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  در مرتع اي وع گونهتنهاي  بررسی تاثیر تغییر اقلیم بر روي شاخص

 

 3، مرزبان فرامرزي*2، رضا عرفانزاده1رضا امیدي پور

 دانشگاه،طبیعی منابع دانشکده مرتعداري استادیار و مدیر گروه 2 ،دانشجوي کارشناسی ارشد مرتعداري، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس *1
  ایالم دانشگاه کشاورزي، دانشکده آبخیزداري و مرتع گروه استادیار مدیر 3،مدرس تربیت

  
 

 

 چکیده

در ) γ(و گامـا  ) β(، بتـا  )α(هاي تنوع گونه اي شـامل آلفـا   بر روي شاخص تغییر اقلیمهدف از این تحقیق بررسی تاثیر 
در دو منطقه با آب و هواي کامالً مرتع قرق بدین منظور . باشدمراتع خشک و نیمه خشک غرب کشور در استان ایالم می

 Double sampleبـرداري از هـر کـدام از مراتـع بـا روش      نمونـه . انتخـاب شـدند   )گرم و خشـک و معتـدل  ( متفاوت
stratified  بـرداري،  پـس از تعیـین نقـاط و نمونـه    . تعیین گردید حداقل سطحو حداقل سطح پالت با استفاده از روش

دسـت آمـده    نتایج به. ، میانگین شاخص ها مقایسه گردیدندT-test استخراج و با استفاده از آزمونهاي تنوع آنها شاخص
بیشتر  001/0داري در سطح تر به صورت معنیتمامی شاخص هاي در منطقه خشک تر از منطقه مرطوب. دهدنشان می

یکنواختی در ترکیب پوشش افزایش ایجاد  نتایج این تحقیق نشان می دهد که وجود رطوبت باال و قرق منجر به .باشدمی
  .را کاهش می دهد در مناطق معتدل  گیاهی و در نتیجه شاخص هاي تنوع گونه اي

  .استان ایالم ،گاماشاخص  ،بتا شاخص ،آلفاشاخص  ،تغییر اقلیم: هاي کلیدي واژه

  

 مقدمه - 1

اي براي تحقیقات اکولوژیک و حفاظت تنـوع  گیري تنوع گونهاندازه مراتع یکی از مهمترین منابع تنوع زیستی در دنیا هستند و
هاي زیست محیطی اي در مطالعات پوشش گیاهی و ارزیابیتنوع گونه). Magurran, 1988(باشد زیستی در این اکوسیستم مهم می

) Wilson & Tilman, 2002(گیرد ها مورد استفاده قرار میهاي مهم و سریع در تعیین وضعیت اکوسیستمبه عنوان یکی از شاخص
-هـا مـی  ها و مولفه دوم مربوط به توزیع افراد گونهمولفه اول مربوط به تعداد گونه. تشکیل شده است و از دو مولفه غنا و یکنواختی

  ). Kent & Coker, 1992(باشد 

هـاي  گیاهی و شـدت فعالیـت   هاي گیاهی در یک منطقه، مقدار تولیداتاست که به تنهایی ترکیب گونه ترین عاملی اقلیم مهم
عمل می نمایند و بر ویژگـی هـاي   ) Large scale(عوامل اقلیمی به ویژه بارندگی در سطوح وسیع . کندمیکروبی خاك را تعیین می
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اثر این عامل بر ویژگی هـاي خـاك در مطالعـات متعـددي بـه خـوبی بررسـی شـده اسـت           .)Sparling, 1992( گذارد خاك اثر می
)Alvarez and Lavado, 1998؛ Stevenson and Cloe, 1999 ؛Harms et al., 2002؛ Li and Chen., 2004؛ Dai and Huang, 

توپـوگرافی، فعالیـت   . اما الگویی که در سطح وسیع به وسیله اقلیم القا  شده است می تواند به وسیله عوامل دیگر تغییر یابد) 2006
بیش از حد و پوشش گیاهی از عواملی هستند که به صورت محلی بـر خصوصـیات    هاي انسانی از جمله مدیریت چراي دام و چراي

