
 

  

تغییر عملکرد پوشش گیاهی مراتع، تحت تأثیر عملیات اصالح بیولوژیکی 

 موردی: مراتع زالوآب آبدانان(  )مطالعۀ

 بهبهان)ص(  االنبیاءدانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی خاتم ؛الهام رضایی. 

 بهبهان ص()االنبیاء دانشگاه صنعتی خاتم ،دانشکدۀ منابع طبیعیاستادیار گروه مرتع و آبخیزداری ؛ *سمیه دهداری.   

 
 چکیده

ضر به ۀمطالع سي حا صالحي عمليات تأثير برر صل پوشش عملكرد بر مرتع ا ده کيلومتری جنوب غربي  ۀگياهي در مرتع زالو آب در فا

کاری انتخاب و در پاشي و کپهشهرستان آبدانان از توابع استان ایالم پرداخته است. در این مطالعه سه تيمار اصالحي شامل قرق، بذر
سایت شاهد انتخاب گردید که دو به دو مجاور هم بودند. نمونهکنار هر تيمار  صهایي به عنوان  صورت ت شش گياهي ب -ادفيبرداری پو

سي پالت یک متر مربعي انجام گرفت. پارامتر صد متری در  سكت  سه تران ستماتيک در طول  شامل )توليد، سي شش گياهي  های پو

با   spssهای به دست آمده توسط نرم افزار گيری شدند. دادهتراکم، درصد تاج پوشش، خاک لخت، سنگ و سنگریزه والشبرگ( اندازه

سه سایت اصالحي تجزیه و  ۀهر سایت اصالحي با شاهد و مقایس ۀآناليز واریانس به ترتيب جهت مقایس مستقل و t استفاده از آزمون

شش، توليد، تراکم گياهان  صد تاج پو شده موجب افزایش در صالحي انجام  شان داد که عمليات ا ست آمده ن شدند. نتایج به د تحليل 

و شاهد از  ياصالح یهاتیسا نيشاهد شده است و ب تیبه سا سنگریزه نسبت، خاک لخت و IIIو کاهش گياهان کالس  II و I کالس

 ۀواریانس یكطرفه و مقایسوو ۀهمچنين نتایج تجزیدرصوود وجود دارد.  کیدار در سووط  يذکر شووده تفاوت معن اتينظر خصوووصوو

 دهد.نشان مي %1  داری در سطاهي در سه سایت تيمار تفاوت معنيگيری پوشش گيهای خصوصيات مورد اندازهميانگين
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 . مقدمه1
لي  حيووات و رکن اصووو تر  نوان بسووو ع تع بووه  مرا

ستم سي شری اکو سزایي در حيات ب شكي، نقش ب های خ

شته و وسيع شكيل ترین نوع اکوسيستمدا های کشور را ت
 وضوووعيت که دهدمي نشوووان شوووواهد [.1] دهندمي

سب از مراتع برداریبهره ستفاد و نبوده منا  حد از بيش ۀا

[. 13گردد ]مي آن تخریب سبب مراتع، همواره ظرفيت از
 بر دام حد از بيش فشووار و نادرسووت برداریدر واقع بهره

 ضوروری، غير و ضوروری هاینياز رفع علت مراتع به روی

صادی، ستي، اقت شاورزی زی شر، موجب ۀغير و ک  تخریب ب

 و تخریب خاک است در این بين شده عرصه این روزافزون

دام مزید  چرای نادرست ۀمرتع به واسط در گياهي پوشش
[. پوشش گياهي اغلب مراتع ایران از 2بر علت شده است ]

برداری نادرسووت، دچار سووير قهقرایي دیرباز به دليل بهره
شووده و عالوه بر تهدید دامداری و توليدات دامي کشووور، 

امر و  این ۀفرسووایش خاک را در پي داشووته اسووت با ادام

تشووودید مداوم آن، مراتع به شوووكل غير قابل بازگشوووتي 
[. هرگاه به دالیل مختلف، تعادل 21تخریب خواهند شوود]

برداری مجاز رعایت نگردد، ابتدا پوشووش بين توليد و بهره
شده، ترکيب آن عوض مي ضعيف  سرانجام گياهي  شود و 

 های اصالح،رود، بنابراین در چنين حالتي برنامهاز بين مي

سع صيه مي ۀاحياء و تو صلي از 9گردد ]مراتع تو [. هدف ا
ای گياهي ویژه ۀاصوووالح و احيا مراتع دسوووتيابي به جامع

