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 و   (.Medicago lupulina Lه )ی مختلف برداشت بر تولید یونجه سیاهابررسی اثر شدت

 آباد گرگاندر منطقه سرعلی (Centaurea zuvandica( Sosn)) گل گندم
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 كشاورزي و منابع طبیعی گلستانو آموزش مركز تحقیقات  ،گروه تحقیقات مرتع یمربی پژوهش

 13/93/8939: تاریخ پذیرش ؛ 81/81/8931: تاریخ دریافت

 چکيده

شد، باها میبرداري مجاز گونهحد بهره یکی از فاكتورهاي مهم در تعیین ظرفیت چرایی مشخص  كردن

دو  هاي مصتلف برداشت بر تولیدمنظور تاثیر شدتهاین پژوهش بعلت عدم اطالعات كافی در این زمینه، هب

تیمارهاي آزمایشی شام  چهار شدت  .انجام شد آباد گرگاندر منطقه سخرعلی گونه یونجه سخیاه و گ  گندم

عنوان تکرار هپایه از هر گونه ب 89)بدون برداشت( بودند. در هر تیمار  درصد و كنترل 52و  29، 12برداشت 

مورد تجزیه و تحلی  قرار گرفت.  هاي خرد شدهبلوکطرح رزیابی قرار گرفت. نتایج حاص  در قالب مورد ا

(. P<98/9) دار بوده استهاي مصتلف برداشت و اثر متقاب  آنها معنینتایج تولید نشان داد كه اثر سال، شدت

ولید در كاهش ت خشکسالی تولید موثر بوده اسخت ولیدر گونه یونجه سخیاه هر چند اثر برداشخت در كاهش 

 محدودیت چرایی وبرداري این گونه با هاي عادي حد بهرهو سال هاوده اسخت. بنابراین در خشکسالیموثر ب

نسخخبت به تیییرات آو و هوایی، خشخخپ و ترسخخالی عک  گونه گ  گندم  .گرددمیچراي سخخبپ پیشخخنهاد 

ارهاي برداشخخخت همچنین اعمال تیم گردد وش و افزایش تولید آنها میدهخد و باع  كاهالعمخ  نشخخخان می

 برداري مجازلذا حد بهره دید.درصد تاثیر منفی در عملکرد علوفه این گونه گر 52 و 29بصصخو  تیمارهاي

 گردد. درصد پیشنهاد می 95این گونه حداكثر 
 

 تولید علوفه، سرعلی آباد گرگانهاي برداشت، یونجه سیاه، گ  گندم، شدت هاي كليدي:واژه
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 مقدمه 

هاي با حاصخخخلصیزي اي متفاوت، خاکگیاهان مرتعی در شخخخرایب آو و هو برداري مجازحد بهره

ه باشخخد. بهاي مصتلف فصخخ  چرا و در درتات مصتلف ویخخعیت مرتع بسخخیار متیییر میمتفاوت و ماه

مساعد و هاي پرباران و ي خشپ كمتر از سالهابرداري یپ گونه مرتعی در سخالعنوان مثال حد بهره

هاي رشد و گیاهی بیشتر از ماههاي ركود رشدهاي فقیر و در ماههاي حاصلصیز بیشتر از خاکدر خاک

در مراتع فقیر به مراتب كمتر از مراتع سخالم و در مناط  كوهسختانی و پر شیب كمتر از مراتع دشتی و 

 (.8331)مقدم،  واهد كردبرداري مجاز بسته به گونه تیییر خكم شخیب اسخت. همچنین درصد حد بهره

هاي مرتعی كشخخور و یا برداشخخت نسخخبتی از برداري مجاز گونهنبود اطالعات كافی در زمینه حد بهره

ع هاي مدیریت مرتترین چالششود یکی از مهمگیاهان مرتع كه باالتر از آن موتب خسارت به گیاه می

ها است كه ح  شده هاي دیگر سالرغم اینکه این مویوع در بسیاري از كشوردر كشخور اسخت. علی

در قالب یپ كارگروهی  هاي مرتعیگونهتعداد زیادي از برداري مجاز اسخخت اما در كشخخور ما حد بهره

ا حمایت ها بها و مراتع كشور و مراكز تحقیقاتی استانمنسخجم بین محققین موسخسه تحقیقات تنگ 

این  .انجام شده است 8913تا  8911لهاي ها و مراتع و آبصیزداري كشخور طی سامالی سخازمان تنگ 

هاي مرتعی فوق الذكر اسخت كه در مرتع سرعلی آباد گرگان انجام حاصخ  نتایج تعدادي از گونهمقاله 

باشد. امید است نتایج آن عالوه بر مراتع استان گلستان، در ظرفیت سنجی مراتع كشور شخده است، می

  قرار گیرد.

