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چکیده
هاي و کارکرداي، ساختارچراي دام یکی از مهمترین عوامل در فراهم نمودن شرایط محیطی براي تغییر در ترکیب گونه

هاي ارزشمند از این تهدید مستثی نبوده و ضروري است عنوان یکی از اکوسیستمهاي غرب ایران نیز بهباشد. جنگلها میاکوسیستم
منظور اطالعات مربوط به پوشش گیاهی، خاك و سایر بدینها مورد مطالعه قرار گیرد.هاي مختلف این پدیده در این اکوسیستمجنبه

هاي متري) به روش تصادفی در شدت16×16(قطعه نمونه53متغیرهاي محیطی در کف جنگل داالب در استان ایالم با استفاده از 
براي تعیین خص،هاي شاآنالیز دو طرفه گونههاي اکولوژیک از روش بندي گروه گونهمختلف چراي دام برداشت شد. براي طبقه

هاي گیاهی با عوامل مختلف مورد بررسی از هاي شاخص و براي مشخص کردن ارتباط گروههاي معرف هر کالس از آنالیز گونهگونه
استفاده گردید. نتایج نشان داد که چراي دام در کنار فاکتورهاي توپوگرافی، خاك و نور تحلیل تطبیقی متعارفیبندي رستهروش 

درصد از تغییرات موجود 2/11گذارترین عوامل بر ترکیب گیاهی شناخته شدند. چراي دام با بیان ثیرأتعنوان جنگل بهرسیده به کف
را در ایجاد تغییر در فلور کف جنگل داشت. افزایش چراي دام عمدتاً باعث افزایش فراوانی ثیر أتهاي گیاهی، بیشترین در گونه

، Bromus tectorumهاي یکساله مانند چراي دام و کوبیدگی خاك و همچنین افزایش گونههاي غیر خوشخوراك و مقاوم به گونه

Picnomon acarna،Minuartia picta  ،Rochelia disperma ،Holesteum umbellatum،Lophocloa phlorides وValerianella

vesicaria.رسد به نظر میسوییاز عنوان مهاجم شناخته شدند. هها بر اساس تراکم، حضور و منابع موجود باین گونهشده است
Vicia sativa،Trifolium physodes ،Lens cyanea،Lathyrusمانندهاي خوشخوراکی گسترش گونه inconspicaus در سایت چراي

است. مراتعهاي گیاهی درحفظ مناسب ترکیب گونهمتوسط، مبین نقش چراي متعادل دام در 

.هاي مهاجمبندي، گونههاي بلوط، شدت چراي دام، رستهایران، جنگلکلیدي:هاي واژه

مقدمه
عنوان یکی از اجزاي به) Disturbance(آشفتگی

در طبیعتهاي شایعاز پدیدهها وکارکردي مهم اکوسیستم

Gurarniاست ( et al., پویاییطور قابل توجهیکه به) 2010
و ساختار جوامع را در هر اکوسیستم فرایندها پوشش گیاهی،

عنوان یک آشفتگی مهم چراي دام بهدهد.قرار میتأثیر تحت 
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اي، در فراهم نمودن شرایط محیطی براي تغییر در ترکیب گونه
سزایی دارد هاي اکوسیستم نقش بهساختار و کارکرد

)Bouahim et al., به نوع و با توجه ). چراي دام 2010
تواند و زمان چرا و نوع پوشش گیاهی میفراوانی دام، مدت

Vanباعث افزایش تنوع زیستی و کارکردهاي اکوسیستم (

Uytvanck & Hoffmann, اي و )، کاهش تنوع گونه2009
Bouahimهاي حساس (حذف گونه et al., و یا )2010
Vavra(هاي مهاجم گرددتهاجم گونه et al., 2007.(

رشد :مهاجم عبارتند ازاي هاي گونهمهمترین ویژگی
سریع، قدرت تولید مثل باال، توانایی پراکنش باال، قدرت 
سازگاري و رقابت باال، طول عمر کوتاه، مدت زمان بذردهی 

Ewell(مانی طوالنی بذرهازندهوباال، اندازه بذر کوچک et

al., 1999; Martin et al., مورد در نظر محققان ). 2009
گیاهی و جانوري متفاوت يهاگونهاطالق صفت مهاجم به 

هاي غیر بومی گونهفقطمعتقدند که نانآبرخی از ،باشدمی
که زیستگاه واقعی آنها با زیستگاه فعلی پیوستگی نداشته و 

اند صورت تصادفی و یا در اثر دخالت انسان وارد آن شدهبه
Blackburn(شوندهاي مهاجم محسوب میگونه et al.,

حالی که تعدادي از محققان بر این باورند که در ).2011
د مبناي ها بر جوامع بایگونهثیر أتهاي اکولوژي و ویژگی
هاي مهاجم باشد نه مبناي گیري در مورد گونهتصمیم

