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 چکیده

از جمله پوشش گیاهی، درک صحیح از وضعیت موجود و  مراتع های مختلفاجرایی در زمینهبه منظور مدیریت صحیح و 

باشد. بنابراین دستیابی به روند تغییرات پوشش گیاهی در شناخت عوامل کاهنده و یا افزاینده کیفیت و کمیت از ضروریات می

این بررسی در مراتع  باشد.مراتع کشور، امری مهم میریزی و مدیریت بهینه مراتع مصون از چرا و تحت چرای دام، جهت برنامه

مراتع قرق شده )در این تحقیق چهار شیوه مدیریت مرتع است. اطراف شهرستان بجنورد واقع در استان خراسان شمالی انجام شده 

ها بر از انواع مدیریتبه منظور بررسی تاثیر هر یک ( سال(، اراضی رها شده در محدوده قرق، مراتع کلید و مراتع بحرانی 13)

پالت در طول هر  50ترانسکت و  5نمونه برداری از طریق استقرار سه واقع شده است. ترکیب پوشش گیاهی مراتع مورد مقای

بر اساس فرم زیستی  وشش تاجیپترانسکت در چهار شیوه مدیریتی انجام شده و پوشش تاجی درون هر پالت تخمین زده شد. 

و همچنین آزمون کای  Dunkanو مقایسه میانگین  One-Way ANOVA، آزمون SPSSو از طریق نرم افزار مورد تفکیک واقع شده 

دهد ترکیب گیاهی مراتع قرق شده و اراضی رها شده دارای اختالف معنی نتایج نشان می اسکوئر مورد تحلیل و بررسی واقع شد.

 درصد تاج پوشش با افزایش چرا کاهش یافته است.   نشان داد کهبه طور کلی نتایج  .دار با ترکیب گیاهی مراتع بحرانی است

 پوشش گیاهی، مدیریت مرتع، ترکیب گیاهی، برنامه ریزی مرتع واژگان کلیدی:

 

 مقدمه -1
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ژوهش به ویژه در شناسایی گیاهان در هر منطقه از سویی بیان کننده توان طبیعی آن در منطقه است و از سوی دیگر برای پ

یایی فجغرای پراکنش (. افزون بر این شناسایی فلورستیک و بررس1390علوم کاربردی بسیار اهمیت دارد )دولتخواهی و همکاران، 

ختی منطقه از جنبه م شناختی در منطقه و نیز راهکاری مناسب برای تعیین ظرفیت بوم شنایک منطقه اساس بررسی های بو گیاهان

ار می رود و های مختلف است. در عین حال عامل موثری در سنجش و ارزیابی وضعیت کنونی و پیش بینی وضعیت آینده به شم

  (.1390، نقش بسزایی برای اعمال مدیریت صحیح در آن منطقه دارد )تقی پور و همکاران

پوشش  بر حسب ای معین که ممکن استهای گیاهی مختلف در ارتباط با کل منطقهترکیب گیاهی عبارت است از نسبت گونه 

یفی علوفه تولیدی ک(. تغییر در ترکیب گیاهان و کاهش کمی و 1389تاجی، تراکم یا وزن بیان شود )آذرنیوند و زارع چاهوکی، 

ی کشور با این های مرتعرگیری اصولی مدیریت مرتع بوده و متاسفانه سطح وسیعی از رویشگاهتوجهی در بکامراتع، حاصل بی

ریزی و ت برنامهدستیابی به روند تغییرات پوشش گیاهی در مراتع مصون از چرا و تحت چرای دام، جه. باشندمعضل مواجه می

باشد اخت آن منابع میبرداری اصولی و درست از مراتع، شنباشد. یکی از الزامات بهرهمدیریت بهینه مراتع کشور، امری مهم می

 گیاهان و است تهگرف قرار بررسی مورد مدیریتی شیوه چهار تحت مرتعی گیاهان ترکیب در تغییر بررسی این (. در1384)مقدم، 

  .اندشده بندی طبقه زیستی فرم حسب بر

ل برقرار می کند که موجب سازگاری گیاه با شرایط محیط اشکال زیستی بین گونه های گیاهی و محیط زندگی نوعی تعاد

 زندگی اش می شود. نتیجه این سازگاری شکل خاصی است که با محیط هماهنگی کامل دارد. بر این اساس طیف زیستی رانکایر

مبتنی بر موقعیت و چگونگی حفاظت جوانه های گیاه در فصول نامسائد مورد توجه قرار گرفته است. طیف زیستی این گیاهان در 

