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چكيده
همواره اين كه اسـت گياهي گونه هاي از تنوعي و ژنتيكي ذخاير از عظيمي منابع گيرندة بر در كه اسـت يك اكوسيسـتم طبيعي مرتع
مرتع عرصه بر فيزيكي مخرب فشارهاي از يكي است. زيستي و محيطي متغير عوامل مقابل د ر مرتع پايداري متضمن زيستي، گوناگوني
چراي كه زيادي نشان ميد هد بررسيهاي ميباشد. دام ميگردد، چراي مفرط حساس گياهي عناصر رفتن از بين تنوع و كاهش باعث كه
مقايسه گونهاي مرتع و كاهش تنوع و تغيير د ر د ام چراي اثرات بررسي منظور به رابطه همين د ر گونهاي ميگرد د. باعث كاهش تنوع دام
متفاوت عرصه پتانسيلهاي رويشي مراتع دو نوع نمايش و گونهاي تنوع حفظ با رابطه در قرق و نيز اثبات اثرات مثبت قرق عرصه با آن
روش پالتهاي از اسـتفاده گرد يد. با انتخاب نوشـهر جنوب كيلومتري 65 در واقع الشـك كجور كهنه مرتع در و تحت چرا، شـده قرق
و تعيين هر واحد در قاب تعداد 20 اساس روش ميانگين تجمعي گونه غالب، به دست آمد. بر مربع متر نمونه 1 قاب حداقل سطح حلزوني،
شد. فهرست مستقر يكديگر از 50 متر فاصله و به 100 متر درازاي به 2 ترانسكت در طول تصادفي سيستماتيك برداري روش نمونه به
تعد اد شناسايي صحرايي، برداشتهاي از حاصل نتايج گرد يد . گونه نيز ثبت هر به مربوط فراواني ارزشهاي همراه موجودبه گونههاي كليه
منطقه، با در دو آن مقايسه و تنوع محاسـبه جهت بود. گونه 58 و 99 ترتيب به چرا تحت و قرق در عرصه ميباشـد كه گياهي گونه 102
تحليل تجزيه و از آمده بدست نتايج شد. استفاده تنوع اندازهگيري تخصصي افزار هاي نرم از پارامتريك، و عد ددي شاخصهاي استفاد ه از
از بيشتر گونهاي تنوع و يكنواختي غنا، نظر عددي از شاخصهاي در تمامي قرق عرصه كه نشان داد عرصه، دو در گونهها فراواني دادههاي
نتايج همچنين داد. شاخص شانون نشان بر اساس را عرصه دو در تفاوت بودن غيرجفتي معنيدار t آزمون آماري و بود چرا تحت عرصه
باالترازعرصه هموارهدرتماميشاخص ها نشاندادكهنيمرخهايتنوعگونهايد رعرصهقرق، اندازه گيريتنوعباشاخصهايپارامتريك،
در عرصه دو كه د اد نشان مقياس، پارامتر محورها در طول تقاطع عد م عرصه قرق ميباشد و بيشتر تنوع بيانگر كه گرفتند قرار چرا تحت
گونهها متعادل حضور نتيجه در و متنوع تر مجموعه اي شده به علت در بر داشتن قرق عرصه عالوه به ميباشند. مقايسه قابل موارد، تمامي

است. برخوردار چرا تحت عرصه مقابل در بيشتري اكولوژيكي پايداري از متغير، اكولوژيك دامنههاي با

عددي، نوشهر شاخصهاي پارامتريك، شاخصهاي اي، گونه تنوع مرتع، كليدي: كلمات
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۳۸ طبيعي  منابع  در 

مقدمه
زيستي تنوع از بزرگي بخش معتد له، مناطق د ر مرتعي اكوسيستمهاي
عناصر ميان در ــود موج اكولوژيك روابط دادهاند. خود جاي را در ــي طبيع
كه ــت اس اكولوژيك از پيچيدهترين ارتباطات يكي عنوان به ــتي مرتع، زيس

است(10). شد ه شناخته
مستقيم طور به مرتع اكوسيستم موجود در اكولوژيكي و ــتي زيس تنوع
دارد كه قرار آن ــي گياه گونههاي تنوع و ــي ويژگيهاي رويش تاثير ــت تح
اين پايد اري همواره حفاظتي، ــپر س عنوان به اصلي زنجيره غذايي بر عالوه

