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  دهیکچ

هاي مدیریت بر روي خصوصیات پوشش گیاهی و تنوع زیستی گیاهان اثرگذارند. در این تحقیق اثرات سه تیمار مدیریت ستراتژيانتخاب ا

شامل چراي مفرط، قرق و قرق همراه عملیات احیا بر روي خصوصیات گیاهی شامل پوشش تاجی، ترکیب و تنوع در مراتع ییالقی کیاسر 

شده آشیان پنج پالت تصادفی یک مترمربعی  متري در مرتع مستقر و در 50دیریت، سه ترانسکت تصادفی ساري مطالعه شد. در هر تیمار م

هاي تنوع، یکنواختی و غنا خوراکی ثبت گردید و شاخصهاي خوشها، معیارهاي درصد پوشش تاجی، ترکیب درصد کالسدر ترانسکت

هاي تنوع از تحلیل واریانس با زیرنمونه صوصیات پوشش گیاهی و شاخصمحاسبه شد. براي مقایسۀ اثرات تیمارهاي مختلف بر روي خ

کار بندي چندبعدي غیرمتریک بهبرابراستفاده شده براي تفسیر الگوي پراکنش ترکیب گیاهی در ارتباط با تیمارهاي مختلف مدیریت، مقیاس

. بیشترین (p< 0.05)دارند ه تیمار مدیریت داراي اختالف معنیهاي تنوع، یکنواختی و غنا در سکه تمامی شاخصگرفته شد. نتایج نشان داد 

 آلفا تنوع )،04/1( کیمنهن)، 44/1( مارگالوف يغنا هايشاخص، )12/2( نریو -تنوع شانون)، 74/0( مپسونیتنوع س هايشاخصمقادیر 

 هايشاخص ریمقاد نیشتریبچرا اختصاص دارد.  رتیماها بهبه تیمار قرق با عملیات اصالحی و کمترین آن) 87/20( تنوع بتا و) 13/6(

 هايیافته به تیمار قرق و کمترین آن به تیمار قرق با عملیات اصالحی تعلق دارد. )87/0( لسونیو -تی) و اسم77/0کامارگو ( یکنواختی

 ریقرق با سا ی،ستیو بهبود تنوع ز عمرات يایاح يبرا در مناطق مشابه باشد. یآت يهايریگمیجهت تصم ینقشه راهتواند می دست آمدههب

  .شودیم شنهادیپ یتیریاقدامات مد

 
  

  یکنواختی ،ياغنا گونه ا،یطرح اح ،یخوشخوراک ،ياتنوع آلفا، تنوع بتا، تنوع گونه ،يبذرکار: يدیلک يهاواژه
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  مقدمه

