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ریزی و اعمال مادیریت صاحیح    با توجه به اهمیت تغییرا  پوشش گیاهی و بگاهی از روند تخریب یا بهبود بن در برنامه

)شامو شکوِ زیساتی،   های کمّی و کیای پوشش گیاهی مبظور بررسی اثر چرا بر مؤلاه برداری از اراضی، این مطالعه به  بهره
ها از لحا  تغییرپذیری در  ترین بن ای( و شباخت مهم های گیاهی، و تبو، گونه خوراکی، خانواده رویشی، کالس خوش فرم

دو مبطقة قرق و چراشده در دشت کالسوش واقب در استان گلستان انجام گرفته است. بادین مبظاور، در هار دو مبطقاه باا      
های کمّی و کیاای   برداری شد. برای مقایسة مؤلاه تصادفی نمونه -پال  یک مترمربعی به روش سیستماتیک 78استااده از 

هاا در اثار اعماال     اساتیودنت و بارای تعیاین تغییرپاذیرترین مؤلااه      - پوشش گیاهی در دو مبطقة قرق و چرا از بزمون تی
  ر اساس مطالعة پوششگیری شد. ب بهره SPSSافزار  ( با استااده از نرمPCA) های اصلی های چرایی از تجزیة مؤلاه مدیریت

 13گوناة علاای،    69تعلا  دارد و نیاز    Poaceaeگونه به خانوادة  10و  Asteraceaeگونه به خانوادة  13گیاهی در مبطقه، 
دهبادة افازایش تاراکم نسابی      ن اساتیودنت نشاا   - ای وجود دارد. نتایج بزمون تی ای و درختچه گونة بوته 5گونة گراس، و 

در سایت قرق نسبت به ساایت چراشاده اسات.     IIIخوراکی  و کاهش کریستوفیت، کالس خوش Iتروفیت، گیاهان کالس 
همچبین، نتایج حاکی از بن است که چرا سبب افزایش تاج پوشش نسبی بوته و کامایت و کااهش فاور  و تروفیات در    

حااکی از اثرگاذاری نسابتاً     های گیاهی در مبطقة قرق و چراشده پوشش نسبی گونه مبطقه شده است. مقایسة تراکم و تاج 
های اصلی نیاز نشاان داد    ای است. نتایج تجزیة مؤلاه خو  حااظت در ترمیم و بهبود ترکیب، افزایش تراکم، و تبو، گونه

های مختلف بیشترین تغییر بر اثر قرق در محور اصلی اول مربوط به فور ، همی کریستوفیت، تروفیات، و   که از بین مؤلاه
ها در جهت مباای باوده اسات. در مؤلااة دوم      در جهت م بت و میزان بوته Brassicaceaو  Appiaceaهی های گیا خانواده
 نیز بیشترین تغییر افزایشی را به خود اختصاص دادند. Papaveraceaو  Asteraceaهای گیاهی  خانواده
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 مقدمه
بررسی تغییرن  پوشش گیاهی  ر فونصل قماطی معین 

و آگاهی نق روطد تتریب یا بهبو  آن یکای نق ماااکل   

ریازز و نعیاال مادیریت     مهیی نست کاه  ر برطاماه  

بر نرز نق نرنضی مد طظر ملت،،ان درنر  صحیو بهره

گرفله نست. نق نین رو، بررسی کیای و کینی پوشاش  

تارین نبازنر    ی به منزلة مهام خورنک گیاهی طظیر خو  

هاز متلفد، نطلتاب  یابی عفوفه برنز  ن  جهت مکان

[، و 6 ن  مناسب با طوع عفوفة موجو   ر سطو مرتع ]

هااز   ترین شاخص پوشش تاجی و ترنکم به منزلة مهم

 [.9عد ز  ر نرقیابی جونمع گیاهی نست ]

هاز طبیعی هیاونره  ر    ن  و مرنتع  ر نکوسیالم

ل با یکدیگر دارنر  نرطاد و تاا قمااطی کاه      کنش مل اب

جیعیت  ن   ر هار نکوسیاالم ملناساب باا ظرفیات      

مرنتع باشد، به منابع بانرق  آن هینون آب، خا،، و 

[.  ر نیاان قمینااه، 4شااو  ] گیاااه خاااارنتی ونر  طیاای

تاارین و مااؤثرترین  یااظاات نق مرنتااع یکاای نق سااا ه

  هاز نصاالح مرتاع  ر جهات نییااز پوشاش      رو 

[. چارنز ملناساب  ن ، ضاین    28، 18ی نسات ] گیاه

هااز   تأمین و یام منابع مذکور، باعث نفزنیش گوطاه 

خاورن، و هینناین  رصاد     مرغوب مرتعی و خو 

برگان  گندمیان طابت به پهنهاز  پوشش و ترنکم گوطه

عفای  ر ترکیب گیاهی و بهبو  آن با کاهش ف،ار  ن  

 [. نفازنیش شاد  چارن موجاب    17، 10، 1شاو  ]  می

کاااهش پوشااش ی ااة گناادمیان چندساااله و تولیااد    

نز  هااز بوتاه   خورن، و نفزنیش گوطه هاز خو  گوطه

[.  ر 13، 2شاو  ]  خورنکی کیلار مای   خار نر با خو 

گیااهی مرنتاع    تح ی ی،  ر بررسی تغییارن  پوشاش   

ترین نثر یااظات نفازنیش تارنکم و     پ،لکوه یز ، مهم

 Stipa barbataو  Salsola rigidaهااز   تولیاد گوطاه  

[. نق طرفاای، چاارنز مااار  و 11ذکاار شااده نساات ]

