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 چکیذه
ٞای ؼر ٔؼرق تٛاٖ وارآیی ٔٙطمٝ را تٝ غٛتی ارزیاتی ٕ٘ٛؼ ٚ ٔٛخثات ٘دات ٌٌٛ٘ٝیاٞی یه ٔٙطمٝ، ٔیآٌاٞی خأغ از تٙٛعتا 

ؼٞٙؽ ٚ ٔمایعٝ  خای یه ػؽؼ یه ٕ٘ٛؼار را تٝ ٔا ٕ٘ایػ ٔی ٞای پارأتری تٙٛع تٝ غطر ا٘مراق ؼر آٖ ٔٙطمٝ را فراٞٓ آٚرؼ. ؼاغؿ

ٚفٛر -رتثٝتٙؽی تٙٛع، ٕ٘ٛؼارٞای  ٞای ؼرخٝ تٛاٖ تٝ ٔٙطٙی ٞا ٔی از ایٗ ؼاغؿ ٕ٘ایٙؽ. تر ٔی آظاٖٞای ٔتفاٚت  تٙٛع را ؼر خأؼٝ

تا اظتفاؼٜ از  زیعتی پرؼاغتٝ ؼؽ. ٞای پارأتری تٙٛع اؼارٜ ورؼ. ؼرایٗ ٔطاِؼٝ تٝ تطّیُ تٙٛع ٔٙطمٝ ؼررٚؼ تا اظتفاؼٜ از ؼاغؿ

ٞای  ٚا٘ی ٚ ٔٙطٙیرؼاری ـطرایی ا٘داْ ٌرفت. ٔؽَ ٞای تٛزیغ فرات پالت تفاؼفی تا ٔعاضت یه ٔتر ٔرتؼی، ٕ٘ٛ٘ٝ 336

ٞا ٔطاظثٝ ٚ رظٓ ٌرؼیؽ. ٘تایح ٘ؽاٖ ؼاؼ وٝ  ترای ؼاؼٜ ٞا ٚ ٕٞسٙیٗ ٔٙطٙی تدٕؼی ٌٛ٘ٝ ٚفٛر-ٕ٘ٛؼارٞای رتثٝ تٙؽی تٙٛع، ؼرخٝ

ٔیساٖ تػریة پاییٗ اظت، ترازغ ؼؽ ٚ ٞا تا فراٚا٘ی ٔتٛظط ٚ ٕٞسٙیٗ  ؼٞٙؽٜ تٛزیغ ٌٛ٘ٝ ٘رٔاَ وٝ ٘ؽاٖ ؼیة ؼٕاِی تا ٔؽَ ِٛي

ٞای تا فراٚا٘ی ٔتٛظط اظت.  ؼٞٙؽٜ غّثٝ یه ٌٛ٘ٝ ٚ ٚفٛر وٓ ٌٛ٘ٝ ٞای خغرافیایی ٔؽَ ٔٙؽِثرٚت را ؼاؼتٙؽ وٝ ٘ؽاٖ ٔاتمی خٟت

ٞا  ی ٌٛ٘ٝٞای تدٕؼ تریٗ ٔٙطمٝ اػالْ ؼاؼتٙؽ. ٘تایح ٔٙطٙی ٚفٛر ؼیة ؼٕاِی را ٔتٙٛع-تٙؽی تٙٛع ٚ رتثٝ ؼرخٝ٘تایح ٔٙطٙی ٞای 

ترؼاری از ایٗ ٔٙطمٝ را وافی اػالْ  ٞا اػالْ ؼاؼت ٚ ٕٞسٙیٗ ٕ٘ٛ٘ٝ تریٗ ٔٙطمٝ از ٘ظر تؼؽاؼ ٌٛ٘ٝ ٘یس ؼیة ؼٕاِی را تٝ ػٙٛاٖ غٙی

ؼٛؼ،  ٞای ػؽؼی تٛـیٝ ٔی زیعتی ؼر ٔمایعٝ تا ؼاغؿ ٞای پارأتری تٙٛع ترای ٔطاظثات تٙٛع ورؼ. تطٛر وّی اظتفاؼٜ از ؼاغؿ

ای + یىٙٛاغتی( را ؼر یه ٔطاظثٝ ٔؽ  ٞای تٙٛع زیعتی )غٙای ٌٛ٘ٝ ٞا ٕ٘ایػ ٌرافیىی را ارائٝ ؼاؼٜ ٚ تٕأی تػػ غؿزیرا ایٗ ؼا

 ؼٞٙؽ. ٘ظر لرار ٔی

 
 ٚفٛر، ؼررٚؼ.-ٞای رتثٝ تٙؽی تٙٛع، ٔٙطٙی ٞای تٛزیغ فراٚا٘ی، ٔٙطٙی ؼرخٝ تٙٛع زیعتی, ٔؽَ کلمات کلیذی:
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 مقذمه -1

(. تا 1380ؼٛ٘ؽ )غّیّیاٖ ٚ طاٞری، ؼٛ٘ؽٜ تٝ ػٙٛاٖ تعتر ضیات تؽر ٚ تٛظؼٝ پایؽار التفاؼی ٔطعٛب ٔیؽٔٙاتغ طثیؼی تدؽی