هاي طبیعی هستند که پوشش گیاهی بومی آن متسمراتع اکوسی

ها تشکیل برگان علفی و بوتهگندمی، پهنرا گیاهان گندمی، شبه

 ن،یزم يکاربر رییتغ ،ییآب و هوا راتییتغ ).5دهند (می

بر  یهمگ ،یعیو طب یمداخالت انسان ریچرا و سا يهاياستراتژ

 ریتأثمنطقه  کیموجود در  یاهیپوشش گ زانیانواع و م

کاهش تلفات خاك در قالب  قیاز طر یاهی. پوشش گگذارندیم

 فایا اکوسیستم ي تنوع زیستیداریدر پا ینقش مهم شیفرسا

در  داریپا يورحفظ بهره يبرا یستیحفظ تنوع ز کند.یم

عبارت است از  تنوع زیستی ).60( است يها ضروراکوسیستم

زنده،  آن، از جمله تنوع موجودات يندهایو فرآ اتیتنوع ح

که  يها، و منظرستمیآنها، جوامع، اکوس نیب یکیژنت يهاتفاوت

ها را نیز ي این فرآیندهابرهم کنش همچنین دهدیدر آنها رخ م

یکی از مهمترین اقدامات تحقیقاتی براي  .شودشامل می

دست آوردن اطالعات مدیریت صحیح هر چه بهتر مراتع، به

گیاهی و بررسی تنوع  ششاي دقیق از طریق ارزیابی پوپایه

). در واقع 9باشد (هاي گیاهی میویژه تنوع در گونهزیستی به

اي باعث شناخت هر چه ارزیابی تنوع، یکنواختی و غنا گونه

، بررسی و نظارت تغییرات محیطی، اکوسیستمبهتر کارکرد 

حفاظت از منابع ژنتیکی موجود در منطقه، بررسی تاثیر و عدم 

شود. هر مدیریتی مختلف اجرا شده در مراتع می يهاتاثیر برنامه

اي یک منطقه باالتر باشد باعث استواري و چه تنوع گونه

 معموال آشیان رایز) 50شود (هاي اکولوژیک میپایداري سیسیتم

استفاده از منابع موجود  نیاکولوژیک بیشتر اشغال شده و بهتر

). 60( کندیم مقاومت شتریب یو در برابر خشکسال) 28(شود می

هاي مدیریتی که جهت بهبود وضعیت مراتع از مهمترین برنامه

توان به قرق، قرق توام با عملیات گیرند، میاز آن بهره می

چراي دام ). 8اصالحی و احیایی از جمله بذرکاري اشاره کرد (

هاي گیاهی که ضامن بقا، با تغییر در فراوانی و ترکیب گونه

مرتع را به  هاياکوسیستمهستند،  یستمسواکپایداري و کارکرد 

. چراي بیش دهدشکل مطلوب یا نامطلوب تحت تأثیر قرار می

توان از مهمترین عوامل تخریب مراتع و در نهایت از حد را می

 جینتا). 15 ، 13اي دانست (کاهش تنوع، یکنواختی و غناي گونه

که قرق مراتع سبب افزایش  است یحاکمطالعات مختلفی 

 4 ، 3شود (اي در مراتع میهاي تنوع و یکنواختی گونهصخشا

). در حالی که نتایج برخی از مطالعات بیانگر کاهش این 8 ،

). 51 و 23 ، 12باشد (ها در مناطق تحت قرق میشاخص

همچنین از دیگر عواملی که سبب افزایش این شاخص در مراتع 

بیومکانیکی  وتوان به عملیات بیولوژیکی، مکانیکی شود میمی

اشاره کرد. به منظور بهبود پوشش گیاهی در منطقه به ترتیب 

بهتر است از عملیات بیولوژیکی، بیومکانیکی و مکانیکی 

). این عملیات اصالحی عالوه بر این که سبب 20استفاده شود (

 و 44شود (ي میاگونه یکنواختیتنوع و  هايافزایش شاخص

شود کل و تولید نیز می شش)، باعث افزایش درصد تاج پو53

). قابل ذکر است که قرق نیز در بهبود وضعیت مرتع 40 و 13(

و افزایش درصد تاج پوشش گیاهان خوشخوراك و تعداد 

). یکی دیگر 27 و 21 ،18کند (ها نقش بسزایی را ایفا میگونه

هاي مکانی تنوع از تاثیرات عملیات اصالحی تغییرات در مولفه

تنوع گاما به  میتقسباشد. آلفا، بتا و گاما می عزیستی شامل تنو

هاي انسانی فعالیتاثرات  تیکم نییتع يآلفا و بتا آن برا ياجزا

به  آلفاتنوع ). 16شود (میها استفاده گونه عیبر تنوع و توز

به عنوان تنوع در  تنوع بتا و در جوامع ياعنوان تنوع گونه

). 34شود (یم فیجوامع تعر انیها در مگونه بیترک

 ایکاهش  ش،یشود که تنوع بتا افزایباعث م یانسان يهاتیفعال

 يبه دو مولفهتنـــوع بتـــا ). 57( بماند یباق رییبدون تغ

(بیانگر این است که بین دو منطقه تعداد  گشـــت مکـــانییرو

ها متمایز از یکدیگر باشند اما نوع گونهها یکسان میگونه

(بیانگر این است که بین دو منطقه  ايآشـیانه يو الگـوهستند) 

هاي یکسانی وجود دارند ولی یک یا چند گونه در یک گونه

). مطالعات 10شود (شود) تقسیم میمنطقه حذف یا اضافه می

) تنوع آلفا و بتا 29) یا کاهش (22مختلفی نشان از افزایش (

ت اراث يو مطالعه یبررسشوند. تحت اثر عملیات اصالحی می

که  کندیمختلف در مراتع به ما کمک م یتیریمد يهاماریت

را دانسته و در  هاماریت نیاز ا کیهر  جیاز نتا یشناخت کاف
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هر چه  تیریمد يروش را برا نیبهتر ،یآت يهايریگمیتصم

که آن لیبدل نیبر اعالوه ).43 و 6( میمناطق اتخاذ کن نیبهتر ا

بر  ییمختلف چرا يهاشدت ریتاث شتریبمطالعات صورت گرفته 

 يمطالعات کمتر دادند،یقرار م یرا با مورد بررس ياتنوع گونه

متفاوت با  ییایو اح یاصالح يهاماریت يسهیدر ارتباط با مقا

اگرچه مطالعات خوبی در منطقه مورد  هم صورت گرفته است،

) اما در 24و  1هاي گذشته انجام شده است (مطالعه در سال

این مطالعات تیمار بذرکاري مورد توجه قرار نگرفته  زیک اهیچ

سیالب در است و عمال این مطالعات صرفا به بررسی اثر پخش

به زیادي  دقت با یمطالعات قبلاند. از طرفی منطقه پرداخته

مانند تنوع آلفا، بتا، ارتباط  یاهیگ ي پوششهامشخصه یبررس

 تاج پوشش بترکی سهیمقا ها،ماریت نیب یاهیپوشش گ نیب

تنوع و  يهاو انواع شاخص I ،II ،III يهاکالسگیاهان 

 یبررس قیتحق نیرو هدف ا نیاز ا اند.و غنا نپرداخته یکنواختی

 نیب تفاوتمانند تنوع آلفا، بتا،  یاهیگي پوشش هامشخصه

 ترکیب تاج پوشش سهیمقا ها،ماریت نیب یاهیپوشش گترکیب 

تنوع و  يهاع شاخصاوو ان یمختلف خوشخوراک يهاکالس

با  قرق و قرق م،چرا دا یتیریمد ماریو غنا در سه ت یکنواختی

در  )البیشده همراه با پخش س يبذرکارعملیات اصالحی (

. این تحقیق در پی پاسخ به این سوال است که با باشدیمراتع م

هاي متعدد و کاهش بارش، آیا قرق به توجه به خشکسالی

تواند در بهبود ت اصالحی و احیایی میایتنهایی بدون انجام عمل

آیا تیمارهاي مدیریتی بر  خصوصیات پوشش گیاهی موثر باشد؟

هاي تنوع زیستی اثر معناداري دارد؟ آیا تیمارهاي روي شاخص

  هاي تنوع می شود؟مدیریتی اصالحی باعث بهبود شاخص

  

