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بررسي اثر ويژگي هاي فيزيوگرافيك بر 
تنوع گياهي در منطقه پيشكوه يزد  

چكيد ه 
هدف اين تحقيق بررسي اثر ويژگي هاي فيزيوگرافيک روي تنوع، فراواني و يكنواختي فلور گياهي بخشي از مراتع منطقه پيشكوه 
يزد بود. منطقه مورد مطالعه در غرب استان يزد و در محدوده جغرافيايي 31 درجه و 45 دقيقه تا 32 درجه و 3 دقيقه عرض شمالي 
و 53 درجه و 28 دقيقه تا 53 درجه و 47 دقيقه طول ش�رقي و دامنه ارتفاعي 3367-2000 متر از س�طح دريا واقع ش�ده اس�ت. 
انتخاب س�ايت هاي نمونه برداري براس�اس روش طبقه بندي زميني بود که اين روش امكان تقس�يم بن�دي جزيي منطقه به قطعه 
واحدهاي همگن زميني مطابق با معيار هاي تعيين ش�ده ش�امل خصوصيات شكل زمين )ارتفاع از سطح دريا، جهت دامنه و شيب( 
و همچنين نوع س�ازند زمين شناس�ي را فراهم مي آورد. در مجموع 54 واحد همگن زميني در اين تحقيق بررس�ي و نمونه برداري 
از پوش�ش گياهي در منطقه معرف هر واحد به روش سيس�تماتيک- تصادفي انجام شد. در مجموع 45 گونه گياهي در منطقه مورد 
مطالعه شناسايي گرديد. نتايج تجزيه واريانس نشان داد ارتفاع از سطح دريا بر تنوع، فراواني و يكنواختي گونه هاي گياهي منطقه 
تأثير معني دار داش�ت و دامنه ارتفاعي مياني )2600-2300 متر( تنوع، فراواني و يكنواختي باالتري را نش�ان داد. ش�يب دامنه نيز 
تن�وع و فراوان�ي گونه اي را به طور معني داري تحت تاثير قرار داد، ش�يب هاي بين 60-30 درص�د باالترين تاثير گذاري را به خود 

اختصاص دادند. پارامتر جهت جغرافيايي تاثير معني داري را بر شاخصه هاي تنوع زيستي نداشت.

کلمات کليد ي: خصوصيات فيزيوگرافي، شاخصه هاي تنوع گياهي، فلور گياهي، مراتع استپي
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Physiographic factors influencing the vegetation biodiversity in Pishkooh-Yazd

By: J. Abdollahi, Faculty Member of Yazd Research Center of Agriculture and Natural Resources (Corresponding 
Author; Tel: +989133542901), H. Naderi, Graduate of Range management, Tarbiat Modares University, M. R. 
Arabzade, BS.c of  Yazd Research Center of Agriculture and Natural Resources

The present study addressed the effect of physiographic attributes on Biodiversity indices of vegetation (diversity, 
richness and evenness) in Rangelands of Pishkooh-Yazd. The study area was located in latitude 31° 45 ' -32° 3 ' N; 
longitude 53° 28 ' -53° 47 ' E. Sampling sites were selected based on Land stratification method that allowed the study 
area to be subdivided into Land Unit Tracts (LUT), according to specified criteria including landform attributes (slope, 
aspect and altitude) and substrate type. Vegetation samplings were performed using randomized-systematic method. 
The size of sampling plots was selected based on minimal area method. Totally 45 plant species were recognized in 
this area. The results showed that elevation A.S.L. had significant effect on Biodiversity indices and mean elevation of 
2300-2600 meters A.S.L. had higher diversity, richness and evenness than other elevation classes. Slope also affected 
diversity and richness significantly and high slopes (30-60%) had the highest diversity and richness. The aspect had no 
significant effect on biodiversity indices.

Keywords: Physiographic attributes, Biodiversity indices, Vegetation flora, Steppe rangelands

