
چكيــده
گونة Bromus tomentellus برای مطالعة اثر شدت  های مختلف برداشت بر تولید علوفه، قدرت، و شادابی در مراتع مجیدآباد 
نتایج  تیمار های آزمایشی شامل چهار شدت برداشت 25، 50، و 75 درصد و شاهد )بدون برداشت( بود.  انتخاب شد.  قروه 
به دست آمده در قالب طرح اسپیلیت پالت در زمان در سه سال، 1387- 1389، در نرم افزار های SAS و IRRISTAT  تجزیه 
و تحلیل شد. نتایج نشان داد که اثر سال و شدت  های مختلف برداشت، همچنین، اثر متقابل سال و شدت  های مختلف برداشت 
بر تولید علوفه و شادابی گونة Bromus tomentellus  در سطح یک درصد معنی  دار است و بین تیمار های 50 و 75 درصد، 
از لحاظ آماری، اختالف معنی داری وجود ندارد. بیشترین میزان تولید به شدت برداشت 25 درصد در سال 1389 با بارندگی 
390 میلی متر اختصاص دارد و کمترین میزان به شدت برداشت 50 و 75 درصد در سال 1387 با میزان بارندگی 170 میلی متر. 
بر اساس تجزیة AMMI، نخستین مؤلفة اصلی اثِر متقابل حدود 93/6 درصد از واریانس اثر متقابل را بیان کرد و در سطح یک 
درصد معنی  دار شد. بای پالت نخستین مؤلفة اصلی اثر متقابل و میانگین تولید نشان داد که تیمار 25 درصد باالترین میانگین تولید 
را دارد و از پایداری نسبتًا مناسبی برخوردار است و تیمار شاهد دارای کمترین میزان پایداری و تیمار 75 درصد دارای بیشترین 
پایداری است. بنابراین، با توجه به نتایج، برای حفظ تولید و شادابی گونة Bromus tomentellus و همچنین حفاظت خاک 

میزاِن برداشت 25 درصد برای این گونه پیشنهاد می شود. 

واژگان كليدي: Bromus tomentellus، شدت برداشت، قدرت و شادابی، مراتع مجیدآباد قروه.

E. mail: bayat@rifr-ac.ir * نویسنده مسئول     تلفن: 02144580281 
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بررسی آثار شدت  های مختلف برداشت بر تولید علوفه، قدرت، و 
 Bromus tomentellus شادابی گونة

)مطالعة موردی: مراتع مجیدآباد قروه ـ استان کردستان(

 صالح الدین زاهدی؛ پژوهشگر مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان 
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مقدمه
منابع  باارزش ترین  و  مهم ترین  از  یکی  ایران  مراتع 
فرآورده  های  لحاظ  از  مراتع  اگرچه  است.  کشور  ملی 
خوراکی،  صنعتی،  دارویی،  فرآورده  های  شامل  فرعی 
حیات وحش، حفاظت خاک و کنترل و افزایش ذخیرة 
آب های زیرزمینی، و تلطیف هوا و بهبود محیط زیست 
و باالبردن رطوبت نسبی در سطح کشور اهمیت ویژه  ای 
دارد )Fazilaty & Hosseini Araqi, 1965(، باید اذعان 
کرد اصلی ترین بهره برداری از مراتع برای تأمین علوفة 
دام  ها و چرای آن هاست. بدیهی است چنین بهره برداری 
از مراتع، که با حفظ و پایداری آن ها همراه باشد، نیازمند 
حد  درنظرگرفتن  است.  بهینه  مدیریت  و  برنامه ریزی 
بهره بردارِی مجاز از مراتع یکی از ابزارهای اصلی است 
که می تواند به مدیریت چرا و بهره برداری مطلوب از آن 
کمک کند. دستیابی به مناسب ترین شدت برداشت، که 
به عملکرد بهینة دام و پایداری اکوسیستم مرتعی منجر 
شود، از اصول اساسی در مدیریت مرتع به شمار می آید.
با توجه به اینکه عواملی مانند مقدار بارندگی و نحوة 
پراکنش آن، نوع خاک، پستی و بلندی، ترکیب گونه ای 
دام  نوع  و  مرتع،  وضعیت  موجود،  گیاهان  سرشت  و 
 Stoddart(  ;1998  )1998  ,Mesdaghi استفاده کننده 
در  و،  دسترس  در  علوفة  بر   ,Moghadam  ;1975,
تأثیر می گذارند،  دام گذاری در عرصه  بر شدت  نتیجه، 
دیدگاه های نظری متخصصان مرتع و نتایج به دست آمده 
در یک رویشگاه مرتعی، ضمن ارزشمندی، برای همة 
 )2009( .Arzani et al .مناطق تعمیم پذیر نخواهد بود
طی مطالعه ای در حوزة میناوند طالقان میزان بهره برداری 
Bromus tomentellus در سطوح 25،  برای گونة  را 
50، و 75 درصد به کمک روش صفحة مشبک در نظر 
درصد   25 بهره  برداری  میزان  داد  نشان  نتایج  گرفتند. 

بیشترین همبستگی را با تولید داشت.
)Tate et al )1994. اثر شدت  های مختلف برداشت 
را بر رشد مجدد گونه  های دائمی گراس بررسی کردند 
و نتیجه گرفتند که رشد مجدد این گونه ها در شدت زیاد 
برداشت  می یابد. شدت  کاهش  زیادی  بسیار  مقدار  به 

زیاد باعث کاهش قند  های محلول گیاه می شود، با وجود 
این، تفاوت چندانی در عملکرد به وجود نمی آورد.

