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 چکیده
از منااطق حوضه آبخیز زوجی گنبد است. ای های تراکم، تنوع و غنای گونهارزیابی اثر قرق بر کیفیت مراتع گنبد شهر همدان با استفاده از شاخص هدف از این تحقیق،

تعیین  متر جهت 100 با فاصلهمتری  1000پنج ترانسکت  شده تحت چرای احشام )گوسفند و بز( می باشد.منطقه دیگر در خارج از منطقه حفاظتو ساله  20تحت قرق 
ای به وسیله شاخص تنوع تنوع گونه گونه در پالت،های یکای  با شمارش تعداد پایهتراکم گونهطق در نظر گرفته شد. اطور تصادفی در منبهپوشش گیاهی خصوصیات 

داری بار قرق اثر معنی های آماری مشخص شد کهجزیه و تحلیلت باهای موجود در هرپالت محاسبه شدند. ای با شمارش تعداد گونهویناار و غناای گوناه -شااانون
تنوع گونه  داشت.داری معنیای افزایش تنوع و غنای گونه (II و Iخوراک )کالس گیاهان خوشدر منطقه قرق  ای می گذارد.ای و غنای گونهای، تنوع گونهتراکم گونه

گونه  626/11داشت و از داری معنیمقدار غنای گونه ای نیز در منطقه چراشده کاهش  افزایش یافت.236/2 در منطقه قرق به مقدار  798/1 از ای در منطقه چراشده 
، خصوصیات پوشش گیاهی در مسایر تاوالی و رسایدن باه قرقنتایج بیانگر آن است که در منطقه  رسید.گونه در مترمربع  253/9به مقدار  ،قرقدر منطقه  در مترمربع
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Abstract 

The purpose of this study was to evaluate the impact of the enclosure on the quality of gonbad rangelands in 

Hamedan using density, diversity and species richness indices. Gonbad watershed is One of these areas is a 

protected for 20-year-old, another area outside the Protected Area under the grazing of livestock (sheep and 

goats). 5 transects of 1000 meters  with a 100 m distance were randomly assigned to determine vegetation 

characteristics. The species density was calculated by counting the number of bases in the plot, the species 

diversity was calculated by the Shannon-Wiener diversity index and species richness counting the number of 

species in each plot. After analyzing, it was determined that the enclosure has a significant effect on species 

density, species diversity and species richness. Generally, palatability plants (Class I and II) and diversity and 

richness of the species were significantly increased in the protected area. Species diversity in the grazed area 

increased from 1/798 in the protected area to 2/236. There was a significant decrease in the amount of species 

richness in the affected area, and from 11.626 species per square meter in the protected area, it reached 9.253 

species per square meter. The results indicate that the specimen area has been enclosed with exclosure, 

vegetation characteristics in the path of sequencing and achieving ideal conditions. 
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 مقدمه
 هستند ارزشمندی هایسرمایهمثابه به کنونی جهان در محیط زیستی منابع

لذا در  بگیرد، قرار انسان اساسی هایتالش یزمره در باید هاآن از حفاظت که
 مختلف خدمات که طبیعی منابع حفاظتی یگذارارزش های اخیرسال

موردتوجه  نمایند،می فراهم هاانسان برای را زیستی و محیط اقتصادی
 که دارد داللت موضوع این بر ستیزطیمح اقتصاد امروزه. است قرارگرفته

 هر در تغییری نوع هر و است اقتصاد از یریناپذییجدا بخش ستیزطیمح
 مخرب عوامل شد. خواهد دیگری بر یراتیتأث ایجاد باعث دو این از یک
 یچرا ،یسوزآتش مدت،یطوالن یهایسالخشک مانند یانسان و یعیطب
 عوامل از یمحصولتک یهابومزیست لیتبد و بیتخر دام، یراصولیغ

 و نیترمناسب .(1393دیگران، و  وندینیز) .است یاگونه تنوع دکنندهیتهد
 ،زودرس علفزارو بازگرداندن  مراتع یچرا تیریمد یبرا روش نیترمعقول

 3، ویگلیزو و آمابیل2،2019، آندروود2019، 1) ایکسوبی و ژانگ .است قرق
(که جهت دستیابی به پایداری اکوسیستم های طبیعی در سراسر جهان 2019،

