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 چكيده
به . د، چراي مفرط دام استشو اي مي كاهش پوشش گياهي و تغييرات گونه سببهاي مرتعي كه  از فشارهاي مخرب فيزيكي بر اكوسيستم يكي

و ) چراي متوسط(، كليد )قرق(اي در مراتع ييالقي شوراب گرگان، سه رويشگاه متفاوت مرجع  ها بر تنوع و غناي گونه چراي دام آثارمنظور بررسي 
-متري، به روش سيستماتيك 100ترانسكت  3پالت يك متر مربعي در طول  40برداري با استفاده از  نمونه. دشانتخاب ) چراي شديد(بحراني 

 و هاي موجود، درصد تاج پوشش و تعداد افراد هرگونه يادداشت شد داخل هر پالت فهرست گونه. تصادفي در هر يك از واحدها صورت پذيرفت
آناليز واريانس يكطرفه و مقايسه ها با استفاده از  سپس، تجزيه و تحليل نهايي داده. صورت گرفتاي  هاي عددي تنوع و غناي گونه ارزيابي شاخص

هاي تنوع و غنا در منطقه بحراني با توجه به چراي شديد كمتر از منطقه مرجع  نتايج نشان داد كه مقدار عددي تمامي شاخص. ها انجام شد ميانگين
 .عاملي منفي در كاهش تنوع گياهي شناخته نشدهمچنين، اعمال چراي متوسط . بوده است
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 سرآغاز
هاي مرتعي، هدف غايي مديريت  اكوسيستمحفظ تنوع زيستي در 

هاي تنوع از معيارهايي هستند كه  شاخص. منابع طبيعي است
گيري و  اندازه. دهند اكوسيستم نشان مي گوناگوني گياهان را در

از تركيب دو پارامتر غنا  ها كه به طور معمول اين شاخصبرآورد 
شكل به علت پيچيدگي، م اغلبشوند،  و يكنواختي محاسبه مي

كه حفاظت همه  جا از آن .(Ludwig & Reynold, 1988) است
هاي مرتعي مستلزم مديريت بر مبناي حفظ و  جانبه از اكوسيستم

 ( & Schulzeهاست اي موجود در آن نگهداري از تنوع گونه
(Mooney, 1993گيري تنوع  ، اين امر جز با شناخت و اندازه

در اين راستا آگاهي از فشارهاي . شود اي محقق نمي گونه
و  ،ها تخريب زيستگاه سببمحيطي مخرب بر اكوسيستم كه 

. د، ضروري استشو اي مي ها و در نتيجه كاهش تنوع گونه بيوم
چراي مفرط  ،يكي از فشارهاي مخرب فيزيكي بر عرصه مراتع

چراي دام از هر نوع كه باشد، با تغيير در فراواني  .استدام 
پايداري و كاركرد ي اي كليد و ضروري كه ضامن بقاه گونه

 دهد ها را تحت تأثير قرار مي ها هستند، اين اكوسيستم اكوسيستم
(Wilson, 1994) .زيستي در  مديريت چرا نقش مهمي در تنوع
كه عمليات مديريتي قرق، سبب  طوري به ،اراضي مرتعي دارد

مرتعي و در نهايت هاي  افزايش جريان مواد غذايي در اكوسيستم
 ( ,Allen-Diaz & Jacksonشود زيستي مي افزايش تنوع

(2000; Mligo, 2006 .مديريت چرا نقش مهمي در  ،از سويي
هاي گياهي و در نهايت تغيير  از بين رفتن يا ظهور برخي گونه

 ).Marty, 2005(نمايد  اي در نواحي مرتعي ايفا مي تركيب گونه
از  سبب چراي مفرط دام، ر اثرب تخريب پوشش گياهي ،امروزه

بسياري از  ،كه طوري به است اي شده بين رفتن تنوع گونه
اند و يا در  هاي گياهي با ارزش از عرصه طبيعت محو شده گونه

 هاي بررسيبرخي از ). 1384مصداقي، (حال انقراض هستند 
چرا بر پوشش گياهي حاكي از كاهش  آثارصورت گرفته در زمينه 

اي و همچنين پايداري  هاي يكنواختي و تنوع گونه غنا، شاخص
پور و  زاهدي ؛1386، و همكاران سالمي( استاكولوژيكي 

