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 کشور خشکنیمه مراتع گیاهی های تنوع  مؤلفهچرای دام بر تأثیر  بررسی

 منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس ۀکارشناسی ارشد مرتعداری، دانشکد دانشجوی ؛پور رضا امیدی 

 منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس ۀگروه مرتعداری، دانشکد دانشیار ؛*رضا عرفانزاده 

 کشاورزی، دانشگاه ایالم ۀاستادیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکد ؛مرزبان فرامرزی 

 
 چکیده

برخثی از  است که باعث  کثا ت تعثو  ز از بثین ر ث ن       خشک کشورنیمه تعامر ۀعرصترین عوامل در  دام یکی از مخربشدید چرای 

 ای مخ لث،  لثمزم    گیا ی در مقیاس ای پراکعت گونهتوجه به تغییرپذیری الگوی  دیگر با . از طرفگردد میگیا ان حساس به چرا 

بررسی تأثیر چرای به بعدی ا مایشی  رزش تقسیماس فاده از  ای تعو  ضرزی است. بعابراین این تحقیق با  اس فاده از مقیاس در ارزیابی

 4پثال    40 بثرداری از  نمونثه بدین معظثور  . پردازد ای گوناگون در مراتع غرب کشور در ایالم می  ای تعو  در مقیاس دام رزی مؤلفه

بعثدی ا مایشثی کثل     در حال چرا انجام گر ت. بر اساس رزش تقسیم سایتقرق ز چهار  سایت 4شامل  سایت مرتعی 8م رمربعی در 

( دارای 2ن ایج نشان داد که تعو  بین سایت )ب ثا  بعدی گردید. تقسیم)پال  ز سایت(  ا   ای ا مایشی درزن ز بین نمونه تعو  به مؤلفه

  مچعین. استاس برای امور حفاظ ی یا میت این مق ز  ا تفاز  در ترکیب بین سایت ۀعدد بیش رین سهم از تعو  کل بود که نشان 

 سثایت   در مقیاسای  که سبب کا ت تعو  گونهدر حالی   ( گردید1ز ب ا 1)آلفا ای در سطح پال   اعمال قرق سبب ا مایت تعو  گونه

 مچعثین  نخوا د شد. تر زسیعزیژه در سطوح هب. بعابراین الماماً قرق کردن مراتع معجر به ا مایت تعو  شد( 2 ا یا ب ا )تعو  بین سایت

 ای را کا ت د د. نهایت تعو  گونه تواند معجر به ا مایت یکعواخ ی ز ا مایت رقابت بین گیا ان شده ز در قرق دراز مد  می

   مرتع  ایالما مایشی بعدی تقسیمای   چرای دام  تعو  گونه :کلید واژگان

 

  

 

 Email: rezaerfanzadeh@modarres.ac.ir + 981144553101: شماره تماس * نویسعده مسئول:

 19/9/1393 :یافتدر یختار

 18/10/1395: یبتصو یختار
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 مقدمه .1
مبحث    تثرین موضثوعا   علثی در دنیثا     یکی از مهثم 
طبیعثی ز  زیس ی است. بثا تخریثب معثابع   حفاظت از تعو 

 ثای   زیست ز به موجب آن کا ت مساحت عرصثه محیط
 ثای گیثا ی ز جثانوران ز در     انقراض گونثه طبیعی شا د 

از طرف دیگثر   خوا یم بود.زیس ی دنیا ن یجه کا ت تعو 
زیس ی اسثت کثه    ای مهم تعو ای یکی از مؤلفهگونهتعو 

زیسث ی مثورد بررسثی قثرار      ای تعثو   بیت از سایر مؤلفه
جانبثه از   بثه دلیثل ایعکثه حفاظثت  مثه      [.21گیثرد    می

  ای مرتعی مس لمم مدیریت صحیح بثر مبعثای   اکوسیس م
که   ستا  ادر آنای موجود  گونهداری از تعو  حفظ ز نگه

ای  گیثری ز پثایت تعثو  گونثه     این امر با شثعاخت  انثدازه  
حفاظت مؤثر از تعثو    برای. بعابراین [16  گردد محقق می

گیثری ز پثایت      انثدازه  ای مرتعثی  اکوسیس مای در  گونه
 ای ضرزری است. مس مر تغییرا  تعو  گونه

از  1شعاسثان حفاظثت    ای اخیر  تأکید زیسثت  در د ه
حفاظت از یک گونه در درزن یک رزیشگاه به حفاظثت از  

ر یث تغی  انداز یثا بثایوم   یا ی در درزن یک چشمگکل جامعه
این تالش محققان معجر به تعیین  ۀن یج. [7 کرده است 

الگو ای پراکعت مکثانی ز زمثانی گونثه ز ایعکثه چگونثه      
تواند این الگو ثا را تغییثر   می ای اصلی حفاظ ی  عملیا 
این در حالی است که الگو ثای اکولوییثک ز    گردید.د د  

 2 رآیعد ای درزن جوامع در طبیعت زابسث ه بثه مقیثاس   
ای  . از طرف دیگر محققین بصثور   مایعثده  [36  س عد 

به الگو ا ز ن ایج زابسث ه بثه تغییثرا  مقیثاس عالقمعثد      
 ای جوامثع   ترین جعبه . یکی از اساسی[25ز  10   س عد

