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

 (شهرستان رامسر

 

 * 5يسمانه سادات محزوني کچپ، 4، زينب بحريني3، فاطمه احمدي الشکي2، سيد اکبر جوادي1علي طويلي

 دانشگاه تهرانگروه منابع طبیعی  دانشیار -1

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقاتطبیعی  گروه منابعدانشیار  -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 پايداری اين بوم نظام. استپوشش گیاهی بومی  اهآنمشخصه اصلی  هستند که های طبیعیبوم نظام ،مراتع

گیاهی در های پوشش بر برخی ويژگیبررسی اثر قرق ، هدف از اين تحقیق .است و غیر زنده زنده از کنش متقابل عوامل متأثر

حت چرا در ارتفاعات مختلف با و ت کوتاه مدتمدت، قرق  قرق بلند . تیمارهای مورد مطالعه شامل مراتعاستجواهرده منطقه 

خاك لخت، درصد الشبرگ، درصد های درصد پوشش، ويژگی سپس .ه استخصوصیات اقلیمی و خاکشناسی نسبتاً يكسان بود

ه های بتجزيه واريانس داده ظرفیت در سه منطقه مطالعه و مقايسه گرديد. ريزه، تولید، وضعیت، گرايش وسنگ و سنگدرصد 

عملیات قرق باعث افزايش میزان درصد  ؛نتايج نشان دادانجام شد.  SPSS ver 17 افزار آماریده از نرماستفا دست آمده با

و تحت چرا  کوتاه مدتمدت،  شود. مقادير تولید کل علوفه در قرق بلندريزه و خاك لخت میسنگ و سنگالشبرگ و کاهش 

از  ناشیتواند دلیل افزايش تولید در مرتع تحت چرا می که دکیلوگرم در هكتار برآورد ش 65/860، 686، 66/818به ترتیب 

و تحت  ها در مناطق قرقها و فورباسدرصد پوشش گر شود.چرای متعادل دام باشد که منجر به زادآوری و تكثیر گیاهان می

 هاها و فوربر از گراسبیشت هايادرختچهو  هايابوتهدرصد پوشش در مرتع تحت چرا داری را نشان نداد. ا اختالف معنیچر

همچنین بدست آمد.  در قرق کوتاه مدت ایمدت و بیشترين میزان غنای گونهبلندای در قرق گونه تنوع بیشترين مقدار. است
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گرفتن در ارتفاعات باال  به علت قرار ،کاهش ظرفیت در قرق، به علت وجود خشكسالی و افزايش ظرفیت در مرتع تحت چرا

 .است

 .ها، جواهردچر، پوشش گیاهی، کوتاه مدت مدت، قرق بلند: قرق کليدي هايواژه

 

 مقدمه

يكديگر قرار  یدربارهرا  هاآنای از تمامی کائنات را در بر گرفته و آنچنان چرخه زندگی و موازين زيست محیطی، مجموعه

اين چرخه،  حمايت از وزمه حفظ ای داشته باشد. الهتواند نقش تعیین کنندترين باد در آن میداده که ريزترين دانه خاك يا ماليم

يک  که تمان اکوسیساين می جانبه از محیط زيست دارد. دربه منظور سالم زيستن و تضمین تداوم و بقای آن، نیاز به شناخت همه

 ریتأثابط و با رو ودهد مجموعه عناصر جاندار و غیر جاندار محیط زيست در يک ناحیه را تشكیل می ؛نظام اکولوژيكی است

ای طبیعی هستند که مشخصه هبوم نظام ،مراتع(. 1375)کردوانی،  مواد غذايی و انرژی مشغول هستند متقابل، به ساختن و مبادله

زنده  می، خاکی ول عوامل اقلیاز کنش متقاب متأثرها . ثبات، تعادل و پايداری اين بوم نظاماستپوشش گیاهی بومی  هاآناصلی 

 به و داشتهر تغییرات آن بیشترين نقش را د کهانسان جزئی از اکوسیستم مرتع است (. 1389اپور و میرزايی مالاحمد، )آري است

