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  دهيكچ

هـا  صورت مستقيم يـا غيرمسـتقيم در اكوسيسـتم   امروزه در مناطق حفاظت شده به هاي متداول بشر است كه حتيچراي دام يكي از فعاليت

اي در مراتع استپي مورد بررسي قرار گرفـت. بـراي ايـن    هاي مختلف چرايي بر تنوع و غناي گونهمديريت آثارافتد. در اين مطالعه اتفاق مي

 از ايگونـه  تنـوع  ارزيـابي  بـراي  سـاله برداشـت گرديـد.    ۴و قرق  اريدمرتعپالت دو مترمربعي در محدوده سه طرح  ۶۰ها از منظور داده

 محاسـبه  بـراي  چنـين شد. هم استفاده مارگالف هاي منهينيك وشاخص از ايگونه غناي مقايسه براي و واينر -و شانون سيمپسون هايشاخص

و تجزيـه و تحليـل شـدند.     محاسـبه  SPSSو   PASTافزارمنر از استفاده با هااين شاخص شد. همه پيلو استفاده شاخص از ايگونه يكنواختي

ها حاكي از تنوع باالي مناطق قرق، نعمتي (چراي تناوبي با شدت چـراي متوسـط) و   شاخص تنوع شانون در سايت نتايج مربوط به ميانگين

انـد و مرتـع چگنـه بـا     ي با هـم نداشـته  دارشيرعلي بگلو (چراي مداوم در طول سال و شدت چراي باال) بوده كه از اين نظر اختالف معني

طور مقدار عددي شاخص تنوع به پـايين بـودن   باال داراي كمترين تنوع است. همين ماه و شدت چراي نسبتاً ۶سيستم چراي مداوم در طول 

ه مرتع ديگر نيـز ماننـد تنـوع    ها بوده و در ساي نيز در سايت شيرعلي بگلو بيشتر از بقيه سايتتنوع در مراتع استپي اشاره دارد. غناي گونه

دهد در مرتع شيرعلي بگلو اگر چه وضعيت مرتع فقيـر بـوده   اي كاسته شده است. نتايج نشان مياي با افزايش شدت چرا از غناي گونهگونه

اي نيـز افـزايش   و غناي گونهها در اين مرتع افزايش يافته در نتيجه تنوع هاي مهاجم، وفور گونهاما بر اثر چراي مداوم دام و با افزايش گونه

 در حـال،  عـين  در اما شود، ايگونه غناي موجب افزايش يكساله گياهان افزايش طريق از توانددر طول سال مي چرا يافته است. افزايش شديد

  دارد. پي را در اكوسيستم ناپايداري خاك، هم خوردگيهب و چرايي نتيجة فشار
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  مقدمه

