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 چکيده
ّبي هزتؼي اس غت ؽزايظ لزق ٍ صزا ؿر ثْجَؿ ٍضؼيت هـيزيتي رٍيؾگبُهغبلؼبت اؽتالف تٌَع پَؽؼ گيبّي هزاتغ ت

حيز لزق ؿر تغييزات تٌَع پَؽؼ گيبّي هزتغ تغت ؽزايظ أهٌظَر ؿر ايي هغبلؼِ ثزرعي تّويياي ثزؽَرؿار اعت. ثِاّويت ٍيضُ

وِ ثغَريوـ هَرؿ تَرِ لزار گزفت. افزٍس( ؿر اعتبى وْگيلَيِ ٍ ثَيزاعؿيؾوَن )وَّْبي ؿل صزا ٍ عفبظت اس صزا ؿر هٌغمِ

هتز  2*2 پالت 225 .ؿيـاًزبم گز تزاًغىت 6ثزؿاري ؿر ؿٍ هٌغمِ لزق ٍ صزا ثِ عَر تقبؿفي عيغتوبتيه ثب اعتمزار ًوًَِ

. ؿرفـ پَؽؼ تبري گيبّي ثِ تفىيه گًَِ ٍ ول ه پالت( ؿر اهتـاؿ آى ؿر ّز يه اس هٌبعك ثزؿاؽت ؽـيهتز  15هزثؼي )ّز 

ز، يٌٍ -ّبي تٌَع ؽبًَىؽـُ ٍ ؽبرد اس لزق ثب اعتفبؿُ اس ؽبؽـؿ گزؿيـ. هيشاى تٌَع، غٌب ٍ يىٌَاؽتي ؿر هٌبعك لزقثزآٍر

 ػزفِ، ؿٍ ؿر ّبّبي فزاٍاًي گًَِتغليل ؿاؿُ ٍ تزشيِ اس آهـًُتبيذ ثـعتعيوپغَى، ثزگز پبروز ٍ هه ايٌتبػ هغبعجِ گزؿيـ. 

ثَؿ. ّوضٌيي  صزاتغت اس ػزفِ اي ثيؾتزتٌَع گًَِ يىٌَاؽتي ٍ غٌب، ًظز اس ّبي ػـؿيؽـتوبهي ؽب لزق ؿر ػزفِ وِ ؿاؿ ًؾبى

 ؿاؿ. ًؾبى ؽبًَى ثزاعبط ؽبؽـ را ػزفِ ؿٍ تفبٍت ؿر ثَؿى ؿارآهبري هؼٌي آسهَى ًتبيذ

 

 .وـزاعيِ ٍ ثَيلَيگؾوَن، وْيهٌغمِ ؿ اي، ساگزط هزوشي،اي، غٌبي گًَِلزق، تٌَع گًَِ كليدي: هايواشه

 

 مقدمه
 گزٍ ؿر هزتؼي، ّبياوَعيغتن اس ربًجِ ّوِ عفبظت

 تؼـاؿ ثيؾتزيي ًگْـاري ٍ ووي ثزاعبط تَعؼِ هـيزيت

 اس يىي ثٌبثزايي .اعت ارتوبع ايي ؿر ثَهي ّبيگًَِ

 اي ٍگًَِ تٌَع ؽٌبؽت هزاتغ، ارسيبثي ٍ ؽٌبؽت ّبي راُ

بُ ؿر يؿام ٍ گ .آى اعت ثزآٍرؿ ٍ گيزياًـاسُ

گز يىـي، ّوَارُ ؿر وٌؼ هتمبثل ثب يؼيعج يّب تنغياوَع

غتن ياوَع زت ؿام ؿر ّيوِ روؼ يتب سهبً ٍ ثبؽٌـيه

ت آى ثبؽـ، ثِ هٌبثغ آى ّوضَى آة، يهتٌبعت ثب ظزف

 يثزؿارگزؿؿ. ثْزُيٍارؿ ًو يبُ ؽغبراتيؽبن ٍ گ

ٍ  ي، وبّؼ ساؿآٍريؾيًبهٌبعت ثبػج وبّؼ لـرت رٍ

 ؽَؿ.يه يرسػ هزتؼثب ا يّبػـم اعتمزار گًَِ

 (1990) Matus & Tothmeresz ؿر هغبلؼِ يه ؿر 

ي صزا وِ گزفتٌـ ًتيزِ هزبرعتبى وؾَر ؽٌي ػلفشارّبي

 حيزأت ًيش ٍ ًظويثي ثبػج ٍ وبعتِ ّبگًَِ يىٌَاؽتي اس ؿام

 .اعت ؽـُ بّييگ بيّگًَِ تٌَع رٍي ثز هٌفي
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(1994) Tilman & Downing شاى تٌَع را ؿر ؿٍ يه

