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چکیده

تنوع زيستي و ساختار تودههای جنگلي در پايداری و پويايي بومسازگانهای جنگلي نقش مهمي دارند ،اما چرای دام ميتواند در

اين پايداری اختالل ايجاد کند .پژوهش پيشرو با هدف ارزيابي اثرات شدت چرای دام بر تنوع و ساختار جنگل در منطقه تنگ
داالب استان ايالم اجرا شد .بر اساس تعداد دام ،سه ناحيه قرق ،چرای متوسط و چرای سنگين مشخص شد .در هر ناحيه سه
خطنمونه بهصورت تصادفي -منظم که بر روی هر کدام  10قطعهنمونه قرار داشت ،درنظر گرفته شد .در هر قطعهنمونه ،مشخصههای
کمي درختان و تعداد نهالها اندازهگيری شد و شاخصهای تنوع ،غنا ،يکنواختي و غالبيت با استفاده از نرمافزار  PAST 3.04محاسبه
شدند .نتايج نشان داد که مقدار شاخصهای غالبيت و يکنواختي در وضعيت قرق کمتر از دو وضعيت چرايي ديگر بود ،اما
شاخصهای تنوع و غنا در شرايط چرای دام کمتر از وضعيت قرق بود .بررسي ساختار نشان داد که شدت چرا هم درصد حضور
گونهها در قطعههای نمونه را نسبت به منطقه قرق کاهش داد و هم بر مشخصههای قطر برابر سينه ،ارتفاع تنه ،طول تاج ،متوسط قطر
تاج ،تعداد شاخه اصلي و زادآوری درختان بلوط ايراني ،بنه ،کيکم ،بادام ،راناس ،زالزالک و دافنه تأثير گذاشت ،بهطوری که اغلب
مشخصههای مورد بررسي درختان در وضعيت قرق نسبت به دو وضعيت ديگر متفاوت بود .همچنين ،برای اکثر مشخصهها بين
وضعيتهای چرای متوسط و شديد تفاوت معنيداری مشاهده نشد .بهطور کلي ميتوان نتيجه گرفت که چرای دام با هر شدتي موجب
اختالل در عملکرد بومسازگان جنگلي ميشود ،بنابراين ضروری است که از چرای بيشتر از ظرفيت چرا در عرصههای جنگلي
جلوگيری شود.
واژههای کلیدی :جنگل بلوط ،چرا ،زاگرس ،ويژگيهای ساختاری.

مقدمه
چرای دام از شاخه و برگ درختان جنگلي و نيز
بذرها و نهال های آنها باعث مي شود تا استقرار و
زادآوری درختان با مشکل مواجه شود و در نتيجه منجر

به تغيير در ترکيب و تراکم گونه های جنگلي مي شود
( .)Archer & Smeins, 1991همچنين ،چرای دام باعث
کاهش زی توده گياهي و ضعيف شدن خاک مي شود.
حرکت دام در عرصه های جنگلي منجر به فشردگي خاک

