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  منطقه هاي عملکردي گياهي در مراتع مشجر اي و شناسايي گروه تنوع گونه

  حفاظت شده شيمبار در استان خوزستان

 

 
 

  3و بهرام اندرزیان 2، محمد جنگجو*1، حمید اجتهادي1مهري دیناروند
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  دهيكچ

هـاي   بندي آنها به شناسايي دقيق توان رويشي مراتع و اعمال برنامه هاي عملکردي گياهي و طبقه ي صفات و گروهگيري تنوع و شناساي اندازه

هـاي عملکـردي در سـه منطقـه اکولـوژيکي       اي و شناسايي گروه گيري تنوع گونه هدف از اين تحقيق اندازه. کند مديريتي مناسب کمک مي

هاي مربوط به درصد پوشـش   داده ۱۳۹۳تا  ۱۳۹۱هاي  ل در سه فصل زمستان، بهار و تابستان سا. بودبهار  جوار در منطقه شيمبار يا شيرين هم

اي  تنوع گونه. آوري شد هاي رو به جنوب و شمال و بخش تاالبي جمع بندي شده در شيب روش تصادفي طبقه پالت به ۱۰۶اي از تعداد  گونه

اي شـانون و سيمپسـون نشـان     شاخص تنوع گونـه . گيري شد اندازه SDRو  PASTزارهاي اف کمک نرم به) بتا(و تنوع بين زيستگاهي ) آلفا(

اي در  غنـاي گونـه  . مربوط به تاالب، پس از آن شيب جنوبي و در نهايت شيب شمالي اسـت ) آلفا(اي  ترتيب بيشترين تنوع گونه دهد به مي

بنـدي و مشـخص کـردن     براي طبقه. به ارتفاعات اطراف داشت اي کمتري نسبت شيب شمالي بيش از شيب جنوبي بود و تاالب غناي گونه

گيـري و   انـدازه ها  ويژگي مربوط به مقاومت به آشفتگي ۶۶هاي عملکردي، تعداد  پاسخ پوشش گياهي منطقه به عوامل محيطي و تعيين گروه

دسـته تقسـيم شـد و     ۲۱ه منطقه هر کدام بـه  ساله و چندسال هاي يک گونه. انجام شد Rافزار  و توسط نرم Wardبندي با روش  آناليز خوشه

  .بندي شدند خوشه طبقه ۸ها در  درختان و درختچه
 
 
  

  بندي اي، تنوع آلفا، تنوع بتا، خوشه غناي گونه : يديلك  يها واژه 

  

  

  

 
  

  
  

  دانشگاه فردوسي مشهد ، دانشکده علوم،شناسي گروه زيست .۱

  دانشگاه فردوسي مشهدو محيط زيست،  مرتع و آبخيزداري، دانشکده منابع طبيعي گروه. ۲

  مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي خوزستان. ۳
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  مقدمه

