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 چكيده
وت سایت با مدیریت متفا پنجدر  گلستاناستان  باغ چهارکوهستاني اي در مراتع منظور مطالعه تغييرات تنوع گونهبه تحقيقاین      

هاي برداشت داده . باانجام شد (حریم آبشخور و اطراف آغل ،حریم روستابحراني ) و (کليدچراي متوسط ) ،)قرق( بدون چراشامل 
هاي قرق و کليد سایتکه نشان داد  طرفهآناليز واریانس یک نتایج شد.محاسبه هاي تنوع عددي و پارامتري شاخص پوشش گياهي،

اما از لحاظ  ،دندر وضعيت بهتري قرار دارهاي بحراني قایسه با سایتم در( 1/2و  6/2ترتيب انون )بهش تنوع از لحاظ شاخص
بيانگر بيشتر بودن  ،بندي تنوع سایت کليداالتر قرار گرفتن منحني درجهب مشاهده نشد. هامارگالف تفاوتي بين سایتغناي شاخص 

هاي سري سایت قرق و کليد با مدل که هاي توزیع فراواني مشخص شدبا برازش مدلکه طوريبه .استبت به سایت قرق سنن تنوع آ
منحني رسم  دارد. و ارتباط برازش 05/0در سطح )جوامع ناپایدار( هاي بحراني با مدل سري هندسي تیاسو )جوامع پایدار( لوگ 

فشار  اثرکه بيانگر  استهاي نادر و غالب با تعداد زیاد نهچراي زیاد داراي گوبا هاي سایت که اي نشان دادرتبه گونه -فراواني
که اعمال چراي متوسط، سبب حفظ داد نتایج کلي نشان  یکنواختي باالیي در عرصه حاکم است. متوسط و قرقاما در سایت  ،ستچرا

وجه به اعمال چراي متوسط در عرصه لزوم ت بر تنوع گياهي شده و قرق اثر چنداني در افزایش تنوع گياهي مراتع نداشته است که این
ثر ؤمدليل نقش شود بهپيشنهاد مي سایت حریم روستا در وضعيت بدتري قرار گرفته و ،هاي بحرانيدر بين سایت .گذاردصحه مي
البته یابد.  شدت چراي دام کاهش ،حریم روستا ویژهبههاي با شدت چراي باال براي احياي سایت ،چراي متوسط در منطقه هاثبات شد

کننده به  کمک هايهاي استراحت دام در عرصه از روشکاهش تراکم دام در نقاط بحراني از طریق افزایش تعداد آبشخورها و محل
 .هاي بحراني خواهد بودآسيب به تنوع گياهي سایت کاهش

 
 .باغ چهارمراتع  ،راوانيف -منحني رتبه ،فراواني مدل توزیع ،هاي تنوعشاخص ،چراي دام كليدي: هايواژه

 

 مقدمه
هاي مرتعي تغييرات پوشش گياهي در اکوسيستم ارزیابي

از  ،بردارانمحيطي و مدیریتي براي بهرههاي واکنشدر برابر 
ارزیابي به اتخاذ اهميت باالیي برخوردار است و نتایج این 

آن  و کيفي تصميمات مدیریتي در جهت ارتقاء کمي
 et Piri Sahraghard) شد نتهي خواهداکوسيستم مرتعي م

., 2011al 8;201, Motamedi and Sheidai Karkaj). با 
 و ایران در مرتعي هاياکوسيستم وسيع سطح به توجه

 شدت مانند عدیده مشکالت با هااکوسيستمرویارویي این 
 اهميت حائز آن شناسيبوم مختلف هايجنبه مطالعه ،چرا

شناسي و نوع از مفاهيم مهم در بومت ،در این ميان است.
 ,Mesdaghi) استمرتع  اکوسيستم گياهي مدیریت پوشش
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طور وسيع در مطالعات پوشش هب زیستي تنوع .(2005
عنوان یکي از محيطي به گياهي و ارزیابي زیست

هاي مهم و سریع در تعيين وضعيت اکوسيستم مورد شاخص
گيري آن العه و اندازهگيرد و از طریق مطاستفاده قرار مي

در محيط را ها توان دیناميک جامعه گياهي و توزیع گونهمي
هاي توصيه ،هابر دیناميک اکوسيستمکيد أتبررسي کرده و با 

 توصيف براي(. Hayek, 2007مدیریتي الزم را ارائه کرد )

 گيرياندازه عددي و آماري هايروش از استفاده با جامعه

و منظور نشدن  اطالعات حذف التنوع، همواره احتم
 از استفاده روازایندارد،  وجود پراکنده هايداده از بسياري

 و مطمئن مناسب اي، روشيپارامتریک تنوع گونه هايروش

 فراواني مربوط به هايدادن توزیع ریاضي داده نشان براي

 توانمي طریق این از و باشدمي کمي بصورت ايگونه

 با هاي پوشش گياهيبا داده ابطهر در را وضعيت تنوع

 ,Magurranنمود ) تنوع توصيف هايمنحني از استفاده

مطالعات متفاوتي  هاي تنوع،گيري از شاخصبا بهره (.1998
است که  انجام شدهها در مورد تغييرات تنوع بر اثر مدیریت

هاي مختلفي به مطالعه تنوع ها و روشهریک با شاخص
 غناي و تنوع، با بررسي مورددر این  اي پرداخته است.گونه

 مراتع آفریقاي در مختلف چرایي گرادیان امتداد در ايگونه

 مناطق در ايگونه غناي و تنوع کهگزارش شد  ،جنوبي

 ،است بيشتر چرا فشار که دام شبانه استقرار نزدیک محل
 .( 2005et alHendricks ,.) باشدمي مقدار کمترین داراي

ارتفاع و دخالت انساني بر م أتوي تأثير با بررسهمچنين 
انداز و پوشش گياهي در حومه روستاي کوهستاني چشم

هاي بشري ر چه ميزان دخالتهکه شد بيان ، بيجينگ چين
 ،با فاصله از منطقه بحراني ،شوددر نواحي دورتر کمتر مي
 et alGao ,.) یابدميافزایش  بعدتنوع گياهي ابتدا کاهش و 

