
132 )پژوهش وسازند گی( 

تغییرپذیری مشخصات ابعادی  ...

 

Email: mahdymortazavi@yahoo.com

تاریخ د  ریافت: آبان ماه 1384    تاریخ پذیرش: بهمن ماه 1384

bb bb

• فاطمه علیلو 
دانشگاه محقق اردبيلي )نویسنده مسئول(  
• فرشاد كیوان بهجو      
دانشگاه محقق اردبيلي
• اسماعیل شیداي كركج       
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان
• رقیه قریشي       
دانشگاه محقق اردبيلي

 تاریخ د ریافت: آبان ماه 1392     تاریخ پذیرش: مرداد ماه 1393

Email: f.aliloo@yahoo.com

Artemisia fra�  تغییرپذیری مشخصات ابعادی و زیتوده گونه
grans Willd تحت شدت های مختلف بهره برداری درمراتع 

كوهستانی خوی

چکیده
چراي دام به عنوان موثرترین عامل در تغییر مشخصات ابعادي و بیوماس گیاهان در مراتع است كه مي تواند جنبه هاي مختلف تولید 
اكوسیستم را تحت تاثیر قرار دهد. با توجه به اینکه گونه Artemisia fragrans از عناصر اصلی مراتع كوهستانی خوی می باشد 
و اطالعات محدودي در خصوص اثر شــدت های مختلف چرا بر ویژگی های ساختاری، بیوماس هوایی و مخصوصًا بیوماس زیرزمینی 
آن در دســترس می باشد، در این پژوهش اثر شدت های مختلف چرا )سبک، متوسط و ســنگین( بر بیوماس هوایی، زیرزمینی و 
ویژگی های ساختاری آن مورد بررســی قرار گرفت. بدین منظور، سه مکان مرتعی با شدت های مختلف چراي دام انتخاب و تعداد 
60 پالت یک مترمربعی در امتداد ترانسکت های صد متری مستقر شــد. سپس ویژگی های ساختاری، الشبرگ، بیوماس هوایی و 
زیرزمینی گونه Artemisia fragrans در هر یک از مکان ها اندازه گیری شــد. برای مقایسه میانگین ابعاد و مولفه های بیوماس 
پایه ها در مناطق سه گانه، از تجزیه واریانس یک طرفه و آزمون چند دامنه ای دانکن استفاده شد. نتایج بیانگر تفاوت معنی دار بین 
كمیت پارامترهای مورد بررســی )به غیر از پارامتر قطر یقه و ســطح یقه( گونه مورد مطالعه در سه شدت چرایی است. بیشترین 
و كمترین میانگین بیوماس هوایی به ترتیب در دو مکان با شــدت چرای ســبک و سنگین برابر 76/42 و 5/18 گرم بود. همچنین 
بیشــترین میانگین بیوماس زیرزمینی با 95/32 گرم و كمترین مقدار با 46/56 گرم به ترتیب متعلق به مکان هایی با شدت چرای 
سبک و سنگین بود. محاسبه درصد تغییرات پارامترها در هر یک سایت هاي شدت چراي متوسط و سنگین نسبت به سایت چراي 
سبک نشان داد كه همه پارامترها با روند كاهشي روبرو شده اند و بیشترین درصد تغییرات ویژگی های گونه مزبور مربوط به سایت 
چراي سنگین است. بطور كلي با افزایش شدت چرا، میزان كاهش براي پارامترهاي قطر و سطح یقه كمترین و براي مشخصه¬هاي 

بیوماس زیرزمیني، هوایي و الشبرگ بیشترین مقدار بود. 

كلمات كلیدي:  شدت چرا، بیوماس، ابعاد گیاه، Artemisia fragrans، مراتع كوهستانی خوی.

شماره 104، پاییز 1393

)پژوهش و سازندگی(



)پژوهشوسازندگی(133

شماره 104، پژوهش های آبخیزد اری، پاییز 1393

Watershed Management Research (Pajouhesh & Sazandegi) No 104 pp: 132-141

The variability of dimensional and biomass characteristics of Artemisia fragrans Willd. under various utilization 
intensities in Khoy mountainous rangelands
By: F. Aliloo, University of Mohaghegh Ardabili (Corresponding Author). F. Keivan Behjoo, University of Mohaghegh 
Ardabili. E. Sheidaei Korkaj, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources. R. Ghoreishi, 
University of Mohaghegh Ardabili.
Livestock Grazing is as the most effective factor in changing dimensional characteristics and plant biomass in 
rangelands that affected different aspects of ecosystem production. Regarding to the fact that Artemisia fragranus 
is the main species of mountainous rangeland in Khoy and the limited quantitative information about the effect 
of different grazing intensities on structural characteristics, aerial biomass and especially underground biomass is 
available, so in the present study the effect of different grazing intensities (light, intermediate and heavy) on structural 
characteristics, aerial and underground biomass was assessed. Therfore, three rangeland sites with various grazing 
intensities are selected and 60 plots of 1 m2 along 100 m transects were established. Thus, structural characteristics, 
litter, aerial and undergrlound biomass of Artemisia fragrans were measured in the study sites. To compare the 
means of dimensions and biomass components of species in three study areas, analysis of variance and multiple 
Duncan mean comparison test were used. The results proved that there are significant differences among studied 
parameters (except for collar diameter and collar area) of studied species among three grazing intensities. The most 
and the lowest means of aerial biomass in 2 places with low and heavy grazing intensity were 18.5 and 42.76 gr. 
also, the most amount of ground biomass was 32.95gr and the lowest amount of ground biomass was 56.46gr that 
belong to places with low and high grazing intensity. Calculating of variation percent of the parameters in each sites 
of moderate and heavy intensity in relation to light grazing showed that all parameters have declined and the most 
variation percent of study species parameters belongs to heavy grazing site. Generally, decline amount for collar 
diameter and collar area is the lowest and also for aerial and underground and litter parameters is the highest. 

