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 چکیده

از گندمیان چندساله خوشخوراک و مقاوم به چرای دام و اندمیک قله شیرباد خراسان   Festuka karatavikaگیاه 

می این گیاه رضوی است که مطالعه ای درخصوص اکولوژی آن صورت نگرفته است.است. آگاهی از خصوصیات رویشگاهی 

بر اساس نمونه برداری متر مورد استفاده قرار گیرد.  2500احیا کوهستان های باالتر  از  انتخاب آن جهت تواند برای

شاخص های تنوع گونه ای )غنا ، تنوع، یکنواختی  متر از سطح دریا 2700،2800،3000سیستماتیک تصادفی در سه ار تفاع 

مورد بررسی قرار اوانی ، تراکم نسبی ( رمتر شاخص درجه اهمیت پوشش گیاهی )پوشش نسبی ، فراوانی نسبی، فا( و پار

طبق نتایج بدست امده  همه ی شاخص های غنا، تنوع و یکنواختی در طبقه پایین نسبت به طبقات دیگر بیشترین مقدار . گرفت

 .دارا بودرا 

 اصالح مرتع غنا، تنوع, مرتع، یکنواختی،کلمات کلیدی: 
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 مقدمه

 های درگونه تنوع به ویژه زیستی تنوع و ژنتیکی ذخایر از عظیمی منابع گیرندة بر در که است طبیعی اکوسیستمی مرتع

 های ویژگی تأثیر تحت مستقیم به طور مرتع، اکوسیستم در موجود زیستی تنوع دیگر طرف از (west1993) .است گیاهی

 و محیطی متغیر عوامل مقابل در اکوسیستم این پایداری متضمن همواره که دارد قرار آن گیاهی های گونه تنوع و رویشی

 حفظ مبنای بر مدیریت مستلزم مرتعی های اکوسیستم از جانبه همه حفاظت که آنجا از و(. mesdaghi2005) است زیستی

 .آنهاست در موجود ای گونه تنوع از نگهداری و

 آب و اقلیمی وضعیت بیانگر رویشی هرمنطقه در و متفاوت گوناگون های اقلیم در گیاهان طیف زیستی اینکه به توجه با

 برخوردار بیشتری انتشار سطح از گونه آن مناسب باشد، گونه یک برای اکولوژیک عوامل اگر آن است، هوایی و

. گونه های بومی هر منطقه به دلیل سازگاری زیاد به شرایط اقلیمی،مهم ترین اولویت انتخابی برای کشت (Rong2001)است

بنابراین بررسی مجموعه گیاهی )فلور(موجود در هر منطقه و  .(jankju2009)یند آدر پروژه های اصالحی به شمار می 

،که این عامل  سبب حفاظت  دوره رویش انها باالتر استشناسایی گونه های بومی که ارزش خوشخوراکی باالیی دارند،طول 

 .خاک می شود  از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است

اند تعیین  های کاربردی همچون مرتعداران با آن مواجه ها به ویژه اکولوژیست تی که همواره اکولوژیستالیکی از مشک

تجزیه و تحلیل عوامل زیستگاهی در شناخت الگوی توزیع مکانی های گیاهی، به ویژه در مناطق کوهستانی است.  رویشگاه

 محیطی زیست ارزیابی های.(Roong2001) پوشش تیپ های گیاهی خصوصا ً در مناطق کوهستانی مرتفع نقش مهمی دارد

 نقش .می گیرد قرار استفاده مورد وضعیت اکوسیستم بررسی و مدیریتی نقش تعیین در مهم شاخص های از یکی به عنوان

 اثر و رویشی اشکال در تفاوت نسبی، فراوانی گونه ای، تنوع های چرایی، سیستم گذاری، دام شدت دام، چرای در مدیریت
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بررسی پراکنش پوشش گیاهی در طول  ( Roong2001) میکند پیدا نمود اکوسیستم وعملکرد مرتعی جوامع پایداری بر آن

