مجله علمیپژوهشی مهندسی اکوسیستم بیابان
سال پنجم ،شماره یازدهم ،تابستان  ،5931صفحه 3ـ20

تغییرات تنوع گونهای و گروههای کارکردی در ارتباط با چرای دام در مراتع
استپی ندوشن یزد
پرویز غالمی* ،1الهام فخیمی ابرقویی

تاریخ دریافت5931/2/6 :

2

تاریخ پذیرش5931/1/29 :

چرای دام یکی از عوامل مهم تأثیرگذار بر ساختار و پویایی اکوسیستمهای مرتعی محسوب میشود .به همین دلیل ،بررسی
تأثیر چرا بر پوشش گیاهی الزم و ضروری است .در این پژوهش ،از گروههای کارکردی پوشش گیاهی و مؤلفههای تنوع و
غنای گونهای بهمنظور پاسخ به چرای دام در شدتهای مختلف چرایی استفاده شد .مطالعه در مراتع استپی ندوشن در استان
یزد و بهصورت ثبت درصد تاجپوشش گونههای گیاهی در سه شدت چرایی (سنگین ،متوسط و سبک) صورت گرفت .نتایج
این تحقیق نشان داد تیرههای کاسنی و پروانهآساها ،اثر معنیداری به شدت چرای دام نشان داده ،ولی در مقابل تیرۀ گندمیان
پاسخ معنیداری به شدت چری دام نشان ندادند .عالوه بر این ،برخی گروههای کارکردی نظیر یکسالهها ،ژئوفیتها،
کاموفیتها ،بوتهایها و پهنبرگان علفی بهطور معنیداری از چرای سبک به چرای سنگین کاهش پیدا کردند ،درحالیکه
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چکیده

درصد تاجپوشش چندسالهها ،تروفیتها و همیکریپتوفیتها افزایش نشان دادند .نتایج دیگر این تحقیق نشان داد از سمت
چرای سبک به چرای سنگین شاهد کاهش گیاهان کمشونده و افزایش گیاهان زیادشونده هستیم .همچنین مؤلفههای تنوع و
کارکردی پوشش گیاهی تا حدود زیادی تحت تأثیر چرای دام قرار گرفته و در راستای گرادیان چرایی تغییر میکنند ،بنابراین
از صفاتی که بیشترین تغییر را در شدتهای مختلف چرای دام در منطقۀ مورد مطالعه داشتهاند ،میتوان بهعنوان شاخصی برای
مدیریت مناسبتر مراتع مناطق خشک استفاده کرد.
کلمات کلیدی :گروههای گیاهی ،غنای گونهای ،چرای سنگین ،ندوشن ،یزد.

 .1باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،واحد کازرون ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کازرون ،ایرانEmail: Gholami.Parviz@gmail.com /

 .2دانش آموخته علوم مرتع ،گروه مرتعداری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران
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غنای گونهای پاسخ معنیداری نسبت به چرای دام نشان ندادند .در نهایت ،نتایج این پژوهش نشان داده است که گروههای
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شدتهای مختلف چرای دام نسطبت بطه شطاخصهطای دیگطر

مقدمه
یکی از دالیل اصلی تخریب مراتع ،چرای غیریکنواخت دام در
سطططم مراتططع اسططت (مصططداقی .)2001 ،فاصططله از منططابع آب،
توپوگرافی ،پوشش گیاهی متنوع ،عدم تناسب نوع دام با مرتطع،
آفططات و آبوهططوا از مططواردی اسططت کططه باعططت اسططتفاده
غیریکنواخت در مرتع میشوند (هولچک 1و همکاران.)1991 ،
در مراتع روستاها ،آبشخورها و آغلهطا بطهعنطوان کطانونهطای
بحران شناخته میشوند که چرای دام در اططرا