، 5، فیلهو و همکاران2016، 4استفاده قرار می گیرد.) ابراهیمی و همکارانمورد 
 رییتغ باعث اکولوژیکی هایآشفتگی از یکی عنوانبه، چرا (  چون که 2019

از طرفی قرق سبب  .گرددمیپوشش گیاهی مراتع و  خاک خصوصیات در
ی هاگونهو باعث توسعه  خوراکخوشی هاگونهافزایش فراوانی و غنای 

( و نیز عامل افزایش کربن آلی، 2015 ،دیگران و 6یلیالرواو) علفی گشته
می  PHکربن آالینده ذرات، کل نیتروژن، نیتروژن آلی، پتاسیم و 

بر خصوصیات  اثر قرقمطالعه نیز به  نیدر ا( 7،2019شود.)ویگلیزو و وازکویز
روند تغییرات  توانیمآن  جیاز نتاپوشش گیاهی منطقه پرداخته شده است که 

 جانبههمهی بررس موردمتقابل چرای دام و پوشش گیاهی منطقه را  راتیتأثو 
ارزیابی اثر قرق بر کیفیت مراتع گنبد با استفاده از شاخصبنابراین، ؛ قرارداد

 تواندیم خشکمهیعنوان یک مرتع نبه ایهای تراکم، تنوع و غنای گونه
 سبک، یچرا تحت قرق، مناطق نیب باشد. کمک شایانی در این زمینه داشته

و  وندینیزرد)دا وجود تفاوت یاگونه یغنا و تنوعازنظر  نیسنگ و متوسط
( 2016و دیگران،  8ژائو( چرای حیوانات احتماالً سبب کاهش )1393دیگران، 

و چرای سنگین  شودیممراتع  یهابومزیستتنوع زیستی گیاه در  شیافزا ای
منجر به کاهش تولید درصد تاج پوشش و نسبت برگ به ساقه شده )نیکو و 

 در یاگونه، تنوع و غنای خوراکخوشی هاگونهتراکم ( و 1395همکاران، 
 یبهادر) ی اهلی استهادامبیشتر از چرای  وحشاتیحچرای  مورد

شونده شده و  چرای مفرط دام در منطقه باعث هجوم گیاهان زیاد .(1396،فر
)نظری و  چرای متعادل باعث افزایش معنی دار گندمیان می شود

 که است بوده همراه یمثبت اثرات با وحشاتیح یچرا. (1394همکاران،
 یچرا منطقه در طیشرا بهبود در تواندیم بخش نیا درشده اعمال تیریمد
(. همچنین چرای دام 1393دیگران،  و یجعفر)رد یگ قرارمدنظر  یاهل دام
تواند روابط بین پوشش گیاهی و عناصر غذایی )کربن و نیتروژن( خاک را می
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نسبت به  چرا شدهتوده و تاج پوشش گیاهی در مراتع یستزتغییر دهد. و 
 (9،2015.) لی وآناهش دهدکداری معنی طوربهمراتع قرق شده را 

مرتعی  بومزیستدر ای برداری بر تنوع و غنای گونهشدت بهرهدر بررسی اثر 
شوراب استان گلستان، سه رویشگاه متفاوت مرجع )قرق(، کلید )چرای 

( 1393متوسط( و بحرانی )چرای شدید( که توسط باغستانی فر و همکاران )
های تنوع و مقدار عددی تمامی شاخصانجام شده به این نتیجه رسیدند که 

از منطقه مرجع )قرق(  کمتر منطقه بحرانی با توجه به چرای شدید، غنا در
بوده است. همچنین، اعمال چرای متوسط عاملی منفی در کاهش تنوع گیاهی 

 .است نشده شناخته

 منطقه مورد مطالعه

 موقعیت جغرافیایی منطقه موردمطالعه
هکتار در طول  290حوضه آبخیز زوجی گنبد با مجموع مساحتی نزدیک به 

ثانیه  17دقیقه و  42درجه و  48ثانیه تا  5دقیقه و  41درجه و  48جغرافیایی 
درجه  34ثانیه تا  16دقیقه و  41درجه و  34درجه شرقی و عرض جغرافیایی 

