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چکیده
بر میزان تولید ) میزان بارندگی متفاوتبا (هاي مختلف برداشت از علوفه سال جاري و همچنین اثر سالدر این تحقیق اثر شدت

Stipaگونه مرتعی3علوفه  arabica،Oryzopsis holciformisوPoa bulbosa4استپی کوه پنج در استان کرمان دردر سایت نیمه
هاي رح آماري کرتنتایج حاصل با ط. ها بررسی شدبرداري مناسب این گونهمنظور تعیین حد بهرهبه) 1389تا 1386از (سال متوالی 

در .وتحلیل قرار گرفتبراي هر گونه مورد تجزیهتکرار، جداگانه4در ) CRD(خرد شده در زمان در قالب طرح پایه کامالً تصادفی 
Stipaگونه  arabica دهد این داري نداشت که نشان میتفاوت معنی% 25درصد با تیمار شاهد و تیمار 50میانگین تولید علوفه تیمار

درصد کاهش را 1/29نسبت به تیمار شاهد % 75کند اما میانگین تولید علوفه تیمار برداشت را بخوبی تحمل می% 50ونه برداشت گ
نسبت به تیمار شاهد در % 75و % 50کاهش میانگین تولید تیمارهاي . داري داشتکه از لحاظ آماري تفاوت معنیطوريبه. نشان داد

Oryzopsisگونه  holciformisدرصد و در گونه 55/33و 75/19ترتیب بهPoa bulbosaبود که درصد 2/41و 5/17ترتیب هب
توان حد بنابراین می. ها در شرایط تحقیق انجام شده بهتر بودنسبت به این گونهStipa arabicaنشان داد واکنش جبرانی گونه 

Stipaدرصد را براي گونه50برداشت arabicaهاي راي گونهو بOryzopsis holciformis وPoa bulbosa درصد 25حد برداشت
حدبنابراین.باران نبودهاي پرورد مطالعه به اندازه سالهاي مهاي کم باران رشد جبرانی گونهنتایج نشان داد در سال. دکررا پیشنهاد 

چراي دام می باشد، براي شرایط نرمال از لحاظ بارندگی توصیه ها نسبت به پیشنهادي که بیانگر میزان تحمل این گونهبرداريبهره
هاي مرتعی باید وضعیت، برداري مجاز گونهبرداري از مرتع باید عالوه بر آگاهی از حد بهرهرههالبته براي تعیین حد ب. شودمی

.پذیري خاك و گرایش مرتع نیز در نظر گرفته شودفرسایش

.پنجسایت کوه، Stipa arabica ،Oryzopsis holciformis ،Poa bulbosaي مجاز، ربرداحد بهره: هاي کلیديواژه

مقدمه
منظور جلوگیري از صدمه رسیدن به گیاهان مرتعی به
ي چرا. قرار گیردقسمتی از علوفه آنها مورد چرا فقط باید 
عواقب متعددي روي رشد و تخصیص،بوسیله دامگیاه

,McNaughton(گیاهان دارد منابع تواند منجر میو ) 1983
گیاه شود، )Leaf area(سطح برگکاهش قابل مالحظهبه 

اما این اتفاق همیشه منجر به کاهش نسبی در رشد گیاه 
VanStaalduinen(شودنمی et al., از بعضی.)2010
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شده هستند و چرا هاي ترمیم قسمتهاي گیاهی قادر به گونه
توانند به رشد خود هایی دارند که از طریق آنها میویژگی

، رشد خود را بعد از چرا شدنمیزانادامه دهند و حتی 
Anten(دهند افزایش & Ackerly, 2001; Gold &

Caldwell, 1990; Nowak & Caldwell, در ). 1984
د مراتع بوسیله چراي مطالعات متعددي مشاهده شده که تولی

بعد از که گیاهان مورد مطالعهطوريهشود، بدام تحریک می
Anten(فتوسنتزمیزاندر چرا  & Ackerly, 2001; Gold

& Caldwell, 1990; Nowak & Caldwell, و ) 1984
:RGR(رشد نسبیمیزان Relative Growth Rates(

;McNaughton,1983(افزایش نشان دادند

VanStaalduinen & Anten, مقدار رشد البته ).2005
Compensation(جبرانی Growth (تواند تحت تأثیر می

