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  چکیده
 در قرق انجام با توانمي را ااثره اين د.دار تأثير مراتع گياهي پوشش پويايي و ساختار بر غيرمستقيم يا مستقيم طور به دام چراي

 استپي دهنو مراتع در قرق خارج و لداخ درهاي تنوع زيستي شاخص تغييرات تحقيق اين در. داد قرار ارزيابي مورد مرتع سطح
 150وي سه خط ترانسکت به طول تصادفي بر ر -برداري به صورت سيستماتيکنمونهبدين منظور  .است گرفته قرار بررسي مورد

دهد که شان ميننتايج پالت در داخل و خارج قرق آماربرداري شد.  45صورت گرفت. تعداد  متر در داخل و خارج منطقه قرق
ين بت چنداني نيک تفاوباشد در حالي که در شاخص منهاي مارگالف در منطقه قرق باالتر از منطقه تحت چرا ميشاخص غناي گونه
د که اکر نشان دپار -و برگر شانون واينر، بريلوئين، مک اينتاشاي سيمپسون، هاي تنوع گونهمقايسه شاخص .شوددو منطقه ديده نمي

هاي شاخصدو منطقه از لحاظ  همچنين بين داري وجود ندارد.درصدتفاوت معني 5در سطح تحت چرا  بين دو منطقه قرق و
ست شان داده ان قيتحق نيا جينتا. داري مشاهده نشدمعنيالح شده ني تفاوت ون، کامارگو، اسميت و ويلسون و اصيکنواختي سيمپس

 يهاتيقرق در سا اثرات نيهمچن. دار نبوده است يکل معن ياهيدرصد تاج پوشش گ يساله بر رو 30اثر قرق  يکه از نظر آمار
 ندتوامي جيتان نيا .گذارديم ريحاصل از قرق آن تأث جيمشخص، بر نتا شگاهيرو کيمرتع در  تيمتفاوت است و وضع يمختلف مرتع

هاي ه و عرصهع منطقدر مديريت آينده مرات ستمياکوس يروابط متقابل اجزا ،ياهيپوشش گ راتييروند تغ حيبه منظور شناخت صح
 مشابه آن در سطح کشور، مورد توجه قرار گيرد.

 
 های یکنواختی های غنا، شاخصکامارگو، شاخص واینر، شاخص -شاخص مارگالف، شاخص شانون های کلیدی:واژه
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 مقدمه
 پيدا تکامل زنده داتمحيطي و موجو عوامل تأثير تحت گذشته ساليان طي که در هستند ما کشور طبيعي هايرويشگاه جزو مراتع

روزه امه ، متأسفانهانج هايدام مصرفي علوفه عمده در تأمين قسمت وجود اهميت مراتع در حفظ آب و خاك و نقش آنبا  .اندکرده
 اکوسيستم مرتعي پايداري و دل(. تعا1385، و همکاران )اکبرزاده باشيممرتعي ميوسيع  هايبالقوه توليد عرصهير نزولي توان شاهد س

يش روز افزون جمعيت و دليل افزا به اخير هايدهه طي در که بوده مرتع و ظرفيت دام تعداد بين نسبي تعادل دليل به گذشته در
 قدرت کاهش اك،خ آب و منابع تخريب آن که نتيجه است خورده به هم آن عادلنامعقول، ت هايدخالت نيازهاي غذايي و نيز

 و سطحي اناتافزايش جري خاك، در آب نفوذ سرعت تقليل و خاك مرتعي، فشردگي ارزش با ايههگون زادآوري رويشي، عدم
 (.1392، و همکاران است )ساالريان فرسايش تشديد هرزآب،

 گردد،مي ايگونه وعتن نهايت در و گياهي هايگونه رفتن بين يااز کاهش باعث که مراتع يعرصه در مخرب فشارهاي از يکي 
 تراکم و توليد کاهش زمين، سطحي پوشش کاهش باعث همچنين چراSchulze & Mooney, 1993). ) باشدمي دام مفرط چراي

