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 چکیده
ضر  سی اثر تغییر کاربری بر ترکیبپژوهش حا ش به منظور برر سال رها  سی  سطحی مراتع و دیمزارهایی که به مدت  شش  سه منطقه دهو پو اند، در 
صلوات سرابکیلک،  صورت گرفت. درقامیش، آباد و  سنندج،  ستان  شهر سکت  3های مرتع و دیمزار هر کدام از کاربری در  ستقر و بر  100تران متری م

سکت  شد که در مجموع پالت یک متر 10روی هر تران شت گردید. 90پالت در مرتع و  90مربعی انتخاب  سات  پالت در دیمزار بردا آنالیز آماری و مقای
شان داد که پوشش تاجی و خاک لخت در کاربری مرتع به ترتیب توسط آنالیز واریانس یک شد. نتایج ن س 9و  8طرفه و آزمون دانکن انجام  صد ن بت در

شته ست.به کاربری دیمزار افزایش دا سهنتایج تولید گیاهی بین دو کاربری دارای اختالف معنی ا شان د ایگونهترکیب  داری نبود. مقای اد که در دیمزار ن
ساله شده یک صد افزایش، 13و  20به ترتیب  IIIها و گیاهان کالس رها صد  4و  15 به ترتیب IIو  Iدر مرتع گیاهان کالس در در دیمزار افزایش و در

سالهایبوته صد به طور معنی 26و 7ها به ترتیب هاو چند شتهدر ضی رهاتوان نتیجه گرفت تواند. بنابراین میداری کاهش دا سالی ثانویه در ارا ی شده با 
 های پوشش گیاهی بوجود آورده اما همچنان با پوشش مراتع همجوار فاصله دارد.چه تغییراتی در ویژگیاگرسال قدمت،

 "مرتع"، "مراتع تخریب شده"، "گیاهان مهاجم"، "رهاشده زراعی اراضی"، "اشکال زیستی" کلمات کلیدی:
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Abstract 

The present study was conducted to investigate the effect of land use change on the composition and 

surface cover of rangelands and drylands that have been abandoned for thirty years in three areas of 

Kilk, Salavatabad, Saraboqamish, Sanandaj. In each of the uses of rangeland and dryland, 3 transects 

100-meter were established and 10 plots of one square meter were selected on each transect, which a 

total of 90 plots in rangeland and 90 plots in dryland were harvested. Statistical analysis and 

comparisons were performed by one-way analysis of variance. The results showed that the canopy cover 

and bare soil in the rangeland increased by 8% and 9%, respectively, compared to the dryland. There 

was no significant difference between the results of plant production between the two uses. Comparison 

of species composition showed that in abandoned dryland, annuals and class III plants increased by 20 

and 13%, respectively, in rangeland of class I and II plants increased by 15 and 4%, respectively, and 

in dryland shrubs and perennials decreased by 7% and 26%, respectively. The result is that the 

secondary sequence in the 30-year-old abandoned lands, although it has changed the characteristics of 

vegetation, is still far from rangeland cover. 
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 مقدمه  -1
ش از حااد توان اکولوکیااک تغییر کاااربری اراضااای و اسااات اااده بی

ستم سی ای به های مرتعی از جمله عوامل مهم در کاهش تنوع گونهاکو
ه های مرتعی را بتواند سالمت و پایداری اکوسیستمآید که میشمار می

ندازد خاطره ا کاران، )م کان و هم تداول (.1391نی ترین نوع تغییر در م
سیعی از آن را سطح و شور ما که  ضی در ک شکیل  کاربری ارا مراتع ت

ضی زراعی میدهند، تبدیل آنمی سالها به ارا شد. در نخستین   هایبا
نه ثاری از گو بدیل ممکن اسااات کمتر بتوان آ با ارزش پس از ت های 

مرتعی را مشاااهده نمود، که با افزایش قدمت کشاات و کار حاف کامل 
(. شخم اراضی مرتعی و تبدیل 1382زاده، وهاب)ودها قطعی خواهد بآن
های سازی این اراضی از جمله فشارها به اراضی زراعی، و سپس رهاآن

مخرب فیزیکی بر عرصااه مراتع اساات که باعی تغییر در تنوع و از بین 
باعی تغییر نوع و  چنینهمشااود و رفتن عناصاار حساااس گیاهی می

سوق مرتع در جهت فراوانی گونه های کلید، تغییر جهت توالی گیاهی و 
زارع تحقیق نتایج  (.1393آقا بابایی و همکاران، )گرددمیتخریب بیشتر 

نشاااان داد که تغییر کاربری باعی تغییر  (1394و همکاران ) چاهوکی
له، مهاجم و خاردار جای های یکای شاااده و گونهترکیب گونه ساااا

