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 چکیده

عی بقه ارتفانظور سه طمبدین . بوددرق اردبیل بیلهگیاهی و وضعیت مراتع منطقه هدف از انجام این مطالعه بررسی فلور، پوشش

اعی ر طبقه ارتفدر ه. انجام شد یبردارنمونهبا استفاده از روش سیستماتیک تصادفی و سپس )سه سایت( در منطقه در نظر گرفته شد 

سپس نسبت . ظر گرفته شدمتر از یکدیگر در ن 10پالت به فاصله  10متر از هم و در امتداد هر ترانسکت  40ترانسکت به فاصله  3

سی فلور نتایج برر شد. وضعیت پوشش و خاک اقدام ی گیاهان برای بررسی فلور منطقه وآورجمعپوشش گیاهی،  یریگاندازهبه 

نتایج نشان داد که . ندبود غالب درصد حضور در مرتع 26درصد و تروفیت با  50کریپتوفیت با فرم زیستی همی داد کهمنطقه نشان 

. بودر کل مرتع منفی دسایت ارتفاعی و  3متوسط بوده و گرایش مرتع نیز در هر  3و  2فقیر و در سایت  1وضعیت مرتع در سایت 

قه مورد دهد که مراتع منطیدر مجموع نتایج این تحقیق نشان م .دهندیمغالب مرتع را تشکیل  یهاگونه ،IIIاهان کالس همچنین گی

ام در زمینه اصالح و های مدیریتی و همچنین اقدبررسی دارای وضعیت مطلوبی نبوده و بایستی در راستای تغییر یا اصالح روش

 احیای این مراتع گام برداشته شود. 

 .تعمر پوشش گیاهی، گرایش مرتع، وضعیت کلمات کلیدی:

 

  مقدمه

دارند  داریپا یدر توسعه یاتیداده و نقش ح لیکشور را تشک یاتیدرصد از عرصه ح 54هکتار وسعت،  ونیلیم 1/86مراتع با 

تحت عنوان علم مرتع  یدر چهارچوب دانش نینظام اداره زم یدارمرتع ،Heady(1975) ر(. طبق نظ1387و همکاران،  ی)اسکندر

 تواندیکه م یمنابع یاصالح و سالمت ت،یبه دو منظور: الف( حما دشوندهیتجد یهاستمیس دررا کاربرد علم مرتع  یدارمرتع یاست. و



   

 هفتمین کنفرانس ملی مرتع و مرتعداری ایران

1397اردیبهشت ماه  18-91  

یکی از . داندیم ،انسان ازین یدرباره گرید یهاو استفاده نهی. ب( به دست آوردن محصول بهاست واناتیو ح اهیشامل خاک، گ 

خود استفاده  ، جهت تغذیهنیز از آن وحشاتیحاهلی،  یهادامکه عالوه بر چرای  استعلوفه  نیتأماهمیتی مراتع در  یهاجنبه

طرح تعادل دام و مرتع مصوبه سال  براساسعالوه بر این پوشش گیاهی دارای نقش قابل توجهی در حفاظت خاک است.  .کندیم

و همکاران،  ی)اسکندربرابر ارزش تولید علوفه است  3/2 باًیتقرارزش ریالی کنترل فرسایش و رواناب،  ،شورای منابع طبیعی 1380

نیز  سبز و تفرجگاه یفضا جادیا و وهواآب لیو تعد فیتلطهمچنین پوشش گیاهی مراتع در زمینه تولید گیاهان دارویی، (. 1387

 در هاپهنه این پوشش درصد. است یافته تشکیل پراکنده و گسسته ،محدود یهاپهنه از معمولً  ایران، در گیاهی اهمیت دارند. پوشش

 برابر چندین آن تبخیر که باران کم و خشک نواحی در ولی ؛بالست بسیار پرباران و غربی شمال نواحی برخی و شمالی نواحی

 رقمی ایران در گیاهان یاگونه تنوع. بالست بسیار هاآن در یاگونه تنوع عوض در ولی یینپا بسیار آن درصد ؛است بارش

 که دارد وجود آوندی گیاهان از خانواده 167 ایران در .است حیث این از جهان رینظکم کشورهای از یکی ایران و دارد چشمگیر

