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1391، سوم، شماره اولجلد   
http://ejang.gau.ac.ir 

  

  ر خصوصیات پوشش گیاهی در مراتع شور و قلیاباثرات چراي دام 
  

  3و سیدعلی حسینی 2محمدرضا جوادي ،1حسین اعتراف*

  علمی مرکز  عضو هیات3، دانشیار دانشگاه آزاداسالمی نور2، آموخته دانشگاه آزاد واحد نور دانش1
  طبیعی استان گلستان تحقیقات کشاورزي و منابع

  20/7/91 ؛ تاریخ پذیرش: 26/12/90تاریخ دریافت: 
  چکیده

مرتعی در شرایط شوري و  باتوجه به حساسیت اراضی شور و قلیا و محدودیت رشد گیاهان
قلیائیت خاك، الزم است که نسبت به حفاظت گیاهان مرتعی که منجر به حفاظت خاك آن اراضی از 

یی که در این اراضی مشاهده ها شود مدیریت کرد. در دامداري فرسایش به خصوص فرسایش بادي می
م از آغل مشهود است. در ي مختلف چراي دام با توجه به نزدیکی و دوري داها گردید، اثرات شدت

آغل مورد بررسی قرار گرفت و  3ي مرتعی شور محدوده چرایی ها این تحقیق نقش دام در چراي گونه
 ییبراساس فاصله از آغل نقش چراي دام در خصوصیات پوشش گیاهی در سه محدوده شدت چرا

العه مدت زیادي در غیرفصل اگر چه دام در منطقه مورد مطنشان داد که  ها نتایج بررسی مقایسه گردید.
دلیل چراي مفرط دام یک آشفتگی مشاهده  رویش در محدوده چرایی شدید به چرا مشغول است، اما به

لکه  16/15لکه گیاهی در محدوده بدون چرا به  24ي گیاهی از ها شود که با کاهش تراکم لکه می
 1680 ابدون چر محدوده ي گیاهی ازها کاهش اندازه طول لکه گیاهی در محدوده چراي شدید

 همچنین در طول ترانسکت رسیده است. نسبت به محدوده چراي شدید متر سانتی 980 بهمتر  سانتی
در محدوده  متر سانتی 14/12متر در محدوده بدون چرا به  سانتی 14/23ي گیاهی از ها ارتفاع لکه

    کاهش یافته است. چرایی شدید
  

   1شور و قلیا، استان گلستان، پوشش گیاهیشدت چرا، مراتع  کلیدي: هاي واژه
                                                             

 eteraf2001@yahoo.com   مسئول مکاتبه:*
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  مقدمه
شرایط شوري و قلیائیت خاك و نیاز به علوفه  مورد  گیاهان مرتعی در باتوجه به محدودیت رشد

ي مختلف ها این تحقیق اثرات شدت در نیاز اقدامات الزم جهت حفظ پوشش گیاهی صورت گیرد.
بررسی قرار  در پوشش گیاهی در سه آغل موردچراي دام با توجه به نزدیکی و دوري دام از آغل 

ي ساختاري و ها چراي شدید بر ویژگیبیان نمودند که ) 1969( 2لنگ و )1962( 1لیاکوسگرفت. 
 ند کهبیان داشت با بررسی روش دانگ شماري،آنها  .ي گیاهی تاثیر زیادي داردها عملکردي لکه

یی هستند که شدت چرا در اطراف ها عنوان کانون ، سایه و غیره بهها ي استراحت دام، آبشخوارها محل
  یابد. آنها زیاد و با دور شدن از آنها شدت چرا کاهش می

علت ایجاد ، )1997( و همکاران هولم گرن ،)1998( و کاالگان بروکر )،1994( و کاالوي برت نس
ي محیطی ها ناشی از قرار گرفتن گیاهان در معرض تنش را ي خاك لختها ي گیاهی در لکهها لکه

این امر  نامبردگان اظهار نمودند که. دانستندهمانند شوري و یا خشکی در مناطق خشک و بیابانی 
در اثر  ها ي گیاهی، افزایش تبخیر در حد فاصل لکهها منجر به کاهش تبخیر در مناطق داخلی لکه

