
  198                                                           )        981- 207 (1391 پاييز/ مسوشمارة / مجلة علمي پژوهشي مرتع، سال ششم
 

  
مراتع : مطالعة موردي (هاي مرتعي، داخل مالچ سنگ و مالچ كاه در زيراشكوب بوتهاي ونه تنوع گةمقايس

   )شده كرنخ خراسان شمالي كاري كپه
  

  2 و زهره آتشگاهي*1محمد جنگجو
  

20/05/91:  تاريخ پذيرش– 10/12/90: تاريخ دريافت  

 
  چكيده

اي در كاري، ناگزير باعث ايجاد آشفتگي لكههاي كپهان مرتعي در چالههاي اصالح مراتع از قبيل كشت گياهبرخي فعاليت
هدف از اين تحقيق، بررسي اثر . تواند زمينه را براي ورود گياهان جديد مهاجم فراهم كندشود كه ميپوشش گياهي مراتع مي

، شهرستان گرمه، استان خراسان مرتع كرنخدر اي  بر تنوع گونه) كاري كپه(آشفتگي موضعي ناشي از عمليات اصالح مرتع 
در زيراشكوب چهار نوع  (Agropyron desertorum (Fisch.) Schultes) ساله، يك گياه گندمي چند1387ر پاييز د.  بودشمالي

، درمنه ).Acantholimon pterostegium Bunge(ميرحسن ، كاله).Astragalus gossypinus Fisch( مرتعي گون ةبوت
)Artemisia kopetdaghensis Krasch. (در و جامه)Salsola arbusculiformis Drob. ( و درون مالچ كاه و مالچ سنگ به روش

كاري و در هاي كپهاي در چاله، تنوع گونه) سال پس از اجراي از عمليات3 (1390در بهار و تابستان .  كشت شديكار كپه
 كوادرات بر مبناي فراواني 180، در سيستماتيك  -  به روش تصادفيبرداري از پوشش گياهينمونه. فضاي باز مجاور بررسي شد

 در برابر 53/2(هاي فضاي باز ها نسبت به چالههاي زيراشكوب بوتهاي شانون در چاله بر اساس نتايج، تنوع گونه.افراد انجام شد
نوع بوته در احياي تنوع . وع شد شد، اما مالچ سنگ باعث كاهش تناي ونهمالچ كاه سبب حفظ تنوع گ. بيشتر بود) 35/2

اي سيمپسون در محل چاله بيشتر از كه در زيراشكوب كاله ميرحسن، تنوع گونه طوري هكننده بود، بزيراشكوب خود تعيين
در و درمنه هاي جامهدر مورد بوته.  تنوع در محل چاله كمتر از شاهد بود، گونزيراشكوب اما در  بود،)60/0در برابر69/0(شاهد 

تواند سبب  استفاده از مالچ كاه و كاشت در زيراشكوب گياهان بالشتكي ميطور كلي به. داري با شاهد مشاهده نشد يتفاوت معن
  .كاري شودهاي كپهاي در چالهحفظ تنوع گونه

  
  . خراسان شمالي، كرنخ، گياهان پرستار،كاري كپه، اصالح مرتع، چاله،اي تنوع گونه:هاي كليديواژه
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  همقدم
عنوان  توان بهتنوع زيستي هر اكوسيستم را مي

تنوع .  پايداري و سالمت آن معرفي كردةشاخصي از درج
هاي باال نشانگر شرايط محيطي مساعد براي استقرار گونه

هاي اصالح و احياي مراتع با فعاليت). 11(متعدد است 
اي و ثبات و پايداري هدف افزايش توليد علوفه، تنوع گونه

رو بررسي پيامدهاي مثبت  از اين،شودتم انجام مياكوسيس
اي بسيار هاي اصالح مرتع بر تنوع گونهو منفي فعاليت
هاي اصالحي در مراتع  فعاليت اغلب.ضروري است

هاي كوهستاني ايران با كشت گياهان مرتعي در چاله
كنتور (يا ايجاد شيار بر خطوط تراز ) كاريكپه(كوچك 

 موفقيت بيشتر در براي گاهي .)22 (دگير صورت مي) فارو
كاري و حمايت از بذرهاي كاشته شده، ممكن امر كپه

هاي است كشت بذر گياهان مرتعي در داخل پوشش
 سطحي ة اليكردن  مثال مخلوطبراي. مالچي انجام شود

خاك با بقاياي گياهي ممكن است سبب حفظ رطوبت 
). 4( كند شده و به استقرار گياهان تازه كاشته شده كمك

سنگ نيز سبب كاهش ميزان افزودن مالچ سنگ يا قلوه
آب و بهبود نفوذ آب در تبخير از سطح خاك و كاهش روان

