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سال پنجم ،شماره دوازدهم ،پاییز  ،5931صفحه 539ـ591

بررسی اثر جهات جغرافیایی و فاصله از قشر نمکی پالیا بر ترکیب و تنوع
گونهای (مطالعۀ موردی :پالیای سیرجان)
*

صدیقه محمدی

تاریخ پذیرش5931/3/32 :

تاریخ دریافت5931/8/4 :

چکیده:
اثر عوامل محیطی بر شاخص

هخی تنوع و غنخی گونهای در اکوسایتم هخی شکنندۀ اطراف پالیخهخ کممر مورد توجه قرار گرفمه

و تنوع گونهای در پالیخی ساایرجخ واقع در اساامخ کرمخ انجخم شااد .انمخخب فواصاال ده ،هزار و دوهزار ممری در چتخر
جت

جررافیخیی اصاهی اطراف قشار نم

(شامخ ،،جنوب ،شارو و غربب بخ اسمدخده ا دسمهخه موقعی یخب  GPSو پیمخیش

صااحرایی بهعمل آمد .در اممدادی عمود بر جت  ،نمونهبرداری پوشااش گیخهی در هر الین فخصااهه به کم
معخد ،روش حداقل سطحب در اوایل اردیبتش

 ،5931بخ سه تکرار بهصورت سیتممختی

رلوه (بخ ابعخدی

انجخم شد .پس ا تعیین شخص

هخی

تنوع هر واحد نمونه در نرمافزارهخی  PASTو  ،BIO-DAPتجزیه و تحهیل آمخری دادههخ بهصورت تجزیۀ واریخنس (ANOVAب
و مقخیتاۀ میخنهینهخ بخ آ مو چنددامنهای دانکن انجخم شاد .نمخیج نشاخ داد اثر اصاهی ممریرهخی جت
پالیخ و نیز اثر ممقخبل آ هخ بر تمخمی شخص
 51ممری ا قشاار نمکی پالیخ بهدلیل غخلبی
گونههخی گیخهی ،شاااخص

هخی تنوع و غنخی گونهای ،معنیدار بود .در تمخمی جت هخی جررافیخیی در فواصل
ت بعدی گونه گیخهی

strobilaceum

 Halocnemumو عدم حضااور پررنگ سااخیر

هخی چیرگی (دی و برگرب و یکنواصمی جخکخرد حداکثر و شاااخص

فیشارب و تنوع (شاخنو اااا وینر ،سایمتاو ب حداقل بود .بهعه

هخی غنخ (منتینگ ،مخرگخرف و

حضاور بخالی ساخیر گونههخی گیخهی همراه بخ گیخه شورروی

 Halocnemum strobilaceumدر فخصاهۀ هزار ممری ا قشار نمکی در همۀ جت هخ (بهاسمثنخی جت
غنخ و تنوع برعکس شخص

هخی چیرگی و یکنواصمی افزایش معنیداری داش

هخ حدظ شاد .بخ توجه به توساعۀ پتنخی نوار ت گونۀ گیخهی

جمعیمی ضاعی
در این جت

و غیریکنواص

بخ افزایش فخصهه ا پالیخ در سم

و این وضعی

غربب تمخمی شخص

در فخصهۀ دوهزار ممری در اکثر

Halocnemum strobilaceum

بخ تنوع گونهای بتیخر پخیین،

غرب ،احممخ ،گتمرش صطر بیخبخ ایی و تخریب سر مین

بیشمر ا سخیر جت هخس .

واژههای کلیدی :جتخت جررافیخیی ،پالیخ ،شورروی ،غنخی گونهای ،کرمخ .

* گروه اکولوژی ،پژوهشهخه عهوم و تکنولوژی پیشرفمه و عهوم محیطی ،دانشهخه تحصیالت تکمیهی صنعمی و فنخوری پیشرفمه ،کرمخ
Email: mohamadisedigeh@gmail.com

هخی
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شاخص

جررافیخیی و فخصهه ا
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اسا  .بنخبراین این پژوهش بهمنظور بررسای اثر جت

جررافیخیی و فخصهه ا قشر نمکی پالیخ بر شخص

هخی ترکیب
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مایکاننااد (میرداوودی و اهاادیپور4111 ،؛ عرفااخ اده و

مقدمه
که دارای سطح هموار

پالیخ پتا ترین بخش حو ۀ بتمه اس

همکااخرا 4151 ،ب .حدظ تنوع گونااهای یکی ا اهااداف مت

بخ شایب ک و ا نتشامههخی ریز پوشیدهشده اس  .این سطوح

بومسااخ گخ اساا

بدو پوشاااش گیخهی بوده یخ پوشاااش گیخهی آ صیهی اند

تنوع گونهای میتوا پویخیی جخمعۀ گیخهی را بررساای کرد و بخ

اس  .در پالیخ چو سطح آب یر مینی بخالتر ا سطح بحرانی

تأکید بر پویخیی بومساخ گخ  ،توصایههخی مدیریمی منخسب ارائه

اسااا  ،بنااخبراین در اثر تبخیر امالح یااخدی ا طریا امالح
موئینهای به ساطح پالیخ میآید و در آ تهنشین میشود .حدود
 42میهیو هکمخر ا سطح ایرا را صخ هخی شور و قهیخ تشکیل

(آنهخسااخ و

اوبخ،5

4151ب و ا طریا مطخلعه

نمود (فمااخحی و ایهاادرمی4155 ،؛ غالمی و فخیمی ابرقویی،
4155ب.