برش متوسخخخب )دو هفته یکبار( و برش كم )چهار هفته یکبار( در  )هر هفتخه یکبار( ، برش مکرّر

تاثیر ندارد و گیاه قادر به تبران اعضاي از  Festuca ovina میزان ماده خشپ اندام هوایی و ریشه گونه

اهش ولی برش مکرّر باع  ك گردیدباشد و این گونه با تحم  زیاد در برابر برش معرفی دست رفته می

 نشخخان داد Agropyron elongatumمیزان ماده خشخخپ اندام هوایی و ریشخخه گونه  درصخخدي بر 09تا 

ي رویشی و زایشی هاي برداشخت بر برخی ویژگیهاآثار شخدت(. 1989)محمداسخمعیلی و همکاران،

درصد( از تمامی  99تیمار قطع سبپ ) نشان داددر منطقه سارال كردستان  Bromus tomentellus گونه

درصخد( و حتی بیش از كنترل)صخفر درصخد( با اختالی زیاد پیشی گرفته است. با  51و  23) تیمارها

درصد از وزن  29تا  09توته به تیییرات مدیریتی و محیطی موثر بر این گونه مرتعی، چراي تا كمتر از 

در منطقه سخخارال  .tomentellus B رویش سخاالنه حتی در سخخالهاي خشخخکسخخالی هم یخخامن بقا  گونه

هاي عادي ظاهراً به گیاه آسیبی درصخد هم در سال 52هد بود، اما برداشخت گیاه تا مرز كردسختان خوا
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آباد در منطقه سرعلیدر بررسی تاثیر قطع دستی بر تولید مرتع  .(1988 ،و همکاران )ساعدي رساندنمی

  Poa angustifoliaو Agropyron intermedium, Agropyron trichophorumهاي نشان داد گونه گرگان

نسخبت به كاهش میزان بارش حسخاب بوده و در سال اول خشکسالی تولید آنها بصصو  در صورت 

هاي نامبرده نسخخبت به گونه Festuca ovinaكاهش یافتند. همچنین گونه  درصخخد 25الی  01 قطع بین

 Koeleriaهاينداشت. گونه هاداري در كاهش تولید در خشخکسالیمقاومتر بوده و اثر قطع تاثیر معنی

cristata  وB. tomentellus هاي با بارش خوو باع  افزایش هاي قب ، اثر قطع در سالبر عک  گونه

هاي خشپ باع  كاهش تولید نسبت به تیمار كنترل و در سال %99تا  2تولید نسبت به كنترل به میزان 

 (.1989و 1981 حسینی و قصریانی،گردید)  درصد 13تا  0به میزان 

( اثر تکرار و طول دوره برداشت بر گیاهان علفی در مراتع تپه ماهوري یوتا را 8319) ونسنکیهات

ي مصتلف هاي خوشصوراک در زمانهامورد بررسخی قرار داد و نتیجه گرفت كه برداشخت مداوم گونه

ر اسخخاب ( انتصاو یخخریب برداشخخت را ب8311) هولچپفرق زیادي در عملکرد علوفه آنها  نکرد. 

