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چکیده
مراتعچرا و حفاظت از چرا در شرایطدرپوشش گیاهی تغییرات تنوعبرقرق اثرات بررسی ،این مطالعههدف از انجام 

12طول مترمربعی در1*1پالت 120تعدادمنظور بدین.بودلرستاندر استان) گرینکوههاي دامنه(شرق شهرستان دلفانشمال
در هریک از سیستماتیک-ش تصادفیبه رومتر100به طول ) ترانسکت3در هر طبقه ارتفاعی (در چهار طبقه ارتفاعیترانسکت

هاي موجود، تراکم، درصد تاج پوشش، الشبرگ، سنگ و فهرست گونهسپس در پالت .مناطق قرق و چرا شده در نظر گرفته شد
Ecological Methodologyافزارهاي عددي تنوع، از نرمبراي ارزیابی شاخص. و تولید ثبت گردیدخاك لخت ، سنگریزه استفاده 6.2

نتایج بر اساس . شدانجام SPSS18افزارها در محیط نرموتحلیل دادهتجزیه.شدمحاسبه هاي عددي تنوع و یکنواختیشاخصو
که در عرصه قرق و تحت چرا جنس شناسایی شد 104تیره و 30به متعلقگونه گیاهی 132هاي صحرایی، تعدادتحاصل از برداش

نشان داد که تمامی ها در دو عرصه،هاي فراوانی گونهوتحلیل دادهآمده از تجزیهنتایج بدست. موجود بودگونه108و 124ترتیب به
تاج پوشش گندمیان درصد.ندچرا بودعرصه قرق بیشتر از عرصه تحتدرايهاي عددي از نظر غنا، یکنواختی و تنوع گونهشاخص

ها و خاك لختايپوشش گندمیان یکساله، بوتهدرصده خارج قرق افزایش و داخل قرق نسبت بدرها و الشبرگچندساله، فورب
ها کاهش داشت، ايافزایش و تراکم بوتهداخل قرق نسبت به خارج قرقدرها تراکم گندمیان چندساله و فورب.کاهش داشت

. همچنین مقدار تولید در منطقه قرق نسبت به منطقه تحت چرا افزایش نشان داد

.تولید، دلفاناي، ، غناي گونهايگونهرق، تنوع قُ:هاي کلیديواژه

مقدمه
زیستی وعحفظ تن،از اهداف مدیریت منابع طبیعییکی

که تنوع اییهگاهرویش. ي طبیعی استهاتمسیساکودر 
حاصلخیزي و پایداري ندزیستی بیشتري داشته باش

داشت و یک ت خواهندتغییراتري در برابرشاکولوژیکی بی
,Smith(دنشوپویا محسوب میدار واکوسیستم پای 1996(.

حد دام و افزایش رو به رشد جمعیت ازاز طرفی تراکم بیش
ث باعهااربريد و بند اراضی زراعی و تبدیل کقیبیعهو توس

پوشش گیاهی و تنکاهش سطوح طبیعی و از بین رف
شودمیايگونهکاهش تنوعدر نهایتي با ارزش و اههگون

)Boren et al., ,Kooijman & Smitو1997 از ).2001
هجلوگیري از کاهش تنوع زیستی که نتیجبرايرواین
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هایی روشبهباید،باشـدیطبیعی ماستفاده نادرست از منابع 
Scott(شودتنوع زیستی میظمتوسل شد که باعث حف et

al., یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر دامچراي .)1998
تواند از جهات مختلف برکه میتاسخاك و پوشش گیاهی

-Noy(گیاهی تأثیرگذار باشدساختار و کارکرد پوشش

Meir et al., داري طور معنیهتواند بچراي دام می.)1989
قابلیت تولید، تنوع و قدرت رقابت گیاهان را درساختار،

,Manier & Hobbs(هاي تحت چرا تغییر دهداکوسیستم

.شده استانجاممطالعات متعددي نیزدر این زمینه. )2007
ن به این نتیجـه رسیدند که قرق باعثسالمی و همکارا
و شامل تنوع، غنا،هاي عددي تنوعافزایش شاخص

شده استي دامچرایکنواختی نسبت به منطقه تحت
)Salami et al., 2007( .Jahantab و همکاران)در )2010

مقایسه تنوع پوشش گیاهی مراتع در دو منطقه اي به مطالعه
عرصه قرق پرداختند و به این نتیجه رسیدند کهقرق و چرا 

هاي عددي از نظر غنا، یکنواختی و تنوع در تمامی شاخص
و Gholami.چرا بوداي بیشتر از عرصه تحتگونه

هاي کارکردي تغییرات تنوع، غنا و گروه)2014(همکاران
مراتع درهاي مختلف چراي دامپوشش گیاهی در شدت

را مورد بررسی قرار دادند و به ماهور ممسنی، استان فارس
افزایش شدت چراي دام موجب کاهش این نتیجه رسیدند که 

