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 ،هاي گياهي مهاجم در منطقه كوهستاني كبيركوه اثر شدت چراي دام بر تنوع گونه
 شهرشهرستان دره

  2و علي آرياپور 1، مجيد آجورلو*1وند روح اله زيني

  زابل، دانشگاه زابل، دانشكده آب و خاك، گروه مرتع و آبخيزداري ايران، 1
  ، گروه مرتعداريمنابع طبيعيدانشكده واحد بروجرد، بروجرد، دانشگاه آزاد اسالمي،  ايران، 2

  3/4/97: تاريخ پذيرش  13/11/96: تاريخ دريافت

  چكيده

ها در مطالعات مربوط به تنوع گياهي براي جلوگيري از هرگونه قضاوت گمراه هاي گياهي مهاجم از ديگر گونهجداسازي گونه
هدف اين مطالعه، بررسي اثر شدت چراي دام بر تنوع، غنا و يكنواختي . كننده در مورد تنوع گياهي اكوسيستم مورد نياز است

هاي سنگين، متوسط، سبك با سه تكرار و يك  سه منطقه چرا شده با شدت. هاي مهاجم در منطقه كبيركوه استان ايالم بودگونه
 100طول (نظم با استفاده از ترانسكت م -برداري پوشش گياهي به روش تصادفينمونه. انتخاب گرديدند )قرق( منطقه چرا نشده

 و  Past هايافزارهاي تنوع، غنا و يكنواختي با نرمسپس شاخص .انجام شد) متر 1×1(و قطعه نمونه ) متر 50متر با فاصله 
Ecological Methodology داري ها با تجزيه واريانس يك طرفه و آزمون حداقل تفاوت معني داده .ندمحاسبه شد)LSD (

بيشترين مقدار شاخص سيمپسون و شانون به ترتيب  .هاي تنوع در تيمارهاي شدت چرا متفاوت بود مقدار شاخص. تحليل شدند
 501/4 و 964/0به ترتيب ها در منطقه قرقو كمترين مقدار اين شاخص) 69/4(و سبك ) 974/0(در مراتع تحت چراي سنگين 

شاخص غناي منهينيك . بودر تيمارهاي چرا تحت چراي سنگين دام بيشتر از ساي  اي در منطقههاي غناي گونهمقدار شاخص. بود
تر از منطقه چرا  درصد بيش 73/15و  5/25هاي مهاجم در منطقه تحت شدت چراي سنگين به ترتيب  نشان داد كه غناي گونه

هاي مختلف يعني سنگين، متوسط،  تاي در مناطق چرا شده با شد يكنواختي گونه. )P>05/0( شده با شدت سبك و متوسط بود
هاي پيت و شلدون در منطقه تحت چراي سبك بيشترين مقدار شاخص ).P<05/0( داري نداشتسبك و قرق شده تفاوت معني

  .دام بود

  استپي مرتع نيمه مرتعي،هاي  گونه ،چراي دام ،تنوع زيستي: هاي كليدي واژه

  r.zinivand@yahoo.com: الكترونيكي ، پست054-31232047: مسئول، تلفن نويسنده* 

  مقدمه
هاي تنوع زيستي است كه اي يكي از مؤلفهتنوع گونه

پايداري اكوسيستم را در برابر عوامل نامساعد محيطي و 
هايي كه اكوسيستم). 7(كند  تهديدهاي زيستي تضمين مي

ي داشته باشند پايداري اكولوژيكي اي بيشترتنوع گونه
هاي جديد خواهند  بيشتري در برابر تغييرات و هجوم گونه

شوند  هاي پايدار و پويا محسوب مي داشت و اكوسيستم
، مستقيماً تحت به عالوه، كاركرد و توليد اكوسيستم). 14(

عوامل زيادي بر تنوع ). 3(گيرد اي قرار ميتأثير تنوع گونه
عوامل مخرب . گذارند اثر مي مرتعكوسيستم اي در ا گونه

پي،  در هاي طوالني و پيطبيعي و انساني مانند خشكسالي
آتش سوزي طبيعي و آتش افروزي، مديريت غير اصولي 

چراي شديد، چراي انتخابي، و چراي خارج از (چراي دام 
ها باعث  مرتع به ساير كاربري ، تبديل اكوسيستم)فصل

عالوه، به . )12( شودمي در اكوسيستماي گونه تغيير تنوع
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هاي محلي مانند حفر معادن، رهاسازي  تغيير اقليم، تخريب
هاي گياهي و  زارهاي كم بازده، هجوم آفات و بيماري ديم

غيره ممكن است شرايط را براي ورود، اسقرار و گسترش 
  ).3(گياهان جديد فراهم نمايند 

زنده اكوسيستم علفخواران اهلي و وحشي يكي از اجزاي 
هستند كه همواره با ساير اجزاي زنده و غير زنده، 

توانند باعث كاهش يا  علفخواران مي. همكنشي دارند
هاي دام). 15(اي در اكوسيستم گردند  افزايش تنوع گونه

