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چکیده
ارزیابی خصوصیات اکولوژیکی مراتع به عنوان یک عامل مهم در بررسی و پایش اثررات ادرمامات مرمیریمی مفمورت و ت یری پایرمار
اکوسیسممی آنها مطرح است که نیاز به ابزارهایی برا کمی ساز و ارائه م یار منطقی برا مقایسره مرمیریتهرا مفمورت دارد
برا ای منظور ،روش تجزیه و تحویل چشمانماز ( )LFAدادر است بطور مناسبی وض یت ساخمار و عموکرد مرتع را با احمسرا
شاخصها اساسی و ساده به صورت کمی نمایش دهم و مبنایی برا انمفا ممیریتها بهینه و پایمار ارائه کنرم در ایر مطال ره
باتوجه به اینکه در منطقه کجور نوشهر ادسام ممفاوتی از ممیریت مراتع ازجموه درق ،چرا ،شفم و مرتعکار در شرایط تقریبا یکسانی
به لحاظ خصوصیات تیپها گیاهی ،جانور  ،خاکشناسی ،زمی شناسی و ادویمی وجود دارد نمرای مطال ره حکایرت از آن دارد کره
درق در اغوب ویژگیها ساخمار و عموکرد بطور م نادار ( )P<5/50مطوو ترر از سرایر مرمیریتهرا بروده اسرت و پر از آن
مرتعکار عموکرد مناسبی داشمه انم ای در حالیست که مراتع شفم خرورده هرم از لحراظ ویژگریهرا سراخمار و هرم از لحراظ
ویژگیها عموکرد بطور م نادار ( )P<5/50دارا وض یمی نامطوو بودهانم بنابرای درق میتوانم بهعنروان گزینره مناسربی در
حفاظت از منابع مرت ی ای منطقه باشم
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 .1مقدمه
شناخت و ارزیابی درست مرترع باعر تصرمیمگیرر
مناسررب ،دربرراره توانرراییهررا و دابویررتهررا و نیررز ر ررع
محررمودیتهررا موجررود مرریگررردد  ]20همچنرری
برنامهها مرمیریمی پوشرش گیراهی ،چنانچره هم منرم
طراحی و اجرا گردد ،میتواننم ضام بهرهبردار پایمار از
پوشش گیاهی منطقه باشرنم اسراس مرمیریت مرترع برر
اصول اکولوژیک اسموار است و شناخت ساخمار و کرارکرد
مرتع و ارزیابی آن میتوانرم بره کارشرناس بررا تحویرل
اثرات الیتها ممیریمی و نیز تغییرات اکولوژیک کمک
کنم  ]8مراتع در پی بهررهبرردار هرا بریرویره دچرار
تغییرات شمیم اکولوژیکی میشونم ،بهطور که از آسرمانه
سالمت مرتع عبور میکننم سالمت مرترع طبرت ت ریرت
عبارت است از درجه اسمحکام خاک و پوشش بره طرور
که راینمها اکولوژیک پایمار و مم ادل باشنم ]22 0برا
ت یی ویژگیها سرالمت مرترع مریتروان دربراره ترثثیر
الیتها ممیریمی میرزان پایرمار زیسرت محیطری و
شناسایی مرات ی که به صورت برالقوه در خطرر تفریرب و
زوال درار دارنم ،ادمام کرد ]0
مطال ات عموکرد مرتع با اسمفاده از برخی شاخصهرا
سرراده در سررط خرراک بررازگو کننررمه تررثثیر الیررتهررا
مررمیریمی و اصررالحی اسررت البمرره ترراکنون ارزیررابیهررا
مررمیریمی کرره در مراتررع انجررام شررمه بیشررمر بررر اسرراس
ارزیابیها سراخمار بروده اسرت کره پاراممرهرایی نظیرر
تولیم ،درصم پوشش ،ترراکم و ترکیرب گیراهی بره صرورت
کمی انمازهگیر میشونم ،ای در حالیست که بره تحویرل
کررارکرد مرتررع کممررر توجرره شررمه اسررت  ]09ارزیررابی
سالمت از طریرت بررسری وضر یت پایرمار خراک مرترع،
چرخه عناصر غذایی و هیمرولوژیکی مرتع گامی مهم بررا
ارزیابی ممیریت و برنامهریز ها آینمه ایر اراضری اسرت
 2 ،0و  ]22شررایان رکررر اسررت کمرری سرراز و تحویررل
کارکرد مرتع یکی از چرالشهرا اصروی ارزیرابی و تحویرل
اکولوژیررک مرریباشررم  7و  ]22در ایر راسررما اسررمفاده از
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شاخصها ساده ،کمی و مرتبط با ویژگیهرا کرارکرد
میتوانم به محقت برا تحویل کارکرد تغییرات اکولوژیک
و ممیریمی کمک کنم  ]09کارکرد اکولوژیرک بره صرورت
