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چکیده
گرادیانهای محیطی و تغییر شکل زمین سبب تغییرات تدریجی عوامل غیرزنده میشوند که روی تراکم
و توزیع گونهها تاثیرگذار بوده و برای پراکنش فضایی تنوع گیاهی مهم میباشند .درک فرایندهای
اکولوژیکی مرتبط با گرادیانهای ارتفاع منجر به تغییرات احتمالی اقلیمی در جوامع میشود .برای مطالعه
تنوع و غنای گونهای در مرتع مورد نظر دو دامنه شرقی و غربی در سه طبقه ارتفاعی ،2000-2400
 2400-2800و  2800-3200متر ارتفاع از سطح دریا انتخاب شدند ،نمونه برداری به صورت تصادفی-
سیستماتیک انجام شد ،بدین ترتیب که در هر طبقه ارتفاعی سه ترانسکت  100متری به صورت عمود
بر شیب به فاصله  100متر از همدیگر مستقر و در روی هر ترانسکت  10پالت دو مترمربعی و در مجموع
 180پالت (دو متر مربعی) در منطقه مستقر و اندازه گیری شدند .سپس با استفاده از نرم افزار PAST
شاخصهای مهم اکولوژیکی از قبیل غنا ،تنوع و یکنواختی محاسبه شدند .تجزیه و تحلیل آماری این
شاخص ها نشان داد که بیشترین تنوع مربوط به طبقه ارتفاعی  2400-2800و  2800-3200متر و
کمترین آن مربوط به طبقه ارتفاعی  2000-2400متر میباشد .تنوع در جهت های شرقی و غربی دارای
اختالف معنی دار نبوده است .طبقه ارتفاعی  2000-2400متر با جهت شرقی دارای بیشترین یکنواختی
و کمترین غنا میباشد .در ارتباط با غنا نیز در دو طبقه باالیی ارتفاع ( 2400-2800و  2800-3200متر)
بیشترین مقدار غنا وجود داشته است و کمترین مقدار غنا در ارتفاع پایین تر بوده است .با این حال غنا
در دامنه غربی بیشتر از دامنه شرقی میباشد .کمترین یکنواختی در طبقه ارتفاعی  2400-2800متر
مشاهده شد و دامنه های شرقی و غربی دارای یکنواختی یکسانی بودهاند .به طور کلی با افزایش ارتفاع
از سطح دریا تنوع و غنا در جهت جغرافیایی غربی افزایش یافته است زیرا بیش از هفتاد درصد فراوانی
بارشها در جهت دامنه غربی میباشد و در ارتفاع باالی  2800متر به علت برودت هوا از مقدار غنا
کاسته شده است.
واژگان کلیدی :ارتفاع از سطح دریا ،تنوع گونهای ،غنا ،جهت جغرافیایی ،یکنواختی.PAST ،

استناددهی:
میرجلیلی ،ع.ب ،.زارعکیا ،ص ،.و جعفریان
جلودار ،ز .)1400( .اثرات توپوگرافی بر تنوع و
غنای گونهای مراتع بیابانی و خشک (مطالعه
موردی مراتع تنگ الیبید یزد) .مدیریت
اکوسیستم.26-36 ،1)1( ،

()26

اثرات توپوگرافی بر تنوع و غنای گونهای مراتع بیابانی و خشک (مطالعه موردی مراتع تنگ الیبید یزد)

