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 چکیده

آق داغ شهرستان -قزل اوزن یارتفاع لیگندمیان در پروف هیاول دیاثر ارتفاع بر تول یبررس قیتحق نیا هدف

یک  يها از روش قطع و توزین در سطح پالت ه،یبوده است. براي تعیین تولید اول لیخلخال در استان اردب

 هیاول دیتول برارتفاع اثر استفاده شد.   يمتر 2600تا  600پالت) در محدوده ارتفاعی  210مترمربعی (جمعاً 

به دست  یدر طبقات ارتفاع دیتول میانگینقرار گرفت و  لیوتحل هیمورد تجز تجزیه واریانسبا روش  گندمیان

بیشترین میزان وجود دارد.  يدار ی) رابطه معنP>01/0گندمیان ( هیاول دیارتفاع با تول نینشان داد ب جیآمد. نتا

در  انتو ی. نتایج این تحقیق ممشاهده شد 2600-2300و  1800- 1500تولید گندمیان در طبقه ارتفاعی 

  .قرار داداستفاده  مدیریت این مراتع مورد

   مراتع خلخال  ن،یزم يرو هیاول دیتول ارتفاع، :ي دیکل يها واژه
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 مقدمه

و  Zhangقرار دارد ( یطیمح راتییتغ ریاست که تحت تأث ستمیمهم اکوس یژگیو کی) ANPP1خالص ( هیاول دیتول

؛ دارند ییآب و هوا راتییو تغ یعیطب يایبه بال ي شدیديریپذ بیآس یت وحساسی کوهستان ستمیاکوس .)2011همکاران، 

 یاتیح یکوهستان يها ستمیاکوس يبرا یمیدرك تعامالت اقل يبرا علفزارها تولید اولیه خالصارتفاع بر  ریتأث نییتع ن،یبنابرا

متعلق به خانواده گندمیان است ولی  ها گونهدرصد  20در یک اکوسیستم علفزار فقط حدود  .)2013و همکاران،  Hanاست (

 اند افتهبا جانوران علف خوار توسعه ی زمان همدرصد بیوماس کل را تولید کنند. گندمیان که  90همین تعداد قادرند تا حدود 

یکی عوامل فیزیوگراف ریتأثمحققان زیادي به اهمیت  ).1982، همکاران و Wheelerکند ( یم نیتأمرا  ها آنعلوفه مورد نیاز 

) در Frangi )2000و  Perez. شود یمکه به برخی از آنان اشاره  اند پرداختهبخصوص ارتفاع روي تولید اولیه خالص گندمیان 

اظهار داشتند با افزایش ارتفاع تولید اولیه  Pampaمنطقه ارتفاع در  انیدر امتداد گراد یانگندم توده ستیز بررسی پویایی

و مصرف آب در امتداد  علفزارهاخالص  تولید اولیه يمدلساز) در 2013و همکاران ( Han. ابدی یمخالص گندمیان افزایش 

متري افزایش و سپس کاهش  1600ی بیان نمودند که تولید اولیه گندمیان تا شمال Tianshan  هاي هکو یارتفاع انیگراد

در مراتع کوهستانی شهرستان  يوبلند یعوامل پستتغییرات تولید اولیه در اثر ) در بررسی 1396همکاران (. حسنزاده و ابدی یم

 نیرابطه ب یبررس) در 1397. قربانی و همکاران (نداشت يریبر تولید اولیه گندمیان تأث بیان داشتند که تغییرات ارتفاعی نمین

با ارتفاع رابطه  انیندمگ دیتولبیان نمودند که  لیو نئور استان اردب ریدر مراتع ه یکیوگرافیزیف اتیمرتع با خصوص هیاول دیتول

) و همچنین نقش مهم آن در ترسیب 1982همکاران،  و wheelerو حیوانات ( ها داماهمیت گندمیان در تغذیه  دارد. میمستق

 هیاول دیاثر ارتفاع بر تول) و همچنین تعیین ظرفیت چراي دام در ارتفاعات مختلف باعث ضرورت بررسی FAO ،2010کربن (

که جامعه هدف این تحقیق است، گردیده  آق داغ شهرستان خلخال در استان اردبیل- قزل اوزن یارتفاع لیدر پروف انیگندم

  است.