اسووت که گياهان آن برای دام میذی بوده، نسووبت به چرا 
سایش آبي و  سط  خاک را از فر شته و  حالت ارتجاعي دا

ید ] ما یک [. روش21بادی حفظ ن های اصوووالح مرتع 

ت برای جلوگيری از تخریب پوشوووش اسوووتراتژی مدیری
گياهي و حفظ عملكرد اکوسوويسووتم مرتع و بهبود کيفيت 

[. 9های اخير اسوووت ]خاک در سوووراسووور جهان در دهه
های تجدید های اصوووالح و احيا مراتع شوووامل روشبرنامه

های چرایي و قرق( و مصوونوعي حياط طبيعي )سوويسووتم

ته به )مرتع کاری، گاهي همراه با نزوالت ( اسووت که بسوو
وضووعيت پوشووش گياهي و شوورایط طبيعي منطقه یكي از 

ستفاده از هر ها انتخاب ميروش صورت و با ا شود. در هر 

 مبالغ سووواليانه مراتع احيای و اصوووالح منظور روش به

 هایپروژه که صوووورتي در شوووود ومي هزینه بسوووياری

 علمي، اصول بر منطبق و نشده درستي لحاظ به اصالحي

 نگيرد، عالوه انجام مردم مشارکت بر تكيه با و اجرایي فني

شدید بر ستمراتع، فاجعه نزولي سير ت  و محيطي های زی

دارد  دنبال به نيز را المالو بيت های مليسووورمایه اتالف

 هایپروژه از بسوووياری نهایي کلي هدف طور [. به10]

 و هاعملكرد ها،سووواختار به برگشوووت اکولوژیكي احيای

. [3اسووت ] شوورایط طبيعي به ماکوسوويسووت هایفرایند
بر روی  نقش عمليات اصوووالحي در زمينۀمطالعات زیادی 

ست. با مطالعه شده ا شش گياهي انجام  ای تحت عنوان پو

 عمليات تأثير تحت مراتع، گياهي پوشووش عملكرد تیيير

 مختلف مكانيكي اصالح عملياتدریافتند  مكانيكي اصالح

پارامتر بر تأثير نظر از ياهي هایعملكرد  كدیگر با گ  ی

فاوت ندداری معني ت جه با. دار تایج به تو قایسوووو ن  ۀم

سوود  مكانيكي عمليات دو که گردید مشووخ  ها،ميانگين

شترین فاروکنتور و مالتي سنگي  و افزایش در را تأثير بي
سبت گياهي پارامترهای عملكرد بهبود  تيمارها سایر به ن

 عنوان با دیگرتحقيقي  در[. 19] سيلوانا داشتندۀ منطق در
 پوشووش افزایش مرتع در اصووالحي عمليات تأثير بررسووي

 شووهرسووتان در باقر واقع چاه مرتع خشووک مناطق تاجي

ستان شاهرود  عمليات که اجرای گرفتند نتيجه سمنان ا

صالحي ست شده سبب مرتع ا شش که ا  52/2تاجي  پو

شبرگ  صد، ال صد افزایش، خاک لخت  48/2در و  8/4در
سنگریزه  صد کاهش یابد. آنان همچنين  3/0سنگ و  در

سبب افزایش تاج  بيان کردند که اجرای عمليات صالحي  ا

 یكسوواله هایگونه کاهش های چند سوواله وپوشووش گونه

ست ] شده شت آتریپلكس توأم 16ا [. در تحقيقي تأثير ک

ستان زنجان را بررسي  ۀبا عمليات ذخير نزوالت جوی در ا
ظر نوع و نسوووبت ترکيب کردند. آنان بيان کردند که از ن

ياهي اختالف معني قگ يات  ۀداری بين منط اجرای عمل

ۀ نتایج مطالع [.14شوواهد وجود دارد ] ۀاصووالحي و منطق
شان داد که کربن آلي خاک و  شمال چين ن سلندهای  گرا

متر در مناطق چرا سوووانتي 0-50نيتروژن خاک در عمق 
شدت چرای زیاد کمترین شترین و در مناطق با  شده بي  ن
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قدار بود ] گل [.22م یل اثرات جن کاری در در جنوب برز

درجنوب  نشان داد که مدیریت کنوني از مزارع اکاليپتوس
های مراتع ایجاد برزیل بسوووتر نامناسوووب برای توليد گونه

