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 برداري از منابع طبیعی نشریه حفاظت و بهره

  1394، اول، شماره چهارمجلد 
http://ejang.gau.ac.ir  

  

  یراندر ا مراتع قرق مطالعات تحلیل فرا
 

 2و حسین بارانی 1چالن مرتضی مفیدي*

  ،علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان ،علوم مرتع دانشگاهدانشجوي دکتري 1
  دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان ،دانشیار دانشکده مرتع و آبخیزداري2

 30/03/1394 :رشیپذ خیتار ؛ 01/10/1393 :افتیدر خیتار

  چکیده
چراي دام در  بلندمدتو  مدت کوتاهتواند اثرات  که می یکی از ابزارهاي مفید مطالعاتی و تحقیقاتی  

و مدیریت مراتع همواره  یشناس بوم اندرکاران دستباشد.  مراتع را قابل تفسیر سازد استفاده از قرق می
قرق بر تغییرات  یرتأثبسیاري در خصوص  يها پژوهش رو ینا ازاند، قرار داده توجه موردقرق را 

در  ها پژوهشکه این  رسد یمنظر   به هرچندو خاك مراتع کشور صورت گرفته است،  یاهیپوشش گ
. یکی است نهایی در ارتباط با استفاده از قرق در اصالح مراتع کشور چندان موفق نبوده گیري یمتصم

؛ در یک نوشتار کنار هم نیامده است ها پژوهشاز دالیل اساسی آن این است که نتایج حاصل از این 
در این زمینه ضرورت  شده انجاممنسجم از تحقیقات  یباًتقرو کلیتی  يبند جمعبنابراین رسیدن به یک 

است که از  یلفرا تحلروش  گیرد یمقرار  استفاده موردکه در این مواقع  ییها روشدارد. یکی از 
مطالعات و تحقیقات قرق  یلفرا تحل. نتایج رود یمشمار  توصیفی در تحلیل و ارزیابی به يها روش

بخش مهم و  عنوان بهاین مطالعات به آثار اجتماعی و اقتصادي قرق  در دهد یممراتع در ایران نشان 
مدت در صورت امکان از برنامه قرق کوتاه شود یمتوصیه در مراتع کشور توجه نشده است.  یرگذارتأث
اعمال این تیمار به  اگرچه. یک اقدام مدیریتی جهت احیاء و اصالح مراتع کشور استفاده گردد عنوان به

از مراتع نیاز به مهارت و دقت براي در  برداران بهرهدلیل برخورد مستقیم با معیشت ساکنین آبخیزها و 
 هاي بینی یشپاجتماعی و اقتصادي دارد. ضرورت دارد براي حل مسئله مذکور مالحظات نظر گرفتن 

                                                             
  mofidi.morteza@gmail.com مسئول مکاتبه: *
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از منابع  برداران بهرهدرآمدي براي  کاهش تعداد دام و جایگزین نمودن سایر منابع ینهزم درالزم 
  اجراي برنامه قرق اقدام شود. همزمان با

  
  پایش، پیامدهاي اجتماعی و اقتصادي، ، اصالح مراتعیلفرا تحلقرق،  کلیدي: هاي واژه

  
  مقدمه

نیازهاي  نیتأمبراي  پروتئینیبه مواد  روزافزونبا گذشت زمان و به دنبال افزایش جمعیت و نیاز   
 آشکاراین مداخالت مثبت و منفی  آثار یشوب کمدخالت انسان در مراتع زیاد شده و  یجتدر بهغذایی 

بوده باعث بهم خوردن تعادل دام و مرتع شده که عوارض  نامعقولدر مناطقی که دخالت  است. شده
توان مراتع را می ).2012(قائمی و همکاران، بوده است از آن تخریب پوشش گیاهی و خاك  ناشی

اي وجود دارد روابط پیچیده ها آنو بین  شده  یلتشک یرزندهغاز اجزاي زنده و  دانست که یاکوسیستم
(آذرنیوند و  منفی یا مثبت داشته باشد ریتأثایجاد تغییر در یک جزء ممکن است بر اجزاي دیگر  لذا و

ی در پاسخ اهیگپوشش هاي مرتعی آن است که ي اکوسیستمها یژگیواز  یکی ).2008زارع چاهوکی، 
اثرات  تواند یمکه  يکند. یکی از ابزارهاي مفیدبه تغییر شرایط محیطی و فشار چراي دام تغییر می

مرادي و مفیدي، باشد ( یمچراي دام در مراتع را تعبیر و تفسیر کند قرق  بلندمدتو  مدت کوتاه
 چند سالقرق عبارت است از جلوگیري از ورود دام به تمام یا قسمتی از مرتع براي یک یا  .)2012

پوشش ی بدون وجود دام، تقویت اهیپوشش گ درازمدتارزیابی تغییرات  اهدافی نظیر؛متوالی که با 
هاي تازه روییده از بذر هاي کاشته شده و پایهو دادن فرصت کافی براي نهال چرا نکردنی در اثر اهیگ