جاخناگ4

و همکاخرا (4112ب باه بررسااای الهوهااخی

تنوعگونهای در اکوساایتاام هخی کوهتاامخنی در منخطا بیخبخنی

میدهااد کااه بخش متمی ا آ هااخ پیرامو پالیااخ قرار دارد

چین پرداصمناد و نشاااخ دادناد که عوامل اکولوژی

(احمدی4112 ،؛ حیدری شری آبخد4111 ،ب .پالیخی کدۀ نم

شیب همبتمهی ترییرات تنوع گونهای منطقه را توجیه میکنند.

سااایرجخ واقع در غرب شاااتر سااایرجخ  ،یکی ا یبخییهخی
بینظیر طبیع
ی

ممنوع اساامخ کرمخ محتااوب شااده و بهعنوا

واحد پالیخی تراکمی بخ تیپ قشاار نمکی ،حخوی رسااوبخت

گراسااایخ9

ارتدخع و

و همکخرا (4112ب اثر جتخت جررافیخیی و ارتدخع را

روی ترکیب و فهور گونهای در اساانخنیخ بررساای کردند .در این
تحقیا ،غنخی گونهای و تنوع بخ جت

شاایب ترییری نکرد و بخ

سخالنه معخد514 ،

و ارتدخع بخعث ترییرات عمدهای در ترکیب گونهای شد.

این پالیخ ،دشا

سایرجخ بخ اضخفه برداش

میهیو ممرمکعب ،رق تتیشادگی آبخوانی معخد 42 ،درصد و
هدای

یبینگ2

(4112ب در پژوهشی نشخ داد که صصوصیخت فیزیکی

معخد 962/1 ،میکروموس بر

و شایمیخیی صخ مثل مواد غذایی ،رطوب  ،شاوری و اسیدیمه

او ،دارای بحرا ک آبی و شوری در

کاه بر روی همهنی یتااامهخه تأثیرگذارند ،الهوی پراکنش

مموسااا الکمریکی دش ا

ساخنمیممر جزو سه دش

جت

اساامخ کرمخ محتااوب میشااود (شااخهیدش ا

و عبخسنژاد،

جوامع گیخهی را در این منخطا کنمر ،میکنند .تنههی و

هیدلی1

4155ب و پیشااروی جبته آب شااور ا ساام

غرب (پالیخب در

(4152ب اذعخ داشمند که در منخطا صش  ،لکههخی اکولوژی

بهدلیل توسعۀ پتمهکخری و برداش

بیش ا حد آب

گیخهی (پخیههخی مندرد یخ توام انواع فرمهخی رویشیب بهدلیل تهه

عمومی ،ایجخد بحرا در

انااداصمن آب و مواد غااذایی ،بااخعااث افزایش تنوع و کااخرکرد

این دش

یر مینی بخعث اصمال ،در بتداشا ا

کشخور ی و دامداری و مشکالت اقمصخدیاا ا اجممخعی صواهد
شااد (عبخسنژاد و شااخهیدشاا 4159 ،ب .ساایر قتقرایی مراتع
بیخبخنی و صطر بیخبخنزایی در حخشیۀ پالیخهخ و ممکی بود اراضی
کشاااخور ی مشااارف بر پالیخ به آب یر مینی در دشا ا هخی

اکوساایتاام میشااوند که در این رابطه ،شااکل رویشاای ،نحوۀ
قرارگیری اناادامهااخی هوایی و یر مینی ا اهمیا

بتااازایی

برصوردار اسا ا  .ساااخروید 6و همکخرا (4156ب در تحقیقی،
رابطۀ فخصاهه ا منبع آب دریخچۀ گوبین سقر را بخ شخص

هخی

رویشاااهخههخی طبیعی حخشااایۀ پالیخ و حدظ آ هخ ضااارورتی

تأثیر

مجخور ،جمههی مبین آ اساا

که مدیری

انکخرنخپذیر تهقی شااود .ال مۀ این مت  ،شاانخص

ترکیب و تنوع

شخص
رطوبا

و مااخدۀ آلی صااخ
مکینماخش2

وو

قرار گرفمااه و نیز بین شاااخص
مخصاااوا رخهری صخ ارتبخ

گونههخی گیخهی اس ؛ چراکه بتیخری ا محققخ  ،تنوع گونهای

یکنواصمی

بخال را نمخد اسااامواری و پخیداری سااایتااام هخی طبیعی قهمداد

معنیدار مندی برقرار شده اس .
در داصاال کشاااور ،ولی و قضاااخوی (4119ب در تحقیقی

1. Angassa & Oba
2. Jang
3. Gracia
4. Yibing

5. Tongway & Hindley
6. Sarvade
7. McIntosh
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پوشااش گیخهی و

تنوع و غنخی گونهای بررسای کردند و به این نمیجه رسیدند که
هخی تنوع و غنخی گونهای درصمی ،بهشدت تح
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تبخیری ممعدد ا نوع کهرور و سولدخت و ...اس  .در مجخورت

افزایش ارتداخع نیز کاخهش کمی را نشاااخ دادناد ،امخ ترییر در
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گزارش کردند که در شاوره ار کرسایخ شترسمخ داراب ،ارتبخ

521

واحدهخی ژئومرفولوژی کوهتامخ و دشا سار یخد اس  ،اثر

تراک گوناههاخی گیاخهی باخ شاااوری صاخ معنیدار اسا ا .

