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  چكيده

دست براي اعمال مديريت صحيح و اصولي در مراتع بايستي منابع موجود در آن دقيقا ارزيابي شوند تا بتوان از اطالعات به

مطالعه كيفي سالمت مرتع، ابزار مناسبي براي بررسي وضعيت مدت و بلندمدت استفاده كرد. ميانهاي ريزيآمده در برنامه

مرتع توسط مرتعداران و مديران مرتع است. بنابراين، در اين مطالعه كارايي روش سالمت مرتع در مراتع ييالقي منطقه سوباتان 

هاي سالمت مرتع در منطقه منظور بررسي تغييرات ويژگيبه مورد ارزيابي قرار گرفت. اقليم مرطوب سردبا  شهرستان تالش

هاي و چراي سنگين انتخاب شد. سپس ويژگي سال) 10( سوباتان سه نوع مديريت شامل؛ منطقه مرجع، قرق بلندمدت

گانة  17هاي هاي مرتعي توسط شاخصپايداري خاك و رويشگاه، عملكرد هيدرولوژيك و سالمت موجودات زندة اكوسيستم

هاي سالمت مرتع مشخص شد. شده، رتبة هر يك از شاخصهاي تعيينسالمت مرتع تعيين شدند. بعد از امتيازدهي شاخص

در نتايج نشان داد كه در رويشگاه قرق بلندمدت، پايداري خاك و رويشگاه، عملكرد هيدرولوژيك و سالمت موجودات زنده 

هاي مورد مطالعه در مقايسه با منطقه مرجع ا در منطقه چراي سنگين ويژگيمتعادل قرار دارند. اما با افزايش شدت چر طبقه

تواند در مراتع ييالقي سوباتان با طوركلي نتايج اين مطالعه نشان داد كه مدل سالمت مرتع مي. بهرفتندگدر طبقه حاد قرار 

دهد كه اين روش دهد. اين امر نشان ميميائه شرايط اكولوژيكي تقريباً مشابه و سه نوع مديريت مختلف، ارزيابي متفاوتي را ار

هاي سالمت مرتع، از بين شاخصهمچنين باشد. هاي موجود در اين سه نوع مديريت ميها و تفاوتقادر به تشريح اختالف

بيشترين تأثير و شاخص شيار، فرسايش بادي، الگوي جريان آب و خندق  ،هاي مربوط به ويژگي سالمت موجودات زندهشاخص

توان ميبر اساس نتايج حاصل از روش سالمت مرتع در تفسير وضعيت مرتع، ين تأثير را بر روي سالمت مرتع داشتند. كمتر

براي اين مناطق و  )بذرپاشياز قبيل ( هاي احياييو پيشنهاد روش هاي چراييمانند اعمال سيستم ناسبمتصميم مديريتي 

 پيشنهاد كرد.  ،براي جلوگيري از روند تخريب مناطق مشابه

  

  .سالمت مرتع، منطقه مرجع، قرق بلند مدت، چراي شديد، تالش :هاي كليديواژه

  

  

  

                                                      
  دانشيار دانشگاه محقق اردبيلي -1

  دانشگاه محقق اردبيلي استاديار -2

  moameri@uma.ac.ir*: نويسنده مسئول: 

  آموخته كارشناسي ارشد مرتعداري، دانشگاه محقق اردبيليدانش -3
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  مقدمه

علم ارزيابي مرتع دائما در حال تغيير و دگرگوني 

هاي اين علم طوريكه مفاهيم و دستورالعملاست به

همچنان به تكامل خود ادامه داده و هر سال مفاهيم و 

شود. ع ارائه ميهاي نويني براي بررسي وضعيت مرتروش

مناسب ي ست مرتع باعث تصميمگيردريابي و ارزشناخت 

د موجوي يتهاودفع محدرنيز و قابليتها ، ناييهااتوره بادر

مديريتي پوشش گياهي چنانچه ي برنامههادد. ميگر

 نند ضامناند ميتودگراء جرو احي اطر، هدفمند

ت طالعااپوشش گياهي منطقه باشند. ار از پايدداري برهبهر

ئه و اراتفسير دي در يازين تأثير ابر وه وشش گياهي عالپ

  ). 22ميكنند (ء يفاابخيز زه آمديريتي يك حودات پيشنها

 )15( است شناختيبوماصول  بر اساس مرتع مديريت

 گرفته صورت در مرتع كه مديريتي هايارزيابي تاكنون و

 صورتبه كه ساختاري بوده هايارزيابي بر اساس بيشتر

 و تراكم درصد پوشش، توليد، نظير مواردي به كمي

 ارزيابي هايبه مدل و است شده پرداخته گياهي تركيب

روش از استفاده امروزه با كه آن وضعيت و مرتع سالمت

است  توجه شده كمتر شود،مي تعيين جديدي نسبتاً  هاي

). ارزيابي سالمت مرتع، اطالعاتي راجع به عملكرد 6و  1(

كند. اين روش ارزيابي، وژيك فراهم ميفعلي رويشگاه اكول

هاي ارزيابي كننده اطالعاتي است كه در ديگر روشتأمين

در  مؤثرقابل دسترسي نبوده و وضعيت سه صفت انتخابي 

پايداري خاك و رويشگاه، ( شاملبيان سالمت منطقه 

) را ارائه عملكرد هيدرولوژيك و سالمت موجودات زنده

در مراتع بر اساس سه جزء  اين ارزيابي. )12( كندمي

گيرد كه تحت عنوان صفات سالمت مرتع صورت مي

پايداري خاك و رويشگاه، شوند و عبارت از ناميده مي

 باشندعملكرد هيدرولوژيك و سالمت موجودات زنده مي

)14( .  

ي شاخصها، مرتعدي عملكري يژگيهاده از وستفاا

تع اريابي ماي ارزبرك و نيز روش سالمت مرتع سطح خا

است. ارزاني گرفته ار قررد توجه مودي يازتوسط محققين 

) در بررسي اثر مديريت بر تغييرات 2006و عابدي (

هاي سالمت مرتع بيان كردند كه اين روش؛ روشي ويژگي

كيفي و سريع براي ارزيابي وضعيت مرتع و قضاوت در 

گيري باشد و با يكبار اندازههاي مديريتي ميمورد فعاليت

نمايد. مرتع در مورد شرايط و وضعيت مرتع قضاوت ميدر 

دليل كمّي نشدن اين روش امكان پايش دقيق تغييرات به

هاي وضعيت مرتع وجود ندارد؛ ولي ها و ويژگيشاخص

توان با انجام مطالعات بيشتر و اجراي اين روش در مي

ها را مناطق و تيمارهاي مختلف، طبقات توصيفي شاخص

هاي اوليه را در جهت تعيين ي نمود و گامتر و كمّدقيق

هاي مناسب براي تعيين وضعيت و سالمت مرتع شاخص

ه ـمنطقروش را در ن ـيايشان اين ـهمچنطي نمود. 

