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  چكيده
 و   A.intermedium, sholciformi,.O كليدي هاي معرف و تعيين بهترين شدت برداشت علوفه گونه براياين بررسي 

T.fedtschenkoi  هاي مختلف  تيمارها شامل شدت. شداجرا  89تا  85 هاي در طول سال فيروزكوهلزور سرد  ستپيا نيمهمراتع  در
از هريك از . اي به مساحت يك هكتار انتخاب و حصاركشي شد در سال اول محدوده. شاهد بودنددرصد و  75، 50، 25برداشت 

) 1- 10( دين ترتيب كه پايهپايه، ب 10تيمارهاي فوق بر روي پايه متوسط و هم اندازه انتخاب شده و هريك از  40هاي باال  گونه
هاي  پايه. درصد اعمال گرديد 75تيمار ) 31-40( درصد و پايه 50ر تيما) 21- 30( درصد، پايه 25تيمار ) 11-20( تيمار شاهد، پايه

ابتدا پس از وارد . شد انجامو برداشت بصورت دستي و توسط قيچي باغباني  شدندگذاري و متمايز  مورد مطالعه توسط تابلوها شماره
تحليل قرار گرفته و  و مورد تجزيه SASافزار  هاي خرد شده در زمان در نرم كرت در قالب آماري طرح، Excelها در محيط  دادهكردن 

 52/10و  57/10، 59/24ترتيب برابر  بيشترين ميزان توليد به كهنتايج نشان داد  .ها با استفاده از آزمون دانكن مقايسه شدند ميانگين
 78/5و  91/9، 17/20آن برابر درصد در گروه اول و كمترين ميزان  50باشد كه با تيمار  درصد مي 25پايه مربوط به تيمار  رگرم د

همچنين مقايسه ميانگين تيمارها در . درصد بوده كه با تيمار شاهد در گروه آخر جاي گرفتند 75پايه مربوط به تيمار  گرم در
زان كمترين مي. برداري قرار داشتند تأثير ميزان بهره تحت هاي مورد بررسي هاي مختلف نشان داد كه كاهش عملكرد علوفه گونه سال

باشد و بيشترين ميزان آن  مي 87باران يعني سال  سال خشك و كم پايه، متعلق به گرم در 14/9و  59/8، 61/15ترتيب برابر  هبتوليد 
هاي فوق بنابراين بهتر است از گونه. گرم در پايه برآورد شد 7/12و  8/10، 6/24با توليدي برابر  88هاي پرباران يعني سال  به سال

  . شود انجامرصد توليد ساليانه چرا د 50تا  25
  

 Agropyron intermedium, Oryzopsis holciformis  Thymus , فيروزكوه، تحمل به برداشت، علوفه :كليدي هاي واژه

fedtschenkoi  
 

  مقدمه 
 .T هاي گونه يتحمل به چرادر اين بررسي 

fentschenkoi, O. holciformis  وA. intermedium  از
. مراتع لزور فيروزكوه مورد مطالعه و بررسي قرار گرفت

ها از اهداف اصلي اين  برداري اين گونه تعيين ميزان بهره
  .تحقيق بوده است

هاي  برداري گونه طالعات كافي در زمينه ميزان بهرهنبود ا
هاي مديريت مرتع در كشور  ترين چالشمرتعي يكي از مهم
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گياهان مرتعي  برداري از هميزان بهر). 1385 سندگل،( است
هاي با  يي مختلف متفاوت، خاكدر شرايط آب و هوا

هاي مختلف فصل چرا و درجات  حاصلخيزي متفاوت و ماه
عنوان مثال حد  هب. باشد مختلف سالمت مرتع بسيار متغير مي

هاي خشك كمتر از  برداري يك گونه مرتعي در سال بهره
هاي حاصلخيز بيشتر  هاي پرباران و مساعد و در خاك سال

هاي ركود رشد گياهي بيشتر از  هاي فقير و در ماه از خاك
مراتب كمتر از مراتع سالم و  هاي رشد و در مراتع فقير به ماه

پرشيب كمتر از مراتع دشتي و  ستاني ودر مناطق كوه
   ).1377مقدم، ( شيب است كم

Holenchek  اثرات چراي سبك و ) 1980(و همكاران
سال  3مدت غربي آمريكا ب اتع بياباني جنوبر مرمتوسط را د

