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ارزیابی ارتباط بین ویژگیهای کمی پوشش گیاهی و وضعیت مرتع در
روشهای چهار و شش فاکتوری در مراتع نیمۀ شمالی استان اردبیل
 زهرا عبدالعلیزاده؛ دانشجوی دکتری مرتعداری ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل.
 اردوان قربانی*؛ دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل.
 رئوف مصطفیزاده؛ استادیار دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل.
 مهدی معمری؛ استادیار دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل.
چکیده
گزینش متغیرهای بوم شناختی منا سب برای درك چگونگی عملكرد و اندازهگیری و ضعیت مرتع حیاتی ولی بهدلیل تعدد و پیچیدگی
روابط بین اجزاء اکوسیستم ،دشوار است .هدف این تحقیق ،تسهیل شیوۀ ارزیابی کمی عوامل بوم شناختی در تعیین وضعیت مرتع به
روشهای چهارفاکتوری و ششفاکتوری با استفاده از برخی متغیرهای ساختاری و عملكردی پوشش گیاهی است .در این مطالعه ،ابتدا
وضعیت  28مرتع در شمال استان اردبیل با روشهای چهارفاکتوری و ششفاکتوری بهتفكیک رویشگاههای بوته-علفزار و علف-بوتهزار
تعیین و برخی متغیرهای پوشش گیاهی آنها اندازگیری کمی شد .سپس امتیازات وضعیت حاصل از دو روش مذکور مقایسه گردید و
ضمن بررسی ارتباط بین متغیرهای کمی پوششگیاهی با امتیازات وضعیت مرتع ،روابط رگرسیونی خطی چندمتغیره بهروش گامبهگام
استخراج شد .نتایج ن شان داد متوسط امتیاز تراز شدۀ و ضعیت مرتع در روش چهارفاکتوری در دو روی شگاه علف-بوتهزار و بوته-علفزار
(بهترتیب  69و  60امتیاز) باالتر از روش ششششفاکتوری (بهترتیب  64و  54امتیاز) برآورد گردیده اسششت .مقایسششات آزمون تی-زوجی
امتیاز وضعیت روشهای چهار و ششفاکتوری گویای اختالف معنیدار ( )P≤0/05بین دو روش است .متغیرهایی همچون تاج پوشش
گونههای کالس یک ،تاج پوشششش کل ،تاج پوشششش پهنبرگان ،تاج پوشششش پهنبرگان یكسششاله و تولید دارای بیشترین ارتباط مثبت
معنیدار ( )P≤0/05و متغیرهای تاج پو شش گونههای کالس سه و پو شش سنگ و سنگریزه دارای بیشترین ارتباط منفی معنیدار
( )P≤0/05با وضشعیت مرتع میباششند .مدلهای رگرسشیونی گویای ارتباط قوی ( )R2 =72/50-88/41بین متغیرهای مورد ارزیابی با
امتیاز و ضعیت مرتع بودند .نتایج اعتبار سنجی مدلها بیانگر قابلیت متغیرهای کمی انتخابی در پیشبینی امتیاز و ضعیت مراتع بوته-
علفزار و علف-بوتهزار در هر دو روش است و متغیرهای مذکور میتوانند در ارزیابی کمی وضعیت مرتع مد نظر قرار گیرند.
کلید واژگان :ساختار اکوسیستم ،روش چهارفاکتوری ،روش ششفاکتوری ،عملكرد اکوسیستم ،وضعیت مرتع
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 .1مقدمه
بروز آشششفتگی در اکوسششیسششتمهای مرتعی منجر به
تغییرات ساختار و عملكرد و نهایتا و ضعیت سالمت مرتع
می شود .و ضعیت مرتع درجۀ سالمت مرتع در مقای سه با
شرایط پتانسیل مرتع است [ .]25وضعیت یک مرتع بیانگر
تاریخچۀ عوامل تأثیرگذار زنده و غیرزنده بر پوششششگیاهی
و خاك مرتع در گذشششش ته و حال می باششششد .بهمنظور
بهرهبرداری پایدار از مراتع ،الزم ا ست و ضعیت سالمت این
اکوسشششیسشششتم ها مورد ارزیابی و پایش قرار گیرد .بنابراین،
تجزیه و تحلیل عوامل تأثیرگذار در وضشششع یت مرتع برای
درك چگونگی عملكرد و یكپارچگی اکوسشششیسشششتم دارای
ارزش قابل توجهی است .دیدگاههای اولیۀ وضعیت مرتع بر
اسششاس مفهوم توالی گیاهی و مدل کلیماکس [ ]9اسششتوار
است و بعد از آن مدل توالی کمی [ ،]12مدل حال و انتقال
[ ]49برای تعیین مسششیرهای چندگانۀ توالی ،مدل آسششتانه
[ ]3برای تعیین تغییر و تحول پوشششششگیشاهی و مشدل
سالمت مرتع [ ]31برای تعیین ویژگیهای سالمت مرتع و
تفسشششیر بهتر وضشششعیت مرتع ارایه گردید .بهمنظور تعیین
و ضعیت مرتع ،روشهای مختلفی ارایه شده و در ایران نیز
به کار رف ته اسششششت ،از جم له کلی ماکس [ ،]32روش
چهارفاکتوری [ ،]32روش چهار فاکتوری تعدیلشششده [،]4
شششششفاکتوری یا روش سشششازمان جنگلبانی امریكا [،]10
در جهب ندی [ ،]27 ،21آفری قای ششششرقی [ ،]27فر کانس
[ ،]17اسششترالیایی [ ،]11روش مقایسششه با مرجع [ ]37و
ارزش مرتع [ ]39را میتوان برششششمرد .تاریخ چۀ ارز یابی
و ضعیت مرتع ن شان میدهد که روش چهارفاکتوری توسط
پارکر در سازمان جنگلبانی آمریكا معرفی و سپس در مراتع
ایران نیز مورد اسشششتفششاده قرار گرفششت .پس از آن روش
ششششفاکتوری نیز توسششط گودوین برای ایران معرفی و در
سازمان جنگلها و مراتع بهکار گرفته شد .دو روش چهار و
ششششفاکتوری به عنوان روشهای تغییر شششكل یافتۀ مدل
کلیماکس جزء پرکاربردترین روشها از نظر قدرت و کاربرد
در تحقیقات مربوطه گزارش شدهاند .ولی علیرغم تعدیل و
تغییرهای صششورتگرفته ،کاربرد این روشها بهدالیلی چون
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نداشششتن اطالک کافی از گیاهان کلیماکس ،خالی از اشششكال
نیست [ ]7[ .]25،4پنج روش متدوال تعیین وضعیت مرتع
را در چند منطقۀ آبوهوایی اسشششتان تهران بررسشششی و با
یكدیگر مقایسشششه نمود .نتایج ایششششان نششششان داد که همۀ
روش های مورد بررسشششی واجد اششششكاالتی بوده ولی روش
چهارفاکتوری بهتر میتواند تفاوت میان وضعیتها را آشكار
سششششازد ]25[ .روشهشای ارزش مرتع ،چهشارفشاکتوری و
ششششفاکتوری را برای تعیین وضششعیت مراتع ترکمنصششحرا
بهکار برده و اعالم داشششتند که روش ارزش مرتع نسششبت به
روشهای چهار و ششششفاکتوری مناسششبتر اسششت،]43[ .
بهمنظور ارزیابی وضششعیت مراتع ییالقی السششم هراز ،میزان
همبستگی بین سه شاخص تنوک گیاهی ،درصد تاج پوشش
و درجۀ اهمیت گونۀ غالب با سششه روش وضششعیت سششالمت
مرتع شششامل ششششفاکتوری ،چهارفاکتوری و ارزش مرتع را
مقایسشششه کرده و اعالم نمود که هر سشششه ششششاخص ،ارتباط
معنیدار باالیی با روش ششششش فاکتوری دار ند و روش
ششفاکتوری را مناسبترین روش تعیین وضعیت بر اساس
ششششاخص های گ یاهی مورد مطالعه تششششخیص داد،]26[ .
کارایی شش روش تعیین و ضعیت در مراتع ا ستپی منطقۀ
زاگرس مرکزی را مورد م طال عه قرار داد ند و روش های
چ هار فاکتوری ،اسشششترال یایی ت عد یلششششده و فر کانس را
روش های م ناسشششبی برای بررسشششی وضشششع یت مراتع در
رویشششگاههای نیمهاسششتپی معرفی کردند ،]29[ .روشهای
م قایسشششه با مرجع و ارز یابی پا یداری را بهعنوان بهترین
روشها به لحاظ صششحت و دقت و روش ششششفاکتوری را
بهعنوان بهترین روش از ل حاظ سشششهو لت کاربرد معرفی
نمودند .برخی متخ ص صان معتقدند که امكان و البته لزومی
برای بهکارگیری یک روش واحد در سششطگ گسششترده مراتع
کل کشششور وجود ندارد و الزم اسششت روشهایی متناسششب با
شرایط محلی مناسب هر منطقه توسعه یابد [.]35
ب سیاری از متخ ص صین مرتع بر این باورند که از میان
فاکتورهایی که جهت ارزیابی مراتع مورد اسشششتفاده قرار
میگیرند ،شاید و ضعیت مرتع مهمترین عاملی با شد که
ارزیابی آن در مدیریت صششحیگ اکوسششیسششتمهای مرتعی
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ضششرورت بیشتری دارد [ .]34اهمیت آگاهی از وضششعیت
مرتع در این اسشششت که در یک چرخۀ مدیریت تطابقی
موفق ،چنانچه وضششعیت مرتع در حالت عادی و یا خوب
قرار داشششته باشششد ،طبقۀ وضششعیت حفظ شششده و مدیریت
فعلی ادامه می یابد و اگر وضشششعیت مرتع در حالت های
متوسط یا ضعیف قرار داشته باشد ،مدیریت تحول یافته و

