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 مقدمه . 1
شناخ  روابط متقابل اجزای اکوسیستم )به  مطالعه و 

یاه( ابزار  ی  صکککحیر مرتع  مهم برایویژه دام و گ مدیر

های اسکک . از آنرا که افا   همه جانبه از اکوسککیسککتم

مستلزم مدیری  بر مبنای افظ و نگهداری از تنوع  مرتعی

نه خ ، ای موجود در آنگو نا با شککک ها اسککک ی این امر 

 شککودتواند محقق میای میگیری و پایش تنوع گونهاندازه

25. ای در مطالعات پوشکککش های تنوع گونهشکککاخص

گیکاهی و ارزیکابی زیسکککک  محیطی بکه عنوان یبی از 

ها های مهم و سریع در تعیین وضعی  اکوسیستمشاخص

در این راستا، آگاهی  .12شوند به مقدار زیاد استفاده می

از فشکککارهای محیطی مخر  بر اکوسکککیسکککتم که باع  

گاه یب زیسکککت کاهش تنوع ها و ها، بیومتخر ره  در نتی

 شوند ضروری اس .ای میگونه

یبی از فشارهای مخر  بر مرتع که باع  کاهش تنوع 

ساس می صر گیاهی ا شود، چرای دام و از بین رفتن عنا

س . چرای دام از هر نوع شدتی ا شد و  با  ، می تواندکه با

نه یدی و تغییر فراوانی گو قا، ، مهمهای کل که ضکککامن ب

را تح  مرتع  ،هسککتند اکوسککیسککتمدر ی کارکرد و پایدار

 درچرای دام از عوامل اثرگذار  .10 ،17دهد تأثیر قرار 

ستم ای ، تنوع و ترکیب گونهگیاهیجامعۀ ساختار  سی اکو

ای شود. در تنوع گونه تواند موجب تغییرمرتع اس  که می

همواره در  مرتعیهای دام و پوشش گیاهی در اکوسیستم

کنش متقابل با یبدیگر هستند و تا زمانی که جمعی  دام 

شد به منابع  سب با  رفی  مرتع با ستم متنا در هر اکوسی

یاه خسکککارتی وارد  با ارزش آن همچون آ  و خاک و گ

چرای مفرط دام  از نخسککتین پیامدهای اثر .4ود شککنمی

ز هم خوردن آشیان اکولوژیبی بسیاری ا، به بر اکوسیستم

به تغییر تواند میباشککد که های گیاهی و جانوری میگونه

ستم ترکیب گونه سی بر این   .13 بینرامدای در یک اکو

اد ها به اخت ل ایرتحمل آنآسکتانۀ هایی که اسکاس گونه

گیاهی جامعۀ سککریعاا از  ،اسکک  کمشککده در اکوسککیسککتم 

 .25 ،26گردند اذف می

ی به عنوان بسککتر مزم برای اتنوع گونهمطالعۀ اهمی  

های بوم شککناختی و زیسکک  محیطی اکوسککیسککتممطالعۀ 

بار اسککک .  قابل ان به آثار  به ع وه،طبیعی غیر  با توجه 

شار و  های گیاهی ایات گونهادامۀ عوامل متعدد بر بقا، انت

نه بان از بین رفتن و انقراض برخی گو اائز های و ام

هایی در چنین گونهاهمی ، شککناسککایی هر چه سککریعتر 

ها ضروری ریزی جه  افظ آنبرنامهو  طبیعیهای عرصه

س  اثر عوامل مختلف دربارۀ مطالعات متعددی  .2 ،14 ا

های مرتعی ای در اکوسیستمطبیعی و انسانی بر تنوع گونه

مراتع با غالبی  در گزارش شده اس  که  انرام شده اس .

