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  چکیده

در داخل و خارج قرق مراتع شغال دره  هاي رویشی و کل تولید اولیه سطح زمین فرمهدف اصلی تحقیق بررسی تغییرات 

مراتع تحت چرا (خارج  سه مکان در داخل قرق و سه مکان درتولید اولیه سطح زمین گیري  منظور اندازه به نمین بود.

متر از یکدیگر عمود بر شیب و در امتداد  50هم با فواصل با موازيد. در هر مکان سه ترانسکت صد متري انتخاب ش قرق)

هاي  فرم تولید اولیه سطح زمینمتري از همدیگر مستقر شد. سپس  10پالت یک متر مربعی با فواصل  10هر ترانسکت 

شد. براي بررسی تغییرات در آوري  به روش قطع و توزین جمعدر سطح هر پالت رویشی گندمیان و پهن برگان علفی 

یکطرفه  و تجزیه واریانس tبه ترتیب از آزمون  (سه طبقه ارتفاعی) داخل و خارج قرق و همچنین در طبقات ارتفاعی

هاي رویشی و کل در داخل و خارج  فرم تولید اولیه سطح زمیناختالف استفاده شد. نتایج نشان داد که  (آزمون دانکن)

بنابراین یکی از  شود. می تولید اولیه سطح زمیندار بوده و قرق باعث بهبود و افزایش  قرق و طبقات مختلف ارتفاعی معنی

چراي  رصت احیا و عدماست که با دادن ف تولید اولیه سطح زمین هاي مدیریتی خوب براي احیاي مراتع و افزایش روش

ضرورت این پژوهش، استفاده از نتایج در راستاي ایجاد تعادل در عرضه و تقاضاي محصوالت و  افتد. ها این اتفاق می دام

  توازن کربن است.

   

  ، قرق، مراتع شغال دره، استان اردبیلتولید اولیه سطح زمینواژگان کلیدي: 
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  مقدمه - 1

توان به   کند. از جمله کاربردهاي ضروري مراتع می بسیار مهمی در زندگی بشر ایفا میهاي مرتعی نقش  اکوسیستم

اي  داران بومی، حیوانات اهلی و وحشی اشاره کرد که از اهمیت بسیار زیادي برخوردارند و تأثیرات عمده تولید علوفه براي مرتع

د اولیه گیاهی سالیانه سطح زمین در هر زمان یکی از ). تولی1389پور و رستگار،  بر زندگی و اقتصاد انسان دارند (تقی

 هاي کلیدي عملکرد یک اکوسیستم استهاي مهم در هر اکوسیستم بوده و بخش مهمی از چرخه کربن و از شاخص ویژگی

)Lobell  ،راتعم در قرق اعمال شده، تخریب در مراتع گیاهی پوشش احیاي براي مناسب، هاي ه شیو یکی از .)2002و همکاران 

 سطح پوشش اي، علوفه و خوشخوراك هاي فراوانی گونه تاجی، پوشش گیاهی، هاي گونه تعداد در باعث تغییرات قرق، باشد. می

). مطالعات زیادي 1388شود (بصیري و ایروانی،  می تولید علوفه و اي گونه ترکیب ساله، چند و یکساله گیاهان زمین، فراوانی

ها براي برآورد وزن ) به بررسی مواد و روش2016و همکاران ( Shalom زمینه انجام شده است، از جمله:در دنیا و ایران در این 

) 1396دادجو ( تر ریشه و تولید در مطالعات اکوسیستم جنگل و کربن پرداختند و ریشه گیاهان را مورد بررسی قرار دادند.

نئور را بررسی و گزارش کردند که با افزایش ارتفاع تولید - ت هیرهاي گیاهی در ارتفاعا اثرات عوامل محیطی را بر روي گروه

) اثرات عوامل پستی و بلندي بر تولید اولیه سطح زمین را بررسی و 1397قربانی و همکاران (یابد.  اولیه گندمیان افزایش می

) در بررسی اثرات قرق 1392همکاران (مقدم نیا و گزارش کردند که ارتفاع با تولید اولیه پهن برگان علفی رابطه مستقیم دارد. 

وار به این نتیجه رسیدند که مقادیر ترکیب، تاج پوشش،  بر برخی پارامترهاي گیاهی در منطقه حفاظت شده شیر احمد سبزه

توان  هاي این تحقیق می از یافتهداري دارند.  % تفاوت معنی5تراکم و فرم رویشی گیاهی در منطقه قرق با غیر قرق در سطح 

هاي پایه براي مدیریت مراتع در راستاي ایجاد حالت تعادل بین عرضه و تقاضاي محصوالت اکوسیستمی و توازن  عنوان داده هب

 کربن استفاده کرد.

