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بررسی و ارزیابی وضعیت و گرایش مرتع در تیپهای گیاهی منطقهی عالء سمنان
فاطمه فرزانه پی ،*1ناهید علی پور 2،نگین پاک 3،حسن کابلی 4،طیبه مصباح
تاريخ دريافت96/3/12 :

زاده5

تاريخ پذيرش96/10/15 :

چکيده
بيش از نيمي از مساحت کشور ايران را مراتع تشکيل ميدهند که به عنوان بستر تحوالت اقتصادي و
اجتماعي ايالت و عشاير ايران از اهميت ويژهاي برخوردار است .شناسايي پوششگياهي و تعيين
وضعيت مرتع با استفاده از روشهاي شناخته شده ما را در استفاده بهينه و جلوگيري از تخريب و
رعايت تعادل مورد نياز مرتع ياري ميکند .منطقه عالء سمنان به دليل وسعت زياد و غناي گونهاي به
عنوان مرتع مورد توجه مي باشد که در اين پژوهش مورد بررسي قرار گرفت .در اين مطالعه با استفاده
از تصاوير ماهوارهاي و سيستم اطالعات جغرافيايي و بازديد هاي ميداني نقشهي پوششگياهي و
ليست فلوريستيک منطقه تهيه گرديد و براي ارزيابي وضعيت مرتع از روش  4فاکتوره استفاده شد .در
اين بررسي براي مطالعات پوشش گياهي منطقه عال ،ابتدا در وسعت  3907/4هکتار نقشه واحدهاي
کاري تهيه گرديد .بر مبناي فرمها و جداول تنظيم شده درهر واحدکاري گونههاي مرتعي اصلي
تشکيلدهندۀ هر تيپ ،مشخص و بر حسب غالب بودن ،متوسط درصد پوشش تاجي گونهها نسبت به
تعيين نام تيپ اقدام گرديد .سه تيپ گياهي غالب درمنه ،درمنه -اسفند و تاغ در اين منطقه شناسايي
شد .نتايج نشان داد که وضعيت مرتع در منطقه مورد مطالعه با توجه به اندازه گيريها و برآوردها
فقير ميباشد و گرايش به سمت قهقرا ميرود .بنابراين در اين مرتع اتخاذ شيوههاي مديريتي و
همچنين نحوهي بهره برداري از آن بسيار حائز اهميت ميباشد.
کلمات کليدي :وضعيت مرتع ،گرايش مرتع ،پوششگياهي ،عالء ،سمنان.

 -1دانشجوي کارشناسي ارشد مديريت مناطق بياباني ،دانشکده منابع طبيعي دانشگاه تهران ،کرج ،ايران
 -2دانشجوي کا رشناسي ارشد مديريت مناطق بياباني ،دانشکده منابع طبيعي دانشگاه تهران ،کرج ،ايران
*نويسنده مسئولEmail: fatemefarzanepy@ut.ac.ir :
 -3دانش آموخته کارشناسي مديريت مناطق خشک و بياباني دانشگاه سمنان ،سمنان ،ايران
 -4استاديار دانشکده کويرشناسي ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،ايران
 -5استاديار دانشکده منابع طبيعي ،دانشگاه تهران ،کرج ،ايران
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مقدمه
مراتع اکوسيستمهاي طبيعي با پوشش گياهي
خودرو هستند و مورد استفاده دامهاي اهلي و
وحشي قرار ميگيرند .برخالف اراضي
کشاورزي که پوشش يکنواخت و معموال تک
محصولي دارند ،اراضي مرتعي ترکيبي از گونه-
هاي گياهي مختلف را تشکيل ميدهند (.)9

حاضر با کليماکس است استفاده ميشود.
تعيين وضعيت مرتع به اين دليل مهم است که
با توجه به نوع و طبقه وضعيت مرتع ،روش-
هاي مديريتي مناسبي توصيه ميگردد .بدين
معني که در وضعيتهاي خوب هدف حفظ
شرايط موجود و استفاده از روشهاي مرتع-
داري تعادلي است اما در وضعيتهاي ضعيف،
هدف بهتر شدن شرايط مديريتي است و از

مراتع به عنوان گستردهترين عرصه خشکي-

روشهاي مرتعداري مصنوعي استفاده ميشود.

