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چکیده

حد بهرهبرداري مجاز گياهان مرتعي از عوامل اصلی و اساسی در تعیین ظرفیت چرا و به تبع آن مدیریت مرتع است که در شرايط
آب و هوایي متفاوت ،خاكهاي با حاصلخيزي متفاوت ،ماههاي مختلف فصل چرا و در درجات مختلف ســامت مرتع بسيار متغير
ميباشــد .هدف از این مطالعه تعیین حد بهرهبرداری مناسب برای گونه  Bromus tomentellusدر منطقه کردان ميباشد .در اين
تحقيق ابتدا يك منطقه مناســب و كليدي به مساحت يک هكتار در مراتع کردان انتخاب گردید و در سال اول حصاركشي و قرق
شــد .از گونه مذکور  40پايه انتخاب شد و سپس برداشت-هاي شاهد 50 ،25 ،و  75درصد تيمار بر روی آنها اعمال گردید (هر 10
پايه يك تيمار) .برداشت به صورت ماهيانه توسط قيچي باغباني و در فصل چراي منطقه صورت گرفت .تأثير بهرهبرداري با بررسي
تغييرات ايجاد شــده در خصوصيات فنولوژيكي ،توليد علوفه و بذر ،شــادابي ،مرگ و مير و ساير خصوصيات گون ه گياهي مذکور
مطالعه شد .در نهايت دادههای مربوط به تولید با طرح اسپليت پالت با تجزيه مرکب در سال در نرم افزار  SASتجزيه گردید .نتايج
مطالعات آماری اثرات ســال و درصد برداشت بر توليد علوفه گونه مورد مطالعه نشان داد که اثر سطوح مختلف برداشت ،سالهاي
مختلف و اثر متقابل آنها بر توليد علوفه در ســطح يكدرصد معنيدار ميباشد .اين امر نشان ميدهد که در سالهاي مختلف با
وضعيت آب و هوایي متفاوت ميزان توليد متفاوت ميباشــد .با توجه بــه یافتههای تحقیق حد بهرهبرداري مجاز  50درصد از نظر
سالمت گیاه در منطقه کردان براي گونه  Bromus tomentellusمناسب تشخيص داده شد.
کلمات كليدي :حد بهرهبرداري مجاز ،Bromus tomentellus ،تولید علوفه و کردان.

(پژوهشوسازندگی)
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The effect of different intensities of clipping on some of phenological characteristics Bromus tomentellus in kordan
rangelands of Albroz province
By: Gh. Karimi, Assistant Professor, Research Institute of Forests and Rangelands. H. Yeganeh, Gorgan University of
Agricultural Sciences and Natural Resources. H. Barati, University of Tehran (Corresponding Author). F. Ghasriani,
Assistant Professor, Research Institute of Forests and Rangelands.
Maximum allowable operating range of plants in different climatic conditions, fertile soils with different months in
different seasons and in different degrees, because the pasture health is very variable. The purpose of this study was
to determine the extent of utilization of Kordan key and the pastures are important. In this first region and a key area
of one hectare in area Kordan and In the first year and was grazed, and fencing. Selected and removed from any of
0, 25, 50, 75% and control is exercised (a basic 10 treatments). Monthly by the clipper and the area is grazing season.
Effective utilization of changes in the phenological characteristics, forage and seed production, vitality, mortality and
other characteristics of selected plant species is. Finally, the combined analysis of data with a split plot design in
SAS software was analysed. Results of studies of the effects on forage production and harvest of Bromus tomentellus
species studied showed The effect of different levels, different years, and their interactions on the production level is a
significant percentage. This shows that in different years with different weather conditions of production are different.
According to the research findings, permissible utilization limit of 50 percent in the aspect of plant health was found
suitable in the Kordan region.
Keywords: Allowable use, Bromus tomentellus, Forage yield, Kordan.

