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 چكيده

صدمات شده و اين منابع  تخريب موجب، راناي در بسياري از مراتع بيش از حدبرداري  عدم رعايت تعادل دام و مرتع و بهره
عنوان يكي از روشهاي اصالح مرتع در بهبود وضعيت اين مراتع  هقرق ب. است وارد نمودهپوشش گياهي و خاك ناپذيري به  جبران

 .فتقرار گرمطالعه مورد  ساله در تغييرات پوشش گياهي مراتع منطقه كوهرنگ 24در اين بررسي تأثير قرق . باشد مؤثر مي
نتايج نشان . عمل آمد بگيري  گياهي در داخل و بيرون قرق اندازههاي مؤلفه از  انجام شده و1383 و 1382در دو سال ها  بررسي

برگان  پوشش گندميان و پهن). (P<0.01 تر از بيرون قرق بوددار زياد طور معني هبها در داخل قرق  گونهتاجي كل پوشش دادند كه 
بيش از نيمي از  .(P>0.05) دار نداشت تفاوت معني با بيرون قرقها  اي بوته پوشش ولي )(P<0.01 ترعلفي در داخل قرق بيش

  تشكيل IIIهاي كالس   درصد پوشش بيرون قرق را گونه95 و حدود II و I  هاي كالس پوشش تاجي داخل قرق را گونه
دار كمتر از داخل   معنيطور به پوشش آنها  وهناياب بود  م و ياك در بيرون قرق II و Iكالسهاي علفي  بيشتر گونهتقريباً . دادند مي

مقدار شرين ترتيب بي به  Delphinium cyphoplectrum و Klucia odoratassima،  Scorzonera calyculataهاي  گونه. قرق بود
 2/1ليد داخل قرق و حدود  درصد تو38در مجموع حدود  .دارا بودند را نسبت به بقيه پهن برگان علفي در داخل قرقپوشش 

بيشترين ها مشاهده شد و   زادآوري در تعداد كمي از گونه. تعلق داشتII و Iهاي  هاي كالس درصد توليد بيرون قرق به گونه
زيادتر از بيرون قرق و در داخل قرق بقاياي گياهي .  و در بيرون قرق ثبت شدAstragalus adscendensمقدار زادآروي درگونه 

 موجب كلي قرق طور به.  بودفقيروضعيت مرتع در داخل قرق خوب و در بيرون آن خيلي ). (P<0.01 بود كمتر از آن خاك لخت
اي گرديده و مزاياي يك مرتع خوب را در شرايط تخريب روز افزون مراتع منطقه، بيشتر به نمايش  هاي علوفه افزايش گونه

 .گذاشت
 

  كوهرنگ توليد، بقاياي گياهي، ق، قر  تراكم،پوشش تاجي،  : كليديهاي واژه
 

 مقدمه

با وجود اهميت مراتع در حفظ آب و خاك و نقش آن 
در تأمين قسمتي از گوشت مورد نياز كشور، متأسفانه 

هاي   توليد عرصهتوان بالقوهامروزه شاهد سير نزولي 
عنوان يكي از روشهاي  هقرق ب. باشيم  مرتعي ميوسيع

. باشد  اين مراتع مؤثر مياصالح مرتع در بهبود وضعيت
ها اهداف ديگري نظير حفظ ذخاير  قرقبا احداث عالوه  هب

هاي توالي  ها، بررسي ژنتيكي و جلوگيري از انقراض گونه
 نيز دنبالهاي آموزشي و ترويجي و غيره  و تواتر، برنامه

 . شوند مي
مطالعات پوشش گياهي در ايران از سابقه زيادي 

ها توسط هانري پابو  بررسياولين . برخوردار نيست
در ) فائو(كارشناس سازمان خوارو بار كشاورزي جهاني 

هاي مراتع و نباتات   در قالب طرح بررسي1344سال 
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بر اساس نتايج . اي در اكثر نقاط ايران آغاز گرديد علوفه
در مناطق حفاظت  در اثر كاهش فشار چراي دامها  بررسي

، در ي گندمي چندسالهها شده دره الر، موته اصفهان گونه
 Astragalus چندساله هاي ايزد خواست گونه

chaborasicus و Trigonella elliplica,  در قرق و
 افزايش يافتند  Bromus tomentellusحسين آباد شيراز 

 ).1350،شيدائي(
، تحت تأثير اقليم ات پوشش گياهي در اثر قرقتغيير

  بر روي وداشتهبرداري از مرتع قرار  منطقه و سابقه بهره
 .مؤثر استدار در پوشش گياهي   تغيير معنيدرزمان الزم 

 پوشش ميان  در مراتع پاكستان، ساله6 بررسيك يدر 
 قرقداخل و بيرون در ها    و بوته برگان علفي گندميان، پهن

 ، تحت چراي مداومود يردگمشاهده ندار  معنيتفاوت 
  Artemisia depressaتوليد علوفه و درصد تركيب گونه 

براساس . ),.1991Noor et al( بودها  گونه  بقيهبيشتر از
 مناطق نيمه د، براي اصالح مراتع باچراي شديگزارشاين 

ارزاني و همكاران . بودخشك، دخالت مستقيم انسان الزم 
گزارش نمودند كه در مراتع استپي پشتكوه يزد ) 1378(

و داخل  تغييرات تراكم در بيرون ، سال قرق12 پس از
 Salsola هاي تراكم و توليد گونه. دار نبود قرق معني

rigida و Stipa barbata  افزايش يافت و گونه غالب
) 1384(اكبرزاده .  باقي مانددرمنه بدون تغيير چشمگيري