Keywords: grazing intensity, biomass, plant dimension, Artemisia fragrans, mountainous rangelands of Khoy.

مقدمه
بيوماس گياهان به عنوان جزء مولد، مهم ترین و حساس ترین بخش یک 
اكوسيستم است كه بطور مستقيم تحت تاثير چرا قرار می گيرد. چرا نه تنها 
اندام هوایی بلکه ممکن است اندام زیرزمينی را نيز مورد تغييرات منفی قرار 
 Bagheri( در این خصوص .)و همکاران، 2013 Joneidi Jafari( دهد
و همکاران، 2010( گــزارش می دهند كه چرای بی رویه، اثرهای زیانباری 
بر اكوسيســتم وارد می ســازد و باعث كاهش كارایی اكوسيستم های مرتعی 
می شــود. این تغييرات اساســاً از طریق تغيير در بيوماس گياهی، تغيير در 
سهم نســبی بيوماس اندام هوایی و زیرزمينی، تغيير در ميکروكليما، آب و 
مواد غذایی قابل دســترس خاک صورت می گيرد كه كميت این تغييرات به 
شــدت چرا بســتگی دارد )Cao و همکاران، 2001؛ Follett و همکاران، 
همــکاران،  و   Luciuk 2004؛    ،Schlesinger و   Jackson 2001؛ 

 .)2004
چرا به هر اندازه ای كه باشــد چون باعث كاهش اندام های ســبزینه دار 
گياهی و یا به عبارت دیگر باعث كاهش ســوخت ساز مواد غذایی می شود، 
در وهله اول باعث قطع رشــد ریشــه گياهان بخصوص در مناطق خشــک 
و نيمه خشــک می شــود و امکان نفوذ ریشــه به اعماق خاک و استفاده از 
رطوبت طبقات زیرین خاک ميســر نشده و باعث از بين رفتن گياه می شود 

)Mesdaghi، 1998(. از آنجایی كه سهم بسزایي از مطالعات بوم شناسي 
در مرتع را، بررســي پاســخ گياهان به چرا، خشــکي، آتش سوزي، عوامل 
محيطــي و تيمارهاي مدیریتــي به خود اختصاص مي دهد، بوم شناســان 
بيشــتر به مقوله اندام هاي هوایي گياه و پاســخ آنها به شــرایط محيطي و 
 Ekaya( مدیریتي پرداخته و كمتر اندام هاي زیرزميني را مطالعه نموده اند
و همــکاران، 2001(. از طرفی با توجه به این كه بيوماس ریشــه ها، بخش 
قابل توجهی از كل بيوماس را تشکيل می دهد اما برآورد بيوماس ریشه ها پر 
هزینه است، به همين دليل مطالعات متعددی در زمينه برآورد غير مستقيم 
بيومــاس زیرزمينی انجام گرفته اســت )Hieroo و همــکاران، 2000(. 
بسياری از مطالعات بنيادین در مراتع نيازمند اطالع از كميت بيوماس اندام 
هوایی و زیرزمينی گياهان و اثر عوامل مختلف محيطی و انسانی بر این اجزاء 
می باشــد. به عنوان مثال روش های برآورد ترسيب كربن بر پایه اندازه گيری 
بيوماس هســتند، چرا كه بيوماس و محتوی كربن گياه بيشترین همبستگی 

را با هم دارند )Sanadgol و همکاران، 2002(. 
چرای مناسب دام ضامن حفاظت از منابع و عامل افزایش كمی و كيفی 
تركيب گياهی و توليد در اكوسيستم های مرتعی است )Imani و همکاران، 
2009(. از آنجایی كه در بسياری از نقاط كشور ما، چرا عامل اصلی تخریب 
پوشش گياهی محسوب می شود، الزم است به منظور بررسی واكنش گياهان 



134 )پژوهش وسازند گی( 

تغییرپذیری مشخصات ابعادی  ...

در مقابل چرا، مطالعاتی صورت گيرد. نتایج تحقيقات نشان می-دهد كه چرا 
بر كاهش پوشــش گياهی و همچنين كاهش درصد گونه های خوشخوراک 
 Tavakoli ،و همکاران، 2001(. بــه عنوان مثال Cao( تاثيــر می گذارد
)2001( در بررســی خود در یک قرق پنج ساله اســتان بوشهر به اثرهای 
مثبت كمی و كيفی قرق در افزایش تراكم پوشــش گياهی و درصد گياهان 
خوشخوراک اشــاره كرده اســت. Baghestani Meybodi و همکاران 
)2006( در بررسی اثرهای كوتاه مدت شدت های مختلف چرای بز بر برخی 
خصوصيات پوشــش گياهی در مراتع اســتپی یزد، نشان داد كه شدت های 
چرایی اعمال شــده در كوتاه مدت بر كل درصد پوشــش گياهی و تركيب 
گونه ای تاثير معنی دار نداشــت. Jalilvand و همکاران )2007( نيز تاثير 
چراي بحراني بر پوشش گياهی و برخی خصوصيات شيميایی خاک در مراتع 
كجور نوشــهر را بررسی نمودند و به این نتيجه دست یافتند كه گندميان و 
پهن برگان علفی دارای بيشــترین پوشش گياهی در منطقه مرجع بودند و با 
افزایش چرا، درصد پوشــش گياهان بوته ای افزایش یافته است. Moridi و 
همکاران )2007( طي مطالعه اي با بررسی چرای دام بر توده گياهی زمينی 
در طول فصل رویش در علفزارهای كوهســتانی زاگرس، نشان دادند كه در 
مورد كل توده گياهی اندام های زیر زمينی و همچنين توده گياهی ریشه های 
نازک، هر دو عامل رویشگاه و زمان مهم بوده اند. در هر دو مورد، توده گياهی 
در دو زمان نمونه گيــری، در تيمار قرق بيش از تيمار تحت چرای دام بوده 
اســت. همچنين نتایج این تحقيق نشان داد كه توده گياهی ریزوم ها تنها با 
زمان افزایش پيدا كردند، اما اختالف معنی داری بين توده های گياهی ریزوم 
در داخل و خارج قرق نبوده است. Eccard و همکاران )2000( به اثر چرای 
دام بر كاهش عامل پوشــش گياهی و عدم تغيير عامل ارتفاع گونه ها اشاره 
داشــتند. Nikbole و  Ojima)2004( اثر چرای دام را در گراسلندهای 
مغولستان مطالعه كردند و به این نتيجه رسيدند كه پوشش گياهی با افزایش 
شدت چرایی كاهش می یابد. Chen و همکاران )2007( جهت ارزیابی اثر 
چرا بر بيوماس ســرپا و توليد اوليه ناخالص در مراتع مغولستان نشان دادند 
كه با افزایش شدت چرا از ميزان محصول سرپا و توليد اوليه ناخالص كاسته 
می شــود. Li و همکاران )2008( نيز در بررســی خود، بيشتر متاثر شدن 
پوشش الشــبرگی نسبت به پوشــش تاجی از تنش چرای شدید در استپ 
بيابانی مغولستان اشاره كردند. Akbarlou و همکاران )2013( در بررسی 
اثر شــدت چرا بر روی بيوماس هوایی و زیرزمينی و ویژگی های ســاختاری 
ســه گونه مهم گندميان در علفزارهای كوهســتانی چهارباغ استان گلستان 
گزارش كردند كه اختالف معنی داری بين بيوماس زیرزمينی و هوایی ســه 

