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 چکیده

 تحقیقطات  اسطت.  نیازمنطد  آنها شرایط با منطبق ارزیابی برای دقیق و هزینه کم جدید، راهکارهای به مرتعی هایاکوسیستم پیچیدگی
 و کلیدی بلندمدت، قرق تعی،مر سایت سه تحقیق این در باشد. مرتع سالمت از شاخصی عنوان به تواند می تنوع که است داده نشان
 آن در و مسطتقر  کنطارهم  در مترمربعطی  یطک  پالتهای از متشکل مترمربعی 64 شبکه یک آنها، در و انتخاب پلور ارتفاعات در چرایی
 PAST افزار نرم توسط شبکه و پالت هر در SHE آنالیز و یکنواختی غنا، گاما، بتا، آلفا، تنوع شدند. یادداشت گیاهی هایگونه درصد

v.2.3 محیط در دانکن آزمون توسط آنها بندیگروه و واریان  تجزیه روش توسط سایت سه مقایسه و محاسبه SPSS v.22 صورت 
 و (3) تنطوع  سطهم  که داد نشان SHE تحلیل نتایج است. دیگر سایت دو از باالتر کلیدی سایت در تنوع انواع داد، نشان نتایج گرفت.
 قطرق  سطایت  کاهشطی  روند ابتدای با مشابه سایت این یکنواختی شرایط اما است دیگر سایت دو از بیشتر یکلید منطقه در (6/2) غنا
 است. بوده مرتع چرایی ظرفیت و زمان رعایت بدلیل کلیدی سایت در مدیریتی اکولوژیک شرایط بهترین همچنین، است. بوده (-5/0)

   داد. ارایه مرتعی اکوسیستم شرایط با منطبق و عینی تفسیری وانتمی آن، انواع و تنوع هایمؤلفه تجزیه با بنابراین

 واژه کلید

 پلور. ،SHE آنالیز گاما، بتا، آلفا، تنوع مرتع، مدیریت

 سرآغاز .1

 شتد   باعتث  مراتت   نریتر  طبیعتی  های یستماکوس پیچیدگی

 منرتور  بت   بررستی  جهت   متفتاوتی  راهکارهتای  ک  اس 

 ,Ngaido) شتود  یشتنهاد پ آن در پایتدار  و اصولی مدیری 

 متدیریتی  صتحیح  تتدابیر  اتتاذ جه  راستا ای  در (.2010

 متقابتل  روابط شناخ  و مطالع  مرت ، سبم  حفظ امر در

 در غیرزنتتد  و زنتتد  عوامتتل بتتا گیتتاهی پوشتتش بتتی 

 راهکتار  ایت   ابتزار  عنوان ب  تواند یم مرتعی های اکوسیستم

 تتأثیر  تح  هیگیا پوشش .(Pyke et al., 2002) آید بشمار

 نتور،  دمتا،  بارنتدگی،  محیطی عوامل )مانند غیرزند  عوامل

 دچتتتار دام( و انستتان  )نریتتر  زنتتد   و غیتتر (  و ارتفتتا  

 (.Holechek et al., 2004) گردد می اکولو یک های آشفتگی

 بهر  اثر در مرات  تتریب رشد ب  رو روند تدام صورت در

 و اکولتتو یکی تعتتاد  دام( چتترای )بتصتتوص بتترداری

 پیتدا  افتزایش  پتیش  از بتیش  اکوسیستتم  ایت   پ یری آسیب

 دام مفرط چرای اثر (.Stohlgren et al., 1999) کرد خواهد

 )موستوی،  گیتاهی  پوشتش  ساختار تغییر طری  از محیط بر

 آلتتی متتواد کتتاهش (،Piper and Beck, 1998 ؛1380

(Benson et al., 1981،) ایجتتاد و ختتاک ستتطح تتریتتب 

 هدررف  و رواناب افزایش (،Burri et al., 2013) فرسایش

 کتاهش  (،Salmon et al., 2011) ختاک  ستطحی  هتای  الی 

 ,.Santos et al ؛1380 همکتاران،  و )صتفائیان  نفوذپت یری 

 ای گونتت  غنتای  و تنتو   انتتوا  کتاهش  نهایت   در و (2003
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(Cingolani et al., 2013) همت   از مهمتتر  و شودمی ظاهر 

 گیتاهی،  داروهتای  )ختاک،  یزندگ پشتیبان عملکرد کاهش

 داشت   خواهتد  همترا   بت   را غیر ( و اکسیژن و آب تولید

(Daily and Karp, 2015؛ Fischer et al., 2015.) 

