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 چکیده

 درصد ،یاهیگ یهاهونگ دیتول زانیم :شامل یاهیگ یفاکتورها. شد انجام یغرب جانیآذربا استان در یقوشچ تیسا در قیتحق نیا

-یتصادف روش از تفادهاس با یابیارز. شد یریگاندازه مرتع شیگرا وت یوضع ،یاهیگ یهاگونه تراکم ،یاهیگ یهاگونه پوشش تاج

 با هاداده لیحلت و هیتجز. شد انجام چرا شده و قرق تیسا دو در مرتع یآمادگ زمان در ترانسکت شش طول در و کیستماتیس

 یقوشچ تیسا قرق مرتع ؛دهدیم نشان یتاج پوشش درصد یریگاندازه جینتا. شد انجام تکرار یس در مستقل یت مونآز از استفاده

 تیسا شده راچ مرتع یتاج پوشش درصد یریگاندازه جینتا. است پوششتاج  درصد 26 یدارا شده چرا مرتع و درصد 49 یدارا

 یشیرو فرم ظرن از و( 18و )د کالس اهانیگ به متعلق یخوشخوراک ظرن از پوشش درصد سهم نیشتریب که دهدیم نشان یقوشچ

 231761: بیترت به) ا شدهچر و قرق تیسا دو هر در تراکم سهم نیشتریب ؛دهدیم نشانج ینتا. است( 12) یابوته اهانیگ به مربوط

 که دهدیم نشان قرق مرتع تراکم یریگهانداز جینتا. است دو کالس یخوشخوراک با اهانیگ به مربوط( هکتار در تراکم 103231 و

 کسالهی یعلف هانایگ به مربوط یشیرو فرم نظر از و دو کالس اهانیگ به متعلق یخوشخوراک نظر از پوشش درصد سهم نیشتریب

 علقمت یخوشخوراک ظرن از پوشش درصد سهم نیشتریب که دهدیم نشان یقوشچ تیسا شده چرا مرتع تراکم یریگ اندازه جینتا. است

 دهدیم نشان دیتول نیانگیم از حاصل جینتا. است کسالهی یعلف یهاگونه به مربوط یشیرو فرم نظر از و دو کالس اهانیگ به

 یخوشخوراک با اهانیگ به مربوط( هکتار در لوگرمیک 176 و 376: بیترت به) چرا شده و قرق تیسا دو هر در دیتول سهم نیشتریب

 داری معنی تفاوت %99 تمالاح سطح در چرا شده و قرقی تیمارها بین که داد نشان هادادهتحلیل  جیانتکلی  به طور. است دو کالس

 .دارد وجود
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  .یقوشچ ،یتاج پوشش د،یتول ،یمرتع اهانیگ ،ارزیابیهای كلیدی: واژه
 

 مقدمه

 ژن،یاکس دیتول ،ینیرزمیز یهاآب ریذخا سطح آوردن باال آب، خاک، حفظ لیقب از یموارد یبرا کشور مراتع که یتیاهم به نظر

 مورد شده توجه آن به حاله ب تا آنچه از شیب ؛است ستهیشا منابع، نیا ادیز وسعت به توجه با و دارند... و دام یغذا از یبخش نیتأم

 آن تیوضع درون از یآگاه و نیمع یزمان فواصل در مراتع یاهیگ پوشش یکم و یفیک راتییتغ یبررس. رندیگ قرار مراقبت و حفاظت

 یاهیگ پوشش راتییتغ تیوضع کردن آشکار. است مراتع از یبرداربهره حیصح تیریمد اعمال و یزیربرنامه جهت مهم موارد از یکی

 نیهمچن و هاآن بیتخر از یریجلوگ و دهید بیآس مناطق هم و متعادل مناطق یبرا هم درست، تیریمد کار بردن به یبرا یراه

 شیپا. است شده بیتخر یاراض یبازساز منظور به یاصالح یهاروش از درست استفاده و مرتع یابیارز یاهروش بهبود و یطراح

 یهایژگیو تیکم نییتع ،یاهیگ پوشش مورد در یزیربرنامه انجام یبرا. است یعیطب منابع تیریمد دیکل یاهیگ پوشش یابیارز و

