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چکیده
اي گیاهان علفی در زیراشکوب تنوع گونهتاج پوشش درختی بر مقدار تولید وثیر أتهدف اصلی این تحقیق، ارزیابی میزان 

فندقلو، مناطق واحدهاي ژئومرفولوژیکی یکسان پس از استخراجمورد مطالعه منطقه.بوددرختان واقع در منطقه فندقلوي اردبیل 
به توجه به ساختار پوشش گیاهیها باابعاد پالتوسیستماتیک -صورت تصادفیبهبرداريآمارانتخاب گردید.دره و نیارقشغاله

هاي موجود، درصد تاج پوشش، فهرست گونه؛ سپسشدانتخاببا استفاده از فرمول آماري هاو تعداد پالتروش سطح حداقل
یکالس شیبچهاردریهاي مراتع باز و زیراشکوب درختعرصهبرداري ازنمونه.شدثبت خاك لخت والشبرگ، سنگ و سنگریزه

کهنتایج نشان دادغرب انجام شد.درصد و در چهار جهت جغرافیایی شمال، جنوب، شرق و35-50و 35-20، 20-10، 10-0
10-20دره در کالس شیب هاي موجود در زیراشکوب درختان در منطقه فندقلو، نیارق و شغالهتاج پوشش گونهبیشترین درصد

10-20درصد و بیشترین مقدار درصد پوشش گیاهی در مراتع باز این مناطق در کالس شیب 25و 25، 20با مقادیرترتیبدرصد به
ي دیگر اهجهت جغرافیایی شمال نسبت به جهتنتایج نشان داد که همچنین باشد.میدرصد 86و 86، 81با مقادیرترتیبدرصد به
رات متقابل بین نوع مقایسه میانگین اثبا .باشداشکوب درختان و مرتع باز داراي بیشترین درصد پوشش میمناطق در زیردر همه

.داري داشتنداشکوب تفاوت معنیمشاهده شد که نسبت به مراتع زیرباالترین میزان تولید در مراتع باز،هاي شیبمرتع و کالسه
نشان داري را در مراتع مورد بررسی هاي معنیرافیایی تفاوتاثرات متقابل نوع مرتع و جهات جغومیزان تولید گیاهان علفی همچنین 

از .بوداشکوب درختی داري نسبت به مراتع زیرمیزان تولید باالتر و معنیداراي هاي شمالی . بر این اساس مراتع باز در شیبداد
در ها این شاخصباالترین مقادیر کهدادهاي تنوع و یکنواختی در مراتع باز و زیر اشکوب درختی نشان بررسی شاخصنتایج طرفی 
شاهده است.مقابلاشکوب درختی زیر مراتع 

.ي، تولید، اردبیلاگونهتنوع مراتع زیر آشکوب درختی، ، بازمراتعکلیدي: هايواژه



بررسی و مقایسه تولید و تنوع ...14

مقدمه 
قلیم متفاوت کشور ایران به دلیل پستی و بلندي فراوان و ا

از تنوع زیستی باالیی برخوردار  بوده که این نوع تنوع دامنه 
ر مقیاس هاي مستقیم و غیرمستقیم را دوسیعی از سودمندي

هاي بسیاري از فعالیتسفانه أمت. محلی و جهانی در پی دارد
گردیده هااي به زیست بومسابقهبیارتانسان منجر به خس

دوام اکوسیستم و همچنین ، است که بدین ترتیب استواري
).1384کند (مخدوم، کاال و خدمات را تهدید میسازي مهیا

تنوع گیاهی به طوري وسیع در مطالعات پوشش گیاهی و 
ي مهم و هاعنوان یکی از شاخصارزیابی زیست محیطی به
گیرد و سیستم مورد استفاده قرار میسریع در تعیین وضعیت اکو

سی ربران پویایی جامعه گیاهی راتواز طریق مطالعه آن می
ها را در محیط توان توزیع گونهگیري تنوع مینمود. با اندازه

هاي مدیریتی بر پویایی اکوسیستم توصیهکید أتسی کرد و با ربر
.دکرالزم را ارائه 

از لفی کف جنگل، یکیعبیولوژیکی پوشش غناي
.)1376، هاي جنگلی است (میرزاییترین ویژگی اکوسیستممهم

بیعی حفظ تنوع زیستی در هدف اصلی از مدیریت منابع ط
اي با محاسبه تنوع گونهکه نحويبه، هاي طبیعی استاکوسیستم
ها و هاي تنوع و با در نظر گرفتن نسبت تعداد گونهشاخص

وسیله ) و به1380،گردد (مصداقیدرجه اهمیت آنها تعیین می
به صورت کمی اينهتوان ضمن مشخص نمودن تنوع گوآن می

گیري از سیستم با توجه به هرهاز نتایج آن در جهت ب
مناطق حفاظت شده اقدام نمود ياحیاوهاي آنظرفیت

.)1375نیا، (قلیچ
ي هانیازمین أتادامه حیات بشر، برايتنوع زیستی

ها از امور ضروري سیستماقتصادي، پایداري و عملکرد اکو
Ammer(هستند et al., هاي علمی و امروزه حساسیت). 2005

میزانتنوع زیستی به دلیل افزایش ئلهمسسیاسی بر روي 
گیري به شکل چشمبه دلیل فعالیت انسانی،هاانقراض گونه

مرتعی هاياکوسیستمحفاظت همه جانبه از.افزایش یافته است
اي مستلزم مدیریت بر مبناي حفظ و نگهداري از تنوع گونه

است. مرتع یک اکوسیستم طبیعی است که آنموجود در
هاي ژنتیکی و تنوعی از گونهر ئذخادربرگیرنده منابع عظیمی از 

گیاهی است و بخش بزرگی از تنوع زیستی را در خود جاي 
Brosfske(داده است et al., 1999.(Ammer و همکاران

عنوان مهمترین فاکتور براي مدیریت مرتع تولید را به) 2005(
کنند.معرفی می
Zamora وPyke)1982 ( تاج پوشش تأثیر در بررسی

درختی بر تولید و کیفیت عناصر رویشی زیراشکوب، گزارش 
هاي زیراشکوب و که بیشترین ارتباط بین تولید فورباند کرده

درختان جنگلی، به تاج پوشش و قطر درختان جنگلی مربوط 
)2006ران (و همکاKallenbachدر تحقیقی دیگراست.