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 eriopoda و گياه
 موجب افزايش گياه) درصد 25(برداري سبك  بهره اما ،شده

Bo.eriopoda ها شد ثير ناچيز بر روي گراسأو ت .
چراي سبك موجب بهبود شرايط براي رشد كه  طوري به

   .هاي كليدي مرتعي شد گونه
Ganskopp )1988 (داشت را بر هاي بر اثر شدت

در ايستگاه  Stipa thurberianaگونه تغييرات توليد علوفه 
يجه تحقيقات مرتع در اروگون مورد بررسي قرار داد و نت

 يگرفت كه اين گونه به برداشت شديد در دوره رويش
توان از اين  ده و تنها در حالت برداشت سبك ميحساس بو

و  Zhang. كردگونه چند بار در طول فصل رويش استفاده 
Romo )1995 (را بر تغييرات توليد هاي برداشت  اثر شدت

در  Agropyron dasystachyumگونهماني  پنجه و زنده
تحقيقات مرتع دانشگاه ساسكا چوان مورد بررسي  ايستگاه
زايي و  كه برداشت متوسط، پنجه ندو نتيجه گرفت ندقرار داد

درصد افزايش داد و پس از  71ماني اين گونه را حدود  زنده
كه برداشت  رسيد هر برداشت سرعت رشد گياه به حدي 

  .  كرد قبلي را جبران 
Forward  وMagai )1992 (شدت برداشت  اثر تكرار و

گونه ) ماني زنده(مقاومت به چرا  را بر توليد، كيفيت علوفه و

Andropogon geradi  مورد بررسي قرار دادند و نتيجه
تكرار زياد به مقدار قابل  اين گونه در دوبارهگرفتند كه رشد 

اثر شدت  )1994( همكارانو  Tate. يابد كاهش مي يتوجه
مي گراس مورد ئهاي دا گونه دوبارهبرداشت را بر رشد 
اين گونه  دوبارهكه رشد  كردندگزارش بررسي قرار دادند و 

شدت برداشت . يابد كاهش مي زياديدر شدت زياد به مقدار 
وجود با  ،گردد زياد باعث كاهش قندهاي محلول گياه مي
و  Ansley .آورد اين تفاوت چنداني در عملكرد بوجود نمي

Castellano )2007 (بر توليد شده  سازي شبيه اثرات قطع
و  Nassella leucotrichaهاي  علوفه و توليد زنده گونه

Buchloë dactyloides  مطالعه يك در اين . كردندرا بررسي
بر خالف البته . ت سه سال انجام شدمدبار برداشت در بهار ب

شده، برداشت علوفه بر توليد هر دو گونه  سوزي كنترل آتش
در ) 2008( هاريس و همكاراناما . اثر منفي داشته است

بررسي نتيجه گرفتند كه تأثير برداشت علوفه بر روي يك 
 آنان. ه استبود سوزي تركيب پوشش گياهي بيشتر از آتش

به اهميت ورودي الشبرگ به خاك و تبديل آن  را اين تأثير
و همكاران  Tracyهمچنين . اند ربط دادهبه مواد مغذي 

سه ارتفاع متفاوت از  علوفه را درمل برداشت ع) 2007(
 Pseudoroegneriaگياه براي سه سال متوالي بر روي گونه 

spicata كه  اين بودنتيجه . در اوايل و اواخر بهار انجام دادند
قرار متوالي اين گونه نبايد بيش از دو سال تحت چراي 

  .گيرد
West  وFarah )1989 (اثر قطع و  در يك بررسي

 Festuca viridula ي يك گونه وارد شدهچراي دام بر رو
و ميزان قطع الزم براي  نددادمورد مطالعه قرار  رابه منطقه 
ومير و تجديد حيات گياه را  بر روي مرگشدن دار  اثر معني

درصد اندام هوايي آنهم قبل از اواسط ماه ارديبهشت  60
 75و  50، 25، 0به ميزان  F. viridulaقطع گونه . اند دانسته

براي دو سال در اوايل، اواسط و اواخر دوره را رصد د
از اعمال  ،در سال بعد. مورد بررسي قرار دادندرويشي گياه 

يكي از و حتي در  مشاهده نشد پوشش گياه قطع اثري بر تاج
ها بيشتر  هاي قطع شده از كنترل دو سال، توليد كل در پايه