خاك و تعديل دماي خاك و حفاظت از باروري خاك 
و ممكن است سبب استقرار بهتر ) 38 و 33، 13(شود  مي

  . گياهان كاشته شده شود
كاري  كپهشده، اجراي عمليات هاي گفتهدر روش

ممكن است باعث ايجاد آشفتگي موضعي در سطح مرتع 
خورده، بانك   بهمطور كامل بهشود، زيرا اليه سطحي خاك 

بينند شود و گياهان موجود آسيب ميبذر آن جابجا مي
كاري در مرتع، مانند از طرف ديگر روش كپه). 17 و 12(

 هاي احياي بيولوژيك كه در سراسر جهانبسياري از روش
شود، داراي خطر شكست زيادي است و بسيار انجام مي
هاي كه چاله هنگامي. ثير رژيم اقليمي قرار داردأتحت ت

ها، شوند، محل چالهايجاد شده بدون پوشش رها مي
 يا گياهان 1طلبفرصتي براي گياهان مهاجم و فرصت

كند تا طي فرايند توالي ثانويه در بومي منطقه فراهم مي
هاي موضعي در سطح مرتع باعث چاله.  يابندمحل استقرار

افزايش گياهان مهاجم مرتع شده و زمينه را براي استقرار 
  ). 20 و 7(كند  هاي مهاجم از ساير مناطق مساعد ميگونه

                                                 
1- Opportunist  

دهد كه در برخي موارد شده نشان مي هاي انجامبررسي
 سرآغازي براي بهبود غنا و تنوع 2هاي موضعيآشفتگي

در برخي ). 34 و 32، 16(ن علفي است اي گياهاگونه
-ها باعث كاهش غنا و تنوع گونهها نيز آشفتگياكوسيستم

هاي كه اثرات متناقضي بر اليه يا اين) 5(شوند اي مي
اي در در مطالعه). 19(اي دارند مختلف علفي و درختچه

زني باعث افزايش تنوع زيستي و غناي تگزاس امريكا شخم
در مطالعه ) 2003( و همكاران 3حمودا). 16(د شاي گونه

اي سواحل شمال غربي بيابان مصر تنوع و فراواني گونه
هاي نشان دادند كه ارزش اهميت و فراواني كل گونه

نخورده نسبت به  ساله در سايت شخمچندساله و يك
اي نتايج بررسي تنوع و غناي گونه. خورده بيشتر بودشخم

 بيشتر بيانگرع آرژانتين گياهان علفي چندساله در مرات
هاي كنترل نسبت به اي در سايتبودن تنوع و غناي گونه

  ).5(هايي با تخريب شديد يا مداوم بود سايت
 كشت گياهان در ةشده در زمين در مطالعات انجام

مانند (زيراشكوب گياهان پرستار نيز تعدادي از مطالعات 
تنوع و حاكي از افزايش ) 36 و 30، 24، 15، 14، 10، 8

حاكي از كاهش تنوع گياهي در ) 35 و 21مانند (تعدادي 
در . ها در مقايسه با فضاي باز بودندزيراشكوب بوته

هاي موضعي اي نيز اثر ايجاد آشفتگيهاي جداگانهپژوهش
، تنوع، غنا و تركيب زيتودههاي مختلف در مراتع بر يا مالچ
، 12، 5(ت  شده اسبررسياي و استقرار گياهان علفي گونه
  ).37 و 34، 32، 19، 17، 16

هاي اصالح طرح پژوهشي روشنتيجة پژوهش حاضر، 
كاري در مرتع در مراتع استپي است كه در آن كپه
ها و فضاي تيمارهاي مالچ سنگ، مالچ كاه، زيراشكوب بوته

شده، در كمتر  با توجه به بررسي منابع انجام. باز انجام شد
همزمان تيمارهاي مختلف اصالح اي اثرات توأم و مطالعه

، اي گياهان بررسي و مستند شده استمرتع بر تنوع گونه
 در اين مقاله سعي شده است تا اثرات ايجاد چاله بنابراين
هاي مختلف اصالح مرتع و نيز تيمارهاي مالچ كاه در روش

اي گياهان پس از گذشت سه و مالچ سنگ بر تنوع گونه
  . بررسي شود) 1390تا بهار  1387از پاييز (فصل رويش 

  

                                                 
2- Local disturbances 
3- Hammouda 
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  هامواد و روش
مرتع كرنخ در شهرستان : منطقه مورد مطالعهمعرفي 

 37° 22´ ةگرمه، استان خراسان شمالي و در محدود
بر .  طول شرقي واقع شده است56° 33´عرض شمالي و 

 ايستگاه هواشناسي ة سال15 ةاساس اطالعات آماري دور
 170ليانه كرنخ حدود بيل، ميانگين بارش سارباط قره

