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   منابع طبیعی شماره 80، پاییز 1387

چکيد	ه
به		منظور	مقایسه	تركيب	پوشش	گياهي	تحت	شرایط	قرق،	چراي	آهو	)دشت	ميرزابایلو	پارک	ملي	گلستان(،	چراي	متوسط	گوسفند	
)مراتع	حفاظت	شده	قرخود(	و	چراي	سنگين	گوسفند	)مراتع	اطراف	روستاي	اسپاخو(	با	استفاده	از	قابهاي	تصادفي	یک	متر	مربعي	
كه	به	صورت	شعاعي	از	مركز	منبع	آب	)یا	محل	روستا(	در	امتداد	ترانسکتهاي	سيستماتيک	در	جهات	مختلف	استقرار	یافت،	توليد	
برحسب	فرمهاي	رویشي	و	درصد	پوشش	تاجي	برحسب	گونه	تعيين	گردید.	نتایج	تحقيق	نشان	داد	كه	در	دشت	ميرزابایلو	با	توليد	
440	كيلوگرم	در	هکتار	علوفه	خشک،	هر	چه	از	محل	آبشخوار	آهوان	فاصله	گرفته	شود،	توليد	بوته	ها	و	پهن	برگان	علفي	افزایش	
مي	یابد	و	اس�تنباط	مي	ش�ود	كه	آهوان	بيشتر	سرشاخه	خوارند.	در	مراتع	قرخود	با	توليد	320	كيلوگرم	در	هکتار	علوفه	خشک،	هر	
چه	از	مراتع	باالدست	به	پایين	دست	به	جاده	نزدیک	شویم	از	ميزان	پهن	برگان	علفي	كاسته	شده	و	بر	ميزان	بوته	ها	افزوده	مي	شود	
و	با	توجه	به	رعایت	نس�بي	ظرفيت	چرا	در	منطقة	حفاظت	ش�ده،	پهن	برگان	علفي	به	طور	كامل	از	بين	نرفته	اند	و	علف	گندميان	نيز	
در	سر	تا	سر	منطقه	پراكنش	یکساني	دارند.	در	اطراف	روستاي	اسپاخو	با	توليد	188	كيلوگرم	در	هکتار	علوفه	خشک	به	دليل	شدت	
چرا،	علف	گندميان	نيز	پس	از	پهن	برگان	علفي	به	ش�دت	چریده	ش�ده	اند	و	هر	دو	فرم	رویش�ي	تقریبًا	به	حالت	خوابيده	روي	زمين	
مش�اهده	مي	ش�وند	ولي	بوتهها	فراوانند.	ظرفيت	چرایي	مراتع	حریم	اسپاخو	معادل	225	رأس	گوسفند	و	بز	است	كه	در	حال	حاضر	
5376	رأس	دام	در	این	مناطق	چرا	مي	كنند.	منطقة	قرخود	از	ظرفيتي	معادل	457	رأس	گوس�فند	برخوردار	اس�ت	كه	تقریبًا	معادل	
پروانه	چراي	صادره	اس�ت.	تعداد	آهوان	موجود	در	دش�ت	ميرزابایلو	در	حال	حاضر	184	رأس	اس�ت	كه	بدون	در	نظر	گرفتن	س�ایر	
عوام�ل	محدود	كننده	و	تنها	ب�ا	توجه	به	توليد	علوفه	به	عنوان	یکي	از	مؤلفههاي	اكولوژیک،	تع�داد	آهوان	در	فصل	رویش	ميتواند	
به	653	رأس	برسد.	طبق	نتایج	به	دست	آمده	چون	تعداد	آهوان	نسبت	به	وسعت	دشت	ميرزابایلو	بسيار	ناچيز	است،	تقریبًا	ميتوان	
گفت	كه	هيچ	اثر	مخربي	روي	پوشش	دشت	ندارند.	در	حالي	كه	سهم	گوسفند	و	بز	در	نابودي	پوشش	گياهي	از	طریق	چراي	بيموقع	

و	بيش	از	اندازه،	از	سم	داران	وحشي	است.	

كلمات	كليد	ي:	پوشش	تاجي،	توليد	علوفه،	چراي	گوسفند،	چراي	آهو،	منطقه	حفاظت	شده،	پارک	ملي	گلستان.	
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Comparison of vegetation composition under exclosure, gazelle and sheep grazing in Golestan National Park 
and vicinities   
By: Bagheri, E. Graduated From Tarbiat Modares University Mesdaghi M. and Amirkhani, M. Agricultural and Natu-
ral Resources of Gorgan University.
To compare vegetation composition of rangelands under exclosure, gazelle grazing (Mirzabylou plain), moderate sheep 
grazing (Ghorkhoud Protected Area), and heavy sheep grazing (Spakhou village grazing unit), random plots of 1-m2 
were radiated from water points/ village along systematic transects were established and production based on life form 
of  and canopy cover of different species were recorded. The results showed that in Mirzabylou plain with 440 kg/ha 
dry matters, production of shrubs and forbs increased as distance from water increased and gazelles usually preferred 
browsing shrubs. In Ghorkhoud protected area with 320 kg/ha dry matters, as moving from uplands to low lands near 
main road, forbs decreased and shrubs increased and there was not overgrazed as it was protected legally. The forbs did 
not completely destroyed and grasses had uniform distributions. In vicinity of Spakhou village, the range production 
is about 188 kg/ha dry matters and forbs and grasses overgrazed quite to the ground surface but shrubs are abundant. 
This range can carry 225 sheep and goat, but just now, the numbers of livestock are 5380 AU. The carrying capacity 
of Ghorkhoud rangeland is 457 AU which is equivalent to the permit issued by Range and Forest Organization. The 
number of gazelles is 184 which is quite below the carrying capacity of Mirzabylou range unit and could be increased 
to 650 gazelles. It can be concluded that wild ungulates like gazelles have little impact on vegetation, but high numbers 
of domestic livestock overgrazed the rangelands.

Keywords: Canopy cover, Forage production, Sheep grazing, Gazelle grazing, Protected area, Golestan national park. 

