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  چکیده

 تولید مهاباد، تغییرات شهرستان پوش سبزه گاه ذخیره در مرتعی اکوسیستم تولید بر بلندمدت قرق به منظور مطالعه تاثیر

برداري در داخل و سه سایت  در خارج قرق، با شرایط  ابتدا سه سایت نمونه بررسی شد. قرق خارج و داخل سطح دو در

دیگر در  متر از یک 50بر شیب و با فاصله صد متر، عمود  مشابه انتخاب شد. در هر سایت تعداد سه ترانسکت به طول یک

سیستماتیک مستقر شد. تمامی  -پالت یک متر مربعی به صورت تصادفی 10نظر گرفته شد. در هر ترانسکت تعداد 

ها توزین شد.   ها) برداشت شد. پس از خشک شدن نمونه ها و فورب گیاهان هر پالت قطع و به تفکیک فرم رویشی (گراس

اي داخل و خارج قرق با تجزیه واریانس مقایسه شد. نتایج نشان داد که بین سایتهاي قرق و خارج قرق از مقایسه پارامتره

برداري و اثر متقابل محل  هاي نمونه چنین بین سایت داري وجود داشت. هم ها تفاوت معنی ها و فورب لحاظ وزن گراس

 ها و گراسداري مشاهده شد. باالترین وزن  تالف معنیها اخ ها و فورب برداري از لحاظ وزن گراس قرق و سایت نمونه

ها با متوسط  چنین باالترین وزن فورب گرم در محیط داخل قرق ثبت شد. هم 59/11و  32/19ها به ترتیب  فورب

گرم ثبت  75/13با متوسط  3برداري ها در سایت نمونه و باالترین وزن گراس 1برداري شماره  گرم در سایت نمونه 69/28

  .شد

  

  پوش، آذربایجان غربی مرتع، قرق، فورب، سبزه کلمات کلیدي:
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  مقدمه

دهند که نقش مهمی در تامین  شونده را تشکیل میاي از منابع طبیعی تجدید هاي مرتعی بخش عمده در ایران اکوسیستم     

ترین ابزار  دام و گونه گیاهی) از مهمهاي مرتعی (بخصوص نوع  هاي اکوسیستم نیاز غذائی دام دارند. مطالعه روابط بین مولفه

هاي مرتعی نیاز به یک برنامه جامع جهت دستیابی به  جهت اتخاذ تصمیمات مدیریتی در مراتع است. مدیریت اکوسیستم

 .)1989، 1برداري از علوفه مرتع را داردکه مرتع را براي استفاده روزانه، فصلی و ساالنه آماده کند (والنتین بهترین روش بهره

باشد دهد، وضعیت مرتع می یکی از پارامترهاي مهم مرتعی که شدت تخریب پوشش گیاهی و تغییرات ترکیب آن را نشان می

گیري براي اعمال قرق، مدیران مرتع را یاري دهد. مطالعه اختالف خصوصیات پوشش گیاهی و خاك تواند در تصمیمکه می

اي برخوردار است. بنابراین،  هاي مرتعی از اهمیت ویژهدیریتی رویشگاهمراتع تحت شرایط قرق و چرا در بهبود وضعیت م

منظور بررسی تغییرات پوشش گیاهی در دراز مدت، از  باشند که به هاي مطالعاتی میبهترین مناطق بررسی تأثیر قرق، قرق

گیرند،  ها مورد مطالعه قرار میقترین مواردي که در محدوده این قر شود. از مهمداشته می وحش دور نگهدسترس دام و حیات

خواران وحشی بر پوشش  هاي گیاهی موجود و تهیه فهرست فلور منطقه، اثرات چراي دام یا علف توان به شناسایی گونه می

گیاهی، اثرات حذف چرا بر روي پوشش گیاهی، اثر عوامل محیطی و طبیعی بر روي پوشش گیاهی و مطالعه تغییرات توالی، 