فصلنامه تحقيقات جنگل و صنوبر ايران جلد  62شماره 3

شده و نفوذ آب در خاک و رويش بذرها را دشوار و حتي
غيرممکن مي سازد ( .)Kozlowski, 1999در بعضي
موارد ،جويدن پوست و ساقه درختان توسط دام زمينه را
برای نفوذ آفات و بيماری ها فراهم مي کند ( Walters et
 .)al., 1982با توجه به اينکه در کل منطقه رويشي
زاگرس ،چرای دام از زمان های گذشته تاکنون در
زيراشکوب جنگل ها متداول بوده است ( Ranjbar et al.,
 )2012و بيشتر از ظرفيت مراتع زيراشکوب از اين مناطق
استفاده شده است ،چرای دام باعث تغييراتي در ساختار و
تنوع گياهي منطقه شده است.
در پژوهشي در مورد بررسي ساختار جامعه گياهي
متعلق به بوم سازگان مديترانه ای اسپانيا گزارش شد که
نسبت پوشش درختچهها به کل عرصه مورد مطالعه با
افزايش فشار چرا به طور معنيداری کاهش پيدا کرد
( Jouri .)Pueyo et al., 2006و همکاران ( )6003با
مقايسه شاخص های تنوع و غنای گونهای در مراتع
صفارود رامسر نشان دادند که تنوع در بوم سازگان های
مرتعي با وضعيت چرای متوسط و چرای سبک افزايش
يافت .همچنين ،بيشترين مقدار تنوع و غنای گونهای در
مناطق با قرق طوالني مشاهده شد .نتايج پژوهش  Renو
همکاران ( )6003در بررسي چمنزارهای آلپي در شرق
فالت کينگای چين نشان داد که بيشترين مقادير
شاخص های غنای گونهای ،تنوع شانون -وينر و
يکنواختي ،به ترتيب در مناطق تحت شدت چرای متوسط
و سپس در مناطقي با چرای سنگين مشاهده شد .کمترين
مقدار اين شاخصها نيز در مناطق بدون چرا گزارش شد.
 Gholamiو همکاران ( )6011در بررسي تغييرات تنوع،
غنا و گروههای کارکردی پوشش گياهي در شدتهای
مختلف چرای دام نشان دادند که افزايش شدت چرای دام
موجب کاهش معنيدار شاخصهای تنوع و غنای گونهای
شد Papanikolaou .و همکاران ( )6011اثرات چرا بر
عملکرد گياهان در بوتهزارهای مديترانهای را ارزيابي
کردند .يافته های پژوهش مذکور حاکي از آن بود که با
افزايش شدت چرا ،غنای گراسهای يک ساله و
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فورب های دايمي ،افزايش و تنوع گياهان بوتهای بلند
کاهش يافت ،در حاليکه غنای گياهان بوتهای کوتاه قد در
وضعيت های مختلف چرا تغييری نکرد .همچنين ،شاخص
سيمپسون بين وضعيتهای قرق ،چرای متوسط و چرای
شديد اختالف معنيداری نداشتند ،اما اين شاخص در
شدت چرای کم از سه منطقه ديگر بيشتر بود .پژوهشگران
مذکور معتقدند که وجود چرا در منطقه حتي در مناطق
حفاظت شده الزم است و باعث تقويت تنوع گونهای
مي شود Zhao .و همکاران ( )6011با مطالعه تأثيرات
بلندمدت قرق بر تنوع گونهای در مناطق استپي السپالتو
چين نشان دادند که قرق طوالنيمدت در اين مناطق
توانسته بهطور معنيداری پوشش تاجي ،زیتوده ،غنا و
تنوع گونه ای را بهبود ببخشد Mirdavoodi .و همکاران
( )6013در بررسي تأثير آشفتگي بر تنوع گياهي و
گونه های مهاجم در پارک داالب ايالم گزارش کردند که
مناطقي با طبقه آشفتگي چرای متوسط دام و فاقد
آَشفتگي ،بيشترين مقدار غنا و تنوع گونهای را داشتند.
همچنين ،کمترين غنا و تنوع گونهای متعلق به طبقه
آشفتگي چرای شديد و سبک دام بود Bagheri .و
همکاران ( )6012غنای گونههای گياهي در زيستگاه های
با شدت های مختلف چرا را در پارک ملي گلستان و
مناطق همجوار بررسي کردند .نتايج پژوهش آن ها نشان
داد که افزايش شدت چرا منجر به کاهش غنای گونهای
شد.
موضوع ديگری که در اين پژوهش بررسي شد ،اثرات
چرای دام بر ساختار توده جنگلي بود .ساختار جنگل
بيانکننده خصوصيات و آرايش فيزيکي اجزاء
تشکيل دهنده يک جنگل است (.)Stone & Porte, 1998
ساختار ،اطالعات ارزشمندی از پويايي پوشش گياهي در
گذشته ،حال و حتي آينده ارائه مي کند (Dahdouh-
 )Guebas et al., 2002و آگاهي از آن در مديريت
جنگل ضروری است (.)Pourhashemi et al., 2014
ساختار جنگل تحت تأثير عامل های محيطي و
آشفتگي های طبيعي و انساني تغيير ميکند ( Fleming et
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 .)al., 2009چرای دام بهعنوان يکي از آشفتگيهای مهم
در فراهم کردن شرايط محيطي برای تغيير در ترکيب
گونه ای ،ساختار و کارکردهای بومسازگان ،نقش به سزايي
دارد ( .)Bouahim et al., 2010جنگلهای بلوط زاگرس
با مساحتي حدود شش ميليون هکتار ،يکي از
باارزش ترين رويشگاههای جنگلي کشور هستند که از اين
تهديد مستثني نبوده اند (.)Sagheb Talebi et al., 2014
تحقيقات انجامشده در اين ناحيه نشان داده که پايداری
اين جنگلها در بيشتر مناطق به خطر افتاده و ساختار
قطری تودههای بلوط به دليل کمبود زادآوری ،از حالت
طبيعي خود خارج شده است ( & Namiranian
 Jazirehi .)Maleknia, 2008و Ebrahimi Rostaghi
( )6003بيان کردند که عوامل محيطي به همراه
آشفتگي های موجود به ويژه چرای دام در جنگل های
زاگرس نقش مهمي در تغييرات ساختار جنگل ايفا
مي کنند McEvoy .و همکاران ( )6002سه دليل اصلي
برای تغيير ساختار جنگلهای بلوط توسط دام را ذکر
کردند که عبارتند از :چريدن نونهالهای درختان که باعث
کاهش تراکم درختان بهويژه درختان جوان مي شود؛
چريدن شاخه های اصلي نهالها که باعث کاهش ارتفاع
درختان مي شود و چريدن شاخههای جانبي و فرعي که
باعث کاهش تراکم شاخه و برگ درختان ميشود.
 Vandenbergheو همکاران ( )6001و  Wassieو
همکاران ( ) 6003به اين نتيجه رسيدند که کوبيدگي خاک،
قطع سرشاخههای درختان ،حذف نونهالها و نهالهای
جوان و کاهش الشبرگ کف جنگل توسط دامها به عنوان
يک تهديد برای درختان محسوب ميشوند .بر اساس
نتايج پژوهش  Plieningerو همکاران ( ،)6011چرای
دام در جنگلهای بلوط يونان در شرق مديترانه مانع
تجديد حيات بلوط شد و دليل اين امر تغذيه دامها از
نونهالها و نهال های گونه های درختي و نيز کاهش
الشبرگ و رطوبت خاک گزارش شدMirdavoodi .
( ) 6014بيان داشت که آشفتگي ايجادشده بهدليل چرای
دام در کنار عوامل خاکي به عنوان تأثيرگذارترين عوامل

ارزيابي اثرات شدت چرای دام بر ...