.استشده اي هاي تنوع و غناي گونهدار شاخصمعنی
شود که تنباط میانجام شده چنین اساز تحقیقات بنابراین 

. گذاردمستقیم بر میزان و چگونگی تنوع اثر میطوربهچرا 
به علت عدم شرق شهرستان دلفانشمالدرمراتع موجود

و هاي منطقهتوسط دام،تعامرسطحتعادل بین تعداد دام و 
که ساختار طوريبهگرفته،چرا قرار شدت موردبعشایر
هاي و گونهکردههاي رویشی آن تغییر و ویژگیطبیعی

همین اساس بر.شدت کاهش یافته استبخوشخوراك 
تحت عرصهدر اي تنوع گونهبري دامچرااتبررسی اثر

.عرصه قرق مورد مقایسه قرار گرفتندوچرا
تا کردکمک خواهد ج حاصل از این تحقیقنتایبنابراین 
ریزي و به برنامههاي آن نسبت یافتهتفاده ازبتوان با اس

استفاده بهینه از آنها هاي مرتعی و چگونگیمدیریت عرصه
.کرداقدام 

هامواد و روش
هکتار در 6800منطقه مورد مطالعه با مساحت تقریبی 

شرق شهرستان دلفان هاي شمالی کوه گرین، در شمالدامنه
تا 48˚16'15"عرض شمالی و 34˚3'00"تا 34˚2'30"(
). الف1شکل(واقع شده است ) شرقیطول48˚17'40"

. غرب استان لرستان قرار داردشهرستان دلفان در شمال
متر و حداقل 2606بیشترین ارتفاع منطقه مورد مطالعه 

متوسط بارندگی . متر از سطح دریاست1799ارتفاع آن 
و میانگین دماي ساالنه آن متر میلی490ساالنه دلفان حدود 

که میانگین دماي طوريبه، استدگرادرجه سانتی8/11
گراد درجه سانتی9/18و حداکثر 8/4حداقل ساالنه آن 

، فصل )ب1شکل(با توجه به نمودار آمبروترمیک . باشدمی
ماه شروع و تا اواخر خشک منطقه از اوایل اردیبهشت

انجامبارندگی بیشتر در زمستان . شهریورماه ادامه دارد
اي شرایط آب و هواي مدیترانهکه این ویژگی به شودمی

شهرستانبر اساس سیستم اقلیمی دومارتن. شباهت دارد
بندي آمبرژه و بر اساس تقسیمايدلفان داراي اقلیم مدیترانه

.است) سرد کوهستانی(داراي اقلیم ارتفاعات شهرستاناین 
از نظر پوشش گیاهی شهرستان دلفان به دو بخش 

. گرددتقسیم می) نیمه شمالی(و مرتعی) نیمه جنوبی(جنگلی 
دلفان ،پابوتوسط هانريشدههاي انجام بر اساس پژوهش

است و بر اساس تورانی واقع شده–رویشی ایرانیدر ناحیه
داراي سه زیر ناحیه درجه حرارتمیانگینبارندگی و مقدار
در دو .هاي مرتفع استهاي خشک و کوهاستپی، جنگلنیمه
هاي مرتفع اغلب مراتع دیده استپی و کوهناحیه نیمهزیر
دلیل همجواري با مناطق بمناطق شمالی دلفان .شودمی

دلیل بپوشش جنگلی ضعیف، اما سردسیر شمالی از لحاظ
برخورداري از خاك حاصلخیز و آب کافی بهترین مراتع در 

کوه گرین هاي رشتهویژه در ارتفاعات و دامنههباین قسمت 
.دشودیده می
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منحنی آمبروترمیک ایستگاه سینوپتیک دلفان: ، بموقعیت منطقه مورد مطالعه در ایران و استان لرستان: الف-1شکل 

روش تحقیق
منظور بررسی تأثیر قرق بر تنوع گیاهی در هریک ازبه

سال و در وسعت8مدت بقرق (دو محدوده قرق شده 
ه وسعتب(نشده و قرق) ام شدهکتار انج2800تقریبی
بردارينمونهبرايواحدهاي همگن ، )هکتار2000تقریبی

شکل (شدندانتخابطبقه ارتفاعی چهاردر 1391سال در
منطقه قرق با چرا طوري انتخاب شدند که از لحاظ .)2

، همچنین شیب و جهت یکسان باشنداقلیمی و توپوگرافی 
بردارينمونه.آن در طبقات ارتفاعی در دو منطقه یکسان بود

ها باابعاد پالت. شدسیستماتیک انجام -صورت تصادفیب
روش سطح حداقلبهو توجه به ساختار پوشش گیاهی

)Barbour et al., با .گردیدمتر انتخاب1*1)1999
پالت 120تعداد)1384مصداقی، (استفاده از فرمول آماري