و د ـنار دادرـقن وـمرد آزوـموه اـند سن و زرطالقااورازان 

ه ـمنطقد رـين عملكـبي شديدوت ه گرفتند كه تفاـنتيج

اي ثر چرد و در اشوميه مشاهديابي ارزمنطقه و ع ـمرج

يافته ي ضي كاهش شديداراسالمت ، تعاشخم مردام و 

) در قالب مدلي كيفي با 2000و همكاران ( 1پالنتست. ا

شاخص سه ويژگي عملكردي شامل  17استفاده از 

پايداري خاك و رويشگاه (توانايي رويشگاه براي كنترل 

نند ها و محدود كردن هدررفت منابع خاك ماآشفتگي

آب و باد)، عملكرد هيدرولوژيك  وسيلةهعناصر و مواد آلي ب

(ظرفيت رويشگاه براي كسب و ذخيره بارش، كنترل 

رواناب و ذخيره ذوب برف (در صورت وجود) و نيز حفظ 

ها و تجديد آن در مراحل تخريب و سالمت پتانسيل

موجودات زنده (ظرفيت رويشگاه در حمايت از خصوصيات 

هاي ملكردي جوامع مربوطه در برابر آشفتگيساختاري و ع

ها) را ارئه نمود. ايشان طبقه متعادل محيطي و تجديد آن

احمدي و  عنوان آستانه سالمت مرتع در نظر گرفتند.را به

انداز براي ) مدل تحليل عملكرد چشم2009همكاران (

ارزيابي سالمت مرتع با استفاده از سه شاخص عملكردي 

، پايداري و چرخه غذايي در سه نوع شامل نفوذپذيري

رهاشده، قرق مديريت مرتع شامل قرق كامل، قرق نيمه

نما استان ها را در پارك جهانرهاشده و مناطق مجاور آن

گلستان بررسي كردند. ايشان بيان كردند كه مديريت 

طور مستقيم بر روي خصوصيات اكولوژيكي مرتع كه به

شش گياهي است هاي خاك و پووابسته به ويژگي

هاي معرف اكولوژيك مرتع را تأثيرگذار بوده و شاخص

كند. همچنين قرق نسبت به مناطق كنار دچار تغييرات مي

ها داراي ميانگين باالتري بوده و آن از لحاظ شاخص

در بهبود  قرق دهنده موثر بودن عمليات اصالحينشان

                                                      
3. Pellant 
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) 2011و همكاران ( 1باشد. شلينسبي وضعيت مراتع مي

تركيب دو مدل سالمت مرتع و مدل توالي را براي ارائه 

در مراتع چارچوب مناسب براي مديريت پوشش گياهي 

بررسي كردند و بيان نمودند كه تلفيق اين دو غرب آمريكا 

مدل براي مديريت اكوسيستم مفيد بوده و روش مناسبي 

گيري در مورد اكوسيستم فراهم را براي فرآيند تصميم

ابراهيمي و همكاران  ،)1997يزا و همكاران (دسوكند. مي

) نيز گزارش دادند 2013مهدوي و همكاران ( و) 2011(

هاي در نظر ها و ويژگيطبقات توصيفي شاخصكه 

قادرند در يك رويشگاه با سالمت مرتع شده در مدل گرفته

هاي مديريتي متفاوت شرايط اكولوژيكي يكسان و شيوه

    ه دهند.هاي متفاوتي ارائارزيابي

با توجه به اهميت بررسي وضعيت مراتع كه از اركان 

هاي چراي هاي مرتعداري و سيستماساسي در تعيين روش

باشد، همچنين از آنجايي كه استفاده از دام در مرتع مي

روش سالمت مرتع براي بررسي وضعيت مراتع در ايران، 

 استپي انجام شدهتاكنون بيشتر در مراتع استپي و نيمه

كمتر به مراتع ييالقي اقليم هيركاني  نسبتاًاست و 

پرداخته شده است، هدف از انجام اين تحقيق بررسي 

كاربرد اين روش در مراتع ييالقي منطقه سوباتان 

  شهرستان تالش استان گيالن بود. 

  

  هامواد و روش

  مشخصات منطقه مورد مطالعه
شهرستان تالش در شمال غرب استان گيالن واقع 

كه از شمال به شهرستان آستارا، از جنوب به  است شده

هاي رضوانشهر و ماسال، از شرق به درياي خزر شهرستان

موقعيت 	رسد.و بندرانزلي و از غرب به استان اردبيل مي

) ارائه شده است. 1منطقه مورد مطالعه در شكل (

 5/71باشد رشته كوه البرز مي كوهستان تالش كه دنباله

هرستان را در برگرفته است. اين ناحيه درصد مساحت ش

متر و مراتع  2500دليل پوشش جنگلي تا ارتفاعات به

مراتع اي برخوردار است. ييالقي علفزار، از اهميت ويژه

ييالقي سوباتان روبروي بلندترين رشته كوه تالش يعني 

 36در فاصله ريشكاجي يا ريشگاسر قرار دارد. اين مراتع 

كيلومتري جنوب  22شهر تالش و كيلومتري شمال غرب 

                                                      
1 . Shely 

 17"تا  48°و 42´و 29"درياچه نئور اردبيل، واقع در 

 54"تا  37°و  56´و 13"طول شرقي  و  48°و  43´و

متري  1880 - 1970عرض شمالي در ارتفاع  37°و  57´و

). منطقه سوباتان 1هاي آزاد قرار دارد (شكل از سطح دريا

مرطوب سرد  طبق روش دومارتن داراي اقليم بسيار

هاي هاي منطقه عموماً حاصل عبور تودهباشد. بارندگيمي

طرف ارتفاعات منطقه زا از درياي خزر بههوايي باران

باشد. متوسط بارندگي ساليانه منطقه مورد مطالعه مي

باشد. متوسط صورت باران و برف ميمتر بهميلي 800

 درصد است 76هاي سال رطوبت نسبي منطقه در ماه

)11( .  

بعضي از خصوصيات خاكشناسي منطقه مورد مطالعه 

طبق مطالعات  ).11) ارائه شده است (1در جدول (

ميداني، پوشش گياهي منطقه تحت تأثير شرايط اقليمي، 

توپوگرافي و نوع خاك داراي تركيب متنوعي از گياهان 

و  Graminae ،Legominosae ،Rosaceaeخانواده 

Labiatae ي گياهي در اشكال رويشي هاو ساير تيره

باشد. ليست اي مياي و درختچهساله، چندساله، بوتهيك

فلورستيك گياهان موجود در منطقه مورد مطالعه در 

دام استفاده كننده از منطقه، ) ارائه شده است. 2جدول (

  گوسفند نژاد زل است. 

  

  
  سوباتان تالش - : نقشه منطقه مورد مطالعه1شكل 
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)11( سه برخي از خصوصيات شيميايي خاكها در دو منطقه قرق و چراشده: مقاي1جدول   
 منطقه چرا شده منطقه قرق منطقه مرجع شاخص

pH 95/6  8/6  17/7  

(دسي زيمنس بر متر)  EC 25 /0  27 /0  21 /0  

(درصد)  OM 41/3  09/2  38/3  

(درصد)  Lime 2/15  28/20  34/14  

گرم بر كيلوگرم)(ميلي  K 12/250  32/232  13/258  

(درصد)  Gravel 2/41  13/40  76/42  

(درصد)   N 75/0  7/0  14/0  

(درصد)  Silt 1/50  3/50  13/47  

(درصد)  Clay 6/11  3/11  75/12  

(درصد)  Sand 23/39  40/38  12/40  

اينسپتي سويل -انتي سويل  انتي سويل1 - اينسپتي سويل2 نوع خاك  اينسپتي سويل  -انتي سويل   

cm(  30 -25( عمق متوسط خاك  30 -25  30 -25  

  

 : ليست فلورستيك گياهان موجود در منطقه مورد مطالعه2جدول 

منطقه   خانواده  نام علمي  منطقه حضور  خانواده  نام علمي

  حضور

Acantholimon  armenum Plumboaginaceae م، ق، چ* Hordeum violaceum Gramineae م، ق 

Acillea millefolium Compositae ق Lolium rigidum Graminae  م، ق 

Agropyron intermedium Graminae  م، ق Lotus cornicolatus Legominosae  م، ق 

Alchemilla persica Rosaceae  ق، چ Medicago sativa Legominoseae م، ق 

Anthemis altissima Compositae چ Melica persica Gramineae م، ق، چ 

Artemisia  aucheri  Compositae  م، ق، چ Noaea  mucronata  Chenopodiaceae  م، ق، چ 

Astragalus  aegobrornus  Legominosae  م، ق Onobrychis cornuta Legominosae ق 

Astragalus  gossypintos Legominosae  م، ق، چ Papaver rhoeas Papaveraceae  چ 

Bromus  danthonica  Graminae  م، ق Poa bulbosa  Graminae م، ق، چ 

Boissiera  squarrosa  Graminae  م، ق Poa  trivals  Graminae  م 

Bromus  tectorum  Graminae  م، ق Potentilla reptans Rosaceae  م، چ 

Campanula simplex Campanulaceae م Poterium sanguiosorba Rosaceae م، ق 

Cirsium  Vulgare  Asteraceae  ق، چ Ranunculus arvensis Anunculaceae م، ق 

Cousinia  squarrosa  Asteraceae  م، ق Stachys lavandulifolia Labiateae م، ق، چ 

Crataegus monogy  Rosaceae ق Stipa barbata Graminae  ق، چ 

Cynodon dactylon Graminae  م، ق Stipa  hohenackeriana  Graminae  م، ق 

Dactylis glomerata Graminae م، ق Taraxacum montanum Compositae م، چ 

Ephorbia aucheri  Ephorbiaceae چ Thymus fedtschenkoi Labiatae م، ق 

Phlomis oliviery Labiatae م، ق، چ Trifolium fragiferum Legominoseae  م، ق 

Ferula gummosa Umbliferaceae  ق Trifolium pratensis Legominoseae م، ق 

Festuca arundinacea Gramineae م، ق Triffolium  repens Legominosae  م، ق 

Festuca ovina Graminae  م، ق Veronica polita Schrophulariaceae  چ 

Galium verum Rubiaceae چ Vicia ervilia Legominosae  ق 

Geranium collinum Geraniuceae چ Erodium cicutarium Geraniaceae چ 

Hordeum bulbosum Graminae  م، ق Scariola orientalis Compositae م، ق 

Scabiosa flavida Dipsaceae ق     

  *: م: مرجع؛ ق: قرق؛ چ: چراي شديد

  

                                                      
1. Entisoil  
2. Inceptisoil 
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  روش تحقيق

عمليات ميداني تحقيق حاضر در زمان گلدهي 

هاي غالب مرتع در ارديبهشت و خرداد انجام شد. بعد گونه

بازديد از منطقه مورد مطالعه، در  هاي اوليه واز بررسي

ابتدا با كمك اطالعات موجود، سه منطقه با شرايط 

 و شرايط توپوگرافي تقريباً يكسانمديريتي متفاوت 

ظرفيت چراي /مرجع (منطقه چراي سبك انتخاب شدند.