مد   ن  عالوه بر نینکه بر پوشاش گیااهی و    طوالطی

گاذنر ،   هاز فیزیکی و شییایی خا، تأثیر مای  ویهگی

باعث ف،ر گی، نفزنیش فرسایش، کاهش طاوذپذیرز، 

[. طلاایج  26، 8شاو  ]  و،  ر طهایت، طاپایادنرز آن مای  

ر چرنز  ن  بر ترکیب اثمطالعا  مح  ان  ر بررسی آ

 ر و تنوع پوشش گیاهی منط ة درق باا خاارج دارق    

تااع الر ط،ااان  ن   رصااد پوشااش گناادمیان و     نمر

برگان عفای  ر  نخل درق بی،الر نق خاارج دارق     پهن

ها  ر خارج درق بی،الر نسات.    نز  رصد بوته نست و

خاورنکی   خاو   IIو  I هااز  گیاهان کالس ،هیننین

 ر درق به خو  نخل،ااص   بی،لرین  رصد پوشش رن

 ر یالی که بی،لرین  رصد پوشش گیااهی  ر   ، ن طد

نساات.  IIIخااارج داارق مربااو  بااه گیاهااان کااالس 

 اتنوع پوشش گیاهی  نخل و خارج دارق با  هیننین، 

 آماده   سات  بهو طلایج  شدم ایاه  هاز شاطون شاخص

 خاارج بی،الر نق  نق آن ط،ان  ن  شاخص شاطون درق 

هاااز  ین، مح  ااان شاااخص[. هینناا16داارق نساات ]

گیرز تنوع رن برنز ساه طاوع مادیریت     متلفد نطدنقه

ملااو  چرن محاسبه کر طد و طلیجه گرفلند که عرصة 

ترتیاب بی،الرین و کیلارین     درق و چرنز سنگین باه 

 [.23، 7شاخص تنوع شاطون رن  نرطد ]

هاز مهام تغییرپاذیر     ر نین میان، شناسایی مؤلاه

طد  ر شناخت صحیو و ساریع  تون بر نثر درق مرتع می

عیفیا  مدیریلی مرتع کیک نساسی کند. نق نیان رو،  

هاز نصافی  ر قمیناة عفاو      هاز آطالیز مؤلاه نق رو 

متلفد به منظور شناسایی پارنملرهاز مهم  ر تاکیک 

تاونن   گوطاگون نسلاا ه شد، نق آن جیفه میهاز  پدیده
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ییای  هااز ندف  تارین مؤلااه   نشاره کر  به شناسایی مهم

بنادز   مؤثر  ر تاکیک مناطق ندفییی باه منظاور پهناه   

بنادز   رساله تکنیاک  باا   [. مح  اان 27مناطق نق هم ]

هاز متلفد  شد  ر و خا،  گیاهی از پوششه  ن ه

هاااز رطوباات، نساایدیله، هاادنیت    ویهگاایچرنیاای 

نلکلریکاای، طاوذپااذیرز، ترکیااب گیاااهی گناادمیان،   

پااذیر م اوماات مکاااطیکی، و پلاساایم رن عونماال تغییر 

با نسلاا ه نق کنند  هیننین بیان میها  معرفی کر طد. آن

 دت قیا   سبببه  ا رو  تجزیه و تحفیل چندملغیره

نین رو  و تونطاایی آن  ر تجزیاه و تحفیال عونمال     

 ةتونن به رونباط پینیاد   می ا محیطی مؤثر بر روی،گاه

[. با نسالاا ه نق نیان تکنیاک    19]مؤثر بر گیاه پی بر  

هاز خا، و پوشاش   ترین تغییرن   مؤلاه متونن مه می

هااز   هااز متلفاد عرصاه    گیاهی رن  ر بین مدیریت

نطاد کاه    مرتعی بررسی کار . مح  اان گازنر  کار ه    

بی،االرین تغییاارن   ر خ،وصاایا  گیاااهی، شااامل  

خاورن،    رصد تاج پوشاش و تولیاد گیاهاان خاو     

ساله، بر نثار دارق    هاز چندساله و یک فورب Iکالس 

رز که روطد نین تغییارن  نفزنی،ای باو ه    بو ه  به طو

 [.24، 3نست ]

