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تاریخ دریافت5931/۴/۴2 :

تاریخ پذیرش5931/51/۴1 :

چکیده
شوری یکی از پارامترهای محیطی است که تأثیر آن بر تنوع گونهای ،نیاز به مطالعۀ بیشتری دارد .در تحقیق حاضر ،تغییر تنووع
گیاهی تحتتأثیر تغییر شوری ناشی از تغییر ارتفاع و نزدیکی به سطح ایستابی در دشت اینچهبرون در شمال شهرستان آققوال
(استان گلستان) مورد بررسی قرار گرفته است .بهدلیل تغییر شوری ناشوی از تغییور توپووگرافی در طوول دشوت اینچوهبورون،
نمونهبرداری و ثبت اطالعات پوشش گیاهی در منطقۀ مورد مطالعه ،با استقرار ترانسکت نواری حدود  1111متوری در امتوداد
یکی از تپههای منطقه اینچهبرون انجام شد .در طول ترانسکت در فواصل  111متری ،اقدام به استقرار واحدهای نمونهبورداری
(پالت)  3×3متر شد .در داخل هر واحد نمونهبرداری ،لیست گونهها و سطح تاجپوشش هور گونوه ،در تهوت شویل ،الول،
برآورد شد .با استفاده از نرمافزار  PASTشاخصهای تنوع شانون -واینر و سیمپسون محاسبه شد .عدد تنوع بتا بین واحدهای
نمونهبرداری در طول گرادیان شوری با استفاده از شاخص ویتاکر محاسبه شود .رابطوۀ بوین تغییورات شووری بوین واحودهای
نمونهبرداری در طول گرادیان ارتفاعی و تنوع آلفا ،سیمپسون و بتا با استفاده از رگرسیون خطی ساده مطالعه شد .نتوای نشوان
داد بین ارتفاع ،میزان شوری خاک و هر دو شاخص تنوع گیاهی ،رابطۀ معنیدار وتود دارد .با کواهش ارتفواع ،میوزان شووری
خاک افزایش مییابد و با افزایش شوری خاک ،تنوع زیستی کاهش مییابد .ایون تغییورات درنتیجوۀ افوزایش شووری صوورت
میگیرد.
واژههای کلیدی :شاخص تنوع شانون ،تنوع بتا ،تنش شوری ،تنوع زیستی ،توپوگرافی ،مراتع اینچهبرون.

 .1دانشآموخته کارشناسی ارشد گروه مرتعداری ،دانشکده مرتع و آبخیزداری ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
Email: atefehsalami23@gmail.com

 .2استاد گروه مرتعداری ،دانشکده مرتع و آبخیزداری ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 .3دانشیار گروه مرتعداری ،دانشکده مرتع و آبخیزداری ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
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خاک تغییر میکند .شوری ثانویۀ خاک نیز میتواند با تجمع نم

مقدمه
اخیراً فعالیتهای زیادی در مورد پیشبینی تأثیر تغییرات آبوهوا
روی تنوع زیستی انجام شده است ،بااینحال ،این سؤال که چوه
اساسیترین مباحث در محیط زیست است) ،در اکثر نقاط تهان
همچنان بیپاسخ مانده است (آسوتین و وننیول2111 ،1؛ هیووز،2
 .)2113پن دسته از عواملی کوه تعیوینکننود توزیوع و فراوانوی
گونههای گیاهی هستند ،شامل آبوهوا ،خاک ،عوامل تغرافیایی
و فعلوانفعاالت بین گونههاست .این عوامول ترکیول و سواختار
توامع گیاهی را تحتتأثیر قرار میدهند .آنها همچنین بهعنووان
فاکتورهای تنشی تکاملی عمول مویکننود .اطالعوات مربووط بوه
توپوگرافی و اقلیم ،همیشه برای توضیح الگوهای پوشش گیواهی
کافی نیستند .بااینحال ،حتی زمانی که عوامل تحوتتوأثیر خواک
توسط بومشناسان گیواهی و طراحوان زیسوت تغرافیوایی موورد
توته هستند ،رطوبت و بافوت خواک PH ،و موواد مغو ی ،تنهوا
متغیرهای در نظر گرفتهشده هستند (مولر و النبرگ.)1791 ،3
بااینکه شوری خاک بهعنوان یو

محودودیت بوزرگ بورای

کشت و تولید محصوالت مقاوم در برابور نمو
بووهتووز در اکولووو ی بیابووان (سراسوور نم و

مطور اسوت،

و پالیووا) و توواالب

(باتالقهای نم  ،مانگرو) که نم دوست هستند ،بدیهی اسوت
در بومشناسی گیاهی ،آن را بهعنوان ی

عامل نادیده مویگیرنود.

