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 نقش مديريت چراي دام بر خصوصيات پوشش گياهي 

 باغ استان گلستان در مراتع ييالقي چهار

 ایرانطبيعي گرگانانشگاه علوم كشاورزي و منابعدكتري علوم مرتع، آموخته ددانش كركج؛ ياسماعيل شيداي ،. 

 ایراندانشگاه اروميه ،طبيعياستادیار دانشکده منابع ؛*جواد معتمدي ،. 

  ایرانطبيعي گرگاندانشجوي دكتري علوم مرتع، دانشگاه علوم كشاورزي و منابعفاطمه عليلو؛ ،. 

  ایرانطبيعي گرگانانشگاه علوم كشاورزي و منابعددانشجوي دكتري علوم مرتع، حميد سيروسي؛ ،. 

 

  چکيده  
 مهظتور  بتا های مرتعی بوده و هدف از آن استتااده بییهتا از مهتاتح تچتت چترا      مدیریت چرا یکی از موارد اساسی در مدیریت اکوسیستم

 چیاربتا  مرتعی است. برای ارزیابی پاسخ پوشش گیاهی با چرا در مراتع ییالقی  هایدستیابی با بازده مطلوب و حاظ پایداری اکوسیستم

گیتری شتد.   استان گلستان در پهج مهطقا مختلف چرایی، تتراکم گیتاهی، در تد تتاش پوشتش گیتاهی و ت و تیاد  الکتردی ا تدازه         

پالد بتا ا تدازه یتت مترمربعتی و      02مهطقا، در حدود ترتیب با استااده از روش آماری و با توجا با ا دازه تاش پوشش گیاهان غالب  این با

ها و تتراکم  برداری برای هر سایت در  ظر گرفتا شد و میزان در د تاش پوشش گو ات ادفی جیت  او ا -گیری از روش سیستااتیتبیره

ون دا کن میا گین پارامترهتای متورد   یادداشت گردید. با استااده از تجزیا واریا س و آزم در داتل هر پالدتعداد در واحد سطح( ) یاهیگ

هتای  ای و ضریب جاکارد ترکیب پوشتش گیتاهی از  ظتر شت اهت در شتدد     بررسی تجزیا و تچلیل شد و با استااده از روش آ الیز توشا

کا با افزایش  توری داری روی پوشش گیاهی مهطقا دارد. بامختلف چرا مورد مقایسا قرار گرفت.  تایج  شان داد کا شدد چرا تأثیر معهی

شتود. مهطقتا قترا دارای بیشتترین مقتدار تتراکم       های  امطلوب افتزوده متی  های مطلوب کاستا و بر تراکم گو اشدد چرا از تراکم گو ا

گیاهتان  هتا، گهتدمیان و   هتا، کاموفیتت  هتا، هاتی کریوتوفیتت   های مطلوب مرتعی است. برتی ت و یاد  الکردی  ظیر چهدسالاگو ا

و  8/9داری با افزایش چرا کاهش پیدا کرد د. بیشترین افزایش مربوط با فتر  رویشتی گهتدمیان بتا میتزان تتراکم       معهی تور باشو ده کم

های  الکردی  یز فر  رویشی گهتدمیان بتا   بوده کا مربوط با مهطقا قرا است. در مورد گروه 8/00با میزان تراکم  Iکالس توشخوراکی 

های آبشخور و حریم آغل، قرا و کلید از  ظر ترکیب رین افزایش را در مهطقا قرا داراست. سایتدر د بیشت 56/99میا گین تاش پوشش 

گیری  اود کا افزایش شدد چرا در مهطقا مورد مطالعتا با تا ایجتاد ترییتراد     توان  تیجامی تورکلی باا د. مشابا با همپوشش گیاهی 

هتای  مشیود است. لذا استااده از روش کامالًچرایی آبشخور، حریم آغل و روستا مهای در پوشش گیاهی گردیده و این ترییراد در مهاتح 

 گردد.های پوشش گیاهی و سوا دادن پوشش گیاهی با سات تعادل تو یا میمدیریت چرا در مهطقا جیت بی ود شاتص

 .چیاربا مدیریت چرا، تراکم، در د تاش پوشش گیاهی، مراتع ییالقی  واژگان كليدي:

 

 Email: motamedi.torkan@gmail.com  +989934388886: شااره تااس *  ویسهده مسئول:

 21/09/1393: یافتدر یختار

 15/12/1395: یبتصو یختار
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 مقدمه. 1
هتای ت یعتی هستتهد کتا مشخ تا      مراتع اکوسیستم

