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دهچكي
اين گونه در مراتع باشد، ذار در مراتع ييالقي استان گلستان ميگثيرأتهاي مهم و گندمييكي از Festuca ovinaگونه 
يكي . باشددرصد مي6/41و 9/38ترتيبهبدر مرتع داراي متوسط توليد و مصرف نسبيوهاي تيپ آباد گرگان از گونهسرعلي

علت عدم اطالعات كافي در اين هبست؛هابرداري مجاز گونهبهرهچرايي مشخص كردن حدهاي مهم در تعيين ظرفيتاز فاكتور
تا86اي هآباد گرگان طي سالسرعليمراتعدر Festuca ovinaگونه برداري مجاز حد بهرهمنظور تعيين ه، اين پژوهش بزمينه
در هر تيمار . بودند) بدون برداشت(رصد و شاهدد75و 50، 25تيمارهاي آزمايشي شامل چهار شدت برداشت .انجام شد89
افزار اسپليت پالت در زمان در نرمطرح در قالب آمدهبدستنتايج . عنوان تكرار مورد ارزيابي قرار گرفتهپايه از گونه ب10

SASدار ابل آنها معنيبرداشت و اثر متقنتايج توليد نشان داد كه اثر سال، شدتهاي مختلف.مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت
چهارمو سومبين سالهاي فوق با سال داري اختالف معنيدهد بجز سالهاي اول و دوم، مياثر سال نشان . )P>01/0(بوده است
اثر اما . داشتثير منفي أدرصد بر ميزان توليد ت75فقط اعمال تيمار كه همچنين اثر تيمارهاي برداشت شده نشان داد . وجود دارد

،داري در سالهاي مختلف داشته استدر تيمار شاهد با وجود عدم برداشت اختالف معنيكه دادسال و تيمارها نشان متقابل 
نتايج اثر شدتهاي برداشت . بودكه آن عامل بارش ثير داشت أبنابراين غير از عامل برداشت، عامل ديگري در كاهش ميزان توليد ت

از بنيه و شادابي قابل قبولي هاي اين گونه پايهاغلبكه نشان داد Festuca ovinaبر شادابي و درصد مرگ و مير گونه
و با درنظر گرفتن ساير با توجه به نتايج اين تحقيق . نداشته استهمچنين در هيچ تيمار و سالي مرگ و ميري ،ندبودبرخوردار 

.گرددپيشنهاد ميدرصد Festuca ovina60گونه برداري مجاز حد بهرهآباد گرگان سرعليمراتع كاركردهاي 

آباد گرگانسرعليشادابي،،توليد علوفه، شدتهاي برداشت، Festuca ovina:هاي كليديواژه

مقدمه 
برداري مجاز حد بهرهنبود اطالعات كافي در زمينه 

هاي مرتعي كشور و يا برداشت نسبتي از گياهان گونه
يكي ،شوده ميمرتع كه باالتر از آن موجب خسارت به گيا

. مرتع در كشور استاي مديريتهچالشمهمتريناز 
اينكه اين موضوع در بسياري از كشورهاي ديگر غمربه

ما هنوز حد اما در كشور ،سالهاست كه حل شده است
مرتعي تعيين نشده استهاي برداري مجاز گونهبهره
گياهان مرتعي دربرداري مجازحد بهره.)1385سندگل، (

خاكهاي با حاصلخيزي ، هاي متفاوتهواآب وشرايط
متفاوت و ماههاي مختلف فصل چرا و در درجات 

، مثالعنوانبه. باشدميمرتع بسيار متغيروضعيتمختلف 
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برداري يك گونه مرتعي در سالهاي خشك كمتر حد بهره
اصلخيز بيشتر حخاكهاي از سالهاي پرباران و مساعد و در

گياهي بيشتر از اههاي ركود رشدمو دراز خاكهاي فقير
ماههاي رشد و در مراتع فقير بمراتب كمتر از مراتع سالم 

كوهستاني و پرشيب كمتر از مراتع دشتي و در مناطق و
با برداري مجاز همچنين درصد حد بهره. شيب استكم

با توجه . )1377، مقدم(به گونه تغيير خواهد كردتوجه
هاي گونهبردارين حد بهرهبررسي و تعيي،به موارد فوق

مقالهدر اين . مرتعي در شرايط مختلف بسيار ضروريست
عدم اطالع از حد اين چالش اساسي شود سعي مي

در Festuca ovinaبا بررسي گونههابرداري گونهبهره
سطح وسيعي از آباد گرگان كه نمايندهسايت سرعلي

در حل و نتايج آن مراتع استان و كشور است
. شودكشور استفاده سنجي مراتع فيتظر

(Holechek, 1988) انتخاب ضريب برداشت را
هاي مختلف مرتعبراساس مطالعات تعداد دام در تيپ