شششش مال ششششا مل مراتع دششششت م غان ،در جنوب مراتع
کوهسششش تانی سشششبالن و مابین این دو مراتع م یانب ند
(نیمهدشششتی و نیمهمرتفع) قرار دارند .مراتع مورد مطالعه
در محشدودۀ جغرافیشایی " 38°17 '03تشا "39°29 '10
عرض شمالی و " 47°42 '14تا " 48°04 '04طول شرقی
و از ارتفاک حدود  100متر تا  3300متری از سشششطگ دریا

سششیاسششتهای مدیریتی تغییر پیدا میکند [ .]5از سششوی
دیگر ،تجزیه و تحلیل کمی عوامل تأثیرگذار بر وضششعیت
مرتع میتواند زمینۀ درك چگونگی عملكرد سششیسششتم را

پراکنش داشته و بهعنوان مراتع قشالقی ،ییالقی و میانبند
تأمینکنندۀ علوفۀ دامهای عشایر ایل شاهسون و دامهای
روسششتاهای منطقه هسششتند [ .]44،20موقعیت مكانهای

فراهم نماید [ .]24هر اکوسششیسششتم مرتعی شششاخصهای
مختلف و متنوک مختص بششه خود را داششششتششه و یششافتن
شاخصهای بومشناختی مناسب برای اندازهگیری وضعیت
اکوسشششیسشششتم بهدلیل تعدد اجزاء و پیچیدگی روابط بین

مرتعی مورد مطالعه در شكل یک ارایه شده است .براساس
روش آ م برژه ،ا ق ل یم م ن طقششه در عرضهششای بششاال یی،
نیمهخشک متوسط و بیشترین بارش در زمستان متمرکز
اسشششت ولی در عرضهای پایینتر نیمهخششششک سشششرد با

اجزاء ،چالشبرانگیز است .از سوی دیگر محققان مختلفی،
تعاریف گوناگون و پارامترهای مختلفی را نیز برای ارزیابی
وضشششعیت مرتع ارایه نمودهاند و تاکنون هیچ روش واحد و
جامعی در این زمینه ارایه ن شده ا ست که توافق همگان را
در پی داشته باشد .مطالعۀ حاضر در یک گرادیان ارتفاعی
از  100تا  3300متری در مراتع نیمه ششششمالی اسشششتان
اردبیل که ششامل با اهمیتترین مراتع قششالقی ،ییالقی و
میانبند اسششتان هسششتند ،صششورت گرفته اسششت .هدف این
تحقیق ،تسشششهیل ششششیوۀ ارزیابی کمی عوامل اکولوژیكی
مختلف در تعیین وضشعیت مرتع با اسشتفاده از ویژگیهای
سششاختاری و عملكردی پوشششش گیاهی اسششت و عالوه بر
تعیین وضعیت به دو روش ششفاکتوری و چهارفاکتوری،
مؤثرترین متغیرهای انتخاب شده در تعیین و ضعیت مرتع
را مورد ارزیابی کمی قرار داده است.

تابستان معتدل و زمستان سرد بوده و به مدت  3-4ماه از
سششال پوشششیده از برف اسششت [ .]46مراتع مورد مطالعه با
تو جه به موقع یت جغراف یایی ،ششششرایط بومشششش ناختی و
مدیریتی ،از شرایط اکولوژیكی متفاوتی برخوردار ه ستند.
تنوک گیاهی منطقه ،شامل  396گونه 44 ،خانواده و 194
جنس گزارش شده است [ .]19جمعیت دامهای چراکننده
از مراتع استان بهترتیب شامل گوسفند ( 95درصد) ،بز (3
درصششد) و گاو ( 2درصششد) اسششت .گونههای گیاهی غالب
مكان های مرتعی مورد مطالعه بهششششر جدول ( )1ارایه
شده است.

 .2مواد و روشها
 .1.2معرفی منطقۀ مورد مطالعه
منطقۀ مورد مطالعه ششششامل  28مكان مرتعی در نیمۀ
شمالی ا ستان اردبیل و محدودۀ شهر ستانهای بیله سوار،
پارسآباد مغان ،گرمی و م شگین شهر واقع شدهاند که در

 .2.2روششناسی تحقیق
مكان های مرتعی در چهار طبقۀ ارتفاعی و با توجه به
ف صول مورد ا ستفاده شامل مراتع ق شالقی مغان (ارا ضی
دشششتی پسششت :ارتفاک  800-0متر از سششطگ دریا) ،مراتع
میانبند (در دو طبقۀ ارتفاعی :مراتع نیمهدششششتی (ارتفاک
 1600-800متراز سشششطگ دریا) و مراتع نیمهکوهسشششتانی
( 2400-1600متر) و مراتع کوهسشششتانی (3200-2400
متر) هستند .دادههای میدانی در  28مكان مرتعی منتخب
طی ماه های فرودین الی تیر  1395همز مان با دورۀ
گلدهی گونههای غالب جمعآوری شد.
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 ایران و نقشۀ رقومی ارتفاع، موقعیت منطقه و مکانهای مرتعی مورد مطالعه در استان اردبیل.1 شکل

 تیپهای گیاهی مراتع مورد مطالعه.1 جدول
تیپ گیاهی

مکان مرتعی

تیپ گیاهی

مکان مرتعی

Festuca ovina L.--Alopecurus vaginatus Pall.

شابیل

جعفرآباد

Festuca ovina L.

گوی چوخوری

Lolium rigidum Gaudin --Festuca ovina L.-- Trifolium
medium L.

شیرافكن

Festuca ovina L.--Alopecurus vaginatus Pall.

تله کابین

Lolium perenne L.--Medicago minima (L.) L.
Trigonella monspeliaca L.--Erodium deserti
(Eig) Eig--Artemisia fragrans Willd.
Avena eriantha Durieu--Artemisia austriaca
Jacq.
Trifolium subterraneum L.

پایین گرمی

Trachynia distachya (L.) Link

ماسه شویی

Artemisia austriaca Jacq.--Trifolium subterraneum L.