 دارد، بتاالیی  اهمی  مرات  در دامی تولیدات ک  هرچند

 رفتت   بتی   از ضتم   مناسب چرایی مدیری  یک فقدان اما

 و تنتو   شتدیدتر  کاهش باعث منطق ، یک در زیستی تنو 

 ,.Chillo et al) گتردد متی  آب منتاب   اطرا  در بتصوص

 بحرانتی  مناط  نام ب  داریمرت  علم در مناط  ای  (.2014

 افتزایش  بتا  کت   اس  شد  بیان (.1384 )مقدم، شودمی یاد

 هایفاصل  در دام چرای کاهش و دام شرب مناب  از فاصل 

 گیاهی وششپ (،Sasaki et al., 2009) تنو  افزایش دورتر،

(Brooks et al., 2006،) گیاهان عمودی ساختار (Macchi 

and Grau, 2012،) چندستال   فوربهتای  و گراستها  فراوانی 

(Gonnet et al., 2003،)  گونت   و خوشتتوراک  گراستهای-

 صتورت  (Landsberg et al., 2003) چترا  بت   نابردبار های

 یکستال   فوربهای پوشش درصد عوض در و گرف  خواهد

 اتتتتاذ بتا  (.Sasaki et al., 2011) یافت   خواهتد  شکتاه 

 کتاهش  جبتران  در تتوان می دام چرای برای نوی  روشهای

 معنتی  بدان ای  (.Sandom et al. 2013) برداش  گام تنو 

 باعتث  ختود  مرتعی هایاکوسیستم در چرا ح   ک  اس 

 در (،Vajari et al., 2012) شتد  خواهتد  غنتا  و تنو  کاهش

 مقطعتی  هایقرق ب  نیاز گیاهی، پوشش مدیری  صورتیک 

-گون  افزایش سم  ب  شدید چرای از منطق  نجات جه 

 نتتایج  (.1993 همکتاران،  و )امیری دارد خوشتوراک های

 قترق  متدت  طتوالنی  افزایش ک  اس  داد  نشان تحقیقات

 مرت  در بومی و خوشتوراک هایگون  افراد افزایش باعث

 صتتورت ایتت  در کتت  (Muscha et al., 2002) شتتودمتتی

 کتم  لحا  )ب  چرایی منطق  و قرق بیرون با مشاب  شرایطی

 کنتتدمتتی پیتتدا یکنتتواختی و تنتتو  لحتتا  بتت  تنتتو ( شتتدن

(Laycock et al., 2002.)  

 عملکترد  در کلیتدی  مؤلفت   عنتوان بت   گیتاهی  پوشش 

 تنتو   از اصتلی  جتزء  و پایداری( و )تولید مرت  اکوسیستم

 (.Boulangeat et al., 2014) شتود متی  محستوب  زیستتی 

 بتر  منطبت   و هزینت   کتم  هتای ارزیتابی  برای تبش امروز 

 توجت   و استتقبا   متورد  پیش از بیش هااکوسیستم واقعی 

 بت   توج  ک  (Su et al., 2004) اس  گرفت  قرار دانشمندان

 جملت   از گیتاهی  هایپوشش گاما( و بتا )آلفا، ایگون  تنو 

 بتر  آلفتا  تنتو   (.Giorgini et al., 2015) تبشهاست   ایت  

 ناحیت   یک در تنو  ب  Whittaker (1972،) تعری  حسب

 گونت   تعتداد  بوسیل  معموالً ک  گرددمی بر خاص سای  یا

 کت   زمانی شود.می تبیی  سای  آن در ای(گون  غنای )نریر

 ایت   در باشتد،  متبک  هتا سای  بی  ایگون  تنو  تغییرات

-گون  کل تعداد برحسب ک  دگیرمی شکل بتا تنو  صورت

 کلیت   بت   گامتا  تنتو   امتا  شتود. می تعری  سای  هر در ها

 منطقت   یتک  در متتلت   هایسای  برای موجود هایگون 

 ,.Fahrig et al ؛Duflot et al., 2015) دارد اشتتار  

 (. Ghilishli et al, 2015؛2015

 تغییترات  بت   نستب   گونت   تنو  نرام و الگوها دانست 

 زیستتی  تنتو   حفتظ  متناسب روشهای اتتاذ ثباع محیطی

 باشتد،  زیاد جامع  یک در بتا تنو  اگر مثا  بعنوان شود.می

 رفتتار  بنتابرای   و است   ناهمگ  زیستگا  وجود نشاندهند 

 (.Zhang et al., 2014) طلبتتد متتی ایجداگانتت  متتدیریتی

 شتیب  ب  نسب  ایگون  تنو  الگوهای دربار  زیادی مطالع 

 اوقتات  اکثتر  در و (Tang et al., 2012) یطتی مح تغییترات 

 گرفتت   صتورت  آستمانی  نتزوالت  میزان تغییرات ب  نسب 

 عوامتل  تأثیر خصوص در اما (.Volder et al., 2013) اس 

 توجت   متورد  کمتتر  تنو  تغییرات بر دام( چرای )نریر زند 

 Jouri مطالعتات  (.Sabatini et al., 2014) اس  گرفت  قرار

 داد  نشتان  شتمالی  البترز  مراتت   در نیز (2015) همکاران و

 بت   توجت   بتا  رامیتان  مراتت   در گامتا  و بتتا  تنتو   ک  اس 

 در است   بود  هاسای  دیگر از بیشتر مرات  خوب وضعی 

 متوستط  وضتعی   بتا  ماستول   و جتواهرد   مرات  صورتیک 

 بتود   دیگتر  هایسای  ب  نسب  بیشتری آلفای تنو  دارای

   اس .

 کتامب  مولفت   دو دارای یا گون  )آلفا( نو ت آنجاییک  از
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 یا گونت   غنتای  نتام  ب  (Buzas and Hayek, 1998) متمایز

