15و  10، 5، 0(ارتفاع قطع 

در شرايط  Pennisetum purpureumروي توليد و كيفيت 
ماده  توليدتحت آبياري پرداختند كه نتايج نشان داد كل 

 15داري در  طور معني خشك و ميانگين ماده خشك به
همچنين تفاوت . بود) شاهد( صفر زمتر باالتر ا سانتي
سطح برداشت  4در بين  DMDو  CP درصد داري در معني

با يكديگر تفاوت  NDFو  ADFوجود نداشت، اما درصد 
  .دار داشتند معني

فاكتوري مهم و  برداري مجاز از آنجايي كه تعيين حد بهره
از طرف ديگر  باشد، ار بر روي رشد و توليد گياهان مياثرگذ

 با توجه به روند رو به رشد تخريب مراتع، تعيين حد
تواند در جهت اصالح و احيا مراتع  برداري مجاز مي بهره

هدف از تحقيق حاضر نيز تعيين حد . مؤثر واقع شود
سازي چرا  يا شبيه برداري مجاز با استفاده از روش تقليد بهره

  .باشد ميStipa hohenckeriana براي گونه 
  

  ها مواد و روش
  معرفي منطقه مورد مطالعه

داري كردان واقع در  تحقيق حاضر در محل طرح مرتع
سازي رازي كه در  ايستگاه تحقيقاتي مؤسسه واكسن و سرم

رستان كيلومتري شه 20غرب استان تهران و در  شمال
اي به مساحت يك هكتار كه به  در منطقههشتگرد قرار دارد 

منطقه مورد مطالعه . اجرا شد ،صورت قرق در آمده بود
دقيقه عرض  51درجه و  35داراي مختصات جغرافيايي 

 1650دقيقه طول شرقي، ارتفاع  55درجه و  50شمالي و 
 25متر و شيب عمومي  ميلي 270متر از سطح دريا، بارندگي 

خاك اراضي . شمالي است – درصد با جهت جنوبي 35تا 
 -هاي ليتوسول آهكي با بافت شني اين منطقه از نوع خاك
اي روشن و نفوذپذيري و زهكشي  لومي، به رنگ قهوه

اساس روش اصالح شده  اقليم منطقه بر. باشد مناسب مي
هاي  تيپ .تعيين شده است» خشك فراسرد نيمه«دومارتن 

 Stipa hohenckeriana Ajugaگياهي غالب منطقه

chamaecistus, Bromus tomentellus, بود.   
  معرفي گونه مورد مطالعه

گياهي  :Stipa hohenackeriana Trin & Ruprگونه 
اين . باشد مي) Gramineae(گندميان  خانواده از چندساله كه

 400تا  150سرد با بارندگي  گياه در مناطق خشك
گراد  انتيدرجه س+ 45تا  -30دماي . اردمتر گسترش د ميلي

عمق تا عميق، در  هاي بسيار كم در خاك. كند را تحمل مي
تا  8/7بين  pH(ها، بدون شوري و كمي قليايي  انواع بافت

 5/29تا  41/0و مقدار آهك بسيار متغير از حداقل ) 7/8
 ).1389چاهوكي،  زارع آذرنيوند و(كند  درصد رشد مي

تركستان،  عراق، ايران، افغانستان، در گونه اين پراكنش
  ).Freitag, 1985(باشد  مي چين و سيبري

  روش تحقيق
استفاده  سازي چرا از روش تقليد يا شبيه بررسيدر اين 
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درصد  75و  50 ،25، )0(هاي شاهد  برداري شد و بهره
 Stipaگونهبرداشت در دوره فصل چراي منطقه بر روي 

hohenackeriana   گرديداعمال  1389تا  1386از سال. 
پايه متوسط و هم اندازه  40از گونه ذكر شده  طريق كه بدين

پايه از گونه  10انتخاب و هر يك از تيمارهاي فوق بر روي 

هاي مورد مطالعه توسط تابلوهاي  پايه. شدمورد نظر اعمال 
ري و متمايز گرديدند و برداشت گذا آلومينيومي شماره

ام صورت دستي و توسط قيچي باغباني با سه تكرار انج به
در طول  نحوه اعمال تيمارهاي مورد نظر را 1جدول . گرديد

