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چکیده
در مدیریت اکوسیستمهای مرتعی ،تعیین عوامل مؤثر بر پراکنش گونههای گیاهی و تنوع گونهای ،بهخصوص در مناطق بیابانی،
بسییار اازز اهییت اسیتا این پهوهش بهمنظور تعیین تأثیر عوامل فیزیوگرافیک بر تنوع زیسیتی گونههای گیاهی اکوسییسیتم
بیابانی کاخک گناباد ،در بهار سال  1۳9۳انجام شدا در این راستا ،ابتدا با روی هماندازی چهار نقشۀ شیب ،جهات جغرافیایی،
طبقات ارتفاعی و سازندهای زمین شنا سی ،نق شۀ واادهای کاری تهیه شدا سپس برا ساس ساختار ،نحوۀ توزیع و ا ضور
گونههای غالب ۴ ،تیپ هیگن م شخص شده و  ۳5پالت در هر تیپ گیاهی ،به روش سی ستیاتیک-ت صادفی م سقر گردید و
پالتهای با سطح نیونۀ  ۴مترمربعی (براساس روش تعیین اداقل سطح) جهت برآورد پوشش گیاهی بهکار گرفته شدا در هر
پالت ،گیاهان موجود فهرست و درصد تاجپوشش ثبت و ویهگیهای فیزیوگرافیک (شیب ،جهات جغرافیایی و ارتفاع از سطح
دریا) و تغییرات تنوع در سازندهای مختلف زمین شنا سی م شخص شدا مطالعۀ تنوع زی ستی گونههای گیاهی با ا ستفاده از
شاخصهای تنوع شانونیییی وینر و سییپ سون ،شاخص غنای مارگالف و شاخص یکنواختی ا سییت و ویل سون با نرمافزار
 Ecological Methodologyانجام شییدا نتایج پهوهش نشییان داد که ارتفاع از سییطح دریا بر تنوع ،غنا و یکنواختی گونههای
گیاهی منطقه ،تأثیر معنیداری داشته و در دامنۀ ارتفاعی  1700ی 1900متر ،شاخصهای تنوع سییپسون و شانون ی وینر بیشترین
مقدار را دا شته و یکنواختی گونهها در ارتفاع میانی 1900ییییی 2100متری ،مقدار باالتری دا شتندا هیچنین نتایج ن شان داد که
جهت دامنۀ شیالی و شیب دامنه تأثیر معنیداری روی تنوع و غنای گونهای دارد و شیبهای کم ( 0ی 20درصد) باالترین تنوع
و غنای گونهای را به خود اختصاص دادندا
واژههای کلیدی :اکوسیستم ،تنوع زیستی ،عوامل فیزیوگرافیک ،مرتعا
1ا دانشجوی دکتری بومشناسی زراعی (اگرواکولوژی) ،دانشکدۀ کشاورزی ،پردیس بینالیلل دانشگاه فردوسی مشهد
 ۳ ،2و ۴ا استاد گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشکدۀ کشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهد
* نویسندۀ مسئولEmail: akooch@um.ac.ir :
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پویایی جامعۀ گیاهی را بررسیییی کرده و با اندازهگیری تنوع،