قرار )Resource Availability(منابع قابل استفاده گیاه
که رشد کردندبیان ) 1993(همکاران و Belsky. گیرد

در دسترساز لحاظ منابع ،جبرانی فقط در شرایط مطلوب
) 1981(و همکاران Hilbertکه مدل در حالی،افتداتفاق می

هاي با کند که گیاهان در حال رشد در محیطبینی میپیش
منابع قابل استفاده کم، بیشترین احتمال براي افزایش تولید 

در یک بررسی علمی که اخیراً . دارندرا بعد از چراي دام 
یک مدل شدانجام ) Abrahamson)2007و Wiseتوسط 

:LRM(م مدل منابع محدودبنا Limited Resources

Model (بینی رشد جبرانی و یا معرفی گردید که در آن پیش
تحمل گیاه بستگی به نوع منابع و دام چراکننده مورد نظر 

هاي هاي گندمیان در موارد متعددي تفاوتگونهالبته .دارد
اي مشخصی در مرفولوژي و تحمل به چرا از گونهداخل 

,Loreti(انددادهخود نشان  et al., در یک تحقیق.)2001
مشخص شد که گندمیان مربوط به ساواناهاي جنوب دیگر

شان کمتر مورد چرا واقع سیر تاریخی تکاملآمریکا که در
هاي آفریقایی قدرت تحمل دارندکمتر از گونه،اندشده

)Simoes & Baruch, تواند رشد ریشه و میچرا). 1991
دهد و باعث را تحت تأثیر قرار شمنابع ذخیره کربوهیدرات

Holland(کاهش بیوماس ریشه et al., رشد میزانو ) 1966
,Oesterheld(نسبی بخش زیر خاك گیاه شود 1966(.

رشد بشود واکنش میزانگیاه باعث افزایش يچراکه زمانی
)Overcompensation(جبران بیش از حدگیاه تحت عنوان 

میزانباعث کاهش چراکه، وقتی در حالی. شودشناخته می
تواند تحت عنوان جبران جزئیرشد بشود این واکنش می

)Partial Compensation() کاهش رشد کمتر از آنچه که
یا ) چرا شدهمورد انتظار هست باشد به نسبت بیوماس 

کاهش رشد خیلی شدیدتر از آنچه که ()Damage(خسارت
نامیده ) چرا شدهمورد انتظار هست باشد به نسبت بیوماس 

تر از شده سریعچرا که رشد گیاهان سرانجام زمانی. شود
گیاهان شاهد باشد و بتواند میزان بیوماس حذف شده را 

Full(تحت عنوان جبران کاملاین واکنش گیاه،کندجبران 

Compensation (شود ناخته میش)Ferraro &

Oesterheld, 2002.(Perry وChapman)1974(
گیاه،حساسزمانیهايدورهدرگیاهانچرايکهدریافتند

گیاهشادابیورشدبقاءتواناییکاهشبهمنجرتواندمی
TNC)Totalمیزاناغلبزیاد،شدتباچراي.شود

Nonstructural Carbohydrate(دررا شدهذخیره
و شناخت حد تحملالبته . دهدمیکاهشگیاههاياندام

بخصوص نسبت به چراي دام رشد جبرانی گیاهان مرتعی 
هاي خوشخوراك از ضرورت مهم در مدیریت مراتع گونه

هاي حساس فشار چراي شدید بر گونه. باشدکشور می
ها از ترکیب منجر به کاهش تراکم و حذف این گونهتواند می

برداري مجاز براي مناطق مختلف آب حد بهره. گیاهی شود
یط توپوگرافی اهاي گیاهی متفاوت و در شرو هوایی و تیپ

از عوامل تعیین کننده متفاوت یکسان نخواهد بود و متأثر 
بنابراین ،آیدبرداري، مقادیر مختلفی بدست میحد بهره

معیارهاي مؤثر در هر منطقه باید مشخص و بر پایه آنها در 
اگرچه عوامل . گیري شودبرداري تصمیمزمینه تعیین حد بهره

توان در این زمینه در نظر گرفت، اما مختلفی را می
حساسیت خاك به فرسایش، وضعیت و ترین آنهاعمده