ایستگاه  در   ،.Siah Mansoor et al  )2011(
تحقیقاتی زاغه لرستان، اثر چهار شدت برداشِت سبک، 
 Bromus متوسط، سنگین، و بدون برداشت را بر گونة
به  گونه  این  که  کردند  بیان  و  بررسی   tomentellus
شرایط چرای سنگین واکنش منفی نشان داد و از نظر 
شدت  آنان  بنابراین،  گرفت.  قرار  تأثیر  تحت  شادابی 

چرای 25 درصد را برای این گونه پیشنهاد کردند.
تحقیقاتی  ایستگاه  در   ،.Hosseini et al  )2011(
سبک،  برداشِت  شدت  چهار  اثر  گرگان،  سرعلی آباد 
 Bromus متوسط، سنگین، و بدون برداشت را بر گونة
 25 برداشت  شدت  و  کردند  بررسی   tomentellus

درصد را برای این گونه مناسب دانستند.
)چرای  قطع  آثار   Saedi & Ghasriani  )2011(
 Bromus مرتعی  مهم  گونة  بر  را  شبیه سازی شده( 
tomentellus بررسی و بیان کردند، با توجه به تغییرات 
مدیریتی و محیطی مؤثر بر این گونة مرتعی، چرای دام 
در  حتی  ساالنه،  رویش  وزن  از  درصد   40 از  کمتر  تا 
سال  های خشک سالی هم، ضامن بقای این گونه در منطقة 
 )2002( .Akbarnia et al .سارال کردستان خواهد بود
گونه  های  مجاز  بهره برداری  حد  تعیین  که  کردند  بیان 
مرتعی می تواند در حفظ و بهره برداری صحیح از مرتع 
مفید باشد و بقای آن را تضمین کند. نتایج تحقیقات آن ها 
بر گونة Bromus tomentellus نشان داد عملکرد مادة 
خشک در طول سال ها کاهش یافت و بیشترین کاهش در 
تیمار 70 درصد بود و چرای شدید باعث کاهش کیفیت 
علوفه در سال بعد شد. چرای سبک )30 درصد برداشت( 
تعداد پنجه ها را در بوته افزایش داد و در تیمار 70 درصد 
کمترین تعداد پنجه در بوته مشاهده شد. از لحاظ میزان 
مادة آلی خاک، چرای سنگین و شاهد، به ترتیب، بیشترین 

و کمترین میزان را داشتند.
)Sanadgol & Moghadam )2004 اثر کوتاه مدت 
تناوبی و مداوم و  )یک فصل چرا( سیستم  های چرای 
شدت  های چرای سنگین، متوسط، و سبک را  بر تولید 

بررسی آثار شدت  های مختلف برداشت بر تولید علوفه، قدرت، و ...
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سرپا، در ایستگاه تحقیقات مراتع همند آبسرد،  بررسی 
کاهش  بر  تناوبی  چرای  که  داد  نشان  نتایج  کردند. 
گیاه  قدرت  و  ساقه  و  ارتفاع  سرپا،  تولید  پارامتر های 
بیشتر  مداوم  به چرای  نسبت   Bromus tomentellus
شدت  افزایش  تناسب  به  سیستم،  دو  هر  در  و  بوده 
 Shikui کاسته شد.  گیاه  قدرت  و  تولید سرپا  از  چرا، 
 Qinghai منطقة  گراس لند های  )2003(در    .et al
 Bromus چین، که دارای انواع گراس  ها و گونة غالب
tomentellus است، شدت  های چرایی سبک، متوسط، 
و سنگین را، به ترتیب، 30، 50، و 70 درصد به کار بردند 
و به این نتیجه رسیدند که شاخص سطح برگ و میزان 
این  یافت.  افزایش  چرا  شدت  افزایش  با  خشک  مادة 
محققان میزان برداشت مجاز از این مراتع را 50 درصد 

بیان کردند.
)Firincioglu et al )2008. در مراتع تخریب شدة 
این  به  تحقیقی،  طی  ترکیه،  مرکز  نیمه خشک  استپی 
معنی داری،  طور  به  سنگین،  چرای  که  رسیدند  نتیجه 
زادآوری  و  شادابی،  گیاهی،  پوشش  کاهش  سبب 
 Bromus tomentellus جمله  از  غالب  گونه  های 
به دست آمده،  نتایج  به  توجه  با  بنابراین،  می شود. 
به  منطقه،  این  در  گونه،  این  برداشِت  شدت  میزان 
 .Austin et al )1983( .میزان 50 درصد پیشنهاد شد
گیاهان  سرپا  تولید  و  مجدد  رشد  که  دادند  گزارش 
کاهش  چرا،  شدت  افزایش  تناسب  به  گندمی،  دائمی 
یافت، به طوری که در تیمار چرای سنگین رشد مجدد 
 )2006(  .Tavakoli et al رسید.  درصد   7 به  گیاهان 
تأثیر شدت  های مختلف چرایی و چرای استراحتی بر 
مراتع  در  را   Bromus tomentellus تراکم  و  تولید 
گرفتند  نتیجه  و  کردند  بررسی  شمالی  خراسان  استان 
در  شدید  چرای  شدت  در  گونه  این  تولید  میزان  که 
با یک سال  این کاهش  البته،  سال سوم کاهش یافت؛ 
میزان  تحقیق  این  شد.  جبران  مرتع  استراحت دهی 
درصد   65 تا   45 چرای  حد  تا  را  گیاه  این  تحمل 

