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هـاي طبیعـی،    زیسـتگاه  تخریـب اي است که با  هاي طبیعی، وابسته به غنا و تنوع گونه پایداري و سالمت اکوسیستم:هدف 

وتنـوع پوشـش    یـب ترک ییراتتغ یینتعتحقیق این هدف از انجام.یابد اي کاهش می تنوع بیولوژیکی و به تبع آن، غناي گونه

  .بوددره خاك در داخل وخارج قرق شغال يو پارامترها یاهیگ

شش مکان  سپس. انتخاب شد یننمشهرستان همحدوده قرق شغال دربراي انجام این تحقیق :شناسی پژوهش روش

در هر مکان سه ترانسکت  .بودندانتخاب شد که سه مکان در داخل قرق و سه مکان خارج از محدوده قرق  يبردار نمونه

 یدتول یرنظ ییدر هر پالت پارامترهاسپس .هر ترانسکت ده پالت یک متر مربع مستقر شد امتداد عمود بر جهت شیب و در

افزار  غنا، یکنواختی و تنوع از نرم  هاي محاسبه شاخص براي. شد ثبتها درصد تاج پوشش و تراکم گونه یشی،هر فرم رو

PAST  از آزمون  بررسی تاثیر قرق بر فاکتورهاي مورد مطالعهو برايt استفاده شدجفتی.  

و کـل اخـتالف    یپهن برگـان علفـ   یان،گندم ین و درصد پوشش تاجیسطح زم یهاول یدتول یانگینم یسهمقا یجنتا:ها یافته

هـا نیـز در    تـک گونـه  چنین تراکم و پوشش تاجی تک هم. مناطق داخل قرق با مناطق تحت چرا را نشان داد ینب دار یمعن

. FargariavescaLو  cracca.CarexorbicularisBoott, Viciaگونـه داخل و خارج قرق بررسـی شـد کـه سـه     

ها با توجه به فرم رویشی و دوره زندگی نیـز نشـانگر    نتایج بررسی گونه. ترین اختالف را در داخل و خارج قرق داشتندبیش

از خارج قـرق   تر یشب داريیطور معنغنا در داخل قرق به یج،بر اساس نتا. داري رابطه در قرق و شرایط تحت چرا بود معنی

قرق و خارج قرق نشان نداد  یتدو وضع ینرا ب داري یبر اساس شاخص شانون تفاوت معن یکنواختی). p>05/0(است  بوده 

)05/0>p .(خاك نیز در داخل و خـارج  پارامترهاي  .از خارج قرق بود تر یشداخل قرق ب رد داري یطور معن به يا تنوع گونه

  .دار نشان داد قرار گرفت که رابطه معنیقرق مورد آزمون 

و  یاز تنـوع زیسـت   يا بخش عمـده  يا تنوع گونه ینکهبه ا یتدر مراتع و با عنا يا تنوع گونه یتبا توجه به اهم:گیري نتیجه

 یحفاظت، ارزیاب يبرا يا تنوع گونه یريگ باشد، اندازهیم ها یستمدر اکوس ییراتدهندة تغ نشان يترین پارامترهااز مهم ییک

  .است يضرور مدیریتیمناسب  يو اتخاذ راهکارها یاهیو پایش پوشش گ

  ، نمینمراتع شغال دره، شاخص تنوع شانونپوشش تاجی، تراکم، :هاي کلیدي واژه
  



  مقدمه- 1-1

مرتع، یک اکوسیستم طبیعی است که در برگیرندة منابع عظیمی از ذخایر ژنتیکی و تنوعی از 

این گوناگونی زیستی، متضمن پایداري مرتع در مقابل عوامل هاي گیاهی است که همواره  گونه

اند و  حدود نیمی از اراضی جهان را مراتع به خود اختصاص داده. متغیر محیطی و زیستی است

و   یازد(شود یترین عوامل استفاده از این اراضی در سراسر جهان محسوب م از مهم دام يچرا

  ). 2008؛ هوستد ، 2007همکاران، 

طور مستقیم، تحت تأثیر  به یمرتع هاي و اکولوژیکی موجود در اکوسیستم زیستی عتنو

هاي گیاهی آن قرار دارد که عالوه بر زنجیره غذایی اصلی،  هاي رویشی و تنوع گونه ویژگی

سالمی و همکاران، (نماید  این اکوسیستم را تضمین می یداريعنوان سپر حفاظتی، همواره پا به

هاي مرتعی، در گرو مدیریت بر اساس توسعه کمی و  از اکوسیستم انبهج حفاظت همه). 1386

با ). 1386سالمی و همکاران، (هاي بومی در این اجتماع است  تعداد گونه ترین یشنگهداري ب

هاي گیاهی و جانوري و در نتیجه کاهش  ها، انقراض گونه تخریب مراتع و کاهش مساحت آن

باشد،  تر یشب یستماي در یک اکوس ش است و هر چه تنوع گونهیدر دنیا در حال افزا یستیز تنوع 

شود و در نتیجه محیط پایدارتر  تر می هاي حیاتی پیچیده تر و شبکه اي طوالنی هاي تغذیه زنجیره

از طرف ). 1388و همکاران،  ياجتهاد(دد گر برخوردار می تري یشو از شرایط خود تنظیمی ب

هاي رویشی و  طور مستقیم تحت تأثیر ویژگی مرتع، به تمموجود در اکوسیس یستیز تنوع یگرد

هاي گیاهی آن قرار دارد که همواره متضمن پایداري این اکوسیستم در مقابل عوامل  تنوع گونه

هاي  جانبه از اکوسیستم ظت همهحفا ینبنابرا). 2000کان،  مک(متغیر محیطی و زیستی است 

این امر . ها است اي موجود در آن از تنوع گونه هداريمرتعی، مستلزم مدیریت بر مبناي حفظ و نگ

در این راستا، آگاهی از فشارهاي . شود اي محقق می گیري و پایش تنوع گونه با شناخت، اندازه

