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خصوصیات از برخی بررسی
(Poa araratica) آرارات چمن اکولوژیکی

اردبیل) سو استان قره آبخیز موردي درحوزه (مطالعه

bb

چکیده
آن از استفاده نهایتًا و اطالعات کاربردي به دسـتیابی باهدف ( Poa araratica)چمن آرارات اکولوژیکی ازخصوصیات برخی بررسـی
بازدید و گیاهی پوشـش نقشـه کمک به بود که ابتداء طریق بد ین روش بررسـی گرفت، انجام مراتع وتوسـعه اصالح دربرنامههاي
جمعًا گیاهی پوشش شرایط و وسـعت اساس بر درهرمنطقه سپس گردید، گونه این رویشگاه نقشـه تهیه به اسـتان اقدام مراتع از
با استفاده تصادفی سیسـتماتیک روش با ازسـایتها یک هر در شـد، انتخاب بهمنظور نمونهبرد اري واندازهگیري سـایت تعداد12
سیستم ،تعداد بذر، زادآوري، تاجی، درصد فراوانی، فنولوژي، پوشش مربوط به آن، فاکتورهاي امتداد در پالت گذاري و ازترانسکت
و کوهستانی مناطق (Poa araratica) چمن آرارات رویشـگاه اصلی است، گردیده مطالعه رجحانی، ارزش شیمیایی و ریشـه،ترکیب
) طالش ارتفاعات و سبالن دامنههاي در ازسطح دریا آزاد متري 2800 باالي 1600تا نیز در ارتفاع اردبیل کهدراسـتان اسـت مرتفع
این نسبی تاجی پوشـش د رصد میکند، میانگین پیدا گسـترده تأمین رطوبت حضور شـرط به متفاوت جغرافیایی جهات در باغرو)
نسبتًا 7 < خاك pH و متر بر زیمنس دسی 1< خاك Ec حد مطلوب است، متغیر درصد 12 تا 4 بین گیاهی پوشش ترکیب در گونه
قوه نامیه دارد، د رصد وجود بذر عدد میلیون 3/52 کیلوگرم هر در متوسـط طور به میکند و تولید زیادي بذر ، میباشـد اسـیدي
مرحله عمومًا این است، متغیر منطقه شرایط به بسته شـروع رویش معموالً نظرفنولوژي: از اسـت، متغیر 79 60تا بین گونه این بذر
خرد اد اواسط ادامه میدهد، رشد علفی خود به خرداد تا اواسط نموده و شروع فروردین از اواسط ییالقی(ارتفاع 2000متر) مراتع در
آزمایش براساس میباشد، ریزش ماه زمان شـهریور اوایل مرداد تا اواسط از و بذر رسـید ن و شـکلگیري زمان زمان تیر اواسـط تا
و بیشتر ارزش رجحانی Festuca ovina, Bromus tomentellus، Dactylis glomerata، Poa bulbosa مانند  گونههاي نسبت به شد ه انجام
قدرت چون مزایایی داشـتن با گونه این اسـت. برخورد ار کمتري رجحانی ارزش از Astragalus effusus, Trifolium repensاز گونههاي
در میتوان و خشکی یخبندان و برابرسـرما در مقاومت برابرلگد کوبی، در مقاومت دائمی بود ن، زیاد ، زادآوري منطقه، با سـازگاري

