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  چکیده
. درك رسدضروري به نظر میهاي مرتعی وجود تخریب در اکوسیستماحیاء به علت  اجراي عملیات ،امروزه
فقیت احیایی آنها بسیار اهمیت دارد. این مطالعه به و بررسی میزان مو هاي اکولوژیکی ناشی از این عملیاتفرآیند

 و کهگیلویه استان دل افروز) در دیشموك (کوههايدر منطقه بر پوشش گیاهی بررسی اثر عملیات احیایی قرق 
 استقرار با سیستماتیک تصادفی طور شاهد به احیایی قرق و منطقه دو در بردارينمونهپرداخته است.  ،بویراحمد

 شد. برداشت هاد ترانسکتامتدا در متر یک پالت) 10متر مربعی (هر  2×2پالت  440گردید.  انجام ترانسکت 12
هاي هاي پوشش گیاهی براي ارزیابی پاسخ گونهداده گردید. برآورد هر گونه تفکیک به گیاهی پوشش تاج درصد

ار گرفتند. براي ارزیابی اثرات اجراي گیاهی و صفات کارکردي به اجراي عملیات احیایی قرق و شاهد مورد آنالیز قر
گونه  15حضور  نتایج، د.شاستفاده هاي چند متغیره پوشش گیاهی از آنالیزهاي گونهعملیات احیایی قرق بر کل 

ي شاهد را گونه منحصر به منطقه 12احیایی و  گونه منحصر به منطقه 21مشترك بین مناطق احیایی قرق و شاهد، 
داري به عملیات احیایی قرق نشان دادند. هاي معنیپاسخ ،عملکرديگیاهی برخی از صفات  گونه 13نشان داد. 

شاهد بودند.  داري بیشتر از منطقهطور معنیاحیایی قرق به هاي تنوع و غناي محاسبه شده در منطقهشاخص کلیه
هاي مهم که گونهطوريده است بهنشان داد که ترکیب گیاهی منطقه تحت تأثیر عملیات احیایی قرق بو RDAآنالیز 

طورکلی قرق انجام شده در اند. بهترین پاسخ را به عملیات احیایی قرق در منطقه دادهبیش ،و ارزشمند مرتعی
  هاي پوشش گیاهی داشته است.منطقه تأثیر مثبتی بر شاخص

  1.زاگرس مرکزي، قرق، ء اکولوژیکاحیا ،تنوع زیستی کلیدي: هايهواژ
                                                        

  me.jahantab@yahoo.coمسئول مکاتبه: *
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  مقدمه
وجود آمــدن اخــتالل و تغییراتــی در هاي طبیعی در قرن اخیر باعث بهخله انسان در اکوسیستممدا

هــاي اکوسیســتم ،. از آنجا کــه مراتــع)Harris and Diggelen, 2006( ساختار و کارکرد آنها شده است
ایــدار از برداري پبهره ،ندشوهاي محیطی دچار تغییر و تحول میپویایی هستند و در پی ایجاد آشفتگی

. )Holechek et al., 2003( پــذیر خواهــد بــود کــه ایــن تغییــرات شــناخته شــوندآنها تنها زمانی امکان
بخــش مهمــی از  ،احیاء مراتــع تخریــب یافتــه وهاي طبیعی جلوگیري از تخریب بیشتر این اکوسیستم

بــه صــورت تلفیقــی از باشد. این کار با انجام عملیات احیاء پوشش گیاهی هاي مدیران مرتع میفعالیت
هــایی گفتــه در مفهوم خاص به مجموعه فعالیت ءگیرد. احیاهاي بیولوژیکی و مکانیکی صورت میروش

 Society for( گردانــدمــیشود که اکوسیستم را به شــرایط پیشــین یــا شــرایط قبــل از تخریــب بــرمی

Ecological Restoration International, 2004(هــاي اســت کــه در یکــی از روش ،احیا ،. در این رابطه
 کــهشود منظور حفاظت آب، خاك و پوشش گیاهی انجام میهاي آبخیز بهحال حاضر در مراتع و حوزه

 ،قــرق .);Moghadam, 2000 Mesdaghi, 2007( باشــدهــاي متــداول آن انجــام قــرق مــییکی از روش
 شــودبیعی پوشش گیــاهی مــیترین روش احیاي مراتع است که باعث افزایش طترین و کم هزینهساده

