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  اي در مراتع خشک و نیمه خشک غرب بررسی تاثیر قرق بر روي شاخص هاي تنوع گونه

 3، مرزبان فرامرزي*2، رضا عرفانزاده1رضا امیدي پور

، طبیعی منابع دانشکده مرتعداري گروهو مدیر  استادیار2 ،دانشجوي کارشناسی ارشد مرتعداري، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس 1
  استادیار مدیر گروه مرتع و آبخیزداري دانشکده کشاورزي، دانشگاه ایالم3 ،مدرس تربیت دانشگاه

  

 

  

  

 چکیده

در مراتـع  ) γ(و گامـا  ) β(، بتـا  )α(هاي تنوع گونه اي شـامل آلفـا   بر روي شاخص قرقهدف از این تحقیق بررسی تاثیر 
. در حـال چـرا اسـتفاده گردیـد     واز دو مرتع قرق  بدین منظور. باشدخشک و نیمه خشک غرب کشور در استان ایالم می

حـداقل  و حداقل سطح پـالت بـا اسـتفاده از روش     Double sample stratifiedبرداري از هر کدام از مراتع با روش نمونه
،  T-test هاي تنوع آنها اسـتخراج و بـا اسـتفاده از آزمـون    برداري، شاخصپس از تعیین نقاط و نمونه. تعیین گردید سطح

ها تنـوع  داري  شاخص معنی قرق باعث افزایشدهد که دست آمده نشان می نتایج به. ها مقایسه گردیدند میانگین شاخص
داد که چرا در مناطق خشک و نیمه خشک باعـث کـاهش تعـداد گونـه      نتایج این تحقیق نشان. می گردد، بتا و گاما آلفا

شـاخص  (هاي موجـود در منطقـه   و افزایش کل گونه) شاخص بتا(ها در تمام مراتع ، افزایش ناهمگنی گونه)شاخص آلفا(
  .خواهد شد) گاما

  

  .استان ایالم - چراي دام - اي شاخص تنوع گونه - قرق: کلیدي هاي واژه

  

  مقدمه -1

اعمال مدیریت صحیح و کارآمد در اکوسیستم هاي مرتعی نیازمند داشتن اطالعات کافی از میـزان شـدت چـرا و تـاثیر آن بـر      
هـاي رویشـی و تنـوع    تنوع زیستی موجود در اکوسیستم هاي مرتعی به طور مستقیم تحـت تـاثیر ویژگـی    .اي مراتع استتنوع گونه

کند اصلی، به عنوان سپر حفاظتی همواره پایداري اکوسیستم را تضمین میهاي گیاهی آن قرار دارد که عالوه بر زنجیره غذایی گونه
  ).1391ییالقی و همکاران، (

                                                             
*RezaErfanzadeh@modares.ac.ir 
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هـاي  که منجر به کاهش و حذف گونـه  باشد،یکی از عوامل اصلی تخریب مراتع در ایران چراي بیش از ظرفیت دام از مرتع می
در این چنین مواردي  گردد که معموالًریب مرتع میخك و افزایش گیاهان خاردار و سمی و غیر خوشخوراك و در نهایت تخوشخورا

اسـتفاده  ) معـین  مدت براي مشخص اهداف با مرتع به دام ورود از جلوگیري از است عبارت قرق(به همرا قرق  هاي اصالحیاز روش
 هدف با است ممکن که باشد می مراتع در بخصوص مراتع واصالح احیاء روشهاي موثرترین و ترین آسان از یکی مراتع قرق. گرددمی

 پوشـش  بررسـی  و مطالعـه  اصـالح،  و احیـاء  هـاي پروژه دیگر از نگهداري و حمایت خاك، حفاظت بذر، تولید گیاهی، پوشش تقویت
  . بود خواهد متفاوت قرق محل انتخاب در دخیل عوامل مورد هر در که گیرد صورت تاسیسات از حفاظت باالخره ... و گیاهی

 در خوشخوراك هاي گونه از توجهی قابل درصد که گیرد می انجام مراتعی در علوفه تولید و گیاهی پوشش افزایش هدف با قرق
 و مرتـع  حدود نمودن مشخص با آگهی اعالم با الزم هاي بررسی و مطالعه از پس مراتع قرق. باشد داشته وجود منطقه گیاهی ترکیب

 بررسـی  بـا  نتیجـه  حصـول  و قرق مدت پایان از پس و رسدمی مجاور مراتع و مرتع همان دامداران و برداران بهره اطالع به آن مدت
 اسـتفاده  آن از برداري بهره صحیح ضوابط و اصول رعایت با تا گردد می سازي آزاد مرتع همان دامداران براي مرتع برداريبهره مجدد
  .نماید

