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  چكيده

تعيين  براياين بررسي . باشد ها مي برداري مجاز گونه يكي از فاكتورهاي مهم در تعيين ظرفيت چرايي، مشخص كردن حد بهره
 ستپينيمه امراتع  در Stipa hohenackerianaو  ,Bromus tomentellus L. Festuca ovina هاي بهترين شدت برداشت علوفه گونه

درصد و  75، 50، 25هاي مختلف برداشت  تيمارها شامل شدت. به اجرا درآمد 89تا  85 هاي ول سالدر ط سرد كوهستاني فيروزكوه
پايه متوسط و  40هاي باال  از هر يك از گونه. اي به مساحت يك هكتار انتخاب و حصاركشي شد در سال اول محدوده. شاهد بودند

تيمار ) 11-20( تيمار شاهد، پايه) 1-10( دين ترتيب كه پايهپايه، ب 10تيمارهاي فوق بر روي  هم اندازه انتخاب شده و هر يك از
مورد مطالعه توسط تابلوها  هاي پايه .درصد اعمال گرديد 75تيمار ) 31-40( پايه درصد و 50تيمار ) 21-30( درصد، پايه 25

ها در محيط  ابتدا پس از وارد كردن داده. انجام شديچي باغباني گذاري و متمايز گرديدند و برداشت بصورت دستي و توسط ق شماره
Excel ،افزار  هاي خردشده در زمان در نرم كرت در قالب آماري طرحSAS ها با استفاده از  مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و ميانگين

همچنين . دار شد ال در تيمار در سطح يك درصد معنينتايج نشان داد كه اثرات تيمار، سال و اثر متقابل س .آزمون دانكن مقايسه شدند
برداري  تحت تأثير ميزان بهره هاي مورد بررسي هاي مختلف نشان داد كه كاهش عملكرد علوفه گونه مقايسه ميانگين تيمارها در سال

به خشكي  F.ovina .گونهكه  درحالي ،حساس به خشكسالي بودهS.hohenackeriana  و B.tomentellusدر اين رابطه دو گونه . بود
 گرم در 21/10با ميانگيني برابر  B.tomentellusعنوان مثال گونه  هب. برداري قرار داشت تر بوده و بيشتر تحت تأثير شدت بهره مقاوم

 88ل سا بهپايه را  گرم در 21/13و بيشترين ميزان آن با ميانگيني برابر  1387پايه كمترين مقدار توليد علوفه مربوط به سال 
نداشته و ثيري أتها  درصد و شاهد بر ميزان توليد اين گونه 25همچنين اثر تيمارهاي برداشت شده نشان داد كه تيمار . يافتاختصاص 

گرم  73/11با ميانگيني برابر با  S.hohenackerianaگونه عنوان مثال  هب. شدنداي مورد مطالعه ه اعث كاهش ميزان توليد علوفه گونهب
. يافتتيمار شاهد اختصاص  گرم درپايه به 61/10درصد و كمترين ميزان آن برابر با  50بيشترين ميزان توليد مربوط به تيمار پايه  در

  . شود درصد پيشنهاد مي 50حداقل هاي فوق برداري مجاز براي گونه بنابراين حد بهره
  

 Bromus tomentellus  , Festuca ovina, Stipaمقاومت به شدت برداشت، علوفه، فيروزكوه، :هاي كليدي واژه

hohenackeriana.  
  

  مقدمه 
برداري حد  در زمينه شدت بهره نبود اطالعات كافي

هاي مديريت مرتع در كشور  مجاز يكي از مهمترين چالش
اينكه اين موضوع در  با وجود). 1385 سندگل،( است
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بسياري از كشورهاي ديگر سالهاست كه حل شده است اما 
برداري مجاز  حد بهره ما هنوز براي نمونه حتي در كشور

با . يك گونه از هزاران گونه مرتعي كشور تعيين نشده است
توجه به اهميت موضوع، بررسي حاضر در شرايط مختلف 

ه در اين بررسي سعي شد. آب و هوايي بسيار ضروريست
دست آمده مراتع باال به ساير است تا با تعميم دادن نتايج ب

ي از چالش پيش رو را مناطق نيمه استپي كشور، بتوان بخش
ه در اين زمينه ك دهد بررسي منابع نشان مي. برداشت

 شده، كهانجام كشور از در خارج خصوص زيادي بتحقيقات 
 .توان موارد زير را فهرست نمود آن جمله مي از

