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  چکیده
دیریت تا بتوان از نتایج این مطالعات در مباشد هاي مدیریتی توجه به وضعیت ترکیب و تنوع در مراتع مییکی از جنبه      

ي در طبقات مختلف اهدف این مطالعه مقایسه تنوع و یکنواختی گونه. این منابع یعنی دام و مرتع به نحو مطلوب استفاده کرد
 100ترانسکت  7هاي شمالی سبالن در یک پروفیل ارتفاعی براي این منظور در دامنه. ارتفاعی در شمال سبالن بوده است

هاي گیاهی متر ترانسکت یک پالت یک متر مربعی مستقر و از سطح این پالت ها نمونه 10 متري در ارتفاعات مختلف و در هر
 Ecological Methodologyدر ادامه با استفاده از نرم افزار . ثبت و سپس با استفاده از منابع معتبر شناسایی گردید

اي در معنی داري را از نظر تنوع گونهنتایج اختالف . هاي تنوع و یکنواختی براي طبقات مختلف محاسبه گردیدشاخص
  .دار نبوداما یکنواختی در طبقات تعریف شده معنی .ارتفاعات مختلف نشان داد

  
  اي، سبالنگونه و یکنواختی مراتع، تنوع: کلمات کلیدي

  
  مقدمه

ها وط به تعداد گونهاي از مفاهیم مهم در اکولوژي و مدیریت پوشش گیاهی و شامل دو مؤلفه است که اولی مربتنوع گونه    
باشد که به توزیع دومین مؤلفه تنوع، یکنواختی می. شوداي اطالق میدر یک جامعه یا در واحد سطح است و به آن غناي گونه

اي یکی از عوامل تنوع گونه). 3(هاست گر میزان تعادل در فراوانی گونهعبارت دیگر، یکنواختی بیانبهها مربوط است افراد گونه
هاي مختلف و مطالعه اثر اختالالت محیطی با شناخت وضعیت توالی و ثبات لوژیک مهم براي مقایسه دو جامعه از جنبهاکو

هم خورده و کاهش هاي متعدد بهها بر اثر دخالتدهد که نظام طبیعی اکوسیستمشواهد موجود نشان می. باشدجوامع می
بنابراین مطالعه موضوع تنوع . هاي زیست محیطی شده استه کاهش ظرفیتها منجر بتنوع زیستی در برخی از این اکوسیستم

نماید، از اهمیت قابل توجهی برخوردار ها و با توجه به نقشی که در اکوسیستم ایفا میبراي ارزیابی چگونگی کارکرد اکوسیستم
بنابراین، یکی از . هاي بومی استهاي مرتعی در گرو حفظ تنوع زیستی و گونهحفاظت همه جانبه از اکوسیستم). 8(است 

  . گیري آن استاي گیاهی و اندازههاي مرتعی، شناخت تنوع گونههاي ارزیابی و مدیریت اصولی اکوسیستممکانیزم
و  1چاوال طور مثالبه. گرددها اشاره میدر این رابطه مطالعات متعددي در دنیا و داخل کشور انجام شده که به تعدادي از آن

در غرب هیمالیا نشان دادند که مقادیر  ارتفاعی هاي چوبی در طول گرادیانگونه در بررسی تنوع زیستی) 2008(ن همکارا
، سپس روند نزولی )ارتفاعات میانی(هاي تنوع زیستی گیاهی با افزایش ارتفاع از سطح دریا ابتدا روند صعودي داشته شاخص

اي داخل پارك ملی گلستان را در سه واحد تنوع و غناي گونه) 1374(منی پژوهشی، چطی  .دهدنشان می) ارتفاعات باال(
یابد اي افزایش میمطالعه کرد و نتیجه گرفت که با افزایش ارتفاع غناي گونه) آلمه(، تپه ماهور و کوهستان )میرزابایلو(دشت 
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دارند، بین تنوع بیان می) 1384(ت و همکاران چنین نوعدوسهم. یابدولی معلوم ننمود که افزایش غنا تا چه ارتفاعی ادامه می
اي و درصد پوشش با متغیرهاي محیطی ارتفاع، شیب و جهت شیب و نیز اثر متغیرهاي شکل زمین در تغییر جوامع گونه

  .داري وجود داردگیاهی رابطه معنی
  

  مواد و روش ها
کیلومتري غرب شهر اردبیل  85تان اردبیل در فاصله سی یا شابیل در اسپروفیل ارتفاعی شیروان دره :منطقه مورد مطالعه   