كاهش غنا و  ،همچنين). 1389الحسيني،  خادم ؛1376اجتهادي، 
 اي در مناطق نزديك محل استقرار شبانه دام تنوع گونه

(Hendricks, 2005) هاي مرتعي  و افزايش تنوع در اكوسيستم
گزارش شده ) 1387جوري، (وضعيت متوسط و چراي سبك  با

 .است

ها، افق جديدي را  ميزان شتابنده انقراض گونه هاي اخير، در سال
اي گشوده  و تحقيقات مربوط به غنا و تنوع گونه ها بررسيدر 

ها يكي از اهداف اساسي  اكوسيستم اغلبدر  ،كه طوري هب .است
اكولوژيك با حفظ تنوع مديريت، دستيابي به پايداري نسبي 

عنوان يكي از عوامل اصلي در  بهعوامل انساني . اي است گونه
با تأثير مستقيم بر پوشش گياهي و خاك، اي،  بروز تغييرات گونه

 (Enrightها ايجاد نموده است منفي بر نوع و پراكنش گونه آثار
(et al., 2005. ،بر  هاي اهلي بررسي تأثير چراي دام بنابراين

عنوان  هاي مرتعي به تغييرات پوشش گياهي در اكوسيستم
با توجه به تخريب . باشد هاي گياهي، امري ضروري مي گاه ذخيره

مرتعي شوراب اكوسيستم از نواحي  برخيپوشش گياهي در 
رويه و  هاي اخير به دليل چراي بي استان گلستان كه در سال

 و ظهور مرغوبهاي  موجب حذف برخي گونه خارج از فصل
و تنوع حاضر به بررسي تحقيق ده است، شهاي مهاجم  گونه

تا  پرداخته هاي مختلف مرتعي اين منطقه گياهي در عرصهغناي 
و تنوع گياهي جهت مختلف چرايي  هاي شدت ارتباط
 .هاي مديريتي در بلندمدت به دست آيد ريزي برنامه

 
 ها مواد و روش

 منطقه مورد مطالعه
در محدوده شهرستان گرگان قرار دارد و حوضه آبخيز شوراب 

) روستاي چهارباغ(ترين روستا  فاصله نقطه خروجي آن تا نزديك
به  ،اين حوضه. كيلومتر است 44كيلومتر و تا شهر گرگان  5/4

 8306عنوان سرشاخه اصلي حوضه آبخيز نكارود با مساحت 
از لحاظ . هكتار در ارتفاعات جنوبي استان گلستان قرار دارد

 32' 20"هاي شرقي  غرافيايي، اين حوضه در محدوده طولج
تا  36° 34' 27"هاي شمالي  و عرض 54° 44' 27"تا  °54
اين منطقه به صورت كوهستاني و تپه . واقع است °36 38' 26"

متر و حداقل ارتفاع آن  3688ماهوري بوده، حداكثر ارتفاع آن 
 2950 -3000طبقه ارتفاعي . باشد متر از سطح دريا مي 2218

هكتار بيشترين سطح منطقه را به خود اختصاص  6/108متر با 
هاي مختلف متفاوت بوده و  شيب منطقه در قسمت. داده است

متوسط بارندگي منطقه . شمال غرب است-جهت غالب آن جنوب
درجه  6/9متر، ميانگين درجه حرارت ساالنه حوضه  ميلي 5/330

نماي آمبرژه، اين منطقه در اقليم گراد و با توجه به اقليم  سانتي
 .گيرد خشك سرد قرار مي
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 پژوهشروش 
بخش قرق شده موجود (برداري شامل مرجع  واحدهاي بهره ،ابتدا

واحد دامي در  10با ميانگين  چراي متوسط(، كليد )در منطقه
منطقه چراي شديد در اطراف منابع موجود (و بحراني ) هكتار
واحد دامي در  30با ميانگين  سترسيآغل، آبشخوار و راه د :مانند

 اي محدوده برداري، نمونه جهت .دش تعيين منطقه مراتع در )هكتار

 .هكتار به عنوان منطقه معرف انتخاب شد 250به مساحت 
هاي گياهي موجود در هر كدام از واحدها با پيمايش  گونه

