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 بررسي اثر قرق مراتع بر پوشش سطحي و حفاظت خاك

 4 ، علي سپهوند 3 ، حسين ارزاني2 ، مهدي فرحپور2 ، مرتضي اكبرزاده1منصور رضا سياه
 طبيعي لرستان عضو هيأت علمي مركز تحقيقات كشاورزي و منابع-1
 اعضاء هيأت علمي مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشور-2
 اد دانشگاه تهرانعضو هيأت علمي و است-3
 طبيعي مركز لرستان كارشناس ارشد تحقيقات منابع-4

 چكيده
هاي پيش روي بشر در قرن بيسـت و يكـم تـأمين آب و حفاظـت خـاك اسـت كـه                         از جمله مهمترين چالش   

الخصوص در ايران عليرغم بلعيدن اعتبارات هنگفتي از درآمد كشـور توفيـق               متأسفانه عدم توجه به آنها تاكنون علي      
زيادي در بهبود وضعيت و شرايط آن حاصل نشده است و قرق يكي از عمليات اصالحي مهم است كـه بـه منظـور      

توانـد تبعـات      آيد كه مي       به اجرا درمي   1 هكتار در استان لرستان    20000احياء مراتع همه ساله بطور متوسط در سطح         
ز مهمترين اثرات مثبت آن عالوه بر توليد علوفه محيطي و اجتماعي بدنبال داشته باشد كه يكي ا مثبت و منفي زيست  

 .حفاظت خاك و بهبود پوشش سطح خاك است
به منظور بررسي كمي و كيفي اثرات قرق بر پوشش گياهي و خاك طرح بررسي قرق با احداث حصار از سال               

انسـكتها و كوادراتهـاي      سال در ايستگاه تحقيقاتي گياهان مرتعي در گردنه زاغه كه با استفاده از تر              8 به مدت    1376
دائمي در داخل و خارج قرق و مقايسه آنها به اجرا درآمد، مشاهده شد كه عامل حفاظت خـاك شـامل فاكتورهـاي                       

.  ارتقاء يافت  83 درصد در سال     65/95 به   77 درصد در سال     74تاج پوشش گياهي، الشبرگ و سنگ و سنگريزه از          
 درصد درعرصه مورد چرا     9/6فوذپذيري و بهبود بافت خاك است از        همچنين ميزان الشبرگ كه از عوامل مؤثر در ن        

 درصد افزايش يافـت ضـمن   8/48 به 9/21 درصد در داخل قرق ارتقاء پيدا نمود و فاكتور پوشش تاجي از       3/14به  
  به 7/19 درصد ارتقاء يافته است، اما فاكتور سنگ و سنگريزه از            65/95 درصد به    74اينكه هرچند حفاظت خاك از      

 درصد آن با الشبرگ و تاج پوشش پوشيده شـده و خـاك لخـت از               2 درصد كاهش داشته است يعني تقريباً        85/17
دهد، تغييرات كمي و كيفي است و اين در حالي است كه در برخـي از                   تنزل يافته است كه نشان مي      2/19 به   64/51

رسد كه عامل اصلي تفاوت در نوسـانات     درصد مي  400سالها تفاوت ميزان خاك لخت در داخل و خارج عرصه به            
 .تاج پوشش نهفته است

بهر حال پوشش سطح خاك فاكتوري است كه از پارامترهاي تاج پوشش گياهـان، الشـبرگ و بقايـاي آلـي و                      
ميزان سنگ و سنگريزه تشكيل شده و در واقع قسمتي از سطح خاك است كـه از ضـربه مسـتقيم قطـرات بـاران و                          

يكـي از  .  در امان است و ارتباط مسـتقيمي بـا حفاظـت خـاك دارد    Splash erosionعامل انرژي جنبشي آنها يا 
نكات قابل توجه اين بود كه در سال سوم تقريباً كليه اهداف محقق گرديد يعني طوالني بودن قرق هميشه به معنـي                      

 .دستيابي به نتايج بهتر نيست كه به تفضيل در اصل مقاله مورد بحث قرار خواهد گرفت
 

 قرق مراتع، حفاظت خاك، پوشش خاك، فرسايش پاشماني: كلمات كليدي

                                                 
 طبيعي استان لرستان مأخذ اداره كل منابع-1
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 مقدمه

برداري يا مديريت غيراصولي يا بروز مشكالت  فرسايش خاك از جمله معضالت و مشكالت است كه در اثر بهره
سوزي و  هاي مختلف عمراني و يا آتش برداري از معادن، احداث سازه رويه، بهره طبيعي يا مصنوعي مانند چراي بي

