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  چکیده 

پایش پوشش و وضعیت فرسایشی خاك در مراتع استان اردبیل در سه سایت تحقیقاتی شامل: مرتع قشالقی مغان،    

در  متغیرها گیري اندازهبراي انجام شده است.  1391تا 1387مرتع ییالقی نئور و مرتع ییالقی آق داغ خلخال از سال 

گیاهی  پوشش هاي ویژگی به توجه باها پالت اندازه و هاترانسکت طول. شد استفادهپالت  30 و ترانسکت سه ایت،س هر

- اي صورت گرفت. دادهمشاهدهبه روش  هاي کیفی در ارتباط با نوع فرسایش خاك و شدت فرسایشبررسی .تعیین شد

انجام ها از آزمون دانکن میانگینو مقایسه واریانس یکطرفه و آنالیز   SASهاي جمع آوري شده با استفاده از نرم افزار 

. نتایج نشان داد که در یک دوره چهار ساله، تغییرات پوشش خاك با توجه به ثبات نسبی پوشش سنگ و سنگریزه و شد

که در الشبرگ، تابع تغییرات پوشش گیاهی زنده بوده است. همچنین نتایج برآورد نوع و شدت فرسایش خاك نشان داد 

 از برخی ریشه خروج هاي نشانه از برخی هاي سطحی و شیاري در حد کم وجود داشت وسایت مراتع نئور آثار فرسایش

ولی فرسایش خندقی مشاهده نگردید. در سایت آق داغ ، بعلت وجود تعداد بیش از حد مجاز دام و  .دارد وجود گیاهان

سط و فرسایش شیاري با شدت کم مشاهده گردید ولی فرسایش ها، فرسایش آبی سطحی در حد متوتراکم زیاد گله

ها، تبدیل اراضی مرتعی به خندقی مشاهده نگردید. در سایت مغان نیز به دلیل وجود تعداد فراوان دام و تراکم زیاد گله

و  انواع فرسایش خاك گردیده است. پایش وضعیت فرسایش خاكو فشردگی خاك  ،باعث افزایش فشار چرا  ،زراعت

  .مفید واقع شود هاي فعلی مدیریتتصحیح روش درتواند می پوشش گیاهی

  

  پوشش گیاهی، پوشش خاك، فشار چرا، فرسایش خاك، استان اردبیل کلیدي: گانواژ
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  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري

 استان اردبیل 

  مقدمه 

 تصمیم گیري ودر  مراتع در شناخت تغییرات و وضعیت مراتع و وضعیت فرسایشی خاك گیاهی پوشش ايدوره پایش       

به دلیل این که بدون شناخت و آگاهی، تصمیم گیري ممکن است منجر به آسیب غیر قابل ، مدیریت مرتع حائز اهمیت است

گیاهی و وضعیت مراتع عموماً تحت تاثیر  پوشش تغییرات :مطالعات در خصوص پایش مراتع چنین آمدهبرخی  درجبران شود. 

است (ارزانی و  شده خاك و گیاهی پوشش وضعیتدر جهت بهبود  چراي دام است، مدیریت چرا و قرق موقت تغییرات

  ).1391و قائمی و همکاران ،1389؛ برهانی و همکاران ،Sharifi  ،2017؛ 1385همکاران، 

 Navarro  هاي گونه نمودند که پوشش تاجی مشاهده )2002همکاران ( و Bouteloua eriopodaو Hilaria 

mutica بوده و تغییر معنی داري نداشته یکسان )،1952-1999ساله ( 48دوره  یک رطوبو م خشک شرایط تأثیر تحت -

کرده بود. در بررسی اثرات تغییر اقلیم بر پویایی توأمان  خنثی را مرطوب دوره مثبت اثرات خشکی دیگر وقوع عبارت اند. به

یدند که دو فاکتور اصلی کنترل ) به این نتیجه رس2010و همکاران ( Brittaهاي خشک آب و پوشش گیاهی در سرزمین

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

 به مکزیکو، ایالت شمال مراتع در توپوگرافی) و (خاك هاي محیطیشاخص و ايگونهترکیب بین روابط بررسی در. است خاص

 مواد مجموع و خاك pHسطحی،  سنگریزه درصد خاك، عمق شامل خاك عوامل و پوشش تاجی بین که رسیدند یجهنت این

 خاك روابط از ارایه مدلی بادر تحقیق مشابهی  .)White & Hood, 2004( داشت وجود داريمعنی تفاوت رویشگاه در زنده

 در هااکوسیستم این در گیاهی پوشش که تغییرات هداد نشان نتایج تحقیقات خشک، نیمه و خشک مناطق در گیاهی و پوشش