دارد اگر هدی دسخختیابی به كند و اظهار میگذاري میي مصتلف مرتع پایههامطالعات تعداد دام در تیپ

درصد و براي  92چراي متوسخب باشد، براي بسیاري از مناط  خشپ و نیمه خشپ، یریب برداشت 

(. در 1993، )مصداقی شوددرصد انتصاو می 29علفزارهاي یکساله و مناط  مرطوو یریب برداشت 

درصد تولید علوفه  12مقایسخه با روش هولچپ، روشخی با محافظه كاري بیشتر توسعه یافته است كه 

درصخخخد باقیمانده را به حفاظت مرتع  29درصخخخد دیگر را به هدر رفت طبیعی و  12تاري را به دام، 

رات تولید ي برداشت را بر تیییها( اثر شدت8311)كوپ  گان(. 1993، )مصداقی تصصخی  می دهد

در ایسختگاه تحقیقات مرتع در اروگون مورد بررسی قرار داد و نتیجه   Stipa thurberianaعلوفه  گونه

و تنها در حالت برداشخت سبپ  اشخت شخدید در دوره رویش حسخاب بودهگرفت كه این گونه به برد

( اثرات تکرار 8339) شاروتوان از این گونه چند بار در طول فص  رویش استفاده نمود. موتزدیان و می

و شدت برداشت علوفه را بر تیییرات تولید و كیفیت علوفه مورد بررسی قرار دادند و نتیجه گرفتند كه 

تیییر معنی داري نداشخخت. اما تولید گیاهان در تیمار برداشخخت شخخدید به  هاكیفیت علوفه در همه تیمار

زمان و شخدت اولین برداشت را بر تولید  ( اثر8331  )مقدار قاب  توتهی كاهش یافت. لیشخون و كمپ

ي مرتعی مورد بررسخخخی قرار دادند و نتیجه گرفتند كه براي تداوم تولید الزم اسخخخت این هابعدي گونه

( اثر 8331)ماگاي در آغاز فص  چرا به مقدار كمتر از مراح  بعدي برداشت شوند. فوروارد و  هاگونه

 Andropogonمانی( گونه  علوفه و مقاومت به چرا )زنده تکرار و شخدت برداشت را بر تولید، كیفیت
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geradi ه مقدار قابمورد بررسخخی قرار دادند و نتیجه گرفتند كه رشخخد مجدد این گونه در تکرار زیاد ب  

گردد با این وتود هاي محلول گیاه میشخخدت برداشخخخت زیاد  باع  كاهش قند یابد.توته كاهش می

اد د با تکرار زیآورد.  كیفیت علوفه بعد از اعمال برداشخخخت زیابوتود نمیتفاوت چندانی در عملکرد 

هاي دایمی گندمیان بر رشد مجدد گونه ( اثر شدت برداشت را8330) نتیت و همکارا یابد.افزایش می

ته توه مقدار قاب مورد بررسخخی قرار دادند و نتیجه گرفتند كه رشخخد مجدد این گونه در شخخدت زیاد ب

گردد با این وتود تفاوت هاي محلول گیاه میشخخدت برداشخخت زیاد باع  كاهش قند ابد.یكاهش می

ي برداشت را بر تیییرات تولید ها( اثر شدت8332)رومو آورد. زانگ و چندانی در عملکرد بوتود نمی

در ایستگاه تحقیقات مرتع دانشگاه ساسکا چوان   Agropyron dasystachyumپنجه و زنده مانی گونه

 این گونه را حدود زایی و زنده مانیكه برداشخت متوسخب، پنجه .مورد بررسخی قرار داد و نتیجه گرفت

صد افزایش داد و پ  از هر برداشت سرعت رشد گیاه به حدي بود كه برداشت قبلی را تبران در 58

هر گونه با توته به شخخرایب اكولوکیکی آن داراي یخخخریب دارد ( اظهار می1999) مصخخداقی كرد.می

هاي كلیدي نمود و سپ  آن را ذالپ می توان یریب را فقب محدود به گونهاي است. معبرداشت ویژه

و درصد  19به ك  مرتع تعمیم داد. ایشخان پیشنهاد كردند این یریب براي مراتع عالی و خوو معادل 

( بیان كرد در مواردي كه 8331در نظر گرفته شخخود. مقدم ) صخخددر 09براي مراتع متوسخخب و یخخعیف 

درصد رشد ساالنه در مورد  19برداري نباید از چراي دام در فصخ  ركود رشخد صورت گیرد حد بهره

ها در حد  قاب  دسترسی دام و درصخد رشخد سخاالنه شخاخه و بر  12برگان دائمی و گندمیان و پهن