مقدمه
بهرهبرداری از مراتع همیشه صورت میگرفته و همچنان نیز تداوم دارد
و در عین حال روند تخریب آن نیز با افزایش جمعیت ،در حال افزایش
است .تداوم بهرهبرداری مســتمر و پایدار از مراتع مستلزم حفاظت و
حمایــت از آن و منــوط به اعمال مدیریت اصولی اســت .در صورتی
امکان اعمال مدیریت اصولی در مراتع فراهم میشــود که شــناخت
جامع و کاملی از ماهیت و روابط بین اجزای سیســتم داشته باشیم و
بتوانیم کنشها و واکنشهایی که در داخل اکوسیستم بروز مینماید
را به خوبی بشناســیم و به قوانین حاکم بر آن دســت یابیم (ســعید
فــر .)2005 ،احمدی ( )2003یکی از دالیل تضعیف مراتع کشــور را
نبود برنامه مناســب بهرهبرداری ذکر کرده است .از ابزارهاي اصلي كه
ميتواند به مديريت چرا و اســتفاده مطلــوب از آن كمك نمايد ،در
نظر گرفتن حدبهرهبرداري مجــاز از گياهان مرتعي و ارزيابي ميزان
بهره-برداري از مرتع در پايان فصل چرا میباشد .يكي از ضروريترين
راهها جهت تعيين تعداد دام مجاز در مرتع و كاهش فشــار چرای دام،
تعيين ظرفيت واقعي مراتع ميباشد .براي تعيين ظرفيت مراتع آگاهی
از حد بهرهبرداري مجاز گونههاي مهم و كليدي مراتع ،الزم و ضروري
است .با داشــتن مقادير دقيق اين فاكتور براي گونههاي مرتعي است
كــه ميتوان ظرفيت واقعي مراتع منطقه را تعيين کرده و نســبت به
تعييــن تعداد دام مجاز و فصل بهرهبرداري اقــدام نموده و از نابودي
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پوشــش گياهي ،خاك و كاهش منابع آب جلوگيــري به عمل آورد.
محققین تعاریف متعددی در مورد حد بهرهبرداری مجاز ارائه دادهاند؛
مطابق تعريف انجمن مرتعداري آمريکا حد بهرهبرداري شــامل درجه
بهرهبرداري از رشد سال اخير است كه اگر به آن عمل شود ،دستيابي
به مدیریت اصولی و همچنين بهبود و يا حفظ توليدات بلندمدت مرتع
يا رويشگاه را در پی خواهد داشت ( .)1989 ،SRMدر رابطه با اثرات
شدتهای مختلف قطع (برداشت مصنوعی) و چرا (برداشت طبیعی)
مطالعات بســیاری صورت گرفته اســت .اژدري و همكاران ()2008
در مطالعهاي جهــت تعيين معيارهاي حد بهرهبــرداري مجاز جهت
طبقهبنــدي جوامع گياهــي طبيعي حوزه آبخيــز طالقان ،تيپهاي
گياهــي را به عنوان واحدهاي مديريتــي در نظر گرفته و در هر تيپ
حساسيت خاك به فرسايش ،وضعيت و گرايش مرتع را به عنوان معيار
جهت تعيين حد بهرهبرداري مجــاز مطالعه نمودند .دهار و همکاران
( ،)2001با تحقیقی که بر روی اثر قطع بر ویژگیهای ریختشناسی
و میــزان کربوهیدرات غیرســاختاری در گونــه Cymbopogon
 jawarancusaانجــام دادنــد به این نتیجه رســیدند که با اعمال
برشها قطر ریشه و وزن آن افزایش پیدا کرد اما غلظت کربوهیدرات
غیرســاختاری در اثــر برشها کاهــش یافت .هولچــک و همکاران
( )2003اثرات چراي سبك و متوسط را در مراتع بياباني جنوب غربي
آمريــكا در طي  3ســال مطالعه كردند و به اين نتيجه رســيدند كه
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در اين منطقه چراي متوســط (حد بهرهبــرداري  50درصد) موجب
كاهش گراسها و گياه  Bouteloua eriopodaدر طي ســالهاي
بعد از چرا شــده ،اما بهرهبرداري ســبك ( 25درصد) موجب افزايش
گياه  Bo.eriopodaو تأثير ناچيز بر روي گراسها ميشــود .چراي
ســبك موجب بهبود شــرايط براي رشــد گونههاي كليدي مرتعي
ميشــود .موشــتاکو و همکاران ( ،)2009با مطالعهایی که بر روی اثر
مراحل قطع (به صورت مصنوعی) بر رشــد و تولید بخش علفی گیاه
 Panicum antidotaleانجام دادند نتیجه گرفتند که؛ با افزایش
مرحلــه قطع ،ارتفــاع و محیط یقه گیاه افزایــش یافت ،در حالی که
تراکم جوانهها نســبت به برگ و ساقه دچار کاهش شد .پیشنهاد شد
که مرحله قطع دو ماه باید روی این گیاه اعمال شــود تا شادابی گیاه
پایدار بماند و تولید علوفه بهینه باشــد .از آنجایی که حد بهرهبرداری
مجاز یکی از شــاخصهای مهــم در تضمین ســامتی گیاه و حفظ
قدرت رویشــی و شادابی آن میباشــد هدف از تحقیق حاضر تعیین
حد بهرهبرداری مجاز با اســتفاده از روش تقلید یا شبیهســازی چرا
( )simulationبرای گونه  Bromus tomentellusکه به عنوان
یکی از گونههای کلیدی منطقه مورد مطالعه مطرح اســت ،میباشد.
مواد و روشها
تحقیق حاضر در طی سالهای  1386تا  1389در محل طرح مرتعداری
کردان واقع در ایســتگاه تحقیقاتی مؤسسه واکسن و سرمسازی رازی