کعثد  ترکیثب     ای مکانی تغییثر مثی   سگیا ی که با مقیا
تثثوان بثثا  . تغییثثر در ترکیثثب گیثثا ی را مثثیاسثثتگیثثا ی 

برداری مکثانی   ز نمونه 3بعدی تعو  اس فاده از رزش تقسیم
 ۀایثد  .[20ز  19  سلسله مراتبی مثورد مطالعثه قثرار داد   

[ ارائثه  34بعدی تعو  برای ازلین بار توسط زی اکر   تقسیم
گردید ز بدین صور  که تعثو  آلفثا ز ب ثا را بثه مقیثاس      

 
1 Conservation biologists 

2 Scale-dependent 

3 Diversity partitioning 

دز رابطثه   [35   تشثریح شثد. زی ثاکر    کردمکانی مرتبط 
( ز γ=α*βضثربی )  ۀرابط( 1ه کرد. ئبرای این دز مؤلفه ارا

بعثدی ا مایشثی    تقسیم ۀرابط(. γ=α+βا مایشی ) ۀرابط( 2
غعثای  [ قرار گر ت ز بثرای تبثدیل   18مورد بازبیعی الند  

 ای آلفثا ز ب ثا مثورد اسث فاده قثرار       ای کل به مؤلفه گونه
 ثای معاسثب دیگثری بثرای      بعدی رزش گر ت. تحقیقا 

آن  ۀن یجبعدی سلسله مراتبی تعو  ارائه کردند که  تقسیم
 .[14ا مایت درک تأثیر مقیاس رزی الگو ای تعو  بود  

بعدی تعو  )چثه ا مایشثی ز چثه     اکعون رزش تقسیم  م
ضربی( برای ا داف حفاظت از تعثو  زیسث ی بسثیار مثورد     

 [17 ز  مکثاران   کلیمکگیرد. برای مثال  اس فاده قرار می
ای در  نثه بعدی ا مایشی غعثای گثو   با اس فاده از رزش تقسیم
)علفمار ز چراگثاه( در دز مقیثاس    دز رییم مدیری ی م فاز 

ز  راززالنثن مورد ارزیثابی قثرار دادنثد.    را ای  محلی ز معطقه
در تحقیقی به بررسی تثأثیر ا ثمایت تعثداد     [24  مکاران 

در شثمال نثرزی در    آلپثاین مراتثع  ای در  گوزن بر تعو  گونه
 [13 ز  مکثاران   گولودتس ای گوناگون پرداخ عد.  مقیاس

بعثدی تعثو  بثه تجمیثه ز تحلیثل اثثر        با اس فاده از تقسثیم 
مد  ز بلعد مد  چرای گوساله بر غعثای ز    ای کوتاه دزره

ای در یک مقیاس سلسله مراتبثی در علفمار ثای    تعو  گونه
در  [26 ز  مکثاران   ریکثر  ای پرداخ عد.  یکساله مدی رانه

پژز شی به بررسی تأثیر چرای طوالنی مثد  گوسثفعد بثر    
 ترایل ای نمکی در آلمان پرداخ عد.  باتالق درای  تعو  گونه

بعثدی ا مایشثی بثه     با اسث فاده از تقسثیم   [31 ز  مکاران 
عوامثل محیطثی بثر تعثو  در معثاطق      بررسی تأثیر اقلیم ز 

 سثاموایس ز   ایعثد  کثه خشک جعوب اسث رالیا پرداخ عثد.   
بعدی ا مایشی تعو  بثرای   در تحقیقی از رزش تقسیم [15 

 ای محلی  مکثانی ز زمثانی    ای در مقیاس تعیین تعو  گونه
ز  اسثثچول م ثثای م فثثاز  اسثث فاده نمودنثثد.   یریتدر مثثد

 ثای   در تحقیقی بثه بررسثی تثأثیر مقیثاس     [29  مکاران 
ای در چهثار سثطح )کثوادرا   لکثه       زسیع بثر تعثو  گونثه   

کثثاربری اراضثثی ز چشثثم انثثداز( ز پثثعج کثثاربری اراضثثی    
 ثای بثومی      ای چرا شده ز چرا نشده  چراگاهزار درخ چه)

غربثی    ای شمال اراضی کشازرزی( در شیب ا ز  جاده ۀکعار
اس رالیا پرداخ عد. تمامی تحقیقا  اشثاره شثده بثر کثارائی     

بعدی اشاره نموده ز آن را رزشثی معاسثب     ای تقسیم رزش
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 ای مخ لث،   ای در مقیاس برای ارزیابی الگو ای تعو  گونه
 معاسثب ای  ز بررسی تأثیر عوامل مخ ل، رزی تعثو  گونثه  

این نک ه ضرزری است که تاکعون در ایثران   ذکر اند. دانس ه
بثرای  مورد اس فاده قثرار گر  ثه اسثت.      این رزش به ندر

در تحقیقثی بثا  ثدف تعیثین      [23  پثایفر ز  نیثا  پاک مثال
ای مورچثه   مقیاس برای حفاظت از تعو  گونثه ترین  معاسب

 بعثثدی ضثثربی اسثث فاده نمودنثثد. در ایثثران از رزش تقسثثیم
رزش ارائثثۀ   در تحقیقثثی بثثه [22 پثثور ز  مکثثاران  امیثثدی
بعدی ا مایشی پرداخ ه ز ممایثای ایثن را نسثبت بثه      تقسیم

