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:چکیده  
 و حفظ برای تواندمی روابط وقوع این چگونگی از آگاهی بنابراین دهد،می قرار تأثیر را تحت آنها بقای و استقرار گیاه، دو بین متقابل روابط

. کننددر مراتع ایفا می حمایتی یای نقشهای درختچهگونه .استفاده باشد قابل مراتع مدیریت و اصالح نیز و های مرتعیگونه نگهداری
 Rhamnus)تنگرس   ثر گونهادر این پژوهش  .گیرندای بهره میهای درختچههای گیاهی از نقش حمایتی گونهاز گونهبسیاری 

pallasii) برداری با چهار نمونه. بررسی شده است مازندران واقع دراستان های پوشش گیاهی در مراتع قشالقی میانکالهبر تغییرات مولفه

ها از دو نرم به منظور تجزیه و تحلیل داده. تصادفی صورت گرفت -متر از هم بصورت سیستماتیک 50 متری با فاصله 100 ترانسکت
های کارکردی و تنوع گونه ای تحت شاخص های پوشش گیاهی از جمله ترکیب گونه ای، گروه .استفاده شد Minita و  PAST افزار

های گونه ای و درصد تاج پوشش متعلق به گروه های کارکردی در زیر اشکوب تأثیر چرای دام قرار دارند، به طوریکه بیشترین تنوع گونه
بطور کلی  .و فضای باز مشاهده گردید اشکوبداری بین زیر از لحاظ آماری اختالف معنی. ای در منطقه تحت چرای دام بوده استدرختچه

های گندمی و پهن برگ شده و باعث افزایش تنوع گونه این گونه سبب افزایش درصد تاج پوشش و شاخص های گیاهی در زیر اشکوب
های مارگالف و منهینیک های سیمپسون و شانون و برای تعیین غنا از شاخصبرای تعیین تنوع از شاخص .شودمیو چند ساله  خوشخوراک

 Poaceae خانواده .داشتند تعلق خانواده 14 به شناسایی شد که گیاهی گونه 34 مطالعه، مورد منطقه در که داد نشان نتایج .استفاده شد

 در را رویشی فرم درصد بیشترین چندساله برگان پهن و زیستی شکل ترینفراوان هایپتوفیترکهمی گیاهی، هایگونه سهم بیشترین

 .داراست پوشش ترکیب

 ای، زیر اشکوب، گونه تنگرس، میانکالهپوشش گیاهی، تنوع گونه : واژه های کلیدی

 
 

:مقدمه  
توجه  با اکولوژیک هایتئوری از بسیاری و گیاهی شناخته جوامع ساختار بر تأثیرگذار عامل عنوان مهمترین به رقابت ، 1990دهه اوایل تا
در  همزمان طور به تسهیل و رقابت که فرآیندهای است شده مشخص امروزه. (2001گریم، ) میشد تفسیر و توجیه رقابت نسبی اهمیت به

برهمکنش  اگر ولی مثبت گیاهان بین باشد همبستگی تسهیل ،کنش برهم نتیجهاگر  تعادل هستند حال در یکدیگر با و دارند حضور جامعه
 Tirado and، 2002) ثیرات مختلفی در هر زمان و مکانی داردأت ،مثبت و منفی اثرات .است منفی آنها بین همبستگی باشد غالب رقابت

Pugnaire). تواندمی روابط وقوع این چگونگی از آگاهی بنابراین دهد،می قرار تأثیر را تحت آنها بقای و استقرار گیاه، دو بین متقابل روابط 
در مراتع ایفا  حمایتی یای نقشهای درختچهگونه. استفاده باشد قابل مراتع مدیریت و اصالح نیز و های مرتعیگونه نگهداری و حفظ برای
کاهش دمای باالی تابستان  -فراهم کردن سایه  :کنندمی تعدیلرا از طریق موارد زیر  میکروکلیمای زیراشکوب خود این گیاهان  .کنندمی
 شده ذخیره رطوبتافزایش   -اضافه کردن مواد غذایی به خاک  -چرای دام  در برابرها حمایت نهالچه -زمستان  در کاهش اتالف گرما -

