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 چكيده
ها، شناخت اين ويژگي فردي برخوردار هستند.هاي اکولوژيکي منحصر به پوشانند که از ويژگيمراتع نيمي از سرزمين ايران را مي

هاي مختلف چراي دام بر روي منظور بررسي شدتپژوهش بهاين  ،است. در اين راستاهنوع مديريتي در اين عرصه اساسي هرنياز 
بان هرسين واقع در استان کرمانشاه به مدت چهار سال در منطقه گون Bromus tomentellusهاي رويشي و زايشي گونه کليدي ويژگي
از روش تقليد  در اين بررسي. ابتدا يک منطقه مناسب و کليدي به مساحت يک هکتار انتخاب و حصارکشي و قرق گرديد. شداجرا 
عنوان درصد با حالت بدون برداشت )شاهد( به 55درصد و  58درصد،  35ت برداشت . سه شدشداستفاده simulation) چرا )

برداري بر بهرهثير أتپايه از گونه انتخاب شد.  48مورد مقايسه قرار گرفت. در هر تيمار  تيمارهاي آزمايش بر روي گونه فوق
سطح يقه، توليد علوفه و ساير خصوصيات مورد بررسي هاي گلدهي، بنيه و شادابي، خصوصيات فنولوژيکي مانند ارتفاع، تعداد ساقه

 Bromus. نتايج نشان داد که توليد گونه شدتصادفي بررسي  قرار گرفت. نتايج با استفاده از تجزيه واريانس مرکب با پايه طرح کامالً

tomentellus برداري مجاز دارد ولي حد بهره %55ا دار نبوده و در مرتع مورد مطالعه تهاي مختلف از نظر آماري معنيدر اثر برداشت
هاي گلدهي و قرار داده است. به اين شرح که برداشت باعث کاهش تعداد ساقهخود  ثيرأتصفات مرفولوژيک را در بعضي موارد تحت 

رت باززايي چنداني بر روي ارتفاع و شادابي گونه نداشت يا به عبارت ديگر برداشت قدثير أتافزايش نسبي قطر يقه شد. همين طور 
 باعث افزايش سطح يقه گياه شده است. %55گونه را کاهش داد )به علت کاهش تعداد ساقه گلدهي(. اما شدت برداشت 

 
 برداري مجاز، ظرفيت مرتع، کيفيت علوفه، گون بان هرسين، استان کرمانشاه. : حد بهرههاي كلیديواژه

 

 مقدمه
اي است که از ديرباز چراي دام و تخريب مراتع مسئله

خسارتهاي و کرده ت را تهديد و آب مملک خاك
است. يکي از کرده اراضي مرتعي وارد ناپذيري بر جبران

تعيين تعداد دام مجاز در مرتع و  برايها ترين راهضروري
باشد. براي تعيين ظرفيت واقعي مراتع مي ،کاهش فشار دام

هاي برداري مجاز گونهتعيين ظرفيت مراتع داشتن حد بهره
يدي مراتع الزم و ضروريست. با داشتن مقادير مهم و کل

توان هاي مرتعي است که مير براي گونهدقيق اين فاکتو
 مقدار. بديهي است کردظرفيت واقعي مراتع منطقه را تعيين 

 جلوگيري از پايداري، باعث مرتع از مجاز برداريبهره

 ،شودمي آن وضعيت ارتقا و مرغوب گياهان پايداري تخريب،

mailto:saeedrashvand@yahoo.com
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موجود  ژنتيکي گوناگوني و خاك و آب پايداري به بنابراين
 (.2009et al Azhdari ,.)کند مي کمک کشور در

برداري مجاز گياهان مرتعي در شرايط آب حد بهره
 هايماه ،هاي با حاصلخيزي متفاوتخاك ،متفاوتي يوهوا

فصل چرا و در درجات مختلف سالمت مرتع بسيار  مختلف
برداري يک گونه عنوان مثال حد بهرهبهباشد. متغير مي

رباران و پهاي هاي خشک کمتر از سالمرتعي در سال
هاي هاي با حاصلخيزي بيشتر از خاكخاك مساعد و در

هاي رشد و هاي رکود رشد گياهي بيشتر از ماهو در ماه فقير
در مناطق  مراتب کمتر از مراتع سالم ودر مراتع فقير به
 استتر از مراتع دشتي و کم شيب ب کمکوهستاني و پرشي

(.,2012et alFarmahini .)  
براي علمي در مراتع  ي صحيح وانجام يک مديريت چراي

پوشش گياهي تر از همه بقا و حفظ برداري و مهمبهره
شد. اين باداران ميريزان مراتع و مرتعنيازمند آگاهي برنامه

خشک ايران که شرايط اقليمي و امر در مناطق خشک و نيمه
گياهان نامساعد است از اهميت ادافيکي براي زندگي 

 Gharedaghi & Fazel) باشدار مياي برخوردالعادهفوق

Najafabadi, 2001.)  
 مرتعي و گياهان مجاز برداريبهره حد تعيين زمينه در 

 است: انجام شده متعددي مطالعات مراتع ظرفيت تعيين
 Arzani توسط طالقان ميناوند هحوز در که ايمطالعه طي

 براي گونه برداريبهره ميزان شد، انجام (3881) همکاران و

tomentellus Bromus به درصد 55و  58، 35سطوح  در 

 داد نشان نتايج. شد گرفته نظر در مشبک هصفحروش  کمک

 با را همبستگي بيشترين درصد 35 داريبرميزان بهره که

 اثر (3884) و همکارش Sanadgol .داشت گونهاين  توليد

 و تناوبي چراي هايسيستم فصل چرا( )يک مدت کوتاه

 توليد بررا  سبک و متوسط چراي سنگين، هايشدت و مداوم

تحقيقات  ايستگاه در  Bromus tomentellusگونه سرپا
 اين تحقيق نتايج دادند. قرار بررسي مورد آبسرد همند مراتع

 توليد سرپا، پارامترهاي کاهش بر تناوبي چراي که داد نشان

 و بيشتر بوده مداوم چراي به نسبت گياه قدرت و ساقه ارتفاع
 توليد سرپا از چرا شدت افزايش تناسب به سيستم دو هر در

( 3812) و همکاران Ahmadi .شد کاسته گياه قدرت و
Bromus منظور تعيين مقدار برداشت مجاز گونه به

tomentellus (1221 -1221) طرحي را در طي چهار سال 
و نتايج کردند ا غربي اجرباغ استان آذربايجاندر مراتع قره

