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  9/2/94؛ تاریخ پذیرش:  9/6/93تاریخ دریافت: 
 

  1 چکیده
ناپذیر است. یکی از خصوصیات اکولوژیک مراتع  تغییرات کمی و کیفی مرتع اجتناباثرات چرا بر 

بررسی تغییرات  پژوهشاي است. هدف اصلی این  گیرد، غنا و تنوع گونه تاثیر چرا قرار می که تحت
آبشخوار) در مراتع تحت چراي اي در طول گرادیان چرا (فاصله از  غنا، تنوع و یکنواختی گونه

این منظور در امتداد گرادیان چرا در دو جهت اصلی و با  بهباشد.  استان خراسان جنوبی میآباد  حاجی
برداري شد. در هر واحد  متر از آبشخوار اقدام به نمونه 5000متر و  3000متر،  1000متر،  500فواصل 

ي هاي عدد هاي موجود، درصد تاج پوشش و تراکم ثبت گردید. شاخص برداري فهرست گونه نمونه
ها بررسی گردید.  داري تفاوت آن غنا، تنوع، غالبیت و یکنواختی در هر چهار فاصله محاسبه و معنی

گیر با  بندي تحلیل تطبیقی قوس بندي پوشش گیاهی در طول گرادیان چرا از روش رسته براي رسته
نتایج نشان تیره شناسایی شد.  15گونه از  37ضریب فاصله براي و کورتیس استفاده شد. در مجموع، 

ثیر أت اي را نیز تحت داد که چراي دام عالوه بر تغییر در درصد تاج پوشش و تراکم، غنا و تنوع گونه
هاي غنا و تنوع افزایش  که با افزایش فاصله از آبشخوار، مقدار عددي شاخص طوري دهد. به قرار می
هاي گیاهی در  بین ترکیب گونهیک تمایز واضحی گیر  تحلیل تطبیقی قوسبندي  نتایج رسته .پیدا کرد
  متري از آبشخوار نشان داد.  5000متري و  500فاصله 

  

  اي هاي عددي تنوع گونه بندي پوشش گیاهی، شاخص گیاهی، رسته پایوسفر، تغییر پوشش هاي کلیدي: واژه
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 مقدمه
)، 1994بر اساس نظر هدي و چیلد ( ناپذیر است. اثرات چرا بر تغییرات کمی و کیفی مرتع اجتناب

آورد و  وجود میه چراي دام به اجزاي منفرد، درك بهتري از اثرات چراي دام ب اثراتجدا کردن تمام 
رو، هر کسی که  بخشد. از این تر بهبود می مدیریت پوشش گیاهی و دام را بر اساس اطالعات بیش

این اثرات را  ثرات چراي دام بر اکوسیستم بداند.بایست در مورد ا خواهد مراتع را مدیریت کند می می
ها و واحدهاي  تر، در رویشگاه هایی از پوشش گیاهی و در مقیاس بزرگ توان در گیاهان منفرد، لکه می

 ).1991اسکمیت و استوت،  ؛ هیت1981سیماي سرزمین درون یک مرتع تشخیص داد (اسنایدون، 
هاي کلید و ضروري که ضامن بقا، پایداري و  چراي دام از هر نوع که باشد، با تغییر در فراوانی گونه

دهد (خانی و همکاران،  ثیر قرار میأت ها را تحت ها هستند، این اکوسیستم کارکرد صحیح اکوسیستم
هاي مرتعی  وسیستماي اک ثیرگذار بر ساختار جامعه و ترکیب گونهأ). چراي دام از عوامل مهم ت2011

). از دیدگاه 2012تواند باعث تغییراتی در تنوع پوشش گیاهی نیز شود (نیکان و همکاران، است که می
شناختی مرتع اطالع از اثرات چراي دام بر ساختار پوشش گیاهی و تغییراتی که در اثر چرا در  بوم

  ).2005و همکاران،  آید ضروري است (شکري وجود میه هاي مرتعی ب گیاهان و اکوسیستم
ویژه در فصل گرم تابستان  شود. بهتوزیع دام در مراتع، توسط قابلیت دسترسی به آب محدود می

). منابع آب، مناطق 2009شود (رجبوف، که فشار چراي سنگینی در اطراف منابع آب مشاهده می
کنند (ترهونی و م میمناسبی براي مطالعه اثرات چراي مفرط بر روي جوامع گیاهی مناطق خشک فراه

هر عاملی که باعث شود تا حیوانات چراکننده، نسبت به یک نقطه کم و بیش ثابت  ).2010همکاران، 
(آبشخوار، محلی که نمک در آن قرار دارد، سایه، منطقه استراحت) به حالت شعاعی به چرا بپردازند، 

شده و موجب ایجاد نوعی شیب در ترین ناحیه به آن نقطه برداري سنگین از نزدیکمنجر به بهره
  ).2001یابد (والنتاین، از آن نقطه کاهش می شدناستفاده از منابع خواهد شد که این شیب با دور 

هایی هستند که عنوان کانون هاي استراحت دام، سایه و غیره بهدر مراتع، روستاها، آبشخوارها، محل
منطقه اطراف  .شود تر می ها شدت چرا کماز آن ها زیاد بوده و با دور شدنشدت چرا در اطراف آن

