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 چکیده

 مقدار مقابل در اهیگ هر واکنش سبب نیبد. هستند یاژهیو اتیخصوص یدارا خود یکیاکولوژ طیشرا به بسته مختلف اهانیگ

 Festuca ovina, Festuca rubra, Bromus tomentellusگونه 5در این پژوهش  .بود خواهد متفاوت زین آن یهااندام از برداشت

Alopecorus textiles  وThymus kotschyanus  مورد بررسی  ؛باشندسهند آذربایجان شرقی میهای کلید و مهم مراتع از گونهکه

در برداشت  و )بدون برداشت( بودند درصد و شاهد 75و  50و  25 ،تیمارهای آزمایشی شامل چهار شدت برداشت. ندقرار گرفت

های مختلف اثر شدت ؛نشان دادهای آماری بررسی ت.سال انجام گرف 4فصل رشد با آغاز فصل چرای دام در منطقه به مدت 

و  Festuca rubra ،Bromus tomentellusهای گونهتولید علوفه و سال و اثر متقابل سال و شدت برداشت بر روی برداشت 

Alopecorus textiles ولی در گونه  ؛استدار در سطح خطای یک درصد معنیThymus kotschyanus  هایو شدتاثر سال 

در  ؛نتایج نشان داد باشد.نمیدار معنی اثر سال بر روی تولید علوفه از لحاظ آماری Festuca ovina و در گونه مختلف برداشت
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در  .استمتفاوت های مورد بررسی گونهو ارتفاع  بذرعلوفه، تولید متفاوت میزان تولید های مختلف با وضعیت آب و هوایی سال

و منفی نداشته است  ریبرداشت تأثمختلف  یهاشدت Alopecorus textiles و Bromus tomentellus ،Festuca rubraهای گونه

بنابراین در شرایط مناسب اقلیمی برداشت متوسط تا سنگین  ؛شرایط اقلیمی قرار دارند ریتحت تأثاز شدت برداشت ها بیشتر این گونه

 Festucaتوانستند بنیه و شادابی خود را حفظ نمایند. در گونههای گیاهی هگونوارد نکرده و این  انگیاهاین ای به هیچ گونه صدمه

ovina میزان و افزایش  استبیشترین میزان تولید علوفه و بذر مربوط به شدت برداشت سبک دار نبوده است و اثر سال معنی

های از گونه Thymus kotschyanus یگونه های حیاتی گونه مورد نظر گردید.برداری موجب بروز مشکالت و زوال در تواناییبهره

های انتهایی و زادآوری این گونه را در جوانه ،رود و برداشت سنگینای و حفاظتی( مراتع به شمار میچند منظوره )دارویی، علوفه

یانگر میزان تحمل این که بتع سهند امجاز برای مرحد بهره برداری با توجه به نتایج حاصل  .اندازدمتمادی به مخاطره می یهاسال

تا حتی در شرایط خشکسالی ضمن حفاظت خاک،  شودیمپیشنهاد درصد  50تا  25حدود  ؛باشدیمنسبت به چرای دام  هاگونه

 های گیاهی باشد.گونهضامن بقای این 

 .اقلیم، سهند آذربایجان شرقیمراتع  های کلید،گونه، برداری مجازحد بهرههای كلیدی: واژه

 

 مقدمه

ع در وسعه مراتفظ و تهای مرتعی، بررسی عوامل موثر در حبا توجه به اهمیت مراتع در تعلیف دام و حفظ تولید در اکوسیستم

های بومی در ی از گونه، بسیاربا توجه به سیر قهقرایی مراتع بسیار حائز اهمیت خواهد بود. ایدارراستای دستیابی به اهداف توسعه پ

خت راتع و شناهای مرغوب بومی ماند. بنابراین با حفظ و تکثیر گونهدر معرض خطر نابودی قرار گرفتهپذیر و حتی شرایط آسیب

 بسیار سودمند است.  هاآنهای مقاومت به چرا و خشکی و توان تولید ویژگی

McNagughton (1983)، ها بعضی از گونهالف(  های مختلف گیاهی نسبت به چرا ارائه کرد:سه فرض زیر را برای واکنش گونه

رسیدن چرا به ها تا بعضی از گونه به چرا به شدت حساسند و حتی ممکن است در سطوح چرای سبک صدمه زیادی ببینند. ب(

ها با افزایش شدت تا حد بهینه چرا، رشد بینند. ج( سایر گونهولی از آن میزان بیشتر به شدت صدمه می ؛شوندثر نمیأمیزان معینی مت

های مهم مرتعی یکی از بنابراین تعیین میزان شدت برداشت گونهشود. یابد و به مرگ گیاه ختم میش ولی سپس کاهش میزایگیاه اف
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برداری مجاز در زمینه تعیین حد بهرهبرداری مطلوب از مراتع کمک کند. تواند به مدیریت چرا و بهرهابزارهای اصلی است که می

 مطالعات متعددی صورت گرفته است. گیاهان مرتعی و تعیین ظرفیت مراتع

ان را مورد در منطقه کرد Ajuga chamaecistusبرداری مناسب برای گونه در تحقیقی حد بهره ،(1393و همکاران ) کریمی

 شد. نتایج نشان داد که های گیاه اعمالدرصد بر روی پایه 75و  50، 25)شاهد(،  0های بررسی قرار دادند. در تحقیق فوق برداشت

د ز تحقیق حاه دست آمده با توجه به نتایج ب هاآن. استهای مختلف با وضعیت آب و هوایی متفاوت میزان تولید متفاوت در سال

 مناسب تشخیص دادند. Ajuga chamaecistusدرصد برای گونه  50برداری مجاز بهره

ر مراتع سه درا  Stipa arabicaشادابی گونه های مختلف برداشت بر تولید علوفه و اثر شدت ،(1391و همکاران ) خداقلی

رصد را روی گیاه اعمال د 75و  50، 25)کنترل(،  0های شدت برداشتنیز در تحقیق خود  هاآناصفهان مورد بررسی قرار دادند. 