باشتد. گیاهتان غالتب    ها پوشش گیاهی بومی می ا لی آن

مراتع  اوماً مشتال بر گهتدمیان، شت ا گهتدمیان، پیتن     

هتا  باشتهد کتا بترای ا توام دا     هتا متی  برگان  لای یا بوتا

هتای مرتعتی   و گیتاه در اکوسیستتم   . دا ]09[ ا د مهاسب

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       

گردد. چرای دا  بخشی از تکامل مرتتع  تسارتی وارد  ای

یگر  جتین  است، با این  ورد کا مرتتع و چترا بتا یکتد    

ا د. با   ارد ساده، مرتع بایستی چرا شود و در واقتع  شده

چرا  و ی هرس ت یعی است. این مزیت از چترای دا  در  

شود کا مرتع متهاسب بتا ررفیتت و در    ورتی حا ل می

[. ترییتر در  0زمان مهاستب متورد استتااده قترار گیترد       

 یر اپتذ  اجتهابهای مرتعی در  تیجا چرای دا  اکوسیستم

ییردههده ترترین  وامل است. با   ارتی شدد چرا از میم

شود. چهتین ترییتری   های مرتعی مچسوب میاکوسیستم

شتامل کتاهش پوشتش تتاجی در اثتر      ماکن است فقت   

ای و ررفیتت  کتا ترکیتب گو تا    ینابرداری باشد و یا بیره

[. 09تتور کامتل دگرگتون گتردد       مرتع در درازمدد بتا 

رواب  متقابل اجتزا  اکوسیستتم   مطالعا و شهاتت  چیح 

ترین ابزارها جیتت اتختا    ویژه دا  و گیاه( یکی از میم )با

برداری توسعا و بیره ،تدبیر مدیریتی  چیح، احیا ، ا الح

جا  تا   [. با   ارتی حاارت هاا95 [ا ولی از مراتع است

های مرتعی، درگرو مدیریت بتر استاس توستعا    اکوسیستم

هتای بتومی در ایتن    تعداد گو ا کای و  گیداری بیشترین

اجتاام است. یکی از  وامل مخرب و آسیب رستا هده بتا   

 هتوان   مراتع حضور دا  و چرای شدید دا  است. مراتع بتا 

اجتاا ی ایتالد و  شتایر    -بستر تچوالد  ایح اقت ادی

ایران، در سا دها اتیر تچت تهش  اشی از چترای ماترط   

مشکل مواجا  اوده  بوده است و تخریب آن کشور ما را با

در بررسی اثتر شتدد چترای دا  بتر پوشتش       .[09است  

گیاهی و ت و یاد فیزیکی و شیایایی تای در مهطقتا  

[ بیان  اود د کا کاهش پوشش 8و هاکاران   چای یالر 

گیاهی در مهطقا بچرا ی تا هات در تد با تا فرستایش    

شدید در مهطقا شده است. ها هتین در ارزیتابی مراتتع    

مرکزی در تی مدد پهج ستال ارزا تی و هاکتاران    استان 

با این  تیجا رسید د کا مراتع مهطقا متورد مطالعتا    ]9[

هتای  باشتهد و گو تا  دارای پوشش تاجی و تولید کتم متی  

مرغوب با دلیل فشار شدید چرایی کاهش یافتا یا از بتین  

ا د. در مطالعا تأثیر چرا بر پوشش گیتاهی در مراتتع   رفتا

گزارش داد تد کتا    ]98[یلو د و هاکاران کجور  وشیر جل

ترین در د را در مهطقا برگان  لای بیشگهدمیان و پین

باشهد و با افزایش شدد چرا در د گیاهتان  مرجع دارا می

یابهد. در مهطقتا بچرا تی  یتز گیاهتان     ای افزایش میبوتا

غیرتوشتتخورای از در تتد بتتاالیی برتتتوردار بود تتد. در   

[ بتا بررستی اثتر    95ی و هاکتاران   ای دیگر ایاتا  مطالعا

شدد چرا روی ترییراد پوشش گیاهی در مراتتع ییالقتی   

هتا چترای    ا د کا ت ح  تتایج آن چر دو کردستان پرداتتا

هتای  داری بر در د کل پوشتش گو تا  دا  اثر مهای معهی

گیاهی دارد. ها هین در بررسی اثر شدد چترای دا  بتر   

بتتاقری و  تتتای و پوشتتش گیتتاهی ت تتر استتتان کرمتتان،

ا د کا چرای شدید  ست ت بتا   [ بیان داشتا95هاکاران  

های رویشی قرا با ا کاهش در د تاش پوشش هاا فر 

هتا در ا تیتای چترای دا     های پایتا و بوتتا  یژه گرامیهاو با

ا تد کتا   [ گتزارش داده 94شود. حیدریان و هاکتاران   می

های مختلف چرایتی با تا کتاهش در تد پوشتش      شدد

شود و ترکیب گیاهی  یز در اثر چرای ستهگین  گیاهی می

یابد. ها هین با تا بتا تطتر افتتادن پایتداری      ترییر می

شود. ت ح  تایج بررسی ارزا تی  های مرتعی میاکوسیستم

چرای سهگین در تول سال تأثیر مهاتی   ]48[و هاکاران 

قرا  ؛ وهای گیاهی داردبر در د تاش پوشش و تولید گو ا

های گیتاهی  تاش پوشش و تولید گو ابا ا افزایش در د 

 تتراکم  و تولیتد  پوشتش،  میتا گین  بتین  اتتالفشود. می

 در ]8[بچرا ی و هاکاران مطالعا  در گیاهان کل زادآوری

 پوشتش،  امتا  است   وده دار معهی در د پهج تطای سطح
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 گهتدمیان  تولیدو  Ι کالس گیاهان زادآوری تراکم و تولید