، تجاوز نماید. ایشخخخان اظهار داشخخختند با توته به عدم تعیین حد هاحیوانخات شخخخکاري در مورد بوته

برداري مجاز را می هاي تهیه طرح تهت اداره مرتع، حد بهرههخا، براي برنخامهبرداري مجخاز گونخهبهره

رشخد سال تاري در نظر گرفت، البته براي مناط  آبصیز سدها براي حفاظت خاک و  درصخد 29توان 

ي مصتلف برداشت هاهاد نمودند. این تحقی  با هدی بررسخی تاثیر شدترا پیشخن درصخد 09آو حد 

در قرق مرتع سخرعلی آباد گرگان انجام گ  گندم و سخیاه بر تولید علوفه یونجه درصخد ( 52، 29، 12)

 گردید. 

 

 هامواد و روش

 1982ارتفاع مح  از سطح دریا و در  كیلومتري شمال شهرستان گرگان 02منطقه مورد مطالعه در 

دقیقه طول شرقی واقع گردیده است. این  99درته و  20عرض شمالی و دقیقه  09درته و  91متر، در 



3931( 2(، شماره )2برداري از منابع طبيعي جلد )حفاظت و بهره نشريه  

69 

هاي آمبرکه و آباد قراردارد. آو و هواي منطقه بر اساب روشسر علی اي به ناممحدوده در منطقه

باشد كه بیشتر متر میمیلی 2/901بارش ساالنه  اي است. متوسبدومارتن اقلیم ارتفاعات سرد و مدیترانه

گراد، معدل حداق  درته سانتی 2/1باشد. متوسب دماي ساالنه شک  بری میهریزش در فص  زمستان و ب

باشد. گراد میدرته سانتی 91و  -83ترتیب هباشد. حداق  و حداكثر مطل  بمی 1/85و حداكثر  -2/0

 -12 ترتیب مربوط به سالهاي آبیهمتر بمیلی 112و  190، 152، 901بررسیمیزان بارندگی سالهاي مورد 

باشد منطقه داراي تیپ فیزیوگرافی تپه ماهوري است. خاک داراي می 13-11و  15-11، 11-15، 11

 باشد.بافت متوسب سیلتی لوم تا كمی سنگین سیلتی كلی لوم می

بالشخخختکی با تركیب  -هی گنخدمیخانهخاي صخخخورت گرفتخه، تیخپ گیخاگیريبخا توتخه بخه انخدازه

درصد  9/21كه از ك  طوريهتشکی  شده است، ب  Onobrychis cornutaو  Festuca  ovinaيهاگونه

 دهند،درصخخد آن را تشخخکی  می 32/8و  91/9پوشخخش تاتی این منطقه، یونجه سخخیاه و گ  گندم تنها 

)حسخخخینی و  باشخخخندرا دارا می را درصخخخد تولید ك  مرتع 2/8و  18/9همچنین این دو گونه بترتیب 

)شام  محدوده  آباد گرگان ي شخناسخایی شخده در لیست فلورستیپ سرعلیهاگونه (.1988همکاران، 

باشند تیره گیاهی می 19تن  و  23ها متعل  به باشد. این گونهگونه می 52قرق و مناط  اطرای آن( 

گندمیان متعل  به خانواده  هادرصخخد گونه 5/80كه نشخخان دهنده تنوع فوق العاده در پوشخخش اسخخت. 

(Poaceae )  ها متعل  به خانواده درصخد گونه 5/80و( كاسنیAsteraceae)، 81 ها متعل  درصد گونه

( و Lamiaceaeي نعناعیان )هادرصد متعل  به خانواده 1/89(، Papilionaceaeبه خانواده پروانه آسا )

بو، الله، اسخخفناتیان، گ  از قبی  شخخب ها  به سخخایر خانواده( و مابقی متعلCaryophyllaceaeمیصپ )

ده در هاي شناسایی شترین گونهبرخی از مهم باشند.گاوزبانیان، زرشپ، پنیركیان و غیره میمیمون، گ 

 عبارتند از:  رویشگاه
 Festuca ovina, Bromus tomentellus, Poa angustifolia, Koeleria cristata, Medicago sativa, 