مقد	مه	
پاركمليگلستانراميتوانیكيازقدیميترینپاركهايمليخاورمیانهبهشمار
آوردکهازنظرحفاظتقدمتيطوالنيداردوازنظرکارکردودستاوردهايمدیریت
سرمش��قوالگویيبرايس��ایرمناطقغیرحفاظتياس��ت.اینپاركنهتنهاداراي
جوامعگیاهيمتنوعياس��تبلكهازجملهمناطقياس��تکهانواعيازس��مداران
وحشيمانندآهو،کل،بزوقوچرادردلخودجايدادهاستبهطوريکهميتوان

بامقایسهاینپاركبامناطقمشابههمجواربهمدیریتپایداردستیافت)3(.
همانقدرکهچرايدامهاياهليدرمراتعطبیعيبرايبش��رس��ودآوراست،چراي
سمدارانوحشينیزازاهمیتویژهايبرخورداراستولذاباتفكیكاثراتچراي
دامهاياهليووحش��يبررويترکیبپوششگیاهيميتوانبهیكراهكارصحیح
برايادارةمراتعدستیافت.غالباًمشاهدهشدهاستکهدرتعیینظرفیتچرایي
مراتعاثراتحیاتوحشنادیدهگرفتهش��دهاس��تدرحاليکهاکثرمراتعتحت
تأثیرچرايس��مدارانوحشينیزهستند)25(.بنابرایندراینتحقیقسعيشده
اس��تدرتعیینظرفیتچرایيمراتع،س��مدارانوحشينیزلحاظشوند.جمعیت
آهودرس��ال1367دردشتمیرزابایلو620رأسبرآوردگردید)13(،درحاليکه
طبقنظربعضيازمحققیناینجمعیتخیليبیشترازحدظرفیتبُرداکولوژیكي
زیستگاهبودهاستوعالوهبرتخریبشدیديکهبرپوششگیاهيدشتمیرزابایلو
واردش��ده،اینحیواناتمجبوربهمهاجرتدس��تهجمعيبهمناطقاطرافدش��ت
ش��دندکهباهیچتدبیريمراجعتآنهابهزیس��تگاهاولیهمقدورنگردید.البتهدر
بررس��يهاينهایيمعلومش��دکهعلتاصليوقوعاینمهاجرتدس��تهجمعيو
تلفاتناش��يازآن،س��رمايشدیدزمس��تانوکمبودغذادرزیستگاهبودهاست.
چوندش��تمیرزابایلوبهدلیلکث��رتجمعیتآهواندرگذش��ته)کهممنوعیت

قانونيشكارمانعازکاهشجمعیتآنبودهاست(،بهشدتتخریبشدهاست)13(
لذابرايجلوگیريازوقوعحوادثمش��ابه،دراینتحقیقباتعیینترکیبوتولید
پوش��شگیاهيدشتمیرزابایلوودرنهایتتعیینظرفیتچرایيمنطقه،ازچراي
مفرطپوش��شگیاهيودرنتیجهمهاجرتآهوانبهمناطقمجاوربهمنظورتأمین
علوفهموردنیازجلوگیريميشود.هدفازاینتحقیقبررسيترکیبگیاهيتحت
قرق،چرايآهووگوس��فنداست.واضحاس��تکهاثرچرايدامهاياهليبهمراتب
ش��دیدترازچرايدامهايوحشياست.لذاهدف،بررسيکّمياینتغییراتاست
تاتولیدودرصدپوش��شتاجيگیاهانتحتسهرژیمچرایيفوقمشخصگردد.
همچنی��نازآنجای��یکهچرایحیاتوحش)آهو،کل،وب��ز(درمراتعطبیعیاز
اهمیتزیاديبرخورداراس��ت،لذابایستیچرایدام)گوسفندوبز(وبهرهبرداری
ازمرات��عبهطریقیانجامش��ودک��هبهزندگیحیاتوحشلطم��هایواردنگردد.
درب��ارةاثرچ��رايداموقرقبررويپوش��شگیاه��ي،Daubenmire)21(در
مرات��ععلفيامریكابهایننتیجهرس��یدکهقرقميتواندیكوس��یلهمفیدبراي
مدیریتمرتعبهمنظوربررس��يوتفس��یراثراتکوتاهوبلندمدتچرايدامهاي
اهل��يوحیاتوحشباش��د.PotrinوHarrison)23(تأثی��رقرقرابرروی
چمنزارهایتپههایماسهاینبرسكابررسینمودندکهپسازسهسالقرق،تغییر
ProvenaوWest.معنیداریدروزناندامهایهواییگیاهانمش��اهدهنكردند
)34(تأثی��رق��رقرادرغ��ربمرکزایالتیوتاب��ررویتیپگیاه��ینوعيدرمنه
)Artemisia tridentata(بررس��ینمودن��دک��هقرق،گندمیانچندس��الهرا
کاه��شوبوتهه��ایخش��بیراافزای��شداد.HayesوHou)24(درکالیفرنیا
تأثی��رچ��رايدامبررويپهنبرگانعلفيیكس��الهوترکی��بگیاهيعلفزارهاي
مرطوبراتحتچراوقرقبررس��يکردندکهپوش��شپهنبرگانعلفيیكس��اله
بوميدرمكانهايچراشدهبیشتر،درحاليکهارتفاعاینگیاهانکمبود.پوشش
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پهنبرگانعلفيوعلفگندمیانیكس��الهغیربوميدرداخلمكانهايچراشده
بیش��تربودوپوش��شعلفگندمیانبوم��يدرمكانهايچراش��دهوقرقتفاوت
نداشت،اماپوششپهنبرگانعلفيچندسالهبوميدرمكانهايقرقشدهبیشتر
بودهاست.Pecoوهمكاران)31(،دراسپانیانیزبررویترکیبگیاهیتحتچرا
وقرقتحقیقکردندوبهایننتیجهرِس��یدندکهمكانهایچراش��دهدارایسهم
بیش��تریازنظرگونههایخوابیده،گونههاییدارایس��طحبرگمتوسط،گلدهی
زودرس،کریپتوفیته��اوبذرهایبدونبالداش��تند.مكانهایقرقش��دهدارای
نس��بتبیش��تریازنظرگونههایبلند،وزنخشكبیش��تر،گونههاییباگلدهی
دیرتر،کاموفیتها،گونههاییبابذرهایس��نگینومیوههاییباس��اختارچسبنده
بودن��د.مصداقي)9(،درپاركمليگلس��تان)مناطقتحتچ��رايآهو(ومناطق
همجوار)تحتچرايمتوس��طوس��نگینگوسفند(تولیدس��هفرمرویشي)بوته،
پهنبرگعلفی،وعلفگندمی(رابررسيکردوبهایننتیجهرسیدکهدرمناطق
تحتچرايآهووتحتچرايمتوس��طگوس��فند،تولیدپهنب��رگانعلفیوعلف
گندمیانبیشترازبوتههااستوتحتچرايسنگینگوسفند،میزانتولیدبوتهها
بیشتراست.وهابیوهمكاران)15(درمنطقهفریدناصفهانتغییراتکوتاهمدت
)5سال(پوششتاجي،ترکیبگونهايوتولیدعلوفهتحتشرایطقرقوچرايدام
رابررس��يونتیجهگرفتند،تولیددرمراتعحفاظتشده،نسبتبهمراتعچراشده
بهطورمعنيداريافزایشیافتهاس��ت)p<0/01(.متوسطتولیددروضعیتقرق،
حدوددوبرابروضعیتچرابودهاس��ت)600دربرابر315کیلوگرمدرهكتار(که
بهترتیبظرفیتهاي5/52و2/96گوس��فنددرماهراتش��كیلميدادند.شریفي
نیارق)14(درمراتعنیمهاس��تپياستاناردبیلطيتحقیقيتأثیرقرقدربهبود
ترکیبگونهايوتولیدعلوفهراپساز4س��القرقبررس��ينمودونتیجهگرفت
کهازنظ��رترکیبگیاهيوتولیدعلوفهدرمیانگینکل،اختالفچندانمعنيدار
نیستوليبینطبقهخوشخوراکيگیاهانوفرمهايرویشياختالفوجودداشته
وقرقموجببهبودگردیدهاس��ت.موسوي)12(درسمنانمیزانوروندتغییرات
تولید،درصدپوش��شتاجيرادرمراتعقرق)بهمدت13سال(وچراشدهرضاآباد
ان��دازهگی��ريوباهممقایس��هکردونتیجهگرفتکهکلپوش��شتاجيگیاهان
بهمیزان13/75درصدوکلتولید43/5کیلوگرمدرهكتاردرس��طحقرقش��ده
نس��بتبهسطحچراشدهافزایشداشتهبود.موسویوآقاجانلو)12(درزنجاندر
موردتأثیرقرقدرتغییراتکمیوکیفیپوش��شگیاهیمراتعازس��ال1364تا
1382تحقیقکردندونتیجهگرفتندکهطی19سالقرقمراتعجنوبشهرستان
زنجان،ترکیبگونههایگیاهیباخوش��خوراکیباالدرداخلقرقنسبتبهمجاور
قرقتفاوتقابلتوجهیداشتو280درصدافزایشرانشانداد.همچنینترکیب
گیاهانزیادش��وندهومهاجمدرداخلقرقنس��بتبهمنطق��هچراازکاهشقابل
توجه��یبرخورداربودهومیزانتولیدگیاهیقرقنس��بتبهمج��اورآنتقریبادو
Gretenbergey،برابرش��دهاس��ت.دربارةرژیمغذایيس��مداراناهليوحشي
وNewby)22(،بهعنوانقس��متیازبررس��یهایبیولوژیكیدریكذخیرهگاه
مل��یواقعدرنیجریهاطالعاتیدرم��وردوضعیتواکولوژیآهویداماجمعآوری