 ریتکرك و همکاران. گردد می ها جریان هوا، افزایش رطوبت و انباشت مواد معدنی در مناطق لکه
فریقا به این نتیجه رسیدند که در طول آي چرایی در غرب ها ) در مطالعه خود بر روي سیستم2000(

و آلن  3کند. فرناندز گیمنز ي گیاهی تغییر میها اندازه لکه )،با توجه به شدت چرا(ان چرا، ییک گراد
یطی را در طول گرادیان چرا مورد ) تاثیر شدت چرا بر پراکنش گیاهی و فاکتورهاي مح2001( 4دیاز

ي محیطی و تغییرات گیاهان ها فاصله از آبشخوار با فاکتور که مطالعه قرار دادند. آنها نتیجه گرفتند
  همبستگی بسیار باالیی دارد.

) با بررسی تغییرات الگوي گیاهان در سواحل مدیترانه مشاهده کردند 2004و همکاران ( 5آالدوس
 منجر به تغییرات غیرقابل برگشت بین لکه گیاهی و خاك لخت شده است. ،که افزایش در فشار چرا

شود و در صورت  ) حرکت دام در اراضی شیبدار باعث جابجایی خاك می2009افراه و همکاران (
الزمه وجود مرتع هستند و باید  ها گردد. میکروتراس موجب ایجاد مسیر یا میکروتراس می تکرار امر

                                                             
1- Liacos 
2- Lange 
3- Fernandez-Gimenez 
4- Allen-Diaz 
5- Alados 



1391) 3)، شماره (1برداري از منابع طبیعی جلد ( حفاظت و بهره نشریه  

99 

تغییرات  )2010( چنلین و . داند، بازنگري شود را عامل تخریب می ها در این نگرش که میکروتراس
نتایج تحقیقات آنها حاکی از  هاي شور بیابانی بررسی کردند. الگوي مکانی پوشش گیاهی در خاك

) طی 2001( و همکاران جعفري شکننده شدن پوشش گیاهی تحت فشار چراي شدید بوده است.
نقش تغییرات جزیی توپوگرافی در پراکنش گیاهان با اهمیت  که اي در استان بوشهر، بیان داشت مطالعه

) در تحقیقات خود 2006( و همکاران اعتراف .ي شور مصداق بیشتري داردها است و این امر در خاك
 15بیان نمود که میزان پوشش گیاهی و درصد تولید در اثر چراي دام بیش از ظرفیت مرتع به میزان 

ي ها ي تنوع و غناي گونهها ) به مقایسه شاخص2011( خانی و همکاران. درصدکاهش یافته است
 گیاهی در سطوح مختلف چرایی در مراتع گرم و خشک استان فارس پرداختند.آنها بعد از بررسی سه

ي تنوع به این نتیجه رسیدند که بین ها مکان شامل چراي ضعیف، متوسط و شدید با استفاده از شاخص
داري از نظر تنوع وجود ندارد در حالی که بین منطقه  منطقه چراي شدید و متوسط اختالف معنی

  باشد. دار می درصد اختالف معنی 5چراي شدید و متوسط در سطح 
  

 ها مواد و روش
کیلومتري شمال گرگان  60مورد مطالعه (اینچه برون) در مراتع قشالقی استان گلستان، در فاصله منطقه 

 54دقیقه عرض شمالی و  7درجه و  37کیلومتري شمال آق قال واقع شده است و داراي مختصات  45و 
گلستان  استان (هالوفیت) ويرترین مراتع شو دقیقه طول شرقی است. اینچه برون داراي وسیع 29درجه 
تیپ غالب گیاهی منطقه را تشکیل می که  )Halocnemum  strobilaceum M.B( گونه چراتان است.