. متر از سطح دریا در منطقه شابیل ادامه داشت 2700متر از الهرود شروع و تا  1400ارتفاع پروفیل مورد بررسی از . قرار دارد
مورد مطالعه  حدودهدر م. باشدگراد میدرجه سانتی 10 -4دماي منطقه میانگین متر و میلی 600-370میزان بارندگی منطقه 

  ).1جدول (طور تصادفی  سیستماتیک انتخاب شد ترانسکت، به 7
  طول، عرض و ارتفاع مرکز ترانسکت هاي انتخاب شده در محدوده مورد مطالعه -1جدول 

  شماره ترانسکت  )متر(ارتفاع   طول جغرافیایی  عرض جغرافیایی
´46°38  ´83°47  1543  1  
´40°38  ´86°47  2125  2  
´38°38  ´86°47  2188  3  
´37°38  ´85°47  2300  4  
´33°38  ´84°47  2691  5  
´34°38  ´87°47  2529  6  
´34°38  ´89°47  2701  7  

 
  

هاي میدانی و با توجه به هاي شمالی سبالن، پس از بررسیدر اواخر خرداد ماه و اوایل تیر ماه نمونه برداري در دامنه: هاروش
پالت یک متر مربعی در هر سایت انجام  10ترانسکت و با استفاده ار  7تفاعی در طول ي ارمحدوده 3هاي دسترسی در جاده

همچنین سایر مشخصات محدوده . ها ثبت شدپالتموقعیت  GPSهاي سطح پالت ها جمع آوري و با استفاده از گونه. گرفت
 با استفاده از منابعی نظیراستان اردبیل  ها در مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعینمونه. هاي نمونه برداري ثبت گردید

 و غیره) 1367- 1390اسدي، ( ایران فلور، )1965-1988، 3دیویس( فلور ترکیه، )1967-1998، 2ریشنگر(فلور ایرانیکا 
- همی ؛(Ch)ها کامفیت ؛(Ph) هاشامل فانروفیت )1934(  بندي رانکیائرشکل زیستی گونه ها بر اساس طبقه .شد شناسایی

  . تعیین شد (Th)ها و تروفیت (Ge)ها ژئوفیت؛ (He)ها توفیتکریپ
وسیله شاخص اسمیت و ویلسون براساس واینر و یکنواختی به -وسیله شاخص شاننتنوع به :هاروش تجزیه و تحلیل داده

   :هاي زیر محاسبه گردیدفرمول
 که در آن: :H´ واینر -اي شاننشاخص تنوع گونه،  :Pi سهم افراد در گونه i  ام نسبت به کل

  .هاتعداد گونه S:  ،نمونه
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Evar  که در آن:  :Evar شاخص یکنواختی اسمیت و ویلسون،  :ni 

ها در تمام تعداد گونه  S: ، (i=1,2,3,…, s)در نمونه  jتعداد افراد گونه nj: ، (i=1,2,3,…, s) در نمونه i تعداد افراد گونه
  .هانمونه

سپس . بندي گردیدمتر بود طبقه 2500>و  2000-2500، 2000<: ارتفاع از سطح دریا در سه طبقه ارتفاعی که شامل
. و از طریق روش تجزیه واریانس انجام شد SPSS16افزار هاي تنوع و یکنواختی با ارتفاع با استفاده از نرممقایسه بین شاخص

سپس براي مقایسه میانگین از آزمون . داري را نشان ندادندهاي یکنواختی سطح معنیدار و شاخصهاي تنوع معنیکه شاخص
 .درصد استفاده شد 5دانکن در سطح احتمال 

  
   نتایج و بحث

هاي اخصهاي تنوع داشته ولی بر روي شداري بر شاخصنتایج این بررسی نشان داد که عامل ارتفاع از سطح دریا اثر معنی    
نتایج حاصله از آزمون دانکن نشان داد که بیشینه و کمینه مقادیر شاخص تنوع در . داري نداشته استیکنواختی تأثیر معنی

بررسی ). 2جدول (داري بین شاخص یکنواختی با طبقات ارتفاعی مشاهده نشد بوده است اما تفاوت معنی 3و  2طبقه ارتفاعی 
دهنده این نتایج نشان. واریانس صورت گرفت تجزیهزیستی در هر یک از طبقات ارتفاعی توسط هاي تنوع اولیه مقادیر شاخص

باشد ولی این عامل بر روي یکنواختی می) Sig=007/0( واینر - داري اثر ارتفاع از سطح دریا بر روي شاخص شاننمعنی
  ).3جدول ( ( )Sig=95/0(تأثیري نداشته است 