 35در  کیلومتری جنوب شرقی همدان و 28ثانیه در  31دقیقه و  42و 
(. در منطقه چرا شده 2-3است)شکل  شدهواقعمالیر  -کیلومتری جاده همدان

)اداره فنی  تعداد محدودی گراز وجود دارد. چراشده در منطقهاحشام اهلی و 
برگه  اساس بر مطالعات اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان(

از شمال به  مطالعه موردتشخیص اداره کل منابع طبیعی استان همدان، مراتع 
ی، الفاوت و کند شاهبه اراضی  جنوب ازکورکهریز و سیاه کمر،  اراضی معروف

به اراضی روستای  آق تپه و از غرب به اراضی روستای  شرق ازقلی کندی، 
 یزداریآبخ و یعیطب منابع کل اداره مطالعات یفن اداره)گرددیمسردره محدود 

 .(همدان استان
 

 
 

 موقعیت جغرافیایی حوضه آبخیز گنبد همدان: 1 شکل
 

 
 

 های فرسایش حوضه آبخیز گنبد، همدان:  نقشه شکل2شکل 
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 :  نقشه جهت شیب حوضه آبخیز گنبد، همدان3شکل 
 

 گیری:روش نمونه
 و یتوپوگراف یهانقشه اساس بر چراشده و قرق تیسادو  1397در بهار سال 

در شمال حوضه و سایت قرق در  چراشدهسایت . ندشد انتخاب یدانیم یبررس
، ورود و خاروج دام در چراشدهحوضه  ریدر ز جنوب حوضه قرار داشت.

چارای  ،1381حوضه قرق از سال  ریسراسار فصال چرا آزاد بوده و در ز
از میانه مهرماه یعنای پاس از رسیدن  کهیطور. بهردیگیپایاان فصل انجام م

فصل رشاد و تنهاا بارای زمان کوتاهی نزدیک و پخش شدن بذرها، در پایان 
پوشش  یبردارنمونه. شوندیها برای چارا باه حوضاه وارد میک ماه، دام

که  صورتنی. بدصورت گرفت یک تصادفیستماتیس روش اساس بر یاهیگ
( در قرق و چراشده) منطقه هر در یتصادفطور به متری 1000ترانسکت  پنج

متر بر  100سیستماتیک در هر  صورتبه، سپس پالت اندازی شد گرفتهنظر 
 برایدر دو منطقه  1×1پالت  100 درمجموع ها صورت گرفت.روی ترانسکت

ی پوشش گیاهی استفاده و پارامترهای اولیه فیو کبرآورد فاکتورهای کمی 
( ایغنا، تنوع و تراکم گونهمحاسبه خصوصیات پوشش گیاهی ) برای ازیموردن

در تمام پالت ها اسامی گیاهان موجود در هرپالت و  .شدی بردارادداشتی
درصد پوشش هریک از آنها، درصد الشبرگ، درصد سنگ وسنگریزه و درصد 

 فرم های مخصوص یادداشت شد. در خاک لخت به صورت نظری برداشت و
قائم از پالت تهیه شد  نسبتاًدر هر پالت پس از ثبت مشخصات، یک عکس 

 اجزای اصلی پرداخته شد. ترقیدقبه بررسی 

 وتحلیل داده هاروش تجزیه

 1یاگونهتراکم 
برحسب فراوانی هرگونه در مترمربع موردمحاسبه قرار گرفت ی اتراکم گونه

   (1379 ،یلرستان زاده ینتیز) یاگونه تراکم شاخص (.1رابطه )
 

(1 )                                                  D=N/A 
D (سطح واحد در تعدادی )اگونه: تراکم 
N :(تیجمع) تعداد 
A :منطقه مساحت 
در  هاگونهدر منطقه قرق، تراکم را برای هریک از  ذکرشدهبه فرمول  با توجه

را  هاپالتدر همه  هرگونه آمدهدستبههر پالت حساب کرده، سپس مقادیر 
عدد بود، تقسیم  100ی آن منطقه که هاپالتباهم جمع کرده و بر تعداد 