کوی بیانگر وض یت راینمها زیسمی و غیر زیسمی ماننرم
چرخه عناصر غذایی و آ در اکوسیسمم  ،]28مقاومت در
برابر شور  ،]29الگو جریان آ و رسایش  ،]9تجمع
زیموده  ،]05تموام جریران رودخانره و کیفیرت آ ،]25
مهیاساز پناهگاه و النره بررا گیاهران و جرانوران ،]25
0
رخیره کرب  ]02و میباشم
شایان رکرر اسرت بنرا برر ت رمد و تنرو شراخصهرا
کارکرد ،احمسا تمامی آنها امر مشکل و در برخی موادع
موجب اتالف ودت ،هزینه و انرژ مریگرردد و نیراز اسرت
مهممری شاخصها شناسایی و به عنوان یک راهنما کوی
مورد ارزیابی درار گیرد  ]02در ای راسرما ،روش تجزیره و
تحویل کارکرد چشم انماز )LFA( 2در سرال  2552توسرط
تررانگو و هینررملی  ،]20توس ر ه داده شررم و دررادر اسررت
کارکرد منظر را با در نظر گر م شاخصها مم مد مربوط
به سط خاک و با سرعت باال ،به صورت کمی نمایش دهم
ای رویکرد بهویژه در زمانی که همف مقایسره دو یرا چنرم
حالت از ممیریت (برا مثرال دررق ،چررا ،ورود گونرههرا
جمیم) و یا برا دریا رت تفراوتهرا مکرانی در وضر یت
کارکرد مرتع است ،حائز اهمیت میباشم  ]09بره عبرارتی
دیگر LFA ،یک روش نظارت و ارزیابی با سررعت و اعمبرار
باال است که بررا ت یری سره ویژگری عموکررد شرامل:
پایمار  ،نفورپذیر و چرخه عناصر (مهممری راینرمها
اولیه اکولوژیک مرتع) مورد اسمفاده درار میگیرد ]22
بطور کوی نمای حاصرل از  LFAرا مریتروان در انجرام
تحویلها اکولوژیکی و تحویلها ممیریمی اسمفاده کررد
مطال ات زیاد از مزایرا  LFAبررا تحویرل اکولوژیرک
مراتع اسمفاده کرردهانرم و بره بررسری وضر یت اکولوژیرک
منقطه از طریت ارتباطرات اکوسیسرممی ،وضر یت خراک و
چرخه مواد ،ماننم اثر خزه و گوسنگ بر کارکرد اکوسیسرمم
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 ،]25اراضی تپه ماهور  ،]02شاخصها سرط خراک
بوتهزار  00و  ]22و شرایط محیطی مناسب ایجاد شمه در
اطراف دط ات گیاهی  ]22بهره بردهانرم .عرالوه بررای در
مطال رراتی دیگررر از ای ر رویکرررد برررا ارزیررابی کررارکرد و
سالمت اکولوژیکی جهت آگاهی از اثر الیتها ممیریمی
ماننررم چرررا و شررفم  2و  ،]08درررق  05و  ،]20عمویررات
اصالحی مراتع  ،]2بازکاشرت و رهرا سراز اراضری ،]09
الیتها م منکاو  ]20و عمویات بازگردانی و م ر ی
گونرره  ]27در بهبررود و ی را ا ررت سررالمت مراتررع اسررمفاده
کردهانم و  LFAرا به عنوان م یار مناسب برا مقایسه و
تحویل اثر الیتها ممیریمی م ر ی کردهانم
عوامررل مم ررمد در کشررور دررادر برره تفریررب و ا ررت
کیفیررت مراتررع هسررمنم ،کرره بیشررمر تحررت تررثثیر انرروا
نابسامانی در مرمیریت ،شرامل چررا زودرس ،طروالنی و
شمیم  ،]2زیاد ت رماد دام و شرفم  ،]25طررحهرا
مرتعدار (از جموه ورود گونرههرا جمیرم بره مرترع) و
تغییر کاربر  ]00حادث میشونم با توجه به نامشرفص
بودن وض یت کرارکرد اکوسیسرممهرا مرت ری کشرور
بهویژه اسمان مازنمران ،که تحت ممیریتها مفموت درار
دارنم و نیز با توجه بره اینکره میرزان سرالمت و وضر یت
اکوسیسممها مرت ی در برابر شررایط مرمیریمی مفمورت
برا بهرهبرداران ای نرو اکوسیسرممهرا (دامرماران و یرا
ساکنان محوی) از اهمیت باالیی برخوردار اسرت از ایر رو
نمای ای مطال ه میتوانم ممیران و محققران مراترع را در
برنامهریرز صرحی  ،اصرالح و احیرام مراترع یرار کنرم
بنابرای  ،ای مطال ه با همف اصوی اسمفاده از روش LFA
بررا بررسری کمرری و کیفری کررارکرد اکولروژیکی مراتررع
ممیریت شمه و تحت چررا در مراترع پرول کجرور نوشرهر
پایهگذار شمه است