Simberloff(جغرافیایی آن & Rejmanek, 2011.(
Debrotوde Freitas)1993(اي هاي صخرهرستنی

دریاي کارائیب را که قسمتی از آن غرب اي در جنوبمنطقه
که چرا ندهاي اهلی بود مقایسه و نتیجه گرفتتحت چراي دام

همچنین رقابت را ،هاي حساس به چرا شدهباعث حذف گونه
استبرد. چراي دام ممکنهاي مقاوم از بین میبراي گونه

سرعت توالی را به طرف یک جنگل بالغ کاهش داده و تنوع 
همچنین بر ساختار و ،ش یا افزایش دهداي را کاهگونه

گذاشته و ممکن است تغییرات تأثیر باروري پوشش گیاهی 
مطالعه اثرات چراي اي را بر چرخه ازت داشته باشد.عمده

زارهاي یونان نشان داد اي در بوتهدام بر تنوع و ترکیب گونه
اي افزایش یافته و که با افزایش شدت چراي دام، غناي گونه

ها داشتند. هاي یکساله سهم بیشتري را در ترکیب گونهگونه

ي چندساله نیز با هاها و گراساي فوربنهغناي گوهمچنین
هر چند که غالبیت ،افزایش شدت چراي دام افزایش یافت

هاي اي بوتهاي کاهش یافت. غناي گونهآنها در ترکیب گونه
اي گونهچراي دام قرار نگرفت و تنوع تأثیر کوتاه تحت 

این در حالی بود که غناي ،اي بلند نیز کاهش نشان دادهبوته
هاي مختلف در سایت تحت قرق نسبت به اي گونهگونه

توان نتیجه گرفت که غناي یکدیکر تغییري نیافت، بنابراین می
اي همبستگی مثبتی با چراي دام داشته و موجب افرایش گونه

Papanikolaou(اي شده استتنوع گونه et al., 2011.(
زاد هاي شاخهچراي دام بر پوشش کف جنگلثیر أت

بلوط در یونان نشان داد که درصد پوشش گیاهی در منطقه 
داري افزایش یافته و در منطقه طور معنیحفاظت شده به

در چراي شدید به طور ايبوتهاي هتحت چراي دام گونه
هاي گونهیسه با چراي متوسط افزایش و داري در مقامعنی

این در حالی است که در منطقه قرق ،اندگراس کاهش داشته
هاي فورب افزایش و سهم گونهايبوتههاي شده، نسبت گونه

اي در منطقه طور کلی تنوع گونهکاهش یافته است، به
داري کاهش نشان دادطور معنیحفاظت شده به

)Kyriazopoulos et al., 2010.(
Keeleyهاي با استفاده از شاخص)2003(همکارانو

هاي مهاجم اي و گونهتنوع، اثرات چراي دام را بر تنوع گونه
که در اثر ندو نتیجه گرفتهغیر بومی در آمریکا مطالعه کرد

هاي غیر بومی هاي بلوط، گونهچراي دام در رویشگاه
ها یکساله بوده و این گونهبیشتراند و غالب شدهشدتبه

اي اند. غناي گونهبومی در منطقه شدهمیانگندجایگزین 
گونه) افزایش یافته است و این 56(هاي غیر بومیگونه
گندمیانباشد. از آشفتگی در منطقه میوقوعدهنده نشان

با Avenaهايبه جنس،مهاجم مهم موجود در این جوامع
.Bهايگونهویژهبهگونه 7با Bromusدو گونه، diandrus

.Bو hordeaceous،Hordeum،با دو گونهLolium

multiflorum ،Vulpia myurosهاي مهم و از فورب
، Centaurea melitensis ،Geranium molleتوان بهمی

Cerastium glomeratumو جنسErodium با چهار
اشارهTorilisو دو گونه از جنسSilene gallicaگونه،
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.شده است
Ejtehadi هاي عددي تنوع شاخص)2002(همکارانو

اي در دو رویشگاه مرتعی با مدیریت متفاوت چراي دام گونه
در حوزه آبخیز سد طرق مشهد را مطالعه و به این نتیجه 

داراي غنا، ،رسیدند که رویشگاه قرق (فاقد چراي دام)
یکنواختی و تنوع بیشتري نسبت به رویشگاه تحت چراست. 

