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  چکیده

ارباب و  لوگقلی بی، حیدرآبادبر میزان تولید در سه روستاي ) روستا(در این مطالعه اثر شدت چرا و فاصله از کانون بحران      
درسه کانون بحرانی در نظر گرفته شده، در سه . مورد بررسی قرار گرفتواقع در منطقه شمالی سبالن در استان اردبیل  کندي

متري مستقر شد، سپس  100در هر فاصله چرایی، یک ترانسکت . برداري گردیدفاصله چرایی سبک، متوسط و سنگین نمونه
طوري که  براي برآورد تولید از روش قطع و توزین استفاده شد، به .یري شدگپالت نمونه 90پالت و جمعاً  10در هر ترانسکت، 

همچنین  .اي، قطع شدند متري سطح خاك در مورد گیاهان علفی و رشد سال جاري براي گیاهان بوته ها از یک سانتی نمونه
هاي  شدند، تا در تجزیه و تحلیلهاي گیاهی قطع شده هر پالت در سه فرم رویشی گراس، فورب و بوته جداگانه برداشت  نمونه

ها  ها، تجزیه و تحلیل آن آوري داده پس از جمع .ها در هر سایت از نظر تولید باهم مقایسه شوند ها و بوته ها، فورب آماري، گراس
آزمون  از با استفادهها  به این منظور از آنالیز واریانس و مقایسه میانگین. صورت گرفت SPSSآماري  با استفاده از نرم افزا

نتایج نشان داد . ها استفاده شد و اثر تیمارهاي چرایی شدید، متوسط و سبک تفسیر شد داري داده جهت تعیین معنی ،دانکن
یابد و با افزایش  ها افزایش می اي که غالباً تحت تأثیر شدت چرا میزان تولید گراس و فورب کاهش یافته و میزان تولید بوته

همچنین در این . شود تدریج بر میزان تولید فورب و گراس افزوده شده و از میزان تولید بوته کم می بهفاصله از کانون بحران 
  .هاي مختلف چرایی مشاهده نشد داري بین تولید شدت مطالعه اختالف معنی

  
  د، قلی بیگلو، ارباب کندي، حیدرآبا)روستا(پوشش گیاهی، تولید، کانون بحران : کلمات کلیدي

  
  مقدمه
باشند و چرا توسط حیوانات اهلی و وحشی به  هاي طبیعی، همواره در کنش متقابل با یکدیگر می گیاه در اکوسیستم دام و

در این ). 2005 ،1سینکلرهاي مرتعی شناخته شده است  عنوان یکی از عوامل موءثر در تغییرات پوشش گیاهی در اکوسیستم
طوري که چراي مناسب دام ضامن  به. راستا مدیریت رابطه متقابل دام و گیاه معرف مدیریت منابع آب، خاك و گیاه است
بنابراین تعادل و ثبات . هاي مرتعی است حفاظت از منابع و عوامل افزایش کمی و کیفی ترکیب گیاهی و تولید در اکوسیستم

در ). 1389ایمانی و همکاران، (شته مرهون تعادل نسبی بین تعداد دام و ظرفیت مراتع بوده است هاي مرتعی در گذ اکوسیستم
هاي گذشته، جمعیت حیوانات چرا کننده غالب شامل گوسفند و بز، در نتیجه رشد جمعیت و نیاز به پروتئین در  طول دهه

باشند  میلیون واحد دامی وابسته به مراتع کشور می 83مراتع کشور به طور قابل توجهی افزایش یافته است هم اکنون حدود 
باشد و  میلیون هکتار می 86با توجه به این که در حال حاضر کل مساحت مراتع ایران حدود ). 1389تمرتاش و همکاران، (

نتیجه این در ). 1388بصیري و ایوانی، (باشد  ماه در سال را دارا می 7میلیون واحد دامی براي مدت  37این مساحت ظرفیت 
، که این  شوند که مراتع به شدت و همچنین در فصل نامناسب شامل چراي زودرس یا چراي دیرهنگام شده عوامل باعث می

در ) 1376(این زمینه بدري پور  ).1380مصداقی، (اند  موارد به عنوان دالیل اصلی براي تخریب مراتع در ایران گزارش شده
ور را بر خصوصیات پوشش گیاهی بررسی کرد و نشان داد که در مناطق کوهستانی و تپه اي، تأثیر فاصله از آبشخ مطالعه

 

 



 

٢ 

با استفاده از ) 1383(همچنین خلیفه زاده . ماهوري، اثر توپوگرافی نیز باید در رابطه با خصوصیات پوشش گیاهی لحاظ گردد
وشش گیاهی مورد تجزیه و تحلیل قرار داد و گزارش هاي پ هاي آماري و با توجه به فاصله از آبشخور، اثر چرا را بر عامل روش