میرجلیلی و همکاران

 -1مقدمه
جوامع گیاهی به عنوان بخش مهم و اساسی اکوسیستمهای مرتعی ،تحت تاثیر میکرو و ماکروتوپوگرافی به همراه عوامل اقلیم و خاک شکل میگیرند.
مدیریت اصولی این اکوسیستمها با شناخت عرصه های گیاهی و عوامل محیطی مرتبط با آن ها میسر میشود .در این میان انجام هر گونه برنامة
مدیریتی که به منظور اصالح ،احیاء یا بهرهبرداری از منابع طبیعی انجام می شود در نخستین گام شناخت پوشش گیاهی مناطق مختلف را میطلبد
(باغستانی میبدی و همکاران )1385 ،زیرا انتشار و حضور گیاهان در هر منطقه اتفاقی و تصادفی نیست؛ بلکه ترکیب و ساخت هر جامعة گیاهی تا
حدود زیادی تحت کنترل و تأثیر عوامل محیطی قرار دارد .انهدام اکوسیستمها به نابودی گونههای جاندارانی که در آنها زیست میکنند و در نهایت
اختالل در زندگی بشر منجر می شود .متاسفانه بیشترین کاهش سطح مراتع در کشورهای در حال توسعه رخ میدهد (حاجی میرزاآقایی و همکاران،
 .)1390تنوع باالی گونهها نه تنها سپر اکوسیستم در مقابل اختالل های عمده طبیعی است ،بلکه حاصلخیزی اکوسیستم ها را افزایش میدهد (غالمی
و همکاران .)1390 ،اعمال مدیریت صحیح و کارآمد مراتع مستلزم داشتن اطالعات کافی از عوامل محیطی و جغرافیایی و میزان تأثیر آنها بر پوشش
گیاهی است (اسدیان و همکاران .)1388 ،یکی از اهداف مدیریت منابع طبیعی حفظ تنوع گیاهی در اکوسیستمها بوده به شکلی که رویشگاهها از
حاصلخیزی و پایداری اکولوژیکی بیشتری در برابر تغییرات برخوردار گردند .لذا تنوع گیاهی یکی از موضوعات مهم و اساسی در اکولوژی جوامع بوده
است (اجتهادی و همکاران.)1392 ،
یکی از عوامل مهمی که در ویژگیهای پوشش گیاهی از جمله تنوع گونهای ،تاثیرگذار است خصوصیات توپوگرافی است )1998( Brockway .عنوان
کرد که مقدار یکنواختی در ارتفاعات باالی جنگلهای کاسکاد بیشتر است ،زیرا اقلیم سخت توانایی چیرگی گروهی از گونهها را محدود میکند.
 )2002( Grytnes and Vetaasبا مطالعه تغییرات غنای گونهای با ارتفاع در منطقه هیمالیا در نپال نشان دادند که بین تغییرات غنای گونهای (شاخص
شمارش تعداد گونه) با ارتفاع یک رابطه خطی دارد ،همچنین اظهار داشتند حداکثر غنای گونهای در طبقه ارتفاعی  2500-1500متر وجود دارد .از
ارتفاع  100تا  1500متر غنای گونهای بشدت نسبت به ارتفاع افزایش مییابد و پس از رسیدن به این ارتفاع غنای گونهای با افزایش ارتفاع کاهش
مییابد . .بصیری ( )1382نیز به تأثیر جهت جغرافیایی بر پراکنش و استقرار  ،تنوع و غنای گونههای گیاهی تأکید دارد ،زیرا با افزایش ارتفاع از سطح
دریا تنوع گونهای افزایش یافته ضمن آن که در جهات مختلف جغرافیایی به علت رطوبت مناسب و یا میزان درجه حرارت تنوع گونهای متفاوت است،
در جهات غربی به علت رطوبت بیشتر میزان غنا و تنوع گونهای باالتر است .مرادی و همکاران ( )1383در مطالعات خود به این نتیجه رسیدند که هر
یک از عوامل توپوگرافی شامل جهت ،شیب و ارتفاع و دیگر متغیرهای محیطی بر پارامترهای پوشش گیاهی تأثیر بسزایی دارند که میزان این تأثیر
بسته به نوع پوشش متفاوت است.
همچنین نتایج تحقیقات نادری و همکاران ( ،)1386پرما و شتایی جویباری ( ،)1389حاجی میرزاآقایی ( ،)1390طالشی و اکبرینیا ( ،)1390نجفیفر
( )1391نشان دادند که با افزایش ارتفاع از سطح دریا تنوع گونهای و غنای گونهای افزایش مییابد .پوربابایی و حقگوی ( )1392طی تحقیقی بیان
کردند که در اثر چرای دام در قسمتهای پایین منطقه مورد مطالعه تنوع و غنا کاهش یافته درصورتی که در ارتفاعات باال و میانی به دلیل کاهش
جمعیت دام و انسان میزان تنوع زیستی افزوده شده و از بین عوامل فیزیوگرافی ارتفاع از سطح دریا و .جهت دامنه سهم زیادی را نسبت به شیب زمین
در تغییرات تنوع و غنا بازی میکند.
جوزی و مرادی مجد ( )1392طی تحقیقی روی رویشگاه  Amygdalus scopariaدر سه طبقه ارتفاعی  650-800و  800-1100و 1100-1400متر
ارتفاع از سطح دریا و  9طبقه جهت جغرافیایی بیشترین و بهترین رویشگاه مناسب را در طبقه  800-1100متر از سطح دریا و جهت شمالی معرف ی
کردند )2018( Turkis and Elmas .تحقیقی در مورد تنوع گونههای جنگلی  Yeniceترکیه انجام دادند و بیان داشتند که وجود رطوبت مناسب و
بارش از جمله عوامل مـؤثر بر حضور گونههای گیاهی در یک منطقه است و تغییرات دمایی در تغییرات غنا و تنوع نقش مهمی دارد .همچنین دیناروند
و همکاران ( )1399طی تحقیقی در تاالبهای منصوریه و شریفیه خوزستان مطالعه پوشش گیاهی از جنبه تنوع و غنای گونهای در زمـان پخش آب
و آبگیری و ارزیابی روند تغییرات آن پس از پخش آب و نیز آبگیری در اثر بارانهای سالهای  1396-1398انجام دادند ،نتایج نشان داد که تفـاوت
معنیداری در زمـان پخش آب و زمان بدون آبرسانی در هر دو تاالب منصوریه و شریفیه وجود دارد به طوری که بعد از پخش آب میزان شاخصهای
تنوع سیمپسون و شانون افزایش داشته است .با توجه به لزوم در نظر گرفتن عوامل توپوگرافی در مدیریت اصولی مراتع انجام چنین تحقیقاتی ضروری
به نظر میرسد .در این راستا تحقیق حاضر نیز با هدف مطالعه و دستیابی به روند تغییرات برخی شاخصهای تنوع و غنای گونهای در جهات مختلف
جغرافیایی (شرقی و غربی که شیبهای غالب منطقه بر اساس شکل  1میباشد) در سه طبقه ارتفاعی در مراتع تنگ الیبید استان یزد انجام شده است.
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 -2مواد و روشها
 -1-2منطقه مورد بررسی
منطقه مورد مطالعه حوزه تنگ الیبید واقع در استان یزد منطقه استپی مرتفع است که در ناحیه ایران -تورانی قرار میگیرد .منطقه از دو قسمت دشتی
و کوهستانی تشکیل شده است و با مساحتی برابر  4172هکتار در  25کیلومتری شمال شهرستان مهریز قرار دارد .قسمت اعظم منطقه کوهستانی
است و دارای عرض جغرافیایی ً 31ْ 25َ 30تا ً 31ْ 30َ 00شمالی و طول جغرافیایی ً 54ْ 17َ 30تا ً 54ْ 23َ 20شرقی است .براساس آمار ایستگاه
بارانسنجی کنجکوه مهریز ،متوسط دمای ساالنه منطقه  19/2درجه سانتیگراد و میانگین حداقل دما  11/9درجه سانتیگراد و میانگین حداکثر دما
 26/6درجه سانتیگراد است .متوسط بارش سالیانه در منطقه  89/2میلیمتر است که قسمت اعظم آن به شکل باران است .بیشترین بارش مربوط به
ماه بهمن است .حداکثر ارتفاع منطقه  3620متر ،حداقل ارتفاع  2010متر ،ارتفاع متوسط  2566/6متر و منطقه دارای شیب متوسط  22/3درصد است
(میرجلیلی و همکاران .)1387 ،تیپ گیاهی غالب منطقه کوهستانی  Artemisia aucheriاست .این تیپ گیاهی با مساحت  1236هکتار29/62 ،
درصد سطح منطقه را در دو جهت شرقی و غربی در برگرفته است .جدول ( )1میزان متوسط بارش ده ساله حوزه آبخیز مورد مطالعه و شکل ()1
موقعیت جغرافیایی حوزه تنگ الیبید را نشان داده است.