در مطالعات اخیور ،تحقیقوات دربوار شووری خواک و پوراکنش
گیاهان در مناطق خش

و نیمهخش  ،در سرتاسر تهوان نشوان

داده است که شوری حتی در سطو پایین ی

فواکتور ،یرزنوده

است که بر روی الگوها و تنوع تأثیرگ ار است (بوویی.)2113 ،1
خاک شور ،خاکهایی حاوی ،لظتی از نم اند کوه موانع رشود
بسیاری از گونههای زراعی مویشووند .خواکهوای شوور دارای
هدایت الکتریکی بیشتر از  1دسیزیمنس بر متر ( 33میلیمووالر
سدیم کلراید) میباشند .طبق اندازهگیری در عصار اشباع در 22
درتۀ سانتیگراد (آزمایشوگاه شووری ایواالت متحوده.)1737 ،2

آبیاری یا برداشتن درختان ایجاد میشود ،در نزدیکی سطح خاک
افزایش یابد .بنابراین ،بخش بزرگی از شوری طبیعی و ثانویوه در
بیابان و مراتع بیوم و اکوسیستمهوای بودون درخوت (کوه ا،لول
بهعنوان مراتع استفاده میشوود) رخ مویدهود و توا حودودی بوا
آبوهوای نیمهخشو  ،فصولی منواطق اسوتوایی و زیور منواطق
استوایی در ارتباط است (بویی.)2113 ،
شوری خاک از مشوکالت مهوم زیسوتمحیطوی اسوت کوه
گیاهان را به روشهای مختلفی دچار مشکل میسازد (حسونی و
امیدبیگی2112 ،؛ نوری و همکاران2112 ،؛ ول مار 3و همکاران،
1771؛ فریفته 9و همکاران2113 ،؛ عبداهللنژاد و همکاران2111 ،؛
آترلو2119 ،؛ دانگ .)2112 ،1نحو تأثیر تنش شوری بر گیاهان،
بهصورت کاهش عملکرد گیاه ،و گاهی اوقات نابودی رستنیهوا،
گیاهان مرتعی و دارویی در تهوان ،خصوصواً منواطق خشو
نیمهخش

و

به شمار میآید (بوونرت و تنسون1773 ،7؛ مونس و

11

شایتمن 1773 ،؛ طبوایی عقودایی1777 ،؛ قاسومی فیروزآبوادی،
1771؛ شریفی کاشان2111 ،؛ حقنیا .)1772 ،با توته به شورایط
حساس و شکنند اکوسیستمهای مناطق خش

و نیموهخشو ،

تعیین سهم عوامل مؤثر بر پراکنش گونوههوا و تنووع گونوهای ،از
اهمیت ویژهای برخوردار است (اتتهادی و همکاران.)2111 ،
تحقیقات بسیاری در زمینۀ تنوع زیستی گونههای گیواهی در
ایران و خارج از کشور انجام شده اسوت؛ در ایون تحقیقوات ،از
شاخصهای تنوع بهمنظور بررسی توان اکولو یکی اکوسیستمها،
مقایسۀ توامع و تیپهوای گیواهی و بررسوی وضوعیت پوشوش
گیاهی توامع استفاده شده است (روانبخش و همکاران.)2119 ،
واتسون و بایرن )2117( 11در بررسی فراوانی و تنوع گیاهوان در
مرداب سانفرانسیسکو ،در طول گرادیان شووری بوه ایون نتیجوه
رسیدند که نحو توزیع گیاهان و تنوع تحوتتوأثیر شووری قورار
دارد .عبوودالوهاب 12و همکوواران ( )2111در بررسووی تنوووع و

سطح شوری با نوسانات رطوبت فصولی و نسوبت مقودار آب و
1. Austin & Van Niel
2. Hughes
3. Mueller & Ellenberg
4. Bui
5. United States Salinity Laboratory Staff

6. Volkmar
7. Farifteh
8. Dong
9. Bohnert & Jensen
10. Munns & Schachtman
11. Watson & Byrne
12. Abd El-Wahab
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تنوع بتا (شاخص ویلسون و شمیدا) ،تغییرات قابلمالحظهای در

الکتریکی خاک بیشترین تأثیر را بر تنوع گونهای دارنود (نوودهی،

ترکیل گیاهی بین زیستگاههای مختلف را نشوان دادنود .در ایون

2112؛ خالصووی اهوووازی و همکوواران2111 ،؛ زارع چوواهوکی و

مطالعه مشخص شد که اصلیترین فاکتور خواک موؤثر بور تنووع

همکاران2111 ،؛ فهیمیپور و همکاران.)2111 ،

گیاهی شوری خاک بوده است .براساس تحقیقات هوپر)2117( 1

بررسی اثر شوری بور روی گیاهوان از تنبوههوای مختلوف،

شوری تأثیرات زیادی بر تنوع گونوههوای شوورروی در اسوترالیا

توسط برخی از پژوهشوگران موورد مطالعوه قورار گرفتوه اسوت

بهویژه گونوههوای تیور اسوفناتیان و اکوالیپتوس داشوته اسوت.

