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مقد مه 
مرتع يك اکوسیس��تم طبیعي اس��ت که در برگیرنده منابع عظیمي از 
ذخاير ژنتیكي و تنوعي از گونه¬هاي گیاهي است که همواره اين گوناگوني، 
متضم��ن پايداري مرتع در مقابل عوامل متغیر محیطي و زيس��تي اس��ت. 
تنوع گونه¬ای از مفاهیم مهم در بوم¬شناس��ی و مديريت پوشش¬گیاهی 
 ،)1971 ،Odum( و نقش مهمی در س��المت )اس��ت )مصداق��ی، 1384
 ،Magurran( و ارزيابی اکوسیس��تم )2006 ،Noor Alhamad( تولید

1988( دارد.
تنوع گونه ای از دو مؤلفه تش��كیل ش��ده است که اولی مربوط به تعداد 
گونه هاس��ت و به آن غنای گونه ای  اطالق می ش��ود. دومی��ن مؤلفه تنوع، 
يكنواختی  می باش��د ک��ه به توزيع اف��راد گونه ها مربوط اس��ت )Kent و 

.)1996 ،Coker
حضور و پراکنش جوامع گیاهی در اکوسیس��تم¬های مرتعی، تصادفی 
نیس��ت، بلكه عوامل اقلیمی، خاکی، پس��تي و بلندي و انسانی در گسترش 
آنها نقش اساس��ی دارند. خصوصیات فیزيكی و شیمیايی خاك در رابطه با 
پوش��ش گیاهی باعث تنوع و پراکنش جغرافیايی وسیع گیاهان می¬شوند 
)Leonard و همكاران، 1984(. ويژگي هاي پستي و بلندي همچون ارتفاع 
از سطح دريا، شیب و جهت از عواملی هستند که آب قابل دسترس را تحت 
تاثی��ر قرار می¬دهن��د )Vetaas و Gerytnes، 2002(. بنابراين با توجه 
به نقش مهم گیاهان در تعادل اکوسیس��تم و منافع مختلفی که بشر به طور 
مستقیم و غیر¬مستقیم از آنها می برد، ضرورت شناخت روابط بین گیاهان 
و عوام��ل محیطی، براي ثبات و پايداری آن امری اجتناب ناپذير اس��ت. در 
اين زمینه پژوهش هاي متعددی در داخل و خارج کش��ور انجام شده که به 

برخی از آنها اشاره می شود.
ش��ريفی نی��ارق )1377( در بررس��ی ارتب��اط بی��ن عوام��ل خاکی با 
ويژگی¬های مربوط به پوشش¬گیاهی با استفاده از روش رسته¬بندی در 

چمنزارهای طبیعی منطقه اردبیل نش��ان داد که عوامل خاکی و اقلیمی در 
ناهمگنی پوش��ش¬گیاهی )تنوع گیاهی( و ارتجاع پذيری جوامع¬گیاهی 

اثر مستقیم دارند.
ابراهیم��ی کبريا )1381( در بررس��ی تاثیر عوامل پس��تي و بلندي بر 
تغیی��رات درصد پوش��ش¬گیاهی و تنوع گیاهی به اين نتیجه رس��ید که 
بین تاج پوش��ش کل با تغییرات ارتفاع و ش��یب بیشترين همبستگی وجود 
دارد، به طوری¬ک��ه افزاي��ش ارتف��اع و کاهش درصد ش��یب باعث افزايش 
پوشش تاجی کل می¬شود و با کاهش ارتفاع و افزايش درصد شیب، تنوع 

گونه¬ای افزايش پیدا می¬کند.
میرزاي��ی )1386( با مطالع��ه تنوع گونه¬اي گیاه��ان علفي در رابطه 
با عوامل پس��تي و بلندي )ارتفاع از س��طح دريا، جهت و ش��یب دامنه( در 
اکوسیس��تم جنگلي زاگرس میاني نتیج��ه گرفت که جهت دامنه بر تنوع و 