ٞای وؽاٚرزی ٚ ٔٙاطك ٔعىٛ٘ی، تػریة ا٘عاٖ رٚی طثیؼت افسایػ رٚزافسٖٚ خٕؼیت ؼ٘یا، تٛظؼٝ تىِٙٛٛشی، افسایػ ظطص زٔیٗ

ٞا ٚ ٔراتغ، ؼٞؽ وٝ ٘تیدٝ ایٗ تػریة، واٞػ ٔعاضت خٍُٙاز ؼظت ٔیؼٛؼ ٚ طثیؼت رٚز تٝ رٚز ضاِت اِٚیٝ غٛؼ را  تیؽتر ٔی

تا آٌاٞی خأغ از  (.1388تاؼؽ )طاِؽی ٚ اوثر٘یا،  زیعتی ؼر خٟاٖ ٔیٞای ٌیاٞی ٚ خا٘ٛری ٚ ؼر ٘تیدٝ واٞػ تٙٛعا٘مراق ٌٛ٘ٝ

ٞای ؼر ٔؼرق غطر ا٘مراق ؼر آٖ ت ٌٛ٘ٝتٛاٖ وارآیی ٔٙطمٝ را تٝ غٛتی ارزیاتی ٕ٘ٛؼ ٚ ٔٛخثات ٘داٌیاٞی یه ٔٙطمٝ، ٔیتٙٛع

 (. 1386ٔٙطمٝ را فراٞٓ آٚرؼ )ػفری، 

ؼٛؼ، ٔطفَٛ زٟار ٔیّیارؼ ظاَ  زیعتی ٔؽػؿ ٔؽاٞؽٜ ٔیٞا ٌٛ٘ٝزیعتی وٝ أرٚزٜ ؼر ظطص زٔیٗ ٚ ٔتؽىُ از ٔیّیٖٛتٙٛع

ٞای ٔٛخٛؼ ؼر یه ٘اضیٝ، یىی از ی ٌٛ٘ٝٞا یؼٙی ٌسارغ تؼؽاؼ ٚالؼتػٕیٗ ؼرظت ٌٛ٘ٝ (.1388تىأُ اظت )اختٟاؼی ٚ ٕٞىاراٖ، 

ٚ  1یر رٚؼ )تِٛیٙیزیعتی تٝ ؼٕار ٔیؼٙاظی خٛأغ اظت ٚ از ٔفاٞیٓ ٔؽیریت تٙٛعٔٛضٛػات اظاظی ٔطاِؼات ـطرایی ٚ تْٛ

 (. 1998ٕٞىاراٖ، 

-ؼٛؼ. ؼٚ ٌرٜٚ ػٕؽٜ از رٚغٞای ٔػتّف ا٘داْ تٛا٘ؽ تٝ رٚغؼٙاظی اظت ٚ ٔیتریٗ ٔفاٞیٓ ؼر تٌْٛیری تٙٛع، یىی از ٟٔٓا٘ؽازٜ

ػؽؼی اظت یا غیر 3ٞای پارأتریٚ ؼاغؿ 2ٞای ػؽؼیٌیری تٙٛع، وٝ ؼر ٔٙاتغ ٔػتّف آٔؽٜ اظت، اظتفاؼٜ از ؼاغؿٞای ا٘ؽازٜ

(پیؽٟٙاؼ ؼؽ ٚ 1979( ٚ ظاالٖٔٛ )1977ٞای پارأتری تٙٛع اِٚیٗ تار تٛظط پتیُ ٚ تیّی )ؼاغؿ (.1388)اختٟاؼی ٚ ٕٞىاراٖ، 

-ٞای ػؽؼی وٝ تاػث از ؼظت رفتٗ اطالػاتی از ٌٛ٘ٝٞا ترغالف ؼاغؿٔمایعٝ خٛأغ ٔٛرؼ اظتفاؼٜ لرار ٌرفتٙؽ. ایٗ ؼاغؿترای 

پرؼاز٘ؽ) اختٟاؼی ٚ ؼٛ٘ؽ، از تٕأی اطالػات اظتفاؼٜ ورؼٜ ٚ تا ٕ٘ایػ تٙٛع تٝ ـٛرت ٔٙطٙی، تٝ ٔمایعٝ تٙٛع ؼر خٛأغ ٔیٞا ٔی

 (.1388ٕٞىاراٖ، 

ٞا اظت. ٞای ٕ٘ایػ اطالػات تٙٛع یا ؼاؼٜ ٞای ٔرتٛط تٝ فراٚا٘ی ٌٛ٘ٝٔٙطٙی ٞای رتثٝ ٚفٛر یىی از رٚغ: فراٚا٘ی ٕ٘ٛؼار تٛزیغ

ٞا یؼٙی از تیؽتریٗ ٞا ؼر یه ٕ٘ٛ٘ٝ تراظاض ٔمیاض ٍِاریتٕی ؼر ٔماتُ رتثٝ فراٚا٘ی ٌٛ٘ٝؼر ایٗ ٕ٘ٛؼارٞا، فراٚا٘ی ٘عثی ٌٛ٘ٝ

(. طَٛ غط ؼر ایٗ 2005ٚ ِپر،  2000ؼٛ٘ؽ وٝ ٘تیدٝ آٖ ایداؼ یه ٔٙطٙی اظت ) ٚیت،  یفراٚا٘ی تٝ وٕتریٗ فراٚا٘ی رظٓ  ٔ

(. یه غط وٛتاٜ تا 2000ای ٕ٘ٛ٘ٝ ٚ ؼیة غط ٘ؽاٖ ؼٞٙؽٜ یىٙٛاغتی خأؼٝ اظت ) ٚیت، ٕ٘ٛؼارٞا، ٔٙؼىط وٙٙؽٜ غٙای ٌٛ٘ٝ

 ای وٓ ٚ ٘یس یىٙٛاغتی ا٘ؽن اظت. ؼیة تٙؽ تیاٍ٘ر خأؼٝ ای تا غٙای ٌٛ٘ٝ

                                                            
1 -Boulinier et al. 