 .2روششناسی تحقیق
مطابت با شکل  ،0منطقره مرورد مطال ره در ایسرمگاه
تحقیقاتی مرتع سرازمان جنگرلهرا ،مراترع و آبفیرزدار
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کشور وادع در روسما کوهپر مراتع پول نوشرهر وادرع در
اسمان مازنمران وادرع شرمه اسرت منطقره مرورد مطال ره
دارا شیب با جهت جنوبی مالیرم و کممرر از  05درصرم
است و با ت خاک لومی رسی میباشرم ارتفرا منطقره از
سط دریا  0555ممر ،میزان بارنمگی مموسرط سراالنه آن
 275میویممر و تبفیر سالیانه آن برابر با  0255میویممر
میباشم حمادل دما  0درجه سانمیگرراد در بهمر مراه و
حماکثر  22درجه سانمیگراد در مرداد مراه مریباشرم ،در
حالیکه حمادل دما در برخی نقاط منطقره ترا  -05درجره
سررانمیگررراد در صررول سرررد مرریرسررم دام غالررب
اسمفادهکننمه از منطقه ،گوسفنم میباشم
شایان رکر است بفشی از مراتع منطقه مورد مطال ره از
سال  0255تا کنون تحت درق بوده و پوشش گیاهی غالرب
منطقرررره درمنرررره ( )Artemisia aucheriو گررررون
( )Astragalus podolobusاسررت برررا انجررام تحقیررت
چهار نو ممیریت شامل مراتع مرتع کار شمه (با گونهها
اروشیا ( ،)Eurotia lanataکوخیرا ((Kochia scoparia
و پوتریوم ( ،)Poterium sanguisorbaمراتع دررق شرمه،
مراتع رها شمه (مراترع شرفم خرورده در  2سرال پریش) و
مراتع تحت چرا شمیم برا مطال ه انمفا شمهانم که برا
توجه به بسمر تقریبا یکسان به لحاظ خصوصیات تیپهرا
گیرراهی ،جررانور  ،خاکشناسرری ،زمرری شناسرری و ادویمرری
می تروان گفرت تنهرا ممغیرر موجرود تیمارهرا مرمیریمی
میباشنم بنابرای در جمول  ،0خصوصیات تیمارها مورد
مطال ه به تفکیک آورده شمه است
الزم به رکر است نمونهگیر از روش  LFAبا اسمقرار
سه تا پن ترانسکت  05ممر در جهرت شریب غالرب در
هریک از مراتع مورد مطال ه انجام شمه است  ]20بررا
تثمی ورود ها  ،LFAدر طول هرر ترانسرکت دط رات
اکولوژیک 0و میان دط هها 2بری ایر دط رات اکولوژیرک
مشفص شمه و طول و عرض آنها ت یی شم
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شکل  .1باال :موقعیت منطقه مطالعاتی (مراتع کجور نوشهر) واقع در استان مازندران و پایین :نمایی از تیمارهای مدیریتی موجود در منطقه
(الف :چرا ،ب :قرق ،پ :مرتعکاری و ت :شخم خورده)