 .)Quevedo & Frances, 2008( گیردشکل می خاك رطوبت در تغییر و اقلیم و خاك عناصر بین ارتباطات پیچیده نتیجه

 رکشو از مناطقی در رویشگاه کیفیت بر خاك شیمیایی خصوصیات اثر مطالعۀ اب  )2002( همکاران و  Stendhal همچنین

 در را مطالعاتی) Cantero  )2003اند.داشته رویشگاهی شاخص با تريقوي خاك ارتباط باالتر هايالیۀ کهند داد نشان سوئد،

 که دادند نشان آنها .انجام دادند آرژانتین مرکزي مراتع گیاهی پوشش بر توپوگرافی و اقلیمی، خاکی مختلف عوامل اثر زمینۀ

تغییرات  ) در بررسی2007(و همکاران   Peiدارند. مهمی نقش گیاهان پراکنش خاك در غذایی رعناص ارتفاع، متغیر بر عالوه

را   pHکربن آلی خاك و تجمع نیترات کل را افزایش و  ،قرق اثر ،خصوصیات خاك و پوشش گیاهی چنین گزارش نموده که

 ندمناطق تاگرا و اتیوپی نشان داددر یافته   در احیاء مناطق تخریبرا ) تاَثیر قرق 2007(و همکاران  Mekuria .کاهش داد

کل، فسفر قابل جذب خاك در ت زااز نظر مواد ارگانیکی،  ٪ 5دار در سطح سال قرق اختالف معنی 10تا 5که طی مدت 

) با بررسی تغییرات کوتاه و بلند مدت پوشش گیاهی 2008و همکارانش (Fadzayi  مقایسه با اراضی چرا شده وجود دارد.

هاي چرایی در شروع و طول دوره مطالعه قابلیت متفاوتی براي در ایالت آریزوناي آمریکا دریافتند که اثرات اصلی سیستم مرتع

 تقویت پوشش گیاهی دارد.

  

  مواد و روش ها 

واقع درکوهستان طالش در بین مختصات  نئورسایت -1 شامل: مطالعاتیسایت اجراي تحقیق در سه     

 480ساالنهبارندگی  ، با میانگینمتري 2760عرض شمالی در ارتفاع 38°،1´،30´´ و طول شرقی 48°،36´،30´´جغرافیایی

و  شرقیطول 48°،34´،03´´جغرافیایی درداغ، شرقی ارتفاعات کوه آق داغ واقع در دامنهمطالعاتی آقسایت -2. مترمیلی
مغان  مطالعاتی سایت-3است.  مترمیلی 450ساالنه گی بارند، با میانگین متري 2550شمالی در ارتفاع عرض °37،27´،60´´

متري  350عرض شمالی در ارتفاع 39°،21´،44´´و  طول شرقی 47°،34´،63´´ (مرتع قشالقی بران) بین مختصات جغرافیایی

 است. مترمیلی 276 ساالنه بارندگیبا میانگین  ،دریاي آزاد قرارداردازسطح 
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  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري

 استان اردبیل 

  
 ي تحقیقاتی (مغان، نئور و آغ داق خلخال)محل نمونه گیري درسایت ها- 1شکل

  روش تحقیق-2
متر و اندازه کوادرات ها با توجه  500ها  پالت انجام گردید. طول ترانسکت 30بر روي سه ترانسکت و  هاجمع آوري داده       

پالت  30گیري با بکار سانتی متر بوده است. در مجموع 150×150به ابعادهاي گیاهی فاصله بین پایه ها،به قطر تاج گونه
ریزه اندازه گیري بعمل آمد. سنگگیاهی کل، درصد الشبرگ، سنگ و پوششنمونه، از فاکتورهاي پوشش سطح خاك شامل 

. شد انجام درصد 5در سطح  ها از آزمون دانکنمقایسه میانگین آنالیز واریانس یکطرفه و ،SASاز برنامه  ،هابراي آنالیز آماري داده
(کم، متوسط، زیاد) به روش  ي کیفی در ارتباط با نوع فرسایش خاك (سفره اي، شیاري، خندقی) و شدت فرسایشبررسی ها

ها با در نظرگرفتن نحوه توزیع بارندگی و درجه تفسیر و بحث در مورد نتایج بدست آمده ازآنالیز داده اي صورت گرفت.مشاهده
  یک و نیز با توجه به رطوبت و بافت خاك رویشگاه صورت پذیرفت.هاي آمبروترمحرارت در طول سال با ترسیم منحنی

  نتایج
و  1هاي مربوط به پوشش گیاهی و پوشش خاك به تفکیک سایت هاي تحقیقاتی در جدول نتایج تجزیه واریانس داده     