عواماال محیطی بر شاااخص

میرداوودی و اهدیپور (4111ب عوامهی چو سطح ایتمخبی و

اکوساایتاام هخی شااکنندۀ اطراف پالیخهخ کممر مورد توجه قرار

م ثر بر تنوع

که بیشاامرین افزایش

میزا امالح گچ را ا مت ترین عوامال اکولوژی

هااخی تنوع و غنااخی گونااهای در

گرفمه اساا  .این مت در حخلی اساا

گوناهای کویر میقاخ گزارش کردند .ارع چخهوکی و همکخرا

شااوری در سااخ،هخی گذشاامه مربو به نواحی حخش ایۀ پالیخ

(4112ب رابطااۀ بین تنوع گونااهای و عواماال محیطی در مراتع

بهدلیل معکوس شاد شیب هیدرولیکی و به تبع آ پیشروی

پشا کوه یزد را مورد بررسی قرار دادند .نمخیج ایشخ نشخ داد
که بین عوامل مورد بررسااای بخف  ،رطوب
هدای

قخبل دسااامرس و

الکمریکی صخ  ،بیشاامرین تأثیر را بر تنوع گونهای دارد.
منطقۀ صش ،

رسم پور و همکخرا (4113ب در تحقیقی در ی

به این نمیجه رساایدند که عوامهی چو شاایب مین ،شااوری و
رطوب

صخ همبتاامهی بخالیی بخ شااخص

هخی تنوع گونهای

آب شاور بوده اس

(عبخسنژاد و شخهیدش 4159 ،ب گیخهخ

صودرو وحشی اطراف پالیخ بهعنوا ی

سنر نده ،نقش متمی

در موا نۀ جبتۀ آب شاور و شیرین و حدظ اگرواکوسیتم هخی
اطراف دارناد (بخقری و همکخرا 4152 ،ب و بخعث جهوگیری ا
حرکا

ذرات صخ  ،نم

و شااایوع بیمخریهخی تندتااای در

آباخدیهاخی اطراف و ...دارد .ا آنجاخ کاه شاااخص

پاخیداری

گوناههخی گیخهی را در ارتبخ بخ عوامل فیزیوگرافی و فیزیکیا

تراکمی در جتا هااخی مخمه

جررافیااخیی (بااهدلیاال ترییرات

شایمیخیی صخ در منطقۀ حدخر شدۀ کبیرکوه مطخلعه کردند و

ساطح ایتمخبی و نوع منبع رسوبخت ا حو ههخی اطرافب تح

اذعخ داشمند که در دامنۀ غربی ،تنوع گونههخی عهدی بخ شوری

تاأثیر قرار میگیرناد ،لاذا در این تحقیا بر آنی تاخ اثر ممقخبل

صاخ و ارتداخع ا ساااطح دریاخ همبتااامهی مندی و بخ آه
همبتاامهی مثب

فخصهه ا مرکز پالیخ و جت

دارد .ترنج ر و همکخرا (4155ب در تحقیقی

به این نمیجه رسااایدند که عوامهی چو شاااوری صخ  ،میزا
سدی و آه

کویر میقخ محتاااوب میشاااوند .فخیمی ابرقویی و همکخرا
(4155ب اذعخ داشاامند که ارتدخع ا سااطح دریخ بر تنوع ،غنخ و
و

شیبهخی یخد (91ااا 11درصدب بخالترین تنوع و غنخی گونهای
را به صود اصمصخا دادند .صطیبی و همکخرا (4154ب گزارش
کردند در پراکنش گونۀ  Hammada salicorniaجز فتااادر و
هدای

الکمریکی ،بقیۀ فخکمورهخی صخکی دارای نقش م ثری در

پوشاش گیخهی حخشیۀ مرطوب دریخچۀ نم

و

را بررسی کرده و

نمیجه گرفمند حدود  49درصاااد منطقۀ مورد مطخلعه ،قخبهی
کش

و اسمقرار گیخهخ هیدروهخلوفی

را دارند.

باخ وجود اینکه تحقیقخت ممعدد انجخمشاااده در صصاااوا اثر
عوامال محیطی بر تنوع گونهای در داصل و صخرج کشاااور در

ـ معرفی منطقه
پالیخی نم

سااایرجخ در موقعی

جررافیخیی  43درجه و 51

دقیقه تخ  43درجه و  25دقیقۀ عرض شاامخلی و  11درجه و 45
دقیقه تخ  11درجه و  95دقیقۀ طو ،شاارقی بخ ارتدخع مموسااطی
معخد 5461 ،ممر ا سااطح دریخ در فخصااهۀ  91کیهوممری غرب
شاتر سایرجخ اسامخ کرمخ واقع شاده اس  .این پالیخ ا نوع
تراکمی بوده و حو ههاخی آبخیز مشااارف بر آ ا جت هخی
مخمه

اطراف ،منبع آب و رساااوباختاناد .طو ،این پالیخ در

حادود  11کیهوممر و عرض آ در قتا اما

میخنی برابر بخ 41

کیهوممر اساا  .جنس صخ این کویر ا نوع صاادحخت رساای
اس .

ـ روش انجام تحقیق
در این تحقیا ،فواصل ده ،هزار و دوهزار ممری ا قشر نمکی
پالیاخ در چتخر جت

جررافیخیی (شااامخ ،،جنوب ،شااارو و

غربب منطقۀ مورد مطخلعه بهصااورت پیمخیش صااحرایی و بخ
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ساطح معنیداری  31درصدند .ابطحی و صتروشخهی (4151ب
برصی ا صصااوصاایخت فیزیکی و شاایمیخیی آب و صخ

تنوع گونهای تعیین کنی .

مواد و روشها

ا مت ترین عوامل تعیینکنندۀ ترکیب گیخهی در

یکنواصمی گوناههخی گیخهی منطقه ،تأثیر معنیداری داشا ا

جررافیخیی را بر انواع شخص

هخی
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دارنااد .متاادوی و همکااخرا (4151ب تنوع یتااامی و غنااخی

اکوساایتاام (م لدههخی تنوع گونهایب بخ فخصااهه گرفمن پالیخی
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اسامدخده ا دسامهخه ( GPSبخ دق
در هر تیماخر ،فاخصاااهاه در هریا

یر  9ممرب انمخخب شدند.

