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 چکیده

مدیریت بهینه منابع موجود در یک مرتع و رسیدن به حداکثر عملکرد دام و همچنین تعیین دستیابی به برنامه ریزی صحیح و 

از  از توابع استان گلستان قالآقشهرستان مراتع  لحاظبدین ضروری است.  ظرفیت چرایی یک مرتع، آگاهی از ترکیب گیاهی مرتع

انتخاب و پس از تهیه کشور ها و مراتع لجنگتحقیقات موسسه ؛ طرح ملی ارزیابی مراتع مناطق مختلف آب و هوایی ایران هاییتسا

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

ها کاهش داشته است. یکساله 90در دهه ها و گندمیان ثابت بوده ولی میزان فورب نسبتاً هابوتهمیزان  حاضر به این ترتیب است که

ای غالب در منطقه درصد( با کاهش مواجه بوده است. با توجه به اینکه گونه بوته 5/5درصد به  3/44نیز به طور قابل توجهی )از 

Halocnemom strabilaceom  ات انسانی و که تغییر شودیمبوده و باال بودن سطح آب زیرزمینی در منطقه به این شکل نتیجه گیری

در دهه  ترکیب گیاهی موجودبا توجه به  بوده است. یرگذارتأثتری دارند سطحی هاییشهرها که طبیعی بر روی گندمیان و فورب

گیاهان چند و  (%9/70) (، فرم بوته95%) IIIکل ترکیب گیاهی این مرتع قابل چرای دام بوده که در این بین گیاهان کالس  1390

 Halocnemomغالبیت یرتحت تأث هانسبتدارای غالبیت بیشتر هستند که با توجه به ترکیب گیاهان این ( %9/70) ساله
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strabilaceom وراکیخبا توجه به اینکه اغلب گیاهان متعلق به کالس خوش .باشدیم III نسبت به  ،الزم است بر اساس تولید ؛هستند

 چرای دام در مراتع منطقه تصمیم گیری شود.

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

 

 مقدمه

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

ها بسیار حائز اهمیت است. از این عرصه، مدیریت دقیق و اصولی این آب 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،

یزان کالن کشوری و نیز رهایی برای برنامهدر یک دوره چندین ساله است. چنین داده هاآنگیری متوالی از مراتع نیازمند اندازه هنگام

 3ارزانی و کینگ ،(1991)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  5بیتس ،(2001) 4کک ،(4199)

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

  اعالم نمودند. 

مرتعی در کنش متقابل قرار دارند و تا زمانی که جمعیت دام  هاییستماکوسمعتقدند که دام و مرتع در  ،(9199) 6کارمل و کادمن

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

 . دانندیم

؛ ویور و 1916، 1ی 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، 3؛ تابی3819، 2کلمنس

                                                           
1 - Olson 

2 - Fernandez 

3- King  

4- Kak 

5 - Bates 

6 - Carmel & Kadmon 
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 ای ( و در این زمینه عده9319، 4را به میزان وسیع تری مورد ارزیابی قرار دهند )والکر هاتنشبرگشت ناپذیر اکوسیستم به  یهاپاسخ 

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

(. 2000، 5نردیگر بر این باورند که چرای دام باعث تغییرات بلند مدت در ساختار و عملکرد اکوسیستم خواهد شد )فین و اکا یاعده

. 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  یهاداممعتقد است که چرای  ،(1392حسینی ) ،بهینه مدیریت مرتع خواهد شد. در این راستا 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  ،با افزایش فشار چرا ،(1391؛ حیدریان آقاخانی و همکاران، 1390

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

 (.  2007و همکاران،  6؛ فرینیوگلو1390شده است )کریمی و همکاران، 

. تا گیردیمقرار  ه برداریهمانند مراتع سایر نقاط کشور بیش از ده هزار سال است که مورد استفاده و بهرگلستان مراتع استان 

