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 چکیده

کند هاي اکولوژي است که بیان ميترین مدلشدهاي، یکي از شناختهغناي گونهو  مدل کوهاني شکل گرایم در روابط تولید

 برايرابطه این شکل اي در حد متوسط باشد. دهد که تولید گونهاي زماني رخ ميیک الگوي کوهاني شکل در حداکثر تنوع گونه

ها اکوسیستمزیرا کشف این رابطه سبب درک مکانیسم تنوع زیستي الگوهاي اکولوژیکي در  ،است حائز اهمیت شناسان جهانبوم

استپي  نیمه در اکوسیستماي تولید و غناي گونههدف این تحقیق  با توجه به .اي براي مدیریت تنوع زیستي خواهد شدو پایه

اي به عنوان جهت بررسي رابطه بین غناي گونهرگرسیون  یزو آنال. از همبستگي گیري شداندازهاوزینه در شرق استان تهران 

شناسایي شدند. میزان  يمتر مربعپالت یک  30 در گونه گیاهي 35د به عنوان متغیر مستقل استفاده شد. تعداد متغیر وابسته و تولی

 پهن برگان علفي %19، یهاابوتهبه  %42گونه محاسبه شد. تراکم نسبي تولید  4/5 ± 5/0اي در هر پالت برابر متوسط غناي گونه

 Agropyronو  Bromus tomentellusهايها به گونهرصد حضور در پالتترین داختصاص یافت. بیش یانگندمعلفبه  %39و 

cristatum اي روند مثبت هاي رویشي در برابر غناي گونهفرم از یکهر نتایج این تحقیق تولید اساس  . برختصاص یافتا

رابطه غیرخطي معناداري با  یهاابوتهان نداد. همچنین تولید اما تولید کل رابطه معناداري از خود نش ؛افزایشي از خود نشان داد

هاي با توجه به یافتهاما روند این رابطه نیز ابتدا به صورت افزایشي سپس متمایل به کاهشي بود.  ؛اي از خود نشان دادغناي گونه

محلي قابل  گرایم در مقیاسفرضیه  و داشتخواهند اي بر غناي گونهبیشتري از عامل تولید  یرتأثاین تحقیق فاکتورهاي محلي 

 تایید نیست.

 .دماوند، اکوسیستم مرتعي، تولیداي، تنوع زیستي، غناي گونه :های کلیدیواژه 

 

 مقدمه

شامل دو فاز افزایش و کاهش است.  ،Grime (1979)اي غناي گونه -تولید ،(humped-back shape) منحني کوهاني شکل

. گیرديم در بردو فرایند مختلف از تنوع گیاهي را در دو نقطه انتهایي گرادیان زیست توده  ،Grime (1973) مکانیسم پیشنهادي
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توده پایین کم است و به خاطر وجود سطح باالیي از استرس یا آشفتگي )عوامل اختالل( و عوامل اي در سطح زیستغناي گونه

در نتیجه  ؛توانند این وضعیت را تحمل کنندها ميقط تعداد کمي از گونهفیزیکي نامناسب، قابلیت تولید اکوسیستم پایین است و ف

 به متعلق هايگونه زیستيهم علت توده بسیار زیاد بهاي در سطوح با زیستیابد. همچنین غناي گونهتنوع کاهش مي

اي را ایجاد کنند و توانایي بسته توانند تاج پوششگیاهي و غلبه تعداد کمي از گیاهان رقابتي قوي که مي مختلف هاياستراتژي

 رقابتي هايگونه توسط و علف هرز هاي متحمل به تنشکم است. در نتیجه گونه ؛قدرت رقابتي زیادي براي دریافت نور دارند

مختلف  پنج فرآیند یراتتأثکند که یابد. این مدل تالش ميشوند و تنوع کاهش ميتوده باال طرد ميهاي با زیستاز اکثر زیستگاه

 ،1در شکل  اي بیان کند.سازي را بر غناي گونهغالبیت )طرد رقابتي، استرس محیطي، آشفتگي، اختالفات آشیانه )قلمرو( و کلني

