
 

 شرایط مدیریت بومیبررسی پویایی پوشش گیاهی مراتع ارتفاعات تحت 

 موردی: مراتع ییالقی باغرو در استان اردبیل( ۀمطال)

 استادیار پژوهشی بخش تحقیقات جنگل و مرتع، مركز تحقیقات و آموزش كشااورز  و مناابع يعی ای اساتا       ؛*جابر شریفی

 ایرا .-سازما  تحقیقات، ترویج و آموزش كشاورز -اردبیل

 ساازما  تحقیقاات،    -ها و مراتاع كشاور   بخش تحقیقات مرتع، مؤسسۀ تحقیقات جنگلاستادیار پژوهشی  ؛امر علی شاهمرادی

 ایرا .-ترویج و آموزش كشاورز 

 
 چکیده

دهد، از طرف دیگرر  ترکیب و ساختار پوشش گیاهی در طول زمان رخ می در است که معموالٌ ایتغییرات پوشش گیاهی مراتع، پدیده

 شررای   در گیراهی مراترع   پوشش پویایی مطالعۀ نماید. با هدفتأثیرگذاری در حفظ ثبات و یا تخریب آن ایفا میدخالت انسان نقش 

 پوشرش  بره  مربرو   عوامرل  معرف منطقۀ مطالعه شد. در 1391تا  1387، مراتع ییالقی باغرو در استان اردبیل از سال بومیمدیریت 

 پرالت   30 برا  مترری  500 ترانسرکت  طرول سره   ای اصلی و گروهی )فرر  روییرید در  هتاجی گیاهی، تراکم و فراوانی به تفکیک گونه

رطوبت خاک سطح رییه با  همچنین. ها با توجه به شرای  پوشش گیاهی تعیین شدها و ابعاد پالتطول ترانسکت مترید، 5/1 ×5/1)

چهار سال در پوشش گنردمیان چنرد   دورۀ داد در طی  نیان شد. نتایج گیریو کربن آلی سطح خاک اندازه TDRدستگاه از استفاده 

هررا تررابع تغییرررات آن Koeleria caucasicaو  Festuca ovina، Alopecurus aucheri ،Bromus tomentellusسرراله ماننررد 

 و Onobrychis cornutaای ماننرد  دار وجرود نداشرت. گیاهران بوتره    هرا اخرتالف معنری   های فصرل رویرش برود و برین سرال      بارش

Astragalus aureus دار وجرود  های مطالعه اختالف معنیتحت تأثیر نوسانات بارندگی سالیانه و رطوبت عمق خاک بوده و بین سال

های فصرل  تابع بارش  Veronica orientalisو Scorzonera radicosa ، Polygonum alpetreهای چند ساله مانند  داشت. فورب

داری نیان داد. تغییرات کربن آلی خاک روندی کند و بطئی داشرته اسرت. بنرابراین نترایج     عنیها اختالف مرویش بود و در بین سال

های اصلی، رطوبت خاک و نیز چگونگی وضرعیت فرسرایش خراک،    حاصل از پایش روند تغییرات سال به سال در پوشش گیاهی گونه

 .گیردقرار  استفادههای فعلی مدیریت مورد راهنمای مناسبی برای تصحیح روش

 ، استان اردبیل.باغرو ، کربن آلی خاک، فصل رویش، مراتع ییالقیگیاهیتغییرات پوشش  :کلید واژگان
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 مقدمه. 1
تغییرررات پوشررش گیرراهی مرتررع تحررت تررأثیر عوامررل  
محیطی از جمله رویدادهای اقلیمی بروده، ثبرات و پویرایی    

کنش متقابرل عوامرل طبیعری اسرت، لریکن      نتیجۀ آن نیز 
اسررتفاده از آن نقررش  نحرروۀ عوامررل انسررانی، برراالخ    

 بره نماید.  تأثیرگذاری در حفظ ثبات و یا تخریب آن ایفا می

 و مراتررع گیرراهی پوشررش تغییرررات مطالعررۀ دلیررل، همررین
 بررای  ضرروری  اقردا   عنوان به آن بر موثر عوامل شناسایی
تحقیقرات میرابهی    .گرفته شرود  نظر باید در مرتع مدیریت

 دتروان بره مروار   یکه در داخل و خارج کیور انجا  گرفته م
 فرصرت  یرک  گیراهی  پوشش پویایی مطالعۀزیر اشاره کرد: 

 بررر مرردیریت و هرروایی و آب شرررای  اثرررات تعیررین برررای
زیست منطقه یک گیاهی پوشش در کیفی و کمی تغییرات
 در گیراهی  پوشرش  . پویرایی ]5[کنرد  مری  فرراهم  محیطی
 روابر   از نتیجره  یک عنوان به خیکنیمه و خیک مناطق
 تغییررات  همچنین و هواییوآب و خاک عناصر بین پیچیده

مرتع اکوسیسرتم   .]14[است  شده تیکیل خاک رطوبت در
های محیطی دچار تغییرر  پویا است و در پی ایجاد آشفتگی