ًؾَرؿُ ٍ هَرؿ اعتفبؿُ لزار گزفتِ، غتن ؿعتياوَع

غتن يشاى تٌَع ؿر اوَعيه وِ فتٌـبيغِ وزؿًـ ٍ ؿريهمب

 ؾتز اعت. يًؾَرؿُ ثؿعت

بّبى ؿر يتٌَع گ ي( ؿر ثزرع0831) ٍ سارع ياهزالْ

بى ي( ثِيرٍيث يهتَعظ ٍ صزا يعِ ؽـت صزا )لزق، صزا

 يزاـ )صيؿر هٌغمِ ول ياگًَِ يوِ عـاوخز غٌب وزؿًـ

ِ( يرٍيث ي)صزا يهتَعظ( ٍ عـالل آى ؿر هٌغمِ ثغزاً

 يؿر هٌغمِ لزق ًغجت ثِ صزا يىٌَاؽتيثبؽـ. تٌَع ٍ يه

 ؾتز اعت. يِ ثيرٍيث يهتَعظ ٍ صزا

تب عـ  يبّيوٌٌـ وِ اعتفبؿُ اس رَاهغ گيؾٌْبؿ هيآًْب پ

 يز صٌـاًييهتَعظ( هزبس ثَؿُ ٍ تغ يت هتؼبؿل )صزايتؾز

  ـ.يآيثِ ٍرَؿ ًوبّبى يؿر تٌَع گ

هٌغمِ ؿؽت وبلپَػ ؿر پبرن ( ؿر 0831ي پَر )يؼه

ؼ يوِ لزق ثبػج افشا ـيزِ رعيي ًتيگلغتبى ثِ ا يهل

 ؽـُ اعت. يبّيپَؽؼ گ يىٌَاؽتيتٌَع، غٌب ٍ 

ٍ ارتْبؿي ٍ ّوىبراى ( 0836)ٍ ّوىبراى  يعاله

تٌَع  يّبوِ ّز ؿٍ گزٍُ اس ؽبؽـ ى وزؿًـثيب( 0813)

زِ يه( هٌغمِ لزق را هتٌَػتز ٍ ؿر ًتيتزپبراهٍ  ي)ػـؿ

وِ يعَرؿٌّـ. ثِيصزا ًؾبى هاس هٌغمِ تغت زـارتيپب

 غٌب، ًظز اس يّبي ػـؿتوبهي ؽبؽـ لزق ؿر ػزفِ

، ثَؿ صزاتغت اس ػزفِ اي ثيؾتزتٌَع گًَِ يىٌَاؽتي ٍ

ًؾبى  ّبي پبراهتزيهؽبؽـ گيزي تٌَع ثبي اًـاسُيّوضٌ

 ػزفِ لزق، ّوَارُ ؿر اي ؿرگًَِ ّبي تٌَعوِ ًيوزػ ؿاؿ

 وِ گزفتٌـ لزار صزاػزفِ تغت اس ثبالتز ّبتوبهي ؽبؽـ

 ثبؽـ.هي لزق ػزفِ تٌَع ثيؾتز ثيبًگز

-( پَؽؼ گيبّي هٌبعك هزتؼي لزق0813) لليش ًيب

ؽـُ پبرن هلي گلغتبى ٍ ًمبط ؽبرد اس لزق ؿر هٌبعك 

ب يىـيگز وليـ، ثغزاًي ٍ هزرغ را اس لغبػ تٌَع ٍ تَليـ ث

ؿليل صزاي ثيؼ اس عـ، همبيغِ وزؿُ ٍ ًتيزِ گزفت وِ ثِ

لغبػ تٌَع ٍ تَليـ ؿر هٌغمِ ثغزاًي ون، ؿر هٌغمِ وليـ ثِ

ٍاعغِ ػـم صزاي ؿام ؿر صزاي هتؼبؿل تٌَع سيبؿ ٍ ثِ

)لزق( تٌَع گيبّي ون ٍلي تَليـ اس عبيز  هٌغمِ هزرغ

 هٌبعك سيبؿتز ثَؿُ اعت.

( ؿر ثزرعي تٌَع الگَي 0833هقـالي ٍ غالهي )