 گام، نیآخر. شود جادیا زمان طول در است ممکن که یرییتغ هر از ستا یدبرآور انجام دوم، گام و است نخست گام یاهیگ پوشش

 گاهیپاوجود داشتن  ازمندین یاهیگ پوشش یهایژگیو یابیارز و شیپا. است یاهیگ پوشش یهایژگیو ندهیآ به رو شیگرا میترس

 مرتع نهیزم در اقدامات نیترییربنایز و نیتریضرور از ارزیابی اتیعمل تداوم و اجرا رونیا از .است یخاک و یاهیگ منابع از یاداده

 کیتفک و ییشناسا مرتع، تیوضع بر گذارریعوامل تأث همه یابیارز یبرا زین رانیا در. شودیم محسوب یکشور هر در یمرتعدار و

 مرتع یابیارز .تاس یضرور مراتع یفیک ارزیابی گر،ید موارد از یاریبس و یابیارز یهاروش سقم و صحت یبررس و عوامل نیا اثر

 از ینیزم منابع یدیتول لیپتانس توان با مطابق حیصح ماتیتصم اتخاذ جهت یابزار نیهمچن و مرتع تیریمد یمرکز هسته عنوان به

 بدست اطالعات ،یابیارز در (Mure, 1997). رودیم کار به رهیو غ ییچرا یهاستمیس ،یبردار بهره سطوح حامل، تیظرف ل؛یقب

 تیریمد یهابرنامه چارچوب در تواندیم یابیارز از حاصـل جینتا آنکه ضمن ؛شودیم لیتحل و هیتجز ،یریگاندازه قیطر از آمده

 یهایابیارز. شود گرفته کاره بـ( مرتع سالمت و تیوضع نییتع) کیاکولوژ اهداف یراستا در ای و( دیتول و شیگرا ت،یوضع) مرتع

 کسال،ی طول در را مرتع کی در موجود منابع که است قادر ؛شودیم انجام یبررس و یر بردارآما یهابرنامه قالب در که مدت کوتاه

 نظر در آن برای دقیقی ریزیبرنامه که کندیم ایجاب اکوسیستم صحیح مدیریت(. 1386 ،یاریو شهر یارزان) دینما یابیارز و فیتوص

 ؛شودیم سبب مرتع بر مدیریت. ردیگیم قرار اضمحالل و تهدید در معرض موجود اکوسیستم صورت این غیر در زیرا ؛شود گرفته
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 یاستپ مراتع دیتول و یاهیگ پوشش شیپا به یامطالعه در ،(1385) همکاران و یارزان. برسد پتانسیل تولید حد به گیاهی پوشش

 دیتول و کم یاهیگ پوشش یدارا عمجمو در منطقه نیا مراتع که داد نشان هاآن جینتا. پرداختند ساله شش دوره کی یط قم استان

. دارند را یاهیگ پوشش از یکم یلیخ درصد ای و نداشته وجود منطقه یاهیگ بیترک در کی کالس یا علوفه اهانیگ. باشندیم زیناچ

 و مختلف یهاسال نیب روابط. داشت وجود مطالعه تحت یهاگونه علوفه دیتول و یاهیگ پوشش درصد نیب یقو یهمبستگ نیهمچن

 چات مراتع یرو بر که یقیتحق براساس ،(1386) یرنامنیخط .باشندینم کسانی یونیرگرس یالگوها و بوده متفاوت یطیمح طیشرا

 مجاور با داریمعنی تفاوت عموماً ولی ؛است گردیده چات در مراتع گیاهی پوشش بهبود باعث قرق هرچند که کرد انیب ؛داد انجام

 یقوشچ منطقه مراتع در قرق یتیریمد اتیعمل اثر در یاهیگ پوشش یپارامترها راتییتغ طالب مذکوربا توجه به م .است نداشته قرق

 قرار گرفت.  یابیارزمورد 

 

 هامواد و روش

 قیروش تحق

 در مطالعه مورد محدوده. دارد قرار هیاروم شهرستان محدوده در و یغرب جانیآذربا استان در یقوشچ گردنه آبخیز حوضه