هاي خوشخوراك و با همچنین بیان کردند که بعضی از گونه
فراوانی کمتر بوده و یا حذف اي باال، دارايارزش علوفه

اند.شده
اي منحصر به فرد خود هاي غرب ایران با تنوع گونهجنگل

هاي د جزو مهمترین اکوسیستمو دارا بودن جوامع گیاهی متعد
ها برداريتمرکز بهرهمتأسفانه شوند که طبیعی ایران محسوب می

چراي خارج از فصل و بیش از حد ویژه بهو دخالت انسان 
هاي عشایر و روستائیان در این ظرفیت علوفه تولیدي دام

جوامع موجب پیدایش شرایط جدید محیطی گردیده که قابلیت 
هاي خاصی را دارد و هی و استقرار گونهپذیرش جوامع گیا

اي جوامع گیاهی متأسفانه ترکیب فلوریستیکی و تنوع گونه
ها دچار تغییرات ها بر اثر این آشفتگیموجود در این جنگل

هاي کمبود اطالعات در مورد وضعیت گونه.زیادي شده است
بر مؤثر و عوامل هاي بلوط غرب ایران در کف جنگلمهاجم 

متقابل آنها بر جوامع جنگلی و تأثیراستقرار و پراکنش آنها و 
دارشان با حفظ ها به دلیل ارتباط معنیاین گونههمچنین اهمیت 

تحقیق وضعیت این جوامع این ا، سبب گردید تا در هاکوسیستم
از لحاظ محورهاي زیر مورد ارزیابی قرار گیرند و اطالعاتی 

ع بلوط پارك داالب که در منطقه در جواممسائل این مورد در 
ر استان ایالم قرار گرفته است حفاظت شده مانشت و قالرنگ د

دست آید.ب
هاي هاي گیاهی در گروهآیا چراي دام بر ترکیب گونه

گذار است؟تأثیراکولوژیک 
اي، آیا بر ترکیب گونهچراي دامدر صورت مثبت بودن اثر 

اي دام وجود دارد؟هاي مختلف چرهاي شاخص در شدتگونه

هامواد و روش
منطقه مورد مطالعه با نام محلی پارك داالب، منطقه 

زاگرس است که با مساحت هايکوهرشتهکوهستانی از 
غرب شهرستان کیلومتري شمال25هکتار در 2000حدود 

درجه و 46دقیقه تا 20درجه و 46ایالم و در مختصات 
درجه 33دقیقه تا 40درجه و 33دقیقه طول شرقی و 30
حداکثروحداقل.دقیقه عرض شمالی واقع شده است45و 

و متر2100و1300برابرترتیببهدریاسطحازارتفاع
باشد. متوسط میزانجهت عمومی دامنه ارتفاعات شمالی می

بر اساس ایستگاه هواشناسی سینوپتیک سال زراعیبارندگی
565) برابر1391-1365ساله (26طی یک دوره ایالم
ها عمدتاً در فصل زمستان به صورت متر است که بارشمیلی

میانگین دماي حداقل و حداکثر سالیانه باشد.برف می
برمنطقهدرجه سانتیگراد و اقلیم4/22و 5/11ترتیب به

استخشک معتدل آمبرژه، نیمهروشاساس
)Mirdavoodi et al., منطقه داالب جزو منطقه .)2015

حفاظت شده مانشت و قالرنگ بوده و توده بلوط ایرانی 
)Quercus brantii Lindl.( مهمترین توده تشکیل دهنده

این جنگل است که داراي جوامع بلوط با آشفتگی چراي دام
حدود (چراي دامو مناطق جنگلی بدون در شدتهاي مختلف

باشد.می) سال تحت حفاظت25
که داراي پوشش غالب بلوط ن مطالعه ابتدا مناطقیدر ای
و مناطق مشابه بدون چراي دام ) Quercus brantiiایرانی (

هاي شدتثیر أتتحت سال 25که براي مدت در اطراف آن، 
مشخص گردید. واحدهاي ،قرار داشتندچراي دام مختلف 

رویشی یکنواخت و همگن در هر کالس آشفتگی به طور 
در هر گروه، سطح قطعه نمونه بر اساس بعددقیق انتخاب و 

گونه تعیین - روش قطعات نمونه حلزونی و منحنی سطح
,Asriگردید ( 16× 16نمونه ). اندازه سطح قطعات2005

گیاهی، خاك به پوششمتر برآورد گردید. اطالعات مربوط
به چراي دام هاي مختلف شدترهاي محیطی در و سایر متغی

هاي ردهقطعه نمونه در 53صورت تصادفی و در قالب 
با استفاده مساحت هر سایتو با توجه به مختلف آشفتگی 

، روش تقسیم به نسبتبندي بهبرداري با مونهنمونهاز 
,Zobeiri(برداشت شد تعداد دام اطالعات مربوط به . )2007

با استفاده از آمار موجود در اداره منابع ،سال گذشته25طی 
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میزان دست آمد و طبیعی شهرستان ایالم و اطالعات محلی به
عنوان به)Stocking rate(موجودي دام در هکتار در سال 

شاخصی از شدت چراي دام مورد استفاده قرار گرفت
)Shakeri, 2012 .(

نمونـه بـا اسـتفاده از دسـتگاه     موقعیت تمامی قطعات 
هاي ثبـت شـده در   یاب ثبت شد. براي کلیه گونهموقعیت