نایي مي کاليپتوس توا نات در مزارع ا کند تراکم دام و حيوا
به اطراف آن را تضوووعيف مي ظت دائم  فا ناطق ح ند م ک

ستي شبكه عنوان های اکولوژیكي برای حفاظت از تنوع زی

 [.20عمل مي کنند ]
شده و  سي طرحبا عنایت به مطالب ذکر  های لزوم برر

 ۀهای مختلف جهت رفع معایب و اداماصالح مرتع از جنبه
 بررسي تأثير سه عمليات حاضر به ۀها، مطالعمحاسن طرح

پوشش کاری بر خصوصيات پاشي و کپهاصالحي، قرق، بذر

 گياهي پرداخته است.

 . روش شناسی2
 مورد مطالعه ۀموقعیت منطق .1.2
صلۀمورد مطال منطقۀ  10 عه، به نام زالو آب ورگر در فا

کيلومتری جنوب غربي شهر آبدانان از توابع استان ایالم با 

يایي   هكتار، بين طول 150مسووواحتي حدود  های جیراف
های جیرافيایي عرضو   47 ° 20′ 50″تا   47 19° ′ ″55

ۀ قرار گرفته اسووت. منطق 33 ° 00′ 45″تا  °32 ′59 ″55

طرح به صوووورت تپه ماهور و کوهسوووتاني بوده و حداک ر 
متر  1030و حداقل آن  1270ارتفاع آن از سوووط  دریا 

شيب عمومي منطقه مي شد  صد و جهت عمومي  17با در
 آن شمالي جنوبي است.

 
 مورد مطالعه در ایران و استان ایالم موقعیت منطقۀ .1 شکل

 

 روش تحقیق .2.2
تأ يات اصوووالحي بر روی به منظور بررسوووي  ثير عمل

مورد مطالعه پس از  ۀهای پوشووش گياهي در منطقپارامتر

سایت صحرایي،  صالحي هایي که درآنبازدید  ها عمليات ا

توسووط  1382اری و قرق از سووال کپاشووي، کپهشووامل بذر
ست  ادارۀ صورت گرفته ا ستان آبدانان  شهر منابع طبيعي 

نه یدبه منظور نمو خاب گرد نار هم .برداری انت چنين در ک

هر سووایت اصووالحي، سووایت شوواهد )فاقد عمليات اصووالح 
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با سایر خصوصيات مشابه از نظر شرایط محيطي و  ،مرتع(

در ادامه  .در نظر گرفته شوود خصوووصوويات توپوگرافيک،
برداری با های نمونهدر هر یک از سایتبرداری جهت نمونه

ستماتيک سي ستفاده از روش  سكت -ا سه تران صادفي،  ت
عداد 100 به  1×1پالت  30متری و ت باتوجه  متر مربعي )

اقليم منطقه و تراکم پوشووش گياهي( مورد بررسووي قرار 

ست گونه صد  هایگرفت. در داخل هر پالت لي موجود، در
تاج پوشش گياهي )تخمين سط  پوشيده شده از پالت(، 

نه يد )روش قطع و توزین( و تراکم گو ياهي تول های گ
 گيری شد.)تعداد در متر مربع( اندازه

آوری شوووده، های جمعبه منظور تجزیه و تحليل داده

ستفاده از از نرمال بودن دادهاطمينان بعد از حصول  ها با ا
ميانگين  ۀوگروف اسووميرنوف، ابتدا به مقایسووآزمون کولم

های پوشش گياهي هر سایت با شاهد آن با استفاده پارامتر
های اصالحي، با مستقل و به منظور اثر عمليات  tاز آزمون

به  ANOVAاسوووتفاده از آزمون تجزیه واریانس یكطرفه 

ها پرداخته و در نهایت از آزمون ميانگين گروه مقایسوووۀ
صوگروهدانكن برای  سي بندی ميانگين خ صيات مورد برر

افزار های مورد نظر با استفاده از نرمداده استفاده شد. کليۀ
spss مورد آناليز قرار گرفتند 16ۀ نسخ. 

