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 داغ منطقه خلخال)آق : مراتعاستپی استان اردبیل (مطالعه مورديپایش پوشش گیاهی مراتع نیمه

   3دولت محمدي و 3ویردي نورياهللا ،2امرعلی شاهمرادي، 1*جابر شریفی

  30/03/1394تاریخ تصویب:  -      27/04/1393تاریخ دریافت: 

  
  

   
 چکیده

منابع طبیعی  دهند، ازمی جامعه که به دیگري خدمات و خاك آب، حفاظت دام، استفاده مورد علوفه تأمین مراتع به لحاظ
 اساس همین سازد. برمیآن ضروري  اصولی مدیریت اي از وضعیت این اراضی وباشد، که شناخت دورههزینه و پراهمیت میکم

 در منابع از استفاده با ابتدا در .شدانجام  1391تا  1387از سال  در استان اردبیل داغ خلخالمرتع ییالقی آق پوشش پایش
 هر شد. سپس در انتخاب آماربرداري براي معرف منطقه یک رویشگاه هر در بعد و تعیین عمده منطقه هايرویشگاه دسترس،

متري) و  5/1× 5/1پالت ( 30در متري 500ترانسکت 3 طول تاجی، تراکم و فراوانی و در پوشش به مربوط عوامل معرف منطقه
داد که در یک دوره چهار ساله، متناسب با تغییرات بارندگی  نشان شد. نتایج گیريرطوبت و کربن آلی سطح خاك اندازه همچنین

. داشتندصلی در روند تغییرات پوشش گیاهی گندمیان دایمی نقش او دماي محیط، تحت شرایط مدیریت بومی اعمال شده، 
 Agropyron cristatum (L.)Gaertn.، Bromus tomentellus ساله از جملهطوري که تغییرات در گندمیان چندبه

Boiss.،Festuca ovina L.  و Trin. Ex Domin. Koeleria caucasica ها بطئی و ايدار بوده ولی در پوشش بوتهمعنی
تغییرات پوشش خاك با توجه به ثبات نسبی  بوده است. تغییرات کربن آلی خاك روندي کند و بطئی داشته است.دار غیرمعنی

پوشش سنگ و سنگریزه و الشبرگ، تابع تغییرات پوشش تاجی کل بوده است. نتایج حاصل از بررسی، روند تغییرات سال به 
عنوان تواند بهخاك و نیز چگونگی وضعیت فرسایش خاك میسال در پوشش گیاهی، تغییرات سال به سال اقلیمی و رطوبت 

  هاي مرتعی مورد استفاده  قرار گیرد.هاي فعلی مدیریت این اکوسیستمراهنماي مناسبی براي تصحیح روش
  

 .پویایی پوشش گیاهی، روند تغییرات، وضعیت مرتع، تاج پوشش، خلخال، اردبیل :هاي کلیديواژه

  

                                                        
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج -تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی استان اردبیلمرکز  -عضو هیات علمی بخس تحقیقات جنگل و مرتع -1

  ایران-کشاورزي
     Sharifnia.j@gmail.com*: نویسنده مسئول: 

  ایران-ان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزيسازم-عضو هیات علمی بخس تحقیقات مرتع موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور -2
 ایران-سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي-کارشناس پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی استان اردبیل -3
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  مقدمه
ماهیت تغییرپذیري پوشش گیاهی تحت تأثیر عوامل 
مختلف طبیعی از جمله رویدادهاي اقلیمی بوده و ثبات و 

متقابل عوامل طبیعی است، پایداري آن نیز نتیجه کنش 
لیکن عوامل انسانی و باالخص مدیریت مرتع نقش 

، نمایدتأثیرگذاري در حفظ ثبات و یا تخریب آن ایفا می
چراي زود هنگام، چراي مفرط و تبدیل اراضی مرتع از جمله 

شود که گیاهان ارجح (گیاهان عواملی هستندکه باعث می
اي جذب خوشخوراك) فرصت الزم بر شاخص مغذي و

موادغذایی و تجدید حیات پیدا نکنند، این مسئله درطی 
زمان باعث کاهش کیفیت وکمیت گیاهان ارجح و افزایش 
گیاهان مهاجم و فرصت طلب گردد، در این خصوص پایش 

ترین اقدامات در جهت شناخت وضعیت مراتع یکی از اساسی
مراتع و اثر مدیریت بر روي آن است. مرتع اکوسیستم پویا 

هاي محیطی دچار تغییر و است و در پی ایجاد آشفتگی
برداري پایدار از مرتع تنها شود، از این رو بهرهتحول می

باشد که این تغییر و تحوالت شناخته پذیر میزمانی امکان
در بررسی اثرات تغییر اقلیم بر پویایی توأمان آب ). 5شود (

 1همکارانهاي خشک بریتا و و پوشش گیاهی در سرزمین
) به این نتیجه رسیدند که دو فاکتور اصلی کنترل 2010(

العمل گیاهان به تغییر اقلیم عبارتند از تغییر کننده عکس
در میزان آب قابل دسترس و تغییر در تخصیص آب به یک 

طوري که با تغییر الگوي بارش، افزایش نوع گیاه خاص، به
هش رقابت کربن و کااکسیددما و باال رفتن میزان دي

هاي رویشی تغییر گندمیان، شرایط به نفع افزایش شکل
 از ارایه مدلی بادر این خصوص  ). همچنین6نموده است (