Abundance(چیرگی–فراوانیویژگی هر قطعه نمونه دو 

–dominance ( بالنکه تعیین –براونضرایب با استفاده از
,Asri(گردیـد  هـاي  بـراي بدسـت آوردن نمونـه   ). 2005

نمونه و از عمق همگن خاك، از چهار گوشه و مرکز قطعه
آوري و بـا همـدیگر   متري خاك جمـع سانتی20صفر تا 

مخلوط و نمونه آماده شده به این طریق بـراي مطالعـات   
شناسی مورد استفاده قرار گرفت. خصوصیات خاك خاك

گل اشـباع  شامل بافت خاك (روش هیدرومتر)، اسیدیته (
متر)، درصد مـواد خنثـی شـونده (بـا     pHو با استفاده از 

استفاده از روش تیتراسیون)، فسفر قابل جذب (با استفاده 
از روش السون)، پتاسیم قابل جذب (با اسـتفاده از روش  

- استات آمونیوم)، کربن آلی (با اسـتفاده از روش والکـی  
ــدال)، وزن    ــتفاده از روش کج ــا اس ــل (ب ــالك)، ازت ک ب
ــا اســتفاده از ســیلندرهاي  مخصــوص ظــاهري خــاك (ب

ري خاك)، درصـد پروزیتـه، درصـد    بردامخصوص نمونه
خـاك لخـت و درصـد الشــبرگ در سـطح قطعـه نمونــه      

هـاي زیسـتی گیاهـان بـر اسـاس      شکلگیري شد. اندازه
براي اطمینـان  .مشخص شدند)Raunkier)1934تعریف

بندي قطعات نمونه در ارتباط طبقههاي انتخابی،از سایت
بـا هـاي اکولوژیـک   با عوامل محیطی و تعیین گروه گونه

ــهاســتفاده از  ــالیز گون هــاي شــاخص دو طرفــهروش آن
)TWINSPAN (با بررسی شدت چراي دام گردید.انجام

تفکیـک  ،هـاي موجـود در هـر گـروه    در هریک از پالت
مشـخص  نظر آشفتگی چـراي دام  از ي اکولوژیک هاگروه

ها سطح سـوم  گیري خوشهنقطه توقف براي شکلگردید.
,Basiri & Karami(انتخاب گردید براي تعیـین  ). 2006

ــه ــاخصگون ــاي ش ــروهه ــک روشدر گ ــاي اکولوژی ه

)Dufrene & Legendre, PC-ORDافـزار و نرم) 1997

,McCune & Mefford(مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت    

9همبستگی مکانی بین قطعات نمونه با استفاده از ). 1999
,Shakeri(پارامتر مکانی مـورد ارزیـابی قـرار گرفـت    

براي تعیین مهمترین عوامل تأثیرگذار بر ترکیـب  ). 2012
ــش ــاب رو پوشـ ــاهی، از روش انتخـ ــو گیـ ــه جلـ بـ

)Interactive-Forward-selection (ــرم ــزار و ن 4.99اف

Canocoاستفاده شد)Ter Braak & Smilauer, 2012 .(
براي مشخص کردن تأثیر گروه متغیرهاي انتخاب شده بر 

بندي تطبیقی متعارفی هی از روش رستهترکیب پوشش گیا
ــی Partial-Canonical Correspondence(جزئــ

Analysis (داري رابطه بـین ترکیـب   و براي بررسی معنی
دست آمده از متغیرهاي محیطی، از اي و محورهاي بهگونه

Monte(مونت کـارلو ) Permutation(آزمون جایگشت

Carlo ( استفاده شـد)Shakeri, همچنـین پاسـخ   ).2012
هاي مهاجم به شدت چراي دام بـا اسـتفاده از مـدل    گونه

ــیم  ــی تعم ــهافزایش Generalized Additive)(یافت

Modelsآزمون شد)Godefroid & Koedam, 2004 .(

نتایج
گونه 178هاي موجود در منطقه، وجود مطالعه رستنی

تیره گیاهی را نشان 35جنس و 125گیاه آوندي متعلق به 
هايترتیب متعلق به تیرهها بهداد. بیشترین تعداد گونه

Asteraceae گونه،24باFabaceae گونه و20با
Poaceae گونه بود. در بین گیاهان این منطقه 15با

درصد شکل زیستی غالب را 6/39ها با فراوانی تروفیت
ها، ها، ژئوفیتکریپتوفیتتشکیل داده است و بعد از آن همی

، 9/15، 7/25ترتیب با فراوانی ها بهها و فانروفیتکاموفیت
درصد قرار دارند. 6/5و 2/13

هاي شاخص دو طرفه ( نتایج حاصل از آنالیز گونه
TWINSPAN گونه گیاهی178قطعه نمونه و 53) با

). 1گروه اکولوژیک گردید (شکلچهارمنجر به تفکیک 
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) تعداد قطعات نمونه N) مقادیر ویژه، (Eطرفه. (هاي شاخص دو هاي اکولوژیک حاصل از آنالیز گونهگروه گونه-1شکل

