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 چکیده
هدف این در همين راستا،  مدیریتي بسيار ضروریست. هایخدمات برای طراحي برنامه در ارائهها اکوسيستمقابليت شناخت       

پالت در  100منظور بدین است. شهرستان بویراحمدگرگو شوره و مله راتعمافشاني در گرده چرای دام بر خدمتتأثير بررسي مطالعه 
عنوان به ها برای زنبور عسلجذابيت گونه تخمين زده شد.ها در پالت هامنطقه قرق و چرا انداخته شد و درصد تاج پوشش گونه

های دار گونه. نتایج نشان داد که چرا سبب کاهش معنينده شدتافشاني در نظر گرفئه خدمت گردهار اراکوسيستم دقابليت  ازي هایمعيار
داری مثبت و معنيپيرسون نشان داد که رابطه  (. آناليز همبستگي>05/0pدر منطقه شده است ) زنبور عسلخوب و متوسط  ابيتبا جذ

های رویشي مطالعه در بين فرم (.>05/0p) زنبور عسل وجود داردبرای  هاگونه خوب و متوسط جذابيت بين فرم رویشي فورب و
افشاني از اهميت کمتری برخوردار های چندساله و یکساله در ارائه کارکرد گردهکه نسبت به فوربها چندساله و بوته گندميان ،شده

 افشاني در منطقه مورد مطالعه شده است.مت گردهطورکلي چرای دام سبب کاهش خدهباند. در منطقه چرا به شدت کاهش یافتهبودند 
-افشانبا جذابيت باال برای گرده هایهای طبيعي لزوم توجه به حفظ گونهافشاني در پایداری اکوسيستمبا توجه به اهميت خدمت گرده

 ها در مدیریت چرا بسيار ضروریست. 

 
 های فورب.ونهافشاني، گگردهکليدی: خدمات اکوسيستم، چرای دام، های واژه

 

 مقدمه
 اقتصادی و اجتماعي زیادی بررای  اهميت اکولوژیکي، مراتع

اکوسيسرتم  ایرن   (. et al.,Havstad 2007دارند ) جوامع انساني
 تنرو   تنظيم اقليم، آب، توليد علوفه، مانند توليد دمات زیادیخ

 توليرد  و صنعتي، دارویي گياهان توليد ژنتيکي، ذخایر و زیستي

را بررای ذینفعران فرراهم     غيره و تفرجگاهي گردی،غذا، طبيعت
دمات برای بقا بسياری از این خ .( et al.,Egoh 2011کنند )مي

 et al.,Dougill هسرتند )  انسراني ضرروری   ماني جوامعو زنده

-سودهایي که جامعه از خدمات اکوسيستم بدسرت مري   (.2010

 آورد برره خصوصرريات کمرري و کيفرري اکوسيسررتم بسررتگي دارد

(2011 et al.,goh E.)  همرررراه برررا مررردیریت نادرسرررت
را به سمت کاهش تنرو    هااکوسيستمهای مکرر این خشکسالي

ایرن امرر    دهد.موجودات زنده و درنتيجه بياباني شدن سوق مي
سوئي بر خدمات اکوسيستم مانند توليد علوفره، توليرد   تأثيرات 

ad Havstاست )آب، ترسيب کربن و ممانعت از فرسایش داشته

2011 et al.,Egoh 2007;  et al.,دست (. طبق آخرین نتایج به
درصرد از مراترع کشرور از وضرعيت نرامطلوب       50آمده تقریبا 
( و نياز است در Farahpour & Marshall, 2001برخوردارند )

های مدیریتي مراتع تجدیدنظر شرود. اسرتفاده از خردمات    روش
بررای  را ر مفيردی  اکوسيستم در ارزیابي مراتع اطالعرات بسريا  
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شناخت  .( et al.,Havstad 2007) کندمدیریت پایدار فراهم مي
های ها برای توليد خدمات برای طراحي برنامهاکوسيستمقابليت 