  هاو روش مواد

  مورد مطالعه منطقه

شهر  ،يزندران شهرستان ساراممورد مطالعه در استان  منطقه

 7' 8ʺدر مختصات  پشتکوهبخش چهاردانگه، دهستان  اسر،یک

 22' 40ʺ ییایو طول جغراف شمالی عرض 36° 24' 37ʺ تا °36

منطقه  ارتفاعی متوسط). 1 شکل( دارد قرار 53° 58' 38ʺ تا °53

 انهیمتوسط سال یرندگبا زانی. مباشدیمتر م 1600 ایاز سطح در

در منطقه  یقاتیتحق ستگاهیا یهواشناس ستگاهیآمار ا قمنطقه طب

آن  انهیو متوسط درجه حرارت سال متریلیم 270مورد مطالعه 

منطقه بر اساس روش  می. اقلباشدیم گرادیدرجه سانت 11

در  یدانی. با حضور مباشدیمحسوب م خشکمهیدومارتن ن

شد.  باجهت مطالعه انتخمدیریتی  تیمار 3منطقه مورد مطالعه 

طرح  ي(اجرا یاصالح طرحبا  شده همراه تع قرقاتیمار اول مر

 یپاشبذر 1394که از سال  هکتار 200در سطح  البیپخش س

در هکتار با گونه  گرملویک 10به مقدار  یبصورت دست

Agropyron elongatum ،(تیمار در این منطقه انجام شده است 

هکتار  70 تح) به مسا1373(از سال  شده دوم مراتع قرق

در آن انجام  ییایو اح یاصالح اتیعمل چگونهیکه ه باشدیم

 .باشدیدام م ي شدیدتحت چرا مراتعتیمار سوم  .نگرفته است

تعداد در منطقه،  ییچرا تیظرف، شدت چرا زانیارتباط با مدر 

 دیدر ماه محاسبه شده است. با توجه به بازد یواحد دام 92

 ییهاتعداد دام ،کارشناسان منطقه زاطالعات ا افتیو در یدانیم

 .باشدیمقدار م نیاز ده برابر ا شیب کنندیمراتع چرا م نیکه از ا

غالب مراتع منطقه قبل از انجام اصالح و  گونهالزم بذکر است 

بلحاظ  ي مدیریتیهابوده است. تیمار Artemisia sieberi اءیاح

 5ر از تمک بیو در ش کسانی طیدر شرا یمیو اقل یتوپوگراف

  متفاوتند.  یتیریمد ماریدرصد قرار دارند و فقط از نظر نوع ت

  

  برداري پوشش گیاهیروش نمونه

برداري از پوشش گیاهی در فصل بهار همزمان با رشد نمونه

برداري پوشش گیاهان غالب منطقه صورت گرفت. جهت نمونه

قرق و  د،یشد ي(چرا تیریمد ماریدر هرکدام از سه تگیاهی 

به  يمتر 50) سه ترانسکت یاصالح اتیهمراه با عمل قرق

ترانسکت از یکدیگر مستقل بودند.  3مستقرشد. این تصادف 

بــا توجه به نــوع ها، سپس در هر یک از این ترانسکت

به متر مربعی  1پالت  10ي ها و دقــت آماربردارپراکنش گونه

 نیمتر انتخاب و سپس از ب 5/4با فواصل  کیستماتیصورت س

  در  .)5( است دهیپالت به تصادف انتخاب گرد 5پالت،  10
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  چهاردانگه استان مازندران اسریمنطقه مورد مطالعه مراتع ک .1شکل 

  

پالت در کل سه تیمار برداشت گردید. در داخل هر  45مجموع 

ها، پالت خصوصیات پوشش گیاهی از قبیل ثبت نام گونه

داد افراد هر گونه ثبت عتدرصد فراوانی، درصد تاج پوشش و 

) 48( ریبر اساس روش رانکا یستیفرم ز نییتع ).39شد (

کد گیاهان مرتعی  بر اساس یکالس خوشخوراک نییتع نطوریهم

هاي تنوع گیاهی از )، به منظور بررسی شاخص47(ایران 

) و 54وینر (_) و شاخص شانون55شاخص سیمپسون (

) و شاخص 14(یکنواختی گیاهی از طریق شاخص کامارگو 

از شاخص  ،ياگونه يمحاسبه غناي ا)، بر56ویلسون (-اسمیت

 نییتع يبرا) استفاده شد.38(و شاخص منهنیک  )37(مارگالوف 

استفاده شد  بتاو  الفاتنوع  يهاها، از شاخصتنوع گونه تیکم

 مناطق نیها در داخل و ببه عنوان تعداد گونه بیکه به ترت

بر اساس  بتاو تنوع  الفا. تنوع دنوشیم فیتعر يبردارنمونه

که در آن  )35و  17( محاسبه شد یشیافزا يبند شنیپارتروش 

) α(آلفا به دو دسته  یشی) به طور افزاγکل (تنوع  يهاگونهتنوع 

 بتاو تنوع  الفا الزم به ذکر است که تنوع شود.یم می) تقسβ(بتا و 

سهم  مشخص نمودن جهت محاسبه شد پالتدر سطح 

) از ايانهیآش الگوي اي وهاي تنـوع بتـا (روگشـت گونـههفلمؤ

افزار  در نرم betapart آماري از بسـته منطقهتنوع بتاي کل در هر 

v4.2.2R پس از محاسبه مقدار عددي  ).59( اسـتفاده شـد

 هاي آماري ازهاي مورد مطالعه، به منظور انجام آزمونشاخص

ها ابتدا نرمال بودن داده صورت که ناستفاده شد. به ای R نرم افزار

در صورت نرمال بررسی و اسمیرنوف - آزمون کولموگروفبا 

ها از بودن، جهت بررسی وجود یا عدم وجود اختالف  بین تیمار

 ANOVA with equal)تحلیل واریانس با زیرنمونه برابر

subsample) هاي تواند اثرات پالتاستفاده شد. این مدل می

ها تحلیل اي در داخل ترانسکتصورت آشیانه هبتصادفی را 

دار بین تیمارها براي کند. درصورت وجود اختالف معنی

 توکی ها به روشها از آزمون مقایسه میانگینمقایسه میانگین

پوشش  بیترک تفاوت یبررس يبرا نیهمچن .استفاده شد

   کیپارامتر ریغ يچند بعد اسیاز مق هاتیمار نیب یاهیگ

)Non-Metric Multidimensional Scaling, NMDS ( و جهت

 Permutational( ها از آزمونتفاوت نیا يمعنادار یبررس

Multivariate ANOVA, PERMANOVA( ) 62و  33استفاده شد(  

  

  نتایج

  فلور منطقه 

گونه  35نتایج بررسی فلور منطقه مورد مطالعه به شناسایی 

ها به ). بیشترین گونه1 تیره گیاهی انجامید (جدول 14متعلق به 

   کاسنیانگونه گیاهی و تیره  11با  Poaceae)گندمیان ( تیره
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 منطقه سه يهاگونه یخوشخوراک و شیرو مدت و یستیز فرم. 1جدول 