 

 . نتایج3
 مطالعات فلورستیک. 1.3

هایي گياهي شووش سووایت به منظور شووناسووایي گونه

مطالعاتي اقدام به شووناسووایي و تهيۀ ليسووت فلورسووتيک 
گردید که از موارد بسوويار ضووروری در مطالعات پوشووش 

های مورد رود. ليست فلورستيک سایتگياهي به شمار مي

 ( آورده شده است.1مطالعه در جدول )

 های مطالعاتی و کالس خوشخوراکیلیست فلورستیک سایت .1جدول 

 شاهد قرق سایت قرق

(II) Bromus sp 
(II) Poa sp 

(III) Amigdalus sp 
(III) Astragalus sp 
(III) Gunadelia tournefortii 

(I) Medicago sativa 
(I) Trifolium sp 

(II) Papaver sumniferum 

 
(II) Bromus sp 

(III) Poa sp 
(II) Gunadelia tournefortii 
(I) Medicago sativa 

(I) Trifolium sp 

 پاشيبذرشاهد  پاشيسایت بذر

(I) Agropyron desertorum 
(I) Medicago sativa 
(I) Vicia sativa 
(I) Onobrechis sp 

(II) Bromus sp 
(III) Zizphus numularia 
(III) Amigdalus sp 
(III) Gunadelia tournefortii 

(I) Trifolium sp 

 
(II) Bromus sp 

(III) Zizphus numularia 
(III) Amigdalus sp 
(III) Gunadelia tournefortii 
(III) Carthamus sp 

 کاریشاهد کپه کاریسایت کپه

(III) Echinops sp 
(III) Acantholimon sp 

(I) Agropyron desertorum 
(I) Hordeam sp 
(I) Vicia sativa 
(I) Agropyron sp 
(I) Onobrechis sp 
(I) Medicago sativa 
(I) Trifolium sp 

 
(III) Acantholimon sp 

(I) Hordeam sp 
(III) Gunadelia tournefortii 
(III) Amigdalus sp 
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 تشریح خصوصیات پوشش گیاهی. 2.3
های اصالحي انجام شده جهت بررسي تأثيرات عمليات

در مرتع زالو آب شهرستان آبدانان بر خصوصيات پوشش 

های برداری در سوووایتحاصووول از نمونههای گياهي، داده

 ( نمایش داده شده است.2مطالعاتي در جدول )

 های مطالعاتیخالصه تشریح خصوصیات پوشش گیاهی سایت .2جدول 

 های غالبگونه نوع عمليات
درصد تاج 

 پوشش
 الشبرگ

خاک 

 لخت
توليد  سنگریزه

kg/ha 

تراکم 

 Iکالس 

تراکم 

 IIکالس 

تراکم 

 IIIکالس 

 قرق
Gunadelia 

tournefortii 
Bromus sp 

26/62 13/13 33/16 43/8 01/176 66/159 40/255 93/83 

 شاهد قرق
Gunadelia 

tournefortii 
Medicago sativa 

43/35 2/6 56/41 8/16 26/81 86/41 80/73 83/37 

 پاشيبذز

Bromus sp, 

Agropyron, 

desertorum, 
Medicago sativa 

33/72 6/8 7/15 36/3 08/178 53/131 13/169 86/41 

 پاشيشاهد بذر
Gunadelia 

tournefortii 
Bromus sp 

3/38 4/6 38 13/17 36/78 73/30 53/65 03/107 

 کاریکپه

Agropyron 

desertorum 
Medicago sativa 

Vicia sativa 

86/68 466/9 15 66/6 54/248 96/236 36/227 006/36 

 Amigdalus sp کاریشاهد کپه

Acantholimon sp 
56/37 6/4 53/33 3/24 44/88 26/47 46/66 60/71 

 

اثرات عملیات اصالح مرتع و عدم اجرای ۀ مقایس .3.3

 عملیات اصالح مرتع بر خصوصیات پوشش گیاهی
مرتع بر به منظور بررسووي اثر اجرای عمليات اصووالح 

خصوصيات پوشش گياهي، ابتدا در هر کدام از سه سایت 

نه با برداری، ویژگينمو ياهي مورد نظر  های پوشوووش گ

های مقابل آنها )عدم اجرای عمليات اصووالحي( با سووایت

دار بودن اثر هر عمليات مقایسووه گردیده تا معني  tآزمون

های بر خصووصويات پوشوش گياهي در مقایسوه با سوایت

 ۀلوم گردد. سووپس با اسووتفاده از تكنيک تجزیشوواهد مع

بندی ميانگين دانكن به واریانس یک طرفه با آزمون گروه

بررسي تعيين محل تفاوت در بين سه سایت پرداخته شد. 

