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  چکیده
اندازه و شکل پالت با . شد انجامو مراتع باز  درختیاشکوب  زیرمیزان تولید در مراتع با هدف بررسی و مقایسه  این تحقیق    

 10پالت در مراتع باز و  10(پالت در هر سایت  20و به تعداد ) متر 5/0در  5/0( توجه به چمنزار بودن منطقه به صورت مربع
تصادفی در امتداد  -پالت به روش سیستماتیک 60در مجموع در سه سایت . انتخاب شد) در زیراشکوب درختان پالت

تست، بیانگر اختالف هاي برداشت شده با استفاده از آزمون تینتایج آنالیز داده. گردید استفادهمتري  100ترانسکت هاي 
  .ولید در مناطق تحت اشکوب جنگلی و مراتع باز استمیانگین تمقادیر دار در سطح یک درصد بین آماري معنی

  
   تاج پوششاشکوب جنگلی، تولید، مراتع باز،  :کلمات کلیدي

  
  مقدمه

میزان تاج پوشش و  ،دهداي زیراشکوب را نشان میهاي مهم که شدت اثر تاج پوشش درختی بر گیاهان علوفهیکی از پارامتر
گیري براي اعمال مدیریت بر روي تواند در تصمیمباشد که میزیراشکوب میعلوفه اي همچنین خانواده و جنس گیاهان 

اشکوب درختان و و خاك مرتع تحت شرایط زیرالعه اختالف خصوصیات پوشش گیاهی مط. هاي جنگلی مفید باشداکوسیستم
از . اي برخوردار استهاي جنگلی و مرتعی از اهمیت ویژهمراتع باز و بدون درخت در بهبود وضعیت مدیریتی رویشگاه

توان به گیرد؛ میمهمترین مواردي که در محدوده زیراشکوب درختان و مراتع باز و بدون درخت مورد مطالعه قرار می
شناسایی جنس و گونه هاي گیاهی موجود و تهیه لیست فلورستیک، اثرات تاج پوشش درختان بر پوشش گیاهی علوفه اي 

هی در طول زمان بیعی بر روي پوشش گیاهی، وضعیت، گرایش، تولید و ترکیب پوشش گیازیراشکوب، اثر عوامل محیطی و ط
مقدار علوفه تولید شده توسط گیاهان قابل چراي دام، طی یک دوره  ،منظور از تولید در محاسبه ظرفیت چرا ).5(اشاره نمود 
  .)1(داندرویشی می

اي گیاهان علفی در زیراشکوب درختی بر مقدار تولید و تنوع گونه هدف اصلی این تحقیق، ارزیابی میزان تاثیر تاج پوشش
غناي بیولوژیکی پوشش علفی زیراشکوب درختان جنگلی، یکی از مهمترین . باشداردبیل می نمین شهرستاندرختان واقع در 

  .حساب آورده توان بمنطقه میاین ویژگی اکوسیستم جنگلی 
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  پیشینه

اند که ، گزارش داده)1982(رختی بر تولید و کیفیت عناصر رویشی زیراشکوب، پایک و زامورادر بررسی تاثیر تاج پوشش د
. و درختان جنگلی، به تاج پوشش و قطر درختان جنگلی مربوط است هاي زیراشکوببیشترین ارتباط بین تولید فورب

یراشکوب، تنک کردن پوشش فوقانی تا هاي ز، طی پژوهشی دریافت در رقابت بین پوشش فوقانی چوبی و گراس)1990(پایپر
شود، ولی حذف کامل این گیاهان چوبی سبب افزایش چندانی در بیوماس علفی زیراشکوب نمی ،درصد 75و  50، 25مقدار 

این موضوع، نشان دهنده ارتباط غیرخطی بین اشکوب فوقانی و تولید . دهددرصد افزایش می 400تا  200بیوماس علفی را 
  .پوشش مرتعی زیرین استبیوماس علفی 