اندام های هوایی گیاه مشخص می کند.
Bromus tomentellus یا علف پشمکی از گندمیان 

فرم  با  و  سرد  رشد  فصل  مرتعی  باارزش  و  کلیدی 
بیولوژیک دسته ای است که با پراکندگی زیاد در گسترة 
وسیعی از مراتع کوهستانی کشور به شکل چشمگیر به 
صورت گونة غالب و همراه در ترکیب تیپ  های مرتعی 
است  گیاهی   Bromus tomentellus دارد.  حضور 
بسیار پُرپشت و قوی که قسمت اعظم برگ های آن در 
به خوبی می پوشاند.  را  پایین ساقه است و روی خاک 
آن  و گسترة  و عمق  است  قوی  بسیار  و  ریشه کالفی 
به وضعیت خاک بستگی دارد. در خاک های عمیق تر با 
بافت متوسط گسترده تر است. این گونه موجب حفاظت 
جریان های  حرکت  نیز  و  آن  فرسایش  مانِع  و  خاک 
هم   Bromus tomentellus می شود.  آب  سطحی 
در  و حتی  است  مقاوم  در خشکی  هم  و  یخبندان  در 
آن  طبیعی  حیات  تجدید  نیز  خشک  بسیار  سال های 
 Bromus tomentellus می پذیرد.  صورت  به سهولت 
کالسه   های  همة  و  خوش خوراک  بسیار  است  گیاهی 
دام، به ویژه گوسفند و گاو، به خوبی، از آن چرا می کنند. 
می شود  خشک  تقریبا،ً  به خوشه نشستن،  از  پس  ولی، 
کاهش  به شدت  آن  به  دام  و گرایش  و خوش خوراکی 
می یابد. علف پشمکی گونه ای است بسیار مقاوم به چرا 
که در عرصه هایی با چرای مناسب از شادابی، پنجه زنی، 
و رشد مکرر خوبی برخوردار است، در حالی که چرای 
سنگین و مفرط مانع تشکیل گل می شود و، در برداشت 
بیش از 70 درصد، ارتفاع و تولید گیاه به شدت کاهش 

.)2005 ,Moghimi( می یابد
در  موضوع،  اهمیت  به  توجه  با  و  زمینه  همین  در 
چهار شدت  )سه  ساله(،  کوتاه مدت  آثار  به  مطالعه  این 
کردستان  استان  در  قروه  مجیدآباد  مراتع  در  برداشت، 

پرداخته شد.

موادوروشها
منطقة مورد مطالعه بخشی از مراتع قروه در بخش شمالی 
روستای مجیدآباد است با مختصات جغرافیایی 47ً ´02 
°35 عرض شمالی و 57ً ´48 °47 طول شرقی. ارتفاع 
متوسط منطقه 2300 متر، متوسط بارندگی حوضه 341/5 
میلی متر، متوسط درجة حرارت 10/7 درجة سانتی گراد، 

از صفحه 267 تا 276
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و اقلیم منطقه بر اساس روش دومارتن نیمه خشک است. 
گونه   های عمده همراه تیپ عبارت اند از:

 Bromus tomentellus, Stipa bromoides,
 Tragopogon petrocarpus, Scariola orientalis,
Tanacetum polycephalum, Poa bulbosa.

روش  یا  چرا  تقلید  روش  از  بررسی  این  در 
شبیه سازی استفاده شد و در سایت مورد بررسی گونة 
Bromus tomentellus ارزیابی شد. در این تحقیق اثر 
شدت   های برداشت صفر )شاهد(، 25، 50، و 75 درصد 
بنیه و شادابی بررسی شد. در  بر میزان تولید علوفه و 
پایة یکسان  از هر گونه 40  آغاز فصل چرای متداول، 
انتخاب شد و با پیکة چوبی شماره دار، که در کنار هر 
پایه نصب شده، پایه ها عالمت گذاری شدند. این پایه ها 
در اجرای طرح، در طول سه سال، ثابت بودند و از چرا 
محفوظ ماندند. َده پایه به عنوان شاهد در نظر گرفته شد 
و از 10 پایه 25 درصد، از 10 پایة دیگر 50 درصد و از 
10 پایة آخر 75 درصد علوفة سال جاری در هر سال، 
به صورت تدریجی، چیده شد و، پس از خشک کردن 
در هوای آزاد، توزین و وزن علوفة هر پایه در هر سال 
ثبت شد. در پایان فصل رشد، پس از خشک  شدن گیاه، 
بقیة علوفه نیز چیده و توزین شد که با جمع کردن علوفة 
حاصل از ماه   های برداشت با باقی ماندة تولید در پایان 
فصل رویش مقدار کل علوفة تولیدشده گیاه در آن سال 
پایه  های  شادابی  و  تولید  میزان  سرانجام،  آمد.  به دست 
اعمال شده در هر  بهره بردارِی  تیمار های  اثر  بر  انتخابی 
سال بررسی و ثبت شد. هر پایه برای سنجش شادابی 
در مراحل مختلف رویشی بررسی شد و عددی بین 1 تا 
10، بسته به میزان شادابی هر پایه، به آن اختصاص داده 
شد؛ در نهایت، با توجه به اعداد کسب شده در مراحل 
شادابی  شاخص  عنوان  به  عدد  یک  رویشی،  مختلف 
گیاه در آن سال ثبت گردید. میزان کل علوفة تولیدی 
در قالب طرح آماری اسپیلیت پالت در زمان در قالب 
طرح پایه کاماًل تصادفی با ده تکرار و به مدت سه سال 
در نرم افزار SAS تجزیه و تحلیل شد و میانگین صفت 
متقابل  اثر  شد.  مقایسه  دانکن  آزمون  با  بررسی  مورد 

تیمارها با استفاده از مدل AMMI تجزیه و تحلیل شد. 
بدین منظور از نرم افزار IRRISTAT استفاده شد.