العمل گیاهان به حرارتهای پایین، تابش خورشیدی  رفتن عکسگها، در نظر  تغییرات تدریجی ارتفاع براساس حضور گونه

در مناطق کوهستانی،  (. Krebs1998)باشد باال، تنشهای آبی و جهت شیب برای فهم بهتر الگوی پراکنش ارتفاعی گیاهان می

درجه حرارت( از جمله عوامل عوامل پستی و بلندی )ارتفاع از سطح دریا، شیب و جهت جغرافیایی( و اقلیمی )بارندگی و 

ا مشاهده این تغییرات میتوان پی برد که ب.(Jiang et al2007)  جیانگ و همکاران مهم در پراکنش پوشش گیاهی میباشند

شناختی خود، رویشگاه خود را انتخاب  های گیاهی بر حسب تصادف نبوده و هر گونه بنا به سرشت بوم انتشار و توسعه گونه

 میکند. 

ل دانش اندکی  که در زمینه گونه های مرتعی اندمیک در معرض انقراض در ارتفاعات وجود دارد بررسی اکولوژیکی به دلی

 .این گونه ها  که دارای ارزش غدایی و حفاظتی باالیی هستند امری بسیار ضروری می باشد

 معرفی منطقه مورد مطاله

رارتفاعات کوه شیر باد واقع در شهرستان شاندیز استان  د لعهمطا مورد منطقه -مطالعه مورد منطقه خصوصیات و قعیت مو

عرض  36 ° 17مختصات دارای و گرفته قرار ایران شرق شمال تردرم 3000تا  1800ارتفاعی منة دا ر د خراسان رضوی

 میلیمتراست 295این دامنه  در بارندگی نوسانات منة دا. است شرقی طول  59 ° 5  ' و شمالی

 معرفی گونه

سانت متر است. گل اذین ان خوشه ای افشان منقبض 100-50گیاهی چند ساله است.دارای ساقه های توخالی به ارتفاع 

سانتی متر می باشد.از نظر اکولوژیکی این گونه در کوه های بلند تر و در مناطق مرتفع بر روی شیب های  18-9به طول 

 سنگی،سنگ ها و سنگ ریزه ها می روید
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 راییبازدید های صح

از رویشگاه مرتعی مورد مطالعه بازدید به عمل امد و نمونه هایی از خاک ،  1396و  1395در طی فصل بهار و تابستان 

ریشه، اندام هوایی گیاه تهیه شد تا برای اندازه گیری های خاکشناسی ،رطوبت خاک و ریشه ، رطوبت اندام هوایی ، برسی 

 ر ومیکوریز مورد استفاده قرار گیرد.تنوع و فلور منطقه وهمچنین میزان اسپو

منطقه مورد مطالعه ، با روش سیستماتیک متر  ،2700،2800،3000برای تعیین تنوع و فلور گیاهی در سه طبقه ارتفاعی 

پالت به  4متر به صورت سیستماتیک انداخته شد و سپس 50تصادفی در هر ارتفاع به صورت جداگانه سه ترانسکت به طول

 یک در طول ترانسکت به صورت تصادفی گذاشته شد و گیاه داخل پالت بررسی گردید ابعاد یک در 

 (IVدرجه اهمیت)  تعیین شاخص

 ذیل رابطه صورتبه که شد ( استفادهIVمیزان اهمیت ) شاخص از رویشگاه هر در غالب گیاهی پوشش تعیین برای

 (.Mesdaghi2005است )

 

 = درجه اهمیت پوشش نسبی + تراکم نسبی + فراوانی نسبی

 ها / فراوانی یک گونه( = فراوانی نسبی )فراوانی کل گونه × 100

 ها / مجموع درصد پوشش یک گونه ( = پوشش نسبی یا چیرگی نسبیدرصد پوشش کل گونه)  × 100

 ها / تعداد افراد یک گونه ( = تراکم نسبیتعداد کل افراد گونه)  × 100

 

 (1 (، پوشش گیاهی غالب در همه ی طبقات مشخص شد )جدولIV)با استفاده از شاخص درجه اهمیت 

 پردازش و انالیز داده های اماری 
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و مدیریت شد . سپس با توجه به هدف کار در نرم افزار های تخصصی   مرتب   Excelکلیه داده های ثبت شده در نرم افزار 

SPSS.20  تجزیه و تحلیل شد . نمودار ها نیز به وسیله نرم افزارExcle   رسم شدند . مقایسات اماری به روش تحلیل واریاتس

 و مقایسات میانگین به روش دانکن انجام شد.

