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 نشريه مرتعداري

 3333سال اول، شماره سوم، 
http://jrm.gau.ac.ir 

 

 روی درمراتع شناسی دو گونه شوربررسی زیتوده و برخی خصوصیات ریخت

 محدوده تاالب گمیشان
 

 4، علی ستاریان3، موسی اکبرلو2، مجید محمداسمعیلی1موسی کم*
گروه  دانشیار3 ،دیار گروه منابع طبیعی دانشگاه گنبد کاووسااست2نبد کاووس، ارشد دانشگاه گدانشجوی کارشناسی1

 ادیار گروه منابع طبیعی دانشگاه گنبد کاووساست4، مرتعداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

  22/12/1333 : ؛ تاریخ پذیرش:14/12/1332تاریخ دریافت: 

 چکیده

ترین اکوسیستم خشکی جهان را زمین، بزرگ هایدرصد از مساحت خشکی 44مراتع با دارا بودن 

ترین نوع کاربری زمین در این اراضی بوده و دارای پتانسیل زیاد در دهد. چرای دام عمومیتشکیل می

شود.  بدون تردید چرای دام عالوه بر تأثیری که  تغییر اجزاء اکوسیستم در چنین مناطقی محسوب می

زمینی و رشد و توسهع  تواند بر توده گیاهی زیرباشد، میایی داشت های هوتواند بر توده گیاهی انداممی

  شناسهی دو گونه ها نیز مؤثر باشد. ب  این منظور اثر قرق روی زیتوده و برخی صهاا  ریتهتریش 

در مراتع حاشی  تاالب گمیشهان که  دارای  Aeluropus lagopoides و Puccinellia distansروی شور

گرفت. جهت نمون  برداری، په  از تعیهین منهاط  باشد، مورد بررسی قرار ز میهکتاری نی 333قرق 

متری به  صهور  مهوازی و به   133ترانسکت  5معرف در داخل و خارج قرق، در هر یک از مناط  

متهر از همهدیگر مسهتقر شهد. روی ههر ترانسهکت دو نقده  تعهادفی تعیهین و سه   از  23فاصل  

ها انتتاب پای  از هر یک از گون  133پای  و در مجموع  13  نقاط مذکور های گیاهی بترین پای نزدیک

ها نشان داد ک  برای هر دو گون ، زیتوده هوایی، زیتوده زیرزمینی، مجموع شدند. نتایج مقایس  میانگین

آذین، طول برگ، عهر  بهرگ و  های زایشی و رویشی در هر گیاه، ارتااع گون ، طول گلتعداد ساق 

                                                             
 mousa_kam@yahoo.com :نویسنده مسئول*
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طهول  ( دارنهد وP<31/3)دار در هر دو مندق  مورد بررسی اختالف معنی P. distans ش  گون طول ری

 .نداشتند  داردر دو مندق  از نظر آماری اختالف معنی A. lagopoides ریش  گون 

 

 Aeluropus lagopoides ،Puccinellia distansقرق، اکوسیستم، چرای دام،  :های کلیدیواژه

 
 مقدمه

ترین اکوسیستم خشکی جهان را های زمین، بزرگدرصد از مساحت خشکی 44دارا بودن  مراتع با

ترین نوع کاربری زمین در این اراضی بوده و دارای پتانسیل زیاد در دهد. چرای دام عمومیتشکیل می

(. نتایج 2334، 1شود )جکسون و شلسینگرتغییر اجزاء اکوسیستم در چنین مناطقی محسوب می

دهد ک  چرای دام بر کاهش پوشش گیاهی و همچنین کاهش در گون  های نشان میتحقیقا  

ای باشد (. چرا ب  هر اندازه1333ارزانی و همکاران،  ؛2335خوشتوراک تاثیر می گذارد )اکبرزاده، 

دیگر باعث کاهش سوخت و ساز مواد دار گیاهی یا ب  عبار  های سبزین چون باعث کاهش اندام

د، در وهل  اول باعث قدع رشد ریش  گیاهان بتعوص در مناط  خشک و نیم  خشک شوغذایی می

شود و امکان ناوذ ریش  ب  اعماق خاک و استااده از رطوبت طبقا  زیرین خاک میسر نشده و می

زمینی گیاه دارای وظایف ها ب  عنوان اندام زیر(. ریش 2333شود )مقدم، باعث از بین رفتن گیاه می

سازند، عالوه بر این در جذب ند. این اندام ضمن اینک  شرایط استقرار گیاهان را فراهم میمهمی هست