  

  ها مواد و روش - 2

  منطقه مورد مطالعه - 2-1

طول شرقی و  48°34´15´´تا  48°33´03´´در موقعیت جغرافیایی باشد که  دره می منطقه مورد مطالعه سامان عرفی شغال

) که یکی از 1(شکل  قرار گرفته است UTMدرسیستم  شمالی 39عرض شمالی در زون   38°28´59´´تا  26°38´52´´

 30و در کیلومتر کیلومتري شمال شرقی شهر نمین 10این منطقه در حدود  مراتع مهم استان از لحاظ چراي دام و . . . است.

از نظر موقعیت استانی نیز در ضلع شرقی استان اردبیل است.   متراز سطح دریا واقع شده  1530جاده اردبیل به آستارا درارتفاع 

محدوده ارتفاعی منطقه مورد مطالعه با توجه به مدل رقومی هاي اردبیل و گیالن قرار گرفته است.  و در حد فاصل بین استان

اقلیم منطقه براساس روش آمبرژه، مرز متر است.  1700تا  1500، برابر با 1:25000هاي مقیاس  شده از نقشه ارتفاع تهیه

هاي هواشناسی نمین میانگین حداقل و  هاي اقلیمی اخذ شده از ایستگاه با توجه دادهباشد.  خشک و مرطوب و سرد می بین نیمه

+ 28تا  - 16ساله برابر با  25متر و میانگین حداقل و حداکثر دماي  لیمی 395تا  363ترتیب  ساله به 25حداکثر بارندگی 

صورت علفزار و بافت  هاي انجام شده پوشش گیاهی منطقه به  گیري گراد است. با توجه به مشاهدات میدانی و اندازه درجه سانتی

  شنی تعیین شد. -خاك لومی
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 استان اردبیل 

  
  هاي انتخاب شده اردبیل و شهرستان نمین و توزیع رویشگاه استان کشور، سطح در مورد مطالعه منطقه موقعیت -1شکل 

  روش تحقیق - 2-2

د. انتخاب ش گیري تولید اولیه سطح زمین سه مکان در داخل قرق و سه مکان در مراتع تحت چرا (خارج قرق) به منظور اندازه

برداري از پوشش  مورد مطالعه، نمونه هاي غالب انجام شد. در هر یک از مناطق مدیریتی برداري در زمان گلدهی گونه نمونه

سیستماتیک انجام شد. در هر مکان - گیاهی با توجه به نوع و نحوه پراکنش پوشش گیاهی و وسعت هر مکان به روش تصادفی

پالت یک متر  10متر از یکدیگر عمود بر شیب و در امتداد هر ترانسکت  50سه ترانسکت صد متري عمود برهم با فواصل 

؛ قربانی و 1395برداري به روش حداقل سطح و با توجه به منابع (میرزایی موسی وند و همکاران،  هاي نمونه اد پالتمربعی (ابع

هاي رویشی  سپس تولید اولیه سطح زمین فرم متري از همدیگر مستقر شد. 10) تعیین شد) با فواصل 1397همکاران، 

در داخل و خارج قرق از آزمون تولید اولیه سطح زمین منظور مقایسه  این تحقیق به درگندمیان، پهن برگان علفی ثبت گردید. 

t طرفه و دانکن در  و براي مقایسه میانگین تولید اولیه سطح زمین در طبقات ارتفاعی مختلف از آزمون تجزیه واریانس یک

  استفاده شد. ArcGISمطالعه نیز از  استفاده شد. براي تهیه نقشه ارتفاع و نقشه منطقه مورد SPSS16.00افزار  نرم

  

 نتایج- 3

دار بین دو دسته مناطق داخل  گندمیان، پهن برگان علفی و کل اختالف معنی تولید اولیه سطح زمیننتایج مقایسه میانگین 

هاي رویشی و کل در داخل  فرم تولید اولیه سطح زمینکه بیشترین  طوري ). به1قرق با مناطق تحت چرا را نشان داد (جدول 

هاي رویشی و کل در طبقات ارتفاعی مختلف در داخل و خارج قرق با  قرق ثبت شد. همچنین نتایج درصد پوشش تاجی فرم

اما بین طبقات ارتفاعی در داخل قرق و همچنین بین طبقات ارتفاعی در  دار نشان داد استفاده از آزمون دانکن رابطه معنی

  ). 2(جدول  داري مشاهده نشد ه معنیخارج قرق رابط

  

