
 های رویشی  ای و فرم  تغییرات تنوع و غنای گونه ةمقایس

 برداری  در سه سایت بهره

 جنوبی قلة دماوند( ةیالقی دامنیمراتع موردی:  ة)مطالع
منابع طبیعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ةاستادیار دانشکد:الهحیدریقدرت
داری دانشگاه تهران مرتعدانشجوی دکتری :*گراغانی حمیدرضاسعیدی

و موفقیت  ،کارکرد اکوسیستم، حفظ و حراست ذخایر ژنی، بررسی و کنترل تغییرات محیطی ای به درک صحیحِ ارزیابی تنوع و غنای گونه
ترین عامل    مترین و شاید مه دام یکی از شایع ةرویه و بدون برنام کند. چرای بی های مدیریت منابع طبیعی کمک می یا عدم موفقیت برنامه

ی و کیفی پوشش گیلاهی، تحقیل    ر تغییرات کمّدبا توجه به نقش و اهمیت چرای دام ای است.  تخریب مراتع و کاهش تنوع و غنای گونه
هلای روییلی مختللر در     ای با فرم  بر روی تنوع و غنای گونهو بحرانی  ،کلیددر سه سایت مرجع )قرق(،  اثر شدت چرا ةحاضر به مطالع

انجام گرفت. در  متری 051 ترانسکت 3 طول در برداری نمونه هر واحد )سایت( درپرداختله اسلت. دماوند  ةجنوبی قل ةالقی دامنمراتع یی
 گیلاهی  هلای  گونه تعداد و نوع پالت هر متری از هم قرار گرفت و در 01 ةو در فاصل مربع متر یک ابعاد با پالت 05 طول هر ترانسکت،

و شلد  اسلتفاد    Pastافلاار   ای از نرم های عددی تنوع و غنای گونه ارزیابی شاخص براییادداشت شد.  ها آن ةپایدرصد و تعداد  و موجود
 SPSS18افلاار   ها در محیط نرم   واینر و غنای منهنیک و مارگالر محاسبه گردید. تجایه و تحلی  داد -سیمپسون، شانون تنوع یها شاخص

 صلورت  ای دانکلن  چنددامنله  آزملون  توسلط  مختللر  چرایی های شدت با مناط  بین غنا و تنوع مختلر های  صشاخ مقایسة انجام شد و
هلا   ای های فورب و گراس کاسته شلد و بوتله   نتایج حاص  از این پژوهش نیان داد که با افاایش فیار چرا از تنوع و غنای گونه پذیرفت.

ها دارای کمترین تنوع و غنلا بودنلد، ایلن در     ای ها دارای بییترین و بوته گراسها و  فلورب ،مرجع ةای که در منطق گونه  افاایش یافتند، به
هلای    های دارای بییترین تنوع و غنا بود  و از تنوع گونل  های بوته بحرانی گونه ةدلی  مدت استفاد  و تکرار چرا در منطق  حالی است که به

 یتنلوع و غنلا   کلاهش  شلاهد  دام با افاایش فیلار چلرای   بررسی، مورد منطقة در، کلی طور  شدت کاسته شد  است. به فورب و گراس به
 .دکننتوجه  بدانباید  مرتع و کارشناسان ،برداران، مدیران   بهر ،اکوسیستم ر پایدارید آن منفیات دلی  تأثیر  به ،که یمهست ای  هگون
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 مقدمه
 بله طلور   موجلود در اکوسیسلتم مرتلع،    زیسلتی  تنوع

و تنلوع   روییلی  هلای  تحلت تلأثیر ویژگلی    ،مستقیم
 هملوار  متملمن   قلرار دارد کله   آن گیلاهی  های گونه

 محیطی های این اکوسیستم در مقاب  آشفتگی پایداری
 ةجانبل  همله  حفاظت که آنجا . از[08]است  و زیستی

 حفظ مبنای بر مدیریت مستلام مرتعی های اکوسیستم

 این هاست، آن در موجود ای گونه تنوع از نگهداری و

 محقل   ای گونله  تنوع گیری    انداز و شناخت با جا امر
 فیلارهای  از آگلاهی  زمینله  ایلن  در .[00]شلود   نملی 

 تخریلب  باعل   کله ، اکوسیسلتم  بلر  مخلرب  محیطی

 ای گونله  تنوع کاهشه، نتیج در ،و ها بیوم ها و   زیستگا
 مخلرب  فیلارهای  از یکلی  اسلت.  ضروری د،شو  می

 بین از و تنوع کاهش باع  که ،مرتع ةعرص بر فیایکی

 دام مفلر   چرای شود، می حساس گیاهی عناصر رفتن
 در تغییلر  بلا  ،باشلد  کله  نلوع  هلر  از ،دام چلرای  .است

 بقلا،  ضلامن  کله ، ضلروری  و کلیلد  های گونه فراوانی
 ایللن هسللتند، هللا اکوسیسللتم کللارکرد و، پایللداری
 .[8] دهد می قرار تأثیر تحت را ها  ماکوسیست
های متعددی در داخل  و   این زمینه پژوهش در

هلا اشلار     خارج کیور انجام شد  که به برخلی از آن 
مختلللر  هللای  صنتللایج بررسللی شللاخ  شللود. مللی
 چلرا  متفلاوت  مدیریت نوع سه تنوع برای گیری انداز 

 چلرای  و قلرق  منلاط   ای در ی گونهغنا دهد نیان می
بییترین و کمترین میاان بود  اسلت   ترتیب به سنگین

 دیگلری در مراتلع شهرسلتان نوشلهر     عة. در مطال[2]
قرق  چرا وتحت  ةعرص گیاهان در دو های گونه تنوع

 نتللایج نیللان داد تمللامی  شللد.و مقایسلله  بررسللی
 قلرق  ةدر عرصل  ای هگونل  تنلوع  علددی  های شاخص