شکل(:)1موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه
جدول( :)1میزان متوسط بارش ده ساله حوزه آبخیز مورد مطالعه
سال آبی
بارش ساالنه(میلیمتر)
1389-1390
101/2
1390-1391
112/8
1391-1392
103/1
1392-1393
79/9
1393-1394
88/2
1394-1395
74/1
1395-1396
88/1
1396-1397
81/1
1397-1398
80/1
1398-1399
90/7
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.) لیست فلورستیک منطقه مورد مطالعه رانشان میدهد2( جدول
 لیست فلورستیک منطقه مورد مطالعه:)2(جدول
نام تیره
فرم رویشی

Myosotis .sp

Boraginaceae

Forb

Veronica macropoda

Schrophulariacae

Shrub

Acanthophyllum.sp
Acantholimon
leucacanthum
Galium humifusum

Caryophyllaceae

Shrub

نام فارسی
درمنه کوهی
کرقیچ
قدومه
زنبق
گیس پیرزن
تنگرس
گون
کنگر
فرفیون
خارگونی
گل گندم
گل حسرت
الله حافظی
علف هفت بند بوتهای
چمن سینایی
چنگ گربه
ترشک دندانه دار
شنگ اسبی
خشخاش هرز
شکر تیغال
گاو چاق کن
چرخه
اروشیا
گل فراموشم مکن
سیزاب
چوبک

Plumbagienacea

Shrub

کاله میرحسن خار سفید

27

Rubiaceae

Forb

Scutellaria multicaulis

Lamiaceae

Shrub

Marrubium vulgare

Lamiaceae

Shrub

Hyoscyamus senecionis

Solanaceae

Forb

Ziziphora tenuior

Lamiaceae

Shrub

شیر پنیر گسترده
بشقابی
فراسیون
بذرالبنج
کاکوتی
مچه
خیارک
زرشک دانه دار
شیر خشت ایرانی
دیزسیانج
بیابان گندمی
سنبله بادکنکی
جگن
ملیکا
شیرخشت شیرازی
شب بو