مينمايند. تضمين را اكوسيستم
بر اساس مديريت گرو در اكوسيستمهاي مرتعي، از جانبه حفاظت همه
اجتماع است. اين بومي در گونههاي تعداد نگهد اري بيشترين و توسعه كمي
گونـــــهاي تنوع شناخت و ارزيابي مراتع، شناخت راههاي از يكي بنابراين

است. آن برآورد و اندازهگيري و
به  منجر رويه بر مرتع در اثر بهره وريهاي بي ــده ايجاد ش ــار هاي فش

شده است. آن ذخاير ژنتيكي رفتن بين و از اكوسيستم تخريب اين
تنوع گونهاي ــالل اضمح يا و كاهش در متعد د دي ــتا عوامل راس اين در

شده است. مرتع شناخته
و  حضور دام ــع، مرات ــاننده به رس ــيب آس و عوامل مخــــرب از يكي
اثرات با رابطه د ر زياد ي ــيار بس مطالعات رابطه ــد، در اين مي باش چراي آن
و Matus مثال طور ــت. به اس ــده ش انجام جوامع تنوع كاهش بر روي چرا
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Comparison of plant species diversity in the two grazed and ungrazed rangeland sites in Kohneh Lashak, 

Nowshahr 

By: A. Salami, H. Zare, T. Amini Eshkevari and B. Jafari, Scientific Members of Agriculture and Natural Resources 
Research Center of Mazandaran.
H. Ejtehadi, Scientific Member of Ferdowsi University of Mashhad.
Rangelands are natural ecosystems containing great genetic resources and plant species diversity having profound 

effects on stability of the rangelands. A most obvious and destructive biotic factor on this vegetation is overgrazing 

by animals. Therefore a study was carried out in two different grazed and ungrazed sites of rangeland vegetation in 

kohneh lashak Kojour, 65 km to South of Nowshahr, Mazandaran province to examine the effects of animal grazing 

on the rangeland conditions. Minimal area of 1 square meter was obtained by using nested quadrat method. Based 

on cumulative mean of dominant species, 20 quadrats were located in each site on two 100 m transects according to 

random-systematic sampling strategy. Species composition and their abundance were recorded. The result of field 

investigation was collection and identification of the total 102 plant species from which 99 and 58 species were 

recorded in the ungrazed and grazed sites, respectively. The collected abundance data were subjected to analyses by 

specific diversity packages to characterize and obtain numerical and parametric indices of species diversity. The results 

of numerical indices showed a higher species richness, evenness and species diversity indices in ungrazed than in the 

grazed site. Statistical t-test was significant in 0.05 significance level based on Shannon Index. Diversity comparing 

in the two sites by using rank-abundance plot as well as diversity ordering of Hill, Renyi and Patil and Taillie showed a 

higher species diversity in the ungrazed site that can explain the wellbeing of the environmental condition of this site.

 

Keywords: Rangeland ,Species diversity, Numerical indices, Parametric methods, Nowshahr.

ــور مجارستـان كش ــني در علفزارهاي ش يك مطالعه در (16)Tothmeresz

نيز و نظمي بي باعث و ــته كاس گونه ها از يكنواختي گرفتند كه چرا نتيجه
است. شده روي تنوع گونهاي بر منفي تاثير

گونهاي غناي دركاهش چرا اثر رابطه با در نيز (19) Torok ــن همچني
ــاخصهاي ش ،(1) زاهدي پور و اجتهادي ــت يافت. دس ــابهي مش نتايج به
محاسبه چــرا متفاوت مديريت نوع ــه س براي را تنوع اند ازهگيري مختلف
ترتيب ــه ب ــنگين س چراي قرق و عرصه ــد كه كردن ــري نتيجهگي و ــرده ك

ميشود. شامل كمترين غنا را و بيشترين
ــت، چرا دس باال جنگلي جوامع در خود تحقيق در ،(7) همكاران و زارع
مازو-لور-كرب ــفيد س تيپ در تنوع كاهش مهم و عوامل اصلي از ــي يك را
با مقايسه در (Quercus iberica-Carpinus orientalis-Acer campestre)

