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 استان گلستان  چهار باغدر مراتع  اي هاي بوته گونهبررسی تنوع و غناي 
 

3، محمد علی زارع چاهوکی2، مجید محمد اسمعیلی2، حامد روحانی1*جواد اسفنجانی
 2، بهاره بهمنش1

  ، 2کاووس گنبددانشگاه خیزداري بگروه مرتع و آ ان، استادیار1کاووس دانشجوي کارشناسی ارشد مرتعداري دانشگاه گنبد
  3دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

  

  چکیده

 عوامل نقشباید  ها آن زیستی تنوع و طبیعی هاي اکوسیستم از حفاظت و پایدار توسعه به منظور ایجاد 
 نوعتهدف از این مطالعه بررسی لذا  .گیرد قرار بررسی مورد گیاهی هاي گونه تنوع بر شانتأثیر و اکولوژیکی

برداري از  نمونه .باشد هارباغ استان گلستان میاي در مراتع روستاي چ اي فرم رویشی بوته و غناي گونه
سیستماتیک  -تیپ رویشی انجام شد به طوري که در هر تیپ رویشی به روش تصادفی 5پوشش گیاهی در 

 نتایج. قرار داده شد یک متر مربعی پالت 10متري انداخته شد که در طول هر ترانسکت  50سه ترانسکت 
این  تیپ رویشی به 5اي منطقه در  هاي بوته تراکم گونهآوري اطالعات در مورد  این تحقیق پس از جمع

 ،شاخص316/1=شانون واینر شاخص( سه رویشگاه ترین تنوع مربوط به که بیش باشد صورت می
 هاي گونه و اقلیم خاك، قبیل از محیطی شرایط دلیل به تواند می این که باشد می) 711/0=سیمپسون

 شانون شاخص( باشد چهار می رویشگاه به مربوط تنوع ترین کم و.باشد دیگر عوامل و رویشگاه در موجود
 به مربوط اي گونه غناي ترین بیش نتایج، به توجه با چنین هم). 265/0=سیمپسون شاخص ،/. 436=واینر

 به مربوط اي گونه غناي ترین کم و) 303/3=منهنینک شاخص ،83/3=مارگالف شاخص( پنج رویشگاه
  . باشد می)  257/1=منهنینک شاخص ،076/1=مارگالف شاخص( چهار رویشگاه

  چهارباغ، تیپ رویشی ،تراکم، شاخص :هاي کلیدي واژه

  

  مقدمه - 1

 معیارهایی تنوع هاي شاخص. است طبیعی منابع مدیریت نهایی هدف مرتعی، هاي اکوسیستم در زیستی تنوع حفظ      
 اکولوژیکی و زیستی تنوع .)1988،و همکاران Ludwi( دهند می نشان اکوسیستم در را گیاهان گوناگونی که هستند
 که عالوه دارد قرار آن گیاهی هاي گونه تنوع و رویشی هاي ویژگی تاثیر مستقیم تحت طور به مرتع اکوسیستم در موجود
 ها، اکولوژیست .نمایند می تضمین را این اکوسیستم همواره پایداري حفاظتی، سپر عنوان به اصلی غذایی یرهبرزنج
یکی از  .است کرده جوامع فراهم ساختار مقایسه براي عینی هاي راه که اند تنوع یافته گیري اندازه براي را ریاضی هاي روش

                                                        
* esfanjani.javad@gmail.com  
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 هاي شاخص و تنوع هاي شاخصاي،  گونه غناي هاي گروه شاخص سه به باشد که می عددي هاي شاخص هاي تنوع  شاخص

 هاي ارزیابی و گیاهی پوشش مطالعات در وسیعی طور به اي گونه تنوع .)Maguran،1988 (شوند می تقسیم یکنواختی
 که طوري به. گیرد می قرار استفاده مورد ها اکوسیستم وضعیت تعیین در مهم هاي شاخص از یکی عنوان به محیطی زیست

