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  :دهچکی

باشد. کی از مهمترین شاخصه های سالمت مراتع، تنوع پوشش گیاهی موجود در آنهاست که خود تحت تأثیر عوامل مختلفی میی

تحقیق حاضر  .ودشمیتوان به عوامل فیزیوگرافی اشاره کرد که ارتفاع از سطح دریا یکی از مهمترین آنها محسوب در این میان می

ن انجام شد. به همین منظور سه ع استان همداتارتفاعی در بخشی از مرا منظور بررسی تغییرات پوشش گیاهی در یک گرادیانهب

متر(  2600-2700( و ارتفاع باال)متر 2200-2300متر(، ارتفاع متوسط) 1800 -1900پایین) ارتفاع ارتفاعی، شامل  قۀطب

واینر، تنوع سیمپسون،  -انتخاب و نمونه گیری انجام گرفت. برای مقایسۀ پوشش گیاهی این مناطق شاخصهای تنوع شانون

آزمایش نشان داد که شاخصهای مورد اشاره با تغییر ارتفاع محاسبه شده و مورد تجزیۀ آماری قرار گرفتند. نتایج  سیمپسون و پایلو

 ترتیب در ارتفاع متوسط و ارتفاع باال ثبت گردید. هبریکه بیشترین تنوع و یکنواختی ، بطوP<0.05)تغییر میکنند)

 مراتع استان همدان ،ارتفاع ،شاخص تنوع :کلمات کلیدی
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 :مقدمه

پایدار محسوب می عنوان بستر حیات بشر و توسعهه گرانبهاترین سرمایه های طبیعی بوده و بمنابع طبیعی تجدید شونده یکی از 

روی  برنتیجۀ میلیونها سال تکامل  باشند،که یکی از شاخصه های سالمتی آنها می هاد. بی شک تنوع زیستی امروز زیست بومنشو

پایداری و سالمت محیط زیست طبیعی است چرا که  تکامل، ، نمودی ازلذا تنوع زیستی (.Maguran, 1996)باشدمی کرۀ زمین

. در این میان تنوع گونه ای یکی از نشان میدهند به تغییرات محیطی از خود تهای با تنوع باالتر تحمل باالتری نسبزیست بوم

محیط زیست، این شاخص مهمترین مقیاسهای تنوع زیستی است که امروزه با توجه به رشد سریع جمعیت، توسعۀ صنعتی و آلودگی 

توان گفت (. در نتیجه میBakkenes et al., 2002ها در حال کاهش است )در بیشتر زیست بوم ۀ گیاهی وبخصوص در رد

 آن در زیستگاه های مختلف از اهمیت باالئی برخوردار است.که برای نگهداری و حفظ تنوع، در قدم اول تعیین و شناسائی 

برخی (. Maguran, 1996و   Krebs, 1999)اشدبمی دو مفهوم غنای گونه ای و یکنواختی گونه ایتنوع گونه ای خود شامل 

واینر، برخی  -مثل شاخص تنوع شانون ،باشندمفهوم مینمودی از هر دو بطور همزمان  ،شاخصهای عددی بیانگر تنوع گونه ای

اشند و در نهایت یک سری از شاخصها مانند شاخص پایلو بمیدیگر مثل شاخص سیمپسون بیانگر فراوانی گونه های غالب منطقه 

 .اشندبمیبطور مشخص نمایانگر یکنواختی پراکنش گونه ها 

سطوح  ،یاقلیم عوامل ،یخاک عوامل ،نظیر توپوگرافیتنوع گونه ای گیاهان با بسیاری از فاکتورهای زنده و غیر زنده محیطی 

 در بسیاری از پژوهشها، و در این میان(. 1384 ،حاتمی و1381،)ابراهیمیارتباط استدر و غیره  آب زیر زمینی ،مختلف چرایی

 (.Hegazy et al., 1998گیاهان یاد شده است ) یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر تنوع و غنای عنوانهبارتفاع از سطح دریا  از

، اشندبمیدر یک نگاه کلی به تحقیقات انجام گرفته در این زمینه میتوان گفت که نتایج بدست آمده در برخی موارد متفاوت از هم 

 & Brown و 1382 ،شکری و همکاران)یابد  افزایش میتنوع گونه ای  ،در بعضی موارد با افزایش ارتفاع بطوریکه

Lomolino, 1998)  1386 آتشگاهی،)شود میو در برخی دیگر یک روند کاهشی در تنوع گونه ای دیده، 

  Aiba & Kitayama, 1999، Grytnes, 2003 وSharma et al., 2009 ) اما در بسیاری از موارد روند تغییرات .