آید.  به دستپایه بر مترمربع در آن منطقه  برحسب گونهآنکرده تا تراکم 
 هرگونهتراکم  تیدرنهانیز انجام داده و  چراشدههمین فرایند را برای منطقه 

                                                           
1 Species Density 

شد)بهادری  سهیمقا غیرجفتی، tآزمون  بر اساسرا در دو منطقه با یکدیگر 
 (.1396فر، 

 1یاگونهتنوع  -1
(2)                                            H′= - Σ Pi×LnPi 

′H: نااریو -شااانون تنااوع شاااخص    Pi :گونه ینسب یفراوان i    
 (ln) عدد آن یعیطب تمیلگار

i = 𝑃𝑖 گونه ینسب یفراوان                  (3) =
پوشش گونه مورد نظر

پوشش کل
        

(Tramer ، 1969). 
ای در دو تنوع گونهجفتی، غیر tآمده از آزمون دستبه هایدادهاساس نتایج  بر

که در منطقه طوریمتفاوت بود، بهداری معنیطور ناحیه قرق و چراشده، به
 (.1بود )جدول 798/1 چراشدهو در منطقه  236/2قرق این میزان 

 

و  1جدول ایج  قرق و  منطقه دو ی دراگونهتنوع  مقایسه: نت

 جفتیغیر t آزمون از استفاده باچراشده 

 سطح
 داریمعنی

انحراف 
 معیار

 میانگین
 منطقه

 موردمطالعه
 

000/0 
26/0 

22/0 

236/2 a 

798/1 b 

 قرق

 چراشده

 تنوع

 شانون
 نریوا

 

داری و حروف ی عدم معنیدهنده( مشابه نشانbو  aحروف الفبای )
 .است 01/0در سطح  موردمطالعههای دار بودن شاخصغیرمشابه بیانگر معنی

حاکی  قرق و چراشده منطقه دو در نریوا شانون تنوع شاخص نیانگیم سهیمقا
)در سطح داری معنیکاهش  چراشدهی در مناطق اگونهاز آن است که تنوع 

و  هیرویب ( داشته است. این کاهش تنوع ممکن است به علت چرای01/0
ی اگونهی صورت گرفته باشد. و نتیجه آنکه، قرق با تنوع زیربرنامهبدون 

 ی مستقیم دارد.مراتع رابطه

 2یاگونهغنای 
بدون در نظر گرفتن )ی پالت هاگونهبرای محاسبه غنای گونه ای، فقط تعداد 

نتایج حاصل از  (.1392و دیگران،  )زارع کیافراوانی هرگونه( شمرده شد
اکسل  افزارنرمی حاصل از مطالعات فلورستیک در هاداده لیوتحلهیتجز

درصد  23/33منطقه چندساله،  اهانیدرصد گ 54/58آن بود که  کنندهانیب
رویشی یک و  یهابا فرمدرصد دوساله و مابقی گیاهان  82/1، سالهکی

 با 3یکاسن رهیاز ت اهانیحضور گ انیم نیدر ا بودند. چندسالهدوساله، دو و 
 28/11با  5نهیگرام رهیدرصد، ت 41/13 با 4انینخود رهیت ریدرصد، ز 85/15

بیشترین  درصد 31/7با   7خکیم رهیت و درصد 14/9با   6انینعناع رهیت ،درصد
، Linaceae یهارهیاز ت گیاهان اند وخود اختصاص دادهرا به  فراوانی

Juncaceae ،Iridaceae ،Onagraceae ،Fumeriaceae ،
Salicaceae ،Tamaricaceae درصد کمترین فراوانی را  3/0 هریک با

 و چندگونهی گیاهی مرتعی هاگونهحضور  (.1مطالعاتی دارند)جدول در حوزه
، زالزالک وحشی و زرشک هادر آبراههای، شامل درختچه گز درختی و درختچه

                                                           
2 Species Richness  

3 Compositee 
4 Leguminoseae 

5 Graminae 

6 Labiateae 
7 Caryophyllaceae 
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ی درختی کاشته شده شامل درختان سپیدار، گردو و بادام هاو گونهوحشی 
اساس نتایج  بریاهی متنوعی را در حوزه گنبد ایجاد کرده است. ساختار گ