درصد را براي اين  58توان شدت برداشت نشان داد که مي
گونه در نظر گرفت که شادابي و سالمت گياه نيز در طول 

و همکاران   Khodagholiساليان متمادي حفظ گردد.
هاي مختلف برداشت بر توليد علوفه و بنيه ( اثر شدت3813)

 1221تا  1221از سال را  Stipa Arabica و شادابي گونه
نشان داد که آنان . نتايج کردندبررسي  در سايت سه اصفهان

هاي مختلف از لحاظ توليد علوفه گونه فوق در اثر برداشت
اين  توان ازدرصد هم مي 55باشد و تا دار نميآماري معني

، منتهي در شدت برداشت سنگين از ميزان کردگونه برداشت 
هاي مورد آزمايش بنيه و شادابي اين گونه در طول سال

هاي طرح، ميزان کاسته شد اما در مجموع با توجه به داده
و  Saediدرصد پيشنهاد گرديد.  58شدت برداشت به ميزان 

 تا 48 از کمتر تا دام چراي که کردند( بيان 3811) همکاران

هاي سال در حتي رويش ساالنه وزن از درصد 58
 منطقه در tomentellus. B گونه بقاي ضامن هم خشکسالي

 تا گياه برداشت حتيکه طوريبهبود،  خواهد کردستان سارال

 آسيبي گياه به هاي عادي ظاهراًسال در هم درصد 55 مرز

محاسبه ( براي 3813) و همکاران Farmahini .رساندنمي
هاي برداري مجاز گونهبهره ظرفيت مراتع، مطالعه تعيين حد

آنان . نتايج کردنددر مراتع انجدان اجرا را مهم و کليدي 
برداري موجب بروز نشان داد که افزايش ميزان بهره

 ي کليديهاحياتي گونههاي ييتوانامشکالت و زوال در 
 Astragalus و tomentellus romusB ويژه در دو گونههب

glomerata سياه  .گرددميباشند، تر ميکه خوشخوراك
 چهار اثر لرستان، زاغه تحقيقاتي ايستگاه در( 3811) منصور

 بر را برداشت بدون و سنگين متوسط، سبک، برداشتِ شدت

 اين که کرد بيان و بررسي  Bromus tomentellus هگون

 نظر از و داد نشان منفي واکنش سنگين چراي شرايط به گونه
 چراي شدت آنان بنابراين، .گرفت قرار تأثير تحت شادابي

و  Hoseini .کردند پيشنهاد گونه اين براي را درصد 35
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 گرگان، آبادسرعلي تحقيقاتي ايستگاه در (3811) همکاران

 بدون و سنگين متوسط، سبک، برداشتِ شدت چهار اثر

 و کردند بررسي  Bromus tomentellus هگون بر را برداشت
 .دانستند مناسب گونه اين براي را درصد 35 برداشت شدت

Saedi چرايي سيستم تأثير ( در طرحي 3814) و همکاران
شناسي گياهي دو هاي ريختمتداول را بر برخي ويژگي

  Ferulaو  Bromus tomentellusگونه 

hausskneknekhtiiدر مراتع  18و  21هاي در طول سال
 جنتايکردستان مورد بررسي قرار دادند. منطقه سارال 

درصد  23به ميزان که چراي مداوم  داشتاز آن  حکايت
 داري باعث افزايش قطر يقه و قطر تاج گونه طور معنيبه

Bromus tomentellus  خوبي مطالعه بهاين گرديد. همچنين 
 مقاومت بااليي نيز سنگين چراي به گونه اين که داد نشان
( اثرات چراي سبک و 3882) و همکاران Holechek. دارد

 2غربي آمريکا در طي بياباني جنوبمتوسط را در مراتع 
سال مطالعه کردند و به اين نتيجه رسيدند که در اين منطقه 

درصد( موجب کاهش  58برداري چراي متوسط )حد بهره
هاي بعد در طي سال eriopoda Boutelouaو گياه  گندميان

درصد( موجب  35برداري سبک )بهره اماه از چرا شد
 گندميانناچيز بر روي ثير أتو  eriopoda.Boافزايش گياه 

شود. چراي سبک موجب بهبود شرايط براي رشد مي
 ،وقبا توجه به موارد ف. شودهاي کليدي مرتعي ميگونه

هاي مرتعي در برداري گونهضرورت بررسي و تعيين حد بهره
ت واقعي اين مراتع و تعيين يتعيين ظرف برايشرايط مختلف 

برداري از مراتع منطقه طرح و استفاده از آن در مدت بهره

 از اهداف اصلي اين طرح بوده است.ي يچراهاي سيستم
  هامواد و روش

 وضعیت مرتع مورد مطالعه
کيلومتري شرق کرمانشاه و در  18در مورد مطالعه مرتع 

 45تا  دقيقه 25درجه و  45 باشرقي شهرستان هرسين شمال
تا  دقيقه 12درجه و  24دقيقه طول شرقي و  48درجه و 

متر  3311تا  3131و دقيقه عرض شمالي  31درجه و  24
همچنين ميانگين  .است شدهواقع ارتفاع از سطح دريا 

 نهساال متوسط بارندگيمتر و ميلي 211بلندمدت بارندگي 
هاي اجراي سال بعد(زراعي )مهرماه لغايت شهريورماه سال 

به ميزان  22 - 21که سال زراعي  بودمتر ميلي 215 طرح
به ميزان  21 - 25متر بيشترين و سال زراعي ميلي 518
در . استگزارش شده متر کمترين ميزان بارندگي ميلي 125

ميانگين بارندگي فصلي در  ،اجراي طرح چهار سال يط
 ،122ترتيب بهار و تابستان به ،زمستان ،هاي پاييزفصل
 1/2ماه با ميانگين ديمتر بود. ميلي 3/4و  185 ،111

 3/32گراد سردترين و مردادماه با ميانگين درجه سانتي
ترين ماه سال بر اساس آمار ارائه شده درجه سانتيگراد گرم

)شکل  توسط ايستگاه سينوپتيک شهرستان هرسين بوده است
منطقه براساس روش اصالح شده اقليم در مجموع . (1

با توجه به تعيين شده است.  "خشک فراسردنيمه"دومارتن 
ماه شروع و تا ديبهشتفصل خشک از اواخر ار 1شکل 