   نتایج مقایسه مییانگین در جدول زیر ارایه شده است.
 اده هاي مربوط به متغیرهاي مورد پایش در سایت مطالعاتی نئور.نتایج تجزیه واریانس و مقایسه میانگین د

 Pr>F  متغیرها  نام سایت
  مقایسه میانگین داده ها

1388  1389  1390  1391  

 مغان (بران)
 پوشش زنده گیاهی (%)

**
000/0 > b

 01/35  
a
 70/48 

c
 77/22  

a
  

44/40  
**  پوشش کل خاك  (%)

000/0 > 
bc
 06/47  

a
 87/65 

c
 90/40 

b
  

50/52 
  ییالق نئور

ns پوشش زنده گیاهی (%)
  325/0 

a
 49/52 

a
 62/56 

a
 23/58  

a
  

**  پوشش کل خاك  (%) 86/51
 000/0 > 

a
 27/78 

b
 35/64 

a
 66/81 

a
  

67/81  
  آق داغ خلخال 

ns پوشش زنده گیاهی (%)
  452/0 

a
 95/54 

a
 58/51 

a
 43/57  

a
  

  پوشش کل خاك  (%) 98/55
**

000/0 > a
 37/82  

b
 87/63 

a
 40/85 

b
  

42/68   
  بحث و نتیجه گیري 

که برآیند پوشش تاجی کل، الشبرگ و  سنگ و سنگریزه می باشد با  (Cover)روند تغییرات پوشش خاك در سایت نئور،      
داري را در یکاهش معن 89الگوي تغییرات پوشش تاجی کل تقریباً هماهنگ بوده است. با اینحال میزان پوشش خاك در سال 

براساس مشاهدات صورت گرفته، دلیل این کاهش را اینگونه  ،دهدهاي مطالعه نشان میمقایسه با پوشش خاك در سایر سال
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  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري

 استان اردبیل 

متر) به همراه باد شدید در اردیبهشت ماه این سال  میلی 144توان توضیح داد که وقوع باران هاي سیل آسا (مجموعاً می
اي گردید. در نتیجه، در زمان اندازه گیري بوتههاي گونهش عمده اي از الشبرگها به زیر تاج سبب شسته شدن و رانده شدن بخ

داده ها که در خرداد ماه این سال انجام شد امکان دسترسی به الشبرگها و به حساب آوردن آنها در پوشش خاك را کاهش 
از برآورد نوع و شدت فرسایش خاك، بیانگر آن است آن شده است. همچنین نتایج حاصل کاهش منجر به  داده است و نهایتاً

هایی از بیرون افتادگی هاي سطحی و شیاري در حد کم وجود دارد و بصورت موردي نشانهکه در این رویشگاه آثار فرسایش
ریشه بعضی از گیاهان دیده شد. ولی در سطح مرتع هیچگونه فرسایش خندقی مشاهده نگردید. علت اصلی ناچیز بودن 

هاي گونههاي مرتعی از نوع گندمیان چند ساله همراه با توان حضور قابل مالحظه و غلبه گونهرسایش خاك در این مرتع را میف
بالشتکی مانند اسپرس خادار و گون خاردار با پوشش تاجی وسیع و تراکم نسبتاً باال قلمداد کرد. در سایت ییالقی آق داغ، نتایج 

داري وجود ندارد. اما از نظر میزان پوشش کل تفاوت معنی 91تا  88هاي شان داد که بین سالها نتجزیه واریانس داده
باشد، در بین سال هاي مورد برآیند پوشش گیاهی زنده، الشبرگ و  سنگ و سنگریزه می که (Cover)تغییرات پوشش خاك 

دار در پوشش تاجی گیاهی کل زنده و نیز ثبات میزان معنیداري نشان داد. با توجه به عدم وجود تغییرات معنیمطالعه تفاوت 
باشد. ولی ها عمدتاً مربوط به تغییرات در میزان الشبرگ میهاي مختلف، این تفاوتهاي سنگ و سنگریزه خاك در سالپوشش

د گله ها منجر در حالت کلی پوشش خاك این رویشگاه در حالت ثبات بوده است. وجود تعداد بیش از حد مجاز دام و تراکم زیا
هاي پراکنده بارانشوند. با وقوع بارندگی، بویژه میبه چراي سنگین این مرتع وکاهش شدید پوشش خاك در فصل خشک 

تابستانه و باران هاي پاییزه، خاك این رویشگاه در معرض فرسایش قرار می گیرد، بر اساس در این مراتع، فرسایش آبی سطحی 
با شدت کم مشاهده گردید و آثار بیرون افتادگی ریشه گیاهان به صورت موردي دیده شد  در حد متوسط و فرسایش شیاري

