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محیطی عوامل و گونهاي تنوع بین رابطه بررسی
یزد استان پشتکوه مراتع در

bb

چکیده
تحقیق این د ر اسـت. گونهاي و تنوع پراکنش گونه هـا بر عوامل مؤثر تعییـن قد م، اولین اکوسیسـتم بـراي مدیریت
اطالعات اندازهگیري براي اسـت. شده بررسـی با عوامل محیطی یزد اسـتان پشـتکوه مراتع گونهاي تنوع بین رابطه
همگن واحدهاي نقشه گیاهی پوشش و زمینشناسی زمین، شکل نقشههاي تلفیق از محیطی عوامل و گیاهی پوشش
طول در انجام شد. متري 500 300 تا ترانسکت 5 تا 3 طول در نمونهبرداري واحد، در هر سپس شد. نمونهبرداري تهیه
نوع پالت هر شد . د اد ه قرار فاصله 50 متر به گردید ، تعیین سـطح حد اقل روش به ابعادي که با پالت 10 ترانسـکت هر
از و پروفیل حفر ترانسکت و انتهاي هر ابتدا د ر همچنین شد . تعیین گیاهی موجود و درصد پوشش تعد اد گونههاي و
شن، سیلت، سنگریزه، رس، خاك درصد خصوصیات از شد. برداشـت خاك سـانتیمتر نمونه 30-80 30-0 و عمق دو
کلسیم، سـدیم، (پتاسـیم، محلول امالح و الکتریکی هدایت گچ، آهک، اسـیدیته، آلی، ماده قابل دسـترس، رطوبت
گونهاي تنوع شاخصهاي جمعآوري اطالعات، از بعد شـدند. و سـولفات) اندازه گیري بی کربنات کربنات، کلر، منیزیم،
تجزیه از گونه اي تنوع تغییرات بر براي تعیین مهمترین عوامل تاثیرگذار گرد ید ند. تعیین سیمپسـون شـانون-وینر و
هدایت د سترس و قابل رطوبت بافت، بررسـی مورد عوامل بین از که داد نشـان نتایج شـد. اسـتفاده اصلی مؤلفههاي

دارند. گونه اي تنوع بر را تاثیر بیشترین خاك الکتریکی

محیطی عوامل مؤلفههاي اصلی، تجزیه پشتکوه یزد، مراتع تنوع گونهاي، کلیدي: کلمات

 در
بهار 1387 ،78 شماره طبیعی منابع  

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

192 طبیعی  منابع  
 در

بهار1387 ،78 شماره

طبیعی193 منابع
 در

هدف مقدمه و
گیاهی است مدیریت پوشش و ــی بومشناس در مهم مفاهیم گونهاي از تنوع
تعداد به مربوط اولی که است شده تشکیل مؤلفه دو از گونهاي تنوع .(34 ، 32)
یکنواختی2 تنوع، دومین مؤلفه میشود . اطالق گونهاي1 غناي آن به گونههاست و

است(27). مربوط گونهها افراد توزیع به که میباشد
تنوع و که ترکیب دادند نشان گیاهی جامعه شناسان مقیاسهاي محلی، در
رابطه می دهند ، تغییر عواملی که اکوسیستم را ــترس و قابل دس با منابع گیاهی
مقیاس به حاصلخیزي و ــی گیاه رابطه بین تنوع که چند هر .(24) دارد ــوي ق

دارد (21). مطالعه بستگی
و ارزیابی هاي ــی گیاه ــش پوش مطالعات ــیع در وس طور به گونهاي ــوع تن
وضعیت تعیین در سریع مهم و ــاخصهاي ش یکی از عنوان به محیطی ــت زیس
تحقیقات ــه زمین این در .(31 ،29) میگیرد قرار ــتفاده ــتمها مورد اس اکوسیس
اشاره میشود. از آنها برخی به که شد ه انجام کشور و خارج د اخل متعددي در
منطقه طبیعی چمنزارهاي رویشی فرمهاي گیاهی تنوع (9) ــریفینیارق ش
پوشش در تنوع خاکی اقلیمی و عوامل داد که نشان کرد. وي ــی بررس اردبیل را

دارند. نقش اساسی منطقه گیاهی
(بدون چرا نوع مدیریت ــه س در را موته مراتع گونهاي تنوع (8) زاهديپور
نشان داد که تحقیق وي نتایج کرد. بررسی شدید) و چراي ــط متوس چراي چرا،
د یگر با 5 درصد سطح د ر و بوده حداقل بیرویه چراي با در سایت گونه اي غناي
غناي گونهاي حداکثر متوسط با چراي سایت دارد. در معنید ار ــایتها تفاوت س
و د اشته کامل تطابق Log-normal مدل گونه ها با افراد توزیع میشود و مشاهده
میگردد . Logaritmic حکمفرما مدل بیرویه چراي با سایت سوي به حرکت با
در را ــه اي گون تنوع مد لهاي و ــاخص ها ش (12) ــور زاهديپ ــرداودي و می
جامعه که د ادند نشان مذکور محققان کردند. بررسی میقان کویر گیاهی جوامع
Limonietum جامعه و تنوع گونهاي ــن پایینتری داراي Nitrarietum schoberi

ترتیب به که ــت اس منطقه گیاهی بین 9 جامعه د ر تنوع باالترین iranica داراي

با (جوامع Lognormal و ــات) بیثب و ــکننده ش (جوامع Geometric مدل هاي با
هدایت خصوصیات که کرد ند بیان محققین این همچنین شدهاند. منطبق ثبات)
ایستابی سطح و خاك بافت کربن آلی، درصد منیزیم، گچ، یون مقدار الکتریکی،