 گرددمي لگدکوبي نتيجه در خاك فشردگي و خاك سطحي اليه ساختمان تخريب همچنين و ريشه بيوماس کاهش الشبرگ،
(Manzano & Navar, 20001386 و همکاران، مريدي ؛.) منظور به عمرتاحياء  مناسب هايروش اتخاذ و صحيح اعمال مديريت 

 جليلوند و) اشدبمي مرتعي هاياکوسيستم در خصوص کافي دانش و اطالعات داشتن مراتع مستلزم احياء و توليد سطح افزايش
 از جلوگيري از است عبارت قرق باشد.هاي احياي پوشش گياهي در مراتع تخريب شده، قرق مييکي از روش (.1386 همکاران،

 يابيارز: از عبارتند اهداف ينا. شودمي انجام اهداف مختلفي با که متوالي چند سال يا يک براي مرتع از قسمتي يا تمام به دام ورود
 و هانهال به افيک فرصت دادن و گياهيپوشش تقويت دام، چراي تأثير دام، ارزيابي حضور بدون گياهي پوشش درازمدت تغييرات

قرق داراي تاثيرات  (.1389 چاهوکي، زارع و آذرنيوند) است شده انجام اصالحي عمليات که مناطقي در بذر از روييده تازه هايپايه
 د. باشروي خصوصيات پوشش مرتع از جمله پوشش، تراکم، توليد و تنوع گياهي مي ربسياري ب

تراکم در بيرون و داخل  سال قرق، تغييرات 12گزارش نمودند که در مراتع استپي پشتکوه يزد پس از  (1378ارزاني و همکاران )
 .ه استدار نبودقرق معني

هر  ،ل اول بررسيسا 6گزارش نمود که در  1374در قرق رودشور از سال در بررسي تغييرات پوشش گياهي  (1384اکبرزاده )
در سطح  لي اندكهاي چندساله در داخل قرق اندکي افزايش يافت و گندميان چندساله به مقدار خيچند کل پوشش تاجي گونه

 . ته اسنبود دارهاي دائمي از نظر آماري معنيها ظاهر شدند، ولي تغييرات پوشش در هيچ يک از گونهپالت
که  نان نشان دادنتايج آ( به بررسي اثر قرق بر روي درصد پوشش و توليد مراتع استان فارس پرداختند. 1390)و همکاران خاني 

هاي شاخص اي در تماميتنوع گونه و غنا عددي گذارد. مقداردار ميليد کل گياهان در عرصه تاثير معنيقرق بر درصد پوشش و تو
 يکطرفه واريانس هتجزي نتايج همچنين .اردد را مقدار کمترين شديد چراي منطقه در و ضعيف بيشترين چراي منطقه در محاسبه مورد

 شانون، تنوع هايشاخص و مارگالف غناي درصدشاخص 95اطمينان  که با دهدمي نشان تنوع و غنا مختلف هايشاخص براي
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 مختلف سطوح بين کينمنه غناي شاخص در مورد وجود دارد.دار معني اختالف چرايي مختلف سطوح در 1N هيل و سيمپسون

 .ندارد وجود داريمعني اختالف چرايي

ه در قرق و چرا شد اي پوشش گياهي سرپا و بانک بذر خاك در عرصهبه بررسي تغييرات تنوع گونه( 1392)غالمي و همکاران 
 و تنوعهاي شاخص اسخپ ارزيابي براي  خاك بذر بانک و سرپا گياهي پوشش هايداده .مراتع ماهور ممسني استان فارس پرداختند

 هايشاخص بر يدارعنيم اثر دام چراي و قرق که داد نشان نتايج .دگرفتن قرار تحليل و تجزيه مورد دام چراي به ايگونه غناي

 خاك بذر بانک و سرپا گياهيپوشش در ايگونه غناي و تنوع هايشاخص نظر کليه از قرق يمنطقه دارد. ايگونه غناي و تنوع