كه در يك مرتع با  Agropyron smithiiواكنش گونه . بود
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رداشت، هاي ديگر مخلوط بود، به تيمارهاي بدون ب گراس
به چراي مداوم مورد  شده سازي برداشت معمولي و قطع شبيه

چراي مداوم البته . )Stroud, 1985( مطالعه قرار گرفت
داري بر توليد و  شده بعد از دو سال تأثير معنيسازي  شبيه

اما هر دوي اين صفات در اين گونه نداشت  هاي پنجهتعداد 
و همكاران  Clark. تيمار قطع معمولي كاهش نشان دادند

ماني و سطح يقه گونه  در مطالعه اثر قطع بر زندهنيز ) 1998(
Agropyron spicatum  تيمار يك تيمار بهاره،  سهدر

كه قطع در  دريافتندزمستانه + تيمار بهاره سه زمستانه و 
ترتيب  هبآذين  حله ظهور گلدهي و مر سط ساقهمرحله اوا

  . درصد در سطح يقه شد 8/7و  7باعث كاهش 
  
  
 

 ها مواد و روش
  مشخصات منطقه مورد مطالعه 

 در ،در شمال غرب شهرستان فيروزكوه سايت لزور
واقع متري از سطح دريا  2880و در ارتفاع بخش ارجمند 

 ◦17' شمالي و 35 ◦52'داراي مختصات جغرافيايي  شده و

بندي آمبرژه   براساس طبقه منطقهاقليم . باشد شرقي مي 52
دومارتن بندي  طبقهجزء ناحيه ارتفاعات سرد و براساس 

مرطوب كوهستاني محسوب  اصالح شده جزء ناحيه نيمه
ايستگاه سينوپتيك آمار هواشناسي براساس . شود مي

ايستگاه هواشناسي به منطقه مورد نزديكترين فيروزكوه كه 
 5/274متوسط بارندگي ساالنه منطقه   .بررسي است

اد و گر درجه سانتي -2/3دماي متوسط حداقل آن  ،متر ميلي
 گراد است درجه سانتي 8/22دماي متوسط حداكثر آن 

  ). 1 جدول(
 

   و ميانگين درازمدتدرطول دوره آزمايش ايستگاه هواشناسي فيروزكوه   (mm) توزيع بارندگي ماهانه -1 جدول
 ساله  وپنج سي متوسط   89  88 87 86 85 84 سال  هاي ماه

 1/51  7/30 3/24 5/5 4/72 1/27 2/10 فروردين

 6/42  1/50 1/52 6/4 6/25 0/20 0/18 ارديبهشت

 5/14  0/0 2/40 7/4 9/24 3/20 7/18 خرداد

 0/7  .3/0 0/2 7/8 7/22 0/36 0 تير

 5/6  8/2  0/0 3/47 0/6 0/0 0 مرداد

 2/5  8/11 6/14 1/12 5/2 0/14 2/16 شهريور

 1/17  5/19 2/0 2/0 2/42 3/13 0 مهر

 2/29  7/41 9/31 3/19 9/12 5/32 8/38 آبان

 1/36  7/6 9/9 4/16 2/96 3/33 9/1 آذر

 7/35  7/38  0/14 5/22 2/9 0/18 0/56 دي

 6/41  4/13  0/19 1/47 1/33 7/32 2/85 بهمن

  4/51  8/53  9/28 1/14 6/5 1/50 2/1  اسفند
  5/274  5/269  6/240 5/202 3/353 3/297 3/267  جمع ساالنه

  
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 

را   )هاي غالب گياهي آن گونه(تيپ گياهي منطقه 
 +Acantholimon erinaceum بالشتكيگندميان دائمي و 

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

Taraxacum baltistanicum, Centaurea virgata,   
 Bromus tomentellus, Festuca گندميان دائمي

ovina, Oryzopsis holciformis, Stipa 

hohenackeriana   
 Thymus fedtschenkoi, Onobrychis  :ها اي بوته

cornota, Astragalus gossypinus 

شرب  منبع آب. است) كوچنده( برداري عشايري نظام بهره
كيلومتر  4دام چشمه و فاصله محل آبشخور تا مرتع حدود 

 )اواسط خرداد تا اواخر شهريور( فصل چرا تابستان. باشد مي
  . باشد فصل رويش بهار تا اواخر مرداد مي. است

پايا اي و  دسته A.intermedium فرم بيولوژيك گونه
است  يهاي رويد و از گونه طق كوهستاني ميااست كه در من

