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  چکیده
 ای گونهتغيير کمي و کيفي ترکيب گياهي و همچنين تغيير تراکم  ،ای گونهچرای دام در تغيير  هایاثربررسي  هدف باتحقيق  این      
 96سطح پوشش گياهي و خاک در  برداری نمونه است. انجام شدهمختلف گياهي در داخل و خارج قرق منطقه بوراالن  های گروه

. موقعيت هر انجام شدگانه  سنواتي سه های قرق درقرق تصادفي از سطح قرق و خارج  –سيستماتيک پالت به روش 968ترانسکت و 
شيب و جهات جغرافيایي داخل و خارج قرق تهيه شد. با استفاده  های نقشهجهاني ثبت گردید.  یاب موقعيتپالت با استفاده از سيستم 

، سنگ و سنگریزه و ميزان خاک لخت الشبرگ، درصد ، تراکمها گونهپارامترهای درصد تاج پوشش  مترمربعيیک  های پالتاز 
 های شاخص و با استفاده از منابع موجود شناسایي شدند. برداری نمونهگياهي در طي یک فصل رویشي  های گونهشد.  گيری اندازه

 ، اسميت و ویلسون و ني در سطح گونه با استفاده ازکامارگو ،و بریلوئين و یکنواختي سيمپسون ، سيمپسونتنوع شانون وینز
با استفاده از و خارج قرق  برآورد شد. مقایسه پارامترهای پوشش گياهي داخل6.2 نسخه   Ecological Methodologyافزار نرم
بر اساس نتایج  گردید. آناليزچند متغيره  های روشبا استفاده از  ها قرقدر داخل و خارج قرق و بين  96نسخه  SPSS افزار نرم
گونه  74گونه گسترش دارد. داخل قرق با  74جنس و  74، تيره 99طالعه )داخل و خارج قرق( مورد م های رویشگاهآمده در  دست به

غنا، تنوع و یکنواختي داخل قرق بيشتر از خارج  های شاخصبيشتری دارد. مقادیر  ای گونهگونه غنای  92نسبت به خارج قرق با 
 .باشد ميقرق 

 
 .بوراالن ماکو ای، گونه تراکم، ای گونهتنوع ، قرق کلیدی: های واژه

 

 مقدمه
مرتع یک اکوسيستم طبيعي است که دربرگيرنده منابع 

 گياهي مختلف است. های گونهژنتيکي  ذخایر عظيمي از
به  رسان آسيب ومخرب  عوامل ازچرای مفرط دام یکي 

بين  از تنوع گياهان مرتعي است که باعث کاهش تنوع و

 & Mesdagi) گردد ميرفتن عناصر گياهي حساس 

Rashtian, 2005.)  همراه آن  به وبا توجه به افزایش جمعيت
 و زیست محيطتخریب  ،محيطي زیست های آلودگيافزایش 

 آميزی مخاطرهبه نحو  ها گونهموضوع انقراض  طبيعي، منابع
 .شود ميعنوان تهدیدی بزرگ برای تمدن بشری محسوب  به
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 هزار 988 تا 58ساليانه دهد که  نشان مي شده انجام مطالعات
و  شده منقرضميليون گونه زنده موجود  98 حدود از گونه

این آمار به مراتب بيش از  ،ندباش ميحال انقراض  در یا
است که از اواخر دوره کرتاسه تا  هایي گونهمجموع تعداد 

 اند شده  منقرضميليون سال  65 حدود درزمان حاضر یعني 
(Akhani, 1998.)  مطالعه اختالف خصوصيات پوشش

در بهبود  چرا ومراتع تحت شرایط قرق  خاک وگياهي 
 ای ویژه اهميت ازمرتعي  های رویشگاهوضعيت مدیریتي 

 بنابراین بهترین مناطق بررسي تأثير قرق، .است برخوردار
منظور بررسي تغييرات  که به باشند ميمطالعاتي  های قرق

از دسترسي دام و حيات وحش  ،درازمدتپوشش گياهي در 
مواردی که در محدوده  مهمتریناز  .شوند مي داشته نگهدور 
 شناسایيبه  توان مي ،گيرند ميمورد مطالعه قرار  ها قرقاین 
 هایاثر فلور منطقه،فهرست  تهيه وگياهي موجود  های گونه

 هایاثر حشي بر پوشش گياهي،و خواران علفچرای دام یا 
 واثر عوامل محيطي  حذف چرا بر روی پوشش گياهي،

 بر روی پوشش گياهي و مطالعه تغييرات توالي، طبيعي
پوشش گياهي در طول  ترکيب ووضعيت، گرایش، توليد 

مطالعه اختالف  (.Moghaddam, 1998) زمان اشاره نمود
تنوع پوشش گياهي مراتع تحت شرایط قرق و چرا در بهبود 

 ای ویژهمرتعي از اهميت  های رویشگاهوضعيت مدیریتي 
 يد بذرداد که تول ننشا ،Osmoan (9165)برخوردار است. 

