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  چكيده

از  مرتعي هاي رويشگاه مديريتي وضعيت بهبود در چرا و قرق شرايط در مراتع گياهي پارامترهاي مختلف پوشش مطالعه بر روي
اهميت نسبي و توليد، تاج پوشش، تراكم، فراواني،  تغييرات در قرق تأثير مطالعه اين در به همين منظور. است برخوردار اي ويژه اهميت

 در ندوشن استان يزد )قرق(چرا  از حفاظت و شرايط چرا در عنوان مهمترين گونه در نواحي ايران توراني دشتي به شادابي گونه درمنه

پالت يك مترمربعي در  40ترانسكت و  10 استقرار با تصادفي طور به چرا و قرق منطقه دو در برداري نمونه .گرفت قرار توجه مورد
پايه از گونه درمنه دشتي به طور تصادفي در هر دو منطقه انتخاب و ارتفاع گياه، حداكثر و  30همچنين ، گرديد آنها انجام امتداد

حداقل قطر تاج پوشش، شادابي، ميزان توليد سال جاري و وزن بخش خشبي شده گياه و درصد علوفه قابل دسترس به روش قطع و 
هاي گياهي درمنه دشتي در منطقه قرق و چراي متوسط از نظر پارامترهاي توليد، قطر متوسط،  ايهالبته بين پ. گيري شد توزين اندازه

داري را با  هاي گياهي در منطقه قرق اختالف معني كه تنها شادابي پايه طوري داري وجود ندارد، به ارتفاع و درصد پوشش اختالف معني
اي با  پارامتر اهميت نسبي، افزايش اهميت نسبي گونه درمنه را در منطقه .دهد هاي موجود در منطقه چرا شده نشان مي شادابي پايه

در . زياد شونده است هاي گونه چرا، به نسبت گياهان لحاظ واكنش به دشتي درمنه در اين مرتع گونهدهد و  چراي متوسط نشان مي
اي  كه با وجود چرا، الگوي پراكنش گياهان به سمت كپه شرايط قرق براي مدت طوالني، الگوي پراكنش درمنه يكنواخت بوده، در حالي

  . شدن حركت كرده است
 

 .قرق، درمنه دشتي، توليد، پراكنش، اهميت نسبي: هاي كليدي واژه

  
  مقدمه

برداري بيش از حد  دام و مرتع و بهرهعدم رعايت تعادل 
در بسياري از مراتع ايران، موجب تخريب اين منابع شده و 

ناپذيري به پوشش گياهي و خاك وارد نموده  صدمات جبران
هاي اصالح مرتع در بهبود  عنوان يكي از روش قرق به. است

هاي نظري  ولي ديدگاه. شدبا مي وضعيت اين مراتع مؤثر
نتايج حاصل در يك رويشگاه مرتعي،  متخصصان مرتع و

ضمن دارا بودن ارزش خاص خود، براي همه مناطق و همه 

به همين دليل الزم است . هاي گياهي قابل تعميم نيست گونه
در هر منطقه با شرايط خاص و همچنين هر گونه گياهي، 

اي در زمينه اثر چرا بر روي پوشش گياهي  تحقيقات گسترده
هاي  ستمياه در اكوسيگ دام و. رددر اثر قرق صورت گي

 باشند مي گريكديعي همواره در كنش متقابل با يطب
)McNaughton, 1979( . بنابراين بررسي اثر سطوح مختلف

برداري و قرق در درازمدت بر روي پارامترهاي هر گونه  بهره
هايي براي مديريت بهتر  ريزي منظور برنامه گياهي در مرتع به
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  .رسد ضروري به نظر ميدر آينده، الزم و 
 شناخته گونه 34 ايران در (Artemisia) درمنه جنس