دارند. زیادي اهمیت منطقه گونه اي تنوع تغییرات در
ــش پوش بز بر ــدت هاي چراي ش مطالعه اثر در (2) همکاران و ــتانی باغس
که دادند نشان ــتان یزد نیر اس مرتع و تحقیقات دام ــتگاه ایس محدوده گیاهی
درصد کل ــر ب ــاله س دو مدت کوتاه د وره در ــده ش اعمال چرایی ــدتهاي ش
زیاد بر چراي ــدت ش اما ــت، نداش معنیداري تاثیر گونهاي ترکیب ــش و پوش
کاهنده اثر Stipa barbata و Salsola rigida ــه دو گون ــش درصد پوش ــدار مق
نشان منطقه همین در د یگري مطالعه در (4) همکاران و ــتانی باغس ــت. گذاش
ــان گیاه تولید ــش و پوش درصد بر ــرق دهه، ق دو ــته گذش بعه از ــد که داد ن
Stipa و Salsola rigida گونه دو قرق تاثیر تحت د ارد. ــیدار معن تاثیر منطقه
و تولید تراکم ــش، پوش تاج درصد اما است، یافته ــتري ــعه بیش توس barbata

ــش، پوش درصد معنیدار بود. همچنین Artemisia فاقد تفاوت sieberi ــه گون
Scariola orientalis، Launaea acanthodes نامرغوب گونه هاي تولید و تراکم

بود. قرق از شده بیش عرصه چرا و Noaea mucronata در
تیانشان3 ــتانی کوهس منطقه را در چراي دام اثرات (35) همکاران و Zhao

چرا، شدت افزایش با ابتد ا د ر نشان دادند که محققین این کردند. ــی بررس چین
Seriphidium گونه از آن بعد و ــدند ش ناپد ید Kochia و Stipa جنس گونههاي
سنگین که چراي کردند بیان آن ها همچنین کرد. کاهش به bororalense شروع

مرفولوژیکی و ــاختار س بلکه کم می کند، را ــخوراك خوش گونه هاي تنوع تنها نه
مید هد. تغییر نیز را گونهها پراکنش الگوي

محیطی (تنش عوامل با را ــهاي تنوع گون بین رابطه ــکاران (16) هم و Ali

تک کل و پوشش (تاج پوشش گیاهی و خصوصیات چرا) شدت و خشکی، بافت

Pajouhesh & Sazandegi No:78 pp: 192-199

Relationship between vegetation diversity and environmental factors in Poshtkouh rangelands of Yazd 

province

By: M.A. Zare Chabouki, Assistant Professor, Department of Rehabilitation of Arid and Mountainous Region, 

University of Tehran.

M. Jafar, Professor, Department of Rehabilitation of Arid and Mountainous Region, University of Tehran.

H. Azarnivand, Associate Professor, Department of Rehabilitation of Arid and Mountainous Region, University of Tehran.

The current research was carried out to find the most effective environmental factors in plant species diversity. For this purpose, 

study was conducted in Poshtkouh rangelands of Yazd province. Sampling was done in homogeneous units, which these units 

resulted from overlaying of hypsometry, aspect, slope, geology and vegetation maps. Within each unit 3-5 parallel transects 

with 300-500 length, each containing 30-50 quadrates (according to vegetation variations) were established. Quadrate size was 

determined for each vegetation type using the minimal area method. Soil samples were taken from 0-30 and 30-80 cm in starting 

and ending points of each transect. Measured soil properties included gravel, texture, available moisture, saturation moisture, 

organic matter, lime, gypsum, pH, electrical conductivity and soluble ions (Na+, K+, Mg2+, Ca2+, Cl-, ,  and ). 

To determine the most environmental effective factors on plant diversity, PCA method was applied. The results indicated that 

soil salinity, texture and available water play the main role in plant species diversity. 

Kew words: Environmental factors, Poshtkouh rangelands, Plant diversity, Principle component analysis
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مصر بیابانی ــه منطق د ر کیلومتري 340 ــکت یک ترانس طول در گونهها) ــک ت
گونهاي تنوع تغییرات درصد 52/9 داد ند که ــان نش محققان این کردند. بررسی

میشود. توجیه چرا شدت و خاك رطوبت پوشش، تاج خصوصیات توسط
عوامل و انسان فعالیتهاي در اثر دائماً جوامع گیاهی مذکور موارد به توجه با
زنده اثر منفی جوامع بر این تغییرات ــیاري از بس ــت و در حال تغییر اس طبیعی
شرایط دلیل به ــک خش نیمه و خشک مناطق ــتم هاي اکوسیس در .(20) دارند
گونهاي تنوع گونهها و بر پراکنش عوامل مؤثر ــهم س شکننده، تعیین و حساس
پشتکوه مراتع گونه اي نیز تنوع در مقاله حاضر برخوردار است. ویژه اي اهمیت از
و شده مراتع استان بررسی مدیریت براي مناسب الگوي به عنوان یک یزد استان
برنامهریزي تا گردیده ــخص بحرانی مش گونهاي مناطق تنوع تغییرات به با توجه