گیرد. قرار استفاد ه مورد مرتعکاري د ر مخلوط کشت

آرارات چمن اکولوژي، ات سبالن، اردبیل، کلیدي: کلمات

 در
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مقدمه
استپی  نیمه مناطق در به ویژه مرتعی ایران اکوسیستمهاي  امروزه
و ــنگین س و مفرط هنگام، زود چراي ) صحیح ــا ن ــتفاد ههاي اس اثر در
شاخص و مهم گونه هاي از ژنتیکی، بسیاري ــایش فرس اراضی) و تبدیل
یا و بوده د رحال انقراض ــد گردن ضبط ثبت و جایی در اینکه ــد ون ب آن
عرصههاي از ــدي کلی و ــاخص ش گونههاي حذف گردیدهاند. ــرض منق
کار براي و دشواري محیطی ــت بحرانهاي زیس افزایش موجب طبیعی
مرتعی مهم گونههاي اکولوژي خصوصیات بررسی شد، خواهد آیندگان
و نهایتاً ذخایر ژنتیکی ــظ کاربردي،حف اطالعات به ــتیابی دس منظور به
این اصلی اهداف از مراتع ــعه توس و اصالح دربرنامههاي آن از ــتفاده اس
ترکیه آرارات ــاي کوهه گونه اصلی این ــاء منش ــد. میباش مطالعات نوع
چمن اصلی رویشگاه ،(3) است شده گرفته آن از هم گونه اسم که است
متر 2800 1600تا درارتفاع اردبیل ــتان دراس (Poa araratica) آرارات
جهات در و ــد باغرو) میباش و ارتفاعات طالش ( ــبالن در دامنههاي س
ولی گستردگی ــود ــاهده میش مش پراکنده طور به متفاوت جغرافیایی

چون مزایایی داشتن با ــت، ــتر اس بیش 2000متر ارتفاعات باالي در آن
اهمیت حائز ــدید، لگد کوبی، ش سرماي برابر در مقاومت ــخوراکی، خوش
ــورتحقیقات قابل کش از ــارج خ و داخل منابع ــی بررس در ــت، اس بوده
که در خصوص مطالعاتی ــت اس نگرفته صورت خصوص آن د ر ــی توجه

میباشد: ذیل بهشرح انجام شده گونه این رویشگاههاي
انواع  ــی گیاهشناس خصوصیات ایرانیکا ــور فل در ،(15)Rechinger 
است که نموده گزارش را Poa جنس از گونه 41 و نموده ــریح تش را پوآ
میباشد ، اردبیل ــتان و اس ــبالن به مراتع س مزبوط گونه تعداد 8 آن از
فوقالذکر ــزارش گ آرارات ( Poa araratica ) در ــن چم ــگاههاي رویش

است: ذیل آمد ه بهشرح
هشتپر  متر،گیالن، 3040 ارتفاع د ر کندوان تونل اطراف مازندران،
ارتفاع بین2900 در تهران، دماوند 2300 متر، د رارتفاع ارتفاعات طالش
در ــبالن س متر،آذربایجان،کوه ارتفاع2850 در فیروزکوه و تا4000متر،

متر. ارتفاع2700
 Poa و Poa crassinervis ــذور ب ــی جوانهزن ،(17) Watanabe

Pajouhesh & Sazandegi No:78  pp: 2-10

Research of ecological characteristics Poa araratica in rangeland ecosystem of aras watershed Gharehsu Ardabil 

province

By:Sharifi J. Member of Scientific Board of Agricultural Research Center of Ardabil Province, Shahmoradi A., 

Member of Scientific Board of Forests and Rangelands Research Institute

In order to knowing, finding and using of applicable in formation in the range management and forage production farms, 

surveying of ecological characteristics of Poa araratica carried out. The method of studying was as following:  In the 

first step we used the plant coverage plan and surveying of range ecosystems to prepare the habitat of this specious.  

Then, in the every region, with the concerning of area and plant coverage we selected about twelve sites for sampling and 

measuring of indices. In the each of these areas, the factors related to total canopy, species frequency and amount of forage 

yield measured. Also some qualitative characteristics such as root system,phenology, stem ,seed quality, regeneration, 

preference value and chemical composition of The plants were studied. In view point of habitatat, generally these species 

distributed in the hilly lands , in Ardebil province ,the distribution areas of species are Sabalan and Talesh mountains 

slopes ,this plant distributed in this regions in various geographical directions and the existence of moisture is the main 

reguir ment for distribution of this species , coverage percent of these species in total plant coverage combination is 4 to 12 