از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر شرایط پوشش گیاهی می باشد کـه پـراکنش مکـانی گونـه هـاي گیـاهی در        اقلیم .مرتع اثر گذارند
غییر در رطوبت شته و به نوبه خود جزو عوامل تبارش و دما به طور مستقیم بر توازن آب اثر گذا. اکوسیستم ها متاثر از آن می باشد

  .باشند خاك و رشد گیاه می

یکی از معمول ترین روش هاي براي ارزیابی نقش اقلیم بر روي پوشش استفاده از شاخص هاي استخراجی از تصاویر ماهواره 
این زمینه مربوط به بررسی تاثیر خشکسالی در ایران عمده تحقیقات انجام گرفته در . می باشند. . .  و  TVIو  NDVIاي از قبیل 

  .بر روي پوشش گیاهی، بدون در نظر گرفتن مناطق مرتعی و به صورت نقطه اي بوده است

بررسی نقش اقلیم و تاثیر آن بر روي شاخص هاي تنوع پوشش گیاهی در  موردبا توجه به نبود تحقیقات کامل و جامع در
بنابراین هدف از این . ع در ایران، لزوم انجام چنین تحقیقی به خوبی نمایان می گرددمراتع، و همچنین وجود اقلیم هاي متنو

  .تحقیق بررسی نقش اقلیم بر روي شاخص هاي تنوع گونه اي در مراتع خشک و نیمه خشک در غرب کشور می باشد

  

  ها مواد و روش -2

  منطقه مورد مطالعه -2-1

. باشند دو شهرستان ایالم و مهران در استان ایالم در غرب کشور می قرق شده مناطق مورد مطالعه در این تحقیق مراتع
این . دارد) درصد مساحت استان 62/10حدود (هکتار  212804غربی استان قرار گرفته و مساحتی حدود در شمالشهرستان ایالم 

درجه  42تا  - 6/13متر و متوسط دماي مطلق  میلی 8/580منطقه داراي آب و هواي معتدل کوهستانی با میانگین بارش ساالنه 
-و کم  3062و بلندترین نقطه آن ) درصد سطح شهرستان 33(هکتار  43/70484مساحت مراتع این منطقه . سانتی گراد است

ستان در جنوب شهرستان ایالم و در غرب ا مهران شهرستان .)1390پیري، ( متر از سطح دریا ارتفاع دارد 192ترین نقطه آن ارتفاع
این شهرستان از غرب با کشور عراق همسایه و . باشدمی) درصد از مساحت استان 74/12(هکتار  255306با مساحتی معادل 

پیري، (گراد است درجه سانتی 52تا  - 6متر و دماي مطلق میلی 186داراي آب و هواي گرم و خشک با میانگین بارش ساالنه 
 .کدام از مراتع در هر منطقه را نشان می دهدموقعیت جغرافیایی هر  1 شکل .)1390
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  و کشور ایالم مو قعیت جغرافیایی مناطق انتخاب شده در استان. 1شکل 

  

  برداريمونهن -2-2

و  Faramarzi؛ Stratified double sampling )Thompson ،2002برادري در مرتع به روش یابی نقاط براي نمونه مکان
اي صورت شبکه افزار نقاط به در این روش ابتدا به کمک نرم. انجام خواهد گرفت Arc view 3.2aافزار به کمک نرم) 2010همکاران، 

در مرحله بعد . نماییمقرار دارد را از کل نقاط جدا می) مرتع(با فواصل یکسان ایجاد و سپس نقاطی را که در داخل مرز هر منطقه 
-و به) درصد نقاط به مساحت هر مرتع بستگی دارد(اقدام به انتخاب درصدي از نقاط  Random samplingستور با استفاده از د

برداري با ها استخراج و در زمان نمونهها در هر مرتع، مختصات جغرافیایی آنپس از تعیین تعداد نمونه. نماییم صورت تصادفی می
 . خواهند شد برداريیابی و نمونهموقعیت GPSکمک دستگاه 
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  هاي تنوعشاخص - 2-3

شـاخص تنـوع آلفـا برابـر بـا      . ارائـه گردیـد  ) 1972و1960(اصطالح شاخص تنوع آلفا، بتا و گاما براي اولین بار توسط ویتـاکر  
رابطـه  توان از این شاخص را می). Whittaker, 1960) (ايعنوان مثال غناي گونهبه( هاي موجود در هر نمونهمیانگین تعداد گونه