آنهطا شطدید

بوده و با فاصطله گطرفتن از آنهطا ،چطرای دام کمتطر مطیشطود
(بدریپور .)1991 ،به تغییراتی که در پوشش گیاهی بطا فاصطله
از نقاط بحرانی رخ میدهد ،گرادیطان چطرا 2گفتطه مطیشطود و
بیتردید نوع و تعداد محطلهطای شطرب آب در مراتطع ،بطرای
کنترل جابهجا یی ،پراکنطدگی و تمرکطز حیوانطات چراکننططده،
اهمیت فراوانی دارد (باسطتین 3و همکطاران .)1993 ،زمطانیکطه
ارتفاع ،فاکتورهای مربطوط بطه خطا و ...بطرای توزیطع دام در
مرتع محدودیتی ایجاد نکننطد ،در نهایطت فاصطله از آبشطخوار،
میزان استفاده از علوفۀ مرتطع را محططدود مطیکنطد (مصطداقی،
 .)2000با فاصله از آبشخورها که از آنها بهعنوان نقاط بحرانی
یاد میشود ،تخریب پوشش گیاهی و خطا کطاهش مطییابنطد
(خلیفهزاده .)2001 ،بدیهی است بیشترین فشار چرا و بطه تبطع
آن ،بیشترین تخریب مرتع در نقاط نزدیطک نقطاط کطانونی رخ
میدهد و نقاط دورتر از کانون بطهدلیطل برخطوداری از چطرای
کمتر دچار تخریب کمتری خواهد داشت (آجرلو.)2002 ،
تغییرات ترکیب گیاهی در راستای گرادیان چرایی با توجطه
به شرایط هر منطقه ،متفاوت است (ویلسون و تطیلمن)2002 ،4
و این شاخص یکی از مهمترین عوامل تغییر پوشش گیاهی در
بر ترکیب پوشش گیاهی ،درنظرگطرفتن شاخططصهطایی ماننطد
گروه های کارکردی پوشش گیاهی مراتع نیز بسیار مهطم اسطت
چون ممکن است حساسیت ایطن شطاخصهطا در واکطنش بطه
1. Holecheck
2. grazing gradient
3. Bastin
4. Wilson & Tilman
5. Huston

و فیزیولوژیکی مشتر داشته و نقش مشطابهی در اکوسیططستم
دارند ،مد نظر است که در بعضطی از منطابع بطهعنطوان صطفات
کارکردی از آنها یاد میشود (پاروئلو1992 ،2؛ غالمطی2011 ،؛
غالمی و همکطاران )2013 ،و امطروزه بخشطی از مطالعطات در
بررسی اثرات چرای دام به نقش خصوصیات کارکردی پوشش
گیططاهی پرداختططهانططد (الوورل 9و همکططاران1991 ،؛ وان ط  1و
همکاران.)2012 ،
مطالعات نشان میدهد که افزایش چرا در شدتهای مختلف
چرایی ،سبب کاهش گیاهان خطو خطورا و افطزایش گیاهطان
خاردار ،سمی و بالشتکی میشود (بطدریپطور1991 ،؛ کهنطدل و
همکططاران2009 ،؛ حسططینزاده و همکططاران2001 ،؛ فخیمططی و
9

10

همکاران2009 ،؛ روثون  2009 ،؛ هوشینو و همکاران.)2009 ،
همچنین مصداقی ( ،)2000شکری و همکاران ( ، )2001پویطو

11

و همکاران ( )2002و نظطری و همکطاران ( )2012در تحقیقطات
خود به این نتیجه رسیدند که چرای سنگین باعت افزایش گیاهان
یکساله نسبت به گیاهان چندساله و افزایش تروفیتها نسبت به
همیکریپتوفیتها میشود.

تنوع زیستی از مفاهیم ارزشمند در بومشناسطی و مطدیریت
پوشش گیاهی است (مصداقی .)2001 ،حفظ تنوع گیاهی یکی
از اهدا

مدیریت بوم سازگان است (یوگوان  12و همکطاران،

 .)2001از طریق مطالعه تنوع گیاهی مطیتطوان پویطایی جامعطۀ
گیاهی را بررسی کرد .بطا انطدازهگیطری تنطوع مطیتطوان توزیطع
گطونهها در محیط را بررسی و با تأکید بر پویایی بطومسطازگان،
13

توصیههای مدیریتی مناسب ارائه کرد (وانطدرمال  .)1911 ،در
زمینۀ اثرات چرا روی تنوع و غنای گونهای مطالعطات فراوانطی
انجام شده است .بررسیها نشان میدهد کطه چطرای سطبک تطا
متوسط باعت افزایش تنوع و غنای گونهای و بطرعک

چطرای

6. Paruelo
7. Lavorel
8. Wang
9. Ruthven
10. Hoshino
11. Pueyo
12. Yuguang
13. Van der Maarel
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هر منطقهاند (هوستون .)1999 ،1عالوه بر بررسی اثر چرای دام

واقع مجموعهای از گونهها که برخی خصوصیات مرفولوژیکی
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سایر فاکتورهای مؤثر در پطراکنش چطرای دام ازجملطه شطیب،

