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  چكيده

 35حفاظت و خصوصيات خاك در مراتع گردنه زاغه واقع در هدف از اين تحقيق بررسي اثرات قرق بر پوشش سطحي، 
متر از  5/1متر استفاده شد كه به فاصله  سانتي 60×50هاي ثابت با ابعاد  به اين منظور از كوادرات. بودباد  آ شرقي خرم كيلومتري شمال

تغييرات پوشش گياهي در داخل و . ر شدكوادرات مستق 10ها بر روي زمين پياده شدند و بر روي هر ترانسكت  هم بر روي ترانسكت
ريزه، درصد صد سنگ و سنگهاي دائم، سطح يقه گياهان، در ههمچنين تعداد پاي. خارج قرق در داخل آنها مورد بررسي قرار گرفت

با هاي خاك نيز  منظور بررسي ويژگي به. آماربرداري ارزيابي شد  دوره الشبرگ، درصد خاك لخت و درصد تركيب گياهي در طي
. هاي خاك برداشت شده و مورد آزمايش قرار گرفت متري در هر دو منطقه داخل و خارج قرق، نمونه سانتي 40هاي  لحفر پروفي

مربع بود و در گرم در متر  2/67و  1/36ترتيب  هب آماربرداري هاي اول و آخر در سالتوليد در داخل قرق  مقاديرنتايج نشان داد كه 
داخل و بيرون قرق در  اين روند درمقدار توليد در  گيري شد كه گرم در مترمربع اندازه 8/91و  1/46ترتيب  هر بخارج قرق اين مقادي
توليد و تاج پوشش در خارج قرق نسبت به داخل قرق افزايش چشمگيري از خود نشان البته . برابر سال اول بود سال آخر تقريباً دو

حفاظت خاك  83و  77هاي  ره از داخل قرق بيشتر بوده و در تيمار قرق در سالميزان خاك لخت نيز در خارج قرق هموا. داد
. بوددار بيشتر  معني سال قرق بطور 7با تأثير  83همچنين در تيمار قرق نيز حفاظت خاك در سال  .بوددرصد  6/95و  74ترتيب  به

ه بارندگي خوب بوده است با افزايش پوشش تاجي و الشبرگ نسبت عكس داشته و هرگا پوشش سنگ و سنگريزه با مقادير پوشش
نسبت به سال پايه مقدار  كه در سال آخر بودنكته قابل توجه اين  والشبرگ مقدار سنگ و سنگريزه كمتر برآورد شده است،  زنده و

    .تبرابر افزايش يافته اس 2تا  پوشش سنگ و سنگريزه در داخل قرق كمتر شده ولي در خارج قرق
  

  .قرق، تاج پوشش، حفاظت خاك، زاغه :يكليدهاي  واژه
  

  مقدمه 
است  يرتعاز ورود دام به عرصه م يريجلوگ يقرق به معن

 يها حفاظت سازه يبراطور موقت  هممكن است بو 
كمك به استقرار  يك و برايولوژيات بيا عمليو  يزداريآبخ

دوره ل يتكم يدادن فرصت برا  يبه معن ورد يگبآنها صورت 
 ييستم چرايك سينكه در يا ايو  باشد مياهان يش گيرو
نكه بطور يا ايو  ،رديگ ميمنظور استراحت مورد استفاده قرار  به

قات و مطالعه روند يتحق يها تياحداث سا يبراو دائم باشد 
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و  يارزان( ردينظر قرار گها مد گونه ينيگزيو جا يتوال
 تيوضع توان يم قرق اعمال بابنابراين ). 1378 ،همكاران

 شيافزا زمان مرور به را مرتع تيظرف و ديبخش بهبود را مرتع
 از ياهيگ پوشش تا شود يم باعث قرق گريد عبارت به. داد

 گردد تيتثب خاك حفاظت و شده بهتر يفيك و يكم لحاظ
)Ghaemi & Sanadgol, 2008.( قرق را كارشناسان يبرخ 
 ياء مراتع معرفيت در اصالح و احيرين روش مديهتربعنوان  هب

ارتقاء درجه براي دانند كه  يم ين روشيتر كرده و آنرا ساده
در ). 1383 ،يدولت(رد يگ يد استفاده قرار مت مراتع موريوضع

 يوهاب ؛انجام شده است يقات مختلفيتحق قرقرابطه با اثرات 
د و سرعت يتول ،ياهيرات پوشش گييتغ در بررسي) 1368(

