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مطالعه اثرات جاده دسترسی و تفریحی مراتع شانجان بر تعداد گل گیاهان 

Helichrysum oligocephalum ،Helichrysum rubicundum  وHelichrysum araxinum 

 منظور تهیه تقویم چرایی زنبور عسل منطقه()به Compositeaاز گیاهان تیره 

 
 
 

 ایران ،شبستر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شبسترواحد  ،و منابع طبیعی گروه كشاورزی :* باالنیبیقاسم حبیبی 

 

 1398 دیتاریخ پذیرش:            1398 مهر تاریخ دریافت:

 چکیده

توان احداث مسیرهای خاکی در داخل مرتع برای اهداف روی منابع طبیعی ازجمله مراتع میازجمله اثرات پیشرفت در وسایل نقلیه بر 

متفاوت اشاره نمود. هدف این پژوهش تعیین محدوده اثر جاده بر گیاهان )فاصله اثرگذاری جاده( بر تعداد گل در هر بوته برای سه گونه 

Helichrysum oligocephalum ،Helichrysum rubicundum  وHelichrysum araxinum  15در مراتع شهرستان شبستر با فواصل 

صورت جداگانه برای هرگونه مورد تصادفی در چهار تکرار به های خرد شده در قالب طرح پایه کاملا متر بود. نتایج حاصل با طرح آماری کرت

متری از جاده نسبت به فاصله  30ر هر بوته در فاصله میانگین تعداد گل د Helichrysum rubicundumتجزیه و تحلیل قرار گرفت. در گونه 

دهنده این است که فاصله اثرگذاری جاده بر روی داری نداشت که نشانمتری از جاده تفاوت معنی 45متری از جاده )شاهد( و فاصله  100

 Helichrysumو  Helichrysum araxinumهای باشد. مقدار کاهش تعداد گل در هر بوته برای گونهمتر می 15دهی این گونه فاصله گل

oligocephalum  درصد بود. برای این دو  42/39و  46/20میزان ترتیب بهمتر از جاده )شاهد( به 100متری از جاده نسبت به  30در فاصله

 15گل دهی این گیاهان تا فاصله  شود. این تحقیق نشان داد که میزانمتر درنظر گرفته می 30دهی فاصله گونه فاصله اثرگذاری جاده بر روی گل

 گیرند.متر از حاشیه جاده تحت تاثیر جاده قرار می
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 مقدمه

های عنوان یکی از شاخصپوشش گیاهی در یک منطقه به تراکم       

باشد. در کنار تراکم های اکولوژیکی یک منطقه میمهم در بررسی

عنوان یکی از عوامل مهم در پوشش گیاهی، شادابی گیاهان نیز به

تواند مدنظر قرار گیرد. ازجمله مواردی که اکولوژیک میهای بررسی

گیاهان است  دهیمیزان گل باشدهای گیاهی مطرح میشادابی گونه در

نماید. که منتج به بذردهی شده و سیر زادآوری گیاهان را تضمین می

دهی را در هر منطقه تحت تاثیر تواند میزان گلازجمله عواملی که می

ان گرد و خاک، میزان تردد و حتی تراکم افراد تفرج خود قرار دهد میز

های گیاهی گونه تضعیف موارد باعث باشد. همه ایندر منطقه می کننده

گردد. این در حالی است دهی گیاهان میو درنتیجه کاهش میزان گل

که موارد ذکر شده همگی با وجود جاده دسترسی و خاکی در یک 

کوچک همانند  غییرات هرچند با مقیاسیابد. ایجاد تمنطقه افزایش می

احداث یک راه دسترسی باعث ایجاد تغییرات در شرایط بوم شناختی 

های ایجاد گردد. این نوع آشفتگیهای گیاهی میمنحصر به فرد گونه

تخریب بخشی از پوشش گیاهی و نیز تضعیف  یک منطقه باعث شده در

ات و نوسانات بخش دیگری از پوشش گیاهی از طریق ایجاد تغییر

ناخواسته در میزان نور، آب و مواد غذایی قابل دسترس گیاهان 

گردد که همه این عوامل باعث ایجاد تنش در شرایط اکولوژیکی و می

حتی باعث  تدریجکه به گرددمنطقه می یک های گیاهیگونه رقابتی بین

و همکاران،   Davisگردد )های گیاهی یک منطقه میتغییر در گونه

2000.)  