(طبایی عقودایی 2111 ،و  1777و 2112؛ قاسومی فیروزآبوادی،

بلسکی )1771( 2در بررسی خوود از مودلهوای محویط زیسوت

1771؛ شووریفی کاشووان2111 ،؛ هارگوواوا 7و همکوواران1713 ،؛

دشت بی درخت در شرق آفریقا ،توضویح موی دهود کوه الگووی

هافمن و راویلز1791 ،11؛ کارنوال و توورس1771 ،11؛ وایوزل،12

پوشش گیاهی ،تحتتأثیر بارش ،چرا ،شوری و  PHخاک است

1712؛ سیوسهمرده و همکاران1771 ،؛ منس1773 ،؛ نئوموان،13

مدینسکی 3و همکاران ( ،)2111رابطۀ بین ،نوای گونوهای و

1779؛ یئو1771 ،11؛ خان 12و همکاران )1773 ،و به ایون نتیجوه

خصوصیات خاک مانند نفوذپ یری ،PH ،شووری را در تنووب

رسیدند که ارتباط زیادی بین خصوصویات خواک ،بوهخصوو

،ربی آفریقا و نامیبیا بررسی کردند .نتوای نشوان داد کوه تموامی

شوری و همچنین رقابت و رشد گیاهان با پراکنش توامع گیاهی

خصوصیات خاک ذکرشده تأثیر مثبتی بر تنوع گونهای داشتند .در

وتود دارد .تحقیقات انجامشده بیانگر آن است که در زمینۀ تأثیر

اکوسیستم های سواحلی در تنووب اروپوا (مولینوا 1و همکواران،

شوری بر تنوع گیاهی در مناطق خشو

و شوور ،مطالعوۀ کوافی

2113؛ روگل 2و همکاران )2111 ،و در اطراف دریای مدیترانوه،

صورت نگرفته است .در این راستا هدف از این تحقیق ،بررسوی

در شمال آفریقا و شورق میانوه (ال بنوا 3و همکواران2112 ،؛ لوو

اندازهگیری تغییرات تنوع گونهای در طول گرادیان شوری است.

هوئیرو 9و همکاران2113 ،؛ شلتوت 1و همکواران )1779 ،نحوو

ازاینرو ،تحقیق حاضر بهمنظور بررسی تأثیر شوری بر تغییر تنوع

توزیع گیاهان در تپه ،تاالب و زیسوتگاههوای آبوی را بوا هودایت

گیاهی مناطق شورپسند اینچهبرون انجام پ یرفته است .بهمنظوور

الکتریکی خاک مرتبط دانستند .شوریفی و همکواران ( ،)2113در

اندازهگیری تغییرات تنوع گونهای از شاخصهوای تنووع شوانون

بررسی و مقایسۀ پوشش گیاهی حاشیۀ تاده بوا مراتوع همجووار

واینر ،سیمپسون و شاخص تنوع بتای ویتاکر استفاده شده است.

منطقۀ اینچهبرون ،از عوامل کاهش گونههای پایا در حاشیۀ تواده
در مقایسه با مرتع مورد مطالعه را به تردد ماشوینآالت راهسوازی
در کنار تاده و فشردگی خاک نسبت دادنود کوه سوبل افوزایش
تراکم و کاهش تخلخل خاک شده است .این مسئله نفوذپو یری
خاک را در این ناحیه کاهش میدهود .از سووی دیگور ،شووری
باالی منطقه نیز در کاهش نفوذپ یری و نیز رقابت ب ور گیاهوان
یکساله در حاشیۀ تاده نقش دارد.
در بررسی رابطۀ بین تنوع گونهای و عوامل محیطی (خاک و
پستی و بلندی) محققان متعدد به این نتیجه رسویدند کوه از بوین
1. Hopper
2 Belsky
3. Medinski
4. Molina
5. Rogel
6. El-Bana
7. Le Houerou
8 Shaltout

مواد و روشها
معرفی منطقۀ مورد مطالعه
منطقۀ اینچه برون در مراتع قشالقی استان گلستان ،در فاصولۀ
 31کیلومتری شمال گرگان و  12کیلومتری شمال آققال واقع
شده است .محدود مورد مطالعه در دشت اینچوهبورون قورار
دارد و در حول مختصات  21درته  31دقیقه طول شرقی 39
درته و  13دقیقه عرض شمالی واقع شده است .اینچوهبورون
معرف مراتع شورروی (هالوفیت) استان گلسوتان بوا حوداقل
ارتفوواع از سووطح دریووا  -3اسووت .گونووۀ

Halocnemum

9. Haregawa
10. Haffman & Rawlins
11. Torres & Carnevale
12. Waisel
13. Neumann
14. Yao
15. Khan
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 strobilaceumکووه تیووپ ،الوول گی واهی منطقووه را تشووکیل

در استوانۀ حواوی عصواره ،میوزان هودایت الکتریکوی نمونوههوا

میدهد ،با پوشش مناسل و تولید بویش از  91درصود تموع

بهدست آمد.