ي از مراتع لبنان کمتر از یها در اراضي تحت چرا در قسمت
 یبرا يحتاراضي قرق شده است و توصيه نمود که قرق 

صد یا در 48افزایش توليد بذر به مقدار یکسال موجب 
 و همکاران Noy-Meir مطالعهبيشتر خواهد شد. در 

علف و شدت چرا  يگياه( بين ميزان پوشش 9118)
چرای سبک و متوسط  وجود داشته است. فيهمبستگي من

ساله دیگری کی یها باعث ایجاد فضاهایي شده که گونه
فراواني بيشتر  ه،یرو ياستقرار پيدا کنند و چرای باند  توانسته

خوراک را سبب  جز گياهان خوابيده و غير خوش ها به گونه
 ( نيز نشان9119) Defreitas و Debertشده است. مطالعات 

حساس به  یها طور مؤثر باعث حذف گونه داد که چرا به
( شده و همچنين رقابت را برای یا صخره یها ي)رستن چرا

و همکاران  Alzerreca .برد يممقاوم از بين  یها گونه
چرای دام روی دیناميک  هایاثر در بررسي ،(9116)

غربي  پوشش یکي از جوامع گياهي مراتع بياباني جنوب
و پویا بودن جامعه  یریرپذييتغکه  ندگزارش کرد ،ایالت یوتا

 .باشد ميتحت تأثير چرا از اقليم گياهي مزبور بيشتر 
Gillaespie که  اند گزارش کرده ،(7888) و همکاران

داراني مثل گاو در فشرده کردن خاک و تخریب گياهان  سم
با فشرده کردن خاک، حجم و پيوستگي  هاآن ،اند معروف

منافذ بزرگ خاک را کاهش داده و مانع حرکت آب و هوا 
زني  . این فرایند توانایي جوانهشوند يدر طبقات خاک م

دارای  یها ش داده و درختان و بوتهها را کاه برخي دانه
و  Khani. کند يمضعيف را با آسيب مواجه  یا شهیسيستم ر

تنوع و غنای  یها ( در مقایسه شاخص7899همکاران )
و  در سطوح مختلف چرایي در مراتع گرم گياهي یها گونه

نشان دادند که نتایج حاصل از محاسبه  ،خشک استان فارس
شاخص غنای مارگالوف بين منطقه چرای ضعيف و متوسط 

، ولي بين منطقه چرای شدید با متوسط و شتندا تفاوتي
بين مناطق مختلف چرایي البته  بود، دار ياختالف معن ضعيف

 در. نيز تفاوتي مشاهده نشداز نظر شاخص غنای منهينک 
مرتعي داخل و  گياهان تنوع و تراکم، ترکيب سهیمقا تحقيق

 گردنه قوشچي اروميه مشخص شد که در مراتع خارج قرق
 با چرا تحت رویشگاه مقابل در گونه 19 با قرق رویشگاه

باشد بلکه  ای بيشتری ميها دارای غنای گونهتن نه گونه 28
 .است بيشتر نيز ای آنیکنواختي و تنوع گونههای شاخص
 پوشش تاج درصد بيشترین تحقيق این به توجه با همچنين

 6-97 و 97-78 شيب هایکالسه در و قرق داخل در
 جهات در و درصد 95/59 و 2/69ترتيب  هب ،درصد

دارای  درصد 41 با جنوبي و 7/65 با شمالي جغرافيایي
-مي دیگر جهات و شيب هایکالسهتراکم بيشتری نسبت به 

 هایگونه پوشش تاج درصد بيشترین که درحالي. باشند

 78-98و  7-6 شيب هایکالسه در قرق خارج در موجود
 جهات در و درصد 85/98 و 25/94 ترتيب با درصد به

دارای تراکم درصد  95/99 با شرقي و 1/97 با جنوبي
بنابراین ميزان افزایش تاج پوشش گياهي در  .بيشتری هستند



 651 4شماره  72تحقيقات مرتع و بيابان ایران جلد نشریه علمي 

تأثير قرق  دهنده نشان ذکرشده جغرافيایي جهات وها شيب
. (Yeilagi, 2012)بهبود تراکم پوشش گياهي بوده است در 

ای در دو رویشگاه گونه عددی تنوعهای شاخص مطالعه
مرتعي با مدیریت چرای متفاوت در حوزه آبخيز سد طرق 

که رویشگاه قرق دارای غنا، یکنواختي و  نشان دادمشهد 
 باشد مي راچَتنوع بيشتری نسبت به رویشگاه تحت 

Ejtehadi et al., 2002)). طور کلي در مناطق خشک  به
مانند منطقه مورد بررسي، چرای شدید دام باعث کاهش غنا 

دليل تأثير منفي بر پایداری  که به شود يم یا و تنوع گونه
 رو ازاین اکوسيستم باید مورد توجه مدیران مرتع قرار گيرد.