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

نام علمی
Artemisia aucheri

Asteraceae

Shrub

Hertia angustifolia

Asteraceae

Shrub

Alyssum linifolium

Brassicaceae

Forb

Iris songorica

Iridaceae

Forb

Stipa barbata

Poaceae

Grass

Amygdalus lycioides

Rosaceae

Bush

Astragalus podolobus

Papilionaceae

Forb

Cousinia oriobasis

Asteraceae

Forb

Euphobia .sp

Ephorbiaceae

Forb

Noea mucronata

Chenopodiaceae

Shrub

Centurea ispahanica

Asteraceae

Forb

Colchium.sp

Papilionaceae

Forb

Tulipa biflora

Liliaceae

Forb

Polygonum domosum

Polygonaceae

Shrub

Poa sinaica

Poaceae

Grass

Hypecoum pendulum

Papaveraceae

Forb

Rumex dentatus

Polygonaceae

Forb

Scorzonera tortuosissima

Asteraceae

Forb

Papaver dubium

Papaveraceae

Forb

Echinops ceratophorus

Asteraceae

Forb

Scariola orientalis

Asteraceae

Shrub

Launea acanthodes

Asteraceae

Shrub

Eurotia acanthodes

Chenopodiaceae

Shrub

Cardaria draba

Brassicaceae

Forb

Ixilirion tataricum

Amarylidaceae

Forb

Berberis integrima

Berberidaceae

Shrub

Cotoneaster persica

Rosaceae

Bush

Boissiera squarrosa

Poaceae

Grass

Eremopyrum bonaepartis

Poaceae

Grass

Stachys inflata

Lamiaceae

Shrub

Carex physodes

Cyperaceae

Grass

Melica persica

Poaceae

Grass

Cotoneaster persica

Rosaceae

Shrub

Matthiola ovatifolia

Brassicaceae

Forb

 یافتههای تحقیق:ماخذ

)29(

ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
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 -2-2روش بررسی
برای مطالعه پارامترهای تنوع و غنای گونهای در مرتع مورد نظر ،دو دامنه شرقی و غربی و سه طبقه ارتفاعی  2400-2800 ،2000-2400و -3200
 2800متر ارتفاع از سطح دریا انتخاب شدند و نمونهبرداری به صورت تصادفی -سیستماتیک انجام شد .برای این کار در هر طبقه ارتفاعی سه ترانسکت
 100متری به صورت عمود بر شیب به فاصله  100متر از همدیگر در نظر گرفته شده و در روی هر ترانسکت  10پالت دو متر مربعی ( )1×2و در
نهایت داخل هر طبقه ارتفاعی  30پالت درهر جهت جغرافیایی و در مجموع  180پالت در دو جهت جغرافیایی در سه طبقه ارتفاعی مستقر شدند .گونه
های داخل پالتها شناسایی و از لحاظ فرم رویشی طبقهبندی شدند ،درصد تاج پوشش گونههای مختلف اندازهگیری شد (باغستانی میبدی و همکاران،
 .)1385برای بررسی تنوع گونهای از شاخصهای تنوع سیمپسون و شانون-واینر و برای غنای گونهای از شاخصهای منهنیک و مارگالف و برای
یکنواختی گونهای از شاخص پایلو استفاده شد .تمام این شاخصها با استفاده از نرمافزار  PASTمحاسبه شدند (جدول  .)3برای بررسی اثر جهتهای
جغرافیایی و ارتفاعات مختلف بر شاخصهای تنوع و غنا از آنالیز واریانس دو طرفه و برای مقایسه میانگینها از آزمون دانکن در سطح یک درصد و از
نرم افزار  1SASاستفاده شد.
جدول ( :)3شاخصهای مورد استفاده مربوط به تنوع ،غنا و یکنواختی
فرمول محاسباتی
شاخصها
شانون– واینر

H'= − ∑𝑠𝑖=1 Pi 𝐿𝑛Pi
𝑠

سیمپسون
مارگالف
منهنیک

𝑠

)ni (ni − 1
⌊ ∑ 1 − 𝐷 = ∑(P𝑖 )2 = 1 −
⌋
)N(N − 1
𝑖=1
𝑖=1
S−1
= 𝑅1
)𝐿𝑛(N
S
= 𝑅2
√N
∑s𝑖=1 Pi 𝐿𝑛Pi

پایلو

)𝐿𝑛(N

='H

در فرمولهای جدول ( :1-D )3شاخص تنوع سیمپسون :S ،تعداد کل گونهها :ni ،تعداد افراد گونه iام :N ،تعداد کل افراد :pi ،نسبت افراد گونه iام،
 :Lnلگاریتم در پایه  :R1 ،10شاخص غنای مارگالف :R2 ،شاخص غنای منهنیک هستند.
 -3نتایج
میزان پوشش شامل تاج پوشش ،الشبرگ و سنگ و سنگریزه در دو دامنه غربی و شرقی در جدول ( )4آمده است.
جدول( :)4میزان تاج پوشش ،الشبرگ ،سنگ و سنگریزه در منطقه مطالعه شده
درصد پوشش دامنه شرقی
درصد پوشش دامنه غربی
همراه یا غالب
نام فارسی
نام علمی گیاه
19/9
11/7
غالب
درمنه کوهی
Artemisia aucheri
1/5
0/75
همراه
کرقیچ
Hertia angustifolia
2/2
1/28
همراه
توت روباه
Sanguisorba minor
0/18
0/07
همراه
علف هفتبند بوتهای
Polygonum dumosum
0/25
2/5
همراه
اروشیا
Eurotia certoides
1/7
1/08
همراه
چمن سینایی
Poa sinaica
0/06
0/04
همراه
شقایق
Papaver dubium
0/05
0/04
همراه
زنبق
Iris songorica
0/05
1/1
همراه
قلم
Fortuynia bungei
0/6
0/05
همراه
Boissiera squarrosa
28/54
19/94
پوشش
7/1
4/1
الشبرگ
25
30
سنگ و سنگریزه
ماخذ :یافتههای تحقیق
)1. Statistical Analysis System (SAS
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میرجلیلی و همکاران