(S)  یبتردار  نمونت   واحتد  در حاضتر  یها گون  تعداد ب  ک 

 بت   کت   (E) یکنتواختی  و (Brewer, 1994) شود یم اطبق

 شتتود یمتت گفتتت  محتتیط محتتیط در هتتا گونتت  افتتراد توزیتت 

(Gosselin, 2006)  مولفت   دو ایت   ترکیب از توان یم ،اس 

 مولفت   دو از یتک  هر سهم تعیی  جه  یکنواختی(، و )غنا

 ای  .(Mana, 2004) شودمی نامید  SHE شاخص ک  رسید

 تنتو   شتاخص  بوستیل   کت   است   یا ستاد   روش شاخص

 ,Mana) است   استوار اطبعات تئوری بر مبنی (H) شانون

 یها گون  زمانی و مکانی تغییرات تشتیص امکان و (2005

 (.Horton and Murray, 2006) ستازد  یمت  میستر  را گیاهی

 استفاد  بسیار مطالعاتشان در روش ای  از نیز دیگر محققان

 تنتو   بررسی در (2008) همکاران و Wilson نریر اندکرد 

 مناط  مرجانی هایصتر  کارونیا، ماندابی اراضی هایگون 

 مطالعتتات در حتتتی و (Wilson et al., 2012) ستتاحلی

    (.Shott, 2010) شناسیباستان

 تتریتب  رشتد  بت   رو اخیررونتد  دهت   س  در متأسفان 

 تعتاد   بشتری  نابتردان  و روی بی برداریبهر  اثر در مرات 

 کت   آورد  وجتود  بت   را پ یریآسیب و شکنند  اکولو یکی

 است   شد  کشور مرات  وضعی  در زیادی دگرگونی باعث

 ایتت  متتواردی در (.1378 داز، جرجتتانی ؛1382 )مصتتداقی،

 گرفتت   قترار  آنتالیز  مورد غنا و تنو  طری  از تتریب روند

 و گامتا  بتتا،  آلفتا،  تنو  انوا  )از عینی تفسیر هنوز اما اس 

 میتدانی  شترایط  بتر  منطبت   و (SHE شاخص از بتصوص

 محققتان  مطالعتات  مثا  بعنوان اس . نگرفت  صورت مرات 

 مراتت   در یکنتواختی  ب  نسب  غنا مؤلف  مسه تعیی  ب  تنها

 ابرقتویی فتیمی ؛1391 همکاران، و غبمی ) ممسنی ماهور

 در و (2015  همکتتتاران، و Salarian ؛1393 همکتتتاران، و

 بسند  تنو  تعیی  در غنا ب  نسب  یکنواختی نیز دیگر جای

 تبشتی  حاضر تحقی  (.1388 همکاران، و )باغانی اندکرد 

 )دماونتد(  پلور مرات  در تفاسیر ای  نشاندن  عینی ب  برای

   اس .

 

 ها روش و مواد .2

 مطالعه مورد منطقه عمومی وضعیت .1 .2

 اکوسیستتم  گیتاهی  هتای  گونت   عملکردی بررسی منرور ب 

 ستای   ست   تح  دماوند قل  زیر و پلور باالی مرات  مرت ،

 تحقیقات موسس  توسط شد  قرق سا  44) مدت بلند قرق

 چرایتی  و بحرانتی  منطقت   کشور(، مرات  و جنگلها نسازما

 منطقتت  )اطتترا  کلیتتدی منطقتت  و  دام( آغلهتتای )اطتترا 

 بتا  دارد دو ای  بی  بینابینی حال  ک  الر( سد شد  حفاظ 

 بلندمتدت  قترق  از کیلتومتر  هفت   و دو ترتیتب  ب  فواصل

 قلت   زیتر  مراتت   ،1پتابو  بنتدی  تقستیم  لحا  ب  شد. انتتاب

 جتزء  الر ستد  و پلتور  اطرا  مناط  خصوص ب  و دماوند

 و )اکبترزاد   شتود  یمت  محستوب  سترد  استتپی  نیمت   منطق 

 گیتاهی  پوشش ظاهری، سیمای لحا  ب  (.1386 همکاران،

 است .  گنتدمی  هتای  گونت   از پوشتید   او  نگتا   در منطق 

 نیز اسپرس و گون انوا  نریر ای بوت  ثانوی  غالب های گون 

 منطق  آمبر  ، بندی تقسیم طب  ود.ش یم دید  آن در وفور ب 

 شتما   اندک رطوب  از متأثر ک  اس  ارتفاعات اقلیم جزء

 بارندگی میانگی  اس . مرکزی ایران از خشکی و سردی و

 و )شکراللهی اس  سا  در میلیمتر 535 حدود آن سال  15

 گرمستار  شتهر  از اکثتراً  منطقت   دامداران (.1390 همکاران،

 نیتز  و تهتران  اطترا   عشایر ،(یقشبق )مرات  سمنان استان

 )رجبتی،  دارنتد  حضور آن در ما  دو مدت ب  آمل دامداران

1391).  

 

 تحقیق روش .2.2

 مطالعت   متورد  محتدود   ابتدا حاضر مطالع  انجام منرور ب 

 و شتدید  چترای  منطقت   متدت،  بلنتد  قرق منطق  س  یعنی

 نقشتتت  روی در کلیتتتدی منطقتتت  همچنتتتی  و بحرانتتتی

 نیز صحرانی پیمایش با و شد مشتص پوگرافیتو25000/1

 از ایشتبک   سای ، هر در گیرینمون  منرور ب  شد. تدقی 

 مترمربعتتی یتتک پتتبت 64 مجمتتو  در کتت  )متتتر(، 8 در 8

 هتای داد  استتتراج  جهت   شتود،  یمت  شتامل  را (1 )شکل

 ؛Adler et al., 2011) شد اجرا و ریزیطرح گیاهی پوشش
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Fraser et al, 2015.) هتر  در آلفتا  تنو  چارچوب،  ای  رد 

 در نیتز  گامتا  تنتو   و ستتون  یا سطر کل در بتا تنو  پبت،

 بدست   راحتتی  بت   ستای   یتک  بترای  مترمربعی 64 پبت

 ستتون(  و )ستطر  طرفت   دو آنتالیز  امکتان  همچنتی   آید. می

 استامی  پتبت  هتر  در کنتد. می فراهم را خطا کاهش جه 

 ذکتر  بت   الزم شد. ثب  آنها فراوانی و تراکم درصد، گیاهی،

 بتدون  شترایط  در فتوق  شتبک   ستای   س  هر در ک  اس 

 امکتان  بنابرای  اس . یافت  استقرار هموار سطح در و شیب

 رطتوبتی،  شتیب  نریتر  فاکتورهای انوا  تداخل یا و رواناب

   اس . شد  ح   تقریبا غیر  و آلی مواد
 

 
 2011 همکاران، و Adler پیشنهادی شبکه مدل کاری چارچوب .1 شکل

 