عر انماده ز  ای موجود بررسی نمودند.  مچعین سایر رزش
بعثدی   با اس فاده از رزش تقسثیم  ی  در تحقیق[8  مکاران 

 ثای تعثو     تأثیر چثرای دام رزی مؤلفثه   ا مایشی به بررسی
 ثای گیثا ی در    کمیاب ز کل گونه ای گیا ان عمومی  گونه

 پرداخ عد. خشکمعاطق خشک ز نیمه
 ۀجامعث دام از عوامل مهم ز تأثیرگذار بر ساخ ار  یچرا

 ای مرتعثی اسثت    ای در اکوسیس م گیا ی ز ترکیب گونه
 گیا ی پوشتز تغییراتی در تعو  ایجاد تواند باع   که می

ای در  گونه شود. از سویی دیگر تعو   ای مرتعی اکوسیس م
بررسثی   ۀالزمث کعد. بعابراین   ای مخ ل، تغییر می مقیاس

 ثای   تأثیر چرای دام بر رزی تعو   بررسی آن در مقیثاس 
 دف ازل از ایثن پثژز ت تعیثین    گوناگون است. بعابراین 

ای حفاظثت از   ث  ترین مقیاس بثرای انجثام برنامثه    معاسب
ردن کثثتعثثو  زیسثث ی اسثثت. بثثه عبثثار  دیگثثر مشثثخ  

که بیش رین مقدار تعو  را دارد.  مچعین جهثت  مقیاسی 
 بررسی تاثیرگذاری قرق بثه ععثوان یثک رزش حفثاظ ی     

ای در   ای تعثو  گونثه   تأثیر چرای دام رزی الگو ا ز مؤلفه
 نیم بررسی شد. مخ ل،  ای مکانی مقیاس

 

 روش شناسی. 2
 مورد مطالعه ۀمنطقمعرفی  .1 .2

معطقثۀ   مراتثع قثرق    معاطق مورد مطالعه در این تحقیق
در شهرسث ان   مجثازر آن ۀ شدچرا مراتع  ز  ساله( 10داالب )

 این معطقثه در موقعیثت   (.1)شکل استایالم در غرب کشور 
 45˚ 42'ز طثول شثرقی    33˚ 51'تا  33˚ 18' عرض شمالی

 ثای   برخی از مشخصثا  مکثان  زاقع شده است.  46˚ 49'تا 

برداری در مدیریت قرق شده ز در حال چثرا در جثدزل    نمونه
 ای مرکثمی   این معطقه در قسمتنمایت داده شده است.  1

 212804غربی اس ان قرار گر  ه ز مساح ی حثدزد  تا شمال
درصثثد مسثثاحت اسثث ان( دارد. ایثثن  62/10 ک ثثار )حثثدزد 

م ثر بثوده    میلی 6/663معطقه دارای م وسط بارندگی سالیانه 
گثراد اسثت    سثان ی  ۀدرجث  8/21آن  ۀسالیانیانگین دمای ز م
غربثثی ز جهثثت جغرا یثثایی غالثثب شثثمال ز شثثمال  . [28 

بر اسثاس اقلثیم نمثای دزمثارتن شهرسث ان ایثالم        مچعین 
 ثای   تیث  بعثدی   در تقسثیم . اسثت خشثک  نیمهدارای اقلیم 

 ثا قثرار گر  ثه ز از     داالب در تی  کثوه معطقۀ اصلی اراضی  
 ثا بثه رزش  ثائو     بعثدی آن  ز تقسثیم  نظر مشخصا  خثاک 

عمیثق  نیمثه عمثق تثا   کثم  ثای   خثاک ردۀ  ای آن در  خاک
شعاسثی   گیرد.  مچعین از دیدگاه زمثین  قرار می دار سعگریمه

ز  گر  ثه خثورده قثرار    ززن ساخ مانی زاگرس چینحیطۀ در 
سازند ای موجود در آن شامل سازند ای گورپی  پابثده ز در  

 .[28   س عدارتفاعا  باال سازند آسماری 

 برداری نمونه. 2. 2
 Stratified double samplingبرداری از رزش  برای نمونه

 ۀزسثثیل اب ثثدا بثثه در ایثثن رزش اسثث فاده گردیثثد. [30ز 9 
موقعیت نقاط برای اس قرار زاحد   weiVcrA 3.2a را ما نرم

صور  تصاد ی ان خاب ز در زمثان   برداری )پال ( به نمونه
بثرداری در سثطح عرصثه بثا      نمونثه  GPSبرداری بثا   نمونه

تصثویری شثماتیک از    گثردد.  مثی  بازیابی GPSاس فاده از 
از  ارائثثه گردیثثده اسثثت. 2بثثرداری در شثثکل  رزش نمونثثه

 ثا در عرصثه ز    ال ممایای این رزش پثراکعت معاسثب پث   
که بدین زاسثطه سثبب کثا ت     استکا ت تعداد نمونه 

برداری  نمونه. [21  برداری خوا د شد نمونه ۀزمان ز  میع
 ثا در ازایثل    از پوشت گیا ی مطابق با حداکثر رشد گونه