غناي پوشش علفي اثر معني¬داري دارد.
زارع چاهوکی و همكاران )1387( به بررس��ی رابطه بین تنوع گونه ای 
مراتع پشتكوه اس��تان يزد با عوامل محیطی با استفاده از تجزيه مؤلفه های 
اصل��ی پرداختند. نتايج نش��ان داد ک��ه از بین عوامل مورد بررس��ی بافت، 
رطوبت قابل دس��ترس و هدايت¬الكتريكی خاك بیشترين تاثیر را بر تنوع 

گونه ای دارند.   
Noy-Mayer و همكاران )1970( به¬ منظور بررسي پوشش¬گیاهي 
مناطق نیمه خش��ك جنوب استرالیا از تجزيه و تحلیل چند متغیره استفاده 
کرد. نتايج نش��ان داد ک��ه تغییرات پوش��ش¬گیاهي در نتیجه روابط بین 
بارندگ��ي و بافت¬ خاك ايجاد مي ش��ود و با خصوصیات خاك و پس��تی و 
بلن��دی ک��ه در میزان رطوبت قابل دس��ترس مؤثر هس��تند، همبس��تگي 

معني¬داري دارد.
Holechek و هم��كاران )1989( در ط��ی پژوهش¬های خود به اين 
نتیجه رسیدند که خصوصیات فیزيكی و شیمیايی خاك در رابطه با پوشش 
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Investigation of plant diversity changes with environmental factors in middle rangelands of Taleghan
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The current research was carried out to find the most effective environmental factors in plant species diversity. For this 
purpose, study was conducted in middle rangelands of Taleghan. Within each unit of sampling 4 parallel transects with 
150m length, each containing 10 quadrates (according to vegetation variations) were established. Quadrate size was 
determined for each vegetation type using the minimal area method. Soli samples were taken from 0-20 cm in starting 
and ending points of each transect. Measured soil properties included gravel, texture, organic matter, lime, pH, electrical 
conductivity, K, P and N. To determine the most environmental effective factors on plant diversity, PCA method was 
applied. The results indicated that slope, phosphorus, depth of soil play the main role in plant species diversity
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گیاهی باعث تنوع و پراکنش جغرافیايی وسیع گیاهان می¬شوند.
Ali و هم��كاران )2000( رابطه بی��ن تنوع گونه ای را با عوامل محیطی 
)تنش خشكی، بافت و شدت چرا( و خصوصیات پوشش گیاهی )تاج پوشش 
کل و ت��ك تك گونه ها( در طول يك ترانس��كت 340 کیلومتری در منطقه 
بیابانی مصر بررس��ی کردند. اين پژوهشگران نش��ان دادند که 52/9 درصد 
تغییرات تنوع گونه ای به خصوصیات تاج پوشش، رطوبت خاك و شدت چرا 

مرتبط است.
Jiang )2007( به بررس��ی الگوهای تنوع گونه¬ای در مناطق بیابانی 
چی��ن ب��ا اس��تفاده از روش CCA پرداخت، تا تاثیر عوام��ل محیطی را بر 
خصوصی��ات جوامع گیاهی تعیین کند. نتايج نش��ان داد ک��ه عامل ارتفاع 
همبس��تگی ق��وی مثبتی با محور اول دارد و 50 درص��د تغییرات را توجیه 
می¬کند و عامل ش��یب همبس��تگی قوی با محور دوم دارد و 21/4 درصد 

تغییرات پوشش را توجیه می¬کند. 
با توجه به موارد مذکور و از آنجا که شناخت تنوع گونه اي نقش مهمي 
در برنامه ريزي اکوسیستم مراتع دارد، در اين تحقیق رابطه بین تنوع گونه اي 

و عوامل محیطي مؤثر بر آن در مراتع طالقان میاني بررسي شد.  

مواد  و روش ها 
حوزة آبخیز طالقان در90 کیلومتری ش��مال¬غرب استان تهران واقع 
شده است. اين حوزه بین دو حوزة آبخیز کرج و الموت رود قرار دارد )شكل 
1(. مساحت اين حوزه حدود 13250000 هكتار است. منطقه مورد مطالعه 
با وسعت 37977/12 هكتار و در موقعیت جغرافیايی "43 '36 ˚50 تا "20 
36 عرض ش��مالی در  36 تا "19 '19̊  50  ط��ول ش��رقی و "19 '5̊   ̊53'