نگر تعدن   ن  ونر شده به مرتع، مد  چرن، و طوع 

بار نرز   رویه بهاره  نز باشد که نق مرتع بی چرن به گوطه

خو  تغییر و تحاول قیاا     شو ، جامعة گیاهی  ست

آیاد.   شو  و باق ه آن نق طظر کینی و کیای پایین می می

قیا  کارشناسان  ر جهت جفوگیرز هاز  رغم تال  به

 لیال ماااکل     نق تتریب و نطهدن  مرنتع، ملأسااطه، باه 

پینیدة نجلیاعی و ندل،ا ز هیننان روطاد تغییارن    

مرنتع نسلان گفالان  ر جهت کاهش پوشش و تولیاد  

جاز   نرق  به هاز مهاجم و کم شدن گوطه و جایگزین

رو، خورن، نسات. نق نیان    هاز بانرق  و خو  گوطه

هد  نق نین مطالعه بررسای نثار یااظات بار روطاد      

خورنکی،  هاز کینی و کیای طظیر خو  تغییرن  مؤلاه

فر  روی،ی، و شکل قیالی تحت  و ویهگی پوشش 

گیاهی )شامل  رصد تاج پوشش و ترنکم( گیاهان  ر 

ترین تغییرن   مرنتع منط ة مور  مطالعه و شناخت مهم

 هاست.  ر بین نین مؤلاه

 ناسیش روش

 معرفی منطقة مورد مطالعه
منط ة مور  مطالعه بت،ای نق مرنتاع  شات کاالاو      

نست که نق شیال به پار، مفی گفالان، نق جنوب باه  

خان، و  خان، نق شرق به ساماطة چ،یه نرتااعا  ها ز

شو . محادو ة   نق غرب به نرتااعا  دیزدفعه منلهی می

هاا   ماهور  نست و  ر بعضای داایت   مور  مطالعه تاه

خور  و جازو یوضاة    ق گی سنگی به چ،م می برون

 ةم ایااا [. باارنز بررساای14آبتیااز ما رسااو نساات ]

نز نق  محاادو ه هاااز پوشااش گیاااهی تغییاارن  مؤلاااه

، کاه نق ساال    شدة پار، مفای گفاالان   منط ة یااظت

[. به 5تاکنون یااظت شده نست، نطلتاب شد ] 1342

درق  عفت درق کامل منط ه هیچ  نمی به  نخل سایت

ونر  ط،ده نست. منط ة ماذکور  نرنز ندفایم خ،اک    

ملر  میفی 223سر  نست و میاطگین بارطدگی ساالطة آن 

گرن  نسات.  ر   ساطلی 6/13و  ماز ملوسط ساالطة آن 

نین منط ه سایت چرن  دی ااً  ر مجااور ساایت دارق     

نطلتاب شد تاا نق لحاا  هیاة خ،وصایا  محیطای      

تاااو   نشاله    یکاان و ف اط  ر چارنز  ن  باا هام    

 باشند.
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 مورد مطالعه در استان گلستان ةت منطقیب( موقع ؛مورد مطالعه ةمنطق (الف .1شکل 

 