هاي گياهي و  شناسايي گونه. دشآوري و شناسايي  صحرايي جمع
خصوصيات گياهي شامل فرم رويشي، فرم بيولوژيك و تعيين 

هاي موجود نيز با استفاده از منابع  كالس خوشخوراكي گونه
و به كمك ) فلورا ايرانيكا، فلور رنگي ايران(مربوط به فلور 

طبيعي استان گلستان صورت  كارشناسان مركز تحقيقات منابع
مشخص  هنكيافرم بيولوژيك گياهان بر اساس سيستم ر. گرفت

ها براي تحليل  ترين سيستم يكي از رايج ،اين روش. شد
هاي زيستي است كه بر مبناي موقعيت جوانه انتهايي بنا  شكل

روش  بهاز پوشش گياهي برداري  نمونه). 1360مبين، (شده است 
متري و  100هاي  سيستماتيك، با استفاده از ترانسكت-تصادفي

ين شكل و انداره پالت موثرتر .پالت در هر منطقه صورت گرفت
با استفاده از الگوي پراكنش و اندازه گياهان منطقه، سطح پالت 

هريك از  برايپالت  40تعداد . متري در نظر گرفته شد1×1
پالت براي كل منطقه  120و در مجموع  برداري واحدهاي نمونه

ها به صورت  موقعيت ترانسكت). 1372مصداقي، (د شتعيين 
ها بطور  بر روي هر ترانسكت، پالتسيستماتيك تعيين و 

ها به  در هر پالت درصد تاج پوشش گونه. تصادفي انداخته شد
همچنين موقعيت آن  شد،بندي پوشش تاجي محاسبه  منظور رتبه

شمارش تعداد  ،همچنين. يابي شد مكان GPS با استفاده از
اي صورت  به منظور تعيين تنوع و غناي گونه نيز هاي گياهي پايه

بندي وان درمارل، تاج پوشش  با استفاده از روش رتبه. گرفت
درمارل يك  مقياس وان. بندي شد گياهي در داخل هر پالت رتبه

آوري اطالعات پوشش تاجي  كه براي جمع  مقياس ترتيبي است
هاي  شاخص محاسبه جهت ).Barbour et al., 1999( دارد كاربرد

وينر و  -و شانون هاي تنوع سيمپسون تنوع و غنا، از شاخص
استفاده  PASTافزار  در نرم شاخص غناي مارگالف و منهينيك

ها براي هر پالت و در هر  اين شاخص). 1384مصداقي، (شد 
ده شافزار فوق محاسبه  تيمار به صورت جداگانه با استفاده از نرم

 .ها صورت گرفت و سپس آناليز آماري در مورد آن

نسبت  ،Excelافزار  آمده در نرم دست هاي به پس از انتقال داده
سازي  به منظور نرمال. ها اقدام شد به تشكيل ماتريس داده

 Logتبديل لگاريتمي  ، ابتداها هاي درصد تاج پوشش گونه داده
(X+1) هاي  مورد آزمون و سپس پذيرفتها صورت  بر روي آن

ها  ميانگين درصد تاج پوشش گونه ،بنابراين. مختلف قرار گرفتند
. باشند مي )Geometric means(به صورت ميانگين هندسي 

ها طي چند مرحله، بر اساس نياز به خروجي مورد نظر تبديل  داده
به صورت  15نسخه   Minitabافزار و آناليزها با استفاده از نرم

ها در قالب طرح كامال  طرفه و مقايسه ميانگين آناليز واريانس يك
 .انجام شد تصادفي براساس آزمون توكي

 
 ها يافته

برداري مرجع، كليد  گونه گياهي در سه واحد بهره 78 ،طوركلي به
. تيره بودند 22جنس و  59و بحراني شناسايي شد كه متعلق به 

گونه و در منطقه  25گونه، در منطقه كليد  35در منطقه مرجع 
 . دشگونه مشاهده  28بحراني 
 هاي شامل گونهگونه مختص منطقه مرجع بوده كه  7تعداد 

