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مقایسة تغییرات تنوع و غنای گونهای و فرمهای رویشی
در سه سایت بهرهبرداری
(مطالعة موردی :مراتع ییالقی دامنة جنوبی قلة دماوند)
قدرتالهحیدری:استادیار دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 


*
 حمیدرضاسعیدی گراغانی :دانشجوی دکتری مرتعداری دانشگاه تهران 

چکیده
ارزیابی تنوع و غنای گونهای به درک صحیحِ کارکرد اکوسیستم ،حفظ و حراست ذخایر ژنی ،بررسی و کنترل تغییرات محیطی ،و موفقیت
یا عدم موفقیت برنامههای مدیریت منابع طبیعی کمک میکند .چرای بیرویه و بدون برنامة دام یکی از شایعترین و شاید مهمترین عامل
تخریب مراتع و کاهش تنوع و غنای گونهای است .با توجه به نقش و اهمیت چرای دام در تغییرات کمّی و کیفی پوشش گیلاهی ،تحقیل
حاضر به مطالعة اثر شدت چرا در سه سایت مرجع (قرق) ،کلید ،و بحرانی بر روی تنوع و غنای گونهای با فرمهلای روییلی مختللر در
مراتع ییالقی دامنة جنوبی قلة دماوند پرداختله اسلت .در هر واحد (سایت) نمونهبرداری در طول  3ترانسکت  051متری انجام گرفت .در
طول هر ترانسکت 05 ،پالت با ابعاد یک متر مربع و در فاصلة  01متری از هم قرار گرفت و در هر پالت نوع و تعداد گونههلای گیلاهی
موجود و درصد و تعداد پایة آنها یادداشت شد .برای ارزیابی شاخصهای عددی تنوع و غنای گونهای از نرمافلاار  Pastاسلتفاد شلد و
شاخصهای تنوع سیمپسون ،شانون -واینر و غنای منهنیک و مارگالر محاسبه گردید .تجایه و تحلی داد ها در محیط نرمافلاار

SPSS18

انجام شد و مقایسة شاخصهای مختلر تنوع و غنا بین مناط با شدتهای چرایی مختللر توسلط آزملون چنددامنلهای دانکلن صلورت
پذیرفت .نتایج حاص از این پژوهش نیان داد که با افاایش فیار چرا از تنوع و غنای گونههای فورب و گراس کاسته شلد و بوتلهایهلا
افاایش یافتند ،به گونهای که در منطقة مرجع ،فلوربها و گراسها دارای بییترین و بوتهایها دارای کمترین تنوع و غنلا بودنلد ،ایلن در
حالی است که به دلی مدت استفاد و تکرار چرا در منطقة بحرانی گونههای بوتهای دارای بییترین تنوع و غنا بود و از تنوع گونلههلای
فورب و گراس بهشدت کاسته شد است .به طور کلی ،در منطقة مورد بررسی ،با افاایش فیلار چلرای دام شلاهد کلاهش تنلوع و غنلای
گونهای هستیم که ،به دلی تأثیرات منفی آن در پایداری اکوسیستم ،بهر برداران ،مدیران ،و کارشناسان مرتع باید بدان توجه کنند.
واژگان کلیدی :تنوع و غنای گونهای ،فرم روییی ،کلید و مرجع ،مراتع ییالقی قلة دماوند ،منطقة بحرانی.
* نویسندة مسئول:

تلفن13358323315 :

فاکس1058-2888328 :

E-mail: hamidsaidi65@yahoo.com
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مقایسة شاخصهای تنوع و غنای گونهای نیان میدهد

مقدمه
تنوع زیسلتی موجلود در اکوسیسلتم مرتلع ،بله طلور
مستقیم ،تحلت تلأثیر ویژگلیهلای روییلی و تنلوع
گونههای گیلاهی آن قلرار دارد کله هملوار متملمن
پایداری این اکوسیستم در مقاب آشفتگیهای محیطی
و زیستی است [ .]08از آنجا که حفاظت هملهجانبلة
اکوسیستمهای مرتعی مستلام مدیریت بر مبنای حفظ
و نگهداری از تنوع گونهای موجود در آنهاست ،این
امر جا با شناخت و انداز گیری تنوع گونلهای محقل
نملیشلود [ .]00در ایلن زمینله آگلاهی از فیلارهای
محیطی مخلرب بلر اکوسیسلتم ،کله باعل

تخریلب

زیستگا ها و بیومها و ،در نتیجه ،کاهش تنوع گونلهای
میشود ،ضروری اسلت .یکلی از فیلارهای مخلرب
فیایکی بر عرصة مرتع ،که باع