 موجود تاکسونهای مجموع .دارند گونه 800 حدود تا هاآن از بعضی و گونه کی دارای فقط هاآن از بعضی بوده، جنس 1215 شامل

 1810 حدود تعداد این از. است هیبرید 83 و واریته، 465 ،رگونهیز 611 گونه، 6417 حدود شامل که است 8000 حدود ایران در

 تهران دانشگاه مرکزی هرباریوم در 1377ل سا تا شدهانجام یهایبررس به مربوط فعلی آمار. هستند ایران( اندمیک) زادبوم تاکسون

مدیریت مرتع  یزیربرنامهبررسی وضعیت مرتع و جهت تغییرات آن ابزار مهمی برای  .(7137 ،عطار فریده و قهرمان احمد) است

ثبت گردیده و تغییرات ناشی از اثر  مدت طولنیگیاهی و بازدهی تولید در وضعیت خاک، پوشش ،در ارزیابی مرتعاست. 

اطالعاتی را درباره تغییرات  ،شود. ارزیابی مرتعوهوایی متمایز و تفکیک میمدیریت از تغییرات مربوط به شرایط آب یبرداربهره

 یعلوفهو میزان استفاده مجاز از  یبرداربهرهمناسب  یهاروشبدون داشتن چنین اطالعاتی تجویز  ؛دهدیموضعیت مراتع به دست 

ارزیابی شوند تا بتوان از ارقام و  قاًیدقکه منابع موجود در مراتع  کندیمصحیح ایجاب  یدارتعمرنخواهد بود.  ریپذامکانتولیدی 

مثال در مراتعی با وضعیت خوب  طور به(. 1394استفاده کرد )ربیعی،  بلندمدتو  مدتانیم یزیربرنامهاطالعات به دست آمده در 

در جهت اصالح این  یزیربرنامهدر مراتعی با وضعیت فقیر  کهیدرحالگرفته،  صورتدر جهت حفظ وضعیت موجود  هایزیربرنامه

 مطلوب گیاهانسبب بهبود رشد  تواندیم ؛مدیریت شود خوبی به وداشته باشد  یمناسب تیوضعمرتع اگر . ردیگیموضعیت انجام 

ترمیم به وجود  برای شدهیبازساز مناطق ؛هرز را باعث شود یهاعلف تهاجم کاهش ؛بخشد بهبود را وحشاتیح زیستگاه ؛شود

 an) دهد کاهش را ؛شودمی یسوزآتش باعث که سوختی بارهای و افزایش را خاک آلی ماده ؛باعث کاهش مالچ پاشی شود ؛آورد



   

 هفتمین کنفرانس ملی مرتع و مرتعداری ایران

1397اردیبهشت ماه  18-91  

 
2011introduction to wild open spaces,   Rangelands).  همچنین با توجه به ارزش مراتع در توسعه پایدار، این نیاز احساس

مرتعی موفق  چیهدر  یزیربرنامهکه اشاره شد هیچ  طورهمانشود و  یزیربرنامهشود تا یک طرح جامع برای مدیریت مراتع می

پژوهش ارزیابی پوشش گیاهی، وضعیت و  مگر اینکه ارزیابی مناسبی از مراتع وجود داشته باشد. بنابراین هدف از این ؛نخواهد بود

گیری ریزی مناسب در این مراتع تصمیمتوان با استفاده از نتایج این پژوهش در جهت برنامهکه می استدرق بیلهتع ادر مرگرایش 

 نمود. 

 

 هاروشمواد و 

 مطالعه موردمعرفی منطقه 

دبیل واقع شده و شهرستان نمین و قسمت شرقی شهرستان ارهکتار در قسمت جنوبی  6/1245درق با مساحت حوزه آبخیز بیله

مناطق . عرض شمالی است 38  ،9 َ،17تا َ 38  ،5 َ،10 طول شرقی و ً 48  ،40 َ،27 تا ً 48   ،33 َ،17 ات جغرافیایی ًدارای مختص

 2642رتفاع حوزه متر و بالترین ا 1619ترین ارتفاع حوزه پایین ،درقلهیبروستاهای آهو قلعه و  ،از عبارتندمسکونی حوزه آبخیز 