بخش میانی حوزه آبخیز طالقان واقع شده است. مرتفع¬ترين نقطه منطقه 
با ارتفاع 4100 متر در مرز ش��مالی و پايین¬ترين سطح ارتفاعی در بخش 

غربی )خروجی حوزه( با ارتفاع 1700 متر از سطح دريا قرار دارد.
متوسط بارش ساالنه 500 میلی متر و تعداد روزهای بارندگی 61 تا 77 
روز در سال است. از کل بارش ساالنه 25/4 درصد در پايیز، 36/2 درصد در 
زمس��تان، 34/8 درصد در بهار و 3/6 درصد در تابستان به وقوع می پیوندد. 
تعداد روزهای برفی 21 تا 34 روز در سال متغیر است که اغلب از آبان ماه 
شروع ش��ده و تا نیمه ارديبهشت ادامه پیدا مي کند. اقلیم منطقه بر اساس 

روش آمبرژه نیمه مرطوب سرد است )صفايیان، 1384(.
در اين تحقیق به منظور تش��خیص جوام��ع گیاهی، تیپ¬های گیاهی 
غالب در مراتع اطراف سه روستای فشندك، آرتون و میناوند واقع در طالقان 

میانی انتخاب شدند. 
براي نمونه ب��رداري از روش پالت¬گذاری در امتداد ترانس��كت در هر 
واحد نمونه¬برداری اس��تفاده شد. به منظور کاهش دخالت¬های احتمالی 
و جلوگی��ری از اعمال نظر¬های ش��خصی و باال بردن می��زان دقت، طرح 
نمونه¬گیری تصادفی- سیس��تماتیك انتخاب ش��د. بدين ترتیب که نقطه 
اول ترانسكت تصادفی و بقیه به روش سیستماتیك به طور منظم و با فاصله 
مش��خص از هم قرار داده ش��دند. همچنین اولین محل اس��تقرار پالت در 
امتداد هر خط ترانس��كت، تصادفی و بقیه به فاصله های منظم مستقر شدند 

)مقدم، 1380(.
در ه��ر واحد نمونه برداری 4 ترانس��كت 150 متری در طول مهمترين 
گراديان¬ محیطی مستقر شد. در طول هر ترانسكت 10 پالت به فاصله 15 
متر قرار داده ش��د که به دلیل کم بودن طول دامنه و تغییر شرايط محیطی 

مقايسه كارايی روش های...

شكل 1- موقعيت منطقه مورد مطالعه در حوزه آبخيز طالقان و كشور
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شماره 87، پژوهش های آبخيزد اری، تابستان 1389

اين فاصل��ه مد¬نظر قرار گرفت. بدين ترتیب در ه��ر واحد نمونه¬برداری 
40 عدد پالت مستقر شد. در هر پالت فهرست گونه¬های موجود و درصد 
پوش��ش گیاهی آنها تعیین ش��د. همچنین در پالت¬های مستقر شده در 
ابتدا و انتهای هر ترانس��كت يك پروفیل برای مطالعه خاك حفر شد. عمق 
پروفیل با توجه به عمق مؤثر ريش��ه¬دوانی گونه¬های مورد مطالعه به طور 
متوس��ط 20- 15سانتی¬متر انتخاب گرديد. برای هر واحد نمونه¬برداری 
اطالعات طول و عرض جغرافیايی، ش��یب، جهت و ارتفاع از س��طح دريا نیز 

تعیین شدند.
در آزمايش��گاه نمونه¬های خاك از الك 2 میلی¬متری عبور داده شد 
و بع��د از آن بر روی ذرات کوچكتر از 2 میلی¬متر آزمايش فیزيكی تعیین 
ذرات نس��بی خاك شامل رس، سیلت و ماسه به روش هیدرومتری بايكاس  
انجام شد. در بررسی¬های تجزيه شیمیايی خاك، میزان اسیديته خاك در 
گل اش��باع با pH متر اندازه¬گیری ش��د. درصد کربن آلی به روش والكی 
و بالك ، آهك به روش کلس��یمتری، فس��فر قابل جذب به روش اولس��ون، 
پتاسیم به روش فلم¬فتومتری و ازت کل به روش کجدال اندازه گیری شد 