 .[01] تحت چراست ةبییتر از عرص
 بلرای در مراتلع صلفارود رامسلر    نتایج پژوهیی 

 دهد نیان می ای گونه غنای تنوع و های شاخصة مقایس
متوسلط و   با وضعیت مرتعی های  مکه تنوع در اکوسیست

نتلایج نیلان    ،سبک افاایش یافته است. همچنین چرای
 مناطقی مربو  به ای گونه غنای و تنوع مقدار بییترین داد

 .[3]تر بود  است  طوالنی قرقمدت  با
 نظلر  از ،کلیلد  منطقلة  در اغللب مراتلع شلرایط   

 و اسلت  مرجع منطقة به نادیک بسیار، گیاهی پوشش
و افلرا  در  موقلع   بی چرای دلی   به بحرانی منطقة در

 مرتلع در  گیلاهی  و میاان پوشش برداری سالمت بهر 
کنلد     یمل  تغییلر  شدت به مرجع کلید و منطقة با مقایسه

پوشلش   ةمقایسل  برایزاگرس مرکای  ةدر منطق. [3]
و نتایج شد انجام ای  مطالعهقرق  خارج و گیاهی داخ 
 و گراس های گونه نسبی فراوانی و تعداد آن نیان داد

 یافته افاایش داری معنی طور  به ها قرق داخ در  لگوم

منلاط    گیاهی پوشش ترکیب تغییر باع  قرق است و
 نتایج یک بررسی. [0]مورد مطالعه شد  است  مرتعی

 در ای  هتنوع گون نیان داد ای مدیترانه خیک مناط  در

 در و نلدارد  داری معنلی  اخلتال   چرایی گرادیان طول
 توانلد   یای نم تنوع گونه گیاهی ةجامع ساختار ارزیابی
 پوشلش  رد چرا شدت اثر بررسی برای خوبی شاخص
 شدت . بین[05]باشد  ای مدیترانه خیک مناط  گیاهیِ
 غنلای  و تنلوع  بلا  بیلر  سنتی های  فعالیت و دام چرای
 حفلظ  بلا  و دارد وجلود  تنگلاتنگی  رابطلة  ای گونله 

 را غنلا  و تنوع توان  یم متعادل حد در بیر های فعالیت

 دردر پژوهیلی  . [03]کرد  حفظ ها اکوسیستم این در

 امتلداد  در ای گونه غنای و تنوع جنوبی فریقایامراتع 

 نتایج نیلان داد  و شد بررسی مختلر چرایی گرادیان

 نادیلک بله محل     مناط  در ای گونه غنای و تنوع که

 دارای ،اسلت  بییلتر  چلرا  فیلار  که ،دام ةشبان استقرار
 .[7]است  مقدار کمترین

 ترکیلب  رد چرا راثآدیگری  ةدر مطالع ،همچنین
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 شلد بررسی  تاناانیا خیک نیمه در مراتع ای تنوع گونه و
 بلا  منلاط   در ای  نله گو و نتایج آن نیان داد بلین تنلوع  

 وجلود  داری معنلی  مختلر تفلاوت  چرایی های شدت

 یلن  کمتلر  در ای گونله  تنوع که بییترین طوری  به دارد،

 ةنتایج یک بررسی در منطقل . [02]داد  رخ چرایی فیار
مرجلع درصلد    ةنیلان داد کله در منطقل   کجور نوشهر 

 دارای برگللان علفللی گنللدمیان و پهللن پوشللش گیللاهی
 افلاایش در صلورت  و  اسلت   حد ممکن بود بییترین 

طلور  ه بل  ای  هشدت چرا درصلد پوشلش گیاهلان بوتل    
بییلتر   برگان علفلی  گندمیان و پهن نسبت به داری معنی
داری بلا    یتنلوع گیلاهی همبسلتگی معنل     .[2]د شلو  می

ای  آن بلا فرسلایش خلاک رابطله     ةو رابط داردبیوماس 
م أ. نتایج بررسی تأثیر تلو [07]دار است  منفی و غیر معنا

انداز و تنوع گیاهی در  ر چیمدارتفاع و دخالت انسانی 
دهد هر چه  روستای کوهستانی بیجینگ نیان می ةحوم

شلود، بلا    تر کمتر میهای بیری در نواحی دور دخالت
کلاهش و   نخسلت بحرانی تنوع گیاهی  ةفاصله از منطق

 بله  ای و غنای گونه تنوعاز . [1]یابد   یسپس افاایش م

 ارزیلابی  و گیلاهی  پوشلش  مطالعلات  در وسلیع  طلور 
 مهلم  های  صشاخ از یکی عنوان  به مدیریتی های برنامه

 اسلتفاد   و نوع مدیریت ها اکوسیستم وضعیت تعیین در

تغییلرات تنلوع و    پلژوهش  ایلن  در رو، این از د،شو  می
سله سلایت    در های گیاهی های روییی گونه  مغنای فر

 عوامل   تلرین  مهلم  و بحرانلی بررسلی و   ،قلرق، کلیلد  

 شد. شناسایی آن تغییرات رد تأثیرگذار

 شناسی روش
 مورد مطالعه ةمنطق

با مساحتی بالغ بر  ،دماوند ةجنوبی قل ةمراتع ییالقی دامن
در جنللوب شهرسللتان آملل  در اسللتان   ،هکتللار 3811

مازندران قرار گرفته است. این مرتع بین طول جغرافیایی 

دقیقه و عرض  57درجه و  31دقیقه الی  50درجه و  31
شد  دقیقه واقع  00درجه و  58دقیقه الی  2درجه و  58

از و از شمال به قلة دماوند، از جنلوب بله شلهر پللور،     
و از غلرب بله اسلتان تهلران منتهلی       ،کلو   شرق به رینه

درصللد،  23/87  اسللت. متوسللط شللیب منطقلله ردیللدگ
متلر از   8711و حداق  ارتفاع  ،متر 3811حداکثر ارتفاع 

تلرین ملا  سلال     سطح دریا است. حداکثر دملا در گلرم  
گللراد و حللداق  آن در   درجللة سللانتی  7/81)مللرداد( 

گلراد بلا    یدرجة سلانت  -7/05سردترین ما  سال )بهمن( 
هلای گیلاهی     هگونل  .[02]اقلیمی سرد و خیلک اسلت   
 ، ovina Festuca نلللد از:ا غاللللب منطقللله عبلللارت  

arundinacea Festuca  ،cornuta Onobrychis  ،
elongatum Agropyron  ،Medicago sativa. 

