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 چكيده

عه تغييرات پوشش گياهي تحت شرايط چراي مداوم و حفاظت از چرا در مديريت آتي رويشگاههاي مرتعي از اهميت مطال
بر پوشش گياهي مراتع واقع در محدوده ايستگاه ) 1365-83(همين انگيزه اثرات قرق دو دهه گذشته ه ب. اي برخوردار است ويژه

سه قطعه آزمايشي نسبتاً يكنواخت، هر يك به . پي استان يزد مطالعه گرديدعنوان الگويي از مراتع استه تحقيقات مرتع نير ب
 1383 تا زمان آماربرداري در 1365اين اراضي از سال .  هكتار در محدوده اراضي قرق شده ايستگاه انتخاب شد5/7مساحت 

آماربرداري . م منطقه مشخص گرديددر حاشيه اين اراضي نيز قطعات سه گانه مشابه، ولي تحت چراي مرسو. اند قرق كامل بوده
 و توزين صورت گرفت و جهت گيري سطح پالت و برآورد توليد با روش قطع از درصد پوشش و تراكم گياهان با شيوه اندازه

نتايج نشان داد كه قرق بر درصد پوشش و توليد كل گياهان .  استفاده شد هاي درون و خارج قرق از آزمون تي  دادهيها مقايسه
 در Stipa barbataو  Salsola rigida تحت تاثير قرق، دو گونه خوشخوراك ).p<0.01(گذارد دار مي  تاثير معنيعرصه

در محدوده قرق و خارج از آن فاقد  Artemisia sieberiدرصد پوشش، تراكم و توليد گونه . عرصه توسعه بيشتري يافته است
هاي نامرغوب  ده، ميزان درصد پوشش، تراكم و توليد علوفه گونه در عرصه چرا ش).p>0.05( است دار بوده تفاوت معني

Scariola orientalis   وacanthodes  Launaea و Noaea mucronata  ،ولي تفاوت آنها فقط بيشتر از قرق بود 
رق نشان داد كه  دو دهه ق  نتايج).p<0.05(دار شده است در توليد گونه اول، تراكم گونه دوم و پوشش و تراكم گونه سوم معني

 .باشد روند تغييرات پوشش گياهي در مراتع مناطق خشك كند مي
 

 . قرق، مراتع استپي، مناطق خشك، گياهان خوشخوراك، گياهان نامرغوب، چرا، يزد: ي كليدي ها واژه

 

  مقدمه

عوامل آب و هوايي، خاك، پستي و بلندي و 
موجودات زنده بر چگونگي گسترش جوامع گياهي در 

بنابراين حضور . نمايند شگاههاي مرتعي ايفاء نقش ميروي
افتد  يا حذف گياهان در يك مرتع، تصادفي اتفاق نمي

تغيير در تركيب ). 1377 و مقدم، 1375باغستاني ميبدي، (
گياهان و كاهش كمي و كيفي علوفه توليدي مراتع، 

توجهي در بكارگيري اصولي مديريت مرتع بوده  حاصل بي
ح وسيعي از رويشگاههاي مرتعي كشور با و متاسفانه سط

دستيابي به روند تغييرات . باشند ل مواجه ميضاين مع
پوشش گياهي در مراتع مصون از چرا و تحت چراي دام، 

ريزي و مديريت بهينه مراتع كشور، امري مهم  جهت برنامه
در اين رابطه نتايج مطالعات گسترده در سطح . باشد مي

ي نيز در برخي از مراتع ايران جهاني و در مقياس كشور
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اشاره شده در زيرباشد كه به برخي از آنها  در اختيار مي
  :است

در اثر كاهش فشار چراي دام بر مراتع موته اصفهان، 
در قرق . اند هاي گندمي چندساله افزايش يافته گونه
خواست حذف چراي دام به توسعه  ايزد

 Trigonellaو    Astragalus  chaborasicusهاي گونه

elliptica در مراتع حسين آباد شيراز  .كمك نموده است
 Bromus tomentellusنيز قرق دو ساله بر تراكم گونه 