2 - Numerical Indices 

3 - Parametric Indices 
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ؼٛ٘ؽ ٚ تٝ ٞر ٞای خؽا از ٞٓ یا ٔتماطغ ٕ٘ایػ ؼاؼٜ ٔیٞا تٙٛع خٛأغ تٝ ـٛرت ٔٙطٙیؼر ایٗ ٕ٘ٛؼار: ؼرخٝ تٙؽی تٙٛع ٕ٘ٛؼار

ای تاالتر از ٘یٕرظ تٙٛع ؼیٍری تاؼؽ آٖ خأؼٝ ؼٛؼ. اٌر ٘یٕرظ تٙٛع خأؼٝٞای ضاـُ ٘یٕرظ ٞای خٛأغ ٌفتٝ ٔیوؽاْ از ٔٙطٙی

 (.1388طٙی ٞا یىؽیٍر را لطغ ورؼٜ تاؼٙؽ، ؼٚخأؼٝ لاتُ ٔمایعٝ ٘ػٛاٞٙؽ تٛؼ )اختٟاؼی ٚ ٕٞىاراٖ، تر اظت ٚ اٌر ٔٙٔتٙٛع

ٞیُ ؼر  N1ای ای ٚ ارتثاط ػٛأُ ٔطیطی تا ؼاغؿ تٙٛع ٌٛ٘ٝٞای تٛزیغ فراٚا٘ی ٌٛ٘ٝ( ٔؽ1389َارؼظتا٘ی ٚ ٕٞىاراٖ )لٟعارٜ

ؼاری از ٘ظر تٙٛع تیٗ ؼٚٔٙطمٝ ؼرٔٙٝ زار  یح آٟ٘ا ٘ؽاٖ ؼاؼ وٝ اغتالف ٔؼٙیزٟارٔىاٖ ٔرتؼی اظتاٖ اـفٟاٖ را ٔطاِؼٝ ٕ٘ٛؼ٘ؽ. ٘تا

ػّفی ؼر راتطٝ تا ػٛأُ فیسیٌٛرافیه ای ٌیاٞاٖ( تا تررظی تٙٛع 1385ٌٝ٘ٛ٘یا ٚ ٕٞىاراٖ )ٟٔؽی اظتپی ٚ ٘یٕٝ اظتپی ٚخٛؼ ؼارؼ.

تریٗ ػأُ ؼر تفىیه خٛأغ ٌیاٞی ؼر ترتیة ٟٔٓ ٞای خٍّٙی زاٌرض ٔیا٘ی ؼریافتٙؽ وٝ ارتفاع ٚ تار٘ؽٌی تٝؼر اوٛظیعتٓ

ای ٘تیدٝ ٌرفتٙؽ وٝ ؼر ( طی تطمیمی ؼرتارٜ تأثیر ؼرایط ٔطیطی تر غٙای 2009ٌٝ٘ٛ) 1تاؼٙؽ. وّیؽٖٚ ٚ ٕٞىاراٖ ٔٙطمٝ ٔی

ؽتري ٚ ٌّ یاتؽ.ای واٞػ ٔییاتؽ ٚ ؼر ٘تیدٝ ػّٕىرؼ پاییٗ، غٙای ٌٛ٘ٝتر تارٚری ٌیاٞاٖ واٞػ ٔیؼرایط ٔطیطی ظػت

-ای ؼر ؼرق ؼریای ٔؽیترا٘ٝ، تیاٖترؼاری ؼؽٜ ٚ رلاتت  تر تٙٛع ٌٛ٘ٝ ( تا ٔطاِؼٝ اثرات ٔدسای تؼؽاؼ افراؼ 1998ٕٝ٘ٛ٘) 2اظتاترٚن

  یاتؽ.ای تا افسایػ ؼؽت رلاتت واٞػ ٔیورؼ٘ؽ وٝ غٙای ٌٛ٘ٝ
 

 ها مواد و روش -2

 معرفی منطقه -1-2
ٚ ؼٕاِی ؼلیمٝ  13ؼرخٝ ٚ  36ؼلیمٝ تا  6ؼرخٝ ٚ  36خغرافیایی  ػرقوٜٛ تیٙاِٛؼ، ؼر تٝٞای خٙٛتی رؼارتفاػات ؼررٚؼ ؼر ؼأٙٝ

ؼرق ٘یؽاتٛر ؼر غراظاٖ ویّٛٔتری ؼٕاَ 30، ؼر فاـّٝؼرلی ؼلیمٝ 13ؼرخٝ ٚ  59ؼلیمٝ تا  5ؼرخٝ ٚ  59خغرافیایی  طَٛ