صـورت تنـوع زيسـتي مطـرح      تنوع در بـوم شناسـي عمـدتًا بـه    

هاي گياهي و جانوري در يـک ناحيـه،    اجتماع جمعيت. شود مي

اي يـا تنـوع    تنوع گونه). ۱(شود  ناحيه ناميده مي تنوع زيستي آن

تاکسوني، سطح ميانه نظام سلسله مراتبي تنـوع زيسـتي اسـت و    

هـا اعـم از گيـاهي يـا جـانوري در نـواحي        به بررسي تنوع گونه

اي در هـر منطقـه در نتيجـه     تنـوع گونـه  ). ۲۴(پردازد  خاصي مي

 مـؤثر عوامـل  با شناسـايي  . کند عوامل محيطي و انساني تغيير مي

هـاي مـديريتي مناسـب     تـوان روش  اي مي در تغييرات تنوع گونه

هـاي محيطـي رويشـگاه     آگاهي از ويژگـي ). ۱۲(را انتخاب کرد 

هـاي سـازگار    ي در پيشنهاد گونـه مؤثرهر گونه گياهي نيز نقش 

کـه   بنـابراين درصـورتي  . با شرايط محيط در منـاطق مشـابه دارد  

محيطـي تجزيـه و تحليـل     روابط بين پوشش گيـاهي و عوامـل  

چنـين بـا    هـم ). ۱۰(توان به اين امر مهم دسـت يافـت    شود، مي

هـاي تنـوع در يـک منطقـه در طـول       ارزيابي تغييرات شـاخص 

عنـوان   بـه . زمان امکان ارزيابي مديريت اعمال شـده وجـود دارد  

سـوزي در منطقـه جـوزک     مثال بررسي تنوع گياهي پس از آتش

بـا گذشـت زمـان تنـوع افـزايش      در خراسان شـمالي نشـان داد   

صـورت جـايگزيني گياهـان چندسـاله      يابد اما اين افزايش به مي

ساله بود کـه ممکـن اسـت سـبب کـاهش       هاي يک توسط علفي

ــر ناماليمــات محيطــي گــردد   ). ۸(پايــداري اکوسيســتم در براب

اي گياهـان دو عرصـه تحـت چـرا و      چنين مقايسه تنوع گونه هم

  داري  نشـان داد تفـاوت معنـي    قرق مرتـع کهنـه الشـک نوشـهر    

ــه ــن دو منطق ــين اي ــرق  ب ــه عرصــه تحــت ق   وجــود دارد و البت

تر و در نتيجـه حضـور متعـادل     اي متنوع علت داشتن مجموعه به

هــا بــا دامنــه اکولوژيــک متغيــر، از پايــداري اکولــوژيکي   گونــه

  ). ۱۱(بيشـتري در مقابــل عرصــه تحـت چــرا برخــوردار اســت   

ه بـاال بـودن مقـدار شـاخص تنـوع      ذکر اين نکته الزم اسـت کـ  

همواره دليل بـر بهبـود وضـعيت منطقـه نيسـت، بلکـه بايـد بـا         

اي مشـخص شـود کـه در نتيجـه تغييـرات       بررسي ترکيب گونـه 

هـاي گيـاهي در منطقـه افـزايش      ايجاد شده، کدام دسته از گونـه 

  هــا از جملــه چــراي  وجــود انــواع آشــفتگي). ۱۲(يافتــه اســت 

نشـيني و تغييـر    سازي و گسترش شـهر  سوزي، جاده مفرط، آتش

اي دارنـد بنـابراين شـناخت     اقليم تأثير مستقيمي بر تنـوع گونـه  

ــخ  ــفات عملکــردي    پاس ــي و ص ــل محيط ــه عوام ــان ب   گياه

(FTs: Functional Traits) هـاي   سازش و بيانگر تاريخ تکاملي

 خوبي بـا اسـتفاده از ايـن    هاي گياهي است و به اکولوژيکي گونه

هـا و   هـاي احتمـالي را بـه انـواع آشـفتگي      پاسختوان  صفات مي

بنـدي براسـاس صـفات و     طبقـه ). 17(بيني کـرد   تغيير اقليم پيش

هاي مشترك به عوامل محیطـی، گـاهی مسـتقل از فیلـوژنی      پاسخ

هـاي رفتـاري و صـفات     هاسـت و فقـط بـر مبنـاي ویژگـی      گونه

هــاي  بنــدي گــروه طبقــه). 21(شـود   مشـترك گیاهــان انجــام مــی 

بنـدي را بـراي    توان هـر کالسـه   اختصاصی بوده و نمی عملکردي

بـراي ایـن منظـور الزم اسـت هـدف و      . کار بـرد  اي به هر مطالعه

نــوع تغییــرات یــا آشــفتگی محیطــی مشــخص باشــد و صــفات  

عنـوان مثـال    بـه . مرتبط با آن، مورد مطالعه و بررسـی قـرار گیـرد   

چنانچه تحقیق در خصـوص ارتبـاط گیاهـان بـا رطوبـت خـاك       

ــزان تحمــل  باشــ ــده می د، الزم اســت صــفاتی کــه مشــخص کنن

طـور   بـه . )18(بندي قـرار گیـرد    خشکی گیاهان است مالك طبقه

هـا   توان گفت رفتار گیاهـان در برابـر پاسـخ بـه آشـفتگی      کلی می

ــتراتژي       ــک اس ــیش از ی ــب ب ــت و اغل ــی اس ــامالً اختصاص ک

بــراي بقــا در هــر شــرایط محیطــی خواهنــد داشــت  ) ســندروم(

دليـل عوامـل    در منطقه حفاظت شده شـيمبار بـه   فانهمتأس .)21(

هـاي انسـاني    هـاي ناشـي از فعاليـت    تأثيرگذار منفي و آشـفتگي 

ــه  ماننــد چــراي دام، تــأمين ســوخت و فعاليــت هــاي مربــوط ب

اي که منجربه تغيير سيماي منطقـه گرديـده،    ساخت و ساز جاده

. هاي علفي چندسـاله در خطـر انقـراض هسـتند     بسياري از گونه

هـاي عملکـردي    گيري تنوع و شناسـايي صـفات و گـروه    اندازه

بندي آنها عالوه بر اينکه به شناسـايي دقيـق    گياهي منطقه و طبقه

کنـد، در درک مـا نسـبت بـه      توان رويشي مراتع منطقه کمک مي

هـا و حضـور    العمل پوشـش گيـاهي منطقـه بـه آشـفتگي      عکس

يـاري   هـاي مقـاوم بـا صـفات مشـابه يـا مهـاجم        احتمالي گونه

هدف از اين پژوهش نيز بررسي و ارزيـابي مقـدماتي   . رساند مي

ــه ريــزي مناســب و  منظــور برنامــه وضــعيت رويشــي منطقــه، ب



  ...های عملکردی گياهی در مراتع مشجر منطقه  ای و شناسايی گروه تنوع گونه

  

۳  

هاي موجود و مديريت منطقه حفاظـت شـده    متناسب با زيستگاه

منطقه حفاظت شـده شـيمبار   . باشد در راستاي احيا و اصالح مي

زار  مردابـي، درخـت   دليل تنوع زيستگاهي، وجود تاالب، بيشه به

اي برخـوردار اسـت امـا     بلوط و مراتع ييالقـي از اهميـت ويـژه   

تاکنون تحقيـق کـاملي در خصـوص شناسـايي دقيـق منطقـه و       

اي آن، انجام نشده است؛ بنـابراين نتـايج ايـن تحقيـق      تنوع گونه

مقدمه مطالعات بعدي اکولـوژيکي و مـديريت منطقـه حفاظـت     

  .شده خواهد بود

 