اکبرداوود

Astragalus microcephalus Willd.---Festuca ovina L.

تولون

Artemisia austriaca Jacq.--Festuca ovina L.

اللهیارلو

Astragalus microcephalus Willd.

گردنه زنگان

Artemisia austriaca Jacq.

سد سبالن

Artemisia austriaca Jacq.-Lasiopogon muscoides DC.
Astragalus microcephalus Willd.
Astragalus microcephalus Willd.--Taeniatherum
caput-medusae (L.) Nevski-Thymus kotschyanus Boiss
Astragalus microcephalus Willd.--Bromus arvensis L.

کنگرلو

Astragalus aureus Willd.--Festuca ovina L.

پنجعلی
قنبرلو

Medicago minima (L.) L.--Poa bulbosa L.

باالی گرمی

آقچه قشالقی

Bromus arvensis L.
Festuca ovina L.--Dactylis glomerata L.-Achillea biebersteinii Afanasiev
Xeranthemum squamosum Thunb.--Artemisia
austriaca Jacq.--Carex sp.
Festuca ovina L.--Trigonella arcuata
C.A.Mey.--Erodium cicutarium L'Hér.
Medicago minima (L.) L. -- Aegilops triuncialis
L.--Astragalus vegetus Bunge
Taeniatherum caput-medusae (L.) Nevski

آدم دره سی

چناق بالغ

Bromus tectorum L.

یورت دی بگلو

مس دره سی

Festuca akhanii Tzvelev--Astragalus eriostylus
Boiss. & Hausskn.--Poa pratensis L.

سبالن

لغ

داغ کندی
قشالق عالیشان کندی
اردوخان کندی
جاده الهرود
پشته
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نمونهبرداری از پو شش گیاهی به روش سی ستماتیک-
ت صادفی و با ا ستقرار تران سكتهای  100متری با فا صلۀ
عمودی  50متری از یكدیگر و در خالف جهت شیب غالب
مكانهای مرتعی در جهت دامنۀ شششمالی طر ریزی شششد
[ .]43،28در امتششداد هر ترانسشششكششت  10پالت 1*1
مترمربعی م شبک با فوا صل  10متری از یكدیگر م ستقر

امتیاز) ،فراوانی ال شبرگ ( 0تا  10امتیاز) ،قدرت و تجدید
حیات گیاهی ( 0تا  ،)15درصشششد تولید از حد پتانسشششیل
( 0تا  15امتیاز) و نهایتا درصششد حفاظت خاك ( 0تا 20
امتیاز) هستند [ 6و .]28
پس از تعیین وضشششعیت مرتع به روش های مذکور در
مرحلۀ بعد بهمنظور فراهم کردن امكان مقای سۀ روشها با

شششدند .در مجموک در هر مكان مرتعی  3ترانسششكت و 30
پالت و در کل مكانهای مرتعی مورد مطالعه  78ترانسكت
و  780پالت نمو نهبرداری گرد ید .برای ا ندازگیری تول ید

یكدیگر ،امتیازات به دست آمده در هر روش بر یک مبنای
مششششترك ،هممق یاس ششششد ند و دام نۀ امت یازات آن ها
یكسشششانسشششازی ششششد .این کار از طریق معادل قرار دادن

خالص اولیۀ سطگ زمین ،اندامهای سطگاالرضی گونههای
علفی (از ارتفاک  2سانتی متری) و اندامهای رشد یافته در
سال جاری گونههای بوتهای ،قطع و پس از خ شک شدن
وزن گرد ید .اندازگیری تول ید بهصشششورت یک در م یان و

ماکزیمم امتیاز هر روش بر مبنای  100و سشششپس تبدیل
آنها انجام شد [ .]29مقایسۀ اختالف بین امتیاز وضعیت
مرتع در دو روش چهار و ششششش فاکتوری با اسشششتفاده از
آزمون  tزوجی و مقایسشششۀ اختالف بین طبقات وضشششعیت

برداششششت کلیۀ گونههای موجود در داخل پالت صشششورت
گرفت ،سششایر پارامترهای پوشششش گیاهی در همۀ پالتها
اندازگیری ششششد .تعیین وضشششعیت مكانهای مرتعی مورد
م طال عه با تكم یل فرم های مربو طه در پی مایش م یدانی
انجام گردید که شششر مختصششری از روشها بهشششر زیر
میباشد:
روش چ هار فاکتوری :در این روش به چ هار فاکتور
مختلف شششامل پوشششش گیاهی ( 0تا  10امتیاز) ،ترکیب
گیاهی ( 0تا  10امتیاز) ،بنیه و شششادابی ( 0تا  10امتیاز)،
فر سایش و حفاظت خاك ( 0تا  20امتیاز) داده شده و بر
اسشششاس مجموک امتیازات کسشششب ششششده بین  0تا 50
طبقهبندی وضعیت در چهار کالس عالی ،خوب ،متوسط و
ضعیف طبقهبندی میشوند .این روش بیشتر برای شرایط
مناطق نیمهخشک معرفی شده است [ 6و .]28
روش ششششش فاکتوری :در این روش به ششششش فاکتور
مختلف مربوط به پوششششش گیاهی (پنج فاکتور) و خاك
(یک فاکتور) امتیاز داده میششششود و بر اسشششاس امتیازات
کسششب شششده از  0تا  100وضششعیت مرتع در شششش طبقۀ
عالی ،خوب ،متو سط ،فقیر ،خیلی فقیر و غیرقابلا ستفاده
تق سیمبندی می شود .شش فاکتور مورد نظر شامل درصد
پوشششش گیاهی ( 0تا  20امتیاز) ،ترکیب گیاهی ( 0تا 20