قرق رودشور از  در بررسي تغييرات پوشش گياهي در
هر  سال اول بررسي 6 دركه  گزارش نمود 1347سال 
هاي چند ساله در داخل قرق  ش تاجي گونهكل پوشچند 
به مقدار خيلي گندميان چندساله  و افزايش يافت اندكي
در تغييرات پوشش ولي  ،شدند ظاهر هادر سطح پالتاندك 

 .دار نبود معنيآماري از نظر هاي دائمي  يك از گونه  هيچ
 سال، كل پوشش 5 مدت دردر منطقه فريدن اصفهان 

.  درصد افزايش داشت12حدود  قرق شده در قطعهتاجي 
  افزايش ودر تركيب گياهي II و Iهاي كالس  گونه
 در .)1368، وهابي( تفاي، كاهش III كالس هاي گونه

 كل پوشش  سال13 ن، پس ازسمنامراتع نيمه استپي 

 كه اين افزايش  افزايش يافتاندكيتاجي در داخل قرق 
 كالس بعد و IIهاي كالس  به گونهاول مربوط مرحله در 

I 1984 ().1380،موسوي( بود (West et al.  گزارش
در ،  سال13در مدت رندگي خوب، رغم با بهدادند كه 

 انگندميداري در  افزايش معنيمراتع نيمه بياباني يوتا 
 كه جامعه گياهي اين محققان نتيجه گرفتند. مشاهده نشد

 البند، از نظر توالي گياهي به يكغها در آن  موجود كه بوته
تركيب موجود برگشت حالت پايداري رسيده كه احتمال 

ن بومي وجود به گياهاني نظير مخلوط درمنه و گندميا
احياي براي اصالح سريع مراتع منطقه و به نظر آنها . ندارد

 . دخالت مستقيم انسان الزم استگندميان چندساله در آن،
 10گزارش نمودند كه پس از ) 1380(هويزه و همكاران

ق در مراتع نيمه استپي گرم خوزستان، كل پوشش سال قر
 را II كالس برگان چندساله پهن نحو عمده بهتاجي كه 
 & Holechek .در داخل قرق افزايش يافت شد، شامل مي

Stephenson    (1983) 22 گزارش نمودند كه در قرق 
حذف چرا ،  Artemisia tridentataدو رويشگاه ساله 

پوشش تاجي . داشتمرتع ياهي تأثير كمتري در تركيب گ
 و پوشش ه قرق غالب بودبيرون در داخل و اين گونه

مراتع در شدت چرا بررسي در  . كمي داشت زيرين نسبتاً
 ، سال55  به مدت Bouteloua gracilisبا گونه غالب 

برگان علفي در شرايط چرا كمتر از  توليد و سطح يقه پهن
 & Hart) دار نبود ولي تفاوت بين آنها معني  ،قرق بود

Ashby, 1988).  در مراتع اوكالهما در آمريكا نيز پس از
ها در قرق بيشتر از   و توليد علوفه گونهكثرت سال، 50

 دار نبود  ولي اختالف آنها معني،عرصه چراشده بود
(Berg et al. 1997).  

 در مناطق ويژه ههر چند در قرقهاي كوتاه مدت و ب
حال با  ي كند است، با اينخشك، تغييرات پوشش گياه

افزايش طول مدت قرق، برخي از گياهان تغييرات 
  Bock و Bock . كنند داري با بيرون قرق پيدا مي  يمعن

پوشش تاجي ،  سال22 گزارش دادند كه با گذشت(1993)
هاي  گونه. بود   چرا شده عرصهگندميان در قرق بيشتر از
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Bouteloua eriopodaو Hilaria belangeri در شرايط 
 22آباد شيراز پس از  در مراتع حسين. چرا فراوان بودند

 طور به Iهاي كالس  سال قرق، پوشش تاجي گونه
�� ). 1380قنبريان، ( داري بيشتر از بيرون قرق بود معني

  پوشش تاجي و سطح يقه گونه ه نيز، سال��30 ���
داري از مراتع   معنيطور به Ceratoides lanata اي بوته
 ,Romo & Redmann)  ا شده مجاور بيشتر بودچر

يك قرق در داخل ، Tukel (1984)   بنا به گزارش.(1975
پوشش  كل در منطقه نيمه خشك كوهستاني، ساله 30

چراي با  عرصه ازداري  طور معني به  تركيب نباتيتاجي و
 Festuca ovina  ،Bromusهاي  گونه. بيشتر بودمداوم 

tomentellus و Poa bulbosaطور پيوسته تحت چرا   به
 و Salvia criptantha دو گونه  وكاهش پيدا كردند

Asphodeline isthmocarpa تحت چراي شديد بدون 
گزارش نمود هر ) 1384(اكبرزاده . كنترل دام زياد شدند

 ساله تغييرات پوشش گياهي در داخل و 6چند در قرق 
 سال، 26 ولي پس از ،دار نبود بيرون قرق رودشور معني

هاي چند  پوشش تاجي گونه. شددار  اين تغييرات معني
 چندسالههاي  گونه. افزايش يافت برابر 5/2ساله حدود 

 PoaوAstragalus chaborasicus همچون  Iكالس

sinaica  در  ،ندافزايش يافتدر سطح مرتع مستقر شده و
 . خيلي ناياب بودنددر بيرون قرق  حالي كه

 و Salsola laricina يها گونهپوشش  همچنين
 Stipa hohenackeriana بيرون قرق برابر  25 بيش از

تأثير سه در بررسي ، )1380(ياوري و همكاران . بود
بر  و چراي تأخيري) سنتي(مديريت قرق، چراي آزاد 

قرق  كه نمودند گزارش ،شمال خراساندر  يپوشش گياه
هاي  پوشش گونهداري باعث افزايش   معنيطور به ساله 15
 در .شدنسبت به ساير تيمارها  زياد شونده بعد شونده و كم

