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  مقدمه -1-1

ولوژیکی دلیل نادیده گرفتن توان اکهاي مرتعی است که بهقسمت اعظم مساحت کشور شامل اکوسیستم

هینه که خود ببرداري در معرض تخریب قرار دارد. تنها با مدیریت سیستمی و بهرهبرداري غیرمنطقی و بهره

هاي طبیعی توان جلوي تخریب را گرفت. اکوسیستممی ،ها با یکدیگر استمستلزم شناخت اجزا و روابط آن

د که پوشش دارن باشند که بر یکدیگر تأثیر متقابلاند و شامل بسیاري از عوامل زنده و غیرزنده میپیچیده

سعتی ومراتع ). 1384هاي طبیعی از جمله مراتع است (مصداقی، ترین جزء همه اکوسیستمگیاهی، اصلی

ل دهند که گستردگی، تنوع خاك، اقلیم و پوشش گیاهی اعمادرصد کشور را تشکیل می 55در حدود 

ایی عشایري کشور قرار ینکه در این گستره ساختار تولیدي روستاکند، خصوصاً مدیریت خاصی را طلب می

خاك، آگاهی از  ریزي مدیریت منابع و جلوگیري از فرسایشدارند که براي استفاده بهینه از مراتع و برنامه

  ).1384مراتع حائز اهمیت است (مقدم،  ویژه پوشش سطحیهاي گیاهی، بهمشخصه

زیستی باالیی برخوردار بوده  که هاي فراوان و اقالیم متفاوت از تنوع دلیل پستی و بلنديکشور ایران به

مستقیم و غیرمستقیم را در مقیاس محلی و جهانی در پی دارد که متأسفانه فواید وسیعی از  این تنوع دامنه

که ترتیب استواري، دوام اکوسیستم و شده است ها اکوسیستم تخریبهاي انسان منجر به بسیاري از فعالیت

تنوع زیستی گیاهی موجود در اکوسیستم ). 1384کند (مخدوم، کاال و خدمات را تهدید می ارائه چنینهم

بر زنجیره  هاي گیاهی آن قرار دارد که عالوههاي رویشی و تنوع گونهطور مستقیم تحت تأثیر ویژگیمرتع به

 ).1384د (مصداقی، نمایعنوان سپر حفاظتی، همواره پایداري این اکوسیستم را تضمین میغذایی اصلی به

ها و محققان واسطه گرادیان ارتفاعی موضوعی است که اکولوژیستهها بپراکنش غناي گونه ،عالوه بر این

واسطه هها را بعالوه چندین مطالعه پراکنش گونههب .جغرافیاي زیستی را از یک دهه پیش درگیر کرده است

هاي بسیاري براي تشریح ستند کرده است و مکانیسمارتفاع و گرادیان طولی در تنوع رویشگاه و گونه م

؛ 2010، 2ین و گریتسوک؛ مک2003و همکاران،  1اي پیشنهاد شده است (هاوکینزمکانی براي غناي گونه

ها در طول گرادیان اگرچه فرایند اساسی پراکنش گونه. )2016، 4؛ سزوزیک و مک کوین2005، 3رابک

                                                
1-Hawkins  
2-McCain and Grytnes  
3-Rahbek  
3-Szewczyk and McCain  



  
 

عموما پذیرفته ها با افزایش ارتفاع کاهش تنوع گونهموضوع  اما شده است.ارتفاعی تاکنون بطور ضعیف درك 

  ).2010، اما این قبیل کاهش بندرت سمت و سوي مستقیم دارد (مک کین و گریتس، استشده 

هاي مرتعی، در گرو مدیریت براساس توسعه جانبه از اکوسیستمبرداري اصولی همهحفاظت و بهره 

هاي شناخت هاي بومی در این اکوسیستم است. بنابراین، یکی از راهین تعداد گونهتربیشکمی و نگهداري 

هاي ایجاد شده بر عالوه فشارهب .گیري و برآورد آن استاي و اندازهو ارزیابی مراتع، شناخت تنوع گونه

ها و از بین رفتن ذخایر ژنتیکی آن شده ریب این اکوسیستمرویه منجر به تخهاي بیوريمرتع در اثر بهره

 هاي زیستطور وسیع در مطالعات پوشش و ارزیابیتنوع گیاهی به ).1386است (اسالمی و همکاران، 

هاي مهم در تعیین نقش مدیریتی و بررسی وضعیت اکوسیستم مورد استفاده عنوان یکی از شاخصمحیطی به

هاي چرایی، تنوع گذاري، سیستمر این، اثر نقش مدیریت در چراي دام، شدت دامعالوه ب .گیردقرار می

گیاهی، فراوانی نسبی، تفاوت در اشکال رویشی و اثر آن بر پایداري جوامع مرتعی و عملکرد اکوسیستم 

  ). 2004و همکاران،  5کند (کارننمود پیدا می

  سؤاالت اصلی پژوهش -2-1

  هاي ارتفاعی مراتع هیر مؤثر است؟ در دامنه ايهساختار ترکیب و تنوع گونآیا ارتفاع از سطح دریا بر  -1

تفاعی مراتع هیر هاي اردر دامنهاي هساختار ترکیب و تنوع گونآیا تغییر در شیب و جهت سبب تغییر در  -2

  گردد؟می

هاي ارتفاعی دامنهدر اي هساختار ترکیب و تنوع گونآیا تفاوت رویشگاهی (خاکی، اقلیمی) در تغییر  -3

  است؟ مؤثرمراتع هیر 

  فرضیات پژوهش -3-1

زیر مطرح  هايهاي ارتفاعی هیر فرضیههاي مرتعی در دامنهمنظور بررسی ساختار ترکیب و تنوع گونهبه

  گردد. می

 دارداراي تأثیر معنی هاي ارتفاعی هیردر دامنهاي هارتفاع از سطح دریا بر ساختار ترکیب و تنوع گون -1

  است.

ی مراتع هیر هاي ارتفاعدر دامنهاي هساختار ترکیب و تنوع گونتغییر در شیب و جهت سبب تغییر در  -2

  گردد.می
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ي ارتفاعی مراتع هادر دامنهاي هساختار ترکیب و تنوع گوناقلیمی) در تغییر  و تفاوت رویشگاهی (خاکی -3

  است. دارداراي تأثیر معنیهیر 

   اهداف پژوهش -4-1

زیست نقش اساسی داشته و یکی از اهداف  ت محیطي در مدیریت توسعه پایدار و حفاظاگونهتنوع 

ومی در یک ناحیه است و این هدف تنها از طریق بهاي ین تعداد گونهتربیشاصلی حفاظت محیط نیز حفظ 

وع زیستی با در اختیار ). بنابراین، بررسی تن1996شود (مگوران، اي حاصل میبررسی و شناخت تنوع گونه

، به مدیریت عههاي جامها و شناخت و بررسی ویژگیقرار دادن اطالعات پایه در مورد توزیع و فراوانی گونه

از آنجا که  ).1387یفی و غفوري، کند (شرکمک میگیاهی مؤثر و استفاده پایدار و حفاظت از سطوح تنوع 

مبستگی بر عرصه پوشش گیاهی قرار دارد، هر چه تنوع در این بستر زیادتر باشد، ه قاعده هرم زندگی

در است، چرا که هر گونه مشابه حلقه زنجیري است که  تربیشها در برابر شرایط نامساعد محیطی گونه

شود که یمرات در تنوع زیستی باعث تغییچنین هم شودهمه بافت از تعادل خارج می صورت حذف آن،

). 2015، قدرت ارتجاعی محیط در برابر نوسانات و دخالت بشري به حداقل برسد (عباسی کسبی و همکاران

-عنوان یکی از شاخصمحیطی بههاي زیستطور وسیع در مطالعات پوشش گیاهی و ارزیابیتنوع گیاهی به

  گیرد. یت اکوسیستم مورد استفاده قرار میهاي مهم در تعیین نقش مدیریت و بررسی وضع

هاي مرتعی در هاي در رابطه با ترکیب، تنوع گونکه مطالعهبا توجه به مباحث مذکور و با توجه به این

ب و تنوع هیر صورت نگرفته است این تحقیق با هدف مطالعه تأثیر ارتفاع از سطح دریا بر ساختار ترکی

  گیاهی در مراتع هیر انجام شد. 