اگر هدف دستيابي به چراي نمود و اظهار كرد گذاري پايه
خشك، نيمه، براي بسياري از مناطق خشك و متوسط باشد

ي يكساله و درصد و براي علفزارها35ضريب برداشت 
شوددرصد انتخاب 50مناطق مرطوب ضريب برداشت 

در مقايسه با روش هولچك، روشي با . )1388مصداقي،(
(Troxel & Ehite, 1989)كاري بيشتر توسط محافظه

درصد توليد علوفه جاري را به 25توسعه يافته است كه 
درصد 50درصد ديگر را به هدررفت طبيعي و 25دام، 

مصداقي،(دهدرا به حفاظت مرتع تخصيص ميباقيمانده 
1388.((Ganskopp, اثر شدتهاي برداشت را بر (1988

در ايستگاهStipa thurberianaتغييرات توليد علوفه گونه
تحقيقات مرتع در اروگون مورد بررسي قرار داد و نتيجه 
گرفت كه اين گونه به برداشت شديد در دوره رويش 

توان از ر حالت برداشت سبك ميو تنها دحساس بوده 
استفاده اين گونه چند بار در طول فصل رويش 

& Zhang).نمود Romo,1995) اثر شدتهاي برداشت را
Agropyronماني گونهپنجه و زندهبر تغييرات توليد

dasystachyum در ايستگاه تحقيقات مرتع دانشگاه

كه ندو نتيجه گرفتندچوان مورد بررسي قرار دادساسكا
ماني اين گونه را حدود زايي و زندهبرداشت متوسط، پنجه

هر برداشت سرعت رشد پس ازدرصد افزايش داد و71
.كردگياه به حدي بود كه برداشت قبلي را جبران مي

(Hodgkinson, 1980)تكرار و طول دوره برداشت بر اثر
ماهوري يوتا را مورد بررسي گياهان علفي در مراتع تپه

هاي گرفت كه برداشت مداوم گونهداد و نتيجه قرار
خوشخوراك در زمانهاي مختلف فرق زيادي در عملكرد 

& Leyshon).نكردايجاد علوفه آنها  Campbell, 1992)

اثر زمان و شدت اولين برداشت را بر توليد بعدي 
هاي مرتعي مورد بررسي قرار دادند و نتيجه گرفتند گونه

ها در آغاز فصل الزم است اين گونهكه براي تداوم توليد 
چرا به مقدار كمتر از مراحل بعدي برداشت 

,Forward & Magai).شوند اثر تكرار و شدت (1992
مقاومت به چرا برداشت را بر توليد، كيفيت علوفه و

مورد بررسي قرار Andropogon geradiگونه ) مانيزنده(
تكرار نه دردادند و نتيجه گرفتند كه رشد مجدد اين گو

شدت كه طوريبه. يابدزياد به مقدار قابل توجه كاهش مي
،گرددهاي محلول گياه ميباعث كاهش قندبرداشت زياد

. آورداين تفاوت چنداني در عملكرد بوجود نميوجودبا
كيفيت علوفه بعد از اعمال برداشت زياد با تكرار زياد البته 

اثر شدت برداشت را(Tate et al., 1994).يابدافزايش مي
مورد بررسي قرار گندميانمي ئداهاي بر رشد مجدد گونه

دادند و نتيجه گرفتند كه رشد مجدد اين گونه در شدت 
شدت برداشت . يابدكاهش مييتوجهزياد به مقدار قابل

،گرددهاي محلول گياه ميزياد باعث كاهش قند
.وردآاين تفاوت چنداني در عملكرد بوجود نميوجودبا

(Motazedian & Sharrow, 1990) اثرات تكرار و شدت
برداشت علوفه را بر تغييرات توليد و كيفيت علوفه مورد 
بررسي قرار دادند و نتيجه گرفتند كه كيفيت علوفه در 

ياهان در گاما توليد .داري نداشتها تغيير معنيهمه تيمار
.تتوجهي كاهش يافقابلتيمار برداشت شديد به مقدار 

دارد هر گونه با توجه به اظهار مي) 1382مصداقي، (
. ايستشرايط اكولوژيكي آن داراي ضريب برداشت ويژه
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هاي توان ضريب را فقط محدود به گونهميبنابراين
آنها . را به كل مرتع تعميم دادآنبعدكليدي نمود و 
اين ضريب براي مراتع عالي و خوب كه پيشنهاد كردند 

در نظر % 40براي مراتع متوسط و ضعيفو % 60معادل 
بيان كرد در مواردي كه چراي ) 1377مقدم، (. گرفته شود

برداري رشد صورت گيرد حد بهرهدام در فصل ركود 
درصد رشد ساالنه در مورد گندميان و 60نبايد از 

درصد رشد ساالنه شاخه و برگها 65برگان دائمي و پهن
ت شكاري در مورد در حد قابل دسترسي دام و حيوانا

