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 چکیده

قه همچنین توانایی آن منط پایداری اکوسیستم وست که نشانگر اطبیعی به این دلیل حائز اهمیت  مراتع درتنوع گیاهی موجود 

سه شدت چرایی در مراتع  تأثیر تحتمیزان تنوع گیاهی . بررسی مورد نظر در زمینه است گیاهان ازبرای استقرار تعداد بسیاری 

 رسه شدت چرایی به روش تصادفی سه پالت ویتاک در هرکه  باشدمی 1395ور روستای رباط قره بیل در تیر ماه مجا

اصل از نتایج ح .واینر و سیمپسون استفاده گردید -شانون هایشاخص ازبه منظور بررسی تنوع گیاهی  مستقر شد. شدهاصالح

شانون و سیمپسون نشان دهنده  تنوع هایشاخصچرایی را نشان داد و هم چنین  هایشدتدار بین تجزیه واریانس تفاوت معنی

ن هستند که شدت چرای سبک دارای تنوع بیشتری نسبت به چرای متوسط و همچنین چرای متوسط از تنوع بیشتری نسبت به آ

 .دهدمیقرار  تأثیر تحترا  ایگونهنتایج حاکی از آن است که شدت چرا میزان تنوع چرای شدید برخوردار است و 

 .قره بیلرباط  نوع و یکنواختی،ت ،چرا هایشدت کلمات کلیدی:

 

 مقدمه

مهم در تعیین  هایشاخصزیست محیطی به عنوان یکی از  هایارزیابی ومطالعات پوشش تنوع گیاهی به طور وسیع در 

چنین داشتن تنوع باال در یک اکوسیستم نشانگر هم ؛گیردمینقش مدیریتی و بررسی وضعیت اکوسیستم مورد استفاده قرار 

شناسی طبق گیاهی در علم جامعهنوع تعریف ت. باشدمینار یکدیگر کمختلف گیاهی در  هایگونهتوانایی باالی منطقه برای حفظ 

. باشدمیتنوع بسیار مشکل  یکلمهتعریف  ؛کندمیتاکید  ؛تنوع داشته است مفاهیم برکه مرور کاملی  ،(1988) 1ننظر ماگیورا
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گیاهی در یک قاب، یک منطقه و یا جامعه گیاهی است که اغلب معادل تنوع  هایگونهبه معنی شمارشی از تعداد  ایگونهغنای 

 .شودمیفرض 

 وبی، تفاوت در اشکال رویشی سچرایی، تنوع گیاهی، فراوانی ن هایسیستمگذاری، شدت دام دام، چرای دراثر نقش مدیریت 

ت گیاهی اطالعا ارزیابی با .(Karen et al, 2004) دکنمی پیدا نمود اکوسیستم عملکرد وجوامع مرتعی  پایداری بر آن اثر

منابع طبیعی، حفظ تنوع گیاهی  مدیریت اهداف از. یکی (1388، مصداقی) دبینی نموپیش نیزرا  آینده درروند تغییرات  توانمی

 ؛گردندبرخوردار  تغییرات برابر دراکولوژیکی بیشتری  پایداری و حاصلخیزی از هارویشگاهبه شکلی که  بوده هااکوسیستم در

 تولید، آن فواید ای،و زوال گونه کاهش با رابطه دربوده که  جوامع اکولوژی در اساسی و مهم موضوعات ازتنوع گیاهی یکی  لذا

 ،(2007) 1زاسدات(. 1388 ،اجتهادی و همکاران) دکنعمل می بیگانه وبومی  هایگونه ازغنی  زارهایعلف حفظ و اکوسیستم در

مراتع مناطق  اکوسیستم برعوامل موثر  ترینمهمزنده همچون چرا از  هایاسترسغیرزنده،  هایاسترس برعالوه  ؛کندمیبیان 

 نادر هایگونهزیرا به  ؛حیت داردارج هاشاخصتنوع، شاخص شانون بر دیگر  هایشاخصو نیمه خشک است. از بین خشک 

 ،مصداقی) دکن ارزیابی نادر هایگونهت حفاظت را بر حسب اثرا تواندمی بهترحساس بوده و  کلید ومرجع  مناطق در موجود

شده اشاره کرد که پالت ویتاکر اصالح توانمیشده با پالت اصلی ویتاکر ت ویتاکر اصالحانجام شده بین پال یمقایسهدر  (.1379