)Moghadam, 2000(. قرق، شرایط را براي احیاي طبیعی مراتع از طریق ایجــاد فرصــت  ،عبارت دیگربه
  شــونده کنــد. اجــراي قــرق در صــورت وجــود گیاهــان کــمهاي گیــاهی فــراهم مــیبراي بذردهی گونه

  شــود و ندســاله مــیاي مرغــوب و چهــاي علوفــهو خوشــخوراك باعــث تغییــرات در جــایگزینی گونــه
 Azarnivand( داردمستقیم بر افزایش سرعت نفوذپذیري آب در خاك و کاهش فرسایش خاك  يتأثیر

and Zare Chahouki, 2008( .بهبود ترکیب و مقدار پوشش گیاهی مرغوب در  ،ءهاي احیاپروژه هدف از
علوفــه و بهبــود منطقه جهت حفظ آب و خاك و کاهش فرســایش خــاك و در نهایــت افــزایش تولیــد 

هــاي اي در اکوسیســتمچنین مداخلــه. )Jankju, 2009( برداران استوضعیت اقتصادي و اجتماعی بهره
ء مختلف اکوسیستم داشته باشــد. ارزیــابی چنــین تغییراتــی در اجــزاء اتواند اثراتی را بر اجزمرتعی می

هاي احیایی و در مقابل اشکاالت تتواند میزان موفقیت یا اثرات مثبت عملیااکوسیستم در حال احیا می
  .)Jankju, 2009( عملیات انجام شده و کارآیی تیمارهاي استفاده شده را نشان دهد

هاي گیاهی مطالعات فراوانی انجام شده در زمینه اثرات عملیات احیایی قرق بر تغییرات شاخص
هاي پوشش مثبت در شاخص تغییرات، اثر عملیات احیایی قرقدهد که ها نشان میاست. اکثر بررسی

 Kraaij and Milton, 2006؛Aghasi et al., 2006؛ Bastin et al., 2003( ايترکیب گونه :گیاهی مانند

، ) Kazemi et al., 2011؛ Dehghan, 2010؛Mirzaali et al., 2006( ، تولید) AnnVerdoodt, 2009؛
 ,.Shifang et al( ايتنوع و غناي گونه ،) Dehghan, 2010؛Akbarzadeh et al., 2007( خوشخوراکی
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و بهبود  ) Gholami et al., 2012؛ Angassa and Oba, 2010؛ Yayneshet et al., 2009؛2008
  شود.ایجاد می ) Dehghan, 2010؛ Aghasi et al., 2006( خصوصیات کیفی خاك

ید، خوشخوراکی، تنوع اي، تولترکیب گونه(هاي پوشش گیاهی تغییرات منفی در شاخص از آنجا که
عملیات احیایی که در جهت عکس تغییرات دهد، مراتع را به سمت تخریب سوق می )ايو غناي گونه

منظور بررسی تغییرات تحقیق حاضر به ،بنابراینکند از اهمیت زیادي برخوردار است. فوق عمل می
برداري اصولی مناسب و بهره ریزيبه عملیات احیایی قرق براي برنامه نسبت هاي پوشش گیاهیشاخص

  صورت گرفته است. دیشموك در استان کهگیلویه و بویراحمدو پایدار از مراتع منطقه 
  

 هامواد و روش
 هايروي کوه منطقه مورد مطالعه در شمال غرب استان کهگیلویه و بویراحمد بر :منطقه مورد مطالعه

  و عرض جغرافیایی 50° 23´تا  50° 28´ایی در بین طول جغرافی افروز دل العبورصعب و گیربرف
واقع شده است. این منطقه داراي در منطقه دیشموك و در شهرستان دهدشت  31° 27´تا  °31 23´

متر و درجه حرارت میلی 865متر از سطح دریا و بارندگی متوسط سالیانه  1023ارتفاع متوسط 
در منطقه  ،بندي آمبرژهبراساس طبقهیز ن. از نظر اقلیمی باشدمیگراد درجه سانتی 15متوسط 

 هايزدگیبا بیرون همراه غیریکنواخت، کم عمق معموالً منطقه خاكمرطوب قرار گرفته است. نیمه
  .دارد وجود دارسنگریزه نیمه عمیق هايخاك هااز قسمت برخی در اما ؛است زیاد نسبتاً سنگی

