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 بررسی تغییرات پوشش گیاهی مراتع گنبد همدان در شرایط چرا و قرق

 ، رضاعرفانزاده*شیما شاملو

 مرتعداری دانشگاه تربیت مدرس، دانشیار گروه مرتعداری دانشگاه تربیت مدرس دانشجوی کارشناسی ارشد

 چکیده

وشش پتغییرات  ن مطالعهدارد. در ای تأثیر مراتعمستقیم بر ساختار و پویایی پوشش گیاهی چرای دام به طور مستقیم و غیر

چای مورد بررسی ه قرهدر حوضه گنبد همدان واقع در حوز ،سال 3به مدت  (چرا) دشاهو  (قرق) هنمونگیاهی مرتع در دو سطح 

متر مربعی  3/1 هایپالتشبرگ، سنگ و سنگریزه، خاک لخت و تولید در قرار گرفته است. درصد پوشش گیاهی، ال

ش گیاهی رصد پوشدحاصل از برداشت پوشش گیاهی در دو حوضه نمونه و شاهد بیانگر آن است که گیری شدند. نتایج اندازه

طقه( سبب ژه قرق در منپرواعمال ) عدهد مدیریت مرتکه نشان می باشدمیدر حوضه نمونه به مراتب بیشتر از حوضه شاهد 

 کاهش تخریب سطح مرتع گردیده است.

  .پوشش گیاهیچرا، قرق،  کلمات کلیدی:

 

 مقدمه

های گیاهی مختلف است. چرای مفرط دام مرتع یک اکوسیستم طبیعی است که شامل منابع زیادی از ذخایر ژنتیکی گونه

کاهش تنوع و از بین رفتن عناصر گیاهی حساس یکی از عوامل مخرب و آسیب رساننده به تنوع گیاهی مرتعی است که باعث 

و  ترینمهمهای اهلی از و چرا توسط دام داردمراتع نیمی از اراضی جهان را  .(Mesdaghi & Baghi, 2006) دگردمی

دام و  .(Diaz et al, 2007؛  Havstad, 2008) دشوهای استفاده از این اراضی در سراسر جهان محسوب میفراگیرترین روش

های مرتعی همواره در کنش متقابل با یکدیگرند و تا زمانی که جمعیت دام در هر اکوسیستم متناسب با ظرفیت گیاه در اکوسیستم

به این  ؛گردد. چرای دام بخشی از تکامل مرتع استآب، خاک و گیاه خسارتی وارد نمی :همچون مرتع باشد به منابع با ارزش آن

اند. به عبارت دیگر مرتع بایستی چرا شود و در واقع چرا نوعی هرس طبیعی است. صورت که مرتع و چرا با یکدیگر عجین شده

 دفیت و در زمان مناسب مورد استفاده قرار گیررظشود که مرتع متناسب با این مزیت از چرای دام در صورتی حاصل می

(2010 Zare Chahouki,&  Azarinvand) .در بررسی اثر فشار چرا بر پویایی و ترکیب  ،(2011)و همکاران  1جاکومین
                                                           
1 Jacquemyn 
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ی اپوشش گیاهی در یک منطقه قرق شده فصلی در مراتع جنوب اتیوپی به این نتیجه رسیدند که توده گیاهی، تنوع و غنای گونه

های مهاجم و چوبی تشکیل درصد از ترکیب گیاهی در منطقه بدون قرق را گونه 86اجرای قرق افزایش یافته و  تأثیر تحت

های مختلف چرای های کارکردی پوشش گیاهی را در شدتتغییرات تنوع، غنا و گروه ،(2014)و همکاران  Gholami. دهندمی

مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که افزایش شدت چرای دام موجب  دام در مراتع ماهور ممسنی، استان فارس

استان لرستان به علت  شمال شرق شهرستان دلفانمراتع موجود در  .است شدهای های تنوع و غنای گونهدار شاخصکاهش معنی