 فتاکتور   شتش  روش سای  هر از مرت  وضعی  تعیی 

(Daubenmire, 1959) عتالی  شامل وضعیتی طبق  شش در 

  فقیتتتر (،50-69) متوستتتط (،70-80) ختتتوب (،100-81)

 (0-11) استتفاد   غیرقابل و (11-29) فقیر خیلی (،49-30)

 گترایش  تترازوی  روش از نیز مرت  گرایش و گیردمی قرار

  (.Parker, 1954) گرف  صورت
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 ام i گونت   وروفت  یتا  افراد نسب  : Piگون ، تعداد S: آنها، در

 لگتاریتم  :Ln شود؛ می بیان پوشش کل از نسبتی برحسب ک 

 در شد  گزارش هایگون  متوسط تعداد :α اس ، n پای  در
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 :’H یکنتتواختی، شتتاخص :E آن در  کتت شتتد گرفتتت  بکتتار

 غنتای  :S شتانون(،  تنو  شاخص )معاد  اطبعات شاخص

 لگاریتم پای  برابر e و سطح( واحد در گون  )تعداد ایگون 

 معادلت   بت   تتوان متی  آن گترفت   لگاریتم با ک  اس  طبیعی

H) تنتو   تجزی  Ln(S) Ln(E)  )   رستید  آن اجتزاء  بت 

(Buzas & Hayek, 2005)  تعریتت  طبتت  آن، در کتت 
10  Eبنتتابرای  و دارد Ln(E)  منفتتی مقتتداری همتتوار 

 شتتاخص از ای گونتت  غنتتای میتتزان ستتنجش بتترای استت .

S) 8مارگتتال 
R

Ln(N)


1

 : R1آن در کتت  شتتد استتتفاد  (1

 هتر  در شتد   شتمارش  های گون  کل تعداد :S غنا، شاخص

 شتتاخص باشتتد. متتی گونتت  همتت  دادتعتت :N شتتمارش، بتتار

رابطت   از استفاد  با نیز یکنواختی
max

H
E

H


   آن در )کت E: 

 :Hmax و شتتانون تنتتو  شتتاخص :’H یکنتتواختی، شتتاخص

 نهایتت  در و آمتتد بدست   استت ( تنتو   شتتاخص حتداکثر 

 محاستب   پتبت  هر برای یکنواختی شاخص طبیعی لگاریتم

  گردید.

 غنتا،  تنو ، شاخصهای انوا  ب  بوطمر محاسبات تمامی

 PAST v. 2.3  افتزاری نترم  محتیط  در SHE و یکنتواختی 
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 ست   در یادشتد   متغیرهتای  مقایست   برای اس . شد  انجام

 در دانکت   آزمتون  با ANOVAآنالیز از مطالع ، مورد منطق 

 شد. انجام  SPSS V.19 افزار نرم محیط

 

 نتایج .3

 هاسایت گرایش و وضعیت  .3.1

 1 جتدو   در سای  س  ب  مربوط صحرایی آنالیز شتصاتم

 گترایش  و عتالی  وضتعی   درجت   بتا  قرق سای  اس . آمد 

 ستای   حالیکت   در است   بتود   متدت  بلند قرق بعل  ثاب 

 منفتی  گترایش  در چرایتی  و مثبت   گرایشی روند در کلیدی

 ستای   بترای  وضتعی   درجتات  همچنتی   اس . گرفت  قرار

   اس . شد  فقیر و خوب ترتیب ب  چرایی و کلیدی
 

 هاسایت گرایش و وضعیت درجات .1جدول

 گرایش وضعی  درج  وضعی  نمر  سای 

 ثاب  عالی 34/86 قرق

 مثب  خوب 91/79 کلیدی

 منفی فقیر 25/31 چرایی
 

 کلیتدی  ستای   مرت  وضعی  نمر  ک  اس  ذکر ب  الزم

 نیز چرایی سای  وضعی  درج  و (81-100) عالی درج  ب 

 کلیتدی،  بترای  کت   شتوند می نزدیک (11-29) فقیر خیلی ب 

 انترتار  در کامتل  خطر آستان  نیز چرایی برای و امنی  آستان 

 اس .

 

 هاسایت در گاما و بتا آلیا، تنو  وضعیت .3.2

 ستونی حالت در .3.2.1

 شتبک   طترح  گردید، ذکر تحقی  روش قسم  در ک  همانطور

 دو در را تنتو   دیرمقتا  بتوانتد  کت   است   شتد   طراحی طوری

 مقایست   نتایج ابتدا اینجا در نماید. بررسی سطر و ستون حال 

 تجزیت   نتتایج  شتود. متی  بررستی  ستتونی  حال  در تنو  انوا 

 گامتا(  بتا، )آلفا، تنو  آزمودنی صفات برای طرف  یک واریانس

 معناداری اختب  مقایس  مورد هایگرو  بی  ک  دهد یم نشان

 مقایس  جه  یعبارت ب  (.2 )جدو  اردد وجود %99 سطح در

 .دهد یم آن ب  آماری کامل اطمینان میانگی ،

 نشتان  هاسای  بندیگرو  منرور ب  دانک  آزمون نتایج

 و بقیت   از بیشتتر  کلیتدی  ستای   در تنتو   انوا  ک  دهدمی

 اس  بود  هاتنو  از متوسطی وضعی  دارای چرایی سای 

 تتری  پتایی   در گامتا  و تنت  لحا  ب  قرق سای  (.2 )شکل

 اس . گرفت  قرار سطح

 