 نتایج

 تنوع گونه ای

 شاخص های غنا، تنوع، یکواختی

 شاخص های غنا، تنوع و یکنواختی، در طبقات باالیی، میانی و پایینی محاسبه و مقایسه شد 

 

 طبقه پایین

 

 طبقه متوسط

 

 باالطبقه 

 

 شاخص

 

 طبقه

 شاخص 

695/2 

831/0 

577/5 

50/6 

431/2 

490/2 

819/0 

964/4 

65/5 

125/2 

518/2 

792/0 

640/4 

76/5 

274/2 

 واینر –شانون 

 سیمپسون

 (N2هیل )

 (N1هیل )

 بریلوئین

 

 

 تنوع

573/0 

608/0 

165/0 

525/0 

682/0 

227/0 

536/0 

549/0 

187/0 

 کامارگو

عکس  

 سیمپسون

اصالح شده ی 

 نی

 

 یکنواختی
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10 

3/15 

8 

4/12 

9 

8/10 

 تعداد گونه

 جک نایف

 

 غنا

 

طبق نتایج جدول همه ی شاخص های غنا، تنوع و یکنواختی در طبقه پایین نسبت به طبقات دیگر بیشترین مقدار را 

دهد ولی شاخص  داراست. شاخص تنوع سیمپسون و هیل، تنوع گونه ای بیشتر طبقه باالیی نسیت به طبقه پایین را نشان می

های دیگر تنوع عکس این حالت را نمایش می دهد. ولی بر اساس شاخص های عکس سیمسون و اصالح شده ی نی 

یکنواختی در طبقه میانی بیشتر است . به طور کلی بررسی  شاخص های تنوع نتایج نشان میدهد که از لحاظ شاخص های 

تری نسبت به سایر طبقات دارد.طبقه باال از نظر غنای گونه ای و طبقه  تنوع به یکنواختی و غنا طبقه پایین شرایط مناسب

 پایین از نظر یکنواختی مقادیر بیشتری دارد.

 
 باال ارتفاع

IV فراوانی تراکم نسبی 

فراوانی 

 نسبی

پوشش 

 نسبی

 نام گونه

75.34 11.59 75 18.18 45.57 
Acanthophyllum 

70.78 34.78 87.5 21.21 14.79 
Eremurus 

61.54 13.043 87.5 21.21 27.28 
Festuka karatavika 

33.42 20.28 50 12.12 1.01 
Allium xiphopetalum 

15.95 5.79 37.5 9.09 1.06 Cousinia 

multiloba/concolor 

13.80 5.79 25 6.06 1.94 
Astragalus 

10.52 4.34 25 6,06 0.11 
Tragopogon dubius 

9.71 2.89 12.5 3.03 3.78 
Marrubium vulgare L 

8.71 1.44 12.5 3.03 4.23 
Malcolmia africana 

0.18 0 0 0 0.18 
Alyssum 
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0 0 0 0 0 
Dianthus 

0 0 0 0 0 
Ziziphora 

0 0 0 0 0 
Onobrychis 

0 0 0 0 0 
Melica persica 

0 0 0 0 0 
Lactuca 

0 0 0 0 0 
Hypericum perforatum 

 
 

412.5   
 

 

 

 

 ارتفاع میانی

 

