
 سيزدهمين همايش ملي علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

 و سومين همايش ملي صيانت از منابع طبيعي و محيط زيست

 ، دانشگاه محقق اردبيلي0931مهرماه  00و  01
 

 

1 

 

 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

 استان اردبیل 

مراتع شغال در داخل و خارج قرق  گیاهی پوشش تاجیمقایسه تغییرات 

 استان اردبیل دره نمین،

  
 6حمید الیاسی بروجنی ،5فرید دادجو، 4محمود بیدار لرد، 3مهدی معمری ،2اردوان قربانی، *،1فرهاد وارسته

  farhad_446@yahoo.com) (،دانشگاه محقق اردبیل، منابع طبیعی، کارشناسی ارشد مرتعداری، دانشجونويسنده مسوول:  -*و 1

         

 (a_ghorbani@uma.ac.ir)  ،منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیل ،دکترای علوم مرتع،  دانشیار -2 
 

 (moameri@uma.ac.ir) ،دانشگاه محقق اردبیلمنابع طبیعی،  ، دکترای علوم مرتع،استاديار -3
 

 (bidar.zist@gmail.com) ،دانشگاه محقق اردبیل همکار ،گیاهشناسی ،سیستماتیک گیاهیدکترای  استاديار،-4
 

 (fdfarid72@gmail.com)ل، منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبی علوم مرتع، دانش آموخته ارشد، کارشناس ارشد -5
 

 (hamidel@gmail.com) ،ها، مراتع و آبخیزداری کشور سازمان جنگل، ارشدکارشناس  -6
  

گیری  منظور اندازه به در داخل و خارج قرق مراتع شغال دره نمین بود. پوشش تاجیهدف اصلی تحقیق بررسی تغییرات 

د. در هر مکان سه انتخاب ش سه مکان در داخل قرق و سه مکان در مراتع تحت چرا )خارج قرق( درصد پوشش تاجی

پالت يک متر  15متر از يکديگر عمود بر شیب و در امتداد هر ترانسکت  55هم با فواصل با موازیترانسکت صد متری 

های رويشی گندمیان و پهن برگان علفی  سپس درصد پوشش تاجی فرممتری از همديگر مستقر شد.  15مربعی با فواصل 

)سه طبقه  برای بررسی تغییرات در داخل و خارج قرق و همچنین در طبقات ارتفاعیثبت شد. در سطح هر پالت 

استفاده شد. نتايج نشان داد که اختالف پوشش  يکطرفه )آزمون دانکن( و تجزيه واريانس tبه ترتیب از آزمون  ارتفاعی(

وده و قرق باعث بهبود و افزايش دار ب های رويشی و کل در داخل و خارج قرق و طبقات مختلف ارتفاعی معنی تاجی فرم

های مديريتی خوب برای احیای مراتع و افزايش پوشش تاجی است که با  بنابراين يکی از روش شود. پوشش گیاهی می
  افتد.  ها اين اتفاق می دادن فرصت احیا و عدم چرای دام

 تاج پوشش، قرق، مراتع شغال دره، استان اردبیلكلیدی:  گانواژ

 مقدمه -1
 است که گیاهی های گونه از تنوعی و ژنتیکی ذخاير از منابع عظیمی در برگیرندة که است طبیعی اکوسیستم يک مرتع،

 اراضتی  از استت. حتدود نیمتی    زيستتی  و محیطی متغیر عوامل در مقابل مرتع پايداری متضمن زيستی، گوناگونی اين همواره

محستوب   جهتان  سراستر  در اراضتی  ايتن  از استفاده عوامل ترين مهم از ها دام چرای اند و داده اختصاص خود به مراتع را جهان

گیتری پوشتش تتاجی     . يکی از عوامل ضتروری در متديريت مرتتع انتدازه    (Havstad  ،2552؛2552و همکاران،  Diazشود ) می
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های هوايی گیاهی پوشیده شتده و آن را از ضتربات بتاران     عبارت است از سطحی از زمین که توسط اندامگیاهان مرتع است که 

