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 هفتمین کنفرانس ملی مرتع و مرتعداری ایران

1397اردیبهشت ماه  18-19  

 

)مطالعه موردي: مراتع هاي پوشش گياهي بر برخي ويژگي نحوه مديريت مرتع راتبررسي اث
 (شهرستان رامسرجواهرده 

 

 * 5یسمانه سادات محزونی کچپ، 4، زینب بحرینی3، فاطمه احمدی الشکی2، سید اکبر جوادی1علی طویلی

 دانشگاه تهرانگروه منابع طبیعی  دانشیار 1

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقاتبیعی گروه منابع طدانشیار  2

 آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه دانش آموخته 3

 ساریعلوم کشاورزی و منابع طبیعی  دانشگاه انش آموختهد 4

 دانشگاه شهرکرد مرتعداری دانشجوی دکتری 5

 

 

 چکيده

ها ثبات، تعادل و پایداری این بوم نظام. استگیاهی بومی مشخصه اصلی آنها پوشش  هستند که های طبیعینظاممراتع بوم

گیاهی های پوشش بر برخی ویژگیبررسی اثر قرق ، هدف از این تحقیق باشد.می و غیر زنده زنده ثر از کنش متقابل عواملمتأ

حت چرا در ارتفاعات مدت و تکوتاهمدت، قرق قرق بلند . تیمارهای مورد مطالعه شامل مراتعباشدجواهرده میدر منطقه 

درصد الشبرگ، درصد های درصد پوشش، ویژگی سپس .ه استمختلف با خصوصیات اقلیمی و خاکشناسی نسبتاً یکسان بود

تجزیه واریانس  ظرفیت در سه منطقه مطالعه و مقایسه گردید. ریزه، تولید، وضعیت، گرایش وسنگ و سنگدرصد خاك لخت، 

نتایج نشان داد عملیات قرق باعث افزایش میزان انجام شد.   SPSS ver 17افزار آماریاز نرم استفاده های بدست آمده باداده

مدت و مدت، کوتاهشود. مقادیر تولید کل علوفه در قرق بلندریزه و خاك لخت میسنگ و سنگدرصد الشبرگ و کاهش 

تواند دلیل افزایش تولید در مرتع تحت چرا می که کیلوگرم در هکتار برآورد شد 65/860، 686، 66/818تحت چرا به ترتیب 

ها در مناطق ها و فورباسدرصد پوشش گر شود.از چرای متعادل دام باشد که منجر به زادآوری و تکثیر گیاهان می ناشی

از ها بیشتر ایها و درختچهایدرصد پوشش بوتهدر مرتع تحت چرا داری را نشان نداد. ا اختالف معنیو تحت چر قرق

 در قرق کوتاه مدت ایمدت و بیشترین میزان غنای گونهبلندای در قرق گونه تنوع بیشترین مقدارباشد. می هاها و فوربگراس
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 کاهش ظرفیت در قرق، به علت وجود خشکسالی و افزایش ظرفیت در مرتع تحت چرا به علت قرارهمچنین بدست آمد. 

 باشد.گرفتن در ارتفاعات باال می

 ها، جواهردچرهی، مدت، پوشش گیاکوتاه مدت، قرقبلند: قرق هاي كليديهواژ

 

 مقدمه

کدیگر تباط با یا در اررای از تمامی کائنات را در بر گرفته و آنچنان آنها چرخه زندگی و موازین زیست محیطی، مجموعه

مایت از این ه حفظ و حشد. الزمای داشته باین کنندهتواند نقش تعیترین باد در آن میقرار داده که ریزترین دانه خاك یا مالیم

ین میان ارد. در جانبه از محیط زیست دامنظور سالم زیستن و تضمین تداوم و بقای آن، نیاز به شناخت همهچرخه، به

 ودهد ل میا تشکیریک نظام اکولوژیکی است مجموعه عناصر جاندار و غیر جاندار محیط زیست در یک ناحیه  که اکوسیستم

های طبیعی مراتع بوم نظام. (1375)کردوانی،  مواد غذایی و انرژی مشغول هستند ثیر متقابل، به ساختن و مبادلهبا روابط و تأ

