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بررسی تأثیر عوامل محیطی بر تنوع گونهای در مراتع اشتهارد
 فاطمه نقی زاده اصل*؛ دانشآموخته کارشناسی ارشد مدیریت مناطق بیابانی ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،ایران.
 محمد جعفری؛ استاد گروه احیای مناطق خشک و کوهستانی ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،ایران.
 حسین آذرنیوند؛ استاد گروه احیای مناطق خشک و کوهستانی ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،ایران.
 محمد علی زارع چاهوکی؛ استاد گروه احیای مناطق خشک و کوهستانی ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،ایران.
 حمید رضا عباسی؛ مربی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ،تهران ،ایران
چکیده
در این تحقیق تأثیر عوامل محیطی بر تنوع گونهای در دشت اشتهارد مورد بررسی قرار گرفت .نمونهبررداری بره ر س سرط حرااقل
انجام شا ،در هر تیپ برای اناازهگیری یژگیهای گیاهی با توجه به سعت هر تیپ  3ترانسکت  055متری با فواصرل  05مترر برین
ترانسکتها (به دلیل تنکبودن پوشش گیاهی منطقه) مستقر گردیا .در هر پالت نوع تعااد گونههای گیاهی موجرود درصرا آنهرا
تعیین شا .همچنین در ابتاا انتهای هر ترانسکت پر فیل حفر از عمق  5-05سانتیمتر نمونه خاک برداشرت شرا .از خصوصریات
خا ک رس ،سیلت ،شن ،ماده آلی ،آهک ،اسیایته ،هاایت الکتریکری ،کلسری  ،منیریی  ،سرای پتاسری انراازهگیرری شرا .بعرا از
جمعآ ری اطالعات ،شاخصهای تنوع گونهای شانون -ینر سیمپسون تعیین شا .در نهایت ،مه ترین عوامل مؤثر بر تغییرات تنروع
گونهای با ر س تجییه مؤلفههای اصلی مشخص شا .نتایج نشان داد که از بین عوامل موردبررسی ،ارتفاع ،شیب ،عمق آهرک خراک
بیشترین تأثیر را بر تنوع گونهای داشتنا.

واژگان کلیدی:

تجییه مؤلفههای اصلی ،تنوع گونهای ،شاخص سیمپسون ،شاخص شانون -ینر ،عوامل محیطی.

* نویسناه مسئول :شماره تماس+898704747089 :
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Email: f.naghizade.asl@gmail.com
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 .1مقدمه
انفجار جمعیت اثرات سرو آن برر محریی زیسرت
منابعطبیعی مبحث جایای نیست سال هاست که مورد
توجه محققان قرار دارد .از بین سیسرت هرای اکولوییرک،
مراتع بیش از همره دسرتخوس تغییررات منفری هسرتنا
بهطوریکه افیایش جمعیت نیاز مبرم به غذا ،انسان را بره
بهرهبرداری بیشتر از گونههای مرتعی چررای مفررد دام
ادار کرده که ایرن پایراه اکوسیسرت هرای مرتعری را برا
تخریب شایا مواجه سراخته اسرت .بنرابراین ،بره من رور
اطالع از ضعیت این اکوسیست ها تعیین مییان تخریب
در آنها الزم اسرت از یژگریهرا شراخصهرای سرریعی
استفاده کرد که مییان اثرات عوامل متعاد آشفتگیهای
محیطی را مشخص نماینا [ .]73تنوع گونهای یکی از این
شاخصها است کره در اقرع ترکیبری از د مؤلفره غنرای
0
گونهای( 7تعرااد گونرههرا در یرک جامعره) یکنرواختی
(توزیع افراد در میان گونهها) میباشا .تنوع گونهای عال ه
بر ارزس های غیرر قابرل جرایگیین االی اکولروییکی از
اهمیت های مربود به بهرهگیری غذایی دار یی ماننرا
آنها نیی برخروردار اسرت .بنرابراین ،تنروع گونرهای در هرر
منطقه را بایرا کلیرا پایرااری سرالمت محریی زیسرت
طبیعی آن به حساب آ رد [.]0
مطالعات فرا انی که تاکنون در سرتاسر جهان پیرامون
تنوع زیستی انجام شاه انا ،حاکی از جود ارتبراطی قروی
میان ترکیب تنوع گونره ای عوامرل مختلرم محیطری
میباشنا که در زیر به چنا مورد اشاره میشود.
در تحقیقی که بر ر ی مراتع سربیکروه چهارمحرال
بختیاری مشخص شرا کره برین پوشرش گیراهی تنروع
گونررهای بررا تغییرررات کیفرری خرراک رابطرره جررود دارد.
بهطوریکه از بین عوامرل خراکی موردبررسری ،CEC ،pH
آهک ظرفیرت مراده آلری خراک بیشرترین ترأثیر را برر
پراکنش تغییرات گونههای گیاهی دارد [.]3