بر تغيير ساختار جنگل های داالب ايالم مطرح هستند.
وجود طبقه های قطری زياد (قطر برابر سينه و قطر تاج)
در مناطق دارای آشفتگي چرای دام حاکي از حضور
توده های مسن و عدم زادآوری برای مدت طوالني بود .از
سوی ديگر ،وجود طبقه های قطری (قطر برابر سينه و قطر
تاج) کم و همچنين طبقه های ارتفاعي کم در کنار
طبقه های قطری زياد در منطقه فاقد آشفتگي نشان دهنده
حضور تودههای ناهمسال و نامنظم و زادآوری گونههای
درختي بهويژه بلوط پس از قرق در اين منطقه بود.
 Hosseinzadehو  )6012( Najafifarشکل کلي نمودار
توزيع ارتفاع جنگل مله سياه در استان ايالم را به صورت
نرمال دوکوهانه گزارش کردند .بر اساس يافته های
پژوهش آن ها ،ارتفاع حدود  10درصد درختان بين چهار
تا هشت متر قرار داشت که حاکي از تغيير در ساختار
طبيعي اين تودهها بود Hosseinzade .و Pourhashemi
( )6011با بررسي شرايط کلي و توان بوم شناختي
توده های جنگلي زاگرس بيان کردند که وضعيت اين
توده ها نشان دهنده ضعف شرايط رويشگاه و فقر مزمن
بوم شناختي منطقه است که به طور تدريجي در خالل چند
قرن اخير بهوجود آمده و روند آن رو به افزايش است.
علل اين ضعف تدريجي را که امروزه منجر به بروز بحران
زوال جنگلهای زاگرس شده و عالوه بر بلوط ،گونههای
ديگر را نيز تحت تأثير قرار داده است ،ميتوان به فشار
بيش از پيش انسان و دام بهويژه در چند دهه اخير مرتبط
دانست.
هدف اين پژوهش بررسي تأثير شدت های مختلف
چرای دام بر تغييرات تنوع ،غنا و ساختار گونه های
جنگلي در منطقه تنگ داالب استان ايالم بود تا در
صورت امکان به منظور مديريت چرای دام در زيراشکوب
جنگلها چاره انديشي شود.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه
منطقه مورد مطالعه بخشي از جنگلهای داالب در 60

فصلنامه تحقيقات جنگل و صنوبر ايران جلد  62شماره 3

کيلومتری شمال غرب شهرستان ايالم بود .طول
جغرافيايي اين منطقه بين  42° 60′و  42° 30′شرقي و
عرض آن بين  33° 40′و  33° 40′شمالي قرار دارد.
اين منطقه در محدوده ارتفاعي بين  1300تا  1100متری
از سطح دريا و در مجاورت روستاهای گلزار و گلجار
واقع شده است .شيب دامنه شمالي است و بر اساس آمار
ايستگاه هواشناسي سينوپتيک ايالم ،متوسط بارندگي
ساالنه طي يک دوره  30ساله ( 1320تا 023 )1330
ميليمتر و ميانگين ساالنه کمترين و بيشترين دما بهترتيب
 11/0و  66/4درجه سانتيگراد بود .اقليم منطقه بر اساس
روش آمبرژه ،نيمه خشک معتدل است .سيمای منطقه مورد
مطالعه از ارتفاعات مرتفع ،تپه ماهورهای ناهمگن و
دره های عميق تشکيل شده است .مساحت کل منطقه
 6331هکتار است که در  330هکتار آن زراعت
زيراشکوب انجام مي شود .مساحت منطقه جنگلي
حفاظت شده  360هکتار است.
بررسيهای اوليه در پژوهش پيش رو نشان داد که
چرای سنگين در سطح  306هکتار و چرای متوسط در
سطح  1360هکتار انجام ميشود .پنجاه و هفت خانوار
دامدار با داشتن  4342واحد دامي در اين منطقه مستقر
هستند که اغلب به کوچ قشالق و ييالق اقدام ميکنند .به
اين ترتيب که دام ها از اوايل ارديبهشت تا اوايل آذر در
اين منطقه مستقر بوده ،اما کوچ به منطقه گرمسير از
اواسط آذر تا اوايل ارديبهشت انجام مي شود ،بنابراين
اطراف محل تجمع آغلها و نزديک روستا با مساحت
 306هکتار که در ماه اول چرا ،دامها در اين منطقه
مشغول چرا بودند ،به عنوان منطقه با چرای سنگين درنظر
گرفته شد که تراکم دام آن 13 ،واحد دامي در هکتار
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است .محدوده ای به مساحت  1360هکتار با تراکم 6/2
واحد دامي در هکتار به عنوان چرای متوسط و منطقه
حفاظت شده نيز بهعنوان قرق درنظر گرفته شد .الزم به
ذکر است که در بعضي از سالها ،برای پيشگيری از بروز
آتشسوزی در منطقه حفاظتشده ،چرای کنترلشده در
اواخر فصل رويش (اواخر اردي بهشت و اوايل خرداد) به
مدت محدود  10تا  10روز انجام ميشود.
روش پژوهش
با توجه به موقعيت محدوده مورد مطالعه که شامل
ناحيه قرق و نواحي اطراف آن (که چرای دام توسط
دامداران روستاهای مجاور انجام ميشد) بود ،سه منطقه
با وضعيت های چرای دام مختلف (شدتهای شديد،
متوسط و قرق) با شرايط بوم شناختي به تقريب يکسان
انتخاب شد .در هريک از مناطق موردنظر ،سه خطنمونه
 400متری با نقطه شروع تصادفي درنظر گرفته شد .در
امتداد هر خطنمونه 10 ،قطعه نمونه  1200متر مربعي
به صورت منظم پياده شد (شکلهای  1و  .)6در داخل
قطعهنمونهها ،قطر برابر سينه ،قطر يقه (برای گونه های با
ارتفاع کمتر از  1/3متر) ،ارتفاع تنه ،طول تاج ،قطر
بزرگ و کوچک تاج و تعداد شاخه های اصلي هر درخت
اندازهگيری شد .همچنين ،تعداد پايههای درختي و
درختچهای و تعداد زادآوری آنها بهتفکيک گونه
شمارش شد .سپس ،شاخصهای تنوع (سيمپسون،
شانون -وينر ،بريلوئين) ،غنا (منهينيک و مارگالف) و
يکنواختي ،يکساني و غالبيت در هر قطعه نمونه (جدول )1
با استفاده از نرم افزار  PAST 3.04محاسبه شدند.
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جدول  -1رابطههای مورد استفاده برای محاسبه شاخصهای مورد نظر (برگرفته از )Hammer & Harper, 2006
شاخص
سيمپسون