و هوا و موقعیت اقلیمی آن  ضع آبوبیانگر اقلیم های گوناگون متفاوت است بدین معنی که در هر اقلیمی درصد اشکال رویشی 

( گیاهان دارای پنج تیپ مشخص بیولوژیکی یا شکل 1943. بر طبق رده بندی رانکایر )(1387منطقه است )واثقی و همکاران، 

رویشی شامل فانروفیت ها، کاموفیت ها، کریپتوفیت ها، همی کریپتوفیت ها و تروفیت ها هستند. در این راستا کریمی و همکاران 

ضور و عدم حضور و بازسازی تعدادی از گیاهان ( در بررسی فلور و اشکال زیستی گیاهان زاگرس، آتش را موثر بر ح1396)

( در بررسی ترکیب گیاهی و اشکال زیستی مراتع قرق و غیرقرق منطقه چمستان دریافتند که 1389کمالی و همکاران )دانستند. 

است در منطقه  تنوع نسبتا خوبی از اشکال زیستی در مراتع وجود دارد و همی کریپتوفیت ها که نشان دهنده اقلیم سرد و کوهستانی

های عملکردی مرتع در اثر شدت چرا و های سطح خاک و ویژگیبررسی تغییرات شاخص( در 1386ارزانی و همکاران ) غالبند.

اند و در منطقه چرای شدید که با افزایش شدت چرا، گیاهان مرغوب حذف شدهاورازان طالقان به این نتیجه رسیدند شخم مرتع 

( در شهرستان طرقبه و شاندیز نیز به نتایج مشابهی 1395مومنی دمنه و همکاران )  ه مستقر شده است.تنها پوشش گیاهی یک سال
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ها در داخل و بیرون ها وکاموفیتساله در مراتع پاکستان، بین پوشش تروفیت 6( در یک بررسی 1991و همکاران ) 1نوررسیدند.  

بیشتر از بقیه  Artemisia depressaصد ترکیب گونه مداوم، تولید علوفه و درحت چرای دار مشاهده نگردید و تقرق تفاوت معنی

هادر حالت قرق پرداختند و به این نتیجه رسیدند که افزایش ( به بررسی تراکم کاموفیت2003و همکاران ) 2ها بود. باستینگونه

( در 1992و همکاران )  3در تحقیقات یورکس .استداری بیشتر از بیرون قرق بوده طور معنیها در داخل قرق بهایتراکم بوته

به این نکته تأکید شده است که تغییرات در مناطق خشک بسیار بطئی است و برای رویت روندهای واقعی از  ایالت یوتای امریکا

شود که ی میگیربا مرور نتایج فوق الذکر نتیجه وضعیت و پوشش گیاهی مراتع مناطق خشک به دوره زمانی طوالنی نیاز است.

های مختلف مرتعی متفاوت است و وضعیت مرتع در یک رویشگاه مشخص، بر نتایج حاصل از قرق آن تأثیر اثرات قرق در سایت

 .گذاردمی

 عرفی منطقه مورد مطالعه م -2-1

 60ین مراتع در ااین مطالعه در مراتع منطقه بزداغی شهرستان مانه و سملقان در استان خراسان شمالی انجام شده است.  

طول شرقی   56° 50' 57"تا  56° 41' 24"کیلومتری شمال غربی مرکز استان )بجنورد( واقع شده و از نظر موقعیت جغرافیایی بین 

ی بارندگمتوسط  هکتار وسعت دارد. 6880شمالی قرار گرفته است. محدوده مورد مطالعه  عرض 37° 53' 41"تا  37° 49' 30"و 

باشد. منطقه با ی میباد غالب منطقه دارای جهت غربدرجه و  2/16متوسط دمای ساالنه  باشد. میلیمتر می 8/262 ساالنه منطقه

های واقع در کخا متر از سطح دریا است.  900طقه نباشد. ارتفاع متوسط مخشک میدارای اقلیم نیمه 03/10ضریب دومارتن 

تر است. بافت موس بر سانتیممیلی 4باشد.شوری خاک کمتر از می 4/7خاک در حدود   pHاین محدوه مطالعاتی اغلب بازی و 

فلور ایران و تورانی  رویشگاه منطقه جزء (.1388)مطالعه آبخیزداری حوزه کالیمانی،  ای استخاک لوم رسی و آهکی به رنگ قهوه

د مطالعه را نشان منطقه مور 1شکل شماره  است.  Artemisia sieberiآید. گونه غالب موجود در اراضی مرتعی این منطقهبه شمار می

 می دهد. 

