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 چکيده

-های مرتعی مستلزم داشتن اطالعات کافی از ميزان شدت چرا و تأثير آن بر ويژگیاعمال مديريت صحيح و کارآمد اکوسيستم

رای متوسط و چرای های گياهی موجود در مراتع است. اين مطالعه به منظور مقايسه سه نوع مديريت قرق، چهای مختلف گونه

تصادفی در هر رويشگاه چرايی انجام شد. در هر   -برداری به روش سيستماتيکنمونهشديد در مرتع قشالقی چقاکدو انجام شد. 

 12پالت يک متر مربعی با فاصله  12طور تصادفی مستقر و در طول هر ترانسکت، متری به 122رويشگاه چرايی سه ترانسکت 

-ایبرگان و بوتههای رويشی )گندميان، پهنهای مورد بررسی شامل توليد، درصد پوشش، فرمويژگی شدند. متر از هم قرار داده

 Iها )کالس خوراکی گونهها(، خوشها و کريپتوفيتها، تروفيتکريپتوفيتها، همیهای زيستی )کاموفيتها(، شکل

  -های غنا )مارگالف و منهنيک( و تنوع )شانوناخصخوراک((، ش)غيرخوش III)مطلوب( و کالس  II)خوشخوراک(، کالس 

های تنوع و های ترکيب گياهی و شاخصی ويژگیانجام شد. مقايسه SPSS20هادر محيط وينر و سيمپسون( بود. تجزيه داده

های ی شاخصهای چرايی مختلف توسط آزمون دانکن صورت پذيرفت. نتايج حاصل از محاسبههای با شدتغنا بين رويشگاه

ها در رويشگاه قرق بيشترين مقدار و در رويشگاه با چرای شديد کمترين مقدار تنوع و غنا نشان داد که مقدار عددی اين شاخص

دار بودن اختالف بين اين سه رويشگاه را از لحاظ تفاوت در ميزان تنوع در سطح آماری را دارد. آزمون آماری دانکن نيز معنی

، گندميان Iها، گياهان کالس ها و کريپتوفيتکريپتوفيتهای رويشگاه قرق شامل؛ همیويژگی يک درصد به اثبات رساند.

های رويشگاه بود و ويژگی IIهای رويشگاه چرای متوسط شامل؛ وفور گياهان کالس ها است. همچنين ويژگیچندساله و فورب

بود. به طور کلی چرای شديد دام باعث  IIIياهان کالس ها و گایها، بوتهساله، تروفيتچرای شديد نيز شامل؛ گندميان يک

 طلبد.بنابراين به دليل تأثير منفی بر پايداری اکوسيستم، توجه مديران مرتع را می ؛ای شده استکاهش غنا و تنوع گونه
 

 خوراکی، قرق: چرای شديد، چرای متوسط، خوشهای کليدیواژه
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 مقدمه

عنوان يکی از محيطی بههای زيستعات پوشش گياهی و ارزيابیای به طور وسيع در مطالتنوع گونه

ای، فراوانی نسبی، های چرايی، تنوع گونهگذاری، سيستمهای مديريت در چرای دام، شدت دامشاخص

کند تفاوت در اشکال رويشی و اثر آن بر پايداری جوامع مرتعی و عملکرد اکوسيستم نمود پيدا می

 Manierپذيرد )ای از چرای دام تأثير می(. ترکيب گياهی، غنا و تنوع گونه1361)تيمورزاده و همکاران، 

and Hobbs, 2007). ای يکی از اهداف اصلی حفاظت بيولوژيکی است. از اين رو، کمّی کردن تنوع گونه

است. يکی از گيری تنوع گياهی صورت گرفتههای اندازههای زيادی در خصوص کمّی کردن و روشپژوهش

 .( et al., 2011O’Connorهای تنوع است )ای، شاخصگيری تنوع گونهيکردهای مهم برای اندازهرو

بخشد و تجزيه و تحليل تنوع جوامع گياهی درک و آگاهی از پايداری و ثبات اکوسيستم را بهبود می

 (.1336 آيد )آذرنيوند و زارع چاهوکی،شمار میراهنمای خوبی برای راهبردهای مديريت پايدار به