مقدمه
هرچه تنوع در این بسییتر زیادتر باشیید ،هیبسییتگی گونهها در

هیکاران( )2008دربارۀ گیاهان بوتهای و تأثیر اهییت آنها در

برابر شییرای نامسییاعد محیطی بیشییتر اسییت ،چراکه هر گونه،

تنوع جامعه بیان کردند که گیاهان بوتهای منابع تولید جامعه را

مشییابه القۀ زنجیری اسییت که اگر پاره شییود ،هیۀ بافت از

توسییعه داده ،امکان بهرهبرداری چندگانه از جامعه را افزایش و

تعادل خارج می شود و تغییرات در تنوع زیستی باعث می شود

ثبات اکولوژیکی را بیشیییتر میکنندا

بارالی7

و هیکاران()2011

که قدرت ارتجاعی محی در برابر نوسیییانات و دخالت های

در بررسیییی اثر گراد یان ارت فاعی بر تنوع گو نهای در منط قۀ

بشییری به اداقل برس ید (عباسییی کسییبی و هیکاران)2015 ،ا

آروناچال پرادش هندوسیییتان به این نتیجه رسییییدند که تنوع

افظ پوشش گیاهی ،یکی از اهداف مدیریت اکوسیستم است

گونههای درختی و درختچه با افزایش ارتفاع یک رابطۀ مثبت

و در یک اکوسییییسیییتم ،هرچه تنوع گونهای بیشیییتر باشییید،

و تنوع گو نه های علفی با افزایش ارت فاع راب طۀ منفی داردا

زنجیره های غذایی طوالنیتر و شیییبکه های ایاتی پیچیدهتر

عباسییی کسییبی و هیکاران(  )2015در بررسییی تنوع و غنای

خواه ند بود (مگوران1998 ،1؛ اجت هادی و هی کاران)2008 ،ا

گونههای مرتعی منطقۀ افاظتشدۀ الشگردار مالیر بیان کردند

هیچنین تعیین عوامل مؤثر بر پراکنش گونه ها و تنوع گونهای

که رابطهای معنیدار بین عوامل فیزیوگرافیک و تنوع گونهای

بهخصیییوص در مناطق بیابانی ،اهییت فراوانی داردا بنابراین

وجود دارد ،امییا هیچ ارتبییاطی بین یکنواختی و عوامییل
جیانگ8

شیییناخت این عوامل برای برنامهریزی اصیییولی و دقیق تنوع

فیزیوگرافیک دیده نشدا

زی ستی گونهها ،پایداری و تداوم ایات اکو سی ستم را ت ضیین

عوامل فیزیوگرافیک (ارتفاع از سیییطح در یا ،مکان ،شییی یب و

میک ند (را ندل کوفر 2و هی کاران2010 ،؛ ماتوس و توتیرز،۳

جهت جغرافیایی) بر تنوع زیسیییتی گیاهی در شیییر کوههای

)1990ا بنابراین الزم اسیییت تا رواب بین غنا ،تنوع گونهای و

و هیکاران( )2007در بررسی

هالن 9در چین نشییان دادند که با افزایش ارتفاع از سییطح دریا،
چاوال10

و هیکاران( )2008در

عوا مل فیزیوگراف یک تعیین شیییود تا بدین ترت یب بتوان با

غنای گونهای افزایش می یابدا

شیوههای منا سب و ا صولی ،اکو سی ستمهای طبیعی ک شور را

برر سی تنوع زی ستی گونههای چوبی در طول گرادیان ارتفاعی

محافظت کردا ازآنجاکه گیاهان برآیندی از خصوصیات محیطی

در غرب هی یال یا نشیییان دادند که مقادیر شیییاخص های تنوع

هر منطقهاند و آینۀ تیامنیای خصوصیات رویشگاهی آن منطقه

زیسیییتی گ یاهی با افزایش ارتفاع از سیییطح در یا ،ابتدا روند

محسوب میشوندا مطالعۀ ترکیب گیاهی و تنوع زیستی گیاهی

صیییعودی داشیییته (ارتفاعات میانی) ،سیییپس روند نزولی در

میتواند بهعنوان راهنیای مناسییب در قضییاوت اکوسیییسییتم و

ارتفاعات باال را نشیییان میدهدا از سیییویی ،گیاهان بیابانی

بررسی تنوع زیستی هر منطقه باشد (بارنز ۴و هیکاران)1998 ،ا

یک سری خصوصیات عیومی دارند که آنها را قادر به سازش

مطالعات تنوع زیسییتی گیاهی و رواب بین غنا ،تنوع گونهای و

با محی های خشک و گرم کرده است و از سوی دیگر ،وجود

عوامل فیزیوگرافیک در ایران و خارج از کشیییور انجام شیییده

گونههای شاخص میتواند تأثیر ب سزایی در مقاومت اکوسیستم

اسیییتا در این رابطه (واندرمارل1988 ،5؛ وگت 6و هیکاران،

ن سبت به شرای بیابانی دا شته با شد و هرچه تعداد گونهها که

 )1997اظهار داشتند تنوع زیستی هر اکوسیستم ،کلید پایداری

ن شاندهندۀ تنوع ا ست بی شتر با شد ،برگ شت به و ضع سابق

و سالمت آن اکو سی ستم ا ست و از طریق مطالعۀ تنوع گیاهی،

سییریعتر صییورت میگیرد (آذرنیوند و ملکیان2009 ،؛
2002؛ تیلین و

1. Magurran
2. Randlkofer
3. Matus & Tothmeresz
4. Barnes
5. Vander Maarel
6. Voget

دونینگ،12

بارکه،11

)199۴ا بهرهبرداری غیراصیییولی از
7. Bharali
8. Jiang
9. Helan
10. Chawla
11. Burke
12. Tillman & Downing
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ازآنجاکه قاعدۀ هرم زندگی بر عرصۀ پوشش گیاهی قرار دارد،

میتوان توزیع گو نه ها را در محی بررسیییی کردا کوچکی و
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عظییی از این منابع ایاتی ،از نظر کیّی و کیفی آ سیب دیده و

