
10.22092/ijrdr.2017.111880:(DOI)شناسه دیجیتالپژوهشی تحقیقات مرتع و بیابان ایران-فصلنامه علمی

)1396(471-477، صفحه 3، شماره 24جلد 

استپی کشورمناطق نیمهدر مراتع نمونه Stipa barbataبرداري مجاز گونهحد بهرهتعیین

، 6، قاسمعلی ابرسجی5قاسم خدا حامی،4، غالمحسین رحمانی3، مینا بیات2فرهنگ قصریانی،*1علی محبی
8فریده ثقفی خادمو 7تفتیعلی دهقانیمحمد

ایران،تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، تهرانتحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان سسه ؤمستادیار پژوهشی، بخش تحقیقات مرتع، نویسنده مسئول، ا-*1
yasharmohebby@yahoo.com: پست الکترونیک

ایران،تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، تهرانسسه ؤمستادیار پژوهشی، بخش تحقیقات مرتع، ا-2
ایران،تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، تهرانسسهؤم، بخش تحقیقات مرتع، کارشناس ارشد پژوهشی-3
ایران،کرمانسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، ،مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان کرمان، پژوهشیمربی-4
ایران،شیراز، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، استان فارسمرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی، کارشناس ارشد پژوهشی-5
ایران،گرگان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان گلستان، کارشناس ارشد پژوهشی-6
ایران،یزد، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، زدمرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان ی، کارشناس ارشد پژوهشی-7
ایران،مشهد، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان خراسان رضوي، کارشناس ارشد پژوهشی-8

3/8/94: تاریخ پذیرش17/12/93: تاریخ دریافت

چکیده
استپی کشور انتخاب و سایت در مراتع نمونه رویشی نیمه5تعداد Stipa barbataبرداري مجاز گونه مرتعی بررسی حد بهرهبراي

پایه یکسان از گونه مذکور انتخاب شده 40هاي انتخاب شده، در آغاز فصل چراي متداول و مرسوم در هر منطقه، در هریک از سایت
درصد برداشت، 25پایه دوم تیمار 10عنوان تیمار شاهد،هپایه اول ب10ایه انتخاب شده براي گونه، پ40از و از چرا محفوظ ماندند،

هر پایه در هر تیمار . درصد برداشت مورد بررسی قرار گرفت75پایه چهارم تیمار 10درصد برداشت و 50پایه سوم تیمار10
هاي برخی ویژگی. استفاده شدsimulationتولید و برداشت از روش یزان مرفته شد، براي بدست آوردن گعنوان یک تکرار در نظر هب

سالهايا در طول هداده. ها پس از اعمال تیمار نیز مورد ارزیابی قرار گرفتندمیزان تولید بذر پایهوومیر، ارتفاعدیگر از قبیل مرگ
با ) 1389تا 1386از سال(تصادفی در چند سال و چند مکانکاملهاي بلوكطرح در قالب حاصل نتایج آوري و تحقیق جمع

ها و برداري مجاز گونه مورد بررسی در هریک از سایتپس از مشخص شدن حد بهره. شدندو تحلیل تجزیهSASزار فااستفاده از نرم
در Stipa barbataز گونه عنوان درصد برداشت مجاهتواند بدرصد می50تلفیق نتایج حاصل، مشخص گردید که شدت برداشت 

. هاي مشابه این منطقه رویشی در نظر گرفته شودسایت

.استپینیمهراتعم، Stipa barbataبرداري مجاز،بهرهحد :هاي کلیديواژه

مهمقد
ترین منابع ملی کشور یکی از مهمترین و با ارزشمراتع،

د و از ندهبوده و بخش وسیعی از سطح کشور را تشکیل می
، صنعتی،ییهاي دارووردهافرفرعی شامل هاي وردهافرلحاظ 

خوراکی، حفاظت خاك و کنترل و افزایش ذخیره آبهاي 
زیست و باال بردن زیرزمینی، تلطیف هوا و بهبود محیط

آب در طبیعت، تأمین علوفه تنظیم گردشرطوبت نسبی
و مورد نیاز دام، حفظ ذخایر ژنتیک گیاهی و جانوري
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.اي دارنداهمیت ویژههمچنین حیات وحش در سطح کشور
دامهاي علوفهمینأتجهتدرمراتع،ازاستفادهتریناصلیاما

سال بر اساس آماردر حال حاضر.آنهاستچرايوکشور
دفتر مهندسی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداري 1385
برابر ظرفیت مجاز از مراتع کشور 2/2بیش از کشور،

