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چکيده
زمينه و هدف : :تبدیل مراتع طبیعی به دیم زار ،یکی از عوامل مهم تخریب مراتع در ایران است .این تخریب و تغییرکاربری می تواند اجزاء مختلف اکوسیستم های
مرتعی را تحت تأثیر قرار دهد .هدف از انجام این تحقیق ،بررسی دگرگونی های پوشش گیاهی در چارچوب تنوع گونه ای در سال های بعد از تخریب بوده است.
روش بررسی :به این منظور مراتع طبیعی (منطقه کلید) و اراضی تبدیل شده به دیم زار (منطقه بحرانی) مجاور آن در منطقه دهگالن کردستان برای انجام نمونه
برداری با استفاده از طرح تصادفی -سیستماتیک انتخاب گردید .تعداد  3ترانسکت هر کدام به طول  011متر و به فاصله  01متر از یک دیگر در طول شیب در هر یک از
دو عرصه مذکور استقرار یافت .در طول هر ترانسکت تعداد  0کوادرات هر کدام به مساحت  0متر مربع بر طبق روش سطح حداقل مستقرگردید .فهرست گونه ها به
همراه فراوانی نسبی هر گونه در داخل کوادرات ها ثبت شد .یکنواختی گونه ای بر اساس چهارشاخص سیمپسون ،کامارگو ،اسمیت  -ویلسون و اصالح شده نی ،غنای
گونه ای بر طبق دو شاخص جک نای ف و جزء نادر ،و تنوع گونه ای به وسیله چهار شاخص شانن -واینر ،بریلویین ،مکینتاش و سیمپسون مورد تحلیل قرار گرفته و با یک
دیگر مقایسه شدند.
يافته ها :تعداد  62گونه گیاهی در مراتع طبیعی و  01گونه در اراضی تبدیل شده به دیم زار جمع آوری گردید .نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد
که در اراضی تبدیل شده به دیم زار غنا و تنوع گونه ای گیاهان تنزل رتبه و یکنواختی گونه ای افزایش رتبه داشته است ،ولی آزمون آماری  T-Testمعنی دار بودن
تفاوت عددی در دو عرصه را نشان نداد.
بحث و نتيجه گيری :به طور کلی می توان نتیجه گرفت تبدیل مراتع به دیم زار باعث کاهش تنوع گونه ای شده است و معنی دار نبودن آن از نظر آماری به دالیل
متعدد بوده است.
واژههای کليدی :تنوع گونه ای گیاهی ،یکنواختی گونه ای ،غنای گونه ای ،گیاهان مرتعی ،استان کردستان.

( -*0مسوول مکاتبات) :کارشناس ارشد علوم محیط زیست ،زیستگاهها و تنوع زیستی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران.
 -6دانشیار پژوهشی بخش تحقیقات گیاه شناسی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشو ،تهران ،ایران.
 -3استادیار دانشکده محیط زیست و انرژی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران.
 -4استاد دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 -0مربی پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ،کردستان ،ایران.
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Abstract
Background and Objective: The natural rangeland changing into dryland is one of the important agents for destruction of
rangelands in Iran. The destruction and landuse conversion can impress various constituents of rangeland ecosystems. This
research mainly attempts to investigate the vegetation transitions in species diversity in the years following destruction.
Method: The natural rangelands (key area) and the converted adjacent lands into drylands (critical area) were selected for
sampling by using random-systematic plan in Dehgolan of Kurdistan Province. Three transects along a slope with 100 m
length for each and 50 m distance between them were set at two herbal mentioned areas. Based on minimal area method, five
quadrats of one square meter area were set along each transect. The species list with their self-relative frequency was
registered in quadrats. The species evenness based on four numerical indices including Simpson's evenness, Camargo, SmithWilson and Modified Nee, the species richness according to two indices including Jackknife estimate and Rarefraction
method and the species diversity by four indices including Shannon-Wiener, Brillouin, McIntosh and Simpson were analyzed
and compared together.
Results: 26 herbal species at the natural rangeland and 18 species at the land converted into dryland were gathered. The
results obtained from data analysis showed that species diversity and richness of plants have had degradation and species
evenness has dad enhancement at the land converted into dryland. However, statistical T-Test did not show a significant
difference between the two mentioned fields. Generally, it was concluded that rangeland changing into dryland reduced the
species diversity of range plants and its statistical non-significance was of multiple reasons.
Keywords: Herbal Species Diversity, Species Evenness, Species Richness, Range Plants, Kurdistan Province.
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مقدمه
حضور و پراکنش جوامع گیاهی در اکوسیستم هاای مرتعای ،تصاادفی نیسات