طور وسيع در  ای به تنوع، تراکم و توليد گونه از آنجا که
های مدیریتي  مطالعات پوشش گياهي و ارزیابي برنامه

های مهم در تعيين وضعيت  عنوان یکي از شاخص به
این در  بنابراینگيرد،  ها مورد استفاده قرار مي اکوسيستم

ای در دو رویشگاه قرق  ترکيب گونه پژوهش تنوع، تراکم و
را تحت چ شده از چرا و منطقه حفاظت نشده و و حفاظت

چرا در ترکيب، تنوع و  هایاثرمورد توجه قرارگرفته تا 
 .گيرد قرارتراکم پوشش گياهي مورد توجه 

 
 ها مواد و روش

 منطقه مورد مطالعه

 94دقيقه و  94درجه و  44 در بوراالن قرق منطقه
 و يشرق طولثانيه  99دقيقه و  92درجه و  44 تاثانيه 

دقيقه  45درجه و  91 تاثانيه  99دقيقه و  44درجه و  91
 و کشور غرب شمال اليه يمنته در يشمال عرضثانيه  46و 

 حوزه از يبخش و گرفته قرار آرارات کوه دامنه به مشرف
 بوراالن منطقه کل مساحت .باشد يم ارس رود زيآبخ

 شن تيتثب طرح یها قرق که ستا هکتار هزار 66 حدود
 در هکتار 268 حدود مساحت به بوراالن روان
 و رودخانه هيحاش در و ماکو شهرستان نقطه نیتر يشمال

 قطعه قطعه، سه در هيترک کشور مرز و سو قره یچمنزارها
 سال، 94 قرق مدت و هکتار 598 مساحت به کی شماره

 و سال 98 قرق مدت و هکتار 958 مساحت به دوم قطعه
 قطعه و 9 شماره قرق شرقي قسمت متری 488 فاصله در

 در سال 1 قرق مدت و هکتار 68 مساحت به سه شماره
 و سرد اقليم دارای منطقه. دارد قرار بری روستای کنار

 اواخر تا فروردین اواخر از چرا فصل و بوده کوهستاني
 در و بوده گوسفند منطقه عشایر غالب دام .باشد مي مهر
 طرح مراتع تخریب از جلوگيری برای اخير های سال

 .شود مي اجرا منطقه در مرتع و دام تعادل
 

 
 موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه -1شکل 

 غربی های بوراالن( در نقشه استان آذربایجان )قرق
 

 روش تحقیق

هنای شنيب و جهنات     برای انجام اینن تحقينق نقشنه   
جغرافيایي داخل و خارج قرق تهيه شند. همچننين بنرای    

های تنوع و یکنواختي با استفاده از سنه   ارزیابي شاخص
وینر، سيمپسون و بریلوئين(  –شاخص رایج تنوع )شانون 

، اسنميت،  و چهار شاخص یکنواختي )سيمپسون، کامارگو
سننتور ونننه بننا اسننتفاده از دویلسننون و ننني( در سننطح گ

Species Diversity افننننزار نننننرم ازEcological 

Methodology-ve6.2  (Krebs, 1998   بنرای داخنل و )
 خارج قرق برآورد شد.
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Evar= ویلسون و اسميت یکنواختي شاخص ،ni= گونه افراد تعدادi  

 نمونه در  jگونه افراد تعداد =nj، (i=1,2,3,...,s). نمونه در

.(i=1,2,3,...,s) S= نمونه تمام در هاگونه تعداد 

 اصالح شده ني یکنواختي


)arctan(2 b
EQ  EQ= شاخص اصالح شده یکنواختي ني  

 b= ویتاکر غالبيت -تنوع رابطه خط شيب 

 

در هریک از  ها گونهطالعات مربوط به تراکم )فراواني( ا
 Species Diversityها با استفاده از برنامه ترانسکت

Hetogenity and Evennses Measures  افزار نرمدر 
 یکمقدار هر نامبرده محاسبه و های شاخصوارد و  ذکرشده

 آمد. دست بهها در داخل و خارج قرق  به تفکيک ترانسکت
بریلوئين بين  دی اختالف آماری شاخص شانون وميزان عد

مناطق قرق شده و خارج از قرق با استفاده از تي استيودنت 
 96برداری پوشش گياهي و خاک در سطح  نمونه .شدآزمون 

پالت به روش سيستماتيک تصادفي از  968ترانسکت و 
انجام گانه  های سنواتي سه قرق سطح قرق و خارج قرق در

یاب  پالت با استفاده از سيستم موقعيت موقعيت هر .شد
های شيب و جهات جغرافيایي  جهاني ثبت گردید. نقشه

های یک  داخل و خارج قرق تهيه شد. با استفاده از پالت
ها، تراکم،  مترمربعي پارامترهای درصد تاج پوشش گونه

درصد الشبرگ، سنگ و سنگریزه و ميزان خاک لخت 
 پوشش و وط به صفات تراکممرب های داده گيری شد. اندازه

 و وتحليل تجزیه 96نسخه  SPSS افزار نرمتوسط گياهي 
 در سطح خطای Tآزمون با استفاده از  ها ميانگينمقایسه 