 با و ترين شاخص از پراكنش وسيع نظر از كه دارد شده

 محسوب ايران فلور در گياهي هاي ترين جنس اهميت

 ترين پست ايران از در جنس اين مختلف هاي گونه .شود مي

 دريا سطح از متري 4000ارتفاعات  تا خزر حاشيه نقاط

 آن هاي گونه از برخي مناطق، از بسياري و در يافته گسترش

 گياهان مهمترين  از كوهي و دشتي درمنه گونه دو ازجمله

 كاربردهاي و ها و قابليت شوند مي  محسوب مراتع اي علوفه

ارزش  بر عالوه آن مختلف هاي گونه و دارويي صنعتي
است داده  قرار ويژه توجه مورد را آنها اي، علوفه

)Mozafarian, 2000 .(Azarnivand )2003 ( وJafari   و
 جنس، درمنه اين مختلف هاي گونه بين از )2003(همكاران 

 جنس اين گونه از را مهمترين  (Artemisia sieberi)دشتي 

 ايران و منطقه غالب پوشش چون آروند، شمار مي به ايران در

استپي  زيرمنطقه شاخص و داده تشكيل اين گونه را توراني
هاي بارز خود  اين گونه به واسطه ويژگي. گردد مي محسوب

بشدت در مقابل شرايط سخت محيطي مقاوم است و در 
نتيجه در پايداري و بقاي پوشش گياهي نقش مهمي دارد 

)Azarnivand and Zare-chahouki, 2011 .(حائز آنچه 

رق بر ق تأثير چرا و كمي به توجه تاكنون است آنكه اهميت
  . است روي اين گونه خاص شده

براي  معتبر شاخصهاي عنوان به كه هاي مطمئني كميت
 نمود آنها استفاده از توان مي مرتعي هاي اكوسيستم ارزيابي

 از بسياري. شود مي الگوي پراكنش و تراكم پوشش، شامل

 روند تعيين براي گيري معيار اندازه بهترين را پوشش محققان

ساير  يا خاص مديريت يك اعمال از ناشيگرايش  توالي،
 (دارند توجهي خاص آن به و دانند مي شناختي بوم تغييرات

Fayzi et al., 2009 و Azarnivand and Zare-

chahouki, 2011.(  
 Milchunas  و) 1998(و همكاران Olff  وRitchie  

 را دام زياد چراي شدت جداگانه، تحقيقات در) 1998(

 و حساس هاي اكوسيستم در گياهي تراكم كاهش موجب

  .دانستند) شور خيلي يا و خشك(شكننده 

Heitschmidt   ؛ )1987(و همكارانLandsberg   و
بيان ) 2003(  Hoffmanو Riginos و) 2002(همكاران 

 برخي فراواني افزايش سبب چرا، زياد فشار كه اعمال كردند

 طريق اين از و شده ديگر برخي فراواني كاهش و ها گونه

 فراهم را گياهي جوامع تركيب و ساختار در تغيير موجبات

و   Savadogoو) 2005(و همكاران   Pietola .آورده است
در مراتع مختلف را  چرا تأثير شدت) 2007(همكاران 

واحد  در دام تعداد افزايش با كه گرفتند بررسي كرده و نتيجه
كاهش  داري معني طور به نفوذ آب در خاك قابليت سطح،

هاي مرتعي و تراكم  يافته و به تبع آن شادابي و عملكرد گونه
) Roux )1995و  O,Conner . پوشش كاسته شده است

ثير تغييرات بارندگي و چراي دام را روي تغييرات أت
طي   جنوبي در  فريقايآزارهاي كارو در  گياهي بوته پوشش

ده و اظهار دا رمورد بررسي قرا 1971تا 1949هاي  سال 
ثير تغيير أگياهي مزبور، عمدتا تحت ت  كه تغيير جامعه داشتند

هاي زماني طوالني  دام در دوره ثير چراي أبارندگي بوده و ت
) Hoffman )2011و  Anderson همچنين .است  مهمتر شده

نيز در مطالعه مناطق خشك ) 2011(و همكاران Miguel و 
ند كه ايجاد قرق باعث خشك به اين نتيجه دست يافت و نيمه

افزايش توليد، درصد پوشش، ارتفاع، توليد الشبرگ و 
  . شادابي گياهان شده است

 Brady اثر شدت چرا در  در مطالعه) 2012(و همكاران
خشك به اين نتيجه دست يافتند كه  زار مناطق نيمه مراتع بوته