هار داشتند با توجه به عدم ظايشان ا.ها تجاوز نمايدبوته
هاي تهيه ها، براي برنامهبرداري مجاز گونهتعيين حد بهره

توان برداري مجاز را ميطرح جهت اداره مرتع، حد بهره
رشد سال جاري در نظر گرفت، البته براي مناطق % 50

را % 40حد آبخيز سدها براي حفاظت خاك و آب 
اثر ) 1389محمد اسمعيلي و همكاران، (.پيشنهاد نمودند

را در شرايط Festuca ovinaبرش بر مقدار توليد گونه
برش كه كردندآزمايشگاهي بررسي نمودند و گزارش 

و ) دو هفته يكبار(، برش متوسط )هر هفته يكبار(مكرّر
در ميزان ماده خشك اندام ) چهار هفته يكبار(برش كم 

ثير نداشته و گياه قادر به أالذكر تهوايي و ريشه گونه فوق
باشد و اين گونه را با رفته ميجبران اعضاي از دست

محمد اسمعيلي (.ندتحمل زياد در برابر برش معرفي نمود
بررسي اثر برش بر مقدار ماده خشك ) 1389و قوردوئي، 

هاي هوايي و كل، بخش هوايي و زيرزميني، تعداد ساقه
را در شرايط Panicum antidolateداد كل ريزوم گونهتع

برش مكرّركه و نتيجه گرفتند كردندآزمايشگاهي گزارش 
و برش ) دو هفته يكبار(، برش متوسط )هر هفته يكبار(

مقدار فاكتورهاي مورد بررسي در ) چهار هفته يكبار(كم 
ر نداشته و اين گونه را با تحمل زياد در برابدار معنيثير أت

)1390،ساعدي و همكاران. (ندبرش معرفي نمودعامل 
آثار شدتهاي برداشت بر برخي ويژگيهاي رويشي و 

در منطقه سارال Bromus tomentellusزايشي گونه
كردستان را مورد بررسي قراردادند و اظهار داشتند تيمار 

76و 59(از تمامي تيمارها) درصد33(قطع سبك 

با اختالف ) صفر درصد(ترلو حتي بيش از كن) درصد
نامبردگان بيان داشتند با توجه به . استزياد پيشي گرفته

ثر بر اين گونه مرتعي، ؤتغييرات مديريتي و محيطي م
درصد از وزن رويش ساالنه حتي 50تا 40چراي كمتر از 

 Bromusدر سالهاي خشكسالي هم ضامن بقاء گونه

tomentellusواهد بود، اما در منطقه سارال كردستان خ
درصد هم در سالهاي عادي ظاهراً 75برداشت گياه تا مرز 
ر يثأاين تحقيق با هدف بررسي ت.رساندبه گياه آسيبي نمي

بر توليد %) 75و%50، %25(شدتهاي مختلف برداشت
 Festucaگونه، بنيه و شادابي و درصد مرگ و مير علوفه

ovina L.  م گرديدآباد گرگان انجاسرعليمراتعدر.

هامواد و روش
مطالعه مشخصات منطقه مورد

كيلومتري شمال شهرستان 45منطقه مورد مطالعه در 
2315ارتفاع محل از سطح دريا . استقرار گرفتهگرگان 
درجه و 54عرض شمالي ودقيقه 40درجه و 36متر، در

اين محدوده در . استشدهطول شرقي واقع دقيقه 33
آب و هواي منطقه . آباد قرارداردسرعلياي به ناممنطقه

براساس روشهاي آمبرژه و دومارتن اقليم ارتفاعات سرد و 
متر ميلي5/348متوسط بارش ساالنه . ايستمديترانه

باشد كه بيشتر ريزش در فصل زمستان و بشكل برف مي
گراد، معدل درجه سانتي5/6متوسط دماي ساالنه . باشدمي

حداقل و حداكثر . باشدمي2/17ر و حداكث-5/4حداقل 
ميزان .باشدگراد ميدرجه سانتي32و -19ترتيب همطلق ب

285و 204، 275، 342سالهاي مورد بررسي شبار
،87-86، 86-85آبيترتيب مربوط به سالهايهمتر بميلي
دهدراكنش بارش نشان ميپ.بوده است89-88و 87-88
، 180داراي ترتيبهب89تا86هايماهه اول سالششكه

طقه داراي من. بارش بوده استمتر ميلي76و128،117
رواناب آن متوسط، . ماهوري استتيپ فيزيوگرافي تپه

نفوذپذيري متوسط تا زياد و فرسايش آن كم تا متوسط 
لوم تا كمي خاك داراي بافت متوسط سيلتي. باشدمي

.باشدلوم ميكليسنگين سيلتي
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-منطقه علف،گياهياز نظر فيزيونومي: پوشش گياهي
Juniperus(زار با درختچه و درختان پراكنده ارس بوته

spp(گيريهاي صورت گرفته، تيپ با توجه به اندازه. است
بالشتكي با تركيب � گندميانتيپ از گياهي سايت