هاي پوشش گیاهی، ایی قرق بر شاخصمنظور بررسی اثر عملیات احیبه :گیريروش نمونه
توسط اداره منابع طبیعی شهرستان که ساله که جهت احیاء مراتع منطقه  10برداري در یک قرق نمونه

منطقه قرق و شاهد هر یک از دو محصور شده بود و مناطق اطراف آن (منطقه شاهد) صورت گرفت. در 
براي هر منطقه  منظم -صورت تصادفیبه سکت)تران 12(در مجموع دو منطقه،  ترانسکت 6 ،اطراف آن

متر  4پالت  220تعداد  هاترانسکتگیري از پوشش گیاهی، در امتداد . براي نمونهدر نظر گرفته شد
. سطح )برداشت شدپالت  440از یکدیگر مستقر گردید (در مجموع دو منطقه  متر 10با فاصله  مربعی

رین گونه گیاهی غالب موجود در منطقه و همچنین پالت بر مبناي سطح حداقل تاج پوشش بزرگت
ترین شکل و اندازه مطالعات صورت گرفته در مناطق نیمه استپی زاگرس جهت انتخاب تعیین مناسب

 یک از هر پوشش تاج درصد هاپالت از یک هر در .)Tahmasebi et al., 2012( پالت صورت گرفت
 از که مشخص توپوگرافی واحدهاي در برداريکه نمونه. الزم به ذکر است گردید ثبت گیاهی هايگونه
 متفاوت دام چراي و برداريبهره شدت در تنها ولی بودند همگن شیب جهت و ارتفاع جهت، شیب، نظر

  .گرفت صورت بودند،
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به هاي پوشش گیاهی به واسطه عدم تبعیت از توزیع نرمال قبل از آنالیز داده :هاتجزیه و تحلیل داده
هاي پوشش گیاهی به عملیات احیایی قرق ارزیابی پاسخ شاخص .شدند لگاریتمی نرمال دیلتبوسیله 

ها، پاسخ صفات عملکردي (طول عمر، فرم ها، پاسخ انفرادي و گروهی گونهبه صورت تغییر ترکیب گونه
ي در ابراي بررسی تنوع گونه اي انجام شد.هاي غنا و تنوع گونهزیستی و فرم رویشی) و پاسخ شاخص

اي از وینر و جهت مقایسه غناي گونه -منطقه احیایی قرق و شاهد از دو شاخص سیمپسون و شانون
 PASTاي با استفاده از نرم افزار گونه يتنوع و غنا .هاي مارگالف و منهینیک استفاده شدشاخص

. شد تفادهبندي اسپوشش گیاهی از روش رج بر عملیات احیایی قرق اثر ارزیابی برايمحاسبه شد. 
 استفاده گرادیان طول گیرياندازه براي) DCA( شده گیريقوس تطبیقی آنالیز از ابتدا ،منظور بدین

 در .دش استفاده) RDA( افزونگی آنالیز از بود، 3 از کمتر گرادیان چون طول هاحالت همه در که شد
 این انجام. شد استفاده تبدیل 999 کارلوبا مونت آزمون روش از F مقدار داريمعنی براي ،آنالیز این

جهت بررسی و مقایسه میانگین . گرفت صورت CANOCO افزار نرم 5/4 نسخه از استفاده با آنالیزها
برنامه آماري  15در نسخه  )t-test(هاي پوشش گیاهی از آزمون تی اثر عملیات احیایی بر مؤلفه

MiniTab  .ها گزارش نگین برگردانده شده در جدولهاي تبدیل شده میابراي تمام دادهاستفاده شد
  اند.شده

  
  نتایج
گونه  15گیري شده تعداد هاي نمونهگونه ثبت شده در پالت 48از   :هااي و پاسخ انفرادي گونهگونه

گونه  12احیایی قرق و  گونه فقط در منطقه 21احیایی قرق و شاهد مشترك بودند و  بین منطقه
احیا  هاي مشترك در منطقه). پاسخ انفرادي گونه2و  1 ور داشتند (جدولشاهد حض منحصراً در منطقه