هاي کره زمين بخش قابل توجهي از اراضي

در مراتع با وضعيتهاي ضعيف و خيلي ضعيف

کشور را به خود اختصاص داده است .اين پهنه

با استفاده از روشهاي اصالحي فعاالنه نظير

وسيع يکي از منابع پايه توليدي کشور

عمليات بذرکاري ،بوته کاري ،حفظ ذخيره

محسوب ميشود و جايگاه ويژهاي در تامين

نزوالت و ساير روشها ،مرتع به شکل فعاالنه

علوفه مورد نياز دامها دارد (.)3

اصالح ميشود .بنابراين شناسايي وضعيت

بدون شناخت دقيق از نوع حقوق عرفي يا

مرتع در اتخاذ روش مديريتي مناسب حائز

شيوههاي بهرهبرداري ،مديريت و اجراي پروژه-

اهميت است (.)4

هاي اصالح و احياء مراتع امکانپذير نخواهد

مديريت پوشش گياهي همواره مستلزم

بود .به نظر ميرسد براي حفظ پايداري بوم

داشتن اطالعات کافي از روابط موجود در بين

شناسي مراتع الويت شناخت شيوههاي بهره-

گياهان و نيز چگونگي رابطه آنها با عوامل

برداري و ميزان تاثير آنها در بهبود يا تخريب

محيطي است .در اين خصوص و در حوزه علوم

مراتع است .اطالع دقيق از وضعيت پوشش

گياهي همواره اختالف نظرهايي در مورد اصل

گياهي به عنوان يکي از عوامل اساسي مورد

و ماهيت پوشش گياهي وجود داشته است .در

نياز در برنامهريزي و ارائه روشهاي مناسب

هرصورت شناخت ماهيت جوامع گياهي عالوه

مديريت دام و مرتع در واحدهاي اقتصادي و

بر مسئله بوم شناسي که دارد در مطالعات

اجتماعي است (.)7

مختلف گياهشناسي و نيز تهيه نقشههاي

اغلب براي بررسي تغييرات مراتع از روش
تعيين وضعيت مرتع که مقايسه شرايط حال

پوشش گياهي از اهميت زيادي برخوردار است.
بنابراين به کار بردن مطالعات بيشتري از
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پوشش گياهي که بتواند به دانستههاي اين

بر اساس واحدهاي گياهي مشخص شده،

موضوع عينيت بخشد ،اجتناب ناپذير به نظر

برداشتها و اندازهگيريهاي صحرايي از

ميرسد (.)2

پوشش ،تيپ بندي انجام گرفت .با تعيين نقاط

شناخت گرايش وضعيت مرتع از لحاظ برنامه-
هاي مرتعداري و اصالح مراتع حائز کمال
اهميت است (  .)6با توجه به اهميت وضعيت
مرتع در مديريت صحيح اکوسيتمهاي مرتعي،
در اين پژوهش براي تعيين وضعيت و تيپ-
هاي گياهي منطقه عالء از روش چهارفاکتوري
و اندازهگيري پوشش تاجي استفاده شد.
مواد و روش
منطقه مورد مطالعه

معرف به عنوان محل نمونهبرداري (مشخص-
کردن مناطق کليد) به عنوان محل نمونه-
برداري ،به روش تصادفي -سيستماتيک و با
استفاده از ترانسکت نمونه برداري صورت
گرفت .در روش ترانسکت از يک متر نوارى به
طول  50تا  100متر و اگر در دسترس نباشد
از نخ ،طناب ،يا سيم استفاده مىشود که به
تقسيمات معين تقسيمبندى شده باشد .در
اين روش ،تنها گياهانى که با ترانسکت تماس
دارند محاسبه مىشوند .در اين محاسبه طولى
که هر گياه اشغال مىکند اندازهگيرى و تعداد

منطقه عالء سمنان با مساحتي حدود 3907/4

گياهان هرگونه مشخص مىشود و نيز ليست

هکتار در حد فاصل  53/4691تا 53/5730

فلورستيک منطقه مطالعاتي تعيين شد.

