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 دکترای آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی، دانشگاه یزد، ایران ؛پور عقدایي محمدرضا فاضل 

 کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی، دانشگاه یزد، ایران آموخته دانش؛ زاده  فریبا زکي 

 

  چکيده  

 سطح در قرق انجام با توان مي را اثرها اين دارد. تأثير مراتع گياهي پوشش پويايي و ساختار بر غيرمستقيم يا مستقيم طور  به دام چراي

  غربعي   در جنعو  واقعع  در اين تحقيق تغييرات پوشش گياهي در داخل و خارج قرق در مراتع تنگ اليبيد،  .داد قرار ارزيابي مورد مرتع

مورد بررسي قرار گرفته است. مطالعه تغييرات پوشش گياهي در سه منطقه کليد در داخل و سه منطقه کليد در خارج قرق  ،شهر يزد

متعر از   01متري، بصعورت موعود بعر شعيه، بعه فا عله        911ترانسكت  8در هر منطقه کليد  ( انجام شد.9831-38سال ) 5در طي 

متر مربعي به  ورت ثابت به فا له معين از هوديگر مستقر شعد و هعر سعاله از     2×9پالت  91هوديگر تعبيه شده و در هر ترانسكت 

بعرداري بعه  عورت تصعادفي      بعوعل ممعد. رون نوونعه   گيعري   هاي داخل هعر پعالت انعدازه    پوشش تاجي، تراکم و در د فراواني گونه

در د، در قاله طرح کعامال تصعادفي    5تغييرات در داخل و خارج قرق توسط مزمون دانكن، در سطح خطاي  .سيستواتيك بوده است

گياهي در داخل هاي  نتايج حا ل از مزمون دانكن نشان داده است که ميزان در د تاج پوشش گونهدر نهايت مورد بررسي قرار گرفت. 

هعا   اي هاي ملفي يكساله، چند ساله و بوته که ميانگين پوشش طوري به ،دار بوده است در د معني 5قرق نسبت به خارج قرق در سطح 

تحقيعق، قعرق اثعر ميبتعي در     ايعن  در د افزايش داشته اسعت. بنعابراين، در    3و  83،03ترتيه   در داخل قرق نسبت به خارج قرق به

 9838و 9831،9831،9839،9832تايج در د فراواني نشان داد که در سال هاي متعدد نشان داده است. ن تاجي گونه تغييرات پوشش

منطقه قرق نسبت به منطقعه غيعر قعرق     9831داري نداشته و در مورد تراکم، تنها در سال  مر ه قرق نسبت به غير قرق تفاوت معني

معورد  هاي مشعابه من در سعطح کشعور،      قه و مر همراتع منطمينده  مديريتتواند در    مي هنتايج حا لداري داشته است.  تفاوت معني

 قرار گيرد.توجه 
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 مقدمه. 9
 کعه  هستند ما کشور طبيعي هاي رويشگاه جزو مراتع

 و محيطعي  موامعل  تعأثير  تحعت  گذشعته  ساليان طي در
بررسعي موامعل    در .انعد  کعرده  پيدا تكامل زنده موجودات

تفكيعك اثعر معديريت از     ،ثيرگذار بعر تغييعرات گياهعان   أت
در نقعا  قعرق    ،ميد تغييراتي که در نتيجه اقليم بوجود مي

 اکوسيسعتم  پايعداري  و تعادل .]8[ پذير است  شده امكان
 و دام تععداد  بين نسبي تعادل دليل به گذشته در مرتعي
 دليعل  بعه  اخيعر  هعاي  دهه طي در که بوده مرتع ظرفيت

 که است خورده بهم من تعادل انسان نامعقول هاي دخالت

 رويشي، قدرت کاهش خاک، م ، منابع تخريه من نتيجه

 مرتععي،  ارزن بعا  هعاي  گونعه  اسعتقرار  و زادموري معدم 

 افزايش خاک، در م  نفوذ سرمت تقليل و خاک فشردگي

. ]2[ است ...و فرسايش تشديد هرزم ، و سطحي جريانات
 يعا  توعام  بعه  دام ورود از جلعوگيري  از اسعت  مبعارت  قرق

 اهداف با که متوالي چندسال يا يك براي مرتع از قسوتي
 ارزيعابي  :از مبارتنعد  اهعداف  ايعن  .شعود  مي انجام مختلفي
 دام، حضعور  بعدون  گيعاهي  پوشعش  درازمعدت  تغييعرات 
 دادن و گيعاهي  پوشعش  تقويعت  دام، چعراي  تأثير ارزيابي
 در بعذر  از روييعده  تعازه  هاي پايه و هانهال به کافي فر ت
 . ]0[ اسعت  شعده  انجعام  ا عالحي  موليعات  کعه  منعاطقي 

قهقرايعي و تخريعه    سير يا و ا الح روند بررسي منظور به
پوشش گياهي در طول زمعان، مطالععه تغييعرات پوشعش     
گيععاهي در داخععل و خععارج قععرق مراتععع چععات در اسععتان 

 قعرق  هرچنعد  داد نشعان  کلعي  نتايج. شدگلستان، انجام 

 تفعاوت  مووما ولي است، شده گياهي پوشش بهبود بامث

 از کعه  در عورتي  ،است نداشته قرق مجاور با داري معني

 منطقعه  در پوشش براي ا الحي رون يك منوان به قرق

 ثيرأت ].3 [بود نخواهد کارساز مدت کوتاه در شود، استفاده

 منطقه طبيعي مراتع گياهي پوشش تغييرات روند در قرق

معورد   9835تعا   9831 سعال  از زنجعان  اسعتان  احودمباد
 کعل  تاجي پوشش کهنتايج نشان داد بررسي قرار گرفت. 