ها و در نتیجه کاهش تنوع  ها، بیوم محیطی مخرب بر اکوسیستم که باعث تخریب زیستگاه

بر عرصۀ مرتع که باعث کاهش تنوع و از  مخربیکی از فشارهاي . شود، ضروري است اي می گونه

طور  تواند به چراي مفرط دام می. چراي مفرط دام است شود، یگیاهی م يهابین رفتن گونه

هاي تحت چرا،  سیستمداري، ساختار، قابلیت تولید، تنوع و قدرت رقابت گیاهان را در اکو معنی

خوشخوراك و حساس  يها حذف گونه اعثو ب) 2007، و هوبز یر؛ مان2005فرانک ، (تغییر دهد 

  ).2010و همکاران،   یمبواه(شود  به چرا 

هاي مناسب، براي احیاي پوشش گیاهی در مراتع تخریب شده، اعمال قرق  ه از شیو یکی

هاي  ي گیاهی، پوشش تاجی، فراوانی گونهها قرق، باعث تغییر در تعداد گونه. باشد می

ترکیب  ، بهبودسالهدراوانی گیاهان یکساله و چناي، پوشش سطح زمین، ف خوشخوراك و علوفه

معنی جلوگیري از ورود  قرق به ). 1388یروانی،و ا یريبص(شود  تولید علوفه میافزایش اي و  گونه
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هاي آبخیزداري،  اي حفاظت از سازهطور موقت، بر دام به عرصه مرتعی است و ممکن است به

دادن فرصت براي تکمیل دوره رویش گیاهان  گیاهان وعملیات بیولوژیک، کمک به استقرار 

طور  قرق به ینچنهم. گیرد در یک سیستم چرایی صورت  حتمنظور استرا استفاده شود و یا به

ها مد نظر  نی گونهو مطالعه روند توالی و جایگزی یهاي تحقیقات دائم براي احداث سایت

توان، وضعیت مرتع را بهبود  بنابراین با اعمال قرق، می). 1387و همکاران،  يمهدو(گیرد یقرارم

عنوان بهترین  کارشناسان، قرق را به یبرخ. بخشید و ظرفیت مرتع را به مرور زمان افزایش داد

دانند که براي  ترین روشی می را ساده روش مدیریت در اصالح و احیاء مراتع، معرفی کرده و آن

ورود دام ممکن است  یتمحدود یجادا. گیرد ارتقاء درجه وضعیت مراتع، مورد استفاده قرار می

 یبیدر مراتع تخر یاهیحفاظت از تنوع گ و یاهیپوشش گ یاحیاءبرا یدارپا یدمف یریتابزار مد یک

  ).2015و همکاران،   یلیالرو(مناطق خشک باشد 

 یـین حسـاس و شـکننده، تع   یطشـرا  یـل دل به خشک، یمهمناطق خشک و ن هاي یستماکوس در

پـراکنش  . برخـوردار اسـت   اي یـژه و یتاز اهم يا ها و تنوع گونه سهم عوامل موثر بر پراکنش گونه

 یرتحت تأث یایی،و جهات جغراف یبمانند قرق، ش یاري،بس یریتیعوامل مد یلهوس به یاهیجوامع گ

هاي طبیعی وابسته بـه غنـا و    پایداري و سالمت اکوسیستم). 2003و همکاران،  یول(د گیر یقرار م

اي  هاي طبیعی، تنوع بیولوژیکی و به تبع آن غنـاي گونـه   اي است که با انهدام زیستگاه تنوع گونه

مطالعه اختالف خصوصیات پوشش گیاهی و خاك مراتع، تحت ). 1379مصداقی، (د یاب کاهش می

اي برخـوردار   هاي مرتعـی از اهمیـت ویـژه    در بهبود وضعیت مدیریتی رویشگاه چراشرایط قرق و 

منظور بررسـی   باشند که به هاي مطالعاتی می بنابراین بهترین مناطق بررسی تاثیر قرق، قرق. است

از . اسـت  شـده   یريدام و حیات وحش از آن جلوگ يی در دراز مدت از چراتغییرات پوشش گیاه

تـوان بـه شناسـائی     گیرنـد مـی   ها مورد مطالعه قرار می در محدوده این قرق کهترین مواردي  مهم

خـواران وحشـی بـر     هاي گیاهی موجود و تهیه لیست فلور منطقه، اثرات چراي دام یـا علـف   گونه

بر روي پوشش گیاهی، اثر عوامل محیطی و طبیعـی بـر پوشـش     پوشش گیاهی، اثرات حذف چرا

وضعیت، گرایش، تولید و ترکیب پوشش گیـاهی در طـول زمـان     ،گیاهی و مطالعه تغییرات توالی

شناخت روابـط بـین عوامـل مـدیریتی، محیطـی و تنـوع گیاهـان در        ). 1377مقدم، (اشاره نمود 

هـاي   ها در مدیریت اصالح و توسـعه اکوسیسـتم  تا این یافته شود یهاي مرتعی باعث م اکوسیستم

و  یـب ترک یسـه و مقا یبررسـ  یـق تحق یناز ا یاصل دفه ینبنابرا. یردمرتعی مورد استفاده قرار گ

  .است یلاستان اردب ین،در مراتع داخل و خارج قرق شغال دره نم يا تنوع گونه

  

ضرورت تحقیق- 1-2

اي است که با انهدام  به غنا و تنوع گونههاي طبیعی، وابسته  پایداري و سالمت اکوسیستم



مقدمه و اهداف

مصداقی و (یابد  اي کاهش می هاي طبیعی، تنوع بیولوژیکی و به تبع آن، غناي گونه زیستگاه

هاي اصالح مراتع در بهبود وضعیت مراتع موثر  عنوان یکی از روش قرق به). 1379غالمی، 

ذخایر ژنتیکی و جلوگیري از انقراض  ، اهداف دیگري، نظیر حفظ عالوه با احداث قرق به. باشد می