طول شرقي و  35/5993تا  35/4971عرض
شمالي و در  9کيلومتري جنوب شرقي شهر
سمنان جاي گرفته است .محدوده مطالعاتي از
شمال به مهديشهر ،از شرق به اميريه ،از غرب
به سرخه و از جنوب به شهر سمنان محدود
شده است.

در اين پژوهش براي تعيين وضعيت مرتع ،از
روش چهارفاکتوري استفاده شد .در روش
چهارفاکتوري که توسط پارکر براي مناطق
نيمه خشک معرفي شده است 4 ،عامل خاک
(فرسايش و بقاياي گياهي) با امتياز صفر تا
 ،20پوشش گياهي (درصد تاج پوشش زنده) با

براي تيپبندي مراتع با استفاده از نقشههاي

امتياز 1تا  ،10ترکيب گياهي با امتياز  1تا 10

توپوگرافي 1:25000 ،1:50000و عکسهاي

و بنيه و شادابي گياهان با امتياز  1تا  10مورد

هوايي منطقه ابتدا نقشه واحد کاري (نقشه

ارزيابي قرار ميگيرد .با استفاده از جدول 1

پايه) تهيه گرديد ،سپس با بازديدهاي مکرر

ميتوان وضعيت مرتع را با استفاده از روش

صحرايي ،مرز واحدها تصحيح شد و در نهايت

چهار فاکتور تعيين کرد.
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جدول .1تعیین وضعیت مرتع در روش چهارفاکتوره
درجه وضع مرتع

امتياز

عالي

50-46

خوب

45-38

متوسط

37-31

ضعيف

30-20

خيلي ضعيف

کمتر از 20

يکي از مهم ترين روش هاي تعيين گرايش

مجموع نمرات مثبت از مجموع نمرات منفي

مرتع ،روشي است که در امريکا استفاده مي

بيشتر باشد ،گرايش مثبت و اگر مجموع

شود که در ايران به روش ترازوي گرايش مرتع

نمرات مثبت از مجموع نمرات منفي کمتر

موسوم گرديده است .در اين روش فاکتورهاي

باشد ،گرايش منفي و در صورتي که برابر

مثبت و منفي متعددي مورد مطالعه قرار مي-

باشد ،گرايش ثابت ميباشد .در مورد گرايش

گيرد که با توجه به بازديدهاي ميداني بدست

وضعيت مرتع از روش قياسي که روش عملي و

ميآيند .نمرات مربوط به هر فاکتور در چهار

بر مبناي امتياز دادن به خصوصيات پوشش

وضعيت عالي يا خوب ،متوسط ،ضعيف و

گياهي و خاک مرتع است

خيلي ضعيف قرار ميگيرند .در صورتي که
نتایج و بحث
تهيه نقشههاي کاربري اراضي با هدف

هوايي ،بازديد و مطالعات ميداني صورت گرفت

دستيابي دقيق به اطالعات موجود و شناسايي

و کاربري مربوط به هر قسمت مشخص گرديد.

موقعيت دادهها در منطقه صورت گرفت که

نقشهي مربوط به آن با استفاده از سيستم

بعد از مشخص کردن حوزه مطالعاتي با

اطالعات جغرافيايي تهيه شد که در شکل

استفاده از تصاوير ماهوارهاي و عکسهاي

1نشان داده شده است .تيپهاي پوشش
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گياهي بر مبناي ترکيب پوشش گياهي فعلي