  ها روش و مواد

  مورد مطالعه منطقه عمومی مشخصات

 شهرستان خلخال، استان اردبیل در موقعیت جغرافیایی آق داغ - اوزن قزلپروفیل ارتفاعی در این تحقیق مراتع کوهستانی 

). با توجه به نقشه مدل رقومی 1شکل ی قرار گرفت (بررس موردشرقی  48°39´تا  47°16´شمالی و 37°24´تا  17°37´

  متر از سطح دریا است. 3221متر و حداکثر ارتفاع آن  670ارتفاع، حداقل ارتفاع از سطح دریا 

  

                                                 
1 Aboveground Net Primary Production 
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  شده هاي انتخاب رویشگاهاردبیل و توزیع  استان کشور، سطح در موردمطالعه منطقه موقعیت .1 شکل

  روش تحقیق

براي انجام این تحقیق، با توجه به جاده دسترسی هفت پروفیل ارتفاعی انتخاب شد که در هر پروفیل یک رویشگاه تعیین 

صورت  متري از هم که محل ترانسکت اول تصادفی، سپس به 50 بافاصله). در هر سایت ارتفاعی سه ترانسکت 1شکل شد (

پالت  10هاي بعدي در جهت عمود بر شیب در سطح مناطق معرف انتخاب شد. در هر ترانسکت تعداد  سیستماتیک ترانسکت

گردید برداشت  1397 خردادماهروش قطع و توزین در  متري از هم به 10پالت) با فواصل  30ی (در هر سایت مترمربعیک 

ها، با توجه به ساختار پوشش گیاهی و تعداد نمونه موردنیاز و همچنین مطالعات قبلی صورت  پالت). ابعاد و تعداد پالت 210(

 ).1395موسیوند،  ؛ میرزایی1391حصاري،  ؛ زارع1392گرفته در منطقه تعیین شد (قربانی و همکاران، 

 1اسمیرنوف-ها، آزمون کلموگروف جهت اطمینان از نرمال بودن داده SPSS17.0افزار  از نرم ها داده لیوتحل هیتجز منظور به

ارتباط مقدار متغیر وابسته با  سپسسازي انجام شد.  نرمال Lnها، با استفاده از  انجام شد و در صورت غیر نرمال بودن داده

تغیر وابسته (تولید اولیه سطح زمین متغیره مستقل با استفاده از روش تجزیه واریانس بررسی شد. جدول بیان ارتباط م

  بوده است. 2و  1صورت جداول  گندمیان) از روي متغیر مستقل (ارتفاع) به

  نتایج

 دیتول نیانجام شد و مشاهده شد که ب یدر طبقات مختلف ارتفاع گندمیان دیتول زانیمبررسی )، ANOVA( انسیوار هیتجز

  .)1درصد وجود دارد (جدول  95 نانیدر سطح اطم دار یاختالف معن یطبقات مختلف ارتفاع

 
 ها در طبقات مختلف ارتفاعی : تجزیه واریانس مقادیر میزان تولید گراس1جدول 

 F  Sig  میانگین مربعات  درجه آزادي  مجموع مربعات  منبع تغییرات

  0  056/21  866/2472  6  194/14837  یگروه درون

      4455/117  203  328/23841  بین گروهی

        209  521/38678  کل

  

بیشترین  1800-1500و  2600-2300مشخص کرد که تولید گندمیان در طبقات ارتفاعی  2نتایج آزمون دانکن طبق جدول 

 کمتر از سایر طبقات بوده است. 900-600مقدار را داشته است و در طبقه ارتفاعی 

  ارتفاعیدر طبقات مختلف  گندمیان یشیرو  فرم نیزم يرو هیاول دیتول ریمقاد نیانگیم سهی. مقا2جدول  .