احیایی قرق  داري در منطقهطور معنیگونه به 6گونه بود که تعداد  12دار شدن معنیحاکی از  ،و شاهد
داري از میانگین تاج پوشش طور معنیگونه به 6 ،داراي میانگین درصد تاج پوشش بیشتري بوده

  ).1شاهد برخوردار بودند (جدول  منطقه بیشتري در
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شاهد و احیایی قرق در در مراتع  هاي مشترك بین دو منطقهمقایسه میانگین درصد تاج پوشش گونه -1جدول 
  باشند).دار به صورت پررنگ میمعنی tکوهستانی زاگرس مرکزي. (مقادیر 

  گونه    منطقه شاهد  منطقه احیا   tمقدار  Pمقدار 
001/0<  96/78    41/0  07/0    Artemisia aucheri  
001/0<  94/256    01/0  2/0    Arum albispathum  

001/0  06/11    28/0  02/0    Asperula orientalis  
55/0  35/0    09/0  11/0    Astragalus adscendens  
001/0<  18/24    44/0  22/0    Bromus tectorum  
06/0  77/3    9/0  73/0    Cichorium intybus  
001/0<  88/74    47/0  6/0    Daphne mucronata  
17/0  83/1    03/0  05/0    Echinops spinosissimus  
001/0<  67/127    009/0  28/0    Gundelia tournefortii  
001/0<  57/42    08/0  21/0    Hordeum  bulbosum  
001/0<  02/17    07/0  16/0    Hordeum  vulgare  
001/0<  98/1922    12/4  04/0    Kelussia odoratissima  
001/0<  11/43    23/0  12/0    Phlomis olivieri  
001/0<  05/15    87/20  79/13    Prangos ferulacea  
001/0<  11/43    25/0  07/0    Solenanthus circinatus  

  

مراتع کوهستانی شاهد یا احیایی قرق در  هاي منحصر به منطقهمیانگین درصد تاج پوشش گونه -2جدول 
  زاگرس مرکزي

  گونه  منطقه شاهد  منطقه احیا    گونه  منطقه شاهد  منطقه احیا
-  009/0  Geranium tuberosum    25/0  -  Allium bodeanun  
004/0  -  Hespris luristanica    009/0  -  Allium sp.  
-  06/0  Lamium amplexicaule    -  11/0  Alyssum sp.  
004/0  -  Lepidium sativum    -  06/0  Amygdalus lycioides  
01/0  -  Lonicera nummulariifolia    -  009/0  Anthemis sp.  
-  03/0  Muscari sp.    04/0  -  Apium nodiflorum  
003/0  -  Nepeta persica    -  16/0  Arabis caucasica  
-  02/0  Poa bulbosa    018/0  -  Arnebia decumbens  
06/0  -  Rhabdosciadium aucheri    025/0  -  Astragalus sp.  
01/0  -  Scariola  orientalis    016/0  -  Asyneuma multicaule  
01/0  -  Taraxacum syriacum    03/0  -  Bromus rubens  
-  21/0  Thlaspi sp.    009/0  -  Cardaria draba  
-  01/0  Thymus daenensis    -  12/0  Carduus arabicus  
06/0  -  Tragopogon persicus    01/0  -  Colchicum sp.  
04/0  -  Tulipa monatana    07/0  -  Euphorbia helioscopia  
75/1  -  Vaccaria pyramidata    -  03/0  Euphorbia macrostegia  

        34/0  -  Ferulago angulata  
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هاي گیاهی موجود منظور بررسی پاسخ کل گونهبه :ها به عملیات احیایی قرقپاسخ گروهی گونه
استفاده شد که مدل  RDAاز آنالیز  ،احیایی قرق و شاهد)در منطقه به دو عامل محیطی (عملیات 

دیاگرام دو بعدي حاصل از این آنالیز  .)=001/0Pو =F 55/41(دار گردید حاصل از این آنالیز معنی
دهند که محور اول را در دو جهت کامالً مخالف تحت احیایی قرق و شاهد را نشان می دوایر دو منطقه
باشند (شکل ها تحت تأثیر این دو محیطی میهاي گیاهی به اندازه بزرگی فلشونهاند. گتأثیر قرار داده