نتایج جدول( )5تجزیه واریانس نشان داد که در طبقات مختلف ارتفاعی شاخصهای تنوع شانون -واینر ،تنوع سیمپسون ،یکنواختی ،غنای مارگالف در
سطح یک درصد و شاخص غنای منهنیک در سطح پنج درصد از نظر آماری دارای تفاوت معنی دار هستند .از نظر جهات جغرافیایی نیز شاخصهای
تنوع شانون -واینر ،تنوع سیمپسون ،یکنواختی فاقد اختالف معنی دار و شاخص غنای مارگالف و منهنیک در سطح یک درصد دارای تفاوت معنیدار
هستند .همچنین نتایج اثرات متقابل ارتفاع در جهات جغرافیایی نشان داد که این اثر در مورد شاخصهای تنوع شانون -واینر ،تنوع سیمپسون،
یکنواختی ،غنای منهنیک و غنای مارگالف در سطح یک درصد معنیدار است.
جدول ( :)5تجزیه واریانس اثرات ارتفاع و جهت بر مولفههای تنوع ،غنا و یکنواختی گونهای
ارتفاع × جهت
جهت
ارتفاع از سطح دریا (متر)
مولفه
**0/49
0/107ns
**0/29
تنوع شانون -واینر
**0/013
0/002ns
**0/008
تنوع سیمپسون
**
ns
0/015
0/00007
**0/027
یکنواختی
**
**
*
0/5
0/88
0/087
غنای منهنیک
**1/98
**1/13
**0/73
غنای مارگالف
** :معنیدار در سطح یک درصد :* ،معنیدار در سطح پنج درصد :ns ،غیر معنیدار

نتایج جدول ( )6نشان داد که شاخص تنوع شانون -واینر و تنوع سیمپسون در ارتفاع  2000-2400متر با ارتفاع  2400-2800و  2800-3200متر
دارای اختالف معنیدار هستند ،بیشترین تنوع شاخص شانون -واینر و تنوع سیمپسون مربوط به ارتفاع  2800-3200متر و کمترین مربوط به ارتفاع
 2000-2400متر است .این شاخصها در جهات شرقی و غربی فاقد اختالف معنیدار بودند.
یکنواختی در طبقه ارتفاعی  2400-2800متر با طبقه ارتفاعی  2000-2400و  2800-3200متر دارای اختالف معنیدار بود به طوری که بیشترین
یکنواختی مربوط به طبقه ارتفاعی  2000-2400متر و کمترین مربوط به ارتفاع  2400-2800متر بود این شاخص در جهات شرقی و غربی فاقد
اختالف معنیدار بود .غنای منهنیک و مارگالف در طبقات ارتفاعی  2000-2400متر با طبقه ارتفاعی  2400-2800متر دارای اختالف معنیدار اما
غنای منهینیک طبقه2400-2800متر با طبقه ارتفاعی  3200-2800و غنای مارگالف این طبقه با  2800-3200متر فاقد اختالف معنیدار بودند.
بیشترین غنای گونهای هر دو شاخص مربوط به ارتفاع  2400-2800متر و کمترین مربوط به ارتفاع  2000-2400متر بودند .غنای منهنیک و مارگالف
در جهات شرقی و غربی دارای اختالف معنیدار بودند و بیشترین غنای گونهای در جهت غربی بود.
جدول ( :)6مقایسه میانگین مولفههای تنوع ،غنا و یکنواختی گونهای در جهات جغرافیایی و طبقات مختلف ارتفاعی
جهت
ارتفاع از سطح دریا (متر)
مولفه
شرقی
غربی
2800-3200
2400-2800
2000-2400
1/80a±0/2
1/85a±0/18
1/868a±0/16
1/866a±0/16
1/746b±0/23
تنوع شانون -واینر
a
a
a
a
0/81 ±0/04
0/820 ±0/03
0/828 ±0/03
0/824 ±0/03
0/805b±0/04
تنوع سیمپسون
a
a
a
b
a
یکنواختی
0/893 ±0/05
0/898 ±0/05
0/898 ±0/05
0/868 ±0/04
0/910 ±0/05
غنای منهنیک
1/21b±0/17
1/29a±0/15
1/29ab±0/15
1/32a±0/16
1/24b±0/23
1/70b±0/33
1/82a±0/26
1/82a±0/26
1/88a±0/24
1/66b±0/4
غنای مارگالف
حروف مشابه نشانه عدم اختالف معنیدار میباشد.