حفاظت . شوند هاي آموزشی و ترویجی و غیره دنبال می هاي توالی و تواتر، برنامه ها، بررسی گونه

اي  هاي مرتعی، مستلزم مدیریت بر مبناي حفظ و نگهداري از تنوع گونه جانبه از اکوسیستم همه

در این راستا آگاهی از . شود گیري محقق نمی هاست، این امر، جز با شناخت و اندازه موجود در آن

ها و در نتیجه کاهش  ها و بیوم که باعث تخریب زیستگاه فشارهاي محیطی مخرب بر اکوسیستم

یکی از فشارهاي مخرب فیزیکی بر عرصه مرتع که باعث . گردد، ضروري است اي می تنوع گونه

چراي دام . باشد چراي مفرط دام میگردد،  کاهش تنوع و از بین رفتن عناصر گیاهی حساس می

هاي کلید و ضروري که ضامن پایداري و کارکرد  از هر نوع که باشد با تغییر در فراوانی گونه

مهندسین مشاور پایداري (دهد  ها را تحت تأثیر قرار می ها هستند، این اکوسیستم اکوسیستم

و پارامترهاي خاك در مراتع اي  در این تحقیق ترکیب و تنوع گونه). 1384طبیعت و منابع، 

چنین با توجه به اینکه این منطقه در هم. گیرد دره مورد مقایسه قرار می داخل و خارج قرق شغال

شود که با تأثیر هاي فندقلو قرار دارد و فشار دام منجر به تخریب مراتع می حاشیه اراضی جنگل

چنین با ی در منطقه شود و همتواند موجب کاهش اراضی جنگلبر تغییرات کاربري اراضی می

تغییر وضعیت اشتغال در منطقه تأثیرات اقتصادي اجتماعی از قبیل مهاجرت به شهرهاي بزرگ 

  .را در پی داشته باشد، انجام این تحقیق ضروري است

  

    هاي تحقیق سوال- 1-3

  دره باهم متفاوت است؟ در مراتع داخل وخارج قرق شغال يا وتنوع گونه یبترک یاآ)1

  دارد؟ داري یخاك در مراتع داخل وخارج قرق شغال دره با هم تفاوت معن يپارامترها یاآ)2

    

فرضیه تحقیق- 1-4

متفاوت دره  خاك در مراتع داخل وخارج قرق شغال يو پارامترها یاهیگ هايوتنوع گونه یبترک

  .است
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هدف تحقیق- 1-5

تعیین تغییرات ترکیب وتنوع پوشش گیاهی و پارامترهاي خاك در داخل وخارج قرق 

  دره شغال

  

تعاریف و مفاهیم- 1-6

تنوع زیستی-1- 1-6

ها  هاي اکولوژیکی و تنوع ژنتیکی کلیه گونه زیستی، عبارت از تنوع شکل زندگی، فرایند تنوع

. باشد ادامه حیات موجودات زنده میمنظور  هاي مختلف و ساختار اکوسیستم به در دوره

ها  ترینپارامترهاینشان دهندةتغییرات اکوسیستمایازتنوعزیستیویکیاز مهم ایبخشعمده تنوعگونه

تر  اي بیش در یک اکوسیستم، هر چه تنوع گونه). 1391قهساره اردستانی و همکاران، (است 

تر است، در نتیجه، محیط پایدارتر  ههاي زیستی پیچید تر و شبکه هاي غذایی طوالنی باشد، زنجیره

زیستی، اصطالحی  تنوع). 1391ییالقی، (باشد  تري برخوردار می و از شرایط خودتنظیمی بیش

  ). 1388اجتهادي و همکاران، (کلی براي نشان دادن درجه تنوع است 

  

سطوح تنوع زیستی-2- 1-6

هاي گرفته و به تنوع ژن رترین سطح نظام سلسله مراتبی قراتنوع ژنتیکی در پایین) لفا

ایسطح  تنوع گونه) ب). 1388اجتهادي و همکاران، (کند درون یک گونه یا یک جمعیت اشاره می

پردازد  ها در نواحی خاص میزیستی است و به بررسی تنوع گونهمیانه نظام سلسله مراتبی تنوع

  ).1388اجتهادي و همکاران، (

  

ارتباط قرق و تنوع زیستی-3- 1-6

هاي خوشخوراك انجام شده  زیستی گونه تحقیقات زیادي در مورد تأثیر قرق بر افزایش تنوع

هاي  سال قرق 19در مطالعه تغییرات پوشش گیاهی پس از ) 1388(بصیریوایروانی. است 

آزمایشی در منطقه زاگرس مرکزي به این نتیجه رسیدند که قرقباعث 

اي،پوششسطحزمین،  هایخوشخوراکوعلوفه انی گونههایگیاهی،پوششتاجی،فراو تغییردرتعدادگونه

) 1381(اجتهادي و همکاران . شودایوتولید علوفهمی فراوانیگیاهانیکسالهوچندساله،ترکیبگونه
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اي در دو رویشگاه مرتعی با مدیریت چراي متفاوت در حوزه آبخیز  هاي عددي تنوع گونه شاخص

یدند که رویشگاه قرق، داراي غنا، یکنواختی سد طرق مشهد را مطالعه کردند و به این نتیجه رس

هاي  در رویشگاه تحت چرا، بعضی گونه. تري نسبت به رویشگاه تحت چراست و تنوع بیش

در مطالعه مشابه . اند شدهتر بوده و یا حذف اي، داراي فراوانی کم خوشخوراك و با ارزش علوفه

اي در دو سایت مرتعی قرق و  گونهدر بررسی و مقایسه تنوع ) 1386(دیگري سالمی و همکاران

هاي عددي  تحت چرا در منطقه کهنه الشک نوشهر، به این نتیجه رسیدند که تمامی شاخص

در )1388(اجتهادي و همکاران. باشد تر از عرصه تحت چرا می اي در عرصه قرق بیش تنوع گونه

