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 چکیده

و شناخت ميزان تغييرات انجام است رویه دام چرای بیمانند ناشی از عوامل طبيعی یا انسانی عمدتاً تخریب مداوم پوشش گياهی و خاک مراتع      
در دو  خاک و گياهی پوشش تغييرات روند پایش و بررسی اساس این بر .ستضروریمدیریت مراتع برای علت آنها  های مرتعی وشده در اکوسيستم

گيری برای اندازهدر هر سایت  .شدانجام  1400تا  1396های کویر ميقان اراک طی ساليه های شور حاشرویشگاهسایت قرق و تحت چرای دام در 
متر از  100به فواصل سيستماتيک در طول شش ترانسکت  -یتصادف برداریروش نمونهاز  درصد پوشش، تراکم و توليدمانند  پارامترهای گياهی

 پوشش ميزان تاجکه داد  نشان نتایج. گردیدهای آماربرداری پوشش گياهی انجام ترانسکتبرداری خاک نيز در طول و نمونه استفاده شدیکدیگر 
های مختلف متغير درصد در سال 40تا  8/32درصد و در سایت قرق از  67/28 تا 43/23 چرا شده در طول دوره آماربرداری از سایت گياهی

 سایتکل علوفه  ميانگين توليد کيلوگرم در هکتار و 5/203تا  6/174 آماربرداری ازقرق در طول دوره  سایتکل علوفه  توليد ميانگين. بوده است
ال در س کل ساالنه بيشترین مقادیر درصد پوشش و توليد علوفههای مختلف متغير بود. کيلوگرم در هکتار در سال 1/139تا  2/117 از چرا شده

مشاهده ساالنه ميليمتر بارندگی  223با  1400تر ر پارامترهای مذکور در سال کم بارانميليمتر بارندگی و کمترین مقادی 490با  1398تر پرباران
های ضعيف تا متوسط در سالدرجه ضعيف تا خوب و در سایت چرا شده از درجه از فاکتوره در سایت قرق  چهاروضعيت مرتع به روش  گردید.

های خاک نشان بررسی شاخص قرق مثبت یا ثابت و در سایت چرا شده منفی بود.در سایت  های مختلفدر سال گرایش مرتعمختلف متغير بود. 
دار بوده و تغييرات درصد معنی پنجهای کربن آلی، پتاسيم و نيتروژن در سطح داد که در طول دوره ارزیابی در سایت قرق و چراشده تغييرات شاخص

ن نيز نشان داد که ميزان بارندگی ساالنه و بارندگی فصل رویش بيشترین همبستگی . نتایج آزمون همبستگی و رگرسيونشددار ها معنیسایر شاخص
ی یيم همبستگی باالپتاس و فسفرنيتروژن، کربن آلی، و بعد از آن فاکتورهای  رندمثبت را با تغييرات ميزان تاج پوشش و توليد علوفه گياهان منطقه دا

ير تأثویژه تغييرات ميزان بارندگی ساالنه بيشترین هاقليمی ب هایطورکلی دو عامل چرای دام و نوسانهب .تاج پوشش و توليد گياهان داشتند هایبا نوسان
 را بر تغييرات خصوصيات پوشش گياهی مراتع مورد مطالعه داشتند.

 

 .مرتع مدیریتگرایش مرتع، توليد علوفه،  ،مرتع استان مرکزی، پایش کلیدی: هایواژه
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 مقدمه
 و مرتع مدیریت زیکمر هسته عنوان به مرتع ارزیابی     

 و انتو با مطابق صحيح تصميمات اتخاذ برای ابزاری همچنين
بهره وحسط حامل، ظرفيت قبيل از زمينی منابع توليدی قابليت

)and Muir  رودمی ارکبه غيره و چرایی هایسيستم برداری،

McClaran, 1997). خود  تحقيقات در نابسياری از محقق
 و الیسکخش را گياهی پوشش تغييرات بر ثرؤم عامل مهمترین
دهکر اعالم دام مفرط چرای کنار در بارندگی از ناشی تغييرات

و برخی  Abdollahi (5200)و   Arzaniمطالعات . نتایجاند
 ظلحا از مراتع دائمی تغييرات یدؤمگران مراتع دیگر از پژوهش

 که باشدمی علوفه توليد و پوشش تاج ميزان گياهی، يبکتر
 یریتیمد و یکولوژیکا عوامل ثيرأت تحت تغييرات جهت و ميزان
 و یکخوشخورا توليد، تغييراتArzani (1994 ). دارد قرار

 نتيجه و دکر بررسی مرتعی گياهی تيپ پنج در را علوفه يفيتک
 در و مختلف هایسال در گياهان يفیک و میک توليد هک گرفت
 يتظرف بنابراین ،بوده متفاوت چرا فصل کی مختلف هایدوره
 .شود يينتع چرا فصل هر يفیک و میک توليد براساس باید مراتع

Akbarzadeh (5200 )قرقمراتع تحت  تغييرات بررسی در 
 26 قرق اثر در هک دکر اعالمزرندیه شهرستان  رودشورمنطقه 

 5/5 از دائمی هایگونه تاجی پوشش لک( 1347-73) ساله
و  Sharifiمطالعات . است یافته افزایش درصد 5/13 به درصد

 متناسب ساله چهار دوره یک در که داد نشان( 7201همکاران )

 بومی مدیریت شرایط تحت و محيط دمای بارندگی و تغييرات با

 پوشش تغييرات روند در اصلی نقش میدائ گندميان شده، اعمال

 چندساله گندميان در تغييرات کهطوریبه ،اندشتهدا گياهی

Boiss. tomentellus Bromus ، Agropyron یهاگونه ازجمله

.Gaertn (L.) cristatum،Trin. Ex  Koeleria caucasica 

 .Domin و L. Festuca ovina پوشش در اما بوده دارمعنی 

 آلی کربن است. تغييرات شده داربطئی و غيرمعنی هاایبوته

 با کخا پوشش تغييرات و داشته بطئی و کند روندینيز  کخا

 تابع الشبرگ، و سنگریزه و سنگ نسبی پوشش ثبات به توجه

بيان کردند که ن امحققاین  .است بوده کل تاجی پوشش تغييرات
 تصحيح برای مناسبی تواند راهنمایبررسی این تغييرات می

 و Duncan.باشد مرتعی هایاکوسيستم مدیریت فعلی هایروش
Wood manse (1975 )طول در بارندگی توزیع هایاثر به 

دهکر کيدأت مرکزی کاليفرنيای در مراتع علوفه توليد بر رشد فصل
 دتولي بر اقليمی شرایط تأثير( 7200) همکاران و Ehsani .اند

 سال 8 طی را ساوه اخترآباد استپی منطقه در مراتع علوفه
 از که گرفتند نتيجه و دادند قرار بررسی مورد( 8413-7713)

بارندگی  و رویش فصل بارندگی اقليمی، مهم هایشاخص بين
 لوفهع توليد روی عوامل بر ثرترینؤم عنوان به فصل پيشين

 علوفه توليد با داریمعنی و مثبت همبستگی و اندبوده اثرگذار
 به دادن توجه ضمنSouthward (1992 ) و  Wylie.اندداشته
 در تعامر علوفه تخمين در ساليانه بارندگی از استفاده امکان

 و مرطوب روزهای هایداده با را خطی مدل ارائه نيجریه،
 Hosteو  ouLe Houer .دانستندپذیر امکان متوالی خشک

را  رتعم علوفه توليد و ساالنه بارندگی بين توانی روابط( 1977)
 Bork. دندکر ارائه ساحلی سودانی و ایمدیترانه هایليماق برای

 بارندگی با مرتع علوفه توليد بين رابطه( 2001) همکاران و
 اما دانستند دارمعنی مرکزی آلبرتای لندهایگراس در را ساالنه
 گياهی مختلف هایتيپ در را همبستگی این جهت و ميزان

 در خود مطالعاتبر اساس cKo (2001 ). نمودند اعالم متفاوت
علوفه  وليدت بر پایيزه بارندگی که کرد اعالم ترکيه مرتفع مراتع
 اثری گندميان توليد بر پایيزه خشکی ولی دارد زیادی اثر مرتع
 دهدمی کاهش را گياهی هایگونه دیگر و هالگوم رشد اما ندارد

 ثيرأتبی هالگوم توليد بر تابستانه و بهاره خشکی مقابل، در و
 و Martin. یابدمی تنزل شرایط این در گندميان توليد ولی بوده

 ونهگ علوفه توليد بر اقليم ثيرأت بررسی در( 1995) همکاران
L. Cenchrus ciliaris دوجو ،آمریکا سونوران بيابانی مراتع در 