برداری پایدار از مرترع تنهرا   بهرهگردد، از این رو و تحول می
باشد که این تغییر و تحوالت شرناخته  زمانی امکان پذیر می

ترأثیر  تحرت   بررسری تغییررات پوشرش گیراهی     .]4[ود شر 

 تغییرات بارندگی در مراتع نیمه استپی استان اردبیل، نیان
 سراقه چروبی   ایبوته هایگونه پوشش در تغییرات که داده

های گندمیان چنرد  گونه که حالی در خفیف است و آهسته
داشرتند،   قررار  سراالنه  برارش  میزان تأثیرساله بییتر تحت 

تحرت   ای کمترر بوته هایگونه نیان داد که هاآن تحقیقات

. بررسری  ]16[داشرتند   قررار  هروایی  و آب هرای متغیرتأثیر 
 تغییرات پوشش گیاهی در قرق کوهرنگ در اسرتان چهرار  

کرل   تراجی  کره پوشرش   هبختیاری، نتایج نیان داد و محال
 قررق  بیرون از زیادتر دارمعنی طور به قرق داخل در هاگونه

 قررق  داخرل  در برگران علفری   پهن و گندمیان پوشش، بود

 تفراوت  قررق  بیررون  برا  هرا ایبوتره  پوشرش  ولری ، بییرتر 

پایش پوشش گیاهی و تولید مراترع  . ]2[ نداشتی دار معنی
کره در   هشش ساله نیان داد ۀدوراستپی استان قم در طی 

ها و شرای  مختلف مراتع آن منطقه رواب  حاصل طی سال
بررازش داده شرده برر    رسریونی  گرمتفاوت بوده و الگوهرای  

 در گیراهی  پوشرش  تغییررات  .]1[نبوده است ها یکسان  آن
قررار   ترأثیر  تحرت  انسرانی  و طبیعی مختلف عوامل از مراتع
 زمان، وقرو   طول مراتع در رسیدن ثبات گیرند، برای به می

 مرطروب  شررای   و خیکسرالی  جمله از هوایی و آب عوامل
 عوامرل  حرال،  ایرن  برا  اسرت،  ناپذیر اجتناب طبیعی عوامل

 یرا  ثبرات  یا حفظ در مؤثری نقش مدیریت ویژه به و انسانی
 سرالمت  . ارزیرابی تغییررات  ]8[کند  می بازی مراتع تخریب
ده ساله دورۀ طی که در  سمیر -زاگرس خیک نیمه مراتع

 دشررواری داد کرره ننیررا ،د انجررا  شررده 1011-2001)
 از مردیریت،  جردا  مراترع  از ایگستره در تغییرات تیخی 

هوایی بوده است وآبزمانی  و مکانی از تغییرات ناشی اثرات
. بررسرری تررأثیر تغییرررات بارنرردگی و چرررای دا  روی ]11[

زارهای کایو در افریقای جنوبی  تغییرات پوشش گیاهی بوته
مورد مطالعه قررار گرفتره    1949 -1971های  که طی سال

گیراهی بره طرور عمرده     جامعرۀ  است، نیان داده که تغییر 

ناشی از تغییر بارندگی بوده است، لیکن تأثیر چررای دا  در  
مطالعرۀ  نترایج   .]14[اسرت  ترر  های طوالنی مدت مهم دوره

 و فیزیکرری زارهررا از نظررر خررواصبوترره و زارعلررفجوامررع 
 زمرین  در خراک  شررای   کره  داده نیران  شیمیایی خراک، 

در تحقیرق   .]6[بروده اسرت    لنرد گراس از ترمطلوب زار بوته

تررین شراخ    نتایج نیان داده که مناسرب  ]3[انجا  یافته 
 خیکسالی در مراتع استان قم به ترتیب اولویت عبارتنرد از 

SP1-3 ،PDSI ،SPI-24  وSP1-6 زمرانی نیرز   پایۀ ، بهترین
ر . دباشرد مری فصل رشرد و بره ویرژه ابتردای فصرل رشرد       

در طری   نیومکزیکرو  تغییرات پوشش گیاهی مراتع مطالعات

چنین نتیجره گرفتنرد کره     د،1952-1999ساله ) 48دورۀ 
 و Bouteloua eriopodaهرررای گونررره پوشرررش تررراجی
Hilaria mutica  ، و مرطروب  خیرک  شررای   ترأثیر  تحرت 

دیگرر   عبارت به .اندداری نداشتهمعنی اتبوده و تغییر یکسان
کررده برود    خنثری  را مرطوب دورۀ مثبت اثرات ،خیکی وقو 

 انجرا  گرفرت نترایج    در شمال آفریقا که . طی مطالعاتی]13[

که چرای بیش از حد و کنترل نیده باعث حرذف   هنیان داد
های مرتعری مرغروب و    گونه یا کاهش شدید تراکم بسیاری از
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هرای نرامطلوب و   گونره وسیلۀ  بهخوشخوراک و جایگزینی آن 
 پویرایی  در هروایی وآب تغییرات . اثرات]10[سمی شده است 