 و خشک مناطق در گیاهی و پوشش خاك روابط
 در گیاهی پوشش که تغییرات دادند نشان خشک،نیمه
 اقلیم و خاك عناصر بین ارتباطات پیچیده نتیجه در هااین

شریفی و ). 15گیرد (شکل می خاك رطوبت در تغییر و
) تاثیر قرق در وضعیت و گرایش مراتع 2008همکاران (

ساله بررسی  10طبیعی استان اردبیل را در طی یک دوره 
اي هاي بوتهنمودند، نتایج تحقیقات آنها نشان داد که گونه

داري نداشتند ولی با با نوسانات بارندگی فصلی رابطه معنی
داشتند.  داريساالنه رابطه مستقیم و معنیبارندگی 

هاي گندمیان چند ساله در کل تحت تاثیر بارندگی گونه
                                                        

1 -Britta  

 Iهاي کالس ساالنه بوده است، با اعمال قرق، درصدگونه
، Festuca ovina  ،Agropyron pectiniformeمانند

Agropyron trichophorum ، Poa trivialis  افزایش
 ، Poa bulbosaمانند   III و  II هاي کالسداشتند ولی گونه

Aegilops cylindrica،Boisiera squarrosa  و Bromus 

tectorum   درصد کاهش داشتند. همچنین در اثر  6حدود
در قرق  Astragalus brachyodontusاعمال قرق گونه 

در قرق صائین کامالً Astragalus lilacinus  ارشق و گونه
   ).17احیاء شده است (

اثر چراي دام بر همزیستی بین میکوریزا و  بررسیدر 
هاي گیاهان مرتعی، نتایج نشان داده که تاج پوشش بوته

مرتعی در سایت چراي شدید اثري بر میزان آلودگی و تعداد 
هاي مرتعی اسپور نداشتند، در حالی کـه در سـایت قرق بوته

درصد و افزایش  24دار آلودگی به میزان سبب کاهش معنی
چراي شدید  درصد شدند، 25دار تعداد اسپور به میزان عنیم

). همچنین در ١١دام اثر منفی بر میزان همزیستی دارد (
تحقیق دیگري قرق باعث تغییر ترکیب پوشش گیاهی در 

هاي مرتعی گردید. محافظت چرا باعث افزایش بیشتر مکان
ها گردید، این مطالعه هاي گیاهی داخل قرقپیتشابه ت

ایی جوامع گیاهی در طول توالی ثانویه در شرایط قرق همگر
) تغییرات 2007). اکبرزاده و همکاران (7کند (را تأئید می

 و محال پوشش گیاهی در قرق کوهرنگ در استان چهار
بختیاري را بررسی نمودند، نتایج تحقیقات آنها نشان داد که 

 دارمعنی طوربه قرق داخل در هاگونه تاجی پوشش کل
 برگان علفیپهن و گندمیان بود، پوشش قرق بیرون از یادترز

 قرق بیرون با هاايبوته پوشش بیشتر، ولی قرق داخل در
) 2013). شریفی و اکبرزاده (1نداشت (ي دارمعنی تفاوت

تحت تاثیر تغییرات   در بررسی تغییرات پوشش گیاهی
نتیجه استپی استان اردبیل به این بارندگی در مراتع نیمه

ها نسبت ايهاي بوتهرسیدند که تغییرات تاج پوشش گونه
به بارندگی فصلی (پائیز و زمستان) همبستگی مثبتی 
داشتند ولی در کل کمتر تحت تاثیر بارندگی بهاره بودند. 

هاي گندمیان چند ساله نسبت به نوسانات بارندگی گونه
ره واکنش متفاوتی داشتند و بیشتر به بارندگی فصلی بها

). در تحقیق دیگري 18دهند (واکنش مثبت نشان می
نتایج نشان داد که در مطالعه پویایی مراتع خراسان رضوي 
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یک دوره چهار ساله، بسته به تغییرات میزان بارش و سایر 
هاي مدیریت محلی، پارامترهاي آب و هوایی و تحت شیوه

اج طور عمده در گیاهان یکساله، تتغییرات در این مراتع به
). 10ها بود ( ايپوشش فورب چند ساله و تا حدي بوته

) در بررسی روند تغییرات وضعیت 2010برهانی و همکاران (
نشان  مراتع استپی استان اصفهان در یک دوره هشت ساله

-تفاوت بین سایتهاي مورد مطالعه از لحاظ عاملدادند که 
هاي خاك، تاج پوشش گیاهی، ترکیب، بنیه و شادابی و 

دار بوده است. ارندگی درسطح احتمال یک درصد معنیب
همچنین همبستگی بین بارش ساالنه و امتیاز وضعیت 

دار بوده است که این همبستگی در مورد تفاوت مرتع، معنی
هاي مختلف در یک سایت متفاوت بوده به وضعیت سال

-نحوي که در دو عامل بنیه و شادابی و درصد پوشش، معنی
دار نبوده است امل خاك و ترکیب گیاهی معنیدار و در دو ع

) در بررسی تأثیر قرق بر  2014). ابراهیمی و همکاران (4(
شاخصهاي اکولوژیکی سالمت مرتع چنین نتیجه گرفتند 

)، نفوذپذیري 87/54هاي پایداري( که، هر چند شاخص
) در قرق بیشتر از شاهد 40/17) و چرخه عناصر غذایی (29(