نتایج
بر اساس مطالعات انجام گرفته در سال  های 1387 تا 1389 
و با توجه به نتایج جدول 1، تجزیة واریانس مشخص 
شد. اثر سال و اثر شدت  های مختلف برداشت بر تولید 
علوفه و شادابی گونة Bromus tomentellus در سطح 
یک درصد معنی دار است، بنابراین، بین سال های مختلف 
و شدت  های مختلف برداشت، از لحاظ آماری، اختالف 
وجود دارد. اثر متقابل سال و شدت  های مختلف برداشت 
بر تولید علوفه در سطح یک درصد معنی دار است، ولی 

بر بنیه و شادابی معنی دار نیست.
میانگین تولید علوفه و شادابی پایه  های انتخابِی هر 
یک از سال های مورد آزمایش با آزمون دانکن مقایسه 
شد )جدول 2(. تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که 
به لحاظ مقایسة میانگین اثر سال بر میزان تولید علوفه 
و شادابی گونة Bromus tomentellus، بین سال های 
اختالف  آماری،  لحاظ  از  تا 1389،  از 1387  مختلف، 
میزان  بیشترین  که  طوری  به  دارد،  وجود  معنی داری 
تولید علوفه و شادابی در سال 1389 و کمترین میزان 

آن در سال 1387 است.
میانگین تولید و شادابی پایه  های انتخابی هر یک از 
تیمار های چرایی اعمال شده با آزمون دانکن مقایسه شد 
)جدول 3(. به لحاظ مقایسة میانگین اثر شدت  های مختلف 
برداشت بر میزان تولید گونة Bromus tomentellus، از 
لحاظ آماری، اختالِف معنی داری وجود دارد، به طوری 
به ترتیب، در شدت  بیشترین میزان تولید و شادابی،  که 
برداشت 25 درصد و تیمار شاهد است و کمترین میزان 
تولید و شادابی را می توان، به ترتیب، در شدت برداشت 
برداشت 50 و 75  بین شدت  75 درصد مالحظه کرد. 
درصد، از لحاظ آماری، اختالف معنی داری وجود نداشت.

مختلف  شدت  های  و  تولیدی  علوفة  میان  رابطة 
برداشت گونة Bromus tomentellus بر اساس رابطة 

رگرسیونی است ) شکل 1(.

بررسی آثار شدت  های مختلف برداشت بر تولید علوفه، قدرت، و ...



271 نشریه مرتع و آبخیزداری، مجله منابع طبیعی ایران، دوره 66، شماره 2، تابستان 1392،

٥ 
 

  جينتا
 .انس مشخص شديوار ةيتجز، 1ج جدول يو با توجه به نتا 1389تا  1387هاي   ه در سالرفتگ اساس مطالعات انجام بر

درصد  يكدر سطح  Bromus tomentellus ةگون يد علوفه و شادابيمختلف برداشت بر تولهاي   اثر سال و اثر شدت
اختالف وجـود دارد. اثـر    ،ياز لحاظ آمار ،مختلف برداشتهاي   مختلف و شدتهاي  سال نيب ،ني، بنابرااستدار  يمعن

 يه و شـاداب يـ بـر بن  يول است،دار  يدرصد معن يكد علوفه در سطح يمختلف برداشت بر تولهاي   متقابل سال و شدت
  .يستدار ن يمعن

  Bromus tomentellus ةگون يبد علوفه و شادايانس اثر شدت برداشت و سال بر توليوار. تجزية 1جدول 

منابع تغييرات  ةدرج
آزادي

ميانگين 
مربعات علوفه 

توليدي

ميانگين مربعات 
بنيه و شادابي

هاي مختلف برداشت شدت 3  73/365 ** 93/25 ** 
36  خطاي اول 55/27  37/0  

سال 2 **27/158  9/12 ** 
هاي مختلف  اثر متقابل سال و شدت

برداشت 6 68/50 ** 4/0 ns 

دوم خطا 72 17/4  06/31  

cv   5/19 95/8

  

  يدار يعدم معن ns% و 1داربودن در سطح  ياحتمال معن ٭٭

  
شـد  سه ين مقاكش با آزمون دانيآزما موردهاي  از سال يكهر  يِانتخابهاي   هيپا يد علوفه و شادابين توليانگيم

 يد علوفه و شادابيزان تولين اثر سال بر مينگايم ةسيدهد كه به لحاظ مقا يها نشان م ل دادهيه و تحليتجز ).2جدول (
وجـود   يدار ياختالف معنـ  ،ياز لحاظ آمار ،1389تا  1387از  ،مختلفهاي  ن ساليب ،Bromus tomentellus ةگون

  است. 1387زان آن در سال ين ميمتركو  1389در سال  يد علوفه و شادابيزان تولين ميشتريه بك يدارد، به طور

  نكش با آزمون دانيآزماهاي  در سال يد علوفه و شادابين توليانگيم ةمقايس .2جدول 
  بنيه و شادابيپايه) توليد علوفه (گرم/سال

13875/8  c   c  72/6  
138833/10 b 42/7 b 
138948/12 a 85/7 a 

  ش استيمورد آزماهاي  ن سالياختالف ب ةدهند نشان c، و a ،bحروف 

  
 شـد سـه  ين مقاكـ شده با آزمون دان اعمال ييچراهاي  مارياز ت يكهر  يانتخاب هاي  هيپا يد و شادابين توليانگيم

از  ،Bromus tomentellus ةد گونيزان توليمختلف برداشت بر مهاي   ن اثر شدتيانگيم ةسي. به لحاظ مقا)3جدول (
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  جينتا
 .انس مشخص شديوار ةيتجز، 1ج جدول يو با توجه به نتا 1389تا  1387هاي   ه در سالرفتگ اساس مطالعات انجام بر

درصد  يكدر سطح  Bromus tomentellus ةگون يد علوفه و شادابيمختلف برداشت بر تولهاي   اثر سال و اثر شدت
اختالف وجـود دارد. اثـر    ،ياز لحاظ آمار ،مختلف برداشتهاي   مختلف و شدتهاي  سال نيب ،ني، بنابرااستدار  يمعن

 يه و شـاداب يـ بـر بن  يول است،دار  يدرصد معن يكد علوفه در سطح يمختلف برداشت بر تولهاي   متقابل سال و شدت
  .يستدار ن يمعن

  Bromus tomentellus ةگون يبد علوفه و شادايانس اثر شدت برداشت و سال بر توليوار. تجزية 1جدول 