 دائوي برگ پهن هاي ملفي و دائوي هاي گراس ها، اي بوته

 داراي قعرق  اول سعال  به نسبت طرح اجراي مخر سال در

بررسعي کعه    ].2 [(> P 1/1 9است ) يدار معني اختالف
 اسعتان  در بعا   چهعار  مراتعع  از بخشعي  قعرق ده سعاله   در

 داري معنعي  طعور  بعه قعرق،  انجام شد، نشان داد که  گرگان
 گنعدميان،  ها، کريپتوفيت هوي پوشش تاج در د افزايش
ه داشعت  درپعي  را چندسعاله  گياهعان  و ملفعي  برگعان  پهن
در بررسي تغييرات پوشعش  دست ممده  نتايج به ].1 [است

، نشعان  منطقه مونگلياقرق شانزده ساله در يك گياهي در 
ها در داخل منطقه قعرق افعزايش    ها و فور  داد که گراس
 هواننعد اي  هاي بوتعه  در حالي که برخي گونه ،داشته است

Artemisia ordosica   اسععتشععده از منطقععه حععذف 
انجام شده در قرق شعش سعاله در شعوال     بررسي  ].92[

هعا و بيومعاس،    اي چين نشان داد که متوسط پوشش بوتعه 
داري، در داخل منطقه قعرق افعزايش داشعته     طور معني به

 در گيعاهي  پوشعش  تغييعرات  رونعد  بررسعي  ].98 [اسعت 
 در ،دام چعراي  تحت هاي مر ه بامن  مقايسه و داخل قرق

تحقيعق  ايعن  هدف و بسعتر   ،مراتع تنگ اليبيد استان يزد
  حيح شناخت منظور به تواند مي نتايج  قرار گرفته است.

 پوشعش  تغييعرات  رونعد  اکوسيسعتم،  ياجزا متقابل روابط
 راهكارهاي ئهاار و شده اموال هاي مديريت ارزيابي ،يگياه

هاي  ، در مراتع منطقه و مر همينده براي مديريتي  حيح
 مشابه من در سطح کشور، مورد استفاده قرار گيرد.

 

 شناسي روش. 2
 موقعيت جغرافيایي منطقه مورد مطالعه .9 .2

 ،شعهر يعزد    غربعي   در جنعو  واقع   ،بيدبمنطقه تنگ ال
. باشعد  معي   اردکعان  -يعزد   دشعت   مبخيعز بعزرگ   از  بخشي
  کعه   هكتعار اسعت   98111بعيش از    منطقعه   ايعن   مساحت
و   ميعوه  هعاي  بعا  )  زرامعي   اراضعي   هكتار من 9055حدود 
. دهعد  معي   تشعكيل   مراتعرا   و بقيه  بوده  و مسكوني ( مزارع
  ،در دشعت و و سعرد    خشك  نيوه  ،قهمنط ارتفاماتدر   اقليم

بعا    ،گيعاهي   تيع   2  حعوزه   در ايعن . خشك و سعرد اسعت  
 شعد   داده  تشعخي  ، (UTM)سيستم  9:25111مقياس 

در عد تعا    9  حعداقل  هعا از من  در د پوشعش   متوسط که
 .  (9و جدول  9شكل ) باشد در د متغير مي 80حداکير 
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 تنگ الیبیدهای گیاهی منطقه  تیپ .1شکل 

 

 های گیاهی منطقه تنگ الیبید مشخصات تیپ .1جدول 

شواره 

 تي 
 نام تي 

 مساحت

 )هكتار(
 در د الشبرگ

در د سنگ 

 و سنگريزه

 وضعيت

 )رون چهار فاکتوري(
 گرايش

در د پوشش 

 تي 

99 Artemisia aucheri 9289 9/0 9/92 قهقرا فقير 81   

22 Hertia angustifolia-

Ephedra strobilacea 
959 5/5  99 قهقرا فقير 01 

88 

مناطق تفرجگاهي و حيات 

 Amygdalusوحش)

scoparia-Lactuca 

orientalis) 

 5 قهقرا فقير 99 9 9105

3/5 993 مناطق زرامي و باغي 00      

بقاياي گياهي کم و نقا  بدون پوشش و  ،باشد شسته شدن خاک محسوس ميدر اين تي  مثار فرسايش ديده شده و  باشد. مي 80/98: در د کل پوشش 9تي  

 . شود ميبدون بقاياي گياهي زياد مشاهده 

در اين تي  گياهان خوشخوراک رشد و شادابي خعوبي ندارنعد و تجديعد     در د بود. Ephedra strobilace  1/8در د و Hertia angustifolia 9/3: 2 تي 

 گونعه هوعراه من   دهنعد.  هعاي متوسعط قسعوت امظعم ترکيعه را تشعكيل معي        مثعارچرا روي گياهعان خوشعخوراک واضعح اسعت. گونعه      و حيات در منها کعم بعوده   

  Stachys inflate,Melica persica.بود 

نقا  خاک کم موق و  بيشتردر  .و قسوت امظم خاک گرانيت استشده هاي سنگي مشاهده  دامنهق طمنادر اين  ،بود در د 01شيه در اين تي  باالي  :8 تي 

 .باشد هاي سنگي و توده سنگي نوايان مي سطح زمين بدون پوشش و رخنوون

 باشد. لوبيا ميو نخود  ،يونجه ،اسپرس ،جو، و محصوالت کشاورزي شامل گندم الوملب ،گيالس ،ملوچه، هلو، زردملو ،نوع محصوالت شامل بادام :0 تي 
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هعاي رويشعي مختلع      از فعرم   منطقعه   گياهي  پوشش

