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 دهيچك
هاي  درصد گونه  نقاط ضعيف يا خيلي ضعيف بوده وبيشتروضعيت مراتع كشور در براساس مدارك و گزارشهاي موجود،     

 مطالعه تغييرات پوشش گياهي تحت شرايط قرق و چراي دام .باشد هاي مرغوب مرتعي بسيار زياد مي نامطلوب در مقايسه با گونه
تأثير قرق در روند تغييرات پوشش گياهي مراتع  .مراتع كشور اهميت بسزايي دارداي از مشكالت حاد موجود در در شناخت پاره

بنابراين .  مورد مطالعه قرار گرفت1385 تا 1380 متر از سطح دريا، از سال 1450طبيعي در منطقه اركوئين استان زنجان با ارتفاع 
گيري ميزان توليد ساالنه از پالتهاي د و جهت اندازه گياهي در داخل و بيرون قرق داخل پالتهاي ثابت بررسي شپوششتغييرات 

كه  به طوري.انجام شدT مقايسه تغييرات عاملهاي مورد بررسي و عناصر مربوط به خاك با استفاده از آزمون . تصادفي استفاده شد
واكنش ). >P 01/0(ار است د ها از نظر آماري معني نتايج نشان داد كه پوشش تاجي كل در قرق افزايش يافته و تفاوت ميانگين

 و) >Astragalus achtalensis ) 05/0 Pهاي   گونه1385فرمهاي رويشي نسبت به عامل قرق و چرا يكسان نبوده و در سال 

Stipa barbata ) 01/0 P< (در داخل قرق، از اين رو .  برخوردار بودند1381داري نسبت به سال  از افزايش پوشش تاجي معني
كه در بيرون قرق نيز به طوري. ها كاسته شد  درصد افزايش يافته و از سهم بقيه گونه7 در تركيب حدود رغوبهاي م سهم گونه

در طول . كه توليد علوفه نسبت به پوشش تاجي، بيشتر تابع نوسانهاي بارندگي بوددر حالي. ها يك درصد زياد شد سهم اين گونه
متري خاك  سانتي30-15متري خاك داخل و بيرون قرق و در عمق  سانتي15-0دوره بررسي ميزان ماده آلي و ازت در عمق 

  .دار داشت  افزايش معني،بيرون قرق
 

 .  مرتع، قرق، پوشش تاجي، تركيب گياهي، توليد علوفه:هاي كليديواژه
 

 مقدمه 
برداري نامناسب باعث كاهش در قدرت رويشي،  بهره

هاي  گونههاي  كاهش زادآوري و عدم استقرار گياهچه
 تا زماني كه جمعيت .)1377مقدم،( شود  ميباارزش مرتعي

دام در هر اكوسيستم متناسب با ظرفيت آن باشد، به منابع 
 خسارتي وارد ،باارزش آن همچون آب، خاك و گياه

كه چراي مناسب دام، در مقايسه با گردد، بطوري نمي
هاي مرغوب   باعث حفظ گونه،برداري نامناسب بهره



 ...گياهي تغييرات پوشش ثير قرق و چرا برأت

 

494

و خوشخوراك در تركيب گياهي و همچنين دوام مرتعي 
 ,Pitts & Bryant (گردد توليد در اكوسيستم مرتعي مي

 .)Heitschmidt et al., 1987 و1987
 et al.(1992)  Yorks با هدف مشخص كردن مقدار و

  دره پاين درزارهاي جهت تغييرات پوشش گياهي بوته
 تا 1989بين سالهاي جنوب غربي ايالت يوتاي آمريكا، 

زارهاي مزبور را مورد  تفاوتهاي پوشش گياهي بوته ،1992
ثرترين عامل بهبود ؤبررسي قرار داده و در نهايت م

گرايش و وضعيت مراتع مزبور را تعديل چراي دام 
و همچنين  Roux & Conner 1995)( .برشمردند

ب ، مهمترين عوامل تخري)1365 (اختصاصي و همكاران
قه پشتكوه يزد را چراي بيش از پوشش گياهي مراتع منط

 وهابي. اند حد ظرفيت و پراكنش نامناسب دام برشمرده
 19 سال قرق و چراي دام را در 5ثير مدت أت) 1368(

 ،مورد بررسي قرار دادتيپ گياهي منطقه فريدن اصفهان 
ميان دار    معني از تفاوتتيكاكه نتايج بررسي وي ح

 .بود قرق مزبور 17داخل و خارج 
ان پوشش ي ساله در مراتع پاكستان، م6 يك بررسي  در
رون قرق ي در داخل و بها   و بوتهيبرگان علفان، پهنيگندم

