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چکیده 
اثر بررسیمنظوراست. بهزیستیومحیطیهايآشفتگیمقابلدراکوسیستمپایداريمتضمنهموارهگیاهیهاي گونهتنوع

استفادهدو عرصه قرق و چراي متعادل در ایستگاه حناي سمیرم انتخاب و در هر مدیریت باايگونههاي تنوعمدیریت چرا بر شاخص
گونهتراکم هروپوششتاجدرصدپالت،هرداخلشد. دربردارينمونهبهاقدامترانسکت4طولدرمترمربعییکپالت30از
غنا و یکنواختی با استفاده از وتنوعهايشاخصشد. همچنین لیست فلورستیک هر مدیریت در کل عرصه تهیه گردید.دداشتیا

در هر دو منطقه شکستهعصايوهندسیمدلنرمال،لوگلوگ،سريشاملتوزیع فراوانیهايهاي تراکم محاسبه گردید. مدلداده
داد نشاننتایجشد.استفادهاسکورکايآزمونازشدهگیرياندارهسطوحبودندارمعنیبررسیقرق و چراشده برازش گردید. براي

فراوانیايرتبهتوزیعلگاریتمیاي در منطقه چراشده نسبت به منطقه قرق بیشتر بوده است. نمودارمیزان تنوع، غنا و یکنواختی گونه
باافراداست وغالبهاي گونهدارايمنطقهکه دهدمینشانوکردهپیرويشکستهعصاي مدلتند ازشیبباهر دو مدیریتهاي گونه

اختصاصی منطقه چرا هاي گونهکه دهدمیشوند. بررسی لیست فلورستیک دو مدیریت نشان کمتر یافت میآندرمتوسطفراوانی
هاي تنوع و افزایش یستگاه حنا موجب بهبود شاخص. نتایج در مجموع نشان داد که چراي سبک در اباشدمیبیشتر از منطقه قرق 

است.  شده کلیماکس هاي گونه

.سمیرم،چرا، قرقمدیریت ، ايگونهتنوع:هاي کلیديواژه

مقدمه 
هاي گیاهی از تنوعع ارزنده گونهمنابمراتع با دارا بودن

Mc(برخوردارندو ژنتیکیزیستی Cann, ). تنوع گیاهی 2000
محیطیمتغیرمقابل عواملدراکوسیستم مرتعپایداريمتضمن

,Mesdaghi(استزیستیو تنوعحفظدیگرسوي). از2005

مدیریت منابعنهاییهدفمرتعیهايدر اکوسیستمزیستی
بیان نمودند که)1999(همکارانوChapin. استطبیعی
درمحیطارتجاعیقدرتشودمیباعثزیستیتنوعدرکاهش

بیش ازتراکمبرسد.حداقلبههاي بشريدخالتوهانوسانبرابر
ها باعثکاربريتبدیل نادرست وجمعیتافزایش،دامحد
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ارزشباهاي گونهوگیاهیپوششوطبیعیهايعرصهکاهش 
یکی از زیرا . شودمیزیستیتنوعکاهشپایاندروآنها

هاي فرایندخوردگی اکوسیستم است که بهمشکلهاي مهمترین 
، ساختار و گیاهیهاي گونه، بر مقاومت دهدمیطبیعی را تغییر 

,Olff & Ritchieگذارد (تأثیر میترکیب جوامع گیاهی 

استپی بخشی از ناحیه ایران و تورانی است منطقه نیمه).1998
که بدلیل وضعیت اقلیمی و توپوگرافیک عمدتا داراي پوشش 

در ویژه بهداري هاي مرتعفعالیتبراي گیاهی غنی و مناسب 
. این بخش از پهنه باشدمیبرداري سنتی هاي بهرهقالب سیستم

این مرکزي کشور از دیرباز با فشار چرا دست به گریبان بوده و
اي امر موجب تأثیر چشمگیر بر پوشش گیاهی و تنوع گونه

گردیده است. 
هاي مختلف مدیریت چرا اثرات شناخته اعمال شیوه

قرق یکی گذارد.هاي پوشش گیاهی میاي بر شاخصشده
هاي مرتعی است اصلی و دیرپاي مدیریت عرصهشکلهاي از 

ت و شده اساثرات آن انجام مورد اي در که تحقیقات گسترده
مزیت قرق بر چراي بیشتر نتایج حاصل از این تحقیقات 