سطح اراضی که دام از آنها به هر چند ،شودبرداري میبهره
ولی ،باشدکند بظاهر زیاد میعنوان چراگاه استفاده می

کیفیت و کمیت تولید علوفه در قسمت اعظم و قریب به اتفاق 
تواند بخش نبوده و نمیاین مراتع به هیچ وجه رضایت

. کندمین أاي دامها را تاحتیاجات علوفه
کهاستمراتعلیانهساعلوفهتولیدازبخشیبرداريبهره

عبارتبرداري مجازبهرهحدوگیردمیقراردامچرايمورد
موردتواندمیدامکهگیاهازنسبتیاوقسمتآنازستا

رشددرصدمهوخسارتآنکه ایجادبدوندهد،قراراستفاده
همچنین مطابق تعریف . ),2009Arzani(کند گیاهزندگیو

برداري شامل درجه حد بهرهداري امریکاانجمن مرتع
برداري از رشد سال اخیر است که اگر به آن عمل شود، بهره

پذیر خواهد شد و باعث دستیابی به اصول مدیریتی امکان
مدت مرتع یا رویشگاه خواهد بهبود و یا حفظ تولیدات بلند

,Society Rangeland Managemen(شد نظریه .)1989
آن اجازه چراي درکه نصف داشت و نصف برداشت 

درصدي از علوفه موجود در مرتع که میزان آن به طور 
وي از سشودباشد، به دام داده میدرصد می50معمول 
Reeceهمینطور . استشدهارائه ) 2001(همکاران و

Fulstone)2009(مطالعات خود بر روي مدیریت در
هاي برداري مجاز گونهچراي مراتع میسیوري میزان حد بهره

Stipa nevadensis ,Stipa californicaشاملکلیدي

,Purshia tridentate ,Salix spp.55، 35،50ترتیب را به
برداري سایر گیاهان حد بهره. استده کردرصد تعیین 55و 

یکی . درصد در نظر گرفته شده است40-65بطور متوسط 
رداري بمختلف بهرهسطوحثیر أبرداري، تاز اثرات مهم بهره

برداري تعیین حد بهره.باشدگیاهان میی یغذابر روي ذخایر 
تواند براي اصالح و احیا مراتع، کاهش مجاز در مراتع می

فرسایش خاك، براي محاسبه علوفه قابل دسترس دام و 

هاي مرغوبمحاسبه ظرفیت چرا و پایداري گونههمچنین
گرددمرتعی و در نتیجه رونق اقتصادي کشور مفید واقع 

)Ajdari et al., فواید مذکور، با وجودسفانه أمت). 2009
برداري تاکنون تحقیقات مدونی در رابطه با تعیین حد بهره

. هاي مرتعی کشور بر روي مراتع اجرا نشده استمجاز گونه
عالوه بر بعضی فاکتورهاي مهم مجازبرداريبهرهدرصد حد

گونهبهتوجهبا از قبیل وضعیت، گرایش و حساسیت خاك،
حدمرغوبگیاهانمورددراگر.کردخواهدتغییرنیز

ازکمترحددرهمراهگیاهشودمجاز تعیینبرداريبهره
حد وقتی،شودمیچراخوشخوراکیپایه میزانبرمعمول

کلعدد براياینازشد،تعیینمرغوبگیاهبرايبرداريبهره
,Arzani(شودمیاستفادهگیاهان با توجه به موارد ).2009

هاي مرتعی در برداري گونهفوق، بررسی و تعیین حد بهره
حد نتایج در این راستا، . شرایط مختلف بسیار ضروریست

در مراتع نمونه Stipa barbataبرداري مجاز گونه بهره
.بررسی ارائه گردیدسال5در طولاستپی کشور مناطق نیمه

که اشاره گردید، نبود طوريدر ضرورت اجراي طرح، همان
هاي برداري مجاز گونهاطالعات کافی در زمینه حد بهره

مرتعی کشور و یا برداشت نسبتی از گیاهان مرتع که باالتر از 
یکی از مهمترین ،شودآن موجب خسارت به گیاه می

تعیین حد رواز این. هاي مدیریت مرتع در کشور استچالش
هاي مهم مرتعی در شرایط مختلف بسیار برداري گونهبهره

برداري مجاز گونه کلیدي حد بهرهتعیین ضروري است و 
هاي انتخاب شده منطقه در سایتStipa barbataمرتعی

استپی کشور و یا برداشت نسبتی از گیاه انتخاب رویشی نیمه
که برداشت باالتر از آن موجب خسارت به گیاه نحويشده به