 روش تحقیق
برنز نجرنز نین تح یق، طتات با عیفیا  میادنطی و  

هاز پوشش گیاهی و وسعت منط ة  با توجه به ویهگی

 39[، 20ق رو  آماارز ] مور  مطالعه و باا نسالاا ه ن  

ملر مربعی به صور  ت،ا فی بر روز ساه   پال  یک

ملرز  ر هر یک نق  و منط اة دارق و    300ترنطاکت 

ها با توجاه باه طاوع     چرنشده مال ر شد. نطدنقة پال 

ا کاه عفاد    غالب منط اه  هاز نطدنقة تاج پوشش گوطه

[.  ر هار پاال    22، 20ا نطلتااب شاد ]   نز باو   بوته

هاز گیاهان و ملوسط  رصاد تااج پوشاش     تعدن  پایه

هاا نق   گیاهی ثبت شاد. تجزیاه و تحفیال آماارز  ن ه    

با هاز مال ل  نسلیو طت برنز طیوطه - ق آقمون تیطری

نطجا  شد. عاالوه   18طاتة   SPSSنفزنر نسلاا ه نق طر 

بر نین،  ر نین مطالعه، با نسلاا ه نق تجزیاه و تحفیال   

تاارین  ساای مهاام، بااه برر(PCA)هاااز نصاافی  مؤلاااه

، که تااو   و طوع مادیریت   هاز پوشش گیاهی مؤلاه

تجزیاه و تحفیال   طیایاد، پر نخلاه شاد.     رن توجیه می

هااز نصافی یاک رو  آماارز بارنز تعریاد        مؤلاه

ملغیرهاز جدید بر یاب ترکیاب خطایِ ملغیرهااز    

هاز نصفی  نولیه نست. هد  نق تجزیه و تحفیل مؤلاه

مجیوعه نق ملغیرهااز  هاز نصفی یک  نسلترنج مؤلاه

هاااز جدیااد طااابت بااه هاام  نولیااه نساات کااه مؤلاااه

ها  نرنز روطد طزولای نسات.    نطد و ونریاطس آن مال ل

نولااین مؤلاااة نساالترنجی  نرنز بی،االرین ونریاااطس  

هااز نسالترنجی    هاسات و مؤلااه   مجیوعه نولیة  ن ه

هاا رن   بعدز ونریاطس کیلارز نق مجیوعاه نولیاة  ن ه   

هاااز  یااوع ونریاااطس مؤلاااه کننااد و مج لحااا  ماای

هاسات.  ر نیان    نسلترنجی مااوز ونریاطس کل  ن ه

هاا ط،اان خونهاد  ن      بندز ساایت  آطالیز طیو نر رسله

تاکیک سایت نق لحا  ونریاطس یدنکثر با کدن  مؤلاه 

 [.21گیر  ] صور  می
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 نتایج
شاده  ر   بر نرز هاز طیوطه بررسی گیاهان  نخل پال 

نطاد   خاطون ه 32هاز گیاهی نق  منط ه ط،ان  ن  که گوطه

 Poaceae (26هاااز  نطااد بااه خاااطون ه و بی،االر ملعفااق

 Brasicaceaeو  ،( رصااد 21) Asteraceae(،  رصااد

 75) ها بی،لرین سهم فوربفر  روی،ی . ( رصد 18)

 فر  گارنس و و  ر ( رن  ر بین گیاهان مذکور  ن رصد

نق فار  روی،ای     رصاد  6و   رصد 19ترتیب  بوته به

 . هند ی منط ه رن ت،کیل میمرتعان گیاه

هاااز  باا توجااه بااه طلااایج یاصاال نق تجزیااة  ن ه 

هاز گیاهی  و  صحرنیی و م ایاة میاطگین طابی مؤلاه

پوشاش   ،  رصد تااج  1سایت مور  مطالعه  ر جدول 

 72برگاان )فاورب( باا م ادنر      طابی فر  روی،ی پهن

نز  ر منط اة دارق بایش نق      رصد  ر ترکیاب گوطاه  

پوشاش   چرنشده نست.  ر یالی که  رصد تاج منط ة 

 رصد  ر ترکیاب   25طابی فر  روی،ی بوته با م دنر 

 نرز بایش نق   نز  ر منط ة چرنشده به طور معنی گوطه

هاز روی،ی گارنس، فاورب، و    منط ة درق نست. فر 

بوته نق لحا   رصد ترنکم طابی  ر هر  و منط ة درق 

 تغییرن  طاچیزز  نرطد. و چرنشده

نز  ها  ر ترکیب گوطاه  ییرن  شکل قیالی گوطهتغ
صور  نست که فر  کامایت نق لحاا   رصاد    بدین 
 رصاد  ر منط اة چرنشاده     86پوشش با م ادنر   تاج 

شکل قیالی تروفیت نق  .(p<0.1بی،لر نق درق نست )
ترتیاب باا    پوشش طابی باه  لحا   رصد ترنکم و تاج 

  رصااد سااهم بی،االرز  ر ترکیااب  51و  43م ااا یر 
نز درق طابت به ساایت چرنشاده  نر .  رصاد     گوطه
پوشش و  رصد ترنکم طابی مرباو  باه نَشاکال     تاج 

کریالوفیت و نکوفیت  ر ساایت دارق نق    قیالی هیی
لحااا  آمااارز تااااوتی بااا سااایت چرنشااده طدنشاات. 

ها طیز نق لحا  تاج پوشش طاابی تاااو     کریالوفیت
اهد نفزنیش آمارز طدنشلند، نما نق لحا  ترنکم طابی ش

  ر میزنن آن  ر سایت چرن طابت به دردی بو یم.
 

 ودنتیاست - یت چرا و قرق توسط آزمون تیدو سا یاهیگ پوشش  یرهایمتغ ین نسبیانگیم ةسیمقا. 1جدول 

 پارنملر
 ترنکم طابی تاج پوشش طابی

 P value محاسباتی t درق چرن P value محاسباتی t درق چرن

 فر  روی،ی
 18/0 23/0 ns816/0 417/0 36/0 35/0 ns109/0- 914/0 (Grگرنس )
 52/0 72/0 ××639/2 01/0 65/0 71/0 ns 663/0 509/0 (Fفورب )
 25/0 04/0 ××24/4- 000/0 15/0 14/0 ns 146/0- 880/0 (Shبوته )

 شکل قیالی

 86/0 1/0 ×98/1- 051/0 12/0 16/0 ns 521/1- 132/0 (Chکامافیت )
 15/0 43/0 ×××55/4 000/0 32/0 51/0 ××55/2 013/0 (Thتروفیت )