 Stipa barbata و Bromus tomentellus ،Festucaovina گونــه
وجود دارد. بطوری كه بيشــترین و كمترین بيوماس هوایی به ترتيب مربوط 
بــه گونه B. tomntellus در مناطق قــرق و بحرانی با ميانگين 46/95 و 
1/86 گرم در پایه می باشــد. بيشترین و كمترین بيوماس زیرزمينی را گونه 
B. tomentellus در دو منطقه قرق و بحرانی به ترتيب با ميانگين 64/12 
و 2/6 گــرم در پایه بــه خود اختصاص داد. همچنين نتایج آنها نشــان داد 
كــه چرای مفرط و طوالنی مدت دام در منطقه مورد مطالعه ســبب كاهش 
عمق ریشــه و ارتفاع گونه B. tomentellus بــه ترتيب به مقدار 12/75 
و 31/3 ســانتي متر نسبت به سایت بدون چرا شــده است. از طرفی سطح 
تاج پوشــش گياهی با حركت از منطقه قرق به منطقــه بحرانی برای گونه                       
 F. ovina به مقدار 103 ســانتی متر مربع، برای گونه B. tomentellus
به مقدار 185/42 ســانتی متر مربع و به 48/22 سانتی-متر مربع برای گونه 

S. barbata كاهش مي یابد.
 گونه Artemisia fragrans یکی از عناصر اصلی ناحيه رویشی ایران 
و تورانی در رویشــگاه های اقليم رویشی آذربایجانی در شمالغرب كشور و به 
 Artemisia ویژه اســتان آذربایجان غربی محسوب می شود. از طرفی گونه
fragrans یکــی از مهم ترین گونه های مورد چــرای دام در این مناطق به 
شــمار می رود. از اینرو با توجه اهميت گونــه مذكور و اینکه اطالعات كمی 
 Artemisia در خصوص تغييرپذیری مشــخصات ابعــادی و بيوماس گونه
fragrans تحت شــدت های مختلــف بهره برداری در مراتع كوهســتانی 
شــمالغرب كشــور وجود دارد و با اســتناد به اینکه با مطالعه تاثير شــدت 
چرا بر روی گياهان می توان به عالیم هشــدار دهنــده ای كه باعث تخریب 
اكوسيســتم های مرتعی می شــوند پی برد، از اینرو در پژوهش حاضر تاثير 
شدت های مختلف چرا بر روی ویژگی های ساختاری و اجزاي بيوماس اندام 
هوایی و زمينی گونه Artemisia fragrans در مراتع كوهســتانی خوی 

به عنوان منطقه معرف اقليم رویشی آذربایجانی مورد بررسی قرار گرفت. 

مواد و روش ها
براي انجام پژوهش حاضر، ســه مکان مرتعي كه معرف اقليم رویشــي 
آذربایجاني در ناحيه رویشــي ایران و توراني مي باشــند، در مناطق دیزج و 
بطچي شهرســتان خوي انتخاب شدند )شــکل1(. توضيح اینکه مکان های 
انتخابی مربوط به یک حوزه آبخيز یا ســامان عرفی نمی باشند، بلکه متعلق 
به دو منطقه دیزج و بطچی می باشــند و همانگونه كه در شــکل1 مشاهده 

می شود با فواصلی نسبت به همدیگر قرار گرفته اند. 