شود. انجام منطقه مراتع اصالح منظور مناسب به

روشها و مواد
170000 مساحت به یزد استان پشتکوه مراتع ــامل مطالعه ش مورد منطقۀ
طولهاي شرقی و 31 04 الی27 31 شمالی11 33  عرضهاي بین در هکتار که
حداکثر ارتفاع منطقه .(1 ــکل (ش ــت اس گرفته قرار 54 15 19 الی 53 40 06
از متوسط بارند گی ــد. متر میباش 1400 حداقل آن و متر 3990 دریا ــطح س از
بیکی چاه کویر ــیه حاش در تا 45 میلیمتر ــیرکوه ش ارتفاعات در میلیمتر 270

.(7) است متغیر
و عوامل محیطی، گیاهی ــش پوش اطالعات اند ازهگیري براي تحقیق این د ر

شکل نقشههاي تلفیق از که شد استفاده نمونهبرداري همگن واحدهاي نقشه از
سپس گردید. 1:50000 تهیه مقیاس در گیاهی و پوشش ــی زمینشناس زمین،
مهمترین در طول متري 500 300 تا ترانسکت 5 3 تا واحد نمونهبرداري هر در
50 فاصله به پالت 10 ــکت هر ترانس طول گردید. در ــتقر مس محیطی گرادیان
عدد پالت با 50 تا 30 واحد نمونهبرد اري در هر ترتیب بدین ــد. داده ش قرار متر
پالتها تعداد مستقر گردید. ،(1 (جدول است رویشگاه متفاوت هر در که ابعادي
هر در شد. حداقل تعیین سطح روش آن ها با سطح و روش آماري از ــتفاده با اس

ثبت گرد ید. پوشش گیاهی درصد و موجود تعداد گونه هاي نوع و پالت
براي ــکت ترانس هر و انتهاي در ابتدا ــده ش ــتقر در پالتهاي مس همچنین
مؤثر ــق عم به توجه با ــق پروفیلها عم ــد. ش حفر پروفیل یک ــاك خ ــه مطالع
گردید. انتخاب سانتیمتر 80 به طور متوسط مطالعه مورد گونه هاي ریشهدوانی
سانتیمتر ي 0-30 عمق در فعالیتشان بیشترین مرتعی گیاهان ریشۀ که از آنجا
بعنوان عمق سانتیمتري و الیه 30-80 عمق اول عمق بعنوان این بنابراین است،
Abd در تحقیقی شد. نمونه خاك برد اشت این دو عمق از و دوم انتخاب گرد ید
منطقهاي گونههاي براي را خاك از نمونهبرداري عمق (14) Amer و El-Ghani

کردند. انتخاب سانتی متر 50 بیابانی
توجه با و شد داده عبور 2 میلیمتري الک از خاك نمونههاي آزمایشگاه در
ــنگریزه س الک، درصد از کرده وزن خاك عبور و الککردن قبل از نمونه، به وزن
آزمایش میلیمتر از 2 ــر کوچکت ذرات روي بر آن ــد از بع گردید. تعیین ــاك خ
هیدرومتري روش به ماسه و سیلت رس، شامل خاك نسبی ذرات تعیین فیزیکی
و ظرفیت زراعی ــی وزن روش به ــباع رطوبت اش همچنین ــد. ــکاس انجام ش بای
از اختالف شدند. تعیین Pressure plate ــتگاه د س با دائمینیز پژمردگی و نقطه
در محاسبه میشود. قابل دسترس رطوبت پژمردگی میزان و نقطه زراعی ظرفیت
متر pH با اشباع گل خاك در اسیدیته میزان شیمیایی خاك، تجزیه بررسیهاي
کلسیمتري روش به آهک و بلک4، والکلی روش به کربن آلی گرد ید. اندازهگیري
خاك، هد ایت وضعیت شوري بررسی براي شد. استون اندازهگیري به روش گچ و
همچنین گرد ید. تعیین الکتریکی هدایتسنج با ــباع اش عصاره گل در الکتریکی
تعیین ICP از دستگاه ــتفاده با اس کلسیم، منیزیم سدیم، ــیم، کاتیونهاي پتاس
بی کربنات و کربنات نقره، نیترات با ــیون تیتراس روش کلر با آنیونهاي ــد ند. ش
سولفات باریم به صورت رسوبگیري روش با ــولفات و س اسیديمتري به روش

.(18،6) اندازهگیري شد
تعیین ــراي ب ــد. ش تعیین گونهاي تنوع ابتدا اطالعات، ــعآوري جم از ــد بع
شاخص دو آن ها بین از که است ــده ش ارائه ــاخص هاي مختلفی ش تنوع گونه اي
بین ــرا از زی می گیرد، ــرار ق ــتفاده اس مورد (30) –وینر ــانون ش و ــون سیمپس
تنوع تشخیص براي را ــتري بیش توانایی ــاخصها ش این مختلف ــاخص هاي ش
است، گونهاي غناي تاثیر تحت بیشتر شانون-وینر ــاخص ش گونهاي دارند (28).
مقد ار میگیرد. قرار غالب گونههاي فراوانی تاثیر تحت ــون سیمپس ــاخص ش اما

میشود: 1 محاسبه از رابطه سیمپسون شاخص
(1)

      
                                                                       

کلیه از نسبتی Pi و نمونه در گونه ها کل تعداد s شاخص، مقدار آن در که
صفر بین مقدار این شاخص باشد. i گونه به متعلق که است موجود در نمونه افراد

میکند . تغییر یک تا
می شود: تعیین 2 رابطه از شانون-وینر شاخص مقدار همچنین کشور یزد و استان د ر مطالعه مورد منطقه 1- موقعیت شکل