گیرد. پوشش سطح زمین شتامل گیتاه،    کند. پوشش، تنها عاملی است که به مقیاس بسیار وسیع، مورد ارزيابی قرار می حفظ می

 تخريتب  در مراتتع  گیاهی پوشش احیای برای مناسب، های ه شیو يکی از(. 1324باشد )مقدم،  الشبرگ و سنگ و سنگريزه می

 خوشخوراك های فراوانی گونه تاجی، پوشش گیاهی، های گونه تعداد در باعث تغییرات قرق، باشد. می مراتع در قرق اعمال شده،

شود )بصتیری و ايروانتی،    می تولید علوفه و ای گونه ترکیب ساله، چند و يکساله گیاهان زمین، فراوانی سطح پوشش ای، علوفه و

دارنتد،   ( بیتان متی  1324نوعدوست و همکاران )(. مطالعات زيادی در دنیا و ايران در اين زمینه انجام شده است، از جمله: 1322

داری  ای و درصد پوشش با متغیرهای محیطی ارتفاع، شیب، جهت شیب و اثر متغیرهای شکل زمین، رابطه معنی بین تنوع گونه

( در بررسی اثرات قرق بر برخی پارامترهای گیاهی در منطقه حفاظت شده شتیر احمتد   1332د. مقدم نیا و همکاران )وجود دار

وار به اين نتیجه رسیدند که مقادير ترکیب، تاج پوشش، تراکم و فرم رويشی گیاهی در منطقه قرق با غیتر قترق در ستطح     سبزه

 توانتد  می مفرط دام ( در مطالعات خود به اين نتیجه رسیدند که چرای2552) Hobbs و   Manierداری دارند.  % تفاوت معنی5

و  Jediدهتد.   تغییتر  چترا،  تحتت  هتای  در اکوسیستتم  را گیاهتان  رقابت قدرت و تنوع تولید، ساختار، قابلیت داری، معنی طور به

Chaieb (2515در ) خشتک  اراضی در دام چرای از مرتع که حفاظت کردند گزارش تانزانیا جنوب خشک نواحی در خود مطالعه 

( در مطالعه تأثیر قترق بتر   2512و همکاران )Qasim گیاهی دارد.  پوشش ترکیب و ساختار بر مثبتی تأثیر مدت کوتاه در استپی

زارهای بلوچستان پاکستان به اين نتیجه رسیدند که قرق، باعث بهبود پوشش گیاهی  پوشش گیاهی و خصوصیات خاك در بوته

هدف اصلی تحقیق بررسی تغییرات تاج پوشش در داخل و خارج قرق مراتع شغال دره نمین  ش مواد آلی خاك می شود.و افزاي

شود کته بتا    های فندقلو قرار دارد و فشار دام منجر به تخريب مراتع می با توجه به اينکه اين منطقه در حاشیه اراضی جنگل بود.

موجب کاهش اراضی جنگلی در منطقه شود و همچنین با تغییتر وضتعیت اشتتغال در    تواند  تأثیر بر تغییرات کاربری اراضی می

 باشد. منطقه تأثیرات اقتصادی اجتماعی از قبیل مهاجرت به شهرهای بزرگ را در پی داشته باشد، انجام اين تحقیق ضروری می

 

 ها مواد و روش -2

 منطقه مورد مطالعه -2-1
طول شرقی و  42°34´15´´تا  42°33´53´´در موقعیت جغرافیايی باشد که  دره می منطقه مورد مطالعه سامان عرفی شغال

( که يکی از مراتع 1)شکل  قرار گرفته است UTMدرسیستم  شمالی 33عرض شمالی در زون   32°22´53´´تا  26°32´52´´

جاده  35و در کیلومتر کیلومتری شمال شرقی شهر نمین 15اين منطقه در حدود  مهم استان از لحاظ چرای دام و . . . است.