Species Richness
Evenness

www.SID.ir

1
2

در بررسی تنوع گونه ای جوامرع گیراهی کرویر میقران
اراک نتیجهگیری شرا کره د عامرل شروری عمرق آب
زیرزمینی ،مهر تررین عوامرل ادافیرک در تغییررات تنروع
گونهای منطقه محسوب میشونا [.]7
بررسی چنا گونه شورر ی در منطقه میر محما اهررم
در شهرستان تنگستان که از نوع بیابانهای ساحلی اسرت
نشرران داد کرره بررین غنررای گونررهای عوامررل شرروری
اسیایته ،ضعیمترین همبسرتگی جرود دارد همچنرین
رطوبررت در خرراکهررای شررور عامررل مهمرری در پررراکنش
گیاهان شورر ی محسوب میشود [.]4
پژ هشگران ضمن بررسی رابطه تنوع گیاهی با شروری
تراک پوشرش نتیجره گرفتنرا کره ا ال تنروع گیراهی
تراک جامعه  Tamaricetum- Salsolaبا شوری افریایش
یافته ثانیا جامعه  Tamaricetum halostachetoبا تنوع
گونه ای تراک پوشش به مراتب کمتر ،بر ر ی خراک برا
شوری بسیار زیاد گچ آهک به مراتب بیشتر (نسبت به
جامعه فوق) قرار دارد [.]0
مطالعه رابطه بین تنوع گونه ای عوامرل محیطری در
مراتع پشتکوه استان یید نشان داد که بافت ،رطوبت قابرل
دسترسی ،پتاسی هاایت الکتریکی از عوامرل مرؤثر برر
تنوع گونهای هستنا [.]77
مطالعه ر ی غنا یکنواختی گونهها جود همبسرتگی
منفی بین غنا ظرفیرت فسرفر خراک نیری همبسرتگی
منفی بین یکنواختی نسبت  C/Nرا نشان داد [.]77
با توجه به اهمیت شاخص تنوع گونرهای در مطالعرات
پوشش گیاهی تعیرین ضرعیت اکوسیسرت هرا ،در ایرن
تحقیق سعی شا ارتباد آن با عوامرل محیطری در مراترع
اشتهارد مورد بررسی قرار گرفته مه ترین عوامرل مرؤثر
بر تغییرات آن مشخص شود.