 اشدبمی دو صورت یک تابع درجۀهموازات افزایش ارتفاع ب هتنوع گونه ای ب

(Joseph et al., 2003 ،Bruun et al., 2006،Rahbek, 2005   وWang et al., 2002). 

 اشد. بمیاین هدف از پژوهش حاضر، مطالعۀ اثرات ارتفاع از سطح دریا بر تنوع گونه های مرتعی بنابر
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 :مواد وروشها

 :مورد مطالعه ۀقمنط

 . گردید نتخابهمدان ا شهرستاندر مراتع  زیر سه دامنه ارتفاعی پوشش گیاهی،در این مطالعه برای بررسی تاثیر ارتفاع بر تنوع 

و عرض جغرافیایی  48° 45'تا  48° 30'و در محدودۀ طول جغرافیایی  (متر1800 -1900پایین ) با ارتفاع (H1)نهران منطقۀ -

 میلیمتر 294با متوسط بارندگی ساالنه   35°تا  34 ° 45'

و عرض  48° 31'تا  48 ° 26'طول جغرافیایی  در محدودۀ (متر 2200-2300متوسط ) با ارتفاع (H2)درۀ مراد بیک منطقۀ -

 میلیمتر 354و متوسط سالیانه  34 ° 49'تا   34° 40'جغرافیایی 

و عرض  48° 27'تا 48° 22'در محدودۀطول جغرافیایی  (متر2600 -2700باال ) با ارتفاع (H3)تویسرکان گردنۀ منطقۀ -

 میلیمتر 314و متوسط بارش سالیانه 34° 44'تا  34° 42'جغرافیایی 

 :روش تحقیق

یک شیب مالیم و به سمت  با هر سه منطقه دارای)گردیدمعرف شناسایی  ۀیک منطق ارتفاعی ۀدر هر دامن ،برای نمونه برداری 

شناسایی و تعداد آنها  گونه های موجود در داخل پالتها مستقر و بطور تصادفی متر مربعی 1×1پالت  15و  جنوب انتخاب گردید(

 برای برآورد تنوع پوشش گیاهی، از شاخصهای عددی ذیل استفاده گردید:   شمارش گردید.

∑−= 'H(                                              'H)واینر-شاخص تنوع شانون - [(
𝑛𝑖

𝑁
) 𝑙𝑛(

𝑛𝑖

𝑁
)]𝑠

𝑖=1 

∑=D                                                                      (D) سونپشاخص سیم  - [
𝑛𝑖(𝑛𝑖−1)
𝑁(𝑁−1)

]𝑠
𝑖=1 

∑ -1- D =1                                              (D-1ن )شاخص تنوع سیمپسو - [
𝑛𝑖(𝑛𝑖−1)
𝑁(𝑁−1)

]𝑠
𝑖=1    

 E = H' / ln(s)                                                                    (E)پایلوشاخص یکنواختی  -

 که در آن:

 ni تعداد افراد گونۀ : i ام در نمونه 

N: تعداد کل افراد در نمونه 

S :می باشند. تعداد گونه ها در نمونه 

داده های بدست آمده  با و  استفاده گردید کامال تصادفی آماریاز طرح  بر شاخصهای تنوع و فراوانی ارتفاعبرای بررسی تاثیرات 

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و میانگین تیمارها با استفاده از ( 1/9)نسخۀ SAS  افزار آماری نرم GLM  استفاده از برنامۀ

 آزمون دانکن مورد مقایسه قرار گرفتند.
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 :نتایج

 گونۀ H3، 62 گونه و در منطقۀ H2، 59 گونه، در منطقۀ H1، 61 مجموع در منطقۀ در طی پنج مرحله بازدید از هر منطقه، در

بر اساس این نتایج به نظر میرسد که صرف نظر از زمان نمونه برداری، غنای گونه ای در هر سه منطقه  .گیاهی شناسائی گردید

 تقریبا مشابه است.