 ساله مراتع 5در قرق  ).1350شيدايي، (افزوده است 
 8/7 درصد، الشبرگ 3/12فريدن، كل پوشش تاجي 

درصد .  درصد افزايش داشته است62درصد و تراكم 
 1/3 و 91/0 به ترتيب II و  I طبقههاي  تركيب گونه

 درصد كاهش داشته 1/4 حدود III طبقهدرصد افزايش و 
در ) 1384(آقاجانلو و موسوي ). 1368وهابي، (است

 مراتع جنوب 1381 ساله منتهي به سال 17بررسي قرق 
دارند كه كل پوشش تاجي  شهرستان زنجان اعالم مي

علوفه آن  درصد و ميزان توليد 7/15عرصه به ميران 
 كيلوگرم در هكتار افزايش يافته است كه به ترتيب 3/140

. دار بوده است  درصد معني5 و 10اين اختالف در سطوح 
 به III و II و I طبقههر چند تغيير در تركيب گياهان 

اند، ولي اين   درصد بوده4/4 و  7/1، 6/9ميزان  ترتيب به
براي دار گزارش شده و   فاقد تفاوت معنياختالفها

مشاهده تغييرات وسيعتر زمان بيشتري براي قرق پيشنهاد 
در بررسي قرق رودشور اعالم ) 1384(اكبرزاده . اند نموده

كل پوشش ) 1347-73( ساله 26دارد كه در اثر قرق  مي
 درصد 5/13 درصد به 5/5هاي دائمي از  تاجي گونه

افزايش يافته كه در اين رابطه سهم افزايش تركيب گياهان 
مراتب بيشتر و حاكي از گرايش توسعه پوشش ه ندمي بگ

مقدار توليد علوفه عرصه تحت . باشد عرصه به گراسها مي
 كيلوگرم 5/516  و 2/200چرا و قرق شده به ترتيب برابر 

در مطالعه ) 1378(ارزاني و همكاران . اند در هكتار بوده
 در محدوده قرق 1377سال   ساله منتهي به12تاثير قرق 

دارند كه درصد  تگاه تحقيقات مرتع نير اعالم ميايس

 ,Stipa barbata ,Salsola rigida  هاي پوشش گونه

Artemisia sieberi  گونه  در داخل قرق وScariola 

orientalis  در اين . در خارج قرق فزوني يافته است
 6محدوده كل درصد پوشش گياهان دائمي داخل قرق 

 290ازه گيري شده حدود درصد و كل توليد گياهان اند
. دهند كيلوگرم در هكتار افزايش نشان مي

در بررسي عملكرد قرق بر تركيب ) 1372(ميبدي باغستاني
در مراتع ) 1365-72( ساله 7دوره  پوشش گياهي طي يك

دارد كه درصد  منطقه استپي ندوشن استان يزد اعالم مي
 درصد 6كل پوشش گياهي عرصه قرق شده حدود 

در اين ميان بيشترين افزايش با ميزان . فته استافزايش يا
وي .  درصد متعلق به گياهان جنس استيپا بوده است3

نمايد كه تغييرات وسيع و سريع در تركيب  اضافه مي
 . شود مدت حاصل نمي پوشش گياهي در كوتاه

Noor در بررسي تركيب و توليد ) 1991( و همكاران
كوهات پاكستان  تع شاههاي مرا اي گندميان، فوربها و بوته

داري بين   سال تفاوت معني6دارد كه با گذشت  اعالم مي
شود و براي  محدوده قرق شده و خارج آن ديده نمي

اصالح مراتع چرا شده با شدت زياد در مناطق نيمه 
در بررسي دو . باشد خشك، دخالت مستقيم انسان الزم مي

راي  سال تحت چ47گراسلند بياباني آريزونا كه يكي 
مدت ه شديد بوده و در ديگري پس از چراي ماليم ب