اي متفاوت است و از نظر این دو ویژگی، یک منطقه  هاي غنا و تراکم گونه  داد با فاصله از آبشخور، میانگین هر یک از عامل
داري  ابطه معنیمتري از آبشخور وجود دارد، اما بین درصد تاج پوشش کل و فاصه از آبشخور ر 500تا  400بحرانی در فاصله 

 .وجود نداشت
در مراتع مغولستان ارائه کردند، جهت ارزیابی اثر چرا بر بایومس سرپا و تولید اولیه ناخالص ) 2007(و همکاران  1که چنمدلی 

در تحقیقی ) 2007و همکاران، 2ژاو ( .شود کاسته می ناخالصسرپا و تولید نشان داد که با افزایش شدت چرا از میزان محصول 
تنها چراي سنگین بر تنوع  که نهاثر گرادیان چرا بر پوشش گیاهی مراتع شمال چین را بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند 

 .دهد علوفه خوشخوراك تأثیر داشته بلکه ساختار و پراکنش گونه غالب را تغییر می
  

  ها مواد و روش
  معرفی منطقه مورد مطالعه

باشد، که در این مطالعه سه روستاي حیدرآباد، قلی بیلو و ارباب کندي مورد بررسی  ه مورد مطالعه درشمال سبالن میمنطق
طول شرقی و  48˚؛07؛ 30˝تا  48˚؛06؛ 52˝برداري روستاي حیدرآباد در مختصات جغرافیاییقرار گرفتند، منطقه نمونه

برداري روستاي قلی بیلو در مختصات  همچنین منطقه نمونه. قرار داردعرض شمالی  38˚؛ 29؛ 46˝تا  38˚؛ 30؛ 15˝
عرض شمالی قرار دارد، و  38˚؛ 29؛ 14˝تا  38˚؛ 29؛ 51˝طول شرقی و  48˚؛05؛ 37˝تا  48˚؛07؛49˝جغرافیایی

 04˝ی و طول شرق 48˚؛01؛ 26˝تا  48˚؛01؛17˝برداري روستاي ارباب کندي در مختصات جغرافیایی منطقه نمونه
هاي میانگین بارندگی منطقه مورد مطالعه با توجه به ایستگاه .عرض شمالی واقع شده است 38˚؛ 28؛ 15˝تا  38˚؛ 29؛

 .متر در سال در نوسان است میلی 767تا  309طور متوسط بین  داخل و اطراف منطقه وگرادیان بارندگی استخراج شده به

 
 
 
 

  برداري روش نمونه
و بازدید از  1:250000تأثیر فاصله از کانون بحران بر میزان تولید پوشش گیاهی با در دست داشتن نقشه به منظور بررسی 

در هر یک از . مناطق مورد نظر، سه روستاي حیدرآباد، قلی بیلو و ارباب کندي به عنوان کانون بحران تعیین گردیدند
) روستا(متري از کانون بحران  200طوري که سایت اول در حدود  گیري گردید به هاي بحران در سه سایت اقدام به نمونه کانون

در یک کیلومتري از کانون بحران و با شدت چرایی متوسط و سایت سوم نیز در فاصله دو ، سایت دوم با شدت چراي زیاد
روش تلفیقی جهت ثبت اطالعات الزم از پوشش سطحی خاك از . کیلومتري از کانون بحران و با شدت چرایی سبک واقع شد
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هایی گردید که در طول هر  صورت سیستماتیک اقدام به استقرار ترانسکت در هر سایت به. کوادرات استفاده گردید-ترانسکت 
. برداري استفاده شد تصادفی از ده پالت یک مترمربعی با فاصله ده متر از یکدیگر براي نمونه - ترانسکت به روش سیستماتیک

  در هر پالت درصد تاج. هاي گیاهی منطقه تعیین گردید ها با توجه به نوع و نحوه پراکنش گونه تاندازه یک متر مربعی پال
هاي قابل چراي دام مورد بررسی  و تولید گونه) اي تراکم گونه(هاي گیاهی  هاي گونه هاي گیاهی، تعداد پایه پوشش گونه

و براي برآورد تولید از روش قطع و ) استفاده از کوادرات( گیري درصد تاج پوشش گیاهی از روش سطحی براي اندازه. قرارگرفت
متري سطح خاك در مورد گیاهان علفی و رشد سال جاري براي گیاهان  ها از یک سانتی طوري که نمونه توزین استفاده شد، به

