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 هگوندو رویشی و زایشی خصوصیات برخی های مختلف بر ارزیابی شدت برش

Teucrium polium  وHelichrysum globiferum  در مراتع کوهستانی 

 باغ ارومیهقره
 

 4و مینا بیات 3*، انور سنایی2فرهنگ قصریانی، 1احمد احمدی

دانشجوی  9، تهران کشور، مراتع و ها جنگل تحقیقات سسهوم استادیار، 2، آذربایجان غربيکشاورزی و منابع طبیعي  تحقیقاتمرکز  مربي، 4

 تهران کشور، مراتع و ها جنگل تحقیقات سسهوم پژوهشي، کارشناس 4دانشگاه تهران و  ، دانشکده منابع طبیعي،دکتری

 

 24/13/4932 تاریخ پذیرش:  24/14/4932 تاریخ دریافت:

 

 چکیده

 و Teucrium polium هگوندو های زایشي و رویشي ای مختلف برداشت بر ویژگيهبررسي شدت ،مطالعه این از هدف
Helichrysum globiferum کلیدی و مناسب منطقه یك انتخاب به اقدام ابتدا تحقیق این در. باشدمي باغ قره منطقه در 

  و متوسط هپای 41 .شد قرق و حصارکشي اول سال در و شد مطالعه مورد منطقه در هکتار 5/1 مساحت به

(. تیمار یك پایه 41 هر) شد اعمال هاآن روی بر شاهد تیمار و درصد 75 و 51 ،25 هایبرداشت و انتخاب اندازههم

 بررسي با برداشت ثیرات. گرفت صورت منطقه چرای فصل در و باغباني قیچي وسیلهبه ماهیانه صورتبه برداشت

ارتفاع دو  و میر و مرگ شادابي،بنیه و  ،های زایشي، ساقهعلوفه لیدتو فنولوژیکي، خصوصیات در شده ایجاد تغییرات

 طرح قالب در زمان در پالت اسپیلیت آماری طرح باو بنیه و شادابي  تولید به مربوط هایداده. شد مطالعه گیاهي گونه

 مطالعات نتایج. گرفت رارق تحلیل و تجزیه مورد SAS افزار نرم در سال چهار مدت و تکرار پنج با تصادفي کامالً پایه

 برداشت، مختلف سطوح اثر که داد نشان مطالعه موردهای گونه علوفه تولید بر برداشت درصد و سال اثرات آماری

 به توجه با. باشدمي دارمعني یك درصد سطح درو بنیه و شادابي  علوفه تولید بر هاآن متقابل اثر و مختلف هایسال

 مناسب H. globiferum هگوندرصد برای  25 و T. polium هگون برای درصد 51 اشتشدت برد پژوهش هاییافته

 .باشد مي

 

 SAS افزار نرم، فنولوژیکي خصوصیاتبرداشت،  ،اسپلیت پالتغربي،  آذربایجان کلیدی: هایواژه
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ریزی و برداری پایدار از مراتع نیازمند برنامهبهره

قابل دام، گیاه و مدیریت اصولي و شناخت اثرات مت

( بیان 4379) Hershelباشد. عوامل محیطي مي

 برای هم مرتعي علوفه از مجاز برداریکند که بهره مي

است.  مهم دامي تولیدات برای هم و مرتع مدیریت

در اصولي و بیش از ظرفیت دام چرای غیرسفانه أمت

ای است که از دست رفتن پوشش گیاهي،  مراتع مسئله
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تعیین تعداد دام مجاز و  برایها ترین راه ضروری

ع تعیین ظرفیت واقعي مرات در مرتع، کاهش فشار دام

 استفاده و چرا مدیریت اساسي های ابزار ازباشد.  مي

های مطالعه و بررسي اثرات شدت ،مراتع از مطلوب

 مختلف برداشت بر خصوصیات رویشي و زایشي

 در مرتع از برداریبهره میزان ارزیابي و مرتعي گیاهان

در جهت تواند گامي که مي باشدمي چرا فصل پایان

 (2114)و همکاران   Reeceاحیا و اصالح مراتع باشد.