پوشش گیاهی متفاوت باشد .در بررسی صطفات کطارکردی ،در

99

تغییرات تنوع گونهای و گروههای کارکردی در ارتباط با...
1

با توجه به تغییرات پوشش گیاهی با فاصله از آبشخور سه منطقه

و همکططاران2004 ،؛ ژائططو 2و همکططاران2009 ،؛ یاینشططیت 3و

با شدتهای مختلف چطرای دام ،بطه رو

طبقطهبنطدی (ژائطو و

همکاران2009 ،؛ آنگاسطا و اوبطا2010 ،4؛ غالمطی و همکطاران،

همکاران )2009 ،تفکیک و مشخص شدند ،بهطوریکه منطقه بطا

2013؛ عرفانزاده و همکاران .)2011 ،پطارهای از تحقیقطات بطه

چرای سنگین در فاصلۀ  200-0متری ،منطقه بطا چطرای متوسطط

خصوص در مناطق خشک حاکی از عدم تطأثیر چطرای دام بطر

در فاصلۀ  100-200متری و منطقه بطا چطرای سطبک در فاصطلۀ

شططاخصهططای تنططوع ،غنططا و ترکیططب گونططهای اسططت (پویططو و

 1200-100متری از آبشخور قرار داشتند .شایان ذکطر اسطت کطه

سنگین باعت کاهش تنوع و غنای گونهای میشطوند (هطیکمن

نمونهگیری در اططرا

همکاران)2002 ،

هطر آبشطخور در واحطدهای توپطوگرافی

شاخصهطای کمطی و کیفطی پوشطش گیطاهی در شطدتهطای

بودند ولی تنها در چرای دام متفاوت بودند ،صطورت گرفطت .در

مختلططف چططرای دام ضططروری اسططت تططا در صططورت هرگونططه

اطرا

هر آبشخور و در شطدتهطای مختلطف چرایطی (چطرای

تغییرات پ رونده در وضعیت پوشش گیاهی و خا  ،نسطبت

سبک ،چرای متوسط و چرای سنگین) برای نمونهگیری پوشطش

به اصالح شیوههای مدیریتی در مرتع مبادرت کرد .در پژوهش

گیاهی ،از رو

طبقهبندی تصادفی استفاده شد .تعداد  32پطالت

حاضر ،ارزیابی صفات کارکردی نظیر ،تیرههای گیطاهی ،ططول

دو مترمربعی در واحدهای چرایی اطرا هر آبشطخور مسطتقر و

عمر گیاهان ،فرم رویشی گیاهان ،فرم زیستی گیاهطان ،حسطا

در نهایت ،در کل منطقۀ مورد مطالعه از تعداد  101پطالت بطرای

یا مقاوم بودن گیاهان به چرای دام و همچنین مؤلفههطای تنطوع

نمونهبرداری پوشطش گیطاهی اسطتفاده و در هطر پطالت ،درصطد

گونهای پوشش گیاهی در شدتهای مختلف چرای دام ،بطرای

تاجپوشش هر گونه ثبت شد .ابعطاد پطالتهطا براسطا

الگطوی

برنامهریزی مناسب و بهطرهبطرداری اصطولی و پایطدار از مراتطع

پراکنش گونهها بهدست آمد و تعداد پالتهای مورد نیطاز بطرای

استپی منطقۀ صدرآباد ندوشن یزد ،مورد مطالعه قرار گرفت.

نمونهبرداری نیز با اسطتفاده از رو

میطانگین تجمعطی مشطخص

و النبططر  .)1994 ،1بططرای بررسططی اثططر

شططد (مولردامبططوی

مواد و روشها

شدتهای مختلطف چطرای دام بطر تغییطرات صطفات کطارکردی

منطقۀ مورد مطالعه

پوشش گیاهی ،از شاخصهایی مانند طول عمر ،فطرم رویشطی و

مراتع استپی منطقۀ صدرآباد ندوشن با موقعیت جغرافیطایی´12

فرم زیستی ،تیرههای گیاهی و واکنش گونههای گیاهی به چطرای

شطمالی و´ 13º 30تطا´ 13º 32ططول

دام (کمشونده و زیادشونده) و مؤلفههای تنوع گونطهای پوشطش

 31ºتا´ 31º 19عطر

شرقی در غرب استان یزد قرار گرفته اسطت .متوسطط بارنطدگی

گیاهی استفاده شد.

منطقۀ  124میلیمتر و طبق اقلیم نمای آمبرژه ،در اقلیم خشطک

تجزیه و تحلیل دادهها

قرار گرفته است .گونۀ غالب پوشش گیاهی منطقۀ مورد مطالعه
درمنۀ دشتی ( )Artemisia sieberiبود.