که ساختار طبیعی و  طوری بههای منطقه و عشایر به شدت مورد چرا قرار گرفته، عدم تعادل بین تعداد دام و مرتع، توسط دام

قرق . (1395 وند و همکاران،موسی) تاس یافتهکاهش  شدت بههای خوشخوراک های رویشی آن تغییر کرده و گونهویژگی

. شودمیلی که با اهداف مختلفی انجام جلوگیری از ورود دام به تمام یا قسمتی از مرتع برای یک یا چند سال متوا :عبارتست از

چرای دام، تقویت پوشش  تأثیراین اهداف عبارتند از: ارزیابی تغییرات دراز مدت پوشش گیاهی بدون حضور دام، ارزیابی 

آذرنیوند و ) تر مناطقی که عملیات اصالحی انجام شده اسدتازه روییده از بذر  هایپایهو  هانهالگیاهی و دادن فرصت کافی به 

افزایش تراکم  (shifang et al, 2008) گ(. قرق باعث افزایش پوشش تاجی گیاهی و تراکم الشبر1389زارع چاهوکی، 

در قرق . شودمی (Angasa & Oba, 2010) ایگونهافزایش تنوع  ،(karraij & Milton, 2006) علوفه ای و مرغوب هایگونه

سی روند رتواند در بربالقوه مرتع بوده که می هایتوانمندینمای صحیح، کانون تماممناسب و مدیریت صورت انتخاب مکان 

در (. 1389 وند و زارع چاهوکی،ینآذر) دجاور مورد استفاده قرار گیرتغییرات پوشش گیاهی و ارزیابی توان احیاء مراتع م

ای گشوده و تحقیقات مربوط به غنا و تنوع گونه هاها، افق جدیدی را در بررسیهای اخیر، میزان شتابنده انقراض گونهسال

ها یکی از اهداف اساسی مدیریت، دستیابی به پایداری نسبی اکولوژیک با حفظ تنوع ، در اغلب اکوسیستمکه طوری بهاست. 

گیاهی و خاک، ای، با تأثیر مستقیم بر پوشش یکی از عوامل اصلی در بروز تغییرات گونه عنوان بهای است. عوامل انسانی گونه

های اهلی بر . بنابراین، بررسی تأثیر چرای دام(Enright et al, 2005) تها ایجاد نموده اسآثار منفی بر نوع و پراکنش گونه

، )تمرتاش و همکاران استگیاهی، امری ضروری  هایگاهذخیره عنوان بههای مرتعی تغییرات پوشش گیاهی در اکوسیستم

1393) .Jahantab  ه تنوع پوشش گیاهی مراتع در دو منطقه قرق و چرا پرداختند و سای به مقایدر مطالعه ،(2010)همکاران  و

ای بیشتر از عرصه تحت غنا، یکنواختی و تنوع گونه رهای عددی از نظبه این نتیجه رسیدند که عرصه قرق در تمامی شاخص

 راتع حوضه گنبد همدان در دو منطقه قرق و چرا انجام شده است.مطالعه حاضر با هدف مقایسه تنوع پوشش گیاهی م. چرا بود
  



   

 هفتمین کنفرانس ملی مرتع و مرتعداری ایران

1397اردیبهشت ماه  18-91  

 

 هاروشمواد و 

 منطقه مورد مطالعه

قابلیت دان به مالیر کیلومتری شهر همدان واقع شده که از طریق اتوبان هم 30زوجی گنبد در  - حوضه آبخیز معرف

 عرض شمالی و قیقهد 42درجه و  34دقیقه تا  41درجه و  34 دسترسی دارد. موقعیت این منطقه طبق مختصات جغرافیایی از

 هگی سالیانه بلندمدت منطقمتوسط بارند .باشدمیچای در حوزه قرهطول شرقی  دقیقه 43درجه و  48دقیقه تا  41درجه و  48