برای اجرای این پهوهش ،در بخش جنوبی اسیییتان خراسیییان

بر و سعت بیابانها در سطح دنیا و ازجیله ایران افزوده شودا

رضوی ،ادود  200هکتار با فشار چرای متوس به روش قطع

بنابراین ،ضرورت دارد تا با بهرهبرداری پایدار از اکوسیستمهای

و توزین (م صداقی )200۳ ،از مرتع اکو سی ستم بیابانی کاخک

جنگلی و مرتعی ،ضین افظ منابع ارز شیند موجود در آنها

گناباد انتخاب شدا

در جهت تقویت توان ترسیییب کربن این اکوسیییسییتمها و در

مرتع کا خک با مسییییا ات  ۳619/2هک تار در جنوب

نهایت ،تخفیف پیامدهای تغییر اقلیم نیز تالش گردد (فالای و

شهرستان گناباد در استان خراسان رضوی و در بخش کاخک

هیکییاران)2015 ،ا افظ پوشیییش گیییاهی ،یکی از اهییداف

واقع شده استا این منطقه در فاصلۀ  ۴کیلومتری جنوب غربی

مدیریت اکوسیییسییتم بوده و شییناخت تیپ و گونههای گیاهی

شهر کاخک قرار داردا از نظر مختصات جغرافیایی در محدودۀ

نقش برج ستهای در افظ خاک اکو سی ستم بیابانی داردا هدف

طول " 58˚ ۳1' 22تا " 58˚ ۳8' 01شرقی و عرض جغرافیایی

از این پهوهش ،اندازهگیری تنوع گونهای بهعنوان معیاری برای

" ۳۴˚02' 25تا " ۳۴˚ 06' 1۴شیالی واقع شده است (شکل )1ا

نشان دادن تأثیر عوامل فیزیوگرافیک بر اکوسیستم منطقه است

اداکثر نقطۀ ارتفاعی در منطقۀ  280۴متر و اداقل آن 18۴5

و مقادیر بهدسییتآمده از تنوع گونهای ،تصییویری از وضییعیت

متر در خروجی اوزه قرار گرفته ا ستا شیب متو س منطقه

فیزیوگرافیک منطقۀ مورد بررسیییی ارازه کرده و بازتابی از تأثیر

 51در صد و رطوبت ن سبی متو س

ساالنه  51در صد ا ستا

عوامل و فاکتورهای محیطی محسیییوب میشیییودا اجرای این

برا ساس منحنی آمبروترمیک منطقه ،خ شکترین ماههای سال

پهوهش میتواند باعث افزایش دانش فنی و بومی در رابطه با

تیر و مرداد بوده و مرطوبترین ماه سال ،دی میباشدا براساس

تنوع زیستی و پوشش گیاهی و تیپهای غالب در مرتع کاخک

اقلیم نیای آمبرژه منطقه دارای اقلیم نییهخشییک سییرد اسییت

گناباد شودا

(آمار ایسییتگاههای بارانسیینجی و تبخیرسیینجی وزارت نیرو،

مواد و روشها

201۳؛ سالنامههای سازمان هواشناسی کشور)201۳ ،ا

شکل ( :)1موقعیت جغرافیایی مرتع اکوسیستم بیابانی کاخک گناباد در استان خراسان رضوی

شییی کل ( )2منحنی آمبروترم یک منط قۀ مورد پهوهش را
نشان میدهدا با توجه به آن مشاهده می شود که دورۀ خشک

در منطقۀ مورد مطالعه هفتماهه اسییت و این دوره ،هر سییاله
از نییۀ اردیبهشت شروع و تا نییۀ آذر ادامه مییابدا
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اکو سی ستمهای جنگلی و مرتعی باعث شده که هر ساله بخش