كرد ند. بودند بيان در امان چرا از شيب زياد اثر در كه تيپ ها ساير
طور به كه چرا مي شود ــتنباط اس چنين ــده ش انجام بنابراين از تحقيقات
الشك در كهنه موجود مراتع ميگذارد. اثر تنوع چگونگي و بر ميزان مستقيم
منطقه دامهاي توسط مرتع وسعت و دام تعد اد بين تعادل عد م علت به نوشهر
ساختار طبيعي كه دارد به طوري قرار چرا مورد شدت و بز به گوسفند از گاو، اعم
به خوشخوراك غير و دار خار گونههاي و يافته تغيير آن رويشي ويژگيهاي و
چرا بر بررسي اثر به منظور اساس همين بر فرا گرفتند. را طور گسترده عرصه
عرصه گياهي، حضورگونه هاي و توزيع تغييرات ــاهده مش و گونهاي تنوع روي

گرفتند. قرار مقايسه مورد قرق عرصه با چرا تحت

تنوع ... مقايسه بررسي و
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از ــتفاد ه اس نمود تا بتوان با خواهد اين تحقيق كمك از ــج حاصل نتاي
چگونگي مرتعي و عرصههاي مديريت و نامهريزي بر به نسبت يافتههاي آن
آينده تحقيقات براي آن اينكه نتايج ضمن اقدام نمود، آنها از بهينه استفاده
و توالي بررسي هاي نيز و گياهي ــش تغييرات زماني پوش ــه و مقايس جهت

خواهد بود. تواتر اكوسيستمهاي مرتعي مفيد

كار و روش مواد
مطالعه مورد منطقه

بخش ــتان نوشهر، شهرس جنوب كيلومتري 65 در مطالعه مورد منطقه
51 و عرض 40َ جغرافيايي واقع در طول ــك الش د شت ــمـــال ش و كجور
از متر 1700 تا 1600 ــه منطقـــ ارتفاع 25 قرار گرفته، ــيَ 36 جغرافياي
ساليانـــــه ميانگين ــاس براس آن ساليانه بارند گي ــط متوس و دريا ــطح س
از منطقه ميباشد. اين ميليمتر 600 پول، ــتاي روس سنجي باران ــتگاه ايس
سرد كوهستاني معتدله اقليم در آمبرژه نماي اقليم در ــرايط اقليمي ش نظر

دارد. خشك فصل ماه 3 بين 2 تا و ميشود بندي طبقه
است. فراوان سنگريزه هاي با همراه عمق كم و ــطحي س منطقه خاك
ــني ــبك و از نوع ش آن س بافت و بود ه تغيير در 7 /5 6 تا /5 بين خاك pH

است. پراكنده گچي با رگه هاي همراه نوع آهكي از مادر سنگ است. لومي

تحقيق روش
متر ١ نمونه قاب سطح پالتهاي حلزوني، حداقل روش ــتفاده از اس با
ظاهري سيماي به با توجه رابطه اين آمد در ــت د س 1متر) به (1متر× مربع
نيز مربع متر 1 ــاحت مس ميباشد، مشجر غير كه مرتع رويشي ــاختار س و

است(14). شده توصيه
نمونه ــات قطع تعداد پژوهش، هزينه و ــي زمان به محدوديت ــه توج با
بر و آن يكنواختي ميزان ــاختار و س نيز و ــي رويش واحد به ــته ميتواند بس

گردد (15). تعيين محقق نظر اساس
يعني مختلف مديريت دو نوع تحت ــي، بررس مورد عرصة كه از آنجايي
منظور همين د اشت به قرار و بز گاو، گوسفند توسط تحت چرا و شد ه قرق
تجمعي1 ميانگين روش اساس بر ها، عرصه محدوده ساختن مشخص از پس
برد اري نمونه ــه روش ب واحد تعيين و ــر ه قاب د ر تعداد 20 ــب، غال ــه گون
فاصله و به متر 100 به د رازاي 2 ترانسكت طول د ر ــتماتيك تصادفي سيس
ــت گرديد . برداش نمونه قاب 40 جمعاً كه ــد ش ــتقر مس يكديگر متر از 50
با رابطه در زماني اختالف و ــي رويش فرمهاي كليه گرفتن بر د ر منظور ــه ب
عالمت قابها مكان روي، زمستان و روي تابستان گونههاي رويش و حضور
ــط اواس و ــتان تابس اوايل د ر زماني مقطع د و طي در برداري نمونه و گذاري