هاي چوبي افزايش  با افزايش شدت چرا درصد پوشش گونه
 اين عامل باعث كاهش توليد مرتع و دام در منطقهيافته كه 

  .شده است
 Vahabi  در منطقه فريدون اصفهان ) 1997(و همكاران

ساله به اين نتيجه  5در شرايط قرق و چرا در يك دوره 
برابر  2رسيدند كه معدل توليد علوفه در وضعيت قرق تقريباً 

طقه توليد در وضعيت چرا بوده است و تراكم گياهان در من
  .درصد افزايش داشته است 62قرق 

ثير قرق بر تغييرات پوشش گياهي مراتع أتدر بررسي 
، )1365-83(استپي استان يزد در دو دهه گذشته 

Baghestani Meybodi  )2006 ( كه به اين نتيجه رسيدند
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ثير أقرق بر درصد پوشش و توليد كل گياهان عرصه ت
ير قرق، دو گونه ثأتحت ت. )P>01/0( گذارد مي يدار معني

در عرصه  Stipa barbata و Salsola rigidaخوشخوراك 
درصد پوشش، تراكم و توليد . توسعه بيشتري يافته است

در محدوده قرق و خارج از آن  Artemisia sieberiگونه 
در عرصه چرا  .)P>05/0( دار بوده است فاقد تفاوت معني

هاي  گونهشده، ميزان درصد پوشش، تراكم و توليد علوفه 
 Scariola orientalis، acanthodes  Launaeaنامرغوب 

بيشتر از قرق بود، ولي تفاوت آنها  Noaea mucronataو
فقط در توليد گونه اول، تراكم گونه دوم و پوشش و تراكم 

نتايج دو دهه قرق  .)P>05/0( دار شده است گونه سوم معني
تع مناطق نشان داد كه روند تغييرات پوشش گياهي در مرا

در ) Khatir namani  )2007نتايج . باشد خشك كند مي
 در شرايط چرا و بدون چرا تغييرات پوشش گياهيبررسي 

نشان داد كه هر چند قرق باعث بهبود  چات گنبددر مراتع 
پوشش گياهي در مراتع چات گرديده است، ولي عموما 

اين كه  طوري به. داري با مجاور قرق نداشت تفاوت معني
رويه قابل توجه  مدت در مراتع با چراي بي هبود در كوتاهب

عنوان يك روش اصالحي  در صورتي كه از قرق به. باشد نمي
مدت كارساز  براي پوشش در منطقه استفاده شود، در كوتاه

براي احياي سريع اين گونه مراتع كه بنابراين . نخواهد بود
مستقيم اند، دخالت  عموما در مناطق خشك قرار گرفته

  .انسان الزم و ضروريست
 Sepehri وKhalifeh zadeh )2009 ( در مطالعه بر روي

گونه درمنه دشتي در مرتعي كه درمنه جزء گياهان با 
خوشخوراك باال بوده است، به اين نتيجه دست يافتند كه با 
نزديك شدن به آبشخور درجه اهميت گونه درمنه كاهش 

بي گونه درمنه دشتي در همچنين درجه اهميت نس. يابد مي
. دهد داري را نشان مي امتداد فاصله از آبشخور اختالف معني

متر از آبشخور  500تا  200البته دامنه عدم حضور درمنه بين 
  .عنوان گياه كم شونده معرفي شد بود و گياه درمنه دشتي به

Azarnivand  )2003 ( مطالعه بر روي تأثير
را بر روي پراكنش گونه  خصوصيات خاك و تغييرات ارتفاع

 داشت اين مطالعات او حكايت از درمنه انجام داد كه نتايج

 ارتفاع و خاك گچ و بافت آلي، نيتروژن، ماده خصوصيات كه

 پراكنش اين گونه در مؤثر عوامل مهمترين از دريا از سطح

در بررسي درمنه  )2009(و همكاران   Fayzi.باشند مي
دشتي در دو منطقه چراي فصلي و دائم به اين نتيجه دست 