 28/0 36/0 ns 145/1 256/0 13/0 35/0 ns 021/1- 311/0 (Heکریالوفیت ) هیی
 03/0 03/0 ns 265/0 791/0 22/0 08/0 ××036/2- 046/0 (Cryکریالوفیت )

 0 0 ns 589/1 12/0 0 01/0 ns 554/1 128/0 (Geنکوفیت )

 خورنکی خو 
 III 37/0 3/0 ns 081/1- 283/0 38/0 26/0 ×7/1- 094/0کالس 
 II 52/0 54/0 ns 221/0 825/0 48/0 53/0 ns 685/0 495/0کالس 
 I 1/0 16/0 ××47/1 046/0 14/0 65/0 ×45/1 055/0کالس 
  00/0 3/68××× 55/3 91/2 شاخص تنوع شاطون

  نرز عد  معنی ns  01/0 نر  ر سطو  معنی×××   05/0 نر  ر سطو  معنی××   1/0 نر  ر سطو  معنی× 
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نز منط اااه نق لحاااا  کاااالس  ترکیاااب گوطاااه

 38 ر  رصااد تاارنکم بااا م اادنر  IIIخااورنکی  خااو 

 رصد  ر منط اه چرنشاده بی،الر نق دارق نسات.  ر      

 ر ماور    IIخاورنکی   یالی که نق لحا  کالس خو 

 نرز  تاج پوشش طابی و ترنکم طاابی تاااو  معنای   

بااه طااور  Iنر . نمااا،  ر گیاهااان کااالس  وجااو  طااد

 نرز سهم بی،الرز  ر ساایت دارق طاابت باه       معنی

سایت چرنشده  نر . سایت درق شاخص تنوع شاطون 

طااابت بااه سااایت  55/3میاازنن بی،االرز  ر یاادو  

 (  نر .91/2چرنشده )

 3و  2ها آطالیز شد  جادنول   هاز نصفیِ  ن ه مؤلاه

 17/64 هاد   ،ان مای  هد. طلایج ط طلایج آن رن ط،ان می

 رصد تغییرن  با پارنملرهاز پوشاش گیااهی معارّ     

(. 2شاو  )جادول    هاز نول و  و  ت،اریو مای   مؤلاه

، فورب، هاز نول شامل بوته شو  که مؤلاه م،اهده می

هاااز گیاااهی  کریالوفیاات، تروفیاات، و خاااطون ه هیاای

Appiacea  وBrassicacea هاااز  و   نساات و مؤلاااه

 و Asteraceaیاااااهی هاااااز گ شااااامل خاااااطون ه

Papaveracea  ًرصد تغییارن    17/64نست که جیعا 

شاوطد   طاشی نق نثر درق بر پوشش گیاهی رن شامل مای 

 (.3)جدول 

منااطق دارق و چرنشاده باا      بنادز  رسله 2شکل 

 هاد.   هاز پوشش گیاهی رن ط،ان می نسلاا ه نق مؤلاه

هااز مادیریلی    با توجه به مودعیات درنرگیارز گاروه   

هاا باا فاکلورهااز پوشاش      ن( و نرتبا  آن)درق و چر

تونن بیان کار  کاه دارق     گیرز، می گیاهی مور  نطدنقه

باعث نفزنیش بی،لر گیاهان با فر  روی،ای گارنس و   

کریالوفیات   فورب و فر  قیالی کریالوفیات و هیای  

هاا و   نز شد   ر یاالی کاه  ر منط اة چرنشاده بوتاه     

د. هیننین، ها نق ترنکم باالترز برخور نر بو ط کامایت

 ،Appiaceaاز گیااهی  ها  درق نثر نفزنی،ی بر خاطون ه

Brassicacea، و Papaveracea     و نثاار کاه،اای باار

طیااز  نشاات  بااه طااورز کااه    Asteraceaخاااطون ة 

یرن  رن  ر یهاز گیاهی مذکور طیز بی،لرین تغ خاطون ه

 هاز گیاهی  نشلند. بین سایر خاطون ه

 

 ها از مؤلفه یکانس هر یژه و درصد واریر ویمقاد .2جدول 

 Broken-stick  رصد ونریاطس تجیعی  رصد ونریاطس م دنر ویهه محور

1 52/17 75/40 75/40 35/5 

2 07/10 43/23 17/64 35/3 

3 85/8 59/20 76/84 85/2 

4 25/4 88/9 65/94 52/2 

5 3/2 35/5 100 27/2 

6 0 0 100 06/2 

7 0 0 100 9/1 

8 0 0 100 76/1 

9 0 0 100 63/1 

10 0 0 100 52/1 
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 PCAها در روش  . مقادیر بردار ویژه مربوط به هر یک از مؤلفه3جدول 