  هـاي مرتعـي   اكوسيسـتم  يمطالعه و شناخت روابط متقابل اجزا

ترين ابزار جهت اتخاذ تدابير صـحيح  ويژه دام و گياه) از مهم(به

 از همـه جانبـه   كـه حفاظـت   آنجـا  مديريتي در مراتـع اسـت. از  

 ينگهدار و حفظ مبناي بر مستلزم مديريت مرتعي هاياكوسيستم

 شـناخت،  بـا  امـر  آنهاسـت، ايـن   موجـود در  ايگونـه  تنـوع  از

 ايگونـه  شود. غنـاي مي محقق ايتنوع گونه پايش و گيرياندازه

 كـه  اسـت  بعيـد  است، اما جامعه يك در گونه تعداد ساده، طوربه

 معيـار  از مـورد  ايـن  در .باشد يكساني افراد تعداد داراي گونه هر

 افـراد  توزيـع  كه مشخص كنندة ياگونه يكنواختي نام به ديگري

) Diversity(ايگونـه  شود. تنـوع استفاده مي هاستگونه ميان در

 اسـت،  )Evenness(يكنـواختي  و )Richness(غنـا  از تركيبـي  كه

 محيطيارزيابي زيست و گياهي پوشش مطالعات در وسيع طوربه

 وضـعيت  تعيـين  سـريع در  و مهـم  هايشاخص از يكي عنوانبه

  ).۱۴گيرد (مي قرار استفاده مورد هااكوسيستم

 بـر  مخـرب  فشـارهاي محيطـي   از آگـاهي  راسـتا  ايـن  در

 نتيجـه  در و هـا هـا، بيـوم  زيسـتگاه  تخريـب  باعث كه اكوسيستم

 فشـارهاي  از ضروري است. يكـي  شود،مي ايگونه تنوع كاهش

 رفـتن  بـين  از و تنـوع  باعـث كـاهش   كـه  مرتع عرصة بر مخرب

 دام چراي است. دام مفرط ، چرايشودمي حساس گياهي عناصر

 ضـروري  و كليد هايگونه فراواني در با تغيير باشد، كه نوع هر از

 ايـن  هسـتند،  هـا اكوسيسـتم  كـاركرد  و بقـا، پايـداري   ضـامن  كه

  ).۱۸دهد (مي قرار تأثير تحت ها رااكوسيستم

چراي سنگين باعث افزايش برگزدايي پوشش علفي، كاهش 

شـود و  هاي علفـي مـي  قه و تنوع گونهبيومس ايستاده، پوشش ي

اغلب باعث كاهش در توليد اوليـه خـالص و بـالتبع كـاهش در     

طوركلي چراي سنگين تركيب پوشش علفي هشود. بفتوسنتز مي

ها تغييـر  هاي يكساله و كاهش چندسالهرا از طريق افزايش گونه

ي ا). مطالعات بسياري از كاهش تنوع و غناي گونـه ۲۰دهد (مي

). غالمـي و  ۱۳و ۶دهـد ( در مراتع تحت چراي شديد خبر مـي 

 كـاركردي  هـاي گـروه  و غنا تنوع، همكاران در بررسي تغييرات

 كـه  دادنـد  دام نشان چراي مختلف هايشدت در گياهي پوشش

 هـاي شـاخص  دارمعنـي  كاهش موجب دام چراي شدت افزايش

 هـاي برخـي گـروه   ايـن،  بـر  عالوه گرديد. ايگونه غناي و تنوع

 داريمعني طوربه گندميان و هاتروفيت ها،يكساله نظير كاركردي

). خادم الحسـيني  ۵كردند ( پيدا كاهش بحراني به مرجع منطقه از

 سيمپسـون،  اي (تنـوع گونـه  تنوع عددي هايشاخص در بررسي

متفاوت در مراتـع   چراي شدت با رويشگاه سه ) درN1شانون و 

 منطقـه  در مذكور كرد سه شاخصارسنجان در استان فارس بيان 

 نشـان  را داريمعنـي  تفـاوت  متوسـط  تحت چراي منطقه و قرق

 از منطقـه  بيشتر قرق منطقه در هاشاخص اين كهحالي ندادند، در

شـاخص   سـه  عـددي  مقـدار  چنـين هم بود. سنگين چراي تحت

 تحـت  از عرصـه  بيشـتر  متوسـط  چـراي  تحت عرصه در مذكور

  ).۳بود ( سنگين چراي

و همكاران در مراتع نيمه خشك اتيوپينشان دادند چراي  تگان

اي شـانون شـد   سبك و چراي سنگين باعث كـاهش تنـوع گونـه   

هـاي  اي علفـي كه در شدت چـراي متوسـط تنـوع گونـه    درحالي

چنــين تحقيقــات در ). هــم۱۹چندســاله و يكســاله بيشــتر بــود (

چمنزارهاي آلپي شرق فالت كينگـاي در چـين نشـان داد غنـاي     

