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های تنوع و غنای شاخصبر ( Stachys byzantina C. Kochای )سنبله نقره آستانه اثر گونه مهاجم
 هیرکانیای در مراتع گونه

 3اله صفائیانو نصرت 4، مصطفی ترکش3مريم شکری ،2جمشید قربانی ،1*یپرويز غالم

، دانشکده منابع طبيعي، داریگروه مرتع دانشيار -2، دانشکده منابع طبيعي، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبيعي ساری داری،، گروه مرتعدکتری علوم مرتع -1

يار گروه مرتع و دانش -4 دانشکده منابع طبيعي، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبيعي ساری داری،استاد گروه مرتع -3، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبيعي ساری

 آبخيزداری، دانشکده منابع طبيعي، دانشگاه صنعتي اصفهان.

 
 چکیده 

های گونه نماید. حضور کم گياهان مهاجم تأثير کمي بر تنوعداری تنوع جوامع گياهي بومي را تهدید ميگياهان مهاجم به طور معني

یابند. هدف ما در این ای وجود داشته باشد که باالتر از آن تنوع جوامع گيای بومي سریعاً تنزل بومي دارد اما سپس ممکن است آستانه

پوشش  بردارینمونه های تنوع زیستي به طور وسيع در مراتع استان مازندران است.ای بر شاخصتحقيق، ارزیابي اثرات گونه سنبله نقره

ای در های گونه سنبله نقرهپوشش گياهان مرتعي و ویژگي انجام شد. (S. byzantina) ایسنبله نقرهمراتع تحت هجوم گونه گياهي در 

این آستانه اثر  يجهت بررس يمکعب يرخطيو غ يخط ونيرگرس زياز آنال قيتحق نیدر ا گيری شدند.یک متر مربعي نمونه پالت 210

 یتنوع و غنا یهاشاخص يانم یقو يمنف يرخطيرابطه غنتایج نشان داد که  استفاده شد. ایگونه یتنوع و غنا هایگونه بر شاخص

 25ها در صورت پوشش کمتر از شاخص ینآستانه اثر بود. ا یک یانگروجود داشت که نما یابا درصد تاج پوشش سنبله نقره یاگونه

 .گردديم ایتنوع و غنای گونه ييربه شدت افت کرده و منجر به تغ انه،آست ینسطح باالتر از ا اما در مانديثابت م یادرصد سنبله نقره

 ، منطقه هيرکاني.مکعبي، آستانه اکولوژیکي غيرخطي: گياهان مهاجم، ضریب آکائيک، رگرسيون واژگان کلیدی
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 مقدمه

های مختلف محلي و جهاني شده است های مختلف در مقياسهجوم گياهان زیاد شونده و مهاجم امروزه تهدیدی برای اکوسيستم

(Gurevitch et al., 2002 .) شناختي در بومداشته و به عنوان یکي از مهمترین مشکالت  مراتع بر زیانباری تأثيرات این گياهانهجوم

 نشان ها مرتعياکوسيستم در مهاجمزیاد شونده و  گياهان گسترش و حضور (.Muturi et al., 2013)است  اخير مطرح شده هایسال

های مهاجم گونه. (Masters & Sheley, 2001دهد )است که محصوالت و خدمات آن را تحت تأثير قرار مي مدیریتي مشکالت دهنده

 1شونده حضور و چيرگي گياهان زیادای از تخریب مرتع است. ها نشانههای مهم در احيای مراتع هستند. حضور این گونهیکي از چالش

(. این گياهان  ,2001Masters & Sheleyهای اوليه تغيير در ترکيب گياهي بومي و تخریب مراتع است )در سطح مراتع از نشانه 2و مهاجم

گياهان زیاد شونده (. Radosevich et al., 2007) دارند اکوسيستم مختلف اجزای بر را فراواني اثرات و هاو آسيب توسعه یافته سرعت به

های گياهي بومي شده و همچنين فرآیندهای مهاجم از طریق رقابت در سطح و زیر زمين برای دستيابي به منابع جایگزین گونهو 

 Walckدهند )ير قرار ميــهای مواد غذایي تحت تأثهای آشفتگي و تغيير در کارکرد اکوسيستم مانند چرخهاز طریق رژیمرا اکوسيستم 

et al., 1999) . های پوشش گياهي منطقه گردد که این تغييرات توانند باعث تغييرات اساسي در ویژگيوم گياهان مهاجم ميهجهمچنين