Fridman )2003( هاي مختلف  بررسي اثرات شدت در
به ي مراتع نيومكزيكو آمريكا ا چرا بر روي گياهان علوفه

دست يافت، كه چراي متوسط موجب پراكنش  نتايج مشابهي
مناطق كليدي  خوب بذر گياهان معرف و مصرف علوفه در

  .شده است
  Holechek اثرات چراي سبك و  )2003( همكاران و

سال  3مدت غربي آمريكا ب اتع بياباني جنوبمتوسط را در مر
كه در اين منطقه چراي  ندمطالعه كردند و به اين نتيجه رسيد

ها  موجب كاهش گراس) درصد 50برداري  حد بهره(متوسط 
هاي بعد از چرا  در طي سال Bouteloua eriopodaو گياه 

 موجب افزايش گياه) درصد 25(برداري سبك  بهره اما ،شده
B.eriopoda  ها شد ناچيز بر روي گراسثير أتو .  

 Leyshon و Campbell )1992( شدت  اثر زمان و
هاي مرتعي مورد  اولين برداشت را بر توليد بعدي گونه

بررسي قرار دادند و نتيجه گرفتند كه براي تداوم توليد الزم 
ها در آغاز فصل چرا به مقدار كمتر از مراحل  است اين گونه

   .بعدي برداشت شوند
Ansley و Castellano )2007(  اثرات قطع

)Simulation( يد زنده توليد علوفه و تول بر
 Buchloë dactyloidesو  Nassella leucotrichaهاي گونه

مطالعه يكبار برداشت در بهار در اين . را بررسي نمودند
شده،  سوزي كنترل بر خالف آتش. دت سه سال انجام شدمب

. برداشت علوفه بر توليد هر دو گونه اثر منفي داشته است
در بررسي ديگري نتيجه  )2008( همكاران و Harris بعكس

گرفتند كه تأثير برداشت علوفه بر روي تركيب پوشش 
را به لحاظ  اين تأثير آنان. سوزي بود گياهي بيشتر از آتش

اهميت ورود الشبرگ به خاك و تبديل آن به مواد مغذي 
مل برداشت ع )2007( همكاران و  Tracyهمچنين. دانستند

را براي سه سال متوالي  سه ارتفاع متفاوت از گياه علوفه در
در اوايل و  Pseudoroegneria spicataبر روي گونه 

از اين بررسي چنين نتيجه آنان . اواخر بهار انجام دادند
گرفتند كه اين گونه نبايد بيش از دو سال متوالي تحت چرا 

  .قرار گيرد
West   و Farah)1989(  در يك بررسي، اثر قطع و

به  Festuca viridulaده وارد شچراي دام بر روي گونه 
ميزان قطع الزم ن امحققمنطقه را مورد مطالعه قرار دادند و 

درصد براي دو  75و  50، 25، 0براي گونه باال را به ميزان 
 رنظسال در اوايل، اواسط و اواخر دوره رويش گياه در 

در اين بررسي مشاهده نمودند كه در سال بعد، . گرفتند
يكي پوشش گياه نداشت و حتي در  ر تاجاعمال قطع اثري ب

 هاي قطع شده از توليد كنترل از دو سال، توليد كل در پايه
 در يك مطالعه، واكنش گونه )Stroud )1985 .بيشتر بود

Agropyron smithii  هاي ديگر  مرتع با گراس كه در يكرا
به تيمارهاي بدون برداشت، برداشت معمولي و مخلوط بود، 

. شده به چراي مداوم مورد مطالعه قرار داد ازيس قطع شبيه
داري  شده بعد از دو سال تأثير معني سازي چراي مداوم شبيه
اين گونه نداشت اما هر دوي اين  هاي پنجهبر توليد و تعداد 

  . صفات در تيمار قطع معمولي كاهش نشان دادند
 Busso  وRichards )1995(  نشان دادند كه چراي

هاي  مداوم و ممتد تا اواخر فصل رويشي در گونه
Agropyron desertorum  وPseudoroegneria spicata 

قادر ) دو يا بيشتر از دو سال(در شرايط خشكسالي طوالني 
 .ها را در جامعه گياهي كاهش دهد است جمعيت اين گونه

از آن  ،نمودندبسياري در اين زمينه تحقيق ن امحقق سرانجام
و  Forwood؛ )Ganskopp )1988 به توان جمله مي