گياهي پ يت 19دام در  يط قرق و چرايشراآب كه تحت 
بود، ) 1362 - 67(سال  5مدت ه دن اصفهان بيمنطقه فر مراتع

به  IIIاهان كالس يگ  تاج پوشش ب ويكه درصد ترك دريافت
كاهش داشتند و قرق توانست سرعت نفوذ درصد  4/1زان يم

بر  ياهيگ پوششالبته . ش دهديدرصد افزا 52زان يآب را به م
  Bennetكه يياست تا جامؤثر ار يحفاظت خاك بس

كه در را  يعلت شكست تمام اقدامات) Robinson  )1951و
 يش آبيرابطه با حفاظت خاك مخصوصاً در رابطه با فرسا

ل آنرا يدانند و دل يم ياهيگ به پوشش يتوجه يرا ب انجام شده
ش ياز فرسا ياهيگ پوشش يدارا يمصون ماندن اراض

 يسال توسط گاو مورد چرا 9 كه يمرتع در. كنند محسوب مي
متر اول  يسانت 5خاك در زان تخلخل يم، د قرار گرفته بوديشد
 66 ي،متر يسانت 10تا  5درصد و در عمق  44زان يبه م

 10خاك در  يت جذب و نگهداريقابلافته و يدرصد كاهش 
افته يمتر كاهش  يسانت 2/1نسبت به آب  يمتر سطح يسانت

 متر بوده است يسانت 3ن مقدار ينشده اچرا يبود كه در اراض
 يها تيعدر رابطه با اثر وضكه  يبررسيك در  .)1377 ،مقدم(

در پارك جنگلي  ،ش خاكيبر فرسا ياهيگ مختلف پوشش
ه و يرو يب يچرا يمارهايت ،انجام شدآباد  كوه خرم مخمل
 28/1و  36/1 يها زانيب با ميترت به ياهيگ از پوشش يعار
متعادل  يقرق و چرا يمارهايبر مترمربع نسبت به تتر يل
مربع در گروه رتر در متيل 64/0و  84/0ر يب با مقاديترت به

) 2007(  Johnson). 1380 ،منصور اهيس(برتر قرار گرفتند 

، الت ارگونيا يها قرقمطالعه  براساس نتايجكه كرد اعالم 
دهند تا  ياهان فرصت ميسبك به گ يقرق و چرا يمارهايت

حفاظت خاك و كرده  را تحمل يطيمح يها تنشاختالالت و 
 يبر رو قيبا تحق) Jeffrey )2005. نجام دهندا يشتريب

 38تا  18 هايي با سابقه قرقكه ه نطقم 19حفاظت خاك در 
ن مناطق يانگين ميب اعالم كرد كه داشتند، منهت دريسال با غالب

 يدار ياختالف معندر رابطه با حفاظت خاك قرق و شاهد 
 يكه در بررسكرد گزارش ) Trueblood )2007. داشتوجود 

ا بخاك  يفاكتور اصل 8 ،پلكسيشگاه آتريانجام شده در رو
سه  يبررس نتايج .م داشتيارتباط مستق ياهيقرق و پوشش گ
منطقه داد كه در  نشاندام  ييچرا تيريساله قرق و مد

 ديكاهش و تول Bouteloua gracilis گونه ديتولشده  تيريمد
 شيافزا Carex heliophila, Carex filifolia يها گونه
 راتيينشان دادند كه تغ) Halod )1986و   Brand. يافت
 ،زونايجنوب شرق آردر  قرق شدهنقاط  ياهيپوشش گ بيترك

  .دار بوده است يمعن ،شده مجاوربه مراتع چرا نسبت
Osman  )1985 (ياراض در بذر ديتول كه داد نشان 

 ياز مراتع لبنان كمتر از اراض ييها قسمت در چرا تحت
سال كي يبرا يكه قرق حت كرد هيشده است و توص قرق

 شتريب اي درصد 40بذر به مقدار  ديتول شيموجب افزا
در رابطه  خود قيتحق در) Cealbraith  )1971. خواهد شد

چرا و  طيخاك در شرا يظاهر مخصوص وزن نيب تفاوتبا 
 نيسنگ ييكه مورد چرا ييها اظهار داشت عرصه ،عدم چرا