 1نمودار در  و یکنواختی پایلو سیمپسون ،شانون، تنوع سیمپسون شدۀهای محاسبه ارتفاع از سطح دریا بر شاخص روند تأثیرات

  .منعکس گردیده است

ها معنی دار نبود، اما مقایسۀ میانگین %5با افزایش ارتفاع، شاخص تنوع شانون تغییر یافت اگر چه این تغییرات در سطح احتمال 

. دومین شاخص تنوع، یعنی شاخص تنوع سیمپسون باشدمی H2توسط آزمون دانکن بیانگر میزان حداکثری این شاخص در منطقۀ 

مشاهده گردید که  H2صورت که بیشترین مقدار این شاخص در منطقۀ نیز روند مشابهی در ارتباط با ارتفاع نشان داد، بدین

 از این نظر شرایط مشابهی داشتند. H3و  H2حال مناطق داشت، با این H1اختالف معنی داری با منطقۀ 

مشاهده  شد که تفاوت معنی داری با دیگر مناطق داشت،  H1بررسی شاخص سیمپسون، بیشترین مقدار این شاخص در منطقۀبا 

 اختالف معنی داری مشاهده نشد.H3 و  H2اما بین مناطق 

ی باشد. بدین داری در هر سه دامنه ارتفاعی مها در رابطه با شاخص یکنواختی پایلو نشان دهنده تفاوت معنیمقایسه میانگین

 مشاهده شد. H1منطقۀ و کمترین شاخص یکنواختی در کمترین دامنه ارتفاعی یعنیH3 صورت که بیشترین یکنواختی در منطقۀ
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اثر ارتفاع بر شاخصهای تنوع و  -1 نمودار

 یکنواختی
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 نتیجه گیری: بحث و

 

کند ، از یک روند غیر خطی تبعیت میارتفاع موازات افزایشههای تنوع  بدر این پژوهش مشاهده گردید که تغییرات شاخص 

بسیاری از مطالعات انجام شده در این زمینه همخوانی ود. این نتایج با شمیبطوریکه بیشترین مقدار آن در ارتفاعات متوسط دیده 

رسد که ارتفاع از سطح دریا با . به نظر می(Zhao et al., 2003و  Grytnes & Vetaas, 2002٬Rahbek, 2005)دارد

 Kharkwal et al., 2005)را تحت تأثیر خود قرار میدهدیک منطقه  دما و بارندگی(، پوشش گیاهی)اساسی تغییر دو فاکتور 

 فزایش می یابد که در منطقۀکاهش یافته و میزان بارندگی او میزان تبخیر . با افزایش ارتفاع، دما (O'Brien et al., 2000 و

ی نیمه خشک و نسبتا گرم ایران میتواند برای رشد فرمهای رویشی مختلف مناسب باشد. اما در ارتفاعات باالتر، کاهش یجغرافیا

 نظر میرسد که در ارتفاعات متوسط ، بنابراین بهاشدبمیمعنی یک عامل محدود کننده برای بسیاری از گونه ها هدمای بیشتر ب

ارتفاعی تحت تأثیر عوامل  حال تغییرات پوشش گیاهی در یک گرادیانشرایط رشد برای بسیاری از گونه ها مساعد باشد. با این

 علت کاهش دما و هب موازات افزایش ارتفاع هبخاک  کاهش حاصلخیزی ،یاد شده غیر از عوامله ب .تواند قرار بگیردمتعددی می

یکی دیگر از عوامل تعیین کنندۀ پوشش گیاهی  در نتیجه کاهش هوموس خاک، تولید گیاهان و رشد و کاهش

 ودشمیکم هرچند رشد گیاهان خاک . با کاهش حاصلخیزی (Sahnchez-Gonzales & Lopez-mata, 2005)اشدبمی

تواند منجر به افزایش تنوع گونه کاهش می یابد که تا آنجائی که عامل دما اجازه دهد می اما رقابت بین گونه ها نیز در این راستا

 ای منجر گردد.