از نظر موقعیت استانی نیز در ضلع شرقی استان اردبیل و در است.   متراز سطح دريا واقع شده  1535اردبیل به آستارا درارتفاع 

نطقه مورد مطالعه با توجه به مدل رقومی ارتفاع محدوده ارتفاعی مهای اردبیل و گیالن قرار گرفته است.  حد فاصل بین استان

اقلیم منطقه براساس روش آمبرژه، مرز بین متر است.  1255تا  1555، برابر با 1:25555های مقیاس  تهیه شده از نقشه

ل و های هواشناسی نمین میانگین حداق های اقلیمی اخذ شده از ايستگاه با توجه دادهباشد.  خشک و مرطوب و سرد می نیمه

+ درجه 22تا  -16ساله برابر با  25متر و میانگین حداقل و حداکثر دمای  میلی 335تا  363ترتیب  ساله به 25حداکثر بارندگی 

صورت علفزار و بافت خاك  های انجام شده پوشش گیاهی منطقه به  گیری گراد است. با توجه به مشاهدات میدانی و اندازه سانتی

 شنی تعیین شد. -لومی
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 های انتخاب شده اردبیل و شهرستان نمین و توزیع رویشگاه استان كشور، سطح در مورد مطالعه منطقه موقعیت -1شکل 

 

 روش تحقیق -2-2

د. انتخاب ش گیری درصد تاج پوشش سه مکان در داخل قرق و سه مکان در مراتع تحت چرا )خارج قرق( به منظور اندازه

برداری از پوشش  های غالب انجام شد. در هر يک از مناطق مديريتی مورد مطالعه، نمونه گونهبرداری در زمان گلدهی  نمونه

سیستماتیک انجام شد. در هر مکان -گیاهی با توجه به نوع و نحوه پراکنش پوشش گیاهی و وسعت هر مکان به روش تصادفی

پالت يک متر  15و در امتداد هر ترانسکت  متر از يکديگر عمود بر شیب 55سه ترانسکت صد متری عمود برهم با فواصل 

؛ قربانی و 1335میرزايی موسی وند و همکاران، برداری به روش حداقل سطح و با توجه به منابع ) های نمونه مربعی )ابعاد پالت

 های رويشی گندمیان، سپس درصد تاج پوشش فرم متری از همديگر مستقر شد. 15( تعیین شد( با فواصل 1332همکاران، 

و برای مقايسه  tدر داخل و خارج قرق از آزمون تاج پوشش منظور مقايسه  اين تحقیق به درپهن برگان علفی ثبت گرديد. 

استفاده  SPSS16.00افزار  طرفه و دانکن در نرم پوشش در طبقات ارتفاعی مختلف از آزمون تجزيه واريانس يک میانگین درصد تاج

 استفاده شد. ArcGISشد. برای تهیه نقشه ارتفاع و نقشه منطقه مورد مطالعه نیز از 

 

 نتایج-3

دار بین دو دسته مناطق داخل قرق  نتايج مقايسه میانگین درصد پوشش تاجی گندمیان، پهن برگان علفی و کل اختالف معنی

های رويشی و کل در داخل قرق ثبت شد.  بیشترين پوشش تاجی فرمکه  طوری (. به1با مناطق تحت چرا را نشان داد )جدول 

های رويشی و کل در طبقات ارتفاعی مختلف در داخل و خارج قرق با استفاده از آزمون  همچنین نتايج درصد پوشش تاجی فرم

دوم ارتفاعی در داخل که بیشترين درصد پوشش تاجی گندمیان در طبقه  طوری (. به2دار نشان داد )جدول  دانکن رابطه معنی

برگان علفی نیز در  قرق و کمترين میزان آن در طبقات دوم و سوم خارج قرق ثبت شد. بیشترين درصد پوشش تاجی پهن

طبقه سوم ارتفاعی در شرايط قرق و کمترين مقدار آن در طبقه اول ارتفاعی شرايط تحت چرا مشاهده شد. نتايج مقاسه 

ن داد که بیشترين درصد پوشش تاجی کل در هرسه طبقات ارتفاعی داخل قرق و کمترين میانگین پوشش تاجی کل نیز نشا