 ):Rickert et al., 2012(محاسبه نمود ) 1(

)1(  훼

  

شاخص تنـوع بتـا   . باشدها در هر پالت میتعداد گونه αj ها وعداد پالتت n ها،اي در پالتمیانگین غناي گونه α :در رابطه باال
هـاي غیـر   عـداد گونـه  یا به عبارت دیگر مجموع ت) Whittaker, 1960(دو نمونه هر هاي غیر مشترك در برابر است با تعداد گونه

محاسـبه  ) 2(تنـوع بتـا از رابطـه    شاخص  در این تحقیق .براي محاسبه تنوع بتا روابط زیادي وجود دارد. باشدمشترك دو نمونه می
  ):Rickert et al., 2012(د یگرد 

 )2(  훽 =
1
푛 훾 − 훼  

  

تعـداد  n  ها در هر پـالت و تعداد گونه αj، مجموع شاخص آلفا و بتا در پالت γi ها،میانگین تنوع بین پالت β :که در رابطه باال
و از  )Whittaker, 1960(منطقـه   یـک  در موجـود  هـا تعدادگونـه  عبارت است از مجموع) γ(شاخص تنوع گاما . باشدها میپالت

  :شودمحاسبه می) 3(رابطه 

 )3(  γ = α × β 

  

عبـارت دیگـر رابطـه    بـه . باشدمیانگین تنوع می βاي و غناي گونه αمنطقه،  یک در موجود هاگونه تعداد مجموع γکه در آن 
اي بسیار مطالعه و تحقیق داشـته و  ها بر روي روابط تنوع گونهدر سالهاي اخیر اکولوژیست. باشدصورت ضربی نمیتنوع آلفا و بتا به

 ,.Veech et al(ه گردیـد  بمحاسـ ) 4(بنابراین تنـوع گامـا از رابطـه    . اندرابطه تنوع گاما را بصورت رابطه حاصل جمع بیان نموده
2002:( 

 )4(  γ = α + β 

  
  هاتجزیه و تحلیل داده -2-4

غیـر   -Tهـا، از آزمـون   پس از انجام آزمون نرمال بـودن داده . انجام پذیرفت SPSS var 19ها در نرم افزار تجزیه و تحلیل داده
  .نتایج حاصل از این تست را نشان می دهد 1جدول . استفاده گردید )T-test(جفتی 
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  نتایج -3

در منطقه ریکا کـه داراي آب و  ) آلفا، بتا و گاما(ها  اي در دو منطقه نشان داد که تمامی شاخص هاي تنوع گونه مقایسه شاخص
 ایـن . باشـد  هواي معتـدل کوهسـتانی بیشـتر مـی    داري از منطقه داالب که داراي آب و  باشد به صورت معنی هواي گرم و خشک می

دهـد کـه    نتایج بدست آمده نشان می .اند نشان داده شده 2و شکل  1این نتایج در جدول . باشد دار می معنی 001/0میزان در سطح 
همچنـین  ). 1جـدول  (باشـد   داري از مقادیر مشابه در منطقه داالب بیشتر مـی  طور معنی هاي تنوع در منطقه ریکا به تمامی شاخص
به ترتیب بـراي منـاطق   ) گاما(درصد از تنوع کل 64و  61(دهد که شاخص تنوع بتا سهم بیشتري در تنوع کل دارد  نتایج نشان می

  ). ریکا و دالب

  در دو منطقه  انتایج حاصل از مقایسه میانگین شاخص هاي تنوع آلفا، بتا و گام. 1جدول 

  درجه آزادي  انحراف معیار  )SE( استانداردخطاي  میانگین   شاخص تنوع  منطقه

  ریکا
  a 6/19  07/1   4/2  8  آلفا
  a 4/31  07/1  48/2  8  بتا

  a 0/51  8/0  50/1  8  گاما

  داالب
  b 6/11  12/1   50/2  8  آلفا
  b 4/22  12/1  51/2  6  بتا

  b 0/34  82/0  60/1  6  گاما
   .می باشد 001/0حروف غیر مشترك نشان دهنده اختالف معنی دار در سطح 

  