شکل 1- موقعیت مکان هاي مورد بررسي در مناطق دیزج و بطچي شهرستان خوی
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هر ســه مکان كه نسبت به همدیگر یک تا ســه كيلومتر از همدیگر فاصله 
دارنــد، بگونه ای انتخاب شــد كه از نظر عوامل اقليمــي و  ادافيکي، تقریبا 
یکســان و طبق بررسی های طرح شناخت مناطق اكولوژیک كشور، در گروه 
اكولوژیــک همگن قرار گيرند، ولی هر ســه مکان از نظر شــدت چراي دام 
)چراي زیاد یا ســنگين، چراي متوســط، چراي كم یا ســبک( متفاوت اند 
)جدول1(. اراضي مورد مطالعه، دشــت دامنه اي داراي خاک از نوع قهوه اي 
با عمق نســبتاً زیاد می باشــد كه بر روي تشــکيالت آهکي جوان مســتقر 
شــده اســت. بافت خاک عمدتا متوسط شــني- لومي تا لومي- رسي و در 
بعضي مناطق داراي خاک ســنگين رسي- لومي، بدون محدودیت شوري یا 
قليایي مي باشــد. اقليم منطقه، نيمه خشک سرد با ميانگين بارندگي ساالنه 
265/4 ميلي متر و متوســط دمای ســاالنه، 12/9 درجه سانتيگراد می باشد 

)مهندســين مشاور جامع كشــور، 1377(. دام غالب چراكننده اكثراً از نژاد 
گوســفند ماكویي تشکيل شــده كه در بين گله، بز نيز تا حدود 20 درصد 
تركيب گله وجود دارد. مراتع مورد بررســي عليرغم داشــتن ارتفاع نســبتا 
زیاد از ســطح دریا )محدوده ارتفاعي 2200- 1200 متر(، در مقام مقایسه 
بــا مراتع كوه هاي اورین خوي كه در محدوده ارتفاعي 3650- 2700 متر از 
ســطح دریا پراكنش دارند، بر اساس عرف رایج، به عنوان مراتع روستایی و 
قشــالقي در طول سال مورد استفاده دام عشایر قرار مي گيرند. اما بر اساس 
نظر دامداران بومي، بســته به ميزان دسترسي و شدت پایکوبي این مناطق 
سه گانه مورد مطالعه شدت چراي متفاوتي در طول ساليان دراز تجربه كرده 
اســت كه در سال مورد بررسی، در مکان اول برای چرای یک راس گوسفند 
نژاد ماكویی چرا كننده در مراتع منطقه، 0/8 هکتار و برای مکان های دوم و 

سوم به ترتيب 1/2 و 0/6 هکتار در نظر گرفته می شد

تيپ غالب گياهيمکان مرتعي
)بر اساس نمود ظاهري(

وضعيت مرتع
)بر اساس روش چهار 

فاكتوري(

گرایش مرتع
)بر اساس امتياز دهي 

به خاک و پوشش 
گياهي(

شدت چرا *
ميانگين تاج پوشش 

گياهي منطقه 
)درصد(

مکان اول
 Artemisia fragrans-

 Agropyron trichophorum
- Stipa barbata

35متوسطمنفيمتوسط

-Agropyron trichophorum مکان دوم
Thymus koteschianus30كم/سبکثابتمتوسط

- Artemisia fragrans مکان سوم
Agropyron trichophorum20زیاد/سنگينمنفيضعيف

جدول 1- مشخصات مکان های مورد بررسی در مناطق دیزج و بطچی شهرستان خوی 

    پس از انتخاب مناطق نمونه برداري در هر یک از مکان ها، پوشش گياهي 
در داخــل پالت هایي كه بــه فواصل 10 متر از یکدیگر قرار داشــتند و در 
امتداد ترانسکت هاي 100 متري مستقر شده بودند، اندازه گيري شد. در این 
خصوص، بر مبناي دستورالعمل طرح ملي ارزیابي مراتع مناطق مختلف آب 
و هوایي كشــور )Arzani 1998( و با توجه به اینکه پالت هاي بکار رفته، 
از نظــر ابعاد و از نظر كفایت تعداد نمونه با روابط آماري توصيه شــده براي 
مراتع كشــور )Mesdagi ،1990 ،Basiri، 1998( همخواني داشته و از 
نظر آماري نيز نماینده مطمئني از جامعه گياهي باشد، تعداد 60 پالت یک 
متر مربعي در هر یک از مناطق نمونه برداري به روش تصادفي سيستماتيک 
بکار گرفته شد و در داخل آنها در صورت وجود گونه مورد مطالعه ابعاد گونه 
Artemisia fragrans شــامل قطر متوسط تاج پوشش، قطر یقه، ارتفاع 
گياه، الشــبرگ، بيوماس هوایي و زیرزمينی اندازه گيری شد. در نهایت براي 
هر منطقه تعداد 46 پایه از این گونه مورد اندازه گيري شــد. در این خصوص 
قطر تاج پوشــش در سه جهت اندازه گيري شد كه انتخاب قطرها به تجربه و 
مهارت كارشناس بستگي دارد. جهت هاي انتخابي به صورتي بود كه ميانگين 

آنها برابر با قطر متوسط تاج پوشش گياه باشد 
 Mokhtari Asl 2009؛   همــکاران،  و   Mohammadi Golran(
و  Mesdagi، 2008(. قطر یقه گونه مورد بررســی از قســمت یقه گياه 

)چســبيده به ســطح خاک( توســط متر و براي اندازه گيــري ارتفاع آن، 
پایين ترین حد رشــد ســال جاري در تاج پوشــش گياهي تا حد باالیي آن 
در نظر گرفته شــد )Cao و همکاران، 2001؛ Tahmasebi و همکاران، 
2012(. برای محاسبه سطح پوسش تاجی و حجم به ترتيب از روابط )1( و 

)2( به شرح زیر استفاده شده است 
و    Mokhtari Asl همــکاران، 2009؛ و   Mohammadi Golran (

 :)2008 ،Mesdagi

HSV ×= xs         رابطه 2:   π
4
1

= رابطه 1:      

 )X( ،ســطح تاج پوشش بر حسب سانتی متر مربع )S( كه در روابط مذكور؛
قطر متوســط بر حسب ســانتی متر، )V( حجم بر حسب سانتی متر مکعب 
و )H( ارتفاع بر حســب ســانتی متر می باشــند. نمونه برداری از اندام های 
زیرزمينی با حفر خاک و اســتخراج ریشــه پایه هاي مورد مطالعه انجام شد. 
شــایان ذكر اســت بيوماس هوایي و زیرزمينی پــس از تفکيک، در داخل 
پاكت های جداگانه قرار داده و به آزمایشــگاه منتقل شدند و در آزمایشگاه، 
نمونه ها به مدت 24 ســاعت در دمای 70 درجه ســانتيگراد در داخل آون 