 میزان آن در طبقات ارتفاعی شرايط تحت چرا است.
 جفتی tمقایسه میانگین تاج پوشش در داخل و خارج قرق با آزمون  -1جدول 

 tاماره  خارج قرق داخل قرق متغیر

 a42/26 43/1 ± b62/22 *32/1 ± 21/1 (%) پوشش تاجی گندمیان

 a36/64 52/1 ± b21/51 **53/6 ± 61/1 (%) پوشش تاجی پهن برگان علفی

 a45/31 53/1 ± b25/23 **26/12 ± 23/5 (%) پوشش تاجی کل

 %33دار در سطح  %، **: اختالف معنی 35دار در سطح  *: اختالف معنی
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 داخل و خارج قرق با آزمون دانکنمقایسه میانگین تاج پوشش در طبقات ارتفاعی در  -2جدول 

متوسط ارتفاع  متغیرها

(m) 

تعداد 

 پالت

 fاماره  خطای میانگین ±میانگین پوشش تاجی 

 خارج قرق داخل قرق

 

 پوشش تاجی گندمیان

 (%) 

1525 35 32/1 ± b22/24 52/3 ± a52/33  
**54/25 1633 35 12/2 ± a21/36 36/5 ± c55/12 

1255 35 25/5 ± c25/12 13/1 ± c22/12 

 
 علفی برگان پوشش تاجی پهن

 (%) 

1525 35 22/2 ± b35/62 23/2 ± d52/36  
**22/43 1633 35 65/2 ± c32/51 23/1 ± c22/53 

1255 35 23/1 ± a62/25 53/1 ± c23/52 

 

 پوشش تاجی کل

 (%) 

1525 35 52/1 ± a12/32 26/2 ± b53/63  

**46/32 1633 35 53/1 ± a24/22 13/1 ± b33/26 

1255 35 33/5 ± a42/33 34/5 ± b12/26 

 دار در طبقات مختلف : حروف مختلف نشانگر اختالف معنیdو  a ،b ،c%، 33دار در سطح  %، **: اختالف معنی 35دار در سطح  *: اختالف معنی

 
 رییگنتیجه -

افزون جمعیت و نیاز روزمره بشر، يکی از ملزومات ادامه حیات وجود باتوجه به وجود تخريب پوشش گیاهی و افزايش روز 

مراتع است. باتوجه به نتايج اين تحقیق مشاهده شد که ايجاد قرق در بخشی از مرتع برای مدت زمان معلوم، باعث افزايش 

و همکاران،  Qasim ؛1332، مقدم نیا و همکارانشود که اين نتايج با نتايج تحقیقات ديگر ) پوشش گیاهی و احیا مراتع می

 مطابقت دارد. بنابراين اعمال مديريت در مراتع به دنبال چنین مطالعاتی از موارد بسیار مهم و ضروری است. (2512
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 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

 استان اردبیل 

Variations comparison of canopy cover inside and outside the 

enclosure in Shoghaldareh rangelands of Namin, Ardabil 

Province 
  

Abstract 

Main aim in this study was comparison of canopy cover, inside and outside of enclosure 

in Shoghaldareh rangelands of Namin County. To measure the percentage of canopy 

cover three sites in the enclosure and three sites in grazing rangelands (outside 

enclosure) were selected. In each site, three 100 m transects parallel with 50 m intervals 

together and perpendicular to the slope, and along each transect, were set up 10 plots of 

one square meter at intervals of 10 meters from each other. Then, the percentage of 

canopy cover of grasses and forbs was recorded in each plot. To investigate the changes 

inside and outside the enclosure as well as the elevation classes (three class of 

elevation), t-test and ANOVA (Duncan) was used. The results showed that the variation 

of canopy cover in the inside and outside of enclosure and different altitudes were 

significant and the enclosure was improved the vegetation cover. Therefore, it is one of 

the good management methods for restoring rangelands and enhancing canopy cover, 

which can be achieved by giving them the opportunity to regenerate and avoid livestock 

grazing. 
 

Keywords: Canopy Cover, Enclosure, Soghaldaerh Rangelands, Ardabil Province 
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