یک بوم سازگان برآورد کند ( .)03حفاظت از پوشش گیاهی مستلزم آگاهی از

( .)0در سه دهه ی اخیر ،پوشش گیاهی مراتع کشور ،به دالیل متعدد از جمله

اجزاء اکوسیستم  ،تاًثیرات تخریاب گذشاته و تااًثیرات جااری روی آن اسات

انگیزه ایجاد مالکیت در اراضی ملای باه وسایله ی کشااورزان و روساتاییان و

( .)04بنابراین در این تحقیق رابطه بین تنوع گونه ای و عامل تخریب

انسانی4

تبدیل مراتع به اراضی کشاورزی ،به شدت تخریب شده و کشور ما را با بحرانی

(تبدیل مراتع به دیم زار) مؤثر بر آن به منظور پایش و ارزیابی شاخص هاای

جدی مواجه نموده است .تخریب پوشش گیااهی و از باین رفاتن اکوسیساتم

تنوع در یک دوره انتخاب و جهت ارایه ی راهکار بررسی شد.

های مرتعی و تبدیل آن ها به سیستم های تک محصولی کشااورزی کاه هام
اکنون سطح وسیعی از اراضی کشور را در بر گرفته است ،باعاث از باین رفاتن

روش بررسی

تنوع زیستی می گردد ،به طوری که بسیاری از گونه های گیاهی و جانوری باا

معرفی منطقه مورد مطالعه

ارزش از عرصه طبیعت محو شده ،یاا در حاال انقاراس هساتند .حفاع تناوع

دِهگُالن یکی از  01شهرستان استان کردساتان اسات کاه در  40کیلاومتری

زیستی در اکوسیستم های مرتعی و جنگلی هدف غایی مدیریت منابع طبیعی

شرق شهرستان سنندج در جاده سنندج به همدان قرار گرفته است .دهگاالن

است ( .)6تنوع زیستی موجود در اکوسیستم مرتع به طور مستقیم تحت تأثیر

بین  30درجه و 0دقیقه تا  30درجه و  39دقیقه عرس شمالی نسبت به خاط

ویژگی های رویشی و تنوع گونه های گیاهی آن قرار دارد که همواره متضامن

استوا و  47درجه و  7دقیقه تا  47درجه و  32دقیقه طول شارقی نسابت باه

پایداری این اکوسیستم در مقابل عوامل متغیر محیطی و زیستی است ( .)3بی

نصف النهار گرینویچ واقع شده است .متوسط دمای حداقل و حاداکرر 00/22

شک از دست دادن هر یک از گونه های گیاهی یا جاانوری ،خساارت جباران

درجه سانتی گراد و متوسط بارندگی  337میلی متر در بازه زمانی  60سااله (

ناپذیری برای تمام جهانیان در پی خواهد داشت .از این رو ،حفاظت و حمایت

 )0321 -0396می باشد .اقلیم محدوده طرح بر اساس روش دیاگرام اقلیمای

از تمامی گونه های موجود می تواند مانعی در راه وقوع خسارات جبران ناپذیر

آمبرژه 0در ناحیه نیمه خشک و سرد واقع می گردد .قدیمی ترین واحد سنگی

باشد ( .)4نرخ رو به فزونی انقراس گونه ها و پیمان نامه تنوع زیساتی 0بارای

شناخته شده در این محدوده مربوط به تریاس و ژوراسیک می باشد .روساتای

مطالعات و تحقیقات مربوط به تنوع گونه ای ،افق جدیدی را پایش روی قارار

هلیز آباد (محل مطالعه موردی) در بخش مرکزی از توابع شهرستان دهگالن و

داده است و جامعه ی علمی هم زمان نیاز های جدیدی را به منظاور کشاف و

در فاصااله  34کیلااومتری غاارب آن قاارار دارد .ایاان روسااتا در طااول شاارقی

کمی کردن تنوع زیستی پیش روی پاژوهش گاران قارار داده اسات ( 0و .)2

” 47°01‘04/90و عرس شمالی ” 30°09‘39/9واقع شده است .نقطاه بااالی

تنوع گونه ای به عنوان یکی از مهم ترین پارامتر های نشاان دهناده تغییارات

شیب قطعه اراضی تبادیل شاده باه دیام زار دارای مختصاات  UTMشاامل

در اکوسیستم ها است ( .)7هر قدر تنوع گونه ای بیشتر باشد ،مرتع پایدارتر و

(0697883 , Y=3913763

 )X=38sو نقطااه پااایین شاایب دارای

از نظر تنوع غذایی دارای ارزش بیشتری است ( .)6ایلون و همکااران ()0312

مختصات ( )X=38s 0697816 , Y=3913773و ارتفااع از ساطح دریاا

تغییر کاربری مرتعی به زراعت بر روی ترکیب و تنوع گیاهی را بررسی کردند.