از اواسط آذر تا (متر است و فصل بارش چهار ماه ميلي
 ة ارتفاعي منطقةدامن. انجامدطول مي هب) فروردين ماه

درصد . ست متر از سطح دريا1496 تا 1357عه مورد مطال
هاي  درصد است و چاله35شيب متوسط مرتع حدود 
. ستهاي رو به شمال شرق ااحداث شده بيشتر در شيب

-سازندهاي سنگاغلب شناسي منطقه تشكيالت زمين

  ). 23(آهكي است 
 گياهان ،ساختار عمومي پوشش گياهي مرتع كرنخ

-علفي يكساله و چندساله همراه با حضور عناصر درختچه

-هاي يكعمده فعاليت و رشد براي گونه. استاي بوته- اي

 هاي چندساله وساله از اواخر اسفند تا ارديبهشت، گونه
هاي گندميان از ارديبهشت تا خرداد و براي چندساله

  .  از فروردين تا مهرماه استاغلبتر و اي متنوعدرختچه
اي غالب در هاي بوتهاز گونه: ايهاي بوتهمعرفي گونه

اي منطقه كه در اين مطالعه اثر پرستاري آنها بر تنوع گونه
، ).Astragalus gossypinus Fisch(بررسي شد، گون 

، ).Acantholimon pterostegium Bunge(ميرحسن كاله
در و جامه) .Artemisia kopetdaghensis Krasch(درمنه 

)Salsola arbusculiformis Drob. (گون از . باشدمي
خوبي  ه با تاجي گسترده و باز است كه بخانوادة بقوالت

دهد اجازه عبور و رسيدن نور را به گياهان زيراشكوب مي
بل كاله ميرحسن داراي تاجي فشرده و بالشتكي در مقا

درمنه و . كندعبور مياز آن سختي ه شكل است كه نور ب
 نمك ةكنند  آللوپاتي و جمعآثاردر نيز گياهاني با جامه

  . )3 و 2( هستند
طرح آزمايشي كامالً : معرفي تيمارها و طرح آزمايش

هاي الهچ.  تكرار از هر تيمار بود10 تيمار و 12تصادفي با 
، به ابعاد 1387در پاييز سال ) تيمارهاي چاله(كاري كپه
 ونةمتر و با هدف اوليه كشت گسانتي15 و عمق 30 در 50

 Agropyrum desertorumمرتعي  (Fisch.) Schultes 
تيمار شاهد، : سه تيمار اصلي عبارت بودند از. ايجاد شدند

. همراه مالچها و تيمار چاله بتيمار چاله در زيراشكوب بوته
شاهد فضاي باز ) 1: (تيمارهاي فرعي عبارت بودند از

ها و بدون ايجاد  كوادرات با ابعاد برابر با چاله15شامل (
كاري كه در  چاله كپه15شامل (چاله كنترل ) 2(؛ )چاله

فضاي باز ايجاد شده و هيچگونه تيماري بر آنها اعمال 
ه مختلف خاك  چال15در (چاله مالچ كاه ) 3(؛ )نشده بود

چاله مالچ ) 4(؛ )كيلوگرم كاه مخلوط شدسطحي با نيم
 تا 5/2سنگ به ابعاد  چاله با مقداري قلوه15خاك (سنگ 

 15شامل (چاله درمنه ) 5(؛ )متر پوشيده شد سانتي10
شاهد ) 6(؛ )چاله ايجاد شده در زيراشكوب گياه درمنه

ها در  كوادرات با ابعاد برابر با چاله15شامل (درمنه 
 چاله 15شامل (در چاله جامه) 7(؛ )زيراشكوب گياه درمنه

در شاهد جامه) 8(؛ )درايجاد شده در زيراشكوب گياه جامه
ها در زيراشكوب  كوادرات با ابعاد برابر با چاله15شامل (

 چاله 15شامل (چاله كاله ميرحسن ) 9(؛ )درگياه جامه
شاهد ) 10(؛ )نايجاد شده در زيراشكوب گياه كاله ميرحس

ها  كوادرات با ابعاد برابر با چاله15شامل (كاله ميرحسن 
چاله گون ) 11(؛ )در زيراشكوب گياه كاله ميرحسن

؛ ) چاله ايجاد شده در زيراشكوب گياه گون15شامل (
ها  كوادرات با ابعاد برابر با چاله15شامل (شاهد گون ) 12(

  ).در زيراشكوب گياه گون
  
با انجام : هاات و تجزيه و تحليل دادهآوري اطالعجمع

، اطالعات حاصل از 1390بازديدهاي صحرايي در بهار 
ابعاد كوادراتها معادل . آوري شدها جمعها و چالهكوادرات