تشكيل Festuca ovina،Onobrychis cornutaهاي گونه
تاجي پوششدرصد 3/52كل ز كه اطوريه، بشده است

درصد پوشش 5/13داراي Festuca ovinaاين سايت، 
همچنين اين باشد،درصد تركيب گياهي آن مي2/26يا 

و مصرف نسبي درصد توليد6/41و 9/38ترتيب هگونه ب
.)1389حسيني و همكاران، (باشددر مرتع را دارا مي

ايت سهاي شناسايي شده در ليست فلورستيك گونه
ها متعلق به اين گونه. باشدگونه مي75آباد گرگانسرعلي

دهنده تنوع باشند كه نشانتيره گياهي مي23جنس و 59
ها متعلق به درصد گونه7/14. العاده در پوشش استفوق

،)Asteraceae(و كاسني)Poaceae(گندميان هاي خانواده

آساها متعلق به خانواده پروانهدرصد گونه12
)Papilionaceae( ،6/10هاي درصد متعلق به خانواده

و )Caryophyllaceae(و ميخك )Lamiaceae(نعناعيان 
بو، الله، ها از قبيل شبمتعلق به ساير خانوادهبقيه

گاوزبانيان، زرشك، پنيركيان و اسفناجيان، گل ميمون، گل
هاي شناسايي شده برخي از مهمترين گونه. باشندغيره مي

: عبارتند ازايت در س
Festuca ovina , Bromus tomentellus, Poa 

angustifolia, Koeleria cristata, Medicago sativa, 

Medicago  lupulina, Agropyrum  intermedium, 

Agropyrum  trichophorum, Astragalus  mollis,

Astragalus  jolderensis, Astragalus nephtonensis, 

Taraxacum brevirostre, Centaurea zuvandica, 

Onobrychis cornuta, Astragalus verus.   

باشد، دام رو ميكوچنوع استفاده از مرتع بصورت نيمه
و فصل رويش آميخته غالب منطقه گوسفند و از نژاد زل 

دوره چرايي در . باشدميماهاز فروردين لغايت شهريور
120مدت هبماه شهريوررواخامنطقه از اول خرداد لغايت 

.باشدميروز 

Festuca ovina(علف بره L.( يا به زبان محلي
متر، گاهي سانتي60گياهي پايا به ارتفاع عموماً تا مرچاي

�اي، ايستاده يا كمي زانوداراي، ساقه ماشورهبيشتر، پشته

ايستاده، كمي سخت و شكننده، صاف و بدون كرك، اما 
كول زبر، پهنك برگها خطي نوك كند، آذين پانيدر زير گل

متر، سبز يا سبز كلمي به سانتي25تا 3شكل به طول نخي
آذين پانيكول ايستاده، متر، گلميلي6/0تا 3/0قطر 
تا 3متر، ميلي10تا 5ها بيضوي يا مستطيلي به طول سنبله

.)Hodgkinson, 1980(اي گلچه9

تحقيقروش 
بر روي گونه قليد چرا در اين بررسي از روش ت

Festuca ovina 75و 25،50سه شدت برداشت با
عنوان تيمارهاي هب) شاهد(درصد با حالت بدون برداشت 
پايه 10در هر تيمار . رفتآزمايش مورد مقايسه قرارگ

با توجه به اينكه .گرفتعنوان تكرار مورد ارزيابي قرارهب
به % 25تيمار د باشميرويش فعالگونه داراي دو ماه اين 
تقسيم شدند و ماهبراي هرماه يعني خرداد و تير% 5/12دو 

ها قطع و توزين شاهددر ماه سوم فقط باقيمانده توليد و
ماه براي هر% 25به دو % 50(شدند و براي ساير تيمارها

.چنين عمل كرديمنيز) براي هر ماه% 5/37به دو % 75و 
با 1نمره (سالمت گياه دهي بهو شادابي با روش نمرهبنيه

گيري ارتفاع و و اندازه)كامالً شاداب10تا حداقل شادابي
انجام دهي در هر سالدرصد گل60در زمان تاج گياهان

هاي موجود در درصد مرگ و مير با شمارش پايه. شد
آوري و مقدار بذر توليدي با جمعمرحله بذردهي

يش در هر سالجداگانه بذر هر پايه در انتهاي فصل رو
.انجام شد

ميزان كل علوفه توليدي در قالب طرح آماري اسپيليت 
تصادفي با ده پالت در زمان در قالب طرح پايه كامالً

مورد تجزيه و SASر افزاسال در نرمچهارتكرار و مدت
تحليل قرار گرفت و ميانگين صفت مورد بررسي با آزمون 