 

 روش مطالعه
 ةمورد مطالعه با استفاد  از نقیل  ةمنطق ةمحدود نخست

 واحدهای شد و میخص 0:51111مقیاس  با توپوگرافی
 صلحرایی  با بازدیلد  و تفکیک یکسان ژئومورفولوژیکی

 هلای   بخلش  در ،گردید. سلپس  تصحیح منطقه ةمحدود

 محلدودة  میلدانی  بازدیلدهای  اجرای با و منطقه شیب کم
 چرایلی  هلای  شلدت  گرادیان اساس بر کاری واحدهای

 تحلت  بررسی مراتع مورد آنجا که از شد. تعیین متفاوت

 مرجلع(،  ةقلرق )منطقل   یعنی ،مختلر مدیریت نوع سه

 ةسلنگین )منطقل   چلرای  و ،کلید( ة)منطق متوسط چرای
بلرداری در هلر یلک از     داشلت، نمونله   قلرار  ،بحرانلی( 

واحللدهای چرایللی بللا توجلله بلله شللرایط یکسللان      
صلورت گرفلت.    ادافیکلی  و، رفولوژیک، اقلیملی وژئوم

 05شد  به ملدت   قرق ةدودسایت مرجع شام  یک مح
سلایت بحرانلی    .سال بود  که چرا در آن ممنلوع اسلت  

های دسترسی بود   و را  ،مناط  نادیک آغ ، آبیخورها
سایت کلید مناط   .اند که تحت چرای شدید قرار داشته
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متوسطی از منابع فوق  ةکه در فاصل ،تحت چرای طبیعی
 هلر  از رداریبل  نمونه برای قرار دارد، در نظر گرفته شد.

 بله  منطقله  هر در  معرّ عنوان  به نقطه 3 چرایی، سایت

 ،بلود  منطقه آن های ویژگی نمایانگر که ،هکتار 3 وسعت
خالص  جامعة داخ  گیری  نهنمو .[03]شد  گرفته نظر در

 )حلد  اکوتلون  از بلرداری  شلد نمونله   انجام شد و سعی
 .نیود انجام جامعه( دو بین فاص 

 توجه با، گیاهی پوشش اطالعات گیری برای انداز 
 و سلطح  بله  ای گونه یو غنا تنوع پارامتر بودن حساس به

 روش به برداری نمونه پالت مناسلب سطلح تعداد پالت،
بلا   اولیله  برداری نمونه از بعد پالت تعداد و حداق  سطح
 تعیلین  آملاری  روش بله  گیاهی پوشش تغییرات به توجه
 3 طلول  در بلرداری  نمونله  هلر واحلد    در ،سلپس  شلد. 

 انجام گرفت. در طول هر ترانسکت  متری 051 ترانسکت
متلری از   01 ةو در فاصلل  مربع متر یک ابعاد با پالت 05

 و ،فلرم روییلی   پلالت نلوع،   هر در. هم قرار داد  شدند
 ها آن ةدرصد و تعداد پای و موجود گیاهی های گونه تعداد

نلوع و غنلای   یادداشت شلد. بلرای بررسلی و ارزیلابی ت    
هلای مختللر چرایلی از دو شلاخص      ای در شدت گونه

هلای غنلای    واینلر و شلاخص   -تنوع سیمپسون و شانون
هر یلک   فرمولِ 0د. جدول شمارگالر و منهنیک استفاد  

.دهلد  را نیلان ملی  ای  های تنوع و غنای گونه از شاخص

 

هایتنوعوغنافرمولشاخص.1جدول

 شاخص فرمول

 

 سیمپسون

 

 -شانون
 واینر

 

 منهنیک

 

 مارگالر

Sها،   ه: تعداد ک  گونN   ،تعداد کل  افلراد در نمونله : Pi  سلهم :
 : مبنای لگلاریتم طبیعلی  eام نسبت به ک  نمونه، i ةافراد در گون

e= (2/71828) ،niة: تعداد افراد در گون i ام 
 

 ها  هتجزیه و تحلیل داد
افلاار   نرم از تنوع و غنا عددی های شاخص ارزیابی برای
Past  سیمپسلون و   تنلوع  هلای  شاخص و گردید استفاد

واینر، غنای مارگالر و منهنیک محاسبه شد. بلا   -شانون
 هلا، تجایلة واریلانس    بلودن توزیلع داد    توجه به نرملال 

 مختللر و مقایسلة   هلای   صمربو  بله شلاخ   های داد 
 های بین مناط  با شدت مختلر تنوع و غنا های  صشاخ

محلیط  ای دانکن  چنددامنه تلر توسط آزمونمخ چرایی
 .[01]شد  انجام  SPSS18افاار نرم

ایهایتنوعوغنایگونهرشاخصدهایمختلفچراییتأثیرشدتهطرفنتایجآنالیزواریانسیک.2جدول

 شاخص Fمقدار  pمقدار 

 واینر - شانون 28/31 110/1

 سیمپسون 37/88 110/1

 منهنیک 3/01 110/1

 مارگالر 07/82 110/1

 

 نتایج
 های گیاهی منطقه ای گونه  بررسی تنوع و غنای گونه

هلای مختللر    تأثیر شدت فهطر نتایج آنالیا واریانس یک

ای  های مختلر تنوع و غنای گونه ر شاخصدچرایی را 
هلا پاسل     شلاخص  ةدهلد. همل   پوشش گیاهی نیان می

