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نقش مديريت چراي دام بر خصوصيات پوشش گياهي
در مراتع ييالقي چهار باغ استان گلستان
 اسماعيل شيداييكركج؛ دانش آموخته دكتري علوم مرتع ،دانشگاه علوم كشاورزي و منابعطبيعي گرگان ،ایران.
*

 جواد معتمدي ؛ استادیار دانشکده منابعطبيعي ،دانشگاه اروميه ،ایران.
 فاطمه عليلو؛ دانشجوي دكتري علوم مرتع ،دانشگاه علوم كشاورزي و منابعطبيعي گرگان ،ایران.
 حميد سيروسي؛ دانشجوي دكتري علوم مرتع ،دانشگاه علوم كشاورزي و منابعطبيعي گرگان ،ایران.
چکيده
مدیریت چرا یکی از موارد اساسی در مدیریت اکوسیستمهای مرتعی بوده و هدف از آن استتااده بییهتا از مهتاتح تچتت چترا بتامهظتور
دستیابی با بازده مطلوب و حاظ پایداری اکوسیستمهای مرتعی است .برای ارزیابی پاسخ پوشش گیاهی با چرا در مراتع ییالقی چیاربتا
استان گلستان در پهج مهطقا مختلف چرایی ،تتراکم گیتاهی ،در تد تتاش پوشتش گیتاهی و ت و تیاد الکتردی ا تدازهگیتری شتد.
بااینترتیب با استااده از روش آماری و با توجا با ا دازه تاش پوشش گیاهان غالب مهطقا ،در حدود  02پالد بتا ا تدازه یتت مترمربعتی و
بیرهگیری از روش سیستااتیت -ت ادفی جیت او ابرداری برای هر سایت در ظر گرفتا شد و میزان در د تاش پوشش گو اها و تتراکم
گیاهی (تعداد در واحد سطح) در داتل هر پالد یادداشت گردید .با استااده از تجزیا واریا س و آزمون دا کن میا گین پارامترهتای متورد
بررسی تجزیا و تچلیل شد و با استااده از روش آ الیز توشاای و ضریب جاکارد ترکیب پوشتش گیتاهی از ظتر شت اهت در شتددهتای
مختلف چرا مورد مقایسا قرار گرفت .تایج شان داد کا شدد چرا تأثیر معهیداری روی پوشش گیاهی مهطقا دارد .باتوریکا با افزایش
شدد چرا از تراکم گو اهای مطلوب کاستا و بر تراکم گو اهای امطلوب افتزوده متیشتود .مهطقتا قترا دارای بیشتترین مقتدار تتراکم
گو اهای مطلوب مرتعی است .برتی ت و یاد الکردی ظیر چهدسالاهتا ،هاتی کریوتوفیتتهتا ،کاموفیتتهتا ،گهتدمیان و گیاهتان
کمشو ده باتور معهیداری با افزایش چرا کاهش پیدا کرد د .بیشترین افزایش مربوط با فتر رویشتی گهتدمیان بتا میتزان تتراکم  9/8و

کالس توشخوراکی  Iبا میزان تراکم  00/8بوده کا مربوط با مهطقا قرا است .در مورد گروههای الکردی یز فر رویشی گهتدمیان بتا
میا گین تاش پوشش  99/56در د بیشترین افزایش را در مهطقا قرا داراست .سایتهای آبشخور و حریم آغل ،قرا و کلید از ظر ترکیب
پوشش گیاهی با هم مشاباا د .باتورکلی میتوان تیجاگیری اود کا افزایش شدد چرا در مهطقا مورد مطالعتا با تا ایجتاد ترییتراد
مهای در پوشش گیاهی گردیده و این ترییراد در مهاتح چرایی آبشخور ،حریم آغل و روستا کامالً مشیود است .لذا استااده از روشهتای
مدیریت چرا در مهطقا جیت بی ود شاتصهای پوشش گیاهی و سوا دادن پوشش گیاهی با سات تعادل تو یا میگردد.
واژگان كليدي :مدیریت چرا ،تراکم ،در د تاش پوشش گیاهی ،مراتع ییالقی چیاربا .

* ویسهده مسئول :شااره تااس+989934388886 :
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 .1مقدمه
مراتع اکوسیستمهتای ت یعتی هستتهد کتا مشخ تا
ا لی آن ها پوشش گیاهی بومی میباشتد .گیاهتان غالتب
مراتع اوماً مشتال بر گهتدمیان ،شت ا گهتدمیان ،پیتن
برگان لای یا بوتاهتا متیباشتهد کتا بترای ا توام دا هتا
مهاسب ا د ] .[09دا و گیتاه در اکوسیستتمهتای مرتعتی
هاواره در کتهش متقابتل بتا یکدیگر تد و تتا زمتا ی کتا
جاعیت دا در هر اکوسیستم متهاسب بتا ررفیتت مرتتع
باشد بتا مهتابع بتا ارزش آن ها تون آب ،تتای و گیتاه
تسارتی وارد ایگردد .چرای دا بخشی از تکامل مرتتع
است ،با این ورد کا مرتتع و چترا بتا یکتدیگر جتین
شدها د .با ارد ساده ،مرتع بایستی چرا شود و در واقتع
چرا و ی هرس ت یعی است .این مزیت از چترای دا در
ورتی حا ل میشود کا مرتع متهاسب بتا ررفیتت و در
زمان مهاستب متورد استتااده قترار گیترد  .]0ترییتر در
اکوسیستمهای مرتعی در تیجا چرای دا اجتهاب اپتذیر
است .با ارتی شدد چرا از میمترین وامل ترییردههده
اکوسیستمهای مرتعی مچسوب میشود .چهتین ترییتری
ماکن است فقت شتامل کتاهش پوشتش تتاجی در اثتر
بیرهبرداری باشد و یا اینکتا ترکیتب گو تاای و ررفیتت

