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 چکیده

 بهره های شیوه نارتباط بی تشخیص. است طبیعی های اکوسیستم در زیستی تنوع حفظ طبیعی منابع مدیریت اهداف از یکی

 تعیین تحقیق این امانج از هدف. طبیعی میباشد عمناب مدیریت در مطرح چالشهای ترین اساسی از یکی زیستی تنوع و برداری

تع سیاهدره در حوزه مرا در( خاکی و فیزیوگرافی) محیطی عوامل با آنها ارتباط بررسی و گیاهی جوامع زیستی، تنوع فلور،

درختی با م شد و درصد پوشش بالنکه انجا -صورت عینی و با روش براونبه درصد پوشش علفی  با تخمین .آبخیز نهاوند است

ا شخصات آنهناسایی و مشده با استفاده از منابع موجود شآوریهای گیاهی جمعپوشش هر گونه محاسبه شد. نمونهتعیین تاج

وینر و  -نوع شانوهای تنعنوان غنا، شاخص پیلو برای یکنواختی و از شاخصتعیین گردید. از تعداد گونه در هرپالت به

رتباط بین اای تعیین هایت برتنوع آلفا و از شاخص ویتاکر به عنوان تنوع بتا استفاده شد. در ن هایسیمپسون به عنوان پارامتر

ی فلورستیک در بررس .صورت گرفت SPSS 16.0افزار تنوع زیستی و پوشش با عوامل محیطی از آنالیز همبستگی در نرم

ای بودند. نتایج نشان  درختچهگونه جز گونه های  6ی نه های علفگونه جز گو 62گونه شناسایی گردید که متعلق به  68گیاهان 

در جهت  شمالی و ارتفاع پایین از ارزش حفاظتی باالتری برخوردار بودند. تنوع بتا نیز درصد، جهت 20-40داد که شیب 

نشان داد که  محیطی املی با عوها بود. نتایج حاصل از همبستگی تنوع زیستشمالی، دامنه و ارتفاع پایین باالتر از سایر رویشگاه

قه ر این منطغم حفاظت دردار دارد. علیهای علفی با درصد شیب ارتباط مثبت و معنیزیستی سیمپسون گونه یکنواختی و تنوع

 نوع زیستیست تا تاهای گیاهان موجود منطقه برای مصارف دارویی و نیز چرای دام سبب گردیده هنوز هم به دلیل برداشت

 د.یکنواختی در رویشگاههای دردسترس مردم مانند ارتفاعات و شیبهای پایین کاهش یابمنطقه و به خصوص 

 پارامتری، یکنواختی، غناء، سیاهدره نهاوند مدلهای گونه ای، تنوع کلیدی: هایواژه
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 مقدمه
 در و جانوري و گياهي هاي گونه انقراض باعث شديد اقليمي تغييرات و زيست محيط و طبيعي منابع تخريب

رفتن اكوسيستم  بين از.  است شده خاص طور به در كشورمان و عام طور به دنيا در زيستي تنوع كاهش نتيجه

 را كشور از وسيعي سطح اكنون هم كه كشاورزي محصولي تك هايسيستم به آنها تبديل و جنگلي و مرتعي هاي

 به شده، بيماريها و آفات برابر در ها ماكوسيست پايداري كاهش آن پي در و زيستي تنوع كاهش باعث گرفته، دربر

 انقراض حال در يا محو طبيعت عرصه از ارزش با جانوري و گياهي هاي گونه از بسياري كه طوري

با توجه به اينكه شناسايي پوشش گياهي هر منطقه اساس مطالعات اكولوژيك را تشكيل (. 1379 مصداقي،)هستند

(، بررسي و 1386د )شيخ االسالمي و همكاران، نكنايفا ميمهمي را  در مديريت واحدهاي زيستي نقش ودهد مي

گياهاني كه به گردد. از ابزارهاي مهم مديريت مرتع محسوب ميها و عوامل فيزيوگرافي شناخت روابط بين رستني

حضور هاي مشابهي از رطوبت، مواد غذايي، نور و ديگر عوامل طور مكرر و با همديگر يا در مناطقي با تركيب

 كه شوندبندي ميشوند كه نيازهاي اكولوژيك يا بردباري مشابهي دارند و تحت گروهي دستهيابند، فرض ميمي

هاي گياهي كه ديگر گونه عبارته (. ب1982و همكاران،  1)بارنس نامندهاي اكولوژيك ميها را گروه گونهاين گروه

)بارنس،  آورندوجود ميبهيك را ژهاي اكولوشوند و گروهمييك مشابه باشند در كنار هم جمع ژداراي نياز اكولو

از (. 1385بندي اكولوژيك مطرح است )سهرابي و همكاران، طبقه هاي اكولوژيك دراربرد گروه گونه(. ك1998

مسائل اقتصادي، پايداري و عملكرد اكوسيستم امري از لحاظ ر شجهت ادامه حيات بنيز تنوع زيستي طرف ديگر 

ها به دليل فعاليت انساني به شكل نرخ انقراض گونهكه (، زيرا از آنجايي2002، 2)سينگ رسدنظر ميبهضروري 

و  3وجود دارد )ارليك تنوع زيستيمسئله هاي علمي و سياسي برروي حساسيت ،چشمگيري افزايش يافته است

اي يكي از تنوع گونهستم است. هاي تنوع زيستي در هر اكوسياي يكي از مؤلفهتنوع گونه(. 1991همكاران، 

. تنوع دهدهاي يك جامعه زيستي است كه تا حد زيادي حفظ تنوع زيستي آن جامعه را تحت تأثير قرار ميويژگي

(. 1390باشد )خاني و همكاران، اي همواره متضمن پايداري اكوسيستم در مقابل عوامل محيطي و زيستي ميگونه

نمايد ها را تضمين ميلي به عنوان سپر حفاطتي، همواره پايداري اين اكوسيستمي غذايي اصكه عالوه بر زنجيره

اي بيشتري داشته باشند پايداري اكولوژيكي بيشتري در هايي كه تنوع گونه(. اكوسيستم1386)سالمي و همكاران، 

(. 1389ران، شوند )محمودي و همكابرابر تغييرات خواهد داشت و يك اكوسيستم پايدار و پويا محسوب مي

                                                           
1 -Barnes 
2 - Sing 
3 - Ehrlich 
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گيرند. عالوه هاي اكولوژيك در نظر مياي زياد را معادل استواري و پايداري سيستمبسياري از محققين تنوع گونه