 .1موقعیت جغرافیایی و شرایط آبوهوایی منطقه

مجله علمیپژوهشی مهندسی اکوسیستم بیابان ،سال پنجم ،شماره سیزدهم ،زمستان 1395

4

 .۲روش نمونهبرداری

 ۳5پالت با روش نیونهبرداری سیستیاتیکی تصادفی انتخاب

در این پهوهش ،ابتدا با بهرهگیری از سیییامانۀ تعیین موقعیت

شییده و پالتهای با سییطح نیونۀ  ۴مترمربعی ،برای برآورد

جهانی و سیییامانۀ اطالعات جغرافیایی ،عوامل فیزیوگرافیک

پو شش گیاهی بهکار گرفته شدا در هر پالت ،تعداد گونههای

رویشیییگاه شیییامل :شییییب ،جهتهای جغرافیایی و طبقات

گیاهی و در صد تاج پوش یاددا شت شده و موقعیت پالتها
3

ارت فاعی که از م نابع بومشییی ناختی پا یدار تلقی میشیییو ند

با دستگاه  GPSدر سیستم

(مخدوم )2005 ،از روی نقشیییۀ توپوگرافیک بهدسیییت آمدا

گردیدا

۴U.T.M

برداشت و ثبت

بهمنظور بررسیییی تأثیر عوامل فیزیوگرافیک بر تنوع زیسیییتی
گو نه های گ یاهی در مرتع کا خک گ نا باد ،نقشییییه های
فیزیوگرافیک و سازندهای زمین شنا سی در محی نرمافزاری
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 ArcMap10.2 ،1GISتهیه شیییده و با عیل رویهم گذاری،
تلفیق و کدگذاری نقشهها 1۳ ،وااد کاری هیگن و نقشۀ آن
برای انجام مطالعات ،برداشتهای صحرایی و اندازهگیریهای

 .3شناسایی شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گونههای

پوشیییش گیاهی مرتع تهیه گردیدا سیییپس با انجام تیپبندی

گیاهی

براسییاس سییاختار ،نحوۀ توزیع و اضییور گونههای غالب۴ ،

گیاهان به صورت کامل جیعآوری و بهو سیلۀ روزنامه و تختۀ

تیپ هیگن مشیییخص شیییده و نیونهبرداری در هریک از

پرس ،خشییک شییده و شییناسییایی نیونهها با کیک منابع و

تیپ های گیاهی در واادهای کاری هیگن در بهار سیییال

برا ساس روشهای رایج و با ا ستفاده از کلیدهای شنا سایی

 1۳9۳انجام شیییدا بهمنظور نیونهبرداری صیییحرایی ،سیییطح

موجود ،ازجی له فلور های ایرانی کا (رچینگر ،)1998 ،5عرا

پالت های مورد نیاز براسیییاس روش تعیین اداقل سیییطح

(تون سییند و گسییت ،)1985 ،6فلسییطین (زوهاری،)1972 ،7

(آقاعلیخانی و قوشییچی )2005 ،و تعداد پالت با اسییتفاده از

ترکیه (داویس ،)1988 ،8شییر (بویسییر ،)1888 ،9شییوروی

1. Geographic Information System
2. Cain
3. Global positioning system
4. Universal Transfer Mercator
5. Rechinger

6. Townsend & Guest
7. Zohary
8. Davis
9. Boissier

معادلۀ ( 1کین )19۳8 ،2تعیین شییدا بدین ترتیب در هر تیپ،
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شکل ( :)۲منحنی آمبروترمیک مرتع اکوسیستم بیابانی کاخک گناباد براساس دادههای درازمدت اقلیمی

تأثیر عوامل فیزیوگرافیک بر تنوع زیستی گونههای گیاهی اکوسیستم...

سابق (کوماروف ،)195۴ ،1ایران (اسدی ،)2011 ،رنگی ایران
( ق هرمییان ،)1992 ،گونهییای ا یران ( معصیییومی،)2000 ،
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کروموفیوت های ایران (قهر مان ،)199۴ ،رُسیییتنی های ایران
نامهای گیاهان ایران (مظفریان )200۳ ،انجام شییدا طبقهبندی

()۳

شکلهای زی ستی گیاهان برا ساس سی ستم رانکایر)19۳۴( ۳
انجام شییدا هیچنین ،براسییاس تقسیییمبندی نواای رویشییی
(لئونارد ،)1998 ،۴پراکنش جغرافیایی 5گونه ها تعیین شیییدا
عالوه بر این ،پراکنش جغرافیایی گونه های گیاهی به تبعیت

جا شاخص مارگالف
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از زوهاری ( )197۳و تختاجان )1986( 6تعیین شدا

 .4شاخصهای تنوع زیستی و تجزیه و تحلیل آماری
مطالعۀ تنوع زیسییتی گونههای گیاهی از طریق بررسییی انبوهی
گونههای گیاهی مختلف در هر پالت و با استفاده از شاخصهای
تنوع شانونییییی وینر و سییپ سون ،شاخص غنای مارگالف و
شیاخص یکنواختی اسیییت و ویلسیون با اسیتفاده از نرمافزار
Ecological Methodologyانجام شدا با استفاده از معادالت ()2
تا ( )5که در ادامه آمده اسییت ،شییاخصهای شییانونییییی