افزایش  کاهش جرم مخصوص ظاهري،گزارش دادند استپی بهار کیش قوچان  مراتع نیمه

پذیري خاك از  الشبرگ و درصد کربن آلی، افزایش حاصلخیزي خاك، کاهش ضریب فرسایش

در مطالعه احیاء ) 2012(و ولدکامپ  یامکور. نتایج مثبت عملیات قرق بر پوشش گیاهی است

ق تنوع و قربه این نتیجه رسیدند که مرتع  مراتع اتیوپی گیاهان بومی پس از استقرار قرق

در  )2012(1یورك.ا داشتتحت چرتري نسبت به مناطق ي و در نتیجه پایداري بیشا گونهيغنا

هاي چراکننده از طرق مختلف قادرند بر روي ترکیب فلوریستیکی و  دام تحقیق خود نشان داد

در مطالعه . گذار باشند که بستگی به نوع دام، شدت چرا و نوع گیاهان دارد  تنوع گونه اي تأثیر

اثرات چراي باز و چراي بسته بر ترکیب فلورستیک و تنوع در ) 2015(و همکاران یلیالروودیگر 

غرب عربستان سعودي بررسی و به این نتیجه رسیدند که در مراتع در اکوسیستم طبیعی یک 

  .زیستی کاهش یافته است تحت چرا نسبت به مراتع قرق تنوع

  

  واختی و تنوعهاي غنا، یکن انواع شاخص-1-7

طوروسیعدر مطالعاتپوشش گیاهی  تنوعگیاهیبه

هایمهمدرتعییننقشمدیریتیوبررسیوضعیتاکوسیستم،م عنوانیکیازشاخص محیطیبههایزیست وارزیابی

هاي چرایی،  گذاري وسیستم مدیریتچرایدام،شدتدام.گیرد ورداستفادهقرارمی

رپایداریجوامع درتنوعگیاهی،فراوانینسبی،تفاوتدراشکالرویشیو در نهایتب

توان می ،گیري تنوعبا اندازه). 2004و همکاران،  2کارن(کند  مرتعیوعملکرداکوسیستمنمودپیدامی

هاي مدیریتی الزم سی کرد و با تاکید بر پویایی اکوسیستم توصیهرها را در محیط برتوزیع گونه

تعداد که مولفه اول مربوطبه  ،باشدمی م پیوستهه مولفه به وترکیبی از د ،این معیار.را ارائه نمود

، مصداقی(شود اي اطالق میبه آن غناي گونه بوده وبرداري هاي حاضردر واحد نمونهگونه

شودها در طبیعت مربوط میدومین مولفه، یکنواختی است که به توزیع افراد گونه). 1383

                                                                                                                        
1-York
1- Karen
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وشش گیاهی تلقی ترکیب دو مفهوم غنا و یکنواختی تحت عنوان نا همگنی پ). 1994، 1برور(

منظور ارزیابی تنوع و مقایسه تاثیر قرق در حفاظت زیستی و یا  به). 1999، 2کربز(است  شده 

هاي مختلف غنا، یکنواختی و تنوع استفاده  برداري، از شاخص تغییر تنوع بر اساس فشار بهره

  .گردد می

  

هاي غنا شاخص-1-7-1

ه امکان شمارش کامل تعداد گونه وجود بعضی از اجتماعات گیاهی به قدري ساده هستند ک

ها در  شمارش کامل گونه. اي است آورد غناي گونه ترین روش بر ترین و ساده دارد و این قدیمی

در . پذیر است، ولی در نواحی گرمسیري، غیرممکن است اجتماعات نواحی معتدل و قطبی امکان

تري نیز خواهد  باشد، تنوع بیش تري گونه داشته اي که تعداد بیش مقایسه دو جامعه، جامعه

  ).1391بخشی خانیکی، (داشت 

  

3مارگالف شاخص-1-7-2

واحد  ها، که به اندازهها و تعداد کل افراد در مورد تمام گونهبه تعداد کل گونه این شاخص

آوري تمام ها باید اقدام به جمعدراستفاده از این شاخص. است،بستگی داردبرداري وابستهنمونه

توان همیشه مطمئن بود که حجم نمونه ولی نمی. یکسان کرد دازهها در حجم نمونه با انگونه

ها را شناسایی و گزارش ي جوامع، تمام گونهممکن است تا بتوان در همهیکسان است و غالباً غیر

  ). 1388اجتهادي و همکاران، (کرد  

1-1                

.است ها در نمونه تعداد کل گونه: Nونه، تعداد گ: Sغناي گونه، :Rکه درآن

  

  

  4شاخص منهینیک-1-7-3

ها کـه   ها و تعداد کل افراد تمام گونه این شاخص نیز مانند شاخص مارگالف به تعداد کل گونه

  .)1388اجتهادي و همکاران، (برداري وابسته است، بستگی دارد به اندازه واحد نمونه

                                                                                                                        
2- Brower
3- Kerbs
4-Margalof index
1-Menhinick index
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1 -2  

  

  هاي تنوع شاخص-1-8

تـري   وینر، توانایی بـیش  -هاي مختلف تنوع، شاخص تنوع سیمپسون و شانون شاخصدر بین 

  : هاي تنوع عبارتند از ترین شاخصمهم). 1985کربز، ( اي دارد  براي تشخیص تنوع گونه

  

1شاخص سیمپسون-1-8-1

تري  گیرد و از حساسیت بیش هاي غالب قرار می شاخص سیمپسون، تحت تاثیر فراوانی گونه

تر در  هاي فراوان تري به گونههاي نادر، وزن بیش دلیل اینکه در مقایسه با گونه به. برخوردار است

هاي نادر در  از طرفی، چون گونه. هاست دهد و منعکس کننده چیرگی گونه پوشش گیاهی می

هاي مختلف،  کنند، بعید است که ارزش عددي این شاخص در نمونه هاي مختلف، تغییر می مکان

تعیین . شود باشد و این ویژگی از مزایاي شاخص سیمپسون، محسوب می ییرات زیادي داشته تغ

اجتهادي و همکاران، (صورت فرمول زیر استهاي با استفاده از شاخص سیمپسون ب تنوع گونه

1388(.  