 (. Gooden et al., 2009؛ Olsson et al., 2012؛ Grice, 2006ای باشد )های تنوع و غنای گونهتغيير بر شاخص تواند شاملمي

غييرات محيطي گسترش تهای ایجاد شده توسط انسان و یا برخي نتيجه برخي آشفتگيشود که در گياهان مهاجم به گياهاني گفته مي

 Stachys byzantina) یانقره سنبله گونه(. Radosevich et al., 2007کنند )کنند و کاربری فعلي اکوسيستم را با مشکل مواجه ميپيدا مي

C. Koch) نعنا تيره هایجنس از یکي (Lamiaceae )رویشي مختلف طقمنا و هااکوسيستم در تيره این هایجنس برخي غالبيت که است 

زیاد یکي از گياهان  این گونه .است سوزیآتش و مرتعي اراضي کاربری مفرط دام، تغيير چرای مانند یيهاآشفتگي برخي بر دال کشور

و  باالدست راتعم از وسيعي واني داشته و سطحگسترش فرا اخير هایدر سالبنا به مشاهدات و گزارشات موجود، است که  ایشونده

ترکيب و  در ييراتيتغ موجب و (1395الف و ب؛ نظری، 1390قرباني و همکاران، ) داده قرار تهاجم مورد را مازندران یيالقي استان

 .تنوع پوشش گياهي شده است

اعتقاد دارد که ارتباط بين تهاجم گياهان و تنوع زیستي ای و تهاجم دو نظریه وجود دارد. یک نظریه در زمينه رابطه بين تنوع گونه

های به صورت خطي است که افزایش یا کاهش تنوع رابطه مستقيمي با شدت هجوم دارد. نظریه دوم معتقد است که ارتباط بين شاخص
                                                           

1- Increaser Plants 

2- Invasive Plants  
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این آستانه به احتمال زیاد ای وجود دارد که بعد از تنوع زیستي و تهاجم گياهان به صورت غيرخطي است که در این صورت آستانه

 (. Gooden et al., 2009؛ Radford et al., 2005؛ Drinnan, 2005یابند )تنوع و غنای گياهان بومي کاهش مي

از آنجا که شواهد کمي برای تأیيد و رد این فرضيه در دنيا وجود دارد، بنابراین این تحقيق قصد دارد فرضيه فوق را در راستای 

ای مورد بررسي قرار دهد تا اطالعات بيشتری در زمينه این فرضيه منتشر نماید. همچنين زیستي و هجوم گياه سنبله نقره رابطه بين تنوع

منابع  ریزانبرنامه و مدیرانای، راهنمای ارزشمندی برای های تنوع و غنای گونهای بر شاخصبا پي بردن به آستانه اثر گونه سنبله نقره

 گونه و همچنين احيای مراتع منطقه هيرکاني باشد.  مدیریت اینو  کنترل طبيعي جهت

 

 هامواد و روش

 منطقه مورد مطالعه

آمده  1این تحقيق در سرتاسر استان مازندران از شرق تا غرب و شش منطقه انجام گرفت. مشخصات این شش منطقه در جدول 

 است.

 

 مشخصات مناطق مورد مطالعه در استان مازندران -1جدول 

 

 

 

 تعداد پالت ارتفاع از سطح دریا متوسط درجه حرارت ميانگين بارندگي (Eي )یايطول جغراف (Nي )یايعرض جغراف ام منطقهن

 پالت 20 متر 2100 مترميلي 5/12 مترميلي 383 36˚ 35' 10" 53˚ 59' 35" هزار جریب بهشهر

 پالت 60 متر 2300 مترميلي 5/7 مترميلي 375 36˚ 15' 34" 53˚ 43' 22" کياسر ساری

 پالت 30 متر 2090 مترميلي 1/11 مترميلي 500 35˚ 57' 26" 52˚ 56' 17" آباد سوادکوهسرخ

