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 چکیده

  فراهم را یعیطب منابع عرصالاله های در داریپا توسالالعه موجبات تواندیم که اسالال  یعوامل نیمهمتر از یکی اصالال م مراتع
ص م مراتع می تواند  د،ینما شونده آگاهی از اثر عملیات ا صول علمی تثبی  نماید را مبتنی برمدیری  منابع طبیعی تجدید  . ا
ستان همدان در مرتع، دیتول زانیم بر یاص ح های پروژه تاثیر بررسی منظور به  نمونه اتیملع انجام منظور به معرف منطقه ،ا

ستفاده با یبردار صادف روش از ا ستماتیك در  -یت سب معرف مناطق از كی هرسی  آنها، پراکنش نحوه و اهانیگ اندازه با متنا
صل نتاج. شداندازه گیری  مترمربع 25/0 و 5/0، 1 ابعاد با ییهاپ ت در س از حا ص ح یهاپروژه ریتاث یبرر  دیتول بر یا

شان مراتع ص م منطقه در دیتول زانیم داد ن صد 73/41 شده ا ص م ازمنطقه شتریب در س  بدون ا سط و .ا صد متو  تاج در
 درصد و در منطقه3/12در منطقه اص م شده سالهچند انیگندمپوشش. اس  کرده دایپ شیافزا درصد 19/22 یاهیگپوشش

در منطقه اص م شده بیشتر اس  و تاج پوشش پهن  برابر( 86/1درصد)حدود  34/46باشد که می درصد 6/6 بدون اص م
ساله حدود  س .  34/14برگان چند  شتر ا صد بی شده  حدوددر ص م  سط خاک لخ  در منطقه ا صدکاهش  23/31 متو در

شده حدود  ص م  شتر از مناطق  45/1یافته که حفاظ  خاک در منطقه ا ص برابر بی صد تاج می مبدون ا شد. افزایش در با
گیاهی و در نهای  کاهش سطح خاک لخ  گیاهی دراثر عملیات اص م بیولوژیکی منجر به افزایش سطح تاج پوششپوشش

باشد. در منطقه ( می-12/1( و متوسط گرایش منفی)46/27، ضعیف)بدون اص مشده اس . متوسط وضعی  مرتع در منطقه 
ضعی  مرتع، م شده و ص م  سط)ا شان می( می15/1( وگرایش مثب )78/32تو شرایط موجود ن شد.  دهد در اثر انجام با

شش ضعی  و گرایش پو ص حی و س . آزمونعملیات ا ستقل t گیاهی رو به بهبود ا شخص کرد اخت ف معن  م  بین دارییم
اخت ف معنی همچنین (. و p<05/0دارد)درصد وجود 95سطح اطمینان در  بدون اص م منطقه با شده اص م منطقه در تولید

شش کل در هر دو منطقه در اطمینان صد وجود دارد)95داری بین تاج پو شده (. p<05/0در ص م  میزان تولید در منطقه ا
 بیشتر بود.  بدون اص مازمنطقه درصد  49/27گیاهیو تاج پوششدرصد  75/43

 ن.همدا استان ،یتاجپوشش د،یتول مراتع، اص م :های کلیدیواژه
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 مقدمه
ستان با مساح   ستان خوب ،  8هکتار کام ً مراتع یی قی هستند از لحاظ وضعی  مراتع  822000مراتع ا درصد  39درصد از مراتع ا

تن علوفه خشك برآورد  109000(. علوفه تولیدی مراتع استان همدان برابر 1389درصد فقیر ارزیابی شده اس  )بی نام، 53متوسط و 

واحد  594994باشالالد که این میزان علوفه تولیدی مراتع جوابگوی حدوداً مجاز به بهره برداری میT.D.N تن  60129که معادل شالالده 

و هرکیلوگرم  T.D.Nکیلو گرم 5/276(. میزان علوفه مورد نیاز یك واحد دامی در سالالالال 1390ماه خواهد بود.)دهبانی، 4دامی بمدت 

 65569بردار وابسته به مراتع استان  طبق سوابق ممیزی مراتع در نظر گرفته شده اس . جمعی  بهره T.D.N 55/0علوفه مرتعی معادل 

بردارمی واحد بهره 64265بردار و دامدار روسالالتایی بهره 1304گروه عشالالایری با تعداد  2آورد گردیده اسالال  که متشالالکل از خانوار بر