سال تحت قرق قرار گرفته، مشاهده گرديد كه در 28
شوند و گياهان  چراي شديد، گياهان علفي دائمي ديده نمي

 افزايش Prosopis julifoliaاي نظير  اي و درختچه بوته
در اين گزارش جهت بازگشت به كليماكس به . اند يافته

يتهاي ديگري عالوه بر قرق تاكيد شده است اعمال مدير
)Smith& Schmutz, 1975(.Gillen  و همكاران 
گذاري در مرتع  در بررسي شدتهاي مختلف دام)2000(

گراس مخلوط واقع در ايستگاه تحقيقات كشاورزي 
دارد كه  اعالم مي) 1990-96( ساله 7اوكالهاما طي دوره 

گذاري  دت دامهاي حساس به چرا در ش افزايش در گونه
 و Yorks در تحقيقات. تري نياز دارد سبك به زمان طوالني
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 Walker در ايالت يوتاي امريكا،) 1992(همكاران 
در ) 1990( و همكارانSharp  در استراليا و) 1988(

اين نكته تأكيد شده است كه تغييرات درمناطق  آيداهو به
ز خشك بسيار بطئي است و براي رويت روندهاي واقعي ا

 پوشش گياهي مرتع مناطق خشك به پوياييوضعيت و 
) 1992( و همكاران Yorks. دوره زماني طوالني نياز است

 Walkerمقياس زماني بالغ بر يك نسل انساني و 
 . اند  سال بيان داشته40حداقل دوره زماني الزم را )1988(

O,Connor  وRaux) 1995 ( در بررسي تاثير قرق بر
زارهاي منطقه كاروو در  هي بوتهتغييرات پوشش گيا

 سال را براي تشخيص روند 23آفريقاي جنوبي مدت 
 و West .دانند  به چرا، كافي نمي واكنشجايگزيني در

 منطقه قرق شده در 5در بررسي قرق در ) 1984(همكاران 
دارند كه براي  زارهاي غرب ايالت يوتا اعالم مي درمنه

 13به زماني بيش از اصالح و افزايش توليد علوفه مرتع 
باشد و چنانچه برگشت سريع مرتع به وضع  سال نياز مي

به دخالت و سابق، يعني غلبه گراسها مورد نظر باشد، نياز 
  .كاري مستقيم در مرتع خواهد بود دست

شود كه اثرات   نتايج فوق الذكر نتيجه گيري ميبا مرور
قرق در سايتهاي مختلف مرتعي متفاوت است و وضعيت 

رتع در يك رويشگاه مشخص، بر نتايج حاصل از قرق م
-83(اثرات قرق در دو دهه گذشته . گذارد آن تاثير مي

عنوان الگويي از مراتع ه بر مراتع تخريب شده نير ب) 1365
استپي استان يزد در اين پژوهش مورد بررسي قرار گرفت 
كه نتايج حاصل از آن بر مديريت آتي مراتع منطقه و 

 . شابه آن در سطح كشور كاربرد خواهد داشتي مها عرصه

 

 مواد و روشها

 مشخصات عمومي منطقه موردمطالعه  -1

اين مطالعه در درون ايستگاه تحقيقات مرتع نير و 
اراضي تحت چراي مجاور آن در حوزه آبريز شيب 
جنوبي شيركوه از توابع شهرستان تفت استان يزد اجرا 

ز بومي منطقه تشكيل را ب هايي كه عمده تركيب آن گله. شد
دهند، همواره بيش از دوره فصل چرا و با شدت زياد  مي

عرصه، الگويي از . نمايند در اراضي خارج از قرق، چرا مي
. شود مراتع دشتهاي مرتفع در مناطق استپي محسوب مي

بندي آمبرژه در رديف مناطق خشك  اقليم منطقه در تقسيم
ليم حياتي ايران در و از ديد قلمرو اقا) 1360خليلي،(سرد 

ميانگين ). 1348شيدايي، (شود  زير منطقه استپي واقع مي
 144برابر ) 1365-83( ساله گذشته 19بارندگي ساالنه 