 درمنه دشتي پوشش درصد چرا، مدت افزايش با كه يافتند

 .يابد مي كاهش درمنه هاي پايه تراكم اما كند، نمي تغيير
ارزيابي اثرات  در) 2001(و همكاران   Zareiهمچنين 

ي پوشش گياهي ها بر ويژگي) قرق-نهال كاري(اجراي طرح 
كه اجراي به اين نتيجه دست يافتند مراتع كوه نمك استان قم 

 و گياهي پوشش  تاج  داري در افزايش درصد ثير معنيأطرح ت
 وتراكم كه  طوري ؛ بهپوشش الشبرگ در منطقه داشته است

 Sa. nitraria ،C. arenariusهاي  پوشش گونه  درصد تاج
 .يافته استافزايش  St. plumosa و

Mosaei sanjeraei   وBasiri )2007 ( در بررسي
هاي تعيين الگوي پراكنش گياهان در  كارايي شاخص

زارهاي استان يزد به اين نتيجه رسيدند كه در بين  درمنه
در (شاخصهاي كوادراتي شاخص موريستاي استاندارد 

الگوي پراكنش گياهان ) درصد 5مناطقي با پوشش بيش از 
در ) 2010(و همكاران . Lin دهد را به خوبي نشان مي
بر روي الگوي فضايي گياهان در  مطالعه اثر شدت چرا
چين به اين نتيجه دست يافتند كه  مراتع بياباني استپي

هاي گياهي با افزايش شدت چرا  همبستگي و يكنواختي توده
  .كند اي شدن حركت مي تكه يابد و به سمت تكه كاهش مي

خصوصيات  چرا بر روي هدف از اين تحقيق بررسي اثر
رويشي هر پايه و ميزان همبستگي توليد و درصد پوشش 

گيري شده در گونه درمنه  نسبي با ساير پارامترهاي اندازه
دشتي و همچنين تعيين الگوي پراكنش درمنه در دو منطقه 

 .باشد چراي متوسط و قرق مي

  
 ها مواد و روش

د واقع در براي انجام اين مطالعه مراتع استپي استان يز
حوزه آبخيز ندوشن . است منطقه ندوشن در نظر گرفته شده

عنوان قطب دامداري استان يزد  هكتار به 46000با وسعت 
هاي  حوزه آبخيز ندوشن بين طول. است شناخته شده
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هاي  و عرض 53°48´تا 53°24´جغرافيايي
در غرب شهرستان يزد واقع  32°17´تا 31°45´جغرافيايي

. اي و مسطح است هاي دامنه صورت دشت بهشده و عمدتاً 
متر از سطح دريا و  3400تا  1900دامنه ارتفاعي منطقه 

باشد كه يكي از  درصد مي 80محدوده شيب صفر تا 
مراتع . شود هاي دامداري استان يزد محسوب مي قطب

هكتار و موقعيت  4000صدرآباد ندوشن با وسعت 
 30º53´عرض شمالي و 57º31´تا 52º31´جغرافيايي

جزئي از حوزه آبخيز ندوشن  طول شرقي، 36º53´تا
پس از بررسي اوليه ). Rashtian, 2009(شود  محسوب مي

هاي  مراتع ندوشن بر روي نقشه و پيمايش زميني، محدوده
ساله و مراتع مجاور آن مشخص و متمايز گرديد،  20قرق 

هر دو منطقه مورد مطالعه از نظر عواملي نظير ارتفاع از 
ح دريا، شرايط خاك، شيب و جهت شيب مشابه سط
اي غالب  گونه درمنه دشتي در اين مرتع گونه. باشند مي
درصد از توليد و درصد پوشش مرتع  50باشد كه حدود  مي

هاي همراه با اين گونه در  دهد، گونه را به خود اختصاص مي
 Scariola orintalis ،Eurotia: مرتع فوق عبارتند از

ceratoides و Barbata  Stipa .گيري  منظور اندازه به
پارامترهاي مورد بررسي، در زمان حداكثر رشد رويشي و 