به ) ترانسکت3طبقه ارتفاعی در هر (ترانسکت12طول در
رظدر نچرا شدهاز مناطق قرق و یکدر هرمتر100طول 

اطالعات ،که در کل منطقه مورد مطالعهطوريبه،گرفته شد
همهفهرست در داخل هر پالتبعدپالت برداشت و 240
پوشش، الشبرگ، سنگ تاج هاي موجود، تراکم، درصدگونه

هاي گیاهی گونه.ثبت گردیدو تولید لخت خاك، و سنگریزه
.خشک و پرس شدند،آورياز جمعموجود در منطقه پس

هاي رستنیو ایران، سپس با استفاده از فلورهاي ایرانیکا
,Mobayen(دقیق قرار گرفتندمورد شناسایی ایـران 1955-

1980; Rechinger, ,Asadiو1963-1998 1980-2005 .(
جزء کلی غناي اي شامل دواینکه تنوع گونهبا توجه به

گیري تنوع اندازهبراياي و یکنواختی است، بنابراین گونه
هاي تنوع که دربردارنده دو ویژگی شاخصاي ازگونه

شاخص تنوع سه در این پژوهش . یادشده است، استفاده شد
شاخص چهارو )بریلویینشانون وینر، سیمپسون و(

اصالح سیمپسون، کامارگو، اسمیت و ویلسون و (یکنواختی
Ecological(افزاردر سطح گونه با استفاده از نرم) نیشده 

Methodology6.2(در تمام خارج قرق داخل وبراي
پارامترهاي پوشش مقایسه.برآورد شدطبقات ارتفاعی 

به صفات تراکم، درصد گیاهی داخل و خارج قرق مربوط
بررسی برايSPSS18افزارنرمپوشش و غیره توسط

و نتایج آنوتحلیلپارامترهاي فوق تجزیهخصوصیات
با استفاده ها نرمال بودن دادهآزمون ، همچنین استخراج شد

و نتایج نشان شد م اسمیرنوف انجا- از آزمون کولموگروف
مقایسه . )sig<05/0(باشند ها نرمال میداد که داده

5روش دانکن در سطح احتمال ها با استفاده ازمیانگین
وینر، -هاي شانوناختالف آماري شاخص.شددرصد انجام

اصالح بریلوئین، سیمپسون، کامارگو، اسمیت و ویلسون و
و خارج از قرق با استفاده از شده نی بین مناطق قرق شده

.افزار فوق آزمون گردیدمدر نرtآزمون
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محدوده منطقه قرق و چرا شده همراه با طبقات ارتفاعی-2شکل 

نتایج
240هاي گیاهی در سطح نتایج حاصل از برداشت گونه

منجر بهمترمربعی از دو عرصه تحت چرا و قرق،1پالت 
104تیره و 30به متعلقگونه گیاهی 132شناسایی تعداد 

گرامینه ،منطقهگیاهیهايمهمترین خانواده.شدجنس 
)Poaceae ( کاسنی گونه،22بـا)Asteraceae ( 19با

بو ، شبگونه16با )Lamiaceae(نعنائیان ،گونه
)Brassicaceae( آسا گونه، پروانه14با)Fabaceae( 11با

.)3شکل (دنباشمیگونه6با ) Apiaceae(گونه و چتریان 
108گونه به عرصه قرق و 124تعداد گونه،132از مجموع 

گونه در منطقه 102که شتاگونه به عرصه چرا شده تعلق د
گونه فقط در منطقه قرق 22چرا و قرق مشترك بود و تعداد 

تعدادیشترین ب.گونه فقط در منطقه چرا وجود داشتند6و 
هاينوادهادر منطقه داخل قرق مربوط به خهاي موجودگونه

با ) Asteraceae(کاسنی گونه،21ا ب) Poaceae(گرامینه 
بو شبو گونه13با )Lamiaceae(نعنائیان ،گونه17

)Brassicaceae( که بیشترین حالیدرباشد،میگونه11با
به هاي موجود در منطقه خارج قرق مربوط گونهتعداد

کاسنی گونه،20با ) Poaceae(گرامینه هايخانواده
)Asteraceae ( نعنائیان ،گونه18با)Lamiaceae( 11با

جدول (دنباشگونه می9با )Fabaceae(آسا پروانهوگونه
1(.