درصد  12خاك آنها  ياند وزن مخصوص ظاهر قرار گرفته
) 1367( ياسكندر .است  ي بدون چرا بودهها از عرصه شتريب
 ،اصفهان دنياعمال قرق در مراتع فر يگرفت كه در پ جهينت

 به نسبتچرا  تيخاك در وضع يوزن مخصوص ظاهر
. است بوده شتريبدرصد  13طور متوسط  به ،قرق تيوضع

 قرق تيوضع در خاك يظاهر مخصوص وزن ،گريد بعبارت
   .است افتهي شيافزا چرا تيوضع در 4/1 به 2/1 از
  

  ها مواد و روش
  يمحل بررس يمشخصات عموم

 ياهان مرتعيگ يقاتيستگاه تحقيق در محدوده اين تحقيا
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اد با عرض ب آ رمخ يشرق شمال يلومتريك 35گردنه زاغه در 
 42درجه و  48و  يه شماليثان 29درجه و  33 ييايجغراف

ا به اجرا يمتر از سطح در 1960با ارتفاع  يه طول شرقيثان
دل كوهستاني اين ايستگاه داراي آب و هواي معت .درآمد

بندي پابو در زير منطقه نيمه استپي  بوده و بر اساس تقسيم
بندي  هاي طبقه اقليم اين منطقه بر اساس سيستم. قرار دارد

زان يم). 1376لشني زند، (كوپن و دومارتن، مرطوب است 
بطور  1348-71 يها ن ساليستگاه بين ايانه ايسال يبارندگ

 4/18، متوسط دماي ساالنه متر بوده يليم 8/669متوسط 
بوده روز  119گراد و تعداد روزهاي يخبندان  درجه سانتي

  .است
هر  ،باشد مي Astragalus - Cirsium منطقه يشيپ رويت

توانسته است در تاكنون  1348از سال چند ايجاد قرق 
جاد يپ اين تيرا در ا ياديرات زييتغداخل محدوده حصار 

ك ياز گون جز در  يرق اثركه در داخل ق ييد تا جاينما
  .ده نشديار كم ديه با تراكم بسلك

  يروش بررس
رتع در و حفاظت خاك م ياهيگ رات پوششييتغ يبررس

 اين بررسي يمنظور اجرا هكه ب داخل و خارج محدوده قرق
 ير واحدهاد ،ديمحصور گرد يدر كنار قرق قبل 86از سال 

 يانسكت موازهر واحد نمونه شامل دو تر. شدنمونه انجام 
گر و به طول يكديمتر از  5كه به فاصله  بودبا كوادرات م أتو

ها به ابعاد  كوادرات. ن مستقر شدنديمز دربطور ثابت متر  15
 10متر از هم و به تعداد  5/1متر و به فاصله  يسانت 50× 60

قرار گرفتن . ترانسكت گذاشته شدندهر  يعدد بر رو
ناً در داخل و يفوق ع شرحببا كوادرات توأم  يها ترانسكت

قرق انجام شده و با استفاده از آنها عالوه بر خارج محدوده 
اهان، درصد سنگ و يقه گيسطح تراكم، ، يپوشش تاج

 ياهيب گيدرصدالشبرگ، درصد خاك لخت و تركزه، يسنگر
توليد در . قرار گرفت يسال مورد آماربردار 7بمدت 
د ين تولييتع برايشد و گيري  اي اندازه هاي جداگانه كوادرات

ن استفاده يعلوفه در داخل و خارج قرق از روش قطع و توز
 40 يها ليخاك منطقه پروف يمنظور بررس به. ديگرد
ها در داخل و خارج  در خاك اطراف ترانسكت يمتر يسانت

و  0-15 يها مركب از عمق يها قرق حفر شده و نمونه
نمونه در داخل و  ياطراف واحدها يمتر يسانت 30-15

ن خاك يروت هاي آزمايشخارج قرق بطور جداگانه بمنظور 
در . شدشگاه منتقل يبرداشت شده و به آزما يو كربن آل

سنج،  تيبا استفاده از دستگاه هدا ECشگاه مقدار يآزما
، فسفر و يشونده، مقدار كربن و مواد آل يدرصد مواد خنث

  .تندش قرار گرفيم قابل جذب مورد آزمايپتاس
  
  جينتا

   در دوره بررسي و تراكم پوشش تاجي توليد، تغييرات
تغييرات  ها پوشش گونهتاج در طول دوره بررسي 