و  گیری  فرآیند فتوسنتز هستند بسیار اهمیت دارند )کوکعناصر غذایی و آب ک  الزم  شکل

لذا نقش منبعی از غذا  ها ذخیره شده(. بتشی از تولیدا  اولی  گیاهان در ریش 1392، 2استوبندیک

 ها در تکامل خاک و چرخ (. همچنین ریش 1393و همکاران،  3نماید )هولچکبرای گیاه را ایاا می

از دیرباز گات  شده ک  رقابت بین  (.1392و همکاران،  4غذایی نیز نقش دارند )مک کالوتری عناصر

                                                             
1- Jackson and Schlesinger   
2- Cook and Stubbendieck 

3- Holechek 

4- McClaughtery 
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برخی  (. حتی در3431، 1باشد )گریمزمینی آنها میهای زیرگیاهان در ارتباط با ساختار و معماری اندام

 (. 2333، 2های هوایی را متتل نماید )کاهیلزمینی رشد اندامشرایط ممکن است رقابت زیر

های ساختاری می تواند موجب استااده بهتر از منابع و کاهش آشیان ای از نظرتنوع سیستم ریش 

  چرای علاتواران ک  (. همچنین ب2333و همکاران،  3اکولوژیکی خالی در اکوسیستم شود )هی ونداکا

های های مرتعی هستند بیشتر از منظر اثرا  آنها بر رویش انداممعرف کنندگان نتستین در اکوسیستم

های تواند بر توده گیاهی انداماست. بدون تردید چرای دام عالوه بر تأثیری ک  میهوایی نگریست  شده

ها نیز مؤثر باشد. با کاهش و رشد و توسع  ریش  زمینیتواند بر توده گیاهی زیرباشد، میهوایی داشت 

(. 2331و همکاران،  4یابد )هیلدجذب آب و مواد غذایی کاهش می زمینی توانایی گیاه درهای زیراندام

خواهد داشت. نمون  بارز اثر چرا  های مرغوب از ترکیب گیاهی را ب  همراهادام  این روند حذف گون 

سازد. بنابراین ها را متتل میای زودرس است ک  توسع  و استقرار گیاهچ زمینی در چربر اندام زیر

عنوان یک مکانیسم مهم در تحمل چرا و حاظ توانایی رقابت ای مناسب ب رشد و توسع  سیستم ریش 

 (.2332و همکاران،  5در جوامع گیاهی است )ساینت پیرر

تع را عوامل محیدی و تیمارهای مدیریتی شناسی در مراز آنجایی ک  سهم بسزایی از مدالعا  بوم

های هوایی گیاه و پاسخ آنها ب  شرایط شناسان بیشتر ب  مقول  اندامدهد، بومب  خود اختعاص می

(. 2331و همکاران،  2اند )اکایاهای زیرزمینی را مدالع  کردهمحیدی و مدیریتی پرداخت  و کمتر اندام

و  3( و پوچتا2335) 9(، وینتر2334) 4ها مدالعا  وانگه ریش همچنین در زمین  اثر چرا بر وزن زند

( نشان داد، ک  چرا دام ممکن است میزان زیتوده گیاهی را کاهش داده یا حتی بدون 2334همکاران )

ای با بررسی چرای دام بر توده گیاهی زیرزمینی در ( طی مدالع 2334تأثیر باشد. مریدی و همکاران )

های ازارهای کوهستانی زاگرس نشان دادند ک  در مورد کل توده گیاهی اندامطول فعل رویش در عل

اند. در هر دو های نازک هر دو عامل رویشگاه و زمان مهم بودهزیرزمینی و همچنین توده گیاهی ریش 

                                                             
1-Grime 

2- Cahill 

3- Hipondoka 

4- Hild 

5- Saint Pierre 

6- Ekaya 

7- Wang 

8- Winther 

9- Pucheta 
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گیری در تیمار قرق بیش از تیمار تحت چرای دام بوده است. مورد، توده گیاهی در دو زمان نمون 

( با بررسی تغییرا  صاا  مرفولوژیک و عملکردی گیاهان مرتعی در امتداد 2313همکاران ) نیکان و

گرادیان چرایی، در مرتع بهارکیش قوچان نشان دادندک  با افزایش شد  چرا درصد پوشش 

، ای، گیاهان نیم خیز و بالشتکیای، نیم  بوت های چند سال ، گیاهان بوت ها، گراسها، کامایتفانروفیت