  کلیات -5-1

  مرتع -1-5-1

هاي منابع عظیمی از ذخایر ژنتیکی و تنوعی از گونه رندهیدربرگمرتع، یک اکوسیستم طبیعی است که 

گیاهی است که همواره این گوناگونی، متضمن پایداري مرتع در مقابل متغیرهاي محیطی و زیستی است 

طبیعی که داراي آب و هوا و شرایط نامناسب ، مراتع به مناطق نیمهدرگذشته). 1389پور و همکاران، (فهیمی

و همکاران،  6شد (استودارتمی گردید، گفتهبراي کشاورزي بوده و تنها براي پرورش دام از آن استفاده می
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کلیه اراضی که قسمت اعظم آن متشکل  صورتبهتوان ترین تعاریف، مرتع را می). امروزه در جدید1975

تولیدشده براي  قابل چراي دام بوده و مقدار علوفه ايبرگ و بوتهگندمیان، پهناز گیاهان گندمیان، شبه

 کلیه )، به1374( 7داراناز دیدگاه جامعه مرتع چنینهم، کرداطالق  استبرآورده کردن احتیاجات چرایی دام 

طبیعی  طوربهحیات آن  شود و تجدیدیخوراك دام از آن حاصل م کهي نحوبه اراضی داراي پوشش طبیعی

ها به نحوي آن قسمت از اراضی که براي کمک به تجدید حیات پوشش طبیعی آن چنینهمپذیرد و انجام می

مود ننماید، تعریف است و پس از این دخالت آن را همانند سایر مراتع طبیعی اداره میبشر دخالت نموده 

، کهيطوربهاند. هاي کره زمین را اشغال کردههاي مرتعی بخش وسیعی از خشکی). اکوسیستم1386(مقدم، 

ي زمین را مراتع هاي کرهدرصد خشکی 46متحد، حدود  بر اساس آمار سازمان خواربار کشاورزي ملل

  ).1381دهند (سندگل، تشکیل می

  مراتع ایران -1-5-1-1

ترین مهمک، میلیون تن علوفه خش 10 میلیون هکتار و تولید ساالنه 1/86وسعتی حدود مراتع ایران با 

برداري طور مناسب بهرهآیند. متأسفانه از این مراتع اغلب بهحساب میهاي کشور بهدام علوفه دکنندهیتولمنبع 

  یو بطورکل استهاي مرتعی، اصوًال در اثر چراي دام ). تخریب اکوسیستم1387شود (موقري، نمی

 ر در سه دههاست که مراتع کشوشود. این مهم، در حالی شرایط خاك و پوشش گیاهی ارزیابی می بر پایه 

جتماعی ایالت و عشایر ایران را تجربه کرده و تحت تنش ناشی از چراي ا-اخیر، تحوالت عمیق اقتصادي

یاري از برداري بیش از حد در بسبهره عدم رعایت تعادل دام و مرتع و). 1386مفرط هستند (مصداقی، 

د کرده ناپذیري به پوشش گیاهی و خاك وارمراتع ایران، موجب تخریب این منابع شده و صدمات جبران

   ).1386است (اکبرزاده و همکاران، 

  مراتع استان اردبیل -1-5-1-2

 17953 مساحت این استان .اردبیل در شمال غربی ایران در منطقه آذربایجان واقع شده استاستان 

درصد  60 است که از کل مساحت استان حدود) درصد از مساحت کل کشور 09/1(حدود  کیلومتر مربع

درصد از  03/1استان اردبیل حدود  يدهند که طبق آمارهاي ارائه شده براها و مراتع تشکیل میرا جنگل

ودن این مراتع منطقه مهمی از نظر دامداري و دلیل غنی بدهند و بهکل مراتع کشور را به خود اختصاص می

هاي ). سطح کاربري1388(اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري استان اردبیل،  آیندشمار میدامپروري به
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هکتار، زراعت آبی  7827هکتار، جنگل با  567583استان اردبیل در سطح کل استان شامل زراعت دیم با 

 2177هاي آبی با هکتار، پهنه 30381هکتار، مناطق مسکونی با  946687هکتار، مرتع با  202940با 

هاي این استان به زراعت دیم با ین سطح کاربري به تفکیک شهرستانتربیش چنینهمباشد و هکتار می

هکتار مربوط به شهرستان نمین، زراعت  5540شهر، جنگل با هکتار مربوط به شهرستان مشکین 110578

- هکتار مربوط به شهرستان مشکین 235682با هکتار، مرتع با  73494آباد آبی مربوط به شهرستان پارس

بوط به شهرستان هکتار مر 731هاي آبی با مربوط به شهرستان اردبیل و پهنه 8890شهر، مناطق مسکونی با 

  ).1396ممی و همکاران، اردبیل است (کاکه

  اهمیت مراتع  -1-5-1-3

بوده و نقش ارزشمندي  هاي طبیعیترین سرمایهمراتع بخشی از منابع طبیعی تجدیدشونده و از باارزش

ایدار در حفاظت خاك، تأمین علوفه، محصوالت فرعی، دارویی و صنعتی دارند و بستر حیات و توسعه پ

ها شده، با رشد جمعیت، محدودیت منابع و فشار مضاعف به این منبع سبب نابودي و انقراض گونه .است

- رصه خشکیعترین عنوان گستردهمراتع به ).1389که تنوع زیستی به خطر افتاده است (اجتهادي، نحويبه

داده است بعالوه این پهنه کشور ایران را نیز به خود اختصاص  توجهی از اراضیهاي کره زمین بخش قابل

ها داراست متأمین علوفه مورد نیاز داي در اهوسیع یکی از منابع تولیدي کشور محسوب شده و جایگاه ویژ

  ).1382(نوروزي، 

  اهمیت پوشش گیاهی -1-5-2

و غذاي موجودات جانوري  گاهترین موجودات هر زیستگاه که پناهترین و مهمعنوان باثباتگیاهان به

منزله نابودي تعداد هاي حیات دارند. انقراض هر گونه گیاهی بهکنند، نقش مهمی در چرخهرا تأمین می

خطر افتادن حیات هاي موجود بوده و باعث بهها از توانمنديهاي مختلف و ساقط شدن آنزیادي از ژن

هزار گونه از حیوانات  16د. در حال حاضر، حدود کننآن محیط زندگی می شود که درموجودات دیگري می

 2050شود که تا سال در معرض تهدید به انقراض قرار دارند و تخمین زده می جهانو گیاهان در سراسر 

