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 :چکیده
های مدیریتی  ارزیابی سالمت مرتع نقش مهمی در ارائه اطالعات کمی و کیفی در مورد صفات اکوسیستم و مدیریت مراتع دارد و با تالش

در این . باشدهدف از این مقاله ارزیابی تعیین وضعیت مرتع به روش سالمت مرتع می. شودبه استفاده پایدار و طوالنی مدت مرتع منجرمی
 71از ( پایداری خاک و رویشگاه، عملکرد هیدرولوژیک و سالمت موجودات زنده)های مرتعی عیین سه ویژگی اکوسیستمپژوهش برای ت

، منطقه تحت چرای دام اهلی و (منطقه مرجع)بدین منظور سه منطقه شامل منطقه تحت چرای دام وحشی . شاخص اکولوژیک استفاده شد
نتایج نشان داد که با افزایش چرای . گاه حیات وحش  قمیشلو در استان اصفهان انتخاب شدوحشی و منطقه تحت چرای دام اهلی در پناه

های سالمت مرتع تغییر کرده بطوریکه منطقه تحت چرای دام اهلی در مقایسه با سایت مرجع در طبقه نسبتا حاد  ها و ویژگی دام شاخص
 . قرار گرفت

 ، قمیشلوارزیابی سالمت مرتع، اکوسیستم: های کلیدی واژه

 
 

 :مقدمه

(. 7991ویتوسک )های سراسر جهان را تحت فشارهای شدید قرار داده است های طبیعی و اختالالت انسان به طور گسترده اکوسیستمتنش
(. 0227زو و همکاران )های اخیر به طور گسترده توسط محققان مورد مطالعه قرار گرفته است استفاده از ارزیابی سالمت اکوسیستم در دهه

های تک گونه تا تجزیه و تحلیل جامع اکوسیستم توسط گیری و یا تعیین کمیت سالمت اکوسیستم اعم از شاخص های مختلف اندازهروش
: پیش از این دو فلسفه مختلف در ارزیابی وضعیت مرتع وجود داشته است(. 0277شلی و همکاران )بسیاری از محققان توسعه یافته است 

و رویکرد بالقوه سایت که بر پایه پتانسیل ( 7999دایکسترهاوس )کلیماکس، که بستگی به مقایسه با حالت کلیماکس   رویکرد اکولوژیکی
پوشش گیاهی، )های پوشش گیاهی براساس این دو روش، برخی از دانشمندان شاخص(. 7999همفری )تولید برای استفاده خاص است 

که دیگران پارامترهای  ، درحالی(7911کانینگهام )اند  کاربرده رای ارزیابی وضعیت مرتع بهعنوان شاخصی ب را به( بیومس، گیاهان بومی 
با این حال برخی از (. 7999رینارد )اند  کاربرده برای ارزیابی مراتع به( شاخص فیزیکی یا شیمیایی)کیفیت خاک را به عنوان شاخصی 

مثال در هنگام استفاده از رویکرد اکولوژیکی کلیماکس مشخص نیست که آیا ها وجود دارد به عنوان ها در کاربرد این روشمحدودیت
ها بر پوشش گیاهی یا خاک فوکوس دارند و موفق به در نظر گرفتن این روش(. 7997فریدل )ترین وضعیت را دارد  کلیماکس مطلوب

ها مناسب سایت هستند و برای بر این، این روشعالوه . چگونگی اجزای زنده اکوسیستم مرتع یا مسیر انتقال مواد بین اجزا نبودند
از این رو، . برانگیز است ها در ارزیابی سالمت اکوسیستم مرتع بحثواضح است که کاربرد این روش. اند کاربردهای کلی جهانی توصیه نشده

اجرا  تکرار، منظم و به طور گسترده قابلبه منظور توسعه سالمت اکوسیستم مرتع ابزارِ سنجشی ضروری است که سازگار، کمی، ارزان، قابل 
طور کلی در اجزای اکولوژی و اهمیت آن نیاز به در نظر گرفتن ارزیابی وضعیت اکوسیستم در  به. باشد و با حداقل روش مهارتی انجام شود