رابطه
(

)
)

∑
(

∑=H

شانون -وينر
بريلوئين

)

∑ )

(

) (

منهينيک
مارگالف

)
) (

(

(

=R1

يکنواختي
يکساني

=E

نتایج
لیست فلورستیک گونههای درختی و درختچهای
بر اساس نتايج ،هفت گونه درختي و درختچهای شامل
بلوط ايراني ( ،)Quercus brantii Lindl.بنه ( Pistacia
 ،)atlantica Desf.کيکم (،)Acer monspessulanum L.
بادام ( ،)Amygdalus orientalis Duh.راناس ( Cerasus
 ،)microcarpa (C. A. Mey.) Boiss.زالزالک
( )Crataegus pontica C. Kochو دافنه ( Daphne
 )mucronata Royle.در قطعهنمونهها حضور داشتند.
شدت چرا بر درصد حضور گونهها در قطعهنمونهها
تأثيرگذار بود ،بهطوریکه راناس و بلوط ايراني در حالت
قرق با  31درصد بيشترين حضور را داشتند .پس از آنها
دافنه و زالزالک با  13درصد و بنه ،بادام و کيکم بهترتيب
با  01 ،21و  61درصد در جايگاههای بعدی قرار گرفتند،
اما در حالت چرا بهجز حضور بلوط ايراني که نسبت به
منطقه قرق تغييری نداشت ،حضور گونههای ديگر در
قطعهنمونهها بهشدت کاهش يافت ،بهطوریکه راناس ،دافنه،

=H

=R2

=E

غالبيت

D

) (∑=D

زالزالک ،بنه ،بادام و کيکم بهترتيب با ميانگين ،41 ،1 ،13
 10 ،11و  1درصد در قطعهنمونههای متعلق به مناطق با
چرای متوسط و شديد ،حضور داشتند.
اثر شدت چرا بر شاخصهای تنوع و غنا
ميانگين شاخصهای مورد مطالعه در وضعيتهای
مختلف شدت چرا و قرق در جدول  6ارائه شده است.
نتايج تجزيه واريانس نشان داد که مقدار شاخصهای تنوع،
غنا و يکنواختي بين وضعيتهای چرايي مختلف در سطح
اطمينان  33درصد دارای اختالف معنيدار بود (جدول .)3
همچنين ،مشخص شد که در بيشتر موارد ،ميانگين
محاسبهشده برای شاخصهای مختلف در وضعيت قرق
نسبت به دو وضعيت ديگر متفاوت بود (جدول  .)4ميانگين
تعداد درختان در تيمار قرق  31اصله در قطعهنمونه بود
(جدول  )6که با دو تيمار ديگر در سطح اطمينان  33درصد
اختالف معنيدار داشت (جدول .)4
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جدول  -2میانگین شاخصهای مورد مطالعه در وضعیتهای مختلف شدت چرا
شدت چرا

شاخص

ميانگين

قرق

متوسط

شديد

تعداد افراد

31

3/2

3/3

13

غالبيت

0/313

0/313

0/331

0/231

يکنواختي

0/103

0/331

0/333

0/362

يکساني

0/140

0/602

0/311

0/431

سيمپسون

0/26

0/161

0/123

0/303

شانون -واينر

1/603

0/603

0/636

0/023

بريلوئين

1/03

0/104

0/603

0/422

منهينيک

0/336

0/042

0/23

0/102

مارگالف

1/141

0/633

0/306

0/013

جدول  -3نتایج آزمون کروسکال -والیس در مقایسه شاخصهای تنوع و غنا
آماره
مربع کای
درجه آزادی
P