های مناطق خشک و نيمه خشک روند های مرتعی و چراگاههای اخير بسياری از اکوسيستمدر طول دهه

خوراک و چندساله ای، خوشهای گياهی علوفهاند، به طوری که گونهقهقرا در پوشش گياهی را تجربه کرده

 ,Yeo, 2005; Anderson and Holtاند )خوراک جايگزين شدههای مهاجم، چوبی و غير خوشبا گونه

(.چرای مفرط توسط حيوانات چراکننده مانند چهارپايان اهلی، به عنوان يکی از عوامل اصلی در 1981

 (.Podwojewski et al., 2002; Manzano et al., 2000ايجاد اين تغييرات شناخته شده است )

برای يک يا چند سال متوالی که با  قرق عبارت است از جلوگيری از ورود دام به تمام يا قسمتی از مرتع

شود. اين اهداف عبارتند از: ارزيابی تغييرات دراز مدت پوشش گياهی بدون حضور اهداف مختلفی انجام می

های تازه روييده از ها و پايهدام، ارزيابی تأثير چرای دام، تقويت پوشش گياهی و دادن فرصت کافی به نهال

(. قرق باعث افزايش 1336حی انجام شده است )آذرنيوند و زارع چاهوکی، بذر در مناطقی که عمليات اصال

 ,Yong-; Zhong et al., 2005; Shifang and Changgui) پوشش تاجی گياهی و تراکم الشبرگ

؛ 1335زاده، ؛ حسين1335ای و مرغوب )آقاجانلو و موسوی، های علوفه(، افزايش تراکم گونه;2008

Kraaij and Milton, 2006 ،)ای )افزايش تنوع گونهMengistu et al., 2005; Angassa and Oba, 

(، 1335برگان علفی چندساله )ميرزاعلی و همکاران، ای به پهن( تغيير فرم رويشی گياهان از بوته2010

شود. ها، به صورت تغييراتی در ترکيب گياهان نمايان میتغييرات پوشش گياهی به واسطه چرای مفرط دام

ساله نسبت به گياهان چندساله و افزايش وه بر اين برخی از اين تغييرات به صورت افزايش گياهان يکعال

 ,.Hickman et al؛ 1339؛ شکری و همکاران، 1326ها )مصداقی، کريپتوفيتها نسبت به همیتروفيت

2004; Pueyo et al., 2006و بالشتکی  (، کاهش گياهان خوشخوراک و افزايش گياهان خاردار، سمی

؛ فخمی ابرقويی و همکاران، 1339زاده و همکاران، ؛ حسين1329پور، ؛ بدری1335)کهندل و همکاران، 

 ;Hoshino et al., 2009؛ 1336؛ حيدريان آقاخانی و همکاران، 1333؛ اسديان و همکاران، 1333

Ruthven, 2007اند.( گزارش شده 

-های خوشرويه باعث از بين رفتن گونهدهدکه چرای بی( نشان می1323) داغی و جليلیمطالعات قره
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در  IIهای کالس شده است، در حالی که گونهIIهای چند ساله کالس ( و کاهش گونهIخوراک )کالس 

چنين نيز فراهم شده است. هم Iهای کالس اراضی قرق به مقدار زيادی افزايش يافته و تجديد حيات گونه

دار در درصد تاج پوشش ( بيان شد که قرق باعث افزايش معنی1362اران، در پژوهشی )ساالريان و همک

 Festucaو  Agropyron intermedium ،A. trichophorumهای مرغوب مرتعی مثل برخی گونه

ovina ها، گندميان، کريپتوفيتداری افزايش درصد تاج پوششهمیطور معنیگرديد. حذف چرای دام نيز به

( 1362ياهان چندساله را در پی داشت. تحقيقی ديگر )حيدری و سعيدی گراغانی، برگان علفی و گپهن

ها در اثر افزايش فشار چرا است. نتايج ایهای فورب و گراس و افزايش بوتهبيانگر کاهش تنوع و غنای گونه

ای هدهد که افزايش شدت چرا، موجب کاهش شاخص( نشان می1363ای نيز )طاطيان و همکاران، مطالعه