%. The average deep of root system vary 30 centimeters and and optimum level of soil Ec for this species 1< and optimum 

range of pH is 5 through 7, The seeds of this species are very thing and in average there are about 3.52 million of seeds in 1 

kg, the production of seed by this plan is very well, and average range of generation is 60 through 79, growing start point 

in April is changable, generally in 2000m above sea level the growing start point is in mid April. completion of vegetative 

growth in the late of may.Full flower , ripening and seed dissemination to arrangement in the first of June , first of July 

and late of July.  Due to having high nutritional value ( approximately 14.5 percent protein ) and low quantity of raw 

fiber ( r.f) approximately 24.8- 31.1 percent ) in comparison with accompanying species such as Festuca ovina – Bromus 

tomemtelus Dactylis glomerata – Poa bulbosa etc… this species have high preference value for animals.This plant have 

advantages such as easy propagation( with seed) ,adaptation to region,high regeneration, perennial growing and adequate 

canopy productions and resistence to unsuitable environmental factors ( such as cold, freezing ,drought and overgrazing) 

and can be used in combination with other species in rangelands rebabilitations programmes.

 Key words: Ardebil, Sabalan , Aut-ecology,Poa ataractic
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اکولوژیکی... از خصوصیات  برخی بررسی

ــان نش نتایج ــت، داده اس قرار مطالعه مختلف مورد ــول فص در annua

ــتان تابس تا ــتان زمس از قبل از P.crassinervis ــی جوانه زن ــد میده
سال سراسر در P.annua جوانهزنی صورتیکه در ــت، اس ــر میس آیند ه
مرتفع ــق مناط اما در ــت. اس ــر میس ــانتیگراد س د رجه 10 دماي در
درجه دماي 30 در ماه از 10 مرداد تا دي P.crassinervis ــی جوانهزن
درگونه ماکزیمم به ــیدن درصد جوانهزنی رس است. گراد بوده ــانتی س
خصوصیات است. بوده P.annua از کوتاهتر ــه همیش P.crassinervis

بهنظر P.crassinervis ــه گون د ر ــش روی ــل فص در ــریع س جوانهزنی
رویشگاه گیاهی پوشش توازن و نهالها سایر پایداري براي که میرسد

باشد. مضر
گزارش  گونه 18 ایران در را Poa ازجنس تعداد گونه ،(9)  مظفریان
در ایران عالوه بر ــد میباش گونهها آن جزو آرارات نیز چمن که ــوده نم
غرب روسیه، افغانستان، جنوب عراق، سوریه، ــطین، فلس یونان، آناتولی،
معتدله، اروپا جنوب غربی، آسیاي مرکزي، عربستان، آسیاي ــتان، پاکس

میرویند. نیز ترکستان و قفقاز هندوستان،تالش،
چمن  ــبالن، مراتع س گیاهی ــش پوش ــات درمطالع ــیر(3)، جوانش
خوش ــرما، س به گرامینههاي مقاوم از ــی یک را (Poa araratica)آرارات
این گونه عمده رویشگاه دانستهاند و لگدکوبی دامها به مقاوم خوراك و
متر تا 3500 متر ارتفاع 2000 در ــبالن س مراتع ارد بیل در ــتان در اس

گزارش نموده اند.
خصوصیات گیاهشناسی ،1720 شماره ایران رنگی در فلور قهرمان،

این جغرافیایی ــار انتش نمود ه و ــی .P ) بررس araratica ) آرارات چمن
بشم، سمنان، دامغان، بزگ، کوه شرقی: ــمال ایران درمنطقه ش در گونه
شمال: منطقه در من ،نگار ییالق خوش کهکشان، بستام،کوخ نیزوا، کوه
گزارش سبالن کوههاي غربی: شمال د ر فیروزکوه، پلور، کجور، گدوك،

است(7). کرده

روشها و مواد
مطالعه مورد منطقه جغرافیایی موقعیت - الف

بزرگترین  مربع کیلومتر معادل7905 سطحی با سو قره آبخیز  حوزه
دقیقه و23 درجه 47 ــدوده مح در ــتان میانی اس بخش در حوزه آبخیز
38 تا د قیقه 55 و د رجه در37 و ــرقی طول ش و42 دقیقه تا 48 درجه
بین ارتفاع اختالف ــت. اس گرفته قرار ــمالی ش عرض دقیقه و53 درجه
4811، سبالن قله ترین نقطه تا مرتفع متر ارتفاع 840 نقطه پستترین
جدول -1 در شده انتخاب محل12سایت مشخصات .(4) ــد میباش متر