 نام علمی تیره فرم زیستی مدت رویش  خوشخوراکی

III کامفیت چندساله Asteraceae Artemisia sieberi ●■▲ 

III  کرپتوفیتهمی چندساله  Asteraceae Centaurea virgata ■ 

III  کرپتوفیتهمی چندساله  Asteraceae Cirsium arvense ■▲ 

III  کرپتوفیتهمی چندساله  Asteraceae Cousinia commuta ■▲ 

II  کرپتوفیتهمی یکساله  Asteraceae Taraxacum montanum ▲ 

III  تروفیت یکساله Boraginaceae Myosotis arvensis▲ 

III  تروفیت یکساله Brassicaceae Alyssum homolocarpum ■ 

III  تروفیت یکساله Brassicaceae Alyssum minus ▲ 

II  تروفیت یکساله Brassicaceae Capsella bursa-pastoris ■▲ 

II  کرپتوفیتهمی یکساله  Caryophyllaceae Arenaria montana ■▲ 

II  کرپتوفیتهمی چندساله  Chenopodiaceae Noaea mucronata ■▲ 

II  کامفیت چندساله Convolvulaceae Convolvulus cantabrica ■ 

III  کرپتوفیتهمی چندساله  Euphorbiaceae Euphorbia aucheri ■▲ 

III  کامفیت چندساله Fabaceae Astragalus gossypinus ●■▲ 

III  کامفیت چندساله Fabaceae Astragalus sp ■ 

III  کامفیت چندساله Fabaceae Onobrychis cornuta ●▲ 

III  کرپتوفیتهمی چندساله  Lamiaceae Marrubium vulgare ▲ 

III  کرپتوفیتهمی چندساله  Lamiaceae Stachys inflate ●■▲ 

III  کرپتوفیتهمی چندساله  Lamiaceae Teucrium polium ●■▲ 

III  کامفیت چندساله Lamiaceae Ziziphora clinopodioides ▲ 

III  کرپتوفیتهمی چندساله  Nitrariaceae Peganum harmala ● 

III  تروفیت یکساله Poaceae Aegilops cylindrical ▲ 

II  ژئوفیت چندساله Poaceae Agropyron elongatum ▲ 

II  تروفیت یکساله Poaceae Bromus briziformis ●■▲ 

II  تروفیت یکساله Poaceae Bromus danthoniae ● 

II  تروفیت یکساله Poaceae Bromus tectorum ●■▲ 

I  ژئوفیت چندساله Poaceae Bromus tomentellus ▲ 

I  کرپتوفیتهمی چندساله  Poaceae Festuca ovina ●■▲ 

III  تروفیت یکساله Poaceae Hordeum sp ● 

II  تروفیت چندساله Poaceae Phleum paniculatum ●■▲ 

III  ژئوفیت چندساله Poaceae Poa bulbosa ■▲ 

I کرپتوفیتهمی چندساله  Poaceae Stipa arabica ■▲ 

III  تروفیت یکساله Resedaceae Reseda lutea ▲ 

III  کرپتوفیتهمی دو ساله  Scrophulariaceae Verbascum thapsus ■ 

III  کامفیت چندساله Thymelaeaceae Dendrostellera lessertii ▲ 

  : گیاهان موجود در منطقه قرق با عملیات اصالحی▲: گیاهان موجود در منطقه قرق ■: گیاهان موجود در منطقه چرا شده ●
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  چهاردانگه استان مازندران اسریموجود مراتع ک یستیموجود و ب) درصد فرم ز یاهیگ يهارهیالف) درصد ت .2شکل 

  

)Asteraceae در 2دارند (شکل  گونه گیاهی تعلق 5) با .(

هاي چرا شده، قرق و قرق با عملیات اصالحی به ترتیب تیمار

در  Poaceae)گندمیان ( گونه شناسایی شد. تیره 27و  21، 12

 57/28درصد،  50ها (به ترتیب ها بیشترین گونهتمامی تیمار

 8درصد) را به خود اختصاص داده بود. تعداد  33/33درصد و 

در هر سه تیمار مشاهده شد. همچنین  كگونه به صورت مشتر

تیمار چرا شده، قرق و قرق با عملیات اصالحی به ترتیب شامل 

گونه فقط بین  8گونه منحصر به فرد بودند. بعالوه  10و  5، 3

گونه بین تیمار قرق  1تیمار قرق و قرق با عملیات اصالحی و 

 مربا عملیات اصالحی و تیمار چرا شده مشترك بود. از نظر ف

 40با  تیپتوفیکریهمرویشی در کل منطقه مورد مطالعه گیاهان 

گونه) به ترتیب  3درصد ( 57/8با  تیژئوفگونه) و  14درصد (

اند بیشترین و کمترین تعداد گونه را به خود اختصاص داده

). از نظر مدت رشد گیاهان به صورت کلی در منطقه 2(شکل 

چندساله به ترتیب  ومورد مطالعه گیاهان یکساله، دوساله 

درصد از گیاهان موجود را به خود  71/65و  86/2، 43/31

توان گفت که در اند. که به تفکیک هر تیمار میاختصاص داده

تیمار چرا شده، از کل میزان درصد تاج پوشش، گیاهان یکساله 

، در تیمار قرق، گیاهان 4/21و  8/4و چندساله به ترتیب مقدار 

و  86/38و  66/0، 53/8چندساله به ترتیب  یکساله، دوساله و

در تیمار قرق با عملیات اصالحی گیاهان یکساله و چند ساله به 

از درصد تاج پوشش گیاهی را به خود  93/63و  8/6ترتیب 

  اند.اختصاص داده

  

  درصد تاج پوشش گیاهی

)، 73/70نتایج نشان داد بیشترین مقادیر درصد تاج پوشش کل (

) با وجود اختالف I)14/42 گیاهان کالس  ترکیب تاج پوشش

درصد و ترکیب تاج  05/0ها در سطح دار بین تیمارمعنی

) با عدم وجود اختالف II )05/25پوشش گیاهان کالس 

ها به تیمار قرق با عملیات اصالحی و دار بین تیمارمعنی

که بیشترین ها به تیمار چرا شده تعلق دارد در حالیکمترین آن

به تیمار چرا شده  IIIکالس  اهانیتاج پوشش گ یبکرمقدار ت

) 8/32) و کمترین آن به تیمار قرق با عملیات اصالحی (6/80(

  ).3، شکل 2 اختصاص دارد (جدول

  