 -ساختار متشكله بوم نيترمهمکه پوشش گیاهی  یي(. از آنجا1384)اسكندری،  گذاردروی اکوسیستم اثر می طرق مختلف بر

 -ومبغییرات در تلذا مطالعه آن معرف کم و کیف وقوع  ؛یطی استابل عوامل محهای طبیعی و تبلور تكاملی از اثرات متقنظام

ای جهت اعمال مديريتی اصولی و توان با تعیین روند تغییرات به راهكارهای علمی و عملی بهینههای مرتعی بوده و مینظام

های مرتعی هر کارشناسان و محققین عرصديريتی همواره مدنظعنوان راهكار مبه تر در آن دست يافت. استفاده از قرق صحیح

طق مختلف گیاهی منا وشش گیاهی، ارزيابی پتانسیل پوششبررسی روند توالی پ :تواند به دلیل اهدافی نظیردنیا بوده است که می

ذخیره  پذيری پوشش مراتع تخريب شده، فراهم نمودن فرصت الزم بذردهی واکولوژيک، ايجاد شرايط مساعد جهت برگشت

  (.1380)قنبريان،  اد غذايی در گیاهان خوشخوراك و... باشدمو

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

انجام ف چرای دام در زمینه حذ ،(1984)و همكاران   Westای کهدر مطالعه دهد.ترين فشار چرايی رخ میای در پايینگونه

 ،Naveh  &  Whittaker(1979)است.ی شده های خشبای چندساله و افزايش بوتههباعث کاهش گراس قرقکه دريافتند دادند 

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

های گراس انی نسبی گونه، تعداد و فراوپوشش الشبرگ، تولیدکه پوشش تاجی کل،  ندنشان داد قرق خارجمقايسه بین داخل و 



   

 هفتمین کنفرانس ملی مرتع و مرتعداری ایران

1397اردیبهشت ماه  18-91  

 

 دريافتهای پوشش گیاهی ويژگی بررسی اثرات قرق بر برخی در ،(1386) مصطفايی افزايش يافته است. هاداخل قرقو لگوم 

و تولید در داخل قرق بیش از خارج قرق و  IIو  Iکالس های ريزه، درصد گونهدرصد تاج پوشش، الشبرگ، سنگ و سنگکه 

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

  در خارج قرق وضعیت ضعیف با گرايش منفی مشخص شد.که  طوریه بوده ب

دهنده اثرات سبی نشانعنوان شاخص منا تواند بهدرون و بیرون قرق می مقايسه وضعیت پوشش گیاهیاز آنجايی که 

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

 بررسی قرار گرفته است.

 

 هامواد و روش

 منطقه مورد مطالعه

واقع شده رامسر کیلومتری شهرستان  22هكتار که در  5000به مساحت تقريبی  ،آبخیز صفارود منطقه جواهرده جزو حوزه

منطقه تحت  ( و1950-2180ارتفاع ) کوتاه مدت(، قرق 1600 -1950 ارتفاع) . مناطق مورد مطالعه شامل قرق بلندمدتاست

 ,Jouri) کشناسی يكسانی بوده، انتخاب گرديدخا طح دريا که دارای خصوصیات اقلیمی و( متر از س2180-3000 چرا )ارتفاع

(2010. 

 برداريروش نمونه

ان آن گندمی ده که دربو انبوهریغچمنی  به صورت ،به اينكه پوشش گیاهی مراتع مورد مطالعه با توجهدر هر يک از نواحی 

فرم رويشی  راکنش، تراکم وپتوجه به  چنین با(. هم1377)مصداقی،  در نظر گرفته شد یمتر مربعاندازه پالت يک  ؛بلندپايه بودند

نیاز با  (. تعداد پالت مورد1386متر در نظر گرفته شد )ارزانی،  50طول ترانسكت  ؛مراتع مورد مطالعه مرطوب بود که يیآنجااز 

رار يد و نحوه استقپالت برآورد گرد 15پالت آزمايشی و از روش آماری در هر يک از مناطق حداقل  10استفاده از تعداد 