منابع تغييرات  ةدرج
آزادي

ميانگين 
مربعات علوفه 

توليدي

ميانگين مربعات 
بنيه و شادابي

هاي مختلف برداشت شدت 3  73/365 ** 93/25 ** 
36  خطاي اول 55/27  37/0  

سال 2 **27/158  9/12 ** 
هاي مختلف  اثر متقابل سال و شدت

برداشت 6 68/50 ** 4/0 ns 

دوم خطا 72 17/4  06/31  

cv   5/19 95/8

  

  يدار يعدم معن ns% و 1داربودن در سطح  ياحتمال معن ٭٭

  
شـد  سه ين مقاكش با آزمون دانيآزما موردهاي  از سال يكهر  يِانتخابهاي   هيپا يد علوفه و شادابين توليانگيم

 يد علوفه و شادابيزان تولين اثر سال بر مينگايم ةسيدهد كه به لحاظ مقا يها نشان م ل دادهيه و تحليتجز ).2جدول (
وجـود   يدار ياختالف معنـ  ،ياز لحاظ آمار ،1389تا  1387از  ،مختلفهاي  ن ساليب ،Bromus tomentellus ةگون

  است. 1387زان آن در سال ين ميمتركو  1389در سال  يد علوفه و شادابيزان تولين ميشتريه بك يدارد، به طور

  نكش با آزمون دانيآزماهاي  در سال يد علوفه و شادابين توليانگيم ةمقايس .2جدول 
  بنيه و شادابيپايه) توليد علوفه (گرم/سال

13875/8  c   c  72/6  
138833/10 b 42/7 b 
138948/12 a 85/7 a 

  ش استيمورد آزماهاي  ن سالياختالف ب ةدهند نشان c، و a ،bحروف 

  
 شـد سـه  ين مقاكـ شده با آزمون دان اعمال ييچراهاي  مارياز ت يكهر  يانتخاب هاي  هيپا يد و شادابين توليانگيم

از  ،Bromus tomentellus ةد گونيزان توليمختلف برداشت بر مهاي   ن اثر شدتيانگيم ةسي. به لحاظ مقا)3جدول (
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در شـدت   ،بيـ ترت بـه  ،يد و شـاداب يـ زان توليـ ن ميشـتر يه بك يوجود دارد، به طور يدار يمعن اختالف ،يلحاظ آمار
 75در شـدت برداشـت    ،بيترت به ،توان يمرا  يد و شادابيزان تولين ميمتركو  استمار شاهد يدرصد و ت 25برداشت 

  وجود نداشت. يدار ياختالف معن ،ياز لحاظ آمار ،درصد 75و  50 ن شدت برداشتيب .دكرمالحظه  درصد
  

  نكمختلف برداشت با آزمون دانهاي  ارميدر ت يد علوفه و شادابين توليانگيم ةسيمقا .3جدول 
  بنيه و شادابيپايه) (گرم/ توليد علوفهشدت برداشت

46/11شاهد b36/8 a

25%92/14 a86/7 b

50%06/8 c46/6 c

75%31/7 c  c  63/6  

  

  ش استيبرداشت مورد آزماهاي   ن شدتياختالف ب ةدهند نشان c، و a ،b حروف

  
ـ   هـاي    دتو شـ  يديـ تول ةعلوفان يم ةرابط  ةرابطـ بـر اسـاس    Bromus tomentellus ةمختلـف برداشـت گون

  .)1ل كش ( است يونيرگرس
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جدول 1. متوسط، حداقل، و حداكثر عوامل مستقل رابطه های منطقه ای منحنی تداوم جریان

جدول 2. مقایسة ميانگين توليد علوفه و شادابی در سال های آزمایش با آزمون دانكن

جدول 3. مقایسة ميانگين توليد علوفه و شادابی در تيمار های مختلف برداشت با آزمون دانكن

شكل 1. رابطة رگرسيونی علوفة توليدی و شدت  های مختلف برداشت

٭٭ احتمال معنی داربودن در سطح 1% و ns عدم معنی داری

حروف a، b، و c نشان دهندة اختالف بين سال های مورد آزمایش است

حروف a، b، و c نشان دهندة اختالف بين شدت  های برداشت مورد آزمایش است

٧ 
 

  مختلف برداشتهاي   و شدت يديتول ةعلوف يونيرگرس ةرابط .1ل كش

  
زان يـ م شيآزمـا  اجـرايِ هـاي   د دارد، در طول سـال يزان توليدر م يادير زيتأث يبارندگ قدارمه كنيبا توجه به ا

 هـاي  سـال  يطرا ردستان كت قروه يسا يزان بارندگيم 4و ثبت شد. جدول  يريگ ت مورد مطالعه اندازهيسا يبارندگ
  دهد. ينشان م 1389 -1387

  

  شيآزما موردهاي  ردستان در سالكت قروه يسا ين بارندگيانگيم .4جدول 
 يبارندگ مقدارمتوسط 
  متر) ليي(م

1387 1388  1389  

1/167 6/356  6/430  
  

در ( شـد سـه  ين مقاكد علوفه با آزمون دانيمختلف برداشت بر تولهاي   ن اثر متقابل سال و شدتيانگيم ةسيمقا
  .يستدار ن يمعن يحروف مشابه از لحاظ آمار .)5جدول 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

از صفحه 267 تا 276
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با توجه به اینکه مقدار بارندگی تأثیر زیادی در میزان 
میزان  آزمایش  اجراِی  سال های  طول  در  دارد،  تولید 
شد.  ثبت  و  اندازه گیری  مطالعه  مورد  سایت  بارندگی 
را طی  کردستان  قروه  بارندگی سایت  میزان   4 جدول 

سال های 1387- 1389 نشان می دهد.
مقایسة میانگین اثر متقابل سال و شدت  های مختلف 
برداشت بر تولید علوفه با آزمون دانکن مقایسه شد )در 
جدول 5(. حروف مشابه از لحاظ آماری معنی دار نیست.