                                                           
1 - Noor 
2- Bastin  
3 - Yorks 
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 : محدوده مورد مطالعه )مراتع اطراف شهرستان بجنورد، خراسان شمالی(1شکل 

 روش مطالعه و تحقیق  -2-2

و سامانه گوگل ارث تطبیق آن با طبیعت  GPSنقشه موقعیت جغرافیایی منطقه تهیه شده و با استفاده از دستگاه در اولین گام 

قرق، )پالت در طول هر ترانسکت در چهار شیوه مدیریتی  50 ترانسکت 5از طریق استقرار  نمونه برداریصورت گرفته است. 

انجام شده و پوشش تاجی درون هر پالت ( خورده رها شده در محدوده قرق، مراتع دارای طرح و مراتع بحرانیاراضی شخم 

-One، آزمون SPSSفرم زیستی مورد تفکیک واقع شده و از طریق نرم افزار  سپس گونه های گیاهی بر حسب .تخمین زده شد

Way ANOVA  و مقایسه میانگینDunkan سکوئر مورد تحلیل و بررسی واقع شدو همچنین آزمون کای ا. 

 نتایج -3

 ترکیب فلورستیکی منطقه مورد مطالعه  -3-1

لیست فلورستیک محدوده مورد ( 1)خانواده در مناطق مورد مطالعه شناسایی شد. جدول  18گونه متعلق به  56در مجموع 

گونه مربوط به  Poaceae ،10گونه مربوط به  16تعداد های گیاهی موجود در این منطقه با دهد. مهمترین تیرهمطالعه را نشان می

Asteraceae  گونه مربوط به 7و سپس Chenopodiaceae باشد. می 

 های موجود در چهار منطقه مدیریتی: لیست فلورستیک گونه1 جدول

 ردیف نام علمی گونه  خانواده فرم زیستی نام فارسی

 Ch Caryophyllaceae Acanthophyllum crassifolium Boiss. 1 چوبک بیابانی

 He Compositae Achillea micrantha L.subs.elbursensis Hub. 2 بومادران

 He Compositae Achillea tenuifolia Lam. 3 بومادران بیابانی

 He Asteraceae Acroptilon repens (L.) Dc. 4 تلخه گیج
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 Tr Poaceae Aegilops crassa  Boiss. 5 گندم نیای ضخیم

- Ch Chenopodiaceae Aellenia glauca  Boiss. 6 

 Ch Papilionaceae Alhagi camelorum  Boiss. 7 خارشتر ایرانی

 Ch Euphorbiaceae Andrachne telephioides L. 8 ناز بیابانی

 Ch compositae Artemisia sieberi Besser subsp. 9 درمنه

 Tr Poaceae Avena fatua L. 10 گندم کاهو

 Tr Poaceae Bromus danthoniae Trin. 11 جارو علفی هرز

 Tr Poaceae Bromus sterilis L. 12 جارو علفی نازا

 Tr Poaceae Bromus tecterum L. 13 جارو علفی بامی

 He Poaceae Bromus tomentelus  Boiss. 14 جارو علفی

 Ch Capparidaceae Capparis spinosa L. 15 علف مار

 Tr Compositae Carthamus tinctorius  L. 16 گلرنگ

 Tr Compositae Centurea arvensis  Lam. 17 گل گندم 

 Ch Compositae Centurea virgata Lam. 18 ایگل گندم ترکه

 He Convolvulaceae Convolvulus oxyphyllus Boiss. 19 پیچک برگ تیز

 Fn Solanaceae Lycium barbatum Pun. 20 دیوخار

 He Compositae Cousinia diezii Rech. f. 21 هزار خار کوهی

 Cr Poaceae Cynodon dactylon (L.) pers. 22 مرغ

 Fn Ephedraceae Ephedra equisetina  L. 23 ارمک

 Tr Poaceae Eremopyrum distans (C.koch) 24 بیابان گندمی تنک

 He Euphorbiaceae Euphorbia falcate  L. 25 هاللیفرفیون 

 He Rubiaceae Galium boreale  L. 26 شیر پنیر

 He Rutaceae Haplophyllum suaveolens Bge. ex Boiss. 27 سدابی

 He Papilionaceae Hedysarum callitrix Boiss. 28 اسپرسی زیبا
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 Tr Cistaceae Helianthemum nummularium ( L.) Miller 29 گل آفتابی جنوبی