افتد  وبگذاري اتفاق ميو در سه مرحله كنده شدن، حمل و رسهاي طبيبعي و مصنوعي بروز نموده  در اكوسيستم... 
هاي  حوزه هاي مرتعي و در اكوسيستم.شود ته به نوع عامل و ميزان شدت آن درجات مختلفي را شامل ميسكه ب

 از عدم شود كه براي جلوگيري  گياهي شروع ميالخصوص زوال پوشش فرسايش ژنتيكي علياز آبخيز معموالً 
از وقوع بهترين راه گيري  اي آن تقويت و حفظ پوشش گياهي به منظور درمان و پيش هاي سه مرحله سهوتكميل پر
هاي آبخيز باعث شده است  به توان اكولوژيكي حوزه برداريهاي غيراصولي و بدون توجه اما متأسفانه بهره. حل است
و خاك مراتع كنند تخريب شده  كه بعنوان سپر حفاظتي خاك ايفاي نقش مي) ها پوشش گياهي حوزه(ع تارتا اكثر م

ل از قطرات باران قرار اي در معرض انرژي جنشي حاص محافظ و نگهدارندهدر فصول بارندگي بدون هيچگونه 
ها به  يعي از اين عرصه در سطح وسSplash erosion يا شود تا فرسايش پاشماني مر باعث ميهمين اگيرد  مي

البته علت اينكه چرا تغيير كوچكي در پوشش زمين سبب تغييرات عمده در وضعيت خاك و فرسايش .وقوع بپيوندد
زيرا فرسايش در نقاطي از خاك . شود كه پديده فرسايش مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد زماني روشن مي. گردد مي

ن سطحي از خاك بستگي دارد كه باشد، بنابراين مقدار فرسايش به آديده  گيرد كه به وسيله باران آسيب صورت مي
كند كه عامل اساسي فرسايش ضربه قطرات باران به  همچنين اليسون بيان مي. پوشش گياهي آن تخريب شده باشد
يكي از از راههاي مهم در حفاظت خاك ) قرق(گياهي بنابراين ايجاد پوشش . خاك لخت و عاري از پوشش است

در همين راستا و به منظور بررسي كمي اثر قرق مراتع و پوشش گياهي بر افزايش و تغييرات ). 1375رفاهي (است 
 .گردد پوشش سطحي و حفاظت خاك مقاله مورد بحث تهيه و ارائه مي

 
 روش تحقيق

آباد با عرض  خرم كيلومتري شمال شرقي 35اين بررسي در محدوده ايستگاه تحقيقاتي گياهان مرتعي گردنه زاغه در 
اين . كه از سطح دريا به اجرا درآمد1960 طول شرقي با ارتفاع 48˚ 42˝ عرض شمالي و 33˚ 29˝جغرافيايي 

تغييرات پوشش گياهي، وضعيت و .  بشرح ذيل انجام پذيرفت1376پژوهش با احداث حصاركشي قرق از سال 
هر واحد نمونه شامل دو ترانسكت موازي . فتايش مرتع در داخل و خارج قرق در واحدهاي نمونه انجام گرگر

طوري قرار گرفتند كه . متر در زمين مستقر شدند15 متر از هم و به طول 5باشد كه به فاصله  توأم با كوادرات مي
خواندن اولين كوادرات از نيم متري ابتداي .  در كنار طول ترانسكت و چسبيده به آن قرار گيردها عرض كوادرات
برآورد شده و عالوه بر درصد ها  در داخل هر كوادرات درصد پوشش تاجي هر يك از گونه.غاز شدهر ترانسكت آ

، سنگ و سنگريزه و درصد الشبرگ و بقاياي آلي بر روي خاك نيز يادداشت گرديده تا به اين وسيله پوشش، يقه
قرق شده و خارج آن كه اين آماربرداري عيناً در محدوده . مشخص شود) خاك لخت(مقدار پوشش حفاظتي خاك 

 .صورت پذيرفت سال 7 به مدت 83 تا 1376مورد چراي معمول منطقه بود از سال 
 
 نتايج 
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 :بررسي اثر قرق بر پوشش سطح و ميزان حفاظت خاك
و بقاياي آلي گياهـان و ميـزان سـنگ و           پوشش سطح خاك فاكتوري است كه از پارامترهاي پوشش تاجي، الشبرگ            

 آنها و يـا در  جنبشيو در واقع قسمتي از سطح خاك است كه از ضربه قطرات باران و انرژي      سنگريزه تشكيل شده    
 در امان است و ارتباط مستقيمي با حفاظت خاك دارد و طبعاً قرق Splash erosionواقع از فرسايش پاشماني يا 

ر واقـع كـاهش ميـزان       در افزايش حفاظت خـاك يـا د       بواسطه افزايش پوشش تاجي و ميزان الشبرگ توانسته است          
 خالصه و در ادامه ارائه شده 1 به اين بخش در جدول شماره      طاطالعات مربو . خاك لخت تأثير بسزايي داشته باشد     