 ماه ادامه دارد.اواخر مهر
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 (18 – 18میزان بارندگي ماهیانه ايستگاه سینوپتیك هرسین ) -1جدول 

 سال زراعي                  
 ماه

 ميانگين درازمدت ميانگين 22 – 21 25 – 22 21 - 25 25 - 21

  4/18  5/4  3/18  8/8  2/3  1/5 مهر

  5/45  5/181  2/121  1/15  5/2  5/111 آبان
  2/41  4/23  1/22  1/45  2/35  5/38 آذر

  1/41  4/32  2/34  1/12  31  5/31 دي
  2/53  2/55  5/21  2/48  1/21  1/11 بهمن
  1/51  22  1/55  1/11  5/32  22 اسفند

  4/14  3/55  1/18  5/58  4/2  1/114 فروردين
  2/42  5/41  4/114  12  3/14  2/48 ارديبهشت

  TR 8/8  5/1  5/3  1/1  1/2 خرداد
  3/8  3/8  8/8  8/8  5/8  8/8 تير

  1/8  3/8  8/8  8/8  8/8  2/8 مرداد
  2/8  2/2  5/2  3/2  1/2  8/8 شهريور

  3/252  3/215  548  3/288  1/121  1/424 بارندگي ساليانه

 

 
 18 -18هاي سالبراي  تغییرات دما و بارندگي )آمبروترمیك( ايستگاه هواشناسي هرسین -1 شكل

 

هاي تراس ها وفالتاز نظر فيزيولوژي اين منطقه شامل 
قابليت  و پستي و بلندي کم تا متوسطداراي  وفوقاني 
ها چراگاه در بعضي قسمتو کاري غالت عموما ديماراضي 
درصد و شيب جانبي  3-5شيب کلي منطقه  باشد.ميفصلي 

( خاك منطقه hPاسيديته کل اشباع ) .است درصد 1-2
 -بافت خاك سيلتي ،باشدمي 5/5خنثي و حدود  تقريباً
. باشدمتغير مي 33تا  14لوم و درصد آهک خاك بين  -کلي

 14/8ازت کل حدود  ،درصد 1درصد کربن آلي حدود 
و امالح  P.P.M 538پتاسيم قابل جذب حدود  ،درصد

 ,Khan Hasani)است  موسميلي 43/8( ECمحلول خاك )

1997) . 
 مورد مطالعهپوشش گیاهي منطقه 

استان  بهاره بان هرسين جزء مراتع ييالقيمنطقه گون
هاي چند ساله گونهکه داراي ، گرددکرمانشاه محسوب مي

سه  .ستو درصد پوشش گياهي بسيار باالمتنوع مرتعي 
 و  Bromus tomentellus, Festuca ovina گونه گياهي

Stipa lessingiana   از خانوادهPoaceae گياهي هاي گونه
و داراي باالترين درصد دهند غالب منطقه را تشکيل مي
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هاي همچنين گونه .باشندچيرگي مي -فرکانس و فراواني
ديگري از همين خانواده که درصد فرکانس و فراواني ـ 

عبارتند  چيرگي کمتري نسبت به سه گونه فوق دارند
در  که trichoforum Agrapyron ,glomerata Dactylis از

ها در پوشش حضور اين گونه. کنندقه جلب توجه ميمنط
گياهي مورد نظر به خوبي نشانگر درجه مرغوبيت نسبتا 

توان اظهار داشت طور کلي ميهباشد و بتع مياين مرباالي ا
گياهان متنوع و  ،که در اين منطقه پوشش گياهي زمين خوب

  .(Khan Hasani, 1997) فرسايش خاك کم است
 روش تحقیق 

هکتار اي از مرتع مورد نظر به مساحت يک قطعه
که در انتخاب قطعه مورد مطالعه سعي شد تا  ،محصور گرديد

حد امکان با کل پوشش مرتع تحت بررسي مطابقت و 
فنس  ،حدود سايت توسط سيم خاردار مشابهت داشته باشد.

و حد  شدهمحصور  وهاي بتني مشخص و پايه
درصد  55و  58، 35 ،شامل شاهدهاي مورد نظر برداريبهره

باشد که آزاد مي در طي دوره فصل چراي منطقهو برداشت 
در اين راستا از گونه  است. شدهمنتخب اعمال  بر روي گونه
پايه متوسط و هم اندازه انتخاب شده و  48 مورد بررسي
گونه اعمال پايه از  18مارهاي فوق بر روي هريک از تي

ت دستي و توسط قيچي و برداشت به صور است شده
ول دوره رشد . تيمارهاي مورد نظر در طشد انجامباغباني 

ک گياه با دوره درصد ي 35مثال قطع  ،گياهان اعمال گرديد
 از پس که انجام شدماه  4تدريج در طي ماهه ب 4رويشي 

 منظور، همين به .شدند توزين ،آزاد هواي در کردن خشک

 رويشي فصل آخر در (هاکنترل جزب)ها پايه تمامي توليد

 (هاگيرياندازه و هابرداشت) کارها تمامي اين. شدند برداشت
 . شد سال تکرار چهار مدت به

گياهي  يج اعمال تيمارها بر روي گونهتعيين نتا براي
صفات زير  با عمليات و بازديدهاي ميداني ،منتخب
  :گيري شداندازه
 و با چشم و کيفي صورتب ويژگي اين ،شادابي و بنيه -1
 گياه هايزردشدن برگ يا شادابي، پژمردگي درجه به نسبت

 .شد دهينمره 18تا  1از 

ماني گياه زنده ،، در پايان فصل رويشيومير مرگ -3
 . )برحسب درصد( بررسي شد

رويشي روند تغييرات ارتفاع  طي فصل در ،ارتفاع -2
)برحسب  کش مدرج ثبت گرديدها به وسيله خطپايه

  متر(. سانتي
گيري اندازهجاي به  ، اين صفتزايشيه ساق تعداد -4

قطع شدن تعدادي از  امکان )به علت ميزان بذر توليدي
ترين ي در همان ابتداي فصل رويش( مناسبهاي زايشساقه

گزينه شناخته شد و تعداد آن در هر پايه در طي دوره 
  .شدآماربرداري چهارساله ثبت 

 3در ارتفاع  تقريباًگيري ابعاد آن اندازه ،سطح يقه -5
متر )برحسب سانتيشد متري از سطح خاك انجام سانتي
  . مربع(
مال تيمارها که شاخص اع هايجدولنتايج مطالعات در  