مرتع در دو روش چهششار و ششششش فششاکتوری بششا آزمون
ناپارامتری ویلكاکسون انجام شد.
در این م طال عه برخی پارامتر های پوششششش گ یاهی
( شامل تاج پو شش کل ،فرمهای روی شی مختلف ،درجات
خوشخوراکی و دورۀ زندگی گیاهان) ،پوشش سطگ زمین
(درصششد الشششبرگ و سششنگریزه) و تولید (به عنوان متغیر
عملكرد) برای تعیین امتیاز وضشششعیت مرتع مورد ارزیابی
قرار گرفت .متغیرهای مورد اندازگیری در تحقیق حاضشششر
به گونهای انتخاب ششششدند که )1 :قابل اندازگیری کمی
با شند )2 ،م شخ صات ا صلی پو شش گیاهی اکو سی ستم را
توصشششیف کنند )3 ،منعكسکنندۀ عوامل معمول مؤثر در
تخریب یا بهبود وضعیت مرتع باشند  )4در بازههای زمانی
کوتاه هفتگی و ماهانه دچار نوسششانات قابلتوجهی نشششوند.
بنابراین متغیرهایی که توصششیفکنندۀ خصششوصششیات اتی
اکوسششیسششتم مانند نوک اکوسششیسششتم ،موقعیت جغرافیایی،
بار ندگی ،نوک خاك و  ..مد نظر قرار نگرفت ند .همچنین
بهدلیل وجود گونه های گیاهی فراوان در هر مكان مرتعی
و بهدلیل اینكه در ارزیابی برخی پارامترها اختصششاص یک
متغیر به هر یک از گونهها میسشششر نیسشششت ،لذا گونههای
گ یاهی از نظر گروه های شششش كل زیسشششتی ،پا یایی و
خو شخوراکی تق سیمبندی شدند .این گروهها با این فرض
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که گونه های متعلق به هر گروه از سشششاختار ،زیسشششتگاه،
الگوهای رششششد فصشششلی ،بردباری فیزیولوژیكی و پاسششش
مششششابهی به تخریب یا مدیریت نششششان میدهند ،کارایی
اطالعاتی بیشتری دارند [ ]36انتخاب شدند.
مكان های مرتعی مورد مطالعه علفزار یا بوتهزار خالص
نبوده و در همشۀ آنهشا گونشههشای علفی و بوتشهای بشه
نسششبتهای مختلف وجود دارد ولی بر اسششاس میزان تاج
پوششششش گونه های غالب 14 ،مكان مرتعی مورد مطالعه
جزء رویشششگاه علفزار 4 ،مكان مرتعی جزء علفزار-بوتهزار،
 3مكان مرتعی بوتهزار و  7مكان مرتعی بوتهزار-علفزار در
نظر گرفته شدند .در مطالعۀ حاضر با توجه به تعداد بیشتر
انواک رویششششگششاههششای علفزار-بوتششهزار و بوتششهزار-علفزار،
مكان های مرتعی مورد مطالعه تحت دو عنوان اخیر مورد
بررسشششی و تحلیل آماری قرار گرفتند .در مرحلۀ بعد برای
بررسششی رابطه بین ویژگیهای سششاختاری پوشششش گیاهی
(متغیر مسششتقل) و امتیاز وضششعیت مرتع (متغیر وابسششته)،
اب تدا نر مال بودن توزیع امت یاز وضشششع یت مرتع با آزمون
کولموگروف-اسشششمیرنوف ان جام گر فت و سشششپس آزمون
همبسشششتگی پیرسشششون بر روی دادهها انجام گرفت .آنالیز
همبسششتگی ضششمن پذیرش این موارد انجام گردید که-1 :
ت عدادی از متغیر ها بر هم منطبق هسشششت ند برای م ثال،
متغیر درصشششد پوششششش بوتهایها زیرمجموعهای از متغیر
پو شش کل ا ست و -2برخی متغیرها همب ستگی باالیی با
یكدیگر دارند که میتوان به متغیر "درصششد تاج پوشششش
فرم رویشی پهنبرگان" و "درصد تاج پوشش فرم رویشی
پهنبرگان دایمی" اشاره کرد .نهایتا برای رسیدن به الگوی
ریا ضی بین امتیاز و ضعیت و متغیرهای ساختار پو شش
گیاهی از مدلهای رگرسششیونی خطی چندمتغیره به روش
گامبهگام اسشتفاده ششد .ارزیابی مدلهای بهدسشت آمده با
استفاده از ضریب تعیین ( )R2و ضریب تعیین اصال شده
( )R2.adjustedبر روی دادههای ساخت مدل ( 80در صد
دادهها) انجام شد .اعتبار سنجی مدلها بر ا ساس ضریب
تعیین ) ،(R2خطای میانگین مربعات ( )RMSEو خطای
میانگین مربعات نرمال شده (( )NRMSEمعادالت  1تا )3
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برای دادههای صششحتسششنجی ( 20درصششد دادهها) مورد
بررسشششی قرار گرفت [ .]40کلیۀ مراحل تحلیل آماری با
استفاده از نرمافزارهای  Minitab. 17و  Excel 2016انجام
شد.
2
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()3
 =Xmeasامتیاز و ضعیت مرتع حا صل از روشهای کیفی
چهار و ششششش فاکتوری =Xmodel ،امتیاز وضشششع یت مرتع
حاصشششل از مدلهای رگرسشششیونی کمی n ،تعداد دادههای
بششهکششار رفششتششه بششرای ایششجششاد مششدل،

X meas

و

 = X mod elمیانگین امتیازات وضعیت بهترتیب حاصل از
روشهای کیفی و مدلهای رگرسیونی کمی

 .3نتایج
نتایج تعیین و ضعیت مكانهای مرتعی مورد مطالعه به
تفكیک نوک رویشگاه ،در جدول  2ارایه شده است .متوسط
امتیاز ترازششششده وضشششعیت مرتع با روش چهارفاکتوری و
روش ششفاکتوری در رویشگاههای علف-بوتهزار بهترتیب
 69و  64امتیاز و در رویششششگاه های بوته-علفزار بهترتیب
 60و  54امتیاز بهدسششت آمد .نتایج مذکور نشششان میدهد
که در هر دو نوک روی شگاه ،امتیاز تراز شده و ضعیت مرتع
در روش چهارفاکتوری باالتر از روش ششفاکتوری برآورد
شده است.
نتایج بهدسششت آمده از مقایسششۀ آماری امتیاز وضششعیت
روشهای چهار و ششششفاکتوری با اسششتفاده از آزمون تی
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اختالف معنیدار وجود ندارد ( جدول  .)4این ن تایج در
مورد هر دو نوک رویشگاههای مورد بررسی صدق میکند.

زوجی نشششاندهندۀ اختالف معنیدار بین دو روش اسششت
( جدول  .)3تحل یل طب قۀ وضشششع یت م كان ها با آزمون
ناپارامتری ویلكاکسششون نشششان میدهد که بین روشها،

جدول  .2امتیاز و درجۀ وضعیت مرتع در مکانهای مرتعی مورد مطالعه
نوک رویشگاه بر اساس گونههای غالب
مكان مرتعی

ششفاکتوری ()0-100

چهارفاکتوری (امتیاز)0-50 :
امتیاز

امتیاز
تراز شده

درجه
وضعیت

امتیاز

امتیاز
تراز شده

درجه
وضعیت

39

78

خوب

67

67

متوسط

پنجعلی

√

40

80

خوب

63

63

متوسط

قنبرلو

√

30

60

ضعیف

64

64

متوسط

پایین گرمی

√

42

84

خوب

86

86

عالی

ماسه شویی

√

35

70

متوسط

61

61

متوسط

باالی گرمی

√

39

78

خوب

67

67

متوسط

آدم دره سی

√

28

56

ضعیف

49

49

ضعیف

داغ کندی

√

37

74

متوسط

67

67

متوسط

26

52

ضعیف

53

53

متوسط

32

64

ضعیف

61

61

متوسط

24

48

ضعیف

53

53

متوسط

پشته

√

39

78

خوب

66

66

متوسط

یورت دی بگلو

√

41

82

خوب

80

80

خوب

سبالن

√

32

64

متوسط

39

39

ضعیف

شابیل

√

35

70

متوسط

79

79

خوب

جوی چوخوری

√

34

68

متوسط

68

68

متوسط

شیرافكن

√

34

68

متوسط

72

72

خوب

تله کابین

√

36

72

متوسط

69

69

متوسط

اکبرداوود

√

42

84

خوب

73

73

خوب

تولون

√

30

60

ضعیف

60

60

متوسط

26

52

ضعیف

40

40

ضعیف

35

70

خوب

55

55

متوسط

22

44

ضعیف

54

54

متوسط

30

60

متوسط

41

41

ضعیف

29

58

متوسط

60

60

متوسط

چناق بالغ

√

34

68

متوسط

57

57

متوسط

مس دره سی

√

23

46

ضعیف

53

53

متوسط

لغ

√

33

66

متوسط

53

53

متوسط

جعفرآباد

علفزار

بوتهزار

√

√

قشالق عالیشان
اردوخان کندی

√
√

جاده الهرود

اللهیارلو

√
√

گردنه زنگان
سد سبالن

√
√

کنگرلو
آقچه قشالقی

علفزار -بوتهزار

بوتهزار-علفزار

√
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جدول  .3مقایسۀ اختالف روشهای مورد بررسی با استفاده از آزمون تی زوجی بر اساس امتیاز وضعیت
رویشگاه
علف-بوتهزار
بوته-علفزار

متغیر
امتیاز وضعیت مرتع بر اساس روش چهارفاکتوری
امتیاز وضعیت مرتع بر اساس روش ششفاکتوری
امتیاز وضعیت مرتع بر اساس روش چهارفاکتوری
امتیاز وضعیت مرتع بر اساس روش ششفاکتوری

تعداد مشاهدات

آماره t

معنیداری

18

-5/639

0/000

10

-9/487

0/000

جدول  .4مقایسۀ اختالف روشهای مورد بررسی با استفاده از آزمون ناپارامتری ویلکاکسون بر اساس طبقۀ وضعیت
رویشگاه
علف-بوتهزار
بوته-علفزار