Farmahini.باشدمیگرایش مرتع  Farahaniهمکارانو
هاي کلیدي مراتع منطقه برداري مجاز گونههحد بهر) 2012(

کهدادننشاآنان نتایج. انجدان اراك را بررسی کردند
زوال دروتمشکالوزبرموجبداريبرهبهرانمیزیشافزا
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Bromusگونهدودرهیژوبهگونههاکلیهحیاتیيناییهااتو

tomentellusوAsperula glomerataترراكخوشخوکه
منتخبيهارتیماشتدابرثراسیربا بر. ددمیگر، میباشند

دوايبرصددر25داريبرهبهرحد،گیاهیيپایههارويبر
حدوAs.glomerataوBr.tomentellusگونه
Artemisiيگونههاايبرصددر50داريبرهبهر aucheri،

Kochia prostrataوBuffonia koelziiکمترینوزبربا
.شددادهتشخیصمناسب،گیاهیتخصوصیادرثر منفیا

گیاهان بومی در بیشتر تجربه نشان داده است که در مورد 
برداري برداري در طول فصل بهرهصورتی که میزان بهره

گونه درصد وزن تولید ساالنه نباشد، این50تا 40بیشتر از 
گیاهان قادر به پایداري قدرت رویشی و سالمتی خود 

انجام مواردي که چراي دام در فصل رکود در . خواهند بود
درصد رشد ساالنه در مورد 60برداري نباید از حد بهرهشود

، Moghadam(کند برگان دائمی تجاوز ها و پهنگراس
هاي برداري از مرتع و تیپرههبراي تعیین حد ب). 1998

برداري مجاز مرتعی باید عالوه بر آگاهی از حد بهره
پذیري خاك و ید وضعیت مرتع، فرسایشي مرتعی باهاگونه

و همکاران Azhdari. نظر گرفته شودگرایش مرتع نیز در 

مرتعی در حوزه آبخیز تیپ مختلف47در بررسی ) 2009(
هاي مورد بررسی، که در تعدادي از تیپکردند طالقان، بیان 

عوامل حساسیت به فرسایش، وضعیت مرتع و گرایش مرتع 
زا باعث کیبی از این عوامل محدودیتو در تعدادي دیگر تر

در این . شدها برداري مجاز از این تیپحد بهرهکاهش
برداري مناسب از سه گونه گندمی از گیاهان تحقیق حد بهره

مرتعی سایت مرتعی کوه پنج در شهرستان بردسیر استان 
.کرمان مورد بررسی قرار گرفت

ها مواد و روش
منطقه مورد مطالعه

قرق محصورسایت مرتعی کوه پنج و یک مطالعه دراین 
خان استپی و کوهستانی گردنهدر منطقه نیمهیک هکتاري 

هاي بردسیر و سیرجان در استان فاصل شهرستانحدسرخ،
متر از سطح 2560این قرق در ارتفاع .کرمان انجام شد

دریا واقع شده و متوسط بارندگی طوالنی مدت آن حدود 
زار با غالبیت گونهو تیپ گیاهی آن درمنهمترمیلی270

Artemisia aucheriباشدمی.

موقعیت مرتع مورد مطالعه در استان کرمان-1شکل 

روش تحقیق
از علوفه برداشتمتفاوت هايدر این تحقیق اثر شدت

)با میزان بارندگی متفاوت(و همچنین اثر سالسال جاري
Stipaگونه مرتعی3تولید بر میزان  arabica،Oryzopsis

holciformisوPoa bulbosaمنظور تعیین حد به
تا 1386سال متوالی 4درها، برداري مناسب این گونهبهره

.بررسی شد1389

موقعیت  مرتع مو مطالعھ در استان کرمان١شکل 
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هاي مورد مطالعهگونه-2شکل 

هاي از گونهیکپایه مشابه از هر40در ابتداي تحقیق
پنج هکتاري در سایت کوه1مورد بررسی، در یک قرق 

سازي چرا استفاده در این تحقیق از روش شبیه. انتخاب شد
عنوان شاهد در نظر گرفته شد، هپایه ب10گونهاز هر. گردید

10درصد و از 50پایه دیگر 10درصد، از 25پایه 10از 

. برداشت گردیددرصد علوفه سال جاري 75پایه باقیمانده 
ثبت و وزن آن خشک علوفه برداشت شده در هواي آزاد 

