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 چکیده
 یکي تواندمي حيات وحش چرای تحت عرصه باآن  مقایسه و اهلي چرا شده توسط دام سایت در گياهيپوشش تغييرات بررسي     
 ترسيم و شده اعمال مدیریت ارزیابي اکوسيستم، اجزاء متقابل روابط صحيح شناخت منظوربه بررسي، هایروش ترینعملي از

مورد چرای  گياهي در دو سایتپوشش منظور مقایسه پارامترهایتحقيق بهاین  ،بنابراین باشد. آینده برای صحيح مدیریت راهکارهای
در مراتع شاه حيدر منطقه ارسباران در  و حيات وحش )کل و بز کوهي(، (های اهلي )گوسفند نژاد مغاني و بز نژاد خلخاليدام

گياهي با استفاده از روش برداری از پارامترهای پوششنهپس از تعيين توده معرف، در هر دو سایت نمو .انجام شدشهرستان کليبر 
پالت دو مترمربعي بر  77. در داخل هر توده معرف، پنج ترانسکت یکصد متری مستقر و تعداد گردیدسيستماتيک انجام -تصادفي

ر ترانسکت، درصد در داخل هر پالت و در امتداد ه پالت در هر دو مکان بکار برده شد. 777روی هر ترانسکت و در مجموع 
نتایج نشان داد که درصد پوشش تاجي، تراکم و مقدار  گيری شد.های مورد چرای دام اندازهپوشش تاجي، تراکم و مقدار توليد گونه

به دليل چرای سبک نسبت به سایت چرای دام اهلي بيشتر بود و از نظر آماری اختالف  ها در سایت چرای حيات وحشتوليد گونه
های اهلي به دليل همراهي چوپان به صورت محدود و بسته چرا کرده اما حيات وحش در با هم داشتند. ضمن اینکه دامداری معني

کنندگي حيات وحش به دليل چاالکي و حرکت بيشتر، قدرت انتخاب سویيکنند. از شده به صورت کامالً آزاد چرا ميمنطقه حفاظت
همچنين نتایج نشان داد که درصد پوشش تاجي، تراکم و مقدار توليد  های اهلي دارند.با دام تری در مقایسهبيشتر و دامنه چرایي وسيع

 عموماًها )در سایت چرای دام اهلي کمتر است و این امر بدليل تمرکز چرای گوسفند بر روی فورب هایابوتهها نسبت به فورب
 باشد.گياهان خانواده بقوالت( مي

 
 ، حيات وحش، دام اهلي، ارسباران.رویشيهای رتع، فرموضعيت م کلیدی: هایواژه

 

 مقدمه
یکي از مهمترین عواملل ایجلاد    توسط علفخواران چرا

aruelo.,2011; P) باشدگياهي ميتغيير در خاک و پوشش 

2011 haieb;C &Jeddi  & Cesa). قدر که چلرای   همان

های اهلي در مراتع طبيعي بلرای بشلر سلودآور اسلت،     دام
ایلي برخلوردار   ویلژه  داران وحشي نيز از اهميتچرای سم
هلای اهللي و   چلرای دام اثرهای با تفکيک  روازاین ،است

تلوان بله یلک    وحشي بر روی پوشش گياهي و خاک ملي 
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 et Cuevas) یافلت راهکار صحيح برای اداره مراتع دست 

et ., 2012; Moser & Witmer, 2000; Holenchek al

., 2004al.) یکي از مهمترین تدابير در حفظ حيات وحش 
 هر منطقه وجود آب و غذای کلافي بلرای حيلات وحلش    

پوشش گيلاهي و خلاک در سلایت     بررسي تغييرات است.
با عرصه تحت چرای حيلات  آن و مقایسه  چرایي دام اهلي

هلای بررسلي،   تلرین روش تواند یکلي از عمللي  مي وحش
منظور شناخت صحيح روابط متقابلل اجلزاء اکوسيسلتم،    به

ارزیابي مدیریت اعمال شده و ترسيم راهکارهای ملدیریت  
بلا   (.2007et alghestani Ba ,.) برای آینده باشلد  صحيح
ير نوع دام چراکننلده در هلر منطقله، تغييلرات     تأثتوجه به 

ی اهلي و وحشلي  هادامپوشش گياهي در دو منطقه چرای 
(، Mirazo, 2011-Ruiz) نسبت به یکدیگر متفلاوت اسلت  