هاي گیاهی جهان، منقرض شوند و اگر این روند هزار گونه گیاهی، یعنی تقریبا یک پنجم گونه 60بیش از 

هاي جهان خواهد بود که تاکنون در یک مدت کوتاه اتفاق افتاده ین میزان تلفات گونهتربیشادامه یابد، این 

  ). 1985، 8حفاظت از طبیعتبین المللی است (اتحادیه 
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محیطی حاکم بر آن عنوان برآیندي از شرایط اکولوژیک و عوامل زیستپوشش گیاهی هر رویشگاه به

رود شمار میههاي اکولوژیک و نیروي رویشی آن بتمام نماي ویژگی عنوان آینه) و به1380(مقدم، باشد می

اکوسیستم خشکی  ترین عناصر سازندهمهمعنوان یکی از ). پوشش گیاهی به1385(میرزایی و همکاران، 

. بررسی روابط شوندجوامع گیاهی در نقاط مختلف ظاهر می صورتبهتحت تأثیر عوامل متعدد محیطی 

عبارتی متغیرهاي محیطی داراي هاي خاصی برخوردار است، بهجوامع گیاهی با عوامل محیطی از پیچیدگی

-بوم رونی. ازا)1995و همکاران، 9اي دارند (جانگمنهاي پیچیدهتغییرات زیادي هستند و با گیاهان کنش

هاي اثرات عوامل طبیعی بر وفور و توزیع گونهشناسان گیاهی از دیرباز عالقه خاصی براي تحقیق بر روي 

). با توجه به نقش مهم گیاهان در 1392همکاران،  (قربانی و محیطی دارندگیاهی در برابر تغییرات زیست

- ها امري اجتنابروابط بین گیاهان و عوامل محیطی، حفظ ثبات و پایداري آن شناخت ها،تعادل اکوسیستم

مراتع، آگاهی از وضعیت و شرایط کلی  بهینه تیریمد الزمه و )1391و وهابی،  (گویلی کیالنه ناپذیر است

 . جوامع)1390نیا، حاکم بر مرتع و اتخاذ رویکردهاي مناسب براي بهبود و اصالح آن است (محتشمی

اي تحت تأثیر عوامل توپوگرافی و خاك قرار اقلیم و در مقیاس ناحیه ریتأثگیاهی در مقیاس وسیع تحت 

گیري و پراکنش ي در شکلاکنندهنییتعارتفاعی و خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاك نقش  انیگراد ارند ود

مستقیم بر گیاه  طوربههوا  عبارتی آب و). به2003همکاران،  و 10ها دارند (چوالجوامع گیاهی خرد و گونه

هوا (بارش،  کلی و مستقیم آب وهاي زیستی مؤثر است که اثرات غیرمستقیم بر خاك و فعالیت طوربهو 

تواند شود. نوسان در یکی از این عناصر میرطوبت، درجه حرارت، تابش آفتاب و باد) بر گیاهان اعمال می

 ریتأث). تغییرات پوشش گیاهی تحت 1386در مقدار تبخیر، تعرق و فتوسنتز اختالل ایجاد کند (محمدي، 

 نیتأمعوامل فیزیوگرافی و خاکی که رطوبت موجود در خاك را  روابط بین بارندگی و بافت خاك بوده و با

میزان هاي معرف بهحضور گونه چنینهم). 1973و همکاران،  11داري دارد (نويکند همبستگی معنیمی

 استرویشگاه  N،P ،K ،Ca ، (Mgی، اسیدیته، مواد آلی وابسته به خصوصیات خاکشناسی (عمق، توجهقابل

بینی شرایط هایی قابلیت پیشتوجه به این نکته ضروري است که فقط گونه ).2002، 12(زاس و الونسو

تري مخصوصاً در شرایط محیطی با مقیاس محلی شناختی محدودکه داراي دامنه بوم استرویشگاهی را دارا 

ساسیت عناصر رویشی علفی معرف ح جهت نیا ازشود و هاي معرف اطالق میگونه ها،باشند که به این گونه

عنوان یک معرف زیستی عمل وانند بهتویژه شرایط خاکی بوده و میبه تغییرات شرایط محیطی به تربیش
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هاي گیاهی براي انتخاب مطالعه روابط بین پارامترهاي اکولوژیکی و پراکنش گونه ).1998نمایند (زاهدي، 

- تواند در صرفهمراتع با شرایط اقلیمی مشابه مؤثر خواهد بود و می احیا و توسعهمنظور، هاي مستعد بهگونه

توان در میزان زیاد مؤثر باشد و میها بهوري بهینه از منابع مالی و ممانعت از دوباره کاريجویی و بهره

هاي و طوفان ي گیاهی انتخاب شده در حفاظت خاك، کاهش فرسایش بادي، آبیهااستقرار گونهبا  درازمدت

  ).1389ري برداشت (ذاکري، ؤثهاي مهاي ناشی از سیل گامکاهش خسارت چنینهمشن و 

  

  ايتراکم گونه -1-5-3

است (مقدم، هاي کّمی پوشش گیاهی آورد معیاربرداري درست از پوشش گیاهی مراتع، مستلزم بربهره

این معیارهاي کمّی، تراکم (تعداد گیاه در واحد سطح) است که جهت پایش پاسخ گیاهان  ). از جمله1386

بی مراتع براي تشریح جهت ارزیا چنینهم) و 1989، 13به تیمارهاي مختلف محیطی و مدیریتی (بونهام

العمل گیاهان به عملیات مختلف هاي مختلف، تفسیر عکسخصوصیات و تغییر جوامع گیاهی در دوره

شود (مصداقی، اي، تخمین تولید و بیوماس استفاده میگیري تاج پوشش، تعیین ترکیب گونهمدیریتی، اندازه

 چنینهمباشد و  دشواربر و کاري ). برآورد تراکم در جوامع گیاهی با پوشش متراکم ممکن است زمان1386

آورد (مولر دومبیس، وجود میدار به دار و ریزومگیري تراکم در مورد گیاهان استولونمشکالتی در اندازه

هاي طور عموم از روشاي بهاي و درختچههاي رویشی بوته). جهت برآورد تراکم فرم1974، 14النبرگ

). مشکل تعیین اندازه و 1386شود (مقدم، اي یا شمارش گیاهان در داخل سطح پالت استفاده میفاصله

ي گیري تراکم از دههاي اندازههاي فاصلهگردید تا روش شکل مناسبی از پالت جهت برآورد تراکم موجب

  ). 1989گسترش یابد (بونهام،  1950

  

   ترکیب گیاهان مرتعی -1-5-4

باشند، در طبیعت کنار هم مستقر هاي گیاهی که داراي سرشت و نیازهاي اکولوژیکی مشابه میگونه

 اگرچهآورند. یک جامعه گیاهی عبارت از گروهی از افراد گیاهی است که شده و جوامع گیاهی را پدید می

حیط را مناسب با شرایط کنند، زیرا مباشند ولی در کنار هم رشد میهاي کامًال مختلف میمتعلق به گونه

                                                
3-Bonham  

Ellenberg 1-Muller and   



  
 

هایی لذا یک جامعه گیاهی داراي ترکیب مشخص است، یعنی محتوي گونه .بینندزیستی و سرشت خود می