است. گردیده ارایه

بررسی روش - ب
تعیین و موجود ــات اطالع و تحلیل تجزیه و منابع ــی بررس ابتداء
گرفتن نظر در با اکولوژي ات مطالعات ــا ارتباط ب نیاز در مورد ــل عوام
ــش پوش ــه به کمک نقش ــپس س گردید انجام طرح فرضیه ــداف و اه
این ــگاه رویش ــه نقش تهیه به اقدام ــتان اس مراتع از بازدید و ــی گیاه

ف
 ردی

مطامعاتی سایتهاي اراضینام تیپ

جغرافیاي مشخصات

متر درصدارتفاع به به جهتشیب

اياردبیل (مراتع خابالغی)1 د امنه 20S-W تا 165030تا2100دشتهاي

2( اياردبیل( مراتع خانقاه د امنه 10S تا 160015تا1800دشتهاي

3( لو فندق ماهورياردبیل(مراتع 16005تپه 00S-Wتا

سردابه)4 اياردبیل(ییالق د امنه 15N-E تا 230020تا2600دشتهاي

سران)5 رگه و 20E تا 210030تا2400کوهستاناردبیل(ییالق

6( له تکه ییالق تا3000کوهستانارد بیل ( 20E تا 260030

صائین)7 مراتع ) 20S-.E تا 230030تا2600کوهستاناردبیل

تحقیقاتی)8 (قرق صائین مراتع 15S-.E تا 210020تا23کوهستاناردبیل

9( چوخر گوي (مراتع شهر 15N تا 230020تا2600کوهستانمشگین

بیل)10 شا (ییالق شهر 30N تا 250040تا2800کوهستانمشگین

11( چناق بالغ شهر (ییالق 15NE تا 230020تا2600کوهستانمشگین

نو)12 (ییالق اینچه شهر 20N-W تا 250030تا2800کوهستانمشگین

مطالعه مورد سایتهاي جغرافیاي مشخصات - 1 شماره جدول
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گیاهی پوشش شرایط و ــعت وس ــاس بر اس درهرمنطقه و گونه گردید
و نمونهبرداري ــور بهمنظ مختلف ــات ــایت درارتفاع س تعداد12 جمعاً

ــد. اندازه گیريانتخابش
توپوگرافیک، هواشناسی، کلی ــخصات مش ــایتها س از یکی هر در
براي گردید، تعیین منابع موجود ــتفاده از اس با ــی وزمین شناس خاك
روش با ــایتها ازس کیفی گونه درهریک ــی و کم ویژگی هاي ــی بررس
در امتداد گذاري پالت و ترانسکت از استفاده با تصادفی سیستماتیک
خصوصیات فراوانی، درصد ــی، تاج ــش پوش به مربوط آن، فاکتورهاي
ترکیب ــه، ریش ــتم ــل( تجدید حیات)، سیس مث تولید ــی بررس ــذر، ب

ــت. اس گردید ه مطالعه فنولوژي و رجحانی ارزش ــیمیایی، ش

نتایج
د رترکیب  (Poa araratica) چمن آرارات حضورگونه نحوه  مطالعه
ــایرگونهها س با گونه این اکولوژیکی روابط ــناخت درش ــش گیاهی پوش
از الزم ــري اندازهگی خصوص ــن ای در ــد میباش اهمیت حائز ــط محی و
ارایه تا 8 2 جداول در نتایج آن انجام گردید و ــایتهاي مورد مطالعه س

است. شده
بذر خصوصیات بررسی

گونه  بذر نمونههاي بذر، به مربوط خصوصیات برخی بررسی  جهت
15 مرداد ماه ــاه لغایت م تیر 15 از بذر ــیدن رس در زمان مورد مطالعه
P.araratica درصد حضور بیشترین که در رویشگاههایی روز ده فواصل

مطامعاتی سایتهاي نام
درصد پوشش
نسبی چمن

آرارات

میانگین
درصد پوشش
آرارات چمن

میانگین
درصد پوشش

کل
مرتعی تیپهاي گیاهی نام

18/461265Festuca ovina -- Trifolium repensاردبیل (مراتع خابالغی)

( 10660Trifoliumاردبیل( مراتع خانقاه repens-- Carex sp.