ارزشهاي با همراه موجود گونههاي ــت قاب فهرس در هر ــد ، ش انجام پاييز
بر ــت و داش ياد در مارل2، وان مقياس از ــتفاده اس با آنها فراواني به مربوط
پس از گياهي ــاي گرد يد، گونه ه منتقل ــده ش تهيه پيش از ــاي فرمه روي
تجربيات از استفاده با ،( نوشهر ) شمال شناسي گياه باغ هرباريوم به انتقال
تركيه(9)، ــور عراق(21)، فلور فل ايرانيكا(18)، فلور ــامل ش موجود، منابع و
شناسايي مورد ايران(8) رنگي فلور ايران(5) و فارسي فلور روسيه(12)، فلور
،( Excell)ــترده گس صفحه افزار نرم در داد هها انتقال از پس گرفتند. ــرار ق
بر مرحله، چند طي دادهها ــد . ش ماتريس دادهها اقدام ــكيل ــبت به تش نس
تحليل و تبديل ــر مورد نظ خروجي به افزارها ــرم ن از هر كدام ــاس نياز اس
(20)Nucosa و (10)Diver ــي تخصص افزارهاي نرم از ــتفاده اس با ــا داده ه
با رابطه ــژهاي را در وي ــا آناليز افزاره نرم اين از ــدام ك هر پذيرفت. ــام انج
ــبه محاس ، براي Diver افزار نرم از ــتند، داش عهده بر مطروحه ــات موضوع
برازش نيز و گونهاي تنوع و يكنواختي غنا، با رابطه در عدددي ــاخصهاي ش
رتبهبندي براي شد. و ــتفاده اس گونهها توزيع با در رابطه وفور منحنيهاي
افزار نرم از مقايسه نيمرخها و شاخصهاي پارامتريك، و رسم زيستي، تنوع

شد. استفاد ه Nucosa

نتايج
متر 1 ــطح 40 پالت س د ر گياهي گونههاي ــت برد اش از حاصل ــج نتاي
ــايي تعد اد 102 شناس و آوري جمع قرق، و چرا تحت ــه عرص از دو ــي مربع
گونه، مجموع 102 از و بود خانواده 25 و ــس 86 جن از گلدار گياهي ــه گون
ــت. د اش تعلق ــده ش چرا عرصه به گونه 58 و قرق عرصه به گونه 99 تعداد
حضور نظر از Apiaceae، Brasicaceae، Poaceae، Asteraceaeي ــا تيرهه
الشك كهنه مرتع دهنده ــكيل تش گياهي تيرههاي مهمترين از تعداد گونه

ميشوند. محسوب
مارگالف3 شاخصهاي از استفاده با گونهاي غناي محاسبه منظور به
نتايج ، شماره1 جدول گرفته. ــه قرار مقايس مورد منطقه منهينيك4 دو و
چنانچه ميدهد. نشان ــاخصهاي مزبور ش از استفاده با را ــبه محاس اين
از شمارشي صرفاً شاخصها اين ــت ــخص اس مش گونهاي غناي مفهوم از
اين بنابر ميباشد (15). ــخص مش ــطح س يك در موجود گونههاي تعداد
هر غناي گونهاي مقدار شاخص است، ــخص مش جد ول د ر كه طور همان
تحت منطقه از ــتر بيش قرق منطقه در منهينيك و مارگالف ــاخص ش دو
موجود تعداد گونههاي يا ــث كاهش غنا چرا باع عامل زيرا ــد ميباش چرا

است. شده چرا عرصه در
نيز يكنواختي ــاخصهاي ش با رابطه د ر ،3 ــماره ش جدول د ر همچنين
يكنواختي محاسبه، مورد تمامي شاخصهاي در تنوع، شاخصهاي همانند

مديريت گونهنوع )تعداد ) )مارگالف ) منهينيك

599تحت چرا /40732 /7043

7313قرق /7462 /8024

اي گونه فراواني اساس دادههاي بر قرق و چرا تحت عرصه گونهاي دو غناي -1 شماره جدول
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۴۰ طبيعي  منابع  در 

ــتر بيش تنوع نتايج، ــد، اين ميباش چرا تحت عرصه از ــتر بيش قرق، منطقه
اثر قرق را در حفظ و داده نشان چرا تحت عرصه با عرصه قرق را در مقايسه

ميرساند . به اثبات تنوع افزايش و
نوع در دو تنوع ميزان تفاوت معنيد اربودن اثبات و ــي بررس به منظور
شد. استفاد ه غيرجفتي t-student آماري آزمون از قرق و چرا تحت مديريت
آزمون اين كه است 4 آمد ه در جدول شماره سطح ٪5 د ر آزمون اين نتايج
به شاخص شانون از ــتفاده با اس نتايج ميزان تنوع را بودن اختالف معني دار