)جعفري حقیقي، 1382(.
بعد از جمع آوری اطالعات، ابتدا تنوع گونه ای تعیین ش��د. برای تعیین 
تنوع گونه ای شاخص های مختلفی ارائه شده است که از بین آنها دو شاخص 
سیمپس��ون )1949( و ش��انون- وينر )1949( مورد استفاده قرار می گیرد، 
زيرا از بین ش��اخص های مختلف اين ش��اخص ها توانايی بیش��تری را برای 
تشخیص تنوع گونه ای دارند )Magurran، 1988(. شاخص شانون- وينر 
بیش��تر تحت تاثیر غنای گونه ای است، اما ش��اخص سیمپسون تحت تاثیر 
فراوانی گونه های غالب قرار می گیرد. مقدار شاخص سیمپسون از رابطه زير 

محاسبه می شود:

 :Pi تعداد کل گونه ه��ا در نمونه و :s ،مقدار ش��اخص : l ک��ه در آن 
نسبتی از همه افراد موجود در نمونه است که متعلق به گونه i باشد. مقدار 

جدول 1- درصد تاج پوشش و تنوع گونه ای در تيپ های گياهی منطقه مورد مطالعه

∑
=

=
s

1i

2
iPë

شاخص سیمپسونشاخص شانون وينردرصد تاج پوششعالئم اختصاریتیپ گیاهی

Astragalus gossypinus
- Thymus kotchyanus

As.go- Th.ko24/713/0550/808

Hypericum perferatum
Bromus tomentellus

Hy.pe -Br.to16/853/2550/835

- Artemisia aucheri Bromus tomentollusBr.to-Ar.au262/6190/722
- Phlomis oliviery Stipa barbataSt.ba -Ph.ol27/192/0660/565

Agropyron tauri-Amygdallus lyciodeAg. tu-Am.ly41/852/6880/751

اين شاخص بین صفر تا يك تغییر می کند. همچنین مقدار شاخص شانون- 
وينر از رابطه زير تعیین می شود:

که در آن H= ش��اخص تنوع گون��ه¬ای، S= تعداد گونه و Pi= فراوانی 
نس��بی گون��ه i در اجتماع اس��ت. دامنه تغییرات اين ش��اخص 1/5 تا 4/5 

می¬باشد. 
برای تجزيه و تحلیل بعد از بررس��ی داده ها با توجه به هدف تحقیق به 
منظور تعیی��ن مهمترين متغیرهای تاثیرگذار بر تغیی��رات تنوع گونه ای از 

تجزيه مولفه های اصلی )PCA ( استفاده شد.  

نتايج
مقادير ش��اخص¬های تنوع گونه¬ای ش��انون-وينر و سیمپس��ون در 

تیپ¬های گیاهی مورد مطالعه در جدول 1 آمده است
ب��رای تعیین مؤثرتري��ن عامل يا عوامل محیطی ک��ه باعث تغییر تنوع 
گونه ای می ش��ود، از روش PCA استفاده ش��د. در جدول 2 مقادير ويژه و 
درصد واريانس )پراش( هر يك از مؤلفه ها )محورها( آمده است. برای انتخاب 
مؤلفه ها معموالً مقادي��ر ويژه را مالك قرار می دهند، ولی روش دقیق تر آن 
است که مقدار ويژه با متغیر ديگری تحت عنوان BSE  سنجیده شود )زارع 
چاهوک��ي، 1385، به نق��ل از Jackson، 1993(. بدين ترتیب مؤلفه هايی 
انتخ��اب می ش��وند ک��ه در آنه��ا مقادير ويژه بی��ش از مقدار BSE باش��د. 
همان¬طور که در جدول 2 مش��اهده می¬شود، در مؤلفه¬های اول و دوم 
اين شرايط صدق می¬کند و اين مؤلفه¬ها 85/26 درصد تغییرات پوشش 
گیاه��ی را در بر می¬گیرند. اهمیت مؤلفه اول بیش��ترين اس��ت، به طوری 
ک��ه 47/09 درص��د تغییرات را توجیه می¬کن��د و 38/17 درصد تغییرات 
به مؤلفه دوم مربوط اس��ت. همچنین مقادير همبس��تگي خصوصیات خاك 
نس��بت به مؤلفه ها در جدول 3 نشان داده شده است. با توجه به قدر مطلق 

