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چکیده
در این اقلیم تغییرپذیري پوشش گیاهی تحت تأثیر تغییرات ،خشک قرار داردقسمت اعظم مراتع کشور ما در مناطق خشک و نیمه
دیگر سوي از .دهدترکیب و ساختار پوشش گیاه در طول زمان رخ میدرمتوازن جریان انرژي در اکوسیستم مرتع است که معموال

پوشش گیاهیپایشدلیلهمینبه. کندمدیریت مرتع نقش تأثیرگذاري در حفظ ثبات و یا تخریب آن ایفا میویژه بهعوامل انسانی و 
هايرویشگاهدسترس،درمنابعازاستفادهباابتدادر. انجام گردید1391تا 1387در استان اردبیل از سال مرتعی مناطق قشالقی

بهمربوطعواملمعرفمنطقههرسپس در. شدانتخاببرداريآماربرايمعرفمنطقهیکرویشگاههردربعدوتعیینعمده منطقه
رطوبت و کربن آلی سطح خاك ) متري20/1× 20/1(پالت 30درمتري500ترانسکت3طولتاجی، تراکم و فراوانی و درپوشش
داد که در یک دوره چهار ساله، متناسب با تغییرات بارندگی و هماهنگ با دماي محیط، تحت شرایط نشاننتایج. شدگیرياندازه

اي در سایت مغان گونه بوته. انداي نقش اصلی را در روند تغییرات پوشش گیاهی داشتههاي بوتهگونهمدیریت بومی اعمال شده، 
Artemisia fragransهاي فصلی و ساالنه در تغییرات پوشش بدلیل غالبیت مطلق، زادآوري باال و واکنش مستقیم نسبت به بارندگی

شش خاك با توجه به ثبات نسبی پوشش سنگ و سنگریزه و الشبرگ، تابع تغییرات پوالبته . داشتاي گیاهی نقش تعیین کننده
نتایج حاصل از بررسی روند تغییرات سال به سال در پوشش گیاهی، تغییرات سال به سال . تغییرات پوشش تاجی کل بوده است

هاي فعلی ي تصحیح روشعنوان راهنماي مناسبی براتواند بهاقلیمی و رطوبت خاك و نیز چگونگی وضعیت فرسایش خاك می
.هاي مرتعی مورد استفاده قرار گیردمدیریت این اکوسیستم

.پویایی پوشش گیاهی، مرتع قشالقی، مغان، استان اردبیل: يهاي کلیدواژه

مقدمه
هی تحت تأثیر عوامل ماهیت تغییرپذیري پوشش گیا

مختلف طبیعی ازجمله رویدادهاي اقلیمی بوده و ثبات و 
اما پایداري آن نیز نتیجه کنش متقابل عوامل طبیعی است، 

مدیریت مرتع نقش تأثیرگذاري در ویژه بهعوامل انسانی و 
چراي زود هنگام، . کندمیحفظ ثبات و یا تخریب آن ایفا 

که ازجمله عواملی هستندچراي مفرط و تبدیل اراضی مرتع 
گیاهان شاخص مغذي و(شود گیاهان ارجح باعث می
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براي جذب موادغذایی و تجدید را فرصت الزم ) خوشخوراك
طی زمان باعث کاهش کیفیت حیات پیدا نکنند، این مسئله در

طلب کمیت گیاهان ارجح و افزایش گیاهان مهاجم و فرصتو
ترین اقدامات در از اساسیپایش مراتع یکی مورد گردد، در این 

. جهت شناخت وضعیت مراتع و اثر مدیریت بر روي آن است
هاي محیطی مرتع اکوسیستم پویا است و در پی ایجاد آشفتگی

برداري پایدار از رو بهرهگردد، از ایندچار تغییر و تحول می
باشد که این تغییر و تحوالت پذیر میمرتع تنها زمانی امکان

,(شناخته شود  2003.et alBriske.( مورد تحقیقاتی که در این
در .توان به برخی از آنها بشرح ذیل اشاره کردمیشده انجام 

بررسی اثرات تغییر اقلیم بر پویایی توأمان آب و پوشش گیاهی 
به این ) 2010(و همکاران Tietjen،هاي خشکدر سرزمین

گیاهان به واکنشنتیجه رسیدند که دو فاکتور اصلی کنترل کننده 
تغییر در میزان آب قابل دسترس و تغییر :تغییر اقلیم عبارتنداز

که با تغییر طوريبه،در تخصیص آب به یک نوع گیاه خاص
اکسیدکربن در الگوي بارش، افزایش دما و باال رفتن میزان دي