نه فهگو با ارزش علو باال را میهای خوشاااخوراک  نابراین ای  ند، ب گیر
ای در منطقه شااده اعی افزایش تنوع گونههای نامرغوب بحضااور گونه

 تواند به کندی در اراضیپوشش گیاهی اصیل اراضی مرتعی میاست.  
قاً ها اراضی که سابمتروکه تجدید حیات نماید، حتی پس از گاشت قرن

شت م ضی از گونهه اند، بگردیدهیک سیله وجود بع ه در هایی کخوبی بو
شااوند و اغلب تجدید داده میشااوند، تشااکیل مراتع طبیعی یافت نمی

(. 1396ایران ر، ) شااش اصاایل این اراضاای غیر ممکن اسااتحیات پو
های ایجاد شده در اکوسیستم سبب بهم خوردن ترکیب پوشش تخریب

گیاهی و در نتیجه بانک بار خاک و در اکثر موارد موجب از بین رفتن 
سهای گیاهی میگونه سی م تشود، ولی پس از حاف عامل تخریب، اکو

ی قبل از وقوع تغییر و تخریب تالش در جهت احیا و برگشت به مرحله
های کند. بنابراین با توجه به شاارایط منطقه و زمان بازگشاات، گونهمی

 ,.Takehiro et al)یابند ها حضااور میمختل ی در هریک از زمان

شیان چنینهم (.2011 ضی، آ  های اکولوکیکیپس از تغییر کاربری ارا
های فرصت طلب که معموالً یک ساله هستند سیله برخی گونهخالی بو

. (Altierti, 1999)شوند ای ندارند اشغال میو ارزش مرتعی و علوفه
شدن یکنواخت گیاهان یک ستقر  شده به علت م ضی رها   ساله ودر ارا

ساااله و نیز در اراضاای شااخم خورده به علت حاف حاف گیاهان چند
شش  ساله، پو شش گیاهی چند  شدت کاهش یافته پو سطح زمین به 

سااازی ساابب شااده اساات تا این رها(. 1386ارزانی و همکاران، اساات )
ها به نقطه ابتدایی یا مرحله اراضی بعد از حاف عامل مخرب و آش تگی

شوند ) ست، نزدیک   غالمی  وکلیماکس که همان قرق منطقه مرتعی ا
در بررسی  (Doll et al., 2008) دال و همکاران .(1396همکاران، 

های رها شاااده و تغییرات در ترکیب صااا ات تاریخچه زندگی در زمین
شده در باغ گیاه شاهده کردند که مراحل اولیه تخریب  سی آلمان م شنا

های مهاجم مشخص شد، در حالی که با گاشت زمان توالی توسط گونه
شااده به اگرچه کاربری اراضاای رها ها افزایش یافت.گونهاین انقراض 

بازده زمین این سااامت م کاهش  یل  به دل هد رفت ولی  رتع پیش خوا
اراضی همچنان قابلیت بازگشت به شرایط مرتع اولیه را نخواهند داشت 

(Pelleterau, 20041380مقدم،  ؛ .) شااده های رهازمیندر نتیجه
شیده  سال از گیاهان مهاجم پو  ,.Kent et al)شوند میپس از چند 

زیادشونده و مهاجم در سطح مراتع از  . حضور و چیرگی گیاهان(2001
 های اولیه تغییر در ترکیب گیاهی بومی و تخریب مراتع اساااتنشاااانه

(Alpertetall, 2000.) یت عال های کشااااورزی امروزه یکی از ف
های طبیعی در های جدی در کاهش تنوع زیسااتی اکوساایسااتمتهدید

شد این فعالیتمقیاس جهانی می صورت عملیاتبا مکانیکی  هایها به 
تواند موجب اختالل باشااد که میهای مختلف شاایمیای میو ورود نهاد

 ,.Mclaughlin et al)در ساااختار و کارکرد اکوساایسااتم گردد 

از نظر ساختاری نخستین اختالل به واسطه عملیات مکانیکی  (.1995
شااود که همراه با تیثیر بر روی رشااد گیاهان خواهد در خاک ایجاد می

تواند موجب جوانه فعالیت زراعی می(. Maston et al., 1997)بود 
ها به واساااطه بر هم خوردن الیه خاک گردد که زنی بار برخی گونه

ست حتی قبالً شند  ممکن ا شته با ضور ندا شش گیاهی منطقه ح در پو
(Kirsten et al., 2001.) هایی که آسااتانه تحمل در مقابل گونه

پایین است از اکوسیستم حاف میها به اختالل ایجاد شده در خاک آن
ند  کاهش تنوع  .(Paywell et al., 1997)گرد به خطر  با توجه 

سطه  شده در ترکیب گیاهی به وا ست تا تغییرات ایجاد  ستی الزم ا زی
ستم سایی قرار تبدیل کاربری اکوسی شنا های مرتعی به کشاورزی مورد 