 -برداري تصادفيها در نظر گرفته شد و روش نمونهچاله
 كوادرات استقرار 180تعداد مجموع در .  بودسيستماتيك

ها و درصد تاج هاي موجود در چالههتعداد گون. يافت
گيري و ثبت   تكرار از هر تيمار اندازه15پوشش آنها در 

ها، فرم رويشي، فراواني و در هر پالت نام گونه. شدند
گياهان در آزمايشگاه و . درصد پوشش آنها ثبت شد

، ها هقبل از انجام مقايس. هرباريوم شناسايي شدند
بندي گروه اصلي دستهتيمارهاي مورد مطالعه در دو 

شامل (ها كه تمام اطالعات حاصل از چاله طوري به. شدند
عنوان  به) ها؛ كنترل؛ مالچ كاه و سنگچاله زيراشكوب بوته

شامل شاهد (هاي شاهد تكرار تيمار چاله و تمام سايت
 عنوان تكرار تيمار شاهد در به) ها و شاهد فضاي باززيربوته
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ي مختلف تنوع در اين دو ها شاخص. ندنظر گرفته شد
 تمام اطالعات حاصل ، دومةدر مرحل. گروه مقايسه شدند

عنوان تيمار چاله آن  ها در زيراشكوب هر بوته بهاز چاله
عنوان تيمار  هاي جفتي آن بهبوته و اطالعات كوادرات

شاهد آن بوته درنظر گرفته شد و اين دو گروه نيز با هم به 
ها پس از مديريت داده.  جفتي مقايسه شدندtروش 

گيري تنوع در مشخص شد كه بهترين گزينه براي اندازه
بنابراين، . ستهااين مطالعه استفاده از پارامتر فراواني گونه

اي هاي غناي گونههاي مختلف تنوع اعم از شاخصشاخص
شانون، سيمپسون، (، هتروژنيتي )مارگالف و منهينيك(

پاركر، اسميت و برگر(و يكنواختي ) هيل، مارگالف
افزارهاي ها توسط نرمبراي تمام كوادرات) ويلسون

، )29( 2 و بايودايورسيتي پرو)25( 1اكولوژيكال متودولوژي
ميانگين . گيري شدهاي فراواني اندازهبر اساس داده

اي نمودارهاي مقايسه. دشها در هر تيمار محاسبه شاخص
مون توكي در ها با آزداري تفاوت ميانگين يترسيم و معن

مقايسه .  درصد تعيين شد95 و 99سطح اطمينان 
بر حسب ) SPSS 18) 31افزار آماري ها در نرمميانگين

- جور يا تجزيه واريانس يكt ناجور، tمورد با كمك آزمون 

گيري  نتايج حاصل از اندازهةبا مقايس. شدطرفه انجام 
ها گزينش و جهت تنوع، بهترين و كارآمدترين شاخص

  .ائه در اين مقاله استفاده شدندار
  

  نتايج
چاله با -ها در تيمار كنترلاي چاله تنوع گونهةمقايس

كاري تيمار شاهد مربوط نشان داد كه ايجاد چاله كپه
اي سبب كاهش تنوع گونه) بدون اعمال هيچ تيماري(

اي اين تفاوت تنها از نظر شاخص تنوع گونه. شودمرتع مي
 مخلوط نمودن كاه با خاك اثر .دار بودشانون معني

كه قرار  در حالي، ها نداشتداري روي تنوع چاله يمعن
دادن سنگ و ايجاد خرداقليم در محل چاله باعث كاهش 

جدول (تنوع در شاخص شانون شد ) > 05/0p(دار  يمعن
 تنوع تيمارهاي مختلف ذكر شده با شاخص ةمقايس). 1

داري را  يت معنسيمپسون در تيمارهاي چاله و شاهد تفاو
  .نشان نداد

                                                 
1- Ecological Methodology 
2- Bio Diversity Pro 

-ها با تنوع چالههاي زيراشكوب بوتهتنوع كلي در چاله

مقايسه )  سنگ و كنترل،مالچ كاه(هاي ساير تيمارها 
ها، تنوع ها نسبت به ساير چالهدر زيراشكوب بوته. شدند

كه   در حالي،)1شكل (داري بيشتر بود  يطور معن شانون به
  . داري را نشان نداد يعنشاخص تنوع سيمپسون تفاوت م

هاي تنوع سيمپسون و شانون براي هر يك از شاخص
ها و تيمار شاهد صورت جداگانه در چاله ههاي پرستار ببوته

هاي پرستار بوته). 2جدول (مربوط به خود مقايسه شدند 
. اي زيراشكوب خود داشتند متفاوتي بر تنوع گونههاياثر

) سيمپسون(اي ع گونه كاله ميرحسن، تنوونةدر مورد گ
 گون ونة اما در مورد گ،زيراشكوب چاله بيشتر از شاهد بود