 عامرل  دو توسر   خیرک  منراطق  در ،و آب گیراهی  پوشش
 تغییرر  و هروایی وآب تغییر به نسبت گیاه انوا  واکنش اصلی:

شرود  مری  کنتررل  خراص  گیراه  نرو   یک به آب تخصی  در
پویرررایی پوشرررش گیررراهی در مطالعرررۀ رو،  از ایرررن .]17[

با هردف بررسری چگرونگی تغییررات      های مرتعی ستمسیاکو

ورد پوشش گیاهی مراتع در طول زمان در مناطق معررف، مر  
اسرتفادۀ  رسرد نترایج آن در    توجه قرار گرفته و بره نظرر مری   
 صحیح مراتع مفید واقع گردد.

 

 روش شناسی. 2
 مطالعه. معرفی منطقۀ مورد 1.2

شرهر اردبیرل در    45سایت تحقیقاتی نئور در کیلومتر 

کوهسررتان طررالش )برراغرود در بررین مختصررات    دامنررۀ 
طرررول  48°، 36´،30´´ ترررا 48°، 35´،38´´جغرافیرررایی

عرض شمالی  38°، 1´، 30´´تا  37°، 59´، 40´´و شرقی
دریرای آزاد قررار دارد.   سطح  از 2822تا  2760در ارتفا  

برا اقلریم نیمره     نیمه استپیی، مراتع تیپ اراضی کوهستان
 480سراالنۀ بارنردگی   تا فررا سررد، میرانگین   سرد  خیک

  . تیررررپ مرتعرررری از نررررو ]12[ اسررررت مترررررمیلرررری
Onobrychis cornuta L.- Festuca ovina L.  و

، .Alopecurus aucheri L :هررای شرراخ  دیگررر گونرره

Astragalus aureus willd.،Bromus tomentellus Boiss.، 
Koeleria caucasica  وThymus kotschyanus Boiss. 

هرای مختلرف در سرطح ایرن روییرگاه      فراوانیاست که با 
برداری بره صرورت عیرایری و دا     بهرهحضور دارند. نظا  
مرابقی را   %15% برز و  2گوسرفند،   %83غالب، میتمل بر 

هرای دا  سربک   گلهدهند. البته دورگ تیکیل میگوسالۀ 
صرورت جردا هسرتند.    هد بر گوسالۀ دورگ) و نیمه سنگین
اول مهرر  نیمرۀ  خرداد ماه شرو  شده تا نیمۀ فصل چرا از 

 یابد.میماه ادامه 

 

 هاترانسکتایران و نحوه استقرار  -موقعیت محل مطالعه نسبت به استان اردبیل .1 شکل

 باغرو(مرتع ییالقی ) نئور در سایت مطالعاتی
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 روش تحقیق. 1 .2
هرای  با استفاده از نقیره  مطالعاتی سایت ۀمحدود ابتدا

و نیررز انجررا  بازدیرردهای  ایتوپرروگرافی، تصرراویر مرراهواره

-سرپ  برا روش سیسرتماتیک    .شرد میرخ    صحرایی،

مترری و در امترداد    500تصادفی با استقرار سه ترانسکت 

اقرردا   هرراآوری دادهجمررعکرروادرات،  10هررر ترانسررکت، 

ها با توجه به قطرر  کوادراتاندازۀ طول ترانسکت و  گردید.

 ، طرول گیراهی  هرای بوته هایبین پایه ۀفاصل ها وتاج بوته

 150×150هررا کرروادراتمتررر و ابعرراد   500ترانسررکت 

 30گیرری کرار هدر مجمو  با بر  .]15[متر بوده است  سانتی

آمرد. متغیرهرای اصرلی    عمرل  هگیری بر اندازه ،پالت نمونه

مورد بررسی در پوشرش گیراهی، شرامل: میرزان پوشرش      

های شاخ ، پوشش تاجی کل، پوشش تراجی  گونهتاجی 

 های چنرد سراله، گنردمیان چنرد    ها، فوربایبوتهگیاهان 

میرزان  اسرت، همچنرین   بروده   هرای یکسراله  ساله و گونه

 0-15)دو عمرق   دررییره  ناحیۀ موجود در رطوبت خاک 

، TDRمترررد بررا اسررتفاده از دسررتگاه    سررانتی 15-30و

 مترری سرانتی  10عمق برداری از نمونهگیری شد. با  اندازه

آن بررره روش آزماییرررگاهی تجزیرررۀ خررراک سرررطحی و 

تعیین میزان کربن آلی در هر سال اکسیداسیون مرطوب، 

گیرری  هرای انردازه  آنرالیز آمراری داده   در نهایت برای ،شد

مستقل میانگینمقایسۀ استفاده شد.  SASبرنامۀ شده از 

تیمرار سرال برا    ترأثیر  های فاکتورهای مورد ارزیابی تحت 

درصد انجا  گرفت، تفسریر و   5و  1روش دانکن در سطح 

هرا برا در   آمرده از آنرالیز داده   دستهبحث در مورد نتایج ب

توزیع بارندگی و درجه حررارت در طرول   نحوۀ نظرگرفتن 

هرای آمبروترمیرک و نیرز برا     ، با ترسیم منحنی]12[سال 

توجه به رطوبت و بافت خاک روییگاه صرورت پرذیرفت و   

چگونگی تغییرات سال به سال و نیز تغییرات چنرد سراله   

 میخ  گردید.گیری شده اندازههای فاکتوردر 

 