  
  قرق و شده چرا منطقه دو در آلفا، بتا و گاما  شاخص مقایسه از حاصل نتایج. 2شکل 

  .)می باشد 001/0حروف غیر مشترك نشان دهنده اختالف معنی دار در سطح ( 
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  گیري بحث و نتیجه -4

شده و در زمینه مرتع به  هاي تنوع انجام کنون در کشور تحقیقات بسیار کمی در مورد تاثیر تغییر اقلیم بر روي شاخصتا
انتخاب ) متعدل در مقابلگرم و خشک (در این تحقیق دو منطقه با اقلیم هاي متفاوت . توان چنین تحقیق را یافتندرت می

تغییر اقلیم  عبارت دیگر با توجه به تاثیربه. بوداي در این دو منطقه هاي تنوع گونههدف اصلی از این تحقیق بررسی شاخص. گردید
هاي گونهبه اقلیمی دیگر تغییر یابد  اي توان انتظار داشت در صورتی که اقلیم منطقههاي در دراز مدت، میبر روي میزان بارندگی

 پیش بینی نمود و راهکارهاي برايجهت تغییرات را  توانکنند، بدین جهت میهاي تنوع آنها چگونه تغییر میگیاهی و شاخص
  .نها در حد امکان اندیشیدآ آثار احتمالیمقابله با 

در منطقه با اقلیم گرم و  )آلفا، بتا و گاما( هاي مورد استفاده در این تحقیق دهد که تمامی شاخصمی نتایج این تحقیق نشان
نمودند که در تحقیق مشاهده ) 2011(و همکاران  Bartha . باشدخشک از منطقه با اقلیم معتدل به صورت معنی داري بیشتر می

این در حالی بود که در . یابدافزایش می هاي بزرگدر مقیاس شاخص تنوع بتا) از اقلیم مزیک به اقلیم خشک(با افزایش خشکی 
نشان دادند که بیشترین تغییرپذیري در میزان ن  یاین محققهمچنین . مشاهده گردیده بود سبرعک يد، رونهاي کوچکمقیاس

  . افتد هاي خیلی کوچک اتفاق میشاخص تنوع بتا در مقیاس 

باشند در صورت حذف فشارهاي خارجی از قبیل چراي هاي با بارندگی مناسب براي گیاهان می در مناطقی که داراي اقلیم
اما در طرف مقابل در مناطق خشک این . شودها در دراز مدت میاي تشدید گردیده و منجر به حذف گونهدام، رقابت بین گونه

توانند در کنار یکدیگر رشد کرده و حتی مزایاي همنشینی در کنار سایر ر میتها راحترسد بنابراین گونهحداقل خود می رقابت به
عنوان پرستار رشد کرده و اي بهها یا گیاهان درختچهتوانند در سایه بوتههاي یکساله میبه عنوان مثال گونه .هاي بهره ببرندگونه

  .راحتی طی کنندمراحل رشد خود را به 

به ترتیب براي ) گاما(درصد از تنوع کل 64و  61(دهد که شاخص تنوع بتا سهم بیشتري در تنوع کل دارد  نتایج نشان می
در  .نقش مهم تري در تنوع کل دارد) تنوع بتا(ها  هاي تنوع بین نمونه این نتیجه نشان می دهد که شاخص). مناطق ریکا و دالب

  .کند این نتیجه بر اهمیت این شاخص تاکید می. شود ها یا بین مراتع توجه نمی به مولفه بین نمونهاکثر تحقیقات داخلی 

-به. در این تحقیق یکی از دالیلی که باعث افزایش تنوع در منطقه خشک گردیده احتماالً عدم وجود چراي دام بوده است
صورتی که گیاهی چرا شود و قسمتی از ذخایر کربوهیدرات خود عبارت دیگر در مناطق خشک به دلیل کم بودن مقادیر بارش در 

-رود ولی در مناطق مرطوب به علت وجود بارندگی و دماي کمتر نسبت به مناطق گونهرا از دست بدهد به احتمال زیاد از بین می
تواند به ر مناطق مرطوب چراي دام میگیري نمود که دتواند نتیجهبنابراین می. توانند خود را بازسازي نمایندهاي گیاهی راحتر می

