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چکیده
المللی ترسیب کربن در استان خراسان در این تحقیق اثرات بازسازي و حفاظت، بر روي تنوع گیاهی منطقۀ اجراي پروژه بین

Atriplex)آتریپلکس ،)Haloxylon persicum(هاي گیاهی تاغدر منطقه مورد مطالعه، گونه1384در سال . جنوبی بررسی شد

canescens)، آتریپلکس و قیچ+ تاغ)Zygophyllum eurypterum( وضعیت 1390در قالب چهار تیپ گیاهی کشت و در بهار سال
کوادرات چهار متر مربعی و در 51با استفاده از ) عدم اجراي برنامه احیاء و حفاظت(تنوع گیاهی این چهار تیپ به همراه تیپ شاهد 

اي و درصد نتایج نشان داد که حداکثر غناي گونه. در ابتداي اردیبهشت ماه و اواسط خرداد ماه مورد بررسی قرار گرفتدو زمان
5/5گونه و 20ترتیب به(و حداقل آنها در تیپ شاهد ) درصد5/22گونه و 30ترتیب به(آتریپلکس + پوشش گیاهی در تیپ تاغ 

179000(و کمترین آن در تیپ شاهد ) عدد539000(هکتار در تیپ آتریپلکس گیاه در هر بیشترین تعداد کل . داشتوجود ) درصد
که مقدار شاخص ، در حالیبودهاي حفاظت شده بیشتر از تیپ شاهد مقدار شاخص غناي مارگالف در تیپ. مشاهده شد) عدد

هاي گیاهی منطقه مورد مطالعه، داراي گونهدرصد 65بیش از . بودواینر در تیپ شاهد بیشتر -یکنواختی و شاخص تنوع شانون
کلی نتایج این بررسی نشان داد طوربه. بودندهاي گیاهی این منطقه از نوع تروفیت درصد گونه45درصد و بیش از 20بسامد کمتر از 

.باشندتوانند نقش مهمی در بهبود تنوع زیستی گیاهی داشته که در صورت اعمال مدیریت مناسب، مناطق بیابانی می

مرتع، ترسیب کربن، تنوع زیستی، شاخص تنوع شانون، شاخص غناي مارگالف، شاخص غالبیت:کلیديهايواژه

مقدمه
تبع ها دربارة پدیده گرمایش جهانی و بهافزایش نگرانی

سابقۀ ایجاد شده در مقیاس آن تغییرات محیطی و اقلیمی بی
ترسیب اي، منجر به افزایش توجه بهجهانی و منطقه

هاي خشکی شده استکربن اتمسفري در اکوسیستماکسیددي
)Spargo et al., 2008; Shi et al., 2009.( ،از سوي دیگر

شده ها ستی باعث اختالل در نقش اکوسیستمکاهش تنوع زی
هدفعنوان مهمترینبهاي، گونهتنوعازرو حفاظتاینو از 

ضروریست هاماکوسیستعملکردحفظبرايدر طوالنی مدت
و در مراتعی که شدت تخریب در حدي است که ساختار 
اکوسیستم قادر به جبران میزان تخریب نیست، اجراي 

Fontaine)ناپذیر است عملیات احیاء و حفاظت اجتناب et

al., 2007; Hanke et al., گزارش شده است که با . (2011
توان به احیاي گیاهان عملیات مدیریتی مناسب، می

خوراك مرتع و بازسازي تمامیت اکوسیستم و نیز خوش
Visser)اي مراتع کمک نمود افزایش تنوع گونه et al.,
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2004; Witbooi & Esler, 2004; Simonm & Allsopp,

2007) .
درصد وسعت کشور ایران را 85گزارش شده که حدود 

ها تشکیل داده درصد آن را بیابان20مناطق خشک و حدود 
ورهاي اقلیمی، فشار جمعیتی، متعددي مانند فاکتو عوامل

برداري بیش از حد از منابع آب و چراي مفرط باعث بهره
,Le Houérou)ها در ایران شده است روي سطح بیابانپیش

1992; Amiraslani & Dragovich, 2011) . یکی از
زدایی بیابانبراي راهکارهایی که در حال حاضر در ایران 

Haloxylon)رار دارد، کشت گیاهانی مانند تاغ مورد توجه ق

persicum)، آتریپلکس)Atriplex canescens( گز ،
)Tamarix tetragyna( و اسکنبیل(Calligonum

comosum) است که سازگاري زیادي با شرایط نامساعد
Amiraslani)محیطی دارند & Dragovich, 2011; Javadi

et al., 2011)فی که در سطح ملی و در مطالعات مختل
المللی صورت گرفته، گزارش شده است که عملیات بین

هاي ش گیاهی و شاخصحفاظت، باعث افزایش تراکم و پوش
عباسی و همکاران، (گردد اي مرتع میتنوع و غناي گونه

Mc Cann, 2000Alizadeh؛ 1388 et al., 2010;.(
در مراتع ) 1385(نتایج پژوهش آقاسی و همکاران 

که عملیات دارداز آن حکایتیاسر استان مازندرانک
حفاظتی به طور قابل توجهی باعث افزایش تراکم و پوشش 

Alizadeh. (ه استگیاهی کل مرتع شد et al. (2010 در
اي در شهرستان ساوه گزارش کردند که در مراتع مطالعه

سال تحت حفاظت قرار 25تحت چرا و مراتعی که به مدت 
سطح خاك را پوشش درصد46و 22ترتیب داشتند، به

اثر ) 1387(امیري و بصیري . گیاهی تشکیل داده بود
مراتع وضعیت پوشش گیاهی ساله را بر بهبود26حفاظت 

عباسی و . مؤثر گزارش کردندسمیرم اصفهان خشکۀمنطق
لرستاناشترانکوهدر بررسی مراتع ) 1388(همکاران 