موجود در منطقه بررسی عواملی که تنوع گیاهان (. 1388 و همکاران، آرخی) ددهمیرگرسیونی بهتری را نشان  هایرابطهغنا و 

چشمگیر  کاهش ازتوان با کنترل عوامل شناسایی شده، میکه  باشدمیجهت حائز اهمیت  آن ازدهد می قرار تأثیر تحترا 

چرایی از قبیل چرای  هایبرنامهالبته این کار برای عواملی همچون چرای دام از طریق استفاده از  ؛گیاهان منطقه جلوگیری کرد

مختلف  هایشدتتحقیق بررسی اثر  این ازهدف  تاخیری انجام پذیر است. -تناوبی یا چرای استراحتی -تناوبی، چرای تاخیری

 .باشدمیتنوع مراتع حاشیه روستای رباط قره بیل  هایشاخص بر (سبکشدید، متوسط، ) اچر

 

 هاروش مواد و

 مطالعهمعرفی منطقه مورد 

 متر 1410ریا دو متوسط ارتفاع از بوده  E ʺ45´19˚56و  Nʺ09´21˚37با مختصات جغرافیایی  رباط قره بیلروستای 

تفاده از منطقه با اس میلی متر و بافت خاک لومی، لومی سیلتی و لومی شنی بوده و اقلیم این 7/283دارای متوسط بارندگی 

 .یعی گرمه(ه منابع طب)اقتباس شده از ادار است سرداقلیم نمای آمبرژه نیمه خشک  و براساسنمای دومارتن نیمه خشک اقلیم
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ه پالت ت چرایی سو در هر شدچرایی مختلف براساس میزان فاصله از روستا انتخاب  هایشدتمورد نظر دارای  هایسایت

 شد. انجام 1395نمونه گیری در تیرماه سال  .مستقر شدویتاکر 

متر توسط پیکه  20×50اصالح شده بدین شکل است که در ابتدا یک مستطیل به ابعاد روش نمونه گیری در پالت ویتاکر 

 1000ات دو گوشه از کوادر و درمتر  20×5. سپس در قسمت مرکزی آن یک زیرکوادرات گردیدفلزی و طناب مستقر 

 کوادراتر یک زیر . در نهایت کوادرات یک مترمربعی مستقر شده که بدین منظوشدمستقر  5×2مربعی، دو زیر کوادرات متر

ترمربعی قسمتی از م 1/0ستقر و زیرکوادرات م یمترمربع 1000در پیرامون کوادرات  یستماتیکطور سبه  یدر فواصل 2×5/0

ز یک ن منظور اروع کرده بدیگیری در این قاب ابتدا از کوادرات یک مترمربعی ش. برای اندازهشودمی را شامل یمترمربع 1پالت 

ه واصل مشخص شدفهای یک مترمربعی به طور سیستماتیک در کوادرات ساعت زیر یهاعقربهگوشه از کوادرات و در جهت 

 شد.ادداشت جدید در فرم مربوطه ی یاگونهها فقط حضور . بدین ترتیب در این زیر کوادراتاندگرفتهقرار 

 جزیه وآنالیز و ت اینر و سیمپسون در این بررسی مورد استفاده قرار گرفت.و -شاخص شانون ،تنوع هایشاخصاز میان 

  شد. انجام R رتوسط نرم افزا هادادهتحلیل 

 نتایج

، 1 شکلنتایج مورد نظر در  ؛گیاهان یادداشت شدهای یک متر مربعی فرم رویشی در زیر کوادرات هادادهدر قسمت برداشت 

 است.  آمده
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PF*:  ،فورب چند سالهSH: ایهابوته ،Af:  ،فورب یکسالهPG:  ،گراس چندسالهAG: گراس یکساله 

 فرم رویشی گیاهان در سه شدت چرایی مختلف -1 شکل

 ست که در شدتتوسط، سبک بدین صورت ام ،رویشی مختلف در سه شدت چرایی شدید هایفرممیزان حضور گیاهان با 

در . داردسهم را  ترینکم ددرص 4های یک ساله با بیشترین سهم را داشته و گراس درصد 52با  ایهابوتهمیزان  ،چرایی شدید

ر د. دانبرگرفته درگیاهان را  درصد از 5چندساله  های یکساله وو گراس درصد 41های چندساله فورب ،شدت چرایی متوسط

 .اندبودهاز گیاهان  درصد 3های چندساله و گراس درصد 46های چندساله شدت چرای سبک، فورب

