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 در مراتع دامنه شمالي و جنوب هاي مختلف چراييدر شدت Festuca ovinaمقايسه پارامترهاي كّمي گونه 

 شرقي سبالن

   2و ليال مشكوري 1*اردوان قرباني 

  18/10/1394تاريخ تصويب:  -      16/05/1394تاريخ دريافت: 

  

 

 

  چكيده

 Festuca ovinaتخصيص منابع در رويش گونه  كمّي هايلفهمؤ و شدت چراي دام بر جغرافيايي جهات اثر در اين تحقيق

L. هاي شمالي و جنوبي شرقي سبالن بررسي شد. توليد كل مرتع در سه سطح چرايي سبك، متوسط و سنگين بر در دامنه

پالت  60پالت در هر دامنه و  30پالت يك مترمربعي ( 10مبناي سه وضعيت خوب، متوسط و فقير و سهم گونه با استفاده از 

متري به  50هاي چرايي سبك، متوسط و سنگين سه ترانسكتدر دو دامنه) تعيين شد. سپس در دو جهت جغرافيايي در شدت

هاي هوايي و زيرزميني در زمان گلدهي انجام و گيري اندامطور تصادفي مستقر و روي هر يك ده پايه از گونه، انتخاب و نمونه

هاي هوايي و زيرزميني، طول ريشه، زين شد. صفات كمّي مانند وزن ماده خشك اندامپس از خشك شدن در هواي آزاد تو

گيري و با استفاده از تجزيه واريانس دو طرفه، بررسي اثر هاي چرايي در دو دامنه اندازهآذين تحت شدتارتفاع گونه و طول گل

-هاي چرايي بر روي ميانگين ماده خشك اندامشدت هاي چرايي مقايسه شد. نتايج نشان داد جهات جغرافيايي ودامنه و شدت

هاي چرايي در جهات شمالي ). نتايج مقايسه ميانگين ماده خشك صفات تحت شدت>01/0pداري دارد (هاي گونه تأثير معني

گين صفات ). در بررسي ميان>01/0pهاي چرايي نشان داد (دار را در شدتشرقي با استفاده از آزمون توكي تفاوت معنيو جنوب

نشان داد، ميانگين  tشمالي و جنوب شرقي با استفاده از آزمون  دامنه هاي مختلف چرايي يكسان درمورد مطالعه تحت شدت

هاي با چراي سنگين باشند و در مكانبيشتري را نسبت به دامنه شمالي دارا مي صفات كمّي در دامنه جنوب شرقي مقدار

هاي فيزيولوژيكي و مورفوژني گياه مورد مطالعه را نسبت به شدت . نتايج اين تحقيق پاسخ)>01/0pباشد (دار ميتفاوت معني

چراي دام و خصوصيات محيطي مانند نور خورشيد و جهات جغرافيايي نشان داد كه در واقع از مباني پايه در توليد و مديريت 

وژيكي گونه در مديريت مراتع سبالن مورد استفاده قرار هاي اكولتواند با شناخت نيازاي است و اين نتايج ميگياهان علوفه

 گيرد. 

  

  سبالن، استان اردبيل.  ،.Festuca ovina Lچرا، جهات جغرافيايي، تخصيص منابع، شدت :هاي كليديواژه
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  مقدمه

هاي طبيعي هستند كه بخش مراتع اكوسيستم

هاي مختلف شامل وسيعي از سطح كشور را در اقليم

يريت دام و بررسي روند تغييرات شوند. مدمي

هاي مرتعي نياز به درك درست از روابط بين اكوسيستم

ها بر تخصيص منابع و رشد عوامل متعدد محيطي و اثر آن

توان گذار مي. از عوامل محيطي تأثير)32و نمو گياه دارد (

به اقليم (نور، درجه حرارت و رطوبت) و پستي و بلندي 

و از عوامل زيستي به عامل چراي (شيب، جهت و ارتفاع) 

 4دام و غيره اشاره كرد كه داراي روابط متقابل هستند (

). چراي شديد كه يكي از عوامل اصلي تخريب در 21و

هاي مرتعي است، باعث تغييرات زيادي در اكوسيستم

). بررسي واكنش 21و  7شود (ساختار پوشش گياهي مي

راي دام در مرتع براي برداري و چگياه در برابر ميزان بهره

). اساسًا 31(شناخت و مديريت چراي دام ضروري است 

واكنش گياه نسبت به شدت چرا با تأثير در سهم نسبي 

گيرد هاي زيرزميني و هوايي صورت ميبيوماس اندام

مطالعاتي تأثير شدت چراي دام بر بيوماس ). 17(

طور اند. بههاي هوايي و زيرزميني را بررسي كردهاندام

) در مطالعات خود 2008مثال، گودونگ و همكاران (

هاي چمني بيان نمودند كه فشار چرا منجر برروي گراس

به كاهش توليد بيوماس هوايي و زيرزميني شده است. 