واينـر و يكنـواختي تحـت شـدت چـراي       - اي، تنوع شانونهگون

متوسط به حداكثر خود رسيده است. بعد از آن باالترين مقـدار در  

مناطق با چـراي سـنگين اتفـاق افتـاد و در نهايـت كمتـرين ايـن        

و التسور  ).۱۷دست آوردند (هها را در مناطق بدون چرا بشاخص

امريكا نشان دادنـد   مرطوب جنوبهمكاران در گراسلندهاي نيمه

اي در منطقه قرق نسبت به منطقه چـرا شـده كمتـر    كه غناي گونه

 ۱۰بـه   ۶ها در منطقه قرق از اياي بوتهبوده است ولي غناي گونه

  پاولو اي ديگر روي جوامع گراسلند). در مطالعه۸افزايش يافت (

اي تمــام گياهــان در تمــام و همكــاران بيــان كردنــد غنــاي گونــه

هـا  كه تعـداد گونـه  اي مديريت شده افزايش يافت در حاليتيماره

هاي بلند و در قطعه شاهد در پايان آزمايش كاهش يافت و فورب

ــي بيشــتري داشــتند  گــراس ــرل فراوان ــد در منطقــه كنت هــاي بلن

ـ ها و فوربطوركلي فراواني گراسهب ثير شـدت  أهاي بلند تحت ت

ا بيشتر از منطقه بـا  كه در منطقه بدون چرطوريچرا قرار گرفت به

هاي خوابيده با افزايش چراي شديد بود و برعكس پوشش فورب



  مراتع استپي ساوه اي درهاي مختلف چرايي بر تنوع و غناي گونهاثر مديريت

۳  

). تحقيقـات بسـياري نيـز در بوتـه     ۱۵شدت چرا افزايش يافـت ( 

و همكــاران در پاپــانيكوالئو زارهــا انجــام شــده اســت. از جملــه 

اي چرا بر عملكرد گياهـان در بوتـه زارهـاي مديترانـه    آثاربررسي 

هاي دائمي با شدت هاي يكساله و فوربگراسنشان دادند غناي 

هاي كوتاه قد با چرا تغييـري  ايچرا افزايش يافت. ولي غناي بوته

چنـين  هاي بلنـد كـاهش يافـت. هـم    ايكه تنوع بوتهنكرد درحالي

شــاخص سيمپســون در قــرق، شــدت چــراي متوســط و شــديد 

داري نداشتند و اين شاخص در شدت چراي كم از اختالف معني

منطقه ديگر بيشتر بوده است. آنها معتقدند كه وجـود چـرا در    سه

منطقه، حتي در مناطق حفاظت شده الزم اسـت و باعـث تقويـت    

  ).۱۶شود (اي ميتنوع گونه

اي ثيرات بلندمدت قرق بر تنوع گونـه أو همكاران در ت ژائو

در چـين اشـاره    )Loess Plateau(در مناطق اسـتپي الس پالتـو  

ق طـوالني مـدت در منـاطق اسـتپي الس پالتـو      داشتند كـه قـر  

بيـومس، غنـا و تنـوع     داري پوشش تاجي،طور معنيتواند بهمي

  ).۲۲اي را بهبود ببخشد (گونه

 بـا  هاي مختلـف عرصه در ايگونه غناي و تنوع است بديهي

 تغييـر  بـرداري زمـان بهـره   و اقليمـي  خاكي، گياهي، هايويژگي

 و مراتـع  مـديريتي  هـاي مطالعـه شـيوه   و بررسي بنابراين كند،مي

 شرايط در مرتعي هاياكوسيستم و روابط برداريبهره آثار بررسي

بـا   تا كندمي فراهم را فرصتي شديد چراي و چراي متوسط قرق،

بـرداري،  بهـره  انـواع  بـه  نسـبت  هاگونه تعداد تغييرات شناسايي

 هـدف  .شود ممكن مطالعه شده مناطق در مراتع اصولي مديريت

هـاي  در سيسـتم  ايگونـه  غنـاي  و تنـوع  بررسـي  تحقيق، اين از

هـاي مختلـف چرايـي در مراتـع اسـتپي      چرايي توام بـا شـدت  

  باشد.مي

  

  هامواد و روش

  منطقه مورد مطالعه

ــه در   ــورد مطالع ــع اســتپي م ــومتري شــمال شــرق  ۶۰مرات كيل

انـد. ايـن محـدوده    شهرستان ساوه در استان مركزي واقـع شـده  

طـول   ۵۰° ۴۹' ۱۱تا " ۵۰° ۳۵' ۴۹ات جغرافيايي "داراي مختص

(شـکل  باشدعرض شمالي مـي  ۳۵° ۳۰' ۵۵تا " ۳۵° ۲۳' ۴۶شرقي و "

