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22/08/1395تاریخ پذیرش:  16/03/1395تاریخ دریافت:   

  چکیده
مدیریتی در  محیطی و با عوامل گیاهان دارویی اي ور بررسی ارتباط تنوع گونهبه منظحاضر تحقیق 

تحت چـراي   محدوده مدیریتیبرداري در دو ه. نمونانجام شده استاولنگ استان گلستان  ییالقیمرتع 
سیستماتیک انجام شد. -پالت یک متر مربعی به روش تصادفی 100سبک و چراي سنگین با استفاده از

ه منظور بررسی خصوصـیات  ب گیري شد.تاج پوشش گیاهان اندازهپالت، تراکم و درصد  در داخل هر
شـد.   بـرداري متر نمونه سانتی 30از عمق صفر تا به صورت یک در میان ها  پالت مرکزاز  خاك منطقه

هاي تنوع شانون و سیمپسون بـراي بـرآورد تنـوع گیاهـان      پس از شناسایی گیاهان دارویی، از شاخص
مرکبـان  هـاي  بیشترین تعداد گیاهـان دارویـی متعلـق بـه خـانواده     نشان داد  استفاده شد. نتایج دارویی

Compositae )21  ،(بقـوالت  درصدFabaceae )17   و (بوئیـان  شـب درصـدCruiferae )10   (درصـد
صل نتایج حادر حالیکه  است. تنوع گیاهان دارویی منطقه نداشته داري برمدیریتی اثر معنی املع. بودند

تأثیر بر تنوع گیاهـان  بیشترین  یانگر آن بود کهبو عوامل محیطی ي دارویی هارگرسیون گونه آزموناز 
ازت و سـنگ و سـنگریزه و   الشبرگ،  مربوط بهمرتع کوهستانی اولنگ در منطقه چراي سبک دارویی 

ریت تحـت دو مـدی   در منطقه چراي سنگین بیشترین اثر را خاك لخت، شیب و پوشش کـل داشـتند.  
تنـوع  شـاخص  الشـبرگ و  بـر شـاخص تنـوع شـانون،      اثرگذار مشتركعامل چراي سبک و سنگین 

  .استشیب ، میزان سیمپسون
  

  ی، مرتع کوهستانی اولنگ، تراکماي، گیاهان داروی تنوع گونه: کلیدي هايواژه
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  مقدمه
اهان که به مفهوم الگوهاي فراوانی و پراکنش گی ،جمعیتی تنوع زیستی به مطالعه گوناگونی، ساختار

پرداختـه و بـه عنـوان شاخصـی بـراي مقایسـه وضـعیت اکولوژیـک          ،هاست آمیختگی و ترکیب گونه
هـاي   هاي طبیعی ایران یکی از خاستگاه اکوسیستم ).2001(حسینی،  شود ها به کار گرفته می اکوسیستم
 . چراکـه ري داردشود و صـیانت از ایـن تنـوع اهمیـت بسـیا      زایی در سطح دنیا محسوب می مهم گونه

شود و رسیدن بـه ایـن پایـداري     مدیریت علمی تلقی می اهدافپایداري در اکوسیستم طبیعی یکی از 
یکی از عوامل مـؤثر بـر پارامترهـاي    ). 2009(اجتهادي و همکاران، اي است  منوط به حفظ تنوع گونه

تعارف و تحمل اکوسیستم برداري از پوشش گیاهی در قالب چراي دام است که اگر از حد م تنوع، بهره
و خاك و اکوسیستم مرتعی خواهـد  گیاهی باالتر رود سبب عوارض برگشت ناپذیري بر روي پوشش 

تواند سبب پایین آمدن  ناشی از چراي دام می گیاهی تغییرات ترکیب ).2008(آذرنیوند و همکاران،  شد
داري  توانـد بطـور معنـی    دام می چراي ).2009(جهانتاب و همکاران،  گردد یکنواختیاي و  غناي گونه

(کـافمن و همکـاران،    هاي تحت چرا تغییر دهـد  ساختار، تولید، تنوع و رقابت گیاهان را در اکوسیستم
باعـث افـزایش پوشـش تـاجی     دام  و چراي سبک قرق .)2007مانیر و هابس، ؛ 2005فرانک، ؛ 2004

افزایش  ،)2008، شیفانگ و همکاران؛ 2005(یانگ ژونگ و همکاران، گیاهان، افزایش تراکم الشبرگ 
کـرایج و ملیتـون،   ؛ 2006زاده،  ؛ حسین2006(آقاجانلو و موسوي،  اي و مرغوب هاي علوفه تراکم گونه

تغییر فرم رویشـی  و ) 2005و همکاران،  ؛ منگیستا2010آنگاسا و اوبا، (اي  ، افزایش تنوع گونه)2006
شـود. از طرفـی،   مـی )، 2006 یرزاعلـی و همکـاران،  ه (مبرگان علفی چندسـال  اي به پهن گیاهان از بوته