-ژیکی را به تصویر میهای مفهومی که خواص ساختاری و عملکردی فرآیندهای اکولومدل(. 0229برشیرس )باشد ای می مقیاس منطقه

با این حال، افزایش عدم اطمینان (. 0277شلی و همکاران )شود  کشند مانند مدل حال و انتقال برای ارزیابی سالمت اکوسیستم توصیه می
. (7999مگو )سازد  گیری و عملیاتی بودن چنین مفاهیمی را مشکل می همراه با یک شاخص واحد و یا یک سیستم پیچیده اغلب اندازه

های مختلف در رویشگاه استپی با های مختلف تعیین وضعیت مرتع در تفکیک وضعیتدر مقایسه توانایی روش( 7899)سعید فر و همکاران 
شده خاک و پوشش گیاهی و  شده و شش فاکتوری و شش فاکتوری تبدیل های چهار فاکتوری، چهار فاکتوری تبدیلاستفاده از روش

شده به طور نسبی دارای توانایی  ر مناطق نیمه استپی اصفهان، روش چهار فاکتوری و شش فاکتوری تبدیلآفریقایی مشخص کردند که د
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ای با عنوان بررسی  در مطالعه( 7891)ارزانی و عابدی . ها کارایی الزم را ندارندالزم در تشخیص صحیح وضعیت مرتع هستند و سایر روش
کننده در مناطق اورازان طالقان و زرند ساوه به این نتیجه رسیدند که  های تعیین تع و شاخصهای سالمت مر اثر مدیریت بر تغییرات ویژگی

داری با منطقه مرجع نشان  یافته و تفاوت معنی های مدیریتی چرای شدید و شخم اراضی ویژگی سالمت مرتع به شدت کاهش در اثر فعالیت
ل پایداری خاک و رویشگاه، عملکرد هیدرولوژیک و سالمت موجودات زنده از این تحقیق با هدف تعیین سه ویژگی عملکردی شام. دهد می

 . شاخص اکولوژیک تحت مدیریت چرایی مختلف تدوین شده است 71طریق 

                                                                                                                              

 :ها اد و روشمو

 منطقه مورد مطالعه

منطقه . این تحقیق در بخشی از مراتع استپی واقع در پارک ملی و پناهگاه حیات وحش قمیشلو در شمال غرب استان اصفهان انجام گردید
و عرض  E5100تا  E5127کیلومتری شهر تیران و در محدوده طول جغرافیایی 71کیلومتری اصفهان و  01مورد مطالعه در فاصله 

آباد و تندران، از شرق به جهاد آباد و روستاهای  ینحساین منطقه از غرب به روستاهای . واقع شده است N3243تا  N3305جغرافیایی 
پناهگاه حیات وحش . گردد دو شهر دهق و علویجه و از سمت جنوب به دربند و از شمال به جاده آسفالته اصفهان ـ علویجه منتهی می

 792ـ792متوسط بارندگی سالیانه  .ای نیمه صحرایی واقع گردیده است آب و هوای معتدل متمایل به گرم بوده و در منطقهقمیشلو دارای 

ی غالب ها گونه. باشدبافت خاک سطحی منطقه شنی لومی می .باشد که مشخصه منطقه خشک با بارندگی کم است متر می میلی

 Astragalus sp، Anabasis apylla، Artemisia siebri ،Launaea acanthodes ،Noaea  منطقه مورد مطالعه شامل

mucrunata ،Scariola orientalis باشدمی. 
 

 روش تحقیق

بدین منظور ابتدا در منطقه . و اواخر تابستان تا اوایل پاییز انجام گردید های غالب مرتع در فصل بهارگونهعملیات میدانی در زمان گلدهی 
ی اهلی و وحشی و مناطق تحت چرای ها دامی اهلی، مناطق تحت چرای ها داماستپی سه محدوده چرایی شامل مناطق تحت چرای 

های سالمت مرتع صورت  یازدهی شاخصامت( 0222)شده توسط پالنت  ی وحشی انتخاب شد و سپس براساس دستورالعمل ارائهها دام
 .    گرفت

                  