و  بررسي براي منعکس گرديدند. ،باشندساالنه مي جدولهاي
شده اطمينان از صحت مطالعات انجاموتحليل نتايج و تجزيه

شده در زمان در قالب طرح هاي خردآماري کرتطرح از 
مطالعات  .استفاده شده است (CRD)تصادفي  پايه کامال

. شدنجام ( ا1221-21هاي دوره تحقيق )مذکور طي سال
 برايو  انجام شدهها وتحليل آماري بر روي دادهتجزيه
هاي هواشناسي نيز اخذ و وتحليل نتايج آمار و دادهتجزيه

درصد وزني  ،است. در مبحث توليد علوفهبررسي گرديده 
است. ميزان علوفه قطع و توزين  شدهاعمال تيمارها تعيين 

ميزان برداشت از شده در هر ماه گرچه معياري براي سنجش 
باشد اما معيار دقيقي ماه و در طول فصل چرا ميدر هر گونه

. براي رفع شودنمياز توليد و ميزان برداشت آن محسوب 
)برداشت  نقيصه الزم است تا درصد برداشت وزنياين اين 

دار واقعي( تيمارها محاسبه گردد. در اين راستا هر ماه مق
ت شده و پس از گونه برداشمورد نظر از رشد سال جاري 

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

. با جمع کردن علوفه حاصل گرددشدن توزين مياز خشک
هاي برداشت با باقيمانده توليد در پايان فصل رويش از ماه

آيد. دست ميهمقدار کل علوفه توليد شده گياه در آن سال ب
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با داشتن اين عدد و درصد علوفه برداشت شده در بنابراين 
نه گو شت واقعي()درصد بردا هر ماه مقدار درصد وزني

 است. شدهرح زير محاسبه شب
A وزن * وزن کل /  188=درصد برداشت براي گونه

 شده در هرماهعلوفه برداشت
شده واقعي با سطح موارد ميزان برداشتبيشتر در 
 مورد انتظار يکسان بود. برداشت 

 تجزيه آماري
وتحليل نتايج و اطمينان از صحت بررسي و تجزيه براي

هاي خرد شده در آماري کرتطرح مطالعات انجام شده از 
استفاده شده  (CRD)قالب طرح پايه کامال تصادفي  زمان در

سطح  4فاکتور اصلي تيمار شدت چرا با  است. در اين طرح
سال  4درصد و فاکتور فرعي  55و  58 ،35 ،صفر

( بوده است. توليد کل در آخر 1221-1221آماربرداري )
نه مورد مطالعه پايه از هر گو 18فصل رويش و تکرار هم 

افزار بوده است. طرح آماري فوق براي گونه منتخب در نرم
وتحليل پياده شده و نتايج حاصل تجزيه MSTATC آماري

 است. شده
 

 نتايج
    Bromus tomentellusنتايج تجزيه واريانس مركب گونه

سطوح مختلف برداشت در گونه  منظور ارزيابيبه
tomentellus Bromus ،تجزيه  در مطالعه چهار ساله

اثر  .(3واريانس براي صفات مورد بررسي انجام شد )جدول 

توليد و توليد مانده باقي ،شدهبرداشت توليد سال براي صفت
 توليدهمچنين براي صفات  ،دار شدمعني %1کل در سطح 

تفاوت برداشت مانده توليد در سطوح مو باقي شدهبرداشت
وجود داشت اما براي  %1سطح  داري دراختالف معني

دار در بين سطوح برداشت اختالف معني قسمت توليد کل
. اثر متقابل سال*برداشت نيز براي سه صفت نشدمشاهده 

 %1توليد و توليد کل در سطح مانده باقي ،شدهبرداشت توليد
سال در صفات  دار شدن اثرمعنيکه طوريبه دار بود.معني
ثير أتمانده توليد و توليد کل بيانگر قيبا ،شدهبرداشت توليد

به بيان ديگر در  .بودروي اين صفات  عامل سال بر
باقي مانده  ميزان توليد کل، tomentellus Bromusگونه

هاي مختلف متفاوت در طي سال شدهبرداشت توليد توليد و
که کل توليد تحت  شدديگر مشاهده  سوي از بوده است.

يا به عبارت ديگر  برداشت نبوده است،سطوح مختلف ثير أت
نداشته تأثير ونه سطوح مختلف برداشت بر توليد کل اين گ

تأثير  شده برداشت توليدمانده اوليه و روي باقي اما بر
که  کردتوان بيان ، بنابراين ميدار نشان داده استمعني

و همچنين  شده برداشت توليد ميزان سطوح مختلف برداشت،
دار معني دهد.قرار ميثير أت ه از توليد را تحتماندميزان باقي

براي سه صفت مورد بررسي  متقابل سال*برداشت شدن اثر
هاي اشت در سالبيانگر تفاوت رتبه سطوح مختلف برد

دهنده وجود تنوع عبارت ديگر نشانهمختلف است يا ب
 هاست.دار در ساختار دادهضربي معني

 
 Bromus tomentellusتجزيه واريانس تیمارهاي مختلف برداشت علوفه براي صفات مورد مطالعه گونه  -2جدول 

 .........؟ساقه  مساحت يقه
قدرت و 
 شادابي

 باقيمانده توليد کل توليد ارتفاع
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در مورد صفت ارتفاع بوته مشاهده گرديد که اثر سال در 
دار است و اثر برداشت و اثر متقابل معني %1سطح 

ار شدن دمعني داري نشان نداد.اختالف معني سال*برداشت
روي ارتفاع بوته  ف برهاي مختلسالتأثير اثر سال بيانگر 
تأثير ا سطوح متفاوت برداشت باشد. اماين گونه مي

روي ارتفاع بوته در گونه مورد مطالعه نشان  داري برمعني
دار براي ها تنوع ضربي معنير ساختار دادههمچنين د د.ندا

براي قدرت و  .نشدنيز مشاهده  داشت*براثر متقابل سال
هاي مختلف اختالف ي گونه مورد مطالعه در طي سالشاداب
سطوح متفاوت برداشت اختالف  دار نشان نداد اما درمعني
 داشت و اثر متقابل سال*برداشت %5در سطح  يدارمعني

که قدرت و  کردتوان بيان بنابراين مي دار نبود.نيز معني
هاي در طي سال tomentellus Bromusشادابي گونه 