هْن هزتؼي ؿر پبرن هلي گلغتبى ٍ ّبي گًَِهىبًي 

تٌَع ٍ  ،هٌبعك ّوزَار ًؾبى ؿاؿًـ وِ ثز احز صزاي هفزط

اس ارسػ  وِ بؿ ؽـُيىغبلِ ٍ ؽؾجي سي ّبيگًَِ يغٌب

 ؽَراوي ووي ثزؽَرؿارًـ. ؽَػ

 ؽَؿهي اعتٌجبط صٌيي ؽـُ تغميمبت اًزبم اس ثٌبثزايي 

 احز تٌَع صگًَگي ٍ هيشاى ثز عَر هغتمين ِث صزا وِ

 هٌغمِ ؿر هَرَؿ يهزاتغ وَّغتبًوِ ثغَريگذارؿ.  هي

 ؿام تؼـاؿ ثيي تؼبؿل ػـم ػلتِ ثِيلَيَن وْگوؾيؿ

 عجيؼي ٍ عبؽتبر وِگزفتِ ثغَري لزار صزا ثؾـت هَرؿ

ّبي ؽَؽؾَران گًَِ ٍ يبفتِ تغييز آى رٍيؾي ٍيضگيْبي

اي ؿر تٌَع گًَِ يتتزتثـيي. بفتِ اعتيؽـت وبّؼ ثِ

 لزق هَرؿ ثزرعي لزار ؿاؿُ ؽـيزؿٍ هٌغمِ لزق ٍ هٌغمِ غ

شي ٍ يرّبي آى ًغجت ثِ ثزًبهِبفتِيتب ثتَاى ثب اعتفبؿُ اس 

 ّبي هزتؼي الـام ًوَؿ.ت ػزفِيزيهـ

 

 روشها مواد و

 منطقه مورد مطالعهمعرفي 

 غزة اعتبى وْگيلَيِ ٍؿر ؽوبلهَرؿهغبلؼِ هٌغمِ 

رٍي ًبّوَاريْبي  ثزؿر ؽْزعتبى وْگيلَيِ،  ثَيزاعوـ

افزٍس ٍالغ گزؿيـُ  ؿل الؼجَروَّْبي ثزفگيز ٍ فؼت

 55˚18΄. هٌغمِ هَرؿهغبلؼِ ؿر هغـٍؿُ رغزافيبيي اعت

ػزك  31˚-27΄تب 31˚-23΄عَل ؽزلي ٍ  55˚-23΄تب 

عبلِ  12ثزاعبط يه ؿٍرُ آهبري  .ؽوبلي ٍالغ ؽـُ اعت
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ؿر ًشؿيىتزيي ايغتگبُ  عظ ثبرًـگيهتَ(، 1384-1372)

ؿررِ  15 عبالًِ هتز ٍ ؿهبي هتَعظهيلي 865 ثِ هٌغمِ

هزعَة وِيًاللين ي هٌغمِ ؿاراي ياثبؽـ.  هي گزاؿعبًتي

ىٌَاؽت، ّوزاُ ثب يزيػوك غؽبن هٌغمِ هؼوَالً ون .اعت

اس  ياهب ؿر ثزؽ ،بؿ اعتيًغجتبً س يعٌگ يْبيسؿگزٍىيث

 ؿار ٍرَؿ ؿارؿ.شُيك عٌگزيػووِيً يلغوتْب ؽبوْب

 ػجبرتٌـ اس :ي هٌغمِ يا هَرَؿ ؿر يبّيگ يّبپيت

 - Kelussia odoratissima) يزربؽ -وزفظ وَّي

Prangos ferulaceae)، يلصَ -يزربؽ (Prangos 

ferulaceae - Ferulago angulata ،) ٍؿافٌِ  -يزربؽ

(Prangos ferulaceae - Daphne mucronata) 

  ّبي گيبّي ؿيگز ػجبرتٌـ اس:ي گًَِّوضٌيي ثزؽ

 Cichorium intybus, Astragalus sp, Ferulago 

angulata, Daphne mucronata, Colchicum sp. 

 

 ليه و تحليروش تجس

ؿر ّز يه اس  يبّيگلزق ثز تٌَع  تأحيز يثزرع هٌظَرثِ

عددبل ٍ ؿر  15)لددزق ثددِ هددـت  ؿٍ هغددـٍؿُ لددزق ؽددـُ

)ثدِ ٍعدؼت    ًؾدـُ ٍ لدزق  (ّىتبر اًزبم ؽـ 725ٍعؼت 

پغددتي ٍ ّددبي وددِ اس رٌجددِ ييّددبهغددـٍؿُ ،ّىتدبر(  785

ؿر  ، اللين ٍ ؽبن ؿاراي ؽزايظ ًغجتبً يىغبًي ثَؿًـثلٌـي

)ؿاؽل لزق ٍ ؽبرد لزق( رْت  يهغبلؼبت ؿاؽل ؿٍ ٍاعـ

س يبتؼـاؿ پالت هَرؿ ًوِ ثغَريي ؽـًـ. ييتؼثزؿاري  ًوًَِ

 (.1ؽـ )هؼبؿلِ  ييياعتفبؿُ اس فزهَل آهبري تؼ ثب

 

                           7معادله 
2

d

CVt
n     

 