ای در دو ناحیه قرق و چراشده، غنای گونه (،3-4 جفتی )جدولغیر tآزمون 
که در منطقه قرق طوریتفاوت داشت، به (01/0)در سطح داری معنیطور به

 253/9این مقدار  چراشده گونه در مترمربع و در منطقه 626/11این میزان 
 (. 2گونه در مترمربع بود )جدول

 

ایج و  :2جدول قرق و  منطقه دو در یاگونه غنای مقایسهنت

 جفتیغیر t آزمون از استفاده باچراشده 

 سطح
 داریمعنی

انحراف 
 معیار

 میانگین
 منطقه

 موردمطالعه
 

001/0 
13/3 

42/2 

626/11 

a 

253/9 
b 

 قرق

 چراشده

 غنای
 یاگونه

 
داری و حروف ی عدم معنیدهنده( مشابه نشانbو  aحروف الفبای )

 .است 01/0در سطح  موردمطالعههای دار بودن شاخصغیرمشابه بیانگر معنی
 قرق و چراشده مورد منطقه دو در یاگونهغنای  شاخص نیانگیم سهیمقا

داری معنیکاهش  چراشدهی در منطقه اگونهآن است که غنای  دهندهنشان
بدان معناست که در منطقه قرق  آمدهدستبهداشته است. مقایسه نتایج 

ی نیز در این منطقه اگونهتنوع  ازآنجاکهی بیشتری حضور دارند و هاگونه
نتیجه گرفت که قرق  توانمیبیشتر از منطقه تحت چرای احشام است پس 

 ی مستقیم دارد.ارابطهی اگونهمراتع با غنای 
 

 گونه های مطالعاتی در حوزه قرق )پایه در مترمربع(: تراکم 1نمودار 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 : درصد پوشش گیاهان در حوزه قرق2نمودار

 روش های مورد استفاده
های موردمطالعه پالت ، درصد پوشش گیاهان موردمطالعه در1 شکل در 

 47/12) شده است. بر این اساس گیاه بروموس تومنتلوسارائهحوزه قرق 
 27/3) درصد(، چوبک 12/4) درصد(، اسپرس 37/3) گون خارداردرصد(، 

 37/0) درصد( بیشترین درصدپوشش گیاهی وگیاهانی چون پتروسفالوس
درصد( کمترین درصد پوشش  27/0) درصد(، گل قاصد 1/0) درصد(، کاسنی

 آمدهدستبهنتایج  اساس بر .اندخود اختصاص دادهگیاهی درحوزه قرق را به
 (،درصد 52/4) اسبگیاه یال  ،شده چرا( از پوشش گیاهان منطقه 3شکل )

بیشترین و گیاه  از (درصد 87/2) بروموسو گیاه ( درصد 35/4) زردگیاه گون 
تراگوپوگون، اسپرس و یوالفک از کمترین میزان پوشش در میان گیاهان 

 ، برخوردار است.شدهیبررس

 

 شده چرادر حوزه  مطالعه مورددرصد پوشش گیاهان : 3نمودار

 

 

 
 (: تراکم گونه های مطالعاتی در حوزه چراشده )پایه در مترمربع4نمودار

 
 

گیاه  ،شده چرا( از تراکم گیاهان منطقه 4)نمودار  آمدهدستبهطبق نتایج 
پایه در  92/0) ومیوسرسگیاه یال اسب  (،پایه در مترمربع 52/1) چوبک

از بیشترین و گیاه ( پایه در مترمربع 87/0) والیاسکار اهیگ و( مترمربع
پایه در مترمربع از کمترین میزان  02/0پتروسفالوس، رابدوسادیوم، سنتوراو با 

 آماری لیوتحلهیتجزدر  برخوردار است. موردمطالعهتراکم در میان گیاهان 
 آزمون باها داده بودن نرمال ابتدا آماری تحلیلهرگونه  انجام از قبلها داده

 بودن همگن همچنین ،گرفتند قرار یموردبررس 1اسمیرنوف -کولموگروف
 یموردبررس 2لون واریانس همگنی آزمون باها داده واریانس مقادیر باها داده