شدن گیاه پس از خشک،در پایان فصل رشد هر گونه. شد
. نیز چیده و توزین گردیدبقیه علوفه

)مترمیلی(هاي تحقیق پنج در سالدر سایت کوه) زراعی(بارندگی سالیانه -1جدول 
86-138587 -138688 -138789 -1388

320148213236

در هاي خردشده کرتنتایج حاصل با طرح آماري 
4در )CRD(طرح پایه کامالً تصادفی در قالب،زمان
وتحلیل قرار مورد تجزیهبراي هر گونه، جداگانه،تکرار
.گرفت

نتایج
Stipa arabica

هادادهتجزیه واریانسازبر اساس نتایج حاصل
و برداشتهاي مختلف شدتتیماراثرمشخص گردید که 

هاي اثر متقابل تیمار سال در شدتو%1در سطح سالاثر
Stipaبر تولید گونه برداشت  arabica دار معنی% 5در سطح

ها طبق نتایج بدست آمده از مقایسه میانگین). 2جدول (بود
بیشترین میزان تولید از که به روش دانکن مشخص گردید 

ن متعلق به تیمار گرم و کمترین آ29/10برابر %25تیمار 
بین تیمارهاي برداشت البته . گرم بود18/7برابر% 75

داري درصد از لحاظ آماري اختالف معنی50و % 25شاهد، 
% 75و % 50، %25تولید در تیمارهاي نوسان. مشاهده نشد

-12/29و - 96/2، +57/1برابرترتیب نسبت به شاهد به
میزان تولید علوفه که نتایج نشان داد ). 3جدول (درصد بود 

، 27/11ترتیب به1389تا 1386هاي این گونه در سال
تولید نهاينوسا). 3جدول (گرم بود 54/8و 37/7، 37/6

بارندگی نهايهاي مورد مطالعه بدلیل نوسااین گونه در سال

Oryzopsis holciformisStipa arabicaPoa bulbosa
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با توجه به جدول نتایج اثرات متقابل ). 1جدول (سالیانه بود 
تلف برداشت مشخص هاي مختیمارهاي سال در شدت

Stipaگردید که بیشترین تولید علوفه گونه  arabica از
گرم مشاهده شد 86/11برابر) %25+ 1386سال (تیمار 

).4جدول (
Oryzopsis holciformis

ها نشان داد که اثرنتایج حاصل از تجزیه واریانس داده
و %1در سطح هاي مختلف برداشت و اثر سال دتشتیمار

هاي برداشت بر تولید گونه اثر متقابل تیمار سال در شدت
Oryzopsis holciformis جدول(دار بود معنی% 5در سطح

بیشترین میزان تولید از ها نشان داد که مقایسه میانگین). 2
گرم و کمترین آن متعلق به تیمار 25/12برابرشاهدتیمار 

رهاي برداشت شاهدبین تیماالبته . گرم بود14/7برابر% 75
داري مشاهده از لحاظ آماري اختالف معنیدرصد،25و

نسبت به % 75و % 50، %25تولید در تیمارهاي نوسان. نشد
درصد -55/33و -75/19، +89/0برابرترتیب شاهد به

میزان تولید علوفه این که نتایج نشان داد ). 3جدول (بود 
ترتیب به1389و1388، 1387، 1386گونه در سالهاي 

). 3جدول (گرم بود 76/11و 76/9، 93/6، 86/12
هاي مورد مطالعه کاهش و افزایش تولید این گونه در سال

با توجه به ). 1جدول (بارندگی سالیانه بود هاينوسانبدلیل 
هاي جدول نتایج اثرات متقابل تیمارهاي سال در شدت

اینعلوفهکه بیشترین تولید مختلف برداشت مشخص گردید

گرم مشاهده 9/14برابر) %25+1386سال (از تیمار گونه
).4جدول (شد 

Poa bulbosa
هاي شدتیمارتها نشان داد که اثرتجزیه واریانس داده

و اثر متقابل تیمار 1%در سطح مختلف برداشت و اثر سال
در Poa bulbosaهاي برداشت بر تولید گونه سال در شدت

مقایسه نتایج حاصل از).2جدول (دار بود معنی1%سطح 
علوفه گونه ها نشان داد که بیشترین میزان تولیدمیانگین