ديگر  سوياز  ،داري نداشته استاجراي طرح تغيير معني
دار در وت برداشت باعث وجود اختالف معنيسطوح متفا

دار نشدن چنين معنيشادابي اين گونه شده است. هم قدرت و
ضربي در ال * برداشت، بيانگر عدم وجود تنوع اثر س

عبارت ديگر تغيير  رتبه قدرت و يا به ،ها بودهساختار داده
ها وجود نداشته ابي سطوح مختلف برداشت در طي سالشاد

 است.
در  %1دار در سطح براي صفت ساقه گلزا اختالف معني

سطوح متفاوت برداشت  ها مشاهده گرديد امابين سال
سال *  نشان نداد. همچنين اثر متقابل يداراختالف معني

دار شد. در تفسير اين موضوع معني %5در سطح  برداشت
هاي مختلف که تعداد ساقه گلزا در بين سالکرد توان بيان مي

سطوح مختلف  دار متفاوت بود. اما در بينبه صورت معني
تفاوت نداشت يا به بيان ديگر  هاي گلزابرداشت، تعداد ساقه

أثير تسطوح مختلف برداشت و يا ميزان متفاوت برداشت 
در اين گونه نشان  هاي گلزاداري بر روي تعداد ساقهمعني

تيمار براي اين گونه  *دار شدن اثر متقابل سال نداد اما معني
هاي در رشد سطوح مختلف برداشت در سالبيانگر تفاوت 

يا به بيان ديگر در  ،ساقه گلزا بود مختلف براي تعداد
 ها تنوع ضربي وجود داشت.ساختار داده

که تنها  در مورد صفت مساحت يقه نيز مشاهده گرديد

دار است و اثر تيمار به همراه اثر معني %1اثر سال در سطح 
بنابراين  دار نشان نداد.متقابل سال * برداشت اختالف معني

وجه به تجزيه واريانس در بين که با ت کردتوان بيان مي
گونه مورد بررسي تغيير هاي مورد مطالعه، مساحت يقه سال
داري معنيتأثير ما سطوح مختلف برداشت دار داشت امعني

ست. عالوه بر اين در بر روي مساحت يقه نشان نداده ا
اثرمتقابل( براي تغيير رتبه ها تنوع ضربي )ساختار داده

ها وجود نداشته در طي سال مساحت يقه سطوح برداشت
 است. 

 صفاتنتايج مقايسه میانگین 
منظور بررسي اثر سطوح مختلف برداشت بر روي به

مقايسه  tomentellus Bromusصفات مورد بررسي در گونه 
(.  2)جدول  انجام شد %5ميانگين با روش دانکن در سطح 

 شدهتيمار توليدبرداشتگردد ميانگين مالحظه ميکه همانطور
 55گروه متفاوت قرار گرفت. به اين شرح که تيمار  4در 

 شدهتيمار توليد برداشتبرداشت با بيشترين ميانگين  درصد
 %5ر تيمارها در سطح در يک گروه قرار داشت و با ديگ

دار نشان داد. براي تيمار شاهد کمترين ميانگين اختالف معني
داد و در يک را به خود اختصاص  شده برداشتتوليد تيمار 

با قرار  يکنيز هر %58و  35گروه قرار گرفت. تيمارهاي 
توليد تيمار گرفتن در يک گروه جداگانه مقدار متوسطي از 

 را به خود اختصاص دادند. شده برداشت
توليد نشان داد که  ماندهنتايج مقايسه ميانگين باقي

که با  مانده توليد مربوط به تيمار شاهد بودبيشترين باقي
تيمار  نشان داد. %5دار در سطح ديگر تيمارها اختالف معني

مانده توليد متوسطي داشت و با قرار گرفتن در باقي 35%
 %5در سطح  يداره با ديگر تيمارها، اختالف معنييک گرو

مانده کمترين مقدار باقي %55و  %58نشان داد. تيمارهاي 
 قرار گرفتند. در يک گروهيک را داشتند و هر توليد

 %5ان داد که در سطح نتايج مقايسه ميانگين توليد کل نش
بنابراين در  ،داري در بين تيمارها وجود دارداختالف معني

 ،بندي کلي با توجه به سه صفت مورد بررسييک جمع
 شده برداشت توليدبرداشت  %55که چون  کردتوان بيان مي

ري در ميزان ديگر کاهش چشمگي سويمناسبي دارد و از 
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 براي برداشت اين گونه ميزان مناسبي است.مانده توليد و همچنين توليد کل نشان نداده است، بنابراين باقي
 

 آزمون دانكن صفات مورد بررسي در سطوح متفاوت برداشت  -3جدول 

 برداشت سطح شدهتوليدبرداشت  باقيمانده توليد کل توليد ارتفاع قدرت و شادابي ساقه گلزا مساحت يقه
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رفولوژيک نشان داد که ديگر مقايسه صفات مسوي از 
در  tomentellus Bromusارتفاع بوته مساحت يقه گونه 

 يداربين چهار تيمار مختلف سطوح برداشت اختالف معني
ه از اين که برداشت علوف بيان کردتوان بنابراين مي ندارد.
داري بر روي اين دو صفت نداشته اختالف معنيتأثير گونه 
هاي گلزا شادابي، تعداد ساقه و همچنين قدرت است.

 ( اختالف%55و  %58، %35ت ) تيمارهاي مختلف برداش
ار ، همچنين براي سه صفت مذکور تيمدار نشان ندادمعني

ن نداد و براي صفت نشا داراختالف معني %35 شاهد با تيمار
نيز اختالف  %55 اهد با تيمار، تيمار شهاي گلزاتعداد ساقه

 رفولوژيک نيزايج حاصل از صفات مدار نداشته که نتمعني
در برداشت  %55که تيمار طورينداشت، بهاين امر  ي برثيرأت

منفي بر روي ثير أت tomentellus Bromusعلوفه گونه 
و نداشت  tomentellus Bromusشادابي و ثبات گونه 

برداري مجاز اين گونه عنوان حد بهرههرا ب %55 توان حدمي
 .کردمعرفي 

 هاي مورد بررسي آزمون دانكن صفات در طي سال

وي صفات مورد بررسي سال بر رثير أتمنظور بررسي به
 %5، آزمون دانکن در سطح tomentellus Bromus در گونه

گردد براي که مالحظه ميهمانطور (. 4)جدول  انجام شد
، سال اول با بيشترين ميزان در يک شدهتوليد برداشت صفت 