 مطالعه مورد منطقه سه در آزمودنی صفات به مربوط آنوآ تجزیه .2 جدول

 F آمار  مربعات میانگی  آزادی درج  مربعات مجمو  دست  آزمودنی صف 

 آلفا تنو 

 189/75** 79/2 23 28/64 ها گرو  بی 

  037/0 168 24/6 ها گرو  داخل

   191 52/70 کل

 بتا تنو 

 548/5** 087/10 23 006/232 ها گرو  بی 

  818/1 168 47/305 ها گرو  داخل

   191 48/537 کل

 گاما تنو 

 072/7** 261/14 23 000/328 ها گرو  بی 

  016/2 168 75/338 ها گرو  داخل

   191 758/666 کل

 اس . شد  دار معنا درصد 99 حد در **
 

 



 
 1395بهار     1شمارة     42دورة  

234 

 

 ستونی حالت در تنوع هایشاخص انواع اساس بر هاسایت بندیگروه .2 شکل

 

 سطری حالت در .3.2.2

 اگتر  کت   شتد  انجتام  تنو  انوا  برای هاسای  سطری آنالیز

 نتیجت   صتورت  ای  در دهد، ارای  ها ستون با مشابهی نتایج

 آنوای آنالیز نتایج شد. خواهد ارای  سای  کل برای واحدی

 اطمینان سطح در نیز آزمون مورد صف  س  برای طرف  یک

 در بتاالیی  اختتب   کت   (3 )جدو  اس  شد  معنادار 99%

 .دهد یم نشان تنو ( )انوا  ها گرو  بی 

 

 مطالعه مورد منطقه سه در آزمودنی صفات به مربوط آنوآ تجزیه .3 جدول

 F آمار  مربعات میانگی  آزادی درج  مربعات مجمو  دست  آزمودنی صف 

 آلفا تنو 

 143/71** 81/2 23 958/63 ها گرو  بی 

  039/0 168 569/6 ها گرو  داخل

   191 525/70 کل

 بتا تنو 

 445/4** 841/8 23 354/203 ها گرو  بی 

  989/1 168 13/334 ها گرو  داخل

   191 484/537 کل

 گاما تنو 

 779/5** 805/12 23 518/294 ها گرو  بی 

  216/2 168 240/372 ها گرو  داخل

   191 758/666 کل

 اس . شد  دار معنا درصد 99 حد در **

 

 ستای   ک  دهدمی نشان تنو  انوا  هایمیانگی  مقایس 

 ستای   و دارد قرار باالتری جایگا  در تنو  انوا  در کلیدی

 همچنتی   انتد، گرفتت   قترار  تنو  متوسط حد در نیز چرایی

 )شتکل  است   داشت  را گاما و لفاآ تنو  کمتری  قرق سای 

3.) 

 است   مطلتب  ایت   گویای سطری و ستونی هایمقایس 

 ستای   در حد، باالتری  در تنو  انوا  کلیدی، سای  در ک 

 میتانی  حد در هاتنو  بلندمدت، قرق سای  با مشاب  چرایی

 اند.گرفت  قرار
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 سطری حالت رد تنوع هایشاخص انواع اساس بر هاسایت بندیگروه .3 شکل

 

  سایت سه در SHE از حاصل نتایج  .3.3

 ایگونت   غنتای  و یکنتواختی  شتامل  ک  تنو  تجزی  مقادیر

 هر سهم مقادیر ای  اس . گردید  ارای  4 جدو  در هستند

 اساس بر کنند.می مشتص تنو  تبیی  در را هامؤلف  از یک

 منطقتت  در )نمونتت (، پتتبت تعتتداد افتتزایش بتتا جتتدو ،

 تغییترات  با تنو  و غنا یکنواختی، شاخصهای (Ke)9کلیدی

 (Gr)11چرایتی  و (Ex)10قترق  سای  در و بود  همرا  کمی

 اطبعتتات( )تجزیتت  تنتو   و غنتتا شتاخص  افزایشتتی رونتد 

 و کاهشتی  رونتد  یکنتواختی  شتاخص  و شتود متی  مشاهد 

 اس .یافت  ثاب  سپس

 در فتوق  جتدو   از یکنواختی و غنا تنو ، مقادیر توزی 

 قترق  ستای   در تنتو   میتزان  اس . آمد  6 تا 4 هایشکل

 سطحی در غنا حالیک  در اس ، واحد 5/1 از کمتر و پایی 

 لگتاریتم  )البتت   نمونت   تعتداد  افتزایش  با و دارد قرار باالتر

 تنو  تغییرات شیب اس (، آمد  افقی محور در نمون  تعداد

 بت   ون نم تعداد لگاریتم زمانیک  و یابدمی افزایش نیز غنا و

-متی  ختود  بت   ثاب  حال  ب  تغییرات ای  رسد،می 8 عدد

 نیست   آنچنتان  تغییترات  ایت   کت   گفت   بایتد  البتت   گیرد.

