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  چکیده 

 منابع مدیریتی و بیولوژیکی حفاظــت هماننــد شناسی بوم مســائل درحــل گیـاهی تنوع پوشـش از حاصل اطالعات

 را تغییـرات آینـده اکوسیستم روند توان یم حاصل از تنوع زیستی اطالعات ارزیابی با و باشـد می مفیـد طبیعی

 و ساختار نماید را تا حد زیادي توصیف جامعه یک خصوصیات تواند ها می الگوي توزیع فراوانی گونهکــرد.  بینـی پــیش

 البرزاستان کردان در  نماید. در این تحقیق به منظور بررسی وضعیت تنوع زیستی مراتعاکوسیستم را تشریح  یک پیچیده

نتایج نشان داد که در  .ندهاي توزیع فراوانی) بررسی شد وفور و مدل- زیستی (منحنی رتبه تنوع  هاي ترسیمی  شاخص

توزیع سري با  گونه ها فراوانیین الگوي همچن. اند شدهتوزیع  نامنظمبه طور و  ها با فراوانی متفاوت کردان گونه  سایت

و سابقه آتش سوزي،  ي دامهاي رخ داده در منطقه نظیر چرا که با توجه به آشفتگیترین تطابق را دارد  هندسی بیش

گیران  ، تصمیممنطقه مورد مطالعه زیستی بنابراین براي حفاظت از تنوع باشد.  نشان دهنده وضعیت بحرانی منطقه می

جهت رفع آشفتگی تدوین نمایند تا بخش بزرگی از گیاهان حفظ شده و  نظیر قرق سایت، حفاظتی يها استراتژيبایستی 

 اي منطقه افزایش یابد.  غناي گونه

  

  ، توزیع هندسی.گونه-وفورمدل  تنوع،- غالبیت ،فراوانی - هاي رتبه ، منحنیتنوع زیستیکلیدي:  گانواژ

  

  مقدمه  - 1

 و حفاظت عملیاتی برنامه باید میزیستی  تنوع  و طبیعی منابع از پایدار بهره برداري و احیاء حفاظت، منظور  به

ها  زیستی اکوسیستم ها تدوین گردد. براي نیل به این اهداف بررسی و ارزیابی تنوع  بوم زیست زیستی تنوع  از پایدار برداري بهره

 وضعیت بررسیو  ارزیابی به توان می ها آن کمک به که هستند ابزاري زیستی تنوع  هاي امري ضروري است. چرا که شاخص

 اي)، تشریح تنوع گونه و غنا زیستی (یکنواختی، عددي تنوع  هاي شاخص وارد به ایرادات تأیید در .ها پرداخت اکوسیستم
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 بیان را ها گونه پراکنشو  جامعه ساختار چگونگی که آن دلیل  به انفرادي هاي با این شاخص اکوسیستم یک پیچیده ساختار

یا  1وفور گونه-نمودارهاي رتبهفراوانی ( این در حالی است که الگوي ).Maguran ،1988( نیست پذیر امکان کنند، نمی

 یک مختلف يها قسمت ).Bell ،2000( نماید را توصیف جامعه یک ترکیب یا خصوصیات تواند ) می2گونه- وفورهاي  مدل

 یا حتی جامعه ناهمگنی یا همگنی نادر، و غالب هاي فراوانی گونه توزیع نحوه با رابطه در اي یژهو مفاهیمفراوانی -رتبه نمودار

این  است و جامعه خاصی از ویژگی کننده منعکس این نمودار شکل ها دارد. فراوانی گونه با رابطه در اکوسیستم تخریب میزان

 را اطالعات و دهد می نمایش منحنی و یکنواختی شیب تغییر به توجه با را ها گونه فراوانی چگونگی توزیع مذکور نمودار که 

  به فراوانی -رتبه بررسی نمودارهاي و مطالعه بنابراین در این پژوهش ).1391سازد (اجتهادي و همکاران،  می قابل تفسیر

و  McGillاوانی توسط مدل توزیع فر 27صورت گرفت. حدود  بررسی مورد منطقه تنوع بهتر و بررسی شناخت منظور

،  3سري هندسی مدل توان به ها می ترین این مدل از مهمبندي شده است.  ) مرور شده و در چند دسته تقسیم2007همکاران (

اي  هندسی (جوامع نابالغ با تنوع گونه مدل سري .اشاره کرد 7و مدل پارتو 6عصاي شکسته،  5لوگ نرمال، 4مدل سري لوگ

با  متناسب رابطه این بزرگی و برابر هستند ها داراي انرژي گونه همه آن در که وضعیتی است دهنده نشانثبات)،  پایین و بی

جوامع منطبق بر این مدل نابالغ،  .دارند سیستم از تري بیش انرژي به نیاز تر فراوان هاي طوري که گونه به هاست، گونه فراوانی