تعداد  بین (هاداده و مستقل بودن هاواریانس، برابری هادادهبا برقرار بودن شرط نرمال بودن ) نتایج حاصل از تجزیه واریانس

 د. داری وجود دارانتخاب شده اختالف معنی هایسایتکه بین  باشدمیگیاهی ثبت شده در هر شدت چرایی بیانگر این  هایگونه

 

 مختلف چرایی هایشدتتجزیه واریانس  -1جدول 
 

تنوع و یکنواختی محاسبه شده دارای روندی مشابه بین تیمارهای چرایی داشته و چرای سبک دارای باالترین  هایشاخص

ی این است که چرای متوسط دهندهتغییرات یکنواختی در سه شدت چرایی نشان ،3در شکل  (.2 شکل) استمیزان تنوع 

 باالترین میزان یکنواختی را داشته است.
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 تنوع سه شدت چرایی هایشاخص -2 شکل
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 شاخص یکنواختی در سه شدت چرایی -3 شکل

 

 نتیجه گیری بحث و

 درصد وکاهش یافته  ایبوتهتر شده سهم گیاهان است که هر چه شدت چرا کم این بیانگر ،1به دست آمده در شکل نتایج 

نسبت به سایر  ایبوتهکه گیاهان  باشدمیروند نزولی داشته است که موید این نکته  درصد 21درصد به  52از  هاآنحضور 

بک دارای در چرای س تر بوده وی چند ساله در واکنش به چرا حساسهافورب رویشی مقاومت باالیی به چرا دارند. هایفرم

 له اعم ازاهان یکسادرصد حضور این گیاهان کاهش یافته است. گی ،شدت چرا افزایش یافته مقدار هر و استباالترین درصد 

 یگیرنهزمان نمو که در به این دلیل باشد تواندمی، درصد حضورشان کاهش یافته که با زیاد شدن شدت چرا گراس وفورب 

ز تعداد دت چرا، اکم شدن ش اهای چندساله باند. گراسرساندهتیرماه(، بسیاری از گیاهان یکساله دوره رشد خود را به اتمام )

 های چندساله اشاره کرد.ها نسبت به فوربآنبه خوشخوراکی کم  توانمیکاسته شده است که  هاآن

 سبک ر شدت چرایدبیشترین تنوع را  ؛نشان داده شد ،2 شکلتنوع محاسبه شده همان طور که در  هایشاخصدر مورد 

یشترین بکنواختی، یست آمده از دنتایج به  منطقه اثر منفی گذاشته است. ایگونهاثر چرا بر تنوع  دهدمیداریم که این امر نشان 

. ستاقه نداشته ی بر یکنواختی منطچندان تأثیرکه چرا  باشدمیکه این نکته بیانگر این  دهدمینشان چرای متوسط  را در میزان

نوع دید( از میزان تکه در مناطق بحرانی )چرای ش دریافتند خبرک ملی در بررسی خود در پار ،(1390) نهمکارا فاریابی و

ا، غن هایشاخصایسه مق عنوان با در بررسی ،(1392) یمیرزای همچنین محبی و ؛شودمیگیاهی به دلیل چرای مفرط کاسته 

 هاییتساشتر از قرق شده بی هایسایتدر  ایگونهز به این نتیجه رسیده بودند که تنوع یآباد نیکنواختی و تنوع در مراتع علی

قرار  أثیرت تحتهی یک منطقه را تنوع گیا تواندمیکه میزان شدت چرا  کندمینتیجه کلی این تحقیق بیان . باشدمیقرق نشده 

 گیاهی کمک کرد. هایگونهبه حفظ تنوع  توانمیرعایت تعادل دام و ظرفیت مراتع  بادهد و 
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Abstract 

Plant species diversity is an important index that indicates ecosystem stability and its readiness for plant 

establishment. Plant species diversity was measured in a gradient of livestock utilization in Robat Gharabil 

Rangelands, during July 2017. Three macroplots (10*10m) were randomely established, then 10 small plots 

(1*1 m) were established within each macroplot. Shannon-Weiner and Simpson indices were used for 

investigation of biodiversity. The result indicated a significant effects of grazing intensity on the biodiversity 

indices. Highest species diversity was found under the light grazing and the least amount was found under 

the intense grazing site.  

Keyword: intensity of grazing, Diversity and Evenness, Robat gharabil. 
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