 ؛است ایش کاستهزمهای مورد آنشان داد که شدت برداشت سنگین از میزان بنیه و شادابی این گونه در طول سال هاآننتایج  کردند.

 50رداشت بیج، میزان شدت با توجه به نتا هاآنسال به تدریج میزان تولید علوفه گونه کاسته شده است.  4به طوری که در طول 

 .شود های برداشت حفظاند تا سالمتی و شادابی گونه در طول سالدرصد را برای این گونه در منطقه مورد مطالعه پیشنهاد کرده

Mushtaque  ش علفی گیاهقطع )به صورت مصنوعی( بر رشد و تولید بخ شدتای که بر روی اثر با مطالعه ،(2009)و همکاران 

Panicum antidotale تراکم  که یحال در ؛تارتفاع و محیط یقه گیاه افزایش یاف، قطع شدتنتیجه گرفتند با افزایش  ؛انجام دادند

ا شادابی ه اعمال شود تروی این گیا بارکیدو ماه هر قطع  شدتپیشنهاد شد که . دها نسبت به برگ و ساقه دچار کاهش شجوانه

  .شودگیاه پایدار بماند و تولید علوفه بهینه 

در  Bromus tomentellusگونه  یو شاداب قدرت علوفه، تولید بر برداشت مختلف هایآثار شدت ،(1392و همکاران ) زاهدی

با بارندگی  1389رصد در سال د 25نتایج نشان داد که بیشترین میزان تولید مربوط به شدت  ؛دادند استان کردستان مورد مطالعه قرار

و  متر اختصاص داردمیلی 170با میزان بارندگی  1387درصد در سال  75و  50متر و کمترین میزان به شدت برداشت میلی 390

بارش،  :سه عامل مهم اقلیمی تأثیر ،(1395بیات و همکاران ) این نتیجه همسو با ؛میزان تولید با عوامل اقلیمی رابطه مستقیمی دارد

ان ستان اصفهاونداب درجه حرارت و رطوبت نسبی هوا بر روی میزان پوشش تاجی و تولید علوفه را در مراتع استپی علویجه و خ

 .ن دادندگونه نشا با تولید و پوششداری را وامل اقلیمی همبستگی مثبت و معنیعمورد مطالعه قرار دادند و بیان داشتند 
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های حیاتی گونه برداری موجب بروز مشکالت و زوال در تواناییافزایش میزان بهره ؛اظهار داشتند ،(1396قصریانی و همکاران )

Aeluropus littoralis درصد با  50برداری های گیاهی حد بهرهگردید. با بررسی اثرات برداشت در تیمارهای منتخب بر روی پایه

 د. شخیص داده اسب تشبروز کمترین اثرات منفی در خصوصیات گیاهی و توانایی حیاتی و استفاده بهینه از تمام علوفه مجاز من

در   Puccinella distansداشت بر تولید علوفه گونههای مختلف برتأثیر شدت ،(1393همچنین قصریانی و همکاران )

 ی مناسب دانستند. درصد را برای این گونه گیاه 50د بررسی قرار دادند و شدت برداشت را مور یغرب جانیآذربازارهای شوره

Fulstone  (2009)، های کلیدی نهبرداری مجاز گودر مطالعات خود بر روی مدیریت چرای مراتع میسیوری میزان حد بهره

عیین درصد ت 55و  55، 50، 35 بیترت بهرا  Stipa nevadensis , Stipa californica , Purshia tridentate , Salix spp :شامل

 درصد در نظر گرفته شده است. 40-65متوسط  طور بهبرداری سایر گیاهان نموده است. حد بهره

ساوه مورد بررسی  را در مراتع خشکه رود Salsola laricinaمیزان حد بهره برداری مجاز گونه  ،(1394)زارع کیا و همکاران 

بر قدرت و شادابی گیاه  در این منطقه خواهد بود وS. laricina ضامن بقای گونه  ،درصد 25ان داشتند شدت برداشت قرار دادند و بی

 نیز تأثیر منفی نخواهد داشت.

 و Agropyron intermedium, Oryzopsis holciformis هایبررسی تحمل به برداشت گونه ،(1395حاجی و همکاران )میر

Thymus fedtschenkoi Ronniger  فوق  یهاگونهرا برای  50تا  25ه مورد مطالعه قرار داد و شدت برداشت مراتع فیروزکورا در

 Bromusهایهای مختلف برداشت گونهمقاومت به شدتمیزان  ،(2015)حاجی و همکاران همچنین میر مناسب تشخیص داد.

tomentellus L.، ovina Festuca  وStipa hohenackeriana مورد بررسی قرار  برداری در مرتع فیروزکوهور تعیین حد بهرهبه منظ

 درصد را پیشنهاد دادند. 50دادند و شدت برداشت 

 یهاگونه رویشی و زایشی یهایژگیومختلف برداشت را بر روی  یهاشدتاثر  ،(1393و  1392احمدی و همکاران )

Koeleria cristata و Bromus tomentellus  رین میزان تولید و درصد دارای کمت 75تیمار  ؛نتایج نشان داد ؛دادند مطالعه قرارمورد

 .استدرصد دارای بیشترین پایداری  50پایداری و تیمار 

Loch & Humphreys (2010)،  مراحل مختلف اعمال تیمار قطع و برداشت روی تولید بذر و  تأثیر عنواندر گزارش خود تحت

همراه بوده و  آذین گلبا ضعیف شدن بذور و کاهش تعداد  توأم تولیدکه کاهش  دارندمیم اعال Stylosanthes humilisرشد گیاه 
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همراه بود. رشد فصلی  هابرگها و و اختالف تولید شاخه دهیگلافزایش تولید بعضی از تیمارها با افزایش اندازه بذور، سرعت 

 گیاهان بستگی به نحوه اعمال تیمارهای مختلف داشت.