ها، شرایط به نفع افزایش ساواناي نامیبیا و کاهش رقابت گراس
. استکرده اي تغییر درختچههاي رویشیفرم

روابطازمدلیه ئارابا)Frances)2008و Quevedoهمچنین
نشانخشک،نیمهوخشکمناطقدرگیاهیو پوششخاك
نتیجهدرهااکوسیستمایندرگیاهیپوششکه تغییراتدادند

رطوبتدرتغییرواقلیموخاكعناصربینارتباطات پیچیده
ثیر أتبررسی ) 1388(شریفی و همکاران . گیردشکل میخاك

را در طی استان اردبیلقرق در وضعیت و گرایش مراتع طبیعی
نشان آناننتایج تحقیقات کردند و ساله بررسی 10یک دوره 

بارندگی فصلی رابطه نوسانهاي اي با هاي بوتهگونهداد که
ولی با بارندگی ساالنه رابطه ) <=50r(داري نداشتند معنی

هاي خشک که سالدر.)>=70r(داري داشتند مستقیم و معنی
درصد 50متر بود، حدود میلی200میانگین بارندگی کمتر از 

تأثیر در کل تحت دائمی هاي گندمیان گونهالبته . کاهش داشتند
هاي اعمال قرق طی سالدر).<=80r(بارندگی ساالنه بود 

Festuca ovinaمانندIهاي کالسگونه L, Agropyron

pectiniforme, Agropyron trichophorum, Poa trivialis

مانندIIIوIIگندمیان کالسدرصد افزایش ولی از2حدود 

Poa bulbosaAegilops cylindrica Host,,Boisiera

squarrosa BanksوBromus tectorum Lدرصد 6حدود
باوجود)79- 82(هاي خشک در طی سالالبته .کاهش داشتند
.درصد افزایش نشان دادند10حدودآنها ها گونهکاهش سایر

فقط گونه Iهاي کالسفوربدر اثر اعمال قرق از
Astragalus brachyodontusدر قرق ارشق و گونه

Astragaluslilacinusاستشده قرق صائین کامالً احیاء در .
Akbarzadeh تغییرات پوشش گیاهی در ) 2007(و همکاران
،کردندبختیاري بررسی ودر استان چهارمحالرا قرق کوهرنگ 

درهاگونهتاجیپوششنشان داد که کلآناننتایج تحقیقات 
.)>01/0P(بودقرقبیروناززیادتردارمعنیطوربهقرقداخل

بیشترقرقداخلدربرگان علفیپهنوگندمیانپوشش
)01/0P<(تفاوتقرقبیرونباهاايبوتهپوششولی

) 2010(و همکاران Borhani.)>05/0P(نداشتي دارمعنی
بررسی روند تغییرات وضعیت مراتع استپی استان اصفهان در در 

هاي تفاوت بین سایتنشان دادند که یک دوره هشت ساله
تاج پوشش گیاهی، هاي خاك،مورد مطالعه از لحاظ عامل

شادابی و بارندگی در سطح احتمال یک درصد ترکیب، بنیه و 
همچنین همبستگی بین بارش ساالنه و . دار بوده استمعنی

دار بوده که این همبستگی در مورد تفاوت معنیت امتیاز وضعی
،هاي مختلف در یک سایت متفاوت بودهوضعیت سال

دار که در دو عامل بنیه و شادابی و درصد پوشش معنینحويبه
.دار نبوده استعامل خاك و ترکیب گیاهی معنیو در دو 

Zadbar مراتعگیاهیپوششپایش) 2011(و همکاران
را بررسی ) منطقه خراسان(ایرانشرقشمالدراستپینیمه
کهاستعاملینشان داد که پوششآناننتایج تحقیقات ،دندکر
اینوگیردمیبارش قرارتغییراتتأثیرتحتطور مستقیم به

تولیدازبعدزمانیاز نظرونیستفوريمواردهمهدرتأثیر
تغییراتمقابلدرنیزگیاهانمختلفشکلهايرفتار.داردقرار

ازپوششتاجسطحقطعیتبعیتعدمدیگرعواملازبارش
سایربهنسبتهاايبوتهپوششتغییراتبنابراین.بارش است

طی مطالعاتی در شمال .استکمتربمراتبهاسایتدرهاشکل
نشان دادند که چراي ) Boulos)1991و Le Houerouآفریقا،

بیش از حد و کنترل نشده باعث حذف یا کاهش شدید تراکم 
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هاي مرتعی مرغوب و خوشخوراك و گونهبسیاري از
.هاي نامطلوب و سمی شده استجایگزینی آن بوسیله گونه