  باشد.مي دارا را مقدار کمترين شده چرا يو منطقه داده اختصاص خود به را مقدار بيشترين

 رداختند کهرند شهريار پمراتع ز به مقايسه بين دو سايت قرق نشده علي آباد و قرق شده حسن آباد از( 1392محبي و ميرزايي ) 
 از آباد، علي نشده قرق سايت که داد نشان يکنواختي و (مارگالف و سيمپسون شانون، هايشاخص) غالبيت غنا، هايشاخص نتايج

 را نشده علي آباد قرق سايت سيمپسون، تنوع شاخص است. بيشتر نيز آن غناي لذا دارد، گونه بيشتري حسن آباد شده قرق سايت

قضاوت  توانمي لذا بديامي افزايش تنوع ،)چيرگي )برعکس يکنواختي افزايش با که آنجا از طور کلي به .دهدمي نشان ترمتنوع
 قرق نشده يتدر سا اختييکنوغنا و  ي،اگونه تنوع حاصله نشان داد که يجنتا .دارد بيشتري تنوع علي آباد نشده قرق سايت نمود

 ."باشديثر مؤم ايگونهتنوع  يشچرا در افزا"اذعان نمود  توانياساس م ينقرق شده بوده و بر ا يتشتر از سايب
Firinioglu مرتع قرق که يافتند دست هنتيج اين به ترکيه آنتالياي منطقه مرتعي گياهان بر قرق اثر بررسي در( 2007) و همکاران 

 هايگونه پوشش رد ولي شود،مي يکساله گياهان و علفي برگان پهن پوشش درصد پوشش، کل درصد اي،گونه غناي افزايش باعث
 نکردند. مشاهده داريمعني تفاوت چرا تحت و قرق منطقه دو ايبوته و گراس

Noor ( 1991و همکاران)  داخل  ها دري و بوتهساله در مراتع پاکستان، ميان پوشش گندميان، پهن برگان علف 6در يک بررسي
بيشتر  depressa Artemisia چراي مداوم، توليد علوفه و درصد ترکيب گونهداري مشاهده نگرديد و تحت و بيرون قرق تفاوت معني

 ها بود.از بقيه گونه

Xiong نتايج آنان .پرداختند مونگليا منطقه در ساله شانزده قرق يک در پوشش گياهي تغييرات بررسي به (2011) و همکاران 

 Artemisiaهمانند  يابوته ايهگونه برخي که حالي در است، داشتهافزايش  قرق منطقه داخل در اهفورب و اهسگرا که نشان داد

ordosica است. شده حذف منطقه از 

Zhang ايبوته پوشش سطمتو که پرداختند و نتايج آنان نشان داد شمال چين در ساله شش قرق ررسيه بب(2014)  و همکاران-

 .داشته است افزايش قرق منطقه داخل در داري، معني طور بيوماس، به و ها

گيري تأثير قرق در بهبود اندازه ،هاي خوشخوراك و تحت فشار چرا و در معرض حذف از ترکيب گياهي مرتعشناخت گونه
در تواند راهنماي مديريت بهتر دست اندرکاران مراتع و مديران منابع طبيعي اي مرتع ميغناي گونه پوشش گياهي و مقايسه تنوع و

پوشش  تغييرات روند اجزاي اکوسيستم، متقابل حيح روابطص شناخت منظور به واندتمي نتايج باشد و همچنين هاي آيندهريزيبرنامه
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 سطح در آن اي مشابههعرصه و مراتع در آينده، براي مديريتي راهکارهاي صحيح ارائه و شده اعمال ايهمديريت ارزيابي گياهي،

مطالعه و ارزيابي ميزان تغييرات غنا و تنوع گونه اي در پوشش گياهي و  هدفتحقيق حاضر با  .گيرد قرار استفاده مورد کشور،
 مقايسه آنها با يکديگر در دو منطقه قرق و چرا شده در بخشي از مراتع استپي دهنو در بردسير کرمان انجام شده است. 