  . با ارزش مرتعي استهاي  نظر حفاظت خاك از گونه كه از
ايا است اي و پ دسته O.holciformisفرم بيولوژيك گونه 

هاي با ارزش  رويد و از گونه مناطق كوهستاني ميكه در 
اين گونه داراي پراكنش زيادي از آناتولي . مرتعي است

گرفته تا قفقاز، تركيه، روسيه، افغانستان، پاكستان، تبت، 
  .استعراق و آسياي مركزي 

اي و مربوط  دسته  T. fedtschenkoiفرم بيولوژيك گونه 
غرب و شمال كشور  مراتع بيشتربه فصل رشد سرد و در 

گياهي . دهد صورت گونه غالب تشكيل تيپ مرتعي مي به
 عنوان گياه حفاظتي و از آن به و خوشخوراك "است نسبتا

توان استفاده  امر اصالح و احياء مراتع نيز مي اي در علوفه
 .)1379مظفريان، (كرد 

  بررسيروش 
تعيين بهترين شدت برداشت علوفه  براياين بررسي 

سرد كوهستاني  ستپيا نيمهمراتع  در مورد بررسي هاي گونه
در سال اول . شداجرا  89تا  85 هاي در طول سال فيروزكوه

بازديدهاي مقدماتي و بررسي كارشناسي براي شناسايي 
اي مناسب  سپس محدودهشد، و كليدي انجام  منطقه معرف

عنوان منطقه كليدي به مساحت يك هكتار انتخاب و  هب
  .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 روي  (simulation)شهريور با استفاده از روش تقليد چرا 

 .Tو  A.intermedium, O.holciformis هاي گونه

fedtschenkoi هاي  در اين راستا از هريك از گونه. شد اجرا
از يك هربه اندازه انتخاب شد و  پايه متوسط و هم 40باال 
. هاي گياهي انتخاب شده تيمارهاي برداشت اعمال شد پايه

تيمار ) 11- 20( تيمار شاهد، پايه )1-10(نحو كه پايه دين ب
) 31-40( يهدرصد و پا 50تيمار ) 21- 30( درصد، پايه 25

هاي مورد مطالعه توسط  پايه. درصد اعمال گرديد 75تيمار 
گذاري و متمايز گرديدند و برداشت بصورت  ها شمارهتابلو

  . شد انجامدستي و توسط قيچي باغباني 
 )ماهچهار( رويشهاي  بر اساس تعداد ماههر سال 

 بدين نحو كه هر بار شد،ماه اعمال  آخر هرهفته در تيمارها 
. برداشت و توزين شدندسطح تاج هر پايه يك چهارم توليد 

افزار  وارد كرده و در نرم Ecxelها را در محيط  سپس داده
SAS هاي خرد شده در زمان مورد  كرت در قالب آماري
ها با استفاده از آزمون  وتحليل قرار گرفته و ميانگين تجزيه

  .دانكن مقايسه شدند
  

  نتايج 
هاي حاصل از عملكرد علوفه  تحليل داده و تجزيه

و  A.intermedium ,O.holciformis هاي گونه
T.fedtschenkoi  نشان داد كه اثر تيمار، سال و اثر متقابل

در سطح يك  T.fedtschenkoi گونه  سال در تيمار تنها در
نها اثر سال در دار بود ولي در دو گونه ديگر ت درصد معني

 .دار شد سطح يك درصد معني

مقايسه ميانگين تيمارها نشان داد كه بيشترين ميزان 
ا بدرصد  25تيمار  A.intermedium توليد علوفه گونه

درصد در  50تيمار  پايه كه با گرم در 59/24ميانگيني برابر 
كه اختالف آنها با دو تيمار  طوري به. گروه قرار گرفتيك 

  .)2 جدول(بود دار  درصد معني 5ديگر در سطح 
درصد با  25همچنين مقايسه ميانگين نشان داد كه تيمار 
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گرم در پايه بيشترين ميزان توليد  57/10توليدي برابر 
در درصد  50داشته و با تيمار  O.holciformisعلوفه گونه 

كمترين ميزان توليد علوفه مربوط البته  .قرار گرفت اولگروه 
پايه  گرم در 91/9به تيمار شاهد است كه با ميانگيني برابر 

 سرانجام. درصد در گروه دوم قرار گرفت 75و با تيمار 
درصد با توليدي  25مقايسه ميانگين نشان داد كه تيمار 

گرم در پايه بيشترين ميزان توليد علوفه گونه  52/10برابر 
T.fedtschenkoi قرار گرفت  اولگروه  را داشته و در .