در اندازهاچشمویزیستگزارش کردند که ساختارهاي
تر از نقاط تحت چرا نواحی حفاظت شده به مراتب غنی

با کهاز آن داردحکایتMc Cann (2000)نتایج . باشدمی
وايمیزان غناي گونهافزایش مدت زمان حفاظت، بر

نیز Mligo (2006)نتایج .شودافزوده میاکوسیستمپایداري
تنوع گیاهی مراتع نشان داد که حفاظت باعث بهبود وضعیت

. گرددمی
اي با توجه به تغییرات اقلیمی وسیعی که در مقیاس منطقه

و جهانی در حال وقوع است و با عنایت به اینکه احیاء و 
حفاظت از تنوع گیاهی مناطق بیابانی یکی از راهکارهاي 

این تغییرات به خصوص ثیر أتدر کاهش میزان ثر ؤممهم و 
باشد؛ هدف از این تحقیق مطالعه از طریق ترسیب کربن می

اثرات عملیات بازسازي مرتع، بر تنوع و پوشش گیاهی 
المللی ترسیب اراضی مرتعی منطقه محل اجراي پروژه بین

اي جامع، کربن در استان خراسان جنوبی بود، تا با مطالعه
گذاري عملیات حفاظتی تعیین و راهکارهاي الزم میزان اثر

ه ئارایت پوشش گیاهی این منطقه جهت بهبود بیشتر وضع
.  گردد

هامواد و روش
مشخصات محل اجراي آزمایش)الف

منطقه مورد مطالعه در استان خراسان جنوبی با طول و 
درجه شمالی و 32درجه شرقی و 59عرض جغرافیایی 

ي شرق کیلومتر40متر از سطح دریا، در 1700ارتفاع 
هکتار در 1500وسعت اي به شهرستان سربیشه و در منطقه

این . المللی ترسیب کربن قرار داردمحل اجراي پروژه بین
گذاري تسهیالت جهانی زیست محیطیسرمایهپروژه با 

)GEF(با توافق مشترك دولت جمهوري اسالمی ایران ،
)IRI(و برنامه عمران ملل متحد)UNDP( در اراضی مرتعی

ورد بررسیمنطقه م. حال اجراستمنطقه حسین آباد در
درجه -16و 5/40ي بیشینه و کمینه دماي ساالنه ادار

باشد متر میمیلی188و متوسط بارندگی ساالنه گراد سانتی
(GEF, 2003; FAO, 2004).

هاي گیاهی محل اجراي آزمایشتیپ) ب
شدة محل اجراي آزمایش از سال اراضی بیابانی تخریب

؛ (GEF, 2003)مورد احیاء و حفاظت قرار گرفت 1384
هکتار 230طوري که در جریان عملیات احیاء در سطح به

190،(Atriplex canescens)از اراضی منطقه آتریپلکس 
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هکتار مخلوط 510و )Haloxylon persicum(هکتار تاغ 
بوته در هر هکتار 150تاغ و آتریپلکس با تراکم کاشت 

هکتار، گیاه سوسن70همچنین در سطح . کشت گردید
)Lilium sp( کاشته شد که با توجه به سهم ناچیز این گونۀ

دست کاشت در تراکم و پوشش گیاهی کل، گونه خودروي 
که گسترش وسیعی در )Zygophyllum eurypterum(قیچ 

عنوان گیاه شاخص این تیپ در نظر گرفته این تیپ داشت، به
هاي گیاهی ذکر شده پس از عملیات احیاء، تمامی تیپ. شد

هاي ذکر شده، عالوه بر تیپ. قرار گرفتندحفاظت ورد م
هکتار در مجاورت منطقه احیاء 500اي به وسعت منطقه

عدم اجراي هیچ گونه عملیات (عنوان تیپ شاهد شده به
. انتخاب گردید) احیاء و حفاظت

برداري از پوشش گیاهیروش نمونه) پ
ا ، ب1390شش سال پس از شروع حفاظت، در بهار سال 

متر مربعی از پوشش گیاهی 4هاي استفاده از کوادرات
گیري اراضی مرتعی مورد بررسی به روش تصادفی نمونه

در هر تیپ تعداد کوادرات تا حدي افزایش یافت که . شد

آقاعلیخانی و (هاي گیاهی ثبت شده افزایش نیابد تعداد گونه
51بر این اساس در هر تیپ گیاهی تعداد ). 1384قوشچی، 

پوشش گیاهی در اول مطالعۀ. کوادرات استقرار یافت
ثبت براي در اواسط خردادماه بعد و انجام شدماه اردیبهشت

. هاي احتمالی جدید، مجددا از مرتع بازدید بعمل آمدگونه
آوري شده با استفاده از هاي گیاهی جمعشناسایی نمونه

نشگاه منابع علمی معتبر و در هرباریوم دانشکده کشاورزي دا
.);1384Rechinger, 1979قهرمان، (گردید بیرجند انجام 

هاي مورد مطالعهشاخص) ت
گیري تراکم گیاهی، تعداد افراد متعلق به هر براي اندازه

صورت جداگانه ها در درون هر کوادرات بهیک از گونه
همچنین سطح پوشش گیاهی کل و نیز سطح . شمارش شد
. طور چشمی تعیین گردیدههاي گیاهی غالب بپوشش گونه

فرکانس، تکرار یا ((Frequency)منظور تعیین بسامدبه
آقاعلیخانی و (استفاده شد )1(معادله هر گونه، از) وقوع

).1384قوشچی، 

)1(معادله 

کم و پوشش گیاهی هاي گیاهی و نیز تراتعداد کل گونه
بندي بقهطور جداگانه محاسبه و براساس طکل در هر تیپ به