). 2007شود (آجرلو،  نامیده می 1عنوان یک واحد مدیریت تحت عنوان پایوسفر یک نقطه بحرانی به
اي از مراتع که یک منبع آب دائمی را احاطه  ) براي توصیف محدوده1969واژه پایوسفر را النگ (

عنوان یک سیستم اکولوژیکی از روابط بین یک منبع آب، پوشش  کند ابداع کرد. وي پایوسفر را به می
                                                
1- Piosphere 
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گیاهی اطراف و دام چراکننده تعریف کرد. در پایوسفر، تخریب پوشش گیاهی و خاك با فاصله از 
ترین تخریب مرتع در نقاط  ترین فشار چرا و به تبع آن بیش یابد. بدیهی است بیشکانون کاهش می

تر، تخریب  دلیل برخورداري از چراي سبک نقاط دورتر از کانون، به دهد؛ نزدیک نقطه کانونی رخ می
دهد  تري خواهند داشت. به این تغییرات که در پوشش گیاهی با فاصله از کانون بحران رخ می کم

  ). 2007شود (آجرلو،  گرادیان چرا گفته می
 ت گرفته است (فوجیتااي مراتع صور مطالعات زیادي بر روي اثر گرادیان چرا بر غنا و تنوع گونه

؛ 2003و همکاران،  اي آلفا و بتا (بیکر ). این آثار مثبت، که شامل افزایش تنوع گونه2009و همکاران، 
اي آلفا و بتا و تغییر ساختار پوشش اي، تنوع گونه)، آثار منفی، شامل کاهش غناي گونه2005فرانک، 

 و هیکمن ؛1997پور،  ) و بدون اثر (بدري2011؛ خانی و همکاران، 2005گیاهی (هندریکس و همکاران، 
)، در اثر افزایش شدت چرا، کاهش 2013اند. مثالً وسولز و همکاران ( ) بر مراتع بوده2004همکاران، 
) با استفاده از 2002ها را گزارش کردند. حشمتی ( اي و کاهش پوشش گیاهی چندساله تنوع گونه

خشک جنوب استرالیا، به مطالعه الگوهاي  زارهاي نیمه بوتهبندي در  اي و رسته هاي تحلیل خوشه روش
هاي گیاهی در فواصل مختلف از آبشخوار پرداخت که فاصله از آبشخوار با شدت چرا،  توزیع گونه

 .شد خوراك افزوده می هاي خوش همبستگی منفی داشت و با افزایش فاصله از آبشخوار بر میزان گونه

عنوان یک سؤال  کننده این تغییر، به هاي ادارهاي و سازوکار گونههمیشه دالیل تغییر در تنوع 
هاي  جانبه از اکوسیستم ). حفاظت همه2008کرمی و همکاران، برجسته اکولوژیکی مطرح بوده است (

هاست  اي موجود در آن مرتعی مستلزم مدیریت بر مبناي حفظ و نگهداري از تنوع گونه
اي یکی از اهداف اصلی مدیریت اکوسیـستم  که حفظ تنوع گونه ). از آنجایی2010الحسینی،  خادم(

هاي مدیرتی الزم را ارائه نمود  توان توصیه ها میگیري تنوع و بررسی توزیع گونه است و با اندازه
هاي مرتعی مناطق خشک و بیابانی (مثل  رو در اکوسیستم ). از این2011ابرقویی و همکاران،  (فخیمی

شوند مطالعه اثرات گرادیان چرا بر  از جانب خشکسالی و چراي مفرط تهدید میخراسان جنوبی)، که 
مراتع ضرورت دو چندان دارد، چرا که پس از گذر از خشکسالی و مدیریت صحیح چراي دام و 

تغییرات  پژوهشاتع منطقه امیدوار بود. این توزیع مناسب منابع آب، به احیاي طبیعی پوشش گیاهی مر
اي را در طول گرادیان چرا و با فاصله گرفتن از  نا، تنوع و یکنواختی گونههاي عددي غ شاخص

   کند.  آبشخوار بررسی می
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 ها مواد و روش
  کیلومتري  20هکتار در  6655منطقه مورد بررسی به مساحت مشخصات منطقه مورد مطالعه: 

شرقی استان خراسان جنوبی واقع شده و در محدوده  آباد، در شهرستان زیرکوه، در شمال شهر حاجی
  درجه و  60 دقیقه تا 30جه و در 60دقیقه عرض شمالی و  45درجه و  33 دقیقه تا 15درجه و  33
باشد.  درصد می 1متر و  950ترتیب  متوسط ارتفاع و شیب منطقه به دقیقه طول شرقی قرار دارد. 40

گراد  درجه سانتی 5/14متر و متوسط دماي ساالنه منطقه  یمیل 171میانگین بارندگی ساالنه منطقه 
   باشد. باشد. اقلیم منطقه به روش دومارتن از نوع خشک می می

خانوار  56 مرکز آمار ایران این شهرستان داراي دو هزار و 87بر اساس سرشماري عشایري سال 
 600هزار راس دام سبک، یک هزار و  220هزار نفر جمعیت است و عشایر زیرکوه  11عشایر در قالب 

- Ammodendronpersicum- Artemisia sieberi تیپ قالب منطقه. راس گاو دارند 350نفر شتر و 
Zygophyllum atriplicoides 2008پور،  است (رستم.(   