متغیر
طبقه وضعیت مرتع بر اساس روش چهارفاکتوری
طبقه وضعیت مرتع بر اساس روش ششفاکتوری
طبقه وضعیت مرتع بر اساس روش چهارفاکتوری
طبقه وضعیت مرتع بر اساس روش ششفاکتوری

تعداد مشاهدات

آماره Z

معنیداری

18

-0/714

0/475

10

-1/890

0/059

نتایج مربوط به آزمون همب ستگی ن شان داد که امتیاز
وضشششعیت در روش چهارفاکتوری (جدول ششششمارۀ  )5در
رویشششگاههای بوته-علفزار صششرفا با متغیرهای درصششد تاج
پوشش گیاهان کالس یک و درصد تاج پوشش پهنبرگان

بین امتیاز روش چهارفاکتوری با متغیرهای پوشش گیاهی
در رویشششش گاه های بو ته-علفزار گو یای این اسششششت که
متغیرهای در صد تاج پو شش گونههای کالس یک ،در صد
تاج پوشش گندمیان یكساله و درصد تاج پوشش بوتههای

یكسششاله رابطۀ معنیدار (مثبتی) دارد (جدول شششمارۀ .)6
وضعیت رویشگاههای علف-بوتهزار با متغیرهای درصد تاج
پوشششش کل ،درصششد تاج پوشششش پهنبرگان ،درصششد تاج
پوشش گونههای کالس یک ،درصد تاج پوشش پهنبرگان

لگومینوزه با داشتن مقادیر ضرایب  R2و  R2 adjو بهترتیب
 88/41درصد و  82/62درصد متغیرهای پیشبینیکنندۀ
منششاسشششبی هسشششتنششد .همین تحلیششل در مورد روش
ششششفاکتوری در رویشششگاههای بوته-علفزار گویای رابطۀ

یك ساله ارتباط مثبت معنیدار و با در صد پو شش سنگ و
سششنگریزه ارتباط منفی معنیداری را برقرار نموده اسششت.
امتیاز وضعیت مرتع به روش ششفاکتوری (جدول شماره
 )5در رویشگاه بوته-علفزار با متغیرهای درصد تاج پوشش
کل ،درصشششد تاج پوششششش پهنبرگان ،تولید خالص اولیه،
درصشششد تاج پوششششش گونههای کالس یک و درصشششد تاج
پوشششش پهنبرگان یكسششاله همبسششتگی معنیدار (مثبتی)
نششششان دادند ولی در رویششششگاههای علف-بوتهزار ارتباط
معنیدار صرفا با درصد تاج پوشش کل ،تولید خالص اولیه
و درصد تاج پوشش گونههای کالس یک (مثبت) و درصد
تاج پوشش گونههای کالس سه (منفی) مالحظه شد.
نتایج حاصششل از تحلیل رگرسششیونی خطی چندمتغیره

رگرسششیونی نسششبتا قوی از طریق متغیرهای تاج پوشششش
گونههای کالس یک ،پو شش سنگ و سنگریزه و پو شش
گندمیان یك ساله با  R2و  84/49( R2 adjدر صد و 80/06
در صد) ا ست .در مورد روی شگاه علف-بوتهزار ،امتیاز روش
چهارفاکتوری وضششعیت بهواسششطۀ متغیرهای درصششد تاج
پوششششش کل و بوتهایها و مقادیر ضشششرایب  R2و R2 adj
بهترتیب  72/50درصد و  68/83درصد حاصل شده است.
ولی ارتباط روش ششفاکتوری با متغیرهای تولید خالص
اولیه ،تاج پوششششش گونههای کالس سشششه و تاج پوششششش
گونههای دایمی منجر به رابطۀ رگرسششیونی نسششبتا قوی و
مقادیر ضشششرایب  R2و  R2 adjبهترتیب  76/24درصشششد و
 71/15درصد شده است (جدول .)6
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ششفاکتوری

تاج پوشش کل

تاج پوشش بوتهایها

تاج پوشش پهنبرگان

تاج پوشش گندمیان

-0/022

0/399

0/358

*

**

تاج پوشش پهنبرگان دوساله

تولید خالص اولیه

**0/786

0/067ns

*0/642

*0/668

تاج پوشش یكسالهها

تاج پوشش پهنبرگان چندساله

*0/633

-0/029ns

-0/994ns

-0/010ns

0/247ns

-0/177ns

-0/478ns

-0/188

0/026

-0/176

-0/447

0/023

بوته-علفزار

0/330 ns

-0/332ns

-0/226ns

علف-بوتهزار

ns

0/118

0/177

0/344

0/476

ns

ns

0/581

0/610

0/107

ns

تاج پوشش پهنبرگان یكساله

ns

ns

ns

**

ns

تاج پوشش گندمیان دایمی

امتیاز وضعیت
مكانهای مرتعی

-0/645

-0/448

-0/071

0/602

0/304

-0/329

0/664

-0/442ns

تاج پوشش گندمیان یكساله

متغیر

چهارفاکتوری

0/685

تاج پوشش گونههای کالس یک

علف-بوتهزار

**

ns

-0/604ns

-0/328ns

0/104ns

-0/309

ns

**

ns

ns

ns

تاج پوشش بوتههای لگومینوزه

بوته-علفزار

*0/750

0/623ns

تاج پوشش گونههای کالس دو

0/748

-0/246

0/435

-0/126

0/098

-0/062ns

0/407ns

**

ns

ns

ns

پوشش الشبرگ

علف-بوتهزار

**

تاج پوشش گونههای کالس سه

ششفاکتوری

بوته-علفزار

0/442ns

**0/778

*-0/697

-0/613ns

-0/163ns

-0/262ns

پوشش خاك لخت

چهارفاکتوری

0/297ns

0/511ns

تاج پوشش چندسالهها

امتیاز وضعیت
مكانهای مرتعی

پوشش سنگ و سنگریزه

متغیر

تاج پوشش دوسالهها

جدول  .5رابطۀ همبستگی بین متغیرهای پوشش گیاهی و امتیاز وضعیت مرتع در دو روش چهار فاکتوری و شش فاکتوری

*

ns

ns

ns

ns

ns

*

-0/471

بوته-علفزار

0/231 ns

-0/020ns

0/079ns

*0/714

-0/041ns

0/190ns

-0/211ns

0/193ns

-0/311ns

-0/632ns

علف-بوتهزار

-0/158

0/368

0/182

0/142

0/403

-0/006

0/051

-0/444

-0/204

-0/231

 nsغیر معنیدار

ns

ns

ns

** معنیدار در سطگ یک درصد

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

*معنیدار در سطگ پنج درصد

جدول -6روابط رگرسیونی خطی چندمتغیره برای برآورد امتیاز وضعیت مراتع بوته-علفزار و علف-بوتهزار منطقۀ مورد مطالعه
(در سطح خطای یک درصد)
روش محاسبۀ امتیاز
وضعیت
روش چهارفاکتوری

رویشگاه

رابطۀ رگرسیونی

R2

R2 adj

بوته-علفزار

Y = 24.76 + 1.073 Class I_CC
+ 1.673 AnnualGrass_CC+ 1.053 FabaceaeShrubs_CC

%88/41

%82/62

علف-بوتهزار

Y = 40.61 + 0.5242 Total_CC - 0.621 Shrub_CC

%72/50

%68/83

%84/49

%80/06

بوته-علفزار
Y= 21.81 + 0.439 Total_CC+ 0.454 class I_CC
روش ششفاکتوری
Y = 62.54 + 0.01171 Yield - 0.3289 Class III_CC
%76/24
علف-بوتهزار
- 0.01471 Perennials_CC
 :CC_Class Iتاج پوشش گونههای کالس یک :AnnualGrass_CC ،تاج پوشش گندمیان یكساله :Class III_CC ،تاج پوشش گونههای کالس سه،
 :FabaceaeShrubs_CCتاج پوشش بوتههای لگومینوزه :Total-CC ،تاج پوشش کل :Yield ،تولید :Perennials_CC ،تاج پوشش گونههای چندساله

نتایج بررسی اعتبار مدلهای رگرسیونی نشان میدهد
که کمترین و بیشترین م قدار  R2بهترت یب مربوط به
روش چ هار فاکتوری در رویشششش گاه بوته-علفزار ( )0/49و
روش ششفاکتوری در رویشگاه بوته-علفزار ( )0/82است.