 پالت 20 متر 2100 مترميلي 5/11 مترميلي 383 35˚ 58' 07" 52˚ 49' 07" دراسله سوادکوه

 پالت 60 متر 2300 مترميلي 6/10 مترميلي 350 36˚ 16' 04" 52˚ 12' 17" واز چمستان

 پالت 20 متر 2100 مترميلي 5/12 مترميلي 383 36˚ 23' 32" 51˚ 57' 41" کجور نوشهر
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 گیری پوشش گیاهیروش نمونه

ای له نقرهانتخاب مناطق بر اساس بازدیدهای مکرر صحرایي از مناطق مختلف و بر اساس ميزان حضور و گسترش گونه سنب

(Stachys byzantina .بوده است )ای نه سنبله نقرههای مراتع تحت هجوم گوفقط از دادهای جهت بررسي آستانه اثر گونه سنبله نقره

ياهي در سطح مراتع گهای پوشش ای برای شاخصها استفاده نگردید، چون هدف تعيين آستانههای سایر کاربریاستفاده شد و از داده

های راکم گونهو ت پوشش تاج درصد پارامترهای یک مترمربعيهای پالت از یک هر در لف،و در مراتع مختدر هر منطقه بوده است. 

 100ترانسکت  6تا  2از  از آنجا که هر منطقه دارای مساحت متفاوت بودند، بنابراین با توجه به وسعت هر کاربری گردید. ثبت گياهي 

های یک متر مربعي بصورت سيستماتيک و با متری پالت 100های  يستماتيک استفاده شد. در ترانسکتس -متری بصورت تصادفي

وهش در سرتاسر پالت یک متر مربعي برای کل مناطق و برای این پژ 210متر از یکدیگر مستقر شدند. درمجموع تعداد  10فاصله 

هي این مراتع را به يت جوامع گياغالب (Stachys byzantina)ای الزم به ذکر است که گونه سنبـــله نقـرهاستان مازندران برداشت شد. 

 خود اختصاص داده بود.

 هاتجزيه و تحلیل داده 

های ( با شاخصStachys byzantinaای )برای ارزیابي رابطه ميان درصد تاج پوشش گونه سنبله نقره 3های خطيابتدا رگرسيون

های شد. سپس در صورت وجود رابطه خطي منفي، از مدلکار گرفته های مراتع تحت هجوم گونه فوق بهای از دادهتنوع و غنای گونه

های اثر بالقوه استفاده گردید. یک آستانه بصورت یک ناحيه یا ناپيوستگي برای هر رابطه جهت سنجش وجود آستانه 4غيرخطي مکعبي

یابند. در مرحله داً کاهش ميای شدیهای تنوع و غنای گونهای شاخصتعریف گردید که در آن با افزایش درصد تاج پوشش سنبله نقره

 خطای و AIC ضریب ترین( بهترین مدل تعيين شد. پایينAICهای خطي و مکعبي با استفاده از ضریب آکائيک )بعد با مقایسه مدل

برای  دار غيرخطي بصورت چشمي(. در انتها روابط معنيRadford et al., 2005؛ Drinnan, 2005است ) بهترین مدل از حاکي ماندهباقي

های خطي مستقل در باال و پایين سطح آستانه یافت شده تأیيد گردید. یک ها بررسي شده و از طریق اجرای رگرسيونیافتن آستانه

دار کاهشي را در داری برای مقادیر زیر سطح آستانه یافت شده و رابطه خطي معنيآستانه اثر آشکار و تأیيد گردید که رابطه غير معني

 Goodenای باالی سطح آستانه نشان دهند )ای در صورت افزایش درصد تاج پوشش گونه سنبله نقرهتنوع و غنای گونههای شاخص

2009et al., .) 3.2.3افزار نرم در آماری آناليزهایR  پذیرفت. صورت 
                                                           

3- Linear regression 

4- Non-linear cubic regression 
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 نتايج

را نسبت  ایی گونهغناو  های تنوعهای غير خطي مکعبي، تغييرات شاخصنتایج حاصل از آناليز رگرسيون نشان داد که رگرسيون

مانده( و خطای باقي AICترین ضریب ها )پایين(. رگرسيون غير خطي مکعبي بهترین مدل2دهد )جدول به رگرسيون خطي بهتر نشان مي

 فراهم نموده است. ایی گونهغناو  های تنوعبر شاخص( S. byzantina) ایرا برای بررسي اثر درصد تاج پوشش گونه سنبـــله نقره