 (.1389گيرد )نقي پور برج، اي آن قرار ميبه طور مستقيم تحت تأثير تنوع گونه بر اين توليد و كاركرد اكوسيستم

 ني مانندو انسا دهند، عوامل مخرب طبيعير اكوسيستم تحت تأثير قرار مياي را دعوامل زيادي تنوع گونه     

به  هاي مرتعيهاي طوالني مدت، آتش سوزي، چراي غير اصولي دام، تخريب و تبديل اكوسيستمخشكسالي

ه باشد. بمي اي شده و يكي از عوامل تهديد كننده اكوسيستمهاي تك محصولي باعث كاهش تنوع گونهسيستم

ي شده شاورزهاي كفراهم شدن امكانات وسيع كاري در امر كشاورزي، سطح وسيعي از مراتع تبديل به زمين علت

 (.1375 مقدم، )گردد هاي گياهي ميو باعث تشديد فشار چراي دام بر مراتع باقيمانده و كاهش يا انقراض گونه

تند كه همواره با اجزاي اكوسيستم، در هاي تنوع زيستي هسعلفخواران اهلي و وحشي يكي ديگر از مولفه    

كه توانند باعث افزايش يا كاهش تنوع گياهي در اكوسيستم گردند؛ تا زمانيهمكنشي هستند. علفخواران مي

جمعيت علفخواران در اكوسيستم متناسب با ظرفيت آن باشد نه تنها به منابع اكوسيستم مانند آب و خاک و گياه 

هاي اهلي از (. دام1388يابد )حيدريان آقاخاني و همكاران، اي افزايش ميتنوع گونهشود بلكه خسارت وارد نمي

چراي دام با اي در اكوسيستم مرتعي داشته باشند. توانند تأثير زيادي بر تنوع گونهجمله علفخواراني هستند كه مي

هاي مرتعي را هستند، اين اكوسيستم مها، كه ضامن بقا، پايداري و كاركرد اكوسيستتغيير در فراواني و تركيب گونه

مديريت چراي دام مانند تنظيم تعداد (. 1388: خادم الحسيني، 1390دهد )خاني و همكاران، تحت تأثير قرار مي

دام، شدت چرا، سيستم چرايي بر روي تنوع گياهي، فراواني و اشكال رويشي يا عملكرد گياهان و بر پايداري 

ها در اثر كه شدت چراي دام(. زماني1389گذارد )محمودي و همكاران، وسيستم اثر ميجوامع مرتعي و عملكرد اك

مديريت نادرست چرا از حدي بيشتر شود، ممكن است تنوع گياهي در مرتع به خطر بيافتد )مقصودي مقدم و 

زمه مديريت هاي گياهي در مراتع ال(. دانستن شدت چراي بهينه جهت حفظ و افزايش تنوع گونه1390همكاران، 

هاي مرتعي است؛ كه خود مستلزم داشتن اطالعات كافي از تأثير شدت چرا بر تنوع آمد اكوسيستمصحيح و كار

باشد )جنكينز مي هادهنده پايداري بيشتر آن اكوسيستمها نشاناكوسيستم در تنوع زيستي باالترعموماً اي است. گونه

جوامع گيري تنوع زيستي در اندازه ،زيستيحساسيت و درک اهميت تنوع(، بنابراين با توجه به 1998، 4و پاركر

ازطرفي ديگر، شناخت تنوع زيستي و جامعه گياهي يك رويشگاه اطالعات زيادي در  .باشدميمورد توجه  يگياه

طالع از دهد و در نتيجه  با دانستن و اهاي انساني به ما ميمورد شرايط اقليمي، توپوگرافي، خاكي و حتي دخالت

بيني كرد. در ضمن پي بردن به توان وضعيت گذشته، كنوني و آينده هر رويشگاه را مطالعه و پيشاين موضوع مي

انداز براي آينده را براي ما ترسيم كرده و در نهايت با تواند يك چشمتنوع زيستي و جوامع گياهي هر رويشگاه مي

                                                           
4 - Jenkins and parker 
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هاي مرتعي حداكثر اي مراتع  تدوين نمود تا بتواني از ظرفيتتوان يك برنامه مديريتي صحيح بركمك آن ما مي

 استفاده ممكن را برد.

ت چراي اي در سه رويشگاه با شدهاي عددي تنوع گونهبا مقايسه شاخص 1388خادم الحسيني در سال     

-اخصمي شامقدار عددي تنوع در تم متوسط، سنگين و قرق در مرتع گردنه زنبوري ارسنجان گزارش نمودند كه

-تمامي شاخص هاي مورد محاسبه در منطقه قرق بيشترين مقدار و در منطقه با چراي سنگين كمترين مقدار بود.

اخص . سه شتر بودن عرصه قرق را در مقايسه با عرصه تحت چراي سنگين تأييد كردهاي مورد استفاده متنوع

ان ندادند. داري را نشاي متوسط تفاوت معنيدر منطقه قرق و منطقه تحت چر 1Nتنوع سيمپسون، شانون و هيل 

داري وجود داشت. شاخص كه بين مرتع تحت چراي متوسط و مرتع تحت چراي سنگين تفاوت معنيدر حالي

 برلوئين بين عرصه چراي متوسط با منطقه تحت چراي سنگين و نيز با عرصه قرق تفاوتي نداشت.

را در مراتع و مقايسه تنوع گياهي در دو مرتع قرق و تحت چ با بررسي 1389جهانتاب و همكاران در سال     

نواختي نا، يكغهاي عددي از نظر كوهستاني كهكيلويه و بوير احمد اظهار نمودند كه مرتع قرق در تمامي شاخص

 اي بيشتر از مرتع تحت چرا بود. و تنوع گونه

تع قرق و چرا و يكنواختي پوشش گياهي مرا هاي تنوع، غنابا مقايسه شاخص 1389محبي و ميرزايي در سال     

ود. برتع قرق متر از اي، غنا و يكنواختي در مرتع چرا شده  بيششده در زرند شهريار مشاهده نمودند كه تنوع گونه

 شد.تواند داشته بااي نقش مؤثري ميگيري نمودند كه چرا دام در افزايش تنوع گونهها نتيجهآن

ان طقه بزداغي استاي در مراتع استپي منبا بررسي تأثير قرق بر تنوع گونه 1389سال  محمودي و همكاران در    

ه ايش يافترا افزاي در منطقه قرق نسبت به منطقه تحت چخراسان شمالي نشان دادند كه ميزان تنوع و غناي گونه

 دمهاجم و زيا اي يكساله،هاي به دليل جايگزيني گونهاست.  ليكن چراي دام تأثير چنداني بر يكنواختي گونه

 شونده نگذاشته است.

