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چکیده
Stachys(اينقرهسنبلهگونه byzantina( یکی از مهمترین گیاهان زیادشونده در مراتع دامنه شمالی البرز در استان مازندران

ایجاد شده در مراتع ییالقی یطیمحهايیآشفتگهدف از این مطالعه بررسی اثرات هجوم این گیاه بر پوشش گیاهی در مهمترین . است
هی در منطقه قرق و مراتع تحت هجوم که شامل دیمزار رها شده، برداري پوشش گیانمونه. بودمنطقه واز چمستان در استان مازندران 

اي در امتداد ترانسکت و در هاي گونه سنبله نقرهپوشش گیاهان مرتعی و ویژگی. چراي متوسط و چراي شدید بوده انجام شد
اي در دیمزار رها شده و له نقرههاي کمی مربوط به گونه سنبنتایج نشان داد که ویژگی.گیري شدندهاي یک متر مربعی اندازهپالت

آشفتگی ناشی از تغییر کاربري و چراي دام به همراه هجوم گیاه . مراتع با چراي متوسط از مقدار عددي بیشتري برخوردار بوده است
سنگین و چراي به قرقاز چندساله راو گندمیانبرگان علفیها، پهنسالهدرصد تاج پوشش چندداري معنیاي کاهش سنبله نقره

برگان علفی و گندمیان یکساله در دیمزار رها شدهپهن،هاسالهیکدرصد تاج پوشش دارافزایش معنی. درپی داشتدیمزار رها شده
داري با درصد تاج پوشش و تراکم برگان علفی رابطه منفی معنیدرصد تاج پوشش گیاهان چند ساله و میزان تولید پهن. مشاهده شد

افزایش حضور گیاه سنبله بدلیل داري را مراتع منطقه تغییر معنییاهیپوشش گیبترکیرهچند متغیزآنالدر. اي داشتندگیاه سنبله نقره
. صورت کاهش حضور گیاهان خوشخوراك مرتعی بوده استاي داشته که بهنقره

.اي، دیمزار رها شده، گرادیان چراي دامگیاهان مهاجم، ترکیب گونه:کلیديهايواژه

مقدمه
ازوهااکوسیستممهمکارکردياجزايازیکیآشفتگی

مستقیم یاصورتبهاست کهطبیعتدرشایعهايپدیده
یندهاي ارفوساختارمحیط،تغییرموجبغیرمستقیم
,Grime(شودمیاکوسیستم مطالعات مربوط به اثر ).2003

حد متوسط ها نشان داده که آشفتگی یا اختالل بر اکوسیستم
افزایش اما شده ايگونهموجب افزایش غنا و تنوع آشفتگی 

بیش از حد متوسط کاهش غنا و هاآشفتگیشدت و فراوانی 
همراه دارد تنوع اکوسیستم و اختالل در کارکرد آن را به

)Roxburgh et al., ي مختلف محیطی هاآشفتگی). 2004
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هاي انسانی مانند تغییر کاربري اراضی، ناشی از فعالیت
موجب اختالالتی است که چراي دام و ازدیاد گیاهان مهاجم 

در روابط طبیعی بین اجزاي مختلف اکوسیستم شده که نتیجه 
Rejma´nek(آن در طول زمان تخریب مراتع خواهد بود  &

Pitcairn, زیاد شونده و گیاهانگسترشوحضور).2002
مشکالتدهندهنشاناغلبهااین اکوسیستمدرمهاجم

است که افت محصوالت و خدمات آن را موجب مدیریتی
,Masters & Sheley(شوند می حضور و چیرگی . )2001

هاي گیاهان زیاد شونده و مهاجم در سطح مراتع از نشانه
تخریب مراتع است اولیه تغییر در ترکیب گیاهی بومی و 

)Alpert et al., گیاهان مهاجم گیاهانی هستند که ). 2000
هاي ایجاد شده توسط انسان و یا در نتیجه برخی آشفتگی

کنند و کاربري فعلی برخی تغییرات محیطی گسترش پیدا می
Radosevich(کنند اکوسیستم را با مشکل مواجه می et al.,