 ).2008(آذرنیوند و زارع چاهوکی،  است شده  انجامگیاهان در مناطقی که عملیات اصالحی 

 ینهدرزمی از توان بالقوه مراتع را شنمای تواند یمقرق در مراتع  يها عرصهگفت  توان یمبنابراین   
غیر قرق  يها عرصه مقایسه باحفاظت آب، خاك، پوشش گیاهی، ذخیره ژنتیکی و تنوع زیستی را در 

 يها عرصهي قرق و مقایسه آن با ها ستگاهیارات پوشش گیاهی در ی. بررسی روند تغیتصویر کشدبه 
ي مرتعی بوده و نیز یکی از ها ستمیسبراي شناخت روابط اجزا  ها روشمرتعی مجاور یکی از بهترین 

  ).2012(مرادي و مفیدي،  باشد یمدر منطقه  شده اعمالجهت ارزیابی مدیریت  ها روش نیتر یعمل
 یرتأثبسیاري در خصوص قرق و  يها پژوهشقرار داده و  موردتوجهمراتع قرق را  محققینهمواره   

حجم عظیمی از منابع مالی و انسانی صرف پژوهش درباره آن  اند.به انجام رساندهآن بر مراتع کشور 
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 مؤثریا غیر مؤثرنهایی در ارتباط با  گیري یمتصمدر  ها پژوهشاین  رسد یمنظر  شده است گرچه به
یکی از دالیل اساسی آن این است که نتایج حاصل از این  اند نبودهکشور چندان موفق  بودن قرق مراتع

که در حوزه  يا گستردهتحقیقات  رغم یعل واقع در .منسجم در کنار هم نیامده است طور به ها پژوهش
و فقدان یک چهارچوب  آمده  دست به، به دالیلی چون پراکندگی در نتایج شده  نجاماقرق مراتع کشور 

 ابهام، شده  ارائهري منسجم در جهت تحلیل این نتایج، عملیاتی نبودن پیشنهادات و راهکارهاي ظن
موردنظر رسیدن به یک هدف  براي اي یلهوستحت عنوان  غالباًاین تحقیقات که  یشناخت روشنظري و 

است، نتایج این  شده  انجامپژوهشی و...)  يها طرح، مواهب مادي در ها نامه یانپامدرك تحصیلی در (
مطلوبی قابل کاربرد نیست، در این  طور بهرفع مسائل و مشکالت مراتع ، ها یزير برنامهتحقیقات در 

ریزان در استفاده از نتایج تحقیقات در حل  ن عدم تمایل مسئولین و برنامهوراستا، نقش موانعی چ
منسجم از  یباًتقرو کلیتی  يبند جمعگردد، بنابراین رسیدن به یک  میمشکالت مراتع نیز بیشتر روشن 

قرار  استفاده موردکه در این مواقع  ییها روشیکی از  در این زمینه ضرورت دارد. شده انجامتحقیقات 
فرا تحلیل در حوزه مطالعاتی دنیاي  ).2005احمدوند و همکاران، باشد ( می یلفرا تحلگیرد روش  می

و اداره  یزير برنامهمختلف، جهت  يها پژوهش هاي یافتهدارد. استفاده از برآیند  اي یژهوامروز جایگاه 
؛ عواملی است که موجب اهمیت این نوع مطالعات شده است ینتر مهماز  بخشی از جامعه یا کل آن،

از مطالعات  اعم پژوهش هاي یافته يآور جمعبر آن تکیه دارد عبارت است از  یلفرا تحلبنابراین آنچه 
آن جهت استفاده علمی و کاربردي. از  هاي یافته سازي یکپارچهترکیب و  منظور بهمنفرد و پراکنده 

نقاط ضعف و قوت کارهاي پژوهشی در کشور  تواند یم ها پروژهاین  یشناخت روشطرف دیگر مطالعه 
و از  شودکارهاي پژوهشی تالش  سازي ینهبه برايبا تحلیل روش شناسانه  سو یکتا از  ا نشان دهدر

. در رسانداجرایی کشور مدد  يها سازمانریزان در  به برنامه ها یافته یلفرا تحلسوي دیگر بتوان با 
مطالعاتی مختلف،  يها حوزه، در ساله همهرایج است که  يا مطالعه یلفرا تحل یافته توسعهکشورهاي 

در نظام آموزشی و دانشگاهی است.  ها آنتحقیقات استفاده از  گونه یناشود. فایده دیگر نتایج  میانجام 
استادان و دانشجویان  موردتوجه تواند یماطالعات ناشی از موقعیت یک حوزه مطالعاتی در جامعه 

 ن با آشنا شدن با نقاط ضعف حوزهدانشجویا و متون درسی مفید باشد سازي یغن برايقرار گیرد و 
 یلفرا تحل بنابراین هدف اصلی این تحقیق؛ آن تالش کنندپیشبرد در جهت  توانند یم مطالعات قرق

  .باشد یم در سطح کشور قرق مراتع ینهدرزمدر ایران  شده انجامتحقیقات 
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به  یلیفرا تحل. مطالعات است یلیفرا تحل از نوع توصیفی و، در این مطالعهروش تحقیق : روش تحقیق
و  ها یافته، با بررسی منابع موجود، تحلیلی بر شده انجام يا کتابخانه صورت بهکه  شود یممطالعاتی گفته 