ميليمتر بوده كه حداكثر و حداقل آنها به ترتيب در سالهاي 
ميانگين بارندگي در سال .  رخ داده است1379 و1381

توزيع ماهانه . باشد ي ميليمتر م208، برابر )1383(مطالعه 
 19سالهاي مذكور همراه با متوسط درازمدت  بارندگي در

هاي غالب داخل  گونه.  درج شده است1ساله در جدول 
 Salsola rigida, barbata , Artemisia sieberiقرق 

Stipa و خارج قرق   Scariola orientalis و Launaea 

acanthodesاز چند هاي متعدد ديگري گونه. باشند  مي 
ها با گسترش اندك نيز در تركيب گياهي  ها و يكساله ساله

هاي  حضور گياهان يكساله و چند ساله. منطقه وجود دارند
 علفي بيشتر تحت تاثير بارندگي ساالنه هستند، در حالي

هاي چند ساله حتي در سال بسيار خشك  كه بيشتر بوته
 ). 1384ميبدي،  باغستاني(اند   نيز حضور داشته1379
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  در 1383 ساله منتهي به سال 19در خشكترين، مرطوبترين، سال مطالعه و متوسط درازمدت ) ميليمتر ( توزيع ماهانه بارندگي-1جدول 

 ايستگاه تحقيقات مرتع نير 

 مهر آبان آذر دي بهمن اسفند فروردين ارديبهشت خرداد تير مرداد شهريور ساالنه

 ماه

سال 

 زراعي

27 0 0 0 0 0 0 2 10 10 4 1 0 1379 

210 0 0 0 0 0 35 0 3 91 81 0 0 1381 

208 0 0 0 0 5 50 0 6 100 47 0 0 1383 

144 0 0 0 2 5 18 30 24 32 22 8 2 
-1365 

1383 

 

  روش تحقيق-2

سه قطعه آزمايشي نسبتا يكنواخت، هر كدام به 
 هكتار در محدوده اراضي ايستگاه تحقيقات 5/7مساحت 

 تا زمان 1365اين عرصه از سال . جزا گرديدمرتع نير م
قرق بوده است ) 1383سال (آماربرداري در اين پژوهش 

درحاشيه اين اراضي نيز قطعات سه گانه مشابه ). 1شكل (
اين محدوده همانند ديگر . از نظر سطح انتخاب شد

ي مرتعي منطقه همواره تحت چراي مرسوم و ها عرصه
ر يك از قطعات در ه). 2شكل (شديد بوده است 

 متري 300 خط ترانسكت 5آزمايشي درون وخارج قرق، 
 متر مستقر  گرديد و بر روي هر يك 50با فاصله مساوي 

 نقطه جهت پالت گذاري 10از آنها به روش سيستماتيك 
آمار برداري از درصد پوشش، تراكم و توليد . تعيين شد

 متري در 2×1 پالت 150گياهان عرصه با حجم نمونه 
انجام ) مجموع سه قطعه آزمايشي(خل و خارج قرق دا

نظر به اندك بودن رويش جاري گياهان در هريك . گرفت
 پالت 10، توليد )خصوصا پالتهاي خارج قرق(از پالتها 

 در بنابراين. آوري شد در هر خط ترانسكت با هم جمع
تجزيه وتحليل آماري، متوسط وزن ودرصد پوشش گياهي 

 نمونه منظور كه با اين حساب عنوان يكه  پالت ب10
 نمونه در داخل و خارج قرق در محاسبه 15هاي  داده

ارزيابي درصد پوشش و تراكم گياهان داخل و . لحاظ شد
خارج قرق با روش اندازه گيري سطح پالت و برآورد 
. توليد علوفه گياهان، با شيوه قطع و توزين صورت گرفت

 Stipa امل در اين بررسي سه گونه شاخص رويشگاه ش

barbata  ,Salsola rigida,   و sieberi Artemisia   و
و   Noaea mucronataگونه گياهي مهم همراه شامل   سه