وینر7

( )19۴8و سییپ سون )19۴9( 8تنوع زی ستی گونههای مرتعی و
هیچنین با اسییتفاده از شییاخص مارگالف )1957( 9و شییاخص
اسییت و ویلسون )1996( 10غنای گونهای و یکنواختی گونهای
را در سطح وااد کاری و نیز کل مرتع محا سبه شدندا بهمنظور
برر سی مؤلفهها برا ساس هریک از شاخصهای تنوع زی ستی با
توجه به نرمال و هیگن بودن داده ها که با اسیییتفاده از آزمون
کولیوگرافیییییی اسییییرنوف 11انجام گرفته بود ،آنالیز واریانس
یکطرفه با استفاده از نرمافزار  SPSSدر سطح  %95برای بررسی
معنیدار بودن مؤلفهها اسیییتفاده شیییدا آزمون توکی نیز بهمنظور
مقای سۀ میانگین مؤلفههای کیی بهکار گرفته شد (زر)1996 ،12ا
در نهایت ،رسیییم نیودارها با اسیییتفاده از نرمافزار  Excelانجام
گرفتا

دا شاخص اسییت و ویلسون

()5

1/ D
E 1/ D 
S

نتایج
مطالعۀ ابعاد گیاه شناختی مرتع اکو سی ستم بیابانی کاخک گناباد
نشیییان داد که در این منط قه 1۳ ،خانواده و  28گو نۀ گ یاهی
وجود داردا از مهمترین خانواده های منط قه میتوان

Poaceae

( )21%( Asteraceae ،)29%و  )11%( Fabaceaeرا نییام بردا
بهطور کلی ،در منطقۀ مورد پهوهش ،فراوانترین شکل زی ستی
هییکریپتوفیتها هسییتند و گونههای ژزوفیت ،کیترین شییکل
زیسییتی منطقه را تشییکیل میدهندا از نظر شییکل زیسییتی5۴ ،
درصیید گونههای گیاهی منطقه هییکریپتوفیتها 21 ،درصیید
کامتوفیت 21 ،در صد تروفیت و  ۴در صد ژزوفیت ه ستندا از
نظر پراکنش جغرافیایی گیاهان منطقۀ مورد مطالعه 61 ،درصیید
عن صر ایرانی -تورانی و سایر گونهها عالوه بر ناایۀ روی شی
ایرانی -تورانی ،در نواای رویشیییی دیگر نیز پراکنش دار ند
(جدول )1ا
در بررسی و مطالعه پوشش گیاهی منطقه ۴ ،تیپ گیاهی تعیین

الفا شاخص شانونی وینر

شییییدا  2تیییییپ  Avena sativa -Bromus tectorum L.و
1. Komarov
2. Mobayen
3. Raunkiaer
4. Léonard
5. Chorology
6. Takhtajan

7. Shannon-Wiener
8. Simpson
9. Margalef
10. Smith & Wilson
11. Kolmogorov-Smirnov
12. Zar
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با شاخص سییپسون
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کاخک گناباد را تشیییکیل میدهندا در بین گونه هایی که در

 در دامنه شیالیArtemisia aucheri Boiss -Astragalus verus

 گونههایی که دارای در صد پو شش غالب،) ذکر شد1 (جدول

Acantholimon

 بهعنوان گونه غالب و یک گونه،نسییبت به دیگر گونهها بودند

Alhaji

هیراه دیگر نیز بهعنوان ت یپ گ یاهی ارا یه گرد ید که در

 در دامنیه جنوبcameloroum - Artemisia aucheri Boiss

) مشاهده میشودا2(جدول

غربی بزرگترین تیپ های گیاهی مرتع اکوسییییسیییتم بیابانی

avenaceum

-

Acanthophyllum

و

 در دامیینییه جیینییوبییی و تیییییپbracteatum Boiss

 پراکنش جغرافیایی گیاهان در مرتع اکوسیستم بیابانی کاخک گناباد، شکل زیستی، فهرست اسامی علمی گونهها:)1( جدول
نام علمی گیاه

 خانواده/نام تیره

 شکل زیستی/تیپ

پراکنش جغرافیایی

Acantholimon avenaceum
Acanthophyllum bracteatum Boiss
Achillea wilhelmsii
Aegilops tauschii Cosson
Alhagi camelorum
Artemisia aucheri Boiss
Astragalus verus
Avena sativa
Boissiera squarrosa
Bromus tectorum L.
Carex stenophylla
Cousinia eryngioides
Echinops ritrodes Bunge
Elymus hispidus
Euphorbia aucheri
Ferula ovina Boiss
Gundelia tournefortii
Hordeum glaucum
Hulthemia persica
Peganum harmala
Phlomis cancellata
Poa bulbosa
Polygonum hyrcanicum
Scariola orientalis Boiss
Sophora pachycarpa
Stipa arabica
Thymus transcaspicus
Verbascum agrimoniifolium