دار نداشت. گرفت که با سال سوم اختالف معني گروه قرار
 شدهتيمار توليد برداشت همچنين سال دوم داراي کمترين 

داشت  %5دار در سطح ها اختالف معنيبود که با ديگر سال

سط، تنها با سال سوم و سال چهارم با ميزان توليد تيمار متو
که  کردتوان بيان دار نشان نداد. بنابراين مياختالف معني

هاي در طي سال شدهبرداشت  تيمار توليدروند کاهشي براي 
 شته است. برداشت وجود ندا

براي باقيمانده توليد نيز مشاهده شد که سال سوم با 
رفت که با سال قرار گ  Aبيشترين باقيمانده توليد در گروه 

نداشت، کمترين  %5در سطح  يدارچهارم اختالف معني
ها ط به سال دوم بود که با ديگر سالمربونيز باقيمانده توليد 
اول باقيمانده  لداشت. سا %5در سطح  يداراختالف معني

داد و با سال چهارم اختالف  خود اختصاصتوليد متوسطي ب
ز عدم دار نشان نداد. بنابراين براي باقيمانده توليد نيمعني

ها مالحظه کرد و بيان در طي سالرا وجود روند کاهشي 
شرايط اقليمي بوده ثير أتبيشتر، تحت  که باقيمانده توليد کرد

د نيز، سال سوم با بيشترين در مورد صفت کل تولياست. 
دار نشان نداد و ال اول اختالف معنيکل، تنها با س توليد

ها ود که با ديگر سالکمترين توليد کل مربوط به سال دوم ب
داشت. سال چهارم داراي   %5دار در سطح اختالف معني

در  يداري بود که با سال اول اختالف معنيتوليد کل متوسط
که مالحظه  همانطوربراي اين صفت نيز نشان نداد.  %5سطح 

توان بيان ها وجود نداشته و ميدر طي سال شد روند کاهشي
ط محيطي بوده و ثير شرايأکه توليد کل بيشتر تحت ت کرد

کمتري بر روي توليد کل داشته ثير أتها برداشت در طي سال
 است. 
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 هاي مورد بررسي آزمون دانكن صفات در طي سال -4جدول 

 رداشتبسال  شده توليدبرداشت باقيمانده توليد کل توليد ارتفاع قدرت و شادابي ساقه گلزا مساحت يقه

A1/511 A14 AB2/4 B2/14 AB85/11 B31/18 A21/2 اول 

A1/514 B3 B5/2 C5/31 C25/5 C11/2 C21/2 دوم 

B1/485 A15 A5/4 A4/54 A11/38 A38/12 AB51/5 سوم 

A5/513 A12 AB1/2 A1/52 B12/12 AB52/11 B25/1 چهارم 
 

نتايج آزمون دانکن صفات مرفولوژيک نيز با توجه به 
 Bromus  که ارتفاع بوته گونه جدول به اين شرح بود

tomentellus يشترين مقدار در سال چهارم و سوم داراي ب
نشان  %5در سطح  يداراختالف معني هابود که با ديگر سال

د که با ديگر کمترين ارتفاع بوته مربوط به سال دوم بو .داد
نشان داد. اما سال  %5در سطح  يدارها اختالف معنيسال

اول داراي ارتفاع بوته متوسطي بود و به تنهايي در يک گروه 
گين ارتفاع بوته قرار گرفت. پس آنچه که از مقايسه ميان

اين است که اين صفت نيز در طي سال  ،قابل استنتاج است
تيمار برداشت  ثيرأروند کاهشي نداشته است، بنابراين تحت ت

تيمار برداشت  ثيرأتاگر تحت  زيرا ،در طي سال نبوده است
هاي اجراي در طول سال گرفت يقيناًدر طي سال قرار مي

 افت. يکاهش مي  هاطرح، ارتفاع بوته
که سال  شدبراي صفت قدرت و شادابي نيز مالحظه 

هاي قرار گرفت که با سال Aسوم با بيشترين ميزان در گروه 
ديگر  سوينشان نداد. از  يداراول و چهارم اختالف معني

کمترين ميزان قدرت و شادابي براي گونه مورد بررسي در 
اختالف هاي اول و چهارم سالکه با  سال دوم مشاهده شد

ه عدم دار نداشت. در مورد اين صفت نيز باتوجه بمعني
توان هاي اجراي طرح ميوجود روند کاهشي در طي سال

شادابي گونه مورد بحث در طول که قدرت و  کردبيان 
از متأثر ميزان برداشت بوده و بيشتر ثير أتها کمتر تحت سال

 ها بوده است. شرايط اقليمي سال
گونه مورد بحث به اين شرح بود که  ساقه گلزا نيز در

توجه ها با ن را در سال دوم داشت و ديگر سالکمترين ميزا
براي ساقه گلزا نشان را داري به آزمون دانکن اختالف معني

ندادند. پس در مورد اين صفت نيز عامل سال تا حدودي بر 
در سال دوم که سالي کم  زيرا ،داشته استثير أتروي آن 

گلزاي  اطالعات هواشناسي بوده است، ساقهه به باران باتوج
گونه مورد بحث به صورت چشمگيري کاهش پيدا کرده 

 است.   
به  ،اما براي صفت مساحت يقه نتايج متفاوتي بدست آمد

ه سال سوم طرح اين شرح که کمترين مساحت يقه مربوط ب
 نشان %5در سطح  يدارها اختالف معنيبود و با ديگر سال

يکساني باتوجه به  ها مساحت يقه تقريباًگر سالداد. دي
آزمون دانکن داشتند و بر همين اساس در يک گروه قرار 

توان براي مساحت يقه اين گونه نيز مي گرفتند. درمجموع
بطور  طرحراي جاهاي در طول سالکرد که اين فرض را 

آن را تا حدودي و مساحت يقه اضافه شده است  بر نسبي
مون دانکن اختالف هرچند با توجه به آز ،صادق دانست

 مشاهده نشده است.    يدارمعني
صفات  بيشترکه  کردتوان بيان بندي کلي ميدر يک جمع

ثير أتتحت  کمتر tomentellus Bromusمرفولوژيک گونه 
برداشت در طي سال قرار گرفتند و بيشتر باتوجه به مقايسه 

اند، فقط ها بودهاز شرايط اقليمي سالمتأثر ن سال ميانگي
 اينهرچند  ،افزايش نشان داده است تاحدودي قطر يقه