اين منطقه بر اساس محاسبات انجام شده در اين تحقيق 

رداري حدود بمدت بهره واحد دامي است و 2220حدود 

مياني منطقه مورد  در قسمتكه  )استدر سال روز  90

) مراتع داراي 1994و همكاران ( 1وستقرار دارد. مطالعه 

مديريت خوب را كه عملكرد و ثبات خوبي دارند را به 

عنوان معيار و منطقه مرجع تعريف نمودند. ارزاني و 

) نيز منطقه تحت چراي سبك دام كه 2006همكاران (

باشند را منطقه مرجع ي ثبات و پايداري مناسبي ميدارا

كنند كه ساير مناطق مرتع براي كنند و بيان ميمعرفي مي

قرق منطقه توان با اين منطقه مقايسه نمود. ارزيابي را مي

 سال 10مدت بهطوالني مدت كه از ورود دام در اين مرتع 

و منطقه  شودجلوگيري شده و توسط قرقبان محافظت مي

ظرفيت چراي اين منطقه بر اساس كه راي سنگين چ

 واحد دامي است ولي 1500محاسبات انجام شده حدود 

دليل دام مازاد و اينكه مسير عبور عشاير در اين منطقه به

و بر اساس نظرات  فشار چراي دام زياد است ،رو استكوچ

 2500كارشناسان منابع طبيعي در مواقع كوچ، حدود 

  . )11( كنندمراتع چرا مي واحد دامي از اين

ابتدا  ،سپس با توجه به دستورالعمل سالمت مرتع

 محل در قالب منطقه مرجع شناسايي هر توان رويشگاه در

شاخص سالمت  17گاه ميزان درجه انحراف ، آن)13( شد

مرتع در مناطق ارزيابي نسبت به منطقه مرجع امتيازدهي 

ارزيابي  ). در گام بعد با استفاده از روش18شد (

 اي وضعيت عملكردي سه ويژگي سالمت مرتعمشاهده

ها براي تعيين سالمت ترين شاخصتعيين گرديد و مهم

مرتع در منطقه مورد مطالعه معرفي شدند. براي تعيين 

ها در هر يك از واحدهاي مديريتي، منطقه معرف شاخص

هاي عنوان واحدهاي مطالعاتي) تعيين شدند و شاخص(به

نند توليد ساالنه، درصد الشبرگ، درصد مواد مختلف ما

                                                      
1.  West   

هايي گيري شدند. شاخصگياهي مرده و خاك لخت اندازه

مانند وجود شيار، الگوي جريان آب، وجود گالي، خاكرفت 

هاي عملكردي و ساختاري برآوردها در و گروه

اندازهاي مختلف نيز مورد ارزيابي قرار گرفتند. چشم

و همكاران  2شده توسط پايك منظور از الگوي ارائهبدين

) استفاده شد. بررسي ارتباط بين مشاهدات صورت 2002(

ها و تعيين درجه انحراف هر شاخص از گرفته از شاخص

منطقه مرجع اكولوژيك براي صفات سالمت مرتع شامل 

پايداري خاك و رويشگاه، عملكرد هيدرولوژيكي و سالمت 

مت مرتع به موجودات زنده انجام گرفت. سپس صفات سال

سه طبقه سالم، در خطر و بيمار تقسيم شدند، كه اين 

بندي توسط انجمن ملي تحقيقات آمريكا ارائه شده طبقه

هاي شاخص مناسب براي ارزيابي ويژگي. )3( است

كه مقادير آن در مناطق  استعملكردي مرتع شاخصي 

در پايان بر اساس  .)8( تخريب يافته و مرجع تغيير كند

ناطق مديريتي انتخاب شده، كارايي مدل در اختالف م

هاي متفاوت از نظر درجه سالمت مرتع مورد معرفي عرصه

هايي كه بيشترين ارزيابي قرار گرفت و همچنين شاخص

عنوان اختالف در ارزيابي سالمت مرتع را نشان داداند، به

هاي داراي كارايي مناسب در مدل براي منطقه شاخص

  ). 18معرفي شدند (

  

  نتايج 
نتايج حاصل از ارزيابي كيفي سالمت مرتع در كار 

منظور بررسي توانايي طبقات هاي مخصوص بهبرگ

هاي اين مدل در نشان دادن ها و ويژگيتوصيفي شاخص

هاي مختلف در منطقه مرجع و ها، بين رويشگاهتفاوت

مناطق ارزيابي قرق و چراي شديد ثبت گرديد كه به علت 

ات، خالصه اطالعات و نتايج حاصل از حجم زياد اطالع

هاي منطقه مرجع حوزه گيري شاخصمشاهدات و اندازه

 ) ارائه شده است.3آبشار ورزان سوباتان در جدول (

 

  مرجع منطقه - 

در مناطق مورد بررسي اكثر طبقات توصيفي ارائه 

) كارايي الزم را داشته و تنها در 2000شده توسط پالنت (

مانند توليد و تركيب گياهي  كمي هايشاخصمورد 

                                                      
2-Payke  

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

00
80

89
1.

13
95

.1
0.

4.
7.

3 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 r

an
ge

la
nd

sr
m

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             5 / 14

https://dorl.net/dor/20.1001.1.20080891.1395.10.4.7.3
https://rangelandsrm.ir/article-1-425-en.html


  455                                                                                                ...بررسي وضعيت مرتع با استفاده از مدل سالمت مرتع 

 

 

 

در منطقه مرجع سهم هاي الزم صورت گرفت. تعديل

عملكردي، توليد،  -هاي ساختاريهايي نظير گروهشاخص

هاي گياهي، خاك لخت، پايداري تركيب و توزيع گونه

گرفته در خاك و تخريب خاك سطحي در تغييرات صورت

وي هاي نظير شيار، الگشاخصسالمت مرتع بيشتر از 

از ميان جريان آب، خندق و فرسايش بادي بود. 

هاي هاي مربوط به سالمت گياهان، شاخصشاخص

عملكردي، توليد، توانايي توليدمثل  - هاي ساختاريگروه

را در تغييرات گياهان چندساله و الشبرگ سهم بيشتري 

خاطر پوشش مناسب طوريكه بهايجاد شده ايفا نمودند. به

ري خاك؛ گسترش شيارها، جريان منطقه مرجع و پايدا

آب، فرسايش خندقي و بادي در منطقه ناچيز است. خاك 

اي و كم بود. مقدار الشبرگ صورت لكهلخت در منطقه به

درصد و جابجايي آن ناچيز بوده است.  14منطقه حدود 

پايداري سطح خاك در منطقه در حد انتظار اين رويشگاه 

هاي ملكردي، گونهع- هاي ساختاري بود. از نظر گروه

 Artemisia aucheri- Stipaچندساله مانند 

hohenackeriana-Astragalus gossypinus - Thymus 

fedtschenkoi  وAstragalus aegobrornus    در منطقه

در بعضي  Artemisia aucheriغالب بودند. گونه غالب 

ها مهرگان هوازي نظير مورچهنقاط در اثر فعاليت بي

و مير يا در حال خشك شدن است كه مرگ خشك شده 

طور متوسط باشد. توليد ساالنه بهدرصد مي 5/5آن حدود 

هاي كيلوگرم در هكتار بود كه اين مقدار در سال 521

هاي مرطوب شود. چراكه در سالباران بيشتر ميپر

ساله نقش مهمي در توليد برگ علفي يكهاي پهنگونه

 11گياهان مهاجم حدود درصد  كنند.علوفه بازي مي

 درصد بود. در صورت عدم مديريت صحيح مرتع، گياهاني

، Noaea mucronata ،Cousinia squarrosaنظير 

Scariola orientalis ،Boissiera squarrosa ،Bromus 

danthonia  وBromus tectorum  ممكن است در رويشگاه

 1200تعداد دام موجود در منطقه حدود گسترش يابند. 