مرتع در درازمدد بتا تتور کامتل دگرگتون گتردد .]09
مطالعا و شهاتت چیح رواب متقابل اجتزا اکوسیستتم
(با ویژه دا و گیاه) یکی از میمترین ابزارها جیتت اتختا
تدبیر مدیریتی چیح ،احیا  ،ا الح ،توسعا و بیرهبرداری
ا ولی از مراتع است ] .]95با ارتی حاارت هااجا تا
اکوسیستمهای مرتعی ،درگرو مدیریت بتر استاس توستعا
کای و گیداری بیشترین تعداد گو اهتای بتومی در ایتن
اجتاام است .یکی از وامل مخرب و آسیب رستا هده بتا
مراتع حضور دا و چرای شدید دا است .مراتع بتا هتوان
بستر تچوالد ایح اقت ادی -اجتاا ی ایتالد و شتایر
ایران ،در سا دها اتیر تچت تهش اشی از چترای ماترط
بوده است و تخریب آن کشور ما را با مشکل مواجا اوده
است  .]09در بررسی اثتر شتدد چترای دا بتر پوشتش
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گیاهی و ت و یاد فیزیکی و شیایایی تای در مهطقتا
الر چای ی و هاکاران  ]8بیان اود د کا کاهش پوشش
گیاهی در مهطقا بچرا ی تا هات در تد با تا فرستایش
شدید در مهطقا شده است .ها هتین در ارزیتابی مراتتع
استان مرکزی در تی مدد پهج ستال ارزا تی و هاکتاران
] [9با این تیجا رسید د کا مراتع مهطقا متورد مطالعتا
دارای پوشش تاجی و تولید کتم متیباشتهد و گو تاهتای
مرغوب با دلیل فشار شدید چرایی کاهش یافتا یا از بتین
رفتاا د .در مطالعا تأثیر چرا بر پوشش گیتاهی در مراتتع
کجور وشیر جلیلو د و هاکاران ] [98گزارش داد تد کتا
گهدمیان و پینبرگان لای بیشترین در د را در مهطقا
مرجع دارا میباشهد و با افزایش شدد چرا در د گیاهتان
بوتاای افزایش مییابهد .در مهطقتا بچرا تی یتز گیاهتان
غیرتوشتتخورای از در تتد بتتاالیی برتتتوردار بود تتد .در
مطالعاای دیگر ایاتا ی و هاکتاران  ]95بتا بررستی اثتر
شدد چرا روی ترییراد پوشش گیاهی در مراتتع ییالقتی
چر دو کردستان پرداتتاا د کا ت ح تتایج آنهتا چترای
دا اثر مهای معهیداری بر در د کل پوشتش گو تاهتای
گیاهی دارد .ها هین در بررسی اثر شدد چترای دا بتر
تتتای و پوشتتش گیتتاهی ت تتر استتتان کرمتتان ،بتتاقری و
هاکاران  ]95بیان داشتاا د کا چرای شدید ست ت بتا
قرا با ا کاهش در د تاش پوشش هاا فر های رویشی
باویژه گرامیهاهای پایتا و بوتتاهتا در ا تیتای چترای دا
میشود .حیدریان و هاکتاران  ]94گتزارش دادها تد کتا

شددهای مختلف چرایتی با تا کتاهش در تد پوشتش
گیاهی میشود و ترکیب گیاهی یز در اثر چرای ستهگین
ترییر مییابد .ها هین با تا بتا تطتر افتتادن پایتداری
اکوسیستمهای مرتعی میشود .ت ح تایج بررسی ارزا تی
و هاکاران ] [48چرای سهگین در تول سال تأثیر مهاتی
بر در د تاش پوشش و تولید گو اهای گیاهی دارد؛ و قرا
با ا افزایش در د تاش پوشش و تولید گو اهای گیتاهی
میشود .اتتالف بتین میتا گین پوشتش ،تولیتد و تتراکم
زادآوری کل گیاهان در مطالعا بچرا ی و هاکاران ] [8در
سطح تطای پهج در د معهیدار وده است امتا پوشتش،
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قش مدیریت چرای دا بر ت و یاد پوشش گیاهی در ...