ق دیگري تأکید در یک تحقی) Le Houerou)1981همچنین
نمود که فشار چراي دام عالوه بر تحت تأثیر قرار دادن تنوع 
گیاهی، باعث بروز تغییرات شدید فیزیکی در مرتع و تشدید 

گردد که این به نوبه خود شرایط را براي فرسایش خاك می
و همکاران Valone.بردرویش گیاهان مرغوب از یبن می

خشکمناطقدرمراتعیگیاهتوالی پوششدرتأخیر) 2002(
ازترکیبیکهاند کردهبیانآنان. اندکردهگزارشراخشکنیمهو

ترسالیمانندنادراقلیمیفرایندهايو حیوانات چرا کنندهقرق،
شدت افزایشبهتأخیردورهیکازبعدراتوالیمیزانتوانند می

ها قرقهاي گیاهی داخل تغییر در ترکیب و فراوانی گونه. دهند
. شوندعنوان مسیرهاي توالی تعریف میهمان و مکان بدر بعد ز

،لندهاي بیابانیساله قرق بر روي گراس30تأثیر بررسی در
Gardner)1950(داد که عالوه بر عوامل محیطی ازجمله نشان

میزان رطوبت خاك که کاهش آن موجب کاهش اثر چرا بر 
بانگ بذر خاك و ورود بذر گردد، هاي جدید میاستقرار گونه

. باشدثیرگذار میأجدید از محیط اطراف ازجمله عوامل مهم و ت

هامواد و روش
این سایت مطالعاتی، در بخش شمالی استان اردبیل

تا 47°32´47´´مختصات جغرافیاییبین ) دشت مغان(
عرض 39°21´35´´تا 39°20´0´´و طول شرقی35°47´0´´

ها آوري دادهاه در محل جمعرویشگارتفاع. شمالی قراردارد
10تا 2اراضی شیب . باشددریاي آزاد میسطح ازمتر350

منطقه لیمقا.استشمالیآنها عمومیجهتو درصد 
مترمیلی276ساالنهبارندگیبا میانگین استپی معتدلنیمه
اي تیپ مرتعی در این رویشگاه با غالبیت گونه بوته. است

هاي همراه گونه. است)Artemisia fragran(درمنه معطر 
,Sasola crassaاصلی در سایت مورد بررسی شامل 

Astragalus crrugatus,Kochia prostrata,Sasola

rigida, Noea mucrunata,Capparis spinosa L.,

Annual grasses, وAnnual forbsاین . باشندمی
القی است که تحت عنوان مراتع رویشگاه جزو مراتع قش

برداران این مرتع گروهی از بهره.شودمشخص می"بران"
آبان تا اواسط ل یاواکه از هستند) شاهسون(سون عشایر ایل
.دهندماه این منطقه را مورد چراي دام قرار میاردیبهشت

موقعیت منطقه مورد مطالعه نسبت به ایران-1شکل
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)مرتع قشالقی بران(مغان ها در سایت مطالعاتیاستقرار ترانسکتموقعیت -2شکل

Artemisia(تیپ گیاهی درمنه معطر-3شکل fragrans (مغان مراتع در)1390، قشالقی بران(

روش تحقیق
هـاي توپـوگرافی،  در این بررسی با اسـتفاده از نقشـه  

و نیـز انجـام بازدیـدهاي صـحرایی،     ايتصاویر مـاهواره 
سپس با استفاده .مطالعاتی مشخص گردیدمحدوده سایت

هـا آوري دادهجمعاز روش استقرار ترانسکت و کوادرات 
ــد ــول ترانســکت. انجــام ش ــا ط ــدازه 1500ه ــر و ان مت

فاصـله بـین   هـا، ها با توجه به قطـر تـاج گونـه   کوادرات

.متر بوده اسـت یسانت120×120به ابعادهاي گیاهی پایه
گیري بعمل پالت نمونه اندازه30در مجموع با بکارگیري 

هاي گیاهی مورد ارزیابی شامل پوشش تاجی، عامل. آمد
.هـا بـوده اسـت   تراکم، فراوانی، زادآوري و شادابی گونـه 

درموجود در ناحیـه ریشـه   میزان رطوبت خاك همچنین 
بــا) متــرســانتی45تــا 30و15- 0،30- 15(عمــق ســه

برداري با نمونه.گیري شداندازهTDRاستفاده از دستگاه 
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از خاك سطحی و تجزیه آزمایشـگاهی آن، میـزان کـربن    
آمـاري  تحلیل در نهایت براي . تعیین شدآلی در هر سال 

.اسـتفاده شـد  SASگیري شده از برنامـه  هاي اندازهداده
هـاي فاکتورهـاي مـورد ارزیـابی     مقایسه مستقل میانگین