مقد مه 
تن��وع گونه اي ک��ه ترکيب��ي از فراواني و یکنواختي گونه اي اس��ت به 
طور وس��يع در مطالعات پوش��ش گياهي و ارزیابي هاي زیس��ت محيطي به 
عنوان یکي از ش��اخصه هاي مهم و س��ریع در تعيين وضعيت اکوسيس��تم 
ه��ا مورد اس��تفاده قرار مي گيرد. ب��ه گونه اي که بعض��ي از محققان، تنوع 
گياهي در جوامع گياهي یک اکوسيستم را بهترین شاخص براي نشان دادن 
 Ali 1993؛ ،Primack( قابليت این اکوسيس��تم براي حفاظت بيولوژیکي
Dickinson و Murphy، 2000( و یک ش��اخص حس��اس براي نش��ان 
دادن خس��ارات وارده به اکوسيستم )Cairns و Walters، 1979( معرفي 
کرده اند. بنابراین، شناخت مناطق برخوردار از تنوع و توان باالي اکولوژیکي 
و به دنبال آن شناخت علمي و همه جانبه عواملي که مي توانند این قابليت 
ه��ا را تحت تاثير قرار دهند پيش زمينه هاي اساس��ي جهت تعيين اولویت 
هاي حفاظتي هر منطقه، مدیریت و بهره برداري مناسب و معقول از پوشش 
گياهي آن منطقه هس��تند. الگوي پراکن��ش و وفور گونه ها و جوامع گياهي 
در مناط��ق مختلف به ویژه در نواحي خش��ک اغلب با س��ه گ��روه از عوامل 
محيطي، ش��امل متغيرهاي فيزیکي محيط، ویژگي هاي ش��يميایي خاک و 
اث��ر عوامل انس��اني ارتباط پيدا مي کنن��د و در این مي��ان، عوامل فيزیکي 
مانن��د ارتفاع، جهت و زاویه ش��يب به عنوان مولفه ه��اي اصلي فيزیوگرافي 
 ه��ر منطقه ب��ه دليل تاثيري ک��ه بر قابليت دسترس��ي ب��ه رطوبت محيط 
مي گذارند، نس��بت به عوامل ش��يميایي خاک و تاثيرات مخرب انس��اني در 
تعيين ميزان تنوع گونه اي و پراکنش تيپ هاي مهم گياهي نقش موثرتري 
دارند )Enright،Miller و Akhter، 2005(. ارتفاع از سطح دریا یکي از 
مهم ترین عواملي است که با تاثير بر ميزان و نوع بارندگي، دما، تبخير، تعرق، 
ش��دت تشعشعات خورشيدي، تشکيل و تکامل خاک بر نوع و تراکم پوشش 
گياهي تاثير بس��زایي دارد. ارتفاع از س��طح دریا هنگام��ي که با محدودیت 

هاي اقليمي همراه مي ش��ود به عنوان یک عامل محدود کننده در اس��تقرار 
و رش��د گياهان محسوب مي ش��ود )Barnes، 1998(. بسياري از پژوهش 
ه��ا نيز ارتفاع از س��طح دری��ا را به عنوان یک عامل موثر ب��ر تنوع و فراواني 
 1998 ،Hosni و Hegazy،EL-Demedesh( گياهان معرفي کرده اند
Vetaas، 2002؛ Grytnes و Fisher و Fuel، 2004(. ش��يب ني��ز یکي 
از عوامل تاثير گذار بر روي خاک اس��ت که تاثير بس��زایي بر حضور یا عدم 
حضور گونه ها و ميزان پوشش آنها دارد. خاک در مناطق کم شيب به دليل 
تجمع رس��وبات، عمق بيشتري داش��ته و حاصلخيزتر از مناطق پرشيب مي 
 Abd( باشد. البته مشکل تجمع امالح در مناطق شور را باید در نظر داشت
El-Ghani، 1998(. برعک��س، در مناطق پرش��يب به دلي��ل عمق کمتر، 
 Noor( زهکشي بيشتر و خشک تر بودن خاک، درجه رقابت پایين تر است
Ahmad، 2006(. جهت دامن��ه در اکثر مطالعات به عنوان یک عامل مهم 
در ایج��اد تنوع در اکوسيس��تم ب��ه خصوص در مناط��ق مدیترانه اي مطرح 
ش��ده اس��ت )Bale،Williams and Charley، 1998(. جهت دامنه با 
تاثي��ر بر رطوبت، حاصل خيزي و عمق خاک تاثير زیادي در ترکيب و تنوع 
پوشش گياهي دارد )Small و McCarthy، 2005(. مطالعات انجام شده 
در بلوط زارهاي مناطق مدیترانه اي ش��يلي نشان داد که کاهش رطوبت در 
جهت هاي جنوبي با کاهش رقابت درون گروهي، در نهایت به افزایش تنوع 
Badano،Cavieres،Molinga-( در ای��ن جهت دامنه منجر مي ش��ود

و هم��کاران   Zare Chahooki  .)2005 ،Quiroz و   Montenegro
2009 در مطالعه اي در مراتع طالقان ضمن استفاده از تکينک چند متغيره 
PCA جهت جغرافيای��ي را یکي از مهمترین عوام��ل تأثيرگذار بر تغييرات 

تنوع گونه اي این منطقه ذکر کردند. 
تحقيق حاضر بر آن اس��ت که ش��اخص هاي تنوع گياهي منظقه شامل 
تن��وع، فراواني و یکنواختي گون��ه اي را تعيين و عوامل فيزیوگرافيک موثر بر 

هر یک از آنها را در منطقه مورد مطالعه تعيين کند. 