ارتااع، اندازه تاج پوشش، سدح متوسط برگ و نسبت وزن خشک برگ ب  ساق  گیاهان، کاهش یافت  

های ( با بررسی اثر شد  چرا بر زیتوده هوایی و زیر زمینی و ویژگی2312اکبرلو و همکاران ) .است

کوهستانی در علازارهای  Festuca ovinaو   Bromus tomentellus, Stipa barbataساختاری س  گون 

مندق  چهار باغ در استان گلستان نشان دادند ک  بین زیتوده هوایی و زیرزمینی س  گون  مورد مدالع  

ها و سدح تاج دار وجود دارد. همچنین عم  ریش ، ارتااع گون در مناط  قرق و بحرانی تااو  معنی

 پوشش در مندق  تحت چرا نسبت ب  مندق  بدون چرا کاهش یافت  است. 

دههد، امها بهرآورد زیتهوده ها، بتش قابل توجهی از کل زیتوده گیاهان را تشکیل مهیتوده ریش زی

مسهتقیم آورد غیهرسهازی و بهرها پر هزین  است، ب  همین دلیل مدالعا  متعددی در مهورد مهدلریش 

قدار زیتوده (. تحقیقا  نشان داده ک  م2333و همکاران، 1است )هیروزارها انجام گردیدهزیتوده در بوت 

است و لذا تعمیم در های مستقیم، اغلب از مقدار تتمین آن بزرگتر بودهگیریها در اندازهواقعی ریش 

گیهری مسهتقیم، های انهدازهها، برمبنای اهداف و هزین گیری مستقیم زیتوده ریش مورد تتمین یا اندازه

( بیان کردند که  2334) 4( و سل2333) 3(. واند کوپل و ریتکرک1334، 2اتتاذ می گردد )مک دیچان

ههای با توج  ب  حساس و شکننده بودن تعادل اکولوژیک موجود بین عوامل محیدی و رابد  بین اندام

زیرزمینی گیاهان در مندق ، ارائ  هر راهکار مدیریتی برای بهبود تولید مراتع مندقه ، مسهتلزم شهناخت 

ی حهاکی از توان ب  عالئم هشهدار دهنهده  این روابط میاین رابد  است. عالوه بر آن، از طری  مدالع

تغییر در اکوسیستم مناط  نیم  خشک دست یافت و ب  احتمهال زیهاد بها اقهداما  مهدیریتی مناسهب 

رو پهژوهش حاضهر به  مدالعه  توان از تبدیل آن ب  اکوسیستم تتریب شده جلوگیری کرد. از اینمی

و  Puccinellia distansشناسی دو گون  برخی خعوصیا  ریتتهای هوایی، زیرزمینی و زیتوده اندام

                                                             
1- Hieroo 

2- MacDichan 

3- Van de Koppel and Ritkerk 

4- Sole 
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Aeluropus lagopoides  ک  از گندمیان دائمی و شورپسند مراتع گمیشان در شمال غربی استان گلستان

 باشد، پرداخت  است.می

 

 هامواد و روش

بهین المللهی صحرا در حاشهی  تهاالب ترکمن  ین پژوهش در مراتع شور: امعرفی منطقه مورد مطالعه

قهرق اسهت، اجراشهد. ایهن مندقه  در  1329هکتاری بوده و از سال  333گمیشان ک  دارای یک قرق

و  15´تها  54°و  2´کیلومتری شهرستان بندرترکمن و طول جغرافیایی  23حاشی  شرقی دریای خزر، 

ی فاقد هر (. از نظر توپوگراف1شمالی واقع شده است )شکل  34°و  19´تا  34°و  13´شرقی و  °54

متر و متوسط  -11متر و حداکثر آن  -24گون  پستی و بلندی و حداقل ارتااع آن از سدح دریای آزاد 

گهراد درجه  سهانتی 14متر و میهانگین دمهای سهاالن  آن میلی 343سال   33بارندگی آن در یک دوره 

ق  شور و قلیهایی  و باشد. اقلیم مندق  براساس روش طبق  بندی دومارتن، نیم  خشک و خاک مندمی

  باشد.می  Aeluropus lagopoidesو   Halocnemum strobilaceum تیپ غالب مندق  گون 

 

 
 موقعیت منطقه مورد مطالعه -1شکل 

 گیريروش نمونه

ای ک  از قبل از طرف اداره کل منابع طبیعهی گیری با پیمایش کل مراتع گمیشان مندق جهت نمون 