  ايتنوع، یکنواختی و غنا گونه شاخص

بین  05/0دار در سطح نتایج حاصله نشان از وجود تفاوت معنی

)، نریو_وع شانوننتهاي تنوع (سیمپسون و تمامی شاخص

) و لسونیو_تیاسمو  کامارگوهاي یکنواختی (شاخص

باشد. بیشترین مقادیر و منهنیک) می مارگالوفهاي غنا (شاخص

 نریو_شاخص تنوع شانون)، 74/0( مپسونیشاخص تنوع س

  شاخص غنا ) و 44/1( مارگالوف يشاخص غنا)، 12/2(
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 در یتیریمد مختلف سطوح در یخوشخوراک مختلف يهاکالس ترکیب و کل پوشش تاج درصد يبرا ايانهیآش سنایوار لیتحل. 2جدول 

 مازندران استان چهاردانگه کیاسر مراتع

  Fمقدار  درجه آزادي  پارامتر

  91/98** 2  (%)کل  تاج پوشش

  I (%)  2 **9/24گیاهان کالس  پوشش ترکیب تاج

  II (%)  2 ns81/0گیاهان کالس  پوشش ترکیب تاج

  III(%)  2 **5/44 گیاهان کالس  پوشش ترکیب تاج

ns باشدیم 01/0 حدر سط يداریدهنده معننشان **و  يداریدهنده عدم معننشان.  

  

  
کالس  اهانیتاج پوشش گ بی، ج) ترکIکالس  اهانیتاج پوشش گ بیالف) درصد تاج پوشش کل، ب) ترک يهانیانگیم سهیمقا .3شکل 

II  دو( کالس  اهانیتاج پوشش گ بیترکIII اسریدر سه منطقه مراتع ک ) استاندارد) خطاي ±استان مازندران  

  ها هستند.منطقه نیب داریدهنده وجود اختالف معنمتفاوت نشان نیالت حروف

  

) به تیمار قرق با عملیات اصالحی و کمترین 04/1( کیمنهن

 ریمقاد نیشتریب نینهمچها به تیمار چرا شده اختصاص دارد. آن

 یکنواختی) و شاخص 77/0کامارگو ( یکنواختیشاخص 

به تیمار قرق و کمترین آن به تیمار  )87/0( لسونیو_تیاسم

 ریمقاد نیشتریب نیهمچنقرق با عملیات اصالحی تعلق دارد. 

 یکنواختی) و شاخص 77/0کامارگو ( یکنواختیشاخص 

ن آن به تیمار یربه تیمار قرق و کمت )87/0( لسونیو _تیاسم

  ).3و شکل  3قرق با عملیات اصالحی تعلق دارد (جدول 

هر یک از اقدامات براي بررسی تأثیر  NMDS نتایج آزمون

  که هربر ترکیب گیاهی جوامع مورد بررسی نشان داد  مدیریتی
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هاي تنوع، یکنواختی و غنا در سطوح مختلف مدیریتی ی براي شاخصکوها به روش تاي و مقایسه میانگین. تحلیل واریانس آشیانه3جدول 

  در مراتع کیاسر چهاردانگه استان مازندران

 Fمقدار   قرق با عملیات اصالحی  قرق  چرا شده  پارامتر

 **c02/0 ± 55/0  b017/0 ± 66/0  a021/0 ± 74/0 23/21 تنوع سیمپسون

  c061/0 ± 15/1 b075/0 ± 77/1  a082/0 ± 12/2 **84/44  وینر_تنوع شانون

  a027/0 ± 70/0 a016/0 ± 77/0 b023/0 ± 62/0 **71/12  یکنواختی کامارگو

  b04/0 ± 73/0 a015/0 ± 87/0 b036/0 ± 66/0 **48/14  ویلسون_یکنواختی اسمیت

 c04/0 ± 51/0 b086/0 ± 16/1 a066/0 ± 44/1  **63/55  غناي مارگالوف

  c024/0 ± 47/0 b150/0 ± 87/0 a039/0 ± 04/1 **63/55  منهنیک غنا

  .وجود دارد 01/0در سطح  يداریمعن تفاوت ** .ها هستندمنطقه نیب داریدهنده وجود اختالف معنمتفاوت نشان نیحروف الت

  

  
   (NMDS) کیپارامتر ریغ يچندبعد اسیمق .4 شکل

  

). 4شکل هستند (سه تیمار قابل تفکیک و متمایز از یکدیگر 

 قرق با عملیات اصالحیو  چرا شده، بین دو منطقه ققرمنطقه 

است که نشان از تغییر ترکیب پوشش گیاهی طی قرار گرفته 

در  میزان استرس .باشدمی در منطقهعملیات اصالحی مختلف 

 دقت نمودار از این جهت ه استبود 2/0برابر با   NMDSآزمون

 NMDSدهنده آن استیرد و نشان گقرار می خوبس الدر ک 

از آنجا نسبتا باالیی انجام شده است. با دقت   NMDSآزمونکه 

تواند وجود یا عدم وجود به تنهایی نمی NMDSکه نمودار 

و هاي مورد مطالعه را نشان دهد دار بین منطقهاختالف معنی

صرفا موقعیت قرارگیري جوامع گیاهی طبق ترکیب گیاهی 

 ایو  يرگذاریتاث یجهت بررسن مطالعه کند در ایمیمشخص 

چند  زیاز آنال یاهیگ ترکیببر  یاصالح اتیعمل ریثأعدم ت

از  یحاک زیآنال جیاستفاده شد. نتا PERMANOVA رهیمتغ

   ).4(جدول  باشدیبر پوشش م یاصالح اتیبودن عمل داریمعن
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 PERMANOVA رهیمتغ چند زیآنال جینتا. 4جدول 

 2Rمقدار  Fمقدار   درجه آزادي  

  209/0  55/5**  2  منطقه مورد مطالعه

  .وجود دارد 01/0در سطح  يداریمعن تفاوت **

  

 در مراتع کیاسر چهاردانگه استان مازندران یتیریدر سطوح مختلف مد بتاتنوع و  الفاتنوع  يبرا ياانهیآش انسیوار لیتحل. 5جدول 