توانند بر تنوع اهلي از جمله علفخواراني هستند كه مي
. باشندها تأثير زيادي داشته اي در اين اكوسيستمگونه

هاي گياهي،  چراي دام با تغيير در فراواني و تركيب گونه
هستند،  كه ضامن بقا، پايداري و كاركرد اكوسيستم

هاي مرتع را به شكل مطالوب يا نامطلوب تحت اكوسيستم
رسي اثر مطالعات بسياري با بر). 7، 6(دهد تأثير قرار مي

و  مهدوي. اي به انجام رسيده است چراي دام بر تنوع گونه
يرات وضعيت مرتع با يبا ارزيابي تغ) 1388(همكاران 

استفاده از روش توصيف سالمت مراتع نيمه استپي 
رودشور به اين نتيجه رسيدند كه به دليل چراي مفرط و بي 
موقع زادآوري اكثر گياهان چندساله علفي و گندمي مختل 
شده و تنها ازدياد گياهان غيرخوشخوراك و مهاجم 

با بررسي و ) 1381(اجتهادي و همكاران . گيردصورت مي
اي در دو مرتع با هاي عددي تنوع گونهمقايسه شاخص

مديريت چراي متفاوت در حوزه آبخيز سد طرق در 
-جنوب مشهد نشان دادند كه مراتع قرق داراي غناي گونه

اي، يكنواختي و تنوع گونه اي بيشتري نسبت به مراتع 
اثر شدت چراي  )1385(اران و همك شكري. تحت چرا بود

دام را بر غناي گونه اي مراتع كوهستاني البرز مورد مطالعه 
قرار دادند كه نتيجه حاصل از آن نشان داد كه تنوع گونه 
اي در مراتع چرا نشده بيشتر از مراتع تحت چراي دام بود 

در مطالعات خود نشان دادند ) 1390(و همكاران  غالمي
هاي ي با شدت چرا كاهش و غنا گونههاي دايمكه غنا گونه

در ) 1390(محبي و ميرزايي . يابدمهاجم افزايش مي
تحقيقي تحت عنوان مقايسه شاخص هاي تنوع، غالبيت، 

غنا و يكنواختي پوشش گياهي تحت شرايط قرق و غير 
قرق در قطعه چهار زرند شهريار به اين نتيجه رسيدند كه 

ق نشده بيشتر از سايت تنوع، غنا و يكنواختي در سايت قر
در مطالعات  )1395(نظري و همكاران . قرق شده مي باشد

هاي گياهي مهاجم تحت خود نشان دادند كه تنوع گونه
و همكاران  زارع كياهمچنين . يابدتاثير چرا افزايش مي

هاي مختلف چرايي بر تنوع در بررسي اثر مديريت) 1392(
نشان دادند كه تنوع  و غناي گونه اي در مراتع استپي ساوه

تا . اي در مراتع چرا شده نسبت به قرق بيشتر استگونه
ها در اكوسيستم متناسب با ظرفيت  كه جمعيت دام زماني

آن باشد و شدت چراي دام در حد متوسط باشد، نه تنها به 
- اي خسارت وارد نمي منابع اكوسيستم مانند ذخاير گونه

  ). 34،  5(يابد مياي افزايش هم شود بلكه تنوع گونه

مديريت چراي دام مانند تعديل تعداد دام با ظرفيت مرتع، 
ممانعت از چراي نابهنگام، انتخاب سيستم چرايي مناسب و 
غيره با تأثير بر حضور و فراواني اشكال رويشي گياهان بر 

). 14(گذارد پايداري و عملكرد اكوسيستم مرتع اثر مي
اثر مديريت نادرست از ها در كه شدت چراي دامزماني

حدي بيشتر شود، ممكن است تنوع گياهي در مرتع به 
هاي گياهي مهاجم با وجود اين كه گونه). 17(خطر بيافتد 

هاي مانند رشد سريع، توليد زياد، قدرت داراي ويژگي
توليد مثل زياد، توانايي پراكنش باال، قدرت سازگاري و 

، به دليل غيره هستندالني بذر و رقابت زياد، زنده ماني طو
دار يا سمي بودن براي چراي دام ارزش  خاردار، اسانس

ها  گياهان مهاجم در برابر چرا و تردد دام). 3(زيادي ندارند 
ها از طريق محدود كردن  مقاوم بوده و ممكن است دام

هاي گياهي مرغوب، عرصه را براي  ميزان و گسترش گونه
گسترش  .م نمايدها فراه ورود، استقرار و گسترش آن

تواند باعث تغيير در ساختار و كاركرد  گياهان مهاجم مي
هاي گياهي و  اكوسيستم شود و عرصه را براي گونه

امروزه با تغيير در رويكرد ). 22(جانوري بومي محدود كند 
ها، بر حفظ تنوع زيستي و دستيابي به  مديريت اكوسيستم
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ريت ، از طريق مديپايداري اكولوژيك اكوسيستم
بيني و اخطار زودهنگام اكولوژيكي گياهان مهاجم و پيش

دانستن اين كه ). 28(گردد  تغيير در تنوع زيستي تأكيد مي
كدام يك از اجزاي زنده اكوسيستم در معرض خطر قرار 