) در ارتباط 2013همچنين ، جنيدي جعفري و همكاران (

گزارش كردند كه با افزايش  Artemisia sieberiبا گونه 

هاي هوايي و از سهم نسبي بيوماس اندام شدت چراي دام

هاي هوايي شود. كاهش بيوماس اندامزميني آن كاسته مي

و زير زميني گياهان ارتباط مستقيم با شدت چرا و حجم 

هاي هوايي گياه دارد و رشد و توسعه برداشت از اندام

ريشه در منطقه با چراي سنگين به شدت محدود خواهد 

 Bromus tomentellusر روي گونه ). در تحقيق ديگ8(شد 

نتايج نشان داد كه چراي سنگين موجب كاهش عملكرد 

گياه، تغيير در خصوصيات برگ و مورفولوژي كليه 

). اين كاهش عملكرد 28شود (هاي هوايي گياه مياندام

) گياهان 6) و ريشه (9(هاي هوايي تواند در انداممي

دهد كه در مي مشاهده شود. نتايج برخي مطالعات نشان

طوالني مدت عمل چرا و آب و هوا از عوامل مهم مؤثر بر 

). پستي و بلندي (عوارض 10پوشش گياهي هستند (

زمين) به طور مستقيم از طريق تأثير بر روي عوامل 

). 13و  11اي بر جوامع گياهي دارد (محيطي اثر عمده

باشد كه گذار جهت دامنه مييكي از عوامل محيطي تأثير

گياهي مورد توجه قرار ر بسياري از مطالعات پوششد

)، طور مثال زارع چاهوكي و 13و  12گرفته است (

) در خصوص 2005( ) و باندانو و همكاران1388همكاران (

هاي گياهي تأثير جهت دامنه در استقرار و پراكنش گونه

در شرايط مطالعه خود بيان كردند كه تفاوت در شدت 

ي مختلف يك دامنه در ميزان نور هاتابش نور در جهت

دريافتي تأثير گذاشته و باعث بوجود آمدن تغييرات 

شود و پراكنش گياهان را تحت تأثير ميكروكليمايي مي

قرار خواهد داد. زيرا جهت دامنه نقش به سزايي در گرفتن 

انرژي خورشيد و برخورداري از بارش داشته و موجب 

شود. در حرارت ميتغييرات محلي در بارندگي و درجه 

 4توسعه  تحقيق ديگري بونزر وآرسن در مطالعه رشد و

گونه علفي يكساله كردند كه گزارش كه تخصيص منابع به 

توليدمثل در پاسخ به نور و مواد مغذي متفاوت بوده و 

هاي مختلف از خود داري را در نورتوليد مثل تفاوت معني

ور بالقوه همچنين جهت جغرافيايي به ط دهد.نشان مي

هاي پستي و عامل مهمي در ايجاد اختالف در مشخصه

هاي آبي و انرژي خورشيد عنوان مثال رژيمبلندي است. به

در مناطق كوهستاني مطابق با جهت جغرافيايي تغيير پيدا 

كرده و منجر به گسترش پوشش گياهي و تجزيه مواد آلي 

دارند ). تحقيقات زيادي بر اين نكته تأكيد 16شوند (مي

هاي شمالي و كه به دليل تفاوت در شرايط رويش در دامنه

گياهي در دو دامنه متفاوت جنوبي ميزان رويش پوشش

) 1389طوريكه آذرنيوند و زارع چاهوكي (. به)18( است

در تحقيقات خود بيان نمودند كه با افزايش درجه حرارت 

هاي جنوبي شرايط رويش در اين دامنه و تابش در دامنه

هاي شمالي بوده و در نتيجه درصد به مراتب بهتر از دامنه

هاي جنوبي بيشتر تاج پوشش و ميزان الشبرگ در دامنه

هاي غالب مراتع از گونه .Festuca ovina L باشد. گونهمي

تيپ گياهي  18تيپ از  15سبالن است كه در 

، 12باشد (هاي غالب ميهاي سبالن، يكي از گونهرويشگاه

ي اين گونه، پرپشت و همانند ). سيستم ريشه19و  13

توري تمام ذرات ريز و درشت خاك را در خود حفظ 

دار مؤثر هاي شيبنمايد و در كنترل فرسايش دامنهمي

اي و باشد. با توجه به رويشگاه وسيع آن، ارزش علوفهمي

حفاظتي و سازگاري زياد با شرايط محيطي مختلف مانند 
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شكي، يخبندان و اراضي سنگالخي و مقاومت به سرما، خ

اهميت باالي آن در تركيب فعلي پوشش گياهي مراتع 

هاي اصالح و سبالن و نيز، مناسب بودن آن براي برنامه

، 12، 4احياء مراتع مختلف كشور از جمله مراتع سبالن (

هاي هايي كه در ارتباط با جنبه)، پس از بررسي24و  13

كولوژيكي، تأثير عوامل مختلف آن از نظر خصوصيات ا

و  12، 11اكولوژيكي و ارزش غذايي آن انجام شده است (

جغرافيايي و  جهات اثر )، اين تحقيق با هدف بررسي13

رويشي  كمّي هايمؤلفه بر هاي مختلف چراي دامشدت

F.ovina  در مراتع شمال و جنوب شرقي سبالن انجام

 گرفته است. 

