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  هچکید

برداری بیش از حد در بسیاری از مراتع ایران، موجب تخریب این منابع شده و صـدمات عدم رعایت تعادل دام و مرتع و بهره

اصالح مرتع در بهبود وضعیت این  یهاروشگیاهی و خاك وارد نموده است. قرق به عنوان یکی از  بـه پوشـشناپـذیری  جبـران

مورد ارزیابی قرار  حفاظت شده بیجارمنطقه  بر پوشش گیاهی در مراتع . در این مطالعه، اثر مدیریت قـرقباشدیممراتع مؤثر 

منطقه چرای متوسط و منطقه چرای ر )مجاو مناطق، انتخاب و با حفاظت شده در منطقهگرفـت. بـرای ایـن منظـور منطقـه قـرق 

 2سیستماتیک با استقرار  -گیاهی به صورت تصادفی برداری از پوششنمونه. شدمقایسه  ؛آن که تحت چرای دام بود سنگین(

برداری گیاهی، اقدام به نمونهیومسبگرفت. به منظور تعیین متر مربعی در منطقه معرف صورت  1×1پالت  10متری و  100ترانسکت 

دوانی با توجه به عمق متوسط ریشه ،زمینیاندام زیر برداری ازنظور نمونهم به ؛یدگردها های هوایی و الشبرگ در پالتاندام کامل از

متر گردید و ضمن سانتی 25-50و  0-25در دو عمق  25*25*25مکعبی به ابعاد  هایییلپروفابتدا اقدام به حفر  ،های غالبگونه

افزار ها با نرمتجزیه و تحلیل دادهکامل جمع آوری گردید.  به طورحفر شده  یهامکعبموجود در  هاییشهربرداشت خاك، تمامی 

SPSS، ها در سه تیمار از طریق آزمون تجزیه واریانس یکطرفه و میانگین صفات مورد بررسی با آزمون دانکن مقایسه مقایسه داده

 Bromusو   Festuca ovinaهای چند سالهگراسافزایش شدت چرای دام ترکیب گیاهی از  با داده است که . نتایج نشانشدند

tomentellus ه گون هدر منطقه قرق بovine. F ه گونه یکسال وVicario pyramided به گیاه در نهایت  در منطقه چرای متوسط و

نتایج بیانگر آن است که با تغییر یافته است. در منطقه چرای سنگین  Aegilops spنامرغوب  و گراس iArtemisia sieberای بوته

 اند.گیاهی و الشبرگ کاهش چشمگیری داشته یومسب ،افزایش شدت چرای دام

 .، منطقه حفاظت شده بیجاریومسب ،پوشش گیاهی، شدت چراکلیدی:  هایواژه

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022474X06000233
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022474X06000233
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 مقدمه 

 به ؛راتع باشدمظرفیت  با تا زمانی که جمعیت دام در هر اکوسیستم متناسبو  ی بین دام و مرتع وجود داردهمواره کنش متقابل

 بهیت صحیح و اعمال مدیرتع امر ءمناسب احیا یهاروش. اتخاذ شودینماك و گیاه خسارتی وارد ، خآب :چونآن هم ارزشمندمنابع 

مهم  رامرتعی  هاییستماکوسداشتن اطالعات و دانش کافی در خصوص  ضرورت ،مراتع تجدید حیاتافزایش سطح تولید و منظور 

زمانی  یهادورهراتع است که با ارزان در اصالح م نسبتا  ساده و  یهاروشجمله  قرق از(. 1386)جلیلوند و همکاران،  دنماییمجلوه 

رق قملیات ی ع. با اجراشودیممختلف بسته به شرایط اکولوژیک منطقه و شدت تخریب مراتع و یا اهداف مورد نظر مدیران توصیه 

ص روند و میزان تغییرات تشخی. (1377)مقدم،  ادبارزی در پوشش گیاهی و خاك روی د اتتغییر توانیمعالوه بر تقویت گیاهان 

زیابی ه با ارک تهی اسبر تغییرات پوشش گیاهی، الزمه مدیریت دراز مدت پوشش گیا ثرناشی از چرا، به عنوان یکی از عوامل مو

و  ارزانی) گرددیمایی میسر و امکان تحلیل چگونگی تغییرات و نقش عوامل چر شودیم ینتأممورد نظر  اییهپا یهادادهآن، 

روند و  م ازهی مداودر پوشش گیاهی مناطق مختلف یکسان نبوده و همچنین آگا یرگذارتأثاز آنجا که عوامل . (1382، همکاران

راکنش لذا شناخت روابط بین این عوامل و پ ؛ستابرداری ضروری ریزی و اعمال مدیریت صحیح بهرهوضعیت آن جهت برنامه