Magai )1992( ؛Motazedian  وSharrow )1990( ؛
Zhang  وRomo )1995 ( وHodgkinson )1980 ( اشاره

  .كرد
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 .F هاي برداري مجاز گونه در اين بررسي، حد بهره

Ovina, B.tomentellus  وSt hohenackeriana  از مراتع
تعيين ميزان . مورد مطالعه و بررسي قرار گرفتفيروزكوه 

هاي معرف در مراتع  عنوان گونه ها به برداري اين گونه بهره
برداري و بهترين شدت چرايي  تعيين حد بهره برايفيروزكوه 

  .از مراتع منطقه از اهداف اصلي اين طرح بوده است
  

  ها مواد و روش
  مشخصات منطقه مورد مطالعه 

تا  35◦شهرستان فيروزكوه داراي مختصات جغرافيايي 
درجه شرقي  36"و  17´تا  52◦درجه شمالي و 52"و  16´

اقليم آن با استفاده از آمار هواشناسي فيروزكوه و . باشد مي
اعات سرد و بندي آمبرژه جزء ناحيه ارتف براساس طبقه

مرطوب  شده جزء ناحيه نيمه براساس دومارتن اصالح
متوسط بارندگي ساالنه منطقه . شود محسوب مي كوهستاني

درجه  -2/3ميليمتر و دماي متوسط حداقل آن  5/274
درجه  8/22گراد و دماي متوسط حداكثر آن  سانتي
 ). 1جدول ( گراد است سانتي

  
  طول دوره آزمايش ايستگاه هواشناسي فيروزكوه در (Cº) درجه حرارتمتوسط  و (mm) توزيع بارندگي ماهانه -1جدول

 ساله  وپنج سي متوسط   89  88 87 86 85 84  عوامل اقليمي سالهايماه
 1/51  7/30 3/24 5/5 4/72 1/27 2/10 بارندگي فروردين
 6/42  1/50 1/52 6/4 6/25 0/20 0/18 بارندگي ارديبهشت
 5/14  0/0 2/40 7/4 9/24 3/20 7/18 بارندگي خرداد
 0/7  .3/0 0/2 7/8 7/22 0/36 0 بارندگي تير
 5/6  8/2  0/0 3/47 0/6 0/0 0 بارندگي مرداد
 2/5  8/11 6/14 1/12 5/2 0/14 2/16 بارندگي شهريور
 1/17  5/19 2/0 2/0 2/42 3/13 0 بارندگي مهر
 2/29  7/41 9/31 3/19 9/12 5/32 8/38 بارندگي آبان
 1/36  7/6 9/9 4/16 2/96 3/33 9/1 بارندگي آذر
 7/35  7/38  0/14 5/22 2/9 0/18 0/56 بارندگي دي
 6/41  4/13  0/19 1/47 1/33 7/32 2/85 بارندگي بهمن
 4/51  8/53  9/28 1/14 6/5 1/50 2/1 بارندگي اسفند

  5/274 5/269 6/240 5/202 3/353 3/297 3/267 ساالنه  بارندگيجمع
  

عمق تا  اراضي منطقه كوهستاني بوده و داراي خاك كم
 بافت آن متوسط. عميق همراه با سنگريزه است "نسبتا

 "خاك منطقه عمدتا. است) شني لومي( تا سبك) لومي(
اسيديته آن . آهكي بوده و ميزان مواد آلي آن نيز كم است

 5/1كمتر از ( و ميزان شوري آن كم 6/8تا  8/7
  .باشد مي) زيمنس بر متر دسي

 پوشش گياهي 

 و گندميان دائمي راتيپ گياهي منطقه هاي غالب  گونه
 Acantholimon erinaceum+ Bromus بالشتكي

tomentellus+ Festuca ovina گياهان  .دهند تشكيل مي
 ,Silene palinotricha :هاي دائمي فورب :همراه تيپ شامل

Taraxacum baltistanicum, Centaurea virgata,  

 ,Bromus tomentellus, Festuca ovina گندميان دائمي

Oryzopsis holciformis, Stipa hohenackeriana,  
 ,Thymus fedtschenkoi, Onobrychis cornota ها اي وتهب

Astragalus gossypinus برداري  نظام بهره .باشد مي
آب شرب دام چشمه و فاصله منبع  .است) كوچنده( عشايري

فصل چرا . باشد كيلومتر مي 4محل آبشخور تا مرتع حدود 
فصل رويش . است )اواسط خرداد تا اواخر شهريور( تابستان