 (.8های چرایی دادند )جدول  داری به تغییر شدت معنی
 -ای شلانون  میانگین شاخص تنوع گونله  ةمقایس
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و  ،مرجلع، کلیلد   ةقل داد کله بلین سله منط    واینر نیلان  
وجلود   درصد 33سطح  در داری بحرانی اختال  معنی

ترتیلب   مرجع و بحرانلی بله   ةدر منطق ،عبارتی  به .دارد
 0ای میاهد  شد )شلک    بییترین و کمترین تنوع گونه

اما در ارتبا  با شاخص تنلوع سیمپسلون نتلایج     .(الر
ها با آزملون دانکلن نیلان داد تفلاوت      میانگین ةمقایس

ایلن   مرجع و کلید وجود نلدارد،  ةداری بین منطق  یمعن
نظلر   بحرانلی از  ةاست که این مناط  با منطقل  حالی در

درصد نیلان   33را در سطح  داری اختال  معنی آماری
در خصللوش شللاخص غنللای   .(ب 0دادنللد )شللک  

دانکلن نیلان    ةای منهنیک نتایج آزملون چنددامنل   گونه
ای  غنای گونله دهد که از نظر این شاخص بییترین  می

اخلتال    ،مرجع میاهد  شد  است. همچنین ةدر منطق
از  کلیلد و بحرانلی   ةبا منطق مرجع ةداری بین منطق  یمعن

درصلد وجلود    33ای با سطح اطمینلان   نظر غنای گونه
کلیللد و بحرانللی دارای اخللتال     ةامللا منطقلل  ،دارد
 ةج(. مقایسل  0)شلک    یسلتند داری بلا یکلدیگر ن   معنی

ای مارگالر نیلان داد کله    غنای گونه  میانگین شاخص
ای  دار غنلای گونله   افاایش شلدت چلرا کلاهش معنلی    

 ةپوشش گیاهی را به همرا  داشته است و هر سه منطقل 
درصلد   33و بحرانلی بلا سلطح اطمینلان      ،مرجع، کلید

کله   طلوری   به ،داری با یکدیگرند دارای اختال  معنی
مرجلع و سلپس در    ةطقل ای در من  هبییترین غنای گونل 

 د(. 0کلید وجود دارد )شک   ةمنطق

 ب(          الر(                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 

 د(                            ج(                                              
  
 
 
 
 
 

 

ومارگالف)د(،سیمپسون)ب(،منهنیک)ج(واینر)الف(،-ایشانونهایتنوعوغنایگونهمیانگینشاخص.1شکل
هایمختلفچراییتدرسهمنطقهباشد
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 های گراس  بررسی تنوع و غنای گونه
دهللد  طرفلله نیلللان ملللی نتللایج آنللالیا واریللانس یللک

 یهای تنوع و غنلا  شاخص همةر دهای چرایی  شدت
( مارگللالرو  ،یللکمنهن، سیمپسللونواینللر،  – شللانون)

اسللت.  داری داشللته  هللای گللراس تللأثیر معنللی  گونلله
دانکلن نیلان داد    ةنتلایج آزملون چنددامنل    ،همچنین

هلا   واینر در این سری از گونله  -بییترین تنوع شانون
ترتیب متعل  به سایت مرجع و کمترین آن مربلو    به

اسلت. از نظلر شلاخص تنلوع      به سایت بحرانی بود  

 33داری در سلطح   اختال  معنلی ای سیمپلسون  گونه
هلای مختللر چرایلی وجلود دارد.      درصد بین شدت

 ةدر ایللن شلاخص نتللایج آزملون چنددامنلل   ،همچنلین 
ای متعل  به سایت  دانکن نیان داد بییترین تنوع گونه

مرجع و کمترین مقدار این شاخص مربو  به سلایت  
بحرانللی بللود  اسللت. در خصللوش شللاخص غنللای  

 ةگلالر نتلایج آزملون چنددامنل    ای منهنیک و مار گونه
ای در سایت  دهد بییترین غلنای گونه دانکن نیان می

 مرجع و کمترین آن در سایت بحرانی است.

هایگراسهایمختلفچراییبرگونههایتنوعوغنادرشدتشاخصةمقایس.3جدول

 آزموننوع  هنوع منطق مقدار عددی Fمقدار  Pمقدار 

110/1 37/51 

a2/1 سایت مرجع 

 کلید b25/1 واینر -شانون

c11/1 بحرانی 

110/1 88/23 

a22/1 سایت مرجع 

 کلید b83/1 سیمپسون

c12/1 بحرانی 

117/1 82/5 

a23/1 سایت مرجع 

 کلید a20/1 منهنیک

b38/1 بحرانی 

110/1 33/01 

a21/1 سایت مرجع 

 کلید b33/1 مارگالر

c00/1 بحرانی 

 

 های فورب  بررسی تنوع و غنای گونه
تنلوع و   هلای   صنتایج حاص  از محاسبة شاخ 2 جدول
 مارگلالر و  واینلر و غنلای   -سیمپسلون، شلانون   غنای

گونه که  همان. دهد مینیان را های فورب  گونه کینمنه
 غنا و تنوع شود، مقدار عددی میاهد  می جدولدر این 

 مورد محاسبه در های  صشاخهمة  در های فورب گونه

 ةمنطقل  در ومقلدار   بییلترین دارای مرجع )قرق(  منطقة

 .اسلت  مقلدار  کمتلرین دارای  شلدید(  بحرانلی )چلرای  
 برای را طرفه یک واریانس تجایة نتایج همچنین 2 جدول

بلا توجله    دهد. می نیان تنوع و غنا مختلر های صشاخ
 -سیمپسلون و شلانون   تنلوع  های  صبین شاخ ،به نتایج

سلطو  مختللر    درمنهنیلک   مارگالر و واینر و غنای
 وجود دارد. یدار اختال  معنی چرایی
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هایفوربهایمختلفچراییبرگونههایتنوعوغنادرشدتشاخصةمقایس.4جدول