م بریبمرتعی به کار  هاییستماکوسوسعه تاصالح و  را در مدیریت، هایافتهتا این  کنندیممرتعی به ما کمک  هاییستماکوسگیاهان در 

(2007 al,  et Zheng) .افزایش  امروزه شاهد نهمتأسفاپروتئین مورد نیاز کشور،  ینتأمگیاهی طبیعی در  با توجه به اهمیت پوشش

این  ت بیشتر درکه ضرورت مطالعا باشیمیممرتعی و در نتیجه سیر نزولی توان بالقوه تولیدی مراتع  یهاعرصهفشار چرای دام بر 

به  فقیرعیت مرتع را از حالت سلماس، وض آدمان دادند که عدم چرا در مراتع گل شن ،(1387ل )قائمی و سندگ .دهدیمزمینه را نشان 

تاجی کل و ، درصد پوشش ΙΙو  Ιکالس  یهاگونهبت تغییر داده و موجب افزایش ثخوب و گرایش مرتع را از حالت منفی به حالت م

 گردید.تولید گیاهی 

مرکزی به این  زاگرسهای آزمایشی در منطقه سال قرق 19رات پوشش گیاهی پس از در بررسی تغیی ،(1388) یبصیری و ایروان

یر ثتا ،(1386ن )جلیلوند و همکارا مرتعی گردید. یهامکانتغییر ترکیب گیاهی در بیشتر  عثبانتیجه رسیدند که قرق طوالنی مدت 

چرا بر پوشش گیاهی و برخی خصوصیات شیمیایی خاك در مراتع کجور نوشهر را بررسی نمودند. نتایج حاصل از بررسی پوشش 

گندمیان و پهن برگان علفی دارای بیشترین پوشش گیاهی در منطقه قرق بودند و با افزایش چرا درصد پوشش گیاهی نشان داد که 

و  3قه تحت چرا، گیاهان کالس در منطو  دارددر قرق بیشترین سهم را  ΙΙو  Ιس افزایش یافت. همچنین گیاهان کال یابوتهگیاهان 
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ساله در تغییرات پوشش گیاهی منطقه سمیرم  26ر قرق ثا ،(1388و بصیری ) امیری بودند. پوشش یشترینبخوش خوراك دارای غیر 

قرق به  یاگونهترکیب  .گرددیمپوشش تاجی و تراکم  درصداصفهان را بررسی نموده و به این نتیجه رسیدند که قرق باعث افزایش 

آقاجانلو و در شرایط چرا بود. در تحقیقی که  مهاجمو  ΙΙΙکالس  یهاگونهدر مقایسه با غلبه  ΙΙو  Ιطور عمده شامل گیاهان کالس 

ساله بر تغییرات پوشش گیاهی در مراتع زنجان انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که ترکیب  19در مورد تایر قرق  1385 یموسو

نشان دادند که  (1385)آقاسی و همکاران  در داخل قرق نسبت به مجاور قرق تفاوت قابل توجهی داشت. Ιگیاهی کالس  یهاگونه

در بررسی  (1385)قرق در مراتع کیاسر مازندران منجر به افزایش پوشش تاجی و تراکم گیاهان گردیده است. باغستانی و همکاران 

معنی دار  یرتأثمراتع استپی یزد به این نتیجه رسیدند که قرق بر درصد پوشش و تولید کل گیاهان عرصه  یقرق بر پوشش گیاه یرتأث

 داشت.

 

 هامواد و روش

 معرفی منطقه مورد مطالعه

طول  47°25´8˝تا  47°51´4˝عرض شمالی و  35°59´5˝تا  36°12´9˝منطقه حفاظت شده بیجار با مختصات جغرافیایی

ر و مت 2187ه ع منطقشرقی، در شمال شهرستان بیجار در استان کردستان و جنوب شرقی شهرستان تکاب قرار دارد. حداکثر ارتفا

گراد درجه سانتی 7/11متر و میانگین دمای سالیانه میلی 9/439متر از سطح دریا، متوسط بارندگی سالیانه  1533حداقل ارتفاع 

ه عنوان منطقه بهزار هکتار  32به وسعت  1349. این منطقه از سال استن اقلیم منطقه نیمه خشک که طبق روش دومارت است

ای چرظرفیت  با رعایت تحت مدیریت چرا ایممنوعه )چرای دام ممنوع( اعالم گردیده است. خارج از منطقه حفاظت شده، محدوده

ال ا شدت سنگین اعمبچرای دام به صورت آزاد و ظت شده در فاصله نزدیکی از منطقه حفاچنین دارد. هممرتع وجود مجاز 

 .گرددیم

 

 روش تحقیق

ساله(، تیمار چرای  43سه تیمار چرای دام ممنوع یا قرق ) به منظور تعیین اثر شدت چرای دام بر میزان ذخایر کربن اکوسیستم 