 مداوم، يد و تحت چرايدار مشاهده نگرد يتفاوت معن
 Artemisia depressaب گونه يد علوفه و درصد تركيتول
 .)(Noor et al.,1991بود ها  گونه هيشتر از بقيب

 گــزارش نمودنــد كــه در ،)1380 (نزه و همكــارايهــو
كل  سال قرق،    10پس از    گرم خوزستان،    يمه استپ يمراتع ن 

برگان چندساله كـالس     كه به نحو عمده پهن     يپوشش تاج 
II ــ ــامل م ــزا  ي را ش ــرق اف ــل ق ــد، در داخ ــتيش يش  اف
)Hart & Ashby (1988شدت چـرا در مراتـع   ي در بررس 

 ، سـال 55 بـه مـدت   Bouteloua gracilisبا گونـه غالـب   
 در  يبرگـان علفـ   قـه پهـن   يد و سطح    ي كه تول  داشتنداعالم  

دار  ين آنها معن  ي تفاوت ب  يط چرا كمتر از قرق بود، ول      يشرا
 سـال،   50ز پـس از     يـ كـا ن  ي آمر يدر مراتع اوكالهمـا   . نبود

شتر از عرصه چـرا     يدر قرق ب  ها    گونه د علوفه يكثرت و تول  
ــ  ــود، ولـ ــده بـ ــ يشـ ــا معنـ ــتالف آنهـ ــودي اخـ  .دار نبـ

)Berg et al., 1997(  زان يـ ر تعـداد دام، م يثأ تـ يدر بررسـ
 كه  گندميزار و    جامعه درمنه  يد علوفه رو  ي و تول  يبارندگ

 يشـرق در شـمال   سـال    20 بمـدت    1961 تا   1941از سال   
ـ  يدار ي كه تفاوت معن   ند نشان داد  ،شدانجام  اوكالهاما   ن ي ب

 درصـد آن    89د كـه    يزان تول يتعداد دام در واحد سطح با م      
ل داده  ي تـشك  برگان علفـي    پهن درصد آن را     11 و   ميانگند

 مختلـف   يهـا   ر سال يثأ ت .)<05/0P( وجود نداشت    ،بودند
 بـوده و    يشتر از تعداد واحد دام    ي ب يليد خ يزان تول ي م يرو

 و Schizachyrium scopariumر يـــ نظييهـــا گونـــه
Eragrostys rtichodesيزان بارنـدگ يـ ر ميثأتتحت شتر ي ب 

 ).Robert et al.,2004( ساالنه بوده است
ط ي تحت شراياهيرات پوشش گيي مطالعه تغ،نيبنابرا

 تواند  مين روابطي از ايا دام در شناخت پارهيقرق و چرا
 مطالعه روند ن جهتيبه هم. داشته باشد ييت بسزاياهم
رات يي در داخل و خارج قرق و تغي نباتيها رات گونهييتغ

 ي مورد بررس منطقهياهيپوشش گت ي در وضعياحتمال
ق ين تحقي اهداف انيمهمتر مورد مطالعه از ي سالهايط

 .است  بوده
 

 مواد و روشها
  طرحيمنطقه اجرامشخصات ) الف

 جاده 65لومتر يدر ك هكتار 4به مساحت ن يقرق اركوئ
 و درجه 36 يياي با مختصات جغراف،جاري ب-زنجان

قه طول ي دق6  و  درجه46 و يقه عرض شمالي دق18
 از سطح دريا  متر1500-1450 يدر دامنه ارتفاع  ويشرق
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 متوسط .است در قسمت جنوب استان زنجان واقع شده و
 است كه بيشترين مقدار متر در ساليلي م8/307 يبارندگ

و بهار )  درصد38(بارش در اين منطقه در فصول زمستان 

 7/2(و كمترين مقدار بارش در تابستان )  درصد35(
و با بافت  خاك محل قرق عميق .شود نازل مي) درصد

 . باشد مي يرس
 

  ساله در منطقه اركوئين8 پراكنش بارندگي ماهانه در طول دوره بررسي و ميانگين -1جدول 
 ماه
 
 سال

بان مهر
آ

من دي آذر 
به

فند 
اس

دين 
رور

ف
شت 

ديبه
ار

 

داد
خر

 

داد تير
مر

ور 
هري

ش
النه 
 سا

گي
رند

با
 

81-1380 10 0/299/270/178./307/579/829/230 3/4 0 0 5/273
82-1381 0 2/235/710/162/640/368/583/242/580 3/100 5/389
83-1382 0 5/187/617/545/485/289/311/845/346/7 0 0 0/370
84-1383 0 3/502/288/318/538/654/180/408/180 0 0 1/307
85-1384 0 3/453/171/552/471/7 5/667/570/2 0 0 0 2/298