 
 هامواد و روش

يلومتري بردسير ک 20اصله منطقه نزديک روستاي دهنو در فقرار دارد. اين  مرتع مورد مطالعه در استان کرمان، شهرستان بردسير
 10̋ر محدوده بين دده که وبکيلومتر  8رمان حدود ک -کيلومتري از شهرستان کرمان و فاصله قرق از جاده آسفالته مسير بردسير 80و 

يا قرار گرفته است. از سطح درمتري  2345 است و در ارتفاع عرض شمالي واقع شده  29°و 56́و  20 ̋طول شرقي و  56°و 15́و  
توسط دماي مرود. يشود و جز مناطق و ييالقي به شمار مشهرستان بردسير از مناطق مرتفع و سردسير استان کرمان محسوب مي

ساله  4ميانگين  روستاي دهنو وکيلومتري  20ان بردسير در فاصله منطقه براساس آمار ايستگاه هواشناسي سينوپتيک شهرست
ا زني همراه ببيشتر اراضي منطقه دهنو و اطراف آن متشکل از رسوبات آبرفتي بادب .باشدگراد ميدرجه سانتي 5/14( 1392-1389)

يمه ناي عميق و هبا خاك ها تشکيل شده و داراي رسوبات آبرفتي بادبزنيباشد که بر روي سنگريزههاي آهک ميمقدار زيادي اليه
 (.1393 رحماني،عميق است )شريفي يزدي و 
ال ار در تمام طول ستوسط اداره کل منابع طبيعي استان کرمان و با سيم خارد 1363هکتار از سال  50محدوده قرق به وسعت 

 تي اسلعشايري و مح برداري از مراتع منطقه،شود. مساحت قرق در اين مدت تغييري نکرده و ثابت بوده، شيوه بهرهحفاظت مي
 طقهي غالب در منرو بسيار اندك است. تيپ گياه(. چراي دام در مرتع منطقه متوسط و عشاير کوچ1394)احساني و همکاران، 

Artemisia sieberi  وZyophyllum atriplicoides باشد.مي 
و  ، نوع خاكظر شيببرداري در دو منطقه قرق و چرا شده که نزديک به هم بوده و در نتيجه داراي شرايط يکسان از ننمونه
هاي گياهي موجود در عي و شمارش تعداد پايهمتر مرب 2پالت  10در ابتدا با قرار دادن . باشد انجام گرديدآب و هوايي ميشرايط 

 .(1394ي، )ارزاني و عابد تعداد الزم تعيين گرديد (1)رابطه  ها از طريق روش آماريپالت

𝑛 (1ابطه )ر                                                    =
𝑡2𝑆2

(𝑘�̅�)2
 

سطح دقت  kواريانس نمونه،  2Sبراساس سطح اطمينان مورد نظر،  tمقدار توزيع  tتعداد واحد نمونه مورد نياز،  nدر اين رابطه 
تعداد پالت  (1رابطه )با توجه به  باشد.مي ميانگين شاخص مورد مطالعه �̅�مورد نظر براي برآورد ميانگين )ميزان خطاي قابل قبول(، 

در طول هر ترانسکت تعداد در نظر گرفته شده و پالت  45تعداد در مجموع ترانسکت  3محاسبه گرديد که با توجه به استقرا عدد  43
 برداري گرديد.متر از يکديگر نمونه 10به فاصله پالت  15



   

(5) 

 هفتمین کنفرانس ملی مرتع و مرتعداری ایران

1397اردیبهشت ماه  91-18  

 

ط خ بر روي سهبرداري نمونهها به صورت تصادفي تعيين گرديده و پس از تعيين تعداد پالت نقطه ابتدايي استقرار ترانسکت
برداري هيجه نمونر نتد .شده قرق انجام خط ترانسکت مشابه در خارج از منطق سهمتر در داخل منطقه قرق و  150ترانسکت به طول 
 تصافي انجام گرديد. -از نوع سيستماتيک