 Poa گونهتاج پوشش ). 1جدول (متفاوتي نشان داد 

bulbosa  در  ،گيري شد درصد اندازه 5/2داخل قرق در
درصد رسيد كه  19ارج قرق به كه اين مقدار در خ حالي
 Bromus گونه رد .برابر افزايش است 5/7دهنده  نشان

tomentellus  در سال پايه، در هر دو حالت تاج پوشش
مشاهده نشد اما در سال آخر آماربرداري تاج پوشش در 

گيري شد  اندازه 45/4و  75/4ترتيب  قرق و خارج قرق به
هاي كليدي در  قرق در استقرار گونهثير أتدهنده  كه نشان

نيز در  Hordeum bulbosumگونه  رد. باشد رويشگاه مي
هر دو سال پايه و آخر در خارج قرق افزايش تاج پوشش 

بارندگي  هاي اننوستأثير توان  مشاهده شد كه دليل آن را مي
 در Agropyron trichophorum گونهتاج پوشش . كردذكر 

بود و در سال  83/6 و در بيرون قرق 2/1قرق سال اول و 
. گيري شد اندازه 85/0و  85/2 ترتيب آخر اين مقادير به

در سال پايه در داخل قرق نسبت به   Picris strigosaگونه
و  25/0ترتيب  هيشتري داشت و اين مقادير ببيرون مقدار ب

در سال آخر مقدار تاج پوشش در . گزارش شدند 17/0
درصد رسيد و در قرق تاج پوشش  15/0بيرون قرق به 
در سال اول  Astragalus remotijogus گونه .مشاهده نشد

درصد  33/2 و بيرون آندرصد  1/1بررسي در قرق 
در حاليكه در سال آخر تاج پوشش در قرق از  ،گزارش شد

مشاهده ) 15/0(بين رفته و در بيرون قرق مقدار ناچيزي 
تاج پوشش در  Onobrychis melantotrichaدر گونه  .شد
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 5/0(شتر از قرق بي) درصد 83/0(سال پايه در بيرون قرق 
ر در هر دو حالت به بود و در سال آخر اين مقدا) درصد

 تاج تغييراتكه  كردتوان بيان  طور كلي مي به. صفر رسيد
  . دارندبا تغيير بارندگي هماهنگي ها  پوشش اين گونه

  
  گونه در داخل و خارج قرق در سال آخر و سال پايه به تفكيكو تراكم گياهي  تغييرات و مقادير تاج پوشش - 1جدول 

هاي گياهي گونه  

) درصد(پوشش تاجي 
77سال   

سال)مترمربعتعداد در(تراكم
77 

)درصد(پوشش تاجي
83سال   

) مترمربع تعداد در(تراكم
83سال   

 بيرون داخل بيرون داخل بيرون داخل بيرون داخل
Astragalus gossypinus 15/2  17/2  17/2  00/2  15/1  60/4  50/0  17/2  