  . باشد بهار تا اواخر مرداد مي
 & S.hohenackeriana Trin بررسي مورد هاي گونه

Rupr. F.ovina, B.tomentellus  از خانوادهGramineae 
  .باشند مي
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  روش بررسي 
تعيين بهترين شدت برداشت علوفه  براياين بررسي 

سرد كوهستاني  ستپينيمه امراتع  در مورد بررسي هاي گونه
در . به اجرا درآمد 89تا  85 هاي در طول سال فيروزكوه

سال اول بازديدهاي مقدماتي و بررسي كارشناسي براي 
ي ا  محدوده سپسشد، و كليدي انجام  شناسايي منطقه معرف

عنوان منطقه كليدي به مساحت يك هكتار انتخاب  همناسب ب
  .و حصاركشي شد

درصد  75و  50، 25هاي برداشت  تيمارها شامل شدت
برداري مجاز در طي دوره  تيمارهاي حد بهره. و شاهد بودند

فصل چراي منطقه براي چهار ماه خرداد، تير، مرداد و 
بر  (simulation) چرا  شهريور با استفاده از روش تقليد

 .S و ,B. tomentellus F.ovina هاي روي گونه

hohenackeriana در اين راستا از هر يك از . را شداج
به پايه متوسط و هم اندازه انتخاب شده و  40 هاي باال گونه

شده تيمارهاي برداشت  هاي گياهي انتخاب هر كدام از پايه
 تيمار شاهد، پايه) 1- 10(پايه به دين نحو ب. اعمال شد

درصد  50تيمار ) 21-30( درصد، پايه 25تيمار ) 11- 20(
 هاي پايه. درصد اعمال گرديد 75تيمار ) 31-40( و پايه

گذاري و متمايز گرديدند و  مورد مطالعه توسط تابلوها شماره
  . انجام شدقيچي باغباني با برداشت بصورت دستي و 

) چهار ماه( اي رويشه هر سال بر اساس تعداد ماه
بدين نحو كه هر  ،ماه اعمال گرديد تيمارها در هفته آخر هر

بار يك چهارم توليد سطح تاج هر پايه برداشت و توزين 
وارد كرده و در  Excelها را در محيط  سپس داده. شد
شده در زمان هاي خرد كرت در قالب آماري SASافزار  نرم

ا با استفاده از ه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و ميانگين

  .آزمون دانكن مقايسه شدند
  

  نتايج 
شود كه  مشاهده مي 2با توجه به جدول : سال اول -

در هر سه گونه نزديك )  1386( عملكرد علوفه در سال اول
هم بوده و تفاوت چنداني بين تيمارهاي شدت برداشت   به

از اينكه در سال اول اثرات تيمارها بر روي . وجود نداشت
 زيرا. ن چندان محسوس نبوده زياد دور از انتظار نيستگياها

اين تفاوت كم بين تيمارها بيانگر انتخاب صحيح تيمارها 
 . باشد مي

بروز  و با توجه به جدول بارندگي: سال دوم -
ي يهواهاي  ميزان رشد اندام 1387خشكسالي در سال 

ش داشته و اين كاهش در اغلب هاي مورد مطالعه كاه گونه
ميزان . ا در تيمارهاي با شدت چرايي باال بيشتر بوده گونه

از خود  86توليد علوفه در هر سه گونه نيز نسبت به سال 
 .  نشان دادكاهش 

نشان داد كه  1388لعات در سال نتايج مطا: سال سوم -
دليل بارندگي خوب بهار و ذخيره كافي رطوبت در زمستان ب

و نمو خوب  سال قبل هر سه گونه مورد بررسي از رشد
افزايش توليد بيشتري نسبت به ساير  و برخوردار بودند

معاونت آبخيزداري وزارت جهاد ( ندها از خود نشان داد سال
  . )1388كشاورزي، 

ميزان عملكرد در ) 1389( در سال آخر: سال چهارم -
گياهان مختلف تحت تأثير تيمارهاي شدت برداشت بوده و 

توليد علوفه  سه گونه ه در هرك طوري به ،متفاوت عمل كردند
ها از خود كاهش نشان  نسبت به ساير تيمارها و ساير سال

  .داد
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 هاي مورد مطالعه در مرتع فيروزكوه مختلف برداشت گونههاي  عملكرد علوفه در شدت -2 جدول