٧ 
 

  مختلف برداشتهاي   و شدت يديتول ةعلوف يونيرگرس ةرابط .1ل كش

  
زان يـ م شيآزمـا  اجـرايِ هـاي   د دارد، در طول سـال يزان توليدر م يادير زيتأث يبارندگ قدارمه كنيبا توجه به ا

 هـاي  سـال  يطرا ردستان كت قروه يسا يزان بارندگيم 4و ثبت شد. جدول  يريگ ت مورد مطالعه اندازهيسا يبارندگ
  دهد. ينشان م 1389 -1387

  

  شيآزما موردهاي  ردستان در سالكت قروه يسا ين بارندگيانگيم .4جدول 
 يبارندگ مقدارمتوسط 
  متر) ليي(م

1387 1388  1389  

1/167 6/356  6/430  
  

در ( شـد سـه  ين مقاكد علوفه با آزمون دانيمختلف برداشت بر تولهاي   ن اثر متقابل سال و شدتيانگيم ةسيمقا
  .يستدار ن يمعن يحروف مشابه از لحاظ آمار .)5جدول 
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  نكبا آزمون دان ،مختلف برداشتهاي  ماريها و ت در سال ين صفت مورد بررسيانگيم. مقايسة 5جدول 
دت چرا *ش

 سال
توليد (گرم در 

  پايه)
سال–شاهد

1387 
07/13 b

سال–25%
1387 

bc87/10

سال-50%
1387 

f76/4  

سال–75%
1387 

ef32/5  

سال–شاهد
1388 

bcd65/9  

سال–25%
1388 

a66/16  

سال-50%
1388 

dec31/8  

سال–75%
1388 

def7/6  

سال–شاهد
1389 

bc6/11  

سال–25%
1389 

a2/17  

سال-50%
1389 

bc11/11  

سال–75%
1389 

bcd91/9  

  

  

  دار ندارند يگر اختالف معنيديكبا  ≥ p% 1با حروف مشابه در سطح احتمال  ايه    نيانگيم

  
ن يمتـر كو اسـت   1389درصد در سـال   25 يد مربوط به شدت چرايزان تولين ميشتريب ،5با توجه به جدول 

ـ د يـ زان توليـ . م1387درصـد در سـال    75و  50 يرازان آن مربوط به شدت چيم در  Bromus tomentellus ةگون
  داشته است. يشيروند افزا 1389تا سال  1387درصد از سال  25شدت برداشت 

ز يـ ن AMMI ةيـ د علوفـه بـا روش تجز  يـ مختلف برداشت بـر تول هاي   ن اثر متقابل سال و شدتيانگيمة سيمقا
 10و  36حـدود   ،بيـ ترت بـه  ،دار شـد و  يدرصد معنـ يك برداشت و سال در سطح مختلف هاي   اثر شدت شد. يبررس

مختلـف  هـاي    اثر متقابـل سـال و شـدت    ،نيهمچن ).6جدول ( ل را به خود اختصاص دادكدرصد از مجموع مربعات 

Formatted Table

جدول 4. ميانگين بارندگی سایت قروه كردستان در سال های مورد آزمایش

جدول 5. مقایسة ميانگين صفت مورد بررسی در سال ها و تيمار های مختلف برداشت، با آزمون دانكن

ميانگين    های با حروف مشابه در سطح احتمال p ≤ %1 با یكدیگر اختالف معنی دار ندارند

با توجه به جدول 5، بیشترین میزان تولید مربوط به 
شدت چرای 25 درصد در سال 1389 است و کمترین 
به شدت چرای 50 و 75 درصد در  مربوط  آن  میزان 

 Bromus tomentellus سال 1387. میزان تولید گونة
سال  تا   1387 سال  از  درصد   25 برداشت  شدت  در 

1389 روند افزایشی داشته است.

بررسی آثار شدت  های مختلف برداشت بر تولید علوفه، قدرت، و ...
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مختلف  شدت  های  و  سال  متقابل  اثر  میانگین  مقایسة 
نیز   AMMI تجزیة  روش  با  علوفه  تولید  بر  برداشت 
بررسی شد. اثر شدت  های مختلف برداشت و سال در 
سطح یک درصد معنی دار شد و، به ترتیب، حدود 36 و 
10 درصد از مجموع مربعات کل را به خود اختصاص 

داد )جدول 6(. همچنین، اثر متقابل سال و شدت  های 
از مجموع مربعات  مختلف برداشت حدود 10 درصد 
متقابل  اثر  اصلی  مؤلفة  داد.  اختصاص  خود  به  را  کل 
اول)IPC1(  در سطح یک درصد معنی دار شد و 93/6 

درصد از مجموع مربعات اثر متقابل را بیان کرد.

٩ 
 

ر د (IPC1)اثـر متقابـل اول   ياصـل  ةل را به خود اختصاص داد. مؤلفـ كدرصد از مجموع مربعات  10برداشت حدود 
  .كرد انيدرصد از مجموع مربعات اثر متقابل را ب 6/93دار شد و  يدرصد معن يكسطح 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  Bromus tomentellus ةگون ةعلوفد يمختلف برداشت بر تولهاي  اثر سال و شدت AMMI ةتجزي .6جدول 

 ةدرج منابع تغيير
 آزادي

مجموع 
مربعات

درصد سهم از 
مجموع مربعات  ميانگين مربعات

هاي مختلف  شدت 3 2/1097  4/ 73/365 **

سال 5/10  316ة5 2  **27/158  
هاي مختلف  شدت *سال 6 12/304  1/10  68/50 **

IPC1 4 8/284  65/93 


2/71 ** 
IPC2 2 2/19  / 6/9 ns

خطا 108 24/120


89/42 


6/31  

  يردا يعدم معن ns% و 1داربودن در سطح  ياحتمال معن ٭٭

  
درصـد از   25مـار  يه تكـ نشـان داد   ،)2ل كد (شـ يـ ن توليانگيـ اثر متقابل و م ياصل ةمؤلفن ينخست ،پالت يبا

