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 چکیده

 ترکیب به توجه اشد. عدمبمی آن گیاهی ترکیب از آگاهی مراتع، از برداریبهره مدیریت در موثر عوامل ترینمهم از یکی

بررسی ترکیب  ،مطالعه هدف از این .شد خواهد مراتع از ناپایدار و غیراصولی برداری بهره به منجر آن و تغییرات مراتع پوشش

 مالش در گمیشان منطقهر . تحقیق حاضر دباشدمی جوارهمروی تاالب گمیشان و مراتع پوشش گیاهی اراضی ناشی از پس

ونه از طریق نمب روی تاالناشی از پس اراضی برون زده یاهیپوشش گ ترکیبه لعدر این مطا گلستان انجام شد. استان غرب

یک گونه پوشش به تفک لیست فلور و درصد تاج ،شد. در هر پالتم انجا یمتر مربع یک هایبا استفاده از پالتگیری تصادفی 

شش مراتع ر از تنوع پوی تاالب بیشتتنوع پوشش حاصل از پس رو ؛نتایج نشان داد ثبت گردید. جوارهمدر تاالب و مراتع 

 است.  جوارهم

 ترکیب پوشش گیاهی، تنوع پوشش، تاالب گمیشان، استان گلستان. کلیدی: هایواژه

 

 مقدمه

 آباد، حیدری شریف) باشدمی کشور اراضی از درصد 15 معادل است که هکتار میلیون 24 ایران در های شورخاك وسعت

 شوندمی استپی تقسیم خشک نواحی و بیابانی اراضی و هادریاچه و دریاها یکرانه اراضی تهدس دو به زارهاشوره. (1386

 خصوصیات ،شیب به هاگونه که پراکنش هستند تک گونه موارد بعضی در و کمتر هایگونه دارای شور اراضی(.  1377 عصری،)

 در که کرد بیان ،(1388) انواری (. 1987 ،همکاران و 1لفور)است  وابسته خاك بیولوژیکی فعالیت و فیزیکی خاك و شیمیایی

 به خاك خصوصیات ،اقلیمی شرایط بر عالوه .متفاوت است خاك شوری مقابل در هاگونه توانایی ،ایران و بیابانی خشک شرایط

                                                           
1 Lefor 

mailto:Maryam.ng67@gmail.com
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 و صلا مختاری) شور دارد هایرویشگاه در خصوص به گیاهی پوشش بر را تأثیربیشترین  مستقیم غیر و مستقیم صورت

غیر  برداریبهره گونه هر و بوده شکننده شدت به ،قبیل شوری از هاییمحدودیت دلیل به ،شور هایبوم . زیست(1387 همکاران،

 نظر و از شناسایی آن مهم هایگونه تا است ضروری بنابراین. آن گردد گیاهی پوشش رفتن بین از به منجر است ممکن اصولی

شرق  در واقع ،گلستان استان مراتع از وسیعی (. بخش1384 همکاران، و توکلی) گیرند قرار لعهمطا مورد شناختی بوم نیازهای

 (1387 خطیرنامنی،)است  ایشکننده و حساس اکوسیستم دارای ؛وسعت دارد هکتار هزار 167 حدود در چیزی که خزر دریای

 وجود مناطق این خاك در شوری عمده املعو از یکی. (1383 حسینی،) باشدمیقلیائیت  و شوری پدیده تأثیر تحت و

های حیات در جهان، هــا و عرصهاکوسیســتم ترینمهماز جملــه  ،هــاتــاالب .عمق است کم زیرزمینی شور آب هایسفره

بـه  بوده و ایویژهکه بـه دالیـل مختلـف زیست محیطی دارای جایگاه  ؛ها و شاهکارهای خلقت هستندیکی از بارزترین زیبایی

 اکولوژیکی نظر از چه که شوندمی محسوب آبی هایاکوسیستم کننده تولید باالترین ، هاتاالب .طـور مطلق نیز جایگزینی ندارند

برآورد  اخیراً(. 1383راد،  بهروزی و بلمکی) کنندمی ایفا را مهمی نقش اجتماعی- اقتصادی نظر از چه و تنوع زیستی حفظ و

بـه عنـوان جـزء  هاتاالب. این اندکردهدرصد سطح زمـین را اشـغال  6/7تا  2/6حدود  ،جهـانی یهاتاالبشده اسـت کـه 

ی و فـراهم کـردن زیسـتگاه هـای آب زیرزمینـسـفره تغذیهاساسـی اکوسیسـتم جهانی در پیشگیری یـا کـاهش شـدت سـیل، 