هاي زیاد هایي است که سازگاري زیادي با شدتشکل ارائه شده است که قسمت سیاه مربوط به گونهکوهاني تصویري از مدل 

هاي توانند گونههایي است که قدرت رقابتي زیادي داشته و ميزا دارند. قسمت سفید شامل گونهنش)اختالل( و ت عوامل آشفتگي

هاي بینابیني از نظر قدرت رقابتي و تطابق با شرایط محیطي را هاشور زده گونه دیگر را از ترکیب گیاهي خارج کنند. منطقه

ولي در قابلیت تولید  ؛شوداي کاسته ميزا از غناي گونهتخریبي و تنششوند. با افزایش قابلیت تولید و یا شدت عوامل شامل مي

اي شود و تنوع گونههاي فوق تسهیل ميزا حضور هر سه سري گونههاي متوسط عوامل تخریبي و تنشچنین شدتمتوسط و هم

 یابد.افزایش مي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ایو اثرات استرس و آشفتگی بر غنای گونه تولید -مدل کوهانی شکل غنا -1شکل 

 شدت عوامل تنش زا و تخریبي

 محیط خشن فیزیکي و کمبود منابع

 رقابت یندفرا
 سازگار با تنش

شدت متوسط 

 عوامل تخریبي

 تولید متوسط 

 فرایند تسهیل

 شدت تولید

 محیط مناسب
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به اولین مدل نظري  (.Bhattarai et al, 2004)میالدي بررسي شده است  60اي از اواسط دهه رابطه میان تولید و غناي گونه

پیشنهاد شد. این  ،(1977)و همکارانش  Al-Muftiو  Grime (1973)اي توسط ي رابطه بین تولید و غناي گونهبرارسمي  طور

دهد. به دنبال بیان این موضوع در بین اي در سطح متوسطي از تولید رخ ميکرد که حداکثر غناي گونهمدل بیان مي

مطالعات  يرو بردر متاآنالیزي که  ،(1999)و همکاران  Waideه پرداختند. ها، محققان زیادي به بررسي این رابطاکولوژیست

یده شده مطالعات د بینتر از رابطه مثبت در برابر بیش سه کوهاني شکلگزارش کردند که رابطه  ؛دادند رابطه غنا و تولید انجام

ان در یک دوره مطالعه در سراسر جه 171داده از  257آنالیزي بر روي متا ،(2001)و همکاران  Mittelbachچنین است. هم

ازه گیري تولید، اندد، اندازهاکولوژیکي، میزان تولی مقیاس جغرافیایي ویر تأثدر زمینه بررسي  ،(1999تا  1968سال ) 30بیش از 

هاي ر مقیاسان آوندي دها نتیجه گرفتند که براي گیاه. آنانددادهاي انجام پالت و روش تحقیق بر رابطه میان تولید و غناي گونه

نمونه و اندازه پالت نقشي در  ده شد و تعداددرصد مطالعات مشاه 45تا  41در  کوهاني شکلشکل منحني  ،تر از قارهکوچک

 اي نداشت.غناي گونه -تعیین رابطه تولید

Adler  در مجله  ،(2011)و همکارانScience هاي جامعه گیاهي با غالبیت گونه 48هایي از طي گزارشي غنا و تولید نمونه

 یلو تحلتجزیه  را ندرون منطقه و در سطح جها (،يمتر مربع 1پالت  10 علفي از سراسر جهان در سه مقیاس درون سایت )با

 سهسایت رابطه منفي،  پنجایت رابطه مثبت، س پنج ؛ي مشاهده نشدارابطهسایت هیچ  34ها نشان داد که در کردند. نتایج آن

کننده بینيغیر پیشمتها ادعا کردند که تولید، نشان دادند. بنابراین آن اي شکل راسایت رابطه زنگوله یکو  یو شکلسایت رابطه 

هاي تحقیقي در مقیاس جهاني بر روي گونه طي انجام ،(2015)و همکاران  Fraserشود. اي محسوب ميضعیفي براي غناي گونه