كه  بوددرصد  75ر كمترين ميزان توليد علوفه مربوط به تيما
پايه با تيمار شاهد در گروه  گرم در 78/5با ميانگيني برابر 

درصد با ميانگيني برابر  50تيمار  سرانجام. قرار گرفتند سوم
  ).2 جدول( گرم در پايه در گروه دوم جاي گرفت 49/7

  
  برداشتمختلف هاي  در شدتگياهي هاي  مقايسه ميانگين عملكرد علوفه گونه - 2 جدول

T.fedtschenkoi  O.holciformis A.intermedium  

 تيمار
ميانگين توليد علوفه

  )پايه/گرم(
 تيمار

 ميانگين توليد علوفه
  )پايه/گرم(

 تيمار
 ميانگين توليد علوفه

  )پايه/گرم(
0 24/6  c 0 92/9 b 0 22/20 b 

25 52/10 a 25 57/10 a 25 59/24 a 

50 49/7 b 50 97/9 a50 44/21 a 
75 78/5 c 75 91/9 b 75 17/20  b 

  .ندارندبا هم داري  هاي با حروف مشترك تفاوت معني ميانگين
 

هاي مختلف نشان داد كه  مقايسه ميانگين در سال
مربوط  A.intermedium بيشترين ميزان توليد علوفه گونه

پايه كه با  گرم در 59/24يا ميانگيني برابر 1386به سال 
كمترين ميزان توليد . قرار گرفت اولدر گروه  1388سال 

گرم  61/15با ميانگيني برابر  1389علوفه مربوط به سال 
 با ميانگيني برابر 1387در پايه در گروه سوم و سال 

  .جاي گرفت دومگرم در پايه در گروه  05/21
هاي مختلف نشان داد كه  سه ميانگين در سالمقاي

مربوط به  O.holciformisبيشترين ميزان توليد علوفه گونه 
با سال باشد كه  مي 82/10با ميانگيني برابر  1386سال 

با ميانگيني  1388سال . قرار گرفتند اولدر گروه  1389
سال  سرانجامپايه در گروه دوم و  گرم در 15/10برابر 
پايه كمترين  گرم در 59/8انگين توليد علوفه با مي 1387

ميزان توليد علوفه را بخود اختصاص داده و در گروه سوم 
  .قرار گرفت
نشان  T.fedtschenkoiمقايسه ميانگين گونه  سرانجام
بندي دانكن در دو گروه  هاي مختلف در گروه داد كه سال
گرم در  20/12، ميانگيني برابر 1388سال . قرار گرفتند

در گروه  1389و  1386هاي  پايه و با اندكي تفاوت با سال
  ).3جدول ( قرار گرفت دوم در گروه 1387و سال  اول

 
  هاي مختلف    در سال ياهيمقايسه ميانگين عملكرد علوفه گ - 3 جدول

T.fedtschenkoi    O.holciformis A.intermedium  

  سال
علوفهميانگين توليد

  )پايه/گرم(
  سال

 ميانگين توليد علوفه
  )پايه/گرم(

  سال
 ميانگين توليد علوفه

  )پايه/گرم(
1386 70/11  a  1388 15/10 b 1387  05/21 b 
1387 14/9 b 1387 59/8 c 1389  61/15 c 

1388 20/12  a 1386 82/10 a 1386  59/24 a 

1389 70/11  a 1389 82/10  a1388  17/24 a 
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نتايج تجزيه واريانس اثر متقابل سال و درصد برداشت 
د كه اثر انشان د T.fedtschenkoi گونهبر توليد علوفه 

هاي مختلف و اثر متقابل آنها  سطوح مختلف برداشت، سال
. دار بوده است توليد علوفه در سطح يك درصد معنيبر 

ا نيز نشان بندي آنه دانكن و دستهها با روش  مقايسه ميانگين
و  1388سال متعلق به د كه بيشترين ميزان توليد علوفه دا

گرم در پايه بوده و گروه  39/25برابر  ميانگيني با 25تيمار 
كمترين . بندي دانكن بخود اختصاص داد را در گروه اول

 75تيمار  و 1387 مربوط به ميزان توليد علوفه نيز در سال
در گروه و  هبودگرم در پايه  44/5انگيني برابر درصد با مي