 ملغیر 1 2 3 4 5 6

 بوته -95/0 -32/0 01/0 004/0 04/0 0

 گرنس 70/0 67/0 -07/0 25/0 02/0 0

 فورب 93/0 -32/0 03/0 16/0 -02/0 0

 Iکالس  51/0 47/0 70/0 20/0 -12/0 0

 IIکالس  87/0 -01/0 -45/0 08/0 16/0 0

 IIIکالس  75/0 -35/0 25/0 30/0 -42/0 0

 کامایت -46/0 -56/0 -56/0 30/0 -22/0 0

 کریالوفیت 61/0 48/0 60/0 15/0 -/08 0

 نکوفیت 30/0 36/0 -81/0 -07/0 -31/0 0

 کریالوفیت هیی 95/0 17/0 -14/0 15/0 12/0 0

 فاطروفیت -62/0 -31/0 -02/0 71/0 -11/0 0

 تروفیت 96/0 -/02 23/0 16/0 -09/0 0

0 15/0 08/- 21/0- 12/0 91/0 
شاخص تنوع 

 نز گوطه

0 15/0- 13/0 70/0 62/0 18/0 Amarylliacea 

0 06/0 08/0 24/0- 25/0- 93/0 Appiacea 

0 17/0- 07/0 31/0- 87/0- 32/0 Asteracea 

0 08/- 20/0 70/0 65/0 27/0 Berberidacea 

0 01/0 60/0 001/0- 29/0- 70/0- Boraginacea 

0 11/0 04/0- 22/0 02/- 97/0 Brassicacea 

0 13/0 28/0 69/0- 47/0 46/0 Caryophylacea 

0 17/0 01/0 02/0 65/0- 73/0 Chenopodiacea 

0 79/0- 56/0- 18/0- 01/0- 16/0- Convovolacea 

0 06/0 17/0 18/0 59/0- 76/0 Cruciferacea 

0 11/0- 71/0 03/0- 31/0- 62/0- Cypracea 

0 16/0 02/0 02/0 61/0- 77/0 Dipsacea 

0 05/0- 04/0- 46/0- 35/0- 81/0 Euphorbiacea 

0 13/0 13/0 40/0 20/0- 87/0 Fabaceae 

0 14/0 25/0 70/0- 39/0 43/0 Fumariacea 

0 06/0 01/0- 50/0 53/0- 68/0 Geraniacea 
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 PCAها در روش  . مقادیر بردار ویژه مربوط به هر یک از مؤلفه3جدول 

 ملغیر 1 2 3 4 5 6

0 09/0 01/0 50/0 51/0- 68/0 Hypericacea 

0 04/0 08/0 80/0- 45/0 36/0 Labiatea 

0 11/0- 16/0- 70/0- 24/0- 63/0 Liliacea 

0 08/0- 28/0 04/0- 76/0 58/0 Papaveracea 

0 22/0- 009/0 54/0- 48/0 64/0 Poacea 

0 72/0 52/0- 005/0 06/0 44/0- Polygonacea 

0 58/0- 41/0- 41/0 30/0- 46/0 Primulacea 

0 04/0 34/0 02/0- 80/0 49/0 Ranunculacea 

0 11/0- 71/0 02/0- 31/0- 62/0- Rosaceae 

0 20/0 11/0 70/0 57/0 22/0- Runanculcea 

0 01/0 67/0 25/0 60/0- 37/0- Salsolacea 

0 11/0- 16/0 73/0 62/0 19/0 Scrophylacea 

0 13/0 06/0- 22/0 75/0- 60/0 Sistacea 

0 13/0 06/- 22/0 75/0- 60/0 Solanacea 

0 13/0- 36/0 78/0- 35/0 34/0 Zygophylacea 

 

 
  یاهیپوشش گ یها مورد مطالعه با استفاده از مؤلفه یها تیسا یبند نمودار رسته. 2ل کش

(G1، G2 و ،G3 ت قرق و یمربوط به ساG4 ،G5،  و G6چراشدهت یمربوط به سا) 
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 گیری بحث و نتیجه
تأثیر آثاار مل ابال     هاز مرتعی هیونره تحت نکوسیالم

 ن  و گیاه و  ر بالر شرنیط ندفییی و محیطی یااکم  

گیاهی  آمده  ر پوشش  عیل نطد. تغییرن  به تکامل یافله

ن  خالت نطاان هیاونره ملعاا ل باو ه و    و خا، بدو

روطد طبیعی  نشله نست. شناخت روطد تغییرنتای کاه   

هاز متلفد   ر نثر نعیال مدیریت نطاان  ر روی،گاه

شو  ضرورز نست و ما رن  ر یاام    مرتعی نیجا  می

گیرز مایاد و ماؤثر نق    ها و بهره و ب از نین نکوسیالم

 کند. ها یارز می آن

 ر منط ااة چرنشااده میاااطگین  ط،ااان  ن   طلااایج

شده )تاج پوشش طابی و ترنکم  گیرز معیارهاز نطدنقه

طابی( کیلر نق منط ة درق بو . طلایج ط،ان  ن  چرن  ر 

هاز مرتعای نثار ماال یم     پوشش تاجی گیاهان عرصه

تااجی    گذنر   نین عامل باعث محدو شدن پوشش می

خاورن، و ماور  عالداة  ن      هه گیاهان خو  وی کل به

تاونن بارنز    شو . نق نین رو، نق معیار پوشاش مای   می

[  25شده  ر مرتع نسلاا ه کر  ] کنلرل مدیریت نعیال

برگان  به طورز که  ر منط ة چرنشده  رصد سهم پهن

هااا طظیاار   نز عفااای کاااهش یافاات و سااهم بوتااه   
Acanthophyllum glandulosum Bunge ex 