نتایج جدول( )7نشان داد که شاخصهای تنوع شانون -واینر و سیمپسون در طبقه ارتفاعی  2000-2400با جهت شرقی نسبت به دیگر طبقات ارتفاعی
با جهت مختلف دارای اختالف معنیدار بودند .در مورد یکنواختی نیز طبقه ارتفاعی  2000-2400با جهت شرقی با طبقه ارتفاعی  2400-2800با
جهت شرقی دارای اختالف معنیدار بودند و یکنواختی در بقیه طبقات ارتفاعی و جهات جغرافیایی فاقد اختالف معنیدار بود.
 -4بحث و نتیجهگیری
امروزه بسیاری از برنامههای توسعه پایدار به گونهای طراحی میشوند که خسارات وارده به تنوع زیستی در اکوسیستمهای طبیعی را به حداقل برساند
پیتون و همکاران ( )1380در سالهای اخیر دو موضوع تنوع زیستی و تغییرات آب و هوا به عنوان مسایل اصلی محیط زیست بشر مطرح شده است.
به عبارت دیگر ،نابودی تنوع زیستی جهان به اندازهای شدت یافته که آن را به عنوان یکی از دو معضل اصلی زیست محیطی جهان امروز معرفی
کردهاند (حیدری و همکاران .)1390 ،با توجه به آنکه بسیاری از گونه های گیاهی مناطق استپی و بیابانی به دلیل تغییرات آب و هوا ،خشکسالی ،چرای
()31
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مفرط دام و  ...در خطر نابودی میباشند لذا مطالعه کافی و همه جانبه از وضعیت پوشش گیاهی ضروری به نظر میرسد .عوامل توپوگرافی از جمله
عواملی هستند که بر حضور و عدم حضور گونه های گیاهی تاثیرگذار هستند ) .(Enright et al., 2005ارتفاع از سطح دریا ،جهت و شیب از
پارامترهای موثر بر شاخصهای مورد اشاره هستند ).)Vujnovic et al., 2002
جدول ( :)7مقایسه میانگین مولفههای تنوع ،غنا و یکنواختی گونهای در جهات جغرافیایی و طبقات ارتفاعی
مولفه
غنای مارگالف
غنای منهنیک
یکنواختی
تنوع سیمپسون
تنوع شانون  -واینر
ارتفاع × جهت
1/377c±0/19
1/07c±0/11
0/929a±0/05
0/784b±0/04
1/617b±0/16
(( ×)2000-2400شرقی)
(( ×)2000-2400غربی)
1/777b±0/25
1/295b±0/15
0/891bc±0/05
0/827a±0/04
1/876a±0/22
ab
b
d
a
a
(( ×)2400-2800شرقی)
1/885 ±0/24
1/291 ±0/16
0/864 ±0/04
0/830 ±0/03
1/893 ±0/16
a
a
cd
a
a
1/954 ±0/35
1/424 ±0/18
0/873 ±0/05
0/819 ±0/03
1/840 ±0/15
(( ×)2400-2800غربی)
1/866ab±0/26
1/292b±0/14
0/886bcd±0/05
0/832a±0/03
1/898a±0/15
(( ×)2800-3200شرقی)
1/874ab±0/25
1/360ab±0/16
0/910ab±0/04
0/825a±0/03
1/838a±0/17
(( ×)2800-3200غربی)
حروف مشابه نشانه عدم اختالف معنیدار میباشد.