شده و ررسي تفاوت تنوع منطقه حفاظتبدر  .(2009
شده  منطقه حفاظتگزارش شد که حوزه سد طرق  شدهچرا

تنوع آن نسبت بندي درجهدليل باالتر قرار گرفتن نيمرخ به
 داراي چرا بدونمنطقه تر است. به منطقه تحت چرا متنوع

 دارد. بيشتري یکنواختي یعني بوده، کمتري شيب با منحني

 این که دارد تنديشيب  با منحني ،چرا حتت منطقه سویياز 

 مدل سمت و سري لگاریتمي برازش با مدل بيانگر وضعيت

 Jouri .( Ejtehadi, 2008 andAkafi)است  لوگ نرمال
 قرق بلندمدت، مرتعي، سایت سهتنوع  بررسي در ،(2016)

 انواعکه کرد بيان  پلور کليدي و چرایي در ارتفاعات
کليدي باالتر از دو سایت دیگر  تنوع در سایتهاي شاخص

و غنا در نشان داد که سهم تنوع   SHEنتایج تحليل است.
شرایط یکنواختي  .بيشتر از دو سایت دیگر است منطقه کليد

و ( بوده -5/0این سایت مشابه با روند کاهشي سایت قرق )
دليل هبهترین شرایط اکولوژیک مدیریتي در سایت کليدي ب

ت چرایي مرتع بوده است. رعایت زمان و ظرفي
Rostampour ( در بررسي تغييرات تنوع 2017همکاران ) و
اي در طول تغييرات شوري خاک در مراتع و غناي گونه

اساس  بندي پوشش گياهي برپترگان پس از زوندقحاشيه 
گرادیان شوري خاک بر غنا و که دریافتند  ،شوري خاک

که زون اول  طوريبه ،داري دارداي تأثير معنيتنوع گونه
 اي را دارد.)شوري زیاد( کمترین غنا و تنوع گونه

Cheraghi ( 2017و همکاران )هاي شاخص، ايمطالعه در
هاي توزیع مدلنيز  اي وعددي تنوع، غنا و یکنواختي گونه

اي شامل عصاي شکسته، لوگ رتبه تنوع گونه-فراواني
نوان عبهرا ي نرمال، سري لگاریتمي و سري هندس

 و علفيهاي ههاي پارامتریک به تفکيک براي گونشاخص
جنگلي  سازگانبوم مختلف فيزیوگرافي شرایط در چوبي

هاي که از نظر شاخص ندنشان دادنموده و زاگرس محاسبه 
 هاي مختلف فيزیوگرافي تفاوتموقعيتعددي تنوع بين 

اي که تنوع شانون وینر و غنطوريداري دارد، بهمعني
هاي علفي در جهت شمالي روند مشابهي مارگالف گونه

 25-0ها در شيب صشاخ این مقدار يشترینب داشته و
درصد بود و مقدار آنها با افزایش شيب کاهش یافت. در 

هاي چوبي در جهت جنوبي و در مقابل، تنوع و غناي گونه
 Sadegh بود.مقدار بيشترین در درصد  50بيش از  شيب

Kuhestani هاي گونهتنوع  بررسي ( در2016) و همکاران
هاي رضوانشهر هاي داغداغان در جنگلرویشگاهگياهي در 

اي، زادآوري و درختچهو تنيان گيالن در چهار الیه درختي، 
 از درختي الیه در هاگونه فراواني توزیعکه دریافتند علفي 
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ز ا رضوانشهر منطقه در علفي الیه در و شکسته عصاي مدل
مدل لوگ نرمال و در منطقه تنيان از مدل عصاي شکسته 

( در 2019) Ghanbariو  Shaidai Karkaj. پيروي کرد
ميزان تخریب و پایداري جوامع گياهي موجود در دو بررسي 

قران  دره گچي طبقه ارتفاعي در مراتع مشجر منطقه گوره
جامعه گياهي هر دو  که نشان دادندواقع در شهرستان اهر 

لگاریتمي در سطح پنج درصد مجموعه مدل طبقه ارتفاعي از 
لگاریتمي بيانگر  مجموعه. از آنجا که مدل کندتبعيت مي

و جامعه گياهي تعداد گونه نسبتاً کمي  استجوامع ناپایدار 
از  رویشگاهتوان احتمال داد که این دو مي روازاین ،دارد

 اند.گرفتهني قرار يئدر سطح پاو پایداري اي لحاظ تنوع گونه
هندسي برازش معنيمجموعه هر دو طبقه ارتفاعي با مدل 

ين ارتفاعي داراي ئطبقه پا و دار در سطح پنج درصد داشت
و  Jafariتنوع کمتري نسبت به طبقات ارتفاعي باال بود. 

تأثير شدت چراي دام بر تنوع ( در بررسي 2017همکاران )
در مراتع حوزه آبخيز  هاي رویشيهاي گياهي و فرمگونه
در سه شدت سفيد در استان چهارمحال و بختياري  توف

 قرق، چراي سبک تا متوسط و چراي سنگينچرایي 
هاي تنوع و غناي که ارزش عددي براي شاخصدریافتند 

، شاخص 4/14اي: اي در محدوده قرق )غناي گونهگونه
( بيشتر از چراي 86/0و شاخص سيمپسون:  24/2شانون: 

و  37/1، شاخص شانون: 09/9اي: بک )غناي گونهس
اي: ( و چراي سنگين )غناي گونه61/0شاخص سيمپسون: 

و شاخص سيمپسون:  53/1، شاخص شانون: 10/10
ررسي در ب ،(2020و همکاران ) Zeynivand ( است.65/0

هاي اثر شدّت چراي دام بر تنوع، غنا و یکنواختي گونه
سه منطقه با انتخاب  ان ایالمجم در منطقه کبيرکوه استمها

 بيان کردندسبک  و هاي سنگين، متوسطچرا شده با شدّت
هاي تنوع در تيمارهاي شدت چرا متفاوت مقدار شاخص که

که بيشترین مقدار شاخص سيمپسون و شانون طوريهب .بود
 چراي ( و97/0ترتيب در مراتع تحت چراي سنگين )به

ها در منطقه ر این شاخص( و کمترین مقدا69/4سبک دام )
اي هاي غناي گونه( بود. مقدار شاخص50/4(، )96/0قرق )

در منطقه تحت چراي سنگين دام بيشتر از سایر تيمارهاي 

این تحقيق بود. شاخص غناي منهينيک نشان داد که غناي 
هاي مهاجم در منطقه تحت شدّت چراي سنگين بهگونه

نطقه چرا شده با درصد بيشتر از م 7/15و  5/25ترتيب 
اي در مناطق چرا یکنواختي گونه شدّت سبک و متوسط بود.