 6171متر می باشد (شکل .)0

آن ها دریافتند تنوع و غنای گونه ای در اراضای زراعای کااهش معنای داری
داشته است ( .)1تنوع گونه ای از دو مؤلفه تشکیل شده است که اولی مرباوط
به تعداد گونه هاست و به آن غنای گونه ای 6اطالق می گردد .دوماین مؤلفاه
ی تنوع ،یکنواختی 3است که به توزیع افراد گونه ها مربوط می شود ( .)9تنوع
گیاهی به طور وسیع در مطالعات پوشش گیاهی و ارزیابی زیست محیطای باه
عنوان یکی از شاخص های مهم و سریع در تعیین وضاعیت اکوسیساتم ماورد
اسااتفاده قاارار ماای گیاارد ( 01و Ricketts .)00و  )6113( Imhoffدر
تحقیقی دریافتند که کشاورزی به صورت مستقیم یاا غیار مساتقیم از طریاق
تخریب چرخه های غذایی ،ایجاد آلودگی های شیمیایی و تغییار وضاعیت آب
می تواند بار تناوع تاأثیر گاذار باشاد ( .)06در تحقیقای دیگار  Bastanaو
همکاران ( )0919نتیجه گرفتند که تأثیر چندین نوع تخریب بر تناوع باعاث
می شود تا افراد نتایج متناقضی از مسأله ی ارتباط تخریب با تناوع باه دسات
آورند ،به طوری که پزوهش گر به سختی می تواند مقادیر کلای تخریاب را در

1- Convention on Biological Diversity
2- Species richness
3- Evenness=Equitability

4- Anthropogenic
5- Emberge
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رحمانی و همکاران

علوم و تکنولوژی محيط زيست ،ويژه نامه 4934

شکل  -4عکس موقعيت منطقه مورد مطالعه در شهرستان ،استان کردستان و ايران
Figure 1- The picture of studied region location in Town, Kurdistan Province and Country

مبنای انتخاب مراتع برای اجرای تحقیق ،منطقه کلید و منطقه بحرانی تعیاین

بارای اناادازه گیااری یکناواختی گونااه ای از شاااخص هاای کماای یکنااواختی

شد .منطقه بحرانی عبارت است از قسمت هایی از یک مرتع که پوشش گیاهی

سیمپسون0

و خاک آن به شدت تخریب شده باشد .مقایسه ی پوشش گیاهی مناطق کلید

گونه ای از شاخص های جک

و بحرانی از نظر تولید و وضعیت مراتع ،محور دستیابی به نتایج مدیریت قبل و

شاخص های تئوری اطالعات ،شانن-

بعد از انجام عملیات اصالحی است ( .)6با توجه به ارتفاع  6171متر از ساطح

غالبیت ،مکینتاش 9و سیمپسون 01انتخاب شدند ( .)4با اساتفاده از نساخه 2

دریا و شرایط اکولوژیکی منطقه مورد مطالعه ،در دو مرحله اواخار اردیبهشات

نرم افزار تخصصای  Ecological Methodologyشااخص هاای ماذکور

ماه و اواسط خرداد ماه  0393نمونه گیری ها انجام شد ،زیارا در ایان مقااطع

اندازه گیری شدند ( .)60آنالیز واریانس به وسیله آزماون آمااری  T-Testدر

زمانی گیاهان در مرحله کامل گل دهی هستند .برای انادازه گیاری اطالعاات

نسخه  02نرم افزار  Minitabصورت پذیرفت.