سثایت   4برداری در انجام گردید. نمونه 1392اردیبهشت 
 8سایت در حال چرا انجثام گر ثت )در مجمثو      4قرق ز 
 ای  برداری شدند(. در  ر مرتع زیژگی نمونه یمرتعسایت 

 گیری شد اندازهم رمربع(  2×2)پال   5پوشت گیا ی در 
 ثثای اسثث فاده از رزش  . یکثثی از پثثیت شثثرط  [8ز  4 

 بعدی ا مایشی یکسثان بثودن تعثداد نمونثه در  ثر      تقسیم
تحلیثل  زحداقل داده برای تجمیه مکان است. از طر ی  م
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تکرار است. بعابراین ز با توجه به زمان ز زقت  از  3آماری 
پثس از   در نهایثت   بثرداری شثد.   پثال  نمونثه   5 ر مرتع 

 ا ز درصد تاج پوشثت  ثر   شعاسایی نو  گونه  تعداد پایه
 شد.  Excelا مارزارد نرم سپس گونه یاداشت ز 

 

 داالب ۀمنطقمورد مطالعه در نمایی از موقعیت جغرافیایی شهرستان ایالم و مراتع  .1شکل 

 

 مدیریت قرق و در حال چرابرداری در  های مورد نمونه مشخصات مکان .1جدول 

ت
نو  مدیری

 

نام
 

ی
طول جغرا یای

ی 
ض جغرا یای

عر
 

ت مرتع
زضعی

 

ت مرتع
گرای

 

ن ارتفا  )م ر(
میانگی

 

ت ) ک ار(
مساح

 

تعداد 
گونۀ 

موجود
 

ب )درصد(
شی

ت )درصد( 
پوش

 

ی
  گیا 

تی
 

قرق شده
 

 - Echinops ritrodes 65 15 34 260 1507 ثابت م وسط 33˚42' 46˚21' 1مکان 

Astragalus microcephalus 

- Astragalus microcephalus 6/63 16 36 170 1701 ثابت م وسط 33˚42' 46˚22' 2مکان 

Annual grass 

 Astragalus microcephalus 4/64 13 36 85 1769 ثابت م وسط 33˚41' 46˚23' 3مکان 

 Astragalus microcephalus 6/61 12 36 213 1959 ثابت م وسط 33˚41' 46˚24' 4مکان 

در حال چرا
 - Astragalus microcephalus 51 13 27 408 1424 ثابت  قیر 33˚42' 46˚22' 1مکان  

Echinops ritrodes 

 - Astragalus microcephalus 6/46 15 27 209 1584 معفی  قیر 33˚42' 46˚24' 2مکان 

Bromus danthoniea 

 - Astragalus microcephalus 39 15 29 124 1619 معفی  قیر 33˚42' 46˚25' 3مکان 

Bromus tecterum 

 Astragalus microcephalus 4/45 12 32 149 1892 ثابت  قیر 33˚43' 46˚26' 4مکان 
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 گردد.  مرز مکان مورد نظر تهیه می GISافزار  لف: ابتدا در نرمبرداری. ا شماتیک از روش نمونه تصویری. 2شکل 

 شوند.  مکان مورد نظر حذف میمحدودۀ شود. ج: نقاط خارج از  معین درون هر مکان ایجاد میفاصلۀ ب: سپس شبکه از نقاط با 

 گردند. ی انتخاب میبردار صورت تصادفی تعدادی از نقاط برای نمونههد: در نهایت ب

 

2.3. بندی افزایشی تنوع تقسیم 
ایثثن تحقیثثق بثثرای بررسثثی تثثأثیر چثثرای دام در   در 

 ثای تعثو  از رزش     ای مکانی مخ ل، رزی مؤلفه مقیاس

بر اساس ایثن رزش  اس فاده گردید.  1بعدی ا مایشی تقسیم

مقیاس برابر با مقدار تعو  درزن ازلین مقیاس  mتعو  در 

 ا )تعثو  ب ثا(    )تعو  آلفا( به عالزه مقدار تعو  بین مقیاس

 ۀرابطث صثور    ام است که بثه -mاز مقیاس ازل تا مقیاس 

 :[6 شود  ( نشان داده می1)

γ (1) ۀرابط = α1 + ∑ βi
m
i=1 

  ای گیا ی موجثود در معطقثه    : کل گونهγ که در آن

m1 ای مکانی   : تعداد سطوح یا مقیاسα   میانگین تعثو :