عوامل  نش متقابلکاثر از ها متباشد. ثبات، تعادل و پایداری این بوم نظامهستند که مشخصه اصلی آنها پوشش گیاهی بومی می

بیشترین نقش را  کهع است انسان جزئی از اکوسیستم مرت(. 1389باشد )آریاپور و میرزایی مالاحمد، میاقلیمی، خاکی و زنده 

نجائیکه پوشش گیاهی آ(. از 1384)اسکندری،  گذاردروی اکوسیستم اثر می طرق مختلف بر بهو  داشتهدر تغییرات آن 

ف کم و لعه آن معرات متقابل عوامل محیطی است، لذا مطااثرهای طبیعی و تبلور تکاملی از مهمترین ساختار متشکله بوم نظام

ای جهت هتوان با تعیین روند تغییرات به راهکارهای علمی و عملی بهینهای مرتعی بوده و میکیف وقوع تغییرات در بوم نظام

و  ر کارشناساناره مدنظعنوان راهکار مدیریتی هموبه ز قرق تر در آن دست یافت. استفاده ااعمال مدیریتی اصولی و صحیح

تانسیل پتواند به دلیل اهدافی نظیر بررسی روند توالی پوشش گیاهی، ارزیابی های مرتعی دنیا بوده است که میمحققین عرصه

مودن نپذیری پوشش مراتع تخریب شده، فراهم پوشش گیاهی مناطق مختلف اکولوژیک، ایجاد شرایط مساعد جهت برگشت

  (.1380)قنبریان،  خیره مواد غذایی در گیاهان خوشخوراك و... باشدذفرصت الزم بذردهی و 

Mligo (2006 )بیشترین تنوع  ،یا اظهار داشتخشک تانزانای مراتع نیمهترکیب و تنوع گونهبررسی اثرات چرا بر  در

انجام نه حذف چرای دام ( در زمی1984و همکاران )  Westای کهدر مطالعه دهد.ترین فشار چرایی رخ میای در پایینگونه

Whittaker(1979 )  و  Navehاست.ی شده های خشبای چندساله و افزایش بوتههباعث کاهش گراس قرقکه دریافتند دادند 

 سال 19پس از ( 1388) بصیری و ایروانیهمچنین  کند.ای تغییر نمیغنای گونه ،اظهار داشتند که در صورت اعمال چرای متوسط

های انی نسبی گونه، تعداد و فراوپوشش الشبرگ، تولیدکه پوشش تاجی کل،  ندنشان داد قرق و خارج مقایسه بین داخل
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های پوشش گیاهی ویژگی بررسی اثرات قرق بر برخی ( در1386) مصطفایی افزایش یافته است. هاداخل قرقگراس و لگوم 

و تولید در داخل قرق بیش از  IIو  Iی کالس هاریزه، درصد گونهدرصد تاج پوشش، الشبرگ، سنگ و سنگکه  دریافت

با  و قرق متوسطداخل در وضعیت مرتع . همچنین ه استکمتر از آن بود IIIهای کالس خارج قرق و درصد خاك لخت و گونه

  در خارج قرق وضعیت ضعیف با گرایش منفی مشخص شد.که بوده بطوریگرایش مثبت 

دهنده اثرات اسبی نشانعنوان شاخص من تواند بهدرون و بیرون قرق میمقایسه وضعیت پوشش گیاهی از آنجایی که 

ع مورد های پوشش گیاهی مراتژگیبر همین اساس در مطالعه حاضر، اثر قرق بر برخی وی و مدیریت بر مرتع باشد بردارانبهره

 بررسی قرار گرفته است.

 

 هامواد و روش

 منطقه مورد مطالعهالف: 

واقع شده رامسر ان کیلومتری شهرست 22هکتار که در  5000به مساحت تقریبی  ،وزه آبخیز صفارودمنطقه جواهرده جزو ح

منطقه تحت  ( و1950-2180ارتفاع مدت )(، قرق کوتاه1600 -1950 ارتفاع) . مناطق مورد مطالعه شامل قرق بلندمدتاست

)جوری،  خاکشناسی یکسانی بوده، انتخاب گردید صوصیات اقلیمی وطح دریا که دارای خ( متر از س2180-3000 چرا )ارتفاع

2010.) 