؛ آقاسـی و همکـاران،   2005افزایش پایداري خاك و درصد کربن و مـواد آلـی (رئیسـی و همکـاران،     
اي قابـل دسـترس در   هـ سـازي اسـتفاده از آب  )، کاهش میزان فرسایش و تولید رسوب و بهینـه 2006
ش وزن مخصـوص ظـاهري خـاك (آقاسـی و     )، کـاه 2006قدوسـی و همکـاران،   ( هاي آبخیـز  حوزه

)، کاهش اسیدیته خاك و هدایت الکتریکی، افزایش نیتـروژن، فسـفر و پتاسـیم قابـل     2006همکاران، 
بهبـود  )، 2008شـیفانگ و همکـاران،   ؛ 2006؛ حسـین زاده،  2006جذب خاك (میرزاعلی و همکاران، 

را نیز  )2008فانگ و همکاران، (شیحاصلخیزي خاك  و )2007(مکوریا و همکاران، سرعت نفوذ آب 
استان گلستان هاي تنوع را در مراتع کوهستانی زیارت  شاخص )2007( باغانی دهد.تحت تأثیر قرار می

به این نتیجه رسـیدند کـه منطقـه    و  کردندتنوع گیاهی پارك ملی گلستان را بررسی  )2000، آخانی(و 
زامـورا   .استدر نتیجه تنوع در حد متوسط  ،ستمورد مطالعه داراي غناي کمتر و یکنواختی بیشتري ا
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اي ارتباط مستقیمی بـا شـدت چـرا     با بررسی تأثیر شدت چرا دریافتند تنوع گونه )2007( و همکاران
اي در مراتع تانزانیا اظهار داشت بین  در بررسی اثرات چرا بر ترکیب و تنوع گونه )2006( ملیگودارد. 

ـ   ي چرایی متفاوت، تفـاوت معنـی  ها اي در مناطق با شدت تنوع گونه نحـوي کـه   ه داري وجـود دارد، ب
تنـوع   )2007سـالمی و همکـاران (  دهـد.   فشار چرایی رخ می میزانترین  اي در کم بیشترین تنوع گونه

دنـد و بـه ایـن نتیجـه     کراي گیاهان را در دو عرصه تحت چرا و قرق در مراتع نوشهر را بررسی  گونه
اي در عرصه قرق، بیشتر از عرصـه تحـت چـرا اسـت.      ي تنوع گونههاي عدد رسیدند که همه شاخص

اي در مراتع صفارود رامسـر نشـان دادنـد کـه      با مقایسه تنوع و غناي گونه )2009( جوري و همکاران
هاي مرتعی با وضعیت متوسط و چراي سبک افزایش یافته و در منـاطق قـرق بلنـد     تنوع در اکوسیستم
  ند.اي را دار اي گونهر تنوع و غنمدت بیشترین مقدا

با توجه به اهمیت گیاهان دارویی و بازتابی که مدیریت مرتع و فاکتورهاي زیست محیطی بر تنوع 
در دو منطقه تحت چراي  گیاهان داروییاي  تنوع گونهحاضر تحقیق در توانند داشته باشند، آنها می

  .قایسه شده استبررسی و م مراتع کوهستانی اولنگ استان گلستاندر سبک و سنگین 
  

  هامواد و روش
 55˚17ʹ06ʺتا  55°12ʹ26ʺطول جغرافیایی  بادر محدوده  در استان گلستان محدوده مورد مطالعه 

 منطقه واقع در نزدیکی. این قرار داردشمالی  37˚ 52ʹ 37ʺتا 36 ˚49ʹ 18ʺشرقی و عرض جغرافیایی 
مساحت محدوده مطالعاتی در  ).1 شکل( استبخش مرکزي شهرستان رامیان در  دهستان قلعه میران

 .استمتر متغیر  2850 تا 1050هکتار بوده و دامنه ارتفاعی منطقه مورد مطالعه از حدود  2550 حدود
هاي گرم و خشک  هاي سرد و مرطوب و تابستان اي و داراي زمستان اقلیم مدیترانهشامل رژیم رطوبتی 

روز متوالی در  45و بیش از  لی در تابستان خشکروز متوا 45از که بخش کنترل رطوبتی خاك بیش 
رژیم حرارتی . زمستان مرطوب است و به عبارت دیگر در تابستان گیاه با کمبود رطوبت مواجه است

آن در ابتداي حوزه و شهر رامیان ترمیک و به تدریج با ورود به حوزه و افزایش ارتفاع به مزیک تغییر 
متراست و نیز متوسط دماي میلی 450نطقه مورد مطالعه حدود م درمتوسط بارش ساالنه  یابد.می

اي و عمده گیاهان این منطقه علفی بوده و همچنین گیاهان بوته درجه سانتی گراد است. 5/16ساالنه 
  .)2013 ،سوادکوهی( اسر منطقه رویش دارندبالشتکی نیز بصورت پراکنده در سرت
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  .نقشه منطقه مورد مطالعه -1شکل 