 زارشگ را توليد با تابستانه بارندگی مقدار بين دارمعنی رابطه
 کردند بيان گزارشی در( 2009) همکاران و McKeon. دندکر
 در و راليااست مراتعوضعيت  بر هوایی و آب تغييراتثيرات أت که
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 زیاد بسيار هستند خشکنيمه نواحی بيشتر که رویش فصل
 رد تغيير سبب مناطق این در بارندگی و دما تغييرات. است

 بوجود را سازگاری هایاکوتيپ و هاگونه و شده مرتع ترکيب
 مرتع توليد ميزان درصد، 10 ميزان به بارندگی کاهش با. آوردمی
 درصد 30 به بارندگی کاهش اگر ه ویافت کاهش درصد 15-8

 با .رسيد خواهد درصد 44-55 به توليد در کاهش این برسد،
سطح وسيع اراضی تحت تأثير شوری و قليائيت در  به توجه

و اهميت تغييرات اقليمی و مدیریت اکوسيستم سوکشور از یک
دیگر، لزوم توجه به پایش  سویهای طبيعی در سطح جهان از 
 ولیاص مدیریت برنامه تدوین برایپوشش گياهی در این مناطق 

در  شود.مراتع بيش از پيش آشکار می از پایدار برداریبهره و

رق در دو سایت ق به بررسی تغييرات پوشش گياهی طالعهاین م
رویشگاه( در 1400-6139ساله ) 5چرا طی یک دوره تحت و 

 ان اراک پرداخته شده است.قکویر ميشور  های
 

 هامواد و روش
منطقه مورد مطالعه شامل یک سایت قرق به مساحت تقریبی 

هکتار  15هکتار و یک سایت چرا شده به مساحت تقریبی  15
شور و  مرتعی . سایت قرق و چرا شده هر دو در اراضیبود

و در فاصله  (1استان مرکزی )شکل  بيابانی اطراف کویر ميقان
 .یکدیگر قرار داشتند از کيلومتری دوتقریبی 

 
 
 

 
 کشورو سطح منطقه در های مورد مطالعه و سایتموقعیت کویر میقان  -1شکل 

and studied sites in the region and the country Meyghan playaLocation of  -Figure 1 

 

ها در اراضی دشتی با شيب از لحاظ فيزیوگرافی این سایت
متر از سطح دریا  1700و ارتفاع تقریبی درصد  2 تا 1عمومی 

زار قرار گرفته و اقليم این منطقه در اکوسيستم شوره ند.اواقع شده
تعداد روزهای  است.سرد  کخشروش آمبرژه نيمهآن طبق 

 ایستگاه هواشناسیمطابق نمودار آمبروترميک منطقه  کخش
ترین ایستگاه به منطقه مورد مطالعه که نزدیک اراکسينوپتيک 

ی ک. دوره خش(2است )شکل در سال روز  155 باشد برابرمی
 .استماه منطقه از اواسط اردیبهشت تا اواسط آبان
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 (1371-1400نمودار آمبروترمیک ایستگاه هواشناسی اراک )دوره آماری  -2 شکل

2021)-diagram of Arak meteorological station (1992 Ombrothermic -Figure 2  
 

verrucifera Halimion – مطالعه سایت مورد  گياهی تيپ

Aeluropus littoralis این سایت در مهم همراه هایگونه بوده و 
Lincz. iranicum Limonium، Salsola (.Bornm) هایگونه

M. Bieb. crassa،. M strobilaceum Halocnemum

B.،(Boiss.) orientalis Scariola و  leucoclada Atriplex

Boiss. منطقه به صورت  مراتع از برداریبهره شيوه .باشندیم
برداری به صورت مشاعی روستایی و فاقد مميزی و نحوه بهره

ماه لغایت اواسط شهریورماه به فصل چرا از اواسط اردیبهشت و
 اًعمدتهای استفاده کننده از مرتع . داماستروز  120مدت 

تعداد کمتر و به کيلوگرم 40نژاد فراهانی با ميانگين وزن  گوسفند
برداری از . نمونههستندکيلوگرم  30بومی با ميانگين وزن بز 

 Arzani and)تصادفی  -سيستماتيکبه روش گياهی پوشش

i, 2015Abed) رانسکتت های مستقر در امتداددر داخل پالت و
 ششخطی انجام شد. برای این منظور در هر سایت های

بر  بعد و ده شدترانسکت با فاصله یکسان نسبت به هم بکار بر
با فواصل چهار مترمربعی پالت  10 روی هر یک از آنها تعداد

مطالعه  مورد گياهی فاکتورهای مستقر گردید. از یکدیگر متر 30
های گياهی به ، تراکم و توليد علوفه گونهتاجی پوشش شامل

 ته،اسيدی شامل خاک همراه وضعيت و گرایش مرتع و فاکتورهای

 و ظاهری مخصوص وزن آلی، ماده پتاسيم، فسفر، ازت، شوری،
( مورد 1396-1400خاک بودند که طی پنج سال ) بافت

ارزیابی و آماربرداری قرار گرفتند. برای تعيين درصد تاج 
مارش )ش مکترا ،برآورد نظری در سطح پالتپوشش از روش 

روش قطع و )علوفه  ، توليد(پالتسطح در  های گياهانپایه
برای تعيين  و (هفاکتور چهارروش ) مرتع وضعيت ،(توزین

در . استفاده شد و قياسی ترازو هایروش از مرتع گرایش
يين هدایت الکتریکی و اسيدیته از برای تع خاک آزمایشگاه

ازت کل )روش متر،  PHمتر و  ECاستفاده از  باروش گل اشباع 
کجدال(، فسفر قابل جذب )روش السون(، پتاسيم قابل جذب 

 بالک(، وزن-)روش استات آمونيوم(، کربن آلی )روش والکی
ن تعييمخصوص ظاهری )روش کلوخه همراه با پارافين( و برای 

 ،این بر عالوه بافت خاک از روش هيدرومتری استفاده گردید.
 اکخ درصد و الشبرگ درصد سنگریزه، و سنگ پوشش درصد
 کالس .ندشدگيری و اندازه بررسیها در سطح پالت نيز لخت

 و مرتعی گياهان کد کتاب از استفاده ها باخوشخوراکی گونه
ياهی در سه گ ترکيب گرفتن نظر در با و بومی دانش با آن تلفيق
 .ندشد کدگذاری III و I، II کالس

تاج پوشش و توليد علوفه، عناصر  مانندفاکتورهای گياهی 
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 مانندبارندگی و درجه حرارت و فاکتورهای خاک  ماننداقليمی 
دند که در دو وبمورد مطالعه ی ازت و ماده آلی، فاکتورهاميزان 

شدند. پس از جمعو مطالعه چرا بررسی تحت تيمار قرق و 
 سال آماربرداری(، برای 5های مختلف )ها در سالآوری داده

 21SPSSافزار ها از آناليز تجزیه مرکب در نرممقایسه داده
دانکن  آزمون از هاسال ميانگين مقایسه برای شد. استفاده

(Duncan) بارندگی ساالنه هایباط دادهشد. ارت استفاده، 
بارندگی فصل رویش، بارندگی پایيز و زمستان، ميانگين دمای 

به انضمام ساالنه و ميانگين دمای حداقل و حداکثر ساالنه 
 ميزان ماده آلی، ازت، فسفرشامل  فاکتورهای خاک مورد مطالعه

وسط ت علوفه کل توليد ميزان و تاج پوشش درصد پتاسيم با و
از رگرسيون  .گردید ارزیابی (Correlationآزمون همبستگی )

ثرترین ؤم( نيز برای شناخت regression Stepwiseگام به گام )
وليد و تپوشش گياهی تاج تغييرات  برثر ؤمی محيطی هاعامل

 استفاده شد.علوفه مراتع تحت مطالعه 
 

 نتایج
پوشش، مقدار تاج نتایج حاصل از پنج سال آماربرداری 

گرایش مرتع و پارامترهای  و، وضعيت گياهان تراکم و توليد
 1وتحليل شد. جدول تجزیه بعدبندی و شناسی جمعخاک

های منتخب های گياهی غالب موجود در سایتمشخصات گونه
و مقادیر متوسط پارامترهای گياهی مورد مطالعه را نشان می

 و M.Bieb verrucifera Halimion های. گونهدهد
ouanG littoralis Aeluropus  42/9و  5/10به ترتيب با 

درصد  9/3و  95/8 مقدار درصد تاج پوشش در منطقه قرق و
های اصلی یا غالب سایتگونه ،تاج پوشش در منطقه چرا شده
با های گونهبرخی از  .ندشومیهای مورد مطالعه محسوب 

در  leucoclada.A مانند در شرایط منطقه IIی خوشخوراک
که در سایت چرا شده  در صورتی ،شدندسایت قرق مشاهده 