دریافتند که تولید علوفه در مرتع داراي درخت در مقایسه با 
کند. در این بررسی،درصد کاهش پیدا می20مرتع باز، حدود 

هاي ماده، ژي روزانه در هکتار، براي گوسالهمتوسط دریافت انر
دهد در هر دو منطقه مورد آزمایش مساوي بود که نشان می

داراي درخت بیشتر از مناطق بدون کیفیت علوفه در مناطق 
اي در در مطالعه) 1388(خواه زاده و متینتشکريدرخت است.

منطقه زاگرس مرکزي به این نتیجه رسیدند تولید پوشش مرتعی 
) در زیراشکوب درختان کاهش 2و 1خوشخوراك (کالس 

این پیدا کرده ولی کیفیت علوفه خوشخوراك بررسی شده در
پوشش تاجی تأثیر عبارت دیگر ته است. بناحیه افزایش یاف

اشکوب درختی بر تولید مرتعی زیراشکوب منفی و در مقابل بر 
میرزایی و همکاران کیفیت علوفه مثبت بوده است. عالوه بر این

عوامل فیزیوگرافیک بر تأثیر اي به رابطه ) در مطالعه1385(
س هاي جنگلی زاگراي گیاهان علفی در اکوسیستمتنوع گونه

میانی پرداختند و نتیجه گرفتند که جهت دامنه بر تنوع و غناي 
جنوبی باالترین غنا و دار داشته و جهتپوشش علفی اثر معنی

داري براي که تفاوت معنیاي را دارد، در حالیتنوع گونه
یکنواختی مشاهده نشد، همچنین نتایج نشان داد که ارتفاع از 

ته و دامنه دار داشمعنیثیر تأا بر تنوع اشکوب علفی سطح دری
متر) باالترین تنوع را دارد، در 1630تر از ارتفاعی پایین (پایین

حالی که اثر ارتفاع از سطح دریا بر یکنواختی و غنا و شیب بر 
دار نیست.غنا، تنوع و یکنواختی معنی

اي اي در مورد غناي گونهدر منطقه فندقلوي اردبیل مطالعه
و مشخص گردیده که تنوع در است شدهانجام چمنزارها 

ها با افزایش درجه شوري و قلیایی بودن نسبت عکس چمنزار
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طور کلی عوامل اقلیمی و خاك در ناهمگنی پوشش هدارد و ب
گیاهی و در نهایت در تعداد طبقات چمنزارهاي منطقه اثر 

در از مهمترین مواردي که).1375بارزي دارند (شریفی نیارق، 
راشکوب درختان و مراتع باز و بدون درخت مورد محدوده زی

هاي توان به شناسایی جنس و گونهد مینگیرمطالعه قرار می
پوشش رستیک، اثرات تاج وگیاهی موجود و تهیه لیست فل

ب، اثر عوامل واي زیراشکدرختان بر پوشش گیاهی علوفه
محیطی و طبیعی بر روي پوشش گیاهی، وضعیت، گرایش، 

ب پوشش گیاهی در طول زمان اشاره نمود (مقدم، تولید و ترکی
1377(.

ها در منطقه فندقلو بسیار نامنظم وسعت و پراکنش جنگل
محلی از ن اساکننیاز مین أتها نقش مهمی در است، این جنگل

برداري بهرهمحصوالت فرعی و ... دارند.،نظر دامپروري
نادرست از این منابع و مدیریت ناصحیح کنونی موجب 

هاي زیادي از این منابع با ارزش شده نابودي و انهدام قسمت
هاي جنگلی و هشناخت بیشتر از رویشگامورددر این .است

شگاه منحصر به فرد، این روی.درسنظر میه مرتعی ضروري ب
ژنتیکی، حفظ پوشش ر ئذخاحفظ گاه بیوسفري،از نظر ذخیره

منظور بهتوسعه و گسترش آن در سطح منطقهگیاهی موجود،
بهسازيواحیاي پوشش جنگلی و مرتعی تخریب یافته 

هدف اصلی این تحقیق،.اهمیت استز ئحاسیستم بسیار اکو
تنوع تاج پوشش درختی بر مقدار تولید وثیر أتارزیابی میزان 

اي گیاهان علفی در زیراشکوب درختان واقع در منطقه گونه
باشد.فندقلوي اردبیل می

هامواد و روش
منطقه مورد مطالعه

مورد مطالعه در سه سایت تقریباًمنطقه موقعیت جغرافیایی 
). الف1(شکل باشد میشرح ذیل در منطقه فندقلو مشابه به
و محل ایستگاه تولید بذر و نهال اداره منابع طبیعیالف)

این منطقه بین طول ،آبخیزداري شهرستان نمین (فندقلو)
عرض شرقی و48°55΄42"و48°53΄68"جغرافیایی
شمالی در استان اردبیل به 38°39΄78"و38°39΄جغرافیایی
کیلومتري 25هکتار و در فاصله تقریبی 8/183مساحت 

است.شده شهرستان اردبیل واقع 
این منطقه بین طول جغرافیایی،درهشغالهب) منطقه جنگلی 

شرقی و عرض جغرافیایی48°56΄68"و56°48΄35"
شمالی در استان اردبیل و در مرز38°47"و46°38΄22"

است.شده هکتار واقع 3/253جمهوري آذربایجان به مساحت 
ج) منطقه جنگلی نیارق (بین بخش آبی بیگلو و روستاي 

48°63"و48°62΄71"این منطقه بین طول جغرافیایی،نیارق)
شمالی 38°28΄76"و 38°28΄26"شرقی و عرض جغرافیایی

است.شده هکتار واقع 58/552استان اردبیل به مساحت در
ر بارندگی ساالنه بر اساس گرادیان بارندگی سالیانه مقدا

متر برآورد شده است. متوسط درجه حرارت میلی369منطقه 
باشد که بر اساس روش گراد میدرجه سانتی39/9سالیانه 

از شود که ) یک دوره خشک دیده میب1آمبروترمیک (شکل
و تا اواسط شهریور ماه ادامه دارد و بقیه اوایل تیرماه شروع

گردد.عنوان دوره مرطوب محسوب میههاي سال بماه

ب) منحنی آمبروترمیک منطقه مورد مطالعه،یت منطقه مورد مطالعه در سطح کشور و استان اردبیلعالف) موق-1شکل 
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تحقیقروش
مطالعه ابتدا با استفاده از نقشه توپوگرافی مورد محدوده 