  
به دو قسمت مرتع مورد مطالعه  اسان خبره،کارشناس اتنظراستفاده از با و ز بازدید اولیه بعد ا

گیاهی و  برداري از پوشش و چراي سنگین تقسیم شد. به منظور نمونه چراي سبک مدیریت تحت
ها  که ابتدا ابعاد پالت ترتیب. بدین گردیدسیستماتیک استفاده - خاك در هر دو منطقه از روش تصادفی

یک متر مربع در نظر گرفته شد  گذشتهات انجام شده مطالع وضعیت پوشش گیاهی و با توجه
متري  100ترانسکت  10متر بصورت منظم بر روي  10ها با فاصله هر  این پالت .)2013 (سوادکوهی،
 اي منطقه معرف را پوشش دادند که نماینده کل محدوده موردها به گونه ترانسکتفاصله انداخته شد. 

در هر پالت، تعداد پایه در . شدند شامل میمطالعه بوده و تغییرات محیطی و تیپ پوشش گیاهی را 
شد. در نهایت با استفاده از گیري  هر گونه اندازه تاجی واحد سطح (تراکم) گیاهان، و درصد پوشش

نواده، فرم و اطالعات مربوط به آنها شامل خا منطقهدارویی فهرست گیاهان  فلور و متخصصین گیاهی
در طول هر  و گردیدها مشخص  دارویی و موارد استفاده درمانی آن هايرویشی، تیپ بیولوژیک، اندام

برداري شد. همچنین براي هر سانتیمتر از خاك نمونه 0-30ترانسکت در مرکز پنج پالت از عمق 
خاك با استفاده از برداري از هاي نمونهستگاه شیب سنج ثبت گردید. در محلپالت شیب زمین با د

به منظور تعیین  گیري شد.دستگاه دکاگون، رطوبت، درجه حرارت و هدایت الکتریکی خاك اندازه
هاي خشک شده خاك در  برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك، در محیط آزمایشگاه، نمونه

متر، هدایت  pHا متري عبور داده شد. در آزمایشگاه اسیدیته بمیلی 2هواي آزاد کوبیده و از الک 
الکتریکی با دستگاه هدایت سنج الکتریکی، آهک با استفاده از روش تیتراسیون، کربن آلی به روش 

کربنات  گیري بی والکی وبالك، فسفر به روش اولسن با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر با عصاره



 و همکاران الهه گروسی
 

37 

افت به روش هیدرومتري و ازت به نرمال، ب 1/0گیر استات آمونیوم  سدیم نیم نرمال، پتاسیم با عصاره
  .)2005(ترجزر و همکاران،  روش هضم و تقطیر کجلدال تعیین شدند

 PAST2.17cهاي تنوع شانون و سیمپسون براي گیاهان دارویی منطقه به کمک نرم افزار  شاخص
اي هآزمون آنالیز واریانس مربوط به تنوع گونو سیمپسون و  مقایسه میانگین تنوع شانون مشخص شد.

  انجام شد.  SPSS19افزار مدر هر دو محدوده مدیریتی با استفاده از نر
  

  نتایج
 29گونه دارویی شناسایی شدند. از ایـن میـان    42در دو منطقه چراي سبک و سنگین در مجموع 
گونه  34 در منطقه چراي سبک و گونه منحصراً 37 گونه مشترك بین دو منطقه چراي سبک و سنگین،

هـاي   ). در منطقـه چـراي سـبک گونـه    1(جدول مشاهده شد گین حضور منطقه چراي سندر  منحصراً
Achillea millefolium ،  Veronica beccabunga وTrifoulium repens  پوشش  بیشترین درصدداراي

و  Achillea millefolium ، Taraxacum vulgarisهـاي   بودند. در منطقـه چـراي سـنگین گونـه    تاجی 
Phlomis olivieri  بودند.پوشش تاجی داراي بیشترین درصد  

  

  .تع اولنگ استان گلستان در دو منطقه چراي سبک و سنگیناگیاهان دارویی مر درصد پوشش تاجی -1 جدول

گونه نام  
پوشش تاجی درصد  

سبک چراي منطقه سنگین چراي منطقه   

Achillea millefolium 05/18  29/6  
Allium sp 03/2  51/1  
Allium cepa 02/0  00/0  
Allium sativum  01/0  04/0  
Alyssum desertorum Stapf 52/1  48/1  
Alyssum linifolium 71/2  67/2  
Anthemis nobilis 12/0  00/0  
Artemisia sieberi 00/0  11/0  
Astragalus gossipinus  01/0  00/0  
Berberis vulgaris 01/0  07/0  
Capsella bursa-pastoris 86/0  33/0  
Centuarea cyanua 33/0  54/0  
Convolvolus arvens 03/0  43/0  
Cousinia sp 11/0  85/1  
Erodium 14/0  90/0  
Eryngium caucasicum Trautv 70/1  93/2  
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  درصد پوشش تاجی گیاهان دارویی مراتع اولنگ استان گلستان در دو منطقه چراي سبک و سنگین. - 1 ادامه جدول