آن

پوشش مرحله کليماکس و معموال با مخفف

ليست گياهان موجود در حوزه آبخيز عالء پس

نام دو گونهي گياهي که غالبيت ترکيب

از پيمايش صحرايي در کل منطقه تهيه شد،

پوشش گياهي را دارند نام گذاري ميگردد .به

تعدادي از گونههاي گياهي که در منطقه قادر

عنوان مثال تيپ درمنه و اسفند به صورت

به شناسايي نبودند پس از تهيه نمونه

درمنه– اسفند مشخص ميشود .باتوجه به

هرباريومي اسامي علمي آنها به کمک فلور

توضيحات ارائه شده و با استفاده از بازديد و

رنگي دکتر قهرمان شناسايي شدند .جدول ،3

مطالعات صحرايي نقشهي پوشش گياهي

نام علمي گونههاي موجود در حوضه به همراه

منطقه عال (شکل )2و سپس با استفاده از

نام فارسي ،نام محلي ،نام خانواده و شکل

برنامههاي کامپيوتري مساحت کل هر يک از

رويشي و کالس خوش خوراکي را نشان

تيپهاي گياهي ( طبق جدول  )2کامل گرديد

ميدهد .بررسيها نشان ميدهد که اکثر گونه-

که بيشترين مساحت مربوط به تيپ گياهي

هاي گياهي موجود در ليست جز عناصر

تاغ و کمترين آن مربوط به اسفند ميباشد.

رويشي ايران توراني به شمار ميآيد که بيش

درمنطقه عال سه تيپ گياهي شاخص مشاهده

از  85درصد مساحت کشور را اين فلور تشکيل

ميشود.

مىدهد
جدول  -2اراضی موجود در منطقه و
مساحت آنها
نام گونه

مساحت ()ha

تاغ

1845/614

کشاورزي

274/5877

درمنه

1319/46

درمنه-اسفند

21/940172

اسفند

9/993926

سنگي

225/0766

مسکوني

353/6221

فاقدپوشش

2306/013

تعيين

ميشود،

نه
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 لیست فلورستیک حوضه آبخیزعال-3 جدول
کالس
خوشخوراکي
II

شکل
رويشي

تيره

نام فارسي يا محلي

نام علمي

رديف

shrub

Compositae

درمنه دشتي

Artemisia sieberi

1

grass

Geramineae

)گندمي يکساله(بروموس

Bromus tectorum

2

Glaucium sp.

Echinops persicusl

3
4
5
6

Salsola sp.

7

گون

Astragalus sp.

8

forb

شقايق

forb

Silene sp.

forb

Anozmia sp.

)شکرتيغال (کلره
Chenopodiaceae

علف شور

-

forb

Compositae

تلخه

Acroptilon repens

9

III

forb

Chenopodiaceae

عجوه

Aellenia subaphylla

10

II

forb

Leguminoseae

خاربز-خارشتر
ترنجبين

Alhagi camelorum

11

II

shrub

Chenopodiaceae

تيکانيتازي-بادبر

12

III

shrub

Chenopodiaceae

آتريپلکس

Ceratocarpus
arenarius
Atriplex sp.

forb

Compositae

کنگر

Cirsium sp.

14

III

shrub

Ephedraceae

افدرا-ريش بز

Ephedra sp.

15

III

forb

Gramineae

-

Eremopyrum distans

16

III

shrub

chenopodiaceae

سفيدتاغ

Haloxylon persicum

17

III

shrub

chenopodiaceae

سياه تاغ

Haloxylon spp.

18

-

shrub

Rutaceae

19

forb

Compositeae

Haplophyllum
glaberrium
Launaea acanthodes

shrub

Zygophyllaceae

قره داغ

Nitraria schoberi

21

سمي

forb

Zygophyllaceae

اسپند-اسفند

Peganum harmala

22

III

shrub

Chenopodiaceae

اشنون- اشنان

Seidlitziaro smarinus

23

III

shrub

Chenopodiaceae

شور

Salsola spp.

24

III

shrub

Compositae

گز

Tamarix spp.

25

III

shrub

Polygonaceae

پرند

Pteropyrum aucheri

26

II

shrub

Chenopodiaceae

رمس

Hammada salicorrica

27

II

shrub

Leguminoseae

کهورک- جغجغه

Prosopis stephaniana

28

-

III

-

سدابي
چرخک چرخه

13

20
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شکل  -1نقشه کاربری اراضی منطقه عال

شکل .2نقشه پوشش گیاهی منطقه عالء
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پوشش  23/6درصد ميباشد ،همچنين اکثرا