  اه مواد و روش

  منطقه مورد مطالعه

ــا شــيرين بهــار شــامل محــدوده  ــه  منطقــه شــيمبار ي   اي در دامن

  ناحيـه (شمالي درياچه سد شـهيد عباسـپور در حـوزه زاگرسـي     

کيلومتري شمال شـرقي   ۴۵اين منطقه در . است) توراني -ايراني

مسـجد سـليمان و در محـدوده بخــش انـديکا، بـين مختصــات      

ــايي  ــه و  ۳۲جغرافي ــا  ۸درج ــه ت ــه و  ۳۲ دقيق ــه  ۲۹درج   دقيق

دقيقـه   ۴۶درجـه و   ۴۸دقيقه تا  ۲۹درجه و  ۴۹عرض شمالي و 

 53مسـاحت ایـن منطقـه    ). ۲و  ۱شـکل  (طول شرقي قرار دارد 

 3400تـا   400تغییرات ارتفاعی منطقه بـین  . باشد هزار هکتار می

ــت   ــا اس ــطح دری ــر از س ــا  . مت ــداکثر دم ــانگین ح ــه  34می درج

گـراد   درجـه سـانتی   6یانگین حداقل دما گراد در تیر ماه و م سانتی

صـورت   متـر بـه   میلـی  400در دي ماه و متوسط بارندگی سـالیانه  

از نـوع بـرف    باران و تگرگ و در ارتفاعـات مشـرف بـه منطقـه    

دهد منطقـه از اواخـر بهـار تـا      منحنی آمبروترمیک نشان میاست 

آنالیز پنج نقطـه بخـش   . )3شکل (اوایل پاییز فاقد بارندگی است 

 خشکی و آب تاالب نشان داد، خاك منطقه لومی رسـی اسـت و  

مــوس و میــزان  میلــی 15/1تــا  92/0هــدایت الکتریکــی آن بــین 

تـاالب   میـزان هـدایت الکتریکـی آب   . اسـت  5/7تا  3/7اسیدیته 

. باشـد  می 7/7میکروزیمنس و اسیدیته آن  3580تا  3203شیمبار 

، جنگـل  سیماي عمومی منطقه نیز شامل سـه رویشـگاه شـاخص   

هایعلفی و تـاالب بـا    بلوط، مراتع با پوششی از گونه) زار درخت(

  .هاي آبدوست است پوشش انبوهی از درختچه

  روش تحقیق

هـاي   با پیمایش میدانی در سه فصل زمستان، بهار و تابستان سـال 

آوري و پـس از   هـاي گیـاهی منطقـه جمـع     نمونه 1393تا  1391

شناسـی از جملـه    بع گیـاه پرس و خشک کردن بـا اسـتفاده از منـا   

، فلـور  )15(، فلـور خوزسـتان   )2(ایران  فلور ، )22(فلور ایرانیکا 

، تــا حــد )19(و فلــور ترکیــه ) 25(، فلــور فلســطین )23(عــراق 

اسـامی فارسـی نیـز از فرهنـگ     . زیرگونه و واریته شناسایی شدند

هاي مربـوط بـه    داده). 14(هاي گیاهان ایران اقتباس شده است  نام

روش تصـادفی   پـالت بـه   106اي از تعـداد   پوشـش گونـه   درصد

هـاي رو بـه جنـوب و شـمال و بخـش       بندي شده در شـیب  طبقه

روش سطح حـداقل تعیـین    اندازه پالت به. آوري شد تاالبی جمع

هاي شمال، جنوب و زیـر اشـکوب    مترمربع براي شیب 1(گردید 

ــه  25زار و  بیشــه ــراي بیش ــع ب ــر مرب ــاالب مت ــک ). زار ت ــه کم ب

براي هـر شـیب   ) آلفا(اي  تنوع گونه SDRو  PASTافزارهاي  رمن

چنـین تنـوع بـین     هـم . گیـري شـد   جداگانه و بخش تاالبی انـدازه 

بـا  . هاي منطقه محاسبه شـد  براي مقایسه زیستگاه) بتا(زیستگاهی 

هـا نیـز    مقایسـه آمـاري بـراي شـاخص     SASافـزار   استفاده از نرم

ردن پاسخ پوشش گیـاهی  بندي و مشخص ک براي طبقه .انجام شد

هـاي عملکـردي، صــفاتی از    بـه عوامـل محیطـی و تعیـین گـروه     

عوامـل  العمـل پوشـش بـه     گیاهان که بیشترین ارتباط را با عکـس 

مربـوط بـه صـفات     گیویژ 66نتیجه در . محیطی دارند انتخاب شد

هـاي رویشـی، نـوع     مثلی، شکل زیستی، فـرم  رویشی، تولید، یشیزا

مصـارف و کـاربرد انتخـاب و     پراکنش دانـه،  رویشگاه، نحوة تکثیر،

گیـري   هاي موجود و امکانات آزمایشگاهی انـدازه  براساس استاندارد

بـا اسـتفاده   و  )Ward(بندي بـا روش وارد   آنالیز خوشه). 16(شدند 

هـاي   از جملـه شـاخص  . شـد  انجامR, version 3.1. 2 افزار  نرم از

در ایــن تحقیــق  گیــري غنــا و تنــوع مــورد اســتفاده بــراي انــدازه

ــاخص ــاي مارگــالف   ش ــاخص منهینیــک  )DMg(ه ، )DMn(، ش

  .)4تا  1هاي  ترتیب رابطه به( ندو سیمپسون بود واینر -شانون
  

Mg  شاخص مارگالف ]1[
S

D
ln N




1  

  