 Kelussia odoratissima ،Artemisia aucheri ،Asperula orientalis،Bromusهاي گونه ).1
tectorum ،Daphne mucronata ،Phlomis olivieri ،Solenanthus circinatus ،Allium sp. ،Apium 

nodiflorum ،Arnebia decumbens ،Ferulago angulata ،Tulipa montana ،Tragopogon 
persicus ،Scariola orientalis ،Rhabdosciadium aucheri ،Nepeta persica ،Lonicera 

nummulariifolia و Lepidium sativum  1تمایل بیشتري به منطقه احیایی قرق داشتند (شکل .(
، Thlaspi sp ،Arabis caucasica ،Colchicum sp ،Lamium amplexicaule ،Anthemis spهاي .گونه

Arum albispathum ،Muscari sp. ،Thymus daenensis ،Amygdulus lycioides،Hordeum  
bulbosum ،Poa bulbosa ،Geranium tuberosum ،Astragalus adscendens،Gundelia 

tournefortii ،Carduus arabicus ،Hordeum  vulgare ،Allium sp ،Echinops spinosissimus و 
Euphorbia macrostegia  1نیز همبستگی بیشتري با منطقه شاهد داشتند (شکل.(   

  

 
در به عملیات احیایی قرق گیاهی  هايکل گونهبه منظور بررسی پاسخ  RDAدیاگرام حاصل از آنالیز  -1شکل 

 آمده است. 2و  1ها در جدول نام کامل گونه. زاگرس مرکزيمراتع کوهستانی 
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گیاهان نشان داد که تنها درصد  مقایسه میانگین براي طول عمر :صفات عملکردي پوشش گیاهی
داري با انجام عملیات احیایی قرق افزایش پیدا کرد. نتایج طور معنیچند ساله به تاج پوشش گیاهان

هاي زیستی به جز گندمیان در مناطق شاهد و احیایی قرق داراي نشان داد که همه فرم tآزمون 
طور اي بهاي و درختچهبرگان علفی، بوتهباشند. میانگین درصد تاج پوشش پهنداري میاختالف معنی

 باشد. همچنین مقایسه میانگین درصد تاجداري در منطقه احیایی قرق باالتر از منطقه شاهد میمعنی
و  هاکریپتوفیت، همیهاي رویشی موجود در منطقه نشان داد که تروفیتهاپوشش براي فرم

داري در منطقه احیایی قرق میانگین درصد تاج پوشش آنها بیشتر از شاهد طــور معنیها بهفانــروفیت
 داري نسبت به عملیات احیایی نشان ندادند (جدولپاسخ معنیها ها و کاموفیتاما کریپتوفیت ؛باشدمی

3.(  
  

شاهد و احیایی قرق در در مراتع  مقایسه میانگین درصد تاج پوشش صفات عملکردي در دو منطقه -3جدول 
 باشند).صورت پررنگ میدار بهمعنی tکوهستانی زاگرس مرکزي. (مقادیر 

  صفات عملکردي   شاهدمنطقه   احیامنطقه    tمقدار  Pمقدار 
 چند ساله   11/32 11/49   7/6 > 001/0 طول عمر  یک ساله   04/1 18/1    86/0  39/0
 تروفیت   44/0 81/0    92/2  004/0

 فرم زیستی
  کریپتوفیت    51/0  54/0   34/0 73/0
 کریپتوفیتهمی   51/28 68/40   53/4 > 001/0
  کاموفیت   69/0 51/0   -77/1 07/0
 فانروفیت   31/0 62/0   36/2 01/0
 گندمیان   62/0 69/0   53/0 59/0

 یشیفرم رو
 برگانپهن   2/0  54/0  06/3 002/0
 بوته   11/32 65/41   1/4 > 001/0

 درختچه   23/0 47/0   21/2 028/0

  
اي در دو منطقه گونه يغنا هاي تنوع و) براي شاخصt-testنتایج آزمون تی ( :ايتنوع و غناي گونه

عملیات احیایی قرق داشتند. داري به پاسخ معنی هااحیایی قرق و شاهد نشان داد که همه شاخص
واینر) نشان داد عملیات احیایی براي  -اي (سیمپسون و شاننهاي تنـوع گونهمقایسه میانگین شاخص

مقایسه  ،همچنین اي پوشش گیاهی را به همراه داشته است.دار تنوع گونهافزایش معنی ،هر دو شاخص
اي را در منطقه دار غناي گونهافزایش معنیاي (مارگالف و منهینیک) هاي غناي گونهمیانگین شاخص