موجود را  يها پژوهشنتایج تحقیقات و  سازي یکپارچهتا امکان ترکیب و  آید یمبه عمل  ها یدگاهد
 هاي گیري یجهنتو  ها یافتهکه حاصل تجمیع  شود یمآنگاه نتایجی جدید و بدیع استخراج  ،فراهم کند

یق حاضر با بررسی . در این راستا، در تحق)2005(احمدوند و همکاران،  مطالعات گذشته است
 شود یمتالش  مطالعات صورت گرفته در ارتباط با قرق مراتع در سطح کشور تحلیلی -توصیفی

. با توجه به یک عمل اصالحی احیائی مورد ارزیابی قرار گیرد عنوان بهاستفاده از قرق در مراتع کشور 
 یعبارت به، یا غناي پژوهشی وجود دارد لحاظ ازمتعدد با نتایج متفاوتی  يها پروژه ،یلفرا تحلکه در  این

نیز ناچیز و برخی نتایج خوبی را دربردارند و در موارد زیادي  هاي یافتهبرخی از تحقیقات حاوي  دیگر 
 در تحقیقات یبررس مورد يها شاخصبنابراین با توجه به  ؛مطالعات قبلی تکرار شده استنتایج 

 65تعداد ، و همچنین در دسترس بودن تحقیقات شده  انجامدر آنجا  که تحقیق يا منطقه، صورت گرفته
 یبررس موردو  شده  انتخاب )1382-1392در مقاالت علمی پژوهشی در بازه زمانی ( شده  چاپ مقاله

  قرار گرفتند.
 

 و بحث نتایج
انجام  به مرحله در اکثر نقاط کشور که مطالعات مربوط به قرق مراتع دهد یمنشان  ها یبررسنتایج   

و اهداف متفاوتی صورت گرفته است. مقاالتی  ها یهفرضاین مطالعات با عناوین،  اگرچهاست  رسیده
استان کشور (کرمان، خراسان رضوي، فارس،  21قرار گرفتند در  یموردبررسکه در این مطالعه 

اصفهان، یزد، آذربایجان غربی، مرکزي، خراسان شمالی، بوشهر، مازندران، زنجان، گلستان، همدان، 
) 1و در نواحی مختلف رویشی (جدول ، تهران، البرز) یراحمدبوچهارمحال بختیاري، کهگیلویه و 

پوشش گیاهی، توان ترسیب  هاي یژگیوبا اهداف متفاوتی مانند تغییرات  مطالعات .اند گرفتهصورت 
شیمیایی و فیزیکی خاك،  هاي یژگیو، کاهش و مهار فرسایش خاك، تغییرات گیاهانکربن 

سالمت مرتع در اثر  يها شاخصمناسب قرق و تغییرات  زمان اکولوژیک، تنوع گیاهی، يها شاخص
پوشش  هاي یژگیوقرق بر  یرتأثبررسی  باهدفت بیشتر مطالعات گف توان یمگرچه  .اند پرداختهقرق 

پوشش  ،از خاك هایی یژگیودر ادامه به  صورت گرفته است. موردمطالعهگیاهی و خاك در مراتع 
 شود یماشاره  اند گرفته قرار توجه موردکه در این مطالعات  در اثر قرق ها آنو مرتع و تغییرات  گیاهی

  .)4و  3، 2(جداول 
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 .در ارتباط با قرق به تفکیک نواحی رویشی در ایران شده  انجاممطالعات  -1جدول 

عمانی  -خلیج  هیرکانی  نواحی رویشی
  (بلوچی)

  ایران تورانی
  زاگرسی

  هاي مرتفع کوه  نیمه استپی  استپی  نیمه بیابانی
  8  5  22  14  2  4  10  تعداد مقاالت

 
 .مرتع در اثر قرق در مراتع سطح کشور هاي یژگیو ییراتتغ -2جدول 

  شده  اشارهمقاالت  تعداد  تغییرات در اثر قرق  مرتع هاي یژگیو
  7  بهبود وضعیت مرتع  وضعیت مرتع
  6  گرایش مثبت در مراتع قرق شده  گرایش مرتع

  6  در اثر قرق خوراك خوشچندساله و  يها گونهافزایش زادآوري   زادآوري
  11  درصد الشبرگافزایش   درصد الشبرگ

  8  کاهش درصد خاك لخت  درصد خاك لخت
  1  کاهش درصد سنگ و سنگ ریزه  درصد سنگ و سنگ ریزه

  5  افزایش پایداري در اثر قرق  پایداري
  3  افزایش چرخه عناصر غذایی در اثر قرق  چرخه عناصر غذایی

  5  افزایش نفوذپذیري در اثر قرق  نفوذپذیري

  متفاوت نسبت به منطقه و طول مدت دوره قرقنتایج   توان ترسیب کربن
  مورد افزایش در اثر قرق 4
  مورد کاهش در اثر قرق 2