 شمالی عرض 38و  53 ،00تا   37و  01 ،56و شرقی طول 44و  52 ،57تا   44و  10 ،51 ییایفجغرا مختصات

 دیبازد مورد «یقوشچ» منطقه ابتدا در .است هیاروم اچهیدر زهحو ،یهارحوضهیز از یقوشچ گردنه مطالعاتی حوضه. است شده واقع

 اهانیگ پوشش یدارا وت اس شده حفظ دام یچرا از است سال نیچند که تاس یاشده قرق مراتع یدارا یقوشچ تیسا. گرفت قرار

 ،یاهیگ پوشش نوع: شامل منطقه اطالعات. است شده حفاظت و یکشفنس یخوب به قرق منطقه نیهمچن ؛است یمتنوع یمرتع

 یامنطقه ؛شد یسع قرق مجاور مناطق مراتع به مراجعه با سپس. دیگرد یآورجمع دام خروج و ورود زمان و غالب یاهیگ پوشش

. باشندیم یقوشچ قرق منطقه مراتع با یادیز تشابه یدارا یکل طیشرا نظر از که شود گرفته نظر در شده چرا تیسا عنوان به مشابه

بدین . شد انجام شده چرا و قرق تیسا دو هر در خاک و یاهیگ یهابرداشت. شد انجام یبردارنمونه ،هاتیسا انتخاب از پس

 مشخص( دیکل منطقه) مطالعه مورد محدوده آن درون سپس،. شد انتخاب معرف یاهیگ پیت ابتدا ،ییصحرا یدهایبازد یطکه صورت 

 با دیکل منطقه در ترانسکت خط نیاول محل منظور نیبد. بود کیستماتیس -یتصادف روش به محدوده نیا در یریگنمونه. دیگرد

 یمواز هاترانسکت همه. بود یتصادف زین ترانسکت خط هر یرو یگذار پالت محل نیاول. شد نییتع یبه صورت تصادف سنگ پرتاب
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 متر کی چهارگوش پالت 60 تعداد و مستقر ترانسکت 6 مطالعه مورد مراتع یبرا. شدند انداخته منطقه یعموم بیش بر عمود و هم

 یاهیگ یهاگونه پوشش تاج درصد. شد گرفته نظر در متر 50 هاآن نیب فواصل و متر 100 هاترانسکت طول. شد برداشت یمربع

. گرفت انجام هاپالت در شمارش روش اساس بر تراکم یریگاندازه. شدند نییتع یعمود ریتصو برآورد صورت به هاپالت داخل

 اما شد تبرداش خاک یمتر یسانت کی سطح از اهیگ تودهیز زانیمبه روش قطع و توزین،  یعلف و یگندم اهانیگ دیتول یبررس یبرا

 در .شد استفاده افتهی لیتعد یفاکتور چهار روش از مرتع تیوضع نییتع یبرا. دیگرد برداشت یجار سال رشد یابوته اهانیگ یبرا

برای انجام . شد انجام شیگرا نییتع یاسیق و ترازو روش دو از ندارد یادیز زمان به ازین شیگرا نییتع روش چون زین شیگرا مورد

تست همگنی تست نرمالیتی انجام شد.  smirnov-kolmogorovتوسط آزمون SPSS  ی ابتدا به کمک نرم افزارای آمارآنالیزه

تی  یهاآزمونحاصل از آزمایش با استفاده از  یهادادهسپس،  صورت گرفت.SPSS در محیط   leveneنیز توسط آزمون هاداده

 .مورد تحلیل قرار گرفتند SPSS مستقل در محیط نرم افزاری 

 نتایج

 ی تاج پوشش درصد

 26 یدارا هشد چرا مرتع و درصد 49 یدارا یقوشچ تیسا قرق مرتع ؛دهدیم نشان یتاج پوشش درصد یریگاندازه جینتا