 بسیار آن در کم فراوانی با هاي . تعداد گونهاند شدههاي محیطی دچار تخریب  یر آشفتگیتأثثبات هستند که تحت  شکننده و بی

هاي پایین با  این مدل در جوامعی با تنوع گونه ).Tokeshi ،1993( است کم بسیار باال فراوانی با هاي گونه تعداد و زیاد است

هاي تحت تنش و  ایزوله شده و یا محیط يها جوامع، محیط در مراحل اولیه توالیاین مدل  .شود غیر یکنواختی باال دیده می

شناسی  ند و قسمت بزرگی از آشیان بومهست غالب ها هاي شدید طبیعی و انسانی که تعداد اندکی از گونه فشار ناشی از آشفتگی

مدل سري لوگ (جوامع نابالغ با تنوع  ).Wittaker ،1960( دشو دیده می ،دارند  فراوانی کمیها  گونهاند و بقیه  را اشغال کرده

شود. در این جوامع  ها قرار داشته است، دیده می یر آشفتگیتأثاي پایین) در جوامعی که در مراحل اولیه توالی و تحت  گونه

ها در یک  هاي پایین هستند. حضور گون ثبات با تنوع گونه هاي نادر زیاد است. جوامع منطبق بر این مدل نابالغ، شکننده، بی گونه

 ).1391به صورت تصادفی است (اجتهادي و همکاران،   منظور اشغال فضاي آشیان اکولوژیکی در مدل لگاریتمی  رویشگاه به

هاي بسیار نادر  شود. در این مدل گونه اي باال و با ثبات)، در جوامع بزرگ دیده می مدل لوگ نرمال (جوامع با تنوع و غناي گونه

ها توسط  شود که ممکن است در اثر ورود آشفتگی آشفته متعادل دیده می ت. این مدل در جوامع غیرو بسیار غالب کم اس

یکنواختی  جوامع منطبق بر این مدل داراي ثبات و ).Tokeshi ،1993(الگوهاي لوگ سري یا سري هندسی جایگزین شوند 

هایی با فراوانی متوسط زیاد است  وامع گونهاي در این جوامع زیاد است. در این ج متوسط هستند. تنوع و غناي گونه

)Maguran ،2004.( گونه در مدل عصاي شکسته) پوشانی  ها بدون هم اي) گونه هاي با فراوانی برابر با حداکثر جوامع گونه

این  شود. در کوچک دیده می نسبتاًاین مدل در جوامع  ).Maguran ،2004(دیگر در جامعه حضور دارند  شناسی هم آشیان بوم

دیگر بوده، به وضعیت متعادل رسیده و داراي فراوانی نسبی نزدیک به هم هستند  هایی که در ارتباط با هم جوامع گونه

)Tokeshi ،1993 .(کنند که  یکسانی از منابع زیستی را استفاده می نسبتاًهاي یک جامعه سهم  طبق مدل عصاي شکسته گونه

باشد. فراوانی هر گونه  ها و در نتیجه حداقل رقابت بر سر منابع در آن جامعه می ن گونهمنابع بی تر متعادلدهنده توزیع  نشان

مدل پارتو در جوامعی که  ).1391اشغال کرده است (اجتهادي و همکاران،  است که آن گونه از منابع زیستی متناسب با سهمی 

                                                 
1 Rank-aboundance Plots 
2 Species-abundance Models 
3 Geometric series 
4 Logseries 
5 Lognormal 
6 Broken-Stick 
7 Pareto 
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هاي  از گونه تعداد کمی  د. بخش زیادي از جامعه توسطشو هاي کمیاب بسیار هستند، دیده می هاي غالب نادرند ولی گونه گونه

  شود.  مصرف می هاي غالب کمی  غالب اشغال شده است و منابع جامعه توسط گونه

  

  مواد و روش ها - 2

دقیقه  51درجه و  35کیلومتري شهرستان هشتگرد بین مختصات  20سایت کردان در شمال غرب استان البرز و در 

متر در  15 حدوداًعدد پالت یک مترمربعی به فاصله  30دقیقه طول شرقی قرار دارد. تعداد  55درجه و  50عرض شمالی و 

 ها ثبت پالت موجود در داخل گیاهیهاي  گونه  صد پوشش تمامیاطالعات مربوط به درامتداد چهار ترانسکت مستقر گردید. 

ها در  فراوانی گونه-نمودارهاي رتبه R افزار نرم Biodiversityافزاري  در بسته نرم rankabundanceفرمان  با استفاده از گردید.