هاي گونهشدید را از نظر افزایش توان رویشی و زایشی 
گیاهی هاي گونهو تغییر ترکیب پوشش به سمت گیاهی 

,Eldrige & Robson(اندنشان دادهخوشخوراك  1997

Paruelo., Hossienzadeh؛ ;2001 et al., 2007Liang et

al., 2009;Karimi et al., 2009;Karami et al., 2010;

Mahmoudi et al., 2011;.(
تأثیر مدیریت چرا بر تنوع دیدگاه دانشمندان در مورد 

ان اثر مثبت قرق را بر محققبیشتر مختلف است.گیاهان اي گونه
و همکارانMahmoudi. انداي گزارش نمودهتنوع گونه

قرق بر تنوع زیستی مراتع خراسان تأثیر ) در بررسی 2011(
منطقه قرقدرايهگونيغناوتنوعشمالی نشان دادند که میزان

تأثیردامچرايامااستیافتهافزایشچرامنطقهبهنسبت
هاي گونهدلیل جایگزینیبهايگونهیکنواختیبرچندانی
اعمال بنابراین.استنگذاشتهشوندهزیادومهاجمیکساله،
باعثتواندمیعرصهازدامحذفیاوکاهشباصحیحمدیریت
نتایج .گرددتنوع زیستیافزایشنتیجهدرواکوسیستمپایداري
درقرقعرصهکهداد) نشان2007(و همکارانSalamiمطالعه 

تنوع یکنواختی وغنا،نظرازهاي عدديتمامی شاخص
همچنین نتایج بود.تحت چرااز عرصهاي بیشترگونه
که نشان دادهاي پارامتریک،شاخصگیري تنوع بااندازه
تمامی همواره درعرصه قرق،اي درهاي تنوع گونهنیمرخ

تنوع بیانگرکهگرفتندقرارعرصه تحت چراازباالترهاشاخص
علتبهعرصه قرق شدهبه عالوه. باشدمیقرقعرصهبیشتر

متعادل نتیجه حضوردروتراي متنوعدربرداشتن مجموعه
اکولوژیکیپایداريازاکولوژیک متغیر،هايدامنهها باگونه

.استبرخوردارچراتحتعرصهمقابلدربیشتري

Moeinpour)2008پارك ملیدرکالپوشدشتمنطقه) در
دیشموكمنطقهدر)2010(همکارانو Jahantabگلستان و 

قرقکهرسیدندنتیجهاینبهبویراحمدوکهگیلویهاستاندر
.استشدهگیاهیپوششیکنواختیوغناتنوع،افزایشباعث

Salarianساله دهنمودند که قرق تأکید ) 2013(و همکاران
برگان ها، گندمیان، پهنکریپتوفیتمرتع درصد تاج پوشش همی

تنوع سیمپسون و تعداد گونه شاخص ،گیاهان چندساله،علفی
.دهدمیداري افزایش معنیطور را به

بر تأثیر مثبت چراي رخی از پژوهشگراندیگر بسوي از 
,Mesdaghi(تأکید دارند ايتنوع و غناي گونهمدیریت شده بر 

2005.(Bassiri وIravani)2009( در مقایسه دو وضعیت قرق
شهر استان اصفهان به این نتیجه رسیدند و چرا در مراتع فریدون

و باشدمیاي نتنها عامل افزایش و یا کاهش غناي گونهکه چرا 
اي ارزیابی تنوع گونهبرايانسته است همین دلیل این عامل نتوبه

اثر ) Ritchie)1998و Olff.مناطق مورد مطالعه مفید واقع شود
اي را در علفزارها گزارش مثبت چراي علفخواران بر غناي گونه

درکهنتیجه گرفتخودتحقیقاتدر) Akbarlou)2009نمودند.
ايگونهتنوعخاكافزایش رطوبتبادامچرايهايشیوه

توزیع لوگ ولوگسريمدلازگیاهیو تنوعیافتهافزایش
بررسیدر)Zare)2001وAmrolahiنرمال تبعیت کرده است.