های گیاهی در غنای گونهتنوع و  ،آمریباگندمیان بلند در 

مراتع قرق نسککب  به مراتع تح  چرا به طور قابل توجهی 

در بررسککی اثر قرق و در ترکیه،  .5بیشککتر بوده اسکک  

گزارش شکککده ، آناتولیمنطقۀ مراتع چرای دام بر گیاهان 

س  صد کل  ،ایکه قرق باع  افزایش غنای گونه ا تاج در

اهان یبساله پوشش، درصد پوشش پهن برگان علفی و گی

 شده اس مراتع خراسان جنوبی مشاهده در  .2 شودمی

 که چرای دام ع وه بر تغییر در درصد تاج پوشش و تراکم

دهد. قرار میتأثیر ای را نیز تح  ، غنا و تنوع گونهگیاهی

ر مقدار عددی اکه با افزایش فاصکککله از آبشکککخوطوریبه 

ای در مطالعه .15 یاف های غنا و تنوع افزایش شککاخص

دارای بیشترین )فور ( گندمیان و پهن برگان علفی دیگر، 

و با افزایش  اندبودهقرق منطقۀ گیاهی سکککهم در ترکیب 

یافته ای افزایش شککدت چرا درصککد پوشککش گیاهان بوته

در شککمال غربی  سککفید توفاوزۀ در مراتع  .7اسکک  

ای در که تنوع و غنای گونه شککده اسکک گزارش  شککهرکرد

از نظر و قرق بیشتر از مناطق تح  چرای دام بوده طقۀ من

با  ناطق  فاوت شکککدتفرم رویشکککی در بین م  ،چرای مت

ته اسککک  داری وجود اخت ف معنی مراتع در . 6داشککک

باع   مرتعقرق  مشککاهده شککد که شککهرسککتان فردوس

ضور متعادل و زیاد  شد و به دلیلای افزایش تنوع گونه ا

نه نۀ با های گو یک متغیر، دام یداری مرتع قرق اکولوژ پا

ولی در ، اسکک  شککده داشککتهچرا  مرتع برابربیشککتری در 

قرق و تح  منطقۀ ای دو و بوته گندمیهای پوشککش گونه

در  .23در آن منطقه گزارش نشد داری معنیچرا تفاوت 
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ندوشکککن یزد،  نهمراتع اسکککتپی  ای و تغییرات تنوع گو

نشکککان داد که های کارکردی در ارتباط با چرای دام گروه

شونده  سم  چرای شدت از گیاهان کم  سبک به  چرای 

 .1یافتند سککنگین کاهش و گیاهان زیاد شککونده افزایش 

بیشترین در مراتع مشرر اطراف دره شهر در استان ای م، 

های مختلف گیاهی اعم از گونههای تنوع مقدار شکککاخص

و کمترین مقدار  شده علفی در مرتع قرق ای وچوبی، بوته

در  .27 ه اسکک ها در مرتع تح  چرای سککنگین بودآن

سی سه تیمار برر و درو بر عملبرد و ترکیب  قرق ،چرا اثر 

ستان سارال کرد که قرق باع   شدگزارش  گیاهی مراتع 

پهن برگ علفی و پوشککش  ،افزایش درصککد کل گندمیان

 .8 تاجی کل شده اس 

رسککد به نتایج تحقیقات ارائه شککده، به نظر میبا توجه 

 های  علفی درگونه تنوع و ترکیباثر چرای دام بر مقولۀ 

شده اس . مراتع مشرر کمتر مورد توجه واقع زیراشبو  

در مراتع پراکنده این در االی اسککک  که وجود درختان 

تواند که این می، گذاردها اثر میر، بر رفتار چرایی داممشرا

هان مرتعی زیراشکککبو  را تغییر چگونگ یا ی اثر دام بر گ

لذا،  هد.  ی  چرا برای د درک  ،در مراتع مشکککررمدیر

ی جوامع گیککاهدر ای تغییرات ترکیککب و تنوع گونککه

ها به اخت مت ناشکککی از عوامل پاسکککن آنزیراشکککبو  و 

سانی  سی اثر مزم طبیعی و ان س . هدف این مطالعه، برر ا

سط)چرای دام های مختلف شدت و  سنگین ،سبک، متو

( بر تنوع و ترکیب پوشکککش گیاهی علفی قرق کوتاه مدت

نه نه در دام تان بلوط و ب های کبیرکوه زیراشکککبو  درخ

 شهرستان دره شهر، استان ای م بود.

 

 شناسی. روش2

 مورد مطالعهمعرفی منطقۀ  .2.1
نه عه در مراتع مشکککرر دام طال های کبیرکوه، این م

شهر واقع در جنو  شرقی استان ای م انرام درهشهرستان 

   53ʺتا  33˚ 27ʹ 36ʺشد. منطقه در مختصات جغرافیایی 

 50˚17ʹ 18ʺتا  46˚ 34ʹ 64ʺعرض شکککمالی و  37˚ 8ʹ

طول شکککرقی قرار دارد. اداکور و اداقل ارتفاع منطقه از 

ساس متر می 301و  1150ترتیب سطر دریا به  شد. برا با

( ایسکککتگاه هواشکککناسکککی 1392 تا1382آمار ده سکککاله )