هاي ژئومرفولوژیکیمشخص و واحد1:50000با مقیاس 
هاي مساحت هریک از سایتانتخاب گردید.یکسان آن 

و درهشغالهمورد مطالعه (منطقه جنگل نیارق، منطقه جنگلی 
محل ایستگاه تولید بذر و نهال اداره منابع طبیعی و 

ArcGIS10افزاري آبخیزداري شهرستان نمین) در محیط نرم

سیستماتیک - صورت تصادفیبآماربرداريتعیین گردید. 
و توجه به ساختار پوشش گیاهیها با. ابعاد پالتشدانجام 

,Barbour(روش سطح حداقلبه متر انتخاب2*2)1999
) در هر 1384(مصداقی، با استفاده از فرمول آماري .گردید

3متري (100ترانسکت6طول پالت در60تعدادسایت 
ترانسکت در 3ترانسکت در مراتع باز و بدون درخت و 

گیري امتداد شیب براي اندازهدر) زیراشکوب درختان
مجموع در کل سه هاي پوشش گیاهی اجرا و درویژگی

براي تعیین میزان تولید در الت اجرا گردید. پ180سایت، 
مراتع باز (بدون درخت) و در مناطق جنگلی هر سایت از 

ان علفی استفاده روش قطع و توزین در مرحله گلدهی گیاه
هاي سبز حاصل از رشد سال جاري شد و تمامی قسمت

ند شدخشک هاها قطع گردید. نمونهگیاهان در داخل پالت
.وزن خشک آنها بوسیله ترازو محاسبه گردیدو

هاي مراتع باز و زیر اشکوب درختان عرصهبرداري ازنمونه
-20، 0- 10کالس شیبچهاردربه صورت همگن بوده و

درصد و در چهار جهت جغرافیایی 35-50و 35-20، 10
غرب انجام شد.شمال، جنوب، شرق و

مانندهاي دو مترمربعی پارامترهایی پالتبعد از استقرار
درصد تاج پوشش، درصد الشبرگ، سنگ (اجزاء با در نظر 

- 20متر) و سنگریزه (اجزاء با قطر سانتی2بیشتر از گرفتن 
گیري شد (مقدم، میلی متر) و میزان خاك لخت اندازه3

هاي صحرایی از پیش تعیین شده یادداشت ) و در فرم1377
هاي موجود در عرصه همزمان با گونهدي از تعداگردید.
از هاي گیاهی پسبرداري شناسایی شدند و بقیه گونهنمونه

هايانتقال به هرباریوم، با استفاده از منابع موجود مانند فلور
اسدي و همکاران، ایران (، )1354-1374، مبینایرانیکا (

.مورد شناسایی قرار گرفتند... و )1367- 1381
ايهغناي گونوشاخص رایج تنوع4ازن پژوهش در ای

از استفاده با)منهنیکواینر، مارگالف،-(سیمپسون وشانون 
براي مراتع باز و زیراشکوب درختان استفاده Pastافزارنرم
.شد

افزار ها با استفاده از نرمبررسی دادهبرايآنالیز واریانس 
MSTAT - C version ها داده. شدانجام SPSS17و2.10

- قبل از تجزیه واریانس، با استفاده از آزمون کلوموگرف
هاي هاي غیر نرمال و دادهدادهبعداسمیرنوف آزمون شد و 

به Angularو Arcsinدرصد با استفاده از تبدیالت 
هاي نرمال تبدیل و در تجزیه واریانس مورد استفاده داده

سه میانگین داري واریانس، مقایقرار گرفت. در صورت معنی
درصد براي 5اي دانکن در سطح با آزمون چند دامنه

دار شده بود، استفاده معنیPvalueمقایسات میانگین زمانی که 
ها استفاده شد. از آزمون همبستگی پیرسون براي آنالیز داده

گردید.

نتایج
180هاي گیاهی در سطح نتایج حاصل از برداشت گونه

149شناسایی تعداد منجر بهمترمربعی از عرصه 4پالت 
مهمترین .جنس گردید113تیره و 20به متعلقگونه گیاهی 

24) با Rosaceae: گلسرخ (هاي منطقه عبارتند ازخانواده
آسا پروانه، گونه17با ) Asteraceaeگونه، کاسنی (

)Fabaceae گرامینه (گونه، 13) باPoaceae ( و گونه9بـا
6با یک) هرApiaceaeچتریان (و )Lamiaceaeنعنائیان (

15گونه علفی که 109در مجموع ).2(شکل دنباشمیگونه
مراتع بازگونه در 89و گونه در زیر اشکوب درختان

دو گونه نیز در5همچنین گردید. شناسایی آوري شدند جمع
رك بودند. تمشمنطقه ذکر شده

دهد که بیشترین نشان میصحراییهاي نتایج تحلیل داده
جود در زیراشکوب درختان هاي موتاج پوشش گونهدرصد

10-20دره در کالس شیب هدر منطقه فندقلو، نیارق و شغال
همچنین ،باشددرصد می25و 25، 20ترتیب هدرصد ب

بیشترین مقدار درصد پوشش گیاهی در مراتع این مناطق در 
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درصد 86و 86، 81یبترتهبدرصد10-20کالس شیب 
).3و 2، 1هايجدول(مشاهده گردید

هاي دیگر در جهت جغرافیایی شمال نسبت به جهت
هریک از مناطق در زیر اشکوب درختان و مرتع داراي 

). 3و 2، 1هايجدول(باشدبیشترین درصد پوشش می
جدول تجزیه واریانس صفات؛ درصد پوشش علفی، تولید، 

صد سنگ و سنگریزه و درصد خاك درصد الشبرگ، در
لخت در مراتع باز و زیر اشکوب درختی مورد مطالعه در 

تفاوت شمال، جنوب، شرق و غرباي مختلف جهات دامنه
در سطح یک درصد در اثرات اصلی و متقابل ي رادارمعنی

مقایسه میانگین در اثرات اصلی نوع ).4نشان دادند (جدول 
باالترین درصد که مرتع در صفت پوشش علفی نشان داد 

که طوريشود. بهفی در مراتع باز مشاهده میپوشش عل
داري با مراتع زیر مقادیر درصد پوشش علفی تفاوت معنی

اشکوب نشان دادند. در این مطالعه باالترین پوشش در مرتع 
و کمترین درصد مشاهده شد75/78باز نیارق با مقدار 