). هر جامعه گیاهی، بدون استثناء 1372 سازد (جوانشیر،است که وضع شرایط محیط خود را منعکس می

ها و تغییرات محیطی است که الگوي مکانی آن، ویژگی غیرزندهنتیجه و حاصل ترکیب تمام اجزاء زنده و 

سازد. شناخت جوامع گیاهی یک منطقه در شناخت اعمال اکوسیستم و تکامل یک اکوسیستم را مشخص می

ي یک یا چند وسیلههر واحد اراضی مرتعی به ).1379، 15ادواردبیولوژیکی آن منطقه نقش اساسی دارد (

هاي گیاهی غالبی هستند ها، گونه یا گونهدر تشخیص و تفکیک تیپ ؤثرمتیپ گیاهی مشخص شده و عامل 

هاي مرتعی، باید ارتباط بین منظور مدیریت اکوسیستم). به1386اند (مصداقی، فراگرفتهکه یک منطقه را 

-عوامل توپوگرافی، اقلیم، خاك، پوشش گیاهی و موجودات زنده را شناخت. یکی از اجزاي اصلی اکوسیستم

ي گیاهی تحت کنترل و تأثیر مرتعی، پوشش گیاهی و ترکیب آن است. ترکیب و ساختار هر جامعههاي 

- هاي گیاهی در زیستگاهعوامل محیطی قرار دارد. در حقیقت این عوامل موجب استقرار انواع مختلف گونه

  .)1381گردند (جعفري و همکاران، هاي متفاوت می

  

  آن اهمیت و تنوع زیستی -1-5-5

النگ  ).1988، 16(ویلسون و پیتر مطرح شد زنتوسط رو يالدیم 1985بار در سال  نیاول یستیز نوعت

به همه  یستیاظهار داشتند که تنوع ز یستیاز تنوع ز یفیدر تعر )2002( 18و هارپر) 2000( 17و همکاران

به تمام  یستیتنوع ز گریشود به عبارت دیها اطالق مسمیکروارگانیو م اهانیگ ،واناتیاشکال زنده ح

 یکیاز تنوع ژنت يبه گسترها یستیتنوع ز گرید فیاشاره دارد در تعر اآنه نیموجودات زنده و روابط متقابل ب

  ).1977، 19(دوئلی شودیم قها اطالنظامبومو تنوع  ياتنوع گونه

مصداقی، ( هاي طبیعی استمنابع طبیعی حفظ تنوع زیستی در اکوسیستم هدف اصلی از مدیریت

در  که شامل تنوع معنی وجود دگرگونی میان موجودات زنده از تمام منابع است.به ). تنوع زیستی1380

 اکوسیستم ). کاهش تنوع زیستی عملکرد1995هیوود، ( شودها میها و اکوسیستمبین گونه ها،داخل گونه

 کنددچار دگرگونی میضروري است را  هاي در معرض انقراضکه براي رفاه بشر و نیز گونه و خدماتی

). آنچه 2014، 21سازمان جهانی حفاظت از محیط زیستو  2012، 20سازمان خواربار و کشاورزي ملل متحد(

                                                
15-Edward 
16-Wilson and Peter 
17-Long 
18-Harper 
19-Duelli 
20-Food and Agriculture Organization(FAO) 
21-World Wide Fund for Nature(WWF) 



  
 

زیرا حضور  هاست؛اکوسیستم ثبات در حفظ نقش آن افزایدمی تنوع زیستی روزافزون امروزه بر اهمیت

این  و در نتیجه خواهد داد هاي طبیعیبه اکوسیستم تريپیچیده منطقه، ساختاردر یک  تربیشهاي گونه

ها اکوسیستم زیستی باالتر تر هستند و تنوعو باثبات ي داشتهتربیشدر پاسخ به تغییرات توانایی  هااکوسیستم

اي که تنوع گونه در جوامعی. )1998، 22جنکینس و پارکر( ها استآن اکوسیستم تربیشپایداري  دهندهنشان

 شده، در نتیجه ترپیچیده حیاتی هايو شبکه ترطوالنی هاي غذاییزنجیره باشد، تربیش) (گیاهی و جانوري

). تنوع گیاهی 2002و همکاران،  23ویدیکومب( برخوردار است يتربیش خودتنظیمی شرایطاز  زیستمحیط

اي، فواید آن، یکی از موضوعات مهم و اساسی در اکولوژي جوامع بوده که در رابطه با کاهش و زوال گونه

اجتهادي و همکاران، ( کندعمل می بومی و بیگانههاي تولید در اکوسیستم و حفظ علفزارهاي غنی از گونه

توان نشان داد. ). اهمیت اکولوژیکی تنوع را با تأثیر تنوع بر عملکرد، پویایی و پایداري اکوسیستم می1388

شود و احتمال این وجود دارد که که کاهش تنوع یک سیستم باعث کاهش ارتجاع پذیري آن می طوريبه

شود. بسیاري شدند، منجر به تغییرات غیر قابل تصور بالً توسط این سیستم جذب میوقایع طبیعی نادر که ق

ها بر این باورند براي ارزیابی تنوع زیستی و تعیین جهت عوامل تأثیرگذار بر آن بهتر است از اکولوژیست

متفاوتی تقسیم هاي هایی که دارند، به گروههاي موجود در یک جامعه گیاهی را براساس ویژگیکه گونه

خوبی نشان هاي موجود در یک جامعه را بهها به سطح گونه، پیچیدگیشود، چون محدود کردن ارزیابی

  ).1388هیانی، ودهد (طهماسبی کنمی

  

  سطوح تنوع زیستی -1-5-5-1

 تنوعها)، میان گونهو  یک گونههاي بین ژنوتیپ هاي ژنی وتفاوت(تنوع زیستی تنوع زیستی در سه سطح 

ها با هاي متقابل آنها و رابطههاي گونهاجتماع( و تنوع اکوسیستمیاي گستره معین) تنوع گونه( ايگونه

غنا و ترکیب موجودات را تحت پوشش  ،طورکلی تنوع زیستی تعدادهب .شودبیان می )محیط زیست فیزیکی

ارزیابی تنوع زیستی به دلیل ساختار سیستم کارکرد و سیر تحول آن حفظ و حراست ذخایر و دهد قرار می

می قرار توجه مورد زیستی تنوع حفظ براي مناسب شناسایی مناطق و محیطی تغییرات و کنترلژنی بررسی 

  شود.وهش به بررسی تنوع در سطح گونه پرداخته میژکه در این پ ).2002، 24(بارلیگیرد 

                                                
7-Jenkins and Parker 
8-Widdicombe 

24-Burly 



  
 

  ايتنوع گونه -1-5-5-2

اي به ). تنوع گونه2005شود (وان درمال، سطح میانه نظام سلسله مراتبی تنوع زیستی محسوب می 

هاي هاي میان گروهپردازد و به تفاوتها اعم از گیاهی و جانوري در نواحی خاص، میبررسی تنوع گونه

هاي یک جامعه زیستی اي، یکی از ویژگیتاکسونومیکی و در بین نواحی جغرافیایی اشاره دارد. تنوع گونه

اي است که بخش عظیمی از گونه که بیان گردید، یکی از سطوح تنوع زیستی، تنوع گونهاست و همان

اي و یکنواختی است طور کلی شامل دو جزء غناي گونهمطالعات تنوع زیستی را به خود اختصاص داده و به

  ).1999، 25(کربس

  اي گونه هاي غنايشاخص -1-5-5-3

گیري تنوع است. تخمین ترین راه اندازهترین و سادهاي یا تعداد گونه در یک جامعه، قدیمیغناي گونه

اي هاي موجود در یک ناحیه، یکی از موضوعات پایهاي یعنی گزارش تعداد واقعی گونهدرست غناي گونه

رود. ازجمله شمار میتنوع زیستی بهمطالعات میدانی اکولوژیکی جوامع بوده و از مفاهیم مهم مدیریت 

گیرد، شاخص تنوع مارگالف  (معادله اي مورد استفاده قرار میگیري غناي گونههایی که براي اندازهشاخص

  ).1998، 26یر و همکاران) است (بولینی2-1(معادله  منهینیک) و شاخص 1-1

�                                                                           1-1معادله            
���

���

�� �

  

�                                                                             2-1معادله                  
���

�

√�

 

لگاریتم طبیعی  lnN:حجم یا اندازه نمونه یا تعداد کل افراد در نمونه و  N:ها، تعداد کل گونه S: که در آن:

N  یاlog� N است.  