 (. et al.,Egoh 2011مدیریتي بسيار ضروریست )
های اصلي تنو  زیستي، عنوان یکي از تهدیدچرای شدید به

 et al.,; Moazam ) استشدهپایداری و توليد مراتع شناخته 

2020; Fakhimi & Naderi, 2020،) در مدیریت که طوریبه
بيشتر به  امنيت غذایي،تأمين منظور های طبيعي بهاکوسيستم

 andTengberg شود )سازی اهميت داده ميخدمات فراهم

2007 ,Torheimبه خدمات  بيشتر نيز های مرتعيم(. در اکوسيست
برداری از گياهان دارویي علوفه و گاهي بهره تأمين سازیفراهم

اغلب مورد چشمو دیگر خدمات اکوسيستم توجه شده و صنعتي 
مانند خدماتي  هدررفت سبب کهطوریه. باندواقع شده پوشي

-در اکوسيستم( افشانيو گرده تنظيم اقليممانند ) خدمات تنظيمي

افشاني از گرده. ( et al.,Havstad 2007) اندهای طبيعي شده
اکوسيستم است که برای بقای بسياری از تنظيمي  مهم هایکارکرد

درصد  87(. تقریبا  et al.,Ollerton 2011گياهان ضروریست )
ها بستگي افشانگرده های متفاوت بهاز گياهان گلدار در درجه

مهمترین  زنبورهای عسل از (. et al.,Biesmeijer 2005دارند )
دليل ساختار بدني خاصي به و وسيستم هستندها در اکافشانگرده

 et al.,Decourtye ها مناسب هستند )برای حمل گرده که دارند

., 2005 et al2010; Biesmeijer ). دارای حضور گياهان 
ها در اکوسيستمقابليت جذابيت خوب برای زنبور عسل بيانگر 

 .( et al.,Decourtye 2010افشاني است )د گردهرکارکارائه 
 همچنين حضور گياهان مولد شهد و گرده از موارد مهم شناخت

 (.Amiri, 2016یک منطقه از جهت کاربری زنبورداری است )
های محيطي و مدیریتي آشفتگيتأثير افشاني تحت خدمت گرده

ها را افشانت گردهيها فعالشفتگيآاین  ممکن است کاهش یابد.
 دهنداهش ميسازی کای و النهمنابع تغذیهکاهش با 
(2005 et al.,Biesmeijer ). چرای آشفتگي تأثير  در این مطالعه

های متفاوت جذابيت برای زنبور عسل در مراتع دام بر کالس
بررسي  شوره شهرستان بویراحمداستپي منطقه گرگو و ملهنيمه
 .شد
 

 هاروش مواد و
 منطقه مورد مطالعه

 شهرستانو شوه و گرگملهتحقيق در مراتع منطقه  این
 40´ 02کهگيلویه و بویراحمد )طول شرقي ً استانبویراحمد 

 20ً  تا 30° 20´ 45ً شمالي عرض و 52° 7´ 14ً  تا °51
 يتوپوگراف طیشرا ليمنطقه به دل نیا شد. انجام( °33 30´

سرد و توأم با  یهاو زمستان یاترانهیمد یآب و هوا یدارا
باشد و متوسط يبارش )در ارتفاعات به صورت برف( م

 در سال است. متريليم 750 منطقه نیساالنه در ا يبارندگ
  باشد.متر از سطح دریا مي 0452متوسط ارتفا  منطقه 

 

  
 ب: منطقه قرق الف: منطقه چرا

 قرق چرا، ب: منطقه منطقه: الف مطالعه؛ مورد منطقه -1 شکل
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 های گیاهیمطالعه و تیپ مورد موقعیت منطقه -2شکل 

 
باشد. مرطوب مينيمه شوه و گرگو دارای اقليممنطقه مله   

باشد. شوره و گرگو دارای پوشش گياهي غني ميمنطقه مله
با توجه به وضعيت آب و هوایي و اکولوژیکي و مشاهدات 
عيني، پوشش گياهي این منطقه از تنو  خاصي برخوردار 

gos Pran– های غالب است. منطقه مورد مطالعه دارای گونه

Hordeum ،Dorema –Ferula   و -Astragalus

Gundelia  (.2و  1است )شکل 
 

 گیرینمونهروش 
بدین انجام شد. 1398 اه سالتحقيق در خردادماین 
طول هترانسکت ب 5 ،چراو قرق  مناطقاز  هریک درمنظور 
در راستای هر  سپسشد.  انداختهطور تصادفي متر به 100