ز نقش ظت خاک نیدر حفا نموده و نیتأمکه علوفه مورد نیاز را های مرتعی مقاوم به چرا قاتی به منظور بررسی گونهانجام تحقی

در مقابل  هاآنمل و در نهایت تحرسد. تحقیق حاضر با هدف مشخص کردن بهترین میزان برداشت الزم به نظر می ؛داشته باشند

وان ج حاصل بتساس نتایتا بر ا استهای مورد مطالعه مراتع سهند برای گونهده چرا( ش یمشابه سازشدت برداشت )به عنوان شرایط 

 قضاوت نمود. هاآندر خصوص مقاومت به چرای 

 

 هامواد و روش

 منطقه مورد مطالعهمعرفی 

طول دقیقه  21ه و درج 46تا دقیقه  17درجه و  46موقعیت جغرافیایی در منطقه مورد مطالعه در استان آذربایجان شرقی و 

وسعت این ر دارد. کیلومتری جنوب تبریز قرا 60شمالی در فاصله عرض دقیقه  44درجه و  37دقیقه تا  42درجه و  37شرقی و 

طقه مطابق روش اقلیم من و متر 3420تا 2700 ارتفاع منطقهشود. هکتار و جزء مراتع ییالقی عشایری محسوب می 365منطقه 

، متریلیم 7/202اه سهند متوسط بارندگی در ایستگای معتدل قرار دارد. در محدوده مدیترانه ،(1370)خلیلی، تصحیح شده  دومارتن

 یهاکوهنطقه شامل تیپ اراضی موجود در م  است. گرادیسانتدرجه  12و دمای متوسط  8/7، دمای مینیمم 8/16دمای ماکزیمم 

های اصلی منطقه زار و گونهبوته -زارعلفسیمای پوشش گیاهی  .دهدمرتفع است که بخش عمده آن را تیپ اراضی کوه تشکیل می

 :ندمیاگنبه همراه سایر  و Astragalus aureus ،Onobrychis cornuta :های چوبی نظیرهای با غالبیت گونشامل عناصر بوته

Festuca ovina ،Festuca rubra ،Bromus tomentellus،Alopecorus textiles   برداری از مراتع شیوه بهرهاست. نیز وجود داشته

رداد ز اواسط خا ،من(منطقه، عشایری است و تاریخ ورود و خروج دام براساس پروانه چرای طرح مرتعداری مربوطه )مرتع ارشد چ

 .استروز  90 به مدتماه تا اواسط شهریور 

 قیروش تحق

 ان مورد مطالعهگیاه رویشی فصل به توجه با گرفت. سپس)کلید( مورد نظر قرار  گونه مهم مرتعی 5در سایت مورد بررسی تعداد 

پایه  40ه گردید. در آغاز فصل چرا، از هر گون مورد بررسی تیمارهای در چرا سازیشبیه به ، اقدامدر منطقه دامداری هساالن تقویم و
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 سال ثابت بوده و 4 در طولها این پایهگذاری گردید. پایه نصب شد، عالمت در کنار هردار که پیکه چوبی شماره یکسان انتخاب و با

 به عنوانپایه دوم 10تیمار شاهد یا بدون برداشت،  به عنوانپایه اول  10پایه انتخابی برای هر گونه،  40از چرا محفوظ ماندند. از

مورد  ،رصد برداشتد 75 تیمار به عنوانپایه چهارم  10و برداشت  درصد 50تیمار به عنوانپایه سوم  10برداشت،  درصد 25تیمار 

یک تکرار بوده و بنابراین در هر مرحله از برداشت، علوفه برداشت شده مربوط به  به عنوانبررسی قرار گرفت. هر پایه در هر تیمار 

ای قرار گرفت و پس از خشک شدن توزین گردید. برای برداشت درصدهای مشخص شده تاج پوشش هر پایه آن در پاکت جداگانه

درصدی تقسیم و همین کار تا رسیدن به  25درصد را به دو قسمت  50درصدی تقسیم نموده و باز یکی از  50ت قسم را به دو

  (.1درصد مورد نظر برای برداشت در هر تیمار روی هر پایه صورت گرفت )جدول 

یده و توزین گردید یمار نیز چهای تحت تهای شاهد و نیز بقیه علوفه پایهشدن گیاه، تولید پایه در پایان فصل رشد پس از خشک

ه در آن سال گیا هد شدتولی هفصل رویش مقدار کل علوف تولید در پایان ههای برداشت با باقیماندحاصل از ماه هکه با جمع کردن علوف

 بدست آمد. 