 ).4احیایی نشان دادند (جدول 
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شاهد و احیایی قرق در مراتع کوهستانی  اي در دو منطقههاي تنوع و غناي گونهمیانگین شاخص -4جدول 
  باشند).صورت پررنگ میدار بهمعنی tزاگرس مرکزي (مقادیر 

 P  مقدار t مقدار    منطقه احیا  منطقه شاهد     شاخص

  > 001/0  73/8    46/0  3/0    تنوع سیمپسون
  > 001/0  83/6    81/0  6/0   واینر - تنوع شانن 

  > 001/0  78/4    73/0  6/0    غناي مارگالف
  > 001/0  35/8    6/0  46/0    کیغناي منهین

  
 گیريبحث و نتیجه

ایش شدت صورت افزهاي مدیریتی که بهحاکم شدن عوامل انسانی و مدیریتی در اکوسیستم
ژیکی موجود در وتواند باعث بر هم خوردن تعادل اکولنماید مید بروز میـبرداري در منطقه شاهبهره

بهبود شرایط پوشش گیاهی در اثر عملیات احیایی قرق . )Amsalu and Bars, 2002( منطقه گردد
رسی مهمی در بر ویژگی ،ايترکیب گونه ژي گیاهی مشخص شده است.وتوسط محققین اکولـ

 Ayana  and( رودمراتع است و شاخصی از وضعیت مرتع به شمار می يفرآیندهاي توسعه و احیا

Baars, 2000(دیده شد اي در دو منطقه قرق و شاهد . نخستین تغییر در ترکیب گونه) با توجه به
سه  که درگونه گیاهی حضور داشتند 27و  36در دو منطقه قرق و شاهد به ترتیب ). هالیست گونه
گرفت که منحصر به یک منطقه خاص بر هایی را درگونه ،گروه نخست. طبقه بندي شدندگروه مجزا 

اثر دهنده ها نشانکه تعداد گونه بودند گونه منحصراً در منطقه قرق 21تعداد  ،در این گروه .بودند
اثر عملیات نتایج  شدند.گونه فقط در منطقه شاهد مشاهده  12و  باشدرق میمثبت عملیات احیایی ق

هاي موجود در پوشش گیاهی منطقه پاسخ متفاوتی احیایی قرق بر درصد تاج پوشش نشان داد که گونه
 Kelussia :چونهاي ارزشمندي نسبت به قرق داشته است که این تغییرات شامل افزایش حضور گونه

odoratissima ،Prangos ferulacea ،Solenanthus circinatus ،Bromus tectorum و Artemisia 

aucheri  هاي مهاجم، غیرخوشخوراك و خاردار از جملهو پدیدار شدن گونهدر منطقه قرق Gundelia 

tournefortii ،Arum albispathum و Daphne mucronata بوده است که  (غیر قرق) در منطقه شاهد
حسنی و  ،)Gholami et al., 2012غالمی و همکاران ( هاي موجود در منطقه شاهد رابرخی گونه
هاي ارزشمند موجود اند. کاهش گونهدر اثر چراي مفرط گزارش کرده )Hassani et al., 2008همکاران (

رویه برداري بیدلیل بهرهتواند بهمی Prangos ferulaceaeو  Kelussia odoratissimaدر منطقه مانند
ساکنین  برداريبهره که گفت بتوان ه شایدمنطق این درساکنین محلی و همچنین دامداران باشد. 

 کهنحويهب باشد، وارد کرده آسیب آن تنوع به هادام برداريبهره اندازه به این منطقه گیاهان محلی از
 .است پایین ساالنه آنان درآمد متوسط و است کشاورزي و کارگري دامداري، منطقه مردم بیشتر شغل
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) و Kelussia odoratissimaکوهی ( کرفس همچون ارزشی با يهاکاهش گونه اساسی علت ،بنابراین
 آوردن روي و افراد پایین درآمد ) که استفاده خوراکی و دارویی دارند،Prangos ferulaceaeجاشیر (

 کوهی چون کرفس ارزشی با گیاه اي کهبه گونه .باشد می درآمدزا و استفاده ازگیاهان طبیعت به آنها
 محسوب منطقه این براي ساکنین خوبی درآمد و منبع شده معروف منطقه این سوغات عنوانبه