1389  1388 1387 1386   
  نام گونه تيمار

 (Kg/h)علوفه(Kg/h)علوفه(Kg/h) علوفه (Kg/h)علوفه
 شاهد  9/123 7/101 2/109 2/69

B.tomentellus 
4/94 2/127 0/100 8/126 25% 

6/122 8/147 2/112 7/125 50% 

7/140 5/143 6/94 2/125 75% 

 شاهد  9/76 9/68 4/71  6/58

F. ovina 
 

2/55  6/60 0/71 8/76 25% 

8/68  4/79 3/79 6/81 50% 

9/68  1/72 6/69 3/78 75% 

 شاهد 1/119 2/91 0/95  6/58

S. hohenackeriana 
 

2/55  4/119 6/87 2/117 25% 

8/68  0/138 4/100 5/115 50% 

9/68  6/135 1/86 3/116 75% 

 

نشان  هاي حاصل از عملكرد علوفه تجزيه و تحليل داده
در دو داد كه اثرات تيمار، سال و اثر متقابل سال در تيمار 

در سطح يك  S.hohenackerianaو  B.tomentellus گونه
سال تيمار و  اثر F. ovinaدار بود، ولي در گونه  درصد معني

 .دار شد در سطح يك درصد معني

درصد در  50مقايسه ميانگين نشان داد كه تيمار 
با  S. hohenackeriana. و   lustomentel.B هاي گونه

گرم در پايه بيشترين 73/11و  79/12ترتيب برابر  هتوليدي ب
در گروه درصد  75فه را داشته و با تيمار ميزان توليد علو
كمترين ميزان توليد علوفه در هر دو گونه . اول قرار گرفتند

ترتيب برابر  هيمار شاهد است كه با ميانگيني بمربوط به ت
. دپايه در گروه سوم قرار گرفتن گرم در61/10 و 49/11

و  02/12ترتيب برابر  هدرصد با ميانگيني ب 25تيمار 
  .گرم در پايه در گروه دوم جاي گرفتند04/11

نشان داد كه  F.ovina مقايسه ميانگين در گونه سرانجام
گرم در پايه بيشترين  78/7درصد با توليدي برابر  50تيمار 

خود اختصاص داده و در گروه اول  را به ميزان توليد علوفه
 25كمترين ميزان توليد علوفه مربوط به تيمار . قرار گرفت

پايه در گروه  گرم در 59/6درصد است كه با ميانگيني برابر 
  ).3جدول( قرار گرفت آخر

  
  هاي مختلف برداشت شدتهاي گياهي در  مقايسه ميانگين عملكرد علوفه گونه - 3جدول

S.hohenackerina  F.ovina B.tomentellus  
  )پايه/گرم( ميانگين توليد علوفه تيمار  )پايه/گرم(ميانگين توليد علوفه تيمار )پايه/گرم( ميانگين توليد علوفه تيمار

0 61/10 c 25 59/6 c 0  49/11 c 
25 04/11 b 0 90/6 bc 25  02/12 b 

50 73/11 a 50 78/7 a 50  79/12 a 

75 35/11 ab 75 22/7 b75  21/12 a 
  .ندارندبا هم داري  هاي با حروف مشترك تفاوت معني ميانگين

  
 در  S. hohenackerianaو B.tomentellusهاي  گونه

بندي دانكن در دو گروه قرار  در گروه هاي مختلف نيز سال
در گروه اول و  1386 و 1389، 1388هاي  سال. گرفتند

با ميانگين  1388سال . در گروه دوم قرار گرفت 1387سال 
پايه  گرم در 20/12و 21/13ترتيب برابر  توليد علوفه به

با ميانگيني برابر  1387بيشترين ميزان ميانگين و سال 
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گرم در پايه كمترين ميزان توليد علوفه را  14/9و  21/10
هاي  سالدر  F. ovinaاما گونه  .خود اختصاص دادند هب

سال . ر گرفتبندي دانكن در سه گروه قرا مختلف در گروه
در گروه  1388 و 1387هاي  و سالدر گروه اول  1386

با ميانگين توليد  1389سال  سرانجام. قرار گرفتند  دوم
پايه كمترين ميزان توليد علوفه را  گرم در 24/6علوفه 

جدول ( وه سوم قرار گرفتخود اختصاص داده و در گر هب
4.(  

  
  هاي مختلف    مقايسه ميانگين عملكرد علوفه گياهي در سال - 4جدول

S.hohenackerina  F.ovina B.tomentellus  
  )پايه/گرم( ميانگين توليد علوفه  سال  )پايه/گرم(ميانگين توليد علوفه سال )پايه/گرم( ميانگين توليد علوفه سال