کاهش تنوع و از بین

رفتن عناصر گیاهی حساس میشود ،چرای مفلر دام
است .چلرای دام ،از هلر نلوع کله باشلد ،بلا تغییلر در
فراوانی گونههای کلیلد و ضلروری ،کله ضلامن بقلا،
پایللداری ،و کللارکرد اکوسیسللتمهللا هسللتند ،ایللن
اکوسیستمها را تحت تأثیر قرار میدهد [.]8
در این زمینه پژوهشهای متعددی در داخل و
خارج کیور انجام شد که به برخلی از آنهلا اشلار
مللیشللود .نتللایج بررسللی شللاخصهللای مختلللر
انداز گیری تنوع برای سه نوع مدیریت متفلاوت چلرا
نیان میدهد غنای گونهای در منلاط قلرق و چلرای
سنگین بهترتیب بییترین و کمترین میاان بود اسلت
[ .]2در مطالعة دیگلری در مراتلع شهرسلتان نوشلهر
تنوع گونههای گیاهان در دو عرصة تحت چرا و قرق
بررسللی و مقایسلله شللد .نتللایج نیللان داد تمللامی
شاخصهای علددی تنلوع گونلهای در عرصلة قلرق
بییتر از عرصة تحت چراست [.]01
نتایج پژوهیی در مراتلع صلفارود رامسلر بلرای

که تنوع در اکوسیستمهای مرتعی با وضعیت متوسلط و
چرای سبک افاایش یافته است .همچنین ،نتلایج نیلان
داد بییترین مقدار تنوع و غنای گونهای مربو به مناطقی
با مدت قرق طوالنیتر بود است [.]3
در اغللب مراتلع شلرایط منطقلة کلیلد ،از نظلر
پوشش گیاهی ،بسیار نادیک به منطقة مرجع اسلت و
در منطقة بحرانی به دلی چرای بیموقلع و افلرا در
بهر برداری سالمت و میاان پوشش گیلاهی مرتلع در
مقایسه با منطقة کلید و مرجع بهشدت تغییلر ملیکنلد
[ .]3در منطقة زاگرس مرکای برای مقایسلة پوشلش
گیاهی داخ و خارج قرق مطالعهای انجام شد و نتایج
آن نیان داد تعداد و فراوانی نسبی گونههای گراس و
لگوم در داخ قرقها به طور معنیداری افاایش یافته
است و قرق باع

تغییر ترکیب پوشش گیاهی منلاط

مرتعی مورد مطالعه شد است [ .]0نتایج یک بررسی
در مناط خیک مدیترانهای نیان داد تنوع گونهای در
طول گرادیان چرایی اخلتال معنلیداری نلدارد و در
ارزیابی ساختار جامعة گیاهی تنوع گونهای نمیتوانلد
شاخص خوبی برای بررسی اثر شدت چرا در پوشلش
گیاهیِ مناط خیک مدیترانهای باشد [ .]05بین شدت
چرای دام و فعالیتهای سنتی بیلر بلا تنلوع و غنلای
گونلهای رابطلة تنگلاتنگی وجلود دارد و بلا حفلظ
فعالیتهای بیر در حد متعادل میتوان تنوع و غنلا را
در این اکوسیستمها حفظ کرد [ .]03در پژوهیلی در
مراتع افریقای جنوبی تنوع و غنای گونهای در امتلداد
گرادیان چرایی مختلر بررسی شد و نتایج نیلان داد
که تنوع و غنای گونهای در مناط نادیلک بله محل
استقرار شبانة دام ،که فیلار چلرا بییلتر اسلت ،دارای
کمترین مقدار است [.]7
همچنین ،در مطالعة دیگری آثار چرا در ترکیلب
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و تنوع گونهای در مراتع نیمهخیک تاناانیا بررسی شلد

 31درجه و  50دقیقه الی  31درجه و  57دقیقه و عرض

و نتایج آن نیان داد بلین تنلوع گونلهای در منلاط بلا

 58درجه و  2دقیقه الی  58درجه و  00دقیقه واقع شد

شدتهای چرایی مختلر تفلاوت معنلیداری وجلود

و از شمال به قلة دماوند ،از جنلوب بله شلهر پللور ،از

دارد ،به طوری که بییترین تنوع گونلهای در کمتلریلن

شرق به رینهکلو  ،و از غلرب بله اسلتان تهلران منتهلی

فیار چرایی رخ داد [ .]02نتایج یک بررسی در منطقلة

گردیللد اسللت .متوسللط شللیب منطقلله  87/23درصللد،

کجور نوشهر نیلان داد کله در منطقلة مرجلع درصلد

حداکثر ارتفاع  3811متر ،و حداق ارتفاع  8711متلر از

پوشللش گیللاهی گنللدمیان و پهللنبرگللان علفللی دارای

سطح دریا است .حداکثر دملا در گلرمتلرین ملا سلال

بییترین حد ممکن بود اسلت و در صلورت افلاایش

(مللرداد)  81/7درجللة سللانتیگللراد و حللداق آن در

شدت چرا درصلد پوشلش گیاهلان بوتلهای بله طلور

سردترین ما سال (بهمن)  -05/7درجة سلانتیگلراد بلا

معنیداری نسبت به گندمیان و پهنبرگان علفلی بییلتر

اقلیمی سرد و خیلک اسلت [ .]02گونلههلای گیلاهی

میشلود [ .]2تنلوع گیلاهی همبسلتگی معنلیداری بلا

غاللللب منطقللله عبلللارتانلللد از، Festuca ovina :