 از بیشتر داریمعهی تور با ترح، دارای مراتع در چهدسالا

 در تد  مورد در  تیجا هاین .است بوده ترح بدون مراتع

 پوشتش  ترکیتب  ترییتراد  ایتن  .است  ادا  یز الش رگ

 رقابتت  بتر  چرا زمان و شدد کهترل تأثیر از  اشی گیاهی،

 و میتاجم  گیاهتان  با چهدسالا و توشخورای گیاهان بین

 .باشد می یکسالا

در تارش از کشتور  یتز بتا     شده ا جا بیشتر تچقیقاد 

پوشتش گیتاهی مراتتع     بار شدد چرای دا  بتر  یانزاثراد 

ای ریهت  و هاکتاران   کا در مطالعتا  یتور بااشاره دار د؛ 

با این  تیجا رسید د کا چرای مارط در چراگاه در  ]08[

کا زاس موجتب ترییتر در ترکیتب پوشتش گیتاهی شتده       

با اثتر   ]92[رد و هاکاران ای دیگر  یز اکااست. در مطالعا

چرای دا  در کاهش  امتل پوشتش تتاجی و  تد  ترییتر      

 مچققا ی دیگر چتون  .ا دها اشاره داشتا امل ارتاام گو ا

اثتتر چتترای دا  را در گراستتلهدهای  ]02[الی و هاکتتاران 

مو گولیا مطالعا کرد د و با این  تیجا رسید د کا پوشش 

کیوکتو و   .یابتد گیاهی با افزایش شدد چرایی کاهش متی 

 یک تول و   یز این موضوم را تأیید کرد تد.   ]98[ هاکاران

ا تد کتا چترا روی ترستیب کتربن      اشاره داشتا اوجیاا  یز

تچقیقی جیت ارزیتابی   ].05[ داری داردتای تأثیر معهی

اثر چرا بر توده ز ده سرپا و تولید اولیا  اتالص در مراتتع  

ا جا  شد کا  شتان   ]9[مرولستان توس  چن و هاکاران 

داده شد کا با افزایش شدد چرا از میزان مچ ول سرپا و 

هتای  شود. ت ح  تایج یافتاتولید اولیا  اتالص کاستا می

ای سهگین بتر پوشتش گیتاهی    چر ]44[تساا و هاکاران 

 تیجا مهای گذاشتتا و بتا ت تع آن بتر روی ت و تیاد      

کا میزان  توری با ] 49[داری داشتا تای  یز تأثیر معهی

 یتروژن در سایت چرایی سهگین  س ت با شدد چرایتی  

بوده است. در تچقیقی دیگر وبر و گوتالتا   ترس ت، پایین

هتا در دو   یا بوتتا بیان کرد د کا در د تاش پوشتش   ]43[

داری را  شتان داد تد.   تیاار استراحت و چرا تااود معهتی 

در بررسی تتود  شتان داد تد کتا      ]96[ها   و هاکاران 

چرای س ت در تول سال با تا افتزایش بیومتاس تتوده     

شود. با   ارتی متعادل کتردن شتدد چترا    ز ده سرپا می

های مختلتف گیتاهی و تولیتداد    با ا افزایش تولید گو ا

 شود.می دامی

با توجا با این امر کا در حال حاضر مراتع کشتور بتا   

دلیل  د  ر ایت ررفیتت چرایتی و چترای ماترط دارای     

لزو  بررسی تأثیر چرا بتر ترییتراد    ،سیر قیقرایی هستهد

پوشش گیاهی ضروری است، لذا در این پژوهش تأثیر چرا 

آبشخور، حریم آغل و ) یبچرا در سا مهطقا کلید، قرا و 

شتود.  تا( بر روی ترییراد پوشش گیاهی بررستی متی  روس

ییر پوشتش گیتاهی مرتتع تتا     در تراگر چا اثر چرای دا  

حدودی شهاتتا شتده استت امتا ههتوز در متورد شتدد،       

بترای مهتاتح    مخ و تاً جیت و گستتره اثتر چترای دا     

 بعضتاً اتراف آغل، آبشخور و حریم روستا اتال تاد کتم و   

ر مهتاتح مختلتف کشتور    بیهتی د  پتیش  یرقابلغمتااود و 

 مهظتور  بتا وجود دارد. در ایران تاکهون مطالعاد مختلاتی  

مطالعا اثر چرا در ستا مهطقتا اتتراف آبشتخور و آغتل و      

مراتع حریم روستا  تورد گرفتتا استت. مترور مطالعتاد      

 شتان  ] 99[و کیهتدل   ]09[از جالا م تداقی   شده ا جا 

اره  شده دهد در ا تخاب مهطقا بچرا ی با این  کتا اشمی

است کا مهطقا مذکور بر اساس چا  وم استااده و حضور 

 هوان مهطقا با شرای  چرای سهگین ا تخاب شتده   دا  با

کا است و اغلب با  کر تعریف مهطقا بچرا ی، یعهی جایی

فشار چرای دا  در آ جا زیاد بود؛ بسهده شتده استت و بتا    

ر روی هتای دا  از  ر تا بت   دلیل آن کا اثر ا وام استتااده 

پوشش گیاهی و  چوه حضتور و رفتتار آن در هتر یتت از     

مهاتح اتراف آبشخور، آغل و مراتع حریم روستتا تاتاود   

[، لذا لزو  مطالعا پوشش گیاهی این سا مهطقا 40دارد  

رو در پژوهش حاضر مهاتح متذکور   گردد. ازاینآشکار می

های دا  از  ر ا و  چتوه حضتور و   بر اساس ا وام استااده

تار آن شهاسایی گردید. در واقع هتدف در ایتن بررستی    رف

تأثیر چرا بر روی پوشتش گیتاهی مهطقتا متورد مطالعتا      

توا د در اتخا  راهکارهای  چیح متدیریت  کا میباشد می

جیت حاظ پوشتش گیتاهی و توستعا کاتی و  گیتداری      

 های بومی در مهطقا مؤثر باشد.بیشترین تعداد گو ا
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 شناسيروش. 2

 معرفي منطقه مورد مطالعه .1 .2

در این پژوهش مراتع کوهستا ی مهطقا چیاربا  کتا بتا   

 تر    45° 32' 49" تا 45° 46' 33"موقعیت جررافیایی 

تتول شترقی در    63° 44' 34"تا  63° 08' 49" شاالی و

غترب  کیلتومتری شتاال   36کیلومتری جهوب گرگان و  02

ستطح  از  0402تتا   0902شاهرود و در مچتدوده ارتاتا ی   

 هوان  ر تا مطالعتاتی و   ، با(9)شکل  دریا واقع شده است

معرف اقلتیم رویشتی شتاال تراستا ی در  احیتا ایتران و       

بهتدی  تورا ی، ا تخاب شد. اقلتیم مهطقتا بتر استاس ت قتا     

اقلیای آم رژه، اقلتیم ارتاا تاد سترد و متوست  بار تدگی      

در را متر است کا بیشتترین  تزوالد   میلی 426 آن، ساال ا

دارد. تیت  گیتاهی غالتب     ،شتکل بترف  ا ل زمستان و بف 

 چاتتتتن گهتتتتدمی( -) لتتتتف بتتتتره مراتتتتتع مهطقتتتتا
Agropyrum trichophorum (Link)Festuca ovina L.- 

( Acanthophyllum microcephalumو کاله میرحستن ) 

 هتای و گو ا است کا پوشش گیاهی و تای آن تخریب شده

(، کهگتتر .Cousinia commutate Bunge) هزارتتار الری 

 ( و شتتتتتیرپهیر .Cirsium arvense L تتتتتچرایی )

(Galium verum L. )مهطقتا بتا   تع ادر ترکیب گیاهی مر

د. دا  غالتب چترا کههتده در مراتتع      شتو می همشاهدوفور 

بز  تژاد بتومی و    کایمهطقا، گوساهد  ژاد زل و با مقدار 

باشد کا از اوایل تابستان تا اواست  پتاییز در   پاکستا ی می

-بافتت تتای مهطقتا ستیلتی    مهطقا حضور دار د.  مراتع

و  8/8-39/8لومی استت. استیدیتا تتای مهطقتا متابین      

میا گین ماده آلی حدود دو در د است. شتوری تتای در   

متتتر و وزن میکرومتتوس بتتر ستتا تی 603 -9683حتتدود 

استت   88/9تتا   28/9مخ وص راهری تای مهطقا بین 

 42.] 