18مقدار در مرتع زیر اشکوب درختی فندقلو با مقدار 
میزان تولید متوسط (گرم ).الف3درصد وجود داشت (شکل 

ارائه ب3در مترمربع) در اثرات اصلی نوع مرتع در شکل 
تولید در مراتع باز مشاهده شد. بر این اساس باالترین میزان 

دره با میزان ترین تولید در مرتع باز شغالهکه باالطوريبه،شد
که این میزان تفاوت بودگرم در مترمربع 39/286

ید در همان منطقه و در اشکوب داري با میزان تولمعنی
دره و سایر مراتع مورد بررسی داشت. درختی شغالهزیر

کمترین میزان تولید در مرتع زیر اشکوب درختی فندقلو با 
ر مترمربع دیده شد. گرم د19/14میزان 

5مورد مطالعه در جدولجهات جغرافیایی مناطقاثرات 
ارائه شده است. بر این اساس تمامی صفات مورد بررسی 

داري در چهار جهت جز درصد خاك لخت، تفاوت معنی
جغرافیایی نشان دادند. بر این اساس باالترین درصد پوشش 

داري تفاوت معنیعلفی و تولید در دامنه شمالی دیده شد که 
این در نهایت میزان تولید و پوشش به.شتدابا سایر جهات 

. باالترین باشدمیجنوب >شرق>غرب>ترتیب در شمال
دیده شد. بر و غربیدرصد الشبرگ هم در شیب شمالی

باالترین درصد سنگ و سنگریزه در این مطالعه اساس نتایج 
ر جهات تفاوت که با سایدارداي جنوبی وجود شیب دامنه

داري را به لحاظ آماري نشان داد. در این صفت معنی
اي شمال بود. درصد کمترین درصد متعلق به شیب دامنه

داري را بین جهات مورد بررسی خاك لخت تفاوت معنی
نشان نداد ولی به لحاظ میانگین عددي کمترین درصد خاك 

در طور که. همانشتدااي شمالی وجود لخت در شیب دامنه
مشخص شده است میزان تولید گیاهان علفی در الف4شکل 

هاي رافیایی تفاوتاثرات متقابل نوع مرتع و جهات جغ
ت. بر این اساس داري را در مراتع مورد بررسی داشمعنی

هاي شمالی میزان تولید باالتر و مراتع باز در شیب
داري را نسبت به مراتع زیر اشکوب درختی و سایر معنی
که طوريبهبررسی در مراتع باز نشان داد.مورد هايجهت

دره در شیب شمالی باالترین میزان تولید در مرتع باز شغاله
گرم در مترمربع) و کمترین میزان تولید در مرتع 6/301(

7/37وبی (زیر اشکوب درختی فندقلو در شیب دامنه جن
و هاي جنوبی هم در مراتع باز . شیببودگرم در مترمربع)

هم زیر اشکوب نسبت به سایر جهات جغرافیایی مقادیر 
کمتري را نشان دادند.

بر اساس مقایسه میانگین صفات مورد مطالعه در اثرات 
ارائه شد، باالترین 6هاي شیب که در جدول اصلی کالسه

درصد 10- 20درصد پوشش علفی و تولید در کالسه شیب 
هاي شیب کالسهداري با سایر مشاهده شد که تفاوت معنی

داشت. بر همین اساس باالترین درصد الشبرگ هم در 
درصد مشاهده گردید. بیشترین درصد 10-20کالسه شیب 

درصد و کمترین 35-50سنگ و سنگریزه در کالسه شیب 
درصد مشاهده شد که 0-10این مقدار در کالسه شیب 

داري را نشان دادند. کمترین درصد خاك لخت تفاوت معنی
درصد دیده شد که تفاوت 10-20السه شیب در ک
هاي شیب داشت.   داري با سایر کالسهمعنی

مقایسه میانگین درصد پوشش علفی در اثرات متقابل 
4هاي شیب در شکل بین نوع مراتع مورد مطالعه و کالسه

دار و ارائه شد. بر این اساس در کل مراتع باز مقادیر معنیب
شیب نسبت به مراتع زیر اشکوب باالتري در چهار کالسه 
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درصد هم در 20- 10درختی نشان دادند. کالسه شیب 
مراتع باز و هم زیر اشکوب میانگین باالتري نسبت به سه 
کالسه شیب دیگر داشتند. بر اساس نتایج حاصل باالترین 

- 10درصد پوشش علفی در مرتع باز نیارق در کالسه شیب 
مترین درصد پوشش درصد) مشاهده شد و ک87درصد (20

دره و نیارق در کالسه شیب مرتع زیر اشکوب درختی شغاله
بر اساس مقایسه درصد) دیده شد. 17درصد (30-50

هاي شیب میانگین اثرات متقابل بین نوع مرتع و کالسه
ت به باالترین میزان تولید در مراتع باز مشاهده شد که نسب

البته ). 5(شکل داري داشتند مراتع زیر اشکوب تفاوت معنی
روند حاکم بر میزان درصد پوشش در میزان تولید هم 

درصد 10-20که کالسه شیب طوريهب،مشاهده شد
باالترین میزان تولید را هم در مراتع باز و هم مراتع زیر 
اشکوب نشان داد. در کل بر اساس نتایج حاصل باالترین 

20-10دره در کالسه شیبمیزان تولید در مرتع باز شغاله
گرم در متر مربع) مشاهده شد و کمترین میزان 300درصد (

تولید در مرتع زیر اشکوب درختی فندقلو در کالسه شیب 
گرم در متر مربع) دیده شد.5/35درصد (30-50

هاي (باز و اشکوب زیر درختی) بر شاخصنوع مرتع ثیر أت
ايغنا و تنوع گونه

زیر اشکوب) مورد نوع مراتع (باز وثیر أتبررسی براي
هاي غنا و تنوع برخی از پرکاربردترین مطالعه بر شاخص

ها استفاده شد. این شاخص

واینر-شاخص تنوع شانون
بر اساس این شاخص باالترین میزان تنوع در اشکوب 

) و در مرتبه بعد 39/3دره مشاهده شد (زیر درختی شغاله
- تنوع شانون)، کمترین میزان 385/3دره (مرتع باز شغاله

واینر هم در مرتع اشکوب زیر درختی فندقلو و نیارق 
مشاهده شد.

شاخص تنوع سیمپسون
بر اساس شاخص تنوع سیمپسون باالترین میزان تنوع 

) و در 9658/0دره (در مرتع اشکوب زیر درختی شغاله
) مشاهده شد. 9656/0دره (مرتبه بعدي در مرتع باز شغاله

واینر -شاخص مشابه شاخص شانوننتایج حاصل از این 
بود.