Boiss. ،Artemisia sieberi و ،Lactuca orientalis 

برگاان   نفزنیش یافت. به  لیل تیایل گوساند باه پهان  

، باا  Trigonella faenumو Eruca sativaعفای طظیر 

هاا  ر ترکیاب پوشاش گیااهی      چرنز  ن  نق میزنن آن

شو . مح  ان  ر مرنتع سیااب بجنور  )باا   کاسله می

سال سااب ة دارق( تحات شارنیط ندفییای ت ریبااً        22

سات یافلناد   ر یاالی کاه     یکاان به طلایج م،ابهی  

منط ااة مااور  مطالعااة نیاان پااهوهش ساااب ة داارق    

 [.13ترز  نر  ] طوالطی

هااز   ترکیب گیاهی  ر منط ة چرنشاده باه گوطاه   

خاااااورنکی پاااااایین و   نرنز کاااااالس خاااااو 

( نخل،اص  نشت   ر یالی که IIIخورن، ) غیرخو 

( Iخورنکی باال )  ر منط ة درق گیاهان با کالس خو 

نز برخور نر بو طد.  صد  ر ترکیب گوطهنق بی،لرین  ر

(  ر هار  IIخورنکی ملوساط )  گیاهان با کالس خو 

گیاهاان   و منط ه ت ریباً به یک میزنن یضور  نشالند.  

 Peganumخااورن، نق دبیاال  مهاااجم و غیرخااو 

harmala ،Phlomis anisodonata و ،Cousinia 

nekarmanica   ر منط ة چرنشده غالب شدطد. عفات 

خورن،  هاز گیاهی غیرخو  ترنکم طابی گوطهنفزنیش 

نین نست که به عفت وجاو  خاار، ترکیباا  معطار، و     

ها به چرن طار نخلند. هیننین،  سینی  ر گیاهان فوق  ن 

هاااز گیاااهی  داارق  ر نفاازنیش تاارنکم طااابی گوطااه  

 Onobrychisو  Festuca ovinaخورن، نق دبیل  خو 

vicifolia ج فاوق باا مطالعاا     طابلاً تأثیرگذنر بو . طلای

 [.10، 1سایر مح  ان مطاب ت  نر  ]

، 7آمده نق سایر مطالعاا  ]   ست مطابق با طلایج به

[، درق باعث نفزنیش شاخص تناوع شااطون شاده    16

عالوه بر نین،  ر نین مطالعه م،تص شاد کاه   . نست

نز شااطون  ر میاان ساایر     پارنملر شاخص تنوع گوطاه 

شااخص یاااس  ر    شده یک گیرز پارنملرهاز نطدنقه

م ابل عیفیا  مدیریلی درق نست. بنابرنین، کاربر   آن 

به منظور نرقیابی نثر عونمل مدیریلی ساو مند نسات.   

کنند  سایر مطالعا  طیز بر نین موضوع تأکید و بیان می

شناسای و   نق ماااهیم مهام  ر باو    که نیان شااخص   

تاونن نق آن بارنز    نست و مای  گیاهی مدیریت پوشش

ثر مدیریت بر پوشش گیاهی نسالاا ه کار  و   نرقیابی ن

 سات آور    طلایج  رخور نعلیا ز  ر نیان قمیناه باه   

[12 ،21.] 
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هااز نصافی و    آمده نق تجزیة مؤلااه   ست طلایج به