ر معرض تهدید و در های دتواند ما را در شناخت گونهگیرند. این امر می
های مهاجم و فرصاات طلب کمک نماید. به دساات آوردن مقابل گونه

حیای تواند در اچنین اطالعاتی عالوه بر کمک به ح ظ تنوع زیستی می
 مجدد پوشاااش اراضااای تبدیل شاااده اهمیت فراوانی داشاااته باشاااد

(Walker et al., 2004) .دهد که نظم شااواهد موجود نشااان می
ستم سی  خورده و کاهش تنوعها بر اثر تداخالت متعدد به همطبیعی اکو

ستم سی ستی در برخی از این اکو ست زی ها منجر به کاهش ظرفیت زی
ست) شده ا ضی  (.1380مقدم، محیطی  سیار زیاد ارا سعت ب با توجه به و

شخم خورده و رها ستم در مرتعی  سی سایی آثار تخریب اکو شنا شده، 
ی مناسب محیطی برای ارزیابی هاها و یافتن شاخصپوشش گیاهی آن

ست  ضروری ا شدت و اثر تخریب به منظور احیا و مدیریت این مناطق 
شش و پو ، تولیدهدف از این تحقیق مقایسه فلور گیاهی (.1393مقدم، )

شااده در جوار هم میبین دو کاربری مرتع و دیمزار رها خاک سااطحی
 باشد.

 

 روش انجام تحقیق   -2

   مطالعه مورد محدوده

مناطق مورد مطالعه از مراتع اطراف شااهرسااتان ساانندج در اسااتان 
ستان می ستان با کرد شد. این ا سعت، با حدود  28235با کیلومتر مربع و

 44درجه و  34از مساحت کشور در موقعیت جغرافیایی بین  درصد 7/1
دقیقه تا  31درجه و  45دقیقه عرض شاامالی و  30درجه و  36دقیقه تا 

ای کوهسااتانی در غرب قیقه طول شاارقی و در ناحیهد 16درجه و  48
کشور قرار دارد. به طور کلی ارت اع این استان از شرق به غرب افزایش 

ساس طبقه بندی کوپن، جزء می ستان بر ا ستان کرد یابد. آب و هوای ا
اقلیم سرد و معتدل و بر اساس کلیماگرام کوپن نیز در پشت خط استپی 

بانی قرار می یا مه ب نهگیرد. در نقشاااهو نی ندی اقلیمی ایران، ی په ب
یمه های معتدل، نهای سرد تا خیلی سرد و تابستانکردستان با زمستان

 512گرم و خشااک نشااان داده شااده اساات. متوسااط بارندگی اسااتان 
متوسااط  گراد اساات.درجه سااانتی 5/12متر و متوسااط دمای آن میلی

سنندج برای دوره آما سالیانه و دمای  سال آبی بارندگی   1338-39ری 
گراد اساات. درجه سااانتی 14-3متر و میلی 431به ترتیب  1395-95تا 

 :برداری از مناطق زیر انجام شدبرای انجام این تحقیق نمونه
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با طول  از توابع بخش مرکزی شاااهرساااتان سااانندجمنطقه کیلک 
یایی  یایی   47˚ 00́ 36̋̋جغراف متر  1540و  35˚ 09́ 55̋و عرض جغراف

شک و در حدود  ارت ا سرد و نیمه خ سطح دریا با آب و هوای   15ع از 
از توابع بخش صاالوات آباد  .جنوب شااهر ساانندج قرار داردکیلومتری 

و عرض  47˚ 10́ 08̋با طول جغرافیایی   مرکزی شااهرسااتان ساانندج
یایی   با آب و  2080و   35˚ 19́  48̋جغراف یا  متر ارت اع از ساااطح در

کیلومتری شرق شهر سنندج  15در حدود  هوای سرد و نیمه خشک و 
 با از توابع بخش مرکزی شاهرساتان سانندجساراب قامیش  قرار دارد.

 1750و  35˚ 25́ 08̋و عرض جغرافیایی   47˚ 57́ 13̋طول جغرافیایی 
شک و در حدود  سرد و نیمه خ سطح دریا با آب و هوای  متر ارت اع  از 

 کیلومتری شمال شهر سنندج قرار دارد. 15

 

 

 کردستان استان و رانیا در مطالعه مورد مناطق تیموقع -1شکل 

 گیریروش نمونه 
ضی بر روی  سی اثر تغییر کاربری ارا  تولید، فلور، ترکیببه منظور برر

برداری با بازدید های نمونهمحل ،خاک و پوشاااش ساااطحی گیاهی
بدین منظور سااه مقدماتی از منطقه و اطالعات محلی انتخاب شااد. 