.دانكن مورد مقايسه قرار گرفت
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ج نتاي
89تا86براساس مطالعات انجام شده در طي سالهاي

و با توجه به تجزيه واريانس مشخص شد، كه اثر سال، 
اثر شدتهاي مختلف برداشت و همچنين اثر متقابل سال و 
شدتهاي مختلف برداشت بر روي توليد علوفه 

؛باشددار ميدرصد معني1در سطح Festuca ovinaگونه
ي مختلف و شدتهاي مختلف برداشت بنابراين بين سالها

تجزيه و .وجود دارديدارمعنياز لحاظ آماري اختالف 
دهد كه به لحاظ مقايسه ميانگينها نشان ميتحليل داده
كه اولين و دومين سال اجراي طرح 87و 86سالهاي 

ولي با ،داري وجود ندارداختالف معنيبودند بين آنها
جدول(وجود دارديداراختالف معني89و 88ي اساله
هاي انتخابي مربوط به هر ميانگين توليد پايههمچنين .)1

نشان كدام از تيمارهاي چرايي اعمال شده با آزمون دانكن
درصد اختالف 50و 25بين تيمار شاهد، كه دهد مي

75با 50وجود ندارد، همچنين بين تيمار يدارمعني
75رصد با تيمار د25درصد، ولي بين تيمارهاي شاهد و 

نتايج ). 1جدول(داري وجود دارددرصد اختالف معني
هاي انتخابي از اثر متقابل ميانگين توليد پايهآمدهبدست

در كهدهدنشان ميتيمارهاي مختلف برداشت در اثر سال 
بين شدتهاي مختلف برداشت از لحاظ آماري 86سال 

ي بين يولي اختالف جز،داري وجود ندارداختالف معني
كه بيشترين ميزان توليد مربوط به طوريهب.آنها وجود دارد

2/4درصد با 50و كمترين مربوط به تيمار 4/5شاهد با 
75بين تيمار شاهد با تيمار 87در سال . باشددرصد مي

تيمارها با ساير ولي ،داري وجود داردمعنيدرصد اختالف 
با 50و 25ي همچنين تيمارها،داري ندارداختالف معني

با همديگر و شاهد اختالف ليدرصد اختالف و75تيمار 
؛باشدمي87نيز مانند سال 88در سال . داري ندارندمعني
درصد 75ها در تيمار اين تفاوت كه ميانگين توليد پايهبا 

در . اختالف زيادي با ساير تيمارها دارد87به نسبت سال 
رهاي مختلف شدت داري بين تيمااختالف معني89سال 

هاي تيمارها كه ميانگين پايهطوريهب. برداشت وجود ندارد
و 4/3،6/3،7/3ترتيب هدرصد ب75و 50، 25از شاهد، 

مقايسه اثر متقابل سالهاي مختلف با .باشدگرم مي5/3
با 87تيمار شاهد سال كهدهدشدتهاي برداشت نشان مي

؛ا بودتوليد را دارباالترين ميزان ميانگين5/5ميانگين 
تيمار 7دار داشته و با تيمار اختالف معني8با كهطوريهب

توليد مربوط به ترين ينيپا.دار نداشته استاختالف معني
گرم به همراه 93/2با ميانگين توليد 88سال % 75تيمار

. باشدمي89و همه تيمارهاي سال 87سال 75تيمارهاي 
بين تيمار شاهد كه دهد ثير متقابل سال و تيمار نشان ميأت

ولي با ،نيستيدارسال اول، دوم و سوم اختالف معني
در تيمار . وجود دارديدارشاهد سال چهارم اختالف معني

در . تقريباً مشابه تيمار شاهد اتفاق افتادزيندرصد 25
بين سالهاي مختلف اختالف نيز درصد 50تيمار 
تا 6/3و ميانگين توليد بين آنها ري وجود ندارد دامعني

درصد بين توليد سال 75در تيمار . گرم متغير است7/4
داري وجود دارد ولي بين اول با بقيه سالها اختالف معني

داري وجود سه سال دوم، سوم و چهارم اختالف معني
.)1جدول(ندارد

برداشتهاي انجام شده براي هر تيمار براساس 
، گرچه معياري براي گرديدپوشش انجام بندي تاجيمتقس

ها در هر ماه و در طول سنجش ميزان برداشت از گونه
باشد، اما معيار دقيقي از توليد و ميزان فصل چرا مي

گردد، براي رفع اين نقيصه برداشت آن محسوب نمي
شده تيمارها محاسبه ) برداشت واقعي(برداشت وزني 

89تا86در سال % 25تيمار كه دهد نتايج نشان مي. است
برداشت % 35طور متوسط هو ب39و33،36،31ترتيب هب

و49، 54، 56ترتيب هب89تا 86در سال % 50تيمار . شد
همچنين تيمار . برداشت شد% 58طور متوسط هو ب71
و 74و73، 80، 72ترتيب هب89تا 86در سال % 75
.برداشت شد% 75طور متوسط هب