1 -3 2)(11 piD

تعداد = S، نمونهدر Iنسبت افراد = Pi، ارزش عددي شاخص سیمپسون= (D-1):که در آن

  .است کل گونه در نمونه

  

  

  2وینر -شاخص شانون-1-8-2

 1949اي است که در سال  گیري تنوع گونه ترین شاخص اندازه وینر متداول - شاخص شانون

هاي  تر باشد، نمونه چه ترکیب، متغیر هر. دهد پذیري یا حرکت جامعه را نشان می معرفی و تغییر

                                                                                                                        
2 Simpson index
1 Shanon Winer index
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کند و دامنه  مقدار شاخص سیمپسون، بین صفر و یک تغییر می. تر خواهد بود پذیر آن نیز تغییر

 شدهاي، فقط از یک گونه تشکیل  اگر جامعه. است 5/4وینر بین صفر و  -رات شاخص شانونتغیی

یکنواخت باشد، مقدار  ها، کامالً باشد، مقدار این شاخص، صفر و در شرایطی که توزیع وفور گونه

  . )1388اجتهادي و همکاران، (آن، حداکثر خواهد بود

  .وینر به صورت فرمول زیر است شانوناي با استفاده از شاخص  تعیین تنوع گونه

1-4    

  

ام بر حسب نسبتی از کل Iگونه نسبت افراد یا =  P1، شاخص تنوع شانون= 'H:که در آن

nلگاریتم در پایه = Ln، تعداد گونه= S، پوشش

  

1شاخص بریلوئین-1-8-3

هاي نادر حساس بوده و در محاسبه آن از هر  بریلوئین، همانند شاخص شانون به گونهشاخص 

شاخص . کند تجاوز می 5/4ندرت از  مقدار عددي آن، به. توان استفاده کرد پایه لگاریتمی، می

این شاخص، بهتر از شاخص شانون، توانایی . کند بریلوئین، در اثر تغییر فراوانی افراد، تغییر می

عنوان به 1958این شاخص، توسط مارگالوف در سال . تنوع جوامع مختلف را دارد تفکیک

اجتهادي و (است  گیري تنوع، پیشنهاد شد که با استفاده از فرمول زیر قابل محاسبه خص اندازهشا

  . )1388همکاران، 

1-5
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  .است امiتعداد گونه : niاندازه جمعیت، : Nشاخص تنوع بریلیون، : H:که در آن

  

گیري یکنواختی اندازه-1-9

هرچه توزیع . دهدها را نشان می شاخص یکنواختی، نحوه پراکنش و توزیع جمعیت افراد گونه

تر  میزان پایداري و ثبات بیش) ها، یکسان باشدتعداد افراد یا وفورگونه(تر باشد  ها یکنواخت گونه

  .خواهد بودتر  زیستی بیش بوده، در نتیجه تنوع

  

تشریح خصوصیات و عوامل مورد بررسی-1-10

                                                                                                                        
2- Brillouin

1

1

1' pLnpH
S

i
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خصوصیات پوشش گیاهی-1-10-1

پوشش گیاهی مناطق مختلف . نامند طور کلی گیاهان سطح زمین را پوشش گیاهی می به

خصوص گیاهان  پوشش گیاهی مناسب، به. متفاوت استشرایط آب و هوایی آن محل  تحت تأثیر

هاي سطحی  صورت جریان له براي جلوگیري از هدر رفتن آب بهخانواده گندمیان، بهترین وسی

تاج پوشش، عبارت است از تصویر . تواند جریان آب در سطح خاك را به حداقل برساند بوده و می

صورت بخش یا درصدي از یک  عمودي سطح تاج یا شاخ و برگ گیاه بر روي سطح زمین که به

بسیاري از محققان، پوشش را بهترین معیار ). 1989، 1بونهام(شود  سطح مشخص، بیان می

گیري براي تعیین روند توالی، گرایش ناشی از اعمال یک تیمار یا مدیریت خاص یا سایر  اندازه

  ).1954، 2براون(دانند و به آن توجهی خاص دارند  تغییرات اکوسیستمی می

گیاهان از دید مطالعه . هاي مورد نظر، متفاوت است مطالعه پوشش گیاهی بسته به هدف

هاي کمی و  ها ضروري است از جنبه هاي مدیریت مراتع، انجام آن مطالعات کاربردي که در برنامه

  .باشد گیرد که در این تحقیق، صرفاً، جنبه کمی آن مد نظر می کیفی مورد مطالعه قرار می

خصوصیات کمی پوشش-1-10-1-1

تراکم، وزن، حجم، بسامد یا فراوانی،  در مطالعات کمی گیاهان، مواردي چون پوشش،

  .الشبرگ، سنگ و سنگریزه و خاك لخت مورد توجه هستند

  پوشش) الف

هاي هوایی گیاهی پوشیده شده و آن را از  عبارت است از سطحی از زمین که توسط اندام

ی پوشش، تنها پارامتري است که به مقیاس بسیار وسیع، مورد ارزیاب. کند ضربات باران حفظ می

مقدم، (باشد  پوشش سطح زمین شامل گیاه، الشبرگ و سنگ و سنگریزه می. گیرد قرار می

1384.(  

  تراکم) ب

تواند بر مبناي  تراکم یا انبوهی عبارت است از تعداد افراد یک گونه در واحد سطح که می

در مورد  مطالعه تراکم. گیري شود اي اندازه شمارش تعداد افراد یک گونه در پالت یا روش فاصله