Medicago lupulina, Agropyrum intermedium, Agropyrum trichophorum, Astragalus spp, 

Taraxacum breviroster , Centaurea zuvandica, Onobrychis cornuta, Astragalus verus.    
د زل ز نژاباشد، دام غالب منطقه گوسفند و انوع استفاده از مرتع بصورت دامداري نیمه كوچ رو می

در منطقه از اول خرداد لیایت باشد. دوره چرایی آمیصته و فص  رویش از فروردین لیایت شهریور می

  باشد.روز می 819مدت هماه بشهریور رخاوا

احداث گردیده بود به  8912هکتار كه از سال  0این تحقی  در قرق سرعلی آباد گرگان به مساحت 

ي رو روش چراي شبیه سازي شده با توته به فص  چرا و دوره رشد براترا در آمد. در این بررسی از 
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در  .Medicago lupulina L و یونجه سیاه .Centaurea zuvandica (Sosn.) Sosnدو گونه گ  گندم 

 درصد 52)چراي متوسب( و  درصد 29)چراي سبپ(،  درصد 12تیمارهاي با سه شدت چراي اسمی 

عنوان تیمارهاي آزمایش مورد مقایسه ه)صفر درصد( ب بعنوان شاهد )چراي شدید( و همچنین یپ تیمار

قرارگرفتند. الزم به ذكر است تولید تیمار شاهد در پایان دوره رشد و زمانی كه گیاه خشپ گردید 

كوبی شد. با توته به اینکه پایه( انتصاو و پیکه 89پایه )هر تیمار  09برداشت شد. براي هر گونه گیاهی 

اند تیمارهاي چرا شبیه سازي به دو و یا ها در این منطقه داراي دو الی سه ماه رویش فعال بودهاین گونه

ي چرا هادرصد سه مرحله تقسیم شدند و در مرحله آخر فقب باقیمانده تولید گیاه قطع و توزین شدند.

ته داش پوشش انجام گردید و ممکن است با مقدار واقعی تفاوتشده بشک  چشمی و بر اساب تاج

باشد، به همین دلی  مقدار واقعی پ  از برداشت باقیمانده تولید گیاه در پایان فص  رویشی محاسبه 

  (.1981 )حسینی و قصریانی، گردید

در زمان در قالب  قطعه نمونه شخخخده دهاي خربلوکمیزان ك  علوفه تولیدي در قالب طرح آماري 

مورد تجزیه و تحلی  قرار SAS افزار طرح پایه كامال تصخخادفی با ده تکرار و مدت چهار سخخال در نرم

)حسخخخینی و  گرفخت و میخانگین صخخخفت مورد بررسخخخی با آزمون دانکن مورد مقایسخخخه قرار گرفت

 (.1981قصریانی،
 

 نتايج 
براي تولید ك  ونجه سیاه و گ  گندم سخازي شده حاصخ  از مقایسخه تیمارهاي چراي شخبیه نتایج

تجزیه واریان  تولید ك  داري وتود دارد. دردرصد تفاوت معنی 32دهد كه در سطح احتمال نشان می

داري وتود سازي شده اختالی معنیدهد بین تیمارهاي چراي شبیهنجه سخیاه و گ  گندم نشخان مییو

 داري وتود دارد.تیمارها  اختالی معنی ها و اثر متقاب  بین سال ودارد. همچنین بین سال

آمده است و اثر متقاب  بین تیمار و  8هاي مورد بررسی در تدول مقایسخه میانگین تیمارها و سخال

درصد  12دهد بین تیمار اسمی آمده اسخت. مقایسخه میانگین تیمارها نشان می 1و  8سخال در اشخکال 

(. P<92/9داري وتود دارد )هردو گونه اختالی معنیدرصد در  52و  29نسخبت به شاهد و تیمارهاي 

(. از P<92/9داري وتود ندارد )درصخخد اختالی معنی 52و  29ي هاولی بین دو گروه شخخاهد و تیمار

اختالی  13و  11، 11نسخخبت به سخخالهاي  15نظر سخخال بین میانگین تولید گونه یونجه سخخیاه در سخخال 

 11گرم( بیشخختر از سخخال  12/3)  13میانگین تولید در سخخال  داري وتود دارد. در گونه گ  گندممعنی