Poa bulbosa و کمترین آن گرم79/2برابراز تیمار شاهد
بین البته . گرم بود64/1برابر% 75برداشتمتعلق به تیمار

درصد، از لحاظ آماري 25تیمارهاي برداشت شاهد و 
ولید در تیمارهاي تنوسان . داري مشاهده نشدمعنیاختالف 

، -7/5برابرترتیب نسبت به شاهد به%75و % 50، 25%
نتایج نشان داد ). 3جدول (درصد بود –2/41و -5/17

، 1387، 1386هاي میزان تولید علوفه این گونه در سالکه 
گرم 34/2و 08/2، 94/0، 83/2ترتیب هب1389و1388

هاي کاهش و افزایش تولید این گونه در سال). 3جدول (بود 
جدول (بارندگی سالیانه بود هايمورد مطالعه بدلیل نوسان

با توجه به جدول نتایج اثرات متقابل تیمارهاي سال در ). 1
هاي مختلف برداشت مشخص گردید که بیشترین تولید شدت

62/3برابر) دشاه+ 1386سال (از تیمار علوفه این گونه
).4جدول (گرم مشاهده شد 

هاي مرتعی مورد مطالعه هاي برداشت و سال بر تولید گونهتجزیه واریانس اثر شدت-2جدول
میانگین مربعاتدرجه آزاديمنابع تغییرات

Stipa arabicaOryzopsis holciformisPoa bulbosa
46/10**02/202**02/119**3هاي برداشتشدتاثر 

3602/871/1333/0خطاي اول
77/16**41/268**4/123**3سال

96/0**74/5*6/3*9داشترهاي باثر متقابل سال و شدت
10866/252/226/0خطا
cv%92/1843/1506/22

.دار وجود داردبین تیمارها اختالف معنی% 1در سطح :**. دار وجود داردبین تیمارها اختالف معنی% 5در سطح :*
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هاي مرتعیبندي دانکن اثر برداشت و سال بر تولید علوفه گونهمقایسه میانگین و گروه-3جدول
)گرم در هر پایه(تولید علوفهنگینمیا

Stipaتیمار arabicaOryzopsis holciformisPoa bulbosa

درصد 
برداشت

a13/102/1±a25/122/0±a79/2±4/1شاهد
25%9/1±a29/108/1±a14/123/0±a63/2
50%8/1±a83/94/2±b83/96/0±b30/2
75%1/2±b18/71/3±c14/89/0±c64/1

سال

13866/1±a27/114/1±a86/127/0±a83/2
13876/1±d17/74/1±d93/65/0±d94/0
13881/2±c37/78/2±c76/99/0±c18/2
13897/2±b14/84/3±b76/111/1±b34/2

.دار استبیانگر عدم وجود اختالف معنیحروف مشابهدر هر ستون 

بندي دانکن اثر متقابل تیمار درصد برداشت در سالمقایسه میانگین و گروه–4جدول 
)گرم در هر پایه(تولید علوفهمیانگین

Stipaتیمار arabicaOryzopsis holciformisPoa bulbosa

1386

a46/111/2±a90/1304/0±a62/3±6/1شاهد
25%3±a29/116/2±a56/1309/0±ab29/3
50%6/1±ab26/96/2±bcde98/1113/0±ef16/2
75%5/3±bcd07/92/3±cdef04/1112/0±ef18/2

1387

cde02/84/1±ef74/916/0±fg58/1±2/1شاهد
25%1/2±cdef9/78/1±fg2/912/0±gh76/1
50%1/1±fg48/62/3±h45/517/0±h78/1
75%1/1±gh71/36/1±i35/307/0±i70/0

1388

cde57/86/1±bcdef43/1105/0±bc34/3±2/1شاهد
25%2/2±cde45/81/2±cdef76/1008/0±cde98/2
50%2/1±def02/73/2±def98/916/0±bcd84/2
75%8/1±g45/52/2±h90/62/0±ef19/2

1389

bcd09/108/1±bc75/1228/0±cde66/2±4/1شاهد
25%6/2±bc94/95/2±bcd16/1213/0±cde54/2
50%7/1±cdef48/86/2±bcde92/1116/0±de45/2
75%9/1±g69/57/2±gh28/718/0±g51/1