های مهاجم و با گونهجای آنها ها مشاهده نشده و بهاین گونه

Michaut ex  persica Hulthemia) مانند IIIخوشخوراکی 

juss.) Bornm.  وBoiss.acea cylindr Cousinia مشاهده 
درصد  گياهان یکساله ،های مورد مطالعهدر سایت .گردیدند

درصد تاج  و ای را به خود اختصاص دادندپوشش قابل مالحظه
طقه قرق بيشتر از منطقه چرا در من این گياهانپوشش و توليد 

 .بودشده 
تحليل آماری اثر سال و مدیریت چرا بر روی پارامترهای 
مختلف پوشش گياهی و خاک انجام شد. خالصه نتایج حاصل از 

گيری شده مربوط به گياهان در پارامترهای اندازه تجزیه واریانس
شود اثر مدیریت ارائه شده است. همانطور که مشاهده می 2جدول 

چرا )قرق یا چرای آزاد( بر بيشتر فاکتورهای مورد مطالعه پوشش 
دار شد. اثر گياهی در سطح آماری یک درصد یا پنج درصد معنی

لوفه د تاج پوشش و توليد عویژه درصسال نيز بر برخی فاکتورها به
دار شد اما در برخی صفات کل در سطح آماری یک درصد معنی

های دهد که در سالدار نشد. این موضوع نشان میدیگر معنی
مختلف ميزان تاج پوشش و توليد علوفه کل مرتع تغييرات 

داری دارند که علت آن عمدتاً تغييرات بارندگی ساالنه معنی
های رخی صفات مانند درصد تاج پوشش فرمباشد اما در بمی

های مختلف مختلف رویشی یا ميزان توليد علوفه، در کالس
های مختلف داری در سالخوشخوراکی گياهان تغييرات معنی

مشاهده نشد. اثر متقابل سال در مدیریت چرا نيز برای صفات یا 
دار نشد. درصد معنی 5فاکتورهای مورد مطالعه در سطح احتمال 

های مختلف بين ميزان تاج پوشش کل در سال 3مطابق جدول 
درصد  7/28تا  5/23مقدار درصد در سایت قرق و به 40تا  8/32

 ی مقدار توليد علوفه کل نيزهانوساندر سایت چرا شده متغير بود. 
گرم در مترمربع  35/20تا  46/17های مختلف به مقدار در سال

گرم در مترمربع در  91/13تا  72/11مقدار در سایت قرق و به
سایت چرا شده متغير بود. از لحاظ درصد تاج پوشش گياهی و 

ای بيشترین سهم را در ترکيب ميزان توليد علوفه، فرم رویشی بوته
 گياهی بخود اختصاص داد.
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 یر متوسط پارامترهای گیاهی مورد مطالعههای منتخب و مقادهای گیاهی غالب موجود در سایتمشخصات گونه -1جدول 
Table 1- Characteristics of available dominant plant species at selected sites and average values of studied plant 

parameters 
 (%) ها در ترکيب گياهیسهم گونه

Share of species to plant 

composition (%) 
 خوشخوراکی
Palatability 

 شکل
 رویشی

Life form 

 سنی کالس
Growth 

form 

 گونه گياهی
Plant species 

 خانواده گياهی
Plant family 

 ردیف
Row قرق 

Exclosure 
 چرا شده
Grazing 

29.11 34.4 I Sh P Halimion verrucifera M.Bieb Chenopodiacea 1 

26.1 15 II G P Aeluropus littoralis Gouan Poaceae 2 

3.4 1.24 III F P 
Limonium iranicum (Bornm.) 

Lincz. 
Plumbaginaceae 3 

3.3 13.8 III F P Salsola crassa M. Bieb. Chenopodiaceae 4 

1.37 0.77 III G P Poa bulbosa Steud. Poaceae 5 

1.1 0.4 III Sh P 
Halocnemum strobilaceum 

M. B. 
Chenopodiaceae 6 

0 0.26 III F P Alhagi maurorum Medik. Leguminoseae 7 

0.78 0 II Sh P Atriplex leucoclada Boiss. Chenopodiaceae 8 

0 5.41 III F P 
Hulthemia persica (Michaut 

ex juss.) Bornm. 
Rosaceae 9 

0 1.42 III F P Cousinia cylindracea Boiss. Asteraceae 10 

21 6.08 - G A Annual grasses - 11 

14.6 4.45 - F A Annual forbs - 12 

A :،یکساله P :،چندساله Sh :،بوته F :،علفی G: گندمی. 

 

 

 های گیاهی در تیمارهای مختلفهای ساختاری و عملکردی گروهتجزیه واریانس میانگین مقادیر شاخص -2جدول 
Table 2- Variance analysis for the mean values of plant structural and functional characteristics in different 

treatments 
 ميانگين مربعات
Mean squares 

 
 فاکتور مورد مطالعه

Studied factor خطای آزمایش 
Test error 
(DF=45) 

 مدیریت چرا ×سال
Grazing management * Year 

(DF=4) 

 مدیریت چرا
Grazing management 

(DF=1) 

 سال
Year 

(DF=4) 

11.57 4.27ns 1544** 60.75** 
 پوشش تاجی کل

Total canopy cover 

6.05 0.84ns 584** 2.67ns 
 گندمی هایگونهتاج پوشش 

Canopy cover of grass species 

6.34 0.89ns 997** 0.85ns 
 علفی هایگونهتاج پوشش 

Canopy cover of forb species 

4.44 1.7ns 55** 4.59ns  ایبوته هایگونهتاج پوشش 



 385 3شماره  29تحقيقات مرتع و بيابان ایران جلد نشریه علمی 

 ميانگين مربعات
Mean squares 

 
 فاکتور مورد مطالعه

Studied factor خطای آزمایش 
Test error 
(DF=45) 

 مدیریت چرا ×سال
Grazing management * Year 

(DF=4) 

 مدیریت چرا
Grazing management 

(DF=1) 

 سال
Year 

(DF=4) 
Canopy cover of shrub species 

3.96 1.57ns 34.3** 4.9ns 
 کالس یک هایگونهتاج پوشش 

Canopy cover of class I species 

10.9 2.65ns 806** 7.96ns 
 کالس دو هایگونهتاج پوشش 

Canopy cover of class II species 

15.56 10.7ns 800** 4.27ns 
 کالس سه هایگونهتاج پوشش 

Canopy cover of class III species 

12.92 6.32ns 51* 21.64* 
 چند ساله هایگونهتاج پوشش 

Canopy cover of perennial species 

4.72 4.39ns 1480** 15.01* 
 یکساله هایگونهتاج پوشش 

Canopy cover of annual species 

0.2 0.37ns 313** 1.6** 
 الشبرگ

Litter 

11.05 7.26ns 3471** 72.5** 
 خاک لخت

Bare soil 

4.68 0.68ns 530** 10.17** 
 توليد علوفه کل

Total forage yield 

1.5 0.24ns 219** 0.67ns 
 های گندمیتوليد علوفه گونه

Forage yield of grass species 

2.63 0.37ns 485** 0.39ns 
 علفیهای توليد علوفه گونه

Forage yield of forb species 

1.54 0.38ns 346* 0.94ns 
 ایهای بوتهتوليد علوفه گونه

Forage yield of shrub species 

1.5 0.38ns 312** 2.03ns 
 Iهای کالس توليد علوفه گونه

Forage yield of class I species 

1.25 0.05ns 244** 0.58ns 
 IIهای کالس توليد علوفه گونه

Forage yield of class II species 

2.53 0.03ns 503** 0.37ns 
 IIIهای کالس توليد علوفه گونه

Forage yield of class III species 

5.2 0.35ns 129** 6.77ns 
 های چند سالهتوليد علوفه گونه

Forage yield of perennial species 

5.3 0.35ns 142** 0.94* 
 یکسالههای توليد علوفه گونه

Forage yield of annual species 

 .استدار بيانگر عدم وجود اختالف معنی: nsعالمت و  %5و  %1دهنده وجود اختالف در سطح آماری ترتيب نشانبه :*و  ** هایعالمت 
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 های قرق و چرا شدههای گیاهی در سایتساختاری و عملکردی هر یک از گروه هایشاخصمقادیر  -3جدول 
Values of structural and functional characteristics of each plant group in exclosure and grazing sites -Table 3 

 سال/ نوع سایت
Site typeYear /  

 فاکتور مورد مطالعه

Studied factor 

 
 ردیف
Row 

2021 2020 2019 2018 2017 

رق
 ق

E
x

cl
o

su
re

 

چرا
 

G
ra

zi
n

g
 

رق
 ق

E
x

cl
o

su
re

 