 .2روششناسی
منطقه موردمطالعه با مسراحت تقریبری  7555هکترار
در قسمت شرقی دشت اشتهارد ،در جنروب جراده کرر -
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اشتهارد قرار دارد مختصات آن از  30درجه  75دقیقه
 9ثانیه تا  30درجه  77دقیقه  3ثانیه عرض شمالی
 05درجه  77دقیقه تا  05درجره  79دقیقره طرول
شرقی است .مرتفعترین نقطه منطقه با ارتفاع  7553مترر
پایینترین نقطه با ارتفاع  807متر از سرط دریرا قررار
دارد .بهطوریکره ارتفراع متوسری منطقره  860مترر برود.
میانگین دمای ساالنه  70/0درجه سانتیگرراد بارنراگی
ساالنه  795میلیمتر بود (سازمان هواشناسی کشور.)7
نمونهبرداری به ر س سط حااقل انجام شرا .در هرر
تیپ برای اناازهگیری یژگریهرای گیراهی برا توجره بره
سعت هر تیپ  3ترانسکت  055متری مستقر گردیا .در
د تیپ ا ل به علت مسط بودن اراضی 3 ،ترانسکت بره
طور موازی در د تیپ آخر به دلیل پرشیببودن منطقه
ترانسکت سوم عمود بر د ترانسکت دیگر در ن رر گرفتره
شا .نقطه ا ل هر ترانسکت بره صرورت تصرادفی نقراد
دیگر به صورت سیستماتیک انتخاب پالتگذاری در این
نقاد انجام شا .سط پالتها با توجه به نوع گونره غالرب
انتخاب شاه در هر ترانسکت  75پالت با ابعاد یک مترر
مربع مستقر گردیرا .سرپ  ،در هرر پرالت نروع تعرااد
گونههای موجود درصا پوشش آنها تعیین شا.
در منطقة موردمطالعه ،سط پالت یرک مترر مربرع
تعااد آن در هر تیپ گیاهی  70عاد تعیرین شرا .سرپ
در هر تیپ ،در طول  3ترانسکت  705متری نمونهبرداری
انجام شا .در طول هر ترانسکت ،پالتها به فاصله  75متر
از ه قرار داده شانا .در هر پالت نوع تعااد گونرههرای
موجود درصا پوشش آنها تعیین شا .همچنین در ابتراا
انتهای هر ترانسکت پر فیلی حفر شراه برا توجره بره
محا ده گسترس ریشهها جود یا عام جود سختالیره
نفررور ریشرره ،نمونررهبرررداری خرراک در عمررق 5-05
سانتیمتری انجام شا.
پر از انتقررال نمونرهه را برره آزمایشررگاه خاکشناسرری
دانشکاه منابع طبیعی دانشگاه تهران غربالشان (الرک
 0میلیمتری) آزمایشهای فیییکری شریمیایی برر ر ی
آنها انجام شا.
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پ از تهیه دادههای الزم ،تنوع گونرهای تعیرین شرا
کرره در ایررن رابطرره از شرراخصه رای غالبیررت سیمپسررون
( )7878شانون -ینر ( )7878که عماتا معرر غنرای
گونهای است ،به دلیل عمومیت بیشتر در انجام تحقیقرات
استفاده گردیا .مقاار شراخص سیمپسرون برا توجره بره
رابطه

s
λ   P2
i
i 1

تعیین مری شرود کره در آن  مقراار

شاخص  sتعااد کل گونهها در نمونه بوده  piعبارت
است از نسبتی از افرادمتعلق به گونره  iدر نمونره .مقراار
این شاخص بین  5تا  7قرار دارد.
مقاار شاخص شانون -ینر از رابطه

s

) H    (p i lnp i
i 1

به دست آماه بین صفر تا  0متغیر است.
به من ور تعیین مه تررین عوامرل محیطری مرؤثر برر
تغییرات تنوع گونه ای از تجییه مؤلفههای اصرلی)PCA( 1
استفاده شا.

 .3نتایج

7

جا ل  7مقادیر شاخصهای تنوع گونهای شانون -ینر
سیمپسون در تیپهای گیراهی منطقره موردمطالعره را
نشان میدها .در این تحقیق برای تعیین مه ترین عوامل
محیطرری مررؤثر در تغییررر تنرروع گونررهای ،از ر س PCA
استفاده شا .مقرادیر یرژه درصرا اریران هرر یرک از
مؤلفهها در جا ل  0ارائه شراه انرا .ازآنجاکره اسرتفاده از
شاخص  BSE0برای انتخاب مؤلفههرا دقیرقترر از مقرادیر
یژه است ،این شاخص مورد توجه قرار گرفته مؤلفرههرا
تا جایی انتخاب شانا که مقادیر یژه آنها بیرگتر از BSE
بود [ .]77با توجره بره جرا ل  0شررایی رکرر شراه در
مؤلفههای ا ل د م این شرایی صاق میکنا ،بهطوریکره
 99/0درصا تغییرات پوشش گیاهی را توجیره مریکننرا.
مؤلفه ا ل  03/8درصا مؤلفه د م  37/3درصا تغییررات
1