متوسط )منطقه کنترل شده تحت مدیریت چرا با رعایت ظرفیت مرتع( و تیمار چرای سنگین )منطقه بدون کنترل و تحت چرای بیش 
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توپوگرافی )شیب، جهت و ارتفاع( و اقلیم  یاتخصوص یتمامبه فاصله نزدیک از یکدیگر و با شرایط همسان بودن  از ظرفیت مرتع( 

درصد و تیمار چرای آزاد  50انتخاب گردیدند. الزم به ذکر است که در انتخاب تیمار چرای کنترل شده، مالك عمل برداشت حداقل 

دامه در هر (. در ا1388 جنیدی،اندام هوایی توسط دام بر اثر چرای طوالنی مدت در نظر گرفته شد ) یومسبدرصد از  70حداقل 

 وشش گیاهی و الشبرگ نمونه برداری صورت گرفت.پتیمار از خاك، 

برداری از نهستفاده شد. برای نموسیستماتیک ا -مورد مطالعه از روش تصادفی یمارهایتبه منظور ارزیابی پوشش گیاهی در 

د بر جهت و یک ترانسکت عمومتری عمود بر هم )یک ترانسکت در جهت شیب  100پوشش گیاهی در هر منطقه دو ترانسکت 

های متر مربعی به فواصل منظم مستقر گردید. سپس در داخل هر پالت، لیست گونه 1های ها، پالتشیب( و در طول ترانسکت

متر مربع و  1ها یادداشت شدند. اندازه مناسب پالت از طریق روش حداقل سطح، گیاهی، درصد تاج پوشش گیاهی به تفکیک گونه

ل ترانسکت بر حسب نوع (. طو1389مصداقی، نمونه برآورد گردید ) 10گیری با استفاده از روش آماری به تعداد حداقل حجم نمونه

 و توزیع پوشش گیاهی و با توجه به اقلیم منطقه )نیمه خشک( و وسعت منطقه معرف در نظر گرفته شد.

ر پالت زیتوده هوایی ه(. در 1389، مصداقیروش مستقیم استفاده گردید ) از یمارتهوایی و الشبرگ در هر  یومسببرای برآورد 

 یومسبورد دند. برای برآشکامل جمع آوری  به صورت هاپالتچنین الشبرگ از سطح ؛ همبر و به تفکیک برداشت شدندکف ،هاگونه

 به صورتپروفیل  10متر، تعداد نتیسا 25-50و  0-25های غالب در دو عمق دوانی گونهزمینی براساس عمق متوسط ریشهزیر

کامل  حفر شده به طور یهامکعبهای موجود در هر یک از ریشهسانتی متر حفر شده و سپس تمامی  25*25*25مکعب به ابعاد 

نالیز آاز  یمارهاتگیاهی بین  یهااندامهای تغییرات پوشش گیاهی در برای مقایسههای جداگانه قرار گرفتند. جمع آوری و در پاکت

 ای دانکن استفاده گردید.آزمون چند دامنهو واریانس یکطرفه 

 

 نتایج

  های مختلف چرای دام بر خصوصیات پوشش گیاهیتأثیر شدت

 ام( بیانگرهای مختلف چرای دنتایج بررسی پارامترهای پوشش سطح در منطقه حفاظت شده بیجار و مناطق همجوار )تحت شدت

 . استتغییر ترکیب و درصد پوشش گیاهی مناطق چرا شده نسبت به منطقه قرق 
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درصد،  4/54ساله دارای  43ق ت شده بیجار با قردهد که منطقه حفاظبرداری پوشش گیاهی نشان مینتایج حاصل از نمونه 

باشند. همچنین نتایج حاکی از آن درصد پوشش گیاهی می 6/17درصد و منطقه چرای سنگین با  36منطقه تحت چرای متوسط با 

و کالس  ترکیب بلکه ؛از منطقه قرق به سمت منطقه چرای شدید نه تنها از درصد پوشش گیاهی کم شده است حرکتاست که با 

 .یاهان نیز تغییر یافته استی گخوش خوراک

برآورد گردیده است که  غالب یاهانگبه عنوان  Festuca ovina- Bromus tomentellusهای در ترکیب گیاهی منطقه قرق گونه

 (II) و Poa bulbosa، Astragalus sp (III) ،(II) Scabiosa sp، (II) Thymus kotschyanus (II) :شاملآن های همراه گونه

Salvia sp، باشند.می 

که  شده است  Festuca ovina –Vaccaria pyramidataمنجر به تغییر ترکیب گیاهی غالب منطقه به  ،چرای متوسط دام

، Poa bulbosa ،(III) Astragalus sp ،(II) Acter sp ،(I) Bromus tomentellus ،(I) Agropyron trichophorum (II)های گونه