اظتفاؼٜ ؼؽ.  1369-92ؼٙاظی ٘یؽاتٛر ؼر ؼٚرٜ آٔاری . ترای تؼییٗ الّیٓ ٔٙطمٝ، از آٔار ایعتٍاٜ ٞٛا(2-1)ؼىُ رضٛی لرار ؼارؼ

ٔاٜ تا ٌراؼ وٕتریٗ ؼرخٝ ضرارت ٚ تیؽتریٗ ؼرخٝ ضرارت ٔتؼّك تٝ تیرؼرخٝ ظا٘تی -3/3ٔاٜ تا ٔیاٍ٘یٗ ؼٔای ؼر ایٗ ؼٚرٜ، ؼی

ؼرخٝ  3/14ارت ظاِیا٘ٝ ٔیّیٕتر ٚ ٔیاٍ٘یٗ ؼرخٝ ضر 235ٌراؼ اظت. ٔیاٍ٘یٗ تار٘ؽٌی ظاِیا٘ٝ ؼرخٝ ظا٘تی 6/34ٔیاٍ٘یٗ ؼٔای 

وٜٛ تیٙاِٛؼ تا رٚ٘ؽ تمریثی رؼتٝالّیه ٔٙطمٝ تٝ رٚغ ؼٚٔارتٗ، غؽه ٚ تٝ رٚغ آٔثرشٜ غؽه ٚ ظرؼ اظت. ٌراؼ اظت. ظا٘تی

اظت. تٝ ٘ظر زٔیٗ ؼٙاظاٖ زٖٚ تیٙاِٛؼ ؼرلی، تیٗ پّیت ٔعتطىٓ تٛراٖ ٚ غرؼٜ لارٜ ایراٖ ٔروسی ٔطاط ؼؽٜخٙٛب –غرب ؼٕاَ

ٞایی از ؼٟرظتاٖ ٔؽٟؽ، ؼٛؼ. ایٗ زٖٚ لعٕت ؼٛؼ وٝ ضؽ غرتی آٖ تٝ زٖٚ اِثرز ٔروسی ٔطؽٚؼ ٔی ثرز ٔطعٛب ٔیتػؽی از اِ

ٌرؼؼ، ِٚی زٖٛ ظًٙ ٞای ؼٌرٌٖٛ ؼؽٜ ٚآؾریٗ ایٗ زٖٚ ؼر افغا٘عتاٖ اؼأٝ ؼارؼ، ضؽ ؼرلی آٖ را ٘یؽاتٛر ٚ ظثسٚار را ؼأُ ٔی

(. ؼر زٔیٗ ؼٙاظی ٔٙطمٝ، ظاز٘ؽٞای تٟراْ، فیّیت 1391یر٘ؽ )ٔطثی ٘دٓ آتاؼ، ٌاؼأٝ ٞٙؽٚوػ غرتی ؼر افغا٘عتاٖ ؼر ٘ظر ٔی

  ؼٛؼ. ٔؽٟؽ ٚ ظاز٘ؽ ٘یٛر ٔؽاٞؽٜ ٔی

 

                                                            
1 - Kleidon et al. 

2 - Goldberg and Estabrook 
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 (1365موقعیت سازنذهای نیور، فیلیت مشهذ و بهرام در منطقه مورد مطالعه )افشارحرب و همکاران، . 2-1شکل 

 

 نمونه برداری -2-2
ؼر  تا ٔعاضت یه ٔتر ٔرتؼی پالت تفاؼفی 336، تؼؽاؼ زیعتی  ٞای پارأتری تٙٛع ترؼاری ـطرایی ترای ٔطاظثٝ ؼاغؿ ٕٛ٘ٝؼر ٘

ترای ٞر پالت  GPSٕ٘ا ٚ ؼظتٍاٜ تٝ ٕٞراٜ ٔٛلؼیت خغرافیایی تٝ وٕه لطة ٞا ٚ فراٚا٘ی آٟ٘ا ٌٛ٘ٝ. ترؼاری ٔعتمر ؼؽ ٔٙطمٝ ٕ٘ٛ٘ٝ

 ثثت ؼؽ.

 

 ها تحلیل داده -3-2
تٝ ؼرٟ٘ایت ٚ ٌرؼیؽ  (Excel 2007) افسار ـفطٝ ٌعترؼٜ ٞای اِٚیٝ ٚارؼ ٘رْ ؼاؼٜ ،زیعتیتٙٛع پارأتری ٞای ترای ٔطاظثٝ ؼاغؿ

 R version 3.1.2افسارٞای تػففی ٘رْٞا تا اظتفاؼٜ از تطّیُ ؼاؼٜ. ٞای آٔاری تثؽیُ ؼؽٞای ٔٛرؼ٘یاز خٟت ا٘داْ تطّیُ لاِة

R)ٞعتٝ ٔروسی 
SDR (، 2005ٚ)ویٙت ٚ وٛئٝ،  BiodiversityR( ٚ 2015ٚ ٕٞىاراٖ،  )اوعا٘ٗ Veganر ؼٚ پىیح ( ؼ2014، 1

2
 

از لثیُ ٕ٘ٛؼارٞای  ٞای پارأتری تٙٛع ٕ٘ٛؼارٞای ٔرتٛط تٝ ؼاغؿ .٘داْ ٌرفتا  4. 1. 2ٚیرایػ ( تا 2007، 3)ظثی ٚ ٞٙؽرظٖٛ

