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ای رویشگاه های عددی تنوع گونهتاثیر عوامل فیزیوگرافی بر شاخص

Leucanthemum vulgare Lam. مراتع فندوقلوی شهرستان نمین در 
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 چکیده
های همراه ای گونهتنوع گونههای عددی این پژوهش با هدف بررسی تاثیر عوامل فیزیوگرافی منطقه در شاخص

Leucanthemum vulgare Lam. های  های مربوط به تراکم گونهدر مراتع فندوقلوی شهرستان نمین انجام شد. بدین منظور، داده

های مربوط به  . برای مقایسه دادهشد ای محاسبه های عددی تنوع گونه، شاخصPASTهمراه ثبت شده و با استفاده از نرم افزار 

نتایج  ای دانکن استفاده شد.طرفه و آزمون چنددامنهنوع و یکنواختی در طبقات مختلف فیزیوگرافی از تجزیه واریانس یکت

داری های غنا، تنوع و یکنواختی در طبقات ارتفاعی و جهات جغرافیایی دارای تفاوت معنیواریانس نشان داد که شاخص تجزیه

 (.P<0/01دار بود ) های یکنواختی معنیخصنبودند و تاثیر طبقات شیب فقط بر شا

 

 : تنوع، عوامل فیزیوگرافی، مراتع فندوقلو، اردبیلواژگان کلیدی
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 مقدمه -1
های مهم و سریع در عنوان یکی از شاخصهای زیست محیطی بهای به طور وسیع در مطالعات پوشش گیاهی و ارزیابیتنوع گونه

-شناسی است که از دو مؤلفه غنای گونهای یکی از مفاهیم مهم بومگیرد. تنوع گونهاستفاده قرار میها مورد تعیین وضعیت اکوسیستم

 تنوع (. لذا1331ها( تشکیل شده است )زارع چاهوکی و همکاران، )توزیع افراد گونه 2ها در واحد سطح( و همگنی)تعداد گونه 1ای

 و اکوسیستم در تولید آن، فواید ای، زوال گونه و کاهش با رابطه در که بوده اکولوژی جوامع در اساسی و مهم یکی موضوعات گیاهی

 هایاکوسیستم از جانبه همه حفاظت(. 1333همکاران،  و اجتهادی) کند می بیگانه عمل و بومی های گونه از غنی حفظ علفزارهای

 هایاکوسیستم اصولی مدیریت و ارزیابی هایمکانیزم از یکی است. بنابراین، بومی هایگونه و زیستی تنوع حفظ در گرو مرتعی

 .است آن گیریاندازه و گیاهی ایتنوع گونه شناخت مرتعی،

Jiang ( در2001و همکاران ) دادند با نشان هالن چین هایشرق کوه در گیاهی زیستی تنوع عوامل توپوگرافی بر بررسی 

 در گیاهی پوشش تنوع با عوامل محیطی رابطه ( در بررسی2010) Zhangیابد. می افزایش ایغنای گونه دریا، سطح از ارتفاع افزایش

 داد نشان ها کردند، نتایج آن تعیین ایتجزیة خوشه توسط متفاوت محیط و ساختار ترکیب، با را چین، جوامع گیاهی لسی فالت

 داشته پوشش گیاهی پراکنش در ایکننده تعیین و نقش بوده لسی مناطق احیا در مهم عوامل از و جهت خاك، شیب نوع ارتفاع،

 است. 

شناسی حائز  های بومباشد که از جنبهترین مراتع کشور میشهرستان نمین در استان اردبیل از مهمعلفزار فندوقلوی مراتع 

های منطقه در شاخص بررسی تاثیر عوامل فیزیوگرافیلذا هدف از انجام این پژوهش  (.1334تیمورزاده و همکاران، اهمیت هستند )

 .باشدمیشهرستان نمین علفزار فندوقلوی مراتع در  L .vulgareهای همراه ای گونهعددی تنوع گونه

 

 مواد و روش -2

 منطقه مورد مطالعه -2-1
های جغرافیایی  بین عرضکیلومتری جنوب شرقی شهر نمین  3کیلومتری شمال شرقی شهر اردبیل و در  24مراتع فندوقلو در 

 با منطقه بارندگی متوسطقرار دارد.  43˚ 34 ΄11˝تا  43˚ 33 ΄05˝های جغرافیایی  شمالی و طول 33˚ 24 ΄55˝تا  33˚ 23 ΄55˝