هاي جديد به  دارد، و اين كه مراحل مختلف هجوم گونه
اكوسيستم چگونه شناسايي و مديريت شود؛ نقش مهمي در 

  ).29(فظ پايداري اكولوژيك اكوسيستم دارد ح

دليل اينكه حضور گياهان مهاجم باعث اختالل در كاركرد ب
شود، مديريت گياهان مهاجم  و ساختار اكوسيستم مرتع مي

هاي مديريتي ها بايد در اولويت برنامهدر اين اكوسيستم
ها حفظ شده و قرار گيرد تا سالمت و يكپارچگي آن

دانستن شدت چراي بهينه ). 42(رار يابد كاركرد آن استم
هاي گياهي مرغوب و جهت حفظ و افزايش تنوع گونه

كاهش تنوع گياهان مهاجم و نامرغوب الزمه مديريت 
هاي مرتعي است؛ كه خود آمد اكوسيستمصحيح و كار

مستلزم داشتن اطالعات كافي از تأثير شدت چرا بر تنوع 
گيري و پايش تنوع اندازهاين امر با شناخت، . اي استگونه
در اين راستا، آگاهي از عوامل . شوداي محقق ميگونه

زيستي و محيطي مخرب بر اكوسيستم مرتع كه باعث 
اي ميها و در نتيجه كاهش تنوع گونه تخريب رويشگاه

يكي از عوامل با توجه به اينكه . شود، ضروري است
از  هدف باشدمخرب زيستي در مرتع، چراي مفرط دام مي

هاي مختلف چراي دام بر اين مطالعه، تعيين اثر شدت
هاي گياهي مهاجم و تعيين تنوع، غنا و يكنواختي گونه

اي گياهان گونه شدت چراي مناسب براي كاهش تنوع
  .شهر بود مهاجم در دامنه هاي كبيركوه شهرستان دره

  مواد و روشها
وه، كبيركمطالعه در مراتع  اين :منطقه مورد مطالعه

شهر واقع در جنوب شرقي استان ايالم انجام  شهرستان دره
 27ʹ 36ʺ در مختصات جغرافيايي مورد مطالعه منطقه. شد
 18ʺتا  46˚ 34ʹ 64ʺشمالي و  عرض 37˚ 8ʹ  53ʺتا  33˚
حداكثر و حداقل ارتفاع . طول شرقي قرار دارد 50˚17ʹ

متر  301و  1150ترتيب منطقه از سطح دريااي منطقه به
ايستگاه ) 1392تا  1382(براساس آمار ده ساله . باشدمي

خشك، شهر، اقليم منطقه نيمههواشناسي سينوپتيك دره
 404متوسط بارندگي و درجه حرارت ساالنه به ترتيب 

  . باشدگراد مي درجه سانتي 5/22متر و  ميلي

تيمارهاي چرا شامل شدت چراي : ي دامتيمارهاي چرا
هاي چراي سبك پس از بازديدسنگين، چراي متوسط، 

آغل و (با توجه به فاصله از محل اطراق دام  ميداني و
 5و عدم چراي دام با توجه به منطقه قرق  )11) (آبشخوار

) شاهد(ساله كه مشابه تمامي شرايط منطقه مورد مطالعه 
جهت برآورد بهتر تغيرات و عدم اختالف در . باشند مي

مناطق .  در سه تكرار بود اشتباهات هر تيمار محاسبه شده
اطراف آغل و آبشخور به عنوان منطقه تحت شدت چراي 

با توجه به وسعت ). 11(سنگين دام در نظر گرفته شد 
تا  2محدوده چراي دام در طول روز، مراتع واقع در حدود 

عنوان منطقه تحت چراي كيلومتري آغل و آبشخور به 3
مشاهدات ميداني  در نهايت، بر اساس. متوسط لحاظ گرديد

و مشاوره با افراد محلي، مراتع واقع در اطراف باغات و 
عنوان منطقه تحت چراي سبك هاي كشاورزي به زمين

 5يك مرتع قرق شده به مدت ). 27، 13(مشخص گرديد
گرفته  عنوان شاهد در نظرسال در نزديكي ساير تيمارها به

   .شد

ي از پوشش بردارنمونه: برداري از پوشش گياهي نمونه
منظم با استفاده از ترانسكت و  -گياهي به روش تصادفي

با توجه به تغييرات پوشش . برداري انجام شدقاب نمونه
گياهي و وسعت منطقه مورد مطالعه در هر تيمار در هر 

متر از  50متر و با فاصله  100ترانسكت به طول  5تكرار 
 1×1ابعاد  قطعه نمونه به 5تعداد ). 5(يكديگر جانمايي شد 

طور تصادفي با توجه به متر در طول هر ترانسكت به
در داخل هر قطعه نمونه، . آماري قرار داده شد t جدول

هاي هر گونه،  هاي گياهي، تعداد كل پايه تعداد و نام گونه
فرم رويشي هر گونه، كالس خوشخوراكي، مهاجم يا 
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ند هاي مورد توجه گوسفبا توجه به گونه(غيرمهاجم بودن 
. )19، 16( هر گونه يادداشت شد) كه دام غالب منطقه بود