بررسی اثر ويژگی های ...
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مواد و روش ها
منطقه مورد مطالعه

منطقه مورد مطالعه بخش��ي از مراتع پيشکوه یزد محسوب مي شود که 
در محدوده جغرافيایي 31 درجه و 45 دقيقه تا 32 درجه و 3 دقيقه عرض 
ش��مالي و 53 درجه و 28 دقيقه تا 53 درجه و 47 دقيقه طول ش��رقي واقع 

گردیده است )شکل 1(. 
مساحت محدوده مورد تحقيق در حدود 60 هزار هکتار و دامنه ارتفاعي 
آن از 2000 تا 3367 متر از س��طح دریا اس��ت )ش��کل2(. بيشتر مساحت 
منطقه را مناطق تقریبا مس��طح تش��کيل مي دهد که با حرکت به س��مت 
کوهس��تان بر ميزان شيب منطقه افزوده مي شود به گونه اي که شيب هاي 

باالي 60 درجه در ستيغ  هاي کوهستاني مشاهده مي شود )شکل3(. 
منطقه مطالعاتي در غرب عمدتاً داراي س��اختار کوهستاني و در نتيجه 
جهات جغرافيایي متفاوت و در ش��رق داراي عرصه هاي نس��بتاً مسطح مي 
باشد )شکل4(. سازند هاي زمين شناسي منطقه شامل سازند هاي شمشک، 
ش��تري، سنگستان، آهک تفت، رس��وبات نئوژن و در نهایت از نوع سنگهاي 
توفي آتشفشاني است )شکل 5(. بر اساس اطالعات ایستگاه هاي هواشناسي 
و باران سنجي موجود در منطقه متوسط بارندگي ساليانه در دامنه تغييرات 
227  -124 ميليمتر در س��ال و منطبق بر گرادیان ارتفاعي اس��ت. متوسط 
دماي ساليانه آن نيز در محدوده 14/6 -8/75 درجه سانتي گراد و در جهت 
عکس گرادیان ارتفاعي است. بر اساس طبقه بندي دومارتن، دو اقليم خشک 

 .)2007 ،Naderi( و نيمه خشک منطقه را پوشش مي دهند

روش نمونه برداري 
اولين قدم تحقيق، طبقه بندي اراضي مورد بررسي بود که امکان تقسيم 
بندي جزیي منطقه را مطابق با معيارهاي تعيين ش��ده ش��امل خصوصيات 

ش��کل زمين )ارتفاع از سطح دریا، جهت دامنه و شيب( به واحدهاي همگن 
 ،Aldrick و Gunn 2005؛ ،Gilkes و ,Rezaei( زميني1 فراهم مي آورد
1988(. روش طبقه بندي با اس��تفاده از نقش��ه توپوگرافي و فناوري سامانه 
اطالع��ات جغرافيایيGIS( 2( انجام ش��د که امکان رقومي کردن نقش��ه ها، 
تجزی��ه و تحليل داده ها و ایجاد م��دل رقومي ارتفاعDEM( 3( و در نهایت 

توليد الیه نقشه هاي موضوعي را فراهم مي آورد. 
تحقي��ق ب��ر اس��اس س��ه طبق��ه ارتفاع��ي )2300- 2000، 2600- 
2900،2300- 2600(، س��ه طبقه ش��يب )10-0، 30-10 و 60-30(، دو 
جهت عمومي شمالي و جنوبي و چهار سازند )نایبند و شمشک، آهک تفت، 
توفي آتشفش��اني و نئ��وژن( انجام گرفت و به این منظ��ور 54 واحد همگن 
زميني )LUT( با اس��تفاده از همپوش��اني مدل رقومي ارتفاع، نقشه شيب و 
جهت در نرم افزار ILWIS 3,1 مش��خص ش��د. براي بررسي اثرات متقابل 
فاکتورهاي مورد بررس��ي مي بایس��ت در هر طبقه ارتفاعي، ش��يب و جهت 
حداقل 3 تکرار و در مجموع 54 تکرار در نظر گرفته مي شد. به همين علت 
طبقات طوري انتخاب ش��دند که بتوانند حداقل تعداد تکرار هاي مورد نياز 

براي تجزیه واریانس دو طرفه را تامين کنند.
پس از مشخص ش��دن موقعيت واحدهاي همگن روي نقشه با استفاده 
از GPS4 نق��اط م��ورد نظر روي عرص��ه مطالعاتي نيز تعيين ش��دند. نمونه 
برداري از پوش��ش گياهي درون توده معرف هر واح��د همگن زميني انجام 
ش��د. ابعاد پالت هاي نمونه برداري بر اس��اس منحني س��طح گونه براي هر 
جامعه گياهي بدس��ت آم��د )Cain، 1938(. حداقل تعداد پالت  مورد نياز 
براي نمونه برداري نيز با استفاده از روش ریاضي و پس از آمار برداري اوليه 
مش��خص ش��د )Mueller Domois و Ellenberg، 1974(. ل��ذا اندازه 
گيري پوش��ش گياه��ي در واحدهایي با گياهان درختچ��ه اي در 45 پالت 
تصادفي 16 متر مربعي )4×4 متري( و در رویش��گاه هاي با گياهان بوته اي 