  ).1384مقدم، (دهد  مانند، نتیجه بهتري ارائه می اي و کالف اي، بوته گیاهان درختچه

  فراوانی) پ

گیري و فقط بر مبناي  فراوانی، عبارت است از حضور یک گونه گیاهی در سطح پالت اندازه

                                                                                                                        
1- Bonham
2- Brown
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مشخص حضور و یا عدم حضور یک گونه در سطح پالت مورد مطالعه، بدون توجه به تعداد افراد 

  ).1384مقدم، (شود  می

  الشبرگ) ت

. نامند هاي ریخته شده حاصل از شاخ و برگ گیاهان بر روي سطح زمین را الشبرگ می الشه

عنوان سطح پوشش بوده ودر  شوند که به خار و خاشاك نیز جزء الشبرگ گیاهی، محسوب می

  ).1384مقدم، (نمایند  حفاظت خاك و آب نقش ایفاء می

  زهسنگ وسنگری) ث

یکی ) میلی متر 3-20اجزاء به قطر (و سنگریزه ) متر سانتی 2تر از  اجزاء با قطر بیش(سنگ 

مانند الشبرگ گیاهی در حفاظت  شوند که  دیگر از اجزاي پوشش سطح زمین، محسوب می

  ).1384مقدم، (شوند  خاك، نقش دارند و باعث کاهش رواناب و فرسایش درسطح خاك می

  خاك لخت) ج

شود که در اثر تخریب پوشش گیاهی، عاري از  سطحی از زمین محسوب می خاك لخت،

هرزآب شده و در افزایش میزان فرسایش و  ایجادپوشش شده و در اثر وقوع یک بارندگی، باعث 

  ).1384مقدم، (کند  رسوب، نقش ایفاء می

  

خصوصیات خاك-1-10-2

  بافت خاك) الف

گویند که حاکی از ریزي و درشتی خاك  خاك میاندازه نسبی ذرات خاك را اصطالحاً بافت 

باشند  ریزه می عبارت دیگر مقدار نسبی شن، سیلت و رس که ذرات کوچکتر از سنگ به. باشد می

هاي سبک،  خاك. دهند متر کوچکتر است بافت خاك را تشکیل میمیلی 2و قطرشان از 

کشی  ها زه در این خاك. دهد تر وزن خاك را شن تشکیل می ها بیش هایی هستند که در آن خاك

سرعت از  خشکی، رطوبت خود را به با پیدایش یک دورهگیرد و  طور طبیعی صورت می آزادانه و به

  ).1389تبار،  نیشابوري و ریحانی(گیرند  قرار میدست داده و در معرض فرسایش بادي 

رطوبت قابل . ها زیاد است رس بوده و چسبندگی آن% 28هاي سنگین داراي بیش از  خاك

. تر بوده و زهکشی آن نیز دشوارتر است هاي دیگر بیش ها از کلّیه خاك گیاه در این خاك استفاده

ه و بروز خشکی هوا در عملکرد گیاه چندان ماند ها به مدت طوالنی مرطوب باقی لذا این خاك

هاي شنی را در حفظ آب و مواد غذایی و قابلیت  افزودن مواد آلی، قابلیت خاك.باشد مؤثر نمی

  .بخشد هاي سنگین را براي زهکشی بهتر و مقاومت در برابر فشردگی، بهبود می خاك
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  pH) ب

pHخصوصیت، اسیدي یا  این. باشد خاك عکس لگاریتم غلظت یون هیدروژن فعال می

هاي شیمیایی آب و خاك نقش مؤثري  دهد و در بسیاري از فرایند بودن محیط را نشان می بازي

عنوان راهنما در شیمیایی خاك بوده و ممکن است به وضعیت کننده خاك مشخصpH. دارد

هاي مختلف گیاهی و مرتعی مورد استفاده قرار گیرد  تعیین شایستگی خاك براي گونه

چنین این ویژگی خاك شاخصی از فرآیندهاي شیمیایی که هم). 1389تبار،  شابوري و ریحانینی(

بینی کمبودهاي احتمالی عناصر یا هنما جهت پیشپیوندد، بوده و یک را در خاك به وقوع می

  ).1999و همکاران، 1اسالتري(باشد  ها می سمیت آن

  )EC(خاك) شوري(هدایت الکتریکی ) پ

آید که اشاره به تجمع  حساب میرشد گیاهان به از عوامل محدودکننده ري خاك یکیشو

، که گاهی )عمدتاً سدیم و گاهی پتاسیم،کلسیم و منیزیم(هاي محلول در آب خاك دارد  نمک

توانند به شدت،  ها می این نمک. ها باشند ها و یا کربنات ها، سولفات صورت کلریدممکن است به

. زمین را تحت تأثیر قرار داده و فرسایش خاك را افزایش دهند رشد گیاهی و استفاده از

  ).1389تبار،  نیشابوري و ریحانی(باشد  صورت می ها بر اساس شوري به این بندي خاك طبقه

ها تأثیر شوري ناچیز و قابـل صـرف    در این خاك): >μs/cm2EC(شور  هاي غیر خاك -الف

  .نظر کردن است

در ایـن حالـت عملکـرد گیاهـان حسـاس      ): μs/cm4<EC<2(هاي با شوري کم  خاك -ب

  .گیرد تحت تأثیر قرار می

هـا عملکـرد محصـوالت     در این خـاك ): μs/cm8<EC<4(هاي با شوري متوسط  خاك -ج

  .گیرد زیادي تأثیر قرار می

بخش  تنها گیاهان مقاوم عملکرد رضایت): μs/cm16<EC<8(هاي با شوري زیاد  خاك -د 

  .دارند

تنهـا گیاهـان بسـیار مقـاوم عملکـرد      ): <μs/cm16EC(زیـاد   با شوري خیلیهاي  خاك -ھ

  .بخشی دارند رضایت

  ماده آلی خاك) ت

ي بقایاي گیاهی و حیوانی است که بخشی از آن از پوسیدن مواد آلی  مواد آلی خاك مجموعه