 برداريروش نمونهب: 

ان آن گندمی که در در هر یک از نواحی باتوجه به اینکه پوشش گیاهی مراتع مورد مطالعه بصورت چمنی غیرانبوه بوده

فرم  راکنش، تراکم وپتوجه به  چنین با(. هم1377)مصداقی،  بلندپایه بودند، اندازه پالت یک مترمربعی در نظر گرفته شد

(. تعداد پالت 1386متر در نظر گرفته شد )ارزانی،  50که مراتع مورد مطالعه مرطوب بود طول ترانسکت رویشی از آنجایی

الت برآورد گردید و نحوه پ 15پالت آزمایشی و از روش آماری در هر یک از مناطق حداقل  10نیاز با استفاده از تعداد  مورد

، از مناطق گیری بدین صورت بوده که در داخل هر یک. نمونهبوده استیستماتیک س -ها به صورت تصادفیار پالتاستقر

هایی مستقر پالت ،تای دیگر عمود بر جهت شیب 2ترانسکت در جهت شیب و  2متری که  50ترانسکت  4ضمن استقرار 

وش راز لید )توریزه و میزان خت، درصد سنگ و سنگ، درصد خاك لالشبرگ، درصد تاج پوشش، ترکیب گیاهی سپسنموده 

اخص شتوسط ) ، ظرفیت، تنوع)امتیاز دادن به خصوصیات مرتع( ، گرایشروش شش فاکتوری(از ) ، وضعیتقطع و توزین(

  برآورد گردید. شاخص مارگالوف(توسط ) غنا و (وینر -شانون
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 هاداده زي: آنالپ

ها توسط ز دادهو آنالی Excelها در محیط پردازش داده .مورد مطالعه قرار گرفت هاابتدا نرمال بودن و یکسانی واریانس

ها و تعداد تکرار مناسب از همنطقه و با توجه به کمی بودن دادسه  سهیمقا منظور بهسپس  انجام شد.  SPSS ver 17افزارنرم

 .استفاده گردید PASTافزار جهت محاسبه تنوع و غنا از نرم و( ANOVAطرفه ) کی انسیوارآزمون آنالیز 

 

 نتايج

 مراتع اثرات نحوه مديريت مرتع بر مقدار الشبرگ

ت ا بوده استحت چر و کمترین آن در مرتع در قرق بلندمدت آندرصد الشبرگ در سه مرتع نشان داد که بیشترین  مقایسه

 (.1و شکل  1باشد )جدول دار میدرصد معنی 5و این اختالف در سطح 

 

 الشبرگ در مراتع مورد مطالعه درصدزيه واريانس تج-1جدول 
 f مقدار میانگین مربعات منبع تغییرات تیمار

 

 الشبرگ

178/13062 بین گروه  089/6531  16/962* 

133/16172 درون گروه  051/385  

311/29234 کل   

 درصد 5دار در سطح * معني

 

 
 مقايسه درصد الشبرگ در مراتع مورد مطالعه -1 شکل
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 يشي گياهانهاي روسهم فرمنحوه مديريت مرتع بر اثرات 

است اما این  درصد بوده 06/50تحت چرا و  33/39ت مد، قرق کوتاه73/54شش گندمیان در قرق بلندمدت درصد پو

 مدت، قرق کوتاه66/46دمدت ها در قرق بلندرصد پوشش فورب. داری نداشتندتفاوت معنی %5نتایج از نظر آماری در سطح 

درصد پوشش  همچنین رد.داری وجود ندادرصد اختالف معنی 5درصد بوده است اما در سطح  40/49تحت چرا و  46/58

نتایج دهد. داری را نشان میاختالف معنی مدتدرصد بوده است که با قرق بلندمدت و کوتاه 20/13ای در مرتع تحت چرا بوته