%71/15

بهترین  RMSEو  NRMSEمربوط به روش ششفاکتوری
رویشششگاه بوته-علفزار اسششت .ضششعیفترین میزان هر سششه
ضشششریب به روش چهارفاکتوری در رویششششگاه بوته-علفزار
اختصاص دارد (جدول .)7
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جدول  .7نتایج اعتبارسنجی روابط رگرسیونی خطی چندمتغیره برای برآورد امتیاز وضعیت مراتع بوتهزار و علفزار منطقۀ مورد مطالعه
روش محاسبۀ امتیاز وضعیت
چهارفاکتوری
ششفاکتوری

ضریب رویشگاه

R2

RMSE

NRMSE

بوتهزار
علفزار
بوتهزار
علفزار

0/49
0/72
0/82
0/76

18/16
5/28
4/00
6/59

0/45
0/15
0/10
0/14

 .4بحث و نتیجهگیری
تاکنون روش های مت عدد و متنوعی برای ا ندازگیری
کیفی وضشششعیت مرتع ارایه ششششده اسشششت برخی روش ها
خ صو صیات پو شش گیاهی ،برخی خاك و برخی دیگر هر
دو را مبنای ارزیابی قرار دادهاند [35و  .]49صشششرفنظر از
گوناگونی پارامترهای مؤثر در تعیین وضشششعیت ،تالشهای
متعددی در جهت کمیسششازی روشهای تعیین وضششعیت
مرتع در حال انجام است .با توجه به سابقۀ زیاد استفاده از
روشهای چهار و ششفاکتوری در ارزیابی و ضعیت مراتع
ایران و احاطۀ کارشششناسششان بخش اجرایی و نیز تالشهای
ارز شمند محققان مرتع در بومی سازی این روشها بهنظر
میرسشششد الحاق اطالعات جدید و کمی از رویششششگاههای
کشششور و انجام تحقیقات بهروز با تكیه بر اصششول اولیۀ این
روش ها با هدف تقویت یا حتی حذف برخی فاکتورهای
آنها میتواند کارآیی باالیی دا شته با شد .کمی کردن این
روشهای ارزیابی وضشعیت مراتع میتواند مبنای بهتری را
برای مقایسشششۀ وضشششعیت مراتع مختلف فراهم آورده و تا
حدودی زیادی اعمال نظرات شخ صی کار شنا سان را در
ارزیابی وضششعیت مراتع به حداقل برسششاند .طبق نتایج این
مطالعه ،طیف وسیعی از وضعیت مراتع از وضعیت ضعیف
تا خوب بر مبنای روش چهارفاکتوری و ضعیف تا عالی بر
مبنای روش شششش فاکتوری مورد بررسششی و ارزیابی قرار
گرفت (جدول  .)2از سوی دیگر مقایسۀ اختالف روشهای
مورد بررسی با استفاده از آزمون تی زوجی بر اساس امتیاز
حا صله از ارزیابی و ضعیت مرتع گواه آن ا ست که بین دو

روش ارزیابی وضعیت مراتع به روش چهار و شش فاکتوره
هم در اکو سی ستمهای علف-بوتهزار و هم اکو سی ستمهای
بوته-علفزار ،اختالف معنی داری وجود دارد (جدول  )3و
بیانگر آن اسشت که لزوما نتایج حاصشل از دو روش ارزیابی
وضشششعیت مرتع منجر به امتیازات یكسشششانی (پس از تراز
نمرات) در ارزیابی وضششعیت مرتع نخواهد شششد .این امر تا
حدودی به دلیل اینكه در روش شششش فاکتوره متغیرهای
بیشششتری در مقایسششه با روش چهار فاکتوره مورد ارزیابی
قرار میگیرد ،قابل توجیه است .هر چند انتظار ما آن است
که جدای از اینكه هر یک از روشهای مورد مطالعه از چه
متغیرهایی ا ستفاده میکنند یا چه سطحی از سادگی یا
پیچیدگی را برای ارزیابی وضشششعیت مرتع به کار میگیرند
نتایج یكسشششانی پس از تراز کردن امتیازات روش ها مورد
انتظار است .با توجه به اینکه در صورت بروز آشفتگی در
مراتع ،در وهلۀ نخست پوشش گیاهی دچار تغییر و تحول
ترکیبی و سشششاخ تاری ششششده و پس از آن خاك از این
آششششفتگی ها تأثیر می پذیرد و از طرفی دیگر متغیر های
ساختاری به نوعی بر کارکرد پو شش گیاهی نیز تأثیرگذار
بوده و بهطور مسششتقیم به اکثر فرایندهای تخریبی واکنش
نشششان داده و همچنین اندازگیری این ویژگیها نیز آسششان
ا ست ،بنابراین در این مطالعه برخی متغیرهای ساختاری
پوششششش گیاهی و نیز تولید (ششششاخص عملكردی مرتع)
انتخاب و ارتباط آنها با امتیازات وضششعیت دو روش چهار
و ششششفاکتوری با اسششتفاده از روابط همبسششتگی و روابط
رگرسیونی چندمتغیره مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفت.
بهعبارت دیگر ،نقش و تأثیر متغیرهای پوشششش گیاهی در
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وضشششع یت مرتع کمی گرد ید و الگو های مورد انت ظار این
متغیرها در ارتباط با وضعیت ،استخراج و مورد تحلیل قرار
گرفت .الگوهای مذکور (جدول  )5و تشششریگ بومشششناختی
آنها بهشر زیر است:
طبق ن تایج این م طال عه ارت باط همبسشششتگی مث بت
معنیدار در رویشگاههای مورد مطالعه با امتیاز تاج پوشش

بین درصشششد تاج پوششششش گو نه های کالس یک راب طۀ
همبسشششتگی معنیدار مث بت و قوی ( با م قادیر ضشششر یب
همبسشششتگی  0/610تا  )0/778با امتیاز روشهای چهار و
ششششفاکتوری تعیین وضششعیت در هر دو رویشششگاه بوته-
علفزار و علف-بو تهزار مششششا هده گرد ید ( جدول  .)5تاج
پوشششش گونههای کالس سششه در هر دو نوک رویشششگاه با

کل آشكار گردید (بهجز در مورد امتیاز روش چهارفاکتوری
روی شگاه بوته-علفزار که همب ستگی غیرمعنیدار م شاهده
شششششد) .میزان همبسشششتگی برای روش چ هار فاکتوره در

امتیاز هر دو روش ارتباط منفی نششششان دادند .همچنین
درصششد پوشششش گونههای کالس دو نیز با وضششعیت مرتع
ارتبشاط منفی برقرار کرده اسششششت (بشهجز امتیشاز روش

اکوسشششیسشششتم علف-بوتهزار  0/748و برای روش ششششش
فاکتوره در اکو سی ستمهای بوته-علفزار و علف-بوتهزار به
ترتیب  0/750و 0/685بهدسششت آمد .پوشششش تاجی کل
پارامتری است که معموال نشاندهندۀ وجود گیاهان سالم

ششششفاکتوری در رویشششگاه علف-بوتهزار) .وفور (پوشششش،
تراکم و  )...و سالمت گونههای بنیادی باید ارتباط قوی با
و ضعیت اکو سی ستم مرتع دا شته با شد .با توجه به اینكه
گونهها یا گروههای گونهای بنیادی فرایندهای اکو سی ستم