 Tr Poaceae Hordeum glaucum Steud. 30 جو هرز

 Ch Rosaceae Rosa persica Michx. Exjuss. 31 ورک

 Tr Compositae Koelpinia linearis  L. 32 چنگال گنجشک 

 Tr Compositae Lactuca glaucifolia Boiss. 33 کاهوی نوک دراز

 Tr Caryophylaceae Minuartia hybrid (vill.) Schischk. 34 مرواریدی دورگ

 Ch Chenopodiaceae Noaea mucronata (Forsk.) Aschers. 35 خارکو

 He Compositae Onopordon acanthium  L. 36 خار پیرزن

 Ge Orobanchaceae Orobanch caesia Reichenb. 37 گل جالیز کاهویی

 Tr Poaceae Phalaris minor Retz. 38 دانه قناری

 Tr Poaceae Phleum paniculatum Hudson 39 دم موشی 

 He Labiatae Phlomis cancellata Bung. 40 گوش بره سفید

 Ge Poaceae Poa bulbosa  L. 41 چمن پیازک دار

 Fn Rhamnaceae Rhamnus frangula  L. 42 گردوی کوهی

 Ch Chenopodiaceae Salsola kerneri (Wol.)Botsch 43 شور البرزی

 Ch Chenopodiaceae Salsola Orientalis S. G. Gmelin 44 شور شرقی

 Ch Chenopodiaceae Salsola richteri Karel. ex Litw. 45 شور درختی ترکمنی

 He caryophyllaceae Silene crispans Litw. 46 سیلن فردار

 Ch Chenopodiaceae Souada physophora Pall. 47 ایسیاه شور بوته

 Ch Labiatae Stachys lavandulifolia Vahi. 48 چای کوهی

 He Labiatae Stachys turcomanica Trautv. 49 ای ترکمنستانیسنبله

 He Poaceae Stipa barbata Desf. 50 استپی ریش دار

 Tr Poaceae Stipa capensis Thunb. 51 استپی امید نیک

 He Poaceae Stipa hohenackeriana Trin. & Rupr 52 استپی بیابانی
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Fn فانروفیت :Tr تروفیت :He همی کریپتوفیت :Cr کریپتوفیت :Ch کاموفیت : 

پوشش تاجی گیاهان منطقه بر اساس فراوانی گیاهان از نظر طبقه بندی رانکایر، در شیوه های مدیریتی مختلف  (2)تصویر 

نشان می دهد. بر این اساس کاموفیت شکل زیستی غالب بوده و غلبه این اشکال در مراتع قرق شده بیشتر از سایر قسمت هاست. 

رابطه معنی داری  (2)ا شده در محدوده قرق نیز دیده می شود. در جدول افزایش فرم تروفیت نیز در اراضی شخم خورده و ره

های زیستی فانروفیت، ژئوفیت، فرمبر این اساس برداری و اشکال زیستی گیاهان انجام شده است. های متفاوت بهرهمقایسه شیوه

 ند.  دار نبودهای چرایی )مناطق مدیریتی( دارای تفاوت معنیکریپتوفیت با توجه به شدت

 جج

 

  میانگین تاج پوشش بر اساس فرم زیستی -2 شکل

 اشکال زیستی گیاهانو  )نام(برداریهای متفاوت بهره: رابطه معنی داری مقایسه شیوه 2 جدول
P-value F R 

Square مشخصات گیاهی 
 تروفیت 026/0 715/4 000/0*

 کاموفیت 309/0 435/79 000/0*

 کریپتوفیتهمی  003/0 617 005/0*

ns 192/0 109 001/0 فانروفیت 

ns 980/0 815/1 010/0 ژئوفیت 

ns 394/0 951/1 011/0 کریپتوفیت 

 تاج پوشش کل 441/0 262/14 000/0*
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اراضی رها شده 
مراتع کلید 
مراتع بحرانی

 Tr Gramineae Taeniatherum crinitum Nevski. 53 گیسوچمن

 Tr Apiaceae Torillis leptophylla L. 54 ماستونک نازک برگ

 Tr Apiaceae Turgenia latifolia L. 55 گیس چسبک

 Fn Zygophyllaceae Zygophyllum atriplicoides Fisch. 56 قیچ ارمنستانی
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 ای در مناطق مدیریتی بررسی تفاوت ترکیب گونه -3-5

و آماره کای اسکوئر مورد آزمون  SPSSهای متفاوت مدیریتی از طریق نرم افزار ای در عرصهوجود تفاوت در ترکیب گونه

آورده شده است. بر این اساس ترکیب گیاهی موجود در مراتع قرق شده و اراضی رها شده در  3قرار گرفته و نتایج در جدول 