ت وجود درصد بین مرتع تحت چرا و قرق بلندمد 5داری در سطح الف معنیدهد که اختنشان مینیز ای درصد پوشش درختچه

ر دج این بررسی نتایگردد. مشاهده نمیمدت با تحت چرا اختالفی کوتاه مدت با بلندمدت والی که بین قرق کوتاهدارد در ح

 آورده شده است. (2( و شکل )2)جدول 

 

مطالعه تجزيه واريانس پوشش گياهي در مراتع مورد -2جدول
 f مقدار میانگین مربعات منبع تغییرات تیمار

 

 پوشش گراس

 بین گروه

 درون گروه

 کل

711/1870  

200/25535  

911/27405  

356/935  

981/607  

ns1/535 

 

 پوشش فورب

 بین گروه

 درون گروه

 کل

578/1144  

667/22056  

244/23201  

289/572  

195/525  

ns1/090 

 

 پوشش بوته

 بین گروه

 درون گروه

لک  

400/1742  

400/5188  

800/6930  

200/871  

533/123  

7/052* 

 

 پوشش درختچه

 بین گروه

 درون گروه

 کل

044/1828  

933/12192  

978/14020  

022/914  

308/290  

3/148* 

 درصد 5دار در سطح * معني

ns دارعدم وجود اختالف معني 
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 ورد مطالعهمقايسه درصد پوشش گياهان براساس فرم رويشي در مراتع م -2شکل 

 ميزان توليداثرات نحوه مديريت مرتع بر 

کیلوگرم در هکتار  66/98، 98، 33/87مدت و تحت چرا به ترتیب قرق بلندمدت، کوتاه ، درIگیاهان کالس  تولید مقدار

 مدتددر قرق بلن IIهای کالس تولید گونه همچنین. است دار بین مراتعود تفاوت معنیعدم وج دهندهگین نشانمقایسه میان. باشدمی

مقدار  باشد.میدار یدرصد دارای اختالف معن 5در سطح  کیلوگرم( 33/311( و تحت چرا )280) مدت( با قرق کوتاه33/427)

باشد کیلوگرم در هکتار می 66/450، 308، 304ا به ترتیب مدت و تحت چردر قرق بلندمدت، کوتاه IIIتولید گیاهان کالس 

و کمترین  65/860حت چرا در مرتع ت بیشترین مقدار تولید کل گیاهان موجود .ی بین مراتع وجود نداردداراختالف معنیکه 

 (.4و  3)جدول  شده است کیلوگرم در هکتار برآورد 686مدت در قرق کوتاهمقدار 

 

 توليد در مراتع مورد مطالعهميزان تجزيه واريانس  -3جدول 
 f مقدار میانگین مربعات منبع تغییرات تیمار

 

 Iتولید کالس 

 بین گروه

 درون گروه

 کل

133/12  

067/2863  

200/2875  

067/6  

168/68  

 

ns0/089 

 

 IIتولید کالس 

 بین گروه

 درون گروه

 کل

244/1807  

667/6198  

911/8005  

622/903  

587/147  

*6/123 

044/2094 بین گروه   022/1047  ns1/825 
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 درون گروه IIIتولید کالس 

 کل

933/24096  

948/26190  

737/573  

 درصد 5دار در سطح * معني

ns دارعدم وجود اختالف معني 

 

 مقدار توليد براساس خوشخوراكي/كيلوگرم -4جدول 
 کل تولید در هکتار IIIتولید گیاهان کالس  IIتولید گیاهان کالس  Iتولید گیاهان کالس  نام مرتع

a قرق بلندمدت 33/87  b 33/427  a304 66/818  

مدتهقرق کوتا  a98 a280 a308 686 

a تحت چرا 66/98  a 33/311  a 66/450  65/860  

 

 تعاوضعيت، گرايش و ظرفيت چراي مراثرات نحوه مديريت مرتع بر 

مدت وضعیت وتاهدر قرق بلندمدت، وضعیت خوب و گرایش ثابت بود و در قرق ک آیدبر می (5)که از جدول یورهمانط