در یـک  ) Tothmeresz)1990 و  Matus. از جمله تحقیقات انجام گرفته در این زمینه می تـوان بـه مـوارد ذیـل اشـاره نمـود      
ها کاسته و باعث بی نظمـی و نیـز تـاثیر    مطالعه در علفزارهاي شنی کشور مجارستان نتیجه گرفتند که چراي دام از یکنواختی گونه

میزان تنوع را در دو اکوسیستم چرا شده و چرا نشـده  ) Dowing )1994و  Tilman. منفی بر روي تنوع گونه هاي گیاهی شده است
  .باشدمورد ارزیابی و مقایسه قرار دادند و دریافتند که میزان تنوع گونه اي در اکوسیستم چرا نشده بیشتر می

با مقایسه تنوع و یکنواختی در دو مدیریت چراي متفاوت به این نتیجه رسیدند که منطقه حفاظـت  ) 1386(و اجتهادي عکافی 
با مقایسه شـاخص هـاي عـددي    ) 1389(خادم الحسینی  .شده داراي تنوع و یکنواختی باالتري نسبت به منطقه تحت چرا می باشد

که مقدار عددي تنوع در تمامی شاخص ها در منطقه قرق بیشتر ین مقدار و در تنوع گونه اي در سه شدت چراي متفاوت نشان داد 
با مقایسه تنـوع زیسـتی گیـاهی در شـدت هـاي مختلـف       ) 1391(نیکان و همکاران  .منطقه با چراي سنگین کمترین مقدار را دارد

ها ید بیشتر بود ولی بین شاخصم و شدچرایی نشان دادند که شاخص شانون و سیمپسون در شدت چراي متوسط از شدت چراي ک
  . داري وجود نداشتدر شدت چراي کم و متوسط اختالف معنی

هـاي  ها، شناخت و آگاهی از اثرات روش هاي که باعث حفظ و یا افـزایش مولفـه  اي در اکوسیستمبا توجه به اهمیت تنوع گونه
هـاي اصـالحی از جملـه قـرق،     ري ویژه اقلـیم در موفقیـت طـرح   با توجه به اثرگذا. شوند، از اهمیت باالیی برخوردار هستندتنوع می

نتیجـه   انجـام پـذیرد تـا   با تکرارهـاي مناسـب   هاي گوناگون ها باید در تمامی نواحی کشور و در اقلیمشناخت ارزیابی این گونه طرح
قیم بر میزان و چگونگی تنـوع  جمع بندي سابقه این نکته را مشخص می سازد که چرا به طور مست  .گیري نهایی دقیق و جامع باشد

گونه اي اثر گذار است، به طوري که وجود عدم تعادل بین تعداد دام و ظرفیت مرتـع عـالوه بـر حـذف گونـه هـاي خوشـخوراك و        
 اي گونـه  تنوع هاي شاخص روي بر قرق تاثیر بررسیبنابراین هدف از این مطالعه . شاخص، باعث کاهش وضعیت مرتع نیز می گردد

  .کشور در استان ایالم می باشد غرب خشک نیمه و خشک مراتع در
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  هامواد و روش -2

  منطقه مورد مطالعه 2-1

 53ʹایـن منطقـه در بـین عـرض شـمالی      . باشدمنطقه مورد مطالعه مراتع شهر ریکا از توابع شهرستان مهران در استان ایالم می
º32  38ʹتا º33 02ʹو عرض شرقی º46  23ʹتا º46 در . دهـد موقعیت جغرافیایی مراتع انتخاب شده را نشان مـی  1شکل . قرار دارد

مرتـع قـرق شـده داراي     .انتخاب گردید و در زمان اوج رشد گونه ها نمونه بـرداري گردیـد  ) قرق و در حال چرا(این منطقه دو مرتع 
ح پالت در این تحقیق با اسـتفاده  سط .باشد هکتار می 100هکتار و مرتع چرا شده داراي مساحتی در حدود  138مساحتی در حدود 

  .متر مربع انتخاب گردید 2×2از روش حداقل سطح تعیین و برابر با 

  

  
شده در استان و کشور باموقعیت جغرافیایی مراتع انتخ. 1شکل   

  

  برداري نمونه 2-2

بـه   )Faramarzi et al., 2010 ؛Thompson, 2002( Stratified double samplingدر مرتع به روش ) پالت(ها یابی نمونهمکان
اي با فواصل یکسان ایجاد و سـپس نقـاطی را   در این نرم افزار ابتدا نقاط بصورت شبکه. انجام پذیرفت Arc view 3.2aافزار کمک نرم

اقـدام بـه    Random samplingقرار دارد را از کل نقاط جدا و در مرحله بعد با استفاده از دستور ) مرتع(که در داخل مرز هر منطقه 
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پس از تعیین تعداد نقاط و استخراج مختصات جغرافیـایی آنهـا، در عرصـه بـه     . شود صورت تصادفی میانتخاب درصدي از نقاط و به
  .گردید Excelافزار  ها جهت تشکیل بانک داده، وارد نرم سپس داده. برداري شدند یابی و لیست موقعیت GPSکمک دستگاه 