  متوسط بارنـدگي سـاالنه منطقـه براسـاس آمـار دراز مـدت        .)۱

متر و متوسط ميلي ۱۹۰) ايستگاه سينوپتيك ساوه ۲۰۱۱-۱۹۹۲(

منـاطق   . ارتفاع متوسـط استگراد درجه سانتي ۱۹دماي ساالنه 

متر از سطح دريا و بافت خاك لـومي رسـي    ۱۳۲۵مورد مطالعه 

باشد. مراتع مورد مطالعه از لحاظ توپوگرافي نيـز داراي  شني مي

  نـد از:  امنـاطق مطالعـاتي عبـارت    اند.يكساني بوده شرايط تقريباً

نعمتــي: ايــن مرتــع جــزء مراتــع قشــالقي  داريمرتــعطــرح  .۱

 تعـداد دام هكتـار و   ۴۴۸۷شـود. مسـاحت مرتـع    محسوب مـي 

باشد. محـدوده طـرح داراي يـك تيـپ     ميراس  ۲۲۰۰ موجود

اســت. مــدت  Artemisia sieberi –Salsola laricinaگيــاهي 

ماه بوده كه دام اواسط آبان وارد منطقه شده و  ۶استفاده از مرتع 

  شود. اواسط ارديبهشت از منطقه خارج مي

شـود.  يت مـي اين مرتـع بـا سيسـتم چرايـي تنـاوبي مـدير      

مـاه اول   ۴كه مرتع به چهار قسمت تقسـيم شـده و در   طوريهب

شود. در فصل چرا، هر يك ماه يك قسمت از مرتع چرا داده مي

ــاقي ۲ ــا اواســط  مــاه ب ــده از فصــل چــرا (اواســط اســفند ت مان

قسمت تقسيم شـده و   ۴ارديبهشت) نيز به همين منوال مرتع به 

مـورد چـراي دام قـرار     روز يكبار يك قسـمت از مرتـع   ۱۵هر 

  .گيرد. شدت چرا در اين منطقه متوسط استمي

چگنه: اين مرتع نيـز جـزء مراتـع قشـالقي      داريمرتعطرح  .۲ 

 تعـداد دام هكتـار و   ۲۸۱۲شـود. مسـاحت مرتـع    محسوب مـي 

باشـد. محـدوده طـرح داراي يـك تيـپ      ميراس  ۲۰۰۰موجود

اشـد. مـدت   بمي Artemisia sieberi –Salsola laricinaگياهي 

كه دام اواسط آبان وارد منطقه  است ماه ۶استفاده از مرتع حدود 

شود. شده و اواخر ارديبهشت تا اوايل خرداد از منطقه خارج مي

اين مرتع با سيستم چرايي مداوم در طول فصـل چـرا مـديريت    

  شود. مي

بدين صورت كه تمام مرتع بدون برنامه چرايي خاص در طـول  

شير علي  داريمرتعطرح . ۳گردد. چرا مي فصل چرا توسط دام

 ۲۰۰موجـود  تعـداد دام هكتار و  ۱۳۶۳بگلو: مساحت اين مرتع 

  طــور مــداوم  اســت. ايــن مرتــع در تمــام ســال بــه     راس 
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۴  

  
  موقعيت مناطق مطالعاتي در استان مركزي .۱شكل

  

شود و شدت چرا زياد است. محدوده طرح داراي تيـپ  چرا مي

 Noaea mucronata-Cousinia cylindracea-Peganum گياهي

harmala منطقه قرق (شاهد): اين منطقـه واقـع در    .۴باشد. مي

نعمتـي و بـه مسـاحت يـك هكتـار       داريمرتـع محدوده طـرح  

سـال قـرق شـده     ۵مدت به ۱۳۸۶باشد. اين محدوده از سال مي

است. اين مناطق از لحاظ آب و هوا، خاك و توپوگرافي شرايط 

  دارند. يكساني تقريباً

  

  روش تحقيق

اي، در محـدوده هـر   براي مطالعه پارامترهاي تنوع و غناي گونه

بـرداري  يك منطقه معرف انتخاب گرديد. نمونه داريمرتعطرح 

سيسـتماتيك انجـام شـد.     -در مناطق معرف بـه روش تصـادفي  

 در مترمربعـي  ۲ پـالت  ۶۰منطقـه   هـر  محدوده دربراي اين كار 

 ۱۰۰  فاصـله  به و موازي طوربه كه متري ۴۰۰ نسكتترا ۴ طول

 ثبـت  پـس از  بود، انداخته شد. شده گرفته نظر در يكديگر از ترم

 طـول  و فرم رويشـي  براساس بنديطبقه و پالت داخل هايگونه

هـاي  تـاج پوشـش و تـراكم گونـه     درصـد  گياهـان،  دوام و عمر

در  ايگونـه  تنـوع  بررسـي  بـراي  گيـري شـد.  مختلـف انـدازه  

و  سيمپسـون  هـاي شـاخص  از دام چـراي  مختلـف  هايمديريت

 تعـداد  بـه  توجـه  بـا  ايگونـه  غناي مقايسه براي و واينر -شانون

 هـاي منهينيـك و  شـاخص  هـر سـايت از   در گيـاهي  هـاي گونه

 ايگونـه  يكنـواختي  محاسبه براي چنينشد. هم استفاده مارگالف

 اسـتفاده  بـا  هااين شاخص همه .)۱( شد پايلو استفاده شاخص از

  .)۱(جدول شدند  محاسبه PASTافزار نرم از

  : شاخص تنـوع سيمپسـون،  D-1: ۱لدوج يهاکه در فرمول

Sها، : تعداد کل گونهni   تعداد افـراد گونـه :i  ،امN   تعـداد کـل :