  

  هامواد و روش

  عهمنطقه مورد مطال

شرقي هاي جنوبمنطقه مورد مطالعه: الف) دامنه

سبالن (در پروفيل ارتفاعي پيست اسكي آلوارس) در 

 45'02''ي جغرافيايي بين شهرستان سرعين در محدوده

 '12''تا  37° 51'01''شرقي و طول 48° 23' 00''تا  °47

تا  2500عرض شمالي و در محدوده ارتفاعي بين  °38 15

 4/7تا  4/4ح دريا، با ميانگين دمايي متر از سط 3000

متر، با بافت ميلي 660تا  500گراد و بارندگي درجه سانتي

 pH 1/7شني و عمق خاك متوسط تا زياد و  - خاك لومي

). ب) منطقه دوم دامنه شمالي در 13باشد (مي 3/7تا 

شهر در بخش محدوده منطقه شابيل در شهرستان مشگين

ها در هرود قرار دارد. سايتالمشگين شرقي و دهستان

متر با ميانگين دمايي  2800تا  2500محدوده ارتفاعي 

 650تا  500گراد و بارندگي درجه سانتي 5/7تا  5/4

شني و عمق خاك متوسط  - متر، با بافت خاك لوميميلي

تا  47° 50' 42''در محدوده بين  3/7تا  pH 2/7تا زياد و 

 38°19'44''تا  38° 19'26''طول شرقي  °47 51' 01''

). در هر دو منطقه 21عرض شمالي انتخاب شدند (

حداكثر بارندگي در فصل زمستان و بعد از آن بهار و پاييز 

باشد و فصل تابستان كمترين داراي بيشترين بارندگي مي

درصد بارش ساليانه را دارد. اقليم منطقه بر اساس روش 

-طح مكانباشد. تركيب گله در سدومارتن خشك سرد مي

درصد گوسفند و كمتر از سه  97هاي مورد مطالعه تقريباً 

باشد. سيماي گياهي غالب هر دو دامنه درصد بز مي

باشد. در تركيب گياهي زار ميبوته- انتخاب شده علف

 Agropyronهاي غالب منطقه در دامنه جنوب شرقي گونه

repens، Thymus kotschyanus ،Verbascum 

gossypinum ، Poa longifolia،Poa sinaica  ،Myosotis 

scorpioides ،Alyssum alysoides ،Acanthophyllum 

verticillatum ،Onobrychis cornuta ،Festuca ovina، 

Artemisia melanolepis  ،Tanacetum 

chiliophyllum،Alopecurus textilis ،Astragalus 

aegobromus  ،Astragalus macropelmatus  ،

Astragalusg laucanthus ،Thymus kotschyanus  و غيره

 Carex divisa ،Euphorbiaدر دامنه شمالي  انتشار دارند.

aellenii ،Astragalus aureus ،Trifolium 

repens،Alopecurus textilis ، Festuca ovina، 

Trigonella corulescens ،Trigonella monantha ،

Thymus kotschyanus ،Papaver tenuifolium ،Poa 

bactriana subsp. glabriflora. ،Poa pratensis subsp. 

pratensis ،Poa sinaica ،Potentilla argentea ،

Galium verum ،Taraxacum bessarabicum ،Senecio 

vernalis ،Alkanna orientalis .و غيره انتشار دارند  
  

  روش تحقيق

ز نظر شيب، هاي كاري در دو دامنه تقريباً اواحد

ارتفاع، پارامترهاي خاك و اقليمي در شرايط مشابه 

هاي ها و محدودهانتخاب شدند. ابتدا در هر يك از دامنه

برداري پس از تعيين وضعيت تعريف شده سه مكان نمونه

مرتع هر مكان با استفاده از روش چهار عامله، سه سطح 

چرايي با وضعيت مرتع سبك (خوب)، متوسط و سنگين 

برداري از پوشش گياهي و فقير) انتخاب شد. نمونه(

ها در مرحله گلدهي كامل گياهان (نيمه دوم گيرياندازه

) انجام شد. ابتدا واكنش گونه مورد مطالعه 1392خرداد 

گيري توليد كل مرتع در سه سطح به چراي دام با اندازه

چرايي سبك، متوسط و سنگين و سهم گونه مورد نظر در 

چرايي نسبت به توليد كل تعيين شد. توليد  اين سطوح

علوفه قابل استفاده در هر سطح چرايي با توجه به نوع 

هاي پوشش و الگوي پراكنش گياهان با استفاده از پالت

يك متر مربعي در هر مكان تعريف شده از نظر شدت چرا 

پالت  10در سطح يك ترانسكت عمود بر شيب به تعداد 

 30سيستماتيك (مجموعاً  -صادفيطور تيك مترمربعي به

پالت در دو دامنه) برداشت و  60پالت در هر دامنه و 
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سهم توليد گونه با استفاده از روش قطع و توزين تعيين 