در ادامووه نتووایج بررسوووي اثرات عمليووات اصوووالحي بر 

 شود.خصوصيات پوشش گياهي به تفكيک ارائه مي

صالح مرتع امقایسۀ سه سایت تحت عملیات  .4.3

 با سایت مقابل )سایت شاهد(

 الف( مقایسۀ سایت قرق با شاهد

( کليۀ 3با توجه به نتایج نشوووان داده شوووده درجدول )

های گياهي مورد بررسي در سایت قرق و شاهد دارای پارامتر

باشوووند، به طوری که با مي %1دار در سوووط  تفاوت معني

ها، در سوووایت قرق، درصووود تاج ميانگينمحاسوووبۀ اختالف 

 79/52درصد، الشبرگ  82/53درصد، توليد  09/43پوشش 
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درصووود، تراکم  I ،77/73های کالس درصووود، تراکم گونه

، 8/49درصووود افزایش، سووونگریزه II ،1/71های کالس گونه

درصد  III،  44/53های کالسو تراکم گونه 7/60خاک لخت 

 دهد.رق نشان ميکاهش را نسبت به سایت شاهد ق

 tبرداری با آزمون های نمونهگیری پوشش گیاهی بین سایتصفات مورد اندازه ۀمقایس .3جدول 

 هافاکتور

 شاهد قرق تيمار قرق

 tمقدار 

 پاشيشاهد بذر پاشيتيمار بذر

 tمقدار 

 کاریشاهد کپه کاریتيمار کپه

انحراف  tمقدار 

 ميانگين±معيار

انحراف 

 ميانگين±معيار
انحراف 

 ميانگين±معيار

انحراف 

 ميانگين±معيار

انحراف 

 ميانگين±معيار

انحراف 

 ميانگين±معيار

درصد تاج 

 پوشش
773/9±266/62 5/5±43/35 10/13** 125/14±33/72 844/8±3/38 18/11** 716/12±86/68 487/10±56/37 401/10** 

 **892/1n.s 945/3±46/9 094/2±6/4 967/5 4/6±594/2 6/8±816/5 **18/11 2/6±04/2 133/13±713/2 الشبرگ

 **kg/ha 616/16±013/17 44/15±269/8 88/22** 47/20±082/178 453/13±365/78 29/22** 613/21±54/248 007/18±44/88 171/31توليد 

 **69/5 53/33±65/15 15±52/8 **9/9 03/107±97/31 86/41±66/16 **95/16 41/56±11/4 33/16±03/7 خاک لخت

 **04/9 3/24±10 66/6±73/3 **98/8 53/65±12/18 13/169±52/60 **29/6 8/16±4/6 43/8±3/46 سنگریزه

های تراکم گونه

 Iکالس
661/56±666/15 35/29±86/41 1/10** 159/43±53/131 68/10±73/30 41/12** 16/109±96/236 34/22±26/47 325/9** 

های تراکم گونه

 IIکالس 
167/108±4/255 45/38±8/73 66/8** 521/60±13/169 127/18±53/65 982/8** 203/65±36/227 823/23±46/66 695/12** 

های تراکم گونه

 IIIکالس
837/33±933/83 94/21±83/37 26/6** 663/16±866/41 971/31±03/107 9/9** 88/18±006/36 004/31±6/71 361/5** 

 اختالف معني دار ندارند  n.s  %5* اختالف معني دار در سط    %1** اختالف معني دار در سط  
 