ها از قبل بر  نمونه که براي جلوگیري از کپک زدن(هاي کاغذي  آوري شده در پاکت هاي جمع سپس نمونه. اي، قطع شدند بوته
هاي گیاهی قطع شده هر پالت در سه فرم رویشی گراس،  همچنین نمونه. قرار داده شدند) هایی زده شده بود ها سوراخ آن

ها در هر سایت از نظر تولید  ها و بوته ها، فورب هاي آماري، گراس فورب و بوته جداگانه برداشت شدند، تا در تجزیه و تحلیل
ابتدا هوا خشک و سپس آوري شده پس از انتقال به آزمایشگاه براي خشک شدن،  هاي جمع سپس نمونه. ندباهم مقایسه شو

هاي  گراد قرار داده شدند، که در آخر وزن نمونه درجه سانتی 70در دستگاه آون با دماي  چهار ساعت مدت بیست و به
ها استفاده  ها توسط آزمون دانکن براي تجزیه وتحلیل دادهاز تجزیه واریانس و مقایسه میانگین .آوري شده محاسبه گردید جمع

 .انجام پذیرفت SPSS16افزار تجزیه و تحلیل آماري به کمک نرم. گردید
  

 نتایج
 اثر فاصله از کانون بحران بر خصوصیات تولید پوشش گیاهی در روستاي حیدرآباد

فاصله از کانون بحران بر تولید پوشش گیاهی در روستاي دهد، که اثر  نتایج حاصل از تجزیه واریانس انجام شده نشان می
وجود ندارد اما در سایت داري  اختالف معنی% 5حیدرآباد در سایت اول بین تولیدات گراس، فورب و بوته آن سایت در سطح 

ها تولید  ن سایتدار وجود دارد، که در ای اختالف معنی% 5در سطح  ها دوم و سوم بین تولید بوته با گراس و فورب آن سایت
هاي مختلف این روستا مشخص شد که بین تولید این  همچنین در مقایسه تولید سایت. باشد بوته از گراس و فورب بیشتر می

در . باشد هاي اول و دوم می دار وجود دارد به طوري که تولید سایت سوم بیشتر از سایت اختالف معنی% 5ها در سطح  سایت
لید گراس، فورب، بوته هر سه سایت با هم جداگانه مقایسه شد، در هیچکدام از این مقایسات تفاوت این مقایسه که میزان تو

 .داري مشاهده نشد معنی
  نتایج تجزیه واریانس خصوصیات پوشش گیاهی با فاصله از کانون بحران در روستاي حیدرآباد -1جدول

  معنی داري F  میانگین مربعات df  تولید
 ns  115/2  41/1747  2  سایت اول
  *  515/12  67/11330  2  سایت دوم
  *  865/5  23/24388  2  سایت سوم
 ns  016/0  83/1  2  ها مقایسه گراس
 ns  217/0  42/122  2  ها مقایسه فورب

 ns  06/2  577/10775  2  ها مقایسه بوته
  *  09/3  298/15944  2  ها مقایسه سایت

        .باشد می% 5دار در سطح  به ترتیب وجود اختالف و عدم وجود اختالف معنی nsو *
  اثر فاصله از کانون بحران بر خصوصیات تولید پوشش گیاهی در روستاي قلی بیلو 

نتایج حاصل از تجزیه واریانس تولید پوشش گیاهی در این روستا نشان داد که اثر فاصله از کانون بحران بر تولید پوشش 
دار وجود دارد  اختالف معنی% 5در روستاي قلی بیلو در سایت اول آن بین تولید فورب با گراس و بوته در سطح گیاهی 

% 5داري در سطح  در سایت دوم اختالف معنی. به طوري که تولید فورب این سایت بیشتر از گراس و بوته آن بود
دار مشاهده  اختالف معنی% 5وته آن سایت در سطح مشاهده نشد اما در سایت سوم بین هر سه تولید فورب، گراس و ب

ها و تولید کل هر سه  ها، بوته ها، فورب اما در مقایسه گراس. به طوري که تولید فورب از گراس و بوته بیشتر بود. شد
   .داري مشاهده نشد اختالف معنی% 5سایت با هم در سطح 
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فاصله از کانون بحران در روستاي قلی بیلونتایج تجزیه واریانس خصوصیات پوشش گیاهی با  -2جدول  