Allium sp. ،Anthymus arvensis ،Dianthus sp. ،
Medicago sativa ،Myosotis arvensis ،Polygonum 

officinalis  وPoterium sanguiosorba در اين . باشند مي
 Artemisia aucheri ،Festuca هايي از قبيل منطقه گونه

ovina ،Stipa barbata ،Poa bulbosa ،Hordeum sp.  و
Bromus tomentellus  داراي بيشترين درصد تاج پوشش

،  Artemisia aucheriهاي در منطقه كليد به ترتيب گونه. بودند
Stipa barbata ،Festuca ovina ،Poa bulbosa 

بيشترين درصد تاج پوشش را به خود اختصاص  .Hordeum spو
تيب در منطقه بحراني نيز بيشترين درصد تاج پوشش به تر. دادند

، Verbascum aureom ،Achilea melifolia متعلق به
Onobrychis cornata ،Acantophyllum sp.  وGundelia 

torunefortia بود. 
گونه و  14هاي اختصاصي مربوط به منطقه بحراني نيز  گونه

، Acantholimon sp ،Anchusa sterigosa. :شامل
Artimisia seiberi ،Bromus danthonia ،Circium 

armanicum ،Cousinia sp ،Euphorbia robustus ،
Eurosia sp. ،Lactuca orientalis ،Noea mucronata ،

Stachys inflata ،Taraxacum officinalis ،Thymus 
serpyllum  وVerbascum aureom تعداد  ،همچنين .بودند

گونه به صورت مشترك بين سه منطقه مرجع، كليد و بحراني  11
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، Acantophyllum sp.. ،Achilea melifolia :لشام
Agropyron cristatum ،Agropyron desertorum ،

Astragalus gossipinus ،Gundelia torunefortia ،
Hordeum sp. ،Melica persicus ،Onobrychis cornata ،
Poa bulbosa  وStipa barbata بين دو . مشاهده گرديد

گونه به صورت مشترك وجود داشت  11منطقه مرجع و كليد نيز 
 Agropyron intermedium ،Artemisia :كه به ترتيب شامل

aucheri ،Bromus inermis ،Bromus tomentellus ،
Convolvulus arvensis ،Festuca ovina ،Melilotus 

officinalis ،Poa pratensis ،Potentila reptents  ،
Trifolium alba  وTrifolium repens باشند مي. 

هاي منطقه مرجع داراي  گونه ،درمال بندي وان براساس رتبه
هاي باالتري نسبت به مناطق كليد و بحراني است و  رتبه
در . باشد دست آمده از منطقه بحراني بسيار پايين مي هاي به رتبه

هاي پوشش گياهي مربوط به  منطقه مرجع، باالترين رتبه
Artemisia aucheri  از آن مربوط به پسوFestuca ovina   و 

 Dianthusيها هاي پوشش گياهي مربوط به گونه ترين رتبه كم
sp.   وAllium sp. هاي  در منطقه كليد، باالترين رتبه. باشد مي

و  Artemisia aucheriهاي  پوشش گياهي مربوط به گونه
Stipa barbata هاي پوشش گياهي مربوط به  ترين رتبه و كم

 Potentila reptansو  Agropyron intermedium هاي گونه
 هاي در منطقه بحراني باالترين رتبه مربوط به گونه. باشد مي

Astragalus gossipinus و Onobrychis cornata  و
 Bromusهاي  هاي پوشش گياهي مربوط به گونه ترين رتبه كم

danthonia  وMelica persicus است. 
داد   هاي موجود در سه منطقه نشان هاي رويشي گونه بررسي فرم

ها  كه بيشترين فراواني در منطقه مرجع مربوط به فورب
ها در  اي ها و بوته درصد بود و گراس 49با ) برگان علفي پهن(

ها با اندكي  در منطقه كليد گراس. هاي بعدي قرار داشتند رده
ها قرار داشتند و  اي ها بوده و سپس بوته بيشتر از فورباختالف، 

 بودند،درصد بيشترين فراواني  46ها با  اي در منطقه بحراني، بوته
ها  كريپتوفيت از نظر فرم بيولوژيك، در منطقه مرجع و كليد، همي

بيشترين فراواني را  داراي درصد 84/59و  35/63به ترتيب با 
و ) 85/40(ها  بحراني، ابتدا كاموفيت كه در منطقه داشته در حالي