شاخص غناي مارگالف
اي مارگالف مراتع اشکوب بر اساس شاخص غناي گونه

زیر درختی در هر سه مرتع مورد بررسی مقادیر باالتري 
که باالترین مقادیر طوريسبت به مراتع باز نشان دادند. بهن

) و 877/5غنا در اشکوب زیر درختی فندقلو و نیارق (
.مشاهده شد)659/4ادیر در مرتع باز نیارق (ترین مقکم

شاخص غناي منهنیک
باالترین مقادیر ،اي منهنیکبر اساس شاخص غناي گونه

غنا در مراتع اشکوب زیر درختی و کمترین مقادیر در مراتع 
باز مشاهده شد.

هاي مهم مناطق مورد مطالعههاي گیاهی مربوط به تیرهتعداد گونه-2شکل 

0
5
10
15
20
25

ونه
د گ

عدا
ت

هاي گیاهیتیره



119شماره 25فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان ایران جلد 

و خاك لخت در منطقه فندقلوگریزه نسالشبرگ، سنگ و میزان تولید و درصدهاي تاج پوشش،-1جدول 

کی
وژی

اکول
مل 

عا

زیراشکوب درختان فندقلوفندقلومرتع باز
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10-0
7194/17064191804/362278

20-108102/19572102012/403476
35-20673/16156221745/332774
50-356227/149412221678/3021171

ایی
رافی

 جغ
ات

جه

8414/1976372001/424373شمالی
7298/1684618161/3521072جنوبی
7467/17347151711/382873شرقی
7771/18056121814/403970غربی

و خاك لخت در منطقه نیارقگریزه نسالشبرگ، سنگ و میزان تولید و درصدهاي تاج پوشش،-2جدول
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10-08276/26052112249/572373
20-108648/2737252505/503468
35-207804/2484810204/5121167
50-35755/23849121743/5321764

ایی
رافی

 جغ
ات

جه

8576/2605282345/734469شمالی
7401/22748141849/5721664جنوبی
7615/23367112088/6321068شرقی
7935/2426692107/673868غربی
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درهو خاك لخت در منطقه شغالهگریزه نسالشبرگ، سنگ و میزان تولید و درصدهاي تاج پوشش،-3جدول 

کی
وژی

اکول
مل 

عا

درهزیراشکوب درختان شغالهدرهشغالهمرتع باز
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10-08343/292629228/803471
20-10863037252548/915664
35-208086/28154111952/6821069
50-357267/2533916172/6221665

ایی
رافی

 جغ
ات

جه

8284/3068372223/783372شمالی
7564/2804714186411764جنوبی
7639/28458111956/672970شرقی
7887/2916792012/712771غربی

اي مختلف (شمال، جنوب، شرق و غرب) بر صفات درصد واریانس نوع مرتع (مرتع باز و زیر اشکوب درختی) در جهات دامنهتجزیه -4جدول 
سنگ و سنگریزه، درصد الشبرگ و درصد خاك لختپوشش علفی، تولید، درصد

Fآماره 

منابع تغییر
درجه 
الشبرگدرصدتولیدپوششدرصدآزادي

سنگ ودرصد
سنگریزه

خاك درصد
لخت

A(5**4837**5328**18/26**84/26**6/166(نوع مرتع
B(3**3/54**66/52**7/14**17/112NS62/1(دامنهجغرافیایی جهت 

A*B15**99/3**03/3NS23/1**98/6NS85/0
دار درصد و غیر معنی1دار در سطح ترتیب معنیبه:ns،  ٭٭
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) اثرات اصلی نوع مرتع بر میزان تولید ±SEمیانگین (ب. ،اثرات اصلی نوع مرتع بر میزان درصد پوشش علفی)±SE. میانگین (الف-3شکل 
درهدر مراتع نیارق، فندقلو و شغاله

تولید، اي مراتع مورد بررسی بر میزان درصد پوشش،مقایسه میانگین اثرات اصلی جهت دامنه-5جدول 
درصد الشبرگ و سنگ و سنگریزه و خاك لخت

اي جهت دامنه
مرتع

صفات مورد بررسی

خاك لختدرصدسنگریزهسنگ ودرصدالشبرگدرصدتولیدپوششدرصد
a*94/51a84/157a94/4c94/205/35شمالی
c46d85/138c11/3a1072/39جنوبی
c6/46c65/142b94/3b66/766/40شرقی 
b3/49b14/150a72/4b27/705/39غربی

باشند.دار میها با حروف متفاوت، از لحاظ آماري معنیستونمیانگین اعداد نوشته شده در:*

میزان تولید (گرم در مترمربع) اي شمال، جنوب، شرق و غرب بر ) اثرات متقابل بین نوع مرتع در جهات دامنه±SEالف. میانگین (-4شکل 
هاي شیب مختلف بر میزان درصد پوشش علفی در مراتع فندقلو، نیارق و ات متقابل بین نوع مرتع در کالسه) اثر±SEب. میانگین (،علفی

درهشغاله

الف
ب

بالف
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هاي شیب بر درصد پوشش علفی، تولید، درصد الشبرگ، درصد سنگ مقایسه میانگین اثرات اصلی کالسه-6جدول
درهو سنگریزه و خاك لخت در مراتع فندقلو، نیارق و شغاله

هاي کالسه
شیب

بررسیموردصفات

خاك لختدرصدسنگریزهسنگ ودرصدالشبرگدرصدتولیدپوششدرصد
10-0b*83/50b65/150b6/4c83/2a335/40
20-10a88/53a58/160a5/5c44/3b61/35
35-20c94/45c88/135c38/3b11/7a22/40
50-35d8/42d05/128c16/3a16/11a94/41

باشند.دار میاز لحاظ آماري معنیها با حروف متفاوت،ستونمیانگین اعداد نوشته شده در:*

هاي شیب مختلف بر میزان تولید (گرم در مترمربع) متقابل بین نوع مرتع در کالسهت ) اثرا±SEمیانگین (-5شکل 
درهدر مراتع فندقلو، نیارق و شغاله

مورد مطالعهطقامندر هاي غنا و تنوع مقادیر شاخص-7جدول
منهنیکمارگالفسیمپسونواینر-شانون منطقهعارضهنوع 