صورت خاکی احداث به مسیرهای دسترسی در مراتع که غالباً       

گردد. این گونه مسیرها به شوند باعث ایجاد تغییرات در مرتع میمی

شوند که ازجمله این می مراتع ایجاد صورت محدود دردالیل مختلف به

سترسی های مرتعی، دتوان به تفریح و تفرج، نظارت در طرحمی دالیلی

های احتمالی و غیره نام برد. با سوزیبه نقاط مختلف، مقابله با آتش

های خاکی در مراتع بخشی از پوشش گیاهی از بین رفته احداث جاده

 ،و همکاران Dar) گرددمی گرد و خاک نقلیه باعث ایجاد و با تردد وسایل

به میزان درشتی و نیز جهت باد این گرد و خاک با توجه به (.2015

نشیند ها و گیاهان مرتعی میبوته جاده بر روی گرفتن از تدریج با فاصله

های خاکی جاده حاشیه گیاهان تدریجی تضعیف باعث احتماالً امر که این

تر گردد. عالوه بر آن وجود جاده در مرتع باعث تردد بیشمراتع می

روی پیادهگردد که تردد و ویژه در ایام پر گل مرتع میگردشگران به

گردد که باعث از بین رفتن و تضعیف پوشش گیاهی می نیز احتماالً

تر خواهد مقدار تخریب کم احتماالً داین امر هرچه از جاده دور شو

  (.Ervin ،2019و  Lázaro-Loboبود )

در مراتع شهرستان شبستر تحقیقاتی در مورد بیومس گیاهان        

ایی گیاهان و پریود مرتعی فلور و شکل زیستی و انتشار جغرافی

؛ Taheri ،2013و  Bibalani)دهی گیاهان مرتعی انجام شده است گل

Shadkami-Til  وBibalani ،2010a ؛Bibalani  ،2010و همکاران.) 

های مطالعه انجام شده در داخل کشور بر روی میزان روان آب جاده

 در فرسایش انواع های مرتعی،مرتعی، میزان فرسایش خاک جاده

، Bibalaniو  Shadkami-Tilمرتعی انجام شده است ) هایجاده

2010b)های مرتعی بر روی میزان ای در مورد اثرات جاده. اما مطالعه

 دهی گیاهان مرتعی انجام نشده است. تراکم گل در دوره گل

ها گیاهان هدف از این مطالعه تعیین میزان تراکم گل بوته       

اثرات آن بر این میزان در مراتع مرتعی حاشیه جاده خاکی و میزان 

 باشد.شرقی میشهرستان شبستر در استان آذربایجان

 