  .دهد دوره رشد گياهان نشان مي
  

  هاي مورد مطالعه طي فصل چرا درصدهاي برداشت از گونه - 1جدول
  علوفه باقيمانده  برداشت سوم  برداشت دوم  برداشت اول  )تيمار(درصد برداشت 
  -  -  -  -  شاهد
25  8 8 9  75  
50  16  16  18  50  
75 25  25  25  25  

  
 ،نان از صحت مطالعات انجام شدهبا توجه به اطمي

هاي  از طرح آماري كرت ها منظور تجزيه و تحليل داده به
) CRD(خرد شده در زمان در قالب طرح پايه كامالً تصادفي 

بدين صورت كه فاكتور فرعي تيمار شدت . استفاده شد
درصد و فاكتور  75و  50، 25سطح صفر،  4با  برداشت
 Y. بوده است) 1386-1389(سال آماربرداري  4اصلي 

پايه از هر  10 توليد كل در آخر فصل رويش و تكرار هم
گيري توليد علوفه،  اندازه  براي .گونه مورد مطالعه بوده است

تيمارها تعيين گرديده ) برداشت واقعي(رداشت وزني درصد ب
ميزان علوفه قطع و توزين شده در هر ماه گرچه . است

ها در هر ماه و  معياري براي سنجش ميزان برداشت از گونه
باشد اما معيار دقيقي از توليد و ميزان  در طول فصل چرا مي

براي رفع اين نقيصه الزم . گردد برداشت آن محسوب نمي
تيمارها ) برداشت واقعي(ت تا درصد برداشت وزني اس

در اين راستا هر ماه مقدار مورد نظر از رشد . محاسبه گردد
سال جاري هر گونه برداشت شده و پس از خشك كردن 

در پايان فصل رويش علوفه باقيمانده از  .گردد توزين مي
رويش ساالنه بعد از اعمال تيمار برداشت و پس از خشك 

هايي كه ممكن است  اي به غير از بوته( شد شدن توزين
برداشت باقيمانده علوفه حاصل از رويش ساالنه به رشد 

با جمع كردن علوفه حاصل ). رساند بوته در سال بعد آسيب 
هاي برداشت با باقيمانده توليد در پايان فصل رويش  از ماه

. آيد مقدار كل علوفه توليد شده گياه در آن سال بدست مي
شتن اين عدد و درصد علوفه برداشت شده در هر ماه با دا

شرح هر گونه ب) درصد برداشت واقعي( مقدار درصد وزني
  : است شدهزير محاسبه 

 )توليد كل گونه/ توليد در هر ماه( = Aدرصد وزني گونه
×100  

هاي مربوط به  ايت تجزيه و تحليل و مقايسه دادهدر نه
همچنين . انجام شد SASافزار آماري  توليد با استفاده از نرم

ل وضعيت ظاهري و ساير خصوصيات گونه مورد نظر شام
هاي هوايي،  ، ميزان رشد اندام)1-10دهي از  با نمره(شادابي 

درصد مرگ و مير و ميزان توليد بذر نيز در دوره تحقيق 
هاي  برداري با بررسي اثرات مثبت و منفي بهره. شدندبررسي 

ترين  خصوصيات گونه مورد مطالعه مناسبمختلف بر روي 
  . برداري براي گونه مورد مطالعه تعيين شد حد بهره

  
   نتايج

تا  1386هاي  بر اساس مطالعات انجام شده در سال
دست آمده مشخص شد كه اثر و با توجه به نتايج ب 1389
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هاي مختلف و اثر متقابل آنها  سطوح مختلف برداشت، سال
 يك سطح در Stipa hohenckeriana توليد علوفه گونهبر 

هاي مختلف  عبارتي در سال به. بوده استدار  درصد معني
برداري ميزان توليد  آماربرداري و در حدود مختلف بهره

  .علوفه متفاوت بوده است
بندي دانكن بيشترين ميزان توليد علوفه  بر اساس گروه

هاي صفر و  در سطح برداشت Stipa hohenckerianaگونه 
و  a46/2±88/40 مقادير داراي ترتيب بوده كه به درصد 25

a26/2±37/40  كمترين ميزان توليد علوفه  .باشند ميگرم
. گرم بوده است c5/0±97/21درصد برابر  75نيز در سطح 

 b57/1±45/34مقدار داراي  درصد نيز 50سطح برداشت 
 ).1 شكل( باشد مي

  