چرا
 

G
ra

zi
n

g
 

رق
 ق

E
x

cl
o

su
re

 

چرا
 

G
ra

zi
n

g
 

رق
 ق

E
x

cl
o

su
re

 

چرا
 

G
ra

zi
n

g
 

رق
 ق

E
x

cl
o

su
re

 

چرا
 

G
ra

zi
n

g
 

32.8 23.5 37.4 26.2 40 28.7 35.8 25.3 34.6 26.2 
 )%( کل پوشش تاجی

Total canopy cover (%) 
1 

5.1 0.95 5.5 1.1 6 1.1 5.1 0.7 5.1 0.15 
 )%( الشبرگ

Litter (%) 
2 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 )%( سنگ و سنگریزه

Stone and gravel (%) 
3 

62.1 75.6 57.1 72.7 53.8 70.7 57.7 74.2 60.3 74 
 )%( خاک لخت

Bare soil (%) 
4 

9.7 7.9 10.9 8.7 11.5 9.7 10.4 8.8 10 9.7 
 )%( کالس یک هایگونهتاج پوشش 

Canopy cover of class I species (%) 
5 

9.9 3.3 11.2 3.8 11.5 4.27 10.6 4 13.3 4.4 
 )%( کالس دو هایگونهتاج پوشش 

Canopy cover of class II species (%) 
6 

4.7 9.5 4.7 10.3 2.1 10.9 1.9 10.2 1.9 10.7 
 )%( کالس سه هایگونهتاج پوشش 

Canopy cover of class III species (%) 
7 

9.3 3.3 10.5 3.8 11 4.2 10.1 3.9 9.8 4.31 
 )%( گندمی هایگونهتاج پوشش 

Canopy cover of grass species (%) 
8 

2.3 9.6 2.3 10.4 2.3 11 2.11 10.3 2.2 10.7 
 )%( علفی هایگونهتاج پوشش 

Canopy cover of forb species (%) 
9 

10.2 7.9 11.3 8.7 11.8 9.7 10.8 8.8 10.4 9.7 
 )%( ایبوته هایگونهتاج پوشش 

Canopy cover of shrub species (%) 
10 

10.8 2.7 12.7 3.41 14.9 3.8 13 2.32 11.8 1.5 
 )%( یکساله هایگونهتاج پوشش 

Canopy cover of annual species (%) 11 

22 20.8 24.7 22.9 25.1 24.9 22.9 23 22.8 21.7 

 )%( چند ساله هایگونهتاج پوشش 
Canopy cover of perennial species 

(%) 
12 

7.35 2.85 8.19 3.16 8.6 3.44 8.01 3.61 7.73 3.94 
 Iهای کالس توليد علوفه گونه

Forage yield of class I species 
13 

5.09 1.26 5.7 1.44 5.83 1.64 5.49 1.48 5.53 1.65 
 IIهای کالس توليد علوفه گونه

Forage yield of class II species 
14 

1.34 6.6 1.33 7.23 1.35 7.44 1.2 6.9 1.23 7.24 
 IIIهای کالس توليد علوفه گونه

Forage yield of class III species 
15 
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 سال/ نوع سایت
Site typeYear /  

 فاکتور مورد مطالعه

Studied factor 

 
 ردیف
Row 

2021 2020 2019 2018 2017 

رق
 ق

E
x

cl
o

su
re

 

چرا
 

G
ra

zi
n

g
 

رق
 ق

E
x

cl
o

su
re

 

چرا
 

G
ra

zi
n

g
 

رق
 ق

E
x

cl
o

su
re

 

چرا
 

G
ra

zi
n

g
 

رق
 ق

E
x

cl
o

su
re

 

چرا
 

G
ra

zi
n

g
 

رق
 ق

E
x

cl
o

su
re

 

چرا
 

G
ra

zi
n

g
 

4.68 1.24 5.3 1.42 5.48 1.58 5.25 1.43 5.64 1.57 
 های گندمیتوليد علوفه گونه

Forage yield of grass species 
16 

1.52 6.63 1.53 7.25 1.48 7.5 1.33 6.96 1.37 7.32 
 های علفیتوليد علوفه گونه

Forage yield of forb species 
17 

7.62 2.85 8.44 3.16 8.83 3.44 8.21 3.61 7.98 3.94 
 ایهای بوتهتوليد علوفه گونه

Forage yield of shrub species 
18 

3.65 1 4.1 1.21 5.46 1.39 4.14 0.87 3.81 0.41 
 یکسالههای توليد علوفه گونه

Forage yield of annual species 19 

13.81 10.72 15.28 11.83 15.79 12.52 14.78 12 14.47 12.75 
 های چند سالهتوليد علوفه گونه

Forage yield of perennial species 20 

17.46 11.72 19.38 13.04 20.35 13.91 18.92 12.87 18.28 13.16 
 توليد علوفه کل

forage yieldTotal  21 

 values are in grams per square meter. Forage yield .استمقادیر توليد بر حسب گرم در مترمربع 

 

 و چرا شده قرق هایمقادیر فاکتورهای مورد مطالعه خاک در سایت -4جدول 
Table 4- The values of the studied soil factors in the exclosure and grazing sites 

OC 

(%) 

OM 

(%) 
PH 

EC 

(ds/m) 
N 

(%) 

K 

(ppm) 

P 

(ppm) 

Silt 

(%) 

Clay 

(%) 

Sand 

(%) 
Texture 

 شماره ترانسکت

Transect No. 

 سایت
Site 

0.27 0.47 8.1 5.8 0.038 292 5.7 39.7 36.3 24 Clay Loam 

 های گياهیداخل لکه

Inside of plant gathering 

place قرق 

Exclosure 
0.24 0.4 8.3 5.9 0.032 275 5.5 40.4 35.4 24.2 Clay Loam 

 های گياهیفضای بين لکه

Outside of plant gathering 

place 

0.15 0.27 8.5 6.3 0.026 230 4.5 44.7 32.8 22.5 Clay Loam 

 های گياهیداخل لکه

Inside of plant gathering 

place چرا شده 

Grazing 
0.13 0.24 8.4 6.5 0.024 226 4.4 45.5 32.3 22.2 Clay Loam 

 های گياهیفضای بين لکه

Outside of plant gathering 

place 
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های شناسی در داخل لکهمقادیر فاکتورهای خاک 4جدول 

گياهی و یا فضای بين آنها )پای گياهان و یا فضای بين گياهان( 
دهد. طبق نتایج بدست آمده، مورد مطالعه نشان میرا در منطقه 

مقادیر کربن و ماده آلی، نيتروژن، فسفر و پتاسيم بطور متوسط 
ها و در سایت های گياهی بيشتر از فضای بين لکهدر داخل لکه

 ميزان ماده آلی برای نمونه،قرق بيشتر از سایت چرا شده بود. 
طور متوسط برابر های گياهی بدر سایت قرق و در داخل لکه

درصد بود و  40/0ها برابر درصد و در فضای بين لکه 47/0
های گياهی مقدار همين فاکتور در منطقه چرا شده در داخل لکه

درصد  24/0ها برابر درصد و در فضای بين لکه 27/0برابر 
 ییداری در تغييرات فاکتورهابود. نظم مشخص یا اختالف معنی

اسيدیته و بافت خاک در داخل و خارج  هدایت الکتریکی، مانند
 .نشدهای گياهی مشاهده لکه

مقادیر فاکتورهای مورد تغييرات نتایج حاصل از بررسی 
مطالعه اقليم، خاک و پوشش گياهی در منطقه مورد مطالعه 

 ميانگينهای مورد مطالعه سال بيشتردر نشان داد که ( 5)جدول 
 .رنددار با یکدیگر دااختالف معنی ذکرشدهر فاکتورهای یدامق

های مختلف پوشش تاجی و توليد علوفه کل در سال مقادیر
و بيشترین مقادیر  داشتنددار در سطح یک درصد اختالف معنی

 1400آنها در سال  قدارو کمترین م 1398صفات مذکور در سال 
مقدار پوشش تاجی کل در سایت قرق  برای نمونه، .شدمشاهده 

درصد و  6/28و  40به ترتيب برابر  1398و چرا شده در سال 
درصد بود و  5/23و  8/32به ترتيب برابر  1400در سال 

 مقادیر دار شد. ميانگيناختالف آنها در سطح یک درصد معنی
فسفر، پتاسيم، کربن آلی و ازت  مانندبرخی فاکتورهای خاک 

با یکدیگر داری های مورد مطالعه اختالف معنیالکل نيز در س
های مورد ميزان تغييرات فاکتورهای مذکور در سال اماداشتند 