 .باشدت چرا وضعیت متوسط و گرایش ثابت میمتوسط و گرایش مثبت و در مرتع تح

 تعيين وضعيت، گرايش و ظرفيت مراتع مورد مطالعه -5جدول 

 نحوه مدیریت

 وضعیت مـراتع مـورد مطـالـعه

پوشش  ظرفیت گرایش وضعیت امتیاز

 تاجی

حفاظت 

 خاك

ترکیب 

 گیاهی

تولید از 

 کلیماکس

فراوانی خار و 

 خاشاك

قدرت گیاهی و 

 تجدید حیات

80/17 قرق بلندمدت  39/15  72/9  67/11  40/7  4/9  38/71 81/4 ثابت خوب   

مدتقرق کوتاه  89/18  51/11  10 11 6 9 4/66 07/4 مثبت متوسط   

28/19 تحت چرا  42/8  81/11  75/11  46/2  9 72/62 06/5 ثابت متوسط   

 

 ايتنوع و غناي گونهاثرات نحوه مديريت مرتع بر 

جدول ) باشدای را دارا میمدت بیشترین مقدار غنای گونهلندمدت بیشترین مقدار تنوع و قرق کوتاهکه قرق بنتایج نشان داد 

 (.3و شکل  6

 اي در مراتع مورد مطالعههاي تنوع و غناي گونهنتايج شاخص -6جدول 
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 نحوه مدیریت تنوع شانون غنای مارگالوف

 قرق بلندمدت 157/3 259/2

 مدتقرق کوتاه 854/1 700/2

 تحت چرا 875/1 608/2

 

 

 
 مورد مطالعه مراتعاي در مقايسه ميانگين تنوع و غناي گونه -3ل شک

 

 ريزهدرصد سنگ و سنگاثرات نحوه مديريت مرتع بر 

 60/10و تحت چرا  06/5مدت ، کوتاه63/1مدت ریزه در قرق بلندکه میانگین سنگ و سنگ نتایج حاکی از آن است

اوت درصد تف 5ح مدت با تحت چرا در سطمدت و کوتاهرق بلندمدت با کوتاهها نشان داد بین قمیانگین مقایسه. باشددرصد می

 .(4و شکل  7 )جدول باشدمیدار ین قرق بلندمدت با تحت چرا اختالف معنیداری وجود ندارد ولی بمعنی

 

 لعهخاك لخت در مراتع مورد مطا ريزه وسنگ و سنگدرصد تجزيه واريانس -7جدول 
 f مقدار میانگین مربعات منبع تغییرات تیمار

 

 ریزهسنگ و سنگ

 بین گروه

 درون گروه

 کل

033/614 

767/5392 

800/6006 

017/307 

399/128 

*391/2 
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 خاك لخت

 بین گروه

 درون گروه

 کل

800/1274 

200/10621 

00/11896 

400/637 

886/252 

*521/2 

 درصد 5دار در سطح * معني

ns دارختالف معنيعدم وجود ا 

 

 
 ريزه در مراتع مورد مطالعهمقايسه درصد سنگ و سنگ -4 شکل

 

 مقدار خاك لختاثرات نحوه مديريت مرتع بر 

درصد  93/15و تحت چرا  33/19مدت ، کوتاه73/6که میانگین درصد خاك لخت در قرق بلندمدت  نتایج نشان داد

لندمدت داری وجود ندارد ولی بین قرق بمدت تفاوت معنیتحت چرا با کوتاه مدت با تحت چرا وبین مقادیر قرق بلند .باشدمی

 (.5و شکل  7جدول ) دار استمدت تفاوت معنیبا کوتاه
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 مقايسه مقدار خاك لخت در مراتع مورد مطالعه -5 شکل

 

 بحث 

در تحت چرا  آنبرابر  3دت و مدر قرق کوتاه برابر آن 5/1ق بلندمدت براساس نتایج بدست آمده مقدار الشبرگ در قر

ایجاد بستر مناسب برای رشد  سببباشد. انجام روند طبیعی چرخه حیات گیاهان و بازگشتشان به خاك در مرتع تحت قرق می