هاي جداگانه ). علوفه داخل هر پالت در پاكت22شد (

 F.ovinaقرارگرفت و براي تعيين سهم توليد گونه 

ي مجزا قرار گرفت. هاهاي آن در هر پالت در پاكتپايه

آن نيز  پس از خشك شدن در هواي آزاد، توزين و توليد

چرايي (سبك، به توليد كل اضافه شد. سپس در هر شدت

متوسط و سنگين) و در هر دو دامنه، سه ترانسكت (عالوه 

بر ترانسكت اول) به طوريكه نقطه اول ترانسكت اول 

تر در م 50طول صورت تصادفي انتخاب و ترانسكت بهبه

جهت عمود بر شيب تعيين و سپس دو ترانسكت ديگر در 

صورت متري در پايين و باالي ترانسكت اول به 50فاصله 

نقطه  10ها موازي انتخاب شد. در هر يك از اين ترانسكت

تصادفي انتخاب و در هر نقطه نزديكترين پايه گونه مورد 

پايه از  30مطالعه به نقطه تصادفي تعيين شد. در كل

برداري انتخاب شد (در مورد مطالعه در هر مكان نمونهگونه

پايه در  180پايه در سه مكان در هر دامنه و  90مجموع 

برداري ها نمونهدو دامنه). همزمان از سطح اين ترانسكت

هاي رويشي و زايشي برداشت و پس از كامل ريشه، اندام

گرم در  001/0ها با ترازوي با دقت خشك شدن آن

مربع وزن و نسبت وزني هر اندام به وزن كل نمونه متر

محاسبه شد. صفات كمي مانند توليد كل، توليد گونه 

آذين، مورد مطالعه، طول ريشه، ارتفاع هوايي، طول گل

هاي هوايي، وزن برگ، وزن وزن كل ماده خشك اندام

هاي چرايي در دو دامنه ساقه، وزن ريشه تحت شدت

هاي يانگين اين صفات در دامنهگيري و مقايسه ماندازه

 .مستقل انجام گرفت tمورد مطالعه با استفاده از آزمون 
هاي منظور مقايسه ميانگين وزن خشك اندامهمچنين به

آذين تحت گياهي و ارتفاع گياه، طول ريشه و طول گل

هاي چرايي يكسان در جهات جغرافيايي مورد شدت

 منظور بررسيبه مستقل استفاده شد. tمطالعه از آزمون 

هاي شمالي و جنوب جغرافيايي دامنه متقابل جهات اثر

 شرقي سبالن و شدت چراي سبك، متوسط و سنگين بر

از تجزيه واريانس دوطرفه F.ovina رويش  كمّي هايمؤلفه

بندي ميانگين ماده خشك منظور گروهاستفاده شد. به

هاي چرايي اعمال شده در هاي گونه تحت شدتاندام

هات مورد مطالعه از آزمون توكي استفاده شد. تجزيه و ج

  انجام شد. ، 16نسخه   SPSSافزارها با نرمتحليل داده
  

  نتايج

در  F.ovinaنتايج بررسي توليد كل و توليد گونه 

ارائه شده است.  1شرقي در جدول دامنه شمالي و جنوب

نتايج نشان داد كه ميزان توليد در دامنه جنوب شرقي 

ر از دامنه شمالي است با توجه به نتايج، توليد كل بيشت

در شرايط چرايي يكسان در  F.ovinaمراتع و توليد گونه 

  داري ندارند. هاي مورد مطالعه اختالف معنيدامنه

  

 شرقيهاي مختلف چرايي در جهات شمالي و جنوبدر شدت F. ovinaمقايسه ميانگين توليد كل و توليد گونه -1جدول

  جنوب شرقي  شمالي  تيمار  متغير

±62/128  چراي سبك )Kg/haتوليد كل(
a55/1114  07/175±

a66/1253  

±26/96  چراي متوسط
a24/783  21/98±

a00/868  

a30/408  53/61± ±63/45  چراي سنگين
a48/503  

±17/101  چراي سبك  )F. ovina)Kg/ha توليد 
a25/401  20/107±

a76/423  

±00/57  چراي متوسط
a16/220  20/58±

a75/274  

±80/30  چراي سنگين
a03/110  00/38±

a87/139  

  دار ندارندتفاوت معني (a)حروف مشترك 
 

مستقل مقايسه جهات   tنتايج حاصل از آزمون

) نشانگر آن است كه ميانگين ماده 2جغرافيايي (جدول 

هاي چرايي هاي كمّي رويش تحت شدتخشك مؤلفه

شمالي ر از دامنهشرقي بيشتهاي جنوبسنگين در دامنه

با توجه  ).>01/0pباشد (دار مياست و داراي تفاوت معني

هاي مختلف به نتايج بيشترين طول ريشه تحت شدت

شرقي مشاهده شد و در سايت چرايي در دامنه جنوب

 )>01/0pدار (چراي متوسط و سنگين اين تفاوت معني

داد  ). با مقايسه ارتفاع گونه نتايج نشان2باشد (جدول مي

شرقي از چراي سبك تا كه ارتفاع گونه در دامنه جنوب

متر و در دامنه سانتي 20و  4/29، 32ترتيب سنگين به

متر سانتي 6/16و  8/25، 8/29شمالي نيز به همان ترتيب 
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). بيشترين ميانگين ارتفاع گونه در تمام 2است (جدول 