هاي عددي ز ارزیابی شاخصبا توجه به نتایج حاصل ا
هايقرق، بیشترین مقدار تنوع در شاخصتنوع در داخل 

متر،1779- 2000شانون و بریلویین در طبقه ارتفاعی 
در خارج قرق مقادیر بدست آمد و 58/2و 78/2ترتیب هب

مربوط به طبقه ارتفاعی 16/2و 54/2ها این شاخص
همچنین بیشترین مقادیر .)2جدول (بود متر2400- 2606

میت ویمپسون، کامارگو، اسسیکنواختی دديهاي عشاخص
، 73/0ترتیبهقرق بل ویلسون و اصالح شده نی در داخ

متر 1799- 2000در طبقه ارتفاعی 30/0و 87/0، 83/0
ترتیب هها ببیشترین مقادیر این شاخصو در خارج قرق

-2606در طبقه ارتفاعی 26/0و 79/0، 73/0، 64/0
یشترین مقادیر یکنواختی ب.)2جدول (بدست آمدمتر 2400

زانط به شاخص اسمیت و ویلسون به میمربودر داخل قرق
قرق ارجو در خمتر1799-2000ارتفاعی در طبقه87/0

2400- 2606ارتفاعی بیشترین مقدار این شاخص در طبقه
اي از روشبراي محاسبه غناي گونه.بدست آمد79/0، متر

ها و در رويها در داخل پالتگونهشمارش تعداد
هاي موجود گونهغناي. هاي مورد نظر استفاده شدترانسکت
124نشان داد که داخل قرق با هاي مورد مطالعهدر عرصه

اي گونه از غناي گونه108خارج قرق با هگونه نسبت ب
نتایج .)درصد99با سطح احتمال (برخوردار استبیشتري

میزان تنوع و یکنواختی دار بودن تفاوتبررسی اثبات معنی
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در tاز آزمونخارج قرق با استفادهدر دو منطقه داخل و
ارائه شده است که 3در جدول درصد 95اطمینانسطح
هاي تنوع و تمامی شاخصبین اختالف دار بودنمعنی

در منطقه قرق و درصد 1داريمعنیدر سطح را یکنواختی 
هاي اختالف شاخص.)3جدول (دهدان مینشچرا شده 

تک ی بین منطقه قرق و چرا شده در تکتنوع و یکنواخت
که ) 4جدول (طبقات ارتفاعی مورد بررسی قرار گرفت 

شانون، هاي سیمپسون، دهد در شاخصمینتایج نشان 
بین و اصالح شده نی اسمیت و ویلسون ،کامارگو، بریلویین

فاعی اختالف مناطق مورد بررسی در تمامی طبقات ارت
.دار وجود داردمعنی

اثر قرق روي پوشش تاجی و تولید گیاهان تأثیرگذار 
وي پوشش تاجی بود، نتایج حاصل نشان داد که قرق بر ر

خل قرق داري داشته و میزان پوشش در داها تأثیر معنیگونه
میزان پوشش البته . باشدبیش از منطقه خارج قرق می

نشان 5هاي مختلف رویشی، تراکم و تولید در جدول فرم
.داده شده است

چندساله، گندمیانبررسی درصد پوشش تاجی گندمیان
لخت خاكها، درصد الشبرگ وها، فوربايیکساله، بوته

و چرا شده نشان داد که بجز گندمیان دو منطقه قرقدر 

. داري هستنددر بقیه موارد داراي اختالف معنییکساله، 
در داخل و بیرون قرق غالب بودند و گندمیان چندساله

در . پوشش را در محدوده مورد بررسی داشتندبیشترین
ساله برگان علفی بعد از گندمیان چندداخل منطقه قرق پهن

و در منطقه خارج از دارندترین درصد پوشش گیاهی را بیش
بعد از گندمیان چندساله داراي بیشترین ها ايقرق بوته

ه درصد پوشش خاك لخت منطقالبته .درصد پوشش هستند
که از لحاظ طوريبه،باشدچرا شده بیشتر از منطقه قرق می

همچنین تاج .باشندداري میآماري داراي اختالف معنی
منطقه قرق و چرا میانگین طبقات ارتفاعی در زنده پوشش 

با ).5جدول (باشددرصد می5/56و 2/66ترتیب هشده ب
، میزان تراکم گندمیان چندساله و 5توجه به جدول 

ق بیشتر از منطقه خارج برگان علفی در منطقه داخل قرپهن
رصد د99که اختالف آنها با احتمال باشد میاز قرق 

نسبت به ها در منطقه قرقايمیزان تراکم بوته. دار استمعنی
تولید میانگینکه طوريبه.باشدمنطقه چرا شده بیشتر می

ترتیب هدر دو منطقه قرق و چرا شده بطبقات ارتفاعی علوفه 
باشد که داراي کیلوگرم در هکتار می50/285و 50/368

.باشندمیدرصد99در سطح احتمال دارياختالف معنی

هاي منطقه مورد مطالعههاي مهم و سایر تیرههاي گیاهی مربوط به تیرهتعداد گونه-3شکل 
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قرق و چرا شدهها در منطقه هریک از خانوادهها و درصد تاج پوشش نسبی تعداد گونه-1جدول 
درصد پوشش تعداد گونه