 ، ضمن استقراراز مناطق گیری بدين صورت بوده که در داخل هر يک. نمونهبوده استیستماتیک س -ها به صورت تصادفیپالت

درصد  سپس ،هايی مستقر نمودهپالت ،تای ديگر عمود بر جهت شیب 2ترانسكت در جهت شیب و  2متری که  50ترانسكت  4

، توزين( وروش قطع از تولید )ريزه و میزان لخت، درصد سنگ و سنگ ، درصد خاكالشبرگ، تاج پوشش، ترکیب گیاهی

 غنا و (وينر -نشانوشاخص توسط ) ، ظرفیت، تنوع)امتیاز دادن به خصوصیات مرتع( ، گرايشروش شش فاکتوری(از ) وضعیت

  برآورد گرديد. شاخص مارگالوف(توسط )
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 هاداده زيآنال

ها توسط داده و آنالیز Excelها در محیط پردازش داده .مورد مطالعه قرار گرفت هاابتدا نرمال بودن و يكسانی واريانس

ب از ها و تعداد تكرار مناسمنطقه و با توجه به کمی بودن دادهسه  سهيمقا منظور بهسپس  انجام شد.  SPSS ver 17افزارنرم

 استفاده گرديد. PASTافزار جهت محاسبه تنوع و غنا از نرم و (ANOVA)طرفه  کي انسيوارآزمون آنالیز 

 

 نتايج

 مراتع اثرات نحوه مديريت مرتع بر مقدار الشبرگ

 وده است وبحت چرا تو کمترين آن در مرتع  در قرق بلندمدت آندرصد الشبرگ در سه مرتع نشان داد که بیشترين  مقايسه

 (.1و شكل  1)جدول  استدار درصد معنی 5اين اختالف در سطح 

 

 الشبرگ در مراتع مورد مطالعه درصدواريانس  تجزيه -1جدول 
 f مقدار ميانگين مربعات منبع تغييرات تيمار

 

 الشبرگ

 962/16* 089/6531 178/13062 بین گروه

 051/385 133/16172 درون گروه

  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 ثرات ا

اما اين  ؛تدرصد بوده اس 06/50تحت چرا و  33/39 کوتاه مدت، قرق 73/54شش گندمیان در قرق بلندمدت درصد پو

 کوتاه مدت، قرق 66/46دمدت ها در قرق بلندرصد پوشش فورب. داری نداشتندتفاوت معنی %5نتايج 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

نتايج دهد. داری را نشان میاختالف معنی کوتاه مدتبوده است که با قرق بلندمدت و  درصد 20/13ای در مرتع تحت چرا بوته

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

ر ين بررسی دنتايج ا. گرددمشاهده نمیبا تحت چرا اختالفی  کوتاه مدت با بلندمدت و کوتاه مدتالی که بین قرق دارد در ح

 آورده شده است. (2( و شكل )2)جدول 

 

 د مطالعهتجزيه واريانس پوشش گياهي در مراتع مور -2جدول 
 

 f مقدار ميانگين مربعات منبع تغييرات تيمار

 

 پوشش گراس

 بین گروه

 درون گروه

 کل

711/1870 

200/25535 

911/27405 

356/935 

981/607 

ns535/1 

 

 پوشش فورب

 بین گروه

 درون گروه

 کل

578/1144 

667/22056 

244/23201 

289/572 

195/525 

ns090/1 

 

 پوشش بوته

 بین گروه

 هدرون گرو

 کل

400/1742 

400/5188 

800/6930 

200/871 

533/123 

*052/7 

 

 پوشش درختچه

 بین گروه

 درون گروه

 کل

044/1828 

933/12192 

978/14020 

022/914 

308/290 

*148/3 

 درصد 5دار در سطح * معني

ns دارعدم وجود اختالف معني 
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 ع مورد مطالعهمقايسه درصد پوشش گياهان براساس فرم رويشي در مرات -2شکل 

 

 ميزان توليداثرات نحوه مديريت مرتع بر 

یلوگرم در هكتار ک 66/98، 98، 33/87و تحت چرا به ترتیب  کوتاه مدتقرق بلندمدت،  ، درIگیاهان کالس  تولید مقدار