چرايومتوسطچرايچرا (قرق،سه شدتدرگیاهانتنوع
کلیدمنطقهدرايگونهغنايحداکثرکهکردندبیان رویه)بی

رویه) بی(چرايبحرانیمنطقهدرآنحداقلو(چراي متوسط)
چراي بهنسبتقرقمنطقهدریکنواختیوتنوعهمچنین.باشدمی

و همکارانKhani.بوده استبیشتررویهبیچرايومتوسط
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) در مراتع گرم و خشک استان فارس بیان کردند که 2011(
و دهدمیرخ چراییفشارترینپاییندرايگونهتنوعبیشترین

عرصه دوبیناختالفبودندارمعنینیزتوکیآزمون آماري
بهتنوعمیزاندرتفاوتنظرازچراي ضعیف و چراي سنگین را

مرتعیمناطقگیاهیپوشش)Ghilichnia)1996.رسانیداثبات
مناطقدرقرقازخارجنقاطوگلستانملیقرق شده پارك

مقایسهیکدیگرباتولیدوتنوعلحاظازرامرجعوکلید، بحرانی
درتولیدوحد، تنوعازبیشچرايدلیلبهکهگرفتنتیجهوکرد

زیادتنوعمتعادلبه لحاظ چرايکلیدمنطقهدرکم،بحرانیمنطقه
کمگیاهی(قرق) تنوعمرجعدر منطقهدامچرايعدمدلیلبه و

با توجه به این دیدگاه .استبودهزیادترسایر مناطقازتولیدولی
تواند به بهبود پوشش گیاهی و تنوع که شیوه چراي متعادل می

در اي کمک کند این تحقیق در منطقه سمیرم استان اصفهان گونه
هاي و شاخصانجام و چراشده بلندمدت دو منطقه قرق 

شد.اي بررسی پارامتریک و عددي تنوع و غناي گونه

ها مواد و روش
این مطالعه در ایستگاه : موقعیت منطقه مورد مطالعه- 

تحقیقات مرتع حنا واقع در جنوب شهرستان سمیرم با طول 
ت با مساح31°و9"و عرض جغرافیایی51°و41"جغرافیایی

متر از سطح دریا 2270متوسطارتفاعهکتار و 400حدود
میانگین درازمدت بارندگی، ساله30. طبق آمار اجرا گردید
درصد بارندگی 80بیش از است.مترمیلی317ساالنه آن 

کند و در حدود منطقه در فصول پاییز و زمستان ریزش می
متوسط.دهدمیروز از سال را روزهاي یخبندان تشکیل 120

گیرياندازهگرادسانتیدرجه 11سالیانه حدود درجه حرارت
گوسن استپی روش بهمنطقه اینشناسیاز نظر اقلیمشده است. 

مهم منطقه مورد هاي گونهازجمله شود.نیمه سرد محسوب می
Stipaهاي گونهتوان به مطالعه می arabica ،Bromus

tomentellus ،Eurotia ceratoides ،Scariola orientalisو
stenophyllaCarexعرصه قرق در )1(جدول اشاره نمود .

سال گذشته 30هکتار در طول 5ستگاه و با مساحت مرکز ای
قرق بوده است. در قسمت چرا که در محدوده ایستگاه و به 

متر از عرصه قرق قرار دارد هر ساله در فصل چرا 500فاصله 
ر متناسب با ظرفیت چراي یعنی ابتداي خرداد تا پایان شهریو

گیرد.همان سال مورد چرا قرار می

موجود در منطقه حناي سمیرمهاي گونهلیست -1جدول 
خانوادهنام گونهخانوادهنام گونه
Achillea wilhelmsiiAsteraceaeMalabaila secaculApiaceae

As.melanogrimaFabaceaeNoae mucronataChenopodiaceae

Astragalus campilantusFabaceaeOnobrychis melanotrichaFabaceae

Astragalus cyclophyllusFabaceaePoa bulbosaPoaceae

Astragalus macropelmatusFabaceaePolygonum dumosumPolygonaceae

Astragalus mollisFabaceaeScariola orientalisAsteraceae

Bellevalia glaucaAsparagaceaeScorzonera calyculataAsteraceae

Bromus tomentellusPoaceaeStachys inflataLamiaceae

Carex stenophyllaCyperaceaeStipa arabicaPoaceae

Clypeola lappaceaBrassicaceaeStipa hohenackerianaPoaceae

Euphorbia microsciadraEuphorbiaceaeTaraxacum pseudo-dissimileAsteraceae

Eurotia ceratoidesChenopodiaceaeTragopogon caricifoliusAsteraceae

Ixiolirion tataricumIxioliriaceae
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برداري در دو داده: برداري صحراییمطالعات و نمونه-
منطقه قرق و چرا به فاصله نزدیک به هم که از نظر شرایط 