  Gutierretia sarothraeايسال بر روي ارتباط اشکوب زیرین گیاهان چوبی و درختچه 9، به مدت )1993(کریک و همکاران
تحقیق کرده و معادالتی به دست آوردند که نشان دهنده ارتباط بین بیوماس علفی و اشکوب  Biuteloua gracillis  و گراس

ن یک معادله لجستیک و یک معادله توانی منفی بهترین توضیح دهنده ارتباط میان بیوماس زیراشکوب فوقانی بود و همچنی
هاي فوقانی برازش شده است، بیانگر اي که براي بسیاري از گونهشکل محدب گزارش شده. علفی و اشکوب باالیی تعیین شد

توان گفت که نور یا براي توضیح این منحنی می. ی استاین نکته است که کاهش بیوماس علفی همراه با افزایش پوشش فوقان
شود و پس از آن تولید زیراشکوب اي باعث افزایش تولید زیراشکوب میهاي درختی تا یک محدوده آستانهپراکنش گونه

  .یابدکاهش می
در زیراشکوب ) 2و  1کالس (که تولید پوشش مرتعی خوشخوراكدار بوده به طوريدر منطقه زاگرس مرکزي این تاثیر معنی

به عبارت دیگر تاثیر . درختان کاهش پیدا کرده ولی کیفیت علوفه خوشخوراك بررسی شده در این ناحیه افزایش یافته است
  .)2(پوشش تاجی اشکوب درختی بر تولید مرتعی زیراشکوب منفی و در مقابل بر کیفیت علوفه مثبت بوده است

وع زیستی گونه هاي گیاهی در توده هاي بلوط ممرزستان در جنگل خانیگان چالوس تاثیر اندازه حفرات جنگلی بر روي تن
غناي گونه اي با افزایش اندازه حفره  هاي تنوع ومورد تحقیق و بررسی قرار گرفته و مشخص گردیده که مقادیر شاخص

. شودمتر مشاهده می 1000ز ها در حفرات بزرگتر ادار پیدا کرده و بیشترین میزان تغییرات این شاخصافزایش معنی
  ).  3(دار پیدا کرده استهمچنین مقادیر یکنواختی با افزایش حفره کاهش معنی

  
  هامواد و روش

  منطقه مورد مطالعه. 2-1
   :انجام گرفت شهرستان نمینموقعیت جغرافیایی سه سایت مورد مطالعه تقریباً مشابه و به شرح ذیل در 

  .داري شهرستان نمین واقع در منطقه فندقلوو نهال اداره منابع طبیعی و آبخیزمحل ایستگاه تولید بذر ) الف
  .منطقه جنگلی شغاله دره سی) ب
  .)بین بخش آبی بیگلو و روستاي نیارق(منطقه جنگلی نیارق )ج
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  موقعیت منطقه مورد مطالعه: 1شکل

  . متر برآورد شده استمیلی 369دگی ساالنه منطقه بر اساس گرادیان بارندگی سالیانه مقدار بارن
  

-باشد که بر اساس روش آمبروترمیک یک دوره خشک دیده میگراد میدرجه سانتی 39/9متوسط درجه حرارت سالیانه      
گردد، میهاي سال به عنوان دوره مرطوب، محسوب شود که از اوایل تیرماه شروع و تا اواسط شهریور ماه ادامه دارد و بقیه ماه

اقلیم منطقه بر اساس ضریب خشکی دومارتین از نوع نیمه خشک سرد و بر اساس روش آمبرژه نیز جزو اقلیم نیمه خشک 
  .باشدسرد می

یکسان آن تفکیک هاي ژئومرفولوژیکی و واحدمشخص  1:50000محدوده مطالعه ابتدا با استفاده از نقشه توپوگرافی با مقیاس 
مشخص و ) هاي مورد مطالعهسایت (صحرایی و همچنین استفاده از منابع موجود محدوده مورد عمل گردید و برابر بازدید

و محل ایستگاه تولید بذر و  سیمنطقه جنگل نیارق، منطقه جنگلی شغاله در (مساحت هر یک از سایت هاي مورد مطالعه
براي تعیین میزان . تعیین گردید  Arc Gis 10ري افزادر محیط نرم) داري شهرستان نمیننهال اداره منابع طبیعی و آبخیر