نتایج نشان داد که شاخصهای تنوع شانون -واینر و سیمپسون در طبقه ارتفاعی  2000-2400با جهت شرقی نسبت به دیگر طبقات ارتفاعی با جهت
مختلف دارای اختالف معنیدار بودند .در مورد یکنواختی نیز طبقه ارتفاعی  2000-2400با جهت شرقی با طبقه ارتفاعی  2400-2800با جهت شرقی
دارای اختالف معنیدار بودند و یکنواختی در بقیه طبقات ارتفاعی و جهات جغرافیایی فاقد اختالف معنیدار بود .در مورد این شاخصها اگرچه از لحاظ
عددی دامنه غربی دارای تنوع بیشتری نسبت به دامنه شرقی بوده است ولی این اختالف معنیدار نبود .چرا نشدن گیاهان در ارتفاعات باالتر میتواند
از علل افزایش میزان تنوع گونهای باشد .به همین ترتیب با افزایش ارتفاع ،غنای گونهای نیز افزایش یافت و اگر چه از لحاظ عددی ارتفاع میانی غنای
بیشتری نسبت به ارتفاع باالتر داشت ولی این اختالف معنی دار نبود .از طرف دیگر اثر متقابل غنا و ارتفاع نشان از آن دارد که غنا در ارتفاعات میانی
بیشتر از ارتفاعات پایینی و باالتر میباشد )1997( Rahbek .در بررسی خود شرایطی مطلوب در ارتفاعات میانی را عامل اصلی تنوع و غنای گونهای
باال دانست .البته باید متذکر شد که تغییرات اقلیمی (دما ،بارندگی) و توپوگرافی و همچنین نوع خاک و فعالیتهای انسانی میتواند موجب تغییرات
شاخصهای غنا و تنوع گونهای شود.
ارتفاعات پایین تر به دلیل سهل الوصول بودن براحتی در دسترس دام قر ار گرفته و چرای دام یکی از عوامل کاهش تنوع و غنای گونهای بوده است.
فعالیت های انسانی در ارتفاعات پائینی نیز تنوع و غنای گونه ای را کاهش می دهد (قربانی و همکاران .)1399 ،مورد دیگری که میتوان علت کاهش
تنوع در این طبقات بیان کرد ،کوبیدگی خاک توسط دام خواهد بود ،زیرا خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک باعث تغییر در تنوع و غنای گونهای
خواهد شد که با نتایج ) (Fisher and Fuel, 2004مطابقت داشت .طبقه ارتفاعی سوم ( 2800-3200متر) به علت این که تقریباً حالت دست نخورده
داشته تنوع گونهای بیشتری داشت که با یافتههای غالمی و همکاران ( )1390مطابقت داشت )2007( Jiang et al. .در بررسی اثر عوامل توپوگرافی
بر تنوع زیستی گیاهی در شرق کوه های هالن در چین نیز نشان دادند با افزایش ارتفاع از سطح دریا غنای گونهای افزایش مییابد در تایید نتایج این
تحقیق پوربابایی و حقگوی ( )1392نشان دادند با افزایش ارتفاع تنوع افزایش مییابد .آنها نیز چرای دام در قسمتهای پایین پارک جنگلی کندالت
رودبار را دلیل کاهش تنوع و غنا در طبقات ارتفاعی پایین میدانند .با این حال تنوع را در دامنه شرقی با اختالف معنیداری بیشتر از دامنه غربی
میدانند که با نتایج این تحقیق مغایرت دارد .نکته قابل تامل در تحقیق ایشان این است که بیان میدارند از بین عوامل فیزیوگرافی ارتفاع از سطح
دریا و جهت دامنه سهم بیشتری را نسبت به شیب زمین در تغییرات تنوع و غنا ایفا میکند )2008( Chawal et al. .در بررسی تنوع زیستی گونههای
چوبی در طول گرادیان ارتفاعی در غرب هیمالیا نشان دادند که مقادیر شاخص های تنوع زیستی گیاهی با افزایش ارتفاع از سطح دریا ابتدا روند صعودی
داشته سپس روند نزولی دارد .از آنجایی که میزان درجه حرارت و رطوبت بطور مستقیم تابعی از الگوی ارتفاع از سطح دریا است بنابراین میتوان گفت
که ارتفاع از سطح دریا عامل اصلی در الگوی توزیع ترکیب پوشش گیاهی هر منطقه و تنوع زیستی گیاهی محسوب میشود .غالبا و در اکثر منابع
گزارش نمودهاند با افزایش ارتفاع و شیب منطقه و در نتیجه سخت تر شدن شرایط اکولوژیک منطقه از جمله برودت هوا از میزان غنا و تنوع گونهای
کاسته میشود .بصیری ( ،)2002( Grytnes and Vetaas ،)1382محمدزاده و همکاران ( ،)1393ذاکری پاشاکالیی و همکاران ( ،)1393محمودی
( )1386بیان می کنند با افزایش ارتفاع از سطح دریا متوسط دمای هوا کاهش یافته و با توجه به سایر عوامل اقلیمی منجر به تشکیل نواحی اقلیمی
شده در نتیجه نواحی گیاهی با تنوع گونهای خاص ایجاد میشود.
مشاهده نتایج مربوط به شاخصهای تنوع شانون و سیمپسون (جدول  ) 5نشان داد جهت جغرافیایی تاثیری بر تنوع گونهای نداشت که با نتایج فخیمی
ابرقویی و همکاران ( )1390که بیان داشتند جهت دامنه تأثیر معنیداری بر شاخصهای تنوع زیستی ندارد ،همخوانی دارد .با اینحال طبق جدول ()6
کمترین تنوع در دامنه شرقی ارتفاع  2000-2400متر مشاهده شد.
()32
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میزان یکنواختی در طبقه ارتفاعی اول (  2000-2400متر) بیشتر از طبقه ارتفاعی دوم ( 2400-2800متر) و طبقه ارتفاعی دوم بیشتر از طبقه ارتفاعی
سوم ( 2800-3200متر) است .همچنین جهات جغرافیایی تاثیری بر یکنواختی نداشته است .میردیلمی و همکاران ( )1391نیز در مطالعه خود در جهت
های مختلف جغرافیایی عدم تغییرات مشخص در شاخص یکنواختی را گزارش کردهاند .همچنین امیدزاده اردلی و همکاران ( )1392بیان نمودند
شاخص یکنواختی در موقعیت دامنه غربی بیشترین مقدار را نشان میدهد که دلیل آن را کاهش گونههای خوشخوراک و حضور گونههای
غیرخوشخوراک ،گونههای یکساله و مهاجم عنوان نمودند .از طرف دیگر پوربابایی و حقگوی ( )1392یکنواختی دامنه شرقی را بیشتر از دامنه غربی
نشان دادند.
شاخص تنوع شانون واینر به علت تفکیک پذیری باالتر بهتر قادر است اختالف تنوع گونهای را نشان دهد ( .)Hector et al., 1999مقایسه بین دو
شاخص شانون واینر و سیمپسون در تحقیق حاضر نیز موید همین مطلب است .غنای منهنیک و مارگالف در ارتفاع  2000-2400متر شرقی کاهش و
در طبقه ارتفاعی دوم افزایش نشان داده است و مجدداً در ارتفاع باالتر  2800-3200کاهش غنای گونهای مشاهده گردید .در این مورد الزم به ذکر