در مورد . اي شدايجاد چاله باعث كاهش تنوع گونه
در و درمنه در هر دو شاخص هاي جامهزيراشكوب بوته

شانون و سيمپسون با ايجاد چاله افزايش تنوع را نشان داد 
  ). 2جدول (ار نبود د ياما اين افزايش از نظر آماري معن

اي هاي مختلف بر احياي تنوع گونهاثر پرستاري بوته
بدين منظور در تيمارهاي چاله . با همديگر مقايسه شد

سيمپسون، شانون، (اي هاي تنوع گونهكاري، شاخصكپه
زيراشكوب ) اي مارگالف و يكنواختي برگرپاركرغناي گونه

ترل شاهد مقايسه هاي مختلف با همديگر و با تيمار كنبوته
 كمتر بودن ةدهندتنوع سيمپسون نشان). 2شكل (شد 

ها و اي در زيراشكوب گون نسبت به ساير بوتهتنوع گونه
ها از نظر اين بين ساير تيمار. نسبت به تيمار شاهد بود

تنوع شانون . داري وجود نداشت يهاي معنشاخص تفاوت
ه طور در بدر زيراشكوب گون نسبت به درمنه و جامه

ها در اين شاخص معنادار ساير تفاوت. معناداري كمتر بود
برگرپاركر در زيراشكوب گون ) غالبيت(يكنواختي . نبود

ساير . داري بيشتر بود يطور معن ها بهنسبت به ساير سايت
اي غناي گونه. دار نبود يها در اين شاخص معنتفاوت

در مارگالف در زيراشكوب گون نسبت به درمنه و جامه
ها در اين شاخص ساير تفاوت. داري كمتر بود يطور معن به

تيمارهاي شاهد زيراشكوب ). 2شكل (دار نبود  يمعن
هاي مختلف و شاهد فضاي باز از نظر تنوع با يكديگر  بوته

داري در مقادير تنوع اين  ياما تفاوت معن. مقايسه شدند
شده  بنابراين شكل مربوط گنجانده ن،تيمارها مشاهده نشد

  .است
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  اي شانون و سيمپسون در تيمارهاي كنترل، كاه و سنگ  تنوع گونهة مقايس-1جدول 
 شانون شاخص   سيمپسون شاخص

 چاله شاهد   چاله شاهد تيمار
  a 03/0±75/0  a 06/0±73/0   a 21/0±99/2  b 12/0±24/2 كنترل
  a 03/0±75/0  a 04/0±64/0   a 21/0±99/2  a 23/0±63/2 كاه
  a 03/0±75/0  a 03/0±57/0   a 21/0±99/2  b 15/0±16/2 سنگ

  .هاستدار بين تيمار ي عدم وجود تفاوت معنبيانگر حروف مشترك . ناجور انجام شده استtطور جداگانه بين تيمار چاله و تيمار شاهد با آزمون  همقايسه براي هر تيمار ب

a
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a

b

0
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ث 
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ر ت
ع د
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قاد

م

شاخصهاي تنوع

زيراشكوب بوته

مالچ كاه و سنگ و كنترل

  
انگر بيكاري؛ حروف مشترك بوته در مقايسه با ساير تيمارهاي چاله كپه هاي تنوع شانون و سيمپسون در تيمار چاله زير شاخص-1 شكل

  .دار بين تيمارهاست عدم تفاوت معني
  

  ها در مقايسه با فضاي باز مجاورهاي تنوع شانون و سيمپسون در زيراشكوب بوته شاخصة مقايس-2جدول 
 شانون شاخص        سيمپسون شاخص

 تيمار
 چاله شاهد   چاله شاهد

  a 10/0±60/0  b 03/0±69/0   a 29/0±11/2  a 17/0±36/2 ميرحسن الهك
  a 06/0±67/0  a 06/0±43/0   b 51/0±49/2  a 15/0±72/1 گون
  a 05/0±57/0  a 04/0±67/0   a 17/0±09/2  a 23/0±74/2 در جامه

  a 05/0±55/0  a 03/0±68/0   a 27/0±22/2  a 27/0±98/2 درمنه
  .دار بين تيمارهاست  معنيحروف مشترك بيانگر عدم تفاوت

  
ذكر اين نكته الزم است كه اطالعات حاصل از تركيب 

اي كوادراتهاي استقرار يافته در فضاي باز و گونه
هاي فاقد چاله كوادراتهاي استقرار يافته در زيراشكوب بوته

اي مرتع قبل از انجام توان به عنوان تركيب گونهرا مي
 3ن ترتيب بر اساس جدول به اي. عمليات اصالحي برشمرد