اي ياهي عرصه هگ( تحقيقي در رابطه ي با تأثير عوامل فيزيوگرافيك بر تنوع گونه اي 1389شعباني و همكاران )

طور  نه اي بهوع گوباز جنگلي )جنگل الليس، جالوس( انجام دادند به اين نتيجه رسيدند كه با افزايش ارتفاع، تن

مارگو ك، پيست و كاوينر، منهين -كاهش مي يابد و در بررسي طبقات شيب مقادير شاخص هاي شانونمعني داري 

ي خص هاهمبستگي معني داري را نشان دادند و همچنين در مجموع جهت دامنه ي شمالي، بيشترين مقاديرشا

 تنوع را به خود اختصاص داد.

هاي هاي تنوع و غناي گونهف چراي دام بر شاخصبا بررسي تأثير سطوح مختل 1390خاني و همكاران در سال 

غناي مارگالف  گياهي در سطوح مختلف چرايي در مراتع گرم و خشك استان فارس مشاهده نمودند كه شاخص
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بين منطقه چراي سبك و متوسط تفاوت نداشت. ولي بين منطقه تحت چراي شديد با متوسط و سبك تفاوت 

در منطقه چراي سبك و متوسط اختالف نداشتند، در  N1شانون و هيل وجود داشت. هر سه شاخص سيمپسون، 

 حالي كه بين منطقه چراي شديد با متوسط و سبك تفاوت داشت.

هاي شدت هاي كاركردي پوشش گياهي را درتغييرات تنوع، غنا و گروه 1390غالمي و همكاران در سال     

ام دچراي  را بررسي و مشاهده نمودند كه افزايش شدتمختلف چراي دام در مراتع ماهور ممسني استان فارس 

 اي گرديد. دار شاخص هاي تنوع و غناي گونهموجب كاهش معني

گياهي مناطق  با مطالعه تأثير چراي دام بر تركيب و تنوع جوامع 1390مقصودي مقدم و همكاران در سال      

ا سه تنوع بتا زايش تغيير كرده ولي چراي آزاد باعث افهاي تنوع با چراي دام تاستپي نتيجه گرفتند كه كليه شاخص

 برابر شد.

منطقه بهار  هاي مختلف چرا درليست فلورستيك و تنوع گياهي را در شدت 1391نيكان و همكاران در سال     

 نواختيهاي يكهاي تنوع سيمپسون و شانون و شاخصكيش قوچان را مطالعه قرار نموده و با محاسبه شاخص

حت تگو و اسميت و ويلسون گزارش كردند كه مقدار عددي شاخص تنوع شانون و سيمپسون در مرتع كامار

اي هاخصچراي متوسط بيشترين ميزان و در مرتع چراي شديد نيز كمترين ميزان را به خود اختصاص داد. ش

 ر بود.تيد كمها در مرتع با چراي شديكنواختي در سايت چراي كم و متوسط تفاوت نداشتند و مقدار آن

ميه ي قوشچي اروردنهاي دو منطقه قرق و چرا در مراتع گبا مقايسه تنوع گونه 1391ييالقي و همكاران در سال     

 اي گياهيهگونه هاي حلزوني، حداقل قاب نمونه يك متر مربعي، اظهار كردند كه تعدادبا استفاده از روش پالت

در تمامي  چنين اظهار كردند كه مرتع  قرق شدهگونه بود. هم 37و  46در مرتع قرق و تحت چرا به ترتيب 

 اي بيشتر از عرصه تحت چرا بوده است. هاي عددي از نظر غنا، يكنواختي و تنوع گونهشاخص

اه گفي در ذخيره ( تحقيقي در رابطه با تنوع زيستي گياهي با عوامل فيزيوگرا1391اسماعيل زاده و همكاران )

ي تنوع خص هاه انجام دادند به اين نتيجه رسيدند كه بيشينه ميزان ميانگين شاخص غنا، شاسرخدار افرا تخت

شود. همچنين  ينر و مك آرتور و يكنواختي پيلو، شلدون و هيپ در جهت هاي غربي مشاهده ميو -شانون

ن بيشتري درصد به 35تا  10ينر و مك آرتور در طبقه شيب و -ميانگين شاخص غنا و شاخص هاي تنوع شانون

 رسد.  مقدار مي

 سرچاه مراتع در محيطي عوامل و اي گونه تنوع بين رابطه( در مطالع خود تحت عنوان 1391ياري و همكاران )

 و اي گونه غناي عنوان به هرتيپ در ها گونه كل شمارش با اي گونه تنوعبه اين نتيجه رسيدند  بيرجند عماري

 سيمپسون، شاخصهاي همچنين و اي گونه ناهمگني شاخصهاي انعنو به وينر -شانون و سيمپسون شاخصهاي
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 عوامل مهمترين تعيين براي. گرديد محاسبه اي گونه همگني شاخصهاي عنوان به ويلسون -اسميت و كامارگو

 هدايت كه داد نشان نتايج البته. شد استفاده اصلي هاي مولفه به تجزيه از اي گونه تنوع تغييرات بر تاثيرگذار

 .دارد مطالعه مورد منطقه اي گونه تنوع بر را تاثير بيشترين شن درصد و شيب آلي، ماده گچ، مقدار كي،الكتري

 تنوع يدجد شاخصهاي از استفاده با گياهي جوامع ارزيابي( در مطالعه خود در 1394عشوري و همكاران )

 و فيروزكوه ه،ساو سايتهاي بهند به اين نتيجه رسيد (تهران استان اطراف مراتع: موردي مطالعه) تاكسونوميكي

 اين در ديگر تعبار به. هستند ناهمگني تكاملي ساختار داراي و برخوردارند بيشتري نسبي زايي گونه از سمنان

 كلي طور به. ندا كرده پيدا تجمع ها خانواده از كمي تعداد در نامتعادل طور به ها گونه از بزرگي بخش سايتها

 و تركامل رزيابيا جهت تواند مي اي گونه تنوع هاي شاخص ساير كنار در كيتاكسونومي تنوع هاي شاخص

 كار به مرتعي معجوا اي گونه تنوع آناليز ويژه به ها اكوسيستم در موجود فرايندهاي و زيستي تنوع از جامعتري

 .رود

 برداريبهره حتت قهمنط كه(، در مطالعه خود در مراتع پلور به اين نتيجه رسيدند 1394فخرآبادي و همكاران )