IV نام گونه پوشش نسبی فراوانی نسبی فراوانی تراکم نسبی 

111.43 20.58 75 28.57 62.27 
Acanthophyllum 

65.99 23.52 75 28.57 13.89 
Eremurus 

50,770 14.70 50 19.04 17.02 Festuka 

karatavika 

31.65 23.52 12.5 4.76 3.35 Hypericum 

perforatum 

13.78 5.88 12.5 4.76 3.13 
Onobrychis 

10.64 5.88 12.5 4.76 0 Marrubium 

vulgare L 

7.85 2.94 12.5 4.76 0.15 
Melica Persica 

7.85 2.94 12.5 4.76 0.15 
Lactuca 

0 0 0 0 0 
Alyssum 

0 0 0 0 0 
Dianthus 

0 0 0 0 0 
Ziziphora 

0 0 0 0 0 Allium 

Xiphopetatum 
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0 0 0 0 0 Tragopogon 

dubius 

0 0 0 0 0 Malcolmia 

africana 

0 0 0 0 0 
Crisum 

0 0 0 0 0 
Astragalus 

 
 

262.5   
 

 

 

 ارتفاع پایین

 

IV نام گونه پوشش نسبی فراوانی نسبی فراوانی تراکم نسبی 

91.87 28.78 100 28.57 34.51 
Acanthophyllum 

63.63 13.63 62.5 17.85 32.14 Festuka 

karatavika 

48.66 13.63 62.5 17.85 17.16 Phlomis 

cancellata 

36.55 10.60 50 14.28 11.66 
Eremurus 

18.90 15.15 12.5 3.57 0.18 Tragopogon 

dubius 

12.63 7.57 12.5 3.57 1.48 
Ziziphora 

10.01 6.060 12.5 3.57 0.38 
Dianthus 

6.20 1.515 12.5 3.57 1.11 
Melica Persica 

5.49 1.515 12.5 3.5 0.40 
Alyssum 

5.41 1.515 12.5 3.57 0.32 
Astragalus 

0 0 0 0 0 Allium 

Xiphopetalum 

0 0 0 0 0 Malcolmia 

africana 

0 0 0 0 0 
Crisum 

0 0 0 0 0 
Onobrychis 
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0 0 0 0 0 
Lactuca 

0 0 0 0 0 Hypericum 

perforatum 

 
 

350   
 

 

 

 گیری بحث و نتیجه

 

ی گونه ا تنوع میشود، شامل را اکوسیستم ها تنوع تا ژنتیکی تنوع از و بوده گستردهای بسیار معنای دارای تنوع زیستی

گونه  تنوع (.Krebs1998)میکند اشاره منطقه ای یا و محلی سطح در تنوع به که است زیستی -تنوع مهم مؤلفه های از یکی

 در گونه ها انواع حضور بیانگر گونه ای، غنای .گونه ای  است غنای آنها مهمترین از یکی که است استوار مفاهیمی بر ای 

 .می شود مربوط گونه ها افراد توزیع به که است نسبی وفور یکنواختی گونه ای تنوع مؤلفه دومین .است مطالعه مورد محیط

 تنوع مؤلفه سومین (Nantel et al1999)باشد می کیفی لحاظ از گونه ها بین افراد توزیع نحوه بیانگر مؤلفه این واقع در

 (.mesdaghi2005) میباشد یکنواختی و غنا مفهوم دو ترکیب بیانگر که است ناهمگنی گونه ای،

 نمونه برداری واحد یک در را (ناهمگنی و یکنواختی غنا،) یا گونهتنوع  نتیجه، عنوان به عدد یک ارائه با که شاخصهایی

 گونه های تنوع زیستی زمینة در زیادی بسیار تحقیقات(. 1) میگویند غیرپارامتریک شاخص های میدهند، نشان جامعه یک یا

 اکولوژیکی پایداری و توان بررسی منظور به تنوع شاخص های از تحقیقات این در که است شده انجام ایران در گیاهی

 ،(Cann2000) است شده استفاده جوامع گیاهی پوشش وضعیت بررسی و گیاهی تیپ های و جوامع مقایسه اکوسیستمها،