 -تولید شکل میان کوهانيي الگویید تأمینه زهاي خود را در آخرین یافته ،کشور جهان از جمله ایران 19سایت از  30علفي 

تا  دون بی يمتر مربع یکپالت  9631آوري شده از سانیدند. میزان تولید گیاهان جمعبه چاپ ر Scienceاي در مجله غناي گونه

ندگان نتیجه گرفتند که آوري شد. نویسداده جمع يمتر مربع یکپالت  64گرم بر مترمربع متغیر بود. در هر سایت تعداد  5711

 گیري و آزمون شود.هاي با تولید کم تا زیاد اندازهبایستي رنجي از سایت فرضیهین براي آزمون ا

اي در جوامع مرتعي ایران بسیار محدود است. از جمله این گزارش مطالعه در مورد بررسي رابطه بین تولید و غناي گونه

اي و تولید در ساختار و عملکرد ارزیابي غناي گونه يدرباره ،(1385مطالعات تحقیقي است که گرگین کرجي و همکاران )

سارال کردستان در دو بخش با شدت چراي  يزارهاعلفدر این تحقیق در بخشي از انجام دادند.  سارال کردستان يزارهاعلف

 ايزنگوله اي با تولید و همچنین مدلبه بررسي رابطه غناي گونه ،متوسط )رویشگاه یک( و شدت چراي سنگین )رویشگاه دو(

اي فقط با تولید کل رویشگاه، همبستگي اي و تولید پرداخته شده است. نتایج نشان داد که غناي گونهشکل بین غناي گونه
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علفي )فرم رویشي غالب( نبرگااي با تولید پهنرابطه غناي گونهبراي  شکل کوهاني داشت. منحنيدار خطي و درجه دو معني

گیرد اي وقتي در باالترین مقدار خود قرار ميکه مبین آن است که غناي گونه ص داده شدنطقه تشخیرویشگاه دو و تولید کل م

گیري رابطه تولید و غنا در حائز اهمیت در این تحقیق اندازه نکتهکه تولید از مقادیر کم به طرف مقادیر باالتر افزایش پیدا کند. 

بین میزان تولید و  يارابطهمباحث مطرح شده این تحقیق به دنبال بررسي با توجه به  .مناطق تحت آشفتگي )چرا( بوده است

اما هنوز توافق  ؛انجام شده است مورد ینااگرچه مطالعات زیادي در جهان در  اي در اکوسیستم مرتعي اوزینه است.غناي گونه

هنوز نیاز تحقیقاتي براي تعیین شکل رابطه ؛ لذا شناسان وجود نداردنظري بر شکل رابطه بین غناي گونه و تولید گیاهان بین بوم

 بین غناي گونه و تولید وجود دارد.

 

 هاروشمواد و 

طول و عرض جغرافیایي محل به . فیروزکوه قرار دارده کیلومتري جاده تهران ب 75هکتار در  یکسایت اوزینه با مساحت 

(. این منطقه 2)شکل  استمتر  2600از سطح دریا حدود  دقیقه و ارتفاع آن 39درجه و  35دقیقه،  26درجه و  52ترتیب 

(، متوسط بارندگي سالیانه 1992-2014)داراي اقلیم نیمه خشک بوده و براساس آمار بلند مدت ایستگاه هواشناسي دماوند 

گراد و میانگین سانتيدرجه  7گراد، میانگین حداقل دماي ساالنه درجه سانتي 13متر، میانگین دماي ساالنه میلي 375حدود 

. استAgropyron cristatum  و  Bromus tomentellusگراد است. تیپ گیاهي غالبدرجه سانتي 19حداکثر دماي ساالنه 

 Agropyron cristatum ،Bromus :از اندعبارت ردترین درصد پوشش را در سایت اوزینه داهایي که بیشسایر گونه

tomentellus ،Poa bulbosa ،Alyssum desertorum ،Stipa hohenackeriana ،Galium verum, Cousinia sp. ،