 نظریه نصف داشت و نصف برداشت را در مورد حد

مورد برداری مجاز عنوان کردند که این نظریه بهره

 باشد. تأیید بسیاری از محققان نمي

Saedi  ( در برسي آثار 2144)و همکاران

 (درصد 75و  51، 25، صفرهای چرایي مختلف ) شدت

 Bromusنه های رویشي و زایشي گوبر ویژگي

tomentellus  در مراتع سارال کردستان بیان کردند که

که به گیاه اجازه تولید و ریزش بذر داده به شرط این

عادی آسیبي های درصد نیز در سال 75شود، برداشت 

و  Zahediکه در حالي ،کندبه این گونه وارد نمي

های چرایي بر آثار شدت ( در بررسي2149)همکاران 

در مراتع مجید آباد  Bromus tomentellusروی گونه 

 وبرای حفظ تولید و شادابي  قره در استان کردستان

درصد را پیشنهاد  25حفاظت خاك میزان برداشت 

 . کردند

Fulstone (2113) روی بر که ایمطالعه با 

 حد میزان داد، انجام میسوری مراتع چرای مدیریت

 Stipa شامل؛ کلیدی هایگونه مجاز برداریبهره

nevadensis, Stip californica, Purshia tridentate, 

 Salix spp .درصد 55 و 55 ،51 ،95 ترتیب به را 

 را برداریبهره حد گیاهان سایر برای و نمود تعیین

 Zarekia .گرفت نظر در درصد 41-95 متوسط طور به

برداری ه بررسي تعیین حد بهرهب( 2142)و همکاران 

در مراتع استپي  Stipa hohenackeriana هگونمجاز 

 چرای های ها شدت، آنخشکه رود ساوه پرداختند

را بر این گونه اعمال  75و  51، 25، صفر شبیه سازی

های چرا بر میزان تولید  شدت بیان کردند که اثر ،کرده

بیشترین میزان تولید این گونه در تیمار  ،دار بودهمعني

درصد  75در تیمار و کمترین آن درصد(  صفرشاهد )

 مختلف های شدت ( اثرات2119) Fridmanباشد. مي

 آمریکا نیومکزیکو مراتع ای علوفه گیاهان روی بر چرا

 ،94-41 بهینه ،1-91 سبك چرای های شدت در

 را مطالعه باال به درصد 91 شدید و 54-91 سنگین

 مصرف موجب سبك چرای که داد نشان نتایج. نمود

 و ضعیف گیاهان مصرف عدم و کلیدی گیاهان سطحي

 کلیدی گیاهان بذر خوب پراکنش موجب بهینه چرای

 مناطق در علوفه درصد 51 تا سوم یك مصرف و

 گیاهان تمامي مصرف موجب سنگین چرای و کلیدی

  است. شده ها آن بذر نامطلوب پراکنش و کلیدی

Azhdari  به خاك حساسیت( 2113)و همکاران 

 معیار عنوان به را رتعم گرایش و وضعیت فرسایش،

در مراتع  مجاز برداریبهره حد تعیینبرای  منظور به

با توجه به این  ،و بیان کردند نمودند طالقان مطالعه

درصد در نظر  21-51برداری مجاز را حد بهرهمعیارها 

در مطالعه ( 2119)و همکاران  Holechek گرفتند.

 جنوب بیاباني مراتع در را متوسط و سبك چرای اثرات

 که رسیدند نتیجه این به سال سه طي در آمریکا غربي

 موجب( درصد 51 برداریبهره حد) متوسط چرای

 طي در Bouteloua eriopoda گیاه و هاگراس کاهش

 25) سبك برداریبهره اما شده، چرا از بعد هایسال

 ناچیز تأثیر و B. eriopoda گیاه افزایش موجب( درصد

 بهبود موجب سبك چرای. ودشمي هاگراس روی بر

 شود.مي مرتعي کلیدی هایگونه رشد برای شرایط

Tavakoli  ( کاهش عملکرد و 2119)و همکاران

 هگون درصد( در 95-71تولید در تیمار چرای شدید )

Bromus tomentellus کردند گزارش. Esmaeili  و

( با بررسي اثرات برش بر تولید دو 2141)همکاران 

بیان  Agropyron elongatumو  Festuca ovina هگون

وزن ماده خشك کل و وزن ماده خشك ریشه  ،کردند

 .A هگوندر مکرر )هر هفته یکبار( در تیمار برش 

elongatum هگونکه در حالي درصد کاهش در 41 تا 

F. ovina های هوایي و ریشه در مادر وزن خشك اند

و  Sharifi Yazdi تیمارها تغییری مشاهده نشد. يتمام

ترین حد  ( در مطالعه تعیین مناسب2149همکاران )

در مراتع  Artemisia sieberi هگونبرداری مجاز بهره

میزان شدت  ،بردسیر در استان کرمان-استپي دهنو

بي و ادرصد برای حفظ تولید و شاد 51برداشت 

  پیشنهاد کردند.حفاظت خاك  ،همچنین

Ahmadi ( اثر2142و همکاران ) لفمخت مقادیر 

 و علوفه تولید بر را( 75 و 51 ،25 ،صفر) برداریبهره
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 از حاکي نتایج کردند، بررسي F. ovina هگون شادابي