هاي مختلف یعني سنگين، متوسط، سبک و شده با شدت
 ازداري نداشت. قرق شده از لحاظ آماري تفاوت معني

فشارهاي  که شودمي استنباط چنين شده انجام تحقيقات
پوشش تنوع  چگونگي و ميزان بر مستقيم طورهب بيروني
یکسان  موردآمده در این گذارد و نتایج بدستمي اثر گياهي

مناطق و  همه متخصصان براي نظري دیدگاه نبوده است و
 با تحقيق این بنابراین،. نيست تعميم قابل ،هاي چرایيشدت

چرایي  مختلف در سطوح ايگونه غناي و تنوع مطالعه هدف
تا بتوان با  شد انجام استان گلستان چهارباغمراتع منطقه در 

مدیریت  ریزي وهاي آن نسبت به برنامهاستفاده از یافته
حفظ  برايهاي مرتعي منطقه از لحاظ شدت چرا، عرصه
 هاي تنوع گياهي و پایداري آن اقدام نمود.جنبه

 
 هامواد و روش

با  باغ در این پژوهش مراتع کوهستاني منطقه چهار
 35' 44"افيایي که با موقعيت جغر هکتار 2400مساحت 

تا  54° 28' 39"عرض شمالي و  36° 40' 39"تا  °36
کيلومتري جنوب  20طول شرقي در  °54 33' 43"

غرب شاهرود و در محدوده کيلومتري شمال  45گرگان و 
از سطح دریا واقع شده متر  2320تا  2120ارتفاعي 
عنوان عرصه مطالعاتي و معرف اقليم رویشي است، به

 در ناحيه ایران و توراني انتخاب شد شمال خراساني
بندي اقليمي آمبرژه، . اقليم منطقه بر اساس طبقه(1)شکل 

 503اقليم ارتفاعات سرد و متوسط بارندگي ساالنه آن، 
بيشترین نزوالت در فصل زمستان و به متر است.ميلي

در سایت (.  2008et alBehmanesh ,.) است شکل برف
 تيپ سایت قرق،در ، to-Brbu. -Po. گياهي تيپکليد، 
 گياهي تيپ در سایت آبشخور، bu. -to. Po-Brگياهي

.sp-bu Ac-Po ،در سایت حریم آغل تيپ گياهي -Po

.ef-bu. As گياهي تيپ و در سایت حریم روستا ba. -St
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au.-Ar .دام غالب چرا کننده در مراتع  مستقر بوده است
ژاد بومي و مقدار کمي بز نمنطقه، گوسفند نژاد زل و به

باشد که از اوایل تابستان تا اواسط پایيز در پاکستاني مي
لومي -بافت خاک منطقه سيلتيمراتع منطقه حضور دارند. 

و ميانگين  8/7-41/7است. اسيدیته خاک منطقه بين 
ماده آلي حدود دو درصد است. شوري خاک در حدود 

متر و وزن مخصوص ميکروموس بر سانتي 524 -1574
متر گرم در سانتي 88/1تا  08/1خاک منطقه بين ظاهري 

براي  (. 20et alSheidai Karkaj ,.31است )مکعب متغير 
، در گام اول پنج مکان مرتعي گياهانبرداري از نمونه
ل قرق )منطقه مرجع(، منطقه کليد )شدت چراي شام

ها، حریم و مناطق بحراني )اطراف آبشخور داممتوسط( 
ها( در منطقه مورد بررسي دام روستا و اطراف آغل

هاي مرتعي، انتخاب گردید. با توجه به اینکه در اکوسيستم
ها )نقاط استراحت نيمروزي دام در حریم روستاها، آغل
هاي بحران شناخته شدهعنوان کانونمرتع( و آبشخورها به

در اطراف آنها زیاد بوده و با دور  ي داماند و شدت چرا

هر  روازاین ،شوددت چرا کمتر مي، شاین نقاطشدن از 
عنوان نماد مناطق با چراي سنگين به مذکورسه منطقه 

برداري )مناطق بحراني( انتخاب شد. پراکنش نقاط نمونه
ور و حریم روستا در خهاي آغل، آبشمربوط به سایت

ير بوده است. متري اطراف آنها متغ 300تا  40 محدوده
ناي فاصله از مناطق بر مب ،اساس انتخاب منطقه کليد

عنوان منطقه کليد در اي بهبه این ترتيب منطقه .بحراني بود
نظر گرفته شد که از مناطق بحراني مرتع فاصله متوسط 
داشته و از شدت چراي متوسطي برخوردار باشد. شایان 

 12 در حدودذکر است که مکان قرق شده با مساحتي 
هاي سایتمساحت  سال قدمت دارد. 10بيش از هکتار، 

ترتيب حریم آبشخور به و اطراف آغل، حریم روستاکليد، 
هاي طبيعي است مکانهکتار است.  3و  14، 4، 10

اي انتخاب شد که از نظر خصوصيات مرتع، مذکور بگونه
شبيه به هم ولي شدت چرا و  که ممکن استي یتا جا

 تراکم لگدکوبي در آنها متفاوت باشد.