م کور دارد (خطیر نوامنی2113 ،؛ حسوینی .)2119 ،متوسوط

هر واحد نمونهبرداری در طوول گرادیوان شووری -ارتفواعی بوا

بارندگی و دمای ساالنه در منطقۀ مورد مطالعه 212 ،میلیمتور

استفاده از رابطۀ ( )1بهدست آمد .پس از ح ف دادههوای پورت،

و  19درتۀ سانتیگراد و اقلیم منطقۀ خش

معتدل است.

در مجموع دادههای  1واحد نمونوهبورداری موورد اسوتفاده قورار
گرفت .میزان شوری خاک  ECدر واحد دسیزیمنس بر متور در
هر پالت ،بوا اسوتفاده از دسوتگاه  ECمتور در آزمایشوگاه خواک
اندازهگیری شد (تعفری فووتمی .)2112 ،بورای محاسوبۀ تنووع
زیستی آلفا از شاخص شانون واینر استفاده شد .در این شاخص،
فرض شده است که افوراد از یو

تامعوۀ بوینهایوت بوزرگ و

بهصورت تصادفی نمونهگیری شودهانود .همچنوین فورض شوده
شکل ( :)5موقعیت جغرافیایی منطقۀ مورد مطالعه

است که تمام گونههای موتود در تامعه ،در نمونه آمدهاند.
ایوون شوواخص بوور پایووۀ نظریووۀ عوودم اطمینووان بنووا شووده و

روش تحقیق
در منطقۀ مورد مطالعه ،در تهت گرادیان ارتفاعی در طول یکوی

نشاندهند تخمینی از میانگین درتۀ عدماطمینوان ،در پیشوگویی

ترانسوکت بوه

فرد است که بهطور تصادفی ،از مجموعهای با  Sگونوه

از تپههای دشت اینچهبرون ،اقدام به استقرار یو

طول حدود  1111متور شود (طوول ترانسوکت توابعی از موانوع
طبیعووی هماننوود دریاچووه و توواد محوودود موویشوود) .در طووول

تعلق ی

و  Nفرد انتخاب شده باشد و از فرموول زیور محاسوبه مویشوود
1

(اتتهادی و همکاران2111 ،؛ شانون واینر .)1717 ،

ترانسکت در فواصل  111متری ،اقودام بوه اسوتقرار واحودهوای

()1

گونههای گیاهی یادداشت شد .سوطح تواجپوشوش هور گونوه و

که در آن،

تعداد پایههای آنها در هر پالت بورآورد شود .ارتفواع از سوطح

فراوانی گونۀ  )ni( iبه فراوانی کل گونهها ( )Nبهدست میآیودS ،

نمونهبرداری (پالت)  3×3متر شد .در داخل هور پوالت ،اسوامی

دریا در هر پالت با استفاده از موقعیوتیواب مکوانی  GPSثبوت
شد .همچنین بهمنظور اندازهگیری هدایت الکتریکی خاک ،نمونه

)

(∑

=  piاحتمال روئیت گونۀ  iکوه از طریوق نسوبت

تعداد کل گونهها و  H شاخص شانونو واینر ،است.

شاخص تنوع سیمپسون بیوانگر احتموال تموعآوری دو فورد

خاک سطحی هر پالت تا عمق  31سانتیمتری تهیه شد و بورای بهصورت تصادفی است که متعلق به گونههوای متفواوت باشوند.
اندازهگیری میزان شوری خاک به آزمایشگاه منتقل گردید .هودف شاخص تنوع سیمپسون بهشدت تحتتأثیر گونوههوای ،الول در
از اندازهگیری هدایت الکتریکی عصار اشباع ،اندازهگیری اموال

نمونه است و به ،نای گونهای حساسویت انودکی دارد .شواخص

محلول در آن است .مقدار عبور تریان الکتریکی نسبت مسوتقیم سیمپسون ( )1-Dاز صفر تا تقریباً ی

( ⁄

) تغییر مویکنود

با مقدار یونهای موتوود در محویط دارد .لو ا بوا عبوور تریوان و با استفاده از رابطۀ ( )2محاسبه میشود (اتتهوادی و همکواران،
الکتریکی از ی

الکترولیت یا عصاره ،میتوان به میزان امال در 2111؛ هارپر.)1777 2

آن پی برد .برای انودازهگیوری آن از دسوتگاه  ECمتور دیجیتوالی
استفاده شد و شوری خاک  ECبرحسل واحد دسیزیمونس بور
متر بهدست آمود (تعفوریحقیقوی .)2113 ،بورای انودازهگیوری

()2

∑

که در آن 1-D ،شاخص تنوع سیمپسون و

نسوبت افوراد

هدایت الکتریکی ،ابتدا از تمام نمونهها گول اشوباع درسوتشوده
بعد از عصارهگیری با استفاده از دستگاه  ECمتر و قورار دادن آن

1. Shannon Wiener
2. Harper
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اندازهگیری تغییرات تنوع گونهای در طول گرادیان شوری...