هاي تفکیکی دقیقا با قطعات نمونه انتخاب شده گروه
هاي گونه. هاي مختلف چراي دام هماهنگ بوددر شدت

بر اساس دام)هاي محتلف چرايگروه (شدتمعرف هر 
تعیین گردید ) Legender)1997و Dufreneروش

).1(جدول
بندي کانونیـک منجـر بـه    انتخاب رو به جلو در رسته

متغیـر اولیـه شـد. متغیرهـاي     37متغیر از بین 9انتخاب 
انتخــاب شــده در پــنج گــروه خالصــه شــدند. از گــروه  

چهار کالسه چراي متوسط، چراي سـبک،  ")Dآشفتگی ("
وزن ")Sخاك ("رویه و بدون آشفتگی، از گروه بیچراي 

نـور  "مخصوص ظاهري خاك انتخـاب شـدند. از گـروه    
)L("عنوان معیاري از متغیر پوشش تاجی طبقه فوقانی به

توپـوگرافی  "میزان نور رسیده به کـف جنگـل، از گـروه    
)T(" همبستگی مکـانی  "جهت و درصد شیب و از گروه
)SP ("ــرض جغر ــر ع ــز متغی ــدند نی ــایی انتخــاب ش افی

). 2(جدول 
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هاي مختلف چراي دامشدتهاي معرف مربوط به گونه–1جدول
*)P( مقادیر شاخص 

مشاهده شده گونه معرف تعداد قطعه 
نمونه

مشخصه گروه 
اکولوژیک گروه اکولوژیک

031/0 2/33 Bromus tomentellus

20 چراي دام 1

015/0 2/30 Daphne mucronata

004/0 5/42 Chaerophyllum macropodum

048/0 1/21 Trigonella elliptica

033/0 2/27 Euphorbia condylocarpa

021/0 9/34 Asyneuma cichoriform

004/0 1/42 Hesperis leucoclada

032/0 6/31 Cephalaria syriaca

019/0 1/40 Bunium luristanicum

01/0 2/31 Gypsophylla pallida

029/0 3/38 Ranunculus oxyspermus

037/0 3/26 Hypericum scabrum

001/0 3/41 Stipa  arabica

7 دامسبکچراي 2

019/0 4/26 Centaurea behen

012/0 4/34 Gundelia tournefortii     Picris strigosa

018/0 1/32 Crupina crupinastrum

038/0 1/28 Achillea aleppica

018/0 25 Teucrium polium

001/0 5/56 Avena fatua

013/0 3/30 Salvia multicaulis

029/0 27 Astragalus adulterianus

016/0 3/33 Allium stamineum

004/0 5/37 Stachys inflata

001/0 41 Coronilla scorpioides

021/0 8/28
012/0 1/36 Hordeum bulbosum

16 داممتوسطچراي 3

002/0 5/55 Galium aparine

001/0 1/48 Torilis leptophylla

004/0 7/47 Vicia sativa

027/0 25 Trifolium physodes

005/0 2/32 Medicago rigidula

004/0 7/40 Lens cyanea

01/0 4/37 Lathyrus inconspicaus

006/0 1/42 Alyssum linifolium

10 دامشدیدچراي 4

037/0 7/36 Talaspi perfoliatum

044/0 30 Helianthemum salicifolium

046/0 9/22 Picnomon acarna

002/0 50 Valerianella vesicaria

001/0 3/76 Holesteum umbellatum

039/0 8/24 Minuartia picta
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*)P( مقادیر شاخص 
مشاهده شده گونه معرف تعداد قطعه 

نمونه
مشخصه گروه 

اکولوژیک گروه اکولوژیک

002/0 4/41 Rochelia disperma

035/0 5/30 Ficaria Kochii

005/0 41 Bromus tectorum

005/0 30 Lophocloa phlorides

031/0 4/28 Thalictrum sultanabadense

.دهدجایگشت تصادفی را نشان می1000دار بودن مقادیر بدست آمده با استفاده از آزمون مونت کارلو با معنیPمقدار : *

متغیرهاي انتخاب شده حاصل از انتخاب رو به جلو در آنالیز تطبیقی متعارفی–2جدول
*F*Pدرصد واریانس بیان شدهمتغیرهاي انتخاب شدهعوامل اکولوژیک

آشفتگی

7/45/2002/0دامچراي سبک
5/45/2002/0بدون چراي دام

43/2002/0چراي سنگین دام
43/2004/0چراي متوسط دام

3/23/1024/0وزن مخصوص ظاهريخاك

توپوگرافی
23/1018/0/ 3درصد شیب
2/23/1032/0جهت شیب

2/23/1038/0درصد پوشش گیاهی اشکوب فوقانینور
6/25/1004/0عرض جغرافیاییهمبستگی مکانی

F جایگشت تصادفی)1000ت کارلو (با ال بدست آمده از آزمون جایگشت مونسطح احتممقدار : Pداري محورهاي کانونی، آماره آزمون محاسبه شده براي معنی:*