ها با  سال استفاده و محل طرح تجمیع دامداري 30ا سابقه بیش از تعداد دو آبشخوار ب: روش تحقیق
برداري از پوشش گیاهی آن صورت ساله، در مراتع منطقه شناسایی شد و در اوایل بهار نمونه 15سابقه 

عنوان منبع آب) استفاده شد  ، براي بررسی فشار چرا از آبشخوار (بهپژوهشکه در این  علت اینگرفت. 
است که زمانی که سایر عوامل موثر در توزیع چرا از جمله شیب، ارتفاع و خاك محدودیتی بدین دلیل 

کند  برداري از علوفه مرتع را محدود می ایجاد نکنند، در نهایت فاصله از آبشخوار میزان بهره
بیش از  دلیل تردد روزانه دام در اطراف آبشخورها، این مناطق معموالً به ).2008زاده و مصداقی،  (خلیفه

تر از  ثیر تکرار چرا بیشأخشک، ت شوند. در مناطق خشک و نیمه هاي مرتع تخریب می سایر قسمت
توان در اطراف مناطق بحرانی از قبیل آبشخوار و  و این نتیجه را می )2009شدت چرا است (مقدم، 

هاي دام و با  محل اطراق دام مشاهده نمود. در اطراف آبشخوارها در دو جهت اصلی رفت و آمد گله
). انتخاب 1برداري انجام گرفت (شکل  متر نمونه 5000متر و  3000متر،  1000متر،  500فواصل 

فواصل بر اساس تغییرات واضحی که در پوشش گیاهی مراتع اطراف آبشخوارها مشاهده شد صورت 
ادیان چرا محو گر اي از آبشخوار انجام شد که در آن فاصله تقریباً  برداري تا فاصله گرفت. نمونه

 بر روي جهاتی که ذکر شده .تأثیر منبع آب قرار گیرد تر تحت شود و وضعیت مرتع در آن فاصله کم می
 400تا  300متر، دو ترانسکت  100در اطراف آبشخور، بر حسب تغییرات پوشش گیاهی به فاصله هر 

تصادفی انجام شد.  - سیستماتیکصورت  برداري به متري قرار داده شد و بر روي هر ترانسکت نمونه
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هاي  همه گونه ). ابتدا2013پور،  مترمربع بودند (رستم 16ها  عدد و اندازه آن 320قطعات نمونه 
هاي  مشاهده شده درون هر قطعه نمونه شناسایی شدند. درون هر قطعه نمونه (پالت)، تعداد کل گونه

هاي گیاهی در  ورد شد. براي بررسی پایهها برآ ساله ثبت و درصد پوشش گیاهی آن ساله و یک چند
آمد. شناسایی دست  هحسب گونه ب هاي گیاهی برعرصه از معیار تراکم استفاده شد و با شمارش پایه

، )، فلور ایران (اسدي1979-1992با استفاده از فلور رنگی ایران (قهرمان،  پژوهشگیاهان در این 
  ) صورت گرفت.1975-1996هاي ایران (مبین،  ) و رستنی2013-1988

 

  
  

 .آباد، استان خراسان جنوبی گذاري در مراتع حاجی برداري و ترانسکت طرح شماتیک مسیر نمونه -1شکل 

  .ها در تصویر نیامده است نشان داده شده است و سایر زون 2و  1هاي  علت بزرگ شدن تصویر، فقط زون نکته: به
  

هاي گیاهی  عنوان تعداد کل گونه اي کل به غناي گونه :اي هاي غنا و تنوع گونه گیري شاخص اندازه
هاي عددي  ). همچنین از شاخص2009پور و همکاران،  دار درون هر قطعه نمونه محاسبه شد (رستم ریشه

هاي  اي، شاخص گیري تنوع گونه اي استفاده شد. براي اندازه مارگالف و منهینیک نیز براي برآورد غناي گونه
  ). 1999؛ کربس، 1967یمپسون، مکینتاش و بریلوئین محاسبه شد (مکینتاش، عددي شانون وینر، س
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هاي عددي پیلو، بریلوئین،  اي نیز از شاخص منظور برآورد یکنواختی و غالبیت گونه همچنین به
؛ 1967نتاش، مکینتاش و شاخص غالبیت سیمپسون براي هر ترانسکت در هر زون استفاده شد (مکی

و  (هامر PASTاي  گیري تنوع گونه هافزارهاي انداز ها با استفاده از نرمشاخص. این )1999کربس، 
) محاسبه شدند. همچنین براي 2001(کربس و کنی،  Ecological Methodology) و 2001همکاران، 

محاسبه شد که براي  (β) هاي مختلف در امتداد گرادیان چرا تنوع بتا اي بین زون ارزیابی تنوع گونه
   گیري آن از ضریب تشابه سورنسون است استفاده شد. اندازه

بندي تحلیل  از روش رستههاي گیاهی در طول گرادیان چرا، براي مقایسه ترکیب و تراکم گونه
) استفاده شد. 1957و ضریب فاصله براي و کورتیس (براي و کورتیس،  1)DCAگیر ( تطبیقی قوس