گونۀ iام در تامعه است .شاخص تنوع بتا بر مبنای ارزیابی تغییر

نتایج

گونهها بین واحدهای نمونهبورداری در طوول گرادیوان محیطوی

لیست فلورستی

بهدست مویآیود و بوا اسوتفاده از رابطوۀ ( )3محاسوبه مویشوود

 1خانواده 13 ،تنس و  19گونه است؛ از میان ایون خوانوادههوا،
خانواد  Chenopodiaceaeبا  2گونه ،بیشترین تعداد گونوههوا را

𝛽

() 3

که در آن 𝛽 ،شاخص تنوع بتا ویتاکر S ،تعداد کل گونوههوای
مشاهدهشده در هر دو واحود نمونوهگیوری و  aمیوانگین تعوداد
گونههای گزارششده در دو واحد نمونهگیری است.
شاخص تنوع بتا بین واحد نمونهبرداری ابتدای ترانسوکت و
همۀ واحدهای نمونهبورداری در طوول ترانسوکت بوا اسوتفاده از
رابطۀ ( )3محاسبه شد .با استفاده از رابطۀ رگرسیونی بین مقوادیر
بهدستآمده از اختالف شووری بوین واحودهای نمونوهبورداری،
ارتفاع واحدها ،شاخص تنوع آلفای شانون و سیمپسون و مقوادیر
بتا همبستگی بین متغیرهای ارتفاع و شوری و شاخصهای تنووع
آلفا و بتا مورد ارزیابی قرار گرفت.

بهخود اختصا

داده است .گونههای مشاهدهشده در پالتهای

نمونهبرداری ،در تدول ( )1آورده شده است .اطالعوات مربووط
به فاصلۀ پالتها از ابتدا ترانسوکت ،ارتفواع پوالتهوا از سوطح
آبهای آزاد ،مقادیر شوری (هدایت الکتریکی) محاسوبهشوده از
نمونههای خاک در هر پالت ،مقادیر اختالف شوری بین پوالت
اول و سایر پالتها و مقادیر برآوردشود شواخص تنووع آلفوای
شانون واینر و شاخص تنوع آلفای سیمپسون بین زوج پالتهای
پی در پی به همراه مقادیر برآوردشد شاخص تنووع بتوا ویتواکر
ثبت شده بین پالت اول و سایر پوالتهوا در تودول ( )2آورده
شووده اسووت .در توودول ( ،)3خالصووه نتووای آموواری آزمووون
همبستگی خطی بین کمیتهای مستقل و وابسته ایون دادههوا بوا
استفاده از توابع رگرسیونی آورده شده است.

جدول ( :)5لیست فلورستیک گونههای مشاهدهشده در پالتهای نمونهبرداری
نام فارسی

خانواده

نام گونهها

طول عمر

فرم رویشی

فرم حیاتی

Aeluropus lagopoides

چمن پا گربهای شور

P

بوته

Ch

Gramineae

علف موئین

A

گراس

Th

Gramineae

Aira elegans Wild

علف مورچه

A

فورب

Th

Covolvulaceae

Cressa cretica

سفید پا

A

فورب

Th

Compositeae

Filago arvensis L.

شبنمی مودار

P

فورب

Ch

Frankeniaceae

Frankenia hirsuta

باتالقی شور

P

بوته

Ch

Chenopodiaceae

Halocnemum strobilaceum

گل خورشیدی

P

فورب

Th

Compositeae

Lapsana communis L.

دم روباه

A

گراس

Th

Gramineae

Lophcloa phleoides Vill.

یونجه صغیر

A

فورب

He

Papilionaceae

Medicago.minima

اسفند -اسپند

P

فورب

He

Zygophillaceae

Peganum harmala L.

بارهنگ پاکال،ی

A

فورب

Th

اسفرزه

A

Plantaginaceae

Plantago cronopus L.

فورب

Th

Plantaginaceae

Plantago psyllum

چمن پیازکدار

P

گراس

Ge

Gramineae

Poa bulbosa L.

شور خاردار

A

فورب

Th

Chenopodiaceae

Salsola kali L.