شاخص غالبيت و يکنواختي

شاخص غنا

شاخص تنوع

تعداد افراد

غالبيت

يکنواختي

يکساني

سيمپسون

شانون -وينر

بريلوئين

منهينيک

مارگالف

46/06
6

00/33
6

63/04
6

34/3
6

00/33
6

01/31
6

03/33
6

63/34
6

43/32
6

>0/01

>0/01

>0/01

>0/01

>0/01

>0/01

>0/01

>0/01

>0/01

جدول  -4مقایسه جفتی شاخصهای تنوع و غنا بین تیمارها با استفاده از آزمون من -ویتنی یو (اعداد داخل جدول مقدار آماره  Zهستند)
مقايسه ميانگين شدت چرا

تعداد افراد

غالبيت

يکنواختي

يکساني

سيمپسون شانون -وينر بريلوئين

منهينيک

مارگالف

چرای متوسط با قرق

**5/46

**4/83

**8/38

**5/83

**4/83

**4/85

**4/83

**5/93

**4/71

چرای شديد با قرق

**5/63

**5/17

**6/93

**6/53

**5/17

**5/38

**4/83

**8/53

**5/89

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

چرای متوسط با چرای شديد

** معنيدار در سطح اطمينان  33درصد؛

ns

1/61

0/23

0/64

0/03

0/23

0/03

0/04

1/01

0/22

غيرمعنيدار

اثر شدت چرا بر ساختار تودههای جنگلی
بر اساس نتايج بهدست آمده ،وضعيت مشابهي نيز در
مورد متغيرهای ساختاری مشاهده شد ،بهطوریکه در تمام
گونههای مورد مطالعه ،ميانگين اغلب متغيرهای

اندازهگيریشده در وضعيت قرق با دو تيمار ديگر اختالف
معنيدار داشتند ،اما اختالف آنها بين دو تيمار شدت چرا در
اغلب موارد معنيدار نبود (جدول .)0
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جدول  -5مقایسه جفتی بین اثر تیمارهای مختلف شدت چرا بر خصوصیات گونههای درختی مختلف
با استفاده از آزمون من -ویتنی یو (اعداد داخل جدول مقدار آماره  Zهستند)
گونه

کيکم

بادام

راناس

زالزالک

دافنه

مقايسه ميانگين شدت چرا

تاج

تاج

تاج

اصلي

قرق و چرای متوسط

* 1/32

1/31 ns

1/31 ns

** 1/31

1/30 ns

* 6/06

** 6/00

قرق و چرای شديد

*3/00

*3/00

*3/00

*3/00

*3/00

*3/00

** 6/00

چرای متوسط و چرای شديد

1/43 ns

1/43 ns

1/43 ns

1/43 ns

1/43 ns

1/00ns

0/00ns

قرق و چرای متوسط

* 4/60

4/43 a

* 4/32

* 4/40

* 4/61

* 4/03

* 3/23

قرق و چرای شديد

* 4/60

* 3/00

* 3/40

* 3/03

* 3/30

* 3/01

* 4/00

چرای متوسط و چرای شديد

0/06 ns

1/03 ns

1/04 ns

1/04 ns

1/02 ns

0/23 ns

1/00 ns

قرق و چرای متوسط

* 2/33

* 2/03

* 0/34

* 0/33

* 2/04

* 2/21

* 0/41

قرق و چرای شديد

* 2/23

* 0/33

* 2/64

* 0/33

* 0/30

* 2/16

* 0/41

چرای متوسط و چرای شديد

1/33 ns

0/00 ns

0/04 ns

0/01 ns

0/00ns

1/03 ns

0/00ns

قرق و چرای متوسط

*4/24

*4/22

*4/04

*4/01

*4/26

*4/03

*6/11

قرق و چرای شديد

1/30 ns

** 6/10

* 3/01

** 6/02

*6/31

* 3/10

** 6/62

چرای متوسط و چرای شديد

1/10 ns

*6/20

**6/33

**6/43

*6/44

1/13ns

0/21ns

قرق و چرای متوسط

*0/33

*0/33

*0/01

*0/00

*0/03

*0/21

*3/61

قرق و چرای شديد

*0/21

*0/01

*0/30

*0/30

*0/34

*0/20

*3/61

چرای متوسط و چرای

بلوط ايراني

(يا قطر يقه)