خشککک، متوسککط شککهر، اقلیم منطقه نیمهسککینوپتیک دره

سامنه به ترتیب  متر و میلی 404بارندگی و درجه ارارت 

 باشد.گراد میسانتیدرجۀ  5/22

های گیاهی موجود در پس از بازدیدهای میدانی، گونه

به کمک کارشککناسککان محلی و با اسککتفاده از  منطقهمراتع 

شککناسککایی و  فهرسکک  اسککامی و تخصککصککی مرتبط، منابع 

قبل از انرام محاسککبات گردید. تهیه  هاگونهمشککخصککات 

هککای گیککاهی علفی )گنککدمیککان و مربوط بککه تنوع، گونککه

نهپهن گان علفی( از سکککایر گو ند و بر ید یک گرد ها تفب

همچنین های علفی انرام شد. روی گونه محاسبات صرفاا بر

از سایرین چرا های گیاهی مربوط به هر تیمار فهرس  گونه

چرای دام  به شکککدتها میزان اثرپذیری آن تا جدا گردید

های . برای بهتر نشان دادن تغییرات، تعداد گونهشود ارزیابی

دام و تعکداد  یمشکککترک در منکاطق مختلف تحک  چرا

 مشخص گردید.هم های موجود در هر تیمار گونه

 . تیمارهای چرا2.2
تیمارهای چرا در این تحقیق شکککامل شکککد ت چرای 

به  سنگین، چرای متوسط، چرای سبک و بدون چرا )قرق

عدم ( بود. سککککال 5مدت  ه  برآورد بهتر تغیرات و  ج

اخت ف در اشتباهات، هر تیمار محاسبه شده در سه تبرار 

فاصکککلۀ های میدانی با توجه به تیمارها طی بازدیدبود.  

غل و آبشکککخوار( تعیین  مرتع از محل اسکککتراا  دام )آ

منطقۀ ر به عنوان اگردیدند. مناطق اطراف آغل و آبشکککخو

. با 13تح  شد ت چرای سنگین دام در نظر گرفته شد 

چرای دام در طول روز، مراتع محدودۀ توجه به وسکککع  

عنوان کیلومتری آغل و آبشکککخور به 3تا  2واقع در ادود 

در نهای ، بر  تح  چرای متوسکککط لحار گردید.منطقۀ 

اسککاس مشککاهدات میدانی و مشککاوره با افراد محلی، مراتع 

غات و زمین با بهواقع در اطراف  عنوان های کشکککاورزی 

شخص گردید منطقۀ  سبک م یک . 15 ،26تح  چرای 
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منابع طبیعی و آبخیزداری ادارۀ مرتع قرق شککده توسککط 

ستان به مدت  سال )قرق کوتاه مدت( در نزدیبی  5شهر

بدون چرا )شکککاهد( در منطقۀ عنوان  تیمارها بهسکککایر 

 نظرگرفته شد.

 برداری از پوشش گیاهینمونه .2.3
شبو  مرنمونه شش گیاهی زیرا شرر ابرداری از پو تع م

فاده از ترانسککب  به طول منظم با اسککت -به روش تصککادفی

نه 100 قا  نمو عاد متر و  به اب ر مت 1×1برداری )کوادرات( 

سال هدر زمان گلدهی گون ش    1396های غالب در اردیبه

 انرام شد. با توجه به نوع پوشش گیاهی زیراشبو ، الگوی

ی ها و متغیرهای مورد نظر براپراکنش گیاهان و تراکم آن

سب  و اندازه ۀ اندازگیری )تنوع و ترکیب گیاهی( طول تران

سب  با  5 ،در هر تبرار .12قا  تعیین گردید  صلتران ۀ فا

توجه به تراکم گیاهی، شککبل رویشککی گیاهان و  متر )با 50

 قا  در 5شکککرایط توپوگرافی( از یبدیگر جانمایی و تعداد 

سب  به شد طول هر تران صادفی قرار داده   .4 ،12طور ت

های گیاهی، تراکم، فرم در داخل هر قا ، تعداد و نام گونه

رویشی و ک س خوشخوراکی به تفبیک گونه ثب  شد. در 

گیری متغیرهای پوشککش گیاهی در زیر ای اندازهمرموع، بر

شبو  درختان در کل  سب   60مورد مطالعه، منطقۀ ا تران

 قا  استفاده شد. 300و 

 ایتنوع، غنا و یکنواختی گونهمحاسبۀ  .2.4
های گیاهی و مشکککخص ترکیب گونهمحاسکککبۀ پس از 