1386

a46/111/2±a90/1304/0±a62/3±6/1شاهد
25%3±a29/116/2±a56/1309/0±ab29/3
50%6/1±ab26/96/2±bcde98/1113/0±ef16/2
75%5/3±bcd07/92/3±cdef04/1112/0±ef18/2

1387

cde02/84/1±ef74/916/0±fg58/1±2/1شاهد
25%1/2±cdef9/78/1±fg2/912/0±gh76/1
50%1/1±fg48/62/3±h45/517/0±h78/1
75%1/1±gh71/36/1±i35/307/0±i70/0

cde57/86/1±bcdef43/1105/0±bc34/3±2/1شاهد1388
25%2/2±cde45/81/2±cdef76/1008/0±cde98/2



...هايهاي مختلف برداشت بر تولید علوفه گونهبررسی اثر شدت500

)گرم در هر پایه(تولید علوفهمیانگین
Stipaتیمار arabicaOryzopsis holciformisPoa bulbosa

50%2/1±def02/73/2±def98/916/0±bcd84/2
75%8/1±g45/52/2±h90/62/0±ef19/2

1389

bcd09/108/1±bc75/1228/0±cde66/2±4/1شاهد
25%6/2±bc94/95/2±bcd16/1213/0±cde54/2
50%7/1±cdef48/86/2±bcde92/1116/0±de45/2
75%9/1±g69/57/2±gh28/718/0±g51/1

.دار استحروف مشابه بیانگر عدم وجود اختالف معنیدر هر ستون 

بحث 
برداشت تیمارعلوفه میانگین تولیدکهنتایج دیده شددر

Stipaگونه در % 25 arabica باعث افزایش جزئی در تولید
Oryzopsisهاي علوفه نسبت به تیمار شاهد شد اما در گونه

holciformisوPoa bulbosa25تولید تیمار میانگین %
درصد7/5و89/0ترتیببهتیمار شاهدمیانگین نسبت به

دار از لحاظ آماري معنیتفاوتاین گرچه یافت،کاهش
هاگونهاین این مطلب بیانگر این موضوع است که اما .نبود

جبران بخوبیرا)چیده شدن(برداشت بخوبی این میزان 
از افزایش حکایتزیادي وجود دارد کههايگزارش.دندکر

رشد گیاهان مرتعی بعد از چرا یا چیده شدن و جبران میزان
Anten(داردهاگونهرشد این & Ackerly 2001; Gold &

Caldwell 1990; Nowak & Caldwell در گونه ).1984
Stipa arabica درصد نیز با 50میانگین تولید علوفه تیمار

داري نداشت که نشان تفاوت معنی% 25تیمار شاهد و تیمار 
کند را نیز بخوبی تحمل می% 50دهد این گونه، برداشت می
نسبت به تیمار % 75میانگین تولید علوفه تیمار برداشت اما 

که از لحاظ آماري ؛درصد کاهش را نشان داد12/29شاهد 
Khodagholiهاي یافته.دهدداري را نشان میتفاوت معنی

هاي مختلف در بررسی اثر شدت، )2012(و همکاران 
Stipaبرداشت بر تولید علوفه و شادابی گونه  arabica در

هاي اثر شدتکه داشتاین ازحکایتت سه اصفهان سای
دار معنیمختلف برداشت بر تولید علوفه این گونه مرتعی

هاي آزمایش، از در طول سال% 75منتهی در برداشت ،نبود
Oryzopsisهاي در گونه. بنیه و شادابی گیاه کاسته شد

holciformis وPoa bulbosa و % 50میانگین تیمارهاي

. دار داشتاختالف معنی% 25تیمار شاهد و تیمار با % 75
نسبت به تیمار % 75و % 50کاهش میانگین تولید تیمارهاي 

و 75/19ترتیب هبOryzopsis holciformisشاهد در گونه 
و 5/17ترتیب هبPoa bulbosaدرصد و در گونه 55/33
Stipaبود که نشان داد واکنش جبرانی گونه 2/41 arabica