ارایه  با )Quevedo & Frances )2008 ولی در سطح این رویشگاه فرسایش خندقی مشاهده نگردید. در این خصوص
 در هااکوسیستمن ای در که تغییرات دادند نشان خشک نیمه و خشک مناطق در گیاهی و پوشش خاك روابط از مدلی
ه . با توجه به اینکه سایت مطالعاتی مغان بگیردشکل می یاقلیمخاك و شرایط  ی،گیاه بین پوشش ارتباطات پیچیده نتیجه

 هاي علفیگونهها، سایر یکسالهشود و بجز میمحسوب  Artemisia fragransزار با غالبیت مطلق گونه بوتهصورت یک 
هاي چند ساله) حضور و نقش بسیار کمی در پوشش گیاهی آن دارند، تغییرات فوربها و گراس (گندمیان چند ساله، شبه
داري معنیاي دانست بین سالهاي مطالعه تفاوت هاي بوتهتوان تابع تغییرات پوشش تاجی گونهمیپوشش تاجی کل آن را 

، الشبرگ و  سنگ و سنگریزه می باشد به هم که برآیند پوشش تاجی کل (Cover)وجود داشت. روند تغییرات پوشش خاك 
نسبت به سایر  91و  89تبعیت از پوشش تاجی کل بنحوي بوده است که نشان دهنده افزایش معنی دار آن در سال هاي 

ها عوامل عمده در تخریب پوشش گیاهی و باشد. در مراتع دشتی مغان، وجود تعداد فراوان دام و تراکم زیاد گلهها میسال
شوند. عالوه بر آن، تبدیل اراضی مرتعی به زراعت و توسعه کشاورزي درمنطقه باعث افزایش وشش خاك محسوب میکاهش پ

فشار چرا و فشردگی خاك در مراتع باقیمانده شده و با از بین بردن ذخایرگیاهی طبیعی سبب انواع فرسایش خاك گردیده 
طالعه بیانگر آن است که تخریب و کاهش پوشش گیاهی، منجر است. بررسی وضعیت فرسایش خاك این مرتع طی چهار سال م

اي و نیز فرسایش آبی بصورت شیاري و بعضاً خندقی گردیده است. در برخی از نقاط این به فرسایش بادي و آبی بصورت سفره
بوته زار، فرسایش بوته زار، بر اثر فرسایش بادي تجمع خاك در اطراف یقه و ساقه گیاهان بصورت موردي دیده شد. در این 

صورت موردي و ه هاي کم تا متوسط رخ داده است. فرسایش خندقی با شدت کم نیز بشدتاي (سطحی) و شیاري با سفره
 و ايگونهترکیب بین روابط بررسی در در تحقیق مشابه، هاي این رویشگاه مشاهده گردید.پراکنده در بعضی از حاشیه

 عوامل و پوشش تاجی بین که رسیدند نتیجه این ) به2004( White & Hood )توپوگرافی و (خاك هاي محیطیشاخص
  .داشت وجود داريمعنی تفاوت رویشگاه در زنده مواد مجموع و خاك pHسطحی،  سنگریزه درصد خاك، عمق شامل خاك
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Abstract 
    Coverage and soil erosion condition monitoring was conducted in the rangelands of Ardebil 
province in three research sites including: Moghan rangelands, Neor rangelands and Aghdagh 
rangelands from 2008 to 2012. Three transects and 30 plots were used to measure variables for each 
study site. The length of transect and plot size, Considering the vegetation type characteristics, was 
determined. Also, qualitative studies were carried out on the type of soil erosion and erosion severity 
in an observational way. Statistical analysis was performed using SAS software. General linear model 
and ANOVA were applied. The results showed that in a four-year period, soil cover changes due to the 
relative stability of rock and pebble and litter cover were subjected to changes in living vegetation. 
Also, the results of estimating the type and severity of soil erosion showed that the effects of surface 
erosion and grooves on the site of Neor Rangelands were low and there were some indications of root 
outflow of some plants. But gully erosion was not observed. On the site of Aghdagh-Khalkhal, due to 
the excessive amount of livestock and high density of herds, moderate surface erosion and low erosion 
were observed, But gully erosion was not observed. On the site of Moghan, because of the abundance 
of livestock and the high density of flocks, the conversion of pasture land to agriculture has increased 
the pressure of grazing and compaction of the soil, and by eliminating natural reserves, caused is a 
variety of soil erosion.Monitoring the state of soil erosion and vegetation can be useful in correcting 
current management practices. 
Key words: Vegetation cover, soil cover, Pressure of grazing, Soil erosion, Ardabil Province. 