درصد جمع کل تولید، نقش بسزایی در تامین علوفه مورد نیاز  70دهد، با پوشش مناسب و تولید بیش از 
ي ها یابد. از دیگر گونه ه میماه شروع شده و در مهرماه خاتم در مراتع مذکور دارد. رویش این گونه از بهمن

و شور  .Halostachys caspica (Pall), Aeluropus lagopoides Lتوان به اوجار قاراق  این منطقه می
  ).2008؛ حسینی، 2008 اشاره کرد (خطیر نامنی، Aeluropus littoralis چاییر

مرتعی اینچه برون این پژوهش در طرح مرتعداري اینچه شورزار، ایستگاه تحقیقات گیاهان 
. ایستگاه مورد نظر در سطح ه استعنوان خارج قرق انجام شد عنوان قرق و سه یورت دامداري به به

توسط مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان گلستان تاسیس گردیده  1372هکتار در سال  50
 قرق است که در این سال 15مدت  هکتار دست نخورده بوده و به 25است. در این ایستگاه سطح 

گیري متغیرهاي  برداري و اندازه قبل از انجام نمونه .ه استعنوان شاهد در نظر گرفته شد به تحقیق
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نواحی با شدت چراي متفاوت تعیین گردید. با توجه به پیشینه تحقیقات  ،مربوط به پوشش گیاهی
وا) یا آبشخور، فشار چرا ها (چار مشخص شده است که در نواحی نزدیک استقرار دام ،انجام شده

تا محدوده  حداکثر است و هر چه از این ناحیه بصورت شعاعی دور شویم از شدت چرا کاسته شده و
معنی کاهش چرا  هب گردد. بدیهی است یکنواختی فشار چرا ضرورتاً ایی این فشار ثابت و یکنواخت می

اند را  مناطقی که بیش از پانزده سال قرق شده مشخص است که تا آستانه ظرفیت چرایی مرتع نیست.
ي فشار چرایی، نزدیکترین ها منظور تعیین محدوده هب عنوان نواحی بدون فشار چرا تلقی کرد. توان به می

انتخاب گردید. اطراف چارووا و آبشخوار که در یک مکان  چارووا موجود به محدوده قرق اینچه برون
ران و چراي شدید انتخاب شد و از یک نقطه بطور تصادفی نزدیک آغل عنوان کانون بح قرار دارند به

متري اقدام  50ي ها در دو جهت اصلی شمالی و جنوبی اطراف چارووا نسبت به استقرار ترانسکت
 براي شمارش دانگ مستقر گردید يمتر 2×2ي ها متري پالت 10ها در فواصل  شد. در طول ترانسکت

تغییر نکرده و ثابت  ها تقریباً مقداري ادامه یافت که دیگر تعداد دانگ ها تا . طول ترانسکت)1(شکل 
متر طول  400متر طول ترانسکت در جهت غرب و در طول  550در طول  ،در مجموع ماند.ب

 50ترانسکت  به تعداد سهدر هر محدوده چرایی  برداري گردید. جهت شمال چارووا نمونه ،ترانسکت
یافت. در طول هر ترانسکت، طول هر لکه گیاهی، ارتفاع متوسط گیاهان  رمتري بطور تصادفی استقرا

(بوته، گراس دائمی، گراس یکساله، پهن برگ چند  ها از سطح زمین و نوع فرم رویشی غالب لکه
 برداري شد.  گیري و یادداشت هساله) انداز

    
قرق منطقه مورد  از متري خارج 50ترانسکت - الف

  مطالعه
در طول  هاي گیاهی عرض لکه گیري هانداز -ب

  ترانسکت
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  پالت جهت دانگ شماري- د  هاي گیاهی اندازه گیري طول لکه -ج

   

  هاي پارامترهاي گیاهی و دانگ شماري گیري اندازه -1شکل 
  

  ایجنت
  گیري شده در طول گرادیان چرا بررسی پارامترهاي اندازه

  ي گیاهی در جدولها طول لکه اندازه گیري بهآمار توصیفی مربوط : ي گیاهیها تغییرات طول لکه
 980 با میانگین محدوده چراي شدید که، شود در این جدول مشاهده می آورده شده است.) 1(

متر، بیشترین میزان  سانتی 1680محدوه بدون چرا با میانگین  کمترین طول لکه گیاهی و ،متر سانتی
ي گیاهی در ها بررسی تغییرات طول لکه .)2(شکل  دارا استدر طول ترانسکت طول لکه گیاهی را 

ي گیاهی موجود ها طول لکه .منطقه مورد مطالعه، با استفاده از آزمون تجزیه واریانس صورت پذیرفت
درصد با یکدیگر هستند.  99داري در سطح احتمال  در سه محدوده تعیین شده، داراي اختالف معنی