که در شمالغرب استان تهران و در  20کیلومتری شهرستان هشتگرد
قرار دارد در منطقهای به مســاحت یــک هکتار که به صورت قرق در
آمده بود ،اجرا شــد .منطقه مورد مطالعه دارای مختصات جغرافیایی
 35درجــه و  51دقیقه عرض شــمالی و  50درجه و  55دقیقه طول
شــرقی  ،ارتفاع  1650متر از ســطح دریا ،بارندگی  270میلیمتر و
شــیب عمومی  25تا  35درصد با جهت جنوبی -شمالی است .خاک
اراضی این منطقه از نوع خاکهای لیتوســول آهکی با بافت شــنی-
لومی ،به رنگ قهوهای روشن و نفوذپذیری و زهکشی مناسب میباشد.
اقليم منطقه براســاس روش اصالح شــده دومارتن « نيمهخشــك
فراسرد » تعيين شــده است .تیپهای گیاهی غالب منطقه Stipa -
hohenckeriana - Ajuga chamaecistus - Bromus
 tomentellusبود .در اين بررســي از روش تقليد يا شبيهسازي چرا
اســتفاده گرديده و حد بهرهبرداريهاي مورد نظر شامل؛ شاهد (،)0
 25،50و  75درصد برداشت در طي دوره فصل چراي منطقه كه آزاد
ميباشد بر روي گونه  Bromus tomentellusاعمال گرديد .بدین
طریق که از گونه ذکر شــده  40پايه متوسط و هم اندازه انتخاب شد
و هر يك از تيمارهــاي فوق بر روي  10پايه از گونه مورد نظر اعمال
شد .پايههاي مورد مطالعه توسط تابلوهاي آلومينيومي شمارهگذاري
و متمايز گرديدند و برداشت به-صورت دستي و توسط قيچي باغباني
صورت گرفت .جدول ( )1نحوه اعمال تيمارهاي مورد نظر را در طول
دوره رشد گياهان نشان میدهد.

جدول  -1درصدهای برداشت از گونه مورد مطالعه طی فصل چرا

در ایــن تحقیق با توجه به اطمينان از صحت مطالعات انجام شــده از
طرح آماري كرتهاي خرد شــده در زمــان در قالب طرح پايه كام ً
ال
تصادفي ( )CRDاستفاده شــد .بدین صورت که فاکتور فرعی تيمار
شــدت چرا با  4ســطح صفر 50 ،25 ،و  75درصد و فاكتور اصلی 4
ســال آماربرداري ( )1386-1389بوده اســت Y .توليد كل در آخر
فصل رويش و تكرار هم  10پايه از هر گونه مورد مطالعه بوده اســت.
برای اندازهگیری توليد علوفه ،درصد برداشــت وزني (برداشت واقعی)
اعمال تيمارها تعيين گرديده اســت .ميزان علوفه قطع و توزين شده