یبرا .شد گرفته نظردر  01/0و  05/0 معادلنیز  یداریمعن سطح. قرارگرفته

                                                           
1 Smirnov-Kolmogorov 
2 Levene 
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 یغنا و تنوع ،تراکم) یاهیگپوشش  اتیبر خصوص دام یچرا اثرات سهیمقا
 یجفتغیر t آزمون از جداگانه قرق و چراشده مناطق از کی هر در ی(اگونه

 آن( حاکی از 4و 2بررسی نتایج )جداول .(1396)بهادری فر، شد استفاده
 و خوراک()خوش II و Iگیاهان کالس  عموماً است که در منطقه قرق 

بیشتری نسبت به منطقه چرای  تراکم )گرامینه( یانگیاهان تیره گندم
 ریغ) IIIگیاهان کالس مورد چرای احشام نیز  منطقه در داشتند. چراشده
ی تراکم بیشتری داشتند که این عامل ابوتهی هاگونهو  (خوراکخوش

صورت گرفته باشد. همچنین  هیرویبمنفی ممکن است به علت چرای 
 کاهش و یتیجمع ساختار توان کاهش ی شدیدچرا نتایج نشان داد که

 تاگردد می سبب ، سپسدارد همراه به راخوراک خوش یهاگونه قدرت
 تیجمع و کند دایپ شیافزا چرا برابر در مقاوم یهاگونه دسترس در منابع

 سببخوراک خوش اهانیگ برگ حذف که رایز بگذارد، یفزون روبهها آن
 قدرتافزایش  باعث تیدرنها وگردد می یمغذ منابع به یابیدست کاهش

نتیجه گرفت که قرق مراتع با  توانیمبر این اساس  .شودیها مآن یرقابت
ی هاگونهرابطه مستقیم و با  خوراک()خوش II و Iکالس ی هاگونهتراکم 

 رابطه عکس دارد. (خوراکخوش ریغ) IIIکالس 

 مورداستفاده یافزارها نرم
اس و 2016نسخه  1اکسل یافزارهانرم در یآمار یهالیوتحلهیتجز هیکل
 .شد انجام 16 نسخه 2اساسپی
 

 بحث و نتیجه گیری

تیره  37گونه گیاهی و  328ی میدانی صورت گرفته، هایبررسدر  
و  لخت خاک بود، قرارگرفتهمناطقی که مورد چرای احشام شناسایی شد. و 

بیشتری نسبت به منطقه قرق داشت. همچنین در مناطق قرق  الش برگ
) احمدی شده تاج پوشش بیشتری نسبت به مناطق چراشده وجود داشت.

قرق باعث بهره وری در عملکرد تاج پوشش  و  (1395سیرت و همکاران، 
 مطالعه بااست. که  چرا شدهمیزان نیتروژن خاک نسبت به مناطق 

 فریبهادرهای یافتهنتایج  ( تطابق دارد.2019) 3ایکسوبی و اینشی ژانگ
نسبت  خوراکخوشهای و گونه یعلف اهانیگ نسبتنشان داد که  (1396)

است که با نتایج  چرا شده تیسا از شتریب قرق منطقه درها کل گونهبه
چرا شامل مصرف مواد گیاهی از جمله  مطالعه حال حاضر هم خوانی دارد.

( و می تواند فصل رشد 2019،  4است.)آندروودکل محتویات گیاهی 
 کاهش ،چرا از پس راتییتغ(2019، 5گیاهان را گسترش دهد.)شارپ و کنی

 همراه به راخوراک خوش یهاگونه قدرت کاهش و یتیجمع ساختار توان
 چرا برابر در مقاوم یهاگونه دسترس در منابع تا گرددیم سبب که دارد
درصد ، یعنی بگذارد یفزون به روها آن تیجمع نهایتو در  کند دایپ شیافزا

و نیز  افتهیشیافزادر مراتع با چرای متوسط  خوراکخوشی هاگونه
بیشترین میانگین ماده خشک اندامهای گیاهی در چرای سبک و کمترین 

 و نتایج در چرای سنگین مشاهده شد که با نتایج مطالعه حال حاضر
 نیانگیم سهیمقانتایج  مطابقت دارد. (1394)قربانی و مشکوری مطالعات 