های گراس کاهش يافته چنين تحت تأثير افزايش شدت چرا، گونهاست. هموضعيت پوشش گياهی گرديده

ها نيز بر حسب ایهای علفی پهن برگ در چرای متوسط پوشش بيشتری داشته و بوتهدر حالی که گونه

های ز در بررسی( نيAngassa and Oba, 2010اند. انگاسا و اوبا )خوراکی واکنش متفاوتی داشتهخوش

 39ای تحت تأثير اجرای قرق افزايش يافته و خود به اين نتيجه رسيدند که توده گياهی، تنوع و غنای گونه

دهند. در پژوهش های مهاجم و چوبی تشکيل میدرصد از ترکيب گياهی در منطقه بدون قرق را گونه

ند که مديريت پوشش گياهی با تأثير ( نشان دادJacquemyn et al., 2011ديگری جاکومين و همکاران )

et al.,  Su) سو و همکارانای نقش اساسی دارد. همچنين بر بانک بذر خاک در افزايش سريع تنوع گونه

 با افزايش طول مدت چرا )ده سال( درصد تاج پوشش گياهان چوبی که  بيان کردنددر پژوهشی ( 2015

U. pumila يابد.تا سه برابر افزايش می 

قرق با افزايش ميزان ( به اين نتيجه رسيدند که Wang et al., 2016) وانگ و همکارانای ديگر العهدر مط

زيتوده، مواد آلی خاک را افزايش و از اين طريق بر بهبود وضعيت پوشش گياهی اثر گذاشته و تنوع را 

دند که اگرچه قرق در ( نيز در تحقيق خود نشان داTang et al., 2016تانگ و همکاران )دهد.افزايش می

بازسازی تخريب مرتع مؤثر بوده است اما مديريت چرای فصلی )کنترل ميزان چرا( بر روی افزايش تنوع 

 تری دارد.گياهی اثر بهتر و اقتصادی

-های بالقوه مرتع بودهنمای توانمندیقرق در صورت انتخاب مکان مناسب و مديريت صحيح، کانون تمام

ررسی روند تغييرات پوشش گياهی و ارزيابی توان احياء مراتع مجاور مورد استفاده قرار تواند در باست و می

ای به طور وسيع در (. از تنوع و غنای گونه1336؛ آذرنيوند و چاهوکی، 1335گيرد )اکبرزاده و همکاران، 

تعيين وضعيت های مهم در های مديريتی به عنوان يکی از شاخصمطالعات پوشش گياهی و ارزيابی برنامه

های شود، از اين رو، در اين پژوهش تغييرات تنوع و غنای فرمها و نوع مديريت استفاده میاکوسيستم

ترين عوامل های گياهی در سه رويشگاه قرق، چرای متوسط و چرای شديد بررسی و مهمرويشی گونه

 تأثيرگذار در تغييرات آن شناسايی شد.
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 هامواد و روش

کيلومتری جنوب شرقی  32هکتار، در  5222مرتع قشالقی چقاکدو، با مساحتی حدود العه: منطقه مورد مط

تا  19°13ˊ31ˊˊ ذهاب در استان کرمانشاه قرار گرفته است. اين مرتع بين طول جغرافيايیشهرستان سرپل

سط (. متو1است )شکلواقع شده 31 ° 2 ˊ13 ˊˊتا  31 °13 ˊ31 ˊˊو عرض جغرافيايی  19 ° 2ˊ 23 ˊˊ

ترين ماه سال متر است. حداکثر دما در گرم 522درصد، متوسط ارتفاع از سطح دريا  12شيب منطقه 

گراد با اقليمی درجه سانتی -3گراد و حداقل آن در سردترين ماه سال )بهمن( درجه سانتی 36)مرداد( 

متر بوده ميلی 122ميزان متوسط بارندگی منطقه (. 1362نيمه خشک گرم است )طرح مرتعداری چقاکدو، 

گراد درجه سانتی2/12که بيشتر ريزش در فصل زمستان و به شکل باران است. ميزان دمای متوسط ساالنه 

های گياهی غالب اين منطقه گونهای است. های آمبرژه و دومارتن مديترانهاست. اقليم منطقه بر اساس روش