 

 
 هاي مورد بررسیافيایی مراتع منطقه چهارباغ و مکانموقعيت جغر -1 شکل

 

 هر یک از معرف هايتوده در ،هاپس از انتخاب سایت
 پوشش هايمطالعه و برداشت داده به ،انتخاب شده مناطق

به این ترتيب با توجه به اندازه تاج  شد. اقدام گياهي
پالت با  20، و کفایت آماري پوشش گياهان غالب منطقه

 -گيري از روش سيستماتيکبهرهبا یک مترمربعي  اندازه
برداري براي هر سایت در نظر گرفته نمونه براي ،تصادفي

متري و  صدترانسکت  چهارکه با استقرار طوريهشد. ب
نقطه تصادفي در روي هر ترانسکت و مستقر  پنجانتخاب 
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اقدام به یادداشت ميزان  ،ها در نقاط تصادفينمودن پالت
 ها در داخل هر پالت شد. الزم بهپوشش گونه درصد تاج
در  .گردیدپالت مستقر  20، جمعاً در هر سایت ذکر است

محدود ، تحقيق به دليل لزوم مطالعه تمام جوانب تنوعاین 
نکردن آن تنها به مطالعه یک جنبه از تنوع گياهي و 

در گام اول با  شناخت بهتر و حصول اطمينان از نتایج آن
هاي عددي شاخص ،هاي پوشش گياهيدادهاستفاده از 

واینر و سيمپسون و  -مربوط به تنوع )ناهمگني( شانون
هاي مارگالف و یکنواختي شامل پایلو و شاخص شاخص

 محاسبه شدند.ارزیابي تنوع  برايمنهنيک مربوط به غنا 
هاي عددي در گام دوم از همچنين در تکميل شاخص

بندي تنوع و درجهمنحني هاي پارامتریک شامل شاخص
هاي توزیع فراواني اي و مدلرتبه گونه -فراوانيمنحني 

لگاریتمي و  مجموعه)عصاي شکسته، لوگ نرمال، 
منظور بررسي گرافيکي تنوع سه هندسي( به مجموعه

شایان ذکر  (. 2009et alEjtehadi ,.مکان استفاده شد )
اي ههاي توزیع فراواني با استفاده از نظریهمدل ،است

اند که توسط گيري توسعه یافتهآماري مرتبط با نمونه
هاي جمعها با دادهبرازش این مدل ،آزمون کاي اسکور
و بهترین مدل توزیع فراواني براي  شدآوري شده انجام 
ها در سطح احتمال پنج درصد انتخاب هر یک از سایت

محاسبه  ،در این تحقيق .(Magurran, 2004) گردید
بندي تنوع دي تنوع و رسم منحني درجههاي عدشاخص

افزار هاي توزیع فراواني در محيط نرمو برازش مدل
PAST نرم بوسيلهاي رتبه گونه -و رسم منحني فراواني
ومنظور تجزیهبه .انجام شد .BioDiversity proافزار 

هاي مرتعي هاي مربوط به تنوع عددي مکانتحليل داده
ها، آناليز داده توزیع بودن مالنر به توجه باگانه، پنج

پي بردن به  برايطرفه و آزمون دانکن واریانس یک
هاي عددي تنوع، غنا و اختالف موجود و مقایسه شاخص

 SPSSافزار آماري نرم از گانهپنجیکنواختي بين مناطق 
 استفاده شد. 21نسخه 

 
 نتايج

هاي موجود در طور خالصه ليست گونهبه 1در جدول 
طور گانه ارائه شده است. بههاي پنجک از سایتهر ی

حریم هاي سایتبراي هر یک از ميانگين در هر مترمربع 
ترتيب قرق و کليد به ،بشخورحریم آآغل، حریم روستا، 

 گونه مشاهده شد. 7/6و  8/6، 5، 1/6، 6/4
طرفه و مقایسه نتایج آزمون تجزیه واریانس یک

اي، در جدول تنوع گونه هايميانگين هر یک از شاخص
، مکان کليد و قرق دادارائه شده است. نتایج نشان  2

بيشترین شاخص تنوع )شانون و سيمپسون( و یکنواختي 
. اگرچه سایت کليد از لحاظ عددي در همه دارندرا 

باشد ولي از لحاظ ها باالتر از سایت قرق ميشاخص
شاخص  آماري تفاوتي در  بين این دو سایت وجود ندارد.

ها نشده و ميانگين تمامي مارگالف قادر به تفکيک سایت
هاي مورد مطالعه را در یک گروه قرار داده است، سایت

هاي حریم اي منهنيک، سایتگونه ياما از لحاظ غنا
اینکه سه  با وجودروستا و آغل باالترین غنا را دارند. 

هاي تنوع در یک شاخص بيشترسایت بحراني از لحاظ 
، اما سایت حریم روستا در مورد اندقرار گرفته گروه

قرار بدتري شانون و سيمپسون در وضعيت  هايشاخص
هاي عددي تنوع دو دارد. از سوي دیگر مقایسه شاخص

این دو سایت در یک که دهد سایت قرق و کليد نشان مي
طور کلي هقرار گرفته است، اما با این حال بآماري گروه 

استثناي ذکر شده، روند کاهشي در  جز چند موردبه
هاي تنوع و یکنواختي و روند افزایشي در شاخص

شاخص غناي منهنيک از چراي کم به سمت چراي زیاد 
 شود.مشاهده مي
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 گانهي پنجهاهر یک از سایتدر هاي گياهی گونهحضور  ليست -1جدول 

  نام علمي گونه            کليد حریم آبشخور حریم روستا حریم آغل قرق

     Acantholimon erinaceum 

     Achanthophylum microcephalum 

     Achillea millefolia 

     Agropyron elongatum 

     Agropyron intermedium 

     Agropyron trichophorum 

     Artimisia aucheri 

     Astraglus effesus 

     Astragalus gossinpinu 

     Bromus tectorum 

     Bromus tomentollus 

     Cerasus sp. 