،

کامارگو،6

اسمیت -

ویلسون3

نایف0

و جزء

و اصالح شده
نادر2

واینر7

و

نای4

و بارای غناای

و برای تنوع گوناه ای ازگاروه

بریلویین1

و ازگروه شاخص های

پوشش گیاهی ،طرح نمونه گیری تصادفی  -سیستماتیک انتخااب شاد ،زیارا
طرح نمونه گیاری تصاادفی -سیساتماتیک در برگیرناده ی مزایاای دو روش

يافته ها

تصادفی و سیساتماتیک مای باشاد .مزیات روش تصاادفی ایان اسات کاه از

از تعداد  31کوادرات  0متر مربعی ( 31متار مرباع) ،تعاداد  37گوناه گیااهی

نظرآماری قابل اعتماد است و نیز تعیین محل پالت ها به روش تصادفی جهت

متعلق به  00تیره جمع آوری و شناسایی گردید که تعداد  7گوناه در هار دو

نیل به برآورد نا اریب واریانس ،ضروری است و مزیت روش سیساتماتیک ایان

عرصه مشترک بودند (جدول  .)0در اراضی تبدیل شده به دیام زار تعاداد 09

است که به آسانی در صحرا قابل اجرا می باشد ( .)6با استفاده از روش ساطح

گونه حضور نداشتند و در عوس تعاداد  00گوناه ظااهر شادند کاه در مراتاع

حداقل ،حداقل سطح قاب نمونه  0مترمربع به دست آمد ( .)00در این رابطاه

طبیعی هم جوار یافت نشدند .تیره هاای  Asteraceaeو  Poaceaeاز نظار

با توجه به سیمای ظ اهری و ساختار رویشی مرتع که غیر مشاجر مای باشاد،

حضور تعداد گونه ،از مهم ترین تیره های گیاهی تشکیل دهناده ی گیاهاان

مساحت  0متر مربع نیز توصیه شده اسات ( .)02هار  60متار فاصاله  0قااب

مراتع مطالعه شده محسوب می شوند.

نمونه ،با توجه به ساختار واحد رویشی و میزان یکنواختی آن و بر اساس نظار
محقق تعیین گردید ( .)07لذا تعداد  3ترانسکت هر کدام به طول  011متار و
به فاصله  01متر از یک دیگر (با توجه به محدودیت ابعاد قطعات تبدیل شاده
به دیم زار) در طول گرادیان محیطی شیب در هر دو عرصه با شرایط اقلیمای
یکسان ولی با مدیریت متفاوت مستقر و برروی هر ترانسکت تعداد  0کاوادرات
در نظر گرفته شد .در هر کوادرات ،فهرست گونه های موجود به همراه فراوانی
نسبی هر گونه یادداشت گردید .شناساایی گوناه هاای گیااهی باا اساتفاده از
فلورهای ایرانیکا ( ،)01فلور ایران ( )09و فلور رنگی ایران ( ،)61انجام گرفات.

1- Simpson's measure of evenness
2- Camargo's index of evenness
3- Smith and wilson's index of evenness
4- Modified Nee index of evenness
5 - Jackknife estimate
6 - Rarefaction Method
7 - Shannon-Wiener Index
8 - Brillouin Index
9 - McIntosh Index
10 - Simpson Index
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–  نشان دهنده حضور گونه و+ فهرست گياهان مشاهده شده درکوادرات های مراتع طبيعی و اراضی تبديل شده به ديم زار (عالمت-4 جدول
)نشان دهنده عدم حضور گونه در کوادرات است
Table 1- The list of herbs observed at natural rangelands and converted lands into dryland (Symbol + shows species presence and shows non attendance of species at quadrat).

گونه های گياهی

نام مخفف

ديم زار

مرتع طبيعی

Bu.cy
Er.bi
Er.th
Tu.la

+
+

+
+
-

Anthemis haussknechtii Boiss. & Reut.

Ac.wi
An.ha

+

+
+

Carthamus oxyacantha M. B.
Centaurea virgata Lam. subsp. squarrosa (Willd.) Gugller
Cousinia sp.
Crepis pulchra L.
Gundelia tournefortii L.
Picnomon acarna (L.) Cass
Scariola orientalis (Boiss.) Sojak
Tragopogon buphthalmoides (Dc.) Boiss.
Xeranthemum squarrosum Boiss.

Ca.ox
Ce.vi
Co.sp
Cr.pu
Gu.to
Pi.ac
Sc.or
Tr.bu
Xe.sq

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

Boraginaceae
Anchusa italica Retz.

An.it

-

+

Brassicaceae
Alyssum linifolium Steph. ex Willd.

Al.li

+

-

Caryophyllaceae
Vaccaria grandiflora (Fisch. ex DC.) Jaub. & Spach

Va.gr

+

-

Cistaceae
Helianthemum ledifolium (L.) Miller

He.le

-

+

Compositae
Filago arvensis L.