مجمو  در شد.  مستقرمتری  2*2 پالت 10ترانسکت، 
 50پالت در منطقه قرق و  50)پالت  100ترکيب گياهي در 

ها نام گونههر پالت در  بررسي شد.پالت در منطقه چرا( 
زنبور  شد.ها تخمين زده گونه تاج پوششدرصد یادداشت و 

Ghassemi-در مراتع ایران است ) افشانهدعسل مهمترین گر

Khademi, 2014،) اساس بر زنبور عسل ليتفعا ميزان 

مي تعيين ارائه منابع تغذیه زنبور برای هااکوسيستمقابليت 

ها بر اساس تعداد ميزان جذابيت گونه (.Amiri, 2016شود )
گذارند مشخص ميو مدت زماني که زنبور بر روی گياه مي

 (.2011Lotfalizadehand Khosroshahi -Toopchi ,) شود
 ,Amiriبه مطالعات انجام شده )ا توجه ب در این تحقيق،

, Lotfalizadeh andKhosroshahi -; Toopchi2016

های گياهي بر اساس ميزان جذابيت برای زنبور ( گونه2011
 .بندی شدندکالس خوب، متوسط و ضعيف طبقهسه عسل به 

چرا و تأثير بررسي  آناليز واریانس چند متغيره برایاز 
متقابل اثرهای عسل و  کالس جذابيت گياهان برای زنبور

مستقل برای مقایسه ميانگين  tآزمون از آنها استفاده شد. 
های مختلف کالس و منطقه قرق و چرا از نظر پوشش گياهي

 های رویشي استفاده شد.جذابيت برای زنبور عسل و فرم
های جذابيت ارتباط بين فرم رویشي و کالس بررسي برای
يز همبستگي پيرسون استفاده برای زنبور عسل از آنال هاگونه
 شد.
 

 نتایج
پالت بررسي شده در منطقه قرق  50در بر اساس نتایج، 

گونه  34پالت بررسي شده در منطقه چرا  50گونه و در  51
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نتایج آناليز واریانس چند متغيره  (.1ل )جدو مشاهده شد
نشان داد که فاکتورهای چرای دام و جذابيت برای زنبور 

های مختلف جذابيت کالس قابل چرا ومتاثرهای عسل و 
 99گياهي منطقه در سطح برای زنبور عسل بر پوشش 

 (. 2داری دارند )جدول معنيتأثير درصد اطمينان 
پوشش قرق با ميانگين منطقه نشان داد که  tزمون آنتایج 
با پوشش گياهي منطقه  هدرصد است ک 75 ± 21گياهي 

درصد اطمينان  59درصد در سطح  11±47چرا با ميانگين 
همچنين نشان  tآزمون (.  3 )شکلدارد داری اختالف معني
های متفاوت جذابيت برای زنبور عسل در منطقه داد که کالس

درصد اطمينان اختالف معني 95قرق با منطقه چرا در سطح 

برای زنبور  کالس جذابيت خوب(. 4شکل دارند )با هم داری 
 درصد 24 ±5پوشش  در منطقه قرق دارای ميانگينعسل 

 95درصد در سطح  12 ±1است و با منطقه چرا با ميانگين 
داری دارد. منطقه قرق از نظر درصد اطمينان اختالف معني

درصد با  34 ±6کالس جذابيت متوسط با ميانگين پوشش 
درصد  95درصد در سطح  20 ±3با ميانگين منطقه چرا 

نظر کالس جذابيت داری دارد. اگرچه از اطمينان اختالف معني
درصد  17 ±3ضعيف برای زنبور عسل منطقه قرق با ميانگين 

داری درصد اختالف معني 15 ±4با منطقه چرا با ميانگين 
 مشاهده نشد. 