، تولیــد کشاورزی، هاآبحفــظ کیفیــت  :از جملــه ییاهــو ســودمندی خدماتبرای گیاهان و جانوران و  فردبهمنحصر

و همچنین از عوامل  رندها و کنترل فرسایش خاك نقـش مهمـی داشیالت و سرگرمی و دیگر خدماتی چـون ذخیره سیالب

(. 1391ران، قربانی و همکا) ای هستندو از عناصـر اصـلی بـرای اسـتراتژی حفاظـت منطقه اندازهاچشمموثر در حفظ تنـوع 

 هاآنهای گیاهی اطراف رات در گونهتغیی آمدنتواند باعث به وجود دید میبه دلیل ایجاد اراضی ج هاتغییر سطح آب در تاالب

و ویلکوکس،  2نارد، می1995، 1، ویلکوکس1986و ایجاد تغییرات در ترکیب گیاهی و تنوع پوشش شود )کدی و رزنیسک 

هستند که دارای ارزش فراوانی برای جامعه بشری و هر گونه تغییر و  هاگونهی برای بسیاری از مناطق مهم ،ها(. تاالب1997

ی تغییرات پوشش هع(. مطال2014، 4و تراسما 3ها شود )واینیوتواند منجر به تغییر در ارزش اکولوژیکی آنتحولی در این منابع می

                                                           
1 - Wilcox 

2  -Maynard 

3 -Vainu 

4 -Terasmaa 
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رسد. بنابراین تحقیق حاضر با مطالعات صحرایی ضروری به نظر میاز روی تاالب با استفاده گیاهی مراتع و تاالب پس از پس

روی آب تاالب گمیشان بر روی ترکیب و تنوع پوشش گیاهی در مقایسه با اراضی مجاور آن به انجام پس تأثیرهدف بررسی 

 خواهد رسید.
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 هامواد و روش

 منطقه مورد مطالعه

 15 و درجه 54 ˚ ات دقیقه 2 و درجه 54 ˚ جغرافیایی طول با گلستان اناست غرب شمال در گمیشان منطقهتحقیق حاضر در 

 کیلومتری 15 رد و خزر دریای شرقی حاشیه در دقیقه 18 و درجه 37 ˚ تا دقیقه 10 و درجه 37 ˚ عرض جغرافیایی و دقیقه

 و طبیعی عارضه فاقد گرافیتوپو نظر از و ارهکت 37963 حدود منطقه وسعت مورد بررسی قرار گرفته است. بندر ترکمن شهر

 واحد و مواره و دشتی اراضی در منطقه این. شودمی محسوب گلستان استان قشالقی جزو مراتع و تاس بلندی و پستی

 بارندگی متوسط و ترم 24 نآ حداکثر و متر 11 آزاد دریای سطح از آن اعارتف حداقل .است شده واقع ،پست اراضی فیزیوگرافی

 ردیف در دومارتن ندیبتقسیم  در منطقه اقلیم. تاس گرادسانتی درجه 2/18 ساالنه دمای متوسط و یمترمیل 7/418 سالیانه

  .دارد قرار خشک نیمه منطقه

که  است دهش واقع ترکمن بندر غرب شمال در متر 5/1 متوسط عمق با و هکتار 17700 حدود مساحت با گمیشان تاالب

غرب  از و اترك ودخانهر به شمال از گرگان، رودخانه به جنوب از تاالب این. ودشمی محسوب المللیبین هایتاالب زوج

  .کندمی جدا خزر دریای از را محل این که است شنی هایتپه از نواری به محدود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ، تاالب گمیشانمنطقه مطالعاتیموقعیت جغرافیایی  -1شکل 
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 روش مطالعه

سنادی و میدانی ا -ایکتابخانهبخش  دو در حاضرباشد. مطالعه در تحقیق عاتی میتحقیق حاضر از نوع کاربردی و مطال

است.  شده فادههای مربوط به پوشش گیاهی از روش سیستماتیک تصادفی استبه منظور جمع آوری دادهه است. صورت گرفت

گردیده است. بدین  الت استقرارپ 46هشت ترانسکت و در مجموع  ،در هر دو منطقه مرتع و تاالب هادادهبرای جمع آوری 

ات یک مترمربعی متری انداخته شد. سپس بر روی آن هشت کوادر 50منظور در ابتدا در جهت گرادیان محیطی یک ترانسکت 

ار د برداشت قرموجود و درصد پوشش داخل آن مور هایگونهبه صورت تصادفی قرار گرفت و اطالعات مربوط به لیست 

جمع آوری  هادادهدید و پالت استقرار گر 5و با تعداد هر ترانسکت  30ق سه ترانسکت دیگر به متراژ گرفت. سپس به همین طری