-

A

فورب

Th

Chenopodiacea

Salsola crassa

شور بوتهای

P

بوتهای

Ch

Chenopodiaceae

salsola dendroides

شور

A

فورب

Th

Chenopodiaceae

salsola turcomanica

He: Hemicryptophytes, Th: Therophyts, Ch: Chamaephytes, Ge: Geophytes, F: Forb, Gr: Grass, Sh: Shrub, A: Annual, P:
Perennia
1. Wilsey
2. Whittaker
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جدول ( :)۴خالصه نتایج آزمون رگرسیون بین کمیتهای مورد اندازهگیری و شاخصهای تنوع گیاهی محاسبهشده
ارتفاع ()m

()ds/m

ΔEC

شانون

سیمپسون

پالت1باn

1

1

2-

29/13

-

1/3

1/33

-

2

111

3-

23/3

1/23

1/97

1/3

1/11

3

211

1-

13/11

11/13

1/7

1/91

1/22

1

311

1

11/71

13/71

1/11

1/3

1/2

2

111

2

11/3

13/23

1/11

1/3

1/2

3

211

2/2

11/2

19/33

1/11

1/33

1/33

9

311

3

7/2

11/33

1/32

1/23

1/1

1

911

1

9/1

21/93

1/37

1/21

1/3

بیشینه

911

1

29/13

21/93

1/37

1/91

1/33

کمینه

1

2-

9/1

1/23

1/3

1/3

1/11

شماره پالت

فاصله (متر)

جدول ( :)9مقادیر برآوردشدۀ ضریب همبستگی بین متغیر شوری (هدایت الکتریکی  )ECخاک و ارتفاع از سطح دریا در طول گرادیان شوری
با شاخصهای تنوع آلفا ،سیمپسون و بتا .تنوع بتا بین اولین واحد نمونهبرداری و سایر واحدهای نمونهبرداری محاسبه شده است.
ضریل همبستگی

کمیت

ضریل تبیین
2

انحراف معیار

تعداد مشاهدات

S

شوری و ارتفاع

R
1/19

R
1/93

1/92

شوری و تنوع آلفا

1/72

1/12

1/17

1

شوری و تنوع سیمپسون

1/31

1/12

1/11

1

شوری و تنوع بتا

1/12

1/39

1/31

9

ضریل معنیداری

N
1

p
**1/111
**

عرض از مبدأ
b0
13/37

1/111

1/33
**

1/12

11/323
1/29

1/113

-1/1111

۳۰
۲۰
۰
۱۰

۵

۰

-۵

شوری

۱۰
-۱۰

ارتفاع
شکل (-۴الف) :رابطۀ بین شوری وارتفاع

شکل (-۴ب) :رابطۀ بین شوری و شاخص تنوع آلفا
۱.۰

۰.۰
۳۰

۱۰

۲۰

۰

شاخص تنوع بتا

R² = 0.3047

۰.۵

شوری
شکل (-۴پ) :رابطۀ بین شوری و شاخص تنوع سیمپسون

b1
-1/31
-22/321

** ضریل معنیداری در سطح  77درصد

0.7641= ² R

شیل خط

شکل (-۴ت) :رابطۀ بین شوری و شاخص تنوع بتا

1/1221
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شوری EC

اختالف شوری

تنوع آلفا

شاخص

تنوع بتا
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اندازهگیری تغییرات تنوع گونهای در طول گرادیان شوری...

با توته به شکل (-2الف) ،رابطۀ بین ارتفاع و شوری خواک سطح دریا (آبهای آزاد) دارد .میتوان بهخووبی حودس زد کوه
دیده میشود که با افزایش ارتفاع شوری کاهش موییابود .مقودار سطح زمین به سطح ایسوتابی سوفر زیرزمینوی نزدیو

اسوت و

ضریل تبیین آن ) ( R2حدوداً برابر با  1/93است .همانطور کوه خاک شدیداً تحوتتوأثیر شووری آب زیرزمینوی اسوت .حوداکثر
میدهد ،این رابطه قوی و در سطح  77درصود معنویدار اسوت .طول شیل ارتفاعی میتووان دیود کوه بوا افوزایش ارتفواع میوزان
نتای نشان میدهد با کمترین تغییور ارتفواع بوهازای یو

واحود شوری بوهشودت کواهش موییابود و از  29/13میلویمووس بور

تغییر ،شوری به مقدار  1/31واحد کواهش پیودا مویکنود .دامنوۀ سانتیمتر به  9/1میلیموس بر سانتیمتر میرسد.
تغییرات میزان شوری از  9/1تا  29/13دسیسیمنز بر متر اسوت.