های گونهنمودن تعداد و نوع گونه در هر تیمار و بررسکککی 

عه، داده طال ح  م ناطق ت به مشکککترک بین م های مربوط 

ها تفبیک هزیراشکککبو  از مابقی دادعلفی های گیاهی گونه

برای صکککرفاا شکککدند و محاسکککبات تنوع، غنا و یبنواختی 

م شکککد. انرا برگان علفی و گندمیان()پهن های علفیگونه

 های سیمپسون وای با استفاده از شاخصتنوع گونهمحاسبۀ 

شاخص های مارگالف و منهینک و یبنواختی شانون، غنا از 

 افککزارهککای پککیکک  و شککککلککدون در نککرماز شککککاخککص

Ecological Methodology   انرام شد. 6.1.4نسخه 

 ها. تجزیه تحلیل داده2.5
 میترسککک با) ییانتها و پرت ریمقاد نظر از هاداده ابتدا

به نمودار مال ،(ایجع  آزمون با) هاداده عیتوز بودن نر

 آزمون با) هاانسیوار یهمگن و( رنفیاسکککم-کولوموگرف

 یهاضفر شیپ شککدن محقق از پس. شککد یبررسکک( لونز

ترزیۀ ها با اسکککتفاده از دادهترزیه تحلیل  ،یآمار آزمون

ها و میانگینمقایسکککۀ و برای  ANOVAواریانس یبطرفه 

دو مقایسکککۀ دار و های دارای تفاوت معنیتفبیک میانگین

( LSDدار )ها از آزمون اداقل تفاوت معنیمیانگین به دو

سطر اطمینان  شد. ترزیه تحلیل  95در  ستفاده  صد ا در

 انرام شد. SPSSها با نرم افزار آماری داده

 

 . نتایج3

 های گیاهیترکیب گونه. 3.1
ته یان و بو ندم گان علفی، گ یب ایپهن بر به ترت ها 

(. در کل 1بیشترین اضور در مراتع منطقه داشتند )جدول 

به گونۀ  80مورد مطالعه، تعداد منطقۀ   23گیاهی متعلق 

 31گیاهی، گونۀ گیاهی وجود داشکک . از این تعداد خانوادۀ 

تح  چرای منطقۀ قرق، شش گونه در منطقۀ گونه تنها در 

سط ومنطقۀ سبک، پنج گونه در  دو گونه  تح  چرای متو

شد. همچنین منطقۀ در  شاهده  سنگین م  10تح  چرای 

قرق منطقۀ گونه بین  27گیاهی بین تمامی تیمارها، گونۀ 

تح  منطقۀ قرق و منطقۀ گونه بین  16و چرای متوسککط، 

نه بین  23چرای سکککنگین،  ح  چرای منطقۀ گو قرق و ت

سنگین، منطقۀ گونه بین  25سبک،  سبک و  تح  چرای 

 20تح  چرای سککبک و متوسککط و منطقۀ گونه بین  22

تح  چرای سککنگین و متوسککط مشککترک منطقۀ گونه بین 

(. همچنین، چرای دام بککاعکک  کککاهش 2بودنککد )جککدول 

 های پهن برگ علفی یبساله، دوساله و چند ساله شد.گونه

قرق و تح  شککدت منطقۀ ها در بیشککترین تعداد این گونه

 (.2چرای متوسط دام بود )جدول 
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 های گیاهی در کل  منطقۀ مورد مطالعه به تفکیک فرم رویشی. تعداد گونه1جدول 

 هاایبوته گندمیان پهن برگان علفی

 چندساله یبساله چندساله یبساله چندساله دوساله یبساله

26 5 20 13 8 3 5 

 

 (27) های مختلف چرای دام در منطقۀ مورد مطالعههای گیاهی موجود در شدت. فهرست گونه2جدول 