 مدتدر قرق بلند IIهای کالس ولید گونهت همچنین. است دار بین مراتعود تفاوت معنیعدم وج دهندهگین نشانمقايسه میان. است

مقدار تولید  .استدار درصد دارای اختالف معنی 5در سطح  کیلوگرم( 33/311( و تحت چرا )280) کوتاه مدت( با قرق 33/427)

اختالف که  استتار کیلوگرم در هك 66/450، 308، 304و تحت چرا به ترتیب  کوتاه مدتدر قرق بلندمدت،  IIIگیاهان کالس 

در قرق مقدار ين و کمتر 65/860 ،راچدر مرتع تحت  بیشترين مقدار تولید کل گیاهان موجود .اتع وجود نداردداری بین مرمعنی

 (.4و  3)جدول  کیلوگرم در هكتار برآورد شده است 686 کوتاه مدت

 
 توليد در مراتع مورد مطالعهميزان تجزيه واريانس  -3جدول 

 f مقدار ميانگين مربعات منبع تغييرات تيمار

 

 Iتوليد کالس 

 بین گروه

 درون گروه

 کل

133/12 

067/2863 

200/2875 

067/6 

168/68 

 

ns089/0 

 

 IIتوليد کالس 

 بین گروه

 درون گروه

 کل

244/1807 

667/6198 

911/8005 

622/903 

587/147 

*123/6 
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 IIIتوليد کالس 

 بین گروه

 درون گروه

 کل

044/2094 

933/24096 

948/26190 

022/1047 

737/573 

ns825/1 

 درصد 5دار در سطح * معني

ns دارعدم وجود اختالف معني 

 

 مقدار توليد براساس خوشخوراکي/کيلوگرم -4جدول 

 کل توليد در هکتار IIIتوليد گياهان کالس  IIتوليد گياهان کالس  Iتوليد گياهان کالس  نام مرتع

 a33/87  b33/427 a304  66/818  قرق بلندمدت

 a98  a280  a308 686  کوتاه مدتقرق 

 a66/98  a33/311  a66/450 65/860  تحت چرا
 

 

 تعاوضعيت، گرايش و ظرفيت چراي مراثرات نحوه مديريت مرتع بر 

وضعیت  وتاه مدتکدر قرق بلندمدت، وضعیت خوب و گرايش ثابت بود و در قرق  آيدبر می (5)که از جدول  یهمان طور

 .استع تحت چرا وضعیت متوسط و گرايش ثابت متوسط و گرايش مثبت و در مرت

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

 نحوه مديريت

 وضعيت مـراتع مـورد مطـالـعه

 ظرفيت گرايش وضعيت امتياز

پوشش 

 تاجي

حفاظت 

 خاك

ترکيب 

 گياهي

توليد از 

 کليماکس

فراواني 

خار و 

 خاشاك

قدرت 

گياهي و 

تجديد 

 حيات

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

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

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

 

 ايتنوع و غناي گونهاثرات نحوه مديريت مرتع بر 
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 6ول جد) استای را دارا بیشترين مقدار غنای گونه کوتاه مدتبلندمدت بیشترين مقدار تنوع و قرق که قرق نتايج نشان داد 

 (.3و شكل 

 
 اي در مراتع مورد مطالعههاي تنوع و غناي گونهنتايج شاخص -6جدول 

 نحوه مديريت تنوع شانون غناي مارگالوف

 قرق بلندمدت 157/3 259/2

 کوتاه مدتقرق  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  06/5 کوتاه مدت، 63/1مدت ريزه در قرق بلندکه میانگین سنگ و سنگ نتايج حاکی از آن است

رصد تفاوت د 5ا تحت چرا در سطح ب کوتاه مدتو  کوتاه مدترق بلندمدت با بین ق ؛ها نشان دادینمقايسه میانگ. استدرصد 

 (.4و شكل  7 )جدول استدار ولی بین قرق بلندمدت با تحت چرا اختالف معنی ؛داری وجود نداردمعنی

 