 اثر و برداشت مختلف هایشدت سال، اثر که بود آن

 روی بر برداشت مختلف هایشدت و سال متقابل

 یك سطح در F. ovina هگون شادابي و علوفه تولید

  .باشدمي دارمعني درصد

 درصد 75 میزان به برداشت شدت افزایش با

 طوربه آماری لحاظ از شادابي و تولید میانگین

 میزان حاصل نتایج به توجه با. یافت کاهش داری معني

 به منطقه، این در F. ovina هگون برای برداشت شدت

 خاك، حفاظت ضمن تا ،شد پیشنهاد درصد 51 میزان

 هایسال طول در نیز گونه این شادابي و سالمتي

 .شود حفظ برداشت

 عامليبرداری مجاز جایي که تعیین حد بهره از آن

پایدار و مستمر و  در امر مدیریت مهم و اثرگذار

با باشد و های گیاهي مراتع ميگونه يتضمین سالمت

، باید برداشت توجه به روند رو به رشد تخریب مراتع

با جه در نتی ،های گیاهي باشدگونه متناسب با توان

ها در توجه به اهمیت موضوع و کلیدی بودن این گونه

بررسي حاضر  پژوهشهدف از باغ ارومیه مراتع قره

های زایشي و های مختلف برداشت بر ویژگيشدت

 سازی چرابا استفاده از روش تقلید یا شبیه رویشي

 H. globiferum و T. poliumکلیدی  هگونبرای دو 

 .باشدمي

 

 اهمواد و روش

 در مطالعه مورد منطقهپژوهش: منطقه مورد 

 و شمالي عرض 97˚ 19َ  تا 97˚ جغرافیایي محدوده

 کیلومتری 71 در شرقي طول 45ْ  12َ  تا 44ْ  57َ

 از متوسط ارتفاع. دارد قرار باغقره -ارومیه قدیم جاده

 بارندگي متر، متوسط 4752دریای آزاد منطقه  سطح

 مورد منطقه اقلیم ت واس متر میلي 931 آن سالیانة

 بر مستقیماً که بوده ایمدیترانه اقلیم از متأثر مطالعه

 منحني طبق گذارد کهمي اثر بارش و حرارتي رژیم

 طبق. است سرد خشك نیمه اقلیم دارای آمبرژه

 آبان، هایساله منطقه، ماه91 آمبروترمیك منحني

 عنوان به اردیبهشت و فروردین بهمن، اسفند، دی، آذر،

 خشك هایماه عنوان ها بهماه مابقي و مرطوب هایماه

 . (4شوند )شکل مي محسوب
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 ساله91مورد مطالعه در یك دوره آماری )کهریز( به منطقه  ترین ایستگاه منحني آمبروترمیك نزدیك -1شکل 

 

گوسفند  و لوم رسي شني بودهمنطقه خاك  بافت

درصد(  21) باغ درصد( و بز بومي قره 71نژاد ماکویي )

 منطقه در منطقه هستند. ابعاد های موجوددام

 منطقه گیاهي تیپ ،هکتار بوده 5/1 حصارکشي

Festuca ovina-Thymus kotschyanus .طول است 

 تا اردیبهشت ماه از منطقه مراتع در چرا زمان و فصل

عوامل اقلیمي منطقه  وضعیت 4 است. جدول ماه مهر

 دهد.مي نشان قتحقی دوره در رامورد مطالعه 

و  T. Polium هدو گون پژوهشدر این  :پژوهش روش

H. globiferum باغ ارومیه مورد  در مراتع سایت قره

بررسي قرار گرفت. در این بررسي بر اساس 

برداری مجاز دستورالعمل طرح ملي، تعیین حد بهره
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های مهم مرتعي در مراتع نمونه مناطق رویشي گونه

ها و مراتع کشور  جنگل های پژوهشکشور در مؤسسه 

سازی استفاده شد،  از روش تقلید چرا یا روش شبیه

های شدت پژوهشتیمارهای مورد بررسي در این 

درصد بودند.  75و  51، 25برداشت صفر )شاهد(، 

 41ها بدین ترتیب که در آغاز فصل چرا، از این گونه

 دار که درپایه یکسان انتخاب و با پیکه چوبي شماره

 د. شگذاری  ار هر پایه نصب شد، عالمتکن

سال اجرای طرح ثابت  چهارطول  ها دراین پایه

پایه انتخابي برای هر  41از چرا محفوظ بودند. از  ،بوده

عنوان تیمار شاهد یا بدون هپایه اول ب 41گونه، 

درصد  25عنوان تیمار هپایه دوم ب 41برداشت، 

درصد  51عنوان تیمار هپایه سوم ب 41برداشت، 

درصد  75 عنوان تیمارهپایه چهارم ب 41برداشت و 

برداشت مورد بررسي قرار گرفت. هر پایه در هر تیمار 

بنابراین در هر مرحله از  ،عنوان یك تکرار بوده هب

برداشت، علوفه برداشت شده مربوط به آن در پاکت 

ای قرار گرفت و پس از خشك شدن توزین جداگانه

 پوشش تاج شده مشخص صدهایدر برداشت برای. دش

 باز ،نموده تقسیم درصدی 51 قسمت دو به را پایه هر

 تقسیم درصدی 25 قسمت دو به را درصد 51 از یکي

 برای مورد نظر درصد به رسیدن تا کار همین و

 جدول) یابدمي ادامه پایه هر روی تیمار هر در برداشت

2.) 
 

