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 شهرف ارتفاعی در منطقه گاومیشان درههای گیاهی تحت گرادیان مختلبررسی تنوع گونه

 3علی آریاپور، 2مجید آجورلو، 1ونداله زینیروح

 کارشناس ارشد منابع طبیعی دانشگاه زابل -1

 آبخیزداری دانشگاه زابلاستادیار گروه مرتع و  -2

 استادیار گروه مرتع دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد -3

 چکیده

های منابع زیابی و دستیابی به توسعه پایدار و همچنین حفاظت عرصههای گیاهی یک منطقه از مسایل مهم جهت اربررسی تنوع گونه

عی بر تنوع، غنا و دهند. بدین منظور اثرات گرادیان ارتفامیای را تحت تاثیر قرار باشد. عوامل بسیاری تنوع گونهطبیعی می

، 900-600شهر در قالب چهار تیمار با دامنه ارتفاعی ای ارتفاعی گاومیشان شهرستان درههدر دامنههای گیاهی یکنواختی گونه

های سیمپسون و خصت گرفت. برای بررسی تنوع از شامتر در قالب سه تکرار صور 1500-1800، 1200-1500، 900-1200

گونه گیاهی  250شانون، غنای مارگالف و منهینک و یکنواختی کامارگو و اسمیت و ویلسون استفاده شد. نتایج میدانی نشان داد که 

باشد. ها بومی ایران میدرصد کل گونه 6/9. از این تعداد وجود دارد گاومیشانخانواده گیاهی در  45جنس و  120مربوط به 

های تنوع، غنا و یکنواختی نشان ختصاص دادند. تجزیه واریانس شاخصگونه بیشترین تعداد را به خود ا 98ها با فیتهمچنین ژیو

های های تنوع و غنا در دامنه(. به طوریکه بیشترین میزان شاخصP ≤ 01/0داری وجود دارد )داد بین تمام تیمارها تفاوت معنی

های مشخص گردید. بیشترین مقدار شاخص های باال و پایینها در دامنهاین شاخصو کمترین مقدار  1500 -1200ارتفاعی 

 متر بود.  1800-1500های یکنواختی در دامنه

 منابع طبیعی، خانواده گیاهی تنوع، هایشاخص، توسعه پایدار: کلمات کلیدی

 مقدمه

 (Noor Alhamad, 2006) های داشتههای گیاهی نقش اساسی در پایداری و تولید اکوسیستمتنوع زیستی گونه

های مهم و سریع در عنوان یکی از شاخص و در سطح گسترده در مطالعات پوشش گیاهی و ارزیابی زیست محیطی به

تنوع زیستی به هرگونه تغییر بین  (.1389حیدری و همکاران، گیرد )سازگان مورد استفاده قرار میوضعیت بوم تعیین

های آیندهای آبی و فرمنابع تجدید شونده مانند، منابع خشکی، دریایی و سایر اکوسیستمموجودات زنده در تمامی 



   

 هفتمین کنفرانس ملی مرتع و مرتعداری ایران

 1397اردیبهشت ماه  18-19

باشد و های تنوع زیستی فاکتورهای مهمی برای سنجش و ارزیابی اکوسیستم میشود. شاخصاکولوژیک گفته می

 ,.Widdicombe et al) برخوردارندی کولوژیکی باالترتنوع زیستی باالتر از تولید و پایداری ا دارای هایاکوسیستم

های طبیعی با شناسایی تنوع در این و کنترل اکوسیستم ژنتیکی(. با عنایت به اینکه مبارزه بیولوژیک حفظ ذخایر 2002

ای، گیری تنوع زیستی و پارامترهای مربوط به آن نظیر ترکیب گونه( اندازه1373 ،مصداقی)ها امکان پذیر است  اکوسیستم

باشد در ارزیابی وضعیت اکولوژیکی اکوسیستم از اهمیت زیادی برخوردار می گیاهی هاییکنواختی و تعداد گونهچیرگی، 

(Goodman, 1975)  تا ضمن آگاهی از تنوع، غنا و وضعیت این منابع بتوان طرح مدیریتی و مناسبی را اتخاذ نمود. تنوع