دادههای پوشش گیاهی بهواسطۀ عدم تبعیت از توزیطع نرمطال،
گونطططهای در راسططتای گرادیططان چططرای دام ،از شططاخصهططای

نمونهگیری از اواسط اردیبهشت تا اواخر خرداد که اکثطر گیاهطان
منطقه در مرحلۀ رشد رویشی بودنطد ،صطورت پطذیرفت .بطرای
انجام نمونهگیری در مراتع منطقه ،تعداد سه آبشخور تعیین شطد.
1. Hickman
2. Zhao
3. Yayneshet
4. Angassa & Oba

2

9

شاخص سیمپسون و شطانون ط وینطر  ،و بطرای مقایسطۀ غنطای
گونهای از شاخصهای مارگطالف 1و منهینیطک 9اسطتفاده شطد.
همچنین بطرای محاسطبۀ یکنطواختی گونطهای از شطاخص پیلطو
5. Muller-Dombois & Ellenberg
6. Simpson
7. Shannon
8. Margalef
9. Menhinick
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قبل از آنالیز تبدیل شطدند () .)Log(x +1بطرای بررسطی تنطوع

روش نمونهگیری
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ازاینرو با توجه به مسائل ذکرشده در فوق ،بررسی مکطرر

مشخص که از نظر شیب ،جهت ،ارتفاع و جهت شطیب همگطن
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استفاده شد .تغییرات گطروههطای کطارکردی پوشطش گیطاهی و

داشططتند (شططکل  1الططف و ب) .ولططی تیططرۀ گنططدمیان پاسططخ

مؤلفههای تنوع و غنای گونهای در شدتها مختلف چرایطی بطا

معنیداری نسطبت بطه اثطر چطرای دام نشطان ندادنطد (،F=2/92

یکطرفه مقایسه شدند و در صطورت

 .)P=0/09ازآنجاکه برخی از تیرههای گیاهی فقطط شطامل یطک

آزمون دانکطن بطرای مقایسطه میطانگینهطا

گونه بودند؛ بنابراین فقط پاسخ کارکردی گیاهان مربوط به سطه

اسطتفاده شطد .آنالیزهطای آمطاری در نطرمافطزار  Minitab. 18و

خانوادۀ کاسنی ،گندمیان و پروانهآساها که شامل چنطدین گونطه

استفاده از آنالیز واریان
معنیداری ،از رو

 SPSS. 21انجططام شططدند .بططرای تمططام دادههططای تبططدیلشططده
گروه های کارکردی میانگین برگردانده یا حقیقطی در شطکلهطا
گزار

شدهاند.

بودند ،مورد بررسی قرار گرفتند و از آنالیز بقیۀ تیرههطای دارای
یک گونه صر نظر شد.
نتایج مقایسۀ میانگینها نیز نشان داد که درصد تاجپوشطش
تیرههای گیاهی کاسنی و پروانهآساها در چرای سبک بیشطترین

نتایج

مقدار را به خطود اختصطاص داده اسطت و بطا افطزایش شطدت

 .5تیرههای گیاهی

درصد تاج پوشش متعلق به چرای سنگین است (شکل  1الطف

منطقۀ مورد مطالعه شامل  92گونه و  13تیرۀ گیاهی اسطت کطه

و ب) .درصد تاجپوشطش تیطرۀ کاسطنی در دو شطدت چرایطی

از این تعداد 11 ،گونه متعلق به  1تیرۀ گیاهی در سه منطقطه بطا

سبک و متوسط نیز با هم اخطتال

معنطیداری ندارنطد (شطکل

شدتهای مختلف چرایی مشاهده شدند .نتایج آنالیز واریطان

1الف) و درصد تاجپوشش تیرۀ پروانهآساها نیطز در دو شطدت

یکطرفه درخصطوص درصطد تطاجپوشطش صطفت کطارکردی

چرای متوسطط و سطنگین ،بطاهم اخطتال

تیرههای گیاهی نشان داد که درصد تاجپوشش تیرههای گیطاهی

(شکل  1ب).

معنطیداری ندارنطد

کاسططططططنی ( )P0/001 ،F=20/11و پروانططططططهآسططططططاها
( )P0/001 ،F=12/3پاسطخ معنیداری نسبت به اثر چرای دام

(الف)

(ب)
6

a

a

پوشش

میانگین درصد تاج

پوشش

b

2

1.5
1

b
0.5

b

0

0

شدت چرای دام

شکل ( :)5میانگین درصد تاج پوشش تیرههای کاسنی (الف) و پروانهآساها (ب) در شدتهای مختلف چرای دام در مراتع استپی
ندوشن یزد .اختالف معنیدار با حروفگذاری مشخص شده است.
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شدت چرای دام

میانگین درصد تاج

a

4

2
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الف .اثر چرای دام بر گروههای کارکردی

چرای دام از مقدار آن کاسته میشطود ،بطهططوریکطه کمتطرین
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تغییرات تنوع گونهای و گروههای کارکردی در ارتباط با...