 نتایج .3

توزیععع بارنععدگی سععامنه و ماهانععه و بععارش  . 1.3

 در مراتع استان اردبیلانباشتۀ مؤثر 
آن از ابتردای  ماهیانرۀ  مقادیر برارش سراالنه و توزیرع    

گیری پوشش گیاهی به عنروان  فصل رویش تا زمان اندازه

د نظرر قررار گرفرت    وربارش تجمعی مرؤثر، محاسربه و مر   

 .د1)جدول

 های مطالعهسالهای مطالعاتی نئور به تفکیک سایت. بارندگی )برحسب میلی متر( در 1 جدول

 نو  بارندگی
  داشت بردارییادهای زمان 

 91خرداد  22 90خرداد  17 89خرداد  18 88خرداد  12

 06/216 81/205 57/214 23/158 بارش تجمعی فصل بهار

 80/581 50/437 78/553 405 کل بارندگی سال روییی

 ست.توضیح: آمار بارندگی مربو  به ایستگاه هواشناسی سنوپتیک اردبیل است و بر اساس گرادیان ارتفا ، نسبت به سایت مطالعه اصالح گردیده ا

 

برره منظررور بررسرری اثرررات تونمرران بارنرردگی و درجرره 

بر رشد و رویش گیاهان و تغییرات آن، نسربت بره    حرارت

هرای  سالیک از  های آمبروترمیک برای هرترسیم منحنی

در روییرری )از ابترردای مهرمرراه تررا پایرران فصررل رویررشد  

شده اسرت. نترایج نیران داد    ارائه  ،5و  4، 3، 2 های شکل

انجرا  ایرن   دورۀ که به تناسب نوسرانات برارش در طرول    

ار بارندگی و پراکنش آن در طول هر تحقیقاتی، مقدپروژۀ 

های روییی و نیز تغییرات دمایی، اثرات قابرل  یک از سال

 ای بر پوشش گیاهی داشته است.مالحظه
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 87-88نئور در سال منطقۀ منحنی آمبروترمیک . 2شکل

 

 88-89نئور در سال منطقۀ منحنی آمبروترمیک . 3شکل 

 90-91نئور در سال منطقۀ منحنی آمبروترمیک . 5شکل  89-90نئور در سال منطقۀ منحنی آمبروترمیک . 4شکل 

 

هعای  دادهمیعانیی   مقایسۀ آنالیز واریانس و  .2 .3

 آوری شدهجمع
اشتباه معیار از گیری شده و اندازهمیانگین فاکتورهای 

ه شرد ارائه  2های مورد بررسی در جدول سالدر میانگین 

 است.

 هاای. پوشش بوته3.3

ها که دومرین گرروه غالرب    ایپوشش تاجی گروه بوته

پوشش گیاهی سایت مورد مطالعه اسرت، براسراس آنرالیز    

های % خطا بین سال5داری با سطح ها، اختالف معنیداده

نیران  ها آماربرداری میاهده گردید. مقایسۀ میانگین داده

هرا در  ایداد که بییترین مقدار درصد پوشش تاجی بوتره 

برا   88درصد و کمترین مقدار در سرال   67/16با  90سال 

درصد بوده است. با توجه به مقادیر بارندگی سالیانه  87/8

د. تغییرررات پوشررش 1و بارنرردگی در فصررل بهررار )جرردول

نردگی  ها، از الگوی تغییرات بارندگی سالیانه و یا بارای بوته

ای هررای بوتررهکنررد. ازگونررهفصررل رویررش تبعیررت مرری 

Onobrychis cornuta   خطررا تغییرررات  1بررا سررطح %

در طی   Astragalus aureusداری داشتند ولی گونۀ معنی

 دار نگردیده است.های مطالعه دچار تغییرات معنیسال
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 گیری در سایت مطالعاتی نئور.اندازهمیانگین متغیرهای مورد مقایسۀ . نتایج 2جدول