 .است آمده( 1) جدول در یبررس مورد یهاگونه کیتفک به که است یتاج پوشش درصد

 
 قوشچیت در سای های گیاهی موجود در تركیب گیاهی مرتعفهرست گونه -1جدول 

 ردیف نام گونه خانواده فرم رویشی سایت پوشش تاجی )درصد(

8.06 

 قرق

 Gramineae poa bulbosa 1 گراس

 Compositae Artemisia sieberi 2 بوته 20.25

 Cruciferae Alyssum sp. 3 فورب چند ساله 0.58
 Gramineae koeleria cristata 4 گراس 0.25
 Chenopodiaceae kochia prostrata 5 فورب 2.96
 Gramineae Stipa barbata 6 گراس 10.5
 Gramineae Agropyron intermedium 7 گراس 1.56
 Cyperaeae Carex stenophylla 8 بوته 3.77

96/0   - 
Annual forbs 

9 
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22/1   - Annual grasses 10 
  جمع    1/49

0.27 

 چرا شده

 Gramineae poa bulbosa 1 گراس
 Compositae Artemisia sieberi 2 بوته 9.325
 Cruciferae Alyssum sp. 3 فورب چند ساله 0.042

 Chenopodiaceae kochia prostrata 4 فورب 1.6

 Gramineae Stipa barbata 5 گراس 7.68

 Caryophyllaceae Acanthophyllum 6 بوته 1.25

 Compositae Scariola orientalis 7 بوته 0.51

 .polygonaceae Atraphaxis  sp بوته 0.86
8 

 Gramineae Cynodon dactylon 9 گراس 1.82

 Cyperaeae Carex stenophylla 10 بوته 0.133

 Compositae Centaurea virgata 11 فورب 1.42

81/0   - Annual forbs 12 

92/0   - Annual grasses 13 

  عجم    91/26
 

 قوشچیدرصد پوشش تاجی كل به تفکیک فرم رویشی و كالس خوشخوراكی داخل قرق در سایت  -2جدول 

 معیار درصد

 درصد کل تاج پوشش 1/49

 درصد الشبرگ 15/7

 درصد سنگ و سنگریزه 9/7

 درصد خاک لخت 47/27

 یک درصد تاج پوشش گیاهان کالس 1

 درصد تاج پوشش گیاهان کالس دو 95/40

 درصد تاج پوشش گیاهان کالس سه 05/4

 علفی یکسالهدرصد تاج پوشش گیاهان  37/20

 فوربدرصد تاج پوشش گیاهان  54/3

 یابوتهدرصد تاج پوشش گیاهان  02/24
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صد پوشش ، بیشترین سهم در2دهد که بر اساس جدول گیری درصد پوشش تاجی مرتع قرق سایت قوشچی نشان مینتایج اندازه

 . است( 24) یابوته( و از نظر فرم رویشی مربوط به گیاهان 40و )وشخوراکی متعلق به گیاهان کالس داز نظر خ
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 قوشچیدرصد پوشش تاجی كل به تفکیک فرم رویشی و كالس خوشخوراكی خارج قرق در سایت  -3جدول 

 
 معیار درصد

 درصد کل تاج پوشش 91/26

 درصد الشبرگ 25/3

 درصد سنگ و سنگریزه 9/15

 درصد خاک لخت 22/56

 یک درصد تاج پوشش گیاهان کالس 42/3

 درصد تاج پوشش گیاهان کالس دو 73/18

 درصد تاج پوشش گیاهان کالس سه 63/2

 علفی یکسالهدرصد تاج پوشش گیاهان  77/9

 فوربدرصد تاج پوشش گیاهان  06/3

 یابوتهدرصد تاج پوشش گیاهان  07/12

م درصد ، بیشترین سه3دهد که بر اساس جدول د پوشش تاجی مرتع چرا شده سایت قوشچی نشان میگیری درصنتایج اندازه

 .است( 12) یابوته( و از نظر فرم رویشی مربوط به گیاهان 18) ودپوشش از نظر خوشخوراکی متعلق به گیاهان کالس 

 
 مستقل  tن اس آزموبر اس یقوشچ سایت در قرق خارجداخل و  كل یتاج پوشش درصدنتایج  -4 جدول

sig t تیمار تعداد میانگین انحراف معیار 

500/ 0 ** 1/4 2/1 49 30 

30 

 ی قوشچ سایت در قرق داخل

 26 9/0 یقوشچ سایت در قرق خارج

در  یقوشچ یتسا در قرق و خارج قرق داخلبین تیمارهای  کل یتاج پوشش نظر درصدکه از  دهدیمنشان  ،4جدول نتایج 

ه بودبیشتر  قرق خلدا کل یتاج پوشش درصدپی برد که  توانیمداری وجود دارد. با این مقایسه تفاوت معنی %99ال سطح احتم

 است.