5و 1تیمار سال بـا روش دانکـن در سـطح    تأثیر تحت 
آمده تفسیر و بحث در مورد نتایج بدست. شددرصد انجام 

ها با در نظرگرفتن نحوه توزیـع بارنـدگی و   آنالیز دادهاز
هـاي  بـا ترسـیم منحنـی   (درجه حـرارت در طـول سـال    

و نیز با توجه بـه رطوبـت و بافـت خـاك     ) آمبروترمیک
نیز ونگی تغییرات سال به سال وو چگانجام شدرویشگاه 

گیـري شـده   هـاي انـدازه  تغییـرات چنـد سـاله در فاکتور   
.مشخص گردید

نتایج
متغیرهاي اصـلی مـورد بررسـی در پوشـش گیـاهی      

ها، پوشـش تـاجی کـل،    میزان پوشش تاجی گونه: شامل
همچنین متغیـر  . پوشش نسبی، فراوانی و تراکم گیاهیست

ترکیبی از پوشش تـاجی،  عنوان فاکتوري پوشش خاك به
درصد الشبرگ و درصد سنگ و سـنگریزه مـورد پـایش    

پوشش تـاجی  نتایج برآورد میزان درصد. قرارگرفته است
در هـا  هاي شاخص مرتـع و درصـد فراوانـی گونـه    گونه

.   استارائه شده 1جدول 

آوري هـاي جمـع  آنالیز واریانس و مقایسه میـانگین داده 
شده      

از تجزیـه واریـانس متغیرهـاي مـورد     نتایج حاصـل  
گیري مربوط به این رویشگاه بیانگر آن است که در اندازه

هاي مطالعه، تغییرات پوشش تاجی گونه غالـب  طول سال
Artemisia fragransهـا،  ايپوشش تاجی مجموعه بوته
99ها و پوشش تاجی کل در سطح پوشش تاجی یکساله

مقـدار پوشـش تـاجی    امـا در  . دار بوده استدرصد معنی
ــه  ــهSalsola crassaگون ــد از گون ــه بع Artemisiaک

fragrans  در این سایت مطالعاتی نمود ظاهري بیشـتري
. داري مشاهده نشدها دارد تغییر معنینسبت به سایر گونه

البته تغییـرات پوشـش خـاك، میـزان رطوبـت خـاك در       
هاي مختلف و و میانگین رطوبت عمق3و 2، 1هاي عمق

دار بـوده  درصـد معنـی  99بن آلی خاك نیز در سـطح  کر
ــت ــانس داده  . اس ــه واری ــل از تجزی ــایج حاص ــاي نت ه

ارائـه  2هاي متـوالی در جـدول   آوري شده در سالجمع
.شده است



هاي مورد مطالعهگیري در سالاندازههاي موردپوشش تاجی و درصد فراوانی گونهدرصد- 1جدول

نام گونه ها

91سال 90سال 89سال 88سال 

پوشش تاجی

(%)

فراوانی

(%)

پوشش تاجی

(%)

فراوانی

(%)

پوشش تاجی

(%)

فراوانی

(%)

پوشش تاجی

(%)

فراوانی

(%)

Artemisia fragrans Willd.64/2210066/4310023/229325/3193
Astragalus crrugatus03/0703/071/0700
Capparis  spinosa L.0033/030053/17

Kochia prostrata (L.) Schrad.01/0312/0303/0300
Marrubium astracanicum Jacq.00001/0758/017

Noaea mucronata (Fork.) Aschers.92/0325/02003/0358/013
Sasola rigida Pall.09/23062/2302/0300

Salsola crassa M. B.03/0725/01313343/013
Salsola kali L.0000009/430

Stipa hohenackeriana Trin. & Rupr.00000003/03
Annual Plant28/910027/03707/310010/583

3553/4776/2640/44پوشش گیاهی کل
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هاي مربوط به متغیرهاي مورد پایش در سایت مطالعاتی مغان نتایج مقایسه میانگین داده-2جدول
1388138913901391متغیرها

Artemisia fragrans(%)پوشش تاجی  Willd.bc64/22a97/43c70/18b25/31
Sasola crassa M. B. subsp.a12/2a88/2a83/0a43/0

c7/25a21/47c60/19b17/37هاايبوته
a28/9b15/1b07/3b97/2هاي یکسالهگونه

b01/35a70/48c77/22a44/40هاکل گونه
a53/8a65/8a06/8b87/5)مترسانتی0-15(1عمق (%)رطوبت خاك 

a24/14a34/12b46/9b49/7)مترسانتی15-30(2عمق 
a55/12a64/11b33/9c97/7)مترسانتی30-45(3عمق 

a77/11a87/10b95/8c10/7میانگین 
a59/1a54/1a55/1a38/1(%)کربن آلی خاك 

bc06/47a87/65c90/40b50/52(%)پوشش خاك 

گیري متغیرهاي مربوط به پوشش گیاهی اعم نتایج اندازه
دهد که پوشش تاجی هاي غالب و همراه نشان میاز گونه