های بسیاری از گونه .(Jankju، 2002)غیرزیستی  هایسایر تنش و خشکی تنش ثرکاهش ا -وزیدن بادها  الگوی تغییر - زیراشکوب در
 پوشش زیر در را چرا به حساس و خوراک خوش هایتوانند گونهمی گیاهاناین  .گیرندای بهره میهای درختچهگیاهی از نقش حمایتی گونه

 دام، چرای تحت مرتعی هایاکوسیستم در (. Brooker et al, 2008و Jankju et al ، 2002 ) نمایند محافظت خود (زیراشکوب) تاجی
 شرایطی چنین در .رود می پیش تسهیلی روابط افزایش و رقابت کاهش سمت به میان گیاهان رقابتی و تسهیلی هایبرهمکنش تعادل
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 گیاهان تنوع و بقاء شانس زیاد شدن باعث ها،همبستگی این .یابدمی افزایش زیراشکوب گیاهان و ایدرختچه گیاهان میان همبستگی
خسروی مشیری و  (.et al Boughton، 2011و  et al Callaway، 2002) شود می باز فضای گیاهان به نسبت زیراشکوب

نتیجه رسید . به اینها را در جوامع گیاهی تحت چرا در مراتع نیمه خشک استان کرمان ای نقش پناهگاهی بوته، در مطالعه(1424)همکاران
ها اهمیت قابل توجهی در بنابراین بوته. شوندای دیده میها تراکم زیادی دارند به ندرت در فضای بین بوتهکه در زیر بوته هاییکه گونه

  خاردارهای بوتههای مختلف چرا بر ، در تحقیق خود به بررسی اثر شدتSmit et al (2010) .حفظ تنوع در مراتع تحت چرا دارند
Prunus spinosa هایی که اکوسیستم تحت چرای شدید علف خوران بوده در سالها این بوتههای نشان دادند که تعداد پایه پرداخته و

، در مطالعه خود اثرات Berg et al (2012) .کاهش یافته است زیر اشکوبکم شده و اثرات  مثبت این بوته بر گیاهان خوش خوراک 
نشان داد که در شدت چراهای متفاوت، اثرات مثبت آنها نتایج مطالعات  .بررسی کردند ای را بر پوشش گیاهی زیر اشکوبهای بوتهگونه
-ها پناه برده و از چرای دام مصون میکند، به طوری که با افزایش شدت چرای دام، گیاهان بیشتری به زیر اشکوب بوتهها تغییر میبوته

نتایج نشان داد که متغیرهای . به بررسی نقش گیاهان تسهیل کننده و اقلیم بر تنوع گیاهان پرداختند ،Caviers et al( 2014) .مانند
 که جایی آن از .وجود گیاهان حامی از عوامل مهم در حفظ تنوع پوشش گیاهی شناخته شد. ای دارنداقلیمی باالترین ارتباط را با تنوع گونه

 و مرتعی هایاکوسیستم پیچیده روابط شناخت در بهرهبرداری مختلف سطوح تحت مرتعی، هایختچهدر ساختار و گیاهی پوشش مطالعۀ
 دام تحت چرای زیراشکوب گیاهان بر هادرختچه حفاظتی اثرات بررسی هدف با حاضر تحقیق بنابراین کند،می یاری را ما هاآن مدیریت

 .گرفت صورت
 

 :مواد و روش

از جنوب به خلیج  آشوراده، منطقه به شرق از مازندران، دریای به شمال از که قرار گرفته بهشهر شهرستان شرقی شمال و شمال در میانکاله

 43 °32′تا  43 °22′ در عرض جغرافیایی. شودگرگان و از غرب به اراضی زاغمرز و مراکز صنعتی چند منظوره ساحل امیرآباد منتهی می