هاي آمیزي در رویشگاهتاین گیاهان به طور موفقی). 2007
جدید استقرار یافته و بدون نیاز به کمک انسان گسترش و 

اشغال راطبیعیهايمهاجم عرصهگیاهان. یابندتوسعه می
هاي مرغوب از رشد و استقرار گیاهان بومی و گونهو کرده 

Bjerknes(کنند شونده در سطح مراتع جلوگیري میکم et

al., توانند باعث شونده و مهاجم میگیاهان زیاد ).2007
& Robertson(در اجتماعات گیاهی منطقه تغییراتی 

Hickman, Rout(، ترکیب و ساختار جوامع گیاهی )2012

et al., Marshall(اي ، تنوع و غناي گونه)2013 et al.,

& McDonald(، تولید گیاهان مرتعی )2012 McPherson,

Marshall(هاي بومی کاهش گونه،)2011 et al., و )2012
Abella(حتی بانک بذر خاك  et al., .شوند) 2012

مطالعه گسترش و اثرات گیاهان مهاجم باید قدرت در
د کرپذیري اکوسیستم را بررسی تهاجم گونه گیاهی و تهاجم

)Radosevich et al., هاي زیستی مهمترین ویژگی). 2007
دار بانک بذر پایدار، مرتبط با قدرت تهاجم شامل تشکیل مق

پراکنش آسان بذر، تولید بذر فراوان، توانایی تکثیر رویشی، 
زنی، استقرار و قابلیت سازگاري است قابلیت جوانه

)Rejma´nek & Pitcairn, از عوامل مؤثر بر ).2002
توان مرحله توالی رویشگاه، ها میپذیري رویشگاهتهاجم

يهاآشفتگیبرداري یا ساختار جامعه گیاهی و نوع بهره
Alpert(محیطی را نام برد  et al., مسئلهاز آنجا که ). 2000

از مهمترین مشکالت عنوان یکی گیاهان مهاجم به
مشکالت، اثرات،این شناختی است، بنابراین شناخت بوم

هايو گسترش گونهپراکنشباعثعواملی کهدركتوانایی
Radosevich(دارداهمیتشوند،میزیاد شونده و مهاجم

et al., درموجودوضعیتبا شناساییرو از این.)2007
ت پوشش گیاهی تغییراپایشومرتعیهاياکوسیستم

توان مرحله هجوم، وسعت و شدت آن را تشخیص و در می
نهایت نسبت به اتخاذ تصمیمات مدیریتی مناسب و یا احیاي 

,Hulme(کرداقدام هااکوسیستم 2006 .(
Stachys byzantina(اينقرهسنبلهگونه C. Koch(

کهاست) Lamiaceae(عنعناتیرههايجنسازیکی
وهااکوسیستمدرتیرهاینهايجنسبرخیغالبیت
ییهاآشفتگیبرخیبردالکشوررویشیمختلفمناطق
ومرتعیاراضیکاربريمفرط دام، تغییرچرايمانند
ايزیاد شوندهیکی از گیاهان این گونه .استسوزيآتش

گسترش فراوانی داشته و سطحاخیرهاياست که در سال
رامازندرانو ییالقی استانباالدستمراتعازوسیعی

ترکیب، تنوع، درتغییراتیموجبودادهقرارتهاجممورد
کارکردي پوشش گیاهی شده است هايگروهغنا و 

)Akbarzadeh, Ghorbani؛2001 et al., 2011a,b ؛
Amiri Nazari؛2012 et al., Yousefi؛ 2016 et al.,

از آنجایی که اثرات توأم چراي دام و تغییر ). 2016
راضی موجب تسخیر اراضی مرتعی توسط این اکاربري 

احیاي مراتع تسخیر شده براي بنابراین ،گونه شده است
توسط این گونه باید اثرات هجوم این گونه بر پوشش 

تحقیق این در همین راستا . گیاهی مورد مطالعه قرار گیرد
بر پوشش اينقرهقصد دارد که اثر هجوم گونه سنبله 