-: میانگین تعو  بین زاحد در  ر سثطح )بثه  βiدر پال  ز 

در سثطح پثال  برابثر اسثت بثا تعثو  بثین         :ععوان مثثال 

 
1- Additive partitioning method 

 ا(. بر اساس این رزش تعو  آلفثا در  ثر سثطح بثر      پال 

 :[5 ( به دست خوا د آمد 2) ۀرابطاساس 

𝛼𝑖 (2) ۀرابط =
1

𝑟𝑖
∑ 𝑆𝑖𝑗

𝑟𝑖
𝑗=1 

میانگین تعو  در یک مجموعه نمونثه در   iαکه در آن 

مورد نظثر تعثو    است. بعابراین با توجه به مقیاس  iسطح 

 ثثا   تعثثو  درزن کثثوادرا  ۀد عثثدنشثثانتوانثثد آلفثثا مثثی

انداز ا یا ح ی درزن چعد معطقثه باشثد      چشم ا رزیشگاه

 5] .ri ثا در سثطح    تعداد نمونه ۀد عدنشان i-  ام در یثک

-غعای ۀد عدنشان  Sijبرداری سلسله مراتبی ز  طرح نمونه

. اسثت    j= 1,2,3 . . . riای ثبت شده در  ر نمونثه از  گونه

 مچعین تعو  ب ا بر اساس تفاز  تعثو  کثل در بثاالترین    

 = βmآید )  مان سطح به دست میدر مقیاس ز تعو  آلفا 

γ– αm  ثای   (. این در حالی است که تعو  ب ثا در مقیثاس 

بر اساس تفاز  تعو  آلفا در  مان سثطح ز یثک    تر پایین
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ز  6 ( βi =αi+1 – αiسطح باالتر بثه دسثت خوا ثد آمثد )    

توانثد بثر اسثاس     . بعابراین تعو  ب ا در  ر مقیاس می[33

 :[32ز  6 ( محاسبه شود 3) ۀرابط

𝛽𝑖 (3) ۀرابط =
1

𝑟𝑖
∑ (𝛾 − 𝑆𝑖𝑗)

𝑟𝑖
𝑗=1 

مثورد   ۀنمونث میانگین تعوعی است که در  iβکه در آن 

تثرین  تعیین مهثم  برایحضور ندارد. در این تحقیق  jنظر 

 ۀرابطث ای بر اساس    کل تعو  گونه) دف ازل( تعو  ۀمؤلف

 بعدی شد:  ای ا مایشی تقسیم ( به مؤلفه4)

𝛾𝑟 (4) ۀرابط = 𝛼𝑝𝑙𝑜𝑡 +  𝛽𝑝𝑙𝑜𝑡 + 𝛽𝑠𝑖𝑡𝑒 +  𝛽𝑀𝑎𝑛𝑎𝑔𝑒 

  ثر دز   ای گیثا ی موجثود در   : کل گونهr γکه در آن

: βplotپال    زن: میانگین تعو  درαplot  قرق ز چرا مدیریت

: میثانگین تعثو  بثین    βsite ثا    تعثو  بثین پثال     میانگین

 ثای چثرا ز    : تعو  بین مدیریتβmanage ا )مراتع( ز  سایت

بررسثی تثأثیر چثرای دام رزی     بثرای  مچعین  .استقرق 

 در ثای تعثو       مؤلفه) دف دزم( ای  ای تعو  گونه مؤلفه

( بصور  جداگانه 5) ۀرابطدز معطقه قرق ز چرا بر اساس 

 مقایسه گردیدند:اس خراج ز 

𝛾𝑟 (5)ۀ رابط = 𝛼𝑝𝑙𝑜𝑡 +  𝛽𝑝𝑙𝑜𝑡 + 𝛽𝑠𝑖𝑡𝑒 

ای در  ر سثطح از   ای تعو  گونهاس خراج مؤلفه برای

 بثرای  مچعین اس فاده شد.  Partition ver. 3.0نرم ا مار 

ا ثمار    ای تعثو  از نثرم   رزی مؤلفهبررسی تأثیر چرای دام 

SPSS  .اس فاده گردید 

 

 نتایج. 3
 ثای   بررسی پوشت گیا ی نشان دادکثه مکثان   ن ایج

گونه بود در حالی کثه   63شده( دارای  مدیریت شده )قرق

گونثه گیثا ی ثبثت شثد. از      57 ای در حال چرا  در مکان

شثده    ثای مثدیریت    ای گیثا ی در مکثان   مهم رین گونه

Agilops crassa  Astragalus microcephalus  

Bromus tomentellus  Bromus danthoniea  

Echinops ritrodes  Erodium granum  Hordeum 

bulbosum  Poa bulbusa  Tragopogon 

buphthalmoides  زVicia sativa   اشاره نمود.  مچعثین

 Agilops umbellulata  Astragalus ثای از قبیثل    گونه

gossypinus  Bromus danthoniea  Bromus 

tecterum  Cymbolanena griffithii  Echinops 

ritrodes  Euphorbia macroclada  Helianthemum 

salicifolium  Hordeum bulbosum  Gaillonia 

bruguieri  Gundelia tournefortii  Poa bulbusa  ز

Turgenia latifolia ثثای گیثثا ی  تثثرین گونثثه از  ثثرازان 

  ای در حال چرا بودند. موجود در مکان

گیثا ی   درصثد پوشثت   ثای از قبیثل    مقایسه زیژگی

 ز لخثثت  درصثد الشثثبرر ز درصثد سثثع    درصثد خثاک  

ده ز در حال چثرا نشثان داد   شقرق ای  مکان سعگریمه در

ز درصثد   لخثت  خاک  درصد گیا یپوشتدرصد که بین 

(  > 05/0P-valueداری ) اخ الف مععثی  سعگریمه ز سع 

 (. ن ثثایج نشثثان داد کثثه درصثثد   2زجثثود دارد )جثثدزل  

شثده ز درصثد    ای قثرق  ( در مکان65/63)گیا ی پوشت

( 4/15( ز درصثد سثع  ز سثعگریمه )   45/24خاک لخت )