 و خوشخوراكی تراكم
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پوشش از نظر  تراکم بیشترین سهم ،5دهد که براساس جدول گیری تراکم مرتع قرق سایت قوشچی نشان مینتایج اندازه

 . است کسالهی یعلفکالس دو و از نظر فرم رویشی مربوط به گیاهان  خوشخوراکی متعلق به گیاهان

 
 قوشچیرویشی مختلف داخل قرق در سایت  یهاشکلو  هاكالسهای گیاهی در تراكم گونه -5جدول 

 معیار  تراكم

 )یک متر مربع( در پالت هاگونهمجموع تراکم  33

 مرتع یهاگونهتراکم در هکتار کل  331925

 یک کالس یهاگونهکم در هکتار مجموع ترا 2997

 کالس دو یهاگونهتراکم در هکتار مجموع  231761

 کالس سه یهاگونهتراکم در هکتار مجموع  97160

 علفی یکساله یهاگونهتراکم در هکتار مجموع  136535

 فورب یهاگونهتراکم در هکتار مجموع  63936

 ایبوته یهاگونهتراکم در هکتار مجموع  131454

 

پوشش از نظر  تراکم، بیشترین سهم 6دهد که بر اساس جدول گیری تراکم مرتع چرا شده سایت قوشچی نشان مینتایج اندازه

 .است سالهیک یعلف یهاگونهخوشخوراکی متعلق به گیاهان کالس دو و از نظر فرم رویشی مربوط به 

  

 قوشچیرویشی مختلف خارج قرق در سایت  یهاشکلو  هاكالسهای گیاهی در تراكم گونه -6جدول  
 معیار  تراكم

 )یک متر مربع( در پالت هاگونهمجموع تراکم  13

 مرتع یهاگونهتراکم در هکتار کل  137197

 یک کالس یهاگونهتراکم در هکتار مجموع  25308

 کالس دو یهاگونهتراکم در هکتار مجموع  103231

 کالس سه یهاگونهتراکم در هکتار مجموع  25308

 علفی یکساله یهاگونهتراکم در هکتار مجموع  71262

 فورب علفی یهاگونهتراکم در هکتار مجموع  5995
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 ایبوته یهاگونهتراکم در هکتار مجموع  59940

 

 

 مستقلt ون براساس آزم یقوشچ سایت در قرق خارجداخل و های گیاهی تراكم گونهنتایج  -7 جدول

sig t تیمار تعداد میانگین انحراف معیار 

100/ 0 ** 13/2- 1/1 33 30 

30 

 ی قوشچ سایت در قرق داخل

 13 4/0 یقوشچ سایت در قرق خارج

ی در سـطح قوشـچ ایتسـ در قـرق و خـارج قرق داخلبین تیمارهای  های گیاهیکه از نظر تراکم گونه دهدیمن جدول نشانتایج 

 قرق بیشتر بوده است.داخل های گیاهی تراکم گونهپی برد که  توانیمتفاوت معنی داری وجود دارد. با این مقایسه  %99احتمال 

 علوفه دیتول

 176و  376یـب: )بـه ترت چـرا شـدهبیشترین سهم تولید در هر دو سـایت قـرق و  ؛دهدنتایج حاصل از میانگین تولید نشان می

ر دیشترین سهم تولید رویشی مختلف، ب یهافرم. همچنین از بین است کالس دوبا خوشخوراکی  اهانیگ( مربوط به کیلوگرم در هکتار

 لـوگرمیک 149) یابوتـه اهانیگمربوط به  چرا شده( و در سایت کیلوگرم در هکتار 270علفی یکساله ) اهانیگسایت قرق مربوط به 