محیطی در مراتع ییالقی يهاآشفتگیبرخی گیاهی را در 
واز چمستان، واقع در شهرستان نور استان مازندران مورد 

.بررسی قرار دهد



..اي اثرات هجوم گیاه سنبله نقره872

هامواد و روش
منطقه مورد مطالعه

هاي شمالی و ارتفاعات مراتع مورد مطالعه در قسمت
تا52°11´59ًجغرافیاییطولبیندرحوزه آبخیز واز 

36°15´59تا 36ً°12´30جغرافیاییعرضو12°52´30ً
5150حدود برابراین منطقه با مساحتی . استشدهواقع

هکتار در ارتفاعات جنوبی بخش چمستان از توابع شهرستان 
این منطقه از لحاظ . نور در استان مازندران قرار دارد

شمار توپوگرافی بسیار متغیر بوده و یک منطقه کوهستانی به
1750در مراتع ییالقی اي که حداقل ارتفاع رود به گونهمی

میانگین درجه .متر از سطح دریاست3587و حداکثر آن نیز 
گراد و متوسط درجه سانتی6/10حرارت ساالنه حوزه 

اقلیم منطقه به روش . متر استمیلی350بارندگی ساالنه آن 
Amiri(باشد اي سرد و فراسرد میدومارتن، مدیترانه et al.,

2012.(

ي پوشش گیاهیبردارروش نمونه
و سه ) ساله18قرق (که شامل شاهد کاربري چهار
شامل چراي شدیدمختلفيهاآشفتگیکه داراي کاربري 

و دیمزار رها )منطقه کلید(، چراي متوسط)منطقه بحرانی(
در این اينقرههجوم گیاه سنبله . انتخاب شدندبودند، شده

درگیاهیپوششبرداري	نمونه. مشهود بوده استهاآشفتگی
چهارقرق انجام و مطابق مساحت مناطق در 1394سال 

ترانسکت، مناطق چراي متوسط، چراي شدید و دیمزار رها 
براي. شدانداختهترانسکت2و 2، 6ترتیبشده به

فاصلهباترانسکتهررويگیاهیپوششازبردارينمونه
40در قرق. شدمستقرمترمربعییکپالتیکمتر10

پالت در مراتع 20و 20، 60تعداد به ترتیب و بهپالت
بردارينمونهشدید و دیمزار رها شده ، تحت چراي متوسط

تفاوت در تعداد پالت به علت تغییر در وسعت هر .شد
هاي یک مترمربعی پالتازهریکدر. آشفتگی بوده است

گیاهی و هايگونهکلیه پوششتاجدرصدپارامترهاي
آن تراکمو اينقرهج پوشش گیاه سنبله درصد تاهمچنین 

ارتفاع، قطر ساقه و و اينقرهسنبله زیتوده گیاه. گردیدثبت

) تولید(علوفه خوشخوراكهمچنین طول سنبله این گیاه و 
اسامی.گیري شداندازهها تعدادي از پالتدر گیاهان مرتعی 

IPNI(سایت گیاهی باهايگونه (International Plant

Name Indexاینترنتیآدرسبهhttp://www.ipni.org

.داده شدتطبیق

هاتحلیل دادهوتجزیه
به گیاهی هايگونههاي تاج پوشش آنالیز روي داده

,Sokal & Rohlf(انجام شدتبدیل لگاریتمی همراه  1995 .(
طول عمر (گیاهیهايگروه، اينقرههاي گونه سنبله ویژگی

در) علفی و گندمیانبرگانپهن(و تولید )رویشیشکلو 
طرفه در آنالیز واریانس یکمحیطی بامختلفيهاآشفتگی

هايتحلیلکلیه .آزمون شدندقالب طرح کامالً تصادفی 
ها با آزمون نیانگیمسهیمقاوانجام R3.2.3افزارآماري در نرم

LSDآنالیز در پوشش گیاهی هاي دادهماتریس .انجام شد
3کمتر از را طول گرادیان ) DCA(گیري شده تطبیقی قوس

براي ) RDA(از آنالیز افزونگی به همین دلیل . نشان داد
بر اينقرهبررسی اثر درصد تاج پوشش و تراکم گیاه سنبله 