 گرم( بوده است.  00/2) 11گرم( و  31/0) 15هاي گرم( و سال 33/1)
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 انکنها با آزمون دمقایسه ميانگين توليد )گرم در هر پایه گياهی ( یونجه سياه و گل گندم  در تيمارها و سال -1 جدول

 .M. lupulina zuvandica C تعداد نمونه هافاكتور

 تیمار

 شاهد

12% 

29% 

52% 

09 

09 

09 

09 

 9/39 b 
a  53/8 

b 10/9 
b 12/9 

 5/39 a 
a  02/5 
b 11/2 
b 55/2 

 سال

8911 

8915 

8911 

8913 

09 

09 

09 

09 

b 10/9 
a 02/1 
b  22/9 
b 15/9 

b 33/1 
c 31/0 
c 00/2 
a 12/3 

 89 19 - یریب تیییرات

 50/9 01/9 - اشتباه معیار

 داري ندارند.ي با حروی مشترک تفاوت معنیهامیانگین
 

تلف هاي انتصابی تیمارهاي مصدر گونه یونجه سیاه نتایج حاص  از اثر متقاب  میانگین تولید پایه

در ي مصتلف برداشت از هابین شدت 11نشان داده شده است. در سال  8 برداشت در اثر سال در شک 

درصد با سایر  12بین تیمار  15اختالی معنی داري وتود ندارد. در سال درصد  32سطح احتمال 

درصد  12بین تیمار  11اختالی معنی دار نیست. در سال  هادار ولی بین سایر تیمارتیمارها اختالی معنی

درصد معنی دار نیست، همچنین بین تیمارهاي  52و  29با شاهد اختالی معنی دار است ولی با تیمارهاي 

داري بین تیمارهاي اختالی معنی 13درصد اختالی معنی داري وتود ندارد. در سال  52و  29د، شاه

 12دهد تیمار هاي برداشت نشان میهاي مصتلف با شدتمصتلف وتود ندارد. مقایسه اثر متقاب  سال

ترین ینیشد. پامی با  aباالترین میزان میانگین تولید را دارد و در رتبه 91/0با میانگین  15درصد سال 

 به همراه همه تیمارهاي سال eبا رتبه  11گرم مربوط به تیمار شاهد سال  801/9رتبه با میانگین تولید 

بیشترین  15(. در مجموع تیمارهاي سال 8)شک  باشدمی 11درصد سال  52و  29و تیمارهاي 13و  11

 اند. عملکرد تولید را داشته
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 نمودار ميانگين توليد حاصل از اثر متقابل تيمارهاي مختلف برداشت در اثر سال براي گونه یونجه سياه -1شکل 

 

ف هاي انتصابی تیمارهاي مصتلدر گونخه گخ  گندم نتایج حاصخخخ  از اثر متقاب  میانگین تولید پایه

ي مصتلف برداشت هابین شدت 15و  11در سال  نشان داده شده است. 1برداشت در اثر سال در شک  

بین تیمار شخخاهد با سخخایر  11اختالی معنی داري وتود ندارد، در سخخال  درصخخد 32در سخخطح احتمال 

درصد اختالی معنی دار وتود  52و  29، 12تیمارها اختالی معنی دار وتود دارد ولی بین سخه تیمار 

درصد اختالی معنی داري  52و  29درصد و همچنین  12هاي شخاهد و بین تیمار  13ندارد. در سخال 

درصخخد اختالی معنی دار وتود دارد.  52و  29درصخخد با  12وتود ندارد ولی بین تیمارهاي شخاهد و 

درصد سال  12دهد تیمار شاهد و هاي برداشت نشان میهاي مصتلف با شدتمقایسخه اثر متقاب  سال

قرار  aم  باالترین میزان میانگین تولید را دارند و در رتبه گر 01/88و  29/88ترتیخب با میانگین هبخ 13

به  fبا رتبه  11درصخخد سخخال  52گرم مربوط به تیمار  11/9ترین رتبه با میانگین تولید پائین .گیرندمی

و همه تیمارهاي  11درصد سال  52و تیمارهاي شخاهد و  11درصخد سخال  29و  12 اه تیمارهايهمر