شدتهای مختلف چرایی نشان دادند.

 .2فرم زیستی
صفت کارکردی فرم زیسطتی

نتایج مقایسۀ میانگین صطفات کطارکردی پوشطش گیطاهی

نشان میدهد که درصد تاجپوشش فرمهای زیسطتی تروفیطت

نشان دادند که ژئوفیتهطا و کاموفیطتهطا ،در چطرای سطبک

( ،)P0/001 ،F=11/91همیکریپتوفیت (،)P=0/001 ،F=9/19

بیشططترین سططهم را دارن طد ،درصططورتیکططه بیشططترین درصططد

ژئوفیطططططت ( ،)P0/001 ،F=13/94کاموفیطططططت (،F=31/39

تاج پوشش متعلق به تروفیتها و همیکریپتوفیتها در چرای

 )P0/001پاسطططخ معنطططیداری نسططبت بطططه چطططرای دام در

شدید است (شکل  2الف ،ب ،ج و د).

نتایج حاصل از تجزیۀ واریان

(ب)

(الف)

2

1

a

0.5
b
0.25

میانگین درصد تاج پوشش

a

میانگین درصد تاج پوشش

0.75

a

1.5

1
b

b
0.5

0

0

شدت چرای دام

(د)

(ج)
1

a

0.5
0.25
b

میانگین درصد تاج پوشش

a

a
9

b

6
3

c

0

میانگین درصد تاج پوشش

0.75

12

0

شدت چرای دام

شدت چرای دام

شکل ( :)2میانگین درصد تاجپوشش تروفیتها (الف) ،همیکریپتوفیتها (ب) ،ژئوفیتها (ج) و کاموفیتها (د) در شدتهای
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شدت چرای دام

مختلف چرای دام در مراتع استپی ندوشن یزد .اختالف معنیدار با حروف گذاری مشخص شده است.

بوتهایها در راستای گرادیان چرایی تفاوت معنیداری دارند،
صفت کارکردی فرم رویشی نشان میدهد که

بهطوریکه با افزایش شدت چرا از میزان درصد تطاجپوشطش

چرای دام در شدتهای مختلف اثطر معنطیداری بطر صطفات

آنها کاسته میشطود (شطکل  3الطف) و درصطد تطاجپوشطش

کططارکردی بوتططهایهططا ( )P0/001 ،F=12/99و پهططنبرگططان

پطهنبرگان علفی نیز در شدتهای مختلف چرایطی اخطتال

علفی ( )P=0/01 ،F=4/1داشته اسطت ،امطا در مقابطل علطف

معنیداری وجود دارد و بیشترین درصد تطاجپوشطش مربطوط

گنططدمیهططا ( )P=0/09 ،F=2/92نسططبت بططه اثططر چططرای دام،

به چرای سبک است و بطین چطرای متوسطط و سطنگنین نیطز

تجزیۀ واریان

پاسخی نشان ندادند.
مقایسۀ میانگین نشان داد کطه میطزان درصطد تطاجپوشطش

اختال

معنیداری وجود ندارد (شکل  3ب).

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1395.5.11.8.8

 .9فرم رویشی
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(الف)

(ب)

6

پوشش

c

1.5

b

پوشش

b

3

میانگین درصد تاج

a

0.6

0.4

b

0.2

0

میانگین درصد تاج

4.5

a

0.8

0

شدت چرای دام

شدت چرای دام

شکل ( :)9میانگین درصد تاج پوشش بوتهایها (الف) و پهنبرگان علفی (ب) در شدتهای مختلف چرای دام در مراتع استپی ندوشن
یزد .اختالف معنیدار با حروفگذاری مشخص شده است.

کمترین مقدار تاجپوشش در منطقه با شطدت چطرای سطنگین

 .4طول عمر
چرا در شطدتهطای مختلطف چطرای دام اثطر معنطیداری بطر

نشان داد که درصد تاجپوشش چندسالههطا در چطرای سطبک

یکسالهها ( )P0/001 ،F=19/91و چندسطالههطا (،F=3/12

حداقل است و در دو منطقۀ چرای متوسط و سنگین حطداکثر

 )P=0/03داشته است .درصطد تطاج پوشطش یطکسطالههطا در

است .بین این دو شدت چرایی اختالفی مشاهده نشد (شکل

نتایج آنالیز واریان

معنیداری بطاهم دارنطد و

شدتهای مختلف چرایی اختال

4ب).