∑
=

−=′
s

1i
ii )lnp(pH

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


48 )پژوهش وسازند گی( 

ضرايب، مؤلفه اول ش��امل متغیرهای شیب، عمق، شن و فسفر خاك است. 
عوامل ارتفاع از س��طح دريا، آهك و ازت مؤلفه دوم را تش��كیل می¬دهند. 
بنابراي��ن مهمترين متغیرهای تاثیر¬گذار بر تنوع گونه¬ای ش��یب، عمق، 
ش��ن و فسفر خاك هستند که 47 درصد تغییرات تنوع را در بر می¬گیرند 
و متغیرهای ارتفاع از سطح دريا، آهك و ازت در درجه اهمیت بعدی بوده و 
38 درصد تغییرات تنوع گونه¬ای مربوط به آنهاست. عوامل اسیديته و ماده 
آلی مؤلفه سوم را تشكیل مي دهند که تنها 10 درصد تغییرات تنوع را در بر 
می¬گیرد. همچنین عامل هدايت الكتريكی در مؤلفه چهارم قرار می¬گیرد 
و فقط 4 درصد تغییرات تنوع را ش��امل می¬ش��ود. ديگر عوامل )پتاسیم و 
جه��ت جغرافیايي( تاثی��ری بر تغییرات تنوع گونه¬ای در رويش��گاه ¬های 

مورد مطالعه نداشتند.
شكل 2 نمودار رسته¬بندی رويشگاه¬ها را بر اساس مؤلفه¬های اول 
و دوم نشان می¬دهد. برای تحلیل اين نمودار و توجیه علل پراکنش مكاني 
تیپ هاي گیاهی بايس��تي به نكات زير توجه کرد )زارع چاهوکي، 1385، به 

 :)1995 ، Jongman نقل از
- فاصل��ة نقاط مع��رف تیپ هاي گیاهی در نمودار، نش��ان دهنده درجه 

تشابه يا اختالف تیپ ها از نظر عوامل محیطی است؛
- ب��ه عالمت مثبت و منفی ضرايب خصوصیات در جدول ضرايب توجه 
ش��ود. اگ��ر در مؤلفه ای تمام ضراي��ب خصوصیات محیطی معني دار ش��ده 
منفي باش��د، رويش��گاه گونه هايي که در جهت مثبت محورها قرار دارند با 

خصوصیات معرف محورها رابطه معكوس دارند و برعكس؛ 
- میزان فاصله نقاط معرف تیپ ها از محورهاي مختصات بیانگر ش��دت 
يا ضعف رابطه اس��ت و هرچه طول بردار مع��رف تیپ هاي گیاهی بزرگتر و 
زاويه آنها با محورها کوچكتر باش��د، همبس��تگي بی��ن تیپ هاي گیاهی با 

محورها بیشتر و رابطة آنها با خصوصیات معرف محورها قويتر است.

مقايسه كارايی روش های...

 ب��ا توجه به عالمت مثب��ت و منفی ضرايب متغیره��ا که در جدول 3 
آمده اس��ت، در محور اول از راست به چپ عمق و میزان شن خاك کاهش 
و مقدار فس��فر و ش��یب افزايش پیدا مي کند. همچنین در محور دوم از باال 
به پايین ارتفاع از سطح دريا افزايش و مقدار آهك و ازت کاهش مي يابد. با 
توجه به تغییراتی¬که در عوامل محیطی معرف محورهای اول و دوم اتفاق 
می¬افتد، رويشگاه¬های گیاهی را می¬توان در سه گروه مجزا به شرح زير 
تفكیك کرد که هر کدام شامل يك يا چند تیپ گیاهی هستند )شكل 2(:

 Thymus kotchyanus - Astragalusگروه 1: تیپ های گیاهی
 gossypinus، Hypericum perferatum

 Bromus tomentellus، - Artemisia aucheri Bromus
  tomentellus

   Stipa barbataگروه 2: تیپ گیاهی
 Agropyron tauri-Amygdalus گیاه��ي   تی��پ   :3 گ��روه 

lycioides
توجه به خصوصیات رويش��گاهی نیز نش��ان می¬دهد که خصوصیات 
معرف محورهاي اول و دوم بین س��ه گروه تفكیك ش��ده حاصل از تجزيه و 