از اعمال تيمارهاي برداشت بر روي آمدهبدستنتايج 
شادابي، درصد مرگ و مير، ميزان بذر، ارتفاع وبنيه و
كه طوريهمان. آمده است2تاج پوشش در جدول سطح

- 8نمره (در اين جدول آمده است اغلب تيمارها شاداب
بودند و در هيچ يك از تيمارها مرگ و مير اتفاق ) 10
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بيشترين آن كهدهدميين بذر توليدي نشانميانگ. نيفتاد
درصد بوده 75و 50، 25ترتيب مربوط به تيمار شاهد، هب

در همه 1387است و از نظر سالهاي مورد بررسي، سال 
نمودهتيمارها بخصوص تيمار شاهد بذر بيشتري توليد 

1386سال كهدهدها نشان ميپايهميانگين ارتفاع.است
داراي ارتفاع كمتري نسبت به سالهاي در همه تيمارها 

.بوده استديگر 

مقايسه ميانگين توليد علوفه در تيمارها، سالها و اثرات متقابل بين آنها با آزمون دانكن-1جدول

تعداد فاكتورها
نمونه

ميانگين توليد
)گرم(

تيمار

408/4شاهد a

25%40a6/4
50%40ab3/4
75%40b8/3

الس

138640a1/5
138740a7/4
138840b2/4
138940c5/3
∗1110ab4/5

1210ab3/5
1310bcde2/4
1410ab3/5
2110a5/5

2210ab5تيمار×سال 
2310abc75/4
2410def5/3
3110ab 5
3210abcd69/4
3310abcde3/4
3410f9/2
4110ef 4/3
4210cdef6/3
4310cdef7/3
4410def5/3

05/23-ضريب تغييرات
01/1-باه معيارتاش

.داري ندارنداي با حروف مشترك تفاوت معنيهميانگين
1386، يك مربوط به سال 12عدد عنوان مثال درهب.باشدن مربوط به تيمار ميكاان مربوط به سال و عدد يگدر اثر متقابل سال و تيمار عدد ده∗
.است% 25مربوط به تيمار2و 
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اعمال تيمارهاي برداشت بر روي بنيه و شادابي، درصد مرگ و مير، ميزان بذر، نتايج -2جدول 

Festuca ovinaگونه ارتفاع و سطح تاج پوشش 

قدرت و شادابي )%(مرگ و مير
ميزان بذر

)گرم(

اعارتف
)مترسانتي(

تيمارها سال

10 0 31/0 28 شاهد

1386
9 0 21/0 4/26 25
9 0 17/0 2/25 50
9 0 14/0 3/26 75
10 0 28/1 32 شاهد

1387
9 0 42/0 1/27 25
10 0 41/0 6/32 50
9 0 15/0 2/32 75
10 0 21/0 3/31 شاهد

1388
9 0 12/0 3/30 25
9 0 08/0 31 50
9 0 03/0 2/30 75
9 0 14/0 7/30 شاهد

1389
8 0 05/0 5/30 25
8 0 07/0 8/29 50
8 0 05/0 1/30 75

بحث 
اثر شدتهاي مختلف كه در نتايج آمده طوريهمان
87و 86سال در بر توليد علوفه اين گونه برداشت 

اختالف 89و 88ولي با سال ،اشتداري نداختالف معني
89تا 86ميزان بارش در سالهاي آبي . داشتداري معني

342(بيشترين بارش86-85در سال آبي كه دهد نشان مي
204(كمترين بارش88-87و در سال آبي) مترميلي
همچنين ميزان بارش . را در اين منطقه داشت) مترميلي
با 86در سال كه دهد مينيز نشانسالها ماهه اول شش

76با 89متر بيشترين و سال ميلي180ميزان بارش 
كه در نتايج طوريهمان. متر كمترين بارش را داشتندميلي

گرم در 5/3به 86سال گرم در1/5آمده ميانگين توليد از 
آمار بارش ساالنه نيز نشان داد از .كاهش يافت89سال 
يكي از بنابراين.روند كاهشي داشته است89تا86سال 

آخر آزمايش ممكن در سالهاي وليد عوامل كاهش ميزان ت
. است مربوط به ميزان بارش باشد

و شاهددرصد 25،50شدهبرداشتاثر تيمارهاي 
اشته داري ندثير معنيأتعلوفه بر ميزان توليد ) صفر درصد(

و اشتثير منفي دأدرصد ت75ولي اعمال تيمار ،است
الزم به ذكر. اددعملكرد آن را در طي چهار سال كاهش

50تيمارواقعي اعمال شده براي ميزان برداشتاست 
بنظر بنابراين .درصد بوده است58طور متوسط هدرصد، ب