Hultemia persica 20/0  17/0  17/0  00/0  85/0  00/0  83/0  00/0  

Noaea mucronata 00/0  00/0  00/0  00/0  15/0  20/1  17/0  33/1  

Agropyron trichophorum 20/1  83/6  83/6  33/16  85/2  85/0  17/11  83/4  

Bromus tomentellus 00/0  00/0  00/0  00/0  75/4  45/4  00/3  67/0  

Festuca ovina 00/0  00/0  00/0  83/0  00/0  65/1  00/0  00/1  

Hordeum bulbosum 25/0  17/1  17/1  17/6  40/3  10/4  33/5  33/14  

Poa bulbosa 50/2  0/19  0/19  17/1  25/0  00/0  50/1  00/0  

Astragalus remotijogus 10/1  33/2  33/2  17/3  10/2  15/0  17/1  17/0  

Carthamus persica 25/0  17/0  17/0  83/0  00/0  15/0  00/0  67/0  

Caryophillum sp. 05/0  17/0  17/0  17/1  35/0  00/0  50/0  00/0  

Centaurea virgata 20/6  00/4  00/4  00/2  60/5  90/1  17/2  83/1  

Cousinia bachtiarica 40/2  33/1  33/1  00/0  40/0  00/0  33/0  00/0  

Echinops endotrichus 00/0  00/0  00/0  17/0  0/0  30/0  00/0  17/0  

Eryngium bungei 00/0  00/0  00/0  17/0  0/0  15/0  00/0  17/0  

Euphorbia sp. 00/0  00/0  00/0  00/0  0/0  00/0  00/0  00/0  

Gundelia tournefortii 15/0  17/0  17/0  00/0  25/0  20/0  17/0  17/0  

Lactuca orientalis 25/3  67/3  67/3  00/2  0/0  30/0  00/0  33/0  

Onobrychis melantotricha 50/0  83/0  83/0  50/0  60/1  00/0  00/1  00/0  

Phlomis olivieri 15/0  17/0  17/0  00/0  20/0  00/0  67/0  00/0  

Picris strigosa 25/0  17/0  17/0  17/0  7/5  15/0  00/1  17/0  

Stachys infelata 00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  70/0  00/0  33/0  

Teucrium polium 00/0  00/0  00/0  00/1  00/0  00/0  00/0  00/0  
Tragopogon sp. 00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  

  
 هاي اول و آخر در سالتوليد در داخل قرق  مقادير
بود و مربع گرم در متر 67/3و  36/2ترتيب  هب آماربرداري

گرم در  92/2و  46/4ترتيب  همقادير بدر خارج قرق اين 
مقدار . آمده است 1 شكلدر  گيري شد كه مترمربع اندازه
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داخل و بيرون قرق در سال آخر  اين روند درتوليد در 
توليد در داخل قرق همواره از . برابر سال اول بود تقريباً دو

. در نوسان بود درصد 70تا  30بيرون آن بيشتر بود و از 
 درصد بيشتر علوفه 50متوسط هر ساله داخل قرق طور  هب

تفاوت ميانگين توليد در سال اول و آخر البته . كردتوليد 
داراي اختالف بررسي هم در داخل و هم در بيرون قرق 

مختلف تحت تأثير  هاي سال توليد علوفه در .بوددار  معني
هرچند ضريب همبستگي   ،بارندگي قرار داشت هاي ننوسا

توليد  بارندگي مقدار هاي نوسانبا  نبود امادار  معنيبين آنها 
و اين تغييرات رابطه مستقيمي را با بارندگي  هنوسان يافت

  .دادنشان 

  

  
  و خارج قرق مورد بررسي در داخل پايانشروع و هاي  توليد علوفه در طي سال -1شكل 

  
 قرق و شاهدخارج   عرصه بين 77 و سال پايه 83در سال مقايسات ميانگين توليد  - 2 جدول

t  پارامتر مورد مطالعه تيمارها  ميانگين انحراف معيار محاسبه شده 

**369/713-  
245000/0 

55718/0  
08/36  
17/67  

  77 قرق
 83 قرق

 توليد

** 298/315- 
2743/0 

79053/0  
14/46  
77/91  

 77قرق خارج 

 83قرق خارج 

  
نيز مانند ساير پارامترهاي زيستي به تراكم گياهان مرتعي 

چرا و بارندگي وابسته است اما بواسطه تعلق آماري آن  فشار
نقصان كمتري را  در داخل قرق، ويژه بهبه گياهان چند ساله 

تواند  دارد، مي گيرد و چون به گياهان متفاوتي تعلق دربر مي
در  .ي بر ميزان تاج پوشش داشته باشدچشمگيرتأثيرات 

ها مثل  گونه يق مشخص شد كه در برخين تحقيا
Agropyron trichophorum  وAstragalus remotijogus 

مثالً . شتر بوده استياول و در خارج قرق ب تراكم در سال
رون قرق نسبت به قرق يه در بيدر سال پا اولتراكم در گونه 

اما . ده استيرس 33/16به  83/6ته و از افيش يبرابر افزا 4
شتر بوده يبدر خارج قرق  يمرتع يها در كل تراكم گونه

ه و آخر يپا يها در سال يمرتع يها تراكم گونه. است
 يز مورد بررسين يبر اساس كالس خوشخوراك يآماربردار

   . آمده است 3ج آن در جدول ينتا قرار گرفت كه
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  ه و سال آخريدر سال پا تغييرات تراكم گياهان دائمي در داخل و خارج عرصه قرق - 3جدول 