                                                                                                                        
1- Slattery



  یندره نم خاك در داخل و خارج قرق شغال يو پارامترها یاهیوتنوع گ یبترک ییراتتغ یابیارز  28

منبع بقایاي گیاهان و حیوانات یک . شود و بخش دیگر آن از سنتز مواد آلی جدید تشکیل می

شدن  بالفاصله پس از اضافه. کنند هاي خاك فراهم می عالی غذا و انرژي براي میکروارگانیسم

ها شروع به تجزیه این مواد و استفاده از آن به  بقایاي گیاهی و حیوانی به خاك میکروارگانیسم

دهاي منشاء طبیعی مواد آلی خاك، پسمان). 1383اوستان، (کنند  عنوان منبع انرژي و غذا می

عالوه بر این . تر از جانور است مراتب بیش گیاهی و جانوري بوده و در این مورد، نقش گیاه به

نیا،  حق(صورت مصنوعی و با کاربرد کودهاي آلی افزایش داد  توان به مقدار مواد آلی خاك را می

1370.(  

  پتاسیم) ج

و در عین حال مواد غذایی زمین، مواد معدنی موجود در گیاه  پتاسیم درصد بزرگی از پوسته

تر از میزان عناصر غذایی  میزان پتاسیم در خاك معموالً خیلی بیش. دهد خاك را تشکیل می

هاي پتاسیم به این قبیل  مصرف دیگر از جمله ازت و فسفر است، بنابراین اضافه کردن کود پر

یتی براي فعال کردن ظرف ترین کاتیون تک پتاسیم مناسب.گذارد خاکها اثري در رشد گیاهان نمی

هاي گیاهی است، چون عالوه بر اینکه غلظت آن در سلول و مقدار آن در طبیعت زیاد  آنزیم

  ).1382ساالردینی، (اي در داخل گیاه نیز دارد  العاده است، این کاتیون تحرك فوق

ون ها وجود دارد که پس از هوادیدگی به صورت ی ها عمدتاً در ساختمان کانی پتاسیم در خاك

یون پتاسیم سپس جذب نقاط تبادل کاتیونی . شود پتاسیم آزاد گردیده و وارد محلول خاك می

ها  هایی که رژیم رطوبتی آن در خاك. باشد خاك گردیده و بسهولت قابل استفاده گیاه می

. گرددتر است در صورت عدم آبشویی، پتاسیم قابل استفاده در خاك ذخیره می یوستیک و خشک

دادن یا افزایش کود  ا معموالً داراي واکنش خنثی تا قلیایی بوده و نیازي به آهکهاین خاك

که در مناطق مرطوب در اثر آبشویی، پتاسیم  درحالی. پتاسیم به منظور باالبردن محصول ندارند

قابل استفاده از خاك خارج گردیده و در نتیجه براي برداشت محصول متوسط تا زیاد باید کود 

هاي  باشد زیرا تعداد کانی هاي آلی کمبود پتاسیم شدید می در خاك. خاك اضافه نمودپتاسیم به 

  ).1382محمودي و حکیمیان، (حاوي پتاسیم در این خاکها بسیار کم است 

  فسفر) چ

باشد و نیاز به مصرف  در کشورهاي در حال توسعه آسیا می فقرفسفر یکی از عوامل  کمبود

علت وجود مقدار کافی پتاسیم در در ایران به. تر مشهود است یشهاي فسفري در این قاره ب کود

این عنصر از نظر اقتصاد تهیه مواد خام، ساخت و  ها از نظر فسفر، ها و فقر نسبی آن غالب خاك

ترین عنصر  فسفر بعد از ازت مهم. اي نسبت به سایر عناصر دارد واردات کود اهمیت فوق العاده

هاي  دهنده مواد متعددي است که در واکنش یکی از اجزاي تشکیلغذایی مورد نیاز گیاه و 

هاي گوناگونی وجود  این عنصر در خاك به شکل. بیوشیمیایی فتوسنتز و تنفس دخیل هستند
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گیري  هاي متعدد عصاره روش. ها واقعاً براي گیاهان قابل جذب هستند دارد و تنها بعضی از آن

گیرد  ر استخراج فسفر از خاك مورد استفاده قرار میسازي ظرفیت گیاهان د فسفر براي شبیه

هاي مرتعی به این علت  هاي سطحی خاك فسفر در الیه وفور). 1389تبار،  نیشابوري و ریحانی(

شدن  و پوسیده مرگکنند و پس از هاي مختلف خاك جذب می است که گیاهان، فسفر را از الیه

محمودي و حکیمیان، (کند  ها، مقدار زیادي فسفر در سطح خاك تجمع پیدا می آن هاي بافت

1382.(  

  

  



  

  قیتحق نهیشیو پ یمبان-2

  

  سابقه تحقیق-2-1

خارج از کشورتحقیقات انجام شده در -2-1-1

  اثرات چراي دام و تغییرات پوشش گیاهی-2-1-1-1

. است تحقیقات نسبتا زیادي در ارتباط با تاثیر چراي دام در تغییر پوشش گیاهی انجام گرفته 

طور موثر، باعث حذف  نشان داد که چرا، به) 1993(13طور مثالمطالعات دبروت و دوفریتاس به

هاي مقاوم،  شده و همچنین، رقابت را براي گونه) اي هاي صخره رستنی(هاي حساس به چرا  گونه

در بررسی اثرات چراي دام، روي دینامیک پوشش ) 1998(و همکاران  14الزرکا. برد از بین می

پذیري و پویا بودن جامعه  دارند تغییر غربی ایالت یوتا، اظهار می جوامع گیاهی مراتع بیابانی جنوب

) 1998(وهمکاران15گیلن. تر، تحت تاثیر چرا است تا اقلیم گیاهی مزبور، بیش

اي  تنوعوغنایگونههایمختلفچرارابرهاوشدتتأثیرسیستم

اي  گیاهانچمنیموردارزیابیقراردادندونتیجهگرفتندکهچرایشدیددامبهتغییردرترکیبگونه

اند که  گزارش کرده) 2000(و همکاران  16گیالسپی. شود وکاهشتنوعگیاهانخوشخوراکمنجرمی

ها با فشرده کردن  آن. دارانی مثل گاو در فشرده کردن خاك و تخریب گیاهان موثر هستند سم