Fi.ar

-

+

Convolvulaceae
Convolvulus arvensis L.
Convolvulus commutatus Boiss.

Co.ar
Co.co

+
-

+

Euphorbiaceae
Euphorbia macroclada Boiss.
Euphorbia cheiradenia Boiss. & Hoh.

Eu.ma
Eu.ch

-

+
+

Guttiferae
Hypericum scabrum L.

Hy.sc

-

+

Lamiaceae
Phlomis lanceolata Boiss. & Hohen.
Phlomis Olivieri Benth.
Stachys lavandulifolia Vahl.
Ziziphora capitata L.

Ph.la
Ph.ol
St.la
Zi.ca

-

+
+
+
+

Papilionaceae
Astragalus persicus (DC.) Ficher & Mey.

As.pe

-

+

Ae.tr

-

+

Apiaceae
Bunium cylindricum (Boiss. & Hohen.) Drude
Eryngium billardieri F. Delaroche
Eryngium thyrsoideum Boiss.
Turgenia latifolia (L.) Hoffm.
Asteraceae
Achillea wilhelmsii C. Koch

Poaceae
Aegilops triunualis L.
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+
+
-

+
+
+
+

Br.te
Er.pe
He.pi
Tr.ae

Bromus tectorum L.
Eremopoa persica (Trin.) Roshev. var. persica
Heteranthelium piliferum (Banks & Soland.) Hochst
Triticum aestivum L.

-

+

An.ma

Primulaceae
Androsace maxima L.

-

+

Ga.ap

Rubiaceae
Galium aparine L.

مقایسه نسبت تعداد افراد هر گونه در دو عرصه نشاان مای دهاد کاه اراضای

دهند ،اما در هار دو عرصاه تعادادی از گوناه هاا کاه دارای فراوانای کمتاری

تبدیل شده به دیم زار از الگوی فراوانی مشابه با مراتع طبیعی تبعیت می کند.

هستند ،درصد های یکسانی از جمعیت را به خود اختصاا

داده اناد .تعاداد

یعنی هر دو عرصه دارای تعداد اندکی گونه های غالاب و تعاداد زیاادی گوناه

کل افراد گونه ها در کوادرات های مراتع طبیعی برابار باا  2419و در اراضای

های معمول و غیر غالب هستند .هم چنین گونه های موجود در دو عرصه باه

تبدیل شده به دیم زار برابر با  3442فرد گیاهی می باشند (شکلهای 6و.) 3

یک نسبت فراوان نیستند و درصد های متفاوتی از جمعیات را تشاکیل مای-
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شکل  - 3نمودار فراوانی گونه های گياهی کوادرات های نمونه برداری شده مراتع طبيعی (به علت پايين بودن تعداد افراد گونه های غير غالب ،وفور
نسبی گونه های غير غالب در نمودار مشاهده نمی شود)
Figure 2- The frequency chart of the sampling herbal species of quadrats at natural rangelands (because of low number of non
dominant species are not seen non dominant species abundance on chart).
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شکل  - 9نمودار فراوانی گونه های گياهی کوادرات های نمونه برداری شده اراضی تبديل شده به ديم زار
Figure 3- The frequency chart of the sampling herbal species of quadrats at converted lands into drylands

در هر دو عرصه ،نحوه پراکنش تعداد گونه های مشاهده شده در کوادرات هاا،

نمونه برداری شده مراتع طبیعی ،تعداد گوناه بیشاتری مشااهده شاده اسات

از الگوی پراکنش مشابهی پیروی می کنند ،با این تفاوت که در کوادرات هاای

(شکل .)4
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شکل  -1نمودار الگوی پراکنش تعداد گونه های موجود در کوادرات های نمونه برداری شده
Figure 4- The transmittancy pattern chart of existent species at sampling quadrats

نتايج شاخص های يکنواختی گونه ای
یکنواختی گونه ای در دو عرصه کلید و بحرانای باا اساتفاده از شااخص هاای

تمامی شاخص ها ،یکنواختی گونه ای اراضی تبدیل شده به دیم زار بیشاتر از

سیمپسون ،کامارگو ،اسمیت  -ویلسون و اصالح شده نی محاسابه گردیاد کاه

مراتع طبیعی می باشد.