سپس، درصد پوشش تاجي هر گونه با استفاده از شمارش 
براي  5/1×2تعداد گونه ها در قاب نمونه برداري به ابعاد 

به . گيري شد اندازهتعين ليست گونه هاي گياهي منطقه 
 عالوه، تركيب گياهي، فراواني، وفور و ساير متغيرهاي

در مجموع، براي . مربوط به پوشش گياهي محاسبه شد
گيري متغيرهاي پوشش گياهي در كل منطقه مورد  اندازه

  .قطعه نمونه استفاده شد 300ترانسكت و  60مطالعه، 

پس از مشخص : اي محاسبه تنوع، غنا و يكنواختي گونه
هاي گياهي و مشخص نمودن تعداد و نمودن تركيب گونه
يمار و بررسي گونه هاي مختلف در هر نوع گونه در هر ت

 تيمار و گونه هاي مشترك بين مناطق تحت مطالعه
ها تفكيك  هاي مهاجم از مابقي داده هاي مربوط به گونه داده

شدند؛ و محاسبات تنوع، غنا و يكنواختي فقط براي 
براي بررسي تنوع . )1جدول ( هاي مهاجم انجام شد گونه
و ) 1رابطه ) (38(وينر - ناي، از شاخص تنوع شانو گونه

 .استفاده شد) 2رابطه ) (41(شاخص تنوع سيمپسون 

)1(               H ∑
N

ln
N

S  

ام  iتعداد افراد گونه  niشاخص تنوع شانون،  ′، كه در آن
  .تعداد كل افراد در نمونه است Nو 
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)3(                  R S

N
  

 Nها و  تعداد گونه Sشاخص غناي مارگالف،   Rكه در آن 
  .باشدتعداد كل افراد در نمونه مي

)4(                   R S

√N
  

ها  تعداد كل گونهS شاخص غناي منهينيك،  R2، كه در آن
  .ها استهاي تمام گونهتعداد پايه Nو 

اي، از شاخص يكنواختي  براي بررسي يكنواختي گونه
) 35(شاخص يكنواختي پيت و ) 5رابطه ) (37(شلدون 

  .استفاده شد) 6رابطه (

)5(                 E
H

S
  

شاخص تنوع هيل و  شاخص شلدون،  در اين رابطه 
S باشدتعداد كل گونه مي.  

)6 (                 E H′

S
  

شاخص تنوع شانون و  ′شاخص پيت،  در اين رابطه 
S باشدتعداد كل گونه مي .  

 و  PASTهاي مذكور با نرم افزارمحاسبه مقدار شاخص
Ecological Methodology  انجام گرديد 6,1,4نسخه.  

ها از نظر مقادير پرت و ابتدا داده :هاتجزيه تحليل داده
با (ها ، نرمال بودن داده)با ترسيم نمودار جعبه اي(انتهايي 

با (ها  و همگني واريانس)اسميرنف-وموگرفآزمون كول
-پس از محقق شدن پيش فرض. بررسي شد) آزمون لون

هاي آزمون آماري، براي پي بردن به وجود يا عدم وجود 
هاي مهاجم در بين مراتع تحت دار تنوع گونهتفاوت معني

ها با تجزيه واريانس هاي مختلف چراي دام، دادهشدت
ها و براي مقايسه ميانگين. يكطرفه تجزيه و تحليل شدند

دار و مقايسه دو به هاي داراي تفاوت معنينگينتفكيك ميا
در ) LSD(دار ها از آزمون حداقل تفاوت معنيدو ميانگين

تجزيه تحليل آماري . درصد استفاده شد 95سطح اطمينان 
  .انجام شد 20نسخه  SPSSداده ها با نرم افزار 

  نتايج
در كل منطقه مورد مطالعه تعداد : هاي گياهيتركيب گونه

خانواده گياهي مشخص  23گونه گياهي متعلق به  87
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گونه مختص منطقه  28از اين تعداد گونه گياهي . گرديد
گونه در  13گونه در منطقه تحت چراي سبك،  13قرق،

منطقه تحت چراي متوسط و فقط هشت گونه در منطقه 
  ).1شكل(تحت چراي سنگين مشاهده گرديد 

  منطقه مورد مطالعه و برخي از مشخصات آنهامهاجم در فهرست گونه هاي گياهي  -1جدول 

  شدت چراي دام طول عمر فرم رويشي خانواده گونه گياهي

Achillea alppica Asteraceae پهن برگ علفي B H, L, M 

Alhagi persarum Papilionaceae پهن برگ علفي P L 

Anthemishauss knechtii Asteraceae " A H, L, E 
Arrhenatherum kotschyi  Poaceae " P H, E 
Centaurea Koeieanabornm Asteraceae " P H, L, M, E 
Centaurea solstitialis Asteraceae " A H, L, M, E 
Cirsium congestum  Compasitae  " P H, M, E 
Curtamus oxyacantha Asteraceae " A H, L, M, E 
Cyperus fuscus Cyperaceae " A E 
Echinops quercetorum Asteraceae " P H, L, M, E 
Euphorbia falcata  Euphorbiaceae " A M 
Salvia indica Labiaceae " P L 
Silene microsperma Caryophyllaceae " A N 
Silybum marianum Asteraceae " B H, L, M, E 
Sisymbrium septulatum Asteraceae " A E 