گونه نام  
پوشش تاجی درصد  

سبک چراي منطقه سنگین چراي منطقه   

Equisetum arvense  00/0  68/1  
Gallium verum 89/1  55/0  
Inola Helenium 93/0  63/0  
Lathyrus sativus  00/0  27/0  
Lepidium draba 66/1  00/0  
Lotus corniculatus 17/0  12/0  
Medicago sativa 12/3  62/1  
Marrubium polegium 05/0  09/0  
Phlomis olivieri Benth 44/3  14/5  
Pimpinela eriocarpa banks & soland 44/0  47/2  
Plantago lansolata 91/0  68/2  
Potentilla reptans  11/1  12/4  
Ranunculusarvensis 37/0  23/0  
Sanguisorba minor 80/1  86/0  
Sedum rubotinctum 00/0  35/1  
Silen conoidea  60/0  00/0  
Stellaria media  18/1  98/0  
Taraxacum vulgaris 29/3  68/5  
Thymus kotschyanus 69/1  65/2  
Tragopogon graminifolius 05/1  19/1  
Trifolium pratense 01/0  00/0  
Trifoulium repens 24/4  95/3  
Trigonella foenum 01/0  00/0  
Tussilago farfara 00/0  08/0  
Urtica dioica 14/0  00/0  
Veronica beccabunga  51/4  26/0  

  
ـ دارو پوشش تاجی گیاهـان شترین درصد ـبی ـ ی ـ  ـع اولنـ ـی مرت ـ ـگ در چـراي سب ـ ـک مرب  هـوط ب

Achillea millefolium )05/18 (گیاهـان دارویـی در چـراي     پوشـش تـاجی  بیشترین درصد  و درصد
 Phlomis )،درصد 6/5( Taraxacum vulgarisدرصد)،  Achillea millefolium )2/6 سنگین مربوط به

olivieri Benth )2/5  (شکل درصد) 2است(.  
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  .مرتع اولنگ استان گلستان هاي مختلفههاي گیاهی در تیرتعداد گونه -2 شکل

  
جدول تجزیه واریانس مربوط به رگرسیون قدم بـه قـدم بیـانگر ایـن موضـوع اسـت کـه در بـین         

  ).p>05/0(داري وجود دارد هاي محیطی و عدد تنوع شانون ارتباط معنی داده
  

 تجزیه واریانس تنوع شانون در منطقه با چراي سبک. -2جدول 
  داريسطح معنی محاسباتی F میانگین مربعات درجه آزادي تمجموع مربعا مدل

020/0 749/5 406/0 1 406/0 رگرسیون a 

   071/0 48 393/3 باقیمانده
    49 799/3 کل
  

دهد. با استفاده از این را نمایش می به ما فرمول خطی رگرسیون 1و مدل  3 جدولضرایب در 
 02/0داري با سطح معنیمیزان الشبرگ . ي را محاسبه کرداي هر مقدارلحظه توان به صورتفرمول می

  وع شانون با چراي سبک داشته است.بیشترین تأثیر را بر روي تن
  

 ضرایب تنوع شانون در منطقه با چراي سبک. -3 جدول

  مدل
 ضرایب استاندارد شده ضرایب استاندارد نشده

t داريسطح معنی  محاسباتی 
B خطاي استاندارد Beta 

دد ثابتع  ٥٨٩/١  ٠٧٠/٠   ٦٧٧/٢٢  ٠٠٠/٠  

٠٣١/٠ الشبرگ  ٠١٣/٠  ٣٢٧/٠  ٣٩٨/٢  ٠٢٠/٠  
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  x 031/0  =Y+  589/1  1مدل 
  

ي تنوع شانون و هاباشد که در بین دادهتجزیه واریانس زیر بیانگر این موضوع می 4جدول 
  ).p>05/0داري وجود دارد (ارتباط معنی هاي محیطی داده

  
 س تنوع شانون در منطقه با چراي سنگین.واریان تجزیه -4 جدول

  داري سطح معنی محاسباتی Fمیانگین  درجه آزادي مجموع مربعات مدل
000/0 159/15 021/2 1 021/2 رگرسیون 1 a 

   133/0 48 401/6 باقیمانده
    49 422/8 کل

000/0 048/12 427/1 2 854/2 رگرسیون 2 b 
   118/0 47 567/5 باقیمانده

    49 422/8 کل

  
نتایج حاصل از ضرایب رگرسیون نشان داد میزان خاك لخت و شیب بیشـترین تـأثیر را بـر روي    

  ).5تنوع شانون با چراي سنگین داشته است (جدول 
  

  .ضرایب تنوع شانون در منطقه با چراي سنگین -5 جدول

 مدل
 ضرایب استاندارد شده ضرایب استاندارد نشده

t داريمعنی سطح  محاسباتی 
B خطاي استاندارد Beta 

758/1 عدد ثابت 1  060/0   451/29  000/0  
- خاك لخت 013/0  003/0  - 490/0  - 893/3  000/0  