اثبات رسانده است.
گونهاي فراواني توزيع مدل

وجود دارد گونهها ــي فراوان توزيع نحوه با رابطه مختلفي در ــاي مدل ه
عصاي لگاريتمي6، مدل ــي5، نرمال لگاريتم توزيع مدلهاي به ــه ميتوان ك

تعيين و نمايش منظور به همين رابطه نمود. در اشاره شكسته7 و هندسي8
نتايج از با استفاده چرا تحت و قرق منطقه دو در فراواني گونهها توزيع نحوه
گونهها فراواني توزيع ــا ب رابطه در منطقه تنوع ، 2 و 1 ــماره ش نمود ارهاي
بودن معنيد ار ترتيب و به 5 ــماره جدول ش طبق نتايج آن شد كه ــي بررس

شده است. آورده تطابق مدل ها
مد لهاي ترتيباهميتبا به ( شماره1 (نمود ار قرق عرصه صورتكه اين به
كه عرصه حالي در د ارد، تطابق شكسته عصاي مدل با سپس و نرمال لگاريتمي

ميكند. تبعيت نرمال لگاريتمي مدل از تنها ( 2 شماره (نمودار چرا تحت

(Rank-abundant) رتبهبندي فراواني منحني
شيب تغيير به توجه با را گونهها فراواني توزيع چگونگي منحنيها اين

اينتاش مك
( )

بريلوئين
( )

هيل 1
( )

شانون
( )

سيمپسون
( ) مديريت نوع

0 /88 3 /68 49 /53 3 /90 0 /97 تحت چرا

0 /89 4 /10 70 /78 4 /26 0 /98 قرق

مديريت نوع
سيمپسون

( )
شانون

( ) 
پيلو

( )
بريلوئين

( )
0تحت چرا /980 /950 /930 /93

0قرق /990 /980 /960 /96

صفر -فرضيه شانونمقدار مديريتشاخص نوع

ميشود 10رد /433 تحت چرا90/

4 قرق26/

تمامي در تنوع اسـت، مقدار 2 آمده جدول شـماره د ر چنانچه ميدهد. نشـان را تنوع شـاخصهاي شـده محاسـبه مقادير ،2 شـماره جدول
ميباشد چرا منطقه از بيشتر قرق منطقه در مورد محاسبه شاخصهاي

قرق  چرا و تحت عرصه در دو يكنواختي مختلف شاخصهاي شده محاسبه 3- مقاد ير شماره  جدول

عرصه دو مقايسه تنوع براي t-student آزمون آماري 4 جدول شماره

تنوع ... مقايسه بررسي و
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1386 تابستان ،75 شماره

طبيعي۴۱ منابع در در

مينمايند. ــير تفس قابل را اطالعات و د اد ه ــش نماي منحني ــي يكنواخت و
صورت بدين را نمايش ميد هد . ــع توزي اين بندي رتبه ــماره 3، ش نمود ار
عرصه به نسبت تري ــطح منحني مس ( ــماره 1 ش قرق( منحني عرصه كه
و كاهش يافته يكنواخت طور به گونهها فراواني ميزان يعني شده دارد چرا
متنوع نادر كمتر، غالب و تعداد گونههاي با عرصه قرق است كه اين مبين

مي باشد چرا تحت عرصه از تر

(Diversity Ordering) تنوع درجهبندي  منحني
شاخصهاي اساس تنوع را بر بندي درجه 6 و ــماره 4، 5 نمودارهاي ش
ميد هد. نشان عرصه دو تنوع مقايسه جهت رني11، تايليه10و و پاتيل هيل9،
پارامتريك استفاده شاخصهاي تمامي در است مشخص از نمودارها چنانچه
منحني هاي از تر باال قرق عرصه در گونهها فراواني تنوع منحنيهاي ــده ش
نمايش را ــتر عرصه قرق بيش تنوع ــني روش به و دارد ــده قرار ش چرا عرصه
اين نمودارها، و نقاط قطع در تقاطع به علت عدم وجود همچنين ــد. مي ده

ميباشند. مقايسه قابل موارد تمامي در منطقه دو

بحث
عرصه  د و و مقايسه ــي بررس منظور به آمد ، نتايج ــمت قس د ر  چنانچه
فراواني وتغييرات ميزان ــهاي تنوع گون ــبه محاس ازطريق قـرق و چرا تحت
40 قاب ــطح س بود كه از تيره از25 گياهـي گونه ــايي 102 گونه ها، شناس