هاي گیاهی تعیین و طیف زیستی شکل زیستی گونه1رانکیر
آقاعلیخانی و (هاي گیاهی مشخص گردید هر یک از تیپ

همچنین بر طبق ).Raunkiaer, 1934؛ 1384قوشچی، 
هاي گیاهی براساس درصد روش رانکیر، هر یک از گونه

، Aکالس هاي (بسامد، در یکی از پنج کالس معرفی شده 
B ،C ،D وE( جاي داده شد و در نهایت نمودار توزیع

بسامد هر تیپ رسم و با نمودار بسامد استاندارد رانکیر 

1- Raunkiaer

منظور به). 1384آقاعلیخانی و قوشچی، (مقایسه شد 
گیري تنوع گیاهی منظقۀ مورد مطالعه، از شاخص تنوع اندازه

وینر، شاخص غناي مارگالف، شاخص یکنواختی -شانون
البیت سیمپسون، شاخص تنوع سیمپسون، شانون، شاخص غ

پارگر -پارکر و عکس شاخص برگر- شاخص غالبیت برگر
؛ 1388اجتهادي و همکاران، (استفاده شد ) شاخص تنوع(

Odum, 1971; Causinm, 1991;Suthar, 2009.( برآورد
PC-ORDو نیز برنامه Excelهاي فوق در محیط شاخص

.انجام شد



165هشمار21تحقیقات مرتع و بیابان ایران جلد هفصلنام

نتایج
هاي غالب در برداري، گونهونهپس از بررسی و نم

هاي گیاهی موجود هاي مورد مطالعه تعیین و تیپعرصه
تیپ درمنه -1: گذاري شدندهاي غالب نامبراساس گونه

-تیپ درمنه دشتی- Ar.si-Ha.pe( ،2(تاغ -دشتی
- تاغ-تیپ درمنه دشتی-Ar.si-At.ca( ،3(آتریپلکس 
-Ar.si-Ha.pe(آتریپلکس  At.ca( ،4 -درمنه دشتیتیپ-

)Ar.si(تیپ درمنه دشتی -5و ) Ar.si-Zy.eu(قیچ 

). شاهد(
نتایج تحقیق نشان داد که منطقۀ حفاظت شده در مجموع 

درصد 5/76گونه گیاهی بود که در این میان 47داراي 
، Bدرصد در کالس A ،15ها از نظر بسامد در کالس گونه

هاي ونهو فقط حدود دو درصد گCدرصد در کالس 3/6
همچنین تیپ ). 1جدول(قرار گرفتند Eدر کالس گیاهی

گونه گیاهی بود 20داراي ) منطقۀ تحت چرا(گیاهی شاهد 
قرار گرفتند Aها در کالس درصد گونه60که در این میان 

).2جدول(ثبت نشد Eو Dهاي اي در کالسو هیچ گونه
قسمت عمدة پوشش گیاهی ناحیۀ تحت حفاظت به 

و )Ferula ovina(ي تاغ، آتریپلکس، قیچ، کما هاگونه
درصد 88حدود درمجموعدرمنه دشتی اختصاص داشت که 

هاي تروفیت گونه. شدندپوشش نسبی این منطقه را شامل می
و )Carex sp(لیوه ،)Roemeria hybrida(تریاك کوهی 
با وجود اینکه سهم (Bromus tectorum)علف پشمکی 

م گیاهی ناحیۀ حفاظت شده داشتند، قابل توجهی در تراک
شدند که درصد پوشش گیاهی نسبی را شامل می10کمتر از 

این موضوع بیانگر این مطلب است که همیشه تراکم باال 
گونه . تواند معیار تشخیص گونۀ غالب اکوسیستم باشدنمی

گیاهی درمنه دشتی با تراکم و بسامد مناسب و در برداشتن 
نسبی، بیشترین نقش را در ساختار درصد پوشش گیاهی57

همچنین در ). 1جدول(گیاهی منطقۀ تحت حفاظت داشت 
ناحیۀ تحت چرا، سه گونۀ گیاهی درمنه دشتی، اسپند 

)Peganum harmala ( درصد پوشش 95و کما حدود
نسبی را به خود اختصاص دادند که در این میان گونه درمنه 

ن تیپ را شامل درصد پوشش نسبی ای54دشتی به تنهایی 
). 2جدول(شد می

(Hyoscyamus scaroza)هاي گیاهی قیچ، بنگدانهگونه

Pteropyrum)پرند،)Halothamnus subaphyllus(عجوه

aucheri) ،کاله میرحسن)Acantholimon sp( وStipa

barbata ازجمله گیاهان اختصاصی ناحیۀ تحت حفاظت و
تیغالشکر،)Alhagi maurorum(هاي گیاهی خارشترگونه

)Echinops persicus(،Artemisia annuaوScabiosa

rotataهاي اختصاصی ناحیۀ تحت چرا بودنداز گونه.
هاي براي ثبت گونه1390ماه سال در اواسط خرداد

یج نشان نتا. گیاهی جدید، مجددا از مرتع بازدید بعمل آمد
طالعه، گونه هاي گیاهی مورد مداد که در هیچ یک از تیپ

عالوه بر این، در تاریخ . گیاهی جدیدي رشد نکرده بود
بازدید اواسط خرداد ماه، تقریبا تمامی گیاهان یکسالۀ ثبت 

خشک ) اول اردیبهشت(برداري نمونهشده در اولین تاریخ
هاي گیاهی چندساله در مرتع حضور شده و فقط گونه

.داشتند
اول اردیبهشت ماه، برداري نتایج نشان داد که در نمونه

هاي گیاهی که مورد احیاء و ها در تمامی تیپتعداد گونه
مراتب بیشتر از تیپ شاهد بود، حفاظت قرار گرفته بودند، به