 
 های مشاهده شده در منطقه قرق و چرا همراه با کالس خوشخوراکی و جذابیت برای زنبور عسللیست گونه -1جدول 

 خانواده گونه
فرم 

 یرویش

کالس جذابیت برای 

 زنبور عسل

حضور در قرق 

 منطقه

حضور در منطقه 

 چرا

.LAchillea millefolium  Asteraceae Hem II   

Aegilops triuncialis Poaceae Th III -  

Allium akaka Amaryllidaceae Ge I  - 

.ThunbAllium ampeloprasum  Amaryllidaceae Ge I  - 

.Willdm Alyssum linifoliu Brassicaceae Th III  - 

Lagr. & -Timb.Alyssum marginatum 

Jeanb. 
Brassicaceae Th III  - 

Amygdalus haussknechtii Rosaceae Ph I  - 

.LArctium lappa  Asteraceae Hem I -  

Artemisia sp Asteraceae Hem I  - 

Astragalus podolobus Fabaceae Hem I -  

galus verusAstra Fabaceae Hem I   

.BoissAstragalus ovinus  Fabaceae Hem I  - 

.LAvena fatua  Poaceae Th III  - 

KunthBellevalia glauca  Liliaceae Ge I -  

.Trin. varBromus danthoniae  Poaceae Th III   

.LBromus tectorum  Poaceae Th III  - 

Cardaria draba icaceaeBrass Th II  - 
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 خانواده گونه
فرم 

 یرویش

کالس جذابیت برای 

 زنبور عسل

حضور در قرق 

 منطقه

حضور در منطقه 

 چرا

Trev. ex Spreng.Centaurea iberica  Asteraceae Hem I -  

SchanginCerastium dichotomum  Caryophyllaceae Th II  - 

Cerasus microcarpa Rosaceae Ch III   

.Pers ).(LCeratocephalus falcata  Asteraceae Hem I -  

.BoissChaerophyllum macropodum  piaceaeA Hem I  - 

.LCichorium intybus  Asteraceae Hem I  - 

.Scop ) L. (Cirsium arvense  Asteraceae Hem III -  

Jaub. & SpachCousinia calocephala  Asteraceae Hem III -  

Vis.Crupina crupinastrum  Asteraceae Th I -  

RoyleDaphne mucronata  Thymelaeaceae Hem II  - 

.BoissDorema aucheri  Apiaceae Hem II  - 

Montbret Eremostachys macrophylla 

& Aucher 
Lamiaceae Hem II  - 

F. DelarocheEryngium billardieri  Apiaceae Hem II   

L.Erysimum repandum  Brassicaceae Hem I  - 

L.Euphorbia helioscopia  Euphorbiaceae Hem II   

.BoissEuphorbia macrostegia  Euphorbiaceae Hem II   

Euphorbia szovitssii Euphorbiaceae Th II   

L.foetida -Ferula assa Apiaceae Hem I  - 

L.Galium aparine  Rubiaceae Hem I  - 

Galium mite Rubiaceae Hem I  - 

. var. glabraL Glycyrrhiza glabra Fabaceae H I -  

L.Gundelia tournefortii  Asteraceae Hem II  - 

L.Hordeum bulbosum  Poaceae Hem III   

Hordeum sp Poaceae Hem III   

L.Hypericum scabrum  Hypericaceae Hem I  - 

Isatis cappadocica Brassicaceae Th II   

Ixiolirion tataricum Ixioliriaceae Ge II   

L.Marrubium vulgare  Lamiaceae Hem I  - 

L.Mentha longifolia  Lamiaceae Hem I  - 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%84_%D9%84%DB%8C%D9%86%D9%87
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 خانواده گونه
فرم 