اهی پوشش گيفاکتورهای مورد مطالعه مطالعه کمتر از تغييرات 
بود. از بين عناصر اقليمی مورد مطالعه بيشترین تغييرات ساالنه 

 ل رویش و بارندگیدر ميزان بارندگی کل، ميزان بارندگی فص

رد فاکتورهای مو اختالف ميانگينپائيز و زمستان مشاهده شد و 
با  1398سال  درجه حرارت نسبت به بارندگی کمتر بود.مطالعه 

ترین سال و سال متر پربارانميلی 490ميزان بارندگی ساالنه 
ترین سال بود و متر کم بارانميلی 173با ميزان بارندگی  1400

 221و  324، 392به ترتيب با  1397و  1396، 1399های سال
و  ندهای مجزا آماری قرار گرفتمتر بارندگی در گروهميلی

 از حاصل نتایج دار شد.اختالف آنها در سطح یک درصد معنی
ورهای و خاک با فاکت اقليم عناصر همبستگی بينرابطه بررسی 
فاکتورهای  برخی بين هک داد نشانهای مختلف در سالگياهی 

باط ارتمورد مطالعه با تغييرات توليد و درصد پوشش گياهی 
 ادیرتغييرات مقدر منطقه قرق  (.6)جدول  وجود دارد دارمعنی

 را با مثبتپوشش تاجی و توليد علوفه کل بيشترین رابطه 
و پس از آن  داشتدرصد  یکدر سطح بارندگی فصل رویش 

لی، عناصر خاک شامل کربن آتغييرات بيشترین رابطه مثبت با 
در منطقه قرق  درصد مشاهده شد. 5ازت کل و پتاسيم در سطح 

ی یرابطه تغييرات پوشش تاجی و توليد علوفه کل با فاکتورها
 نفیمساالنه حداکثر  یساالنه و متوسط دما یميانگين دما مانند

در منطقه چرا شده  شد.ندار معنی درصد 5در سطح و  بود
پوشش تاجی و توليد علوفه کل بيشترین رابطه  ادیرتغييرات مق

 درصد داشت و پس از یک را با بارندگی ساالنه در سطحمثبت 
آن بيشترین رابطه مثبت با عناصر خاک شامل کربن آلی، ازت 

. (6)جدول  درصد مشاهده شد 5 احتمال کل و پتاسيم در سطح
وفه لرابطه تغييرات پوشش تاجی و توليد عدر سایت چرا شده 

 یمتوسط دما و ساالنه یميانگين دما مانندی یکل با فاکتورها
افزایش مقادیر  شد.ندار معنیو بود منفی ساالنه و حداکثر  حداقل

 با تغييرات پوشش تاجی و توليد که رابطه مثبت فاکتورهایی
باعث افزایش پوشش تاجی و توليد علوفه  نشان دادند علوفه کل

ی منف افزایش مقادیر فاکتورهایی که رابطه و شودمیمرتع کل 
تع کل مرکاهش پوشش تاجی و توليد علوفه  موجب نشان دادند

 شود.می
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Table 5- Mean comparison of the studied factors in exclosure and grazing sites in the years 2017 to 2021 
متوسط دما 

 حداقل
)درجه 

 سانتيگراد(

Average of 

minimum 

temperature 

(oc) 

متوسط دما 
 حداکثر
)درجه 

 سانتيگراد(

Average of 

maximum 

temperature 

(oc) 

ميانگين 
 یدما

 ساالنه
درجه )

 (سانتيگراد

Average of 

annual 

temperature 

(oc) 

بارندگی 
پائيز و 
 زمستان

 ميليمتر()

Fall and 

winter 

rainfall (mm) 

بارندگی 
فصل 
 رویش

 )ميليمتر(

Rainfall of 

the 

growing 

season 

(mm) 

بارندگی 
 ساالنه

 (ميليمتر)

Annual 

rainfall 

(mm) 

پتاسيم 
 خاک

 ام(پی)پی

Soil 

potassium 

(ppm) 

 فسفر خاک

 (امپیپی)

Soil 

phosphorus 

(ppm) 

ازت کل 
 خاک

(%) 
Total 

nitrogen 

of soil (%) 

کربن آلی 
 (%) خاک

Soil organic 

carbon (%) 

 هعلوف توليد
گرم در کل )

 (مترمربع

Total forage 

yield (gr/m2) 

پوشش 
تاجی کل 

(%) 

Total 

canopy 

cover (%) 

 سایت
Site 

 سال
Year 

6.48c 19.55b 12.96c 232c 95d 324c 

284±15b 5.61±0.04b 0.035c 0.25±0.02b 18.3±1.8c 34.6±4.7d 
 قرق

Exclosure 
2017 

223±5.6b 4.52±0.14 0.025b 0.16±0.02b 13±3.5b 26.1±6.2b 
 چرا شده

Grazing 

7.2a 20.43a 13.77ab 89e 131c 221d 

285±2.4b 5.6±0.32b 0.04b 0.26±0.02b 18.9±1.7bc 35.8±4.9c 
 قرق

Exclosure 
2018 

230±2.4a 4.51±0.04 0.022c 0.14±0.02c 12.9±3.7c 25.1±5.4c 
 چرا شده

Grazing 

7.29a 19.35bc 13.32b 284a 212a 490a 

291±14.4a 5.68±0.04a 0.046a 0.3±0.02a 20.4±1.5a 40±4.5a 
 قرق

Exclosure 
2019 

233±5.7a 4.54±0.04 0.03a 0.18±0.02a 13.9±3.4a 28.6±4.9a 
 چرا شده

Grazing 

6.84b 19.22c 13.05bc 255b 156b 392b 

289±2.4a 5.68±0.04a 0.044a 0.29±0.02a 19.4±1.5b 37.4±4.5b 
 قرق

Exclosure 
2020 

231±2.4a 4.53±0.04 0.03a 0/16±0.02b 13.1±3.9b 26.2±5.3b 
 شدهچرا 

Grazing 

7.29a 20.46a 13.95a 151d 23e 173e 

281±2.4c 5.53±0.39c 0.031d 0.22±0.02c 17.5±1.2d 32.8±4.2e 
 قرق

Exclosure 
2021 

222±2.4b 4.5±0.01 0.02d 0.12±0.02d 11.7±3.2d 23.5±5d 
 چرا شده

Grazing 
 دار هستند.دهنده عدم وجود اختالف معنییکسان نشاندار و حروف دهنده وجود اختالف معنیحروف متفاوت نشان
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 Table 6 - Correlation between cover and yield with other variables studied in exclosure and grazing sites 

 سایت
Site 

 صفات

Characteristics 

 پوشش تاجی کل

Total canopy 

cover 

توليد 
 علوفه کل

Total 

forage 

yield 

بارندگی 
 ساالنه

Annual 

rainfall 

بارندگی فصل 
 رویش

Rainfall of 

the growing 

season 

بارندگی 
پائيز و 
 زمستان

Fall and 

winter 

rainfall 

 یميانگين دما
 ساالنه

Average of 

annual 

temperature 

 حداکثر یمتوسط دما

Average of maximum 

temperature 

 حداقل یمتوسط دما

Average of 

minimum 

temperature 

 کربن آلی خاک
Soil organic 

carbon 

ازت کل 
 خاک
Total 

nitrogen 

of soil 

 فسفر خاک

Soil 

phosphor

us 

پتاسيم 
 خاک

Soil 

potassi

um 

 قرق
xclosuE

re 

پوشش تاجی 
 کل

Total canopy 

cover 

1 0.94** 0.45* 0.49** 0.3ns -0.21ns -0.33ns 0.02ns 0.45* 0.46* 0.11ns 0.14ns 

توليد علوفه 
 کل

Total forage 

yield 

0.94** 1 0.50** 0.56** 0.32ns -0.24ns -0.37ns 0.008ns 0.45* 0.47* 0.03ns 0.13ns 

چرا 
 شده

Grazing 

پوشش تاجی 
 کل

Total canopy 

cover 

1 0.88** 0.39* 0.38* 0.22ns -0.19ns -0.24ns -0.17ns 0.42* 0.43* 0.24ns 0.10ns 

توليد علوفه 
 کل

Total forage 

yield 

0.88** 1 0.48* 0.41* 0.12ns -0.13ns -0.15ns -0.28ns 0.40* 0.44* 0.34* 0.36* 

 .استدار بيانگر عدم وجود اختالف معنی nsعالمت درصد و  %5و  %1در سطح  دارمعنیدهنده وجود اختالف به ترتيب نشان: *و  ** هایعالمت
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 به گام رگرسيونبررسی از  بدست آمدهنتایج بر اساس 
 و توليدپوشش تاجی بينی برای پيش مختلف صفات گام