 SEM 1388 1389 1390 1391 متغیرها

 شاخ  )%د هایگونه

Alopecurus aucheri L.  39/0 a95/2 
a48/2 

a05/3 
a22/3 

Astragalus aureus willd. 66/0 
a96/3 

a6/3 
a81/4 

a 03/6 

Bromus tomentellus Boiss. 29/0 
a04/3 

a83/2 
a47/2 

a 85/2 

Festuca ovina L. 80/0 
a66/13 

a76/14 
a63/14 

a 97/15 

Koeleria caucasica Trin. Ex Domin. 11/0 
a 17/0 

a53/0 
a43/0 

a32/0 

Onobrychis cornuta L. 59/0 
b57/1 

a11/6 
a63/5 

b97/1 

Thymus kotschyanus Boiss . 35/0 a81/2 
a39/3 

a97/3 
a78/3 

 روییی گیاهان )%دفر  

 b87/8 99/0 هاایبوته
a08/16 

a76/16 
ab78/13 

 72/0 های چندسالهفورب
a20/13 

ab43/9 
a98/12 b60/8 

 21/1 گندمیان چندساله
a27/27 

a86/28 
a02/27 a72/25 

 a25/3 28/0 های یکسالهگونه
a2/2 

a48/1 
a18/3 

 a49/52 44/1 هاگونهکل 
a62/56 

a23/58 a86/51 

 رطوبت خاک )%د

 b78/5 33/0 د سانتیمترد0-15)) 1عمق 
a67/9 

b59/5 
b32/4 

 b45/10 a15/16 83/0 د15-30) 2عمق 
b09/8 

b 75/6 

 b11/8 53/0 میانگین
a91/12 

b84/6 
b54/5 

 a57/2 07/0 کربن آلی خاک )%د
a88/2 

a69/2 
a04/3 

 a27/78 36/1 پوشش خاک )%د
b35/64 

a66/81 
a67/81 

 

 های چندسالهپوشش فورب. 4.3
های چندساله سومین گروه غالب پوشش گیاهی فورب

دهنرد. برر اسراس نترایج آنرالیز      نئور را تیکیل میمنطقۀ 

هرای چنرد   ها، در پوشش تاجی مجموعه فوربآماری داده

هرای  خطا بین سرال  %5داری با سطح ساله اختالف معنی

آماربرداری میاهده گردیرد. بییرترین درصرد پوشرش در     

بروده   91و کمترین مقدار آن در سرال   90و 88های سال

، پوشش در حردود میرانگین سره سرال     89است. در سال 

هرا از الگروی تغییررات    دیگر بود. تغییرات پوشرش فرورب  

بارندگی فصل رویش تبعیت نکرده، بلکه تقریباً از تغییرات 

کره در  طروری بره اسرت.  کرده بعیت درصد رطوبت خاک ت

به  30تا  0میانگین رطوبت خاک در عمق  89و  88 سال

 91درصد بود و این مقدار در سال  91/12و  11/8ترتیب 

هرا نیرز   درصد کاهش یافت. پوشش گیاهی فورب 54/5به 

 91درصد در سرال   60/8به  88درصد در سال  20/13از 

 ست.دار شده امعنیکاهش یافته و اختالف 

 های گندمی چند سالهپوشش گونه. 5.3
گندمیان چندساله که اولرین گرروه غالرب در پوشرش     

دهنرد، براسراس آنرالیز    گیاهی منطقه نئور را تیکیل مری 

هرای آمراربرداری   داری برین سرال  ها، اختالف معنری داده

 هررای گنرردمی چنررد سرراله   میرراهده نگردیررد. از گونرره 

، Alopecurus aucheri ،Astragalus aureus ماننرررد
Bromus tomentellus ،Festuca ovina  و 

Koeleria caucasica   ای افیران و کرم   با سیسرتم رییره

هرای سرطحی خراک را جرذب      عمق، قادرند رطوبت الیره 

نمایند و رطوبت مازاد ناشی از افزایش بارنردگی در خرارج   

هرا نردارد. در   از فصل رشد تأثیر چندانی بر میزان رشد آن

درصرد   27/27میانگین درصد پوشش گنردمیان   88سال 

درصد کراهش داشرت    27/25به مقدار  91بود و در سال 

داری در پوشررش ترراجی کرره در نتیجرره تغییرررات معنرری 

 89های گندمی وجود نداشت، با این وجود در سرال   گونه

بهتر برود،   90و  89نسبت به سال  بهارکه بارندگی فصلی 
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لذا با مسراعد   ،یش داشتدرصد افزا 86/28پوشش نیز به 