مقدار يدارمعنیاین آنالیز براي . شداستفاده ترکیب گیاهی 
Fشدانجامجایگشت999کارلو با از روش آزمون مونت
)Ghorbani, انجام این آنالیزها با استفاده از نسخه . )2015
. انجام گردیدCANOCOافزار نرم5/4

نتایج
هاي طرفه براي ویژگینتایج تجزیه واریانس یک

نشان داد که اينقرهگیري شده گونه زیادشونده سنبله اندازه
مختلف يهاآشفتگیبه يدارمعنیها پاسخ همه این ویژگی
نتایج مقایسه میانگین نشان داد ). 1جدول (محیطی داشتند 

بیشترین اينقرهکه درصد تاج پوشش و تراکم گونه سنبله 
دیمزار رها شده و چراي متوسط هايکاربريمقدار را در 

وجود يدارمعنیداشتند و بین این دو کاربري اختالف 
مشاهده شد کمترین مقدار این دو ویژگی نیز در قرق . شتندا

نیز بیشترین مقدار را اينقرهگونه سنبله زیتوده). 1جدول (
در مناطق دیمزار رها شده و چراي متوسط به خود 
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ارتفاع متوسط این گونه و همچنین ). 1جدول (داد اختصاص 
ها اختالف متوسط سنبله این گیاه بین تمام کاربريطول
رها شده و در دیمزارآنهاداشتند که بیشترین يدارمعنی

کمترین قطر ساقه . بوده استکمترین آن طبق انتظار در قرق 
).1جدول (در قرق مشاهده شد نیز این گیاه 

منطقه واز چمستان، استان مازندرانحیطی در مراتع ییالقی ممختلف يهاآشفتگیدراينقرههاي گونه سنبله ویژگی-1جدول 

ايهاي گونه سنبله نقرهویژگی
ايمراتع تحت هجوم گونه سنبله نقره

Pمقدار Fآماره 

چراي شدیدچراي متوسطدیمزار رها شدهقرق
33/0)درصد(تاج پوشش  c13/21 a96/23 a83/7 b03/190001/0<

32/0)تعداد در مترمربع(تراکم  c01/21 a07/23 a72/7 b23/149001/0<

01/5)گرم در مترمربع(تولید  b5/260 a84/337 a45/62 b03/47001/0<

36/1)مترسانتی(ارتفاع  d85/24 a54/17 b63/8 c9/96001/0<

42/0)مترسانتی(قطر ساقه  b18/2 a24/2 a08/2 a84/42001/0<

46/0)مترسانتی(طول سنبله  d54/5 a48/3 b14/2 c06/67001/0<

که نشان دادگیاهی هايگروهتجزیه واریانس
اثر اينقرهبه همراه هجوم گیاه سنبله مختلف يهاآشفتگی

و )F ،001/0P=47/31(یکسالهبر گیاهان يدارمعنی
اثر همچنین .داشته است)F،001/0P=87/72(چندساله 

علفی چندساله برگانپهنبه تفکیک برايدارمعنی
)66/54=F ،001/0P( ،یکسالهعلفی برگانپهن
)33/15=F ،001/0P( ، گندمیان چندساله)16/56=F ،

001/0P( یکسالهو گندمیان)9/36=F ،001/0P(
هاايبوتهآنالیز واریانس تنها براي البته . مشاهده شد

)18/2=F ،09/0=P(بوده استندارمعنی.
هاسالهچندگیاهی نشان داد که هايگروهمقایسه میانگین 

بیشترین درصد تاج پوشش را در قرق و کمترین درصد تاج 
پوشش را در دیمزار رها شده و چراي شدید داشتند و بین 

چراي شدید نیز کمترین . نشداین دو منطقه اختالفی مشاهده 
همچنین ). الف2شکل (درصد تاج پوشش را داشتند 

در قرق و دیمزار رها شده بیشترین درصد تاج هایکساله
پوشش را به خود اختصاص داده بودند و بین این دو منطقه 