تحلیل  مؤلفه¬های اصلی اختالف معنی¬دار دارد.
گروه 1 که ش��امل سه تیپ گیاهی ذکر شده در باال هستند که در ربع 
اول محور مختصات واقع شده و تحت تاثیر دو محور اول و دوم قرار دارند، 
ولی با توجه به فاصله کمتر اين گروه نسبت به محور دوم بیشتر تحت تاثیر 
اين محور است، يعنی بیشتر تحت تاثیر کاهش ارتفاع، افزايش ازت و آهك 
قرار دارد. گروه 2 در ربع چهارم محور مختصات قرار گرفته است و با توجه 
به فاصله کمتر آن نس��بت به مح��ور دوم تحت تاثیر خصوصیات معرف اين 
محور قرار می¬گیرد، به اين صورت که تحت تاثیر افزايش ارتفاع از س��طح 
دريا، کاهش ازت و آهك قرار دارد. گروه 3 با توجه به محل آن، بیش��ترين 

جدول 2- مقدار واريانس مربوط به هر يک از مؤلفه¬ها

Broken–stick eigenvalueواريا نس تجمعی )درصد(واريا نس)درصد(مقدار ويژهمولفه

16/59347/09447/0943/252

25/34438/17185/2652/252

31/47410/52795/7911/752

40/5894/209100/0001/418

50/0000/000100/0001/168

60/0000/000100/0000/968

70/0000/000100/0000/802

80/0000/000100/0000/659

90/0000/000100/0000/534

100/0000/000100/0000/423
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PCA جدول 3- مقادير همبستگي  هر يک از متغيرها با مؤلفه ها در روش

خصوصیت
مؤلفه )محور(

ششمپنجمچهارمسومدوماول

0/26930/0140-0/31640/51600/1255-0/0982-اسیديته
هدايت 
الكتريكی

0/1774-0/2432-0/01440/89880/0641-0/0436

0/1066-0/2173-0/50410/3189-0/18310/2539-ماده آلی

0/2493-0/2521-0/09450/41400/12190/0739-آهك

0/1168-0/0718-0/0445-0/0913-0/0155-0/3866-فسفر

0/39930/2475-0/18810/0387-0/1457-0/3556-پتاسیم

0/0445-0/22680/09100/3484-0/17100/3687-ازت
ارتفاع از سطح 

دريا
-0/0208-0/4263-0/1166-0/10180/2256-0/3293

0/3313-0/01040/1212-0/1263-0/3000-0/2741-جهت

0/2452-0/0562-0/0358-0/0463-0/1416-0/3672-شیب

0/0282-0/33800/21300/04150/05740/0151عمق خاك

0/38360/00810/11970/11820/60750/4790-سیلت

0/5116-0/18860/28140/47100/11110/1994-رس

0/2779-0/12670/2210-0/3160-0/1720-0/3224شن

تاثیر¬پذي��ری را از خصوصیات معرف مح��ور اول دارد، از اين رو تحت تاثیر 
افزايش شیب و فسفر و کاهش عمق و شن خاك قرار دارد. 

بحث و نتيجه¬گيری
در منطقة مورد مطالعه تنوع گونه ای دارای تغییراتي اس��ت که می تواند 
ناش��ی از عوامل محیطی و روابط بین گونه ای باش��د. از بین عوامل بررسي 
شده در اين تحقیق مهمترين آنها که بر تغییرات تنوع گونه ای تاثیر بیشتری 
دارند، شیب، عمق، بافت و فسفر خاك و در درجه بعدی اهمیت متغیرهای 
ارتفاع از س��طح دريا، آهك و ازت هستند. موضوع ارتباط بین شیب و عمق 
خاك در بس��یاری از منابع مربوط به علوم خاك اش��اره ش��ده است. بر اين 
اس��اس با افزايش شیب و بالطبع زياد ش��دن نیروی ثقل، از يك سو میزان 
فرس��ايش سطحی بیشتر شده و از سوی ديگر عمق خاك کاهش می¬يابد. 
بنابراين با افزايش ش��یب، انتظ��ار خاك¬هايی با عمق کمت��ر قابل انتظار 
اس��ت. از جمل��ه پژوهش هاي صورت گرفته در زمینه نقش ش��یب در تنوع 
گونه¬ای به حس��ینی )1374(، ابراهیمی کبريا )1381(، سهرابی )1384(، 
هم��كاران  و   Jiang و   )1998(  Maguran  ،)1386( اس��ماعیل¬زاده 

)2007( می¬توان اشاره کرد.