تدريج از عرصه مرتع حذف  ههاي مهاجم ب اثر قرق گونه
هاي خوشخوراك چندساله در تركيب گياهي  شده و گونه

 در داخل قرق غالب Festuca ovinaافزايش يافته و گونه 
در بيابان  (Raymond  و Goldbergبنا به گزارش . گرديد

تراكم گونه  قرق،  سال72 پس از  سونوران آريزونا،
Amorosia deltoidea دو برابر شد. Pieper  (1968)در 

،  چرا شده با عرصه حفاظت شدههاي مقايسه عرصه
 پس  Bouteloua gracilis كه توليد علوفه گزارش نمود

داري از  طور معني  سال در عرصه حفاظت شده به12از 
 .بودتر  چرا شده بيشهاي عرصه

Platو  Rose  (1992)هاي  در بررسي جمعيت گونه
Chionochloa macra  وC. flavescens  در مراتع شبه

 34 تا 21مدت  هآلپي دريافتند كه در مراتع قرق شده ب
 درصد 60 ها افزايش يافته و بيش از ي گونهسال، فراوان

 و  Smith. ددادن ها را گياهان جوان تشكيل مي پايه
Schmutz  (1975) حفاظت  مرتع ردگزارش نمودند كه

گياهان خوشخوراك  سال 47 پس ازبياباني آريزونا شده 
وضعيت مرتع   افزايش يافته و ،برگ علفي پهنگندمي و 

 .رسيدمتوسط بهبود يافت و به درجه 
. فصل چرا، در تغييرات پوشش گياهي مؤثر است

Brook  ره تأثير چراي بهادر بررسي ، (1998) و همكاران
مرتع دريافتند كه در چراي دراز مدت و پاييزه دام در 

 ،برگان علفي دايمي زياد شد  و پهنپوشش گندميان يزه،يپا
 برگ علفي پهن، ه پاييزه و بهارچراي شديدتيمار ولي 

چراي گزارش نمود كه ، Laycock (1967)  .كمتري داشت
 سنگين پاييزه توسط گوسفند كه با تأخير بهاره همراه بود،

برگان علفي،   و پهنگندميانباكاهش درمنه و افزايش توليد 
چراي سنگين .  را بهبود بخشيدگندمي-تركيب مرتع درمنه

   با افزايش درمنه و كاهش توليد گياهان علفي، بهاره مرتع،
اين محقق . كرد به مرتع با وضعيت خوب آسيب وارد

عنوان يك روش در  هچراي پاييزه بگيري نمود كه  نتيجه
و از كنترل  تر اصالح مرتع مؤثر بوده و از قرق كامل عملي

 . تر بود خرج مكانيكي و شيميايي درمنه كم
Berg.  گزارش نمودند كه ، (1997) و همكاران

  .داري در داخل قرق بيشتر بود طور معني الشبرگ به

Potvin  وHarrison (1994)طي سه زارش نمودند كه، گ 
 در تجمع بقاياي گياهي سال اول بعد از چراي شديد،
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به نظر ايشان افزايش در . اي مشاهد شد افزايش فزاينده
. تجمع بقاياي گياهي نتيجه مستقيم قطع چراي دام بود

 منطقه فريدنگزارش نمود كه در مراتع ) 1368(وهابي 
 در سطح خاك  الشبرگ سال، قرق باعث افزايش5پس از 

در ، Goetz  (1986)  و  Brandهاي بنا به يافته .است شده
 تجمع ، گندميان غالبهاي  با گونههاي داكوتاچمنزار

شده  بيشتر از پالتهاي چرادر عرصه چرانشده الشبرگ 
 .مجاور بود

 

 ها  مواد و روش

 هكتار، در نزديكي 2به مساحت حدود اين قرق 
 كيلومتري غرب چلگرد 10 حدود خان علي روستاي شيخ

طول . ر دارددر استان چهار محال و بختياري قرا
 ثانيه، عرض 59 دقيقه و 2 درجه و 50جغرافيايي محل 

متوسط  ثانيه و 49 دقيقه و 30 درجه و 32جغرافيايي 
خاك . باشد  متر مي2650ارتفاع آن از سطح دريا حدود 

 و فاقد 7/6 برابر pHكم عمق، بافت خاك رسي الي با 
 دسي زيمنس بر 4/0هدايت الكتريكي خاك برابر (شوري 

   درصد،3 ماده آلي   درصد،4/0، ميزان آهك برابر )متر
 .  استppm 498  و پتاسppm 1/37 ميزان فسفر

نوپتيك هواشناسي كوهرنگ يبراساس آمار ايستگاه س
 18، متوسط بارندگي )1 جدول( متري 2300در ارتفاع 

بيشتر بارندگي .   ميليمتر است5/1423ساله منطقه حدود 
 درصد 20باً كمتر از تقري. استدر فصل سرد سال 

كه  بارد  ماهه فروردين تا مهرماه مي7بارندگي ساالنه، در 
 درصد و 11 يعني حدود ،ماه بيشتر از بقيه سهم فروردين

مبروترميك اين ابراساس منحني . خرداد تقريباً صفر است
ايستگاه فصل خشك تقريباً از اواخر ارديبهشت ماه  و 

تا اواخر مهرماه ادامه اوايل خرداد در منطقه شروع شده 
ترتيب  هحداقل و حداكثر مطلق درجه حرارت ب .يابد مي
 درجه 8/35 و 1370 درجه سانتيگراد در بهمن -6/30

سانتيگراد در تير همان سال بوده و متوسط تعداد روزهاي 
 .باشد  روز مي132يخبندان در سال حدود 

مراتع اين منطقه جزو مراتع ييالقي بوده و دام عشاير 
 از اوايل خرداد در منطقه وارد شده و در فصل اغلب