  تشعكيل   کوهستاني  را مناطق  حوزه  امظم  قسوت باشد. مي

از حعوزه    مقدار بعارن  ،موجود  مطالعات  دهد. بر اساس مي

  متوسعط   بارن  ميزان و  متر متغير بوده  ميلي 991تا  921

  بيشعترين . باشعد  مي متر  ميلي 981برابر   حوزه بيست ساله

، بهوعن ، دي، اسعفند   يهعا  ماه  به  ترتيه  به  در د بارندگي

  منععوان  تيععر بععه  و معاه   داشععته  اختصععاص   مذر و فعروردين 

    فصعلي   رود. از نظعر توزيعع   معي  شعوار   به  ماه  ترين خشك

 25، زمسعتان   در د به 8/58پاييز،   به بارن در د 5/29

دارد.   اختصععاص  تابسععتان  در ععد بعه  2بهعار و    در عد بععه 

  با حداکير مطلعق   تيرماه  به  مربو   حرارت  درجه  بيشترين

بعا    ماه  بهون  به  مربو   من  گراد و حداقل  سانتي  درجه 85

منطقعه   باشعد.  گعراد معي    سانتي  درجه -95  مطلق  حداقل

طعول   50° 01'تا   50° 83'قرق در مختصات جغرافيايي 

  قرار گرفتعه   شوالي  مرض 89° 09'تا   89° 58'شرقي  و 

 اقليم منطقعه قعرق نيوعه خشعك و سعرد      .(2)شكل   است

متعر از سعطح درياسعت.     9315باشعد و داراي ارتفعاع    مي

تيع    باشعد.  معي  خاک اين منطقه نيز از نوع اريدي سعول 

   ،aucheri Artemisiaمنطقه مورد مطالعه بيشتر گياهي 
angustifolia Hertia  و  strobilacea Ephedra   

 ،Iris songoricaي هوعراه نيعز شعامل    هعا  گونه .باشد مي
Astragalus sp  وScorzonera.sp ضععون باشععد،  مععي

 Amygdalusمنكه تي  گياهي داخل مناطق تفرجگاهي 

scoparia-Lactuca orientalis ي هوععراه هععا گونععه و 

 و  Launea acanthodes ايعععععن تيععععع  شعععععامل

Hypecoum pendulum 9[.باشد مي[. 

 

 

 منطقه قرقجغرافیایی موقعیت  .2شکل 
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  روش تحقيق. 2. 2
در  منطقه کليدمطالعه تغييرات پوشش گياهي در سه 

)سه تكرار( در خارج قعرق در  منطقه کليد داخل و در سه 

منطقعه  ( انجعام شعد. در هعر    9831 -9838سال ) 5طي 

متري بصعورت معوازي، موعود بعر      911ترانسكت  8، کليد

متر از هوعديگر تعبيعه شعد و در هعر      01شيه، به فا له 

مترمربعي بعه  عورت ثابعت بعه      2×9پالت  91ترانسكت، 

فا له معين از هوديگر مستقر گرديد و با  ليست بعرداري  

ي رويشي مختل  )تيوارها( داخل هر پالت، اقدام ها از فرم

شعد.   ، تراکم و در د فراوانعي گيري پوشش تاجي به اندازه

 در منطقه غير قرق نيعز معوارد ذکعر شعده، تكعرار گرديعد       

. با چراي دام در منطقه خارج قرق، در سال اول ]99و  5[

در  ، تراکم و در د فراوانيميزان در د تاج پوشش گياهي

ي بععد نيعز   هعا  سعال هر دو منطقه اندازه گيري شد. براي 

تكعرار شعد. تغييعرات در     هعا  براي پعالت  مشابه هوين کار

داخل و خارج قرق توسط مزمون دانكن در سعطح خطعاي   

در د در قاله طرح کامال تصادفي بررسي شد. متوسط  5

ميلي متر بوده و شعرايط   981ميزان بارندگي در هر سال 

 ضعونا   ، يكسان در نظر گرفته شده است.ها سالبراي توام 

براي  ،نيز ه مورد مطالعهکالس خوشخوراکي گياهان منطق

 ،بعوده اسعت   )نژاد بلوچي( دام استفاده کننده که گوسفند

 مشخ  شد.به رون فيلوبرداري 

 

 نتایج. 8
 اي هکه دو گونه بوتع دارد از من حكايت نتايج به دست ممده 

Ephedra strobilacea  وHertia angustifolia  در

مماري  ي از نظردار معنيداخل و خارج منطقه قرق اختالف 

از نظعر   اي هي بوتع ها دهند. بقيه گونه مي نسبت به هم نشان

ي نسبت بعه هعم ندارنعد. در معورد     دار معنيمماري اختالف 

 Salsola يهعا  ي يكساله، ميزان تاج پوشش گونعه ها ملفي

kali   وEremopysum bonapartis  و در معععععورد

 ميعععععزان تعععععاج پوشعععععش گونعععععه   هعععععا گعععععراس

 Boissiera squarrosa قعرق تفعاوت    ل و خارجدر داخ

ي چنعد سعاله، ميعزان تعاج     هعا  ي دارند. در ملفيدار معني

ي هعا  و در گنعدمي  Peganum harmalaپوشعش گونعه   

از  Bromus tectorumيكساله  ميزان تاج پوشش گونعه   

ي دار معنينظر مماري، در داخل و خارج قرق با هم تفاوت 

 .(2)جدول  دارند

، پع   9838در سال  ( بيانگر من است که8نتايج جدول )