ؿررِ آساؿي  n-1َؿًت ثب يي اعتt، همـار tوِ ؿر آى 

زات ٍ ييت تغيعت اس ضزا ػجبرت CVؿرفـ،  5ؿر عغظ 

d  ،ؿر ّدز  (. 1384، ؿرفـ فغت هـًظز اعت )هقدـالي

ؽدـُ ؿر هٌدبعك لدزق ٍ    ييدي تؼ يغبلؼبته يه اس ٍاعـّبي

الـام ثدِ اعدتمزار    هيغتوبتيع ثغَر تقبؿفيؽبرد اس لزق 

وِ ؿر عَل  پالت 445 )روؼبًهتزهزثغ  2 × 2پالت  225

ـ اه پالت ي ،هتز 15تزاًغىت ّز  ؿر ـ. يد گزؿ( ًـاؽتِ ؽد

پَؽؼ ول ٍ ؿرفـ تبد پَؽدؼ ثدِ    تبد ّز پالت ؿرفـ

اي ٌىِ تٌَع گًَِيرِ ثِ اثب تَ. ـيگزؿ ثزآٍرؿ تفىيه گًَِ

     ِ ىٌدَاؽتي اعدت   ياي ٍ ؽدبهل ؿٍ ردشک ولدي غٌدبي گًَد

ِ يگرْت اًـاسُ ثٌبثزايي ـ زي تٌَع گًَد ّدبي  اي اس ؽدبؽ

، اعتفبؿُ ؽدـ.  اعت يبؿؽـُضگي يؿٍ ٍ ؿرثزؿارًـُتٌَع وِ 

ػٌدَاى هتغيدز ؿر   ؿرفـ تبد پَؽؼ ثِآٍري ّبي روغؿاؿُ

ثزگز پدبروز ٍ   وپغَى،ي، عٌزيٍ -ؽبًَى تٌَع يّبؽبؽـ

ووتدز   تثدب تَردِ ثدِ عغبعدي     ـ.ـًٍارؿ گزؿي ٌتبػيهه ا

ّدبي ًدبؿر ًغدجت ثدِ     ٌز ثِ گًَِيٍ -ؽبؽـ تٌَع ؽبًَى

ًزهبل ؿر هغبعجِ تٌدَع   يغاس تَس يتّب ٍ تجؼؽبؽـ يزعب

ِ ثزاي تؼـاؿي ًوًَِ، رٍؽي هٌبعدت رْدت همب   تٌدَع   يغد

بؽدـ  ثّبي هتفبٍت ثب اعتفبؿُ اس آهبر پبراهتزي هدي تگبُسيغ

 (.1388)ارتْبؿي ٍ ّوىبراى، 

ؽدـُ  ثيي هٌبعك لزق ؽبًَى اؽتالف آهبري ؽبؽـ   

 آسهدَى َؿًت ياعدت  يتآسهَى  سثب اعتفبؿُ ا ٍ ؽبرد اس لزق

 .(3ٍ  2 )هؼبؿلِ ـيگزؿ

                    2معادله 
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VarHVarH
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t 

 

                   0معادله 

2

2

21

2

1

2

21

NVarHNVarH

VarHVarH

df
 

 

ٍ تٌَع  1تٌَع ؿر ًوًَِ   H’1  ٍH’2ي ؿٍ هؼبؿلِ يؿر ا 

بًظ يٍ ٍار 1بًظ ًوًَِ يٍار H’1 var ٍH’2 var،2ؿر ًوًَِ 

ِ  N1 ٍN2 ، 2ًوًَِ  بًگز تؼدـاؿ ودل افدزاؿ ؿر    يد ت ثيد تزتثد

 ّغتٌـ. 2ٍ  1 ًوًَِ
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 جينتا
ّبي فغزايي ؿر ثب تَرِ ثِ ًتبيذ عبفل اس تزشيِ ؿاؿُ