- تاغ- هاي درمنه دشتیها در تیپبه طوري که تعداد گونه
تاغ و درمنه - قیچ، درمنه دشتی-آتریپلکس، درمنه دشتی

درصد بیشتر 14و 14، 20، 35ترتیب آتریپلکس به-دشتی
از نظر میزان کل پوشش گیاهی ). 3جدول(از تیپ شاهد بود 

هاي نیز نتایج مشابهی مشاهده شد، به نحوي که تمامی تیپ
گیاهی به طرز قابل توجهی سبب افزایش مقدار پوشش 

مقدار پوشش گیاهی .گیاهی در مقایسه با تیپ شاهد شدند
- آتریپلکس، درمنه دشتی-تاغ-هاي درمنه دشتیدر تیپ

ترتیب آتریپلکس به-تاغ و درمنه دشتی- قیچ، درمنه دشتی
برابر بیشتر از تیپ شاهد بود 52/2و 58/2، 05/4، 1/4
هاي مورد بررسی تراکم گیاهی کل نیز در تیپ). 3جدول(

.مراتب بیشتر از تیپ شاهد بودبه
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هاي حفاظت شده در منطقۀ مورد مطالعههاي فلوریستیکی گیاهان تیپبرخی شاخص-1جدول 
نام علمی

قیچ-دشتیتیپ درمنهآتریپلکس-تاغ-دشتیتیپ درمنهآتریپلکس-دشتیتیپ درمنهتاغ-دشتیتیپ درمنه
تراکم

پوشش بسامد)هکتاربوته در(
(%)

تراکم 
پوشش بسامد)بوته در هکتار(

(%)
تراکم

پوشش بسامد)بوته در هکتار(
(%)

اکم تر
پوشش بسامد)بوته در هکتار(

(%)
Haloxylon persicum196A3---196A1/3---
Atriplex canescens---220A2/1220A5/1---
Zygophyllum eurypterum-----100-nm596A7
Artemisia sieberi24000D2/930320D5/1035974E1223830A10
Ferula ovina1510A1786A6/01425A21600A3
Lilium sp.---------3000Anm

Roemeria hybrida100000E3/0360300D11500Anm2000Anm

Carex sp2500Anm10000ANm251425E1151800D7/0
Onosma microcarpum3100Bnm190ANm2800Bnm11500Bnm

Allium canadenme6240Bnm1910ANm4200Anm5340Anm

Astragalus viciaefolius6740Bnm3655BNm15715D7/03590Anm

Alyssum minus10000Dnm34430Dnm6890Anm204Anm

Hyssopus officinalis------730Anm---
Papaver decaisnei2950Bnm5990Bnm---8000Cnm

Ziziphora tenuir13550Bnm11740Cnm------
Tulipa sp.------196Anm---
Bromus tectorum6960Bnm42730Cnm23890E4/021450Dnm

Scandix pecten-veneris3130Bnm---1428Anm---
Ceratocephalus falcatus940Anm---------
Malcolmia africana1680Anm1920Anm8500Bnm---
Tragopogon graminifolius------1125Anm1700Anm

Koelpinia linearis---21420Cnm6872Cnm5000Cnm

Euclidium syriacum---8050Anm---21500Cnm

Dipsacus sativus1120Anm-_-------
Haplophyllum linifolium865Anm-_-------
Ceratocarpus arenarius---310Anm------
Peganum harmala380Anm290Anm310Anm300Anm

Salsola sp.---1815Anm18871B2/02832Anm

Salsola collina---192Anm------
Salsola dendroides------914Anm790Anm

Salsola kali------350Anm194Anm

Noaea mucronata---200Anm------
Allium cepa------10Anm---
Isatis tinctoria5590Anm---11228Bnm7420Anm

Hordeum spontaneum---2550Anm---
Centaurea barzamita160Anm---------
Hyoscyamus scaroza213Anm---------
Heliotropium europaeum---2000Anm------
Cousinia apiculata186Anm---------
Halothamnus subaphyllus385Anm390Anm211Anm32Anm

Mattiastrum turcomnicum---195Anm------
Pteropyrum aucheri------30Anm1505Anm

Acantholimon sp.------32Anm12Anm

Eryngium billardieri------50Anm---
Androscea maxima------20Anm---
Gundelia tournefortii---------245Anm

Stipa barbata---------100Anm

%.100تا 81بسامد= Eو % 80تا61بسامد=D، %60تا 41بسامد= C، %40تا 21بسامد= B، %20تا0بسامد= A،)ناچیز(nm=غیر قابل اندازه گیري
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در منطقه مورد مطالعه) شاهد(هاي فلوریستیکی گیاهان تیپ درمنه دشتی برخی شاخص-2جدول 
(%)پوشش بسامد)بوته در هکتار(تراکم نام علمی

Artemisia sieberi10925C3
Peganum harmala2422B5/1
Ferula ovina804A6/0
Carex sp.25200Bnm

Alhagi maurorum1900Anm

Eryngium billardieri496Anm

Echinops persicus906Anm

Roemeria hybrida13525Cnm

Bromus tectorum73100Cnm

Allium canadenme1400Anm

Euclidium syriacum15402Cnm

Astragalus viciaefolius11220Cnm

Ceratocarpus arenarius2800Anm

Papaver decaisnei1320Anm

Alyssum minus11450Cnm

Artemisia annua1200Anm

Koelpinia linearis1310Anm

Tragopogon graminifolius3000Anm

Salsola sp.900Anm

Scabiosa rotata10Anm

%.100تا 81بسامد=Eو % 80تا 61بسامد = D، %60تا 41بسامد= C، %40تا 21بسامد= B، %20تا0بسامد= A؛)ناچیز(nm=گیريغیر قابل اندازه