نتایج آن در جدول  6ارایه شده است .همان طور کاه مشااهده مای شاود ،در

جدول  - 3نتايج شاخص های يکنواختی گونه ای در مراتع طبيعی و اراضی تبديل شده به ديم زار
Table 2- The results of species evenness indecies at natural rangelands and converted lands into drylands

شاخص های يکنواختی گونه ای
عرصه مورد مطالعه

سيمپسون

کامارگو

اسميت  -ويلسون

اصالح شده نی

مراتع طبیعی

1/172

1/197

1/061

1/170

اراضی تبدیل شده به دیم زار

1/016

1/00

1/03

1/171

نتايج شاخص های غنای گونه ای
غنای گونه ای در دو عرصه کلید و بحرانی با اساتفاده از شااخص هاای جاک

همان طور که مشاهده می شاود ،در هار دو شااخص ،غناای گوناه ای مراتاع

نایف و جزء نادر محاسبه گردید که نتایج آن در جادول  3ارایاه شاده اسات.

طبیعی بیشتر از اراضی تبدیل شده به دیم زار می باشد.

جدول  -9نتايج شاخص های غنای گونه ای در مراتع طبيعی و اراضی تبديل شده به ديم زار
Table 3- the results of species richness indecies at natural rangelands and converted lands into drylands

عرصه مورد مطالعه

شاخص های غنای گونه ای
جک نايف

جزء نادر

مراتع طبیعی

34/4

62

اراضی تبدیل شده به دیم زار

60/0

01
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نتايج شاخص های تنوع گونه ای
تنااوع گونااه ای در دو عرصااه کلیااد و بحراناای بااا اسااتفاده از شاااخص هااای

ها ،تنوع گونه ای مراتع طبیعی بیشتر از اراضی تبدیل شاده باه دیام زار مای

سیمپسون ،بریلویین ،مکینتاش و شانن -واینر محاسبه گردید که نتایج آن در

باشد.

جدول  4ارایه شده است .همان طور که مشاهده می شود ،در تمامی شااخص
جدول  -1نتايج شاخص های تنوع گونه ای در مراتع طبيعی و اراضی تبديل شده به ديم زار
Table 4- the results of species diversity indecies at natural rangelands and converted lands into dryland

عرصه مورد مطالعه

شاخص های تنوع گونه ای
شانن  -واينر

بريلويين

مکينتاش

سيمپسون

مراتع طبیعی

0/010

0/071

1/69

1/493

اراضی تبدیل شده به دیم زار

0/076

0/002

1/67

1/407

تجزيه و تحليل آماری
نتایج این آزمون در سطح  0درصد در جداول  0الی  7آمده است .این آزماون

لحاظ آماری با استفاده از تمامی شاخص ها را به اثبات رساند.

عدم معنی دار بودن اختالف نتایج میزان یکنواختی ،غنا و تناوع گوناه ای باه
جدول  -4مقايسه آماری مقادير يکنواختی گونه ای دو عرصه مورد بررسی بر اساس شاخص های مختلف
Table 5- The statistical comparison of species evenness amounts at two surveid arena based on different indecies

شاخص ها

ميانگين

انحراف معيار

اشتباه معيار از ميانگين

P-value

نتيجه آزمون

سیمپسون

1/119

1/101

1/103

1/606

ns

کامارگو

1/064

1/137

1/162

1/600

ns

اسمیت -ویلسون

1/069

1/110

1/110

1/666

ns

اصالح شده نی

1/172

1/116

1/116

1/604

ns

 =nsاختالف معنیدار نیست.
جدول  -4مقايسه آماری مقادير غنای گونه ای دو عرصه مورد بررسی بر اساس شاخص های مختلف
Table 6- The statistical comparison of species richness amounts at two surveid arena based on different indecies

شاخص ها

ميانگين

انحراف معيار

اشتباه معيار از ميانگين

P-value

نتيجه آزمون

جک نایف

69/90

2/69

4/40

1/001

ns

جزء نادر

66/11

0/22

4/11

1/031

ns

جدول  -4مقايسه آماری مقادير تنوع گونه ای دو عرصه مورد بررسی بر اساس شاخص های مختلف
Table 7- The statistical comparison of species diversity amounts at two surveid arena based on different indecies

شاخص ها

ميانگين

انحراف معيار

اشتباه معيار از ميانگين

P-value

نتيجه آزمون

شانن – واینر

0/077

1/112

1/114

1/914

ns

بریلویین

0/023

1/101

1/117

1/960

ns

مکینتاش

1/611

1/104

1/101

1/606

ns

سیمپسون

1/470

1/160

1/101

1/691

ns
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بحث و نتيجه گيری
فراوانی گونه های گی اهی کوادرات های نمونه برداری شده نشان می دهناد در