 :نتایج

 :نتایج ارزیابی منطقه مرجع

الگوی جریان آب منقطع و کوتاه، عدم وجود شیار و خندق، وسعت کم خاک لخت نشان از پایداری باالی خاک و رویشگاه در این منطقه 
 8/81وجود سنگ و سنگریزه به مقدار . باشد سر رویشگاه نزدیک به انتظار می دارد و پایداری سطح خاک نسبت به فرسایش در سر تا

گرم بر سانتی مترمکعب و هدر رفت ناچیز خاک  89/7درصد، فشردگی خاک با وزن مخصوص  0/9درصد، وجود مناطق لخت به میزان 

 Artemisiaمنطقه عمدتاً از بوته چندساله  به دلیل مدیریت مناسب، ترکیب گیاهی. سطحی داللت بر عملکرد مناسب این منطقه دارد

Sieberi همچنین به . باشدهای ساختاری و عملکردی مناسب با توجه به شرایط اقلیمی منطقه میدهنده تنوع گروه شده و نشان تشکیل
 .دلیل نفوذپذیری مناسب و جابه جایی ناچیز الشبرگ بیانگر خصوصیات عملکرد هیدرولوژیک در این منطقه است

 :وحشی ومنطقه تحت چرای دام اهلی 

سنگ و سنگریزه در نتیجه اتالف . در این رویشگاه آثاری از فرسایش شیاری، خندقی و الگوی جریان آب مشاهده نشد 0با توجه به جدول 
یزان وجود مناطق خاک لخت به م. آشکار شده و آثار تجمع مواد در پای گیاهان مشاهده شد( ریزه درصد سنگ و سنگ 11)خاک 

. درصد و روشن بودن سطح خاک در فضای بین گیاهان نشان از تخریب بیشتر خاک سطحی در مقایسه با رویشگاه مرجع دارد1/77
افزایش گیاهان یکساله و کاهش گیاهان )ترکیب و توزیع جوامع گیاهی . باشدگرم بر سانتی مترمکعب می 97/7میانگین وزن ظاهری 

درصد پوشش الشبرگ و جابجایی الشبرگ توسط باد نفوذپذیری را تحت تأثیر قرار  1/8، حدود (Artemisia Sieberiای نظیر  بوته
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شدن زادآوری گیاهان، افزایش مرگ و میر گیاهان و افزایش گیاهان مهاجم نشان از  ای، محدود کاهش تعداد گیاهان بوته. داده است
ز لحاظ سالمت پایداری خاک و رویشگاه، عملکرد هیدرولوژیک و سالمت بطوریکه این رویشگاه ا. سالمتی متوسط در این منطقه دارد

 (.    9جدول)موجودات زنده در مقایسه با رویشگاه مرجع در طبقه متعادل قرار گرفت 

 
 های سالمت مرتع در منطقه تحت چرای دام اهلی و وحشیامتیازات ویژگی -1جدول 

 درجه انحراف منطقه ارزیابی نسبت به منطقه مرجع

عدم مشاهده تا 

 ناچیز
 حاد نسبتا حاد متعادل ناچیز تا متعادل

های ویژگی

 اکوسیستم

    
پایداری خاک و  

 رویشگاه

   
عملکرد   

 هیدرولوژیک

 
   

سالمت موجودات  
 زنده

 
 وحشی وهای سالمت مرتع در منطقه تحت چرای دام اهلی بندی امتیازات ویژگی جمع -1جدول 

 درجه انحراف منطقه ارزیابی نسبت به منطقه مرجع

عدم مشاهده تا 

 ناچیز
 حاد نسبتا حاد متعادل ناچیز تا متعادل

های ویژگی

 اکوسیستم

پایداری خاک و      
 رویشگاه

عملکرد      
 هیدرولوژیک

موجودات سالمت      
 زنده

 

 :منطقه تحت چرای دام اهلی
به دلیل چرای بیش از حد دام وسعت خاک لخت و . در این رویشگاه آثاری از فرسایش شیاری، خندقی و الگوی جریان آب مشاهده نشد

