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literatures of Iran and other countries three diversity indeces of Shannon-Wiener, 
Simpson and Hill and also three evenness indeces of Pielou, Alatalo and Molinari 
are as the most useful indeces (29,34). In order to test biodiversity of one area, 
different researchers have not applied only evenness indeces and in some studies 
applied diversity evenness index is not referred to at all. It can be concluded from 
these studies that MacArthur Model of Broken Stick among parameteric indeces 
diversity and of heterogeneity indeces of diversity, Simpson’s index is more 
preferred and application than other indeces. Among indeces based on information 
theory, Shannon-Wiener’s index has the most application because compare to 
Brillouin’s index it takes less time and less depends on the size of samples. Among 
the evenness indeces Pielou’s evenness index has more application, also in studies 
in order to estimate biodiversity, systematic-random sampling is the commonest 
sampling method . 
Key words: biodiversity, diversity indeces, vegetation, evenness, species richness, 
Iran 

                              
  در استان مازندران .Lolium L تنوع زیستی جنس 

  2 و اکبرزاده محمد 1 ، کشاورزي مریم1 حسن ، شکرچی 1 اوشیب نتاج ملیحه

  مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان مازندران -2دانشگاه الزهرا   تهران، ونک، گروه زیست شناسی  -1
  .ایران، استان مازندران: نشانی محل انجام پژوهش

 

 Pooideae )Tsvelev، زیرخانواده Poeae R. Brقبیله از   L. Loliumدر این تحقیق تنوع زیستی جنس  

گونه در  4گونه در ایران و  6گونه در دنیا،  8داراي  در استان مازندران مورد بررسی قرار گرفت که) 1989

که یک گیاه چندساله و  Bor 1970 ،Terrel 1968 :(1 - L.perenne(استان مازندران به شرح زیر است 

با باالترین کیفیت هضم پذیري نسبت به دیگر علف ) حیدري شریف آباد(علوفه اي در نواحی معتدل جهان 

هاي ورزش به عنوان چمن  ها و زمین در منازل، پاركکه است ) Hannaway et al. 1999(هاي چندساله 
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شده  و در گذشته در درمان سنتی سرطان، اسهال، خونریزي و ماالریا استفاده می)1374کریمی،(شود  کاشته می

که بذر آن در بعضی از کشورها کشت شده و از نظر علوفه نتیجه  Duke 1983.( 2 - L.persicum(است 

چراگاه و علفزار خوبی براي گوسفند و  L.rigidum - 3). 1374صحت نیاکی(رفته شده است خوبی گ

ها را خراش داده و زخم  شود، ممکن است دهان دام می  ولی در زمان گلدهی زبر و سخت، سازد ها می سایردام

 ه یک علف هرز سمی است که اغلب محتوي یک ماده، کL.temulentum - 4).1374صحت نیاکی،(کند 

، صحت Bor 1968( و انسان خطر کشندگی دارد  مخدر سمی به نام تمولین است که براي دام

هاي دگرزادآور یک محدوده وسیع  خاطرنشان کردند گونه) 1994(  Charmet & Balfourier).1374نیاکی

هاي گونه دهند، در مقایسه با آن توزیع طبیعی دارند و سطح باالیی از تنوع ریختی و سازگاري را نشان می

  .زادآور عموماً یک توزیع و یا سازگاري بسیار محدودي دارنددرون

موجود در استان مازندران،  Lolium هاي جنساین بررسی با هدف تعیین تنوع موجود در رویش گونه: هدف
) آنها براي استفاده در کشت مصنوعی(ها تعیین محیط رویشی و نیز تعیین عوامل اکولوژیکی موثر بر رویش گونه

  .انجام شد

  هامواد و روش
هاي موجود در این ، تعداد گونه)1388اوشیب نتاج (آوري هاي گسترده و جمع بر اساس عملیات میدانیابتدا  

سپس بر اساس اطالعات . استان، محدوده پراکنش جغرافیایی، دامنه ارتفاعی و نیز محیط رویشی هر گونه تعیین شد
وهستانی یا پایین دست براي مطالعات بعدي انتخاب شد، در هر رویشگاه بعد از ثبت رویشگاه از مناطق ک 9موجود 

متري مطالعات مربوط به پوشش گیاهی در  100متري، با فواصل  100ترانسکت  3مشخصات آن، با استفاده از 
ریکی، نوع ، هدایت الکتPHدر مطالعات خاکشناسی میزان . انجام شد) پالت 30در کل (متر مربعی  1هاي پالت