بیوماس دارد و رابطة آن بلا فرسلایش خلاک رابطلهای

، Onobrychis cornuta
، Festuca arundinacea
.Medicago sativa ، Agropyron elongatum

منفی و غیر معنادار است [ .]07نتایج بررسی تأثیر تلوأم
ارتفاع و دخالت انسانی در چیمانداز و تنوع گیاهی در
حومة روستای کوهستانی بیجینگ نیان میدهد هر چه

روش مطالعه

دخالتهای بیری در نواحی دورتر کمتر میشلود ،بلا

نخست محدودة منطقة مورد مطالعه با استفاد از نقیلة

فاصله از منطقة بحرانی تنوع گیاهی نخسلت کلاهش و

توپوگرافی با مقیاس  0:51111میخص شد و واحدهای

سپس افاایش مییابد [ .]1از تنوع و غنای گونهای بله

ژئومورفولوژیکی یکسان تفکیک و با بازدیلد صلحرایی

طلور وسلیع در مطالعلات پوشلش گیلاهی و ارزیلابی

محدودة منطقه تصحیح گردید .سلپس ،در بخلشهلای

برنامههای مدیریتی به عنوان یکی از شاخصهای مهلم

کمشیب منطقه و با اجرای بازدیلدهای میلدانی محلدودة

در تعیین وضعیت اکوسیستمها و نوع مدیریت اسلتفاد

واحدهای کاری بر اساس گرادیان شلدتهلای چرایلی

میشود ،از این رو ،در ایلن پلژوهش تغییلرات تنلوع و

متفاوت تعیین شد .از آنجا که مراتع مورد بررسی تحلت

غنای فرمهای روییی گونههای گیاهی در سله سلایت

سه نوع مدیریت مختلر ،یعنی قلرق (منطقلة مرجلع)،

قلرق ،کلیلد ،و بحرانلی بررسلی و مهلمتلرین عوامل

چرای متوسط (منطقة کلید) ،و چلرای سلنگین (منطقلة

تأثیرگذار در تغییرات آن شناسایی شد.

بحرانلی) ،قلرار داشلت ،نمونلهبلرداری در هلر یلک از
واحللدهای چرایللی بللا توجلله بلله شللرایط یکسللان

روششناسی

ژئومورفولوژیک ،اقلیملی ،و ادافیکلی صلورت گرفلت.

منطقة مورد مطالعه

سایت مرجع شام یک محدودة قرقشد به ملدت 05

مراتع ییالقی دامنة جنوبی قلة دماوند ،با مساحتی بالغ بر

سال بود که چرا در آن ممنلوع اسلت .سلایت بحرانلی

 3811هکتللار ،در جنللوب شهرسللتان آملل در اسللتان

مناط نادیک آغ  ،آبیخورها ،و را های دسترسی بود

مازندران قرار گرفته است .این مرتع بین طول جغرافیایی

که تحت چرای شدید قرار داشتهاند .سایت کلید مناط
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فرمولشاخصهایتنوعوغنا 

جدول.1

تحت چرای طبیعی ،که در فاصلة متوسطی از منابع فوق
قرار دارد ،در نظر گرفته شد .برای نمونهبلرداری از هلر