http://www.irimo.ir
Principle Component Analysis
3
Broken-stick eigenvalue
2
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ضرررایب ،مؤلفرره ا ل شررامل ارتفرراع شرریب مؤلفرره د م
شامل عمق آهک خاک میباشا.

را به خود اختصاص دادهانا.
جا ل  3بردار مقادیر یژه مربود به متغیرها را در هر
یک از مؤلفهها نشان مریدهرا .برا توجره بره قرار مطلرق

جدول  -1درصد تاج پوشش گونههای گیاهی و تنوع گونهای در تیپهای گیاهی منطقة موردمطالعه
عالئم اختصاری

تیپ گیاهی
Pteropyrum aucheri-Salsola rigida

Pt.au-Sa.ri

Astragalus gossypinus - Acanthophyllum herateens

As.go-Ac.he

Amygdalus scoparia – Achilla millefolium

Am.sc-Ac.mi

Ephedra intermedia – Erigon capestra

Ep.in-Er.ca

درصد تاج

شاخص شانون -وینر

پوشش

0/753
0/747
0/509
0/769

09/73
06/03
06
00/66

شاخص
سیمپسون
5/695
5/664
5/605
5/607

جدول  -2مقادیر ویژه و درصد واریانس مربوط به هر یک ازمؤلفهها
مؤلفه

مقدار ویژه

واریانس ()%

واریانس تجمعی ()%

BSE

1

0/867

03/987

03/987

0/975

2

3/750

37/049

99/768

0/087

3

7/337

77/937

755

7/377

4

5/55

5/555

755

5/970

جدول  -3مقادیر بردار ویژه مربوط به متغیرها در هر یک از مؤلفهها در روش PCA
مؤلفه (محور)
خصوصیت
ارتفاع
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0

3

7

-0/3654

-5/3786

-5/0796

-5/5060

شیب

-0/3433

-5/0006

-5/7896

-5/5037

جهت

-5/7704

-5/7973

-5/7770

-0/2240

عمق

5/3067

0/6455

-5/0394

-5/7700

رس

5/3307

-5/5707

5/5860

-0/1204

سیلت
شن

-5/5490
5/0607

5/0377
5/5400

-5/0050
5/6347

5/5079
-5/7763

اسیایته

-5/0077

-5/7370

-0/3330

5/7073

هاایت الکتریکی

-5/7737

5/7067

5/5063

-5/0077

آهک

5/0059

-0/2533

-5/0077

5/0747

ماده آلی

5/0705

5/7377

-5/7789

-5/5560

کلسی

-5/0844

-5/7070

-0/5255

5/7074

منییی

5/5803

-5/7794

5/7050

0/3205

پتاسی

5/7064

5/5807

-5/7836

5/7070

SAR

5/7470

5/7077

0/3555

-5/0766

ESP

-5/5785

5/3779

-5/5535

5/7756

سای

5/7657

-5/0058

0/2303

5/7707
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نمودار رستهبنای ر یشگاهها بر اساس مؤلفههای ا ل
د م در شکل  7نشان داده شاهانا.
با توجه به عالئ ضرایب متغیرها (جا ل  ،)3ارتفاع
شیب در مؤلفه ا ل از چپ به راست کاهش یافته در
مؤلفه د م از پایین به باال آهک کاهش عمق افیایش
یافته است (شکل .)7

همانطورکه در شکل  7مشاهاه میشود ،نقطه معر
ر یشگاه  Pteropyrum aucheri- Salsola rigidaبا
بیشترین تنوع در ربع ا ل محور مختصات ر یشگاه
 Amygdalus scoparia – Achilla millefoliumبا
کمترین تنوع در ربع سوم محور مختصات قرار گرفتهانا.
مح