است در چرای آزاد ،دامها ابتدا از طبقات پایین تر به سمت طبقات باالتر چرا خواهند کرد ،در طبقه ارتفاعی اول نسبت به طبقه ارتفاعی دوم چون شدت
چرا بیشتر بوده ،غنای گونه ای کمتر است لذا عامل چرای دام باعث کاهش غنای گونهای شده که با نتایج غالمی و همکاران ( ،)1390قربانی و
همکاران ( )1399و زارعکیا و همکاران ( )1392مطابقت داشت .از طرفی در طبقه ارتفاعی سوم ( )2800-3200کاهش غنای گونهای مشاهده شد اگر
چه دارای اختالف معنیداری با طبقه ارتفاعی پایینتر نداشت .برودت هوا و همچنین بارش برف و یخبندان در فصول سرد سال و همچنین تابش اشعه
ماورا بنفش از دالیلی است که میتوان عنوان نمود که تمام گونه ها در این طبقه ارتفاعی پدیدار نخواهند شد و بنابراین غنای گونهای در ارتفاعات
باالتر کاهش خواهد یافت .در تایید این مطلب  )2002( Grytnes and Vetaasبا مطالعه تغییرات غنای گونهای با ارتفاع در منطقه هیمالیا در نپال
نشان دادند که بین تغییرات غنای گونه ای (شاخص شمارش تعداد گونه) با ارتفاع یک رابطه خطی دارد همچنین اظهار داشتند حداکثر غنای گونهای
در طبقه ارتفاعی  1500-2500متر وجود دارد از ارتفاع  100تا  1500متر غنای گونهای بشدت نسبت به ارتفاع افزایش مییابد و پس از رسیدن به این
ارتفاع غنای گونهای با افزایش ارتفاع کاهش مییابد.
به عنوان نتیجهگیری کلی میتوان بیان نمود با افزایش ارتفاع از سطح دریا تنوع در جهت جغرافیایی غربی افزایش یافته است ،زیرا با بررسی ایستگاه
های بارانسنجی در منطقه مورد مطالعه بیش از هفتاد درصد فراوانی بارشها در جهت دامنه غربی میباشد ضمن آن که جهت باد غالب نیز به سمت
دامنه غربی میباشد و در دوره سرد سال با حرکت پرفشار جنب حارهای به عرضهای پایینتر استان تحت تاثیر بادهای غربی قرار میگیرد (بری
ابرقویی و همکاران ،)1384 ،با این حال غنا در ارتفاع میانی بیشتر از دو ارتفاع پائینی و باالیی میباشد که شدت چرا در ارتفاعات پایین یکی از عوامل
چشمگیر در تنوع و غنای این منطقه شده است ولی با افزایش ارتفاع غنا تا حدی افزایش مییابد .با این حال در ارتفاع باالی  2800متر به علت برودت
هوا از مقدار غنا کاسته میشود .به طور کلی دامنه غربی بیشترین تنوع و غنا را دارد .نتایج این تحقیق نیز با نتایج  )2018( Turkis and Elmasدر
مورد تغییرات دمایی (سردی هوا) روی میزان تنوع و غنا مطابقت داشته است به طوری که سردی هوا باعث کاهش این دو شاخص خواهد شد.
بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه پیشنهاد میگردد به منظور احیاء پوشش گیاهی و کاهش هر چه بیشتر تخریب جلوگیری از ورود و چرای دام
محدود شده و مطالعات جامعتر در زمینه تنوع زیستی توصیه گردد تا بتوان با پایش مستمر وضعیت تنوع گونهای گیاهی به عنوان یکی از مهمترین
شاخصهای توسعه پایدار مدیریت مبنی بر احیاء و بازسازی اکوسیستم را در پیش گرفت.
آنچه مسلم است به لحاظ پیچیدگی و تنوع خصوصیات اکولوژیک در هر منطقة پوشش ،نمیتوان نتایج بدست آمده در هر مطالعه را به تمامی مطالعات
دیگر مرتبط دانست .بدیهی است ضرورت مطالعات متعدد و موردی از این دست ،بهترین راهکار برای نیل به مدیریت بهینه در مراتع میباشد.
منابع
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Abstract
Environmental gradients and land deformation cause gradual changes
in non-living factors that affect the density and distribution of species
and are important for the spatial distribution of plant diversity.
Understanding the ecological processes associated with altitude
gradients leads to potential climatic changes in communities. To study
the diversity and species richness in the rangeland, two eastern and
western slopes were selected in three altitudes of 2000-2400, 24002800 and 2800-3200 meters above sea level. Sampling be performed
Systematic random. Thus, in each altitude class, three 100-meter
transects were placed perpendicular to the slope at a distance of 100
meters from each other, and on each transect, 10 plots of two square
meters and in total 180 plots (2 square meters) were located and
measured in the area. Then, important ecological indicators such as
richness, diversity and uniformity were calculated using PAST
software. Statistical analysis of these indicators showed that the most
diversity is related to the altitude class of 2400-2800 and 2800-3200
meters and the least of it is related to the altitude class of 2000-2400
meters. Diversity in the east and west directions was not significantly
different. Altitude class 2000-2400 meters with east direction has the
highest uniformity and the lowest richness. In relation to richness, in
the upper two classes of altitude (2400-2800 and 2800-3200 meters)
there was the highest amount of richness and the lowest amount of
richness was at lower altitudes. However, richness is larger on the
western slope than on the eastern slope. The lowest uniformity was
observed in the altitude class of 2400-2800 meters and the eastern and
western slopes had the same uniformity. In general, with increasing
altitude above sea level, diversity and richness have increased in the
western geographical direction. Because more than seventy percent of
the frequency of precipitation is in of the western slope and at an
altitude above 2800 meters due to the cold weather, the amount of
richness has decreased.
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