.گرددمهم این تحقیق محسوب میمذکور نشود هدف

هاروشمواد و
هاي مورد مطالعهمعرفی سایت

سایت نیمه استپی5در يهاي کلیدگونهءاین گونه جز
هاي مشخصات سایت1باشد که در جدول میمورد مطالعه 

.آورده شده استStipa barbataمحل استقرار گونه 
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Stipa barbataهاي محل استقرار گونهمشخصات سایت-1جدول

متوسط بارندگی
)میلیمتر(ساالنه 

)متر(ارتفاع از سطح دریا  نام استان نام سایت ردیف

270 2560 کرمان کوه پنج 1
7/315 2140 فارس چشمه انجیر 2
8/231 2650-3080 یزد شیرکوه 3
9/268 1050 گلستان آبادتیل 4

306 2400 خراسان بینالود 5

روش بررسی 
هاي انتخاب شده گونه مهم مرتعیدر هریک از سایت

Stipa barbataترتیب که در بدین.مورد ارزیابی قرار گرفت
آغاز فصل چراي متداول و مرسوم در هر منطقه، از گونه 

انتخاب شده و توسط پایه یکسان 40مذکور در هر سایت
کنار هر پایه نصب شده دار که دراتیکت چوبی شماره

سال اجراي طرح 4ها در طول این پایه. گذاري شدندعالمت
پایه انتخاب شده 40از ثابت بوده و از چرا محفوظ ماندند،

عنوان تیمار شاهد یا بدون هپایه اول ب10براي هر گونه، 
10درصد برداشت، 25تیمار عنوان هپایه دوم ب10برداشت،

پایه چهارم 10درصد برداشت و 50عنوان تیمارهپایه سوم ب
. درصد برداشت مورد بررسی قرار گرفت75عنوان تیمار هب

،رفته شدگعنوان یک تکرار در نظر ههر پایه در هر تیمار ب
. باشدتکرار می10بنابراین در این تحقیق هر تیمار داراي 

استفاده simulation)(ز روش تقلید چرا در این بررسی ا
50درصد، 25که در آن سه شدت برداشت نحويبه،شد

عنوان هب) شاهد(درصد با حالت بدون برداشت 75درصد و 
برداشت با .تیمارهاي آزمایش مورد مقایسه قرار گرفتند

مقدار برداشت علوفه که ییآنجاقیچی باغبانی انجام شد، از 
برداري دام از علوفه سبز گیاهان تا بهرهشروعتیمارها از

، بنابراین تعیین تعداد روزهایی انجام گردیدچرا پایانزمان 
گیاهان در هر منطقه به طور معمول چرا علوفه سبزکه دام از

دفعات ،روز30کرد تعیین و پس از تقسیم آن به عدد می
نیز علوفه باقیمانده از اعمال تیمارها و .برداشت مشخص شد

ها کامالً خشک کل علوفه تیمار شاهد در زمانی که گونه
وسیله امکان محاسبه تولید کل بدین،شدند برداشت شد

پایه از هر 10در هر تیمار .تیمارها در هر سال فراهم شد
عنوان تکرار مورد نظر قرار گرفته که با مشخص هگونه ب

در شدن میزان کل علوفه تولیدي در تیمار، نتایج حاصل 
هاي کامالً تصادفی در چند سال و بلوكقالب طرح آماري 

مدت چهار سال تیمار برداشت و به4با ده تکرار، چند مکان
تحلیل قرار ومورد تجزیهSASافزار انجام و نتایج در نرم

میانگین صفت مورد بررسی با آزمون دانکن مورد .گرفتند
.مقایسه قرار گرفت

نتایج
سال و مکان بر ،هاي مختلف برداشتتبررسی نتایج شد

بر اساس مطالعات انجام شده در Stipa barbataروي گونه
و با توجه به نتایج جدول تجزیه 89تا 86طی سالهاي

مختلف هايشدتواریانس مشخص شد، که اثر سال، اثر 
برداشت و اثر مکان و همچنین اثر متقابل آنها بر روي تولید 

Stipaعلوفه گونه  barbata دار درصد معنی1در سطح
).2جدول (باشدمی
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Stipa barbataسال و مکان بر تولید علوفه گونه،تجزیه واریانس اثر شدت برداشت-2جدول