 هامواد و روش

کیلومتری  5در  واقع شانجان مراتع در تحقیق این :پژوهش منطقه       

دقیقه  42درجه و  45شمال شهر شبستر انجام گردید. این منطقه در 

ثانیه عرض شمالی  53دقیقه  13درجه و  38ثانیه طول شرقی و  21

متر از سطح دریای آزاد قرار دارد. آب و هوای منطقه  1737در ارتفاع 

متر میلی 280 منطقه ساالنه بارندگی متوسط باشد.می سرد ارتفاعات اقلیم

باشد. متوسط ترین ریزش در فصل زمستان و به شکل برف میکه بیش

 39و حداکثر  -16اقل گراد و معدل حدسانتیدرجه 14دمای ساالنه 

منطقه رویشی استپی  ومورد مطالعه جز مرتع باشد.می گرادسانتی درجه

مدت ز نیمه خرداد تا اوایل شهریور بهباشد. دوره چرایی این مرتع امی

 باشد. روز می 75

با مراجعه به منطقه مورد مطالعه و بازدید صحرایی از : روش کار       

شرق به غرب به طول  مستقیم با جهت خاکیمراتع شبستر مسیر جاده 

ای با حداکثر حدود یک کیلومتر انتخاب گردید. مسیر فوق در منطقه

 درصد قرار دارد.  10درصد و حداقل  20شیب دامنه 

منظور اجرای این تحقیق اثر فواصل مختلف از جاده و نیز اثر به       

 در زمان لگ تراکم ها نسبت به جاده بر میزانموقعیت قرارگیری نمونه

، Helichrysum oligocephalumسه گونه مرتعی  دهیاوج گل
Helichrysum rubicundum  وHelichrysum araxinum منظوربه 

ها مورد بررسی دهی این گونهبر وضعیت گل جاده اثرات میزان تعیین

 قرار گرفت. 

پایه در  40پایه در سمت شمال و  40پایه ) 80در این تحقیق        

های مورد مشابه از هریک از گونه جاده خاکی( نسبتاًسمت جنوب 

مطالعه انتخاب  متری از جاده مرتعی مورد 100مطالعه در یک مسیر 

 10متری از جاده )شاهد( و  100پایه آن در فاصله حدود  10شد که 

 15پایه هم در فاصله  10متری و  30پایه در  10متری،  45پایه در 

قرار گرفته باشند. با مراجعه هفتگی  متری در هریک از طرفین جاده

ها در هر های انتخاب و عالمت گذاری شده تعداد گلبه پایه
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بوته مورد شمارش قرار گرفته و ثبت گردید. برای تجزیه و تحلیل 

تعداد حداکثر گل مشاهده شده در هر پایه  تحقیق از ها در اینداده

های گیاهی مورد منظور شناسایی گونهمورد استفاده قرار گرفت. به

مطالعه در اولین مشاهده گل از هر گونه گیاهی یک نمونه هرباریمی 

های رایج با استفاده از کلیدهای استاندارد تهیه و براساس روش

( و فرهنگ Ghahreman ،1978شناسایی توسط فلور رنگی ایران  )

 ( انجام گرفت. Mozafarian ،1996های گیاهان ایران  )نام

های خرد شده، در قالب طرح با طرح آماری کرتنتایج حاصل        

اگانه تصادفی در چهار تکرار، برای هر گونه به صورت جد پایه کامالً

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

 