جدول  .1خصوصیات تیمارهای مورد مطالعه تحت مدیریتهای مختلف در کجور نوشهر
موقعیت جغرافیایی

تیمارها

()UTM
اروشیا

مراتع
مرتعکاری

کوخیا

شده
پوتریوم
مراتع قرق شده
مراتع شخم خورده
مراتع تحت چرا

000700522 :X
2529000500 :Y
000702528 :X
2529000527 :Y
000770520 :X
2529020552 :Y
005552570 :X
2529552522 :Y
005200522 :X
2529050597 :Y
000755572 :X
2529882522 :Y

گونههای غالب

گونههای همراه

اروشیا
کوخیا

Medicago sativa, Lolium prenne, Centurea
sp

پوتریوم
Artemisia aucheri,
Astragalus
podolobus

Stachys byzantine, Medicago sativa, Stachys
laxa, Dactylis glomerata, Asperula
glomerata, Lolium prenne

Centurea sp

Lolium prenne

Artemisia aucheri

Astragalus podolobus, Stachys laxa
Stachys byzantine,
Bromus brizaeformis
Teucrium polium
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از هریک از دط ات اکولوژیک ت ماد از آنها ( 0تکرار)
انمفررا و برررا ت یرری سرره ویژگرری عموکرررد شررامل:
پایمار  ،نفورپذیر و چرخه عناصرر 00 ،شراخص سرط
خاک کره عبارتنرم از :حفاظرت خراک در برابرر رسرایش
پاشمانی ،پوشرش گیاهران چنمسراله ،الشربر  ،پوشرش
کریپموگام ،خرد شمن سوهها ،نو و شمت رسایش ،مرواد
رسو گذار شمه ،پسمی و بونم سط خراک ،ماهیرت

سط خاک (مقاومت در برابر آشفمگی) ،آزمرون پایرمار
خاک و با ت خاک (به روش هیمروممر بایکاس) مطرابت
با راهنما توس ه داده شمه برا ایر روش  ،]20مرورد
ارزیابی درار گر ت نکمره دابرل توجره اینکره یرک عامرل
میتوانم با بیش از یک ویژگی نیز در ارتباط باشم کره برر
همی اساس ارتباط شاخصها برا عامرل هرا در جرمول ،2
آورده شمه است

جدول  .2شاخصها و ارتباط آنها با عاملهای عملکردی مرتع []11

پایمار

2الت
2
2

پوشش کریپموگام ،درصم پوشش دارچ ،جوبک ،گوسنگ و خزه در طول ترانسکت

0

05

خرد شمن سوهها ،میزان شکسم سوهها با همف ارزیابی میرزان خراک ایجراد شرمه کره دارا دابویرت
رسایشپذیر میباشنم
نو و شمت رسایش ،ت یی نو رسایش (شیار ،خنرمق ،تراسرت ،رسرایش وردرها  ،کچرلشرمگی،
سمون رسایشی) و شمت آن در محموده ارزیابی
مواد رسو گذار شمه ،درصم الشبر و خاک در م رض رسایش با همف ارزیرابی ماهیرت و مقرمار
مواد انمقال یا مه و رسو گذار شمه و نشان دادن پایمار خاک
پسمی و بونم سط خاک ،ارتفا پسمی و بونمیها سط خراک برا هرمف ارزیرابی توانرایی جرذ و
نگهماشت منابع ماننم آ  ،خاک ،ماده آلی خاکمانهها
ماهیت سط خاک (مقاومت در برابر آشفمگی) ،ت یی میزان سفمی خاک از طریرت شرار انگشرمان و
یا خودکار با همف ارزیابی میزان مقاومت سط خاک در برابر رسایش
آزمون پایمار خاک ،میزان دوام و پایمار خاکمانهها در آ

00

با ت خاک ،ت یی با ت سط خاک با همف ت یی میزان نفورپذیر

5
7
8
9

از طر ری هریررک از عامرلهررا برره تنهرایی ،بررر اسرراس
دسمورال مل ارائه شمه از ای روش محاسبه میشرونم کره
هریک از عاملها طبت راهنما اسرمفاده از ایر روش ،در
چنم طبقه دسمهبنم شمهانم و اممیازدهی کامال بر طبرت
راهنما مربوط به ای روش که شامل تصراویر و جرمولها
میباشم ،انجام شرم تجزیره و تحویرل آمرار دادههرا برا

نفورپذیر

2

چرخه عناصر

0

حفاظت خاک در برابر رسایش پاشمانی ،درصم پوشش سط زمی با همف ارزیابی میرزان حفاظرت از
خاک در برابر دطرات باران
پوشش گیاهان چنمساله ،درصم پوشش گیاهان چنمساله (محاسبه از طریت طول ترانسرکت) برا هرمف
ت یی پوششتاجی و یقه گیاهان بوتها  ،درخمی و گراسها چنمساله
الشبر  ،شامل درصم گراسهرا یکسراله و گیاهران عوفری کمرز برا هرمف ارزیرابی؛ الرت -مقرمار،
 -منشث و درجه تجزیهشمگی آن