260/1 عدد ثابت 2  196/0   431/6  000/0  
- خاك لخت 012/0  003/0  - 479/0  - 041/4  000/0  

455/1 شیب  549/0  315/0  652/2  011/0  

  
  x2 455/1  +x1 012/0  =Y+  260/1  2مدل 
  

اي ي تنـوع گونـه  هاتجزیه واریانس تنوع سیمپسون در منطقه چراي سبک در بین داده 6در جدول 
  .)p>05/0(داري وجود دارد ارتباط معنی گیري شدههاي اندازههاي محیطی در پالتسیمپسون و داده
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 تنوع سیمپسون در منطقه با چراي سبک. واریانس تجزیه -6 جدول

  داريسطح معنی محاسباتی F میانگین مربعات درجه آزادي مجموع مربعات مدل
033/0 795/4 042/0 1 042/0 رگرسیون 1 a 

   009/0 48 425/0 باقیمانده
    49 468/0 کل

012/0 907/4 040/0 2 081/0 رگرسیون 2 b 
   008/0 47 387/0 باقیمانده

    49 468/0 کل
003/0 382/5 041/0 3 122/0 رگرسیون 3 c 

   008/0 46 346/0 باقیمانده
    49 468/0 کل

  
) بیشترین تأثیر را بر روي تنوع 024/0) و ازت (016/0)، الشبرگ (013/0میزان سنگ و سنگریزه (

  ).7سیمپسون در منطقه چراي سبک داشته است (جدول 
  

 .تنوع سیمپسون در منطقه با چراي سبک ضرایب -7 جدول

 مدل
 ضرایب استاندارد شده ستاندارد نشدهضرایب ا

t داريسطح معنی  محاسباتی 
B خطاي استاندارد Beta 

 000/0 674/37  019/0 711/0 عدد ثابت 1
 033/0 190/2 301/0 008/0 017/0 سنگ و سنگریزه

 000/0 320/24  027/0 667/0 عدد ثابت 2
 024/0 328/2 309/0 008/0 017/0 سنگ و سنگریزه

 036/0 157/2 286/0 004/0 009/0 شبرگال
 000/0 560/5  086/0 477/0 عدد ثابت 3

 013/0 576/2 327/0 007/0 019/0 سنگ و سنگریزه
 016/0 511/2 321/0 004/0 011/0 الشبرگ

 024/0 326/2 298/0 246/0 572/0 ازت

  
  x3 572/0  +x2 11/0  +x1 019/0  =Y+  477/0  3مدل 
  



1395)، 1( سوم سالداري، نشریه مرتع  
 

42 

داري ها ازتباط معنـی زیه واریانس تنوع سیمپسون در منطقه چراي سنگین در بین دادهدر جدول تج
  ).p>05/0وجود دارد (

  
 .تنوع سیمپسون در منطقه با چراي سنگین واریانس تجزیه -8 جدول

  داريسطح معنی محاسباتی F میانگین مربعات درجه آزادي مجموع مربعات مدل
009/0 323/7 111/0 1 111/0 رگرسیون 1 a 

   015/0 48 729/0 باقیمانده
    49 840/0 کل

003/0 817/6 094/0 2 189/0 رگرسیون 2 b 
   014/0 47 651/0 باقیمانده

    49 840/0 کل
  

) بیشترین تـأثیر را بـر روي   02/0( ) و پوشش کل004/0میزان شیب (داري  با توجه به سطح معنی
  .)9(جدول  داشته استتنوع سیمپسون در منطقه چراي سنگین 

  
 .تنوع سیمپسون در منطقه با چراي سنگین ضرایب -9 جدول

 مدل
 ضرایب استاندارد شده ضرایب استاندارد نشده

t داريسطح معنی  محاسباتی 
B خطاي استاندارد Beta 

 ٠٠٠/٠ ٧٧٩/٧  ٠٦٩/٠ ٥٣٧/٠ عدد ثابت ١
 ٠٠٩/٠ ٧٠٦/٢ ٣٦٤/٠ ١٩٦/٠ ٥٣١/٠ شیب

 ٠٠٣/٠ ١٩٢/٣  ١٠٦/٠ ٣٤٠/٠ عدد ثابت ٢
 ٠٠٤/٠ ٩٩٦/٢ ٣٨٦/٠ ١٨٨/٠ ٥٦٣/٠ شیب

 ٠٢٢/٠ ٣٦٨/٢ ٣٠٥/٠ ٠٠١/٠ ٠٠٢/٠ پوشش کل

  
  x2 563/0  +x1 002/0  =Y+  340/0  4مدل 

  

ها وجـود نـدارد بنـابراین از    چون در سطح یک درصد دالیل کافی براي رد فرض برابري واریانس
 10گردد با توجه به جدول ها یکسان فرض شده استفاده میاریانساي در حالتی که ودو نمونه tآزمون 