خانواده
درصد پوشش تعداد گونه

خانواده
چرا قرق چرا قرق چرا قرق چرا قرق

62/5 57/4 2 2 Rosaceae 56/15 20/16 20 21 Poaceae

83/1 14/2 1 2 Asclepiadaceae 12/11 91/9 18 17 Asteraceae

89/0 46/1 1 2 Primulaceae 82/7 23/8 11 13 Lamiaceae

06/1 24/1 1 2 Ranunculaceae 03/4 54/5 8 11 Brassicaceae

54/0 68/0 1 2 Resedaceae 56/6 51/4 9 7 Fabaceae

94/0 16/1 1 2 Salicaceae 92/6 45/7 4 5 Apiaceae

67/0 87/0 1 2 Scrophulariaceae 22/6 16/5 5 5 Caryophyllaceae

38/3 50/4 1 2 Thymelaceae 87/2 21/3 3 4 Polygonaceae

0 51/2 0 2 Typhaceae 68/2 28/2 3 4 Plantaginaceae

98/1 54/2 1 2 Boraginaceae 74/1 0 1 0 Convolvulaceae

09/1 48/1 1 2 Campanulaceae 74/2 11/2 3 3 Alliaceae

0 64/0 0 1 Chenopodiaceae 68/3 54/3 3 3 Anacardiaceae

0 75/0 0 1 Euphorbiaceae 34/3 14/3 3 3 Geraniaceae

84/0 76/0 1 1 Papaveraceae 86/3 28/2 3 2 Hyacinthaceae

28/1 14/1 1 1 Moraceae 74/0 0 1 0 Malvaceae

طبقات ارتفاعیهاي غنا، یکنواختی و تنوع منطقه داخل قرق و خارج قرق در مقادیر شاخص-2جدول

غنا)متر(طبقات ارتفاعی وضعیت
یکنواختیتنوع

نیشدهاصالحویلسونواسمیتکامارگوسیمپسونبریلویینشانونسیمپسون

قرق

2000-17999789/078/258/273/083/087/030/0
2200-20009789/076/251/271/078/084/028/0
2400-22009689/073/257/270/078/084/028/0
2606-24009488/071/246/269/079/083/027/0

چرا شده

2000-17997672/098/164/159/073/078/024/0
2200-20007773/096/162/158/068/074/022/0
2400-22007568/096/162/152/068/075/022/0
2606-24008182/054/216/264/074/079/026/0
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tبا آزمونقرق و چرا شدههاي تنوع و یکنواختی در منطقه مقایسه شاخص-3دول ج

tنتیجه آزمون درجه آزاديانحراف معیار)تیمار(نوع مدیریتهاشاخص

تنوع

سیمپسون
005/0قرق

22**
059/0چرا شده

شانون
031/0قرق

22**
141/0چرا شده

بریلویین
055/0قرق

22**
266/0چرا شده

یکنواختی

سیمپسون
017/0قرق

22**
049/0چرا شده

کامارگو
023/0قرق

22**
032/0چرا شده

ویلسونواسمیت
017/0قرق

22**
023/0چرا شده

نیشدهاصالح
012/0قرق

22**
019/0چرا شده

.دار استمعنیاختالف % 1در سطح احتمال:**

طبقه ارتفاعی در مناطق قرق و چرا شده4هاي تنوع و یکنواختی در مقایسه شاخص-4جدول
Fمیانگین مربعاتریمنبع تغیشاخصFمیانگین مربعاتیریمنبع تغشاخص

سیمپسون

94/35**006/0طبقات ارتفاعی

کامارگو

583/25**006/0طبقات ارتفاعی

077/0قرق150**189/0قرق
**250/

306

16/63**011/0قرق* طبقات ارتفاعی
* طبقات ارتفاعی

قرق
002/0**250/6

شانون

66/701**157/0طبقات ارتفاعی

ویلسونواسمیت

10**003/0طبقات ارتفاعی
256**064/0قرق1613**032/4قرق

963**241/0قرق* طبقات ارتفاعی
* طبقات ارتفاعی

قرق
002/0**333/7

بریلویین

498**125/0طبقات ارتفاعی

نیشدهاصالح

250/4*001/0طبقات ارتفاعی
250/90**023/0قرق2372**929/5قرق

67/988**247/0قرق* طبقات ارتفاعی
* طبقات ارتفاعی

قرق
002/0**250/6

.دار استمعنیاختالف %5در سطح احتمال:*، دار استمعنیاختالف % 1در سطح احتمال:**
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)میانگین طبقات ارتفاعی(در دو منطقه قرق و چرا شدهکلمقایسه درصد پوشش، تراکم و تولید-5جدول 
داريسطح معنیانحراف معیاردرصد تغییراتداخل قرقخارج قرق

ش تاجی
درصد پوش

**307/0+1/262/361/10گندمیان چندساله
265/0ns-431گندمیان یکساله

**232/0-1/169/102/5هاايبوته
*163/0+3/101/168/5هافورب

*232/0+7/108/151/5الشبرگ
**289/0-19109خاك لخت

تراکم

**033/0+86/141/256/29گندمیان چندساله
**014/0+85/094/058/10هافورب

**018/0-36/027/025هاايبوته
**368/0+50/28550/36807/29)کیلوگرم در هکتار(تولید 

.باشددار نمیاختالف معنی:ns، دار استمعنی%5در سطح احتمال: *، دار استمعنی% 1در سطح احتمال: **