 و مشابه تنوع افرازي و شورايي برداريبهره هايشيوه داراي مراتع مقابل، در و داشته كمتري ايگونه تنوع مشاعي

 اصخ چپك ،(افرازي برداريبهره يشيوه) موزک بزرم ترتيببه بررسي، مورد عرفي سامان سه در. دارند بيشتري

 ايگونه غناي داري ويتاكر ابق براساس( شورايي برداريبهره يشيوه) مزرعه قاضي( مشاعي برداريبهره شيوه)

 هاگونه تعداد هم افرازي برداريبهره شيوه در. است شده دارمعني اختالفشان درصد 5 سطح در و هستند بيشتري

 مديريت افرازي وهشي عهمطال مورد منطقه در گفت توانمي لذا است، بهتر ايگونه تركيب و تنوع هم و است بيشتر

 .شود اجرا است بهتر و داشته تريمطلوب

وب غربي ( در تجزيه و تحليل پوشش گياهي در امتداد گراديان ارتفاعي در جن2010حجازي و همكارانش )

ه كن دادند ونشا عربستان سعودي در مورد غنا و تنوع گونه اي و ارتباطات فلورستيكي مطالعاتي انجام داده اند

رديده گياهي ر متقابل عوامل محيطي مختلف بر حسب ارتفاع منجر به تغيير زيستگاه ها و جواهع گپيچيدگي اث

تر شامل قلل و خطا م 2500و باالتر از  2500تا  500،  500تا  0است. آنها مطالعات خود را در سه منطقه ارتفاعي 

ا همراه شترين غناي بيمتوسط، پيوسته و دار الرأس ها انجام داده اند و نتيجه گرفتند كه مواجع گياهي در ارتفاعات

 با يك نواختي است.

هاي گندم وحشي در دو سوي يك حصار توري در (، با مطالعه اختالف درصد پوشش گونه2010نوي مير )

علفزارهاي مديترانه اي با شدت هاي مختلف چراي گاو به اين نتيجه رسيد كه پوشش گراس ها در اغلب مناطق 

چراي سبك بيشتر بود. ويك همبستگي شديداً منفي با شدت چرا نشان مي دهد. او اظهار مي دارد تحت قرق و يا 
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كه چراي سبك و متوسط باعث ايجاد فضاهائي شده كه گونه هاي يك ساله ديگري توانسته اند در آنجا استقرار 

و يك ساله هاي كوچك و غير  يابند و چراي بي رويه نيز فراواني اكثر گونه ها به جز گياهان خوابيده )خزنده(

 خوشخوراک را كاهش مي دهد.

ک در ( رابطه بين تنوع زيستي درختان و درختچه ها با بعضي خواص فيزيكي خا2011سهرابي و حبشي )

ق درصد )شمال ايران( بررسي كردند. خواص فيزيكي خاک مورد استفاده در اين تحقي Hyrcanianجنگل هاي 

ي در مثبت ه است و نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد كه درصد شن، وابستگيشن، گل و الي و خاک رس بود

س، رنشان مي دهد. درصد خاک  -parotum Carpineoهمه جايگاه ها با شاخص هاي تنوع زيستي بجز نوع 

بت را گي مثوابستگي منفي در همه جايگاه ها با شاخص هاي تنوع زيستي نشان مي دهد. درصد گل والي، وابست

 نشان مي دهد. Lovehoakو  Querco- carpinetumا شاخص هاي تنوع در همه جايگاه ها بجز ب

يش با افزا ( در تحقيقي در جنگل هاي پهن برگ شمال ايران داشت به اين نتيجه رسيدند كه2011فالح چي )

متر و كمترين  100 -700ارتفاع از سطح دريا غناي گونه ها كاهش مي يابد و باالترين تنوع گونه ها در ارتفاع 

 متر باالي سطح دريا مشاهده شد. 700تنوع گونه ها در ارتفاع باالي 

ر نواحي د( در تحقيقي كه بر روي تخمين تنوع زيستي گونه هاي گياهي مورد نظرش 2011واريدي كواليي )

اي گونه ي غنانجام داد به اين نتيجه رسيدند كه شاخص ها Aldcrجنگل كاري و لغزش زمين در جايگاه هاي 

ز ود بجبهاي درختي احيا شده در نواحي لغزش زمين، بيش از مورد مشابه قطعه هاي جنگل كاري و كنترلي 

ين ترتيب . عالوه براين، شاخص برابري گونه هاي درختي احيا شده مي تواند به اBerger- Parkerشاخص 

 قطعات لغزش زمين >قطعات كنترلي >باشد : قطعات جنگل كاري 

 تايج مشابهي براي شاخص تنوع زيستي ثبت كردند.كه ن

أثيرات تهاي مديريت شده به بررسي اي گياهان در جنگل(، در بررسي تنوع گونه2012هنكن و همكاران)

 ختند. درپن پردااي گياهان در ژاهاي هميشه سبز و تقسيم و پاره پاره كردن جنگل روي تنوع گونهمديريت جنگل

 يش تنوعتواند باعث افزازارهاي مخروطي ميد كه عمل باريك كردن جنگل در درختبيشتر مطالعات ثابت ش

دند نشان دا يز نتايجبرگ شود و نيابند از قبيل درختان پهنآوري و تجديد مياي درختاني كه بطور طبيعي زادگونه

 باشد.اي گياهان در درخت زارها وابسته به فاصله از مبدا دانه ميتنوع گونه

 اتع امرييت مراين با توجه به اهميت بحث تنوع مطالعه در مورد تنوع زيستي و جوامع گياهي جهت مديربنابر

هرستان ره در شدرسد لذا اين در اين پژوهش به بررسي تنوع، غنا و يكنواختي در منطقه سياه نظر ميضروري به

 نهاوند پرداخته شد.
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 مواد و روشها

( يكي از زير 1شكل محدوده سياسي شهرستان نهاوند قرار دارد.اين حوزه ) حوزه سياهدره در استان همدان و در

  72/68 حوزه هاي حوزه گاماسياب واقع در دامنه هاي شمالي رشته كوه معروف گرين بوده و داراي مساحت

ت مهم اعاارتف وشده  كيلومتر مربع ميباشد.اين حوزه در يك منطقه كامالً كوهستاني و در مجاور استان لرستان واقع

سيبه شامل دار ع در اين حوزهروستاهاي واق-در اين حوزه واقع است كوه گرين كه در استان لرستان نيز ادامه دارد،

 51ًتا   47 53َ 55ً)گورنصيب(،سياهدره،تاريكدره باال،شطزل و تاريكدره پايين ميباشد.مختصات جغرافيايي حوزه