شهود، بها شهرایط شناسایی و در مجاور  آن مناطقی ک  توسط دام استااده مهیاستان قرق اعالم شده 

برداری انتتاب شهدند. ترکیهب گیهاهی در اقلیمی، توپوگرافی و خاک یکنواخت و یکسان برای نمون 
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آمده است. با بررسی سهابق  تحقیه  پوشهش گیهاهی و بازدیهد  1مندق  قرق و خارج قرق در جدول 

ههای دائمهی ب  عنوان تنهها گونه  Aeluropus lagopoides و Puccinellia distans صحرایی، دو گون 

ههای های مورد نظر، تودهمراتع حاشی  تاالب گمیشان شناسایی شدند. پ  از شناسایی و انتتاب گون 

برداری و حذف اثهر چهرای معرف در داخل و خارج قرق شناسایی شدند. جهت همسان سازی نمون 

گیری در مندق  معرف خارج از قرق، با هماهنگی و همکاری مستمر دامداران مندق ، دام در زمان نمون 

هها پهنج چرای دام از اول فروردین ماه تا زمان گلدهی گیاهان ب  تأخیر افتاد. در داخل هر یک از توده

متر از همدیگر مستقر شدند. روی هر ترانسکت  23صور  موازی و ب  فاصل  متری ب  133ترانسکت 

پایه  و در مجمهوع  13های گیاهی ب  نقهاط مهذکور و نقد  تعادفی تعیین و س   از نزدیکترین پای د

ها شامل (. صاا  ظاهری گون 2312ها انتتاب شدند )اکبرلو و همکاران، پای  از هر یک از گون  133

گیهری زههها انهداهای زایشی و رویشی، ارتااع گیاه، طول گل آذین، طول و عر  بهرگمجموع ساق 

ها اقدام ب  نمون  بهرداری کامهل از های هوایی و زیرزمینی و طول ریش شدند. برای تعیین زیتوده اندام

 گیاه شد.
 

 ترکیب گیاهی منطقه قرق و خارج قرق -1 جدول

 ترکیب گیاهی %                                 
 های گیاهیگون 

 داخل قرق              خارج قرق

 هاایبوت   

5/2 2/25 1-Halostachys belangeriana 
3/35 1/2 2-Halocnemum strobilaceum 

 های دائمیگرامین   

9/3 2/4 1-Aeluropus lagopoides 
32/3 2/35 2-Puccinellia distans 

 پهن برگان دائمی  

2/2 1/3 1-Frankenia hirsuta 
 های یکسال سایر گون  2/32 49/45

 جمع 133 133
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های گیهاهی شستشهو شهده و ها ب  آزمایشگاه منتقل شدند و در آزمایشگاه، ابتدا نمون س   نمون 

 49مهد  گهراد، به درجه  سهانتی 43ها در داخل آون در دمهای گیری طول ریش ، نمون پ  از اندازه

ور جداگانه  طههای و زیرزمینی هرگیاه به ساعت خشک شدند. در نهایت وزن کل هر گیاه، وزن اندام

ها از آزمون لیون و برای مقایس  ها، جهت بررسی همگنی واریان آوری دادهپ  از جمع محاسب  شد.

 استااده شد. SPSS Ver.21 افزارمستقل و نرم t مندق  قرق و خارج قرق از آزمون ها در دومیانگین

 

 نتايج

داری اخهتالف معنهی P. distans ن پارامترهای مورد بررسی در گو نتایج حاصل از مقایس  میانگین

(31/3>Pرا از لحاظ ویژگی ) های زیتوده هوایی، زیتوده زیرزمینی، تعداد ساق  ههوایی، ارتاهاع، طهول

نتهایج حاصهل از داد..  آذین، طول و عر  برگ در دو مندق  قرق و خارج قرق نشانریش ، طول گل

دو مندق  قرق و  دهد ک  درنشان می A. lagopoides پارامترهای مورد بررسی در گون  مقایس  میانگین

های زیتهوده ههوایی، زیتهوده ( از لحاظ ویژگیP<31/3داری بین دو مندق  )خارج قرق، اختالف معنی

آذین، طول و عر  برگ در سدح یهک درصهد وجهود زیرزمینی، تعداد ساق  هوایی، ارتااع، طول گل

 نتایج حاصل از مقایس  میانگینداری مشاهده نشد.   معنیدارد و از نظر طول ریش  بین دو مندق  تااو

داری مندق  قرق، نشان داد که  اخهتالف معنهیپارامترهای مورد بررسی برای دو گون  مورد مدالع  در 