 فصل چرا در طول های مورد بررسیهای برداشت از گونهدرصد -1جدول 
  علوفه باقیمانده نوبت سوم ومنوبت د نوبت اول درصد برداشت )تیمار(

0 - - - 100 

25 9 8 8 75 

50 18 16 16 50 

75 25 25 25 25 

. بذر آوری شدمعجر سال هدر انتهای فصل رویش در  نیز مقدار بذر تولیدی هر پایه ،گیری مقدار علوفه تولیدیعالوه بر اندازه

با  ورد بررسی،مشد. همچنین ارتفاع گیاهان زین گردیده و ثبت توگرم ، با دقت خشک شدنآوری شده از هر پایه پس از جمع

های تیمار مالر زمان اعنیز درصد مرگ و میر گیاهان د. شد ادداشتیمتر تعیین و گیری بیشترین ارتفاع گیاه با دقت سانتیاندازه

 ابیری و شادمل؛ وضعیت ظاه. همچنین سایر خصوصیات گونه مورد نظر شاگرفت انجامهای خشک شده با شمارش پایهبرداشت 

 قیق بررسی گردیدند.در طی دوره تح ،(1-10)برآورد چشمی با نمره 
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برداری اعمال شده در هر رههای انتخابی بر اثر تیمارهای بهدر نهایت میزان تولید، ارتفاع نهایی، تعداد ساقه زایشی و شادابی پایه

های مختلف بر روی خصوصیات گونه مورد مطالعه برداریو منفی بهرهسرانجام با بررسی اثرات مثبت سال بررسی و ثبت شد. 

 د.برداری مجاز تعیین شترین حد بهرهمناسب

ها سال رفته شد وگه کار ببرای روشن شدن نحوه اثر سال )به ویژه بارندگی( بر تولید تیمارهای مختلف، تجزیه واریانس یکطرفه 

ه و انکن مقایسها به کمک آزمون د)فاکتور فرعی( در نظر گرفته شد و تمامی میانگینهای اصلی در طرح مورد نظر به عنوان کرت

 ها انجام شد.انس دادهه واریکاماًل تصادفی، تجزی ههای خرد شده در زمان با طرح پای. با استفاده از طرح آماری کرتبندی شدنددسته

دت چهار ار و به مده تکر تصادفی با کامالًزمان در قالب طرح پایه میزان کل علوفه تولیدی در قالب طرح آماری اسپیلیت پالت در 

 زمون دانکن موردمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و میانگین صفت مورد بررسی با آSPSS Statistics 17.0 سال در نرم افزار 

رصد با استفاده از د 5و  1ح نکن و در سطبه روش دا هاآنمیانگین  هها از جمله مقایستمامی مراحل تجزیه داده مقایسه قرار گرفت.

 افزار انجام شد.نرم

 

 نتایج

میزان علوفه تولیدی، میانگین بذر، میانگین ارتفاع و بنیه و شادابی  1389تا  1386 یهاسالبر اساس مطالعات انجام شده در 

 آورده شده است. ،2جدول های مورد بررسی در گونه

 Thymusتفاوت داشت. بجز گونه 1389-1386 یهاسالهای مورد بررسی در لوفه گونهبا توجه به نتایج، میزان تولید ع

kotschyanus  1389ها بیشترین میزان تولید علوفه مربوط به سال در سایر گونه ؛بود 1388که بیشترین میزان تولید مربوط به سال 

 بوده است. 1387و کمترین میزان مربوط به سال 

های که اثر شدت ؛و نتایج حاصل از تجزیه واریانس مشخص شد 1389تا  1386 یهاسالدر ی های آماربر اساس بررسی

 Festuca rubra،Bromus یهاگونهتولید علوفه و سال و اثر متقابل سال و شدت برداشت بر روی مختلف برداشت )تیمار( 

tomentellus  وAlopecorus textiles ی در گونه ول ؛استدار در سطح خطای یک درصد معنیThymus kotschyanus  و اثر سال

، بنابراین ؛دار نشده استمعنی اثر سال بر روی تولید علوفه از لحاظ آماری Festuca ovina و در گونه های مختلف برداشتشدت

  داری وجود نداشت.های مختلف از لحاظ آماری اختالف معنیبین سال



 

 

 سایت سهنددر  1389-1386 یهاسالارها در اعمال تیم یهاشاخصنتایج حاصل از -2 دولج
  1386 1387 1388 1389 

نام گونه
 

تیمار
تولید علوفه 

 
 (
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میانگین  
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C

m
میانگین (
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بنیه و شادابی
 

تولید علوفه
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ارتفامیانگین  
) ع

C
m

میانگین تولید  (
بذ
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بنیه و شادابی  

 

تولید علوفه
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ارتفا
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) ر
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بنیه و شادابی 
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) ع

C
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میانگین تولید  (
بذ

) ر
گرم(

بنیه و شادابی 
 

Festuca 
rubra 

2/13 6  25 8/12 10 1/2 3/27 1/13 شاهد  25 - 10 0 8/27  - 10 
25 5/13 28 9/1 10 8/12 7/23  7 9/13  7/23  - 10 3/4  7/27  - 10 
50 1/16 29 8/1 10 7/11 1/26  10 6/16  1/26  - 10 7/10  9/28  - 10 
75 9/18 3/29 2 10 8/14 2/26  8 4/19  2/26  - 10 6/15  6/29  - 10 

Bromus 
tomentellus 

1/11 9  3/39 8/9 10 3/2 3/35 9/10 شاهد  3/39  - 9 0 5/35  - 9 
25 6/13 9/32 1/2 10 4/9 1/39  10 5/12  1/39  - 10 6/4  34 - 10 
50 7/10 1/34 2/2 10 7/9 6/35  9 10 6/35  - 10 1/6  34 - 10 
75 7/14 8/32 3/2 10 6/14 06/37  9 6/16  06/37  - 10 8/14  5/34  - 10 

Festuca 
Ovina 

7/12 7  9/21 3/12 10 6/1 4/23 5/12 شاهد  9/21  - 9 0 8/26  - 9 
25 07/12 7/24 5/1 9 5/11 9/22  6 6/12  9/22  - 9 4 6/27  - 9 
50 8/9 1/24 7/1 9 2/9 1/22  7 10 1/22  - 9 8/5  28 - 9 
75 10 23 4/1 9 8/10 6/18  9 5/10  6/18  - 9 6/7  2/28  - 9 