1386 70/11 a  1386 84/7  a 1386 54/12 a  
1387 14/9 b 1387 22/7 b1387 21/10 b 

1388 20/12 a 1388 09/7 b 1388 21/13 a 

1389 70/11 a 1389 24/6 c 1389 54/12 a 

  
اثر متقابل سال و تيمار شدت برداشت بر  مقايسه ميانگين
با روش دانكن نشان داد  B.tomentellus توليد علوفه گونه

متعلق به  1388كه بيشترين ميزان توليد علوفه در سال 
ترتيب  باشد كه با ميانگيني به درصد مي 75و  50تيمارهاي 

گرم در پايه بوده و گروه اول را در  36/14و  78/14برابر 
كمترين ميزان توليد . خود اختصاص داد هدي دانكن ببن گروه

درصد است كه  75مربوط به تيمار  1387علوفه نيز در سال 
گرم در پايه در گروه چهارم جاي  45/9با ميانگيني برابر 

  . گرفت
تيمار شدت برداشت بر  اثر متقابل سال و مقايسه ميانگين
د كه بين با روش دانكن نشان دا F.ovina توليد علوفه گونه

از لحاظ آماري داراي ها  هاي مختلف برداشت و سال شدت
دار بود و بيشترين ميزان توليد علوفه در سال  اختالف معني

گرم  16/8درصد است كه با  50مربوط به تيمارهاي  1386
مربوط به تيمار شاهد  1389در پايه و كمترين در سال 

يه در گروه گرم در پا 86/5باشد كه با ميانگيني برابر  مي
  .جاي گرفتند آخر

تيمار شدت برداشت بر  اثر متقابل سال و مقايسه ميانگين
نشان داد كه  S. hohenackerianaتوليد علوفه گونه 

مربوط به  1388بيشترين ميزان توليد علوفه در سال 
ترتيب  هباشد كه با ميانگيني ب درصد مي 75و  50تيمارهاي 

پايه بوده و گروه اول را در گرم در  55/13و  80/13برابر 
كمترين ميزان توليد . خود اختصاص دادند هبندي دانكن ب گروه

درصد با  75تيمار مربوط به  1387علوفه نيز در سال 
جاي  در گروه آخربود كه گرم در پايه  61/8 ميانگيني برابر

  ). 5جدول( گرفت
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  هاي مورد بررسي هاي چرايي با آزمون دانكن درگونهن اثر متقابل سال و تيمارمقايسه ميانگي - 5ولجد
  S.hohenackerina F.ovina  B.tomentellus  تيمار سال

1386  
  b91/11 abcd9/7  bc39/12  شاهد
25  b72/11 abcd68/7  b68/12  
50  b55/11 a16/8  b57/12  
75  b62/11 abc83/7  b52/12  

1387  
  cd12/9 d89/6  cd17/10  شاهد
25  cd77/8 bcd09/7  cd00/10  
50  c04/10 ab93/7  c22/11  
75  d61/8 cd95/6  d45/9  

1388  
  cd50/9 bcd14/7  c00/11  شاهد
25  b94/11 e06/6  b72/12  
50  a80/13 ab94/7  a78/14  
75  a55/13 bcd21/7  a36/14  

1389  
  b91/11 e86/5  b39/12  شاهد
25  b72/11 e52/5  b68/12  
50  b55/11 bcd08/7  b57/12  
75  b62/11 d90/6  b52/12  

  .دار نيست ين تيمارهاي با حروف مشابه معنيميانگاختالف 

  
  بحث 

داري بين  ده اختالف معنيدست آمبا توجه به نتايج ب
هاي مختلف داراي  هاي مختلف وجود داشت و در سال سال

هاي مورد مطالعه  نوسان براي گونهنوسان بوده اما اين 
 . يكسان نبود

داد كه بين تيمارهاي  ميانگين تيمارها نشان مقايسه
 و F.ovina, B.tomentellu شدت برداشت سه گونه

S.hohenackeriana داري وجود داشت و دو  تفاوت معني
درصد با بيشترين عملكرد علوفه نسبت به  75و  50تيمار

بر  F.ovinaاما گونه  .اول قرار گرفتندساير تيمارها در گروه 
 S.hohenackeriana و  B.tomentellus هاي خالف گونه