عنوان  ه ب1359قرق از سال . كنند تابستان از آن استفاده مي
كل منابع طبيعي احداث  آوري بذر توسط اداره محل جمع

اي  گياهان بوته الب منطقه را غپوشش گياهي . است شده
 Astragalusهاي  در بيرون قرق گونه. دهد تشكيل مي

adscendens  وDaphne mucronata فراوان هستند. 
هاي خوشخوراك از بين رفته و  رويه گونه دليل چراي بي هب

 اي  هاي بوته ندرت و آنهم در پناه گونه هخيلي ب
 در محدوده حفاظت شده از چرا . شوند مشاهده مي

  ، غالب استAstragalus adscendensهرچند گونه 
 Klucia ظيرنيادي زاي  هاي علوفه ولي گونه

odoratassima ،Delphinium cyphoplectrum  ،
Scorzonera calyculata ،Elymus hispidus var. 

hispidusو غيره پوشش خوبي دارند . 

 
 )ميليمتر( بررسيدر دوره كوهرنگ ايستگاه هواشناسي  بارندگي -1جدول 

 جمع

 ساالنه

Dec. Nov. Oct. Sep. Aug. July June May April Mars Feb. Jan. 
 ماه   

                    سال
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براي تعيين اثر دراز مدت قرق، بر روي پوشش 
در  ،  گياهي در داخل و بيرون قرقهاي مؤلفهگياهي، 

آمار برداري . گيري گرديد اندازه 1383 و 1382هاي سال
ابعاد پالتها با . صورت تصادفي سيستماتيك انجام گرفت به

انتخاب  متر 1*1توجه به ساختار پوشش گياهي موجود، 
و با توجه به تعداد پالت براساس نمونه مورد نياز . شد

در داخل هر . واريانس پراكنش پوشش گياهي تعيين شد
هاي دايمي   گونه پالت درصد پوشش تاجي، تعداد پايه

هاي  هاي جوان گونهو تعداد نهال) تراكم( رشقابل شما
 شمارش شده و درصد بقاياي گياهي) زادآوري (چندساله

 توليد گياهان چند ساله به .ديگرد يادداشت و خاك لخت 
هاي  تفكيك گونه و گياهان يكساله به تفكيك يكساله

در گياهان علفي . برگان علفي برداشت شد گندمي و پهن
قطع از يك سانتيمتري سطح خاك صورت گرفت و در 

توليد . اي رويش همان سال از بوته جدا گرديد گياهان بوته
در داخل پاكتهاي جداگانه قرار گرفته و برداشت شده 

ها  نمونه. دشبراي تعيين وزن خشك به آزمايشگاه منتقل 
اق در هواي آزاد خشك شدند و در در فضاي داخل ات

ها در دو توزين متوالي در  صورت عدم تغيير وزن نمونه
توليد .  وزن خشك آنها تعيين گرديد، روز10مدت 

د چراي دام قرار گرفته هايي كه در بيرون قرق مور گونه
بودند از طريق رابطه رگرسيوني بين پوشش و توليد آن 

براي شناسائي كامل . گونه در داخل قرق برآورد شد
هاي هرباريومي تهيه شده و در  ها، از گياهان نمونه گونه

ي يهرباريوم مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع مورد شناسا

 تعديل امليعوضعيت مرتع به روش چهار . قرار گرفت
 هاي مؤلفهدر نهايت . تعيين گرديد) 1381ارزاني (شده 

 قرق با هم بيرونگيري شده در داخل و  گياهي اندازه
هاي حاصل از  دادهميانگين دوساله  . شدندمقايسه
  و پوشش سطحپوشش گياهي هاي مؤلفهگيرهاي  اندازه

 و با استفاده t آزمون از طريق قرق بيرونخاك در داخل و 
 مقايسه شده و اثر Minitab نرم افزارهاي آمارياز 

 تفسير ي چرا و عدم چرا در تغييرات حاصلتيمارها
 . يدگرد 

 

 نتايج

 نمايش 4 تا 1هاي  و شكل2هاي حاصل در جدول  داده
جمع ، سالدو هاي  بر اساس ميانگين داده. است شده داده

دو بيشتر و حدود  در داخل قرق ،ها گونهتاجي كل پوشش 
 ). (P<0.01 بيرون قرق بود ربراب

بيشترين ها در داخل و بيرون قرق  غالب بودند و  بوته
). 1شكل ( در محدوده مورد بررسي داشتندپوشش را 

 درصد 46خارج قرق و پوشش  درصد تركيب 96حدود 
هاي   گونهمياندر . شتها اختصاص دا داخل آن به بوته

ن پوشش بيشتري Astragalus adscendensگونه اي،  بوته
 ولي پوشش آن در بيرون و داخل قرق تفاوت ،را داشت

 Daphne  پوشش گونه.(P>0.05)دار نداشت  معني

mucronata در بيرون قرق P<0.01)( گونه پوشش  و
Noaea mucronata  بودبيشتردر داخل قرق  P<0.01) .( 
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  نگفرمهاي رويشي در قرق كوهرتاجي پوشش  1382-83 دو سال  ميانگين-1شكل 

 
زياد در داخل قرق  چند ساله برگان علفي پهنپوشش 

ولي در بيرون قرق خيلي  بود، ها و نزديك به پوشش بوته
 داخل پوشش درصد تركيب 45حدود  .)(P<0.01 كم بود

چندساله برگان علفي   را پهنبيرون قرقدرصد  1/3و 
 ،Klucia odoratassimaهاي  گونه .تشكيل دادند

Scorzonera calyculata،Delphinium cyphoplectrum 

را نسبت به بقيه رين پوشش تشبه ترتيب بي .Galium spو 
 5/5 تا 13( دارا بودند پهن برگان علفي در داخل قرق