با  مترمیلی 232وسط بارش ، از مت1394الی  1386براساس آمار بارندگی ایستگاه هواشناسی حوزه در دوره  و مترمیلی 2/304

دو واحد  ازاین حوضه مراتع مورد مطالعه  شود.پراکنش نامنظم برخوردار است و جزء مراتع نیمه خشک محسوب می

ک بخش یهکتار و  138به مساحت  چرا() دهکتار و شاه 150با مساحت  قرق() هنمون هاینامهیدرولوژیک با 

 هکتار تشکیل شده است. 447غیرهیدرولوژیک )کل حوضه( با مساحت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منطقه مورد مطالعه -1شکل 

 روش
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د و در طی انجام ش 1395تا  1393به منظور بررسی پوشش گیاهی برداشت در اردیبهشت به صورت سالیانه از سال 

. با انجام شد طقه نمونهاندازی در منو در ابتدا پالت های گیاهی مختلف مورد بررسی قرار گرفتصحرایی شرایط تیپ مطالعات

پالت در  40ه از این تعداد، کپالت به دست آمد  80الزم در کل حوزه مطالعاتی  هایپالتی تعداد رآما هایروشاستفاده از 

جموع کل ماز  موجود در منطقه هایمحدودیتاما با توجه به  .پالت در حوزه شاهد مورد ارزیابی قرار گرفت 40حوزه نمونه و 

 صد پوشش گیاهی، درصددردر منطقه مستقر گردید و پالت در حوزه شاهد(  17پالت در حوزه نمونه و  25) تپال 42 ،هاپالت

در  ؛بررسی گردیدگیاهی  هایتیپالشبرگ، درصد سنگ و سنگریزه و خاک لخت و نیز انجام برآوردی از وضعیت و حدود 

  ثبت گردید. GPSنقطه توسط  168مجموع 

 د. در اینشتیک انجام یستماس -های مختلف با روش تصادفیو دامنه هاتیپاساس تغییرات مشاهده شده در پالت اندازی بر

توجه به تیپ گیاهی با ه شد. متر در نظر گرفت 20 تقریباًها از یکدیگر ها، فاصله پالتبرداری جهت پوشش دادن بهتر تیپنمونه

 ؛دهدیستپی قرار مامراتع جزء ا های پایه بلند است و این منطقه رو گراس ایهابوتهغالب در حوزه نمونه و شاهد که ترکیبی از 

های یک که از پالت 1390سال  با توجه به مطالعه .(1377 مصداقی،) دمتر مربعی استفاده نمو 5/1تا  5/0 هایپالتتوان از می

م متر مربعی در تما 3/1ای هدر نهایت پالت ؛متر مربعی استفاده شد 3/1که از پالت  1394متر مربعی استفاده شد و مطالعه سال 

ه از سطح د. استفادبدیل شیک متر مربع( ت) حمنطقه انتخاب و مورد استفاده قرار گرفت و در نهایت تمامی محاسبات به واحد سط

 دهدقلیل میا نیز تاست اما از میزان دقت باالیی برخوردار است و میزان خطای آماری ر زمانبرند قطعه نمونه کوچک هرچ

 (.1378 مقدم،)

ستی، زی شکل، های کالس یک تا سه، درصد پوشش گیاهی، الشبرگ، سنگ و سنگریزه، خاک لختها گونهدر تمامی پالت

مدل گارمین، دوربین  GPSاندازی از دستگاه ثبت شد. در زمان پالت گیری وهای جدید اندازهفرم و شکل رویشی و تعداد پایه

های کاغذی در دو اندازه اکتمتری و پ 3متر مربع، متر نواری  3/1، پالت با ابعاد 1:25000دیجیتال، نقشه توپوگرافی با مقیاس 

 کوچک و بزرگ استفاده شد.