)، قرق باعث افزایش 2010( 2جدي). 1377ش، تولید و ترکیب پوشش گیاهی در طول زمان اشاره نمود (مقدم، وضعیت، گرای

هاي گیاهی، بهبود سرعت نفوذ آب به داخل خاك، حاصلخیزي خاك و بهبود بعضی از خصوصیات فیزیکی و تولید گونه

هاي  باشد. خاكشیمیایی خاك، کاهش ماده آلی خاك میشود. از اثرات چراي دام بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك می

شوند و در طی زمان باعث افزایش ماده آلی خاك و فعالیت گیاهان شده و  تحت قرق به وسیله پوشش گیاهی حفاظت می

ن و همکارا 3شولتزیابد. ساختمان خاك بهبود یافته و ظرفیت نفوذپذیري خاك زیاد شده و در نتیجه فرسایش خاك کاهش می

هاي مرتعی دشت ایالت ویکتوریا در  )، فراوانی گونه و تجمع ماده خشک، در مناطق قرق و تحت چرا در اکوسیستم2011(

وري باال  هاي با بهره اي در شرایط قرق و در سایت جنوب شرقی استرالیا را بررسی نمودند، نتایج آنها نشان داد که غناي گونه

ا و همبستگی ژنتیکی نیز با افزایش تجمع فیتوماس رابطه منفی نشان داد، تجمع ه چنین همبستگی گونه کاهش یافت. هم

)، 2017( 4الکبالويفیتوماس با دو عامل نیتروژن خاك و بارندگی رابطه مثبت و با پوشش گیاهی درختی رابطه منفی دارد. 

مراتع مناطق خشک خلیج فارس را بصورت وري در  ها را بر ساختار جامعه گیاهی و بهره اثرات چرا و آب و تاثیر متقابل آن

وري و تنوع  قطعات نمونه زوجی در شرایط آبی و خشک مورد بررسی قرار داد، نتایج آنها نشان داد که اثرات منفی بر بهره

هاي  )، اثر چرا بر مولفه1391تر است. میر دیلمی و همکاران ( اي تحت چراي شدید، در سایتهاي غیر آبی و خشک بیش گونه

اي) و  هاي گیاهی و تنوع گونه ی و کیفی پوشش گیاهی (شامل شکل زیستی، فرم رویشی، کالس خوشخوراکی، خانوادهکم

قرق و چراشده در دشت کالپوش استان گلستان را بررسی نمودند،  ها از لحاظ تغییرپذیري در دومنطقه ترین آن شناخت مهم

و کاهش کریپتوفیت، کالس خوشخوراکی  Iتروفیت، گیاهان کالس نتیجه تحقیقات آنان نشان دادکه افزایش تراکم نسبی 

چنین آنان دریافتند که چرا سبب افزایش تاج پوشش نسبی بوته و  در سایت قرق نسبت به سایت چرا شده است. هم  IIIکالس 

ترمیم و بهبود  کامفیت و کاهش فورب و تروفیت در منطقه چرا شده است. بنابراین قرق و حفاظت داراي اثرگذاري خوب در

اي است. این تحقیق با هدف شناخت روند تغییرات کمی پوشش گیاهی و تولید علوفه و  ترکیب، افزایش تراکم و تنوع گونه

هاي صحیح، ساده و با هزینه  رود نتایج آن جهت نیل به روش هاي بلند مدت صورت پذیرفت و انتظار می سرانجام تاثیر قرق

 ع مفید واقع گردد.اندك، به منظور احیاء مرات

                                                 
1 - Walentin 
2 - Jeddi 
3 - Schultz 
4  - El-Keblawy 
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  ها مواد و روش

  الف: منطقه مورد مطالعه

 14عرض شمالی و  36 54 58پوش از لحاظ مختصات جغرافیایی در  گاه سبزهمحدوده مورد مطالعه تحت عنوان ذخیره     

عرفی روستاي طول شرقی در استان آذربایجان غربی، شهرستان مهاباد، بخش مرکزي، دهستان مکریان غربی و سامان  45 49