ٞای تٛزیغ ٞا تا ٔؽَ ا٘طثاق ؼاؼٜٞا ٚ ٚ ٔٙطٙی تدٕؼی SDRٌٝ٘ٛ  فساراؼر ٘رْ تٙؽی تٙٛعٞای ؼرخٝای ٚ ٔٙطٙیٌٛ٘ٝ تٛزیغ فراٚا٘ی

 ؼؽ. ٔطاظثٝ Rافسار ؼر ٘رْ فراٚا٘ی

 

 نتایج -3

                                                            
1 - R core team 

2 - Species Diversity and Richness 

3 - Seaby and Henderson  



 
 
 

5 
 

 نمودار توزیع فراوانی -1-3
  ٞایٔٙطٙی ؼأٙٝؼٞؽ وٝ  ٘ؽاٖ ٔی (3-7)ؼىُ ٞای فراٚا٘ی ٔرتٛط تٝ ؼاؼٜ ٞای ٔػتّف خغرافیاییترای خٟتٕ٘ٛؼارٞای رتثٝ ٚفٛر 

 اظت.ای  تیؽتریٗ غٙای ٌٛ٘ٝ ؼارای ؼر ٘تیدٝٞای خٙٛتی، غرتی ٚ ؼرلی اظت. ٘عثت تٝ ٔٙطٙی ؼأٙٝؼارای تیؽتریٗ طَٛ  ؼٕاِی

ؼارای ؼر ٘تیدٝ  ٞای ؼرلی، غرتی ٚ خٙٛتی اظت،ؼأٙٝ ٘عثت تٝ ٔٙطٙیؼیة ؼرخٝ ؼارای وٕتریٗ  ٔٙطٙی ؼأٙٝ ؼٕاِیٕٞسٙیٗ 

 ٙٛتی ؼارای وٕتریٗ طَٛ اظت وٝ ٘ؽاٖ ؼٞٙؽٜ وٕتریٗ ٔمؽار غٙا اظت.ٕ٘ٛؼار ؼأٙٝ خ  .اظتتیؽتریٗ یىٙٛاغتی 

 

 
های مختلف جغرافیایی. )رنگ قرمس: شمال، سبس: غرب، زرد: های فراوانی در جهتوفور مربوط به داده -نمودار رتبه. 3-1شکل 

 شرق و آبی: جنوب(

 

 های توزیع فراوانیها با مذل بررسی انطباق داده -2-3
ٞای ٔرتٛط تٝ فراٚا٘ی ترای ٞر یه از  ، ؼاؼٜخغرافیایی ٞای ٔػتّفخٟتترای  ٞای تٛزیغ فراٚا٘یٞا تا ٔؽَ ثاق ؼاؼٜتررظی ا٘ط

ٔٙطمٝ ٞای ؼأٙٝٚ ترای ؼیٍر  1ؼٕاِی ٔؽَ ِٛي ٘رٔاَ ؼأٙٝطثك ٘تایح، تٟتریٗ ٔؽَ تٛزیغ فراٚا٘ی ترای ـٛرت ٌرفت.  ٞاٌرٜٚ

 (.3-2تٛؼ )ؼىُ  2ٔؽَ ٔٙؽِثرٚت
 

                                                            
1 - Lognormal 

2 - Mandelbrot 
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 های مختلف جغرافیاییهای فراوانی در جهتهای توزیع فراوانی برای دادهمذل  3-2لشک

 ؼٞؽ. ٞای تا فراٚا٘ی ٔتٛظط فراٚاٖ تٛؼٜ ٚ ؼر ٚالغ یه خأؼٝ ٞترٚشٖ را ٘ؽاٖ ٔی ؼٞؽ وٝ ٌٛ٘ٝ ضاِتی را ٘ؽاٖ ٔی ٘رٔأَؽَ ِٛي

ٞا غیّی زیاؼ ٞای ا٘ؽوی ٚخٛؼ ؼار٘ؽ وٝ فراٚا٘ی آٖ ٞای تا فراٚا٘ی ٔتٛظط فراٚاٖ تٛؼٜ ٚ ٌٛ٘ٝ ٌٛ٘ٝؼر ؼأٙٝ ؼٕاِی طثك ایٗ ٔؽَ، 

 .ٞای تا فراٚا٘ی ٔتٛظط اظت ؼٞٙؽٜ غّثٝ یه ٌٛ٘ٝ ٚ ٚفٛر وٓ ٌٛ٘ٝ ٔؽَ ٔٙؽِثرٚت وٝ ٘ؽاٖ .ٚ یا تعیار ا٘ؽن تاؼؽ

 

 درجه بنذی تنوع نمودار -2-3
اری ؼار٘ؽ. ٕٞسٙیٗ ٞیر وؽاْ ؼتفاٚت ٔؼٙیٞای تٙٛع زٟار خٟت خغرافیایی تا یىؽیٍر ٘یٕرظوٝ ( 3-3ؼٞؽ )ؼىُ ٘تایح ٘ؽاٖ ٔی