 موردهای  سایت بندی گروهبرای  درصد انجام شد. یک
های سلسله مراتبي )روش  هروش تجزیه خوش از مطالعه

با توجه  ها دادهبعد از بررسي  وتحليل تجزیه و اتصال معدل(
 تأثيرگذار متغيرهای مهمترینمنظور تعيين  به هدف تحقيق به

 های مؤلفهو تراکم از تجزیه  ای گونهبر تغييرات ترکيب تنوع 
 استفاده شد.  (PCA) 9 اصلي
 

 نتایج 
نقشه طبقات شيب متناسب با انجام از آمده نتایج بدست 

سطح منطقه  بيشترینمراحل ارزیابي تحقيق نشان داد که 
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در یک کالس قرار دارد که گویای سطح  داخل و خارج قرق
 988 نشان داد کهنقشه شيب  .باشد ميهموار در منطقه 

در شيب ترتيب  هو منطقه خارج قرق ب ها قرقمنطقه درصد 
درصد واقع شده است.  6تا  کالس شيب ودرصد  6کمتر از 

در داخل و خارج  برداری نمونهبا توجه به این نقشه نقاط 
در کل با مقایسه  ،درصد قرار دارند 7-6 های شيبقرق در 

 برداری نمونهدر داخل و خارج قرق نقاط  برداری نمونهنقاط 
بنابراین با توجه  شد. در سطح منطقه با شيب همگن انتخاب

در  تأثيرگذاراین عامل یک پارامتر به همگن بودن شيب، 
 .نيستداخل و خارج قرق  ای گونه تنوع وتغيير ترکيب 

و با توجه به  جغرافيایي پس از تهيه نقشه جهتهمچنين 
. شد یک طبقه نهایي در ذکرشده، نقشه شده انجامارزیابي 
در داخل و خارج قرق در یک  برداری نمونهنقاط  همچنين

با توجه به  در کل قرار دارند. جهت شرقي هم آن و جهت
برداری در داخل و خارج  نقاط نمونه همگن بودن جهت

، این عامل یک پارامتر تأثيرگذار در تغيير ترکيب و قرق
نتيجه همچنين  .نيستداخل و خارج قرق  ای گونهتنوع 

که  دهد ميمورد مطالعه نشان  اطقبررسي پوشش گياهي من
جنس و گونه  74تيره،  99 ها  داخل و خارج قرقمناطق در 

تيره گياهي از نظر تعداد گونه و  ترین بزرگ وجود دارد.
گونه و بعد از آن  4با  (Compositeae) جنس، تيره کاسني

 و  Polygonaceae،Chenopodiaceae های خانواده
Poaceae زیستي  شکل بررسي .هستندگونه  9با  یکره

دهد که  مي نشانداخل قرق  براساس روش رانکيائر گياهان
درصد،  77ها با  تروفيت ،درصد 52ها با  همي کریپتوفيت

ها  درصد و فانروفيت 4با ها  زئوفيت  درصد،  4ها با  کاموفيت
درصد از اشکال زیستي گياهان را به خود اختصاص  99با 

که  نمود بررسي گياهان خارج قرق مشخص .اند داده
درصد،  74 ها با تروفيت ،درصد 59 ها با کریپتوفيت همي

 ها فانروفيت و درصد 6 با ها زئوفيت   درصد، 6ها با  کاموفيت
 اختصاص خود به را گياهان زیستي اشکال از درصد 99 با

ها دليل بر وجود اقليم سرد و  کریپتوفيت فراواني همي اند. داده
 29از نظر توزیع جغرافيایي  .باشد ميمعتدل در این منطقه 

درصد به ناحيه  6توراني، -درصد گياهان به ناحيه ایران

 5درصد به ناحيه اروسيبری،  6 اروسيبری،-ایران توران
درصد به سایر نواحي تعلق  98و  ای مدیترانهدرصد به ناحيه 

داخل قرق که بيش از  گونه تراکم بيشترینو  مهمترین دارد.
 گياه ،درصد پوشش گياهي را به خود اختصاص داده 58

که نقش مهمي باشد  يم (Calligonum comosum) اسکنبيل
 درروان منطقه بوراالن دارد.  های شندر تثبيت حرکت 

قرق نيز با توجه به شدت و فشار بيش از حد مجاز  خارج
 چرا و تخریب پوشش گياهي و حتي خاک مراتع گياه

Carex stenophylla که در منطقه به گرخ یاشار جگن  یا(
عمده پوشش خارج قرق را به خود اختصاص معروف است( 

 .  (7 شکل) داده است
در داخل و خارج بررسي صفات پوشش گياهي نتایج 

 دهد مينتایج نشان این  .آورده شده است 9جدول  قرق در
موجود در داخل  های گونهتاج پوشش  درصد بيشترینکه 

 ميزان بيشتریندرصد و در خارج قرق  7/64قرق به ميزان 
صفات درصد پوشش گياهي،  .باشد ميدرصد  4/97 پوشش