مقايسه ميانگين اثر متقابل همچنين . جاي گرفت چهارم
 O.holciformisگونه در تيمار در سال نشان داد كه 

 25و تيمار  1388بيشترين ميزان علوفه مربوط به سال 
گرم در پايه بوده  29/11 با ميانگيني برابردرصد برداشت 

 75و تيمار  1387سال لق به عمتو حداقل آن  اولدر گروه 
در گروه در پايه بوده و گرم  84/7با ميانگيني برابر درصد 
مقايسه ميانگين اثر  سرانجام ).4جدول ( جاي گرفت چهارم

اختالف ميانگين تيماري كه متقابل تيمار در سال نشان داد 
 A.intermediumهاي مختلف در گونه  برداشت در سال

 .نشددار  معني
 

 هاي مورد بررسي هاي چرايي با آزمون دانكن درگونهمقايسه ميانگين اثر متقابل سال و تيمار - 4 لجدو

T.fedtschenkoi   O.holciformis 

 )پايه گرم در( ميانگين و تيمار اثر متقابل سال )پايهگرم در(ميانگين و تيمار اثر متقابل سال

25-1388 a39/25 25-1388 a29/11 

50-1388 b04/11 50-1388  ab10/11 

0-1388 c92/6 0-1386 ab10/11 

50-1386 c39/6 75-1389 ab05/11 

50-1389 c39/6 75-1386 ab05/11 

0-1389 c17/6 25-1389 ab64/10 

0-1386 c17/6 25-1386 ab64/10 

50-1387 c12/6 0-1389 ab56/10 

75-1388 c92/6 50-1389 ab47/10 

75-1389 c88/5 50-1386 ab47/10 

75-1386 c88/5 75-1388 bc 75/9 

0-1387 c72/5 25-1387 bc72/9 

25-1386 c60/5 0-1388 cd01/9  
25-1389 c60/5 0-1387 d41/8 

25-1387 c44/5 50-1387 d 38/8 

75-1387 c44/5 75-1387 d 84/7 

  عدد سمت چپ سال و عدد سمت راست تيمار ،درصد برداشت بر توليد علوفهدر ستون اثر متقابل سال و 

  
  بحث 

داري بين  آمده اختالف معني با توجه به نتايج بدست
هاي مختلف داراي  سالهاي مختلف وجود داشت و در سال
هاي مورد مطالعه  نوسان بوده اما اين نوسان براي گونه

هاي مورد  دهد كه گونه اين امر نشان مي كه يكسان نبود

شدت برداشت نبوده، بلكه عوامل تحت تأثير  فقطبررسي 
 . ندا بوده ديگري مانند شرايط آب و هوايي نيز مؤثر

كه در هر سه گونه  دادنشان تيمارها  مقايسه ميانگين
درصد داراي كمترين عملكرد و  75تيمارهاي شاهد و 

راي بيشترين عملكرد علوفه درصد دا 50و 25تيمارهاي 
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دستي و برداري علوفه بصورت  نظر به اينكه بهره. بودند
نتايج رو  از اين ،كند دام را ايفا مي يسازي، نقش چرا مشابه

اين نتيجه را در  .كردتوان تفسير  صورت زير مي فوق را به
؛ كردتوان تفسير  هاي مورد بررسي چنين مي گونه
پايين بودن درجه خوشخوراكي دليل ب  A.intermediumگونه

و كيفيت علوفه كمتر مورد توجه دام قرار گرفته و تنها در 
در خوشخوراك گياهان صورت مواجه شدن با كمبود علوفه 

مرحله رشد علفي  علوفه اين گونه در فصل خشك ناچار از
مشاهده حتي  .كند ميبيشتر از ساير مراحل فنولوژي استفاده 

 كه يك گياه غير Cousinia multilobaكه دام از گونه  شده
سال طرح كه  ينيز در سال دوم اجراخوشخوراك است 
ا عامل خوشخوراكي ي ،تعليف نمود ،شود خشك محسوب مي

موجب تمايل بيشتر دام به  O. holciformisگونه  علوفه در
تعليف آن شده كه در مرتع با كاهش توليد و انبوهي مواجه 

. شود سطح مرتع مشاهده مي پراكنده در طور بهشده و 
در تمام مراحل  T.fedtschenkoiگونه  ازتعليف  سرانجام