ت ماد طبقات

شاخصها

0

X
X

X

2
05

X
X
X

X

2

X

2

X

2

X

2

X

X

X

2

X

X

0

X

X

0

X

X

2

X

2

اسمفاده از نرما زار  LFAکره توسرط ترانگو و هینرملی
 ]20طراحی شمه است ،انجام شمه اسرت شرایان رکرر
است در ادامه تجزیه و تحویل آمار دادههرا بره دسرت
آممه با اسمفاده از تجزیه واریران و مقایسره میرانگی برا
اسمفاده از آزمون دانک انجام گردیم
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 .3نتایج
ت ماد دط ات گیراهی یکری از مهممرری ویژگریهرا
ساخمار در ارزیابی مراتع است با توجه بره نمرای شرکل
 ،2ت ماد دط رات بره ترتیرب در دررق شرمه ،تحرت چررا،
مرتعکار و شرفم خرورده برابرر برا  7/2 ،00/0 ،02/0و

صفر بوده است که در سایت دررق شرمه بطرور م نرادار
( )P<5/50بیشمر بوده است در سایر سایتها نیرز ت رماد
دط ات بطور م نرادار برا هرم تفراوت دارنرم (شرکل )2
به طور که چرا باعر کراهش ت رماد دط رات و اخرمالف
م نیدار آن با سایت درق و سایر سایتها شم (شکل )2
16/0

تعداد قطعات

a

b

14/0
12/0
10/0

c

8/0
6/0
4/0

d

2/0
0/0

شفم خورده

تحت چرا

مرت کار

درق شمه

شکل  .2مقایسه تعداد قطعات در مراتع تحت مدیریتهای مختلف در منطقه کجور نوشهر (بر حسب فراوانی)

مطابت با شکل  ،2سط کرل دط رات در سرایت دررق
شمه بطور م نادار ( )P<5/50بیشمر از سایر سرایتهرا
بوده است و سط کرل دط رات در مراترع شرفم خرورده،

مرتعکار و تحت چررا دارا وضر یمی تقریبرا یکسران و
عمم وجود اخمالف م نادار بوده است (شکل )2

سطح کل قطعات

a

300
250
200
150
100

b

b

b

50
0

شفم خورده

مرت کار

تحت چرا

درق شمه

شکل  .1مقایسه سطح کل قطعات در مراتع تحت مدیریتهای مختلف در منطقه کجور نوشهر (بر حسب متر مربع)

شاخص سط دط ات در شکل  ،2نمایش داده شم در
شکل  ،2شاخص سط دط ات نیز برا انوا سرایتهرا

مورد مطال ه در منطقه کجور نوشرهر مرورد مقایسره دررار
گر ت و نمای تثییم کننمه اخرمالف م نرادار سرایت دررق

092

اسمفاده از روش تجزیه و تحویل چشمانماز بهمنظور ارزیابی کارکرد

شمه با سایر سایتها در سط م نادار  5/50بوده اسرت

(شکل )2

شاخص سطح قطعات

1/00

a

0/80
0/60
0/40

b

b

0/20

b
0/00

شفم خورده

مرت کار

تحت چرا

درق شمه

شکل  .4مقایسه شاخص سطح قطعات در مراتع تحت مدیریتهای مختلف در منطقه کجور نوشهر (بدون واحد)

شاخص سازمان یرا مگی چشرم انرماز نمایرانگر طرول
دط ات به طول ترانسکت است کره در شرکل  ،0مقایسره
نمای تیمارها ممیریمی موجرود در منطقره انجرام شرمه
است نمای نمرایش دهنرمه اخرمالف م نرادار در تمرامی
سایتها موجود (درق شرمه ،تحرت چررا ،مرترعکرار و

شفم خورده) در سط م نادار  5/50بوده است (شرکل
 )0در ای میان سایتها درق شمه و شرفم خرورده بره
ترتیب دارا بیشمری و کممری مقمار شراخص سرازمان
یا مگی چشم انماز هسمنم