هاي  نتايج داده. اند قرار داشته) 71/37(ها  كريپتوفيت سپس همي
هاي مورد مطالعه حكايت از آن دارد  كالس خوشخوراكي گونه

و  43به ترتيب با  II هاي كالس كه در منطقه مرجع و كليد، گونه
با  ؛دنددرصد بيشترين درصد فراواني را به خود اختصاص دا 39

يكساني فراواني  I هاي كالس اين تفاوت كه در منطقه كليد گونه
ولي در منطقه مرجع از فراواني ) درصد 39(داشته II  با كالس

در منطقه بحراني بيشترين ). درصد 40(تري برخوردارند  پايين
و  II درصد و سپس كالس 57با  III هاي كالس فراواني به گونه

I 1 جدول(درصد اختصاص دارد  18و  25تيب با به تر.( 
 

 گانه هاي مورد مطالعه در مناطق سه خوراكي گونه درصد فراواني، فرم رويشي، فرم بيولوژيك و كالس خوش ):1(جدول 

 مناطق

 كالس خوشخوراكي فرم بيولوژيكي فرم رويشي

ي
ه ا

وت
ب

ب 
ور

ف
س 

گرا
چه 

خت
در

 

T
h

 H
e

 C
r

 C
h

 Ph 

III 

II I 

 40 43 17 - 6/20 03/8 35/63 02/8 - 34 49 17 مرجع

 39 39 22 - 08/14 52/3 84/59 56/10 - 41 39 20 كليد

 18 25 57 - 85/40 14/3 71/37 29/6 - 29 25 46 بحراني
  -)Ph  =، فانروفيت=Ch، كاموفيتCr =، كريپتوفيت=Heكريپتوفيت همي ،=Thتروفيت(

)I : ،خوشخوراكII : ،خوشخوراكي متوسطIII :خوشخوراكي كم يا غيرخوشخوراك( 
 

هاي مارگالف و  شاخص(اي  هاي تعداد گونه و غناي گونه شاخص
كه پوشش گياهي در سه منطقه مرجع، كليد و بحراني ) منهينيك

طور جداگانه  هو براي هر پالت ب PASTافزار  با استفاده از نرم
در  د، مورد آناليز واريانسشمحاسبه ) پالت در هر تيمار 40(

هاي به دست آمده از  داده وقرار گرفته  MINITABافزار  نرم

هر سه شاخص فوق بين سه منطقه داراي  :نشان دادآناليز 
براي شاخص تعداد گونه و  داري معني .نددار بود اختالف معني

درصد و براي شاخص منهينيك در  01/0در سطح  مارگالف
 ).2 جدول(درصد بوده است  05/0سطح 

 هاي   اي صورت گرفته بين شاخصـه ايسه ميانگينـمق ،همچنين
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 در سه منطقه مرجع، كليد و بحراني اي هاي تعداد گونه و غناي گونه نتايج آناليز واريانس شاخص ):2(جدول 
 برداري هرمناطق به )هكتاردر ( تعداد گونه مارگالف  منهينيك 

 مرجع 85/7 784/1 965/0
 كليد 17/8 640/1 918/0
 بحراني 55/9 903/0 652/0

*64/12 **68/21 **12/26 
F 

090/0 412/0 44/8 MS 
117 117 117 df 

ns :01/0دار درسطح  معني:  **     05/0دار در سطح  معني:  *داري      عدم معني 
  باشد مي 5/2شاخص مارگالف بين صفر تا و دامنه تغييرات شاخص منهنينك بين صفر تا يك. 

 

در مناطق  هاي تاج پوشش گياهي بر اساس دادهاي   غناي گونه
در منطقه بحراني به  شاخص تعداد گونهگانه نشان داد كه  سه

داري بيشتر از دو منطقه مرجع و كليد بوده و اين دو  طور معني
در مورد شاخص غناي . اند داري نداشته منطقه تفاوت معني

داري در هر دو شاخص در  مارگالف و منهينيك، كاهش معني
منطقه بحراني نسبت به دو منطقه كليد و مرجع مشاهده شد ولي 

ها در منطقه مرجع، بين  ميزان اين شاخص باالتر بودن با وجود
 ).1 شكل( داري مشاهده نشد تفاوت معنياخير دو منطقه 

 

 
 

  
 