آباد و کیلک قامیش، صالواتگیری در روساتاهای ساراب نمونه محل
 دوبرای انجام این تحقیق انتخاب شااادند. در هر کدام از این مناطق 

انتخاب شد که دیمزارها بیش از سی سال رها  کاربری مرتع و دیمزار
های دیمزار دلیل انتخاب روسااتاهای فوق وجود کاربری. شااده بودند

شدار هم میشده و مرتع در جورها ، همچنین این دو کاربری از نظر با
سانی بودند.  شیب، جهت و ارت اع یک گیری در نمونهتوپوگرافی دارای 

به صااورت  بودندخرداد ماه که اکثر گیاهان در حداکثر اوج رشااد خود 
برداری انجام شاد. گااری در امتداد ترانساکت در هر واحد نمونهپالت

های مالی و جلوگیری از اعمال نظرهای احتبه منظور کاهش دخالت
-ساایسااتماتیکگیری شااخ اای و باال بردن میزان دقت، طرو نمونه

ستماتیکت ادفی  سی شد، زیرا روش  رنده ت ادفی در برگی-انتخاب 
ی گیرباشااد. نمونهمیو ت ااادفی مزایای هر دو روش ساایسااتماتیک 

ت ااادفی از نظر آماری قابل اعتماد اساات و روش ساایسااتماتیک به 
سان ست. در هرآ صحرا قابل اجرا ا  3کاربری منطقه و برای هر  ی در 

مساتقر و بر روی هر  یمتر ب اورت ت اادف 100ترانساکت به طول 
سکت  صله  10تران شد، که  10پالت یک متر مربعی با فا متر انتخاب 

عداد   دیمزار رهاشااادهکاربری در پالت  90پالت ) 180در مجموع ت
( سااه منطقهمجموع  مرتع ربریکا در پالت 90 سااه منطقه ،مجموع 

صد خاک  شش گیاهی کل، در صد پو شت گردید. در هر پالت در بردا
شبرگ گیاهی و  سنگریزه و ال سنگ و  صد  ص چنینهملخت، در د در

گیری و ثبت شااد. به منظور پوشااش مربوب به هر گونه گیاهی اندازه
، پوشااش گیری مضاااعف روش نمونه با اساات اده از گیری تولیداندازه

بر شاااد و پس از انتقال به آزمایشاااگاه در ها کفپالت داخل هیگیا

گیاه خشاک شاده توزین شاد. تعدادی از  هوای آزاد خشاک گردید و
شدند و زمان با نمونههای موجود در عرصه همگونه سایی  شنا برداری 

های گیاهی پس از انتقال به هرباریوم، با اسااات اده از منابع بقیه گونه
 .رانیکا و فلور ایران( شناسایی شدندموجود )فلورهای ای

 هاوش تجزیه و تحلیل دادهر 

سطحی شش  سه آماری پو شش گیاهی کل، ) خاک به منظور مقای پو
ر د فلور گیاهانو الشاابرگ و خاک لخت(، تولید ساانگ و ساانگریزه، 

نرمال ابتدا است اده شد.  SPSSافزار از نرم ،های مورد بررسیکاربری
ده از آزمون کلوموگروف اسااامیرنوف و همگن ها با اسااات ابودن داده
ها با اساات اده از آزمون لون بررساای شااد در صااورت نرمال بودن داده
ها انجام گرفت و نرمال شاادند. ها، عمل تبدیل بر روی آننبودن داده

و  برای مقایسااه میانگین هر یک از پارامترها با توجه به نرمال بودن
نالیز واریهمگن بودن داده انس یک طرفه اسااات اده گردید و ها از آ

رفته ها به کار گآزمون دانکن نیز به منظور مقایساااه چندگانه میانگین
 شد. 

 

 نتایج -3

عداد در بررسااای  جام شاااده در مناطق، ت گونه گیاهی  116های ان
شدند که متعلق به  سایی  شتر گیاهان در  26شنا صد بی تیره بودند. در

و   Asteraceaeهایب به تیرهشده مربواراضی مرتعی و دیمزار رها
Poaceae های زیسااتی مختلف بندی گیاهان در شااکلبودند. رده

 درصاااد 10/48شاااده را به ترتیب  نشاااان داد که دیمزارهای رها
صد 97/37کریپتوفیت، همی صد 59/7تروفیت،  در  06/5کام یت،  در
فانروفیت و اراضی مرتعی را به ترتیب  درصد 26/1کریپتوفیت،  درصد

 درصد 20/10تروفیت،  درصد 71/35کریپتوفیت، همی درصد 02/51
فانروفیت تشااکیل  درصااد 02/1کریپتوفیت و  درصااد 04/2کام یت، 

. دهدمی
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 شده(: دیمزار رهاB: مرتع، A)مورد مطالعه اطقمن رد شده مشاهده اشکال زیستیفراوانی  نمودار -2شکل 