(III) Ziziphora tenuir و (II) Clematis sp، باشند.های همراه آن میگونه 

 sp(III) آن های همراهو گونه Aegilops sp – iArtemisia sieber همچنین منطقه چرای سنگین با ترکیب غالب گیاهی

Heteranthelium، Vaccaria pyramidata (II)،III) ) Bromus danthoniae ،(III) Stachyssp، III)) Noea macronata( ،III )

Onopordon acanthium ،(I) Festuca ovina .است 

  های مختلف چرای دام بر خصوصیات پوشش سطحیتأثیر شدت

گیاهی،  های متفاوت چرای دام بر فاکتورهای سطح زمین )درصد پوششدار شدتبیانگر تأثیر معنی ،نتایج آنالیز واریانس یکطرفه

 (. 1)جدول استدرصد خاك، درصد الشبرگ، درصد سنگ و سنگریزه( 

به طوری  ه است.طبق نتایج مقایسه میانگین درصد پوشش گیاهی با افزایش شدت چرای دام روند کاهشی داشت پوشش گیاهی:

 دارد.اهی را درصد بیشترین و کمترین میزان درصد پوشش گی 6/17و  4/54منطقه قرق و چرای سنگین به ترتیب با که در 

الف خت اختلنتایج بررسی حاضر حاکی از آن است که بین مناطق چرای متوسط و چرای سنگین بر درصد خاك  درصد خاک:

باشند. به عبارتی درصد دار کاهشی میبه تیمار قرق دارای اثر معنی ذکور نسبتمداری مشاهده نشده است. از طرفی تیمارهای معنی

 ه است.درصد برآورد شد 40/47و  39، 55/26خاك لخت در مناطق قرق، چرای متوسط و چرای سنگین به ترتیب معادل 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022474X06000233
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022474X06000233
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 درصد سنگ و مقایسه میانگین تیمار چرای متوسط نسبت به قرق در فاکتور ،3طبق نتایج جدول  درصد سنگ و سنگریزه: 

. استدار ف معنیر فاقد اختالبا تیمارهای مذکو هم این در حالی است که تیمار چرای سنگین ؛استدار سنگریزه فاقد اختالف معنی

درصد  5/32 و 11/14،20/21معادل  میانگین درصد سنگ و سنگریزه در مناطق قرق، چرای متوسط و چرای سنگین به ترتیب

 گیری گردیده است.اندازه

نگین برآورد درصد در تیمارهای قرق، چرای متوسط و چرای س 50/2و 80/3، 89/4مقادیر الشبرگ معادل  درصد الشبرگ:

ه کدر حالی است این  ؛باشنددار میشده است. در واقع تیمار چرای متوسط با تیمارهای چرای سنگین و قرق فاقد اختالف معنی

 دار داشته است.تیمار چرای سنگین با قرق اختالف معنی

ی سنگین به ترتیب قرق، چرای متوسط و چرا در مناطقفاکتوره، وضعیت مرتع  4در بررسی مناطق مورد مطالعه بر اساس روش 

قه و در منط ثابت ،و چرای متوسطخوب، متوسط و فقیر ارزیابی گردید. همچنین بر طبق روش ترازو، گرایش مرتع در مناطق قرق 

 منفی ارزیابی گردیده است. ،چرای سنگین

 
 ام بر خصوصیات پوشش گیاهیهای مختلف چرای دجدول تجزیه واریانس تأثیر شدت -2جدول 

F  آزمون  
میانگین 

 مربعات

 درجه

 آزادی
  عوامل منبع تغییرات مجموع مربعات

30/754** 103/3218  

639/104  

2 

26 

28 

205/6436  

622/2720  

828/9156  

هابین گروه  

هادرون گروه  

 کل

 پوشش گیاهی

 فاکتورهای

/172 **7/762 (%سطح زمین ) 

1036 

485/133  

2 

26 

28 

343/2072  

622/3470  

966/5542  

هابین گروه  

هادرون گروه  

 کل

 خاك

6/287** 850/822  

884/130  

2 

26 

28 

701/1645  

989/3402  

690/5048  

هابین گروه  

هادرون گروه  

 کل

سنگ و 

 فاکتورهای سنگریزه

 (%سطح زمین )
3/247** 609/13  

192/4  

2 

26 

218/27  

989/108  

هابین گروه  

هادرون گروه  
 الشبرگ
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 28 207/136  کل 

 درصد 1اختالف معنی دار در سطح  **
 

 مختلف چرای دام بر خصوصیات پوشش گیاهی یهاشدت یرتأثنتایج مقایسه میانگین  -3جدول
 میانگین نسبی تیمار منبع تغییرات منبع تغییرات

 فاکتورهای 

 (%سطح زمین )