شكل 1- موقعيت منطقه مورد مطالعه در استان يزد
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شكل 3- نقشه شيب منطقه مورد مطالعهشكل 2- نقشه ارتفاعی منطقه مورد مطالعه

شكل 4- نقشه شيب منطقه مورد مطالعه

شكل 5- نقشه زمين شناسي منطقه مورد مطالعه

در 30 پالت تصادفي دو متر مربعي )1×2 متري( به ترتيب مستقر روي 4 و 
3 خط ترانسکت 300 و 400 متري انجام شد. در هر پالت حضور گونه هاي 
گياهي و درصد تاج پوش��ش و تراکم آنها ثبت ش��د. سعي شد تا حد ممکن 
گياهان در عرصه شناس��ایي شوند ولي در مواردي که این امکان فراهم نبود 
نمونه گياهي پرس و در هرباریوم و با استفاده از تجربيات کارشناسان و منابع 

موجود شناسایي صورت مي گرفت. 
بعد از جمع آماري اطالعات پوش��ش گياهي هر واحد غناي گونه اي با 
توجه به تعداد گونه هاي گياهي مش��اهده ش��ده در هر واحد، تنوع گونه اي 
)با اس��تفاده از داده هاي تاج پوشش و تراکم( بوسيله شاخص شانون - وینر 
 و مقدار یکنواختي با اس��تفاده از ش��اخص پایلو بر اس��اس فرمول هاي زیر

 Yang Lu 1998؛ ،Abd El-Ghani و هم��کاران، 1998؛ Hegazy(
 Ecological 2006( و ب��ه کم��ک نرم افزار ،Lin و Wu،Yang،Zhang

Methodology )Krebs،1999( محاسبه شد. 

' H: شاخص شانون- وینر
Pi: فراواني نسبي هر گونه در جامعه اي که از S گونه تشکيل شده است 

S :تعداد گونه ها )فراواني(
'J:  مقدار یکنواختي پایلو

H'max: حداکثر شاخص شانون- وینر که مقدار آن برابر است با: 

روش تجزيه و تحليل و آناليز آماري داده ها
براي تجزیه داده هاي مربوط به شاخص هاي تنوع از یک طرح فاکتوریل 
در قالب بلوک هاي کامل تصادفي با زیر نمونه هاي نا مس��اوي استفاده شد 
که در آن س��ازنده هاي زمين شناسي بلوک و طبقات ارتفاع، شيب و جهت 
فاکتورها را تشکيل مي دادند. براي حذف تاثيرات احتمالي نوع سازند زمين 
شناسي منطقه، و بررس��ي تاثيرات خالص متغيرهاي فيزیوگرافي، هر سازند 
به عنوان یک بلوک و سه متغير شيب، جهت و ارتفاع هر یک با سه سطح به 

عنوان فاکتور در نظر گرفته شدند. 

قب��ل از تجزیه واریان��س، نرمال بودن پراکنش داده ه��ا و همگن بودن 
واریانس ها به ترتيب با اس��تفاده از دو آزمون کولموگروف اسميرنوف و لون 
بررس��ي شدند. داده هاي فراواني پراکنش نرمال نداشتند، بنابراین روي آنها 
تبدیل لگاریتمي انجام ش��د. با توجه به نرمال بودن پراکنش و همگن بودن 
واریان��س داده ها از روش مدل خطي عمومي ) GLM( و تجزیه واریانس دو 
طرفه در س��طح خطاي 5 درصد جهت بررس��ي معني دار بودن مؤلفه ها و 
اثرات متقابل آنها و از آزمون دانکن و تي  غير جفتي براي مقایس��ه ميانگين 
مؤلفه هاي کمي اس��تفاده شد )Zar،1996(. براي انجام آناليزهاي آماري از 

نرم افزار SPSS 11/5 استفاده شد.
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نتايج  
نمونه هاي گياهي برداش��ت ش��ده در عمليات صحرایي تعداد 44 گونه، 
مش��تمل بر 16 خانواده و 33 جنس گياهي ش��ناخته شدند. فهرست عناصر 
گياه��ي منطقه بر اس��اس طبقه بندي خانواده،  جن��س و گونه در جدول 1 

تنظيم و ارائه شده است. 