شاخص سازمان یافتگی چشم انداز

a

1/00
0/90
0/80
0/70

b

0/60

c

0/50
0/40
0/30
0/20

d

0/10
0/00

شفم خورده

مرت کار

تحت چرا

درق شمه

شکل  .5مقایسه شاخص سازمان یافتگی چشمانداز در مراتع تحت مدیریتهای مختلف در منطقه کجور نوشهر (بدون واحد)

از دیگر ویژگیها سراخمار مرورد ارزیرابی در ایر
مطال ه ،میانگی اصوه بی دط ات است که در شرکل ،5
مقادیر آن برا انوا ممیریتها مورد مقایسه دررار گر مره

است نمای حکایت از آن دارد که مقمار ای شاخص برا
سرایت شررفم خررورده بیشررمری مقررمار اسررت و بررا سررایر
سایتها دارا اخمالف م نادار بوده است (شکل  )5عورت

092

مرتع و آبفیزدار  ،مجوه منابع طبی ی ایران ،دوره  ،59شماره  ،0بهار 0290

دارنم (شکل  )5سایت تحت چرا کممری مقرمار را بررا
ای شاخص داشمه است و مقرادیر آن برا سرایر سرایتهرا
بطور م نادار کممر بوده است (شکل )5

ای ر امررر کوچررک بررودن دط ررات و دور ا مررادگی آنهررا از
هممیگر است که ب م از شفم در منطقه مسمقر شرمهانرم
البمه سایتهرا دررق شرمه و مرترعکرار دارا مقرادیر
مموسط و مشابهانم ولی با سایر سایتها اخمالف م نادار

میانگین فاصله بین قطعات

3/0

a

2/5
2/0

b

1/5

b

1/0

c

0/5
0/0

تحت چرا

درق شمه

مرت کار

شفم خورده

شکل  .6مقایسه میانگین فاصله بین قطعات در مراتع تحت مدیریتهای مختلف در منطقه کجور نوشهر (بر حسب متر)

درق شمه دارا بیشمری پایمار خراک بروده و اخرمالف
م نادار ( )P<5/50برا چررا شرمه و شرفم خرورده دارد
(شکل )7

نمای مربوط به مقایسه پایمار خاک در مراتع تحرت
ممیریتها مفموت در منطقه مورد مطال ه در شرکل ،7
نمایش داده شمه است نمای نمایانگر آن است که سرایت
پایداری

b

a

80
70

ab

60
50

c

40
30
20
10
0

شفم خورده

چرا شمه

مرت کار

درق شمه

شکل  .7مقایسه پایداری خاک در مراتع تحت مدیریتهای مختلف در منطقه کجور نوشهر (بر حسب درصد)

مقایسرره عموکرررد مررمیریتهررا مفموررت از نظررر
نفورپذیر در شکل  ،8انجام شمه اسرت مطرابت برا ایر
شکل درق بطرور م نرادار ( )P<5/50بیشرمری میرزان

نفورپذیر را داشرمه اسرت ،کره ت رمد و وسر ت سرطوح
دط ات گیاهی در درق نسبت به سایر ممیریتها میتوانرم
توجیه کننمه ای امر باشم (شکل  2و)2
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60

نفوذپذیری

a

50

b

40

bc

c

30
20
10
0

شفم خورده

مرت کار

چرا شمه

درق شمه

شکل  .8مقایسه نفوذپذیری خاک در مراتع تحت مدیریتهای مختلف در منطقه کجور نوشهر (بر حسب درصد)

مقمار شاخص چرخه عناصر برا درق بطور م نرادار
بیش از سایر ممیریتها بوده است (شکل  )9مشابه نمای
بمست آمرمه بررا پایرمار و نفورپرذیر  ،مرترع شرفم

خورده کممری میزان چرخه عناصر را داشمه است (شکل
 )9و به نحو ض یتتر دادر به ایر عموکررد اکولروژیکی
مهم در مرتع بوده است

چرخه عناصر غذایی

b

a

b

c

شفم خورده

چرا شمه

مرت کار

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

درق شمه

شکل  .9مقایسه چرخه عناصر غذایی در مراتع تحت مدیریتهای مختلف در منطقه کجور نوشهر (بر حسب درصد)

برا درک بهینه از عموکرد سایتها ممیریمی مرورد
مطال رره در منطقرره کجررور نوشررهر ،در شررکل  9مقایسرره
عموکرد برا هرر سره شراخص (پایرمار  ،نفورپرذیر و
چرخه عناصر) بطور اجمالی انجرام شرمه اسرت شرکل 9