 متر نسبت به سطح دریا است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارتفاعی یهاتیسابه تفکیک  مورد مطالعهموقعیت منطقه  -1شکل 
 

 روش پژوهش
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 28/18هکتار  640با مساحت  ،1 تیدر نظر گرفته شد. سا ی( ارتفاعتیحوزه، سه منطقه )سا نیا یاهیمطالعه پوشش گ یبرا 

 لیوزه را تشکدرصد کل ح 86/69هکتار  2446با  ،3 تیدرصد کل حوزه و سا 82/11هکتار  395با  ،2 تیسا ،درصد کل حوزه

ترانسکت  3بقه ارتفاعی طدر هر نشان داده شده است.  ،(1در شکل ) بررسی مورد یهاتیساو  مطالعه موردمنطقه  تیموقع. دهدیم

ها، با و تعداد پالت ابعاد د.متر از یکدیگر در نظر گرفته ش 10پالت به فاصله  10متر از هم و در امتداد هر ترانسکت  40به فاصله 

 ییرزایمو  1392 کاران،و هم یبا توجه به منابع مختلف )قربان نیو همچن یازمورد نو تعداد نمونه  یاهیتوجه به ساختار پوشش گ

نجام شد. بدین سیستماتیک ا -برداری به صورت تصادفی نمونه .شد نییتع( 1394ارزانی و عابدی،  .1395 همکاران، و وندیموس

ت اولیه های دیگر با فواصل معین از پالتصادفی مشخص شد و سپس پالت به طورترتیب که محل اولین پالت در طول ترانسکت 

، گونه هر پوشش تاج گیاهی، درصد هایگونه ، لیستدر هر پالت(. پس از استقرار پالت، 1394قرار داده شدند )ارزانی و عابدی، 

 ،مختلف گیاهی یهاگونهجهت شناسایی . شدند یریگاندازهلشبرگ  لخت و درصد خاک درصد، سطحی سنگریزه درصد

ویشی آن های رنداماگذاری است که انجام شد. نمونه گیاهی هنگامی قابل شناسایی و نام مطالعه مورداز گیاهان منطقه  یبردارنمونه

منطقه  گیاهان غالب دهیلگبنابراین این مطالعه در فصل  ؛کامل داشته باشد طور به)برگ، ریشه و ساقه( و زایشی )میوه و گل( را 

مورد  العاتی درو اط یآورجمع، ارتفاع محل از سطح دریا، تاریخ برداری اطالعات دقیق محل رویشانجام شد. همچنین هنگام نمونه

و یا صفاتی که در  هااندامضی و بعضی از صفات قابل تغییر مثل رنگ بع یشناسخاک، یشناسنیزماکولوژیکی،  نظر ازمحل رویش 

به هرباریم  نظر مورد یهاهنمون( ثبت شد. 1391اثر خشک شدن ممکن است، محو شوند و به شناخت گیاه کمک کنند )ربیعی، 

 ،(Rechinger, 1963-1988)انیکا دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی منتقل و با استفاده از منابع مانند فلور ایر

 یبندرده ،(1357-1373 ،قهرمانفلور رنگی ایران ) ،(1373های ایران )قهرمان، (، کروموفیت1354-1374ایران )مبین،  یهایرستن

 خص گردید.مش (Raunkiaer, 1934) بندی رانکایر( شناسایی شد. فرم زیستی گیاهان نیز با طبقه1379 گیاهان )مظفریان،

 زیمرتع در حوزه آبخ تیوضع نییتع

 ،ییقایفرروش آ ،یاکتورچهار ف ،یاهیگ بیترک یهابه روش توانیمرتع وجود دارد که م تیوضع نییتع یبرا یمختلف یهاروش

 نییتع یکه برا یروش نیترسبدر حال حاضر منا. اشاره کرد ،و خاک یاهیگ بیترک ،یروش شش فاکتور ،نیروش مشاهده و تخم

از روش چهار  تیوضع نییتع یبرا زیمطالعه ن نی(. در ا1386 ،یاست )ارزان یفاکتور روش چهار ؛شودیم هیتوص رانیمراتع ا تیوضع