وازات آن مه یت و بفزایش جمعبنام تخریب مراتع مطرح نبود اما با ا یامسئله ؛چند دهه پیش که تعادل دام و مرتع بهم نخورده بود

... سطح وزی، صنعت رزی، شهرساو مواد غذایی و همچنین نیاز به اراضی بیشتر برای کشاو دامی یهافرآوردهنیاز مردم به تولیدات و 

 ی از نقاطدن در بعضابانی شهم خورد و منجر به برداشت مازاد بر تولید شد که در نهایت به بیه مراتع کاهش و روند طبیعی تولید ب

 .(1387منی، )خطیرنا گردید تپهمراوهاستان در حد فاصل بین داشلی برون و 

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

کمی و کیفی نظیر خوشخوراکی، طول  هایمؤلفهاز این رو هدف از این مطالعه بررسی تغییرات ؛ کنندیمخوشخوراك را طی  یهاگونه

تغییرات در بین این  ترینمهمعمر و فرم زیستی تحت ویژگی درصد تاج پوشش گیاهی در مراتع منطقه مورد مطالعه و شناخت 

                                                                                                                                                                                                       
1- Clements 

2 - Weaver and Clements 

3 - Tobey 

4 - Walker 

5 - Fynn and O’Connor 

2- Firinioghlu 
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به وسیله آن بتوان به روشی جدید و آسان در  رسدیمبه نظر سال گذشته( است.  14) 1396و  1386، 1382 هایسالدر  هامؤلفه 

 نیمه خشک دست یافت. هاییستماکوسیین وضعیت و مدیریت پایدار تع
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  هاروشمواد و  

 معرفی منطقه مطالعاتی 

دقیقه  14درجه و  37 راینچه برون و د -قالآقاز توابع استان گلستان در مسیر جاده  قالآقدر شمال شهرستان  مرتع مذکور

متوسط میزان بارندگی  .است متر 10 تقریباًدریا  سطح ازطول شرقی قرارگرفته است. ارتفاع دقیقه  29 ودرجه  54عرض شمالی و 

درجه  8/17میانگین درجه حرارت روزانه نماید. های آبان تا اردیبهشت ریزش میاست که عمدتاً طی ماه مترمیلی 300سالیانه 

نمود  است. شمالی درصد و در جهت 1-2ونه برداری دارای شیب حل نمم. استمتر میلی 5/1324و میزان تبخیر بالقوه  گرادسانتی

های شور در بخش وسیعی از رویشگاه نمایندهکه  است Halocnemum strobilaceamزار و شامل تیپ گیاهی ظاهری منطقه بوته

هکتار  3250 برونمساحت مرتع اینچه  چرا کننده در مراتع منطقه گوسفند نژاد داالق است،. نوع دام غالب استسطح استان گلستان 

بر اساس طرح  نتعداد دام مجاز آ که صورتیدر  ؛باشندواحد دامی در آن مراتع مستقر می 25382دامدار با  37که تعداد  است

خاك منطقه عمیق با شوری و قلیاییت زیاد، دارای ساختمان فشرده با زهکشی  واحد دامی لحاظ گردیده است. 5300 مرتعداری

از مواد آبرفتی  عمده ه طوررسد بنظر میه قرارگرفته و ب Low landsها در واحد فیزیوگرافی اراضی پست این خاك .استضعیف 

. براساس نتایج استبدون پستی و بلندی  آمده باشد. شیب عمومی اراضی مالیم و تقریباً مسطح و وجود بهرود گرگان رودخانه

های کواترنر برخورد تنها به رسوبات و نهشته ؛است گردیدهمتری حفاری  390های حفرشده توسط وزارت نفت که تا عمق گمانه

ق مختلف مناط طرح ملی ارزیابی مراتع) تاس هایی از ماسه و مارن تشکیل گردیدهدار با الیهها بیشتر از الی رسشده که این نهشته

  . دهدمی( موقعیت منطقه مورد مطالعه را نشان 1(. شکل )1388آب و هوایی ایران، 
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 موقعیت مرتع اینچه برون در استان گلستان -1شکل  