نمایانگر حاصلجمع سه ویژگی عموکرد تیمارها مورد
مطال ه است که درق مرتعکار  ،چراشمه و شفم خرورده
به ترتیب دارا بهمری عموکردها بودهانم
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مقایسه اجمالی عموکرد

b

180

a

160
140

b

120
100

c

80
60
40
20
0

شفم خورده

چرا شمه

مرت کار

درق شمه

شکل  .11مقایسه پایداری خاک در مراتع تحت مدیریتهای مختلف در منطقه کجور نوشهر

 .4بحث و نتیجهگیری
ای ر مطال رره از روش تجزیرره و تحویررل چشررم انررماز
( )LFAبرا کمی ساز و نمایش عرمد اثرر مرمیریت-
ها مفموت از جموه درق ،چررا ،شرفم و مرترعکرار در
شرایط یکسان محیطی بهره برده است مطرابت برا نمرای
بمست آممه درق منجر به اسرمقرار گیاهران چنرم سراله و
تشکیل دط ات مم مد شمه است و رصرت را بررا بقرا
گیاهان چنرم سراله رراهم کررده اسرت ،بنرابرای شراهم
دط ات بیشمر در آن بودهایرم همچنری منطقره شرفم
خورده از گیاهان یکساله زیراد تشرکیل شرمه کره در ایر
شرایط به دلیل نبودن گیاهان چنمساله در منطقه ،دط ه-
ا در منطقه وجود نماشمه و مقمار دط ات کممری مقمار
بمست آمم هم راسما با ایر نمرای  ]5نیرز شرفم را بره
عنرروان عامررل مهمرری در کرراهش ت ررماد دط ررات گیرراهی
دانسمهانم در سایت مرتعکار نیز ت ماد دط ات به نسبت
سایتها تحت چرا و درق شمه کممر بوده ،اما مطووبیرت
بیشمر نسبت به شفم داشمه است که نمایرانگر کرارایی
باالتر ای ممیریت در ساخمار مراترع کجرور نوشرهر بروده
است
نکمه مهم در شاخص سط دط ات اینکه اراضی شفم
خورده به عوت نبودن دط ات گیاهی چنمساله ،پایی تری