Thymus 
Kotschyanus 

2/1 2/7 94/3 10 5/1 04/5 05/4 شاهد  10 2/4  2/7  5/1  10 0 5 3/1  10 
25 5/4 1/5 2/1 10 1/4 31/7 9/0  10 4/4  3/7  9/1  10 4/1  6/5  1/1  10 
50 4/4 01/5 4/1 10 3/4 4/7 1/1  10 4 4/7  5/1  10 4/2  6/5  9/0  10 
75 9/4 07/5 6/1 10 7/4 3/7 1/1  9 4/1  3/7  1/2  10 5/3  3/5  9/0  10 

Alopecorus 
textilis 

9/2 2/42 8/12 10 2/3 8/41 1/13 شاهد  10 2/13  2/42  1/3  10 0 2/43  8/2  10 
25 7/15 45 5/3 10 7/13 3/44 1/3  10 9/15  3/44  4/3  10 7/5  8/46  30 10 
50 3/11 4/41 1/3 10 11 8/41 8/2  10 8/12  83/41  9/2  10 5/7  1/43  1/2  10 



 

 

  1386 1387 1388 1389 
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75 5/18 1/43 2/3 10 4/13 4/45 7/2  10 7/17  42/45  6/3  10 6/13  4/46  4/3  10 
 



 

 

انجام آزمایش و تیمارهای چرایی اعمال شده با  یهاسالربوط به هر کدام از های انتخابی ممیانگین تولید پایه ،3در جدول 

 . ندآزمون دانکن مورد مقایسه قرار گرفت

 ها و تیمارهای مختلف با آزمون دانکندر سالهای مورد بررسی مقایسه میانگین تولید علوفه گونه -3جدول 

 گونه
 تیمارهای مختلف برداشت سال

 درصد 75 درصد 50 درصد 25 شاهد 89 88 87 86

Festuca ovina a11/11 a 03/11 a 51/11 a 37/11 a 69/12 a 19/12 b72/9 b42/10 

Festuca rubra a42/15 b01/13 a83/15 a04/16 c27/13 c54/13 b36/15 a11/18 

Bromus tomentellus a55/12 b92/10 a6/12 a18/13 c93/10 b24/12 c24/10 a 84/15 

Thymus kotschyanus a54/4 a 28/4 a 23/4 a 30/4 a 08/4 a 45/4 a 3/4 a 52/4 

Alopecorus textiles a78/14 b 77/12 a 90/14 a 89/14 c 21/13 b13/15 c23/12 a 77/16 

 مورد آزمایش است. یمارهایت و هاسالنشان دهنده اختالف بین   a,b,c,dحروف

 آورده شده است. ،4های مورد بررسی در جدول روی تولید گونه های مختلف برداشت براثر متقابل سال و شدت

 های مورد بررسیبرداشت بر تولید علوفه گونههای مختلف اثر متقابل سال و شدت مقایسه میانگین -4جدول 
 درصد 75 درصد 50 درصد 25 شاهد سال نام گونه

Festuca ovina 

1386 ab55/12 abc07/12 ef81/9 def01/10 

1387 ba 39/12 bcd51/11 f29/9 cde93/10 

1388 ab 76/12 ab 77/12 def01/10 def52/10 

1389 a08/13 ab 43/12 ef76/9 def21/10 

Festuca rubra 

1386 def11/13 def52/13 bc15/16 a91/18 

1387 def82/12 ef64/12 f77/11 cd81/14 

1388 def29/13 de97/13 bc60/16 a46/19 

1389 de89/13 de05/14 b92/16 a28/19 

Bromus 

tomentellus 

1386 efg99/10 bc69/13 efg 81/10 b7/14 

1387 g88/9 g43/9 g75/9 b65/14 

1388 efg 15/11 cde55/12 fg01/10 a68/16 

1389 def71/11 bcd29/13 fg37/10 a34/17 

Thymus 

kotschyanus 
1386 ab05/4 ab 5/4 ab 63/4 a 99/4 

1387 b 94/3 ab 17/4 ab 34/4 ab 7/4 



 

 

 درصد 75 درصد 50 درصد 25 شاهد سال نام گونه

1388 ab 23/4 ab 46/4 ab 09/4 ab 12/4 

1389 ab 10/4 ab 67/4 ab 15/4 ab 27/4 

Alopecorus 

textilis 

1386 ef19/13 bc75/15 fg7/11 a5/18 

1387 ef 89/12 ed71/13 g06/11 ef 42/13 

1388 ef 23/13 bc 78/15 ef 89/12 a7/17 

1389 ef 35/13 cd3/15 ef 27/13 ab46/17 

 مورد آزمایش است. یمارهایت و هاسالنشان دهنده اختالف بین   a,b,c,dحروف

 

 یریگجهیو نت بحث

 Alopecorusو Festuca ovina ،Festuca rubra  ،Bromus tomentellus، Thymus kotschyanusهایدر مراتع سهند گونه

textilis تولید علوفه، بذر، ارتفاع و میزان بنیه و  چهار سالها مقایسه نتایج بروند. های کلید و با ارزش این منطقه به شمار میاز گونه

اعمال  هاآنهای آن یکسان بود و هیچ گونه تیماری بر روی های مورد بررسی که شرایط برای تمام پایهشادابی تیمار شاهد گونه

های گیاهی خصوصیات مورد بررسی گونهشود که عوامل مختلفی بر روی تولید علوفه و سایر چنین استنباط می ؛نگردیده است