ٞا لرار ا٘ؽ. ٔٙطٙی ؼأٙٝ ؼٕاِی تاالتر از ٔٙطٙی ظایر ؼأٙٝا٘ؽ تٙاترایٗ تا یىؽیٍر لاتُ ٔمایعٝٞا یىؽیٍر را لطغ ٘ىرؼٜاز ٔٙطٙی

ٞا اظت. ٕٞسٙیٗ ٔٙطٙی ؼأٙٝ خٙٛتی ٞای ؼٕاِی ٘عثت تٝ ظایر ؼأٙٝأٙٝتر تٛؼٖ ؼؼٞٙؽٜ ٔتٙٛع ٌرفتٝ اظت وٝ ایٗ ٔطّة ٘ؽاٖ

ٞای رٚ تٝ ؼرق ٚ رٚ تٝ  ٞا لرار ٌرفتٝ اظت. تٙاترایٗ وٕتریٗ تٙٛع ٔرتٛط تٝ ؼأٙٝ خٙٛتی اظت. از تیٗ ؼأٙٝتر از ؼیٍر ٔٙطٙیپاییٗ

 ٞای رٚ تٝ ؼرق تٙٛع تیؽتری ؼاؼتٙؽ. غرب ٞٓ، ؼأٙٝ
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های مختلف جغرافیایی. )رنگ قرمس: شمال، زرد: شرق، های فراوانی در جهتبنذی تنوع مربوط به دادهی درجه.  منحن3-3شکل 

 سبس: غرب و آبی: جنوب(.
 

 هامنحنی تجمعی گونه -3-3

 اظت.تٛؼٜ فیوا ترؼاری ا٘داْ ؼؽٜ ٕ٘ٛ٘ٝ اظت، تٙاترایٗؼیة ٕ٘ٛؼار ؼر ٞر زٟار خٟت خغرافیایی تمریثاً ثاتت ؼؽٜ ایٙىٝ تا تٛخٝ تٝ

ؼٕاِی ٘عثت تٝ  ٞا اظت تٙاترایٗ ؼأٙٝؼٕاِی تاالتر از ٔٙطٙی ؼیٍر ؼأٙٝ ٞا ترای ؼأٙٝٔٙطٙی تدٕؼی ٌٛ٘ٝ  3-10طثك ؼىُ

تر از ؼیٍر ٔٙطٙی ٞا لرار ؼارؼ تٙاترایٗ ؼأٙٝ اظت. ٕٞسٙیٗ ٔٙطٙی ؼأٙٝ خٙٛتی پاییٗای تیؽتر ٌٛ٘ٝ غٙایٞا ؼارای ؼیٍر ؼأٙٝ

 ٞای غرتی اظت. تر از ؼأٙٝ ای ؼر ؼأٙٝ ؼرلی ٘یس تیػ غٙای ٌٛ٘ٝ اظت. ایٌٛ٘ٝرای وٕتریٗ غٙایخٙٛتی ؼا

 

 
  های مختلف جغرافیاییها برای جهت.  منحنی تجمعی گونه3-4شکل 



 
 
 

8 
 

 

 نتیجه گیری و بحث -4
ػأُ  ؼیة ( ٚ خٟت1974، 1ِٛؽریحؼارؼ ) ٞ لرار ٚ رطٛتت ضرارت ؼرخٝ ػأُ ؼٚ تأثیر تطت ػٕؽٜ طٛر ٌیاٞاٖ تٝ پراوٙػ اٍِٛی

 اغظاغتاری ٞایٚیصٌی ؼِیُ تٝ ٔطیطی ٔتغیر ایٗ (. اثرات1998، 2ؼٛؼ )تأَی ٔطعٛب رٚیؽٍاٜ یه ٞایتفاٚت ایداؼ ؼر ٔؤثری

-ٔیتّمی  ٟٔٓ اتری ٞایپٛؼػ ٚ ٞٛایی، خریا٘ات آتی خریا٘ات ٚخٛؼ ا٘رشی غٛرؼیؽی، ؾغیرٜ زٖٛ ٔتغیرٞایی تر تأثیر  ؼِیُ تٝ ٚ

 (. 1389ٌرؼؼ )وٛذ ٚ ٕٞىاراٖ، 

٘تایح ایٗ تررظی ٘ؽاٖ ؼاؼ وٝ اثر خٟت خغرافیایی تر تٙٛع ٌٛ٘ٝ ای ٌیاٞاٖ ٔٙطمٝ ٔؼٙی ؼار اظت. تیؽتر تٛؼٖ طَٛ ٔٙطٙی تٛزیغ 

تٛزیغ ؼٞؽ وٝ ؼأٙٝ ؼٕاِی ؼارای غٙای تیؽتری ٘عثت تٝ ؼیٍر ؼأٙٝ ٞای ؼارؼ. تٟتریٗ ٔؽَ فراٚا٘ی ترای خٟت ؼٕاِی ٘ؽاٖ ٔی

ٞای ٞای تا فراٚا٘ی ٔتٛظط ؼر ایٗ ؼأٙٝ ٘عثت تٝ ؼأٙٝفراٚا٘ة ترای ؼأٙٝ ؼٕاِی ٔؽَ ِٛي ٘رٔاَ تٛؼ وٝ ٘ؽاٖ تیؽتر تٛؼٖ ٌٛ٘ٝ

٘رٔاَ ؼٙاظاٖ، تٝ ـٛرت تٛزیغ ِٛي ای اوثر خٛأغ ٔطاِؼٝ ؼؽٜ تٛظط تْٛ ( اٍِٛی ٚفٛر1980ٌٝ٘ٛ) 3ٞارا ٘ظر ظٌٛی از ؼیٍر اظت.