سهم گرديد كه برداشت مختلف مد يريت با منطقه د و از مربعي متر 1 نمونه
گونه چرا 58 تحــت عرصه و ــه 99 گون گونهها حضور از ــده ش عرصه قرق
نتايج منطقه دو ــهاي گون تنوع وضعيت ــه مقايس و ارزيابي در بود. ــي گياه
) نشان 1 شماره جدول گونهاي ( غناي با شاخصهاي دررابطه بدست آمد ه
و شاخص مارگالف غناي متعارف شاخص د و هـر شده در قرق عرصه داد كه
شماره مطابق جداول همچنين است. چرا تحت عرصه ــتر از بيش منهينيك
در يكنواختي، و تنوع ــاخصهاي ش ــبه محاس از آمده ــت بدس نتايج 3 و 2
مقايسه در قرق را عرصه بودن تر متنوع استفاده، ــاخصهاي مورد ش تمامي
جدول ) غيرجفتي tــاري آم آزمون مي كنــــد و تائيد چرا تحت ــه عرص با
از را قرق و چرا تحت عرصه بين دو اختالف بودن معنيدار ) نيز ــماره 4 ش
كاهش زيرا چرا باعث است. ــانده رس اثبات بــه تنوع ميزان د ر تفاوت لحاظ
مورد تمام حاصل در نتايج كـه ــد، ش چرا تحت د رعرصه يكنواختي و تنوع

داد. نشان را آن شاخصها
شاخصهاي  و گونهاي غناي شاخص هاي از ــتفاده اس نتايج طرفــي از
تحقيقات از آمده همانند نتايج بدست اين تحقيق نيز د ر يكنواختي و تنوع
افزايش در يكنواختي نقش كه اين با رابطه در (22 ،3) همكاران و اجتهادي
امكان همواره زيرا ــت، را تائيد نموده اس ــت اس غناي گونه اي از بيش تنوع،
كه را موضوع اين مفهوم ند ارد. و وجود دريك منطقه گونهها تمام شمارش
نشان تنوع را از دقيقي اندازهگيري اي، گونه غناي شاخص هاي ــتفاده از اس

رساند. اثبــــات به را نميدهد،
عدد ي روشهاي از ــتفاده جامعه بــا اس ــف توصي براي كه ــي آنجاي از
نشــدن منظور و اطالعات حذف احتمال همواره تنوع، آماري اندازه گيري و
پارامتريك، روشهاي از ــتفاده اس دارد ، وجود پراكنده دادههاي از ــياري بس
مربوط داد ه هاي رياضي توزيع د ادن ــان نش جهت مطمئن و مناسب روشي
وضعيت ميتوان طريق ــن اي از و ــد به صورت كمي مي باش گونهاي وفور به
تنوع منحنيهاي از استفاد ه با و گياهي پوشش داده هاي با رابطه در را تنوع

نمود(4). توصيف
عرصه  تنوع مقايسه خصوص ــتر در بيش اطمينان جهت رابطه د رهمين

شكسته عصاي
( )

لگاريتمي نرمال
( - مديريت( نوع

تحت چرا1-

قرق21

قرق عرصه تحت در فراواني پارامتر از استفاده با گونهها وفور توزيع منحني شماره 1 نمود ار

موردبررسي در پارامترهاي p . سطح5./ در مدل ها تطابق معنيدار بود ن شماره5  جدول

ميباشد ) مد لها تطابق معنيدار بودن نمايانگر ترتيب جد ول داخل اعداد )
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۴۲ طبيعي  منابع  در 

چرا عرصه تحت در فراواني پارامتر از استفاده با گونهها وفور توزيع منحني شماره 2 نمود ار

پارامتر فراواني از با استفاده شده قرق و چرا تحت عرصه فراواني رتبه 3- منحني شماره نمودار

تنوع ... مقايسه بررسي و

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

1386 تابستان ،75 شماره

طبيعي۴۳ منابع در در

اعم ــاخصهاي پارامتريك ش از مهمترين ــتفــــاده اس با چرا، تحت و قرق
چرا تحت و قرق عرصه ــاي تنوع د و نيمرخه رني، تايلي و و پاتيل ــل، هي از
كه مشخص طور و همان ــد ش ــيم ترس 6 و 5 ــماره 4، ش نمودارهاي مطابق
قرار چرا تحــت منحني از باالتر قرق منحني ها، ــاخص ش تمامي در ــت اس