. در شدتوپوگرافی، خاك و اقلیمی کامال مشابه بودند انجام 
4پالت یک مترمربعی در طول 30ها، هریک از مدیریت

ها انجام برداري درون پالتو دادهشددادهقرار ترانسکت 
پالت، درصدداخلهاي گونهثبتپس ازمنظوربدینگردید. 

شد.گیرياندازههر گونه فراوانیتاج پوشش، تراکم و
غنا و هاي آوري شده بمنظور محاسبه شاخصهاي جمعداده

زنی همچنین با گشتمورد استفاده قرار گرفت. گیاهی تنوع 
و بررسی دقیق پوشش گیاهی منطقه، لیست فلورستیک 

ها تهیه گردید. تیهریک از مدیرهاي گونه
گیريبراي اندازه:تنوع و یکنواختیهاي غنا،شاخص-

هاي شمارش گونه، جکنایفاز روشايغناي گونه
)Jackknife Estimateهاي مارگالف و منهینیک ) و شاخص

ترین روش سادهشمارش گونه کهاستفاده شد. در روش 
هاي مختلف در ، شمارش گونهاستايبرآورد غناي گونه

شودانجام مییک جامعه، داراي سطح یا حجم معین 
)Whittaker, 1975; Gray, 2000 .(

گیري کوادرات باشد، روش واحد نمونههنگامی که
اي قابلپارامتري بنام جکنایف براي برآورد غناي گونهغیر

هاي استفاده است. این برآورد بر اساس تکرار مشاهده گونه
,Heltshe & Forrestor(شود انجام مینادر در جامعه 

ها ). در این روش حضور (یک) و غیاب (صفر) گونه1983
گردد. آوري شده، مشخص میها جمعکه توسط کوادرات

سپس گونه منحصر به فرد (
1Qاي که فقط در عنوان گونه) به

,Krebs(گرددیک کوادرات اتفاق افتاده، تعریف می 1998;

Magurran, و 1روابط . مقدار جکنایف با استفاده از )2003
شود. در برآورد جکنایف مرتبه اول، فقط محاسبه می2

هاي منحصر به فرد (گونه
1Q()Heltshe & Forrestor,

1983; Burnham & Overton, 1978; Burnham &

Overton, و در جکنایف مرتبه دوم عالوه بر )1979
(منحصر به فردهاي گونه

1Qهایی که در دو کوادرات )، گونه
اند (رخ داده

2Q(نیز مورد استفاده قرار می) گیردSmith &

Bell, روابط). در این 1984
JackSاي بیانگر غناي گونه

تعداد کوادرات وmجکنایف،
obsS کل تعداد گونه در نمونه

,Krebs(است 1998; Magurran, 2003(.

)   1(رابطه
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هایی که بر اساس پوشش نسبی هرگونهازجمله شاخص
)Sو پوشش کل ()Nتوان به شاخص اند می) معرفی شده

)Menhinick(و شاخص منهینیک)Margalef(مارگالف
محاسبه 4و 3روابطترتیب با بهها اشاره کرد. این شاخص

,Whittaker(گردید 1977; Magurran, 2003 .(

=)                                         3رابطه (
=)         4رابطه( √
هاي هاي پارامتریک و پیچیدگیمنظور رهایی از روشبه

، توزیع لوگ هاي لگاریتمیمحاسباتی موجود در تعیین سري
هایی را اند شاخصها سعی نمودهاکولوژیستغیره،نرمال و 

. پارامتري تنوع (ناهمگنی) ابداع نمایندگیري غیراندازهبراي
سیمپسون، هیلهمانند هاي تنوع در این مطالعه شاخص

2N ،
وینر، هیل -شانون

1N و بریلوین مورد استفاده قرار گرفته
,Krebs(است 1998.(

ها در جامعه توسط نسبی هریک از گونهفراوانی 
,Harrison & sterling(شودیکنواختی نشان داده می