). 8داري بین دو منطقه مشاهده نشد (معنی بود، ولی تفاوت
بررسی روابط بین عوامل محیطی و جوامع گیاهی در مراتع 
قرق (مطالعه موردي: گنبد همدان) توسط اسدیان و 

مدت، نتایج نشان داده که در قرق بلند )،2017همکاران (
جوامع گیاهی به سوي یک ترکیب یکنواخت و همگن میل 

ی بهتر شده است. بنابراین کرده و وضعیت پوشش گیاه
افزایش یافته است  Iهاي گیاهی کالس تراکم، ترکیب و گونه

 مراتع گیاهی پوشش در بررسی پایش). همچنین 2(
ایران (منطقه خراسان)، نتایج  شرق شمال در استپینیمه

 مستقیماً که است عاملی تحقیقات نشان داد که پوشش
 همه در تأثیر این و گیرد،می بارش قرار تغییرات تأثیر تحت
دارد،  قرار تولید از بعد زمانی از نظر و نیست فوري موارد
 بارش تغییرات مقابل در نیز گیاهان مختلف هايفرم رفتار

بارش  از پوشش تاج سطح قطعی تبعیت عدم دیگر ازعوامل
 سایر به نسبت هاايبوته پوشش تغییرات بنابراین است،

طی مطالعاتی  ).21است ( کمتر مراتبهب هافرمها در سایت
) نشان دادند که 1991(1و بولسو  در شمال آفریقا، لهورو

                                                        
1 - Le Houerou & Boulos 
2 - Le Houerou 

چراي بیش از حد و کنترل نشده باعث حذف یا کاهش 
هاي مرتعی مرغوب و گونه شدید تراکم بسیاري از

هاي نامطلوب و وسیله گونههخوشخوراك و جایگزینی آن ب
) در یک 1981(2 ). همچنین  لهورو13سمی شده است (

تحقیق دیگري تأکید نمود که فشار چراي دام عالوه بر تحت 
تأثیر قرار دادن تنوع گیاهی، باعث بروز تغییرات شدید 

گردد که این فیزیکی در مرتع و تشدید فرسایش خاك می
به نوبه خود شرایط را براي رویش گیاهان مرغوب از یبن 

توالی  در خیر) تا2002(3و همکاران والون ). 12می برد (
 را خشکنیمه و خشک مناطق در مراتع گیاهی پوشش
 قرق، از ترکیبی کنند کهمی بیان اند. آنهاکرده گزارش

 ترسالی مانند نادر اقلیمی و فرآیندهاي حیوانات چراکننده
 شدت افزایشبه تاخیر دوره یک از بعد را توالی توانند نرخمی

هاي گیاهی داخل دهند، تغییر در ترکیب و فراوانی گونه
ها در بعد زمان و مکان به عنوان مسیرهاي توالی تعریف قرق
). یکی از اهداف مدیریت مرتع، افزایش پوشش 20شوند (می

باشد، بنا براین گیري از فرسایش میگیاهی به منظور پیش
هاي گیاهی بررسی پویایی پوشش گیاهی از طریق پایش لکه

کم هزینه، نشان دهنده  تواند به عنوان شاخص سریع ومی
). ابطی و همکاران 9میزان دسترسی به این اهداف باشد (

) پویایی پوشش گیاهی و وضعیت مرتع در کویر 2014(
مرکزي ایران (هفتومان خور و بیابانک) را مطالعه نمودند، 

خاطر حاکمیت شرایط هنتایج تحقیقات آنها نشان داده که ب
ییرات آن متاثر از تغییرات بیابانی، میزان پوشش گیاهی و تغ

). در تحقیق دیگري در همین رابطه، موزاییک 3بارش است (
هاي استپی که توسط اثر متقابل دخالتتغییر در مراتع نیمه

مختلط انسان ایجاد می شود، به این نتیجه رسیدند که اثر 
سوزي و چراي شدید موجب تغییر در ترکیب گیاهی و آتش

شود. هر دو استپی میمراتع نیمه پویایی جامعه گیاهی در
اي جانشینی پوشش گیاهی است عوامل باعث یک روند دوره

پذیري پوشش گیاهی، ). با توجه به نتایج تحقیقات تغییر19(
هاي مرتعی در طی زمان خاك و سایر عناصر اکوسیستم

هاي ناپذیر است. اما شناخت تاثیرات دخالتاجتناب
تواند در تصمیمات آینده مدیریتی در وضعیت مرتع می

اي از شناخت دوره ریزي موثر واقع شود.مدیریت و برنامه

3 - Valone 
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ریزي و مدیریت صحیح که به تواند به برنامهوضعیت مراتع 
  باشد.از اهداف این تحقیق می مراتع کمک نماید

   
  هامواد و روش

 معرفی منطقه مورد مطالعه:

 دامنهاین سایت در بخش جنوبی استان اردبیل در 
 48°، 32´،40´´داغ، بین مختصات جغرافیاییشرقی کوه آق

 37°،28´، 0´´تا 37°،26´، 50´´طول شرقی و 48°،34´،0´´تا
متر ازسطح دریاي  2600تا  2500عرض شمالی در ارتفاع 

. )2(شکل  آزاد به نام ییالق قزل درق واقع گردیده است
دگی ساالنه استپی فرا سرد و میانگین بارناقلیم منطقه نیمه

متر است. تیپ غالب گیاهی مرتعی در این سایت میلی 450
- Thymus kotschyanus.-Onobrychis cornutaبصورت: 

Festuca ovina  شگاه جزو مراتع ی. این رو)1(شکل  باشدمی
ییالقی است و تحت عنوان ییالق قزل بالغ  نزد اهالی منطقه 

هکتار  50 مساحت سایت مورد مطالعه حدود. معروف است
هکتار است. دام  30000بود، ولی مساحت کل ییالق حدود 

تا  15غالب گوسفند با نژاد مختلط مغانی و کردي و حدود 
درصد نیز بز خلخالی بود. بر اساس پروانه چرا، تاریخ  20

شهریور  15ورود دام به مرتع از اواسط خرداد و خروج دام  
اوغلی با حدود  -اوطایفه  از عشایر 1تعدادي پنج اوبااست. 