 باغ ارومیه در سایت قره 4973-79های لمقایسه مقادیر دما و بارندگي در سا -1 جدول

 میانگین اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین عامل سال

49
79

 

 7/44 2/5 -9/4 -9/5 4/2 4/42 4/49 3/22 7/24 3/22 9/24 7/44 7/7 دما

 917 95 9/95 4/4 4/92 9/7 9/2 1 2/95 9/47 7/41 9/99 9/94 بارندگي

49
77

 

 7/49 9/9 9/4 -4 3/9 2/7 5/49 7/22 5/29 4/25 24 4/49 9/49 دما

 9/437 7 29 4/42 1 414 2/41 9/22 1 3/9 1 7/45 1 بارندگي

49
77

 

 5/49 5 -2/2 -2/9 7/2 9/7 5/49 4/21 9/29 9/24 21 4/45 4/7 دما

 5/292 4/92 7/24 9/45 7/47 95 51 7/45 1 9/4 5/92 4/21 4/44 بارندگي

49
73

 

 2/952 25 41 25 9/21 5/49 21 42 1 1 7/7 7/413 9/47 بارندگي

 42 5 -5/2 -5/9 9/5 2/41 47 7/24 5/24 5/29 5/43 2/44 4/7 دما

 
 باغ در سایت قره H. globiferum و T. Poliumهای برداشت از دو گونه درصد -2جدول 

 درصد برداشت )تیمار( نوبت اول نوبت دوم نوبت سوم نوبت چهارم نوبت پنجم مانده علوفه باقي

411   - - - 1 

75 5 5 5 5 5 25 

51 41 41 41 41 41 51 

25 45 45 45 45 45 75 

 

 گیاهان میر و مرگ درصد تیمارها، برداشت زمان

 انجام تیمار هر در شده خشك هایپایه شمارش با

 با گیاهان ارتفاع موقع این در ،همچنین. شودمي

 مترسانتي دقت با گیاه ارتفاع بیشترین گیریاندازه

 با بررسي مورد گیاهان تولیدی بذر مقدار. شد یاداشت

 رویش فصل انتهای در پایه هر بذر جداگانه آوریجمع

 هر از شده آوریجمع بذر. گیردمي انجام سال هر در

 و شده توزین گرم دقت با شدن، خشك از پس پایه

 هایداده مقایسه و تحلیل و تجزیه نهایت در. شد ثبت

 انجام SAS آماری افزارنرم از استفاده با تولید به مربوط

 نظر مورد هایگونه خصوصیات سایر ،همچنین. شد

 درصد گیاه، ارتفاع شادابي، و ظاهری وضعیت شامل،

 دوره طي در نیز بذر تولید میزان و میر و مرگ

 و مثبت اثرات بررسي با سرانجام. شد بررسي پژوهش

-گونه خصوصیات روی بر مختلف هایبرداشت منفي

 تعیین شدت برداشت ترینمناسب مطالعه موردهای 

 آماری طرح قالب در تولیدی علوفه کل میزان. شد

 کامالً پایه طرح قالب در زمان در پالت اسپیلیت

 افزار نرم در سال چهار مدت و تکرار پنج با تصادفي

SAS صفت میانگین و گرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد 

 .گرفت قرار مقایسه مورد دانکن آزمون با بررسي مورد
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 و بحث نتایج