ها و یکنواختی به معنی تعدد ار غنا به معنی تعداد گونهای از دو معیگونهیستی است. تنوع های تنوع زای یکی از مولفهگونه

های مان و مکان برآیندی از کنش و واکنشزشود. از آنجا که اصول استقرار پوشش گیاهی در طول گونه گفته میافراد هر

های پراکنش جغرافیایی تیپ با توجه به اینکه و (1386محتشم نیا و همکاران، محیطی است )وشش گیاهی با عوامل میان پ

مومنی پور و همکاران، ) باشدمیهای کوهستانی مرتفع در ارتباط نزدیک با توپوگرافی مختلف پوشش گیاهی در محیط

ی پارامترهای مربوط به فرم زمین مثل ارتفاع، از پارامترهای مهم برای آنالیز پراکنش و تنوع پوشش گیاه (. بنابراین1390

این در مورد های گوناگونی همین دلیل پژوهش به (1393احمدی و همکاران، باشد )میدر چشم اندازهای کوهستانی 

موضوع از ابعاد مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است. گرادیان ارتفاع یکی از عوامل محیطی است که تاثیر زیادی بر تنوع 

های گیاهی ارتفاع از سطح دریا به دلیل تاثیر در اقلیم منطقه بر پراکنش گونهگیاهان و لیست فلورستیک منطقه دارد. عامل 

سایر عوامل اقلیمی به تشکیل نقش موثری دارد. با افزایش ارتفاع از سطح دریا، متوسط دمای هوا کاهش یافته و با توجه 

 (. بدین1394قادر زاده و همکاران، )شود خاص ایجاد می اینواحی اقلیمی گشته، در نتیجه نواحی گیاهی با تنوع گونه

 (1389)حیدری و همکاران اند. های گیاهی را با گرادیان ارتفاع در نظر گرفتهمنظور محققان مختلف تنوع زیستی گونه

ای گیاهان زیر اشکوب را در رابطه با عوامل فیزیوگرافی )ارتفاع، جهت و شیب( را در منظقه حفاظت تنوع و غنای گونه

های علفی ب استان ایالم مورد مطالعه قرار دادند. نتایج نشان داد که ارتفاع از سطح دریا بر تنوع و غنای گونهشده داال

متر و کمترین تنوع و غنا  1600های ارتفاعی پایین کمتر از که بیشترین تنوع و غنا در دامنه داری داشته بطوریتاثیر معنی

 (1391)واثقی و همکاران  داری نداشت.ای تاثیر معنیده اما بر یکنواختی گوتهمتر مشاهده ش 1800یشتر از در ارتفاعات ب

تنوع زیستی گیاهان را در ارتباط با متغیرهای ارتفاعی و جهت شیب در ارتفاعات گناباد استان خراسان رضوی بررسی 

های، غنا و یکنواختی در گونه حاکی از بیشترین میزان تنوعها و نمودارهای مربوط کردند. نتایج نشان داد تمام شاخص

اثر ارتفاع از  (1391)طبقه متوسط و کمترین میزان آنها در طبقات ارتفاعی باال و پایین است. همچنین فخیمی ابروقی 
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های گیاهی در مراتع استپی ندوشن یزد مورد بررسی قرار دادند. بر اساس یا بر تنوع، غنا و یکنواختی گونهسطح دریا از در

داری داشت و دامنه ارتفاعی میانی های گیاهی منطقه تاثیر معنیرتفاع از سطح دریا بر تنوع، غنا و یکنواختی گونها ،نتایج

با مطالعات تغییرات غنای  Vetass and Grytne (2002)متر( تنوع غنا و یکنواختی باالتری داشتند.  2400-2600)

ای )شاخص شمارش تعداد گونه( با ارتفاع ادند که بین تغییرات غنای گونهای با ارتفاع در منطقه هیمالیا در نپال نشان دگونه

از متر وجود دارد.  2500تا  1500ای در ارتفاع یک رابطه خطی وجود دارد. همچنین اظهار داشتند حداکثر غنای گونه

ای با این ارتفاع، غنای گونه یابد. و پس از رسیدن بهای نسبت به ارتفاع، افزایش مینهمتر غنای گو 1500تا  100ارتفاع 