واحد  500واحد دامی و روستاهاي همجوار، حدود  700
  کنند. برداري میدامی از این مرتع بهره

  

  
پوشش گیاهی سایت آق داغ تصویر کلی وضعیت  :1 شکل

  1390خلخال(ییالق قزل درق) در سال 

                                                        
اوبا در اصطالح عشایري به کوچکترین واحد مدیریتی گفته  - ١

 شود.می

  
(مرتع ییالقی قزل  موقعیت محل مورد مطالعه :2 شکل

  استان اردبیل و ایراندرق) نسبت به خلخال، 
  

 روش تحقیق
هاي توپوگرافی، تصاویر ابتدا با استفاده از نقشه

اي و نیز انجام بازدیدهاي صحرایی، محدوده سایت ماهواره
تصادفی -مطالعاتی مشخص شد. سپس با روش سیستماتیک

 10متري و در هر ترانسکت  500با استقرار سه ترانسکت 
ام گردید. طول ترانسکت و ها اقدآوري دادهکوادرات جمع
ها و فاصله بین ها با توجه به قطر تاج بوتهاندازه کوادرات

متر و ابعاد  500هاي گیاهی، طول ترانسکت هاي بوتهپایه
). در مجموع 16سانتیمتر بوده است ( 150×150ها کوادرات

عمل آمد. هگیري بپالت نمونه اندازه 30 گیريکارهبا ب
ورد بررسی در پوشش گیاهی، شامل: متغیرهاي اصلی م

میزان پوشش تاجی گونه هاي شاخص، پوشش تاجی کل، 
هاي چندساله، ها، فوربايپوشش تاجی گیاهان بوته

بوده است همچنین  هاي یکسالهگندمیان چندساله و گونه
-15میزان رطوبت خاك موجود در ناحیه ریشه در دو عمق (

 ،TDRسانتیمتر) با استفاده از دستگاه  15-30 و 0
متري سانتی 10عمق برداري از گیري شد. با نمونهاندازه

روش اکسیداسیون خاك سطحی و تجزیه آزمایشگاهی آن به
مرطوب، میزان کربن آلی در هر سال تعیین شد، در نهایت 
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 SASگیري شده از برنامه هاي اندازهبراي آنالیز آماري داده
هاي فاکتورهاي مورد د. مقایسه مستقل میانگیناستفاده ش

و  1ارزیابی تحت تاثیر تیمار سال با روش دانکن در سطح 
دست هدرصد انجام گرفت، تفسیر و بحث در مورد نتایج ب 5

ها با در نظرگرفتن نحوه توزیع بارندگی و آنالیز داده آمده از
هاي )، با ترسیم منحنی14درجه حرارت در طول سال (

روترمیک و نیز با توجه به رطوبت و بافت خاك رویشگاه آمب
صورت پذیرفت و چگونگی تغییرات سال به سال و نیز 

گیري شده مشخص تغییرات چند ساله در فاکتورهاي اندازه
  گردید.

  
  نتایج

مقادیر بارش ساالنه و توزیع ماهیانه آن از ابتداي فصل 
عنوان بارش گیري پوشش گیاهی به رویش تا زمان اندازه

  .)1تجمعی مؤثر، محاسبه و  مد نظر قرار گرفت (جدول
  

به  سایت هاي مطالعاتیبارندگی (برحسب میلیمتر) در  :1جدول
  مطالعه هاي تفکیک سال

زمان یادداشت 
  برداري

خرداد  18
88  

تیر  3
89  

خرداد  24
  91تیر  4  90

بارش تجمعی فصل 
 بهار

1/170  12/256  44/224  54/226  

سال بارندگی 
 رویشی

2/477 51/624 89/415 45/603 

  
به منظور بررسی اثرات توأمان بارندگی و درجه حرارت 
بر رشد و رویش گیاهان و تغییرات آن، نسبت به ترسیم 

هاي رویشی (از هاي آمبروترمیک براي هریک از سالمنحنی
ارایه   6و  5، 4، 3ابتداي مهرماه تا پایان فصل رویش) شکل 

نتایج نشان داد که به تناسب نوسانات بارش در شده است. 
طول دوره انجام این پروژه تحقیقاتی، مقدار بارندگی و 

هاي رویشی و نیز پراکنش آن در طول هر یک از سال
اي بر پوشش گیاهی تغییرات دمایی، اثرات قابل مالحظه

  داشته است.
  

  
: منحنی آمبروترمیک منطقه آق داغ خلخال در سال 3شکل 

  87-88رویشی 
  

  
: منحنی آمبروترمیک منطقه آق داغ خلخال در سال 4شکل 

  88-89رویشی 
  

  
: منحنی آمبروترمیک منطقه آق داغ خلخال در سال 5شکل 

  89-90رویشی 
  

  
: منحنی آمبروترمیک منطقه آق داغ خلخال در سال 6نمودار 

  90-91رویشی 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

00
80

89
1.