منابع تغییرات درجه آزادي میانگین مربعات تولید
مکان 4 15882**

سال 3 14934 **

سال*مکان 12 2249**

خطاي اول 183 22
هاي مختلف برداشتشدت 3 715**

مختلف برداشتهاي شدت*مکان 12 217**

مختلف برداشتهاي شدت* سال 9 239**

هاي مختلف برداشتشدت*مکان*سال  36 159**

دوميخطا 513 26
ضریب تغییرات 33

داريعدم معنی: nsو % 1دار بودن در سطح احتمال معنی:٭٭

هاي انتخابی میانگین تولید علوفه پایه3در جدول 
هاي مختلف برداشت و از سالها و شدتیکمربوط به هر

. اندمکان با آزمون دانکن مورد مقایسه قرار گرفته
دهد که به لحاظ مقایسه ها نشان میوتحلیل دادهتجزیه

هاي مختلف برداشت و مکان بر میانگین اثر سال و شدت
از لحاظ Stipa barbataروي میزان تولید علوفه گونه

که بیشترین و طوريبهدار وجود دارد،آماري اختالف معنی
و 1386هاي ترتیب در سالکمترین میزان تولید علوفه به

وجود دارد و بیشترین میزان تولید علوفه در 1387
50تیمارهاي شاهد و باشد ودرصد می25برداشت شدت

کمترین میانگین تولید وقرار گرفتندbدرصد نیز در گروه 
همچنین . باشددرصد می75نیز مربوط به شدت برداشت 

هاي مورد بررسی از لحاظ آماري اختالف بین سایت
داري وجود دارد که سایت چشمه انجیر با میانگین معنی

3/2میانگینآباد با و سایت تیلaگرم در گروه 34/38
. قرار گرفتfگرم در گروه 

هاي مختلف برداشت با آزمون دانکن ها و شدتها و مکانسالدرStipa barbataمقایسه میانگین تولید علوفه گونه-3جدول
)پایه/گرم(تولید علوفه تیمارها
138626a

13871/5d

13886/18b

13895/15c

2/16bشاهد

2/17aدرصد25

8/15bدرصد50

09/13cدرصد75

3/38aچشمه انجیر

8/21bبینالود

8/19cکوه پنج

3/13dشیرکوه

3/2eآبادتیل

.هاي مورد آزمایش استهاي برداشت و مکانها و شدتدهنده اختالف بین سالنشانa,b,cحروف
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هاي میانگین اثر متقابل مکان و شدت4در جدول 
Stipa barbataمختلف برداشت بر روي تولید علوفه گونه 

.با آزمون دانکن مورد مقایسه قرار گرفتند

با آزمون دانکنStipa barbataمختلف برداشت بر روي تولید علوفه گونههاي مقایسه میانگین اثر متقابل مکان و شدت-4جدول
بندي دانکنگروه)گرم در پایه(تولیدشدت برداشتمکان

21/45aدرصد25چشمه انجیر

84/38bدرصد50چشمه انجیر

19/37bcدرصد75چشمه انجیر

13/32cشاهدچشمه انجیر

01/24dدرصد25بینالود

75/23dدرصد50بینالود

46/23dشاهدکوه پنج

37/23dدرصد25کوه پنج

62/21dشاهدبینالود

66/18deدرصد50کوه پنج

08/18deدرصد75بینالود

33/14efدرصد50شیرکوه

22/14efدرصد25شیرکوه

18/14efشاهدشیرکوه

04/14efدرصد75کوه پنج

42/11fدرصد75شیرکوه

37/2fدرصد50آبادتیل

32/2fدرصد75آبادتیل

32/2fدرصد25آبادتیل

17/2fشاهدآبادتیل

بیشترین میزان تولید مربوط به 4با توجه به نتایج جدول 
گرم در سایت 2/45درصد به میزان 25شدت برداشت 

اشد و سایر تیمارهاي این سایت در بانجیر میچشمه
هاي بعدي قرار دارند، کمترین میزان تولید علوفه مربوط رتبه

باشد که چهار شدت گرم می2آباد با میانگین به سایت تیل
داري با یکدیگر برداشت از لحاظ آماري اختالف معنی

. جدول قرار گرفتندgندارند و همگی در گروه 

بحث 
هاي دام سرشاخهعمالً،شده نشان دادهاي انجامبررسی

شدن مصرف را قبل از خشکStipa barbataگونه گلدار 

کند و فقط برگهاي سبز گیاه مورد توجه دام است که نمی
Artemisiaها مثل درمنهاین گیاه در پناه سایر بوتهمعموالً

aucheriو گونAstragalus myriacantusروید و می
به همین . گیردمورد چراي شدید قرار مین آهاي کمتر برگ

استپی این دالیل این گیاه توانسته در مراتع استپی و نیمه
خوبی از تراکم و تولید نسبتاًو مناطق جاي خود را باز کرده 