و درصد پوشش تاجی مربوط به برآورد  ، معادالتعلوفه

ل به شرح ذی و چرا شده در سایت قرقکل علوفه توليد مقدار 
 .تعيين گردید

 
 

 = پوشش تاجی سایت قرق46/20+ 11/0+ )بارندگی فصل رویش(  12/8)کربن آلی خاک( 
 

 = توليد علوفه سایت قرق 39/6+09/0 + )بارندگی فصل رویش(41/4+ )کربن آلی خاک( 39/6خاک()ازت 
 

 = پوشش تاجی سایت چرا شده43/9+05/0+ )بارندگی ساالنه( 3/23)ازت خاک( 
 

 =توليد علوفه سایت چرا شده
  57/4+008/0 + )بارندگی ساالنه(025/0+ )پتاسيم خاک( 2/1+ )ازت خاک(006/0)فسفر خاک( 

 
های مورد مطالعه به بررسی وضعيت مرتع طی سال نتایج

. طی سالشده است آورده 7فاکتوره در جدول  چهارروش 
های مورد مطالعه، وضعيت مرتع در سایت قرق از خوب تا 
ضعيف و در سایت چرا شده از متوسط تا خوب متغير بود و 

جهت مرتع با تغييرات بارندگی ساالنه هموضعيت تغييرات 
بود. در سایت قرق و چرا شده، بيشترین امتياز وضعيت مرتع 

 1398تر امتياز در سال مرطوب 5/33و  5/39به ترتيب با 
 1400تر امتياز در سال خشک 22و  1/29و کمترین آن با 

وضعيت مرتع در ، مورد مطالعههای در سال. شدمشاهده 

بهتر بود و دليل آن  ت به سایت چرا شدهسایت قرق نسب
ثير مثبت قرق و عدم چرای دام بر روی پوشش أت احتماالً

 .بودگياهی و خاک در سایت قرق 
های بعمل آمده در سطح منطقه مورد بر اساس بررسی 

های گرایش مرتع طبق روشهای تحقيق، مطالعه و طی سال
را و در سایت چتا ثابت ترازو و قياسی در سایت قرق مثبت 

متوسط امتيازات تعلق گرفته در (. 8)جدول  شدشده منفی 
 تا -1و در سایت چرا شده بين امتياز  4 تا 1سایت قرق بين 

 بود.امتياز  -5
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Table 7- Points of rangeland condition factors based on the four-factor method 
 Year/ سال

 مرتع تيوضع یفاکتورها
Rangeland condition 

factors 

2021 2020 2019 2018 2017 
 چرا

Grazing 

 قرق
Exclosure 

 چرا
Grazing 

 قرق
Exclosure 

 چرا
Grazing 

 قرق
Exclosure 

 چرا
Grazing 

 قرق
Exclosure 

 چرا
Grazing 

 قرق
Exclosure 

 Point /امتياز

5.5 11 7.5 13 9.5 14 6 12 6.5 12 
 خاکعامل 

Soil factor 

7.5 7.4 8.5 10 9 10 8 10 8.5 10 
 گياهی پوشش عامل

Vegetation factor 

4 6.2 6.5 7 7.5 8.3 5 5.2 6.5 5.5 

عامل ترکيب گياهی و 

 طبقات سنی
Plant composition 

and lifetime classes 

factor 

5 4.5 6.5 6.5 7.5 7.2 5.5 6 6 7.5 

 عامل بنيه و شادابی گياهان
Factor of vitality and 

vigor of plants 

22 29.1 29 36.5 33.5 39.5 24.5 33.2 27.5 35 
 امتيازات مجموع

Total Points 

 ضعيف
Poor 

 ضعيف
Poor 

 ضعيف
Poor 

 متوسط
Fair 

 متوسط
Fair 

 خوب
Good 

 ضعيف
Poor 

 متوسط
Fair 

 ضعيف
Poor 

 متوسط
Fair 

 وضعيت مرتع
Rangeland condition 
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Table 8- Scores of rangeland trend factors based on scale and inductive method 

 نوع گرایش
Trend type 

 جمع امتيازات
Sum of points 

 امتيازات منفی
Negative points 

 امتيازات مثبت
Positive points گرایش 

Trend 

 روش
Method چرا 

Grazing 

 قرق
Exclosure 

 چرا
Grazing 

 قرق
Exclosure 

 چرا
Grazing 

 قرق
Exclosure 

 چرا
Grazing 

 قرق
Exclosure 

 منفی

Negative 

 مثبت

Positive 
2- 1 3- 1- 1 2 

 پوشش گياهی

Vegetation 
 مقدم -ترازو

 -Scale 

Moghaddam 
 منفی

Negative 

 مثبت

Positive 
1- 2 2- 1- 1 3 

 خاک

Soil 
 منفی

Negative 

 مثبت

Positive 
4- 4 6- 3- 2 7 

 پوشش گياهی

Vegetation 
 مصداقی -قياسی

 -Inductive 

Mesdaghi 
 منفی

Negative 

 ثابت

Fixed 
5- 2 8- 3- 3 5 

 خاک

Soil 
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 حثب
تاج  مقدارقرق  سایتدر  ،بر اساس نتایج بدست آمده

درصد  40 تا 1400درصد در سال  83/32 ازپوشش کل 
ای هو اختالف ميانگين در سالمتغير بود  1398در سال 
در این سایت . دار شدسطح یک درصد معنیدر مختلف 

 1396پایه در مترمربع در سال  23/3ميزان تراکم کل بين 
اختالف ميانگين اما متغير بود  1400پایه در سال  88/3تا 

ميزان توليد علوفه کل دار نشد. های مختلف معنیدر سال
 35/20تا  1400ع در سال بگرم در مترمر 46/17نيز بين 

و اختالف ميانگين  متغير بود 1398ع در سال بگرم در مترمر
در  دار شد.های مختلف در سطح یک درصد معنیدر سال

منطقه قرق تغييرات مقادیر پوشش تاجی و توليد علوفه کل 
 بيشترین رابطه مثبت را با بارندگی فصل رویش در سطح

و پس از آن بيشترین رابطه مثبت با  نددرصد داشت یک
خاک شامل کربن آلی، ازت کل و پتاسيم در  فاکتورهای

با افزایش بارندگی  ،عبارتیبهدرصد مشاهده شد.  5سطح 
کربن آلی و ازت بر ميزان پوشش مانند ی خاک یو مواد غذا

يشتر ی مرتع بیتاجی و توليد علوفه مرتع افزوده شده و کارا
 در دارمعنی خطی رابطه وجود بهOmar (1990 ) گردد.می

 يددرصد پوشش و تول با فصلی بارندگی بين صددر 5 سطح
در منطقه  .ده استکر اشاره گندمی و فورب گياهان علوفه

قرق رابطه تغييرات پوشش تاجی و توليد علوفه کل با 
 یساالنه و متوسط دما یميانگين دمامانند ی یفاکتورها

افزایش متوسط  شد.ندار و معنی بود حداکثر ساالنه منفی
ط رشد و نمو شرایدر کویر ميقان ویژه دمای حداکثر هدما ب

ده و اثر کاهشی بر گسترش پوشش کرتر گياهان را مشکل
در منطقه قرق و بر اساس  .داشتگياهی و توليد علوفه 

، 1396های فاکتوره، وضعيت مرتع در سال چهارروش 
خوب و در سال  1398متوسط، در سال  1399 و 1397
گردید و گرایش مرتع نيز در اغلب ارزیابی ضعيف  1400

سایت بيشترین ميزان سطح تاج این در  ها مثبت بود.سال
درصد به ترتيب مربوط  13/9و  03/10پوشش به ميزان 

د. این گونهبو .verrucifera .H،littoralis A هایبه گونه
اختصاص خود ه درصد سطح تاج پوشش را ب 56ها حدود 

گياهان یکساله حجم قابل  مذکور،های ند و پس از گونهداد
ای از درصد پوشش گياهی را در سایت قرق بخود مالحظه

های مهاجم در سایت قرق تراکم گونه .انداختصاص داده
های نسبت به سایت چرا شده کمتر و تراکم گونه

از فواید قرق موضوع خوشخوراک بيشتر بود و این 
 zadehAkbar و Sharifiدرازمدت مراتع منطقه است. 