درصاد پوشاش تمخم گونههخی گیخهی در هر فرم رویشی اع

ا جت هخی جررافیخیی

شاااد .پس ا

چتخرگخنۀ اطراف قشار نمکی پالیخ (سااخی ب سااه رلوه 5جت
نمونهبرداری پوشش گیخهی متمقر شد .به این صورت که در
هر جت
ی

جررافیخیی ،نمونهبرداری هر الین فخصااهه در اممداد

ترانتااک

بهطور ساایتااممختی

باهعمل آمد و ابعخد رلوه جت

عمود بر متاایر جت

نمونهبرداری بخ روش حداقل

ساطح تعیین شد (فخیمی ابرقویی و همکخرا 4155 ،؛ صطیبی
و همکخرا 4154 ،ب .نمونهبرداری در اوایل اردیبتشاا
انجاخم شاااد .در هر پالت تعاداد گونههخ ،جمعی

ا فرب ،گراس ،بوتاه و درصمهاه یخدداشااا
4

عمهیخت صاااحرایی ،ا نرمافزار پتااا
تعیین شخص

و بیو-داپ 9جت

هخی تنوع گونهای (جدو5 ،ب اسمدخده شد.

پس ا تعیین شخص

هخی تنوع هر واحد نمونه ،تجزیه و

تحهیل آمخری دادههخ بخ اساامدخده ا نرمافزار  SPSSبهصااورت
تجزیۀ واریخنس (ANOVAب در ساااطح احممخ 5% ،و  1%و
مقخیتۀ میخنهینهخ آ مو چنددامنهای دانکن انجخم شد.

5931
گونههخ و

جدول ( :)5شاخصهای تنوع مورد استفاده در مطالعه
شخص

پخراممر

مرجع

فرمو،

اقمبخس ا قتتخره اردسمخنی4155 ،

تعداد گونه

منتین

1

سیمنتو
تنوع (نخهمهنیب

=
=

6

=ë

شخنو و وینر

فیشر

منتین 5362 ،

2

2

سیمنتو 5323 ،

شخنو و وینر5323 ،
اقمبخس ا اموسی و همکخرا ،

-

4159
جخکخرد5363 ،

یکنواصمی
در فرمو،هخی فوو S ،تعداد گونه n ،تعداد کل افراد در نمونه و
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غنخ

مخرگخل

2

مخرگخل 5321 ،

تعداد افراد در گونۀ  iام اس .

را در فخصاهۀ ده ممر به صود اصمصخا داد و بخ افزایش فخصهه

نتایج
ده ماماری ا قشااار نمکی پالیااخ فقا گونااۀ شاااورروی

غربیب باه حدود 11

 Halocnemum strobilaceumدر عرصاه حضور دارد و این
گونه  511درصااد ترکیب گونهای هر چتخر جت

جررافیخیی

1. relevee
)2. PAST (Paleoecology Statistic
3. BIO-DAP
4. Margalef
5. Menhinick

جتا هاخی جررافیاخیی (باهجز جتا
درصد کخهش یخف

و در افزایش فخصهه تخ دوهزار ممر نیز این

ترییر حدظ شااد .برعکس روند کخهش ساات گونۀ شااورروی
6. Simpson
7. Shannon and Weaner
8. Fisher
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طبا بررسایهخ در بخش ترکیب گونهای (شکل 5ب در فخصهۀ

به هزار ممر سااات این گونۀ گیخهی در ترکیب گیخهی تمخمی

521

بررسی اثر جهات جغرافیایی و فاصله از قشر نمکی پالیا بر ترکیب و...

 Halocnemum strobilaceumدر ترکیاب گیاخهی بخ افزایش

همراه گونۀ شاااورروی  Halocnemum strobilaceumبه 1

فخصاهه در جتخت شمخ ،،شرو و جنوب ،این روند در جت

گونه رساااید که در این بین نیز گیخه

غربی بتااایاخر بطئی بود و همین مت بخعث شاااد تخ سااات
گوناههاخی همراه بخ افزایش فخصاااهه در جت

غربی به چتخر

گونه (بخ ست بتیخر ک در ترکیب گونهایب برسد ،درحخلیکه
در سااخیر جت هخ (شاارو ،شاامخ ،و جنوبب ساات گونههخی

ساات بیشاامری را نتااب

Seidlitzia rosmarinus

به سااخیر گونههخی گیخهی (شااخمل

sp, Aeluropus littoralis, Atriplex
 leucocladaو Salsola canescensب در ترکیاب گیخهی همه
Gypsophilla

جت هخ به صود اصمصخا داده بود.