 

 خاک های پوشش سطحینتایج حاصل از پارامتر  

سطحیپارامترنتایج آنالیز واریانس  شش  شان  خاک های پو  هک دادن
شش  سنگبین مقادیر پو سنگ و   الشبرگ در مرتع وو ریزه گیاهی، 

داری اختالف معنی (P<0.05)درصااد  5شااده در سااطح دیمزار رها
 (P>0.05)درصااد  5اما در پارامتر خاک لخت در سااطح  ،وجود دارد

 (.1)جدول  داری وجود ندارداختالف معنی

 رهاشده مزارید و مرتع یکاربر دو در خاک یسطح پوشش یپارامترها انسیوار هیتجز -1جدول 

 F P میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات منابع خطا متغییر

 پوشش گیاهی

442/0 بین گروه  1 442/0  

751/5  018/0 601/13 داخل گروه   177 07/0  

042/14 مجموع  178 - 

گ و سنگریزهسن  

805/0 بین گروه  1 805/0  

502/10  001/0 650/13 داخل گروه   178 077/0  

456/14 مجموع  179 - 

 الشبرگ

160/3 بین گروه  1 10/3  

874/51 782/10 داخل گروه 0   177 061/0  

942/13 مجموع  178 - 

 خاک لخت

168/0 بین گروه  1 168/0  

128/2  146/0 971/31 داخل گروه   177 079/0  

139/14 مجموع  178 - 

سه میانگین پارامترهای اندازه شکل مقای شده ) شان داد که 3گیری  ( ن
ه بمراتع نسبت به اراضی رهاشده و خاک لخت در  پوشش تاج میزان

صد 3/8ترتیب  صد 8/5و  در سنگ و  کاهش در شبرگ و  و میزان ال
 .ندایش یافتهافزا درصد 8/2و  درصد 5/11به ترتیب ریزه سنگ

 

دم نشانه ع مشترکدانکن )حروف  آزمون از استفاده با رهاشده دیمزار و مرتع کاربری دو در خاک سطحی پوشش پارامترهای میانگین مقایسه -3 شکل

  دار است(وجود اختالف معنی

همی 

یتکریپتوف

,  تروفیت38, 

30

6, کامفیت

4, کریپتوفیت
,  فانروفیت

1
B

همی 

یتکریپتوف

 ,50

,  تروفیت

35

فانروفیت

1

,  کامفیت

10

,  یتکریپتوف

2
A

۰

۱۰

۲۰

۳۰

۴۰

۵۰

۶۰

۷۰

پوشش گیاهی الشبرگ سنگ و سنگریزه خاک لخت

ی 
سب

ر ن
فو

و
(

صد
در

)

دیمزار مرتع

a

b a b
a

a

a
b
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 نتایج حاصل از تولید پوشش گیاهی                        

تایج نالیز ن یانس آ ید وار و بین د که داد نشاااان یاهیگ تول

هاشاااده   درصاااد 5 ساااطح درکاربری مرتع و دیمزار ر
(P>0.05)  (.2ندارد )جدول  وجود داریمعنی اختالف 

 رهاشده مزارید و مرتع در یاهیگ پوشش دیتول -2جدول 

 F P میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات منابع خطا متغییر

 تولید

280/36762 بین گروه  1 280/36462  

321/0  573/0 582/6586778 داخل گروه   58 148/113565  

862/6623240 مجموع  59 - 

مرتع و دیمزار  ( بین دو کاربری4مقایسه میانگین تولید گیاهی )شکل 
  ب به کاربریترین مقدار تولید گیاهی مربوبیشنشان داد که  رهاشده

  .باشدیمربوب به کاربری مرتع مترین آن دیمزار و کم

 

 
ار دنشانه عدم وجود اختالف معنی مشترک)حروف دانکن آزمون از استفاده با رهاشده مزارید و مرتع یکاربر دو در یاهیگ دیتول نیانگیم سهیمقا  -4شکل

است(

  های گیاهیمؤلفهنتایج حاصل از بررسی 

شان  شخوراکیداد که نتایج آنالیز واریانس ن ، I)گیاهانی با کالس خو
II، III) شی بوته شده در در دو کاربری مرتع و دیمزار رها و فرم روی

صد یک سطح  در  چنینهم. دارندداری اختالف معنی (P<0.01)در
 پتوفیت،کری تیپ بیولوکیکی)تروفیت، و گیاهان یکساااله و چندساااله

یت، کاربری در ساااطح همی کام  یت( در دو  درصاااد یک کریپتوف
(P<0.01) با فرم داری وجواختالف معنی هانی  یا ما در گ د دارد، ا

اختالف  (P>0.05)درصاااد  5رویشااای فورب و گراس در ساااطح 
(.3داری وجود ندارد )جدول معنی