  تراكم
 سال بررسي

 III  كالس II  كالس I  كالس

 خارج قرق داخل قرق خارج قرق  داخل قرق خارج قرق داخل قرق

1377 7/7  7/17 5/7 7/12 2/27 6/7 

1383 2/15 5/6 8 15 3/6 8/6 

  
شود در داخل قرق  مشاهده مي 3طور كه در جدول همان

بواسطه اثر مستقيم چرا از بارندگي نيز متأثر  I گياهان كالس
در خارج عرصه قرق  II كالس همچنين گياهان. اند بوده

 I مجال بيشتري براي ظهور داشته و حذف گياهان كالس

است فرصت بيشتري را براي اثر چراي دام توانسته  بواسطه
البته  .ديآنها فراهم نما يبرا I و III رقابت با گياهان كالس
خوشخوراكي در داخل و  هاي مختلف نوسان پوشش كالس
. هاي مختلف در اثر نوسان بارندگي است بيرون قرق در سال

در سال اول در داخل و بيرون  II و I هاي كالس گونه پوشش
چه بصورت ساالنه و چه  ن بارندگيقرق كم بود، هرچند ميزا

هاي بعدي نشان  صورت فصلي مقدار بيشتري را به سال به
در رقابت I  كه گياهان كالسنشان داد اين تحقيق ج ينتا. داد

اي ديگر ضعيف نيستند، بلكه فشار چراي  با دو كالس علوفه
شود تا بيشتر مورد  باالي رجحاني آنها باعث مي دام و ارزش

هاي فتوسنتز كننده و  با از دست دادن اندام و گيرندچرا قرار 
هاي زايشي در اثر  اندام حذف و باكربوهيدراتي ر ئذخا

باعث  هاي جديد پايه چراي دام و عدم زادآوري ايجاد
هاي  شود تا نسبت به ساير نباتات موجود در رويشگاه مي

  .اقليت و موضع ضعف قرار گيرند خود، در
نسته است بنحو محسوسي بر بارندگي تواهاي  نوسان

بقاياي  83سال  در .گذار باشدتأثير ميزان حفاظت خاك
پايه قرق باعث تجمع  گياهي در داخل قرق نسبت به سال

پوشش سنگ و سنگريزه با . است بقاياي بيشتر گياهي شده
تاجي و الشبرگ نسبت عكس داشته و هر  مقادير پوشش

 پوشش زنده وگاه بارندگي خوب بوده است با افزايش 

 والشبرگ مقدار سنگ و سنگريزه كمتر برآورد شده است، 
سال پايه نسبت به  نكته قابل توجه اين است كه در سال آخر

مقدار پوشش سنگ و سنگريزه در داخل قرق كمتر شده ولي در 
  .برابر افزايش يافته است 2تا  خارج قرق

ميزان خاك لخت در خارج قرق همواره از داخل قرق 
حفاظت  83و  77هاي  ر بوده و در تيمار قرق در سالبيشت

درصد است كه در همين  65/95و  74ترتيب  خاك به
ترتيب  عرصه چرا شده كه به ها نسبت به تيمار شاهد يا سال

درصد را شامل شده در گروه برتر  55/55و  4/43مقادير 
همچنين در تيمار قرق نيز حفاظت خاك در سال . دارد قرار
  .دار بيشتر است معني طور هسال قرق ب 7ير با تأث 83

  
 77و سال پايه  83در سال ) برحسب درصد( قرق و خارج قرقمقايسات ميانگين تركيب گياهي بين  - 4جدول 

t  راتييمنبع تغ تيمارها  ميانگين انحراف معيار محاسبه شده 

 I كالس77خارج قرق 80/2 18588/0 -155/905 **

 تركيب گياهي

ns 197/0 27/0 55/2 كالس77قرق I 

 II كالسخارج قرق 80/3 16162/0 **-470/107
 II كالس77قرق 40/4 26379/0 -57/109 **

 III كالس77خارج قرق 00/14 14053/0 **79/295

 III كالس77قرق 05/6 21113/0 **-15/57
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  در سال اول و آخر در داخل و خارج عرصه قرق لخت پوشش سطح و ميزان خاك -2شكل 

  
 قرققرق و خارج  و سال پايه بين 83 در سال) كل پوشش سطحي(ميانگين حفاظت خاك مقايسات  - 5جدول 

t  پارامتر مورد مطالعه تيمارها ميانگين  انحراف معيار محاسبه شده 

**996/44-  
49136/2 

92079/0 

74 

65/95 

 77قرق  خارج

 83قرق  خارج

 حفاظت خاك

** 8775/2-  
  

17209/1 

79694/1 

1/43  
25/54 

 77 قرق

 83 قرق

  
   بحث

 توان يم قرق اعمال بان مطالعه مشخص شد كه يدر ا
 و هديبود بخشبه يفيك و يكم لحاظ از را ياهيگ پوشش
و  Ghaemiق يج تحقيجه با نتاين نتيكه ا كرد تيتثب را خاك