 

 
 برداري مورد بررسيهاي مديريتي و بهرهموقعيت جغرافيايي مراتع منطقه چهارباغ و نقاط معرف سايت .1شکل 
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 روش تحقيق. 2. 2
برداری از گیاهان، در گتا  اول؛ پتهج مکتان    برای  او ا

مرتعی شامل؛ قرا )مهطقا مرجع(، مهطقتا کلیتد )شتدد    

هتا،  متوس ( و مهاتح بچرا ی )اتراف آبشتخور دا  چرای 

ها( در مهطقا مورد بررستی  حریم روستا و اتراف آغل دا 

هتای  ا تخاب گردیتد. بتا توجتا بتا ایهکتا در اکوسیستتم      

ها ) قاط استتراحت  یاتروزی   مرتعی، حریم روستاها، آغل

هتای بچتران    هتوان کتا ون   دا  در مرتع( و آبشتخورها بتا  

هتا زیتاد    و شدد چرای دا  در اتتراف آن ا د شهاتتا شده

شتود  بوده و با دور شدن از این  قاط، شدد چرا کاتر می

ها، حریم روستتا  [ لذا هر سا مهطقا اتراف آبشخور دا 4 

 هوان  ااد مهاتح با چرای ستهگین   ها باو اتراف آغل دا 

بترداری  )مهاتح بچرا ی( ا تخاب شد. پراکهش  قاط  او تا 

هتای آغتل، آبشتخور و حتریم روستتا در      مربوط با ستایت 

ها متریر بوده استت.   متری اتراف آن 422تا  32مچدوده 

اساس ا تخاب مهطقا کلیتد بتر م هتای فا تلا از مهتاتح      

 هوان مهطقتا کلیتد    ای باترتیب مهطقا این بچرا ی بود. با

در  ظر گرفتتا شتد کتا از مهتاتح بچرا تی مرتتع فا تلا        

توسطی برتوردار باشتد  متوس  داشتا و از شدد چرای م

[. شایان  کر است کا مکان قترا شتده بتا مستاحتی     99 

هکتار، بتیش از ده ستال قتدمت دارد. ت یعتی      90معادل 

کا از  ظر شد د ای ا تخاب های مذکور با گو ااست مکان

با  ایش تا جای امکان  ت و یاد فیزیکی مرتع و اقلیای

هتتا  آنلتی شتدد چترا و تتراکم لگتدکوبی در      هتم بتوده و  

کتا مهتاتح بتا چترای ستهگین،       تتوری  متااود باشد. بتا 

 متوس ، س ت با ترتیب دارای شدد چرای زیاد، متوس 

 و مطالعتا  متورد  هایسایت ا تخاب یارمعباشهد. کم می و

 تعداد ررفیت، وضعیت، اساس بر دا  چرای شدد ت قاد

 هتای چرایتی  شتدد  گرادیتان  دا ، چرای آثار موجود، دا 

 بتا  توجتا  بتا  و مدیریت یوهش برداری،بیره نمیزا متااود،

  .است استوار آبشخوار مچل و دا  اُتراا مچل از فا لا

های شدد چرایی در گتا  بعتدی   پس از ا تخاب سایت

های معرف هر یتت از مهتاتح ا تختاب شتده بتا      در توده

هتای پوشتش گیتاهی اقتدا  شتد.      مطالعا و برداشت داده

ها  یز با توجا با پوشش غالب گیاهان مهطقتا  ا دازه پالد

تعداد پالد مورد  یتاز در هتر   یت متر مربعی ا تخاب شد. 

مدیریتی )واحتد اکولوژیتت( بتا استتااده از فرمتول       واحد

 [.5 ( تعیین گردید 9آماری )رابطا 

[ و با توجا بتا  09ترتیب با استااده از روش آماری   این با

در حدود بیست  تدد  ب مهطقا، ا دازه تاش پوشش گیاهان غال

گیتتری از روش پتتالد بتتا ا تتدازه یتتت مترمربعتتی و بیتتره   

برداری برای هر سایت در ت ادفی جیت  او ا -سیستااتیت

کا با استتقرار چیتار ترا ستکت  تد      توری  ظر گرفتا شد. با

متری و ا تخاب پهج  قطا ت تادفی در روی هتر ترا ستکت و    

ت تادفی اقتدا  بتا یادداشتت     ها در  قاط مستقر  اودن پالد

ها در داتل هتر پتالد   میزان در د تاش پوشش و تراکم گو ا

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     

های آغل، مربوط با سایت برداری. پراکهش  قاط  او اگردید

متری اتتراف   422تا  32و حریم روستا در مچدوده آبشخوار 

 ها متریر بوده است. آن

 9رابطا 
2











E

CV
N 

( ضتریب  CV( تعداد پالد متورد  یتاز، )  Nکا در آن )

و  9باشد. با توجا با رابطتا  ( میزان تطا میEترییراد و )

پتالد جیتت    922در مجاتوم  در تد،   6با میزان تطای 

برداری برداشت گردیتد. پتس از استتقرار هتر پتالد       او ا

پوشش هر گو ا ث تت شتد. ا تدازه    تعداد پایا و در د تاش 

ها  یز با توجا با پوشش غالب گیاهتان مهطقتا یتت     پالد

 ی ا تخاب شد.مترمربع

هتای مختلتف چرایتی بتر روی     برای بررسی اثر شتدد 

یتتا واریتتا س و مقایستتا تجزز پارامترهتتای متتورد بررستتی ا

ها از آزمتون دا کتن استتااده شتد. کلیتا تجزیتا        یا گینم

ا جتا  شتد. بترای     SPSS16افتزار آمتاری   ها در  ر تچلیل

ای از روش ها در تچلیل توشتا مچاس ا فا لا بین توشا

( استااده گردید. برای شاتص فا تلا  یتز،   Wardsواردز )
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رفتتا شتد. بتا    ( در  ظتر گ Euclideanشاتص اقلیدستی ) 