... تنوع بین رابطه بررسی
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                   (2)
                                                               

است. تا 5/ 4 بین صفر شاخص این تغییرات که دامنه ذکر است به الزم
تغییرات چون ــی کرد، را بررس آن علت گونهاي می توان تنوع تعیین از بعد
بدین است. گونهاي بین روابط و محیطی عوامل بهره برداري، از ناشی گیاهی تنوع
که خاك) خصوصیات و ــیب ش جهت، (ارتفاع، عوامل محیطی بر عالوه ــور منظ
موجود، تعداد دام مراتع، ظرفیت بر اساس نیز بهرهبرد اري ــدت ش گردید، تعیین
شد ارزیابی شدید و کم، متوسط در سه طبقه چراي دام آثار و چرا دوره و فصل

.(17 ،15)
منظور به تحقیق هدف توجه به با دادهها بررسی بعد از تحلیل و تجزیه براي
مولفههاي تجزیه از گونه اي تغییرات تنوع تاثیرگذار بر متغیرهاي مهمترین تعیین

شد. استفاده (PCA)5 اصلی

نتایج
تیپهاي در ــون سیمپس و شانون-وینر گونهاي تنوع ــاخصهاي ش مقاد یر
د رصد 3 جدول د ر همچنین است. آمده 2 جد ول د ر مطالعه مورد منطقه گیاهی

شده است. ارائه مختلف تیپ هاي در موجود عمده گیاهی ترکیب گونه هاي
گونهاي تنوع مؤثرترین عامل یا عوامل محیطی که باعث تغییر تعیین براي
و درصد واریانس ویژه مقادیر 4 جدول در ــد. ش PCA استفاده روش از ــود، میش
معموالً مؤلفهها انتخاب براي ــت. اس آمده (محورها) مؤلفهها از هر یک ــراش) (پ
با ویژه که مقدار است دقیقتر آن روش ولی قرار میدهند ، مالك را مقادیر ویژه
ترتیب مؤلفه هایی بدین .(25) ــود ش ــنجید ه س BSE6تحت عنوان دیگري متغیر
که همانطور مقدار BSE باشد. از مقادیر ویژه بیش که در آنها میشوند انتخاب
میکند و صدق شرایط این سوم تا اول مؤلفههاي د ر میشود مشاهده 3 جدول در
مؤلفه اهمیت می گیرند. بر در را گیاهی پوشش درصد تغییرات 81/5 مؤلفهها این
و 16/8 می کند و را توجیه تغییرات درصد که 53/9 بطوري بیشترین است، اول

است. مربوط سوم و دوم مؤلفههاي به بترتیب تغییرات درصد 10/8 
از مؤلفهها نشان یک هر در را متغیرها به مربوط ویژه مقادیر بردار جدول 4
سیلت، رس، متغیرهاي شامل اول مؤلفه ضرایب، مطلق قدر به توجه با میدهد.
ــت. اس عمق دو محلول امالح و الکتریکی هدایت ــترس، د س قابل ــن، رطوبت ش
ــطح د ریا مؤلفه دوم س از ارتفاع و ــی زمینشناس عمق، دو گچ آلی و ماد ه عوامل
شیب و خاك عمق دو اسیدیته آهک و ــامل سوم ش مؤلفه ــکیل میدهند. تش را

است.
که فقط میگیرد قرار پنجم مؤلفه د ر دام) چراي ــد ت (ش بهره برداري عامل
تنوع دام بر چراي است، بنابراین وابسته آن گیاهی به پوشش درصد تغییرات 4

ندارد. معنید اري تاثیر منطقه گونهاي
دوم نشان و اول مؤلفههاي اساس بر را رویشگاهها رستهبندي 2 نمود ار شکل
گیاهی پراکنش مکانی تیپهاي علل توجیه و نمودار براي تحلیل این ــد. می ده

کرد (26): توجه زیر نکات بایستی به
تشابه درجه نشاندهند ه نمودار، در گیاهی تیپهاي معرف نقاط فاصله - 1

است. محیطی عوامل از نظر تیپها اختالف یا
توجه ویژه جدول بردار در خصوصیات ضرایب منفی مثبت و عالمت به - 2
باشد، منفی شده تمام ضرایب خصوصیات محیطی معنی دار مؤلفهاي در اگر شود.
معرف خصوصیات با د ارد ــرار ق محورها مثبت در جهت ــگاه گونههایی که رویش

و برعکس. دارد معکوس محورها رابطه
شدت یا مختصات بیانگر محورهاي تیپ ها از معرف فاصله نقاط - میزان 3
و تیپهاي گیاهی بزرگتر معرف (برد ار) وکتور7 طول چه و هر رابطه است ضعف
محورها گیاهی با تیپهاي همبستگی بین کوچکتر باشد، محورها آن ها با زاویه