  
  

  Stipa hohenckerianaبندي دانكن اثر درصد برداشت بر توليد علوفه گونه  مقايسه ميانگين و گروه -1شكل 
  

هاي  بندي دانكن در گروه هاي مختلف نيز در گروه سال
و  1387، 1388، 1389هاي  سال. مختلف قرار گرفته است

، a24/2±64/43 ،b89/1±5/39با مقادير  ترتيب به 1386

c42/1±26/35  وd69/0±275/19 كمترين  بيشترين تا
  ). 2 شكل(اند  خود اختصاص داده را بهميانگين توليد علوفه 

 

  
  

  Stipa hohenckerianaبندي دانكن اثر سال بر توليد علوفه گونه  مقايسه ميانگين و گروه -2 شكل
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دهد كه در بررسي تأثير متقابل  نشان مي 3شكل شماره 
بيشترين ميزان توليد  سال و درصد برداشت بر توليد علوفه

در درصد برداشت شاهد با ميانگين  1389در سال 
 Aدر گروه  بوده كه گرم در هر پايه 96/1±69/56

توليد علوفه نيز  كمترين ميزان. است قرار گرفتهبندي  گروه

تيمار . در تمام سطوح برداشت مشاهده شد 1386در سال 
هاي مورد بررسي داراي  درصد در كليه سال 75برداشت 

ها اختالف كمترين ميزان توليد علوفه است كه بين آن
  .داري از لحاظ آماري وجود ندارد معني

 

 
  

 Stipa hohenckeriana  بندي دانكن اثر متقابل سال و درصد برداشت بر توليد علوفه گونه و گروه مقايسه ميانگين -3شكل 

  
بررسي و مقايسه نتايج و عوارض حاصل از  براي
 در مورد مطالعه هاي اعمال شده بر روي گونه برداشت

توليد هاي هوايي،  اندام ميزان رشدهاي مختلف تحقيق،  سال
بذر، مرگ و مير و بنيه و شادابي نيز مورد بررسي قرار 

   .گرفت
هاي هوايي در گونه مورد مطالعه  بررسي ميزان رشد اندام

هاي مختلف نشان  در تيمارهاي اعمال شده و در سال

 1389و  1388هاي  دهد كه بيشترين ميزان رشد در سال مي
ه مشاهد 1386و  1387هاي  و كمترين ميزان در سال

تيمارهاي برداشت بيانگر اين  همچنين بررسي اثر. شود مي
كمتري  درصد داراي ميانگين ارتفاع 75باشد كه تيمار  مي

از نظر  درصد نيز 25تيمار  ،باشد نسبت به ساير تيمارها مي
 نسبت به ساير تيمارها و حتي شاهد ها پايهميانگين ارتفاع 

 .)4شكل ( در وضعيت بهتري قرار دارد
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  Stipa hohenckeriana گونه ارتفاعبندي دانكن اثر متقابل سال و درصد برداشت بر  مقايسه ميانگين و گروه -4شكل 

  
مورد مطالعه در  بررسي ميزان توليد بذر در گونه

دهد  نشان ميهاي مختلف  تيمارهاي اعمال شده و در سال
 و 1389و  1388هاي  كه بيشترين ميزان توليد بذر در سال

 .شود ديده مي 1386و  1387هاي  كمترين ميزان در سال

ترين ميزان توليد بذر دهد كه كم ي اثر تيمارها نشان ميبررس
تيمارهاي در البته  .شود ميدرصد مشاهده  75 در تيمار
و  50ه تيمارهاي درصد ميزان توليد بذر نسبت ب 25شاهد و 

  ). 5شكل (باشد  درصد باال مي 75
  

  
  

  Stipa hohenckeriana گونه  توليد بذر بندي دانكن اثر متقابل سال و درصد برداشت بر مقايسه ميانگين و گروه -5شكل 
  

در  بررسيتحت ميزان مرگ و مير در گونه  مطالعه
دهد  هاي مختلف نشان مي تيمارهاي اعمال شده و در سال
 1386و  1387هاي  سال كه بيشترين ميزان مرگ و مير در