- بیشترین مقدار تراکم کل در تیپ درمنه دشتی
درصد تراکم این 65آتریپلکس مشاهده شد که البته حدود 

Roemeria)ه تریاك کوهی تیپ تنها متعلق به گونه یکسال

hybrida)مقدار تراکم در تیپ درمنه دشتی. بود-
- تاغ-برابر، در تیپ درمنه دشتیسهآتریپلکس به میزان 

برابر 5/1قیچ -برابر و در تیپ درمنه دشتی2/2آتریپلکس 
بین تیپ شاهد و لحاظبیشتر از تیپ شاهد بود و از این 

مشاهده نشد تاغ تفاوت قابل توجهی - درمنه دشتی
). 3جدول(

اثر عملیات احیاء و حفاظت بر تعداد گونه، درصد پوشش گیاهی و تراکم گیاهی کل در منطقۀ مورد مطالعه -3جدول 
)شاهد(درمنه دشتی قیچ- درمنه دشتیآتریپلکیس-تاغ-درمنه دشتی آتریپلکس- درمنه دشتیتاغ- درمنه دشتی

2323302520تعداد گونه گیاهی
2/149/135/223/225/5درصد پوشش گیاهی

192125539047398259274342179292)در هکتارگیاه (تراکم گیاهی 

هاي گیاهی در نتایج حاصل از نمودار توزیع بسامد گونه
درصد 65منطقۀ مورد مطالعه نشان داد که به طور متوسط

ها نهدرصد گو7/3و فقط Aها داراي بسامد طبقۀ گونه

با مقایسه نتایج نمودار ). 1شکل(بودند Eداراي بسامد طبقۀ 
بسامد اکوسیستم مورد مطالعه با نمودار بسامد استاندارد 
رانکیر مشخص شد که در اکوسیستم مورد بررسی، تعداد 
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، در مقایسه با نمودار Aهاي داراي بسامد طبقۀ گونه
هاي گونهدرصد بیشتر و تعداد 20استاندارد رانکیر حدود 

). 1شکل(درصد کمتر بودند 78، حدود Eداراي بسامد طبقۀ 

رانکیر نمودار استاندارد را براساس میانگین تعداد زیادي 
کوادرات به دست آورد و اطالعات آن در حقیقت یکنواختی 

.دهدو عدم یکنواختی جامعه را نشان می

و مقایسه آن با نمودار استاندارد رانکیر ) میانگین پنج تیپ گیاهی(د مطالعه هاي گیاهی، در اکوسیستم مورتوزیع بسامد گونه-1شکل 

اي که شاخص مارگالف یا شاخص غناي گونه
- هاي درمنه دشتیباشد، در تیپدهنده تعداد گونه مینشان
مراتب بیشتر از سایر قیچ به-آتریپلکس و درمنه دشتی-تاغ
تیپ شاهد ها بود و کمترین مقدار این شاخص درتیپ

دهنده شاخص یکنواختی که نشان). 4جدول(مشاهده شد 
هاست، در تیپ شاهد بیشتر از نحوه توزیع افراد در بین گونه

بیشترین مقدار شاخص تنوع ). 4جدول(ها بود سایر تیپ
تاغ و - هاي شاهد و درمنه دشتیواینر در تیپ-شانون

دست آتریپلکس به- کمترین مقدار آن در تیپ درمنه دشتی
واینر یک شاخص -شاخص تنوع شانون). 4جدول(آمد 

اي و یکنواختی هتروژنی است و از دو جزء غناي گونه
اي اي تشکیل شده است و برآیند دو شاخص غناي گونهگونه

اي در نهایت باعث شد تا مقدار نهایی و یکنواختی گونه
هاي واینر در تیپ شاهد از سایر تیپ-شاخص تنوع شانون

کمترین مقدار شاخص غالبیت و بیشترین . بیشتر شودگیاهی 
مقدار شاخص تنوع سیمپسون در تیپ شاهد مشاهده شد 

پارکر - همچنین کمترین مقدار شاخص تنوع برگر). 4جدول(
هاي پارکر در تیپ-و بیشترین مقدار شاخص غالبیت برگر

آتریپلکس -آتریپلکس و درمنه دشتی-تاغ- درمنه دشتی
).4جدول(مشاهده شد 

هاي گیاهی منطقۀ مورد مطالعه هاي غنا، یکنواختی، تنوع و غالبیت در تیپمقادیر برخی شاخص-4جدول 
درمنه 

تاغ-دشتی
درمنه 

آتریپلکس-دشتی
درمنه 

آتریپلکیس- تاغ-دشتی
درمنه

)شاهد(درمنه دشتی قیچ- دشتی
16/483/318/541/462/3شاخص غناي مارگالف

59/043/045/054/064/0واختی شانونشاخص یکن
8/059/067/076/089/0واینر-شاخص تنوع شانون

7/054/059/067/079/0شاخص تنوع سیمپسون
92/151/158/181/15/2پارگر-شاخص تنوع برگر

30/046/041/033/021/0شاخص غالبیت سیمپسون
52/066/063/055/040/0پارگر-شاخص غالبیت برگر

براساس نتایج نمودار طیف زیستی در اولین تاریخ 
هاي گیاهی ، در تمامی تیپ)ماهاول اردیبهشت(برداري نمونه

هاي گیاهی در گروه مورد مطالعه، بیشترین درصد گونه
ها قرار ها در گروه فانروفیتها و کمترین درصد گونهتروفیت
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هاي فانروفیت مشاهده بیشتر گونهالبته ). 2شکل(داشتند 
شده نیز به صورت دست کاشت به اکوسیستم مورد بررسی 

هاي موجود در نمودار طیف زیستی گونه. اضافه شده بود
آتریپلکس و درمنه -تاغ-هاي گیاهی درمنه دشتیتیپ