13
96

.1
1.

3.
1.

2 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 r

an
ge

la
nd

sr
m

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             5 / 10

https://dorl.net/dor/20.1001.1.20080891.1396.11.3.1.2
https://rangelandsrm.ir/article-1-503-en.html


  288                                                                                                 پایش پوشش گیاهی مراتع نیمه استپی استان اردبیل ...  
 

  آوري شده   هاي جمعآنالیز واریانس و مقایسه میانگین داده
آوري شده هاي جمعنتایج حاصل از تجزیه واریانس داده     

هاي شاخص مرتعی، هاي متوالی به تفکیک گونهدر سال
صورت شکل رویشی، پوشش سطح خاك، درصد رطوبت هب

هاي همچنین مقایسه میانگین دادهخاك و کربن آلی خاك، 
آوري شده براي هرکدام از متغیرهاي مورد بررسی در جمع

  ) ارائه گردیده است.2جدول (

  
  رد پایش در سایت مطالعاتی آق داغهاي مربوط به متغیرهاي مو: نتایج مقایسه میانگین داده2جدول

  Pr>F  متغیرها
  مقایسه میانگین داده هاي پوشش تاجی

1388  1389  1390  1391  

شکل رویشی 
  (%) گیاهان

  ns 544/0  a  77/21 a  21/25 a  97/21 a  48/26  اي هابوته
  a 65/15  b  18/10 ab 25/41  b 38/10  013/0 * فورب هاي چندساله
  b 71/15  b 85/12 a 83/20   b48/15 002/0 ** گندمیان چندساله
  b 09/2  ab 23/2  c 93/0 a 96/2 000/0 ** گونه هاي یکساله

 ns  452/0 a 95/54 a 58/51 a 43/57  a  98/55 کل گونه ها

گونه هاي شاخص 
(%)  

Agropyron cristatum. *  013/0  b  03/2 b  50/1 a  10/4 b  82/1  

Agropyron trichophorum. ns  439/0 a  15/1 a  07/2 a  12/1 a  43/1 

Astragalus aureus.  ns  622/0 a  19/1 a  20/1 a  45/1 a  40/2 

Bromus tomentellus. * 018/0 ab  18/1 b  78/0  a  12/2 b  33/0  

Festuca ovina L. * 018/0 ab  30/6 b  33/5 a 70/8 a  30/8 

Koeleria caucasica.  *028/0  b  62/1 b 52/1 a  88/2 b  00/1 

Onobrychis cornuta. ns 405/0  a  85/11  a  73/16 a 02/11 a  98/15 

Thymus kotschyanus. ns 434/0 a  54/8 a  77/6 a  47/9 a  83/7 

  (%) رطوبت خاك
 ns  557/0 a  92/5 a  05/5 a  10/4 a  00/4  سانتیمتر) 0-15(  1عمق 

 a  08/7  ab  67/5 a  88/6 b  93/4 011/0  *  سانتیمتر) 15-30(  2عمق 

 a 50/6 ab  36/5 ab  49/5 b  46/4 006/0**  میانگین

  ns 112/0  a 57/2 a 16/2 a  72/2  a  27/2  کربن آلی خاك (%)
 a 37/82  b 87/63 a 40/85 b  42/68  < 000/0 **  پوشش خاك (%)

 
  هاي گندمی چند سالهپوشش گونه

زار بوته-علفصورت یک در این سایت مطالعاتی که به
است، تغییرات سال به سال مربوط به مقدار پوشش تاجی 

دار شده خطا  معنی درصد 1گندمیان چند ساله در سطح 
 90نتایج مقایسه میانگین نشان داد که فقط در سال  .است

 89،  88هاي پوشش تاجی مجموعه یاد شده نسبت به سال
است که در دار داشته است. این درحالی افزایش معنی 91و 

دلیل بارندگی فراوان در فصل هاي مطالعه بهتمام سال
هاي گندمی بوده رویش، رطوبت کافی در دسترس گونه

است. عالوه برآن، میزان دماي متوسط فصل رویش در این 
  ها نزدیک به هم بوده است. سال

 
  ايپوشش گونه هاي بوته

 اي از پوششها که بخش قابل مالحظهايمجموعه بوته
دهند، نتایج نشان داد که پوشش تاجی گیاهی را تشکیل می

داري در خالل چهار سال این مجموعه تغییرات معنی
ها، بارندگی )، طی این سال 2مطالعه نداشته است (جدول 

متر و بارندگی در فصل رویش میلی  603و  416سالیانه بین 
ش عالوه واکنهمیلیمتر متغیر بوده است. ب 256تا  170بین

اي به تغییرات بارندگی ساالنه کند بوده و با گیاهان بوته
هاي عمیق خود از رطوبت ذخیره شده در استفاده از ریشه

  شوند. مند میعمق خاك نیز در طول سال بهره
  

  هاي چندسالهپوشش فورب
هاي چندساله که سومین گروه غالب در پوشش فورب

دهند، براساس داغ خلخال را تشکیل میگیاهی سایت آق
خطا بین  درصد 5داري با سطح ها، اختالف معنیآنالیز داده

هاي آماربرداري مشاهده گردید. مقایسه میانگین سال
ها نشان داد که بیشترین و کمترین مقدار درصد پوشش داده
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 88هاي ترتیب مربوط به سالهاي چند ساله بهتاجی فورب
ارندگی سالیانه و بوده است، با توجه به مقادیر ب 89و 

ها، ) تغییرات پوشش فورب1بارندگی در فصل بهار (جدول 
الگوي تغییرات بارندگی سالیانه و یا از  برخالف انتظار،

کند، در واقع از آنجا که بارندگی فصل رویش تبعیت نمی
هاي فورب این منطقه خوشخوراك تر از سایر اغلب گونه

ه مرتع در اولویت اول باشند، به محض ورود دام بها میگونه
  چرا قرار می گیرند.  