 آزموننوع  نوع منطقه مقدار عددی Fمقدار  Pمقدار 

110/1 3/1 

a2/1 سایت مرجع 

 کلید ab82/1 واینر -شانون

b13/1 بحرانی 

113/1 1 

a85/1 سایت مرجع 

 کلید ab01/1 سیمپسون

b11/1 بحرانی 

110/1 5/2 

a22/1 سایت مرجع 

 کلید b33/1 منهنیک

b83/1 بحرانی 

110/1 38/03 

a2/1 سایت مرجع 

 کلید b02/1 مارگالر

b17/1 بحرانی 

 
 ای های بوته  بررسی تنوع و غنای گونه

تأثلللیر  ةطرفلل آنللالیا واریللانس یللکنتللایج  5جللدول 
هلای مختللر    ر شاخصدهای مختلر چرایی  شلدت

 ةای پوشش گیلاهی منطقل   های بوته تنوع و غنای گونه
میانگین شاخص  ةدهد. مقایس مورد مطالعه را نیان می

داد کله بلین منلاط      واینر نیان  -ای شانون تنوع گونه
اما این  ،وجود ندارد داری مرجع و کلید اختال  معنی

بحرانلی دارای اخلتال  معنلاداری از     ةمناط  با منطق
بحرانلی و   ةدر منطقل  ،عبارتی  به .دهستنلحاظ آماری 

هلای    ترتیب بییترین و کمتلرین تنلوع گونله    مرجع به
ای میاهد  شد. اما در ارتبا  بلا شلاخص تنلوع     بوته

هلا بلا آزملون دانکلن      میانگین ةسیمپسون نتایج مقایس
 کلیلد  مرجع و ةداری بین منطق ت معنینیان داد تفاو

منلاط  بلا    که است که این حالی این در وجود ندارد،
 را در داری اختال  معنلی  آماری نظر بحرانی از ةمنطق
دادنلد. در خصلوش شلاخص     نیلان  درصد 33 سطح

طرفله   ای منهنیک نتایج آنالیا واریانس یلک  غنای گونه
 را بلین سلطو  مختللر چرایلی     داری اختال  معنی

غنلای مارگلالر     میانگین شلاخص  ةد. مقایسانیان ند
دار غنای  نیان داد که افاایش شدت چرا افاایش معنی

ای را در منطقه به همرا  داشته اسلت و   های بوته  گونه
بحرانلی بلا سلطح     ةمناط  مرجع و کلللید بلا منطقلل   

داری  درصلللد دارای اختلللال  معنللی  33اطمیلللنان 
ای در  ن غنلای گونله  کله بییلتری   طلوری   هسلتند، بله 

 بحرانی وجود دارد. ةمنطق
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ایهایبوتههایمختلفچراییبرگونههایتنوعوغنادرشدتشاخصةمقایس.5جدول

 آزموننوع  نوع منطقه مقدار عددی F مقدار Pمقدار 

110/1 1/3 

b18/1 سایت مرجع 

 کلید b13/1 واینر -شانون

a8/1 بحرانی 

110/1 8/3 

b10/1 سایت مرجع 

 کلید b18/1 سیمپسون

a03/1 بحرانی 

87/1 3/0 

 سایت مرجع 83/1

 کلید 3/1 منهنیک

 بحرانی 35/1

110/1 7/3 

b18/1 سایت مرجع 

 کلید b13/1 مارگالر

a03/1 بحرانی 

 

 گیری  و نتیجهبحث 
 مراتلع  از معقلول  بلرداری  بهلر   و ،مدیریت نگهداری،

 حفلظ  .اسلت  آن ةجانبل  همه و علمی شناخت مستلام

 .است اکوسیستم مدیریت اهدا  از یکی ای گونه تنوع
 دارد همبستگی اکوسیستم خصوصیات با ای  هگون تنوع

 هلای  راهکلار  تلوان   یمل  اکوسیستم پویایی بر تأکید با و
 گیلری  انلداز   بلا  ،همچنین .نمود ارائه مناسب مدیریتی

کرد. از  بررسی محیط در را ها گونه توزیع توان می تنوع
بلرداری   مدیریت در بهر  ةرسد نحو به نظر می ،طرفی

از مرتللع بللا تعللداد زیللاد دام و چللرای بللیش از حللد  
ملثثر باشلد و    ای  هر میاان تنوع و غنای گوندتواند  می

هلای روییلی    مرتع بر اساس فرمها را در  توزیع گونه
 تغییر دهد.

آمد  از بررسی تنلوع و   دست هب نتایج به با توجه
دو شلاخص تنلوع    ،های موجود در منطقله   غنای گونه

 نیان ندادند. یکسانی واینر و سیمپسون نتایج -شانون

واینر بین هر سله   -در شاخص شانون ترتیب که بدین
و ، وسلط( مت )تحت چلرای  مرجع )قرق(، کلید ةمنطق

بلا   داری معنلی  بحرانی )تحت چرای سنگین( اختال 
صلورتی کله     به ،درصد وجود دارد 33سطح اطمینان 

مرجع و کمترین تنوع  ةای در منطق بییترین تنوع گونه
اسلت کله    حالی  این در ،بحرانی وجود دارد ةدر منطق

مرجع در شاخص تنوع سیمپسون دارای  ةگرچه منطق
کلیلد از نظلر آملاری     ةمنطقل  بلا  ،بییترین تنوع بلود  

املا ایلن دو    ،دهلد   یداری را نیلان نمل    یاختال  معنل 
داری  بحرانلی دارای اخلتال  معنلی    ةسایت بلا منطقل  

ای   هدر هر دو شاخص تنوع گونل ، کلی طور  به ند.هست
 مقایسه در تربودن سایت مرجع را متنوع گیاهان منطقه

 آملاری  آزمون و کنند می تأیید و بحرانی با سایت کلید
از  را ها عرصه این بین اختال  داربودن  ینیا معن دانکن
 رسلاند   اثبلات  به ای میاان تنوع گونه در تفاوت لحاظ