دیم زار ،غنای پایین تری را نشان می دهند ،زیرا عامال تغییرکااربری مرتعای،

دو عرصه تعداد اندکی گونه های غالب و تعاداد زیاادی گوناه هاای معماول و

باعث کاهش تعداد گونه های موجود شده است .یافته های این تحقیاق نتاایج

غیرغالب هستند ،به طوری که نحوه توزیع فراوانی افراد در بین گونه ها مشابه

مشابهی با تحقیق  Palmerو  )0997( Maurerداشاته اسات ،آن هاا باه

هستند ،با این تفاوت که نوع گونه غالب و گوناه هاای غیرغالاب تغییار کارده

منظور مطالعه نقش کشت و کاار بار تناوع ،باه طاور آزمایشای از محصاوالت

است .بوم شناسان معتقدند در جهان واقعی ،بیشتر جواماع گیااهی و جاانوری

یکساله به صورت تک کشتی و چند کشاتی اساتفاده کارده و مبناای نتیجاه

همین وضعیت را دارند و این که گونه ها تعداد مساوی از افراد را نشان دهناد،

گیری خود را علف های هرز انتخاب کردند .این پژوهش گران نتیجاه گرفتناد

در جوامع فرضی دیده می شوند .با توجه به این که عرصه های ماورد بررسای

که غنای گونه ای علف های هرز به طاور معنای داری در محایط هاای چناد

توسط تعداد اندکی گونه ،غالاب شاده اسات ،بناابراین از نظار باوم شاناختی،

کشتی باالتر است و از عبارت «تنوع باعث ایجااد تناوع مای شاود» ،حمایات

همانند یک جامعه تک گونه ای 0است ( Hooper .)4و )0997( Vitousek

کردند ( .) 63مقایسه گونه های نمونه برداری شده در دو عرصه نشان می دهد

معتقدند که تغییر در ترکیب گونه ای گیاهان (به عناوان مراال ،غالبیات یاک

برخی از گونه های گیاهی در اراضی تبدیل شده به دیم زار ناپدیاد شاده اناد

گونه یا گروه گیاهی خا ) ممکن اسات اثارات زیاادی بار فرایناد هاای باوم

(جدول  )1و در عوس گونه های دیگری ظهور پیادا کارده اناد کاه در مراتاع

سازگان ایجاد کرده و باعث کاهش مواد غذایی خاک گردد (.)66

طبیعی هم جوار وجود ندارند (جدول  .)9این وضعیت بیانگر این موضوع است

شاخص های اندازه گیری یکنواختی گونه ای برای اراضی تبدیل شده به دیام

که منطقه تحت فشار و تخریب قرار گرفته است و گونه هاای ناپدیاد شاده باا

زار ،یکنواختی باالتری را نشان می دهند که مای تاوان علات آن را جاایگزین

شرایط ایجاد شده در اثر تخریب زیستگاه سازگاری ندارند .باه عباارت دیگار،

شدن گونه های گندمی یکساله ی فرصت طلب دانست .گوناه هاای مزباور در

دلیل ناپدید شدن گونه ها ممکن است به این علت باشد که شارایط ادافیکای

اثر کاهش انبوهی سایرگونه های گیاهی ،افزایش فراوانی نسبی داشته اناد کاه

ایجاد شده برای این گونه ها مناسب نمی باشد (.)1

علت این افزایش ،حفع رطوبت در الیاه هاای ساطحی خااک در اثار کااهش
جذب رطوبت توسط سایرگونه های گیاهی بوده است .به عباارت دیگار گوناه
های گندمی با جذب رطوبت سطحی خاک به سرعت توساعه فراوانای نسابی
(نسبت تعداد افراد هر گونه) داشته اند و غالباً جزء علف های هرز محسوب می
شوند ( .)4شاخصهای اندازه گیری غنای گونه ای برای اراضی تبدیل شده باه

1- Single-species

113

رحمانی و همکاران

علوم و تکنولوژی محيط زيست ،ويژه نامه 4934
جدول  -4گونه های گياهی که در اراضی تبديل شده به ديم زار ناپديد شده اند
Table 8- The herbal species that have disappeared at converted lands into dryland

گونه های گياهی
Hypericum scabrum
Phlomis lanceolata
Phlomis olivieri
Stachys lavandulifolia

Crepis pulchra
Eryngium billardieri
Eryngium thyrsoideum
Euphorbia cheiradenia

Achillea wilhelmsii
Aegilops triunualis
Anchusa italica
Astragalus persicus

Ziziphora capitata

Euphorbia macroclada

Centaurea virgata

Filago arvensis

Convolvulus commutatus

Helianthemum ledifolium

Cousinia sp.