آمارهاي مورد . ، میزان کربن آلی خاك و درصد مواد تشکیل دهنده خاك مورد بررسی واقع گردیدبافت خاك
. ترین ایستگاه هواشناسی گرفته شداز نزدیک) به روش دومارتن(نیاز براي مطالعات هواشناسی و تعیین نوع اقلیم 

با استفاده از منابع معتبر علمی گیاهشناسی نظیر فلور ایرانیکا، فلور ایران و  Loliumس هاي گیاهی همراه با جنگونه
  . شناسایی شد... 
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  یافته ها
 .جمع بندي و ارائه گردیدزیر هاي این پژوهش به صورت نمودار و جداول یافته 
 

  در استان مازندران L. perenne هاي مورد بررسی وضعیت اکولوژیکی گونهمشخصات رویشگاه - 1جدول 

نام 

  رویشگاه
  آدرس رویشگاه

طول 

(جغرافیایی

E(  

عرض 

(جغرافیایی

N( 

ارتفاع از 

سطح 

دریا 

)m(  

  ارضت
، 56دامغان، کیلومتر  - گلوگاه، جاده گلوگاه

  قبل از روستاي ارضت

درجه،  53

  دقیقه 58

درجه،  36

  1700  دقیقه 35

  جاده آمل، برسمنان 3بابل، کیلومتر   بابل
 درجه، 52

  دقیقه 38

درجه،  36

  دقیقه 33
2 -  

  2بابلسر،کمربندي جدید، کیلومتر  بابلسر
درجه،  52

  دقیقه 39

درجه،  36

  دقیقه 41
22 -  

  بهشهر
کیلومتري شرق بهشهر، بین تیله نو و  18

  خورشید کال

درجه،  52

  دقیقه 46

درجه،  36

  56  دقیقه 43

چمستان 

  نور

، ایستگاه 15نور، کیلومتر - جاده چمستان

  تحقیقات جنگل و مرتع چمستان

درجه،  52

  دقیقه 24

درجه،  36

  70  دقیقه 30

  1رامسر، جاده تنکابن، کیلومتر  رامسر
درجه،  50

  دقیقه 40

درجه،  36

  دقیقه 52
20 -  

  زاغمرز
زاغمرز، کنار مرداب لپو، پایگاه تحقیقاتی 

  مرکز تحقیقات کشاورزي مازندران

درجه،  53

  دقیقه 20

درجه،  36

  دقیقه 20
21 -  
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  ساري، کمربندي جدید، روستاي ذغالچال  ساري
درجه،  53

  دقیقه 07

درجه،  36

  40  دقیقه 34

سد 

رجایی 

  ساري

ساري، منطقه تفریحی سد  -جاده کیاسر

  شهید رجایی

درجه،  53

  دقیقه 13

درجه،  36

  416  دقیقه 15

  
  در استان مازندران L. perenne هاي مورد بررسی گونهمشخصات هوا و اقلیم رویشگاه - 2جدول 

  نام رویشگاه

مجمو

  ع

بارند

  گی

درج

  ه

حرار

  ت

مجم

  وع

  تبخیر

رطو

  بت

نس

  بی

شاخص 

خشکی 

  دومارتن

نوع 

  اقلیم

نام 

ایستگاه 

هواشناس

ي مورد 

  استفاده

دوره 

آماري 

مورد 

استفاده 

  )سال(

/5  ارضت
613  

-  -  -  -  
نیمه 

  مرطوب
الی1380  ارضت

1387  

/5  بابل
731  

8/
16  

7/
981  

79  3/27  
نیمه 

  مرطوب

قراخیل 

  قائم شهر
الی1359
1387  

/1  بابلسر
927  

3/
17  

6/
965  

الی1330  بابلسر  مرطوب  96/33  80
1387  

/9  بهشهر
526  

9/
17  

5/
110

3  
76  89/18  

نیمه 

  خشک
الی1385  گلوگاه

1387  

/7  چمستان نور
726  

3/
17  

2/
586  

الی1381  آملنیمه   62/26  77
1387  
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  مرطوب