 50ترانسكت  10، 1389ابتداي دوره گلدهي در تابستان 
داخل و  در پالت يك مترمربعي در امتداد آن 40و متري 
 30همچنين  .گرديدمستقر هاي مختلف  در جهتقرق،  بيرون

دشتي به طور تصادفي در هر دو منطقه  پايه از گونه درمنه
انتخاب، و ارتفاع گياه و حداكثر و حداقل قطر تاج پوشش 

هاي مورد بررسي بر  تعداد پالت و پايه. گيري گرديد اندازه
اساس مطالعات پيشاهنگ و آزمون آماري مربوطه تعيين 

ميزان شادابي هر پايه به طور ). Mesdaghi, 2005(گرديد 
ميزان بيوماس . اي برآورد گرديد رتبه نظري و به صورت

سال جاري و بخش خشبي شده هر پايه گياه به روش قطع 
درصد پوشش تاجي، تراكم و  .گيري شدو توزين اندازه

ها  هاي حاصل از پالت فراواني درمنه در مرتع، از داده
منظور بررسي فنولوژي گونه درمنه در دو  به برآورد گرديد و

پايه گياهي درمنه در هر دو منطقه  30منطقه مطالعاتي 

هاي گياهي بازديد و  گذاري شده و هر ماه از پايه عالمت
در اين تحقيق .برداري گرديد مرحله فنولوژي آنها يادداشت

 EXCELافزارهاي  منظور تجزيه و تحليل اطالعات از نرم به
گيري شده  پارامترهاي اندازه. استفاده شد MINITAB  16و

چراشده مانند توليد، ارتفاع، قطر تاج  در منطقه قرق و
پوشش، فراواني و تراكم گونه درمنه دشتي با استفاده از 

و شادابي با آزمون من ويتني با هم مقايسه شدند و  Tآزمون 
همبستگي توليد هر پايه و درصد پوشش درمنه دشتي با 
ارتفاع، متوسط قطر تاج پوشش، شادابي و درصد علوفه 

هاي منطقه  يت نسبي نيز با توجه به دادهقابل دسترس و اهم
اهميت نسبي گونه مورد   .چراشده و قرق بررسي گرديد

براي هر منطقه تعيين شد ) 1(مطالعه با استفاده از معادله 
)Mesdaghi, 2005  .(  

معادله 
)1( 

فراواني +غلبه نسبي+تراكم نسبي
  )Important Value(اهميت نسبي =نسبي

هاي  اخصپراكنش گونه مورد نظر از شمنظور تعيين  به
نسبت (شاخص پراكنش نسبتي شامل پراكنش كوادراتي 
شاخص  ، )Index of Dispersion: واريانس به ميانگين

 گرديدشاخص استاندارد موريسيتا استفاده و  موريستا

)Azarnivand & Zare-chahoki, 2011(.   
  

  نتايج
مطالعات بر روي گونه درمنه در دو منطقه با چراي 
متوسط و قرق نشان داد كه توليد هر پايه اين گونه در منطقه 
قرق افزايش يافته اما از نظر آماري اين افزايش اختالف 

همچنين ارتفاع و قطر و حجم . دهد داري را نشان نمي معني
زياد هر پايه گياهي نيز در اثر قرق افزايش يافته كه علت 

. شدن بخش چوبي و قديمي بر روي هر پايه گياهيست
درصد پوشش تاجي و فراواني گونه در مرتع نيز مختصر 

دهد كه آن نيز از نظر آماري  افزايشي را در اثر قرق نشان مي
هاي گياهي كه  داري ندارد و تنها شادابي پايه اختالف معني

ماس نظري بوده و تحت تأثير توليد سال جاري به كل بيو
داري را با شادابي  هوايي است در منطقه قرق اختالف معني

).1جدول ( دهد نشان مي هاي موجود در منطقه چرا شده پايه



 