تولید و تراکم زادآوری گیاهان کالس  Ιو تولید گهتدمیان
چهدسالا در مراتع دارای ترح ،باتور معهیداری بیشتر از
مراتع بدون ترح بوده است .هاین تیجا در مورد در تد
الش رگ یز ادا است .ایتن ترییتراد ترکیتب پوشتش
گیاهی ،اشی از تأثیر کهترل شدد و زمان چرا بتر رقابتت
بین گیاهان توشخورای و چهدسالا با گیاهتان میتاجم و
یکسالا میباشد.
بیشتر تچقیقاد ا جا شده در تارش از کشتور یتز بتا
اثراد زیانبار شدد چرای دا بتر پوشتش گیتاهی مراتتع
اشاره دار د؛ باتوریکا در مطالعتاای ریهت و هاکتاران
] [08با این تیجا رسید د کا چرای مارط در چراگاه در
کا زاس موجتب ترییتر در ترکیتب پوشتش گیتاهی شتده
است .در مطالعاای دیگر یز اکارد و هاکاران ] [92با اثتر
چرای دا در کاهش امتل پوشتش تتاجی و تد ترییتر
امل ارتاام گو اها اشاره داشتاا د .مچققا ی دیگر چتون
الی و هاکتتاران ] [02اثتتر چتترای دا را در گراستتلهدهای
مو گولیا مطالعا کرد د و با این تیجا رسید د کا پوشش
گیاهی با افزایش شدد چرایی کاهش متییابتد .کیوکتو و
هاکاران ] [98یز این موضوم را تأیید کرد تد .یک تول و
اوجیاا یز اشاره داشتاا تد کتا چترا روی ترستیب کتربن
تای تأثیر معهیداری دارد ] .[05تچقیقی جیت ارزیتابی
اثر چرا بر توده ز ده سرپا و تولید اولیا اتالص در مراتتع
مرولستان توس چن و هاکاران ] [9ا جا شد کا شتان
داده شد کا با افزایش شدد چرا از میزان مچ ول سرپا و
تولید اولیا اتالص کاستا میشود .ت ح تایج یافتاهتای
تساا و هاکاران ] [44چرای سهگین بتر پوشتش گیتاهی
تیجا مهای گذاشتتا و بتا ت تع آن بتر روی ت و تیاد
تای یز تأثیر معهیداری داشتا ] [49باتوریکا میزان
یتروژن در سایت چرایی سهگین س ت با شدد چرایتی
س ت ،پایینتر بوده است .در تچقیقی دیگر وبر و گوتالتا
] [43بیان کرد د کا در د تاش پوشتش بوتتاایهتا در دو
تیاار استراحت و چرا تااود معهتیداری را شتان داد تد.
ها و هاکاران ] [96در بررسی تتود شتان داد تد کتا
چرای س ت در تول سال با تا افتزایش بیومتاس تتوده
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ز ده سرپا میشود .با ارتی متعادل کتردن شتدد چترا
با ا افزایش تولید گو اهای مختلتف گیتاهی و تولیتداد
دامی میشود.
با توجا با این امر کا در حال حاضر مراتع کشتور بتا
دلیل د ر ایت ررفیتت چرایتی و چترای ماترط دارای
سیر قیقرایی هستهد ،لزو بررسی تأثیر چرا بتر ترییتراد
پوشش گیاهی ضروری است ،لذا در این پژوهش تأثیر چرا
در سا مهطقا کلید ،قرا و بچرا ی (آبشخور ،حریم آغل و
روستا) بر روی ترییراد پوشش گیاهی بررستی متیشتود.
اگر چا اثر چرای دا در ترییر پوشتش گیتاهی مرتتع تتا
حدودی شهاتتا شتده استت امتا ههتوز در متورد شتدد،
جیت و گستتره اثتر چترای دا مخ و تاً بترای مهتاتح
اتراف آغل ،آبشخور و حریم روستا اتال تاد کتم و بعضتاً
متااود و غیرقابلپتیشبیهتی در مهتاتح مختلتف کشتور
وجود دارد .در ایران تاکهون مطالعاد مختلاتی بتامهظتور
مطالعا اثر چرا در ستا مهطقتا اتتراف آبشتخور و آغتل و
مراتع حریم روستا تورد گرفتتا استت .مترور مطالعتاد
ا جا شده از جالا م تداقی ] [09و کیهتدل ] [99شتان
میدهد در ا تخاب مهطقا بچرا ی با این کتا اشاره شده
است کا مهطقا مذکور بر اساس چا وم استااده و حضور
دا با هوان مهطقا با شرای چرای سهگین ا تخاب شتده
است و اغلب با کر تعریف مهطقا بچرا ی ،یعهی جاییکا
فشار چرای دا در آ جا زیاد بود؛ بسهده شتده استت و بتا
دلیل آن کا اثر ا وام استتاادههتای دا از ر تا بتر روی
پوشش گیاهی و چوه حضتور و رفتتار آن در هتر یتت از
مهاتح اتراف آبشخور ،آغل و مراتع حریم روستتا تاتاود
دارد  ،]40لذا لزو مطالعا پوشش گیاهی این سا مهطقا
آشکار میگردد .ازاین رو در پژوهش حاضر مهاتح متذکور
بر اساس ا وام استاادههای دا از ر ا و چتوه حضتور و
رفتار آن شهاسایی گردید .در واقع هتدف در ایتن بررستی
تأثیر چرا بر روی پوشتش گیتاهی مهطقتا متورد مطالعتا
میباشد کا میتوا د در اتخا راهکارهای چیح متدیریت

جیت حاظ پوشتش گیتاهی و توستعا کاتی و گیتداری
بیشترین تعداد گو اهای بومی در مهطقا مؤثر باشد.
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 .2روششناسي
 .1.2معرفي منطقه مورد مطالعه
در این پژوهش مراتع کوهستا ی مهطقا چیاربا کتا بتا
موقعیت جررافیایی " 45° 46' 33تا " 45° 32' 49تر
شاالی و " 63° 08' 49تا " 63° 44' 34تتول شترقی در
 02کیلومتری جهوب گرگان و  36کیلتومتری شتاالغترب
شاهرود و در مچتدوده ارتاتا ی  0902تتا  0402از ستطح
دریا واقع شده است (شکل  ،)9با هوان ر تا مطالعتاتی و
معرف اقلتیم رویشتی شتاال تراستا ی در احیتا ایتران و
تورا ی ،ا تخاب شد .اقلتیم مهطقتا بتر استاس ت قتابهتدی
اقلیای آم رژه ،اقلتیم ارتاا تاد سترد و متوست بار تدگی
ساال ا آن 426 ،میلیمتر است کا بیشتترین تزوالد را در
ف ل زمستان و با شتکل بترف ،دارد .تیت گیتاهی غالتب
مراتتتتتع مهطقتتتتا ( لتتتتف بتتتتره -چاتتتتن گهتتتتدمی)

و کاله میرحستن ()Acanthophyllum microcephalum
است کا پوشش گیاهی و تای آن تخریب شده و گو اهتای
هزارتتار الری ( ،)Cousinia commutate Bunge.کهگتتر
تتتتتچرایی ( )Cirsium arvense L.و شتتتتتیرپهیر
( )Galium verum L.در ترکیب گیاهی مراتع مهطقتا بتا
وفور مشاهده میشتو د .دا غالتب چترا کههتده در مراتتع
مهطقا ،گوساهد ژاد زل و با مقدار کای بز تژاد بتومی و
پاکستا ی میباشد کا از اوایل تابستان تا اواست پتاییز در
مراتع مهطقا حضور دار د .بافتت تتای مهطقتا ستیلتی-
لومی استت .استیدیتا تتای مهطقتا متابین  8/8-8/39و
میا گین ماده آلی حدود دو در د است .شتوری تتای در
حتتدود  603 -9683میکرومتتوس بتتر ستتا تیمتتتر و وزن
مخ وص راهری تای مهطقا بین  9/28تتا  9/88استت
.]42

Agropyrum trichophorum (Link)Festuca ovina L.-
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قش مدیریت چرای دا بر ت و یاد پوشش گیاهی در ...