  
  هاپوشش یکساله

هاي یکساله هاي یکساله (مجموعه فوربپوشش گونه
و گندمیان یکساله) تابع تغییرات بارندگی بهاره است، 
تغییرات سال به سال مربوط به مقدار پوشش تاجی 

، گیاهان دار شده استدرصد معنی 99ها در سطح یکساله
گیري از این رویشگاه در یک دوره رشد کوتاه با بهرهیکساله 

 و جذب رطوبت از الیه هاي اردیبهشت و خردادماهبارش
سطحی خاك، به حداکثر رشد رویشی خود رسیدند و پس 

  کاهش یافت.  از بذردهی نمود ظاهري آنها
  

  پوشش تاجی کل
تغییرات ساالنه یا چند ساله در پوشش تاجی مجموعه 

هاي مختلف در تابع تغییراتی است که در سالها کل گونه
ها، گندمیان ايهاي گیاهی همچون بوتهپوشش تاجی گروه

ها رخ داده است ساله، و یکسالههاي چندچند ساله، فورب
ها اختالف هاي گیاهی بین سالهر چند در برخی گروه

معنی داري در تغییرات پوشش تاجی وجود داشت، لیکن 
تغییرات معنی داري رخ  نداده است در پوشش تاجی کل 

  ). 1(جدول 
  

  پوشش گونه هاي اصلی
هایی مرتعی که تغییرات پوشش تاجی هر یک از گونه

در این سایت مطالعاتی نمود ظاهري بیشتري نسبت به سایر 
ها دارند مورد آزمایش تجزیه واریانس قرار گرفت، نتایج گونه

دار در میزان معنیتغییرات  هاي مطالعهدر سالنشان داد که 
 Agropyron cristatum.  ،Bromusهايپوشش تاجی گونه

tomentellus. Festuca ovina.  وKoeleria caucasica   در
ایجاد شده است، لیکن تغییرات در پوشش درصد  95سطح 

 Agropyron trichophorum  ،Astragalusهايتاجی گونه

aureus. ،cornuta  Onobrychis و Thymus kotschyanus  
  از لحاظ آماري معنی دار نبوده است.  

  
  پوشش خاك

برآیند پوشش تاجی کل،  روند تغییرات پوشش خاك
باشد؛ هاي سنگ و سنگریزه میپوشش الشبرگ و پوشش

ها، میزان پوشش خاك این سایت براساس آنالیز داده
بطور معنی دار نسبت به  91و  89هاي مطالعاتی در سال

دهد، با توجه به عدم کاهش نشان می 90و 88هاي سال
دار در پوشش تاجی کل و نیز ثبات وجود تغییرات معنی

هاي هاي سنگ و سنگریزه خاك در سالمیزان پوشش
در میزان  تغییرات مربوط به مختلف، این تفاوت ها عمدتاً

  الشبرگ می باشد. 
  

  رطوبت خاك
هاي مورد مطالعه تغییرات رطوبت خاك در بین سال

سانتیمتر) غیر  0-15(الیه سطحی  1مربوط به عمق
 95متر) در سطح سانتی 15-30(الیه 2دار، در عمق معنی

هاي دار و نیز تغییرات میانگین رطوبت عمقدرصد معنی
دار شده است، درصد درصد معنی 99مختلف در سطح 

بیشترین  88براي سال  2رطوبت ثبت شده مربوط به عمق
در  زیاد بوده است، رطوبت نسبتاً کمترین 91و براي سال

 74دلیل بارندگی فراوان (به 88خاك براي سال 2عمق 
میلیمتر) در خرداد ماه این سال است که منجر به نفوذ 
  رطوبت حاصل از آن به الیه سطحی دوم خاك گردیده است. 

  
  کربن آلی خاك

با توجه به اینکه فرایند تجزیه الشبرگ و آزاد شدن 
کربن  گیرد، مقادیرخاك به کندي صورت میکربن آلی در 

نشأت گرفته از پوشش الشبرگ در  88آلی خاك در سال 
هاي قبل از مطالعه). در چندین سال قبل می باشد (سال

)، مقدار تغییرات کربن 91تا  88خالل چهار سال مطالعه (

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

00
80

89
1.

13
96

.1
1.

3.
1.

2 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 r

an
ge

la
nd

sr
m

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             7 / 10

https://dorl.net/dor/20.1001.1.20080891.1396.11.3.1.2
https://rangelandsrm.ir/article-1-503-en.html


  290                                                                                                 پایش پوشش گیاهی مراتع نیمه استپی استان اردبیل ...  
 