Plumbaginaceae
Caryophyllaceae
Asteraceae
Poaceae
Fabaceae
Asteraceae
Fabaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Cyperaceae
Asteraceae
Asteraceae
Poaceae
Euphorbiaceae
Apiaceae
Asteraceae
Poaceae
Rosaceae
Nitrariaceae
Lamiaceae
Poaceae
Polygonaceae
Asteraceae
Fabaceae
Poaceae
Lamiaceae
Scrophulariaceae

Ch
Ch
He
Th
He
Ch
Ch
Th
Th
Th
He
He
He
He
Th
He
He
Th
Ch
He
He
Ge
He
Ch
He
He
He
He

IT
IT
IT,M
IT
IT,M,SS
IT
IT
IT, ES
IT, M
PL
PL
IT
IT
IT, Es, M
IT
IT
IT
IT,M
IT
IT,M,SS
IT
IT, ES, M
IT
IT
IT,M,SS
IT
IT
IT

تروفیت:Th ، فانروفیت:Ph ، همیكریپتوفیتها:He ، ژئوفیت:Ge ، كامفیت:Ch
 صحارا – سندی:SS ، چندمنطقه ای:PL ، مدیترانهای:M ، ایرانی – تورانی:IT ، سیبری- اروپا:ES
 تیپهای مختلف گیاهان در مرتع اکوسیستم بیابانی کاخک گناباد:)۲( جدول
کد تیپ

گونه های غالب

عالمت اختصاری

I

Acantholimon avenaceum- Acanthophyllum bracteatum Boiss

Ac.av-Ac.br

II

Avena sativa - Bromus tectorum L.

Av.sa- Br.te

III

Artemisia aucheri -Astragalus verus

Ar.au - As.ve

IV

Alhaji cameloroum - Artemisia aucheri Boiss

Al.ca - Ar.au

شنا سی متفاوت با تنوع زی ستی گونههای گیاهی مورد برر سی

،در این پهوهش تاثیر عوامل فیزیوگراف یک(ج هات جغراف یایی

، مقادیر شییاخصهای تنوع گونهای،)۳( قرار گرفتا در شییکل

 سیییازندهای زمین،)طبقات ارتفاعی و طبقات شییییب متفاوت
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غنای گونهای و شییاخص یکنواختی گونهای واادهای هیگن

و اختالف معنیداری بین آن ها وجود داردا ن تایج این تحقیق

در جهییتهییای مختلف جغرافیییایی موجود در منطقییۀ مورد

نشییان داد که جهتهای مختلف جغرافیایی از نظر تنوع ،غنا و

پهوهش مشیییاهده می شیییود که در آن جهت شییییالی دارای

یکنواختی ،اختالف معنیداری با یکدیگر دارندا

شکل ( :)3شاخصهای تنوع ،غنا و یکنواختی در جهات جغرافیایی متفاوت

براسیییاس نتایج بهدسیییتآمده ،طبقات ارتفاعی پایینتر

گونهای ا ست که در طبقات ارتفاعی پایین از میزان یکنواختی

نسیییبت به دیگر طبقات ارتفاعی ،دارای تنوع و غنای گونهای

بیشییتری نسییبت به طبقات باالتر برخوردار اسییت و هیچنین

بیشتری است که دلیل آن را میتوان به مساعد بودن شرای از

گونههای با خو شخوراکی پایین ،کیتر مورد ا ستفادۀ دام قرار

نظر درجهارارت در ارتفاعات پایین نسبت داد (شکل )۴ا

میگیردا ازاینرو چرای طوالنیمییدت دام موجییب کییاهش

دام نۀ شییی یالی و طب قۀ ارت فاعی ( 2100-1900متری از

جیعیت گونههای خوشییخوراک و گسییترش هرچه بیشییتر

سطح دریا) بی شترین تنوع و غنای گونهای را دارا می با شندا

گیاهان مقاوم به چرا شده ا ستا این نتایج میتواند ه شداری

نتایج نشیییان میدهد با توجه به اینکه در دامنه ارتفاعی میانی

برای مرتعداران این ناایه از منطقه باشیید ،زیرا فشییار بیشییتر

شاخص غنا دارای اختالف معنیدار با طبقه ارتفاعی پازین تر

روی گونههای خو شخوراک ،برهم خوردن تعادل اکو سی ستم

اسیییت ولی از نظر تنوع این اختالف معنیدار بین دو طب قه

را به دنبال خواهد داشتا

مذکور مشاهده نشدا ازجیله دالیل این امر کاهش ،یکنواختی

شکل ( :)4شاخصهای تنوع ،غنا و یکنواختی در طبقات ارتفاعی متفاوت

نتایج بررسییی تغییرات شییاخصهای تنوع گونهای شییانون-

مختلف زمین شناسی در شکل ( )5آمده استا هیانطور که

وینر و سییییپسییون ،شییاخصهای غنای گونهای مارگالف و

میبینید تنوع گونهای در سییازندهای مختلف مورد پهوهش

شییاخص یکنواختی ،اسییییت و ویلسییون در سییازندهای

دارای تغییراتی ا ست که میتواند عالوه بر عوامل محیطی و
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رواب بین گونهای نا شی از تغییرات سازندهای منطقۀ مورد