) كه از ظرفيت چراي منطقه 11باشد (واحد دامي مي

كمتر است و اين باعث چراي سبك در منطقه مرجع شده 

  است.

  

  

  : اطالعات منطقه مرجع مراتع ييالقي سوباتان3جدول 
  شود.اي مشاهده مياي يا صفحهديده نمي شود، آثاري از فرسايش ورقهتعداد و گسترش شيارها  -1

  شود.ديده نمي ان آبحضور الگوي جري -2

  باشد.مي %4/8شود. ميزان سنگ و سنگريزه : در بعضي نقاط سنگ و سنگريزه به مقدار ناچيز در سطح خاك ديده ميرفتخاك - 3

  هاي كوچك.صورت لكهبه %18 خاك لخت:-4

  شود.ديده نمي خندق و فرسايش ناشي از آن -5

  گردد.مشاهده نمي فرسايش بادي -6

  باشد.ناچيز مي شبرگ جابجا شده و فاصله آنحجم ال -7

  قرار دارد كه نشانگر مقاومت فرسايش متوسط است.  3) در كالس 2001( 1هريك بر اساس آزمون پايداريپايداري خاك  -8

ياهان از طريق سنگ و سنگريزه در سطح خاك ديده متر ضخامت دارد، بافت خاك لومي رسي و هدررفت خاك به مقدار كم در بين گميلي 4-1بين  Aساختمان سطحي خاك افق  -9

  شود.مي

علت پذيري منطقه به) و نقش مهم آن در نفوذدرصد Artemisia aucheri )31به علت باال بودن درصد تركيب پذيري: تأثيرتركيب جوامع گياهي بر توزيع رواناب و نفوذ -10

  .پذيري خوب و رواناب كم استدواني عميق آن، نفوذريشه

متر مكعب گرم بر سانتي 20/1لومي است، ميانگين وزن مخصوص ظاهري خاك -متر ضخامت دارد. بافت خاك رسيميلي 4-1بين A افق هاي فشرده خاك: حضور و ضخامت اليه-11

  باشد.مي

برگان علفي نظير و پهن  -Artemisia aucheri - Stipa hohenackeriana  -Astragalus gossypinus –Thymus fedtschenkoi: هاي ساختاري و عملكرديگروه-12

Astragalus aegobrornus  هاي پرباران باشد به طوريكه در سالبرگان علفي ميدهند و بيشتر از پهنساله در اين منطقه پوشش قابل توجهي را به خود اختصاص ميهاي چندگونه و

  شوند.ساله نيز به مقدار كم در تركيب پوشش گياهي مشاهده مييان يكدهند. گندمبيش از نيمي از پوشش را به خود اختصاص مي

-در بعضي نقاط در اثر فعاليت بي Artemisia aucheriهاي ساختاري و عملكردي براي نشان دادن مرگ و مير گياهان استفاده شده است). : (از گروهمقدار مرگ و مير گياهان-13

  باشد.مي %5/5و مير حدود يا در حال خشك شدن است. ميزان مرگ ها خشك شده مهرگان هوازي نظير مورچه

  هاي گياهي، كه اين مقدار ارتباط مستقيم با شرايط آب و هوايي دارد.متر در زير پايهسانتي 2درصد پوشش الشبرگ با ضخامت  14حدود  ميانگين درصد پوشش الشبرگ: -14

                                                      
1 - Herik 
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  .... 3 جدولادامه 

هاي مرطوب شود چون در سالباران بيشتر ميهاي پرباشد كه اين مقدار در سالكيلوگرم در هكتار مي 521ليد علوفه ) به طور متوسط نه تو -(مجموعه توليدتوليد ساالنه مطلوب  -15

  كنند.ساله نقش مهمي در توليد علوفه بازي ميبرگ علفي يكهاي پهنگونه

اند وحتي باعث اشغال كل رويشگاه هايي كه در اثر تخريب مرتع و عبور از آستانه اكولوژيك ظاهر شدهي و يا غير بومي)، ليست گونهشامل (گياهان سمي بومپتانسيل گياهان مهاجم  -16

-اه مهاجرت كرده و در رويشگاه ديده ميه رويشگاند: منظور از گياهان مهاجم گياهاني است كه جامعه گياهي اصلي آنها در اين رويشگاه وجود ندارد ولي در اثر مديريت يا ديگر تغييرات بشده

 Bromus tectorum – Bromus danthonica – Scariola orientalis – Noaea mucronata- Cousiniaباشد. نظيردرصد مي 11شوند. درصد گياهان مهاجم حدود 

squarrosa- Boissiera squarrosa  توانند كل رويشگاه را اشغال كنند.لوژيك ميكه اين نباتات در اثر تخريب مرتع و عبور از آستانه اكو 

 Stipa hohenackeriana - Poa trivals -Astragalus aeqobranusبا توجه به شرايط آب و هوايي حاكم بر منطقه گياهاني نظير: توانايي توليد مثل گياهان چند ساله:  -17

– Artemisia aucheri – Bromus tomentellus  ند.زادآوري بهتري داشت 

  

  سال) 10( منطقه قرق بلند مدت - 

با توجه به نتايج حاصل از امتيازات شاخص و 

هاي سالمت مرتع در رويشگاه قرق بلندمدت ويژگي

جزء شاخص فشردگي سطح خاك، ساير مالحظه شد كه به

قرار گرفتند. الگوي جريان آب  2و  1ها در طبقه شاخص

وسعت كم منقطع و كوتاه، عدم وجود شيار و خندق و 

) نشان از پايداري سطح خاك درصد 7خاك لخت (حدود 

ها) و نيز آزمون پايداري خاك 3نسبت به فرسايش (كالس 

 Crataegus(هاي گوجه سبز توزيع نامنظم درختچه

monogynaها در منطقه و تشكيل دادن قطعات ) و بوته

ها باعث نگهداشت منابع منتقل شده از پيوسته توسط آن

باعث كوتاه شدن مسير جريان آب شده و آثاري  دست،باال

از حركت الشبرگ و هدر رفت سطحي خاك در زمين 

) در اين 4منطقه ديده نشد. با توجه به نتايج جدول (

رويشگاه همانند رويشگاه مرجع، آثاري از فرسايش شياري، 

خندقي و الگوي جريان آب مشاهده نشد كه مجموعه اين 

مناسب هيدرولوژيك اين  ها داللت بر عملكردشاخص

 754طور متوسط بهاين رويشگاه توليد ساالنه منطقه دارد. 

  كيلوگرم در هكتار بود.

صورت اي بهآثار تجمع مواد حمل شده در پاي گياهان بوته

 15ميزان پراكنده مشاهده شد. وجود سنگ و سنگريزه به

درصد در اثر فرسايش آبي يا بادي و وجود مناطق لخت 

تر بودن سطح خاك در درصد و روشن 5/18ن ميزابه

فضاهاي خالي ما بين گياهان نشان از آثار هدررفت خاك 

باشد. آزمون سطحي به مقدار كم در منطقه قرق مي

پايداري قرار گرفت،  3پايداري سطح خاك در كالس 

متر مكعب گرم بر سانتي 20/1ميانگين وزن ظاهري 

از پايداري متوسط ها نشان باشد. مجموعه اين شاخصمي

ها و محدود كردن خاك رويشگاه براي كنترل آشفتگي

طوريكه رفت منابع خاك توسط آب يا باد را دارد. بههدر

اين رويشگاه از لحاظ سالمت پايداري خاك و رويشگاه در 

مقايسه با رويشگاه مرجع در طبقه متعادل قرار گرفت 

ي منطقه دليل مديريت مناسب، تركيب گياه). به6(جدول 

، Artemisia aucheriهاي چندساله نظير عمدتًا از بوته

Astragalus gossypinus مانند هاي مرغوب و نيز فورب
Lotus cornicolatus ،Medicago sativa ،Poterium 

sanguiosorba ،Trifolium fragiferum  وTrifolium 

pratensis .تشكيل شده است  

  )پ: پايداري خاك، ت: توابع هيدرولوژيك،  س: سالمت موجودات زندهرويشگاه قرق بلند مدت ( ها بر: امتيازات شاخص4جدول 
  

  رديف

  

  هايويژگي

  اكوسيستم

  

  هاشاخص

  