* شدت چرا در مکان هاي مورد بررسي؛ بر مبناي ميزان دامگذاري، ميزان بهره برداري و فاصله از محل اطراق دام و محل آبشخوار، در نظر گرفته شده است.
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قرار گرفتند و پس از خشــک شــدن، اقدام به توزین آنهــا گردید. پس از 
جمع آوری داده ها، نرمال بودن آنها با آزمون دارلينگ بررســی شــد، ضمن 
اینکه آزمون بررســی همگنی واریانس ها از طریق آزمون ليون نيز انجام شد. 
نتایج این آزمون نشــان داد تمامي ســري داده مورد بررسي در این تحقيق 
داراي توزیع نرمال در ســطح اطمينان پنج درصد مي باشــد. جهت مقایسه 
ویژگی ها و مولفه های بيوماس گونه Artemisia fragrans در مکان های 
مورد بررســی، از تجزیه واریانس یک طرفه )طرح كاماًل تصادفی( اســتفاده 
شد. همچنين جهت مقایسه معني دار بودن اختالف ميانگين بين هر یک از 

پارامترهای مورد بررسی از آزمون چند دامنه ای دانکن استفاده شد. 

نتایج
مکان مرتعی اول و مکان مرتعی ســوم كه از لحاظ تركيب پوشــش گياهی 
شبيه هستند گونه Artemisia fragrans  با درصد تاج پوشش به ترتيب 

با 40/32 و 23/56 درصد به عنوان گونه غالب شناخته شد. در مکان مرتعی 
دوم، گونه Agropyron trichophorum با 28/56 درصد تاج پوشــش 
به عنوان گونه غالب، وگونــه Thymus koteschianu با 15/86 درصد 
تاج پوشــش گونه همراه این تيپ را تشکيل دادند. فهرست گونه هاي همراه 
در هر یک از مکان هاي مورد بررســي در جدول 2 ارائه شده است. همانگونه 
كه در جدول مذكور مشــاهده مي شــود گونه Artemisia fragrans در 
هر ســه مکان جزو گونه هاي مشترک اســت. در مجموع 28 گونه متعلق به 
 Asteraceae و poaceae 11 خانواده گياهی شناسایی گردید تيره های
بــه ترتيب بــا 8 و 5 گونه، مهم تریــن تيره های این منطقه می باشــند و 9 
 Apiaceae, Caryophylaceae, Chenopodiaceae,)تيــره
 Cyperaceae, Euphorbiaceae, Fabaceae, Lamiaceae,
Rosaceae, Scrophalariaceae) از اهميــت كمتری برخوردار بوده 

و هر كدام با یک یا دو گونه در منطقه حضور داشتند.

مکان اول مکان دوممکان سوم

Agropyron trichophorumAcanthophyllum microcephalumAchilea cuneatiloba

Annual forbAchilea cuneatilobaAgropyron pectiniform

Annual grassAgropyron pectiniformAgropyron trichophorum

Artemisia fragransAgropyron trichophorumAmygdalus scoparia

Carex stenophyllaAnnual forbAnnual forb

Eryngium billardieriAnnual grassAnnual grass

Euphorbia aucheriArtemisia fragransArtemisia fragrans

Euphorbia aucheriAstragalus gossypinusAstragalus gossypinus

Noea mucronataCentaurea aucheriBromus tomentellus

Stachyis inflataEryngium billardieriCentaurea aucheri

Thumus kotschyanusEuphorbia aucheriCirsium arvense

Noea mucronataCynodon dactylon

Stachyis inflataEryngium billardieri

Stipa barbataEuphorbia aucheri

Thumus kotschyanusKochia prostrata

Verbascum stachydiformeNoea mucronata

Scariola orientalis

Stachyis inflata

Stipa barbata

Thumus kotschyanus

Verbascum stachydiforme

جدول 5-  عملکرد مدل های مختلف در برآورد پارامتر وزن مخصوص ظاهری
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 Artemisia fragrans نتایج تجزیه واریانس پارامترهای مورد بررسی گونه
در ســه مکان مرتعی با شــدت چرای سبک، متوسط و سنگين حاكی از آن 
اســت كه اختالف معنی داری بين سه منطقه چرایی براي گونه مورد بررسی 
از لحاظ پارامترهای بيوماس هوایی، بيوماس زیرزمينی، قطر متوســط تاج، 
ســطح تاج پوشش و حجم بوته در ســطح پنج درصد وجود دارد. همچنين 
اختالف معني داري براي پارامتر ارتفاع گياه بين سه منطقه چرایی در سطح 

یک درصد براي گونه مورد بررسی وجود دارد. به عبارتی با توچه به متفاوت 
بودن شــدت چرا در مکان های مورد بررسی، كميت هر كدام از پارامترهای 
مورد مطالعه، در هر ســه مکان متفاوت اســت اما در بين پارمترهای مورد 
بررسی، كميت قطر یقه و ســطح یقه اختالف معنی داری را در سه مکان با 

شدت های مختلف چرا نشان نداد )جدول 3(.