 .2.2روش تحقيق
برای او ابرداری از گیاهان ،در گتا اول؛ پتهج مکتان
مرتعی شامل؛ قرا (مهطقا مرجع) ،مهطقتا کلیتد (شتدد
چرای متوس ) و مهاتح بچرا ی (اتراف آبشتخور دا هتا،
حریم روستا و اتراف آغل دا ها) در مهطقا مورد بررستی
ا تخاب گردیتد .بتا توجتا بتا ایهکتا در اکوسیستتمهتای
مرتعی ،حریم روستاها ،آغلها ( قاط استتراحت یاتروزی
دا در مرتع) و آبشتخورها بتا هتوان کتا ونهتای بچتران
شهاتتا شدها د و شدد چرای دا در اتتراف آنهتا زیتاد
بوده و با دور شدن از این قاط ،شدد چرا کاتر میشتود
 ]4لذا هر سا مهطقا اتراف آبشخور دا ها ،حریم روستتا
و اتراف آغل دا ها با هوان ااد مهاتح با چرای ستهگین
(مهاتح بچرا ی) ا تخاب شد .پراکهش قاط او تابترداری
مربوط با ستایتهتای آغتل ،آبشتخور و حتریم روستتا در
مچدوده  32تا  422متری اتراف آنها متریر بوده استت.
اساس ا تخاب مهطقا کلیتد بتر م هتای فا تلا از مهتاتح
بچرا ی بود .با این ترتیب مهطقاای با هوان مهطقتا کلیتد
در ظر گرفتتا شتد کتا از مهتاتح بچرا تی مرتتع فا تلا
متوس داشتا و از شدد چرای متوسطی برتوردار باشتد
 .]99شایان کر است کا مکان قترا شتده بتا مستاحتی
معادل  90هکتار ،بتیش از ده ستال قتدمت دارد .ت یعتی
است مکانهای مذکور با گو اای ا تخاب شد د کا از ظر
ت و یاد فیزیکی مرتع و اقلیای تا جای امکان ش یا با
هتم بتوده ولتی شتدد چترا و تتراکم لگتدکوبی در آنهتتا
متااود باشد .بتا تتوری کتا مهتاتح بتا چترای ستهگین،
متوس  ،س ت با ترتیب دارای شدد چرای زیاد ،متوس
و کم میباشهد .معیار ا تخاب سایتهای متورد مطالعتا و
ت قاد شدد چرای دا بر اساس وضعیت ،ررفیت ،تعداد
دا موجود ،آثار چرای دا  ،گرادیتان شتددهتای چرایتی
متااود ،میزان بیرهبرداری ،شیوه مدیریت و بتا توجتا بتا
فا لا از مچل اُتراا دا و مچل آبشخوار استوار است.
پس از ا تخاب سایتهای شدد چرایی در گتا بعتدی
در تودههای معرف هر یتت از مهتاتح ا تختاب شتده بتا
مطالعا و برداشت دادههتای پوشتش گیتاهی اقتدا شتد.
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ا دازه پالدها یز با توجا با پوشش غالب گیاهان مهطقتا
یت متر مربعی ا تخاب شد .تعداد پالد مورد یتاز در هتر
واحد مدیریتی (واحتد اکولوژیتت) بتا استتااده از فرمتول
آماری (رابطا  )9تعیین گردید .]5
بااینترتیب با استااده از روش آماری  ]09و با توجا بتا
ا دازه تاش پوشش گیاهان غالب مهطقا ،در حدود بیست تدد
پتتالد بتتا ا تتدازه یتتت مترمربعتتی و بیتترهگیتتری از روش
سیستااتیت -ت ادفی جیت او ابرداری برای هر سایت در
ظر گرفتا شد .باتوریکا با استتقرار چیتار ترا ستکت تد
متری و ا تخاب پهج قطا ت تادفی در روی هتر ترا ستکت و
مستقر اودن پالدها در قاط ت تادفی اقتدا بتا یادداشتت
میزان در د تاش پوشش و تراکم گو اها در داتل هتر پتالد
شد .تراکم گیاهی با استااده از شاارش تعداد پایتا در داتتل
پالد بر حسب تعداد پایا در واحد سطح بدست آمتده استت.
الز با کر است ،جاعاً در هر ستایت بیستت پتالد مستتقر
گردید .پراکهش قاط او ابرداری مربوط با سایتهای آغل،
آبشخوار و حریم روستا در مچدوده  32تا  422متری اتتراف
آنها متریر بوده است.
2

رابطا 9

 CV 
N 

 E 

کا در آن ( )Nتعداد پالد متورد یتاز )CV( ،ضتریب
ترییراد و ( )Eمیزان تطا میباشد .با توجا با رابطتا  9و
با میزان تطای  6در تد ،در مجاتوم  922پتالد جیتت
او ابرداری برداشت گردیتد .پتس از استتقرار هتر پتالد
تعداد پایا و در د تاش پوشش هر گو ا ث تت شتد .ا تدازه
پالد ها یز با توجا با پوشش غالب گیاهتان مهطقتا یتت
مترمربعی ا تخاب شد.
برای بررسی اثر شتددهتای مختلتف چرایتی بتر روی
پارامترهتتای متتورد بررستتی از تجزیتتا واریتتا س و مقایستتا
میا گین ها از آزمتون دا کتن استتااده شتد .کلیتا تجزیتا
تچلیلها در ر افتزار آمتاری  SPSS16ا جتا شتد .بترای
مچاس ا فا لا بین توشاها در تچلیل توشتاای از روش
واردز ( )Wardsاستااده گردید .برای شاتص فا تلا یتز،
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شاتص اقلیدستی ( )Euclideanدر ظتر گرفتتا شتد .بتا
مهظور بررسی ش اهت پوشتش گیتاهی ستایتهتا از ظتر
ترکیب گیاهی یز از ضرایب تشابا جاکارد در ر افزار آمار
اکولوژیکی  PASTاستااده گردید .]00