75شدت برداشت شدندارثير معنيأرسد علت تمي
كه به درصد كاهش ميزان بارش از سال دوم به بعد باشد 

.درصد كاهش داشت40تا 16ميزان 
هاي برداشت و سال اثر متقابل شدتاز آمدهبدستنتايج 

در انجام نشدحتي در تيمار شاهد كه برداشتي دادنشان 
داري با سالهاي اول تا سوم سال چهارم اختالف معني

درصد نيز چنين بود، 25همچنين براي تيمار ؛داشته است
مربوط به شدت ،بنابراين علت كاهش عملكرد تيمارها

تور بود در زيرا اگر مربوط به اين فاك،باشدبرداشت نمي
. باشيمداشته توليد در يداركاهش معنينبايد تيمار شاهد 
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& Zhang)نتايج اين تحقيق با نتايج  Romo,1995)،
(Leyshon & Campbell, 1992)،(Hodgkinson, 

1980) ،(Forward & Magai,1992)و(Tate et al., 

كه گفته بودند تكرار و شدت برداشت بر توليد 1994
همچنين با . ت چنداني ندارد، مطابقت داردعلوفه تفاو

و محمد )1389(نتايج محمد اسمعيلي و همكاران
Festuca ovinaهايكه گونه) 1389اسمعيلي و قوردوئي 

را با تحمل زياد در برابر برش Panicum antildotaleو 
,Ganskopp)ولي با نتايج . ، مطابقت داردندمعرفي نمود

& Motazedian)و (1988 Sharrow, 1990) كه معتقدند
اثر شدت برداشت بر ميزان توليد علوفه اثر منفي دارد و 

كه علت . دهد، مطابقت نداردميزان آن را كاهش مي
،تواند در نوع گونه و مقدار برداشت باشداختالف مي

& Ferraro)كه طوريهب Oesterheld, اظهار (2002
ي قطع بخشهاي هاي گياهي و حتپاسخ گونهكه دارند مي

مختلف يك گياه در مقابل قطع يكسان نبوده و در گياهان 
.مختلف متفاوت است

از اعمال تيمارهاي برداشت در آمدهبدستنتايج 
سالهاي مختلف بر روي بنيه و شادابي، درصد مرگ و مير،

كهدهدنشان ميFestuca ovinaگونهارتفاع وميزان بذر
از شادابي خوبي برخوردار اين گونه در تمامي تيمارها 

بوده و تغييرات در ميزان آن بسيار كم بوده و همچنين 
يهاميانگين ارتفاع پايه. آن اتفاق نيفتادمرگ و ميري در 
،كمتر از ساير سالها بوده است1386اين گونه در سال 

كه در سال دوم افزايش يافته ولي در سالهاي سوم طوريهب
اهش يافته است، كه اين و چهارم به مقدار اندكي ك

. باشدثير از شرايط آب و هوايي منطقه نميأتبيتغييرات
در داراي بيشترين ميزان توليد بذر1387اين گونه در سال 
ممكن علت افزايش زياد در توليد بذر . همه تيمارها بود

.بذردهي گياه مربوط باشددوره به است 
تع ااين پرسش هميشه مطرح  بوده و هست، چرا مر

در كه 1341قبل از سال چه در زمان آباد گرگان سرعلي
به كه بعد از آن چه و و مالكان بوده اختيار اربابان 
داري واگذار ه در قالب طرحهاي مرتعدامداران با سابق

كه از نظر هنوز از بين نرفته است؟ در صورتيگرديد، 

البته (رفتگنميتعداد دام و ظرفيت مرتع كنترلي صورت
چند سال اخير كنترل كمي در زمان ورود و خروج و در 

حسيني و همكاران). شودهمچنين تعداد دام انجام مي
گياهان اين مرتع و برداري ميانگين درصد بهره) 1389(

درصد گزارش 85و81ترتيب هبرا Festuca ovinaگونه 
درصد و 3/52پوشش تاجي آن را همچنين آنها . ندكرد

كيلوگرم در هكتار گزارش 1609را آنتوليد ميانگين 
،بنابراين در سالهاي اخير نيز با وجود كنترل.دندنمو

با توجه . بوده استشدت برداشت از گياهان بسيار شديد 
مدت هفصل چراي اين مراتع از اول خرداد ببه اينكه
ها در اغلب گونهزمان در اين؛باشدماه مي4حداكثر 

به حداكثر در اين زمان ياهان گباشند و دهي ميمرحله گل
مصرف آنهاميانگينواند رسيده) درصد70بيش از(رشد

بنابراين اغلب گياهان ؛باشددرصد مي57در خردادماه 
Festuca ovinaگونه ويژه بهبخصوص گندميان و 

و تجديد حيات نمايدبرسد تواند به مرحله توليد بذر مي
راتع معموالً در اين م. )1389حسيني و همكاران، (