  4  پایداري اکولوژیکی باال در منطقه قرق  پایداري اکولوژیکی
  3  افزایش درصد رطوبت در اثر قرق  درصد رطوبت

  
 .پوشش گیاهی در اثر قرق در مراتع سطح کشور هاي یژگیو ییراتتغ -3جدول 

  شده  اشارهمقاالت  تعداد  تغییرات در اثر قرق  پوشش گیاهی هاي یژگیو
  24  افزایش درصد تاج پوشش گیاهی  تاج پوشش گیاهی

  16  افزایش تولید پوشش گیاهی  تولید

  نتایج متفاوت نسبت به منطقه و طول مدت دوره قرق  يا گونهتنوع  يها شاخص
  مورد افزایش در اثر قرق 12
  مورد کاهش در اثر قرق 2

  9  خوراك خوش يها گونهافزایش   یخوراک خوشهاي  کالس
  13  در مناطق قرق چندسالهافزایش گندمیان و پهن برگان   هاي رویشی فرم

  1  زنی دار در سرعت و درصد جوانه عدم تفاوت معنی  زنی سرعت و درصد جوانه
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  .در اثر قرق در مراتع سطح کشور زیکی و شیمیایی خاكیف هاي یژگیو ییراتتغ -4جدول 
  شده  اشارهمقاالت  تعداد  تغییرات در اثر قرق  خاك هاي یژگیو

  مورد 4  افزایش نفوذپذیري خاك در منطقه قرق شده  نفوذپذیري
  مورد 1  قرق کاهش رواناب سطحی در اثر  رواناب
  مورد 1  کاهش میزان رسوب در منطقه قرق شده  رسوب
  مورد 1  کاهش میزان فرسایش  فرسایش

  مورد 4  افزایش در اثر قرق  رطوبت اشباع
وزن مخصوص 

  ظاهري
  متر یسانت 0- 20 مورد کاهش در عمق 4  به عمق خاك نسبتنتایج متفاوت 
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پوشش تراکم و درصد الشبرگ  ،تولید ،پوششدرصد تاج  دار یمعنبه افزایش  مطالعاتنتایج   

 )؛1991( هوك و همکاران )؛1998( بورکه و همکاران هايبا یافته که داشتند دیتأکدر اثر قرق گیاهی 
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 ؛ منگیستو و همکاران)2002( تادسی و همکاران)؛ 2003( آسفا و همکاران )؛2001( اوبا و همکاران
پوشش دلیل افزایش  )2000یاتش و همکاران ( مطابقت دارد. )2010( و آنگازا و همکاران )2005(
کاهش  اثرات توأمی در اثر قرق را بهبود شرایط خاك (دما، رطوبت، چرخه موادغذایی) دانستند. اهیگ

، ایجاد خشکی ثانویه و فرسایش در شرایط چرا ها دراتیکربوه، کاهش ذخایر خوراك خوشهاي گونه
 مطالعات در این نیهمچن ).2009بصیري و ایروانی، باشد ( منطقه شاهدتواند دلیل کاهش تولید در می

 ریتأثهاي چندساله تحت  فوربو درصد تاج پوشش، تولید و تراکم گندمیان چندساله  دار یمعن افزایش
در مقایسه با  ها يا بوتهدرصد تاج پوشش، تولید و تراکم گندمیان یکساله و  دار یمعنقرق و کاهش 

و  )1998( ترود و دوگیل )؛1990( اسکارپ و همکاران در این راستا .است شده دییتأ مناطق شاهد
گزارش کردند  )2002ریدر و اسچومن (نیز به نتایج مشابهی رسیدند.  )2009( یاینشت و همکاران

دهد. همچنین بانک بذر خاك و ورود بذر قرق رشد و توسعه گندمیان چندساله را افزایش می
 ).2009(بصیري و ایروانی، باشند می رگذاریتأثعوامل مهم و  جمله ازهاي هدف از محیط اطراف  گونه

هاي علفی (گندمیان و پهن برگان علفی) در اثر استراحت قدرت رشد بیشتري در مرتع قرق شده گونه
). 2010(کرمی و همکاران،  اندو درصد بیشتري از سطح مرتع را به خود اختصاص داده اند داکردهیپ

 زمان مرور بهرود و جامعه گیاهی در جهت استقرار و رشد گندمیان چندساله دائمی پیش می یطورکل به
جامعه به سمت  تینها درشود و هاي رویشی کاسته میاز سایر گیاهان در ترکیب و همچنین سایر فرم

به  توان یماز نتایج دیگر این تحقیقات  ).2009(اسدیان و همکاران،  کندتعادل و کلیماکس حرکت می
درصد تاج  کاهش و در اثر قرق II کالس و Iکالس گیاهان  و تراکم درصد تاج پوشش، تولیدافزایش 

؛ )2006(کراجی و همکاران  این مطلب دییتأدر  .اشاره کرد IIIپوشش، تولید و تراکم گیاهان کالس 
به نتایج مشابهی رسیدند. افزایش ترکیب  )2011( بوگالهو و همکاران و )2008( عبداهللا و همکاران