مقدار کل واریانس موجود در پوشش گیاهی، که با استفاده 
باشد. با می394/4بندي کانونیک بیان شده است برابر از رسته

عنوان متغیر در نظر گرفتن تمامی متغیرهاي انتخاب شده به
) و در نظر گرفتن Constraining Variableمحدوده کننده (

درصد 4/22عنوان متغیر کنترلی، مدل فوقهمبستگی مکانی به
.نمایداز کل این واریانس را بیان می

سپس اثر خالص و ناخالص هریک از گروه متغیرهاي 
موجود بر روي ترکیب گیاهی با استفاده از آزمون مونت 

وتحلیل قرار جایگشت تصادفی مورد تجزیه1000با کارلو 
گرفتند. تأثیر خالص بیانگر تأثیر یک گروه از متغیرها بر 
روي ترکیب گیاهی است بدون در نظر گرفتن اثر سایر 

متغیرها (متغیرهاي همکار)، در صورتی که اثر ناخالص 
بیانگر تأثیر یک گروه از متغیرها، با توجه به اثر سایر 

Lososováت (متغیرهاس et al., تأثیر ناخالص براي ).2004
و پوشش گیاهی طبقات ، خاكگروه آشفتگی، توپوگرافی

عنوان معیاري براي مقدار نور رسیده به کف جنگل فوقانی به
باشد. با دردرصد می9/2و 9/3، 6، 9/12ترتیب برابر به

عنوان متغیر همکار، نظر گرفتن تمامی متغیرهاي دیگر به
دار بوده و گروه ها هنوز معنیاز گروهیک تأثیر خالص هر

ترتیب با آشفتگی، توپوگرافی، خاك و پوشش گیاهی به
ترتیب بیشترین میزان درصد به9/2و 9/2، 8/5، 2/11

.نمایندواریانس را توجیه می
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) بـا  CCAبندي تطبیقـی متعـارفی (  نتایج حاصل از رسته
عوامل انتخاب شده حاصل از آنالیز انتخاب رو به جلو در 

ارائه شده است.3و2شکل قالب 

در ارتباط با متغیرهاي محیطیتوزیع قطعات نمونه-2شکل 

، جهات مختلف جغرافیاییAsدرصد شیب، Sl، وزن مخصوص ظاهري خاكBdعوامل اکولوژیک. باهاي گیاهی در ارتباطتوزیع گونه-3شکل 
Ovجنگلدرصد پوشش گیاهی اشکوب فوقانی ،Light gr،چراي سبکModerateمتوسط، چرايOver gra ،چراي مفرطProtecti

(قرق)حفاظت شده

دهنده تمرکز بندي نیز نشانها در فضاي رستهتوزیع گونه
عمده در سمت طورطلب بهیکساله و فرصتهاي گونه

هاي مربوط به مراحل نهایی توالی محور دوم و گونهراست

اند.این محور قرار گرفتهچپ عمده در سمت طورجنگل به
نشان داد که هاي مختلفبررسی شدت چراي دام در شیب

و انجام شدهجنوبی به صورت سبکچراي دام در شیب
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ی هایط به گونهقسمت عمدتا مربوهاي موجود در اینگونه
.اندکردهرشدهاي جنوبی ست که در شیبا

الزم به ذکر است که بررسی همبستگی بین شدت چراي 
بین شدت چراي دام و پارامترهاي مهم خاك نشان داد که 

) P=002/0، 358/0دام و وزن مخصوص ظاهري (
همبستگی مثبت وجود دارد. 

طلب به شدت فرصتهايهمچنین بررسی پاسخ گونه
یافته در فضاي ، براساس مدل افزایشی تعمیمچراي دام

ها پاسخ ، نشان داد که بیشتر این گونهبندي کانونیکرسته
عنوان نمونه پاسخ گونه به،اندداشتهافزایشیمثبت و 

Rochelia dispermaهاي معرف چراي که یکی از گونه
نشان داده شده است.4باشد، در شکل رویه دام میبی

به میزان شدت چراي دام Rochelia dispermaمنحنی پاسخ گونه -4شکل 

بحث 
گیاهی در منطقه نشان داد کهنتایج مطالعات پوشش

شکل زیستی هاي شناسایی شده دارايدرصد از گونه6/39
یت بوده که قادرند در مدت کوتاهی رشد نموده و فترو
از یکی ها شخصهمبسیار زیادي تولید نمایند که این هايبذر

و فراوانی آنها در داخل بودههاي مهاجم خصوصیات گونه
، هر چند که تمام این باشدمناطق داراي آشفتگی بیشتر می

که دهداین موضوع نشان میمهاجم نیستند.اًها لزومهگون
دام در فراهم نمودن شرایط محیطی در تغییر شدیدچراي

مهاجم نقش بعضاًیکساله و هاي ترکیب گیاهی به نفع گونه
نی امحققاین موضوع همسو با نگرش .استداشتهمهمی 

) 2005(همکارانوGodefroid) و Crawley)1997مثل
در تغییر ترکیب ثر ؤماز مهمترین عوامل به آشفتگی است. 