و در مناطق جنگلی هر سایت از روش قطع و توزین در مرحله گلدهی گیاهان علفی استفاده ) بدون درخت(تولید در مراتع باز 
قابل ذکر است تولید گیاهانی . ها قطع گردیدهاي سبز حاصل از رشد سال جاري گیاهان در داخل پالتشد و تمامی قسمت

که ریشه آن در داخل پالت بوده ولی بخش هوایی آنها خارج از پالت استقرار یافته بود به عنوان تولید محسوب نشده و قطع 
رفت جزء گنگردید ولی بر عکس گیاهانی که ریشه آنها در خارج پالت مستقر بوده ولی شاخ و برگ آنها در داخل پالت قرار می

داري شده و خشک گردیدند و در نهایت وزن دار در بسته نگهنمونه در جاي حفاظ. تولید به حساب آمده و قطع گردیدند
اندازه و شکل پالت با توجه به چمنزار بودن منطقه . دیخشک آنها بوسیله ترازو محاسبه گردید تا میزان تولید گیاهی بدست آ

) پالت در زیراشکوب درختان 10پالت در مراتع باز و  10(پالت در هر سایت  20و به تعداد  )متر 5/0در  5/0( به صورت مربع
  . گردید اجرامتري  100هاي تصادفی در امتداد ترانسکت -پالت به روش سیستماتیک 60و در مجموع در سه سایت 

 6تصادفی  -روش سیستماتیکبه ك در هر سایت هاي پوشش گیاهی  و عوامل محیطی و خاگیري ویژگیبراي اندازه    
گیري پالت براي اندازه 10و در امتداد هر ترانسکت  هشد انتخابمتر فاصله داشتند،  100که با یکدیگر  متري 100ترانسکت 

 تجه. شد گیرياندازهپالت  180پالت و در کل در سه سایت،  60هاي پوشش گیاهی اجرا و در مجموع در هر سایت ویژگی
 متر2بر این اساس اندازه قاب ). 5(متر تعیین گردید  2در  2)رلوده(هاي تو در تو پالتمترها با استفاده از روش گیري پارااندازه

  ، بعد از استقرار متر با توجه به نوع و پراکنش گیاهی منطقه براي کلیه سایت هاي مراتع باز و زیراشکوب بدست آمد 2در 
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اجزاء (و سنگریزه ) سانتی متر 2اجزاء با در نظر بیشتر از (، درصد الشبرگ، سنگ هایی نظیر درصد تاج پوششپارامتر ها،پالت
. هاي صحرایی از پیش تعیین شده یادداشت گردیدو در فرم) 5(گیري شد و میزان خاك لخت اندازه) مترمیلی 3- 20با قطر 

از انتقال به هرباریوم،  هاي گیاهی پسبقیه گونه ی شدند وبرداري شناسایزمان با نمونههاي موجود در عرصه همتعدادي از گونه
در این فهرست عالوه بر . و استفاده از اساتید دانشگاه مورد شناسایی قرار گرفتند منابع موجود مانند فلور ایرانیکابا استفاده از 

  .گردید ها بر اساس نام تیره، نام علمی و فارسی، شکل زیستی و جغرافیاي گیاهی نیز مشخصشناسایی گونه
شوري، اسیدیته، فسفر، ازت، پتاس، (گیري خصوصیات خاك در وسط هر ترانسکت براي مطالعه خاك یک پروفیل جهت اندازه

ترانسکت در نظر گرفته شده بود و با توجه به محدودیت  6با توجه به اینکه در هر سایت . حفر گردید) کربن آلی، آهک و بافت
در هر سایت با ) ترانسکت در زیر اشکوب درختان 3ترانسکت در مرتع باز و بدون درخت،  3(ترانسکت  3نمونه خاك  3اعتبار 