 4ؽبًَاؿُ گيبّي ٍ ؿر  13ثِ گًَِ هتؼلك  36لزق، هٌغمِ 

فددزم رٍيؾددي پْددي ثددزي ػلفددي، ػلدده گٌددـهي، ثَتددِ ٍ 

ودِ ؿر هٌغمدِ ؽدبرد اس    ؿرؽتضِ ؽٌبعبيي ؽـًـ. ؿر عبلي

ِ   27لزق  ّدب اس  گًَِ گيبّي ؽٌبعبيي گزؿيـ وِ ايدي گًَد

ثدزي ػلفدي،   فزم رٍيؾي پْدي  4ؽبًَاؿُ گيبّي ٍ ؿر  14

ؽدـًـ.  گزاط، ثَتدِ ٍ ؿرؽتضدِ ظدبّز    ػله گٌـهي، ؽجِ

ٍ  1 ردـٍل ) ييفدغزا  يّدب ل ؿاؿُيد ذ عبفل اس تغليًتب

ِ  ؼبد پَؽد ي ؿرفـ تيؾتزي( ًؾبى ؿاؿ وِ ث1 ؽىل -گًَد

 يّدب هَرَؿ ؿر هٌغمِ ؿاؽل لزق هزثَط ثدِ ؽدبًَاؿُ   يّب

Umbellifereae  ؿرفـ ٍ  1/72ثبAsteraceae   24/9ثدب 

  ٍ 17/5 ثدب  Brassicaceae يّدب ؿرفـ اعت ٍ ؽدبًَاؿُ 

Caprifoliaceae ي تبد پَؽؼ را ثدِ  يؿرفـ ووتز 42/5ثب

ي ؿرفدـ تدبد   يؾدتز يودِ ث ياًـ. ؿرعبلؽَؿ اؽتقبؿ ؿاؿُ

هَرَؿ ؿر هٌغمِ ؽبرد لزق هزثدَط ثدِ    يّبپَؽؼ گًَِ

ؿرفددـ ٍ ؽددبًَاؿُ  59/64 ثددب Umbellifereaeؽددبًَاؿُ 

Asteraceae  ي ؿرفدـ تدبد   يؿرفـ اعت ٍ ووتز 72/8ثب

 55/5ثدب  Geraniaceae   يّدب پَؽؼ هزثَط ثدِ ؽدبًَاؿُ  

 ؿرفـ اعت. 2/5ثب  Rubiaceaeؿرفـ ٍ 

ِ  تيتزوي ؿرفـ يؾتزيث هَردَؿ ؿر هٌغمدِ    يّدب گًَد

ؿرفددـ( 93ؿرفددـ( ٍ ؽددبرد لددزق )  95ؿاؽددل لددزق )

ؿر هٌغمِ ؿاؽل لدزق   ّبىغبلِيوِ ياعت. ؿرعبل صٌـعبلِ

ت يد تزوؿرفدـ(   7ؿرفـ( ٍ ؿر هٌغمدِ ؽدبرد لدزق )    5)

 2 ٍ ؽدىل  2 )رـٍل ـاًرا ثِ ؽَؿ اؽتقبؿ ؿاؿُ ايگًَِ

 .) 

 

 خانواده در منطقه مورد مطالعه داخل و خارج قرق يدرصد تاج پوضص نسث -7جدول 

 داخل قرق خارج قرق

(ي)فارس خانواده درصد پوضص (يفارس) خانواده درصد پوضص خانواده   خانواده 

Araceae 1/72 ؽيپَري گل 45/3  صتزيبى 
Umbelliferae 

 ؿافٌِ Asteraceae 95/5 وبعٌي 72/8
Thymelaceae 

 رًٍبط Boraginaceae 42/1 گبٍسثبى گل 42/5
Rubiaceae 

 Poaceae گٌـهيبى Cruciferae 87/2 ؽت ثَ 62/3

 Liliaceae اللِ Euphorbiaceae 6/1 فزفيَى 21/5

 Labiatae ًؼٌبع Fabaceae 5/1 ثمَالت 55/2

 Fabaceae ثمَالت Geraniaceae 82/1 ؽوؼـاًي 55/5

 Euphorbiaceae فزفيَى Labiatae 65/5 ًؼٌبع 49/1

 Caryophyllaceae هيؾه Liliaceae 71/5 اللِ 67/7

 Caprifoliaceae يآلغ Poaceae 42/5 گٌـهيبى 19/3

عزػگل  14/1  Rosaceae 17/5 َؽت ث Brassicaceae 
 Boraginaceae گل گبٍسثبى Rubiaceae 54/1 رًٍبط 2/5

 Asteraceae وبعٌي Thymelaceae 24/9 ؿافٌِ 69/2
    Umbelliferae صتزيبى 59/64
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 منطقه داخل و خارج قرق طول عمرها تراساض گونه ةيترك درصد -2جدول 

 داخل قرق خارج قرق

تزويتؿرفـ  تزويتؿرفـ  عَل ػوز   عَل ػوز 

 يىغبلِ 5 يىغبلِ 7

 صٌـعبلِ 35 صٌـعبلِ 39
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، ٍيٌددز -)ؽددبًَى رايددذ تٌددَع ؽددبؽـ 4ي هغبلؼددِ يددؿر ا

ثدب  ، ؿر عغظ گًَدِ  (ٌتبػيپبروز ٍ هه ا -وپغَى، ثزگزيع

هٌغمدِ ؿاؽدل ٍ    يثدزا  1يَصآهبر اوَلد افشار اعتفبؿُ اس ًزم

ٍ  1ثب اعتفبؿُ اس هؼبؿلِ (. 3)رـٍل ثزآٍرؿ ؽـ ؽبرد لزق

هغبعدجِ ؽدـُ ٍ    t يشاى ػدـؿ يد ٍ ه يؿررِ آساؿ 2هؼبؿلِ 

ؽدـُ ٍ  ثديي هٌدبعك لدزق    ؽدبًَى  اؽتالف آهبري ؽبؽـ

 ـيد گزؿ آسهدَى َؿًت ياعدت  يتد  سثب اعتفبؿُ ا ؽبرد اس لزق

  (. 4)رـٍل
 

 و تنوع در منطقه داخل قرق و خارج قرق يکنواختي نا، هاي غر ضاخصيمقاد -0 جدول

تيوضع  غنا 
 يکنواختي تنوع

پاركر-ترگر سيمپسون ضانون پاركر-ترگر سيمپسون ضانون مک اينتاش   مک اينتاش 

لزقؿاؽل  93 77/2  933/0  93/7  7/0  73/0  2/  22/0  92/0  

زقلؽبرد  27 23/2  57/0  57/2  09/0  73/0  09/0  07/0  72/0  
  

 در دو منطقه داخل و خارج قرق tج مرتوط ته آزمون ينتا – 4ول جد

دار تودنيسطح احتمال معن  Tstuden تيرينوع مد ضاخص ضانون  

* 53/25  32/2  تغت صزا 

  77/2  لزق 

 ؿار اعت.يهؼٌ %5ؿر عغظ* 

 