تبع تغییرات در بارندگی سالیانه و میزان رطوبت کل دقیقاً به
پوشش ). 1جدول (متغیر بوده است ناحیه توسعه ریشه
درصد 53/47به 88درصد در سال 35تاجی کل از حدود 

به در نهایتو 90درصد در سال 76/26و 89در سال 
ها طی این سال. تغییر نموده است91درصد در سال 40/44

، 93/486، 53/234ترتیب مقادیر بارندگی ساالنه به
.گزارش شده استثبت ومترمیلی8/394و 43/226

تغییرات سالیانه پوشش گیاهی ناشی از تغییر پوشش تاجی 
تبع باشد که بهمی) Artemisia fragrans(گونه درمنه معطر 

واکنش البته . تغییرات سالیانه میزان بارندگی رخ داده است
.  سریع استاي نسبت به بارندگی نسبتااین گونه بوته

پوشش تاجی نسبی این گونه مرتعی طی چهار سال 
بین سال به سال بارندگیهاينوسانمطالعاتی، هماهنگ با 

ها هم به فراوانی گونه. درصد در نوسان بوده است92تا 65
ویژه فراوانی هوضوح تحت تأثیر بارندگی و دماست، ب

میزان . ها که بیشتر تابع بارندگی فصلی استیکساله
هاي مرتعی بیانگر میزان سالمت زادآوري و شادابی گونه

در عمق بذرهاقرار گرفتن . پوشش گیاهی مرتع است
مناسب و توأمان بودن شرایط رطوبتی و حرارتی خاك در 

. باشدفصل رویش نیز جزو شرایط اصلی براي زادآوري می
صورت دسترسی به مرتعی این رویشگاه درگیاهان بذرهاي 

زده، درجه حرارت جوانهبهینهتحت شرایط رطوبت کافی 
دهی سرانجام زایی و ساقهآورند و با ریشهسر از خاك برمی

با توجه به اینکه سایت مطالعاتی مغان . یابنداستقرار می
Artemisiaزار با غالبیت مطلق گونه بصورت یک بوته

fragransهاي علفی ها، سایر گونهبوده و بجز یکساله
بسیار کمی در پوشش گیاهی آن دارند،حضور و نقش 

توان تابع تغییرات تغییرات پوشش تاجی کل آن را می
که همانند طوريهب. اي دانستهاي بوتهپوشش تاجی گونه

دار پوشش تاجی کل درها، افزایش معنیايپوشش بوته
90و88هاي در مقایسه با سال91و89هاي پرباران سال

نتایج مقایسه آماري . ده استبصورت چشمگیري رخ دا
ز سایت مطالعاتی مغان آوري شده اهاي جمعمیانگین داده
ها بین ايداري را در پوشش تاجی گروه بوتهتفاوت معنی

بیشترین مقدار که نحويبه. دهدهاي مختلف نشان میسال
و 89اي در سال هاي بوتهپوشش تاجی مجموعه گونه
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اگرچه گیاهان . بوده است90کمترین مقدار آن در سال
هاي عمیق خود اغلب از رطوبت با ریشه"اي معموالبوته

شوند، با این مند میذخیره شده عمق خاك در طول سال بهره
هاي ماهانه و فصلی حال در این سایت مطالعاتی بارش

اي بر پوشش گیاهی تأثیر مستقیم و قابل مالحظهیکهر
در اکوسیستم دشت مغان Artemisia fragransگونه . دارند

عالوه بر واکنش رویشی و زایشی نسبت به بارندگی فصلی، 
مند شده و دهد نیز بهرهاز هر بارش مؤثر هفتگی که رخ می

اي با رشد رویشی سریع خود به آن واکنش قابل مالحظه
این در حالی است که روند تغییرات سال به . دهدنشان می

با Sasola crassaايسال در پوشش تاجی گونه بوته
تغییرات شدید بارندگی ساالنه این منطقه همخوانی نداشته 

هاي یکساله معموالً تابع الگوي تغییرات پوشش گونه. است
عبارت دیگر هب. ویژه بارندگی بهاره استهتغییرات بارندگی ب

گیري از گیاهان یکساله با دوره رشد کوتاه، ضمن بهره
هاي سطحی طوبت از الیههاي بهاره و جذب ربارندگی