 (.1389باشند.)بی نام

عمل آمده در مراتع استان، اندازه اقتصادی از نظر سطح مراتع برای هر خانوار)پنج نفره( به طور متوسط براساس بررسی ها و تحقیقات ب

 822000(.که با توجه به  مساح  مراتع استان بمیزان 1380واحد دامی تعیین گردیده اس  )بی نام، 250هکتار و از نظر تعداد دام  500

واحد اقتصادی را تأمین نماید و مابقی بهره برداران می بایس  در 1644اهد بود معیش  هکتار در شرایط مطلوب مراتع استان قادر خو

قالب سایر استعدادهای  منابع طبیعی از قبیل دامداری بسته، کشاورزی و صنعتی سازماندهی شوند. بر اساس مطالعات انجام شده ارزش 

سال  شد)بی نام، 232یك هکتار مرتع در  ستان ع وه بر تأمین  ( با توجه1389دالر می با س  محیطی مراتع ا به این مطلب ارزش زی

سفر،  سیب کربن، کنترل بیولوژیکی آفات، نگهداری ترکیب اتم شکیل و حفاظ  خاک، تثبی  نیتروژن، تر ستی، ت شامل تنوع زی علوفه 

گردد. در حالیکه تخصیص ن برآورد میمیلیارد توما 156بهینه سازی آب و هوا،کنترل سی ب و گیاهان داروئی و صنعتی ساالنه بالغ بر 

سیار اندک و قابل تأمل می سعه ب سالیانه به این بخش جه  حفاظ  و احیاء و تو شده اعتبار  شد، چرا که بودجه لحاظ  صد  25/0با در

حمای  و ها سالالود آوری و ارزش اقتصالالادی این بخش اسالال . با توجه به ارزش باالی منابع طبیعی و به ویته مراتع و حوزه آبخیز سالالد

 همراهی دولتمردان در این راستا می تواند گام مؤثری در حفظ این نعم  الهی و توسعه پایدار این مراتع بردارد.

 

 

 روش تحقیق:

ستان همدان برای اندازه سطح ا شده در  ص م ن شده و ا ص م  ضاعف  در مراتع ا گیری تولید مرتع از روش نمونه گیری م

ستفاده گردید.  نمونه  بودند، دسترسی و گیاهیپوشش توپوگرافی، نظر از یکسانی شرایط دارای کهرویشگاه پس از انتخاب ا

 بتوان شد کهتعیین  گیریمحل جه  نمونه 3تا  1هر شهرستان  نشده اص م و شده اص م مناطق در. گرف برداری صورت 

 چگونگی بررسالالیشالالد،  تعیین (بیومکانیکی و مکانیکی)بیولوژیکی،  اصالال حی عملیات نوع .قرار گیرند مقایسالالهمورد با هم 

 برداری بهره نحوه و شیب توپوگرافی، شرایط و گیاهیپوششو ترکیب  تیپ با متناسب محل هر در اص حی عملیات اجرای
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کمی و کیفی اخذ و یاداشال  برداری صالورت  هایداده و ثب  کامل بطور محل هر مشالخصالات و دیگردتکرار  هانمونه تعداد

با اسالالتفاده از  کلیدی هایگونه پوشالالش تاج درصالالد ویا علوفه عملکرد مبنای بر محل هر در مقایسالاله جه  هاداده ،گرف 

سه موردt آزمون  س  گونه.اخذ اط عات از محل نمونهگرف  قرار مقای شتمل بر لی  گیاهی هایگیری در محل توده معرف م

 ارتفاع ،پوشش تاج درصد ، الشبرگ درصد سنگریزه، و سنگ درصد لخ ، خاک درصد تولید، فرم رویشی، گیاهی، ،ترکیب

با استفاده  نشده و شده اص م مناطق مقایسهانجام گرف ، و  گرایش و وضعی  مرتع تعیین، و جه  شیب شیب دریا، سطح از

 .از روش های آماری انجام گرف 

، ضمن تعیین اندازه اص م نشدهبه منظور بررسی میزان اثربخشی عملیات اص حی، پس از تعیین مناطق معرف در نواحی اص م شده و 

 1و  5/0، 25/0هایی با مسالالاح  مناسالالب پ ت نمونه برداری و اندازه نمونه )به روش آماری(، اقدام گردید. بر این اسالالاس از پ ت

، میزان تولید هر گونه با استفاده از روش بدون اص متع در نواحی اص م شده و امنظور مقایسه میزان تولید مرمترمربع استفاده شد. به 