 خاك لخت در مراتع مورد مطالعه ريزه وسنگ و سنگدرصد تجزيه واريانس  -7جدول 
 f مقدار ميانگين مربعات منبع تغييرات ارتيم

 

 ريزهسنگ 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 دارعنيعدم وجود اختالف م 

 

 

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

 

 مقدار خاك لختاثرات نحوه مديريت مرتع بر 

 .استدرصد  93/15و تحت چرا  33/19 کوتاه مدت، 73/6که میانگین درصد خاك لخت در قرق بلندمدت  نتايج نشان داد

کوتاه  ولی بین قرق بلندمدت با ؛دداری وجود ندارعنیمتفاوت  کوتاه مدت مدت با تحت چرا و تحت چرا بابین مقادير قرق بلند

 (.5و شكل  7جدول ) دار استتفاوت معنی مدت
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 مقايسه مقدار خاك لخت در مراتع مورد مطالعه -5 شکل

 

 

 گيريبحث و نتيجه

در تحت چرا  آنبرابر  3و  تاه مدتکودر قرق  برابر آن 5/1ق بلندمدت مقدار الشبرگ در قر ،اساس نتايج بدست آمده بر

ايجاد بستر مناسب برای رشد و  سبب. انجام روند طبیعی چرخه حیات گیاهان و بازگشتشان به خاك در مرتع تحت قرق است

 قیقاين تح به سطح زمین و افزايش الشبرگ است. نتايجیاهان ی اين امر بازگشت اندام هوايی گشود که نتیجهتكثیر گیاهان می

تولید در مرتع تحت چرا همچنین نتايج نشان داد  ( مطابقت دارد.1388بصیری و ايروانی )( و 1386) مصطفايی زارشاتا گب

رعايت ظرفیت چرايی دام باشد که منجر به افزايش زادآوری و تكثیر گیاهان  واز مقدار بارندگی  متأثر تواندکه می است بیشتر

به عالوه نتايج ر است. از تولید بیشتری برخوردات قرق اند که مرتع تحين نتیجه رسیده(، به ا1388بصیری و ايروانی ) شده است.

. وضعیت مرتع قرق استبه خوب در قرق بلندمدت  ،و تحت چرا کوتاه مدتمرتع از متوسط در قرق بیانگر ارتقاء وضعیت 

ای از توالی به کندی گرايش مرتع در مرحله باعث شده تا روند صعودی ر چرای دام در قبل از انجام قرقبلندمدت به دلیل فشا

د نیز قرق را عامل بهبو ،(1386) مصطفايی داشته است. حرکت نمايد و يا اينكه خشكسالی اثری منفی بر روی جهت توالی

زيرا با  ؛شودهمچنین افزايش زمان قرق و کاهش ارتفاع باعث افزايش تنوع در منطقه می .وضعیت و گرايش مرتع بیان نمود

به علت قرار گرفتن در ارتفاعات میانی است که دلیل آن را  کوتاه مدتدر قرق نیز افزايش غنا  .شودافزايش ارتفاع دما کم می

هرچه  همخوانی دارد. ،Mligo (2006)با گزارش  ن تحقیقاي از حاصل نتايج دانند.میشرايط از نظر درجه حرارت  مساعد بودن

شود ريزه افزوده میار سنگ و سنگرويم بر مقدو منطقه تحت چرا پیش می کوتاه مدتقرق  از منطقه با قرق بلندمدت به سمت
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به علت  کوتاه مدتبیشتر بودن مقادير خاك لخت در قرق از طرفی  .های موجود استدر دامنه کوهمنطقه که دلیل آن قرار گرفتن 

اگرچه قرق، بسته به مدت زمان اجرای آن بر  .استشدت چرای سنگین و لگدکوبی دام در گذشته  وجود آغل گاوداری،

های ديگر صورت همراه بودن با ويژگی اين اثرگذاری در ؛اما نتايج تحقیق حاضر نشان داد ؛است رگذاریتأثهای گیاهی ويژگی

 اثرگذاری بیشتری خواهد داشت. ،همچون ارتفاع از سطح دريا
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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. 
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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 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. 