اندازه گیری پوشش گیاهی
تيپهاي گياهي شناسايي شده در منطقه
شامل تيپ درمنه -اسفند ،اسفند و تاغ مي-
باشد .با انجام نمونه برداريهاي مورد نياز در
نقاط معرف از هر تيپ و بر اساس ترانسکت،
دادههاي اوليه بدست آمده و با انجام محاسبات
الزم در روشهاي چهارفاکتوري و ترازوي
گرايش مرتع ،وضعيت هريک از نقاط در
منطقه به شرح جداول  4تا 11تعيين گرديد.
متوسط پوشش گياهي منطقه  8/55درصد،
پوشش الشبرگ 4/95درصد ،پوشش سنگ و
سنگريزه  65درصد و خاک لخت و عاري از

گونهها متعلق به کالس  IIIو جزء گونههاي بي
ارزش يا گونههاي مهاجم هستند .وضعيت
مرتع با توجه به اندازهگيريها و برآوردها فقير
ميباشد که ميتواند ناشي از افزايش فشار دام،
ترکيب پوشش گياهي فقير ،پايين بودن
کيفيت خاک باشد.با توجه به وضعيت مرتع
گرايش مرتع منطقه عالء ارزيابي شد و براي
هر کدام امتياز مربوطه در نظر گرفته شد که
مجموع امتيازات در مورد خاک و گياه در تيپ
درمنه مثبت و در تيپ درمنه – اسفند منفي
ارزيابي شدکه نشاندهنده گرايش به طرف
ميباشد.

قهقرا

جدول -4درصد تاج پوشش گیاهی در تیپ درمنه
جمع

تاغ

اسفند

درمنه

نام گونه

13%

% 0/1

% 0/1

% 8/6

تاج پوشش

جدول  - 5پوشش سطح خاک در تیپ گیاهی درمنه
خاک لخت

سنگ وسنگريزه

الشبرگ

پوشش گياهي

22%/1

60%

9%/1

8%/8

فصلنامه اکوسيستم هاي طبيعي ايران  ،سال هشتم  ،شماره چهارم ،پياپي  ،30زمستان 67....................................................................................... 96

جدول  - 6درصد تاج پوشش گیاهی در تیپ درمنه -اسفند
جمع

تاغ

4%/1

اسفند

% 0/1

درمنه

1%

نام گونه
تاج پوشش

3%/2

جدول- 7پوشش سطح خاک در تیپ درمنه -اسفند

خاک لخت

سنگ وسنگريزه

الشبرگ

پوشش گياهي

25%/1

70%

0%/8

4%/1

جدول  -8وضعیت مرتع منطقه

خاک

کد تيپ يا جامعه
گياهي

ترکيب گياهي

طبقه

امتياز

طبقه

درمنه

3

10

3

درمنه -اسفند

3

10

3

پوشش

امتياز
6
6

بنيه و شادابي

طبقه

امتياز

طبقه

امتياز

جمع کل نمرات

9

2

2

7

25

فقير

10

1

3

5

22

فقير

جدول -9تعیین گرایش پوشش گیاهی منطقه عال
شماره تيپ

نمره

جمع نمرات

گرايش تيپ

نام تيپ
I

درمنه

III

درمنه -اسفند

وضعيت

مثبت

منفي

2

1

1

مثبت

1

-1

منفي
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جدول -10تعیین گرایش وضعیت خاک منطقه عالء
شماره تيپ

جمع نمرات

نمره

گرايش تيپ

نام تيپ

I

درمنه

II

درمنه -اسفند

مثبت

منفي

1

1

2

خنثي

1

-1

منفي

جدول شماره  -11گرایش وضعیت تیپ منطقه
گرايش پوشش گياهي

شماره تيپ

گرايش وضعيت خاک

گرايش تيپ گياهي

نام تيپ
I

درمنه

مثبت

خنثي

مثبت

II

درمنه -اسفند

منفي

منفي

منفي

نتیجه گیری

مرتعي غني بوده ولي از نظر تاج پوشش

تعيين وضعيت مرتع از جمله مسائل تعيين

گياهي و ترکيب پوشش گياهي فقير ميباشد.