هکتار که از این مقدار  1260کیلومتري شهرستان مهاباد واقع شده است. مساحت کل سامان عرفی  16حاجی خوش، در 

اي کوهستانی که  باشد. از لحاظ اکولوژیکی، منطقه هکتار مرتع و قابل چراي دام و مابقی مستثنیات و مستحدثات می 4/747

 350تا  200متر از سطح دریا، میزان بارندگی سالیانه  1580ترین نقطه  و در باال 1358ترین نقطه  حداقل ارتفاع در پایین

 گراد در طول سال متغیر است. + درجه سانتی40الی  -20متر و درجه حرارت آن از  میلی

  برداري ب: روش نمونه

جهت، مناطق مشابه از نظر شرایط محیطی ابتدا ضمن بازدید میدانی، بر روي نقشه توپوگرافی و با استفاده از نقشه شیب و      

برداري در خارج قرق با شرایط زمین شناسی و  برداري در داخل و سه سایت نمونه را در داخل و خارج قرق (سه سایت نمونه

هاي از قبل تعیین شده)، تعداد سه ترانسکت با  هاي داخل قرق) مشخص گردید. در هر محل (محل توپوگرافی مشابه سایت

سیستماتیک، نسبت به  -برداري تصادفی متر، افقی و در جهت عمود بر شیب مشخص و با استفاده از روش نمونه 100طول 

با استفاده از قیچی متر از یکدیگر اقدام گردید.  10پالت یک متر مربعی، در طول هر ترانسکت و با فاصله  10استقرار تعداد 

و   سانتی متري طوقه) داخل پالت نموده، سپس به تفکیک فرم رویشی (گراس 2باغبانی اقدام به برداشت گیاهان (از ارتفاع 

هاي مخصوص بسته بندي و پس از خشک شدن کامل گیاهان برداشت شده، با استفاده ترازوي  ) در داخل پاکت فورب

ها با  حلیل دادههاي مربوطه ثبت، سپس تجزیه و ت هاي برداشت شده توزین و در فرم گرم) نمونه 01/0دیجیتالی (با دقت 

 صورت پذیرفت. SPSSو در محیط  tاستفاده از آزمون 

  نتایج

  ها الف) فورب

برداري (سطح  هاي نمونه %) ، سایت1و قرق نشده (سطح احتمال  بر اساس نتایج تجزیه واریانس بین مناطق قرق شده     

). مقایسه دو منطقه قرق شده و قرق 1(جدول دار دیده شد  %) تفاوت معنی1کنش آنها (سطح احتمال  %) و برهم5احتمال 

داري از وزن   گرم به صورت معنی 19/32ها حاکی از آن بود که محیط قرق شده با وزن  نشده از لحاظ مقدار تولید فورب

زن ترین و برداري نیز بیش هاي نمونه گرم برخوردار بود. در بین سایت 21/16باالتري در مقایسه با محیط قرق نشده با وزن 

مشاهده شد  3گرم در سایت شماره   37/19ترین مقدار با متوسط  و کم 1گرم در سایت شماره  69/28ها با متوسط  فورب

ها  فورب 2و  1گیري، مشاهده شد که در شرایط قرق در سایت شماره  کنش اثر قرق و سایت اندازه ). در بررسی برهم2(جدول 

بین دو محیط قرق شده و  3برداري شماره  نشده برخوردار بودند اما در سایت نمونهاز وزن باالتري در مقایسه با شرایط قرق 

  ).1داري مشاهده نشد (شکل  قررق نشده تفاوت معنی
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 استان اردبیل 

 
 

 ها  ب) گراس

کنش این دو از لحاظ  گیري و برهم ها حاکی از آن بود که بین قرق، سایت اندازه تولید گراسها از نظر  تجزیه واریانس داده     

ها با متوسط  ). در این تحقیق باالترین وزن گراس1% وجود داشت (جدول 1داري در سطح احتمال  ها تفاوت معنی تراکم گراس