 استفاده شد. یفاکتور
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 گرایش مرتعتعیین  

 ینا درت. ـسا هدـش دهستفاا مرتع یشاگر تعیین ایبر( ترازو روش)مرتع  تخصوصیا بهدهی زمتیاا روش از مطالعه ینا در

 تفکیک ینا .شودیمداده  زاـمتیا عـمرت عیتـضو فـمختل حلامر از هر یک در ترتیب به کخا و گیاهی پوشش ایبر روش

 .(1386)مقدم،  دینمایم کـکم نشناسارکا به وضعیت مراتعیابی ارز قیقد ایجرا در ،زمتیاا دادن و ضعیتو حلامر

 

 نتایج 

 مورد مطالعهلیست فلورستیکی منطقه 

. ارائه شده است ،1دول جو در  درق بررسی شدآبخیز بیله حوزه گیاهانشکل زیستی، نام علمی، دوره زندگی و سایر مشخصات 

درصد  8ها و درصد کامفیت 16ها، درصد تروفیت 26ها، کریپتوفیتدرصد همی 50منطقه شامل های زیستی نتایج نشان داد که شکل

 یابوته یشیرو فرم ،گونه 12 و یعلف یشیرو فرم ،گونه 71 ،مورد مطالعهموجود در منطقه  یمرتع یهاگونه نیب از ها هستند.ژئوفیت

گونه  1، سالهکی ونهگ 22 ،چندساله گونه 59 ،یزندگ دوره ازنظر .دینگرد مشاهده زین یادرختچه و یدرخت یشیرو فرم و داشتند

 Lamiaceaeگونه،  31با  Asteraceae یهارهیت .گرفت قرار ییشناسا مورد مرتع در یمرتع (A,Bi) صورتبه زیدو گونه ن دوساله و

 .دهندیم لیتشک را منطقه غالب یهارهیت نهگو 7با  Apiaceae رهیگونه و ت 10با 

 
 درقلهیب زیآبخ حوزه اهانیگلیست فلورستیک و خصوصیات  -1 جدول

 یستیز فرم یشیرو فرم یزندگ دوره اهیگ یفارس نام رهیت یعلم نام یمرتع اهیگ یعلم نام

Artemisia aucheri Asteraceae درمنه P یعلف Hem. 

Verbascum thapsus Scrophulariaceae ماهور گل Bi یعلف Hem. 

Bromus tectorum Poaceae یبام یپشمک علف A یعلف Th. 

Minuartia hamata Caryophyllaceae  A یعلف Th. 

Arenaria leptoclados Caryophyllaceae  P یابوته Ch. 

Lamium amplexicaule Lamiaceae آغوش ساقه یسا گزنه A یعلف Th. 

Trigonella monantha Leguminosae  A یعلف Th. 

Eryngium billardierei Apiaceae چاغ یچ P یعلف Hem. 



   

 هفتمین کنفرانس ملی مرتع و مرتعداری ایران

1397اردیبهشت ماه  18-91  

 Alyssum minus Brassicaceae قدومه A یعلف Th. 

Androsace maxima Primulaceae  A یعلف Ch. 

Minuartia meyeri Caryophyllaceae  A یعلف Th. 

Erysimum collinum Brassiaceae  A یعلف Th. 

Sideritis montana Lamiaceae  P  Hem. 

Elymus  repens Poaceae  P یعلف Ge. 

Kochia prostrata (L.) Schrad Chenopodiaceae  P یابوته Ch. 

Euphorbia seguieriana Euphorbiaceae ونیفرف P یعلف Hem. 

Acinos graveolens Link__Enum Lamiaceae  A یعلف Th. 

Taeniatherum caput _ medusae Poaceae  A یعلف Th. 

Ziziphora persica Lamiaceae یکاکوت A یعلف Th. 

Adonis aestivalis Ranunculaceae خروس چشم A یعلف Th. 

Onosma L. Boraginaceae  P یعلف Hem. 

Scandix stellata Apiaceae  A یعلف Th. 

Astragalus microcephalus Leguminosae  P یابوته Ch. 