 واحتد  7/1 حتدود  بت   واحتد  38/1 از تنو ، برای بطوریک 

 رونتد  بتا  متناستب  اس . غنا برای آن نریر و رسید خواهد

 زیتاد  شتیب  بتا  نیتز  یکنواختی شاخص تنو ، و غنا افزایش

 پتیش  ثاب  کاهشی روند با نقط  همان در و یابدمی کاهش

 از چرایی منطق  در غنا و تنو  منحنی اما (.4 )شکل رودمی

 لگتاریتم  در و کنتد می پیدا ناگهانی افزایش اولی  هاینمون 

 بترای  چرایی منطق  در بعبارتی رسد.می ثبات ب  5.8 حدود

 هتای ونت  نم تعتداد  بت   نیتاز  تنتو ،  و غنا افزایش ب  رسیدن

 قابتل  نیتز  افتزایش  ایت   اس . قرق منطق  ب  نسب  کمتری

 بتاز   در واحتد  4/2 ب  واحد 6/1 حدود از و اس  مبحر 

 کاهشتتی رونتتد هرچنتتد کنتتد.متتی تغییتتر کتتم گیتترینمونتت 

 از آن شترو   و است   بتود   کمتر قرق منطق  در یکنواختی

 کاهشتی  شیب ای  چرایی منطق  در اما اس ، بود  3 حدود

 4 تتا  ناگهان ب  واحد 2 حدود از و افتدمی اتفاق ع سر ب 

 ثابت   کم افزایشی نرم یک با سپس و یابدمی کاهش واحد

 قترق  ستای   ستای ،  دو ای  مقایس  در (.5 )شکل شودمی

 رونتد  یتک  بتا  همچنتان  ک  اس  بیشتری یکنواختی دارای

 تجزیت   رسید. خواهد واحد 1/1 از ترپایی  ب  منرم کاهشی

 در است .  دیگری گون  ب  کلیدی منطق  در تنو  هایمؤلف 

 دو ب  )نسب  خود مقدار باالتری  از غنا و تنو  سای ، ای 

 شتیب  بتا  و شتد   شترو   اولیت   هاینمون  در دیگر( سای 

 واحتد  5/8 از بعد در خود مقدار باالتری  ب  افزایشی مبیم

 در ایت   (.6 )شتکل  رستد متی  خواهتد  نمون  تعداد لگاریتم

 ستای   دو از باالتر سطحی در نیز یکنواختی ک  س ا حالی

   کند.می پیدا آرام شیب با اما کاهشی منرم روند دیگر
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 قرق سایت در یا گونه تنوع و یکنواختی غنا، لگاریتمهای به SHE آنالیز هایمؤلفه تجزیه .4 شکل

 
 شدید چرای سایت در یا گونه تنوع و کنواختیی و گونه تعداد لگاریتمهای به SHE آنالیز های مؤلفه تجزیه .5 شکل

 
 کلیدی سایت در یا گونه تنوع و یکنواختی و گونه تعداد لگاریتمهای به SHE آنالیز هایمللفه تجزیه .6 شکل
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 س  برای یادشد  هایشاخص هایمیانگی  مقایس  نتایج

 همتدیگر  بتا  صتفات  ایت   نرتر  از کت   دهدمی نشان سای 

 (.5 )جدو  دارند %1 سطح در معناداری اختب 

 متتورد صتتفات مقایستت  جهتت  دانکتت  آزمتتون نتیجتت 

 کت   همتانطور  است .  آمتد   8 و 7 هتای شتکل  در آزمودنی

 گونت   تعداد لحا  ب  هم کلیدی، منطق  در شود یم مبحر 

 در دیگتر  سای  دو از تنو ، شاخص هم و ی(ا گون  )غنای

 متدت  قترق  سای  اینک  علیرغم و دارد قرار باالتر سطحی

 غنتای  لحتا   ب  اما اس ، بود  امان در دام چرای از زیادی

 (.7 )شکل اس  چرایی سای  با مشاب  ایگون 

 

 مطالعه مورد منطقه سه در آزمودنی صفات به مربوط واریانس تجزیه .5 جدول

 F آمار  مربعات میانگی  آزادی درج  مربعات مجمو  دست  آزمودنی صف 

lnS 

 36/115** 78/1 2 56/3 ها گرو  بی 

  015/0 189 91/2 ها گرو  داخل

   191 48/6 کل

H 

 47/797** 02/6 2 04/12 ها گرو  بی 

  008/0 189 42/1 ها گرو  داخل

   191 47/13 کل

lnE 

 37/847** 16/5 2 33/10 ها گرو  بی 

  006/0 189 15/1 ها گرو  داخل

   191 49/11 کل

lnE / lnS 

 01/1570** 78/0 2 56/1 ها گرو  بی 

  000/0 189 09/0 ها گرو  داخل

   191 65/1 کل

 اس . شد  دار معنا درصد 99 حد در **

 

 

 دانکن آزمون از استفاده با سایت سه در ایگونه غنای و تنوع شاخص یها نیانگیم مقایسه .7 شکل

 



 SHEشاخصهای تنوع و  تحلیل اثر مدیریت مرتع با استفاده از

 محمدحسن جوری
239 

 بت   یکنتواختی  نستب   و یکنتواختی  شتاخص  وضعی 

 متورد،  دو هتر  در کت   دهدمی نشان 8 شکل در گون  تعداد

 بتاالتری  اختب  دارای ک  اس  مدت بلند قرق سای  ای 

 ستای   همچنتی   و است   شتد   دیگتر  سای  دو ب  نسب 

 دیگتر  از چترای  ستای   نهایت   در و دوم مقتام  در کلیدی

 است .  شتد   کمتر آزمون مورد صف  دو مقدار در ها  یسا

 دانکت ،  بنتدی گترو    ب توج  با و شکل ب  توج  با بنابرای 

 تعتداد  بت   یکنتواختی  لگتاریتم  نستب   ک  کرد بیان توان یم

 لحتا   ب  باالتری اهمی  درج  دارای ی(ا گون  )غنای گون 

 نکتت   یتک  .دهتد  یمت  ارایت   SHE آنالیز تحلیل و تشتیص

 حاصتل  عتدد  بودن منفی ک  اس  ذکر قابل 8 شکل دربار 

 نتدارد.  کمتی  مقدار یا جه  در اثری و اس  لگاریتم عمل

 است   بحث قابل آن مقدار قدرمطل  استدال  برای بنابرای 

 بیشتتری  مقتدار  دهنتد   نشتان  باشتد،  تر بزرگ عددی هر ک 

 اس .

