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مرتع  وردی:ارزیابی فرم زیستی، خوشخوراکی و طول عمر گیاهان مرتعی براساس پوشش تاجی )مطالعه م

 نعمتی، استان مرکزی(

 

 3، جواد معتمدی2*، زهرا منصوری1حسین ارزانی

 دانشگاه تهراناستاد دانشکده منابع طبیعی  -1

 zahra.mansouri@ut.ac.ir، نویسنده مسئول: دانشجوی دکتری علوم مرتع دانشگاه تهران -2

 و مراتع کشور هاجنگلاستادیار موسسه تحقیقات -3

 

 چکیده

تعیین  و همچنین لکرد دامدر یک مرتع و رسیدن به حداکثر عمدستیابی به برنامه ریزی صحیح و مدیریت بهینه منابع موجود برای 

از  مرکزیع استان از تواب ساوهشهرستان مراتع  لحاظبدین  .ظرفیت چرایی یک مرتع، آگاهی از ترکیب گیاهی مرتع ضروری است

هیه تو پس از  شور انتخابکها و مراتع لطرح ملی ارزیابی مراتع مناطق مختلف آب و هوایی ایران؛ موسسه تحقیقات جنگ هاییتسا

تحقیق  هایتهیافشد.  هاآنلیست گیاهان آن اقدام به طبقه بندی گیاهان از لحاظ فرم رویشی، کالس خوشخوراکی و دوره زندگی 

 ری طول عمست. بررسازیستی بوته در منطقه افزایش پیدا کرده و میزان گندمیان کاهش یافته فرم حاضر به این ترتیب است که 

اکی صد خوشخورنیز در ها و کاهش گیاهان یکساله دارد؛ این مسئله در ترکیب با فرم رویشی وگیاهان نشان از افزایش چندساله

حدود  1390دهه  هی موجود دربا توجه به ترکیب گیاداشته است.  هابوتهگیاهان که کالس دو دارای افزایش بوده؛ نشان از افزایش 

، گیاهان چندساله IIدرصد گیاهان دارای کالس خوشخوراکی  95ل چرای دام بوده که از این میان درصد گیاهان ثبت شده قاب 81

 ه چرای دامساس تولید نسبت بمیزان غلبه گیاهان الزم است بر ا به. با توجه دارنددرصد ترکیب گیاهی را  81 یهاابوتهدرصد و  85

 در مراتع منطقه تصمیم گیری شود

 .ارزیابی مراتع طرحخوشخوراکی، لیست گیاهان، فرم حیاتی،  کلمات کلیدی:
  

mailto:zahra.mansouri@ut.ac.ir
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 مقدمه

، ترکیب گیاهی، میزان تولید، وضعیت، ظرفیت، گرایش و همچنین جایگاه یتاج تغییرات مراتع از لحاظ پوششامکان با توجه به 

بسیار حائز اهمیت است. از این ها ، مدیریت دقیق و اصولی این عرصهآب و خاك تظامراتع در اقتصاد کشور و نقش آن در حف

 به . دستیابی به اطالعات پایهطلبدمی ریزی در سطوح مختلفجهت برنامه را و جامعی اطالعات دقیق ،مراتعمدیریت مناسب  روی،

الن کشوری و نیز ریزان کهایی برای برنامهدر یک دوره چندین ساله است. چنین داده هاآنگیری متوالی نیازمند اندازه ،از مراتع هنگام

ارزانی و کینگ ، (9119)ن و همکارا 2فرناندز، (1985) 1اولسون(. 1388)ارزانی،  دارد العادهفوقبرداران از مراتع اهمیت  برای بهره

در تحقیقات خود با در نظر گرفتن معیارهای فوق به ارزیابی مراتع مورد مطالعه  ،(2005)و همکاران  3بیتس ،(2001)کک  ،(9419)

 و تغییرات ناشی از بارندگی در کنار چرای مفرط دام عامل موثر بر تغییرات پوشش گیاهی را خشکسالی ینترمهمخود پرداختند و 