 ای در حال چرا بیش ر بود. از طر ی بین مقثدار   در مکان

داری مشثثا ده  الشثثبرر در دز مثثدیریت اخثث الف مععثثی 

 (.2نگردید )جدزل 

نشثان داد   گیثا ی تعو    ن یجه تعیین مهم رین مؤلفه

درصد از تعثو    34)تعو  بین مراتع( حدزد  2که تعو  ب ا 

کل را به خود اخ صاص داد کثه نشثان د عثده مهم ثرین     

(. ایثن ن یجثه   3شاخ  تعو  در این مقیاس است )شکل 

 ا( بثا   در حالی بود که شاخ  تعو  آلفا )تعو  درزن پال 

درصد از تعثو  کثل  کم ثرین میثمان از      14داش ن حدزد 

 (.3و  کل را داشت )شکل تع
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 شده و در حال چرا های قرق گیاهی در مکانپوششآماری متغیرهای مقایسۀ  .2جدول 

 م غیر
 خطای اس اندارد ±میانگین 

 F P-valueمقدار 
 در حال چرا شدهقرق

 000/0 156/0 25/45 ± 35/2 65/63 ± 23/2 گیا ی )درصد(پوشت

 015/0 931/6 45/24 ± 13/3 1/15 ± 87/1 خاک لخت )درصد(

 102/0 885/2 15/15 ± 33/2 65/10 ± 27/1 الشبرر )درصد(

 019/0 067/0 4/15 ± 5/1 6/10 ± 25/1 سع  ز سعگریمه )درصد(
 

 

 

 ها،  میانگین تنوع بین پالت 1ها، بتا میانگین تنوع درون پالت 1ها، آلفا درون و بین مقیاس های افزیشی بندی تنوع کل به مؤلفه تقسیم .3شکل

 میانگین تنوع بین مدیریت قرق و چرا 3ها )مراتع( و بتا میانگین تنوع بین سایت 2بتا

 

 ای تعو  در مراتع قثرق   ن ایج مربوط به مقایسه مؤلفه

 ثای   چرا نشان داد کثه چثرای دام رزی مؤلفثه    ز در حال

اشث ه  داری د  ا( اثر مععی مقیاس پال  )درزن ز بین پال 

 ثثا شثثده اسثثت  دار ایثثن مؤلفثثه ز موجثثب کثثا ت مععثثی

بثین    تعثو   (. این ن یجه در حالی بثود کثه مؤلفثه   4)شکل

 ثای   از سثایت در حال چثرا    ای سایت( در 2)ب ا  ا سایت

بثه عبثار  دیگثر     یشث ر بثود.  داری ب به صور  مععیقرق 

 ا  تعو  بین سایت مؤلفه دار موجب ا مایت مععیچرای دام 

 ا مشابه با  از طر ی الگوی کلی مؤلفه (.4است )شکلشده 

 قثرق ز چثرا   یکدیگر بود بصورتی کثه در  ثر دز مثدیریت   

از تعثو    را سثهم بیش رین ( 2)ب ا ا  مؤلفه تعو  بین سایت

 (.4شکل ) دارا بود کل
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 01/0و  05/0ترتیب  دار در سطح به های قرق و در حال چرا. * و **  نشان دهنده وجود اختالف معنی سایتای  های تنوع گونه . مقادیر مؤلفه4شکل 

 (مراتع) ها سایت بین تنوع میانگین 2بتا ها و پالت بین تنوع میانگین 1بتا ها، پالت درون تنوع میانگین 1آلفاباشد.  می

 

 گیری و نتیجه بحث. 4
بعثثدی ا مایشثثی رزشثثی جدیثثد بثثرای تعیثثین  تقسثثیم

کثه بثرای تعیثین به ثرین     اسثت  ای  گونثه   ای تعو  مؤلفه

از طر ثی ایثن     رزد کار میمقیاس برای حفاظت از تعو  به

مقایسثۀ  بثرای   کثارگیری هدارای قابلیت بث نیم رزش جدید 

 ای تعو  در دز معطقه )برای مثال در مدیریت قرق  مؤلفه

 ثای   در این تحقیثق  مؤلفثه   .[22ز  21  استنیم ز چرا( 

خشک شهرس ان ایثالم    ای مرتعی نیمه تعو  در اکوسی م

در برابر مراتع درحال چرای مجثازر  ساله  10قرق سابقۀ با 

ن ایج این تحقیق آشکار سثاخت کثه    ا مقایسه گردید. آن

( دارای بیش رین سهم از تعو  کل 2 ا )ب ا تعو  بین سایت

ایثن   .اسثت مقیاس ا میت بیش ر این  ۀد عدنشانبود که 

پثور ز   ز امیثدی  [8 ن یجه با ن ایج عر ثانماده ز  مکثاران   

در سثایر معثاطق اسث ان ایثالم  مخثوانی       [22  مکاران 

گثثمارش نمودنثثد کثثه  [22 ن پثثور ز  مکثثارا دارد. امیثثدی

 کثل  تعثو   در آن بیش ر سهم به توجه با  ب ا تعو  شاخ 

بثثر  اسثثت. بیشثث ری ا میثثت دارای ای معطقثثه مقیثثاس در

 (2دست آمده )ا میثت بیشث ر تعثو  ب ثا     هبن یجۀ اساس 

تثثوان گفثثت به ثثرین مقیثثاس بثثرای انجثثام کار ثثای   مثثی

زیثرا دارای بیشث رین تعثو      استحفاظ ی  مقیاس سایت 

مسث قیمی بثا   رابطثۀ  است. از طرف دیگر تعو  ب ثا دارای  

عبثار  دیگثر  تعثو  ب ثا      بثه . [21 ای اسثت   ترکیب گونه

شود  ععوان میمان نا مگعی در ترکیب گیا ی تعری، می به

 ای گیثا ی دز زاحثد    ز  رچه میمان اخ الف در گونه [8 

د مطالعثه( بیشث ر   مورد بررسی )بر اساس نو  مقیاس مور

بثرای مثثال   شود  میمان تعو  ب ا نیم ا مایت خوا د یا ت. 