(پژوهشوسازندگی)

در هر ماه گرچه معياري براي ســنجش ميزان برداشت از گونهها در
هر ماه و در طول فصل چرا ميباشد اما معيار دقيقي از توليد و ميزان
برداشــت آن محســوب نميگردد .براي رفع اين نقيصه الزم است تا
درصد برداشــت وزني (برداشت واقعي) تيمارها محاسبه گردد .در اين
راســتا هر ماه مقدار مورد نظر از رشد ســال جاري هر گونه برداشت
شــده و پس از خشــك كردن توزين ميگردد .در پايان فصل رويش
علوفه باقيمانده از رويش ســاالنه بعد از اعمال تيمار برداشــت و پس
از خشك شــدن توزين شــد (به غير از بوتهايهايي كه ممكن است
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برداشــت باقيمانده علوفه حاصل از رويش ساالنه به رشد بوته در سال
بعد آســيبرساند) .با جمع كردن علوفه حاصل از ماههاي برداشت با
باقيمانده توليد در پايان فصل رويش مقدار كل علوفه توليد شده گياه
در آن ســال بدست ميآيد .با داشتن اين عدد و درصد علوفه برداشت
شده در هر ماه مقدار درصد وزني (درصد برداشت واقعي) هر گونه به
شرح زير محاسبه گرديده است:
درصد وزني گونه  = Aتوليد در هر ماه /توليد كل گونه* 100
در نهایت تجزیه و تحلیل و مقایسه دادههای مربوط به تولید با استفاده
از نرم افزار آماري  SASانجام شــد .همچنین سایر خصوصیات گونه
مورد نظر شــامل؛ وضعیت ظاهری و شــادابی ،میزان رشد اندامهای
هوایــی ،درصد مرگ و میر و میزان تولید بذر نیز در طی دوره تحقیق
بررسی گردید .با بررسي اثرات مثبت و منفي بهرهبرداريهاي مختلف
بر روي خصوصيات گونه مورد مطالعه مناســبترين حد بهرهبرداري
مجاز تعیین شد.

نتايج
بر اســاس مطالعات انجام شده در طي ســالهاي  1386تا  1389و
بــا توجه به نتايج به دســت آمده از جدول ( )2تجزيــه واريانس اثر
سال و درصد برداشت بر توليد علوفه گونه Bromus tomentellus
مشــخص شد كه اثر ســطوح مختلف برداشت ،ســالهاي مختلف و
اثــر متقابل آنها بر توليد علوفه در ســطح يكدرصــد معنيدار بود.
به عبارتي در ســالهاي مختلف آماربرداري و در حدود مختلف بهره
برداري ،ميزان توليد علوفه متفاوت بوده است.
همچنین بر اســاس گروهبندي دانكن بيشتريــن ميزان توليد علوفه
گونه  Bromus tomentellusدر ســطح برداشــت صفر درصد يا
شاهد برابر  13/07 ±0/52گرم در هر پايه بوده که با تیمار  50درصد
اختالف معنــیداری ندارد و در گروه  Aقرار گرفته اســت .كمترين
ميــزان توليد علوفه نيز در ســطح  75درصد برابر  9/23 ±0/31گرم
بوده كه گروه  Cدانكن را بهخود اختصاص داده است .سطوح برداشت
 25و 50درصد نيز به ترتيب در گروه  Bقرار گرفته اند (جدول .)3

جدول  -2تجزيه واريانس اثر سال و درصد برداشت بر توليد علوفه گونه Bromus tomentellus