در داخعل قعرق،    هعا  اي هسال قرق ميزان تاج پوشش بوتع  5از 

در د افزايش داشعته اسعت. در    1در د و در خارج قرق  05

ي خعارج قعرق، ميعزان تعاج پوشعش گونعه       هعا  اي هجوع بوتع 

Dendrostellera lessertii  ي ها است. ملفييافته کاهش

 93قعرق  در عد در داخعل قعرق و در خعارج      19يكساله نيز 

. اين در حالي است که در ايعن ميعان   اند هدر د افزايش داشت

 Eremopysum bonapartisي ها ميزان تاج پوشش گونه

کاهش يافتعه اسعت.     Polygonum rottboellioidesو 

 3حدود  ،ي چند ساله، ميزان تاج پوششها در مورد ملفي

در د در خارج قعرق افعزايش    55در د در داخل قرق و  

 91حعدود   Peganum harmalaي هعا  داشته کعه گونعه  

 در عععد و  3حعععدود  Cleome coluteoidesدر عععد، 

Carex physodes  برابعر مقعدار اوليعه افعزايش      8حدود

 .  اند هداشت

در داخل قرق، به ترتيه  II و کالس  Iگياهان کالس 

 93د افزايش و در خارج قرق، به ترتيعه   در  01و   5/3

غير قابعل  ) III. گياهان کالس اند هدر د کاهش داشت 5و 

در ععد افععزايش  58نيععز در خععارج قععرق، حععدود   (چععرا

وجعود   أکعه در سعال مبعد    Iيي از کالس ها گونه .اند هداشت

نداشتند، هوچنان نيعز مشعاهده نوعي شعوند ولعي سعهم       

هاي دائوعي و  يكسعاله    در ترکيه گونه  Iي کالس ها گونه

افزايش يافته است. در خارج قرق که کنترلي از نظر چراي 

 ماننعععد  IIIي کعععالس هعععا دام وجعععود نداشعععته گونعععه 

Carthamus oxyacantha  وPeganum harmala 

در د کعاهش   98ي يكساله حدود ها افزايش يافت و گونه

، گياهعان  IIو   I ملت سهم کم گياهعان کعالس  ه يافتند. ب

 58در خارج قعرق، افعزايش بيشعتري )حعدود      III کالس

اند. گندميان يكساله در خارج قعرق کعاهش    در د( داشته
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. انعد  هدر د افزايش داشعت  99يافته و در داخل قرق حدود 

اندکي در ترکيه گياهي افزايش يافت.  IIي کالس ها گونه

در پايان طرح هيچ گونه جديدي در داخل قرق  در نهايت، 

فقط  ، بلكهي گياهي اضافه نشدهها د گونهبه ترکيه و تعدا

يي که نشعانه تخريعه مرتعع    ها در حد بسيار ناچيزي گونه

در خعارج از قعرق پديعدار     (Eringium  sp است )ماننعد  

( 0ولي ميزان تاج پوشش گياهعان طبعق جعدول )    اند هشد

 تغيير کرده است.

 سه تکرار ساله در 5های گیاهی در طی دوره  درصد تاج پوشش به تفکیك گونهمقایسه میانگین  .2جدول 

 هاي گياهي گونه در د تاج پوشش در داخل قرق در د تاج پوشش در خارج قرق

 ها ای بوته - -

22/1±
AB2/0 93/1±

A9/0 Artemisia aucheri 

52/0±
AB15/9 91/1±

A12/9 Scorzonera tortuosissima 

29/1±
AB2/2 29/1±

A25/2 Dendrostellera lessertii 

91/1±
B9/9 93/1±

A9/2 Ephedra strobilacea 

93/1±
B1/9 22/1±

A3/9 Hertia angustifolia 

 جوع 93/99 0/91

 علفی یکساله - -

25/1±
B22/1 22/1±

A18/9 Salsola kali 

21/1±
AB13/1 93/1±

A9/9 Carthamus oxyacantha 

22/1±
B1 99/1±

A32/1 Boissiera squarrosa 

23/1±
AB95/1 93/1±

A35/1 Polygonum rottboellioides 

22/1±
B00/1 20/1±

A25/1 Eremopysum bonapartis 

 جوع 15/8 23/2

 علفی چند ساله - -

90/1±
AB22/1 95/1±

A82/1 Cleome coluteoides 

93/1±
AB13/1 99/1±

A38/1 Carex physodes 

91/1±
B25/9 90/1±

A9/9 Peganum harmala 

 جوع 25/2 50/9

 گندمی یکساله - -

29/1±
B99/1 25/1±

A39/1 Bromus tectorum 

 جوع 39/1 99/1

 جوع کل 89/93 88/90
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ي رويشععي مربوطععه بيشععترين در ععد تععاج هععا در فععرم

و   Artemisia aucheriپوشش در داخل قرق مربو  به 

بعود. در  Hertia angustifolia مربو  بعه   در خارج قرق

ي ملفي يكساله بيشترين در د تاج پوشش داخل و ها فرم

و در فرم ملفعي   Salsola kaliخارج قرق مربو  به گونه 

در عد تعاج پوشعش    چند ساله در داخعل قعرق بيشعترين    

و در خارج قرق مربو   Carex physodesمربو  به گونه

 بود.  Peganum harmalaبه گونه 

 ی اول و آخر در منطقه مورد مطالعهها سالتغییرات میانگین درصد تاج پوشش به تفکیك گونه و فرم رویشی در  .3 جدول