ها  اين گونه ).درصد تركيب پوشش تاجي داخل قرق
 ،Solenanthus stamineus هاي همراه گونه

Mesostemma kotschyanum، Medicago sativa و 

Tragopogon buphthalmoides كه تقريباً در خارج قرق
برگان   درصد پوشش تاجي پهن95 حدود ،ناياب بودند 

سهم گندميان  .دادند علفي چندساله داخل قرق را تشكيل 
حدود (كم داخل قرق،   تاجيپوششچندساله در تركيب 

از چهار . و در بيرون قرق، نيز خيلي ناچيز بود)  درصد7
 .Elymus hispidus varساله، دو گونه گونه گندمي چند

hispidus و Poa bulbosa  پوشش بيشتري به ترتيب
 .نسبت به بقيه داشتند

 III و I،IIهاي چندساله كالسهاي  پوشش تاجي گونه
. شده است  نمايش داده2در بيرون و داخل قرق در شكل 

 III در داخل قرق و كالس II و Iهاي كالس  پوشش گونه
در واقع بيشتر پوشش بيرون .  بيشتر بوددر بيرون قرق

تقريباً همه . دادند  تشكيل ميIIIهاي كالس  قرق را گونه
اي و مورد استفاده دام در بيرون قرق  هاي علوفه گونه

دار كمتر از داخل آن بودند و يا اصالً در   معنيطور به
 ). 2جدول (بيرون قرق مشاهده نشدند 

قدار كمي ثبت كه به م  يكسالهبرگان علفي  پهن
گرديدند، در مجموع خيلي ناچيز و گندميان يكساله ناياب 

 . بودند
در هر دو سال وضعيت مرتع در داخل قرق خوب و 

 .   بودفقيردر بيرون قرق خيلي 
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  در قرق كوهرنگو زادآوري  تراكم،پوشش تاجي )1382-83 (ميانگين دو ساله -2جدول 

���� ����)����( 	�
��) ������� �� ��	
�( ������) ������� �� ��	
�(����� �� ���� 
���� ����	 ���� ����	 ���� ����	 

Amygdalus orientalis 15/0 00/0 01/0 00/0 00/0 00/0 

Astragalus adscendens  a
 75/19 

a
 62/18 

b
 33

 
/1 

a
 85

 
/1 05/2 46/2 

Daphne mucronata b
 51/2 

a
 27/7 

b
 07/0 

a
 31/0 01/0 15/0 

Noaea mucronata a
 79/1 

b
 16/0 

a
 97/0 

a
 18/0 44/0 14/0 

� �� ���� ��� a
 26/24 

a
 06/26 

a
 38/2 

a
 34/2 50/2 75/2 

Arrhenatherum elatius 01/0 00/0 02/0 01/0 00/0 00/0 

Elymus hispidus var. hispidus a
 09/3 

b
 02/0 - - 00/0 00/0 

Melica persica 03/0 01/0 01/0 01/0 00/0 00/0 

Poa bulbosa a
 67/0 

b
 02/0 

a
 16/1 

b
 04/0 00/0 00/0 

 ����	�� �������	�� 

a
 81/3 

b
 06/0   00/0 00/0 

Allium sp. 05/0 00/0 11/0 00/0 00/0 00/0 

Cardaria draba 05/0 00/0 06/0 00/0 00/0 00/0 

Cirsium bracteusum 02/0 02/0 01/0 01/0 00/0 00/0 

Cousinia eriobasis  a
 69/0 

b
 07/0 

a
 51/0 

b
14/0 00/0 01/0 

Delphinium cyphoplectrum  a
 75/4 

a
 02/0 - - 13/0 00/0 

Eryngium billardieri 04/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 

Euphorbia sp. 00/0 00/0 01/0 00/0 00/0 00/0 

Galium sp. 86/2 00/0 29/0 00/0 56/1 00/0 

Geranium sp. b
 06/0 

a
 28/0 - - 00/0 00/0 

Klucia odoratassima 84/6 00/0 54/0 00/0 03/0 00/0 

Lactuca serriola b
 06/0 

a
 18/0 

b
 02/0 

a
 52/0 00/0 09/0 

Medicago sativa a
 21

 
/0 

a
 01/0 02/0 01/0 00/0 00/0 

Mesostemma kotschyanum a
 67/0 

b
 01

 
/0

 
 

a
 69/0 

b
 02/0 00/0 00/0 

Phlomis olivieri 04/0 00/0 01/0 00/0 00/0 00/0 

Poglygonum luzuloides 00/0 04/0 00/0 16/0 00/0 00/0 

Scariola orientalis 00/0 03/0 00/0 08/0 00/0 00/0 

Scorzonera calyculata 96/5 00/0 - - 12/0 00/0 

Silene persica 01/0 00/0 02/0 00/0 02/0 00/0 

Solenanthus stamineus a
 91/0 

b
 01/0 

a
 18

 
/0 

b
 01

 
/0 00/0 00/0 

Taraxacum sp. b
 02/0 

a
 24/0 

b
 03/0 

a
 41/0 00/0 00/0 

Tragopogon buphthalmoides a
 26/0 

b
 04/0 

a
 27

 
/0 

b
 12

 
/0 00/0 00/0 

Xilerion tataricum a
 15/0 

b
03/0 

a
 27

 
/0 

b
 06

 
/0 00/0 00/0 

��� ��� ����	�� ���! ����� a
 73/23 

a
 98/0 - - 86/1 10/0 

���"#$ ����	�� ��� 00/0 00/0     

��� ��� ���"#$ ���! ����� a
 36/0 

b
 11/0     

%& ��� a
 16/52 

a
 20/27   36/2 85/2 

����	�� ��� � a
 80/51 

a
 09/27     

 