هتا از  ظتر   مهظور بررسی ش اهت پوشتش گیتاهی ستایت   

افزار آمار ترکیب گیاهی  یز از ضرایب تشابا جاکارد در  ر 

 [.00استااده گردید   PASTاکولوژیکی 

 

 نتايج. 3

هاي مختلف چرايي بر روي ميزان اثر شدت. 1 .3

 تراكم گياهي

 تتتایج ارزیتتابی پوشتتش گیتتاهی مهطقتتا  شتتان داد در 

تیتتره گیتتاهی در مرتتتع  99گو تتا گیتتاهی از  49مجاتتوم 

هتا مربتوط بتا تیتره     در تد گو تا   42شهاسایی شتد کتا   

در تد(   8( بتوده و کاتترین گو تا )   Poaceaeگهدمیان )

( بوده است. فتر   Lamiaceaeمربوط با تا واده  عهائیان )

رویشی غالب مهطقا گتراس و بوتتا بتوده و دوره زیستتی     

هتای میتاجای  ظیتر    است. گو ا  لف چهدسالا بودهآ یا، 

هزارتتار، گتل    (،.Stipa barbata Desfدار )استوی ریتش 

(، چوبتتتتتتت .Taraxacum brevirostreقا تتتتتتد )

(Acanthophyllum erinaceum.،)   در مهطقتتا اتتتتراف

های دیگتر  آبشخوار روستا و آغل تراکم یافتا است. از گو ا

 (،.Artemisia aucheri Boissتوان با درمهتا کتوهی )  می

 (، جتتتتارو لای، .Peganum harmala Lاستتتتوهد )

 ، (Lilium Ledebourii Bakerسوستتتن چل تتترا  ). 

ای گتتون په تتا  (،.Euphorbia chieradeniaفرفیتتون )

(Astragalus gossypinus Fisch.،)  پهیتتتتتتری 

(Malva neglecta.،) آلتتتتتتود آویشتتتتتتن کتتتتتتری 

(Thymus kotschyanus Boiss.چاتتتن پیتتتازی ،) دار 

(Poa bulbosa L.چاتتتتتن گهتتتتتدمی ،) بلهتتتتتد 

(Agropyron elongatum.) ( و ملیکاMelica persica K.) 

 .اشاره کرد

هتای قابتل    تایج حاکی از این استت کتا تتراکم گو تا    

شتتاارش در مهتتاتح مختلتتف چرایتتی دارای اتتتتالف     

باشهد. با   تارتی هتر   داری در سطح پهج در د میمعهی

هتای گیتاهی    ظر تعداد گو اپهج مهطقا مختلف چرایی از 

ا تد.  تتایج آزمتون     موجود در واحد سطح با هتم متاتاود  

ها م تین آن استت کتا مهطقتا     دا کن بر روی تراکم گو ا

قرا بیشترین و آبشخور کاترین میزان تتراکم گیتاهی را   

داراست. مهاتح چرایی حتریم روستتا و آغتل  یتز از  ظتر      

هد، بتا   تارتی   باشتراکم مابین مهاتح کلید و آبشخور می

از  ظر میزان تراکم گیاهی مهاتح چرایی حتریم روستتا و   

باشتهد  حریم آغل مشابا مهاتح چرایی کلید و آبشخور می

 (.0)شکل 
مهاتح مختلف چرایی از لچاظ تااود در فر  رویشتی  

( ستا مهطقت    4مورد مقایسا قرار گرفتهد. ت تح جتدول )  

یان، پیتن  کلید، قرا و آبشخور از لچاظ فر  رویشی گهدم

داری پتهج در تد   ها، در سطح معهی ای برگان  لای و بوتا

 باشهد.دار میدارای اتتالف معهی

ت ح  تایج دا کن در دو مهطقا چرایتی قترا و کلیتد    

میزان تراکم فر  رویشی گراس  س ت با دو فتر  رویشتی   

باشد. در بین این سا ها بیشتر می ای  لای و بوتا برگ پین

قا قرا دارای بیشترین مقدار گراس و مهطقا چرایی، مهط

ها و آبشخور کاترین میزان گتراس   ای کاترین مقدار بوتا

 ها بیشتر است. ای بوده و میزان تراکم فر  رویشی بوتا

-با توجا با این  کتا میم کا شدد چرا حضتور گو تا  

ی در کهتار   تو   بادهد و های گیاهی را تچت تأثیر قرار می

های توشتخورای را تعیتین    اسایر  وامل سیم حضور گو

رو، پهج مهطقا مختلف چرایی مورد مطالعتا   کهد. ازاینمی

در این پژوهش از  ظر کالس توشتخوراکی متورد تجزیتا    

( ستا مهطقتا   3تچلیل قرار گرفتهد. بر ت ح  تایج جدول )

هتای کتم   قرا، کلید و آبشخور از لچاظ میزان تراکم گو ا

دار در اتتتالف معهتی  شو ده، زیاد شو ده و میتاجم دارای  

-هاتان  باشتهد. داری در سطح پهج در د متی سطح معهی

شتود، مهطقتتا قتترا  تتوری کتتا در جتدول مالحظتتا متتی  

را  (Iهای کم شو ده )کالس بیشترین میا گین تراکم گو ا

 تتور  بتا هتای میتاجم   داراست. در سایت آبشخور  یز گو ا

الز  بتا  کتر استت کتا در     ا تد.  داری افزایش یافتتا معهی

هتایی زیتاد شتو ده    مهاتح چرایی قرا و کلید میزان گو ا

(II.اچیز است  ) 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 ... در  گیاهی پوشش ت و یاد بر دا  چرای مدیریت  قش

 

 966 

 بر اساس فرم رويشي، فرم زيستي، طول عمر و کالس خوشخوراکي در منطقههاي گياهي موجود ليست گونه -1جدول 

(K ،کليد :C ،قرق :W ،آبشخور :V ،حريم روستا :P)حريم آغل : 

 

 نام علمي گونه سايت فرم رويشي فرم زيستي طول عمر کالس خوشخوراکي
III P Ch Sh K,W,V,P Acantholimon erinaceum 
III P Ch Sh K,W,V,P Achanthophylum microcephalum 

II P He F W,C,P Achillea millefolia 
II P He G K,C,W,V,P Agropyron elongatum 

I P He G K,C Agropyron intermedium 
I P He G K,C Agropyron trichophorum 
II P Ch Sh V Artimisia aucheri 

I P Ch Sh K,W Astraglus effesus 

III P Ch Sh K,C,W,V,P Astragalus gossinpinu 
II A Tr G V Bromus tectorum 
I P He G K,C,W,V,P Bromus tomentollus 

III P Ph Sh V, P Cerasus sp. 