 تخریب عامل مهمترین )Kazemi et al., 2011کاظمی و همکاران ( .)Jahantab et al., 2010( شودمی
 طمع ساکنین محلی و دامداران و حرص کنی،کنی و ریشهارزش فوق را بوته هاي باهگون نابودي و

 ،همچنین .داندمی داراي اهمیت کمتر را آفات حشرات و زودرس، چراي مثل ردیگ عوامل و دانسته
 .)Mengistu et al., 2005( دلیل کاهش بانک بذر آنها باشدتواند بههاي خوشخوراك میکاهش گونه

 در Daphne mucronata و Gundelia tournefortii ،Arum albispathumهاي علت افزایش گونه
ند به دلیل ترکیبات شیمیایی موجود و در نتیجه عدم خوشخوراکی، خاردار بودن، توامنطقه شاهد می

  .)Gholami et al., 2012( دارا نبودن ارزش اقتصادي و سمی بودن آنها باشد
هاي پراکنش بذر، روش تکثیر گیاهان و خصوصیات فیزیولوژیکی گیاهان نوع مدیریت اراضی، روش

 ،. بنابراین)Eloun, 2008( ها در منطقه قرق و شاهد مؤثر باشدر گونهیا عدم حضو حضور تواند درنیز می
هاي ارزشمند در منطقه احیایی قرق، تأیید کننده شرایط رویشی مناسب و مهیا گونه حضور گسترده

 شدن شرایط محیطی مطلوب منطقه در اثر قرق است.
و  5قرق و چراي مداوم  نطقهدر بررسی دو م) Yong Zhong et al., 2005یانگ ژانگ و همکاران (

 )Dehghan, 2010( دهقان قرق نسبت به شاهد و هاي خوشخوراك در منطقهگونه ساله به توسعه 10
افزایش . انداشاره نموده ،شاهدنسبت به منطقه  ءهاي خوشخوراك در منطقه احیانیز به افزایش گونه

 در مطالعات بسیاري گزارش شده استهاي ارزشمند و خوشخوراك در اثر عملیات قرق حضور گونه
)Akbarzadeh et al., 2007 ؛Amiri and Basiri, 2008  ؛Chunli et al., 2008  ؛Yayneshet et al., 

-در افزایش درصد تاج  را اثر مثبت قرق، )؛Gholami et al., 2012؛ Angassa and Oba, 2010؛  2009
  اند.دهکرهاي مرتعی گزارش پوشش گونه

اي داري بر ترکیب گونهنشان داد که عملیات احیایی قرق اثر معنی ،بندي)(رج هچند متغیرآنالیز 
 با هاي گیاهیپوشش گیاهی داشته است و دو منطقه قرق و شاهد از هم تفکیک شدند و گونه

برداري شدید ساکنین در معرض بهره که یهایگونهخصوصیات رویشی متفاوت را تحت تأثیر قرار دادند. 
زیرا این منطقه در  ؛داشتند )قرق(منطقه احیایی حضور در تمایل بیشتري به  ن بودندلی و دامدارامح

هایی همبستگی گونهمنطقه شاهد نیز با  شوند.برداري میبرداري قرار ندارند یا کمتر بهرهمعرض بهره
 بودند راكدار و با درجه خوشخوراکی کم یا غیر خوشخوهاي اسانسکه جزو گونه بیشتري داشت

)Angassa and Oba, 2010(.  
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ها، تروفیت(ها، فرم زیستی سالههاي کارکردي نظیر چنده، گروهدست آمدبهبراساس نتایج 
 )هاها و درختچهبرگان علفی، بوتهپهن( رویشی و فرم )هاها و فانروفیتکریپتوفیتهمیها، کریپتوفیت
ساله و به تبع فرم د. قرق باعث افزایش گیاهان چندداري به عملیات احیایی قرق داشتنپاسخ معنی

ها شد. از آنجا ها و درختچهبرگان علفی، بوتهرویشی پهنو فرمها ها و فانروفیتکریپتوفیتزیستی همی
اي از گیاهان خوشخوراك و مورد استفاده که گیاهان چند ساله مانند کرفس کوهی و جاشیر سهم عمده