 (.1)شک  باشدمی 15سال 

5 

5/4 

4 

5/3 

3 

5/2 

2 

5/1 

1 

5/0 

0 
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 نمودار ميانگين توليد حاصل از اثر متقابل تيمارهاي مختلف برداشت در اثر سال براي گونه گل گندم - 2شکل 

 

. آمده است 9هاي مورد بررسی در تدولاسمی تیمارها با برداشت واقعی آنها براي گونه هايبرداشخت

ترتیب هب یونجه سیاه و گ  گندمهاي براي گونه 13تا  11سال  در %12دهد تیمار اسمی نتایج نشان می

 %52درصد و همچنین تیمار اسمی  19و  21ترتیب هب %29برداشت شد. تیمار اسمی درصد  95و  11

 .(9)تدول درصد برداشت شد 19و  50بترتیب 

 

 مقایسه تيمارهاي اسمی با تيمار واقعی -2جدول 

 میانگین واقعی 8913 8911 8915 8911 تیمارهاي اسمی گونه

lupulina.M 

12% 18 11 15 13 11 

29% 03 15 25 21 21 

52% 50 13 19 58 50 

C. zuvandica 

12% 95 91 02 99 95 

29% 15 18 21 20 19 

52% 18 12 19 50 19 

  

14 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

0 
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 گيريبحث و نتيجه

  همچنین تاثیر متقابهاي مصتلف و تیمارها و سخخال طوري كه در نتایج آمده بین تولیدهمان

ها به تنهایی و سخخخال هاداري تیمارداري وتود دارد بنابراین باتوته به معنیآنها اختالی معنی

ثر متقاب  . نتایج حاص  از اشودعلت كاهش میزان تولید را بایستی در تاثیر متقاب  آنها تستجو 

ول، برداشت اختالی هاي برداشخت و سخال براي گونه یونجه سخیاه نشان داد در سال اشخدت

داري بین تیمارها نداشت كه علت آن ممکن است اوالً بصاطر مناسب بودن بارندگی و یا معنی

 18( علی رغم كاهش 15) محسخخوب نبودن تاثیر قطع روي گیاه در سخخال اول. در سخخال دوم

ا درصد بیشتر از سایر تیماره 12درصخدي بارندگی نسخبت به سال قب  عملکرد تولید در تیمار 

هاي قب  باع  كاهش شدید حتی شاهد بوده است. در سال سوم كاهش بارندگی نسبت به سال

درصخخد بیشخختر از  12در تولید این گونه در تمام تیمارها شخخده اسخخت ولی میزان تولید در تیمار 

درصدي بارندگی نسبت به سال  11سخایر تیمارها بوده اسخت. در سخال چهارم بصاطر افزایش 

درصد كاهش داشت. نتیجه گیري كلی  52د افزایش یافته است البته در در تیمار سوم میزان تولی

ثیر برداشخت روي گونه یونجه سخیاه این است كه  بصاطر اینکه خیلی خوشصوراک أدر مورد ت

هاي حمایتی براي گوسخخفندان اسخخت و همچنین داراي تولید بذر مناسخخب می باشخخد تز  گونه

 برداري گردد. درصد از آن بهره 12عنی معرفی شود و از حداق  برداشت ی

 15و  11ي برداشخت و سال در گونه گ  گندم نشان داد در سال هانتایج اثر متقاب  شخدت

یا  15داري در تولید نداشخخت، ولی در سخخال هاي مصتلف برداشخخت تاثیر معنیاعمال شخخدت

 52و  29، 12اثر تیمارهاي  11یزان تولید كاهش یافت. در سال خشکسالی نسبت به سال قب  م

درصد  52و  29نیز اعمال تیمار  13داري داشته است. در سال درصد نسبت به شاهد كاهش معنی

خشکسالی و اعمال برداشت باع  كاهش اصلی عملکرد  دار بود.و شاهد معنی 12با تیمارهاي 

وایی و رات آو و هنسبت به تییی گیري كلی این است كه این گونهعلوفه این گونه شخد. نتیجه