است. قویتر محور ها معرف خصوصیات با آنها رابطۀ و بیشتر
و و شوري دسترس قابل رطوبت بافت، شامل اول مؤلفۀ شد بیان همانطور که
گچ است. آلی و ماده دریا، سطح از ارتفاع زمینشناسی، عوامل مؤلفۀ دوم شامل
د ر است آمد ه جدول 5 در که متغیرها ضرایب منفی و عالمت مثبت توجه به با
رطوبت قابل شده، سنگین تر خاك بافت چپ به راست از اول) (محور مؤلفه اول
به باال از (محور دوم) مؤلفه دوم افزایش مییابد. در آن نیز ــوري ش و ــترس دس
میشود. گچ زیاد ــده و مقدار ش آلی خاك کم و ماده دریا ــطح س از ارتفاع پایین
اتفاق دوم و اول ــاي محوره عوامل محیطی معرف در ــی که به تغییرات توجه ــا ب
رستهبندي نمودار د ر گونهاي تنوع مختلف مقادیر با گیاهی رویشگاههاي میافتد،
A. aucheri-As. spp از رویشگاه دوم امتداد محور که در قرار گرفتهاند، به طوري
رویشگاه سمت 3/413) بتدریج به شانون-وینر تنوع گونهاي (شاخص بیشترین با
مییابد . کاهش ــهاي گون ــانون-وینر 0/614) تنوع ــاخص ش (ش S. rosmarinus

مهمترین از خاك گچ ــش افزای و آلی ماده دریا، ــطح س از ارتفاع ــش عوامل کاه
هر چند که تحت تاثیر است. شد ه پد یدهاي چنین ــت که باعث وقوع اس عواملی
به ــبت نس آن ها موقعیت به توجه با اما دارند ، قرار ــز ــوري نی ش و رطوبت بافت،

است. کمتر عوامل این اثر محورها

گیاهیردیف مربع)تیپ (متر نمونهبرداري پالت سطح
1Artemisia aucheri2
2.Scariola orientalis-Astragalus albispinus2
3Scariola orientalis-Artemisia sieberi2
4Artemisia sieberi-Scariola orientalis2
5Artemisia sieberi4
6Artemisia sieberi-Zygophyllum eurypterum16
7Artemisia sieberi-Ephedra strobilacea16
8Ephedra strobilacea-Zygophyllum eurypterum16
9Rheum ribes-Artemisia sieberi6
10Cornulaca monacantha12
11Seidlitzia rosmarinus16
12Tamarix ramosissima100

پشتکوه تیپهاي گیاهی مراتع در نمونهبرداري پالت مناسب سطح جدول 1-
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گیاهی تیپ هاي بقیه نسبت به ویژهاي ــرایط ش T. ramosissima رویشگاه
خیلی نیز آن خاك شوري و میزان بوده سنگینتر بافت آن که ترتیب بدین دارد ،
گونهاي (شاخص شانون- تنوع مقدار کمترین گیاهی تیپ هاي در بین باالست و

است. داده به خود اختصاص را وینر 0/274)

نتیجهگیري و بحث
میتواند که است زیادي تغییرات داراي گونه اي تنوع مطالعه مورد منطقه در
مذکور عوامل بین از باشد . گونهاي بین روابط و محیطی عوامل بهره برد اري، از ناشی
قابل رطوبت بافت، دارند ، بیشتري تاثیر گونهاي تنوع تغییرات بر که آنها مهمترین
و وهمکاران (22) Friedelمحققانینظیر دسترسو هدایتالکتریکیخاكهستند.
پراکنش عوامل اصلی کنترل خاك از نشان دادند که بافت همکاران (16) نیز و Ali

گونه هاي پراکنش بر روي خاك بافت تاثیر است. مناطق خشک در گیاهی پوشش
به رطوبت میزان در اختالف زیرا است، خاك رطوبت میزان تاثیر در بد لیل گیاهی
میشود. منجر آن شوري میزان و خاك ساختمان تهویه و شکلدهی در تغییراتی
مقیمی(11)، ،(5) ــري جعف ،(19)Torres و Carnevalــر نظی ــگران پژوهش برخی
مهمترین خاك از ــوري عامل ش دادند که ــان نش نیز (13) هویزه و عصري (10)

گیاهی است. جوامع استقرار د ر مؤثر عوامل خاکی
گیاهی پوشش تغییرات بر تاثیرگذار عوامل از یکی دام چراي اینکه به توجه با
چراي شدت که داد ــان نش نتایج بررسی شد. نیز عامل این این تحقیق در ــت، اس
توجه با بنابراین میکند، توجیه را گیاهی ــش پوش تغییرات درصد 4 از کمتر دام
ــته نداش معنیداري تاثیر تنوع گونه اي منطقه دام بر چراي منطقه بودن به بوتهزار
ترکیب که داد ند نشان همین منطقه در تحقیقی نیز در (1) همکاران و ارزانی است.
است. ند اشته معنیداري تغییر منطقه چرا شده با ساله 12 قرق در گیاهی پوشش
متعادل چراي که داد نشان منطقه همین در تحقیقی در (3) باغستانی همچنین
میزان بر در درازمدت زیاد چراي ندارد، اما شدت تاثیر معنیداري گیاهی پوشش بر

دارد. کاهنده اثر Salsola rigidaو Stipa barbata گونه هاي پوشش
کاهش محدودیت هایی نظیر افزایش با منطقه جنوب به ــمال ش بتدریج از
مالحظه که همانطور مییابد. کاهش گونهاي تنوع خاك، ــدن ــور ش ش و رطوبت
کم و متوسط زیاد، سه گروه تنوع در را تغییرات تنوع گونهاي میتوان ــود می ش
A. aucheri، S. orientalis-As. albispinus، گیاهی تیپهاي در کرد. طبقهبندي
ــت اس زیاد گونهاي ــوع تن A. sieberi-S. orientalis و S. orientalis-A. sieberi