A : گياهان يكساله؛B :گياهان دوساله؛ P :گياهان چندساله          E : منطقه قرق؛M :چراي متوسط؛ L: چراي سبك؛ H: چراي سنگين  

هاي گياهي و منطقه تحت  منطقه قرق بيشترين حضور گونه
به  اهاي گياهي ر گونهچراي سنگين دام كمترين حضور 

همچنين تعداد ده ). 1شكل (خود اختصاص داده است 
گونه بين منطقه قرق و  27گونه گياهي بين تمامي تيمارها، 

گونه بين منطقه قرق و منطقه تحت چراي  16متوسط، 
 25گونه بين منطقه قرق و تحت  چراي سبك،  23سنگين، 

ونه بين گ 22گونه بين منطقه تحت چراي سبك و سنگين، 
گونه بين منطقه  20منطقه تحت چراي سبك و متوسط، و 

  ).2شكل (تحت چراي سنگين و متوسط مشترك بود 

  
هاي گياهي در مناطق چرا شده با  وضعيت اشتراك گونه -2شكل 

  هاي مختلف شدت

A : ،تعداد گونه مشترك بين مناطق چرا شدهE : ،منطقه قرق شدهM :
  چراي سبك دام: Lچراي سنگين دام، : Hچراي متوسط دام، 

هاي تنوع  مقدار عددي شاخص: هاي مهاجم تنوع گونه
هاي مختلف چراي دام متفاوت سيمپسون و شانون در تيمار

نتايج تجزيه واريانس نشادن داد كه مقدار ). 3شكل . (بود
هاي هاي تنوع سيمپسون و شانون براي گونه شاخص

داري ي دام تفاوت معنيهاي مختلف چرامهاجم در تيمار
ها با  نتايج مقايسه ميانگين). 2جدول ) (P <0.05(نداشت 

داري حاكي از اين بود كه مقدار  آزمون حداقل سطح معني
هاي هاي تنوع سيمپسون و شانون براي گونه شاخص

مهاجم در منطقه چرا نشده، چراي سبك، متوسط و سنگين 
   ).3شكل ) (P <0.05(داري نداشت تفاوت معني

هاي محاسبه نتايج شاخص: هاي مهاجم يكنواختي گونه
هاي گياهي مهاجم در يكنواختي پيت و شلدون براي گونه
نتايج تجزيه واريانس . تمامي تيمارهاي تحقيق متفاوت بود

هاي يكنواختي پيت و شلدون  نشان داد كه مقدار شاخص
هاي مختلف يعني سبك،  در مراتع چرا شده با شدت

داري نداشت گين و قرق شده تفاوت معنيمتوسط، سن
)0.05> P) ( 3جدول.(  
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  هاي مختلف مناطق چرا شده با شدتتعداد گونه هاي گياهي موجود در  -1شكل 

  هاي مختلف مناطق چرا شده با شدت هاي گياهي مهاجم درهاي تنوع گونه تجزيه واريانس شاخص -2جدول 

 F P ميانگين مربعات درجه آزادي منبع تغيير تنوعشاخص 

 سيمپسون
112/0 748/2 005/0 3 شدت چرا  ns 

   005/0 8 خطاي آزمايش

 شانون
570/0 669/0 003/0 3 شدت چرا  ns 

   003/0 8 خطاي آزمايش

  

  
  مختلف توسط دامهاي  هاي گياهي مهاجم در مناطق چرا شده با شدتگونه هاي تنوع مقدار شاخص -3شكل 

  

هاي مقدار شاخص يكنواختي پيت و شلدون براي گونه
مهاجم در مرتع چرا شده با شدت سبك، متوسط، سنگين 

شكل ) (P <0.05(داري نداشتند و قرق شده تفاوت معني
4(.  

  بحث و نتيجه گيري

  در  انسان  هاي دخالت  و عملكرد در ارزيابي اي گونه تنوع

). 16(دارد  زيادي اهميت هاي طبيعي سيستماكو
 براي تواند معيار مناسب اي مي گونه گيري تنوع اندازه

 مناسب مديريت اتخاذ در چنين هم مرتع و وضعيت ارزيابي

   .)9(شود  استفاده



 1398، 4، شماره 32جلد                                                 )                                        مجله زيست شناسي ايران(مجله پژوهشهاي گياهي 

782 

  
  هاي مختلف توسط دام مناطق چرا شده با شدتهاي گياهي مهاجم در گونه هاي يكنواختي مقدار شاخص -4شكل

  هاي مختلف مناطق چرا شده با شدتهاي گياهي مهاجم در هاي يكنواختي گونه تجزيه واريانس شاخص -3جدول 
 F P ميانگين مربعات درجه آزادي منبع تغيير شاخص يكنواختي