 رهاشده مزارید و مرتع در های گیاهیمؤلفه انسیوار هیتجز آزموننتایج  -3جدول 

 F P میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات منابع خطا متغییر

 Iکالس خوشخوراکی

949/5 بین گروه  1 949/5  

166/4 182/20 داخل گروه 0   160 126/0  

131/26 مجموع  161 - 

 IIکالس خوشخوراکی

756/1 بین گروه  1 756/1  

955/8  003/0 036/28 داخل گروه   143 196/0  

791/29 مجموع  144 - 

 IIIکالس خوشخوراکی

872/0 بین گروه  1 872/0  

349/1 497/9 داخل گروه 0   178 056/0  

369/10 مجموع  179 - 

 بوته

783/3 بین گروه  1 783/3  

754/1 520/21 داخل گروه 0   101 213/0  

303/25 مجموع  102 - 

 فورب

133/0 بین گروه  1 133/0  

315/1  253/0 982/17 داخل گروه   178 101/0  

115/18 مجموع  179 - 

ab a
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۲۰۰

۴۰۰
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 گراس

090/0 بین گروه  1 090/0  

029/2  156/0 833/7 داخل گروه   177 044/0  

922/7 مجموع  178 - 

سالهیک  

465/3 بین گروه  1 465/3  

769/5 803/10 داخل گروه 0   177 061/0  

267/14 مجموع  178 - 

 چند ساله

782/3 بین گروه  1 782/3  

566/5 3/11 داخل گروه 0   178 063/0  

082/15 مجموع  179  

 تروفیت

498/5 بین گروه  1 498 

905/6 470/15 داخل گروه 0   177 087/0  

968/20 مجموع  178 - 

 کریپتوفیت

111/2 بین گروه  1 111/2  

289/1 053/3 داخل گروه 0   25 122/0  

164/5 مجموع  26 - 

 کام یت

291/4 بین گروه  1 291/4  

503/2 835/13 داخل گروه 0   79 175/0  

128/18 مجموع  80 - 

 همی
 کریپتوفیت

689/2 بین گروه  1 689/2  

689/3 311/12 داخل گروه 0   178 069/0  

 - 179 15 مجموع

سه میانگین پارامترهای اندازه شکل مقای شده ) شان داد که (5گیری   ن
 ها درای و فوربمقادیر گیاهان بوتهو  IIو  I گیاهان کالس درصااد

و   درصااد7/6 ،درصااد3/4 ،درصااد8/14به ترتیب  شاادهاراضاای رها
 نچنیهم اند.یافته کاهشهمجوار نساابت به مراتع طبیعی  درصااد8/4

کریپتوفیت، و گیاهان همی چندساااالهگیاهان در اراضااای رهاشاااده 

صد5/26به ترتیب  کریپتوفیتکام یت و  صد20 ،در صد7/6، در و  در
کالس  گیاهان، درصااد5/20تروفیت با  گیاهانو کاهش  درصااد1/1

III  درصد2/20با  هایک سالهو  درصد6/5ها با گراس، درصد1/13با 
 اند.در این اراضی افزایش یافته

 
ار دنشانه عدم وجود اختالف معنی مشترک)حروف دانکن آزمون از استفاده با رهاشده مزارید و مرتع یکاربر دو در یاهیگ هایمؤلفه نیانگیم -5شکل  

  است(

 جه گیرینتی -4
در هر دو کاربری مرتع و دیمزار اغلب نتایج این تحقیق نشااان داد که 

بودند. گیاهان مربوب به این تیره  Astraceaeمتعلق به تیره گیاهان 
از بین ها در مناطقی که درصاااد باالیی از پوشاااش گیاهی آن معموالً

ندرفته تایج ، مشااااهده میا و همکاران  گرگین کرجیشاااوند که با ن
( معتقدند زمانیکه 1388)قهرمان نژاد و عاقلی ( همخوانی دارد. 1392)

های ای باال رود، برخی تیرهدرصاااد تخریب پوشاااش گیاهی در ناحیه

حضااور بیشااتری در فلور منطقه پیدا  Astraceaeگیاهی نظیر تیره 
ستی، کنند. از میان کل گونهمی شکل زی شده از نظر  سایی  شنا های 

ترین شکل کریپتوفیت و تروفیت و کمهمیترین شکل زیستی به بیش
 و میرزایی موسی وندکه با نتایج  زیستی به فانروفیت اخت اص داشت

ها در ساااطح مناطق تروفیت( مطابقت دارد. حضاااور 1395همکاران )
شار شی از ف شده نا ضی تبدیل  سطح بخ وص در ارا های وارده به 