: نسـبت افـراد يـا    Piام جامعـه،  i: نسـبت افـراد گونـه    Piافراد، 

ــه  ــه lnام، iوفورگون ــاR1، ۱۰: لگــاريتم در پاي  ي: شــاخص غن

  منهينيک ي: شاخص غناR2رگالوف، ما

هـا از مقايسـه   مختلـف بـين سـايت    يمقايسه فاکتورهـا  يبرا

 ٪۵ يداريبه روش دانکن و در سطح معن ANOVA يهاميانگين

  هـا  استفاده شد. البته قبل از تجزيه و تحليـل داده  SPSSدر محيط 
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۵  

  هاي مورد استفاده مربوط به تنوع، غنا و يكنواختيشاخص .۱جدول 
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  پايلو (شاخص يكنواختي)  

  

  
  يپوشش تاج يهاع دادهيتوز يبررس يبرا يام پالت جعبهيترس .۲شکل 

  

 اسـميرنوف  –نرمال بودن آنها با اسـتفاده از آزمـون كولمـوگراف    

داري در مورد تمـام پارامترهـا   معنيانجام شد و با توجه به عدم 

دهد رد شد. بنابراين رمال بودن را نشان ميفرض صفر كه عدم ن

حال آزمون نرمال بودن نيها در تمام موارد نرمال بودند. با اداده

درصـد   يبـرا  SPSSافـزار  در نـرم  يابا استفاده از پالت جعبـه 

ز انجـام شـد کـه    يـ محاسبه شـده ن  يهاو شاخص يپوشش تاج

  .)۳و  ۲ل (شکها در هر منطقه داشت نشان از نرمال بودن داده

  

  نتايج

هـاي  هاي مختلف موجـود در پـالت  درصد پوشش گياهي گونه

  آمده است. ۲جدول گيري در اندازه

هـاي مختلـف   هـا در سـايت  با استفاده از پوشـش تـاجي گونـه   

هاي تنوع، غنا و يكنواختي در هر كدام مطالعاتي، مقدار شاخص

 هايصشاخ براي واريانس تجزيه دست آمد. نتايجها بهاز سايت

 همـه  كـه  داد نشـان  ايگونـه  يكنـواختي  و تنـوع، غنـا   مختلـف 

مديريت  به داريمعني پاسخ يكنواختي جز شاخصهب هاشاخص

  .)۳(جدول دادند  چرا

هـاي شـاخص تنـوع شـانون در     براساس تفكيـك ميـانگين  

شـود از لحـاظ تنـوع    ها توسط آزمون دانكن مالحظه مـي سايت

علي بگلو داراي باالترين تنوع اي مناطق قرق، نعمتي و شيرگونه

انـد و مرتـع   داري با هم نداشـته بوده و از اين نظر اختالف معني

  .)۴(شکل چگنه داراي كمترين تنوع است 
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  محاسبه شده يهاشاخص يها براع دادهيتوز يبررس يبرا يام پالت جعبهيترس .۳شکل 

  

  
 استان مراتع ساوه، دام در چراي مختلف هايمديريت تحت منطقه چهار در سيمپسون و واينر  -شانون تنوع شاخص ميانگين .۴شکل

  ).دار ندارندبا حروف مشابه اختالف معنی يهاونتمركزي (س

  

نيز اشاره شد در سه منطقه قرق، نعمتـي و چگنـه    چنان كه قبالً

 Artemisia sieberi-Salsola laricinaداراي يك تيـپ گيـاهي   

-Noaea mucronataباشــد و تيــپ مرتــع شــيرعلي بگلــو مــي

Cousinia cylindracea-Peganum harmala   است در مقايسـه

بين سه منطقه قرق، نعمتي و چگنه كه داراي يـك تيـپ واحـد    

  شود با گذر از قرق به سـمت چگنـه بـا    هستند چنانچه ديده مي
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۷  

ماه،  ۶مدت سال، نعمتي: چراي تناوبي به ۵مدت هاي مختلف چرايي (قرق: بهها در مديريتتغييرات درصد پوشش تاجي گونه .۲جدول 