4کارمل و کادمن. اعالم نمودند
مرتعی در کنش متقابل قرار دارند و تا زمانی که  هاییستماکوسمعتقدند که دام و مرتع در  ،(9919)

روش احیای مراتع را حفظ منابع  ینمؤثرتر هاآن؛ شودینمبه منابع اکوسیستم آسیبی وارد  ؛جمعیت دام متناسب با ظرفیت مرتع باشد

 . دانندیمموجود 

؛ ویور و 1916، 5ی اکولوژیکی کلمنس مطرح بود )کلمنسمختلف در ابتدا نظریه توال یهامحركدر زمینه پویایی و پاسخ مراتع به 

مختلف و  یهامحركپویایی اکوسیستم نسبت به  توانستندیمتشریح شدند که  ییهامدل( و پس از آن 8119، 7؛ تابی1938، 6کلمنس

( و در این زمینه عده از 9319، 8را به میزان وسیع تری مورد ارزیابی قرار دهند )والکر هاتنشبرگشت ناپذیر اکوسیستم به  یهاپاسخ

( و 2002)سالیوان و رود،  شودینمنویسندگان بر این باورند که فشار چرای شدید باعث تغییرات میان مدت و بلند مدت در مراتع 

(. 2000، 9دیگر بر این باورند که چرای دام باعث تغییرات بلند مدت در ساختار و عملکرد اکوسیستم خواهد شد )فین و اکانر یاعده
                                                           
1 - Olson 

2 - Fernandez 

3 - Bates 

4 - Carmel & Kadmon 

5- Clements 

6 - Weaver and Clements 

7 - Tobey 

8 - Walker 

9 - Fynn and O’Connor 
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. در نظر گرفتن هر کدام از این دو پارادایم باعث شودیماین اختالفات به دو پارادایم حالت تعادلی و غیر تعادلی اکوسیستم ختم 

اهلی در مراتع  یهادام( معتقد است که چرای 1392بهینه مدیریت مرتع خواهد شد. در این راستا حسینی ) هاییوهشتغییراتی در 

. در تحقیقاتی )اسدیان و همکاران، شودیمختم  یاگونهدلیل آشفتگی بوده و به تغییر در ترکیب و تنوع  ینترمهممناطق نیمه خشک 

پوشش گیاهان خوشخوراك و گندمیان مرغوب کاهش پیدا کرده  ،( با افزایش فشار چرا1391؛ حیدریان آقاخانی و همکاران، 1390

و نیز در تحقیقاتی رعایت ظرفیت باعث افزایش گندمیان مرغوب نسبت به پهن برگان علفی شده  یابدیمخاردار افزایش  ییهاابوتهو 

 (.  2007و همکاران،  1؛ فرینیوگلو1390است )کریمی و همکاران، 

و تولید  کاهش پوشش کارشناسان در جهت حفظ و احیای مراتع، مراتع همچنان سیر نزولی و یهاتالشرغم در این راستا عال

ل خوراکی، طوکمی و کیفی نظیر خوش هایمؤلفهاز این رو هدف از این مطالعه بررسی تغییرات ؛ کنندیمخوشخوراك را طی  یهاگونه

ین این بتغییرات در  ترینمهممورد مطالعه و شناخت  عمر و فرم زیستی تحت ویژگی درصد تاج پوشش گیاهی در مراتع منطقه

توان به روشی جدید و آسان در به وسیله آن ب رسدیمبه نظر سال گذشته( است.  14) 1396و  1386، 1382 هایسالدر  هامؤلفه

 نیمه خشک دست یافت. هاییستماکوستعیین وضعیت و مدیریت پایدار 

  هاروشمواد و 

 مطالعاتیمعرفی منطقه 

 10دقیقه و  40درجه و  50کیلومتری شمال شرق شهرستان ساوه در استان مرکزی و در موقعیت جغرافیایی  52مرتع نعمتی در 

ثانیه عرض  36دقیقه و  27درجه و  35ثانیه تا  30دقیقه و  27درجه و  35ثانیه طول شرقی و  30دقیقه و  40درجه و  50ثانیه تا 

متر در سال است. دمای میلی 152متر از سطح دریا، متوسط میزان بارندگی آن حدود  1325ارتفاع متوسط منطقه شمالی قرار دارد. 