فصل رویش و پراکنش آن، درجه حرارت  یهاماهتوان به مقدار بارندگی . از جمله این عوامل میاستموجود در مراتع تأثیرگذار 

 هاآن العملعکسگیاهی و  یهاگونهخصوصیات ذاتی  ،اردیبهشت و خرداد یهاماهدرجه حرارت  به خصوصفصل رویش  یهاماه

-1386نسبت به مقدار بارندگی و درجه حرارت اشاره نمود. بیشترین مقدار بارندگی سالیانه در مراتع سهند مربوط به سال آماری 

خشک بوده است.  یهاسالمتر جزء میلی 4/140با  1387-1386متر و کمترین میزان بارندگی مربوط سال میلی 4/347با  1385

اما تولید گیاهی  ؛ل توجهی در میزان بارندگی و دمای هوا نسبت به سال میانگین وجود نداشتقاب و کاهشگرچه افزایش  1386سال 

 خوب بارندگی در این سال افزایش نسبی داشت.  نسبتاًبا توجه به پراکنش 

مربوط به  مورد بررسی با هم اختالف داشتند. بیشترین میزان تولید علوفه یهاسالدر  Festuca ovinaمیزان تولید علوفه گونه 

. کمترین میزان تولید علوفه استدرصد  25و بعد از آن مربوط به تیمار  1389گرم در پایه در سال  13تیمار شاهد به میزان تقریباً 

داری با سنگین از لحاظ آماری اختالف معنیمتوسط و  یهابرداشتشدت . استدرصد  75و  50های مربوط به شدت برداشت

با  مختلف با هم تفاوتی نداشتند. یهاسالدار نبود و میزان تولید در سال بر روی این گونه گیاهی معنی ن اثرهمچنی یکدیگر نداشتند.



 

 

و افزایش میزان  استبیشترین میزان تولید علوفه و بذر مربوط به شدت برداشت سبک  Festuca ovinaتوجه به اینکه در گونه 

شدت برداشت سبک برای این گونه گیاهی  ؛گرددهای حیاتی گونه مورد نظر میاییبرداری موجب بروز مشکالت و زوال در توانبهره

 یاستپ مهینرا در مراتع   Festuca ovinaیگونه برداری ازمیزان مجاز بهرهنیز  ،(1392) و همکاران شود. حسینیپیشنهاد می

ه منفی داشت ریتأث دیتولبر میزان  شدت برداشت سنگین ؛نشان داداین محققین نتایج  ؛مورد بررسی قرار دادند گلستان آبادسرعلی

بنابراین غیر از ؛ مختلف داشته است یهاسالداری در با وجود عدم برداشت اختالف معنی تیمار شاهدبا توجه به اینکه . اما است

شدت و  علت آن را عوامل اقلیمی عنوان نمودنداین محققین که  ه استداشت ریتأث دیتولمیزان عامل برداشت، عامل دیگری در کاهش 

 درصد را برای این گونه گیاهی پیشنهاد دادند. 60برداشت 

ساقه( از  13دهنده )به تعداد تعداد ساقه گل 1386درصد سال  25در بررسی مقدار بذر تولید شده مشخص گردید که در تیمار 

مورد مطالعه بیشتر بوده است و با افزایش شدت برداشت میزان بذور تولید شده نیز کاهش یافت. همسو با  یهاسالارهای بقیه تیم

مراحل مختلف اعمال تیمار قطع و برداشت روی تولید  ریعنوان تأثدر گزارش خود تحت  ،Loch  & Humphreys (2010)این نتیجه

که کاهش تولید توأم با ضعیف شدن بذور و کاهش تعداد گل آذین همراه بوده  دارندیمعالم ا Stylosanthes humilisبذر و رشد گیاه 

همراه بود و رشد فصلی  هابرگها و و اختالف تولید شاخه یدهگلو افزایش تولید بعضی از تیمارها با افزایش اندازه بذور، سرعت 

 گیاهان بستگی به نحوه اعمال تیمارهای مختلف داشت. 

 یهاسالدر  ،است 1388در سال درصد  75گرم مربوط به تیمار  4/19بیشترین مقدار تولید علوفه با  Festuca rubraه گوندر 

گرم مربوط به  7/11کمترین آن با  ودرصد بوده است  75باالترین میزان علوفه تولید شده مربوط به تیمار  1389و  1388و  1386

 Festucaمنفی نداشته است و گونه  ریتأثدر این گونه سنگین رسد شدت برداشت می ربه نظ. است 1387در سال  درصد 50تیمار 

rubra میزان علوفه تولید شده در تمامی تیمارها به  1387و با توجه به خشکسالی سال  داردشرایط اقلیمی قرار  ریتحت تأث بیشتر

اثرات منفی نشان نداد. بنابراین در  گونه چیه Festuca rubraشدت برداشت سنگین در تولید علوفه گونه شدت کاهش یافت. 