0/64 ns

0/23 ns

0/03ns

0/03ns

0/03ns

0/06 ns

0/00 ns

قرق و چرای متوسط

*3/30

*3/12

*3/12

*3/03

*3/01

*3/33

*4/01

قرق و چرای شديد

*0/00

*4/43

*4/34

*4/43

*4/41

*4/13

*4/01

چرای متوسط و چرای شديد

1/10 ns

0/30ns

0/32 ns

0/33 ns

1/11ns

1/00ns

0/00ns

قرق و چرای متوسط

*0/41

*0/40

*0/14

*2/42

*2/01

*4/23

*2/01

قرق و چرای شديد

*4/33

*0/33

*0/04

*0/34

*0/11

*0/30

*0/33

0/43ns

0/11ns

*6/63

*3/03

*3/13

1/46 ns

0/43 ns

شديدچرای

بنه

قطر برابر سينه

ارتفاع تنه

طول

قطر بزرگ قطر کوچک

تعداد شاخه

زادآوری

چرای متوسط و چرای شديد
چرای شديد

** معنيدار در سطح اطمينان  33درصد * :معنيدار در سطح اطمينان  30درصد؛

ns

غيرمعنيدار
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بحث
دامهای عشاير و روستاييان منطقه مورد مطالعه از ديرباز
تاکنون از پوشش گياهي زيراشکوب جنگل و همچنين بذر و
نهال درختان جنگلي و شاخه و برگ درختان و درختچهها
تا ارتفاع قابل دسترس دام استفاده کردهاند .از آنجاييکه
منطقه مورد مطالعه از نظر موقعيت و نوع مديريت چندان
متأثر از بهرهبرداریهايي مانند قطع درختان برای سوخت و
مصارف ديگر نيست ،بنابراين ميتوان شدت و مدت چرای
دام را يکي از عاملهای مؤثر بر تغيير ساختار ،تنوع و غنای
گياهي در اين تودهها دانست .در بررسي اوليه و برآورد
چشمي از منطقه ميتوان دريافت که بين مناطق قرق و
غيرقرق از نظر تراکم درختان اختالف وجود دارد که با
اندازهگيری شاخص افراد ،معنيداری اين تفاوت به اثبات
رسيد ،بهطوریکه تعداد پايهها در قطعهنمونه مستقر در تيمار
قرق بهطور معنيداری بيشتر از تيمارهای ديگر بود .بررسي
غالبيت نيز نشان داد که اين شاخص در منطقه قرق بهطور
معنيداری کمتر از دو تيمار ديگر بود ،زيرا در منطقه قرق
گونههای بيشتری وجود داشت که اين امر باعث کاهش
مقدار شاخص غالبيت شد .دليل اين امر اين است که تعداد
گونه در مناطق با چرای متوسط و شديد کم شده و تراکم
محدود به تعداد کمتری از گونهها ميشود.
ارزيابي شاخصهای غنا حاکي از آن بود که غنای
گونهای (دو شاخص منهينيک و مارگالف) در تيمار قرق
بهطور معنيداری بيشتر از تيمارهای ديگر بود .اين نتيجه با
يافتههای  Pueyoو همکاران ( )6002مبني بر کاهش
معنيدار نسبت درختچههای چندساله بهعلت افزايش فشار
چرا مطابقت دارد .همچنين ،يافتههای مذکور در پژوهش
پيشرو با نتايج پژوهش  Papanikolaouو همکاران
( )6011که کاهش غنای بوتههای بلند بر اثر چرا را گزارش
کردند ،يافتههای  Mirdavoodiو همکاران ( )6013که بيان
کردند که مناطقي با طبقه آشفتگي چرای متوسط دام و فاقد
آَشفتگي بيشترين مقدار غنا و تنوع گونهای را داشتند و طبقه
آشفتگي چرای شديد و سبک دام کمترين غنا و تنوع
گونهای را دارا بودند و نيز با يافتههای  Bagheriو همکاران

ارزيابي اثرات شدت چرای دام بر ...