شرقي مشاهده شد و در هاي چرايي در دامنه جنوبايت

هاي مورد ت چراي سنگين ميانگين ارتفاع در دامنهشد

باشند (جدول مي )>01/0pدار (مطالعه داراي تفاوت معني

هاي مورد آذين در دامنه). با مقايسه ميانگين طول گل2

هاي آذين در شدتمطالعه نتايج نشان داد كه طول گل

شرقي مقدار بيشتري را به مختلف چرايي در دامنه جنوب

اص داده است و در سايت چراي سنگين اين خود اختص

بنابراين، بيشترين  ).>01/0pدار بوده است (تفاوت معني

شرقي و بيشترين ميانگين آذين در دامنه جنوبطول گل

). نتايج 2طول ريشه نيز در اين دامنه ثبت شد (جدول 

شرقي نشان داد رشد رويشي گياهان در دامنه جنوب

با شدت چرايي سنگين اين هاي بيشتر است و در سايت

 باشد. دار ميتفاوت معني

نتايج تخصيص منابع نشان داد اختصاص منابع به 

هاي مختلف گونه در دو دامنه متفاوت است. نتايج اندام

حاصل از بررسي بيوماس هوايي و بيوماس كل تحت 

هاي هاي مختلف چرايي نشان داد بيوماس اندامشدت

هاي چرايي در تمامي شدت هوايي و بيوماس كل گياه در

شرقي سهم بيشتري را به خود اختصاص داده دامنه جنوب

نشان داد كه در شدت  tاست و نتايج حاصل از آزمون 

 )>01/0pدار (چراي سنگين اين تفاوت در دو دامنه معني

). با توجه به اينكه بيوماس هوايي در 2است (جدول 

يب در دامنه ترتهاي مختلف چرايي در دو دامنه بهشدت

گرم  62/3و  4/8، 3/13شمالي از چراي سبك تا سنگين 

در متر مربع بوده است. از اين مقدار سهمي از منابع كه به 

آذين اختصاص يافته است در دامنه شمالي از وزن گل

گرم در متر  70/0و  59/1، 08/2چراي سبك تا سنگين 

ن شرقي با همان ترتيب براي وزمربع و در دامنه جنوب

آذين گرم در متر مربع و وزن گل 9/4و  7/9، 5/14كل 

باشد. با توجه به گرم در متر مربع مي99/0، 91/1، 38/2

آذين به بيوماس هوايي گياه و نتايج هاي وزن گلداده

شرقي ترتيب در دامنه جنوببررسي تالش بازآوري گياه به

، 44/16برابر F. ovina در گونه از چراي سبك تا سنگين 

درصد و در دامنه شمالي به همان ترتيب  24/20، 77/19

درصد بدست آمده است، كه اين  32/19، 92/18، 84/15

در دامنه هاي چرايي دهد در تمام شدتنتايج نشان مي

بيشتري براي بازآوري  تالشF. ovina جنوب شرقي گونه 

  نسبت به دامنه شمالي دارد.

  

هاي چرايي مختلف شرقي تحت شدتهاي شمالي و جنوبدر دامنهF. ovina يش گونه هاي رو. مقايسه ميانگين مؤلفه2جدول

 )اشتباه معيار از ميانگين ±(ميانگين

  جنوب شرقي  شمالي  جهت دامنه  متغيّر

  a10/18  18/1±a30/20±92/0  چراي سبك وزن كل (گرم در متر مربع)

  a06/11  80/0±a40/13±70/0  چراي متوسط

  a9/4  **43/0±b55/6±24/0**  چراي سنگين

  وزن ساقه (گرم در متر مربع)