کردند.
نتایجبررس��یرژیمغذایيبامش��اهداتمستقیمنش��اندادکهآهوانداماعمدتاً
Acacia tortilis ,Balanitesسرش��اخهخوارن��دک��هبرگه��ایدوگی��اه
aegyptiacaبخشعمدهایازغذایش��انراتشكیلمیدهند.محمدوهمكاران2
)29،28(،رژیمغذاییطبیعیآهویریمرابااستفادهازروشتجزیهسرگیندر

بحرینتعیینکردند.
نتایجنش��اندادک��ه11گونهمتف��اوتازگیاهانبهعنواناق��المغذاییاینآهو

Helianthemum lipii  ،Heliotropium sp.شناساییشدهاندوگونههاي
Zygopyllumمكرراًجزءاصلیترینموادگیاهیرژیمغذایيآهوانبودند.گونه
quatarenseفراوانتری��نگی��اهدرای��نناحیهاس��تکهدرص��دباالییآبدر
بافتهای��شوجودداردولیاینگونهدرغذایآهواندیدهنش��د.ترکیبدوگونه
اصل��یفوقمنبعخوب��یازآبوپروتئینبرایآهوفراهممیکنند.همچنینثابت
ش��دکهبرایمطالعةرژیمغذاییاینآهوان،روشمشاهدهمستقیممشكلوغیر

عملیاست.
Al.HazmiوGhandour)18(وGroves)23(مطالعاتاکولوژیكیرابرروی
آهویکوهیوآهویعربیدرمناطقغربیوجنوبیعربس��تانانجامدادند.آنها
اعالمکردندآهویکوهیدرمناطقتپهماهوریباپوش��شفراوانگیاهیزندگی
میکن��د،درحالیکهآهویعرب��یدرمناطقیباصخرههایآهكیودرختچههاي
آکاسیازندگیمیکند.گیاهانموردتغذیهآهویکوهیشامل12گونهعلفگندمي
و2گونةدرختیاستدرحالیکهگیاهانموردتغذیهآهویعربیشامل2گونه
علفگندميو1گونهدرختیاستکهنوعگونههاودرختانمورداستفادهآهوي
کوهيوعربيمتفاوتند.WardوSaltez)33(،زیس��تگاهواستراتژیهایتغذیه
جیبرها)آهویهندی(رابامش��اهداتمس��یرهاوردپاهامطالعهکردندکهغذاي
Ochradenus baccatus ,Zillaجیبرهادربس��ترهايخشكبوتههایکوتاه
Pancratiumبودودرتپههایش��نیفقطspinosa,Moricandia nitens

sickenbergeriبود.
Mendelsohnوهم��كاران)29(،درمطالعاتیخصوصیاترفتاری،بومش��ناختی،
ورژیمغذایيآهویکوهیرابررس��یکردندوبامش��اهداتمستقیم،اعالمداشتند
کهآهوانکوهیعمدتاًدرزمس��تانبررویعلفزارهاودربهارازدولپهايهاتغذیه
ميکنند.درمدتتابستانوقتیکهغذایسبزنادروکمیاباستآنهاازبرگهای
گی��اهبوتهایZiziphus lotusتغذیهمیکنند.درمدتپاییزوقبلازاینكهباران
ببارد،آنهاازگونهعلفگندميCynodon dactylonوازمیوهبلوط)وقتیکهدر
دسترسباشد(تغذیهمیکنند.تنهاتعدادمعدودیگیاهتوسطآهویکوهیاستفاده
نمیش��ودوحتیگیاهانیس��میکهتوسطبیش��ترعلفخورانپذیرفتهنمیشوند،
خوردهمیش��وند.آهوانکوهيعمدتاًبررویبرگهاوغالفدرختانآکاسیاتغذیه
میکنندوازبرگهاوسرش��اخههایجوان4گونهبوت��هایتغذیهمیکنند.عجمی
)1381(درپاركملیکالهقاضیاصفهانرویبرآوردظرفیتبُردتغذیهایزیستگاه
Peteropyron aucheri،آهومطالعهکردوبهایننتیجهرسیدکهآهوازگونههای
Artemisia siberi، Teucrium poldium، Stipagrostis plumosa،
Stipa barbata، Anabasis aphylla، Soariolla orientalis، Noaea
mucronata،Launaea acanthodesوپهنب��رگانعلفيوگندمیانیكس��اله
تغذیهمیکند.اینگونههادرفصلزمس��تانوبه��ارارزشرجحانیمتفاوتیدارند.
نوذری)14(درشیرازاستفادهآهویایرانی)Subgutturosa subgutturosa(از
زیستگاهدرپاركملیبمودرطیفصولپاییزوزمستانرابررسیکرد.نتایجبررسی
رژیمغذاییآهوبااستفادهازروشمشاهدهمستقیمنشاندادکهآهودرفصلپاییز
ازگونهه��ایBromus danthoniae،Stipa barbataودرفصلزمس��تاناز
گونهه��ايAstragalusspp.،Poa bulbosa ،Aegilops umbellulataو
Bromus danthoniaeاستفادهکردهاست.آهوانازپوششهایگیاهیکرکدار
وخ��اردارHelichrysum scariolaوCentaureaاجتنابمیکردندوارتباط
معن��یداریب��اگیاهانینظیر:AstragalusوEbenusجه��تتغذیهوپناهگاهو
Graminae Aegilops umbellulata,Poa bulbosaجه��تتغذی��هوگیاه