 Fمقدار   درجه آزادي  امترپار

  63/55**  2  الفاتنوع 

  41/651**  2  بتاتنوع 

  .وجود دارد 01/0در سطح  يداریمعن تفاوت **

  

   تنوع الفا و بتا

داري صورت گرفته اختالف معنی ياانهیآش انسیوار لیتحلطبق 

). مقایسه 5بتا وجود دارد (جدول و تنوع  آلفاتنوع در 

یمار با یکدیگر نشان داد هر سه ت بتاو  الفاتنوع هاي میانگین

و  الفاداري دارند. به طوري که بیشترین مقدار تنوع اوت معنیتف

، 87/20و  13/6را منطقه قرق با عملیات اصالحی به ترتیب  بتا

و در نهایت منطقه چرا  87/15و  13/5بعد از آن منطقه قرق 

  ).5اند (شکل به خود اختصاص داده 9/ 2و  8/2شده 

  

و  ياتنوع گونه یوگشت مکانر به بتاتنوع  يبند میتقس

   اهگستیبودن ز ياانهیآش

مناطق محاسبه شد  نیتنوع بتا دو به دو ب يهامولفه سهیمقا

 سهیشده شامل مقا یبررس ی). در هر سه رابطه جفت5(شکل 

و  یاصالح اتیمناطق چرا شده با قرق، چرا شده با قرق با عمل

 ياع گونهنوت یمکان گشتیرو یاصالح تایقرق با قرق با عمل

بر تنوع بوجود آمده  يشتریب ریتاث 38/0و  4/0، 5/0با  بیبه ترت

  د.دار ستگاهیبودن ز ياانهیرا به نسبت به آش

  

  بحث 

آب و  طیکه هر سه تیمار مورد مطالعه از نظر شرا ییاز آنجا

با هم  یو خاك) تفاوت ی(توپوگراف یطیمح طیو شرا ییهوا

به دست  جیعمده نتا لیه دلاظهار داشت ک توانید، منداشتن

آن ارتباط دارد. با  یتیریمد ماریبا نوع ت میآمده به طور مستق

ها در گونه عدادبدست آمده در ارتباط با ت جیتوجه به نتا

شده همراه با  يمختلف، تیمار قرق بذرکار یتیریمد يهاماریت

 یت کافبه علت عدم چرا دام و وجود فرص البیپخش س

تعداد  نیشتریبداراي ها مجدد گونه رشدو  یزنجهت جوانه

که در هر سه تیمار چرا  يبه طور باشد.می یاهیگ يهاگونه

شده همراه  يو قرق بذرکار یاصالح اتیشده، قرق بدون عمل

وجود  یاهیگونه گ 29و  22، 13 بیبه ترت البیبا پخش س

) 2(و احمدي ) 18( و همکاران Djamelکه با نتایج  داشت

  . مطابقت دارد

بدست آمده در ارتباط با درصد تاج پوشش نشان داد  جینتا

 یمنف ریتاث انگریوجود دارد و ب يداریسه تیمار اختالف معن نیب

 ریاز حد بر درصد تاج پوشش تیمار چرا شده و تاث شیب يچرا

که  ياست به طور گریشاخص در دو تیمار د نیمثبت قرق بر ا

برابر  7/2 الحییات اصبا عملقرق  وشش در تیمارتاج پ ترکیب

 .باشدیاز تیمار قرق م شتریبرابر ب 4/1از تیمار چرا شده و  شتریب

و  Wu، ) 12( یروانیو ا يریبصنتایج بدست آمده با نتایج 

 باشد.) همسو می61و همکاران ( Wang ) و63همکاران (

) 1ان (همچنین این نتایج همراستا با نتایج آقاسی و همکار

پخش سیالب در  د سال ابتدایی اجراي طرحباشد که در چنمی

اند. البته قابل ذکر است که نتایج این این منطقه انجام داده

  برابر) را  5/1پژوهش روند افزایش درصد تاج پوشش (حدود 
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متفاوت  نیحروف الت .)استاندارد يخطا ±( مازندران ناستا مراتع کیاسر منطقه سه بتاتنوع و  الفاتنوع هاي . الف) مقایسه میانگین5 شکل

  ها هستند.منطقه نیب داریدهنده وجود اختالف معننشان

  ) بین جفت مناطقNestedness( اهگستیبودن ز ياانهیآش و )Turnoverي (اتنوع گونه یروگشت مکانشامل  بتاتنوع  هايب) مقایسه مولفه

  

صالحی دایی عملیات اهاي ابتت سالدت به نسبدر دراز م

  دهد. (صرفا پخش سیالب) نشان می

چراشده و قرق  يهاتیمار نیب داریاختالف معن جادیا

 ییهم توانا ییباشد که قرق مرتع به تنها نیتواند نشانگر ایم

که با  استداشته  زیتاج پوشش مناسب در مرتع را ن شیافزا

به عدم  با توجه کنیول ارد) مطابقت د36اران (و همک Liنتایج 

 نیا نیدر ب Iکالس  اهانیگترکیب  نیب داریوجود اختالف معن

 تواندینم ییاستنباط کرد که قرق به تنها توانیدو تیمار م

دام باعث کاهش  يچرا نیش دهد. همچنیمرتع را افزا تیظرف

 جیکه با نتا شودیم Ιکالس  يهاتاج پوشش گونه ترکیب

 یهمخوان )31(کیانی و همکاران  و )45(و همکاران  پوريدیام

  دارد. 