خاك، به حداکثر رشد خود رسیده و پس از بذردهی از بین 
در این سایت مطالعاتی، با توجه به اینکه . روندمی

هاي غالب در ها در زمان رشد کامل گونهآوري دادهجمع
است، پوشش تاجی شدهماه انجام آبانل یاوااواخر مهرماه و 

و رشد آنها در دوباره بذرهاها نیز پس از رویش یکساله
. گیري شده استاندازه) پاییز(همان زمان 

فاکتور دیگري است که در پوشش گیاهی رطوبت خاك
1، در ارتباط با رطوبت خاك در عمقمستقیم داردثیر أت
15-30الیه(2، عمق )متريسانتی0-15الیه سطحی(

نگین و میا) متريسانتی30-45الیه (3، عمق )متريسانتی
گیري هاي مختلف اندازهبین سال3و2، 1هاي عمق

در . درصد وجود دارد99داري در سطح هاي معنیتفاوت
استپی معتدل مغان با کربن آلی خاك در منطقه نیمهمورد

تر بارندگی سالیانه و دماي مناسب"هماهنگ بودن نسبتا
ها و اضافه شدن مواد آلی به محیط، مراحل تجزیه الشبرگ

تر از مناطق خاك و جذب آنها از طریق ریشه گیاهان سریع
دیگر، جذب سریع کربن سوياما از . شودسردسیر طی می

عالوه . گرددآلی توسط گیاهان سبب کاهش آن در خاك می

بر این، چراي بیش از حد مجاز پوشش گیاهی این مرتع 
ماه هم پاییز تا اواخر اردیبهشتل یاواقشالقی توسط دام از 

دنبال آن کاهش میزان نجر به کاهش میزان الشبرگ و بهم
بنابراین مقدار کربن آلی خاك . استشدهکربن آلی خاك 

.  هاي مطالعه ثابت مانده و افزایش نیافته استطی سال

بحث 
نتایج بررسی پوشش گیاهی در یک دوره چهارساله در 

استپینیمهاتی مغان که در یک منطقه رویشی سایت مطالع
باشد، بیانگر آن است که زار میمعتدل با پوشش گیاهی بوته

"با غالبیت مطلق خود تقریباArtemisia fragransگونه 

ولی . بصورت یک تیپ خالص و یکدست نمایان شده است
Salsolaاي مانندهاي بوتهگونهسایر crassa وKochia

prostrataکیب هاي قبل با فراوانی بیشتري در ترکه در دهه
اند، اکنون در حد و اندازه بسیار پوشش گیاهی سهیم بوده

علت کاهش و یا . ناچیزي در این عرصه مرتعی حضور دارند
هاي یادشده ناتوانی آنها در رقابت با حذف گونه

و سرکوب آنها بر اثر چراي Artemisia fragransگونه
بر اثر تخریب تدریجی پوشش البته . رویه دام بوده استبی
، )ویژه طی پنجاه سال اخیرهب(هاي گذشته یاهی در دههگ

که طوريهاي آن به حداقل ممکن رسیده است، بتنوع گونه
اي درصد پوشش گیاهی آن را گونه بوته90"تقریبا

Artemisia fragranافزایش فشار دام و . دهدتشکیل می
هاي مرتعی رویه فرصت تجدید حیات گونهچراي بی

هاي اي را به نفع گونهین برده و ترکیب گونهمرغوب را از ب
گزارش مربوط .خشبی و غیر خوشخوراك تغییر داده است

و O’Connorبه تحقیقات پوشش گیاهی مرتع هم که توسط 
Roux)1995 (بیابانی منطقه کایو در زارهاي نیمهدر بوته
دهد که خشکیاي جنوبی انجام شده است، نشان میآفریق
پوششترکیبتغییردرچندانیتأثیرتنهاییبهمدتکوتاه

بهراگیاهیترکیبشدیدبا چرايهمراهاماندارد،گیاهی
یج این بخش از نتا. دهدمیتغییردائمی نامرغوبگیاهاننفع

و همکاران Yorkstاي است که همچنین مطابق با نتیجه
با بررسی مقدار و جهت آنان. انداعالم کرده) 1992(
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غربی پاین ولی زارهاي جنوبپوشش گیاهی بوتهتغییرات 
1989تا 1933هاي ایالت یوتاي آمریکا در فاصله سال

دریافتند که مؤثرترین عامل بهبود گرایش وضعیت این نوع 
در سایت مطالعاتی مغان، . مراتع تعدیل چراي دام است

رویه هاي موجود عالوه بر حساسیت نسبت به چراي بیگونه
تغییرات بارش سالیانه واکنش نشان داده و دام، نسبت به
اي که در میزان و نحوه پراکنش عمدههاينوسانهماهنگ با 