  

  a08/3  39/1±a48/3±23/0  چراي سبك

  a83/1  84/0±a10/2±13/0  چراي متوسط

  a65/0  **38/0±b96/0±05/0**  چراي سنگين

  a96/7  94/2±a60/8±49/0  چراي سبك  وزن برگ (گرم در متر مربع)

  a01/5  16/2±a60/5±40/0  چراي متوسط

  a27/2  *28/1±b93/2±28/0*  نچراي سنگي

  a08/2  63/0±a91/1±12/0  چراي سبك  آذين (گرم در متر مربع)وزن گل

  a59/1  68/0±a99/0±10/0  چراي متوسط

  a7/0  *31/0±b53/1±05/0*  چراي سنگين

  a08/5  96/1±a77/5±61/1  چراي سبك  وزن ريشه (گرم در متر مربع)

  a18/3  33/1±a71/3±97/0  چراي متوسط

  a29/1  *65/0±b80/1±36/0*  راي سنگينچ

  a02/13  65/4±a47/14±23/1  چراي سبك  بيوماس هوايي (گرم در متر مربع)

  a44/8  36/3±a66/9±10/3  چراي متوسط

  a62/3  **88/1±b89/4±20/4**  چراي سنگين

  a76/29  22/6±a03/32±40/4  چراي سبك  متر)(سانتي ارتفاع هوايي

  a83/25  56/3±a35/29±11/4  چراي متوسط

  a63/16  **15/2±b97/19±35/2**  چراي سنگين

  a03/13  69/2±a32/14±35/2  چراي سبك  متر)(سانتيطول ريشه 
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  a86/10  **20/2±b33/12±86/1**  چراي متوسط

  a74/7  **70/1±b96/8±78/1**  چراي سنگين

  a24/4  90/0±a57/4±17/0  چراي سبك  متر)(سانتيآذين طول گل

  a39/3  94/0±a73/3±17/0  طچراي متوس

  a52/2  **08/1±b84/2±14/0**  چراي سنگين

  درصد 5دار در سطح وجود اختالف معني*درصد و  1دار در سطح وجود اختالف معني** ،دار دارندتفاوت معني b, aحروف غير مشترك 

  

  با استفاده از تجزيه واريانس دوطرفه  F. ovinaهاي كمي گونه هاي مختلف چرايي و جهت دامنه بر مؤلفهبررسي اثر شدت -3جدول
  داريمعني  درجه آزادي  مجموع مربعات  ميانگين مربعات  متغيّر  F. ovinaهاي گونه مؤلفه

  000/0**  2  10/89  55/44  مختلف چراييهاي شدتاثر   آذينارتفاع گل

  02/0**  1  96/4  96/4  اثر جهت دامنه

  ns99/0  2  003/0  002/0  هو جهت دامنهاي چرايي شدتاثر متقابل 

  000/0**  2  38/59  69/29  مختلف چراييهاي شدتاثر   آذينماده خشك وزن گل

  001/0*  1  20/4  20/4 اثر جهت دامنه

  ns99/0  2  68/67  003/0 و جهت دامنههاي چرايي شدتاثر متقابل 

  000/0**  2  71/969  86/484  مختلف چراييهاي شدتاثر  ماده خشك وزن برگ

  05/0*  1  79/17  79/17 ر جهت دامنهاث

  ns99/0  2  031/0  016/0 و جهت دامنههاي چرايي شدتاثر متقابل 

  000/0**  2  13/184  06/92  مختلف چراييهاي شدتاثر  ماده خشك ساقه

  002/0*  1  27/5  27/5 اثر جهت دامنه

  ns84/0  2  094/0  047/0 و جهت دامنههاي چرايي شدتاثر متقابل 

  000/0**  2  31/444  15/222  مختلف چراييهاي شدتاثر  شك ريشهماده خ

  002/0*  1  32/16  32/16 اثر جهت دامنه

  ns62/0  2  031/0  016/0 و جهت دامنههاي چرايي شدتاثر متقابل 

  000/0**  2  864  50/432  مختلف چراييهاي شدتاثر  طول ريشه

  000/0*  1  60/79  60/79 اثر جهت دامنه

  ns94/0  2  124/0  70/0 و جهت دامنههاي چرايي شدتل اثر متقاب

  000/0**  2  02/2725  04/5450  مختلف چراييهاي شدتاثر  وزن كل گياه

  004/0*  1  08/153  08/153 اثر جهت دامنه

  ns95/0  2  56/1  78/0 و جهت دامنههاي چرايي شدتاثر متقابل 

  000/0**  2  28/5118  14/2559  مختلف چراييهاي شدتاثر  ارتفاع هوايي گياه

  000/0*  1  48/416  48/416 اثر جهت دامنه

  ns65/0  2  77/13  88/6 و جهت دامنههاي چرايي شدتاثر متقابل 

  000/0**  2  23/3327  68/1366  مختلف چراييهاي شدتاثر  بيوماس هوايي

  01/0*  1  34/73  34/73 اثر جهت دامنه

  ns99/0  2  124/0  062/0 هو جهت دامنهاي چرايي شدتاثر متقابل 

 درصد 5دار در سطح وجود اختالف معني*دار و عدم وجود اختالف معني nsدرصد و  1دار در سطح وجود اختالف معني**   

  