 رود، شمار میکه بخشی از ناحيه رويشی زاگرس به

 
 موقعيت منطقه مورد مطالعه به ترتيب در ايران، استان کرمانشاه و مرتع چقاکدو -1کلش

، Bromus tomentellus ،Agropyron intermedium ،Astragalus gossypinus ،Festuca ovinaاند از: عبارت

Medicago sativa  ،Onobry chisaltissima. 
مناطق مشابه از  1:52222ای توپوگرافی منطقه با مقياس هابتدا بر روی نقشهدر اين تحقيق  روش تحقيق:

نظر شرايط محيطی )زمين شناسی و توپوگرافی( مشخص و سپس محدوده مناطق مختلف اثر دام شامل 

يک منطقه قرق، يک ناحيه تحت چرای سنگين و بخش تحت چرای متوسط دام، با توجه به بازديدهای 

سال بوده که چرا در آن  12شده به مدت ی قرقيک محدوده ميدانی تعيين گرديد. رويشگاه قرق شامل

اند. های دسترسی قرار داشتهو راه ممنوع است. رويشگاه چرای شديد در مناطق نزديک آغل، آبشخورها

برداری از هر رويشگاه دارای چرای متوسط نيز در محدوده متوسطی از منابع فوق قرار دارد. برای نمونه

های آن منطقه هکتار، که نمايانگر ويژگی 3عنوان معرف در هر منطقه به وسعت قطه بهن 3رويشگاه چرايی، 

 (. 1331بود، در نظر گرفته شد )مصداقی، 

برداری به روش سطح حداقل و تعداد گيری اطالعات پوشش گياهی، سطح مناسب پالت نمونهجهت اندازه

وشش گياهی به روش آماری تعيين شد. سپس در هر برداری اوليه با توجه به تغييرات پپالت بعد از نمونه

پالت  12متری انجام گرفت. در طول هر ترانسکت  122ترانسکت  3برداری )رويشگاه( در طول نمونه ،واحد
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متری از هم قرار داده شدند. در هر پالت درصد تاج پوشش بدون  12با ابعاد يک متر مربعی و در فاصله 

فرم زيستی هر  خوراکی، فرم رويشی وع و توزين بدون تفکيک گونه، خوشتفکيک گونه، توليد به روش قط

ها يادداشت شد. برای بررسی و های گياهی موجود، درصد و تعداد پايه آنگونه، نوع گونه و تعداد گونه

واينر و  -های مختلف چرايی از دو شاخص سيمپسون و شانونای در شدتارزيابی تنوع و غنای گونه

های تنوع و غنا از ای مارگالف و منهنيک استفاده شد. در آناليز آماری برای ارزيابی شاخصهای غنشاخص

واينر، غنای مارگالف و منهنيک  -های تنوع سيمپسون و شانوناستفاده گرديد و شاخص PASTنرم افزار 

بديل شدند های پوشش گياهی به واسطه عدم تبعيت از توزيع نرمال، قبل از آناليز تمحاسبه شد. داده

(Log(x+1))و  1ها در سه رويشگاه مختلف چرايی با استفاده از تجزيه واريانس يک طرفه. مقايسه ويژگی

 انجام گرفت. SPSS20های آماری در نرم افزار آزمون دانکن انجام گرفت. تجزيه و تحليل

 

 نتايج

شديد شناسايی گرديد که گونه گياهی در سه رويشگاه قرق، چرای متوسط و چرای  51طورکلی،  به    

گونه و در منطقه با چرای  21گونه، در منطقه با چرای متوسط  33تيره بودند. در منطقه قرق  6متعلق به 

 گونه مشاهده شد. با توجه به نتايج تجزيه واريانس يک طرفه: 22شديد 

، چرای متوسط و داری بين قرقدرصد اختالف معنی 66الف( از نظر درصد پوشش گياهی با سطح اطمينان 

 (. =11/19F=،222/2Pچرای شديد وجود داشت )

 (.=235/2F= ،92/2Pهای مختلف چرايی مشاهده نشد )داری در توليد رويشگاهب( اما اختالف معنی