مراتع باز
b375/3b9648/0c800/4c450/1*فندقلو

a385/3a9656/0c750/4c447/1درهشغاله
b380/3b9653/0c659/4d340/1نیارق

زیر اشکوب درختی
c355/3c9635/0a877/5a510/2فندقلو

a390/3a9658/0b510/5b220/2درهشغاله
c355/3c9635/0a877/5a510/2نیارق

باشند.دار میها با حروف متفاوت، از لحاظ آماري معنیستوننوشته شده دراعداد :*
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بحث
دست آمده نوع مرتع (باز یا اشکوب بر اساس نتایج به

داري بر صفات پوشش در جهات معنیثیر أتزیر درختی) 
اي شمالی، جنوبی، شرقی و غربی داشت.شیب دامنه

لید در مراتع زیر اشکوب اساس نتایج، میزان توبر 
با گیاهانداري کمتر از مراتع باز بود.طور معنیدرختی به

سازي به نور خورشید نیاز دارا بودن کلروفیل، براي غذا 
دارند؛ مراتع زیر اشکوب به دلیل قرار گرفتن در سایه 

در ضمن کیفیت نور ،کننددرختان نور کمتري دریافت می
تی هم به دلیل عبور از بین شاخ و برگ درختان کمتر دریاف

خواهد بود و همین عامل سبب کاهش تولید ناخالص اولیه 
شده و در نهایت میزان تولید کمتر خواهد شد. در این تحقیق 
میزان کاهش تولید در مراتع زیر اشکوب در حدود یک 

) 2006و همکاران (Kallenbach.چهارم مراتع باز بود
دادند که میزان تولید در مراتع زیراشکوب درختی در نشان 

درصد کاهش یافته است.20مقایسه با مراتع باز حدود 
با گیريچشمدرصد پوشش علفی در مراتع باز تفاوت 

داشت (حدود درختیاشکوبدرصد پوشش علفی مراتع زیر
توان در چندین علت چنین رخدادي را می.درصد)60

عنوان یکی از داد. رقابت بهفرض مورد بررسی قرار 
هاي متقابل در گیاهان مطرح است. به دلیل محدودیت کنش

ویژه نور در اشکوب زیر درختی رقابت شدیدي بر منابع به
طور کل منابع به سر تصاحب نور، آب و مواد غذایی و به

شرایط بقا وجود تعداد کمیآید که در نهایت براي وجود می
گردد.مل سبب کاهش پوشش میخواهد داشت که همین عا

Pieper)1990 (و یپوشش درختینرابطه بیکه به بررس
اشکوب درختان پرداخته بود نشان داد با یرزیعلفیدتول

400تا 200یعلفیوماسبیحذف کامل درختان چوب
ینچنیعلت اصلوي نتیجه گرفت،یابدیمیشدرصد افزا

فتوسنتز یجهنور و در نتیافتدریشافزايداریمعنیشافزا
نشان دادند ) 2003و همکاران (Tindallست. بوده ایشترب

سایه درختان سبب کاهش تولید بذر و زادآوري گیاهان 
زاده و هاي تشکرينتایج این تحقیق با یافتهشود.علفی می

که به بررسی تولید و پوشش گیاهی در )1388خواه (متین

ی در منطقه زاگرس مرکزي مراتع باز و زیر اشکوب درخت
تأثیر تاج پوشش درختی و نتیجه گرفتند کهپرداخته بودند 

است، دار معنیبر تولید و کیفیت پوشش مرتعی زیر اشکوب
. مطابقت دارد

دگر آسیبی یا آللوپاتیک ثیر أتفرض دیگر وجود 
مستقیم مواد ثیر أتدرختان بر پوشش علفی است. آللوپاتی 

از یک گیاه بر روي گیاه دیگر را شیمیایی آزاد شده
,Fitter(گویندمی این امکان وجود دارد که مواد ).2003

ها و ریشه درختان بر جمعیت علفی آزاد شده از برگ
چند این عامل ممکن است از هر،باشدثر ؤماشکوب کف 

فرض کمبود نور ضعیف تر باشد ولی برایند این دو عامل 
علفی اشکوب زیر درختی را تواند هر چه بیشتر پوشش می

داري را در مرتع معنیقرار دهد و چنین تفاوت ثیر أتتحت 
باز و زیر اشکوب ایجاد نماید. 
عنوان یک عامل محدود کننده میزان رطوبت خاك هم به

نقش مهمی در رشد و تولید جوامع گیاهی دارد. درختان با 
باران توانند سبب گیرش قطرات داشتن تاج پوشش وسیع می

در نتیجه میزان رطوبت کمتري به کف رسیده و همین ،شده
عامل سبب کم بودن تولید و درصد پوشش علفی زیر 

شود. اشکوب می
تواند به درصد الشبرگ کم در اشکوب زیر درختی می

علت کم بودن تولید و درصد پوشش علفی ایجاد شده باشد. 
قابل استفاده با افزایش درصد سنگریزه میزان آبکه طوريبه

تواند بر روي پوشش و تولید اشکوب هم کمتر شده و می
باشد.گذار تأثیری گیاهان علفی زیر درخت

مهم در مراتع ياز فاکتورهایکیعنوان بهیبجهت ش
ینو همچنیدو تولياگونهيبر غنایمشخصیرثأتياتپه
Gongدارد (ییمواد غذاینامیکد et al., نتایج این ).2008

درصد پوشش علفی و تولید در شیب که تحقیق نشان داد 
شده در یجادتفاوت ا. باشدمیشمالی بیشتر از سایر جهات 

منابع یدسترسیلهبه وسهایبدر شیدها و تولگونهیبترک
Badano(استهجیتوآب قابل یزانمیلهبه وسیژهوبه et

al., پوشش علفی و بر اساس نتایج کمترین میزان.)2005
هاي جنوبی بود. در شیب جنوبی به دلیل باال تولید در شیب



بررسی و مقایسه تولید و تنوع ...24

بودن مدت زمان تابش خورشید میزان تبخیر باال بوده و 
از آنجایی .شودهمین عامل سبب کاهش رطوبت خاك می

در ویژهعنوان مهمترین عامل محدودکننده بهکه رطوبت به
سبب کاهش شود، همین عامل خشک محسوب میمراتع نیمه

دست آمده در نتایج به.گرددهاي جنوبی میپوشش در شیب
در مراتع ) 2008و همکاران (Gongاین تحقیق با نتایج

خشک در بخش داخلی مغولستان چین مطابقت اي نیمهتپه
یبدر جهت شیدتولبه این نتیجه رسیدند که انآندارد،
.استیجنوبیباز شیشتربیشمال

بدست آمده شیب شمالی درصد الشبرگ بر اساس نتایج 
باالتري نسبت به سایر جهات و شیب جنوبی کمترین درصد 

همچنین درصد خاك لخت و سنگریزه در شیب ، را نشان داد
هاي فعالیتجدا از تفاوت ترکیب گیاهی،جنوبی بیشتر بود.