III P Ch Sh K,C Centaura zuvandica 

III A Tr F P Chenopodium botrys 

III P He F K,C,W,V,P Cousinia glaucopsis 
III P He F K,C,W,V,P Cirsium arvense 

I P He F K,C Cynodon dactylon 
I P He F K,C Dactylis glomerata 

III P He F K,C,W,P Ephorbia chieradenia 
III P Ch F C Galioum verum 

II P Ch Sh W,P Malvaneglecta 

II P He G K, C, W,P Melica persica K. 

III P Ch Sh V, P Noaea mucronata 

III P Ch Sh K,C Onorichysis cornota 

III P Ch F V Peganum harmala 
III P He G K,C,W,P Poabulbosa 

III P Ch Sh P Salvia chloroleuca 

III P Ch Sh V Stachys lavandifolia 
III P Ch G V, P Stipabarbata 

III P He F K,C,W,P Taraxcum brevirostre 
III P Ch Sh K Thymus koteschianus 

P ،چهدسالا :Aیکسالا؛ : I ،کم شو ده :II ،زیادشو ده :IIIمیاجم؛ : G ،گراس :F ،فورب :Sh بوتا؛ :Ch ،کاموفیت :He ،های کریوتوفیت :Ph ،فا روفیت :Trتروفیت : 

 

 
 نتايج آزمون دانکن بر روي تراکم گياهي در مناطق مختلف چرايي -2شکل 
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 گانه پنجنتايج تجزيه واريانس مقايسه فرم رويشي در مناطق  .3جدول 

 F Sigمقدار  بوته پهن برگان علفي گندميان هاي مختلف چراييشدت

 کلیدمهطقا 

 مهطقا قرا

 اتراف آبشخور

 حریم آغل

 حریم روستا

a96/8 b6/0 c58/2 *08/9 23/2 
a8/99 b86/0 c30/9 *35/09 20/2 
c43/2 b6/9 a8/4 *58/4 22/2 

00/2 60/2 86/2 n.s88/2 28/2 

94/2 83/2 90/2 n.s328/2 58/2 

 داریمعهی:  د  وجود تااود n.s در د 96داری در سطح احتاال *: معهی

 

 

 گانه پنجنتايج تجزيه واريانس مقايسه کالس خوشخوراکي در مناطق  .4جدول 

 F Sigمقدار  مهاجم زيادشونده  شوندهکم  هاسايت

 مهطقا کلید
a29/5 66/2 b84/9 98/90 * 20/2 

 مهطقا قرا
a65/08 06/2 b66/0 68/38 *22/2 

 اتراف آبشخور
c90/2 b0 a82/0 59/2 *23/2 

 n.s96/2 23/2 9/0 82/9 32/9 حریم آغل

 n.s84/2 49/2 42/9 02/9 96/2 حریم روستا
a,b ی توشخوراکی در هر یت از مهاتح است.ها کالسدار در بین حروف متااود بیا گر تااود معهی 

 

هاي مختلف چرايي بر روي درصد اثر شدت .2 .3

 هاي گياهيتاج پوشش گروه
مقایستتا میتتا گین در تتد تتتاش پوشتتش گیتتاهی در    

هتا بتا   های  الکردی  شان داد کا پاسخ هاا گتروه گروه

داری در در تد  ها کتاهش معهتی  ها و میاجمجز فا روفیت

ها از مهطقا قرا و کلید با ستات مهتاتح    تاش پوشش آن

ا د. ال تتا  چرایی آبشخور، حریم روستا و حریم آغل داشتا

حریم روستا در برتی موارد  الکرد متاتاوتی  ست ت بتا    

مثال در   هوان مهاتح آبشخور و حریم آغل داشتا است. با

مورد پاسخ گروه  الکتردی کاموفیتت دو مهطقتا آغتل و     

آبشخور با هم مشابا بوده اما حریم روستا دارای میتا گین  

تاش پوشش بتین دو مهطقتا چرایتی قترا و کلیتد       در د

است. مواردی  یز وجود دارد کا بین مهطقا کلید یا قترا  

بین سا مهطقتا آبشتخور، حتریم روستتا و آغتل اتتتالف       

داری از لچتاظ میتا گین در تد تتاش پوشتش گتروه       معهی

مثتال در پاستخ گتروه      هتوان   الکردی وجتود  تدارد. بتا   

کلیتد و آبشتخور تاتاود    ها در مهطقا  الکردی چهدسالا

هتای  تتور برتتی گتروه   داری وجتود  تدارد. هاتین   معهی

هتا و زیتاد    ای هتا، بوتتا  ها، تروفیتت  الکردی  ظیر یکسالا

داری بین مهاتح مختلف چرایی را ها اتتالف معهیشو ده

در تد تتاش پوشتش گیاهتتان     تتورکلی  بتا  شتان  داد تد.   