Bromus cappadocicus Poaceae  P یعلف Hem. 

Helianthemum salicifolium Cistaceae  P یابوته Ch. 

Galium verum Rubiaceae ریپن ریش P یعلف Hem. 

Camphorosma monspeliaca Chenopodiaceae  P یابوته Ch. 

Phlomis olivieri Lamiaceae بره گوش P یعلف Hem. 

kotschyanus Gladiolus Iridaceae  P یعلف Ge. 

haussknechtii Cirsium Asteraceae کنگر P یعلف Hem. 

Pimpinella aurea Apiaceae  P یعلف Hem. 

Thymus Kotschyanus Boiss. & Hohen Lamiaceae شنیآو P یابوته Ch. 

Tanacetum chilophyllum Asteraceae یجانیآذربا ینایم P یعلف Hem. 

Asperula setosa Rubiaceae  P یعلف Hem. 

Lappula barbata Boraginaceae  P یعلف Hem. 

Scorzonera pseudolanata Asteraceae  P یعلف Hem. 

Allium akaka Alliaceae  P یعلف Ge. 
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 aucheriana Silene Caryophyllaceae لنیس A یعلف Th. 

Poa bulbosa Poaceae  P یعلف Hem. 

Senecio glaucus L. Asteraceae ریپ زلف A یعلف Th. 

Medicago sativa Fabaceae ونجهی A یعلف Th. 

Stachys lavandulifolia Lamiaceae یکوه یچا P یعلف Hem. 

Veronica orientalis Scrophulariaceae زابیس A یعلف Th. 

Filago arvensis Asteraceae  A یعلف Th. 

Salvia sp Lamiaceae یگلمیمر A.Bi یابوته Ch. 

Achillea vermicularis Trin. Asteraceae یکوهستان بومادران P یعلف Hem. 

Anthemis triumfetii Asteraceae یزار شهیب بابونه P یعلف Hem. 

Festuca valesica Poaceae فستوکا P یعلف Hem. 

Muscari caucasicum Hyacinthaceae  A یعلف Th. 

Chardinia orientalis Asteraceae  A یعلف Th. 

Scariolla orientalis Asteraceae  A.Bi یابوته Ch. 

Lathyrus sativa L. Fabaceae  A یعلف Th. 

Falcaria vulgaris Bernh Apiaceae یاغی غاز P یعلف Hem. 

Epilobium sp Onagraceae یعلف دیب P یعلف Hem. 

Erodium cicutarium Geraniaceae هرز یلک لک نوک P یعلف Hem. 

Allium akaka Alliaceae  P یعلف Ge. 

Iris reticulata Iridaceae یوحش زنبق P یعلف Ge. 

potentilla bifurca Rosaceae  P یعلف Hem. 

Astragalus australis Leguminosae گون P یابوته Ch. 

Sanguisorba minor Rosaceae یروباه توت P یعلف Hem. 

Jurinella moschus Asteraceae  P یعلف Hem. 

Torilis sp Apiaceae  P یعلف Hem. 

Senecio pseudoorientalis schischk Asteraceae  P یعلف Hem. 

Astragalus tabrizianus Leguminosae  P یابوته Ch. 

Ranunculus sp Ranunculaceae آلله P یعلف Hem. 
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 Valerianella sclerocarpa Fisch Valerianaceae  P یعلف Hem. 

Herniaria incana Illecebraceae  P یابوته Ch. 

Onopordum acanthium L. Asteraceae  P یعلف Hem. 

Dianthus orientalis Caryophyllaceae  P یابوته Ch. 

Silene aucheriana Caryophyllaceae لنیس P یعلف Hem. 

Gagea sp Liliaceae  P یعلف Ge. 

Aethionema carneum B.Fedtsch Brassicaceae  P یعلف Hem. 

Pimpinella affinis Apiaceae  P یعلف Hem. 

Xeranthemum squarrosum Asteraceae  P یعلف Hem. 

Viola modesta Violaceae بنفشه A یعلف Th. 

Gladiolus halophilus Iridaceae  P یعلف Ge. 

Tragopogon vaginatus Ownbey & Rech.f. Asteraceae شنگ P یعلف Hem. 