در بررسی ارتفاع از سطح دریا بر تنوع زیستی گیاهی در شرق کوه Jiang et al (2007)یابد. افزایش ارتفاع کاهش می

 Namgail et alیابد. همچنین ای افزایش میهای هالل در چین نشان دادند با افزایش ارتفاع از سطح دریا، غنای گونه

ای گیاهان آوندی را در طول گرادیان ارتفاع در غرب هیمالیا هند بررسی کردند. برای بررسی رابطه تنوع گونه (2012)

ای و ای و ارتفاع از مدل خطی عمومی استفاده کردند. نتایج تحقیق نشان داد که یک رابطه بین غنای گونهبین تنوع گونه

متر و  5000ای در کوه منفرد در ارتفاعات شود. حداکثر غنای گونهیای و ارتفاع در کوه منفرد مشاهده مارتفاع گونه

 متر به اوج رسید. 4000متر و  3500ای در ارتفاعات متر مشاهده شد. اما در کل منطقه غنای گونه 5200

 هامواد و روش

شهر استان ایالم انجام شد. منطقه در مختصات جغرافیایی قه گاومیشان واقع در شهرستان درهاین مطالعه در منط

طول شرقی قرار دارد. حداکثر و حداقل  50˚17ʹ 18ʺتا  46˚ 34ʹ 64ʺعرض شمالی و  37˚ 8ʹ  53ʺتا  33˚ 27ʹ 36ʺ

اساس  باشد )اداره منابع طبیعی شهرستان دره شهر(. برمتر می 450و  1900ترتیب ارتفاع منطقه از سطح دریاای منطقه به

خشک، متوسط بارندگی و درجه شهر، اقلیم منطقه نیمه( ایستگاه هواشناسی سینوپتیک دره1392تا  1382آمار ده ساله )

 باشد. گراد میدرجه سانتی 5/22متر و میلی 404حرارت ساالنه به ترتیب 

متر  1800-1500متر و  1500-1200متر،  1200-900متر،  900-600در این تحقیق چهار دامنه ارتفاعی 

متر  50انتخاب گردید. برای حد فاصل در بین دو دامنه ارتفاعی مجاور هم  GPSبه عنوان تیمارهای تحقیق با استفاده از 

به عنوان مرز اکوتون محاسبه شد و از پالت اندازی دز این فاصله خودداری گردید. جهت براورد بهتر تغییرات و عدم 

 اختالف در اشتباهات، هر تیمار محاسبه شده در سه تکرار بود.
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برداری انجام شد. استفاده از ترانسکت و قاب نمونه منظم با –به روش تصادفی  از پوشش گیاهیبرداری نمونه

ترانسکت به طول ترانسکت  5با توجه به تغییرات پوشش گیاهی و وصعت منطقه مورد مطالعه در هر تیمار در هر تکرار 

های گیاهی، تعداد اد و نام گونههر قطعه نمونه، تعدآماری قرار داده شد. در داخل  tبه صورت تصادفی با توجه به جدول 

ادداشت شد. در مجموع برای های هرگونه، فرم رویشی، جنس و خانواده، و ناحیه رویشی )کورولوژی( هرگونه یکل پایه

 قاب نمونه استفاده شد. 300ترانسکت و  60های پوشش گیاهی در کل منظقه گیری متغیراندازه

های مختلف ع گونه در هر تیمار و بررسی گونهو مشخص نمودن تعداد و نو های گیاهیپس از مشخص نمودن ترکیب گونه

ای از شاخص تنوع شانون واینر و سیمپسون، غنای مارگالف و منهینک و یکنواختی ر هر تیمار برای بررسی تنوع گونهد

 کامارگو و اسمیت و ویلسون استفاده شد.