تري برخوردار بود، به نحوي که قیچ از توزیع مناسب-دشتی
ر و درصد هاي تروفیت کمتدر این دو تیپ درصد گونه

هاي زیستی به نسبت باالتر هاي متعلق به سایر طیفگونه
. بود

بندي رانکیر براساس طبقههاي گیاهی مورد بررسیهاي موجود در تیپشکل زیستی گونهنمودار -2شکل 

بحث
تر اي مناسبدهندة ترکیب گونهنتایج این پژوهش نشان

ه با تیپ هاي گیاهی مناطق حفاظت شده در مقایستیپ
که گیاهانی مانند طوريبه). 2و 1هايولجد(شاهد بود 

و )A. maurorum(خارشتر ،)P. harmala(اسپند 
که از گیاهان مهاجم و غیر )E. persicus(شکرتیغال 

خوشخوراك مراحل اولیه توالی و عمدتا از مشخصات 
؛ 1385براتی و همکاران، (جوامع تخریب شده هستند 

، اختصاصا در تیپ شاهد )1388زاده، یفهسپهري و خل
مشاهده شدند و میزان تراکم و درصد پوشش گیاهانی مانند 

در تیپ شاهد )F. ovina(و کما )A. sieberi(درمنه دشتی 
به نحوي که . هاي حفاظت شده بودمراتب کمتر از تیپبه

، در تیپ شاهد بیش از )P. harmala(گونه گیاهی اسپند 
ی را به خود اختصاص داد، در هدرصد پوشش گیا25

هاي حفاظت شده داراي پوشش قابل که در تیپحالی
در )F. ovina(توجهی نبود؛ درصد پوشش گیاه کما 

برابر تیپ شاهد بود و 7/2هاي قرق به طور متوسط تیپ
شونده یک گونۀ کمعنوان به)A. sieberi(تراکم درمنه 

تحت حفاظت هايدر تیپ) 1388زاده، سپهري و خلیفه(
. برابر بیشتر از تیپ شاهد بود6/2طور متوسط حدود به

Landsbergنتایج تحقیقات  et al., & Riginosو(2002)

Hoffman (2003)چرا،زیادفشارنشان داد که اعمال
جوامع ترکیبوساختارها و نیزتغییر در فراوانی گونهسبب

ط تخریب، گزارش شده است که در شرای.شودمیگیاهی
هاي مرتع به سمت کاهش سهم گونهاي ترکیب گونه

خوراك و افزایش گیاهان زیاد شونده و مهاجم پیش خوش
نیز Mligo (2006)نتایج ). 1387امیري و بصیري، (رود می

شدید باعث تخریب خاك و حذف ، چرايداردحکایت
خوراك و در نهایت آسیب رساندن به تنوع هاي خوشگونه

نیز حضور ) 1388(تمرتاش و همکاران . شودیگیاهی م
هاي مهاجم را دلیلی بر تخریب ناشی از چراي بیش از گونه

در مطالعات مشابهی گزارش شده است که در . حد دانستند
شوندة درمنه ۀ کماثر چراي دام از میزان تراکم و پوشش گون

کاسته و بر حضور گونه مهاجم و )A. sieberi(دشتی 
فیضی و (شود افزوده می)P. harmala(نامرغوب اسپند 

کلی طوربه). 1388زاده، سپهري و خلیفه؛ 1388همکاران، 
را محلیکدرگیاهیهايحضور گونهبرمؤثرعوامل

مشخصات جغرافیایی، (عوامل فیزیکی دستهدوبهتوانمی
چراي دام،(زیستی و)کیعوامل آب و هوایی و عوامل خا

بینو منفیمثبتمتقابلهايکنشوانسانوسیلهبهتخریب
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؛ 1388تمرتاش و همکاران، (بندي کرد تقسیم)گیاهان
(Tun, 2002; Abd El-Ghani & Amer, Jin, به .(2003

رسد از بین عوامل ذکر شده، عوامل زیستی بخصوص نظر می
هاي تفاوت در شاخصترین عامل ایجادها عمدهچراي دام

.پوشش گیاهی مناطق حفاظت شده و منطقه شاهد بود
هاي حفاظت شده و تیپ هاي موجود بین تیپتفاوت

اي، درصد پوشش و تراکم گیاهی شاهد از نظر غناي گونه
نحوي که احیاء و حفاظت از مرتع به کل قابل توجه بود، به

شید ها را بهبود بخشکل قابل توجهی تمامی این شاخص
که دارد حکایتهاي مشابه نیز نتایج پژوهش). 3جدول(

در افزایش تراکم و ثري ؤمعملیات احیاء و قرق نقش 
آقاسی و (پوشش گیاهی کل در مناطق خشک دارد 

Alizadeh؛ 1387؛ امیري و بصیري، 1385همکاران،  et al.

2010) .Mc Cann (2000)با افزایش مدت گزارش کرد که
هايو تعداد گونهايمیزان غناي گونهبرزمان حفاظت،

عرصهدرتفاوتیمسئول ایجادیکهرکهکاربرديوکلیدي
پایداريمیزانبرطریقاینو ازشدهافزودههستند،قرق

گزارش شده است که سرعت و .شودافزوده میاکوسیستم
زمان الزم براي رسیدن به تغییرات بارز در اثر حفاظت 

قلیمی و ادافیکی دارد و مدت زمان الزم بستگی به عوامل ا
سال ذکر 40تا 30براي این موضوع در مناطق خشک بین 

Yorks؛ 1385آقاسی و همکاران، (شده است  et al.,

رسد که در درازمدت، از این رو به نظر می. (1992
هاي ترکیب و تنوع گیاهی منطقه حفاظت شده شاخص

که البته این موضوع نیاز مراتب بهتر از شرایط کنونی شود؛ به
به اعمال مدیریت مناسب به خصوص مدیریت صحیح 