.ها در شرایط تحقیق انجام شده بهتر بودبه این گونهنسبت 
Stipaدرصد را براي گونه50توان حد برداشتبنابراین می

arabica هاي براي گونهوOryzopsis holciformis وPoa

bulbosa 3دولج. دکرددرصد را پیشنها25حد برداشت
هر سه گونه علوفه میانگین تولیدهاينوساننشان داد که 

همخوانی داشتهبارندگی سالیانه هايمورد بررسی با نوسان
بیشترین میانگین تولید هر سه گونه مورد بررسی در سال که 

اتفاق 1387و کمترین میانگین تولید آنها در سال 1386
همبستگی بین بارندگی و تولید این سه گونه در . افتاد
و 94/0، 94/0ترتیب عبارت از هاي مورد تحقیق بهسال
Baghestani. بود95/0 Meybodi وZare)2007 ( در

بارندگی و تولید علوفه سالیانه در مراتع استپی روابطبررسی
و Stipa barbataعلوفه گونه پشتکوه استان یزد بین تولید

. ندرا بدست آورد% 89بارندگی سالیانه میزان همبستگی 
بطهدر بررسی را) 2012(و همکاران Zarekiaهمچنین 

منطقهمرتعینگیاهامهمترینساالنهعلوفهتولیدوندگیربا
کلندگیرباي دریافتند که مرکزنستاا- وهسارودخشکه

مثبتثیرأتگونههاهـکلیدـتولیرـب) یـعزرالسابهطمربو(
همکاران وSharifijelodarهمچنین .تـشداداريمعنیو
مناطقدرعلوفهتولیدبرثرؤمرشباثرادر بررسی)2011(

) نسمنانستاابفتاآهسیاتعامر: رديمومطالعه(خشک نیمه
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باصددر3/96تاسفنداوبهمنرشباعمجموکه نددریافت
همانطور که در جدول .داردهمبستگیهاي مرتعی گونهتولید 

که بارندگی حدود 1387شود در سال زراعی مالحظه می4
کاهش داشت و 1386درصد نسبت به سال زراعی 53

رطوبت مورد نیاز در شرایط مطلوبی نبود رشد جبرانی 
Belsky. هاي مورد مطالعه به اندازه سال قبل نبودگونه

اي در مقاله)1993(و همکارانش )اکولوژیست آمریکایی(
Evolutionaryدر مجله Ecology که رشد کردندبیان

جبرانی فقط در شرایط مطلوب از لحاظ منابع در دسترس 
پیشنهادي براي برداريبهرهحدبنابراین.افتداتفاق می

البته براي .شودشرایط نرمال از لحاظ بارندگی توصیه می
هاي مرتعی باید عالوه و تیپبرداري از مرتعرههتعیین حد ب

هاي مرتعی باید برداري مجاز گونهبر آگاهی از حد بهره
پذیري خاك و گرایش مرتع نیز در وضعیت مرتع، فرسایش

. نظر گرفته شود
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Abstract
This study was aimed to investigte the effects of different harvesting intensities and year
on forage production of three range species including Stipa arabica, Oryzopsis
holciformis and Poa bulbosa at Koh Panj site in Kerman province during 2007 to 2010.
The results were analyzed in a split plot design in time based on a completely
randomized design in four replications for each species. The average forage production
of Stipa arabica after 50% harvesting showed no significant difference with control
treatment and 25% harvesting, indicating that this species tolereate a harvesting
intensity of 50% well. However, the average forage production of Stipa 502rabica after
75% harvesting showed a decrease of 29.1% as compared with control treatment, which
was significant statistically .The average forage production of Oryzopsis holciformis
and Poa bulbosa after 50% and 75% harvesting showed a decreas of 19.75% and
33.55% and 17.5% and 41.2%, respectively in comparison to the control treatment,
indicating a better response of Stipa arabica to these harvesting intensities. Overall, a
harvesting intensity of 50% could be recommended for Stipa arabica and 25% for
Oryzopsis holciformis and Poa bulbosa. Our results showed that the growth of the study
species in low rainfall years was lower thatn that of high rainfall years. Therefore, the
mentioned allowable use for the study species is recommended for normal rainfall
conditions. However, in addition to allowable use, range condition and trend as well as
soil erodibility should be taken into account.

Keywords: Allowable use, Stipa arabica, Oryzopsis holciformis, Poa bulbosa, Koh
Panj site.