شاخص

سایت چرایی 3 ،نقطه به عنوان معرّ در هر منطقله بله

سیمپسون

وسعت  3هکتار ،که نمایانگر ویژگیهای آن منطقه بلود،

فرمول

شانون-

در نظر گرفته شد [ .]03نمونهگیری داخ جامعة خالص

واینر

انجام شد و سعی شلد نمونلهبلرداری از اکوتلون (حلد

منهنیک

فاص بین دو جامعه) انجام نیود.
برای انداز گیری اطالعات پوشش گیاهی ،با توجه

مارگالر

به حساسبودن پارامتر تنوع و غنای گونهای بله سلطح و

 :Sتعداد ک گونهها :N ،تعداد کل افلراد در نمونله :Pi ،سلهم

تعداد پالت ،سطلح مناسلب پالت نمونهبرداری به روش

افراد در گونة iام نسبت به ک نمونه :e ،مبنای لگلاریتم طبیعلی

سطح حداق و تعداد پالت بعد از نمونهبرداری اولیله بلا

) :ni ،e= (2/71828تعداد افراد در گونة iام

توجه به تغییرات پوشش گیاهی بله روش آملاری تعیلین

تجزیه و تحلیل دادهها

شلد .سلپس ،در هلر واحلد نمونلهبلرداری در طلول 3

برای ارزیابی شاخصهای عددی تنوع و غنا از نرمافلاار

ترانسکت  051متری انجام گرفت .در طول هر ترانسکت

 Pastاستفاد گردید و شاخصهلای تنلوع سیمپسلون و

 05پالت با ابعاد یک متر مربع و در فاصللة  01متلری از

شانون -واینر ،غنای مارگالر و منهنیک محاسبه شد .بلا

هم قرار داد شدند .در هر پلالت نلوع ،فلرم روییلی ،و

توجه به نرملالبلودن توزیلع داد هلا ،تجایلة واریلانس

تعداد گونههای گیاهی موجود و درصد و تعداد پایة آنها

داد های مربو بله شلاخصهلای مختللر و مقایسلة

یادداشت شلد .بلرای بررسلی و ارزیلابی تنلوع و غنلای

شاخصهای مختلر تنوع و غنا بین مناط با شدتهای

گونهای در شدتهلای مختللر چرایلی از دو شلاخص

چرایی مختلر توسط آزمون چنددامنهای دانکن محلیط

تنوع سیمپسون و شانون -واینلر و شلاخصهلای غنلای

نرمافاار  SPSS18انجام شد [.]01

مارگالر و منهنیک استفاد شد .جدول  0فرمولِ هر یلک
از شاخصهای تنوع و غنای گونهای را نیلان ملیدهلد.

هایتنوعوغنایگونهای 


رشاخص
تأثیرشدتهایمختلفچرایید

نتایجآنالیزواریانسیکطرفه

جدول.2
شاخص

مقدار F

مقدار p

شانون -واینر
سیمپسون
منهنیک
مارگالر

31/28
88/37
01/3
82/07

1/110
1/110
1/110
1/110

نتایج
بررسی تنوع و غنای گونهای گونههای گیاهی منطقه
نتایج آنالیا واریانس یکطرفه تأثیر شدتهلای مختللر

چرایی را در شاخصهای مختلر تنوع و غنای گونهای
پوشش گیاهی نیان میدهلد .هملة شلاخصهلا پاسل
معنیداری به تغییر شدتهای چرایی دادند (جدول .)8
مقایسة میانگین شاخص تنوع گونلهای شلانون-
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واینر نیلان داد کله بلین سله منطقلة مرجلع ،کلیلد ،و
بحرانی اختال

در منطقة مرجع میاهد شد است .همچنین ،اخلتال

معنیداری در سطح  33درصد وجلود

معنیداری بین منطقة مرجع با منطقة کلیلد و بحرانلی از

دارد .به عبارتی ،در منطقة مرجع و بحرانلی بلهترتیلب

نظر غنای گونهای با سطح اطمینلان  33درصلد وجلود

بییترین و کمترین تنوع گونهای میاهد شد (شلک 0

دارد ،امللا منطقللة کلیللد و بحرانللی دارای اخللتال

الر) .اما در ارتبا با شاخص تنلوع سیمپسلون نتلایج

معنیداری بلا یکلدیگر نیسلتند (شلک  0ج) .مقایسلة

مقایسة میانگینها با آزملون دانکلن نیلان داد تفلاوت

میانگین شاخص غنای گونهای مارگالر نیلان داد کله

معنیداری بین منطقة مرجع و کلید وجود نلدارد ،ایلن

افاایش شلدت چلرا کلاهش معنلیدار غنلای گونلهای

در حالی است که این مناط با منطقلة بحرانلی از نظلر

پوشش گیاهی را به همرا داشته است و هر سه منطقلة

معنیداری را در سطح  33درصد نیلان

مرجع ،کلید ،و بحرانلی بلا سلطح اطمینلان  33درصلد

دادنللد (شللک  0ب) .در خصللوش شللاخص غنللای

دارای اختال

معنیداری با یکدیگرند ،به طلوری کله

گونهای منهنیک نتایج آزملون چنددامنلة دانکلن نیلان

بییترین غنای گونلهای در منطقلة مرجلع و سلپس در

میدهد که از نظر این شاخص بییترین غنای گونلهای

منطقة کلید وجود دارد (شک  0د).

الر)

ب)

آماری اختال

مقدار شاخص

مقدار شاخص

سایت مورد مطالعه

سایت مورد مطالعه

د)

ج)
مقدار شاخص

مقدار شاخص

سایت مورد مطالعه
سایت مورد مطالعه
ایشانون-واینر(الف)،سیمپسون(ب)،منهنیک(ج)،ومارگالف(د) 


هایتنوعوغنایگونه

میانگینشاخص
شکل.1
تهایمختلفچرایی 
درسهمنطقهباشد 
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معنلیداری در سلطح 33

بررسی تنوع و غنای گونههای گراس

گونهای سیمپلسون اختال

نتللایج آنللالیا واریللانس یللکطرفلله نیلللان ملللیدهللد

درصد بین شدتهلای مختللر چرایلی وجلود دارد.

شدتهای چرایی در همة شاخصهای تنوع و غنلای

همچنلین ،در ایللن شلاخص نتللایج آزملون چنددامنلة

(شللانون– واینللر ،سیمپسللون ،منهنیللک ،و مارگللالر)

دانکن نیان داد بییترین تنوع گونهای متعل به سایت

گونللههللای گللراس تللأثیر معنللیداری داشللته اسللت.