Briske  و (6773همکلللاران )و Cingolani  و همکلللاران
به شلدت و   توجه باچرا توسط دام ( بيان کردند که 6772)

مثبت، خنثي و یا منفي بر پوشش  هایاثر تواندينوع چرا م
در را و این امر چلرای حيلات وحلش    گياهي داشته باشد 

 Barrosشود. يم مناطق کوهستاني حفاظت شده نيز شامل
( در بررسي پوشلش گيلاهي، ارتفلاع و    6773و همکاران )

اتع ترکيب گياهي در دو سایت چرای اهلي و وحشي در مر
آند در دو حالت قرق و چلرا نتيجله گرفتنلد کله پوشلش      
گياهي به سرعت به حذف چرای دام پاسخ داده و پوشلش  

در . باشديمگياهي در سایت قرق دو برابر سایت چرا شده 
های اهللي تغييلر در پوشلش گيلاهي در     سایت چرای دام

 و کيفيت مدت دام منجر به افزایش کميتخروج کوتاه نتيجه
بلا چلرای انتخلابي     هلا همچنلين دام  تلع گردیلد.  علوفه مر
ی خوشخوراک، سبب افزایش تنوع و درصد پوشش هاگونه

در . همچنلين  شدند یي با خوشخوراکي کمترهاگونهگياهي 
چلرا ممکلن    باشدشرایطي که شدت یا نوع چرا تغيير کرده 

  Cummingتنوع زیستي را کاهش دهلد.  عملکرد و است 
های اهللي  بدن دام اندازهاوت در تف ( بيان کردند که6773)

و وحشي در تغيير ساختار پوشش گياهي و درصد پوشش 
ی گياهي و اثر وجود هاگونهنقش داشته و کاهش عملکرد 

تلوان بلا ملدیریت    يمل علفخواران زیاد در واحد سلطح را  

در  ،(6777و همکلاران )  Tessemaصحيح اصلال  کلرد.   
خشلک  اوان نيمهبررسي اثر چرا )دام اهلي و وحشي( در س

اتيوپي به این نتيجه رسيدند که مواد غذایي خاک، بيوملا   
و پوشش یقه در منطقه تحت چرای سبک )چلرای حيلات   

داری بلاالتر  طور معنيوحش و چرای متناوب دام اهلي( به
نتایج مطالعله   از منطقه تحت چرای سنگين )دام اهلي( بود.

Hosayn Jafari   مقایسله  ( در بررسلي  6773)و همکلاران
پوشش گياهي در دو سایت اهلي و وحشي در مراتع دشت 
کالمند بهادران یزد به این نتيجه رسيدند که درصد پوشلش  

ای و های رویشلي بوتله  و فرم Iگونه غالب، گياهان کال  
های اهلي نسبت بله وحشلي افلزایش    گندمي در سایت دام

بلر  و گنلدمي در   هلای پهلن  یافت و توليد و تراکم گونله 
داری بيشتر از طور معنيمنطقه تحت چرای حيات وحش به

و  Eftekhariمنطقه تحلت چلرای دام اهللي بلوده اسلت.      
هلای ملورد   در بررسي و مقایسله گونله   (6773)همکاران 
کوه یزد به این های اهلي و وحشي در مراتع پشتچرای دام

نتيجه رسيدند کله هلر دو دسلته دام عالقمنلد بله چلرا از       
طلور کللي   ازه رویيده برگهای تازه، گلل و بله  های تجوانه
باشلند و در بلرآورد   هلای غيرخشلبي گياهلان ملي    قسمت

ظرفيت چرایي مراتع مورد مطالعه به عللت تلرجيح مشلابه    
 دام اهلي و حيات وحش، ميزان نياز علوفه حيلات وحلش  
منطقلله تعيللين و از ظرفيللت چرایللي منطقلله کللم شللود.    