Scariola orientalis و Launaea acanthodes بيشتر 
بقيه . مورد توجه بود كه به تفكيك آماربرداري شدند

عنوان ديگر ه دليل اهميت ناچيز به گياهان چند ساله ب
ي ها گونه. گياهان چند ساله در اين تحقيق محاسبه شد

تحت عنوان گياهان يكساله  يكساله نيز تفكيك نشده و
در ارزيابي درصد پوشش، . مورد ارزيابي قرار گرفتند
ها در  داده. گيري شده است مقادير الشبرگ نيز اندازه

در  ثبت و محاسبات الزم Excell 2000محيط نرم افزار 
هاي درصد  جهت مقايسه ميانگين. جام گرفتآنها انمورد 

توليد علوفه گياهان داخل و خارج قرق  پوشش، تراكم و
 استفاده SPSS. 10از آزمون تي استودنت در نرم افزار 

 . شده است
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 نتايج 

ي درصد پوشش، تراكم وتوليد ها نتايج مقايسه ميانگين
گياهان مراتع قرق و چرا شده عرصه تحت مطالعه 

 . درج شده است2درجدول 

 

 حث ب

بر درصد پوشش و ) 1365-83( ساله 19قرق در دوره 
دامنه . توليد كل گياهان عرصه تاثير معني دار گذاشته است

 3درصد پوشش گياهان چند ساله حدود  تغييرات بر
 7در بررسي ) 1372(ميبدي باغستاني .درصد بوده است

 150ساله قرق صدرآباد ندوشن با متوسط بارندگي 
. دارد  درصد اعالم مي6ليمتر، اين تفاوت را در حدود مي

 ساله مراتع رودشور با 26در قرق ) 1384(اكبرزاده 
 ميليمتر تغييرات 200متوسط بارندگي ساالنه حدود 

وهابي . نمايد  درصد گزارش مي8صورت گرفته را حدود 
تغيير در مراتع نيمه استپي فريدن را طي يك دوره ) 1368(
) 1384( درصد و آقا جانلو و موسوي 3/12  ساله برابر5

 درصد اعالم 7/15اين مقادير را براي مراتع جنوب زنجان 
 نحوه استفاده در گذشته. دارند مي

 

 1)1383(هاي درصد پوشش، تراكم و توليد گياهان مراتع قرق و چراشده منطقه نير استان يزد  مقايسه ميانگين-2جدول 

 توليد

 )كيلوگرم در هكتار(

 اكمتر

 ) پايه در هكتار(

 پوشش

 )درصد(

 قرق چرا شده قرق چرا شده قرق چرا شده

 نام گياه

b 9/0± 7/2 a 7/15± 0/117 b 114±367  a1283± 8667 b 03/0± 1/0  a 46/0± 4/3 Salosa rigida 

a 1/8± 9/46 a 2/11± 3/65 a 540±3634 a 468±4067 a 32/0± 3/2  a 46/0± 1/3 Artemisia sieberi 

b 6/1± 0/8 a 8/9± 3/57 b 375±1900 a 410±3867 b 04/0± 3/0 a 14/0± 3/1 Stipa barbata 

a 1/2± 2/16 a 9/1± 9/12 a 598±6100 b 351±3167 a 09/0± 9/0 b 08/0± 6/0 Noaea mucronata 

a 2/16± 6/123 b 2/11± 4/75 a 1057±7000 a 1297±6134 a 40/0± 5/3 a 35/0± 4/2 Scariola orientalis 

a 2/11± 5/53 a 7/6± 1/31 a 1163±5767 b 626±2934 a 54/0± 7/2 a 28/0± 6/1 Launaea acanthodes 

a 1/4± 7/33 a 2/7± 5/33 a 638±3500 a 535±3000 a 22/0± 9/1 a 37/0± 2/2 ديگر گياهان چندساله 