  
    

 دار ندارند  قرق داراي حروف مشترك هستند، از نظر آماري اختالف معني كه در داخل و بيرون مؤلفههاي هر  ميانگين
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  كوهرنك در قرق III و I ،IIهاي چندساله كالسهاي  گونهپوشش تاجي  1382-83دو سال  ميانگين -2شكل 

 
 مشاهده 2هاي چندساله در جدول  تراكم گونه

ها در داخل و  تراكم گونهتفاوت در معموالً . گردد مي
ها همخواني  ن با تفاوت پوشش تاجي بيشتر گونهبيرو

 Daphne  هاي تراكم در گونه. نمود داشت و از آن تبعيت 

mucronata و  Lactuca serriola طور به در بيرون قرق 
 و Cousinia eriobasisهاي  هدار بيشتر بود و درگون معني

Noaea mucronata قرق زيادتر بودداخل  در. 

برگ علفي  اي و پهن ي بوتهها در برخي از گونه
ها در داخل و  برخي از گونه. مشاهده گرديدزادآوري 

برخي ديگر در خارج قرق و برخي نيز در هر دو محل 
بيشترين مقدار زادآروي ). 3 و 2جداول  (.زادآوري داشتند

 و در بيرون قرق ثبت Astragalus adscendensدر گونه 
 در داخل قرق  زادآوريNoaea mucronataدر گونه . شد

 Daphneكه گونه  خيلي بيشتر از بيرون بود، در حالي

mucronata اين .فقط در بيرون قرق زادآوري داشت 
بيشترين زادآوري .  قرق زادآوري نداشتداخلگونه در 

 و در داخل قرق .Galium spبرگان علفي در گونه  در پهن
 فقط در بيرون قرق Lactuca serriolaگونه . مشاهده شد

 Kluciaزادآوري محدودي نيز در گونه . ادآوري داشتز

odoratassima عمل آمدب. 

هاي گياهي نيز تا  روند تغييرات ميزان توليد گونه
ها تبعيت  حدودي از روند تغييرات پوشش تاجي گونه

هاي چندساله با توليد قابل توجه و نيز  گونه. داشت
ر برگ علفي و گندمي د هاي پهن مجموع توليد يكساله

ها توليد  اي  بوته،در مجموع. است شده  نشان داده3 شكل
 خود اختصاص قرق بهاصلي را به خصوص در خارج 

گندميان . ندشتها در توليد نقشي ندا  و يكسالهدادند
نزديك . ندشتش ناچيزي در آن داقها ن اي چندساله و بوته

ها تشكيل شده و   درصد توليد خارج قرق از بوته99به 
 را در آن اي  نقش عمدهAstragalus adscendensگونه 
 15 حدود Daphne mucronataتوليد گونه . نمودبازي 

توليد مربوط به درصد  61در داخل قرق . بوددرصد 
برگان علفي و   درصد آن به پهن30ها و نزديك به  اي بوته

گونه .  درصد به گندميان چندساله تعلق دارد9حدود 
Elymus hispidus var. hispidus ، ًهمه توليد  تقريبا 

برگان  كه توليد در پهن  درحالي؛ددا گندميان را تشكيل مي
 Kluciaترتيب به چهار گونه   و بهطور عمده بهعلفي 

odoratassima،Delphinium cyphoplectrum ، 
Tragopogon buphthalmoides و Galium sp. تعلق 

؛ دنداد  درصد توليد كل را تشكيل مي25 و حدود شتدا
 .نمودندها توليد    بقيه را باقيمانده گونههك درصورتي
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 ها در قرق كوهرنگ  توليد برخي از گونه 1382-83دو سال  ميانگين -3شكل 

 
، در III و I،IIهاي  هاي چندساله كالس توليد گونه

شده   نمايش داده4 شكلبيرون و داخل قرق كهيان در 
اي چندساله در ه در متوسط دو سال، توليد گونه. است

 1563 كيلوگرم در هكتار، و در بيرون آن 1844داخل قرق 

 درصد توليد 38حدود . هكتار برآورد شد كيلوگرم در
 درصد توليد بيرون قرق به 2/1داخل قرق و حدود 

 . تعلق داشتII و Iهاي  هاي كالس گونه
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 كوهرنگ در قرق III  وI ،II هاي هاي چندساله كالس گونه 1382-83 دو سال  ميانگين توليد-4شكل 

 
آن بيرون بيشتر از بقاياي گياهي پوشش در داخل قرق 

كمتر از خاك لخت و )  درصد9/3 و 9/15به ترتيب (
 تفاوت آنها از و)  درصد3/57 و 4/35به ترتيب ( آنبيرون 

 ). (P<0.01 بوددار  نظر آماري معني
 

 بحث 

 و زيادها در داخل قرق  گونهتاجي جمع كل پوشش 
اي در داخل  پوشش بوته. بود آن بيرون برابر نزديك به دو

هر چند . و بيرون قرق بيشتر از ساير فرمهاي رويشي بود
برگان علفي و   ولي پهن،ها زياد بودند در داخل قرق بوته
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گندميان نيز زياد بودند و در بيرون قرق اين دو فرم 
چراي شديد در اطراف قرق . رويشي خيلي كم شدند

 شده كه پوشش گياهان علفي كم شده و بيشتر آنها موجب
 Astragalusگونه از سطح مرتع حذف شوند و دو 

adscendens  وDaphne mucronata در آن غالب  
   اولي هم در داخل  و هم در بيرون قرق،  گونه. شوند

. ونه دوم در بيرون پوشش بيشتري داشت ولي گ،بودغالب 
هاي  برخي از پايهدي است كه شدت چرا گاهي به ح