8/307 0 4/2 8/307/375/366/450/357/561/382/149/5 0/6  ساله8ميانگين 
 

 Astragalus achtalensis-Stipa منطقه يمرتعپ يت

barbata همراهچندساله  ياهيگ يها  گونهنيمهمتر بوده و 
 : پ عبارتند ازيت

Salvia multicaulis, Stachys lavandulifolia, 
Conringia perfoliata, Geranium tuberosum,  Poa 
bulbosa, Acantholimon tragacanthinum, 
Verbascum thapsus,  Astragalus brevidens, 
Convolvulus commutatus, Dendrostellera lessertii, 
Gundelia tournefortii, Astragalus alyssoides, 
Moltkia coerulae, Centaurea virgata, Cleom 
clotoiedes, Eringium bilardieri, Erysimum 
crassicaule, Onosma sirceum, Phlomis olivieri, 
Scariola orientalis, Stachys inflata, Onobrychis 
major,  Cetaurea behen 

 
 قيروش تحق) ب

. شددر واحدهاي نمونه انجام  ياهيپوشش گرات ييتغ
هر واحد نمونه شامل دو ترانسكت موازي به كه يبه طور
 متر از هم بود كه با فاصله 15 متر و با فاصله 30طول 

معين و جهت از پيش تعيين شده از نقطه شروع كه به 
بر روي هر .  مستقر شدند صورت تصادفي انتخاب گرديد،

 1*1 پالت ثابت با ابعاد 20 پالت و جمعاً 10ترانسكت 
اولين پالت با فاصله . متر در هر واحد نمونه مستقر بود

 متر از ابتداي هر ترانسكت و بقيه پالها نسبت به هم 5/0
 با 1381در سال ). 1شكل (با فاصله سه متر قرار داشتند 

ر استقرار سه واحد نمونه در داخل و سه واحد نمونه ديگ
گيري   مورد اندازهيعاملهابرداري  در بيرون قرق، يادداشت

.  ادامه يافت1385در پالتهاي ثابت شروع شده و تا سال 
 پالت در داخل و به همان 60  تعدادبدين ترتيب هر ساله

 يعاملها. تعداد نيز در بيرون قرق مورد بررسي قرار گرفت
درصد پوشش تاجي، تراكم گيري شامل  مورد اندازه

 درصد   درصد الشبرگ، هاي پايا، زادآوري گياهان، ونهگ
 . خاك لخت و سنگ و سنگريزه بود



 ...گياهي تغييرات پوشش ثير قرق و چرا برأت

 

496

 
 ي از نحوه استقرار ترانسكتها و پالتها در يك واحد نمونهي شما-1شكل 

 
 20در داخل قرق در     د  يتولميزان   يريگ ندازهاهرساله  

روش قطع و تـوزين      و به پالت تصادفي يك متر مربعي      
گياهان داخل كوادراتها به تفكيك گونه قطـع        . شدانجام  

، مبنـاي محاسـبه     و پس از خشك شـدن در هـواي آزاد         
ر خـ در سـال اول و آ     . توليد در واحد سطح قرار گرفـت      

متــري  ســانتي15-30 و 0-15اجــراي طــرح از اعمــاق 
بـرداري انجـام شـده و         خاك داخل و خارج قرق نمونـه      

در ها    ميزان ماده آلي نمونه     پتاسيم و   فر،عناصر ازت، فس  
رات ييـ  تغ يبـه منظـور بررسـ     . آزمايشگاه تعيـين گرديـد    

 در سال آخر نـسبت بـه سـال اول            مورد مطالعه  يعاملها
 .گرديد استفاده Tاز آزمون  ، طرحياجرا

 
 جينتا
 ياهي پوشش گ-1

 پوشـش كـل، پوشـش فرمهـاي رويـشي و            2جدول  
ســال ابتــدا و انتهــاي  را در دو  پوشــش برخــي از گونــه

پوشش تـاجي كـل     . دهد  بررسي در داخل قرق نشان مي     
). >01/0p( افزايش يافـت     81 نسبت به سال     85در سال   

دار در مقايـسه پوشـش         عدم وجود تفاوت معنـي     رغمبه
برگان علفـي پايـا در سـال          ها، گندميان و پهن      تاجي بوته 

ها كاهش و پوشش      آخر نسبت به سال اول، پوشش بوته      
مقايـسه  . برگـان علفـي افـزايش داشـتند         دميان و پهن  گن

ها نشان داد كه ميانگين پوشش در         پوشش تاجي يكساله  
 01/0( بـود    81دار بيـشتر از سـال          بطـور معنـي    85سال  