b 6/22± 7/284 a 8/15± 4/392 a2131 ±28267 a 1917±31833 b 77/0± 6/11 a 75/0± 5/14 مجموع گياهان چندساله 

b 8/0± 5/5 a 9/1± 4/17   
b 08/0± 6/0 a 11/0± 4/1 مجموع گياهان يكساله 

b 5/22± 2/290 a 2/16± 8/409   
b 76/0± 2/12 a 73/0± 9/15 گياهانپوشش كل  

    
b 56/0± 4/12 a 59/0± 3/14 الشبرگ 

دار در  حروف مشابه در هر رديف از ستونهاي اصلي بيانگر عدم وجود تفاوت معني ضمندر گيري نگرديده است،  تراكم گياهان يكساله در اين بررسي اندازه) 1

 .باشد  درصد مي5سطح 

 

بر )  ميزان بارندگي ساالنهبه ويژه(و شرايط رويشگاه 
مختلف  هاي  پوشش گياهي قرق  دامنه تغييرات ميزان 

افزايش درصد پوشش گياهي در . اثرات بارزي دارند
هاي قرق شده مناطق نيمه استپي قابل انتظار است،  عرصه
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 در شرايط به ويژهاما چنين پديده اي درمناطق استپي، 
 150كمتر از  مشابه منطقه تحت بررسي با متوسط بارندگي

كندي صورت گرفته و قرق افزايش چشمگيري  بهميليمتر 
 .گذارد بر كل پوشش زنده عرصه نمي

 قرق بر تركيب گياهان مرتعي و تغيير نوع پوشش 
طور كلي ه ب. گياهان عرصه نقشي اساسي ايفا نموده است

 و Salsola rigidaتحت تاثير قرق، دو گونه خوشخوراك  
Stipa barbataدر عرصه توسعه يافته است  . 

و  Salsola laricinaافزايش حضور گياهان خوشخوراك 
Stipa hohenacheriana اكبرزاده، ( در قرق رودشور

 Stipaو   Stipa barbataو گراسهاي دائمي) 1384

arabica  در قرق مراتع استپي ندوشن يزد
پوشش . نيز گزارش شده است) 1372ميبدي،  باغستاني(

Stipa barbata  رصه يك درصد  ساله قرق ع19طي دوره
كه اين افزايش بر روي  در حالي. افزايش يافته است

 درصد و در قرق 3هاي استيپا در قرق ندوشن حدود  گونه
با افزايش ميزان .  درصد بوده است4رودشور حدود 

 بر به ويژهبارندگي در منطقه استپي بر درصد پوشش و 
. شود  در تركيب توليد ساالنه افزوده ميstipaسهم جنس 

اي و افزايش در ميزان  كاهش گياهان بوته) 1384(برزاده اك
گندميان را از جمله آثار مثبت قرق در مراتع استپي 

 ميليمتر در سال اعالم 200رودشور با بارندگي حدود
 در  Stipa barbataهر چند مقدار افزايش گونه . دارد مي

مراتع استپي منطقه ندوشن بيش از مراتع منطقه نير با 
ولي ، ميليمتر در سال بوده است 130 متوسط بارندگي

ها رخ نداده  اي درهر دو شرايط غلبه گياهان گراس بر بوته
است و نتايج حاصل از اين پژوهش با اثرات قرق در 

 ميليمتر يكي 200مراتع واجد بارندگي ساالنه باالي 
 آنها بر كمبود بارندگي ساالنه، نوسانهايزيرا افزون . نيست

 زياد بوده و اين تغييرات بر رشد و در مناطق خشك
با بروز . گذارد گسترش گراسها اثرات محدوده كننده مي

شدت كاسته شده، در ه ها از فراواني اين گونه ب خشكسالي
اي در شرايط مشابه با تغييرات كمتري  كه گياهان بوته حالي

بنابر اين ). 1384ميبدي،  باغستاني( اند مواجه بوده
لب پوشش را در مناطق خشك تشكيل زاري فرم غا بوته
 .دهد مي