در داخل قرق بیشتر مربوط به خانواده گندمیان چندساله است که به  یخوراک خوش Iگیاهان کالس 
فراوانی نسبی  .هاي گیاهی باشدرسد حساسیت گندمیان نسبت به عامل چرا بیش از سایر گونهنظر می
 پهن برگانو گندمی هاي تواند با افزایش در فراوانی نسبی گونهدر داخل قرق می خوراك خوشگیاهان 

در مناطق علوفه افزایش تولید  نهیزم در). 2009(بصیري و ایروانی، در داخل قرق توضیح داده شود 
ها، پوشش یقه در اثر چراي مفرط تعداد گونهکه گزارش کردند ) 2003داسیلوا و همکاران ( قرق،

یابد. کاهش میزان تولید در مجاور قرق، رابطه مستقیمی با شدت و درصد الشبرگ کاهش می گیاهان
که باشد باعث کاهش  يا اندازه هرخشک چرا به داشته است. در مناطق خشک و نیمه يبردار بهره
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شود. با کم شدن مواد کاهش ساخت مواد غذایی می گرید  عبارت بهگیاهی و  دار نهیسبزهاي اندام
که سرانجام  یابدو ذخیره مواد قندي کم شده و رشد ریشه کاهش می وساز سوختغذایی در گیاه، 

خشک باعث کاهش محصول خواهد شد تکرار چرا بر روي گیاهان مرتعی در مناطق خشک و نیمه
و باعث  خورده هم بهبیشتر از شدت چراست، زیرا که در اثر هر بار چرا (حتی سبک) متابولیسم گیاهی 

اي الزم، دلیل برخورداري از انرژي ذخیره ی داخل قرق، بهاهیپوشش گشود که تضعیف گیاه می
درصد پوشش، از رشد ارتفاعی مناسب برخوردار بوده که این موضوع باعث افزایش و  شیافزا بر عالوه
؛ فرناندز لوگو و 2008 ،پی و همکاران ؛2007خطیرنامی، ( دار شدن میزان تولید گیاهی شده استمعنی

توان گفت که قرق در بهبود شرایط مرتع نقش مهم و کلیدي را ایفا طورکلی می هب). 2009همکاران، 
هاي گیاهی شایسته توجه اگر چه در کند و اثرهاي مثبت آن بر انواع ترکیبات گیاهی و همچنین تیپمی

شادابی خود را از دست  E. ceratoidesمدت گیاهان مرتعی مانند  منابع اشاره شده که در اثر قرق بلند
گفت که قرق بلند  توان یمبنابراین  .)2011، مفیدي( شوند یمداده و خشبی گردیده و دچار کچلی 

اثرات منفی نیز داشته است که با در نظر گرفتن مسائل اجتماعی اقتصادي  در مناطق مختلف مدت
مثبت قرق بر روند تغیرات پوشش گیاهی، وضعیت  ریعلت تأث در نتیجه به .شود یماهمیت آن بیشتر نیز 

 باشند یمدر مناطقی که داراي مشکل دام مازاد و چراي زود هنگام  شود یمو گرایش مرتع، پیشنهاد 
اي انجام  عبارت دیگر سیستم چراي چرخشی سالیانه به گونه سالیانه یک بخش از مرتع قرق گردد، به

در حفظ و احیا مرتع و نیز  تواند یمله یک بخش از مرتع قرق باقی بماند که این امر گیرد که هر سا
  .سزایی داشته باشد ههاي خوشخوراك از ترکیب گیاهی نقش ب جلوگیري از حذف گونه

در اثر قرق اشاره  ECو افزایش خاك  pHخاك نتایج مطالعات به کاهش  يها یژگیودر ارتباط با   
اي تواند ناشی از باال بودن پوشش گیاهی یا سیستم ریشهخاك در اثر قرق می pHکاهش کردند. 

 حسین زاده و همکارانمتراکم و زیاد بودن مواد آلی خاك و کاهش درصد آهک باشد. در این راستا 
 نیتر فراوانکه  شوند یمدهند که با افزایش ماده آلی، اسیدهاي آلی و معدنی تولید می ) گزارش2009(

باشد. گرچه این اسید، اسید ضعیفی است ولی تولید دائم آن در خاکی که می کیدکربنیاساین اسیدها، 
شود و خارج شدن باشد، باعث حل شدن آهک و شستشوي آن از خاك میدر آن تراکم ریشه زیاد می

 ؛)1997( الدریج و رابسون هايگردد. این نتایج با یافتهآهک از خاك نیز موجب کاهش اسیدیته می
در مناطق  ECدارد. افزایش  مطابقت )2010( انی و همکارانجحیدریان آقا و) 2010(جداي و چائیب 

دلیل افزایش میزان فاکتورهاي حاصلخیزي خاك و افزایش ظرفیت تبادل کاتیونی  تواند بهتحت قرق می
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که شوري  کند یمبیان ) 2003جعفري حقیقی (. در تائید این امر، )2006(آقاسی و همکاران،  باشد
در این مطالعات کاهش آهک  یابد.ها، افزایش میها با افزایش غلظت امالح محلول و وجود یونخاك