شماره ترانسکت، شماره  ،يبردارنمونه خيو تار گرفتصورت  ياهيبرداري در هر پالت از مشخصات کمي و کيفي پوشش گنمونه
و  ها، درصد پوشش، تراکمگونه ي، نام علمGPSپالت، طول و عرض جغرافيايي و ارتفاع از سطح دريا براي هر پالت توسط دستگاه 

افزار اکولوژيکال نرم ،2اس پي اس اسهاي برنامه ازو سپس وارد  1اکسلحاصل ابتدا در برنامه  يهاشد. داده ادداشتفرکانس ي
 .تحليل و مقايسه آنها استفاده شد و تجزيه واي گونه يهاي اکولوژيکي ترکيب و تنوع و غناجهت تعيين شاخص 4پستو  3متدولوژي

 .تفاده گرديداسروابط زير منطقه قرق و تحت چرا از هاي اکولوژيکي اي و شاخصجهت تعيين غناي گونه

𝑅𝑚𝑎 (2رابطه ) شاخص مارگالف =
𝑆 − 1

𝐿𝑛(𝑁)
 

𝑅𝑚𝑛 (3رابطه ) شاخص منهنيک =
𝑆

√𝑁
 

1 (4رابطه ) شاخص تنوع سيمپسون − 𝐷 = 1 −∑𝑃𝑖
2

𝑠

𝑖=1

 

`𝐻 (5رابطه ) اينرو -تنوع شانون شاخص = −∑𝑃𝑖

𝑠

𝑖=1

𝑙𝑛𝑃𝑖 

𝐻𝐵 (6رابطه ) شاخص تنوع بريلوئين =
𝑙𝑛𝑁! − ∑ 𝑙𝑛𝑛𝑖

𝑁
 

𝐷 (7رابطه ) شاخص تنوع مک اينتاش =
𝑁 − 𝑈

𝑁 − √𝑁
 

𝑑 (8رابطه ) ارکرپ -شاخص تنوع برگر = 𝑁𝑚𝑎𝑥/𝑁 

𝐸1/𝐷 (9رابطه ) شاخص يکنواختي سيمپسون =
1/𝐷

𝑆
 

`𝐸 (10رابطه ) يکنواختي کامارگوشاخص  = 1 − (∑ ∑ (
|𝑃𝑖 − 𝑃𝑗|

𝑆
)

𝑠

𝑗=𝑖+1

𝑠

𝑖

) 

𝐸𝑣𝑎𝑟 (11رابطه ) يلسونو -شاخص يکنواختي اسميت = 1 − [
2

𝜋 tan−1 {∑ (log𝑒(𝑛𝑖)
𝑠
𝑖=1 − ∑ (log𝑒(𝑛𝑗)/𝑠)

𝑠
𝑖=1

2
/𝑆}

] 

                                                           
1..Excel 

2. SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 

2. Ecological Methodology  

2. Past 
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𝐸𝑄 (12رابطه ) شاخص يکنواختي اصالح شده ني =
2 tan−1 𝑏

𝜋
 

𝐸 (13رابطه ) شاخص يکنواختي شانن =
𝐻`

𝑙𝑛𝑆
 

𝐸 (14رابطه ) شاخص يکنواختي بريلوئين =
𝐻𝐵

𝐻𝐵𝑚𝑎𝑥

 

𝐸 (15رابطه ) اينتاش شاخص يکنواختي مک =
𝑁 − 𝑈

𝑁 − 𝑛/√𝑆
 

                                                                                                                              
تعداد افراد گونه  in .، يتم طبيعيلگار  N ، nl حجم يا اندازه نمونه يا تعداد کل افراد نمونه S ،N هاتعداد کل گونه Sدر اين روابط 

i ،و سيمپسون واينر  -در شاخص تنوع شاننامiP  سهم افراد در گونهi ام نسبت به کل نمونه که به صورت)S/i=(niP شود.محاسبه مي 
 آيد.( به دست مي13بطه )از را Uاينتاش مقدار -در شاخص تنوع مک