  جفتی tدر داخل و خارج قرق با آزمون  تولید اولیه سطح زمینمقایسه میانگین  -1جدول 

 tاماره  خارج قرق داخل قرق متغیر

 kg/ha(  17/47 ± a60/990 93/19 ± b70/349 **51/12ن (گندمیا تولید اولیه

 kg/ha( 73/44 ± a91/1427 63/22 ± b53/608 **34/16( پهن برگان علفی تولید اولیه

 kg/ha( 80/57 ± a51/2418 43/32 ± b23/958 **03/22( کل اولیه تولید

  %99دار در سطح  %، **: اختالف معنی 95دار در سطح  *: اختالف معنی

  

  در طبقات ارتفاعی در داخل و خارج قرق با آزمون دانکن تولید اولیه سطح زمینمقایسه میانگین  -2جدول 

متوسط ارتفاع   متغیرها

)m(  

تعداد 

  پالت

  fاماره   خطاي میانگین ±سطح زمین میانگین تولید اولیه 

  خارج قرق  داخل قرق
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  تولید اولیه گندمیان

 )Kg/ha(  

1570  30  05/80 ± a14/976  72/31 ± b93/297    

**58/31  

  

1640  30  47/82 ± a87/959  88/32 ± b17/337  

1700  30  64/84 ± a77/1035  46/36 ± b00/414  

  

  علفی برگان تولید اولیه پهن

 )Kg/ha(  

1570  30  85/83 ± a34/1423  91/39 ± b35/557    

**14/53  1633  30  69/75 ± a72/1399  27/35 ± b63/608  

1700  30  82/74 ± a45/1460  21/41 ± b60/659  

  

  تولید اولیه کل

 )Kg/ha(  

1570  30  76/105 ± a49/2399  15/50 ± b28/855    

**75/98  1633  30  11/97 ± a80/2359  18/50 ± b80/945  

1700  30  00/99 ± a23/2496  83/61 ± b60/1073  

  دار در طبقات مختلف نشانگر اختالف معنی: حروف مختلف dو  a ،b ،c%، 99دار در سطح  %، **: اختالف معنی 95دار در سطح  *: اختالف معنی

  

  ريیگنتیجه - 4

که در تحقیقات دیگران نیز به آن اشاره شده است (قربانی و  حیاتی براي بشر است اساسی و امروزه مراتع یکی از نیازهاي

اختالف میزان تولید بین دو منطقه تحت قرق و مناطق  . باتوجه به نتایج این تحقیق مشاهده شد که)1397، 1396همکاران، 

و  ان معلوم، باعث افزایش تولید اولیه سطح زمینایجاد قرق در بخشی از مرتع براي مدت زم دار است، بنابراین تحت چرا معنی

) مطابقت 2017ن، و همکارا Qasim؛ 1392شود که این نتایج با نتایج تحقیقات دیگر (مقدم نیا و همکاران،  احیا مراتع می

داري مشاهده نشد که علت آن احتماال  بین طبقات ارتفاعی مختلف در هر یک از مناطق قرق و خارج قرق اختالف معنیدارد. 

 توان براي مدیریت مراتع در راستاي شاخص توازن کربن استفاده کرد می از این نتایجتغییرات اندك طبقات ارتفاعی است. 

توان در زمینه تعیین ظرفیت چراي مراتع گام  . همچنین با انجام تحقیقات بیشتر در این زمینه می)1397(قربانی و همکاران، 

  برداشت که یکی از عوامل مهم در مدیریت صحیح مراتع است.
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Variations comparison of primary production inside and outside 
the enclosure in Shoghaldareh rangelands of Namin, Ardabil 

Province 
  

Abstract 
Main aim in this study was comparison of aboveground net primary production 
(ANPP), inside and outside of enclosure in Shoghaldareh rangelands of Namin County. 
To measure the ANPP three sites in the enclosure and three sites in grazing rangelands 
(outside enclosure) were selected. In each site, three 100 m transects parallel with 50 m 
intervals together and perpendicular to the slope, and along each transect, were set up 10 
plots of one square meter at intervals of 10 meters from each other. Then, the ANPP of 
grasses and forbs was recorded in each plot with clip and weight (harvesting) method. 
To investigate the changes inside and outside the enclosure as well as the elevation 
classes (three class of elevation), t-test and ANOVA (Duncan) was used. The results 
showed that the variation of ANPP in the inside and outside of enclosure and different 
altitudes were significant and the enclosure was improved the ANPP. Therefore, it is 
one of the good management methods for restoring rangelands and enhancing ANPP, 
which can be achieved by giving them the opportunity to regenerate and avoid livestock 
grazing. Necessity of this study is use the results for balance of products supply-demand 
and carbon balance. 
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