بودن تنوع ــاال ب علت .(2/6 از بیش ــانون-وینر ش ــاخص (ش
بارندگی بیشتر، از ــی مناطق ناش ــایر س به ــبت نس گونهاي
همچنین و مواد غذایی لحاظ رطوبت و خاك از بود ن مناسب
مراتع که مناطق این ــت. چراي دام اس ــدت ش بودن پایین
می شود، ــامل ش آن را پایکوههاي ــیرکوه و ش جنوبی دامنه
و دارویی ــهاي، علوف مرغوب گیاهان از ــی غن ــوري داراي فل
این در ژنتیکی ذخایر حفظ براي است که الزم بوده صنعتی

شود. انجام شکل مطلوب دام به مدیریت مناطق
A. sieberi، A. sieberi-Z. eurypterum، رویشگاههاي در
A. sieberi-E. strobilacea، E. strobilacea-Z. eurypterum،
نسبت گونهاي تنوع C. monacantha و R. ribes-A. sieberi

تیپهایی ــت. در اس ــتکوه متوسط پش دیگر مراتع مناطق به
به ــبت ــد، تنوع گونهاي نس میباش غالب A. sieberi گونه که
از یکی میرود که احتمال ــد ه ش مجاور کمتر ــگاههاي رویش
و بارندگی چون ــد ، باش همراه گونههاي ــایر کاهش س و A. sieberi غلبه دالیل آن
پاییند ست مجاور به مناطق نسبت نیز د ام چراي و شد ت بوده مناسب منطقه خاك
باشد، اما پاییندست مناطق از بیش گونهاي تنوع میبایست بنابراین کمتر است،
S. رویشگاه هاي در نهایت در ــت. گونهاي کمتر شده اس ــد تنوع ش ذکر بدلیلی که
آن علت یافته که کاهش ــدت بش گونه اي ــوع تن T. ramosissima و rosmarinus

آب باالي سطح خاك و قلیایی بودن شوري، محدودیت افزایش ــی از ناش میتواند
دقت نهایت الزم است پایین گونه اي تنوع با مناطق مدیریت براي باشد. زیرزمینی
منطقه استعد اد که صورتی در از بین نروندو موجود گیاهی گونههاي گیرد تا صورت
اقدام ترجیحاً بومی مناسب گونههاي با آن احیاي به نسبت د اشته باشد، توان و

کرد.
گونهاي تنوع میزان آنها در که ــورهزارها ش تحقیق این به نتایج با توجه
از بهرهبرد اري و مدیریت باید در بوده که ــاس حس مناطقی ــت، خیلی کم اس
یا حفظ کردند که بیان ــز نی (23) Fulbright و (33)West ــود. ش د قت آنها
در مناطق طبیعی ــع مناب مدیران مهم اهداف از ــی یک گونهاي تنوع ــش افزای
مناطق مراتع که د اشت نکته توجه این بایستی به است. نیمهخشک و خشک
آن ها بشر از ــتفاد ه نامعقول اس و نابجا و دخالت ــتند هس حساس بسیار ــور ش
در ــترد هاي گس هر اقد ام قبل از ــود . ش مناطق این ــترش گس باعث می تواند
خسارت گرنه و ــت اس ضروري اکولوژیکی آنها ــناخت وضعیت ش مناطق این
جوامع در مسائلی که از یکی وارد میشود. ــوره زار مناطق ش بر جبرانناپذیري
براي مرتعی اراضی واگذاري ــود ، میش مورد مطالعه مشاهده منطقه ــورهزار ش
مسئله این اکولوژیکی اثرات باید که است عمیق چاه هاي احداث و ــاورزي کش

گیرد. قرار توجه مورد
عنوان به ــوان می ت گونه اي تنوع ــاخص ش از مذکور ــه مطالب ب توجه ــا ب
مد یریت مناسب اتخاذ همچنین و منطقه مراتع وضعیت ارزیابی معیاري براي
که بسا چه نیست، مرتع خوب وضعیت بر د لیل باال گونه اي تنوع کرد. استفاد ه
میشود. گونهاي تنوع افزایش باعث نامرغوب گونههاي حضور مواقع برخی در
کاهش صورت در باشد، وجود داشته مرغوب علوفه اي گونههاي منطقه د ر اگر
اما در یابد، بهبود گیاهی ــش پوش بود که امید وار بهرهبرداري میتوان ــار فش
منطقه نهایت از بهرهبرداري د ر باید است، کم خیلی گونهاي تنوع مناطقی که
منطقه توان و استعد اد گرفتن نظر د ر با امکان صورت در و گیرد صورت دقت

شود. اقدام مناسب گیاهی گونههاي کاشت به نسبت

دوم اول و مؤلفه هاي بر اساس PCA روش از با استفاد ه یزد پشتکوه استان مراتع گیاهی پوشش رستهبندي نمود ار -2 شکل

... تنوع بین رابطه بررسی
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گیاهی تیپ
عالئم

اختصاري
درصد

تاج پوشش
شاخص

وینر شانون
شاخص

سیمپسون
ساالنه بارندگی

(میلیمتر)
Artemisia aucheri-Astragalus sppAr.au-As.spp25/53/4130/837290 بیش از

Scariola orientalis-Astragalus albispinusSc.or_As.al26/52/9220/755200-240
Scariola orientalis-Artemisia sieberiSc.or_Ar.si202/7360/749180-200
Artemisia sieberi-Scariola orientalisAr.si_Sc.or12/12/6010/745130-160