 باشد مي05/0هاي مورد مطالعه در سطح  دار بودن شاخص داري و حروف غيرمشابه بيانگر معني ي عدم معني دهنده مشابه نشان) bو  a( الفبايحروف 
 در سه منطقه مرجع، كليد و بحراني) ج(و مارگالف ) ب(، منهينيك )الف(هاي تعداد گونه  مقايسه ميانگين شاخص ):1(شكل 
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هاي  نتايج آناليز واريانس در مورد شاخص يكنواختي و شاخص
 هاي يكنواختي و  شانون نشان داد كه شاخصتنوع سيمپسون و 

و شاخص شانون  05/0دار در سطح  سيمپسون داراي تفاوت معني
 ).3 جدول( است بوده درصد 01/0 سطح در دار معني تفاوت داراي

 
 و بحراني مرجع، كليدمنطقه  در سه اي هاي يكنواختي و تنوع گونه نتايج آناليز واريانس شاخص ):3( جدول

 برداري مناطق بهره يكنواختي سيمپسون شانون
 مرجع 85/0 81/0 94/1
 كليد 86/0 80/0 87/1
 بحراني 92/0 67/0 31/1

**51/22 *06/16 * 75/15 
F 

216/0 0163/0 0163/0 MS 
117 117 117 df 

ns :درصد 01/0دار درسطح  معني:  **     05/0دار در سطح  معني:  *داري      عدم معني 
  مي باشد 5/3تا  1شاخص شانون بين و سيمپسون بين صفر تا يك يكنواختي و دامنه تغييرات شاخص. 

 
اي و يكنواختي در  هاي تنوع گونه هاي شاخص مقايسه ميانگين

هاي تاج پوشش  بحراني بر اساس دادهسه منطقه مرجع، كليد و 
گياهي حاكي از اين بود كه شاخص يكنواختي در منطقه بحراني 

داري نسبت به مناطق مرجع و كليد داشته و اين  افزايش معني
يكسان و بدون  طور تقريبي در دو منطقه مرجع و كليد به مقدار

هاي تنوع سيمپسون  ميانگين شاخص. دار بوده است تفاوت معني
دار اين دو شاخص با  شانون نيز حاكي از عدم اختالف معني و

كه در منطقه  يكديگر در منطقه مرجع و كليد بوده در حالي
 داري كمتر از اين دو منطقه بوده است  طور معني بحراني به

 ).2 شكل(
 

 گيري و نتيجه بحث
گونه گياهي كه در سه منطقه مرجع،  78از ميان  ،كليبه طور

كليدي و بحراني شناسايي شد، از نظر تعداد گونه، بين سه منطقه 
توان گفت كه  در واقع، مي. اختالف چنداني مشاهده نشده است

آنچه . ها ناچيز بوده است برداري و چرا بر تغيير تعداد گونه اثر بهره
، .Acantophyllum sp :ها شامل مسلم است برخي گونه

Agropyron desertorum،Astragalus gossipinus ،
Achilea melifolia ،Hordeum sp. ،Melica persicus ،

Onobrychis cornata ،Stipa barbata  حضور مشتركي در
هاي  ها را گونه توان آن مي ،بنابراين. برداري دارند سه واحد بهره

ط مختلف بومي و طبيعي منطقه دانست كه تحت شراي
هاي مشترك  اين گونه. اند برداري حضور خود را حفظ نموده بهره
مي يهاي بومي و دا ديگري نيز به عنوان رستني هاي بررسيدر 

ها نام  ارتفاعات البرز و سازگار با شرايط رويشگاهي اين اكوسيستم
شكري و همكاران،  ؛1381اسدي و همكاران، (اند  برده شده

اين در حالي ). 1388حقيان و همكاران،  ؛1385پور،  تقي ؛1382
ها از تفاوتي فاحش در سه واحد چرايي  است كه ساير گونه

برداري بر تغيير تركيب  كه اثر چرا و بهره طوري به ،برخوردارند
هاي  حضور اين گونه. دهند اي موجود را به خوبي نشان مي گونه

برداري كامالً متفاوت است  اختصاصي در واحدهاي بهره
 :شونده و حساس به چرا مانند هاي كم كه گونه طوري به