 بررسي نتايج حاصل از تجزيه واريانس دوطرفه براي

رويش با توجه به مقدار  كمّي هايمؤلفه بر جهات دامنه اثر

براي اثر دامنه و همچنين اثر  داري به دست آمدهمعني

هاي گونه نشان داد كه جهت دامنه چراي دام بر روي اندام

هاي مختلف چرايي بر بيوماس ماده خشك صفات و شدت

باشد و اثر متقابل دار ميگيري شده داراي تأثير معنياندازه

). نتايج حاصل از 3دار نشده است (جدول ها معنيآن

هاي گونه در دامنه شمالي و مبندي ميانگين انداگروه

-شرقي نشان داد كه ميانگين كليه صفات اندازهجنوب

هاي هاي مورد مطالعه تحت شدتشده در دامنه يگير

 ).1باشد (شكلدار ميمختلف چرايي داراي تفاوت معني
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  هاي مورد مطالعهچرايي در دامنه هاي مختلفهاي گياهي شدتبندي ميانگين اندامگروه -1شكل

  باشددار مي) بيانگر وجود اختالف معنيa, b, cميانگين هر شاخص با حرف غير مشترك (

  

  گيريبحث و نتيجه

هاي فيزيولوژيكي و مورفوژني گياهان آگاهي از پاسخ

نسبت به شدت چراي دام و خصوصيات محيطي مانند نور 

ي پايه در توليد و خورشيد و جهات جغرافيايي از مبان

اي است. نتايج برخي مطالعات بر مديريت گياهان علوفه

هاي زيرزميني نشان داده روي اثر چرا بر بيوماس اندام

هاي هوايي و زيرزميني است كه كاهش بيوماس اندام

همانطور كه . )8(گياهان ارتباط مستقيم با شدت چرا دارد 

بالن نشان شرقي سهاي شمالي و جنوبنتايج در دامنه

هاي هاي گياهي در شدتداد، ميانگين ماده خشك اندام

مختلف چرايي (سبك، متوسط و سنگين) تفاوت 

گيري شده داري دارد و در تمام صفات اندازهمعني

بيشترين ميانگين ماده خشك در چراي سبك و كمترين 

 هاي جنيديدر چراي سنگين مشاهده شد كه با يافته

ها نيز در ) مطابقت دارد. آن2013جعفري و همكاران (

گزارش كردند كه با  Artemisia sieberiارتباط با گونه 

هاي افزايش شدت چراي دام از سهم نسبي بيوماس اندام

هوايي و زيرزميني كاسته شده است. همچنين نتايج ما 

نشان داد كه طول ريشه و ارتفاع هوايي گياه با افزايش چرا 

بيشترين ميانگين طول ريشه كاهش يافته است. بطوريكه 

باشد. اين نتايج و ارتفاع هوايي مربوط به چراي سبك مي

ها ) تطابق دارد، آن2012هاي اكبرلو و همكاران (با يافته

هاي مختلف چرايي برروي چند نيز در بررسي اثر شدت

گونه از گندميان گزارش كردند كه چراي مفرط و طوالني 

ارتفاع هوايي گياه  مدت دام سبب كاهش عمق ريشه و

شود. بررسي اثر جهت دامنه بر طول ريشه و ارتفاع مي

گياه در اين تحقيق نشان داد كه ميانگين طول ريشه و 

هاي جنوب شرقي به مراتب بيشتر و ارتفاع هوايي در دامنه

هاي تفاوت طول ريشه و همچنين ارتفاع گونه در دامنه

سنگين داراي  هاي چرايي متوسط ومورد مطالعه در سايت

كه باشد. با توجه به اينمي )>01/0pداري (اختالف معني

دهي، توسعه برگ و عوامل مورفوژني گياه همچون ساقه

هاي رويشي و زايشي گياه تحت تأثير تابش ساير فرآيند

) و مقدار تابشي كه به پوشش گياهي 30خورشيد هستند (

هت رسد تحت تأثير عرض جغرافيايي و جهر منطقه مي

همانطور كه نتايج نشان داد وزن ساقه  .)3باشد (دامنه مي

هاي جنوب شرقي تحت تأثير تابش و برگ در دامنه

باشد. نتايج حاصل از خورشيد بيشتر از دامنه شمالي مي

مقايسه ميانگين توليد كل و توليد گونه مورد مطالعه در 

دامنه شمالي و جنوب شرقي سبالن نشان داد كه توليد در 

هاي جنوب شرقي مقدار بيشتري را به خود امنهد

اختصاص داده است. وجود تفاوت با توجه به اثر جهات 

دامنه و ساير عوامل رويشگاهي قابل قبول است، اما بر 

دار نبوده است. در ها معنياساس نتايج آماري اين تفاوت

همكاران  و جهانبازيهاي اين ارتباط، نتايج ما با گزارش

هاي رو ) مطابقت دارد كه دامنه2009رزاني (ا) و 2004(

به خورشيد با توجه به گرماي بيشتري كه دريافت 

كنند توان توليد بيوماس بيشتري را دارا هستند. مي
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) و 2004همكاران ( و جهانبازيهمچنين همانگونه كه 