کننده سالمت مراتع بوده که توجه به آن

ترکيب پوشش گياهي نشان ميدهد که اين

امروزه از جمله موارد با اهميت در مديريت

مراتع ،تحت فشار چراي بيش از حد ظرفيت

صحيح اکوسيستمهاي مرتعي است .در اين

مرتع ،سير قهقرايي داشته است .وضعيت مرتع

پژوهش استفاده از روش چهارفاکتوره به

با توجه به روشها و برآوردهاي انجام شده

منظور تعيين وضعيت مرتع منطقه عالء

براي دو تيپ گياهي درمنه و درمنه -اسفند

استفاده شد و سپس از روي وضعيت خاک

فقير ارزيابي شد که ناشي از افزايش چراي

گرايش مرتع تعيين گرديد .با توجه به ليست

دام ،پايين بودن کيفيت خاک و فقر پوشش

فلورستيک منطقه مورد مطالعه ميتوان

گياهي ميباشد .تمرتاش ( )1391به ارزيابي

استنباط نمود که از نظر تنوع گونهاي گياهان

وضعيت مرتع با مقايسه سه روش ارزش مرتع،
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شش فاکتوري و چهارفاکتوري ،جهت تعيين

مرتع در دومنطقه چراي شديد و چراي

مناسبترين روش تعيين وضعيت مرتع در

متعادل ارائه کرد ( .)5گرايش وضعيت مرتع

مراتع ييالقي السم هراز پرداخته است (.)8

منطقه عالء براي تيپ گياهي درمنه مثبت و

نتايج نشان دادکه مناسبترين روش تعيين

براي تيپ گياهي درمنه – اسفند منفي ارزيابي

وضعيت بر اساس شاخصهاي گياهي مورد

شد که نياز به کارگيري شيوههاي مديريتي و

مطالعه ،روش شش فاکتوري است .طاطيان

اصالحي در اين مرتع ميباشد  .در اين راستا

( )1392در تحقيقي به بررسي اثر عوامل

عالي و همکاران ( )1392در پژوهشي پوشش

توپوگرافي و فشار چرا بر برخي خصوصيات

گياهي و تعيين توليدوضعيت ،گرايش و

گياهي و مرتعي در مراتع وزوار گلوگاه پرداخته

ظرفيت مرتع حوزهي شهرکرد را محاسبه و

است .نتايج نشان داد که گراسها نسبت به

سپس وضعيت مرتع به تفکيک تيپ و به روش

چرا و پهن برگان علفي و گياهان چوبي نسبت

4فاکتوره تعيين کردند که وضعيت مرتع فقير

به توپوگرافي واکنش شديدتري داشتهاند و به

بوده و گرايش نيز بااستفاده ازعالئم قهقرا

طور کلي اثر چراي سنگين بر پوشش گياهي

درگياهان خاک مشخص شد که داراي گرايش

در کليه شرايط توپوگرافي تقريبا به طور

منفي بود ( .)1درنهايت بادرنظر گرفتن ضرايب

يکسان بروز نموده است .از طرف ديگر شيب و

تعديل توليد براساس فاصله تامين آب و

جهت به صورت عوامل محدود کننده چرا عمل

ضرايب تعديل توليد درشيب هاي متفاوت

نموده ،اثر مشخصتري بر وضعيت و گرايش

ميزان علوفهي دردسترسي و براساس آن

مرتع داشتهاند ( .)10قليچنيا و همکاران

ظرفيت چرايي مرتع بدست آوردند ودرپايان

( )1387به مقايسه ارزيابي وضعيت مرتع با

راهکارهاي اصالحي براي بهبود مرتع مورد

روش خصوصيات سطح خاک و روش

مطالعه پيشنهاد دادند.

چهارعامله در مراتع بوتهزار پارک ملي گلستان
پرداختند ،نتايچ حاکي از تجزيه و تحليل
کارکرد مرتع با روش چهارعامله داراي اختالف

سپاسگزاری

معنيدار بود و با استفاده از تجزيه و تحليل

در پايان از خانمها الهام پوازي و شهرزاد

مولفههاي اصلي و باتوجه به خصوصيات سطح

کرکهآبادي بخاطر همکاري در اين طرح تشکر

خاک و پوشش گياهي ،عوامل تعيين وضعيت

ميکنم.
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