 هایگیباشااد که ساابب نابودی گیاهان حساااس به آشاا تمراتع می
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شغال  سط گیاهان مهاجم ا صه تو ست و در نتیجه عر شده ا محیطی 
تواند نشااان دهنده وجود ها میکریپتوفیتشااده اساات. فراوانی همی

 ,Archibold)شرایط آب و هوایی سرد و کوهستانی در منطقه باشد 

هایی در توان حاصل تخریبها را نیز میدرصد باالی تروفیت (.1995
اله سوجب افزایش فرصت برای توسعه گیاهان یکمنطقه دانست که م

( 1394) جنگجو و نوعدوساات .(1388ژاد و عاقلی، نقهرمان) شااودمی
ستی تروفیتبیان کردند که گیاهان یک شکل زی ص ات و   و ساله با 

یت ریزوم قاومکئوف یب شاااخم م بل تخر قا هان دار در م یا ند، ولی گ ا
شه سیستم ری ستچندساله و گیاهانی که  رده و تاج پوشش گست ای را

اند. در بررساای پاسا  دارند در مقابل تخریب ناشاای از شااخم حساااس
صا ات گیاهی به کشات و رهاساازی اراضای، نتایج نشاان داد که در 

ها به شاادت کاهش یافتند. ها و نانوفانروفیتشااده کام یتاراضاای رها
( نشاااان داد که در 1392و همکاران ) جنگجونتایج مطالعات  چنینهم
ضی رهاار صد افزایش، ولی همی 100ها شده، تروفیتا ها کریپتوفتدر

درصااد کاهش  100ها درصااد و فانروفیت 33ها درصااد و کام یت 24
نیز بیان  (Castro et al., 2010) کاساااترو و همکاراناند. یافته

سااال  15تا  10مدت  ها بههای رهاشااده، کام یتکردند که در زمین
تا  20شده برای های رها در حوزه هانوفانروفیتنا غالب شدند و به ن ع

سااال کاهش یافتند. نتایج این تحقیق نشااان داد که میزان درصااد  30
شش و خاک لخت به ترتیب از  صد 1/61تاج پو صد 6/22و  در در  در

در اراضی رها شده تقلیل  درصد 8/16و  درصد 8/52اراضی مرتعی به 
سن سنگ و  ست. مقادیر الشبرگ و   3/9ریزه نیز به ترتیب از گیافته ا

صد صد 9/6و  در ضی مرتعی به در صد 8/20در ارا صد 7/9و  در در  در
هش پوشااش تاجی در کادلیل اراضاای رها شااده فزونی یافته اساات. 

شخم خورده،  ضی  شش حاف گیاهان بوتهارا ساله که تاج پو ای و چند
ا هباشد. افزایش و تجمع الشبرگ در سطح دیمزارای دارند، میگسترده

سط دام چرا کننده  دلیل به شدن گیاهان یکساله تو شدمیم رف ن ، با
ستند، در نتیجه ب ورت  شخوراک ه سمی و غیرخو زیرا اکثر گیاهان 

شته می سطح خاک انبا شبرگ بر روی  صد خاک شوند.ال کاهش در
ه توان به پوشیدلخت در اراضی رهاشده نسبت به اراضی مرتعی را می

شبر سط ال سطح خاک تو سبت داد.گبودن  د میزان تولی چنینهم ها ن
شتر بود که دلیل آن سبت به مراتع بی شده ن ضی رها   یزن گیاهی در ارا

تواند فراوانی گیاهان یکساله در این اراضی باشد، البته این ت اوت از می
( نشااان داد 1386و همکاران ) ارزانیدار نبود. نتایج لحاظ آماری معنی

باعی کاهش مقا های عملکردی مرتع و دیر ویژگیکه شاااخم مرتع 
شده گاشت ساله از منطقه شده است. در اراضی رهاحاف گیاهان چند

زمان باعی استقرار گیاهان چندساله و افزایش پوشش گیاهان چندساله 
شدت کاهش می شخم مرتع به  شبرگ در اثر عملیات  گردد. میزان ال

ه استقرار گیاهان ب شده با گاشت زمان ودر حالیکه در اراضی رها ،یافته
ست. بطور کلی ویژه گیاهان یک شبرگ افزایش یافته ا ساله، میزان ال

اله سشده با توجه به استقرار یکنواخت پوشش گیاهان یکدر اراضی رها
های خاک بهبود یافته اساات. های عملکردی و شاااخصمقادیر ویژگی

ش، ( بیان کردند که میزان پوشااا1392و همکاران )ییالقی  چنینهم
، 71/16تراکم و الشبرگ در داخل قرق نسبت به خارج قرق به ترتیب 

درصااد افزایش و مقدار ساانگ و ساانگریزه و خاک لخت  69/7، 21/4
سبت به خارج به ترتیب  ست. 13/14، 93/9ن شته ا صد کاهش دا  در