 زمینه در زیادي بسیار تحقیقات .دانند می مرتبط اکولوژیک هاي سیستم پایداري با را باال اي گونه تنوع محققین از بسیاري
 پایداري و توان بررسی منظور هب تنوع هاي شاخص از تحقیقات این در که است شده انجام ایران در گیاهی هاي گونه تنوع

 استفاده غیره و گیاهی جوامع گیاهی پوشش وضعیت بررسی و گیاهی هاي تیپ و جوامع مقایسه ها، اکوسیستم اکولوژیکی
 را تنوع گیري اندازه هاي مختلف شاخص  )1378(،پور زاهدي و اجتهادي .گردد که به چندین مورد آن اشاره می است، شده
 و ترین بیشترتیب  به سنگین چراي و قرق عرصه که کردند گیري نتیجه و محاسبه کرده چرا متفاوت مدیریت نوع سه براي
 عوامل از یکی چرا را باالدست، جنگلی جوامع در خود تحقیق در) 1383(،همکاران و زارع .شود می شامل را غنا ترین کم

-Quercus iberica-Carpinus orientalis( با مقایسه کرب در-لور-مازو سفید تیپ در تنوع کاهش مهم و اصلی
Acer campestre( مقدم مؤمنی .کردند بیان بودند امان در چرا از زیاد شیب اثر در که ها تیپ سایر،)منظور به) 1381 

 و درختی هاي گونه کلیه از فهرستی شیروان داغ کپه هاي دامنه در ارس طبیعی رویشگاه در گیاهی زیستی تنوع بررسی
 شاخص و منهینک غناي شاخص از مطالعه این در وي نمود تهیه نمونه قطعات در گونه هر تعداد شمارش با را اي درختچه

تیپ مختلف  5اي در  فرم رویشی بوتهاي  زیستی و غناي گونه هدف از این پژوهش مقایسه تنوع .کرد استفاده مارگالف غناي
 .باشد هاي موجود می بر اساس شاخصدر مراتع کوهستانی چهار باغ در جنوب استان گلستان رویشی 

  

  مواد و روش ها-2

 04درجه و  28دقیقه شمالی و  60درجه و  40 جغرافیایی در محدوده چهارباغ در جنوب استان گلستان و منطقه       
 2327ترین ارتفاع منطقه  بیش .باشد دقیقه شرقی واقع می 45درجه و  27دقیقه شمالی و 50درجه و  40دقیقه شرقی تا 

. گردیدبندي  روش فیزیونومی تیپ تحقیق مراتع به ازدر این مرحله  .باشد متر می 2208ترین ارتفاع منطقه  متر و کم
و  متري در هر رویشگاه 50ترانسکت  3از  گیاهی با استفاده از پوششسیستماتیک  - تصادفی با استفاده از روشسپس 

 سپس از داده ها. برداري شد نمونهپالت در هر رویشگاه  30متري و در مجموع  5پالت به فواصل  10استقرار 
هاي رویشی  پالت براي هر یک از جوامع یا تیپدر هر  اي ي بوتهها ، تراکم گونهبا توجه به جدول. عمل آمد بهي گیر میانگین

  ).1 جدول(محاسبه گردید   PASTدر محیط نرم افزاراي  زیستی و غناي گونه هاي تنوع شاخصها با استفاده  و با مقایسه آن

  هاي تنوع و غناي گونه اي فرمول شاخص - 1جدول

  

  

  

  

  

  

  و غنا فرمول محاسباتی تنوع  شاخص ها

  شانون واینر
  

  سیمپسون                        
 

    مارگالف                         

 منهنیک                        
  

=   
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 کل تعداد =  Nام، i  گونه افراد تعداد = 푛 ها، گونه کل تعداد S= سیمپسون، تنوع شاخص D-1=: باال هاي فرمول در که

p،جامعه ام i گونه افراد نسبت = p ،افراد  شاخص = R، 10 پایه در لگاریتم = Ln، ام i گونه وفور یا افراد سبتن =  
  منهنیک غناي شاخص  = R مارگالف، غناي