   شاخص یکنواختی هیل -1-5-5-4

تر دیگر جوامع یکنواخت عبارتدهد. بهیکنواختی چگونگی توزیع فراوانی افراد را در گونه نمایش می

هاي بسیاري در ارتباط ). شاخص1998، 27باالتري دارند (بارنزها)، تنوع (توزیع یکسان تعداد افراد بین گونه

هاي یکنواختی سیمپسون، کامارگو، مودیفاید، با محاسبه یکنواختی در دنیا توسعه یافته است که شامل شاخص

  ) مورد توجه و محاسبه قرار گرفته است.3-1باشد که در این مطالعه شاخص هیل (معادله پیت و هیل می

��                                                                                 3-1معادله               =
�

��

�
                                         

                                                
25-Kerbs  
26-Boulinier  
27-Barnes 



  
 

:  که در آن:  است. واینر-شانون : شاخصH شاخص سیمپسون،  : � شاخص هیل، ��

  واینر-شاخص تنوع شانون -1-5-5-5

دهنده تخمینی ) بر پایه نظریه عدم اطمینان بنا شده است و نشان6-1(معادله  واینر-شانون تنوعشاخص  

  ).  1974، 28گویی تعلق یک فرد است (پیتاز میانگین درجه عدم اطمینان، در پیش

��        6-1معادله    = ∑ (��) ��� ��
�
���  

ها تعداد گونه : Sام به کل نمونه و  i: نسبت افراد گونه  iPواینر، -نواي شانشاخص تنوع گونه :H′ که در آن:

  است.

  شاخص تنوع سیمپسون  -1-5-5-6

گیري غناي جاي اندازهاولین شاخص ناپارامتریک تنوع، شاخص سیمپسون است. در این شاخص به

شود محاسبه میزیر  معادلهگیرد و از طریق ها مورد محاسبه قرار میترین گونهاي، فراوانی غالبگونه

  .)1973، 29) (هیل7-1(معادله

1 7-1معادله  − D = 1 − ∑ (��)^2�
��� 

  .است ام در جامعه iنسبت افراد گونه  : iPشاخص تنوع سیمسون، :D-1 که در آن:

 

  اي:شاخص غالبیت گونه -1-5-5-7

اي سیمپسون مقدار عدد حاصل از شاخص عددي بین صفر تا یک است هر در شاخص غالبیت گونه

اي کمتر و هر چه شاخص عددي به غالبیت گونه ،تر باشددست آمده به صفر نزدیکشاخص عددي بهچه 

  ).2001، 30کربس( )8-1(معادلهاست  تربیشاي یک نزدیک باشد غالبیت گونه

D                                                              8-1معادله             = ∑ ��(�� − 1)/�(� − 1)  

  ست.: تعداد افراد در هر گونه اinها و : تعداد کل نمونهN، شاخص سیمپسون :D که در آن:

                                                
28-Peet  
29-Hill  
30-Kerebs  



  
 

  پیشینه پژوهش - 6-1

هاي مرتعی، تصادفی نیست، بلکه عوامل اقلیمی، خاکی، حضور و پراکنش جوامع گیاهی در اکوسیستم

نقش اساسی دارند. خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك در رابطه ها پستی و بلندي و انسانی در گسترش آن

هاي پستی و بلندي همچون شوند. ویژگیبا پوشش گیاهی باعث تنوع و پراکنش جغرافیایی وسیع گیاهان می

دهند (وتاس تحت تأثیر قرار می ارتفاع از سطح دریا، شیب و جهت از عواملی هستند که آب قابل دسترس را

با مطالعه پوشش گیاهی و عوامل مختلف محیطی همچون پستی و بلندي، خاك و ). 0220، 31و گریتنس

؛ 1374برد (حسینی،  توان به پایداري جوامع گیاهی و همبستگی این عوامل با پوشش گیاهی پیاقلیم می

ز منظور محققین مختلف تنوع زیستی را با در نظر گرفتن پستی و بلندي یا هر یک ا). بدین1382بصیري، 

صورت مجزا، مانند ارتفاع از سطح دریا، شیب و جهت مورد بررسی قرار عوامل مختلف پستی و بلندي، به

دلیل تأثیر در اقلیم منطقه ). از بین عوامل پستی و بلندي عامل ارتفاع از سطح دریا به1380اند (مصداقی، داده

، متوسط دماي هوا کاهش یافته از سطح دریاهاي گیاهی نقش مؤثري دارد. با افزایش ارتفاع بر پراکنش گونه

است، در نتیجه نواحی گیاهی با تنوع  شدهو با توجه به سایر عوامل اقلیمی منجر به تشکیل نواحی اقلیمی 

اي که ). خصوصیات پستی و بلندي رویشگاه با تأثیر عمده2004، 32شود (ماگوراناي خاصی ایجاد میگونه

اي بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك دارند همواره نقش اساسی و تعیین کنندهبر میزان بارش، دما و 

عنوان شاخصی از توان بهکنند. تنوع زیستی هر اکوسیستم را میالگوي تغییرات تنوع زیستی گیاهی ایفا می

هاي هدرجه پایداري و سالمت آن معرفی کرد. تنوع باال نشانگر  شرایط محیطی مساعد براي استقرار گون

هاي مختلف از نظر ). تغییر ارتفاع  با تنوع رویش گیاهی در شیب1388متعدد است (اجتهادي و همکاران، 

؛ بیرنگ و 1360کنند (مبین، زاویه و جهت عواملی هستند که موزاییک جوامع را در اکوسیستم ایجاد می

که به  گرفتهانجام دنیا متعددي در هاي بنابراین، در این زمینه پژوهش ).1380؛ اردکانی، 1368همکاران، 

 منظور ارتباط عوامل محیطی با) به1996طور مثال، عبدالرئوف و همکاران (شود. بهاشاره می هاآنبرخی از 

بندي پوشش گیاهی منطقه کوهستانی سنت کاترین واقع در بخش جنوبی صحراي سیناي مصر از فنون رسته

CCA33  وDCA34 نشان داد که الگوي توزیع گیاهان تا حد زیادي تحت تأثیر  هانتایج آن .انداستفاده کرده

عوامل ارتفاع از سطح دریا، درجه شیب، بافت خاك، سرعت بادهاي  لهیوسبهشیب تغییرات رطوبت است که 

                                                
3-Vetaas and Gerytnes  
32-Magurran 
2-Canoical Correspodence Analysis 
3-Detrended Correspondence Analysis 



  
 

) 2002( 35تون -شود. در تحقیقی دیگر، جینشرایط خاك سطحی کنترل می چنینهمزمستانه و تابستانه و 

ی روابط پوشش گیاهی با عوامل محیطی، دریافت که پراکنش پوشش گیاهی تابعی از اقلیم و خاك در بررس

) با مطالعه در طول یک گرادیان ارتفاعی آریزونا به این نتیجه رسیدند که 2004( 36فیشر و فوئلاست. 