 . است( در هکتار
 رویشی مختلف یهاشکلو  اهكالسمیزان تولید داخل قرق در  -8جدول 

 معیار كیلوگرم در هکتار

 میزان کل تولید 510

 یکمیزان تولید مجموع گیاهان کالس  75

 میزان تولید مجموع گیاهان کالس دو 376

 میزان تولید مجموع گیاهان کالس سه 48

 علفی یکسالهوع گیاهان ممیزان تولید مج 270

 فوربمیزان تولید مجموع گیاهان  79

 یابوتهمیزان تولید مجموع گیاهان  150

 

 رویشی مختلف یهاشکلو  هاكالسمیزان تولید خارج قرق در  -9جدول 
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 معیار كیلوگرم در هکتار

 میزان کل تولید 301

 یکمیزان تولید مجموع گیاهان کالس  42

 میزان تولید مجموع گیاهان کالس دو 176

 میزان تولید مجموع گیاهان کالس سه 75

 علفی یکسالهوع گیاهان ممیزان تولید مج 84

 فوربمیزان تولید مجموع گیاهان  58

 یابوتهمیزان تولید مجموع گیاهان  149

 

 ستقلمt براساس آزمون  یقوشچ سایت در قرق خارجداخل و های گیاهی گونه میزان تولیدنتایج  -10 جدول

sig t تیمار تعداد میانگین انحراف معیار 

200/ 0 ** 04/3- 13 510 30 

30 

 ی قوشچ سایت در قرق داخل

 301 9 یقوشچ سایت در قرق خارج

در  یقوشچ سایت در قرق و خارج قرق داخلبین تیمارهای  گیاهی هایگونه دیتول زانیماز نظر  دهدیمنشان ، 10 جدولنتایج 

بوده یشتر قرق بداخل های گیاهی گونه دیتول زانیمبرد که  پی توانیمداری وجود دارد. با این مقایسه تفاوت معنی %99سطح احتمال 

 است.

 (یفاكتور چهار روش) مرتع تیوضع

 جداگانه طور به فاکتور هر ازیامت قسمت نیا در که شد استفاده افتهی لیتعد یفاکتور چهار روش از مرتع تیوضع نییتع یبرا

 یتاج پوشش درصد نکهیا به توجه با. گرفت تعلق 14 ازیامت شده چرا تیسا در و 15 ازیامت قرق تیسا در خاک عامل به. شد نییتع

 برابر قرق تیسا در یاهیگ پوشش عامل ازیامت ؛شد نییتع 26 شده چرا تیسا در و درصد 49 برابر قرق تیسا در 1396 سال در

 یاهیگ بیترک درصد است ازین ،یسن طبقات و گیاهی ترکیب عامل ازیامت نییتع منظور به. شد برآورد  6 شده چرا تیسا در و 10

 4 و III کالس یهاگونه را هاگونه درصد 11 حدود ،II کالس یهاگونه یاهیگ بیترک درصد 85 حدود قرق تیسا در. شود نییتع

 یهاگونه را هاگونه درصد  10 حدود و II کالس اهانیگ را درصد 74 حدود شده چرا تیسا در ،I کالس یهاگونه را هاگونه درصد

 قرار سوم طبقه در قرق تیسا در یاهیگ بیترک عامل نیبنابرا. دهندیم لیتشک I کالس یهاگونه را هاگونه درصد 16 و III کالس

 عامل تینها در. است گرفته تعلق آن به 5 ازیامت و گرفته قرار سوم طبقه در چرا شده تیسا در و گرفته تعلق آن به 6 ازیامت و گرفته
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م ک و متوسط خوشخوراکی با اهانیگ که 2 طبقه در چرا شده و قرق تیسا دو هر در( اهیگ قدرت و یسالمت) انگیاه شادابی و بنیه

 قرار ؛است خوب II کالس گیاهان مورد در حیات تجدید و برخوردارند یخوب شادابی و بنیه از( هایابوته و هایعلف ان،یگندم از اعم)

 طبقه در شده چرا تیسا یبرا و قرق تیسا یبرا منطقه تیوضع عامل چهار ازاتیامت جمع با انیپا در. دارد را 6 ازیامت و است گرفته