 . کندینمای به این گیاهان وارد شرایط مناسب اقلیمی برداشت متوسط تا سنگین هیچ گونه صدمه

درصد  75 مورد مطالعه، مشخص گردید که گونه مورد مطالعه در تیمار یهاسالدر بررسی ارتفاع این گونه در تیمارهای مختلف 

کمترین مقدار ارتفاع  مترسانتی 7/23با اندازه  1387درصد سال  25متر بیشترین و در تیمارهای سانتی 84/30اندازه با  1388سال 

  .برداشت حفظ شد یهاشدتبنیه و شادابی این گونه گیاهی نیز در تمامی را دارا بوده است. 

http://pec.gonbad.ac.ir/article-1-65-fa.pdf
http://pec.gonbad.ac.ir/article-1-65-fa.pdf


 

 

بیشترین میزان تولید  .شتندبررسی با هم اختالف دامورد  یهاسالدر  Bromus tomentellusگونه میزان علوفه تولید شده در 

بوده است. با توجه به اینکه بهترین زمان نتیجه گیری در گرم در پایه  3/17به میزان  1389درصد در سال  75علوفه در تیمار 

م شده است. مشاهدات بر انجا هاهیپاکه در این مدت بیشترین اثر تیمارها بر روی  باشدیمهای آخر برداشت ها سالبرداشت داده

تولید کمترین میزان  بنیه و شادابی خود را حفظ نماید. ؛ها نشان داد این گونه گیاهی تا شدت برداشت سنگین توانسته استروی پایه

اقلیم بر روی این گونه گیاهی بیشتر از شدت برداشت بوده است و خشکسالی به  ریتأث بنابراین، است 1387سال  مربوط بهعلوفه 

 &Detling همسو با این نتیجه  .شودیمدر این گونه گیاهی  سنگین باعث کاهش میزان تولید علوفه نسبتاًهمراه شدت برداشت 

Fahnestock (1999)،  ها همراه با خشکسالی اثر فاحشی بر روی به این نتیجه رسیدند که عمل قطع در گراس شانیهایبررسدر

 یابد.کاهش میان تراکم هوایی داشته و میز یهااندامتولید 

را مورد بررسی قرار دادند و بیان داشتند با  Bromus tomentellusآثار قطع بروی گونه  ،(1390) ساعدی و همکارانهمچنین 

درصد از وزن رویش ساالنه حتی  40توجه به تغییرات محیطی و مدیریتی موثر بر روی این گونه مهم مرتعی، چرای دام تا کمتر از 

نتایج حاصل از این تحقیق با نتایج زاهدی و  ط خشکسالی ضامن بقای این گونه در مراتع سارال کردستان خواهد بود.در شرای

 Bromusشادابی گونه و قدرت علوفه، تولید بر برداشت مختلف هایاین محققین آثار شدت ؛مغایرت دارد (1391همکاران )

tomentellus  درصد در  25نشان داد که بیشترین میزان تولید مربوط به شدت  هاآننتایج  ؛دادنددر استان کردستان مورد مطالعه قرار

 170با میزان بارندگی  1387درصد در سال  75و  50متر و کمترین میزان به شدت برداشت میلی 390با بارندگی  1389سال 

  .پیشنهاد دادند Bromus tomentellusگونه  متر اختصاص دارد. این محققین شدت برداشت سبک را جهت حفظ تولید و شادابیمیلی

بر روی تولید علوفه  مختلف برداشت یهاشدتاثر سال و ؛ مشخص شد 89تا  86 یهاسالبر اساس مطالعات انجام شده در طی 

لف های مختبرداری و همچنین بین شدتمختلف نمونه یهاسالبین بنابراین  .باشددار نمیمعنی Thymus kotschyanus گونه

در . استگرم در پایه  4و میانگین علوفه تولید شده حدود  شتهای مختلف از لحاظ آماری اختالف وجود ندابرداشت در سال

درصد  50مورد مطالعه، مشخص گردید که گونه مورد مطالعه در تیمار  یهاسالمختلف  یمارهایتبررسی ارتفاع این گونه در 

مقدار ارتفاع را  نیکمتر متریسانت 92/4با اندازه  1388سال  شاهد ماریتتر بیشترین و در سانتی م 47/7با اندازه  1387 یهاسال

درصد سال  75تیمار در ومورد مطالعه تفاوت چندانی باهم نداشتند  یهاسالدارا بوده است. مقدار بذر تولید شده در این گونه در 

میزان تولید بذر  1389سال آخر در مورد مطالعه بیشتر بود و  یهاسالگرم( از بقیه تیمارهای  1/2بذر هر پایه )به مقدار  ،1388

میرحاجی و از جمله  ؛حققین دیگری نیز روی این جنس تحقیقاتی انجام دادندت. مقبل کمترین میزان را داشته اس یهاسالنسبت به 



 

 

بیان  هاآن ؛مورد بررسی قرار دادندرا در مراتع فیروزکوه  Thymus fedtschenkoiبرداشت گونه  شدت میزان ،(1395همکاران )

درصد در مرحله رشد علفی سبب تضعیف این گونه گیاهی گردیده و چرای شدید موجب اختالل در  75داشتند، شدت برداشت 

ه اثر فیزیولوژی چرای متعادل برای گون به عکس کاهش عملکرد علوفه رو به دنبال خواهد داشت. متعاقباً متابولیسم گیاهان شده و 

مورد بررسی مثبت عمل کرده و موجب رشد سرشاخه جدید شده در نهایت تولیدشان را افزایش داد، همچنین اظهار داشتند این گونه 

 Thymusگونه  با توجه به اینکه .باشدیمقرار گرفته و کمترین تولید این گونه مربوط به این سال  1387خشکسالی سال  ریتحت تأث

kotschyanus های انتهایی و جوانهسنگین رود و برداشت ای و حفاظتی( مراتع به شمار می)دارویی، علوفه چند منظوره هایاز گونه

درصد  50تا  25 شدت برداشت ، بنابراین جهت حفظ این گونه گیاهیاندازدبه مخاطره می متمادی یهاسالزادآوری این گونه را در 

 .گرددپیشنهاد می Thymus kotschyanus برای گونه

اثر سال و  ؛مشخص شد Alopecorus textilisگونه  بر روی 1389تا  1386 یهاسالبر اساس نتایج بدست آمده در طی  

بیشترین  .استدار سطح خطای یک درصد معنیدر Alopecorus textilis  بر روی تولید علوفه گونه های مختلف برداشتشدت

گرم در پایه و کمترین میزان آن مربوط  5/18به میزان  1388و  1386 یهاالسدرصد در  75میزان تولید مربوط به شدت برداشت 

اقلیم بیشتر  ریتأثرسد در این گونه گیاهی نیز به نظر می .استگرم در پایه  11به میزان  1387درصد در سال  50به شدت برداشت 

برداشت بر تولید علوفه، قدرت و شادابی  ختلفهای مآثار شدت( 1396قصریانی و همکاران )همچنین از شدت برداشت بوده است. 