، 7]این بخش از نتلایج بلا مطالعلات محققلانی      .است
تنلوع و غنلای    که اعتقاد دارند بییلترین [ 02، 08، 00

 دهد همسویی  یم رخ چرایی فیار کمترین در ای گونه

اند   کرد پژوهیگرانی که بیان  ةما با نتایج مطالعدارد. ا
 بررسلی  بلرای  خوبی شاخص تواند ای نمی تنوع گونه
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 خیلک  منلاط   گیلاهیِ  پوشلش  در چلرا  شلدت  اثلر 

 .[05]باشد مغایرت دارد  ای مدیترانه
های غنای  میانگین در شاخص ةمقایس ،همچنین

کنلد   یید میأای منهنیک و مارگالر این نکته را ت گونه
مرجلع بلود     ةای نیا در منطقل  بییترین غنای گونه که

است. در شاخص منهنیک میاان میانگین غنای سایت 
املا   یسلت، داری ن کلید و بحرانی دارای اختال  معنی

کلیلد   ةدر هر دو شاخص مقدار عددی میانگین منطقل 
. این بخلش از نتلایج بلا    استبحرانی  ةبییتر از منطق

کله بلاور دارنلد بلا      [3، 7، 5]مطالعات پژوهیگرانی 
هللای انسللانی در   افللاایش شللدت چللرا و دخالللت  

ای گیاهلان کلاهش     ههای مرتعی غنای گونل  اکوسیستم
 یابد همخوانی دارد. می

هلای مختللر     تشددر منطقة مورد مطالعه در 
و  ،هلای فلورب، گلراس    گونله  تنلوع و غنلای  چرایی 

تلوان   بود  کله دلیل  آن را ملی    تغییرات دارای ای بوته
بلرداری و ملدیریت    های متفلاوت بهلر    از شیو  ناشی

 ةآملد  در منطقل   عمل   بله  های بررسی دانست. از نتایج
هلای مختللر     تییالقی دماوند در مورد تأثیرات شلد 

  هلای گلراس و فلورب    ر تنوع و غنای گونهدچرایی 

هلای   مجملوع ایلن فلرم    در کله  شد گیری نتیجه چنین
 ةمنطقل  مرجع دارای بییلترین و در  ةروییی در منطق

 بحرانی دارای کمترین تنوع و غنا بودند. تنوع و غنای

 میلاان  بله  مرجلع  منطقة در گراس و فورب های  هگون

 منطقة بحرانلی  در کلید بود، ولی ةبییتر از منطق کمی
 گراس و فورب بسیار کمتلر از  های  هتنوع و غنای گون

دلیل     بله  ،مناط  کلید و مرجع بود. در منطقة مرجلع 
 دارنلد  بییتری رشد فرصت علفی های گونه چرا، عدم

 ها آن ارتفاع و دائمی های بوته پوشش تاج بارگ قطر و
 که ل است بحرانی و کلید مناط  از بییتر منطقه این در

 هلای  گونله  از مواظبلت  سبب ها بوته رشد افاایش این

 محیطلی  نامسلاعد  برابلر شلرایط   گراس و فلورب در 
در منطقة کلید  زیادی البته این مورد تا حدود شود،  یم

 دلیل  چلرای    بله ، بحرانلی  در منطقلة  ما میهود است،
 از جملللهدائمللی گللراس   هللای  گونلله شللدید دام،

trichophrum Agropyron  ،Bromus tomentellus  ، و
Dactylis glomerata آملد    به شک  غیرعادی در اغلب

همچنلین،   شلد  اسلت،   کاسلته  هلا  آن طبیعلی  ةو انداز
که اغلب  طوری  به اند، ساله نیا بسیار کم یک های گونه

قلرار   های دائملی  ها در زیر تاج پوشش بوته  این گونه
در  دام حفللظ شللوند و  دارنللد تللا از گانللد چللرای  

در معلرض   هلا، کله    هموجود در بلین بوتل   های فاصله
و  انلد  ها حلذ  شلد    بود  است، این گونه دام چرای

بلا   شلوند. ایلن بخلش از نتلایج     نلدرت یافلت ملی    به
 ةکله بیلان کردنلد در منطقل    [ 2، 0]مطالعات محققانی 

  دلی  عدم چرا و در منطقلة کلیلد بله   ه مرجع )قرق( ب
تنلوع   حفظ شد  و پوشش گیاهی متعادلْ چرای دلی 
 ،همچنین است مطابقت دارد. مطلوبی ای در حد گونه

تأثیر چرا در تغییلرات فلرم   نتایج این تحقی  نیان داد 
صلورتی اسلت کله در      ای بله  گونهروییی و ترکیب 

هلا کلم     واحد چرای بحرانی از پوشش گیاهی گلراس 
 Festuca ovinaاند ) شد  و حتی برخی نیا حذ  شد 

هلای   (، در حالی که بر گونهAgropyron elongatumو 
 Salviaو  Acanthophyllum squarrosum) ای بوتللله

sclareaافاود  شد  است. نتایج بررسی نیا مثید آن ) 
که با افاایش فیار و تکرار چلرا تنلوع و غنلای     است
تنلوع و   نای بییتر شد  است و بییتری های بوته  گونه

بحرانلی   ةغنا، از لحلاظ ایلن فلرم روییلی، در منطقل     
این موضوع در صلورتی رخ داد    .میاهد  شد  است
مرجع و تا حدودی کلیلد حملور    ةاست که در منطق

 ،در نتیجله  ،و ای کمتلر میلاهد  شلد    های بوتله  گونه
ها تنوع و غنای زیادی در این مناط  نداشلتند. از   بوته
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،  Astragalus gossypinusای  هللای بوتلله   هبللین گونلل 
Acantholimon demawendicum  ، وSalvia sclarea  در

بحرانی فراوانی بییتری دارند، در حالی کله در   ةمنطق
انلد. علدم حملور ایلن      مرجلع حملور نداشلته    ةمنط