  درجه انحراف منطقه ارزيابي ازمنطقه مرجع اكولوژيك

  ناچيز تا  متعادل  بحرانينسبتاً   بحراني

  متعادل

عدم مشاهده 

  تا ناچيز

  √          شيارها  پ ، ت  1

  شود.اي مشاهده ميتوضيحات: در منطقه آثاري از فرسايش ورقه اي يا صفحه

  √          الگوي جريان آب  پ ، ت  2

  شود.قطع ديده ميتوضيحات: ناچيز در منطقه شدت فعاليت فرسايش آبي هميشه بيشتر از بادي است و در صورت رگبار شديد رواناب و الگوي جريان آب كوتاه و من

      √      رفتخاك  پ ، ت  3

  سنگ و سنگريزه مشاهده شد. %15اند. ميزان توضيحات: سنگ و سنگريزه در نتيجه اتالف خاك در اثر فرسايش بادي يا آبي آشكار شده

      √      خاك لخت  پ ، ت  4

  اند.هاي فيزيكي و بيولوژيك پوشيده شدهبعضي از نقاط توسط پوستهكند. مناطق لخت در باشد اين مقدار به صورت فصلي تغيير ميمي %20توضيحات: درصد خاك لخت در اين منطقه حدود 
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  .....  4ادامه جدول 

  √          خندق  پ ، ت  5

  شود.توضيحات: خندق ديده نمي

    √        گذاري)فرسايش بادي (منطقه برداشت يا رسوب  پ  6

  شود.يده ميد Artemisia aucheriتوضيحات: آثار تجمع مواد حمل شده از مناطق ديگر در پاي گياهان بوته اي نظير 

      √      حركت الشبرگ  ت  7

  ساله علفي پهن برگ است.اند. اين جابجايي بيشتر مربوط به نباتات يكهايي كه از نظر اندازه در طبقه زير قرار مي گيرند جابجا شدهتوضيحات: به طور متوسط الشبرگ

      √      پايداري سطح خاك به فرسايش  پ ، ت ، س  8

  قرار گرفت. 3توضيحات: در آزمون پايداري خاك در كالس 

      √      هدر رفت سطحي خاك و تخريب  پ ، ت ، ش  9

بود به علت پوشش خوب خاك كمترين و در نقاطي كه گياهان يك  Astaraglus gossypinusو  Artemisia aucheriتوضيحات: منطقه در نقاطي كه پوشيده از گياهان بوته اي نظير 

  درصد مي باشد 15ديده مي شد. همچنين در نقاط فاقد پوشش گياهاي بيشترين هدر رفت خاك ديده مي شود. ميزان درصد سنگ و سنگريزه  Aساله غالب بودند تخريب افق 

تركيب جوامع گياهي و توزيع آن با توجه   ت      10

  به رواناب  و نفوذپذيري

      

√  

    

 Astaraglus gossypinus, Artemisia aucheri )35اي چند ساله خصوصاً گياه ساله و كاهش گياهان بوتهتوزيع جوامع گياهي (افزايش نباتات يك توضيحات: در اثر تغييرات در تركيب و

  تركيب گياهي)) نفوذپذيري به مقدار متوسط تحت تأثير قرار گرفته است. درصد

        √    فشردگي خاك  پ ، ت ، س  11

هـاي فشـرده كردنـد اليـهمهره نظير مورچه فعاليـت مـيهايي كه موجودات بيباشد. در پالتگرم بر سانتي متر مكعب مي 20/1وص ظاهري در اين منطقه حدود توضيحات: ميانگين وزن مخص

  مشاهده نشد.

      √      عملكردي –گروه هاي ساختاري   س  12

سـاله در ايـن منطقـه هاي يكگونه Astragalus aegobronusو پهن برگان علفي نظير  Stipa hohenackerianaغالب است سپس گونه  Artemisia aucheriتوضيحات: در منطقه 

سـاله دهند. گندميان يكباشند به طوريكه در سال هاي پرباران بيش از نيمي از پوشش را به خود اختصاص ميدهند و بيشتر از پهن برگان علفي ميپوشش قابل توجهي را به خود اختصاص مي

هـاي ها به صـورت گـروهها و گياهان غيرآوندي مانند خزهها مانند گلسنگول مرطوب قشرهاي زيستي شامل ميكروارگانيسمكنند. هچنين در فصنيز سهم ناچيزي در تركيب گياهي تيپ ايفا مي

  شوند.محدود در سطح خاك ديده مي

        √    مرگ و مير گياهان  س  13

در اثـر فعاليـت جونـدگان نظيـر  Thynus fedtschenkoiان يافتن دوره سني و گياه در اثر فعاليت موجودات بي مهره نظير مورچه ، خشكسالي ، پاي Artemisia aucheriتوضيحات: گياه 

مرگ و مير گياهي داريم كه اين روند سير صـعودي را  %10باشند. حدود به علت پايان يافتن دوره سني ، خشك شده يا در حال خشك شدن مي Stipa barbataهايي از گياه خرگوش و پايه

  نمايد.طي مي

    √        حجم الشبرگ  س ، ت  14

سـاله و در اي بوده و عمدتاً مربوط به گياهان يكها به صورت لكهالشبرگ كه اين مقدار ارتباط مستقيم با شرايط آب و هوايي دارد. پراكنش پوشش الشبرگ در داخل پالت %8توضيحات: حدود 

  شوندها ديده ميپاي بوته

      √      توليد ساالنه  س  15

يابد. حدود نيمي از توليد به گياهان هاي پرباران اين مقدار افزايش ميكيلوگرم در هكتار است كه اين مقدار تابع شرايط آب و هوايي است به طوريكه در سال 500توليد حدود توضيحات: متوسط 

  ساله اختصاص دارد.يك

      √      گياهان مهاجم  س  16

 Bromus tectorum  ،Bromus danthoniae  ،Scariola orientalis  ،Noaea mucronata  ،Cousinia ياهـاني نظيـرتوضيحات: با تخريب مرتع و عبور از آستانه اكولوژيـك گ

squarrosa  ،Boissiera squarrosa  ،Cirsium vulgare سـاله يابد. به عنوان مثال در اثر فعاليت مورچه گونه يـكمقدارشان در تركيب گياهي افزايش ميScabioza flavida  بـه 

  درصد برآورد گرديد. 27شدت در حال افزايش است و حدود 

      √      توانايي توليد مثل گياهان چند ساله  س:  17

بـه  Stipa hohenackeriana  ،Poa tvivialis  ،Astragalus aegobromus ،Achilleu vnillefoliumتوضيحات: با توجه به شرايط آب و هوايي حاكم بر منطقـه گياهـاني نظيـر 

  زادآوري تا حدي محدود شده است. Artemisia aucheri محدود زادآوري داشتند. اما در مورد گياهصورت 

  هاي سالمت مرتع سوباتان): مشخصات صفات سالمت مرتع منطقه قرق بلند مدت (امتياز دهي ويژگي5جدول 
  درجه انحراف منطقه ارزيابي نسبت به منطقه مرجع  ويژگي هاي اكوسيستم مرتع

  مجموع  مطلوب  نسبتاً مطلوب  متعادل  بحرانينسبتاً   انيبحر

  9  √√√  √  √√√√  √    پايداري خاك و رويشگاه-پ

  11  √√√    √√√√√√  √√    توابع هيدرولوژيك -ت

  9      √√√√√√√  √√    سالمت موجودات زنده -س
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  سوباتاننكات بارز آن در منطقه قرق بلند مدت هاي اكوسيستم و : خالصه اطالعات ويژگي6جدول 
  مطلوب  نسبتاً مطلوب  متعادل  بحرانينسبتاً   بحراني  هاي اكوسيستم مرتعويژگي

  پايداري خاك و رويشگاه -پ

  نكته: افزايش خاك لخت، تخريب خاك سطحي
□  □  ■  □  □  

  توابع هيدرولوژيك -ت

  نكته: تغيير در تركيب گياهي و آثار فرسايش پاشماني و رواناب در رگبارهاي شديد
□  □  ■  □  □  

  سالمت موجودات زنده -س

  عملكردي –هاي ساختارينكته: افزايش مرگ و مير گياهان و تغيير در گروه
□  □  ■  □  □  

  

  منطقه چراي شديد  -

) با افزايش شدت چرا 7با توجه به نتايج جدول (

هاي سالمت مرتع تغيير كردند، به علّت ها و ويژگيشاخص

بين گياهان،  تردد بيش از حد دام در منطقه در فواصل

هاي سطحي خاك تخريب ميكروتراس تشكيل شده، اليه

خصوص در فواصل بين گياهان گرديده، ساختمان خاك به

تخريب شده و مقاومت سطح خاك در برابر فرسايش 

  كاهش يافته است. 