عمق در رابطه با کاهش آهک در است،  شده دییتأدر عمق اول و افزایش آن در عمق دوم خاك 
گفت در اثر افزایش درصد تاج پوشش گیاهی و پوشش گیاهی متراکم در  توان یماثر قرق، سطحی در 

افزایش ماده آلی و کاهش اسیدیته و بهبود ساختمان خاك، کاهش  جهینت درو  شده اصالحمناطق 
است. علت  افتهی  کاهشعمل انحالل  جهینت درآبدوي و افزایش نفوذ آب، آهک عمق سطحی خاك 

و تجمع در  به انحالل آن از عمق اول توان یمافزایش میانگین آهک خاك در عمق دوم منطقه قرق را 
 میزان بارندگی و منطقه رویشی دارد این عمل بستگی زیادي به اگرچه عمق دوم خاك نسبت داد

به  توان یماز دیگر نتایج  .)2009و همکاران،  يجعفر ؛2006آقاسی و همکاران،  ؛2011مفیدي، (
 هاياین نتایج با یافته در اثر قرق اشاره کرد.خاك  و پتاسیم فسفر ،میانگین ماده آلی، نیتروژنافزایش 

 )2008پی و همکاران ( مطابقت دارد. )2010() و جداي و چائیب 2005یانگ زونگ و همکاران (
ي ها خاكیی که در منطقه قرق شده داراي پوشش متراکم علفی هستند، نسبت به ها خاكگزارش دادند 

بیشتر و  استفاده  قابلمنطقه چرا شده که پوشش بسیار کمی دارند، در سطح داراي ماده آلی، آب 
تر هستند. خواص فیزیکی بهتر و حاصلخیزي بیشتر و تهویه مناسب تر متراکمگیاهی  يها شهیر

(جوادي  خاطر پوشش متراکم گیاهان علفی آن است نسبت به اراضی تحت چرا بههاي قرق شده  عرصه
 ).2005و همکاران، 

پوشش گیاهی باعث  اندازه از  شیبگزارش دادند چراي سنگین با کاهش ) 2011تیاگو و همکاران (  
که این کاهش، دینامیک ماده آلی خاك که یکی از  شود یمکاهش ورود بقایاي گیاهی به خاك 

را تحت تأثیر  دیآ یمشمار  ازت، فسفر و گوگرد خاك در مراتع طبیعی به کننده  نیتأممنابع  نیتر مهم
کاهش در ورود مواد آلی به خاك موجب اختالل در فعالیت  هرگونهو  دهد یمقرار 

نوع  ازلحاظشود. پوشش گیاهی و کاهش حاصلخیزي خاك مرتع می کننده هیتجز يها سمیکروارگانیم
داراي  ها خاكبوده و معموالً این  مؤثرو تراکم در مقدار نیتروژن خاك از طریق گیاهان با ریشه فراوان 

استفنس و همکاران  این مطلب دییتأدر  ).1985، ینیساالرد( مقدار بیشتري مواد آلی و ازت هستند
علت متفاوت  منطقه چرا به طرف  بهگزارش دادند با تغییر نوع و فرم گیاهان از منطقه قرق  )2008(

. هاي شیمیایی خاك تغییر خواهد کرداي، ویژگیبودن نوع و حجم ریشه گیاهان و ترشحات ریشه
نیتروژن در  کننده تیتثب يها سمیکروارگانیمبه افزایش  توان یمرا  همچنین افزایش نیتروژن در اثر قرق



چالن و حسین بارانی مرتضی مفیدي

32 

ی و اهیپوشش گو بهبود وضعیت  قرق. در اثر )2008(کائوشیکت و همکاران، این مناطق نسبت داد 
در اثر پوشش متراکم و علفی و تهویه  جهینت دراست و  افتهیبهبودافزایش نفوذ آب، خصوصیات خاك 

میانگین  منطقه قرقافزایش ماده آلی در  جهیدرنتمناسب خاك، افزایش درصد الشبرگ و تجزیه آن و 
ي هاسمیکروارگانیم. از طرفی دیگر افزایش )2011(مفیدي،  است افتهی شیافزانیز و پتاسیم فسفر 

)؛ سو و 2008. کائوشیکت و همکاران (فسفر باشد شیبرافزاتواند دلیلی فسفات نیز می کننده حل
این نتایج افزایش  دییتأدر ) 2011) و تیاگو و همکاران (2008؛ استفنس و همکاران ()2004همکاران (

دلیل بهبود وضعیت پوشش گیاهی و افزایش الشبرگ و تجزیه آن  ماده آلی، نیتروژن و فسفر خاك را به
دالیل بیشتر بودن پتاسیم خاك مناطق  جمله ازمناطق مختلف گزارش کردند.  قرق دردر اثر اجراي 

هر  کند یمبیان  )1364ساالردینی ( که  يطور بهنسبت داد  توان یمکمتر این مناطق نیز  pHرا به  قرق
سومدا و همکاران،  این مطلب دییتأآن کمتر باشد میزان پتاسیم خاك بیشتر است. در  pHچه محیط 