مرجع و کمترین مقدار این شاخص مربو به سلایت

همچنین ،نتلایج آزملون چنددامنلة دانکلن نیلان داد

بحرانللی بللود اسللت .در خصللوش شللاخص غنللای

بییترین تنوع شانون -واینر در این سری از گونلههلا

گونهای منهنیک و مارگلالر نتلایج آزملون چنددامنلة

بهترتیب متعل به سایت مرجع و کمترین آن مربلو

دانکن نیان میدهد بییترین غلنای گونهای در سایت

به سایت بحرانی بود اسلت .از نظلر شلاخص تنلوع

مرجع و کمترین آن در سایت بحرانی است.

هایمختلفچراییبرگونههایگراس 


هایتنوعوغنادرشدت

شاخص
جدول.3مقایسة

نوع آزمون
شانون -واینر

سیمپسون

منهنیک

مارگالر

نوع منطقه

مقدار عددی

سایت مرجع

1/2a

کلید

1/25b

بحرانی

1/11c

سایت مرجع

1/22a

کلید

1/83b

بحرانی

1/12c

سایت مرجع

1/23a

کلید

1/20a

بحرانی

1/38b

سایت مرجع

1/21a

کلید

1/33b

بحرانی

1/00c

مقدار F

51/37

23/88

5/82

01/33

مقدار P

1/110

1/110

1/117

1/110

بررسی تنوع و غنای گونههای فورب

بحرانلی (چلرای شلدید) دارای کمتلرین مقلدار اسلت.

جدول  2نتایج حاص از محاسبة شاخصهلای تنلوع و

جدول  2همچنین نتایج تجایة واریانس یکطرفه را برای

غنای سیمپسلون ،شلانون -واینلر و غنلای مارگلالر و

شاخصهای مختلر غنا و تنوع نیان میدهد .بلا توجله

منهنیک گونههای فورب را نیان میدهد .همان گونه که

به نتایج ،بین شاخصهای تنلوع سیمپسلون و شلانون-

در این جدول میاهد میشود ،مقدار عددی غنا و تنوع

واینر و غنای مارگالر و منهنیلک در سلطو مختللر

گونههای فورب در همة شاخصهای مورد محاسبه در

چرایی اختال معنیداری وجود دارد.

منطقة مرجع (قرق) دارای بییلترین مقلدار و در منطقلة
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هایتنوعوغنادرشدت

شاخص
جدول.4مقایسة
نوع آزمون

شانون -واینر

سیمپسون

منهنیک

مارگالر

نوع منطقه

مقدار عددی

سایت مرجع

1/2a

کلید

1/82ab

بحرانی

1/13b

سایت مرجع

1/85a

کلید

1/01ab

بحرانی

1/11b

سایت مرجع

1/22a

کلید

1/33b

بحرانی

1/83b

سایت مرجع

1/2a

کلید

1/02b

بحرانی

1/17b

مقدار F

1/3

1

2/5

03/38

مقدار P

1/110

1/113

1/110

1/110

وجود ندارد ،این در حالی که است که این منلاط بلا

بررسی تنوع و غنای گونههای بوتهای

معنلیداری را در

جللدول  5نتللایج آنللالیا واریللانس یللکطرف لة تأثلللیر

منطقة بحرانی از نظر آماری اختال

شلدتهای مختلر چرایی در شاخصهلای مختللر

سطح  33درصد نیلان دادنلد .در خصلوش شلاخص

تنوع و غنای گونههای بوتهای پوشش گیلاهی منطقلة

غنای گونهای منهنیک نتایج آنالیا واریانس یلکطرفله

مورد مطالعه را نیان میدهد .مقایسة میانگین شاخص

اختال

معنیداری را بلین سلطو مختللر چرایلی

تنوع گونهای شانون -واینر نیان داد کله بلین منلاط

نیان نداد .مقایسة میانگین شلاخص غنلای مارگلالر

معنیداری وجود ندارد ،اما این

نیان داد که افاایش شدت چرا افاایش معنیدار غنای

معنلاداری از

گونههای بوتهای را در منطقه به همرا داشته اسلت و

لحاظ آماری هستند .به عبارتی ،در منطقلة بحرانلی و

مناط مرجع و کلللید بلا منطقللة بحرانلی بلا سلطح

مرجع بهترتیب بییترین و کمتلرین تنلوع گونلههلای

اطمیلللنان  33درصلللد دارای اختلللال

معنللیداری

بوتهای میاهد شد .اما در ارتبا بلا شلاخص تنلوع

هسلتند ،بله طلوری کله بییلترین غنلای گونلهای در

سیمپسون نتایج مقایسة میانگینهلا بلا آزملون دانکلن

منطقة بحرانی وجود دارد.