 ) انجام شد.1997فورد،  کان و می (مک PC-ORDبندي پوشش گیاهی توسط نرم افزار رسته

ها با  ها (آزمون لیون) و نرمال بودن دادههاي برابري واریانسابتدا فرض :هاتجزیه و تحلیل داده
هاي عددي غنا، تنوع، غالبیت تاج پوشش و شاخص درصدویلک انجام شد.  -استفاده از آزمون شاپیرو

) مقایسه ANOVAاستفاده از تجزیه و تحلیل واریانس ( اي در فواصل از آبشخور با و یکنواختی گونه
دار بین اي دانکن جهت تشخیص وجود اختالف معنیدامنه شد. از آزمون مقایسات میانگین چند

منظور بررسی روابط بین غنا و درصد تاج پوشش گیاهی با فاصله از آبشخوار،  متغیرها استفاده شد. به
اند که الگوهاي پاسخ گرایش به  مطالعات نشان داده تر چه بیشاز تحلیل رگرسیون استفاده شد. اگر
هاي  نیز استفاده شد تا بهترین برازش با داده رگرسیونیهاي  منحنی لوجستیکی دارند، سایر مدل

  ). 2006مشاهده شده صورت بگیرد (تود، 
 2007افزار  نرم ها توسطانجام گرفت. گراف SASهاي افزار هاي آماري با استفاده از نرم ه آزمونهم
Excel .رسم شدند  

  
 نتایج

 31خانواده گیاهی،  15شناسایی فلور این منطقه نشان داد، که در مراتع تحت چراي حاجی آباد 
گونه) و  6( Fabaseaeگونه)،  Poaceae )8ها  ترین تیره گونه انتشار دارد. بزرگ 37جنس و 

Asteraceae )6 ها را شامل  درصد کل گونه 16درصد و  16درصد،  21 ترتیب گونه) بودند که به
   ).2شوند (شکل  می

                                                
1- Detrended Correspondence Analysis 
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ترتیب حروف الفبایی خانواده تنظیم شده است.  هاي گیاهی این منطقه به  اسامی گونه 1در جدول 
   درصد کاموفیت، 5درصد فانروفیت،  16زیستی گیاهان منطقه شامل  اشکال 3با توجه به شکل 

  . استدرصد تروفیت  35درصد ژئوفیت و  14کرپتوفیت،  درصد همی 30
  

هاي گیاهی مراتع تحت چراي  هاي زیستی و رویشی و دوره رویش گونه فهرست نام علمی، شکل -1جدول 
  .آباد، استان خراسان جنوبی حاجی

دوره 
 رویش

شکل 
 رویشی

شکل 
 زیستی

مخفف 
 گونه

 نام تیره نام گونه

 G Fe.ac Ferula assafoetida L. Apiaceae فورب پایا

 TH Ac.wi Achilleawilhelmsii C. Koch. Asteraceae فورب ساله یک

 HE Ar.sc Artemisia scoparia Waldst. et Kit. Asteraceae بوته پایا

 HE Ar.si Artemisia sieberi Besser.  Asteraceae بوته پایا

 HE Ci.ar Cirsiumarvense L. Asteraceae بوته پایا

 HE La.ac Launaeaacanthodes Boiss. O. Kuntze Asteraceae بوته پایا

 TH Xa.sp Xanthium spinosum L. Asteraceae بوته ساله یک

 CH He.au Heliotropiumaucheri DC. Boraginaceae بوته پایا

 TH Le.la Lepidiumlatifolium L. Brassicaceae فورب ساله یک

 TH Ma.st Malcolmiastrigosa Boiss. Brassicaceae فورب ساله یک

 TH Ch.al Chenopodium album L. Chenopodiaceae فورب ساله یک

 PH Sa.ar Salsolaarbuscula Pall. Chenopodiaceae درختچه پایا

 PH Ep.st Ephedra strobilacea Bge. ex Lehm Ephedraceae درختچه پایا

 TH Eu.ri Euphorbia rigida L. Euphorbiaecea فورب ساله یک

 HE Ph.ol Phlomis olivieri Benth. Lamiaceae فورب ساله یک

 G Al.sc Allium scabriscapum Boiss. & Ky Liliaceae فورب ساله یک

 G Al.um Allium umbilicatum Boiss. Liliaceae فورب ساله یک
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   - 1جدول ادامه 
دوره 
 رویش