A)- West Geographical Direction

B)- East Geographical Direction
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شکل ( :)5ترکیب گیاهی در فواصل مختلف از پالیا و جهتهای مختلف جغرافیایی

هاخی تنوع گونهای بخ آ مو

 ANOVAدر جدو4( ،ب ارائه شااده اساا  .طبا این جدو،،
اثر اصاهی و ممقخبل دو ممریر عخمل جت

جررافیخیی و فخصهه

ا قشااار نمکی پالیخ برتمخمی شاااخص

هخی تنوع گونهای در

ساطح  1/15معنیدار اسا ؛ لذا مقخیتۀ میخنهین اثرات اصهی
دو ممریر جت

جررافیخیی و فخصااهه ا قشاار نمکی پالیخ در

جدو4( ،ب نمخیش داده شده اس  .همهنین اثرات ممقخبل این
دو ممریر در شکلهخی (4ب تخ (55ب ارائه شده اس .
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Siedlitzia rosmarinus

Halocnemum strobilaceum

Siedlitzia rosmarinus

Halocnemum strobilaceum

تجزیاۀ واریاخنس شاااخص
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فاصله از قشر نمکی پالیا (متر)
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جدول ( :)3تجزیۀ واریانس دادهها در رابطه با پارامترهای مورد بررسی
منخبع ترییر

میخنهین مربعخت (MSب

درجه آ ادی

S.V

D.F

تعداد گونه

تعداد افراد جمعی

شخص

تکرار (Rب

4

*4/12

*565/2

1/1116ns

1/1194ns

جت جررافیخیی(Aب

9

**2/62

**1212/2

**1/5423

**1/2226

**1/5422

فخصهه ا پالیخ (Bب

4

**62/11

**69296/2

**5/4362

**1/5422

**5/4366

اثر ممقخبل AB

6

**9/62

**4233/6

**1/1236

**1/4521

**1/1236

صطخ

44

1/21

93/3

1/1119

1/1151

1/1119

52/4

2/3

4/2

1/4

2/6

ضریب ترییرات C.V
 nsغیرمعنیدار * ،و

**

چیرگی

تنوع شخنو  -وینر

تنوع سیمنتو
1/1116ns

بهترتیب معنیدار در سطح  1و %5
ادامۀ جدول ( :)3تجزیۀ واریانس دادهها در رابطه با پارامترهای مورد بررسی

منخبع ترییر

درجه آ ادی

میخنهین مربعخت (MSب

S.V

D.F

یکنواصمی جخکخرد

غنخی منتینگ

غنخی مخرگخروف

شخص

تکرار (Rب

4

1/1152ns

1/1151ns

*1/1145

1/1151ns

1/1119ns

جت جررافیخیی(Aب

9

**1/1491

**1/1665

**1/5211

**1/2944

**1/5121

فخصهه ا پالیخ (Bب

4

**1/2363

**1/5512

**9/5192

**1/3192

**1/2142

اثر ممقخبل AB

6

**1/1512

**1/1192

**1/5661

**1/4411

**1/1991

صطخ

44

1/1116

1/1152

1/1111

1/1115

1/1119

9/4

2/9

9/3

2/5

4/2

 nsغیرمعنیدار * ،و** بهترتیب معنیدار در سطح  1و %5

بررسایهخی اثرات اصهی در جدو9( ،ب نشخ میدهد که
غربی ا نظر تعداد گونه و تعداد افراد ،جمعی

جت

کممرین

جررافیخیی غرب نتب

چیرگی دی و برگر در جت

به سخیر

جت هخ قخبل مشاخهده اسا  .همهنین بررسیهخی اثر اصهی

میزا را به صود اصمصااخا داده اساا  .هرچند که شااخص

فخصهه ا قشر نمکی پالیخ نشخ داد که فخصهۀ ده ممری ا قشر

تعاداد گونه ساااخیر جت هخ ا نظر آمخری بخ یکدیهر تدخوت

نمکی پالیخ نیز در مقخیتااه بخ فواصاال هزار و دوهزار ممری ا

سه جت

نداش  ،تعداد افراد جمعی

شرو ،جنوب و شمخ،

نظر تعداد گونه و جمعی

افراد گونه ضاعی اند .این پوشش

تدخوت مهموساای بخ یکدیهر داشاامند و بیشاامرین آ در جت

گیخهی بیشاامرین میزا در شااخص

شااامخ ،مشاااخهده شاااد .طبا این یخفمههخ کخهش معنیدار در

برگر و غناخی منتینگ کممرین میزا در شاااخص

هخی یکنواصمی ،غنخ (منتینگ و مخرگخروفب و تنوع

شاااخص

(شااخنو و سااینتااو ب و افزایش معنیدار در شااخص

هخی

هخی یکنواصمی ،چیرگی،
هخی غنخی

مخرگخرف ،فیشااار ،تنوع شاااخنو و سااایمنتاااو را به صود
اصمصخا داده اس .

تعداد
گونه

تعداد
افراد
جمعی

شخص
چیرگی

تنوع
شخنو -
وینر

تنوع
سیمنتو

یکنواصمی
جخکخرد

غنخی
منتینگ

غنخی
مخرگخروف

شخص
فیشر

شخص
برگر

51

5/54 b

4/92 c

5a

1/11 b

1/11 b

5a

1/61 a

1/11 b

1/12 b

5a

5111

1a

64/1 b

1/22 b

5/12 a

1/19 a

1/63 b

1/65 a

1/26 a

5/53 a

1/6 b

فخصهه ا
پالیخ (mب

4111

6/54 a

522/6 a

1/93 b

5/4 a

1/6 a

1/65 c

1/26 b

1/3 a

5/52 a

1/16 b

غرب

9b

29/56 d

1/2 a

1/2 b

1/53 b

1/13 c

1/26 c

1/93 d

1/63 c

1/22 a

شرو

2a

12/1 c

1/12 b

1/22 a

1/22 a

1/24 a

1/66 a

1/61 b

5/55 a

1/62 b

جت

شمخ،

2/1 a

33 a

1/11 b

1/3 a

1/29 a

1/21 a

1/12 b

1/61 c

5/19 b

1/66 b

جررافیخیی

جنوب

2/2 a

29/6 b

1/16 b

1/22 a

1/22 a

1/24 b

1/64 a

1/25 a

5/11 b

1/61 b
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جدول ( :)9اثرات اصلی متغیرهای فاصله از قشر نمکی پالیا و جهت جغرافیایی بر شاخصهای مورد مطالعه
منبع ترییر
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ضریب ترییرات C.V

فیشر

شخص

برگر

بررسی اثر جهات جغرافیایی و فاصله از قشر نمکی پالیا بر ترکیب و...