 :nsبا آزمون دانكن بين تيمارها اختالف معنيدار مشاهده نشد.
** :با آزمون دانكن در سطح آماري  1درصد بين تيمارها اختالف معنيدار وجود دارد.
جدول  -3مقايسه ميانگين و گروه بندي دانكن اثر درصد برداشت بر توليد علوفه گونه Bromus tomentellus
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ســالهاي مختلف نيز در گروهبندي دانكن در گروههاي مختلف قرار
گرفته است .ســالهاي  1389و  1388به ترتيب بيشترين ميانگين
توليد علوفه را بهخود اختصاص داده و در یک گروه قرار گرفتهاند ()A
و ســال 1387در گروه دوم و ســال  1386با میانگین 8/44 ± 0/34
گرم کمترین ميانگين توليد علوفه را بهخود اختصاص داده گروه سوم
یا  Cقرار گرفته است (جدول .)4
شکل شماره  1نشان ميدهد كه در بررسي تأثير متقابل سال و درصد
برداشــت بر توليد علوفه ،بيشترين ميزان توليد علوفه در ســالهاي
 1389و  1388در درصــد برداشــتهای شــاهد 25 ،و  50درصــد

مشاهده شد که با هم اختالف معنیداری ندارند .كمترين ميزان توليد
علوفه نيز در ســالهاي  1386و  1387در درصد برداشــتهای 50
و  75درصد دیده میشــود و این دو ســطح برداشــت با هم اختالف
معنیداری ندارند.
جهت بررســي و مقايسه نتايج و عوارض حاصل از برداشتهاي اعمال
شــده بر روي گونه مورد مطالعه در ســالهاي مختلف تحقيق ،رشد
اندامهــای هوایی ،میزان تولید بذر ،مرگ و میر و بنیه و شــادابی نیز
مورد بررسی قرار گرفت (شکل  2الی .)5

جدول  -4مقايسه ميانگين و گروه بندي دانكن اثر سال بر توليد علوفه گونه Bromus tomentellus

شکل  -1مقايسه ميانگين و گروهبندي دانكن اثر متقابل سال و درصد برداشت بر توليد علوفه گونه Bromus tomentellus
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شکل  -2ميزان رشد اندامهاي هوایي گونه مورد مطالعه در دوره تحقيق بر حسب سانتيمتر

شکل  -3ميزان توليد بذر گونه مورد مطالعه در دوره تحقيق بر حسب گرم

بررسي ميزان رشد اندامهاي هوایي در گونه مورد مطالعه در تيمارهاي
اعمال شده و در سالهاي مختلف نشان ميدهد که بیشترین میزان
رشد در سالهای  1388و  1389و کمترین میزان در سالهای 1387
و  1386مشــاهده میشود .تیمار  75درصد نیز دارای کمترین میزان
رشد اندامهای هوایی میباشد.
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بررســي ميزان تولید بذر در گونه مورد مطالعــه در تيمارهاي اعمال
شده و در سالهاي مختلف نشان ميدهد بیش-ترین میزان تولید بذر
در ســالهای  1388و  1389و کمترین میزان در ســال های 1387
و  1386دیده میشــود .همچنین از بین تیمارهای اعمال شده تیمار
 75درصد از نظر تولید بذر از کمترین مقدار تولید برخوردار میباشد.
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شکل  -4ميزان مرگ و مير گونه مورد مطالعه در دوره تحقيق بر حسب درصد

شکل  -5ميزان بنيه و شادابي گونه مورد مطالعه در دوره تحقيق (نمره از  1تا )10

بیشتریــن و کمترین میــزان مرگ و میر در گونه مــورد مطالعه در
تيمارهاي اعمال شده و در ســالهاي مختلف به ترتیب در سالهای
 1386 ،1387و  1389 ،1388میباشــد .همچنین بیشترین میزان
مرگ و میر در طی چهار سال در تیمار  75درصد مشاهده میشود.
و در نهایت همانطور که مشخص است کمترین میزان بنیه و شادابی
در تیمار  75درصد و بیشترین آن در تیمار شــاهد ( 0درصد) دیده
میشود.