سطح معني داريمقدار Fميانگين مربعاتمجموع مربعاتدرجه آزاديمنبع تغييراتویژگی

یی
هوا

س 
وما

0/00*217316/748658/3714/07شدت چرابي

--4427079/06615/43خطا

---4644395/81كل

س 
وما

بي
نی

زمي
زیر

0/00*2443/31221/6511/09شدت چرا

--44693/2215/75خطا

---461136/53كل

ط 
وس

 مت
طر

ق
اج

ت

0/005*218071/149035/5718/9شدت چرا

--4421072/77478/92خطا

---465923/91كل

قه
ر ی

قط

2187/1493/571/89n.s0/16شدت چرا

--442172/7749/28خطا

---462359/91كل

فاع
ارت

0/004**22511912559/50294/84شدت چرا

--441874/2742/59خطا

---4626993/27كل
ج 

ح تا
سط

ش
وش

0/007*27567902/853783951/4015/61شدت چراپ

--443/7101674145/522خطا

---463/7858كل

قه
ح ی

سط

2154114/47077057/231/85n.s1/17شدت چرا

--441914959/5641629/55خطا

---462069074/033كل

جم
ح

0/014*21/102946/94714/73شدت چرا

--446/102881/93674خطا

---467/10582كل

گ
شبر

0/00*2109/2254/6112/62شدت چراال

--44190/274/32خطا

---46299/49كل

جدول 3- پارامترهای مدل های استفاده شده و ضرایب كالیبراسیون

** ، * و ns به ترتيب بيانگر تفاوت معنی دار بين مکان های مورد بررسی در مناطق دیزج و بطچی در سطح 1 و 5 درصد و عدم حضور معنی داری است. 
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چرای سبکچرای متوسطچرای سنگينپارامتر

42/32b± 5/5868/56a± 5/7276/42a± 7/27بيوماس هوایی )گرم در پایه(

44/65b± 24/2989/98a± 53/6395/32a± 53/71بيوماس زیرزمينی )گرم در پایه(

16/75a± 6/7517/20a± 5/7917/56a± 5/59قطر یقه )سانتيمتر(

8/59c± 2/5512/58b± 1/6120/89a± 1/14الشبرگ )گرم در متر مربع(

83/29c± 6/9736/50b± 5/4342/43a± 4/59ارتفاع )سانتيمتر(

30/25c± 12/9635/40b± 9/8347/43a± 13/77قطر متوسط تاج پوشش )سانتيمتر(

187/43a± 32/15255/17a± 40/15288/42a± 69سطح یقه )سانتيمترمربع(

980/51c± 193/331054/57b± 133/331838/51a± 250/81سطح تاج پوشش)سانتيمترمربع(

31957/53b± 8222/3543908/83ab± 6034/8770167/04a± 11638/33حجم )سانتيمترمکعب(

جدول4- پارامترهای گونه Artemisia fragrans  تحت شدت های مختلف چرا در مناطق دیزج و بطچی شهرستان خوی 

بر اســاس نتایج آزمون چند دامنه ای دانکن، ميانگين پارامترهای 
مورد بررســی دارای اختالف معنی داری هستند. به عبارتی ميانگين 
پارامترهای بيوماس هوایی، ســطح تاج پوشــش، حجــم بوته، قطر 
متوســط تاج، الشــبرگ و ارتفاع گونه مورد مطالعه در مکان مرتعی 
با شدت چرای ســبک، بيشترین مقدار را داراســت. بيشترین مقدار 

ميانگيــن متعلق به پارامتر بيوماس هوایی با 76/42 گرم در متر مربع 
در مکان مرتعی با شــدت چرایی سبک و كمترین مقدار آن با 42/32 
گرم در متر مربع مربوط به مکان مرتعی با شدت چرای سنگين است. 
پارامتر بيوماس زیرزمينی، كمترین مقدار با 46/65 گرم در متر مربع 

در مکان مرتعی با شدت چرایی سنگين را داراست )جدول 4(. 

حروف a ، b و c و ... نشان دهنده اختالف معنی دار بين ميانگين مناطق در سطح اعتماد 95 درصد می باشد. 

در بين پارامترهای مربوط به ویژگی های ساختاری كه شامل الشبرگ، 
ارتفاع، قطر متوسط تاج پوشــش، سطح تاج پوشش، حجم می باشند 
نيز سایت مرتعی تحت چرای ســنگين كمترین ميزان ميانگين را به 
خود و ســایت مرتعی تحت چرایی سبک بيشترین ميزان ميانگين را 
به خود اختصاص داده اند. در بين پارامترهای ساختاری مورد بررسی، 
ميانگين قطر یقه و ســطح یقه در شــدت های مختلــف چرا، تفاوت 

معنی داری نداشــت. در حالت كلی، افزایش شــدت چرا باعث كاهش 
 Artemisia fragrans كميت پارامترهای مورد بررســی در گونه
شــد، بطوری كه با افزایش شــدت چرا از ميانگين پارامترها كاســته 

می شود.
در جدول 5 ميزان درصد تغيير پارامترهاي مختلف در دو مکان چراي 

سنگين و متوسط نسبت به مکان چراي سبک محاسبه شده است. 

پارامترردیف
درصد تغيير نسبت به مکان چراي سبک

مکان چراي سنگينمکان چراي متوسط
44/62-10/28-بيوماس هوایی )گرم در پایه(1

53/15-5/60-بيوماس زیرزمينی )گرم در پایه(2

4/61-2/62-قطر یقه )سانتيمتر(3

58/87-39/78-الشبرگ )گرم در متر مربع(4

28/70-16/56-ارتفاع )سانتيمتر(5

36/22-25/36-قطر متوسط تاج پوشش )سانتيمتر(6

18/46-11/52-سطح یقه )سانتيمترمربع(7

46/67-42/64-سطح تاج پوشش )سانتيمترمربع(8

54/45-37/42-حجم )سانتيمترمکعب(9

جدول4- پارامترهای گونه Artemisia fragrans  تحت شدت های مختلف چرا در مناطق دیزج و بطچی شهرستان خوی 