شده از روش  ضعی  مرتع در نواحی یاد  سه و شد. همچنین به منظور مقای ضاعف اندازه گیری  شد.  4نمونه برداری م ستفاده  فاکتوری ا

ها به صورت تصادفی انتخاب شد و مقادیرعلوفه تولیدی درصد پ ت 25یری مضاعف نیز برای بررسی تغییرات تولید در روش نمونه گ

ها رشالالد ایسالالانتیمتری برداشالال  گردید ولی در مورد بوته 1گیاهان قابل چرای دام تعیین گردید. گندمیان و پهن برگان علفی از ارتفاع 

ستفاده با بود یفیک بصورت که بیش جه  به مربوط یها داده سال جاری محاسبه گردید. بصورت ذیل تعیین  رزیب( 1966) فرمول از ا

 آنالیز گردید.  spssسپس داده ها با استفاده از نرم افزار شد.

 (بدون اصالحمراتع استان)مناطق 

متوسط ارتفاع از سطح  باشد:بدین شرم می بدون اص مگیاهی در مناطق در مراتع مورد استفاده دامداران نتایج حاصل از بررسی پوشش

 65/115روزه  100، متوسط تولید قابل برداش  در یك دوره  11/2، و متوسط آزیموت جه  شیب 81/28متر، متوسط شیب2463دریا 

کیلوگرم در هکتار( و کمترین مقدار  19/33متوسط بیشترین تولید مربوط به فرم رویشی گندمیان یکساله )کیلوگرم در هکتار، اس  که 

درصد،  02/42گیاهیباشد. همچنین متوسط تاج پوششکیلوگرم در هکتار( می89/13تولید مربوط به فرم رویشی پهن برگان یکساله )

 مرتع  یوضع متوسط. باشدیم درصد 87/17متوسط سنگ و سنگریزه درصد و  86/34درصد، متوسط خاک لخ   6متوسط الشبرگ 

 باشد.  ( می-12/1)یمنف شیگرا متوسط و( 46/27)فیضع

 

 (شده اصالح)مناطق استان مراتع

ارتفاع از سطح  متوسط :باشدیمشرم  نیمناطق اص م شده بد در یاهیگپوشش یحاصل از بررس جیمراتع مورد استفاده دامداران نتا در

 48/198روزه  100دوره  كیقابل برداش  در  دی، متوسط تول 94/0بیجه  ش موتی، و متوسط آز 71/25بیمتر، متوسط ش2457 ایدر
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گرم در هکتار( و کمترین مقدار  لویک43/49چندساله ) انیگندم یشیمربوط به فرم رو دیتول نیشتریدر هکتار، اس  که متوسط ب لوگرمیک

درصد،  10/54یاهیمتوسط تاج پوشش گ نیباشد. همچن( میهکتار در لوگرمیک51/24) کسالهیپهن برگان  یشیمربوط به فرم رو دیتول

  یوضع متوسط. باشدیمدرصد  97/13 زهیدرصد و متوسط سنگ و سنگر97/23درصد، متوسط خاک لخ  42/7متوسط الشبرگ 

 در لوگرمیک65/115 با برابر بدون اص م درمنطقه دیتول متوسط نیهمچنباشد. ( می15/1)مثب  شیگرا متوسط و( 78/32)متوسط مرتع

 اص م منطقه در دیتول دهد میزانمینشان  باشدکهیمدر هر هکتار  لوگرمیک48/198 با برابر شده اص م منطقه در دیتول متوسط و هکتار

درصد  متوسط و درصد 05/41 با برابر بدون اص م درمنطقه یاهیگپوشش. متوسط درصد تاج اس  اص مبدون  منطقه برابر 71/1 شده

منطقه اص م شده  در یاهیگپوششدرصد تاج  زانیم دهدیم نشان باشد،یم رصدد 62/56 با برابر شده اص م منطقه یاهیگپوششتاج 

درصد، که 97/23درصد و متوسط خاک لخ   86/34 بدون اص م منطقه در لخ  خاک متوسط اس . بدون اص مبرابر منطقه  28/1

 . باشدیم بدون اص ماز مناطق  شتریشود ب یبرابرم 45/1درصد حفاظ  خاک در منطقه اص م شده که حدود 23/31

 

 مستقل tو اص م شده استان با استفاده از آزمون بدون اص م گیاهی منطقه ( مقایسه میانگین پوشش1جدول شماره )