P< .(            دار   ميزان الشبرگ نيـز در سـال آخـر بطـور معنـي
  ). >P 05/0(بيشتر از سال اول بود 

 
 
 
 
 
 

  دومترانسكت
 شروع  

  

    ترانسكت اولشروع

  شروعنقطه

ها استقرار كوادراتنقاط  

11 12 13 14 1715 16 19 18 20

1 2 3 4 75 6 9 8 10

 عكس برداريپالتهاي
  شروعنقطه
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 با  اركوئيندر قرقهاي شاخص و الشبرگ   برخي از گونه ورويشي ي فرمهاي كل،تاجمقايسه ميانگين پوشش  -2جدول 
 85 و  81سالدر دو  tاستفاده از آزمون 

 P-value (%) 1385سال  (%) 1381سال  سال
 00/0 27/32 56/27 ميانگين پوشش تاجي كل

 80/0 60/1 72/1 ها تاجي بوتهميانگين پوشش 
 33/0 88/4 94/3 ميانگين پوشش تاجي گراسها

 15/0 33/9 93/7  تاجي فوربهاميانگين پوشش
 00/0 12/17 75/13 ها ميانگين پوشش تاجي يكساله

Stipa barbata 36/2 40/4 01/0 
Astragalus 

achtalensis 81/0 52/1 04/0 
Erysimum 

crassicaule 41/0 57/0 23/0 
Stachys inflata 97/1 2,67 36/0 

 02/0 77/9 53/7 برگميانگين پوشش الش
05/0 P<  :01/0 درصد،  5دار در سطح احتمال خطاي  معني P<  :05/0 دار در سطح احتمال خطاي يك درصد،  معني P> : دار غير معني 
 

تغييرات پوشش تاجي چند گونه شاخص در قرق به 
 از سال اول Stipa barbataپوشش تاجي . شرح زير بود

 1385و تفاوت آن در سال بررسي هر ساله افزايش يافت 
 01/0(دار بود   از نظر آماري معني1381نسبت به سال 

P< .(پوشش تاجي گونه ميانگين Astragalus 

achtalensis  نيز در سال آخر بيشتر از سال اول بود 
)05/0 P<.( ميانگين پوشش تاجي گونه Erysimum 

crassicaule   تفاوت 1381 نسبت به سال 1385در سال 
 نيز Stachys inflataدر گونه ). <P 05/0(دار نداشت  معني

اوت فهرچند پوشش در سالهاي بررسي زياد شد ولي ت
 .دار بين سالهاي مورد مقايسه وجود نداشت معنيآماري 

 مدر طول دوره بررسي، بارندگي ساالنه در دو سال دو
 ولي در بقيه ،و سوم خيلي بيشتر از ميانگين درازمدت بود

حال با اين.  داشت انگين درازمدت فاصله كميسالها با مي
بارندگي فصل بهار كه بيشتر در رويش گياهان مؤثر 

 كاهش ،باشد، ضمن رعايت اين روند در سال چهارم مي

در ). 1جدول(بيشتري نسبت به ميانگين درازمدت داشت 
ها و فرمهاي  اين بررسي همبستگي بين پوشش گونه

 اسفند، فروردين، يهاترتيب با بارندگي ماهرويشي به
ارديبهشت، خرداد، بارندگي بهاره و بارندگي ساالنه 

براساس نتايج، پوشش تاجي در بيشتر . محاسبه گرديد
ها و فرمهاي رويشي تنها با بارندگي ماه ارديبهشت  گونه

همبستگي خوبي نشان داد ولي بدليل كم بودن سالهاي 
 .ار نبودندد  از نظر آماري معنيبدست آمدهآماري، ضرايب 

در سالهاي  در هر حال براي نشان دادن تغييرات حاصل
بررسي، نمودار تغييرات پوشش تاجي فرمهاي رويشي و 

هاي شاخص منطقه با بارندگي بهاره و ساالنه نشان  گونه
 . شود  مي داده

در فرمهاي رويشي و ميزان پوشش تاجي ن يبنابرا
 روند هرچند. ها در سالهاي مختلف متفاوت بود گونه

تغييرات پوشش متفاوت بود ولي نوسان اين تغييرات در 
كه در سالهاي دوم و بيشتر موارد مشابه هم بود، بطوري
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چهارم پوشش كاهش و در سالهاي سوم و پنجم افزايش 
شايد كاهش پوشش تاجي در سال ). 2شكل (داشت 

چهارم را بتوان به كاهش بارندگي در اين سال نسبت داد 
شش در سال دوم با افزايش بازندگي اين ولي كاهش پو
همچنين تغييرات پوشش تاجي در گونه  . سال منطبق نبود