عالمت - نشان دهنده روند كاهشي پارامترهاي اندازه گيري نسبت به مکان چراي سبک در هر یک از مکان های چراي متوسط و سنگين
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نتایج حاصل از نسبت درصد تغييرات پارامترهاي اندازه گيري نسبت 
به مکان چراي سبک در هر یک از مکان های چراي متوسط و سنگين 
)جدول 5( نشان می دهد كه بيشترین كاهش مربوط به مکان با چراي 
سنگين و پارامتر الشبرگ )58/87- درصد( است. همچنين كمترین 
كاهــش مربوط به مکان با چراي متوســط و پارامتر قطر یقه )2/62- 
درصد( اســت. در حالت كلی درصد تغييرات پارامترهاي اندازه گيري 
نســبت به مکان چراي سبک در هر یک از مکان های چراي متوسط و 
سنگين روند كاهش را داشته است. هرچند در مکان با چرای متوسط 
نيز رونــد درصد تغييرات پارامترهای اندازه گيری نســبت به مکان با 
چرای سبک منفی می باشــد اما همانطوری كه در جدول 5 مالحظه 
می گردد، كميت این تغييرات در مکان با چرای سنگين نسبت به چرای 
متوسط نيز زیاد است. به عبارتی با افزایش شدت دامگذاری )سبک به 
متوسط و متوسط به سنگين( كميت درصد تغييرات پارامترهاي اندازه 
گيري افزایش می یابد. به عنوان مثال اختالف بين درصد تغييرات در 
دو پارامتر بيوماس هوایــی و بيوماس زیرزمينی در دو مکان با چراي 
متوســط و چراي سنگين دارای مقدار باالتری است. به طوری كه این 
مقدار بــرای پارامتر بيوماس هوایی در مکان با چراي متوســط برابر 
10/28- درصد و برای چراي ســنگين برابر 44/62- درصد اســت و 
برای بيوماس زیرزمينی در دو مکان با چراي متوسط و چراي سنگين 

به ترتيب درصد تغييرات برابر 5/60- و 53/15- می باشد. 

بحث و نتیجه گیری
چرای دام می تواند بر تركيب پوشش گياهی مرتع، توليد خالص اوليه 
و نســبت اندام های هوایی به ریشه گياهان مرتعی تاثير زیادی داشته 
باشــد، اما ميزان تاثير بر اكوسيســتم ها بســتگی به عوامل متعددی 
دارد كه مهم ترین آن، شــدت چرا می باشد )Sanadgol و همکاران، 
 Artemisia 2002(. در پژوهــش حاضر نيز به دليــل اهميت گونه
fragrans كه از عناصر اصلی رویشــگاه های مرتعی در شــمالغرب 
كشــور می باشد، شدت های مختلف چرا بر روی ویژگی های ساختاری 

و بيوماس هوایی و زیرزمينی آن بررسی شد. 
نتایج نشــان داد كه كميت كليه پارامترها به غير از قطر یقه و سطح 
یقه با افزایش شــدت چرا بطور معنی داری از منطقه با شدت چرایی 
سبک به ســمت منطقه با شدت چرای سنگين كاهش یافت. بطوری 
كه با افزایش شــدت چرا، مقدار توليد گونه مورد بررسی كاهش یافته 
اســت. به عبارتی با توجه به این امر كه با افزایش شــدت چرا، ميزان 
برداشت پوشش گياهی توسط دام افزایش می یابد، به دنبال آن درصد 
پوشش گياهی كاهش یافته و در نتيجه مقدار بيوماس كاهش می یابد. 
در منطقــه چرای ســنگين، عالوه بر تاثير چرا بــر كاهش بيوماس و 
اندام های فتوسنتز كننده، باعث لگدكوب كردن خاک توسط دام شده 
و ســاختمان خاک را تحت تاثير قــرار داده و در نتيجه روی فعاليت 
بيوماس زیرزمينی اثر گذاشته و در نتيجه منجر به كاهش مواد غذایی 
 Chen( قابل دسترس گياه می باشد كه این نتایج با یافته های مطالعات
و همکاران، 2007( همسان است. Shifang و همکاران )2008( در 
تحقيقی بيان نمودند كه تحت قرق 6 ســاله، نسبت به چرای سنگين، 
رطوبت خاک بــه ميزان 30 درصد افزایش یافــت. همچنين كاهش 

