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  چکیده
اندازه و شکل پالت با توجه به . این تحقیق با هدف بررسی و مقایسه میزان تولید در مراتع فندقلو، شغاله درسی و نیارق انجام شد 

پالت  30یت در مجموع در سه سا. پالت در هر سایت انتخاب شد 10و به تعداد ) متر 5/0در  5/0(چمنزار بودن منطقه به صورت مربع 
هاي برداشت شده با استفاده از نتایج آنالیز داده. متري استفاده گردید 100هاي تصادفی در امتداد ترانسکت -به روش سیستماتیک

تولید مرتع در مناطق شغاله درسی، نیارق و دار در سطح یک درصد در طرفه، بیانگر اختالف آماري معنیآزمون آنالیز واریانس یک
  .باشدلو میمراتع فندق

  
   پوشش گیاهی ،تولید، مراتع :کلمات کلیدي

  
  مقدمه

هاي مهم و سریع در تعیین تنوع گیاهی به طوري وسیع در مطالعات پوشش گیاهی و ارزیابی زیست محیطی به عنوان یکی از شاخص
گیري تنوع با اندازه. هی را بررسی نمودتوان پویایی جامعه گیاگیرد و از طریق مطالعه آن میوضعیت اکوسیستم مورد استفاده قرار می

   .هاي مدیریتی الزم را ارائه نمودها را در محیط برسی کرد و با تاکید بر پویایی اکوسیستم توصیهتوان توزیع گونهمی
زرگی از هاي گیاهی است و بخش بمرتع یک اکوسیستم طبیعی است که در برگیرنده منابع عظیمی از ذخایر ژنتیکی و تنوعی از گونه

هاي مرتعی به طور مستقیم تحت تأثیر از طرف دیگر تنوع زیستی موجود در اکوسیستم. تنوع زیستی را در خود جاي داده است
هاي مرتعی مستلزم مدیریت بر هاي گیاهی آن قرار دارد که همواره متضمن پایداري این اکوسیستمهاي رویشی و تنوع گونهویژگی

از طرف . شوداي محقق نمیگیري تنوع گونهست، این امر جز با شناخت و اندازها اي موجود در آنهاتنوع گونهمبناي حفظ و نگهداري از 
 گیرياندازه مراتع، چراي ظرفیت در تولید تأثیر دلیل به .گیري تولید استدیگر یکی از مباحث اساسی در مدیریت صحیح مراتع اندازه

 ).1( کنندمی معرفی مرتع مدیریت براي فاکتور ترینمهم عنوان به را تولید نیزو  ضروریست آن
ادوم  .باشدمی رویشی دوره یک طی دام، چراي قابل گیاهان توسط شده تولید علوفه مقدار را چرا ظرفیت محاسبه در تولید از منظور

 از وي منظور تعریف این در .کندمی یمعرف سال یا و فصل یک طول در اکوسیستم یک انرژي یا و بیوماس عنوان به را تولید) 1971(
   .)5( است زیرزمینی و هوایی هاياندام در آمده وجود به خشک ماده کل، بیوماس
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 تولید چون و است ظرفیت مرتع تعیین منظور به سطح واحد در تولید مراتع میزان تعیین طبیعی منابع مدیریت مهم در اهداف از یکی

 درصد تراکم، گیاهی، نوع تیپ به توجه با که است شده ابداع هاي متعدديروش لذا است، فتعلی قابل خشک گیاهان وزن بیانگر
 مناسب هايروش یکی از توانمی غیره و الزم تکنسین و تعداد کارشناس تجربه، نیاز، مورد دقت گیري، اندازه الزم براي زمان پوشش،

 متضمن ولیکن برخوردار است، زیادي دقت از هاروش سایر به توزین نسبت و قطع روش از تولید برآورد اصوال .داد قرار استفاده مورد را
 .است هزینه زیادي و وقت صرف

  
  پیشینه تحقیق

ترین دشت ما در خشک ترین اي صحرایی سینا مشاهده کردند غنیهسی اثر عوامل محیطی روي فلور دشتبا برر) 1999 (آرز و زاید 
 .)3( باشداي منحصر به مناطق خیلی مرطوب نمیدهنده این واقعیت است که حداکثر غناي گونهاند، این امر نشان واقع شده مناطق
اقلیمی  گرادیانارتفاعی مختلف را در طول  اي طبقاتهکتاري تنوع گونه 1/0قاب ثابت با استفاده از هفت ) 1987( و ویلسون شیمدا

نزدیک  حاصل از این پژوهش نشان دادند با نتایج. ، مورد مطالعه قرار دادند)1987، 1982(، در پنج سال متوالی )مدیترانه اي به بیابان(
  .)6( یابدکساله افزایش میاي گیاهان ی، غناي گونهشدن به رژیم بیابانی

 سوتاي آمریکا انجام دادند اظهار داشت در جوامع گیاهیات طوالنی مدتی که بر روي علفزارهاي منطقه مینو، در مطالع)1997(تیلمن 
-حیات می تر قادر به تجدیدتر بوده و در مواقع خشکسالی سریعپایدارند، راندمان تولید اولیه دار باشکه از تنوع و غناي باالیی برخور