با توجه به شدت چرايي بيش از حد دام، وسعت 

هاي خاك لخت و فاقد پوشش، بيشتر از حد انتظار لكه

ويشگاه بوده است. اين امر باعث كاهش مقاومت خاك ر

خصوص در فواصل بين تاج پوشش سطحي به فرسايش، به

آزمون پايداري خاك در  2گياهان شده است (كالس 

منطقه مرجع). از اين رو سطح خاك  3مقايسه با كالس 

هاي لخت در معرض فرسايش و تعداد تراس و ستون

ست، الگوي جريان آب شدت افزايش يافته افرسايشي به

كند. نيز عمدتاً پيوسته شده و خاك را از منطقه خارج مي

كوبي بيش از حد، ها و لگدبا توجه به تردد زياد دام

 25/1فشردگي خاك افزايش يافته (وزن مخصوص ظاهري 

منطقه مرجع)  20/1در مقايسه با وزن مخصوص ظاهري 

در كه نشان از كاهش نفوذپذيري و افزايش رواناب 

  رگبارهاي شديد در اين منطقه دارد. 

ها، ويژگي با توجه به مجموع امتيازات شاخص

پايداري خاك و رويشگاه و عملكرد هيدرولوژيك در اين 

) در 9رويشگاه در مقايسه با منطقه مرجع مطابق جدول (

طبقه حاد قرار دارد. در اثر شدت چرا تركيب گياهي در 

طوريكه غيير كرده است. بهمقايسه با منطقه مرجع كامًال ت

 Artemisiaدر اين منطقه تركيب گياهي عمدتاً از گياهان 

aucheri ساله و گياهاني نظير برگان و گندميان يكو پهن

Cirsium vulgare ،Erodium cicutarium،Noaea 

mucronata  ،Euphorbia aucheri ،Galium verum ،

Stipa barbata ،Anthemis  altissima ،Astragulus 

gossypinus  وGeranium collinum .تشكيل شده است  

از طرف ديگر حذف پوشش گياهي مرغوب چندساله 

هاي پوشش در اين منطقه باعث تخريب شديد ويژگي

) و متوسط كيلوگرم در هكتار 251نظير مقدار توليد (

باشد كه عمدتًا مربوط به ) ميدرصد 7توليد الشبرگ (

ساله برگان و گندميان يكو پهن Artemisia aucheriگياه 

صورت كه عمده تركيب فعلي مرتع را بهطوريباشد. بهمي

هاي اند و گروهساله تشكيل دادهپراكنده، گياهان يك

شدت تغيير نموده است. كاهش ساختاري و عملكردي به

، نفوذپذيري در مرتع را كاهش مقادير پوشش گياهي

ر الشبرگ مقدار چرخه دهد از طرف ديگر كاهش مقدامي

هاي فوق دهد. مجموعه شاخصعناصر غذايي را كاهش مي

باعث كاهش شديد ويژگي سالمت گياهان و قرار گرفتن 

در اين رويشگاه حدود ). 9آن در طبقه حاد گرديد (جدول 

) كه از ظرفيت چراي 11كند (واحد دامي چرا مي 2500

ش منطقه بيشتر بوده و اين باعث تخريب نسبي پوش

  گياهي شده است.
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  پ : پايداري خاك، ت: توابع هيدرولوژيك، س: سالمت موجودات زنده)ها بر رويشگاه چراي شديد مراتع  سوباتان (: مشخصات شاخص7جدول 
  رديف

  

هاي ويژگي

  اكوسيستم

  شاخص ها

  

  درجه انحراف منطقه ارزيابي ازمنطقه مرجع اكولوژيك

  عدم مشاهده تا ناچيز  ناچيز تا متعادل  لمتعاد  بحرانينسبتاً   بحراني

    √        شيارها  پ ، ت  1

  توضيحات: در منطقه آثاري از فرسايش ورقه اي يا صفحه اي مشاهده مي شود.

        √    الگوي جريان آب  پ ، ت  2

  توضيحات: در منطقه شدت فعاليت فرسايش آبي بيشتر از بادي است

          √  رفتخاك  پ ، ت  3

  ثر نقاط آثار هدر رفت خاك در پاي گياهان و سنگريزه به مقدار زياد در نتيجه فرسايش آبي يا بادي مشاهده مي شود.توضيحات: در اك

          √  خاك لخت  پ ، ت  4

  كند.باشد. اين مقدار به صورت فصلي تغيير ميمي %30توضيحات: درصد خاك لخت حدود 

      √      خندق  پ ، ت  5

  شود.توضيحات: خندق ديده نمي

    √        گذاري)فرسايش بادي (منطقه برداشت يا رسوب  پ  6

  شود.مشاهده مي Artemisia aucheriتوضيحات: آثار تجمع رسوبات در پاي گياهان 

          √  حركت الشبرگ  ت  7

  اند.بجا شدهباشد. اكثر طبقات الشبرگ از لحاظ اندازه جاشده شديد مي هاي جابجاتوضيحات: در اين منطقه به علت وجود فضاهاي خالي در جامعه گياهي مسافت جابجايي الشبرگ و مقدار الشبرگ

          √  پايداري سطح خاك به فرسايش  پ ، ت ، س  8

  ) قرار گرفت.1توضيحات: در آزمون پايداري خاك در كالس (

          √  هدر رفت سطحي خاك و تخريب  پ ، ت ، ش  9

باشد، آثار تخريب و ساله غالب ميبه علت تاج پوشش خوب تخريب و هدر رفت خاك سطحي كمتر است. در مناطقي كه نباتات يك Artemisia aucheriتوضيحات: در مناطق پوشيده از

  و هدر رفت خاك سطحي ديده مي شود. Aفاقد پوشش بيشترين تخريب افق  5شود و در مناطقهدر رفت خاك مشاهده مي

تركيب جوامع  گياهي و توزيع آن   ت  10

  به رواناب و نفوذپذيريبا توجه  

  

√  

    

  

    

          √  فشردگي خاك  پ ، ت ، س  11

گرم  25/1شود. با توجه به بافت خاك منطقه ميانگين وزن مخصوص ظاهري حدود توضيحات: توضيحات: به علت تعداد زياد دام و رفت و آمدهاي مكرر فشردگي خاك در اكثر نقاط ديده مي

  كند.ر به صورت فصلي تغيير ميبر سانتي متر مكعب است كه اين مقدا

          √  عملكردي-گروه هاي ساختاري  س  12

  ها به شدت كاهش يافته است.ها در اين گروهعملكردي و تعداد گونه -هاي ساختاريتوضيحات: در اثر چراي مفرط دام تعداد گروه

      √      مرگ و مير گياهان  س  13

  كند.و پهن برگان و گراس هاي يكساله است. اين مقدار بسته به شرايط فصلي تغيير مي Artemisia aucheriدتاً متعلق به گياه باشد كه عممي %7توضيحات: متوسط الشبرگ حدود 

      √      حجم الشبرگ  س ، ت  14

-اي بوده و عمدتاً مربوط به گياهان يكها به صورت لكهدرصد الشبرگ كه اين مقدار ارتباط مستقيم با شرايط آب و هوايي دارد. پراكنش پوشش الشبرگ در داخل پالت 8توضيحات: حدود 

  شوند.ها ديده ميساله و در پاي بوته

        √    توليد ساالنه  س  15

  ساله است. اين مقدار ممكن است بسته به شرايط فصلي تغيير نمايد.باشد. عمده توليد متعلق به گياهان يككيلوگرم در هكتار مي 251توضيحات: متوسط توليد 

          √  گياهان مهاجم  س  16

شوند. در عوض گياهـاني نظيـر اي ديده ميهان بوتهتوضيحات: به علت تعداد دام زياد و استفاده بي رويه ، گندميان و پهن برگان علفي چند ساله حذف شده و به مقدار ناچيز در البه الي گيا

Hordeum morinum ،Cirsium vulgare  ،Erodium cicutaiua  ،Noaea mucronata  ،Ephorbia aucheri برآورد گرديد. %59اند. درصد گياهان مهاجم غالب شده  

          √  سالهتوانايي توليد مثل گياهان چند  س  17

 Noaea mucronat  ،Cirsium ساله علفي و گندمي مختل شده است. تنهـا ازديـاد گياهـان غيـر خوشـخوراك نظيـرموقع و مفرط زادآور اكثر نباتات چندتوضيحات: به دليل چراي بي

vulgare  ،Ephorbiaaucheri گيرد.به راحتي صورت مي  

  
  هاي سالمت مرتع)دهي ويژگيهاي سالمت مرتع منطقه چراي شديد سوباتان (امتياز: مشخصات ويژگي8جدول 