Mohamadi (6773) ثلر ملدیریت چلرای    منظور تعيين ابه
دام اهلي( بر خصوصيات خاک و  -انواع دام )حيات وحش

 ،ای در منطقه حفاظت شده بيجار استان کردستانتنوع گونه
 حضلور  مرتلع  در اهللي  دام فقلط  که نشان داد در شرایطي

 خلاک  شليميایي  و فيزیکلي  وضلعيت خصوصليات   داشته

 در اسلت.  پلایيني  حلد  در ای گونه تنوع و بوده روندهپس

 تنوع داشته منطقه حضور در وحش حيات فقط که شرایطي

 تعادل حد در مرتع خاک خصوصيات و بوده باالتر ایگونه

( در بررسي مقایسه 6770) Bahadorifarاست.  شده حفظ
های اهللي و وحشلي بلر پوشلش گيلاهي و      چرای داماثر 

در مراتع منطقه حفاظت شلده لشلگر در    خصوصيات خاک
 ج حاصللل از مقایسلله خصوصللياتشهرسللتان مالیللر، نتللای
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هلای  تلراکم گونله   پوشش گياهي در دو منطقه نشان داد که
ای در منطقه مورد چلرای  تنوع و غنای گونه خوشخوراک،

های اهللي  های حيات وحش بيشتر از منطقه چرای دامدام
در منطقه ارسباران  با توجه به اینکه مراتع کليبر بوده است.
کنلد و بلا   وحش را تأمين مي های اهلي و حياتعلوفه دام

توجه به تأثير نوع دام چراکننده بلر روی پوشلش گيلاهي،    
توانلد یکلي از   بررسي تغييرات پوشش گياهي منطقله ملي  

های ترسيم راهکارهای ملدیریت صلحيح   ترین روشعملي
بررسي سابقه تحقيق نشان داد کله   برای آینده منطقه باشد.

لي و وحشي بر روی های اهدر مورد مقایسه اثر چرای دام
پوشش گياهي و خاک در مراتع اطالعات محدودی وجلود  
دارد. بنابراین این تحقيق به دنبال بررسي این موضوع است 

هلای اهللي و حيلات وحلش بلر روی      که تأثير چرای دام
پارامترهای پوشش گيلاهي در منطقله چقلدر بلا یکلدیگر      

 متفاوت است.

 هامواد و روش

 منطقه مورد مطالعه
غربي هکتار در شمال 17224وسعت  با ارسبارانمنطقه 
کيلومتری شمال شهرستان اهر و در  27و در  (ایران)کشور 

عنوان به 7323غرب شهرستان کليبر واقع است. از سال 
منطقه مورد مطالعه در  شده است. منطقه حفاظت شده اعالم

مراتع شاه حيدر در منطقه ارسباران در شهرستان کليبر از 
منطقه مورد مطالعه  شرقي قرار دارد.ابع استان آذربایجانتو
درجه  33دقيقه تا  74درجه و  33های جغرافيایي عرض در
 24درجه و  42دقيقه شمالي و مابين طول جغرافيایي  72و 

دامنه  دقيقه شرقي واقع شده است. 22درجه و  42دقيقه تا 
هکتار، شيب  427متر، مساحت  7377-6777 ارتفاعي

درصد، جهت باد غالب منطقه  37تا  77طقه بين من
جنوبي،  –شيب غالب شمالي  غربي،جنوب -شرقيشمال

 باشد.بافت خاک لومي شني و تيپ اراضي کوهستان مي

 

 
 موقعیت منطقه حفاظت شده و چرای آزاد بر روی تصاویر گوگل ارث -1شکل 

 

منطقه مورد مطالعه  ،بندی آمبرژهبر اسا  روش طبقه
بارندگي خشک معتدل بوده و ميزان دارای آب و هوای نيمه

ترین فصول باشد. پر بارانميليمتر مي 277تا  427منطقه 
متر و ميلي 3/771سال بهار با مقدار متوسط ساالنه 

ترین فصول سال تابستان با متوسط بارندگي ساالنه خشک

 2/77متر و متوسط درجه حرارت ساالنه حدود ميلي 0/37
دمای ترین ماه سال با متوسط . گرماستگراد درجه سانتي

سردترین ماه  وط به مردادماه وبمر گراددرجه سانتي 2/66
گراد مربوط درجه سانتي 6/7سال با متوسط درجه حرارت 

 eather WSynopticماه گزارش شده است )به بهمن



 …اهلیچرای دام  تأثیر 034

ity Kaleybar, 2016Ctation of S.)  تا  77شيب منطقه بين
اسا  سرشماری اداره کل حفاظت  بر باشد.درصد مي 37
رأ  کل  327، (7333) شرقيزیست استان آذربایجانطمحي

 677و بز در طول سال از مرتع )در سطحي به وسعت 
 72رأ  بز و گوسفند حدوداً از  477تعداد  هکتار( و

 627 مهر به مدت پنج ماه از سال از سطح 72اردیبهشت تا 
ن دام اهلي گوسفند و بز س کنند.هکتار مراتع منطقه چرا مي

 وسططور متاهلي به یهاداموزن ، وسط دو سالهطور متبه
فيزیولوژی دام اهلي بصورت پرواری وضعيت  و کيلوگرم 42

 Department ofباشد )مي و شيرده به صورت مختلط

Natural Resources, Kalibar city., 2013.) 
 