ای زیاد گردد  تعو  ب ا  زمانی که اخ الف بین ترکیب گونه

توانثد   دست آمده میهبۀ ن یجاین یابد. بعابراین  ا مایت می

. باشثد  ثا   ای بثین سثایت   تفاز  در ترکیب گونثه  ناشی از

 کلو  [11 ز  مکاران  گابریل  [27 ز  مکاران  رزسچوی م

در تحقیقا   [2 ز  مکاران  چیارزکسیز  [3 ز  مکاران 

عر ثانماده ز  مکثاران   . خود به ن ایج مشابهی دست یا  عد

خشثک اسث ان   نیمهدر تحقیقی در معاطق خشک ز  [11 
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مثدیریت )قثرق( موجثب ا ثمایت     کردند که ایالم گمارش 

 ا در  ر دز معطقه خشک  ای درزن ز بین پال  تعو  گونه

که با ن ثایج  ایثن   شود میخشک مورد بررسی شده  ز نیمه

 تحقیق  مخوانی دارد.

تثرین   نشان دادنثد کثه مهثم    [12 ز  مکاران  جریع 

 ثا نیثم تغییثر     ای بثر اسثاس نثو  گونثه     تعو  گونثه  ۀمؤلف

محققین در تحقیق خود نشان دادنثد الگثوی   این کعد.  می

ه ز  ای کمیثاب بثود   الگوی گونه ا شبیه به  تعو  کل گونه

ترین مؤلفه تعو  است در  تعو  ب ا در بمرگ رین سطح مهم

 ثای عمثومی تعثو  ب ثا در کم ثرین       حالی که برای گونه

ایثن شثبا ت در الگثو    ترین مؤلفه تعثو  اسثت.   سطح مهم

  کل بود زیرا  ای کمیاب در تعو گونهدلیل سهم بیش ر  به

 ثا را تشثکیل    درصثد از کثل گونثه    54 ای کمیثاب   گونه

درصثد از   8 ای عمومی  قثط   دادند در حالی که گونه می

 .[12 ند دش تعو  کل را شامل می

در رابطه با سهم  ر کدام دست آمده  از طر ی ن ایج به

حثال   در معثاطق قثرق ز در    ای تعو  از تعو  کلمؤلفهاز 

سثثاخ ار  ۀد عثثدنشثثانچثثرا مشثثابه بثثود کثثه ایثثن ن یجثثه 

مجثثازر  . [1  اکولوییثثک مشثثابه در دز مثثدیریت اسثثت 

معاطق قرق ز چثرا ز  مچعثین زجثود شثرایط اقلیمثی ز      

ترین دلیثل شثبا ت در   تواند مهم خاکی نمدیک به  م می

ز  چعدی ای قرق ز چرا باشد.  ساخ ار اکولوییک در سایت

 ز در تحقیقی به ن یجثه مشثابه رسثیدند   نیم  [1  مکاران 

بعدی تعثو  در دز   نشان دادند که شبا ت در ن ایج تقسیم

معطقه به دلیل شبا ت در ساخ ار اکولثوییکی دز معطقثه   

بیش ر بودن مقثدار    نک ه حائم ا میت در ن ایج. است هبود

 نسثبت بثه  چراشثده   ۀمعطقث در  (2ب ا)  ا سایتتعو  بین 

بود. این ن یجه نشثان داد کثه چثرای دام     شدهقرق ۀمعطق

باع  ا مایت تعو  ب ثا شثده اسثت. چثرای دام بثه علثت       

ا مایت نا مگعی در ترکیب گیا ی موجب ا ثمایت تعثو    

 .گردد میب ا 

   ثثای محیطثثی بثثر تعثثو  آشثثف گیتثثأثیر در بررسثثی 

 ای جهانی مهمی زجود دارد که مبعای بسثیاری از   نظریه

. بثرای مثثال   [8 رزد شثمار مثی  هشعاخ ی ب مطالعا  بوم

کعثد کثه در   بیثان مثی   (IDH) 1آشف گی م وسثط  رضیۀ 

 ای حاصلخیم بیش رین سطح از تعو  در سثطوح   اکوسی م

؛ [22ز  21  16  8 کم تا م وسثط آشثف گی زجثود دارد    

زیرا در معاطق بدزن آشف گی رقابت بین گیا ثان موجثب   

 ثای زیثاد    غالب شدن گرزه اندکی از گیا ثان ز در شثد   

 ای محیطثی از قبیثل چثرای دام  عامثل ایجثاد       آشف گی

 ای گیثا ی خوا ثد شثد. در     آشف گی موجب حذف گونه

 ثثای کثثم تثثا م وسثثط آشثثف گی  طثثرف مقابثثل  در شثثد 

ضثای خثالی در محثیط    محیطی با کا ت رقابت ز ایجاد  

 ثای جدیثد مسثاعد ز موجثب      شرایط را برای زرزد گونثه 

. در ایثثن [22ز  21  16  8 ا ثثمایت تعثثو  خوا ثثد شثثد  