بدست آمده است بنـابراین   212/0داري آن و مقدار معنی 257/1برابر با  tشود مقدار آماره مالحظه می
مبنی بر برابري میانگین دو گروه وجـود نـدارد. و در    H0در این حالت نیز دالیل کافی براي رد فرض 
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ها ها رد شده بنابراین در این قسمت فرض برابري میانگینار فرض برابري واریانسدرصد مقد 5سطح 
گیرد، با توجه به این جدول مالحظه ها یکسان فرض نشده مورد بررسی قرار میدر حالتی که واریانس

 بدست آمده است که در این حالت 212/0داري آن  و مقدار معنی 257/1برابر با  tشود مقدار آماره می
  ها وجود ندارد.مبنی بر برابري میانگین H0نیز دالیل کافی براي رد فرض 

  

  درصد. 5داري در سطح معنی اي تنوع شانوندو نمونه tآزمون  - 10 جدول
 f  فرض

  محاسباتی
  سطح

  داريمعنی
t  

  محاسباتی
درجه 
  آزادي

  سطح
  داريمعنی

اختالف 
  میانگین

میانگین خطاي 
  استاندارد

 حد باال حد پایین

فرض یکسان 
938/4  هابودن واریانس  029/0  257/1  98 212/0  088/0  070/0  051/0-  228/0  

فرض یکسان 
257/1      هانبودن واریانس  73/85  212/0  088/0  070/0  051/0-  229/0  

  
 tدالیل کافی براي رد فرض برابري واریانس ها وجود ندارد از آزمون  چون در سطح یک درصد

مالحظه  11گردد. با توجه به جدول ها یکسان فرض شده استفاده میه واریانساي در حالتی کدونمونه
بدست آمده است. بنابراین در  330/0داري آن و مقدار معنی 978/0برابر است با  tشود مقدار آماره می

 5مبنی بر برابري میانگین دو گروه وجود ندارد. در سطح  H0این حالت نیز دالیل کافی براي رد فرض 
ها در ها رد نشده بنابراین در این قسمت فرض برابري میانگینرصد مقدار فرض برابري واریانسد

گیرد. با توجه به این جدول مالحظه ها یکسان فرض نشده مورد بررسی قرار میحالتی که واریانس
این حالت بدست آمده است که در  331/0داري آن و مقدار معنی 978/0برابر با  tشود مقدار آماره می

  ها وجود ندارد.مبنی بر برابري میانگین H0نیز دالیل کافی براي رد فرض 
  

  درصد. 5داري اي تنوع سیمپسون در سطح معنیدو نمونه tآزمون  - 11 جدول
 f  فرض

  محاسباتی
  سطح

  داري معنی
t  

  محاسباتی
درجه 
  آزادي

  سطح
  داري معنی

اختالف 
  میانگین

میانگین 
  استاندارد خطاي

حد 
 حد باال پایین

فرض یکسان 
ها واریانس بودن  

88/2  093/0  978/0  98  330/0  022/0  023/0  023/0-  068/0  

فرض یکسان 
  ها  واریانس نبودن

    978/0  65/90  331/0  022/0  023/0  023/0-  068/0  
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بیانگر این است که مقدار غنا و تنوع شـانون   12در جدول  هانتایج حاصل از تجزیه و تحلیل گونه
  سون در منطقه چراي سبک عدد بیشتري را نشان دادند.سیمپ و

  
  هاي تنوع شانون و سیمپسون در دو منطقه چراي سبک و سنگین  مقایسه شاخص - 12 جدول

  چراي سنگین  چراي سبک
  تنوع سیمپسون  تنوع شانون  غنا  تنوع سیمپسون  تنوع شانون  غنا

7/13  79/1  74/0  96/12  67/1  71/0  
  

  گیري بحث و نتیجه
با توجه به تحقیق حاضر بیشـترین تنـوع گیاهـان دارویـی منطقـه کوهسـتانی اولنـگ مربـوط بـه          

 درصـد) بودنـد.   10( Cruiferaeدرصـد) و   17( Fabaceaeدرصـد)،   Compositae )21هـاي   خانواده
بیشترین تأثیر را خاك لخت، الشبرگ، پوشش کل، شیب، ازت و سنگ و سـنگریزه بـر تنـوع گیاهـان     

داري بر تنوع گیاهـان دارویـی منطقـه    عوامل مدیریتی اثر معنی کوهستانی اولنگ داشتند.دارویی مرتع 
بیشـترین تـأثیر   بیانگر آن بود که هاي دارویی رگرسیون گونه نتایج حاصل از آزموننداشتند در حالیکه 

نگ بر تنوع گیاهان دارویی در منطقه چراي سبک مرتع کوهستانی اولنگ مربوط به الشبرگ، ازت و س
و سنگریزه و در منطقه چراي سنگین بیشترین اثر را خاك لخت، شیب و پوشش کل داشتند. تحت دو 