خاك، پیوستگی منافذ بزرگ خاك را کاهش داده و مانع حرکت آب و هوا در طبقات خاك 

هاي داراي  ها را کاهش داده و درختان و بوته زنی برخی دانه این فرایند، توانایی جوانه. شوند می

در مطالعات خود به ) 2007( 17مانیر و هوبز. سازند اي ضعیف را با آسیب مواجه می سیستم ریشه

                                                                                                                        
1- Debrot&Defreitas
2- Alzerreca 
3- Gillen
4- Gilaspy
5- Manier & Hobbs



داري،ساختار،  طورمعنی تواندبه تیجه رسیدند که چرایمفرط داممیاین ن

ن وهمکارا18رازامو. هایتحتچرا،تغییردهد قابلیتتولید،تنوعوقدرترقابتگیاهانرادر اکوسیستم

ه اي رابط هایسنتیبشرباتنوعوغنایگونهاندکهبینشدتچرایداموفعالیتبیانکرده)2007(

 همچنین. هاحفظکردتوانتنوعوغنارادرایناکوسیستمهایبشردرحدمتعادلمیتیوجودداردوباحفظفعال

تخریب  و چراهاي خوشخوراکوحساسبه باعث حذفگونه مفرط راچرای )2010(و همکاران  19بواهیم

درمطالعهخوددرنواحیخشکجنوبتانزانیاگزارشکردندکه ) 2010(جدیوچایب . دانند مرتع می

. تیبرساختاروترکیبپوششگیاهی داردمدتتأثیرمثب حفاظتمرتعازچرایدامدراراضیخشکاستپیدرکوتاه

در مطالعه تاثیر قرق بر پوشش گیاهی و خصوصیات خاك در ) 2017(و همکاران   20قاسم

بلوچستان پاکستان به این تتیجه رسیدند که قرق، باعث بهبود پوشش گیاهی  منطقه زارهاي بوته

  .و افزایش مواد آلی خاك می شود

  

  عوامل محیطیاي و  ارتباط تنوع گونه-2-1-1-2

اي و حفاظت از آن یکی از مبـانی پایـه    هاي قبلی عنوان شد تنوع گونه گونه که در بخشهمان

هاي مرتعی بوده و تحقیقات نسبتا قابل توجهی در ایـن زمینـه انجـام گرفتـه      مدیریت اکوسیستم

میزان تنوع را در دو اکوسیستم تحت چرا و بدون ) 1994(21طور مثال تیلمان و داونینگ به. است

و  22علـی . تـر اسـت   چرا، مقایسه کردند و دریافتند که میزان تنوع در اکوسیستم بدون چرا، بـیش 

) تنش خشکی، بافت و شدت چـرا (اي را با عوامل محیطی  رابطه بین تنوع گونه) 2000(همکاران 

 340در طـول یـک ترانسـکت    ) ها ر یک از گونهتاج پوشش کل و ه(و خصوصیات پوشش گیاهی 

درصـد   9/52ایـن محققـان نشـان دادنـد کـه      . متري در منطقه بیابانی مصر بررسـی کردنـد   کیلو

. شـود  اي توسط خصوصیات تاج پوشش، رطوبت خاك و شدت چرا توجیه مـی  تغییرات تنوع گونه

خشک تانزانیـا اظهـار    تع نیمهاي مرا در بررسی اثرات چرا بر ترکیب و تنوع گونه) 2005(23هنریکز

داري وجـود دارد،   هاي چرایی مختلـف، تفـاوت معنـی    اي در مناطق با شدت داشت بین تنوع گونه

  نیز ) 2006(24ملیگو. دهد ترین فشار چرایی رخ می اي در پایین ترین تنوع گونه طوري که بیش به
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Abstract
Research Aim:Sustainability and the health of natural ecosystems are dependent 
on the richness and diversity of species that are reduced with the destruction 
of natural habitats, biological diversity and, consequently, the richness of 
species.The purpose of this study was to determine the variation of vegetation 
composition and diversity, and soil parameters inside and outside exclosure
ofShoghal Dare rangeland.
Research method:The sampling areas of the Shoghal Dare range included six 
sampling sites, three of which were located inside the exclosure area and three 
locations outside the exclosure. Three parallel transects and pripendiculare to 
slope established in each site and each site was including 10 one sequre meter 
plots. In each plot, parameters such as the production of each life forms, 
canopy cover percentage and species density were harvested. The PAST 
software was used to calculate richness, biodiversity, and t-test was used to 
determine the parameters of the inside and outside the exclosure.Also, the 
density and cnaopy cover of each species were examined in and out of the 
exclosure. 
Findings: The results of the comparison of the mean production and the 
percentage of canopy cover showed a significant difference between the two 
groups in and out of the exclosure.Three species of Carex orbicularis Boott 
L.Vicia cracca and Fargaria vesca L. had the most difference in both in and 
out of the incase.The results of studying the species according to the 
vegetative form and life cycle also showed a significant relationship between 
the two conditions of exclosure.Based on the results, density was significantly 
more offside than the outside of the exclosure (p<0.05).Diversity based on 
Shannon index did not show any significant difference between two status 
(p>0.05).Variation based on all three varieties used, the species diversity was 
significantly higher than the outside of the exclosure.Soil parameters were 
tested inside and outside the exclosure, which showed a significant 
relationship.
Conclusion:Regarding the importance of species diversity in rangelands, and 
considering that species diversity is a major part of biodiversity and one of the 
most important parameters of changes in ecosystems, measurement of species 
diversity is necessary for the conservation, assessment and monitoring of 
vegetation and the adoption of appropriate management actions.
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