 (.Zheng et. Al2007) میباشد محیطی عوامل از متأثر رویشگاه زیستی تنوع

 زیستی تنوعبا  ارتباط در مهم فاکتورهای از دریا سطح از ارتفاع و دامنه جهت شیب، ازجمله زمین فیزیوگرافیگ عوامل

 )(Mesdaghi2005)(Maranoon et al 1999)(Tavili et al2010) میباشند

Raunkiaer1934)(Schuster2005)(Schmitt et al2020).)، 
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( بریلوئن در طبقه میانی بیشتر است ، شاخص های  (N1، هیل  ) (N2واینر،سیمپسون، و هیل  –تنوع گونه ای شانون  

( (N1بعد از طبقه باال در در طبقه پایین پبشترین مقدار را دارند اما شاخص هیل  ) (N2واینر،سیمپسون، و هیل  –شانون 

 بریلوئن در طبقه باال بیشتر از طبقه پایین هستند.

شاخص یکنواختی  کامارگو در طبقه در طبقه میانی بیشترین مقدار را دارست  و بعد از ان به ترتیب طبقه باال و پایین 

سیمپسون بیشترین مقدار را در طبقه پایین نشان می دهد پس از ان طبقه میانی و در اخر هستند.شاخص یکنواختی عکس 

طبقه میانی رتبه بندی می شود. شاخص اصالح شده نی در طبقه در طبقه پایین بیشتر از طبقات دیگر است بعد از ان طبقه 

 انی بیشتر از طبقات دیگر است.پایین و سپس طبقه باال رتبه بندیمی شود.بهصورت کلی یکنواختی در طبقه می

شاخص غنای گونه ای جک نایف بیشترین رتبه را در طبقهمیانی نشان میدهد .و پس از ان طبقه پایین و باال به ترتیب 

 درجه بندی می شوند

طبق نتایج جدول همه ی شاخص های غنا، تنوع و یکنواختی در طبقه پایین نسبت به طبقات دیگر بیشترین مقدار را 

داراست. شاخص تنوع سیمپسون و هیل، تنوع گونه ای بیشتر طبقه باالیی نسیت به طبقه پایین را نشان می دهد ولی شاخص 

های دیگر تنوع عکس این حالت را نمایش می دهد. ولی بر اساس شاخص های عکس سیمسون و اصالح شده ی نی 

ص های تنوع نتایج نشان میدهد که از لحاظ شاخص های یکنواختی در طبقه میانی بیشتر است . به طور کلی بررسی  شاخ

تنوع به یکنواختی و غنا طبقه پایین شرایط مناسب تری نسبت به سایر طبقات دارد.طبقه باال از نظر غنای گونه ای و طبقه 

 پایین از نظر یکنواختی مقادیر بیشتری دارد.

ذکر شده نشان داد که پوشش  ارتفاعیطبقه در سه  (IV) گیری درجه اهمیت نتایج حاصل از اندازه :(IV)  میتدرجه اه

اول تا  در رده  festuka karatavikaو Eremurus spو  Acanthophyllumهای  را گونهطبقه ارتفاعی باال گیاهی غالب در 

در رده  PHlomis cancellataو   festuka karatavikaو  Acanthophyllum .در طبقه ارتفاعی میانی گونه  سوم قرار گرفت

در   Festuka karatavikaو  Eremurusو   Acanthophyllumاول تا سوم قرار گرفتند. در طبقه ارتفاعی پایین  گونه های 

همان طور که شاخص های تنوع گونه ای نشان دهنده این بود که طبقه میانی از لحاظ تنوع و  رده اول تاسوم قرار گرفتند.

نسبت به سایر طبقات دارد گیاه فستوکا نیز در این طبقه اط لحاظ شاخص درجه اهمیت در رده دوم یکنواختی شرایط بهتری 

 .این گیاه در رده سوم قرار  دارد قرار گرفته درصورتی که در طبقات ارتفاعی باال و پایین
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