عامل مشترك اثرگذار بر شاخص تنوع شانون، الشبرگ و شاخص تنوع  مدیریت چراي سبک و سنگین
 )، در تحقیقی در مراتـع طالقـان میـانی بـه    2010( پور و همکارانفهیمی. استسیمپسون، میزان شیب 

اي پرداختند و به این نتیجه رسیدند که این تغییـرات  بررسی عوامل محیطی مؤثر بر تغییرات تنوع گونه
اي باشد، از بین عوامل مورد بررسی در این تحقیـق  تواند ناشی از عوامل محیطی و روابط بین گونهمی

بافت و فسفر خـاك و   اي تأثیر بسزایی داشت، شیب، عمق،مهمترین عواملی که بر تغییرات تنوع گونه
در درجات بعدي که از اهمیت بعدي برخوردار هستند ارتفـاع از سـطح دریـا، آهـک و ازت هسـتند.      

) و 2007)، جیانگ و همکـاران ( 2007زاده ()، اسماعیل2005همچنین پژوهشگرانی همچون سهرابی (
یج تحقیـق حاضـر   اي دسـت یافتنـد کـه بـا نتـا     ) بر نقش شیب بر تنوع گونه2012یاري و همکاران (

اي ) در تحقیق خود به نقش سنگریزه در تنـوع گونـه  2008همخوانی دارد. زارع چاهوکی و همکاران (
تواند به دلیل اثـر سـنگ و سـنگریزه بـر     اشاره کردند که با نتایج مطالعه انجام شده مطابقت دارد و می

تحقیق انجام شده میزان ازت  میزان جذب رطوبت خاك و در نتیجه تاثیر آن بر پوشش گیاهی باشد. در



 و همکاران الهه گروسی
 

45 

) 2013داري داشت که با مطالعه میردیلمی و حشـمتی ( اي اثر مثبت و معنیخاك بر افزایش تنوع گونه
  اي در اثر افزایش ازت خاك مغایرت داشت.مبنی بر کاهش تنوع گونه

کـه  دهـد   نشان مـی  با چراي سبک و سنگیناي در دو منطقه  هاي غنا و تنوع گونهبررسی شاخص
چراي دام باعث اخـتالل   .افزایش یافتند چراي سبکداري در منطقه  به طور معنیشانون شاخص تنوع 

منگیسـتا و همکـاران،   ؛ 2003فلوید و همکاران، (برخی محققین که شود  در پوشش گیاهی و خاك می
ه نتایجی مشابه ب )2010آناگاسا و اوبا،  ؛ و2010؛ دهقان، 2007زاده، تم؛ 2006اببه و همکاران،  ؛2005

در سـاختار  را اي  توانـد تغییـرات عمـده    ها مـی  گونهچراي حذف یا افزایش  و بیان کردند دست یافتند
مقـدار بیشـتري داشـت کـه بـا نتـایج        ،اي در فشارهاي چرایی کم تنوع گونهایجاد کند.  گیاهی جامعه

 پـور زاهـدي اوودي و میـرد ) مطابقـت دارد.  2006) و ملیگـو ( 2005تحقیقات هندریکز و همکـاران ( 
جوامع گیاهی منطقـه   اي کویر میقان اراك به این نتایج رسیدند که تعداد در بررسی تنوع گونه )2005(

دلیل متفاوت بودن شرایط زیستگاهی، اختالف زیاد در ترکیب فلورستیک و مورد مطالعه کم بودهاما به
  خورد. اي به چشم می تنوع گونه

 )2003( باسـتین و همکـاران  هاي  در بررسی صه تحت چرا و قرقتفاوت عملکرد مرتع در دو عر
تحقیقات انجام دهد که با نتایج  اي در فشارهاي چرایی کم رخ می تأیید شده است. بیشترین تنوع گونه

مطابقـت دارد. عـدم چـراي مرتـع باعـث       )2005( و همکاران زهندریکو  )2006( ملیگو شده توسط
شـده و جـاي    ،هایی که سازگارتر هستند بلیت رقابت کمتر مغلوب گونهقابا شود بسیاري از گیاهان  می

هاي با قدرت رقابـت   در نهایت با بروز شرایط مطلوب، گونه دهند. رکیب از دست میخودشان را در ت
اي نسـبت بـه    تر و در نتیجه تنوع و غناي گونه باال در شرایط محدودیت منابع غذایی، عرصه یکنواخت

بـه   )2011( طهماسبی و همکاران. در این رابطه گیرند تري قرار می ر سطح پایینشرایط چراي سبک، د
دریافتند باالترین تنوع در شرایط چراي سـبک   )2003( و همکاران ژینویرنتایج مشابهی دست یافتند. 