 روش تحقیق

تری که به صورت موازی م 300 چهار ترانسکتبا استفاده از  1396( و 1388)ارزانی،  1386، 1382 یهاسالدر این مطالعه در 

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

 د. قرار گرفتن و نیز آزمون مقایسه میانگین دانکن مورد تحلیل طرفه یکو توسط آزمون آنالیز واریانس  SPSSنرم افزار 

 نتایج 

نتایج  ،(2رفته و نیز جدول )گ( مورد مطالعه قرار 1مورد مطالعه در مرتع اینچه شوره زار در جدول ) یهاآمارهاطالعات توصیفی 

ها و گراس ها )طول عمر(،کالس )خوشخوراکی(، یکسالهسه هان . بر این اساس گیادهدیمآزمون تجزیه واریانس یکطرفه را نشان 

 (. > 05/0Pدارای تفاوت معنی دار هستند )ها )فرم زیستی( فورب

 
 اهان مورد مطالعه در مرتع اینچه بروناطالعات توصیفی گی -1جدول 

 
 میانگین تعداد

خطای 

 استاندارد

III 

00/1382  60 2333/55  43161/3  

00/1386  60 5167/29  52932/2  

00/1396  60 4667/18  54143/2  

Total 180 4056/34  00792/2  

II 

00/1382  60 0500/6  25010/2  

00/1386  60 1167/3  30927/1  

00/1396  60 6667/0  46739/0  

Total 180 2778/3  89200/0  

گیاهان 

 چندساله

00/1382  60 9667/16  47906/2  

00/1386  60 0333/15  74456/1  

00/1396  60 6750/13  67652/1  

Total 180 2250/15  15266/1  
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گیاهان 

 یکساله

00/1382  60 3167/44  20588/3  

00/1386  60 6000/17  
06302/2  

 

00/1396  60 4583/5  81625/1  

Total 180 4583/22  85233/1  

 بوته

00/1382  60 9167/10  48291/1  

00/1386  60 9167/11  43075/1  

00/1396  60 6750/13  67652/1  

Total 180 1694/12  88464/0  

 گندمیان

00/1382  60 1000/21  75350/2  

00/1386  60 3667/14  16377/2  

00/1396  60 7917/4  78567/1  

Total 180 4194/13  39566/1  

 فورب

00/1382  60 2667/29  90362/2  

00/1386  60 3500/6  27422/1  

00/1396  60 6667/0  46739/0  

Total 180 0944/12  40800/1  

 

 نتایج حاصل از آزمون آنالیز واریانس یکطرفه -2جدول 

ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

III Between Groups 744/42704  2 372/21352  342/43  000/0  
Within Groups 150/87198  177 645/492    

Total 894/129902  179    

II Between Groups 744/871  2 872/435  115/3  047/0  
Within Groups 367/64724  177 912/139    

Total 111/25636  179    

Between Groups 358/328 گیاهان  2 179/164  684/0  506/0  
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Within Groups 779/42479 چندساله   177 999/239    

Total 138/42808  179    

 گیاهان

 یکساله

Between Groups 408/47423  2 704/23711  485/66  000/0  

Within Groups 029/63127  177 650/356    

Total 438/110550  179    

Between Groups 003/234 بوته  2 001/117  829/0  438/0  

Within Groups 079/24981  177 136/141    

Total 082/25215  179    

Between Groups 603/8059 گراس  2 801/4029  040/13  000/0  

Within Groups 979/54700  177 045/309    

Total 582/62760  179    

Between Groups 678/27508 فورب  2 339/13754  944/66  000/0  

Within Groups 
717/36366  177 

462/205  
 

  

Total 394/63875  179    

 

 بررسی فرم زیستی گیاهان 

که  دهدیمشان یانگین دانکن ن. مقایسه ماندیافتهبه میزان اندکی افزایش  هابوتهها کاهش و در این بررسی گندمیان و فورب