خان��واده هاي گياه��ي منطقه به ترتيب بيش��ترین تعداد گونه ش��امل 
خان��واده اس��فناج )Chenopodiaceae( ب��ا 9 گون��ه، خانواده کاس��ني 
)Asteraceae( ب��ا 8 گونه و گرامينه )Poaceae( با 5 گونه گياهي بودند 
 Astragalus ب��ا 7 گونه و جنس هاي Salsola ش��کل 6(. جنس گياهي(
Acantholimon ، و Cousinia  ه��ر ک��دام با 3 گونه مهم ترین جنس 

گونه و خانوادهفرم گونه و خانوادهفرم 

)Poaceae( GramineaeCaryophyllaceae

TeBoissiera squarrosa )Banks & Soland.( NevskiChaAcanthophyllum sordium

TeBromus tectorum L.Chenopodiaceae

Ge.bPoa sinaica Steud.ChaHalothamnus subaphyllus )C. A. Mey.( Botsch.

HeStipa arabica Trin. & Rupr.HeAnabasis setifera Moq.

HeStipa barbata Desf.ChaErotia ceratoides )L.( C. A. Mey

PlumbaginaceaePhHammada salicornica

ChaAcantholimon   scorpiusChaNoaea mucronata )Forsk( Aschers. & Schewienf.

ChaAcantholimon   sp.ChaSalsola arbusculiformis Drob.

ChaAcantholimon  bractiatumChaSalsola arbuscula Pall

CrucifereaeChaSalsola orientalis S. G. Gmelin                 )Rigida(

TeAlyssum marginatum Steud. ex Boiss.ChaSalsola tomentosa )Moq.( spach. 

HeErysimum crassicaule )Boiss.( Boiss.Asteraceae

ChaMoriera spinosa Boiss.ChaArtemisia sieberi Besser.

FabaceaeChaArtemisia aucheri Boiss. 

ChaAstragalus )Poterium( glaucacanthus Fischer HeCousinia piptocephala Bunge

ChaAstragalus )Campylanthus( campylanthus Boiss.HeCousinia deserti Bunge

ChaAstragalus )Brachycalyx( albispinus Sirj. & Bornm.HeCousinia onopordioides Ledeb.

LamiaceaeHeEchinops ceratophorus Boiss.

HeStachys inflata Benth.ChaHertia angustifolia )DC.( O. Kuntze

ChaTeucrium polium L.HeScariola orientalis )Boiss.( Sojak 

ZygophyllaceaeApiaceae

PhZygophyllum atriplicoides Fisch. & C. A. Mey.HeEryngium bungei Boiss.

HePeganum harmala L.HeFerula ovina )Boiss.( Boiss.

EphedraceaeBoraginaceae

ChaEphedra strobilacea BungeHeHeliotropium sp.

EuphorbiaceaeCapparidaceae

HeEuphorbia heteradena Jaub. & Spach.ChaCapparis spinosa L.

IridaceaeTamaricaceae

Ge.rIris songarica schrenk.PhTamarix ramosissima Ledeb.

 جدول 1- فهرست گياهان مشاهده شده طي نمونه برداري از 54 واحد زميني به همراه خانواده و فرم رويشي 

Th= تروفيت،  He= همي کريپتوفيت،Ge.b = ژئوفيت پياز دار، Ge.t= ژئوفيت تكمه دار، Ge.r= ژئوفيت ريزوم دار 

Ch = کامافيت،   Ph= فانروفيت
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هاي گياهي منطقه را تشکيل  دادند )جدول 2(. فرم حياتي گياهان موجود 
در منطقه بر اس��اس سيستم Raunkiear مشخص گردید که در جدول 1 
آمده اس��ت. نتایج حاصل از طبقه بندي اشکال زیستي گياهان منطقه نشان 
داد که کامفيت ها با تعداد 21 گونه )47/73( و همي کریپتوفيت ها با تعداد 
15 گونه )34/09 درصد( بارزترین اش��کال زیس��تي عناصر گياهي منطقه و 
ژئوفيت ها با تعداد 2 گونه )4/55( کم تعداد ترین ش��کل زیس��تي منطقه را 

تشکيل مي دهند )شکل 7(.
نتای��ج تجزیه واریانس دو طرفه نش��ان دهنده اثرات متف��اوت ارتفاع از 
س��طح دریا، ش��يب و جهت بر تن��وع، فراواني و یکنواختي گونه اي اس��ت. 
 نتای��ج حاک��ي از آن اس��ت که اث��ر اصل��ي ارتفاع از س��طح دریا ب��ر تنوع 
)p= 0/001(، غن��ا )p= 0/001( و یکنواخت��ي )p= 0/012( معني دار بوده 
اس��ت. نتایج همچنين نش��ان داد که اثر اصلي ش��يب بر تنوع و فراواني در 
س��طح خطاي 5 درصد معني دار است )p= 0/035 و p= 0/018(، ليکن اثر 
آن ب��ر یکنواختي گون��ه اي معني دار نبود )p= 0/187(. در نهایت اثر جهت 
دامنه بر هيچ یک از ش��اخصه هاي تنوع زیس��تي معني دار نش��د. بررس��ي 
اثرات متقابل، حاکي از تاثيرات متقابل ارتفاع و ش��يب روي شاخص فراواني 
گون��ه اي بود )p=0/007( و اثرات متقابل دیگر متغيرها روي ش��اخصه هاي 
تنوع معني دار نش��د )جدول 2(. مقایس��ه چند دامنه اي دانکن حاکي از آن 