همچنین (. در منطقه مرجع 89/7در مقایسه با وزن مخصوص ظاهری  99/7وزن مخصوص ظاهری )فشردگی خاک افزایش یافته است 
در این . باشد درصد می 1/71میزان خاک لخت منطقه . فوذپذیری کاهش پیدا کرده استمقاومت خاک سطحی نسبت به فرسایش و ن

تشکیل شده است  Anabasis aphyllaرویشگاه ترکیب گیاهی در مقایسه با منطقه مرجع کامالً تغییر کرده بطوریکه عمدتاً از گیاهان 
ها این رویشگاه از لحاظ پایداری خاک و به امتیازات شاخصبا توجه . مشاهده نشد Artemisia Sieberiو گیاهان منطقه مرجع نظیر 

 (.  1جدول)رویشگاه، عملکرد هیدرولوژیک و سالمت موجودات زنده در طبقه نسبتاً حاد قرار گرفته است 
 های سالمت مرتع در منطقه تحت چرای دام اهلیامتیازات ویژگی -5جدول 

 درجه انحراف منطقه ارزیابی نسبت به منطقه مرجع

عدم مشاهده تا 

 ناچیز
 حاد نسبتا حاد متعادل ناچیز تا متعادل

های ویژگی

 اکوسیستم
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پایداری خاک و  

 رویشگاه

    
عملکرد   

 هیدرولوژیک

     
سالمت موجودات 
 زنده

 
 اهلیهای سالمت مرتع در منطقه تحت چرای دام بندی امتیازات ویژگی جمع -6جدول 

 درجه انحراف منطقه ارزیابی نسبت به منطقه مرجع

عدم مشاهده تا 

 ناچیز
 حاد نسبتا حاد متعادل ناچیز تا متعادل

های ویژگی

 اکوسیستم

پایداری خاک و      
 رویشگاه

عملکرد      
 هیدرولوژیک

سالمت موجودات      
 زنده

 

 :گیری بحث و نتیجه

گریس و ) در حفظ پایداری، بهره وری خاک، انتقال آب پاکیزه، حفظ گیاهان، حیوانات و دیگر موجودات زنده دارد مراتع نقش کلیدی 
های های انسانی مانند چرای بیش از حد، اکوسیستم های اخیر فعالیت با این حال در سال(. 0229؛ تیاگو و همکاران 0220هودکینسون 

مطالعات (. 0222سویزا و همکاران )یجه باعث تغییرات وضعیت خاک و پوشش گیاهی شده است مراتع را تحت فشار قرار داده و در نت
گذارد و اغلب بر تجربی نشان داده است که از دست رفتن تنوع پوشش گیاهی بر تولید گیاه، چرخه مواد غذایی و نرخ تجزیه مواد اثر می

شده، شاخص  شاخص بررسی 71در این منطقه از میان  براساس نتایج، (.0221مرکریس -لورانگر) سالمت کلی اکوسیستم موثر خواهد بود 
های ابراهیمی و  این نتایج با یافته. شیار، الگوی جریان آب و فرسایش خندقی کارایی چندانی برای ارزیابی سالمت منطقه مطالعاتی ندارند

نماید  های مدیریتی می ش کمک زیادی در تفسیر اثر فعالیتهای عملکردی مورد مطالعه در این رو ویژگی. مطابقت دارد( 0272)همکاران 
توان تصمیمات مدیریتی الزم را برای جلوگیری از روند  بطوریکه با مشخص نمودن مناطق باالتر و پایین تر از آستانه سالمت مرتع می

ها  ست دخالت کارشناس در نتایج ارزیابیباشد و ممکن ا این روش، روشی کیفی برای ارزیابی وضعیت مرتع می. تخریب مناطق اتخاذ نمود
پایک و )شده تا حدود زیادی تعدیل شده است  ها در سه ویژگی در نظر گرفته تأثیرگذار باشد که این مسئله از طریق همپوشانی شاخص

     .                                                                                                                            یرگذار هستندبا توجه به نتایج به دست آمده هر سه ویژگی اکوسیستم مرتع در ایجاد تغییرات سالمت مرتع تأث(. 0220همکاران 
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