 روش تحقیق

های روی نقشه پس از شناسایي محدوده مورد مطالعه بر
، طي بازدید صحرایي دو مرتع شامل 7:627777توپوگرافي 

و  (کل و بز) منطقه حفاظت شده تحت چرای حيات وحش
مرتع دیگری با فاصله یک کيلومتری تحت چرای دام اهلي 
)گوسفند و بز( انتخاب شدند که این دو منطقه از نظر 

شرایط یکساني  خصوصيات توپوگرافي، اقليم و تعداد دام
 7334از پوشش گياهي در تيرماه  بردارینمونه .شتنددا

منظور به ،پس از شناسایي منطقه مورد مطالعه .انجام شد
مطالعه پارامترهای پوشش گياهي از روش تصادفي 

بدین صورت که در داخل هریک  .سيستماتيک استفاده شد
طور تصادفي پنج ترانسکت یکصد متری به از مناطق،
بعي بر روی هر سپس تعداد ده پالت دو مترمر انداخته شد.

پالت(  777ترانسکت به شکل سيستماتيک )در مجموع 
اندازه مناسب پالت با توجه به نوع و درصد  مستقر گردید.
در داخل  .i,(Arzan 7330)مترمربعي( تعيين شد  6پوشش )
و مقدار توليد  هایهپاتعداد  درصد پوشش تاجي، هر پالت،
شد. در این  گيریهای مورد چرای دام اندازهعلوفه گونه

تعداد پایه از  ارتباط، درصد پوشش تاجي به روش تخمين،
طریق شمارش و مقدار توليد از طریق قطع و توزین 

های گيری گردید. با مطالعه پوشش گياهي و بررسياندازه
انجام شده در منطقه حيات وحش، وضعيت مرتع خوب و در 

 باشد.های اهلي وضعيت مرتع متوسط ميمنطقه دام

 

 وحش حیات چرای و اهلی دام چرای اطالعات مراتع دو منطقه تحت -1جدول 
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منطقه غير 

حفاظت 
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627 Artemisia 

austriaca 27 2 71 72 7+ مثبت 34 متوسط 

منطقه 

حفاظت 

 شده

677 Artemisia 

austriaca 03 3 3 3 3+ مثبت 31 خوب 

 

و  Minitabافزار نرم کمک به ابتدا برداری،نمونه از پس
 بر نرماليتي آزمون Smirnov-Kolmogorov آزمون توسط
ی پوشش گياهي در هادادهسپس  .شد انجامها داده روی

مستقل در  tسایت تحت چرای دام اهلي و وحشي با آزمون 
با هم  67نسخه  SPSSافزاری در محيط نرم %2 سطح

 مقایسه شدند.
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 نتایج
تنها پارامتر  که داد نشان نرماليتي آزمون از حاصل نتایج

 این باشد. درينمدرصد پوشش گياهي دارای توزیع نرمال 

در  گردید. اعمال آن روی لگاریتمي بر تبدیل تابع راستا
های گياهي در هر دو سایت )اهلي و ليست گونهبه  6جدول 

 وحشي( اشاره شده است.