های مدیریتی دارای تفاوت معنی د با دیگر شیوهدار با مراتع بحرانی است. ترکیب گیاهی مراتع کلیمحدوده قرق دارای تفاوت معنی

 (.>05/0Pباشد )دار می

 ها از نظر آماریای در هر یک از عرصه: بررسی تفاوت در ترکیب گونه3جدول شماره 
               

 مدیریت مدیریت
 مراتع بحرانی مراتع کلید اراضی رها شده مراتع قرق شده

 ns053/0 000/0* 000/0* - مراتع قرق شده

 ns052/0 016/0* - 000/0* اراضی رها شده

 016/0* - 016/0* 000/0* مراتع کلید

 - ns053/0 ns052/0 *000/0 مراتع بحرانی

                  :ns  ،داروجود تفاوت معنی :*عدم وجود تفاوت معنی دار 

 

 مقایسه درصد تاج پوشش  -3-6

 ای بر اساس فرم زیستی از طریق آزمون آنووا یکطرفه و مقایسه میانگین دانکن بررسی شده است.   در این بحث ترکیب گونه
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 های مدیریتیهای زیستی در انواع شیوه: مقایسه فرم3شکل شماره 

میزان در بر اساس نتایج به دست آمده از طریق آزمون دانکن بیشترین میزان گیاهان کاموفیت در منطقه قرق و کمترین این 

(. >05/0Pاراضی رها شده مشاهده شده است. میزان گیاهان کاموفیت در تمامی مناطق مدیریتی دارای تفاوت معنی دار است )

در اراضی رها شده دارای بیشترین مقدار و در مراتع کلید دارای کمترین مقدار ( Carthamus tinctorius  L)میزان گیاهان تروفیت 

(. کمترین >05/0Pهای مدیریتی دارای تفاوت معنی دار است )ن تروفیت در اراضی رها شده با سایر شیوهباشد. میزان گیاهامی

ها در چهار شیوه مدیریتی دارای تفاوت معنی کریپتوفیتحال میزان همیباشد ولی با اینها در مراتع کلید میمیزان همی کریپتوفیت

 ن ژئوفیت، فانروفیت و کریپتوفیت که از نظرآماری معنی دار نبودند، آورده نشده است. باشد. الزم به ذکر است نمودار گیاهادار نمی

 

 بحث  -4

در منطقه مورد مطالعه گیاهان از فرم های زیستی متفاوتی برخوردار بودند. بیشترین میزان فرم زیستی مشاهده شده مربوط به 

در محدوده مورد مطالعه است. میزان  Artemisia sieberiباشد که با توجه به درمنه زار بودن منطقه مربوط به گونه ها میکاموفیت

ها در اراضی رها شده دارای میزان بیشتری است و این مربوط به آغاز توالی ثانویه پس از قرق اراضی شخم خورده تروفیت
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به عنوان گونه غالب شناخته شده است. هر چند که در مناطق مدیریتی که چرا زیاد  با توجه به استپی بودن منطقه درمنهباشد. می

سال تفاوت چندانی در پوشش  13بوده درمنه کاهش یافته است و گونه هایی مانند ورک جایگزین شده اند و علیرغم قرق طی 

. یجاد علفزار و یا گونه های درختی وجود نداردمشاهده نگردید. شرایط منطقه ایجاب می کند که تیپ غالب درمنه باشد و احتمال ا

شود جهت بهبود شرایط مراتع بحرانی و کلید برنامه ریزی، مدیریت و کاهش تعداد دام انجام شود و همینطور پایش پیشنهاد می

 صورت گیرد.  ارزیابی اقدامات صورت گرفته و برنامه ریزی صحیح مراتع در جهت
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Abstract 

In order to proper and administrative management of rangelands, correct understanding of current condition and 

reducing or enhancing factors is essential. It is important to achieve the trend of vegetation changes in order to optimum 

management and rangeland planning in enclosure and grazing rangelands. The study area is located in rangelands of 

Bojnourd city in Northern Khorasan Province. The effect of 4 management practices on plant composition had been 

studied, practices are including enclosure (13-year period), abandon tilled lands in enclosure area, key and critical 

rangelands. Sampling was throw 5 transect and 50 plot (1*1 m) in each management practice. Vegetation cover and then 

life forms studied in plots. Data analyses was through SPSS software, One-way ANOVA test, Duncan mean-squared test 

and Chi-squar test. The results showed that plant composition in enclosure and tilled enclosure had significant difference 

with other practices. Totally results showed the percentage of vegetation cover had decreased with increasing in livestock 

grazing.  
Keywords: vegetation cover, range management, plant composition, range planning 
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