 یرویش

کالس جذابیت برای 

 زنبور عسل

حضور در قرق 

 منطقه

حضور در منطقه 

 چرا

Muscari tenuiflorum Liliaceae Ge I  - 

.BenthPhlomis olivieri  iaceaeLam Hem II   

L.Plantago lanceolata  Plantaginaceae Hem I   

Poa bulbosa Poaceae Ge III   

Poa pratensis Poaceae Hem III  - 

(L.) Lindl.Prangos ferulacea  Apiaceae Hem I   

(L.) Coult.Pterocephalus plumosus  Dipsacaceae Th I   

L.Salvia sclarea  aeLamiace Hem II  - 

ScopSanguisorba minor  Rosaceae Hem II   

Satureja bachtiarica Lamiaceae Hem I   

.BoissScorzonera calyculata  Asteraceae Hem I -  

Smyrniopsis aucheri Apiaceae Hem I  - 

L.Sonchus tenerrimus  Asteraceae Hem I   

Stachys pilifera Lamiaceae mHe I   

Taeniatherum crinitum Poaceae Th III   

Tanacetum polycephalum Asteraceae Hem I  - 

L.Teucrium polium  Lamiaceae Hem I   

L.Thlaspi perfoliatum  Brassicaceae Hem II -  

DC.Tragopogon graminifolius  Asteraceae Th I  - 

Tragopogon sp. Asteraceae Th I  - 

 

   افشانی بر پوشش گیاهیچرا، خوشخوراکی و گردهتأثیر  نتایج واریانس چند متغیره -2 دولج

F درجه آزادی ميانگين مربعات  

 ای دامچر 1 42/10 34/8**

 زنبور عسلبرای کالس جذابيت  2 20/12 76/9**

 زنبور عسل ایکالس جذابيت بر چرا* 2 40/10 32/8**
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میانگین درصد تاج پوشش در منطقه قرق و مقایسه  -3شکل 
 منطقه چرا

های مختلف مقایسه میانگین درصد تاج پوشش کالس -4شکل 
 جذابیت برای زنبور عسل

 

 های مختلف رویشی در دو منطقه قرق و چرامقایسه میانگین فرم -5شکل 
 

های حذف شده و اضافه شده در منطقه چرا و ای گونههای جذابیت برای زنبور عسل و فرم رویشی بردرصد فراوانی کالس -3جدول 
 های مشترک منطقه چرا با قرقگونه

 

 ها برای زنبورهای جذابيت گونهکالس

 عسل
 های رویشيفرم

I II III یکساله بوته گراس فورب 

 %26 %29 %3 %42 %16 %21 %61 های حذف شده از منطقه چراگونه

 %15 %35 %0 %50 %29 %14 %57 های اضافه شده به منطقه چراگونه

 %25 %45 %15 %30 %30 %45 %25 های مشترک منطقه چرا با قرقگونه
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 هاهای جذابیت برای زنبور عسل و فرم رویشی گونههمبستگی پیرسون بین کالس -4 جدول

 
 های رویشيفرم

 یکساله بوته گراس فورب

ها برای زنبور های جذابيت گونهکالس

 عسل

I 
**743/0 ns132/0 ns213/0 *423/0- 

II *312/0 ns107/0 ns213/0 ns134/0 

III ns123/0- *453/0 ns152/0 *412/0 

 

چرا از نظر درصد تاج  مقایسه ميانگين منطقه قرق و
ها یکساله، فورب های رویشي نشان داد که گونهپوشش فرم

با داری درصد اطمينان اختالف معني 95 سطحها در و بوته
های چندساله اما تاج پوشش گراس (. 5ل ندارند )شکم ه

درصد اطمينان با یکدیگر  95در قرق و منطقه قرق در سطح 
های حذف بررسي فراواني گونه داری داشتند.اختالف معني

از نظر  ک با قرقشده، اضافه شده در منطقه چرا و مشتر
 61جذابيت برای زنبور عسل و فرم رویشي نشان داد که 

های حذف شده در منطقه قرق جزء کالس از گونه درصد
بيشترین درصد  اول جذابيت برای زنبور عسل بودند و

ها بود )جدول های حذف شده متعلق به فوربفراواني گونه
به کالس اول  متعلق های اضافه شدهدرصد گونه 57(. 3