 .3نتايج
 .1.3اثر شدتهاي مختلف چرايي بر روي ميزان
تراكم گياهي
تتتایج ارزیتتابی پوشتتش گیتتاهی مهطقتتا شتتان داد در
مجاتتوم  49گو تتا گیتتاهی از  99تیتتره گیتتاهی در مرتتتع
شهاسایی شتد کتا  42در تد گو تاهتا مربتوط بتا تیتره
گهدمیان ( )Poaceaeبتوده و کاتترین گو تا ( 8در تد)
مربوط با تا واده عهائیان ( )Lamiaceaeبوده است .فتر
رویشی غالب مهطقا گتراس و بوتتا بتوده و دوره زیستتی
آ یا ،لف چهدسالا بوده است .گو اهتای میتاجای ظیتر
استوی ریتشدار ( ،)Stipa barbata Desf.هزارتتار ،گتل
قا تتتتتتد ( ،)Taraxacum brevirostre.چوبتتتتتتت
( ،)Acanthophyllum erinaceum.در مهطقتتا اتتتتراف
آبشخوار روستا و آغل تراکم یافتا است .از گو اهای دیگتر
میتوان با درمهتا کتوهی (،)Artemisia aucheri Boiss.
استتتتوهد ( ،)Peganum harmala L.جتتتتارو لای،
سوستتتن چل تتترا (،)Lilium Ledebourii Baker.
فرفیتتون ( ،)Euphorbia chieradenia.گتتون په تتاای
( ،)Astragalus gossypinus Fisch.پهیتتتتتتری
( ،)Malva neglecta.آویشتتتتتتن کتتتتتتریآلتتتتتتود
( ،)Thymus kotschyanus Boiss.چاتتتن پیتتتازیدار
( ،)Poa bulbosa L.چاتتتتتن گهتتتتتدمیبلهتتتتتد
( )Agropyron elongatum.و ملیکا ()Melica persica K.
اشاره کرد.
تایج حاکی از این استت کتا تتراکم گو تاهتای قابتل
شتتاارش در مهتتاتح مختلتتف چرایتتی دارای اتتتتالف
معهیداری در سطح پهج در د میباشهد .با تارتی هتر

پهج مهطقا مختلف چرایی از ظر تعداد گو اهتای گیتاهی
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موجود در واحد سطح با هتم متاتاود ا تد .تتایج آزمتون
دا کن بر روی تراکم گو اها م تین آن استت کتا مهطقتا
قرا بیشترین و آبشخور کاترین میزان تتراکم گیتاهی را
داراست .مهاتح چرایی حتریم روستتا و آغتل یتز از ظتر
تراکم مابین مهاتح کلید و آبشخور میباشهد ،بتا تارتی
از ظر میزان تراکم گیاهی مهاتح چرایی حتریم روستتا و
حریم آغل مشابا مهاتح چرایی کلید و آبشخور میباشتهد
(شکل .)0
مهاتح مختلف چرایی از لچاظ تااود در فر رویشتی
مورد مقایسا قرار گرفتهد .ت تح جتدول ( )4ستا مهطقت
کلید ،قرا و آبشخور از لچاظ فر رویشی گهدمیان ،پیتن
برگان لای و بوتاایها ،در سطح معهیداری پتهج در تد
دارای اتتالف معهیدار میباشهد.
ت ح تایج دا کن در دو مهطقا چرایتی قترا و کلیتد
میزان تراکم فر رویشی گراس س ت با دو فتر رویشتی
پینبرگ لای و بوتاایها بیشتر میباشد .در بین این سا
مهطقا چرایی ،مهطقا قرا دارای بیشترین مقدار گراس و
کاترین مقدار بوتا ای ها و آبشخور کاترین میزان گتراس
بوده و میزان تراکم فر رویشی بوتاایها بیشتر است.
با توجا با این کتا میم کا شدد چرا حضتور گو تا-
های گیاهی را تچت تأثیر قرار میدهد و با تو ی در کهتار
سایر وامل سیم حضور گو اهای توشتخورای را تعیتین
میکهد .ازاین رو ،پهج مهطقا مختلف چرایی مورد مطالعتا
در این پژوهش از ظر کالس توشتخوراکی متورد تجزیتا
تچلیل قرار گرفتهد .بر ت ح تایج جدول ( )3ستا مهطقتا
قرا ،کلید و آبشخور از لچاظ میزان تراکم گو اهتای کتم
شو ده ،زیاد شو ده و میتاجم دارای اتتتالف معهتیدار در
سطح معهیداری در سطح پهج در د متیباشتهد .هاتان-
تتوری کتتا در جتدول مالحظتتا متتیشتود ،مهطقتتا قتترا
بیشترین میا گین تراکم گو اهای کم شو ده (کالس  )Iرا
داراست .در سایت آبشخور یز گو اهتای میتاجم بتاتتور
معهیداری افزایش یافتتاا تد .الز بتا کتر استت کتا در
مهاتح چرایی قرا و کلید میزان گو اهتایی زیتاد شتو ده
( )IIاچیز است.
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... قش مدیریت چرای دا بر ت و یاد پوشش گیاهی در
 طول عمر و کالس خوشخوراکي، فرم زيستي، ليست گونههاي گياهي موجود در منطقه بر اساس فرم رويشي-1 جدول
) حريم آغل:P ، حريم روستا:V ، آبشخور:W ، قرق:C ، کليد:K(

نام علمي گونه

سايت

Acantholimon erinaceum
Achanthophylum microcephalum
Achillea millefolia
Agropyron elongatum
Agropyron intermedium
Agropyron trichophorum
Artimisia aucheri
Astraglus effesus
Astragalus gossinpinu
Bromus tectorum
Bromus tomentollus
Cerasus sp.
Centaura zuvandica
Chenopodium botrys
Cousinia glaucopsis
Cirsium arvense
Cynodon dactylon
Dactylis glomerata
Ephorbia chieradenia
Galioum verum
Malvaneglecta
Melica persica K.
Noaea mucronata
Onorichysis cornota
Peganum harmala
Poabulbosa
Salvia chloroleuca
Stachys lavandifolia