ممکن است باعث بروز کمبود پتاسیم گردد. از  pHگزارش دادند افزودن آهک یا افزایش ) 1997(
بر کاهش پتاسیم در مناطق  عاملی عنوان بهفرسایش خاك  از )1996( نبرانسون و همکارا طرفی

در این خصوص گزارش دادند چراي مفرط و  )2001( کومولو و همکاران .کنند یم یادتخریب یافته 
مستمر و برداشت کامل پوشش گیاهی توسط دام باعث افزایش سرعت آبدوي، کاهش کربن خاك و 

سرعت فرسایش خاك است که  که پیامد چنین تحوالتی افزایش شود یمافزایش فشردگی و تراکم آن 
در ارتباط با کاهش رواناب، فرسایش و میزان . گردد یمباعث تخریب و کاهش پتاسیم خاك  تیدرنها

پوشش گیاهی، درصد الشبرگ و همچنین افزایش شدت تراکم افزایش  ازجملهرسوب به دالیلی 
وزن مخصوص به چراي زودرس و  مورددر ) 2006. قدوسی و همکاران (است شده  اشارهنفوذپذیري 

 اند کرده  اشارهافزایش آن در مناطق چرا شده  نتیجه در فشرده شدن خاك و جهینت درلگدکوبی دام و 
  ).2009(کهندل و همکاران، 

  
  يریگ جهینت

کند و اثرهاي توان گفت که قرق در بهبود شرایط مرتع نقش مهم و کلیدي را ایفا میمی یکل طور به  
باشد و از طرف دیگر هاي گیاهی شایسته توجه میانواع ترکیبات گیاهی و همچنین تیپ مثبت آن بر

یک ابزار  عنوان بهنماید و تعیین و مشخص می یخوب بهرویه را معیار تعیین شدت خسارت چراي بی
 ندربرداشتقرق شده به علت  يها عرصه عالوه به. گرددگیري تلقی میمدیریتی و همچنین ابزار اندازه
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اکولوژیک متغیر از  يها دامنهگیاهی با  يها گونهحضور متعادل  جهینت درو  تر متنوع يها مجموعه
در مناطقی که تخریب . باشند یمتحت چرا برخوردار  يها عرصهپایداري اکولوژیکی بیشتري در مقابل 

باعث قرق مرغوب از سطح مرتع حذف شوند اعمال  يها گونهدر حدي نباشد که  ناشی از چراي دام
در عرصه و  يزیبذر رو فراهم شدن شرایط  يا علوفههاي پایاي ایجاد زمینه مناسب براي استقرار گونه

لذا براي ؛ باشد یمسال مشهود  3تا  2شده و آثار مثبت آن در مدت هاي گیاهی تجدید حیات گونه
موفقیت در عملیات قرق باید پوشش گیاهی موجود از گیاهان مرغوب و مقدار آن در ترکیب گیاهی 

سیر و روند توالی و تواتر ثانویه با گفت در اثر اعمال قرق  توان یمدرصد باشد. به عبارتی  20بیش از 
 در عرصهمجدداً  کم شوندههاي ایجاد میکروکلیماي مناسب و تکامل خاك جریان داشته و گونه

 در، گذاردمیها رو به کاهش هاي مهاجم و زیاد شوندههاي گیاهی حضور یافته و تعداد گونه تیپ
تکامل خاك و ایجاد  ،روند توالی و تواتر ثانویه ،هاي گیاهیبه وجود آمدن فرصت استقرار گونه جهینت

و  دینما یمرا فراهم  يا علوفهو مرغوب  خوراك خوشهاي میکروکلیماي مناسب شرایط حضور گونه
  .کند یمکلیماکس حرکت تعادل و به سمت گیاهی جامعه 

  
  ترویجی يها افتیره

به آثار  يا اشاره متأسفانه که در ارتباط با قرق مراتع در کشور صورت گرفته، ییها پژوهشدر اکثر 
کرده و از  دییتأنتایج تحقیقات یکدیگر را  اکثراًمنفی قرق در مناطق مختلف نشده است و محققین 

 قرق که یحال در اند برده ناممناسب جهت احیاء مراتع در تمام مناطق کشور  کامالًاقدامی  عنوان بهقرق 
مناطق  هاي مرتفع و ، کوهدر بعضی از مناطق نیمه استپی ازجملهدر بعضی از مناطق کشور  بلندمدت
  دست ازباعث کاهش تنوع شده و همچنین گیاهان شادابی خود را  بر هدر رفت منابع، عالوههیرکانی 

بهتر است در مناطق بلوچی، نیمه بیابانی و استپی از قرق استفاده همچنین  .شوند یمو خشبی  داده
 عنوان بهخاك نیز  .است ضروري و الزم انسان مستقیم دخالت مراتع گونه نیا سریع احیاي براينشود و 

بستر رویش گیاهی اهمیت زیادي در موفقیت قرق دارد و بیشترین موفقیت در مراتعی با وضعیت 
با بافت خیلی سبک و خیلی سنگین به دلیل محدودیت  ییها خاكاست. وجود  انتظار قابلمتوسط 