گردد و دهد و باع  كاهش و افزایش عملکرد آنها میالعم  نشان میخشخپ و ترسالی عک 

درصد تاثیر منفی در عملکرد  52و   29همچنین اعمال تیمارهاي برداشت بصصو  تیمارهاي

دد. گردرصد پیشنهاد می 95برداري مجاز این گونه حداكثر لذا حد بهره .علوفه این گونه گردید
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كه معتقدند اثر شدت  (8339موتزدیان و شاروو ) و (8311كوپ ) گان نتایج این تحقی  با نتایج

نین همچ آن را كاهش می دهد، مطابقت دارد.برداشت بر میزان تولید علوفه اثر منفی دارد و میزان 

مناط  ( كه یخریب برداشت مجاز را براي 8311) ( به نق  از هولچپ1993) با گفته مصخداقی

( لیشون و 8332با نتایج زانپ و رومو ) د در نظر گرفت، مطابقت دارد. ولیدرصخ 29مرطوو 

( 8330تات و همکاران ) ( و8331فوروارد و ماگاي )(، 8319ینسخخخون )کتها، (8331كخامپ  )

باشد و هاي مصتلف متفاوت میمطابقت ندارد. با توته به اینکه عک  العم  گیاهان به برداشت

 ها در این تحقیقات شاید دلی  عدم تطاب  نتایج باشد. بودن گونه متفاوت

 
  ي ترويجيهارهيافت

 95و  12برداري ترتیب داراي حد بهرههدو گونه پهن بر  علفی یونجه سخخیاه و گ  گندم ب

ین از بین رفتن ا در نهایتباشخند یعنی استفاده بیشتر از این حد موتب خسارت و درصخد می

گیاهان را در بر خواهد داشت. لذا مرتعداران و دامداران بایستی طوري در مرتع مدیریت نمایند 

با توته به اینکه مراتع سخخرعلی آباد گرگان با كه از این گیاهان در حد مجاز آنها چرا شخخوند. 

علت هی گیرد بدرصد بز در سالیان متمادي مورد چرا قرار م 89درصخد گوسخفند و  39تركیب 

گرایش گوسفندان به پهن برگان علفی، باع  كاهش تولید و درصد پوشش گیاهی این گیاهان 

در مرتع شخخده اسخخت و بلعک  باع  افزایش گیاهان مانند گندمیان كه گوسخخفندان مانند پهن 

برداري مطلوو و چراي متعادل روي اسخخخت. لذا براي بهره برگان تمای  زیادي ندارند، شخخخده

برداري مجاز آنها، تیییر در تركیب هان یونجه سیاه و گ  گندم یمن رعایت میزان حد بهرهگیا

یی مانند بز و اسب و هادرصد گوسفند به نفع دام 39باشد و نسبت تركیب نوع دام یروري می

یخا حتی گاو كه تمای  زیادي مانند گوسخخخفند به چراي گیاهان پهن بر  علفی ندارند، تیییر و 

گردد هم به نوع دام و هم به نوع گیاهان یابد. به همه دامداران و مرتعداران توصخخیه میكاهش 

 اي داشته باشند و از مرتع و دام در حد ظرفیت مطلوو خود استفاده نمایند.توته ویژه
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Abstract 
Allowance specification of any species is one of the important factors to 

determine grazing capacity.  Because of lack of enough information in this field, this 

research has been performed in order to determine the effect of different clipping 
intensity of alfalfa and white clover species at Saraliabad Gorgan rangeland. 

Experimental treatments in each block were including four clipping intensity o 

(control), 25, 50 and 75 percent. In each treatment, 10 bases from species were 

assessed as replication. Results were analyzed by SAS software in split plot 
statistical design with ten replications at four years (2006 to 2011). The results 

showed that there were significant difference between year, different intensities of 

harvest and their interactions (P<0.01). In spite of significant effect of harvesting on 
forage production which was observed on Me. lupulina but the drought has also had 

significant effect on forage production reduction. Therefore un-grazing and light 

grazing suggested for normal and drought condition. Centaurea zuvandica (Sosn.) 
Sosn has relative tolerance to drought and wet climate and caused decreasing and 

increasing yield performance. 50 and 75% treatments have negative effect on forage 

production of this species. Therefore, allowance of this species estimated 37 percent.  
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