پهوهش باشدا

سازند شیشک سیلت استون ،تراس (مگنین 1و هیکاران)198۳ ،
شکل ( :)5شاخصهای تنوع ،غنا و یکنواختی در سازندهای زمین شناسی متفاوت

در این پهوهش مشییخص شیید که در ش ییبهای کیتر از 20

این پدیده را میتوان به صییخرهای بودن مناطق شیییبدار در

در صد ،تنوع و غنای گونهای اداکثر ا ست ( شکل )6؛ علت

اکوسیستم بیابانی کاخک گناباد نسبت دادا

شکل ( :)6شاخصهای تنوع ،غنا و یکنواختی در طبقات شیب متفاوت

بحث و نتیجهگیری

جهت جغرافیایی دامنه ،در مجیوع مشیییاهده شییید که میانگین

اصوالً استقرار پوشش گیاهی در طول زمان و مکان ،برآیندی از

شاخصهای غنا و تنوع گونههای گیاهی ،در جهتهای شیالی

کنش ها و واکنش های میان پوشیییش گیاهی با عوامل محیطی

بیشییتر از جهتهای جنوبی اسییتا با توجه به نتایج مذکور در

است و یکی از اهداف مهم در تحقیقات اکوسیستمهای مرتعی،

مورد نتایج بهد ستآمده از تغییرات تنوع در دامنههای مختلف،
(بادانو2

و

تعیین عوا مل کنترلکن ندۀ اضیییور و پراکنش گ یا هان مرتعی

اینطور بیان میگردد که بسیییاری از محققان ازجیله

ا ستا بههیین دلیل ،در پهوهشهای گوناگون ،این مو ضوع از

هی کاران )2005 ،با م طال عۀ م ناطقی با اقلیم مدیترا نهای ،به

ابعاد مختلف مورد مطالعه قرار گرفته استا در بخش مربوط به

اختالفات معنیدار تنوع در دامنههای شیییالی و جنوبی اشییاره
1. Magnien
2. Badano
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تأثیر عوامل فیزیوگرافیک بر تنوع زیستی گونههای گیاهی اکوسیستم...