  درجه انحراف منطقه ارزيابي نسبت به منطقه مرجع  هاي اكوسيستم مرتعويژگي

  مجموع  مطلوب  نسبتاً مطلوب  متعادل  حرانيبنسبتاً   بحراني

  9    √√  √  √  √√√√√  پايداري خاك و رويشگاه-پ

  11    √  √  √√  √√√√√√√  توابع هيدرولوژيك -ت

  9    √  √  √√  √√√√√  سالمت موجودات زنده -س
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  هاي اكوسيستم و نكات بارز آن در منطقه چراي شديد سوباتاني اطالعات ويژگي: خالصه9جدول 
  مطلوب    نسبتاً مطلوب  متعادل  بحرانينسبتاً   بحراني  كوسيستم مرتعهاي اويژگي

  پايداري خاك و رويشگاه -پ

  نكته: افزايش خاك لخت، تخريب خاك سطحي
■  □  □  □  □  

  توابع هيدرولوژيك -ت

  نكته: تغيير در تركيب گياهي و آثار فرسايش پاشماني و رواناب در رگبارهاي شديد
■  □  □  □  □  

  ت زندهسالمت موجودا -س

  عملكردي -هاي ساختارينكته: افزايش مرگ و مير گياهان و تغيير در گروه
■  □  □  □  □  

  گيريبحث و نتيجه

بــر اســاس نتــايج ايــن تحقيــق، در منطقــه مرجــع 

هـاي سـاختاري دليل وضـعيت مناسـب گروهاكولوژيكي به

عملكردي و عدم وجـود عوامـل مخـرب و آشـفتگي ماننـد 

هاي انسـاني الي  يا ساير دخالتچراي مفرط دام و خشكس

و ناچيز بودن مرگ و مير گياهان، باال بـودن مقـدار توليـد 

دليل تنوع پوشش گياهي و تـاج پوشـش مناسـب ساالنه به

گياهان، كم بودن گياهان مهاجم در تركيب پوشش، مقدار 

دليل عدم برداشت علوفـه و شـرايط قابل قبول الشبرگ به

ناســب گياهــان، ســالمت اقليمــي مناســب و توليــدمثل م

گياهان در طبقه باالتري از آستانه قرار دارد. اين موضوع با 

همخواني دارد. ايشـان در  )2015اميري و همكاران (نتايج 

گودجاشيري سپيدان فارس بيان كردنـد  استپينيمهمراتع 

ناچيز بـوده و  منطقه مرجع دركه مقدار جابجايي الشبرگ 

ر فواصـل گيـاهي و در پايداري سطح خاك به فرسـايش د

سرتاسر رويشـگاه نزديـك بـه حـد انتظـار رويشـگاه بـود. 

ــد كــه تعــداد گروههــاي  همچنــين ايشــان گــزارش كردن

عملكردي افزايش داشـته و گياهـان گنـدميان  -ساختاري 

برگان دائمي در طبقه تـابع و چندساله در گروه غالب، پهن

خود درصد تركيب را به  5گياهان گندمي يكساله كمتر از 

آثـاري از فعاليـت نهـانزادان آونـدي در  و اختصاص دادنـد

بـا توجـه بـه كنتـرل چـرا و  عالوههد. بمنطقه مشاهده نش

هاي مهاجم بندرت در منطقـه مديريت دام در منطقه گونه

  ديده شد. 

پوشــش گيــاهي  نتـايج ايــن تحقيــق نشــان داد كــه

 Artemisiaاي نظيــر منطقــه قــرق شــامل گياهــان بوتــه

aucheri  وAstragalus gossypinus گندميان چندسـاله  و

باشد. عدم چرا و كاهش فشار چـراي ساله ميو گياهان يك

مسـتقيم از دام در منطقه قرق به دو صورت مستقيم و غير

طريق سه ويژگي عملكردي بر سالمت مرتع تأثير گذاشـته 

است. تأثير مستقيم آن بدين صـورت اسـت كـه بعضـي از 

علت عدم قطع شدن شـاخ و بـرگ و بههاي چندساله گونه

ــرار گرفتــه ــه، در معــرض مــرگ و ميــر ق ــأثير جوان ــد. ت ان

غيرمستقيم آن نيز بدين صورت است كه طي مـدت قـرق 

هاي مورچـه و سـاير ها و كلونيمحيط براي فعاليت موريانه

جوندگان نظير خرگوش مهيا شده است كه اين موجـودات 

زدن بـه كلـوني و نقـبدار از طريـق ايجـاد مهره و مهرهبي

 Artemisiaهـاي گيـاهي نظيـر آشـيان اكولـوژيكي گونـه

aucheri اند. شـدن و مـرگ و ميـر آن شـدهموجب خشك

هايي نظيـر هاي مورچـه در اطـراف گونـهعلت تجمع كلني

Artemisia aucheri  كه موجب خشك شدن و مرگ و مير

ه خاطر وجود ماده ترفپوئيد در ريشه اين گيـاشود بهآن مي

در  .)11( گيردها قرار ميباشد كه مورد استفاده موريانهمي

هــاي، مــرتبط بــا پايــداري خــاك و منطقــه قــرق شــاخص

رويشگاه نشان داد كه در ايـن رويشـگاه هماننـد رويشـگاه 

مرجع آثاري از فرسايش شياري، خندقي و الگـوي جريـان 

هـا داللـت بـر آب مشاهده نشد كه مجموعه ايـن شـاخص

ب هيدرولوژيك اين منطقه دارد. آثـار تجمـع عملكرد مناس

صـورت پراكنـده اي بهشده در پاي گياهان بوتـهمواد حمل

درصد  15ميزان مشاهده گرديد. وجود سنگ و سنگريزه به

در اثر فرسايش آبي يا بادي و وجود مناطق لخت به مقـدار 

هـاي تر بودن سطح خاك در شـاخصدرصد و روشن 5/18

هـاي  امتياز  و شاخص 11رولوژيك با مرتبط با كاركرد هيد

امتياز با توجـه بـه امتيـازات  9مرتبط با ماهيت زيستي  با 

كسب شده در طبقه متعادل قرار دارد. فضـاهاي خـالي مـا 

بين گياهان نشان از آثار هدر رفت خاك سطحي به مقـدار 

باشد. طبقه متعادل به منزله آسـتانه كم در منطقه قرق مي

. ايـن موضـوع )13( شـودحسـوب مـيحفاظتي رويشگاه م

است كه در مرتع تخريب صـورت گرفتـه و تـوان بيانگر آن
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طوري كه مقـدار توليـد به توليدي مرتع كاهش يافته است

كيلوگرم در هكتار بوده و نسـبت بـه منطقـه مرجـع   251

، گيري داشته اسـتكيلوگرم در هكتار) كاهش چشم 521(

را دارد. همچنـين  ولي قابليت رسيدن به آسـتانه سـالمتي

دهد كه چنانچه مديريت فعلي دار مياين هشدار را به مرتع

حاكم بر مرتع پايـدار بمانـد ممكـن اسـت مرتـع از لحـاظ 

تر از مرز آستانه اكولوژيك سقوط نمايـد، سالمتي به پايين

كه اين امر نياز به بازنگري در مديريت فعلي در مراتع مورد 

ر در شـرايط مـديريتي، مرتـع مطالعه را دارد. ولي بـا تغييـ

قابليت رسيدن به حد آستانه مورد انتظـار را دارد كـه ايـن 

شـود و امكـان امر موجب حفظ ثبات و پايداري مرتـع مـي

در ايـن  برداري درازمدت از مرتع وجود خواهد داشت.بهره

ــاط ــائمي و ســندگل ( ارتب ــاران 2008ق ــي و همك ) و ارزان

 خوبيبه قرق مديريتي فرآيند اگربيان كردند كه ) 2007(

 و ارتقا يافته مجددا سالمت مرتع هايشاخص شود، هدايت

دوباره بـه حالـت مطلـوب بازخواهـد گشـت.  مرتع سالمت

اي در در مطالعــه )2007مهــدوي و همكــاران (همچنــين 

رودشور ساوه گزارش كردند كه در منطقه قـرق بلندمـدت 

-هاي مـرگ و ميـر گياهـان، گروههـاي سـاختاريشاخص

عملكردي، گياهان مهاجم، خـاك لخـت، فرسـايش بـادي، 

اي هصعنوان شـاخهاي فرسايشي، پايداري خاك بـهستون

تاثيرگذار وارد مدل سالمت مرتع شدند. كه شاخص مـرگ 

و مير بيشترين سهم را در تغييرات ايجاد شده در سـالمت 

  شت.دامطابقت مرتع داشت. 