. شود ديده مي 1389و  1388هاي  و كمترين ميزان در سال

در همچنين بيشترين درصد مرگ و مير در طي چهار سال 
 25شاهد و  هايتيمار. شود درصد مشاهده مي 75تيمار 
  ).6شكل (باشند  داراي درصد مرگ و مير كمتري مي درصد
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  Stipa hohenckeriana گونه  مرگ و مير بر بندي دانكن اثر متقابل سال و درصد برداشت مقايسه ميانگين و گروه -6شكل 
  

ترين ميزان بنيه طور كه مشخص است كم در نهايت همان
ترين آن در تيمار شاهد درصد و بيش 75و شادابي در تيمار 

 1389تا  1386هاي  از بين سالالبته . شود ديده مي) صفر(

تري ها از ميزان بنيه و شادابي كم پايه 1389در سال  ،نيز
  .)7شكل ( برخوردارند

 
  

  Stipa hohenckeriana بندي دانكن اثر متقابل سال و درصد برداشت بر بنيه و شادابي گونه  مقايسه ميانگين و گروه -7شكل 
  

  بحث 
نتايج مطالعات آماري اثرات سال و درصد برداشت بر 
توليد علوفه گونه مورد مطالعه نشان داد كه اثر سطوح 

هاي مختلف و اثر متقابل آنها بر توليد  مختلف برداشت، سال
اين امر نشان . باشد دار مي معني درصد علوفه در سطح يك

هاي مختلف با وضعيت آب و هوايي  دهد كه در سال مي

همچنين درصد . استمتفاوت ميزان توليد متفاوت 
يزان توليدات متفاوت علوفه را م هاي متفاوت برداري بهره

بندي دانكن بيشترين ميزان توليد  هگرو بر اساس. دنبال داردب
هاي  در سطح برداشت Stipa hohenckerianaعلوفه گونه 

و  a46/2±88/40ترتيب مقادير  درصد بود كه به 25صفر و 
a26/2±37/40  كمترين  .خود اختصاص دادند را بهگرم
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درصد برابر  75ميزان توليد علوفه نيز در سطح 
c5/0±97/21 بر  بنابراين نتايج نشان داد كه .بود گرم

ها با افزايش  بندي دانكن و مقايسه ميانگين داده اساس گروه
هاي  سال. كند ميپيدا  كاهش درصد برداشت ميانگين توليد

هاي مختلف قرار  بندي دانكن در گروه مختلف نيز در گروه
ترتيب  به 1386و  1387، 1388، 1389هاي  سال. گرفتند

، a24/2±64/43 ،b89/1±5/39با مقادير 
c42/1±26/35  وd69/0±275/19 مترين بيشترين تا ك

ميزان توليد  .اند خود اختصاص داده ميانگين توليد علوفه را به
هاي  بيشتر از سال 1389 علوفه گونه مورد مطالعه در سال

توان به  را مي 1389افزايش توليد در سال  اين .ديگر بود
گونه مورد  علوفه توليد ميزان. اثرات قرق مربوط دانست

آمد  حساب مي بهي كه سال خشك 1387مطالعه در سال 
دهنده آن است كه  اين امر نشان. هاي ديگر بود سال تر ازكم

بررسي  .اند قرق و بارندگي در ميزان توليد علوفه مؤثر بوده
و  50اثر تيمارها و سال نشان داد كه تيمارهاي برداشت 

 ،تفاع، توليد بذر، مرگ ميردرصد بر روي ار 75مخصوصاً 
اما . است داشتهمنفي تأثير شادابي گونه مورد مطالعه  بنيه و

درصد عالوه بر اينكه تأثير منفي نداشته بر  25در تيمار 
 هم ميزان ارتفاع و توليد بذر گونه مورد مطالعه اثر مثبت

بررسي اثر . ه استنسبت به شاهد بهتر هم بود حتي كه داشته
هاي هوايي، توليد بذر،  رهاي ميزان رشد اندامفاكتوسال بر 

هاي  سالكه  بنيه و شادابي نشان داد ،درصد مرگ و مير
در  1387و  1386هاي  نسبت به سال 1388و  1389