اشد، تغییراتی عکس تغییرات مربوط به شاخصهای تنوع از خود بمیشاخص سیمپسون که بیانگر فراوانی گونه های غالب منطقه 

که عمدتا شامل  بیشترین مقدار را بخود اختصاص داد. این نتیجه گویای فراوانی گونه های غالب (H1ارتفاع پایین) در ،نشان داد

اشد که در ارتفاعات باالتر، احتماال به علت کاهش حاصلخیزی و به تبع آن کاهش بمیدر ارتفاع پایین  گونه های علفی بودند

 . این شاخص کاهش می یابدرقابت بین گونه ها و افزایش تنوع، 

شاخص یکنواختی پایلو در حقیقت بیانگر یکنواختی توزیع گونه های موجود در عرصه و به بیانی توصیف گر تعادل نسبت جمعیتی 

موازات افزایش ارتفاع می هگونه های موجود در منطقه می باشد. نتایج بدست آمده در این تحقیق گویای افزایش این شاخص ب

کاهش حاصلخیزی، رقابت بین گونه توجه به مفهوم این شاخص میتوان این گونه نتیجه گیری نمود که با افزایش ارتفاع و باشد. با 

توان عبارتی میهب ها کاهش می یابد که در نتیجه منجر به توزیع یکنواخت تر جمعیت گونه های مختلف موجود در منطقه می گردد.

گفت که حضور گیاهان یکساله و علفی که به تغییرات میزان دما و رطوبت و جنس خاک حساسیت باالتری دارند موجب کاهش 
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در صورت وجود شرایط مناسب،  توان گفت کهمسئله ای که در این تحقیق کامال مشهود بود. در این رابطه می ،گرددمییکنواختی 

گردند. لذا با رقابت پذیری باالئی دارند توسعۀ زیادی یافته و باعث ناهمگنی پوشش منطقه میکه  ی یکسالهبرخی از این گونه ها

تغییرات یکنواختی در دامنه ارتفاعی میزان یکنواختی افزایش می یابد. همچنین در این مطالعه  ،کاهش و یا حذف آنها از عرصه

در پایداری رطوبت در منطقه و طوالنی شدن دورۀ رویشی که می توان علت آنرا دیگر بود بسیار کندتر از دو دامنه  (H3)سوم

 گیاهان علفی دانست.

حتی در امتداد یک گرادیان ارتفاعی نه چندان گسترده، توان گفت که عنوان نتیجه گیری میهبا توجه به نتایج به دست آمده، ب

که این تغییرات در نتیجۀ بر هم کنش عوامل مختلفی است که ارتفاع  تواند تغییرات مهمی داشته باشدپوشش گیاهی یک منطقه می

 از سطح دریا تعیین کنندۀ برآیند آنهاست. 
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Studying the effects of Altitude on some indices of diversity and evenness of vegetation in part of 

Hamedan province rangeland  

Abstract: 

One of the most important indicators of rangelands health is the diversity of their vegetation, which is affected 

itself by different factors. In this context, the physiographic factors can be pointed out, of which the altitude is 

considered one of the most important. The present study was carried out to assess the changes in vegetation at 

an altitudinal gradient in part of Hamedan rangelands. For this purpose, three height levels including low 

altitude (1800-1900 meters), medium altitude (2200-2300 meters) and high altitude (2600-2700 meters) 

were selected. The diversity indices of Shannon-Weiner, Simpson diversity, Simpson and the evenness index 

of Pylo were calculated to compare the variation of vegetation along with altitudinal gradient. The results 

revealed that most of the estimated indices are varying along with altitudinal gradient, as the highest diversity 

and the evenness were recorded at mid- and high-altitude respectively.  

Keywords: Diversity index, Altitude, Hamedan rangeland 