  یافته ها و بحث -3

آوردن تنوع و غناي گونه اي از تراکم گونه ها در واحدسطح استفاده شد پس از آنالیز با توجه به اینکه براي به دست       
  .میباشد 2اعداد مربوط به هر شاخص به شرح جدول   PASTداده ها در نرم افزار

  تیپ رویشی 5اعداد مربوط به هر شاخص تنوع و غناي گونه اي در - 2جدول

  شاخص             
  فرم رویشی

  منهنینک  ارگالفم  سیمپسون  شانون

  )1تیپ(بوته اي
  

706./  403./  465/2  221/2  

  )2تیپ(بوته اي
  

673./  331./  331./  609/2  

  )3تیپ(بوته اي
  

316/1  711./  711./  677/2  

  )4تیپ(بوته اي
  

436./  256./  076/1  257/1  

  )5تیپ(بوته اي
  

474./  297./  830/3  303/3  

  

مورد بررسی  رویشی تیپ 5مربوط به  هر شاخص در نرم افزار اکسل نمودارچنین پس از قرار دادن اعداد مربوط به  هم
  .)1شکل( ترسیم گردید

  

  تیپ مورد مطالعه 5نمودار  شاخص هاي گیاهی مربوط به فرم رویشی بوته اي در - 1شکل
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گیري نتیجه -4  

تیپ  5اي در  بوته ترین تنوع مربوط به فرم رویشی که بیش نشان دهنده این استبا توجه به تجزیه داده ها، نتایج       
می باشد که این ) 711/0=،شاخص سیمپسون316/1=شاخص شانون واینر( 3مورد بررسی در منطقه چهار باغ، رویشگاه 

ترین  مچنین ک هم. شگاه و عوامل دیگر باشدروی میتواند به دلیل شرایط محیطی از قبیل خاك، اقلیم و گونه هاي موجود در
چنین با توجه به نتایج  هم). 265/0=، شاخص سیمپسون/. 436=شاخص شانون واینر( باشد می 4تنوع مربوط به رویشگاه 

اي  ترین غناي گونه و کم) 303/3=، شاخص منهنینک83/3=شاخص مارگالف( 5 رویشگاهاي مربوط به  ترین غناي گونه بیش
اشاره به نتایج ذکر شده  1همچنین شکل  .باشد می  )257/1=منهنینک شاخص ،076/1=مارگالف شاخص( 4رویشگاه مربوط به 

گردد از بازدید گردشگران در این  اي در مناطق مختلف در جهت حفاظت پیشنهاد می لذا با توجه به نقش گیاهان بوته. دارد
 .یدعمل آ چنین از ورود دام و چراي مفرط در این منطقه ممانعت به مناطق جلوگیري شود و هم

  منابع -5

    بندي طبقه و بندي رسته روشهاي از استفاده با بتا تنوع اکولوژیکی توصیف . 1378 .ع سپهري، و .، حپور زاهدي ،.ح اجتهادي، - 1
 دانشگاه ایران، شناسی سراسري زیست کنفرانس هشتمین مقاالت خالصه.موته دشت در متفاوت چراي با مدیریت ایستگاه سه در

 .کرمانشاه رازي
 نامه فصل مازندران، چالوس، بیشه سیاه هاي جنگل در هاي گیاهی گونه تنوع بررسی . 1383 .ط امینی، و .، حاجتهادي ،.ح زارع، - 2

  .45-31 ص. دانشگاهی جهاد زیست محیط پژوهشکده

. شیروان داغ کپه هاي دامنه در ارس طبیعی رویشگاه شناسی جنگل و اکولوژیک هاي ویژگی برخی بررسی. 1381. ت مقدم، مؤمنی - 3
  .ص100 مدرس، تربیت نشگاه داارشد  کارشناسی پایان نامه

4- Ludwig, J. A. and Reynolds, J. F. 1998. Statistical Ecology, a primer on methods and computing. Inc. 
337p. 

5-  Maguran, A. E. 1988. Ecological diversity and its measurement. Croom Helm Ltd. London. 179 PP. 
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