پوشش  رآورد درصدببه منظور است.  انجام گرفته هاگونهشناسایی  ،ایران هایرستنیهای ایرانیکا و با استفاده از فلور. شده است

ی مورد تنوع زیست هایشاخص. برای محاسبه تنوع پوشش انواع است هر پالت از روش تخمین درصد تاج پوشش استفاده شده

 انجام گرفته است.ها آنالیز داده spssو  کسلاافزار و با استفاده از نرم محاسبه قرار گرفت

 

 نتایج

ر (. بیشت1جدول ) دتیره بو 7و  جنس 12گونه گیاهی شناسایی شد که متعلق به  13با توجه به نتایج حاصله در مجموع 

و در مرتع  europe Salicornia گونه بود. در تاالب غالب پوشش 5جنس و  5با  Salsolaceaeی مربوط به تیره هاگونه

 برآورد گردیده است.  salsola kali غالب پوشش

 

 جوارهمها در اراضی تاالب و مراتع فراوانی تاج پوشش گونه -1 جدول

درصد در مراتع 

 جوارهم

درصد در 

 تاالب

ع مرات

 جوارهم

راضی ا

 تاالب

 نام گونه

0 4 0 60 Aeluropus littoralis (Willd) 

Pral 

2 2 15 42 Anagalis vernalis 
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 جوارهمبین اراضی تاالب و مراتع  Beta Whittakerص تفاضل های تنوع و شاخشاخص -2جدول 

 

a  مرتع تاالب 

N 23 23 تعداد پالت 

Taxa_S 7 10 تعداد گونه 

Total canopy cover 809 1712 جمع درصد تاج پوشش 

Dominance_D 3369/0 4031/0 شاخص غالبیت 

Simpson_1-D نشاخص سیمسو (1-D) 5969/0 6631/0 

0 1 0 12 frankenia hirsute L. 

10 0 77 0 Grass 

27 0 222 0 Halocnemum strobilaceum 

(pall.) m. bieb 

0 3 0 45 Halostachys caspica 

0 2 0 40 Hordeum marinum Hads 

0 0 0 6 plantago cornopus Subsp. 

Cornopus L. 

1 0 10 0 puccinellia distans 

0 60 0 1027 Salicornia europea L. 

7 7 60 114 Salsola rigida pallas 

50 19 401 320 Salsola kali L. subsp. tragus 

(L) Nyman 

3 3 24 46 Tamarix strcta 

  809 1712  
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Shannon_H 352/1 344/1 شاخص شانون 

Evenness_e^H/S 5522/0 3834/0 شاخص یکنواختی 

Brillouin 332/1 329/1 شاخص بیلویین 

Menhinick 2461/0 2417/0 شاخص منهینیک 

Margalef 8961/0 209/1 شاخص ماگارالف 

Equitability_J 6949/0 5837/0 شاخص غالبیت 

Fisher_alpha 053/1 408/1 شاخص آلفافیشر 

Berger-Parker 4957/0 5999/0 ارکرپ -شاخص برگر 

Beta Whittaker 52941/0 شاخص بتا ویتاکر  

 

که دیده  طور همان ،تاالب جوارهمزده از آب با مراتع بین اراضی بیرون ،های گیاهیدرصد تاج پوشش گونه یدر مقایسه

به علت  europea  Salicornia. باشدمی europea Salicornia یای متعلق به گونهشش گونهپوبیشترین درصد تاج ؛شودمی

 europeaدارای پوشش  ،گیری شده در تاالبدرصد اراضی نمونه 60 ها در آب باشد.زمان بیشترنیاز شدیدش به آب باید در 

Salicornia یآرام به ؛انجام شدگیری نمونه جوارهماراضی مراتع وقتی به سمت  ،در حالی که دومین گونه در همان تاالب ؛بود 

بیشترین  جوارهممراتع شود و در درصد مشاهده می 20حدود در تاالب  Salsala kali. ترکیبی از تغییر یافت Salsala kali  به

 Halocnemumدرصد تاج پوشش 27درصد و دومین گونه با  50با  Salsala kaliدرصد تاج پوشش گیاهی متعلق به گونه 

strobilaceum  درصد تاج پوشش گیاهان در عرصه  روی برهای تنوع گیاهی انواع شاخصمحاسبه  ،2است. در جدول شماره

مناطق  از ها در هر کدامتعداد پالت ،2جدول شماره با توجه به نتایج  است. انجام شده جوارهمتاالب و همچنین عرصه مراتع 

 جوارهمدر مراتع  گونه 7در تاالب و گونه  10شد ای که مشاهده تعداد گونه بوده است که عدد 23 رجواهمتاالب و مراتع 

که شاخص غالبیت در  باشدمی 33/0و در مراتع  40/0در تاالب  محاسبه شدهیا شاخص غالبیت  Dominance_D. باشدمی

بیش از اراضی برون زده از تاالب  جوارهم یا شاخص سیمسون در مراتع Simpson_1-Dاست.  جوارهمتاالب بیشتر از مراتع 

های شاخص و به گونهو  باشدمیتر عمومیهست و خیلی رایج و  تریمهمشانون که شاخص  یا شاخص Shannon_Hهست. 