اي قبل و بعد از عمليات اصالحي را توان تركيب گونهمي
  .با هم مقايسه نمود

هاي اصالح مرتع و هاي گياهي در چاله فهرست گونه
هاي عالوه بر گونه). 3جدول (تيمارهاي شاهد مقايسه شد 

مشترك كه در هر دو حالت مشاهده شدند تعدادي از 
 ،كاري مشاهده شد هاي كپهط در چالهفق)  گونه9(ها گونه

ها غايب بوده و ها در چالهكه تعداد كمتري از گونه در حالي
  . تنها در تيمار شاهد مشاهده شد
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  كاري هاي حاصل از عمليات كپههاي عمده موجود در مرتع كرنخ در تيمارهاي شاهد و چاله فهرست گونه-3جدول 
  هاي مشترك گونه  هااي خاص چالههگونه  هاي خاص تيمار شاهدگونه

Astragalus sp.3 Astragalus siliqosus Ferula gumosa Boiss. Allium sp. 
Astragalus sp.4 Carex stenophylla Malcolmia sp. Alyssum sp. 
Colchicum sp. Centaurea sp. Myosotis sp. Anemone petiolulosa Juz. 
Erotia sp. Cousinium sp. Onosma sp. Artemisia sp. 
 Crambe sp. Papaver sp. Astragalus sp.1 
 Crepis sp. Poa bulbosa L. Astragalus sp.2 
 Phlomis cancellata  Salsola arbusculiformis  Bongardia chrysogonum 
 Rosa persica Scandix aucheri Boiss. Bromus danthoniae 
 Thalictrum sp. Scandix sp. Bromus kopetdaghensis Drob. 

  Scorzonera sp. Bromus tectorum L. 
  Scrozophora sp.  Bunium sp. 

  Stipa barbata Carex sp. 
  Thalictrum isopyroides Cerathocephalus sp. 
  Vicia sp. Cirsium sp. 
   Colchicum robustum  

  

  
 تنوع با   ةهاي مختلف با همديگر و با تيمار كنترل شاهد؛ محاسب         اي در تيمارهاي زيراشكوب بوته    هاي تنوع گونه   شاخص ة مقايس -2شكل  

ها به روش تـوكي      ميانگين ةمقايس. انجام شده است  ) د(و غناي مارگالف    ) ج(، برگرپاركر   )ب(، سيمپسون   )الف(استفاده از شاخص شانون     
)05/0p< (دار است ة تفاوت معنيدهندده و حروف متفاوت نشانانجام ش .  

  
  گيري  و نتيجهبحث

بر اثر ايجاد چاله موضعي، ساختار تاج پوشش، شدت 
طور آشكار  ههاي خاك بنور وارده، دما، رطوبت و ويژگي

يابد كه اين تغييرات در نهايت بر پراكنش و تنوع تغيير مي
ر تخريبهاي در مورد اث). 17(گياهي تأثيرگذار است 

ها و چاله زدن، ميانكاري، حفر چاله موضعي مثل شخم
اي مطالعات متعددي صورت چوله كردن بر تنوع گونه

حاكي ) 37 و 32، 16 (ها بررسيبرخي از اين . گرفته است
نشانگر كاهش تنوع ) 19 و 5(از افزايش تنوع و برخي 

بر اساس نتايج اين پژوهش، اثر كلي احداث . باشند مي
 تنوع ةدر مقابل مقايس. دار نبوده بر تنوع گياهي معنيچال

ها در مرتع كاري زيراشكوب بوتههاي كپهاي چالهگونه
مالچ كاه (كاري در ساير تيمارها هاي كپهكرنخ با تنوع چاله
ها را تنوع بيشتر در زيراشكوب بوته) و سنگ و كنترل

ل  اثر تسهيةدهنداين نتايج نشان). 1شكل (نشان داد 
هاي ايجاد شده اي در چالهها بر احياي تنوع گونهبوته

) 1997 (1هكر و گينس. كاري استبواسطه عمليات كپه
                                                 
1- Hacker & Gaines 
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باتالقي نمكي چگونگي اثر روابط متقابل را  در يك جامعه
آنها به اين . اي جامعه مورد توجه قرار دادندبر تنوع گونه

كن اي در حالت نرمال ممنتيجه رسيدند كه گياهان بوته
 ،است اثر رقابتي بر گياهان زيراشكوب خود داشته باشند

هاي متوسط اثر اما در شرايط تخريب فيزيكي و تنش
  . تسهيل بر تنوع گياهي زيراشكوب خود دارند

هاي موضعي از طريق تأثيرگذاري بر عوامل چاله
 از قبيل رطوبت خاك، درصد ذرات رس و ١خرداقليم

). 12(گذارند ميثير أقه تسيلت، بر تنوع گياهان يك منط
داري  ينمودن كاه با خاك اثر معن در مرتع كرنخ مخلوط