Pt. au- Sa. ri

2

As.qo- Ac- he

محور

0
4

2

-

0

-

Am. Sc- Ach.
.m
Eph. In- Er. ca
-

شكل  -1نمودار رستهبندی رویشگاههای موردمطالعه با استفاده از روش تجزیه مؤلفههای اصلی

 -4بحث و نتیجهگیری
بررهطرررورکلی ،در منطقرره موردمطالعررره برره دلیرررل
محا دیتهای رشا که میتوانا ناشی از عوامرل محیطری
باشا ،تنوع گونهای ک بود .ک بودن تنروع گونرهای باعرث
می شود رقابت در نگونهای بیشتر از رقابت برین گونرهای
باشا .در این تحقیق ،مه ترین عرواملی کره برر تغییررات
تنوع گونهای تأثیر بیشتری داشتنا ،عبارت بودنا از شیب،
ارتفاع ،عمق مقاار آهک خراک .در منراطق پرشریب بره
دلیل ک بودن عمق خاک یرا عرام تکامرل خراک ر یرش
گیاهان محا د شاه در نتیجه از تنروع گونرهای در ایرن
مناطق کاسته می شرود ،در ایرن تحقیرق کر تررین تنروع
مربرود بره ر یشرگاه Amygdalus scoparia – Achilla
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 millefoliumبود که بر ر ی اراضی برا شریب زیراد (-70
 75درصررا) قرررار داشررت البترره در ارتفاعررات برراالتر،
بیشتربودن مییان بارناگی رفع کمبود رطوبت می توانرا
محا دیت رشا را جبران کرده در افریایش تنروع مرؤثر
باشا ،چنین پایاه ای در این تحقیرق مشراهاه شرا ،بره-
طوریکه تنوع گونهای در ر یشگاه Ephedra intermedia-
 Erigeon capestreبا جرود قررار گررفتن برر ارتفاعرات
پرشیبتر ،بیشتر از از ر یشگاه – Amygdalus scoparia
 Achilla millefoliumبود.
پیش از این نیی به تاثیر ارتفاع از سرط دریرا برر ر ی
پراکنش گیاهان اشاره شاه بود [.]6 7
بیشترین تنروع گونرهای در ایرن تحقیرق در ر یشرگاه
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مقاار آهک معموال ر یش گیاه را با محا دیت مواجره
 از این ر آهک به جی برای گیاهان آهرکد سرت.میسازد
به عنوان یک عامل بازدارناه رشا مطرر بروده قابلیرت
استفاده از عناصر ریی مغذی ماننرا ر ی منگنری را بررای
.]70[ گیاهان کاهش میدها
البته گر هی از گیاهان با مقادیر زیراد ایرن مراده در خراک
سازگار شاه در خاکهایی با مقاار آهرک براال اسرتقرار پیراا
Amygdalus scoparia  در این تحقیق ر یشگاه.]8[ میکننا
77/03(  – بر ر ی خاک های آهکیAchilla millefolium
.درصا) استقرار یافته سازگار شاه است

060

. مشراهاه شراPteropyrum aucheri- Salsola rigida
علت باالبودن تنوع گونهای نسبت به دیگر مناطق ناشی از
بیشتربودن عمق خاک جود خشکهر دهایی در منطقره
بود که رطوبت کافی را بررای گیاهران فرراه کررده بره
.افیایش تنوع گونهای در این ر یشگاه کمک میکنا
عمق خاک برا تراثیر برر میریان ریشرهد انری حفر
رطوبت بر پراکنش گیاهان مؤثر بوده هر چه عمق خاک
.بیشتر باشا استقرار گیاه بر ر ی آن بیشرتر خواهرا برود
نقش عمق خاک در پراکنش پوشش گیراهی در مطالعرات
.]9[ سایر پژ هشگران نیی موردتأکیا قرار گرفته است
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