فرم رويشي

فرم زيستي

طول عمر

کالس خوشخوراکي

K,W,V,P
K,W,V,P
W,C,P
K,C,W,V,P
K,C
K,C
V
K,W
K,C,W,V,P
V
K,C,W,V,P
V, P
K,C
P
K,C,W,V,P
K,C,W,V,P
K,C
K,C
K,C,W,P
C
W,P
K, C, W,P
V, P
K,C
V
K,C,W,P
P
V

Sh
Ch
P
III
Sh
Ch
P
III
F
He
P
II
G
He
P
II
G
He
P
I
G
He
P
I
Sh
Ch
P
II
Sh
Ch
P
I
Sh
Ch
P
III
G
Tr
A
II
G
He
P
I
Sh
Ph
P
III
Sh
Ch
P
III
F
Tr
A
III
F
He
P
III
F
He
P
III
F
He
P
I
F
He
P
I
F
He
P
III
F
Ch
P
III
Sh
Ch
P
II
G
He
P
II
Sh
Ch
P
III
Sh
Ch
P
III
F
Ch
P
III
G
He
P
III
Sh
Ch
P
III
Sh
Ch
P
III
G
Ch
P
III
Stipabarbata
V, P
Taraxcum brevirostre
K,C,W,P
F
He
P
III
Thymus koteschianus
K
Sh
Ch
P
III
 تروفیت:Tr ، فا روفیت:Ph ، های کریوتوفیت:He ، کاموفیت:Ch  بوتا؛:Sh ، فورب:F ، گراس:G  میاجم؛:III ، زیادشو ده:II ، کم شو ده:I  یکسالا؛:A ، چهدسالا:P

 نتايج آزمون دانکن بر روي تراکم گياهي در مناطق مختلف چرايي-2 شکل
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جدول  .3نتايج تجزيه واريانس مقايسه فرم رويشي در مناطق پنجگانه
شدتهاي مختلف چرايي
مهطقا کلید
مهطقا قرا
اتراف آبشخور
حریم آغل
حریم روستا

گندميان

پهن برگان علفي

بوته

مقدار F

Sig

8/96a
99/8a

0/6b
0/86b

2/58c
9/30c

*9/08
*09/35

2/23
2/20

2/43c

9/6b

4/8a

*4/58

2/22

2/00
2/94

2/60
2/83

2/86
2/90

n.s

2/28
2/58

2/88
2/328n.s

* :معهیداری در سطح احتاال  96در د  :n.sد وجود تااود معهیداری

جدول  .4نتايج تجزيه واريانس مقايسه کالس خوشخوراکي در مناطق پنجگانه
سايتها

کمشونده

زيادشونده

مهاجم

مقدار F

Sig

5/29a

2/66

9/84b

90/98

* 2/20

b

38/68

مهطقا کلید

a

مهطقا قرا

08/65

اتراف آبشخور

c

حریم آغل
حریم روستا

9/32
2/96

2/90

2/06
b

0

9/82
9/02

*

2/22

0/82

2/59

*

2/23

0/9
9/42

2/23
2/49

n.s

a

0/66

2/96
2/84n.s

 a,bحروف متااود بیا گر تااود معهیدار در بین کالسهای توشخوراکی در هر یت از مهاتح است.

 .2.3اثر شدتهاي مختلف چرايي بر روي درصد
تاج پوشش گروههاي گياهي
مقایستتا میتتا گین در تتد تتتاش پوشتتش گیتتاهی در
گروههای الکردی شان داد کا پاسخ هاا گتروههتا بتا

جز فا روفیتها و میاجمها کتاهش معهتیداری در در تد
تاش پوشش آن ها از مهطقا قرا و کلید با ستات مهتاتح
چرایی آبشخور ،حریم روستا و حریم آغل داشتاا د .ال تتا
حریم روستا در برتی موارد الکرد متاتاوتی ست ت بتا
مهاتح آبشخور و حریم آغل داشتا است .با هوانمثال در
مورد پاسخ گروه الکتردی کاموفیتت دو مهطقتا آغتل و
آبشخور با هم مشابا بوده اما حریم روستا دارای میتا گین
در د تاش پوشش بتین دو مهطقتا چرایتی قترا و کلیتد
است .مواردی یز وجود دارد کا بین مهطقا کلید یا قترا
بین سا مهطقتا آبشتخور ،حتریم روستتا و آغتل اتتتالف
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معهیداری از لچتاظ میتا گین در تد تتاش پوشتش گتروه
الکردی وجتود تدارد .بتا هتوان مثتال در پاستخ گتروه
الکردی چهدسالاها در مهطقا کلیتد و آبشتخور تاتاود
معهیداری وجتود تدارد .هاتینتتور برتتی گتروههتای
الکردی ظیر یکسالاها ،تروفیتتهتا ،بوتتاایهتا و زیتاد
شو دهها اتتالف معهیداری بین مهاتح مختلف چرایی را
شتان داد تد .بتاتتورکلی در تد تتاش پوشتش گیاهتتان
چهدسالا ،گهدمیان و پین برگان لای از مهطقا قترا بتا
سات حریم آغل کاهش یافت وگیاهان میتاجم بیشتترین
در د تتاش پوشتش را در مهطقتا حتریم آغتل و آبشتخور
داشتهد .بر کتس بیشتترین میتزان در تد تتاش پوشتش
متعلتتح بتتا مهطقتتا چرایتتی ،مهطقتتا قتترا و کلیتتد استتت
(جدول .)6
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جدول  .5نتايج تجزيه واريانس به همراه ميانگين درصد تاج پوشش گروههاي گياهي تحت شدتهاي مختلف چرايي