 نتایج
دست آمده هبراساس نتایج ب: Helichrysum rubicundumگونه        

از جاده و که اثر فواصل مختلف  ها مشخص شداز تجزیه واریانس داده

اثر سمت از جاده در سطح یک درصد و اثر متقابل سمت از جاده و 

 Helichrysum rubicundum گونه گل تعداد میزان بر جاده مختلف فواصل

ها (. براساس مقایسه میانگین1دار بود )جدول درصد معنی 5در سطح 

ترین میزان تعداد گل در فاصله روش دانکن مشخص شد که بیشبه

 15ترین آن مربوط به فاصله و کم 30/20متری از جاده برابر با  45

 100بود. این درحالی است که بین فاصله  21/14متری و برابر با 

داری معنی اختالف لحاظ آماری متری از جاده از 30متری و  45متری، 

 30متری،  45در فاصله مشاهده نشد. نوسان تعداد گل در هر بوته 

ترتیب برابر متری به 100جاده نسبت به فاصله  متری از 15متری و 

(. نتایج نشان داد که 2درصد بود )جدول  -58/29و  -19/6+، 93/1با 

 97/21ترتیب برای هر بوته این گونه در جنوب جاده و شمال جاده به

های اثرات متقابل نمونهنتایج  توجه به جداول با (.2 )جدول بود 01/15و 

برداشت شده در دوسمت جاده در فاصله از جاده مشخص شد که 

ترین تعداد گل در هر بوته برای این گونه از )سمت جنوب+فاصله بیش

 (.3مشاهده شد )جدول  57/12متری از جاده( برابر با  45

 نشان هاداده واریانس تجزیه نتایج :Helichrysum araxinum گونه       

داد که اثر فواصل مختلف از جاده و سمت از جاده در سطح یک درصد 

 این و اثر متقابل سمت از جاده و فواصل مختلف از جاده بر تعداد گل

ها نشان میانگین (. مقایسه1 )جدول دار بودمعنی درصد 5 سطح در گونه

متری از جاده )شاهد(  100ترین تعداد گل برای فاصله داد که بیش

متر از جاده برابر با  15ترین آن متعلق به فاصله و کم 5/24با برابر 

متری از جاده )شاهد(  100متری از جاده و  45بود. بین فاصله  21/16

 داری مشاهده نشد. نوسانات تعداد گل دراز نظر آماری اختالف معنی

 100متری از جاده نسبت به فاصله  15متری و  30متری،  45فاصله 

درصد بود  -83/33و  -79/21، -89/0ترتیب برابر با به متری از جاده

(. با توجه به جدول نتایج اثرات متقابل سمت از جاده و 2)جدول 

ترین تعداد گل این گونه فواصل مختلف از جاده مشخص شد که بیش

مشاهده  12/27متری از جاده( برابر با  45برای )سمت جنوب + فاصله 

 (.3شد )جدول 

ها تجزیه واریانس داده: Helichrysum oligocephalumگونه        

نشان داد که اثر فاصله از جاده و اثر سمت از جاده در سطح یک درصد 

و اثر متقابل سمت در فواصل مختلف از جاده بر تعداد گل در هر بوته 

نتایج حاصل  (.1 دار بود )جدولدر سطح یک درصد معنی گونه برای این

ترین میزان گل برای این گونه ا نشان داد که بیشهاز مقایسه میانگین

ترین آن مربوط و کم 16/5متری از جاده )شاهد( برابر با  100از فاصله 

متر  100بود. بین فاصله بین  25/3متر از جاده برابر با  15به فاصله 

داری مشاهده متر از جاده از لحاظ آماری اختالف معنی 45از جاده و 

 15و  متری 30 متری، 45نیز میزان نوسانات گل در  نشد. در این گونه

و  -69/9، -55/1ترتیب متر از جاده به 100متری از جاده نسبت به 

(. نتایج نشان داد که میزان تعداد گل در 2 درصد بود )جدول -01/37

بود )جدول  21/5و  83/1ترتیب هر بوته برای شمل و جنوب جاده به

اثرات متقابل سمت جاده و فاصله از جاده (. با توجه به جدول نتایج 2

ترین تعداد گل در هر بوته مربوط به )جنوب مشخص شد که بیش

 (.3 )جدول مشاهده شد 27/7متری از جاده( برابر با  100 جاده+فاصله

 
 : تجزیه واریانس اثر فاصله از جاده و سمت از جاده بر تعداد گل در هر بوته برای گیاهان مرتعی مورد مطالعه1جدول 

 دار وجود دارد.بین تیمارها اختالف معنی %1در سطح : **دار وجود دارد. بین تیمارها اختالف معنی %5در سطح  : *

 Helichrysum rubicundum Helichrysum araxinum Helichrysum oligocephalum درجه آزادی منابع تغییرات

 12/21** 18/403** 86/231** 3 فاصله از جاده

 12/34** 71/530** 4/236** 1 سمت از جاده

 01/2* 63/11* 6/7* 3 اثر متقابل فاصله و سمت از جاده

 52/0 04/5 32/5  خطا

CV%  80/37 02/31 95/41 
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 های مورد مطالعهبوته از گونه بندی دانکن اثر فاصله از جاده و سمت از جاده بر تعداد گل هرمقایسه میانگین و گروه :2جدول 

 در هر ستون حروف مشابه بیانگر عدم وجود اختالف معنی دار است.