. مورد بررسي قرار دارندفاكتورهاي نظر وضعيت بهتري از 
را  1388و  1389در دو سال  آمده وجودشرايط بالبته 
  .دانست مربوطتوان به اثرات مثبت قرق  مي

در ارتباط با اثرات شدت چراي متفاوت دام و شدت 
و ) قطع(صورت مصنوعي هاي متفاوت از گياهان ب برداشت

اينكه اگر چرا سنگين باشد تأثير منفي بر روي رشد و 
تي انجام شده است كه با نتايج توليدات گياه دارد مطالعا

در بررسي ) 1382(تايج سندگل ن .دست آمده مطابقت داردب
هاي مختلف چرا بر روي مراحل  ها و شدت اثر سيستم

گلدهي كه نشان داد  Bromus tomentellusفنولوژي گياه 

هاي  اثر شدت. افتد در تيمار چراي سنگين به تأخير مي
ميبدي و  بر پوشش گياهي توسط باغستانينيز چراي بز 
نتايج نشان داد . مورد بررسي قرار گرفت) 1383(همكاران 

شدت چراي زياد بر مقدار درصد پوشش گياهي دو گونه كه 
Salsola rigida و Stipa barbata سندگل . دارد كاهنده اثر

 را هاي چرا ها و شدت مدت سيستم اثر كوتاه) 1383(مقدم و 
بررسي  Bromus tomentellusبر توليد سرپا و قدرت گياه 

بررسي تيمارهاي چرايي نشان داد كه در هر دو . كردند
 .دار بوده است اوت تيمارها با شاهد كامالً معنيسيستم تف

Tavakoli  مقاومت به چراي گياه ) 2007(و همكاران
Bromus tomentellus هاي چراي شديد،  را در شدت

طي سه سال چرا و يكسال را ماليم، خفيف و عدم چرا 
رتع بررسي كردند و به اين نتيجه رسيدند كه استراحت م

عملكرد گياه در چراي سنگين در سال سوم كاهش يافته و 
اثرات  نتايج بررسي .شود پس از يكسال استراحت جبران مي

كليد  ،)بدون چرا(هاي چرا در شرايط مختلف مرجع  شدت
بر خصوصيات ) چراي شديد(و بحراني ) چراي متوسط(

و همكاران  Kohandelسط خاك و پوشش گياهي تو
نشان داد كه با افزايش شدت چرا گندميان و ) 2007(

برگان  درصد كاهش و پهن 8/51و  7/43ترتيب  ها به اي بوته
ساعدي  همچنين مطالعه .درصد افزايش يافتند 5/26علفي 

هاي مختلف  منظور بررسي آثار شدت به) 1390(و همكاران 
هاي رويشي  از ويژگيبر برخي ) 75و  50، 25، 0(برداشت 

 تمامي در نشان داد Bromus tomentellusو زايشي گونه 

 تيمارها تمامي از سبك تيمار قطع مورد بررسي، يها ويژگي

 تمامي در. گرفت اختالف زياد پيشي با كنترل تيمار از حتي و

  .بود كنترل از بيش سبك در برداشت ارتفاع ها سال
Takahashi  كه بر روي در تحقيقي  ،)1999(و همكاران

 و دفعات تكرار آن بر توليد) متر سانتي3و  0(اثرات برش 
 Zoysia japonica ي ذخاير كربوهيدراتاعلوفه و محتو

با تكرار باال كه برش  دند، به اين نتيجه رسيدندانجام دا
ش كاهش ذخاير كربوهيدرات كاه دليلمقاومت گياه را به 

 در بررسي) 2000(و همكاران  يانگ مطالعه .دهد مي
هاي مختلف چرا بر روي خصوصيات برگ  تأثيرات شدت
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ها  ظهور و پيدايش برگ ،خزان نمودن ،نظير ميزان كشيدگي
 Phragmites cornmuni و ساير خصوصيات مهم سه گياه

Puccinellia tenuiflora, و Leymus chinensis  نشان داد
هاي  كه چراي سنگين تأثير نامطلوبي بر روي ظهور برگ

چراي متوسط موجب . داشته است Le. Chinensiگياه 
هاي دو گونه  افزايش كشيدگي و سرعت دادن به ظهور برگ