فورب بودند.  آنهادرصد  50ی زنبور عسل بود و اجذابيت بر
های مشترک چرا و قرق متعلق به کالس ونهدرصد از گ 45
بوته بودند. آناليز همبستگي  رویشيجذابيت و فرم  2

پيرسون نشان داد که بين کالس اول و دوم جذابيت برای 
و  99ترتيب در سطح زنبور عسل و فرم رویشي فورب به

(. 4داری وجود دارد )جدول درصد اطمينان رابطه معني 95
یکساله با کالس سوم جذابيت  گراس و رویشي هایفرم

-نان رابطه معنييدرصد اطم 95برای زنبور عسل در سطح 

 (. 4داری داشتند )جدول 
 

 بحث 
ت خدمبر ارائه دام  نشان داد که چرای مطالعهاین نتایج 

کاهش با  چرای دامداری دارد. معنيتأثير افشاني گرده
امل همترین عویکي از مپوشش گياهي و تغيير ترکيب گياهي 

 ستم در مراتع استکارکردهای اکوسيساختار و تخریب 
(2016 et al.,Nazari ). مورد چرا در منطقه که طوریهب

 .درصد پوشش گياهي شده بود 40کاهش سبب مطالعه 
درصد  44قرق  منطقه ها در منطقه چرا نسبت بهتعداد گونه

که طوریهب .ترکيب گياهي نيز تغيير کرده بود وکاهش یافته 
وجود چرا  منطقه هيادر ترکيب گيکه درصد گونه  40

 زنبور افشانيگرده .در منطقه قرق حضور ندارندداشتند 
کند کمک مي مرتعي مهم هایگونه بقاء و به حفظ عسل

(Razaghi Kamroodi & Akbarzadeh, 2001.) را سبب چ
 کهطوریهب شده است.ها در منطقه افشانفعاليت گرده کاهش

 ،درصد گياهان با جذابيت خوب 50 تاج پوششبا کاهش 
درصد گياهان با  12درصد گياهان با جذابيت متوسط و  42

 .گذاردميتأثير زنبور عسل بر فعاليت جذابيت ضعيف 
د رچرا بر گياهان موتأثير ه ند کدمطالعات گذشته نشان دا

 et alVulliamy ,.ممکن است مثبت ) هاافشانگرده عالقه

 Muنثي باشد )( و حتي خ201et al Wu ,.8) (، منفي2006

., 2016et al.)  افشاني به چرا بر کارکرد گردهتأثير ميزان
دارد بستگي حضور گياهان گلدار در ترکيب گياهي  درصد

(., 2006et alVulliamy  .)Winfree ( 2008و همکاران )
های معتدل، با کاهش تنو  که چرای دام در اقليم ندنشان داد

 ی گلدارهاگياهي و در نتيجه کاهش غنای گونه هایگونه
و همکاران  Lazaro منفي بر فعاليت زنبورها داشتند.تأثير 

لدار گهای ( نشان داند که چرای شدید با کاهش گونه2016)
افشاني نفي بر کارکرد گردهمتأثير مورد عالقه زنبور عسل 

 های گلدار افزایشدارد. اما در شدت چرای متوسط که گونه
افشاني در یابند چرای دام سبب ارتقا عملکرد گردهمي
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در  های جدیدی کهوجود اینکه گونه با شود.ها مياکوسيستم
اند همه در کالس جذابيت خوب قرار منطقه چرا ظاهر شده

(  , Glycyrrhiza glabra  Centaurea iberica)مانند دارند
کاهش پوشش منفي تأثير تواند نمي هافراواني این گونهاما 

و  Davidsonها در سيستم چرایي را جبران کند. گونهگياهي 
-ظاهرسبب  ی دامچه چرااگر ند( نشان داد2020)همکاران 

 Tripolium pannonicumمانندها با جذابيت باال گونه شدن

.and Limonium spp  افشاني به کارکرد گردهشده است ولي
ای در منطقه گونه یدليل کاهش پوشش گياهي و کاهش غنا