 پاشی با شاهدسایت بذرب( مقایسۀ 

در این سووایت مطالعاتي در بين دو گروه مورد مطالعه 

های کليه پارامتر .دار نداردجز الشبرگ که تفاوت معنيه ب

 %1دار در سووط  گياهي مورد بررسووي دارای تفاوت معني

سبمي شند، در این عمليات با محا ، هااختالف ميانگين ۀبا

درصود،  99/55درصود، توليد  05/40درصود تاج پوشوش 

های درصووود، تراکم گونه I، 63/76های کالس تراکم گونه

سنگریزه  II، 25/61 کالس صد افزایش،  خاک ، 35/80در

درصوود  III، 88/60 های کالسو تراکم گونه 68/58لخت، 

 دهد.کاهش نسبت به سایت شاهد نشان مي

 کاری با شاهدسایت کپه ۀج( مقایس

های گياهي مورد بررسووي کاری پارامتردر سووایت کپه

باشووند، به طوری مي %1دار در سووط  دارای تفاوت معني

پوشووش  ها، درصوود تاجاختالف ميانگين ۀکه با محاسووب

درصد،  4/51درصد، الشبرگ  41/64درصد، توليد  45/45

صد، تراکم گونه 05/80های کالس یک تراکم گونه های در

سنگریزه  19/70کالس دو  صد افزایش،  ، خاک 56/72در

درصوود  62/49های کالس سووه و تراکم گونه 26/55لخت 

 دهد.کاهش را درمقایسه با سایت شاهد نشان مي

های تحت س  ایت ۀتجزیه واریانس و مقایس   .5.3

 عملیات اصالحی
جدول ) تایج  پارامتر4طبق ن مامي  يانگين ت های ( م

صالحي تفاوت معني سه تيمار ا سي در  داری در مورد برر

کاری کپه دارند. درصوود تاج پوشووش در سووایت %1سووط  

سایت سبت به  ست. به گونههای دیگر ن شتر ا ای که بر بي

زمون دانكن درصووود تاج پوشوووش و بندی آاسووواس گروه

الشوووبرگ تيمار بذرپاشوووي و کپه کاری در یک گروه قرار 

پاشوووي و قرق در یک گروه دارند. توليد نيز برای تيمار بذر

قرار دارد. همچنين درصووود خاک لخت تيمارهای قرق و 

باشوود. بيشووترین ميزان توليد کپه کاری در یک  گروه مي

عادل یت kg/ha54/248 م به سووووا په مربوط  کاری و ک

به سوووایت قرق مي يد مربوط  باشووود. کمترین ميزان تول

کاری، در سوووایت کپه  Iهای کالسبيشوووترین تراکم گونه
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شترین تراکم گونه سایت قرق و  IIIو  IIهای کالس بي در 

سایت قرق و کمترین آن  بيشترین تجمع الشبرگ نيز در 

 پاشي مشاهده شده است.در سایت بذر

 گیری پوشش گیاهی در سه سایت تیمارهای خصوصیات مورد اندازهمیانگین یج تجزیه واریانس یکطرفه و مقایسۀنتا . 4جدول

 ميانگين بين گروهي هافاکتور
 ميانگين

 کپه کاری بذر پاشي قرق

 62/266a 72/333b 68/866b **78/573 درصد تاج پوشش

 133/13b 6/8a 466/9a **73/173 الشبرگ

 kg/ha 93/51156** 013/176a 082/178a 549/248bتوليد 

 36/3a 43/8b 66/6c **41/198 سنگریزه 

 7/15b 33/16a 15b **34/13 خاک لخت

 I 81/89414** 666/159a 533/131a 966/236bهای کالستراکم گونه

 II 63/58094** 4/255b 133/169a 366/227bهای کالس تراکم گونه

 III 31/20473** 933/83b 866/41a 066/36aهای کالستراکم گونه

 

 گیریو نتیجه . بحث4
توان گفت با توجه به نتایج حاصووول از این مطالعه مي

يات اصوووالحي مرتع در منطق با اعمال عمل زالو آب  ۀکه 

پوشوووش گياهي شوووامل: درصووود تاج های آبدانان پارامتر

شش، توليد و تراکم گونه افزایش پيدا  IIو  Iهای کالس پو

های کرده است که متعاقباً با افزایش درصد الشبرگ گونه

باشوود. در مقابل خاک لخت، سوونگریزه و گياهي همراه مي

کاهش یافته اسووت. طي اجرای  IIIهای کالس تراکم گونه

های مرغوب و ابت گونهعمليات اصووالحي، عرصووه برای رق

خوشخوراک مرتعي که سابقاً تحت چرا ضعيف شده بودند 

ای ای افزایش قابل مالحظهفراهم آمده و در ترکيب گونه

يدا کرده نهپ بل، گو قا ند. در م هاجم در ا نامرغوب و م های 

اند که این تیييرات باعث روند ای کاهش یافتهترکيب گونه

ي تاج پوشوووش و تول به افزایش  هان مرغوب و رو  يا د گ

( 3خوشخوراک مرتعي شده است. باتوجه به نتایج جدول )

سایت قرق و پارامتر سي در  شش گياهي مورد برر های پو

نشوووان  %1داری را در سوووط  شووواهد قرق تفاوت معني

دهد. به طوری که افزایش ميزان توليد و درصووود تاج مي

آن به  پوشوووش گياهي در داخل قرق نسوووبت به خارج از

باشووود. نتایج درصووود مي 43 /09و  kg/ha82/53  ترتيب

[، نيز با بررسي اثر قرق روی پوشش گياهي و 18مطالعه ]