     Centaura zuvandica 

     Chenopodium botrys 

     Cousinia glaucopsis 

     Cirsium arvense 

     Cynodon dactylon 

     Dactylis glomerata 

     Ephorbia chieradenia 

     Festuca ovina 

     Galium verum 

     Malva neglecta 

     Melica persica 

     Noaea mucronata 

     Onorichysis cornota 

     Peganum harmala 

     Poa bulbosa 

     Salvia chloroleuca 

     Stachys lavandifolia 

     Stipa barbata 

     Taraxcum brevirostre 

     Thymus koteschianus 
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 ها هاي مختلف عددي تنوع سایتو مقایسه ميانگين شاخص نتایج تجزیه واریانس -2جدول 

 لفهؤمسایت و 
 غنا تنوع )ناهمگني( یکنواختي

 تعداد گونه منهنيک مارگالف سيمپسون شانون J پایلو

 ab 2/6 a 0/69 a 1/27 a 0/9 b 20 0/82 کليد

 b 2/1 a 0/64 ab 1/16 a 0/74 b 18 0/73 قرق

 c 1/6 bc 0/52 c 1/07 a 0/97 ab 14 0/64 حریم آبشخور

 c 1/4 c 0/63 c 1/05 a 1/02 a 15 0/68 حریم روستا

 c 1/45 bc 0/49 c 1/24 a 1/11  a 19 0/63 حریم آغل

F 4/77** 4/09** 4/02**
  0/8ns 2/71* - 

Sig. 0/003 0/000 0/007 0/52 0/016 - 

: nsدار در سطح پنج درصد معني :دار در سطح یک درصد *معني :** هاست.در بين سایت 05/0دار در سطح حروف متفاوت براي هر شاخص بيانگر تفاوت معني
 داريعدم معني

 

سایت مقایسه تنوع از بيشتر اطمينان ایجاد و اثبات براي
( Renyi) بندي بر اساس شاخص رنيدرجهروش  از، ها

مربوط به درجه 2شکل  (.Tothmeresz, 1995) شداستفاده 
 این شاخصتوضيح اینکه  باشد.سایت ميپنج بندي تنوع 

 هاي آماري ذکر شده است و معموالًبرآوردي از شاخص
هاي تنوع ها از لحاظ تمامي شاخصبراي مقایسه کلي سایت

گيرد. در صورتي که منحني یک مورد استفاده قرار مي
باالتر از منحني سایت دیگر باشد، در آن صورت سایت، 

از لحاظ با اعتماد بيشتري تفسير این است که این سایت 
نسبت به سایت  يدر وضعيت بهتر تمامي پارامترهاي تنوع

 بعدي قرار دارد.

 

 
 چراییهاي مختلف شدتبا  هابندي تنوع سایتمنحنی درجه -2 شکل
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 در هاسایت نوعبندي تهاي درجهمنحني با توجه به
با  کليد و قرق، عدم تقاطع خط مربوط به سایت 2شکل 

قرار گرفتن آن نسبت  ترينئپانيز و آبشخور  خطوط سایت
بيانگر این نکته است که تنوع  ،اخير هاي دو سایتبه منحني

هاي با اعتماد باالتري در تمامي شاخص کليد و قرقسایت 
ین نکته در مورد سایت ا است. آبشخور بيشتر تنوع از سایت

که باالتر قرار طوريهب ،شودکليد و قرق نيز مشاهده مي
دليلي بر  ،گرفتن منحني سایت کليد نسبت به سایت قرق

یت کليد نسبت به اکسب اعتماد مبني بر باال بودن تنوع در س
شدن دليل قطع به ،حریم آغلاما در مورد سایت ، قرق است

کان مشخص نمودن سایت با ام ،هابا خطوط سایر سایت
ها قطع همدیگر منحني ،عبارتيتنوع باالتر وجود ندارد. به
هاي عددي از لحاظ شاخص هابيانگر آن است که این سایت

به  دبای روازاین .در تمامي موارد با هم قابل مقایسه نيستند
هاي دیگر روي آورد تا در رتبه و یا مدل -تفسير فراواني

گياهي در مورد این دو سایت قضاوت مورد تفاوت تنوع 
اي مربوط به رتبه گونه -منحني فراواني بنابراین نهایي کرد.

رسم  3در شکل  ،هاي چراي مختلفهاي با شدتسایت
 شده است. 

 

 
 مورد مطالعههاي اي مربوط به سایترتبه گونه -منحنی فراوانی -3 شکل

 

بحراني حریم هر دو سایت که دهد نشان مي 3شکل 
تي خوانداراي یک ،با داشتن شيب بيشتر ،روستا و آبشخور

 سایتهستند. يني ئدر نتيجه داراي تنوع پا ،دنباشيني ميئپا
داراي وضعيتي استثنایي بوده  ،هاي بحرانيبين سایت در آغل

 بيشتردر نتيجه با یکنواختي  ،داشتهکمتري و شيب منحني 
با عبارتي به ،این منحني .داراي تنوع باالست مواجه بوده و
دهنده یکنواختي ين آمده است که نشانئتري پاشيب مسطح
قسمت  در باشد.ها و در نتيجه تنوع باالیي ميباالي گونه

که شود مشاهده مي ،آغلمربوط به حریم ( B)منحني يني ئپا
 حالبااین .اندگسترش یافتههاي نادري نيز در محيط گونه
شود هاي قرق و کليد مشاهده نميهاي نادر براي سایتگونه

تنوع باال  روازاین ،اندو نمودارها با شيب کمتري نزول کرده
 ،(A) هاي بحرانيسایتمنحني در قسمت باالي  خواهد بود.

کرده  نزول پيدایکباره هاي غالب بر اثر توسعه گونهمنحني 
منحني نادر براي هاي گونه شود کهیادآوري مي است.

طویل بودن منحني مربوط به سایت  شود.روستا نيز دیده مي
 Bدر قسمت  .اي استآغل نيز بيانگر باال بودن غناي گونه

در این سایت تعداد زیادي که  شوداین نمودار نيز مشاهده مي
هاي مربوط به سایت Aدر قسمت  .گونه نادر وجود دارد

نتایج  واني زیاد( وجود دارد.هاي غالب )با فراگونه ،بحراني
اي با اطالعات مربوط گونه -فراوانيهاي توزیع برازش مدل

گانه با استفاده پنجهاي ها در سایتبه فراواني و پوشش گونه

A 

B 
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اسکور و همچنين ترتيب تطابق هر یک از از آزمون کاي
ارائه  3در جدول  ،هاي توزیعي چهارگانهها با مدلسایت

تعيين آزمون تطبيق مدل  براي جدول، ایندر شده است. 
بدست آمده باالتر از  P دبایهاي هر سایت، مشخص با داده

بدست آمده از  Pسطح اعتماد مورد نظر باشد و هر اندازه 
سطح اطمينان مورد نظر بيشتر باشد، آن مدل با درجه 

سایت حریم آبشخور اگرچه  ها برازش دارد.باالتري با داده
با مدل سري لوگ تطابق ندارد، اما در  در سطح پنج درصد

دقت و سطح اطمينان باالتر )کاهش خطاي نوع اول آزمون( 
با این البته شود، درصد مشاهده ميیعني در حدود سطح یک 

مدل نيز تطابق دارد، منتها در رتبه سوم و بعد از مدل عصاي 
هاي براي سایتشود که یادآوري مي شکسته قرار دارد.