 - - داخل قرق خارج قرق

 هاي گياهي گونه خوراکي کالس خون 9831 9838 تفاوت 9831 9838 تفاوت

 ها ای بوته

9/1 0/2 8/2 3/1 3/8 1/2 II Artemisia aucheri 

9/1 9/1 5/1 5/1 5/9 9 III Scorzonera tortuosissima 

5/1 2/9 3/9 19/1 12/2 19/9 II Dendrostellera lessertii 

9/1 05/1 85/1 13/1 1/2 12/2 II Ephedra strobilacea 

3/1 3/9 9 1 0/9 0/9 III Hertia angustifolia 

 جوع  18/3 52/99 91/8 35/5 85/9 5/1

 علفی یکساله

2/1 22/1 12/1 3/1 3/9 9 II Salsola kali 

92/1 58/1 09/1 0/1 0/9 9 III Carthamus oxyacantha 

1 1 1 13/1 23/1 2/1 I Boissiera squarrosa 

18/1 90/1 93/1 12/1 12/9 9 I Polygonum rottboellioides 

9/1 0/1 5/1 2/1 2/9 9/1 II Eremopysum bonapartis 

 جوع  8/8 51/5 21/2 9/9 21/9 91/1

 علفی چندساله

19/1 90/1 98/1 18/1 95/1 92/1 II Cleome coluteoides 

12/1 18/1 19/1 9/1 1/1 3/1 II Carex physodes 

9/1 9/9 9 15/1 95/1 2/1 III Peganum harmala 

 جوع  92/9 2/9 13/1 90/9 33/9 98/1

 یکساله گندمیان

15/1 18/1 13/1 15/1 5/1 05/1 II Bromus tectorum 

 جوع  05/1 5/1 15/1 13/1 18/1 15/1

 ها جوع کل گونه  3/92 39/93 19/9 93/3 00/1 33/9

 I جوع گياهان کالس  2/9 21/9 11/1 93/1 90/1 18/1

 II جوع گياهان کالس  0/1 13/98 93/8 11/5 33/0 22/1

 III جوع گياهان کالس  2/2 05/0 25/2 19/2 08/0 52/9
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ي خوشععخوراکي هععا تغييععرات کععالس  0 و 8شععكل 

ي اول و مخر طرح در داخل  و ها سالي گياهي در ها گونه

 دهد. مي نشانخارج قرق را 

نتايج به دست ممعده حكايعت از من دارد کعه متوسعط     

سال در منطقعه خعارج    5ميزان در د تاج پوشش در طي 

در عد بعوده    93در د و در داخل منطقعه قعرق    93قرق 

 9و  5ي رويشعي در جعدولهاي   ها است که به تفكيك فرم

نشان داد کعه در عد    ها ممده است. نتايج حا ل از بررسي

اهي در هعر سعال در داخعل منطقعه قعرق      تاج پوشش گيع 

نسبت به منطقه خارج قرق افزايش يافته، بدين  ورت که 

ي يكسعاله ملفعي در داخعل منطقعه قعرق      هعا  پوشش گونه

در د افزايش داشته که   83نسبت به خارج منطقه قرق، 

بععوده و سععهم  دار معنععينسععبت بععه پوشععش خععارج قععرق 

بت بعه پوشعش   در د افزايش بوده که نس 3نيز  ها اي هبوت

ي چند سعاله  ها نبوده و  پوشش ملفي دار معنيخارج قرق 

در د افزايش داشته که نسعبت بعه پوشعش     03به ميزان 

 بوده است. دار معنيخارج قرق 

 )مناطق مختلف( ساله در تکرارهای مختلف 5های گیاهی در طی دوره  میزان درصد پوشش گیاهی به تفکیك گونه .4 جدول

 هاي گياهي گونه داخل قرق خارج قرق

 ها ای بوته

 تكرار سوم
 تكرار

 دوم

 تكرار

 اول
 تكرار سوم

 تكرار

 دوم

تكرار    

 اول
- 

2/5 3/2 3/0 0/2 3/0 2/5 Artemisia aucheri 
98/2 12/1 5/1 5/1 5/1 19/9 Scorzonera tortuosissima 
03/2 13/2 15/2 35/2 35/2 35/9 Dendrostellera lessertii 
8/1 5/1 5/1 3/9 1/9 3/2 Ephedra strobilacea 
1/2 8/9 5/9 9/2 9 5/9 Hertia angustifolia 

 جوع 2/92 3/91 1/1 25/1 51/9 59/98

 علفی یکساله

03/1 13/1 92/1 50/9 5/1 15/9 Salsola kali 
9 0/1 59/9 33/9 12/1 5/9 Carthamus oxyacantha 
1 1 1 59/9 5/1 0/1 Boissiera squarrosa 
50/1 2/1 29/9 35/1 25/1 25/9 Polygonum rottboellioides 
53/1 25/1 5/1 05/1 9/1 2/1 Eremopysum bonapartis 

 جوع 0/0 83/9 13/9 80/8 12/1 53/2

03/1 15/1 99/1 05/1 21/1 22/1 Cleome coluteoides 
99/1 18/1 12/1 5/1 10/9 15/1 Carex physodes 
9 25/9 5/9 9/9 2/9 5/1 Peganum harmala 

 جوع 93/9 58/2 55/2 98/9 88/9 90/9

 گندمیان یکساله

98/1 99/1 11/1 39/1 99/1 19/1 Bromus tectorum 

 جوع 19/1 99/1 39/1 11/1 99/1 98/1
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 و آخر طرح در داخل قرقی اول ها سالهای گیاهی در  های خوشخوراكی گونه تغییرات كالس .3شکل 

 

 

 ی اول و آخر طرح در خارج قرقها سالهای گیاهی در  های خوشخوراكی گونه تغییرات كالس .4شکل 

 

 ساله در سه تکرار 5مقایسه میانگین میزان درصد تاج پوشش گیاهی داخل قرق در طی دوره  .5جدول 

 سال در د تاج پوشش در داخل قرق

 - ها اي بوته ملفي يكساله ملفي چندساله

90/1±
A83/2 80/1±

A15/2 93/1±
A90/99 اول 

80/1±
A81/2 89/1±

A35/2 83/1±
A95/99 دوم 

85/1±
A0/2 93/1±

AB29/8 88/1±
A93/99 سوم 

91/1±
A02/2 99/1±

A1/2 85/1±
A91/99 چهارم 

21/1±
AB05/2 95/1±

A1/2 95/1±
AB2/99 پنجم 

 دار هستند. حروف مشابه فاقد اختالف معني

ش
ش

پو
ج 

 تا
صد

در
 

 كالس خوشخوراكی

 31سال

 38سال

ش
وش

ج پ
 تا

صد
در

 

 كالس خوشخوراكی

 31سال

 38سال
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 ساله در سه تکرار )بعد از چرا( 5مقایسه میانگین میزان درصد تاج پوشش گیاهی خارج قرق در طی دوره  .6جدول 