 متغیر
 گروه

 )تیمار(

بدون درجه 

 یاص ح
 t میانگین

p-value 
 )دو دامنه(

تاج 

 پوشش

 742/2 -317/6 05/41 81 (بدون اص م)1

   62/56  81 )اص م شده(2

                                               95دار در سطح اعتماد معنی: اخت ف% 

 

در سطح  گیاهیپوششاز نظر  بدون اص ممنطقه اص م شده و منطقه  ینب یدار یمستقل نشان داد  اخت ف معن tآزمون  نتایج

 منطقه به نسب  درصد  62/56گیاهیپوششو منطقه اص م شده با متوسط  (p<0/05)وجود دارد استان مراتعدر  درصد 95 اطمینان

 . دارد گیاهیپوشش یشدرصد افزا 49/27و حدود  یشتردرصد ب 57/15( 05/41)بدون اص م

 
 مستقل tو اص م شده استان با استفاده از آزمون  بدون اص م( مقایسه میانگین تولیدگیاهی منطقه 2جدول شماره )

 متغیر
 گروه

 )تیمار(

بدون درجه 

 یاص ح
 t میانگین

p-value 
 )دو دامنه(

تاج 

 پوشش

 534/20 -429/4 12/118 89 (بدون اص م)1

   0/210  89 )اص م شده(2

                                             95دار در سطح اعتماد معنی: اخت ف% 
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درصد  95 یناندر سطح اطم  یداز نظر تول بدون اص ممنطقه اص م شده و  ینب یدار ینشان داد  اخت ف معنمستقل  tآزمون  نتایج

نسب  به منطقه  یلوگرمک 210 یدشده با متوسط تول اص ممنطقه  و( p<0/05)دارد وجود استان شده اص م و بدون اص م مناطق در

 عملکرد دارد.  یشافزا درصد 75/43و حدود  یشترب یلوگرمک 88/91( کیلوگرم12/118) بدون اص م

 

 

 
 (بدون اص م(متوسط تولید کل فرم های رویشی استان )مناطق اص م شده و 1شکل شماره)        

 (yبرحسب کیلو گرم در هکتار)محور

 

 

 

 
 (     بدون اص م(متوسط تاج پوشش کل فرم های رویشی استان )مناطق اص م شده و 2شکل شماره)

 (yبرحسب درصد)محور
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 (بدون اص م(متوسط پوشش کل زمین استان )مناطق اص م شده و 3شکل شماره)   

 (yبرحسب درصد)محور  

  گیریبحث و نتیجه 

کیلوگرم در هکتار و متوسط 12/118بابرابر  بدون اص ممتوسط تولیدکل درمنطقه  گیاهی نشان می دهد:نتایج حاصل از بررسی پوشش

برابر  77/1دهد میزان تولید در منطقه اص م شده باشدکه نشان میدر هر هکتار می کیلوگرم 210تولیدکل در منطقه اص م شده برابر با 

 یوجود فشار و تراکم چرا نسب  قابل توجه و مهم رغمیعملکرد عل شیافزا نیا. اس  بدون اص م ازمنطقه شتریب درصد75/43 ای

 و یکیمکان ،یکیولوژیمتنوع ب یهاروش انجام دهدیمامر نشان  نیشده اس ، ا رییتغ نیااص م مراتع موجب  اتیکه عمل باشد،یم

 اتیعمل بر ونظارت اجرا ،یطراح قدر هر و باشد داشته یمرتع یها ستمیاکوس عملکرد شیافزا بر یموثر و مثب  اثر تواند یم یکیومکانیب

. بود خواهد ترمطلوب و تربه مراتب مناسب زیحاصل ن جیباشد نتا یکیاکولوژ طیدر نظر گرفتن شرا و یعلم نشیب و دق  با یاص ح

 1383همکاران )(، کریمی و 1387)همکاران و یارزان ،(1380)آذرنیوند(، 1384) وهمکاران اکبرزاده قاتیتحق ریسا از حاصل جینتا البته

  .نماید می تائید را طرم از حاصل نتایج نیز( 1390)همکاران و فیروزرخ و( 

 شده اص م منطقه یاهیگپوششتاج درصد  متوسط و درصد 05/41 با برابر بدون اص م درمنطقه یاهیگپوششمتوسط درصد تاج  

و  بدون اص مبرابر منطقه  37/1منطقه اص م شده  در یاهیگپوششدرصد تاج  دهد میزانمیکه نشان  باشد،یم رصدد  62/56 با برابر