در بسته  fitsadبا استفاده از تابع  آماري يها توزیع از گونه ها،توزیع فراوانی  سازي مدل براي م شد.ترسی منطقه مورد مطالعه

و مدل پارتو با  لوگ نرمال، لگاریتمیبراي پنج مدل توزیع فراوانی سري هندسی، عصاي شکسته،  Rافزار  نرم sadsافزاري  نرم

ع فراوانی از توزی ابتدا هیستوگرامی  هاي توزیع فراوانی، منظور نمایش بهتر مدل  به نمایی استفاده شد. روش حداکثر درست

و  هاي مختلف منظور مقایسه مدل  ها بر روي این هیستوگرام برازش داده شد. در نهایت به ترسیم شد سپس تک تک مدل

  ره گرفته شد.به تعیین بهترین مدل برازش داده شده از آماره آکائیک

  

  نتایج - 3

ها با فراوانی متفاوتی توزیع  تحت آشفتگی کردان گونه  فراوانی گونه در سایت نشان داد که در سایت- شکل منحنی رتبه

ها بر هیستوگرام  . برازش نمودار توزیع فراوانی گونه)1(شکل  کردان مشاهده شددار  و عدم یکنواختی در نمودار شیب اند شده

ها در سایت  نشان داده شده است. بر اساس آماره آکائیک، توزیع فراوانی گونه 2ه در شکل مورد مطالع  ها در سایت فراوانی داده

  ).1ترین تطابق را دارد (جدول  بیش مورد مطالعه با توزیع هندسی

  

    

   ها هاي فراوانی گونه برازش مدل هاي توزیع فراوانی بر کالس  -2شکل   گیاهی هاي فراوانی گونه -منحنی رتبه -1شکل

  

  

  هاي توزیع فراوانی بر اساس آماره آکائیک در مرتع کردان مقایسه مدل -1جدول 

  آماره آکائیک  نمودار  خصوصیات جوامع  نوع توزیع

  4/328  شیب مالیم یکنواختی  یباً برابرتقرهاي با فراوانی  گونه  عصاي شکسته

  6/329  نمودار پرشیبو  چیرگی باال  با غیر یکنواختی باالثبات  و بی اي پایین جوامع نابالغ با تنوع گونه  هندسیسري 

 هارتبه گونه

ی گونه ها 
فراوان

گونه ها
 

 هاگونه هاي توزیع فراوانیکالس
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  0/335  شیب مالیم یکنواختی  و با ثبات، غیر آشفته متعادل اي باال جوامع با تنوع و غناي گونه  لوگ نرمال

  7/343  نمودار پرشیبو  چیرگی باال  ها یر آشفتگیتأثتحت  پاییناي  جوامع نابالغ با تنوع گونه  سري لگاریتمی

  8/341  چیرگی باال  هاي کمیاب بسیارند هاي غالب نادرند ولی گونه گونه  پارتو

  

  ريیگنتیجه - 4

دارد که تري  بیشتطابق  سري هندسی  با مدل کردان الگوي توزیع فراوانی گونه ها سایت در که نتایج نشان داد

توان  میبا توجه به سابقه آتش سوزي و چراي شدید در منطقه پایین است.  اي گونه تنوع با و ناپایدار نابالغ جوامع دهندة نشان

ها  عرصهاین  و دهد کلی کاهش صورت به  را تنوع هاي شاخص تواند میاین سایت در  ادامه روند آشفتگی و چرا احتمال داد که

 برابر نوسانات در محیط ارتجاعی شود قدرت می باعث زیستی تنوع  در کاهش دهند. رقرا و ناپایداري تخریب خطر، معرض در را

 باشد، بهتري شرایط در تنوع است، دهندة نشان که موجود هاي گونه فراوانی و برسد. اگر تعداد حداقل به بشري يها دخالت و

، Tokeshi(نیست  متصور قبلی وضعیت به صورت بازگشت این غیر در گیرد، می صورت تر یعسر سابق هم وضع به بازگشت

تواند سبب رونق تنوع  سري هندسی) عدم چرا و ایجاد قرق می با توجه به بحرانی بودن وضعیت سایت کردان (توزیع). 1993

  باشد. زیستی گیاهی در سایت مذکور شود. لذا امر حفاظت در این منطقه در الویت می
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Abstract  
Information from vegetation diversity on ecological issues such as biological and 
management of natural resources is beneficial and by assessing biodiversity data, we 
can predict the trend of future ecosystem changes. The distribution pattern of species 
can greatly describe the characteristics of a community and describe the complex 
structure of an ecosystem. In this research, in order to study the biodiversity status of 
Kordan ranges in Alborz province, biodiversity indices (rank-aboundance plots and 
species-abundance models) were investigated. The results showed that the Kordan site 
distributed species with varying frequency and irregularity. Also, the frequency pattern 
of species with the distribution of geometric series distribution is most consistent due to 
disturbances in the area such as grazing livestock and the history of fire, represents the 
region's critical situation. Therefore, to protect the biodiversity of the study area, 
decision makers should develop protective strategies such as site exclusion to resolve 
turmoil. So much of the plants are preserved and the richness of the region increases.  
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