ها مقادیر پرت و انتهایی )با ترسیم نمودار جعبه ای(، نرمال بودن دادهها از نظر ها: : ابتدا دادهتجزیه تحلیل داده

های ها )با آزمون لون( بررسی شد. پس از محقق شدن پیش فرضاسمیرنف( و همگنی واریانس-)با آزمون کولوموگرف

، مختلف ارتفاعی تحت گرادیان هایای دار تنوع گونهآزمون آماری، برای پی بردن به وجود یا عدم وجود تفاوت معنی

های دارای تفاوت ها و تفکیک میانگینها با تجزیه واریانس یکطرفه تجزیه و تحلیل شدند. برای مقایسه میانگینداده

درصد استفاده شد.  95در سطح اطمینان دانکن دار ها از آزمون حداقل تفاوت معنیدار و مقایسه دو به دو میانگینمعنی

 انجام شد. 20نسخه  SPSSافزار ا با نرمهجزیه تحلیل آماری دادهت

 نتایج

 یست فلورستیک منطقهلبررسی 

خانواده گیاهی در  45جنس و  120گونه گیاهی مربوظ به  250نتایج حاصل از مطالعات میدانی نشان دادکه 

رین گونه بیشت 23با  Asteraceaeگونه و خانواده  27با  Fabaceaeمنطقه مورد مطالعه وجود دارد. که از این تعداد خانواده 

گونه گیاهی یعنی تقریبا  23گونه گیاهی موجود در منطقه تعداد  250اند. همچنین از بین تعداد را به خود اختصاص داده

ها ها بر اساس روش رانکیایر، تروفیتاشت میدانی و ثبت فرم رویشی گونهباشد. بردهای بومی ایران میدرصد کل گونه 6/9

 (.1به خود اختصاص دادند )شکل شماره  اگونه بیشترین تعداد ر 98با 
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 با روش رانکیایر مورد مطالعه : نتایج حاصل از بررسی فرم رویشی گیاهان منطقه1شکل شماره 

های تحت یشی )کورولوژی( نشان داد که گونهمطالعات حاصل از بررسی گیاهان موجود در منطقه بر اساس مناطق رو

 (.1اند )جدول شماره ین تعداد حضور را در منطقه داشتهایران تورانی بیشترنواحی رویش 

 های گیاهان منطقه مورد مطالعه: فراوانی نسبی کوروتیپ1جدول 

 نواحی رویشی تعداد عناصر فراوانی نسبی نواحی رویشی تعداد عناصر فراوانی نسبی

29/2 5 IT,SA 6/48 106 IT 

92/0 2 IT,M,SS 43/17 38 IT,M,ES 

92/0 2 IT,M,SA 68/14 32 IT,M 

46/0 1 SS 52/5 12 Pl 

46/0 1 IT,SS 59/4 10 M 

   13/4 9 IT,ES 

 

 های گیاهیع غنا و یکنواختی گونهتنو

متر و کمترین  1500-1200شانون در دامنه ارتفاعی  نتایج نشان داد که بیشترین مقدار شاخص تنوع سیمپسون و

(. همچنین مشاهدات آماری حاصل از تجزیه 2متر بود )شکل شماره  900-600ها در دامنه ارتفاعی مقدار این شاخص

 ≥P)های تنوع وجود دارد ری بر اساااس شاااخصدان داد که بین تیمارها تفاوت معنینشااا ANOVAواریانس یکطرفه 

 (.2)جدول شماره  (0/01
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 ای در منطقه مورد مطالعههای تنوع گونهحاصل از شاخص ANOVA: نتایج تجزیه واریانس یکطرفه 2جدول شماره

 F P میانگین مربعات درجه آزادی منبع تغییر شاخص تنوع

 000/0** 854/221 799/0 3 تیمار سیمسون

   004/0 8 خطای آزمایش 

 000/0** 897/15 121/0 3 تیمار شانون
   006/0 8 ای آزمایشطخ 

 01/0**: معنی داری در سطح 

 

 

 های عددی تنوع شانون و سیمپسون در منطقه مورد مطالعه: نتایج حاصل از مقدار شاخص2اره شکل شم

قدار شااااخص نه بیشاااترین م نگ در دام مارگالف و منهی نای  فاعی غ متر و کمترین این  1500-1200های ارت

(. نتایج آماری تجزیه واریانس یکطرفه 3متر بود )شاااکل شاااماره  1800-1500های ارتفاعی ها در دامنهشااااخص

ANOVA  شان ساس شاخصن  ≥P)داری وجود دارد نای مارگالف و منهینک تفاوت معنیهای غداد که بین تیمارها بر ا

 (.3)جدول شماره ( 0/01
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 ای در منطقه مورد مطالعهگونه های غنایحاصل از شاخص ANOVA: نتایج تجزیه واریانس یکطرفه 3جدول شماره