بیشترین درصد تاجپوشش در شدت چرای سبک دیده شد و
(الف)

(ب)

4

0.4
a

پوشش
1

میانگین درصد تاج

c

پوشش

b

2

b

0.2
0.1

0

میانگین درصد تاج

a

3

a
0.3

0

شدت چرای دام

شدت چرای دام
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صفت کارکردی طول عمر نشان داد کطه

رؤیت شد (شکل  4الف) .همچنطین نتطایج مقایسطۀ میطانگین

شکل ( :)4میانگین درصد تاج پوشش یکسالهها (الف) و چندسالهها (ب) در شدتهای مختلف چرای دام در مراتع استپی ندوشن یزد.
اختالف معنیدار با حروفگذاری مشخص شده است.

 .1پاسخ به چرای دام
صفات کارکردی در پاسخ به

 1الف) .همچنین نتایج مقایسۀ میانگین نشان داد که کمتطرین

چرای دام نشطان داد کطه درصطد تطاجپوشطش کطمشطوندههطا

و بیشترین مقدار درصد تاجپوشش زیادشطوندههطا بطهترتیطب

( )P0/001 ،F=43/29و زیادشطططططوندههطططططا (،F=11/92

متعلق به چرایی سبک و چطرای شطدید اسطت و بطین چطرای

 )P0/001اثر معنیداری نسبت به شدتهای مختلف چرای

متوسططط بططا هططی یططک از دو شططدت چططرای دیگططر اخططتال

دام نشان دادند .نتایج مقایسۀ میطانگینهطا نیطز نشطان داد کطه

معنیداری وجود ندارد (شکل  1ب).

نتایج حاصل از تجزیۀ واریان

درصد تاج پوشش کمشوندهها در چرای سبک حداکثر اسطت

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1395.5.11.8.8

و با افزایش شدت چرایی از این میزان کاسته میشود (شطکل
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(الف)

(ب)
6

3
1.5

c

میانگین درصد تاج پوشش

b

4.5

a
1.5

1

ab
b

0

0.5

میانگین درصد تاج پوشش

a

2

0

شدت چرای دام

شدت چرای دام

شکل ( :)1میانگین درصد تاج پوشش گیاهان کمشونده (الف) و زیادشونده (ب) در شدتهای مختلف چرای دام در مراتع استپی
ندوشن یزد .اختالف معنیدار با حروفگذاری مشخص شده است.

گیاهی

تنوع ،غنا و یکنطواختی گونطهای در سططوح مختلطف چرایطی

نتایج حاصل از تجزیۀ واریان

نشان داد که چطرای دام اثطر

اختال

معنیداری باهم ندارند (جدول .)1

معنیداری بر مؤلفههای تنوع ،غنا و یکنواختی گونهای نداشته
جدول ( :)5نتایج تجزیۀ واریانس و میانگین مؤلفههای تنوع ،غنا و یکنواختی گونهای پوشش گیاهی در شدتهای مختلف چرای دام در مراتع
استپی ندوشن یزد
چرای سبک

چرای متوسط

چرای سنگین

مقدارF

مقدارp

تنوع سیمپسون

0/21

0/22

0/19

0/92

0/41

تنوع شانن – واینر

1/11

1/11

1/13

0/32

0/29

یکنواختی

0/22

0/22

0/29

1/11

0/12

غنای مارگالف

1/09

1/13

1/02

0/2

0/14

غنای منهینیک

0/29

0/93

0/93

0/99

0/42

تعداد گونه

1/2

1/2

4/9

2/01

0/13

مؤلفه

نتایج تحقیق نشان داد که صفات کارکردی پاسخ معنیداری به

گونه مورد عالقۀ دام غالب منطقه (بز) اسطت ،افطزایش چطرای

چططرای دام در شططدتهططای مختلططف چرایططی نشططان دادنططد،

دام باعت کاهش تاجپوشش درمنۀ دشتی و به تبع تیرۀ کاسطنی

بهطوریکه درصد تاجپوشش تیرۀ کاسنی در اثر شطدت چطرای

شده است .دلیل کاهش معنطیدار درصطد تطاجپوشطش صطفات

دام کاهش یافتند .ازآنجاکه سطهم قابطلتطوجهی از ایطن تیطره را

کارکردی فرم زیستی کاموفیتها ،فرم رویشطی بوتطهای در اثطر

گونۀ درمنۀ دشتی به خود اختصاص داده و همچنین این گونطه

افزایش شدت چرا ،نیز میتواند به همین دلیطل باشطد .کطاهش
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بحث و نتیجهگیری

سهم عمدهای از گیاهان منطقه را به خود اختصاص داده و ایطن
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ب .اثر چرای دام بر مؤلفههای تنوع و غنای گونهای پوشش