و  يداريـ زان پايـ ن ميمتـر ك يمـار شـاهد دارا  يت و دار استربرخو ينسبتاً مناسب يداريد و از پاين توليانگين ميباالتر
ر ينسـبت بـه سـا    يتـر  درصد روند اثر متقابـل مشـابه   75و  50مار ي. تاست يدارين پايشتريب يدرصد دارا 75مار يت
برخـوردار   يداريـ زان پايـ ن ميمتركبوده و از  يروند اثر متقابل مشابه يدارا 1387 مار شاهد با ساليمارها دارند. تيت

و  1388هاي   د را داراست و سالين توليانگين ميمترك 1387د و سال ين توليانگين ميباالتر يدارا 1389است. سال 
  دارند. يروند اثر متقابل مشابه 1389

جدول 6. مقایسة ميانگين صفت مورد بررسی در سال ها و تيمار های مختلف برداشت، با آزمون دانكن

٭٭ احتمال معنی داربودن در سطح 1% و ns عدم معنی داری

و  متقابل  اثر  اصلی  مؤلفة  نخستین  پالت،  بای 
میانگین تولید )شکل 2(، نشان داد که تیمار 25 درصد 
مناسبی  نسبتًا  پایداری  از  و  تولید  میانگین  باالترین  از 
میزان  کمترین  دارای  شاهد  تیمار  و  است  برخوردار 
پایداری  بیشترین  دارای  درصد   75 تیمار  و  پایداری 
است. تیمار 50 و 75 درصد روند اثر متقابل مشابه تری 

نسبت به سایر تیمارها دارند. تیمار شاهد با سال 1387 
دارای روند اثر متقابل مشابهی بوده و از کمترین میزان 
باالترین  دارای   1389 سال  است.  برخوردار  پایداری 
میانگین تولید و سال 1387 کمترین میانگین تولید را 
متقابل  اثر  روند   1389 و   1388 سال  های  و  داراست 

مشابهی دارند.

  

(گرم در پايه)توليديةميانگين علوف

1513.411.810.28.67

IPCA1

1.2

0.58

-0.04

-0.66

-1.28

شاهد

25%
50%

75%

1387

1388
1389

  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  دين توليانگياثر متقابل و م ياصل ةمؤلفن ينخستپالت  يبا .2 لكش

  

  

  گيري بحث و نتيجه
هاي   بروز تفاوت ي، برااستار كن پژوهش آشيمدت ا وتاهك ةدوردر  ياهيبر پوشش گ يگذار دامهاي   ر شدتياگرچه تأث

 ياهيرات پوشش گييتغ يفكيو  يمكروند  يدر بررس Arzani et al. (1998) .است ازين يرت يشتر به زمان طوالنيب
 ةمشـاهد  ينـد بـرا  كردو اعالم  اشاره ياهيرات پوشش گييندبودن روند تغكُمرسوم در مراتع به  يمتأثر از شدت چرا

  از است.ين يتر يطوالن ةدورپوشش به  ةساالنهاي  ريرپذيياز تغ يواقعهاي  روند
ـ  يد علوفه و شـاداب يمختلف برداشت بر تولهاي   ج نشان داد اثر سال و شدتينتا  Bromus tomentellus ةگون

مختلف هاي   اثر متقابل سال و شدت ،نيدار است. همچن يدرصد معن يكدر سطح  1389تا  1387هاي  در طول سال
اخـتالف   ،ياز لحـاظ آمـار   ،درصـد  75 و 50هـاي   مـار ين تيب است.دار  يمعن ،ياز لحاظ آمار ،د علوفهيبرداشت بر تول

زان آن ين ميمتركو  1389درصد در سال  25د مربوط به شدت برداشت يزان تولين ميشتريوجود ندارد. ب يدار يمعن
د در شدت برداشـت  يزان تولين ميكمتر ،بين ترتيبد است. 1387درصد در سال  75و  50مربوط به شدت برداشت 

 & Sanadgol ، وAkbarnia et al. (2008) ،Siah Mansoor et al. (2011) جينتـا ن مشاهده شد كه بـا  يسنگ
Moghadam (2004) 4ن اثر ان محققيا .مطابقت دارد و بدون برداشـت را   ،نيسبك، متوسط، سنگ شدت برداشت

ان ن واكنش منفي نشـ يط چراي سنگين گونه به شرايان نمودند ايو ب كردندبررسي  Bromus tomentellus ةبر گون
، Burleson et al. (1982)، Painter et al. (1989) نز چوينني امحقق .ر قرار گرفتيثأداد و از نظر شادابي تحت ت

اه قطـع  يـ گهاي   و ساقهها  از پنجه ين، تعداديسنگ يدر ضمن چرا ،كهند كرد اظهار Samtos & Trlica (1978)و 
بـا   ،رو  نيـ از ا .ديآ يد برميجد ةپنجد يها و تول م پنجهيدد ترمجبران خسارت وارده، درصبراي اه يگاين  ،نيبنابرا شد،

از جمله سـاقه و   ،ها بخشر يرشد سا ،نيبنابرا ،آورد يوجود مه د بيجدهاي   ، ساقهيا رهياز مواد ذخ ياديصرف مقدار ز
 Austin et ،نيهمچنـ  .ابدي ياهش مكشه يد سرپا و رين عمل مقدار توليافتد. بر اثر ا ير ميبه تأخ ،موجودهاي   پنجه

al. (1983)  ش شـدت چـرا  يبـه تناسـب افـزا    ،يگنـدم  ياهان دائمي، گيد سرپايه رشد مجدد و تولك دادندگزارش، 
 جيآمده با نتا دست هج بيد و نتايدرصد رس 7اهان به ين رشد مجدد گيسنگ يمار چرايه در تك يبه قسم ؛افتياهش ك