بدونکركAchilleaداشتند.
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جدول	1	-	مشخصات	جغرافيایي	مناطق	تحت	بررسي	)اقتباس	از	حسن	زاده	كيابي	و	همکاران،	1373و	پاكدامني،	1376(.

مشخصاتفیزیكي
تیپگیاهي

علف-بوتهزاربوتهزاربوتهزار

اسپاخو-مراتعحریمقرخود-حفاظتشدهمیرزابایلو-پاركمليناممحلونوعکاربري

΄37º25تا΄37º22΄37º22تا΄37º22΄37º18تا΄37º18عرضجغرافیایی

΄56º22تا΄56º19΄56º20تا΄56º15΄56º15تا΄56º07طولجغرافیایی

)m(1550-13001400-13001200-1200ارتفاع

5-50-50-0شیب)%(

شمالي-جنوبيشمالي-جنوبيشمالي-جنوبيجهتشیب

نیمهاستپيسرداستپيسرداستپيسرداقلیمبراساسروشآمبرژه

لیتوسلآهكیلیتوسل،خاکهایقهوهایوراندزینلیتوسل،خاکهایقهوهایوراندزیننوعخاك

)Cº(11/912/7113/5متوسطدمایسالیانه

)mm(249/5249/5238/7متوسطبارندگیسالیانه

گندمیانودرمنهدرمنهوگندمیاندرمنهوگندمیاننوعپوششگیاهی

)ha(23009001250مساحت

روش	تحقيق																									
جغرافياي	منطقة	مورد	مطالعه

مشخصاتجغرافیایيمناطقتحتبررسيدرجدول1خالصهشدهاست.
پوشش	گياهي

پوش��شگیاهيشرقپاركمليگلس��تانبهطورعمدهازدوفرماسیونهیرکانيو
ایران-تورانيواکوتونحدفاصلآنهاتش��كیلش��دهاستکههردوازواحدهاي
رویش��يمهمایرانمحس��وبميش��وندوگونةغال��بآنهاگیاهبوت��هايدرمنه
)Artemisia sieberi(اس��تبهطوريکهبیش��ترینمیزانغلبهآنهادردشت

میرزابایلومشاهدهميشود.دراکثرجوامعدرمنهگونهغالباست.
پوش��شگ��یاهيدشتمی��رزابایلو-ش��املرویشهايگیاهاناستپيوخشكي
پس��نداس��تکهاینرویشهاازدرختچههايکوتاه،گیاهانپش��تهاي،علفيپایا
ویكس��الههايمتعدديتش��كیلیافتهاند.ایندش��تدارايجامعهگیاهيدرمنه
دش��تيوزل�فپی��رزن)Stipa barbata /Artemisia Sieberi(باوس��عتي
ح��دود2300هكتاراس��ت.گونهغالِبدرمنهدش��تيدارايپوش��شتاجي%20
Artemisia10%اس��ت.انبوهينس��بيStipa barbataوگون��ةهمراهباآن
1811sieberi%و15Stipa barbata%اس��ت.پوش��شتاجيکلاینجامعه
50%وگس��ترشآنازارتفاع1150مترتا1500متردرش��یبجنوبيکوهسرخ
Eurotia ceratoidesدشتمیرزابایلواست)غالمي،1383(.گیاهانيهمچون
بهس��متارتفاع��اتبیش��ترميش��وند.درداخ��لآبراههه��اگیاهانينظی��رپرند
)Pteropyrum aucheri(،گلعی��د)Provskia artemisides(،گلماهور
).Verbascum sp(،کنگ��روحش��ي)Cousinia nekarmanika(وکماي
Saueda fruticosa گیاه��انشورپس��ند و )Ferula hyrcanica( کوه��ي
Halothamnus sp.Salsola spp.,Haloxylon persicum,ب��هوف��ور
Eremopyrunbonaepartis,Alyssumمش��اهدهميش��وند.گونهه��اي

strigosumبهطوریكنواختدرتمامسطحمنطقهپراکندهشدهاند.
درارتفاعاتدش��تمیرزابایلوحدود1500متريدرش��یبجنوبيکوهس��رخکه
Hultemiaبهصورتواریزهايوس��نگالخي-س��نگریزهاياس��ت،گونهمهاجم

persicaباتراکمکممشاهدهميشود.
پوش��شگیاهيمنطقةحفاظتش��دهقرخود-منطقهحفاظتشدهقرخودازنظر
ش��یب،جهت،ارتفاع،اقلیموخاكتقربیاًمشابهدش��تمیرزابایلواست،لذاترکیب
پوش��شگیاهيآنعليرغمچرايگوس��فندانمحليباپوششدشتمشابهاست.
گونةغالبدراینمنطقهدرمنهدش��تياست.گونهTribulus terrstrisبهطور
یكنواختدرتماممنطقهپراکنشدارد.براثرچرايمتوسطگوسفندان،گونههاي
Myosotis peseudoprovinqua, Carex stenophila, Descraina

sophiaدرمنطقهدیدهميشوند.
پوش��شگیاه��ياط��رافروس��تاياس��پاخو-گونهه��ايگیاه��يموج��ودمانند
Bromus tectorum, Alyssum spp, Cousinia sp., Artemisia
گون��ه درمن��ه ,Sieberiخصوص��اً Phlomis sp., Lactuca orientalis
غال��بدرارتفاع��اتک��مودامنههايروبهجن��وباس��تودردامنههايروبه
ش��مالب��اافزای��شارتف��اعازتراک��موانبوه��يآنکاس��تهميش��ود.گونههاي
.Verbascum spp.,Phlomiscancelata,Cousinia spدردامنههايرو
بهش��مال،روبهجنوبودرحاش��یهجادهبهعنوانگونههايمهاجمبهوفوریافت
ميش��وند.گونهPoa bulbosaدرهرارتفاع،جهتونوعخاکيدیدهميش��ود
ونميت��وانتمای��زيدررویش��گاههايمختلفازحضوراینگون��هدرنظرگرفت.
گونهSalsola dendroidesدرحاش��یةجادهبهوفوردیدهميش��ودوگونههاي
.Circiumvulgar,Verbascum spp.,Cosinia spدرمناطقيبافرسایش
شدیدخاكوچرايمفرطبهچش��مميخورند.سیمايپوششگیاهيسهمنطقة