  ماه، شيرعلي بگلو: چراي مداوم در طول سال) ۶چگنه: چراي مداوم در طول 

  ها (%)پوشش تاجي گونه
  گونه

P قرق نعمتي چگنه  شيرعلي بگلو 

** d۰۰۵/۰± ۰۱/۰  c۰۶/۰± ۰۱/۲ b۵۸/۰± ۸/۵ a۱/۱± ۵/۹ Salsola laricina 

** b۰± ۰  b۹/۰± ۳ ab۱/۱± ۲۲/۶ a۸/۱± ۳/۶  Artemisia sieberi 

* a۲۳/۰± ۴۸/۰ ab۱۳/۰± ۱۶/۰ b۰۱/۰± ۰۱/۰ b۰± ۰ Acanthophyllum microcephalum 

** a۲۶/۰± ۹۸/۰ b۰۳/۰± ۰۸/۰ b۱۴/۰± ۱۹/۰ b۰ ±۰ Noaea mucronata 

NS a۴/۰± ۶۸/۰ a۰۵/۰± ۰۶/۰ a۰۶/۰± ۱۱/۰ a۱۶/۰± ۱۶/۰ Astragalus gossypinus 

NS a۱۲/۰± ۲۴/۰ a۱/۰± ۱۲/۰ a۰۱/۰± ۰۱/۰ a۰± ۰ Andrachne rotundifolia 

**a۱/۰± ۴۲/۰ b۰۴/۰±۰۵/۰b۰۶/۰±۰۹/۰b۰±۰ Scariola orientalis 

NS a۰± ۰  a۰۹/۰± ۱۸/۰ a۰۸/۰± ۱۲/۰ a۰۸/۰± ۱۱/۰ Dendrostellera lessertii 

NS a۰± ۰  a۰± ۰ a۱/۰± ۱۵/۰ a۲۴/۰± ۴۳/۰ Stachys inflata 

* a۱۹/۰± ۸۱/۰ b۰۷/۰± ۱/۰ b۱۶/۰ ±۲۵/۰ ab۱۸/۰± ۵/۰ Cousinia cylindracea 

NS a۳۳/۰± ۳۴/۰ a۰± ۰ a۰± ۰ a۰± ۰ Gundelia tornefortii 

NS a۱۴/۰± ۱۵/۰ a۰± ۰ a۰± ۰ a۰± ۰ Echinops ritrodes 

** a۵۱/۰± ۱۵/۱ b۰± ۰ b۰± ۰ b۰± ۰ Peganum harmala 

** a۱۲/۰± ۲۵/۰ b۰± ۰ b۰± ۰ b۰± ۰ Launaea acanthodes 

NS a۰± ۰  a۰± ۰ a۰± ۰ a۱۶/۰± ۱۷/۰ Phlomis olivieri 

** b۰± ۰  b۰± ۰ b۰± ۰ a۱۹/۰± ۵۶/۰ Muscari tenuiflorum 

** b۱/۰± ۳۷/۰  b۱/۰± ۵۵/۰ b۳۹/۰± ۴/۱ a۸۱/۰± ۷۱/۴  Stipa hohenackeriana 

NS a۰ ±۰  a۰± ۰ a۱۲/۰± ۱۶/۰ a۰۹/۰± ۳۲/۰ Poa sinaica 

** ۵۸/۲ ۵۲/۱ ۵۶/۰ ۰ Carex stenophylla 

  .هستند اشتباه معيار ±اعداد نمايانگر ميانگين  : -

 باشند.درصد مي ۵دهنده اختالف آماري در سطح حروف براي مقايسه اعداد هر رديف ارائه شده است و حروف غيرمشترك نشان : -

  % ۵دار در سطح عني: م*                            %۱دار در سطح عني: م**

  

  ايهاي تنوع، غنا و يکنواختي گونههاي مختلف چرايي بر مؤلفهنتايج تجزيه واريانس اثر چرا در مديريت .۳جدول 

  p مقدار  F مقدار  مؤلفه

 > ۰۰۱/۰  ۹۸/۹  تنوع سيمپسون

 > ۰۰۱/۰ ۸۶/۷ واينر–تنوع شانن

 ۸۳/۰ ۲۹۴/۰ يکنواختي

 ۰۰۳/۰ ۹۱/۴  غناي مارگالف

 > ۰۰۱/۰ ۰۷/۹  كيغناي منهين

  