Salvia xanthocheila Boiss. Ex Benth Lamiaceae  P یعلف Hem. 

Astragalus talyschensis Bunge Leguminosae گون P یعلف Hem. 

Prangos sp Apiaceae ریجاش P یعلف Hem. 

Crepis sancta (L.) Babc. Asteraceae  P یعلف Hem. 

Euphorbia myrsinites L. Euphorbiaceae ونیفرف P یعلف Hem. 

Hypericum scabrum L. Clusiaceae  P یعلف Hem. 

Teucrium  polium  L. Lamiaceae  P یعلف Hem. 

Hem تیپتوفیکر ی= هم، Th تی= تروف، Ch تی= کامف، Ge تی= ژئوف 
 

 گیاهی و وضعیت و گرایش به تفکیک سایت ارتفاعیارزیابی پوشش 

 (متر 1850 ات 1600)طبقه ارتفاعی  1 تیسامرتع در  تیو وضع یاهیپوشش گ یابیارز

شنی بوده که دارای رسیعمیق با بافت لومیبود. رویشگاه این سایت دارای خاک نیمه هکتار 604مساحت این سایت معادل 

پوشش در درصد سایت دارای خاک لخت است. درصد تاج 23درصد لشبرگ و حدود  4/6درصد سنگ و سنگریزه،  4/39حدود 

توجه به نتایج حاصل از روش  وضعیت مرتع با. (2درصد بود )جدول  2/0درصد بوده و میزان گلسنگ نیز  31این سایت 

گیاهان موجود در این سایت بر اساس (. 3)جدول  آمددست منفی به ،چهارفاکتوری، فقیر بود. گرایش مرتع نیز بر اساس روش ترازو
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( 3که در شکل ) طورهمان. ( تقسیم شدندIII( و مهاجم )کالس II(، زیادشونده )کالس Iشونده )کالس مقاومت در برابر چرا به کم 

که  درحالی ؛خوشخوراکی قرار گرفتند IIIدرصد( موجود در منطقه در کالس  71مقدار گیاهان ) بیشترین ؛شده است نشان داده

 . دارنددرصد( را  6کمترین مقدار ) Iگیاهان کالس 
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 در سایت یک پوشش سطح خاک -2 جدول

 درصد پوشش سطح خاک

 پوشش گیاهی لشبرگ خاک لخت سنگ و سنگریزه

 درصد 31 درصد 4/6 درصد 23 درصد 4/39

 
 

 ضعیت مرتع و امتیازت مربوط به هر عامل در سایت یک و -3جدول 

 گرایش مرتع وضعیت مرتع  هاآنفاکتورها و امتیازات مربوط به 

یاهیگ پوشش اهانیگ یشاداب و هیبن یاهیگ بیترک خاک حفاظت و شیفرسا    

(روندهپسمنفی ) فقیر 7 4 12 6  

 

 
 

 مطالعه مورددر منطقه  اهانیگ یخوشخوراک یهادرصد کالس -2شکل 

 

 (متر 2100تا  1850)طبقه ارتفاعی  2سایت مرتع در  تیو وضع یاهیپوشش گ یابیارز

شنی بوده که دارای  رسی عمیق با بافت لومی . رویشگاه این سایت دارای خاک نیمهاست هکتار 395مساحت این سایت معادل 

خاک ، 2درصد سایت دارای خاک لخت است. در سایت  2/34درصد لشبرگ و حدود  5/5، زهیو سنگردرصد سنگ  2/24حدود 

6%
23%

71%

I گونه های کالس II گونه های کالس III گونه های کالس
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پراکنش پوشش گیاهی نسبت به دو سایت دیگر  نظر ازدارای بافت و عمق مناسبی بوده و همچنین شیب این منطقه کمتر بوده و  

درصد  .استتر است. وضعیت مرتع در این سایت متوسط در این سایت بیش Iحضور گیاهان کالس  .تری داردپوشش یکنواخت

 . (5و  4)جدول  استدرصد  2/0درصد و  1/2درصد بوده و میزان گلسنگ و خزه نیز به ترتیب  8/33پوشش در این سایت تاج