 در شده اعمال هایشدت برداشت از حاصل نتایج

 نوع اساس بر و مقایسه تحقیق مختلف های سال

 7 الي 9 جداول در و بندی طبقه مطالعه مورد پارامتر

بر روی هر دو گونه  هاشاخص کلیه. است شده آورده

 به توجه با برداشت مختلف تیمارهای اعمال از سپ

 ارتفاع میانگین ،همچنین چرا، فصل در آن فعال رویش

و میانگین  شادابي و بنیه ،میر و مرگ میزان گیاه،

 رویش فصل پایان در ماه هر در مانده تولید خشك باقي

 چهار زماني دوره طي در 4و  9 جدول در و بررسي

 .است شده داده نشان تفکیك به ساله
دهد که با افزایش درصد نشان مي 4و  9جدول 

 کاهشدهنده  میزان و تعداد ساقه گل، شدت برداشت

در گونه . شودتر ميگونه نیز کوتاه و ارتفاع در این دو

T. Polium ،ارتفاع مربوط به شدت برداشت  بیشینه

 باشدوط به تیمار شاهد ميآن مرب کمینهدرصد و  51

. بیشترین تعداد بذر تولیدی (247 و 47/7ترتیب  )به

 75ین آن مربوط به تیمار درصد و کمتر 51در تیمار 

 باشد.درصد مي

بیشترین ارتفاع مربوط به  H. globiferum هگوندر 

 51ها مربوط به تیمار درصد و کمترین آن 75تیمار 

ترتیب معادل  های مورد مطالعه بهدرصد در همه سال

 ،همچنین. باشدمي مترسانتي 79/44و  42/45

 25بیشترین میزان بذر تولید شده مربوط به تیمار 

درصد  75ها مربوط به تیمار درصد و کمترین آن

نتایج نشان . باشدعدد مي هشتو  49عادلترتیب م به

درصد برداشت در میزان در هر دو گونه دهد که مي

تأثیری نداشته،  77و  79های بنیه و شادابي در سال

 73و  77های فزایش شدت تیمار در ساللیکن با ا

و  25تیمار  یابد. اما بینگونه کاهش ميدو شادابي این 

 . داری وجود ندارددرصد اختالف معني 51

در هر دو نتایج حاکي از این است که  ،همچنین

میزان تولید هم با افزایش درصد شدت برداشت گونه 

-مي کاهشمانده  میزان علوفه خشك باقيهم علوفه و 

 که دهد مي پژوهش، نشان از آمده دست هب یابد، نتایج

 میزان بر مختلف، های شدت در برداشت میزان تأثیرات

 9ول ا)جد بوده است تأثیر بي این دو گونه میر و مرگ

 (.4و 
 

 پژوهشباغ طي دوره  در سایت قره T. Poliumهای اعمال تیمارها در طول فصل چرا بر روی گونه  شاخص -3جدول 

 الس
 تیمار

)%( 

میانگین 

 ارتفاع 

(cm) 

تعداد ساقه 

دهنده و  گل

 زایشي

بنیه و 

شادابي 

-41)نمره 

4) 

میانگین 

تولید علوفه 

(gr) 

میانگین 

مانده  باقي

تولید خشك 

(gr) 

 جمع تولید

 علوفه

(gr) 

میزان 

مرگ و 

 میر 

)%( 

4979 

 1 7/24 - - 41 عدد 5 24/7 1

 1 2/24 3/49 9/7 41 عدد 9 94/7 25

 1 2/29 3/41 9/42 41 عدد 7 47/7 51

 1 72/22 94/4 44/47 41 عدد 4 97/7 75

4977 

 1 7/22 - - 41 عدد 5 24/7 1

 1 7/24 47/45 57/9 41 عدد 9 94/7 25

 1 57/21 47/3 4/44 41 عدد 7 47/7 51

 1 54/43 93/9 75/45 41 عدد 4 97/7 75

4977 

 1 24 - - 41 عدد 5 24/7 1

 1 93/22 75/45 74/9 41 عدد 9 94/7 25

 عدد 7 47/7 51
 

99/44 39/3 23/24 1 

 1 43/47 97/9 72/49 7 عدد 4 97/7 75

4973 

 1 9/99 - - 41 عدد 5 24/7 1

 1 2/29 2/47 7 41 عدد 9 94/7 25

 عدد 7 47/7 51
 

2/49 7/44 3/24 1 

 عدد 4 97/7 75
 

7 2/9 3/44 1 
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 پژوهشباغ طي دوره  در سایت قره H. globiferumمال تیمارها در طول فصل چرا بر روی گونه های اع شاخص -4جدول 

 سال
 تیمار

(%) 

میانگین 

 ارتفاع 

(cm) 

تعداد ساقه 

دهنده و  گل

 زایشي

بنیه و 

شادابي 

 -41)نمره 

4) 

میانگین 

تولید علوفه 

(gr) 

میانگین 

مانده  باقي

تولید خشك 

(gr) 

 جمع تولید

 علوفه

 (gr) 

زان می

مرگ و 

 (%میر )

4979 

 1 73/21 - - 41 عدد 45 2/42 1

 1 94/43 97/49 39/5 41 عدد 49 9/44 25

 41 5/43 17/44 5/7 41 عدد 44 79/44 51

 1 9/43 19/4 5/45 41 عدد 7 42/45 75

4977 

 1 7/47 - - 41 عدد 45 2/42 1

 1 99/47 94/42 95/5 41 عدد 49 9/44 25

 41 73/49 29/3 99/7 41 عدد 44 79/44 51

 1 4/49 47/9 44 41 عدد 7 42/45 75

4977 

 1 9/43 - - 41 عدد 45 2/42 1

 1 5/47 44/49 4/5 41 عدد 49 9/44 25

 عدد 44 79/44 51
 

12/7 7/3 77/47 1 

 1 54/44 79/2 7/44 7 عدد 7 42/45 75

4973 

 1 9/29 - - 41 عدد 45 2/42 1

 1 3/22 7/45 5/9 41 ددع 49 9/44 25

 عدد 44 79/44 51
 

2/3 2/44 5/21 41 

 عدد 7 42/45 75
 

4/3 9/2 3/44 1 

 

های بر اساس مطالعات انجام شده در طي سال

دست آمده از  و با توجه به نتایج به 4973تا  4979

تجزیه واریانس اثر سال و درصد برداشت بر  ،5جدول 

 .Hو  T. Polium نهگودو و بنیه و شادابي تولید علوفه 

globiferum  مشخص شد که اثر سطوح مختلف

ها بر تولید های مختلف و اثر متقابل آنبرداشت، سال

دار درصد معني در سطح یكو بنیه و شادابي علوفه 

های مختلف بوده است. به عبارت دیگر در سال

میزان  ،برداریمختلف بهره هایشدتآماربرداری و در 

متفاوت بوده و بنیه و شادابي این دو گونه ه تولید علوف

 است.