همچنین با ارزیابی فاکتورهاي مورد مطالعه . برخوردار باشد
.هاي انتخابی این منطقه رویشی مشخص گردیددر سایت

آماري سالهاي انجام مطالعه از لحاظرات تولید درتغیی
دار بوده و این تغییرات همسو با الگوي تغییرات معنی

که تولید همه تیمارها در طوريهب.باشدبارندگی در منطقه می
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سال اول که سال پرباران منطقه بوده، حداکثر و با دیگر سالها 
گیاه که است این موضوع بیانگر آن . دار دارداختالف معنی

اینکه با وجوددهد و به رطوبت بیشتر واکنش مثبت نشان می
گونه شاخص خانواده گندمیان در مناطق استپی و سازگار 

بیش از بارندگی افزایشبه شرایط خشکی است، درصورت 
. یابدمیانگین منطقه، تولید گیاه نیز بطور تصاعدي افزایش می

به کمترین میزان در ، تولید را87در مقابل خشکسالی سال 
ثیر بر گیاه أاین ت. استبین سالهاي مورد مطالعه رسانده

، 88افزایش بارندگی در سالبا وجودحدي بوده است که به
که اثر طوريهتولید به حال طبیعی خود باز نگشته است، ب

درصد 50و25خشکسالی بر تولید تیمارهاي شاهد، منفی
صد تا دو سال پس از در75تا یکسال و بر تیمار 

این نتایج بیانگر اثر منفی . خشکسالی برجا مانده است
هاي متوالی و شدید بخصوص در مواقع خشکسالی برداشت

با وجود89در سال .باشدمیStipa barbataبر تولید گونه 
، تولید افزایش نسبی 88کاهش میزان بارندگی نسبت به سال 
89تفاوت تولید ساله کیافته و این افزایش به حدي است 

دار شده معنی87درصد با سال 50و 25تیمارهاي شاهد، 
است که این نشانگر آن است که شادابی و تولید نه تنها به 

هاي بارش و ثیر ویژگیأرطوبت همان سال بلکه تحت ت
بنابراین با . هاي هوایی در سال قبل داردمیزان برداشت اندام

منطقه، پایداري خاك، شرایط اقلیمی در نظر گرفتن شیب کم 
و نتایج حاصل از ارزیابی فاکتورهاي تولید، ارتفاع گیاه، 

50میزان تولید بذر در هر سایت شدت برداشت وومیرمرگ
Stipaعنوان درصد برداشت مجاز گونه هتواند بدرصد می

arabicaهاي مشابه این منطقه رویشی در نظر در سایت
و همکارانGhasrianiاین تحقیق با نتایجنتایج .گرفته شود

)2013(،MotazedianوSharrow)1990 ( که معتقدند اثر
بر میزان تولید علوفه اثر درصد، 50بیش از شدت برداشت

در . همخوانی دارددهدمنفی دارد و میزان آن را کاهش می
هاي کیفی گونهدرصد عالوه بر گسترش کمی و50چراي 
ها بدون اینکه تولید علوفه گونهاز حداکثر،کلیدي

سایر کوچکترین خسارتی بر خصوصیات فیزیولوژیکی و

گرددخصوصیات مرفولوژیک آن وارد شود استفاده می
)Moghadam, 1998(.

تحت چرا هاشدن عمر پنجهزایی و طوالنیتحریک پنجه
اعالم شده بود، تولید ) Romo)1995وZhangکه توسط

کند و دلیلی ها را توجیه میسایتبیشتر کم تیمارهاي شاهد 
شرایط مورد درسبک از گونه مذکور بر ضرورت استفاده

. تواند باشدمطالعه می
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Abstract
To investigate the allowable use of Stipa barbata, five sites were selected in the semi-
steppe rangelands of the country. In the beginning of grazing season, 40 individuals
were selected in each site and protected from grazing. Different harvesting treatments
were applied including control, 25%, 50%, and 75%. The simulation method was
applied to calculate the production and harvestig rate. The mortality, height, and seed
production rate of the study species were also evaluated after application of treatments.
The data were collected over the years of the research and analyzed in a split plot design
based on completely randomized design with SAS and SPSS software. The means of
traits were compared with Duncan test. The interaction of treatments was analyzed
using the AMMI model with IRRISTAT software. Our results clearly showed that an
allowable use of 50% could be recommended as the allowable harvesting rate for Stipa
barbata in similar sites.

Keywords: Allowable use, Stipa barbata, semi-steppe.