 
 بندی دانکن اثر متقابل فاصله از جاده و سمت از جادهمقایسه میانگین و گروه :3جدول 

 Helichrysum rubicundum Helichrysum araxinum Helichrysum oligocephalum فاصله از جاده )متر( سمت از جاده

 100 1/2 ± a 91/22 3/4 ± a 81/27 05/0 ± a 27/7 

 a 57/22 8/2 ± a 12/27 08/0 ± ab 70/6 ± 2/3 45 جنوب

 30 7/1 ± ab 6/18 6/2 ± bcde 41/23 13/0 ± cd 43/4 

 15 7/3 ± bcd 15/18 5/3 ± cdef 12/22 13/0 ± cd 41/4 

 100 5/1 ± cde 1/16 2/1 ± ef 13/19 17/0 ± de 16/3 

 cdef 01/15 9/1 ± fg 3/18 13/0 ± ef 45/3 ± 4/2 45 شمال

 30 3/2 ± fg 9/12 3/3 ± h 5/10 18/0 ± f 49/3 

 15 2/2 ± gh 41/7 8/1 ± i 72/6 08/0 ± g 41/1 

 دار است.در هر ستون حروف مشابه بیانگر عدم وجود اختالف معنی

 

 بحث 
در نتایج مشاهده شده در میانگین تعداد گل برای هر بوته گونه        

Helichrysum rubicundum  متری تفاوت  40متری و  30در فاصله

 30است که این تا فاصله دهنده آن داری وجود نداشت که نشانمعنی

متری از جاده تحت تاثیر جاده از قبیل گرد و خاک ناشی از تردد 

گیرد و صورت چندان قرار نمییه و نیز تردد گردشگران بهوسایل نقل

متری از جاده  100متری از جاده نسبت به فاصله  15در فاصله 

داد که از نظر آماری درصد کاهش را نشان می 6/29میزان )شاهد( به

 داری وجود دارد. تفاوت معنی

ها بر روی ( وجود جاده2018و همکاران ) Deljoueiمطالعات        

پوشش گیاهی را داری اثرات منفی نشان داده بود. در گونه 

Helichrysum araxinum  میانگین تعداد گل در هر بوته برای فاصله

متری  100متری با تعداد گل در هر بوته در فاصله  15متری و  30

د که این اختالف باشداری میمتری دارای اختالف معنی 45)شاهد( و 

متری از جاده برای  15و  30تعداد گل در هر بوته برای دو فاصله 

درصد  46/20و  82/15 ترتیب برابربه Helichrysum araxinumگونه 

تر این گونه نسبت به اثرات جاده دهنده حساسیت بیشبود که نشان

که آثار جاده در طوریباشد بهدهی و تراکم گل آن میبر روی گل

متری از نظر آماری خود را نمایان ساخته است که این  30اصله ف

نماید. ( تایید می1983و همکاران ) Augspurgerنتایج را تحقیقات 

همانند گونه  Helichrysum oligocephalumاین موضوع برای گونه 

Helichrysum araxinum که این آثار نحویباشد بهبه اثرات جاده می

 Follakباشد )می مشاهده نظر آماری قابل متری از 30فاصله  خوبی دربه

 .(2018و همکاران، 

 Helichrysumهای بر این اساس آغاز مشاهده حساسیت گونه       

araxinum  وHelichrysum oligocephalum  نسبت به اثرات منفی

 Helichrysumگرد و خاک و تردد گردشگران نسبت به گونه 

rubicundum دهد که سمت از نشان می 2 باشد. جدولتر میبیش

جاده )جنوب یا شمال جاده( در ایجاد تغییرات در متوسط تعداد گل 

که هر سه گونه مورد مطالعه طوریدر هر بوته موثر بوده است. به

ترین میانگین و متوسط تعداد گل برای هر بوته در سمت جنوب بیش

ان این باشند که میزترین میانگین میدر سمت شمال جاده دارای کم

 Helichrysum rubicundum Helichrysum araxinum Helichrysum oligocephalum  تیمار

 فاصله از جاده )متر(

 a 18/20 5/1 ± a 5/24 3/0 ± a 16/5 ± 6/1 )شاهد( 100

45 1/2 ± a 57/20 3/2 ± a 28/24 3/0 ± a 08/5 

30 9/1 ± a 93/18 2/3 ± b 16/19 7/0 ± b 66/4 

15 6/2 ± b 21/14 8/3 ± c 21/16 1/1 ± c 25/3 

 سمت از جاده
 a 97/21 3/2 ± a 31/25 8/0 ± a 21/5 ± 4/2 جنوب