  طبقات  عوامل
تعداد 

  ترانسکت

تعداد 

  پالت

متوسط طبقات و انحراف 

  معیار

میانگین و خطاي از میانگین 

  )kg/haتولید گندمیان (

  ارتفاع

)M(  

600-900  3  30  96/6 ± a06/883 49/5 ± d22/44  

900-1200  3  30  17/16 ±b20/961  80/16 ± b88/104  

1200-1500  3  30  31/7 ± c73/1293 99/24 ± c81/188  

1500-1800  3  30  79/13 ± d13/1614  50/33 ± a83/282  

1800-2000  3  30  87/9 ± e90/1864  46/11 ± cd73/96  

                                                 
1 Kolmogorov–Smirnov 
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2000-2300  3  30  69/7 ± f60/2162  64/16 ± cd55/95  

2300-2600  3  30  48/9 ± g20/2375  05/17 ± a68/256  

a ،b و c و d  وe  وf  وgدار است.  : حروف متفاوت در هر ردیف، نشانگر اختالف معنیcdاي که  : هر ردیفی که یکی از این حروف را داشته باشد، با طبقه

 دار ندارند. این حروف را دارد، اختالف معنی

  گیري بحث و نتیجه

میانگین تولید اولیه گندمیان  )متري 1800 - 600ارتفاع (تجزیه واریانس تولید گندمیان نشان داد که با افزایش  جینتا

متري دوباره  2600 -2300متري روند کاهشی محسوسی داشته و از  2300 - 1800سپس این مقدار از  ابدی یمافزایش 

افزایش بارندگی و دما که  جهیدرنت) افزایش تولید گندمیان را 2007و همکاران ( Munkhtsetseg. ردیگ یمروند افزایشی 

) افزایش تولید اولیه 2016و همکاران ( Mueen Qamer .افزایش ارتفاع هستند، دانسته است ریتأث تحتل خود این عوام

) نیز افزایش تولید اولیه 1396همکاران (پور نعمتی و  گندمیان در رابطه با افزایش ارتفاع را در مراتع پاکستان بیان کرده است.

 متري است. 2500که بیشترین تولید مربوط به ارتفاع بیشتر از  اند کرده اشارهو  اند کردهگندمیان با افزایش ارتفاع را بیان 

که  اند نکردهي ذکر دار یمعن) در رابطه با تغییر تولید اولیه گندمیان در اثر افزایش ارتفاع اختالف 1396حسنزاده و همکاران (

رابطه  یبررس) نیز در 1396. قربانی و همکاران (اند کردهخود بیان  موردمطالعهدلیل احتمالی آن را نوسانات کم ارتفاعی منطقه 

. کاهش میزان تولید اند کردهنیز نتایج مشابهی گزارش  لیو نئور استان اردب ریدر مراتع ه یکیوگرافیزیف اتیمرتع با خصوص هیاول دیتول نیب

در اثر چراي زودهنگام باشد که شریفی  تواند یم هستبا توجه به اینکه در معرض چرا  2300 - 1800اولیه در طبقات ارتفاعی 

نیز  مراتع آق داغ منطقه خلخال) (مطالعه موردي: لیاستان اردب یاستپ مهیمراتع ن یاهیپوشش گ شیپا) در 1396و همکاران (

ر تولید اولیه گندمیان داري دتوان بیان کرد که عامل ارتفاع نقش معنی. با توجه به نتایج تجزیه واریانس میاند کرده اشارهبه آن 

هست تر نیاز به بررسی سایر عوامل فیزیوگرافیکی و اقلیمی و خاکی و غیره دست آوردن روابط مناسبدارد ولی براي به