 در د تاج پوشش در خارج قرق
 سال

 ها اي بوته ملفي يكساله ملفي چندساله

29/1±
B39/9 28/1±

B9/2 22/1±
AB25/99 اول 

29/1±
B12/9 25/1±

B93/2 85/1±
AB12/99 دوم 

99/1±
B2/9 25/1±

B99/2 88/1±
AB3/91 سوم 

99/1±
AB9/9 22/1±

B59/9 82/1±
B19/91 چهارم 

93/1±
AB15/1 95/1±

AB18/1 22/1±
B2/1 پنجم 

 دار هستند. حروف مشابه فاقد اختالف معني
 

شود من اسعت کعه    مي استنبا ( 5) منچه که از جدول

در در عد   90/99از  ها اي هدر داخل منطقه قرق ميزان بوت

در د در سال پنجم افعزايش يافتعه و    22/99به سال اول 

 29/8در سال اول به در د  15/2ي يكساله نيز از ها ملفي

و دوبعاره در سعال چهعارم و    در سال سعوم افعزايش   در د 

ي هعا  ت. ميعزان ملفعي  در د تقليل يافته اس 1/2پنجم به 

در عد در   05/2در سال اول به در د  83/2از چند ساله 

  سال پنجم افزايش يافته است. 

( بيانگر من است که در خعارج منطقعه قعرق    9جدول )

 2/1در عد در سعال اول بعه     25/99از  هعا  اي هميزان بوتع 

در د در سال پنجم تقليل يافتعه و هعر سعال نسعبت بعه      

ي هعا  نزولي بوده، در مورد ملفعي  ي قبل اين ميزانها سال

ي چند ساله نيز از سعال اول بعه سعوت    ها يكساله و ملفي

ي بعد در د تاج پوشش گياهي روند نزولي داشعته  ها سال

 است.

ي هعا  مقايسه ميانگين در د تاج پوشش فعرم  5شكل 

رويشي مختل ، در داخل و خارج منطقه قعرق را در طعي   

 دهد. مي ساله نشان 5دوره 

 

 ساله 5های رویشی مختلف در داخل و خارج منطقه قرق در طی دوره  میانگین درصد تاج پوشش فرم .5 شکل

 

ش
وش

ج پ
 تا

صد
در

ن 
گی

یان
م

 

 داخل قرق

 خارج قرق
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شععود، از نظععر  مععي ( اسععتنبا 3منچععه کععه از جععدول )

در داخل نسبت به خعارج قعرق    ها اي هي رويشي، بوتها فرم

ي يكسعاله و چنعد   ها ي نداشته ولي ملفيدار معنياختالف 

در عد   5ساله در داخل نسبت بعه خعارج قعرق در سعطح     

و  هعا  اي هسعال بوتع   5دارند، در طعول   يدار معنياختالف 

ي يكساله در داخل نسبت به خارج قرق در سعطح  ها ملفي

در عد از نظعر    9ي چند ساله در سطح ها در د و ملفي 5

 هستند. دار معنيمماري نسبت به هم 

 ی مورد مطالعه در داخل نسبت به خارج قرقها سالتجزیه واریانس نتایج بدست آمده از صفات مختلف در  .7جدول

 - - مقادير تجزيه واريان  براي  فات مختل 

يكسالهملفي  ملفي چندساله ها اي بوته   تغييرات منابع درجه مزادي 

9/233  2/898  2/205 )واحد نوونه( تكرار 2   

3/891 *
 8/028 *

 8/885 sn.
)فرم رويشي( تيوار 2   

9/991 * *
 2/920 *

 1/19 *
ي مورد مطالعهها سال 0   

5/991  0/925  خطا 1 891 

 دار غير معني: n.s   در د 9دار در سطح  معني: در د    ** 5 دار در سطح معني: *

 

ي هعا  سعال در  ها اي ه( بيانگر من است که بوت3جدول )

اول، دوم، سوم و پنجم در داخعل نسعبت بعه خعارج قعرق      

نبوده ولي در سال چهعارم در داخعل نسعبت بعه      دار معني

ي هعا  بودنعد. ملفعي   دار معنيدر د  5خارج قرق در سطح 

نبعوده و در   دار معنعي ي سعوم و پعنجم   هعا  ساليكساله در 

در عد از نظعر    5ي اول، دوم و چهعارم در سعطح   هعا  سال

ي هعا  سعال ي چند سعاله در  ها دند. ملفيبو دار معنيمماري 

نبوده ولي در سعال اول در سعطح    دار معنيچهارم و پنجم 

در عد در   9ي دوم و سوم در سعطح  ها سالدر د و در  5

 بودند. دار معنيداخل منطقه قرق نسبت به خارج 

 مختلف در هر سال در داخل نسبت به خارج قرقتجزیه واریانس نتایج بدست آمده از صفات  .8جدول

 ****** مقادير تجزيه واريان  براي  فات مختل 

ايها بوته ملفي يكساله ملفي چندساله  - 

3/11 *
 3/995 *

 9/920 sn.
 سال اول 

0/911 **
 2/903 *

 1/33 sn.
 سال دوم 

3/991 **
 3/998 sn.

 3/992 sn.
 سال سوم 

1/999 sn.
 3/999 *

 9/911 *
 سال چهارم 

9/990 sn.  3/992 sn.
 5/919 sn.