  و قرق متوسطدر دو منطقه چرا   Artemisia siebeiگونه معيارهاي مورد بررسي   - 1جدول

  منطقه
  (gr)توليد

 هرپايه

جاري به كل سال  توليد
  )هرپايه ( % هواييبيوماس 

  (cm)ارتفاع 
  هر پايه

  (cm) قطر بزرگ
  هر پايه 

  (cm) قطركوچك
  هر پايه 

  هر پايهحجم 
 (m3) 

  %پوشش تاجي 
  )مرتع( 

  فراواني
  )مرتع( 

  شادابي
  هرپايه

  07/2  4/11±01/0  89/4±62/0  25/0±076/0  54±4/5  72 ±1/7  4/55±4/4  71/31±1/5  6/113±12  قرق
  7/2 8/10±018/0  48/4±72/0 15/0±028/0 4/49±2/5 38/59±3/3  13/48±3/2 1/36±4/2 3/107±2/11 چرا

P value 851/0 ns 468/0 ns 170/0  ns  133/0 ns 548/0 ns  258/0 ns  673/0 ns  776/0 ns  004/0**  

  
رويشي خود  آخر دورههايي كه در منطقه قرق هستند زودتر به  نشان داده شد كه درمنهصورت گرفت  در دو منطقه در هر ماه يك سالطول در همچنين در پيماش صحرايي كه 

   .)2جدول ( تري را دارند ويشي كوتاهو دوره ر رسند مي
  

  در مناطق مورد بررسي  Artemisia siebeiمراحل فنولوژيكي گونه   - 2جدول
  فصول فروردين ارديبهشت خرداد تير مرداد شهريور مهر آبان آذر دي بهمن اسفند

ررسيدن بذ ريزش بذر خواب زمستانه كامل گلدهي شروع بذردهي بذردهي   منطقه قرق رشد رويشي رشد رويشي رشد رويشي رشد رويشي شروع گلدهي گلدهي 

رويشيرشد  رشد رويشي رشد رويشي رشد رويشي رشد رويشي شروع گلدهي گلدهي گلدهي كامل شروع بذردهي بذردهي رسيدن بذر ريزش بذر  منطقه چرا شده 
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در اثر چرا، تراكم، غلبه  3هاي جدول  با توجه به داده
تراكم . نسبي و فراواني گونه درمنه دشتي افزايش يافته است

نسبي و فراواني نسبي در منطقه با چراي متوسط و قرق 
اختالف اما غلبه نسبي ) >05/0P(داري دارند  اختالف معني

و اهميت نسبي نيز ) <05/0P(داري در دو منطقه ندارد  معني
داري را  در منطقه با چراي متوسط و قرق اختالف معني

توان نتيجه گرفت  بر اين اساس مي). >05/0P(دهد نشان مي
كه گونه درمنه دشتي در مرتع فوق، گياهي با كالس 
خوشخوراكي متوسط و پايين است و جزء گياهان 

باشد كه تحت تاثير چرا افزايش را در تراكم و  ده ميزيادشون
ها با استفاده از  مقايسه ميانگين. فراواني نشان داده است

 .آمده است 3در جدول  LSDآزمون 
  

  گونه درمنه دشتي در دو منطقه چراي متوسط و قرق با استفاده از پالت) IV(اهميت نسبي  - 3جدول 

 معيارهاي مورد بررسي گونه  درمنه دشتي  منطقه  مورد مطالعه
  اهميت نسبي فراواني نسبي غلبه نسبي تراكم نسبي

  a69/0±38/12 22/1±89/34 a32/2±0/70  a 4/4±27/117  قرق
  b02/1±26/21 19/1±82/35 b85/1±5/78  b 7/3±58/135  چراي متوسط

  
منه دشتي با ارزيابي ميزان همبستگي در منظور هب

وابسته و  عنوان متغير به توليد هر پايه شده، متغيرهاي برآورد
عنوان  به ، تراكمشادابي چون حجم، ارتفاع، پارامترهاي

متغيرهاي مستقل در نظر گرفته شده وهمبستگي عوامل فوق 
  .)4جدول ( با يكديگر سنجيده شد