تحتمطالعهدرشكل1نشاندادهشدهاست.
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شکل	1	-	سيماي	پوشش	گياهي	منطقه	)الف(	در	دشت	ميرزا	بایلو	)ب(	منطقة	حفاظت	شده	قرخود	و	)ج(	مراتع	اطراف	روستاي	اسپاخو

بالف

ج

شکل	2	-	استقرار	قابها	و	نحوه	نمونهگيري	در	منطقة	تحت	چراي	آهو	در	دشت	ميرزابایلو

انتخاب	محل	هاي	بررسي
بااس��تفادهازنقش��ه1:50000وپیمایشصحرایيمح��دودهمنطقهموردمطالعه
مش��خصش��دکهدرطولجغرافیایي΄7°56تا΄22°56ودرعرضجغرافیایي
΄18°37تا΄25°37واقعش��دهاستوازش��مالبهخطوطمیزانمنحنيارتفاع
1300متر،ازش��رقبهروس��تاهايرباطقرهبیلواس��پاخو،ازغرببهبخشياز
پاركوروس��تايچشمهخانوازجنوببهجادهآسفالتهگرکان-بجنوردمحدود
شدهاست.منطقهمطالعاتيشامل1(دشتمیرزابایلوتحتچرايآهو،2(قسمت
قرقشدهدشت،3(منطقهحفاظتشدهقرخودو4(اطرافروستایاسپاخواست
کهدوبخش3و4بهترتیبتحتچرايمتوس��طوسنگینگوسفندانروستاهاي
رباطقرهبیلواس��پاخواس��ت.اینمناطقتقریباًازنظرمش��خصاتجغرافیایيو

توپوگرافيمشابهند)شكل2وجدول1(.

روش	نمونهگيري
درهریكازمناطقتحتبررسيدشتمیزابایلو)قرقوچرايآهو(،منطقةحفاظت
ش��دهقرخود)تحتچرايمتوسطگوسفند(واطرافروستاياسپاخو)تحتچراي
سنگینگوس��فند(ترانسكتهایيبهصورتشعاعيباطول50متر)کهدراینمحدود
بیشترینفشارچرامتمرکزاست(بهطریقسیستماتیكدرجهاتمختلفازهمقرار
گرفت.خطوطترانس��كتازمحلتجمعدامدراطرافآبش��خواریاازنزدیكروستا
بهصورتشعاعيدرشكل2نشاندادهشدهاست.باتوجهبهالگويپراکنشگیاهان
بررويترانسكتهايهرمحلبراياندازهگیريتولید،بهطورتصادفيتعداد20قاب
1×1مترودرجوارآنبراياندازهگیريپوششتاجي20قاب25×60سانتیمترقرار
دادهشد)شكل2(.درشكل3نحوهنمونهگیريازپوششگیاهيدردشتمیرزابایلو

نشاندادهشدهاست.

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


88  د ر  منـابع طبیـعی  

میزانتولیدبرحس��بمقداروزنتودهزندهانواعفرمهايرویش��يدرقابهايیك
مترمربعياس��ت)26،20(.فرمهايرویش��يکهبراس��اسخصوصیاتبوتانیكي
مشخصميشوند،ش��املگندمیانیكسالهوچندساله،پهنبرگعلفيیكساله
وچندس��اله،شبهگندمیان،بوتههاودرختچههااست.برايقطعگیاهان،گندمیان
وپهنبرگانعلفيازس��طحزمینکفبرميش��وندودرموردبوتههافقطرش��د
س��الجاريآنهاقطعميش��وند.زمانقطعوتوزینبالفاصلهپسازخاتمهرشد
گونههايمهموغالبازاواسطاردیبهشتتااواخرخردادماهصورتميگیرد)9(.
پوش��شتاجي،یاتصویرعمودياندامهايهوایيگیاهانبررويزمینبرحس��ب
گونهدرداخلقابهایيباابعاد60×25سانتیمتربااستفادهازسیستمرتبهايوان
دارماریلبرآوردش��دهاس��ت)19(.طبقاینسیستمبهگیاهاننادررتبه1،وجود
چندگیاهازیكگونه،رتبه2،وجودتعدادزیاد،رتبه3،فراوان،رتبه4،درصد5تا
12/5،رتبه5،درصدپوش��شتاجيبین12/5تا25،رتبه25،6تا50،رتبه7،
50تا75،رتبه8وبین75تا100درصدپوششیكگونهرتبه9دادهميشود.

روش	آناليز	دادهها	
ابتدادادههايجمعآوريشدهازنظرنرمالبودنبررسيودرصورتداشتنتوزیع
نرمالبااس��تفادهازآزمونتجزیهواریان��سیكطرفه،میانگینتولیدمناطقتحت
مطالعهبراس��اسفرمرویش��يدرقابهايیكمترمربعيباآزمونفیشرمقایسه
ميشوندوبااستفادهازفرمولحدوداطمینانتولیدمحاسبهشدهاستکهدرآن
میانگین،اش��تباهمعیارمیانگینوtازجدولمربوطهبدستميآید.برايتجزیهو

تحلیلهايآماريدادههاازنرمافزارMINITABاستفادهميشود.
بهمنظورتعیینظرفیتچرادرمناطقتحتمطالعهابتدامتوس��طعلوفهتولیدي
مناطقموردنظربرحسبکیلوگرمدرهكتاربهدستميآیدوسپسباتوجهبهحد
بهرهبرداريمجاز،میزانعلوفهقابلدس��ترسداممحاسبهخواهدشد.درنهایتبا
توجهبهطولدورهچراونیازروزانهعلوفهخش��كهررأسدام)اهليووحش��ي(،

ظرفیتچرایيهرمنطقهمحاسبهميشود.

نتایج
برآورد	و	مقایسه	توليد	مناطق	چهارگانه

میزانتولیدمناطقچهارگانةمطالعاتیدرجدول2ارائهشدهاست.
دردش��تمیرزابایلوکهتحتچرايآهواس��ت،هرچهازآبشخوارفاصلهبگیریممیزان
تولی��دبوتهه��اوپهنبرگانعلفيافزایشمییابد،درحالیکهمیزانتولیدگندمیانبا

جدول2-	توليد	متوسط	و	حدود	اطمينان	با	احتمال	95	درصد	در	مناطق	چهارگانه.

شکل3	-	ميانگين	توليد	مناطق	چهار	گانه	تحت	بررسی	)ستون	هایی	كه	حروف	مشترک	
دارند	بر	اساس	آزمون	lsd	تفاوت	معنی	دار	ندارند.	مقدار	lsd		براي	مقایسة	منطقة	قرق	با	

سایر	مناطق	برابر	12	و	براي	مقایسة	سایر	مناطق	غيراز	قرق	برابر	10	است(.