هلا   دهد که این گونه مرجع نیان می ةها در منطق گونه
بلله صللورت مهللاجم و تحللت تللأثیر شللرایط چرایللی 

اند. این حملور   ایجادشد  در واحد بحرانی ظاهر شد 
ها بود  و، در واقع،  نظر از فرم روییی این گونه صر 

هلا تحلت    دلی  مساعدشدن شرایط رشد این گونله   به
هلای مهلاجم در منطقله      هتأثیر فیار چرا، فراوانی گون

، 7] یاتفاق افتاد  است. این بخش از نتایج با مطالعلات 
بلرداری از   مدیریت در بهر  ةنحو کنند  که بیان می[ 02

توانلد   مرتع با تعداد زیاد دام و چرای بیش از حد ملی 
هلای مختللر    هلا بلا فلرم    ر میاان تنوع و غنای گونهد

ملثثر باشلد همخلوانی دارد، وللی بلا نتلایج        ییلی رو
و افلاایش تلراکم   کند قرق باعل    تحقیقی که بیان می

شود   یم قرقنسبت به خارج از   ای بوتههای  تنوع گونه
هلای    صتغییرات شاخ با ارزیابی. [8]همخوانی ندارد 

 تنوع و غنا در یک منطقه در طول زمان امکان ارزیابی
ذکر این نکته نیا الزم  .شد  وجود دارد اعمالمدیریت 

است که باالبودن مقدار شاخص تنوع دلی  بلر بهبلود   
ترکیلب   وضعیت منطقه نیست، بلکه بایلد بلا بررسلی   

تغییرات ایجادشد  ة ها میخص شود که در نتیج گونه
در منطقله افلاایش    گیلاهی  هلای   کدام دسلته از گونله  

 .اند یافته

 سپاسگزاری
انجلام رسلیدن ایلن تحقیل       که در بله  یکسان ةاز کلی

 و ویلژ  شلورای شلهر رینله     هانلد، بل   داشلته  همکاری
کللش مراتللع ییالقللی  بللرداران صللدی  و زحمللت بهللر 

 کنیم. میتیکر  تقدیر و ،دماوند

 

[1]. Basiry, M., Iravani, M. (2009). Vegetation changes after 19 years exclusion in the grazed 
experimental central Zagros. Rangeland Journal, 3(2), 155-170. 

[2]. Bastin, G.N., Ludwing, J.A., Eager, R.W., Lieloff, A.C., Andison, R.T., Cabiac, M.D. (2003). 
Vegetation changes in semiarid tropical Savna, Northern Australia: 1973-2002. Rangeland 
Journal, 25(1), 3-19. 

[3]. Ebrahimi, M. (2010). Assessing Rangeland health indicators in protected, Key and Critical areas 
in Chaharbagh, Golestan, Iran. Journal of Rangeland, 4, 532-543. 

[4]. Ejtehadi, H., Zahedi Pour, H., Sepehri, A. (2007). Describing ecological diversity of beta with 
using ordination and classification method on three different stations with different grazing 
management on Mouteh plain. National Conference of Biology, Razi University of Kermanshah, 
Iran, pp 123-129. 

[5]. Faryabi, N., Mesdaghi, M., Bagheri, R. (2011). Comparison of plant diversity and species richness 
under three level of utilization in rangelands of Khabr National Park and vicinities. Journal of 
Rangeland, 5(2), 171-180. 

[6]. Gao, J.F., Maa, K.M., Feng, Z.W., Feng, Y. (2009). Coupling effects of altitude and human 
disturbance on landscape and plant diversity in the vicinity of mountain villages of Beijing, 
China. Journal of Acta Ecologica Sinica, 29, 56-61. 

[7]. Hendricks, H.H., Bond, W.J., Midgley, J.J., Novellie, P.A. (2005). Plant species richness and 

References 



 545تا  595، صفحه 2931، زمستان 4، شماره 66نشریه مرتع و آبخیزداری، دورة 
  

545 

composition a long livestock grazing intensity gradients in a Namaqualand (south Africa) 
protected area. Journal of plant ecology, 176, 19-33. 

[8]. Jalilvand, H., Tmrtash, R., Heidarpour, H. (2007). The effect Graze on vegetation and some soil 
chemical properties in rangelands Kajour Noshahr. Journal of Rangeland, 1(1), 53-66. 

[9]. Joury, M.H., Shakary, M., Bani Hashemi, B. (2009). Comparable to the diversity and richness for 
assessment mountain rangeland health index (Case study: Jvaherdeh Ramsar Rangeland). Journal 
of Rangeland, 2(4), 344-356. 

[10]. Kalantari, Kh. (2010). data Processing and analysis in social - economic research with use of 
SPSS software, Nashr Sharif press. 

[11]. Khadem Hossini, Z. (2010). Comparison of numerical indices of species diversity in three 
habitats with different grazing intensity (case study: Gardaneh Zanboori range in Arsanjan). 
Journal of Rangeland, 4(1), 104-111. 

[12]. Khani, M., Ghanbarian, G., Kamali Maskooni, E. (2011). Comparison between plant species 
richness and diversity indices along different grazing gradients in southern warm-arid rangelands 
of Fars. Journal of Rangeland, 5(2), 129- 136. 

[13]. Mesdaghi, M. (2005). Plant ecology, Mashhad Jahade Daneshgahi press. 

[14]. Mligo, C. (2006). Effect of grazing pressure on plant species Composition and diversity in the 
semi-arid rangelands of Mbulu district, Tanzania. Agricultural Journal, 1(4), 277-283. 

[15]. Pueyo, Y., Alados, C.L., Ferrer-Benimeli, C. (2006). Is the analysis of plant community structure 
better than common species-diversity indices for assessing the effects of livestock grazing on a 
Mediterranean arid ecosystem. Journal of Arid Environments, 64, 698-712. 

[16]. Salami, A., Zare, H., Amini Eshkevari, T., Jafari, B. (2007). Comparison of plant species 
diversity in the two grazed and unglazed rangeland sites in Kohneh Lashak, Nowshahr. Journal of 
Pajouhesh & Sazandegi, 75, 37-46. 