Henrardia persica و Kochia prostrata. 
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 موقعیت مکانی سایت مورد مطالعه در ایران -2شکل 

ابع به مرور من اوزینه با توجههکتاري  یکداخل سایت )اواسط اردیبهشت(  زمان اوج مرحله رویشي گیاهانمتوسط در 

وش رشدند.  یگذاريجاورد پوشش گیاهي آترانسکت جهت بر چهاردر طول  يمتر مربعپالت یک  30تعداد مربوطه 

اه با توزین همر و)خشک( به روش قطع  سرپا یومسبمنظور تعیین ه بد. سیستماتیک اجرا ش -برداري به صورت تصادفينمونه

د. ت قطع شدنهاي گیاهي موجود در پالتمامي گونهگرم بر مترمربع در هر پالت  بر حسبر هر پالت گیري وزن الشبرگ داندازه

ها حداکثر بعد براي خشک کردن نمونه تقسیم شدند.گندمیان علفو علفي برگاي، پهنبوتهبه ها ها براساس فرم رویشي آنگونه

ساعت قرار داده و پس از اطمینان از خشک  48ا ت 24مدت ه درجه ب 70ها را در آون آن ،هاآوري نمونهساعت از جمع 24از 

 سي موسسهنادر بخش گیاهش هاگیري شد. پس از شناسایي گونهگرم اندازه بر حسبها ها بالفاصله وزن خشک آنشدن نمونه

لید هر گونه بر اساس تو ايتراکم گونه واي غناي گونه سایت تهیه شد.لیست فلوریستیک  ،ها و مراتع کشورتحقیقات جنگل

 سیگما پالت خطي و گوسي شکل در نرم افزار رگرسیون يهااي از مدلغناي گونه -تولیدمنظور بررسي رابطه ه بتعیین شد. 

 استفاده شد.

 

 نتایج

در سایت اوزینه شناسایي شدند. میزان متوسط غناي  يمتر مربع پالت یک 30برداري از ي در نمونهگونه گیاه 35تعداد 

به  %42 ،ها برداشته شدهگونه محاسبه شد. با توجه به نتایج تراکم نسبي تولید در پالت 4/5 ± 5/0اي در هر پالت برابر گونه

 Bromusهايبه گونه هاترین درصد حضور در پالتبیشاختصاص یافت.  گندمیانعلفبه  %39و  برگان علفيپهن %19، یهاابوته
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tomentellus  ،Agropyron cristatum  .رویشي در سایت مورد  يهافرممیزان تولید خشک سرپا در هر یک از اختصاص یافت

 .نشان داده شده است ،1مطالعه در جدول 

 میانگین تولید خشک سرپا در سایت اوزینه -1جدول 
 درصد تراکم نسبي تولید اشتباه معیار تولید )گرم بر متر مربع( ±میانگین  

 سایت
علف 

 گندمیان

پهن برگان 

 علفي
 کل تولید الشبرگ ایهابوته

علف 

 گندمیان 

پهن برگان 

 علفي 
 ایهابوته

 42 19 39 98 ± 14 40 ± 9 24 ± 7 11 ± 3 23 ± 3 اوزینه

 

(، = 65/0rpو  = 00/0pگندمیان )علف ،ان داد که در رویشگاه اوزینهاي و تولید نشنتایج همبستگي پیرسون بین غناي گونه

برگان علفي گندمیان و پهن( و مجموع علف=84/0rpو  = 00/0p) یهاابوته(، = 77/0rpو  = 00/0pبرگان علفي )پهن

(00/0p=  65/0وrp =)، اي مربوط به فرم رویشي خود داراي همبستگي معنادار خطي بودند. با غناي گونه 

و مجموع  یهااوتهببرگان علفي، گندمیان، پهننشان داد که رابطه رگرسیوني علف همبستگي نتایجبا توجه به معناداري ضریب 

رویشي داراي رابطه  يهافرمست و مابقي ا( و افزایشي p < 05/0خطي معنادار ) به طوربرگان علفي با غنا گندمیان و پهنعلف