00َ 48  13َ 24ًطول شرقي و 34   18َ  43ًتا 34 ه از بلندترين عرض شمالي ميباشد.رودخانه هاي اصلي حوز

ي ر و طارتفاعات واقع در دو بخش جنوب غربي و جنوب شرقي منطقه سرچشمه گرفته و با پيوستن به يكديگ

 ودن حوزهاني بز حوزه خارج ميگردد.با توجه به كوهستمسافتي،از مجاور دو روستاي شمالي حوزه عبور كرده و ا

ودخانه زات رهاي آبخيز سياهدره ،دو راه ارتباطي شوشته وجود دارد.يكي از خروجي حوزه وارد شده و به موا

يگر به تاي دمهم به دو روستاي مجاور ميگردد و ديگري از روستاي دارسينه ميگذرد و پس از گذر از چند روس

بهاي راي شيبطوركلي منطقه و راههاي موجود در آن صعب العبور و پرپيچ و خم بوده و دا سد.جاده اصلي مير

 باشد. متناوب و دره هاي مجاور راه مي

 
 حوزه آبخيز سياهدره نهاوندموقعيت جغرافيايي  -1كل ش
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متر ميباشد.وسعت اين حوزه  1500تفاع حداقل آن متر و ار2700متر و ارتفاع حداكثر آن  2100رتفاع متوسط آنا

 كيلومتر است. 5/17كيلومتر مربع و محيط آن  152480

تصادفي پياده  -متر( به روش سيستماتيك 1 ×1مترمربعي )با ابعاد  1 پالت 50پس از حضور در منطقه تعداد 

و همكاران،  5وني تعيين شد )كانونهاي حلزها نيز به روش حداقل سطح و با استفاده از پالتشد. اندازه پالت

، شيب به وسيله شيب سنج GPSارتفاع از سطح دريا به متر به وسيله در هر قطعه نمونه اصلي، متغيرهاي (. 1998

 2000-2500نما ثبت گرديد. سپس ارتفاع از سطح دريا به دو طبقه سونتو و جهت شيب با استفاده از قطب

درصد و جهت نيز به دو  60-80و  40-60، 20-40، 0-20به چهار طبقه  متر از سطح دريا، شيب 2500-3000و

درصد  ثبت شد. GPSبندي شد. همچنين طول و عرض جغرافيايي با استفاده از جهت شمالي و جنوبي طبقه

ها معين گرديد. ابتدا كليه ريزه با مشاهده عيني و تخمين در ميكروپالتالشبرگ، درصد خاک لخت و درصد سنگ

ها ها برداشت شد، اما براي تخمين درصد پوشش علفي از ميكروپالتهاي موجود در هر كدام از پالتگونه

(. همچنين 1964بالنكه،  -بالنكه استفاده شد )براون -استفاده شد. براي تعيين درصد پوشش گياهان از روش براون

گيري شد، يعني حت پالت اندازهگيري تاج پوشش آنها و نسبت آن به مسادرصد پوشش درختي نيز با اندازه

هاي مختلف در داخل هر قطعه هاي گونهگيري دو قطر عمودي تاج پوشش پايهبرآورد دقيق پوشش تاجي با اندازه

 (.2001، 7.، گرانت و لونرگان2000و همكاران،  6نمونه بيان گرديد )هدمن

كنواختي با استفاده از رابطه پيلو و تعداد گونه سيمپسون، ي و وينر - شانون از توابع زيستي آلفا با استفاده تنوع

محاسبه گرديدند. در نهايت به  pc- ord 4.0اي مطالعه شد كه همگي با استفاده از نرم افزار براي غناي گونه

منظور بررسي ارتباط بين غنا، يكنواختي، تنوع زيستي شانون و تنوع زيستي سيمپسون با عوامل فيزيوگرافي و 

ها در شدند. براي انجام مقايسات ميانگين، نرمال بودن داده SPSS 16.0افزار هاي موجود وارد نرمدهخاكي كليه دا

ها توسط هر كدام از طبقات ارتفاع، جهت و شيب به وسيله آزمون كولموگروف اسميرنوف و همگن بودن واريانس

طرفه و ها از آناليز واريانس يكيانسها و همگن بودن وارآزمون لون بررسي شد. با توجه به نرمال بودن داده

براي ارتفاع و جهت  t-testمقايسه ميانگين دانكن براي مقايسه ميانگين در طبقات مختلف شيب و از آزمون 

استفاده شد. از آزمون همبستگي پيرسون نيز براي تعيين ارتباط بين پارامترهاي تنوع زيستي درختي و علفي و 

گرافي( استفاده شد. در نهايت معادله رگرسيون به روش گام به گام، ميان غنا، عوامل محيطي )خاكي و فيزيو

هاي علفي يكنواختي، تنوع زيستي شانون و سيمپسون با عوامل فيزيوگرافي و خاكي به صورت جداگانه براي گونه

                                                           
5 - Cannon 
6 - Hedman 
7- Grant & Loneragan 
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ي مختلف باهم هاها و گروهدست آمد. سپس تنوع بتا به روش ويتاكر محاسبه گرديد و در رويشگاهو درختي به

 مقايسه گرديد.  

 نتایج

ثبت و مستگي نتايج حاصل از همبستگي اسپيرمن نشان داد كه ارتفاع از سطح دريا با درصد پوشش مرتعي همب

 رتفاع ازاداد كه اثر  (. همچنين نتايج آناليز واريانس يك طرفه و مقايه ميانگين نيز نشان1داري دارد )جدول معني

ز ارتفاع باال اكه درصد پوشش در ارتفاع پايين طوري(. به2دار است  )جدول رتعي معنيسطح دريا روي پوشش م

ا درصد داري ب(. همچنين شيب و درصد خاک لخت و درصد سنگريزه همبستگي منفي و معني3كمتر بود )جدول 

ي هاشيب ش درهاي مختلف نيز نشان داد كه درصد پوش(. نتايج مقايسه ميانگين در شيب1پوشش داشت )جدول 

 60-80هاي تند )درصد( و شيب هاي مياني نسبت به شيب40-60اي مياني )هدرصد( نسبت به شيب 0-40ماليم )