[17]. Shrestha, R.P., Schmidt-Vogt, D., Gnanavelrajah, N. (2010). Relating plant diversity to biomass 
and soil erosion in a cultivated landscape of the eastern seaboard region of Thailand. Journal of 
Applied Geography, 35, 1-12. 

[18]. Zabihi, M., Alavi, S.Z. (2009). Reynehkooh Rangeland Management Plan revision, The office 
technical rangeland Forests and Rangelands organization. 

[19]. Zamora, J., Verdú, J.R., Galante, E. (2007). Species richness in Mediterranean agroecosystems: 
Spatial and temporal analysis for biodiversity conservation. Journal of Biological Conservation, 
134, 113-121. 

[20]. Zaree, H., Ejtehadi, H., Amini, T. (2004). Investigation of plant species diversity in Sieah Bishe 
Jungles in Chaloos (Mazanderan province). Journal of Environmental Research, 22, 35-40. 















 های رویشی در...    ای و فرم مقایسة تغییرات تنوع و غنای گونه  
 

546 

 وبحرانی،هایسهسایتمرجع،کلیدترکیبگیاهیودرصدپوششگونه.جدولضمیمه

 نام علمی نام تیره فرم رویشی مرجع کلید بحرانی

 Plumbaginaceae Acantholimon demawendicum بوته 08/2 3/5 18/3

 Caryophyllaceae Acanthophyllum squarrosum بوته 17/5 31/1 88/2

 Asteraceae Achillea wilhelmsii فورب 03/0 33/0 1

 Poaceae Agropyron elongatum گراس 53/1 53/5 1

 Poaceae Agropyron trichophrum گراس 32/1 23/0 1

 Liliaceae Allium sativum فورب 52/1 1 12/0

 Asteraceae Artemisia aucheri بوته . 82/3 55/5

 Poaceae Avena sativa گراس 1 75/8 83/8

 Papilionaceae Astragalus gossypinus بوته 1 1 88/0

 Papilionaceae Astragalus siliquosus فورب 2/0 71/1 1

 Poaceae Bromus pectinatus گراس 83/8 1 1

 Poaceae Bromus tectorum گراس 33/0 52/0 1

 Poaceae Bromus tomentellus گراس 70/1 1 1

 Asteraceae Centrurea cyanus فورب 1 1 77/1

 Asteraceae Circium arvense فورب 38/1 22/0 17/0

 Asteraceae Cousinia iranshahrii فورب 15/0 12/8 82/1

 Poaceae Dactylis glomerata گراس 37/1 1 1

 Caryophyllaceae Dianthus orientalis فورب 03/8 11/0 1

 Asteraceae Echinops ritroides فورب 21/1 32/1 1

 Apiaceae Eryngium caeruleum فورب 03/8 1 1

 Euphorbiaceae Euphorbia amygdaloides فورب 1 71/1 1

 Apiaceae Ferula gumosa فورب 1 23/0 88/8

 Poaceae Festuca arundinacea گراس 30/3 22/8 82/0

 Poaceae Festuca ovina گراس 18/5 33/2 1

 Asteraceae Galium verum فورب 18/8 83/0 1

 Asteraceae Gundelia tournfortii فورب 85/0 1 33/1

 Poaceae Hordeum distichon گراس 83/8 52/8 23/1

 Poaceae Hordeum fragile گراس 22/1 23/1 1

 Poaceae Hordeum violaceum گراس 80/0 82/0 52/1

 Poaceae Koeleria phleoides گراس 23/1 08/8 1

 Malvaceae Malva neglecta فورب 1 3/0 1
 Lamiaceae Marubium vulgare فورب 18/0 1 21/1

 Papilionaceae Medicago sativa فورب 32/5 88/3 88/1

 Poaceae Melica persica گراس 28/8 1 82/8
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 وبحرانی،هایسهسایتمرجع،کلیدترکیبگیاهیودرصدپوششگونه.جدولضمیمهادامة

 نام علمی نام تیره فرم رویشی مرجع کلید بحرانی

 papilionacea Melilotus officinalis گراس 23/0 1 80/0

 Papilionaceae Mentha pulegium فورب 33/1 2/1 23/1

 Caryophyilaceae Minuartia lineata فورب 1 1 17/1

 Liliaceae Muscari caucasicum فورب 1 53/1 83/1

 Boraginaceae Myosotis anomala فورب 71/1 1 1

 Papilionaceae Onobrychis cornuta بوته 13/1 08/1 12/5

 Papaveraceae Papaver orientale فورب 58/1 32/0 52/0

 Paronychiaceae Paronychia kurdica فورب 23/1 32/1 15/1

 Zygophyllaceae Peganum harmala فورب 1 38/0 33/8

 Poaceae Phleum iranicum گراس 52/0 1 1

 Plantaginaceae Plantago major فورب 80/1 72/1 12/0

 Poaceae Poa bulbosa گراس 00/0 32/8 33/3

 Poaceae Poa pratensis گراس 10/0 1 1

 Polygonaceae Polygonum hyrcanicum فورب 58/0 71/1 1

 Lamiaceae Salvia sclarea بوته 1 1 88/0

 Asteraceae Senecio elburzensis گراس 13/0 1 1

 Papilionaceae Sophora alopecuroides فورب 31/1 23/1 1

 Lamiaceae Stachys lavandulifolia فورب 28/1 30/1 1

 Poaceae Stipa lagascae گراس 32/8 72/0 32/1

 Brassicaceae Thlaspi arvence فورب 21/0 1 1
 Lamiaceae Thymus vulgaris فورب 1 08/0 23/1

 Asteraceae Tragopogon  longirostris فورب 72/1 53/1 32/1

 Asteraceae Taraxacum marianum فورب 30/1 1 1

 Scrophulariaceae Verbascum Thapsus فورب 1 1 33/0

 
 
 
 
 
 