بحراني(، با توجه به فراهم نبودن شروط چراي شدید )
ها در اسکور، یعني کم بودن فراواني گونهاجراي آزمون کاي

ها، امکان استفاده از این طبقات فراواني یا ناهمگوني داده
توزیع فراواني لوگ نرمال  ها با مدلآزمون و برازش داده

هب (.Bihamta and Zare Chahouki, 2008شود )ميسر نمي
ها، داري مدلنظر از رتبه معنيصرفجدول مذکور طور کلي 
سایت چراي متوسط )کليد( با هر چهار که دهد نشان مي

و  ، سري لوگهاي عصاي شکستهمدل و سایت قرق با مدل
هاي بحراني در کند و سایتبرازش پيدا مي لوگ نرمال

هاي سري هندسي یا سري لوگ که اولویت اول با مدل
 مع ناپایدار است، تطابق دارد.بيانگر جوا

 

 ها داري مدلترتيب معنیهاي پارامتریک توزیع فراوانی و هاي درصد پوشش گياهی با مدلنتایج برازش داده -3 جدول

 مکان مرتعي
 لوگ نرمال عصاي شکسته مک آرتور سري لوگ سري هندسي

2X P 2X P 2X P 2X P 
 84/0 62/2 32/0 11/2 62/0 62/2 045/0 422/0 کليد

 b c a (d) داريمعني رتبه

 89/0 63/1 85/0 31/1 357/0 61/6 003/0 31/0 قرق
c b - داريمعني رتبه

 
a 

 - - 0031/0 62/11 013/0 55/8 0034/0 53/8 حریم آبشخور
- داريمعني رتبه

 
(a) - - 

 - - 067/0 34/3 042/0 76/2 47/0 49/0 حریم روستا

a داريمعني رتبه
 

(c) b - 

 - - 00011/0 29/46 06/0 9/2 00003/0 43/31 حریم آغل

- داريمعني رتبه
 

a - - 

 باشد.ميسایت  درصد براي هر 1درصد و ترتيب حروف داخل پرانتز تنها در سطح  5ها در سطح داري و برازش مدلبيانگر ترتيب معني …,a, b, cترتيب حروف 

 

 بحث

 ،یک منطقه در عتنو هايشاخص تغييرات با ارزیابي

در این  دارد. وجود شده مدیریت اعمال ارزیابي امکان
 برايهاي مختلف عددي و پارامتري محاسبه شاخص ،تحقيق

هاي با مقایسه و بررسي همه جانبه تغييرات تنوع در سایت
شدت چرایي مختلف انجام شد تا با توجه به آن بهترین 

 عدديهاي نتایج مقایسه شاخص شدت چرا مشخص شود.
مربوط به دو  ،هاي تنوعدهد، حداکثر شاخصنشان مي

است که هر دو در یک گروه قرار گرفته و  قرق و کليدسایت 
 باشد.مي 1/2و  6/2ترتيب برابر با دي آنها بهمقدار عد

، ميزان عددي این شاخص بين شودهمانگونه که بيان مي
قط اگر ف. ( ,2001Krebs) کندتغيير مي 5/4صفر تا حدود 
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برداري حضور داشته باشد و یا یک گونه در واحد نمونه
جامعه تحت استرس و تخریب باشد، این شاخص برابر صفر 

، تعداد افراد یکساني هاکه همه گونه خواهد بود و زماني
داشته باشند و یا جامعه دور از آلودگي و استرس باشد، 

تر در واقع، هر چه شاخص شانون کم است. حداکثرمقدار آن 
 با توجه به این. باشد، گویاي شرایط سخت جامعه است

مناسب  اًنسبتمورد مطالعه داراي شرایط  هايمطلب، مکان
این شاخص بين  ،از لحاظ عددياما ، با تنوع متوسط است

حداقل مقدار یعني  ،سه سایت بحراني در سایت حریم روستا
 که بيانگر تنوع کم و تحت استرس بودن پوشش را دارد 4/1

در نتایج  باشد.گياهي مرتع به دليل فشار چراي دام مي
انون قادر به شاخص شکه شود مالحظه مي ،بدست آمده

نبوده و هر دو با هم در یک  قرقو تفکيک دو سایت کليد 
 شدت هاي باگروه داراي شاخص تنوع بيشتري از سایت

بندي تنوع این اما مشاهده نمودار درجه ،چراي زیاد هستند
نمودار سایت کليد باالتر از سایت که دهد یت نشان ميدو سا

شود عبارتي با اعتماد بيشتري ميبه ؛قرق قرار گرفته است
 ،شودبانجام که چراي متوسطي از عرصه  کرد زماني بيان

وضعيت تنوع در مقایسه با قرق در وضعيت بهتري قرار مي
 منهنيک دراي گونه يغناشاخص علت باالبودن  گيرد.
دليل بهبود وضعيت حاصلخيزي به توانمي را آغل فاطرا

زیرا شدت  .خاک بر اثر اصافه شدن فضوالت دامي دانست
چرا و لگدکوبي در این منطقه بسيار شدید بوده و رقابت 

هاي غيرخوشخوراک و خاردار کمتر بوده و براي گونه
 گردد.این گياهان سبب افزایش غنا مي ب بودنغالحضور و 

در مواقعي که آشفتگي ناشي از چرا بسيار زیاد  عبارتيبه
شونده )رودرال( به سرعت تکثير شده و  هاي زیادباشد گونه

ها توسط دفع عالوه دامبه رقابت در این مناطق پایين است.
در انتقال و وارد کردن گونهرا نقش مهمي  ،فضوالت حيواني

 مانندهاي مهاجمي گونه د.نهاي جدیدتر به این عرصه دار
خار، گل قاصد  (، هزارbarbata Stipaدار )استپي ریش

(.Taraxacum sp( اسپند ،) Peganum harmala فرفيون ،)
(.Euphorbia spچمن پيازک ،) دار(Poa bulbosa چمن ،)

( در persica Melica( و مليکا )Agropyrum sp.گندمي )

راکم متحریم آبشحوار روستا و آغل  مانندهاي بحراني سایت
بندي تنوع منحني درجه دیگري که ازنکته  است. شده

دليل عدم قطع شود، این است که سایت قرق بهمشخص مي
سایت کليد و قرار گرفتن در قسمت پائين  شدن با منحني

هاي عددي تنوع کمتري از دو آنها، همواره ميزان شاخص
کاهش شاخص  موردنتایج بدست آمده در  سایت دیگر دارد.