 Artemisiaاي   درصد پوشش، تراكم و توليد گونه بوته

sieberi   در محدوده قرق و خارج از آن فاقد تفاوت
بنابراين جلوگيري از ورود دام بر . دار بوده است معني

. داردافزايش يا كاهش اين گونه در عرصه تاثير چنداني ن
، )1372( باغستاني ميبديگزارشهاينتايج اين پژوهش با 

مطابقت ) 1384(و اكبرزاده ) 1378(ارزاني و همكاران 
ارزش رجحاني اين گونه در تركيب گياهان موجود . دارد

ي برخوردار نيست و كمتر تحت تاثير يعرصه از درجه باال
ميبدي و ارزاني،  باغستاني(شود  فشار چراي دام واقع مي

 بهبودي بر رشد و گسترش آن بنابراين قرق عرصه). 1384
 بسيار Salsola rigidaاي  گونه بوته. گذارد نمي

باشد و در چراي بيش از دوره مجاز و با  خوشخوراك مي
طوري كه از عرصه تحت ه بيند، ب شدت زياد صدمه مي

درصد پوشش گونه . است چراي منطقه تقريبا حذف شده
حت  كيلوگرم در هكتار ت3/114 درصد و توليد آن 3/3

بنابراين با اجراي عمليات . تاثير قرق فزوني يافته است
 در اين مرتع Salsola rigidaاي  قرق، گونه بوته

اي  اين گياه بوته. گردد ي مشابه آن غالب ميها وعرصه
 عمده افزايش توليد علوفه Stipa barbataهمراه گونه 

در عرصه چرا شده، . دهند عرصه را به خود اختصاص مي
هاي  د پوشش، تراكم و توليد علوفه گونهميزان درص
  Scariola orientalis   ،acanthodesنامرغوب 

Launaea    وNoaea mucronata    ،بيشتر از قرق بوده

ي ها  حذف كامل و جايگزيني آنها توسط گونهليكن
ارزاني .  ساله بروز نيافته است19مرغوب طي اعمال قرق 

 ساله قرق اين 12، در بررسي تأثير )1378(و همكاران
و Stipa barbata افزايش دو گونه مرغوب  عرصه به 

Salsola rigida سال و در 6 اشاره نمودند، ولي با گذشت 
بررسي حاضر تنها افزايشي حدود يك درصد در گونه 

Salsola rigidaرسد بخشي  نظر مي گردد كه به  مشاهده مي
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دگي در دو  زياد بارن اين افزايش نيز متأثر از نوسانهاياز
 و 1377سال مذكور باشد، زيرا بارندگي منطقه در دو سال 

با .  ميليمتر بوده است208 و 85ترتيب برابر   به1383
مقايسه اين دو بررسي، ميزان تغييرات بروز يافته بر روي 

  Scariola orientalis  ،acanthodesسه گونه نامرغوب   
Launaea    وNoaea mucronata ساله نيز 6 در اين دوره 

اين نتايج مؤيد كند بودن . حدود يك درصد بوده است
روند تغييرات پوشش گياهي در مراتع مناطق خشك 

باشد كه توسط محققان مختلف نيز مورد تأكيد قرار  مي
 ,O.Connor & Raux,1995 West & et al,(گرفته است 

1984     ,Walker, 1988 ,Sharp& et al, 1990 
(Yorks& et al,1992. آگاهي از حداكثر تغييرات ممكن 

متأثر از قرق بر پوشش گياهي اين عرصه و دوره انتظار 
دستيابي به آن مستلزم ادامه پژوهش در اين رويشگاه 

رود كه پديده حذف  عالوه بر آن احتمال مي.  باشد مي
در . كامل گياهان مذكور تنها با قرق مرتع ميسر نگردد

طي  )Schmutz  )1975 و  Smithتائيد اين موضوع 
لند بياباني   ساله در گراس28بررسي اثرات قرق طي دوره 