زايش بـا افـ در مراتع مورد مطالعـه در ايـن تحقيـق،

هـاي سـالمت مرتـع تغييـر ها و ويژگيشاخص، شدت چرا

نموده است. در اين منطقه نيز آثاري از فرسـايش شـياري، 

خندقي و الگوي جريان آب مشاهده نشد و تنهـا فرسـايش 

-هـا و لگـدسطحي خاك وجود دارد. در اثر تردد زيـاد دام

كوبي بيش از حد، فشردگي خاك افزايش يافته كـه نشـان 

پذيري و افزايش رواناب در رگبارهاي شـديد نفوذاز كاهش 

خصوصاً در اواخر فصل تابستان در اين منطقه دارد. ويژگي 

پايداري خاك و رويشگاه در مقايسه با رويشـگاه مرجـع در 

در  )1986ن (گارموطبقه حـاد قـرار دارد. در ايـن ارتبـاط 

ــه ــه مطالع ــزارش كــرد ك اي دام ارتبــاط چرت شداي گ

هاي آن در لكـهپيوستگي و لخت ك خاد درصمستقيمي با 

ــهمرتع  ــهدارد. ب ــع، يه روبياي چردنبال عالوه ب دام در مرات

در سطحي ك مت خاومقاو يش افزاسطحي ك خافشردگي 

در اثر شدت چـراي دام هد يافت. افرسايش كاهش خوبرابر 

تركيب پوشش گياهي تغيير كرده (در مقايسـه بـا منطقـه 

طقـه تركيـب پوشـش گيـاهي قرق) به طوريكه در ايـن من

ســاله ، نباتــات يكArtemisia aucheriعمــدتاً از گياهــان 

 Noaea mucronata ،Cirsiumبرگان نظير گندميان و پهن

vulgare  وEuphorbia aucheri بـا توجـه بــه  باشـد.مـي

ها اين رويشگاه از لحاظ سـالمت گياهـان امتيازات شاخص

قرار گرفته اسـت. در مقايسه با منطقه مرجع در طبقه حاد 

گرفته توسط انسـان هاي مديريتي صورتدر نتيجه فعاليت

در اين مراتع بايستي با حفظ ثبات و پايداري مرتـع انجـام 

برداري درازمدت از مرتع وجـود داشـته گيرد تا امكان بهره

. در اين منطقه، افزايش دخالت انسان، در شرايط )7(باشد 

وتي بر پوشش گياهي و متفاوت اقليمي و خاكي اثرات متفا

خاك مراتع ايجاد نمـوده اسـت. بـا افـزايش تعـداد دام در 

خصـوص در فواصـل مرتع در اثر فشردگي سـطح خـاك به

بين گياهان و تخريب ساختمان سطحي خاك و خردشدن 

هاي سطحي خاك، ميـزان مقاومـت سـطح خـاك بـه سله

فرسايش كاهش يافته و باعـث كـاهش نفوذپـذيري خـاك 

اين امر در كنار تخريب الگوهـاي جريـان آب  گردد. كهمي

گردد كه بالطبع اين امر باعث هدر رفت منابع از منطقه مي

مهـدوي گردد. باعث تحت فشار قرار گرفتن گياهان نيز مي

بيان كردنـد كـه در منطقـه تحـت  نيز )2007و همكاران (

دليل چـراي چراي شديد مراتع استپي رودشـور سـاوه، بـه

عملكـردي و تعـداد -گروههاي سـاختاري مفرط دام، تعداد

ها در مقايسه با منطقه مرجع به شدت ها در اين گروهگونه

عملكـردي  -كاهش يافت. به طوريكه گروههاي سـاختاري

اغلب شامل گندميان و پهن برگان كوتاه قد يكساله بودنـد. 

كه مديريت فعلي اين مراتع اصالح و يـا بنابراين در صورتي

ان مهـاجم جـايگزين گياهـان مرغـوب تعويض نشود، گياه

-خواهند شد و اين رويشگاه از لحاظ خصوصيات ساختاري

 وتيلمن عملكـردي دچـار تغييـر خواهـد شـد. همچنـين 

منجر به دام شديد اي چرن كردند كه بيا )1997ران (همكا

طريق از مرتع دي عملكر-ري ساختاي هاوهگرات در تغيير

ه ازت و كنندتثبيتو چندساله ب مرغون كاهش گياها

و توليد ان كاهش ميز، مهاجمو يكساله ن يش گياهاافزا

  هد شد.  اخوگ حجم الشبر
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هـاي شـيار، نتايج اين تحقيق نشان داد كه شـاخص

خندق، الگوي جريان آب و فرسايش بادي كمترين تاثير را 

بر سالمت اين مراتع داشتند. چرا كـه در هـر سـه منطقـه 

عـدم وجـود تشـكيالت دليـل مديريتي آثاري از خندق بـه

هـاي مـديريتي مارني و شيل و عدم وجـود برخـي فعاليت

ماننــد اســتفاده از وســايل نقليــه و زهكشــي جــاده و 

خاطر عـدم وجـود هاي الگوي جريان آب و شيار بهشاخص

زا ماننــد شــيب و فقــدان پوشــش گيــاهي عوامــل اخــتالل

دليل پوشـش گيـاهي مناسـب و مشاهده نشد. همچنين به

بادهاي شديد، آثار چنـداني از فرسـايش بـادي عدم وجود 

 ) و برايـان1986( مورگـاننيز مشاهده نشد. اين با نتـايج 

) مطابقت دارد. اين 2011( ابراهيمي و همكارانو  )1987(

محققان بيان كردنـد كـه افـزايش شـيب، فقـدان پوشـش 

ترتيب باعـث هاي مديريتي بهگياهي و انجام برخي فعاليت

يار، الگوي جريان آب و توسـعة خنـدق افزايش پتانسيل ش

هاي مرتعي خواهـد شـد. از بـين معيارهـاي در اكوسيستم

هـاي مربـوط بـه سـالمت ارزيابي سالمت مرتـع، شـاخص

ها بـه تغييـرات ايـن موجودات زنده بيشتر از ساير شاخص

تـوان مراتع واكنش نشان دادند. از داليل اين امـر نيـز مـي

هـاي مـوالً در اكوسيسـتماشاره كرد به اين موضوع كـه مع

مرتعي تغييرات مربوط به گياهـان سـريعتر از خـاك بـرزو 

مطابقـت  )2015اميـري و همكـاران (كند. اين با نتايج مي

ويژگي سالمت موجودات زنده زودتر از دارد كه بيان كردند 

دهد و با توجه ويژه به ها را نشان ميساير معيارها آشفتگي

ه تغييـرات اكوسيسـتم پـي توان باين بخش به سرعت مي

ابراهيمــي و  و )2007ارزانــي و همكــاران (همچنــين  بـرد.

معيار مـدل  سههر گزارش دادند كه نيز ) 2011همكاران (

در ايجاد تغييـرات سـالمت مرتـع تأثيرگـذار سالمت مرتع 

سالمت موجودات زنده بيشـتر از  شاخصهستند ولي سهم 

   ها است.ساير ويژگي

مطالعه نشان داد كه مدل  طوركلي نتايج اينبه

داراي  ،تواند در مراتع ييالقي سوباتانسالمت مرتع مي

شرايط اكولوژيكي تقريباً مشابه و سه نوع مديريت مختلف، 

دهد كه ارزيابي متفاوتي را ارائه دهد. اين امر نشان مي

هاي ها و تفاوتروش سالمت مرتع قادر به تشريح اختالف

نتايج  همچنين باشد.ت ميموجود در اين سه نوع مديري

هاي هاي سالمت مرتع، شاخصنشان داد از بين شاخص

مربوط به ويژگي سالمت موجودات زنده بيشترين تأثير و 

شاخص شيار، فرسايش بادي، الگوي جريان آب و خندق 

طوريكه به كمترين تأثير را بر روي سالمت مرتع داشتند.

ت مرتع در توان بر اساس نتايج حاصل از روش سالممي

تفسير وضعيت مرتع، تصميم مديريتي الزم را براي 

هاي قبيل اعمال سيستماز  جلوگيري از روند تخريب

مانند بذرپاشي هاي احيايي مناسب و پيشنهاد روش چرايي

عالوه مدل سالمت مرتع، براي اين مناطق اتخاذ كرد. به

به و ست اضعيت مرتع ويابي اي ارزسريع برو شي كيفي رو

شناسايي مناطقي كه در مرتع ان و كارشناسان رمدي

، ندار دارقرو آشفتگي خطر تخريب ه در بالقورت صوبه

  ).12كند (كمك مي
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