 (. 2دارای مشابهت هستند )شکل  1396و  1386، 1382 یهاسالدر طول  هابوته
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 صد فرم زیستی گیاهان مرتع اینچه بروندر -2شکل 

 

 بررسی طول عمر گیاهان

 یباً تقریاهان چند ساله میزان گ 1396و  1382بین  یهاسالبر اساس نتایج به دست آمده حاصل از بررسی طول عمر گیاهان در 

 (. 3)شکل  اندیافتهها کاهش ولی یکساله ؛ثابت بوده که آزمون دانکن نیز موید این مطلب است

 
 اینچه برونگیاهان مرتع بررسی طول عمر  -3شکل 
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 خوشخوراکی گیاهانبررسی  

را  هاگروهل ور کامطدر بررسی خوشخوراکی گیاهان کالس دو به میزان اندکی کاهش یافته که مقایسه میانگین دانکن نیز به 

 (. 4)شکل  اندداشتهروند کاهشی  1396تا سال  1382نیز از سال  سه تفکیک نکرده است. گیاهان کالس

 

 
 

 مرتع اینچه برونبررسی خوشخوراکی گیاهان  -4شکل 

 بحث و نتیجه گیری 

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

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

 ؛شودیمگیری و پایش، تجزیه و تحلیل دست آمده از طریق اندازهه (. در ارزیابی، اطالعات ب1997، 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 برنامهکار گرفته شود. ارزیابیه )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
                                                           

1- Muir and McClaran 
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تغییرات زمانی در مطالعات مرتع، غالب ارزیابی بنابراین به دلیل اهمیت  ؛(1386، یاریهرو شارزانی ) نشان دهد تواندینممراتع را  

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

تغییرات اتفاق افتاده در مرتع قابل شناسائی و قابل تعمیم به  ،باشدگیری مشخص شده اگر محل اندازه از مدیریت قابل تشخیص است.

 .(1388)ارزانی،  باشدیموسیع  سطوح

وده ولی ثابت ب نسبتاً هابوته میزان تحقیق حاضر به این ترتیب است که هاییافتهبا توجه به موارد مذکور تحلیل نتایج حاصل از 

صد( با کاهش مواجه در 5/5درصد به  3/44ها نیز به طور قابل توجهی )از یکساله ها و گندمیان کاهش داشته است.میزان فورب

ال بودن آب زیرزمینی با به با توجه بوده و  Halocnemom strabilaceomغالب در منطقه  یابوتهبوده است. با توجه به اینکه گونه 

تری دارند سطحی هاییشهرها که ی بر روی گندمیان و فوربکه تغییرات انسانی و طبیع شودیمبه این شکل نتیجه گیری  ،در منطقه

تار و عملکرد اکوسیستم نیز به نقش چرای بیش از حد در تغییرات ساخ(، 1392، حسینی )(2000) فین و اکانربوده است.  یرگذارتأث

 ؛بررسی قرار گرفت سال مورد 14در نهایت با توجه به اینکه در این تحقیق تغییرات پوشش گیاهی در طول اشاره کرده بودند. 

ع هینه مراتهت مدیریت بجکه مطالعات تکمیلی در جهت شناخت و تفکیک اثرات انسانی و طبیعی این تغییرات در  شودیمپیشنهاد 

 بررسی شود. 
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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 
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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 Aqalla city, which is located in Golestan 

province. In this study, in the years 2003, 2007 and 2016 vegetation cover were estimated using four 300-meter 

parallel transect, and fifteen 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 the number of shrubs was 

relatively constant but the number of forbes and grasses decreased. Annuals also declined significantly (from 

44.3% to 5.5%(. Considering the dominant plant “Halocnemom strabilaceum” in the region and the high 

groundwater level in the region, it is concluded that human and natural changes affect the grasses and forbes, 

which have surfaced roots In this process of increasing degradation, further studies are recommended to identify 

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