هاي مطالعه رخ داده، مقدار پوشش بارندگی در طول سال
در این مرتع، گونه . استشدهتاجی آنها دستخوش تغییر 

ویژه به هبه افزایش بارندگی و بArtemisia fragransغالب 
رویش واکنش مثبت نشان داده و در شرایط بارش فصل

ترسالی، ضمن حفظ شادابی و بنیه گیاهی زادآوري طبیعی
هایی که بررسی.دهدخود را بصورت چشمگیري افزایش می

انجام شدهدر مورد پوشش گیاهی مراتع منطقه مغان "قبال
هاي بیانگر آن است که گونه) 1385،شریفی و همکاران(

این مراتع نسبت به تغییرات شدید بارندگی اي غالب در بوته
گردد، واکنش هاي خشک و یا مرطوب میکه باعث سال
که تولید آنها در طوريهبدهند، اي نشان میقابل مالحظه

در . شودها میسالیها دو تا سه برابر تولید در خشکترسالی
ها به وضوح تحت فراوانی همه گونهاین سایت مطالعاتی،

ها که بیشتر ویژه فراوانی یکسالههدگی و دماست، بتأثیر بارن
در سایت مغان، میزان . تابع بارندگی ماهانه و فصلی است

هاي ول سالدر طArtemisia fragransفراوانی براي گونه 
درصد بوده و تغییري در آن 100همواره ) 91تا 88(مطالعه 
یا کاهشیها سیرمیزان فراوانی سایر گونه. ده استرخ ندا

در طول . افزایشی نداشت بلکه مقدار آنها در نوسان بود
در Artemisia fragransهاي مطالعه، زادآوري گونهسال

طی . ها در حد متوسط بودحد زیاد و زادآوري سایر گونه
هاي مطالعه، میزان شادابی و چگونگی گیاهان این مرتع سال

، سرسبزيه قرارگرفت اما تغییر محسوسی در مورد توج
. نشدخرمی و شکل ظاهري آنها مشاهده 

میزان کربن آلی خاك در این رویشگاه بطور قابل 
اي کمتر از مقادیر آن در مناطق سردسیر کوهستانی مالحظه

استپی معتدل مغان با در منطقه نیمه. استان اردبیل است

مناسب بارندگی سالیانه و دماي "هماهنگ بودن نسبتا
ها و اضافه شدن مواد آلی به رگمحیط، مراحل تجزیه الشب

تر از خاك و نیز جذب آنها از طریق ریشه گیاهان سریع
جذب سریع کربن آلی اما. شودمناطق سردسیر طی می

عالوه بر . گرددتوسط گیاهان سبب کاهش آن در خاك می
این، چراي بیش از حد مجاز پوشش گیاهی این مرتع 

ماه هماخر اردیبهشتپاییز تا اول یاواقشالقی توسط دام از 
دنبال آن کاهش میزان منجر به کاهش میزان الشبرگ و ب

بنابراین، مقدار کربن آلی خاك . کربن آلی خاك گردیده است
در . هاي مطالعه ثابت مانده و افزایش نیافته استطی سال

مدت از هاي زمانی کوتاهتوان در دورهاین اکوسیستم هم، نمی
تغییرات مقدار کربن آلی براي ارزیابی تغییرات پوشش 

هاي زمانی بلندمدت ولی در دوره. دکرگیاهی استفاده 
عنوان هبتوان آن رامی) ساله و بیشترهاي زمانی دهدوره(

یکی از معیارهاي مناسب براي پایش وضعیت و گرایش 
بررسی وضعیت فرسایش خاك این . مرتع در نظر گرفت

گاه طی چهار سال مطالعه، بیانگر آن است که تخریب رویش
هاي بادي وو کاهش پوشش گیاهی آن منجر به فرسایش

که در طوريهب.استشدههاي کم تا متوسط آبی با شدت
اثر فرسایش بادي تجمع خاك زار بربرخی از نقاط این بوته

البته ،بصورت موردي دیده شددر اطراف یقه و ساقه گیاهان
هاي کم تا و شیاري با شدت) سطحی(اي یش سفرهفرسا

فرسایش خندقی با شدت کم نیز . متوسط رخ داده است
هاي این بصورت موردي و پراکنده در بعضی از حاشیه

داد فراوان دام و تراکم وجود تع. رویشگاه مشاهده گردید
ها عوامل عمده در تخریب پوشش گیاهی و کاهش زیاد گله

. شوندیت مطالعاتی محسوب میپوشش خاك در این سا
عالوه بر این، تبدیل اراضی مرتعی به زراعت و توسعه 