چنین در  ). هم2ر منطقه قرق نشده دیده شد (جدول گرم د 64/7ترین مقدار با متوسط  گرم، در منطقه قرق شده وکم 59/11

ترین  ترین مقدار وزنی را به خود اختصاص داد. کم گرم بیش 75/13با متوسط  3برداري نیز سایت شماره  هاي نمونه بین سایت

بین دو اختصاص داشت و  2و  1هاي شماره  گرم، به ترتیب به سایت 85/7و  25/7ها نیز به ترتیب با متوسط  وزن گراس

برداري از لحاظ وزن  داري دیده نشد. مقایسه میانگین اثر قرق و سایت نمونه سایت مذکور از لحاظ وزن گراس تفاوت معنی

در خارج قرق با  1گرم باالترین وزن و سایت شماره  72/19در داخل قرق با متوسط  3ها نشان داد که سایت شماره  گراس

 ).2ها را به خود اختصاص دادند (شکل  گراس ترین مقدار وزنی گرم کم 89/4متوسط 

  هاي مورد بررسی تجزیه واریانس داده ها از لحاظ وزن گونه 1جدول 

  ها گراس  ها فورب  منابع تغییر

  54/10  10/1441  تکرار

  45/703**  20/11492**  محیط قرق

  54/773**  10/1306*  برداري سایت نمونه

  90/616**  00/2147*  برداري سایت نمونه× محیط قرق 

  53/74  00/347  خطاي آزمایشی

  75/29  97/36  ضریب تغییرات 

ns درصد آماري 1و  5ر در سطح احتمال دا * و ** به ترتیب عدم معنی دار و معنی   

 

  ها برداري از لحاظ اثر بر وزن خشک گونه مقایسه میانگین اثر محیط و سایت نمونه 2جدول 

  گراس(گرم)  فورب (گرم)  محیط

  a32/19  a59/11  قرق شده

  b21/16  b64/7  قرق نشده

    برداري محل هاي نمونه

  a69/28  b25/7  1سایت 

  ab53/24  b85/7  2سایت 
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نشده هاي مورد بررسی در مناطق قرق شده و قرق نمودار وزن خشک  گونه فورب در سایت 1شکل   
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  b37/19  a75/13  3سایت 

  % هستند.1دار در سطح احتمال  میانگین داراي حرف یکسان فاقد اختالف معنی

 

 
 

  گیري بحث و نتیجه

درصد افزایش داد. همانطوري که  70/51و  18/19ها را به ترتیب  ها و گراس در تحقیق حاضر قرق مرتع وزن فورب     
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که در  ترین درصد پوشش را در قرق به خود اختصاص  دادند در حالی ، بیشIIو  Iخوراکی  چنین گیاهان با کالس خوش مه
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Deliberation the long-term exclosur impact on rangeland 
ecosystems production in Sabzehpoush protected area of 

Mahabad county 
 
Abstract 
In order to study the long-term exclosur impact on rangeland ecosystems production in 
Sabzehpoush protected area of Mahabad county, investigated the production changes in two 
levels inside and outside of the exclosur. First selected the three sites inside and three sites 
outside of the exclosur, with the similar situation. Were considered three transects at each site 
with a hundred meters in length, perpendicular to the slope and at a distance of 50 meters 
from each other. Was based 10 plots of one square meter on random-systematic method. All 
plants per plot cut down and to separate life forms (grasses and forbs) were removed. The 
samples were assayed after drying. Were compared inside and outside of the exclosur 
parameters by analysis of variance. The results showed that between inside and outside of the 
exclosur sites grasses and forbs weight was significantly different. Was significantly different 
grasses and forbs weight between sampling sites and the interaction the exclosur and sampling 
site. The highest weight of grasses and forbs were heated inside of the exclosur 19.32g and 
11.59g respectively. The highest average weight of forbs 28.69g in sampling site 1 and the 
maximum average weight of grasses 13.75g in sampling site 3 was recorded. 
 

 Keywords: rangeland, grazing, forbs, Sabzehpoush, west Azarbaijan 

 