اقلیم با  ریتأثاز مطالعات بررسی براي جداسازي  کدام چیهدر . دهد یمرطوبتی موفقیت قرق را کاهش 
در بعضی مناطق همزمان با قرق در طول مدت قرق افزایش  که چرااست،  نشده  انجاممدیریت 

بنابراین پیشنهاد  به اقلیم ربط داد توان یمبارندگی نیز صورت گرفته است و بعضی از تغییرات را 
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عدم  این مطالعاتدر مشهود  کامالًاز دیگر نکات . صورت گیرد ارتباط  نیا درمطالعاتی نیز  شود یم
  به باشد یم در مراتع کشور رگذاریتأثبخش مهم و  عنوان به توجه به آثار اجتماعی و اقتصادي قرق

 رغم یعلگرفته است نقرار  یبررس مورداز مطالعات صورت گرفته این مسئله  کی چیهدر  که يطور
بر دیگر  چرا نتیجه افزایش فشار به کاهش سطح مراتع در اثر قرق و درعلمی که در تمامی منابع  این

 رو نیا ازاست،  شده  اشارهاشکال قرق  نیتر عمده عنوان به برداران بهرهمراتع و ایجاد مشکالت براي 
یک اقدام  عنوان به، اکولوژیکی در صورت تناسب و کارایی مدت کوتاهاز برنامه قرق  شود یمتوصیه 

در  فیزیکی و شیمیایی خاك يها یژگیوو بهبود  مدیریتی جهت احیاء و توسعه پوشش گیاهی
و مطمئن براي حل  اعتماد قابلو  ، کارآمدنهیهز کم، عملی وی راهکار علم عنوان بهو  آبخیز يها حوزه

در دستیابی به  ذخایر ژنتیکی حفظ و استفاده از نزوالت جوي يساز نهیبهمعضل فرسایش خاك و 
دلیل برخورد و  اعمال این تیمار به اگرچه شود استفاده حفاظت خاك و آبخیزداري يها برنامهاهداف 

فاقد پیامدهاي منفی  تواند ینماز مراتع  برداران بهرهتقابل مستقیم با منافع معیشتی ساکنین آبخیزها و 
 درالزم  يها ینیب شیپ الزاماً ،بنابراین، ضرورت دارد براي حل مسئله مذکور؛ اجتماعی و اقتصادي باشد

 برداران بهرهجایگزین نمودن سایر منابع معیشتی براي ساکنین آبخیزها و کاهش تعداد دام و  نهیزم
منابع طبیعی  يها طرحآبخیز در مقابل اجراي برنامه قرق در چارچوب  يها حوزهمستقیم از منابع در 

 بر قرق اجراي اثرات ارزیابی و مطالعه ،انیدر پا شود. اقدام آبخیزداري يها طرح ژهیو به شونده دیتجد
 براي مناسب زمانی فاصله با مطالعات تکرار همچنین و منطقه ساکنان اجتماعی و اقتصادي وضعیت

 کشورنواحی مختلف رویشی و همچنین تعیین طول دوره مناسب قرق در  زمان طول در قرق اثر پایش
  .گرددمی توصیه

  
  يسپاسگزار

 شده  استفاده لیفرا تحلجهت  ها آنمقاالت نویسندگان مقاالتی که در این تحقیق از از  لهیوس  نیبد  
کلیه افرادي که به نحوي افرادي که در تحقیقات میدانی مطالعات صورت گرفته نقش داشتند و  ،است

  .گردد یم يسپاسگزار ق ایفاي نقش نمودندیدر این تحق
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Abstract 
 Usage of rangeland enclosure is one of the useful study and research tools 
which can make interpretable the long and short term effects of grazing in 
rangelands. Involved ecologists and rangeland managers have always considered 
the rangeland enclosure; therefore many researches have been conducted on the 
effects of rangeland enclosure on vegetation cover and soil changes in Iran. 
Although it seems that these researches have not been very successful in making 
the final decision in the use of rangeland enclosure in reclamation of country’s 
rangelands. One of the main reasons is that the results of these researches have not 
been gathered in one article. Therefore it is necessary to achieve a nearly coherent 
summation and conclusion out of the researches done in this area. One of the 
methods that are used in these situations is the meta-analytic methods, which is 
considered as a descriptive method in the analysis and evaluation. Meta-analysis 
results of enclosure studies in Iran show that in these studies the social and 
economic effects of enclosure as important and influential parts of the country's 
rangeland are neglected. Short-term enclosure is recommended, if possible, as a 
management tool for reclamation of country’s rangelands. Although, this treatment 
due to combating with rangeland utilizers and watershed residents’ living, need to 
skills and paying attention to the social and economic aspects. To solve the 
mentioned problem, it is necessary to incept necessary predictions in reducing the 
number of livestock and providing other sources of income for inhabitants of the 
watershed in contemporary with rangeland enclosure.  
 
Keywords: Rangeland enclosure, Meta-analysis, Rangelands reclamation, Monitoring, 
Social and economic consequences 
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