فنولوژي يكسان نبوده و وجود اسانس زياد در مرحله رشد 
در مرحله رشد علفي علفي ممكن است سبب گردد كه دام 

گونه اين دهد و حضور گسترده قرار  چراكمتر آن را مورد 
شدت بر اين اساس . باشد دليل وجود اسانسشايد بمرتع در 

 هادرصد در مرحله رشد علفي موجب تضعيف آن 75برداشت 
برداري زياد موجب  يا بهره شديد و يچرا زيرا. گرديد

كاهش عملكرد  بالتبعو  شده اناختالل در متابوليسم گياه
 يبعكس اثر فيزيولوژي چرا. داشتخواهد علوفه را درپي 

ثبت عمل كرده و در م مورد بررسي هاي گونهمتعادل براي 
ها و گاهي  هاي خانواده گرامينه سبب ايجاد جست گونه
 ها اي هاي رويشي بوته هاي نو و در فرم پنجه

)T.fedtschenkoi(  موجب رشد سرشاخه جديد شده و در
  . دداافزايش توليدشان را نهايت 

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

بدين صورت كه . بررسي حاضر دست يافتمشابه نتايج 
چراي متوسط موجب پراكنش خوب بذر گياهان كليدي و 

با اين تفاوت . مصرف علوفه در مناطق كليدي شده است

بررسي و خصلت رويشي آن  به نوع گونه مورد توجه
در ) Kuntz )1999و  Sharrow همچنين .باشد مي
 Festucaكه تيمار قطع گونه  طالعاتشان چنين نتيجه گرفتندم

viridula درصد براي دو  75و  50، 25، 0هاي  به ميزان
سال بعد تيمار قطع، اثري بر  سال مشاهده شد كه در

يكي از دو سال، پوشش گياه نداشته است و حتي در  تاج
  .بيشتر بود هاي قطع شده از كنترل توليد كل در پايه

از نظر  نيزهاي مورد بررسي  برداشت در سالتكرار 
 كه گونه طوري به. دار بود آماري داراي اختالف معني

A.intermedium  كمترين عملكرد ) 1389( در سال آخر
و  O.holciformisكه دو گونه  علوفه را داشت، در حالي

T.fedtschenkoi كمترين ) 1387( برداري در سال سوم بهره
دهد  اين نتايج نشان مي. اختصاص دادندتوليد را به خودشان 

شدت بيشتر تحت تأثير    A.intermediumكه گونه
قرار دارد و كمتر تحت شرايط ) سال( برداري و تكرار آن بهره

بطور محدود در  "ونه معموالزيرا اين گ. اقليمي است
شده هاي فراخ پراكنده  هاي كم شيب و در داخل دره دامنه
هاي  تر از دامنه در اين نقاط از مراتع، خاك مرطوب. است
م در نتيجه گياه با توجه به داشتن سيست ،دار بوده شيب
هم از رطوبت ) پراكنده در سطح و عمق( هاي افشان ريشه

سطح و عمق خاك  فصلي و هم از رطوبت ذخيره شده در
اما دو گونه . داشتگونه ديگر  بيشتر از دودسترسي 

O.holciformis  وT.fedtschenkoi  برخالف گونه باال
باتوجه به جدول . بيشتر تحت تأثير خشكسالي قرار دارند

ترين سال بررسي بود و كمترين  خشك 1387سال  ،بارندگي
  . همين سال اختصاص داشت بهتوليد علوفه دو گونه باال 

تحقيقي در ) 2007( و همكاران Ehsani ،در اين رابطه
 .Artemisia sieberiارتباط توليد علوفه چهار گونه مرتعي

Stipa barbata, Salsola rigida)  و(Noaea mucronata 
را با بارندگي ابتداي فصل رويش و بارندگي سال قبل مثبت 

كه گياهان  كردنددر اين رابطه چنين استنباط . ندارزيابي كرد
گسترده توانستند از  دائمي با دارا بودن سيستم ريشه عميق و

رطوبت ناشي از بارندگي سال قبل و ابتداي فصل در خاك 
بررسي با نتايج اين نتايج  همچنين. كننداستفاده 
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شان  بررسير د كه) Detling )1999و   Fanestockتحقيق
ها ممكن است  نتيجه رسيدند كه عمل قطع در گراسبه اين 