بیشترین سطح پوشش تمامی . آزادسازي مرتع در آینده دارد
هاي گیاهی مورد مطالعه، مربوط به گیاه دارویی درمنه تیپ

عنوان بود که در تحقیقات از آن به)A. sieberi(دشتی 
هاي ایران است یاد یاباناي که داراي پراکنش وسیع در بگونه

Ghorbani-Ghouzhdi(شده است  et al., 2008.(

هاي گیاهی در منطقه مورد نمودار توزیع بسامد گونه
هاي گیاهی ثبت درصد گونه65مطالعه نشان داد که بیش از 

رو از این؛درصد بودند20شده داراي بسامد کمتر از 

نواخت نبود و ها در سطح مرتع یکپراکنش بسیاري از گونه
ها به صورت اتفاقی و با تراکم بسیار کم در بسیاري از گونه

نیز در ) 1389(حمزه و همکاران . مرتع مشاهده شدند
73شرقی گزارش کردند که پژوهشی در استان آذربایجان

درصد داشته و جزو 15ها فراوانی کمتر از درصد گونه
مقایسه با. شوندبندي میهاي در معرض خطر طبقهگونه

هاي منطقۀ مورد بررسی با نتایج نمودار توزیع بسامد گونه
شود که در اکوسیستم نمودار استاندارد رانکیر مشاهده می

20هایی که بسامدشان کمتر از مورد بررسی درصد گونه
مراتب بیشتر از شرایط استاندارد است که این درصد است به

عدم بازسازي موضوع ناشی از شرایط اقلیمی منطقه و نیز
سالۀ اعمال اي در مدت زمان ششکامل تنوع و توزیع گونه

که مدت زمان الزم مدیریت حفاظتی بوده و با توجه به این
سال ذکر شده است 30جهت احیاي کامل مناطق خشک 

)Yorks et al., 1992(توان انتظار داشت که توزیع و می
تر رانکیر نزدیکپراکنش گیاهی در آینده به نمودار استاندارد

. شود
هاي هاي تنوع و غالبیت نیز بین تیپاز نظر شاخص

ي قابل توجهی هاگیاهی حفاظت شده با تیپ شاهد تفاوت
) شاخص مارگالف(اي که غناي گونهوجود داشت، در حالی

مراتب بیشتر از تیپ شاهد بود، هاي حفاظت شده بهدر تیپ
هاي مورد یپشاخص یکنواختی در تیپ شاهد از سایر ت

هر دو مولفۀ غنا و اگرگزارش شده که . بررسی بیشتر بود
جوامع مورد مقایسه تغییر کند، یکنواختی در سطح 

تر تر و جامعه دیگر یکنواختکه یک جامعه غنیطوريبه
باشد، شناخت جامعه گیاهی داراي تنوع بیشتر به آسانی 

از بسیاري ). 1389قهساره اردستانی، (باشد ممکن نمی
ازواینر- هاي تنوع ازجمله شاخص تنوع شانونشاخص
و اندشدهتشکیلايگونهیکنواختیوغنادو مؤلفهترکیب

اجتهادي و (شوند میبنديطبقههتروژنیهايروشجزء
هاي اي بیشتر در تیپبا وجود غناي گونه). 1388کاران، هم

در تیپ شاهد واینر-حفاظت شده، مقدار شاخص شانون
دهد ي گیاهی بود، این مسئله نشان میهار از سایر تیپبیشت

که در بررسی انجام شده، باالتر بودن شاخص یکنواختی در 
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اي نقش بارزتري در تعیین مقدار تنوع مقایسه با غناي گونه
) 1388(رضوي و همکاران . واینر اعمال کرده است-شانون

ي هاي گیاهی داراي غنادر پژوهشی گزارش کردند که تیپ
هاي آنها کمتر، از تنوع بیشتري برخوردار بودند، بررسی

Rostami-Shahraji & Pourbabaei (2007)مطابق با نتایج

زیستیروي تنوعبریکنواختیمؤلفۀثیرأتنشان داد که 
که الزم استنیزنکتهاینذکر. استايبیشتر از غناي گونه

وضعیتبودبهدلیلی برتنوع،شاخصمقداربودنباالهمیشه
مشخصهاگونهترکیببا بررسیبایدبلکهنیست،اکوسیستم

هاياز گونهدستهکدامشدهایجادتغییراتدر نتیجهکهکرد
زارع چاهوکی و همکاران، (اند یافتهافزایشمنطقهدرگیاهی
هاي مراحل طور که در بررسی حاضر نیز گونههمان.)1388

شده قابل تم ناحیه حفاظتاي توالی تا حدي در اکوسیسپله
که در تیپ شاهد برخی گیاهان مختص مشاهده بود؛ در حالی

و خارشتر (P. harmala)اراضی تخریب شده مانند اسپند 
)A. maurorum (رو با از این؛حضور قابل توجهی داشتند

اي هاي تنوع بحث ترکیب گونهعنایت به این که در شاخص
شتر از جنبه کمی قابل اتکا ها بیگنجانده نشده، این شاخص

اي دهنده کیفیت و ترکیب گونهبوده و به خوبی نشان
هاي تنوع عمدتا به از طرفی دیگر در شاخص. باشندنمی

ها توجه شده و پوشش گیاهی کمتر تعداد گونه و تراکم گونه
به عبارتی دیگر یک گیاه از یک ؛مورد توجه قرار گرفته

اج پوشش یک گونۀ داراي تگونه با تاج پوشش کم، معادل 
نحوي که مثال در تیپ آتریپلکس بیش به؛وسیع فرض شده

درصد تراکم گیاهی کل متعلق به گونه گیاهی تریاك 65از 
داشت، درصد پوشش نسبی را دربرهفتکوهی بود که فقط 