Tate et al. (1994) و  كردند يگراس بررس يدائمهاي   ن اثر شدت برداشت را بر رشد گونهان محققيا ؛رت دارديمغا

شكل 2. بای پالت نخستين مؤلفة اصلی اثر متقابل و ميانگين توليد
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بحثونتیجهگیری
اگرچه تأثیر شدت  های دام گذاری بر پوشش گیاهی در 
این پژوهش آشکار است، برای بروز  دورة کوتاه مدت 
 Arzani .تفاوت  های بیشتر به زمان طوالنی تری نیاز است
et al. )1998( در بررسی روند کّمی و کیفی تغییرات 
مراتع  در  مرسوم  از شدت چرای  متأثر  گیاهی  پوشش 
به ُکندبودن روند تغییرات پوشش گیاهی اشاره و اعالم 
کردند برای مشاهدة روند های واقعی از تغییرپذیر های 

ساالنة پوشش به دورة طوالنی تری نیاز است.
نتایج نشان داد اثر سال و شدت  های مختلف برداشت 
 Bromus tomentellus بر تولید علوفه و شادابی گونة
در طول سال های 1387 تا 1389 در سطح یک درصد 
متقابل سال و شدت  های  اثر  است. همچنین،  معنی دار 
آماری،  لحاظ  از  علوفه،  تولید  بر  برداشت  مختلف 
معنی دار است. بین تیمار های 50 و 75 درصد، از لحاظ 
آماری، اختالف معنی داری وجود ندارد. بیشترین میزان 
تولید مربوط به شدت برداشت 25 درصد در سال 1389 
و   50 برداشت  شدت  به  مربوط  آن  میزان  کمترین  و 
75 درصد در سال 1387 است. بدین ترتیب، کمترین 
میزان تولید در شدت برداشت سنگین مشاهده شد که 
 Siah Mansoor  ،)2008(  .Akbarnia et al نتایج  با 
 )2004( Sanadgol & Moghadam و ،)2011( .et al
مطابقت دارد. این محققان اثر 4 شدت برداشِت سبک، 
 Bromus متوسط، سنگین، و بدون برداشت را بر گونة
گونه  این  نمودند  بیان  و  کردند  بررسی   tomentellus
از  و  داد  نشان  منفی  واکنش  سنگین  چرای  شرایط  به 
نظر شادابی تحت تأثیر قرار گرفت. محققانی نیز چون 
1982( .Burleson et al(، Painter et al. )1989(، و 
Samtos & Trlica )1978( اظهار کردند که، در ضمن 
چرای سنگین، تعدادی از پنجه ها و ساقه  های گیاه قطع 
وارده،  خسارت  جبران  برای  گیاه  این  بنابراین،  شد، 
برمی آید.  جدید  پنجة  تولید  و  پنجه ها  ترمیم  درصدد 
ذخیره ای،  مواد  از  زیادی  مقدار  صرف  با  این  رو،  از 
ساقه  های جدید به وجود می آورد، بنابراین، رشد سایر 
تأخیر  به  موجود،  پنجه  های  و  از جمله ساقه  بخش ها، 

می افتد. بر اثر این عمل مقدار تولید سرپا و ریشه کاهش 
می یابد. همچنین، Austin et al. )1983( گزارش دادند 
که رشد مجدد و تولید سرپای، گیاهان دائمی گندمی، به 
تناسب افزایش شدت چرا، کاهش یافت؛ به قسمی که 
در تیمار چرای سنگین رشد مجدد گیاهان به 7 درصد 
 )1994( .Tate et al رسید و نتایج به دست آمده با نتایج
مغایرت دارد؛ این محققان اثر شدت برداشت را بر رشد 
نتیجه گرفتند  و  بررسی کردند  دائمی گراس  گونه  های 
محلول  قند  های  کاهش  باعث  زیاد  برداشت  که شدت 
گیاه می شود، با وجود این، تفاوت چندانی در عملکرد 

به وجود نمی آورد.
میانگین تولید و شادابی از سال 1387 تا سال 1389 
بارندگی  میزان  را می توان  امر  این  یافت؛ علت  افزایش 
افزایشی  روند  تا سال 1389  از سال 1387  که  دانست 
آماری،  تجزیه  های  نتایج  به  توجه  با  است.  داشته 
شدت  های مختلف برداشت حدود 36/4 درصد و سال 
به خود  را  کل  مربعات  مجموع  از  درصد  حدود 10/5 
اختصاص داده است. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که 
نقش  سال،  با  مقایسه  در  برداشت،  مختلف  شدت  های 
محسوس تری بر میزان علوفة تولیدی دارد. اولین مؤلفة 
اصلی اثر متقابل حدود 93/6 درصد از واریانس اثر متقابل 
بای  نمود و در سطح یک درصد معنی دار شد.  بیان  را 
پالت، نخستین مؤلفة اصلی اثر متقابل و میانگین تولید، 
نشان داد تیمار 25 درصد از باالترین میانگین تولید و از 
پایداری نسبتاً مناسبی برخوردار است که با نتایج محققانی 
 ،)2011( .Hosseini et al ،)2009( .Arzani et al چون
Saedi & Ghasriani  )2011(مطابقت دارد. نتایج این 
درصد   25 بهره  برداری  میزان  که  داد  نشان  نیز  محققان 
بنابراین، برای این  با تولید دارد،  بیشترین همبستگی را 

گونه شدت برداشت 25 درصد را پیشنهاد دادند.
و  تولید  حفظ  برای  به دست آمده  نتایج  به  توجه  با 
شادابی گونة Bromus tomentellus و همچنین حفاظت 
خاک میزان برداشت 25 درصد برای این گونه پیشنهاد 
پوشش  برای  مراتع  در  مجاز  بهره برداری  حد  می شود. 
گیاهی )به ویژه گونه  های مرغوب( و خاک ضروری است.
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