56 تــا 70 درصدی پوشــش تاجی را به ترتيــب از گياهان بوته ای و 
گرامينه های خوشــخوراک در اثر تيمار چــرای بی رویه بيان نمودند. 
Winther )2005( نيــز بيان نمود كه با افزایش شــدت چرا، مقدار 
بيوماس هوایی پوشــش گياهی كاهش یافته است. در مطالعه دیگری 
Guodong و همکاران )2008( نشــان داد كه افزایش چرا، منجر 
به كاهش بيوماس هوایی و زمينی در گراس ها شــده اســت. در این 
راستا مدلی كه (Chen و همکاران، 2007( جهت ارزیابی اثر چرا بر 
بيوماس و توليد اوليه در مراتع مغولســتان ارائه كردند، نشان می دهد 
كه با افزایش شدت چرا، از مقدار توليد اوليه و بيوماس كاسته می شود. 
عالوه بر پارامترهای بيوماس هوایی و زمينی، ســه پارامتر دیگر یعنی 
قطر متوســط تاج پوشــش، ارتفاع و الشبرگ نيز به ترتيب با از مکان 
مرتعی با شــدت چرای سبک به مکان مرتعی با شدت چرای سنگين 
كاهش می یابند. بر اســاس نتایج، در شــدت چرای سبک، نسبت به 
شــدت چرای سنگين و متوسط، الشبرگ زیادی توليد می شود. دليل 
این امر، تاثير مســتقيم چرا بر گونــه Artemisia fragrans و در 
نتيجه كاهش درصد تاج پوشش آن و كاهش درصد پوشش الشبرگی 
اســت. همچنين Mcevoy و همکاران )2006( بيان نمودند كه با 
افزایش شدت چرا از ميزان پوشش گياهی و الشبرگ كاسته می شود 
و دليل این امر را اثر مســتقيم چرا بر پوشش تاجی گياهان می دانند 
كــه باعث كاهش پوشــش گياهــی كل بویژه گياهــان غالب و مورد 
عالقه دام می شــود. از آنجایی كه اندام های زیرزمينی به عنوان یکی 
از پارامترهای موثر در ســاختار پوشش گياهی، مطرح است، می توان 
اظهار داشــت كه علفخواران تاثير قابل توجهی بر اندام های زیرزمينی 
گياهــان دارند؛ این تاثير بــا افزایش فاصله از كانــون بحران كاهش 
می یابد )Arzani، 1998(. پژوهش حاضر نشان دهنده كاهش عمق 
ریشــه با افزایش شدت چرا بود. تاثير چرای دام بر ریشه گياهان یکی 
از موثرترین عوامل ایجاد تخریب در اكوسيســتم های مناطق خشک و 
نيمه خشــک می باشد. با تخریب مرتع، توســعه ریشه ها ضعيف شده 
و ایــن نه تنها باعث افزایش حساســيت گياهان به عوامل نامســاعد 
محيطي خواهد شــد، بلکه غلظت مواد غذایی در خاک را نيز كاهش 
خواهد داد. Akbarlou و همــکاران )2012( نيز در پژوهش خود 
در مراتع كوهســتانی چهار باغ در بررسی اثر شدت¬های مختلف چرا 
بر بيوماس هوایی و زیرزمينی و خصوصيات ســاختاري سه گونه مهم 
  Festuca ovina ،  Stipa Arabica (Stipa barbata)، گندميــان
Bromus tomentellus به نتایج مشــابهی دست یافتند. همچنين 
نتایــج ) Thorntonو  Hild( ،)1996 ،Millard و همکاران، 2001(، 
نشان داد كه چرای دام عالوه بر كاهش اندام های هوایی می تواند رشد 
و توسعه ریشه ها را نيز تحت تاثير قرار دهد. البته شایان ذكر است كه 
گاها تفاوت هایی در نتایج پژوهشــگران در این زمينه باشد كه این امر 
به دليل تفاوت موجود در اكوسيســتم مورد مطالعه به لحاظ پایداری 
و شــدت چرای دام ها و همينطور نوع گونه های مورد بررســی است. 
همچنين براساس یافته های حاصل از این پژوهش، افزایش فشارهای 
محيطی )چرای دام(، كاهش ارتفاع پوشش گياهی را به دنبال داشته و 
منجر به كاهش اندام های سبزینه دار گياهی و یا به عبارت دیگر باعث 
كاهش سوخت و ســاز مواد غذایی می شود. Sanadgol و همکاران 
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تغییرپذیری مشخصات ابعادی  ...

 Bromus 2002(، در بررسی خود به كاهش معنی دار ارتفاع گونه(
tomentellus اشــاره كرده است. در یک نتيجه گيری كلی می توان 
بيان كرد كه هرچند گونه Artemisia fragrans یک گونه بوته ای 
بوده و فقط رویش ســال جاری مورد اســتفاده دام قرار می گيرد، از 
طرفی اســتفاده از آن مســتلزم از بين رفت تركيبات معطر آن در اثر 
بارندگی ها اســت، در مناطقــی مانند منطقه مورد بررســی كه گونه 
شــاخص و غالب و مورد اســتفاده دام منطقه می باشد، فشار محيطی 
نظير چرا بر روی آن تاثير بســزایی خواهد داشت و در صورت استفاده 
از آن تحت چرای سنگين و عدم استفاده از اصول صحيح بهره برداری 
از آن در طول ســاليان متوالی، باعث كاهش قدرت بازسازی و قدرت 
رویشــی گياه خواهد شــد. همچنين از نتایج تحقيق حاضر، این نکته 
بر مي آید كه چراي دام فشــارش بيش از آنکــه به خصوصيات طوقه 
نظير قطر و سطح آن اثر كاهشي داشته باشد بيشترین تغيير كاهشي 
مربوط به خصوصيات بيوماس هوایي و زیرزميني اســت. لذا پيشنهاد 
می گردد مدیریت صحيح و روش های مناســب بهره برداری در مراتع 
منطقه مورد مطالعه و جلوگيری از چرای مفرط اعمال گردد، تا ضمن 
جلوگيری از این روند به پایداری مراتع مذكور كمک نماید. همچنين 
در پژوهش حاضــر تنها به برخی از ویژگی های ســاختاری پرداخته 
شــد، بنابراین الزم است تا در مطالعات آتی ویژگی های بيشتری مورد 
بررسی قرار گرفته و اینگونه مطالعات در سایر مناطق مرتعی كشور و 

روی گونه های دیگر مرتعی نيز صورت پذیرد.
یافته های حاصل از این پژوهش نشان می دهد كه در مراتع كوهستاني 
خوي، چرای دام بر مولفه هاي مختلف رویشــي گياهان تاثير داشــته 
است. پيشــنهاد می گردد مدیریت صحيح و متناسب در مراتع منطقه 
مــورد مطالعه و جلوگيــری از چرای زودرس اعمــال گردد، تا ضمن 
جلوگيــری از ایــن روند به توليد پایدار مراتع كمــک نماید. عالوه بر 
این، تحقيق حاضر تنها به طول ریشه ها و برخي مشخصات ساختاري 
گونه های مختلف پرداخته و انجام مطالعات بيشتر در خصوص اثر چرا 
در مورد سایر خصوصيات ریشه، بانک بذر و قدرت جوانه زني گياهان 
در هر یک از مناطق  توصيه مي گردد. بدین ترتيب با مدیریت صحيح 
مراتع كوهستاني به پتانســيل های بالقوه و بالفعل این اكوسيستم ها 
توجه مي شود و از تخریب رویشگاه های آن با تغيير كاربری، بوته كنی 

جهت تامين سوخت دامداران و فشار چرایی جلو گيری مي گردد.
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