شان داد مقادیر  در قرق داخل در توليد حفاظت از خاک ن

 2/67و  1/36ترتيب  به برداریآمار آخر و اول هایسووال

گرم در متر مربع بود و در خارج قرق این مقادیر به ترتيب 

 مقدار که شوود گيریاندازه مترمربع در گرم 8/91و  1/46

 آخر درسوووال قرق بيرون و داخل در روند این در توليد

های طبق نتایج، تراکم گونه .بود اول سووال برابر دو تقریباً

 II  ،1/71های کالستراکم گونه درصووود I ،77/73کالس 

درصد  III، 44/53کالس  هایدرصد افزایش و تراکم گونه

دهد. نتایج شاهد قرق نشان مي سایت کاهش را نسبت به

ست که در قرق به طور قابل [4]تحقيقات  ، نيز مؤید این ا

به  نه، جنس و خانواده گياهي نسوووبت  عداد گو توجهي ت

[، 7سایت با چرای بيش از حد، افزایش یافته است. نتایج ]

گياهان افزایش گياهان پهن برگ علفي و ۀ نيز نشان دهند

عث قرق مي ۀدر منطق I کالس با باشووود. همچنين قرق 

نه یت رشووود گو حدود نه IIIهای کالس م های هرز و گو

[. به طور کلي با اعمال عمليات اصالحي 17گردیده است ]

توان پوشوووش گياهي را از لحاظ قرق در سوووط  مرتع مي

رویه از مراتع، بي ۀکمي و کيفي بهبود بخشووويد. اسوووتفاد
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طبيعي گياهان چندسوواله و خوشووخوراک را تجدید حيات 

محدود سووواخته که نتيجه آن از بين رفتن تدریجي این 

گياهان اسووت. از این رو الزم اسووت جهت اصووالح مراتع و 

پاشووي کرد. با توجه به افزایش توليد در هكتار اقدام به بذر

 طرح از بذور نباتات مرتعي مانند ۀشرایط اکولوژیكي منطق
Agropyron desertorum ،Onobrechis sp ،Vicia sativa ،

Medicago sativa پاشي استفاده برای عمليات اصالحي بذر

( در سایت مطالعاتي 3شده است. با توجه به نتایج جدول )

دار پاشووي و شوواهد آن، بجز الشووبرگ که تفاوت معنيبذر

های گياهي مورد بررسوووي دارای تفاوت ندارد کليه پارامتر

باشووند، در این عمليات درصوود مي %1دار در سووط  معني

درصوود، تراکم  99/55درصوود، توليد  05/40تاج پوشووش 

 های کالسدرصوود، تراکم گونه I ،63/76های کالس گونه

II، 25/61 های کالس درصووود افزایش و تراکم گونهIII، 

 دهد.درصد کاهش نسبت به سایت شاهد نشان مي 88/60

صالح و  هاینقش گونه ۀدر تحقيقاتي با مطالع گياهي در ا

عملكرد لگوم و گراس در مطالعۀ  [،  و با5] مدیریت مراتع

[ بيان کردند؛ افزایش درصوود 15شوورایط خشووكي زمين ]

پاشووي گياهان بذرۀ توليد و تاج پوشووش نسووبت به منطق

های مرتعي و غالب بقوالت و گندميان در عرصوووه خانوادۀ

ه های خوشووخوراک وضووعيت مرتع بهبود یافتشوودن گونه

نتایج اصوووالح مرتع از طریق  ۀاسوووت. با توجه به مقایسووو

زیه واریانس توان نتایج تجشووواهد مي پاشوووي و منطقۀبذر

قایسوووۀ يانگين یكطرفه و م يات مورد م های خصووووصووو

نتيجه گرفت  گيری پوشووش گياهي در سووه سووایتاندازه

شي گياهان خانودابذر ضمن  ۀپا بقوالت همراه با گندميان 

پوشش گياهان مرتعي، علوفه در فصل  افزایش توليد و تاج

بهار و پایيز)گندميان( و بقوالت درفصوول تابسووتان همواره 

طرح  ۀ[. در منطق6در عرصووه مرتع وجود خواهد داشووت ]