*2/29

چهدسالا

3/26ab

5/98a

0/45ab

9/08b

9/48b

9/58

تروفیت
هایکریوتوفیت
کاموفیت
فا روفیت

2/22
3/94ab
9/96a
2/22c

2/22
8/65a
2/98b
2/22c

2/22
4/82b
2/08c
2/22c

9/8
0/82c
2/80ab 2
2/42b

2/22
9/02c
2/09c
3/82a

9
4/82
4/24
9/45

2/39
*2/20
*2/24
*2/23

گهدمیان
پینبرگان لای
بوتا

92/42b
4/66a
0/49

99/56a
/80a
9/ 32

8/56c
0/82b
2/ 92

3bc
4ab
9/ 04

5/92c
0/83b
2/ 60

30/83
94/98
2/58

*2/22
*2/22
2/98n.s

کم شو ده

99/56a

99/95b

9/82c

2/96c

0c

8/98

*2/20

زیادشو ده
میاجم

2/66
2/02c

2/06
2/99c2

2/9
0/82b2

2/0
4/86a

9/8
0/92b

9/52
6/08

تول ار

یکسالا

2/22

2/22

2/228

2/298

2/293

2/83

فر زیستی

2/65n.s

کليد

قرق

آبشخور

حريم روستا

حريم آغل

فر رویشی

گروهاي گياهي

ميانگين سايتها

مقدارF

Sig

n.s

پاسخ با چرا

n.s

2/29
*2/22

حروف متااود برای هر یت از گروههای الکردی بیا گر تااود معهیدار بین سایتها میباشد.

شکل ( )4تایج مربوط با توشا بهدی پوشش گیتاهی
پهج سایت مورد مطالعتا را شتان متیدهتد .ستایتهتای
آبشخور و حریم آغل از لچاظ ترکیتب پوشتش گیتاهی در
بین پهج سایت مختلتف چرایتی بتاهم مشتابا متیباشتد.

هاانتوری کا در باال اشاره شد حتریم روستتا در برتتی
موارد الکرد متااوتی س ت با مهاتح آبشتخور و حتریم
آغل داشتا است کا در شکل زیر کامالً مشیود است.

شکل  .3خوشهبندي ترکيب پوشش گياهي سايتهاي مورد مطالعه
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تایج مقایسا دوبا دوی تشابا ترکیب پوشتش گیتاهی
سایتهای مورد مطالعا با هم توست ضتریب جاکتارد در
جدول ( )5آمده است .ت ح تایج این جدول ستایتهتای
چرایتی کلیتد و قتترا ،کلیتد و آبشتتخور ،آبشتخور و آغتتل

دوبادو از ظر ترکیتب پوشتش گیتاهی بتاهم مشتاباا تد.
هاینتور ت ح تایج جدول کاترین میزان تشابا مربوط
با سایت روستا و قرا و بیشترین تشابا مربوط با ترکیتب
پوشش گیاهی قرا و کلید است.

جدول  .6نتايج محاسبه سطوح تشابه ترکيب پوشش گياهي سايتهاي مورد مطالعه با استفاده از ضريب تشابه جاکارد
شاخص جاکارد
آغل

روستا

آبشخور

قرق

کليد

کلید

2/4888

2/0000

2/3934

2/5964

9

قرا

2/3998

2/9555

2/3596

9

2/5964

آبشخور

2/6444

2/06

9

2/3596

2/3934

روستا

2/4888

9

2/06

2/9555

2/0000

آغل

9

2/48889

2/6444

2/3998

2/4888

 .4بحث و نتيجهگيري
فعالیتهای مدیریتی قش زیادی را بتر روی الکترد
مرتع میگذار د .چرای بیرویا ،اثرهای مضر و زیا اری بر
اکوسیستتتمهتتای مرتعتتی وارد متتیستتازد و با تتا کتتاهش
کارایی این اکوسیستمها میشود کا در این راستا پوشتش
گیتاهی بستیار آستیبپتذیرتر از تتای استت  .]3تتتایج
بادستآمده در این پژوهش حتاکی از آن استت هتر پتهج
مهطقا مختلف چرایتی از لچتاظ میتزان تتراکم گیتاهی و
در د تاش پوشش گروههای گیاهی باهم متااود هستتهد.
با ارتی تااود در شدد چترا در ایتن مهتاتح ،بتر روی
الکرد پوشش گیاهی تأثیر گذاشتا باتوریکا این تأثیر
از شدد چرای س ت با سهگین رو بتا افتزایش در جیتت
مهای بوده است .فر رویشی گهتدمیان چهدستالا کتاهش
معهیداری را از مهطقا قرا با سات مهطقا چرایتی آغتل
داشتا است .با ارتی با افزایش شدد چرا از تعتداد ایتن
گو اها در واحد سطح کاستا شده و بتات تع آن میتا گین
در د تاش پوشش این گو اها یز کاهش یافتتا استت کتا
با تایج تچقیقتاد  ]93 ،]99و  ]06هاستویی داشتت.
چرای دا با تا کتاهش گو تاهتای چهدستالا متیشتود
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با توری کتا در ایتن مطالعتا ،گو تاهتای یکستالا شتامل
گو اهتای  Bromus tectorumو Chenopodium botrys
در مهاتح چرایی قرا و کلید وجود داشتتا و در مهطقتا
چرایی حریم روستا وجود داشتاا د .با ارتی با فا تلا از
مهاتح با شدد چرایی س ت بر میزان گو اهتای یکستالا
افزوده میشود .با توجا بتا حضتور گو تاهتای یکستالا و
پایین بودن میا گین در د تاش پوشش گیتاهی گهتدمیان،
پین برگان لای و ها هین باال بودن میا گین در د تاش
پوشش گو اهای میاجم در مهطقا چرایی حتریم روستتا،
تیجاگیری میشتود کتا ایتن مهطقتا چرایتی تالوه بتر
مهطقا چرایتی قترا و کلیتد ست ت بتا مهتاتح چرایتی
آبشخور و حریم آغل (تود تچت تأثیر چرای شتدید قترار
دار د) با شدد مورد چرا قرار گرفتتا استت .ت تح تتایج
آزمون دا کن میزان تراکم گو تاهتای بوتتاای در مهطقت
چرایی آبشخور س ت با دو فر رویشی گراسهتا و پیتن
برگان لای بیشترین میتزان را داراستت .ایتن امتر دور از
ا تظار یستت چراکتا بتا افتزایش شتدد چترا بتر میتزان
گو اهای تش ی افزوده میشود .دو مهطقا حریم روستا و
حریم آغل یز از لچاظ میزان تراکم فر های رویشی بتاهم
مشابا بود د .بر اساس تتایج بتادستت آمتده ،گتروههتای
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الکردی تتایج متاتاوتی را در مهتاتح مختلتف چرایتی
شان داد د .با توری کا چهدستالا هتا ،فتر هتای زیستتی
هایکریوتوفیت ،کاموفیتت و فا روفیتتهتا؛ فتر رویشتی
گهدمیان و پین برگان لای؛ و گو تاهتای کتم شتو ده و
میاجم پاسخهای متااوتی را س ت با شددهای مختلتف
دار د .گیاهان کم شو دهای چتون Bromus tomentollus
کا در مهطقا قرا و کلید دارای بیشترین میا گین در تد
تاش پوشش میباشد و با افزایش شدد چرایتی در مهتاتح
دیگر کاهش یافتا است کتا متیتوا تد بتا دلیتل افتزایش
شتتدد چتترا و القتتا بیشتتتر دا و دسترستتی راحتتت و
در تیجا ضعیف شدن و کاهش زادآوری این گو ا با اتع
گو تتتاهتتتای میتتتاجم و غیتتتر توشتتتخوراکی چتتتون
 Stipa barbataشود؛ کا با تایج بچرا ی و هاکتاران ][8
مشتتابیت دارد .گو تتاهتتای ظیتتر ،Artemisia aucheri
Bromus tectorum ،Malva neglecta ،Noaea mucronata