ی غناو  های تنوعای و شاخصدار بين درصد تاج پوشش گونه سنبله نقـرهرگرسيون غير خطي مکعبي نشان دهنده رابطه معني

ای را نشان آستانه اثر سنبله نقره ،های فوقای و شاخصاست. همچنين رابطه رگرسيوني بين درصد تاج پوشش گونه سنبله نقره ایگونه

ای تعيين درصد تاج پوشش سنبله نقره 25 ،ایهای تنوع و غنای گونهای برای شاخص(. پتانسيل آستانه اثر سنبله نقره1شکل دهد )مي

 (. 1گردید )شکل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 (S. byzantinaای )مقايسه آنالیزهای رگرسیون خطی و غیر خطی مکعبی جهت بررسی اثر درصد تاج پوشش گونه سنبله نقره -2جدول 
و  AICترين ضريب مانده. مقادير پررنگ شده نشان دهنده پايینو خطای باقی AICای با استفاده از ضريب های تنوع و غنای گونهشاخـصبر 

 مانده بوده که در نهايت حاکی از انتخاب مدل بهتر هستند.خطای باقی
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     نوع مدل

 متغير وابسته    خطي مکعبي

  (2Rضریب تبيين )  252/0 287/0

 

 تعداد گونه
  (Pداری )معني  < 001/0 < 001/0

  ماندهخطای باقي  39/1590 2/1517

  (AICضریب آکائيک )  1004 3/998

  (2Rضریب تبيين )  06/0 12/0

 تنوع سيمپسون
  (Pداری )معني  < 001/0 < 001/0

  ماندهخطای باقي  71/0 65/0

  (AICضریب آکائيک )  -8/572 -9/581

  (2Rضریب تبيين )  16/0 21/0

 وینر -تنوع شانون
  (Pداری )معني  < 001/0 < 001/0

  ماندهخطای باقي  43/23 2/22

  (AICضریب آکائيک )  5/143 6/135

  (2Rضریب تبيين )  17/0 21/0

 غنای مارگالف
  (Pداری )معني  < 001/0 < 001/0

  ماندهخطای باقي  01/68 56/64

  (AICضریب آکائيک )  8/360 2/354

   (2Rضریب تبيين )  016/0 072/0

 

  (Pداری )معني  07/0 002/0 غنای منهينيک

  ماندهخطای باقي  04/15 18/14

  (AICضریب آکائيک )  02/53 01/45
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های تعداد گونه )الف(، تنوع ( و مقادير شاخصSt.byای )رابطه رگرسیون غیر خطی مکعبی بین درصد تاج پوشش سنبله نقره -1شکل 

 وينر )ج( و غنای منهنیک )د( و غنای مارگالف )ه( -سیمپسون )ب(، تنوع شانون

 گیریبحث و نتیجه

های تنوع و غنای ای و شاخصنتایج حاصل از تحقيق به روشني رابطه منفي قوی را ميان درصد تاج پوشش گونه سنبله نقــره

ای بر مراتع مورد مطالعه باشد. با افزایش پوشش سنبله هجوم گونه سنبله نقرهتواند مهر تأیيدی بر اثر دهد که این ميای نشــان ميگونه

ای بر ای در زمينه آستانه اثر سنبله نقرهای افت چشمگيری داشته است. تاکنون مطالعههای تنوع و غنای گونهای، مقادیر شاخصنقره

آستانه اثرات چند گونه مهاجم دیگر بر پوشش گياهي در  های تنوع زیستي انجام نشده است و فقط چندین مطالعه در زمينهشاخص

های مورد مطالعه درختي ( که همه گونهGooden et al., 2009؛ Radford et al., 2005؛ Drinnan, 2005سایر نقاط دنيا انجام شده است )

انجام نشده است اما برخي تحقيقات حاکي از ای ای بر پوشش گياهي مطالعهای بودند. هرچند در زمينه آستانه اثر سنبله نقرهو درختچه

نظری، الف و ب؛  1390قرباني و همکاران، های خزری کشور بوده است )اثر منفي تهاجم این گونه بر پوشش گياهي در اکوسيستم

1395 .) 