 Artemisia sieberi- Salsolaزار و شامل تیپ گیاهی نمود ظاهری منطقه بوته گراد استسانتی درجه 2/18متوسط ساالنه آن نیز 

orientalis کلکوهی  شود. نوع دام استفاده کننده از مرتع گوسفند اغلب از نژاد سنگسری واست که جزء مراتع قشالقی محسوب می

)طرح  استماه در سال و به شکل سنتی  4برداری مرتع از نیمه دوم آذرماه تا اواسط فروردین ماه هر سال به مدت  بوده و زمان بهره

 . دهدیمموقعیت مرتع مورد مطالعه را نشان  ،1(. شکل 1388ب و هوایی ایران، مختلف آملی ارزیابی مراتع مناطق 

                                                           
1 - Firinioghlu 
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 موقعیت مرتع نعمتی در ایران و در استان مرکزی -1شکل 

 روش تحقیق

تری که به صورت موازی م 450 چهار ترانسکتبا استفاده از  1396( و 1388)ارزانی،  1386، 1378 یهاسالدر این مطالعه در 

مذکور در  یهاادهدگیاهی تخمین زده شده است.  یهاگونهمتری در طول هر ترانسکت؛ تاج پوشش  2*1پالت  15مستقر شده و 

 . قرار گرفتند و نیز آزمون مقایسه میانگین دانکن مورد تحلیل طرفهیکو توسط آزمون آنالیز واریانس  SPSSنرم افزار 

 نتایج 

ندی تی طبقه باطالعات توصیفی گیاهان مورد مطالعه که از نظر کالس خوشخوراکی، طول عمر و فرم زیس ،1جدول شماره 

امترهای مورد بررسی به جز ارمیزان تغییرات در همه پ ،(2با توجه به جدول تجزیه واریانس )جدول  .دهدیمرا نشان  اندشده

  .(>05/0P)ها معنی دار بوده است فورب

 
 اهان مورد مطالعه در مرتع نعمتیاطالعات توصیفی گی -1جدول 

 
 میانگین تعداد

خطای 

 استاندارد

II 00/1378  60 5083/17  99373/0  
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 میانگین تعداد

خطای 

 استاندارد

00/8613  60 5167/18  99373/0  

00/1396  60 5000/25  55973/1  

Total 180 5083/20  74560/0  

III 

00/1378  60 7833/4  57984/0  

00/1386  60 5000/5  66617/0  

00/1396  60 3333/1  41641/0  

Total 180 8722/3  35105/0  

گیاهان 

 چندساله

00/1378  60 6417/14  74115/0  

00/8613  60 1167/16  82342/0  

00/1396  60 8500/22  62277/1  

Total 180 8694/17  70391/0  

گیاهان 

 یکساله

00/1378  60 7833/7  01294/1  

00/8613  60 1333/8  00070/1  

00/1396  60 8833/3  69098/0  

Total 180 6000/6  54400/0  

 فورب

00/1378  60 8417/5  97898/0  

00/8613  60 0667/6  97883/0  

00/1396  60 6667/4  72405/0  

Total 180 5250/5  51988/0  

 گندمیان

00/1378  60 4833/4  44372/0  

00/8613  60 1167/5  47484/0  

00/1396  60 1500/0  06649/0  

Total 180 2500/3  27223/0  

 بوته
00/1378  60 1000/12  74587/0  

00/8613  60 0667/13  80284/0  
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 میانگین تعداد

خطای 

 استاندارد

00/1396  60 9167/21  59130/0  

Total 180 6944/15  72054/0  

 