هاي مختلف شدتبه غیر از بندي کانونیک، رستهدرگیاهی
جهت توان به عوامل توپوگرافی (درصد ومی،چراي دام

شیب)، عوامل خاکی (وزن مخصوص ظاهري) و مقدار نور 
تاجی طبقات فوقانی رسیده به کف جنگل (درصد پوشش

در نه تنها باعث تغییر ه کرد. عوامل توپوگرافی جنگل) اشار
چراي شدت موجب تغییر در بلکه ،گیاهیپوشش ترکیب 

هاي موجود در که اغلب پالتطوريبهاند، شدهها نیز دام
هاي هاي جنوبی و یا در شیبسایت چراي سبک در شیب

بین آشفتگی و واکنشبر یدي أیتاین موضوع ،بودندتند 
این نتایج در .باشداي میدر تنوع گونهیعوامل محیط

نیز مالحظه ن امحققهاي بدست آمده توسط سایر یافته
Pourbabaei(گردد می et al., 2010Heydari &

Mahdavi, 2009;Biaou, 2009; Arekhi et al., 2010;( .
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همبستگی مثبت بین شدت چراي دام با توجه به وجود
رسد که چراي نظر میبه ،با وزن مخصوص ظاهري خاك

آشفتگی در خاكسال گذشته موجب 25شدید دام در طی 
طلب که پاسخ هاي فرصتها و پراکنش بیشتر گونهاین سایت

شده ،مثبت و افزاینده به میزان وزن مخصوص خاك داشتند
)، 2009(و همکارانWassieمانند نی امحقق. است

HeydariوMahdavi)2009،(VanUytvanckو
Hoffmann)2009( ،Dahlgren) 1997و همکاران (

اي در به نتایج مشابهنیز )Irma)2011وCarcey Hinczو
همچنین افزایش مقدار نور رسیده . ندادست یافتهمورداین 

ناشی از کاهش پوشش تاجی بخشیبه کف جنگل که
طبقات فوقانی جنگل به دلیل استفاده چرایی از 

و آنهاموفقتجدید حیاتهاي درختان و عدم سرشاخه
هاي جنوبی بخش دیگر آن به دلیل قرار گرفتن در شیب

نورپسند شده یکساله وهاياست، موجب افزایش گونه
Valipourدست آمده توسط . این یافته مشابه نتایج بهاست

)2015(و همکارانMirdavoodiو)2014و همکاران (
،رسد که باستثناي عوامل توپوگرافیمیبنابراین به نظر . بود

چراي دام قرار ثیر أتسایر عوامل محیطی تا حدودي تحت 
داشته و چراي دام موجب تغییر شرایط محیطی شده است

)Godefroid et al., با در نظر گرفتن طورکلیبه. )2005
عنوان متغیر محدوده کننده تمامی متغیرهاي انتخاب شده به

)Constraining Variable و در نظر گرفتن همبستگی (
درصد از کل 4/22عنوان متغیر کنترلی، مدل فوق مکانی به

نماید که این مقدار با توجه به این واریانس را بیان می
هاي موجود در جوامع طبیعی، بسیار مطلوب به نظر پیچیدگی

,Shakeri(رسدمی 2012.(
وجود در درصد از تغییرات م2/11چراي دام با بیان 

پوشش گیاهی، اثر زیادي بر تغییرات ترکیب گیاهی دارد. 
عنوان متغیر تأثیرگذار در کالس، بهچهارچراي دام در 

هاي بندي کانونیک انتخاب شد. چراي دام در شدترسته
اي در جوامع بلوط متفاوت تأثیر زیادي بر روي ترکیب گونه

در نقاط بلکه با حرکت،دارد. دام نه تنها از طریق چرا
هاي زایشی بر مختلف جنگل موجب پراکنش و انتقال اندام

3این مطلب با توجه به شکل . گذاردپوشش گیاهی تأثیر می
هاي مختلف به یکدیگر در شدتگیاهیهاي گونهفاصلهو 

ن یاالبته است. کامال روشنبندي، چراي دام در فضاي رسته
وNaafگیاهی توسطهاي ر پراکنش گونهبدامها چراي ثیر أت

Wulf)2007(.افزایش فراوانی نیز بیان شده است
Vicia sativa،Trifoliumمثلخوشخوراکی هايگونه

physodes ،Lens cyanea ،Lathyrus inconspicaus در
تواند نقش چراي متعادل در سایت چراي متوسط دام می