 .گرفت قرار متوسط

 
 براساس روش چهار فاكتوری مرتع تیوضع یفاكتورهاامتیازات  -11جدول 

امتیاز خارج 

 قرق

 امتیاز

 قرق
 مرتع تیوضع یفاكتورها

 ایای گیاهی()با تکیه بر وضع فرسایش خاک و بق عامل خاک 15 14

 )درصد تاج پوشش زنده( عامل پوشش گیاهی 10 6

 و طبقات سنیعامل ترکیب گیاهی  6 5

 )سالمتی و قدرت گیاه( عامل بنیه و شادابی گیاهان 6 6

 امتیازات مجموع 37 31

 مرتع شیگرا

 بیترت به خاک و یاهیگ پوشش یبرا مرتع گرایش ترازوی روش در. شد انجام یاسیق و ترازو روش دو با شیگرا قیتحق نیا در

 تیوضع بخش از ؛تاس شده نییتع متوسط که مرتع تیوضع به توجه با. شد داده ازیامت مرتع تیوضع مختلف مراحل از کی هر در

 ازاتیامت مجموع و 1+ روش نیا براساس قرق، تیسا یبرا یاهیگ پوشش ازاتیامت مجموع. شد استفاده شیگرا نییتع یبرا متوسط

 نیا براساس یاهیگ پوشش ازاتیامت مجموع شده، چرا تیسا یبرا. شد یابیارز ثابت گرایش جهینت در شد نییتع صفر زین خاک

 .شد یابیارز یمنف گرایش جهینت در شد نییتع -2 زین خاک ازاتیامت مجموع و -1 روش

 و اهانیگ در هم قهقرا ای اوج متس به مرتع حرکت جهت در موثر عوامل از کی هر به مراتع شیگرا نییتع در یاسیق روش در

 نمرات مجموع قسمت نیا در. کرد مشخص را مرتع شیگرا ،یمنف و مثبت ازاتیامت یجبر جمع که شد داده یازیامت خاک در هم

 -3 و+ 3 عدد دو نیب ستون دو یجبر جمع حاصل که شد برآورد 13 برابر یمنف نمرات مجموع و 16 برابر قرق، تیسا یبرا مثبت

 مجموع و 11 برابر ،چرا شده تیسا یبرا مثبت نمرات مجموع ن،یهمچن. شد برآورد سکون حالت در شیگرا نیبنابرا ؛(3 ثبتم) است
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 برآورد یمنف حالت در شیگرا نیبنابرا ؛(5 یمنف) است -3 از کمتر ستون دو یجبر جمع حاصل که شد برآورد 16 برابر یمنف نمرات

 .شد

 یریگجهیو نتبحث 

 26 یدارا شده چرا مرتع و درصد 49 یدارا یقوشچ تیسا قرق مرتع ؛دهدیم نشان یتاج پوشش درصد یریگاندازه جینتا

 درصد سهم نیشتریب که دهدیم نشان یقوشچ تیسا قرق مرتع یتاج پوشش درصد یریگاندازه جینتا. است یتاج پوشش درصد

 اندازه جینتا. است( 24) یابوته اهانیگ به مربوط یشیرو فرم نظر از و( 40و )د کالس اهانیگ به متعلق یخوشخوراک نظر از پوشش

 به متعلق یخوشخوراک نظر از پوشش درصد سهم نیشتریب که دهدیم نشان یقوشچ تیسا شده چرا مرتع یتاج پوشش درصد یریگ

 سهم نیشتریب دهدیم نشان متراک از حاصل جینتا. است( 12) یابوته اهانیگ به مربوط یشیرو فرم نظر از و( 18و )د کالس اهانیگ

 کالس یخوشخوراک با اهانیگ به مربوط( هکتار در تراکم 103231 و 231761: بیترت به) چرا شده و قرق تیسا دو هر در تراکم

 چرا شده تیسا در و یعلف اهانیگ به مربوط قرق تیسا در دیتول سهم نیشتریب مختلف، یشیرو یهافرم نیب از نیهمچن. است دو

 نظر از پوشش درصد سهم نیشتریب که دهدیم نشان یقوشچ تیسا قرق مرتع تراکم یریگاندازه جینتا. است یابوته اهانیگ هب مربوط