شکل 
 رویشی

شکل 
 زیستی

مخفف 
 گونه

 نام تیره نام گونه

 G Co.ro Colchicum robustum Bunge Liliaceae فورب ساله یک

 HE Ma.ne Malvaneglecta Wallr. Malvaceae فورب ساله یک

 TH Pa.rh Papaverrhoaes L. Papaveraceae فورب ساله یک

 HE An.sp Andrachen sp. Papilionaceae بوته پایا

 PH Am.pe Ammodendron persicum Bunge ex Boiss. Papilionaceae درختچه پایا

 HE As.he Astragalusheratensis Bunge Papilionaceae درختچه پایا

 CH As.go Astragalus gossypinus fisch. Papilionaceae فورب پایا

 PH As.sq Astragalus squarrosus Bunge Papilionaceae درختچه پایا

 TH As.sp Astragalus spp. Papilionaceae فورب ساله یک

 TH Ag.cr Agropyron cristatum L. Poaceae گراس ساله یک

 TH Ag.de Agropyron desertorum Fisch. ex Link Poaceae گراس ساله یک

 TH Av.fa Avena fatua L. Poaceae گراس ساله یک

 TH Br.te Bromustectorum L. Poaceae گراس ساله یک

 TH Ho.bu  Hordeumbulbosum L. Poaceae گراس ساله یک

 G Po.bu Poabulbosa L. Poaceae گراس ساله یک

 HE St.ba  Stipa barbata Desf. Poaceae گراس پایا

 HE St.pe Stipa grostispennata Trin. Poaceae گراس پایا

 PH At.sp Atraphaxis spinosa L. Polygonaceae درختچه پایا

 HE Pe.ha Peganum harmala L. Zygophyllaceae بوته پایا

 PH Zy.at Zygophyllum atriplicoides Fisch. & C.A. Mey. Zygophyllaceae درختچه پایا

PHفانروفیت : ،CH ،کاموفیت :HEکریپتوفیت،  : همیTH ،تروفیت :Gژئوفیت : .  
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  .آباد، استان خراسان جنوبی هاي گیاهی متعلق به هر تیره گیاهی مراتع تحت چراي حاجی نمودار فراوانی گونه -2شکل 

  

  
  آباد، استان خراسان جنوبی  حاجیهاي مرتعی مراتع تحت چراي  نمودار فراوانی اشکال زیستی گونه -3شکل 

  . (بر حسب درصد)
  

نتایج تجزیه و تحلیل واریانس نشان داد که بین تاج پوشش کل،  تاج پوشش در طول گرادیان چرا:
). 2) (جدول P≥01/0داري وجود دارد ( معنیها بین فواصل از آبشخوار اختالف  ساله ها و چند ساله یک

 66/0داري بین درصد تاج پوشش کل و فواصل ازآبشخوار با ضریب تشخیص  همچنین رابطه معنی
  ).4وجود دارد (شکل 
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ها در فواصل مختلف از آبشخوار در مراتع  ساله ها و چند ساله مقایسه میانگین درصد تاج پوشش کل، یک -2جدول 
  (آزمون دانکن). استان خراسان جنوبیآباد،  حاجی

 آبشخوارفاصله از 
 تاج پوشش (درصد)

 **هاسالهچند **ها ساله یک **کل

c10  46/4 متر 500 c 54/5 d 

74/22 متر 1000 b 95/12 b 18/9 c 

88/34 متر 3000 a 22/21 a 66/13 b 

08/35 متر 5000 a 83/9 b 25/25 a 

 ). ≥01/0P( باشد ها می آنبین دار  معنیوت تفاد جووه هندد ننشاوت در هر ستون متفاوف حر
  . %1% و 5دار در سطح  ترتیب معنی به **و  *
  
 

  
  

  آباد،  در مراتع حاجیآبشخوار اي در فواصل مختلف از  نمودار تغییرات درصد تاج پوشش کل گونه -4شکل 
   استان خراسان جنوبی.

  
داري  اي تفاوت معنی از آبشخوار از لحاظ غناي گونهبین فواصل  اي در طول گرادیان چرا: غناي گونه
گونه) و فاصله  7اي ( ترین غناي گونه متري آبشخوار کم 500که فاصله  طوري ، به)≤01/0P(وجود دارد 

  ). 3شود (جدول  گونه) را شامل می 18اي ( ترین غناي گونه متري بیش 5000
  

y = 11/16ln(x) - 57/20
R² = 0/66

0
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اي در فواصل مختلف از آبشخوار در مراتع  عددي غناي گونههاي  مقایسه مقادیر تعداد گونه و شاخص -3جدول 
   آباد، استان خراسان جنوبی (آزمون دانکن). حاجی

 فاصله از آبشخوار
اي غناي گونه  

 **منهینیک **مارگالف **تعداد گونه

7b 19/1 متر 500 c 55/0 b 

11b 36/2 متر 1000 b 22/1 a 

12b 19/2 متر 3000 bc 90/0 ab 

18a 23/3 متر 5000 a 31/1 a 

 ). ≤01/0P( باشد ها می آنبین دار  معنیوت تفاد جوه وهندد ننشاوت در هر ستون متفاوف حر

  
 65/0اي کل و فواصل از آبشخوار با ضریب تشخیص داري بین غناي گونههمچنین رابطه معنی

متري  500هاي سمی، خاردار و مهاجم در فاصله ). با این حال، تراکم گونه5وجود دارد (شکل 
  ). 6تر از سایر فواصل است (شکل  بیش

  

 
  

  آباد، استان  اي کل در فواصل مختلف از آبشخوار در مراتع حاجی نمودار تغییرات غناي گونه -5شکل 
   خراسان جنوبی.
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 اي گیاهان سمی، خاردار و مهاجم مرتع در فواصل مختلف از آبشخوار در مراتع نمودار تغییرات تراکم گونه -6شکل 
   آباد، استان خراسان جنوبی. حاجی

  
هاي تنوع شانون وینر، سیمپسون، مکاینتاش و بریلوئین  شاخص اي در طول گرادیان چرا: تنوع گونه

ترین  متري از آبشخوار کم 500محاسبه شده است. فاصله  4براي چهار فاصله از آبشخوار در جدول 
 3000متري و  1000اي را دارد. بین فاصله  نهترین تنوع گو متري بیش 5000اي و فاصله  تنوع گونه