حاکی از آن  شده چراقرق و  منطقه دو درنیز  نریوا -شانون تنوع شاخص
)ژانگ داشته داری معنیکاهش  چرا شدهی در منطقه اگونهاست که تنوع 

و چرای کم در افزایش تنوع گونه ای موثر است و این ( 2018،  6و دیگران

                                                           
1 Excel 

2 SPSS 
3 Xu Bi,. Xinshi Zhang 

4 Antony J.Underwood 

5 paul, sharp., leura, B.kenney 
6 Ruiyang Zhang, Chen Gu 

( تطابق دارد.  فرم رویشی 1395میرلشکری و همکاران)نتیجه با مطالعات 
گندمیان در مقایسه با سایر فرمهای رویشی در مناطق با مدیریتهای چرای 

(و قرق باعث 1396متفاوت اختالف معنی داری دارد )جعفری و همکاران، 
 منطقه دری اگونه(. تنوع 1396، فر یبهادرحفظ گونه های نادر شده است.)

ی اهلی هادامبیشتر از منطقه مورد چرای  وحشاتیحچرای  مورد
ی چرای طیمحستیزی هانهیهز(  2018،  7است.)مک چرینی و همکاران

یی شامل: از هانهیهزیی از چنین هامثالاست.  ریگچشم اریبسدام در منطقه 
ر دتغییر  ازجمله، بومزیستدست دادن تنوع زیستی، اختالل در عملکرد 

ی گیاهی و جانوری هاگونهمواد مغذی و تغییر در ساختار اجتماعی  چرخه
داری معنیطور ، بهچرا شدهای در دو ناحیه قرق و غنای گونه .گرددیم

جهات ( 1395)قربانی و مشکوریطبق نتایج مطالعات  تفاوت داشت.
جغرافیایی، شدتهای چرایی بر روی میانگین ماده خشک اندامهای گونه 
تاثیر معنی داری دارد و طول ریشه و ارتفاع هوایی گیاه با افزایش چرا، 

ابراهیمی و  کاهش یافته و از نظر کمی تاثیر منفی بر گیاهان داشته است. 
قرق، باعث ( در تحقیق خود به این نتیجه رسیده اند که 1394همکاران )

گشته و نیز اثر  IIIو  IIافزایش پوشش، تولید و تراکم گیاهان کالس 
مثبت بر روی خصوصیات خاک و پوشش گیاهی مرانع دارد. گونه های کم 

 Lilacinusو  brachyodontus Astragalus شونده مانند

Astragalus  در داخل قرق بیشترشده  77سال  نسبت به 85در سال
 ونده مانندگیاهان زیادش ولی

Centaurea,Leucocladum,upleurum,Plicantum,Hei

chrysum, L,verum Galium, vi rgat a  عموما کاهش
با اعمال قرق بهتر  IIIو   IIو  Iیافتند، کیفیت علوفه نیز از نظر کالس 

در تولید افزایش داشتند و تولید علوفه نیز  Iگردیده و سهم گیاهان کالس 
با نتایج مطالعه ما  که (1395یفی و اکبرزاده، افزایش داشته است)شر

( 1395میرجلیلی و همکاران ) مطالعه از حاصل نتیجه های مطابقت دارد.
که  داد نشانکه همسان با نتایج بدست آمده از این مطالعه بوده است نیز 

میزان درصد تاج پوشش گونه های گیاهی در داخل قرق نسبت به خارج 
درصد معنی دار بوده و میانگین پوشش های علفی  5قرق در سطح 

 30یکساله، چند ساله و بوته ای در داخل قرق نسبت به غیر قرق حدود 
غنای  کند که( نیز بیان می1396)فر یبهادردرصد افزایش داشته است. 