3001/0 شدت چرا پيت  480/1  292/0  ns 

001/0 8 خطاي آزمايش     

102/0 3 شدت چرا شلدون  696/0  580/0  ns 

147/0 8 خطاي آزمايش     

  

 زياد الزاماً اي گونه ولي نكته قابل توجه آن است كه تنوع

اي  چون تنوع گونه نيست، مراتع خوب وضعيت بر دليل
 هاي گونه تواند ناشي از حضور مي مواقع برخي زياد در

هاي  در اثر عوامل طبيعي و انساني، گونهمهاجم باشد كه 
خوشخوراك و مرغوب از بين رفته و عرصه براي حضور 

 ).21(هاي مهاجم و بردبار فراخ شده است  و گسترش گونه
اي، تفكيك  بنابراين، در مطالعات مربوط به تنوع گونه

الزم  هاي مرغوب از گونه) نامرغوب(هاي مهاجم  گونه
هاي گمراه كننده  ائه گزارشاست تا بدين وسيله از ار

به  .هاي مرتعي اجتناب شود اي رويشگاه درباره تنوع گونه
هاي مهاجم بخشي از  عالوه، بايد در نظر داشت كه گونه

جامعه گياهي هستند و حتي در مرحله اوج توالي 
ها  نبايد انتظار داشت كه اين گونه) كليماكس(اكولوژيكي 

مهم آن . نداشته باشند اصالً در تركيب گياهي جامعه حضور
ها در حدي  هاي آن است كه ميزان حضور و تعداد گونه

باشد كه به مطلوب بودن تركيب گياهي مرتع براي چراي 
 مختلف هاي شاخص بين از ).42(دام لطمه وارد نكند 

هاي سيمپسون و شانون  شاخصاي،  گيري تنوع گونهاندازه
 ).30(دارند اي  گونه تشخيص تنوع براي بيشتري توانايي

 اما است، اي گونه تاثير غناي تحت بيشتر شانون شاخص

 قرار غالب هاي گونه تأثير فراواني تحت سيمپسون شاخص

مقدار شاخص سيمپسون از صفر تا يك تغيير ). 9(گيرد  مي
هر چه مقدار شاخص به يك نزديك باشد مبين . كند مي

شاخص سيمپسون منعكس . تنوع بيشتر است و برعكس
هاي نادر،  زيرا در مقايسه با گونه. كننده چيرگي است

مزيت اين . تر است هاي با وفور زياد حساس نسبت به گونه
شاخص آن است كه مقادير آن از يك نمونه به نمونه ديگر، 
غيرمحتمل است كه تغيير كند زيرا اين گونه هاي نادرند و 

دارند  هاي رايج پراكنش مكاني متغييرتر در مقايسه با گونه
در . كندتغيير مي 5/4تا  5/1مقدار شاخص شانون از ). 7(

و  5/1بعضي مواقع، مقدار اين شاخص مي تواند كمتر از 
 يك فقط كه اي جامعه در به طوري كه. باشد 5/3بيش از 

هر چه عدد اين  است 7 آن حداكثر مقدار باشد، گونه
اي بيشتر است  نزديكتر باشد تنوع گونه 5/4شاخص به 

هاي تنوع  در اين مطالعه، مقادير شاخص). 22، 2(برعكس 
هاي سبك،  سيمپسون و شانون در مراتع چرا شده با شدت
). 3جدول (متوسط، سنگين و قرق شده تفاوت نداشتند 

اما، مقدار عددي شاخص سيمپسون از منطقه قرق شده به 
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مرتع چرا شده با شدت سنگين روند تقريباً افزايشي داشت 
هاي مهاجم با تشديد چرا  عني افزايش تنوع گونهكه به م

باشد بيشترين و كمترين مقدار شاخص سيمپسون به  مي
و در مرتع ) 974/0(ترتيب در مراتع تحت چراي سنگين 

عالوه بيشترين مقدار شاخص بود به) 964/0(قرق شده 
و كمترين مقدار در ) 569/4(شانون در منطقه چراي سبك 

). 2جدول (محاسبه شد ) 501/4(م منطقه چراي سنگين دا
-تر مقادير دو شاخص گفته شده، به نظر مي با بررسي دقيق

رسد كه افزايش شدت چراي دام در مراتع مورد مطالعه اثر 
هاي مهاجم نداشته  اي بر افزايش تنوع گونه قابل توجه

،اسديان و همكاران ) 1387(حسين زاده و همكاران . است
و   Hichkman، )1392(كاران ، زارع كيا و هم)1388(

، )2011(و همكاران   Papanikoloan، )2004(همكاران 
Gillen   با بررسي اثر چراي دام بر ) 1998(و همكاران

هاي گياهي مهاجم بيان داشتند تاثير شدت چراي تنوع گونه
دام بر تنوع گونه اي مهاجم متفاوت است و شدت چراي 