Stipa barbata و نيز تا حدودي در گونه Stachys 

inflata يهارغم نوسان به از اين روند تبعيت نكرد و 
). 3شكل (ها همواره زياد شد  بارندگي، پوشش اين گونه

اري همبستگي بين د همين موضوع باعث عدم معني
  .  بودها  تاجي در اين گونهبارندگي و پوشش
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به تراكم گونه، پوشش تاجي را نوسان بارندگي نسبت 
با اينحال در مقايسه ميانگين . گذارد بيشتر تحت تأثير مي

 پايا در داخل  برگان علفي ها، گندميان و پهن اي  تراكم بوته

، تفاوت )3جدول  (85 و 81و بيرون قرق در سالهاي 
 ).<P 05/0(دار آماري بين آنها مشاهده نشد  نيعم

 
 t با استفاده از آزمون1385 و 1381 تراكم فرمهاي رويشي داخل و بيرون قرق در سالهاي  مقايسه ميانگين-3جدول 

 بيرون قرق داخل قرق

 1381سال  تراكم
)تعداد در متر مربع(

 1385سال 
 )تعداد در متر مربع(

P-value 
 1381سال 

تعداد در متر (
 )مربع

 1385سال 
 )تعداد در متر مربع(

P-
value 

 60/0 30/0 72/0 07/0 25/0 43/0  ها تهتراكم بوميانگين 
 27/0 85/0 97/0 79/0 15/1 13/1  تراكم گندميانميانگين 

 74/0 05/3 92/2 61/0 28/2 50/2 برگان علفي تراكم پهنميانگين 
05/0 P< : 01/0 درصد،  5دار در سطح احتمال خطاي  معني P< :  05/0دار در سطح احتمال خطاي يك درصد،  معني P>  :دار غير معني 

 
در قرق ) در پايان فصل رشد ( حداكثر ميزان توليد 

 كيلوگرم در هكتار و 467مربوط به سال سوم با ميزان 
 كيلوگرم در 308حداقل آن نيز در سال چهارم با ميزان 

توليد نسبت به پوشش تاجي كه يبه طور. هكتار بود

فه كل توليد علو. تري با بارندگي داشت يهمبستگي منطق
در قرق با بارندگي همبستگي مثبت داشت و بيشترين 

  ،)r =77/0(مقدار همبستگي با بارندگي بهاره بدست آمد 
 . دار نبود  از نظر آماري معنيبدست آمدهولي ضريب 

 

0

100

200

300

400

500

1380-81 1381-82 1382-83 1383-84 1384-85 ميانگين

تر)
ليم

(مي
ي 
دگ
بارن

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

ار)
هكت

در 
رم 

لوگ
(كي

يد 
تول

بارندگي بهاره بارندگي ساالنه توليد

 
 )1381-85(تغييرات توليد گياهي در قرق اركوئين و مقايسه آن با تغييرات بارندگي ساالنه -4جدول 

 



 ...گياهي تغييرات پوشش ثير قرق و چرا برأت

 

500

 يعاملهاتركيب گياهي معيار مناسبتري از ن رو، ياز ا
. دهد گياهيست كه بهبود در وضعيت مرتع را بهتر نشان مي

 1381 نسبت به سال 1385نتايج نشان داد كه در سال 
 5سهم گياهان مرغوب در تركيب گياهي داخل قرق از 

هاي  از سهم گونه درصد افزايش يافته و 12درصد به 

كه در حالي). 5شكل (است  متوسط و نامرغوب كاسته شده
 درصد و 4 به 3هاي مرغوب از  در مجاور قرق سهم گونه

 درصد افزايش يافته و 12 به 9هاي متوسط از  سهم گونه
 .)6شكل ( درصد كاهش يافت 4هاي نامرغوب  سهم گونه
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 خاك -2

نتايج نشان داد كه ميانگين درصد ماده آلي و درصد 
 در عمق 1385 و 1380ازت خاك داخل قرق در دو سال 

 01/0 و 05/0ترتيب در سطوح متري به سانتي0-15
متري تفاوت  سانتي30-15مق دار بوده و در ع درصد معني

حال ميانگين درصد با اين. دار بين آنها مشاهده نشد معني
-15 و 15-0(ماده آلي و ازت خاك در هر دو عمق خاك 

 بيشتر از سال 1385مجاور قرق در سال ) متري سانتي30
 ).   >P 01/0( بود 1380
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 t با استفاده از آزمون 1385 و 1380قرق در سالهاي  مقايسه درصد ازت و ماده آلي خاك در داخل و بيرون -3جدول 
عامل مورد  بيرون قرق داخل قرق