Mn  شاخص منهینیک ]2[
S

D
N
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۴  

  
  ان خوزستانران و استیمبار در ایت منطقه حفاظت شده شیموقع. 1شکل 

 

  
  مباریمنطقه حفاظت شده ش یاهیپوشش گ يمایس. 2شکل 

  

S ها و  تعداد کل گونهN باشد تعداد کل افراد می.  
  

  واینر -شاخص شانون ]3[ 
s

i i
i

H P (ln P )


  
1

  

Pi  نسبت افراد در گونهi باشد یم ام جامعه.  

  شاخص تنوع سیمپسون ]4[ iD P  
2

1

1 1  

Pi ــه نســبت ا ــراد در گون ــدار شــاخص  D-1و  ام جامعــه iف مق

    .استسیمپسون از تنوع 
  

  جینتا

  مباریمنطقه حفاظت شده ش يا تنوع گونه

اي در شیب شمالی بیش از شیب جنوبی بـوده و تـاالب    غناي گونه

. اي کمتري نسـبت بـه ارتفاعـات اطـراف داشـت      شیمبار غناي گونه

ب شـمالی بـوده و   یکنواختی پوشش در شیب جنوبی بیشـتر از شـی  

یکنـواختی بـاالي   . تاالب بیشـترین یکنـواختی را در منطقـه داشـت    

 رغـم غنـاي    پوشش در شیب جنوبی و بخش تاالب باعث شده علی



  ...های عملکردی گياهی در مراتع مشجر منطقه  ای و شناسايی گروه تنوع گونه

  

۵  

  
  یمیاقل يها مبار براساس دادهیک منطقه شیآمبروترم یمنحن. 3شکل 

  

 SDRو  PAST يافزارها و تاالب با استفاده از نرم ی، شمالیجنوب يها بیتنوع آلفا در ش يریگ اندازه. 1جدول 

  شاخص تنوع  یب جنوبیش  یب شمالیش  تاالب

  تعداد گونه  48  55  46

  شاخص شانون  69/2  61/2  86/2

  مپسونیشاخص تنوع س  88/0  85/0  9/0

  کینیمنه يشاخص غنا  2  4/2  7/0

  مارگالف يشاخص غنا  4/7  7/8  4/5

  نییلویبر یختکنوای  7/0  66/0  74/0

  

اي کمتر نسبت به شیب شمالی، از تنوع بیشـتري برخـوردار    گونه

هـاي تنـوع و    اگرچه آنـالیز واریـانس شـاخص   ). 1جدول (باشند 

هاي شـمالی، جنـوبی و تـاالب نشـان داد تفـاوت       غنا براي شیب

درصــد بــین آنهــا وجــود دارد  95داري در ســطح احتمــال  معنــی

هـاي شـمالی و جنـوبی     شـیب  اما ایـن اخـتالف بـین   ) 2جدول (

  ).3جدول (دار نیست  نامحسوس بوده و معنی

ز یشـود، براسـاس آنـال    یده مـ یـ د 4گونـه کـه در شـکل     همان  

دسـته   21ساله منطقه مورد مطالعـه بـه    کی يها ، گونهيبند خوشه

بـا دو   يا تـک لپـه   يهـا  دسـته گـروه  ). 4جدول (شوند  یم میتقس

کـوچکتر   يهـا  يبنـد  میتقسـ . جدا شـده اسـت   يا خوشه از دولپه

ــه  ــه قرابــت گون  يهــا یژگــیهــا براســاس صــفات و و مربــوط ب

  .است يمورفولوژ

چندساله منطقـه مـورد مطالعـه نشـان      يها گونه يبند ز خوشهیآنال

م یدسـته تقسـ   21اهـان بـه   ین دسـته از گ یکه ا) 5شکل (دهد  یم

 ).5جدول (شوند  یم

ــه    ــان و درختچ ــا درخت ــه در  يه ــد  8منطق ــه قراردارن   خوش

ا آبدوسـت کـه نسـبت بـه غرقـاب      یپسند  نم يها گونه). 6شکل (

رنـد  یگ یمقاوم هستند در دو دسته با تفاوت اندك کنار هم قرار مـ 

در  یدرختـ  یپسند که عناصر اصـل  یخشک يها گونه). 6جدول (

  .شوند یده میک خوشه جداگانه دیمنطقه هستند در 

  