محدوده ي بدون چرا تفاوت  و نشان داد، بین محدوده چراي شدید و ثابت LSDجه آزمون ینت
  داري وجود دارد. معنی
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  هي گیاهی در سه محدوده مورد مطالعها میانگین طول لکه -2شکل 

  
  مشخصات پوشش گیاهی درسه محدوده چرایی مورد مطالعه میانگین مقادیر -1 جدول

  گیري شده پارامترهاي اندازه
  چراییمحدوده 

  ارتفاع بوته 
  )متر سانتی(

  عرض بوته 
  )متر سانتی(

  طول لکه گیاهی 
  )متر سانتی(

  طول لکه 
  خاك لخت

  3320  1680  08/86  53/23  قرق
  78/3577  22/1422  12/67  45/16  چراي ثابت
  4020  980  23/68  42/14  چراي شدید

 
 دهد آورده شده است. این آمار نشان می )1(در جدول ي خاك ها طول لکهآمار توصیفی مربوط به 

اي و محدوده بدون  متر بیشترین طول فضاي بین لکه سانتی 4020محدوده چراي شدید با میانگین که
به خود متري  50ا در طول ترانسکت طول لکه خاك رکمترین متر  سانتی 3320چرا با میانگین 

ي خاك، در ها واریانس، تغییرات طول لکه تحلیل با استفاده از آزمون تجزیه و اختصاص داده است.
ي خاك ها نتیجه حاصل از آزمون نشان داد، بین تغییرات طول لکه .طول گرادیان چرا، بررسی شد

نشان داد   LSD% وجود دارد. آزمون 1دار در سطح  سه محدوده تعیین شده اختالف معنی در موجود
% و بین محدوده بدون چرا با محدوده 1که بین محدوده چراي شدید با دو محدوده دیگر در سطح 

  .)3(شکل  وجود دارد يدار اختالف معنی %5چراي ثابت در سطح 
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  .در سه محدوده مورد مطالعه )متر سانتی( ي خاكها میانگین طول لکه-3شکل 

  
دترین قسمت ن(فاصله یقه تا بل ي گیاهیها میانگین ارتفاع لکه 1-4جدول : ي گیاهیها ارتفاع لکه
محدوده چراي  بدست آمدهبا توجه به اطالعات  دهد. سه محدوده مورد مطالعه نشان می گیاه) را در

متر بیشترین میانگین ارتفاعی  سانتی 53/23متر کمترین و محدوده بدون چراي با  سانتی 14/12 شدید با
ي گیاهی در سه ها . با آزمون تجزیه واریانس تغییرات ارتفاع لکه)4(شکل  داراستي گیاهی را ها لکه

نتایج آزمون حاکی از آن است که بین میانگین ارتفاع  .محدوده چرایی مورد بررسی قرار گرفت
نشان  LSDدار وجود دارد. همچنین آزمون  ي گیاهی موجود در سه محدوده، اختالف معنیها لکه
داري وجود  ي گیاهی محدوده چراي شدید و ثابت اختالف معنیها گین ارتفاع لکهدهد بین میان می

ي گیاهی محدوده چراي شدید و ثابت با محدوده بدون چرا ها ندارد اما بین میانگین ارتفاع لکه
  .دار است اختالف معنی
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  ي گیاهی در سه محدوده مورد مطالعهها میانگین ارتفاع لکه -4شکل 

  
محدوده  که کند ي گیاهی بیان میها ي تعداد لکهها آمار توصیفی مربوط به داده: گیاهیي ها تعداد لکه

اي  بیشترین تعداد لکه 24 کمترین و محدوده بدون چرا با میانگین 16/15 چراي شدید با میانگین
محدوده  به بیان دیگر .)5(شکل  به خود اختصاص داده است متر ترانسکت را، 50 گیاهی در طول

اي گیاهی در  بیشترین لکه 48/0کمترین و محدوده بدون چرا با میانگین  30/0 دید با میانگینچراي ش
ي گیاهی شمارش شده در سه ها تغییرات تعداد لکه ،با آزمون تجزیه واریانس مترمربع را دارا هستند.