، درصد سنگ و سنگریزه و درصد الشبرگتراکم، درصد 
خاک لخت در مراتع منطقه بوراالن تحت مدیریت قرق و 

در سطح یک را  یدار يمعنخارج قرق )چرا شده( تفاوت 
باالترین تراکم در  که طوری به (.9درصد نشان دادند )جدول 

( مشاهده شد. 64/79) دو در قرق دبع( و 96/76) یک قرق
 ( دیده شد.17/99) سهکمترین ميزان تراکم در خارج قرق 

های  های قرق بيش از سایت در کل ميزان تراکم در سایت
نتایج باالترین درصد پوشش این خارج قرق بود. بر اساس 

که تفاوت درصد(  9/64) یک مشاهده شد گياهي در قرق
با  دو مورد بررسي داشت. قرق های با سایر سایت داری معني

. گرفتدرصد پوشش در مرتبه بعدی قرار  6/51دارا بودن 
با مقدار  یککمترین درصد پوشش در سایت خارج قرق 

ين باالتری از درصد درصد دیده شد. در کل ميانگ 9/72
های  های قرق مورد بررسي نسبت به سایت پوشش در سایت

 الشبرگن درصد باالتری همچنين خارج قرق وجود داشت.
نسبت به سایر  که درصد( وجود داشت 9/6) یک در قرق

را  داری معنيتفاوت  دو جز قرق های مورد بررسي به سایت
یک در سایت خارج قرق  الشبرگنشان داد. کمترین درصد 
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های خارج قرق  درصد( مشاهده شد که با سایر سایت 5/9)
مقادیر  را نشان نداد. در کل باالترین داری معنيتفاوت 
ترین درصد های قرق دیده شد. باال در سایت الشبرگدرصد 

 دوو  یکهای خارج قرق  سنگ و سنگریزه در سایت
درصد( مشاهده شد که تفاوت  6/72و  4/95ترتيب  )به

 های مورد بررسي داشت. کمترین با سایر سایترا  داری معني
درصد( دیده شد  5/2) یک درصد سنگ و سنگریزه در قرق

تفاوت  (سهو یک ) قرقکه این مقدار با دو سایت دیگر 
در کل باالترین درصد سنگ و سنگریزه  نداشت. داری معني

مشابه درصد سنگ و  های خارج قرق مشاهده شد. در سایت
 سنگریزه، باالترین درصد خاک لخت در سایت خارج قرق

با سایر  داری معنيدرصد( مشاهده شد که تفاوت  6/56) سه
و  یکدو سایت خارج قرق  های مورد بررسي داشت. سایت

ند. بر شتداری را در این صفت نشان ندا تفاوت معني دو
 1/91) یک اساس نتایج کمترین درصد خاک لخت در قرق

درصد( وجود داشت. در کل باالترین درصد خاک لخت در 
  های خارج قرق دیده شد. سایت

 
 سنگ و سنگریزه و خاک لخت داخل و خارج قرق ،برگالش ،مقایسه میانگین تراکم و درصدهای تاج پوشش -1جدول 

 صفات مورد مطالعه
 مناطق قرق

 ميانگين
 مناطق غير قرق

 نيانگيم
سطح 

 سه دو یک سه دو یک یدار يمعن

 a98/79 64/94 17/96 17/99 b41/94 84/8 26/91 64/79 96/76 (مترمربع)تراکم 

 a76/56 9/72 4/97 4/72 b16/76 899/8 2/44 51 /6  9/64 پوشش درصد

 a46/6 5/9 5/7 5/9 b69/9 894/8 6/4 5/6 9/6 درصد الشبرگ

 b99/99 4/95 2/72 9/96 a46/76 845/8 6/92 9/6 5/2 زهیر درصد سنگ و سنگ

 b6/77 96 4/92 6/54 a2/47 899/8 9/79 4/75 1/91 درصد خاک لخت

 

 عددی های خاصنتایج حاصل از ارزیابي  با توجه به
مقدار تنوع در  بيشترین تنوع در منطقه قرق،

و  99/4ترتيب برابر  شانون و بریلوئين به های شاخص
 های شاخصاما در خارج قرق مقدار  ؛باشد مي 71/4

 است. 27/7و  22/7ترتيب برابر  شانون و بریلوئين به
غنا، یکنواختي و  های شاخصنتایج حاصل از مقادیر 

تنوع و  های شاخصکه همه  دهند ميتنوع نشان 
همچنين  .یکنواختي داخل قرق بيشتر از خارج قرق است

تنوع و  های شاخصمقادیر  بيشترین ها قرقدر بين 
. افزایش باشد مي یک هیکنواختي مربوط به قرق شمار

قرق نسبت به  در داخل یادشده های شاخصمقادیر 

در منطقه  ای گونهخارج آن دليل بر افزایش تنوع 
موجود در  های گونه. همچنين غنای باشد مي شده حفاظت

 74منطقه مورد مطالعه نشان داد که منطقه داخل قرق با 
گونه از غنای  92گونه نسبت به منطقه خارج قرق با 