مهاجم به طور زياد مي هاي گياهي دام باعث افزايش گونه
اغلب انتظار بر اين . باشد كه با تحقيق حاضر مطابقت ندارد

هاي  است كه در مرتع چرا شده با شدت سنگين، گونه
مهاجم تنوع بيشتر و در مرتع قرق شده تنوع كمتر داشته 

كه (دليل آن كه در مرتع چرا شده با شدت سنگين . باشند
، )آبشخور قرار داشتنددر اين مطالعه، در اطراف روستا و 

تواند به از  اند مي هاي مهاجم افزايش قابل توجه نيافتهگونه
هاي گياهي يك گونه در  هاي مهاجم يا پايه بين رفتن گونه

هاي گذشته  اثر مداومت چراي سنگين در طول سال
هاي گياهي بر وفور  از بين رفتن پايه. منسوب شود

)abundance (نهايت بر تنوع  اي و در و يكنواختي گونه
ها به طور روزانه در  در مرتعي كه دام. گذارد اي اثر مي گونه

اند، حتّي گياهان مقاوم و بردبار به شرايط  آن حضور داشته
هاي محيط هم تاب نياورده و از عرصه  نامساعد و تنش

چنين، به دليل كوتاه بودن مدت زمان  هم. اند حذف شده
، حضور )سال 5د حدو(اعمال قرق در مرتع قرق شده 

هاي مهاجم قبل از  تواند به بقاياي گونه هاي مهاجم مي گونه

عمليات قرق نسبت داده شود؛ از نظر توالي اكولوژيكي 
هاي مرغوب با  سال براي جايگزين كردن گونه 5مدت 

هاي غناي مقدار عددي شاخص). 41(مهاجم كم مي باشد 
هاي گونهي غناي زياد دهنده مارگالف و منهينيك نشان

باشد و مرتع مهاجم در مرتع چرا شده با شدت سنگين مي
قرق شده در رتبه دوم و مرتع چرا شده با شدت سبك در 

ترين مقدار شاخص مارگالف در  رتبه آخر قرار داشت بيش
ترين مقدار آن  و كم) 326/6(مرتع تحت چراي سنگين دام 

چنين،  هم. بود) 476/5(در مرتع تحت چراي سبك دام 
ترين مقدار شاخص منهينيك در مرتع چرا شده با  بيش

ترين مقدار آن در مرتع قرق  و كم) 75/3(شدت سنگين 
با توجه به  شاخص منهينيك، ميانگين . بود) 776/2(شده 

درصد  83/13هاي مهاجم در مرتع قرق شده غناي گونه
هاي مهاجم در مرتع تحت شدت چراي  كمتر از غناي گونه

درصد كمتر از مرتع با شدت چراي سنگين  1/35متوسط و 
شاخص منهينيك نشان داد كه غناي ). 3جدول (بود 
 5/25هاي مهاجم در مرتع تحت شدت چراي سنگين  گونه

 73/15تر از مرتع با شدت چراي سبك و  درصد بيش
 05/0(درصد بيشتر از مرتع تحت شدت چراي متوسط بود 

<P .(ت هاي مها در نهايت، غناي گونهجم در مرتع با شد
تر از مرتع تحت چراي سبك  بيش 58/11چراي متوسط 

نتايج نشان دادكه اثرات چراي سنگين دام ). P> 05/0(بود 
بر غناي گونه هاي گياهي مهاجم بيشتر از ساير تيمار هاي 

و همكاران   مشابه تحقيق حاضر غالمي. باشدتحقيق مي
و همكاران  ري، نظ)1392(زارع كيا و همكاران  ،)1390(
)1395( ،Diaz  و همكاران)در مطالعات خود به ) 2007

ي مهاجم تحت ههاي گيااين نتيجه رسيدند كه غناي گونه
هاي  زياد بودن تعداد گونه. يابدشدت چراي دام افزايش مي

مهاجم در مرتع چرا شده با شدت سنگين اساساً مي تواند 
رت رقابتي به از بين رفتن گونه هاي مرغوب يا كاهش قد

چون در اثر فشار چراي دام، در وهله . ها مرتبط باشد آن
شوند و پس از آن، تشديد حذف مي Ӏهاي كالس  اول گونه

و كالس  ӀӀهاي كالس فشار چراي دام باعث حذف گونه
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ӀӀӀ هاي مهاجم شده و عرصه براي ورود و گسترش گونه
مرتع هاي مهاجم در شود و بدين ترتيب غناي گونه مهيا مي

با توجه با ). 23(كند تحت چراي سنگين افزايش پيدا مي
اي قرار دارد كه قبالً تحت  اين كه مرتع قرق شده در منطقه

هاي مهاجم در  چراي دام بوده است، غناي نسبتاً زياد گونه
ها از قبل زمان قرق نسبت  داده  تواند به باقيمانده آن آن مي
دام بر يكنواختي اثرات شدت چراي دام شدت چراي . شود
هاي تحقيق متفاوت بود در تيمارهاي گياهي مهاجم گونه
هاي پيت و شلدون در  ترين مقدار شاخص وريكه بيشبط