 

 منطقه چرای دام اهلی و وحشی در مراتع ارسباران های گیاهی در دوفهرست گونه -2جدول 

 نام علمي گونه

 

 دام اهلي )گوسفند و بز( کل و بز کوهي فرم رویشي نام فارسي تيره
Alyssum campestre L. Cruciferae فورب قدومه + + 

Artemisia fragrans willd. Compositae بوته  درمنه معطر + + 
Agropyron tenerum Gramineae گرا  قياق + + 

Medicago rigidula (L.) All Papilionaceae فورب یونجه وحشي + + 
Festuca arundinacea Schreb Gramineae گرا  فستوکا + + 

Bothrichloa ischaemum (L.) Keng Gramineae گرا  جارو پنجهای + + 

Agropyrum cristatum (L.) Gaert. Gramineae گرا  چمن گندمي + + 

Cichorium intybus (L.) Compositae فورب کاسني - + 
Trifolium resupinatum L. Papilionaceae فورب شبدر ایراني + + 
Festuca pratensis Hudson Gramineae گرا  فستوکا + + 

Cirsium vulgare (Savi) Ten. Compositae فورب گانگال - + 

Euphorbia Boissieriana (Woron.) Euphorbiaceae فورب فرفيون سالیم - + 

Lolium perenne L. Gramineae گرا  ليليوم - + 
Erysimum strictisiliquum N. Busch. Cruciferae فورب خاکشير تلخ - + 

Poa pratensis L. 
 

Gramineae 

 
 + - گرا  پوآ

Papaver persicum Lindl. Papaveraceae فورب خشخاش + + 
Thymus migricus Klokov Desj. –

Shost. 
Labiatae بوته آویشن + + 

Stipa barbata Desf. Gramineae گرا  زلف پيرزن + + 
Equisetum arvense L. Equisetaceae فورب دم اسبي + + 

Centaurea zuvandica (Sosn.) Sosn. Compositeae بوته گل گندم + + 

Artemisia marschalliana Sprengel Compositeae بوته درمنه ارسباران + + 

Artemisia austriaca Jacq. Compositeae بوته درمنه نقرهای + + 
Medicago Sativa L. Papilionaceae فورب یونجه + + 

Medicago coronata (L.) Papilionaceae 

 
 + + فورب یونجه

Dactylis glomerata L. Gramineae گرا  علف باغ + + 
Peganum harmala L. Zygophyllaceae فورب اسفند + + 

Onobrychis sativa L. var. 

subinermis 
Papilionaceae  فورب اسپر + + 

 .حضور ندارد: گونه مذکور در سایت چرایي حيات وحش یا دام اهلي -+: گونه مذکور در سایت چرایي حيات وحش یا دام اهلي حضور دارد
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  Artemisia austriaca مقایسه میانگین درصد پوشش، تولید و تراکم گونه غالب -3جدول 

 در دو منطقه چرای اهلی و وحشی در مراتع ارسباران

 t آماره درجه آزادی انحراف معيار ميانگين تيمار ردیف

 درصد()پوشش تاج 
 6/77 70/46 حيات وحش

31 -3/73* 
 7/32 73/77 چرای دام

 (2gr/m) توليد علوفه
 7/13 33/1 حيات وحش

31 -6/62* 
 6/22 36/23 چرای دام

تعداد در واحد )تراکم 

 (سطح

 7/22 2/27 حيات وحش
31 4/77* 

 7/03 3/30 چرای دام

 درصد 2دار در سطح وجود اختالف معني :*
 

 

 های رویشی مختلف در دو منطقه چرای دام اهلی و وحشیفرم و مقایسه میانگین درصد پوشش، تولید، تراکم -4جدول 

 t درجه آزادی انحراف معيار ميانگين تيمار فرم رویشي ویژگيهای گياهي

 پوشش تاجي )درصد(

 بوته
 33/7 70/77 حيات وحش

31 *70/3 
 60/7 32/74 دام اهلي

 فورب
 03/7 72/2 حيات وحش

31 **67/4- 
 72/7 33/6 دام اهلي

 گرا 
 67/7 01/6 حيات وحش

31 *76/6 
 77/7 /.21 دام اهلي

 (2gr/m) توليد علوفه

 بوته
 01/6 37/67 حيات وحش

31 *67/3- 
 76/6 76/62 دام اهلي

 فورب
 77/7 10/3 حيات وحش

31 *23/4 
 63/7 71/2 دام اهلي

 گرا 
 77/7 76/3 حيات وحش

31 *36/6 
 43/7 63/6 دام اهلي

 تراکم )تعداد در هکتار(

 بوته
 12/7 62/7 حيات وحش

31 *72/6 
 07/7 03/7 دام اهلي

 فورب
 4/7 70/6 حيات وحش

31 *03/6- 
 73/7 71/7 دام اهلي

 گرا 
 36/7 63/3 حيات وحش

31 *32/6 
 67/7 77/6 دام اهلي

 درصد 2 خطای در سطح داروجود اختالف معني :* یک درصد خطای در سطح داريمعنوجود اختالف : **
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 مطالعله  ملورد  منطقه دو هر در گياهي پوشش بررسي
Artemisia austriaca ای )نقره درمنه گونه که داد نشان