های رويشی بررسی شده در تيمارهای مختلف، متفاوت است. بر اساس نتايج به دست آمده، پ( سهم فرم 

های زيستی غالب در منطقه چرای سنگين مشخص شد و ها(، به عنوان فرمساله )تروفيتگندميان يک

سهم قابل توجهی از ترکيب گياهی منطقه با چرای شديد را به خود اختصاص دادند.در حالی که در 

 Hordeum و Festuca ovina ،Agropyron intermediumرويشگاه قرق گندميان چندساله مانند 

bulbusum داری نسبت به دو طور معنیيب گياهی را به خود اختصاص داده و بهسهم بيشتری از ترک

-برگان )فوربهای رويشی نشان داد که بيشترين درصد فراوانی پهناند. بررسی فرمتيمار ديگر افزايش يافته

های چرای متوسط و کمترين درصد پوشش های بعدی در رويشگاهها( مربوط به رويشگاه قرق و در رده

داری از اين نظر ر رويشگاه چرای شديد وجود داشت و اين سه رويشگاه دارای اختالف معنیها دفورب

 252/6F=  ،223/2( و چرای متوسط و چرای شديد )=391/3F=  ،213/2Pبودند. قرق و چرای متوسط )

P=.) 

های ونههای مورد مطالعه حکايت از آن دارد که گخوراکی گونههای کالس خوشت( نتايج حاصل از داده

و چرای  13/2، چرای متوسط= 13/2داری هستند )قرق= در هر سه رويشگاه دارای اختالف معنی Iکالس 

داری وجود های قرق و چرای متوسط اختالف معنیدر رويشگاه IIهای کالس (. از نظر گونه29/2شديد= 

                                                           
1 Analysis Of  Variance (ANOVA) 
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،  =696/1Fوجود دارد ) داری(، اما با رويشگاه چرای شديد اختالف معنی=322/2F=  ،532/2Pندارد )

212/2P=11/2، 26/2 های قرق، چرای متوسط و چرای شديد( و درصد تاج پوشش به ترتيب در رويشگاه 

درصد  19/2با  IIIهای کالس درصد است. در رويشگاه چرای شديد بيشترين درصد فراوانی به گونه 21/2و 

درصد از نظر  23/2شگاه قرق با فراوانی درصد با روي 29/2تعلق دارد. سپس رويشگاه چرای متوسط با 

داری وجود اما با رويشگاه چرای شديد اختالف معنی ؛داری وجود ندارداختالف معنی IIIهای کالس گونه

 دارد.

ها در رويشگاه با چرای شديد به صورت غالب حضور داشتند ها و کامافيتث( از لحاظ فرم زيستی، تروفيت 

دهد که فرم زيستی اين رويشگاه مشخص شدند. همچنين نتايج نشان می های شاخصو به عنوان گونه

های بعدی های با چرای متوسط و شديد در ردهها در رويشگاه قرق غالب بوده و رويشگاهکريپتوفيتهمی

ها بين شرايط قرق با چرای متوسط داری دارند. فرم زيستی کاموفيتهستند و با هم اختالف معنی

(352/3F=  ،231/2P= ( و چرای متوسط با چرای شديد )331/2F=  ،221/2 P=اختالف معنی ) داری

داری وجود نداشت. درصد ( اختالف معنی=623/2F=  ،513/2Pاما بين قرق با چرای شديد ) ؛وجود دارد

داری نبود، در ( دارای اختالف معنی=393/1F=  ،322/2Pها بين قرق با چرای متوسط )فراوانی تروفيت

ها درصد غالبی از پوشش گياهی رويشگاه چرای شديد را به خود اختصاص داده و تفاوت ی که اين گونهحال

 (.2(، )شکل=211/3F=  ،251/2Pداری با رويشگاه قرق دارد )معنی

 

 ب(      الف( 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

های رم زيستی در رويشگاههای درصد توليد، درصد تاج پوشش، فرم رويشی، کالس خوشخوراکی و فميانگين شاخص  -2شکل 

 مورد بررسی
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 ت(                                                          پ(

 

 ث(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (2شکل )ادامه 

ی دهد. آزمون مقايسههای مورد بررسی را نشان میای رويشگاهنتايج مربوط به غنا و تنوع گونه 3شکل