و حاوی اطالعات ارزشششمند درباره وضششعیت مرتع اسششت.
اثبات شششده اسششت که در کل ،کارشششناسششان به مكانهای
دارای پوششششش زیاد امتیاز بیشتری میدهند [ .]1چنین
رویكردی شاید در تدوین این روشها نیز مستتر بوده و به
پوششششش گیاهی کل به عنوان یک عامل حفاظتی مهم که
هم زیسشششت گاهی برای ح یات وحش و هم عاملی برای
حفاظت خاك نیز محسوب می شود ،نگریسته شده است.
صشششرفنظر از اهمیت ترکیب گیاهی ،به طور کلی میتوان
بیان داشششت که پوشششش گیاهی کل عاملی بسششیار مهم در
فرایندهای ساختاری و عملكردی مراتع مح سوب می شود
که هر چه مقدار آن بیششششتر باششششد ششششانس حفاظتی
اکوسیستم نیز به تبع آن افزایش مییابد.
ارتباط مثبت معنیدار نسششبتا قوی بین متغیر پوشششش
گونههای خوشششخوراك و ارتباط منفی و بع ششا معنیداری
بین گونههای کالس سششه و دو با امتیاز وضششعیت مرتع از
نتایج جالب توجه این مطالعه اسشششت .از آنجایی که این
روشها در زمانی تدوین شده که رویكرد غالب در آن زمان
اسشششتفاده از تولیدات دامی مراتع بوده اسشششت ،لذا عامل
ترکیب گیاهی جزء فاکتورهای اصشششلی در هر دو روش در
نظر گرفته شده است و الگوی مذکور در مطالعۀ حاضر نیز
از نتایج قابل انتظار بوده و به درستی آشكار گردیده است.

را شششكل داده ،به مكانیسششمهای تخریب پاسشش قویتری
ن شان میدهند ،خو شخوراك بوده و بر اثر چرای شدید یا
لگدکوبی از بین میروند ،پس باید ارتباط قوی با وضششعیت
داشته باشند [ .]15،14با توجه به اینكه در سالهای اخیر
طیف وسیعتری از خدمات اکوسیستمهای مرتعی شناخته
شششده اسششت در صششورت لزوم بازنگری و بههنگامسششازی
روشهای تعیین وضعیت مرتع ،مورد انتظار است که غلبۀ
دیدگاه ارزیابی وضشششعیت مراتع مبتنی بر نگاه ویژهای به
افزایش تول یدات دامی از طریق طب قهب ندی گ یا هان به
خوشششش خوراك و غیرخوششششخوراك و نادیده گرفتن سشششایر
خدماتی که هر گونه گیاهی میتواند داشته باشد ،تا حدود
زیادی رنگ بازد و خدمات اکو سی ستمی همچون تر سیب
کربن ،تثب یت گرد و خاك و به طور عام درهمتن یدگی
زیسشششتی که در روش های پیششششنهادی جدید نیز لحاظ
شدهاند ،پر رنگتر شود.
نتایج مطالعۀ حا ضر ن شان داد که مقدار تولید در همۀ
رویششششگاه ها در روش ششششش فاکتوری از ارتباط مثبت و
معنیداری با و ضعیت مرتع برخوردارند .نتایج مطالعۀ []2
در مراتع گلآدم سلماس ن شان داد که با بهبود و ضعیت
مرتع ،میزان تول ید بهطور معنیداری افزایش می یا بد.
[ ]38در مراتع دماوند شهر ستان آمل به نتیجۀ م شابهی
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دسششششت یافت ند .از آن جا که تول ید به عنوان یكی از
ششششاخصشششههای اصشششلی تعیین وضشششعیت مرتع در روش
ششفاکتوری لحاظ شده ا ست لذا چنین نتیجهای دور از
انتظار نیسشششت .هر چند ششششاخص تولید گیاهی به عنوان
متغیر عملكردی گویای بسششیاری از فرایندهای اکولوژیكی
همچون چر خۀ مواد و تثب یت کربن باششششد ولی به نظر

خوشششخوراکی متوسششط یا پایین برخوردارند .الزم به کر
اسششت که این نوک بوتهها صششرفا در تعدادی از رویشششگاهها
ح ور دا شته و در صد اندکی از تاج پو شش کل ( 1تا 14
درصشششد) را به خود اختصشششاص دادها ند ،ب نابراین عدم
معنیداری این ارتباط ،میتواند بهدلیل مذکور باشششد .تاج
پو شش پهنبرگان و در صد تاج پو شش پهنبرگان یك ساله

می رسشششد ل حاظ این متغیر نیز تا حدود زیادی از ه مان
دیدگاه صرف تولیدات دامی است که شر آن در باال بیان
شد.

با امتیاز هر دو روش در رویشششگاهها ارتباط مثبت و عمدتا
معنیدار برقرار کرده ا ست (جدول  .)5رابطۀ بین و ضعیت
مرتع با درصششد تاج پوشششش پهنبرگان دایمی و دو سششاله

در این مطالعه ،ارتباط تاج پوششششش فرمهای رویششششی
غالب شششامل بوتهایها ،پهنبرگان و گندمیان با وضششعیت
مرتع مورد بررسشششی قرار گرفت .تحت فششششارهای چرایی
متفاوت ،ممكن اسششت بوتهها به عنوان گونههای مهاجم با

فاقد روند خا صی م شاهده گردید .تاج پو شش گندمیان با
ا م تیششازات هر دو روش ارزیششا بی وضششش عیششت مر تع در
رویشششگاههای بوته-علفزار و علف-بوتهزار ،ارتباط مثبتی را
برقرار کرده اسششت .درصششد تاج پوشششش گندمیان دایمی و

اثرات منفی در نظر گرفته شششوند یا از نظر حفاظت خاك،
تجمع الششششبرگ ،کربن و مواد م غذی مؤثر در جوا نهزنی
نقش مفیدی در عملكرد اکو سی ستم دا شته با شند .برای
مثال طبق گزارشهای مختلف در نواحی استپی با غالبیت
گندمیان ،چرای شدید منتج به افزایش پو شش بوتهایها
می شود [ .]42،33از طرف دیگر ،در بسیاری از سیستمها
گونههای بوتهای غالب و خوششششخوراك هسشششتند و ممكن
است بر اثر چرا کاهش یابند .بنابراین ،پوشش بوتهای را به
طرق ب سیار پیچیدهای میتوان به مفاهیم و ضعیت ن سبت
داد [ .]33،16این موضوک در مطالعۀ حاضر نیز با توجه به
ارتباط منفی وضشششعیت مرتع با تاج پوششششش بوتهایها در
رویششششگاههای علف-بوتهزار مصشششداق دارد (جدول  )6که
میتواند با استدالل اول مرتبط باشد .ولی در رویشگاههای
بوتهای میزان پوشششش بوتهایها با وضششعیت ارتباط مثبت
دارد که احتماال به اسشششتدالل دوم در مورد تأثیر بوتهایها
در وضشششعیت مربوط اسشششت یا بهدلیل اختصشششاص امتیاز
وضعیت باالتر به مراتع با پوشش بیشتر توسط کارشناس
نیز میتواند تعبیر ششششود ،زیرا گونه های بوتهای همچون
Astragalus
 Artemisia austriaca Jacqو
 microcephalus Willd.که در برخی از رویشششش گاه ها
غالبیت دارند جزء گونههای زیادششششونده بوده و از درجات