طور كلي  به. رسد تر بنظر مي شدت برداشت حساس نسبت به
شود كه هر سه گونه در برابر  از نتايج باال چنين استنباط مي

درصد توليد علوفه را نه تنها  75تا  50برداري  ميزان بهره
. ه بلكه اثر مثبت در افزايش توليد آنها داشتندتحمل كرد

برداري زياد در خانواده  براي اينكه عمل برداشت يا بهره
ها  هاي جديد شده و اين جست ها موجب ايجاد جست گراس

. در سال پرباران بيشتر بوجود آمده و رشد بيشتر داشته است

، در شد ميخرداد وارد مرتع  15ه ساله از از طرفي دام هم
هاي باال رشد كافي كرده و به  هاي گونه پايه بيشترين تاريخ ا

دهي و سنبله رسيده و چراي دام در اين مرحله  مرحله ساقه
آوري طبيعي زند بلكه با كمك به زاد تنها خسارت نمي  نه

حضور البته . است شدهتوسعه آنها نيز  باعث پايداري و
اين  در. استاين امر يد ؤمهاي باال در طبيعت  گسترده گونه

هاي  بررسي اثرات شدت در نيز )Fridman )2003 رابطه
اي مراتع نيومكزيكو  مختلف چرا بر روي گياهان علوفه

دست يافت، بدين ترتيب كه چراي  به نتايج مشابهيآمريكا 
متوسط موجب پراكنش خوب بذر گياهان معرف و مصرف 

و Sharrow  همچنين .علوفه در مناطق كليدي شده است
Kuntz )1999 (كه تيمار  چنين نتيجه گرفتند تشان در مطالعا

 75و  50، 25، 0 ميزان به Festuca viridulaقطع گونه 
در سال بعد  كه طوري ، بهدرصد براي دو سال مشاهده شد

پوشش گياه داشته است و حتي در  تيمار قطع اثري بر تاج
هاي قطع شده از  يكي از دو سال، كه توليد كل در پايه

ها بيشتر بوده است نيز با نتايج اين آزمايش مطابقت  كنترل
  .دارد
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هاي مختلف يا تكرار شدت  مقايسه ميانگين در سال
اين . دار بود از نظر آماري داراي اختالف معني برداشت نيز
خصلت رويشي و   ست كه گياه با توجه بها ر اينتفاوت بيانگ

ر عمق آن سطح خاك و چه د دارا بودن ريشه افشان چه در
توانسته از رطوبت فصلي در سطح خاك و از رطوبت ذخيره 

در اين رابطه . هاي سال گذشته استفاده نمايد شده از بارندگي
هم در بهار و هم در زمستان سال قبل داراي  1388سال 

در نتيجه دو گونه . ها بود بارندگي بيشتر از ساير سال
B.tomentellus  وS.hohenackeriana توليد  بيشترين

علوفه را در سال فوق و كمترين مقدار توليد را در سال 
در سال آخر  F.ovinaكه گونه  در حالي. داشت1387
. خود اختصاص داد كمترين توليد را به) 1389( برداري بهره

بيشتر تحت تأثير  F.ovina دهد كه گونه اين نتايج نشان مي
كمتر تحت قرار دارد و  )سال( برداري و تكرار آن شدت بهره

عدم  درصورت كمبود علوفه و زيرا .شرايط اقليمي است
گونه خوشخوراك در مرتع با وجود اينكه حضور گياهان 

F.ovina همزمان با دو گونه  "از نظر مراحل فنولوژي تقريبا
در مرتع از اين گونه بيشتر از دو  "ديگر است اما دام معموال

و دو گونه . كند ميگونه ديگر در مرحله رشد علفي استفاده 
B.tomentellus  وS.hohenackeriana علت وجود كرك  به

ها نسبت به آن  تر بودن برگ و پرز در سطح برگ و يا خشبي
تحت تأثير خشكسالي  كمتر توسط دام چرا شدند و بيشتر

ترين  خشك 1387سال  ،باتوجه به جدول بارندگي. بودند
همين  بهه باال سال بررسي بود و كمترين توليد علوفه دو گون

   .سال اختصاص داشت
نيز در  )Detling )1999و  Fanestockدر اين رابطه 

ها  شان به اين نتيجه رسيدند كه عمل قطع در گراس تحقيق
ممكن است همراه خشكسالي اثر فاحشي بر توليد اندام 