  

  هاي تنوعشاخص -2-3

میـانگین  شاخص تنوع آلفا برابر با . ارائه گردید) 1972و1960(اصطالح شاخص تنوع آلفا، بتا و گاما براي اولین بار توسط ویتاکر 
) 1(تـوان از رابطـه   ایـن شـاخص را مـی   ). Whittaker, 1960) (ايعنوان مثال غناي گونـه به( هاي موجود در هر نمونهتعداد گونه

 ):Rickert et al., 2012(محاسبه نمود 

 )1(  훼

  

شـاخص تنـوع بتـا    . باشـد ها در هر پالت میتعداد گونه αj ها وعداد پالتت n ها،اي در پالتمیانگین غناي گونه α :در رابطه باال
هـاي غیـر   عـداد گونـه  یا به عبارت دیگر مجمـوع ت ) Whittaker, 1960(دو نمونه هر هاي غیر مشترك در برابر است با تعداد گونه

محاسـبه  ) 2(تنـوع بتـا از رابطـه    شـاخص   در این تحقیق .براي محاسبه تنوع بتا روابط زیادي وجود دارد. باشدمشترك دو نمونه می
  ):Rickert et al., 2012(د یگرد 

 )2(  훽 =
1
푛 훾 − 훼  

  

تعـداد  n  هـا در هـر پـالت و   تعداد گونه αj، پالتمجموع شاخص آلفا و بتا در  γi ها،میانگین تنوع بین پالت β:که در رابطه باال 
و از  )Whittaker, 1960(منطقـه   یـک  در موجـود ي هاگونه تعداد عبارت است از مجموع) γ(شاخص تنوع گاما . باشدها میپالت

  :شودمحاسبه می) 3(رابطه 

 )3(  γ = α × β 
  

عبـارت دیگـر رابطـه    بـه . باشدمیانگین تنوع می βاي و غناي گونه αمنطقه،  یک در موجودي هاگونه تعداد مجموع γکه در آن 
اي بسیار مطالعه و تحقیـق داشـته و   ها بر روي روابط تنوع گونهدر سالهاي اخیر اکولوژیست. باشدصورت ضربی نمیتنوع آلفا و بتا به

 ,.Veech et al(ه گردیـد  بمحاسـ ) 4(از رابطـه   بنـابراین تنـوع گامـا   . اندرابطه تنوع گاما را بصورت رابطه حاصل جمع بیان نموده
2002:( 

 γ = α + β  )4(رابطه 
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  هاتجزیه و تحلیل داده -2-4

غیـر   -Tهـا، از آزمـون   پس از انجام آزمون نرمال بـودن داده . انجام پذیرفت SPSS var 19ها در نرم افزار تجزیه و تحلیل داده
  .حاصل از این تست را نشان می دهدنتایج  1جدول . استفاده گردید )T-Test(جفتی 

  

  نتایج -3

ها در دو منطقه قرق و چرا شده نشان داد که در قرق با عث افزایش معنی دا در شاخص هاي تنوع آلفا، بتا و گامـا  مقایسه داده
 1در جـدول   این نتایج. می باشد 05/0و در بقیه شاخص هاي در سطح  001/0البته معنی داري در شاخص بتا در سطح . شده است

  .اند نشان داده شده 2و شکل 

  

  نتایج حاصل از مقایسه میانگین شاخص هاي تنوع آلفا، بتا و گام در دو منطقه قرق و در حال چرا. 1جدول 

  درجه آزادي  انحراف معیار  )SE( خطاي استاندارد میانگین   شاخص تنوع  مدیریت

  مرتع قرق
  a 6/19  07/1   4/2  8  آلفا
  a* 4/31  07/1  48/2  8  بتا
  a 0/51  8/0  50/1  8  گاما

مرتع در حال 
  چرا

  a 8/13  58/0   30/1  8  آلفا
  a 2/22  56/0  33/1  6  بتا
  a 0/36  82/0  60/1  6  گاما

  ).می باشد 001/0نشان دهنده اختالف در سطح (* می باشد  05/0حروف غیر مشترك نشان دهنده اختالف معنی دار در سطح 
  
  

  
حروف غیر مشترك نشان دهنده اختالف ( قرق و شده چرا منطقه دو در آلفا، بتا و گاما  شاخص مقایسه از حاصل نتایج. 2شکل 

  .)می باشد 05/0معنی دار در سطح 
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  بحث و نتیجه گیري -4

ترین  بیشدهد که نشان میهاي مختلف تع با مدیریتادر مر) تعداد گونه در هر پالت استآلفا میانگین (مقایسه شاخص آلفا 
گونه  13مرتع در حال چرا با ین میزان آن در تر کمو طور متوسط در هر پالت گونه به 19میزان آن در مرتع قرق شده و حدود 