بحث 
منظور بررسی ، بهبیان شدکه در قسمت نتایج طورهمان

چرا و قرق از طریق محاسبه تنوعمقایسه دو عرصه تحتو
ق گونه متعل124، علوفهدرصد تاج پوشش و تولیدايگونه
ق بـه گونه متعل108منطقه قرق و اهی درخانواده گی28بـه 
قرق شناسایی شد که از منطقه خارجدراهیخانواده گی27

.ی برداشت گردیدمترمربع1الت پ240سطح 
هاي تنوع و شاخصدر ارزیابی و مقایسه وضعیت

درآمدهتایج بدستن،2ول شمارهیکنواختی مطابق جد
تر بودن عرصه قرق هاي مورد استفاده، متنوعاخصتمامی ش

کند و آزمون میید أیترا ه تحت چا عرصبرا در مقایسه
بین دو دار بودن اختالف نیز معنی)3ماره شجدول(tاريآم

لحاظ تفاوت در میزان تنوع به عرصه تحت چرا و قرق را از
ع و یکنواختی تنوزیرا چرا باعث کاهش. انده استاثبات رس

ه نتایج حاصل در مورد ، که استعرصه تحت چرا شددر
.ي مختلف این امر را اثبات کرده استهاشاخص

و Akbarzadehو) 2010(و همکارانMahmoudiالبته
نتایجی مشابه بهايجداگانهدر مطالعاتی) 2007(نهمکارا

هاي تنوع و یکنواختی مقایسه بین شاخص.انددست یافته
مورد بررسی در این مطالعه نشان داد که اختالف بین منطقه 

باشد و دار میقرق در تمام طبقات ارتفاعی معنیچرا شده و
دار معنیها ورد شاخص اصالح شده نی این تفاوتفقط در م

شاخص شانون در بیشترین مقدار که طوريبه.باشدنمی
54/2خارج قرق و در منطقه78/2منطقه داخل قرق 

صفر تا حدود بینعددي این شاخصمقدارالبته . باشدمی
,Magurran(کندتغییر می5/4 باال بودن مقدار.)1988

این ههرچی جامعه بوده و تشاخص شانون دلیل بر سالم
بیشترنیزموجود در جامعههايباشد تعداد گونهبیشترمقدار 
هاي نادر حساس بوده و تمایل شاخص به گونهاین. است
دهنده وضعیت پایدارنشان5/4سمت عدد بهشاخص این

شدن این شاخص بهمنطقه از لحاظ تنوع بوده و با نزدیک
یانگر نماتواندیابد، که میعدد صفر تنوع بشدت کاهش می

هاي استرسشرایط نامناسب محیطی و وجود یا افزایش
در داخل قرق با توجه به این مطلب، منطقه. محیطی باشد

پوشش گیاهی و داراي وضعیت نسبتاً خوب از لحاظ تنوع
قرق این وضعیت هاي محیطی بوده و در خارج ازاسترس

و Salarianنتایج با یافتهاین که؛کاهش یافته است
بیشترین مقدار همچنین .مطابقت دارد)2013(همکاران 
و در منطقه58/2در منطقه داخل قرق بریلویین شاخص 

شاخص بریلوئین همانند .باشدمی16/2خارج قرق 
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در جامعه حساس هاي نادرشاخص شانون به فراوانی گونه
تفکیک تنوع جوامع مختلفاین شاخص دربوده، اما توانایی

یشترین مقادیر بکه طوريبه.استبهتر از شاخص شانون
مربوط به شاخص اسمیت و یکنواختی در داخل قرق

خارج قرق بیشترین مقدار این و در 87/0مقداربه ویلسون 
عنوان بهترین هباخص این ش. بدست آمد79/0، شاخص

اي نبوده هوابسته به غناي گونزیرااست، شاخص یکنواختی
.باشدمیهاي نادر و معمول در جامعه حساسبه گونهو

،اي دو منطقهدر ارزیابی و مقایسه وضعیت تنوع گونه
اي نشان گونهيشاخص غناابدست آمده در رابطه بنتایج 

تحت از عرصهيبیشترداراي غنايقرق شده داد که منطقه
گونه 108برابر در124ها زیرا تعداد گونه؛چراي دام است

قرق در این مراتع رواز این. باشددر منطقه چرا شده می
نتیجه این تحقیق که؛اي شده استگونهيباعث افزایش غنا

باعث قرقکردندکه بیان محمودي و همکاران با نتایج
Mahmoudi(مطابقت دارد،شوداي میگونهيافزایش غنا

et al., شمارش تمام از طرفی نظر به اینکه امکان .)2012
شاخصرواز اینها در منطقه مورد مطالعه وجود ندارد، گونه
؛دهدنمیگیري دقیقی از تنوع را نشاناي، اندازهگونهيغنا