 پوشش گیاهی

 قرق

 چرای متوسط

 چرای سنگین

a  52/4 ± 44/54 

b  39/3 ± 00/36 

c 52/1 ± 60/17 

 خاك

 قرق

 چرای متوسط

 چرای سنگین

a  64/4 ± 55/26 

b 44/2 ± 00/39 

b 90/3 ± 40/47 

 سنگ و سنگریزه

 قرق

 متوسط چرای

 چرای سنگین

a 85/2 ± 11/14 

a 08/4 ± 20/21 

b 82/3 ± 5/32 

 الشبرگ

 قرق

 چرای متوسط

 چرای سنگین

a  84/0 ± 88/4 

ab 66/0 ± 80/3 

b 453/0 ± 50/2 

 

 گیاهی یومسبچرای بر تأثیر شدت 

ق ریشه عم یومسباندام هوایی،  یومسبگیاهی ) یومسبهای مختلف چرای دام بر دهد که اثر شدتنتایج آنالیز واریانس یکطرفه نشان می

 (.4)جدول  باشدیمدرصد معنی دار  1الشبرگ( در سطح  یومسبو اول و دوم 
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 کل یومسبر است. مقدا زمینی و الشبرگ گردیدهاندام زیر یومسباندام هوایی،  یومسبدار شدت چرای دام منجر به کاهش معنی افزایش 

 534یلوگرم در هکتار و در چرای سنگین ک 949کیلوگرم در هکتار، چرای متوسط  1497زمینی( در تیمار قرق اندام زیر اندام هوایی و یومسب)

 (.4گیری شد )جدول کیلوگرم در هکتار اندازه

 گیاهی یومسبدام بر  های متفاوت چرایشدتتأثیر نتایج مقایسه میانگین  -4جدول 
F  آزمون سنگینمنطقه چرای     متغیر منطقه قرق منطقه چرای متوسط 

21/500** 522/80±47/11c 940/43±78/99b 1489/42±163/35a اندام هوایی 

گیاهی  یومسب

)کیلوگرم در 

 هکتار(

17/422** 1085/168±68/68b 2190/72±340/30b 4308/60±504/84a ریشه عمق اول 

12/509** 145/37±25/74b 534/75±61/45a 820±151/87a ریشه عمق دوم 

19/501** 1251±171/60c 2725/47±308/16b 5128/60±616/03a ریشه عمق کل 

36/214** 66/18±16/54c 187/23±6/05b 253/01±20/82a الشبرگ 

30/286** 1773/80±171/60c 3665/90±308/16b 6618/02±616/03a کل یومسب  

 %1معنی دار در سطح  **.باشندیمانحراف معیار صفات مورد بررسی ±اعداد نمایانگر میانگین

 .باشندمی %5 در سطححروف برای مقایسه اعداد هر ردیف ارائه شده و حروف غیر مشترک نشان دهنده اختالف آماری 

 

 بحث و نتیجه گیری

سطحی  های مختلف چرای دام حاکی از تغییر فاکتورهای پوششنتایج پژوهش در منطقه حفاظت شده بیجار با اعمال شدت

 .استگیاهی  یومسبشامل درصد پوشش گیاهی، درصد الشبرگ، درصد خاك، درصد سنگ و سنگریزه، ترکیب گیاهی و 

مچنین شبرگ هدرصد پوشش گیاهی و ال :فاکتورهای سطحی شاملنتایج مطالعه بیانگر آن است که قرق مرتع باعث افزایش 

رای چمقایسه درصد پوشش گیاهی در مناطق چرای متوسط و کاهش درصد سنگ و سنگریزه و درصد خاك لخت شده است. 

اصلی  شبرگ که رکن. از طرفی میزان الاستدرصد نسبت به منطقه قرق  7/67و  9/33بیانگر کاهش پوشش تاجی به مقدار  ،سنگین

 9/48و  3/22 ا میزانبا افزایش شدت چرای دام در مناطق چرای متوسط و سنگین دام به ترتیب ب ؛استافزودن ماده آلی به خاك 

 اند. درصد نسبت به منطقه قرق کاهش داشته
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فخیمی، د )توان به اثر مستقیم چرا بر پوشش تاجی گیاهان نسبت داتاجی در مرتع تحت چرای دام را می درصد پوششکاهش  

 Gao) ینهمچن. (Su-Yong, 2003 & Zhao) شودلخت می و خاكکه به تبع آن منجر به افزایش درصد سنگ و سنگریزه  (1386

et al, 2007) ؛Reeder & Schuman, 2002 به نتایج مشابهی مبنی بر افزایش پوشش تاجی با اعمال  (1385 ،یآقاجانلو و احمد ؛

 مدیریت قرق دست یافتند.