به تعداد گیاه توجه فقطهاي تنوع ولی چون در شاخص
و تنوع در این تیپ در نهایت مقدار شاخص یکنواختی ؛شده

. کاهش و مقدار غالبیت افزایش یافت
Mligoو) 1385(آقاسی و همکاران  گزارش (2006)

هاي تنوع کردند که عملیات حفاظت باعث بهبود شاخص
با این حال نتایج عباسی و همکاران . شوداکوسیستم می

بودن ساختارهايترغنیوجودنشان داد که با) 1388(
حفاظتدر نواحی حفاظت شده،دازهاانچشموزیستی

کاهشآنبه تبعوايگونهافزایش غالبیتموجبشدید
گزارش کرددر پژوهشی)1379(نیا قلیچ. شدخواهدتنوع

بحرانی مناطقدرو تولیدتنوعحد،ازبیشچرايدلیلبهکه
کلید در منطقهمتعادلچرايلحاظبهوکم)زیادچراي(
دام،چرايعدمواسطهبهوزیادتنوع)شدهکنترلچراي(

سایرازتولیدولیکم)مرجع(قرق منطقهدرتنوع گیاهی
در حدايگونهغنايحداکثرکلیبه طور.مناطق زیادتر بود

در صورتی کهآید ومیوجودبهتخریبواسترسمتعادل
اکوسیستممحیط باشد،ظرفیتازبیشتربسیارتخریبشدت

نهایت یک اکوسیستم اولیه درور پیش گرفتهدقهقراییسیر
؛ 1388علیجانپور و همکاران، (گیرد مرتعی شکل می

Shackleton, 2000; Mligo, 2006) .
هاي هاي گیاهی موجود در تمامی تیپنهبسیاري از گو

گزارش شده که ). 2شکل(مورد مطالعه از نوع تروفیت بودند 
منطقه در اقلیمی آنشکل زیستی گیاهان هر منطقه با شرایط 

که در مطالعات پوشش گیاهی از نوع طوريارتباط است، به
عنوان معیاري براي توصیف اقلیم هر منطقه شکل زیستی، به

عبارتی دیگر فرم رویشی غالب هر منطقه شود، بهاستفاده می
خشک فصلبارندگی و مدتتعیین میزانبرايمعیاري 

).Raunkiaer 1934؛ 1385دهشیري و همکاران، (باشد می

هاي درصد گونه60که حدود از این رو با توجه به این
توان گیاهی منطقۀ مورد بررسی از نوع تروفیت بودند، می

انتظار داشت که اقلیم منطقه حسین آباد سربیشه از نوع 
بندي بیابانی باشد، که البته در منابع نیز با توجه به طبقه

م خشک ذکر شده است دومارتن براي این منطقه اقلی
در مطالعات مشابهی که در ). 1388تمرتاش و همکاران، (

کشور صورت گرفته، ارتباط نزدیکی بین میزان بارندگی و 
دهشیري و (شود فرم رویشی غالب هر منطقه مشاهده می

؛ 1389و 1387؛ حمزه و همکاران، 1385همکاران، 
گزارش شده است که دوره). 1389مهدوي و همکاران، 

رسد میپایانبهخشکفصلفرارسیدنباهاتروفیتزندگی
یق و این موضوع در تحق) 1385دهشیري و همکاران، (

نحوي که در دومین تاریخ حاضر نیز قابل مشاهده بود، به
تقریبا هیچ انجام شدماه برداري که در اواسط خردادنمونه
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.گونۀ تروفیتی در سطح مرتع قابل مشاهده نبود

ريسپاسگزا
هاي اجراي این تحقیق از طریق معاونت بخشی از هزینه

) 16637طرح کد (محترم پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد 
تشکر از مسئوالن محترم آن معاونت وسیله بدین،شدهمین أت

ها و همچنین جا دارد از مساعدت. شودو قدردانی می
هاي اداره کل منابع طبیعی استان خراسان جنوبی، حمایت

و آقایان محمد )مدیر اجرایی(ي مهندس علیرضا یاري آقا
فتحی، غالمرضا خراشادیزاده و محمد کرمانی از پرسنل 

المللی ترسیب کربن و نیز همکاري مهندس الیاس پروژه بین
.آرزمجو تشکر و قدردانی گردد
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Abstract
In this study, the effects of reconstruction and conservation were investigated on plant diversity
of the region of the international Carbon Sequestration Project in Hussein-Abad, South
Khorasan province. In the study area, four vegetation types including Haloxylon persicum,
Atriplex conescens, Haloxylon persicum + Atriplex conescens and Zygophyllum eurypterum
were planted in 2004. Six years after that, the plant diversity indices of four replanted vegetation
types along with control vegetation type (no replanting and conservation programs) was studied
in two different dates (April and May) in 2011. For this purpose, 51 quadrates (2 × 2 m) were
used in each vegetation type. Results showed that the maximum plant diversity and vegetation
coverage were observed in Haloxylon persicum + Atriplex conescens (30 species and 22.5%,
respectively) vegetation types, and the minimum values of these indices were recorded in
control (20 species and 5.5%, respectively) vegetation type. The highest and the lowest values
of plant density were obtained in Atriplex conescens (539,000 plant. ha-1) and control (179000
plant. ha-1) vegetation types, respectively. The Margalef’s richness index was higher in all
protected vegetation types, while uniformity index and Shannon diversity index were higher in
the control vegetation type. The frequency of 65% of plant species was less than 20% and about
45% of the plant species belonged to therophytes. Overall, the experimental results showed that
desert ecosystems could play an important role to improve global biodiversity if proper
management programs are employed.

Keywords: range, carbon sequestration, biodiversity, Shannon biodiversity index, Margalef’s
richness index, dominance index