كه قرار دادن سنگ و ايجاد  در حالي. روي تنوع نداشت
. دار تنوع شد يخرداقليم در محل چاله باعث كاهش معن

د كه افزودن كاه به كرتوان ادعا با توجه به اين نتايج مي
نمودن قابليت حفظ رطوبت در مقياس  خاك با فراهم

كوچك تا حدود زيادي از اثرات منفي ايجاد چاله ممانعت 
 كنداي جلوگيري ميبعمل آورده و از كاهش تنوع گونه

اما قرار دادن سنگ اثر ايجاد چاله را تشديد نموده و . )4(
با انجام ) 2002 (2زيائويان. دهدتنوع را بيشتر كاهش مي

اد كه استفاده از مالچ سنگ در مقايسه با اي نشان دمطالعه
شن و خاك معمولي ميزان تشكيل شبنم صبحگاهي را 

، است خشك  آندر مراتع كرنخ كه اقليم. دهدكاهش مي
ها سبب  تابش شديد آفتاب بر روي سنگ زياداحتمالبه 
شدن سطح آنها شده و يك خرداقليم غيرقابل تحمل را  داغ

  .كندبراي گياهان ايجاد مي
خشك درختان و هاي خشك و نيمهدر اكوسيستم

. هاي علفي زيرين خود دارندها اثر مهمي بر اليهبوته
هاي عميق آنها حجم زيادي از خاك را در جستجوي ريشه

آب و مواد غذايي دربر گرفته و سپس آن را به محيط 
عالوه بر آن باالبري . دهداطراف خود بازپس مي
ها و فعاليت طريق جريان ساقههيدروليك، تغليظ بارش از 

ميكروبي بيشتر به دليل بهبود اقليم در مقياس كوچك، 
هاي چوبي را به محلي با دسترسي باال به زيراشكوب گونه

بسياري از گياهان و ). 6(كند مواد غذايي تبديل مي
هايي پناه گرفته و به آساني مواد جانوران در چنين مكان

كنند كه باعث تقويت اثر اي را فراهم ميقابل تجزيه

                                                 
1- Microclimate 
2- Xiao-Yan 

عنوان به چنين داليلي اينها اغلب به. شودگياهان چوبي مي
 علفي در پاسخ به ةالي. شوند ناميده مي3جزاير بارور

كند هاي چوبي توزيع مكاني پيدا ميپراكنش اين گونه
هاي انفرادي اثر بوتهة مقايس در پژوهش حاضر،). 27(

ب در مرتع كرنخ نشان داد اي زيراشكوپرستار بر تنوع گونه
اي هاي پرستار اثرات متفاوتي بر تنوع گونهكه بوته

يعني عليرغم برخي از مطالعات مثل . زيراشكوب خود دارند
كه روابط متقابل ) 2011( و همكاران 4گنزالز- مادريگول

هاي زيراشكوب آنها را ها و گونهمثبت ميان درختچه
اند، در اينجا دانستهمستقل از نوع گونه پرستار و سن آن 

-نوع بوته در نوع روابط متقابل آن با زيراشكوب تعيين

عقيده دارد كه در نواحي ) 2009(البته فورِي . كننده است
استرس همبستگي مثبت تر نسبت به نواحي كمپراسترس
اي و ها در مقياس منطقههاي غالب و زيراشكوببين گونه

 همبستگي مثبت اين. شودنه در مقياس محلي ديده مي
  ). 15(ها و نوع گونه غالب بستگي داشت بيشتر به ويژگي
ميرحسن در محل اي زيراشكوب گياه كالهتنوع گونه

. هاي شاهد بودها بيشتر از تنوع در زيراشكوب پايهچاله
كه كاله ميرحسن داراي تاجي فشرده و  دليل اين به

ند، با كسختي عبور ميه بالشتكي شكل است و نور از آن ب
ايجاد چاله در زيراشكوب گياهان بالشتكي نور بيشتري به 
كف رسيده و گياهان جديد فرصت استقرار و رشد در 

 بنابراين باعث افزايش تنوع كنند، پيدا ميها را زيربوته
هاي غالب اهميت و تنوع سيمپسون به گونه). 9(شود  مي

توان گفت كه در ، يعني مي)11(دهد وزن بيشتري مي
يراشكوب اين گياه تنوع ناشي از فراواني برخي از ز

هاي هاي غالب چشمگيرتر از تنوع حاصل از كل گونه گونه
ميرحسن در عبارت بهتر گياه كاله به. علفي بوده است

طور انتخابي عمل كرده و از  پرستاري از زيراشكوب خود به
 بلكه از يك سري گياهان ،كندهر گياهي حمايت نمي