نهايت در شهريورماه در و ثر از مردادماه ؤبارندگيهاي م
شود و گياهان بعد از تحمل چراي شديد و شروع مي

رشد مجدد كنند، را شروع ميخودكاهش فشار دام رشد 
باشد، اين گياهان با خارج شدن تدريجي دام از مرتع مي

سه ماه ا تآباد گرگان بين دوگياهان مراتع سرعليبنابراين
ماه شروع قبل از ريزش برف پاييزي كه از اواخر آبان

شود، فرصت دارند كه نسبت به ترميم ذخيره مي
رسد نظر ميهبرو ازاين. اقدام نمايندكربوهيدراتها  

ماهه اين مرتع در هر سال و زمان مناسب 8استراحت 
م در توليد وپايداري و تداهاي ورود دام به مرتع از علت

.باشدن اين مرتع گياها
باشد بدين صورت مياين پژوهش از گيري كلينتيجه

شدتهاي بدليلكاهش ميزان توليد در همه تيمارها كه 
مختلف برداشت نبوده است، زيرا در تيمار شاهد با وجود 

اي مختلف داشته هداري در سالعدم برداشت اختالف معني
در ري، عامل ديگبرداشتعامل بنابراين غير از . است

البته در مدت اجراي ثير داشته است، أكاهش ميزان توليد ت
هاي اين گونه از بنيه طرح مرگ و ميري اتفاق نيفتاد و پايه
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، هرچند در سال اندبودهو شادابي قابل قبولي برخوردار
نيز آمار بارش .نسبتاً كمتر از ساير سالها بودچهارم شادابي

اجراي طرحل چهارمتا سادوماز سال كه دهد نشان مي
م كاهش شديدي در ميزان بخصوص در سال چهار

اتفاق افتاد كه بارندگي بخصوص در شش ماهه اول سال 
تواند از داليل مهم كاهش توليد علوفه اين موضوع مي

بنابراين شايسته است در . باشدFestuca ovinaگونه 
.يمبرداري گياهان را كاهش دهمواقع خشكسالي حد بهره

يكي از عالوه بر اينكه آباد گرگان سرعليع مرات
بدليل ،دامداري در منطقه گرگان بودهمهم هاي قطب

موقعيت جغرافيايي، آب و هواي مطلوب و قرار گرفتن در 
شاهرود يكي از مناطق تفرجگاهي -مسير جاده گرگان
برداري از اين در بهرهبنابراين،شودكشور محسوب مي

هاي مراتع ازجمله ارزش كاركردمراتع الزم است به ساير
تفرجگاهي، گياهان دارويي و كنترل فرسايش خاك توجه 

درصد 60مجاز برداري بهره، مرتعاينبنابراين براي . كرد
درصد باقيمانده براي ساير ارزشهاي 40ها و براي دام

.گرددميمرتع پيشنهاد

سپاسگزاري
حد اين مقاله از نتايج طرح تحقيقاتي بررسي 

در پنج منطقه هاي مهم مرتعي برداري مجاز گونهبهره
استخراج ) آبادسايت سرعلي-گلستان(اكولوژيك كشور 

مراتع و ،هزينه آن توسط سازمان جنگلها. شده است
هاي همكاري و حمايتبا و مين أتآبخيزداري كشور

انجام شده سسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشورؤمعلمي 
اندركاراندستسگزاري خود را از وسيله سپابدين. است
. دارماعالم مييادشدههايسازمان
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Abstract
Sheep fescue is one of the most important and effective grasses in the summer rangelands of Golestan 
Province. It is a key species in Saraliabad Gorgan rangelands, having an average production and relative 
consumption of 38.9 and 41.6% respectively. One of the important factors in determining grazing 
capacity is allowable use of species. Due to lack of sufficient information in this regard, this research was 
performed in order to determine the allowable use of sheep fescue during 2006 to 2011 at Saraliabad 
Gorgan rangelands. Experimental treatments in each block were included four harvesting intensities (25, 
50, 75 percent and control or no harvesting). In each treatment, 10 species were assessed as replication. 
Results were analyzed by SAS software in split plot statistical design. The results of production showed 
that the effect of year, different harvesting intensities and their interactions was significant of (P<0.01).
The effect of year showed that except first and second year, there was a significant difference between the 
mentioned years with the third and fourth year of the study. Also, the effect of harvesting treatments 
showed that only a harvesting of 75% had a negative impact on production. The interaction effect 
between year and treatments showed significant differences for control treatment despite no harvesting. 
Therefore, another factor was effective in reduction of the production and it was the rain. Results of the 
effects of harvesting intensity on freshness and mortality of sheep fescue showed that most of the species 
had acceptable freshness and vitality; also no mortality was recorded for the years and treatments.
According to the results and with regard to other functions of Saraliabad Gorgan rangelands, an allowable 
use of 60% is recommended for sheep fescue (Festuca ovina). 
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