 هغبعجِ ؽدـُ   tًؾبى ؿاؿ، ؿر عغظ گًَِ t-studentثزآٍرؿ 

ثبؽدـ  هدي  75/12وِ  %95رـٍل ؿر عغظ  t( اس 56/25)

ِ    ،ثشرگتز ثَؿُ ؿر ؿٍ  ايؿر ًتيزِ اؽتالف ثديي تٌدَع گًَد

( P<0.05) ثدب  1 ، ثب ؿرردِ آساؿي هٌغمِ لزق ٍ ؽبرد لزق

ّبي هَرَؿ ي غٌبي گًَِيّوضٌ (.4)رـٍل اعتؿار هؼٌي

 36ثب  هٌغمِ ؿاؽل لزقؿر هٌغمِ هَرؿهغبلؼِ ًؾبى ؿاؿ وِ 

ًَدِ اس غٌدبي   گ 27ثدب  هٌغمِ ؽدبرد لدزق   گًَِ ًغجت ثِ 

 ي ثزؽَرؿار اعت.ؾتزيثاي گًَِ
 

  بحث

هٌظَر ثزرعي ٍ آهـ، ثِذ يؿر لغوت ًتب عَروِّوبى

 هغبعجِ تٌَع  كيصزا ٍ لزق اس عزؿٍ ػزفِ تغت غِيهمب

                                         ---------------- 
1. Biodiversity Data Analysis Package 

بّي ؿر يد ؽدبًَاؿُ گ  13هتؼلدك ثدِ    گًَِ 36اي، گًَِ

ؿر بّي يد گؽدبًَاؿُ   14گًَِ هتؼلك ثدِ   27هٌغمِ لزق ٍ 

 2پدالت   225ي ؽـ وِ اس عغظ يهٌغمِ ؽبرد لزق ؽٌبعب

 ـ.  يهزثؼي ثزؿاؽت گزؿ هتز

ٍ يىٌَاؽتي ّبي غٌب، ز ؽبؽـيعبفل اس همبؿذ يًتب

تٌَع ٍ غٌب،  ّبؿٌّـ وِ ّوِ ؽبؽـيًؾبى هتٌَع 

ًؾبى ؾتز اس ؽبرد لزق يلزق را ث ؿاؽل يىٌَاؽتي

 Matus (1990)(، 1378ٍ ّوىبراى ) يارتْبؿ ؿٌّـ. يه

& Tothmeresz ٍ را  يذ هؾبثْيش ًتبيً (1387ي پَر )يهؼ

 اًـ.ُوزؿبى يث

ٍ ؿر هٌغمِ  74/2 ؽبؽـ ؽبًَى ؿر هٌغمِ ؿاؽل لزق

ي ؽبؽـ ثيي ياعت. هيشاى ػـؿي ا 61/1لزق  دؽبر

ي يا (.1988 ،گَراى)ه وٌـيتغييز ه 5/4ففز تب عـٍؿ 

 ييا ليتوبًبؿر عغبط ثَؿُ ٍ  يّبـ ثِ گًَِؽبؽ
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ـار يپبت يؿٌّـُ ٍضؼًؾبى 5/4عوت ػـؿ  ؽبؽـ ثِ

ي ؽبؽـ ثِ يؽـى اهيتٌَع ثَؿُ ٍ ثب ًشؿهٌغمِ اس لغبػ 

تَاًـ وِ هي ،بثـييػـؿ ففز تٌَع ثؾـت وبّؼ ه

ؼ يب افشايٍ ٍرَؿ  يغيهغًبهٌبعت ظ يؽزابًگز يًوب

 ِهٌغمثب تَرِ ثِ ايي هغلت، ثبؽـ.  يغيهغ يّباعتزط

ت ًغجتبً ؽَة اس لغبػ تٌَع يٍضؼ يؿر ؿاؽل لزق ؿارا

ثَؿُ ٍ ؿر ؽبرد اس  غييّبي هغٍ اعتزط يبّيپَؽؼ گ

ذ يي ًتبيّوضٌبفتِ اعت. يت وبّؼ يي ٍضؼيلزق ا

ؿر  ثزاعبط عَل ػوز ايت گًَِيغِ تزويعبفل اس همب

ىغبلِ ٍ صٌـعبلِ ؿر يّبي گًَِ وِ ك ًؾبى ؿاؿيي تغميا

ؼ ٍ يت افشايتزتثِ ًغجت ثِ ؿاؽل لزق هٌغمِ ؽبرد لزق

ل صزاي هفزط ؿام يتَاى ثِ ؿلي را هييبفتٌـ وِ ايوبّؼ 

ك يذ تغميًتبوِ ثغَريؿر هٌغمِ ؽبرد لزق ؿاًغت. 