 نیمهمتر از یاهیگپوششدرصد تاج  شیافزا. باشدیم بدون اص مازمناطق  شتریدرصد ب 49/27 شده اص م مناطق یاهیگپوشش ای

 از یمرتعدار در زین یاهیگپوشش بیترک ،یاهیگپوششتاج  درصد بر ع وه البته باشد،یم مرتع و یاهیگپوششس م   یهاشاخص

 سندگل و احمدی قاتیحاصل از تحق جینتا. اس  وابسته یاهیگ یهاگونه بیترک به مرتع در دام هیتغذ رایز اس  برخوردار یاتهیو گاهیجا

 قدوسی  ،(1391) همکاران و یجعفر ،(1388) همکاران و انیاسد (،1384)  اسدیان وهمکاران ،(1388) همکاران و جعفری ،(1384)

در خصوص ترکیب گیاهی در مناطق  نیز نتایج بدس  آمده در طرم را تائید می نماید. (1380) یاوری و همکاران ( و1384همکاران ) و

درصد که از  62/56گیاهی برابر با متوسط کل درصد تاج پوشش باشد؛گیاهی بدین شرم میاص م شده ترتیب درصد ترکیب پوشش

(، پهن 08/12) هایابوته درصد(،86/12)ساله چند انیدرصد(،گندم93/12) کسالهی انیمربوط به گندم یشیفرم رو نیشتریمقدار ب نیا

 یاهیگپوششکه متوسط کل درصد تاج   بدون اص مکه نسب  به منطقه  ،باشد( می60/7( و پهن برگان چند ساله)99/10)کسالهیبرگان 

 چند برگانپهن(، 88/10) هایابوتهدرصد(، 05/12)کسالهی انیگندم به مربوط یشیرو فرم نیشتریب مقدار نیا از که درصد 05/41با برابر

 . باشدیم( 09/5) کسالهی برگان پهن و( 43/6)ساله چند انیگندم(، 51/6) ساله

درصد( 05/12) بدون اص م منطقه در ودرصد( 93/12) کسالهی انیگندم شده اص م درمنطقه شودیم مشخص فوق مطالب به توجه با

 كی در درصد 88/0 اخت فهم نداشته و با  با یدار یاخت ف معن بدون اص مدر منطقه اص م شده و  یشیفرم رو نیکه ا باشدیم

که  باشدیم( 43/6) بدون اص م منطقه در ودرصد( 86/12)شده اص م منطقه در ساله چند انیگندم پوشش اما رند،یگ یم قرار طبقه

چند ساله در  انیاس ،که البته نقش گندم بدون اص ماز منطقه  شتریچند ساله در منطقه اص م شده ب انیدرصد نسب  پوشش گندم 50

http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&min=0&queryWr=قدوسي&simoradv=ADV
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 طیبا مح یدام، سازگار هیدر تغذ آن ینسب ارزش و اس  برخوردار زین یخاص  یمهم و موثر بوده و از اهم اریبس یمرتع یهاستمیاکوس

 اص م منطقه در( 55/11) هایابوته یاهیگپوشش نیهمچن باشد،یم باال اریبس زین یکم آب ،یخشک رینظ یطیمح یتنش ها نیو همچن

 طبقه كی در و ندارد وجود آنها نیب یدار یمعن فاخت  واس   شتریدرصد ب 67/0( حدود 88/10) بدون اص م منطقه به نسب  شده

 برگان پهناس ،  شتریدرصد ب34/14که حدود  باشدیم( 51/6) بدون اص م منطقه در و( 60/7)ساله چند برگان پهن اما رندیگیم قرار

 و( 99/10) شده اص م منطقه در کسالهی برگانپهن نیهمچن. باشندیم یباالئ  یاهم یدارا بقوالت خانواده یهاگونه تهیبو ساله، چند

 شتریب بدون اص مدر منطقه اص م شده از منطقه  کسالهیدرصد پوشش پهن برگان  68/53که  باشدیم( 09/5)بدون اص م منطقه در

رخ (، 1383(، کریمی و همکاران )1387) و همکاران ی(،ارزان1380) (، آذرنیوند1384اکبرزاده وهمکاران ) قاتیتحق جیاس . البته نتا

 همکاران و انیاسد (،1384)  اسدیان وهمکاران ،(1388) همکاران و جعفری ،(1384) سندگل و احمدی ،(1390)همکاران و فیروز