نتایج  (.7بيشتری برخوردار است )جدول  ای گونه
مقایسه ميانگين بين دو سایت قرق و خارج قرق در 

دهد که مقادیر  ارائه شد. این نتایج نشان مي 7جدول 
های تنوع و یکنواختي در سایت  شاخص عددی باال در

 یدار قرق مشاهده شد که به لحاظ آماری تفاوت معني
 های خارج قرق داشتند. در سطح یک درصد با سایت
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 یکنواختی و تنوع در داخل و خارج قرق های شاخصمقادیر مقایسه میانگین و  -2 جدول

 صفات مورد مطالعه
 مناطق قرق

 ميانگين
 قرق خارجمناطق 

 نيانگيم
سطح 

 سه دو یک سه دو یک داری معني

 a19/8 25/8 29/8 29/8 b29/8 **888/8 19/8 19/8 14/8 مپسونيس تنوع

 a76/4 22/7 66/7 67/7 b61/7 **888/8 75/4 72/4 99/4 شانون تنوع

 a9/4 27/7 64/7 67/7 b66/7 **888/8 78/4 74/4 71/4 نيلوئیبر تنوع

 a62/8 79/8 77/8 78/8 b77/8 **888/8 64/8 62/8 28/8 مپسونيس یکنواختي

 a65/8 99/8 99/8 71/8 b97/8 **888/8 69/8 69/8 66/8 کامارگو یکنواختي

 a24/8 47/8 48/8 91/8 b48/8 **888/8 27/8 29/8 21/8 لسونیو و تياسم یکنواختي

 a75/8 91/8 92/8 96 b96/8 *897/8 74/8 79/8 76/8 يشده ن اصالح یکنواختي
 دنده ی را نشان ميدار يدرصد معن 9و  5سطح احتمال  بترتي به: ٭٭, ٭ها در هر سطر بوده و  داری ميانگين حروف التين غير مشابه نشانگر معني

 

های قرق و خارج قرق با  ای در سایت تغييرات گونه
پالتي ارائه  نمودار دو و (PCAاستفاده از آناليز مؤلفه اصلي )

های مورد  های گياهي با فلش و سایت . گونه(7شکل ) شد
. بر این اساس اند شدهبررسي با نقاط توپر مشخص 

ای شباهت  های خارج قرق )چرا شده( به لحاظ گونه سایت
های قرق نشان دادند. دو سایت قرق  بيشتری نسبت به سایت
تر بودند  ای )فلوریستيکي( به هم شبيه دو و سه به لحاظ گونه

ک نيز به توان آنها را در یک گروه قرارداد. قرق ی و مي

ای نسبت به قرق دو و سه تا حدودی متفاوت بود  لحاظ گونه
ای به  های خارج قرق به لحاظ گونه ولي در مقایسه با سایت

 جهت 9 شکلدر  تر بود. های قرق دو و سه نزدیک سایت
 یک گونه و سرعت افزایش آن و فراواني  دهنده نشان ها فلش
آن جهت در  فراوانيميزان تغيير در  دهنده  نشان ها فلشطول 

 يشترینب Carex stenophyllaبر این اساس گونه  .باشد مي
 د. ردا های خارج از قرق را در سایت فراواني

 

 
 بوراالن ها در منطقه گونه فراوانیهای قرق و خارج قرق با استفاده از  های اصلی در سایت دو پالتی حاصل از آنالیز مؤلفه -2شکل 
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تغيير  ها گونهگونه نسبت به سایر   یناضمن اینکه 
 Carexبر این اساس گونه  نشان داد. فراوانيدر را تدریجي 

stenophylla ه در قرق دو و سه کمترین مقدار و گون
Anthemis tinctoria  را  فراوانييشترین بدر قرق یک

 و Salsola kaliدر دو سایت قرق دو و سه گونه  داشت.
Petropyrom aucheri و  فراوانييشترین ب اراید

 ييرپذیری کمتری بودند.تغ
های فلوریستيکي و متغيرهای  هتوأم داد برای بررسي

ها مورد بررسي، از روش آناليز تطبيقي  محيطي در سایت
(. متغيرهای محيطي 9شکل( استفاده شد )CCAمتعارفي )

(، EC) الکتریکي یتهدا(، SP) بازیدرصد اشباع امل ش
pH ، آليکربن (OC ،)فسفر (P ،)پتاسيم (K ،)شن (SA ،)

 پوشش(، درصد D) تراکم( و همچنين CL) رس(، SI) سيلت

(C و )برگالش (L( درصد سنگریزه ،)S) درصد خاک  و
حروف کوچک ) فلوریستيکيهای  ( به همراه دادهB_S) لخت

( و G) قرقهای مورد بررسي ) سایت دو حرفي( که در
بودند؛ مورد استفاده قرار  شده برداشت( Cخارج قرق )

متناسب با بزرگي  ها فلشبر اساس نمودار، طول  گرفتند.
ير تأث دهنده نشانی بزرگ ها فلشتغيير در آن جهت است. 