چراي شدید نیز کمترین . نشدمشاهده يدارمعنیاختالف 
). ب2شکل (را داشتهایکسالهدرصد تاج پوشش 

چندساله بیشترین و کمترین درصد تاج علفی برگانپهن
ترتیب در قرق و چراي شدید داشته و بین پوشش را به

چراي متوسط و دیمزار رها شده اختالفی مشاهده نگردید 
کمترین درصد تاج یکسالهعلفی برگانپهن). ج2شکل (

دیگر هايکاربريپوشش را در چراي شدید داشته و 
رویشی شکل ). د2شکل (نداشتنديدارمعنیاختالف 

گندمیان چند ساله در قرق بیشترین و در دیمزار رها شده 
گندمیان .)ه2شکل (رین درصد تاج پوشش را داشتند کمت

در دیمزار رها شده بیشترین و در چراي متوسط و یکساله
شدید کمترین درصد تاج پوشش را به خود اختصاص داده 

).2شکل (بودند 
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، گندمیان چندساله )د(یکسالهبرگانپهن، )ج(چندساله برگانپهن، )ب(یکساله، )الف(چندساله گیاهیهايگروهمیانگین درصد تاج پوشش-1شکل 
منطقه واز چمستان، استان مازندرانمراتع ییالقی در محیطیمختلفيهاآشفتگیدر) و(یکسالهو گندمیان ) ه(

.)گذاري مشخص شده استبا حروفدارمعنیاختالف (

درصد تاج پوشش نشان داد که یرسونپیهمبستگیجنتا
به تفکیک درصد تاج و همچنین چندساله یاهانگمجموع 

یدتولینهمچنعلفی و گندمیان و برگان پوشش پهن

یژگیواین دوبا يدارمعنییمنفیهمبستگعلفیبرگانپهن
). 2جدول (داشتاينقرهسنبله گیاه 
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درصد تاج هاي گیاهی و تولید مرتع با همبستگی بین گروه-2جدول 
ايپوشش و تراکم سنبله نقره

تراکم درصد تاج پوشش

1/0- 14/0- گیاهان یکساله
**38/0- **37/0- گیاهان چند ساله
*2/0- *19/0- برگان علفی چندسالهپهن

06/0- 04/0- پهن برگان علفی یکساله
54/0- ** 55/0- ** گندمیان چندساله
07/0- 15/0- گندمیان یکساله
14/0- 14/0- هاايبوته
46/0- * 43/0- * برگان علفیتولید پهن
19/0- 19/0- تولید گندمیان

و )F ،001/0P=56/11(برگان علفی تولید پهن
در دارمعنیاثر داراي) F ،001/0P=38/3(گندمیان 

علفی در قرق برگانپهنتولید . بوده استآنالیز واریانس
دیگر بیشتر است ولی هايکاربرياز يدارمعنیطور به

مشاهده نشد يدارمعنیدیگر اختالف هايکاربريبین 
تولید گندمیان نیز در قرق بیشترین مقدار را ). الف2شکل (

داشته و بعد از آن در چراي متوسط مقدار بیشتري داشته 
کمترین مقادیر را چراي شدید و دیمزار رها شده به . است

ین دو کاربري خود اختصاص داده بودند ولی بین ا
).ب2شکل (نشد مشاهده يدارمعنیاختالف 

اختالف (منطقه واز چمستان، استان مازندرانمراتع ییالقی مختلف در يهاآشفتگیبه ) ب(و گندمیان ) الف(علفی برگانپهنمیانگین تولید -2شکل 
.)گذاري مشخص شده استبا حروفدارمعنی

طور بهاينقرهتراکم و درصد تاج پوشش سنبله 
منطقه پوشش گیاهی موجود در ايگونهرکیب بر تيدارمعنی

محور نخست ). =99/6F=،001/0P(اثر داشته است
RDAبوده اينقرهکمیت سنبله تأثیر تحت يدارمعنیطور به
جهت مثبت این محور با افزایش تراکم و ). 3شکل (است 

هايگونهو تعداد تعریف شده اينقرهدرصد پوشش سنبله 
جهت منفی در . کمتري با این محور همبستگی نشان دادند