 

 H. globiferumو  T. poliumتجزیه واریانس اثر شدت برداشت و سال بر تولید علوفه گونه  -5جدول 

درجه  میانگین مربعات علوفه تولیدی میانگین مربعات بنیه و شادابي

 آزادی
 منابع تغییرات

H. globiferum T. Polium H. globiferum T. Polium 

**49/47 **49/47 **79/432 **39/273 9 
های مختلف شدت

 برداشت

 خطای اول 99 22/59 23/4 /.44 /.43

 سال 9 119/74** 79/99** 39/7** 55/41**

**19/7 **59/9 **29/51 **73/52 3 

اثر متقابل سال و 

های مختلف  شدت

 برداشت

 خطای دوم 77 /.94 /.49 /.42 /.47

95/4 99/9 97/9 995972/2  CV 
 دار وجود دارد. درصد بین تیمارها اختالف معني یكبا آزمون دانکن در سطح آماری  **
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بندی دانکن در های مختلف نیز در گروهسال

-. در هر دو گونه سالاندهای مختلف قرار گرفتهگروه

ترین میانگین تولید ترتیب بیش به 4973و  4979های 

در یك گروه قرار  ،اختصاص دادهخود علوفه را به

و  4977 هایسال T. Polium هگوندر (، aاند )گرفته

از  ،همچنین ( قرار گرفته است،aدر یك گروه ) 4977

های سال H. globiferumدر گونه نظر تولید علوفه 

نیز به  77( و سال bدر یك گروه ) 73و  77، 79

از این  حاکينتایج (. b) تنهایي در یك گروه قرار دارد

های در هر دو گونه سالاز نظر بنیه و شادابي است که 

هر  73و  77های ( و سالaدر یك گروه ) 77و  79

، قرار دارند( cو  bترتیب  بهکدام جداگانه در یك گروه )

ین دو گونه در سال که میزان بنیه و شادابي ا طوریبه

 (.9)جدول  باشدمي در کمترین مقدار خود 4973
 

 H. globiferum و T. poliumهای آزمایش با آزمون دانکن در دو گونه مقایسه میانگین تولید علوفه و شادابي در سال -6 جدول

 سال
 بنیه و شادابي علوفه )گرم/پایه( تولید

H. globiferum T. Polium H. globiferum T. Polium 

4979 a7751/43 a9475/29 a11111/41 a11111/41 

4977 a4111/47 b4911/24 a11111/41 a11111/41 

4977 b9411/47 b9111/24 b47511/3 b45111/3 

4973 a5711/43 a4425/29 c32511/7 c12511/3 
 دار )در سطح یك درصد( دار )در سطح یك درصد( و حروف متفاوت اختالف معني حروف مشابه عدم اختالف معني

 

 بندی دانکن بیشترین میزان تولیدبر اساس گروه

علوفه در دو گونه در سطح برداشت صفر درصد یا 

گرم در هر پایه و کمترین  79/24و  79/21شاهد برابر 

 57/45درصد برابر  75میزان تولید علوفه نیز در سطح 

 .Hو  T. poliumهای ترتیب برای گونه گرم به53/47و 

globiferum درصد  51و 25باشد. سطوح برداشت مي

و  اندقرار گرفته یك گروهدر هر دو گونه در نیز 

بررسي اثر  ،همچنین .ندارندداری با هم اختالف معني

یه و شادابي این دو های مختلف برداشت بر بنشدت

دهد که با افزایش شدت برداشت از گونه نشان مي

 طوری هب ،میزان بنیه و شادابي این دو گونه کاسته شده

ي بمیزان بنیه و شادا درصد 75که در شدت برداشت 

 (.7)جدول  باشددر هر دو گونه کمترین مقدار مي

 
 H. globiferum و T. poliumهای مختلف برداشت با آزمون دانکن گونه ن تولید علوفه و شادابي در تیمارمقایسه میانگی -7جدول 

 شدت برداشت
 بنیه و شادابي علوفه )گرم/پایه( تولید

H. globiferum T. Polium H. globiferum T. Polium 

 a7911/21 a799/24 a11111/41 a11111/41 شاهد

25% b4325/43 a711/29 a11111/41 a11111/41 

51% b9925/47 a419/22 a71111/3 b77511/3 

75% c5711/45 b535/47 b91111/7 c71111/7 
 طح یك درصد(دار )در س دار )در سطح یك درصد( و حروف متفاوت اختالف معني حروف مشابه عدم اختالف معني

 