  .)7( باشد
در تجزیه و تحلیل پوشش گیاهی در امتداد گرادیان ارتفاعی در جنوب غربی عربستان سعودي مطالعاتی ) 1998 (حجازي و همکاران  

نتیجه گرفتند که ارتفاعات متوسط داراي جوامع گیاهی  و، متر و باالتر انجام دادند 2500- 500،  500-0محدوده ارتفاعی در سه 
  . )4( رسدزیاد می پیوسته بوده و پوشش گیاهی این ارتفاعات به بیشترین غنا همراه با یکنواختی نسبتاً

  
  هامواد و روش

  منطقه مورد مطالعه. 2-1
   :)1شکل (واقع شده است  شهرستان نمینایی سه سایت مورد مطالعه تقریباً مشابه و به شرح ذیل در موقعیت جغرافی

  داري شهرستان نمین واقع در منطقه فندقلومحل ایستگاه تولید بذر و نهال اداره منابع طبیعی و آبخیز) الف
  سیمنطقه جنگلی شغاله دره) ب
 )و روستاي نیارق بین بخش آبی بیگلو(منطقه جنگلی نیارق  )ج

 
 نقشه مناطق مورد مطالعه: 1شکل 
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 .متر برآورد شده استمیلی 369مقدار بارندگی ساالنه منطقه  ،بر اساس گرادیان بارندگی سالیانه

 
شود که از خشک دیده می باشد که بر اساس روش آمبروترمیک یک دورهگراد میدرجه سانتی 39/9متوسط درجه حرارت سالیانه 

، اقلیم منطقه بر گرددهاي سال به عنوان دوره مرطوب، محسوب میاوایل تیرماه شروع و تا اواسط شهریور ماه ادامه دارد و بقیه ماه
  .باشداساس ضریب خشکی دومارتین از نوع نیمه خشک سرد و بر اساس روش آمبرژه نیز جزو اقلیم نیمه خشک سرد می

مشخص و واحد هاي ژئومرفولوژیکی یکسان آن تفکیک گردید  1:50000لعه ابتدا با استفاده از نقشه توپوگرافی با مقیاس محدوده مطا
مشخص و مساحت هر یک از ) سایت هاي مورد مطالعه(و برابر بازدید صحرایی و همچنین استفاده از منابع موجود محدوده مورد عمل 

براي تعیین . تعیین گردید Arc Gis 10در محیط نرم افزاري ) فندقلوو  سیهنیارق ، شغاله در مرتعیمنطقه (سایت هاي مورد مطالعه 
هر سایت از روش قطع و توزین در مرحله گلدهی گیاهان علفی استفاده شد و تمامی قسمت هاي سبز حاصل از رشد در میزان تولید 

داري شده و خشک گردیدند و در نهایت وزن دار در بسته نگهي حفاظدر جاها نمونه. هان در داخل پالت ها قطع گردیدسال جاري گیا
اندازه و شکل پالت با توجه به چمنزار بودن منطقه به . خشک آنها بوسیله ترازو محاسبه گردید تا میزان تولید گیاهی بدست آمد

تصادفی  -پالت به روش سیستماتیک 30پالت در هر سایت و در مجموع در سه سایت  10و به تعداد ) متر 5/0در  5/0( صورت مربع
   .استفاده قرار گرفتندمتري مورد  100هاي در امتداد ترانسکت

 100ترانسکت 3تصادفی  - روش سیستماتیکبه هاي پوشش گیاهی و عوامل محیطی و خاك در هر سایت گیري ویژگیبراي اندازه
هاي پوشش گیاهی گیري ویژگیپالت براي اندازه10تداد هر ترانسکت و در ام هشد انتخابمتر فاصله داشتند،  100متري که با یکدیگر 

و ) سانتی متر 2اجزاء با در نظر بیشتر از (، درصد الشبرگ، سنگ هایی نظیر درصد تاج پوششپارامتر ها،پالتبعد از استقرار . شداجرا 
و در فرم هاي صحرایی از پیش تعیین شده یادداشت ) 2(و میزان خاك لخت اندازه گیري شد ) میلی متر 3- 20اجزاء با قطر (سنگریزه 

زمان با نمونه برداري شناسایی شدند و بقیه گونه هاي گیاهی پس از انتقال به هم ،تعدادي از گونه هاي موجود در عرصه. گردید
ایی گونه ها بر اساس نام تیره، نام در این فهرست عالوه بر شناس. اساتید دانشگاه مورد شناسایی قرار گرفتندهاي راهنماییهرباریوم، با 

 .علمی و فارسی، شکل زیستی و جغرافیاي گیاهی نیز مشخص گردید
شوري، اسیدیته، فسفر، ازت، پتاس، کربن (گیري خصوصیات خاك در وسط هر ترانسکت براي مطالعه خاك یک پروفیل جهت اندازه