قترا بتا   چهدسالا، گهدمیان و پین برگان  لای از مهطقا 

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       

 مهطقتتا قتترا و کلیتتد استتت  ،متعلتتح بتتا مهطقتتا چرایتتی

 (.6)جدول 
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 هاي مختلف چراييهاي گياهي تحت شدتبه همراه ميانگين درصد تاج پوشش گروهنتايج تجزيه واريانس  .5جدول 

 گروهاي گياهي
 هاميانگين سايت

 F Sigمقدار
 حريم آغل حريم روستا آبشخور قرق کليد

ار
  
ول

 n.s65/2 83/2 293/2 298/2 228/2 22/2 22/2 یکسالا ت

 ab26/3 a98/5 ab45/0 b08/9 b48/9 58/9 *29/2 چهدسالا

ی
ست

 زی
ر 
ف

 

 n.s 39/2 9 22/2 8/9 22/2 22/2 22/2 تروفیت

 ab94/3 a65/8 b82/4 c82/0 c02/9 82/4 *20/2 کریوتوفیتهای

 a 96/9 b98/2 c08/2 2 ab80/2 c09/2 24/4 *24/2 کاموفیت

 c 22/2 c 22/2 c 22/2 b42/2 a82/3 45/9 *23/2 فا روفیت

ی
یش
رو
  
فر
 b42/92 a 56/99 c56/8 bc3 c92/5 83/30 *22/2 گهدمیان 

 a 66/4 a80/ b82/0 ab4 b83/0 98/94 *22/2 برگان  لایپین

 n.s98/2 58/2 2/ 60 9/ 04 2/ 92 9/ 32 49/0 بوتا

چرا
ا 
خ ب

اس
 a56/99 b95/99 c82/9 c96/2 c0 98/8 *20/2 کم شو ده پ

 n.s29/2 52/9 8/9 0/2 9/2 06/2 66/2 زیادشو ده

 c02/2 2c99/2 2b82/0 a86/4 b92/0 08/6 *22/2 میاجم

 باشد.ها میدار بین سایتی  الکردی بیا گر تااود معهیها گروهحروف متااود برای هر یت از 

 

ی پوشش گیتاهی  بهد توشا(  تایج مربوط با 4کل )ش

هتای  دهتد. ستایت   یمت پهج سایت مورد مطالعتا را  شتان   

آبشخور و حریم آغل از لچاظ ترکیتب پوشتش گیتاهی در    

 باشتد. بین پهج سایت مختلتف چرایتی بتاهم مشتابا متی     

ی کا در باال اشاره شد حتریم روستتا در برتتی    تور هاان

موارد  الکرد متااوتی  س ت با مهاتح آبشتخور و حتریم   

 مشیود است. کامالًآغل داشتا است کا در شکل زیر 

 

 
 هاي مورد مطالعهي ترکيب پوشش گياهي سايتبند خوشه .3شکل 
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ی تشابا ترکیب پوشتش گیتاهی   دو دوبا تایج مقایسا 

های مورد مطالعا با هم توست  ضتریب جاکتارد در    سایت

هتای  ستایت ( آمده است. ت ح  تایج این جدول 5جدول )

چرایتی کلیتد و قتترا، کلیتد و آبشتتخور، آبشتخور و آغتتل     

ا تد.  از  ظر ترکیتب پوشتش گیتاهی بتاهم مشتابا      دو دوبا

تور ت ح  تایج جدول کاترین میزان تشابا مربوط هاین

با سایت روستا و قرا و بیشترین تشابا مربوط با ترکیتب  

 پوشش گیاهی قرا و کلید است.

 هاي مورد مطالعه با استفاده از ضريب تشابه جاکاردنتايج محاسبه سطوح تشابه ترکيب پوشش گياهي سايت .6جدول 

 شاخص جاکارد

  آغل روستا آبشخور قرق کليد

 کلید 4888/2 0000/2 3934/2 5964/2 9

 قرا 3998/2 9555/2 3596/2 9 5964/2

 آبشخور 6444/2 06/2 9 3596/2 3934/2

 روستا 4888/2 9 06/2 9555/2 0000/2

 آغل 9 48889/2 6444/2 3998/2 4888/2

 

 گيريبحث و نتيجه. 4
های مدیریتی  قش زیادی را بتر روی  الکترد   فعالیت

رویا، اثرهای مضر و زیا  اری بر گذار د. چرای بیمرتع می

ستتازد و با تتا کتتاهش هتتای مرتعتتی وارد متتیاکوسیستتتم

ین راستا پوشتش  در اشود کا ها میکارایی این اکوسیستم

 تتتایج  .[3پتذیرتر از تتای استت      یبآست گیتاهی بستیار   

در این پژوهش حتاکی از آن استت هتر پتهج      آمده دست با

میتزان تتراکم گیتاهی و     لچتاظ  ازمهطقا مختلف چرایتی  

. هستتهد متااود  باهمهای گیاهی در د تاش پوشش گروه

بتر روی   تااود در شدد چترا در ایتن مهتاتح،   با   ارتی 

کا این تأثیر  یتور باگذاشتا  تأثیر الکرد پوشش گیاهی 

از شدد چرای س ت با سهگین رو بتا افتزایش در جیتت    

کتاهش   چهدستالا مهای بوده است. فر  رویشی گهتدمیان  

 آغتل قا چرایتی  داری را از مهطقا قرا با سات مهطمعهی

با   ارتی با افزایش شدد چرا از تعتداد ایتن    داشتا است.

آن میتا گین   ت تع  بتا ها در واحد سطح کاستا شده و گو ا

ها  یز کاهش یافتتا استت کتا    در د تاش پوشش این گو ا

[ هاستویی داشتت.   06[ و  93 [، 99با  تایج تچقیقتاد   

شتود  هتای چهدستالا متی   چرای دا  با تا کتاهش گو تا   

هتای یکستالا شتامل    العتا، گو تا  کتا در ایتن مط   یتور با

 Chenopodium botrysو  Bromus tectorumهتای  گو ا

چرایی قرا و کلید وجود  داشتتا و در مهطقتا    در مهاتح

از  فا تلا  بابا   ارتی  ا د.چرایی حریم روستا وجود داشتا

هتای یکستالا   مهاتح با شدد چرایی س ت بر میزان گو ا

هتای یکستالا و   با توجا بتا حضتور گو تا   . شودافزوده می

پایین بودن میا گین در د تاش پوشش گیتاهی گهتدمیان،   

پین برگان  لای و ها هین باال بودن میا گین در د تاش 

های میاجم در مهطقا چرایی حتریم روستتا،   پوشش گو ا

شتود کتا ایتن مهطقتا چرایتی  تالوه بتر        گیری می  تیجا

بتا مهتاتح چرایتی    مهطقا چرایتی قترا و کلیتد  ست ت     

آبشخور و حریم آغل )تود تچت تأثیر چرای شتدید قترار   

دار د( با شدد مورد چرا قرار گرفتتا استت. ت تح  تتایج     

  ای در مهطقت هتای بوتتا  آزمون دا کن میزان تراکم گو تا 

هتا و پیتن   چرایی آبشخور  س ت با دو فر  رویشی گراس

ر از برگان  لای بیشترین میتزان را داراستت. ایتن امتر دو    

بتا افتزایش شتدد چترا بتر میتزان        چراکتا ا تظار  یستت  

شود. دو مهطقا حریم روستا و های تش ی افزوده میگو ا

های رویشی بتاهم  حریم آغل  یز از لچاظ میزان تراکم فر 

هتای  گتروه  ،آمتده  دستت  بتا مشابا بود د. بر اساس  تتایج  
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 الکردی  تتایج متاتاوتی را در مهتاتح مختلتف چرایتی      