) در مطالعه 2005( 37باروچ ر باال بودن دما هستند.ي بخاطتربیشاي ارتفاعات پایین داراي غناي گونه

نشان داد که  CCAو  TWINSPAN(38تجزیه و تحلیل دوطرفه (ي هااز روشساواناهاي ونزوئال با استفاده 

عواملی مثل حاصلخیزي خاك، ظرفیت تبادل کاتیونی، آب در دسترس، طول دوره خشکی، بارندگی زیاد، 

) 2005( 39کومین مقدار باالي شن خاك و ارتفاع از سطح دریا از عوامل مؤثر در تفکیک ساواناها هستند.

خاك، بارندگی و شوري نقش  در ارزیابی رابطه انواع پوشش گیاهی و عوامل محیطی دریافت که بافت

 چنینهمداري دارند. داشته و با عوامل پستی و بلندي همبستگی معنی هاي گیاهیاي در پراکنش گونهعمده

را در  Aphandra nataliaهاي محیطی مورد نیاز گونه ) پراکنش مکانی و فاکتور2005( و همکاران 40بول

در پرو بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که رطوبت خاك، میزان  42یوریتویاکو و 41پاستازاطول رودخانه 

) در بررسی 2007و همکاران ( 43جیانگ شیب و وضعیت پستی و بلندي در پراکنش این گونه مؤثر است.

عوامل پستی و بلندي (ارتفاع از سطح دریا، مکان، شیب و جهت جغرافیایی) بر تنوع زیستی گیاهی در شرق 

و  45چوال .یابداي افزایش میچین نشان دادند که با افزایش ارتفاع از سطح دریا، غناي گونهدر  44کوه هالن

هاي چوبی در طول گرادیان ارتفاعی در غرب هیمالیا نشان ) در بررسی تنوع زیستی گونه2008همکاران (

روند صعودي داشته هاي تنوع زیستی گیاهی با افزایش ارتفاع از سطح دریا ابتدا دادند که مقادیر شاخص

) در 2009و همکاران ( 46کروز-دهد. گاالردو(ارتفاعات میانی)، سپس روند نزولی (ارتفاعات باال) نشان می

تحقیق خود در خصوص بررسی اثرات ارتفاع از سطح دریا و جهت دامنه بر تنوع و ساختار پوشش گیاهی 

 .ها اثرگذار استاي رستنیعامل بر تنوع گونهاي به این نتیجه رسید که این دو مناطق خشک و موسمی حاره

) در بررسی رابطه عوامل محیطی با تنوع پوشش گیاهی در فالت لسی چین جوامع گیاهی 2010( 47زانگ

                                                
4-Jin-Tun  
5-Fisher and Fuel 
6-Baruch 
38-TWINSPAN (Two Way Indicator Species ANalysis) 
2-Comin 
40-Boll 
41-Pastaza  
42-urituyacu  
6-Jiang 
44-Helan  
8-Chawla 
9-Gallardo-Cruz 
47-Zhang 



  
 

ها نشان داد که ارتفاع، اي تعیین کردند. نتایج آنرا با ترکیب، ساختار و محیط متفاوت توسط تجزیه خوشه

اي در پراکنش پوشش کنندهمل مهم در احیا مناطق لسی بوده و نقش تعییننوع خاك، شیب و جهت آن از عوا

هاي ) تأثیر عوامل محیطی بر ترکیب پوشش گیاهی علف2009( 48کیمالوا و لوسوسووا گیاهی داشته است.

هرز اراضی زراعی در بخش شمال شرقی جمهوري چک را بررسی نمودند. نتایج آنان نشان داد که تمامی 

 حیطی شامل ارتفاع از سطح دریا، بارندگی سالیانه، متوسط درجه حرارت سالیانه، نوع خاك، هاي ممتغیر

pHدر بررسی اثر 2011و همکاران ( 49. بارالیاي داردداري بر ترکیب گونهخاك و نوع محصول اثر معنی (

هاي رسیدند که تنوع گونهاي در منطقه آروناچال پرادش هندوستان به این نتیجه گرادیان ارتفاعی بر تنوع گونه

هاي علفی با افزایش ارتفاع رابطه منفی اي با افزایش ارتفاع یک رابطه مثبت و تنوع گونهدرختی و درختچه

 در محیطی متغیرهاي با گیاهی ترکیب و تنوع ارتباط بین بررسی در )2012(و همکاران  50الموتایري دارد.

 متغیرهاي بنديرسته ،RDA(51( گرادیان مستقیمآنالیز  از استفاده با سیاه دریاي در مرجانی چندین جزیره

نانز  .کردند معرفی این جزایر گیاهی پوشش تنوع و ترکیب بر مؤثر هايترین گرادیانمهم را ارتفاع و شوري

خود نشان دادند که رطوبت نسبی هوا،  ) نیز با استفاده از روش آنالیز تشخیص در مطالعه2012( 52و سانتوز

هاي گیري گروهعمق الشبرگ، دماي هوا، دماي آب و بافت خاك مؤثرترین عوامل محیطی در شکل

 باهاي محیطی مرتبط ورتبررسی فاک ) در2013و همکاران ( 53زو .اندبودههاي ساحلی بیولوژیکی در تپه

عوامل ارتفاع، میزان کلسیم، و  54در جیانگ فنگ لینگهاي گرمسیري بارانی مختلف تنوع زیستی در جنگل 

زانگ و همکاران  .اي عنوان کردندمنیزیم قابل دسترس درختان را به عنوان مؤثرترین عوامل بر غناي گونه

داخل حوزه  55ان گبیابدر بی محیطی عوامل) در بررسی الگوي مکانی تنوع زیستی گیاهی و تأثیر 2017(

شرقی چین، نتیجه گرفتند که شاخص تنوع سیمپسون و غنا ارتباط مثبت و در شمال 56رودخانه هیهه

  .استها در ارتفاعات باالتر ترکیب گونه تغییرکننده داري با ارتفاع دارد که بیانمعنی

اً اي تحت تأثیر عوامل اکولوژیکی در ایران نیز تحقیقات نسبتدر رابطه با ساختار ترکیب و تنوع گونه

) در 1381طور مثال، ابراهیمی کبریا (گردد. بهها اشاره میم شده است که به تعدادي از آنانجای توجهقابل

بررسی تأثیر عوامل پستی و بلندي بر تغییرات درصد پوشش گیاهی و تنوع گیاهی به این نتیجه رسید که 

                                                
11-Cimalova and Lososova  
49-Bharali 
50-Al Mutairi  
3-Representational Difference Analysis 
4-Nunes and Santos 
5-Xu  
54-Jianfengling  
55-Gobi  
56-Heihe  



  
 