ويژه پرستاري نموده و باعث افزايش فراواني طور  هخاص ب
در مورد اثر پرستاري گياهان بالشتكي شكل . شودآنها مي
 زيادي در ساير نقاط جهان نيز صورت گرفته هاي بررسي
كه گياهان پرستار   حتي هنگامي.)10 و 1مثل (است 

نسبت به محيط باز تعداد كمتري گونه را دربردارند و اين 

                                                 
3- Fertility islands 
4- Madrigul-Gonzalez 
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اند، در مجموع باعث  نقاط جامعه رانده شدهها از سايرگونه
شوند اي كل در سطح جامعه ميافزايش خالص تنوع گونه

)10 .( 

 گون باعث كاهش تنوع ونةايجاد چاله در زيراشكوب گ
دليل   به،در اين مورد عليرغم يكنواختي باال. اي شدگونه

اي پايين، تنوع هم در شاخص شانون و هم در  غناي گونه
در . ها كمتر بودپسون نسبت به ساير بوتهشاخص سيم

مشاهده شد ) 23(اي در منطقه بهاركيش قوچان مطالعه
هاي اي زيراشكوب گون نسبت به ساير بوتهكه تنوع گونه

اين . مرتعي از جمله درمنه و كاله ميرحسن بيشتر بود
محققان بيشتر بودن اثر تسهيل گون را به بزرگتر بودن 

 توانايي تثبيت نيتروژن  زياداحتماله باندازه تاج پوشش و 
رسد كه كمتر نظر مي در بررسي حاضر به. آن نسبت دادند
 دليل ممكن است يهاي در زيراشكوب گون بودن غناي گونه
) ها سال پس از احداث چاله3( بررسي ةكوتاه بودن دور

هاي گياهي هنوز فرصت  برخي گونهكه طوري باشد، به
  . داناستقرار پيدا نكرده
در و درمنه در هر دو شاخص هاي جامهدر مورد بوته

شانون و سيمپسون با ايجاد چاله افزايش تنوع اتفاق افتاد 
ترتيب  در بهدرمنه و جامه. دار نبود يكه از نظر آماري معن

و توانايي انباشت نمك در ) 3(گياهاني با اثرات آللوپاتي 
ررسي تنوع  تفسير نتايج حاصل از ب.هستند) 2(زيراشكوب 

-تر و دقيقاي زيراشكوب آنها نياز به مطالعات مفصلگونه

مطالعات ساير محققان نشان داده است كه . تري دارد
با ) Artemisia tridentata (هاي جنس درمنهبرخي گونه

دادن موقتي به برخي پستانداران كوچك باعث افزايش  پناه
 پراكنش  اين پستانداران با.اند اي آنها شدهغناي گونه

بذرهاي گياهان پس از مرحله آشفتگي، باعث بازگرداندن 
 ).26(شوند تنوع مي

خشك، ناپايداري شرايط اقليمي و اقليم خشك و نيمه
شود تا فقر عناصر غذايي در مراتع مورد اصالح باعث مي

هاي اصالح و توسعه مرتع با خطر شكست  برخي پروژه
نامناسب مراتع پس بااليي مواجه شوند؛ گاهي نيز مديريت 
در صورت عدم . شوداز عمليات اصالح، مزيد بر علت مي

، )كارياز جمله كپه(هاي احياي بيولوژيك موفقيت روش
هاي موضعي ايجاد شده در حين اجراي اين چاله

تواند كند كه ميهاي لختي را ايجاد ميها عرصه عمليات
 هاي گياهيشدن لكه قطعه سبب تشديد فرسايش و قطعه

نتايج اين . سطح مرتع و نيز غلبه گياهان مهاجم شود
دهد كه در صورت استفاده از مالچ كاه پژوهش نشان مي

ها در زير كاري يا احداث چالههاي كپهدر داخل چاله
هاي مورد اي مرتع در عرصههاي پرستار، تنوع گونه بوته

شود كه حتي در اصالح حفظ شده و در مجموع باعث مي
هاي اصالح مرتع، پايداري اكوسيستم   پروژهصورت شكست

  . دشوحفظ 
  

 اجراي اين پژوهش از محل اعتبار ةهزين: سپاسگزاري
طرح پژوهشي بررسي (پژوهشي دانشگاه فردوسي مشهد 

كاري در مراتع ثير تيمارهاي مختلف بر كارآيي روش كپهأت
از كارشناس محترم .  شده استتأمين) ي و قشالقيييالق

خ آقاي مهندس ايماني و نيز دانشجويان وقت ايستگاه كرن
دانشگاه فردوسي مشهد، آقايان جواد غالمي طبسي، 

برداري صحرايي حسين باقر زاده و رضا لگزيان كه در نمونه
  . دشو  سپاسگزاري مي،همكاري كردند
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