 3۸۸00وسعت منطقه  .های آزاد قرار داردتر از سطح آبمتر پایین 24تا  21شرقی با ارتفاع 24 °32′تا   32 °2′جغرافیایی  وطولشمالی 
آب و هوای منطقه . حالت مرتعی است هکتار آن به 13000هکتار آن خشکی است که  1۸000تاالبی و  هکتار آن 20۸00هکتار بوده که 

متوسط بارندگی و درجه حرارت  .بندی اقلیمی نیمه مرطوب معتدل استطبقه ای جنوبی است و بر اساس های جلگهمتأثر از اقلیم بخش
درجه سانتیگراد و دمای آن در  23حداکثر دمای متوسط ماهانه در تابستان . درجه سانتیگراد است 1۰میلیمتر و  ۰00ساالنه آن به ترتیب 

 -متر از هم با روش سیستماتیک 50 متری با فاصله 100 ترانسکتبرداری از چهار به منظور نمونه .رسدهای سرد به زیر صفر هم میماه
وان یک نکه با ترانسکت برخورد داشت به ع (Rhamnus pallasii) پایه گونه تنگرس 10در امتداد هر ترانسکت  .تصادفی استفاده شد

اندازه همان سطح تاج پوشش در نزدیکی پایه انتخاب ه به عنوان اندازه پالت است و به چابعاد درخت .برداری در نظر گرفته شدواحد نمونه
های از پیش بطور جداگانه در فرمهر دو منطقه های گیاهی در مجاور یک منطقه مشخص و درصد تاج پوشش گونه علفی شده در فضای باز

های بررسی اثر گونهها برای داده به منظور تجزیه و تحلیل پس از نرمال سازی .(2003یرز و همکاران، کاوی) داشت گردیدتهیه شده یاد

جهت مقایسه میانگین آنها   tای از آزمونها و تنوع و غنای گونهبر پاسخ انفرادی گونه(Rhamnus pallasii) ای تنگرس درختچه
منهینیک و بررسی های مارگالف و ای پوشش گیاهی با استفاده از شاخصبررسی غنای گونه .(22، نسخه  Minitab نرم افزار)استفاده شد 

 .(13نسخه ،  PASTنرم افزار ) واینر صورت گرفت-ای پوشش گیاهی با استفاده از شاخص سیمپسون و شانونتنوع گونه

 

 :نتایج
نوع گونه  24و  42های شناسایی شده در زیر اشکوب درختچه تنگرس و فضای باز به ترتیب بر اساس نتایج حاصل از تحقیق تعداد گونه

 (.1جدول )گونه منحصر به فضای باز علفی است  2گونه منحصر به زیر اشکوب و  3این تعداداست، که از 
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 علفی و فضای باز  (Rhamnus pallasii)ای در زیر اشکوب گونه تنگرستغییرات ترکیب گونه -2جدول 

 بیشترین درصد تاج پوشش گونه انحصاری تعداد گونه منطقه

 
 زیر اشکوب

 
42 

 
3 

Turgenia latifolia 
Poa bulbosa 
Eringium coeroleum 
Oxalis corniculatus 

 
 علفی فضای باز

 
24 

 
2 

Poa bulbosa 
Anagalis arveusis 
Eryngium caeruleum 

 

و فضای   (Rhamnus pallasii)تنگرسگونه  ها در زیر اشکوبدرصد تاج پوشش گونهجهت مقایسه میانگین  tنتایج حاصل از آزمون 
چرای  (.2جدول)در هر دو منطقه بیشترین درصد تاج پوشش را به خود اختصاص داده است  Poa bulbosaباز علفی نشان داد که گونه 

تحت چرای . ها کاهش یابدها افزایش یافته و در فضای علفی بین درختچهها در زیر اشکوب درختچهشود تاج پوشش گونهدام موجب می
های موجود در فضای باز به راحتی توسط دام خورده شده و باعث تغییر در ساختار و کاهش درصد تاج پوشش و برخی شاخصدام، گیاهان 