و وايي داشته همراه خشكسالي اثر فاحشي بر توليد اندام ه
ساعدي و (عالوه ب. مطابقت دارد ،شان كاهش يابد متراك

ر به اين نتيجه دست يافتند كه تكرا )1386- 1389 همكاران،
از رشد رويشي مطلوبي  89در سال  تيمارها موجب شده كه

  .برخوردار نباشد
 گونهدو هاي برداشت و سال  اثر متقابل شدتسرانجام 

O.holciformis  وT.fedtschenkoi داري  اختالف معني
سال از دو ديدگاه قابل بحث و  واثرات متقابل تيمار . داشت

د نگاه اول هرچه شدت برداشت بيشتر باش در. بررسي است
دليل اينكه اندام هوايي گياه هاي بعد ب توليد علوفه در دوره

كه منبع توليد مواد غذايي است در اثر قطع كاهش خواهد 
ين كاهش از سالي به سال ديگر متفاوت خواهد االبته . يافت

طرح  يكه در پايان اجرا طوري هب ،بود و انتظار نيز چنين بوده
خود  قداربه كمترين مبرداري زياد  در ميزان بهرهتوليد علوفه 

شود كه  نين استنباط ميچاز نتايج باال . رسيد
سيار حساس به شدت چرا و مدت ب  O.holciformisگونه
درثاني اين نوسان توليد عالوه بر شدت  .برداري است بهره

ب و هوايي و آبرداشت به عواملي مانند شرايط نامساعد 
بدين نحو كه . بروز خشكسالي و سرشت گونه بستگي دارد

مرتع از رشد و توليد خوب  1388در سال پرباران مثل سال 
در نتيجه از  ،علوفه گياهان خوشخوراك برخوردار بوده

ه و گياه توانسته كاسته شدت با گونه مورد مطالعه رقابشدت 
 بيشتري، در نتيجه سهم كنداز رطوبت فصلي خوب استفاده 

جدول (قايسه ميانگين جدول مبه با مراجعه . در توليد داشت
ها داراي  شود كه كليه تيمارها در تمام سال مشاهده مي) 5

سال در درصد  75تنها تيمار  و ميانگين نزديك به هم هستند
شدت طبيعي است . دوم داراي كمترين ميزان توليد بودند

همراه با خشكسالي سبب شده كه كاهش توليد  برداري بهره
براساس همين استدالل  .بيشتر از آخرين سال برداشت باشد

 1388در سال  O.holciformis شود كه گياه مشاهده مي
 رو ايناز . داشته است درصد 50ميزان توليد را تيمار  حداكثر
. گردد درصد تعيين مي 50اين گونه  مجاز برداري بهره ميزان

كه معتقداست ) Ganskopp )1988نتايج اين تحقيق با نتايج 
اثر شدت برداشت بر ميزان توليد علوفه اثر منفي دارد و 

دليل تفاوت ولي ب. دهد، مطابقت دارد هش ميميزان آن را كا
 كارايج نتدر شدت برداشت گونه مورد بررسي با 

Holechek )2003 ( كه ضريب برداشت مجاز را براي
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Abstract 
This research was aimed to determine the best harvesting intensity for key and indicator 
species including Agropyron intermedium, Oryzopsis holciform, and Thymus 
fedtschenkoi in the cold semi steppe rangelands of Firoozkooh. Treatments consisted of 
different harvesting intensities of 25%, 50%, 75%, and control. In the first year, an area 
of one hectare was selected and fenced. From each of the above species, 40 average 
individuals were selected and each of the above treatments was applied on 10 
individuals. The study individuals were distinguished by numbered signs and the 
harvesting was done manually by clipper. The data were analyzed in a split plot design 
in time and the means were compared using Duncan test. The results showed that the 
highest (24.59, 10.57, and 10.52 g) and the lowest (20.17, 9.91, and 5.78 g) yield were 
obtained at 25% and 75% harvesting intensities.  According to the results of means 
comparison in different, the reduction of forage yield was affected by the harvesting 
intensity. The lowest (15.61, 8.59, 9.14 g) and highest (24.6, 10.8, 12.7 g) forage yield 
were  recorded for the low-rain year (2008) and the wet year (2009), respectively. 
Therefore, a harvesting intensity of 25-50% could be recommended for the study 
species.  
 
Keywords: Harvesting tolerance, forage, Firoozkooh, Agropyron intermedium, 
Oryzopsis holciform, Thymus fedtschenkoi. 