ي بعدي مانند ترسیب ها پژوهشتواند در . نتایج این پژوهش می)2012،و همکاران Hsu ؛1395جابراالنصار و همکاران، (

  قرار گیرد. مورداستفاده اي مرتعکربن و تعیین ظرفیت چر

  منابع

  

بر  ییایو جهات جغراف بیاثرات ارتفاع، ش یبررس. 1396ی، ا.، قربانی، ا.، شریفی نیارق، ج.، میرزایی آقچه قشالق، ف.، امیرخانی، م.، گودرزي، م. پور نعمت.  1

  .125-110): 1(24ایران،، مرتع و بیابان لیمراتع سبالن در استان اردب یاهیگ يها علوفه گروه دیتول

 یغرب مهین یاستپ مهیو ن یعلوفه مراتع استپ دیتول زانیبر م یطیاثر عوامل مح. 1395 .س ،یپورمناف .،م ،يریبص .،م ،یترکش اصفهان ز.،جابراالنصار، . 2

 .302- 314 ):3(10استان اصفهان، مرتع، 

در مراتع  يوبلند یدر اثر عوامل پست هیاول دیتول راتییتغ. 1396.. حسنزاده، ا.، قربانی، ا.، معمري، م.، بیدار لرد، م.، هاشمی مجد، ك.، پورنعمتی، ا.، 3

 .867-851): 4(70مرتع و آبخیزداري،  نیشهرستان نم یکوهستان

 در Artemisia fragrans پراکنش برمؤثر  اکولوژیکی عوامل بررسی. 1391 ،.ا اصغري، ،.ك مجد، هاشمی ،.ف عظیمی، ،.ا قربانی، ،.ب حصاري، . زارع4

  .238- 250): 3(8 مرتع، سبالن، جنوبی يها دامنه

(مطالعه  لیاستان اردب یاستپ مهیمراتع ن یاهیپوشش گ شی، پا1396محمدي، دولت،  ردي؛ینوري، اللهو ؛یجابر؛ شاهمرادي، امرعل ارق،ین یفیشر. 5

 .283-293، صص 3شماره  ازدهم،یموردي:مراتع آق داغ منطقه خلخال)، مرتع، سال 

و  ریدر مراتع ه یکیوگرافیزیف اتیمرتع با خصوص هیاول دیتول نیرابطه ب یبررس. 1397. قربانی،ا.، دادجو، ف.، معمري، م.،؛ بیدار لرد، م.، ؛ هاشمی مجد، ك.6

  .88-73): 1(12. مرتع، لینئور استان اردب

 Festuca ovina L گونه اکولوژیک خصوصیات بررسی. 1392 ف، قشالق، آقچه میرزایی ،.ب پور، ملک ،.الف پور، کاویان ،.ج نیارق، شریفی ،.ا .. قربانی،7

  .379-396 ،)2(20 ایران، بیابان و مرتع. سبالن شرقی جنوب مراتع در

و  ریدر مراتع ه یکیوگرافیزیف اتیمرتع با خصوص هیاول دیتول نیرابطه ب یبررس. 1397.قربانی،ا.، دادجو، ف.، معمري، م.،؛ بیدار لرد، م.، ؛ هاشمی مجد، ك.8

 .88-73): 1(12. مرتع، لینئور استان اردب
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Abstract 
The purpose of this study was to investigate the effect of elevation on the primary 
production of Grass in Ghezelozan- Aghdagh elevations in Khalkhal county in 
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Ardabil province. To determine the primary production, harvesting method was 
used at the surface of 1 m2 plot (total of 210 plots) at an elevation range of 600-
2600 meters. The relationship between elevation and net production of grass was 
analyzed by analysis of variance and the mean of production in altitude classes 
was obtained. The results showed that there is a significant relationship between 
elevation with net production of grass (P <0.01). The highest mean production 
was observed in the altitudes of 1500- 1800 and 2300- 2600. 
Keywords: elevation, primary production, Khalkhal rangelands. 

 
 