 (. 1داري بيشتر است )جدول طور معنيدرصد( به

 تايج همبستگي پوشش گياهي با عوامل محيطين-1جدول 

 درصدپوشش علفی عوامل محیطی

 35/0** ارتفاع از سطح دریا

 ns 54/0 جهت

 -48/0** شیب

 -05/0** خاک لخت

 -39/0* ریزهسنگ

nsاست. 99/0، **: ارتباط معني دار در سطح 95/0دار در سطح داري، *: معني: عدم معني 

 تتايج آناليز واريانس يك طرفه پوشش و فاكتورهاي محيطي در طبقات مختلف ارتفاع، شيب و جهن -2جدول 

 عوامل محیطی
 شیب جهت دریا ارتفاع از سطح

 مقدار احتمال F درجه آزادی مقدار احتمال t درجه آزادی مقدار احتمال t درجه آزادی

 ns 1/0 3 18/22 ns 258/0 05/1 48 033/0* -03/2 48 درصد پوشش علفی

 ns 25/0 48 69/1 ns 1/0 3 21/1 **000/.0 36/1 48 درصد پوشش درختی

 ns 06/0 3 32/1 ns 41/0 82/1 48 009/0** 94/2 48 الشبرگ

 ns 36/0 47 79/1- ns 08/0 3 01/9 **000/0 52/0 47 سنگریزه

 ns 49/0 48 51/1- ns 1/0 3 1/24 ns 000/0 39/0 48 خاک لخت

 تايج مقايسه ميانگين پوشش و فاكتورهاي محيطي در طبقات مختلف ارتفاع، شيب و جهتن-3جدول 
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 یبش جهت ارتفاع از سطح دریا عوامل محیطی

 60< 40-60 20-40 20> غرب جنوبی شمالی 2800-2500 2500-2000 2500>

 b12/56 b9/60 a8/76 a7/71 a2/63 a12/74 a1/87 a9/78 b2/44 c7/28 درصد پوشش علفی

 b32/29 A98/20 b1/8 a1/23 a3/12 a2/17 a1/13 a3/20 a6/19 a2/6 الشبرگ

 a11/43 a2/39 a4/35 a8/33 a2/45 a47/29 b3/33 b4/29 a7/56 a70 سنگریزه

 a87/34 a3/33 a9/30 a17/25 a7/36 a4/23 c2/21 c3/23 b8/50 a7/63 خاک لخت

نتايج  همچنيناشد. بمي 52/1)تنوع گاما( برابر با سياهدره نتايج نشان داد كه تنوع زيستي شانون براي منطقه 

 بيش ازب و شي بجهت جنوباشد. ين، جهت شمالي مينشان داد كه بيشترين تنوع بتاي ويتاكر متعلق به ارتفاع پاي

 (.   4مترين تنوع بتا را دارند )جدول درصد ك 60

 

 

 

 تنوع بتا در شرايط مختلف رويشگاهي به لحاظ ارتفاع، جهت، شيب و توپوگرافي -4جدول

 تنوع بتا شرايط رويشگاهي

 13/5 متر  2000ارتفاع كمتر از

 7/3 متر  2500-2800ارتفاع

 7/3 متر  2500-2800اعارتف

 22/3 درصد 0-20شيب 

 95/3 درصد 20-40شيب 

 44/3 درصد 40-60شيب 

 3 درصد 60شيب بيش از 

 64/5 جهت شمالي

 66/4 جهت جنوبي

 36/2 غرب

 ست.آورده شده ا 5خصوصيات توصيفي مربوط به غنا، يكنواختي، تنوع شانون و تنوع سيمپسون در جدول 

 يفي غنا، يكنواختي، تنوع شانون و سمپسون گونه هاي علفيخصوصيات توص -5جدول

 ضريب تغييرات حداكثرثر حداقل ميانگين 

 329/0 31 10 04/17 غنا
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 204/0 86/0 283/0 66/0 يكنواختي
 253/0 85/2 863/0 85/1 تنوع زيستي شانون

 195/0 91/0 3/0 72/0 تنوع زيستي سيمپسون
پسون تي سيمعلفي با عوامل محيطي نشان داد كه يكنواختي و تنوع  زيس هاينتايج حاصل از همبستگي گونه

و  كنواختييريزه و  درصد شيب رويشگاه دارد. اما داري با درصد خاک لخت، درصد سنگارتباط مثبت و معني

 (. 6با درصد پوشش علفي داشت )جدول  دار و منفيتنوع زيستي سيمپسون ارتباط معني

 هاي علفي با عوامل محيطيپارامترهاي تنوع زيستي گونههمبستگي بين  -6جدول 

 عوامل محيطي
از سطح ارتفاع

 دريا
 سنگريزه شيب جهت

خاک 

 لخت
 الشبرگ

پوشش 

 درختي

پوشش 

 علفي

 2/0 1/0 15/0 -15/0 -12/0 -21/0 -15/0 -23/0 غنا

 -41/0** 13/0 01/0 /37** 38/0** /39** 12/0 -13/0 يكنواختي

 -23/0 17/0 11/0 22/0 24/0 2/0 04/0 -21/0 تنوع شانون

 -33/0* 22/0 1/0 /36** 37/0** /37** 08/0 -18/0 تنوع سيمپسون

 است. 99/0، **: معني دار در سطح  95/0دار در سطح *: معني
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نتايج حاصل از آناليز واريانس نيز نشان داد كه غنا، يكنواختي، تنوع زيستي شانون و تنوع زيستي سيمپسون در 

داري با هم ندارد. اما نتايج نشان داد آناليز واريانس مشخص هاي مختلف ارتفاع و جهت اختالف معنيكالسه

داري اختالف معني هاي مختلف شيب با يكديگرگرديد كه ميانگين غنا، يكنواختي و تنوع زيستي شانون در كالسه

 (. 7دارند )جدول 

طح دريا، ارتفاع از س هاي علفي براي كالسه هاي مختلفتي گونهآناليز واريانس پارامترهاي تنوع زيس -7جدول

 شيب و جهت جغرافيايي

 فيزيوگرافيعوامل 

 شيب جهت ارتفاع از سطح دريا

مقدار 

 t احتمال
درجه 

 آزادي

مقدار 

 t احتمال
درجه 

 آزادي

مقدار 

 F احتماال
درجه 

 آزادي

 3 17/3 03/0 44 8/0 43/0 48 69/0 394/0 غنا

 3 17/3 02/0 44 -08/1 28/0 48 21/1 233/0 يكنواختي

 3 3/4 01/0 44 -37/0 71/0 48 25/1 221/0 تنوع زيستي شانون

 3 7/2 05/0 44 -01/1 32/0 48 38/1 178/0 تنوع زيستي سيمپسون

-ها مير از ساير شيبدرصد بيشت 20-40اي در شيب آزمون مقايسه ميانگين دانكن نيز نشان داد كه غناي گونه