 گيري اندازه
 عمق خاك

 1380سال  )سانتيمتر(
 )درصد(

 1385سال 
 P-value )درصد(

 1380سال 
 )درصد(

 1385سال 
 P-value )درصد(

 00/0 047/0 030/0 51/0 048/0 080/0 30-15 ازت خاك 00/0 059/0 032/0 01/0 052/0 037/0 0-15
 00/0 805/0 493/0 25/0 811/0 585/0 30-15 ماده آلي 00/0 013/1 552/0 04/0 893/0 690/0 0-15

05/0 P< : 01/0 درصد،  5دار در سطح احتمال خطاي  معني P< :  05/0دار در سطح احتمال خطاي يك درصد،  معني P> : دار غير معني 
 

ي درصد ازت و ماده آلي در سال  ميانگينهامقايسهدر 
داري بين داخل و بيرون قرق در  ، تفاوت معني1380

 05/0( سانتيمتري وجود نداشت 30-15 و 15-0اعماق 
P> .( در مقايسه ميانگين درصد  ،1385همچنين در سال 

 ميزان پتاسيم و فسفر خاك بين   درصد ماده آلي، ازت،
 سانتيمتري، 30-15 و 15-0داخل و بيرون قرق در اعماق 

  ).    <P 05/0(دار آماري مالحظه نشد  اختالف معني
 

 بحث 
نتايج نشان داد كه تأثير قرق در افزايش پوشش تاجي كل 
در منطقه اركوئين محسوس بوده و تغييرات مثبت در پوشش 

اين يافته . برگان علفي پايا ايجاد نمود تاجي گندميان و پهن
  Tukel (1984) وBock & Bock (1993) موافق با تحقيقات

 شاخص يها  گونهين پوشش تاجيانگيسه مي مقادر .باشد مي
 يش پوشش تاجي كه قرق موجب افزاشدن روشن يدر اركوئ

 گرديد Astragalus achtalensis و Stipa barbata هاي گونه
توجه مشاهده رات قابليي شاخص تغيها ر گونهيو در سا

 Astragalusرگ ب پهنياز آنجا كه گونه علف. نشد

achtalensis  منطقه  درمرغوبار ي بسيگونه علفيك 
اختالل در روند آن  كه شدت چرا  بودني تصور بر ا،باشد مي

قرق فرصت با اعمال اين گونه كه يبه طور. باشد  ايجاد كرده

گونه . افتيش ي آن افزايپوشش تاج دا كرده ويبهبود پ
 يها ر گونهي نسبت به سا كهزي نStipa barbata يگندم

 برخوردار يشتريب ينسب ياموجود در منطقه از ارزش علوفه
 يها افتهيج با ين نتايا .ط مشابه برخوردار بودياز شرا است،

  و همكارانياوريو ) 1380 (اني قنبر،)1384 (اكبرزاده
 .مطابقت دارد)1380(

 در منطقه يشي رويرات تراكم فرمهاييدر رابطه با تغ
قرق و مجاور ( طي در هر دو شرا كهمالحظه شدن ياركوئ
بوده و تغييرات قابل لمس  پايا برگان علفي پهن در )قرق
با . اند  نداشتهيارات قابل مالحظهيي تغيشي روير فرمهايسا
ن يشتري ب كه83 و 82 يسالها در يزان بارندگيمت به يعنا
با توجه به پراكنش  ودر منطقه اتفاق افتاده  يزان بارندگيم

 در .است   دادهيرو) بهار(ش يدر فصل رو كه مناسب آن
 يرجنسيق غي از طر كه خصوصاًياهاني گ،يطين شرايچن
برند، به يمط ين شراين بهره را از ايشتريشوند ب  ميريتكث

زان تراكم آنها در داخل و خارج قرق تحت ي مرسد ينظر م
ب يج تركينتا به يبا نگاه. است ن عامل قرار گرفتهير ايثأت
ب يرات تركيي كه تغشود  مين برداشتينطقه چن مياهيگ
اهان در ين گي ايزان كمي با ميكي ارتباط نزدمرغوباهان يگ

 .داشته است  منطقهياهيب جوامع گيترك
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اهان ي گيا  كه تنوع گونهيمورد بررسدر منطقه ن يبنابرا
 درصد 160 با حدود ها اين گونه،  كمتر بوداًنسبت مرغوب

ر مطالعه نسبت به سال اول در در سال آخنسبي ش يافزا
صاص ترات را به خودشان اخيين تغيشتريب، داخل قرق

 با يها گونهكه تنوع زان ي به هر م،گريان ديبه ب. اند داده
زان ي مناطق  كمتر باشد، مياهيب جوامع گيارزش در ترك