 طول عمر شبل رویشی خانواده نام گونه
ک س 

 خوشخوراکی
 فرم زیستی

منطقه چرای 

 دام
Achillea alppica Asteraceae Forb B II He H, L, M 

Aegilops kotschyi Poaceae Grass A III Th N 

Alcea kurdica Umbelliferae Forb A III Th N 

Alhagi persarum Papilionaceae Forb P III He L 

Allium akakagmelin Lilaceae Forb P II Ge M, N 

Alopecurus apiatusovez Poaceae Grass P I He H, M, N 

Alyssum canadensis Cruciferae Forb P II Th N 

Amaranthus blitoides Amaranthusseae Forb A III Th L, M, N 

Amaranthuss teteroflexus Amaranthusseae Forb A III Th L 

Anthemis haussknechtii Asteraceae Forb A III Th H, L, N 

Arrhenatherum kotschyi Poaceae Grass P I He H, N 

Artemisia aucheri Asteraceae Forb P III Ch M 

Arundo donax Poaceae Grass P I He N 

Astragalus spp Papilionaceae Shrub A III Ch H, M 

Avena wiestiistende Poaceae Grass A II Th H, L, M, N 

Boissiera squarrosa Poaceae Grass A II Th N 

Brassica tournefortii Cruciferae Forb A II Th H, L, M, N 

Brassica tournefortii Cruciferae Forb A III Th H 

Bromus tectorum Poaceae Grass A I Th H, L, M, N 

Bromus tomentellus Poaceae Grass A I Th H, L, M, N 

Bromus tomentellus Poaceae Grass P I Th N 

Caliconum intetextum Polygonaceae Shrub P III Ch L 

Carduus arabicusjasq. Asteraceae Forb A III Th N 

Centaurea Koeieanabornm Asteraceae Forb P III He H, L, M, N 

Centaurea solstitialis Asteraceae Forb A III He H, L, M, N 

Cerasus microcarpa Rosaceae Shrub P III Ph L 

Chlorophytum comosum Liliaceae Forb A I Th L 

Chrozophora tinctoria Euphorbiaceae Forb A III Th H, L, M, N 

Cirsium congestum copasitae Forb P III He H, M, N 

Cnicus benedictus Compositae Grass P III He N 

Codonocephulum stenoculathiom Asteraceae Forb P II He N 

Crepis kotschyana Asteraceae Forb A III Th N 

Crupina crupinastrum Asteraceae Grass A III Th N 

Cupsella barsapastors Asteraceae Forb B III Th M, N 

Curtamus oxyaeantha Asteraceae Forb A III Th H, L, M, N 

Cyperus fuscus Cyperaceae Forb A III Th N 

Echinops quercetorum Asteraceae Forb P III He H, L, M, N 

Echium italicum Boranginaceae Forb A II Th M, N 

Eringium thyrsoideum Umbelliferae Forb P II He M, N 

Eriobotry japanica Rosaceae Shrub P III Ph N 

Eruca Sativa Cruciferae Forb P II Ch N 

Euphorbia falcuta Euphorbiaceae Forb A III Th M 
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 . 2جدول ادامه 

 طول عمر شبل رویشی خانواده نام گونه
ک س 

 خوشخوراکی
 فرم زیستی

منطقه چرای 

 دام
Galium aparine Rubiaceae Forb P III Th L, M 

Hepnois rhajadioldoids Asteraceae Forb A II Th N 

Hordeum bulbosum Poaceae Grass P II Ch M, N 

Hordeum glaucum Poaceae Grass A III Th H, M, N 

Hordeum murinum Poaceae Grass A II Th H, L, M, N 

Hypericum hirtellum Hyppericaceae Forb P II He M 

Inula britanica Asteraceae Forb B II He L,  N 

Ixiolirion tataricum Amaryllidaceae Forb P I Ge N 

Lactuca serriola Asteraceae Forb B III Ch L, M 

Lathyrus inconspicuum Papilionaceae Forb A I Th L, M, N 

Loliom rigidum Poaceae Grass A III Th H, L, M, N 

Lophochloa phleoides Poaceae Grass A III Th H, M, N 

Malabaila sekakul Apiaceae Forb A III Th N 

Malva parviflora Malvaceae Forb A II Th M, N 

Nigella arvensis Ranunculaceae Forb A I Th M, N 

Onobrycheis cornuta Papilionaceae Forb P II Ch L, M, N 

Onosma hebebulum Boraginaceae Shrub P III He L,  N 

Onosma microcarpum Boraginaceae Forb P II He M 

Parietaria jadaica Poaceae Grass P I He N 

Phlomis olivieri Labiaceae Forb P II He N 

Trifolium pilulare Papilionaceae Forb A I Th H, L, M, N 

Pimpinella tragium Apiaceae Shrab P II Th N 

Poa Bulbosa Poaceae Grass A II Ch N 

Reseda Aucheri Poaceae Grass P II He N 

Salvia indica Labiaceae Forb P II He L 

Silene microsperma Caryophyllaceae Forb A II Th N 

Silybum marianum Asteraceae Forb B III He H, L, M, N 

Sinapis arrensis Cruciferae Forb A II Th N 

Sisymbrium septulatum Asteraceae Forb A III Th N 

Tanacetum polycephalum Asteraceae Forb P II He N 

Taraxacum montanum Asteraceae Forb P II He N 

Thymbra spicata Labiaceae Shrub P III Ch N 

Thymus daenensis Labiaceae Shrub P II Ch N 

Trifolium purpureum Papilionaceae Forb A I Th H, L, M, N 

Trifuliom repens Papilionaceae Forb P I He L, M 

Vulpia myurus Poaceae Grass A III Th M, N 

Vulpia myurus Poaceae Grass A III Th M 

Zoegea Ieptaurea Asteraceae Forb A II Th N 

A یبسالهی :B دوسالهی :Pچندساله : 
He: Hemicryptophytes; Th: Therophytes; Ch: Chamaephytes; Ge: Geophytes. 