 .ندینمایم دیرا تائ قیتحق جینتا زی( ن1380یاوری و همکاران ) و (1391) همکاران و یجعفر ،(1388)

درصد  23/31درصد، که 97/23اص م شده طقهدرصد و متوسط خاک لخ  در من 86/34 بدون اص م منطقه در لخ  خاک متوسط

 یاهیگپوششدرصد تاج  شی. افزاباشدیم بدون اص ماز مناطق  شتریشود ب یبرابرم 45/1حفاظ  خاک در منطقه اص م شده که حدود

 موضوع نیا که شودیم لخ  خاک سطح کاهش  ینها در و یاهیگپوششسطح تاج  شیمنجر به افزا یکیولوژیاص م ب اتیعمل دراثر

 کاهش در زانیم نیا و اس  داشته کاهش درصد 23/31  زانیم به لخ  خاک سطح و شده داده نشان یخوب به شده اص م مناطق در

 قاتیتحق جینتا. اس  موثر اریبس یریپذ نفوذ شیافزا در گرید طرف از و رواناب زانیم کاهش نیهمچن و رسوب زانیم کاهش و شیفرسا

 همکاران و جعفری ،(1390)همکاران و زاده فرج  (،1995) اوکانر(، 1380) قائمی(، 1975) استودارت(، 1994)همکاران و ویلکوکس

( اسدیان 3841و همکاران ) قدوسی  ،(1391) همکاران و ی(، جعفر1391)انی، اسدیجیاله یلیآج ،(1388) همکاران و انیاسد ،(1388)

 نیز نتایج تحقیق را تائید می نماید. (1380) یاوری و همکاران( و1384و همکاران) 

باشد. در منطقه اص م شده متوسط ( می-12/1( و متوسط گرایش منفی)46/27، ضعیف ) بدون اص ممتوسط وضعی  مرتع در منطقه 

دهد در اثر انجام عملیات اص حی باشد. که شرایط موجود نشان می( می15/1( و متوسط گرایش مثب )78/32وضعی  مرتع متوسط)

 رییتغ و مطلوب روند یمرتع یهاستمیاکوس تواتر و یتوال ریس در رییتغ نیا که گیاهی رو به بهبود و افزایش اس وضعی  و گرایش پوشش

 و جعفری ،(1992) گرانید و ورکسی قاتیتحق جینتا. باشدیمو اص م مراتع   یریشود و نشان دهنده اثر مطلوب مدیم یمثب  تلق

و  یارزان (،1380(، آذرنیوند)1384اکبرزاده وهمکاران ) ،(1391) همکاران و یجعفر ،(1388) همکاران و انیاسد ،(1388) همکاران

 .دینما یم دیرا تائ قیتحق جینتا زی( ن1384)  ( و اسدیان وهمکاران1387همکاران)

وجود دارد.  %5سطح  در  بدون اص ماص م شده با منطقه  منطقهدر  یدتول ینب یدار یاخت ف معن  شد مشخص tبا آزمون  همچنین 

در هر هکتار  لوگرمیک12/118 با برابر بدون اص م منطقه در و هکتار در لوگرمیک210در منطقه اص م شده برابر با  یدتول یزانالبته م

 قاتیتحق ریحاصل از سا جیاس . نتا بدون اص مازمنطقه  شتریدرصد ب 75/43 شده اص م منطقه در دیتول دهد میزانمینشان  باشدکهیم

http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&min=0&queryWr=قدوسي&simoradv=ADV
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 نیز( 1390)همکاران و فیروز رخ (و 1383(، کریمی و همکاران )1387و همکاران) ی(ارزان1380(، آذرنیوند)1384)اکبرزاده وهمکاران 

  .نماید می تائید را طرم از حاصل نتایج

 یناندر سطح اطم گیاهیپوششاز نظر  بدون اص ممنطقه اص م شده و منطقه  ینب یدار یمستقل نشان داد  اخت ف معن tآزمون  نتایج

بدون نسب  به منطقه  درصد  62/56گیاهیپوشش( و منطقه اص م شده با متوسط p<0/05درصد در مراتع استان وجود دارد) 95

همکاران  اکبرزاده و قاتیحاصل از تحق جینتا دارد گیاهیپوشش یشدرصد افزا 49/27و حدود  یشتردرصد ب 57/15( 05/41)اص م

 از حاصل نتایج نیز( 1390)همکاران و فیروز رخ و ( 1383(، کریمی و همکاران )1387) همکاران و یارزان ،(1380(، آذرنیوند)1384)