در مهاتح چرایی آبشخور و حریم روستا و حریم آغتل بتا
چشم میتور د .تچقیقاتی یز ،شدد چترا را یتت امتل
میم جیت بر هتم زدن تعتادل پوشتش گیتاهی و از بتین
رفتن گو اهای مرغوب و هجو گو اهای میاجم و تاردار
متتیدا هتتد  90و  .]95ها هتتین گتتروههتتای گیتتاهی
هایکریوتوفیت و کاموفیت یز کتاهش معهتیداری را بتا
افزایش چرا داشتهد کا دور از ا تظار یست ،زیترا چترا بتر
روی زادآوری این گتروههتای الکتردی داشتتا و با تا
کاهش حضورشان میشود کا قربا ی و هاکاران  ]09یز
با چهین تیجاای دست یافتاا د .گروه گیتاهی فا روفیتت
در مهطقا کلید ،قرا و آبشخور وجود داشتا و در مهطقتا
چرایی آغل بیشترین میا گین در د تتاش پوشتش را دارد.
در واقع این امر میتوا د مربتوط بتا تد دسترستی ایتن
گو ا با دلیل ارتاام آن یا با دلیتل حضتور قابتلمالحظتا
گو اهای هایکریوتوفیت و کاموفیت در مهاتح با شتدد
چرایی باال باشد ،ال تا قابل کر استت کتا اگتر ها هتان
شدد چرا در حال افزایش باشد این گو تا یتز از چترا در
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امان خواهد بود .درست استت کتا گتروههتای کتارکردی
تروفیتها و یکسالاها اتتالف معهیداری را داشتتهد امتا
ایتتن گروهتتای گیتتاهی در مهتتاتح قتترا و کلیتتد حضتتور
داشتهد ،اما در دو مهطقا چرایی دیگر حضور داشتهد کتا
میتوا د با دلیل از بین رفتن گو اهای چهدسالا و مسا د
شدن شرای برای رشد و او بذرهای آنها در مهتاتح بتا
شدد چرایی باال باشد .تایج و یافتاهای این پتژوهش بتا
تتتتایج تچقیقتتتاتی چتتتون ]3؛ 6؛ 99؛ 93؛ 04؛ 08؛]46
مشابیت دارد .از ظر ترکیب پوشش گیتاهی ستایتهتای
آبشخور و آغل ،قرا و کلید دوبا دو باهم مشابا بود د کتا
این امر دور از ا تظار یست چترا کتا ستایتهتای قترا و
کلید و سایتهای آبشخور و حریم آغل با ترتیب از لچاظ
میزان شدد بیرهبرداری مشاباا تد ،لتذا ایتن امتر در توم
ترکیب پوشش گیاهی مؤثر است.
تایج حاکی از ترییر پوشش گیاهی با سات گهدمیان
و پین برگان لای بوده کا در ورد کاهش شتدد چترا
پوشش گیاهی مهطقا مورد مطالعا با سات تعادل پتیش
تواهد رفت  ،]03از ترفی با توجا با تایجی کا حا تل
شده است مهطقا کلید کا دارای چرای متعادل بوده است
وضعیت بیتری را بعد از سایت قرا دارد؛ بهابراین کتاهش
چرا و در واقع چرای متعادل میتوا هتد مثاتر ثاتر باشتد.
باتورکلی میتوان تیجاگیری کرد کا با توجا بتا تتایج
این پژوهش افتزایش شتدد چترا بتر گتروههتای گیتاهی
پوشش گیاهی دارای تأثیر مهای است .با تارتیدیگتر بتا
توجا با این امر کا در مهطقا متورد مطالعتا ایتن اثتراد
مهای بیشتتر روی کتا ونهتای بچتران (آبشتخور ،حتریم
روستا و حتریم آغتل) قابتل مشتاهده استت ،لتذا تو تیا
میگردد تا از روشهای متهاسب مدیریت چرا (استتااده از

سیستمهای چرایی) و پراکهش دا با تتور یکهواتتت در
سطح مهطقا با در ظر گترفتن ستایر شترای موجتود در
مهطقا پوشش گیاهی مهطقا را با سوی تعادل ستوا داد
.]06
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