سانتی متر از سطح  20- 40سانتی متر و  0- 20هاي برداشتی عمق پروفیل ؛هم مخلوط و براي آزمایش در نظر گرفته شد
  .خاك بودند

  
  نتایج

، ازت کل، کربن آلی، Phآهک، میزان هدایت الکتریکی،  خصوصیات مورد آزمایش خاك از قبیل درصد رطوبت اشباع، میزان
اشکوب و مراتع باز داراي  زیردر سه منطقه مورد مطالعه در مراتع و درصد رس  سیلت درصد شن، درصد، فسفر قابل جذب

ک داري نبوده و میزان پتاسیم قابل جذب در سطح مرتع سه منطقه داراي اختالف آماري در سطح یاختالف آماري معنی
  . باشدمی )F= 42.282 , sig= 0.006(درصد 

هاي دو گروه مستقل از هم باشد، از آزمون تی با دو  هنگامی که هدف ما بررسی و مقایسه دو میانگین یا به عبارتی میانگین
دو  که نتایج حاصل از آنالیز تی تست شامل .کنیم استفاده می  Independent-Samples T testي مستقل یا همان  نمونه

 زیرمقایسه آمار توصیفی مراتع باشد که خروجی اول آمار توصیفی مربوط به دو جامعه مورد مطالعه می. باشدخروجی می
بیشتر ) گرم در مترمربع 9267/252( دهد که میانگین تولید در مراتع باز نشان می این آزموناشکوب و مراتع باز با استفاده از 

  .باشدمی) گرم در مترمربع 2433/57(  حت اشکوبدر مراتع تتولید   از میانگین
  ي مستقل تی با دو نمونهاز آزمون مراتع تحت اشکوب و مراتع باز با استفاده مربوط به تولید آمار توصیفی : 1جدول 

  اشتباه انحراف معیار  انحراف معیار  میانگین  تعداد برداشت ها  تولید
  7192/4  8483/25  2433/57  30  جنگل
  3501/13  1214/73  9267/252  30  مرتع

  
در خروجی دوم که شامل دو بخش بوده؛ در بخش اول با استفاده از آزمون لوین به بررسی تساوي متغیرها پرداخته که نتایج 

در بخش . دهددار در سطح یک درصد بین تولید در مراتع تحت اشکوب جنگلی و مراتع باز را نشان میآنالیز، اختالف معنی
دار در سطح یک درصد نشان دهنده وجود اختالف معنیکه  باشدتساوي میانگین دو جامعه می حاصل از آزمون که نتایجدوم 

 .باشدما بین میانگین تولید در مراتع تحت اشکوب جنگلی و مراتع باز می
  

  آزمون تی تست مستقل: 2جدول
  میانگین ها تساويتی تست براي آزمون   آزمون لوین براي تساوي متغیرها 

F Sig t df Sig اختالف میانگین 
128/40  متغیرهاي وارد شده در معادله  000/0  82/13-  58 000/0  6833/195 -  
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  نتیجه گیري
از  سیشغاله درهو  نیارق، لوفندقجهت مطالعه و بررسی میزان تولید در مراتع تحت اشکوب جنگلی و مراتع باز در سه منطقه 

، اقلیم، خصوصیات شیمیایی و فیزیکی که این سه بخش به لحاظ شیب، جهات جغرافیایی هاي شهرستان نمین اقدام شدبخش
درصد رطوبت اشباع، میزان آهک، میزان نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که . خاك شباهت فراوانی به هم داشتند... و

  ، Phهدایت الکتریکی، 
  

در سه منطقه مورد مطالعه در مراتع تحت و درصد رس  سیلت درصد شن، درصد، فسفر قابل جذب، ازت کل، آلی کربن
هاي برداشت شده با استفاده از آزمون و همچنین نتایج آنالیز داده داري نبودهاشکوب و مراتع باز داراي اختالف آماري معنی

نگلی و مراتع باز دار در سطح یک درصد در بین میانگین تولید در مناطق تحت اشکوب جتست، بیانگر اختالف آماري معنیتی
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