Artemisia sieberi1Ar.si1161/3560/330160-180
Artemisia sieberi2Ar.si210/51/3880/388150-120

Artemisia sieberi-Zygophyllum eurypterumAr.si_Zy.eu8/21/830/611100-150
Artemisia sieberi-Ephedra strobilaceaAr.si_Ep.st6/51/810/63275-120

Ephedra strobilacea-Zygophyllum eurypterumEp.st_Zy.eu10/21/5330/564150-160
Rheum ribes-Artemisia sieberiRh.ri_Ar.si12/51/8640/612160-220

Cornulaca monacanthaCo.mo91/7440/60450-75
Seidlitzia rosmarinusSe.ro10/20/6140/17945-50
Tamarix ramosissimaTa.ra50/2740/07550

گیاهی تیپ
گونه

Ar.au-
As.spp

Sc.or-
As.al

Sc.or-
Ar.si

Ar.si-
Sc.or

Ar.si1Ar.si2
Ar.si-
Zy.eu

Ar.si-
Ep.st

Ep.st-
Zy.eu

Rh.ri-
Ar.si

Co.moSe.roTa.ra

Acantholimon spp2------------
Acanthophyllum spp31/2-----------

Artemisia aucheri8/5------------
Artemisia sieberi--5/1512/5843/20/232---

Astragalus albispinus-70/70/70/20/30/2--0/8---
Astragalus ischredensis10/5-----------
Astragalus ochrochlorus3------------
Astragalus. calliphysa2------------

Astragalus. myriacanthus1--0/2---------
Bromus spp2------------

Calligonum comosum----------0/5--
Centaurea spp2------------

Cornulaca monacantha----------5--
Dorema ammoniacum------0/1-0/3----

Echinops orientalis-0/3-----------
Ephedra strobilacea------0/325/7-0/8--

Euphorbia heterandena-0/40/80/80/2--------
Haloxylon aphyllum-----------0/2-
Hertia angostifolia--0/1----------
Hordeun violaceum0/5------------

Iris songarica----0/3--------
Launaea acanthodes-1/50/70/70/4--------

Melica persica0/5------------
Noaea mucronata-0/50/20/10/2--------

Phragmites communis------------0/3
Psathyrostachys fragilis0/5------------

Rheum ribes---------6/5---
Salsola kerneri-----0/70/10/30/5-0/20/5-

Salsola tomentosa----0/30/5-------
Scariola orientalis-11/57/53/10/3----0/3---

Seidlitzia rosmarinus-----------83/3-
Stipa barbata-0/60/90/50/1----0/8---

Stipa hohenackeriana1/5------------
Stipagrostis plumosa----------2--
Tamarix ramosissima------------5

Zygophyllum eurypterum------2/50/530/5---

مطالعه مورد منطقه گیاهی تیپهاي در بارندگی و گونهاي تنوع پوشش، تاج درصد –2 جدول

پشتکوه مراتع گیاهی تیپهاي در عمده گیاهی گونههاي پوشش تاج درصد –3 جدول
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ویژهمؤلفه (درصد)مقدار (درصد)واریانس تجمعی Broken-stickواریانس eigenvalue

123/16053/953/94/350
27/20316/870/73/350
34/65610/881/52/850
41/8176/187/61/95
51/7024/091/61/702
61/2793/094/61/279
70/7831/896/40/783
80/6381/698/00/638
90/3641/499/40/364
100/2650/61000/265

(محور)خصوصیت مؤلفه
ششمپنجمچهارمسومدوماول

-بهرهبرداري 0/0006- 0/19350/02330/1183- 0/49820/0899
-زمینشناسی 0/1326- 0/2342- 0/0202- 0/1454 0/1037- 0/0392

دریا از سطح 0/12620/22730/20160/12130/05880/1653ارتفاع
-0/06810/10870/3089جهت 0/1101- 0/31390/0903
-0/08440/08850/3065شیب 0/25450/19180/2368

1 -0/13760/01420/1773سنگریزه 0/3065- 0/03210/2565
2 -0/1389سنگریزه 0/11660/0063- 0/30180/11880/358

1 -رس 0/17530/1030- 0/14780/10770/13240/0432
2 -رس 0/15700/2006- 0/1295- 0/0075- 0/09620/1309

1 -سیلت 0/17390/16730/05470/08090/01660/0265
2 -سیلت 0/18380/14150/0132- 0/05770/05130/1311
1 -0/1809شن 0/1459 0/0432- 0/0887- 0/0719- 0/0253
2 -0/1778شن 0/16700/05090/03690/0138- 0/1436
1 -آهک 0/0545- 0/2343- 0/2657- 0/11490/24560/0928
2 -آهک 0/0487- 0/0903- 0/3710- 0/15060/22590/0612

1 -ماده آلی 0/03880/2678- 0/17280/17820/2076- 0/1345 
2 -0/04280/2787ماده آلی 0/18520/18090/2335- 0/0902

1 اشباع -رطوبت 0/12280/1576- 0/12230/27660/04930/3087
2 اشباع -رطوبت 0/17500/0938- 0/02820/0929- 0/16280/3427

1 دسترس قابل -رطوبت 0/2013- 0/00440/1008- 0/0109- 0/02320/1150
2 دسترس قابل -رطوبت 0/39590/01180/03560/0795- 0/28100/1506

1 -گچ 0/1332- 0/1856- 0/0017- 0/0304- 0/14830/1130
2 -گچ 0/0445- 0/36870/12990/20720/01360/1755