  داري مشاهده نشد. متري اختالف معنی
  

  آباد، استان  اي در فواصل مختلف از آبشخوار در مراتع حاجی هاي عددي تنوع گونه مقادیر شاخص -4جدول 
  (آزمون دانکن). خراسان جنوبی

 فاصله از آبشخوار
اي تنوع گونه  

 *بریلوئین **مکینتاش *سیمپسون *وینر - شانون

84/0 متر 500 b 38/0 b 13/0 b 83/0 b 

21/1 متر 1000 ab 47/0 ab 51/0 a 43/1 ab 

57/1 متر 3000 ab 66/0 ab 47/0 a 47/1 ab 

65/1 متر 5000 a 77/0 a 57/0 a 48/1 a 

  ). ≥01/0P( باشد ها می آنبین دار  معنیوت تفاد جوه وهندد ننشاوت در هر ستون متفاوف حر
  . %1% و 5دار در سطح  ترتیب معنی به **و  *
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نشان داده شده است.  5اي بتا در جدول همچنین نتایج ضریب تشابه براي بررسی تنوع گونه
متري  3000متري و  1000ترین و بین فاصله  متري، کم 5000متري و  500ضریب تشابه بین فاصله 

  ترین مقدار بود. بیش
  

   آباد، استان خراسان جنوبی. ل مختلف از آبشخوار در مراتع حاجیضرایب تشابه سورنسون بین فواص -5جدول 
 متر 5000 متر 3000 متر 1000 متر 500 فاصله از آبشخوار

 89/40 17/55 89/57 -  متر 500

 42/51 56/75 -  -  متر 1000

 75/65 -  -  -  متر 3000

 -  -  -  -  متر 5000

  
اصله از آبشخوار بود. داري بین چهار ف اي سیمپسون فاقد اختالف معنی شاخص غالبیت گونه

گونه  اي نیز در بین چهار فاصله از آبشخوار هیچ هاي عددي یکنواختی گونه ه شاخصهمهمینطور 
   ).6داري با یکدیگر ندارند (جدول  تفاوت معنی

  
آباد،  حاجیاي در فواصل مختلف از آبشخوار در مراتع  هاي عددي غالبیت و یکنواختی گونه مقادیر شاخص -6جدول 

   استان خراسان جنوبی (آزمون دانکن).

 فاصله از آبشخوار
 ايیکنواختی گونه اي غالبیت گونه

 مکینتاش بریلوئین پیلو سیمپسون

 75/0 30/0 44/0 62/0 متر 500

 65/0 36/0 66/0 32/0 متر 1000

 61/0 31/0 62/0 34/0 متر 3000

 68/0 28/0 68/0 22/0 متر 5000
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هاي گیاهی در فواصل ) تمایز واضحی بین گونهDCAگیر (بندي تحلیل تطبیقی قوسرستهنتایج 
متري از یکدیگر قابل تمایز و  5000متري و  500دهد و تنها فاصله مختلف از آبشخوار نشان نمی

  عبارت  به اي دوم و سوم همپوشانی وجود دارده هاي زون تفکیک هستند. بین ترکیب گونه
شوند  متري) به وفور مشاهده می 3000متري و  1000ي مشترك در هر دو زون (فاصله ها دیگر، گونه

   ).7(شکل 
  

 
) بر اساس ترکیب پوشش گیاهی در فواصل مختلف از DCAگیر ( بندي تحلیل تطبیقی قوس نمودار رسته -7شکل 

 ذکر شده است. 1 هاي گیاهی در جدول مخفف گونه .آباد، استان خراسان جنوبی آبشخوار در مراتع حاجی

  
 گیري بحث و نتیجه

یکی از فشارهاي مخرب بر عرصه مرتع که باعث کاهش تنوع و از بین رفتن عناصر گیاهی 
، براي پژوهشکه در این  علت این ).2011گردد، چراي مفرط دام است (خانی و همکاران، حساس می

بدین دلیل است که زمانی که سایر عوامل عنوان منبع آب) استفاده شد  بررسی فشار چرا از آبشخوار (به
ثر در توزیع چرا از جمله شیب، ارتفاع و خاك محدودیتی ایجاد نکنند، در نهایت فاصله از آبشخوار ؤم

دلیل تردد روزانه  به ).2009زاده و همکاران،  کند (خلیفهبرداري از علوفه مرتع را محدود می میزان بهره
شوند. در مناطق  هاي مرتع تخریب می بیش از سایر قسمت اطق معموالًدام در اطراف آبشخورها، این من



 پور و همکاران  مسلم رستم
 

15 

توان  و این نتیجه را می )2009تر از شدت چرا است (مقدم،  ثیر تکرار چرا بیشأخشک، ت خشک و نیمه
  در اطراف مناطق بحرانی از قبیل آبشخوار و محل اطراق دام مشاهده نمود.