  .نماید می تائید را طرم

 از كیهر و اس  استوار یاهیگ دیتول -ب و یاهیگ پوشش تاج شیافزا و حفظ -الف محور دو بر یکل بطور مراتع  یریمد نکهیا به نظر

 منابع یهاعرصه یکاربر و ها  یقابل تواندیم یبردار بهره  یریمد و( نیزم وشکل خاک م،ی)اقلیطیمح طیشرا با متناسب محور دو

 یاهیحفظ پوشش گ چنانچه .ردیگیم قرار یبررس مورد موضوع یدامپرور و یکیاکولوژ طیشرا دگاهید دو از لذا بخشد، بهبود را یعیطب

 تن،یاکس دیبمنزله حفاظ  خاک، مامن وحوش، تول یاهیپوشش گ شیمورد نظر باشد و هدف افرا ستمیاکوس یرکن اساس نیبعنوان اول

 باشد. . .  و یدیخورش یانرژ جذب شیافزا آلبدو، بیضر کاهش آب، یهوا، حفظ و نگهدار فیکربن(،تلط بیکربن)ترس دیاکس یجذب د

آن در استان همدان منطقه  یباشد که مصداق عمل یسال( م 15از  شیبلند مدت )ب  كیاکولوژ قرق روش نیتریاقتصاد و نیترمناسب

 كیولوژیب یهاروش ریباشد که نسب  به انجام سا یدرصد م  8/65 زین یاهی.که به لحاظ درصد تاج پوشش گباشدیقرق حوزه گنبد م

فقط  اس  و ریها امکان پذحوزه ریز یآن در تمام یاجرائ  یبوده و قابل نهیهز ارکمیبس یقیروش تلف ایو  یکیروش مکان نیو همچن

 .دینما یم دیموضوع را تائ نیا زین یآمار هیتجز جیباشد.که البته نتا یروش م نیو همراه کردن چوپانان و دامداران با ا یهماهنگ ازمندین

 با یاهیگپوشش بیترک رییتغ به نسب  دام یچرا قرق بر ع وه اس  الزم باشد نظر مد دام یبرداربهره جه  یاهیگ دیتول چنانچه حال

(، ی)کپه کاریانکاریم ،یبذرکار ،یبذر پاش ر،ینظ كیولوژیب یهاروش قیاز طر دیمورد نظر، سازگار، مقاوم و پر تول یهاگونه نمودن وارد

 جیمدت نمود، نتا انیمنطقه را قرق م زین یاهیگ یهاو بقاء گونه یداریو . . . اقدام به کش  نمود و جه  پا یکودپاش م،یکش  مستق

باشد  یسال م 10همراه با قرق به مدت  یوکودپاش یانکاریم كیولوژیعملکرد مربوط به روش ب نیدهد باالترینشان م یحاصل از بررس

 نیا زین یآمار هیتجز جیو نتا شده اس بر اسدآباد در منطقه گله لوگرمیک 86/362زانیعلوفه مناسب قابل برداش  به م دیکه منجر به تول

 .   دینما یم دیموضوع را تائ

 طیشرا در ریی)تغ یکیاکولوژ طیشرا لحاظ به هم و یاقتصاد لحاظ به هم كیولوژیب اتیعمل انجام شودیم مشخص فوق مطالب به توجه با

 یکیومکانیب و یکیمکان یها روش میدانیم چنانچه و باشد یم یاص ح روش نیترمناسب یاجرائ لحاظ به هم و( نیزم شکل و یعیطب

 باشد ینم اجرا قابل مناطق از یاریبس در و بوده بر نهیهز اریبس یاقتصاد نظر از یعیطب طیشرا زدن بهم و نیزم شکل در رییتغ  بر ع وه

 شیافزا و خاک شیفرسا دیتشد و یداریناپا سبب آن کردن سس  و خاک سطح زدن بهم عل  به اول سال چند یط در گرید طرف از و

به همراه قرق بلند  كیولوژیب یهاروش انجام شیآزما نیا جینتا به توجه با .گرددیم یاریش و یسطح ،یاقطره شیفرسا جادیا و رسوب
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منطقه و بر اساس  طیمتناسب با شرا یاص ح یهاروش ری. استفاده از ساگرددیم شنهادیمتعارف پ طیمدت جه  اص م مراتع در شرا