 .است
ماند در  ر مير اين ميان تغييرات كيفي نيز مستتالبته الزم به ذكر است كه اعداد درج شده در جدول كمي بوده و د

 9/66 و 1377 درصد براي سال 25/19 و 9/41اي برخوردارند مثالً اعداد  اهميت ويژهحالي كه تغييرات كيفي نيز از 
 به ترتيب به ازاء مقدار كمي پوشش تاجي در داخل و خارج قرق براي هر سال ارائه شده 1383براي سال  25/26و 

 و 95/0قرق و داخل قرق ايها به ترتيب براي بيرون   بوته77دهد كه در سال پايه يا  ها نشان مي است اما بررسي
 درصد را در اين 3/14 و 15/8 درصد سطح پالتهاي دائمي و فوربهاي پايا 95/3 و 9/3 درصد، گندميان دائمي 35/2

 Centaureaدائمي گونه هاي فورب  اند كه در بين گونه پالتها در خارج و داخل قرق به خود اختصاص داده

virgata اند و اين در حالي   درصد در خارج و داخل قرق را از اعداد فوق شامل شده2/6 و 3/2 با كسب اعداد
 براي 15/2 و 8/5تحقيقاتي ياد شده به ترتيب موارد فوق ارقام  سال از قرق در ايستگاه 7است كه با گذشت 

و داخل قرق  براي فوربهاي دائمي به ترتيب در بيرون 2/16 و 4 براي گندميان دائمي و 25/11 و 05/11ايها  بوته
 درصد در داخل قرق 7/5 با Picris strigosaثبت شده است كه در قسمت اخير بيشترين مقدار مربوط به گونه 

همچنين در .  درصد در خارج قرق بوده است9/1 با رقم Centaurea Virgata مربوط به گونه رو بيشترين مقدا
، 83 در سال و 3/16 و 3/2 معادل 77له در سال مقايسه ساير فرمهاي رويشي از نظر تاج پوشش گندميان يكسا

 درصد را به ترتيب در بيرون و داخل قرق به خود اختصاص دادند و فوربهاي يكساله در 45/18 و 55/3مقادير 
 درصد را به ترتيب در بيرون و داخل قرق از سطح 95/16 و 4/0 معادل 83 درصد و در سال 8/5 و 3 برابر 77سال 

 .متر اشغال نمودند  سانتي50×60پالت 
 24 و 35/18خل قرق و ارقام  در دا83 و 77براي سالهاي  را به ترتيب 65 و 7/42توان ارقام  بهرحال در مجموع مي

-77البته مقدار كل بارش ساليانه در سالهاي آبي . را براي همين سالها در خارج قرق يا عرصه مورد چرا ذكر نمود
دهد كه نسبت به سال پايه هر  اين آمار نشان مي. متر بوده است  ميلي1/455 و 3/559 به ترتيب بالغ بر 82-83 و 76

چند مقدار تاج پوشش گياهان يكساله افزايش داشته است ولي نسبت به كل تاج پوشش افزايش درصد تاج پوشش 
سال سوم تأثير دهد از نظر كيفي قرق توانسته است حتي در  ها بيشتر و چشمگيرتر بوده است كه نشان مي چندساله

افشان (يع و چند فرمهاي عميق، وسي  ريشهبسزايي بر پوشش داشته باشد و در اين ميان اهميت گياهان چندساله با
به .دهد بر كسي پوشيده نيست كه اين امر خود مؤيد اثر كيفي و كمي قرق خاك را نشان مي) سطحي و راست

كه چكيده آماربرداري مربوط به حفاظت خاك است ) 1(دول شماره  روشن شدن موضوع بهتر است تا به جمنظور
 .توجه نمائيم
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 پوشش سطح و ميزان حفاظت خاك به تفكيك سالهاي مختلف در داخل و خارج عرصه قرق) ۱(جدول شماره 

 

پوشش الشبرگ و بقاياي آلي  )درصد(پوشش تاجي 
 )درصد(

سال  )درصد(مقدار حفاظت خاك  )صددر(ميزان خاك لخت  )درصد(پوشش سنگ و سنگريزه 
 آماربرداري

 خارج قرق داخل قرق خارج قرق داخل قرق خارج قرق داخل قرق خارج قرق داخل قرق خارج قرق داخل قرق