است (جدول  .)1مقایسۀ میانگین نشطان داد کطه مؤلفطههطای
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درصطد تاجپوشش تیره پروانهآساها و فرم زیسطتی پهطنبرگطان

مکیططورا 22و همکططاران ( ،)2009نظططری و همکططاران ( )2012و

علفی با افزایش شدت چرا میتواند بطهعلطت خطو خطوراکی

وان

و همکاران ( )2012همخوانی داشت .هرچند برخی ایطن

باالی گونطههطای مربطوط بطه آن تیطره باشطد .تیطرۀ گنطدمیان و

نتایج با یافتههای محققانطی مانند مصطداقی ( ،)2000مکیطورا و

همچنین فرم زیستی علفگنطدمیان نیطز پاسطخ معنطیداری بطه

همکاران ( )2009و عرفطانزاده و همکطاران ( )2011کطه اذعطان

شططدت چططرای دام نداشططتند و عططدم معنططیدار بططودن درصططد

داشتند که لگدکوبی و چطرای مفطرط دام در نزدیطک آبشطخور،

تاجپوشش تیرۀ گندمیان در شدتهای مختلف چطرا مطیتوانطد

آشیانهطای اکولطوژیکی را تخریطب و باعطت افطزایش گیاهطان

به این علت باشد که با توجه به ماهیت منطقه ،تیطرۀ مطذکور و

یکساله در اطرا

آبشخور و مناطق با چرای شدید مطیشوند،

همچنین فرم زیسطتی علطفگنطدمیان ،سطهم بسطیار نطاچیزی از

مشابهت ندارد؛ این عدم مشطابهت مطیتوانطد بطهدلیطل شطرایط

ترکیب گیاهی موجود در منطقه را به خود اختصطاص دادهانطد؛

متفاوت رویشگاهی و جغرافیایی باشد.

درنتیجه ،چرای دام نمیتواند تغییری در میطزان سطهم آنهطا در

افزایش گیاهان زیادشونده و کاهش گیاهطان کطمشطونده بطا

ترکیب پوشش گیاهی ایجطاد کنطد .نتطایج فخیمطی و همکطاران

افطزایش شدت چرا میتواند بهدلیل عالقۀ بیشتر دام به گیاهطان

( )2009نیز نتیجه فوق را تأیید میکند.

کمشونده و درنتیجه ،تضعیف ایطن گیاهطان و مسطاعدتر شطدن

تروفیتها و همیکریپتوفیتهطا بطا افطزایش شطدت چطرای دام

گیاهان زیادشونده نسبت به شدت چرا و درنتیجطه ،جطایگزینی

است .ازآنجاکه چرای دام باعت تحطت تطأثیر قطرار دادن خطا

با گونههای مرغوب و کمشونده باشد (غالمی2011 ،؛ نظری و

سطططحی و درنتیجططه ،تحریططک جوانططههططای رویشططی زیرخططا

همکاران.)2012 ،

میگردد ،باعت افزایش تروفیطتهطا و همطیکریپتوفیطتهطا در

بررسی چرا در شدتهای مختلف چرایطی بطر مؤلفطههطای

منطقۀ تحت چرای شدید دام مطیشطوند .امطا چطرای شطدید و

تنوع ،غنا و یکنواختی گونهای نشان داد که چرای دام نمیتواند

تخریب خا سبب آسیب رساندن به جوانههای رویشطی پیطاز

بر مؤلفطههطای مطذکور تأثیرگطذار باشطند .ازآنجاکطه در منطاطق

مانند گونطۀ  Iris songaricaکطه سطهم مهمطی در ایطن صطفت

خشک ،گیاهان فشطارها و نامالیمطات محیططی ماننطد خشطکی

کارکردی دارد ،شده و درنتیجه ،درصد تاجپوشش ژئوفیطتهطا

بیش از حطد و خشکسطالی و دیگطر عوامطل محیططی مطؤثر را

در چرای شدید کطاهش و در چطرای متوسطط حطداکثر اسطت؛

بهخوبی تحمل میکنند (پویو و همکاران ،)2002 ،صرفاً چرای

نتایج این تحقیق با نتایج محققانی همچطون مصطداقی (،)2000

دام نمیتواند بر مؤلفههای فوق نقش مؤثری داشطته باشطد و از

شططکری و همکططاران ( )2001و هططیکمن و همکططاران ()2004

طر

دیگر تغییرات پوشش گیاهی در مناطق خشک به کنطدی

مشابهت دارد.