اس��ت که دامنه ارتفاعي2600-2300 متر باالترین تنوع را داش��ته اس��ت و 
با افزایش بيش��تر ارتفاع از س��طح دریا تنوع کاهش مي یابد. دامنه ارتفاعي 
2300-2000 و 2900-2600 اختالف معني داري را از نظر تنوع با یکدیگر 
نداشتند. طبقات ارتفاعي2600-2300 و 2900-2600 متر باالترین فراواني 
را داش��تند و طبقه ارتفاع��ي2300-2000 کمترین ميزان فراواني را به خود 
اختصاص داد. طبقه ارتفاعي2600-2300 متر باالترین یکنواختي را داشته 
اس��ت و یکنواختي طبقات ارتفاع��ي2300-2000 و2900-2600 اختالف 

معني داري را نشان ندادند )شکل 8(.
همچني��ن نتایج آزمون مقایس��ه ميانگين ها مش��خص کرد که طبقات 
ش��يب 60-30 درصد از تنوع و فراواني گونه اي باالتري نس��بت به طبقات 
 دیگر ش��يب برخوردار هس��تند و طبقات ش��يب 10-0 و 30-10  اختالف 
معني داري را از نظر تنوع و فراواني با یکدیگر نش��ان ندادند. نتایج همچنين 
نشان داد که طبقات شيب اختالف معني داري را از نظر یکنواختي با یکدیگر 

ندارند )شکل 9(.
بررس��ي اثرات متقابل فاکتورها بر شاخصه هاي تنوع نشان داد تنها اثر 
متقابل ارتفاع و شيب بر شاخص فراواني معني دار بوده و طبقه ترکيبي شيب 
1 و ارتفاع 3 بيشترین و طبقات ترکيبي شيب1 و ارتفاع 1 و  همچنين شيب 

2 و ارتفاع 1 کمترین مقدار فراواني را به خود اختصاص دادند )شکل10(. 

شكل 6- نمودار تعداد گونه هاي گياهي متعلق به هر خانواده

شكل 7- نموار درصد فراواني طيف زيستي گياهان منطقه مورد مطالعه

بررسی اثر ويژگی های ...

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir79)پژوهش وسازند گی(

شماره 97، پژوهش های آبخيزد اری، زمستان 1391

جدول 2- نتايج تجزيه واريانس )ANOVA( تنوع، غنا و يكنواختي گونه اي در طبقات مختلف ارتفاع، شيب و جهت دامنه

ns     ، * و **  به ترتيب معرف عدم معني داري و معني داري در سطح خطاي 5 و 1 درصد است

       F   Pدرجه آزاديميانگين مربعاتشاخصه ها تنوعمديريت مرتع

ارتفاع

** 0/001 0/93328/88تنوع

**36/90129/1010/001فراواني

* 0/09225/3440/012یکنواختي

شيب

*  0/40523/8600/035تنوع

*19/07424/7050/018فراواني

 ns  0/03121/7970/187یکنواختي

جهت دامنه

ns 0/03710/1120/739تنوع

ns 1/4610/1310/719فراواني

ns 0/00810/1160/735یکنواختي

بلوک

ns 0/10530/9980/410تنوع

ns 6/42631/5850/218فراواني

ns 0/00430/2360/870یکنواختي

شيب × ارتفاع

0/10140/959تنوع

** 18/18444/4850/007فراواني

ns 0/00540/2680/896یکنواختي

ارتفاع × جهت

ns 0/07530/6470/59تنوع

ns 0/00930/2150/88فراواني

ns 0/02131/0110/414یکنواختي

شيب× جهت

ns 0/16131/3780/28تنوع

ns 0/7131/8070/18فراواني

ns 0/00430/1950/898یکنواختي

شيب × ارتفاع ×جهت

ns 0/0750/640/59تنوع

ns 0/00950/2150/88فراواني

 ns 0/0251/010/41یکنواختي
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شكل 8-  شاخص هاي تنوع ، غنا و يكنواختي در طبقات مختلف ارتفاعي )بر حسب متر(
حروف مشترک نشانه عدم تفاوت معني دار و حروف غير مشترک نشانه اختالف معني دار آماري در سطح 99 درصد است.