نتایج مقایسااه ترکیب پوشااش گیاهی بین دو کاربری نشااان داد که 

ه اراضاای تبدیل شااده را گیاهان قساامت اعظم گیاهان تشااکیل دهند
( تشااکیل میدرصااد7/55مهاجم و با ارزش خوشااخوراکی خیلی کم )

شش گیاهی دهد. البته پایه صیل در ترکیب پو هایی از گیاهان مرتعی ا
های این پژوهش ها کم است. یافتهخورد اما تعداد آنها به چشم میآن

سال شیده از گیاهان چند ضی مرتعی پو شان داد که ارا صد2/60ه )ن (، در
صنعتی، خوراکی علوفه شخوراک و با ارزش ح اظتی، دارویی،  ای و خو

تهو ... می هان بو یا ند و گ برگان عل ی ( و پهندرصاااد9/9ای )باشااا
اند اما شخم مراتع و برگرفته ( سطح وسیعی از مراتع را دردرصد6/33)

صهتبدیل آن سبب ظهور عر ضی زراعی  شش ها به ارا های فقیر از پو
سیله برخی گونهگ ست و این مناطق بو شده ا ضی  ای هیاهی در این ارا

صد8/46ها )فرصت طلب،گراس صد8/44هایی )ساله( و یکدر ( که در
شدهارزش مرتعی و علوفه شغال  سیای ندارند، اِ های اند. با توجه به برر

رساااد اراضااای انجام گرفته در این پژوهش و مطالعات قبلی بنظر می
ور زمان و پس از رها شدن تا حدودی پوشش گیاهی تبدیل شده به مر

به شاارایط فعلی مرتع اند اند، اما هنوز نتوانسااتهخود را بازسااازی کرده
بیان کردند  (Feng et al., 2007)فانگ و همکاران .همجوار برسند

و سپس تعداد عنوان پیشگام عمل کرده ساله بهدوو ساله های یکگونه
دریج و به ت عل ی و گندمیان افزایش یافتندبرگان ها کاهش و پهنآن

چه ند.ها و گراسدرخت یافت تاه در طول توالی افزایش   های ریزوم کو
تایج  که برخی صااا ات 1391و همکاران ) غالمین ( نیز نشاااان داد 

برگان عل ی به ها، گندمیان و پهنها، تروفیتعملکردی نظیر یکساااله
به دیمزاداری از منطقهطور معنی تایج ی قرق  ند. ن یدا کرد کاهش پ ر 

سادهاین تحقیق نشان می های مرتعی باعی سازی اکوسیستمدهد که 
ولی مدیریت صااحیح اراضاای زراعی گردد کاهش تنوع زیسااتی می

تواند سبب بازگشت و احیای تنوع زیستی به سطحی برابر شده میرها

( در بررسااای اثرات 1396و همکاران ) غالمی .با مراتع طبیعی گردد
له نقرهگ که  (Stachys byzantinaای )یاه سااانب ند  یان کرد ب

کاربری اراضاای مرتعی  های محیطی در اثر چرای دام و تغییریگآشاا ت
ها را در پی داشته است. نتایج همبستگی نشان افزایش هجوم این گونه

سنبله نقره شش و تراکم گیاه  صد تاج پو جب ای موداد که افزایش در
شش مج صد تاج پو ساله و کاهش در صد  چنینهمموع گیاهان چند در

برگان عل ی و گندمیان چندساااله شااد. با ازدیاد این تاج پوشااش پهن
ها بسیاری از گیاهان خوشخوراک مرتعی کاهش یافتند. نتایج این گونه

تحقیق نشاااان داد که افزایش تبدیل و تغییر کاربری موجب تغییرات 
های علوفهتولید گونه های گیاهی وای، گروهاساااساای در ترکیب گونه

ای شااده اساات. شااخم اراضاای باعی بهم خوردن ساااختمان خاک و 
شااود، در ها میتخریب محیط زیساات گیاهان و اختالل در زندگی آن

های زیسااتی خود و نتیجه بساایاری از گیاهان حساااس به دلیل ویژگی
تغییر در زیسااتگاه، در محیط جدید دوام نیاورده و ساارانجام از عرصااه 

سیاری ازیحاف م سمی و کم گیاهان مزرعه شوند و در نهایت ب ای، 
شرایط جدید را می ضی مقاومتوقع که  شخم ارا سبت به  سندند و ن ند اپ

های شااوند. هجوم گراسدر محیط جدید گسااترش یافته و پراکنده می
ساله و مزرعه سمت فقر گیاهان مرغوب ای ترکیب گونهیک  ای را به 

های کند. بازگرداندن این اکوسااایساااتممیو با ارزش مرتعی هدایت 
شیوه  ستلزم تغییر در  ش تگی م شرایط قبل از تغییر و آ شده به  تخریب 
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