 طرفهیکنتایج حاصل از آزمون آنالیز واریانس  -2جدول 
ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

II 

Between Groups 
008/2273  2 504/1136  863/12  000/0  

Within Groups 729/15638  177 354/88    

Total 738/17911  179    

III 

Between Groups 544/595  2 772/297  616/15  000/0  

Within Groups 017/3375  177 068/19    

Total 561/3970  179    

گیاهان 

 چندساله

Between Groups 803/2297  2 901/1148  879/14  000/0  

Within Groups 879/13666  177 214/77    

Total 682/15964  179    

گیاهان 

 یکساله

Between Groups 900/667  2 950/333  666/6  200/0  

Within Groups 300/8867  177 098/50    

Total 200/9535  179    

 فورب
Between Groups 825/67  2 912/33  695/0  501/0  

Within Groups 
313/8640  177 815/48    

Total 138/8708  179    

000/0  

Between Groups 933/876  2 467/438  369/51  000/0  

Within Groups 817/1510  177 536/8    

Total 750/2387  179    

 بوته
Between Groups 

478/3512  2 239/1756  522/23  000/0  
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Within Groups 217/13215  177 662/74    

Total 694/16727  179    
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 بررسی فرم زیستی گیاهان 

در سال  در منطقه ندمیاندر بررسی فرم رویشی گیاهان با توجه به میانگین درصد پوشش تاجی و مقایسه میانگین دانکن، میزان گ

مورد  یهاسالها در طول کاهش پیدا کرده است. میزان فورب 1396این میزان در سال در یک گروه قرار داشته و  1386و  1378

 (.  2افزایش داشته است )شکل  1396در سال  هابوتهدار نداشته و میزان مطالعه تغییر معنی

 

 
 صد فرم زیستی گیاهان مرتع نعمتیدر - 2شکل 
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 بررسی طول عمر گیاهان

ن پوشش نگین دانکیسه میاها و افزایش گیاهان چند ساله دارد. از نظر آزمون مقاعمر گیاهان نشان از کاهش یکساله بررسی طول

روه آماری قرار در یک گ 1396در یک گروه و پوشش تاجی سال  1386و  1378 یهاسالتاجی گیاهان یکساله و چند ساله در 

 (.3)شکل  گیرندیم
 

 
 گیاهان مرتع نعمتیبررسی طول عمر  -3شکل 

 

 بررسی خوشخوراکی گیاهان

الس سه و گیاهان ک که گیاهان کالس دو در منطقه افزایش دهدیمبررسی خوشخوراکی گیاهان موجود در مرتع نعمتی نشان 

 (. 4کاهش پیدا کرده است )شکل 
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 بررسی خوشخوراکی گیاهان مرتع نعمتی -4شکل 

 

 بحث و نتیجه گیری 

و همچنین ابزاری جهت اتخاذ تصمیمات صحیح مطابق با توان پتانسیل تولیدی  مدیریت مرتع عنوان هسته مرکزیارزیابی مرتع به 

)همراه با اطالعات حاصل از انوانتری( به کار  یرهو غهای چرایی منابع زمینی از قبیل؛ ظرفیت حامل، سطوح بهره برداری، سیستم

 ؛شودیمگیری و پایش، تجزیه و تحلیل دست آمده از طریق اندازهه ارزیابی، اطالعات ب(. در 1997، 1)میور و مک کالران رودمی

)وضعیت، گرایش و تولید( و یا در راستای  های مدیریت مرتعتواند در چارچوب برنامهل از ارزیابی میـضمن آنکه نتایج حاص

و  های آماربرداریهای کوتاه مدت که در قالب برنامهابیکار گرفته شود. ارزیه )تعیین وضعیت و سالمت مرتع( بـ اهداف اکولوژیک

فقط قادر است که منابع موجود در یک مرتع را در طول یکسال، توصیف و ارزیابی نماید و تغییرات زمانی  ؛شودیمانجام  بررسی