این نتیجه . گرددگیري نمود که قرق باعث افزایش شاخص آلفا را میتوان نتیجهبنابراین می .طور متوسط در هر پالت بوده است به
) 1389(خادم الحسینی و ) 1386(عکافی و اجتهادي ، )1994( Dowing و Tilman، )Tothmeresz)1990  و Matusبا نتایج کار 

مخصوصا با چراي (هاي خوشخوراك و حساس به چرا تواند با کاهش و یا از بین بردن گونهچراي دام در مرتع می. همخوانی دارد
بنابراین با محدود . تنوع رابطه مستقیمی با تعداد گونه در واحد سطح داردباعث کاهش تنوع آلفا شود زیرا این شاخص ) انتخابی

  .کردن و یا از بین بردن فشار چراي دام با قرق می تواند تعداد گونه در مرتع را افزایش داد

شاخص تنوع بتا با بطه در این را .استخراج گردید) 2012(و همکاران،  Rickertدر این تحقیق شاخص تنوع بتا با استفاده از رابطه 
با استفاده از این روش مشکل تعداد . آید تنوع آلفا در هر سطح از شاخص تنوع گاماي یک سطح باالتر به دست می استفاده از تفریق

رود به عبارت دیگر در سایر روابط شاخص تنوع به صورت جفتی از دو پالت استخراج شاخص تنوع بتا از بین میزیاد نتایج 
مشکل این روش این است که تعداد شاخص هاي آلفا و بتاي که با (می تواند منجر به تولید تعداد زیادي داده گردد  که. ددگر می

رق میزان شاخص بتا به تع قادهد که در مرمقایسه شاخص تنوع بتا در دو مرتع قرق و در حال چرا نشان می). هم برابر نیستند
با توجه به ). می باشد 001/0این معنی داري در سطح (باشد تع در حال چرا بیشتر میداري از میزان مشابه آن در مرصورتی معنی

- که شاخص تنوع بتا ارتباط مستقیمی با شاخص آلفا دارد هر چه تعداد گونه هاي کل مرتع بیشتر باشد و تعداد گونه Rickertرابطه 
-قرق باعث افزایش کلی تعداد گونه گونه قابل توجیح کرد کهاین نتیجه این . یابدها کمتر میزان شاخص بتا افزایش میهاي پالت

بنابراین وقتی شاخص گاما یک مرتع افزایش بیابد و به واسطه رابطه مستقیم تنوع بتا با این . گرددهاي موجود در یک مرتع می
  .گرددشاخص ، تنوع بتا نیز بیشتر می

و بر اساس تحقیقات ) 1972و 1960ویتاکر، (باشد اکوسیستم می ها موجود در یک جامعه یاتنوع گاما بیان کننده کل گونه
در این . قرار دارد )گاما= بتا  ×آلفا ( این نظریه در برابر نظریه ضربی تنوع .آیددانشمندان از مجموع دو شاخص آلفا و بتا به دست می

 افزایش باعث قرق که دهد می نشان شاخص این تحلیل و تجزیه. آیدنظریه شاخص تنوع از حاصل ضرب تنوع الفا و بتا به دست می
با توجه به این که در این تحقیق  .باشد می دار معنی شده چرا و قرق مراتع بین افزایش این. است گردیده) اي منطقه تنوع( گاما تنوع

ا نیز به تبعیت از از رابطه حاصل جمع استفاده گردیده و در دو شاخص قبل اختالف معنی داري مشاهده گردید، شاخص تنوع گام
  .روند کلی این دو شاخ در دو منطقه اختالف معنی داري داشت

ین میزان تنوع تر بیش( گرددقرق باعث افزایش معنی دار در شاخص تنوع آلفا میدهد که دست آمده نشان می طورکلی نتایج بهبه
 در کاهش معنی دارباعث  چراي دامهمچنین ). باشد می مربوط به مراتع در حال چراین میزان آن تر کمو مراتع قرق آلفا مربوط به 

 چراهمچنین . )روند کاهشی( کند میروند پیروي و بتا از یک  آلفاهاي  ر شاخصد کاهشکه این  است در حالیاین  ،تنوع بتا شد
نتایج . )Loreau, 2000( نماید به خوبی پیروي می و بتا کاهشی در تنوع آلفاشاخص تنوع گاما شده است که از روند  کاهشباعث 

 ها ، افزایش ناهمگنی گونه)شاخص آلفا(تعداد گونه  کاهشدر مناطق خشک و نیمه خشک باعث چراي دام این تحقیق نشان داد که 
 .خواهد شد) شاخص گاما(هاي موجود در منطقه و افزایش کل گونه) شاخص بتا( در تمام مراتع
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