  معنی داري F  میانگین مربعات df  تولید
  *  82/2  551/3609  2  سایت اول
 ns  90/1  338/1938  2  سایت دوم
  *  88/10  083/5521  2  سایت سوم
 ns  73/0  920/447  2  ها مقایسه گراس
 ns  05/1  608/807  2  ها مقایسه فورب
 ns  287/0  477/408  2  ها مقایسه بوته

  ns  197/0  161/417  2  ها مقایسه سایت
  .باشد می% 5دار در سطح  به ترتیب وجود اختالف و عدم وجود اختالف معنی nsو *

   
  اثر فاصله از کانون بحران بر خصوصیات تولید پوشش گیاهی در روستاي ارباب کندي

داد، که بین تولید فورب، گراس و بوته سایت اول در  نتایج حاصل از تجزیه واریانس تولید پوشش گیاهی این روستا نشان
دار  اختالف معنی% 5داري وجود ندارد اما در سایت دوم بین تولید فورب با گراس و بوته در سطح  اختالف معنی% 5سطح 

و بوته در  همچنین در سایت سوم بین تولید گراس با فورب. مشاهده شد که تولید فورب این سایت بیشتر از گراس و بوته بود
ها،  اما در مقایسه گراس. باشد دار مشاهده شد که تولید گراس این سایت از فورب و بوته بیشتر می اختالف معنی% 5سطح 
 .داري مشاهده نشد اختالف معنی% 5ها و تولید کل هر سه سایت با هم در سطح  ها، بوته فورب

  له از کانون بحران در روستاي ارباب کندينتایج تجزیه واریانس خصوصیات پوشش گیاهی با فاص -3جدول
  معنی داري F  میانگین مربعات df  تولید

 ns  029/0  192/8  2  سایت اول
  *  44/3  295/704  2  سایت دوم
  *  61/5  512/2877  2  سایت سوم
 ns  69/2  721/1357  2  ها مقایسه گراس
  ns  89/1  561/364  2  ها مقایسه فورب
 ns  74/1  829/518  2  ها مقایسه بوته

  ns  711/0  086/456  2  ها مقایسه سایت
 .باشد می% 5دار در سطح  به ترتیب وجود اختالف و عدم وجود اختالف معنی nsو *
 

  گیري بحث و نتیجه
نتایج حاصل از مطالعات در روستاي حیدرآباد بیانگر این مطلب است که اثر فواصل مختلف چرایی بر میزان تولید 

یابد اما نتایج بیانگر  میزان تولید نیز افزایش می) روستا(طوري که با افزایش فاصله از کانون بحران  تأثیرگذار بوده به
بیش از ظرفیت آن مرتع تولید گیاهان مرغوب علفی و فورب  دلیل چراي زودرس و این مطلب نیز هستند که به

بدین صورت که در . دهند اي غیر خوشخوراك تیپ غالب منطقه را تشکیل می کاهش یافته و گیاهان خشبی و بوته
دار  اختالف معنی% 5هاي دوم و سوم این روستا بین میزان تولید بوته با میزان تولید فورب و گراس در سطح  سایت

 دار دارد که  اختالف معنی% 5دارد و همچنین میزان تولید کل سایت سوم این روستا با دو سایت دیگر در سطح  وجو
 

نتایج حاصل از مطالعه در روستاي . دلیل تولید باالي بوته در این سایت نسبت به دو سایت دیگر است این امر نیز به
طوري  تولید گیاهان فورب از گراس و بوته بیشتر است به قلی بیلو نشان داد که از لحاظ تولید پوشش گیاهی میزان

اختالف % 5سایت اول و سوم این روستا میزان تولید فورب بیشتر و در سطح  هاي انجام شده در که در مقایسه
هاي هر سه سایت،  هاي هر سه سایت، گراس داري با میزان تولید گراس و بوته دارد اما در مقایسات فورب معنی
نتیجه حاصل از مطالعه در روستاي ارباب . داري مشاهده نشد هر سه سایت و تولید کل آنها اختالف معنی هاي بوته

داري وجود ندارد اما با افزایش  کندي نشان داد که بین میزان تولید گراس، فورب و بوته سایت اول اختالف معنی
فزایش یافته و در سایت سوم میزان تولید گراس فاصله از کانون بحران به ترتیب در سایت دوم میزان تولید فورب ا

 در سایت دوم بین تولید فورب با % 5دار در سطح  وجود آمدن اختالف معنی یابد که این افزایش باعث به افزایش می

 

 



 

۵ 

 
همچنین نتایج مقایسات بدست آمده بین . شود گراس و بوته و در سایت سوم بین تولید گراس با فورب و بوته می

ها  داري بین تولید آن اختالف معنی% 5دهد که در سطح  گراس، بوته و تولید کل هر سه سایت نشان می تولید فورب،
 .وجود ندارد
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