شكل 9 - شاخص هاي تنوع ، فراواني و يكنواختي در طبقات مختلف شيب

شكل 10-  شاخص فراواني در طبقات ترکيبي شيب و ارتفاع
شيب 1 )طبقه شيب 10- 0(، شيب 2 )30- 10( و شيب 3 )60 – 30 درصد(

ارتفاع 1 )طبقه ارتفاع 2300 - 2000(، ارتفاع 2 )2600 - 2300 ( و  ارتفاع 3 )2900- 2600 متر(
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بحث و نتيجه گيري
منطق��ه مطالعاتي ب��ه دليل تنوع واحدهاي زمين شناس��ي، فيزیوگرافي 
و ژئومورفول��وژي مختلف، اعم از دش��ت هاي دامن��ه اي، تراس هاي در حال 
فرس��ایش، دامنه هاي منظم، برون زدگي هاي س��نگي، ارتفاعات صخره اي- 
سنگالخي و بستر رودخانه هاي موقتي که محل تجمع روان آب هاي سطحي 
و سيالب ها مي باشد از یک طرف و برخورداري منطقه از دو اقليم خشک و 
نيمه خش��ک شرایط را براي ایجاد یک فلور غني و متنوع فراهم آورده است. 
با توجه به طيف زیس��تي عناصر گياهي منطقه، به ترتيب کامفيت ها و همي 
کریپتوفيت ها بيشترین سهم را در ميان رستني هاي منطقه دارند که نشانگر 
فلور تيپيک مناطق کوهستاني مرکزي ایران مي باشد. در این مناطق،  کاهش 
درجه حرارت و وزش بادهاي سرد زمستاني و همچنين برف گير بودن سبب 
افزایش تنوع کامفيت ها گردیده اس��ت. این نوع از فرم هاي رویش��ي، با تاج 
پوش��ش وسيع و ریشه هاي س��طحي و عمقي گس��ترده نقش بسيار تعيين 
کننده اي در تثبيت خاک به ویژه در نواحي شيبدار کوهستاني برعهده دارند 
و پناهگاهي براي استقرار و حفظ عناصر زیستي حساس به شرایط محيطي و 
چراي دام به شمار مي آیند. نتایج تحقيق حاضر نشان داد که ارتفاع از سطح 
دریا بر تنوع، فراواني و یکنواختي پوشش منطقه تاثير معني دار دارد. محققاني 
همچ��ون Grytness و Vetaas )2002(؛ Hegazy و هم��کاران )1998( 
 )2002(  ،Ebrahimi Kebria  )1994(  Parsaii  )2001(  Saberian
Fisher و Fuel)2004( نيز در بررسي تنوع گياهي مناطق مختلف به نقش 
موثر ارتفاع اش��اره کردند. مطابق با نتایج به دست آمده طبقه ارتفاعي مياني 
)2600-2300( تن��وع، غنا و یکنواختي باالتري داش��ت. این نتایج با نظریه 
Grime، 1973 مبني بر به حداکثر رسيدن تنوع در شرایط متوسط استرس 
هاي محيطي مطابقت دارد. Hegazy و همکاران 1998 نيز در بررسي تنوع 
و فراواني پوش��ش گياهي در طول گرادیان ارتفاعي در عربس��تان گزارش داد 
که در ارتفاعات مياني تنوع، فراواني و یکنواختي به بيش��ترین مقدار خود مي 
رسند. وي علت آن را واقع شدن پوشش گياهي در یک زون انتقالي )اکوتون( 
با شرایط مساعد دماِیي و رطوبتي که در آن گياهان مناطق فوقاني و تحتاني 
با هم همپوش��اني دارند، ذکر مي کند. نتایج همچنين نشان داد که شيب بر 
تنوع و فراواني اثر معني دار دارد و بيشترین تنوع و فراواني در طبقات شيب 
باال مش��اهده مي ش��ود. این یافته  با نتایج تحقي��ق Hosseini, 1995 در 
) 2002( Ebrahimi Kebria ،جوامع گياهي دشت ميرزا بایلو و کوه آلمه

در زیر حوضه سفيد آب هزار و Enright و همکاران )2005( در پارک ملي 
Kirthar در پاکستان مطابقت دارد. مي توان پایين تر بودن  تنوع و فراواني 
در مناطق با شيب پایين  را به سازند هاي رسوبي موجود در منطقه و شسته 
ش��دن امالح به خصوص کربنات کلس��يم از مناطق باال دست و تجمع آن در 
مناطق پایين دست نسبت داد که در نهایت به باال رفتن شوري در خاک این 
 ،Noor Alhamad(  .)1998 ،Abd El-Ghani( مناطق منجر مي شود
2006( در بررسي مراتع خشک مدیترانه اي در شمال اردن فراواني گونه اي 
باالتر تپه ها را نس��بت به مناطق دش��تي اطراف گزارش دادند و علت آن را 
پایين تر  بودن درصد پوشش و متعاقب آن کاهش رقابت بر سر آب در شيب 
تپه ها بيان کردند. با افزایش ش��يب در منطقه، پوشش صخره اي نيز افزایش 
مي یابد و این عامل به حفظ گونه هاي گياهي در ش��رایط س��خت و خش��ن 
مناطق خش��ک کمک زیادي مي کند. Danin، )1997( به فراواني گونه اي 
باالتر در برون زدگي هاي سنگي اشاره مي کند و آنها را به عنوان پناهگاهي 