( لو فندق 11/42870Trisetum flavescens-- Trifolium repensاردبیل(مراتع

سردابه) 13/331075Trisetum flavescens -- Trifolium repensاردبیل(ییالق

سران) رگه و 6/15465Bromusاردبیل(ییالق tomentellus -- Festuca ovina

( له تکه ییالق 8/57670Festuca ovina -- Bromus tomentellusارد بیل (

صائین) مراتع ) 12650Festucaاردبیل ovina -- Onobrychies cornuta

تحقیقاتی) (قرق صائین مراتع -10/4548Festuca ovina -- Onobrychies cornutaاردبیل
Astragalus aureus

( چوخر گوي (مراتع شهر 10/486/562Festuca ovina -- Koeleria cristatasمشگین

بیل) شا (ییالق شهر 11/88/572Festucaمشگین ovina--Agropyrun trichophorum

( چناق بالغ شهر (ییالق 10/486/562Festucaمشگین sulcata--Astragalus aureus

نو) (ییالق اینچه شهر 10/81874Festuca ovina -- Koeleria cristataمشگین

فنولوژیکی مراحل

آزمایش مورد فاکتور هاي

رطوبت
(٪)

خشک ماد ه
(٪)

خاکستر
(٪)

پروتئین
(٪)

چربی
(٪)

فیبر
(٪)

کلسیم
(٪)

فسفر
(٪)

رویش 5/9694/045/414/433/424/81/60/7مرحله

گلدهی 5/6294/384/89/743/828/510/6مرحله

دهی بذر 5/5394/274/17/743/531/10/90/6مرحله

مطالعه مورد سایتهاي در گیاهی پوشش مشخصات - 2 شماره جدول

فنولوژیکی سه مرحله در (P. araratica)آرارات چمن شیمیایی ترکیب نتایج - 3 شماره جدول
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طبیعی7 منابع
 در

قوه آزمایش مورد آزمایشگاه در جمعآوري شده و به اقدام ــتهاند را داش
در جد ول2 ارایه شده است. آن که نتایج نامیه قرار گرفته است

تجدید حیات بررسی
متر 2000 ــاالي ارتفاع ب در ــه گون این ــگاه رویش اینکه به ــه توج ــا ب
ــند میباش صفر زیر مناطق آن د ر ــوا دماي ه ــال ازس 9ماه حدود و ــوده ب
ــار فش بذرصورت میگیرد همچنین بهد لیل صورت ــر به کمت آن زادآوري
دام قرار تعلیف مورد ــتن بذر نشس از به قبل آن بود ن ــخوراك خوش و چرا
ریزوم ازطریق طبیعی طور به گندمیان نوع این تجدید حیات لذا میگیرد

استلون صورت میگیرد. یا

سیستم ریشه
است، متفاوت ــب نامناس و ــب مناس خاكهاي در ــه ریش اصوالً فرم
و وضعیت ــاك خ خاك، عمق ــر بافت تأثی تحت کل در ــه ــی ریش الگوی
عمیق اغلب و مناسب خاك هاي در بهطوري که دارد، قرار رطوبت خاك
فرعی ریشه هاي و تعداد بود ه بیشتري و طول عمق داراي اصلی ــۀ ریش
در در حالیکه ــد . میباش برخوردار ــترش کمتري گس از آن ــطحی س و
غذایی مواد به د سترس بیشتر براي خاكهاي ضعیف مناطق سنگالخی
و طوقهاي فرعی، ــههاي ریش اغلب محیط ــطحی موجود در س رطوبت و
کمتري انشعابات داراي اصلی ریشه و کرد ه بیشتري نمو و رشد ــان افش

میباشد.