Jacq) و داده اختصاص خود به را پوشش درصد بيشترین 
 آماری وتحليلتجزیه از حاصل نتایج .باشدمي غالب گونه
 منطقله  دو در درمنله  پوشلش  درصلد  کله  دهلد مي نشان
 منطقله  در کهطوریبه دارد، یکدیگر با داریمعني اختالف

 اهللي  دام منطقله  و در( 77/73)% وحلش   چرای حيات
البته توليد و تلراکم گونله غاللب در     باشد،مي( %46/70)

 داریسطح یک درصد در دو منطقه با هم اخلتالف معنلي  
 (.3 جدول) دارند

در منطقه چرای حيات وحش درصد پوشش تاجي و 
برگان علفي نسبت به منطقه توليد گياهان گندمي و پهن

ها ایيچرای دام اهلي افزایش یافته است. بعکس توليد بوته
داری را نشان داد در منطقه چرای دام اهلي افزایش معني

بر  و پهنهای رویشي )(. از نظر تراکم نيز فرم4)جدول 
در چرای حيات وحش نسبت به چرای دام اهلي  (گندمي

 بيشتر بوده است.
 

 بحث
ای هلای بوتله  دهد که درصد پوشش گونهمي نتایج نشان

داری بيشتر بلود.  طور معنيدر منطقه تحت چرای دام اهلي به
هلا در سلایت چلرای    ایکاهش درصد پوشش تلاجي بوتله  

یي کل و بز نسبت بله  توان به ترجيح غذاحيات وحش را مي
زیلرا مطالعلات نشلان     گوسفند در چرای این گونه دانسلت، 

 بلز  حلالي کله   در ،اسلت  چراگر علفخوار و دهد گوسفندمي

پسلندد.  مي را بلندتر هایعلف و دارد خواریسرشاخه رفتار
 و درختان و درختچه از رفتن باال با به صورت عمودی چه بز
 بلز  بيشتری اسلت،  چرایي تحرک دارای به صورت افقي چه

 کنلد، بنلابراین  ملي  چلرا  گوسلفند  از بيشتر ها رابوته معموالً

گيرنلد  مي قرار دستر  بزها در های خوشخوراک بيشتربوته
(Mesdaghi., 2003.) دار بيوملا  انلدام   دليل افزایش معني

علفي و   برهوایي، پوشش تاجي، توليد و تراکم گياهان پهن
توان به تلأثير چلرای   گندميان در سایت حيات وحش را مي

های اهلي به دليل همراهلي  سبک نسبت داد. ضمن اینکه دام

چوپان به صورت محدود و بسته چرا کرده اما حيات وحش 
شده بله صلورت کلامالً آزاد و بلر اسلا       در منطقه حفاظت

داد نتلایج نشلان    کنند.خوشخوراکي و ترجيح غذایي چرا مي
هلای رویشلي   که درصد پوشش تاجي، توليلد و تلراکم فلرم   

بر  علفي در سایت چرای دام اهلي کمتر اسلت و ایلن   پهن
برگلان علفلي   امر بدليل تمرکز چرای گوسفند بلر روی پهلن  

برگلان  ترتيلب پهلن  زیرا گوسفند در عمل چلرا بله   باشد.مي
Willms ,دهد )ها را ترجيح ميایبوته بعدعلفي، گندميان و 

., 2002al et.)  حيات وحش بله دليلل چلاالکي و     سویياز
کنندگي بيشلتر و دامنله چرایلي    حرکت بيشتر قدرت انتخاب

و  Firiniogluهای اهلي دارند. در مقایسه با دامرا تری وسيع
( 6773و همکللاران ) Hosayn Jafari و (6770همکللاران )

هلای  نيز دریافتند که درصد پوشش تاجي، توليد و تراکم فرم
بر  علفي در سایت چرای دام اهلي کمتر است. رویشي پهن

برگان علفي بيشترین در منطقه تحت چرای حيات وحش پهن
ها کمتر بلوده  ها و گندميایميزان توليد را داشته و سهم بوته