جامعه  بيشتری است که آن عامل محيطي بر روی تغييرات
ی خارج قرق مشخص است که ها دارند. در ارتباط با سایت

های محيطي از لحاظ تغييرات گرادیان فاکتور ها این سایت
توان گفت  يمکه   يدرحالشباهت بسيار زیادی به هم دارند. 

در  زیراهای قرق از این لحاظ کمتر به هم شبيه بودند.  سایت
های قرق هم دو  . در بين سایتاند گرفته قراردو سوی محور 
 تر بودند. يهشبه هم سایت دو و سه ب

 

 
های مورد  های فلوریستکی در سایت های محیطی و داده با استفاده از داده (CCA)سه پالتی حاصل از آنالیز تطبیقی متعارفی  -3 شکل

و  (C)( و خارج قرق Gهای قرق ) سایتدهنده  های گیاهی، نقاط توپر نشان دهنده گونه حروف کوچک نشان) بررسی در منطقه بوراالن
 باشند(. دهنده متغیرهای محیطی می ها با حروف بزرگ نشان فلش
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که  شد مشخص ،بررسي مورد یها گونهدر مورد توزیع 
 ،Petropyrom aucheri، Carex stenopylla های گونه

Ephedra major، Bromus tectorum و Prangos 

uloptera یکي، الکتر یتداه سيلت، محيطي متغيرهای با
درصد سنگریزه در  و لخت خاک درصد يم، شن،پتاس

 عبارتي به يشتر در ارتباط بودند.قرق بهای خارج  سایت
يرگذار )نسبت به سایر تأثيرهای محيطي متغتر  ساده

های  ها در سایت گونه  ینايرهای مورد بررسي( در توزیع متغ
ی ها گونههای قرق نيز با  سایت باشند. يمخارج قرق 

محيطي درصد  متغيرهای در طرف چپ نمودار و ذکرشده
و همچنين تراکم،  رس، فسفري، کربن آل، pHی، اشباع باز

همبستگي بيشتر نشان دادند. در  الشبرگدرصد پوشش و 
توان گفت با تفسير نمودار سه پالتي حاصل از آناليز  يمکل 

 ها گونههای مورد بررسي با  ارتباط سایتمتعارفي تطبيقي به 
 دست یافت.توان  ميهای محيطي مورد بررسي  یانگرادو 

های مورد  بندی سایت پارامترهای پوشش و گروه تعيين
 درصد، درصد پوشش، تراکمهای پارامترهای  بررسي با داده

با  لخت خاک درصد و سنگریزه و سنگ ، درصدالشبرگ
ش اتصال سلسله مراتبي )رو ای استفاده از آناليز خوشه

های خارج  . بر این اساس سایت(4شکل معدل( انجام شد )
های قرق هم در یک گروه  و سایت از قرق در یک گروه

با این تفاوت که سایت قرق دو و قرق سه در  ،قرار گرفت
مشاهده شد. نيز یک زیرگروه و قرق یک در زیرگروه دیگر 

عبارتي دو سایت دو و سه قرق به لحاظ پارامترهای مورد  به
 بررسي شباهت بيشتری به هم داشتند.

 

 
 های مورد بررسی با استفاده از پارامترهای پوشش ای سایتدندروگرام )نمودار درختی( حاصل از آنالیز خوشه -4 شکل

 

 بحث
و  Osmoan ،آمده در این تحقيق همسو با نتایج بدست

نشان دادند که توليد بذر در اراضي تحت  (9165همکاران )
از مراتع لبنان کمتر از اراضي قرق شده  يیها چرا در قسمت

یکسال موجب  یبرا يکه قرق حت بيني کردند پيشاست و 
 درصد یا بيشتر خواهد شد. 48افزایش توليد بذر به مقدار 

 مطالعه انجام شده بر روی مراتع کشور استراليا توسطدر 
Noy-Meir (9118 بين ميزان )و  يعلف ياهانپوشش گ
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شدت چرا همبستگي منفي وجود داشته است. چرای سبک 
ساله کی یها و متوسط باعث ایجاد فضاهایي شده که گونه

 ه،یرو ياند استقرار پيدا کنند و چرای ب دیگری توانسته
مانند گياهان خوابيده و غير  یيها تر گونهفراواني بيش

 Tuffelدیگر  یا خوراک را سبب شده است. در مطالعه خوش
که افزایش تخریب  اند گزارش کرده (7886) و همکاران

شده و بعکس کاهش تنوع  یا کاهش در غنای گونه باعث
ساالریان و همکاران . مطالعات باشد يتخریب م هنشان

طور مؤثر باعث حذف  چرا به ( نيز نشان داد که7899)
( شده و یا صخره یها يحساس به چرا )رستن یها گونه

. برد يمقاوم از بين م یها گونه رایهمچنين رقابت را ب
Alzerreca ( 9116و همکاران)،  چرای  هایاثردر بررسي