سامی و ا شد پرداختهقائم از پالت به بررسی اجزای اصلی  نسبتاًدر هر پالت پس از ثبت مختصات و تهیه یک عکس 

ی هاری پایه، درصد سنگ و سنگریزه، درصد الشبرگ و خاک لخت و میزان زادآوهاآنهای گیاهی و درصد پوشش گونه

لوفه اک و عری خمتانتیسها به برداشت علوفه تولیدی گیاهان تیره گرامینه از سطح یک مختلف ثبت گردید و در برخی از پالت

 .شد پرداختهبرگان ها یا پهنسال جاری فورب
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 دست تولید به اعداد نهایی نهایت درگردید که  کشیوزنوزن تر علوفه تولیدی هر گیاه ثبت گردید و در طول یک ماه سه بار 

ص گردید الت مشخپبرداری مجاز و خوشخوراکی گیاهان برداشت شده در با استفاده از منابع موجود، ضریب حد بهره ؛آمد

ان علوفه مودن میزناساس از ضرب  این بر اهمیت این ضرایب در به دست آوردن دقیق میزان علوفه در دسترس هر گیاه است.

(. 1378 مقدم،) دآیگیاهان کالس یک و دو( در ضرایب فوق مقدار علوفه قابل دسترس هر گیاه در پالت به دست می) یتولید

درصد  40ز ضریب شود. در این مطالعه ادرصد استفاده می 50یا  40رایط آب و خاک از ضریب در مراتع مختلف بر حسب ش

 (. 1378 مقدم،) داستفاده گردی

ابع فلورستیکی استان ترین منکه یکی از جامع است شدهتهیه  90تا  88 هایساللیست فلورستیک حوضه مورد مطالعه در 

ها بر تیپ گذارینامانجام شد.  GPSبندی به روش فلورستیک و با استفاده از پیمایش صحرایی و دستگاه تیپ .استهمدان 

ا در تیپ ر أثیرگذاریتای است که بیشترین درصد پوشش و یا گیرد. گونه غالب گونههمراه صورت می گونه واساس گونه غالب 

 ارد.ددر جایگاه دوم قرار  تأثیرگذاریای است که از لحاظ درصد پوشش، اهمیت و دارد و گونه همراه گونه

به  وشش گیاهیاظ خاک و پدر حد متوسطی قرار دارند و از لح هاآنطقی هستند که از لحاظ دسترسی دام به امناطق کلید من

ر پیمایش پ عالوه بر هر تیکلید د هتعیین منطقتوانند در نظر گرفته شوند. جهت عنوان معرف تمامی مرتع و یا بخشی از مرتع می

شاهده و قدام به ما ؛نباشد ها و ارتفاعات روبروی تیپ، در صورتی که فاصله آن زیادالمقدور از یالها، حتیتیپ مستقیم داخل

از پالت  نیزبرداری شود. جهت نمونهانتخاب گردید. با این روش تیپ گیاهی از یک زاویه بازتر مشاهده و ارزیابی می

متری، های هیدرواهو مصنوعی )ایستگ ...(وها درخت، هااز عوارض طبیعی )آبراهه شود.سانتیمتری استفاده می 140*140

دند که با شری انتخاب برداهای نقاط نمونضه نمونه و شاهد به عنوان مبنای فاصلهومیادین پین و پالت و ...( موجود در هر دو ح

ز گردید. هر پالت نی کوبی در مرکزو پیکه برداریعکساقدام به  ضمناً  ا کمترین تقریب قابل دستیابی هستند.توجه به نقشه، که ب

جه که با تو تاسرسوب  گیری فرسایش وهای اندازهاز دیگر مزایای این روش تعیین نوع و میزان پوشش گیاهی اطراف ایستگاه

رار قاستفاده  ات موردواند در سایر مطالعتبه ارتباط مستقیمی که بین پوشش گیاهی و میزان فرسایش و رسوب وجود دارد می

 گیرد.