ی اهلی هادامبیشتر از منطقه مورد چرای  قرق مورد منطقه در یاگونه
 چرا شدهقرق و  منطقه دو در یاگونهغنای  شاخص نیانگیم سهیمقا است.
کاهش  چرا شدهی در منطقه اگونهآن است که غنای  دهندهنشان
و چرای سنگین موجب کاهش میزان انرژی  داشته است.داری معنی

متابولیسمی، درصد ماده خشک قابل هضم، تولید درصد تاج پوشش و 
نسبت برگ به ساقه در اندام هوایی درمنه شده است.)نیکو و همکاران، 

( نتایج نشان داد که مقدار عددی شاخص بحرانی با توجه به چرای 1395
( 1393با مطالعات باغستانی فر) شدید، کمتر از منطقه مرجع بوده است که

گیاهی، کیفیت  پوشش درصد شیافزا باعث منطقه از حفاظت مطابقت دارد.
گردد که با نتایج قرق می منطقه در ایگونهغنای ساختاری و   و کمیت

( 1395بر و همکاران )( و نگهدار صا2018) مطالعات لیائو و ای کالرک
 دارد . تطابق 

                                                           
7 Maccherini Simona, Marignani Michela 
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 منابع
، 6(. تاثیر قرق بر احیای خاک، غنا و تنوع گیاهی مراتع تفتان، مجله تحقیقات منابع طبیعی تجدید شونده، دوره 1394ابراهیمی، م.، خسروی، ح.، ریگی، م ) -

 .49-64، صفحه 22پیاپی 
شدت چرای دام بر تغییرات پوشش گیاهی در مراتع منطقه حفاظت شده بیجار. هفتمین کنفرانس ملی (. بررسی اثر 1397امانی، س.، جنیدی، ح.، کرمی، پ.،) -

 مرتع و مرتعداری ایران
(. بررسی تغییرات پوشش گیاهی تحت تاثیر چرای دام در مراتع قشالقی خزری. دومین همایش بین المللی و 1397ط.، طاطیان، م.، تمرتاش، ر؛)احمدی سیرت،  -

 ش ملی پژوهشهای محیط زیست و کشاورزی ایران، همدان، دبیرخانه دائمی همایش، دانشکده شهید مفتح.پنجمین همای
ای در اکوسیستم مرتعی شوراب استان برداری بر تنوع و غنای گونهشدت بهره(. بررسی اثر 1393اغستانی فر،م .، تمرتاش، ر.، حیدری، ق.ا.، و طاطیان، م.ر.) -

 13-22(:10)5. زیستحیطهای مپژوهشمجله گلستان. 
 مالیر، ایران. دانشگاه ارشد،کارشناسی نامهپایان .مراتع یاهیگ پوشش و خاک یها یژگیو بر یوحش و یاهل دام یچرا اثرات سهیمقا (.1396فر، ش. )بهادری -
گیاهی تحت تاثیر چرای دام در مراتع حوزه توف سفید، (. تغییرات تنوع و ترکیب گونه های 1396جعفری، ع.، رحیمی باغ ابریشمی، م.، طهماسبی کهیانی، پ؛) -

 .142-131، صفحات 15، شماره 8دوره مجله پژوهشهای محیط زیست،
 و هیتجز روش از استفاده با خاک و یاهیگ پوشش بر چراکننده دام نوع اثر یبررس .(1396)، ع.ا. انیمیکر، ر.، و تمرتاش، م.ر.، انیطاط، س.، یجعفر نیحس -

 .192-200(: 2)8نشریه علمی پژوهشی مرتع، . رهیمتغ چند لیتحل

گزارش عملکرد ایستگاه معرف و زوجی گنبد، همدان. ، معاونت آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری  1395رسولی، س.، شربتی، و.، پورحسین، ف.  -
 .63استان همدان، ص 

های گیاهی در مراتع نیمه استپی در شهرستان دره شهر. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد ( تاثیر شدت چرای دام بر تنوع گونه 1393زینی وند، ر.ا.) -
 اسالمی دانشگاه زابل ایران.

(. بررسی تاثیر قرق در تغییرات پوشش گیاهی و احیا گونه های شاخص مطلوبیت مرتع در استان اردبیل. نشریه علمی پژوهشی 1395شریفی، ج.، اکبرزاده، م؛) -
 .386-376، صفحات 4، شماره 10مرتع، دوره 

(. نقش مدیریت چرای دام بر خصوصیات پوشش گیاهی در مراتع ییالقی چهارباغ استان گلستان. 1395شیدایی کرکج، ا.، معتمدی، ج.، علیلو، ف.، سیروسی، ح؛) -
 .949-961، صفحه 4، شماره 69دوره  -منابع طبیعی ایران-مجله مرتع و آبخیزداری
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