مچنين اين هاي را به خود اختصاص داده بود. درصد( كمترين غناي گونه60خيلي باال )بيش از  اشد و شيبب

قدار در حالي كمترين مقدار تنوع بيشترين م 40-60و  20-40هاي داد كه تنوع زيستي شانون در شيبآزمون نشان 

هاي نگين يكنواختي نيز نشان داد كه شيبدرصد بود. نتايج مقايسه ميا 0-20هاي زيستي شانون متعلق به شيب

 (.8ن ميزان را دارد )جدول صد كمتريدر 0-20 بيشترين مقدار و شيب 60بيش از و  60-40

ز سطح تلف ارتفاع اهاي علفي براي كالسه هاي مخمقايسه ميانگين پارامترهاي تنوع زيستي در گونه -8جدول

 دريا، شيب و جهت

 شيب جهت سطح دريا ارتفاع از عوامل فیزیوگرافی

 60< 40-60 20-40 0-20 غرب جنوبي شمالي 2800-2500 2500-2000 2000> 

 a35/18 a5/17 a2/16 a 18 a6/16 a26/17 ab4/16 a68/19 ab17/15 b5/12 غنا

 a8/0 a7/0 a6/0 a 6/0 a7/0 a 6/0 b57/0 ab68/0 a70/0 a7/0 يكنواختي

 a3/1 a5/1 a7/1 a 8/1 a 9/1 a 89/1 b53/1 a03/2 a97/1 ab7/1 تنوع شانون

 a7/0 a7/0 a7/0 a 7/0 a74/0 a 72/0 a64/0 a75/0 a77/0 a74/0 تنوع سيمپسون

 



   

14 
 

 س ملی مرتع و مرتعداری ایرانهفتمین کنفران

 1397اردیبهشت ماه  18-19

 

 بحث و نتیجه گیری

ير حت تاثهاي علفي بيشتر تنتايج تنوع زيستي و درصد پوشش گياهي )علفي و درختي( نشان داد كه گونه

يستي زاي تنوع هكه پارامترطورياثير عوامل فيزيوگرافي است. بههاي درختي بيشتر تحت تعوامل خاكي و گونه

 عي بيشترستي مرتهاي تنوع زيدار داشتند. پارامترهاي علفي تنها در طبقات مختلف شيب اختالف معنيبراي گونه

شمالي  ين و جهتكه غناي گياهي در ارتفاع پايطوريباشند تا عوامل خاكي بهتحت تاثير عوامل فيزيوگرافي مي

گين جود ميانوه با كبيشتر از ارتفاع باال و جهت جنوبي است. مقايسه تنوع منطقه با ساير مناطق زاگرس نشان داد 

مردم  ه، زندگين منطقدليل اينكه در ايغناي بيشتر در منطقه سياهدره اين منطقه از تنوع كمتري برخوردار است. به

ي آنها ز فراوانها به دليل برداشت شديد ااست و بسياري از گونههاي مرتعي محلي وابسته به مرتع و فراورده

نوان عب به شي و شده و باعث كاهش يكنواختي و درنهايت كاهش تنوع گرديده است. ارتفاع از سطح درياكاسته

 بودند.  عوامل موثر بر تنوع گونه ها در منطقهترين عوامل در تفكيك مهم

ا درصد بدريا  دهنده ارتباط مثبت ارتفاع از سطحوامل فيزيوگرافي نشاننتايج پوشش گياهي در ارتباط با ع

كه  سيدندپوشش علفي است. در تحقيقي كه در منطقه وزگ در جنوب ياسوج نيز انجام گرفت، به اين نتيجه ر

نژاد و ني)الوا ن بودپوشش علفي در ارتفاع مياني به دليل شرايط مناسب اكولوژيكي بيشتر از ارتفاعات باال و پايي

ن به اين و دامدارا تر روستائيانبرداري زياد در ارتفاعات پايين و دسترسي راحت(. در واقع بهره1390همكاران، 

چنين افزايش (. هم1388، ايين كمتر  باشد )عباسيتواند باعث شود كه پوشش علفي در ارتفاعات پارتفاعات مي

ات از ين ارتفاعدليل حفاظت شديد در اتواند بهتر ميپايينپوشش علفي در ارتفاعات باال نسبت به ارتفاعات 

رختي دسال گذشته و نيز شرايط نامناسب محيطي براي حضور درختان و كاهش پوشش  20حضور دامداران طي 

كمترين  هاي تندهاي ديگر بود و شيبهاي ماليم داراي درصد پوشش علفي بيشتري نسبت به شيبشيب باشد.

 بيش از تواند به دليل شسته شدن و زهكشيرا داشت، دليل كاهش پوشش گياهي با شيب ميدرصد پوشش علفي 

زايش عمق (. همچنين افزايش پوشش علفي باعث اف1387هاي تند باشد )ميرزايي و همكاران، اندازه در شيب

ار اثيرگذته تواند برروي خاک منطقشوند در نتيجه ميهوموس شده است چرا كه گياهان علفي سريع تجزيه مي

 باشد.

اال برتفاعات در ا از طرف ديگر اين تحقيق نشان داد كه حفاظت مي تواند تاثير مثبت بر مرتع داشته باشد زيرا

ند سبب ي تواكه دسترسي مردم كمتر بود و حفاظت بهتر انجام شده بود، درصد پوشش علفي بيشتر شده بود كه م

 حفاظت خاک و افزايش عمق هوموس شود.
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ي هاساسيتحن دليل ها افزايش يافته است و به هميهاي انساني، نرخ انقراض گونهبه دليل افزايش فعاليت امروزه

(. در منطقه 1385علمي و سياسي بر روي مسئله تنوع زيستي در دنيا افزايش يافته است )سهرابي و همكاران، 

و  85/1انون ش، تنوع 661/0، يكنواختي 04/17گونه علفي وجود داشت كه ميانگين براي غناي علفي  62سياهدره 

، تنوع 33/0ي ، يكنواخت2/3هاي درختي وجود داشت كه ميانگين غنا گونه 6بود. همچنين  721/0تنوع سيمپسون 

 308معادل  ( در منطقه وزگ در مساحتي1390بود. در پژوهشي كه آقايي ) 209/0و تنوع سيمپسون  399/0شانون

براي تنوع شانون و  66/2گونه گياهي در منطقه وجود دارد و با ميانگين 122كه تعداد هكتار انجام داد، نشان داد 