در این مطالعه چهار شاخص یکنواختی سیمپسون، . )2004
کامارگو، اسمیت و ویلسون و اصالح شده نی مورد استفاده 

هاي غناي مربوط به شاخصکلیه محاسبات قرار گرفت.
افزارهاي با استفاده از نرماي و یکنواختیونهاي، تنوع گگونه
PastوEcological Methodology.انجام شد
ترسیم نمودارهاي فراوانی : اينمودارهاي فراوانی رتبه-
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هاي لوگ، توزیع هاي هندسی، سريسريهمانند اي رتبه
هاي بررسی تنوع لوگ نرمال و عصاي شکسته ازجمله روش

ها بر پایه ها، فراوانی گونهاین منحنیباشند. در اي میگونه
مقیاس لگاریتم در مقابل رتبه فراوانی آنها از زیاد به کم قرار 

(توزیع دهنده چیرگی باالگیرد. نمودارهاي پرشیب نشانمی
هندسی و سري لوگ) و نمودارهاي با شیب مالیم بر 

(توزیع لوگ نرمال و عصاي یکنواختی باالي جوامع
اسکور براي ارزیابی کنند. آزمون کايیشکسته) داللت م

کار ها و فراوانی قابل انتظار بهارتباط بین فراوانی گونه
باشد مدل 05/0تر از محاسبه شده بزرگPرود. چنانچهمی

هاي یادشده از شود. براي بررسی مدلپذیرفته می
استفاده گردید. Pastافزارنرم

نتایج 
: هاي قرق و چراشدهمکاناي مقایسه غناي گونه-

اي مورد مطالعه براي هریک از هاي غناي گونهشاخص
،هاي شمارشهاي قرق و چراشده با استفاده از روشمکان

نتایج . )1شکل (تعیین گردیدجکنایف، منهینیک و مارگالف 
بیشتري اي غناي گونهداراي شده منطقه چراکه نشان داد 

.نسبت به منطقه قرق بوده است

منطقه قرق و چرا شدهدرعدديهاي شاخصاساسبرايگونهغنايمقایسه-1شکل 

مناطق قرق و اي (ناهمگنی) مقایسه تنوع گونه-
اي (سیمپسون، هاي تنوع گونهشاخصمحاسبه : چراشده
وینر، هیل-شانون

1N هیل ،
2N و بریلوین) براي مناطق

اي در منطقه مقدار تنوع گونهنشان داد که چراشدهو قرق
بوده است بیش از منطقه قرقبه میزان اندکی چراشده 

). 2(جدول

سمیرماي در منطقه قرق و چراشده حناي هاي تنوع گونهشاخص-2جدول
شدهچراقرقشاخص تنوع

961/0964/0تنوع سیمپسون
هیل 

2N62/2416/27
76/483/4وینر- شانون
هیل 

1N04/2754/28
60/471/4بریلوین

0
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20
25
30
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ونه

ي گ
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چراشده حناي سمیرمهاي یکنواختی در منطقه قرق و شاخص-3جدول 
چرا شدهقرقشاخص یکنواختی

75/082/0کامارگو
82/090/0سیمپسون

33/046/0اصالح شده نی
85/094/0اسمیت و ویلسون

نتایج مقایسه یکنواختی در مناطق قرق و چراشده: -
هاي یکنواختی کامارگو، حاصل از محاسبه شاخص

سیمپسون، اصالح شده نی و اسمیت و ویلسون نشان داد که 
ها در منطقه چراشده نسبت به قرق  بیشتر مقادیر شاخص

). 3باشد (جدول می
اي در منطقه قرق و مقایسه نمودارهاي فراوانی رتبه-

شده را در نمودار لوگ نرمال برازش2شکل : شدهچرا
. با بررسی دهدمیهاي مرتعی قرق و چرا شده نشان مکان

اي در منطقه چرا شود که غناي گونهمحور افقی مشخص می
دهنده که نشانباشدمی20و 17ترتیب برابر با و قرق به

.باشدمیتفاوت بین دو منطقه یادشده 

اسکور دست آمده از آزمون برازش کاينتایج ب4جدول 
اي سري لگاریتمی، سري هندسی، عصاي شکسته و همدل

هاي فراوانی نسبی منطقه مورد لوگ نرمال بر روي داده
. این آزمون نشان داد که مدل عصاي دهدمیمطالعه را نشان 