گیاه شیمیایی ترکیب
از اندامهاي  ــی معدن مواد د رصد و ــیمیایی ش ترکیب جهت تعیین
گلدهی رویش، مرحله ــوژي ( مهم فنول ــه مرحله س در گونه این هوایی
ــگاه رویش مختلف نقاط تصاد فی از طور ــاي به نمونهه بذر ) ــیدن رس و
صنعت کشت و ــرکت ش شیمیایی آنالیز درآزمایشگاه و ــده ش ــت برداش
در آن ــی کل نتایج ــه که گرفت قرار ــورد آزمایش م ــان مغ ــروري و د امپ

است. ارایه گردیده 3 جدول

رجحانی ارزش
بود ه گیاهی ــش پوش ترکیب د ر عموماً آرارات چمن اینکه به با توجه
آن رجحانی ارزش ــه مطالع لذا ــتند، هس خالص صورت توده به ــر کمت و
با همراه ،( Video) ویدیوئی و ( Chronometer )ــنجی س زمان بروشهاي
ازگونه کار، دقت بردن باال و خطا کاهش براي ــت، اس بوده بیشتر خطاي
گلدهی معیین ( شروع د رزمان کونههاي همراه، از مطالعه و تعدادي مورد
و ( (گاو دورگ گاو از استفاده با تریا کافه بروش و نموده جد اگانه برداشت (
آمده بد ست صورت جداگانه آزمایش گردید. داد ههاي به ( قوچ گوسفند (
انجام آماري تحلیل و تجزیه ،4 شماره جدول در هرگونه مصرف درصد از

گردیده است. ارایه و 7 6 شماره 5، جداول در شده

کشور در موقعیت آن و مطالعه مورد مناطق – شماره 1 شکل

سبالن شرقی د امنه در P.araratica آرارات چمن رویشگاه از نمایی -2 تصویر شماره

اکولوژیکی... از خصوصیات  برخی بررسی
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فنولوژي
این  ــت، اس متغیر ــرایط منطقه ش به ــته بس معموالً ــروع رویش ش
فروردین ــط اواس از 2000متر) ییالقی(ارتفاع ــع مرات عموماً در ــه مرحل
اواسط ادامه می د هد، خود به رشد علفی خرداد تا اواسط و نموده شروع
از اواسط و بذر ــیدن رس و ــکلگیري ش زمان مرداد زمان ــط تا اواس تیر

میباشد. ریزش زمان شهریور ماه اوایل تا مرداد

نتیجهگیري و بحث
در استان گونه این عمدة رویشگاه شد ه، انجام ــاس بررسیهاي براس
ارتفاعات و ــبالن س 2800 متر در دامنههاي 1600تا درارتفاع ــل ارد بی
پراکنده به طور متفاوت جهات جغرافیایی در و باغرو) می باشد ) طالش
بیشتر در ارتفاعات باالي 2000متر ولی گستردگی آن میشود مشاهد ه
مطالعه مورد رویشگاههاي گیاهی ــش پوش تحلیل و تجزیه نتایج است،
تا 4 بین گیاهی پوشش درصد پوشش این گونه در ترکیب که داد ه نشان

تیپ تشگیل دیگر با گرامینههاي عموماً همراه و ــت اس متغیر 12 درصد
pH و متر بر زیمنس 1دسی 0/4 تا خاك بین Ec مطلوب حد میدهند.
در شرایط آزمایشگاه گونه این نامیه بذر قوه و درصد 7 است تا 5 خاك
اواسط مرداد در بذر جمعآوري زمان بهترین ، است متغیر تا 79 بین60
در آن زنی جوانه ــت اس بوده را دارا نامیه قوه درصد باالترین که ــت اس
آذر تا مهر از د رجه سانتی گراد 10 باالي هوا دماي در عموماً نیز طبیعت
(17) Watanabe گرامینه ها جوانهزنی با رابطه در ــد. ــر میباش میس ماه
مورد ــف مختل ــول فص در Poa annua و Poa crassinervis ــی جوانهزن
جوانهزنی مرتفع مناطق در میدهد نشان نتایج ــت، داده اس قرار مطالعه
ــانتیگراد 30 درجه س دماي د ر ماه د ي تا 10 مرداد P.crassinervis از

دماي سراسر سال در در P.annua جوانهزنی ــت. در صورتی که اس بوده
به ماکزیمم جوانهزنی درصد رسید ن است، میسر گراد درجه سانتی 10

است. بود ه P.annua از کوتاهتر همیشه P.crassinervis د رگونه
ماه فروردین ــا30 ــفند ت اس 15 از رویش ــروع ش ــر فنولوژي، نظ از