  بحث

ن تنـوع  ییتع يبرا غرب تهران یانیدر مراتع طالقان م یقیتحق یط

 ییل توانـا یدل نر بهیو -مپسون و شانونیس يها از شاخص يا گونه
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۶  

 تنوع و غنا يها انس شاخصیز واریآنال. 2 جدول

منابع 

 راتییتغ

درجه 

 يآزاد

 ن مجموع مربعاتیانگیم

 پارکر -برگر مارگالف نگینیمنه یکنواختی مپسونیس شانون

 ns118/0 ns016/0 ns053/0 ns689/0 ns018/1 ns020/0 14 تکرار

 314/0* 144/36* 599/19* 310/0* 386/0* 091/5* 2 ماریت

   
  دار یبدون تفاوت معن:   ns%95دار در سطح احتمال  یمعن:  *

  

  تنوع و غنا يها ن شاخصیانگیم هسیمقا. 3جدول 

 پارکر -برگر مارگالف نگینیمنه یکنواختی مپسونیس شانون 

8043/1 شمال  a 71978/0  a 64419/0  a 4682/2  a 3181/3  a 39899/0  a 

4722/1 جنوب  a 60567/0  a 52554/0  a 0459/2  a 7978/2  a 52507/0  a 

6710/0 تاالب b 40300/0  b 81199/0  b 3113/0  b 4073/0  b 68795/0  b 

LSD 3999/0 1664/0 1353/0 5856/0 7299/0 1606/0 

  .اختالف معنی داري ندارندحروف مشترك در هر ستون                     

  

  نمودار درختی

54 55 56 58
60

57 59
37

41 42
39 43 38 45 40 44

1 69
27 32 29 53 65

30 63
51 52 64

66 67
35 50 28 31 13 18

7
6

8 12
4 5 11 19 26 10 23

9 14 17
68 15 16 48 46

47 49
36

33 34 2 3 61 62 22 20 25
21 240

5
10

15

H
ei

g
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  مباریساله منطقه حفاظت شده ش کی يها گونه يبند خوشه. 4شکل 

  

-بیشتر آنها در تشخیص تنوع استفاده شد زیـرا شـاخص شـانون   

اي است و شـاخص سیمپسـون    ثیر غناي گونهأوینر بیشتر تحت ت

  پرمـا . )12(گیـرد   هـاي غالـب قـرار مـی     تحت تأثیر فراوانی گونه

  اثــر عوامــل فیزیــوگرافی ماننــد ارتفــاع ) 3(و شــتایی جویبــاري 

هـاي چـوبی در    از سطح دریا، شیب و جهت آن را بر تنوع گونـه 

هاي حفاظت شده قالجه در استان کرمانشاه مـورد بررسـی    جنگل

اي در جهـات شـمالی،    نتـایج نشـان داد تنـوع گونـه    . قرار دادنـد 

ات دیگـر جغرافیـایی   شمال شرقی و شمال غربی نسـبت بـه جهـ   

ــاي  . بیشــتر اســت ــه شــیمبار نشــان داد، غن ــوع منطق ــه تن   مطالع

  بـیش از شـیب جنـوبی   ) گونـه  55بـا  (اي در شیب شـمالی   گونه

اي  غنـاي گونـه  ) گونـه  46با (است و تاالب شیمبار ) گونه 48با (

یکنـواختی در  . کمتري نسبت با ارتفاعـات اطـراف داشـته اسـت    

هـاي کمتـر، بیشـتر از شـیب      تگاهدلیل میکروزیسـ  شیب جنوبی به

  اي  شـمالی و تــاالب بـا توجــه بـه غالبیــت چنـد گونــه درختچــه    

دو شیب است و همـین   مانند پنج انگشتی، پده و گز، بیش از هر

اي  رغـم غنـاي گونـه    یکنواختی باال باعث شده شیب جنوبی علی

  اي کــه بایــد بــه نکتــه. کمتــر از تنــوع بیشــتري برخــوردار باشــد

  افزارهـا فقـط   هنگـام کـار بـا نـرم     ایـن اسـت کـه   آن توجه کـرد  

له
ص

فا
 



  ...های عملکردی گياهی در مراتع مشجر منطقه  ای و شناسايی گروه تنوع گونه

  

۷  

 مباریساله منطقه حفاظت شده ش کی يها گونه يها گروه. 4جدول 

  گونه ینام علم نام گروه

 Bromus danthoniae Trin., Bromus tectorum L. var. tectorum, Boissiera squarrosa (Banks et Soland.) Nevski  1گروه 

 Polypogon semiverticillatus (Forssk.) Hyl., Phalaris paradoxa L., EremopoapersicaTrin. var.persica 2گروه 

3گروه   Trifolium campestre Schreb, Trifolium stellatum L., Hymnocarpus circinatus (L.) Savi 

4گروه   Medicago minima (L.) Bartalini, Medicago polymorpha L., Trigonella stellata Forssk. 

5گروه   Peganum harmala L., Ammi majus L. 

6گروه   Legousia falcata (Ten.) Fritsch, Minuartia hybrid (Vill.) Schischk., Vaccaria oxydonta Boiss.  

7گروه   Polycarpon tetraphyllum (L.) L., Callipeltis cucullaria (L.) Stev., Asperula arvensis var.albida Bornm. 