ايگونهارزیابی تنوع براي ی ببنابراین یک معیار مناس
بیان سالمی و همکارانمورددر اینکه؛تواند باشدنمی

در هاامکان شمارش تمام گونهنظر به اینکه همواره ،کردند
افزایش نقش یکنواختی دررواز این،یک منطقه وجود ندارد

Salami(ایستگونهيتنوع، بیش از غنا et al., 2007(.
این اي درحاصل از مقایسه ترکیب گونههمچنین نتایج

منطقه هاي یکساله و چندساله درتحقیق نشان داد که گونه
کاهش ترتیب افزایش وقرق بهخارج قرق نسبت به داخل

دلیل چراي مفرط دامبتوان را مییکی از دالیل آن یافتند که
که نتایج تحقیقطوريهب. در منطقه خارج قرق دانست

Gholami(باشدنیز مؤید این مطلب میمصداقی و غالمی

Baghi & Mesdaghi, 2006(.
ها در داخل قرق جمع کل پوشش تاجی گونهبنابراین 

در گندمیان چندسالهپوشش البته . بیرون آن بودشتر ازبی
هر . هاي رویشی بودو بیرون قرق بیشتر از سایر فرمداخل

در بیرون از ها زیاد بودند، ولی چند در داخل قرق بوته
چراي شدید در اطراف قرق. منطقه قرق بیشتر وجود داشتند

و دو شود موجب شده که پوشش گیاهان علفی کم 
Astragalusگونه adscendensوDaphne mucronata

هم در داخل و هم در بیرون قرق،گون. شونددر آن غالب
.پوشش بیشتري داشتقرقدر بیروندافنهغالب بود، ولی

در ) 2007(و همکاران Akbarzadehها با نتایجاین یافته
بررسی تغییرات پوشش گیاهی در قرق کوهرنگ، مطابقت 

که دو گونه مذکور در اثر کردنداین محققان گزارش ؛دارد
البته .انددر منطقه خارج از قرق غالب شدهدامشدت چراي

گیري در منطقه چرا کاهش چشمها پوشش گونهدرصد 
که علت اصلی آن چراي دام در نسبت به منطقه قرق داشت

Tukelمطابق با نتایج این یافته؛ .بودمنطقه خارج از قرق 

ساله در 30که در داخل یک قرق کردگزارش ) 1984(
طورهبکوهستانی، کل پوشش تاجی خشکمنطقه نیمه

با چراي مداوم بیشتر بوده وداري از عرصه معنی
Festucaهايگونه ovina،Bromus tomentellusوPoa

bulbosaکاهش پیدا کردندي دامطور پیوسته تحت چرابه.
Bromusگونه tectorumهاي منحصر به مناطق گونهاز

مهاجمی جزء گندمیان یکسالهچرا شده بوده که این گونه
هاي خوشخوراك و جایگزین گونهاست که بر اثر شدت چرا

,Mesdaghi(شودمیمرغوب در مرتع 1995.(
هاي گیاهی موجود در منطقهدرصد تاج پوشش تیره

برخی دیگر از ومورد مطالعه نشان داد که تیره گندمیان
حضور . بودنددر منطقه قرق بیشتر از خارج قرقها تیره

تواند حکایت از رشد میگسترده تیره گندمیان در منطقه قرق
در اثر ایجاد شرایط مطلوب هاي گندمیکامل رویشی گونه
. منطقه قرق داشته باشددر چراي داماز قبیل ممانعت از

Salarian که در مراتع کردندگزارش)2013(و همکاران
برگان رویشی گندمیان و پهنهاي، فرمچهارباغ گلستان

داخل قرق علفی بیشترین پوشش را در
نیز کاهش) 2007(و همکاران Akbarzadeh.داشتند

اي و افزایش در میزان گندمیان را ازجمله آثارگیاهان بوته
مطالعاتنتایج. کردندمثبت قرق در مراتع کوهرنگ اعالم 
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Salarian چهارباغ گلستان مراتع درنیز)2013(و همکاران
.هاي این تحقیق مطابقت داردبا یافته

ها در داخل و بیرون با معموالً تفاوت در تراکم گونه
ها همخوانی داشته و از آن تفاوت پوشش تاجی بیشتر گونه

ها با زادآوري و تکثیر تغییر در تراکم گونه. کردتبعیت 
اي و هاي بوتهدر برخی از گونه.شودمیانجامگیاهان 

هاي در برخی از گونه. شدبرگ علفی، زادآوري مشاهده پهن
تکثیر و گیاهان علفی هرچند زادآوري مشاهده نشد، ولی

در . لمس بودها از طریق غیرجنسی قابلگسترش این گونه
اي در داخل علوفههايهر صورت پوشش خوب بیشتر گونه