/2  رامسر
122  

2/
16  

4/
963  

82  61/46  
بسیار 

  مرطوب
الی1335  رامسر

1387  

/7  زاغمرز
580  

6/
15  

2/
102

2  
81  68/22  

-مدیترانه

  اي

بندر 

  امیرآباد
الی1384
1387  

/3  ساري
670  

9/
17  

6/
977  

74  03/24  
نیمه 

  مرطوب
الی1379  ساري

1386  
سد رجایی 

  ساري
3/

670  
9/
17  

6/
977  

74  03/24  
نیمه 

  مرطوب
الی1379  ساري

1386  
  

  در استان مازندران Loliumهاي مورد بررسی جنس رویشگاهمشخصات خاك  3جدول 

ف
ردی

  نام رویشگاه  
EC  
(ds/

m)  
PH 

میزان 

کربن آلی 

 (%)خاك 

  درصد ذرات خاك

San  بافت خاك

d 
Silt 

Cla

y  

/99  56/0  ارضت  1
7  

 )Si-C-L(سیلت  -لومی -رسی  39  44  17  62/0

/70  92/0  بابل  2
7  

  )C-L(رسی –لومی  33  40  27  59/1

/78  69/0  بابلسر  3
7  

  )C(رسی  45  46  9  07/2

/74  38/0 بهشهر  4
7  

17/1 21  52  27  
 Si(لومی سیلت - رسی سیلت

Cl-SiL(  
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/90  84/0  چمستان نور  5
7  

  )C-L(لومی -رسی  35  46  19  43/2

/67  91/0  رامسر  6
7  

  )C-L(لومی -رسی  37  28  35  29/1

/13  70/0  زاغمرز  7
8  

  )L-S(لومی -شنی  11  6  83  07/1

/07  57/0  ساري  8
8  

  )C-L(لومی-رسی  29  46  25  52/0

9  
سد شهید 

 رجایی
19/1  69/

7  
  )C( رسی  43  36  21  83/1

  هاي مورد بررسیدر رویشگاه Lolium هاي کمی پوشش گیاهی جنسنمودار بررسی ویژگی - 1نمودار

  
  بحث

مراتع به صورت اي و هاي این جنس در نواحی جنگلی به صورت پراکنده اما در نواحی جلگهگونه

 L. persicumو  L. temulentumگونه هاي درون زادآور . اندانبوه، نیمه انبوه و پراکنده مشاهده شده

دامنه   L. rigidumو بخصوص  L. perenne هاي دگرزادآورداراي توزیع و پراکنش محدود و گونه

 & Charmetیید کننده نظرکه تا اندرویشگاهی وسیعی را در استان مازندران به خود اختصاص داده
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Balfourier  )1994( در طی این تحقیق گونه .باشدمی L.mul florum    که علفی مطبوع و از نظر

براي اولین بار در این استان گزارش شد، که با توجه به ) 1374صحت نیاکی،(غذایی با ارزش است 

برخی  .شواهد موجود به نظر می رسد این گونه به تازگی از استان گیالن به استان مازندران وارد شده است

در هر رویشگاه دارد  Loliumگیاهی جنس  هاي کمی پوششاز عوامل اقلیمی تاثیر مشخصی بر ویژگی

هاي پوشش گیاهی در آنها باالتر است، میانگین رطوبت نسبی، هایی که ویژگیبطوري که در اکثر رویشگاه

ها باالتر ها نیز نسبت به سایر رویشگاهمجموع بارندگی ساالنه و شاخص خشکی دومارتن در این رویشگاه

خاك، میزان کربن آلی خاك و درصد مواد  PHع مشاهده شده در میزان رسد تنوبه نظر می. است و بالعکس

برخی از  .ها نداشته باشنددر این رویشگاه Loliumتشکیل دهنده خاك اثر چندانی بر پوشش گیاهی جنس 

: به طور مشترك در اکثر نواحی دیده شده که مهمترین آنها عبارتند از Loliumهاي همراه با جنس گونه

Erigeron acer ،Aegilops crassa ،Rubus persicus ،Gastridium phleoides ،Trifolium 

repens ،Equisetum arvense  ،Vulpia myuros ،Artemisia annua ،Hypericum 

Perforatum ،Rumex acetosa.  
  

  اکولوژي حفاظت و پدیده جهانی تغییر اقلیم، مدیریت چالش ها و سازش هاي آینده
  2  حسین سمیعی،  1حسن امامی

  گروه زیست شناسی دریا، دانشگاه شهید بهشتی تهران .1
  گروه زیست شناسی جانوري، دانشگاه شهید بهشتی تهران .2

  
شود به طوري که سران  محیطی دنیا مطرح می  جهان به عنوان بزرگترین چالش زیست تغییر اقلیمامروزه پدیده 

گذاري براي پیشگیري و تقلیل اثرات احتمالی این اندیشی و سیاست   عالی رتبه تمامی کشورها را به چاره

در واقع زمین وارد عصر تغییرات پرشتاب . المللی، بارها دور هم جمع کرده است  پدیده طی رویدادهاي بین

شواهد بسیاري مبنی بر تاثیر مستقیم بشر بر وقوع . محیطی شده است به شکلی که در گذشته سابقه نداشته است
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