Medicago sativa ،Polygonum officinalis  وPoterium 
sanguiosorba ،Dianthus sp.  صرفاً در مناطق مرجع حضور

داشته و با افزايش فشار چرا در منطقه بحراني به دليل ترجيح 
ده و مهاجمي شون هاي زياد غذايي توسط دام، جاي خود را به گونه

 Circium armanicum ،Cousinia sp. ،Euphorbia :مانند
robustus ،Noea mucronata ،Stachys inflata ،

Taraxacum officinalis هاي ديگر كه با عدم  و برخي گونه
 هاي توسط يافته ،اين نتايج. اند اند، داده استقبال توسط دام مواجه

ييد قرار انيز مورد ت )Tatian et al., 2010 ؛1379، مصداقي(
 .گرفته است

هاي حاضر در هر يك از سه منطقه  از نظر درصد پوشش گونه
درمال نيز  گرفته به روش وان بندي صورت برداري و رتبه بهره
هاي غيرخوشخوراكي كه توسط دام  كه گونه توان دريافت  مي

در منطقه بحراني داراي بيشترين  ،گيرند كمتر مورد چرا قرار مي
كه، در  حالي در .اند درمال بوده درصد پوشش و بيشترين رتبه وان

 تر از درصد و رتبه  هاي خوشخوراك دي و مرجع گونهـمناطق كلي
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 در سه منطقه مرجع، كليد و بحراني) ج(و سيمپسون ) ب(، شانون )الف(يكنواختي هاي  مقايسه ميانگين شاخص ):2(شكل 

 باشد مي05/0هاي مورد مطالعه در سطح  دار بودن شاخص داري و حروف غيرمشابه بيانگر معني ي عدم معني دهنده مشابه نشان)  bو  a( الفبايحروف 
 

به اين نكته نيز توجه داشت  بايد البته،. اند برخوردار بودهباالتري 
كه باال يا پايين بودن درصد پوشش تاجي در برخي موارد  
به ) .Dianthus sp يا و Artemisia aucheriهاي  گونه(

 ها نيز بستگي دارد كه در اين اي و فرم رويشي گونه ماهيت گونه
 (Kirkpatricاين ارتباطدر  .مورد توجه قرار گيرد الزم استجا 

(& Bridle, 2005 كه افزايش پوشش تاجي   نشان دادند
هاي خوشخوراك، ناشي از كاهش فشار چرا و جلوگيري از  گونه

 ؛1376، پاكدامني(همچنين . باشد ورود دام اضافي به مرتع مي
به كاهش ميزان پوشش تاجي  ،)1389، جهانتاب و همكاران

. دننماي تحت تأثير فشار چرايي اشاره ميگياهان مورد استفاده دام 
 ،آنچه در اين ارتباط به خوبي قابل مشاهده است ،طوركلي به

در منطقه  IIIهايي با كالس خوشخوراكي پايين  افزايش گونه
كه به دليل تشديد فشار چرا فراواني يافته و بيش از  بحراني است

. اند در منطقه كليد و مرجع، فراواني يافته IIو  Iهاي كالس  گونه
چراي  ،)1386؛ احمدي و سندگل، 1378، قره داغي و جليلي(

بيش از ظرفيت مرتع را موجب كاهش پوشش تاجي و فراواني 
هاي مهاجم و  و نيز افزايش نسبي گونه Iهاي كالس  گونه

 . اند در تركيب پوشش گياهي مرتع دانسته IIIكالس 
فرم رويشي و فرم بيولوژيك  ،حاصل از بررسيبراساس نتايج 

كه به دليل حاكم بودن   توان دريافت هاي مورد مطالعه مي گونه
هاي  هاي تروفيت يا گونه شرايط اقليمي مربوط به ارتفاعات، گونه

در  ،فصلي و يكساله كه توان سازگاري با اين شرايط را ندارند
هاي  كه اين فرم اين با وجودمنطقه از فراواني كمي برخوردارند، 

زيستي به دليل موقعيت قرار گرفتن جوانه انتهايي خود، توان 
 ؛1391اكبرلو و همكاران، (مقابله با شرايط چرايي سخت را دارند 