گسترش بیشتر آنها در ه توانایی تکثیر وقرق نشان داد ک
ها موجب زادآوري گونهشرایط قرق وجود داشته و افزایش

البته . استتاجی آنها شدهافزایش تراکم و در نهایت پوشش
Astragalusهايگونهوجود زادآوري زیاد در  adscendens

Daphneو mucronataبیرون قرق، پوشش و تراکم در
که ، در حالیکندمیقرق توجیه در بیرونرا ها زیاد این گونه

زادآوري جنسی و تکثیر غیرجنسی ايهاي علوفهدر گونه
.داخل قرق شده استباعث افزایش آنها در

و Salarianو ) 2007(و همکاران Akbarzadehالبته
به نتایجی مشابه این تحقیق دست نیز)2013(همکاران 
.یافته بودند

قرق بقایاي گیاهی همواره بیشتر از بیرون قرق در داخل 
افزایش بقایاي گیاهی در قرق نسبت به که طوريبه. بود

و ) 1997(و همکاران Bergهاي اراضی چراشده، با یافته
Akbarzadeh میزان . مطابقت دارد)2007(همکاران و

کل در منطقه چراشده نسبت به منطقه قرق کمتر استتولید
تر آن در مقایسه با منطقه قرق شرایط نامساعدکه بیانگر 

Akbarzadeh(باشدمی et al., 2007.(
گیاهان از برداري بیش از حد بهرهکهنشان داد نتایج 

منطقه کوهستانی باعث کاهش توسط انسان و دام در این
... اي، خوراکی، دارویی و علوفههاي با ارزشتنوع گونه
ها از برداري انسانبهرهمطالعهمنطقه مورد در . شده است

ها به تنوع آن آسیب واردبرداري دامگیاهان به اندازه بهره
آزاد شغل بیشتر مردم منطقه دامداري،کهطوريبه، استکرده 

آنان و کشاورزي است و متوسط درآمد ساالنه) کارگري(
هاي با گونهپایین است؛ بنابراین یک علت اساسی کاهش

، ...کنگر وموسیر،کرفس کوهی، بیلهر،همانندارزشی 
گیاهان درآمد پایین افراد و روي آوردن آنها به طبیعت و

موسیرمانندکه گیاه با ارزشی ايگونهه ب. باشددرآمدزا می
تبدیلاین منطقه درآمد اصلیعنوان هببه همراه دامداري 

منبع درآمد خوبی براي مردم این منطقه محسوب شده و
در موسیرمهمترین عامل تخریب و نابودي گونه.شودمی

هاي گیاهی با ارزش باالي که از گونه،منطقه مورد مطالعه
کنی و استفاده از پیاز ریشهباشد،می... دارویی و خوراکی،

کنی ریشهکنی وبوتهالبته .استآن توسط اهالی منطقه
گیاهی با هايیکی دیگر از علل کاهش گونههم زودهنگام 

.ارزش منطقه است
قرق مراتع باعث کرد کهبیانتوانمیطور کلیبه

همچنین افزایش ،شودمیايافزایش تنوع و غناي گونه
دهد که این مراتع هنوزمنطقه قرق نشان میضریب تنوع در

سمت توالی پذیري خود را بهبرگشتقابلیتاستعداد و 
و روش هدفمند راهبردثانویه از دست نداده و با یک

توان در دام میبا حذف و یا کاهش فشارمناسب داريمرتع
.کرداي در این مناطق اقدام جهت حفظ تنوع و غناي گونه
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Abstract
This research was aimed to investigate the effects of exclosure on species diversity
changes under grazing and exclosure conditions in the northeast rangelands of Delfan
County, Lorestan province. For this purpose, 120 quadrates of 1*1 m2 were established
in a randomized-systematic method along 12 transects of 100 m length at four altitude
classes (three transects on each altitude class). In each quadrate, the list of species,
density, the percentage of canopy cover, litter, stone and gravel, and bare soil were
recorded. To evaluate the numerical indices of diversity, Ecological Methodology
software (Ver., 6.2) was used and numerical indices of diversity and evenness were
calculated. Data analysis was performed in SPSS software (Ver. 18). According to the
obtained results, a number of 132 species were identified, belonging to 30 families and
104 genera, of which 124 and 108 species were recorded in the rangelands under
exclosure and grazing conditions, respectively. Our results clearly showed higher
numerical indices for richness, evenness, and species diversity under exclosure as
compared with grazing condition. The canopy cover percentage of perennial grasses and
forbs as well as litter percentage was higher inside the exclosure while the canopy cover
percentage of annual grasses and shrubs as well as bare soil percentage was lower as
compared with outside the exclosure. The density of perennial grasses and forbs
increased, while the density of shrubs decreased inside the exclosure. In addition, a
higher production was obtained from the rangeland under exclosure condition.

Keywords: Delfan, exclosure, production, species diversity, species rtichness.