خشییکتر بودن این دامنهها نسییبت به دامنههای شیییالی و به

با شیبهای کم ناچیز ا ست (بادانو و هیکاران)2005 ،ا عالوه

دن بال آن ،کاهش رقابت درونگروهی ذکر کردها ندا در هیین

بر این ،ش ییب ازجیله عواملی اسییت که بهطور غیرمسییتقیم بر

راسییتا نتیجۀ تحقیق (کوتیل و الوی1999 ،1؛ بارکه )2002 ،نیز

اضیییور گونه های گ یاهی ،اثرات مثبت و منفی داردا افزایش

معنادار نبودن اختالفات پوشییش گیاهی و خاک را در مقایسییه

شیب سبب شسته شدن خاک ،زهکشی بیش از اندازه و خشک

جهتهای شیالی و جنوبی ،بهترتیب در مناطق خشک فلسطین

شییدن خاک و عدم اسییتقرار مناسییب پوشییش گیاهی میشییود

و نامیبیا گزارش کردندا در خصوص عامل ارتفاع از سطح دریا

(میرزایی)2006 ،ا هیچنین عیق بیشتر خاک و افزایش رطوبت

میتوان نتیجه گرفت که در مجیوع ،مقادیر شییاخصهای تنوع

و عناصر غذایی در شیبهای کم ،نسبت به مناطق شیبدار نیز

و غنای گونهای در مناطق کمارتفاعتر بیشییتر از مناطق مرتفعتر

بیتأثیر نیسییت (سییهرابی)200۴ ،ا بهطور کلی ،میتوان اظهار

اسییت که دلیل آن را میتوان به مسییاعد بودن شییرای از نظر

دا شت که عوامل فیزیوگرافیک ( شیب ،جهتهای جغرافیایی و

درجهارارت در ارتفاعات پایین نسییبت دادا پارسییایی(،)199۴

طبقات ارتفاعی) مؤثرتر از سازند زمین شنا سی بر تنوع زی ستی

ابراهییی کبریا( ،)2002اجازی و هیکاران( ،)1998گرایتنز و

گونه های گیاهیاند؛ ازاینرو میتوان گ فت در مناطق بیابانی

وتاس )2002( 2نیز در مطالعاتشییان ،به نتایج مشییابهی دسییت

کشیییور که نزوالت جوی یکی از نکات محدودیت زیسیییتی

یافتندا مهدوی( )201۳در منطقۀ رویشیییی زاگرس به بررسیییی

محسییوب میشییود ،در شییرای مختلف فیزیوگرافیک ،نقش

تأثیر جهت دامنه و ارتفاع بر روی تنوع گونهای گیاهان علفی

بسزایی در تغییرات تنوع ایفا میکند و هر چقدر پستی و بلندی

در منطقۀ ذهاب استان کرمانشاه پرداخت ،نتایج ااصل از آنالیز

کاهش یابد ،تأثیر عوامل فیزیوگرافیک کاهش خواهد یافتا لذا

واریانس یکطرفه نشیییان داد که جهت دامنه و ارتفاع تأثیر

م طال عۀ رواب بین تنوع و عوا مل فیزیوگراف یک بهعنوان رکن

معنیداری روی تنوع و غنای گونهای گیاهان علفی در سیییطح

مهم مدیریت اکوسیستم است و میتواند برای تحقق بخشیدن

اطیینان  95درصیید داردا آزمونهای آماری بهعیلآمده در این

به مدیریت پایدار مراتع پیشیینهاد شییودا اما یادآوری این نکته

پهوهش ،نشان داد که تأثیر شیب روی تنوع گونهای ،بستگی به

ضروری ا ست که اکو سی ستمهای بیابانی ب سیار متفاوتتر از

اقلیم منطقه دارد و نتایج ااصییل از فاکتور شیییب اینطور بیان

اکو سی ستمهای سایر اقلیمها ستا در این اکو سی ستمها ،غنای

میشییود که افزایش شییب در اقلیمهای خشییک باعث افزایش

گونهای هییشیییه معیار مناسیییبی از تنوع زیسیییتی و کارکرد

تنوع میشیییود ،ولی با پیشیییرفت به سییییت اقلیم مرطوبتر،

اکوسیستم نیست ،زیرا مشاهده شده است که غنای گونهای در

بهتدریج از اثر مثبت شیییب کاسییته میشییودا شیییبهای کم،

اکو سی ستمهای تخریب شده به ن سبت باالتر از اکو سی ستمهای

بیشیییترین غنا و تنوع را به خود اختصیییاص دادند ،ولی میزان

عادی اسیییتا در این میان ،وجود برخی گونههای شیییاخص

یکنواختی به نسیییبت دیگر طب قات شییییب از م قدار کیتری

میتواند تأثیر ب سزایی در مقاومت اکو سی ستم ن سبت به شرای

برخوردار بودا علت این امر میتواند ناشی از کاهش محدودیت

بیابانی داشته باشد (آذرنیوند و ملکیان)2009 ،ا

رطوبتی و خاکی (عیق خاک) و صخرهای بودن مناطق شیبدار
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Abstract
Determination of factors affecting on species distribution and diversity, especially in desert areas is the
most important factor in rangeland ecosystems management for encountering biological stress. In order
to evaluate the effect of physiographic factors on plant biodiversity in natural ecosystems of Kakhk
Gonabad, this research was conducted in spring 2014. First, by overlaying four maps of slope, aspect,
and elevation and geological formations working unit maps were prepared. Then, 4 homogeneous types
were determined based on the structure, distribution, and presence of dominant species and sampling
was done in each vegetation type in homogenous working units. In each type 35 plots were systematicrandomly selected and based on the minimum area method, 4 m2 plots were used to estimate vegetation.
Vegetation sampling was carried out in all plots. Plants were recorded in each plot and canopy coverage
and physiographic properties such as slope, aspect and elevation were measured and diversity in
different geological formations was determined. The study of plant biodiversity was performed by
evaluating the density of different plant species per plot and using diversity indices of Shannon-Wiener
and Simpson, richness index of Margalef and evenness index of Smith-Wilson in Ecological
Methodology software. The results showed that altitude had significant effect on diversity, richness and
evenness of plant species; at the elevation of 1700-1900 m, Simpson and Shannon-Wiener had the
highest value respectively; while, evenness of species were higher in altitude between 1900-2100 m. In
addition, slope had significantly affected the diversity and richness; the highest diversity and species
richness were allocated to the 0-20% slope. Northern aspect had significant affects on the biodiversity
indices.
Keywords: Biodiversity, Ecosystem, physiographic Factors, Rangeland.
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