 .ديگر شده و چراي سبك هم اثرات بارزي نداشته است
Abraham  اثرات تكرار برداشت بر ) 2010(و همكاران

 Agropyron روي توليد زمستانه و ارزش غذايي گونه

cristatum دند، به اين نتيجه رسيدند مورد بررسي قرار دا را
طور كلي توليد علوفه در تكرار برداشت متوسط از  به كه

توليد و ارزش غذايي برخوردار  پايداري بيشتري از نظر
اي كه  لعهمطا با )2009(و همكاران  Mushtaque .باشد مي

بر رشد و توليد ) صورت مصنوعي به(بر روي اثر مراحل قطع 
پيشنهاد  دادند انجام  Panicum antidotaleي گياهبخش علف

روي اين گياه تر بيشدو ماه بايد از كه مرحله قطع  كردند
تا شادابي گياه پايدار بماند و توليد علوفه بهينه  نشوداعمال 
اثرات چراي سبك ) 2003( و همكاران Holenchek. باشد

 3 غربي آمريكا در طي و متوسط را در مراتع بياباني جنوب
سال مطالعه كردند و به اين نتيجه رسيدند كه در اين منطقه 

موجب كاهش ) درصد 50برداري  حد بهره(چراي متوسط 
هاي بعد  در طي سال Bouteloua eriopodaها و گياه گراس

موجب ) درصد 25(برداري سبك  از چرا شده اما بهره
ها  و تأثير ناچيز بر روي گراس B.eriopodaافزايش گياه 

چراي سبك موجب بهبود شرايط براي رشد . شود مي
) Dahar )2001و  Dahar. شود هاي كليدي مرتعي مي گونه
شناسي و ميزان  هاي ريخت طالعه اثر قطع بر ويژگيبه م

 Cymbopogonكربوهيدرات غيرساختاري در گونه 

jawarancusa  پرداختند و به اين نتيجه رسيدند كه با اعمال
ن آن افزايش پيدا كرد اما غلظت ها قطر ريشه و وز برش

   .ها كاهش يافت ربوهيدرات غيرساختاري در اثر برشك
در گونه  دادنشان  بدست آمدهبررسي نتايج  ،در مجموع

Stipa hohenckeriana  درصد  25در تيمارهاي شاهد و
گياهي از ديدگاه فاكتورهاي  اثرات منفي در خصوصيات

درصد  75و  50در تيمارهاي  اما شدهنمورد مطالعه مشاهده 
 50ميزان مرگ و مير در تيمارهاي . شدروند منفي مشاهده 

از طرف ديگر برخي از فاكتورها اما  ،درصد بارز بوده 75و 
ساير به  درصد نسبت 25مثل ارتفاع و توليد بذر در تيمار 

در  .حتي شاهد در وضعيت بهتري قرار داشت تيمارها و
براي  مناسب برداري حد بهره عنوان به درصد 25تيمار  نهايت

پيشنهاد داده شده با مطالعه . گردد اين گونه پيشنهاد مي
ان و همكار Holenchekو ) 1390(ساعدي و همكاران 

ه خود تيمار ها نيز در مطالعآن زيرا ،مطابقت دارد) 2003(
برداري مناسب معرفي  بهره ن حدعنوا را به) درصد 25(سبك 
  .كردند
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Abstract 
A proper utilization of rangelands could result in preventing degradation, maintaining desirable 
species and improving range condition, leading to longterm and economic production. This 
research was aimed to investigate the allowable use of Stipa hohenckeriana in Kordan 
rangelands. In this study, a reference area of one hectare was selected and fenced in the first 
year of the study. Treatments included four harvesting intensities of 25, 50 and 75% and 0 
(control group). Finally, data were analyzed using split plot design in time with 10 replications 
for each treatment. Data analysis was performed by SAS software. Results showed that the 
effects of harvesting intensity, different years and their interactions on the forage production 
were significant at 1% level of probability, indicating that in different years, production rate 
varied with varying climate conditions. According to the results, an allowable use of 25% is 
recommended for Stipa hohenckeriana in the study area. The recommended allowable use can 
be used in determining the allowable use for the study area and areas of similar climate, along 
with information from other plants. 
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