ای بين درصد از نظر غنا و تنوع گونه 66داری با سطح اطمينان ف معنیدهد که اختالميانگين نشان می

های شود، در رويشگاه قرق، مقادير شاخصهای مورد بررسی وجود دارد. همان گونه که مشاهده میرويشگاه

 دهنده توزيع تقريبا يکسان افراد درهاست و اين موضوع نشانای بيشتر از ديگر رويشگاهغنا و تنوع گونه

ای متعلق به رويشگاه چرای شديد است. در هاست. ضمن اينکه کمترين مقدار غنا و تنوع گونهميان گونه

های غنا نواخت نيست. به طور کلی کاهش در شاخصها يکواقع، در اين رويشگاه توزيع افراد در ميان گونه

b

a
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 (.3شود )شکلای از قرق به سمت چرای متوسط مشاهده میو تنوع گونه

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 های مورد بررسیای رويشگاههای غنا و تنوع گونهميانگين شاخص -3شکل 

 

 گيریبحث و نتيجه

داری بين شدت چرای دام و های اين تحقيق نشان داده است که رابطه معنینتايج حاصل از آناليز داده

طبق نتايج فوق با افزايش  خوراکی و فرم رويشی گياهان منطقه وجود دارد.تغييرات ايجاد شده در خوش

گياهان غالب و مورد توجه دام در اکوسيستم کاهش يافته و جامعه گياهی از سمت گندميان و  ،شدت چرا

 Bromus tomentellus, Agropyron intermedium, Festuca ovina) برگان علفی چندسالهپهن
Medica gosativa, Onobrychisaltissima, ها )( به سمت يکسالهAgropyrun repens Bromus 

tectorum Aegilops umbellulata,برگان چندساله )کرده است. گندميان و پهن ( حرکتMedicago 

sativ Trigonella monantha, Lolium rigidum, Eroutia ceratoides, که از گياهان تقريبا )

بيانگر استفاده بيشتر دام از  خوراک منطقه هستند، با افزايش شدت چرا کاهش يافته که اين موضوعخوش

های خوراکی نيز دارای واکنشهای خوشها نسبت به چرا است. کالسها و حساس بودن آناين گونه

-های خوشهای چرايی متفاوت هستند و افزايش شدت چرا باعث کاهش گونهمتمايزی نسبت به شدت

کند گياهان ی چرا به صورت انتخابی عمل میها براخوراک شده است. با توجه به اينکه دام در انتخاب گونه

گيرند و در نتيجه افزايش شدت خوراکی باالتر، بيشتر مورد توجه دام قرار میبه دليل خوش II و Iکالس

ها از عرصه گرديد. درصورتی که در ها و در نهايت حذف اين گونهچرا باعث استفاده بيشتر از اين گونه

ل عدم حضور دام دارای قدرت رويش بيشتری بوده و درصد پوشش اين ها به دليمناطق قرق اين گونه

ها، ها، کريپتوفيتکريپتوفيتهمی های رويشگاه قرق شامليابد. ويژگیگياهان در اين نواحی افزايش می
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برگان علفی ای به پهنها است. تغيير فرم رويشی گياهان از بوته، گندميان چندساله و فوربIگياهان کالس 

؛ طاطيان و 1362؛ ساالريان و همکاران، 1335ثر قرق توسط برخی از محققين )ميرزاعلی و همکاران، در ا

 (گزارش شده است.Yong-; Zhong et al., 2005; Shifang and Changgui, 2008؛1363همکاران، 

وفور های رويشگاه چرای متوسط که حد واسط دو رويشگاه قرق و چرای شديد بود شامل چنين ويژگیهم

ها ایها، بوتهساله، تروفيتهای رويشگاه چرای شديد نيز شامل گندميان يکبود و ويژگی IIگياهان کالس 

ساله نسبت به بود. عالوه براين برخی از اين تغييرات به صورت افزايش گياهان يک IIIو گياهان کالس 

ت که نتايج تحقيقات جمعی از ها اسکريپتوفيتها نسبت به همیگياهان چندساله و افزايش تروفيت

 Podwojewski et؛1326؛ مصداقی، 1323داغی و جليلی، ؛ قره1339محققين )شکری و همکاران، 

al.,2002; Manzano et al., 2000; Hickman et al., 2004; Pueyo et al., 2006 که بيان داشتند )

کند، مؤيد اين ها تغيير میمفرط دامپوشش گياهی به صورت تغييراتی در ترکيب گياهان به واسطه چرای 

( IIIخوراک )کالسای و غيرخوشخوراک و افزايش گياهان خاردار، بوتهکاهش گياهان خوش مطالب است.