( )6012مبني بر کاهش قابل مالحظه غنای گونهای در
مناطق تحت تأثير چرای شديد ،منطبق است .در بررسي
تنوع نيز مشخص شد که چرا اثر منفي بر تنوع گياهي داشت.
شاخصهای مورد بررسي شامل سيمپسون و شانون -وينر و
بريلوئين نشان دادند که تنوع در تيمار قرق بيشتر از
تيمارهای ديگر بود .در راستای اين نتايج ،پژوهش
 Gholamiو همکاران ( )6011حاکي از آن بود که افزايش
شدت چرای دام موجب کاهش معنيدار شاخصهای تنوع و
غنای گونهای ميشود .همچنين Papanikolaou ،و همکاران
( )6011گزارش کردند که تنوع بوتهایهای بلند در اثر چرا
کاهش يافت.
بر اساس نتايج پژوهش پيشرو ،شدت چرا بر درصد
حضور گونهها در قطعهنمونهها تأثيرگذار بود ،بهطوریکه در
وضعيت چرا بهجز حضور بلوط ايراني که نسبت به منطقه
قرق تغييری نداشت ،حضور گونههای ديگر بهشدت کاهش
يافت .اين نتايج با يافتههای  Pueyoو همکاران ()6002
مطابقت دارند .آنها ذکر کردند که نسبت پوشش درختچهها
به کل عرصه مورد مطالعه با افزايش فشار چرا بهطور
معنيداری کاهش پيدا کرد.
بررسي قطر برابر سينه بلوط ايراني نشان داد که شدت
چرا بر ابعاد اين گونه اثرگذار بود .بهطوری که قطر برابر
سينه اين درختان در حالت قرق کمتر از دو حالت ديگر بود.
وجود درختان و درختچههای جوان و کمقطر در منطقه قرق
منجر به کاهش ميانگين سن و قطر درختان شد .توده
جنگلي در اين مناطق جوان بهنظر ميرسيد ،اما در مناطق با
چرای متوسط و شديد ،بهطور عمده درختان مسن و دارای
قطر بيشتر ،باقي مانده بودند و فرصت رشد و استقرار برای
نهالها وجود نداشت .اختالف معنيدار قطر برابر سينه بنه در
حالت قرق نسبت به دو وضعيت چرايي ديگر نشاندهنده اين
بود که شدت چرا از رشد و استقرار نهالهای جوان در
سالهای اخير جلوگيری کرده بود .اين نتايج با يافتههای
 )6014( Mirdavoodiمنطبق است .ايشان گزارش کرد که
وجود طبقههای قطری (قطر برابر سينه و قطر تاج) زياد در
مناطق دارای آشفتگي چرای دام حاکي از حضور تودههای
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مسن و عدم زادآوری آنها برای مدت طوالني بود .به
استناد نتايج پژوهش پيشرو ،درختچههای راناس بهعلت
اينکه بهشدت مورد چرای دام قرار ميگرفتند ،فرصت کافي
برای رشد و استقرار نداشتند ،بنابراين قطر آنها در مناطق
غيرقرق نيز کم بود ،در حاليکه قطر يقه اين گونه در منطقه
قرق که مزاحمتي برای رشد آن وجود نداشت ،بهوضوح
بيشتر از دو منطقه ديگر بود .درختچه دافنه که اغلب توسط
دام تعليف نميشود ،در وضعيت قرق نسبت به وضعيت
چرای شديد دارای قطر يقه بيشتری بود که احتماالً
نشاندهنده اثر غيرمستقيم چرا بر وضعيت حاصلخيزی
خاک و توان بومشناختي منطقه باشد ،زيرا در منطقه چرای
شديد ،فشردگي خاک بيشتر شده و حاصلخيزی و
نفوذپذيری آن کم ميشود ،در نتيجه درختان و درختچهها
ضعيف ميشوند .شدت چرا بر قطر تنه درختان و
درختچههای کيکم و بادام اثر معنيدار داشت .اگرچه اين
گونهها در داخل مناطق تحت چرا بهعلت شرايط
فيزيولوژيک ،ريختشناسي و خاردار بودن ،کمتر مورد
توجه دام بودند ،اما بهدليل اثرات غيرمستقيم چرای دام
شرايط رويشگاهي مناسبي نداشتند ،در حاليکه در منطقه
قرق شرايط رشد مناسبي برای آنها وجود داشت .بنابراين،
از نظر قطر برابر سينه اين گونهها بين وضعيتهای چرايي و
منطقه قرق ،اختالف معنيداری مشاهده شد .در وضعيت
چرای شديد چون اغلب پايههای درختان زالزالک مسن
بوده و قطر برابر سينه بيشتری داشتند ،بنابراين اختالف
معنيداری بين وضعيت چرای شديد و قرق مشاهده نشد ،اما
بين دو وضعيت قرق و چرای متوسط اختالف معنيدار بود.
شدت چرا بر مشخصههای ارتفاع تنه و طول تاج راناس
و بنه تأثيرگذار بود ،بهطوری که مقادير اين دو متغير در
وضعيت قرق بيشتر از وضعيتهای چرای متوسط و سنگين
بود .دليل اين امر اين است که در منطقه قرق ،درختان از
چرای دام محافظت شده و برای درختاني که کمتر مورد
چرای دام قرار ميگرفتند ،نيز شرايط رويشگاهي مناسبي
ايجاد ميشد .همچنين ،بومسازگان از اثرات غيرمستقيم چرا
در امان بود .شدت چرا بر مشخصههای ارتفاع تنه و طول
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تاج کيکم در دو وضعيت قرق و چرای شديد تأثيرگذار بود،
زيرا بهاحتمال در وضعيت چرای شديد بهدليل اثرات
غيرمستقيم چرای دام ،شرايط رويشگاهي برای رشد اين
گونه مساعد نبوده واين امر باعث شد که اختالف معنيداری
بين اين دو وضعيت مشاهده شود .اين نتايج با يافتههای
 McEvoyو همکاران ( )6002همخواني دارند .پژوهشگران
مذکور بيان کردند که چريدن شاخههای اصلي نهالها باعث
کاهش ارتفاع درختان شد و کاهش تراکم شاخه و برگ
درختان در نتيجه چريدن شاخههای جانبي و فرعي اتفاق
افتاد .ارتفاع تنه و طول تاج بلوط ايراني در وضعيت قرق
کمتر از وضعيتهای چرايي ديگر بود ،زيرا همانطور که
پيش از اين اشاره شد ،در وضعيت قرق درختان و
درختچهها جوان بوده و نسبت به مناطق غيرقرق که درختان
مسن داشتند ،ارتفاع تنه و طول تاج کمتر بود.
شدت چرا بر پارامترهای قطر بزرگ و کوچک تاج و
تعداد شاخه درختان نيز تأثير داشت .نتايج در مورد بلوط
ايراني نشان داد که در وضعيت قرق ،قطر بزرگ و کوچک
تاج از دو وضعيت ديگر کمتر بود ،زيرا درختان اغلب جوان
بوده و به دليل عدم حضور دام ،تعداد شاخه بيشتری داشتند،
در حاليکه در مناطق با چرای متوسط و شديد ،چون بيشتر