 ساله 6در بررسي )1991( و همكاران  Noorآريزونا و 
مراتع پاكستان، افزون بر قرق، اعمال دخالتهاي مستقيم 

جهت ايجاد تغييرات در پوشش گياهي مراتع را انسان 
 . دانند تخريب شده الزم مي

 –ي با مشكالت اقتصادي يسطوح اجرااعمال قرق در 
در توسعه پايدار مراتع .باشد اجتماعي زيادي همراه مي

مناطق خشك، راهكارهاي مديريتي خاصي الزم است و 
شدت تحت تاثير تركيب ه نقش قرق در بهبود اين مراتع ب

زيرا تغييرات بر . باشد پوشش گياهي فعلي عرصه مي

يابد  روز ميكندي ب پوشش گياهي در مناطق خشك به
، 1384، ارزاني و همكاران، 1378ارزاني و همكاران، (

استپي سمنان  حتي در مراتع نيمه). 1372ميبدي،  باغستاني
 پوشش در ساله تغييرات ناچيزي 13 يك دوره رنيز د

موسوي، ( گياهي داخل و خارج قرق رخ داده است
ي تغيير ها در برخي از مراتع تخريب شده، پايه). 1380

. شوند ي خوشخوراك ديده ميها اي از گونه يافتهشكل 
 ساله در بازيافت و 10 تا 5حذف چرا طي يك دوره 

 درچنين شرايطي .گسترش اين گياهان موثرخواهد بود
توليدي سالهاي گذشته اين گياهان هاي ممكن است بذر

نيز در خاك مرتع وجود داشته باشد كه با كسب رطوبت 
ولي در ). 1384عليزاده، (در سالهاي مساعد سبز شوند 

صورت حذف كامل گياهان مرغوب، بازگشت به 
كليماكس با عمل قرق ميسر نيست و يا حداقل به زمان 
بسيار طوالني نياز دارد كه در آن صورت نيز كاربري 

در چنين . محدود در سطوح اجرايي خواهند داشت
شرايطي بهره برداري بهينه از پوشش گياهي موجود عرصه 

نيز ) 1377(در اين راستا مقدم . توجه خواهد بوددر خور 
تاكيد دارد كه در مواردي انتشارگياهان مهاجم در عرصه به 
اندازه اي است كه امكان استقرار گياهان مرحله كليماكس 

رسد و يا اينكه از لحاظ اقتصادي  عملي به نظر نمي
توصيه بنابراين . توان اقدام به آن را توجيه كرد نمي
 پس از بررسي دقيق وضعيت فعلي و تشخيص گردد، مي

 اعمال دربارةاستعدادهاي بالقوه درمراتع مناطق خشك، 
 . قرق عرصه تصميم گيري شود
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 )1383تير ( نماي پوشش گياهي عرصه در محدوده قرق شده ايستگاه تحقيقات مرتع نير:  1شكل

 

 

 )1383تير (  تحقيقات مرتع نيرنماي پوشش گياهي عرصه در محدوده خارج قرق ايستگاه: 2شكل 
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Abstract 

     Study over vegetation on grazed and ungrazed rangelands is significant for range managemen, this the 
effects of 2-decade exclusion on vegetation of steppic rangelands in Nir range research station were 
studied. Three 7.5-hectare experimental plots were selected inside and outside of the exclosure. Exclosure 
site had not been grazed from 1986 to 2004. The adjacent site was continuously grazed at the same time. 
Cover estimated on quadrates and forage yield were measured by clipping and weighting method. Data 
were analyzed by t-test method. Results showed that cover, density and yield of Salsola rigida and Stipa 
barbata increased significantly inside exclosure (p<0.01), but it was not significantly different in 
Artemisia sieberi (p>0.05). Cover, density and yield  of Scariola orientalis , Launaea acanthodes and 

Noaea mucronata were greater in grazed area, but only the yield of first species, density of second species 
and cover and density of third species were significantly high (p<0.05). Two-decade protection from 
grazing showed that vegetation trend is very slow in arid rangelands.  
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