هاي یادشده در شکسته بهترین مدل برازش شده از بین مدل
ترمتعادلتوزیعوضعیتکهباشدمیدو منطقه قرق و چرا 

Ejtehadi(دهدمیارائهجامعههاي گونهبین رامنابع et al.,

در مقایسه بین دو منطقه قرق و چرا مقدار عددي ).2014
اسکور مدل عصاي شکسته در منطقه چرا بیشتر از کاي

. باشدمیمنطقه قرق 

شدهنمودار لوگ نرمال در منطقه قرق و چرا-2شکل 
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اهاي فراوانی نسبی در منطقه قرق و چراشده ایستگاه حنهاي توزیع بر روي دادهاسکور مدلدست آمده از آزمون برازش کاينتایج به-4جدول 
قرقشدهچرامنطقه

کاي اسکورPکاي اسکورPرتبه ايفراوانی منحنی 
86/071/490/008/4سري هندسی
61/020/853/001/8سري لوگی

36/006/1354/083/9عصاي شکسته
38/076/000/049/10لوگ نرمال

اختصاصی هریک از دو مدیریت هاي گونهبررسی 
گیاهان اختصاصی درصد60که دهدمی) نشان 5(جدول

اند، در حالی که این بودهIIIجزو گیاهان کالس منطقه قرق
بوده است. درصد50منطقه چراي مدیریت شدهمیزان در 

درصد 20در مقابل 40این نسبت IIدر مورد گیاهان کالس 
دیده Iاست. عکس این حالت در مورد گیاهان کالس 

،که این گیاهان در منطقه قرق حضور ندارندنحويبه،شودمی
هاي گونهدرصد از 20تعادل در حالیکه در منطقه چراي م

گونه،شوند. در منطقه چراي متعادلاختصاصی را شامل می
Astragalus cyclophyllus که از گیاهان بسیار با ارزش

حضور گردد، مراتع و جزو گیاهان کم شونده محسوب می
که این گیاه در منطقه قرق مشاهده نگردید. در حالی،دارد

نطقه قرق و چراي مدیریت شده ایستگاه حناي سمیرماختصاصی مشاهده شده در مهاي گونه-5جدول 

بحث
اي و یکنواختی بین دو منطقه تایج مقایسه غناي گونهن

ي غنابهبود موجب قرق و چرا نشان داد که چراي متعادل 
است.شدهنسبت به منطقه قرق اي، یکنواختی و تنوع گونه

) Mesdaghi)2005و Gholami-Baghiاین نتیجه با نتایج 
به محققان ) مطابقت دارد. این 2009و همکاران (Jouriو 

بهولیبودهزیادغناحفاظتیمناطقدراین نتیجه رسیدند که 
کاهشنتیجه تنوعدر،شدهکمايگونهرقابتچرا،دلیل عدم

کرد که) به این مسئله اشارهHarrison)1999.استیافته
افزایشطریقرا ازتنوعخاك،غذاییموادغناياگرچه
دامچرايولیدهدمیباال کاهشرقابتباهاي گونهغالبیت

علفزارها درتنوعافزایشباعثودادهرا کاهشغالبیتاین

منطقه قرقاختصاصی هاي گونه شدهمنطقه چرااختصاصی هاي گونه
گونه کالس خوشخوراکی گونه کالس خوشخوراکی

Achillea wilhelmsii III Astragalus cyclophyllus I
Astragalus campylanthus II Bellvalia glauca III
Ixiolirion tataricum III Clypeola lappacea III
Poa bulbosa III Euphorbia microsciadra III
Scorzonera calyculata II Malabaila secacul III

Noae mucronata II
Stachys inflata II

Taraxacum pseudo-dissimile I

Iدرصد گیاهان کالس  0 Iدرصد گیاهان کالس  25
IIدرصد گیاهان کالس  40 IIدرصد گیاهان کالس  25
IIIدرصد گیاهان کالس  60 IIIدرصد گیاهان کالس  50
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.گرددمی

هاي هاي پذیرفته شده در مورد رژیمکی از فرضیهی
,Roxburgh & Rauschert(آشفتگی، فرضیه آشفتگی متوسط

2004; Connell, بر اساس این فرضیه، غناي است.) 1978
هاي محیطی متوسط داراي تنشهاي اي و تنوع در مکانگونه