Sanadgol )2008 (ن منطقه قرق يدر ا .مطابقت دارد
ت در يرين روش مديو بهتر يك ابزار كاربرديعنوان  به

ارتقاء  براين روش يتر و ساده يابيارزاء مراتع ياصالح و اح

ز ين )1383( يدولتشناخته شد كه ت مراتع مورد يدرجه وضع
ت يارتقاء درجه وضع برايوش رن يتر قرق در مراتع را ساده

زان يش ميدر منطقه قرق مشخص شد كه افزا. داند يمراتع م
ج يكه نتا استثر ؤمكامال بر حفاظت خاك  ياهيپوشش گ

ن يز اين) Robinson )1951و   Bennetحاصل از مطالعات
 يا ق با مطالعهين تحقيجه اين نتيهمچن .كند يد ميجه را تائينت
جه گرفت كه مقدار ينت ،انجام داد) Jeffrey  )2005كه

66%

16%

14% 4%

83قرق 
پوشش تاجي

پوشش الشبرگ و 
بقاياي آلي

پوشش سنگ 
وسنگريزه

ميزان خاك لخت

26%
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45%
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نسبت به  يدار يحفاظت خاك در منطقه قرق اختالف معن
 شدهانجام  يدر بررس .شت، مطابقت داردمنطقه شاهد دا

ارتباط  ياهيزان پوشش گين قرق و ميمشخص شد كه ب
ز در ين) Trueblood  )2007وجود دارد كه يميمستق
جه ين نتيهمچن. دا كرديجه دست پين نتيقات خود به ايتحق
رات پوشش ييدار بودن مقدار و تغ يمعنبر  يق مبنين تحقيا
حاصل از   جهيمنطقه شاهد با نت هبدر قرق نسبت  ياهيگ

طور  همان .شود يد ميتائ) 1984(و همكاران   Bockقيتحق
 ،كه از تجزيه و تحليل فاكتورهاي مورد بررسي نمايان است

توان دريافت كه در مراتع  سادگي مي با نگاهي به آمار به
ييالقي بواسطه تناوب اقليمي و پراكنش و مقادير مناسب 

عنوان يك عامل مؤثر در تغيير  هتواند ب ميبارندگي قرق 
مثبت تركيب گياهي، ميزان تاج پوشش، توليد علوفه، 
وضعيت، گرايش و خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك و 

هر . همچنين پوشش سطح خاك و حفاظت خاك مطرح شود
سال مورد بررسي قرار گرفته  7مدت  هچند اين قرق فقط ب
  تي از سال سوم نيز بهچشمگير آن حاست اما تغييرات 

تواند  نحوي مشهود است و به تناسب ميزان بارش مي
مدت در دستور كار  مدت و ميان هاي كوتاه قرق عنوان هب

  .ادارات كل منابع طبيعي قرار گيرد
  

  مورد استفاده منابع
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Abstract 
This research was aimed to investigate the effects of exclosure on vegetation cover and 
soil properties in the rangelands of Gardaneh Zagheh, Lorestan.For this purpose, 
constant transects of 60*50 cm were placed with a distance of 1.5 m, and 10 quadrates 
were established on each transect.  Vegetation changes were investigated inside and 
outside of exclosure. In addition, soil profiles with a depth of 40 cm were dug and soil 
samples were taken inside and outside of exclosure. According to the results, during the 
first and last sampling, the forage yield inside of exclosure was calculated to be 36.1 
gm-2 and 67.2 gm-2, and outside of exclosure, it was calculated to be 46.1 gm-2 and 
91.8 gm-2, respectively. The bare soil outside of exclosure was also higher as compared 
with inside of exclosure and soil conservation was calculated to be 74% and 95.6% in 
the years of 1998 and 2004, respectively.  Our results clearly showed that in the last 
year of exclosure, the rock and gravel cover decreased inside of exclosure but it was 
increased up to two times outside of exclosure  
 
Keywords: Exclosure, canopy cover, soil conservation, Zegheh.  

 