Sinclair, 2005 .( ،ها  ها و كاموفيت كريپتوفيت هميبا اين حال
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هاي چندساله، با توجه به  اي و علفي هاي رويشي بوته يا فرم
بيشتر در شرايط محيطي مذكور، از فراواني بيشتري در  مقاومت

سه واحد مطالعاتي برخوردار بوده و در منطقه بحراني به دليل 
هاي گراس و فورب تحت تأثير چرا، از غالبيت  كاهش گونه

به فراواني   Bastin (2003)هاي بررسي. بيشتري برخوردارند
اشاره نموده اي تحت تأثير افزايش شدت چرا  هاي بوته گونه
 .است

اي  هاي آماري در خصوص تنوع و غناي گونه براساس نتايج آناليز
كه چرا   توان دريافت گانه مرجع، كليد و بحراني، مي در مناطق سه

اي،  هاي مورد مطالعه شامل تعداد گونه بر روي كليه شاخص
كه بين  طوري بهمارگالف و منهينيك تأثيرگذار بوده يكنواختي، 
دار  موجب تفاوت معنياني با منطقه مرجع و كليد منطقه بحر
ولي بين دو منطقه مرجع و كليد تفاوت  ،ده استشمحسوسي 

با اين تفاوت كه در مورد . داري مشاهده نشده است معني
دار در منطقه  هاي تعداد گونه و يكنواختي افزايش معني شاخص

كاهش هاي غنا و تنوع،  بحراني وجود داشته ولي در مورد شاخص
كه در  با توجه به اين. دار در منطقه بحراني مشاهده شد معني

اي و توزيع افراد در  شاخص يكنواختي و تعداد، بر وفور گونه
دهد كه اثر فشار چرا  شود، اين موضوع نشان مي ها تأكيد مي گونه

كه در (اي  برداري در نهايت به كاهش تنوع و غناي گونه و بهره
از طرف ديگر، با توجه  .شود منجر مي) استمفهوم تنوع مستتر 

تواند به  مي ،شود هاي مهاجم همراه مي كه با ازدياد گونه به اين
كاهش تنوع . شود منجر افزايش شاخص يكنواختي و تعداد گونه 

در و تخريب مرتع اي تحت تأثير افزايش فشار چرا  و غناي گونه
 ؛1379، ادنژ مصداقي و صادق ؛1375، پور زاهدي( هاي بررسي

نيز مورد ) Johansson et al., 2008 ؛1389، غالمي و همكاران
 .ييد قرار گرفته استات

دهد  عدم اختالف محسوس بين منطقه كليد و بحراني نشان مي
توان انتظار داشت كه  كه در صورت شرايط چرايي حاد مي

با  ،صورت شاخص تنوع كاهش مشخصي نشان دهد، در غير اين
داري در ميزان تنوع مشاهده  اجراي چراي متوسط اختالف معني

بيان نمود كه  ،Mc Cann (2000)در اين ارتباط . شود نمي
هاي تنوع در منطقه قرق و  اختالفي بين شاخص ضرورت ندارد

بلكه به وجود آمدن تفاوت،  ،چراي متوسط وجود داشته باشد
دارد  اي منطقهو يا اثر ساير عوامل بستگي به طول مدت قرق 

 ;Mligo, 2006( همچنين. )1389حاتمي و همكاران، (
Hendricks, 2005(، اي را مربوط به  تنوع گونه بيشترين

مناطقي با فشار چراي كم، در مقايسه با مناطق قرق، گزارش 
 .نمودند

توان  مي ،با توجه به نتايج حاصل از بررسي پوشش گياهي منطقه
گفت كه پوشش گياهي متنوع و غني مراتع مورد مطالعه، به دليل 

بيش از حد بخصوص در منطقه بحراني، از وضعيت  تعداد دام
كليد  برداري برمبناي منطقه در واقع بهره. مناسبي برخوردار نيست

برداري  تواند بهترين الگو براي بهره در هر سطحي از مديريت مي
 ها گونه شدن اضافه يا حذف. هاي يك مرتع باشد ساير قسمت

 و ايجاد كند پويايي جامعه و در ساختار اي عمده تواند تغييرات مي
تحت  باشد، اي آن گونه عناصرو  حفظ اكوسيستمهدف،  اگر

اي و  برداري معقوالنه، غناي گونه چراي متوسط، ضمن بهره
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