نشان مي دهد. را قرق عرصه بيشتر تنوع روشني كه به داشته
اجتهادي  تحقيق نتايج ــابه رتبه بندي مش اين نتايج رابطه ــن د ر اي
پور زاهدي و قرق ــرا و چ تحت منطقه 2 ــه مقايس ــاران(3) د ر همكـــ و
با متفاوت ــراي بـــامديريت چ ــه منطق 3 ــه مقايس در ــكاران(22) هم و
تنوع كاهـــش در دام را چراي اثر ــاخصهاي پارامتريك، ش از استفاده

است. رسانده اثبات به
توزيع  با رابطه در مدلهاي متداول به با توجه ميتواند جامعه هر ــوع تن
ويژهاي از آنها مفاهيم كدام هر شود(15). مديريت گونهاي توصيف و فراواني
ناهمگني يا نادر، همگني و ــب غال گونههاي فراواني توزيع نحوه با ــه رابط در
د ارند. گونهها فراواني با رابطه در اكوسيستم تخريب ميزان حتي يا و جامعه

نشان 5 شماره جدول و 2 و 1 ــماره ش نمودارهاي در طوركه همان
مــــدل از ــا، درتطابق مد له اولويت ــب ترتي به عرصه قرق ــد، داده ش

ميكند، تبعيت ــته شكس عصاي از مد ل اند ازهاي ــا ت و لگاريتمي ــال نرم
ــند. مي باش جامعه خاصي از ويژگي مدل ها منعكسكنند ه اين از هركدام
با گونهها از ــادي تعداد زي بـا ــهاي جامع معرف لگاريتمي ــال نرم ــدل م
حــادث ــت طبيع د ر ــر كمت وضعيت ــن اي كه ــت، اس ــط متوس فراواني

گونههاي: اما حضور ميگردد،
Alyssum strigosum, Bromus briziformis , Bromus strilis , Echinaria 
capitata , Festuca pinifolia , Hordeum glaucum , Phleum bertoloni, 
Silene marchallii, Stipa haussknechtii 
به الشك قرق كهنه تحت عرصه و درمرتع ــط توزيع متوس و فراواني با
مدل تطابق دوم، در حالت ميرساند و به اثبات فوق را قضيه مشهود و خوبي
كه است گونه از فقير نسبتاً و هموژن جوامع معرف كه است شكسته عصاي
اين ميشود و ديده حضوردارند، ــان يكس فراواني با گونه ها از آن تعدادي در
شمالي قسمتهاي در سنگالخــــــي و فقير وجود خاك علت وضعيت به
فراوانــي عرصه و قسمت از اين د ر كم غناي منجر به ــت كه اس قرق عرصه

جمله: از گونه از معدودي تعداد يكنواخت
ــا  ام ــت. اس ــده آن ش در Dianthus orientalis و Rhamnus pallasii

شده چرا و قرق عرصه د ر هيل شاخص پارامتريك اساس تنوع بر بندي رتبه منحني شماره4- نمود ار
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۴۴ طبيعي  منابع  در 

و مدل هاي نرمـــــال لگاريتمي بين حالتي منطقه در تحت چرا، درعرصه
دارد. مدل 2 اين با را تطبيق بيشترين و د اشته قرار هندسي مدل

ــان  نش را تخريب ــار و فش تحت هموژن ــي ويژگي مناطق هندس مدل
Kochia گونه هايي چون: حضور نيز عرصه و كم غناي كه به طوري ميدهد ،
فوق مدلهاي وضعيت متوسط با فراواني prostrata , Artemisia fragrans

ميرساند. اثبات به را
ميتوان (3 ــماره ش (منحني تنوع بندي درجه منحنيهاي با رابطه در
حضور براي فرصت آوردن فراهم ــث باع طرفي از چرا عامل كه نمود ــاره اش
توسعه يكسري گونههاي غالب و از طرفي، ــري گونههاي نادر ميگردد يكس
كمتري غذايي ارزش يا و در برابر چرا مقاوم بود ه ميشود كه منجر را ديگر
نادر ــاي وجود گونه ه جمله از ــد . ــاير گونه ها دارن س به ــبت نس دامها براي
گياهي): جغرافياي و نظر اكولوژيك از است نه كم بسيار حضور با (منظور