مرجع و کلید اختال

مناط با منطقة بحرانلی دارای اخلتال

نیان داد تفاوت معنیداری بین منطقة مرجع و کلیلد
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هایمختلفچراییبرگونه

هایتنوعوغنادرشدت

شاخص
جدول.5مقایسة
نوع آزمون

شانون -واینر

نوع منطقه

سایت مرجع

b

1/18

کلید

b

1/13

بحرانی
سیمپسون

منهنیک

a

سایت مرجع

1/10

کلید

b

1/18

بحرانی

a

سایت مرجع
کلید

1/3

کلید
بحرانی

بحث و نتیجهگیری
نگهداری ،مدیریت ،و بهلر بلرداری معقلول از مراتلع
مستلام شناخت علمی و همهجانبلة آن اسلت .حفلظ
تنوع گونهای یکی از اهدا مدیریت اکوسیستم است.
تنوع گونهای با خصوصیات اکوسیستم همبستگی دارد
و با تأکید بر پویایی اکوسیستم ملیتلوان راهکلارهلای
مدیریتی مناسب ارائه نمود .همچنین ،بلا انلداز گیلری
تنوع میتوان توزیع گونهها را در محیط بررسی کرد .از
طرفی ،به نظر میرسد نحوة مدیریت در بهر بلرداری
از مرتللع بللا تعللداد زیللاد دام و چللرای بللیش از حللد
میتواند در میاان تنوع و غنای گونهای ملثثر باشلد و
توزیع گونهها را در مرتع بر اساس فرمهلای روییلی
تغییر دهد.
با توجه به نتایج بهدستآمد از بررسی تنلوع و
غنای گونههای موجود در منطقله ،دو شلاخص تنلوع
شانون -واینر و سیمپسون نتایج یکسانی نیان ندادند.
بدین ترتیب که در شاخص شانون -واینر بین هر سله
منطقة مرجع (قرق) ،کلید (تحت چلرای متوسلط) ،و

3/8

1/110

1/03

1/83

سایت مرجع

3/1

1/110

1 /8

b

بحرانی
مارگالر

مقدار عددی

مقدار F

مقدار P

0/3

1/87

1/35
b

1/18

1/13b
a

3/7

1/110

1/03

بحرانی (تحت چرای سنگین) اختال

معنلیداری بلا

سطح اطمینان  33درصد وجود دارد ،به صلورتی کله
بییترین تنوع گونهای در منطقة مرجع و کمترین تنوع
در منطقة بحرانی وجود دارد ،این در حالی اسلت کله
گرچه منطقة مرجع در شاخص تنوع سیمپسون دارای
بییترین تنوع بلود  ،بلا منطقلة کلیلد از نظلر آملاری
اختال

معنلیداری را نیلان نملیدهلد ،املا ایلن دو

سایت بلا منطقلة بحرانلی دارای اخلتال

معنلیداری

هستند .به طور کلی ،در هر دو شاخص تنوع گونلهای
گیاهان منطقه متنوعتربودن سایت مرجع را در مقایسه
با سایت کلید و بحرانی تأیید میکنند و آزمون آملاری
دانکن نیا معنیداربودن اختال

بین این عرصهها را از

لحاظ تفاوت در میاان تنوع گونهای به اثبلات رسلاند
است .این بخش از نتلایج بلا مطالعلات محققلانی [،7
 ]02 ،08 ،00که اعتقاد دارند بییلترین تنلوع و غنلای
گونهای در کمترین فیار چرایی رخ میدهد همسویی
دارد .اما با نتایج مطالعة پژوهیگرانی که بیان کرد اند
تنوع گونهای نمیتواند شاخص خوبی بلرای بررسلی
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اثلر شلدت چلرا در پوشلش گیلاهیِ منلاط خیلک

گراس و فلورب در برابلر شلرایط نامسلاعد محیطلی

مدیترانهای باشد مغایرت دارد [.]05

میشود ،البته این مورد تا حدود زیادی در منطقة کلید

همچنین ،مقایسة میانگین در شاخصهای غنای

میهود است ،ما در منطقلة بحرانلی ،بله دلیل چلرای

گونهای منهنیک و مارگالر این نکته را تأیید میکنلد

شللدید دام ،گونللههللای دائمللی گللراس از جمللله

که بییترین غنای گونهای نیا در منطقلة مرجلع بلود

 ، Bromusو

است .در شاخص منهنیک میاان میانگین غنای سایت
کلید و بحرانی دارای اختال

tomentellus ، Agropyron trichophrum
glomerata

 Dactylisاغلب به شک غیرعادی درآملد

معنیداری نیسلت ،املا

و اندازة طبیعلی آنهلا کاسلته شلد اسلت ،همچنلین،

در هر دو شاخص مقدار عددی میانگین منطقلة کلیلد

گونههای یکساله نیا بسیار کماند ،به طوری که اغلب

بییتر از منطقة بحرانی است .این بخلش از نتلایج بلا

این گونهها در زیر تاج پوشش بوتههای دائملی قلرار

مطالعات پژوهیگرانی [ ]3 ،7 ،5کله بلاور دارنلد بلا

دارنللد تللا از گانللد چللرای دام حفللظ شللوند و در

افللاایش شللدت چللرا و دخالللتهللای انسللانی در

فاصلههای موجود در بلین بوتلههلا ،کله در معلرض

اکوسیستمهای مرتعی غنای گونلهای گیاهلان کلاهش

چرای دام بود است ،این گونهها حلذ

شلد انلد و

مییابد همخوانی دارد.

