
 چکیده

ای ی انسان با طبیعت توسعهارزیابی توان اکولوژیک فرآیندی است که تالش دارد از طریق تنظیم رابطه

ارزیابی و بررسی ساختار پوشش گیاهی جنگل ها و مراتع در  درخور و هماهنگ با طبیعت را فراهم سازد.

 یمنطقهنتیجه فعالیت های انسان و چرای دام از جمله گام های اول ارزیابی توان اکولوژیکی یک منطقه است. 

 یبرا یمناسب یشگاهکه دارد، رو اییژهو یتوپوگراف یطو شرا یاییجغراف یتزاگرس به سبب آب و هوا، موقع

در این پژوهش تأثیر چرای دام بر شاخص های تنوع، غنا و یکنواختی  است. یو جنگل یاهیگ یهانهانواع گو

گونه های گیاهی و در کنار آن خصوصیات خاکشناسی منطقه با مقایسه دو منطقه قرق )دورک( و تحت چرا 

شده و این خصوصیات  پالت تصادفی پیاده 30)ارجنک( مورد ارزیابی قرار گرفت. به همین منظور در هر منطقه 

استیودنت و آنالیز تشخیص کانونیک -tمتری مورد اندازه گیری و تحلیل به روش های  4×4در کوادرات های 

(CDA قرار گرفت. نتایج این ارزیابی ها حاکی از آن بود که پوشش علفی منطقه قرق از نظر تنوع زیستی )

بود که بر اساس  73/0و  35/3، 11/1ارای مقادیر وینر، غنای مارگالف ویکنواختی هیل به ترتیب د-شانون

 52/2، 71/0استیودنت اختالف کامالً معنی داری با منطقه تحت چرا که به ترتیب دارای مقادیر -tنتایج آزمون 

بود، داشت. میزان تنوع و غنا در منطقه قرق، و میزان یکنواختی در منطقه تحت چرا باالتر بود. تنوع  19/1و 

اندازه گیری شد که باز هم اختالف معنی داری را  6/0و در منطقه تحت چرا  85/0در منطقه قرق نهالها نیز 

 6چرا  و در کوادراتهای منطقه تحت 12نشان داد. فراوانی نهالها نیز به طور متوسط در کوادراتهای منطقه قرق 

دم استقرار نهال های گونه های را نشان می دهد. چرای شدید دام منجربه ع عدد بود که اختالف بسیار زیادی 

، Galium spuriumبادام گوهی، کیالک، کیکم و داغداغان و همچنین عدم مشاهده گونه های علفی چون 

Lectuca virosa ،Bromus tectorum ،Bromus sitchensis ،Poa versicolor  وSilene bupleuroides  در

آن بود که برخی خصوصیات خاک منطقه تحت چرا تحت کوادراتهای شد. نتایج آنالیز تشخیص نیز حاکی از 

تأثیر این عامل قرار گرفته و بر همین اساس هر دو منطقه از نظر خصوصیات خاک و پوشش گیاهی اختالف 

 مشخصی با یکدیگر دارند.
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