تحقیق  ن ایج نشان داد کثه میثمان نثا مگعی در ترکیثب     

دار  صثور  مععثی  ه( در معاطق در حال چرا ب2گیا ی )ب ا 

.  ای تحت مدیریت قرق بیش ر است از میمان آن در مکان

توان گفت چثرای دام عثاملی اسثت کثه موجثب ایثن        می

 ا مایت شده است.

تثأثیر  در بررسثی   [22 پور ز  مکاران  از طر ی امیدی

ای در معثاطق خشثک     ای تعو  گونثه  چرای دام بر مؤلفه

دار بثر   مععثی تثأثیر  اس ان ایالم نشان دادند که چرای دام 

( 2 ثای مرتعثی )ب ثا     ( ز بین مکثان 1تعو  بین پال  )ب ا 

که در تحقیق حاضر کثه دارای اقلثیم     حال آن[17 ندارد 

خشثثک( اسثثت  چثثرای دام در سثثطح    تی )نیمثثهزم فثثا

بعثابراین   ای مرتعی عاملی برای ا مایت تعو  است.  مکان

 توان اظهار کثرد کثه در معثاطق    با توجه به این ن یجه می

تعثو  در تمثامی    چثرای دام موجثب کثا ت   خشثک   نیمه

سطوح محلثی یثا کوچثک خوا ثد شثد در حثالی کثه در        

چرا باع  ا مایت  ای بمرگ ر  مقیاسمعاطق حاصلخیم در 

آشثف گی   رضیۀ بر اساس  .گردد می( 2تعو  )در ایعجا ب ا 

م وسط  زجود آشثف گی بثرای ا ثمایت تعثو  در معثاطق      

حاصثثلخیم الزم اسثثت در حثثالی کثثه در معثثاطق کم ثثر    

زجود آشف گی در  ثر شثدتی موجثب    )خشک( حاصلخیم 

بیشث ر بثودن    کا ت تعو  خوا د شد. بثر  مثین اسثاس   

 ا در معثاطق در حثال چثرا     مکانمقدار شاخ  تعو  بین 

 
1 Intermediate Disturbance Hypothesis 
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ز کثا ت رقابثت بثین     توانثد ناشثی از بهبثود شثرایط     می

گیا ان در اثر زجود چرای دام باشد. در این قبیل معثاطق  

توان با کا ت رقابت گیا ثان ز ایجثاد    زرزد چرای دام می

 ثثای  عرصثثه  موجثثب اسثث قرار گونثثه  ضثثا ای خثثالی در

 .[17 تر شده ز در ن یجه تعو  ب ا را ا مایت بد ثد   ضعی،

نیم در تحقیق خود نشان دادند  [15 کالیمک ز  مکاران 

ای   ای کم تا م وسط موجب ا مایت تعو  گونثه  که شد 

 شود. نسبت به معاطق  اقد چرای دام می

  ثا بثین سثایت  تعو  توان اس ع اج نمود که  در کل می

تثرین   ( با داش ن بیش رین مقثدار از تعثو  کثل مهثم    2ب ا )

تفثاز   مؤلفه تعو  تشخی  داده شد که این امر ناشثی از  

به  مین دلیثل کثه    .استای مراتع با یکدیگر  ترکیب گونه

انجثام  برای   ترین معبع تعو  در این مقیاس قرار داردمهم

 ای حفاظت از تعو  در این معطقثه  بایثد بثه ایثن      برنامه

 ثای   از طر ی کم ثرین مقثدار مؤلفثه    مقیاس توجه شود.

  ای در این تحقیق مربوط بثه تعثو  درزن پثال    تعو  گونه

ای در ایثن   ا ثمایت تعثو  گونثه   بثرای  )آلفا( بود. بعابراین 

بثر اسثاس    معطقه  توجه به این مقیاس مهم خوا ثد بثود.  

 ثای   مؤلفثه   رزی تمثامی  )چرا یا عدم چرا( مدیریت  ن ایج

باع  ا مایت  قرق کهطوری به  داری داشت تعو  اثر مععی

یثد ز  ای در سطح پال  گرد  ای تعو  گونه دار مؤلفه مععی

 ای تعو   دار مؤلفه باع  ا مایت مععی ی دامچرادر حالی 

تواند ناشی از کثا ت   که می گردیددر سطح مرتع ای  گونه

رقابثثثت بثثثین گیا ثثثان ز ا ثثثمایت نثثثا مگعی ترکیثثثب 

سث فاده از قثرق بثه ععثوان     بعثابراین ا  گیا ی باشد.پوشت

ابماری مدیری ی برای ا مایت خصوصیاتی از قبیثل درصثد   

در   ثای تعثو  در مقیثاس محلثی     ز مؤلفثه  گیا یپوشت

 گردد. خشک توصیه مینیمهمعاطق 
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