H ،چرای سنگین :M ،چرای متوسط :L ،چرای سبک :Nبدون چرا : 

 

 های گیاهیتنوع گونه. 3.2

نه یان:تنوع گو ندم قدار  های گ بۀ م حاسککک تنوع م

های گندمیان در سکککیمپسکککون و شکککانون مربوط به گونه

بل  فاوت بود )شککک های مختلف چرای دام مت مار (. 1تی

های آماری مقدار شاخص سیمپسون و شانون گونهمقایسۀ 

گندمیان در تیمارهای مختلف چرایی نشککان داد که مقدار 

های مختلف چرای دام مار فاوت  این شککککاخص در تی ت

 (.3( )جدول P≤ 0/05داری دارد )معنی
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 های مختلف چرای دامهای گندمیان در شدتهای تنوع سیمپسون و شانون برای گونه. مقادیر شاخص1شکل 

 

 های مختلف چرای دامگندمیان در شدتهای طرفه برای گونه. نتایج تجزیه واریانس یک3جدول 

 منابع تغییر
درجه 

 آزادی

 مرموع مربعات

شاخص 

 تنوع
 سیمپسون

شاخص تنوع 
 شانون

شاخص غنای 
 مارگالف

شاخص غنای 
 منهینیک

شاخص یبنواختی 
 پی 

شاخص 

 یبنواختی
 شلدون

 047/0 001/0 964/1** 847/1 010/0**  050/5 3 تیمار

 173/0 900/4 064/0 005/0 001/0 633/1 2 تبرار

 078/0 000/0 008/0 055/0 001/0 667/5 6 خطا

 65/6 63/0 48/2 17/1 61/0 14/0  ضریب تغیرات )%(

 

محاسکککبۀ نتایج ااصکککل از  های گندمیان:غنای گونه

بین تیمار متفاوت  کهای غنای مارگالف و منهینشککاخص

مقدار شککاخص غنای مارگالف و مقایسککۀ (. 2بود )شککبل 

منهینک نشککان داد که تفاوت در تیمارهای مختلف چرای 

 (.3( )جدول P ≤ 0/05دام وجود دارد )

بیشترین مقدار شاخص  های گندمیان:یبنواختی گونه

تح  چرای سککنگین و کمترین مقدار منطقۀ شککلدون در 

شککاخص مقایسککۀ (. 3بدون چرا بود )شککبل منطقۀ آن در 

نهیبن لدون برای گو ی  و شککک یان در واختی پ ندم های گ

داری نشککان نداد تیمارهای مختلف چرای دام تفاوت معنی

(P ≥ 0/05 3( )جدول.) 

به شکککده برای  برگان علفی:تنوع پهن مقدار محاسککک

های پهن برگ علفی در شاخص سیمپسون و شانون گونه

بل  فاوت بود )شککک های مختلف چرای دام مت مار (. 4تی

های پهن برگ مقدار شاخص تنوع سیمپسون گونهمقایسۀ 

فاوت معنی های مختلف چرای دام ت مار دار علفی در تی

 (.4( )جدول P ≤ 0/05داش  )
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 های مختلف چرای دامهای گندمیان در شدتگونه کهای غنای مارگالف و منهین. مقدار شاخص2شکل 

 

 
 های مختلف چرای دامهای گندمیان در شدتهای یکنواختی پیت و شلدون گونهمقدار شاخص .3شکل 

 

 های مختلف چرای دامبرگان علفی در شدتهای پهنطرفه برای گونه. نتایج تجزیه واریانس یک4جدول 

 منابع تغییر
درجه 
 آزادی

 مرموع مربعات

شاخص تنوع 
 سیمپسون

شاخص تنوع 
 شانون

شاخص غنای 
 مارگالف

شاخص غنای 
 منهینیک

شاخص 
 یبنواختی پی 

شاخص یبنواختی 
 شلدون

 ns 001/0 ns 003 /0 964/1** 847/1** 010/0** 050/0* 3 تیمار

 115/0 900/4 064/0 005/0 001/0 613/1 2 تبرار

 10/0 000/0 008/0 055/0 001/0 667/5 6 خطا
 31/2 63/0 48/2 17/1 ./61 14/0  ضریب تغیرات )%(
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نای پهن گان علفی:غ قدار شککککاخص بر نای م های غ

نه نک گو گالف و منهی یاهی پهنمار برگ علفی در های گ

(. نتایج 5های مختلف چرای دام متفاوت بود )شبل شدت

طرفه نشکککان داد ااصکککل از مقایسکککۀ ترزیه واریانس یک

های مختلف شککدتداری از لحار آماری بین تفاوت معنی

 چرای دام از نظر غنککای پهن برگککان علفی وجود دارد 

(P ≤ 0/05 4( )جدول.) 