بهنلدرت یافلت ملیشلوند .ایلن بخلش از نتلایج بلا

در منطقة مورد مطالعه در شدتهلای مختللر

مطالعات محققانی [ ]2 ،0کله بیلان کردنلد در منطقلة

چرایی تنلوع و غنلای گونلههلای فلورب ،گلراس ،و

مرجع (قرق) به دلی عدم چرا و در منطقلة کلیلد بله

بوتهای دارای تغییرات بود کله دلیل آن را ملیتلوان

دلی چرای متعادلْ پوشش گیاهی حفظ شد و تنلوع

ناشی از شیو های متفلاوت بهلر بلرداری و ملدیریت

گونهای در حد مطلوبی است مطابقت دارد .همچنین،

دانست .از نتایج بررسیهای بلهعمل آملد در منطقلة

نتایج این تحقی نیان داد تأثیر چرا در تغییلرات فلرم

ییالقی دماوند در مورد تأثیرات شلدتهلای مختللر

روییی و ترکیب گونهای بله صلورتی اسلت کله در

چرایی در تنوع و غنای گونههلای گلراس و فلورب

واحد چرای بحرانی از پوشش گیاهی گلراسهلا کلم

چنین نتیجهگیری شد کله در مجملوع ایلن فلرمهلای

شد و حتی برخی نیا حذ

شد اند

(Festuca ovina

روییی در منطقة مرجع دارای بییلترین و در منطقلة

و

بحرانی دارای کمترین تنوع و غنا بودند .تنوع و غنای

بوتلللهای

گونههای گراس و فورب در منطقة مرجلع بله میلاان

 )sclareaافاود شد است .نتایج بررسی نیا مثید آن

کمی بییتر از منطقة کلید بود ،ولی در منطقة بحرانلی

است که با افاایش فیار و تکرار چلرا تنلوع و غنلای

تنوع و غنای گونههای گراس و فورب بسیار کمتلر از

گونههای بوتهای بییتر شد است و بییترین تنلوع و

مناط کلید و مرجع بود .در منطقة مرجلع ،بله دلیل

غنا ،از لحلاظ ایلن فلرم روییلی ،در منطقلة بحرانلی

عدم چرا ،گونههای علفی فرصت رشد بییتری دارنلد

میاهد شد است .این موضوع در صلورتی رخ داد

و قطر بارگ تاج پوشش بوتههای دائمی و ارتفاع آنها

است که در منطقة مرجع و تا حدودی کلیلد حملور

در این منطقه بییتر از مناط کلید و بحرانی استل که

گونههای بوتلهای کمتلر میلاهد شلد و ،در نتیجله،

این افاایش رشد بوتهها سبب مواظبلت از گونلههلای

بوتهها تنوع و غنای زیادی در این مناط نداشلتند .از

elongatum

 ،)Agropyronدر حالی که بر گونههلای

(squarrosum

 Acanthophyllumو

Salvia
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تنوع گونههای بوتهای نسبت به خارج از قرق میشود

 ، Acantholimon demawendicumو  Salvia sclareaدر

همخوانی ندارد [ .]8با ارزیابی تغییرات شاخصهلای

منطقة بحرانی فراوانی بییتری دارند ،در حالی کله در

تنوع و غنا در یک منطقه در طول زمان امکان ارزیابی

منطة مرجلع حملور نداشلتهانلد .علدم حملور ایلن

مدیریت اعمالشد وجود دارد .ذکر این نکته نیا الزم

گونهها در منطقة مرجع نیان میدهد که این گونههلا

است که باالبودن مقدار شاخص تنوع دلی بلر بهبلود

بلله صللورت مهللاجم و تحللت تللأثیر شللرایط چرایللی

وضعیت منطقه نیست ،بلکه بایلد بلا بررسلی ترکیلب

ایجادشد در واحد بحرانی ظاهر شد اند .این حملور

گونهها میخص شود که در نتیجة تغییرات ایجادشد

صر نظر از فرم روییی این گونهها بود و ،در واقع،

کدام دسلته از گونلههلای گیلاهی در منطقله افلاایش

به دلی مساعدشدن شرایط رشد این گونلههلا تحلت

یافتهاند.

gossypinus

تأثیر فیار چرا ،فراوانی گونههلای مهلاجم در منطقله
اتفاق افتاد است .این بخش از نتایج با مطالعلاتی [،7
 ]02که بیان میکنند نحوة مدیریت در بهر بلرداری از
مرتع با تعداد زیاد دام و چرای بیش از حد ملیتوانلد
در میاان تنوع و غنای گونههلا بلا فلرمهلای مختللر
روییلی ملثثر باشلد همخلوانی دارد ،وللی بلا نتلایج
تحقیقی که بیان میکند قرق باعل