حضور گیاهی هايگونهاز محور اول تعداد بسیار بیشتري 
داشته که تعیین کننده پاسخ منفی آنها به افزایش تراکم و 

.بوده استاينقرهدرصد پوشش گیاه سنبله 
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منطقه واز چمستان، استان مازندرانمراتع ییالقی ترکیب گیاهی براينقرهسنبله گیاه) Co(پوشش تاج و درصد ) De(اثر تراکم -3شکل 
.استشرح ذیل بهگونهناماولحرفدووجنسیعلمناماولحرفدویاهیگهايگونهنامکهاست RDAدیاگرام دوبعدي حاصل از آنالیز

Achillea biebersteinii, Aegilops triuncialis, Agropyron repens, Alchemilla vulgaris, Alhagi camelorum, Allium erubescens, Alyssum
linifolium, Androsace maxima, Arenaria leptoclados, Barbarea plantaginea, Bromus scoparius, Bromus tectorum, Bromus
tomentellus, Bupleurum falcatum, Calamagrostis epigejos, Campanula stevenii, Cardaria draba, Carex diluta, Centaurea depressa,
Centaurea depressa, Centaurea hyrcana, Centaurea iberica, Cirsium lappaceum, Coronilla varia, Cruciata taurica, Erigeron acris,
Erodium malacoides, Eryngium caucasicum, Filago vulgaris, Galium verum, Geranium kotschyi, Geranium pyrenaicum, Herniaria
hirsute, Hieracium aurantiacum, Holosteum umbellatum, Hordeum glaucum, Hordeum violaceum, Hypericum perforatum, Lathyrus
pratensis, Leontodon asperrimus, Lolium rigidum, Marrubium astracanicum, Marrubium vulgare, Medicago rigida, Mentha
longifolia, Myosotis olympica, Onobrychis cornuta, Phalaris arundinacea, Phleum paniculatum, Phuopsis stylosa, Pimpinella
affinis, Plantago lanceolata, Potentilla inclinata, Potentilla reptans, Ranunculus bulbosus, Rumex crispus, Salvia viridis,
Sanguisorba minor, Scleranthus orientalis, Scleranthus orientalis, Scrophularia Gaubae, Sedum pallidum, Stachys setifera, Stachys
setifera, Tanacetum polycephalum, Taraxacum montanum, Thymus kotschyanus, Trifolium resupinatum, Trisetum flavescens,
Verbascum sinuatum, Verbena officinalis, Veronica orientalis, Veronica persica.

بحث
در محیطیيهاآشفتگیکهدادنشانتحقیقاین نتایج

افزایش هجوم اثر چراي دام و تغییر کاربري اراضی مرتعی 
اثر این دو سازوکار.را درپی داشته استاينقرهگونه سنبله 

فشردگی و نوع آشفتگی متفاوت بوده که در چراي دام 
. استثر ؤمورزي خاكدر دیمزار رهاشده وکوبیدگی خاك 

ر دو نوع این گیاه به ه،هاآشفتگیسازوکارتفاوت با وجود
دامنه تحمل این گیاه . استدادهپاسخ مثبت هاآشفتگیاین 
راي دام، تغییر کاربري و چمانندمختلف يهاآشفتگیبه 

نیز دیگر مراتع مشابه در استان مازندران در سوزي آتش
Ghorbani(گزارش شده است  et al., 2011a,b؛Nazari et

al., موفقیت این گونه در تسخیر اراضی داراي ). 2016

که باشد آنشناختی خواهش بومدلیلواند به تآشفتگی می
دلیل . یعنی کم توقع است،اي را داردویژگی گیاهان خاکروبه

و تشکیل بذر ، پراکنش بذردر تولیدگیاهاین تواناییدیگر 
) b2011(همکاران وGhorbani. بانک بذر خاك است

را در اراضی زراعی رها اينقرهذخیره بذري گونه سنبله 
بذر 5/236، استان مازندرانشده در منطقه دراسله سوادکوه