 
 هاي مختلفپارامتردرمنه دشتي با  با توليد هر پايه گونه …حجم، ارتفاع و  ضريب همبستگي بين- 4جدول 

  درصد پوشش نسبي   تراكم  شادابي ) m(ارتفاع هر پايه )m3(حجم  هر پايه  درمنه دشتيگونه
  346/0  - 5/0  573/0 503/0 457/0  ضريب همبستگي

P-value*046/0 *033/0 *013/0  *035/0  ns 159/0  
  

دار بين  در مرتع مورد مطالعه همبستگي مثبت و معني
توليد هر پايه درمنه دشتي با حجم، ارتفاع و شادابي هر پايه 

تراكم درمنه با توليد همبستگي منفي . )>05/0P( وجود دارد
دهنده آن است كه با افزايش تراكم درمنه توليد  دارد كه نشان

تواند افزايش رقابت در  شود كه علت آن مي هر پايه كم مي

  ).4جدول(جامعه گياهي باشد 
سه شاخص مهم براي تعيين الگوي پراكنش درمنه 

گرديد كه ها برآورد  هاي حاصل از ترانسكت براساس داده
  .آورده شده است 5نتايج آن در جدول 

  
  شاخص پراكنش گونه درمنه دشتي در دو منطقه چراشده و قرق - 5 جدول

  منطقه با چراي متوسط منطقه قرق  شاخص پراكنش
  الگوي پراكنش  مقدار محاسبه شده الگوي پراكنش مقدار محاسبه شده

  كپه اي  27/1 كنواختي 936/0  نسبتي
  كپه اي  04/1 يكنواخت 994/0  موريسيتا

  كپه اي  153/0 يكنواخت -03/0  موريسيتا استاندارد
ها و تعيين  آمده از اين شاخص بر اساس مقادير بدست

الگوي پراكنش آنها مشخص شد وقتي قرق در منطقه براي 
مدتي طوالني ايجاد شده الگوي پراكنش درمنه يكنواخت 

بوده، در حاليكه با وجود چرا، الگوي پراكنش گياهان به 
علت آن ). 5جدول (اي شدن تمايل داشته است  سمت كپه

هايي است كه  گياهان جوان فقط در محدودهمستقر شدن 
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در صورتي . گيرند كمتر در دسترس دام جهت چرا قرار مي
كه در حالت بدون چرا الگوي پراكنش درمنه به سمت 

كند كه آن در اثر رقابت در گونه  يكنواخت شدن حركت مي
توانند  درمنه است كه گياهان فقط در فواصل دور از هم  مي

 .استقرار يابند

  
   بحث

خصوصيات مختلف گونه درمنه دشتي در دو  بررسي
 درمنه گونه كه دهد مي منطقه چراي متوسط و قرق نشان

سال قرق در منطقه وجود  20در حالتي كه  بيش از  دشتي
تغييرات كم و  گياه به قرق لحاظ واكنش داشته است به

هاي  هايي بين پايه نامحسوسي داشته است، با اينكه تفاوت
موجود در منطقه قرق و چراي متوسط وجود دارد اما گياهي 

تواند به علت  دهد كه مي داري را نشان نمي اختالف معني
و همچنين ) متر ميلي 200كمتر از (كمبود بارندگي در منطقه 

كه  طوري باشد؛ به هاي متعدد در چند سال اخير خشكسالي
 كه اين به گياهان در منطقه قرق فرصت بازسازي نداده است

و همكاران   Baghestani Meybodiنتايج با مطالعات
و   Pietola ؛)1997(و همكاران   Vahabi ؛)2006(

كه ) 2007(و همكاران  Savadogo و) 2005(همكاران 
روند تغييرات در پوشش گياهي را در مناطق خشك كند و 

  .هماهنگي دارد ،اند كم بيان نموده
چرا در اين  به لحاظ واكنش به دشتي درمنه العمل عكس

زياد شونده است كه اين نتيجه با  اي گونه مرتع،
مغايرت دارد، كه ) Khalifa Zada )2009و   Sepehriنتايج