يرزايي م طم توسباشد. در تحقيق ديگري كه در ايالبراي تنوع زيستي سيمپسون از تنوع خوبي برخوردار مي 87/0

و  1/2نون تنوع شا گونه علفي وجود داشت و ميانگين 88 هكتار انجام شد، تعداد 170( در 1386و همكاران )

-اين مي تري داشت كهباشد، ولي غناي كمبود كه نسبت به منطقه دنا از تنوع باالتري برخوردار مي 12ميانگين غنا 

هايت كه در ن م باشداستفاده توسط مردتواند به دليل برداشت نامناسب و شديد گياهان دارويي و ديگر گياهان قابل

-ست، بهاشده و تنوع زيستي كاهش يافته  سياهدرهيكنواختي در منطقه  سبب كاهش درصد پوشش آنها و كاهش

 باشد.مي 85/0و در ايالم  661/0طوري كه ميانگين يكنواختي در دنا 

( در 2006اران )است، در حالي كه در تحقيقي كه تارگا و همك 64/5تا  36/2بين  سياهدرهتنوع بتا در منطقه 

درصد و در جوامع بلوط انجام داند به اين نتيجه  10متر از كدر شيبي  990-1300اي با دامنه ارتفاعي بين منطقه

التر نطقه دنا تنوع بتا بامشود كه در متغيير است. بنابراين مشاهده مي 3تا  5/1رسيدند كه تنوع بتا در اين منطقه بين 

ان رات فراوي تغيييوگرافي دارابه لحاظ توپوگرافي و عوامل فيز سياهدرهاست . دليل اين امر اين است كه منطقه 

كه نور يل اينباشد، در جهت شمالي به دلمي و غربي است. جهت شمالي داراي تنوع بتاي بيشتري از جهت جنوبي

وع بتا ر و تنتها مساعدتابد خاک داراي رطوبت بيشتري است، درنتيجه شرايط براي حضور گونهخورشيد مايل مي

تا در باطر تنوع همين خهگردد، بدليل سرما نامساعد ميها به شرايط براي حضور گونهيابد. در ارتفاع باالافزايش مي

گيرد استقرار بذر درصد نيز چون شستشوي خاک انجام مي 60-80ارتفاع پايين بيشتر از ارتفاع باال است. در شيب 

 يابد. هاي مختلف با مشكل مواجه شده و در نهايت تنوع بتا كاهش ميگونه

ترين عواملي هستند كه خصوص عوامل فيزيوگرافيكي و خاكي از جمله مهمعوامل محيطي به گفت كهبايد 

-هاي علفي ارتباط مثبت و معنيبرروي تنوع زيستي يك منطقه اثرگذارند. يكنواختي و تنوع زيستي سيمپسون گونه

درصد بيشتر بود،  20-40هاي هاي علفي در شيباي براي گونهداري با شيب نشان دادند، همچنين غناي گونه

هاي درصد بيشترين ميزان و در شيب 40-60و  20-40هاي هاي علفي در شيبعالوه بر اين تنوع شانون گونه

هاي ماليم به دليل آنكه بيشتر در دسترس بودند و دهند كه شيبكمترين ميزان را دارد، اين نتايج نشان مي 20-0
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(، عالوه 1390باشند )آقايي، رخوردار بوده است از تنوع كمتري برخوردار ميچراي دام در آنها از شدت بيشتري ب

بودن دليل شسته شدن و زهكشي شديد و مشكلگرفتند، اما بههاي تند كه كمتر مورد چرا قرار ميبر آن در شيب

اي دليل تنوع گونه ( و به همين1387ها با مشكل مواجه بوده )ميرزايي و همكاران، استقرار بذر گياهان حضور گونه

 و غنا در شيب باال كمتر بود. 

 منابع مورد استفاده

نوع زيستي گياهي تهاي هاي اكولوژيك گياهي با شاخص(. رابطه بين گروه1391زاده، ا. و س. م. حسيني.)اسماعيل

 .21-30: 43گاه افراتخته. مجله محيط شناسي، در ذخيره

نامه شش گياهي منطقه جنگلي وزگ )جنوب شرقي ياسوج(. پايا(.  بررسي اكولوژيك پو1390آقايي، ر. )

 صفحه. 112كارشناسي ارشد. دانشگاه ياسوج. 

هاي گياهي در واحد هاي اكوسيتمي در منطقه (. بررسي تنوع گونه1385نيا و س. م. حسيني. )سهرابي، ه.، م. اكبري

 .61-68(: 4) سرخ، جوانرود. مجله محيط شناسي،جنگلي ده

اي منطقه هاي درختي و درختچه(. بررسي پوشش گونه1386سالمي، ع.، ف. يزدانيان و ع. كياالشكي. )شيخ اال

 .175-185(: 74كجور نوشهر. مجله پژوهش و سازندگي در منابع طبيعي، )

ال ان جنگلي شمبندي خاک در ارتباط با پوشش گياهي در قسمتي از بوم سازگ(. تشكيل و طبقه1388عباسي، ح. )

 .59-67: 54، مطالعه موردي: جنگل تحقيقاتي واز. مجله پژوهش و سازندگي، كشور

 دانشگاهي جهاد انتشارات كاكر(. پدي و كنت گياهي )نوشته مارتين پوشش تحليل و توصيف (.1380) مصداقي، م

 .243 شماره صفحه. 283 .مشهد

 صفحه. 187مشهد.  دانشگاهي جهاد انتشارات گياهي. شناسي بوم (.1384) م مصداقي،

هاي علفي العمل تنوع زيستي گونه(. مقايسه عكس1387ميرزايي، ج.، م. اكبري نيا، س. م. حسيني و م. كهزادي. )

(: 3هاي زاگرس. مجله علوم محيطي، )هاي مختلف جغرافيايي جنگلو چوبي به عوامل محيطي در جهت

94-85. 

اي گياهان علفي در رابطه (. تنوع گونه1386زاده )و ج. حسينميرزايي، ج.، م. اكبري نيا، س. م. حسيني، ه. سهرابي 

-382(: 4) 20شناسي ايران، هاي جنگلي زاگرس مياني. مجله زيستبا عوامل فيزيوگرافيك در اكوسيستم

375 . 
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 ياهي و الشبرگ باگ(. ارتباط بين درصد پوشش 1390نژاد، س.، ر. آقايي، ر. ذوالفقاري و م. ر. ميرزايي.)الواني

رق متغييرهاي توپوگرافي )ارتفاع از سطح دريا، جهات جغرافيايي و شيب( در جنگل وزگ )جنوب ش
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