منطقه باعث افزایش فشار چرا و فشردگی کشاورزي در
گیاهی رئذخابا از بین بردن خاك در مراتع باقیمانده شده و

حتی بنظر .طبیعی سبب انواع فرسایش خاك گردیده است
هاي تراکتور و گاوآهنقبل از ورود (ی رسد در زمانمی

زار وسیع با وتهبخش زیادي از این ب) اروپایی به این منطقه
هاي علفی هاي سنتی شخم خورده و گونهبکارگیري گاوآهن
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هاي سنتی قادر به انجام اما گاوآهن. اندهشددائمی آن نابود 
Artemisia fragransشخم عمیق و ریشه کن کردن بوته 

سپس به دالیل نامعلوم عملیات شخم و شیار در . اندنبوده
اي گونه بوتهدر نهایتاراضی این رویشگاه متوقف گردیده و 

.تاز این عرصه شده استیادشده یکه
استپی در مراتع قشالقی مغان که در منطقه رویشی نیمه

هاي ماهانه و فصلی و نیز کل معتدل واقع شده است بارش
اي بر تأثیر مستقیم و قابل مالحظهیکهربارندگی ساالنه 

اي غالب در این اکوسیستم، گونه بوته. پوشش گیاهی دارند
Artemisia fragrans به افزایش بارندگی در طول سال و

هاي بهاره و پاییزه واکنش سریع و مثبت ویژه به بارشهب
نشان داده و در شرایط ترسالی، ضمن حفظ شادابی و بنیه 

تقویت و توسعه ایش زادآوري طبیعی،گیاهی خود با افز
عالوه بر هاي یکساله هم گونه.شودپوشش را موجب می

هاي شهریور و فصل رویش بهاره، با وقوع بارندگی در ماه
در نتیجه در این مرتع . اي دارندمهر رشد پاییزه قابل مالحظه

گذاري را هماهنگ با داممیزانتوان قشالقی هم می
میزانبدین معنی که ابتدا . عیین کرداقلیمی تهاينوسان

هاي هایی که میزان بارندگیسب با سالگذاري متنادام
. مشخص شود،ساالنه، فصلی و ماهانه در حد نرمال است

میزان ا کاهش بارندگی سپس هماهنگ با افزایش ی
رو بیانگر تحقیق پیش.افزایش یا کاهش یابدگذاري همدام

تغییرات سال به سال در پوشش آن است که بررسی روند 
هاي گیاهی تاجی، فراوانی، زادآوري و شادابی زیر مجموعه

هاي اصلی، تغییرات سال به سال اقلیمی و رطوبت گونهو
و نیز چگونگی وضعیت فرسایش خاك در این سه خاك

مناسبی براي عنوان راهنماي هتواند بسایت مطالعاتی می
مراتع مورد استفاده یت اینهاي فعلی مدیرتصحیح روش

با توجه به نتایج بدست آمده در این بنابراین . قرار گیرد
مطالعه و در راستاي رسیدن به الگوي مدیریتی متناسب با 

تداوم مرتعی،هايپویایی پوشش گیاهی اکوسیستم
هاي مطالعاتی براي ها در این سایتگیري و ثبت دادهاندازه

.گرددنهاد میپیش) سال10-15(یک دوره بلندمدت 
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Abstract
A large part of rangelands in our country is located in arid and semi-arid regions. In this climate, the
variability of vegetation is affected by changes in the energy flux in rangeland ecosystems and usually occurs
in the composition and structure of vegetation over time. On the other hand, human factors and especially
rangeland management have an influential role in maintaining rangeland stability or degradation.
Accordingly, the monitoring of vegetation cover was carried out in winter rangelands of Ardebil province
during 2008 to 2012. At first, using the available resources, the major habitats of the area were determined
and then in each habitat a key area was selected for statistical analysis. Then, in each key area, canopy cover,
density, and frequency were measured along three transects of 500 m within 30 plots of 1.20*1.20 m. Soil
moisture and organic carbon were also measured. The results showed that, during a four-year period, shrub
species had the main role in vegetation changes depending on the changes in rainfall and temperature. In the
Moghan site, Artemisia fragrans was identified as the key species in vegetation changes due to the absolute
dominance, high regeneration and direct response to seasonal and annual rainfall. Changes in soil cover were
a function of changes in total canopy cover due to the relative stability of stone, gravel and litter cover. The
results of studying the changes in vegetation, climate and soil moisture as well as soil erosion condition
could be a good guide to correct the current management methods of these rangeland ecosystems.

Keywords: Vegetation dynamics, winter rangelands, Moqan, Ardabil province, Iran.