پوشش گیاهی، ساختار و ترکیب جوامع گیاهی انجام مطالعات زیادي در خصوص اثرات چرا بر 
به این نتیجه  پژوهشگران تر بیش). 2003؛ ریجینوز و هافمن، 2002 و همکاران، شده است (لندسبرگ

ترین  یابد و بیش محیطی با فاصله از آبشخوار کاهش می اند که در پایوسفر، تخریب زیست رسیده
فاصله از آبشخوار در یک تا دو کیلومتري اول مشاهده تغییرات تراکم گیاهی و پوشش تاجی با 

میزان شدت چرا و  ). البته انتخاب فواصل از آبشخوار بستگی به2008زاده و مصداقی،  شود (خلیفه می
نتایج متفاوتی در مورد اثرات چرا بر تنوع و  تخریب مرتع، پستی و بلندي و شرایط آب و هوایی دارد.

) اثر فاصله از 1997پور ( بدريطق خشک گزارش شده است. براي نمونه، ساختار پوشش گیاهی در منا
نشان  پژوهشچاقوي کرج بررسی کرد. نتایج آبشخوار را بر روي پارامترهاي پوشش گیاهی در مراتع 

اي  ثیري بر روي تراکم، درصد پوشش تاجی و تنوع گونهأداد که در مناطق خشک فاصله از آبشخوار، ت
اي در طول گرادیان چرا، ممکن است نتیجتاً تحت رسد که تغییر در غنا و تنوع گونهنظر می ندارد. به

) و رطوبت 2001)، مواد غذایی خاك (کوندو، 2005بلو و همکاران،  شرایط آب و هوایی مختلف (دي
نشان داد که درصد تاج پوشش  پژوهش) متفاوت باشد. نتایج این 2009خاك (فوجیتا و همکاران، 

که با افزایش فاصله از  طوري کند به ساله و چندساله در فواصل مختلف آبشخوار تغییر می کهاي ی گونه
ساله فاقد تغییرات  هاي یک شد اما گونه هاي چندساله افزوده می آبشخوار بر درصد تاج پوشش گونه

) 2013(خشک نامیبیا نیز، وسولز و همکاران  در مراتع نیمهخطی با فاصله گرفتن از آبشخوار بودند. 
هاي چندساله کاسته و بر نتیجه گرفتند که هر چه شدت چرا افزایش پیدا کند، بر درصد پوشش گونه

) در آفریقاي 2014و همکاران ( که هنک در حالی شد.ساله افزوده می هاي یکدرصد پوشش گونه
ین به جنوبی، گزارش کردند که در اثر چراي شدید، درصد پوشش گیاهی کل، کاهش پیدا کرد و ا

اي (تعداد از آنجایی که شاخص غناي گونه نوبه خود ترکیب و ساختار پوشش گیاهی را تغییر داد.
هاي چراي شدید، متوسط و کم، تمایزي نشان نداده است، احتماالً گونه) به نحو مطلوبی بین شدت

  تر باشد.   اي در این منطقه مناسب هاي غناي مارگالف و منهینیک براي تعیین غناي گونه شاخص
شد و این نتیجه با نتیجه  نتایج نشان داد که با افزایش فاصله از آبشخوار بر تنوع آلفا و بتا افزوده می

تر  هاي مشترك در بین دو زون کم . هر چه گونهمطابقت دارد )2014هنک و همکاران (هاي  پژوهش
 پژوهشدر این  .یابد افزایش میتر باشد، تنوع بتا  عبارت دیگر هر چه ضریب عدم تشابه بیش باشد، به
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ترین ضریب تشابه  متري) کم 5000متري) و زون چهارم (فاصله  500نیز، بین زون اول (فاصله 
سمت شدت چراي سبک، افزایش نشان داد.  رو تنوع بتا از شدت چراي سنگین به مشاهده شد، از این

ود و نتایج تحلیل تطبیقی متري ب 3000متري و  1000ترین ضریب تشابه مربوط به فواصل  بیش
 ید این نتیجه بود.ؤگیر نیز م قوس

هاي چراي شدید، اي (تعداد گونه) به نحو مطلوبی بین شدتجایی که شاخص غناي گونه از آن
هاي غناي مارگالف و منهینیک براي تعیین متوسط و کم، تمایزي نشان نداده است، احتماالً شاخص

در ادبیات اکولوژیک توجه زیادي به تنوع شده است؛  تر باشد.اي در این منطقه مناسبغناي گونه
در جهت تغییرات کلی تنوع در  پژوهشهاي مختلف، دوم قایسه فرمولنخست در زمینه بهبود و م

هاي تنوع و هاي محیطی و سوم، تالش براي ارائه تعاریف کاربردي در مورد گرادیان امتداد گرادیان
). تاکنون 1999ها را درباره جامعه منتقل کند (کربس، بایست آنتنوع میبرخی مفاهیم اکولوژیک که 

دلیل فقدان مدل خوب براي  به اي به خوبی درك نشده و این نقصی است که احتماالًمفهوم تنوع گونه
از  پژوهش). در این 2006آید (مقدم، یدرك درست علمی از چگونگی شرایط یک جامعه به وجود م

گیري غنا، تنوع، غالبیت و یکنواختی استفاده شد، تا بهترین شاخص تداول اندازههاي عددي م شاخص
هاي  ثیر برنامهأسازد که تهاي عددي در جوامع گیاهی، ما را قادر میتعیین شود. مقایسه شاخص

مدیریتی (توزیع منابع آب و مدیریت چرا) را در یک جامعه گیاهی در درازمدت ارزیابی کنیم 
  ).2012همکاران،  پور و (فهیمی