(پژوهشوسازندگی)

بحث و نتیجهگیری
نتايج مطالعات آماری اثرات ســال و درصد برداشــت بر توليد علوفه
گونه مورد مطالعه نشان داد که اثر سطوح مختلف برداشت ،سالهاي
مختلف و اثر متقابل آنها بر توليد علوفه در سطح يكدرصدمعنيدار
ميباشــد .اين امر نشان ميدهد که در ســالهاي مختلف با وضعيت
آب و هوایي متفاوت ميزان توليد متفاوت ميباشــد .همچنين درصد
بهرهبرداريهاي متفاوت نيز ميزان توليدات متفاوت علوفه را به دنبال
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دارد .بر اســاس گروهبندي دانكن و مقايسه ميانگين دادهها با افزايش
درصد برداشــت ميانگين توليد علوفه نیز كاهش مييابد .ميزان توليد
علوفه در گونه مورد مطالعه در ســال  1388و  1389که سال آخري
قرق بوده بيشتر از ســالهاي ديگر بوده و با هم اختالف معنیداری
نداشــتند .ميزان توليد در سال  1387که سال خشکي بوده (میانگین
بارش متوســط منطقه در این ســال  160میلیمتر می باشد) و سال
دوم قرق نيز بوده کمتر از ســالهاي ديگر بوده اســت .اين امر نشان
دهنده آن اســت کــه قرق و بارندگــي در ميزان توليــد علوفه مؤثر
بودهاند .بر اساس نتایج بيشترين ميزان توليد علوفه گونه Bromus
 tomentellusدر ســطح برداشت صفر درصد يا شاهد برابر ± 0/52
 13/07گرم در هر پايه بوده که با تیمار  50درصد اختالف معنیداری
ندارد .كمترين ميزان توليد علوفه نيز در ســطح  75درصد مشــاهده
شد .چرای ســنگین باعث کاهش در تولید علوفه و بذردهی و ذخایر
کربوهیدرات میشود که این با نتایج محققین مطابقت دارد .توكلي و
همكاران ( )2006مقاومت به چراي گياه Bromus tomentellus
را در شــدتهاي چراي شديد ،ماليم ،خفيف و عدم چرا طي سه سال
چرا و يك ســال اســتراحت مرتع را بررســي كردند و به اين نتيجه
رسيدند كه عملكرد گياه در چراي سنگين در سال سوم كاهش يافته
و پس از يكســال اســتراحت جبران ميشــود .حد چراي  45تا 65
درصد اندامهــاي هوایي با در نظر گرفتن اســتراحت مرتع براي اين
گياه مناســب بوده است .مرادی و بصیری ( ،)2007مطالعهای بر روی
تغییرات ذخاير هيدراتهاي كربن غير ساختاري ( )TNCدر مراحل
فنولوژيكي گونه  Bromus tomentellusدر دو تیمار چراي سبك
و سنگين در شهرستان سمیرم انجام دادند ،نتایج حاکی از آن بود که؛
در مرحله رســيدن بذر گياهان تحت چراي سبك بهطور معنيداري
( )P>0/01داراي ذخايــر كربوهيدراتهاي غيرســاختاري بيشتری
( )mg/g 2.23در ريشه و ساقه نسبت به گياهان تحت چراي سنگين
( )mg/g 1.25بودند .یانگ و همکاران ( )2000تأثيرات شــدتهاي
مختلف چرا را بر روي خصوصيات برگ نظير؛ ميزان كشيدگي ،خزان
نمودن ،ظهور و پيدايش برگها و ســاير خصوصيات مهم ســه گياه
 Phragmites cornmunis Puccinellia tenuiflora,و
 Leymus chinensisبررسي نمودند .نتایج آنها نشان داد که چراي
سنگين تأثير نامطلوبی بر روي ظهور برگهاي گياه Le. Chinensi
داشته اســت .چراي متوسط موجب افزايش كشيدگي و سرعت دادن
به ظهور برگهاي دو گونه ديگر شــده و چراي سبك هم اثرات بارزي
نداشــته است .تاکاهاشــی و همکاران ( ،)1999با بررسی که بر روی
اثرات برش ( 0و  3ســانتیمتر) و تکرار دفعــات آن بر تولید علوفه و
محتوی ذخایر کربوهیدرات  Zoysia japonicaانجام دادند ،نتیجه
گرفتند کــه برشهای مکرر کاهش ذخایر کربوهیــدرات را به دنبال
داشــته که این عمل باعث تضعیف مقاومت گیاه می-شــود .فریدمن