متر) بسیار ناچیز بوده سانتی 10آلی الیه سطحی خاك (
ئی بودن فرایند تجزیه الشبرگ را است، که این خود بط

دار نبودن تغییرات دهد، در واقع، هماهنگ با معنینشان می
پوشش تاجی کل، از حیث کربن آلی خاك هم اختالف 

هاي مطالعه ایجاد نشده است، بنابر این، داري بین سالمعنی
تغییرات در  لحاظ نمودن معیار کربن آلی خاك براي تعیین

پایش مداوم وضعیت ترسیب کربن وضعیت مرتع مستلزم 
    باشد.تر میهاي طوالنیدر دوره
  

  گیريبحث و نتیجه
خشک سرد بخش ایش مراتع نمونه از منطقه نیمهپ

داغ خلخال) که در رویشگاه جنوبی استان اردبیل (آق
باشد بیانگر آن است زار میبوته-استپی سرد، یک علفنیمه

در پوشش تاجی توجه  که طی سالیان مطالعه تغییرات قابل
نداده است. در این رویشگاه،  ساله رخمجموعه گندمیان چند

جزو گندمیان فصل سرد  هاي گندمی اصلی که عمدتاًگونه
، Festuca ovinaهاي گردند از جمله گونهمحسوب می

Bromus tomentellus و Koeleria caucasica  متناسب با
قبیل درجه حرارت زمان وقوع بارش به پارامترهاي جوي از 

طور مستقیم واکنش هو بارندگی (مقدار و پراکنش آنها) ب
هاي نمایند. در تمام سالنشان داده و نوساناتی را ایجاد می

دلیل بارندگی فراوان در فصل رویش، رطوبت کافی همطالعه ب
هاي گندمی این مرتع بوده است. با توجه در دسترس گونه

و  بارندگی در فصل بهار، (جدول به مقادیر بارندگی سالیانه 
الگوي از  ها، برخالف انتظار،)، تغییرات پوشش فورب1

تغییرات بارندگی سالیانه و یا بارندگی فصل رویش تبعیت 
طوري که نتایج مقایسه میانگین پوشش تاجی کند بهنمی

هاي دیگر داري با سالاختالف معنی  88نشان می دهد در 
)، در 2بوده است (جدول  داشت و پوشش تاجی بیشتر

هاي دیگر بود. که بارندگی فصل رویش کمتر از سالحالی
هاي فورب این منطقه در واقع از آنجا که اغلب گونه

باشند، به محض ورود دام ها میخوشخوراك تر از سایر گونه
گیرند. با توجه به اینکه به مرتع در اولویت اول چرا قرار می

مرتعی در اوایل فصل رویش  دماي محیط این اکوسیستم
گراد) و درجه سانتی 5کمتر از دماي مورد نیاز است (زیر 

هاي اواسط بهار باشد و از طرفی بارشرشد گیاهان کند می
باشند، در نتیجه بخش اصلی همراه با افزایش نسبی دما  می

هاي علفی) از اواسط ویژه گونههرشد رویشی اغلب گیاهان (ب
  گیرد،هفته سوم خرداد ماه صورت می اردیبهشت ماه  تا

چراي زود هنگام دام سبب ایجاد اختالل در روند  بنابراین
ها هاي گندمی و فوربرشد و ایجاد پوشش تاجی گونه

دست آمده در نتایج مطالعاتی که گردد. مشابه با نتایج بهمی
نیز نشان داد که چراي  انجام شده است آفریقا  در شمال

کنترل نشده باعث حذف یا کاهش شدید تراکم بسیاري از 
هاي مرتعی مرغوب و خوشخوراك و جایگزینی آنها با گونه
واکنش مجموعه ). 13و  12(گردد هاي نامطلوب میگونه
هاي فصلی و ساالنه اي به تغییرات بارندگیهاي بوتهگونه

از گیاهان عالوه بر کند است، بدین معنی که این گروه 
کارگیري هها در زمان نزول آنها، با باستفاده از بارش

هاي عمیق خود از رطوبت ذخیره شده در عمق خاك ریشه
شوند. در واقع، ذخیره رطوبتی نیز در طول سال بهره مند می

خاك این مرتع (با بافت لومی شنی تا لومی) نوسانات 
نماید، به طوري بران میاي جهاي بوتهبارندگی را براي گونه

ها به رطوبت مورد ايکه در طول سال، امکان دسترسی بوته
شریفی و اکبرزاده گردد. در این خصوص نیاز فراهم می

) با بررسی تغییرات پوشش گیاهی مراتع نیمه 2013(
با بررسی  )2011زادبر و همکاران (استپی استان اردبیل و 

سان دریافتند که استپی استان خرامراتع منطقه نیمه
اي خشبی بطئی و هاي بوتهتغییرات در پوشش تاجی گونه

که با نتایج  مالیم بوده و تحت تاثیر بارندگی ساالنه است.
هاي یکساله دست آمده در این تحقیق مطابقت دارد. گونههب

تغییر پذیرترین فرم رویشی آن منطقه بوده است. میزان 
است،  نات بارندگی بهارهشدت تابع نوساها بهحضور یکساله

هاي بهاره و هماهنگ با دماي به نحوي که با افزایش بارش
سرعت تکثیر یافته و با شروع هاي یکساله بهمناسب، گونه

ها در این فصل گرم از بین می روند. افزایش پوشش یکساله
هاي گرایش پسرونده (منفی) و یکی از نشانهگونه مراتع 

یش گیاهان شاخص چند ساله، یکی کاهش تعداد آنها و افزا
. گرددرونده (مثبت) محسوب میه هاي گرایش پیشاز نشان