ر يشتر بوده و فرصت رشد و تكثي آنها بيفشار چرا بر رو
 يبردار با ادامه بهرهتاًيو نهااهان كمتر خواهد شد ين گيا
از ها  گونهني ايجيشاهد حذف شدن تدرد يشاه يرويب

 .ميباش مناطق ياهيب جوامع گيترك
د يزان توليج بدست آمده در خصوص ميبا توجه به نتا

ر يثأساالنه تحت تكل د يزان توليم،  آنيهاو نوسان
ريب همبستگي بين آنها ضبارندگي بهاره قرار داشت ولي 

ا ي ش ويست كه با افزا انينكته مورد توجه ا. دار نبود نيمع
 مقدار آن ،  در فصل رشديزان رطوبت و بارندگيكاهش م

 اعالم )1377( مقدم، ن خصوصيدر ا. ر بودييز در تغين
گر در ي به سال دي از سالي بارندگيهادارد كه نوسان مي

اهان و در يتواند رشد گ  ميخشكمهيمناطق خشك و ن
ر در يين تغير دهد و اييد شده را تغيقدار علوفه تولجه مينت
شتر ي بيگاهها  كسالهياهان چندساله تا سه برابر و در يگ

وتا ي ياباني بيا  ساله در مراتع بوته13ك دوره يدر . است
  برابر سال كم باران بود6د سال پرباران يز تولين
)Hutching & Stwart, 1953 ( ساله در 5ك دوره يو در 

اكبرزاده و (  برابر شد8ز حدود ي رودشور نيه استپمنطق
ن ي ا,.Robert et al) 2004( قاتي تحق.)1380،يارزان

 .  دينما  مييباني را پشتها افتهي
(1969) Hulet & Tumanek ر يثأدر ارتباط با ت

 د در فصل رشد،  اظهاريزان تولي بر ميپراكنش بارندگ
 يع با بارندگد علوفه در مراتع مرتفي كه تولدارند مي

 ياكبرزاده و ارزان و ژوئن در ارتباط بوده و   مييماهها
 يد در مراتع استپيزان تولي كه مداشتند اعالم) 1380(

  .  دارديش همبستگي فصل رويبا بارندگنيز شور  رود
 هطق عناصر موجود در خاك منيج حاصل از بررسينتا

ل و  در داخياهي گيايش بقايكه به تناسب افزا نشان داد
زان ازت ي مدت مطالعه، مين در طيخارج قرق منطقه اركوئ

ل بهم خوردن خاك مناطق يافته و به دليش يز افزايخاك ن
ز نفوذ ين خاك نيرين عنصر در اعماق زيخارج قرق، ا

  قابل لمسياست اما در داخل قرق فقط در قشر سطح كرده
 Johnstonبه نقل از ) 1381 (ن ارتباط سندگليدر ا. باشد مي

ف و همكاران يو همكاران و شر Dormaarو همكاران، 
 يايشتر بقايه بي متوسط باعث تجزيدارد كه چرا  مياعالم

 .ده استي خاك گرديتروژن عالي شدن ني و معدنياهيگ
ز مشابه با ي خاك نيزان ماده آليرات مييتغن رو، ياز ا

زان ماده ين تفاوت كه مي، با اتروژن در خاك بوديرات نييتغ
رسد كه عامل يبه نظر م. افتيش ي در داخل قرق افزايآل

 سندگل. است  را داشتهين ارتباط نقش اصليچرا در ا
دارد كه به تناسب شدت   مي اعالمي در مطالعه مشابه)1381(

است و به نقل از   خاك كاسته شدهيچرا از مقدار موادآل
و همكاران،  Heitschmidt از جمله يگرين دامحقق

Kemmedson ، Naeth با دارد كه  ياعالم م  و همكاران
 را يج مشابهي نتايعي در مراتع طبيي چرايهاشيانجام آزما

 .ندا گزارش كرده
تروژن و فسفر رابطه ين حضور عنصر ني كه بيياز آنجا

اد عنصر فسفر يحضور ز اين  با وجود، برقرار استيمعكوس
 توان به غلبه اثر مثبت  مي را خاكي در قشر سطحژهيوبه
ثر در ؤر عوامل مي نسبت به سايبات رسي و تركياهي گيايبقا

  به نقل از سندگلر نمود كهيتجمع فسفر سطح خاك تعب
 . توسط دومار مطابقت داردشدهقات انجام يبا تحق )1381(
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 سپاسگزاري
سسه تحقيقات جنگلها و ؤدانم از م بر خود الزم مي

ي مراتع كشور، مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيع
 جناب آقاي دكتر مرتضي ،زنجان و همكاران محترم طرح