 هاپژوهشدیگر بر اثر چراي دام با نتایج  شانون ي تنوععدد
(Hosseini, 2010-al-Khadem 7;., 200et alSalami ) 

که بيشترین تنوع در شود يان ميهمچنين بمطابقت دارد. 
 Mligo, 2006) افتداتفاق مي ،کمترین شدت چرا

5;., 200et alHendricks ) ،تنوع در سایت . در این ارتباط
برآورد شده  باالتر از شدت چراي شدید، سطچراي متو

بيان مي. همچنين (Hosseini,-al-Khadem 2010است )
در مرتع  چراوارد شدن فشار چراي سنگين دام و شود که 

n and SmitKooijma ,) گردداي ميباعث کاهش تنوع گونه

ها برخي سایت ،هاي عدديبر اساس شاخص. (2001
رفت با هم که گمان مي آغلحریم آبشخور و حریم  ازجمله

 .ها از هم ميسر نشدامکان تفکيک سایت ،شبيه باشند
اند یا رسد دو سایت مذکور یا به هم شبيهبه نظر ميبنابراین 

توانایي تفکيک این دو سایت  ،هاي عدديبعضي از شاخص
 را ندارند.

منحني که نشان داد رتبه  -هاي فراوانيبررسي منحني
به دليل شيب زیاد، داراي حریم روستا  و هاي آبشخورسایت

مذکور داراي  هاياست. سایت يیکنواختي و تنوع کمتر
 ،در کنار این دو سایت بحراني .هاي غالب زیادي استگونه

براي سایت حریم آغل نيز شرایطي مشابهي از نظر شيب 
منتها با این تفاوت که طول  ،شودزیاد منحني مشاهده مي

 بيانتوان مي مورددر این  است.يشتر منحني در این سایت ب
هاي نادر مربوط به سایر مناطق وجود بذر گونه که نمود

مرتع در فضوالت دامي و همچنين بهتر بودن شرایط خاکي 
هاي نادر در سبب گسترش این گونه ،از لحاظ حاصلخيزي

این سایت شده است که این مشخصات بيانگر جوامع آشفته 
 سویي از چرا عامل که، گزارش شد رابطه در این باشد.مي

 هايگونه براي یکسري حضور فرصت کردن اهمفر باعث
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غالب  هايتوسعه یکسري گونه سوي دیگر از و گرددمي نادر
 چرا برابر در که شودمي منجر را تر( دیگر)حضور گسترده

گردد که نادر مي هايسبب افزایش گونه یا و بوده مقاوم
ها گونه سایر به ها نسبتي براي دامداراي ارزش غذایي کمتر

چراي  هايدر سایت .( 2007et alSalami ,.) هستند
فاقد  هااین سایتکه شود مشاهده مي متوسط )کليد( و قرق

هاي غالب و نادر زیاد بوده و نزول با شيب کم و گونه
رتبه آن، بيانگر یکنواختي و تنوع  -یکنواخت منحني فراواني

هاي نادر و نبود گونه با وجود، عبارتيبه .است يبيشتر اًنسبت
ها )غنا(، غالب در این سایت و در نتيجه کم بودن تعداد گونه

تر بودن مسطح دليلکه بهشود مشاهده مي اینولي باوجود
منحني و در نتيجه یکنواختي بيشتر آن، سایت مذکور داراي 

 در نقش یکنواختي اینکه با رابطه در تنوع باالیي است.

 et alEjtehadi ,.) است ايگونه بيش از غناي فزایش تنوع،ا

 غناي هايشاخص از که استفاده این موضوع مفهوم .(2002

 به، دهدنشان نمي را تنوع از گيري دقيقياندازه اي،گونه

یج مشابه انت قرق در سایتضمن اینکه  رسيده است. اثبات
مسطح منحني ،و کليد که عرصه قرقطوريهبگزارش شده، 

و در تفسير آن،  هداشت شدید تري نسبت به سایت چراي
طور هها برتبه گونه -که منحني فراوانيشده اینگونه بيان 

و  است که قرق نکته یکنواخت کاهش یافته و بيانگر این
تر از هاي غالب و نادر کمتر، متنوعبا داشتن تعداد گونه کليد

در بررسي  .( 2007et alSalami ,.) تيمار چرایي است
هاي شدت هاي سایتهاي چهارگانه با دادهلتطبيق مد

هاي چراي هاي سایتفراواني گونهکه مشخص شد  چرایي،
و سري هندسي  هاي سرياز مدل ،اول هايلویتودر ا ،زیاد

مختص هاي مذکور حال آنکه مدل ؛کندپيروي ميلوگ 
معرض  جوامع تخریبي آلوده و نابالغ و با تنوع کم بوده که در

و  (Magurran, 1998 5;Pielou, 197فشار قرار دارد )
هاي با فراواني کم در آن بسيار زیاد و تعداد گونهتعداد گونه

نابراین ب .(May, 1975هاي با فراواني باال، بسيار کم است )
 ها عمل کرده است.عنوان عامل فشار در این عرصهچرا به

ي آن از مدل لوگ با توجه به پيرواما سایت کليد و قرق 
نرمال و اینکه این مدل در جوامع پایدار وجود دارد و در این 

هاي با فراواني متوسط، بسيار زیاد است جوامع گونه
(Magurran, 1998)، شود که با این نکته آشکار مي روازاین

توان به پایداري مرتع در عرصه مي متوسطاعمال چراي 
 در کاهش کهارش شد گز ،این مطلبیيد أتدر  دست یافت.