ر منطقه چرای که د است Fe.ov - Br.toطبق بررسی ترکیب گیاهی مناطق مورد مطالعه، ترکیب غالب گیاهی در منطقه قرق، 

 . یافته است ییرتغ sp.Ar.si- Agبه در نهایت در منطقه چرای سنگین  و  py.Fe.ov - Vaمتوسط به 

ردیده است. در ترکیب گیاهی منطقه چرای متوسط گ (Vaccaria pyramidata)اعمال چرای دام موجب افزایش گیاهان یکساله 

 .اندهشدمنطقه  گیاهی ای و پراکنده درمنه دشتی در ترکیباین در حالی است که چرای سنگین و مداوم دام موجب حضور گونه بوته

 ؛گرددیجایگزین م یت ضعیف چرای دامهای پراکنده که به دنبال مدیربهتر از بوته معموال به طور کلی پوشش گیاهی گراس چندساله 

قه ایجاد ی پوشش گیاهی را در منطیروند قهقرا ،ی بیش از حد دام در منطقهدر واقع چرا (.1375کنند )شاهویی، از خاك محافظت می

 کرده است. 

های دن گونهه افزوبهمچنین اعمال چرای دام در منطقه عالوه بر کاهش درصد پوشش گیاهی و تغییر ترکیب غالب گیاهی منجر 

 ،sp Heteranthelium ،Noea macronata، Onopordon acanthium، Boissiera sp خوش خوراك از قبیلو غیر ΙΙΙکالس 

Achillea millefolium، Eremopyrum sp،Senecio sp  .شده است 

برابر بیش از مرتع  5/2حدود  ای درصد پوشش تاجی درمنه کوهی را در منطقه قرقنیز در مطالعه ،(1391تاش و همکاران )تمر

ن و همکارا Mcovoyد. قرق اعالم کردند و اعمال مدیریت قرق را عامل افزایش درصد پوشش تاجی گونه غالب بیان کردنغیر

زارهای شمال ایرلند، به این نتیجه رسیدند که قرق موجب افزایش پوشش گیاهی گونه غالب و کاهش بیشهطی تحقیقی در  ،(2006)

های فوق، نتایج بررسی ارزانی و شود که با نتایج پژوهش حاضر همخوانی دارد. همچنین در تایید یافتهدرصد خاك لخت می

 های غالبترین تأثیر قرق را افزایش تراکم و تولید گونهیزد، مهم مبنی بر تغییرات پوشش گیاهی مراتع پشتکوه ،(1378همکاران )

Salsola rigida و Stipa barbata ( 1385بیان کردند. باغستانی و همکاران)،  نیز در مطالعه مرتع نیر یزد بیان کردند که با گذشت دو

چرای دام موجب توسعه داری داشته است. همچنین در نتایج خود افزودند که دهه قرق، درصد پوشش و تولید علوفه تغییر معنی

مچنین ت. هه اسدر منطقه تحت چرا شد Noea mucronata و Launaea acanthodes ،Scariola orintalis مرغوبهای ناگونه
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( که به تغییرات چرای دام بر پارامترهای پوشش 1378داغی و جلیلی )( و قره1375(، اکبرزاده )1368های وهابی )نتایج پژوهش 

 .سطحی و ترکیب گیاهی پرداختند با نتایج تحقیق حاضر هم خوانی دارند

اهش ک ،دهد که به تناسب افزایش شدت چرای دامگیاهی و الشبرگ نشان می یومسبنتایج حاصل از بررسی تأثیر قرق بر 

های تمرتاش و تهوضوع منطبق بر یافاندام زیر زمینی و الشبرگ ایجاد شده است که این میومس باندام هوایی،  یومسبداری در معنی

 یومسبدار شدت چرای دام بر کاهش نیز حاکی از اثر معنی ،(1963)و همکاران   Dwyerپژوهشنتایج  .است( 1391همکاران )

 70ای کانادا پس از بیان کردند که عدم چرای دام در مناطق نیمه خشک آلبرت ،(2002)ن و همکارا  Wilimas ینت. همچناسگیاهی 

ارهای یش از تیمقه قرق بگیاهی در منط یومسبدر توجیه این مطلب که مقدار  سال منجر به کاهش توان تولید چمنزار نگردیده است.

یاهی گ یومسبها و کاهش سطوح فتوسنتزی گیاه، میزان توان چنین بیان کرد که چرای دام با اثر مستقیم برداشت برگمی استچرایی 

کسیژن ار داده و با کاهش ساختمان خاك را تحت تأثیر قرا ،(. همچنین لگدکوبی دام در حین چرا1386، فخیمی)دهد را کاهش می

یاه و گشود که این امر موجب کاهش مواد غذایی قابل دسترس خاك میهای سوء بر فعالیت میکروارگانیسمرسانی، موجب اثر 

أثیر کاهشی قابل ذکر است که چرای سنگین دام نسبت به قرق ت (.Kooijman, 2001)  & Smithشودگیاهی می یومسبکاهش 