 c 01/15 7/2 ± d 19/13 5/0 ± d 83/1 ± 7/2 شمال
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نحوی است که برای هر سه گونه تغییرات در سمت از جاده به

Helichrysum rubicundum، Helichrysum araxinum  و

Helichrysum oligocephalum ترتیب جهت شمال به مورد مطالعه به

تری درصد نسبت به جنوب تعداد گل کم 68و  6/69، 17/59ترتیب 

دلیل باد این میزان کاهش به متر از جاده(. 15داشت )برای فاصله 

تر گرد باشد که باعث انتقال بیششرق میغالب جنوب غرب به شمال

تواند باشد. و خاک به سمت شمال جاده در اثر تردد وسایل نقلیه می

Karamirad (2013 در مطالعه خود اثرات جاده را بر روی پوشش )

        داده بود.  متری از جاده گزارش 5گیاهی دارای اثرات منفی تا عمق 

متری از جاده برای  15های این تحقیق نشان داد که فاصله یافته       

و  Helichrysum rubicundumهای گیاهی همانند گونه برخی از گونه

های تر همانند گونهمتری برای گیاهان حساس 30فاصله 

Helichrysum araxinum  وHelichrysum oligocephalum عنوان به

ه بر تعداد گل )محدوده اثر جاده بر گیاهان( معرفی گذار جادفاصله اثر

و همکاران  Marcantoni( و 2010و همکاران ) Avonگردد که با نتایج 

 خوانی دارد. ( هم2013)

های مختلف ونهدر دسترس بودن فاصله اثرگذاری جاده برای گ       

خصوص حفاظت از پوشش گیاهی و نیز برآورد تواند دریمرتعی م

های گیریتصمیم در جاده تاثیر اثرات تولید تحت و گرده قابل شهد میزان

راتع کمک های خاکی در ممدیران در احداث و تکمیل مسیر جاده

 کننده باشد.

 

 تقدیر و تشکر
بررسی موسم گل گیاهان "این مقاله مستخرج از طرح تحقیقاتی        

مرتعی منطقه دریان دره شبستر )با تکیه بر گیاهان زنبور دوست( به 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد  "منظور حفظ مراتع برای تولید مستمر

 باشد.شبستر می
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Abstract 
 One of the effects of the progress of vehicles on natural resources, including rangelands, is 

the establishment of soil roads for different purposes. The purpose of this study was to determine 

the effect of road on plants (distance of impact) on the number of flowers per plant for three 

plant species (Helichrysum oligocephalum, Helichrysum rubicundum and Helichrysum 

araxinum) with 15 m distance in Shabestar rangelands. Results were analyzed by split plot 

design with completely randomized design with four replications for each species. In 

Helichrysum rubicundum, the average number of flowers per plant at 30 m distance from the 

road was not significantly different from 100 m (control) and 45 m from the road. The effect of 

road impact on flowering of this species is 15 meters. The reduction in flower number per plant 

for Helichrysum araxinum and Helichrysum oligocephalum was 20.46% and 39.42%, 

respectively, 30 m from the road compared to 100 m (control). For these two species, the 

effective distance of the road to flowering is 30 m. The study showed that flowering rates of 

these plants are affected up to 15 m from the road margin. 
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