 .  ثبؽـهيي هغلت يـ ايؤش هي( 1385ًهقـالي ٍ غالهي )

بفت وِ يتَاى ؿريه آهـُثـعتذ يثب تَرِ ثِ ًتب

ي يبّبى تَعظ اًغبى ٍ ؿام ؿر ايؼ اس عـ گيث يثزؿار ثْزُ

ثب ارسػ  يّبثبػج وبّؼ تٌَع گًَِ يهٌغمِ وَّغتبً

ي هٌغمِ يؿر ا ٍ ... ؽـُ اعت. يي، ؿارٍي، ؽَراوياػلَفِ

ي يبّبى ايب اس گْاًغبً يثزؿارـ ثتَاى گفت وِ ثْزُيؽب

ت ٍارؿ يثِ تٌَع آى آع ّبؿام يثزؿارثْزُ ثِ اًـاسُهٌغمِ 

، يؾتز هزؿم هٌغمِ ؿاهـاريؽغل ثوِ ثٌغَي، وزؿُ ثبؽـ

اعت ٍ هتَعظ ؿرآهـ عبالًِ  ي( ٍ وؾبٍرسي)وبرگز آساؿ

وبّؼ  يه ػلت اعبعيي يثٌبثزا ؛ي اعتييآًبى پب

 ٍ لْز، وٌگزي، ثيوزفظ وَّضَى ّو يثب ارسؽ يّب گًَِ

ؼت ٍ يعجآٍرؿى آًْب ثِ  يي افزاؿ ٍ رٍييؿرآهـ پب ...،

صَى  يبُ ثب ارسؽيوِ گياثگًَِ ثبؽـ.يبّبى ؿرآهـسا هيگ

ي هٌغمِ هؼزٍف ؽـُ ٍ يػٌَاى عَغبت اثِ يوزفظ وَّ

 ؽَؿ.يي هٌغمِ هغغَة هيهزؿم ا يثزا يهٌجغ ؿرآهـ ؽَث

گًَِ  يت ٍ ًبثَؿيي ػبهل تؾزي( هْوتز1384) يوبظو

، يؽَراو يثب ارسػ ثبال يبّيگ يّبلْز وِ اس گًَِيث

  ، عزؿ ٍ عوغيوٌاًغبًْب )ثَتِ ثبؽـ،هي ... ٍ ييرٍؿا

سٍؿرط، عؾزات  يگز هخل صزايٍ ػَاهل ؿ ٍِ ...( ؿاًغت

ٍ  يوٌثَتِ .ؿاًـهي تزيتز ٍ فزػهيٍ آفبت را ػَاهل ضؼ

 يّبگز اس ػلل وبّؼ گًَِيؿ يىيسٍؿٌّگبم  يوٌؾِير

 . ربثزاالًقبر ٍ ايزٍاًياعتثب ارسػ هٌغمِ  يبّيگ

ؽْز ـٍىيت وزفظ ؿر هٌغمِ فزيبهل تؾز( ػ1384)

ت رٍعتبّب ٍ يؼ روؼيّب ٍ افشااففْبى را اعـاث ربؿُ

ت ًىزؿى يؼ تؼـاؿ ؿام ٍ ؿاهـار ٍ رػبيتجغ آى افشاثِ

سٍؿرط ٍ  يهفزط، صزا ي)صزا ظيفغ يثزؿارافَل ثْزُ

ي يت ايگز ػَاهل تؾزيي اس ؿيّوضٌ .ؿاًٌـهي( يوٌؾِير

 يثزا يٍ ؽْز ييغ رٍعتبرَاه يؼ تمبضبيافشا ،گًَِ

 ت ٍيؼ روؼيافشاوِ ثغَري. ثبؽـهي ياعتفبؿُ ؽَراو

ؼت ٍ يآٍرؿى افزاؿ ثِ عج يبسّب ٍ رٍيؼ ًيآى افشاتجغ ثِ

 ثب يبّيگ يّبگز ػلل وبّؼ گًَِياس ؿ يبّبى ؽَراويگ

 اعت. هٌغمِارسػ 

ؿر  يثب ارسػ هبًٌـ وزفظ وَّ يّبؼ تٌَع گًَِيافشا

 تؼبؿل ايزبؿ ؿر را لزق هخجت احز ،ؽـُهٌبعك عفبظت

 هؾتله ّبيگًَِ آؽيبًگيزي ٍ عضَر ثب راثغِ هغيغي ؿر

 ؽَؽؾَران ّبيگًَِ عضَر هغلَة ٍ ؿّـهي ًؾبى

 اس ثغيبري ٍربؽيز، لبرس ، يوزفظ وَّ ّوضَى اًَاع

  .رعبًـيه احجبت ثِ را آى هزتغ، ؿر اًتظبر هَرؿ ّبيگًَِ

 

 مورد استفاده منابع
بّبى ؿر عِ ؽـت يتٌَع گ يثزرع. 0831 ،ع. . ٍ سارع،، ااهزالْي -

، هزلِ رٌگل ٍ هزتغي(. يعٌگ يهتَعظ ٍ صزا يلزق، صزاصزا )

83 :88-81. 