ی و اهفحفاظتی، علو های دارویی،های ویژه مورد ارزیابی قرار گرفته و در گروهگیاهان موجود در منطقه بر اساس ارزش

ل قرار یه و تحلیسل مورد تجز، در نرم افزار اکهاآند. گیاهان موجود در منطقه به همراه ارزش هر یک از بندی شدنبومی دسته

 گرفتند.
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 نتایج

ره قرار گرفتند. نتایج تی 35گونه گیاهی و  324آوری و شناسایی شدند و در قالب گیاهان جمعشاهد و نمونه  در دو منطقه

رصد گیاهان د 58ت که افزار اکسل بیان کننده آن اسحاصل از مطالعات فلورستیک در نرمهای حاصل از تجزیه و تحلیل داده

. در این و چندساله هستند ساله و دوساله، دوسالهدوساله و مابقی با فرم رویشی یک درصد 2درصد یکساله،  34منطقه چند ساله، 

د، تیره درص 14با  (Leguminoseae) نیره نخودیادرصد، زیر ت 16با  (Compositeae) یمیان حضور گیاهان از تیره کاسن

 .دارددرصد بیشترین فراوانی را  9با  (Labiateae) ندرصد و تیره نعناعیا 11با  (Graminae) هگرامین

 (2 رهشما)شکل دی گیاهی بندر دو حوزه نمونه و شاهد تیپ موجود هایپالتانجام شده از  هایبرداشتنتایج حاصل از 

 درج گردیده است. ،1شماره نتایج در جدول حاصل گردید که 

 

 

 

 

 

 نقشه تیپ بندی منطقه -2شکل 

 بندی دو حوضه نمونه و شاهدتیپ -1جدول 

 درصد پوشش گونه غالب شماره تیپ نام حوضه

 نمونه

NT1 

Astragalus parrowianus 

 
2/19  

Acanthophllum 

microcephalum 
8/12  

NT2 
Bromus tomentellus 

18 

Astragalus parrowianus 
17 

NT3 
Astragalus parrowianus 

5/21  

Artemisia fragrans 

 
5/15  

NT4 
Annual grasses 

 
5/10  
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تاج پوشش الشبرگ هسنگ وسنگریز خاک لخت

حوضه نمونه حوضه شاهد

Sophara alopecuroides 

 
9 

 شاهد

ST1 

Astragalus parrowianus 

 
2/11  

Acanthophllum 

microcephalum 
9/10  

ST2 

Astragalus parrowianus 

 
2/16  

Acanthophllum olivieri 

 
3/12  

 

ا پارامتره ین ایناقدام به محاسبه تفاضل میانگ ،قایسه وضعیت پارامترهای مختلف پوشش گیاهی در سطح دو حوضهجهت م

ظت ر وضعیت مراتع و حفامثبت د تأثیرمیزان پارامترهایی که  ؛نشان داده شده است ،2که در جدول شماره  طورهمانگردید. 

 ؛استوضه هر دو ح تفاوت ناچیز در میزان الشبرگ در تأمل. نکته قابل استبه مراتب در حوضه نمونه بیشتر  ؛خاک دارند

ر این پارامت حال میزان. استسطح خاک  در ...(واعم از شاخه، برگ، میوه ) یگیاه رگ شامل بقایایدانیم الشبمیکه  طورهمان

ر حوضه ی که ددهد. به طورچندان کاهشی را نشان نمی ؛ه شاهد که تاج پوشش کمتری نسبت به حوضه نمونه دارددر حوض

درصد  4/65 ازاه بدرصد الشبرگ داریم و این در حالی است که در حوضه نمونه  6/9درصد پوشش تاجی،  5/46 ازاشاهد به 

 ای کهاما طبق مقایسه باشدمیدرصد الشبرگ وجود دارد. هرچند وجود الشبرگ در سطح خاک مفید  3/10 ،پوشش تاجی

 ست.اتوان نتیجه گرفت که میزان خشکیدگی و یا قطع شاخ و برگ گیاهان در حوضه شاهد بیشتر انجام شد می