 مورد چرا قرار Astragalus adscendensتر گونهجوان
 ،ها هاي چوبي برخي از پايه گرفته و حتي بخشي از قسمت

كه رسد  به نظر مي. است چريده شده)  بزويژه هب(توسط دام 
. ترند و مسنهاي اين گونه در داخل قرق بزرگتر  پايه

هاي آن در  پايههم  پوشش تاجي، نسبت كه به طوري به
داخل قرق كمتر هستند و هم پوشش به ازاي هر پايه، در 

  برابر است5/1داخل قرق بيشتر از بيرون آن بوده و حدود 
  هاي اين گونه  است كه در بيرون قرق پايهبدين معني و

با توجه به زادآوري زياد آن در بيرون . جوانتر و زيادترند
 در سالهاي آينده گونه انتظار بر اين است كه تراكم  قرق،

 ولي در داخل قرق زادآوري ،در اين عرصه  بيشتر شود
در واقع حضور و افزايش ساير . اين گونه خيلي كمتر بود

 را براي زادآوري اين ، فضاي الزم در داخل قرقها گونه
 و بدين ترتيب كاهش تراكم آن ستا  محدود نمودهگونه

 موجود در  تفاوت كم احتماالً. تر است در آينده محتمل
پوشش تاجي اين گونه در داخل و بيرون قرق، طي مدت 

توان  بنابراين مي. است  كه مرتع قرق بود، ايجاد شدهزماني
غالب اين رويشگاه در و گفت كه گونه غير خوشخوراك 

، در حال كاهش و در عرصه آن در داخل ،اثر قرق مرتع
مطالب مطرح شده .  باشد تحت چرا در حال افزايش مي

  Daphne mucronata مورد اين گونه، در مورد گونه در
 در فقط بوده و در اين گونه زادآوري كم. نيز صادق است

 ولي ،تر هاي داخل، مسن پايه. مشاهده شدقرق بيرون 
اين . ند بودهاي بيرون جوانتر و شاداب تر تر، و پايه ضيف
در  ، Stephenson (1983)   و  Holchekها با نتايج يافته

دو  ساله در 22سي پوشش تاجي داخل و خارج قرق برر
اين . ، مطابقت دارد Artemisia tridentataرويشگاه 

 سايت مورد مطالعه،در هر محققان گزارش نمودند كه 
 در داخل و Artemisia tridentata گونهپوشش تاجي 

 ، Tukel  (1984).  غالب بودرويشگاهخارج قرق هر دو 
 و Salvia criptanthaدو گونه گزارش نمود كه 

Asphodeline isthmocarpa تحت چراي شديد بدون 
ارش نمود كه  گز،)1380 (قنبريان. كنترل دام زياد شدند

فرمهاي  ، قرق سال33آباد شيراز پس از  در منطقه حسين
رويشي گندميان بيشترين پوشش را در داخل قرق و 

  . قرق داشتندبيرونها در  اي بوته
در داخل قرق نيز  چند ساله لفيبرگان ع پهنپوشش 

 ولي در بيرون قرق ،ها بود زياد و نزديك به پوشش بوته
 كه اكثردر داخل قرق ها  گونهپوشش اين . خيلي كم بود
 برابر 20بيش از    بودند،II و Iهاي كالس آنها از گونه

 ، Klucia odoratassimaهاي  گونه. بودقرق بيرون 

Scorzonera calyculata، Delphinium cyphoplectrum 
نسبت به بقيه پهن برگان  در داخل  قرق .Galium spو 

پوشش . را دارا بودندرين پوشش تشبه ترتيب بي ،علفي
ها در بيرون قرق نتيجه  خيلي ناچيز برخي از اين گونه

ها از عرصه  چراي شديد دام بود كه باعث حذف اين گونه
 گسترش  و در عوض قرق موجب نشو و نما و شدهمرتع 

هاي خيلي   پايه قرقبيروندر . است پوشش آنها شده
م در هاي و آن ها فقط در پناه گياهان بوته محدود اين گونه

هاي  ساير گونه. ندشد فاصله كمي از قرق يافت مي
برگ علفي موجود در بيرون قرق آنهايي بودند كه  پهن
 ،قبل ورود دام به عرصه توانستند در اول فصل رويش مي

 Geranium گونه مانندخودرا به اتمام برسانند، رويش 

toberosum  و يا در برابر چراي دام به هرشكلي مقاومت
  Lactuca serriola يا  و.Taraxacum sp  گونه مانندكنند،  

تا   به سطح زميناكه با پهن شدن و چسبيدن برگه
پوشش گندميان نيز هر . مانند حدودي از چرا مصون مي

برگان علفي بود، ولي در بيرون قرق  نچند كمتر از په
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هاي  پوشش گونهدر مجموع، . خيلي ناچيز بودند
  در III در داخل قرق بيشتر و كالس II و Iهاي  كالس

اين يافته با نتايج تحقيقات زيادي . بيرون قرق بيشتر بود
گزارش نمود  ، Tukel (1984) .شرح زير مطابقت دارد هب

در منطقه نيمه خشك  ساله 30يك قرق  در داخل كه
 عرصه ازداري  طور معني بهتاجي پوشش  كل كوهستاني،

،  Festuca ovinaهاي   گونهبيشتر بوده وچراي مداوم با 
Bromus tomentellus و Poa bulbosaطور پيوسته   به

 و  Romo شبنا به گزار .تحت چرا كاهش پيدا كردند
Redmann  (1975) ،چرا  سال از30مدت  در مرتعي كه به 

 از Ceratoides lanataاي  علوفه گونه  محافظت شده بود،
داري از مراتع  طور معني نظر پوشش تاجي و سطح يقه به

، Smith & Schmutz (1975) .چرا شده مجاور بيشتر بود
در مراتع حفاظت شده بياباني آريزونا گزارش نمودند كه 