آشکارشدن و نثبا  نثرگذنرز بی،لر درق بار نفازنیش   

هااز   آساا و گارنس   هاز گیاهی پرونطه ون هطگیاهان خا

ن ن عاز مح  ان که خورن، تأکیدز نست بر نی خو 

کننااد داارق بی،االر ساابب نفاازنیش گیاهااان   بیااان ماای

خورنکی کام   خورن، و کاهش گیاهان با خو  خو 

کاااربر   رو  تجزیااة  [.10، 1شااو  ] هااا ماای و بوتااه

هاز  شدن و نطلتاب مؤلاه هاز نصفی به م،تص مؤلاه

آمده  ر پوشش گیاهی   ست مهم  ر توجیه تغییرن  به

. با  نشلن و نسلاا ه نق نین مؤلاه بر نثر درق منجر شد

 ر  تاونن  تار و باا قماان و هزیناة کیلارز مای       رنیت

هاز بعدز به نرقیابی و پاایش نثرگاذنرز دارق     پایش

شده بی،لرین تااو   هاز نطلتاب پر نخت، قیرن مؤلاه

کنند و باا بر نشات    رن  ر تاکیک  و سایت توجیه می

نق تونن باه یجام قیاا ز     هاز م،تص و کم می  ن ه

تونن  نطالعا   ر نین قمینه  ست یافت. با نین کار می

سرعت  ربارة نثرگذنرز و موف یات دارق دضااوتی     به

 ست  ن . برخی نق مح  ان دابفیات   صحیو و  دیق به

 [.27، 19، 3نطد ] مذکور نین رو  رن تأیید کر ه

م ایاااة بااه طااور کفاای،  ر تح یااق یاضاار بااا  

رنشده  ر شارنیط  هاز گیاهی  ر مرنتع درق و چ مؤلاه

یکاان به نین مائفه پی بار ه شاد کاه عامال چارن و      

رویه ط اش مهیای  ر ف ار و نطحطاا       بر نرز بی بهره

نق پوشش گیاهی، کاهش تنوع، و تتریب مرتاع  نر .  

با عنایت به نیان طکلاه کاه  نمادنرنن منط اه      نین رو، 

هاز  نمادنرنن سااکن    روطد و بی،لرِ  ن  کوچ ت ریباً طییه

ز نطرن  منط ة مور  مطالعه  ر طاول ساال   روسلاها

رسد بی،لرین  طظر می   ر مرتع یضور مالیر  نرطد، به

ها باشد  برخی    عامل مؤثر  ر تتریب مرنتع چرنز  ن 

[. نی،اان  23]نطاد   مح  ان طیز به نین طکله نشاره کار ه 

 رصد تتریب مرتع  ر نثر چرنز  40نذعان کر طد که 

تبدیل نطد نق:  مل طیز عبار  ن  بو ه نست، و سایر عون

کنی، طاآگاهی مار     هاز مرتعی به قرنعت، بوته عرصه

و ساکنان یوضه نق نهییت و فونکاد مناابع طبیعای و    

شارنیط طبیعای. نق طرفای، باا توجاه باه باق یاادهاز       

ویاهه   رسد چارنز ماار   ن ، باه    طظر می بهصحرنیی، 

خاورن، باعاث نفازنیش     گوساند، نق گیاهاان خاو   

ا، شده و نین عامل موجب نیجا  شرنیط ف،ر گی خ

طامناسب برنز رشد گیاهان گ،له نسات. بادین ساان،    

با توجاه باه شارنیط توپاوگرنفی و ندفییای منط اه و       

شدن  ر بتش نکوتون، مائفة مدیریت و کنلارل   وندع

شاو ،   پی،انها  مای   ن  یااسیت بی،لرز یافله نست. 

برنز کاهش شد  تتریب و تنوع و رسیدن گیاهاان  

خااا، بااه یالاات پایاادنر مطااابق بااا طلااایج سااایر    و

تح ی ا ، عیفیاا  یااظات و کنلارل  ن   ر منط اة     

[. هینناین، م ایااة   26، 23چرنشده صور  گیار  ] 

شده  ر سایر ط ا  متلفد نیرنن  طلایج تح ی ا  نطجا 

خ،اک مرطاوب    با سایر شرنیط ندفییی، نق جیفه طییه

یااظت بار   [، یاکی نق نثرگذنرز طابلاًً خوب13، 1]

میزنن کل تاج پوشش گیاهی و باقگ،ت کند گیاهاان  

،  رساد  طظار مای   مرغوب  ر عرصة مور  طظر نست. به

مطابق با طلایج  یگر تح ی ا ، دبل نق نعیال دارق،  ر  

هااز   کنی، و سایر تتریاب  رویة  ن ، بوته نثر چرنز بی

گرفله تعا ل نکوسیالم مرتعی متلل و خاا،   صور 

[. 15ییرن  جدنز شاده نسات ]  خو  تغ منط ه  ست

شاده، ولاو باا سااب ة طاوالطی،       بنابرنین، دارق نعیاال  

ا  ر رنسالاز نیجاا     طتات نق طریق باقساقز خاا، 

 و ا تأثیرگاذنر باو ه   محیط مناسبی جهت رشد گیاهان

به هیین  لیل نییاز پوشش گیاهی باه کُنادز نطجاا     

رسد نعیاال ندادنما     طظر می رو، به شده نست. نق نین 
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اظلی و مدیریلی، نق جیفه نصالح خا،،  ر ماد   یا

ترز  ر منط ة درق ن نمه یابد تا عالوه بر  قمان طوالطی

ویهه گیاهان غالب و  ترمیم خا،، پوشش تاجی کل به

مور  عالدة  ن  و ترنکم گیاهی بهبو  و نفزنیش یاباد.  

شو   ر منط ة چرنشده ساایر   عالوه بر نین، توصیه می

یا  نصالیی رن  ر طظر گرفات  طکا  مدیریلی و عیف

 تا نمکان رشد مناسب برنز گیاهان مرتعی فرنهم شو .
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