مقادیر بمست آمم و اخمالف م نادار با سایت درق شرمه
نشان داد که ای امر با نمای  ]2در ارزیابی ساخمار مراتع
طالقان و زرنم ساوه همراسما بوده است بنابرای مریتروان
گفت درق رصت کا ی را برا گسمردگی سرط دط رات
رآهم میکنم و منجر به ا زایش م نادار ای مرمیریت برر
ا زایش سط دط ات میگردد شایان رکرر اسرت از آنجرا
کرره دط ررات در درررق برره صررورت یکپارچرره و بررا توزیررع
یکنواخت هسمنم ،ا زایش مقمار شاخص سرازمان یرا مگی
چشم انماز در درق را میتوان توجیه کرد
پایررمار خرراک یکرری از مهممررری عوامررل در بقررا
اکوسیسمم مرت ی است کره ترا حرم زیراد تحرت ترثثیر
عموکرد پوشش گیاهی مسمقر بر منطقه میباشم بنابرای
انمازهگیر آن و مقایسه مقادیر پایمار دادر اسرت درک
صررحیحی از عموکرررد مررمیریت اعمررال شررمه بررر مرتررع را
نمایش دهم  ]02درق باع انبوه توده گیاهی میشرود و
عالوه بر آن تجمع الشهها گیاه منجر به ایجراد پوشرش
مناسب و ا زایش پایمار خاک میگردد  ]2در بسریار
از مطال ات از جموه  ،]07همراسما با ای یا مههرا ،شرفم
را منجر به کاهش پایمار پایمار خاک دانسرمهانرم و برا
ا زایش اصوه زمانی از شفم و اسمقرار گونههرا گیراهی،
به پایمار ا زوده میگردد
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نفورپذیر خاک با ا زایش پوشش گیاهی و مواد آلری
در بیشمر الشهها گیاهی ا زایش مرییابرم و بره عنروان
عاموی برا تغذیه سرفرههرا زیرزمینری و پیشرگیر از
تمرکز جریانات سطحی و ودو سیال مطرح است مقمار
نفور در سایت شفم خورده کممری میزان را داشمه است
که پوشش ض یت گیراهی در ایر سرایت کرامال مشرهود
است
چرخه عناصر نمایانگر میرزان برگشرت مرواد آلری بره
خرراک اسررت کرره برره عنرروان م یررار مهمرری در سررالمت و
پایمار اکوسیسمم مطرح است  ،]05که در ای مطال ره
درق بهمری میزان ای شاخص را داشمه است مطرابت برا
نمای بمست آممه در ای مطال ره ،دررق بطرور م نرادار
عموکرد مناسبتر در منطقه کجور داشمه است پر از
آن سایتهرا مرترعکرار و چررا تقریبراا دارا عموکررد
اکولوژ مشابه بودهانم ای در حالیست که مراترع شرفم
خورده دارا ض یتتری عموکرد هسرمنم در یا مرههرا
 ]2نیز درق بیشمری عموکرد را در پایمار  ،نفورپرذیر
و چرخه عناصر داشمه است و اسمقرار گونرههرا گیراهی
مم مد و ممنو در سیر تکامل و ا زایش تجمع الشبر ها
از دالیل عممه برتر درق نسبت به سایر ممیریتها بروده
است  ]27دط ات خارج از دررق در اثرر چررا دام و یرا
اعمال ممیریتها مفموت آسیب میبیننم ،بهطرور کره
منجر به حذف دط ات و کاهش پایرمار خراک رویشرگاه
میشود که در نمای  ]25نیز بره آن اشراره شرمه اسرت
کاهش نسبی عموکرد در سایت چرا شمه را میتوان ناشی
از لگمکوبی و سفت و سوها شمن خاک ،کاهش پسمی و
بونم ها و نیز حذف زود هنگام پوشش گیراهی در زمران
چرا دانست که بازگشت کامل مواد آلی به خاک را کاهش
میدهم ،که  ]20نیز در ای زمینه یا مرها هرم راسرما
داشمهانم به بیانی واضرحمر ،برا کراهش مراده آلری خراک
پایمار خاکمانهها کاهش یا مره و در نمیجره پایرمار در
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اثر چرا دام کاهش مییابم در پی شردگی خاک در اثر
لگمکوبی ،کاهش پسمی وبونم خاک و نیز کاهش مقادیر
پوشش گیاهی ،نفورپذیر در مرتع کاهش مرییابرم؛ کره
مؤیم نمای  ]20میباشم مرمیریت مرترعکرار عموکررد
مموسطی در منطقه کجور نوشهر داشمه اسرت مطرابت برا
یا مهها  ،]09دط ات گیاهی با بهبود شررایط محیطری
اطراف خرود ترثثیر زیراد برر عموکررد اکولوژیرک مرترع
میگذارنم شفم کممری عموکرد اکولوژیرک را در مراترع
منطقه کجور نوشهر داشمه اسرت در ایر براره مریتروان
گفت شفم اراضی با حذف دط ات گیراهی باعر کراهش
مقادیر ویژگی ها ساخمار مریگرردد و از طررف دیگرر
حذف گیاهان در منطقه ،باع ا زایش اصوه بی دط رات
نیز میگردد شفم اراضی با حذف کامل پوشش گیراهی و
نیز تفریب الیهها سطحی خاک میزان پایمار مرترع را
بشمت کاهش میدهم که مؤیم نظر  ]07میباشم
بنررابرای درررق در صررورت انمفررا مکرران مناسررب و
ممیریت صحی کانونها تمامنما دابویرت هرا برالقوه
عرصهها مرت ی ،ضام بقا و حفظ رخائر ژنمیکی گیاهی
محسو میشود و میتوانم یکری از عموریترری راههرا
بررسی به منظور شناخت صرحی روابرط ممقابرل اجرزا
اکوسیسمم ،رونم تغییرات پوشش گیاهی و خاک ،ارزیرابی
ممیریتها اعمال شمه (از جموه ورود گونهها جمیم) و
ترسیم راهکارها ممیریمی صحی برا آینمه باشم
روش  LFAروشی ساده و آسان برا بررسی و تفسیر
الیتها ممیریمی میباشم که با صرف زمران و هزینره
انمک ،دادر است اثرات الیتهرا مرمیریمی را ارزیرابی
کنم شایان رکر است با تموی یک برنامه پایشی میتروان
جزئیات تغییرات کمی و کیفی عموکرد دط ات را پرایش و
بررسی کرد و رونم تفریب و یا اصرالح مرترع را از طریرت
کمی ساز ر مار دط ات بنحو مطووبی بیان کرد
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