اي مورد استفاده قرار گیرد و همچنین در مناطق خشک عدم چراي دام یا به عبارت دیگر عنوان عاملی براي افزایش تنوع گونه
  .ن عاملی جهت افزایش تنوع مورد استفاده قرار گیردتواند به عنواوجود شرایط قرق می

  

  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


بیعیمجموعه مقاالت اولین  همایش ملّی مدیریت منابع ط  
، دانشگاه گنبد کاووس1392اسفند،  8   

 
 

7 
 

 منابع -5

  .ص 56ها و مراتع، سازمان تحقیقات جنگل ،سیماي منابع طبیعی و آبخیزداري استان ایالم .1390. ع ،پیري -1
2- Alvarez, R. and Lavado, R.S. 1998. Climate, organic matter and clay content relationships in the Pampa and 
Chaco soils. Argentina. Geoderma. 83. 127–141. 

3- Bartha, S., Campetella, G., Kertez, M., Hahn, I., Kroel-Dulay, G.Y., Redei, T., Kun, A., Viragh, K., Fekete, G. 
and Kovacs-Lang E. 2011.Beta diversity and community differentiation in dry perennial sand grasslands. ANNALI 
DI BOTANICA. 1. 9-18. 

4- Dai, W. and Y. Huang. 2006. Relation of soil organic matter concentration to climate and altitude in zonal soils of 
China. Catena 65. 87-94. 

5- Faramarzi M., Kesting S., Isselstein J. and Wrage N. 2010. Rangeland Condition in Relation to Environmental 
Variables, Grazing Intensity and Livestock Owners’ Perceptions in Semi-Arid Rangeland in Western Iran. The 
Rangeland Journal. 32 (4). 367–377. 

6- Harms, B., Dalal, R. and Pointon, S. 2002. Paired sites sampling to estimate soil organic carbon changes 
following land clearing in Queensland. Proceeding of 17th World Congress of Soil Science. 14-21 August 2002. 
Thailand. Paper No. 1128. 

7- Kent M. and Coker. P. 1992. Vegetation description and analysis, A practical approaches. John Wiley & Sons, 
England. 

8- Li, X. and Z. Chen. 2004. Soil microbial biomass C and N along a climatic transect in the Mongolian steppe. 
Biol. Fertilization Soils. 39. 344-351. 

9- Loreau, M. 2000. Are Communities Saturated? On the Relationship Between α, β and γ Diversity, Ecology 
Letters. 3 (2). 73–76. 

10- Magurran, A.E. 1988. Ecological diversity and its measurement. Princeton University Press. Princeton, New 
Jersey. 

11- Matus, G. and Tothmeresz, B. 1990.The effect of grazing on the structure of sandy grassland, spatial process in 
plant Communities. 23-30 p. 

12- Rickert, C., Fichtener, A., Klink, R. and Bakker, J.P., 2012.Α- and β-diversity in moth communities in salt 
marshes in driven by grazing management. Biological Conservation, 146. 24-31. 

13- Changes in soil organic matter. Aust. J. Soil Res. 30. 195-207. 

14- Stevenson, F.J. and Cole, M.A. 1999. Cycles of Soil. John Wiley and Sons Inc. New York.  
15- Thompson S.K., 2002. Sampling, 2nd end, John Wiley and Sons: New York, 400 p. 

16- Tilman, D. and Downing, J.A. 1994. Biodiversity and stability in grassland. Nature. 367. 363-365. 

17- Veech, J.A., Summerville, K.S., Crist, T.O. and Gering, J.C. 2002. The additive partitioning of species diversity: 
A recent revival of an old idea. Oikos. 99: 3–9. 

18- Whittaker, R.H. 1960. Vegetation of the Siskiyou Mountains, Oregon and California. Ecological Monographs. 
30. 279–338. 

19- Whittaker, R.H. 1972. Evaluate and Measure of Species Diversity. Taxon, 21. 213-251. 

20- Wilson, B., Miller, K. Thomas, A.L. Cooke, N. and Ramsingh, R. 2008. Foraminifera in the mangal at the 
Caroni swamp. Trinidad: diversity, population structure and relation to sea level. Journal of Foraminifera Research, 
38:(2) 127-136. 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