  (.3و شکل  2رگرسیوني معناداري نشدند )جدول
 

 ای در سایت اوزینهبررسی نتایج حاصل از برازش رگرسیون خطی بین تولید و غنای گونه  -2جدول 
 نتیجه معناداري 2R F P فرم رویشي

 معنادار 00/0 09/21 43/0 علف گندمیان

 معنادار  00/0 6/41 60/0 پهن برگان علفي

 معنادار  00/0 13/21 43/0 علف گندمیان + پهن برگان علفي

 معنادار 00/0 5/67 71/0 هایابوته

 معنادار نیست 46/0 56/0 02/0 الشبرگ

 معنادار نیست 05/0 09/4 09/0 تولید کل بدون الشبرگ

 معنادار نیست 11/0 6/2 08/0 تولید کل با الشبرگ
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ای در سایت اوزینهو غنای گونه های رویشیفرمم تولید رگرسیون خطی بین لگاریت -3شکل   

ا ب معنادار ني غیرخطيداراي رابطه رگرسیو ،یهاابوتهنتایج رگرسیون غیر خطي گوسي شکل نشان داد که تنها فرم رویشي 

 يهافرمدهد. سایر را نشان مي ( که شکل نمودار ابتدا حالت افزایشي و سپس روند کاهشيp < 00/0اي است )غناي گونه

 (.4رویشي رابطه رگرسیوني معناداري از خود نشان ندادند )شکل 

 
 ای در سایت اوزینهو غنای گونه ایهاتهبورگرسیون غیرخطی گوسی شکل بین لگاریتم تولید  -4شکل 

 

  گیریبحث و نتیجه

 پهن برگان علفی گندمیانعلف

 گندمیانو و علف برگان علفیپهن هایابوته
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 در گرایم شکل يدل کوهانآزمون م تولید سرپاي گیاهان به منظوراي و بین غناي گونه بررسي رابطه این مطالعه هدف از

 Al-Mufti. در مطالعه اندبوده گندمیان گونه غالب منطقهلفو ع یهاابوتهسایت اوزینه بوده است. طبق نتایج حاصل از این تحقیق 

به عبارت دیگر  ؛هددل ميرا تشکیشکل  يکوهانگرم بر مترمربع سمت چپ منحني  350تر از تولید کم ،(1977)و همکارانش 

پیش بیني کرده است  ،Grim (1973)گرم بر مترمربع مشاهده شد.  350رابطه خطي افزایشي بین تولید و غنا در تولید کمتر از 

ود شود. در تحقیق حاضر کل تولید در اوزینه حدگرم بر متر مربع دیده مي 750ا ت 350اي در تولید بین که حداکثر غناي گونه

 وسط عواملاحتي تگرم بر متر مربع ثبت شد که با توجه به نزدیکي سایت به جاده و دسترسي آسان به این سایت به ر 98

ه اي در این منطقناشناس تحت چراي دام قرار گرفته و دچار آشفتگي شده است که این امر سبب کاهش تولید و غناي گونه

 است.

 يهافرمین خطي بودند. ا داراي همبستگي معنادار اي خودبا غناي گونهرویشي  هاينتایج این تحقیق نشان داد که فرم

د نشان نداد. داري از خواي رابطه معنااما تولید کل در برابر غناي گونه ؛رویشي هر کدام روند مثبت افزایشي از خود نشان دادند

یجه به این نت ات مشابهي نیزدر مقیاس محلي کارایي ندارد. تحقیقگرایم بیان کرد که فرضیه  توانيمبا توجه به این نتایج 

ه تاالب در شرق کانادا مشاهد 15اي و تولید در در بررسي رابطه غناي گونه ،Moore & Keddy (1988)اند از جمله رسیده

مطالعه  االبي موردتدام از جوامع اما در هر ک ؛شوديمل در رابطه سبب ایجاد یک مدل کوهاني شک هادادهکردند که آنالیز تمامي 