( )2003اثرات شدتهاي مختلف چرا بر روي گياهان علوفهاي مراتع
نيومكزيكو آمريكا را مطالعه نمود .اين محقق شدتهاي چراي سبك
( 0-30درصد) ،بهينه ( 31-40درصد) ،ســنگين ( 51-60درصد) و
شــديد ( 60درصد به بــاال ) را بر روي اين مراتــع اعمال کرد .نتايج
نشــان داد كه چراي سبك موجب مصرف ســطحي گياهان كليدي
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و عــدم مصرف گياهان ضعيف و چــراي بهينه موجب پراكنش خوب
بذر گياهان كليدي و مصرف يك ســوم تا  50درصد علوفه در مناطق
كليدي گردید .چراي ســنگين موجب مصرف تمامي گياهان كليدي
شــد و باعث پراكنش نامطلوب بذر آنها گرديده .هونگ ( )2001اثر
ارتفاع ( 6 ،3و  9سانتیمتر) قطع بر مخازن ازت و کربن و رشد مجدد
گیــاه را در گونه  Lolium perenneمطالعه کــرد و به این نتیجه
رســید که؛ وزن خشک جستها در هر سه تیمار به صورت پیوسته با
رشــد مجدد گیاه کاهش پیدا کرد .نرخ کاهش با افزایش ارتفاع قطع
افزایــش یافت .همچنیــن بیان کردند که کل کربن غیر ســاختاری
( )TNCدر ســاقهها پس از چرخه چهارم رشد مجدد در ارتفاع برش
 6 ،3و  9ســانتیمتری  %82 ،%98و  %27بــود .لیاقــت و همکاران
( )2008تأثیر برداشت تعویقی (یک دوره برداشت و سپس استراحت)،
نوسان تراکم و شدت برداشت بر روی تولید علوفه ،تولید بذر در گونه
 Medicago scutellataرا بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند
که؛ به طور معنیداری کل علوفه تولیدی در سیســتم برداشت دائمی
 3624کیلوگــرم بر هکتار بیشتر از سیســتم تعویقی بود .همچنین
بهترین ارتفاع برداشت را از بین ارتفاعهای  4،2و  8سانتیمتر ارتفاع
برداشــت  4ســانتیمتر باالتر از ســطح زمین انتخاب کردند .ولی از
طرف دیگر در سیســتم چرای تعویقی بذر تولیدی به طور معنیداری
بیش از سیستم برداشــت دائمی بود .فولستون ( )2009در مطالعات
خــود بر روي مديريت چراي مراتع ميســيوري ميزان حدبهرهبرداري
مجــاز گونههاي كليــدي شــامل؛ Stipa nevadensis , Stipa
 .californica , Purshia tridentate , Salix sppرا به ترتيب
 55 ،50 ،35و  55درصد تعيين نمود .حد بهرهبرداري ســاير گياهان
بهطور متوســط  40 -65درصد در نظر گرفته شد .اژدري و همكاران
( )2009در مطالعــهاي جهت تعيين معيارهاي حد بهرهبرداري مجاز
جهت طبقهبندي جوامع گياهي طبيعي حوزه آبخيز طالقان ،تيپهاي
گياهــي را به عنوان واحدهاي مديريتــي در نظر گرفت و در هر تيپ
حساســيت خاك به فرســايش ،وضعيت و گرايش مرتع را به عنوان
معيار جهت تعيين حد بهرهبــرداري مجاز مطالعه نمودند .ميزان حد
بهرهبــرداري مجــاز تيپهاي گياهي بهطور متوســط  20-50درصد
در اين منطقه تعيين گرديد .در مجموع بررســي نتايج حاصله نشان
ميدهد كه در گونه  Bromus tomentellusتيمارهاي شاهد25 ،
و  50درصد اثرات منفــي در خصوصيات گياهي ايجاد نكرده و توليد
علوفه و توليــد بذر افزايش يافته ،و میزان رشــد اندام های هوایی و
شادابي مرگ و مير تغییر چندانی نداشته است .اما در تيمار  75درصد
در كليــه فاكتورهاي مورد مطالعــه خصوصيات منفي در گونه مذکور
بروز نموده اســت ،بنابراين حد بهرهبرداری  50درصد از نظر سالمت
گیاه در شرایط کردان برای گونه  Bromus tomentellusمناسب
تشخيص داده مي شود.
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