های مختلف با اظهار داشتند، در سالدر مراتع تزخراب ارومیه مورد مطالعه قرار دادند، این محققین  Aeluropus littoralisگونه 

موجب بروز مشکالت و  برداری. نتایج آنان نشان داد که افزایش میزان بهرهاستوضعیت آب و هوایی متفاوت میزان تولید متفاوت 

های های حیاتی گونه مورد نظر گردید. این محققین با بررسی اثرات برداشت در تیمارهای منتخب بر روی پایهزوال در توانایی

مورد مطالعه، مشخص  یهاسالدر بررسی ارتفاع این گونه در تیمارهای مختلف  درصد را پیشنهاد دادند. 50برداری گیاهی حد بهره

با  1386درصد سال  50سانتی متر بیشترین و در تیمار 82/46با اندازه  1389درصد سال  25 که گونه مورد مطالعه در تیمارگردید 

درصد  75در تیمار  ؛کمترین مقدار ارتفاع را دارا بوده است. در بررسی مقدار بذر تولیدشده مشخص گردید مترسانتی 3/41اندازه 

با مقدار  1389درصد سال  50مورد مطالعه بیشتر و در تیمار یهاسالگرم( از بقیه تیمارهای  6/3ر بذر هر پایه )به مقدا 1388سال 

 بود. گرم کمتر  1/2

خصوصیات  تفاوت از ناشی اختالف، باشد و اینهای گیاهی یکسان نمیگونه چرای به مقاومت نتایج نشان داد، میزان

 آن کلید گیاهی هایگونه خصوصیات بر مبنای علمی مدیریتی اعمال نیازمند مرتعی هر است. گیاهان این مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی



 

 

 مختلف برداشت یهاشدتبر روی اثر سال  Alopecorus textiles و Bromus tomentellus ،Festuca rubraهای در گونه. است

 ؛های مذکور نداشته استنفی بر روی گونهم ریتأثدرصد  75مختلف برداشت تا  یهاشدتدر سطح یک درصد معنی دار شده است و 

در شرایط مناسب اقلیمی برداشت متوسط تا  و شرایط اقلیمی قرار دارند ریتحت تأثها بیشتر از شدت برداشت این گونهبنابراین 

با توجه به  .ایندبنیه و شادابی خود را حفظ نم قادرندهای گیاهی ای به این گیاهان وارد نکرده و این گونهسنگین هیچ گونه صدمه

 50تا  25حدود  ؛باشدیمها نسبت به چرای دام که بیانگر میزان تحمل این گونهمجاز برای مرتع سهند حد بهره برداری  ،نتایج حاصل

 های گیاهی باشد.ضمن حفاظت خاک، ضامن بقای این گونه ،شود تا حتی در شرایط خشکسالیدرصد پیشنهاد می
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Abstract 

Due to the decreasing trend of rangelands, many native species are vulnerable and even at risk of extinction. 

Therefore, preservation and proliferation of native species of rangelands and recognition of the characteristics of 

grazing and drought tolerance and their production potential are very beneficial. In this study, the five species of 

Festuca ovina, Festuca rubra, Bromus tomentellus, Alopecurus textilis and Thymus kotschyanus, which are the 

key species of Sahand Rangelands in East Azerbaijan were studied.Treatments in each block included four 

grazing intensities, namely 25%, 50%, 75% and the control intensity. The harvest was performed during the 

growing season and at the beginning of the grazing season for four years (2007-2010). Statistical analysis 



 

 

showed that the effect of different harvesting intensities and the year of sampling as well as the interaction 

between the year and intensity of harvest on forage production of Festuca rubra, Bromus tomentellus and 

Alopecurus textilis was significant with the error rate of one percent. However, the effect of the year and 

intensity of harvest on Thymus kotschyanus and the effect of the year of sampling on Festuca ovina were not 

significant. The results showed that forage production, seed production and height of said species were variable 

in years with different weather conditions. The most amount of forage and seed production of Bromus 

tomentellus, Festuca rubra and Alopecurus textilis was 15.8, 18.1 and 16.7 respectively that related to 75% 

harvest intensity and these species were more affected by climate change rather than the intensity of harvest. 

Therefore, in favorable weather conditions, medium to heavy harvesting did not cause any harm to these plants 

and they were able to maintain their vitality. The most amount of forage and seed production of Festuca ovina 

was 12.19 kg/ha that related to light harvest. Increasing the harvest rate caused problems and undermined the 

vitality of the species in the study The most amount of Thymus kotschyanus forage was 4.5 kg/ha that related to 

75% harvest intensity but because of Thymus kotschyanus was a multifunctional rangeland species )medicinal 

uses, consumption as forage and conservation purposes) and the heavy harvesting of its terminal buds has 

undermined the regeneration of this species in recent years. Therefore, the 25% harvesting intensity was 

appropriate for preserving this species. 

Key words: Allowable use, Key species, Sahand Rangelands, East Azarbaijan, Climate. 