برگ  پهن سال گياهان خوشخوراك گندمي و 47 پس از
 . يافتند افزايش علفي

ش ق نبرگان علفي پهندر مجموع گندميان دائمي و 
 99نزديك به  و ندشت داتوليد بيرون قرقناچيزي در 

شد و گونه  ميها تشكيل  درصد توليد خارج قرق از بوته
Astragalus adscendensرا در آن بازي اي  نقش عمده 

 و ها توليد مربوط به بوتهدرصد  61در داخل قرق . درك مي
 9برگان علفي و حدود   درصد آن به پهن30نزديك به 

 گونه ،از گندميان. شتدرصد به گندميان دائمي تعلق دا
Elymus hispidus var. hispidus ًهمه توليد گندميان را  تقريبا 

طور  بهبرگان علفي  كه توليد در پهن د در حالياد تشكيل مي
 ، Klucia odoratassimaترتيب به چهار گونه   و بهعمده

Delphinium cyphoplectrum  ،Scorzonera 

calyculata.و Galium sp.25 و حدود شت تعلق دا 
افزايش توليد در . ندادد درصد توليد كل را تشكيل مي

  Pieper، )1368(وهابي هاي قرق شده توسط  عرصه

 (1998) و    Hart ، )1380(ياوري و همكاران ، (1968)

Ashby  است گزارش شده )1380 (موسويو.  

ها در داخل و بيرون با  تراكم گونهتفاوت در معموالً 
ها  همخواني داشته و از  تفاوت پوشش تاجي بيشتر گونه

ها با زادآوري و تكثير  تغيير در تراكم گونه. نمود آن تبعيت 
اي و  هاي بوته  در برخي از گونه.گيرد گياهان صورت مي

در برخي از . ديدمشاهده گرزادآوري برگ علفي،  پهن
 ولي ،هاي گياهان علفي هرچند زادآوري مشاهده نشد گونه

قابل ها از طريق غير جنسي  تكثير و گسترش اين گونه
هاي  در هر صورت پوشش خوب بيشتر گونه. لمس بود

ي تكثير و ي در داخل قرق نشان داد كه توانايا علوفه
ش افزايگسترش بيشتر آنها در شرايط قرق وجود داشته و 

ها موجب افزايش تراكم و در نهايت پوشش  زادآوري گونه
هاي  وجود زادآوري زياد در گونه. است شدهتاجي آنها 

Astragalus adscendens و Daphne mucronata در 
ها در بيرون   زياد اين گونه و تراكم پوشش بيرون قرق،

اي  هاي علوفه كه در گونه  در حالي،نمايد توجيه ميرا قرق 
 در آنهاباعث افزايش ري جنسي و تكثير غير جنسي زادآو
  .    است  شده قرقداخل

 از بيرون همواره بيشتردر داخل قرق بقاياي گياهي 
نسبت به اراضي افزايش بقاياي گياهي در قرق . بودقرق 

 Potvin،  (1997) و همكاران  Bergهاي  با يافته ،چرا شده

 .بقت داردمطا) 1368(وهابي  و Harrison (1994) و 
 ساله در منطقه كوهرنگ نشان داد 24 كلي قرق طور به

كه مراتع اين منطقه در فصل رويش تحت چراي شديد 
 از شود در اثر تكرار برداشت دام قرار دارند كه سبب مي

، امكان رشد و تكثير فراهم نشده و اين اي گياهان علوفه
شد و ر. گياهان به تدريج از عرصه مراتع حذف شوند

عالوه تراكم و  ه باي در داخل قرق رش گياهان علوفهگست
 يك مرتع خوب در منطقه را نويد وجودشادابي آنها، 

دليل عدم مطالعه قرق از سالهاي اوليه احداث  هب. دهد مي
 ، دقيق مقدور نبودطور بهان مدت قرق آن، تعيين طول زم

امكان اصالح مراتع منطقه با  دهد كه نشان مينتايج ولي 
 توانو براي دستيابي به  ها وجود دارد ده از اين گونهستفاا
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برداري مجاز و ظرفيت  توليد مراتع منطقه، رعايت حد بهره
 .چرايي مرتع الزم است
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Abstract 
 

     The pressure of livestock grazing and overall utilization of rangelands have caused vegetation and soil 
degradation in many natural rangelands of Iran. Grazing prevention is one of the rangelands rehabilitation 
methods, which is effective in renovation of rangelands. The effect of 24 years of grazing protection were 
studied on vegetation dynamics of Kuhrang region, in two years growing seasons (2003 and 2004). 
Parameters from rangelands characteristics were collected and analyzed. Results showed that after 24 
years livestock exclusion in Kuhrang, total inside canopy cover was higher than outside (P<0.01). Grasses 
and forbs were higher inside than outside (P<0.01), but shrubs were not significantly different (P>0.05). 
Over half of inside canopy cover belonged to decreasers and increasers, which were little or negligible 
outside of exclosure and 95 percent of outside plant composition belonged to invaders. Most desirable 
species had greater inside cover than outside(P<0.01). Klucia odoratassima, Scorzonera calyculata and 
Delphinium cyphoplectrum had greatest inside canopy cover, than other forbs. More than half of inside 
and 95 percent of outside cover referred to decreasers and increasers. Approximately 38 and 1.2 % of 
inside and outside forage production belonged to decreasers and increasers respectively. Regeneration 
was higher outside of exclosure in Astragalus adscendens, in first year. Litter was higher inside and bare 
soil outside the exclosure (P<0.01). Inside and outside range condition  was good and very poor, 
respectively.  

 
Key words: Semi-arid rangelands, canopy cover, prodution, density, exclosure, Kuhrang.   

 