 

 
 دانکن آزمون از استفاده با سایت سه در ایگونه غنای به یکنواختی نسبت و یکنواختی شاخص یها نیانگیم مقایسه .8 شکل

 

 گیرینتیجه و بحث .4

 ستای   در کت   دهدمی نشان هاسای  در تنو  انوا  س مقای

 در ستای   ایت   شتود.  دید  تنو  انوا  حد باالتری  کلیدی

 محتیط  حفاظت   منطق  جزء و اس  شد  واق  الر سد کنار

 در افتراد  ختروج  و ورود بنابرای  شودمی محسوب زیس 

 دامتداران  و دام چرای شامل کنتر  ای  و شودمی کنتر  آن

 در دام چترای  متدت  میدانی، هایبررسی طب  ردد.گمی نیز

 حتد  در فقتط  و است   نتیم  و متا   یتک  حداکثر منطق  ای 

 ایت   هستند. چرایی پروان  صاحب ک  اس  افرادی حضور

 ستبک  چترای  کت   دام مجتاز  چترای  با همرا  واق  در زمان

 هتای گونت   اینکت   ضتم   بنابرای  و اس  شودمی محسوب

 شتوند، متی  چریتد   لتوب مط حتد  در )خوشتوراک( بومی

 فضتوالت  و پشتم  توسط آنها ب ور ک  نیز دیگری هایگون 

 در گونت   تعداد افزایش باعث شودمی افزود  منطق  ب  دامی

 بتاالتری   در تنو  انوا  منطق  ای  در ل ا اس . شد  عرص 

 شدن طوالنی بعل  قرق منطق  در اما شود. می مشاهد  حد

 شد  کاست  مهاجم و واست ناخ هایگون  از چرا، مدت طو 

 شد  افزود  خوشتوراک و بومی شماراندک هایگون  بر و

 چراکت   اس . چرایی شرایط با مشاب  البت  شرایط ای  اس .

 شتدت  بت   خوشتتوراک  هتای گون  تعداد از چرا منطق  در

 و گتردد متی  افتزود   ناخواست  هایگون  بر و شودمی کاست 

 هم ب  مشاب  تقریباً سای  دو  ای تنو  انوا  شرایط بنابرای 

 و Jouri و (2013) همکتتاران و  Cingolani استت . بتتود 

 انتوا   کتاهش  بتر  دام چترای  تأثیر ب  نیز (2015) همکاران

  اند. کرد  اشار  نیز تنو 

 بلنتد  قترق  کت   اس  مطلب ای  مؤید مطالع  ای  نتایج

 کت   عتاملی  و است   شتد   دچار تنو  انوا  کاهش ب  مدت

 است .  دام چترای  نبتود  است ،  بود  تنو  کاهش  ای باعث
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 و بتومی  هتای گون  افزایش و استقرار باعث مدت بلند قرق

 نشتان  مشتاهدات  بطوریکت   شتود می مرت  در خوشتوراک

 عل  گون  از م کور، قرق از درصد 80 از بیش ک  دهدمی

 و است   شتد   پوشتید   Agropyron elongiformis گندمی

 است   منطقت   در خوشتوارک و بومی ک  هاییگون حضور

 حتالی  در ایت   اس . گرفت  قرار غالبی  بعدی سطح در نیز

 کتم  شتدت  بت   قرق از خارج در گون گون  همی  ک  اس 

 دیتد   دام دستترس  از دور نقتاط  بعضتی  در و است   تراکم

 مشتتص  منطقت   ایت   در SHE تحلیل از طرفی از شود. می

  نستب  و یکنتواختی  شتاخص  کاهشتی  روند ک  اس  شد 

 افزایش شدت ب  سای  ای  در نمون  ب  یکنواختی شاخص

 افتراد  تعتداد  حضتور  مبی  یکنواختی شاخص اس . داشت 

 و تنتو   مقابتل  نقطت   دقیقاً ای  و اس  عرص  در گون  یک

 بیشتتر  یکنواختی شاخص جائیک  در بعبارتی دارد. قرار غنا

 افتراد  تعداد بر و اس  یافت  کاهش گون  غنای و تنو  شود،

 قترق  منطقت   در است .  شد  افزود  اندک گون  چند یا یک

 گندمی عل  بطوریک  شود،می دید  خوبی ب  وضعی  ای 

 شتتیب کتت  همتتانطور دارد. عرصتت  در را حضتتور بیشتتتری 

 کت   نمونت ،  تعتداد  افتزایش  بتا  دهتد، می نشان LnE منحنی

 شتاخص  کاهشتی  ختط  شتیب  بتر  گتردد، می زمان مشمو 

 در تعتداد  ب  شاخص نسب  و شودمی افزود  نیز یکنواختی

 ایت   بعبتارتی،  است .  گ اشتت   تأکیتد  روند ای  بر 8 شکل

 بتا  و است   شتد   نزدیتک  ختود  توالی نهایی حد ب  سای 

 کاستت   نیز گون  یک افراد تعداد از قرق مدت طو  افزایش

 ستم   بت   کتاهش،  حداقل در منحنی شیب چراک  شودمی

 هتای شتیب  همچنی  اس . پیشروی حا  در ممتد خط یک

 ختط  یتک  بت   ستطح  حداقل در وضعی  در نیز غنا و تنو 

 و Muscha توستط  نتتایج  ای  مشاب  شود.می تبدیل راس 

 گتتزارش (2012) همکتتاران و Vajari (،2002) همکتتاران

 اس . شد 

 از فاصتل   اندکی با چرایی منطق  ک  اس  حالی در ای 

 بتود   قرق سای  با مشابهی تقریبا شرایط دارای قرق منطق 

 مشتاهد   غنایی و تنو  حداقل یک نیز سای  ای  در اس .