هاي جنوبی معموال در شیبگی و فرسایشطوالنی هوازد
ن خصوصیات خاك در آشدیدتر است که در نتیجه

در همچنین.دشومیهاي شمالی و جنوبی متفاوت سمت
یهالیجنوبهايیبرو به شمال نسبت به شهايیبش

Rech(شودیمیجاداز هوموس در خاك اتريیمضخ et

al., 2001.(
هاي کالسهنتایج بدست آمده در فاکتورهاي نوع مرتع و

دار در پارامترهاي پوشش و از تفاوت معنیحکایتشیب 
تفاوت پارامترهاي پوشش . داردخصوصیات فیزیکی خاك 

الشبرگ بین دو وگیاهی مانند درصد پوشش علفی، تولید
؛ در حقیقت گردیدمرتع باز و زیر اشکوب مالحظه 

میکروکلیماي ایجاد شده در اشکوب زیر درختی شرایطی را 
ب و نور و مواد آورد که دسترسی منابع مانند آبه وجود می

غذایی محدوده شده و همین عوامل محدود کننده سبب 
دار پوشش بین این دو نوع مرتع، با وجود تفاوت معنی

فاصله جغرافیایی کم شده است. شاید بتوان گفت 
میکروکلیماي ایجاد شده در اشکوب زیر درختی تمامی 

هاي فیزیکی و شیمیایی خاك و دسترسی آب و سایر جنبه
سازد. در این بررسی در اکم را به کلی دگرگون میشرایط ح

دره و فندقلو شرایط حاکم هر سه سایت رویشی نیارق، شغاله
به لحاظ تفاوت بین مرتع باز و زیراشکوب صادق بود و 

دار پوشش معنیثیر أتشاید به طور قاطع بتوان در مورد 
کاهش تولید و پوشش علفی اظهارنظر کرد.درختی بر

نیز همین مطلب را نشان دادند ن امحققمطالعات دیگر 
)Rech et al., 2001Anderson et al., 2001;(.

در چهار کالسه از این تحقیق،بر اساس نتایج حاصل
در یدو تولیدرصد پوشش علفینباالتر، شیب مورد مطالعه

درصد مشاهده شد که تفاوت 10-20یبکالسه ش
.داردیبشيهاکالسهیربا سايداریمعن

درصد به دلیل در دسترس بودن 10-0در شیب کم یعنی 
برداري بیشتر بوده و همین عامل بهرهدام و انسان میزان 

سبب ضعیف شدن پوشش علفی شده که پیامد آن کاهش 
باشد. وجود دام گاو در مراتع تولید و درصد الشبرگ می

دارد شیب کم مورد بررسی که رغبت بیشتري براي چرا در 
برداري در این شیب بیش از سایر سبب شده میزان بهره

-Nadalبر خالف نتایج این تحقیقدار باشد. مناطق شیب

Romero) عنوان کردند که پوشش ) 2014و همکاران
اي با کاهش درجه شیب افزایش گیاهی و غناي گونه

یابد.می
درصد در 10-0بودن درصد خاك لخت در شیب باال

استفاده بیشتر از این بیانگرتواند بررسی میمراتع مورد
کالسه شیب باشد. بنابراین با وجود شرایط حاکم بر مناطق 

روند طبیعی به بعد ) 10- 20مورد مطالعه، از شیب دوم (
علت کاهش پوشش با افزایش درجه شیب مشاهده شد.

توان در یرا میبدرجه شیشبا افزایکاهش پوشش علف
کاهش را ینعلت اینمهمتر؛کردعامل جستجو ینچند
بدون آب به یابذر با آب ییجاجابیابتوان حرکت یدشا

& Garcıa-Fayos(دانستیینطرف پا Cerda, که )1997
مربوط به یگرعامل دشود.سبب کاهش زادآوري گیاهان می

باشد که در کل یمهایبشیدرولوژیکیو هیمیاییشیتوضع
و ماده یتروژن(کمبود فسفر، نیفخاك ضعيمناطق داراینا

Bochet(باشندمیبه آب یدسترسيباالیت) و محدودیآل

& Garcı´a-Fayos, و همکاران Rechهمچنین).2004
هم علت اصلی محدودیت پوشش گیاهی در ) 2001(

ها را کوتاه بودن دسترسی آب به دلیل شرایط فیزیکی شیب
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و شیمیایی خاك دانستند.
واینر و سیمپسون -هاي تنوع شانونبررسی شاخص

داري معنینشان داد که بین مراتع باز و زیر اشکوب تفاوت 
دره باالترین مقدار وجود دارد. در این تحقیق مراتع شغاله

شاخص تنوع را نسبت به سایر مراتع مورد مطالعه نشان داد. 
دره، مرتع زیر بین دو نوع مرتع باز و زیراشکوب شغاله

دره شاخص تنوع باالتري را نشان شغالهی درختاشکوب 
موضوع مورد استناد است که تنوع ینایبه خوبالبته داد. 
در ارتباط با ياغلب به طور قویعیجوامع طبياگونه
Kassenآن جامعه است (یدتولیتقابل et al., 2000;

Brown, بر اساس نتایج بدست آمده تولید (گرم در ).2001
هاي مرتعی باالتر از سایر سایتدره شغالهمترمربع) در مرتع
ستدالل را مطرح کرد که تنوع توان این ابود. بنابراین می

هاي مورد بررسی با میزان تولید آن اي در سایتگونه
ها ارتباط مستقیم داشته است. در حالی که درصد سایت

تواند باشد.اي نمیپوشش پارامتر مناسبی براي تنوع گونه
دره مراتع منطقه شغاله،اساس مشاهدات میدانیبر 

نسبت به سایر مراتع به دالیل شرایط خاص کمتر مورد 
گفتتوان سان قرار گرفته است. بنابراین میاستفاده دام و ان