𝑈 (16رابطه )  = √∑𝑛𝑖
2

𝑠

𝑖=1

 

مقدار شاخص تنوع  Dسيمپسون  در شاخص يکنواختي باشد.ترين گونه ميالبغتعداد افراد  maxNپارکر  -در شاخص تنوع برگر
 باشد.البيت ويتاکر ميغ -شيب خط رابطه تنوع bو در شاخص يکنواختي اصالح شده ني  سيمپسون

 
 نتایج

 دهد.هاي مختلف را نشان مي( نتايج حاصل از شاخص1جدول )
 

 یکنواختی و تنوعغنا،  یهاحاصل از شاخص نتایج :(1) جدول
 چرا تحت منطقه قرق منطقه شاخص 

 غنا

 828/2 379/3 مارگالف

 129/1 089/1 منهنيک

وع
تن

 

 812/0 810/1 سيمپسون

 13/2 033/2 واينر -شانون

 998/1 942/1 بريلوئين

 60/0 59/0 اينتاشمک

 368/0 314/0 پارکر -برگر
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تی
واخ

کن
ی

 

 333/0 252/0 سيمپسون

 421/0 278/0 کامارگو

 445/0 223/0 ويلسون -اسميت

 156/0 107/0 ني شده اصالح

 768/0 667/0 نوشان

 763/0 665/0 بريلوئين

 755/0 722/0 مک اينتاش

گونه  16نطقه قرق و مگونه مربوط به  21گونه گياهي  شناسايي شد. از اين ميان  37در دو منطقه قرق و تحت چرا در مجموع 
طق تحت چرا و در منا  Artemisia sieberiو  Stipa arabicaهاي باشد. در مناطق قرق شده گونهمربوط به منطقه تحت چرا مي

ي هااد که تعداد گونهنتايج حاصل از اين مطالعه نشان د اند.غالب بوده پوشش گياهي  .Allium  spو   Artemisia sieberiهاي گونه
 تر بود.گياهي در منطقه قرق در مقايسه با منطقه تحت چرا بيش

اي ونهگخص غناي که شااي مارگالف و منهينيک استفاده شد اي در اين مطالعه از شاخص غناي گونهجهت تعيين غناي گونه
ه ديده ن دو منطقبي دانيي که بر اساس شاخص منهينيک تفاوت چنباشد در حالمارگالف در منطقه قرق باالتر از منطقه تحت چرا مي

 شود.نمي
از  پارکر –رگربوئين، مک اينتاش و واينر، بريل -هاي تنوع گونه اي سيمپسون، شانونصهاي حاصل از شاخمقايسه بين ميانگين

 داري وجود ندارد.معنيدرصد  5در سطح قرق و منطقه تحت چرا تفاوت  نشان داد در منطقه tطريق آزمون 
صالح شاخص ا ،يلسونو -اسميت مطالعه يعني شاخص سيمپسون، کامارگو، شاخص هاي يکنواختي مورداستفاده در اينشاخص

ه به نتايج با توجما ا .ندادمقدار بيشتري را در منطقه تحت چرا نسبت به منطقه قرق نشان د شانون، بريلوئين و مک اينتاش شده ني،
 .آمده است( 2نتايج در جدول ) .وجود نداردر آماري بين دو منطقه از نظداري معنياختالف  tآزمون 
 

 چراتحت و یکنواختیدر منطقه قرق و تنوع های غنا مقایسه شاخصبرای  tحاصل از آزمون نتایج  (:2) جدول

 t عدد آزادي درجه تيمار

 -ns221/0 26 منطقه قرق با تحت چرا

ns :دارمعني تفاوت عدم 
داري را بين اظ آماري تفاوت معنيهاي جزيي در مقدار از لحرغم تفاوتها عليدهد که همه شاخصمينشان ( 2نتايج جدول )