اند، بر اساس نتايج ما شرايط ) بيان كرده2009ارزاني (

هاي به مراتب بهتر از دامنههاي جنوبي رويش در دامنه

هاي چرايي سنگين اين تفاوت شمالي بوده و درسايت

دار شده است. و مقايسه ميزان رويش در دو جهت معني

اصلي نشان داد كه اين گونه در دامنه شمالي از آهنگ 

رويش كندتري برخوردار است. اختالف بيوماس در 

افيايي بر هاي مورد مطالعه ناشي از تأثير جهت جفردامنه

مقدار آب در دسترس گياه، درجه حرارت خاك و ميزان 

باشد و تفاوت در شدت تابش نور دريافتي توسط گياه مي

هاي مختلف دامنه باعث به وجود آمدن نور در جهت

). نتايج نشان 23و  20تغييرات مزوكليمايي شده است (

هاي هوايي و زيرزميني و داد كه سهم ماده خشك اندام

سهم ماده خشك كل در دامنه جنوب شرقي  همچنين

مقدار بيشتري را به خود اختصاص داده است. بنابراين، 

همانطور كه نتايج تحقيق ما نشان داد با افزايش سهم ماده 

آذين نيز با خشك كل در دامنه جنوب شرقي وزن گل

افزايش وزن كل در دامنه جنوب شرقي افزايش يافته است 

 2)، پيكرينگ1991( 1ون و همكارانهاي تامپسكه با يافته

) مبني بر وجود رابطه 1992( 3) و آرسن و تايلور1994(

 21آذين و وزن كل گياه در خطي مستقيم بين وزن گل

گونه علفي مطابقت دارد. بيوماس از عوامل مؤثر در قدرت 

تواند در راندمان توليد مثلي باشد و ميتوليد مثلي گياه مي

طوريكه بر اساس نتايج تحقيق ما . به)27گياه مؤثر باشد (

آذين در دامنه جنوب شرقي ماده خشك كل و وزن گل

بيشترين مقدار را داراست. بنابراين، با افزايش سهم ماده 

آذين خشك كل، سهم ماده خشك تخصيص يافته به گل

نيز افزايش داشته است كه با گزارشات تاج بخش و قياسي 

ر اساس نتايج ما با توجه ) تطابق دارد. همچنين ب2008(

آذين به بيوماس به نسبت بيشتري كه ماده خشك وزن گل

هاي چرايي (سبك، هوايي در دامنه جنوب شرقي در سايت

متوسط وسنگين) در مقايسه با دامنه شمالي با شرايط 

چرايي يكسان دارد ميزان تالش بازآوري در دامنه جنوب 

باشد. نتايج ميشرقي در مقايسه با دامنه شمالي بيشتر 

هاي مورد مطالعه حاصل از مقايسه ارتفاع گونه در دامنه

                                                      
1. Thompson  
2. Pickering  
3. Arssen & Taylor  

شرقي بيشتر از دامنه نشان داد ارتفاع گياه در دامنه جنوب

آذين نيز در دامنه جنوب جنوبي بوده است. طول گل

هاي چرايي مقدار بيشتري را به خود شرقي در تمام شدت

فر و ساساني هاياختصاص داده است. نتايج ما با گزارش

  Agropyron cristatumبر روي گونه )2013همكاران (

اند با افزايش ارتفاع گياه طول مطابقت دارد كه عنوان كرده

 اساس بر در مجموع، گياهان يابد.گل آذين نيز افزايش مي

تحت تأثير عوامل فيزيكي  نيازهاي اكولوژيكي، و سرشت

زيستگاه  خاك عمق بستر و سنگ نور، رطوبت، ميزان مانند

رسند. آگاهي از خود را انتخاب و در آن به پايداري مي

هاي فيزيولوژيكي و مورفوژني گياهان نسبت به پاسخ

عوامل محيطي از مباني پايه در توليد و مديريت گياهان 

در مديريت  هااين نياز شناخت ترديدمرتعي است و بي

 باشد.هاي مرتعي حائز اهميت ميپايدار اكوسيستم

هاي مرتعي نسبت هاي مختلف گونهاندام همچنين، پاسخ

تواند در مديريت برداري ميهاي مختلف بهرهبه شدت

مراتع مورد استفاده قرار گيرد. در كل با توجه به اهميت 

اين  18تيپ از  15در مراتع سبالن كه در  F. ovinaگونه 

و  13بندي شده است (هاي غالب طبقهمراتع جزء گونه

و همچنين با توجه به گسترش آن در مراتع مختلف ) 19

كشور از جمله سهند، ارتفاعات نئور، ارتفاعات آقداغ 

هاي خلخال و ... با شناخت حاصله از تأثير جهت و شدت

هاي مختلف گونه نسبت به اين اندام مختلف چرا و پاسخ

هاي چرايي و سيستم توان از اين نتايج در برنامهعوامل مي

  رداري از مراتعي با غلبه اين گونه استفاده كرد.ببهره
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