 در محيط ارتجاعي قدرتکه  شودمي باعث ،زیستي تنوع

 اگر .( 1999et alChapin ,.) برسد حداقل به هانوسان برابر

 است، تنوع هدهندنشان که هاي موجودگونه تعداد و فراواني

 ترسریع هم سابق وضع به بازگشت ،اشددر شرایط بهتري ب

قبلي  تبازگشت به حال ،در غير اینصورت شود،انجام مي
هاي عددي تمامي شاخص طور کلي تقریباًهب متصور نيست.

که سایت  دارداز آن  حکایتتنوع  گرافيکي -و پارامتري
چراي  هايداراي باالترین تنوع و سایت متوسطچراي 
 داراي کمترین تنوع است.سایت حریم روستا  ویژهبهسنگين 

چراي شدید  بررسي، هقمنطاین  مانند خشکنيمه مناطق در
صورت کلي کاهش دهد و ههاي تنوع را بتواند شاخصمي

 ،عرصه را در معرض خطر و تخریب و ناپایداري قرار دهد
اما وجود چراي کم دام از عرصه توانسته تنوع را بنحو 

 ليل به ايتنوع گونه و غنا باال نگه دارد. کاهش نسبتاً يبهتر

 ارتجاعي قدرت يستم و کاهشاکوس پایداري بر منفي تأثير

 .گيرد قرار برداران مرتعمدیران و بهره توجه مورد باید محيط
کم و  شرایط چراي به را شدید چراي با مناطق دبایالبته 

و خوشخوراک  مرغوب هايگونه بتدریج تا رساند اصولي
آنچه که در این شوند.  نامرغوب و خشبي هايگونه جایگزین

هاي مهاجم ایش و هجوم برخي گونهتحقيق مشاهده شد، افز
 (،barbata Stipaدار )استپي ریش مانندو غيرخوشخوراک 

 Peganumاسپند ) (،Taraxacum sp.گل قاصد ) هزارخار،

harmala( فرفيون ،).Euphorbia spدار (، چمن پيازک
(Poa bulbosa( چمن گندمي ،).Agropyrum sp و مليکا )
(persica Melica )حریم آغل  مانندق چراي بحراني به مناط

در برخي موارد سبب افزایش کاذب تنوع گياهي باشد که مي
گيري گمراه تواند مدیر را در تصميماین امر مي شده است.

عنوان د تنوع و استفاده از آن بهروآدر برباید و نماید 
هاي تنوع رو شاخص. ازاینکردگيري توجه شاخص تصميم

 et Díaz)مانندمختلف محققان راً توسط عملکردي که اخي
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Gaston, 2002  Petchey and ;., 2003al)  ارائه شده است
طور به کمک کننده و راهگشا باشد.مورد تواند در این مي

چراي دام و  که دادنشان  هایافته بررسيکلي در این تحقيق، 
در تنوع گياهي شده  کاهشسبب  ،لگدکوبي آن در مرتع

به دليل برخورداري از  ،پوشي از سایت آغلشمبا چ است.
وضعيت استثنایي خود و اضافه شدن حجم زیاد فضوالت در 

در حضور دام  تبع آن افزایش انتقال بذر، هر چهآن و به
 .گردداي ميسبب کاهش غناي گونه ،عرصه بيشتر باشد

منفي در منطقه حریم روستا به مراتب  هاياثرميزان این 
تا حد شود پيشنهاد ميبنابراین  دتر است.و زیا تروخيم
رفت و  را برايحریم روستا  سوها هر ساله از یکدام ممکن

از تا اینکه ميزان کاهش تنوع تخفيف یابد.  کنندآمد استفاده 
هاي کردن دوره توان به محدودمدیریتي ميهاي راهبرددیگر 

ا چرایي دام در نقاط بحراني توسط قرق یا چراي تناوبي و ی
کاهش تراکم دام از طریق افزایش تعداد آبشخورها و محل
هاي استراحت دام در عرصه و در صورت نياز احياي 

که این امر در منطقه  مصنوعي مناطق بحراني اشاره کرد
 و با شرایط اقليمي مناسب باغ که یک منطقه یيالقي چهار

روستایي از آن استفاده مينيز بوده و دامداران کوچرو و 
شود در نهایت مي تواند نتایج مثبتي را ایجاد کند.ند، ميکن

اگر شدت چراي منطقه در حد  ،با توجه به نتایج کرد، بيان
اکوسيستم قادر به  ،باشدسایت کليد( مانند )متوسطي 

بازسازي تنوع زیستي و در نتيجه عملکرد اکولوژیکي 
 مناسبي خواهد بود.
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Abstract 

     This study was conducted to study species diversity changes in Chaharbagh mountain 

rangelands of Golestan province in five different managed sites, including non-grazing 

(enclosure), intermediate grazing (key), and critical (village vicinity, watering point, and pen 

area). Numerical and parametric diversity indexes were calculated by collecting vegetation data. 

One-way ANOVA results showed that exclusion and key sites were better for the Shannon 

diversity index (2.6 and 2.1, respectively) than critical sites; however, no differences were found 

in the Margalef richness index. A higher ranking of diversity site of the key site indicates that it 

is more diverse than the restricted site. By fitting the frequency distribution models, it was 

determined that the exclusion and key site were related to the log series models (stable 

communities), and the critical sites were related to the geometric series model (unstable 

communities) at the 0.05 level. Frequency-rank curve plotting indicated that high grazing sites 

had rare and dominant species with high numbers indicating the effect of grazing pressure; 

however, moderate sites and high grazing sites have high evenness. Overall, the results showed 

that moderate grazing preserved the vegetation diversity, and exclusion had no significant effect 

on increasing vegetation diversity in rangelands. This result confirms the need to pay attention 

to moderate grazing in the field. Among the critical sites, the village privacy site is in a worse 

situation, and livestock grazing intensity should be reduced due to the proven effective role of 

medium grazing in the region to rehabilitate sites with high grazing intensity, especially in rural 

areas. Reducing livestock density in critical areas by increasing the number of water sources and 

rest areas in the field will be one of the methods to help reduce damage to plant diversity of 

critical sites. 

 

Keywords: Livestock grazing, plant diversity indexes, distributive model, rank- abundance 

curve, Chaharbagh rangelands. 
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