مقخیتااخت میخنهین اثرات ممقخبل فخصااهه ا قشاار نمکی و
جررافیخیی بخ اسااامدخده ا آ مو چنددامنهای دانکن در

جت

که این جت

ندارند ،درحخلیکه در فخصااهۀ هزار ممری ا قشاار نم
جتاخت شااامخ ،و جنوب در ی

جررافیخیی را (بخ ضریب اطمینخ  31درصدب در

سطحی بخالتر ا سه جت

شااکل (4ب نشااخ داد که در فخصااهۀ ده ممری ا مرکز پالیخ ا
نظر تعاداد گوناه ،جتخت جررافیخیی تدخوت معنیداری بخ ه

523

مقاخیتاااخت میاخنهین اثرات ممقخبل مربو به شاااخص
تنوع شخنو -

شخنو -وینر در شکل (1ب نشخ داد که شخص

پالیخ

وینر در فااخصاااهااۀ ده ممری ا مرکز پالیااخ در همااۀ جتااخت

گروه دانکن قرار گرفمند و

جررافیخیی بخ

بیشاااینه بودند ،ولی تعداد گونه در جت

غرب و شااارو در

گروهبندیهخی متاامقل قرار دارند به این ترتیب که در جت

جررافیخیی معخد ،صاادر اس ا

هزار ممری ا پالیخ بیشمرین تنوع شخنو -وینر در جت

غرب فخصااهه ا مرکز تخ هزار ممر تأثیر معنیداری را بر تعداد
گونه نداشامه اس  .بخ وجود اینکه در فخصهۀ دوهزار ممری ا

پالیاخ بیشااامرین در جت

مرکز پالیخ ،تعداد گونۀ همۀ جتخت جررافیخیی یکتخ بود .امخ

بهدس

بررساایهخ در شااکل (9ب نشااخ داد که در این فخصااهه ،تعداد
گوناههاخ در جت هخی شااامخ ،و جنوب (بهترتیب

و در چتخر جت

افزایش فخصااهه ا روند افزایشاای دارد؛ بهطوریکه در فخصااهۀ
و کممرین در جت

جمعیا

جررافیخیی دیهر قرار داد.

شمخ،

غرب و در فخصااهۀ دوهزار ممری ا مرکز
شااارو و کممرین در جت

غرب

آمد.

مقخیتخت میخنهین اثرات ممقخبل در شکل (6ب حخکی ا آ
که در چتخر جت

اسا

جررافیخیی بخ افزایش فخصهه ا مرکز

شرقی (معخد 526 ،پخیه

ده ممری ا پالیخ جتخت جررافیخیی (که معخد ،صدر بودب تأثیر

به جت هخی شاامخلی و جنوبی و در

معنیداری را بر تنوع سیمنتو نداشمند .در فخصهۀ هزار ممری

نداشامند ،امخ تعداد جمعی
در واحد نمونهب نتااب
جت

در جت

غرب (معخد 31 ،پخیه در واحد نمونهب نتااب

به جت

شااارو کخهش معنیداری داشااامند .طبا بررسا ایهخی تعداد
جمعی

غرب بهدساا

آمد .در فخصااهۀ

تنوع ساایمنتااو در جت

(شکل 9ب در فخصهۀ هزار ممر ا قشر نمکی بیشمرین

دوهزار ممری ا پالیااخ ا نظر تنوع سااایمنتاااو  ،تدااخوت

شااامخ( ،معخد 545 ،پخیه در واحد

معنیداری بین جتخت شامخ ،،شرو و جنوب جررافیخیی دیده

به شمخ ،در

غرب کخهش

تعاداد جمعی

در جت

نمونهب مشاخهده شاد و در جت

جنوب نتااب

این فخصااهه ،کخهش معنیداری ا این ممریر را شااخهد بودی .
عهیرغ کخهش این م لده در جت
بخ جت

ا پالیخ بیشامرین تنوع سایمنتاو در جت

شمخ ،و کممرین

غرب و شرو در مقخیته

جنوب و شمخ ،،بین این دو جت

بخ یکدیهر تدخوتی

معنیدار و مهموس مشخهده نشد.
چیرگی در

جررافیخیی بخ افزایش

چیرگی روند کخهشای نشخ داد که

بیشامرین میزا این شخص

دوهزار ممری نشخ داد.
مقاخیتاااۀ میاخنهین تأثیر جتخت جررافیخیی بر یکنواصمی
فخصاهۀ ده ممری ا مرکز پالیخ نشاخ میدهد .این شخص

در

فخصاااهه هزار ممری ا پالیخ دارای بیشااامرین میزا در جت
شاارو و کممرین میزا در جت

جنوب اساا

و در فخصااهۀ

در فخصهۀ ده ممری همۀ جت هخ

دوهزار ممری ا قشاار نمکی پالیخ تدخوت معنیداری بین همۀ

قخبل مشااخهده اسا  .در فخصااهۀ هزار ممری ا پالیخ بیشاامرین

جتخت جررافیخیی شامخ ،،شرو و جنوب و غرب وجود دارد

شاااخص
شخص

چیرگی در جتا
چیرگی در جت

غرب باه دسااا

شمخ ،را داشمی و همهنین بررسی

در فخصهۀ دوهزار ممری ا پالیخ ا نظر شخص
داد که بیشامرین شخص

آمد .کممرین

چیرگی در جت

چیرگی نشخ
غرب وجود دارد

که بیشامرین یکنواصمی جخکخرد در جت
در جت

شمخ ،و کممرین آ

جنوب حخصل شد.