ه تٌَع يتَف. 0813 ،، ع.يٍ عپْزپَر، ط. ي، ط.، ساّـيارتْبؿ -

ـ ٍ عجمِ يثٌـرعتِ يثتب ثب اعتفبؿُ اس رٍؽْب يؽٌبؽتثَم ؿر  يثٌد

 ي يؽالفِ همبالت ّؾدتو  ،هتفبٍت يات صزيزيغتگبُ ثب هـيعِ ا
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 .66، ؿ َريؽْز 9-00، يزاى، ؿاًؾگبُ راسيا يعزاعزوٌفزاًظ    

-اًدـاسُ  يرٍؽْب. 0831 ،، ط.يػىبف، ع. ٍ ي، ط.، عپْزيارتْبؿ -

 ؿ.663هؾْـ، هؾْـ،  يؿاًؾگبُ فزؿٍع، يغتيتٌَع س يزيگ

ّي . وزفظ وَّي گًَدِ گيدب  1384 ،س. ٍ ايزٍاًي، م. ربثزاالًقبر، -

ًؾدزيِ آهَسؽدي ٍ    ،ؿر هؼزك ؽغز ؿر هٌغمِ ساگزط هزودشي 

ؼدي ؿاًؾدگبُ   يعبسهبى هلدل هتغدـ، ؿاًؾدىـُ هٌدبثغ عج     تزٍيزي

 ؿ.39 اعتبى اففْبى،عجيؼي اؿارُ ول هٌبثغ  ،فٌؼتي اففْبى

 ،، ة.ي، ط. ٍ رؼفزي، ط.، ارتْبؿيٌي، ا.، سارع، ط.، اهيعاله -

ى ؿٍ ػزفِ بّبيگ ياغِ تٌَع گًَِيٍ همب يزرعث. ;=68

هزلِ پضٍّؼ ٍ  ،صزا ٍ لزق هزتغ وٌِْ الؽه ًَؽْز تغت

 .  >8-;9: ؿ :>، يعبسًـگ

( Dorema aucheriلْز)يث ياوَلَصآت ي. ثزرع9=68 ،، ا.يوبظو -

ـ   يهزتؼ يّبغتنيؿر اوَع عدزط   ،اعتبى وْگيلَيِ ٍ ثدَيز اعود

 .ؿ 69تغميمبتي، 

ؽـُ ك هزتؼي لزقپَؽؼ گيبّي هٌبعغِ يهمب. :>68 ،ط.ب، يًشيلل -

پبرن هلي گلغتبى ٍ ًمبط ؽبرد اس لزق ؿر هٌبعك وليـ، ثغزاًدي  

  .7>-9>(: 6)83، يهزلِ پضٍّؼ ٍ عبسًـگ ،ٍ هزرغ

. اًتؾبرات رْبؿ ؿاًؾگبّي گيبّي. ثَم ؽٌبعي 9=68هقـالي، م.  -

 ؿ. >=6هؾْـ. 

. ثزرعدي تٌدَع الگددَي   :=68 ،هقدـالي، م. ٍ غالهدي ثدبغي، ى.    -
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Comparison of plant species diversity in two grazed and enclosed rangeland sites in 

mountainous rangelands of central Zagros 

(Case study: Dishmook in Kohgiluyeh & Buyer Ahmad province) 
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Abstract 
The study of plant diversity dynamic on grazed and enclosed rangelands is important in 

range management. The effect of enclosure was studied on plants diversity dynamics on two 

range condition sites of Dishmook area in Kohgiluyeh & Buyer Ahmad province. Random-

systematic sampling was done in two range sites using 220 (2×2 m
2
) quadrates along 6 transects 

with the length of 100 m. Vegetation canopy cover percentage was recorded simultaneously in 

both range sites. Diversity, richness and evenness were determined by using plant diversity 

indices (Shannon, Simpson, Berger parker & Mc intash). Results show a higher species 

richness, evenness and species diversity indices in enclosed rangeland. Statistical T-Student 

Test showed significant differences between two sites in 5 percent level of probability.  

 

Keywords: enclosure, species diversity, species richness, central Zagros, Dishmook area, 

Kohgiluyeh & Buyer Ahmad.  
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