مناطقمطالعاتی
متوسطتولید

)kg/h(
حدوداطمینانتولید

)kg/h(

354/30-440/40530/10دشتمیرزابایلو)تحتچرایآهو(

278/20-452/60627دشتمیرزابایلو)قرق(

259/10-319/60380/08منطقهحفاظتشدهقرخود

153/30-188/40223/50روستایاسپاخو

دورش��دنازآبش��خوارتغییرچندانينميکندولذاآهوانبیش��ترسرشاخههاوسپس
پهنبرگانعلفيراترجیحميدهندوچندانازگندمیاناستفادهنميکنند.درمنطقه
حفاظتشدهقرخود،هرچهازمناطقباالدستبهسمتمناطقپاییندستواطراف
جاده)محلتجمعگلهها(برویم،میزانتولیدپهنبرگانعلفيکاهشوبرمیزانبوتهها
افزودهمیشود،اماازآنجاکهاینمنطقهحفاظتشدهاستوبراساسقانونحفاظت،
دامدارانمجازندتنهابراس��اسپروانهچرادامهایش��انازمنطقهبهرهبرداريکنند،لذا
درمناط��قتحتچرایدام،پهنب��رگانعلفيبهطورکاملازبیننرفتهاند.دراطراف
روس��تایاس��پاخوبادورشدنازروستاورس��یدنبهمراتعحریمازمیزانتولیدپهن
برگانعلفيکاس��تهش��دهودراطرافآغ��لتقریباًبهصفرمیرس��د.همچنینتولید
گندمیانبهطورنسبينیزکاهشميیابددرحالیکهتولیدبوتههادراطرافآغلزیاد
ميش��ودکهنشاندهندهش��دتچراوتخریبمرتعاست.طبقآزمونFتولیدمناطق
چهارگانةقرقوتحتچرايآهودردش��تمیزابایلو،منطقةقرخودواطرافروستاي

اسپاخوباهمتفاوتدارند)p<0/05(کهنتایجدرشكل4نشاندادهشدهاست.
میانگینتولیدبوتهها،پهنبرگانعلفيوگندمیاندرچهارمنطقةتحتبررسيقرق،
دشتمیرزابلو،قرخودواسپاخوازنظرآماريمعنيداربودند)p <0/05(کهنتایج

درشكل5نشاندادهشدهاست.

تعيين	ظرفيت	چرا
دش��تمیرزابایلوب��امس��احت2300هكتاردرجنوبش��رقيپاركملي
گلس��تان،تنهاقس��متيازپاركاس��تکهموردچرايآهوقراردارد،ولی
تمامیاینمساحتبهعلتعدمامنیتوعدمآب،مورداستفادهدائمیآهو
قرارنداردوصرفاًحوالیچش��مةش��ورالیجادهشوسهدرحدشرقیپارك
وقناتمیرزابایلو،زیس��تگاهواقعیآهواس��تکهس��طحزیستگاهبهحدود
1600هكتارتقلیلمییابد.باتوجهبهتولیدعلوفةخش��كسالیانهبهمیزان
440کیلوگ��رمدرهكتاروحدبهرهبرداريمج��از25درصد،میزانعلوفه
دردس��ترسدامبه176160کیلوگرمدرس��طحموردنظرتقلیلميیابد.
بااحتس��ابحداکثریكکیلوگرمعلوفهخش��كدرروزبرايهررأسآهو،
ظرفیتچرایيدشتمیرزابایلودرمدت9ماهمعادل653رأسآهواست
منطق��هحفاظتش��دهقرخودبامس��احت43216هكتاردرجواردش��ت
میرزابایلوقراردارد.درحالحاضرقس��متدش��تياینمنطقهبامساحتي

مقایسه	تركيب	پوشش	...
Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


شماره	80،	پایيز	1387

  منـابع طبیـعی89
 د ر

شکل	4	-	ميانگين	توليد	انواع	فرم	هاي	رویشي	در	مناطق	چهارگانه	تحت	بررسي	)الف(	توليد	گندميان،	)ب(	توليد	پهن	برگان	علفي،	
)ج(	توليد	بوته	ها.	)ستون	هاي	هم	حرف	بر	اساس	آزمون	lsd	تفاوت	معنی	دار	ندارند(

الف
ب

ج

معادل900هكتار،موردچرايگوس��فندانروس��تاهاياطرافقرارداردو
میزانعلوفهخش��كتولیديآن320کیلوگرمدرهكتاراس��ت)جدول2(،
کهباتوجهبهوس��عتمنطقهتحتچرا،وحدبهرهبرداریمجاز50درصد،
می��زانعلوفهموجودبرايدامبهمقدار143820کیلوگرمدرس��طحمورد
نظرمیرس��د.نیازروزانههررأسگوسفندوبز1/5کیلوگرمعلوفهخشك
وطولدورهچرادراینمنطقه7ماهدرنظرگرفتهش��دهاس��ت،بنابراین
حداکث��رداماهلیمجازدرمنطقه457رأسگوس��فندوبزبرآوردش��ده

است.
مراتعحریمروس��تاياسپاخوبامس��احت1250هكتاردرمجاورتمنطقه
حفاظتش��دهقرخودقرارداردوبهمیزانتقریبي188کیلوگرمدرهكتار
علوف��هتولی��دميکند.باتوجهبهوس��عتمنطقهوح��دبهرهبرداريمجاز
30%علوفهقابلدس��ترسدامبهمیزان70650کیلوگرمدرسطحموردنظر
ميرسد.بنابراینباتوجهبهنیازروزانههررأسداماهليو7ماهطولدوره

چرادراینمنطقه،حداکثرداممجاز225رأساست.