های تپه ماهوری و دارای شيب نسبتا به علت وجود عرصه

زیاد که از لحاظ پوشش گياهي خصوصا گياهان با ارزش و 

ستفاده از خوشخوراک فقير هستند همچن ين عدم امكان ا

ي بذرکاری از یماشين آالت جهت عمليات اصالحي و احيا

هایي که جهت کاری صووورت گرفته اسووت. گونهطریق کپه

کپووه ليووات  م تفوواده شووووده اسووووت ع  کوواری اسوووو

، Agropyron desertorum ،Onobrechis sp شوووواموول:

Vicia sativa ،Medicago sativa باشووند. طبق نتایج مي

سایت کپه( 3جدول ) شاهد در  پارامترهای گياهي کاری و 

نشوووان  %1داری در سوووط  مورد بررسوووي تفاوت معني

شش مي صد تاج پو صد،  45/45دهند، به طوری که در در

يد  درصووود، تراکم  4/51درصووود، الشوووبرگ  41/64تول

نه نه I، 05/80های کالس گو های درصوووود و تراکم گو

اکم درصوووود افزایش و در مقووابوول تر II ، 19/70کالس

درصد کاهش را در مقایسه با  III  26/49 های کالسگونه

شان مي شاهد ن تیييرپذیری  ۀ[، با مطالع21. ]دهدسایت 

کاری و خصووووصووويات پوشوووش گياهي تحت تأثير کپه

کاری دریافتند ميانگين درصوود تاج پوشووش، توليد یونجه

افزایش یافت. که با   Iکل و درصوود ترکيب گياهان کالس

ع طال تایج م قت دارد. ] ۀن طاب عان [12حاضووور م ، نيز اذ

کاری در طرح عمليات اصووالحي کپه ۀاند به واسووطداشووته

کاری، توليد و وضووعيت مرتعدای و مرتع فاقد عمليات کپه

ست و اختالف معنيدر مرتع کپه شتر ا شده بي داری کاری 

نيز دریافتند  [1نسوووبت به مرتع فاقد این عمليات دارد. ]

کاری ميانگين پوشوووش گياهي و هکه در اثر عمليات کپ

درصووود حفاظت از خاک، گندميان دائمي، توليد گياهان 

و توليد مرتع افزایش و درصود خاک لخت کاهش  Iکالس 

نشووان  %1داری در سووط  تيمار تفاوت معني یافته اسووت.

بندی آزمون دانكن ای که بر اسوواس گروهبه گونه دهد،مي

د تاج پوشش در یک کاری درصپاشي و کپهبذر برای تيمار

ستفاده از بذر گياهان دليل آن را مي .گروه قرار دارد توان ا

کاری دانسووت. به پاشووي و کپهمشووترک برای عمليات بذر

مربوط به سووایت  Iترتيب بيشووترین تراکم گياهان کالس 

باشوود. مربوط به سووایت قرق مي IIIو  IIکاری، کالس کپه

 kg/ha 54/248 همچنين بيشوووترین ميزان توليد معادل

کاری و کمترین ميزان توليد مربوط مربوط به سوووایت کپه

کاری باشد. علت توليد بيشتر سایت کپهبه سایت قرق مي

های دیگر این است که این سایت عالوه بر نسبت به سایت

شده از طریق کپهپوشش طبيعي دارای گونه شته  های کا
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ایت باشوود که منجر به افزایش توليد در این سووکاری مي

[، نشان 9های دیگر شده است. مطالعات ]نسبت به سایت

باالمي که  قدار بودن دهد  يد و  هایپارامتر م ياهي تول گ

 کشووت علف و کارییونجه تيمار پوشووش در درصوود تاج

 داشوووتن عالوه بر دو این به این دليل اسوووت که گندمي

 از شووده کاشووته هایدارای گونه طبيعي گياهي پوشووش

 و توليد افزایش به منجر که باشوووندميکاری بذر طریق

به  .شده است دیگر هایتيمار به نسبت پوشش درصد تاج

ظار مي های اصوووالح مرتع انت يات   رودطور کلي در عمل

امكان پذیر  تر در یک زمان طوالنيبهتر و مطلوب جۀنتي

دهد تاکنون نيز حاضوور نشووان مي مطالعۀ ۀباشوود اما نتيج

يرات م بت بر خصووووصووويات ثاجرا شوووده تأ هایعمليات

ته ياهي داشووو يات پوشوووش گ که در این بين عمل ند.   ا

های دیگر موفيقت بيشووتری کاری نسووبت به عملياتکپه

 داشته است.
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