سایت  تولید در غنا و شاید یکي از دالیل عدم تایید رابطه کوهاني شکل بین ؛در مقیاس محلي رابطه مشخصي تشخیص داده نشد

هاي هاي زیستگاهتمام گرادیان توانندها نميهاي جمع آوري شده در مقیاس محلي در پالتاوزینه ناشي از این است که داده

ل ه در مراحین است کرا پوشش دهند. همچنین به دلیل چراي دام در این سایت تولید و غنا به حدي پایگرایم کوچک در مدل 

ن سایت رویشي ای يهافرمخي بنابراین مشاهده رابطه خطي افزایشي بین تولید و غنا در بر ؛گیردقرار ميگرایم ابتدایي گرادیان 

یجه رسیدند به این نت ،Lekhak (2008)و   Pant،(2004)و همکاران  Berry (1998)، Chalcraftو Guoدور از انتظار نیست. 

ي ت بخش کوچکدیگر هر سای گیري شود. به عبارتکه دامنه وسیعي از تولید نمونه آیديم به وجودشکل وقتي  کوهانيکه رابطه 

شکل را براي دامنه  کوهانيطه راب ،Grytnes (2000) ،لبته با وجود این ادعادر بردارد. ارا  و غناشکل بین تولید  کوهانياز رابطه 

 باریکي از تولید و رابطه خطي را براي دامنه وسیعي از تولید گزارش نمود. 

Fridley  گیاهي است که با حمایت تجزیه و شناسي ک سنگ بناي بومی ،که مدل کوهاني کننديمبیان  ،(2012)و همکاران

 ءشناسان احیامکنندگان گیاهي و بوطور گسترده توسط حفاظته ها سال ایجاد شده و بتحلیل مکانیکي دقیق در طي ده

گیرد و ادعاهاي نادرست در مورد این رابطه، بر اساس یک شناسي مورد استفاده قرار ميها و همچنین در نظریات بوماکوسیستم
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هاي این تحقیق تواند بي شک سبب دست کشیدن از این مفهوم مهم شود. بنابراین با توجه به یافتههاي نامناسب ميدادهمجموعه 

 بیشتري از عامل تولید بر تنوع خواهند داشت. یرتأثاي فاکتورهاي محلي بر غناي گونه

 تشکر و قدردانی 

رسي تولید و برطرح ملي  يهاپروژهزیر  اوزینه یکي ازهاي گیاهي در سایت بررسي تولید و غناي گونهپروژه تحقیقاتي 

لي موسسه ایران است که با همکاري و مساعدت ما زارهاي استپي، نیمه استپي و علفهاي گیاهي در اکوسیستمغناي گونه

  ا شده است.ها و مراتع کشور اجرتحقیقات جنگل
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Abstract 

The Grime model is a well-known model of ecology, which states that a humped-back shape occurs at a 

maximum variation of the species when the species is moderate. The shape of this relationship is important 

for ecologists worldwide, because discovering this relationship will make the biodiversity mechanism of 
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ecological patterns in ecosystems as basis for biodiversity management understand. According to the purpose 

of this study, the production and species richness in the semi-steppe ecosystem of Ozine measured in the east 

of Tehran province. Correlation and regression analysis used to study the relationship between species 

richness as dependent variable and production as independent variable. 35 plant species were identified in 30 

plots of one m2. The average amount of species richness in each plot was 4.5 ± 0.5. The relative density of 

production was 42% for shrubs, 19% for forbs and 39% for grasses. The highest percentage of presence in 

the plots allocated to Bromus tomentellus and Agropyron cristatum. According to the results of this study, 

the production of each plant forms against the richness of the species showed a positive trend but the overall 

production did not show a meaningful relationship. In addition, shrubs production showed a significant 

nonlinear relationship with species richness but the trend of this relationship was initially incremental and 

then tended to decline. According to the findings of this research, local factors will have more effect on the 

richness of the factor of production and the Grime hypothesis cannot verified on a local scale. 

Keywords: Biodiversity, species richness, production, rangeland ecosystems, Damavand. 