چرای  ،زمینی و اندام هوایی داشته است. به عبارت دیگرندام زیرا یومسبدرصد بر  89/64و  60/75دار به ترتیب معادل معنی

م )به من چرای داضتوان چنین بیان کرد که در در توجیه می ؛اندام زیر زمینی داشته است یومسبسنگین دام اثر کاهشی بیشتری بر 

ته و های از دست رفبنابراین گیاه، در جهت ترمیم بافت ؛شودهای گیاه قطع میها و ساقهعداد زیادی از برگتناسب شدت چرا( ت

جمله  های گیاه ازآورد. در نتیجه رشد سایر قسمتهای نو به وجود میای، ساقهحساس خود با مصرف مقدار زیادی از مواد ذخیره

 (.1383مقدم، یابد )سندگل و زمینی کاهش میاندام زیر

دهد )مقدم، با اجرای عملیات قرق عالوه بر تقویت گیاهان، تغییرات بارزی در پوشش گیاهی و خاك روی میبه طور کلی 

(. در مورد اثرات قرق بر روی پوشش گیاهی و خاك در منابع مختلف نتایج متفاوتی ارائه شده است. البته این تغییرات ممکن 1388

فاوت اقلیمی، ادافیکی و سایر عوامل حاکم بر این مناطق باشد که منجر به نتایج متفاوتی شده است. بنابراین است به واسطه شرایط مت

بستگی دارد. محققین مختلف زمان سرعت وقوع تغییرات در زمان الزم برای رسیدن به تغییرات بارز تا حد زیادی به شرایط اقلیمی 

 ,Yorks et al؛Wrigth, 1981)& Vandyne  سال بیان داشتند 40تا  30ک را بین الزم برای وقوع تغییرات بارز در مناطق خش

  (. Sharp et al, 1992؛1999
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های شدیدی های مختلف چرای دام(، تخریبگیری کلی در مناطق همجوار منطقه حفاظت شده بیجار )تحت شدتبه عنوان نتیجه  

ه و کالس های چندسالبه عبارتی چرای طوالنی مدت و سنگین دام موجب سیر قهقرایی پوشش گیاهی از گونه ؛صورت گرفته است

(Ι )F.ovina  وBr.tomentellus های یکساله و نامرغوببه گونه A. sp وV.pyramidata   بوته یهگونو( ای و کالسΙΙΙ )

Ar.seiberi  دیریت ضعیف مهای پراکنده که به دنبال بهتر از بوته معموال های چند ساله پوشش گیاهی گراسگردیده است. در واقع

 (.1385هویی، توانند از خاك محافظت کنند )شایاند، مچرای دام جایگزین شده

 سنگ و وهمچنین چرای دام در مناطق مورد مطالعه موجب کاهش درصد پوشش گیاهی و به تبع آن افزایش درصد خاك 

شدید  وزایی در منطقه شود. از طرفی چرای متوسط تواند با ادامه این روند موجب فرسایش خاك و بیابانسنگریزه شده است که می

نقش  لیلن به دنابرایب ؛زمینی را سبب شده استاندام زیر یومسبدام با برداشت بیش از حد اندام هوایی، کاهش میزان الشبرگ و 

متوسط و  کربن آلی خاك، چرای همچنین تغییر تدریجی و زمینی و الشبرگ در فرآیند ترسیب کربنهای اندام زیرکلیدی بخش

 اند. کاهش چشمگیری بر ذخایر کربن خاك داشته ،سنگین دام

 منابع

 عمجلـه منـاب تغییرات کمی و کیفی پوشش گیـاهی مراتـع. قـرق در یرتأثبررسی . 1385، .لفآقاجانلو، ف.، موسوی، ا

 .ایرانطبیعی 

پوشش گیاهی و خاك در  . مقایسه اثرات قرق و پخش آب بر روی پارامترهای1385 ،، اکبرزاده، م..، بهمنیار، م.ع.آقاسی، م.ج

 .73 -78(: 2) 13مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی.  .مازندراناستان مراتع کیاسر 

ملی  یابیارز یستمسراحی ط. 1382 ،م. ، معلمی،.کابلی، ح ،.م فرحپور، ،.م برهانی، ،.ج عبدالهی، ،.ح ، میرداوودی،.ح ارزانی،

نجمن ایران. ا و مرتعداری خالصه مقاالت سومین همایش ملی مرتع مرکزی، اصفهان و یزد. یهااستانجهت بررسی تغییرات مراتع در 

 .ص 15مرتعداری. 

شت کوه یزد در طی پ. بررسی روند کمی و کیفی تغییرات پوشش گیاهی مراتع 1378 ،، اختصاصی، م.ر..، فتاحی، م.ارزانی، ح

 .31 -44:35 ،نامه پژوهش و سازندگی(. فصل1365 -1377ه )دهه گذشت

ت اموسسه تحقیق . بررسی تغییرات پوشش گیاهی و وضعیت و گرایش در مراتع رود شور و پلور تهران.1375 ،اکبرزاده، م.