براساس نتای مطالعات انجامشده حتی مقادیر پایین شووری

بهعبارت دیگر ،این معادله نشان میدهد که درنتیجۀ تغییر تزئوی

خاک میتوانود اسوترسهوای فیزیولوو یکی را از طریوق اثور بور

و شوور ،میوزان شووری شودیداً

پتانسیل اسمزی ،سمیت یونی (سدیم ،کلور ،و سوایر یوونهوا بوا

تغییر میکند .شکل (-2ب) رگسیون انجوامشوده بوین دو متغیور

قابلیت سومی بوودن) ،فتوسونتز (کواهش اثرگو اری فتوسونتز در

شوری و شاخص تنوع آلفا را نشان میدهد .این رابطه در سوطح

ارتبوواط بووا کوواهش هوودایت روزنووههووا) ،تو ب مووواد مغو ی و

 77درصد معنیدار است .در این رابطه که مقودار ضوریل تبیوین

همزیستی تثبیت نیترو ن به گیاه القوا کنود (فوالور 1و همکواران،

آن ( )R2برابر با حدوداً  1/72است ،همانطور کوه تودول ( )3و

2111؛ همیلتون 2و همکاران2111 ،؛ پریدا و داس.)2112 ،3

در توپوگرافی در مناطق خش

شکل (-2ب) خط برازش شده نشان میدهد ،با افزایش شووری
تنوع گیاهی کاهش پیدا کرده است.

حداکثر شاخص تنوع شانون ثبتشده از ( 1/2حداقل مقودار
عددی معمول مقدار گوزارششود عودد شوانون بورای تواموع

شکل (-2پ) رگرسیون انجامشده بوین دو متغیور شووری و
شاخص تنوع سیمپسون را نشان میدهد .این رابطه در سطح 72

گیاهی در منابع علمی  )1/2-1/2کمتر است .تمایل این شواخص
به مقادیر پایینتر نشاندهند وضوعیت ناپایودار منطقوه از لحوا

درصد معنیدار نیست .در این رابطه ،که مقدار ضوریل تبیوین آن

تنوع بوده و با نزدی

( )R2برابر است با  1/12درصد ،با توته به نتوای تودول آنوالیز

بهشدت کاهش موییابود .ایون امور بوهدلیول محودودیت شودید

واریانس  3و شکل (-2پ) خط برازش شده نشان میدهود کوه

اکولو یوو

و شووور هماننوود دشووت شووور

بین شاخص تنوع سیمپسون و شووری ،رابطوۀ معنویدار وتوود

اینچهبرون است .ضمن اینکه منطقۀ مورد مطالعه بهشدت بهدلیول

ندارد.

تردد وسایل نقلیه و تابهتایی بیش از حد خاک سطحی ،آشوفته

شکل (-2ت) رگرسیون انجامشده بوین دو متغیور شووری و
شاخص تنوع بتا را نشان میدهد .این رابطه در سطح  72درصود
2

شدن این شواخص بوه عودد صوفر ،تنووع

در منوواطق خشوو

شده و پوشش گیاهی را شدیداً تحتتأثیر قورار داده اسوت .ایون
امر خود را در کاهش مقدار تنوع آلفا بهخوبی نشان میدهد.

رابطه کوه مقودار ضوریل تبیوین آن ) (R

تغییر در تعداد گونههوا ،داخول پوالتهوا بویش از تغییور در

برابر است با حدوداً  39درصد ،با توته بوه نتوای تودول آنوالیز

فراوانی نسبی گونهها در داخل پوالتهاسوت؛ ازایونرو بوهنظور

واریانس ( )3و شکل (-2ت) خط برازششده نشان میدهد کوه

میرسد عدم معنیداری شاخص تنوع سیمپسون بوین پوالتهوا

با افزایش میزان شوری ،شاخص تنوع بتا بین ابتدای ترانسوکت و

ناشی از حساسیت کم شاخص سیمپسون به تغییرات تعداد گونه

سایر واحدهای نمونهبرداری در طوول گرادیوان شووری افوزایش

باشوود .همچنووین همووانطووور کووه روتلوو  )1711( 1نشووان داد،

معنیدار است .در این

مییابد.

نمونههای کوچ

(کمتر از  31پالت) بهخصوو

کمتور از 11

بحث و نتیجهگیری
همانطور که در تدول ( )2دیده میشود ،کمترین ارتفاع پالتها
 -2متر است که نشان از پوایینتور بوودن محودود موورد نظور از

1. Flowers
2. Hamilton
3. Parida & Das
4. Routledge
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 )Dمیشود .ازاینرو انتخاب شاخص تنوع شانون بر شواخص

در آخرین پالت دیده شد .این تأثیر را میتوان با تغییور مقودار

سیمپسون اولویت دارد .این امر بهدلیل آن اسوت کوه تغییور در

عددی تنوع بتا مشاهده کرد .نتای تدول ( )3و شوکل (-2ت)