 چرا مرتع تراکم یریگاندازه جینتا. است کسالهی یعلف اهانیگ به مربوط یشیرو فرم نظر از و دو کالس اهانیگ به متعلق یخوشخوراک

 فرم نظر از و دو کالس اهانیگ به متعلق یخوشخوراک نظر از پوشش درصد سهم نیشتریب که دهدیم نشان یقوشچ تیسا شده

 تیسا دو هر در دیتول سهم نیشتریب ؛دهدیم نشان دیتول نیانگیم از حاصل جینتا. است کسالهی یعلف یهاگونه به مربوط یشیرو

 نیب از نیهمچن. است دو کالس یخوشخوراک با اهانیگ به مربوط( هکتار در لوگرمیک 176 و 376: بیترت به) چرا شده و قرق

 تیسا در و( هکتار در لوگرمیک 270) کسالهی یعلف اهانیگ به مربوط قرق تیسا در دیتول سهم نیشتریب مختلف، یشیرو یهافرم

  ارامترهای مختلفپ نظر از دهدیم نشان جینتاکلی  به طور. است(  هکتار در لوگرمیک 149) یابوته اهانیگ به مربوط چرا شده

 که طوریه ب. دارد وجود داری معنی تفاوت %99 احتمال سطح در یقوشچ سایت در قرق خارج و قرق داخل تیمارهای بین گیاهی

 کیاسر مراتع در قرق که دادند نشان ،(1385) همکاران و آقاسی .است بوده شتریب قرق داخل گیاهی پارامترهای مختلف زانیم

 تـاجی پوشش که دهدمی نشان زین گرید قاتیتحق نتایج.  اسـت گردیده گیاهان تراکم و تاجی پوشـش زایشاف به منجر مازندران

 وFirinioglu  (.Schuman & Reeder, 2002) بـود چـرا تحـت مرتـع از بیشـتر داریمعنی طور به شده قرق مرتع گیاهـان

 باعـث مرتـع قرق که یافتند دست نتیجه این به ترکیه آنتالیای منطقه مرتعی گیاهان بر قـرق اثـر بررسی درنیز،  (2007) همکاران
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که با نتایج تحقیق  شودیم یکساله گیاهان و علفی برگان پهن پوشــش درصــد پوشــش، کــل درصــد ،یاگونه غنـای افـزایش

  حاضر مطابقت دارد.
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Abstract  

This research was conducted on Ghoshchi site in West Azarbaijan province. Vegetation factors including 

plant species production, vegetation cover crowns, plant species density, rangeland condition and grain yield 

were measured. The evaluation was carried out using a random-systematic method and during six transects in 

two protected and grazed sites. Data analysis was done using independent t-test in 30 replications. The results of 

the measurement of crown cover percentage indicate that Ghoshcheh Pasture Pasture is 49% and grazed pasture 

has 26% of crown cover. The results of measurement of crown cover percentage of grazed pasture in Ghoshcheh 

site indicate that the highest percentage of coating cover is belonging to class II plants (18) and vegetative form 

belongs to plant plants (12). The results show that the highest percentage of condensation in both exclosed and 

grafted sites (231761 and 103231 densities per hectare, respectively) is related to class II delusional plants. The 

results of measuring the density of pasture pasture indicate that the highest percentage of coating is palatable 

belonging to class II plants and in terms of vegetative form for annual herbaceous plants. The results of 

measuring the density of grazed pasture in Ghoshcheh site indicate that the highest percentage of coating cover 
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is belonging to class II plants and in terms of vegetative form for one year old grass species. The results of the 

average production indicate that the highest share of the production in both exclosed and grafted sites (376 and 

176 CC CC-1. CCCCCCCCCCCC( CC CCCCCCC CC CCC CCCCC CC CCCCCCCCCCCC CCCCCC. CC CCCCCCC. CCC CCCCCCC CC CCC CCCC CCCCCCCC 

showed that there was a significant difference between the pretreatment and grazed treatments at the probability 

level of 99%. 

Key words: Evaluation, Rangeland plants, production, crown cover, Ghoshchi area. 