احتمال را  نیا مپسونیشاخص تنوع س ف،یبر اساس تعر

از منطقه برداشت  یطور تصادف بهکه اگر دو فرد  کندیم یبررس

 کیدو فرد متعلق به  نیشوند چند درصد احتمال دارد که ا

هاي راوانی گونهشاخص سیمپسون تحت تأثیر ف. گونه باشند

صفر و  نیشاخص ب نیا ي. مقدار عدد)19( گیردیغالب قرار م

باشد  ترکینزد کیشاخص به  نیو هرچه ا کندیم رییتغ کی

بر این اساس نتایج . میرا شاهد هست يباالتر ياتنوع گونه

یا عملیات تیمار قرق توان اظهار داشت بدست آمده می

. کاهش باشدیم گریتیمار د از دو يتنوع باالتر يدارااصالحی 

 ییعدم توانا لیدر تیمار چرا شده احتماال به دل يانوع گونهت

چرا در منطقه  یرشد مجدد به علت وجود آشفتگ يبرا اهانیگ

خوراك به خوش ریغ يهاگونه یکه سبب ظهور برخ باشدیم

 )21فرضی و همکاران ( جیکه با نتا باشدیتعداد کم در منطقه م

   د.مطابقت دار

هاي نادر حساس بوده و به هبه گون نریو -شاخص شانون

 شاخص ).7(شود بعد پوشش منطقه بیشتر توجه می نیا

اي است. مقادیر بیشتر تحت تأثیر غناي گونه نریو -شانون

کند. در تغییر می 5/3تا  5/1معموالً بین  نریو -شاخص شانون

باشد؛  5/3یا بیشتر از  5/1تواند کمتر از می یموارد خاص

که فقط یک گونه داشته باشد، مقدار آن  ايبطوریکه در جامعه

کامالً یکنواخت باشد،  هااي که توزیع گونهصفر و در جامعه

در  نروی -شانون ). شاخص40( است 7 ≥مقدار آن حداکثر و 

مختلف شامل تیمار چرا شده، تیمار قرق  یتیریمد يهاماریت

، 14/1 بیشده به ترت يرو قرق بذرکا یاصالح اتیبدون عمل

است که تیمار قرق  نیکه نشان دهنده ا باشدیم 12/2و  77/1

از دو  يتنوع باالتر يدارا البیبا پخش س همراهشده  يبذرکار

 )الف ب)
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 اتیمثبت عمل ریدهنده تاث. که خود نشانباشدیم گریتیمار د