های بهراره شررای  مناسرب رشرد     شدن دما و وقو  بارش

 گردد.برای گندمیان فراهم می

 هایکسالهپوشش . 6.3
های یکساله تابع تغییررات  الگوی تغییرات پوشش گونه

بارندگی بهاره است. گیاهان یکساله این روییرگاه در یرک   

اردیبهیت مراه  های گیری از بارشرشد کوتاه با بهرهدورۀ 

سطحی خراک، بره حرداکثر رشرد      و جذب رطوبت از الیه

نمرود اراهری    ،روییی خود رسریدند و پر  از برذردهی   

در نتیجه از نظر آمراری تفراوت    ،کاهش یافتشدیداً ها  آن

هرای یکسراله   داری در پوشش تاجی مجموعره گونره  معنی

های مطالعاتی میاهده نید. با بررسری بارنردگی   بین سال

بارندگی شد های بررسی، میاهد سالصلی در طی کل و ف

 91در سرال   80/581بره   88میلی متر در سرال   405از 

ولی در میزان بارندگی فصلی تغییررات قابرل   داشته تغییر 

هرای  الگوی تغییرات پوشرش گونره   اینبربنامالحظه نبود، 

 های فصلی بود.بارشیکساله کامالً تابع 

 پوشش تاجی کل. 7  .3
هررا تررابع پوشررش ترراجی مجموعرره کرل گونرره  تغییررات 

هرای مختلرف در پوشرش تراجی     تغییراتی است که در سال

ها، گنردمیان چنرد سراله،    ایهای گیاهی همچون بوتهگروه

ها رخ داده است هر چنرد در  ساله، و یکسالههای چندفورب

داری در ها اخرتالف معنری  های گیاهی بین سالبرخی گروه

د داشت، لیکن در پوشش تاجی تغییرات پوشش تاجی وجو

 د.1نداده است )جدول  کل تغییرات معنی داری رخ

 پوشش خاک. 8.3
روند تغییرات پوشش سطح خاک کره برآینرد پوشرش    

هررای سررنگ و ترراجی کررل، پوشررش الشرربرگ و پوشررش 

 با الگوی تغییرات پوشش تاجی کل تقریبراً  ،استسنگریزه 

در  حال میرزان پوشرش خراک   هماهنگ بوده است. با این

داری را در مقایسه با پوشش خراک  کاهش معنی 89سال 

دهد. با توجه به اینکره  های مطالعه نیان میدر سایر سال

الشبرگ و آزاد شدن کربن آلی در خاک بره  فرآیند تجزیۀ 

گیرد، مقرادیرکربن آلری خراک در سرال     کندی صورت می

نیأت گرفته از پوشش الشبرگ در چندین سال قبرل   88

 های قبل از مطالعهد.سالباشد )می

 رطوبت خاک. 9.3

هرای مرورد   تغییرات درصد رطوبت خاک در بین سرال 

 مترر و سرانتی  0-15سرطحی  الیرۀ  مطالعه مربو  بره دو  

، 2و  1هرای  عمرق متر و میانگین رطوبرت  سانتی 30-15

هرای  داری برین سرال  مؤید آن اسرت کره اخرتالف معنری    

 89کره در سرال   یطرور بهگیری وجود دارد، مختلف اندازه

کمترین مقادیر رطوبت ثبت شرده   91بییترین و در سال

است. این در حالی است که روند تغییرات رطوبرت خراک   

د 2سطحی دو  )عمرق الیۀ د با 1سطحی اول )عمقالیۀ در 

تفاوت چندانی نداشته است. در توجیه این روند تغییررات  

و نیز توان به مواردی از قبیل میزان و پراکندگی بارش می

 .کردگیری رطوبت اشاره زمان اندازه

 کرب  آلی خاک. 10.3
د، درصرد کرربن   91ترا   88در طی چهار سال مطالعه )

درصرد   5/0 حدودمترد سانتی 10سطحی خاک )الیۀ آلی 

دار نبروده  معنری آمراری   افزایش داشته که از لحاظ آنرالیز 

الشبرگ را نیان تجزیۀ است. این خود بطئی بودن فرایند 

دار نبرودن تغییررات   دهد. در واقع، هماهنگ با معنری  می

پوشش تاجی کل، از حیث کربن آلی خراک هرم اخرتالف    

های مطالعه ایجاد نیده است. در هرر  داری بین سالمعنی

گیرری تغییرر   های اندازهحال میانگین کربن آلی طی سال

معیار کربن آلی خراک  کردن چندانی نداشته است. لحاظ 

رات در وضرعیت مرترع مسرتلز  پرایش     برای تعیین تغییر 

 .استتر طوالنیهای مداو  وضعیت ترسیب کربن در دوره
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 گیرینتیجهبحث و  .4
نیمه خیک سرد منطقۀ پویایی مراتع نمونه از مطالعۀ 