  .شان كاهش يابد هوايي داشته و تراكم
در نهايت مقايسه ميانگين تأثير متقابل تيمار و سال در 

نشان داد كه از نظر آماري داراي اختالف  ها گونه اغلب
از دو ديدگاه قابل بحث و بررسي  كاراين . بودند دار معني
هرچه شدت برداشت بيشتر باشد اينكه نگاه اول  در. است

هوايي  دليل اينكه حجم اندامهاي بعد ب توليد علوفه در دوره

و به پيروي شده گياه كه منبع توليد مواد غذايي است كاسته 
عالوه اين نوسان به ب. ن توليد نيز كاهش خواهد يافتاز آ

نحو  بدين. بروز خشكسالي و سرشت گونه نيز بستگي دارد
خاك مرتع داراي رطوبت كافي ) 1388( كه در سال پرباران

ايد، در نتيجه سهم بوده و گياه توانسته از آن خوب استفاده نم
 جدول مقايسه ميانگينبه با مراجعه  .بيشتري در توليد داشت

درصد در سال  75شود كه تيمارها  مشاهده مي) 6جدول (
  S.hohenackerianaو   B.tomentellusدر دو گونه  1387

 F. ovinaگونه در 1389درصد و شاهد در سال  25و تيمار 

گونه گياهي  طبيعي است هر. كمترين ميزان توليد را داشتند 
شان در مقابل شدت  شان و سرشت م با دارا بودن مكانيز

. ان نيستنديكس واكنشبرداري و عوامل اقليمي داراي  بهره
سال برداشت  دو اين باشد كهدليل عدم تطابق شايد ب اين

 چهار سال يا بيشتر  كه اگر برداشت به درصورتي ،شدهانجام 
با توجه به حضور . شد هم ميبيك يافت نتايج نزد ادامه مي

هاي  عنوان گونه ههاي مورد بررسي در عرصه ب ه گونهدگستر
نشانگر كه د نشو غالب تيپ گياهي در منطقه محسوب مي

هاي چرايي متوسط و حتي  در برابر شدت هامقاوم بودن آن
 بررسينتايج اين تحقيق با نتايج اينكه عالوه ب. باالتر است
Ganskopp )1988( ؛ Zhang وRomo )1995( ؛

Leyshon  وCambell )1992 ( وHodgkinson )1980 (
دليل تفاوت در شدت برداشت نيز مطابقت دارد، ولي ب

كه ) Holechek )2003هاي مورد بررسي با نتايج كار  گونه
درصد در  50ضريب برداشت مجاز را براي مناطق مرطوب 

 ،ت آمددسآباد ب كه در سرعلي ينظر گرفت و يا با نتايج
  . مطابقت ندارد

گيري نمود كه  توان نتيجه بنابراين از بحث باال چنين مي
درصد داراي  75و  50هاي مورد بررسي با برداشت گونه

درصد و شاهد كمترين عملكرد  25بيشترين، و با برداشت 
به اين نكته توجه داشت  بايدهمچنبن . را داشتندتوليد علوفه 

شدت برداشت و سال، چنانچه در كه با وجود اثر متقابل بين 
سالي بروز نمايد ميزان  طول دوره بررسي، پديده خشك
 .كاهش توليد علوفه بيشتر خواهد شد
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Abstract 
This research was aimed to determine the allowable use of Bromus tomentellus, Festuca 
ovina and Stipa hohenackeriana in Firouzkooh rangeland during 2006 to 2010. 
Treatments included different harvesting intensities of 25%, 50%, 75% and control, 
performed on 40 medium-sized individuals of each species. Data were analyzed in a 
split plot in time design by SAS software and means were compared using Duncan. 
Results showed that the effects of treatment, year, and interaction effect of 
year*treatment were significant at 1% level of significance. In addition, the results of 
mean comparisons showed that the reduced forage yield was under the influence of 
harvesting intensities. In this regard, S.hohenackeriana and B.tomentellus were sensitive 
to drought while F.ovina was resistant to drought and more affected by the harvesting 
intensity. Our results clearly showed that a harvesting intensity of 25% and control 
treatment had no impact on the yield of species, leading to the reduced forage yield of 
the mentioned species. Therefore, an allowable use of 50% is recommended.   
 
Keywords: Harvesting intensity, forage, Firouzkooh, Bromus tomentellus, Festuca 
ovina, Stipa hohenackeriana. 