 سال پنجم 

5/39  1/15  3/33  خطا 

 دار غير معني: n.s   در د 9دار در سطح  معني: در د    ** 5 دار در سطح معني: *
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در تعراکم  ميعانگين  بعين  دهد که  ( نشان مي1جدول )

در مر ععه قععرق و  9838و9831،9839،9832 يهععا سععال

 9831در سال اما ي وجود ندارد. دار معنيغير قرق تفاوت 

ميزان تراکم در منطقه قرق نسبت بعه منطقعه غيعر قعرق     

 ي داشته است.دار معنيتفاوت 

هوچنين در مورد در د فراواني، نتايج نشعان داد کعه    

ر مر ه د 9838و9831،9831،9839،9832 يها سالدر 

 ي وجود ندارد.دار معنيقرق و غير قرق تفاوت 

 ی مورد مطالعهها سالهای تراكم و درصد فراوانی برآورد شده در  مقایسه میانگین .9جدول 

 سال ميانگين )پايه در مترمربع( ميانگين در د فراواني

a 9/89  a 8/2 )مر ه قرق( 9831   

a 2/83  f 1/9 )مر ه قرق( 9831   

a 8/88  ab 3/2 )مر ه قرق( 9839   

a 9/80  a 1/2 )مر ه قرق( 9832   

a 9/85  abc 8/9 )مر ه قرق( 9838   

ab 3/91  a 0/9 )مر ه غير قرق( 9831   
ab 9/91  ab 2/9 )مر ه غير قرق( 9831   
ab 0/21  a2 9839 )مر ه غير قرق(  
ab 9/93  a 12/9 )مر ه غير قرق( 9832   
abc 9/95  ab 8/2 )مر ه غير قرق( 9838   

 هستند.دار  حروف مشابه فاقد اختالف معني

 

 تغییرات پوشش گیاهی و بارندگی

با توجه به اينكه تغييرات پوشش گيعاهي تحعت تعأثير    

موامل اقليوي بخصوص بارندگي قرار دارد، هوبستگي بين 

ي اول و مخعر و پوشعش بررسعي    ها سالميانگين بارندگي 

ي معورد  هعا  سعال ي بارنعدگي در  ها نوسانکه  طوري شد. به

را تحعت تعأثير    ها (، پوشش تاجي گونه91مطالعه )جدول 

قرار داد، با محاسعبه ضعريه هوبسعتگي بعين بارنعدگي و      

 پوشععش تععاجي،  ايععن مقععدار فقععط در مععورد گونععه       

Artemisia aucheri  دار معني ( 359/1شدr=هرچن ،) د

ي معورد بررسعي هوعاهنگي    ها سالرسد، در  مي که به نظر

نسبتا خوبي بين تغييرات پوشش تاجي و بارنعدگي وجعود   

نشعد.   دار معنعي داشته ولي اين هوبستگي از نظعر ممعاري   

ي گياهي در ها که افزايش در د تاج پوشش گونه طوري به

ي رويشي، متفاوت مشاهده شد. بنابراين با توجه بعه  ها فرم

، بعين  هعا  سعال توان دريافت که در برخعي از   مي (9شكل )

نوسان پوشش تاجي و بارندگي، ناهواهنگي وجعود دارد و  

 شود و بعك . مي با افزايش بارندگي کاهش  پوشش ديده
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 ی مورد مطالعهها سالهای مختلف در  ماه )میلیمتر( در میزان بارندگی .11جدول

 سال مبي

 ماه
 ساله 91 ميانگين درازمدت 9838 9832 9839 9831 9831

 55 91 93 25 85 09 فروردين

 22 1 1 95 1 1 ارديبهشت

 1 1 1 1 1 1 خرداد

 1 1 1 1 1 1 تير

 1 1 1 1 1 1 مرداد

 1 1 1 1 1 1 شهريور

 1 1 1 1 1 1 مهر

 0 8 1 1 1 5 مبان

 83 82 09 05 9 22 مذر

 55 09 95 38 99 05 دي

 93 93 89 98 52 01 بهون

 93 99 93 59 99 02 اسفند

 

 

 تغییرات میانگین بارندگی و پوشش گیاهی .6 شکل

 

ی 
دگ

ارن
ن ب

گی
یان

م
(

تر
یم

یل
م

) 

ش
وش

ج پ
 تا

صد
در

 

 های گیاهی گونه

 31تاج پوشش داخل قرق سال 

 31تاج پوشش خارج قرق سال 

 38تاج پوشش داخل قرق سال 

 38تاج پوشش خارج قرق سال 

 ميانگين بارندگي سال اول طرح

 ميانگين بارندگي سال پايان طرح
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 گيری بحث و نتيجه. 4
در داخعل و خعارج    هعا  نتايج بدست ممده از مناليز داده