  .گرددگیاهی می

 
 و فضای باز علفی (Rhamnus pallasii) تنگرسگونه  ها در زیر اشکوبدرصد تاج پوشش گونه -1جدول 

 

 گونه زیر اشکوب فضای باز t آماره pر مقدا

001/0  22/4 * 23/0  3۸/1 Celtis australis 

02/0  43/2 * 0۰/0  31/0  Turgenia latifolia 

001/0  21/4 * 3۸/1  32/3  Poa bulbosa 

001/0  22/4 * 23/0  ۰۸/1  Arabis nov a 

002/0  2۰/2- * 3/0  11/0  Trifolium campestre  

 

 Rhamnus)تنگرس در زیر اشکوبگیاهی  هایپوشش تیرهدرصد تاج جهت مقایسه میانگین   tبر اساس نتایج حاصل از آزمون

pallasii)   و فضای باز علفی مشاهده شد که تیرهPoaceae  (.4جدول)دارای بیشترین درصد تاج پوشش در هر دو منطقه است 
 

 و فضای باز علفی  (Rhamnus pallasii)تنگرس در زیر اشکوبگیاهی  هایدرصد تاج پوشش تیره - 1جدول 

 

 تیره زیر اشکوب فضای باز tمقدار  P مقدار

۰۰/0 2۸/0- 23/0 12/0 Papilionaceae 

001/0 *02/2 32/3 0۰/۰ Poaceae 

2۰/0 022/0- 13/4 02/3 Apiaceae 

۸3/0 12/0 14/0 12/0 Euphorbiaceae 
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و   (Rhamnus pallasii)تنگرس های کارکردی در زیر اشکوبدرصد تاج پوشش گروهمیانگین جهت مقایسه  tحاصل از آزمون نتایج 
ها، از نظر فرم رویشی پهن برگ چند ساله و از نظر های کارکردی از نظر طول عمر چند سالهفضای باز علفی نشان داد که در میان گروه

و  اشکوباز لحاظ آماری اختالف معنی داری بین زیر اند، ها بیشترین درصد تاج پوشش را به خود اختصاص دادهکریپتوفیتهمیفرم زیستی 
 (.3جدول ) فضای باز مشاهده گردید

 
 و فضای باز علفی  (Rhamnus pallasii)تنگرس های کارکردی در زیر اشکوبدرصد تاج پوشش گروه -1جدول 

 

 pمقدار  tمقدار  فضای باز زیر اشکوب های گیاهیگروه

 01/0 ۰/2* 23/4 22/3 یکساله طول عمر

12/4 ۸2/۸ 2۸/1۸ چند ساله * 003/0 

  
 فرم رویشی

  

 1 0 41/0 41/0 بوته

 003/0 ۸۰/2* 23/2 23/1 پهن برگ یکساله

22/14 پهن برگ چند ساله  ۰2/۰  23/2  * 04/0 

3۰/3 گندمی یکساله  1۸/1  *2/3 001/0 

3/1 گندمی چند ساله  43/0  2۸/2 * 01/0 

  
 ستیفرم زی

کریپتوفیتهمی  3/1۸  33/13  ۸/1  0۰/0 

 01/0 *۰/2 23/4 22/3 تروفیت

 1 0 41/0 41/0 کاموفیت

 003/0 01/4* 14/2 ۸3/3 کریپتوفیت

  

و فضای باز   (Rhamnus pallasii)تنگرس ای در زیر اشکوبهای تنوع و غنای گونهشاخصجهت مقایسه میانگین  tنتایج آزمون 
 (.2جدول )یکنواختی تفاوت معنی داری ندارد  و غنا در زیر اشکوب بیشتر است وعلفی مشخص کرد که تنوع 

 
 و فضای باز علفی  (Rhamnus pallasii)تنگرس ای در زیر اشکوبهای تنوع و غنای گونهشاخص - 5جدول 

 

 
 

 

  

 
 

 

 