 دار نبوده است.  ايش با توجه به آزمون دانکن معنيافز
 

 بحث
 ،با توجه به نتايج تجزيه واريانس گونه مورد مطالعه

خوبي مالحظه کرد که هم براي صفات توليدي و هم توان بمي
تغييرات  دليلدار به وژيک اختالف معنيمرفول براي صفات
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توان بيان بي ميخوبنابراين ب ،ايط محيطي وجود داشتشر
 شدتبهمورد بررسي در مرتع مورد مطالعه  که گونهکرد 

. در ها هستمحيطي مختلف ناشي از سالشرايط  ثيرأتتحت 
ها در مرتع وابسته برداري مجاز گونهنتيجه انتخاب حد بهره

تلف است و اين نتيجه با مخي هامحيطي و سال به شرايط
 با گويدکه مي Arzani (3881)توسط آمده دست نتايج به

 پراکنش هنحو و بارندگي مقدار مانند عواملي اينکه به توجه

 سرشت و هاهگون ترکيب بلندي، و پستي خاك، نوع آن،

 کننده بر دام استفاده نوع و مرتع وضعيت موجود، گياهان

 عرصه در گذاريدام شدت بر در نتيجهو  دسترس در هعلوف

 نتايج و مرتع متخصصان نظري هايگذارند، ديدگاهمي تأثير

 براي ارزشمندي، ضمن مرتعي، رويشگاه يک آمده در دستب

  کامال منطبق است. ،بود نخواهد پذيرتعميم مناطقه هم
وجود تنوع  ،مختلف برداشت اما در مورد سطوح

ولي  مشاهده گرديد. صفات در گونهبيشتر دار براي معني
 براي صفات اين بود که هرچند بيشترنکته جالب توجه در 

دار در بين تيمارهاي سطوح صفات اختالف معنيبيشتر 
برداشت وجود داشت ولي اين اختالف ناشي از سطح شاهد 
با ديگر سطوح برداشت بود و سه سطح برداشت با همديگر 

به بيان  .(2)جدول  دار نداشتندموارد اختالف معنيبيشتر در 
رداشت با توجه به مقايسه ب %55و  %58 ،%35ديگر 

يکساني بر روي خصوصيات مرفولوژيکي و ثير أتها ميانگين
اين امر منجر به اين و اند موارد داشتهبيشتر شادابي گياه در 

براي گونه مورد بررسي در  %55که ميزان برداشت  شدنتيجه 
در طي  برداري مناسببهرهعنوان حد به مرتع مورد مطالعه

ه با جتشخيص داده شود و اين نتي چهار سال اجراي طرح
هاي ها و شدتاثر سيستم( که 3884) Sanadgolنتايج 

Bromus مختلف چرا بر روي مراحل فنولوژي گياه 

tomentellus  را در ايستگاه همند آبسرد بررسي کرد و به
اثر محسوس  هاي چراها و شدتاين نتيجه رسيد که سيستم

همچنين با  هاي فنولوژي ندارند، مطابقت دارد.بر وقوع پديده
 ميزان تعيين براي که هاييتالش اوليندست آمده از نتايج به

 دام چراي برابر در کليدي هايگونه مقاومت يا پذيريآسيب

 ( 3811) و همکاران Saediتوسط  کردستان سارال همنطق در

 58 تا 48 از کمتر تا دام چراي که کردندبيان  انجام شد،

 هاي خشکساليسال در حتي رويش ساالنه وزن از درصد

 سارال منطقه در tomentellus. B گونه بقاي ضامن هم

 مرز تا گياه برداشت حتيکه طوريبه بود، خواهد کردستان

 آسيبي گياه به هاي عادي ظاهراًسال در هم درصد 55

 بقت دارد.مطاو با آن  ،رساندنمي
 هحوز در که (3881) همکاران و Arzani  ولي با نتايج

 برداريبهره ميزان مطابقت دارد. شد، انجام طالقان ميناوند

 55و  58، 35سطوح  در  tomentellus Bromusبراي گونه
 نتايج شد. گرفته نظر در مشبک هصفحروش  مکک به درصد

 همبستگي بيشترين درصد 35 برداريميزان بهره که داد نشان

 Siahmansourداشت و با نتايج  اين گونه توليد با را
 چهار اثر لرستان، زاغه ايستگاه تحقيقاتي درکه ( 3811)

 و ررسيب Bromus tomentellus هگون بر رابرداشت  شدت
 منفي واکنش سنگين چراي به شرايط گونه اين که کرد بيان

شدت  و گرفت قرار تأثير تحت نظر شادابي از و داد نشان
 نتايج کرد و با پيشنهاد گونه اين براي را درصد 35 چراي

تحقيقاتي  ايستگاه درکه  (3811) حسيني و همکاران
  هگون بر را برداشت شدت چهار اثر گرگان، آبادسرعلي

Bromus tomentellus 35 برداشت شدت و کردند بررسي 
 و همچنين با دانستند مناسب گونه اين براي را درصد
برداشت بر توليد علوفه، قدرت و  اثر مختلف هايشدت

را در مراتع مجيدآباد  Bromus tomentellusشادابي گونه 
قروه مورد مطالعه قرار دادند و براي حفظ توليد و شادابي 

 35نين حفاظت خاك، ميزان برداشت چگونه مورد نظر و هم
اما با مطابقت ندارد.  ونه پيشنهاد دادند،درصد را براي اين گ

و همکاران  Tavakoliآمده توسط توجه به نتايج بدست
 tomentellus Bromus( که مقاومت به چراي گياه 3881)

به اين نتيجه  ،هاي مختلف چرا بررسي کردندرا در شدت
با ي يهواهاي درصد اندام 15تا  45رسيدند که حد چراي 

در نظر گرفتن استراحت مرتع براي اين گياه مناسب بوده 
( که 3812و همکاران ) madihA نتايجبه توجه  با ؛است

Bromus منظور تعيين مقدار برداشت مجاز گونه به

tomentellus (1221 -1221) طرحي را در طي چهار سال 
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و نتايج کردند غربي اجرا باغ استان آذربايجاندر مراتع قره
درصد را براي اين  58توان شدت برداشت نشان داد که مي

گونه در نظر گرفت که شادابي و سالمت گياه نيز در طول 
اين  کهبا توجه به اينو در نهايت ساليان متمادي حفظ گردد 