اكبرزاده، مهندس محمد قاسم نبيي، مهندس سيد احمد 
موسوي به پاس زحماتي كه در اجراي اين طرح متقبل 

 . شدند، تقدير و تشكر نمايم
 

 منابع مورد استفاده
 در قــرق ياهيــ پوشــش گيهــاريي تغي بررســ.1384 .م اكبــرزاده، −

 .2 ، شماره12ابان جلد يرتع و بمجله م. كوهرنگ
ها بــر ير خشكــساليثأ تــيبررســ .1380 .ح ،ي و ارزانــ.م اكبــرزاده، −

ده مقـاالت   يـ  چك . رود شـور   ي منطقه اسـتپ   ياهيرات پوشش گ  ييتغ
ـ  ا يدار مرتع و مرتـع    يش مل ين هما يدوم سـسه  ؤران، انتـشارات م   ي
 . 1380قات جنگلها و مراتع،يتحق

ــصاصي، م − ــاكي، .اخت ــرافراز ،.م، خ ــستاني و.ع ،س  .1365 .ن،  باغ
 بخـش مطالعـات     ،سيماي طبيعـي و جغرافيـايي منطقـه گـاريزات         

 .مقدماتي پوشش گياهي و مراتع، سازمان جهاد سازندگي يزد

ات ي از خـصوص   يمدت بر برخـ    كوتاه ياثر چرا . 1381 .سندگل، ع  −
. Bromus tomentellus خـاك در چراگـاه   يائيمي و شيكيزيف

 .4، شماره 55جلد .راني ايعيمجله منابع طب
ب و تـراكم پوشـش      يـ  اثر قرق بر ترك    ي بررس .1380 .ع.ان، غ يقنبر −

- مرتـع ومرتـع    يش مل ين هما ي مجموعه مقاالت دوم   ، مراتع ياهيگ

 .262-254 ص ،1380ران، بهمن ماه ي در ايدار
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-نامه كارشناسي ارشـد مرتـع        پايان .يدن اصفهان فرو چرا در منطقه     

 .داري، دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تهران
 پوشش  يياي پو يبررس. 1380. م.، گ يواني و گر  ،.، ح ي، توكل .، ا ياوري −

 و  يبـردار  مختلـف بهـره    يتهايرير اعمال مـد   يثأ تحت ت  ي مرتع ياهيگ
ش ين همـا  يمجموعه مقاالت دوم  .  شمال خراسان  طي در شرا  ياصالح

 .186-175ص . 1380ران، بهمن ماه ي در ايدار مرتع ومرتعيمل

ـ  در ا  يدارمرتع و مرتـع    .1377 .م مقدم، −  انتـشارات دانـشگاه     .راني
 .صفحه470، تهران

ر قرق در   يثأ ت يبررس. 1380. ، ح يو صالح  .، ملكپور، ب  .زه، ح يهو −
مجموعـه  .  گـرم خوزسـتان    يسـتپ امـه يش مراتـع ن   يت و گرا  يوضع

ران، بهمـن مـاه     ي در ا  يدار مرتع ومرتع  يش مل ين هما يمقاالت دوم 
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Abstract 
As the documents and reports reveal, the condition of rangelands of Iran is poor or very poor in 
most areas; therefore, the percentage of invader species is dominant. The study of vegetation 
changes under strict exclosure and grazing is critical to understand the extreme problems of 
rangelands of Iran. The effect of exclosure and grazing was studied on the direction of 
vegetation changes of rangelands at Arquin site of Zanjan province at 1450 meter above sea 
level from 2001 to 2006. Three fixed pairs of transects with a total number of 60 plots were 
established inside of exclosure area and outside too. The annual forage production was 
measured by randomized plots. Comparison of  the data in first and last years of the study were 
done by T student sample test. The results showed that the total canopy cover of Arquin 
exclosure is increased inside in comparison with outside, and it is statistically significant 
(P<0.01). The response of growing forms to exclosure and grazing was different, and the 
canopy cover of Astragalus achtalensis (P<0.05) and Stipa barbata (P<0.01) increased 
significantly in 2006 in comparison with 2002. The vegetation composition changed also in the 
study area. The relative increase of  increasers in last year, was by 160 percent  to that of the 
first year inside the exclosure; whereas the changes were not apparent. The rate of plant 
production was specially depended on precipitation fluctuation and the amount of organic mater 
and nitrogen content at 0 to 15 cm of soil depth inside and outside of the exclosure and that of 
15-30 cm outsid has been increased significantly. 
 
Key words: rangeland, exclosure, canopy cover, vegetation  composition, forage production  