براي گونه  هاي گياهي مناطق خش��ک معرفي مي کند. درز و ش��کاف هاي 
موجود در پوشش صخره اي با در اختيار قرار دادن یک منبع دایمي آب براي 
گياه��ان این مناطق، نقش مهمي را در ادامه حيات آنها در ش��رایط س��خت 
مناطق خشک دارند. )Moustafa و Zaghloul، 1996( الزم به ذکر است 
که افزایش ش��يب در اقليم هاي خش��ک باعث باال رفتن تنوع مي ش��ود ولي 
هر چه به سمت اقليم مرطوب تر پيش مي رویم به تدریج از اثر مثبت شيب 
کاسته مي شود. در منطقه مورد مطالعه به خوبي این روند قابل مشاهده بود، 
ب��ه طوري که در طبقات ارتفاع��ي 2600- 2300 و 2900 - 2600 متر که 
اقليم مرطوب تري داشتند، شيب هاي پایين )10- 0( بيشترین فراواني را به 
خود اختصاص دادند )ش��کل 10(. علت این امر نيز مي تواند ناشي از کاهش 
محدودیت رطوبتي و افزایش محدودیت هاي خاکي مانند عمق خاک باش��د 
که ميزان آن در ش��يب هاي باالتر در مقایس��ه با خاک تجمع یافته در شيب 
هاي پایين تر ناچيز است و در نتيجه شرایط براي گسترش گونه هاي گياهي 
بيشتري در این مناطق فراهم مي شود. نتایج این تحقيق نشان داد که جهت 
هاي جنوبي و ش��مالي از نظر تنوع، غنا و یکنواختي اختالف معني داري را با 
یکدیگر ندارند. در همين راستا نتيجه تحقيق Saberian )2001( در بررسي 
پوشش گياهي سفيد دشت مرگسر سمنان نشان داد که تنوع گياهي با ارتفاع 
ارتباط مس��تقيم دارد ولي بين هيچ کدام از پارامترهاي درصد پوشش تاجي 
و تنوع گياهي با جهت ارتباط معني دار مش��اهده نمي شود. به نظر مي رسد 
قرار گرفتن س��طح وس��يعي از منطقه در اراضي مسطح و همچنين متعلق به 
دامن��ه هاي کوتاه با جهات مختلف و تفاوت هاي اندک از نظر دما و بارندگي 
موجب معني دار نشدن اختالف بين جهت هاي شمالي با جنوبي شده است. 
به گونه اي که بس��ياري از محقق��ان از جمله Badano و همکاران )2005( 
 ب��ا مطالع��ه مناطقي ب��ا اقليم مدیتران��ه اي به اختالفات معن��ي دار تنوع در 
دامنه هاي ش��مالي و جنوبي اش��اره کرده اند و علت باال تر بودن تنوع را در 
دامنه هاي جنوبي، خشک تر بودن این دامنه ها نسبت به دامنه هاي شمالي 
و ب��ه دنبال آن کاهش اثرات رقابت درون گروه��ي ذکر کرده اند. Kutiel و 
Lavee )1999( و Burke )2003( ني��ز اختالف��ات غير معني دار پوش��ش 
گياهي و خاک را در مقایسه جهت هاي شمالي و جنوبي به ترتيب در مناطق 
خش��ک فلسطين و ناميبيا گزارش داده و علت آن را عدم برخورداري منطقه 

از اقليم مدیترانه اي ذکر کردند. 
طبق��ه ارتفاع��ي باالي منطقه عليرغ��م اینکه از غناي گون��ه اي باالتري 
نس��بت به طبق��ه ارتفاعي پایين منطقه برخوردار اس��ت، ب��ر خالف تصور از 
 نظ��ر تن��وع گياهي اختالفي بين این دو طبقه مش��اهده نم��ي گردد. یکي از 
علت هاي آن را مي توان به کاهش یکنواختي گونه اي در اثر غلبه گونه درمنه 
کوهي )Artemisia aucheri( نس��بت داد. این گونه به دليل برخورداري 
از خوش��خوراکي پایين، کمتر مورد استفاده دام قرار مي گيرد، از اینرو چراي 
طوالني مدت دام موجب کاهش جمعيت گونه هاي خوش��خوراک و گسترش 

هر بيشتر این گياه در اتفاعات باالیي منطقه شده است.

پاورقی ها
1 - Land Unit Tract 
2 - Geographic Information System
3 - Digital Elevation Model
4- Global Position System
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