به شکککد :یبرگان علفپهن یبنواختی  ۀمقدار محاسککک

 یمارهایو شکککلدون در ت ی پ یبنواختی هایشکککاخص

شبل  یمختلف چرا صل از  یج(. نتا6دام متفاوت بود ) اا

شان داد که ب یبطرفه یانسوار یهترز با توجه  یمارهات ینن

وجود ندارد  دارییتفاوت معن ی پ یبنواختیبه شککاخص 

(P ≥ 0/05 .)دام،  یمختلف چرا یمککارهککایت ینب ولی

 نشککان داد  دارییشککلدون تفاوت معن یبنواختیشککاخص 

(P ≤ 0/05 4( )جدول.) 

 

 های مختلف چرای دامبرگان علفی در شدتهای پهنگونههای تنوع سیمپسون و شانون . مقدار شاخص4شکل 

 

 های مختلف چرای دام. مقدار شاخص غنا مارگالف و منهینیک پهن برگان علفی در شدت5شکل 
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 مختلف چرای دام هایشدتدر  ان علفیبرگیکنواختی پیت و شلدون پهنهای شاخصمقدار  .6شکل 

 

  گیرییجهنت . بحث و4
عه، ترک یندر ا طال و  یعلف برگپهن یهانهگو یبم
در  ییراتتغ ینکرد. ا ییردام تغ یچراشدت در اثر  یگندم
سط  یقرق کوتاه مدت و چرا ۀمنطقاز  یاهیگ یبترک متو
داش .  ینزول یرس ینسنگ یسبک و چرا یچرا ۀمنطقبه 
ستقتواند با میامر  ینا یلدل ستقیمو غ یماثر م  یچرا یرم

باع  چرای دام که  چرا، مرتبط باشد یاهیدام بر پوشش گ
به تدر ایو تنوع گونه یبترک ییرتغ  هایاذف گونه یجو 
، 11شود میکم شونده و مرغو   یهاگونه یژهوبه یاهیگ
27.  ،یبترک  ییندر تع یدام از عوامل اصل چرایدر واقع 

 .3 شودتح  چرا محسو  میتع ادر مر یاو تنوع گونه
 یدام درصککد پهن برگان علف یشککدت چرا یشافزا با
 مطالعه شکککدهۀ منطق. از آنرا که دام غالب یاف  کاهش

رژیم از  یادیبخش ز یگوسککفند اسکک  و پهن برگان علف
 ترکیب در هافور  ینکاهش ا ،گیردیمآن را در بر غذایی

ظار مراتع  یاهیگ به  .4 نبودمنطقه دور از انت جه  با تو
ل یاهانگ کهینا از  ایسکککهم عمده های ه و تروفیبسکککا
شخوراک یاهانگ صاص  IIو  Iک س  یبا خو را به خود اخت

 یاهانو گ های درصکککد تروف یداده بودند، روند کاهشککک
دام دور از انتظار نبود و  یشکککدت چرا یشبا افزا یبسکککاله

 ییمختلف چرا یهافوق در شدت یهادرصد گونه یشافزا

و  های تروف یشبرعبس، افزا. 15گزارش شکککده اسککک  
ساله یاهانگ س  که  یدشد یدر اثر چرا یب شده ا گزارش 
در درون  یبه صورت مخف ینجوانه جانش یشآن افزا یلدل

نا نه و توا فاده از شکککراآن ییدا  یرطوبت یطها در اسکککت
 یطشکککرا یج،تفاوت در نتا ینا دلیل .5 ،19 انددانسکککته
 اس . یاییو جغراف یشگاهیمتفاوت رو

 یطیمح یطشکککرا یلقرق کوتاه مدت به دل ۀمنطق در
شده اس   سبب ،دم اضور دامعتر از نظر خاک و مناسب

 در آن اضور داشته یاهیگ هایاز گونه یاشبال مختلفکه 
 یشکککتریتنوع ب یمناطق اغلب دارا ینا ینباشکککند. همچن

به مناطق تح  چرا  یقدام بودند که در تحق ینسکککب  
ضر ب شتریناا شاخص ی  یبرگان علفپهن یغنا هایمقدار 
 ۀمنطقدر  یمپسونشاخص تنوع س ینو همچن یانو گندم

شد. محققان شاهده  اند که گزارش نموده یمتعدد یقرق م
 هایدام باع  کاهش تنوع گونه یو چرا یشقرق باع  افزا

 یبام بودن تنوع و غنا .3 ،9 ،13 ،21شکککود یم یاهیگ
به عدم اضکککور و دخال   تواندیقرق م ۀمنطقدر  یاگونه