افزايش شدت چرا و كـاهش مـديريت مناسـب، تنـوع و غنـاي      

اي نيز روند كاهشي داشته اسـت ولـي در مرتـع شـيرعلي     گونه

چنـين  اي است. هـم شود باالبودن تنوع گونهبگلو آنچه ديده مي

 اي نيز در مرتع شيرعلي بگلو از مراتـع ديگـر بـاالتر   غناي گونه

. چـراي بسـيار مفـرط در ايـن منطقـه باعـث       )۵(شکلباشد مي

  هاي غيرخوشخوراك بسياري شده است و اگرچـه  استقرار گونه
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۸  

  
 مركزي استان مراتع ساوه، دام در چراي مختلف هايمديريت تحت منطقه چهار منهينيك در و غناي مارگالف شاخص ميانگين .۵شکل

  دار بين تيمارهاست.حروف مشابه بيانگر عدم تفاوت معني .است) شده داده نشان تفاوتم حروف با مناطق بين دارمعني (اختالف

  

هاي مهـاجم باعـث   وضعيت مرتع فقير بوده ولي با افزايش گونه

افزايش سطح پوشش تاجي شده است و از لحاظ تعدد گونه نيز 

رغم غير خوشخوراك بودن اكثر گياهان موجود در منطقه) (علي

  ري برخوردار است.از مقدار بيشت

از لحاظ پارامتر يكنواختي نيز نتايج نشـان دادنـد كـه هـيچ     

داري بين مناطق مطالعاتي وجود نداشت با اينحال اختالف معني

داراي ۷۶/۰در مراتع نعمتي، چگنه و شـيرعلي بگلـو بـا مقـدار     

  ) بود.۷۴/۰يكنواختي بيشتري نسبت به قرق (

  

  گيرينتيجه

اي در مراتـع چگنـه و شـيرعلي    ونهمطالعات نشان داد تنوع گ

ها بوده است كه با توجه بـه چـراي   بگلو كمتر از ساير سايت

ها و مداوم و شديد دام در منطقه و كاهش سطح پوشش گونه

اي كاهش زادآوري در اين دو منطقه باعث كاهش تنوع گونـه 

) نيز بيـان داشـت   ۲طوركه جوري و همكاران (شود همانمي

كـه چـراي مفـرط بـر روي     از آنجـايي  هاي فقيـر در وضعيت

گيرد در درازمدت اين عامل سبب كـاهش  گياهان صورت مي

قدرت گياهان جهت تكثير و زادآوري گشـته و تنهـا گياهـان    

ــه  ــبي، بوت ــايگزين   خش ــع ج ــخوراك در مرت اي و غيرخوش

هـاي گيـاهي محـدود    شوند و امكان رشد بسياري از گونهمي

  .شودي كاسته ميگردد، در نتيجه از تنوع گياهمي

دهد كه در منطقه قرق و نعمتـي بـا   چنين نتايج نشان ميهم

علـت رقابـت   سيستم چراي تناوبي و شدت چـراي متوسـط بـه   

گياهان با يكديگر و وجـود زادآوري خـوب در ايـن دو منطقـه     

 اي افـزايش يافتـه اسـت. ايـن نتـايج موافـق بـا نظـر        تنوع گونه

از مقايسـه دو   سـت. ا )۲۳و وسـت(  )۲۲(و همكـاران  ويرجيني

شـود كـه   گيـري مـي  شاخص شانون و سيمپسون چنـين نتيجـه  

پذيري باالتر بهتر قادر است علت تفكيكهشاخص تنوع شانون ب

  ).۱۲اي نشان دهد(ها را به لحاظ تنوع گونهاختالف سايت

 كنـد. مي تغيير ۵/۳تا  ۵/۱بين  معموالً شانون مقادير شاخص

باشـد   ۵/۳و بيشـتر از   ۵/۱متـر از  توانـد ك مي استثنايي موارد در

 آن باشـد، مقـدار   گونـه  يـك  فقـط  كـه  ايجامعـه  در كهطوريبه

مقدار اين شـاخص كمتـر از    مطالعه اين ). در۷است ( ۷حداكثر 

 منطقـه  پـايين  تنـوع  دهندةدر مناطق مطالعاتي بوده كه نشان ۲/۱

 ۱۷۰باشد. در مراتع الرستان استان فارس با متوسط بارندگي مي

اشـاره شـده    ۸/۰متر نيز به شاخص تنوع شـانون كمتـر از   يليم

  ) كه به پايين بودن تنوع در مراتع استپي اشاره دارد.۴است (

 چـراي  چراي تناوبي با شدت دهدطوركلي نتايج نشان ميهب

ـ  متوسط، داشـته اسـت.    ايغنـاي گونـه   و ثير مثبتـي بـر تنـوع   أت

 ضـمن  سـط، متو در چـراي  داشـت  اذعـان  تـوان مـي  چنـين هـم 
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۹  