 .دهندنميمنطقه قرق و تحت چرا نشان 
 

 بحث 
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 تغييرات مهار و يبررس ،توارثي ذخاير حفظ آن، تحول سير و کارکرد اکوسيستم، ساختار درك دليل به زيستي تنوع ارزيابي

 گياهي پوشش در دام يچرا اثر در که تغييراتي و ساختار بر دام چراي اثرهاي از آگاهي ت.اس برخوردار زيادي اهميت از محيطي

ياهي مراتع استپي دهنو ساله در تغييرات پوشش گ 30در اين بررسي تأثير قرق  ضروريست. يد،آمي وجود به مربوطه هاياکوسيستم
 منطقه در گياهي وششپ فاکتورهاي مقايسه براي و هاي تنوع زيستي ارزيابي شدشاخصدر بردسير کرمان مورد مطالعه قرار گرفت. 

داري بين اختالف معني درصد نشان داد که 95ها در سطح اطمينان بررسي آماري داده .شداستفاده   تي آزمون از چرا تحت و قرق
اين  مؤثر نبوده است کههاي تنوع زيستي شاخصساله بر روي  30منطقه قرق و تحت چرا نبوده است. اين بدين معني است که قرق 

از داري ا اختالف معنيزير شته( مطابقت دا1991همکاران )و  Noor، (1384)، اکبرزاده (1378)با نتايج ارزاني و همکاران  تحقيق
تشابهي  (1392) رانغالمي و همکاو (1390) خاني و همکارانبا نتايج  ليو بين منطقه قرق و تحت چرا مشاهده نشدنظر آماري 
ساير  تحقيق با تايج اينمقايسه ن است.بين منطقه قرق و تحت چرا مشاهده شده  داري از نظر آماريزيرا اختالف معني نداشته است

تواند يماين امر  باشد که وشش گياهي کل داشتهپتواند نتايج متفاوتي بر روي درصد تاج ت مؤيد اين واقعيت است که قرق ميتحقيقا
-بررسي به جهتو بامچنين تکرار شوند و ه هابرداشت ل ديگر به مدت قرق مربوط باشد. به همين دليل الزم است پس از چندين سا

 و از روند مداوم گاهيآ همچنان و نبوده يکسان مختلف مراتع مناطق در ثيرگذارتأ عوامل پيچيده، مسائل دليل به انجام شده هاي
 .رسدمي نظر به ضروري برداريبهره صحيح اعمال مديريت وريزي برنامه جهت مرتع وضعيت
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Abstract 
 
Grazing of livestock has a direct or indirect effect on the structure and dynamics of vegetation in rangelands. These 

effects can be evaluated by doing exclosure on the rangeland area. In this research, changes in the indices of biodiversity in 
and out of the exclosure have been investigated in Dehno steppe rangelands. For this purpose, systematic random sampling 
was performed on three 150 meter transect lines inside and outside the exclosure. 45 plots were sampled inside and outside 
the exclosure. The results show that Margalef index is higher in the protected area than the grazed area, while there is no 
significant difference between the two regions in the Menhinick index. Comparison of Simpson, Shannon Wiener, Brillouin, 
McIntosh, and Berger- Parker indices showed that there was no significant difference between exclosure and under grazed 
areas at 5% level. Also, there was no significant difference between two regions in evenness indices of Simpson, Camargo, 
Smith and Wilson and Modified Nee. The results showed that the grazing on 30 years not significant effects on the 
percentage of cover. Also, the effects of exclosure in different rangelands is vary and in specific habitat range condition 
affected on the results. These results can be considered in order to understand the changes in vegetation, the interaction of 
ecosystem components in the future management of rangelands and similar areas throughout the country. 
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