بایسـت براسـاس چـراي     توان گفت اگر هدف حفظ تنوع باشد مدیریت مـی  افتد. بنابراین می اتفاق می
اي گیاهان دارویی  در تعیین تنوع گونه )2008( و همکاران بهمنشگذاري شوند.  وسط هدفسبک و مت

اي یکـی از اهـداف مـدیریت     گلستان اعالم کـرد حفـظ تنـوع گونـه     مراتع کوهستانی چهار باغ، استان
 میـرداوودي و همکـاران   اي با خصوصـیات اکوسیسـتم همبسـتگی دارد.    اکوسیستم است و تنوع گونه

جوامع گیاهی منطقـه   رسیدند که تعداد هیجاي کویر میقان اراك به این نت نهبررسی تنوع گودر  )2005(
مورد مطالعه کم است ولـی بـه دلیـل متفـاوت بـودن شـرایط زیسـتگاهی، اخـتالف زیـاد در ترکیـب           

به  تخمین زده شدپایین چهارباغ اي در منطقه  تنوع گونه .خورد اي به چشم می فلورستیک و تنوع گونه
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سـهم   با گونه بوده که تقریباً 19هاي موجود  اي، تعداد گونه ریکه در بهترین جامعه از نظر تنوع گونهطو
هـاي شـور توسـط    برابر در سطح جامعه پراکنش دارند. این نتایج با نتایج به دست آمـده در زیسـتگاه  

  ارد.) مطابقت د2003( روزنده و همکارانو ف )2002( پژوهشگرانی همچون عصري و همکاران
در تحقیقی در مراتع طالقان میانی به بررسی عوامل محیطی مؤثر بر  )2010( پور و همکارانفهیمی

توانـد ناشـی از عوامـل    اي پرداختند و به این نتیجه رسیدند کـه ایـن تغییـرات مـی    تغییرات تنوع گونه
رین عواملی کـه بـر   از بین عوامل مورد بررسی در این تحقیق مهمت .اي باشدمحیطی و روابط بین گونه

اي تأثیر بسزایی داشت، شیب، عمق، بافت و فسفر خاك و در درجات بعدي کـه از  تغییرات تنوع گونه
هسـتند. همچنـین پژوهشـگرانی    اهمیت بعدي برخوردار هستند ارتفاع از سـطح دریـا، آهـک و ازت    

در قـش شـیب   ) بـر ن 2007( جیانـگ و همکـاران   ) و2007( زادهاسـماعیل )، 2005( سهرابیهمچون 
کوه استان یزد به ) در مراتع پشت2008( زارع چاهوکی و همکاران اي دست یافتند.تنوع گونهتغییرات 

ثیرگذار بـر  أاي و عوامل محیطی پرداختند. آنها به بررسی مهمترین عوامل تتحقیق رابطه بین تنوع گونه
وینـر و   -هـاي شـانون  ن از شـاخص هاي اصلی و براي تعیین تنوع گیاهـا اي از تجزیه مؤلفهتنوع گونه

اي سیمپسون استفاده کردند، و به این نتیجه رسیدند که از بین عوامل محیطی تأثیرگذار بـر تنـوع گونـه   
یـاري و همکـاران    بیشـترین اثـر را دارنـد.    هدایت الکتریکی خاك بافت خاك، رطوبت در دسترس و

اي و عوامل محیطی پرداختنـد  ن تنوع گونهدر مراتع سرچاه عماري بیرجند به بررسی رابطه بی) 2012(
اي مقدارشـن، هـدایت   و به این نتیجه دست یافتند که مهمترین عوامل تأثیرگذار بر تغییرات تنوع گونه

  باشد.ی، گچ و شیب میآلالکتریکی، سدیم، ماده 
اي بـا   یکی از اهداف مدیریت اکوسیسـتم اسـت و تنـوع گونـه     گیاهان دارویی اي حفظ تنوع گونه

طور کلی نتایج تحقیـق حاضـر   به .)2008، و همکاران بهمنش( خصوصیات اکوسیستم همبستگی دارد
نشان داد که شاخص تنوع شانون در مطالعات تنوع گیاهان دارویی حساسیت بیشتري داشته (مگـوران،  

 تغییرات این شاخص در منطقه مورد مطالعه در نتیجه مدیریت چرا و تغییـر و تنـوع عوامـل    ) و1988
اي یک از مهمترین اهداف مدیران منابع طبیعی بخصـوص  محیطی است. حفظ و یا افزایش تنوع گونه

در مناطق خشک و نیمه خشک است زیرا پوشش گیاهی این مناطق تحت تأثیر دخالت بشر و مدیریت 
 اي گیاهان ارزشمند منطقه و تغییـرات شود. از طرفی، بررسی تنوع گونهنادرست به سرعت تخریب می

دنبـال داشـته و بـا    شناختی منطقـه را بـه  تواند عالوه بر بهبود وضعیت این گیاهان، پایداري بومآنها می
هـا  بـردان ایـن عرصـه   مدیریت پایدار مراتع طبیعی، در جهت کمک بـه اقتصـاد مـردم محلـی و بهـره     

  ریزي صحیح انجام داد. برنامه
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