درختان مسن بودند و ارتفاع تنه و تاج بيشتری داشتند،
قسمتهای قابل استفاده آنها از دسترس دام خارج شده
بود .در نتيجه ،درختان فرصت گسترش ابعاد تاج را داشتند.
اين نتايج در راستای يافتههای  )6014( Mirdavoodiاست
که بيان کرد وجود طبقههای قطری (قطر برابر سينه و قطر
تاج) کم و نيز طبقههای ارتفاعي کم در کنار طبقههای قطری
زياد در منطقه فاقد آشفتگي حاکي از وجود تودههای
ناهمسال و نامنظم بود .بر اساس نتايج پژوهش پيشرو ،قطر
بزرگ و کوچک تاج برای راناس و بنه در وضعيت چرای
متوسط و شديد از وضعيت قرق کمتر بود ،زيرا دام فرصت
گسترش قسمتهای هوايي را به اين گياهان نداده و
عالوهبراين ،شدت چرا شرايط محيطي را برای رشد و نمو
گياهان نامساعد ميکند .در مورد گونههای ديگر که کمتر
توسط دام چريده ميشوند نيز شدت چرا باعث فشردگي
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 بافت و ساختمان خاک شده و،خاک و تغيير در ترکيبات
.رشد طبيعي گونهها را مختل ميکند
،شدت چرا بر زادآوری جنسي نيز اثرگذار است
 زادآوری جنسي تمام گونهها،بهطوری که در وضعيت قرق
از دو وضعيت ديگر (چرای متوسط و شديد) بهطور
 دافنه، راناس، زادآوری گونههای کيکم.معنيداری بيشتر بود
و بنه فقط در منطقه قرق مشاهده شد و اين گونهها در
 اين موضوع ممکن.مناطق تحت چرای دام زادآوری نداشتند
، بهرهبرداری از بذرها،است بهدليل شرايط فيزيولوژيکي بذر
فشردگي خاک منطقه و کم شدن مواد آلي خاک باشد که با
.) همخواني دارد6011(  و همکارانPlieninger يافتههای
ايشان بيان کردند که چرای دام در جنگلهای بلوط مانع
 تغذيه دامها از، دليل اين امر.تجديد حيات اين گونه ميشود
نونهالها و نهالهای گونههای درختي و نيز کاهش الشبرگ
Kozlowski  پژوهش، در همين راستا.و رطوبت خاک است
) حاکي از آن بود که تحرک دام در عرصههای1333(
جنگلي باعث فشردگي خاک شده و نفوذ آب در خاک و
 همه.رويش بذرها را دشوار و حتي غيرممکن ميسازد
تغييرات و تفاوتهای مشاهدهشده بين تودههای قرق و مورد
چرا نشاندهنده تغيير ساختار تودههای جنگلي در اثر چرای
 وHosseinzadeh  اين نتايج با يافتههای.دام است
) مبني بر تغيير ساختار طبيعي تودههای6012( Najafifar
 بنابراين ضروری است،جنگلي بلوط در ايالم همخواني دارد
که برای جلوگيری از تغيير بيشتر ساختار تودههای جنگلي
از چرای بيش از ظرفيت جنگلها و زيراشکوب آنها
 در صورت ضرورت در اين مناطق، همچنين.جلوگيری شود
با توجه به مقدار توليد جنگلها و مراتع و اراضي زراعي
 ظرفيت چرايي هر منطقه تعيين شده و،ديم زيراشکوب آنها
 برای ورود دام به عرصه برنامهريزی انجام،بر اين اساس
.شود تا از تخريب بيشتر اين عرصهها جلوگيری شود
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Abstract
Biodiversity and forest stand structure play important roles in the sustainability and dynamics
of forest ecosystems, but grazing of livestocks can affect on the sustainability. In order to study
the effects of grazing on forest diversity and structure, this research was carried out in Dalab
region of Ilam province. Based on the number of livestock, three areas including enclosure,
medium grazing and heavy grazing were identified. In each area, three transects which located
on each of them ten plots, were considered. In each plot, quantitative characters and number of
seedlings were measured. Indices of diversity, richness, evenness and dominance were
calculated using PAST 3.04 program. The results showed that the values of dominance and
evenness indices in the enclosure condition status were less than two other conditions However,
diversity and enrichment indices in livestock grazing conditions were less than the enclosure
status. The study of structure shows that the grazing intensity has reduced the percentage of
species in samples in comparison to the protected area. The intensity grazing effected on the
parameters of DBH, trunk height, crown length, mean of crown diameter, number of branches
and regeneration of Quercus brantii Lindl., Pistacia atlantica Desf., Acer monsopessulanum L.,
Amygdalus orientalis Duh., Crataegus pontica C. Koch, Cerasus microcarpa (C. A. Mey.)
Boiss., and Daphne mucronata Royle. Most of this parameters studied on these trees are
different from the grazing situations than the enclosure status. Because intensity grazing cause
restriction the growth or deployment of young seedlings in recent years or indirectly causing
soil compaction to reduce fertility and permeability of the soil and cause changes in the
structure of the forest. There was no significant difference between the moderate and severe
grazing conditions, and in general it can be said that grazing of livestock with any intensity
would disrupt forest ecosystem performance so, it is necessary to determine the grazing capacity
of livestocks and prevention of overgrazing capacity in the forests.
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