گیاهان و دارند را رصد( د 75) بیشترین مقدار III در این سایت گیاهان کالس؛ ( نشان داده شده است4که در شکل ) طورهمان

 یشتر بود. ب( نسبت به سایت یک Iالبته مقدار گیاهان خوشخوراک )کالس  .دارند درصد( را 11کمترین مقدار ) Iکالس 

 
 در سایت دو پوشش سطح خاک -4جدول 

 درصد پوشش سطح خاک

 پوشش گیاهی لشبرگ خاک لخت سنگ و سنگریزه

 درصد 8/33 درصد 5/5 درصد 3/34 درصد 2/24

 

 

 ضعیت مرتع و امتیازت مربوط به هر عامل و گرایش در سایت دو  و -5جدول 

گرایش  وضعیت مرتع  هاآنفاکتورها و امتیازات مربوط به 

 مرتع

یاهیگ پوشش اهانیگ یشاداب و هیبن یاهیگ بیترک خاک حفاظت و شیفرسا    

منفی  متوسط 15 7 6 7

(روندهپس)  
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 مورد مطالعهدر منطقه  اهانیگ یخوشخوراک یهادرصد کالس -3 لشک

 

 (متر 2600تا  2100)طبقه ارتفاعی  3سایت مرتع در  تیو وضع یاهیپوشش گ یابیارز

شنی بوده که دارای حدود عمیق با بافت لومی. رویشگاه این سایت دارای خاک نیمهاست هکتار 2464مساحت این سایت معادل 

پوشش در این درصد تاج درصد سایت دارای خاک لخت است. 1/24درصد لشبرگ و حدود  1/6، درصد سنگ و سنگریزه 3/32

ر این سایت نیز د(. 9وضعیت مرتع در این سایت متوسط و گرایش مرتع پسرونده بود )جدول . (8)جدول  استدرصد  5/37سایت 

 )گیاهان مهاجم( قرار گرفتند. IIIدرصد( در کالس خوشخوراکی  83بیشترین مقدار گیاهان )

  

 در سایت یک پوشش سطح خاک -8 جدول

 درصد پوشش سطح خاک

 پوشش گیاهی لشبرگ خاک لخت سنگ و سنگریزه

 درصد 5/37 درصد 1/6 درصد 1/24 درصد 3/32

 

 ضعیت مرتع و امتیازت مربوط به هر عامل در سایت یک و -9جدول 

گرایش  وضعیت مرتع  هاآنفاکتورها و امتیازات مربوط به 

 مرتع

11%
14%

75%

I گونه های کالس II گونه های کالس III گونه های کالس
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یاهیگ پوشش   حفاظت و شیفرسا 

 خاک

 یشاداب و هیبن یاهیگ بیترک

اهانیگ  

 

منفی  متوسط 13 8 4 6

(روندهپس)  
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 مورد مطالعهدر منطقه  اهانیگ یخوشخوراک یهادرصد کالس -4 لشک

 

 یریگجهینت و بحث

 بیرا در ترک یفراوان نیشتریب درصد 26 با هاتیدرصد و تروف 50با  هاتیپتوفیکریهمنتایج بررسی فلور منطقه نشان داد که 

 یاستپمهین مراتع یهازارچمن یبندطبقه و شناخت ،یبررسدر  ،(1375و همکاران ) یفیشرنشان دادند.  لیاردب درقلهیمراتع ب یاهیگ

 د.انکرده ذکر یستیز فرم یفراوان نیشتریبعنوان  به راه هاتیتروف و هاتیپتوفیکریهم زین لیاردب منطقه

Archibold et al (1995)، یهاگونه که داد نشان جینتا. داندیم سرد یکوهستان میاقل نشانگر را هاتیپتوفیکریهم بودن فراوان 

 باداشت.  یهمخوان ،(1394 ،همکاران و یقربان) توسطآمده دستبه جینتا با که دارند مورد مطالعه منطقه در یشتریب یفراوان کسالهی

که این امر مستلزم توجه بیشتر  دارد وجود موضوع نیا از ینگران و مرتع بیتخر میب ،Asteraceae رهیت یهاگونه حضورتوجه به 