ها بر فعاليت گونه دتعداکاهش  .چرا کاهش یافته بود
 زیرا (،Wu et al., 2018منفي دارد )تأثير زنبورهای عسل 

 شودها ميافشانمنابع تغذیه یا برای گرده کاهشسبب 
(., 2002et alDewenter -Steffanکاهش .)  گياهان گلدار

زیرا  ،ودشدوره فعاليت زنبورها مي کاهشسبب همچنين 
-ها در دوره طوالني برای تغذیه گردهگل وجود احتمال

ت مطالعا (. 2010et alPotts ,. یابد )کاهش ميها افشان
با کاهش پوشش  چرای دامکه همچنين نشان داده است 

و کاهش  النه زنبورگياهي در منطقه تحت چرا با تخریب 
هد ددسترسي پناهگاه ميزان فعاليت زنبورعسل را کاهش مي

(Sjödin, 2007 .) ها به چرای دام متفاوت استگونهواکنش، 
 ,Reid & Flemingها در اثر چرای دام افزایش )بعضي گونه

 & Angell) ثابت ي( و گاه ,2006Todd) (، کاهش1992

Mc Claran, 2001تأثير دام  یمطالعه چرا این در مانند.( مي
های گونه .داری بر پوشش گياهان یکساله نداشته استمعني
اند که بيشترین درصد کاهش یافته 67 های چند سالهگراس

های در منطقه چرا گراس. استهش در بين فرم رویشي کا
 et alNazari ;2016 ,.یابند )چند ساله به شدت کاهش مي

., 2019et alKazemi ). کاهش پوشش که  شودیادآوری مي
افشاني هبر کارکرد گردتأثيری  های چندسالهگراس گياهي

های چندساله جذابيت ضعيفي برای زنبور زیرا گراس ارند،ند
های حذف شده در اثر گونهدرصد  60بيش از  عسل دارند.

برای زنبور عسل بودند که  چرای دام دارای جذابيت باال
با توجه به رابطه همبستگي  .ها بودندبيشتر متعلق به فورب

برای زنبور  هاهفرم رویشي فورب و جذابيت گونباالی بين 

های باارزش برای ارائه ها را از گونهفوربتوان مي عسل،
اگرچه در منطقه  .ها دانستافشاني در اکوسيستمخدمت گرده

فورب  هایگونه های مهاجم اضافه شدهگونهبيشتر چرا 
را افشاني گرده تخدمکاهش ها نتوانستند این گونهبودند اما 
دام سبب کاهش خدمت گرده چرای طورکليهب .کنندجبران 

با توجه به اهميت  افشاني در منطقه مورد مطالعه شده است.
های طبيعي لزوم افشاني در پایداری اکوسيستمخدمت گرده

ها افشانبا جذابيت باال برای گردههای توجه به حفظ گونه
 در مدیریت چرا بسيار ضروریست. 
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Abstract 

Knowing the potential of ecosystems in providing services is essential for designing management programs. 

Therefore, this study aimed to investigate the impact of livestock grazing on ecosystem service pollination in 

Malah Shoreh and Gorgo rangelands in Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad Province. For this purpose, 100 

quadrats were established in the grazing area. The canopy cover percentage of the species in the plots was 

estimated. Plant species attractiveness for honeybees was determined as an indicator of ecosystem's potential 

in providing ecosystem service pollination. The results showed that grazing had caused a significant decrease 

in the abundance of species with high and medium attractiveness for honeybees (p <0.05). Pearson's 

correlation analysis showed a positive correlation between plant species life’ forb and high and medium 

attractiveness for honeybees (p <0.05). Among the studied vegetative forms, perennial grasses and shrubs, 

which are less important in providing pollination function than perennial and annual forbs, have been 

severely reduced in the grazing area. In general, livestock grazing has reduced ecosystem service pollination 

in the study area. Given the importance of ecosystem service pollination in the sustainability of natural 

ecosystems, it is crucial to pay attention to the conservation of plant species with high attractiveness for 

pollinators in grazing management. 
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