8گروه   Galium aparine L., Plantago psyllium L., Plantago leoflingii L. 

9گروه   Veronica polita Fries, Veronica persica Poir. 

10گروه   Helianthemum salicifolium (L.) Mill. var. salicifolium, Cerastium glomeratum Thuill., Stellaria pallida (Dumort.) Pire 

11گروه   Zoegea leptaurea L. var. mianensis (Boiss.) Rech. f., Picnomon acarna (L.) Cass. 

12گروه   Notobasis syriaca (L.) Cass., Centaurea iberica Trev. ex Spreng., Carduus arabicus Jacq. ex Murray subsp. arabicus 

13گروه   Anthemis hyalina DC. 

14گروه   Filago eriocephala Guss., Garhadiolus angulosus Jaub. & Spach, Nonnea caspica (Willd.) G. Don 

15گروه   Crepis sancta (L.) Babcock subsp.obovata (Boiss. & Noe) Babcock, Reichardia orientalis (L.) Hochreutiner 

16گروه   Senecio vernalisWaldst. & Kit., Xanthium spinosum L., Senecio vulgaris L. 

17گروه   Erodium cicutarium (L.) Lher. ex Aiton, Erodium malacoides (L.) Lher. ex Aiton, Geranium molle L. 

18گروه   Chenopodium album L. subsp. album, Chenopodium foliosum Aschers., Euphorbia helioscopia L. 

19ه گرو  Lagoeciacuminoides L., Scandixpecten-veneris L. 

20گروه   Ranunculus chius DC., Ranunculus marginatusd Urv. 

21گروه   Isatis raphanifolia Boiss., Cardamine hirsuta L., Biscutella didyma L. 

  

پوشـش اطالعـات ورودي    هاي مربوط بـه تعـداد یـا درصـد     داده

شـود امـا    هـاي گیـاهی نمـی    هستند و هیچ توجهی به نـوع گونـه  

هـا   هـاي عملکـردي زیسـتگاه    مشاهدات میدانی و شناسایی گونـه 

آبدوســت و نــم پســند هــاي  هــاي مشخصــی بــین گونــه تفــاوت

ج یل کننـده نتـا  یـ دهـد کـه تکم   یتاالب و ارتفاعـات را نشـان مـ   

ا صــفات یــ يکــردبــا صــفات عمل ییآشــنا. فــوق اســت يعــدد

ــهــا ماننــد داشــتن ر یمختلــف مقاومــت در برابــر آشــفتگ زوم، ی

ـ ، بـذر بالـدار   یها و سـاقه گوشـت   برگ دار و سـهولت در   ا جقـه ی

اه، در کنــار یــکــر گیبــودن پ یا چــوبیــگســترش، خــاردار بــودن 

 يهـا  شـگاه یت رویتنوع سبب شـناخت جـامع وضـع    يریگ اندازه

ـ ر برنامـه ح و یت صـح یریجهـت مـد   يریـ گ میمنطقه و تصـم   يزی

و  یعـ یمشـاهدات رف . مراتـع خواهـد بـود    يایـ اصالح و اح يبرا

ـ ثانو ینشان داد در مراحل مختلـف تـوال  ) 9(همکاران  ه پـس از  ی

خشـک جـوزك در اسـتان خراســان     مــهیدر مرتـع ن  يسـوز  آتـش 

مـاده   يو محتـوا  یسـت یسه صفت وزن تر بـرگ، شـکل ز   یشمال

ــ  ــل م ــیثر در تعؤخشــک ســاقه عوام ــروهی ــا ن گ  يکــردعمل يه

ــال. هســتند ــد ز خوشــهیبراســاس آن ، يعملکــرد يهــا گــروه يبن

 .شـوند  یم مـ یدسـته تقسـ   21مبار بـه  یساله منطقه ش کی يها گونه

اي جـدا شـده    اي بـا دو خوشـه از دولپـه    هاي تک لپـه  دسته گروه

هــا  گونـه  هـاي کـوچکتر مربـوط بـه قرابـت      بنـدي  تقسـیم . اسـت 
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  نمودار درختی
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  مباریچندساله منطقه حفاظت شده ش يها گونه يبند خوشه. 5شکل 

  

  مباریچندساله منطقه حفاظت شده ش يها گونه. 5جدول 

 گونه ینام علم نام گروه

  Carex pachystylis J. Gay, Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult. var. iranica Kukkonen  1گروه 

 Cymbopogon olivieri (Boiss.) Bor, Hyparrhenia hirta (L.) Stapf, Melica persica Kunth 2گروه 

3گروه   Agropyron repens (L.) P. Beauv., Hordeum bolbusa L., Oryzopsis holciformis (M. B.) Hack. 

4گروه   Muscari incostricum Resh. f., Ornithogalum persicum Hausskn. ex Bornm., Gageachlorantha (M. B.) Schultes 
& Schultes, Epipactis veratrifolia Boiss. & Hohen. 

5گروه   Batrachium trichophyllum (Chaix) Bosch, Ranunculus asiaticus L. 