های زیتوده هوایی، زیتوده زیرزمینهی، تعهداد سهاق  ههوایی، بین دو گون  مورد بررسی از لحاظ ویژگی

نتایج حاصهل گل آذین، طول و عر  برگ در سدح یک درصد وجود دارد. ارتااع، طول ریش ، طول 

مندقه  خهارج قهرق، نشهان پارامترهای مورد بررسی برای دو گون  مورد مدالع  در  از مقایس  میانگین

ههای زیتهوده ههوایی و داری بین دو گونه  مهورد بررسهی از لحهاظ ویژگهیدهد ک  اختالف معنیمی

آذین، طول و عهر  بهرگ در سهدح یهک زیرزمینی، تعداد ساق  هوایی، ارتااع، طول ریش ، طول گل

 (.2درصد وجود دارد )جدول 
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)میانگین  tدر داخل و خارج قرق، آزمون  A. lagopoidesو  P.distansهای گونه مقایسه میانیگن ویژگی -2 جدول

 اشتباه معیار از میانگین( ±

 ویژگی
 خارج قرق داخل قرق

P.distans A.lagopoides P.distans A.lagopoides 

 a54/2±42/44 a13/3±51/3 b22/3±42/3 b35/3±21/1 زیتوده هوایی)گرم(

 a33/3±24/5 a33/3±33/3 b33/3±23/3 b33/3±24/3 زیرزمینی)گرم(زیتوده

 a53/2±45/53 a33/3±43/12 b34/3±39/15 b22/3±13/3 تعداد ساق )عدد(

 a14/1±52/95 a12/3±51/19 b93/3±44/44 b33/3±93/11 متر(ارتااع)سانتی

 a14/3±32/14 a19/3±22/14 b22/3±34/11 a23/3±35/14 متر(طول ریش )سانتی

 a32/3±59/13 a24/3±52/1 b14/3±33/3 b31/3±91/3 متر(آذین)سانتیطول گل

 a44/2±93/132 a21/3±39/35 b15/1±21/32 b45/3±34/13 متر(طول برگ)میلی

 a34/3±92/3 a35/3±13/2 b  34/3±41/2 b     32/3±92/1 متر(عر  برگ)میلی   

 در سدح یک درصد است. ندق  قرق وخارج قرقدار بین مبیانگر وجود تااو  معنی bو  a*حروف غیرمشترک 

 

 گیريبحث و نتیجه

ا  پویهایی، تنهوع زیسهتی، چرخه  کهربن و زیتوده گیاهی یک مولا  اساسی و کلیهدی در مدالعه

پایداری اکوسیستم است. بعالوه کمی سازی زیتوده هوایی برای انجام مدالعها  کمهی نظیهر ارزیهابی 

(. چرای 2334، 1ها ضروری است )ناوارو و بالنکومیزان تثبیت یا انتشار دی اکسید کربن در اکوسیستم

ها را نیز تحت تأثیر قرار تواند رشد و توسع  ریش یاه میهای هوایی گدام عالوه بر کاهش زیتوده اندام

ههای ههوایی و زیتهوده دهد. نتایج این تحقی  نشان داد ک  برای هر دو گون  مورد مدالع ، زیتوده اندام

هها زیرزمینی در رویشگاه قرق بیش از رویشگاه تحت چرای دام بوده است. کهاهش وزن زنهده ریشه 

اسهت بسهیاری گهزارش شهده  هها در مدالعها برداشت دستی در گلهدان تحت چرای دام یا در قالب

( 2312(.  همچنین اکبرلو و همکاران )1393، 3واندرمارل و تیتلیانووا ؛2333و همکاران،  2)عمرفاروق

 Bromusههای سهاختاری سه  گونه با بررسی شد  چرا بهر زیتهوده ههوایی و زیرزمینهی و ویژگهی

tomentellus ,Stipa barbata   وFestuca ovina  در علازارهای کوهستانی مندقه  چههار بهاغ اسهتان
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ها در گلستان ب  نتایج مشابهی دست یافت  بودند. در مقابل برخی مدالعا  اختالفی بین وزن زنده ریش 

ههای رسد تااو  بین یافته می(. ب  نظر2334شرایط قرق و چرا مشاهده نکردند )مریدی و همکاران، 

های مورد مدالع  ب  لحاظ پایداری و شد  چهرای ی از تااو  موجود در اکوسیستمپژوهشگران، ناش