 یهاجنگل یکورولوژ و یستیفلور، شکل ز یدر بررس زین ،(1394) و همکاران یقربان .برای حفظ و یا بهبود این مراتع خواهد بود

 یاهیگش پوشنشان داد که  درقلهیمراتع ب یابیارز .افتندی دست یمشابه جینتا به زین لیاردب استان در نینم شهرستان یشرق جنوب

 امر نیا. است بوده روندهپسمرتع  تیوضع شیو گرا بوده ریفق تامراتع متوسط  نیا تیوضعدرصد،  33 اًحدود مورد مطالعه منطقه

مراتع  نیا تیتا وضع ؛شود جادیا یراتییتغ یتیریمد یهاروش در یستیبا مراتع، نیا شیگرا و تیوضع به توجه با که دهدیم نشان

شدت تخریب شده است با انجام مطالعات تکمیلی، همچنین در مناطقی که مرتع بهشود.  یریجلوگ هاآن بیو از تخر افتهید بوبه

 یهاسازمانکه  اندشده لیابزار مهم تبد کیبه  مراتعاز  نابردار بهره .های اصالح و احیای مرتع باشدممکن است نیاز به روش

5%
12%

83%

I گونه های کالس II گونه های کالس III گونه های کالس
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از  توانیم زین مورد مطالعه منطقه در  (Addison et al, 2013).هستند هاآن نیمراتع و حل مناقشه ب طیبهبود شرا درصدد افتهیتوسعه 

استفاده کرد  ییچرا یتیریمد یهاستمیس مرتعکاری، مبارزه با گیاهان مهاجم و یا قرق، مانند یتیریمد یهابرنامه در دامداران مشارکت

مطالعات نشان  نیهمچن .دهند انجام را یاقدامات مورد نظرمرتع  تیجهت بهبود وضع مراتعو توسعه  اصالح یمتول یهاسازمان زیو ن

در مرتع  ازحدشیب یاست که چرا نیا نشانگر که دهندیم لیتشک III سکال یهاگونه را منطقه مراتعموجود در  یهاگونهداد که اکثر 

 نشان زین مراتع نیا شیگرا نییتع و یبررس در امر نیا که پیش برده است بیتخر و قهقرا سمت به مراتع امر نیا وداده است  یرو

 تاج ،یستیز توده زانیکاهش م باعث، ازحدشیب یبرداربهرهکه  دندیرس جهینت نیبه ا ،(2011) همکاران و Ash. است شده داده

با  و هبود هیاول دیو کاهش تول شتریبه علت مصرف ب تودهستیز. کاهش شودیم نیزم سطح پوشش و سالهچند انیگندم پوشش

 یهاتیحما که داد نشان یروشنبه هاآن مطالعه. گرددیم هاآن نیگزیساله جامهاجم چند یهاگونه ساله،چند انیکاهش گندم

 تیوضع کیمرتع در  ،کندیمکه شامل استراحت در فصول مرطوب است کمک  ییچرا ستمیسالنه با س یبا چرا کارانهمحافظه

  کند. لیرا تسه یمرتع طیو شرا ییچرا داتیتول ازنظرتر مطلوب تیوضعبه  مطلوبنا تیوضع زا گذر ندیفراا یمطلوب باشد 
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Abstract 

The purpose of this study was to investigate the flora, vegetation and rangeland condition in the Bilehidreg 

region of Ardabil. To conduct this study, three altitudes (three sites) were selected and then, sampling was 

performed using systematic random method. At each site, three transects were established with a distance of 40 

meters, and along each transect, 10 plots were established with a distance of 10 meters. Then, ground cover 

measured and plants were collected. In addition, vegetation and soil condition was determined. The results of the 

flora showed that hemicryptophyte and throphyte were dominant with 50% and 26% presence, respectively. 

Moreover, results showed that rangeland condition was poor in the site 1 and it was average in the sites 2 and 3, 

and the rangeland trend was also negative in all three sites and in the all rangelands. Also, class III plants 

(invader plants) were dominant in studied rangelands. Overall, the results of this research indicate that the 
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studied rangelands did not have favorable condition and it is essential that change management methods and also 

be done practices to improve and rehabilitate these rangelands. 
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