ي ها نتایج آزمون بیانگر آن است که بین میانگین تعداد لکه .محدوده چرایی مورد بررسی قرار گرفت
همچنین آزمون  درصد وجود دارد. یکدار در سطح  اختالف معنی گیاهی موجود در سه محدوده،

LSD ي گیاهی محدوده چراي شدید، ثابت و بدون چرا ها میانگین تعداد لکه دهد بین، نشان می
  .داري وجود دارد اختالف معنی
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  ي گیاهی در طول ترانسکت در سه محدوده مورد مطالعهها میانگین تعداد لکه -5شکل 

  
  گیري بحث و نتیجه

 به سمت ي گیاهی از محدوده چراي شدیدها نتایج حاصله بیانگر افزایش میانگین طول لکه
چرایی از  گرادیاني خاك لخت در طول ها است. عالوه بر آن که میانگین طول لکه محدوده بدون چرا

میانگین طول لکه خاك از  ،محدوده چراي شدید به سمت محدوده بدون چرا کاهش یافته است
با در نظر گرفتن اینکه محدوده  کاهش یافته است.محدوده بدون چرا طرفمحدوده چراي شدید به 

ده تحت تاثیر چراي دام قرار گرفته است و اینکه محدو ،چراي شدید بیشتر از محدوده چراي ثابت
 )2002( ریتکرك و همکاران رسند. این نتایج منطقی به نظر می بدون چرا تحت شرایط قرق قرار دارد؛

که در طول یک  فریقا به این نتیجه رسیدندآي چرایی در غرب ها مطالعه خود بر روي سیستم در
  کند.  یي گیاهی تغییر مها متوسط و کم) اندازه لکه ،با توجه به شدت چرا (زیاد ،چرا گرادیان

خشک از جمله مراتع اینچه برون نسبت به دیگر  شرایط موجود حاکم بر مراتع خشک و نیمه
سبب کاهش پتانسیل تولید پوشش گیاهی و شکنندگی بیشتر در مقابل عوامل  ،مناطق آب و هوایی

ام در توان بیان داشت که چراي د   محدود کننده هستند. بنابراین با توجه به مشاهدات انجام شده می
ي چرایی شدید و ثابت در اکوسیستم ها کنار دیگر عوامل محدود کننده موجب شده است که محدوده
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 ،در مراتع شور قلیا اینچه برون مورد مطالعه در حال حاضر در حداقل پتانسیل و توان خود به سر برد.
از طرفی گیاهان  ،کاهش پوشش گیاهی را بدنبال داشته ،افزایش فشارهاي محیطی از جمله چراي دام

میزان نفوذ آب در خاك را که یکی از مهمترین فاکتورهاي محدودکننده رشد گیاهان در مناطق نیمه 
  ). 1983؛ بریمن و دي ویت، 1976کلی و واکر، ( دهند خشک است را افزایش می

 میانگین. کند ي گیاهی هم نتیجه مشابهی را منعکس میها مطالعه و آزمون تغییرات ارتفاع لکه
ي گیاهی در محدوده چراي شدید با کاهش جزئی در محدوده چراي ثابت تغییر یافته ها ارتفاع لکه

رسد که پوشش گیاهی در دو محدوه چرایی  دار نیست. به نظر می این تغییر از نظر آماري معنی .است
ایش قابل با افز ،در عین حال روند تخریب اکوسیستم شدید و ثابت به حداقل مقدار خود رسیده است.

(قرق) به سمت محدوده چراي ثابت و سپس  ي خاك لخت از محدوده بدون چراها توجه طول لکه
 ،ي خاك لختها شود افزایش لکه مشاهده می ،بنابراین .مشهود است محدوده چراي شدید کامالً

  اکوسیستم را به سمت بیابانی شدن سوق داده است.
از بین رفتن تاج پوشش گیاهی از طریق لگدکوبی  ،داشتاین رابطه بیان  ) در1989( ال وجیکوان 

 همکاران و گلودی برد. مهمترین فاکتور مقاومت خاك در برابر فرسایش را از بین می ،مصرف دام و
ي گیاهی ها می تواند ساختار لکه ،یی از قبیل چراي مفرط دامها که آشفتگی نیز اذعان داشتند )2004(