حاصل شده و با توجه به چهارسال مدت  طينتيجه در 
صورت  و در در طي اين مدت ساقه گلدار تعدادکاهش 

تر در آينده، هاي طوالنيدر سالدرصد  55تداوم برداشت 
تحمل اين برداشت را نداشته ممکن است گياه تضعيف شده و 

تيمارهاي  بهتر است که تکرار آزمايش بينبنابراين  باشد.
    . شودانجام درصد  55و  58

هاي مورد مطالعه ديگر مقايسه ميانگين سالسوي از 
 توليد)صفات  که پارامترهاي توليدي (4)جدول  نشان داد
ثير أت، باقيمانده توليد و توليد کل( تحت شده برداشت

ثر از شرايط أو بيشتر مت نگرفتندبرداشت در طول سال قرار 
دست آمده متفاوت محيطي بودند و اين نتيجه با نتايج به

توليد کمي و کيفي گياهان در ( که 1114) Arzaniتوسط 
 هاي مختلف يک فصل چراهاي مختلف و در دورهسال

براساس توليد کمي  بايدبنابراين ظرفيت مراتع  ،متفاوت بوده
 حد کردن مشخص همچنين .فصل چرا تعيين شودو کيفي هر 

 محل در شده هاي انجامبررسي به منوط برداري مجازبهره

 گونه به با توجه برداري مجازبهره حد درصد بود و خواهد

 حد مرغوب گياهان در مورد اگر و کرد خواهد تغيير

 از کمتر حد در همراه شود گياه تعيين برداري مجازبهره

 حد وقتي و شودمي چرا خوشخوراکي ميزان پايه بر معمول

 کل براي عدد اين از شد، تعيين گياه مرغوب برداري برايبهره

  منطبق است. کامال ،(Arzani, 1994) شودمي استفادهگياهان 
ها، طول سال که برداشت در کردبيان  توانمي بنابراين

داري بر روي کاهش توليد نداشته است چندان معنيثير أت
ثير خود أولي صفات مرفولوژيک را در بعضي موارد تحت ت
Bromus قرار داده است. به اين شرح که براي گونه 

tomentellus  ها قابل ساقه گلزا در طي سال تعدادکاهش در
ين صفت همچندر ميزان مساحت يقه.  مل بود و افزايشأت

شرايط محيطي بود و ثير أتموارد تحت  بيشترارتفاع بوته در 
از هر دو ثر أمتي موارد قدرت و شادابي گونه نيز در برخ

عبارت ها بي هاي برداشت و شرايط محيطي بود.عامل سال
گونه را کاهش  قدرت باززايي هاديگر برداشت در طي سال

 باعث افزايشعلت کاهش تعداد ساقه گلزا( ولي )ب دهدمي
ثير أتسطح يقه گياه شده اما بر روي ارتفاع و شادابي 

نتايج اين نتيجه با  چنداني در مرتع مورد نظر نداشته است.
Saedi منظور بررسي ( که طرحي را به3814) و همکاران

هاي متداول بر برخي ويژگيچرايي م سيستثير أت
 و  Bromus tomentellusشناسي گياهي دو گونه ريخت

Ferula hausskneknekhtii در  18و  21هاي در طول سال
، مراتع منطقه سارال کردستان مورد بررسي قرار دادند

وم که چراي مدا داشتاز آن  حکايتنتايج  ومطابقت دارد 
داري باعث افزايش قطر يقه طور معنيدرصد به 23به ميزان 

گرديد، مطابقت  Bromus tomentellusو قطر تاج گونه 
 .دارد

قابل بررسي در مورد اثر متقابل سال*تيمار  هتتنها نک
براي صفت تعداد ساقه  tomentellus Bromusبراي گونه 

دار زيرا در اين موارد اثر متقابل سال*تيمار معني ،گلزا بود
بود که سطوح مختلف برداشت در شد و بيانگر اين مطلب 

 پايداريت منوط به بررسي براي اين صفهاي مختلف سال
اما در ديگر صفات  بود،ت اين گونه در مورد اين صف

متقابل اثر  tomentellus Bromusمرفولوژيک براي گونه
را براي اين که اين امر تفسير نتايج  نشددار مشاهده معني

کنش برهمثير أتزيرا صفات تحت  .کندميتر صفات راحت
مرتبط با  سال و سطح برداشت نبودند اما در مورد صفات

ها قابل استخراج است د که اصل نتايج براساس آنتولي
دار اثر متقابل سال*تيمار معني اين گونهکه در  شدمالحظه 

استفاده از مدلهاي پس نيازمند ارزيابي اين اثر با  ،بود
دار معنيبنابراين  بود. تر خواهيمتفسير دقيق برايپذير ضرب

شدن اثر متقابل سال*تيمار در خصوصيات مرتبط با توليد 
در سطوح  رفتار توليدي گونه کهدارد نکته بر اين ثيري أت

امال متفاوت مختلف ک هايمتفاوت برداشت در طي سال
 باشد.هاي پايداري مياست و نيازمند بررسي
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Abstract  
Rangelands cover about half of Iran’s territory with unique ecological characteristics. 

Understanding these characteristics is an essential need for any management in these 

arenas. In this regard, the present study was carried out to evaluate the intensity of 

grazing on vegetative and reproductive characteristics of Bromus tomentellus, as a key 

species in the rangelands of Gavanban in Kermanshah province during four years. At 

first, a reference area of one hectare was selected and fenced. Simulation method was 

used in this study. Treatments included four harvesting intensities of 25, 50 and 75% 

and control on Bromus tomentellus. In each treatment, 40 individuals of species were 

selected. The effect of exploitation on phenological characteristics such as height, 

number of flowering stems, vigor, vitality, collar area, forage production and other 

characteristics were evaluated. All data were analyzed using combined analysis of 

variance in a completely randomized design. Results showed that production of Bromus 

tomentellus did not differ statistically in response to different harvesting intensities, and 

up to 75 percent of the species could be harvested; however, in some cases, 

morphological traits were affected, leading to decreased number of flowering stems, and 

increased collar diameter over the years. Also, it did not have any significant effect on 

height and vitality. In other words, the regeneration of species harvested decreased (due 

to reduction in the number of flowering stems). However, 75% harvesting intensity 

caused increased collar area.  

 

Keywords: Allowable use, Gavanban Harsin, forage quality, rangeland capacity, 

Kermanshah province.   
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