نمونه  3ترانسکت در نظر گرفته شده بود و با توجه به محدودیت اعتبار  3یت با توجه به اینکه در هر سا. حفر گردید) آلی، آهک و بافت
-40سانتی متر و  0- 20هاي برداشتی عمق پروفیل ؛در هر سایت با هم مخلوط و براي آزمایش در نظر گرفته شد3ترانسکت  3خاك 

  .سانتی متر از سطح خاك بودند 20
  

  نتایج
فسفر قابل ، ازت کل، کربن آلی، Phرطوبت اشباع، میزان آهک، میزان هدایت الکتریکی،  خصوصیات مورد آزمایش خاك از قبیل درصد

- اشکوب و مراتع باز داراي اختالف آماري معنی زیردر سه منطقه مورد مطالعه در مراتع و درصد رس  سیلت درصد شن، درصد، جذب
 )F= 42.282 , sig= 0.006(تالف آماري در سطح یک درصد داري نبوده و میزان پتاسیم قابل جذب در سطح مرتع سه منطقه داراي اخ

  . )1جدول ( باشدمی
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 ANOVAآنالیز خصوصیات خاك در سه منطقه با : 1جدول 
 

Fsigپارامتر مورد آزمایش  
0/070/934درصد اشباع 
1/2260/408درصد اهک

6/50/081هدایت الکتریکی 
2/7260/211اسیدیته 

0/1160/894کربن آلی 
0/0960/911ازت کل 

ppm   0/5710/616فسفر قابل جذب
ppm   42/2820/006پتاسیم قابل حذب

7/7350/065درصد شن 
0/4570/671درصدسیلت
  0/6870/568درصد رس 

  
نتایج . توان بهره بردهمچنین از آزمون دانکن می و ANOVAبراي مقایسه میانگین تولید مرتع در سه منطقه مورد مطالعه از آزمون    

بیشتر از ) گرم در مترمربع 303(دهد که میانگین تولید مرتع در منطقه شغاله درسی نشان می) 2جدول ( ANOVAتوصیفی آنالیز 
  .باشدمی) گرم در مترمربع 020/195(و مراتع فندقلو ) گرم در مترمربع 760/260(میانگین تولید در مراتع نیارق 

  
  قه مورد مطالعهطمن مربوط به تولید در سهآمار توصیفی : 1جدول 

  انحراف معیار  میانگین  تعداد  تولید مرتع
  604/45  020/195  10  فندقلو

  410/49  000/303  10  شغاله دره
  277/78  760/260  10  نیارق

  121/73  926/252  30  مجموع
  

مناطق شغاله درسی، نیارق و  مرتع مورد مطالعه یعنی تولید مرتع در 3بین تولید ) 3جدول شماره ( ANOVAنتایج آنالیز با توجه به 
  .مراتع فندقلو در سطح یک درصد اختالف آماري معنی داري وجود دارد

  
  )ANOVA(تجزیه و تحلیل با استفاده از آنالیز واریانس یک طرفه : 2جدول 

  F  Sig  میانگین مربعات  df  مجموع مربعات  
  002/0  342/8  409/29609  2  819/59218  بین گروه

      515/3549  27  900/95836  درون گروه
        29  719/155055  مجموع
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دهد که نشان میمون دانکن با استفاده از آز )4جدول (  و مراتع فندقلو نیارق ،شغاله درسیمقایسه میانگین تولید در سه منطقه 

که تولید در این دو صورتی گیرند دربا هم داراي همبستگی بوده و در یک دسته قرار می نیارق و شغاله درسیمیانگین تولید در مراتع 
  .باشددار آماري میمنطقه با میانگین تولید منطقه فندقلو داراي اختالف معنی

  
  مقایسه میانگین تولید در سه منطقه شغاله درسی، نیارق و مراتع فندقلو با استفاده از آزمون دانکن: 3جدول 

 هشغاله در نیارق  فندقلو  
 02/195a 76/260b 00/303b  تولیدمیانگین 

  
  :نتیجه گیري

شد که  انتخابهاي شهرستان نمین از بخش سیشغاله درهو  نیارقلو، سه منطقه فندق ،جهت مطالعه و بررسی میزان تولید در مراتع
نتایج . خاك شباهت فراوانی به هم داشتند... این سه بخش به لحاظ شیب، جهات جغرافیایی، اقلیم، خصوصیات شیمیایی و فیزیکی و

فسفر قابل ، ازت کل، آلی ، کربنPhدرصد رطوبت اشباع، میزان آهک، میزان هدایت الکتریکی، ل از این مطالعه نشان داد که حاص
نتایج  همچنین.باشدنمیدر سه منطقه مورد مطالعه داراي اختالف آماري معنی داري و درصد رس  سیلت درصد شن، درصد، جذب
تولید مرتع در مناطق شغاله درسی، نیارق و مراتع  دهد کهنشان میمطالعه  مرتع مورد 3ولید ت طرفه براي مقایسهواریانس یکآنالیز 

، آرنسون و )1999( آرز و زاید  ه با نتایج بدست آمده از مطالعاتک .فندقلو در سطح یک درصد اختالف آماري معنی داري وجود دارد
  .طابقت داردم) 1988(و حجازي و همکاران ) 1999(، تیلمن )1992(شیمدا 
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