 .باشد هادام

بین دومندق   P. distans در رابد  با طول ریش  و عم  ناوذ آن در طبقا  زیرین خاک، در گون 

رسد چرای شدید داری در سدح یک درصد مشاهده شد. ب  نظر میخارج آن اختالف معنی وقرق 

اند ک  چرای نامتناسب دام ( نیز بیان داشت 1339و همکاران ) 1کاهش طول ریش  شده باشد. انگل باعث

سازد. ب  همین علت چرای تأخیری در ابتدای فعل ها را محدود میدر طول زمان سدح گسترش ریش 

دار ها و استقرار پایهای آن کمک ب  رشد و گسترش بهتر ریش رویش توصی  شده ک  یکی از مزیت

بین دو مندق  مورد بررسی، اختالفی از نظر آماری در  A. lagopoides باشد. در گون های جوان مینهال

جنسی ب  وسیل  رسد علت این امر روش تکثیر غیررابد  با  طول ریش  مالحظ  نگردید. ب  نظر می

دهد ک  پژوهش نشان میهای حاصل از این سایر یافت . باشد A. lagopoidesاستلون و ریزوم در گون  

( و اکبرلو و همکاران 2332گل )های مورد بررسی شده است. سندچرای دام باعث کاهش ارتااع گون 

و  2اند. اکارددار ارتااع گیاه با افزایش شد  چرا اشاره داشت ( در تحقیقا  خود ب  کاهش معنی2312)

ها بر اثر چرای دام یر عامل ارتااع گون ( از این نظری  حمایت نکرده و ب  عدم تغی2333همکاران )

های دو گون  مورد مدالع  در مندق  خارج قرق در مقایس  اند. همچنین طول و عر  برگاشاره داشت 

 باشد.با مندق  قرق کاهش چشمگیری داشتند، ک  یکی از اثرا  منای چرای نامناسب دام در مراتع می

رط و در عین حال طوالنی مد  ک  در طی چندین عدم برخوداری از مدیریت مناسب، چرای ما

رونده و گرایش منای در پوشش گیاهی و سال گذشت  ب  وقوع پیوست  است، باعث ایجاد حالت پ 

است. مدیریت نامناسب و افزایش شد  چرای وضعیت فقیر در اکوسیستم مرتعی مورد بررسی شده

دار گیاهی و ب  های سبزین منجر ب  کاهش اندامدام، کاهش ارتااع پوشش گیاهی را ب  دنبال داشت  و 

-شود. این امر در وهل  اول باعث قدع رشد ریش  گیاهان ب عبار  دیگر موجب کاهش فتوسنتز  می

شود و امکان ناوذ ریش  ب  اعماق خاک و استااده از خشک میخعوص در مناط  خشک و نیم 

(. بنابراین الزم 2333شود )مقدم،رفتن گیاه می رطوبت طبقا  زیرین خاک میسر نشده و باعث از بین
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ای و سایر پارامترهای رویشی گیاهان برای داشتن مراتع است مدالعا  درباره درک بهتر سیستم ریش 

شود، با شرایط خوب ک  باعث ایجاد میکروکلیمای  مدلوب و تضمین تولید پایدار در اکوسیستم می

 بیشتر شود.

دهد ک  در مراتع حاشی  تاالب گمیشان، چرای دام بر ژوهش نشان میهای حاصل از این پیافت 

است. بنابراین اگر در این های مورد مدالع  تاثیر منای داشت شناسی گون کلی  خعوصیا  ریتت

پذیری، این مرحل  فشار چرای بیش از حد، از روی گیاه برداشت  شود، ب  دلیل خاصیت برگشت

شود، ضمن مدیریت کنند. بنابراین پیشنهاد مییط مدلوب خود رجعت پیداتوانند ب  شراها میگون 

های چرایی و قرق های کوتاه مد  صحیح و مناسب در مراتع مندق  مورد بررسی، اجرای سیستم

اعمال گردد. تا ضمن جلوگیری از ادام  روند تتریب، ب  تولید پایدار مراتع نیز کمک کند. همچنین 

است و انجام  های ظاهری دو گون  گندمیان مورد نظر پرداخت برخی از ویژگیتحقی  حاضر تنها ب  

  های موجود در اکوسیستم، بمدالعا  بیشتر در زمین  اثر چرای دام و قرق در مورد سایر گون 

گیرد، توصی  های مندق  قرار میای ک  در پاییز و زمستان مورد استااده دامهای بوت خعوص گون 

 شود.می
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