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تاكسونوميك، فرم رويشي، تنوع شانون، سيمپسون براي برآورد تنوع گونه هاي گياهي منطقه در سطح 
نتايج نشان داد تنوع گونه هاي گياهي در منطقه مورد .تيپ بيولوژيكي و دوره رويشي گياهان استفاده شد

Artemisiaمطالعه در حد مطلوب است و بيشترين توزيع فراواني مربوط به گونـه هاي  sieberi،
Achillea sp،Acantholimon flexuosumمي باشد.

.تنوع گونه اي، شاخص شانون، شاخص سيمپسون، مراتع استپي، ندوشن:اي كليديواژه ه

بررسي اثر همبستگي مكاني ميان گياهان بر تنوع زيستي گياهان مرتعي
1و نيكان مريم1، نوعدوست فريبا1، اجتهادي حميد2، جنگجو محمد1پور هاجرحسن

يدانشگاه فردوسي مشهد، دانشكده علوم، گروه زيست شناس1
دانشگاه فردوسي مشهد، دانشكده منابع طبيعي و محيط زيست، گروه مرتع و آبخيزداري2

در اكوسيستم هاي مرتعي تحت فشار زيستي چراي دام، تعادل برهمكنش هاي تسهيلي و رقابتي ميان 
در چنين شرايطي همبستگي مكاني .گياهان به سمت كاهش رقابت و افزايش روابط تسهيلي پيش مي رود

اين همبستگي هاي مكاني، باعث  زياد .ن گياهان پرستار و گياهان زيراشكوب نيز افزايش مي يابدميا
پژوهش حاضر، .شدن شانس بقاء و تنوع زيستي گياهان زيراشكوب نسبت به گياهان فضاي باز مي شود

اين تحقيق هدف از.درمراتع نيمه استپي منطقه بهاركيش قوچان واقع در استان خراسان رضوي انجام شد
بررسي اثر همبستگي مكاني ميان گياهان چندساله و گياهان زيراشكوب آن ها بر تنوع زيستي گياهان در 

نمونه برداري در سه سايت متفاوت از لحاظ شدت چرا شامل .سايت هاي متفاوت از نظر شدت چرا بود
نتايج نشان .يت انجام شدچراي شديد، چراي متوسط و چراي كم در امتداد سه ترانسكت خطي در هر سا

داد كه ميانگين پوشش گياهان پرستار با كاهش شدت چرا افزايش مي يابد، بعالوه شاخص تنوع گونه اي 
واينر گياهان زيراشكوب در سايت با چراي شديد نسبت به فضاي باز بيشتر است و با كاهش -شانون

.شدت چرا ، ميزان تنوع در فضاي باز بيشتر مي شود
تسهيل، همبستگي مكاني، گياهان پرستار، تنوع زيستي:يديكلمات كل