6گروه   Mandragora autumnalis Bertol., Ceterachofficiarum  Lam. et DC., Cheilanthes fragrans (L.) Swartz, 
Bongardiachrysogonum (L.) Spach 

7گروه   Astragalus adscendens Boiss. & Hausskn, Astragalusbrachycalyx Fischer, Astragalus carduchorum Boiss. & 
Hausskn., Astragalus denudatum Steven. 

8گروه   Nepeta glomerulosa Boiss., Micromeria myrtifolia Boiss. & Hohen, Phlomis olivieri Benth. 

9گروه   Saturejabachtiarica Bunge, Scutellaria multicaulis Boiss. subsp. multicaulis, Ziziphora clinopodioides Lam. 

10گروه   Ferula stenocarpa Boiss. & Hausskn., Prangosuloptera DC., Smyrniopsis aucheri Boiss. Heracleum 
lasiopetalum Boiss. 

11گروه   Cousinia bazoftensis Attar, Centaurea luristanica Rech. f. 

12گروه   Asyneum apersicus (A. DC. in DC.) Bornm., Convolvulus chondrillioides Boiss., Cleome iberica DC. 

13گروه   Onosmabolbutrichum DC., Onosma dasytrichum Boiss., Mindium koeieanum (Rech. f.) Rech. f & Schiman-
Czeika, Rumex crispus L. 

14گروه   Hyoscyamus senecionis Willd. var. senecionis, Hyoscyamus senecionis Willd. var. bipinnatisectus (Boiss.) Boiss. 

15گروه   Aegopordon berardioides Boiss., Outreya carduiformis Jaub. & Spach 

16گروه   Cyclotrichum straussii (Bornm.) Rech.f., Salvia palaestina Benth., Ajuga austro-iranica Rech. f. 

17گروه   Parietaria judaica L., Malva neglecta Wallr. 

18گروه   Astragalus gypsocola Massomi & Mozaffarian, Sanguisorba minor Scop.   

19گروه   Herniaria glabra L., Valeriana sisymbrifolia Vahl 

20گروه   Campanula humillima DC., Umbilicus tropaeollifolius Boiss. 

 .Veronica anagalis-aquatica L. var. michuauxii (Lam.) A. Jelen., Veronica orientalis Mill  21گروه 

له
ص

فا
 



  ...های عملکردی گياهی در مراتع مشجر منطقه  ای و شناسايی گروه تنوع گونه
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  نمودار درختی
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  ارمبیمنطقه حفاظت شده ش يا و درختچه یدرخت يها گونه يبند خوشه. 6شکل 

  

ــاس  ــی براس ــفات و ویژگ ــت   ص ــوژي اس ــاي مورفول ــالیز . ه آن

دهـد   هاي چندساله منطقه مورد مطالعه نشان مـی  بندي گونه خوشه

دسـته  . شـوند  یم مـ یدسـته تقسـ   21اهـان بـه   ین دسـته از گ یکه ا

. ها جدا شـده اسـت   ر دستهیخوشه از سا 4با  يا تک لپه يها گروه

و چندسـاله  ) هـا  تیـ فترو(ساله  کی يها گونه يحضور درصد باال

 يهـا  م خشـک، نبـود بـارش   یانگر اقلـ یت بیپتوفیکر یبه شکل هم

ل یـ دل البتـه بـه  ). 4(اسـت   یابانیمه بیو ن یابانیتابستانه و پوشش ب

 يماننـد چـرا   یانسـان  يها تیاز فعال یناش یرگذار منفیثأعوامل ت

ر ییـ ز کـه منجربـه تغ  یـ ن يا ساخت و ساز جـاده  يها تیدام و فعال

ش یسـاله بـ   کیمهاجم خاردار و  يها ده، گونهیقه گردمنط يمایس

درختــان و ). 6(شــود  یده مــیــدر منطقــه د یدائمــ يهــا از گونــه

  ماننـد  ییهـا  گونـه . خوشـه قـرار دارنـد    8منطقه در  يها درختچه
  

Rubus sanctus Schreber , Vitexa agnus-castus L.var.  
  