که افزایش ارتفاع و طوريین همبستگی وجود دارد، بهرتبیشبین تاج پوشش کل با تغییرات ارتفاع و شیب 

شود و با کاهش ارتفاع و افزایش درصد شیب، تنوع کاهش درصد شیب باعث افزایش پوشش تاجی کل می

) به بررسی عوامل مؤثر در 1381در تحقیقی دیگر، میرمحمدي و همکاران ( کند.اي افزایش پیدا میگونه

هاي داده هابندي پرداختند. آنپسند در شمال باتالق گاوخونی با استفاده از رستهاستقرار چهار گونه گیاه شور

کردند تا ارتباط حلیل ت CCAو  PCA هايروش باآوري شده را پوشش گیاهی و فاکتورهاي خاك جمع

رویشگاه ی ویژگی کلی خوببهبندي ها مشخص گردد. نتایج آنالیز رستهها و گونههاي خاك و رویشگاهویژگی

دهنده وجود همبستگی ها را مشخص نمود. نتایج نشانهر گونه را از لحاظ عوامل خاکی، تفکیک و ارتباط آن

ها با شیب و تغییرات عوامل خاك است. در مثال دیگر، حشمتی دار بین تغییر نوع و درصد گونهمعنی

شش گیاهان مرتعی در شمال هاي پو) به بررسی روابط عوامل محیطی و استقرار و گسترش تیپ1382(

 PCAبندي هاي گیاهی، از رجشرقی استان گلستان پرداخت و براي تعیین همبستگی عوامل محیطی با تیپ

استفاده نمود و به این نتیجه رسید که عوامل محیطی بر استقرار و پراکنش موزاییکی جوامع گیاهی مؤثرند و 

ق آب زیرزمینی، جهت شیب و شوري خاك هستند. ترین عوامل مؤثر بر تفکیک جوامع گیاهی عممهم

عوامل پستی و بلندي (ارتفاع از  اي گیاهان علفی در رابطه با) با مطالعه تنوع گونه1386میرزایی ( چنینهم

شیب دامنه) در اکوسیستم جنگلی زاگرس میانی نتیجه گرفت که جهت دامنه بر تنوع و  سطح دریا، جهت و

و اقلیم  پستی و بلندي) در بررسی نقش عوامل 2007الحسینی (خادم داري دارد.غناي پوشش علفی اثر معنی

بندي گیاهی را انجام داد و و رستهCCA  هايدر پراکنش پوشش مراتع مشجر ارسنجان با استفاده از روش

، Ferula ovina ،prangus ferulaceaceهاي مرتعی چون نشان داد که انتشار گونه CCAنتایج حاصل از 

Bromus tomentellus  نتایج تحقیق نادري و . استدر مراتع کوهستانی متأثر از عامل ارتفاع از سطح دریا

جوادي و همکاران یابد. ) نشان داد که با افزایش ارتفاع از سطح دریا تنوع افزایش می1386همکاران (

یاهی در دامنه شمالی ) در بررسی تأثیر عوامل پستی و بلندي  و خاك مؤثر بر ساختار پوشش گ1390(

ین تأثیر را در تربیشبه این نتیجه رسیدند که عوامل خاکی  DCAو  CCAهاي اشترانکوه با استفاده از روش

هاي گیاهی در منطقه مورد مطالعه دارند و عامل ارتفاع، شیب و شدت چرا به ترتیب پراکنش و استقرار گونه

ترین عوامل محیطی تأثیرگذار در مهمدر بررسی تأثیر  )1390نیا (. محتشماهمیت بعدي قرار دارنددر درجه 

بندي، به این نتیجه رسید که در مراتع استپی استان فارس با استفاده از روش رسته Artemisiaاستقرار جنس 

در گرادیان ارتفاعی  Artemisia sieberiطی در پراکنش گونه ین درصد احتمال وقوع عوامل محیتربیش

عوامل اولیه و درصد آهک  عنوانبهمتري فسفر، اسیدیته، حضور شن، ارتفاع از سطح دریا،  1900-2200

-2200در گرادیان ارتفاعی  aucheri Artemisiaiعوامل ثانویه در پراکنش گونه  عنوانبهو گچ و پتاسیم 



  
 

ترین عوامل مهمعوامل اولیه و پتاسیم و درصد رس و شیب  عنوانبهتفاع از سطح دریا، متري شن، ار 2400

) اثر برخی از خصوصیات 1390در پژوهشی دیگر، فخیمی ابرقویی و همکاران ( روند.ثانویه به شمار می

ارتفاع از سطح ها اظهار داشتند که پستی و بلندي بر تنوع گیاهی ندوشن یزد مورد را بررسی قرار دادند. آن

اي را تحت تأثیر داري داشته و شیب دامنه نیز تنوع و غناي گونهدریا بر تنوع، غنا و یکنواختی تأثیر معنی

) نیز نشان داد که با افزایش ارتفاع از سطح دریا و درصد 1390خود قرار داده بود. تحقیق طالشی و اکبرنیا (

) در بررسی عوامل محیطی مؤثر بر 1391اللهی و همکاران (جیابد. فراي افزایش میشیب، غنا و تنوع گونه

هاي محیطی در ین تأثیر فاکتورتربیشهاي گیاهی منطقه بیجار در غرب ایران بیان کرد که پراکنش گونه

)، درصد سنگریزه، تغییرات تنوع زیستی در منطقه مورد مطالعه فاکتورهاي خاکی (درصد رس، سیلت و شن

هاي ) در بررسی اثر ویژگی1391سنگ آهک، ارتفاع از سطح دریا و درصد شیب است. عبدالهی و همکاران (

پستی و بلندي بر تنوع گیاهی در منطقه پشتکوه یزد نشان دادند که ارتفاع از سطح دریا و شیب دامنه بر 

زاده و همکاران اي کریمداري دارد. طی مطالعهمعنیهاي گیاهی منطقه تأثیر تنوع، فراوانی و یکنواختی گونه

هاي تنوع و عوامل محیطی با استفاده از آمار چند متغیره در مراتع ) در تحلیل ارتباط بین شاخص1391(

، پستی و اي توسط عوامل اقلیمیدرصد از تغییرات تنوع گونه 6/25ده سمنان به این نتیجه رسیدند که سرخ

) در بررسی 1392در پژوهشی انجام و همکاران ( عوامل ثابت و متغیر) قابل تفسیر است.بلندي و ادافیک (

البرز، با  کوهرشتهبرخی عوامل محیطی ناشی از تغییرات ارتفاعی بر استقرار پوشش گیاهی در مراتع ییالقی 

ن عامل تأثیرگذار تریمهمارتفاع از سطح دریا را  DCAو  CCAهاي تجزیه چند متغیره نظیر استفاده از روش

هاي ) در بررسی تنوع و غناي گونه1394کسبی و همکاران ( عباسی .بر استقرار پوشش گیاهی اعالم کردند

دار بین عوامل پستی و بلندي و تنوع اي معنیمرتعی منطقه حفاظت شده الشگردار مالیر بیان کردند که رابطه

در مطالعه دیگري  عوامل پستی و بلندي گزارش نشده است.اي وجود دارد، اما ارتباطی بین یکنواختی و گونه

بر تغییرات تنوع    )LFA1(هاي در بررسی اثر عوامل پستی و بلندي و شاخص )1394احسانی و همکاران (