بدست  جی. نتاباشدیمنطقه م ياتنوع گونه شیافزا بر يبذرکار

 )Mligo )13 جیاتنوع با نت يهاتباط با شاخصآمده در ار

 یآقاس جیبدست آمده با نتا جینتا سهیمقا نیمطابقت دارد. همچن

که اگرچه  سازدیرا روشن م تیواقع نی) ا1و همکاران (

نتوانسته بود در کوتاه مدت بر تنوع منطقه  یاصالح اتیعمل

دراز  داشته باشد، اما در یمثبت رینسبت به منطقه قرق شده تاث

) در يکاراجرا شده (بذر گرید یتیریمد رمایمدت و با توجه به ت

منطقه قرق و  نیتنوع ب يهاها در شاخصتفاوت نیمنطقه ا

  .باشدیبه وضوح مشخص م یاصالح اتیمنطقه قرق با عمل

است که پراکنش و  نیدهنده اننشا یکنواختیشاخص 

 یطور کل ها به چه صورت است. بهها درون پالتگونه عیتوز

 انگریرا نشان دهد، ب يبزرگتر يار عددشاخص مقد نیهر چه ا

ها در درون پالت يترکنواختیها به شکل است که گونه نیا

به دست آمده منطقه قرق بدون  جیاند. با توجه به نتاپخش شده

کامارگو و  یکنواختیدر هر دو شاخص  یاصالح اتیعمل

) 8747/0و  7668/0 بیترته (ب لسونیو -تیشاخص اسم

شده همراه با  يو تیمار قرق بذرکار ینواختکی نیشتریب يدارا

و  6176/0 بیترته در هر دو شاخص (ب البیپخش س

باشند. علت کاهش  یم یکنواختی نیکمتر ي) دارا6638/0

 يبه بذرکار توانیشده را م يدر تیمار بذرکار یکنواختی

ت داد چرا نسب Agropyron elongatumصورت گرفته با گونه 

 57/18( گونه نیدرصد پوشش ا شیکار باعث افزا نیکه ا

 Festuca ovina يهااز جمله گونه گرید يدرصد) و چند گونه

درصد از  20/22و  84/17 بیکه به ترت Stipa arabicaو 

شده همراه با پخش  يتیمار قرق بذرکار یاهیپوشش گترکیب 

عدم وجود  لیبه دل رایدانست ز شوندیرا شامل م البیس

 ریها در رقابت با ساگونه نیتیمار ا نیدام در ا يچرا یآشفتگ

و  شیافزا یشدند و به مرور رقابت درون گروه رهیها چگونه

خاطر  نیکرده است. به هم دایکاهش پ یرقابت برون گروه

کرده است.  دایشده کاهش پ يقرق بذرکار تیماردر  یکنواختی

. دارد همخوانی )64همکاران ( و  Yaoنتایجبدست آمده با  جینتا

 یکنواختی شاخص در داریمعن اختالف وجود عدمتوجه به  با

 مطالعه مورد منطقه) که در 1و همکاران ( یآقاس قیتحق در

 سهیو قرق و چرا شده را با هم مقا البیس شپخ يمارهایت

 راتییتغ جادیباعث ا يبذرکار ماریکه ت گفت توانیم اند،کرده

  .است دهش یکنواختی در

دار بین مناطق ز وجود اختالف معنیبررسی تنوع آلفا نشان ا

. از آنجایی که تنوع آلفا براساس میانگین تعداد داردمورد مطالعه 

توان نتیجه گرفت که قرق گونه در پالت محاسبه شده است، می

هاي گیاهی و قرق با عملیات اصالحی توانسته است تعداد گونه

است و ش دهند. چراي دام فرآیندي انتخابی را در منطقه افزای

هایی با خوشخوراکی باال را مورد دهند گونهها ترجیح میدام

هاي ي آن حذف برخی گونهچرا قرار دهند که نتیجه

هاي موجود در خوشخوراك و در نهایت کاهش تعداد گونه

تواند هاي گیاهی میباشد. حذف گونهمنطقه تحت چرا می

وضوح در طقه را تغییر دهد که این موضوع به ترکیب گیاهی من

و همکاران  Haynesباشد. نتایج مشهود می NMDSنتایج آزمون 

) همراستا با این نتایج است. 45پور و همکاران () و امیدي25(

 Papanikolaouدر حالی که نتایج برخی دیگر از مطالعات مانند 

تنوع آلفا در ) حاکی از افزایش 65( Zhang) و 46و همکاران (

   باشد.یمناطق تحت چراي دام م

مناطق  نیب دارینشان از وجود اختالف معن بتاتنوع  یبررس

توان وجود اختالف را میتنوع بتا  .باشدیمورد مطالعه م

طبق نتایج  .کرد فیتعر یاهیگ بیترک درهاي گیاهی گونه

بدست آمده منطقه تحت چرا دام کمترین تنوع بتا برا به خود 

دام تعداد  يشد چراختصاص داده است. همانطور که اشاره ا

شود که هایی میها را کاهش داده و موجب افزایش گونهگونه

ها ندارد که این امر سبب افزایش دام عالقه چندانی به چراي آن

یکنواختی  شود که نتایج شاخصیکنواختی در ترکیب گیاهی می

ختی سبب کاهش تنوع کامارگو نیز موید آن است. افزایش یکنوا

طرف دیگر قرق مراتع فرصت کافی را براي رشد  شود. ازبتا می

هایی که به علت چراي دام از ترکیب گیاهی حذف مجدد گونه

هاي گیاهی منطقه دهد و باعث افزایش تعداد گونهاند را میشده
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شود. عملیات پخش سیالب و و در نهایت افزایش تنوع بتا می

گیاهی  هايتسهیل در ظهور و استقرار گونهبذرکاري نیز سبب 

نیز  تنوع بتا يهامولفه سهیمقاشوند. که نتایج جدید در منطقه می

 ياتنوع گونه یمکان گشتیرو کند.این موضوع را تایید می

بودن  ياانهیبر تنوع بوجود آمده به نسبت به آش ین تاثیر راشتریب

بین دو منطقه تعداد  کندو این مفهوم را دنبال می دارد ستگاهیز

ها متمایز از یکدیگر باشند اما نوع گونهن میها یکساگونه

بنابراین چرا سبب تغییر ترکیب گیاهان به سمت گیاهان  .هستند

، قرق با عملیات اصالحی سبب تغییر ترکیب گیاهان IIIکالس 

و قرق نیز حالت ایستا و بینابینی بین  Iبه سمت گیاهان کالس 

ده علت تغییر در را دارد. بنابراین نتایج بدست آم این دو تیمار

اي بر روي ها را که تا کنون مطالعهتنوع بوجود آمده بین تیمار

کند. نتایج بدست آن صورت نگرفته است، وضوح مشخص می

و همکاران  Kouba)، 26و همکاران ( Heydariآمده با نتایج 

طور کلی اگر باشد. به) همسو می52وهمکاران ( Schulz) و 32(

تنوع  يهاشاخصتلف، ارزیابی دقیقی از هاي زمانی مخدر دوره

(شامل  ياتنوع گونه راتییعوامل موثر بر تغ شتریکه ب یدر مراتع

در  )دیگر مواردو  یخاک يهافاکتور ،یمیاقل ،یعوامل توپوگراف

گذار  ریتاث ریبه تفس توانآن کنترل شده باشد، صورت بگیرد، می

ل شده بر مراتع اعما یتیریمد تینوع فعال ریتاث مدع ایبودن و 

 ينشان داد، تیمار قرق بذرکار نتایج تحقیق حاضر. پرداخت

نسبت به دو  يتنوع باالتر يدارا البیشده همراه با پخش س

 ،هاقابل توجه تعداد گونه شیبود. با توجه به افزا گریتیمار د

عملیات با و شاخص تنوع در تیمار قرق  یاهیدرصد پوشش گ

نشان  یاصالح اتیقرق بدون عمل در مقابل تیمار یحت اصالحی

در منطقه مورد مطالعه  یتیریمد میتصم نیا شتریب يگذار ریاز تاث

کننده دام چرا ادیبوده است. با توجه به کمبود علوفه و تعداد ز

که  قتیحق نیطرف و ا کیاز مراتع منطقه مورد مطالعه از 

مرتع صرف شود  کی تیبود وضعبه يبرا يزمان کمتر ههرچ

 گر،ید یاز طرف شود،یم شتریحضور دام در مراتع ب احتمال

 طیبهبود شرا يکه برا داردیرا برآن م رندگانیگمیو تصم رانیمد

 ي و پخش سیالب رابذرکار اتیمراتع منطقه مورد مطالعه، عمل

است که  یهی. بدکننداعمال  زیمناطق قرق شده ن ریسا يبرا

 ایقرق موجود و  يهادر منطقه يرکاربذ اتیعمل جامانانچه نچ

در دستور کار مدیران  يمنطقه قرق به همراه بذرکار شیافزا

جنبه  یابیارز توانیدارد که م یرا در پ ییهانهیهز قرار گیرد،

 .باشدپژوهشگران  یآت تحقیقاتآن هدف  ياقتصاد
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Abstract 

Choosing management strategies are influencing the vegetation characteristics and plant diversity in rangelands. We 
have studied the effects of three management treatments including overgrazing, exclusure, and exclusure with 
restoration operations on vegetation characteristics of plant cover, composition, and diversity in Kiasar Chardange 
summer rangelands. In each management treatment, three random transects with the length of 50 m were established in 
the pasture and in five random plots of one square meter nested in the transects, the percentage of canopy cover, the 
composition of three palatability classes were recorded and the indices of plant diversity, plant evenness, species 
richness were calculated. For comparing the effects of different treatments on vegetation characteristics and diversity 
indices, an analysis of variance with equal subsamples was performed. Nonmetric multidimensional scaling was used to 
interpret the scattered patterns of plant compositions in relation to different management treatments. The results showed 
that all diversity, evenness, and richness indices were significantly different in three management treatments (p<0.05) 
The exclusure with restoration treatment had the highest indices of Simpson diversity (0.74), Shannon-Weiner diversity 
(2.12), Margalov richness (1.44), Mehnick (1.04), alpha diversity (6.13), and beta diversity (20.87). In contrast, the 
overgrazed site had the lowest values. The Camargo (0.77) and Smith-Wilson (0.87) evenness indices had the highest 
values for exclusure and the lowest values for exclusure with restoration treatments. Our findings could be a road map 
for future planning in similar sites. For rehabilitation of rangelands and improving plant diversity, restoration treatments 
in exclusures are recommended. 
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