 حضور چراک  اس . بیشتر قرق منطق  ب  نسب  اما شودمی

 گیتاهی  هتا گونت   انوا  پراکنش باعث آنها آمد و رف  و دام

 غنتای  و تنتو   دارای قترق  بت   نستب   بنتابرای   و شتود می

 و تنتو   تغییترات  شیب قرق، منطق  با مشاب  اس . بیشتری

 ثبتات  بت   ادامت   در افتزایش  یتک  بتا  نیتز  چترا  منطق  غنای

 عتتدم و چرایتتی دور  طتتو  افتتزایش بتتا چراکتت  رستتد. متتی

 و یتک  کتبس  هتای گون  انوا  حضور از عرص  استراح ،

 هتای گون  اندک تعداد بر و شودمی خالی خوشتوراکی دو

 چنی  در ک  شودمی افزود  منطق  در یکسال  اکثراً و مهاجم

 چنتدی  هتای گونت   افراد تعداد قرق، داخل با مشاب  حالتی،

 بصتورت  ابتتدا  در منطقت   ایت   در LnE اما یابد.می افزایش

 بتا  چراکت   رود.متی  پیش ب  مبیم افزایشی سپس و کاهشی

-گون  یکنواختی ابتدا منطق ، ب  فرص  عدم و چرا افزایش

 خوشتوراک هایگون  انوا  هنوز )چراک  شودمی کاست  ها

 بتا  ولتی  دارنتد(  حضور عرص  ای  در همدیگر با جممها و

 بنابرای  و شد  افزود  فرد یک افراد تعداد بر دور ، افزایش

 اتفتاق  زمتانی  دقیقتاً  در یابتد. می افزایش ایگون  یکنواختی

 بت   عرصت   در متوستط  و خوشتوراک هایگون  ک  افتدمی

 تنو ، کاهش بر نیز دیگر محققان اند.شد  نزدیک صفر حد

 )کت   چندستال   فوربهتای  و گراستها  گیاهی، پوشش درصد

 یکستال   هتای گونت   افتزایش  و هستند( خوشتوراک عموماً

 Landsberg et ؛Gonnet et al., 2003) کردند تأکید مهاجم

al., 2003؛ Laycock et al., 2002؛ Brooks et al., 2006؛ 

Sasaki et al., 2009؛ Macchi and Grau, 2012.)     

 ای  در اس ؛ دیگری گون  ب  وضعی  کلیدی ق منط در

 بتا  و شوندمی ظاهر خود حد باالتری  در غنا و تنو  سای 

 بت   مبیتم  افتزایش  با نمون ، تعداد نیز و دور  طو  افزایش

 بتا  مشاب  وضعیتی و شودمی تبدیل راس  خط شیب سم 

 حائز زمانی مورد ای  کرد. خواهد پیدا قرق منطق  وضعی 

 نستب   نیتز  و هاگون  یکنواختی خط شیب ک   اس اهمی 

 قرق منطق  با مشاب  سای  ای  در نمون  تعداد ب  یکنواختی

 ختط  ستم   بت   بعتد  و کتاهش  مبیمتتی  یک با بلندمدت

 در کت   است   ایت   مبتی   یافتت   ای  شود.می نزدیک راس 
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 شود همرا  کاهش با منطق  در سبک چرای روند صورتیک 

 هتای گونت   تعتداد  از گتردد،  نیطتوال  روش همتی   ب  یا و

 بتا  ستازگاری  و تطتاب   عدم بعل  ناخواست  و شد  مهاجم

 حضتور  سم  ب  توالی روند و شودمی کاست  جدید محیط

 چنتی   در بتود.  خواهتد  بتومی  هتای گونت   افتراد  تعتداد  پر

 منطق  با مشاب  ایگون  تنو  و غنا پوشش، شرایط وضعیتی

 ستای   در خطتوط  شتیب  مستیر  ابتدای در متصوصا قرق،

 خُلت   صتورت  ب  استدال  ای  با شد. خواهد نزدیک قرق،

 Piper and (،1999) همکاران و Stohlgren نرر بر توانمی

Beck (1998،) و (1380) موسوی Holechek  همکاران و 

 رعایت   بعلت   منطق  ای  همچنی  گ اش . صح  (2004)

 قترار  غنتا  و تنتو   مطلتوب  حتد  در چرایی مناسب سیستم

 دارد همتتتوانی دیگتتر محققتتان نرتتر بتتا کتت  استت  رفتتت گ

(Sandom et al. 2013.) 

 هایمؤلف  آنالیز طری  از ک  کرد بیان توانمی کلی بطور

 و بتا )آلفا، تنو  هایشاخص انوا  نیز و تنو  دهندةتشکیل

 انتوا   بعبتارتی  رستید.  هتا زیستگا  ارزیابی ب  توانمی گاما(

 ارایت   منطقت   از عینتی  نمتودار  توانس  تحقی  ای  در تنو 

 تأکیتد  آن بتر  نیتز  (2015) همکتاران  و Giorgini کت   دهد

 تتوان متی  ختوبی  بت   SHE آنتالیز  طری  از همچنی  داش .

 را هتا سای  یکنواختی و غنا تنو ، زمانی و مکانی تغییرات

 آنها از توانمی و (Horton and Murray, 2006) کرد تفسیر

   گرف . کمک منطق  اکولو یک شرایط تفسیر در

 اکولو یتک  شترایط  بهتری  مطالع ، مورد هایسای  در

 رعای  آن در ک  اس  شد  دید  کلیدی سای  در مدیریتی

 ستای   در شتود. متی  انجتام  مرتت   چرایتی  ظرفی  و زمان

 مبحر  ایگون  غنای و تنو  انوا  کاهش آن در ک  چرایی

 منطقت   در و گیترد نمتی  صتورت  مطلوبی مدیری  شود،می

 گترایش  و وضتعی   صبح ب  قرق ادام  نیز بلندمدت قرق

 ستم   بت   متدیریتی  استتراتژی  تغییر ب  نیاز و نیس  مرت 

 نیتز  و تنتو   هتای مؤلف  تجزی  با بنابرای  دارد. سبک چرای

 شترایط  با منطب  و عینی تفسیری توانمی تنو ، انوا  شرح

 داد. ارای  مرتعی اکوسیستم و گیاهی پوشش مدیری 
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