سپاسگزاری
از کلیة کسانی که در بله انجلام رسلیدن ایلن تحقیل
همکاری داشلتهانلد ،بلهویلژ شلورای شلهر رینله و
بهللر بللرداران صللدی و زحمللتکللش مراتللع ییالقللی
دماوند ،تقدیر و تیکر میکنیم.
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.جدولضمیمه

نام علمی

نام تیره

فرم رویشی

مرجع

کلید

بحرانی

Acantholimon demawendicum

Plumbaginaceae

بوته

2/08

5/3

3/18

Acanthophyllum squarrosum

Caryophyllaceae

بوته

5/17

1/31

2/88

Achillea wilhelmsii

Asteraceae

فورب

0/03

0/33

1

elongatum Agropyron

Poaceae

گراس

1/53

5/53

1

trichophrum Agropyron

Poaceae

گراس

1/32

0/23

1

Allium sativum

Liliaceae

فورب

1/52

1

0/12

Artemisia aucheri

Asteraceae

بوته

.

3/82

5/55

Avena sativa

Poaceae

گراس

1

8/75

8/83

gossypinus Astragalus

Papilionaceae

بوته

1

1

0/88

siliquosus Astragalus

Papilionaceae

فورب

0/2

1/71

1

pectinatus Bromus

Poaceae

گراس

8/83

1

1

tectorum Bromus

Poaceae

گراس

0/33

0/52

1

tomentellus Bromus

Poaceae

گراس

1/70

1

1

cyanus Centrurea

Asteraceae

فورب

1

1

1/77

arvense Circium

Asteraceae

فورب

1/38

0/22

0/17

iranshahrii Cousinia

Asteraceae

فورب

0/15

8/12

1/82

glomerata Dactylis

Poaceae

گراس

1/37

1

1

Dianthus orientalis

Caryophyllaceae

فورب

8/03

0/11

1

ritroides Echinops

Asteraceae

فورب

1/21

1/32

1

caeruleum Eryngium

Apiaceae

فورب

8/03

1

1

amygdaloides Euphorbia

Euphorbiaceae

فورب

1

1/71

1

Ferula gumosa

Apiaceae

فورب

1

0/23

8/88

arundinacea Festuca

Poaceae

گراس

3/30

8/22

0/82

ovina Festuca

Poaceae

گراس

5/18

2/33

1

verum Galium

Asteraceae

فورب

8/18

0/83

1

tournfortii Gundelia

Asteraceae

فورب

0/85

1

1/33

distichon Hordeum

Poaceae

گراس

8/83

8/52

1/23

Hordeum fragile

Poaceae

گراس

1/22

1/23

1

violaceum Hordeum

Poaceae

گراس

0/80

0/82

1/52

phleoides Koeleria

Poaceae

گراس

1/23

8/08

1

Malva neglecta

Malvaceae

فورب

1

0/3

1

vulgare Marubium

Lamiaceae

فورب

0/18

1

1/21

Medicago sativa

Papilionaceae

فورب

5/32

3/88

1/88

persica Melica

Poaceae

گراس

8/28

1

8/82
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.ادامةجدولضمیمه

نام علمی

نام تیره

فرم رویشی

مرجع

کلید

بحرانی

officinalis Melilotus

papilionacea

گراس

0/23

1

0/80

pulegium Mentha

Papilionaceae

فورب

1/33

1/2

1/23

lineata Minuartia

Caryophyilaceae

فورب

1

1

1/17

caucasicum Muscari

Liliaceae

فورب

1

1/53

1/83

anomala Myosotis

Boraginaceae

فورب

1/71

1

1

cornuta Onobrychis

Papilionaceae

بوته

1/13

1/08

5/12

Papaver orientale

Papaveraceae

فورب

1/58

0/32

0/52

Paronychia kurdica

Paronychiaceae

فورب

1/23

1/32

1/15

harmala Peganum

Zygophyllaceae

فورب

1

0/38

8/33

iranicum Phleum

Poaceae

گراس

0/52

1

1

Plantago major

Plantaginaceae

فورب

1/80

1/72

0/12

bulbosa Poa

Poaceae

گراس

0/00

8/32

3/33

pratensis Poa

Poaceae

گراس

0/10

1

1

Polygonum hyrcanicum

Polygonaceae

فورب

0/58

1/71

1

Salvia sclarea

Lamiaceae

بوته

1

1

0/88

elburzensis Senecio

Asteraceae

گراس

0/13

1

1

alopecuroides Sophora

Papilionaceae

فورب

1/31

1/23

1

lavandulifolia Stachys

Lamiaceae

فورب

1/28

1/30

1

lagascae Stipa

Poaceae

گراس

8/32

0/72

1/32

Thlaspi arvence

Brassicaceae

فورب

0/21

1

1

Thymus vulgaris

Lamiaceae

فورب

1

0/08

1/23

longirostris Tragopogon

Asteraceae

فورب

1/72

1/53

1/32

marianum Taraxacum

Asteraceae

فورب

1/30

1

1

Thapsus Verbascum

Scrophulariaceae

فورب

1

1

0/33