در صد تاج پو شش گندمیان یك ساله ارتباط غیرمعنیدار و
بدون الگوی خاصی را با وضعیت مرتع نشان دادند.
در بررسی رابطه بین درصد تاج پوشش چندسالهها در
مقابل یكسشششالهها (فوربها و گراسها) با وضشششعیت مرتع،
مشخص شده است که اعمال قرق منجر به افزایش نسبت
گونههای چندساله به گونههای یكساله می شود [.]22،41
این بدین معناسشششت که طول زندگی گونهها (یكسشششاله و
چندسششاله) متغیری اسششت که احتماال مربوط به وضششعیت
اسشششت و هر چه وضشششعیت مرتع بهبود یابد قاعدتا افزایش
بیشتر گونههای چندساله مورد انتظار است .در این مطالعه
عكس روند مورد انتظار درباره پوششششش کل چندسشششاله
حا صل شد .بهنحویکه پو شش کل چند سالهها با امتیاز
وضعیت رابطۀ منفی برقرار کرده است .این ارتباط در مورد
تاج پوشششش گونههای یكسششاله و دوسششاله فاقد روند قابل
توجیه م شاهده شد .گونههای یك ساله صرفا بهعلتاینكه
تحت تأثیر ششششرایط آب و هوایی قرار گرفته و ششششاخص
منا سبی در تحلیل و ضعیت مرتع به ح ساب نمیآیند در
ارزیابی وضشششعیت مرتع نیز تا حدود زیادی نادیده گرفته
شششده اسششت .ولی در مطالعۀ حاضششر با توجه به اینكه در
بع شششی از م كان های مرتعی مورد م طال عه ت یپ غا لب را
تششششكیل دادهاند (الهرود) مورد بررسشششی قرار گرفتند .به
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دلیل شششرایط خاص اکولوژیكی گیاهان یكسششاله اتا جزء
گیاهان مهم پو شش گیاهی در بع ی از مراتع ک شور (به
ویژه مراتع قشششالقی) محسششوب میشششوند و ح ششور این
گونهها نه به خاطر تخریب سششاختار و ترکیب گیاهی بلكه
به دلیل سر شت اکولوژیكی این مناطق ا ست لذا پی شنهاد
میشششود در تعیین وضششعیت مرتع و تدوین دسششتورالعمل

لگومینوزه و پو شش سنگ و سنگریزه و خاك لخت) و در
برخی متغیرها رفتار مستقلی (مانند تاج پوشش بوتهایها)
را ن شان دادند .سایر متغیرها (تاج پو شش یك سالهها ،تاج
پوشش پهنبرگان دایمی ،تاج پوشش گندمیان دایمی ،تاج
پوششششش گندمیان یكسشششاله ،پوششششش الششششبرگ) الگوی
مشخصی با امتیاز وضعیت مرتع نشان ندادند .همچنین در

جامع برای ارزیابی وضعیت این مراتع به این موضوک بیش
از پیش اعتنا شود.
ال شبرگ در ب سیاری از عملكردهای اکولوژیكی مهم و

یشک نتیجششهگیری کلی میتوان بیششان داشششششت کشه در
رویشگاههای مورد بررسی ،روش ششفاکتوری در مقایسه
با روش چ هار فاکتوری با متغیر های بیشتری ارت باط

در روشهششای مششدیریتی مختلف چرا بششهطور معنیداری
متفاوت اسشششت ،بهطوریكه در چرای سشششنگین الششششبرگ
کاهش مییابد [ .]23بنابراین منطقی است که فرض کنیم
میزان الشششبرگ با تخریب یا بهبود وضششعیت مرتع مرتبط

معنیدار نشان داده است.
طبق مدلهای رگرسیونی بهدست آمده از این مطالعه،
متغیرهای در صد تاج پو شش گونههای کالس یک و سه،
تولید ،درصشششد تاج پوششششش کل و تاج پوششششش گونههای

ا ست اما این ارتباط در تحقیق حا ضر آ شكار نگردید .این
عدم ارتباط خالف انتظار ،شاید نا شی از تأثیر شدتهای
مختلف چرا در این مراتع یا ناشی از مطالعۀ طیف وسیعی
از مراتع با سششرشششت اکولوژیكی متفاوت و به تبع آن تولید
الششششبرگ متفاوتی باششششد که در مجموک در قالب رابطۀ
معنیداری با وضعیت مرتع نمود پیدا نكرد.
در مراتع مورد بررسی بین درصد خاك لخت و پوشش
سششنگ و سششنگریزه با امتیاز وضششعیت مرتع ارتباط منفی
مشششاهده شششد .بدیهی اسششت عاری بودن سششطگ خاك از
پوششششش گیاهی ،فارغ از عوامل ایجادکنندۀ آن که عمدتا
براثر فر سایش اتفاق میافتد ،تأثیر منفی بر و ضعیت مرتع
دارد و این تأثیر از نتایج مطالعه حاضر نیز استنباط گردید
(جدول .)5
با تو جه به ن تایج ارز یابی ارت باط روش های تعیین
وضشششع یت مرتع با متغیر های پوششششش گ یاهی در یک
جمعبندی کلی میتوان بیان داشششت که در رویشششگاههای
مورد بررسشششی ،برخی متغیرها از الگوی مششششابه یا تقریبا
مششششابه (وجود یک متغیر ناسشششازگار با روند کلی) پیروی
میکنند که عبارتند از تاج پوشش کل ،تولید ،تاج پوشش
پهنبر گان ،گ ندم یان ،گو نه های کالس یک-دو -سشششه،
چندسشششالهها ،پهنبرگان دوسشششاله و یكسشششاله ،بوتههای

چندسشششاله در تعیین امتیاز وضشششعیت در هر دو روش و
روی شگاههای مورد برر سی از اهمیت بیشتری در مقای سه
با سشششایر متغیرها برخوردار هسشششتند .بنابراین ،با توجه به
روابط رگرسششیونی قوی بهدسششتآمده میتوان بیان داشششت
این متغیرهششای کمی تششا ح شدود زیششادی متغیرهششای
پیشبینیکنندۀ و ضعیت در مراتع مورد مطالعه ه ستند و
به جای اسشششتفاده از روش های کیفی میتوانند در ارزیابی
وضشششعیششت مرتع مششد نظر قرار گیرنششد .همچنین نتششایج
اعت بارسشششنجی مدل از طریق ضشششرا یب  RMSE ،R2و
 NRMSEگویای این اسششت که اوال مدلهای رگرسششیونی
توسششعه یافته برای برآورد امتیاز وضششعیت در هر دو روش
چهار و شششششفاکتوری از قدرت پیشبینیکنندگی باالیی
برخوردار هستند و ثانیا بهجز در مورد روش چهارفاکتوری
برای روی شگاه علف-بوتهزار ،مدلهای رگر سیونی بهد ست
آ مده از متغیر های مورد م طال عه ،روش ششششش فاکتوری
نسششبت به روش چهارفاکتوری در همۀ رویشششگاهها نتایج
تقریبا بهتری را از و ضعیت مرتع آ شكار می سازد (جدول
 .)7نتایج تحقیق [ ]43نشششان داد که از میان سششه روش
ارزش مرتع ،شششششفششاکتوری و چهششارفششاکتوری ،روش
ششفاکتوری منا سبترین روش تعیین و ضعیت مرتع بر
اسششاس شششاخصهای تنوک شششانون و سششیمپسششون ،درجۀ
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تعیین وضششعیت مراتع مورد توجه و مداقه کارشششناسششان و
متخصشششصشششان امر قرار گرفته و نهایتا پس از اخذ نظرات
 الزم به کر.موافق مورد اسشششتفاده بخش اجرا قرار گیرد
ا ست که در این مطالعه عمدتا پارامتر تاج پو شش گیاهی
 پایایی و خوشششخوراکی مورد،در گروههای شششكل زیسششتی
ارزیابی قرار گرفت ولی در مطالعات مشابه سایر متغیرهای

اهمیت گونۀ غالب و درصشد تاج پوششش گیاهی در مراتع
.ییالقی السم هراز است
این مطالعه با رویكرد معرفی مهمترین متغیرهای کمی
در ارزیابی وضشششع یت مرتع به روش های چ هار و ششششش
،فاکتوری انجام شد و نتایج اعتبار سنجی مدلهای نهایی
گویای ثبات در برآورد وضشششعیت مرتع با اسشششتفاده از این

سششاختاری و عملكردی پوشششش گیاهی مرتع نیز میتواند
.مورد بررسی قرار گیرند

.)7  و6 متغیر های پیشبینیکن نده هسشششت ند ( جدول
متغیرهای مورد معرفی به ششرط حصشول نتایج مششابه در
مطالعات دیگر و تو سط کار شنا سان مختلف میتواند برای
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