 گیری نتیجه

لف های مختنتایج نشان داد که اثر سال، شدت

های مختلف برداشت برداشت، اثر متقابل سال و شدت

 .H و T. polium هگونبر تولید علوفه و شادابي دو 

globiferum امر این ،باشددار مياز لحاظ آماری معني 

 و آب وضعیت با مختلف هایسال در که دهدمي نشان

باشد. مي متفاوت تولید میزان ،متفاوت هوایي

 (2142)و همکاران  Zarekiaای حاصله با نتایج ه یافته

 بین درمطابقت دارد.  (2149و همکاران ) Zahediو 

درصد،  75و  51، 25شدت برداشت شاهد،  چهار

بیشترین میزان تولید علوفه در شدت برداشت شاهد 

 79/21و  79/24ترتیب  بوده است، که میانگین آن به

 .T هگونگرم در پایه است. از نظر میانگین تولید در 

Polium،  ،درصد از لحاظ آماری  51و  25تیمار شاهد

( قرار aاختالف ندارند و هر سه در یك گروه )
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 51و  25تیمار  H. globiferum گونةاند، ولي در  گرفته

 اند. ( قرار گرفتهbدرصد با هم در یك گروه )

در هر درصد  51و  25شدت برداشت مقایسه دو 

دار بین این دو نیز حاکي از عدم اختالف معنيدو گونه 

 درصد( 75) باشد، در شدت چرای سنگینتیمار مي

گونه تا حد زیادی این دو میزان تولید علوفه و شادابي 

که میانگین تولید در شدت برداشت  یابد ميکاهش 

 H. globiferumو  T. polium هگونبرای دو درصد  75

و در  باشدميگرم در پایه  57/45و  53/47ترتیب  به

ه و شادابي این دو درصد برداشت، میزان بنی 75تیمار 

  باشد.مي در کمترین مقدار خود گونه 

Ahmadi ( نیز با بررسي اثر 2142و همکاران )

( بر تولید 75و  51، 25، 1برداری )مقادیر مختلف بهره

 ،به این نتیجه رسیدند F. ovina هگون علوفه و شادابي

 درصد میانگین 75با افزایش شدت برداشت به میزان 
داری طور معنياز لحاظ آماری به تولید و شادابي

 Fridman مطلب این تأیید در .کاهش پیدا کرد

 درصد 94-41 چرای شدت که کرد بیان( 2119)

 گیاهان بذردهي و علوفه تولید کاهش موجب درصد

 و بذردهي درصد 51 چرای شدت ولیکن ،نشده کلیدی

 مواجه نقصان با را کلیدی گیاهان علوفه تولید

 بیانMoghadam (2114 ) وSanadgol  سازد. مي

 .B گونه روی بر چرا شدت افزایش با که کردند

tomentellus، آن هایساقه تعداد و ارتفاع سرپا، تولید 

 بیان( 2119)و همکاران  Tavakoli .یابدمي کاهش

 در سنگین چرای و چرا شدت افزایش با که ردندک

 کاهش گونه این عملکرد ،B. tomentellus گونه

-بهره حد تعیین( 2113) و همکاران Azhdari .یابد مي

 هایگونه گیاهي پوشش پایداری برای را مجاز برداری

 برداریبهره حد و دانستند ضروری خاك و مرغوب

-هب را طالقان خیزآب حوزه مراتع گیاهي هایگونه مجاز

 .گرفتند نظر در درصد 21-51 متوسط طور

های زایشي نشان نتایج حاصل از تعداد ساقه

درصد و  51، در تیمار T. polium هگوندهد که در  مي

 بیشینهدرصد  25در تیمار  H. globiferumدر گونه 

ها حتي تیمار شدت برداشت مقدار و بیش از دیگر

طلب است که چرای این مباشد، نتایج معرف شاهد مي

های زایشي تواند به افزایش ساقهمتوسط تا سبك مي

در این گونه کمك کند و اثرات آن بهتر از تیمار شاهد 

 پژوهشباشد. همسو با این صفر( مي)درصد برداشت 

Saedi  ( نیز نتایج مشابهي را ارائه 2142)و همکاران

شان نتایج حاصل از مرگ و میر این دو گونه ن کردند.

 مختلف، های شدت در برداشت میزان تأثیرات داد که

 ،بوده تأثیر بي T. polium گیاه میر و مرگ میزان بر

درصد باعث  51برداشت  H. globiferum هگونولي در 

دهد که های گیاهي شده است، این نشان ميمرگ پایه

های برداشت باال حساس شدت این گونه نسبت به

  است.