  گردد. "1سیستم نشست کننده" سایز آنها منجر به ایجاد تراکم یارا تغییر داده و با کاهش 
) نیز در این رابطه بیان داشتند: هنگامی که گیاهان به مرحله یا وضعیت عاري از 1989( لی هورو

ي گیاهی با ها تواند جابجایی لکه پذیر نیست. این امر می برگشتن آنها به آسانی امکان ،رسند پوشش می
؛ وان دي 1992 ،(ویلسون و آگینو توضیح دهد ،شخصه بسیاري از مراتع استخاك لخت را که م

می تواند نشان دهنده تغییر  ي گیاهی از دیگر مواردي است کهها ). تعداد لکه1997 ،کوپل و همکاران
ي گیاهی نشان می دهد ها و اطالعات مربوط به تعداد لکه ها گیاهی باشد. بررسی داده پوشش

لکه گیاهی در محدوده چراي  15در محدوده بدون چرا به  24ي گیاهی از ها لکهمیانگین تعداد ،که
که  همانطور گیاهی است. پوششنتایج آزمون بیانگر تاثیر چراي دام بر تغییر  .شدید کاهش یافته است

محدوده چراي شدید نسبت به دو محدوده  افزایش طول فضاهاي عاري از پوشش در ،اشاره گردید
. با کاهش میزان باشد میموید نتایج قبلی  ،زایی است. نتیجه حاضر نده افزایش بیابانده نشان ،دیگر

                                                             
1- Leaky system 
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ي گیاهی افزایش یافته و به ها تعداد لکه ،ي دامچراي دام در محدوده چراي ثابت و محدوده بدون چرا
   یابد. زایی و فرسایش کاهش می همین ترتیب خطر بیابان

ي استان گلستان از ها ساله در قرق 10طی یک دوره  ،)2008 ،نامنی(اگر چه مطالعه انجام شده 
گیاهان و پوشش شرایط قرق باعث بهبود که دهد  جمله قرق ایستگاه مرتعی اینچه برون نشان می

اي نبوده  این تاثیر در حد و اندازه ،گیاهی شده است؛ اما با توجه به تخریب بیش از حد اکوسیستم
آل)  کوسیستم با شرایط ایدها( ش از حالت منظم به حالت تصادفیاست که منجر به تغییر الگوي پراکن

  .گردد
  

  هاي ترویجی رهیافت
علت محدودیت رشد گیاهان مرتعی در شرایط شوري و قلیائیت خاك و نتایج حاصله توصیه  هب  

می گردد از سوي اداره کل منابع طبیعی محدودیتهاي چرایی نیز صورت گرفته و تعداد دام بر اساس 
 به توجه با طرفی از شود انجام مرتعی  ظرفیت تولیدي و حتی کمتر به واسطه تجدید حیات گیاهان

که دامداران ممکن است با مشکل تامین علوفه مواجه شوند بهتر است علوفه کمکی براي این این
  .دامداران نیز مد نظر قرار گیرد
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Abstract 
Given the  sensitivity  limits to  plant growth  in  pasture  lands with  saline and 

alkaline soil , it is necessary to protect the plants which cause soil 
conservation against erosion, especially wind erosion, in these lands . In livestock 
activities that were observed in these lands, the effects of cattle grazing are evident 
with the factor of distance from the fold. In this study the role of livestock grazing 
on salt tolerant species was studied in grazing areas around 3 folds and effects of 
livestock grazing on vegetation cover in 3 area of different grazing intensity zone 
were studied based on distance from fold. Results showed although the livestock in 
that area graze for a long time out of growth season, due to excessive grazing, 
turmoil can be seen in the vegetation cover. The density of vegetation spots 
reduced from 24 vegetation spots in the area without grazing to 16/15 spots 
vegetation within the grazing area and the size of vegetation spots reduced from 
1680cm in the area without grazing to 980 cm in the area with excessive grazing 
area along the transects. Also plant height of the vegetation spots declined from 
14/23 cm in range without grazing to 14/12 cm in the area with excessive grazing. 
 
Keywords: Intensity pasture; Pastures in saline and alkali; Golestan province; 
Vegetation1 
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