مقخیتاااخت میخنهین اثرات ممقخبل دو ممریر عخمل بر غنخی
منتینگ ،در شااکل (2ب نشااخ داد که بخ افزایش فخصااهۀ روند

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1395.5.12.10.2

فخصاهه ا مرکز شاخص

معنیداری را (در ساطح  1درصادب بخ ساخیر جتخت در فخصهۀ

جخکخرد (شااکل 2ب ،بیشاامرین یکنواصمی را در همۀ جتخت در

مقخیتااخت میخنهین اثرات ممقخبل بر شااخص
شااکل (2ب نشااخ داد که در چتخر جت

نشاااد ،درحخلیکه تنوع سااایمنتاااو در جت
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کاخهش یاخ افزایش در جتاخت مخمه
دارناد ،درحاخلیکه در جت

جررافیاخیی بخه فرو

جنوب و شااامخ ،،کخهش را بخ

افزایش فخصاهه ا قشر نم

فیشر ابمدا افزایش

پالیخ شخص

سنس کخهش را نشخ میدهد؛ ولی حرک

غرب ا

در جت

افزایش فخصاهه شاخهد هتمی ؛ ولی در جتخت شرو بخ افزایش

پالیخ تخ فخصااهۀ هزار ممری ،ترییر معنیداری را برای شااخص

فاخصاااهه ،ابمدا غنخی منتینگ افزایش و سااانس کخهش و در

فیشار نشاخ نمیدهد .امخ بخ افزایش فخصهه ا هزار به دوهزار

جتخت غرب بخ افزایش فخصاااهه ،ابمدا غنخی منتینگ کخهش و

ممری ا مرکز پالیخ شاااخص

فیشااار افزایش معنیداری (در

سااانس افزایش مییخبد .طبا شاااکل (3ب غنخی مخرگخروف بخ

سطح  1درصدب قخبل مشخهده اس .

شمخ ،و جنوب ،ابمدا افزایش سنس

افزایش فخصاهه در جت

کخهش یخفمه اس  ،ولی در جت

غرب و شرو افزایش در اثر

(55ب نشااخ داد که در همۀ جتخت ،بخ افزایش فخصااهه ا مرکز

بیشمرین مقدار را

برگر

فخصهه ا پالیخ را نشخ میدهد .این شخص
در جتا

جنوب و در فخصاااهۀ هزار ممری ا مرکز پالیخ و

کممرین مقادار را در جت

غرب در فخصاااهۀ هزار ممری ا

مرکز پالیخ به صود اصمصخا داده اس .
طبا نمخیج شاکل (51ب در جت

غرب کخهش معنیداری را در شخص

دیهر جت هخ مهموس نبود.
a
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همهنین اثرات ممقخبل جت
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گیخهی شااخص

بحث و نتیجهگیری

هخی تنوع و غنخ وضااعی

صود گرفمند ،ولی ا آنجخکه در جت

مطهوبتری را به

جررافیخیی غرب غخلبی

ت بعدی

ت بعدی جمعی هخی گونۀ  Halocnemum strobilaceumبخ

گونۀ گیخهی  Halocnemum strobilaceumو عدم حضاااور

افزایش فخصااهه ا مرکز پالیخ همهنخ بخقی اس ا ؛ لذا شااخهد

پررنگ سااخیر گونههخی گیخهی ،شااخص

هخی چیرگی (دی و

برگرب و یکنواصمی جااخکاخرد حااداکثر و شاااخص

هاخی غنااخ

(منتینگ ،مخرگخرف و فیشرب و تنوع (شخنو ا وینر ،سیمتو ب
حداقل بود .بخ افزایش فخصهه ا قشر نمکی پالیخ در جت هخی
شارو ،شمخ ،و جنوب بخ حضور جمعی هخی سخیر گونههخی

بتبود وضااعی

شااخص

قشر نمکی پالیخ در جت

هخی تنوع و غنخ بخ فخصااهه گرفمن ا
غرب نیتمی  .بخ عنخی

به این نکمه

که بخ کخهش نوع گونههخ در ترکیب گیخهی در منخطا صشاا
چرصۀ مواد غذایی و پخیداری صخ

به شدت تح

تأثیر قرار

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1395.5.12.10.2

نمخیج این تحقیا نشخ داد در تمخمی جت هخی جررافیخیی در
فواصال ده ممری ا قشر نمکی پالیخ بهدلیل غخلبی

شاخص برگر

abc

bcd

cde
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b
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اینمیر و تااخناگ وی،4

جت هخی شارو ،شمخ ،و جنوب بخعث نخئل شد به جوامع

میگیرد (لی 5و همکاخرا  :4112 ،ما

 4111ب ،مطخلعۀ صصاوصیخت کمی و کیدی صخ در لکههخی

ممنوعتر شااده اسا  ،حدظ این جوامع گیخهی و احیخی منخطا

گیخهی نوار حخشااایۀ پالیخ مخصاااوصا اخً در جت

اکولوژی

تخریابیاخفماۀ این منخطا بخ گونههخی بومی ،ا پیشااانتخدات

جررافیخیی غربی ،ا پیشاانتخدات این تحقیا بهشاامخر میآید.