 ینسکککب  داده شکککود هر چند از نظر توال یعوامل انسکککان
کردن  یگزینجککا یبراقرق سککککال  5مککدت  یبیاکولوژ
س ییرو تغ یاهیگ هایگونه سا  یاهیو تنوع گ یبدر ترک یا
شدیکم م  یایبا اا تواندیزمان کم هم م ینا یول 22 با
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شش گ شد  یجوانه زن یقاز طر یاهیپو بانک بذر خاک و ر
 .20مؤثر واقع شود  یشتربذر ب یدو تول یشیرو ایهاندام
س هایشاخص ینب در شاخص  سونتنوع،  تح   یمپ

 یشککترغالب اما شککاخص شککانون ب هایگونه یفراوان یرثأت
مقدار شکککاخص  .26اسککک   ایگونه یغنا یرثأتتح  
سونس صفر تا  یمپ  ینهرچه مقدار ا کندیم ییرتغ یکاز 

شد مب یبترنزد یکشاخص به  شترتنوع ب ینبا س  و  ی ا
س شاخص  سونبرعبس.  شان  یمپ س  یرگیچ ۀدهندن  ،ا

با وفور  هاینادر نسب  به گونه هایبا گونه یسهدر مقا یراز
شککاخص آن اسکک  که  ینا مزی . اسکک  تراسککاس یادز

متحمل اسکک   یرغ یگر،د ۀنموننمونه به  یکآن از  یرمقاد
ند ز ییرکه تغ نه ینا یراک ند هاگو قایسکککه در و نادر با  م
نه بان یجرا هایگو ندمتغ یپراکنش م  .21 یرتری دار

. در کندیم ییرتغ 5/4تا  5/1مقدرا شکککاخص شکککانون از 
و  5/1تواند کمتر از یشککاخص م ینمواقع مقدار ا یبعضکک

 یککه فقط  ایدر جامعه کهیباشد. به طور 5/3از  یشترب
 یناسککک  هرچه عدد ا 7گونه باشکککد مقدار آن اداکور 

شد تنوع گونه یبترنزد 5/4شاخص به  شترب ایبا س  و  ی ا
مطالعه، مقدار شککاخص شککانون در  یندر ا .24برعبس 
ق به  ۀمنط مدت  تاه  که مب یبترنزد 5/4قرق کو  ینبود 

مذکور اسکک . پس از  ۀمنطقدر  یابودن تنوع گونه یشککترب
 یشککترینمتوسککط ب یتح  شککدت چرا یمارقرق، ت ۀمنطق

را به خود اختصکککاص داد که ااتماما در اثر  یاتنوع گونه
به عن یچرا  یعامل محرک برا واندام در اد متوسکککط 

 .21باشد  یاهانگ یرشد و زادآور
 ینیکمارگالف و منه یغنا هایمقدار شاخص بیشترین

تح   ۀمنطقمقدار آن در  ینقرق شککده و کمتر ۀمنطقدر 
 یچرا در شککدت ایگونه یبود. کاهش غنا ینسککنگ یچرا
رشد  یبرا یاهانگ ییاز عدم توانا یتوان ناش یرا م ینسنگ

 یروند چرا ۀاداممفرط دانسککک  که  یمردد پس از چرا
. نظر به گرددیم یاهیگ ۀگونن رفتن یباع  از ب ینسکککنگ

 یکدر  یاهیگ هایگونه یامبان شکککمارش تمام کهینا
نا ندارد، شککککاخص غ قه وجود  نه یمنط  یدشککککا ای،گو

ندازه به  یقیدق یریگا با توجه  ندهد.  از تنوع را نشکککان 
از غنا  یشترتنوع ب یشدر افزا یبنواختیموضوع فوق نقش 

 یبنواختی یزانم له،ااصک یجکه با توجه به نتا 16اسک  
قدر  ح  چرا ۀمنط  یگراز د یشکککتردام ب ینسکککنگ یت
 در هاگونه یتمام یکه فراوان یبود. وقت ییچرا یمارهایت

اداکور خواهد  یبنواختینمونه برابر اسکک  شککاخص  یک
سب یشد. چنانچه فراوان شوند  یبنواختی از هاگونه ین دور 

به  ررمن یبنواختی یش. افزایابدیبه طرف صککفر کاهش م
ضوع  ینکه ا 8 ،9 شودیم ایکاهش غنا و تنوع گونه مو
 أییدت ینسنگ یچرا ۀمنطقرا در  ایکمتر بودن تنوع گونه

سان یهااز اثر دخال  یآگاه ی،. به طور کلنمایدیم  در یان
 یبه خصککوص چرار مرتع مشککر  یسککتماکوسکک هاییژگیو

ی مد برای های اهلی،دام ناسککککب یر ط  و  ،م فا ا
 .اس مزم ها از این اکوسیستمو مستمر  یدارپا یبرداربهره
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