-؛ بدری1335های اين تحقيق است که همسو با نتايج برخی از محققان )کهندل و همکاران، از ديگر يافته

؛ 1333؛ اسديان و همکاران، 1333فخيمی ابرقويی و همکاران، ؛ 1339زاده و همکاران، ؛ حسين1329پور، 

 ( است.Hoshino et al, 2009; Ruthven, 2007؛ 1336حيدريان آقاخانی و همکاران، 

 -های موجود در منطقه، حداکثر شاخص شانوندست آمده از بررسی تنوع و غنای گونهبا توجه به نتايج به

، =32/51Fاند )رای متوسط است که هر دو در يک گروه قرار گرفتههای قرق و چوينر مربوط به رويشگاه

222/2 P=وينر کمتر باشد، نشان دهنده  -(. در اين مورد گزارش شده است که هر چه شاخص شانون

(. مقدار شاخص فوق برای رويشگاه چرای 1999Krebs ,شدت چرای بيشتر و شرايط سخت جامعه است )

انگر تنوع کم و تحت تنش بودن پوشش گياهی مرتع، به دليل فشار زياد شديد کمترين مقدار است که بي

وينر قادر به تفکيک دو رويشگاه قرق و چرای  -شود که شاخص شانونچرای دام است. از نتايج مشخص می

ها در شاخص سيمپسون متفاوت است و بر خالف متوسط نيست. اما نتايج حاصل از اختالف ميانگين

(، =21/13F= ،222/2 Pاند )های مجزايی قرار گرفتهظر آماری هر سه رويشگاه در گروهوينر، از ن -شانون

طور کلی، در هر دو شاخص تنوع يابد. بهطوری که با افزايش شدت چرا شاخص سيمپسون کاهش میبه

گين تر بودن رويشگاه قرق را در مقايسه با رويشگاه چرای متوسط و چرای سنای گياهان منطقه متنوعگونه

؛ 1362ای در اثر قرق توسط محققين ديگر )حيدری و سعيدی گراغانی، کنند. افزايش تنوع گونهتأييد می
et al.,  WangAngassa and Oba, 2010; Mengistu et al., 2005; Jacquemyn et al., 2011; 

 ( به اثبات رسيده است. 2016

های قبلی شده نيک و مارگالف مشابه شاخصهای غنای منهچنين، مقايسه ميانگين در مورد شاخصهم

اند های مطالعه شده در دو گروه آماری قرار گرفتهطوری که بر اساس شاخص مارگالف، رويشگاهاست به

(21/15F= ,222/2 P=اما بر اساس شاخص منهنيک در سه گروه متمايز قرار گرفته )( 53/31اندF= ،

222/2 P=دليل اين امر، اختالف وزن و اهميت نسبی است که در ای بيان شده است که (.در مطالعه

شود های محاسبه هر شاخص داده میهای نادر و يا غالب توسط فرمولمحاسبه مقدار آن به گونه
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(Magurran, 2004 ،؛ جوری و 1339(. اين بخش از نتايج با مطالعات پژوهشگرانی )سالمی و همکاران

( که معتقدند با   et al., 2005Hendricks؛1362و همکاران،  ؛ فاريابی1336؛ حسينی، 1332همکاران، 

يابد ای گياهان کاهش میهای مرتعی غنای گونههای انسانی در اکوسيستمدخالت افزايش شدت چرا و

 هایای تحت تأثير افزايش فشار چرا و تخريب مرتع در بررسیکاهش تنوع و غنای گونه مطابقت دارد.