هاي مناسب براي بررسی تنوع منظور انتخاب شاخص ) به2010و همکاران ( اردستانیقهساره 
زارهاي  اي در چهار مکان مرتعی استان اصفهان نتیجه گرفتند که مؤلفه یکنواختی در مناطق درمنه گونه

اي (آلفا و که تنوع گونه یحال ، درپژوهشولی در این  تر، مؤثر است. استپی در نشان دادن تنوع بیش
هاي یکنواختی در فواصل مختلف هیچ کرد، بین شاخصبتا) در فواصل مختلف آبشخوار تغییر می

لفه یکنواختی براي نشان دادن ؤ، از مپژوهشتوان در این شاهده نشد، پس نمیداري متفاوت معنی
  تنوع استفاده کرد.

کنند که  ها فرض مییکنواختی وجود دارد: همه آنهاي  گیري یک مشکل کلی در مورد تمام اندازه
). اما تعیین این تعداد براي جوامع با غناي 1975دانید (پیلو،  ها را در کل جامعه می شما تعداد کل گونه

تر از تعداد  هاي مشاهده شده همیشه باید کم که تعداد گونه جایی اي همیشه غیرممکن است. از آن گونه
هاي یکنواختی همیشه بیش از اندازه واقعی تخمین زده در جامعه باشد، نسبت هاي واقعی موجود گونه
 ).1999شوند (کربس،  می
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هاي اکولوژیک در اي باال را معادل استواري و پایداري سیستم بسیاري از پژوهشگران تنوع گونه
اي مراتع، همیشه  هاما در مطالعات اثرات چرا بر تنوع گون .)2009پور و همکاران، گیرند (رستم نظر می

دلیل افزایش فشار چرا، امکان هجوم گیاهان سمی و مهاجم در  گرفت، چرا که به راتوان این نتیجه  نمی
اند که فعالیت چرا، فیزیونومی پوشش ) گزارش کرده2002فئولی و همکاران ( باشد. مرتع زیاد می
غالبیت در بین فواصل مختلف  ، شاخصپژوهشکند. در این رکیب آن عوض میتر از ت گیاهی را بیش

تر در معرض  هاي غالب کمتوان نتیجه گرفت که گونهداري نداشت، پس میاز آبشخوار تفاوت معنی
هاي پوشش گیاهی در طول بندي دادهدر تمام فواصل حضور دارند. رسته اند و تقریباًتغییر قرار گرفته

  ها از نهاي سمی و مهاجم در تمامی زوونهگحضور  دهد.گرادیان چرا نیز این احتمال را نشان می
 Colchicumو  Peganumharmala ،Achilleawilhelmsii ،Euphorbiarigida ،Phlomisolivieriقبیل 

robustum خالف  برشود که شاخص غالبیت تفاوتی بین فواصل از آبشخوار نداشته باشد. باعث می
مراتع استپی ندوشن یزد به این نتیجه رسیدند که از ) در 2009، فخیمی و همکاران (پژوهشنتایج این 

ترین اثر خود را روي درصد تاج پوشش گونه غالب و به دنبال آن ترکیب که چراي دام بیش جایی آن
  تر از با تأثیر گرفتن بیش سیمپسونرسد شاخص  نظر می به بنابراین .کند اي یک منطقه اعمال می گونه

هاي نادر دارد مقایسه با شاخص شانون که حساسیت زیادي به گونهدرصد تاج پوشش گونه غالب در 
باشد. در تري جهت پایش (بررسی تغییرات ناشی از چراي دام) در مراتع خشک میشاخص مناسب

غیرممکن است.  تري دارد، تقریباً که کدام شاخص عددي کارایی بیش شود گفت که ایننهایت می
طور مثال در  گیري تنوع باید بر اساس اهداف مدیریت باشد. بهههاي اندازانتخاب هر کدام از روش

شود از شاخص صورتی که هدف مدیریت غلبه یک یا چند گونه در سطح جامعه است، توصیه می
هاي نادر باشد بهتر است از شاخص شانون سیمپسون استفاده شود و اگر هدف مدیریت توجه به گونه

جوامع گیاهی آشنایی  باید با شرایط محیط، ترکیب، تنوع و ساختار قبل از مدیدیت وینر استفاده شود.
چون شرایط آب و هوایی و خاکی اما سایر  قابل کنترل هستند، هم پیدا کرد. بعضی از این عوامل غیر

هاي بشر در گذاري، حصارکشی، سایه و پناهگاه و فعالیت چون پراکنش منابع آب، نمک شرایط هم
کننده توزیع مناسب دام در مرتع  قابل کنترل هستند. در هر منطقه عوامل محدوددست مرتعدار است و 

متفاوت هستند و بایستی عوامل قابل کنترل شناسایی شده و با توجه به امکانات موجود در جهت رفع 
هاي غالب در اطراف آبشخوار، شاخص تنوع شانون رو، با توجه به حضور گونه آن اقدام کرد. از این

نشان داد که شدت چراي دام  پژوهشدر نهایت نتایج  شود. اي توصیه می راي برآورد تنوع گونهوینر ب
  اي پوشش گیاهی در مراتع منطقه مورد مطالعه دارد. داري بر ترکیب و تنوع گونه اثرات معنی
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