 .  باشدیم نینظر متخصص
 منابع

کنفرانس  .اثرات مراتع مختلف بر روی عوامل اصلی حاصلخیزی خاک)کربن آلی ،ازت ،فسفر ،پتاسیم( در استان همدان .1391آجیلی الهیجی، ع . اسدیان، ق. - 

 .1391ماه اسفند سوم -ریم  دانشگاه یمل دیتول وملی مدیری  جامع حوزه های آبخیز 

 جلد ایران بیابان و مرتع تحقیقات پتوهشی - علمی فصلنامة سلماس، آدم گل مراتع تولید و وضعی  بهبود در کاریکپه اثر بررسی. 1384.ع گل، سند .ا احمدی، -

 .1شمارة 13

 ص 40دستورالعمل طرم ملی ارزیابی مراتع در مناطق مختلف آب وهوایی ایران. موسسه تحقیقات جنگل ها ومراتع. .1378ارزانی، م.  -

 ایران،پاییز بیابان و مرتع تحقیقات قرق، و چرا شرایط در نهاوند گیان مراتع گیاهیپوشش تغییرات بررسی .1388.م منش، صادقی .م زاده، اکبر. ق ،اسدیان -

 .352-343((:36 پیاپی) 3)16 ;1388

 .نهایی طرم بررسی اثرات قرق در اص م مراتع استان همدان،مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گزارش.1384.اسدیان،ق -

 ص. 152، سازمان جهاد کشاورزی استان همدان ، معاون  برنامه ریزی و امور اقتصادی، اداره آمار و فناوری اط عات،  88. کتابچه گزیده آمار پایه ای 1389بی نام.  -

 ص. 48، 1380. طرم ملی تعادل دام و مرتع ،با نگرشی به منابع علوفه کشور،سازمان جنگل ها و مراتع کشور، دفتر فنی مرتع آبان 1380.بی نام -

 :موردی مطالعه)گیاهی پوشش و خاک فاکتورهای برخی بر مرتع اص م مختلف عملیات تأثیر بررسی .1388 .ا مداحی،. م آذرنیوند، .م ابراهیمی، .م جعفری، -

 (.384-371)سوم شماره سوم سال مرتع، پتوهشی علمی مجله ،(سیرجان مراتع

 مهندسی هینشر بوشهر استان در تنگستان ایستگاه گیاهیپوشش تغییرات بر قرق تیمار و سی ب پخش تاثیر ارزیابی .1391 .،فیفخر .ان،میخسروان .،عیجعفر -

 .109-103(2)4 ،1391 آبخیز مدیری  و

، )مصاحبه رئیس اداره مراتع اداره کل منابع طبیعی استان همدان با سایه تخریب بر سر محیط زیس / مراتع همدان هر روز کوچکتر می شوند. 1390دهبانی، م. -

  Cm3x1lvh3ixzz#117394s.com/showthread.php?t=http://www.iranpardiنشریات(.

 در موجود گیاهی های گونه بذر ذخایر تنوع و ترکیب بر مرتع احیا و اص م عملیات اثر .1390.ز جعفریان، .م شکری،. ج قربانی،  .گ فیروز، رخ -

 -322صفحة ،2 شمارة ، 18 جلد ، ایران بیابان و مرتع تحقیقات پتوهشی-علمی فصلنامة ،(مازندران سوادکوه، کبیر رودخانه حوزه مراتع :موردی مطالعه)خاک

335. 

 طبیعی، جغرافیای های پتوهش ایران، متراکم مراتع در گیاهیپوشش رشد بر اقلیمی عوامل تأثیر ارزیابی .1390.پ ضیائیان، .ب علیجانی، .ا نیا، فتح .م فرجزاده، -

 . 75 شماره

ملی  سومین همایش. رسوب تیمار قرق در مراتع بر کاهش فرسایش خاک و تولیدارزیابی تاثیر . 1384 ع. ،سپنجیو  ع ،س ،خلخالی ، م.سلطانی .ج ،قدوسی -

  .فرسایش و رسوب

 و عوامل گیاهی های گونه مستقیم آنالیزگرادیان .1387 و فرزاد مهر،ج.  م،چاهوکی زارع. طویلی،ع. م، پور رستم . م جعفری، -

 .329-343: 4قاین. مرتع  زیرکوه مراتع اکولوژیك هایدرگروه محیطی 

 همایش سومین. خشك مناطق در ای بوته گیاهان تولید وردآبر روش ترین مناسب تعیین و بررسی. 1383 .ا ع،کریمیان، -

 مرتع و مرتعداری.کرج. 
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