مراتع ییالقی باغرو در استان اردبیرل برا شررای  روییری     

ای که های گندمی و بوتهنیمه استپی سرد با غالبیت گونه

زار اسرت، در طری   بوته -پوشش گیاهی آن به صورت علف

داری در مجموعرره هررای مطالعرره، تغییرررات معنرری سررال

غالب آن منطقه هسرتند، رخ  گونۀ گندمیان چند ساله که 

نداده است. این نتیجه بیانگر آن است که تغییررات مربرو    

به پوشش تاجی کل این منطقه تنها تابع تغییرات بارنردگی  

نیست، بلکه هماهنگ بودن بارش با دمرای مناسرب    ساالنه

در مردیریت   .در فصل رویش نیز بسیار تعیین کننده اسرت 

بومی نیز معمروالً وضرعیت شررای  اقلیمری مرد نظرر قررار        

هرای مطالعره   فصل بهرار طری سرال   ماهانۀ دمای  گیرد. می

هرا نزدیرک بره هرم     های چندانی نداشته و مقادیر آن تفاوت

انررد. از آنجررا کرره سررایت مررورد مطالعرره در ارتفاعررات  برروده

کوهستانی واقع شده و تا اوائل بهار معموالً پوشیده از بررف  

، در نتیجه شرای  خاک و پوشش گیراهی بره صرورتی    است

خرداد بره  نیمۀ توانند زودتر از است که دامداران عیایر نمی

ی دلیرل سررما  هآن منطقه کوچ نمایند و در اوائل پائیز نیز ب

تواننرد بییرتر از حرد مجراز در ایرن روییرگاه        رس نمیزود

بنرابراین زمران ورود و خرروج دا  بره ایرن       ،ییالقی بماننرد 

سایت مرتعی در راستای چرای متعادل مرتع بروده و سربب   

ثبات و پایداری نسبی در پوشرش گیراهی ایرن اکوسیسرتم     

هرای گنردمی اصرلی کره     شده است. در این روییگاه، گونه

 ، نظیرر  شروند  گندمیان فصل سرد محسوب مری زء ج عمدتاً

، Festuca ovina ،Alopecurus aucheri هرررایگونررره

Bromus tomentellus  وKoeleria caucasica  با سیسرتم 

های سطحی خاک ای افیان و کم عمق، رطوبت الیهرییه

به عبارت دیگر، با مساعد شدن دمرا و   ،نمایندرا جذب می

 هرا شررای  مناسرب رشرد بررای آن    های بهاره وقو  بارش

پوشش تاجی خود را متناسرب برا بارنردگی و     ،فراهم شده

ای همچون کنند. گیاهان بوتهدمای فصل رویش ایجاد می

Onobrychis cornuta  هررای مطالعرره  در خررالل سررال

لرریکن واکررنش  ،داری نیرران داده اسررتتغییرررات معنرری

ی فصرلی  هاای به تغییرات بارندگیهای بوتهمجموعه گونه

و ساالنه کند است، بدین معنی که ایرن گرروه از گیاهران    

هرا برا   هرا در زمران نرزول آن   عالوه برر اسرتفاده از برارش   

های عمیق خود بییتر از رطوبتی کره در  رییهگیری کار به

کنرد، بررای   های پایین خراک نفروم مری   الیهطول سال به 

 برند. در این خصوصتأمین رطوبت مورد نیازشان بهره می

 هرای پاتاگونیرای آرژانترین،   در تحقیق اکولوژیک در استپ

ها وابسته بره میرزان   گراسساالنۀ  داده، رویش نیان نتایج

کرل   بارنردگی  برا  هرا همبسرتگی آن  بارندگی بهاره است و

. نترایج بررسری تغییررات پوشرش     ]7[است  ضعیف ساالنه

منطقرۀ  استپی اسرتان اردبیرل و مراترع    نیمهگیاهی مراتع 

تپی اسرتان خراسران نیران داده کره تغییررات در      اسنیمه

ای خیبی بطئی و مالیم بوده های بوتهپوشش تاجی گونه

رطوبتی خراک اسرت   مخیرۀ و مؤثر بارندگی تأثیر و تحت 

خیرک محسروب   منطقۀ ، ولی در استان قم که ]19و 16[

برین   روابر  حاصرل  شود، نتایج بررسی نیان داده کره  می

هرا و شررای    طری سرال   شرای  محیطی و پوشش گیاهی

. در اسرتان چهرار محرال و    ]1[ است مختلف متفاوت بوده

داری روی تغییررات پوشرش   ترأثیر معنری  بختیاری، قررق  

ای بوتره هرای  گونره های علفی داشرته امرا در   گونهگیاهی 

که برا نترایج   ]2[دار نبوده است معنیساقه چوبی تغییرات 

تحقیرق  یج دست آمده در این تحقیق مطابقت دارد. نترا هب

، ی چند سالههاکه تغییرات پوشش فورب نیان دادحاضر 

برخالف انتظار، هماهنگ با تغییرات بارندگی فصل رویرش  

و  نبوده است، بلکه تقریباً از تغییرات درصد رطوبت خراک 

. با توجه به اینکه دمرای  کرده استمهیا شدن دما تبعیت 

ر محی  این اکوسیستم مرتعی در اوایل فصل رویش کمتر 

گررادد و رشرد   سانتیدرجۀ  5از دمای مورد نیاز است )زیر 

هرای اواسر  بهرار برا     و از طرفی برارش است گیاهان کند 

، در نتیجه بخش اصلی رشد استافزایش نسبی دما همراه 

هرای علفرید از اواسر     ویژه گونههروییی اغلب گیاهان )ب

گیررد.  سو  خرداد ماه صرورت مری  هفتۀ اردیبهیت ماه تا 

هرای یکسراله ترابع تغییررات     تغییرات پوشش گونه الگوی

بارندگی بهاره است، گیاهان یکساله این روییرگاه در یرک   
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های اردیبهیت مراه  گیری از بارشرشد کوتاه با بهرهدورۀ 