مراتع را نشان دهد. از هاي گیاهی درحفظ ترکیب گونه
هاي خوشخوراك و دام باعث حذف گونهشدیدچرايسویی

Bouahim(حساس به چرا et al., و افزایش استقرار )2010
Stellariaهمانندیهاي غیر خوشخوراکگونه media

،Picnomon acarne،Rhagadiolus congulosus،Bromus

tectorum ،Euphorbia macroclada ،Rochbli

dispermum ،Valerianella vesicaria ،Ceratocephalus

falcatus ،Holesteum umbellatum ،Valerianella

dactylophyllosa ،Erodium cicotarium وTurginia

latifoliaها بر اساس تراکم، حضور و . این گونهشده است
,Mozaffarian(منابع موجود  2008; Grime et al., 2007;

Keeley, این افزایش .عنوان مهاجم شناخته شدندبه،)2003
به دلیل داشتن ،دامشدیددر کالس آشفتگی چرايهاگونه

عدم خوشخوراکی، همانندها هاي خاص این گونهویژگی
قابل استفاده ،هاپایین بودن خوشخوراکی نسبت به سایر گونه

بودن آنها براي مدت کوتاهی از مراحل فنولوژیکی به دلیل 
بیشتردر داشتن ترکیبات فنلی، تانن، لیگنین و سلولز باال

مثلنی امحققباشد، که توسط میمراحل رویش گیاه
AugustineوMcNaughton)1998(وSheley

همچنین .هم به آنها اشاره شده است) Petroff)1999و
پراکنش بسیار وکوبیدگی خاكها بهاین گونهسازگاري

از دیگر دالیل ،هاو یا توسط دامطبیعیخوب آنها به طور 
این .باشدمیحضور بیشتر آنها در سایت چراي شدید دام 

.اندشدهطرح) م2007و همکاران (Vavraموارد نیز توسط
زیاد هايگونهعمدتاها (در این جوامع تعداد کمی از گونه

مهاجم) سهم بسیار زیادي از میدان اکولوژیک را شونده و 
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اند. بنابراین چنانچه چراي شدید دام در این اشغال نموده
هاي مختلف هاي مهاجم با شدتجوامع ادامه یابد و گونه

هاي شاخص جوامع در حالت طبیعی شوند، جایگزین گونه
این منطقه به سمت قهقرایی پوشش گیاهیروند توالی 
و اثرات نامطلوبی بر اکوسیستم منطقه خواهد خواهد رفت

رسد که چراي سبک تا متوسط به نظر میسوییاز . گذاشت
اي و افزایش دام در منطقه بر بهبود وضعیت تنوع گونه

بنابراین مدیریت است. داشتهثیر أتها پایداري این جنگل
ایران (تناسب دام ورودي به هاي غرب صحیح دام در جنگل

جنگل با ظرفیت پذیرش دام در منطقه، رعایت فصل چراي 
هاي گونهمنظور استقرار دام، اجراي سیستم چراي تناوبی به

در ویژههاي طبیعی بلوط بهنونهالگیاهی مرتعی و همچنین 
مدیریتیعنوان یک ابزاربهسال بذردهی فراوان این گونه) 

در هااین اکوسیستمبازسازيو یا حتینگهداري،براي حفظ
قرار گیرد.د مورد توجه هاي مدیریتی بایطرح
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Abstract
Grazing is one of the most important factors in providing environmental conditions for

change in species composition, structure and function of ecosystems. West oak woodlands of
Iran as a valuable ecosystem are not immune from this threat. Therefore, it is essential to study
the various aspects of this phenomenon in these ecosystems. The aim of this study was to
examine the effects of relative grazing intensity on vegetation characteristics in an oak forest
dominated by Quercus brantii. The research was conducted in Dalab Park, located in Ilam
province, west of Iran. Information of vegetation, soil and other environmental variables were
collected from 53 sample plots (16×16 m) using the random sampling method in various
disturbances classes. Two-way indicator species analysis was used for classification of the
ecological groups. Indicator species analysis was used to determine indicator species in each
class and canonical correspondence analysis to identify the relationship between factors and the
plant groups studied. The results showed that the grazing as well as soil, topographic factors and
the light reaching to the forest floor was identified as the most influential factors on plant
composition. Grazing explained the highest percentage of variance (11.2%) in floristic
composition and caused an increased frequency of non-palatable species and resistant species to
grazing and soil compaction as well as increasing of annuals including Bromus tectorum,
Picnomon acarna, Minuartia picta, Rochelia disperma, Holesteum umbellatum, Lophocloa
phlorides, and Valerianella vesicaria. These species were identified as invasive species based
on density, abundance, and available resources. On the other hand, it seems that the spread of
palatable species such as Vicia sativa, Trifolium physodes, Lens cyanea, and Lathyrus
inconspicaus in the moderate grazing site indicates the role of balanced livestock grazing in
maintaining the proper species composition in rangelands.
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