دهند  مي نشان ي مورد مطالعهها سالمر ه قرق، در طول 

ي متفعاوتي را در برابعر   هعا  ي مختلع  واکعنش  هعا  که گونه

ي رويشي ملفي چند سعاله و  ها . فرماند هموليات قرق داشت

که  ؛اند هيكساله با موليات قرق هوبستگي ميبت نشان داد

 زنجعان  استان احودمباد منطقه طبيعي مراتع قرق با نتايج

مر عه داخعل قعرق     به طعوري کعه در  . ]2[مطابقت دارد 

نسبت بعه مر عه خعارج قعرق افعزايش      در د تاج پوشش 

داشته است، که ملت اين افزايش من اسعت کعه در خعارج    

ي هعا  قرق به ملت شدت چرا و بهعره بعرداري دام از گونعه   

گياهي مواد غذايي در گياه کم شده و با کعم شعدن معواد    

غذايي در گياه، ساخت و ساز معواد قنعدي و رشعد ريشعه     

محصول خواهعد  يابد، که سرانجام بامث کاهش  مي کاهش

شد. از طرفي ديگر چعرا بعر روي گياهعان بامعث بعه هعم       

شعود و   معي  خوردن متابوليسم گياهي شده و گياه ضععي  

يابد ولي در داخل قرق گياهعان   مي قدرت رشد من کاهش

به ملت برخورداري از انرژي و مواد الزم محصول بيشتري 

اگرچه در داخل قرق نسعبت بعه    .]91[ توليد خواهند کرد

 ،افزايش پوشش وجود داشته ولي ايعن افعزايش  خارج قرق 

ي پيشين مطابقعت دارد  ها پژوهشکند و بطئي بوده که با 

ي يكسععاله و چنععد سععاله در هععا افععزايش ملفععي ].9و 99 [

 9قعرق   ، با نتعايج بررسعي  داخل قرق نسبت به خارج قرق

دليعل   ].8[ منطقه رود شعور مطابقعت داشعته اسعت    ساله 

ديگر افزايش پوشش در منطقه قرق نسبت به منطقه غيعر  

توان بارندگي ذکر کرد، هرچند بارنعدگي بعراي    مي قرق را

در منطقه غير قعرق در اثعر   ولي هر دو منطقه مشابه بوده 

بارندگي و به دنبال من چراي دام زمين لگعدکو  شعده و   

مالوه  ي گياه نوي توانند رشد کنند، به اين ترتيهها نهجوا

بر از بين رفتن پوشش گيعاهي زمعين لخعت و در مععرض     

فرسايش قرار خواهعد گرفعت ولعي در منطقعه قعرق ايعن       

بنابراين با شرايط مشابه بعراي هعر دو    .شرايط وجود ندارد

اثعر  هوچنعين   .منطقه ميزان پوشش متفاوت خواهعد بعود  

و در  بيشعتري داشعته   يعت قرق نسبت بعه بارنعدگي ارجح  

که  طوري هب ،ميبت داشته استتأثير ميزان پوشش گياهي 

ي طوالني معدت گويعاي کليوعاک  پوشعش     ها حتي قرق

در اين زمينه براي تفكيعك اثعر    گياهي منطقه خواهد بود.

تغييععرات پوشععش گيععاهي و بارنععدگي در   ،قععرق واقلععيم 

ي اول و پاياني طرح و هوچنين ضريه هوبسعتگي  ها سال

 Artemisia aucheriفقط گونعه  که شد محاسبه  ها گونه

روشن هوبستگي کامل و مستقيم با بارندگي داشت. براي 

 مالوه بر بارندگي، به موامل غير مشعابهي  دبايشدن نتايج، 

البتعه   .کعرد داشعته اشعاره   تأثير که در داخل و خارج قرق 

در داخعل نسعبت بعه     ها اثرات متقابل گياهان و تعدد گونه

 اشعاره  بعه من  توان مي اردي است کهخارج قرق يكي از مو

ي هعا  کعنش  ،تراکم بيشعتر گياهان داخل قرق  بعلت  .کرد

کننعد، در معوض در    معي  متقابل نسبت به رشد هم ايجعاد 

کنعي   ملت مدم کنترل چراي دام و سرشاخهه خارج قرق ب

تنعك   و بعا شوند  زياد ميگياهان نامرغو   ،و لگدکوبي دام

يابد. نكته مهوعي کعه    مي شدن مرتع ميزان پوشش تقليل

من اسعت کعه ميعزان     ،( حعائز اهويعت اسعت   5) در جدول

ي يكسعاله در سعال سعوم    هعا  در د پوشش گياهي ملفعي 

ي قبل و بععد از من افعزايش چشعوگيري    ها سالنسبت به 

داشته که ملت من مجووع ميزان بارندگي بيشتر در سعال  

ي هعا  ي قبل و بعد بوده و رشد ملفيها سالسوم نسبت به 

 له وابسععته بععه ميععزان و پععراکنش  بارنععدگي اسععت يكسععا

(. تفاوت مماري داخل قرق نسبت به خارج قرق در 9شكل)

 و strobilacea Ephedra اي هي بوتععهععا مععورد گونععه 

Hertia angustifolia  ها من است که دام اين گونهمؤيد 

  Peganum harmalaگونعه   کنعد و  معي  را کوتر مصرف
کنعد و هعر چعه     استفاده نوييك گونه سوي است که دام 

شدت چرا بيشتر باشد اين گونه مهاجم بيشتر خواهد شعد  

ميزان من در خارج قرق بيشعتر از داخعل   به هوين ملت و 

 اي هگون Eremopysum bonapartisباشد. گونه  مي قرق
توايلي نسبت بعه مصعرف من   خوراک است و دام غير خوش

 باشد. مي ترو در خارج قرق نسبت به داخل قرق بيش ندارد

 و Boissiera squarrosaخوراک ماننعد  ي خوشع ها گونه
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Bromus tectorum و Polygonum rottboellioides 

يي با ها افزايش يافته و گونهدر داخل نسبت به خارج قرق 

و  Artemisia aucheriخوراکي متوسععط ماننععد  خوشعع
Carex physodes  وCleome coluteoides  نيععز در

ي غيعر  هعا  افعزايش يافتعه و گونعه   داخل نسبت بعه خعارج   

، Scorzonera tortuosissimaخوراک ماننعععد خوشععع

Peganum harmala  وEremopysum bonapartis 

در داخل منطقه قرق نسبت به خارج منطقه قعرق کعاهش   

دهنده اثر ميبعت قعرق بعر پوشعش      داشته که هوگي نشان

هعر چعه شعرايط اقلعيم      ،گياهي بوده است. از طرف ديگعر 

يي بعا  هعا  مرغو  جايگزين گونعه  يها تر باشد گونه مناسه

ايعن  . بنابراين قعرق در  ]3[ خوراکي کوتر خواهد شدخوش

ي هعا  در تغييرات پوشش تاجي گونعه تحقيق اثر ميبتي را 

تايج در د فراواني نشان داد کعه  در  است. ن داشتهمتعدد 

در مر ععه  9838و9831،9831،9839،9832 يهععا سععال

داري وجود نعدارد و در معورد    قرق و غير قرق تفاوت معني

منطقه قرق نسبت بعه منطقعه    9831تراکم، تنها در سال 

نتعايج  بنعابراين  داري داشعته اسعت.    غير قرق تفاوت معني

مراتععع منطقععه و مينععده  مععديريتتوانععد در    حا ععل مععي

قعرار  توجعه   معورد ور، هاي مشابه من در سعطح کشع   مر ه

 گيرد.
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