هاي ساالنه مربوط به پویایی پوشش گیاهی، الزم در بررسی
است که متناسب با شرایط اقلیمی همان سال، زمان مناسب 

ها با دقت بیشتري تعیین شود، در آوري دادهبراي جمع
ها در طول ن فراوانی گونهداغ خلخال، میزاسایت آق

کاهشی یا افزایشی  ) سیر91تا  88هاي مطالعه (سال
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توان گفت نداشت، بلکه مقدار آن در نوسان بود، یعنی می
گرایش مرتع وضعیت نسبتاٌ ثابتی داشتند. مطابق با نتایج 

) به این نتیجه 2010( 1بریتا و همکاراندست آمده به
العمل کننده عکسرسیدند که دو فاکتور اصلی کنترل

گیاهان به تغییر اقلیم، تغییر در میزان آب قابل دسترس و 
باشد، به تغییر در تخصیص آب به یک نوع گیاه خاص می

طوري که با تغییر الگوي بارش، افزایش دما و باال رفتن 
اکسیدکربن، با کاهش رقابت گندمیان، شرایط به میزان دي

 ).6ر گرده است (هاي فرصت طلب دیگنفع افزایش گونه
هاي گندمی در حد متوسط تا زیاد، و زادآوري گونه
ها، ها در حد متوسط بود. طی این سالزادآوري سایر گونه

میزان شادابی و چگونگی گیاهان این مرتع مورد توجه 
قرارگرفت اما تغییر محسوسی در سرسبزي، خرمی و شکل 

ر کند ظاهري آنها مشاهده نگردید. تغییرات بطئی و بسیا
آلی خاك به عنوان معیاري از ترسیب کربن در سایت کربن

مورد مطالعه، بیانگر آن است که شرایط مدیریتی حاکم بر 
هاي قبل، مانع چراي بیش از ظرفیت در سال مرتع و احتماالً

دار میزان ماده آلی خاك این رویشگاه در از افزایش معنی
دلیل سرما هبهاي مطالعه گردیده است. از طرفی طول سال

و برودت هوا، تجزیه الشبرگ در شرایط منطقه مطالعاتی از 
فرآیندي کند برخوردار است. بدیهی است در چنین شرایطی 

تواند در مقدار تغییرات کربن آلی قابل مالحظه نبوده و نمی
ها در عنوان یکی از شاخصهاي زمانی کوتاه مدت بهدوره

مرتعی به کارگرفته سنجش وضعیت و یا گرایش اکوسیستم 
 خشک مناطق در مراتع گیاهی توالی پوشش در تاخیر شود.

 بیان ) چنین2002(2و همکاران والون  را خشکنیمه و
و  حیوانات چرا کننده قرق، از ترکیبی کنند کهمی

 را توالی توانند نرخمی ترسالی مانند نادر اقلیمی فرآیندهاي
هاي مربوط به بررسی شدت. به تاخیر دوره یک از بعد

فرسایش خاك هم ناچیز بودن فرسایش در این مرتع را 

مالحظه و غلبه توان حضور قابلنشان داد، که دلیل آن را می
هاي مرتعی از نوع گندمیان چند ساله همراه با گونه
با پوشش  Onobrychis cornutaهاي بالشتکی همچون گونه

اي دیگر مانند تههاي بوباال، گونه تاجی وسیع و تراکم نسبتاً
Astragalus aureus   خشبی همچون  هاي نیمهو گونه
Thymus kotschyanus  و تناسب بین شدت و وضعیت مرتع

دلیل سرماي زود رس و برودت هوا قلمداد کرد، البته به
) 1981(3 لهورودامداران نمی توانند بیشتر در مرتع بمانند. 

فشار چراي دام تأکید نمود که در این خصوص در تحقیقی 
عالوه بر تحت تأثیر قرار دادن تنوع گیاهی، باعث بروز 
تغییرات شدید فیزیکی در مرتع و تشدید فرسایش خاك 

گردد که این به نوبه خود شرایط را براي رویش گیاهان می
. بدین طریق ناچیز بودن فرسایش مرغوب از یبن می برد

تیجه گیري خاك تناسب دام و مرتع را تصدیق می کند. در ن
کلی می توان گفت، نتایج بررسی پویایی پوشش گیاهی در 

تغییرات پوشش تاجی کل  سایت بیانگر آن است که اساساً
تحت تأثیر پارامترهاي اقلیمی منبعث از تغییرات ایجاد شده 

 Festucaهاي اصلی از قبیل در این پوشش تاجی گونه
ovina ،Bromus tomentellus ،Koeleria caucasica ،

Onobrychis cornuta  وThymus kotschyanus باشند؛ می
دیگر اینکه، در شرایط مدیریتی یکسان در این مرتع، روند 
تغییرات پوشش تاجی گروهاي مختلف گیاهی این 
اکوسیستم مرتعی بنحوي بوده است که برآیند آنها منجر به 
ثبات پوشش تاجی کل گیاهان در طول چهار سال مطالعه 

نتیجه  است، ثبات موجود در پوشش گیاهی احتماالًگردیده 
البته گفتنی  ثبات مدیریت چراي دام در این مرتع می باشد،

ثبات در پوشش گیاهی و ثبات در مدیریت چراي است که 
به معنی صحیح بودن روش مدیریت  دام در مرتع لزوماً

  باشد.جاري آن مرتع نمی
  

 
 
 

                                                        
1 -Britta  
2 - Valone 

3 - Le Houerou 
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