های دند که قرق مرتع باعث افزایش گونهکر( اعالم 2016)
های مهاجم و افزایش توليد خوشخوراک و کاهش گونه

 .شودمیعلوفه 
، مقدار های مورد مطالعهسال و طیدر سایت چرا شده 

 7/28 تا 1400درصد در سال  5/23 از تاج پوشش کل
متغير بود و اختالف ميانگين در سال 1398درصد در سال 

این دار شد. در های مختلف در سطح یک درصد معنی
گرم در  72/11سایت ميزان توليد علوفه کل نيز بين 

ع در سال بگرم در مترمر 91/13تا  1400ع در سال بمترمر
های مختلف در متغير بود و اختالف ميانگين در سال 1398

تغييرات  چرا شدهدر منطقه دار شد. صد معنیسطح یک در
مقادیر پوشش تاجی و توليد علوفه کل بيشترین رابطه مثبت 

و  داشتدرصد  یک در سطح ساالنهبارندگی  مقدار را با
پس از آن بيشترین رابطه مثبت با فاکتورهای خاک شامل 

. بوددرصد  5احتمال  کربن آلی، ازت کل و پتاسيم در سطح
شده رابطه تغييرات پوشش تاجی و توليد  در سایت چرا

ساالنه،  یميانگين دمامانند ی یعلوفه کل با فاکتورها
دار و معنیبود حداقل و حداکثر ساالنه منفی  یمتوسط دما

 در این رابطه( 2016اران )کو هم Moghaddam شد.ن
پوشش و توليد  کهای خشدر سالاند که دهکراعالم 

 يشتربو بين بارندگی و پوشش تاجی  هاهش یافتکگياهان 
 و Le Houerou .وجود دارددار ها همبستگی معنیگونه

Hoste (1977 )و ساالنه بارندگی بين توانی هم روابط 
 سودانی و ایمدیترانه هایاقليم برایرا  مرتع علوفه توليد

و بر اساس روش  چرا شده سایتدر  .انددهکر ارائه ساحلی
، 1397، 1396چهار فاکتوره، وضعيت مرتع در سالهای 

خوب ارزیابی  1398در سال ضعيف و  1400و  1399
. شد تعيين نفیها مگردید و گرایش مرتع نيز در اغلب سال
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افزایش بارندگی ساالنه موجب تر های مرطوبدر سال
افزایش درصد پوشش گياهی و شادابی گياهان مرتع شده 

 .داشتندین دو عامل نقش مهمی در بهبود وضعيت مرتع و ا
Baghestani ( نيز در مطالعه خود نتيجه 2007اران )کو هم

ه توليد علوفه گياهان چند ساله در سال پرباران کگرفتند 
 نسبت به سال کم باران به ميزان دو برابر افزایش یافته است.

اج تدر سایت چرا شده کویر ميقان بيشترین ميزان سطح 
درصد به ترتيب  9/3و  6/3، 95/8 قادیرپوشش به م

verrucifera .H،crassa .S،. A هایمربوط به گونه

littoralis ی مانندیها. گونهاست verrucifera .H و .A

littoralis  دارای توليد متوسط تا باال و در شرایط منطقه
به علت چرای سنگين در ولی  هستندی خوبی کخوشخورا

د ه درصد پوشش و توليکنيستند ابتدای فصل رویش قادر 
های ميانی و پایانی فصل رویش علوفه مناسبی را در ماه

تر به دليل افزایش های پرباراندر سال داشته باشند اما
فشار چرا از  IIپوشش گياهان یکساله و گياهان کالس 

و این گياهان کمی برداشته شده  I روی گياهان کالس
ونهبررسی ميزان تراکم گ .کنندمیپيدا را فرصت تجدید قوا 

های پژوهش نشان داد که تراکم های مورد مطالعه در سال
H.  و cylindrica .C مانند IIIهای مهاجم و کالس گونه

persica  به مرور زمان در سایت چرا شده افزایش یافته و
های خوشخوراک دليل آن چرای سنگين دام بر روی گونه

های و وجود فرصت برای رشد و زادآوری گونه
در سایت اما باشد غيرخوشخوراک در سایت چرا شده می

مرور تر زادآوری داشته و بههای خوشخوراکقرق گونه
یابند. تر گسترش میهای مرطوبویژه در سالهزمان و ب

Asadiyan ه گونهکاند ( اظهار داشته2009اران )کو هم-

در داخل قرق افزایش و گونه IIو  Iالس کهای گياهی 
اهش یافته و در خارج قرق تحت ک IIIالس کهای گياهی 
ه بطور خالص س این حالت اتفاق افتاده است.کفشار دام ع

در سایت چرا شده، درصد های مورد مطالعه و در طی سال
درصد در سال اول به  18/26پوشش گياهی از مقدار 

سال پنجم کاهش یافت و دليل این درصد در  48/23
بجز خشکسالی سال پایانی، چرای سنگين دام در موضوع 

 33/6. مقدار تراکم کل نيز در سایت چرا شده از استمنطقه 
پایه در هر مترمربع و توليد  65/5پایه در هر مترمربع به 

گرم در  72/11گرم در هر مترمربع به  16/13کل هم از 
و در کل وضعيت پوشش گياهی هر مترمربع کاهش یافت 

Akbarzadeh (2005 ).بودرو به زوال  در این سایت مرتع
طی دوره  های دائمیپوشش تاجی گونهکه  کرداعالم 

این کاهش در بين  ه وکاهش یافت درصد 40 ی حدودکخش
ه درصد نوسان داشت 95تا  26از  ی مورد مطالعههاگونه
 .است

هاقليمی ب هایدر مجموع دو عامل چرای دام و نوسان
ویژه تغييرات ميزان بارندگی ساالنه و بارندگی فصل رویش 

ثير را بر تغييرات خصوصيات پوشش گياهی أبيشترین ت
مقادیر تاج پوشش و توليد علوفه مانند مراتع مورد مطالعه 

نتایج آزمون گياهان و گرایش و وضعيت مرتع داشتند. 
نه دگی ساالهمبستگی و رگرسيون نشان داد که ميزان بارن

و بارندگی فصل رویش بيشترین همبستگی مثبت را با 
تغييرات ميزان تاج پوشش و توليد علوفه گياهان منطقه 

فاکتورهای کربن آلی، فسفر، پتاسيم در داشتند و بعد از آن 
 تاج پوشش و هایی با نوسانیو نيتروژن همبستگی باال

( 1980) همکاران و Newbauer. دیده شدتوليد گياهان 
 ببس بارندگی افزایش چند هر که بيان کردنددر این رابطه 

 این شود امامی منطقه گياهان بيشتر در توليد رفتن باال
 .نمایدمی عمل متفاوت مختلف هایخاک در افزایش

گرایش در مراتع چرا شده منطقه به دليل چرای سنگين و 
و آثار آن در وضعيت پوشش  بودمنفی  اًآزاد دام عمدت

ها تخریب پوشش در خشکسالی .استگياهی مشهود 
ها به دليل در ترسالیاما  داردگياهی سرعت بيشتری 

ویژه افزایش پوشش یکسالههافزایش توليد علوفه مرتع ب
ها، از شدت فشار چرا و تخریب پوشش گياهی کاسته شده 

 کيب گياهیترمنفی تغييرات شود. و وضعيت مرتع بهتر می
ان جایگزینی گياه)در سایت چرا شده نسبت به سایت قرق 

روند این و  هبودمشهود ( مهاجم با گياهان خوشخوراک
در منطقه قرق  بود. های مطالعه ملموسطی سال يراتيتغ

 وقرار داشت در حالت متوسط  اًمرتع عمدت وضعيتنيز 
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 Gheitooriو  Heshmati .بودمثبت اغلب گرایش مرتع 
( بر نقش قرق درازمدت مرتع در بهبود کيفيت و 2021)

افزایش بازدهی پوشش گياهی در نهایت پایداری خاک و 
غيير تبارندگی نقش زیادی در د. کردنکيد أمراتع تحت قرق ت

قرق دارد و در خشکسالیوضعيت و گرایش مرتع در منطقه 
( وضعيت و 1400سال پایانی مورد مطالعه )سال مانند ها 

مانند خاک  ییمقدار عناصر غذا .شدتر گرایش مرتع ضعيف
ز سایت ا بيشتر کربن، ازت، فسفر و پتاسيم در سایت قرق

دليل  و بودچرا شده و در پای گياهان بيشتر از بين گياهان 
مثبت پوشش گياهی و الشبرگ بر خاک موضوع تأثير این 

 شتغييرات فسفر با تغييرات توليد و پوشرابطه . استمرتع 
 نيسترسد بيشتر آماری بوده و ماهيتی گياهی به نظر می

وليد ت هایهمبستگی بارندگی و کربن آلی خاک با نوساناما 
و  Mirzaeeو درصد پوشش گياهی قابل انتظار بود. 

Tarnian (2020 اعالم )دند که ماده آلی، نيتروژن، فسفر، کر
ا بر ثير رأپتاسيم و هدایت الکتریکی خاک بيشترین ت

 .دارندوصيات پوشش گياهی مناطق قرق و تحت چرا خص
 

 مورد استفاده منابع
- Akbarzadeh, M., 2005. Investigating vegetation 

changes in and out of Rude-Shure exclosure. Iranian 

Journal of Rangeland and Desert Research, 12(2): 

167-188 (In Persian). 