 طور همین ؛کندتغییر می 5/4تا  5/1شاخص بین این طبق منابع علمی عدد و  دهدبیشتری نشان میالعمل های نادر عکسگونه

در منطقه مرتع بیش از  شاخص یکنواختی .بدست آمده است 35/1و در مراتع  34/1 در تاالب عدد شانون شود؛میمشاهده  که
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 Betaکه با توجه به شاخص تنوع است بین مرتع و تاالب  آلفامیزان تفاوت و تغییر تنوع  داردتاالب است. آنچه که اهمیت 

Whittaker و شده است گیریاندازه Beta Whittaker  بدست آمد 53/0حدود . 
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 بحث و نتیجه گیری

 که طور مینهها در آب وجود داشته باشد. به علت نیاز شدیدش به آب باید در اعظم زمان europea Salicornia  گونه

روی آب و سای است که به محض عقب نشینی اراضی تاالب، عقب نشینی آب، پگونه Salsala kali یگونه ؛شوددیده می

و همکاران،  ریاضیو ) (1388کریمی، ) دخواهد پوشان بعداًالب را وسیعی از تا سطح ،به طور قطعتر شدن اراضی تاالب، شکخ

1380). 

د کسانی دارنیجامعه نسبت  فرض کرد که دو نتوامی حدوداًبنابراین  ؛اعداد شاخص شانون برای دو جامعه یکی است تقریباً

و در  34/1االب برابر تعدد شانون در . (1392اردلی،  زاده امید) تبرداری اسا شدت نمونهناشی از خطا ی ،و تفاوت اختالف

این است که پوشش گیاهی  ینشان دهنده -1برای این نتایج ذکر کرد:  توانمیبدست آمده است. دو علت را  35/1مراتع برابر 

 ،رانعنبران و همکا برداری است )نظریدت نمونهاهده شده تابع مستقیمی از شهای مشتعداد گونه -2بسیار ضعیف است 

شوری  گرادیان وپالت نمونه برداری در تاالب که به صورت شعاعی به سمت خارج تاالب که بر روی ترانسکت  23 .(1394

اردلی،  دهزا امید) گیری شوداید تعداد بیشتری نمونهدر حالی که ب ؛دهدخود به خود تعداد تنوع شانون را کاهش می ،گرفته شده

ه کباشد  5/1اید ب حدوداً(. حداکثر این عدد برای مراتع و تاالب برای پوشش ضعیف 1393و خطیرنامی،  حسینی( و )1392

 ست.اشاخص یکنواختی در منطقه مرتع بیش از تاالب  طور همینو  ی ضعیف بودن هردو منطقه استنشان دهنده

ها با هم نهدرصد گو 50یعنی حدود  ؛بدست آمده است 53/0 عدد کهزمانی  ؛است 1–0 از Beta Whittakerدامنه شاخص 

و  )ریاضی ای دارندگونه متفاوتند و حدود نصف باهم شباهت جوارهمها بین تاالب و مراتع یعنی نصف گونه ؛تفاوت دارند

 ؛ور هستندآنجا که مراتع ش بدیعی است ازو تاالب است.  جوارهمی تفاوت عمده بین مراتع این نشان دهنده .(1380همکاران، 

-پوشش حدوداًست که ای این تشابه نشان دهنده 53/0انتظار داریم که پوشش گیاهی تفاوت بسیار بنیادی داشته باشد. همین 

 5فاوت متمادی مت یهابازه های متمادی درهای گیاهی تاالب در حال تغییر به پوشش مرتعی هستند و اگر این مطالعه در تاریخ

این  یان دهندهد. یعنی نشتر خواهد شاین عدد کاهش پیدا کرده و تاالب به مرتع شبیه ؛تکرار شود مجدداً ...و ساله 10، ساله

تع یاهی مراپوشش گ به تاالبپوشش گیاهی عقب نشینی دریا باعث از بین رفتن تاالب خواهد شد و  متأسفانهاست که 

 شباهت پیدا خواهد کرد. جوارشهم
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