دام و غير چرا روی دیناميک پوشش یکي از جوامع گياهي 
 که دارند مي یوتا اظهارغربي ایالت  مراتع بياباني جنوب

و پویا بودن جامعه گياهي مزبور بيشتر تحت  یریرپذييتغ
 ،(7887و همکاران ) Lewinsohnاقليم.  تاتأثير چرا است 

داراني مثل گاو در فشرده کردن خاک  اند که سم گزارش کرده
 با فشرده کردن خاک، انآناند.  و تخریب گياهان معروف

اک را کاهش داده و مانع حجم و پيوستگي منافذ بزرگ خ
. این فرایند شوند يحرکت آب و هوا در طبقات خاک م

ها را کاهش داده و درختان و  دانه رخيزني ب توانایي جوانه
ضعيف را با آسيب مواجه  یا شهیدارای سيستم ر یها بوته

 یها ( در مقایسه شاخص7899و همکاران ) Khani. کند يم
گياهي در سطوح مختلف چرایي در  یها تنوع و غنای گونه

مراتع گرم و خشک استان فارس نشان دادند که نتایج 
مارگالوف بين منطقه چرای  غنایحاصل از محاسبه شاخص 

ندارد،  یدار يضعيف و متوسط از نظر آماری اختالف معن
ولي بين منطقه چرای شدید با متوسط و ضعيف اختالف 

دیگر  سویاز البته  درصد وجود دارد. 5در سطح  دار يمعن
بين مناطق مختلف چرایي از نظر شاخص غنای منهينک در 

نداشت. نتایج  ودوج یدار يدرصد اختالف معن 5سطح 
در هر سه شاخص  تنوع یها حاصل از محاسبه شاخص

نشان دادند که بين منطقه چرای  N1شانون و هيل  سيمپسون،
 که يلوجود ندارد، درحا یدار يضعيف و متوسط اختالف معن

 5بين منطقه چرای شدید با متوسط و ضعيف در سطح 
در  کليطور  وجود دارد. به دار يدرصد اختالف آماری معن

مناطق خشک مانند منطقه مورد بررسي، چرای شدید دام 
دليل تأثير  که به شود يم یا باعث کاهش غنا و تنوع گونه

منفي بر پایداری اکوسيستم باید مورد توجه مدیران مرتع 
از نظر  شده انجامی ها يبررسهمچنين با توجه به  قرار گيرد.

پارامترهای پوشش گياهي و  گونه، شکل زیستي، فراواني
های قرق و خارج قرق در  پارامترهای خاکي در سایت

بيان کرد که نوع مدیریت تأثير  توان يم ،منطقه بوراالن
ی بر پارامترهای پوشش گياهي و تا حدودی خاک دار يمعن

به منجر عبارتي گویاتر اعمال شرایط قرق  داشته است. به
شدن شرایط پوشش گياهي و خاکي شده است.  تر مطلوب

 توان يمهای قرق را  بهترین نمود بهبود شرایط در سایت
های های تنوع و غنا دانست که در تمامي شاخصشاخص

بدون شک هر  مشاهده شد. دار يمعنمورد بررسي افزایش 
های پوشش ان قرق افزایش پيدا کند در دادهچقدر مدت زم

توان از  و خاک نيز موثر خواهد بود و این موضوع را مي
های موجود بين قرق و تحت چرا در طي اختالف داده

نتایج این  رو ازاین های مورد مطالعه مشاهده نمود. سال
عنوان یک گزینه  قرق را به توان يمتحقيق نشان داد که 

و بهبود شرایط مراتع، با مدیریت اصولي  احياء برایمناسب 
گرفتن شرایط اقتصادی و اجتماعي در منطقه  و با در نظر

 .کردمورد مطالعه اعمال 
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Abstract 

    This study aimed to investigate the effects of livestock grazing on species change, 

quantitative and qualitative changes in plant composition, and changes in species density of 

different plant groups inside and outside the exclosure of the Boralan area. Vegetation and soil 

sampling was performed at the level of 18 transects and 360 plots by systematic-random method 

inside and outside the exclosure in three exclosure areas. The position of each plot was recorded 

using the Global Positioning System. Slope maps and geographical directions inside and outside 

the exclosure were prepared. Using one square meter plots, the characteristics such as canopy 

cover percentage, density, litter percentage, rock and gravel and bare soil amount were 

measured. Plant species were sampled during a growing season and identified using available 

resources. Diversity indexes of Shanon, Simpson, and uniformity Simpson, Camargo, and Smith 

and Wilson at the species level were estimated using Ecological Methodology software version 

6.2. Comparison of vegetation parameters inside and outside the exclosure was analyzed using 

SPSS software version 16. According to the results obtained in the studied habitats (inside and 

outside the exclosure), there are 11 families, 24 genera, and 24 species. The inside of exclosure 

with 24 species has more species richness than the outside of exclosure with 17 species. The 

values of richness, diversity, and uniformity indexes inside the exclosure are more than that of 

outside the exclosure. 

 
Keywords: Exclosure, species diversity, species density, Boralan Maku. 
 

 