1 الکتریکی -هدایت 0/20280/02330/0751- 0/0659- 0/0277- 0/0885
2 الکتریکی -هدایت 0/20390/00730/0726- 0/0629- 0/0142- 0/0766

1 -0/0028اسیدیته 0/1907- 0/3287- 0/0871- 0/1372- 0/0132
2 -0/004اسیدیته 0/0259- 0/3828- 0/1501- 0/13610/1865
1 -پتاسیم 0/2004- 0/08270/0192- 0/04560/06950/0170
2 -پتاسیم 0/3011- 0/08780/08250/17000/0901- 0/0108
1 -منیریم 0/2443- 0/0086- 0/01260/19600/12600/1697
-منیزیم2 0/3082- 0/00170/15640/16590/1144- 0/0182
1 -کلسیم 0/20410/00200/0497- 0/05460/10670/0480
2 -کلسیم 0/2457- 0/21000/14820/11650/0329- 0/1263
1 -سدیم 0/20430/01150/0602- 0/0798- 0/0022- 0/0692
2 -سدیم 0/2046- 0/01090/0376- 0/09970/0311- 0/0344
1 -کربنات 0/20120/03580/0823- 0/0644- 0/0392- 0/1009
2 -کربنات 0/20220/02950/0720- 0/0775- 0/0442- 0/0824
1 -کلرید 0/20310/01500/0716- 0/0751- 0/0251- 0/0844
2 -کلرید 0/20230/01040/0785- 0/0698- 0/0459- 0/0893

1 -بیکربنات 0/1932- 0/0815- 0/0387- 0/12490/13820/0453
2 -بیکربنات 0/1872- 0/1619- 0/0128- 0/1459- 0/0300- 0/0220
1 -سولفات 0/20220/02860/0798- 0/0627- 0/0319- 0/0911
2 -سولفات 0/2037- 0/00490/0762- 0/0548- 0/0089- 0/0645

پاورقیها
1- Species richness

2- Evenness  

3- Tianshan

4- Walkely & Black,  1934

5- Principle Component Analysis

6- Broken-stick eigenvalue

7- Vector

استفاده مورد منابع
محمدرضا ارزانی، حسین، محمود فتاحی و - 1
کیفی کمیو روند ــی بررس 1378.؛ اختصاصی،
در یزد پشتکوه مراتع گیاهی ــش پوش تغییرات
پژوهش و نشریه .(1365-77) گذشته طی دهۀ

.35-31 :44 سازندگی،
ارزانی، ــین حس ناصر، میبدي، ــتانی باغس - 2
1383؛ نیکخواه، علی و فدایی ــوکت ش محسن
ــش پوش بر بز چراي ــدتهاي ش اثرت مطالعه
نیر مورد مراتع (مطالعه ــتپی اس مراتع گیاهی
:(1)57 ایران، طبیعی منابع مجله یزد). استان

.168-155
ــی بررس 1382؛ ــتانیمیبدي، ناصر، باغس - 3
بر بز چراي مختلف شدتهاي کوتاه مدت اثرات
دام عملکرد و گیاهی پوشش خصوصیات برخی
مرتعداري، دکتري رساله یزد، استپی مراتع در
214 تهران، ــگاه دانش طبیعی منابع ــکده دانش

صفحه.
و زارع تقی محمد ناصر، باغستانیمیبد ي، - 4
تغییرات بر عبد اللهی، 1385؛ تاثیر قرق جالل
دهه دو در یزد ــتپی اس مراتع گیاهی ــش پوش
بیابان، و ــع مرت ــه مجل ــت (1365-83)، گذش

.346-337 :(4)13
رابطه ــی بررس 1368؛ ــد، ــري، محم جعف - 5
ــرات اث ــی و گیاه ــش و پوش ــوري ش ــل عوام
پایاننامه گیاهان، معدنی ترکیبات در ــوري ش
طبیعی ــع ــکده مناب د انش ــد ارش ــی کارشناس

مدرس. تربیت دانشگاه
روشهاي 1382؛ مجتبی، جعفري حقیقی، - 6
مهم تجزیههاي و ــرداري نمونه ب خاك- تجزیه
و اصول تئوري تاکید بر ــیمیایی با ش و فیزیکی

صفحه. 236 ضحی، ند اي انتشارات کاربرد ي.
1385؛ ــی، محمدعل ــی، چاهوک زارع - 7
مراتع ــی گیاه گونههاي پراکنش ــازي مدل س
د کتري ــاله رس نیمهخشک. ــک و خش مناطق
ــگاه دانش طبیعی منابع ــکده دانش مرتعداري،

از مولفهها یک هر به مربوط واریانس مقدار –4 جدول

PCA در روش مؤلفه ها از هر یک در متغیرها به ویژه مربوط بردار 5– مقادیر جدول

... تنوع بین رابطه بررسی
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تهران، 180 صفحه.
تاکید بر با چرا مدیریت نوع سه گونهاي در بررسی تنوع 1375؛ حجتاله، - زاهدي پور، 8

.77-71 :33 سازندگی، و پژوهش مدلها، مجله طریق از اندازهگیري روش
چمنزارهاي ــی رویش فرم هاي ــی تنوع گیاهی و 1375؛ بررس جابر، ــریفینیارق، ش - 9
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.65-56 سازندگی، 68: پژوهش و مجله
رویشگاه هاي اکولوژیک و خصوصیات گیاهی بررسی پوشش حمید،1376؛ هویزه، - 13
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