تحقیا حخضاار به دساامهخههخی اجرایی اساا  .در این رابطه،

همهنین باخ توجاه باه معنیدار بود ترییرپاذیری گوناههخی

بهدلیل واقع شاد اراضی کشخور ی و شتر سیرجخ در ضهع

گیخهی ا فرم رویشای درصمههای به سخیر فرمهخی رویشی بخ

شااارقی پالیاخ ،افزایش داد تراک گونههخی گیخهی اشااانخ

گرادیخ فخصااهه ا پالیخ و اهمی

یخد آشاایخ گیری گونههخی

(Seidlitzia rosmarinusب ،اتااریاانااهااکااس (

Atriplex

گیخهی در منخطا شااوره ار و کویری ،شاانخسااخیی گروههخی

leucocladaب ،برت (Aeluropus littoralisب ،گاالسااانااگ

گیاخهی بااخ توجاه بااه عمهکرد ممداخوت آ هااخ در

شااور (Salsola canescensب که

اکولوژیا

(Gypsophilla spب و عه

اکوساایتاام در جتخت جررافیخیی شاامخ ،،شاارو و جنوب ا

فرمهخی رویشاای مخمهدی دارند که بهعنوا ی

افاهخی تحقیقختی آتی این پژوهش بهشمخر میآید.

میتواند پخیداری این اکوساایتاام هخی بر صی را جت

طبا نمخیج این تحقیا ی

نوار ت گونۀ

Halocnemum

صدم

کمربند ساابز
ارائۀ

(پیشاااروی جبته آب شاااور ،رساااوبخت و نم ب به

میشاودب ،حخشایۀ قشر نمکی پالیخی سیرجخ را احخطه کرده

در منخطا صشا  ،گیخهخ فشخرهخ و نخمالیمخت محیطی مخنند

غرب (البمه بخ جمعیمی

صشااکی بیش ا حد و دیهر عوامل محیطی م ثر را بهصوبی

و غیریکنواص ب توساعه دارد که اوالً بهنظر میرسد

تحمال میکنناد )پویو 9و همکاخرا 4116 ،ب .هرچند نمخیج

اسا  .پتنخی این نوار گیخهی به سم
ضاعی

در این جت

جررافیخیی ،آشدمهی بخالی نخشی ا شوری صخ

تحقیقخت اند انجخمشاااده در حخشااایۀ پالیخ به نواری بود

و ساااطح ایتااامخبی بخال ،عوامهی محدودکننده برای حضاااور

گوناههخی گیخهی در حخشااایۀ پالیخ تأکید دارند .این مطخلعه بخ

پررناگ ساااخیر گوناههاخی گیاخهی هتااامند؛ ثخنیخً در جت

درنظرگرفمن ممریرهخی اثر فخصهه ا قشر نمکی پالیخ و جت

جررافیخیی غرب بهدلیل تنوع گونهای پخیین ،احممخ ،گتاامرش

جررافیخیی ،نشخ داد که پتنخی نوار گیخهی میتواند معیخری ا

صطر بیخبخ ایی بیشاامر ا سااخیر جت هخسا ؛ ثخلثخً حو ههخی

تنوع اکوساایتااممی مطرح شااود که در این راساامخ بخ توجه به

آبخیز واقع در غرب پالیخ احممخالً منشاأ بیشمر حمل رسوبخت

انعکخس یکتخ بخندهخی نوری هر نوار در تصخویر مخهوارهای

آبهخی سااطحی و

پیشانتخد میشود در تحقیقخت آتی ،ا ابزار تصخویر مخهوارهای

تبخیری هتاامند که بررساایهخی کیدی

یر مینی دش هخ و حو ههخی آبخیز مشرف بر پالیخ ا جت

در مطخلعخت آتی دینخمی

مخنی تنوع گونهای بتره گرفمه شود

عمیاتری ا رفمخر گونههخ در مقخبل ترییرات سطح

غرب ،ا افاهاخی تحقیقاختی این پژوهش باهشااامخر میآید.

تخ شنخص

ا آنجخکه حضاااور بخالی سا اخیر گونههخی گیخهی در کنخر گیخه

ایتمخبی و شوری در اکوسیتم هخی حخشیۀ پالیخهخ ارئه داد.

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2022-08-15

( strobilaceumکه شااورپتااندترین گونۀ منطقه محتااوب
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Abstract
It has been paid less attention to effect of environmental factors on species richness and diversity indices
in fragile ecosystems around Playa. Therefore this study was conducted to evaluate the effect of
geographical directions and distance from Playa salt layer on the composition and species diversity in
Sirjan Playa, Kerman Province, Iran. Determination of intervals 10, 1000 and 2000 meters in four main
geographical aspects surrounding salt crust (North, South, East and West), were done using GPS
positioning and field operation. Along the perpendicular direction, sampling of vegetation in each
distanc by relevee (with dimensions equal to minimum level) in early May 2016 with three replications
was carried out systematically. After determining the diversity of each unit in the software PAST and
BIO-DAP, statistical analysis of data for analysis of variance (ANOVA) and mean comparison with
Duncan's multiple range test was performed by SPSS software.The results showed that the main effects
and interaction of geographical directions and distance from playa salt layer on all indicators of species
diversity and richness were significant. In all directions at intervals of 10 meters of salt crust due to the
dominance of one-dimensional of Halocnemum strobilaceum plant species and the absence of other
plant species, dominance index and uniformity index of Jaccard were maximum and cotroversially
richness (Menhing, Margarf and Fisher) and diversity (Shannon - Wiener, Simpson) were minimal. Due
to the presence of other plant species with Halocnemum strobilaceum in 1000 meter of distance of all
directions (except for the west), all the richness and diversity on the contrary of dominance and
uniformity indicators increased significantly and the situation in most indicators were kept at a distance
of 2000 meters. According to the development of a single plant species (Halocnemum strobilaceum)
strip with very low species diversity and non-uniformly with increasing distance from center of playa in
the west, likely to spread the risk of desertification and land degradation in this direction than in other
directions.
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