	مقایسه	پوشش	تاجي	گونههاي	مناطق	چهارگانه
میانگی��ندرصدپوش��شتاج��يوترکی��بآنب��رايگونهه��ايموجود
درقابهادرمناطقمطالعاتيدرجدول3مش��خصش��دهاس��ت.دش��ت

میرزابایلوتحتچرایآهووقس��متقرقش��دهدشتدارایجامعهگیاهی
Salsola و Halothamnus spp., و Saueda fruticosa
turcomanicaاس��ت.گونهغالبSauedafruticosaدارایپوش��ش
SalsolaوHalothamnussppتاج��ي5/9%وگونهه��ایهم��راه
turcomanicaبهترتی��بدارای3/6%و2/9%پوش��شتاجيهس��تند.
گون��هArtemisia sieberiدرمنطق��هحفاظتش��دهقرخودبا2/8%و
اطرافروستایاسپاخوبا4/2%پوشش،بیشترینسهمرادرترکیبپوشش
Artemisiaگیاهیاینمناطقداراست.البتهدردشتمیرزابایلونیزگونه
sieberiغالببودهامابهدلیلاینكهنمونهگیريدرفصلبهارانجامگرفته
وگونهمذکوردرپاییزبهحداکثررش��دمیرس��د،لذامیزاندرصدپوشش
تاجيآنکمترازمقدارواقعیبرآوردش��دهاس��تهمچنینوجودآبراههو
ش��یارهابواسطهفرسایشوش��وریخاكدرداخلآبراهههاودرمحدوده
چرایآهوگیاهانشورپس��ندرش��دميکنند.باتوج��هبهطرحنمونهگیري
تصادفی،اکث��رقابهادرداخلآبراهههاوبررویگیاهانشورپس��ندقرار
گرفتدرنتیجهدردش��تمیرزابایلودرصدپوش��شاینگیاهانبیش��تراز
میزانواقعیبرآوردش��د.درش��كل6نمایيازآبراهههايدشتمیرزابایلو
نش��اندادهشدهاستکهدرآنهاگیاهانشورپسندویكسالهبهوفوردیده

ميشوند.
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نام	گونه
اطراف	روستاي	اسپاخومنطقه	حفاظت	شده	قرخوددشت	ميرزابایلو	)چراي	آهو(دشت	ميرزابایلو	)قرق(

ترکیبپوششتاجپوشش)%(ترکیبپوششتاجپوشش)%(ترکیبپوششتاجپوشش)%(ترکیبپوششتاجپوشش)%(

Su.fr6/228/615/9829/75----

Hu.pe0/070/320/050/24----

Ha.sp3/917/993/6518/16----

Sa.spp0/60/760/52/48----

Ha.pe1/336/131/236/12----

Ar.si1/46/461/286/362/8125/664/9263/89

Br.te0/070/320/050/24--0/050/64

St.ba2/210/152/02510/090/050/450/22/59

Po.bu0/41/840/31/490/21/82--

Er.bo1/77/841/587/861/715/520/050/64

Al.st0/52/300/41/990/958/670/151/94

Er.ce0/20/920/10/491/8717/070/151/94

Sa.tu3/114/302/9514/680/555/02--

De.so----0/65/470/050/64

Ca.st----0/10/910/050/64

My.pe----0/10/91--

Tr.te----1/8717/07--

Sa.spp---0/151/36--

P r.ar------0/435/58

Ph.an------0/8711/29

La.or------0/638/18

Co.ne------0/151/94

	جدول	3-	درصد	پوشش	تاجي		و	تركيب	آن	براي	گونه	هاي	موجود	در	مناطق	چهارگانه.

شکل	5-	تنوع	پوشش	گياهي	در	آبراهه	هاي	شور	با	وقوع	باران	هاي	تند	در	بهار	پوشش	
گياهي	متنوعي	در	اطراف	مسيل	ها	به		وجود	مي	آید.

باتوجهبهجدول3،نوعودرصدپوش��شتاجیگونههایموجوددرمناطق
تحتچرایآهووقرقدشتمیرزابایلوتفاوتيندارند،درنتیجهچرایآهو
دردش��تمیرزابایلونس��بتبهعدمچراتأثیرقابلمالحظ��هایبرترکیب
پوششگیاهیندارد.درصدپوششدرمنهدراطرافروستاياسپاخونسبت
بهمنطقةحفاظتشدهقرخودبیشتراستکهایننشاندهندهتخریبمرتع
وشدتچرادراطرافروستااست،همچنیندراطرافروستادردامنههاي
روبهش��مال،روبهجنوبودرحاش��یهجادهدراثرچرایسنگینگوسفند،
Cosinia nekavmonika و Phlomis anisodonta گونهه��اي

بهعنوانگونههايمهاجمبهوفوریافتميشوند.
Artemisiasieberiدردشتمیرزابایلوآهوانبهمقدارزیادازگونهغالب
)درمن��ه(تغذیهميکنند،البتهگوس��فنداننیزپ��سازبارندگيپائیزيو
شستهش��دنموادتاننبهمیزانکمترازاینگونهچراميکنند،همچنین
طبقگزارشکش��اورزانمحل��ي،آهوانبهمنظورتأمینغ��ذايموردنیاز
خودباعبورازجادهاصليگرگان-بجنورد،بهمزارعجنوبيزیس��تگاهخود
ميروندوازمحصوالتيچونجو،گندموچغندراستفادهميکنند.گونههاي
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Poabulbosa, و Alyssumstrigosum و Erutiaceratoidea
Bromustectorumم��وردچرايمش��تركآهوانوگوس��فندانقرار
دارند.دراطرافروستاياسپاخوومنطقهحفاظتشدهقرخود،گوسفندان
ازگونهStipabarbataاس��تفادهميکنند.باافزایشتعدادداموش��دت
Eremopyrunچرادراطرافروس��تاياس��پاخو،گوس��فندانازگون��ه

bonaepartisچراميکنند)جدول3(.

بحث	و	نتيجهگيري
بیش��ترینفرمرویشيمنطقه،بوتهايهاوبعدازآنگندمیانوپهنبرگان
علفيهستند.البتهميتوانگفتکهگونههايیكسالهبیشتردرمناطقي
وجوددارندکهبهشدتچراشدهاند)اطرافروستاياسپاخو(ودرمناطق
حفاظتش��دهبامدیریتصحیح)دش��تمیرزابایلوومنطقهحفاظتشده
قرخود(،یكس��الههاکمترند.اینمطلببانتایجچمني)2(،پاکدامني)1(

وغالمي)7(مطابقتدارد.
طب��قجدول3ترکیبپوش��شگیاهيتحتقرقوچرايآهودردش��ت
میرزابایل��وتف��اوتمعن��يدارن��دارددرحاليک��هدراثرچرايمتوس��ط
وس��نگینگوس��فنداندرمنطقةحفاظتش��دهقرخودواطرافروستاي
اسپاخوگونههايمهاجمدرترکیبپوششگیاهيدیدهشدندکهدردشت
میرزابایلوحضورنداش��تند.دراطرافروستاياسپاخودراثرچرايبيرویه
دام،په��نبرگانعلفيوعلفگندمیانتقریب��اًازبینرفتهاندوبوتهايها
)درمنه(درمنطقهغالبش��دهاند،امادرمنطقهحفاظتشدهقرخودکهبا
توجهبهقانونمناطقحفاظتش��ده،چرايدامهاياهليبراس��اسپروانه
چ��راصورتميگیرد،پهنبرگانعلفيوعلفگندمیاندرمحدودهچرایي
گوسفندانبهطورکاملازبیننرفتهاند.ایننتایجبایافتههايمصداقي)9(