تغییرات زمانی در مطالعات مرتع، غالب ارزیابی بنابراین به دلیل اهمیت  ؛(1386،شهریاری ارزانی و) نشان دهد ،تواندینممراتع را 

ناشی  ییراتو تغی یآب وهوا تغییرات ناشی از عوامل فصلی، ،مرتع پایش() یگیرد. با ارزیابی دائمانجام می پایش به صورتمطالعات 

ی و قابل تعمیم به تغییرات اتفاق افتاده در مرتع قابل شناسائ ؛گیری مشخص شده باشداگر محل اندازه از مدیریت قابل تشخیص است.

 .(1388)ارزانی،  باشدیموسیع  سطوح

                                                           
1 Muir and McClaran 
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فزایش ر منطقه اد یستی بوتهفرم ز تحقیق حاضر به این ترتیب است که هاییافتهبا توجه به موارد مذکور تحلیل نتایج حاصل از 

ه دارای سیر نزولی بوده گذشت سال 19در طول پیدا کرده و میزان گندمیان کاهش یافته است. این یافته حاکی از این است که مرتع 

ه کرم رویشی فرکیب با ها و کاهش گیاهان یکساله دارد؛ این مسئله در تر گیاهان نشان از افزایش چندسالهبررسی طول عم. است

مرتع  در یهاابوته از افزایش داشته و نیز درصد خوشخوراکی گیاهان که کالس دو دارای افزایش بوده؛ نشان هابوتهنشان از افزایش 

ه وسیستم اشاره کردنیز به نقش چرای بیش از حد در تغییرات ساختار و عملکرد اک(، 1392، حسینی )(2000) فین و اکانراست. 

( و فرینیوگلو 139اران )(، کریمی و همک1391(، حیدریان آقاخانی و همکاران )1390اسدیان و همکاران )بودند. بر اساس مطالعات 

ش خوشخوراك و افزای یهاگونهافزایش شدت چرا باعث کاهش پوشش یقه گندمیان چندساله و تولید نیز  ،(2007)و همکاران 

  . شودیمخوشخوراکی کمتر  خاردار با یابوته یهاگونه

اده ها، پوشش و خاك را به شدت تحت تأثیر خود قرار درویه و عدم رعایت اصول علمی در مدیریت عرصهنحوه بهره برداری بی

های کوسیستماز این ااست. این روند رو به تزاید تخریب، ایجاد یک سیستم مدیریت پایدار و منطقی در حفاظت و بهره برداری 

نیز  یر نزولی وسد کننده این ایت انجام مطالعات تکمیلی در جهت شناخت و تفکیک عوامل ایجاو در نه نمایدیمشکننده را ایجاب 

 . شودیمممکن توصیه  یهاحلبررسی راه 
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Abstract 

Access to on time basic information from pastures requires their successive measurements over a period of 

several years. Such data have great importance to large-scale planners as well as to operators of pastures. Despite 

the efforts of experts to maintain and rehabilitate pastures, pastures continue to slow down and reduce in cover 

and production of palatable species. Therefore, the study of changes in quantitative and qualitative components 

such as palatability, longevity and bio forms under the characteristics of canopy percentages in the rangelands of 

the study area and the recognition of the most important changes among these components over the past 14 years 

is the purpose of this research. The pastures are located around the Save city, which is located in Mrkazi 
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province. In this study, in the years 2003, 2007 and 2016 vegetation cover were estimated using four 300-meter 

parallel transect, and 15 1*2 meter plot along each transect. Data were analyzed by SPSS software, one-way 

ANOVA and Duncan's comparison test. The findings of the present study indicate that shrubs has increased in 

the area and the amount of grasses has decreased. Investigating the longevity of plants shows the increase of 

perennials and decreases in annual plants; this is associated with life form and palatability (increase in II class) 

has shown an increase in the shrubs. In this process of increasing degradation, further studies are recommended 

to identify and distinguish the causative factors, as well as review possible solutions. 

 