1377 9/41 25/19 8/16 65/12 3/15 5/11 26 6/56 74 4/43 

1378 75/44 9/16 05/12 25/11 85/18 3/12 35/24 55/59 65/75 35/24 

1379 8/28 65/20 75/13 25/5 95/22 45/14 5/34 65/59 6/75 35/40 

1380 75/50 9/20 5/9 2/5 9/20 85/22 85/18 05/51 2/81 8/18 

1381 75/45 75/22 11 75/6 1/18 15/25 15/16 35/45 85/83 15/16 

1382 75/53 55/26 3/21 8/3 9/14 8/25 05/10 85/43 95/89 15/56 

1383 9/66 25/26 8/15 2/3 95/13 1/26 35/4 45/45 65/95 55/54 

 75/253 9/585 5/361 25/134 15/138 95/124 1/48 2/100 25/153 6/341 جمع كل

 25/36 7/83 64/51 2/19 7/19 85/17 9/6 3/14 9/21 8/48 متوسط
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 بحث
 دقت كنيم 1 جدول شماره ر بهگذار باشد و اگ  حفاظت خاك تأثيرهمانطور كه ذكر گرديد قرق توانسته است بنحو محسوسي بر ميزان

هاي قبل مفصالً تشريح گرديد از  يابيم كه پوشش گياهي به عنوان عامل مهمي در اين مقوله تأثيرگذار بوده و چون در قسمت درمي
الها شود اما وجود الشبرگ و بقاياي آلي گياهان نيز از قرق متأثر بوده و براساس آمار استخراج شده در برخي س ميتكرار آن خودداري 

توان به   برابر داخل قرق نسبت به خارج قرق از پوشش الشبرگ بيشتري برخوردار بوده است كه البته اين آمار را مي6/5حتي تا 
 و كالً عدم استقرار آنها نسبت به خارج 82 و مرگ آنها بدليل كاهش شديد بارش در سال 81 در سال Poa bulbosa  طغيان گونه 

شتر بوده است و اين در حالي است كه پوشش سنگ و سنگريزه با مقادير پوشش تاجي و الشبرگ نسبت قرق در سالهاي مختلف بي
عكس داشته و هر گاه بارندگي خوب بوده است با افزايش پوشش زنده و الشبرگ مقدار سنگ و سنگريزه كمتر شده است، زيرا در 

ولي نكته قابل توجه اين است ). 72 و مصداقي 7، مقدم 76ني ارزا(تعريف پوشش تاجي تصوير عمودي گياه بر روي زمين مهم است 
 برابر افزايش يافته 2قرق تا كه در سال آخر نسبت به سال پايه مقدار پوشش سنگ و سنگريزه در داخل قرق كمتر شده ولي در خارج 

 ).1نمودار شماره( است
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  مقايسه ميزان حفاظت خاك در سالهاي مورد بررسي در داخل و خارج قرق‐۱نمودار
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 درصد رشد 400 اين تفاوت تا 82قرق بيشتر بوده و در برخي سالها مانند سال ميزان خاك لخت نيز در خارج قرق همواره از داخل 
 در سال پايه به 25/19توان به افزايش تاج پوشش از  در داخل قرق را مي برابر شده است كه كاهش اين ميزان 4داشته است يعني 

ش سطح و خاك لخت است طبعاً با توجه به موارد مقدار حفاظت خاك نيز كه در واقع برآيند پوش.  نسبت داد83 درصد در سال 9/66
اين در حالي .لخت كمتر بوده استقرق بيشتر بوده و در خارج قرق بواسطه كاهش پوشش تاجي و افزايش خاك ياد شده در داخل 

كند كه گراسها و  ن مي بيا1993دارد مثالً ديويز است كه نتايج تحقيقات انجام شده توسط دانشمندان مختلف نيز بر اين امر تأكيد ويژه 
هاي خاك سطحي هستند وقتي كه همين نباتات در  نزديك به هم و همچنين حبوبات از نگهدارندهغالت در نوراهاي باريك و 

تري براي سطح خاك  هاي خفيف شود نگهدارنده  زياد كشت ميشوند مثل چغندرقند كه در فواصل ميخطهايي با فواصل بشتر كشت 
 كند تا براي ين امر سبب شده است تا خاك آنها قابليت فرسايش بيشتري داشته باشد و بر اين نكته تأكيد ميدهند و هم تشكيل مي

ترين و  غيرمحسوس كردن حركت آب و كاهش رواناب و فرسايش چند روش وجود دارد كه يكي از آنها داراي اثر دائمي بوده و ايمن
علت :  گزارش نمود كه1939 بنتهمچنين .ايجاد جنگل و بذركاري گراسهاست كه همان است،ترين راه كنترل فرسايش آبي  مطمئن

توان عدم توجه به پوشش  شكست تمام اقداماتي كه در رابطه با كنترل فرسايش مخصوصاً فرسايش آبي صورت پذيرفته است را مي
باشد و همين امر علل شكست را  دليل اين كشف مصون ماندن اراضي است كه داراي پوشش گياهي كافي مي. گياهي قلمداد نمود
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