تنوع گیاهی در دلیل تخریب کم نسبت به سایر مراتع، که به
باشد. این سایت بیشتر می

دره، سایت مرتعی شغالهبا در نظر گرفتن این شرایط در
اي نشان داد که این سایت (مراتع نتایج حاصل در غناي گونه

هاي مرتعی دره) غناي کمتري نسبت به سایر سایتشغاله
"فرضیه آشفتگی متوسط"توان میدارد که در این حالت 

)The intermediatedisturbance hypothesis ( را مطرح
,Huston(کرد کند که غناي این فرضیه مطرح می.)1994

به حداکثر خود "سطح متوسط از آشفتگی"اي در گونه
,Pausas, & Austinرسد (می 2001 .(Zeevalking و

Fresco)1979 (ایجاد شده يبه مطالعه گرادیان شدت چرا
مثالی کالسیک در که این ،دتوسط برخی از حیوانات پرداخت

در دو مرتع فندقلو باشد.یم"فرضیه آشفتگی متوسط"یید أت
انسانی دیگر، آشفتگی ل ئمساو نیارق به دلیل چراي دام و 

دره وجود داشت. بنابراین بیشتري نسبت به مراتع شغاله

اي باالتر در مراتع فندقلو و براساس همین فرضیه غناي گونه
هتوجیتوان با این فرضیه دره را مینیارق نسبت به شغاله

نمود.
مربوط به شرایط حاکم بر مراتع مورد ل ئامسجدا از 

برداري و چرا) بر اساس نتایج (از لحاظ شدت بهرهبررسی
اي در مراتع زیر اشکوب درختی بدست آمده غناي گونه

در حالی که طبق نتایج بدست ،باشدمیباالتر از مراتع باز 
آمده مراتع باز از لحاظ درصد پوشش و تولید و سایر 
پارامترها مانند درصد الشبرگ باالتر از مراتع زیر اشکوب 

درصد خاك لخت و سنگریزه هم در همچنین.باشندمی
در ،باشدداراي مقادیر بیشتري میدرختیمراتع زیر اشکوب

توان فرضیه آشفتگی دیگر میتوجیه این شرایط، در مقیاسی 
را دوباره مطرح نمود؛ به این صورت که وجود تاج پوشش 

عنوان آشفتگی متوسط مطرح شود. تواند بهدرختان می
اي باال که در اشکوب زیر درختی بنابراین فرضیه غناي گونه

در هر سه سایت مرتعی مورد بررسی دیده شد قابل توجیه 
بررسی اثرات تاج پوشش به ) Vetaas)1997باشد. می

اي گیاهان زیر اشکوب درختان بلوط بر میزان غناي گونه
از انطباق فرضیه آشفتگی حکایتپرداخت و نتایج وي 

.داشتمتوسط بر گیاهان علفی زیر اشکوب 
اي را با کاهش توان افزایش غناي گونهاز طرفی می

ین کمتربدست آمده طبق نتایج زیراتولید در ارتباط دانست. 
در حالی که ،میزان تولید در مرتع فندقلو مشاهده شد

ع وجود داشت. این نتیجه اي در این مرتباالترین غناي گونه
هم به آنانتطابق داشت. ) Brown)2001هايبا یافته

اي و تولید باالي سطح زمین در ارتباط منفی بین غناي گونه
توجه به نتایج کلی باسایت مرتعی در اروپا اشاره داشتند.8

ویژه نور توان گفت دسترسی به منابع بهمی،بدست آمده
عنوان مهمترین عامل محدود کننده رشد در مراتع باز و به

دار و معنیگیرچشمتفاوت البته . استزیر اشکوب مطرح 
ایجاد شده بین پوشش گیاهی و تولید بین مراتع باز و 

این مطالعه قابل زیراشکوب با میزان دسترسی به نور در
هاي شمالی به دلیل توجیه بود. بر اساس نتایج، شیب

عبارتی دسترسی بیشتر به منابع آبی براي گیاهان و به
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ماندگاري بیشتر رطوبت در خاك به دلیل کمبود تابش 
را داري د پارامترهاي پوشش باالتر و معنیمستقیم خورشی

ادند. درجه ویژه جهت جنوبی نشان دنسبت به سایر جهات به
،هستعنوان عامل محدود کننده رشد مطرح شیب باال به

با افزایش درجه شیب کاهش پایداري بذر گیاهان و زیرا
توان محدودیت منابع وجود خواهد داشت. در این بررسی می

به ارتباط تولید یا بیومس باالي زمین با تنوع اشاره کرد. 
ناي کمتري حادث عبارتی با افزایش بیومس تنوع باال و غبه

اي باال در مراتع زیر در مورد غناي گونهخواهد شد.
شودمیاشکوب درختی هم فرضیه آشفتگی متوسط مطرح 

که آشفتگی حاصل از تاج پوشش درختان سبب افزایش غنا 
در مراتع زیر اشکوب درختی شده است.
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Abstract
The main objective of this study was to evaluate the effect of tree species canopy on production and

diversity of grass species in the understory of trees in Fandoghlou, Ardabil. The study area was selected
after extracting similar geomorphological units of Fandoghlou, Shoghal Dareh and Niaragh. Inventory
was conducted by systematic random sampling and dimension of plots was determined
regarding the structure of vegetation. The number of plots was selected using statistical
formulas, and the list of species, canopy cover, litter, rock, and bare soil percentage were
recorded. Sampling in open and forested rangelands was done in four slope classes including 0-
10, 10-20, 20 -35 and 35-50% and in four geographical aspects including northern, southern,
eastern and western. The results showed that the highest vegetation cover percentage was observed in
the understory of trees in Fandoghlou, Niaragh and Shoghal Dareh in slope classes of 10-20%,
respectively, with 20, 25 and 25%. The highest vegetation cover in open rangelands were observed in
slope classes of 10-20%, respectively, with 81, 86 and 86%. The northern aspect compared to other
aspects had the highest vegetation cover in both rangelands. According to the results, the highest
production was observed in open rangelands, showing a significant difference with forested rangelands.
In addition, the production of grass species and interaction of rangeland type and aspect showed
significant differences in the study rangelands. Accordingly, production in the open rangelands of
northern slopes was significantly higher as compared with forested rangelands. On the other hand, the
results of diversity and evenness indices in open and forested rangelands showed that the highest
amounts of these indices were observable in forested rangelands.

Keywords: Open rangelands, forested rangelands, species diversity, production, Ardabil.