 

 p مقدار t مقدار فضای باز زیر اشکوب هاشاخص

 00۸/0 12/2* 22/1 2۰/1 تنوع سیمپسون

 22/0 ۰2/0 21/1 ۸2/1 تنوع شانون

 001/0 31/4* 22/1 4۸/2 ماگالفغنای 

 02/0 -۰/1 1۸/1 23/1 غنای منهینیک

 2۸/0 -22/0 ۰2/0 ۰2/0 یکنواختی
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 :بحث و نتیجه گیری
در هر یک از مناطق زیر اشکوب درختچه تنگرس . وجود دارد گیاهی گونه 34 مطالعه، مورد منطقه در که داد نشان این پژوهش نتایج

(Rhamnus pallasii)  خانواده .دارد تعلق خانواده 14 به گونه گیاهی شناسایی شد که 24و  42و فضای باز علفی به ترتیب 

Poaceae فرم درصد بیشترین چندساله برگان پهن و زیستی شکل ترینفراوان هایپتوفیترکهمی گیاهی، هایگونه سهم بیشترین 

و غنا در زیر اشکوب درختچه تنگرس  تنوعنتایج نشان داد که  .انداختصاص دادهگیاهی این منطقه به خود  پوشش ترکیب در را رویشی
اما یکنواختی اختالف . و فضای باز مشاهده گردید اشکوباز لحاظ آماری اختالف معنی داری بین زیر  بیشتر از فضای باز علفی است و

( 2014)و  (1424)خسروی مشیری و همکاران این نتایج با دستاوردهای .معنی داری در دو منطقه زیر اشکوب و فضای باز نشان نداد
Caviers et al  ( 2001)مطابقت دارد اما با تحقیقات، et al Chiarucci  که در جنگل های توسکای ایتالیا به منظور تعیین تنوع در زیر

ای در زیر اشکوب درختی دارای حداقل آنان بیان نمودند که تنوع و غنای گونه. اشکوب درختی و علفی کف جنگل انجام شد، مغایرت دارد
های زیر اشکوب نسبت به فضای باز علفی نههای حاصل از این پژوهش نشان داد که درختچه تنگرس سبب حمایت از گویافته. باشدمی
آنها نیز طی مطالعات خود بیان . مطابقت دارد Smit et al (2010)و et al  Brooker  (2006)این نتایج با دستاوردهای. شودمی

 نشان مطالعات از برخی نتایج. است  شده مختلف چراهای شدت در خوش خوراک هایگونه از حمایت سبب خاردار هایبوتهکردند که 

 زیر به بیشتری گیاهان دام، چرای شدت افزایش با که طوری به کند،می تغییر هابوته مثبت اثرات متفاوت، چراهای شدت در که داد

 از برخی در وجود این با. (Berg et al، 2012و  et al Brooker، 2003) مانندمی مصون دام چرای از و برده پناه هابوته اشکوب

 نهایت در و زیراشکوب گیاهان بر ایبوته گیاهان مثبت اثرات کاهش موجب هادام حد از بیش چرای که است شده مشخص مطالعات

 که هاییسال ها درتعداد پایه  Smit et al, 2010)و  Vandenberghe et al, 2009) است شده مراتع از هاگونه این حذف

 این بر عالوه .است یافته کاهش خوراک خوش گیاهان بر آنها مثبت اثرات و شده کم بوده خوران علف شدید چرای تحت اکوسیستم

 حالت هابوته چرا، تکّرر اثر در بنابراین شوند، چرا نیز قبل هایسال به مربوط هایساقه تا شودمی موجب هابوته بر دام شدید چرای

 در مهمی بسیار نقش مرتع ایدرختچه گیاهان مجموع در(.  Cipriotti and Aguiar, 2011)گیرند  می خود به متراکم و فشرده

این امر اثر  .شدند دام چرای تحت زیراشکوب تنوع گیاهان حفظ موجب زیستی یک پناهگاه عنوان به و اندداشته منطقه عملکرد حفظ
 . نمایدهای خوشخوراک اثبات میمثبت تنگرس را در جهت حفظ گونه
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