سطحی خراک، بره حرداکثر رشرد      الیۀو جذب رطوبت از 

روییی خود رسیده و پ  از بذردهی نمرود اراهری آنهرا    

در تحقیق انجا  یافته یابد. در این رابطه کاهش می شدیداً

ترین شاخ  خیکسرالی  مناسب نیان داده کهنتایج  ]3[

، SP1-3 ن قم به ترتیرب اولویرت عبارتنرد از   در مراتع استا

PDSI ،SPI-24 و SP1-6،  زمرانی نیرز فصرل    پایۀ بهترین

افزایش پوشرش   .باشد رشد و به ویژه ابتدای فصل رشد می

هرای گررایش   گونه مراتع یکری از نیرانه  ها در این یکساله

ها و افرزایش گیاهران   رونده )منفید و کاهش تعداد آنپ 

رونرده  پریش های گرایش نیانهشاخ  چند ساله، یکی از 

 گردد. تغییرات بطئری و بسریار کنرد   می)مثبتد محسوب 

عنروان معیراری از ترسریب کرربن در     بره کربن آلی خراک  

ور بیانگر آن است کره بره   زار سایت مطالعاتی نئبوته -علف

الشبرگ از فرآیندی کنرد  تجزیۀ دلیل سرما و برودت هوا، 

برخوردار است. از طرفی شرای  مدیریتی حاکم بر مرتع و 

چرای بیش از ارفیرت برکمیرت بقایرای گیراهی      احتماالً

آلرری خرراک ایررن مررادۀ دار میررزان مررانع از افررزایش معنرری

بردیهی   .اسرت های مطالعه گردیده روییگاه در طول سال

است در چنین شررایطی تغییررات کرربن آلری چیرمگیر      

های زمانی کوتاه مدت به عنوان تواند در دورهنبوده و نمی

هررا در سررنجش وضررعیت و یررا گرررایش  یکرری از شرراخ 

در  کار گرفته شود. در ایرن خصروص  هاکوسیستم مرتعی ب

 و پوشرش  خراک  روابر   از مردلی  ئرۀ ارا برا  ]14[تحقیقی 

کره   دادنرد  نیران  خیرک  نیمه و خیک مناطق در گیاهی

 ارتباطات پیچیرده  ۀنتیج در هااکوسیستمن ای در تغییرات

. گیردشکل می یاقلیمخاک و شرای   ی،گیاه بین پوشش

 و خیرک  منراطق  در مراتع گیاهی توالی پوشش در تأخیر

و  حیوانات چررا کننرده   قرق، از ترکیبی در اثر خیکنیمه

تواننرد  است کره مری   ترسالی مانند نادر اقلیمی فرآیندهای

. در ]17[انردازد   ترأخیر بره   دوره یرک  از بعرد  را توالی نرخ

هرای مربرو  بره فرسرایش     سایت مطالعاتی نئور، بررسری 

خاک هم ناچیز بودن فرسایش در این مرترع را نیران داد   

غلبرۀ  تروان حضرور قابرل مالحظره و     که دلیرل آن را مری  

چنرد سراله همرراه برا     های مرتعی از نرو  گنردمیان    گونه

 Onobrychis cornutaای ماننرررد هرررای بوتررره گونررره

پویایی پوشش مطالعۀ قلمداد کرد.   Astragalus aureusو

غییررات  ت گیاهی در سایت مرتعی نئور، نیان داد کره اوالً 

پوشش تاجی کل تحت تأثیر پارامترهای اقلیمی منبعث از 

ی از هرای اصرل  تغییرات ایجاد شده در پوشش تاجی گونره 

  ،Festuca ovina، Agropyron cristatumقبیررررل 
Bromus tomentellus، Koeleria caucasica، 

Onobrychis cornuta  وThymus kotschyanus باشرند.  می 

در شرررای  مرردیریتی یکسرران در ایررن مرتررع، رونررد ثانیرراً 

هرای مختلرف گیراهی ایرن     هتغییرات پوشش تراجی گررو  

هرا  اسرت کره برآینرد آن    نحوی بودهه اکوسیستم مرتعی ب

منجر به ثبات پوشش تاجی کرل گیاهران در طرول چهرار     

سال مطالعه گردیده است. ثبات موجود در پوشش گیاهی 

. استثبات مدیریت چرای دا  در این مرتع نتیجۀ احتماالً 

مکر است، مراتع ارتفاعرات اسرتان، تمامراً توسر      به   زال

شرود و  مری ی برردار بهرره عیایر منطقه )عیایر ایل سوند 

ای دارنرد و  طبق عرف محلی در ورود و خرروج دا  قاعرده  

شود. البتره نقرش پوشرش    میهنوز هم کم و بیش رعایت 

ب شده وتر مدیراست، چون برف آن مناطق مؤثر برف هم 

تواننرد چررای زود رس نماینرد. در اینجرا      میو دامداران ن

ضروری است که یاد آور شود: ثبات در پوشرش گیراهی و   

برره معنرری  ثبررات در مرردیریت چرررای دا  در مرتررع لزومرراً

 باشد.نمیصحیح بودن روش مدیریت جاری آن مرتع 

 

 یسپاسیزار
از زحمرات مسرئولین و پرسرنل    دانرم   برخود الز  مری 

مرکز تحقیقات و آموزش کیاورزی و منابع طبیعی استان 

 اردبیل قدردانی نمایم.
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