جانسون و همکاران (، 1336) غالمی و همکاران (،1326) نژاداقی و صادقمصد ،(1325) پورزاهدی

Johansson et al., 2008)(، کوچمن و اسميت )(Kooijman and smit, 2001  يز مورد تأييد قرار

 گرفته است. 

توان نشان داد که چرای بيش از حد با ايجاد تغييرات منفی در خصوصيات بر مبنای نتايج اين تحقيق می

اندازد. مديران و های مرتعی را به خطر میطور کلی پايداری اکوسيستموشش گياهی و تنوع و غنا و بهپ

ای به دليل تأثير منفی بر پايداری اکوسيستم و کاهش برداران مرتع بايد به کاهش غنا و تنوع گونهبهره

عنوان يکی از عوامل سنجش های بشری توجه کنند. به قدرت ارتجاعی محيط در برابر نوسانات و دخالت

ای، بايد مورد توجه های تنوع و غنای گونههای تحت چرا، نوسانات يا کاهش شاخصپايداری اکوسيستم

ای در شود، با توجه به اهميت حفظ تنوع و غنای گونهطور کلی پيشنهاد میمديران مرتع قرار گيرد. به

يت و کميت اين مراتع الزم است که تعداد دام منظور ارتقای سطح کيفساختار اکوسيستم مرتعی و به

مناطق با چرای شديد را به شرايط چرای کم و اصولی رساند تا به  و متناسب با ظرفيت مرتع تعيين شود

 ای و نامرغوب شوند.های خشبی، بوتهخوراک جايگزين گونههای مرغوب و خوشتدريج گونه

 

 منابع

 صفحه. 351. اصالح مراتع، انتشارات دانشگاه تهران، 1336زارع چاهوکی، م.ع.  .،آذرنيوند، ح

 صفحه. 315. بوم شناسی مرتع، انتشارات دانشگاه تهران، 1336زارع چاهوکی، م.ع. ، آذرنيوند، ح.

 -32. بررسی تاثير قرق در تغييرات کمی و کيفی پوشش گياهی مراتع )1335موسوی، ا.  ،آقاجانلو، ف.

 .639 -631(: 1) 56ن، (، مجله منابع طبيعی ايرا1391

. طرح مرتعداری چقاکدو، واحد مرتع، اداره منابع طبيعی 1362اداره کل منابع طبيعی استان کرمانشاه. 

 صفحه. 52شهرستان سرپل ذهاب، 

. بررسی تغييرات پوشش گياهی مراتع گياهان نهاوند در 1333منش، م. ر. صادقی ،اکبرزاده، م. ،اسديان، ق.

 .352 -313(: 3) 19فصلنامه تحقيقات مرتع و بيابان ايران، شرايط چرا و قرق. 

. بررسی تغييرات پوشش گياهی در قرق 1335ارزانی، ح.  ،جعفری، م. ،جليلی، ع. ،مقدم، م. ر. ،اکبرزاده، م.

 .339 -321: 2تحقيقات مرتع و بيابان ايران،  ،کوهرنگ

ت و خصوصيات پوشش گياهی. پايان نامه . تاثير فاصله از آبشخوار بر روی وضعي1329پور، ح. بدری

 صفحه. 62کارشناسی ارشد مرتعداری، دانشکده منابع طبيعی، دانشگاه تهران. 

های . بررسی فلور، شکل زيستی و کورولوژی گياهان جنگل1361پور، ا. ح. کاويان ،قربانی، ا. ،تيمورزاده، ع.
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بينی( در استان اردبيل، زيست شناسی قران، فندوقلو، حسنی و بوشرقی شهرستان نمين )اسیجنوب

 .291-225(: 2) 23گياهی، 

های تنوع و غنا در ارزيابی . مقايسه شاخص1332جوری، م.ح.، تم زاده، ب.، شکری، م.، بنی هاشمی، ب. 

 -359(: 1) 2سالمتی مراتع کوهستانی )مطالعه موردی: مراتع حوزه آبخيز صفارود رامسر(، مجله مرتع، 

311. 

. بررسی و مقايسه تغييرات پوشش گياهی و برخی خصوصيات خاک در مرتع 1335ه، گ. زادحسين
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