 32/10متر و متوسط دمای منطقه میلی 212دریا(  سطح از متر 1345ارتفاع  با نمین ایستگاه )ایستگاه نزدیکترین اطالعات از استفاده

و یخبندان  برف از پوشیده سال در ماه 4 تا 3 سرد است که مدت های و زمستان معتدل هایتابستان دارای .گراد استسانتی درجه

حالت اکوتون بین بندی مناطق زیست اقلیمی ایران، در تقسیم (.1334تیمورزاده و همکاران،  ؛1330مطعم و همکاران، عظیمی) است

های  (. این رویشگاه عرصه1334تیمورزاده و همکاران، ؛ Assadi ،2001باشد )آتروپاتانی میتورانی یا  -سیبری و ایران -دو ناحیه اروپا

و از بهترین مراتع صورت علفزار در سطح منطقه گسترش دارد  پوشش گیاهی آن عمدتاً بهباشد، که تغییریافته اکوسیستم جنگلی می

و  Magharriدرحال تهدید و تخریب است ) L. vulgareگونه خصوص  های مهاجم بهشود. این مراتع توسط گونهکشور محسوب می

 (.2015همکاران، 

 

 برداری انتخاب مکان و نمونه -2-2
 L. vulgareهای مرتعی منطقه فندوقلو که توسط گونه  با استفاده از نقشه کاربری اراضی و بازدیدهای میدانی اولیه رویشگاه

 1بندی شده در سطح  سیستماتیک طبقه -صورت تصادفیبرداری بهنمونه انتخاب شد.عنوان گونه شاخص مهاجم اشغال شده است،  به

پالت یک متر  30متر از یکدیگر و با تعداد  100متر و به فاصله  200برداری با طول  شد. در هر مکان، سه خط نمونهانجام  مکان

با ثبت شد.  L. vulgareهای همراه در هر پالت تراکم گونهیاب جهانی ثبت شد. ها با دستگاه موقعیت مربعی انتخاب شد. موقعیت پالت

                                                             
1 . Species richness 
2 . Evenness 
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( و Margalefای )( و غنای گونهHill ،Pillo(، یکنواختی )Simpson ،Shannonهای عددی تنوع ) تراکم، شاخص هایاستفاده از داده

با استفاده رای استخراج اطالعات پستی و بلندی مورد نیاز ب( در طبقات ارتفاعی، شیب، جهت محاسبه و مقایسه شدند. Taxaفراوانی )

متر  20×20( منطقه با ابعاد پیکسل DEMبرداری ایران ابتدا نقشه مدل رقومی ارتفاع ) سازمان نقشه 1:25000های توپوگرافی  از نقشه

برداری  های نمونه ترهای فوق برای پالتهای ارتفاع از سطح دریا، شیب و جهات جغرافیایی تهیه و هر یک از پارام تهیه و سپس نقشه

متر، شیب در سه  1550-1104و  1431-1550، 1433-1431استخراج شدند. همچنین ارتفاع از سطح دریا در سه طبقه شامل: 

بندی  (، طبقهNWغرب ) ( و شمالW(، غرب )Sدرصد، جهات جغرافیایی نیز در سه طبقه جنوب ) 13-12و  12-1، 1-0طبقه شامل 

  شدند.

 

 ها تجزیه و تحلیل داده -2-3

-طرفه و آزمون چنددامنههای مربوط به تنوع و یکنواختی در طبقات مختلف فیزیوگرافی از تجزیه واریانس یک برای مقایسه داده

ها با استفاده از  و سایر تجزیه و تحلیل PAST3.04افزار  های عددی تنوع و یکنواختی با استفاده از نرمشاخص .ای دانکن استفاده شد

 انجام شد.  SPSS22.0نرم افزار 

 

 نتایج -3
 ارایه شده است. تجزیه 1های فراوانی، غنا، تنوع و یکنواختی در جدول نتایج بررسی تأثیر عوامل پستی و بلندی در شاخص

تنوع و یکنواختی در طبقات ارتفاعی و جهات های غنا، نشان داد که شاخص ایهای محاسبه شده گونه واریانس نتایج شاخص