ؼر ٕ٘ٛؼار ؼرخٝ تٙؽی تٙٛع ترای زٟار خٟت  وٙؽ. ٘ٝ، ٔتٙاظة تا فراٚا٘ی ٘عثی غٛؼ، ظٟٕی از ٘یر را اؼغاَ ٔیاظت. یؼٙی ٞر ٌٛ

-ٞای ؼٕاِی ٘عثت تٝ ظایر ؼأٙٝٞا تٛؼ وٝ ٘ؽاٖ ؼٞٙؽٜ تٙٛع تیؽتر ؼأٙٝخغرافیایی، ٘یٕرظ تٙٛع ؼأٙٝ ؼٕاِی تاالتر از ظایر ؼأٙٝ

ٞا ای تیؽتر ایٗ ؼأٙٝٞا تٛؼ وٝ ٘ؽاٖ ؼٞٙؽٜ غٙای ٌٛ٘ٝأٙٝ ؼٕاِی تاالتر از ظایر ؼأٙٝٞا ترای ؼٞا اظت. ٔٙطٙی تدٕؼی ٌٛ٘ٝ

 اظت.  
 1384)ظٟراتی ٚ اوثری ٘یا، تاؼؽ ٞا ٔیای ٌیاٞاٖ ؼر ایٗ ؼأٙٝرطٛتت زیاؼ ؼر ؼأٙٝ ٞای ؼٕاِی یىی از ؼالیُ افسایػ تٙٛع ٌٛ٘ٝ

 خٙط زارٞای ؼرغتسٝ زٛتی ٞایٌٛ٘ٝ زیعتیتٙٛع تررظی ؼر (1999) 4 ىارأٖارا٘ٗ ٚ ٕٞ .(1386ؼیع االظالٔی ٚ ٕٞىاراٖ، ٚ 

اِٚیٛیرا ٚ  تٍٙٝ اظت. ؼٕاِی ؼأٙٝ از وٕتر خٙٛتی ؼأٙٝ ؼر ایٌٛ٘ٝ وٝ غٙای رظیؽ٘ؽ ٘تیدٝ ایٗ تٝ اِطارقخثُ ؼر تٍٙٝ 5تّٛط

ِٛي ٘رٔاَ را تٝ ػٙٛاٖ تٟتریٗ ٔؽَ فراٚا٘ی خٛأغ  ای ؼر خٙٛب ؼرق ترزیُ، ٔؽَٞای فراٚا٘ی ٌٛ٘ٝ( تا تررظی ٔؽ2004َ) 6تاتاِٟا

( ؼر تررظی خٛأغ ٌیاٞی وٛیر ٔیماٖ، 2005تاؼٙؽ ٔؼرفی ٕ٘ٛؼ٘ؽ. ٔیرؼاٚؼی ٚ زاٞؽی پٛر )ای تاال ٔیٌیاٞی وٝ ؼارای غٙای ٌٛ٘ٝ

 وٙٙؽ.ؽَ ِٛي ٘رٔاَ پیرٚی ٔیای تاال از ٔای وٓ از ظری ٞٙؽظی ٚ خٛأغ ٌیاٞی تا تٙٛع ٌٛ٘ٝتیاٖ ورؼ٘ؽ وٝ خٛأغ تا تٙٛع ٌٛ٘ٝ

ٞای رٚ تٝ ؼرق ٘عثت تٝ ؼیة غرتی ؼر ٔٙطمٝ ؼررٚؼ تٝ ؼِیُ ٚزغ تاؼ تمریثا ؼؽیؽ ؼر ؼیة غرتی ٚ  تٙٛع تاالتر ؼر ؼیة

 ٕٞسٙیٗ تفاٚت ؼر ؼؽت ٘ٛر ؼریافتی ؼر ایٗ ؼٚ ٔٙطمٝ اظت.

ؼٛؼ، زیرا  ٞای ػؽؼی تٛـیٝ ٔی ر ٔمایعٝ تا ؼاغؿزیعتی ؼ ٞای پارأتری تٙٛع ترای ٔطاظثات تٙٛع تطٛر وّی اظتفاؼٜ از ؼاغؿ

ای + یىٙٛاغتی( را ؼر یه ٔطاظثٝ ٔؽ ٘ظر  ٞای تٙٛع زیعتی )غٙای ٌٛ٘ٝ ٞا ٕ٘ایػ ٌرافیىی را ارائٝ ؼاؼٜ ٚ تٕأی تػػ ایٗ ؼاغؿ

 ؼٞٙؽ لرار ٔی

 

 منابع 
 ـفطٝ.228عتی. ا٘تؽارات ؼا٘ؽٍاٜ فرؼٚظی ٔؽٟؽ، ٞای ا٘ؽازٜ ٌیری تٙٛع زی. رٚغ(1388)اختٟاؼی، ش.، ظپٟری، ع. ٚ ػىافی، ش. ر.، 