 25و این تغيير تا  ای را تحت تأثير قرار داده استهای تنوع و غنای گونهداری شاخصای به طور معنيهجوم گونه سنبله نقره

ای، حداکثر درصد تاج پوشش سنبله نقره 25ای شدت بيشتری داشته است و یا به عبارت دیگر در آستانه درصد تاج پوشش سنبله نقره

گيری کرد که سنبله توان این چنين نتيجـههای پوشش گياهي به گونه مذکور است. در واقع ميهای بومي و شاخصسطح تحمل گونه

( و توليد بذور و در نتيجه بانک بذر Grice, 2006های راست و افشان )ای زیرزميني مانند ریشهی به وسيله رقابت از طریق اندامانقره

تواند به عنوان هشدار دهنده تغييرات جامعه ( باعث کاهش رشد و بقای گياهان بومي شده است. آستانه اثر تهاجم ميCox, 2008زیاد )

ای و در نهاین از بين رفتن گياهان بومي و ارزشمند منطقه در آینده باشد. در حالي که پوشش گونه سنبله نقرهگياهي در اثر هجوم 

ای فراهم آورند. توانند تهاجم این گونه را محدود کرده و فرصت حضور کمي برای سنبله نقرهگياهي مراتع قرق و دست نخورده مي

سوزی و چرای دام های محيطي مانند تغيير کاربری اراضي، آتشای در نتيجه آشفتگيافزایش تراکم و درصد تاج پوشش سنبله نقره

ای و همچنين توليد علوفه از طریق اشغال بيشتر منابع غذایي و تسهيل یافته و توان این گونه را برای محدود کردن تنوع و غني گونه

 (.Stock, 2005دهند )آشيان اکولوژیک، افزایش مي
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های طبيعي وسيعي که تحت هجوم این گونه است ای به وسيله عمليات مختلف با توجه به عرصهامل گونه سنبله نقرهاز بين بردن ک

دهد که با حفظ درصد تاج پوشش سنبله رسد. نتایج ما در مورد آستانه اثر این گونه نشان ميای نزدیک امری بعيد به نظر ميدر آینده

شوند های پوشش گياهي در مقياس گسترده حفظ مياختيار سایر گياهان قرار گرفته و شاخص درصد منابع کافي در 15ای تا نقره

(Huggett, 2005از آنجا که در این تحقيق آستانه اثر نمایانگر پاسخ جوامع گياهي به تهاجم است بنابراین این آستانه .) ها تنها منحصر

توان برای احيا و استقرار مجدد جوامع بومي چقدر ها به کار گرفته شود و حتي نميتواند برای سایر گونهبه این گونه بوده و لزوماً نمي

ای توان گفت که با آگاهي از آستانه اثر سنبله نقره(. در نهایت ميMason & French, 2007از تاج پوشش این گونه باید کاهش یابد )

ها به عنوان رویکرد مؤثر و کارآمد در برای تأیيد کاربرد آستانههایي مدیریتي مناسبي برداشت. ای گامجهت حفاظت از تنوع گونه

 جهت حفاظت از مراتع مورد هجوم، نياز به تحقيقات بيشتری در این زمينه است. 
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Abstract 

Alien plant invaders significantly threaten native community diversity. Where low abundance of an 

invader have little impact on native species diversity, then a threshold level may exist, above which native 

communities rapidly decline. Our aim was to assess the broadscale effects of an alien Stachys byzantina 

on diversity indices in rangelands of Mazandaran province. Vegetation sampling was carried out in 

invader rangelands. The vegetation and some characteristics of Stachys byzantina were sampled in 210 

quadrates along transects. In this research was used linear and non-linear cubic regression analyses to 

Impact threshold for an alien plant invader Stachys byzantina C. Koch on diversity and richness indices. 

There was a strong negative non-linear relationship between species richness and diversity, functional 

group and forage biomass with Stachys byzantina cover, indicative of an impact threshold. Species 

richness and diversity, functional group and forage biomass remained stable below 25% Stachys 

byzantina cover, but declined rapidly above this threshold level, leading to richness and diversity change. 

Keywords: Invasive plants, Akaike information criterion (AIC), Non-linear cubic regression, 

Ecological threshold, Hyrcanian area. 
 

 

 

 

 