ترين مقدار آنها در مرتع  مرتع تحت چراي سبك و كم
مقدار متوسط شاخص پيت براي . تحت چراي سنگين بود

 و در منطقه 419/1هاي مهاجم در منطقه چراي سبك گونه
مقدار متوسط شاخص شلدون . بود 372/1چرا سنگين 

و در  085/4هاي مهاجم در منطقه چراي سبك براي گونه
) 2013(و همكاران   Novoa.بود 489/3منطقه چرا سنگين 

در مطالعات خود به اين نتيجه رسيدند كه چراي سنگين 
در اغلب . دام يكنواختي گونه اي گياهي را افزايش ميدهد

تغيير قابل توجه در مناطق تحت چراي دام  موارد اولين
كاهش تنوع زيستي گياهان است منجر به ايجاد يك توده 

هاي مهاجم به دليل گونه. شودخالص از گياهان مهاجم مي
هاي خاص مانند پايين بودن خوشخوراكي داشتن ويژگي

ها،  قابل استفاده بودن براي مدت نسبت به ساير گونه
به دليل داشتن تركيبات فنلي، تانن،  كوتاهي از دوره رويش
سازگاري با شرايط نامطلوب ، )41(ليگنين، و سلولز باال 

خاك و پراكنش خوب بذور به طور مستقيم و يا توسط 
هاي تحت چراي سنگين هم  توانند در عرصه ها، ميدام

  ). 40(حضور خود را تا حدودي حفظ كنند 

هاي  در اين مطالعه اثر شدت چراي دام در تنوع گونه
شهر  شهرستان درهكبيركوه،گياهي در مراتع نيمه استپي 

هاي سنگين، متوسط،  مراتع چرا شده با شدت .بررسي شد
دار از نظر تنوع  سبك و قرق شده تفاوت فاحش و معني

بنابراين، اين مطالعه قادر به ارائه . هاي مهاجم نداشتند گونه
هاي مهاجم  ت چراي مناسب براي كنترل و كاهش گونهشد

هاي  به طور كلي، تنوع گونه. شهر نيست در مراتع منطقه دره
اين بدان معني . گياهي مهاجم در كل مراتع منطقه زياد بود

هاي  برداري نادرست در طي دهه است كه به دليل بهره
هاي خوشخوراك و  گونهگذشته از كل مراتع منطقه، 

بين رفته و عرصه براي حضور و گسترش  مرغوب از
اي كه در  هاي مهاجم و بردبار مهيا شده است، به گونه گونه

هاي مهاجم و نامرغوب پوشش گياهي  گونهحال حاضر، 
بنابراين، . اند غالب و اصلي كل مراتع منطقه را تشكيل داده

اي،  گردد كه در مطالعات مربوط به تنوع گونه پيشنهاد مي
از گونه هاي مرغوب و ) نامرغوب(اجم هاي مه گونه

تفكيك شوند تا بدين وسيله از ارائه  خوشخوراك 
هاي  اي رويشگاه هاي گمراه كننده درباره تنوع گونه گزارش

هاي  الزم است با به كارگيري روش .مرتعي اجتناب شود
هاي مهاجم  مناسب مديريتي نسبت به كاهش وسعت گونه

هاي مهاجم با تنوع زياد اقدام  در مراتع پوشيده شده از گونه
  . نمود
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Abstract 

Separation of invasive plant species from other plants is essentially needed in studies 
related to plant diversity to avoid any misleading judgments about rangeland ecosystem 
plant diversity. This study aimed to investigate the effect of livestock grazing intensity 
on diversity, richness and evenness of invasive plants in semi-steppe rangelands of 
Kabirkoh, Darrehshahr, western Iran. Three areas subjected to long-term heavy, 
moderate and lenient grazing intensities along with an exclosure were considered as 
grazing treatments. Vegetation was sampled with randomized-systematic method using 
transect line in 100m length and 1m2 quadrat. Then variance, richness and uniformity 
indicators were performed with Past and Ecological Methodology software. Data of 
invasive species were separated from other data prior to calculation of species diversity, 
richness and evenness indices with Shanon-wiener and Simpson`s diversity indices, and 
Peet and Sheldon indices, respectively. Data were analyzed by one-way ANOVA and 
Lowest Significance Difference (LSD). The amount of diversity indices in grazing 
intensities treatments varied significantly (P<0.05). The highest values of Simpson and 
Shannon index were in heavily (0.974) and lenient (4.69) grazed rangelands, 
respectively, whereas the lowest values of the indices were 964.0 and 4.0501 in grazing 
exclosure rangeland, respectively. The amount of species richness indices in rangeland 
under heavy grazing of livestock was higher than other grazing treatments. The 
Menhinick richness index showed that the richness of invasive species in the region 
under heavy grazing intensity was 25.5 and 15.73 percent higher than that in lenient and 
moderate grazing intensities (P < 0.05). There was no significant difference in species 
evenness index in grazed areas with different intensities including heavy, moderate, 
lenient and exclosure (P < 0.05). The highest values of Peet and Sheldon indices were in 
rangeland under lenient grazing. 
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