پژوهش��گراني نظیر Friedel و هم��كاران  )1993( و Ali و همكاران 
)2000( نی��ز نش��ان دادند که بافت خاك از عوام��ل اصلی کنترل پراکنش 
پوش��ش گیاهی در مناطق خشك اس��ت. تاثیر بافت خاك بر روي پراکنش 
Abd El-( گونه هاي گیاه��ي به دلیل تاثیر در میزان رطوبت خاك اس��ت

Ghani و Amer، 2003؛ Wilson وTilman ، 2004(، زي��را اختالف 
در میزان رطوبت به تغییراتی در شكل دهي و تهويه ساختمان خاك و میزان 

شوري آن منجر مي شود.
تاثیر عامل ارتفاع از س��طح دريا بر تنوع گونه¬ای، می¬تواند ناش��ی از 
تاثی��ر آن بر عوامل درجه حرارت و بارندگی باش��د. ب��ر طبق اصل حرارتی، 
هر گیاه زمانی به مرحله معینی از نمو خود می¬رس��د که مقدار مشخصی 
حرارت از محیط گرفته باش��د. به اين ترتیب س��رعت نمو هر گیاه با درجه 
حرارت همبستگی مثبت دارد و چون درجه حرارت نیز بسته به ارتفاع تغییر 
می¬کن��د، در نتیجه با قرار گرفتن گی��اه در ارتفاعات باالتر )درجه حرارت 
کمتر( رشد کندتر خواهد شد )کوچكی و نصیري محالتی، 1373(. از جمله 
 ،2002 ،Vetaas و Grytnes( پژوهش هاي صورت گرفته در اين زمینه به
Fisher و Coroi ،2004 ،Fuel، 2004؛ پارس��ايي، 1373؛ صابري��ان، 

1381 و اسماعیل زاده، 1386( می¬توان اشاره کرد.
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 از ديگر عوامل مؤثر بر تغییرات تنوع گونه¬ای در تحقیق حاضر، میزان 
ازت و فس��فر خاك است. Fisher و همكاران )1987( نشان دادند که بعد 
از آب در دس��ترس، نیتروژن خ��اك، مهمترين عامل محدود کننده رش��د 
گیاهان است و در افزايش تنوع گیاهان نقش عمده¬ای دارد. شريفی نیارق 
)1377( طی تحقیقی در چمنزارهای طبیعی منطقه اردبیل، اظهار داش��ت 
تف��اوت در برخی از عناصر خاك مانند ازت و فس��فر در ناهمگنی پوش��ش 

گیاهی )تنوع گیاهی(، اثر مستقیم دارند.
ب��ا توجه به مطالب مذکور مي توان گفت تنوع گونه اي در هر منطقه در 
نتیجه عوامل محیطي و انس��اني تغییر مي کند. با شناس��ايي عوامل مؤثر در 
تغییرات تنوع گونه اي مي توان روش هاي مديريتي مناس��ب را انتخاب کرد. 
همچنین با ارزيابي تغییرات شاخص هاي تنوع در يك منطقه در طول زمان 
امكان ارزيابي مديريت اعمال ش��ده وجود دارد. ذکر اين نكته نیز الزم است 
که باال بودن مقدار شاخص تنوع، دلیل بر بهبود وضعیت منطقه نیست، بلكه 
بايد با بررس��ي ترکیب گونه اي مش��خص کرد که در نتیجه تغییرات ايجاد 

شده کدام دسته از گونه هاي گیاهي در منطقه افزايش يافته اند.  

پاورقی ها 
1-Richness
2-Evenness
3-Bayocus
4-Principle Component Analysis 
5-Broken-stick eigenvalue
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