هاي مرتعی رویشگاه در P. araratica جمن آرارات گونه از نمایی -3 شماره تصویر

شهر مشگین منطقه 2000متري د رارتفاع (Poa araratica ) آرارات چمن فنوگرام

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

8 طبیعی  منابع  
 در

طبیعی  منابع طبیعی   منابع  
در

بهار1387 ،78 شماره

طبیعی9 منابع
 در

میانگین
x

گاو
میانگین

x

گوسفند

تکرار
(گونه) تیمارهاي

کد IIIIIIIIIIII

2/782/032/883/432/012/411/941/69Poa araratica1

2/321/942/592/451/771/841/751/72Festuca ovina2

1/521/062/421/091/591/51/751/5Bromus tomentellus3

2/373/081/582/452/912/161/784/78Dactylis glomerata4

9/299/169/399/3210/6713/538/4410/03Trifolium repens5

9/188/899/229/4411/6212/418/2214/22Astragalus effusus6

F
مربعات میانگین

MS

مربعات مجموع
SS

آزادي درجه
d.f

منابع تغییر
( SV)

تکرار0/2160/4332**0/652
موردمطالعه39/584197/9215**119/27 گونههاي

اشتباه0/3323/31910

F
مربعات میانگین

MS

مربعات مجموع
SS

آزادي درجه
d.f

منابع تغییر
( SV)

تکرار5/53911/0772**2/04
موردمطالعه66/7333/4985**24/6 گونههاي

اشتباه2/71127/11310

ماه از اواسط تیر عموماً بذر ــیدن رس و ــکلگیري ش ــت ،زمان متغیراس
بستگی بذرگونه ریزش زمان د ارد ، ادامه ماه مرداد اواسط تا شده ــروع ش
اواسط از میباشد، باد معرض در قرارگرفتن جغرافیاي، جهات ارتفاع، به
در رویشگاههاي پیدا میکند. ادامه ماه اویل شهریور تا شروع شده مرداد
نوع آتشفشانی از شناسی زمین تشکیالت سبالن) گونه (مراتع این عمده
که است ــانی آتشفش ــترهاي خاکس نباتی زیرخاكهاي بهطوريکه بوده
این ریشه هاي توسط به آن نباتی خاکهاي هستند، ناپایدار و بسیارسست
خاکهاي گیاهان، این رفتن بین از صورت در است شد ه حفاظت گیاهان

خواهد شد. دسترس خارج و از شده سطحی شسته
ــماره3)  ش (جدول گیاه این نمونههاي از ــیمیایی تجزیۀ ش نتایج
از (قبل ــی در مرحلۀ رویش پروتئین ــزان درصد می ــان می دهد که نش

بذر ــید ن رس مرحله ــن مقادیر در ای و بوده ــد درص 14/43 ــی ) گلده
کاهش درصد ــدود 50 ح یعنی میکند. پیدا کاهش درصد ــه 74/ 7 ب
مرحله در ــر) (فیب خام الیاف درصد اینکه به ــه توج ــان میدهد، با نش
ــدا ــه31/1 افزایش پی ب مرحله بذر دهی ــا ت ــد درص از 24/8 ــی رویش
رویش ــه مرحله ــبت ب خام نس الیاف افزایش درصد ــع ــد در واق میکن
(Festuca ovina)گوسفندي علف مانند دیگر چمنهاي با ــه درمقایس
(Bromus tomentellus) شمکی علف (Dactylis glomerata)باغ علف
میزان ــر نظ از ( Poa araratica آرارات( ــن چم ــه میدهد ک ــان نش
(Festuca ovina ) ــفندي به علف گوس ــب چربی نس و پروتئین درصد
به ــبت نس گردیده ــخص مش نیز رجحانی ارزش نظر از و بوده ــز ناچی
چنین آزمایش این نتایج از همچنین ــت. همراه باالتر اس گرامینههاي