- Arzani, H., 1994. Some aspect of estimating short term 

and long term rangeland carrying capacity in the 

western division of new though- wales Ph.D. thesis. 

University of New South Wales. Australia. 

- Arzani, H. and Abdollahi, J., 2005. Investigating the 

process of changes in rangelands in a 5-year period in 

Yazd province. Iranian Journal of Rangeland and 

Desert Research, 12(3): 263-286 (In Persian). 

- Arzani, H. and Abedi, M., 2014. Rangeland Assessment 

- Audit and Monitoring, Tehran University Press, 224 

pages (In Persian). 

- Asadiyan, GH., Akbarzadeh, M. and Sadeghi Manesh, 

M., 2009. Investigation of changes in vegetation 

cover of Nahavand rangelands in grazing and 

exclosure conditions. Iranian Journal of Rangeland 

and Desert Research, 16 (3): 352-343 (In Persian). 

- Baghestani Meybodi, N. and Zare, M., 2007. 

Investigation of rainfall relations and production of 

annual forage in Step rangelands of Poshteh-Kuh area 

of Yazd province. Research and construction in 

natural resources, No. 75. (In Persian). 

- Bork, E. Thomas, W.T. and McDougall, B., 2001. 

Herbage response to precipitation in central Alberta 

boreal grasslands. Journal of Range Management, 

54:243-248. 

- Duncan, D. and Wood Manse, R.G., 1975. Forecasting 

forage yield from precipitation in California's annual 

rangeland, Journal of Range Management, 28:152-

158. 

- Ehsani, A., Arzani, H., Farahpour, M., Ahmadi, H., 

Jafari, M., Jalili, A., Abasi, H.R., Azimi, M.S. and 

Mirdavoudi, H.R., 2007. The effect of climatic 

conditions on range forage production in steppe 

Rangelands, Akhtarabad of Saveh. Iranian Journal of 

Rangeland and Desert Research, 14 (2):249-260 (In 

Persian). 

- Heshmati, M. and Gheitoori, M., 2021. The role of long-

term rangeland exclosure on improving some 

physical and chemical properties of soil and its 

stability. Soil Research (Soil and Water Sciences), 

35(1): 15-27 (In Persian). 

- Koc, A., 2001. Autumn and Spring drought periods 

affect vegetation on high elevation Range land of 

Turkey. Journal of Range Management, 54:622-627. 

- Le Houerou, H.N. and Hoste, C.H., 1977. Rangeland 

production and annual rainfall relations in the 

Mediterranean basin and in the African Sahelo-

Sudanian Zone. Journal of Range management, 

30:258-264. 

- Martin, M.H.J.R. and Ibarra, F., 1995. Climatic effects 

on buffelgrass productivity in the Sonoran desert. 

Journal of Range Management, 48:60-63. 

- McKeon, G.M., Stone, G.S., Syktus, J.I., Carter, J.O., 

Flood, N.R., Ahrens, D.G., Bruget, D.N.C., Chilcott, 

R., Cobon, D. H., Cowley, R. A., Crimp, S.J., Fraser, 

G.W., Howden, S.M., Johnston, P.W., Ryan, J.G., 

Stokes, C.J. and Day, A.K., 2009. Climate change 

impacts on Australia's rangeland livestock carrying 

capacity. A review of challenges, The Rangeland 

Journal, 31(1):1-29. 

- Mesdaghi, M., 2015. Range management in Iran. 

Publications of Sajjad Technology University. 326 p. 

(In Persian). 

- Mirzaee, A. and Tarnian, F., 2020. Comparison of 

vegetation and soil characteristics in two areas of 

enclosed and under grazing (Case study: Northeast of 

Delfan-Lorestan). Journal of Rangeland,14(2): 171-

182 (In Persian). 
- Moghaddam, M., 2016. Rangeland and Range 

management. Tehran University Press. 545 p. (In 

Persian). 
- Muir, S. and Mc Claran, M.P., 1997. Rangeland 



 397 3شماره  29تحقيقات مرتع و بيابان ایران جلد نشریه علمی 

Inventory, Monitoring, and Evaluation, 

http://Rangelandswest.org/az/ inventory 

monitoring/index.html. 
- Newbauer, J.J., White, L.M., Moy, R.M. and Perry, 

D.A., 1980. Effects of increased rainfall on native 

forage production in Eastern Montana. Journal of 

Range management, 33(4):246-250. 

- Omar, S.A.S., 1990. Influence of precipitation on 

vegetation in the rangelands of Kuwait. Proceeding of 

the second international conference on Range 

management in the Persian Gulf. Kuwait: 126-138. 

- Sharifi, J. and Akbarzadeh, M., 2016. Investigation of 

the effect of exclosure on vegetation change and 

restoration of rangeland suitability index species in 

Ardabil province. Journal of Rangeland, 10(4): 376-

385 (In Persian). 

- Sharifi, J., Shahmoradi, A., Allahverdi, A. and D. 

Mohammadi. 2017. Vegetation monitoring of semi-

steppe rangelands of Ardabil province, Rangeland 

Journal, Pages: 283-293 (In Persian). 

- Wylie, B.K. and Southward, G.M., 1992. Estimating 

herbage standing crop from rainfall data in Niger. 

Journal of Range management.45:277-284. 



Iranian Journal of Range and Desert Research, Vol. 29 No. (2)  398  

  
The effect of exclosure and climate changes on vegetation characteristics  

in the saline habitats of Meyghan playa margin, Arak, Iran 
 

A. Farahani1*, A. Eftekhari2, H. Mirdavoodi3 and G.H. Goodarzi4 

 

1*- Corresponding author, Research Instructor, Research Division of Natural Resources, Markazi Agricultural and Natural Resources 

Research and Education Center, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Arak, Iran, E-mail: 

Ali.farmahini@ut.ac.ir 

2- Assistant Proffessor, Research Division of Rangeland, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research 

Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran 

3- Associate Proffessor, Research Division of Natural Resources, Markazi Agricultural and Natural Resources Research and Education 

Center, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Arak, Iran 

4-Assistant Proffessor, Research Division of Natural Resources, Markazi Agricultural and Natural Resources Research and Education 

Center, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Arak, Iran 

Address: Markazi province, Arak, Markazi Agricultural and Natural Resources Research and Education Center 

 

Received: 01/25/2022              Accepted: 05/08/2022 

 

            Abstract 

Continuous degradation of vegetation and rangeland soil is mainly due to natural or human factors 

such as overgrazing; thus, it is necessary to know the extent of changes in rangeland ecosystems 

and their causes for rangeland management. Based on this, the trend of vegetation changes and 

soil indices in two exclosure and grazing sites in the Meyghan desert rangelands of Arak were 

studied from 2017 to 2021. At each location, to measure plant parameters such as cover percent, 

density, and yield, the random-systematic sampling method was used along six transects at 

distances of 100 m from each other, and soil sampling was also done during vegetation survey 

transects. The results showed that the percent of canopy cover of vegetation in the grazed site 

during the census period ranged from 23.43 to 28.67% and in the exclosure site from 32.8 to 40% 

in different years. The average total forage yield during the census period ranged in the exclosure 

site from 174.6 to 203.5 kg/ha and in the grazed one from 117.2 to 139.1 kg/ha in different years. 

The highest values of canopy cover and annual forage yield were observed in the rainiest of the 

year 2019, with 490 mm of rainfall, and the lowest values of the mentioned parameters in the least 

rainy year, 2021, with 223 mm of annual rainfall. Rangeland's condition by the four factors 

method has varied from weak to good in the exclosure site and from poor to moderate in the 

grazing one in different years. Rangeland trend in different years in the exclosure site has been 

positive or fixed, and in the grazing one has been negative. Examination of soil indices showed 

that during the evaluation period in the exclosure and the grazed site, changes in organic carbon, 

potassium, and nitrogen indices were significant (p<0.05), and changes in other indices were not 

significant. The regression test results showed that the amount of annual rainfall and rainfall of 

the growing season had the highest positive correlation with changes in canopy cover and forage 

yield of plants. After that, organic carbon, nitrogen, phosphorus, and potassium factors showed a 

high correlation with fluctuations in canopy and plant yield. In general, livestock grazing and 

climatic fluctuations, especially changes in annual rainfall had the highest impact on changes in 

vegetation characteristics of the studied rangelands. 

 

Keywords: Forage yield, Markazi province, range management, rangeland monitoring, rangeland 

trend.  
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