توان به تفاوت نوع دام چراکننلده نسلبت   است، این امر را مي
و همکلاران    JafariHosaynداد. این مطلب با نتایج تحقيق 

هللای ایللن تحقيللق بللا نتللایج ( مطابقللت دارد. یافتلله6773)
و  Li(، 6773) و همکلللاران Hosayn Jafariتحقيقلللات 
( مطابقلت  6770و همکاران ) Fakhimi( و 6771همکاران )

هلای مختللف نشلان    دارد. بر اسا  نتایج، مقایسه تراکم فرم
گان علفلي در  برهای رویشي گندميان و پهنداد که تراکم فرم

منطقه چرای وحشي بيشلتر از منطقله تحلت چلرای اهللي      
همچنلين   باشلد. علت تلرجيح غلذایي دام ملي   باشد که بهمي

در ، ای و متمرکلز بلوده  ی اهلي به صورت گلله هادامچرای 
هلا  ایبلر  کلاهش یافتله و بوتله    ی پهنهاگونهنتيجه سهم 

 با کاهش درصلد پوشلش گيلاهي    همراه افزایش یافته است.
نيلز در منطقله    آنهلا ميزان توليد و تراکم  بر ،های پهنهگون

دام سلبب   چلرای مفلرط   چرای دام اهلي کاهش یافته است.
درنتيجله   ،گلردد کاهش بافت مریستمي و فتوسنتزی گياه مي

 ,et alBilotta ,.) دشلو ملي سبب کلاهش پوشلش گيلاهي    

آزادانله در مقابلل دام    معموالًهمچنين حيات وحش  (.2007
صلورت محلدود و بسلته    اهلي که توسط چوپان هدایت و به
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) Jacksonکنند يمهای مرتعي گردش ينزمکند، در يمچرا 

and Bartolome, 2007)   بنابراین چرای حيات وحلش بلا .
این عامل (. Vavra, 2005) ی اهلي تفاوت داردهادامچرای 

زیلرا   ،باشلد ی اهلي ميهارویه و شدید دامبه علت چرای بي
سهم گوسفند و بز در تخریب پوشش گياهي از طریق چرای 
بيش از اندازه، بيشتر از حيات وحش اسلت. چلرای شلدید،    

سلاختار جمعيتلي و کلاهش قلدرت رقابلت       قابليتکاهش 
 طور کلي، حياتبه  .های خوشخوراک را به همراه داردگونه

 تللر و قللدرتوحللش بلله دليللل چللاالکي، حرکللت سللریع 
کند کنندگي بيشتر، دامنه چرایي وسيع تری را چرا ميانتخاب

 است. مؤثر مرتع وضعيت تعدیل در شده حفاظت و در مناطق

حضور داشته باشلد   مرتع در اهلي دام فقط که شرایطي در اما
به دليل چرای مفرط و بيش از اندازه منجر به تخریب مرتلع  

با توجه به اینکله نلوع دام چراکننلده و یلا شلدت       گردد.مي
متفلاوتي   هلای اثرچرای دام بر روی پوشش گيلاهي مراتلع   

صلورت امکلان شلرایطي     در شودبنابراین پيشنهاد مي دارد،
 یکدیگر در کنار در وحش حيات و اهلي فراهم گردد که دام

 نتيجله  در و بهبلود وضلعيت مرتلع    چرا کنند تا سلبب  مراتع

 .اکوسيستم گردد آن ریپایدا افزایش
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Abstract  

    The present study was conducted to compare the parameters of vegetation in two sites grazed 

by livestock and wildlife (whole and goat) in Arasbaran rangelands of East Azarbaijan. After 

determining the key vegetation type, sampling of vegetation parameters was carried out on both 

sites using a systematic random sampling. Within each region, five transects of 100 m were 

established and ten plots of two square meters were systematically sampled on each transect. In 

each plot, along with each transect, the palatability class of the existing species, vegetative form, 

cover percentage, density, and production were measured. Results showed that canopy cover 

percentage, density and production were higher in wild life grazing site than in livestock grazing 

site and were statistically significant. On the other hand, because of their agility and mobility, 

wildlife has greater selectivity and a wider range of grazing than livestock. The results also 

showed that the canopy cover percentage, density and amount of forbs production were lower in 

the livestock grazing site as compared with the shrubs, due to the concentration of sheep grazing 

on forbs (generally legume family plants). 
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