ترین عامل تأثیرگذار بر تنوع گیاهی منطقه مورد گیاهی در مراتع ییالقی ولویه کیاسر عوامل توپوگرافی را مهم

اي در گرادیان ارتفاعی شمال ) در بررسی تنوع گونه1394همکاران (و  ري عنبراننظ ی کردند.مطالعه معرف

و  نقی زادهدر پژوهشی دیگر  کردند. گزارشهاي تنوع را در ارتفاعات میانی ترین شاخصسبالن بیش

هاي که فاکتور ندبیان کرد مراتع اشتهارداي گونه تنوع عوامل محیطی برتأثیر ) در بررسی 1396همکاران (

  اي منطقه دارند.گونهرا بر تنوع  ین تأثیرترشیب، ارتفاع، عمق و مقدار آهک بیشمحیطی 

                                                
1-Landscape Function Analysis 



  
 

شود که عمده مطالعات در این زمینه بویژه با نگاهی به مطالعات فوق و سایر مطالعات انجام شده، روشن می

مطالعات انجام شده که در حالی .در مورد عوامل پستی و بلندي انجام شده است تربیشدر کشورهاي دیگر 

 است.عالوه بر بررسی عوامل پستی و بلندي، عوامل اقلیمی و خاکی را نیز مد نظر قرار داده ، در ایران

 هابر مراتع و الگوي تغییرات پوشش گیاهی متأثر از آن این عواملبنابراین، مطالعه چگونگی و میزان تأثیر 

  ضروري است.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 

  فصل دوم:

  هامواد و روش
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  خصوصیات منطقه مورد مطالعه -2-1

  محدوده ارتفاعی منطقه موقعیت جغرافیایی و -2-1-1

دریاچه نئور واقع در شهرستان اردبیل، استان اردبیل در موقعیت  -در این مطالعه مراتع ارتفاعات هیر 

 موردهاي دسترسی، شرقی با توجه به جاده 48°35´تا  48°26´شمالی و 38°5´تا  37°59´جغرافیایی 



  
 

ارتفاع، حداقل ارتفاع منطقه از سطح دریا  ). با توجه به نقشه مدل رقومی1-2شکل ی قرار گرفت (بررس

  متر از سطح دریا است. 2750متر و حداکثر ارتفاع آن  1446

  

  

هاي اردبیل و شهرستان اردبیل و توزیع رویشگاه استان کشور، سطح در مورد مطالعه منطقه موقعیت -1-2 شکل

  برداريبرداري در هر مکان نمونهنمونههاي شده با توجه به تغییرات ارتفاعی و موقعیت پالتانتخاب

  

  ساختی منطقهتحول زمین -2-1-2

) 1367زاده، دار است (باباخانی و رحیممتشکل از یک تاقدیس چین اساساً کمانی شکل باغرو  کوهرشته

 ي البرز که درهاکوهرشتهخاوري و برخورد آن با  شمالکراتون آذربایجان در جهت که در اثر جابجایی مینی

گیري شکل عامل ) که این برخورد1372خوردن بوده شکل گرفته است (خیام، پایان اولیگوسن در حال چین

هاي تالش با ي تالش به حالت کمانی شکل است. محل خمیدگی این کمان جایی است که کوههاکوهرشته

-یارلواهللا خوردهنیچر پیوندد و از طریق این ارتفاعات به نواهاي عنبران میاي به کوهدرجه 45چرخش 

شدگی گردد. پیامد این برخورد، جمعقفقاز کوچک وصل می خوردهنیچداغ و سرانجام به کمربند کلیبر قره

هاي کششی و آزاد شدن انرژي درونی در سطح بوده و آثار آن در قالب و ذخیره انرژي درونی، پیدایش فاز

شرقی  جنوب -غربیهاي تالش با امتداد کلی شمال واريناهم موازاتبههاي متعددي ظاهر گردیده که گسل

  اند.  شکل گرفتهغربی جنوب  -شرقیو شمال 

  



  
 

  اقلیم و خاك منطقه -2-1-3

هاي هواشناسی اطراف منطقه ساله ایستگاه 25هاي از داده شده استخراجبراساس گرادیان بارندگی 

 چنینهمگراد است. درجه سانتی 10تا  6متر و دماي متوسط میلی 390تا  338بارندگی سالیانه  مطالعه مورد

، حداکثر و حداقل دما و بارندگی فصلی منطقه مورد مطالعه نشان داده شده است. 1-2با توجه به جدول 

نطقه عمدتاً متشکل دهد. بافت خاك لومی رسی بوده و منیز منحنی آمبروترمیک منطقه را نشان می 2-2شکل 

مشاهده  عمدتاً نیز  عمقکمزدگی سنگی و خاك برداري بیروندر محدوده نمونه حاصلخیز است. از خاك

  گردید.

  متر از سطح دریا 2200نئور تا ارتفاع -هیرحداکثر و حداقل دما و بارندگی ماهیانه و فصلی منطقه  -1-2جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

  زمستان  پاییز  تابستان  بهار    

  دما

 )ºC(  

  -36/0  76/11  03/20  43/8  حداکثر

  -30/5  10/7  90/14  46/3  حداقل

  بارندگی

)mm(  

  28  30  17  52  حداکثر

  24  21  13  43  حداقل
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Abstract: 

The aim of this study was to investigate the composition and diversity structure of 
rangeland species influenced by environmental factors in Hir-Neor rangelands. Sampling 
was conducted in June 2016 in a randomized-systematic way on 11 sites and in three 
altitudinal profiles and at 330 plots. The poistion of each plot was recorded and in each plot, 
vegetation canopy cover and density, litter, bare soil were determined. Plant speciesmens 
were collected surface of plots and transmitted to Herbarium for identification. In each 
transect, soil samples were taken from depths of 0-30 cm of the soil surface. Biodiversity 
indices were calculated using PAST.5 software. SPSS.16 was used to investigate the 
significance and correlation of the analysis of variance by comparing the means and 
multiple regression. Minitab17 and CANOCO4 were used to determine the most important 
effective factors on species distribution.  Location of the area, slope, aspect and elevation 
Maps were provided in GIS environment. Results showed that there is a significant 
relationship between the topgraphic factors and species diversity (p<0.01). The highest 
amount of diversity and richness species were calculated for altitude 1600 to 1850 m a.s.l. 
and the highest amount of diversity and richness for shrubs were calculated at 2100 to 2600 
m. The highest species diversity was recorded at the slope ranges of 0 to 15%. The highest 
diversity and richness were observed in the southern and western aspects. The results of 
regression equations showed that the plant species density parameter is more affected by 
environmental factors than other parameters. The results of principal component analysis 
indicated that the first component has the highest correlation with the silt, organic carbon 
particle, particlate organic matter, organic matter, organic carbon variables, as well as the 
second component has the corrlation with altitude, annual temperature, annual 
precipitation, potassium and volumetric moisture variables. Detrended Correspondence 
Analysis analysis results showed that altitude, temperature, volumetric moisture, organic 
matter, organic carbon, silt, and potassium have the greatest effect on the composition and 
diversity of the study area. In general, it can be concluded that vegetation in the study area 
is influenced by a set of environmental factors that, by considering these variables and thier 
positive and negative effects, can apply better and proper management in order to conserve 
and maintain the biodiversity and vegetation. 
Keywords: Composition, biodiversity, density, altitude, Hir-Neor 
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