(. نتایج مقایسه P<0/01دار بود ) های یکنواختی معنیداری نبودند و تاثیر طبقات شیب فقط بر شاخصجغرافیایی دارای تفاوت معنی

متر 1550-1104ارتفاعی  ای در طبقه های غنا و تنوع گونهمیانگین با استفاده از آزمون دانکن در طبقات ارتفاعی نشان داد که شاخص

های یکنواختی در طبقه ارتفاعی  متر دارای کمترین مقدار بود. اما شاخص1431-1550دارای بیشترین مقدار و در طبقه ارتفاعی 

ها در متر دارای کمترین مقدار بود. نتایج بررسی شاخص 1550-1104متر دارای بیشترین مقدار و در طبقه ارتفاعی 1431-1433

-درصد کمینه بوده، اما میانگین شاخص 12-1درصد بیشینه و در شیب  1-0نشان داد که مقادیر شاخص غنا در شیب  طبقات شیب

دانکن در طبقات  آزمون از آمده دستدرصد بیشتر از دو طبقه دیگر بود. نتایج به 13-12ای در شیب های تنوع و یکنواختی گونه

ای در های تنوع گونهشاخص در جهات جنوبی بود و بیشینه های غنا و یکنواختی اخصبیشینه مقادیر ش که داد نشان جهت جغرافیایی

درصد و جهت جنوب نسبت به سایر طبقات دارای  1-0متر و شیب  1104-1550ای در ارتفاع جهت غربی بود. همچنین فراوانی گونه

 (.1بیشترین مقدار است )جدول 

 
 های فراوانی، غنا، تنوع و یکنواختی در طبقات مختلف عوامل فیزیوگرافینتایج مقایسه میانگین مقادیر شاخص -1جدول

 میانگین ±انحراف معیار وضعیت فیزیوگرافی
تعداد 

 پالت

 هاشاخص

 یکنواختی تنوع غنا فراوانی

Taxa Margalef Simpson Shannon Hill Pillo 

ر(
مت

ع )
تفا

ار
 

1431-1433 32/3 ± c03/1434 11 33/15 a 52/2 a 13/0 a 31/1 a 31/0 a 30/0 a 

1550-1431 33/1 ± b34/1433 53 34/14 a 25/2 a 11/0 a 32/1 a 33/0 a 33/0 a 

1104-1550 13/10 ± a11/1511 10 53/11 a 11/2 a 12/0 a 03/2 a 32/0 a 31/0 a 

F 01/1135آماره  ** - 31/0 ns 40/0 ns 31/0 ns 43/0 ns 32/3 ns 14/0 ns 

د(
رص

)د
ب 

شی
 

1-0 03/1 ± c32/4 14 34/15 a 43/2 a 11/0 a 33/1 a 32/0 b 33/0 b 

12-1 31/1 ± b31/3 43 13/11 a 35/1 a 15/0 a 13/1 a 35/0 ab 30/0 ab 

13-12 03/1 ± a45/15 51 31/13 a 21/2 a 12/0 a 33/1 a 33/0 a 34/0 a 

F 35/1031آماره  ** - 53/1 ns 41/1 ns 33/0 ns 33/0 ns 31/5 ** 41/5 ** 

ت 
جه

فیا
غرا

ج

ی
ی

 

c34/133 11 41/15 ± 10/5 جنوب a 45/2 a 11/0 a 31/1 a 31/0 a 31/0 a 
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 استان اردبیل 

b33/211 13 01/15 ± 00/30 غرب a 40/2 a 12/0 a 31/1 a 34/0 a 30/0 a 

a11/311 41 15/11 ± 51/3 شمال غرب a 30/1 a 13/0 a 12/1 a 32/0 b 33/0 a 

F 15/102آماره  ** - 31/1 ns 31/1 ns 12/0 ns 14/0 ns 13/2 ns 11/1 ns 

 داریعدم وجود تفاوت معنی nsدرصد  و   1دار بین تیمارها در سطح معنی** وجود تفاوت 

 درصد ندارند. 1دار در سطح احتمال ای دانکن تفاوت معنیهای با حروف مشابه براساس آزمون چنددامنهدر هر ستون میانگین

 گیریبحث و نتیجه -4
 دو تأثیر تحت عمده طورگیاهان به پراکنش (. الگوی1333جنگجو، ) باشدمی مؤثر ایگونه تنوع بر عوامل توپوگرافی