 نيـز  رويشـي  فـرم  و ايغناي گونه مرتع، از معقوالنه برداريبهره

 چراي مبناي بر برداريبهره كه كافي است شود. بنابراينمي حفظ

 بـه  را شـديد  چراي با مناطق و داد قرار هدف مديريت را متوسط

و  مرغـوب  هـاي گونـه  تـدريج بـه  تا رساند متوسط شرايط چراي

  شوند. نامرغوب و خشبي هايگونه جايگزين خوشخوراك

ها اي در سايت شيرعلي بگلو بيشتر از بقيه سايتغناي گونه

اي بـا افـزايش   بوده و در سه مرتع ديگر نيـز ماننـد تنـوع گونـه    

اي كاسته شده است. در مرتع شـيرعلي  شدت چرا از غناي گونه

بگلو اگر چه وضعيت مرتع فقير بوده اما بر اثر چراي مداوم دام 

ها در اين مرتع افزايش هاي مهاجم، وفور گونهفزايش گونهو با ا

 اي نيز افزايش يافته است كه بـا نتـايج  يافته در نتيجه غناي گونه

همكـاران   وهيكمن ). ۱۶مطابقت دارد ( و همكاران پاپانيكوالئو

 افـزايش  طريق از تواندمي شدت چرا افزايش داشتند اظهار )۱۳(

 عـين  در امـا  شود، ايگونه غناي موجب افزايش يكساله گياهان

 ناپايـداري  خـاك،  بهم خـوردگي  و چرايي نتيجة فشار در حال،

 كردنـد  بيـان  )۱۱همكـاران (  و گيلن .دارد  پي را در اكوسيستم

بـر   توانـد مـي  كه چراست مديريت در عامل ترينمهم شدت چرا

   .تأثير بگذارد مرتعي هاياكوسيستم در گياهي جوامع ساختار

طـور  شـود كـه بـه   شفتگي پيچيـده محسـوب مـي   چرا يك آ

كـه  طوريگذارد بهمستقيم و غيرمستقيم بر جوامع گياهي اثر مي

هاي مختلف در برابر چـرا  ماني گونهميزان استقرار، رشد و زنده

ـ  متغير و متعاقبـاً  داري در غنـاي  وسـيله چـرا تغييـرات معنـي    هب

يـن مطالعـات   افتد كه نتـايج ا اي و تركيب گياهان اتفاق ميگونه

). به همـين دليـل در نتـايجي بيـان     ۱۶ند (ااغلب با هم متناقض

يابـد  با شدت چرا كاهش مـي هاي دائمي شود كه غناي گونهمي

دهــد غنــاي ) ولــي از طــرف ديگــر مطالعــات نشــان مــي۹و ۵(

هاي دائمي در مناطق چرا شده بيشتر از مناطق ها و فوربگراس

  ).۱۶و۱۰،۱۳باشد(چرا نشده مي

ــاطق   ا ــالف در من ــك و مارگ ــاخص منهيني ــه دو ش ز مقايس

شـود كـه چـون شـاخص     گيـري مـي  مطالعاتي نيز چنين نتيجـه 

دهد از همـين رو شـاخص   مارگالف اختالفات را بهتر نشان مي

اي مناطق مشـابه بهتـر اسـت.    مارگالف براي ارزيابي غناي گونه

بـه   هااي و پاسخ گونهطوركلي تغييرات در تنوع و غناي گونههب

هاي فشار چرايي ممكن است در نواحي مختلف نسبت به شدت

  مختلف چرايي يكسان نباشد.

 غنـاي  و تنـوع  هـاي شـاخص  مطالعه مورد منطقة طوركلي دربه

 ناحية استپي در قرارگيري و منطقه كم بارندگي ميزان دليلاي بهگونه

ع علت حساس و شكننده بودن اين نـو پايين است. بنابراين به نسبتاً

 تخريب از برداري از آنها بايد توجه بيشتري داشت تامراتع در بهره

  شود. اصالح نيز گياهي تركيب شده و جلوگيري بيشتر
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