پس روند افرایش آنها در اثر قرق دور از  ،ن را به خود اختصاص داده بودندساکنین محلی و دامدارا
 )، Mirza Ali et al., 2006میرزاعلی ( ،)Ruiz-Jaen and Aide, 2005جین و آید (-روئیز .انتظار نبود

 Gholamiغالمی و همکاران ( و )Dehghan, 2010، دهقان ()Mecuria et al., 2007(مکوریا و همکاران 

et al., 2012( هاي کارکردي فوق در منطقه قرق اشاره داشتند که مؤید نتایج به افزایش درصد گروه
ها فانروفیت و ايحاکی از اثر قرق بر گیاهان درختچه ،. همچنین نتایجاستدست آمده در این تحقیق به

هاي ان و درختچههاي درختالـدلیل محافظت از نونهتوان بهرا می ، این امرباشد. در منطقه قرقمی
غالمی و همکاران  خواهد شد. هااستقرار و رشد نونهالدانست که منجر به  چراي دام در برابر موجود

)Gholami et al., 2012( .ها در اطراف هش درختچهدالیل کادیگر از  نیز به نتایج مشابهی رسیدند
ها و شاخ و ت) و دام (سر شاخهآسان انسان (تهیه چوب و تأمین سوخ توان به دسترسیمی منطقه قرق

  .)Gholami et al., 2012ها) به آنها اشاره کرد (برگ درختچه
کاري شده است. هر چه هاي دستهاي اکوسیستماي از دیگر مشخصهتغییر در غنا و تنوع گونه

مقاومت  ،تر)ها یکنواختهاي گیاهی بیشتر و تنوع گونهاي یک اکوسیستم باالتر باشد (گونهتنوع گونه
اشغال شده و از منابع موجود به  آن هاي اکولوژیکزیرا اغلب آشیان ؛آن در برابر تخریب بیشتر است

اثر عملیات احیایی  ،در بررسی .)Young, 2000؛ Peterson et al., 1998(شود بهترین نحو استفاده می
هاي تواند بر شاخصمیکه قرق  ؛ به این صورتاي مشاهده شدهاي تنوع و غناي گونهقرق بر شاخص

به طوري که بیشترین مقدار تنوع و غنا مربوط به منطقه قرق و کمترین مقدار آن در ؛ دفوق اثر بگذار
 ؛)Virginie et al., 2013( ویرژین و همکاران هايدست آمده با یافتهد. نتایج بهشمنطقه شاهد مشاهده 
 Willms et)، ویلمز و همکاران (Mligo, 2006و ()، میلگHendricks et al., 2005هندریکز و همکاران (

al., 2006 ،() آنگاسا و اوباAngassa and Oba, 2010(خادم ؛) الحسینیKhademolhosseini, 2010(  
، شودآنها میکاهش  موجب اي و چراي سنگینکه بیان داشتند قرق باعث افزایش تنوع و غناي گونه

علت عدم توان بهاي در منطقه احیایی را مین تنوع و غناي گونهتقریباً مشابهت دارد. باال بودن میزا
سال پس از محصور شدن منطقه و عدم ورود  10برداري ساکنین محلی در مدت بهرهعدم چراي دام و 

افزایش غنا و تنوع  نیزدام و انسان و در نتیجه رسیدن پوشش گیاهی این منطقه به مرحله کلیماکس و 
 اي دانست.گونه
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تعادل  ایجاد در را قرق مثبت اثر ،هاي پوشش گیاهی در نتیجه عملیات احیایید شاخصبهبو
 مطلوب حضور و دهدمی نشان ،مختلف گیاهی هايگونه گیريآشیان و حضور با رابطه در محیطی

جاشیر، لزوم انجام  کوهی و هاي کرفسگونه خوشخوراك، ارزشمند و در معرض انقراض مانند هايگونه
 در سرعت مؤثر عوامل تعیین رايب با این حال،. کندن میایامعملیات احیایی را در منطقه ن اومو تد
 نیز و گیاهان مرغوب بذر بودن دسترس در و خاك بذر شرایط بانک جمله از مراتع این طبیعی ياحیا

 ت.اس ، به مطالعات بیشتري نیازمندهاگونه این و استقرار زنیجوانه در مؤثر عوامل
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