                                                            
1 - Holdridge 
2 - Bale 
3 - Sugihara 
4 - Maranon et al. 
5 - Quercus 

6 - Oliveira and Batalha 
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تٝ  . ٘مؽٝ زٔیٗ ؼٙاظی زٟارٌٛغ ٔؽٟؽ1365افؽارضرب، ع.، آلا٘ثاتی، ع.، ٔدیؽی، ب.، ػّٛی تٟرا٘ی، ٖ.، ؼٟراتی، ْ.، ؼاٚٚزاؼٜ، ْ. ٚ ٘ٛایی، ا.، 

 . ظازٔاٖ زٔیٗ ؼٙاظی وؽٛر.1:250000ٔمیاض 

لتفاؼی طرش ٞای ٔرتغ ؼاری ؼر اظتاٖ ٔروسی. ٔدٕٛػٝ ٔماالت ؼٚٔیٗ ظٕیٙار ّٔی ٔرتغ ٚ . تطّیُ ا(1380)غّیّیاٖ، ؾ. ٚ طاٞری، ع.، 

 .24-33ٔرتؼؽاری ؼر ایراٖ، 

-ظرظ خٛا٘رٚؼ، اظتاٖٞای ٌیاٞی ؼر ارتثاط تا ػٛأُ فیسیٌٛرافی ؼر ٔٙطمٝ خٍّٙی ؼٜ. تررظی تٙٛع ٌٛ٘ٝ(1384)ظٟراتی، ٜ. ٚ اوثری ٘یا، ْ.، 

 .279-294(: 3)13یمات خٍُٙ ٚ ـٙٛتر ایراٖ، ٘أٝ تطمورٔا٘ؽاٜ. ففُ

ای ٔٙطمٝ ودٛر ٘ٛؼٟر. پسٚٞػ ٚ ٞای ؼرغتی ٚ ؼرغتسٝ. تررظی پٛؼػ ٌٛ٘ٝ(1386)الؼىی، ع.، االظالٔی، ع.، یسؼیاٖ، ف. ٚ ویاؼیع

 .175-184: 74ظاز٘ؽٌی، 

ا ػٛأُ ٔطیطی ؼر خٍّٟٙای پاییٗ تٙؽ ؼرق ٘ٛؼٟر. ٔدّٝ . تٙٛع زیعتی ٌٛ٘ٝ ٞای زٛتی ٚػّفی ٚ راتطٝ ت(1388)طاِؽی، ش. ٚ اوثری ٘یا، ْ.، 

 .766-777(: 5) 24زیعت ؼٙاظی ایراٖ، 

 .25-48(: 1) 9. تٙٛع ٌیاٞی ؼر پٙاٍٞاٜ ضیات ٚضػ ٔٛتٝ. رظتٙیٟا، (1386)ػفری، ی.، 

ای ٚ ارتثاط ػٛأُ ٔطیطی تا ؼاغؿ ٛ٘ٝٞای تٛزیغ فراٚا٘ی ٌ. تررظی ٔؽَ(1389)ارؼظتا٘ی، ا.، تفیری، ْ.، تروػ، ْ. ٚ ترٞا٘ی، ْ.، لٟعارٜ

 .387-397(: 3)63ٞیُ ؼر زٟارٔىاٖ ٔرتؼی اظتاٖ اـفٟاٖ. ٘ؽریٝ ٔرتغ ٚ آتػیسؼاری، ٔدّٝ ٔٙاتغ طثیؼی ایراٖ،  N1ای تٙٛع ٌٛ٘ٝ

 تٙؽپاییٗ خٍُٙ اییخغرافی ٔػتّف ٞایخٟت ؼر ٌیاٞی ٞایٌٛ٘ٝ . تٙٛع(1389)وٛذ، ی.، خّیّٛ٘ؽ، ش.، پٛرٔدؽیؽیاٖ، ْ. ش. ٚ فالش، ا.، 

 .697-706(: 5)23 ؼٙاظی ایراٖ،زاِٛض ٔاز٘ؽراٖ. ٔدّٝ زیعت غا٘یىاٖ،

. ٔطاِؼٝ آِٛؼٌی غان ٞای ؼؼت ٘یؽاتٛر ٚ تررظی اثرات زیعت ٔطیطی آٖ. پایاٖ ٘أٝ وارؼٙاظی ارؼؽ. ؼا٘ؽٍاٜ (1391)٘دٓ آتاؼ، ْ.،  ٔطثی

 فرؼٚظی ٔؽٟؽ.

ای ٌیاٞاٖ ػّفی ؼر راتطٝ تا ػٛأُ . تٙٛع ٌٛ٘ٝ(1385)ض.ْ.، ظٟراتی، ٜ. ٚ ضعیٗ زاؼٜ، ج.، ٟٔؽی ٘یا، ج.، اوثری ٘یا، ْ.، ضعیٙی، 

 .375-382(: 4)20فیسیٌٛرافیه ؼر اوٛظیعتٕٟای خٍّٙی زاٌرض ٔیا٘ی. ٔدّٝ زیعت ؼٙاظی ایراٖ، 
Bale, C. L., Williams, J. B. and Charley,  J. L., (1998). The impact of aspect on forest structure and floristics in 

some Eastern Australian sites. Forest Ecology and Management. 110: 363-377. 

Boulinier, T., Nicholas, J.D., Sauer, J.R., Hines, J. E. and Pollock, K.H., (1998). Estimating species richness: the 
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