هتای زیستتی   ، فتر  هتا  چهدستالا  کا توری با د.  شان داد

هتا؛ فتر  رویشتی    کریوتوفیت، کاموفیتت و فا روفیتت  های

هتای کتم شتو ده و    گهدمیان و پین برگان  لای؛ و گو تا 

های مختلتف  های متااوتی را  س ت با شددمیاجم پاسخ

 Bromus tomentollusای چتون  دار د. گیاهان کم شو ده

دارای بیشترین میا گین در تد   کا در مهطقا قرا و کلید

باشد و با افزایش شدد چرایتی در مهتاتح   تاش پوشش می

توا تد بتا دلیتل افتزایش     دیگر کاهش یافتا است کتا متی  

شتتدد چتترا و  القتتا بیشتتتر دا  و دسترستتی راحتتت و   

یف شدن و کاهش زادآوری این گو ا با  اتع  عیجا ضدر ت

 میتتتاجم و غیتتتر توشتتتخوراکی چتتتون   هتتتای گو تتتا

Stipa barbata 8[و هاکتاران   بچرا یبا  تایج  ؛ کاشود[ 

، Artemisia aucheriهتتای  ظیتتر گو تتامشتتابیت دارد. 
Noaea mucronata، Malva neglecta ،Bromus tectorum 

در مهاتح چرایی آبشخور و حریم روستا و حریم آغتل بتا   

تور د. تچقیقاتی  یز، شدد چترا را یتت  امتل    چشم می

تعتادل پوشتش گیتاهی و از بتین     میم جیت بر هتم زدن  

میاجم و تاردار های های مرغوب و هجو  گو ارفتن گو ا

هتتای گیتتاهی  [. ها هتتین گتتروه 95 و 90دا هتتد  متتی

داری را بتا  و کاموفیت  یز کتاهش معهتی   کریوتوفیت های

زیترا چترا بتر     ،افزایش چرا داشتهد کا دور از ا تظار  یست

هتای  الکتردی داشتتا و با تا     ی این گتروه زادآورروی 

[  یز 09شود کا قربا ی و هاکاران  می حضورشانکاهش 

ا د. گروه گیتاهی فا روفیتت   ای دست یافتابا چهین  تیجا

در مهطقا کلید، قرا و آبشخور وجود  داشتا و در مهطقتا  

چرایی آغل بیشترین میا گین در د تتاش پوشتش را دارد.   

بتا  تد  دسترستی ایتن      توا د مربتوط در واقع این امر می

 مالحظتا  قابتل یتل حضتور   با دلگو ا با دلیل ارتاام آن یا 

کریوتوفیت و کاموفیت در مهاتح با شتدد  های هایگو ا

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    

کتارکردی   هتای امان  خواهد بود. درست استت کتا گتروه   

داری را  داشتتهد امتا   ها اتتالف معهیها و یکسالاتروفیت

ایتتن گروهتتای گیتتاهی در مهتتاتح قتترا و کلیتتد حضتتور  

 داشتهد، اما در دو مهطقا چرایی دیگر حضور داشتهد کتا  

های چهدسالا و مسا د توا د با دلیل از بین رفتن گو امی

ح بتا  ها در مهتات  های آنشدن شرای  برای رشد و  او بذر

های این پتژوهش بتا   شدد چرایی باال باشد.  تایج و یافتا

[ 46؛08؛ 04؛ 93؛ 99؛ 6؛ 3[  تتتتایج تچقیقتتتاتی چتتتون

هتای  از  ظر ترکیب پوشش گیتاهی ستایت  مشابیت دارد. 

دو باهم مشابا بود د کتا   آبشخور و آغل، قرا و کلید دوبا

هتای قترا و   این امر دور از ا تظار  یست چترا کتا ستایت   

های آبشخور و حریم آغل با ترتیب از لچاظ سایت کلید و

لتذا ایتن امتر در  توم      ،ا تد برداری مشابامیزان شدد بیره

 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   

تعادل پتیش  پوشش گیاهی مهطقا مورد مطالعا با سات 

ترفی با توجا با  تایجی کا حا تل   از [،03تواهد رفت  

شده است مهطقا کلید کا دارای چرای متعادل بوده است 

بهابراین کتاهش  ؛ وضعیت بیتری را بعد از سایت قرا دارد

توا هتد مثاتر ثاتر باشتد.     چرا و در واقع چرای متعادل می

ا  تتایج  گیری کرد کا با توجا بت توان  تیجامی تورکلی با

هتای گیتاهی   این پژوهش افتزایش شتدد چترا بتر گتروه     

دیگتر بتا      تارتی  پوشش گیاهی دارای تأثیر مهای است. با

توجا با این امر کا در مهطقا متورد مطالعتا ایتن اثتراد     

هتای بچتران )آبشتخور، حتریم     مهای بیشتتر روی کتا ون  

( قابتل مشتاهده استت، لتذا تو تیا      روستا و حتریم آغتل  

های متهاسب مدیریت چرا )استتااده از  روشگردد تا از می

های چرایی( و پراکهش دا  با تتور یکهواتتت در   سیستم

سطح مهطقا با در  ظر گترفتن ستایر شترای  موجتود در     

داد مهطقا پوشش گیاهی مهطقا را با سوی تعادل ستوا  

 06.] 
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