درپاركمليگلستانومناطقهمجوارمطابقتدارد.
باتوجهبهنتای��ج،تفاوتمعنيداريبینتولیدتحتقرق)452/6کیلوگرم
درهكت��ار(وچرايآه��و)440/4کیلوگرمدرهكتار(دردش��تمیرزابایلو
وج��ودنداردواینبدانمعناس��تکهچرايآهو)حی��اتوحش(برمیزان
تولی��دپوش��شگیاهيتأثیرن��دارد)8(،درحاليکهباافزایشش��دتچرا
درمنطقةحفاظتش��دهقرخ��ود)319/60کیلوگ��رمدرهكتار(واطراف
روس��تاياس��پاخو)188/4کیلوگرمدرهكتار(میزانتولیددرمقایس��هبا
حال��تقرقکاه��شميیابد)12،11(.میزانتولیدعلوفهبراس��اسانواع
فرمه��ايرویش��يدرمناطقموردمطالعهتفاوتمعن��يداريبایافتههاي

پاکدامني)1(ندارد.
باتوجهبهاثرچرايآهوانوگوسفندانبرپوششگیاهي،باقیماندهفضوالت
وردپ��ايآنهادراطرافگیاهان،گونههايموردچرايآهووگوس��فنددر
Erutia ceratioides ,Alyssumه��رمنطقهتعیینگردید.گونهه��اي
sp. ,Artemisia sieberi Poa bulbosa,Bromus tectorum
موردچرايآهوقرارداردکهایننتایجمطابقیافتههايعجمي)6(اس��ت.
همچنینگوس��فنداننیزدرمناطقتحتچرایش��انازاینگونههاتغذیه
ميکنند.گون��هدرختچ��هايZygophyllum quatarenseکهدرصد
باالیيآبدربافتهایشوجوددارددررژیمغذایيآهودیدهشددرحالي
کهمحمدوهمكاران)28(دربررسيرژیمغذایيآهويریمنتیجهگرفتند

کهازاینگونهتغذیهنميکند.
طبقنتایجبدس��تآمدهآهووگوسفندازفرمهايرویشيیكساناستفاده

ميکنن��داماارجحیتغذایيآنهابرحس��بزمانومكانمتفاوتاس��ت.
ترجیحچرایيآهوانبهترتیببوتهها،پهنبرگانعلفيوگندمیاناست،در
حاليکهگوسفندانبهترتیبپهنبرگانعلفي،بوتههاوسپسگندمیانرا
ترجیجميدهند.پهنبرگانعلفيس��همعمدهايرادرجیرهغذایيهردو
نوعدامدارند،درتأییداینمطلبHolechelk)25(عنوانکردکه:»اگر
درمرتعيپهنبرگانعلفيبهوفوروجودداش��تهباشند،انواعدامهاياهلي
وس��مدارانوحش��ينیزبهاینگیاهانبرايچرارويميآورند«.معذالك
برايدس��تیابيبهنتایجدقیقتردرزمینهترجیحغذایيآهوانوگوسفندان
برحس��بگونهالزمستازروشتجزیهشكمبهوس��ایرتكنیكهااستفاده

شود.
طبقنتایجاینتحقیق،اظهاراتهمامي)17(وضیایي)5(،آهوانبهمراتع
طبیع��يلطمهواردنميآورندوليدربس��یاريازنق��اطبهویژهدرمناطق
خشكبهمراتعمصنوعيوزراعتغالتنظیرگندموجوکهدربهارکاشته

ميشوندخساراتزیاديبهکشاورزانواردميآورند.
تع��دادآهوانموجوددردش��تمیرزابایلودرحالحاضر184رأساس��ت
)طبقآمارکارشناسانسازمانمحیطزیستاستانگلستان،1385(کهبا
توجهبهمس��احتمنطقهتحتچرايآهووتولیدعلوفهدش��ت،اینتعداد
ميتوان��دبهحداکثر653رأسبرس��دبنابراینچونتعدادآهواننس��بت
بهوس��عتدشتمیرزابایلوبسیارناچیزاس��ت،تقریباًميتوانگفتکهاثر
مخربيبررويدشتندارند.طبقبررسيهايبهعملآمدهمحدودهتحت
چرايگوسفندانمنطقةحفاظتشدهقرخودازظرفیتيمعادل457رأس
گوس��فندوبزبرخورداراس��تکههماکنونبراس��اسپروان��هچراتقریباً
همی��نتعداددامدراینمنطقهدرحالچراهس��تند)آمارش��فاهياداره
منابعطبیعياستانخراسانشمالي،1385(.مراتعحریمروستاياسپاخو
ظرفی��تچرایيمعادل225رأسگوس��فندوبزرادارااس��تکهدرحال
حاضربراساسآمارادارهمنابعطبیعياستانخراسانشمالي5376رأس
دامدرای��نمنطق��هچراميکنندکهاحتماالًدامدارانروس��تاياس��پاخو

دامهايخودرابرايچرابهنواحيشرقيروستانیزميبرند.

منابع	مورد	استفاده
1-پاکدامني،ق.)1376(بررس��يتنوعوتولیدتحتس��هشدتبهرهبرداريدر
واحدهايمختلفمورفولوژیكيمنطقهرباطقرهبیل.پایاننامهکارشناس��يارشد،

دانشگاهمنابعطبیعيوعلومکشاورزيگرگان.56ص.
2-چمني،ع.)1374(بررس��يتنوعوغنايگونهايموجوددررویش��گاهگیاهي
میرزابایلوجنوبکوهآلمه.پایاننامهکارشتاس��يارش��ددانشگاهعلومکشاورزيو

منابعطبیعيگرگان.52ص.
3-حس��نزادهکیابی،ب.،زه��زاد،ب.،فرهنگدرهش��وري،ب.،مجنونیان،ه.و
گشتاس��بمیگوني،ح.)1373(پاركملیگلس��تان.انتش��اراتسازمانحفاظت

محیطزیست.203ص.
4-ش��ریفي،ج.)1380(بررسيتاثیرقرقدربهبودترکیبگونهايوتولیدعلوفه
درمراتعنیمهاس��تپياس��تاناردبیل.چكیدهمقاالتاولینهمایشمليتحقیقات

مدیریتدامومرتع.114ص.
5-ضیایي،ه.)1375(راهنمايصحرایيپس��تاندارانایران.چاپاول.انتش��ارات

سازمانحفاظتمحیطزیست.298ص.
6-عجم��ی،ح.)1381(برآوردظرفیتبردتغذیهایزیس��تگاهآهودرپاركملی
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کالهقاضیاصفهان.سمینارکارشناسیارشد،دانشكدهمنابعطبیعیکرج.دانشگاه
تهران.238ص.

7-غالمي،ن.)1383(بررس��يالگويمكانيگونههايمهممرتعيدرپاركملي
گلس��تانومناطقهمجوار.پایاننامهکارشناس��يارش��د.دانشگاهمنابعطبیعيو

علومکشاورزيگرگان.68ص.
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