توان نوع تركيب پوشش گياهي دو منطقه  علت آن را مي
اي  كه در منطقه مورد مطالعه آنها درمنه گونه طوري به. دانست

نيز فشار چرايي با خوشخوراكي باال بوده و با چراي متوسط 
بااليي بر روي اين گونه بود، در حاليكه در منطقه مورد 

اي با خوشخوراكي  عنوان گونه مطالعه ما گونه درمنه به
 هاي بنابراين اثرات و واكنش. متوسط مطرح بوده است

  . چراي متوسط از خود نشان داده استمتفاوتي در 
آخر  هايي كه در منطقه چرا شده هستند ديرتر به درمنه

تري  رسند و دوره رويشي طوالني دوره رويشي خود مي

شود كه درمنه دشتي كيفيت  بنابراين چرا باعث مي. دارند
تري از فصل چرا حفظ  اي خود را براي مدت طوالني علوفه

كند، چون با اتمام دوره رويشي گياه و وارد شدن به مرحله 
 Azarnivand(يابد  گلدهي كيفيت علوفه بشدت كاهش مي

& Zare chahouki, 2011( اما چون چرا بر روي درمنه به ،
گيرد، بنابراين براي  طور فعال در فصل تابستان صورت نمي

  .دامدار در مراتع ييالقي اهميت چنداني ندارد
الگوي پراكنش گونه درمنه در قرق به سمت يكنواخت 
شدن حركت كرده است كه آن به علت رقابت در گونه درمنه 

هاي گياهي با فواصل معيني از  باشد كه باعث شده پايه مي
اي كه چراي متوسط  يكديگر قرار بگيرند ولي در منطقه

هايي توانسته بودند مستقر گردند كه  وجود داشت تنها پايه
هاي ديگر  ر در دسترس دام بوده و در اطراف ساير پايهكمت

 Mosaeiالبته الزم به تذكر است كه با نتايج . گياهي باشند

sanjeraei و Basiri )2007(؛  Fayzi  و همكاران)2009 (
كه چرا را عامل تكه تكه ) 2012(و همكاران   Bradyو

شدن و غيريكنواخت شدن  پوشش گياهي برشمردند، 
  .اردهماهنگي د

رسد كه درصد  با توجه به نتايج اين تحقيق به نظر مي
گونه درمنه دشتي در تركيب كليماكس اين منطقه كمتر از 

هايي با  چراي متوسط است و در جامعه كليماكس گونه
ها درصد تركيب  خوشخوراكي باالتر مثل اروشيا و گراس

كه قرق چند ساله يا تغيير  نحوي به. بيشتري خواهند داشت
داني در درصد تركيب و فراواني و تراكم اين گونه چن

نگذاشته و يا درصد تاج پوشش و تراكم گياه درمنه كم شده 
 Riginos and). و  O,Conner and Roux, 1995 (است 

Hoffman, 2003  
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Abstract 
Investigation on the vegetation cover of rangelands under grazing and exclosure conditions is 
important in improvement of range management. Therefore, this research was aimed to 
investigate the effect of exclosure on production, density, frequency, importance value and 
vitally of Artemisia sieberi as the most important species of steppe rangelands of Iran. The study 
was conducted in Nodushan rangelands of Yazd province under grazing and exclosure 
conditions. Sampling was done randomly in both grazing and exclosure areas, with 10 transects 
and 40 quadrates of 1m2. In addition, 30 individuals of Ar. sieberi were selected randomly in 
each area and plant height, maximum and minimum diameter, canopy caver, vitality and dry 
matter production were measured. According to the obtained results, the studied species showed 
no significant differences for production, average diameter, height and canopy cover percentage. 
However, the vitally of Ar. sieberi showed significant differences between grazing and 
exclosure areas. The results of importance value indicated the increased relative importance of 
Ar. sieberi under moderate grazing intensity. The distribution pattern of Ar. sieberi under 
exclosure was uniform while under grazing condition a clumped distribution pattern was 
observed.  
  
Keywords: Exclosure, Artemisia sieberi, importance value, production, distribution pattern. 

 
 