این  به سطح زمین و افزایش الشبرگ است. نتایجیاهان ی این امر بازگشت اندام هوایی گشود که نتیجهو تکثیر گیاهان می

تولید در مرتع تحت همچنین نتایج نشان داد  ( مطابقت دارد.1388بصیری و ایروانی )( و 1386) مصطفایی ارشاتا گزب قیقتح

رعایت ظرفیت چرایی دام باشد که منجر به افزایش زادآوری و تکثیر  ومتاثر از مقدار بارندگی  تواندباشد که میمی بیشترچرا 

به ر است. از تولید بیشتری برخوردات قرق اند که مرتع تحه این نتیجه رسیده(، ب1388بصیری و ایروانی ) گیاهان شده است.

باشد. وضعیت به خوب در قرق بلندمدت می ،مدت و تحت چرامرتع از متوسط در قرق کوتاهعالوه نتایج بیانگر ارتقاء وضعیت 

ای از د صعودی گرایش مرتع در مرحلهباعث شده تا رون ر چرای دام در قبل از انجام قرقمرتع قرق بلندمدت به دلیل فشا

( نیز قرق را 1386) مصطفایی داشته است. توالی به کندی حرکت نماید و یا اینکه خشکسالی اثری منفی بر روی جهت توالی

همچنین افزایش زمان قرق و کاهش ارتفاع باعث افزایش تنوع در منطقه  .د وضعیت و گرایش مرتع بیان نمودعامل بهبو

به علت قرار گرفتن در ارتفاعات میانی است  مدتدر قرق کوتاهنیز افزایش غنا  .شودا با افزایش ارتفاع دما کم میشود زیرمی

 Mligo (2006)با گزارش  ن تحقیقای از حاصل نتایج دانند.میشرایط از نظر درجه حرارت  که دلیل آن را مساعد بودن

ار سنگ و رویم بر مقدمدت و منطقه تحت چرا پیش میسمت قرق کوتاه هرچه از منطقه با قرق بلندمدت به همخوانی دارد.

بیشتر بودن مقادیر خاك لخت از طرفی  .های موجود استدر دامنه کوهمنطقه شود که دلیل آن قرار گرفتن ریزه افزوده میسنگ
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اگرچه قرق، بسته به  باشد.یشدت چرای سنگین و لگدکوبی دام در گذشته م مدت به علت وجود آغل گاوداری،اهدر قرق کوت

صورت همراه  های گیاهی تاثیرگذار است اما نتایج تحقیق حاضر نشان داد این اثرگذاری درمدت زمان اجرای آن بر ویژگی

 های دیگر همچون ارتفاع از سطح دریا اثرگذاری بیشتری خواهد داشت.بودن با ویژگی
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Abstract 

Fields are local natural systems that their  main features are local plants. The stability, and balance of 

these local systems are the effect of actions of alive and non alive factors. This research aims to study on 

plant features in Javaherdeh. The studied treatments include the long term Exclusure,short term Exclusure 

and watery fields  in several high altitudes with the same climate and soil features. Then the features such 

as the coverage percent,  litter percent, pure soil percent, stone and stand percent, condition, tendency, and 

capacity in 3areas were studied and compared. Variance analysis of  acheived data was done by spss ver17 

software. The results showed that the act of  watery fields increases the percent of  litter and decreases 

stone and sands and pure soil. The forage amount in long term, short term and under grab fields are 
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estimated 860.65, 686, 818.66 kilogram in each acher. Production increase in field under grab can be 

caused by balanced grab of cattles which leads to reproduction and spread of plants.The percent of grass 

and forb coverage in these areas and under grab doesnt show the meaningful differences. In these areas, the 

percent of bushes and shrubs are more than grasses and forbs the most amount of  plant variety are acheived 

in long term watery Exclusure and the most amount of  richness are achieved  in short term fields. Decrease 

in capacity in fields are caused by draught, increase in fields in high altitudes. 

Keywords: Long term Exclusure, Short term Exclusure, Vegetation, Grazing, Javaherdeh 