تراکم بذر این ) 2014(همکاران وNazariدر مترمربع، 
350سوادکوه، استان مازندران آباد گونه را در مراتع سرخ

انک بذر، ب) 2011(و همکاران Yousefiبذر در مترمربع و 
را در علفزارهاي اينقرهپراکنش بذر و تولید بذر گونه سنبله 

، 36/205ترتیب بهسوادکوه، استان مازندران آباد سرخ
افزایش . دندکربذر در مترمربع گزارش 32/41و 79/35
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کمیت این گونه در چراي متوسط یعنی منطقه کلید دارمعنی
بیانگر این تواند می) منطقه بحرانی(به چراي شدید نسبت
تواند اي از چراي دام را میباشد که یک حد آستانهنکته 

شناسایی دقیق این حد آستانه نیاز به مطالعات . تحمل نماید
.ا گرادیان متفاوت چراي دام داردبیشتر در مناطق مختلف ب

مختلف درصد تاج پوشش يهاآشفتگیدر کهطوريبه
. گردیديدارمعنیگیاهان چند ساله و یکساله دچار تغییرات 

براي گیاهان چند ساله از مراتع قرق شده که داراي آشفتگی 
اندك هستند به اراضی تحت چرا و تغییر کاربري یافته روند 

کاهش گیاهان چند ساله در چراي . کاهشی مشاهده گردید
الگوي کاهش . دیگر بوده استمتوسط کمتر از دو آشفتگی

درصد تاج پوشش گیاهان چند ساله به تفکیک براي 
مشاهده نیز برگان علفی چند ساله و گندمیان چند ساله پهن
براي گندمیان چند ساله شدت کاهش در دیمزار البته . شد

Nazariدر مطالعهدر همین زمینه .رها شده بیشتر بوده است

درصد تاج پوشش گندمیان در مناطق ) 2016(و همکاران 
48نسبت به منطقه کلید کاهش اينقرهتحت هجوم سنبله 

یاهان یکساله پاسخ تحقیق گاین در . درصدي را نشان داد
سازوکارنشان دادند که در ارتباط با هاآشفتگیمثبتی به 

کهاستو تشکیل بانک بذر خاك تولید بذر فراوان آنها 
,Grime(پسند هستند آشفتهمعموالً Hikman؛ 2003 et al.,

Tarhouni؛ 2004 et al., Farahnak Ghazani؛2010 et

al., این پاسخ مثبت براي گندمیان یکساله در البته ).2015
تولید علوفه خوشخوراك . دیمزار رها شده بارزتر بوده است

برگان علفی و گندمیان در اراضی مرتع براي هر دو گروه پهن
از کاهش برخوردار تحت آشفتگی نسبت به مرتع قرق شده 

برگان علفی مقادیر تولید بین اراضی براي پهن. بوده است
نداشته اما يدارمعنیتحت چرا و دیمزار رها شده اختالف 

براي گندمیان مقدار تولید در چراي متوسط نسبت به چراي 
.بیشتر بوده استيدارمعنیطور شدید و دیمزار رها شده به

سد اثر آشفتگی بر پوشش گیاهی ربه نظر میبنابراین 
،گیري شده متفاوت باشدتواند بر اساس کمیت اندازهمی
شدیدي کاهشکه درصد تاج پوشش گندمیان طوريبه

.در میزان تولید آنها مشاهده نشدداشته اما این شدت کاهش 

هايگروهبر اينقرهبراي ارزیابی بهتر اثر گیاه سنبله 
) درصد تاج پوشش و تراکم(اينقرهگیاهی رابطه بین سنبله 

در مقیاس پالت گیاهیهايگروهدرصد تاج پوشش با
توجه به هر چند که مقدار ضریب همبستگی با. بررسی شد

ها از اهمیت يدارمعنیها کوچک بوده اما برخی هتعداد داد
افزایش درصد نشان داد که یهمبستگیجنتا. برخوردار است

درصد موجب کاهش اينقرهتاج پوشش و تراکم گیاه سنبله 
و همچنین درصد تاج چندساله یاهانگتاج پوشش مجموع 