شوری در بین پالتها منجر بوه هوور گونوههوای تدیود در

بهخوبی نشان میدهد که با افزایش میزان شوری مقدار عوددی

پالت میشود .تغییر تعداد گونهها در پالتها منجر به افوزایش

تنوع بتا ویتاکر نیز افزایش مییابد .این امر نشان میدهد شودت

عدد شاخص تنوع شوانون مویگوردد .شواخص تنووع شوانون

شوری نهتنها باعث کاهش ،نای گونهای میشود ،بلکوه باعوث

بوورخالف شوواخص سیمپسووون بووه فراوانووی نسووبی گونووههووا

کاهش نسبت فراوانی گونهها در واحدهای مورد انودازهگیوری

(یکنواختی) کمتر حساس است .بدین تهوت در منطقوۀ موورد

میگردد .همچنین شدت شوری بهحدی قوی است کوه منجور

مطالعه و بهنظر میرسد در اکثر موارد که تنوع گونهای مهومتور

به تغییر ترکیل گونهای شده و با تغییر تزئی در میوزان ارتفواع

از ،البیت گونهها است ،استفاده از شاخص تنوع شانون -واینور

شوری خاک ،بهشدت تغییر یافته و درنتیجۀ آن ،میزان شاخص

بر استفاده از شاخص تنوع سیمپسون ارتحیت دارد.

تنوع بتا بهشدت افزایش مییابد.

همچنین مقدار تنوع آلفوا توابعی از (انوداز واحود نمونوه)

تنش های موتود بوه تونش شووری محودود نبووده ،بلکوه

شدت نمونهبرداری است .اگرچه با توته به مقایسۀ بوین تنووع

تغییووورات سوووطحی خووواک حاصووول از عملیوووات مکوووانیکی

واحدها ،انداز واحد نمونهبرداری در تحقیق حاضر ،اثوری بور

خوواکبوورداری ،خوواکریزی و تووردد ماشووینآالت و ادوات،

نتیجووۀ بوهدسووتآمووده نوودارد ،بوور مقوودار مطلووق کمیووت تنوووع

فعالیتهای انسانی و عمرانوی ،گوودبرداری ،تنووع توپووگرافی

بهدستآمده مؤثر است .عالوه بور آن ،اردیبهشوت مواه ،انتهوای

تغییرات پستی و بلندی و عوارض سطحی ،بوهشودت سویمای

فصل رویش گیواهی در منطقوۀ موورد مطالعوه اسوت .در ایون

گیاهی منطقه را تحتتأثیر قرار داده است .ازایونرو نمویتووان

تاریخ ،اکثر گونه های یکساله که فلور منواطق شوور را تشوکیل

تنوع گیاهی را منحصراً تحت تأثیر شوری دانست .یافتن چنوین

میدهند ،دیده نمیشوند و در محاسبۀ عددِ تنوع نقشی ندارند.

ارتباطی تنها در توامع طبیعی و دستنخورده قابل اندازهگیری

مقدار عددی تنووع آلفوا توابعی از تعوداد گونوه و فراوانوی

و ارزیابی است.

گونههای مشاهدهشده نسبتبه یکدیگر است ،درحالیکه عالوه

شوری بیشترین توأثیر را بور روی تغییور تنووع گونوههوای

بر دو متغیر ذکرشده ،میتووان دیود شووری بور تغییور ترکیول

گیاهی منطقه دارد .با افزایش بیشتر شوری ،گونههای شورروی

گیاهی (تنوع بتا) نیز اثر دارد .در تحقیق حاضر ،تنوع بتا تهوت

مانند  H. Strobilaceumمستقر شده و میزان تنوع گونهای آلفوا

تعیین تغییرات تنوع بین واحدهای نمونهبرداری موورد اسوتفاده

بهشدت کاهش یافته و مقدار شاخص یکنوواختی بتوا افوزایش

قرار گرفت .نتای بهدستآمده حداکثر شاخص تغییورات تنووع

مییابد.
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Abstract
Salinity is one of the environmental parameters that its impact on plant species diversity requires
further studies. In this research, change of plant diversity was studied along a salinity gradient that was
resulted from proximity of water table to the land surface in Incheh Borun plain due to the altitudinal
change in northern part of Aq-Qala city. A transect with the length of 1 km was laid out along one of
the hills in the region. Sampling units (plots) with the size of 3 ×3 m were established at 100 meters
intervals along the transect. A floristic list was compiled and plants canopy cover was estimated in
each sampling unit in the direction of dominant altitudinal gradient. Shannon-Wiener and Simpson
indexes were calculated by using of PAST software. β-diversity was calculated between the sampling
units using the Whittaker index. The relationship of salinity changes between sampling units along the
altitudinal gradient and Alfa diversity, Simpson and β-diversity was studied using the linear
regression. Results showed that there are significant relationships between the altitude, soil salinity
and plant diversity indices. Soil salinity increases by decrease of altitude and the biodiversity
decreases by increasing of soil salinity. These changes occur due to increasing of salinity.

Keywords: β-diversity, Incheh Borun rangelands, salinity stress, Shannon diversity index, species
composition, topography.
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