 1393درصد پوشش سطحی دو حوضه نمونه و شاهد در سال  -2جدول 

 شماره تیپ نام حوضه
 پوشش سطحی

 خاک لخت سنگ وسنگریزه گالشبر تاج پوشش

 نمونه
NT1  9/61  5/11  4/20  2/6  

NT2 73 2/12  2/82  6/6  

NT3   5/76  9 10 5/4  

NT4 50 5/8  5/8  33 

 میانگین
5/64   3/10  8/11  6/12  

ST1 7/41 شاهد   2/7   1/38  13 

ST2 2/51   12 2/18  6/18  

 میانگین
5/46  6/9  2/28  8/15  
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 1393در سال درصد پوشش در حوضه نمونه و شاهد  -2شکل 

یاهی و درصد الشبرگ گنیز درصد پوشش  1395 و 1394های در سال گرددمیمشاهده  ،3که در جدول شماره  طورهمان

ه تر از حوضبه مراتب کم درصد خاک لخت در حوزه نمونه هنتیج در . کهباشدمیچرا( ) ددر حوضه نمونه بیشتر از حوضه شاه

 .باشدمیشاهد 

 1395 و 1394های رصد پوشش سطحی دو حوضه نمونه و شاهد در سالد -3جدول 

 درصد پوشش گیاهی سال حوضه

درصد 

 الشبرگ

درصد سنگ و 

 سنگریزه

درصد خاک 

 لخت

 شاهد
1394 60 7 5/26  5/6  

1395 95/62  17/6  37/25  51/5  

 نمونه
1394 33/70  4/8  85/17  42/3  

1395 16/70  97/6  67/17  2/5  

 

صد در 10پرندگان،  های اهلی ووحش، دامای حیاتکننده نیاز علوفه تأمیندرصد گیاهان منطقه  29نتایج نشان داد که 

 ی در منطقه هستند.اعلوفههای مشترک حفاظتی، دارویی، خوراکی و درصد دارای ارزش 12دارای ارزش دارویی برای انسان و 

 کل پوشش گیاهی موجود در منطقه نیز از دیدگاه اکوهیدرولوژی حایز اهمیت است. 

د، تعداد مور 34شترک های ممشاهده شده در حوزه نمونه و شاهد در مطالعه صورت گرفته، تعداد گونه هایگونهبراساس 

. شاخص تشابه دآم دستمورد به  11انحصاری حوزه شاهد  هایمورد و تعداد گونه 45انحصاری حوزه نمونه  هایگونه

ه ب کامالًستی نه . بنابراین دو حوضه شاهد و نمونه از نظر تنوع زیآمد دستبه  391/0و شاخص جاکارد  562/0سورنسون 

 .دشون دادهمجزا از یکدیگر نشان  کامالًتوان به عنوان دو جامعه یکدیگر شباهت دارند و نه اینکه می
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 بحث

الیل دارد و از دشاهد  نتایج بیانگر آن است که درصد پوشش گیاهی و الشبرگ در منطقه نمونه تفاوت قابل توجهی با منطقه

 طقه، باالرولوژی مناکوهید توان به اعمال پروژه قرق در منطقه اشاره کرد. با توجه به تحقیق انجام شده در خصوص شرایطآن می

یزان افزایش م ودل آبی گذار در افزایش تعاتأثیره شاهد نیز به عنوان یک فاکتور مثبت و بودن درصد سنگ و سنگریزه در حوز

این  گیاهی در خریب پوششتوان با اعمال سیستم چرایی منظم در منطقه شاهد از حجم باالی تنابراین میب. دگردنفوذ مطرح می

جهت  گریزه( درگ و سندرصد باالی سن) دخوب حوزه شاه منطقه جلوگیری به عمل آورد و عالوه بر آن با استفاده از پتانسیل

 ارتقاء و تعادل اکوسیستمی منطقه اقدام نمود.
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