 F P میانگین مربعات درجه آزادی منبع تغییر شاخص غنا

 001/0** 897/15 669/0 3 تیمار مارگالف

   042/0 8 خطای آزمایش 

 006/0** 074/9 023/0 3 تیمار منهینگ

   003/0 8 ای آزمایشطخ 

 001/0**: معنی داری در سطح 

 

 

 های عددی غنای مارگالف و منهینگ در منطقه مورد مطالعه: نتایج حاصل از مقدار شاخص2اره شکل شم

سون و کامارگو در منطقه ارتفاعی  سمیت وویل شاخص یکنواختی ا شرین مقدار  شان داد بی  1800-1500نتایج ن

ش 1500-1200ها در منطقه ارتفاعی متر وئ کمترین مقدار این شاخص (. نتایج آماری حاصل از 4ماره متر بود )شکل 

ساس ANOVA تجزیه واریانس یکطرفه شان داد که بین تیمارها بر ا سون تفاوت معنی ن سمیت و ویل داری شاخص ا

 (.4)جدول شماره  (P≥ 0/05)داری مشاهده نگردید براساس شاخص کامارگو اختالف معنیولی  (P≤ 0/01) وجود دارد

 ای در منطقه مورد مطالعهگونه های یکنواختیحاصل از شاخص ANOVA: نتایج تجزیه واریانس یکطرفه 4جدول شماره

 F P میانگین مربعات درجه آزادی منبع تغییر شاخص یکنواختی

 ns058/0 816/3 017/0 3 تیمار کامارگو

   004/0 8 خطای آزمایش 

 000/0** 288/141 018/0 3 تیمار اسمیت و ویلسون

   000/0 8 ای آزمایشخط 

 : غیر معنی دارns، 001/0داری در سطح **: معنی
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 های عددی یکنواختی کامارگو و اسمیت و ویلسون در منطقه مورد مطالعه: نتایج حاصل از مقدار شاخص2اره شکل شم

 

 گیریبحث و نتیجه

ای یک منطقه از عوامل مهم در تعین عملگرد و نوع گرایش پوشش گیاهی و تنوع گونه بررسی لیست فلورستیک

جنس  120گونه گیاهی مربوط به  250با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق  باشد.و از مسایل مهم مباحث اکولوژی می

شان از تنوع تقریبا خوب منطقه دارد. ترو 45و  شماره  45ها با فیتخانواده در منطقه ثبت گردید. که ن شکل  صد ) ( 1در

صاص دادند ضور را به خود اخت شترین ح شتر تروفیتبی شی آنها قرارگرفتن جوانه. از دالیل فراوانی بی ها در های روی

سازی خود، تعداد آنسطح خاک می شد که در برابر عوامل تخریبی از جمله چرای دام مقاوم بوده و در نتیجه باز ها در با

ها بومی ایران درصااد گونه 6/9هی موجود در منطقه های گیا(. از تعداد گونهحمدی و همکاران) ا یابدمیمنطقه افزایش 

شور عراق نمیمی سایل از قبیل هم مرز بودن منطقه مورد مطالعه با ک سری م شد که با توجه به یک  شت با توان انتظار دا

ل دهی مهمترین عوامل بوم شااناختی موثر در شااکهای اندمیک در این منطقه زیاد باشااد. با این وجود یکی از که گونه

سطح دریا میای در تنوع، غنا و یکنواختی گونه ستم، ارتفاع از  سی ضر نتایج به اکو شد. در مطالعه حا شان با ست آمده ن د

درصااد وجود دارد. میزان عددی  001/0داری در سااطح تنوع، غنا و یکنواختی تفاوت معنیهای داد بین کلیه شاااخص

کند. اگر فقط یک گونه در واحد نمونه حضور داشته باشد یا جامعه دارای تغییر می 5/4ون وینر بین صفر و نشاخص شا

صفر خواهد بود شاخص برابر  شد این  سترس یا تخریب با شد میزان این ا سترس با . زمانی که جامعه دور از آلودگی و ا