 دریا سطح از الگوی ارتفاع از تابعی مستقیم طوربه رطوبت و حرارت حرارت و رطوبت قرار دارد و میزان درجه درجه عامل

 (. در2005و همکاران،  Zhaoباشد ) می گیاهی تنوع ترکیب و توزیع الگوی در اصلی عامل دریا، از سطح ارتفاع لذا است،

 محدود علتبه تواندمی امر این که دار نبود،زیستی معنی تنوع هایاز شاخص یک هیچ بر سطح دریا از ارتفاع ما تأثیر تحقیق

نتایج بررسی  .است شده گزارش ( نیز1331زاده و همکاران )در مطالعات اسماعیل مسأله این باشد. منطقه دامنه ارتفاعی بودن

های یکنواختی های تنوع و غنا افزایش یافته و مقادیر شاخصما نشان داد که با افزایش ارتفاع از سطح دریا، میزان شاخص

( در 1332دهد. سلیمانی و همکاران )می نشان را یکنواختی بر منفی ارتفاع امر تأثیر این رسد کاهش یافته است، که به نظر می

 در ایگونه غنای و تنوع مقادیر فیزیوگرافی گزارش دادند که بیشترین عوامل با ارتباط در چوبی ایهگونه تنوع بررسی

داشته است، که با نتایج مطالعه ما  وجود جنوبی و جهت پایین ارتفاعات در نیز یکنواختی مقادیر باالیی و بیشترین ارتفاعات

ند که بیشترین تنوع و غنا در دامنه ارتفاعی پایین و کمترین تنوع ( گزارش کرد1333خوانی دارد. اما حیدری و همکاران )هم

 و غنا در ارتفاعات باال مشاهده شده است.

دار بود. بنابر معنی شاخص یکنواختی فقط بر تأثیر شیب شیب نشان داد که طبقات ی در گونه تنوع هایشاخص بررسی

 غذایی مواد زیاد، شستشوی آبشویی علتبه خاك غذایی مواد کاهششیب،  (، افزایش1331زاده و همکاران )گزارش اسماعیل

شود. اما نتایج تحقیق ما نشان  می ایگونه تنوع کاهش آب، سبب زهکشی علتبه گیاه در دسترس رطوبت کاهش نیز و خاك

 ابد.یهای تنوع و یکنواختی افزایش یافته و میزان شاخص غنا کاهش میداد که با افزایش شیب مقادیر شاخص
Sang (2003 )

شیمیایی  -فیزیکی خصوصیات و دما بارش، میزان بر ای کهگزارش کرده که خصوصیات توپوگرافی رویشگاه با تأثیر عمده

 .دارند گیاهی تنوع تغییرات بر الگوی ایکننده تعیین و اساسی نقش همواره خاك دارند،

یکنواختی در  غنا و هایکه مقادیر شاخص نشان داد جغرافیاییطبقات جهات  در ای گونه تنوع هایشاخص بررسی نتایج

 مطالعات اکثر در که صورتی است در این است؛ های غربی بیشتر در دامنه ایگونه های تنوعمقادیر شاخص و های جنوبی دامنه

در  خاك، رطوبت بودن بیشتر علتبه شمالی هایدر دامنه ایگونه های تنوع مقادیر شاخص که است این بر تأکید زیستی تنوع

 و جنوبی هایدر دامنه کهدرحالی بوده، بیشتر رویشی شرایط بودن طورکلی بهتربه و خورشیدی انرژی کمتر دریافت نتیجه

-تحقیق ما با نتایج امیدزاده (. همچنین نتایج1333نیا، سهرابی و اکبریرسد )می مقدار به کمترین هاشاخص این میزان غربی
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Abstract 
    This research was carried out with the aim of investigating the effects of 

physiographic factors of the area on numerical indices of species diversity of 

Leucanthemum vulgare Lam. species in Fandoghlou rangelands in Namin county. To 

this end, data on the density of associated species have been recorded and using PAST 

software, numerical indices of species diversity were calculated. To compare data 

related to diversity and evenness in different classes of physiography one way ANOVA 

and Duncan's tests were used. The results of variance analysis showed that richness, 

diversity and evenness indices in aspect and altitude classes, there were not significant 

differences and the effect of slope classes was significant only on evenness indices 

(P<01). 
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