 .ص 100، جنگل و مراتع
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 .71 -77 :62. ترسیب کربن در مناطق بیابانی، مجله جنگل و مرتع، 1383 ،امیر اصالنی، ف. 

 .چـرا خاك و پوشش گیـاهی مراتـع در دو منطقـه قـرق و مقایسه برخی مشخصات. 1387، .امیری، ف.، بصیری، م

 .2فصلنامه علمی پژوهشی مرتع، 

 تپی یزد در دو دهه گذشتهقرق بر تغییرات پوشش گیاهی مراتع اس یرتأث. 1385 ،، عبدالهی، ج..، زارع، م.ت.باغستانی میبدی، ن

 .337 -346 (:4) 13یقات مرتع و بیابان ایران. . تحق1365 -1383

مجله علمی  .س مرکزیهای آزمایشی در منطقه زاگرسال قرق 19رات پوشش گیاهی پس از تغیی .1388، .ایروانی، م .،بصیری، م

 .155 -170 (:2) 3پژوهشی مرتع، 

زارها در مناطق خشک هر قرق بر میزان ترسیب کربن درمن. بررسی اث1391 ،، مهدوی، م..، مهدوی، خ.، یوسفیان، م.تمرتاش، ر

 .341 -352 :3، مجله منابع طبیعی ایران .استان سمنان

راتع کجور نوشهر. خصوصیات خاك در مگیاهی و برخی چرا بر پوشش یرتأث. 1386 ،، حیدرپور، ح..، تمرتاش، ر.جلیلوند، ح

 .53 -66 :1 ،مجله مرتع

گونه  هاییشگاهروبرخی عوامل بوم شناختی و مدیریتی بر میزان ترسیب کربن در  یرتأث. بررسی 1388 ،جنیدی جعفری، ح.

 داری، دانشگاه تهران. )مطالعه موردی: مراتع استان سمنان(. رساله دکتری رشته مرتع (Artemisia siberi)درمنه دشتی 

وشش با پ ر مرتعپوشش گیاهی و تولیدات دامی د ،کوتاه مدت بر روی خاك و قرق. اثرات شدت چرای دام 1381 ،.سندگل، ع

 دانشگاه تهران. داری،رشته مرتع رساله دکترای .(tomentellus  Bromus)گیاهی 

ردستان، دانشگاه ک برادی، ن. س و ویل، ر. ر.( چاپ اول. انتشارات فیتألها. ). سرشت و خصوصیات خاك1385 ،شاهویی، س.

 ص. 880

 . ص 13. کردستان زیست محیط حفاظت کل اداره نگاه، کیدر جاریب شده حفاظت منطقه. 1383 ،.لفا.غ ،فر یعامر

مه د. پایان ناتاجی گیاهان در مراتع استپی ندوشن یزمختلف چرایی بر الشبرگ و پوشش وح. اثر سط1386. لففخیمی، ا

 کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس تهران.

 پژوهشی تحقیقات فصلنامه علمی. بررسی زمان مناسب قرق در اصالح مراتع گل آدم سلماسی .1387، .سندگل، ع .،قائمی، م

 .13-25: (1) 15ایران،  یابانو بمرتع 
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 ص. 333 ،داری در ایران. انتشارات دانشگاه امام رضارتع. م1389 ،مصداقی، م. 

 ص. 470،داری. انتشارات دانشگاه تهران. مرتع و مرتع1388 ،مقدم، م.ر.
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Abstract 

Overgrazing and overall utilization of rangelands have caused vegetation and soil degradation in the most of rangelands 

of Iran. Exclosure is one of the rangelands rehabilitation methods, which iseffective in renovation of rangelands. In 

this study, the effect of captive management on vegetation was evaluated in rangelands of Bijar protected area. 

In order to evaluate the effect of exclosure management on vegetation, the present study was carried out at Sisab 

Research Station in rangelands of Bijar protected area. For this purpose, the protected area was selected and 

compared with neighboring regions (medium grazing area and heavy grazing area) that was under grazing 

livestock. biomass (above- and below-ground) of the randomly-systematic 50-m transects and 1×1 m2plots were compared. 

Statistical analyses were conducted by ANOVA. The results showed that the plant community composition has been 

gradually changed from perennial grasses of Festuca ovine and Bromus tomentellus in grazing exclusion to F. ovine and 

annual species of Vicario pyramided in Light grazing inferior shrub species of Artemisia sieber and Aegilops sp. in 

heavy grazing. with increasing in livestock grazing. 

Key words: Vegetation Cover, Grazing intensity, Biomass, Protected area of Bihar. 

 