 Cardaria draba, Lapula barbata, Trinia leiogona, Phlomis 
olivieri, Scleranthus orientalis 
 Artemisia و Artemisia obsenthium گونه هاي تر ــترده گس و حضور
منحني افزايش شيب امر باعث همين افزود ه و يكنواختي آن fragranse بر

پايين در مرتبه منحني گرفتن قرار و تنوع كاهش نمايانگر شده كه 3 شماره
است. شده قرق عرصه به نسبت تري

پوشش قرق، تحت عرصه در زمستانه مشاهدات و ــيها بررس به باتوجه
نيز ــخوراك خوش اكثراً اصلي كه ــترده گونه هاي حضور گس به علت منطقه
چرا تحت عرصه به نسبت پايداري اكولوژيك بيشتري حالت در ــند ، مي باش
محيطي تعادل در ايجاد را ــرق خوبي، اثر مثبت ق به امر اين و ــت قرار داش
حضور و ميدهد نشان مختلف گونههاي ــيانگيري آش و حضور رابطه با در

مطلوب گونههاي خوشخوراك همچون
و  ــا لگوم ه ــواع ان ،Phleum bertoloni, pinifolia, Festuca ovina

رساند. اثبات به را آن مرتع، در انتظار مورد گونههاي از بسياري

پاورقيها
1- Cumulative mean

2- Van der maarel 

3- Margalef

قرق و چرا عرصه د ر تيلي و پاتيل بر اساس شاخص پارامتريك تنوع بند ي رتبه منحني -5 شماره نمودار

تنوع ... مقايسه بررسي و
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1386 تابستان ،75 شماره

طبيعي۴۵ منابع در در

4- Menhinick

5- Log-Normal

6- Logarithmic

7- Brocken Stick

8- Geometric

9- Hill’s

10- Patil & Taillie

11- Renyi’s

استفاده مورد منابع
تنوع توصيف 1378؛ ــپهري، س عاد ل و پور زاهدي اهللا حجت حميد ، -اجتهادي، 1
با ايستگاه سه د ر بندي طبقه و بندي رسته روشهاي از ــتفاده بتا با اس اكولوژيكي
كنفرانس سراسري هشتمين خالصه مقاالت موته. دشت در متفاوت چراي مديريت

كرمانشاه. رازي دانشگاه ايران، شناسي زيست
تنوع بررسي 1381؛ الحسيني، قرشي جواد و روانبخش مكرم حميد، اجتهادي، - 2
اولين مقاالت ــتان گيالن. خالصه اس در تالش ــوم گيس جنگلي گاه گونهاي ذخيره

تهران. دانشگاه ايران، گياهي زيستي تنوع و علوم كنفرانس
و بررسي 1381؛ الحسيني، قرشي جواد عكافي و رضا حميد حميد، اجتهادي، - 3
متفاوت. چراي مديريت با رويشگاه دو در گونه اي تنوع عددي شاخصهاي ــه مقايس

شماره 3و4. جلد13، ايران، شناسي مجله زيست
و عددي ــاخص هاي ش ــه مقايس 1379؛ عكافي، رضا حميد و اجتهادي، حميد - 4

تهران. كاربرد ي. اولين كنگره بيولوژي بررسي جوامع زنده. د ر تنوع پارامتريك
جلدهاي ايران، و همكاران، 1380-1367؛ فلور سر ويراستار مصطفي، ــدي، اس - 5

مراتع كشور. و جنگلها تحقيقات انتشارات موسسه ،1-40
ــدي،1381؛ اس مصطفي كيانمهر و هرمزديار حميد اجتهادي، ــه، طيب اميني، - 6
جزيره مازندران ( شبه ساحلي اكوسيستم هاي گونهاي تنوع فلور و مقايسه ــي بررس
زيستي تنوع و علوم كنفرانس خالصه مقاالت اولين ــر). رامس تا آباد و كالر ميانكاله

تهران. دانشگاه ايران، گياهي
تنوع گونههاي ــي بررس اميني،1383؛ طيبه و اجتهادي ــد حمي ــب، حبي زارع، - 7
پژوهشكده محيط مازند ران، فصلنامه چالوس، ــه بيش ــياه س در جنگلهاي گياهي

.41-35 ص جهاد دانشگاهي. زيست
ــارات ، انتش جلدهاي 1-24 ايران، رنگي فلور ــان، احمد، 1380-1358؛ قهرم - 8

شد و چرا عرصه قرق رني در پارامتريك بر اساس شاخص تنوع بندي منحني رتبه نمودار شماره 6-
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