تریا کافه روش به رجحانی ارزش آزمایش از حاصل د ادههاي -4 شماره جدول

است. شده دامیتبدیل واحد به گونه ها که معرف صد در جدول اعداد

گاو د ر شده گونههاي ارزیابی میزان مصرف تجزیه واریانس از نتایج حاصل -5 شماره جدول

معنیدار غیر NS خطا ٪1 احتمال در سطح * معنیدار خطا ٪5 احتمال سطح در معنیدار **

گوسفند شده در ارزیابی گونه هاي معرف میزان واریانس تجزیه از حاصل نتایج شماره 6- جدول

د ار معنی غیر NS 1٪خطا د ر سطح احتمال معنیدار 5٪ خطا * احتمال سطح د ر معنیدار **

اکولوژیکی... از خصوصیات  برخی بررسی
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گاو توسط آزمایش گوسفندمورد آزمایش توسط مورد
گیاهی گونه گونهنوع کد

طبقات
میانگین

مصرف درصد
طبقات

میانگین
مصرف درصد

B27/76B12/87Poa araratica1

B23/22B11/33Festuca ovina2

B15/23B10/20Bromus tomentellus3

B23/71B18/60Dactylis glomerata4

A92/93A68/27Trifolium repens5

A91/84A74/33Astragalus effusus6

آوري جمع تاریخ
فیزیکی خلوص

درصد) (به
د انه هزار وزن

گرم ) ( به
نامیه درصد قوه

79/4/1512/50/2660

79/4/2512/50/28567

79/5/512/50/3072

79/5/1512/50/2979

از ( Poa araratica) آرارات ــن گرامینه ها، چم در بین که ــر می آید ب
داده به خود اختصاص را ارزش باالترین گاو ــط توس مصرف میزان نظر

درصد  نظر از ولی وجود دارد ، معنی داري اختالف گرامینه ها ــایر س و با
نماند ناگفته البته می گیرد. قرار دوم ردیف در گوسفند ــط توس مصرف
مکانی، و ــی ــرایط زمان ش ــت نیس دقیقی خیلی تریا روش ــه کاف روش
در علوفه ــزان می وحتی دامها ــنگی میزان گرس و علوفه بودن ــوع متن

ــت. نیس دام بیتاثیر مصرف مقدار

پیشنهادات
ــام احش لگد کوبی در مقابل ــه گون مقاومت این ــه ب ــه باتوج - 1
گونه این از ــتفاده اس یخبندان، و ــرما برابر س در مقاومت همچنین و
ــتانی کوهس ویژه چمن زارهاي به ــن زارها چم و اصالح ترمیم ــراي ب

میشود. توصیه
مطلوب ایجاد شرایط باعث بهنحوي که دیگري گونههاي گیاهی - 2

انواع یونجهها از میشوند عبارتند مورد مطالعه گونه نمونه ــد و رش براي
ــه پنج ــبدر ش ( Trifolium spp) ــبدرها ــواع ش ان .( Mediecago spp)
دلیل ــه ) ب Vicia carcce ) ــک و ماش ( Lotus corniculatus)ــی کالغ
براي رشد و و شده خاك حاصلخیزي موجب ریشه، طریق ازت از جذب
آرارات چمن مخلوط لذا کشت است اهمیت مطالعه حائز مورد گونه نمو

میگرد د. پشنهاد مذکور گونههاي با (Poa araratica)

استفاده مورد منابع
ارزیابی و ــاي اندازهگیري روش ه تحلیل و تجزیه 1376؛ ــین. حس ارزانی، - 1

دانشگاه تهران. طبیعی دانشکده منابع درسی مراتع، جزوه
ــارات انتش اکولوژي)، ــین (س محیط و نبات ارتباط ا....1355؛ ثابتی،حبیب - 2

دهخدا.
و 1 هواشناسی (جلد سبالن مراتع مطالعاتی طرح ،عزیز.1368؛ ــیر 3 - جوانش
دانشکده کشاورزي و آذربایجان شرقی جهاد سازندگی مشترك اکولوژي) ،طرح

٪1 احتمال سطح در دانکن بروش گونههاي مصرف درصد میانگین ازمقایسه حاصل -نتایج شماره7 جدول

(P. araratica) آرارات چمن بذر ویژگیهاي آزمایش نتایج شماره 8، جدول
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تبریز. دانشگاه
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