Tate ( در مطالعه4334و همکاران )اثر شدت  ای

های دایمي گراس مورد گونه برداشت را بر رشد مجدد

بررسي قرار داده و نتیجه گرفتند که رشد مجدد این 

ها در شدت زیاد به مقدار قابل توجه کاهش گونه

های یابد. شدت برداشت زیاد باعث کاهش قند مي

با این وجود تفاوت چنداني در  ،دشومحلول گیاه مي

( در 2119) Malinowski. آوردوجود نميملکرد بهع

دارد که افزایش دفعات چیده تحقیقات خود بیان مي

البته فقط در  ،Agropyron cristatum در شدن علوفه

سال اول آزمایش، میزان تولید ماده خشك را افزایش 

 داد.

در برداشت  T. polium هگوننتایج میانگین ارتفاع 

ها حتي تیمار شاهد برداشتدیگر درصد بیش از  25

کند که برداشت در حد باشد، این نتایج بیان ميمي

شود، ك باعث تقویت ارتفاع این گونه ميمتوسط و سب

و همکاران  Saedi های با یافته پژوهشنتایج این 

 .B هگوندر مطالعه آثار شدت چرا بر روی ( 2142)

tomentellus  مطابقت دارد.در مراتع سارال کردستان 

درصد دارای  75برداشت  H. globiferum هگونولي در 

ها ری نسبت به دیگر شدت برداشتارتفاع بیشت

دلیل ساختار  تواند بهباشد که علت این امر مي مي

های زایشي اقههای رویشي و قدرت تحریك س ساقه

 باشد. 

 این از بیشتری تولید شاهد 73 و 79 هایسال در

. ( هستیم77و  77ها )سال دیگر با مقایسه در دو گونه

 که برد پي توانمي منطقه بارندگي آمار بررسي با

 هاسال دیگر از بیشترسال  دو این در بارندگي میزان

 بین در 77 سال در بارندگي مقدار و است بوده

 نتیجه در باشد،مي مقدار کمترین پژوهش های سال

 طي در علوفه تولید افزایش دالیل از یکي توانمي
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 علوفه کاهش و بارندگي افزایش را 73 و 79 هایسال

 در .کرد بیان منطقه بارندگي کاهش را 77 سال در

 و( 2114)و همکاران  Bork  مطلب این تأیید

Abdolahi  تولید که کردند بیان( 2142)و همکاران 

 وابسته بارش میزان به داریمعني طور به علوفه تولید

 .است

دهد که نشان ميدر مجموع بررسي نتایج حاصله 

درصد  51و  25تیمارهای شاهد،  T. polium هگوندر 

تولید  ،اثرات منفي در خصوصیات گیاهي ایجاد نکرده

علوفه، تولید بذر و ارتفاع این گونه افزایش یافته و 

 75مرگ و میر تغییری نداشته است. اما در تیمار 

مورد مطالعه خصوصیات منفي  عواملدرصد در کلیه 

 .H هگوندر  ،همچنین .ذکور بروز نموده استدر گونه م

globiferum های مختلف برداشت بر کلیه نیز اثر شدت

های  خصوصیات مطالعه شده به جز ارتفاع و رشد اندام

تنها و هوایي اثرات منفي را به همراه داشته است 

در های هوایي و ارتفاع این گونه میزان رشد اندام

هم که آن باشديم بیشینهدرصد  75شدت برداشت 

در اثر  های رشد آنخاطر تحریك ساقه تواند بهمي

بنابراین حد باشد. و فرم رویشي آن  برداشت

 25و  T. polium هگونرا برای درصد  51برداری  بهره

 کمترین که را H. globiferum هگوندرصد را برای 

 حیاتي توانایي و گیاهي خصوصیات در منفي اثرات

مناسب تشخیص داده ه همراه دارد، را بگونه دو برای 

 طول در نیز گیاه سالمت و شادابي کهتا این ،شود مي

 .شود حفظ متمادی سالیان

در  و مدیریت چرا برداری پایدارجایي که بهره از آن

باشد و ریزی بهینه مي نیازمند مدیریت و برنامه ،مراتع

 ،رسیدن به این مهم برای هاراه یکي از مهمترین

برداشت بر خصوصیات های مختلف ثار شدتشناخت آ

های تضمین سالمت گونهو گیاهان  رویشي و زایشي

باشد، لذا انجام چنین گیاهي موجود در مراتع مي

-سازگانبوممطلوب و پایداری  یبرداربهرهمطالعاتي به 
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Abstract 

The purpose of this study was to determine the Evaluation of different cutting intensity on 

some attributes of Teucrium polium and Helichrysum globiferum Gharebagh key species. In 

this first region and two key area of half hectare in area Gharebagh 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 phonological characteristics, forage and seed 

production, vitality, mortality and other characteristics of selected plants species were 

studied. Finally, the combined analysis of data from yield and vigority with a split plot design 

in SAS software was analyzed. Results of studies of the effects on forage production and 

harvest of T. polium and H. globiferum Gharebagh species studied showed that effects of 

different levels, different years, and their interactions on the production level is a significant 

percentage (p<0.01). This shows that in different years with different weather conditions of 

production are different. The research findings can be taken as authorized by the 50% cutting 

intensity for the T. polium and 25% for H. globiferum are suitable. 
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