ه انحراف از میزان متوسط اغتشاش چه باماباشد، حداکثر می
گردد. این سمت کم و چه بسمت زیاد موجب کاهش تنوع می

ها قادر بدان دلیل است که در تنش حداکثر، تنها تعدادي از گونه
، در ندشومیها از عرصه حذف گونهبقیهبه مقاومت هستند و 

دیگر کاهش تنش، سويآید. از تنوع کل پایین میاین شرایط 
،اي، به دلیل محدودیت منابع شدهباعث افزایش رقابت بین گونه

ها موفق در رقابت، اکثریت گونههاي گونهدر نتیجه تعدادي از 
شوند که این امر و خود غالب مینمایندمیرا از جامعه خارج 

در سطح شود.میايمنجر به جامعه فقیر از نظر تنوع گونه
از ،باشدمیاي در حد متعادل متوسط تنش، رقابت درون گونه

شرایط چراي متعادل آید.تنوع حداکثري به وجود میرواین
موجود در ایستگاه مرتع حناي سمیرم حد واسطی بین چراي 

داخل محدوده قرق بیشترشدید خارج از ایستگاه و رقابت 
تر را به دنبال دارد و این موفقي هاگونهبیشتر غلبه کهباشدمی

نتایج تر نموده است.تنگها سایر گونهرقابت، عرصه را براي 
این مؤید اختصاصی منطقه قرق و چرا نیز هاي گونهبررسی 

اختصاصی منطقه چرا هاي گونهکه تعداد نحويمطلب است. به
در این میان گونه گیاهی.باشدمیبیشتر از منطقه قرق 

Astragalus cyclophyllus و خوشخوراك که گونه بسیار
منطقه است در منطقه داراي چراي شونده کمهاي گونهجزو 

که در منطقه قرق بدلیل رقابت حالیدر،سبک حضور دارد
دهنده این امر نشانشدید موجود این گونه حضور ندارد. 

گرایش پوشش گیاهی منطقه چراي سبک به سمت افزایش 
. باشدمیمرحله کلیماکس و بهبود کلی تنوع منطقه هاي گونه

هاي سري لگاریتمی نشان اسکور مدلنتایج آزمون برازش کاي
داد که هر دو منطقه قرق و چرا داراي توزیع متعادل منابع 

البته در منطقه چرا این مقدار بیشتر بوده که ،باشندمی
بت به منطقه تر نسدهنده تعادل بیشتر منابع و توزیع متعادلنشان
تر . این آزمون نیز تأیید کننده شرایط مناسبباشدمیقرق 

نتیجه کلی این رقابتی بین گیاهان در منطقه چراي متعادل است. 
که بهترین شرایط براي یک جامعه گیاهی دهدمیتحقیق نشان 
گردد رقابت بین است که موجب میحد وسط شرایط تنش 

تعادل خارج نشود و جامعه هاي گیاهی از حدها و پایهگونه
سویی اي پیش نرود و از گیاهی به سمت یک جامعه تک گونه

چراي متعادل در عین حذف بقایاي گیاهی و کمک به افزایش 
خوشخوراك از عرصه و هاي گونهنیتروژن خاك موجب حذف 

گردد.نمینیز مهاجم هاي گونهغلبه 
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Abstract
Plant species diversity always implies ecosystem stability against environmental and

biological disturbances. This study was conducted to investigate the effects of grazing
management on diversity indices of plant species in grazed and exclosed rangeland sites of
Hanna station- Semirom. Sampling was performed using 30 plots (1 m2) along four transects.
Canopy area and density of species were recorded in sampling units, and the floristic list was
provided in the whole area. Species richness, heterogeneity and evenness indices were
calculated from density data and parametric diversity indices including log normal, geometric,
and broken stick were fited in both exclosed and grazed areas. The Chi-Square test was used to
examine the significance of measured traits. The results of numerical indices showed a higher
species richness, evenness and species diversity indices in grazed than in the ungrazed site. The
logarithmic diagram in the exclosed and grazed areas followed the broken stick model,
indicating the presence of dominant species. The floristic lists of the study sites showed that the
number of specific plant species in the grazed site was higher than that of exclosed site. Overall,
the results showed that moderate grazing conditions in Hanna station improved plant species
diversity indices and increased climax plant species.
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