چنین البته . دعلفی و گندمیان چند ساله شبرگان پوشش پهن
از .نیز مشاهده شدعلفیبرگانپهنیدکاهشی براي تول

چنین روندي در مقایسه مناطق در آنالیز آنجایی که 
توان بخشی از تغییرات میبنابراین واریانس نیز مشاهده شد، 

اينقرهبین مناطق را عالوه بر آشفتگی به ازدیاد گیاه سنبله 
در آنالیز چند متغیره نیز اينقرهاثر هجوم سنبله . نسبت داد

در خروجی این آنالیز تغییر کامال بارزي در . بررسی شد
ترکیب گیاهی اتفاق افتاد که شامل همبستگی تعداد اندکی از 

گیاهان اخیر . بوده استاينقرهها با افزایش گیاه سنبله گونه
. ندابرگان علفی با خوشخوراکی کم بودهبیشتر از پهن

بسیاري از اينقرهدیگر با ازدیاد گیاه سنبله عبارتبه
به نظر بنابراین .گیاهان مرتعی خوشخوراك کاهش یافتند

هجوم گیاهان دلیلرسد میزان تغییر در ترکیب گیاهی به می
تواند با توجه به ویژگی منطقه و مرحله و شدت مهاجم می

Radosevich(هجوم متفاوت باشد et al., در ).2007
آباد در مراتع منطقه سرخ) 2016(همکاران وNazariمطالعه

سوادکوه در دامنه شمالی البرز هجوم این گیاه هر چند 
تغییراتی را در ترکیب گیاهی موجب شد اما بسیاري از 

هاي تحت هجوم حضور گیاهان مرغوب مرتعی در توده
به شرط توانند در تسریع احیاء مراتع منطقهداشته که می
این نتیجه . نقش داشته باشنداينقرهسنبله کنترل گیاه 

تواند در ارتباط با میزان هجوم این گیاه باشد که متفاوت می
تحقیق درصد تاج پوشش این گیاه در دیمزار رها این در 

شده و مرتع با چراي متوسط سه برابر درصد تاج پوشش 
.بوده است) 2016(و همکاران Nazariاین گیاه در مطالعه 

محیطی همراه يهاآشفتگیاین تحقیق نشان داد کهنتایج 
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موجب تغییرات اساسی در اينقرهبا هجوم گونه سنبله 
اي علوفههايگونهگیاهی و تولید هايگروه، ايگونهترکیب 

هجوم این گونه کاهش تولید علوفه تا . در مرتع شده است
را به سمت ايگونهو ترکیب شدهقابلیتیک چهارم تولید 

. کندمیهدایت ايگونهگیاهان مرغوب و تکفقر
بازگرداندن این اکوسیستم به شرایط قبل از آشفتگی و یا 

برداري و مدیریت نزدیک به قرق، مستلزم تغییر در شیوه بهره
کنترل این گونه برايو در نهایت اعمال تیمارهاي مختلف 
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Abstract
Stachys byzantina is one the major increaser species in rangelands of north face of Alborz

Mountain in Mazandaran province. The purpose of this study was to assess the effects of its
invasion on vegetation under some disturbances in Vaz Chamestan summer rangelands in
Mazandaran province. Vegetation sampling was carried out in exclosure, and invaded
rangelands including abandoned dryland, moderate grazing and heavy grazing sites. The
vegetation and some characteristics of Stachys were sampled in 1 m2 quadrates along transects.
The results showed that Stachys byzantina had greater quantities in abandoned dryland and
rangelands under moderate grazing. The cover percentage of total perennials, perennial grasses
and forbs significantly reduced from exclosure to heavy grazing and abandoned dryland. Total
annuals plants, annual grasses and forbs significantly increased in abandoned dryland. A
significant negative correlation was found between cover percentage of perennials and the cover
and density of Stachys byzantina. Moreover, the forage production of forbs was negatively
correlated with the cover and density of Stachys byzantina. Multivariate analysis showed that
species composition significantly changed under invasion, showing a reduction for palatable
species.

Keywords: Invasive plants, species composition, abandoned dryland, grazing gradient.