گویای شرایط سخت جامعه است. همچنین میزان  شاخص حداکثر است. در واقع هر چه شاخص شانون واینر کمتر باشد
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شان دادبا  ست )نظری عنبران و همکاران(. نتایج ن صفر )تنوع پایین( و یک )تنوع باال( متغیر ا سون بین  سیمپ شاخص 

ای در ارتفاعات شااترین تنوع و غنای گونهای حالت غیر خطی داشااته و بیفاع روند تغیرات غنا و تنوع گونهافزایش ارت

دیده شاااده که در نتیجه کنش کمتر در ارتفاعات میانی و همچنین ایفای نقش این طبقه ارتفاعی به  1500-1200میانی 

ای بیشااتریی نساابت به ارتفاعات دیگر داشااته باشااد )عرفانزاده و ردیده تا میزان تنوع و غنای گونهعنوان اکوتون ثبت گ

نی، الگوی متداول در بسااایاری از بوم ساااازگان بوده اسااات ای در ارتفاعات میا. افزایش تنوع و غنای گونههمکاران(

(Rahbok, 2005.) نهدالیل وجود تنوع و غنای گونه فاعی ای در دام  & Vetaasمتر توساااط  1500-1200های ارت

Grytness 2002  وRahbok 2005  وLi et al 2009 ساس صورت گرفته، و حاکم بودن ضوع را بر ا سری  این مو یک 

های خاک و غالبیت متوسااط در حالی که درجه رطوبت، ویژگی فعل و انفعاالت بیولوژیکی، اقلیمی و مکانی ذکر کردند.

سط مهمترین دالیل تغییرات غنای گونهبه عنوان  سته  Carpenter 2005و  Kessler 2001ای در گرادیان ارتفاعی تو دان

ارتفاعی را ساابب افزایش تنوع مساااعد بودن درجه حرارت در برخی از طبقات  دلیل  Fisler et al 2004 شااده اساات.

 متر از سااطح دریا ثبت گردید. 1500-1200ای در طبقه ارتفاعی در اینجا نیز بیشااترین تنوع گونه ای دانسااتند کهگونه

تایج حاصااال از تنوع و غنای گونه تایج عرفانزاده و همکاران حیدری و همن با ن کاران نظری عنبران و ای این تحقیق 

شت( تنوع گونه1385بقت دارد. مقدم )مطا Hegazy et al 1998  ،Hua 2002 ، Chawla et al 2008همکاران،  ر ای را بی

های علفی کم شده است که این تاثیر سبب نامساعد ند و با افزایش ارتفاع تنوع گونهداها میمتاثر از فراوانی و تعداد گونه

ای و غنای گونه باشد. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که تنوعدرجه حرارت در ارتفاعات باال می ربودن شرایط ار نظ

یکه بیشااترین باید. بطورکاهش و میزان یکنواختی افزایش میمتر  1500-1200های ارتفاعی باالتر و پایینتر از در دامنه

شد. که دلیل آن می 1800-1500ای در دامنه های ارتفاعی مقدار یکنواختی گونه شاهده  سردی بیش از حد متر م تواند 

گردد این مساااعله مورد تایید های گیاهی محدود میکه شااارایط رویش برای اکثر گونه هوا در ارتفاعات باال باشاااد که

و  ایش ارتفاع در منطقه عمق خاک کاهش یافته و فرصت نفوذ آب کمزاز طرف دیگر با افباشد. عرفانزاده و همکاران می

شوی خاک این مناطق م ست ش سایش و  صورت هرز آب حرکت نموده و باعث فر شتر به  ین شود که در اینزوالت بی

شد برای گونه صت ر شههایی باقی میصورت تنها فر ستفاده ماند که ری شته و بتوانند از آب تحت االرض ا های طویل دا

یکنواختی در ارتفاعات باال را کاهش دمای هوا نسبت ایش ای و افزاید علت کم بودن میزان غنای گونهنمایند. همچنین ش

شان دادند که با افزایش ا1384داد. فالحت چای و مروی مهاجر ) سطح دریا از تعداد گونه( ن ای( ها )غنای گونهرتفاع از 
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میرزایی و همکاران بابد. که نتایج این تحقیق با نتایج ای( افزایش میها )یکنواختی گونهکاسااته شااده ولی فراوانی گونه

 ( مطابقت دارد.1386)
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