بروز مییابد (ارزانطی و همکطاران 1992 ،و  .)2003پط

ایطن

تاجپوشش گیاهان یکساله کاسته و بر میزان درصد تاجپوشش

محسوسی نشده و باهم اختال معنیداری نداشطتند .ازآنجاکطه

گیاهان چندساله افزوده شده است .ازآنجاییکطه بیشطتر گیاهطان

چرای مفرط دام بر پوشطش گونطههطای خطو خطورا تطأثیر

یططکسططالۀ موجططود در منطقططۀ مططورد مطالعططه ،جططزگ گیاهططان

گذاشته و سبب کاهش و از بین رفتن درصد تاجپوشطش آنهطا

خو خورا و مطورد عالقطۀ دام بودنطد ،افطزایش چطرای دام

میشود؛ این امر باعطت نیطز باعطت فطراهم آوردن آشطیانههطای

کاهش درصد تاجپوشش آنها را در پی داشته است؛ نتایج این

اکولوژی جدید بطرای هجطوم گونطههطای دیگطر بطهخصطوص
29

تحقیططق بططا نتططایج محقق طانی همچططون میرزاعلططی و همکططاران

گونههطای مهطاجم فطراهم مطیآورد (آنووردت و همکطاران،

( ،)2002غالمططی ( ،)2011رویططزه جططان و آیططده،)2001( 21

 .)2009در منطقۀ مورد مطالعه حضطور یکنواخطت گونطههطای

25. Ruiz-Jaen & Aide

26. Mekuria
27. AnnVerdoodt

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1395.5.11.8.8

همچنین نتایج نشان داد که با افزایش شدت چرا از درصطد

مؤلفطههططا در مدیطدیتهططای مختلطف چرایططی دچطار تغییططرات
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منطقه (بز) فقط از رویش سال جاری گیاه می چرد و چرای دام

درمنه و اسپند در منطقۀ چرایی شدید میتوانطد علطت حطداکثر

چطرای دام

باعت از بین رفتن کامل پایه گیاهی نمیشطود؛ پط

 پویطو و.شدن تنطوع و عطدم اخطتال بطا سطایر منطاطق باشطد

نمیتواند تاًتیری بر یکنطواحتی پوشطش گیطاهی منطقطه داشطته

) نیططز در طططی مطالعططهای در منططاطق خشططک2002( همکططاران

.باشد

مدیترانهای به این نتیجطه رسطیدند کطه تنطوع گیطاهی در ططول

بهطور کلی میتوان نتیجهگیری کرد کطه صطفات کطارکردی

گرادیان چرایی دارای اختال معنیداری نیسطت کطه بطا نتطایج

نسبت به مؤلفههای تنوع و غنطای گونطهای پوشطش گیطاهی تطا

.دارد

حاصل از این تحقیق مشابهت

حدودی تحت تأثیر شدت چرای دام تغییر میکنند و مطیتطوان

یکسان بودن یکنطواختی در شطدتهطای مختلطف چرایطی

از صفاتی که بیشترین تغییر را در شدتهای مختلف چرای دام

 شدید) میتواند به ایطن دلیطل باشطد کطه اکثطر، متوسط،(سبک

 بهعنوان شاخص مدیریت چرا در مراتع مطذکور اسطتفاده،دارند

گیاهان مورد استفادۀ دام به ویژه گونطۀ درمنطۀ دشطتی کطه گونطۀ

.کرد

 دارای فرم رویشی بوتهای بوده و دام غالطب،غالب منطقه است

[ DOR: 20.1001.1.25386336.1395.5.11.8.8 ]
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Abstract
Grazing of Livestock is one of the factors having influence on the structure and dynamics of
the range land vegetation. Grazing management is a vital factor to control the intensity of the
rangeland ecosystems degradation. In this study, plant functional traits and diversity and
richness properties were used to assess the vegetation response to different grazing intensities.
This was done in Nodushan Rangelands in Yazd province. Vegetation cover was recorded
under three grazing intensities (heavy, moderate and light rates grazing). Results showed that
the cover percentage of Compositeae and Papilionaceae, significantly showed a negative
response to grazing intensity while Gramineae was not significantly affected by different
grazing pressure. Some functional groups such as annuals, Geophytes, Chamaephytes, Shrubs
and Forbs significantly reduced from light to heavy rates. On the other hands, Therophyts and
hemicryptophytes were increased. The other findings of this study showed that decreaser
plants significantly had less cover under heavy grazing whereas increaser plants had greater
cover under heavy grazing. Also diversity and richness had no significant response to grazing
intensity. The results of this research showed that plant traits may change under grazing
intensity. In conclusion, we recommend using these traits that show the highest response
along the grazing as intensity gradient in the arid rangelands.
Keywords: Functional groups, Richness species, Heavy grazing, Nodushan,Yazd.
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