جدول  -3گونه های گياهی که در اراضی تبديل شده به ديم زار ظهور پيدا کرده اند و در مراتع طبيعی هم جوار وجود ندارند
Table 9- The herbal species that have appeared at converted lands into dryland and not exist at adjacent natural rangelands

گونه های گياهی
Convolvulus arvensis
Eremopoa persica
Galium aparine

Alyssum linifolium
Androsace maxima
Bunium cylindricum

Triticum aestivum
Turgenia latifolia
Vaccaria grandiflora

Tragopogon buphthalmoides

Carthamus oxyacantha

 Castellanosو همکاران ( )6110ظهور یا ناپدید شدن گونه ها را در ارتباط

شده به دیم زار با علف های هرز مبارزه نشده بود و در نهایت اساتفاده از باذر

با خصوصیات زیستی گونه ها ،قابلیت دسترسی به منابع غذایی و اختالف بین

خود مصرفی (مقدار محصولی که زارع پس از برداشت به عنوان بذر نگهاداری

گونه ها از نظر آشیان های اکولوژیاک دانساتند ( Paywell .)64و همکااران

کند) حاوی بذور سایر گیاهان جهت کاشت در عرصه هاای مرتعای ،از دالیال

( ) 0997ناپدید شدن گونه ها را به این موضوع مرتبط مای دانناد کاه امکاان

دیگر عدم معنی دار بودن کاهش تناوع گوناه ای باه لحااظ آمااری از مراتاع

دارد بذر برخی از گونه های مرتعی در اثر شخم به سطح خااک آورده شاده و

طبیعی به اراضی تبدیل شده به دیم زار می باشند.

در اثر جوانه زنی از بین بروند ،ولی گونه های فرصت طلب یا مزرعاه رسات باا

درخاتمه توصیه می گردد با بهره گیری از رهیافت مشارکتی

پراکنش بذر به وسیله باد سازگاری دارند و می توانناد شارایط ماوقتی ایجااد

های مدارس صحرایی (مدرسه در مزرعه)  6کاه حضاور و مشاارکت فراگیاران

شده در خاک در اثر عملیات کشاورزی را اشغال نمایند ( .)60هم چنین بارای

(روستاییان) رکن اصلی اجرای آن است وکارشناسان و محققان ذیاربط ،نقاش

بسیاری از گونه های شناخته شده به عنوان مزرعه رسات ،مکانیسام تشاکیل

تسهیل گری در اجرای کارگاه های مذکور را بر عهده دارند ،باه طاور دوره ای

بانک بذر پایا یا با دوام طوالنی نیز گزارش شده است (62و 67و .)61

مرالً هر  6هفته یک بار در صحرا برگزار گردد .در ایان صاورت ،ماردم پیاماد

تارویج،0

بانی3

کارگااه

مای نمایناد و

شاخص های کمی اندازه گیری تنوع گونه ای در این تحقیق نشان مای دهناد

های ناگوار تغییر کاربری اراضی مرتعی به دیم زار را دیده

که تنوع گونه ای از مراتع طبیعی به اراضی تبادیل شاده باه دیام زار کااهش

در ادامه با مشارکت خودشان ،اقدام به اصالح و احیاء مراتع تخریاب شاده بار

داشته است و این فرضیه تأیید می شود که تبدیل مراتع به دیم زار روی تنوع

اساس توصیه های مراکز محلی تحقیقات مراتع نمود.

و غنای گونه ای تأثیرگذار است .بسیاری از مطالعات مشابه نیز مؤید این یافته
ها هساتند ( 1و  69و  31و  30و  ،)36اماا در ایان مطالعاه آزماون T-Test
معنی دار بودن این میزان از کاهش را از نظر آماری به اثبات نرساند.
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این عدم معنی دار بودن آماری را می توان به موضوعات مختلفای نسابت داد:
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می شوند .مراتع کم تراکم از توان تولیدی علوفه قابل برداشت به میزان کمتار

شماره .17

از  601کیلوگرم در هکتار برخاوردار مای باشاند )6 .زراعات در عرصاه هاای
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