  
  درصد 5هاي مطالعه شده با روش دانکن در سطح احتمال از نظر پارامتر طبقات ارتفاعیگین نتایج مقایسه میان -2جدول 

  شاخص یکنواختی اسمیت و ویلسون  واینر -شاخص تنوع شانن  طبقات ارتفاعی  شماره طبقه
1  
2  
3  

2000<  
2500-2000  

2500>  

98/1  
33/2  
93/1  

40/0  
40/0  
39/0  

  
  نوع و یکنواختیهاي تنتایج واریانس براي شاخص -3جدول 

  میانگین مربعات  منابع تغییر
  

  طبقات ارتفاعی 
  خطا

  درجه آزادي
2  
67  

  واینر -شاخص تنوع شانن
**30/1  

24/0  

  شاخص یکنواختی اسمیت و ویلسون
ns001/0  

024/0  
ns درصد 1داري در سطح احتمال دار و معنیبه ترتیب غیر معنی **و  

 
 گیري کلینتیجه

طبقه (متر  2000-2500هاي صورت گرفته مشاهده شد که بیشترین تنوع در طبقه ارتفاعی لیلبا توجه به تجزیه و تح    
متر با این که ارتفاع افزایش یافته اما تنوع کاهش یافته است و یکنواختی در  2500>وجود دارد و در طبقه ارتفاعی ) میانی

ثیر ارتفاع از سطح دریا بر أدهد که تقیق حاضر نشان مینتایج تح. با ارتفاع نشان ندادداري را طبقات ذکر شده سطح معنی
طور به. خوانی داردهم) 1381(و ابراهیمی کبریا ) 1380(، صابریان )1373(دار است که این نتیجه با نتایج پارسایی تنوع معنی
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ساعد بودن شرایط از نظر خاطره مبیشترین غنا و تنوع را در ارتفاعات میانی را به) 1384(مثال فالح چاي و مروي مهاجر 
کند که حداکثر تنوع در ارتفاعات نیز ذکر می) 2002(چنین وجنوویک هم. کننددرجه حرارت در این طبقه ارتفاعی ذکر می

  . داندخاطره کاهش دما میایشان کاهش تنوع با افزایش ارتفاع را به. یابدمیانی بوده و با افزایش ارتفاع، تنوع کاهش می
  

  منابع
، انتشارات 53-1شماره . فلور ایران) 1367-1390). (ویراستاران( .ساز، م؛ مظفریان، وا؛ خاتم.اسدي، م؛ معصومی، ع -1

  .ص 4010ها و مراتع، مؤسسه تحقیقات جنگل
بررسی تأثیر عوامل توپوگرافی و چرا بر تغییرات درصد پوشش گیاهی و تنوع در زیر حوزه ) 1381. (ابراهیمی کبریا، خ -2
  .ص 82نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران، نپایا. فید آب هرازس
 228انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، . گیري تنوع زیستیهاي اندازهروش) 1388. (ر.اجتهادي، ح؛ سپهري، ع؛ عکافی، ح -3

  .ص
نامه کارشناسی پایان. اغ گرگانهاي مرتعی از نظر پوشش گیاهی در منطقه چهار بمقایسه رویشگاه) 1373. (پارسایی، ل -4

  .ص 107ارشد مرتعداري، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس، 
-پایان. هاي دشت میرزابایلو و جنوب کوه آلمهاي گیاهان موجود در رویشگاهبررسی تنوع و غناي گونه) 1374. (چمنی، ع -5

  .ص 92ي و منابع طبیعی گرگان، نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم کشاورز
. بستگی پوشش گیاهی با عوامل توپوگرافی در زیر حوزه زیر سفید دشت گرمساربررسی درجه هم) 1380. (ر.صابریان، غ - 6

  .ص 113نامه کارشناسی ارشد مرتعداري، دانشگاه مازندران، پایان
هاي هاي درختی جنگلز سطح دریا در تنوع گونهنقش اکولوژیک ارتفاع ا) 1384. (فالح چاي، م و مروي مهاجر، م -7

  .100-89، ص 1، ش 58مجله منابع طبیعی ایران، ج . سیاهکل در شمال ایران
برگان و جنگل طبیعی کاري سوزنیاي و فراوانی فلور کف جنگل در مناطق جنگلمقایسه تنوع گونه) 1382. (نیا، حقلیچ -8

  .41-37، ص 58ش و سازندگی، ش مجله پژوه. پهن برگ در الجیم مازندران
اي و درصد پوشش با متغیرهاي محیطی بررسی رابطه بین تنوع گونه) 1384. (نوعدوست، ف؛ اجتهادي، ح و توکلی، ح -9
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