pseudo-negundo (Hausskn.) Hand-Mzt., Myrtus communis L.,  
  

Tamarix ramosissima Ledeb. ا یــپســند  نــم ییهــا کــه گونــه

دسـته بـا    آبدوست بوده و نسبت به غرقاب مقـاوم هسـتند در دو  

 پسـند  یخشـک  يهـا  گونـه . رندیگ یتفاوت اندك کنار هم قرار م

Quercus brantii Lindl. Acer monspessulanum L., و 

Crataegus aronia (L.) Bosc. ex DC.  یعناصــر اصــلکــه 

در . شــوند یده مــیــک خوشـه د یــدر منطقــه هســتند در  یدرختـ 

اسـتان   یمبار در بخـش کوهسـتان  یمجموع از آنجا کـه تـاالب شـ   

   يا درختچـه  يهـا  زار بلـوط، گونـه   واقـع اسـت، حضـور درخـت    

 یمردابـ  يهـا  شـه یب يا و درختچـه  یدرختـ  يها همراه آن و گونه

ت یـ فانروف يهـا  از گونـه  یمنجربه حضور درصد به نسـبت خـوب  

ــه 24( ــا یمبار شــده اســت کــه در مقا یدر منطقــه شــ) گون ســه ب

دز، کرخـه و کـارون در بخـش     يهـا  ه رودخانهیحاش يزارها شهیب

ــه ــه يا جلگ ــا گون ــا ، ب ــ يه ــه یدرخت  Populusيا و درختچ

euphratica, Tamarix passerinoides, Lycium shawii از ،

ــوع گ ــوب یتن ــان چ ــ یاه ــبیبس ــت  یار مناس ــوردار اس   ). 5( برخ

ــط رجــب   ــده توس ــام ش ــات انج ــرزاده  مطالع در ) 7(زاده و جعف

  دهـد  یمبار نشـان مـ  یطرح جامع منطقه حفاظت شـده شـ   يراستا

ن یــا. اســت یشــیپ رویــت 6منطقــه شـامل   یاهیــکـه پوشــش گ 

 يهـا  و مشـاهده گونـه   یدانیـ م يهـا  شیمـا یحاصـل پ  يبنـد  پیت

ــدازه  يبنــد صــفات و خوشــه يریــگ غالــب در منطقــه بــوده و ان

 یاهیـ مختلـف گ  يهـا  ق گـروه یـ ن تحقیـ در ا. جام نشده اسـت ان

ل یـ تکم يشـدند امـا بـرا    يبند مشترك طبقه يها یژگیبراساس و

ــا ــه پی ــ ین مطالع ــنهاد م ــژوهش  یش ــود در پ ــا ش ــد يه از  يبع

در خطـر انقـراض، نـادر     يهـا  ر، گونـه یشده اخ یمعرف يها دسته

رنـد  یقـرار گ  یکیجـامع اکولـوژ   یو مورد بررس ییشناسا یو بوم

ــا سرشــت ا  ــا ب ــت ــهی ــا ن گون ــده و شــتر یخــاص ب يه ــنا ش آش

  . هاي حفاظتی الزم در خصوص آنها اجرا شود برنامه

  

  گیري نتیجه

دهـد   واینر و سیمپسون نشـان مـی   -اي شانون شاخص تنوع گونه

له
ص

فا
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 مباریمنطقه حفاظت شده ش يها درختان و درختچه. 6جدول 

 گونه ینام علم نام گروه

 .Myrtus communis L., Rubus sanctus Schreber, Tamarix ramosissima Ledeb 1گروه 

 Vitex agnus-castus L. var. pseudo-negundo Hausskn., Populus euphratica Olive. Ampelopsis vitifolia (Boiss.) 2گروه 
Planch. 

 .Acer monspessulanum L., Quercus brantii Lindl., Crataegus aronia (L.) Bosc. ex DC 3گروه 

 Amygdalus hausskenchtii (C. K.Schneider) Bornm. var. hausskenchtii, Amygdalus scoparia Spach, Rosa foetida 4گروه 
J. Herrman., Rosa villosa L. 

 Daphne oleoides Schreb subsp. Kurfica (Bornm.) Bornm., Astragalus faciculifolius Boiss., Marsdenia erecta 5گروه 
(L.) R. Br., Rhamnus cornifolia Boiss. & Hohen. var. cornifolia 

 .Ephedra foliata Boiss 6گروه 

 Pistacia khinjuk Stocks, Cerasus microcarpa (C. A. Mey.) Boiss.  subsp. microcarpa 7گروه 

 .Cerasus brachypetala Boiss . var. bornmulleri (Schneider) Browicz., Cerasus brachypetala Boiss. var 8گروه 
brachypetala 

 
مربوط بـه تـاالب، پـس از    ) آلفا(اي  به ترتیب بیشترین تنوع گونه

ج یاسـت، اگرچـه نتـا    یب شـمال یت شیو در نها یب جنوبیآن ش

هـا نشـان    ن شـاخص یانگیـ م هسـ یانس و مقایـ ز واریحاصل از آنال

ده یـ د يدار یتفـاوت معنـ   یو جنوب یلشما يها بین شیدهد ب یم

 یمحلـ  یمـ یجـاد اقل یوجـود تـاالب در منطقـه سـبب ا    . شود ینم

 يهـا  بیشـ  يکـه رو  ينحـو  ده بهیبا رطوبت مناسب گرد یخاص

ر تـابش  یر گذاشـته و تـأث  یمشرف به تـاالب تـأث   یو جنوب یشمال

مفـرط و   يل و البتـه چـرا  یـ ن دلیهمـ  کند به ید را کمتر میخورش

سـاله و فرصـت طلـب مشـابه در منطقـه،       کیـ  يهـا  حضور گونه

کمتـر از منـاطق باالدسـت و     یو شـمال  یب جنـوب یش يها تفاوت

بـا تنـوع    ییر ضـمن آشـنا  یـ پژوهش اخ. دور از تاالب شده است

 يهـا  یژگـ یکـه و  ییهـا  حضـور تـوأم گونـه    ینیب شی، به پيا گونه

گـر، درصـورت بـروز    ید یعبارت ا بهیکند  یدارند کمک م یمشترک

اهـان  یرود کـدام دسـته از گ   یدر منطقه انتظار مـ  یشفتگهر نوع آ

تـوان   ین مـ یچنـ  هـم . طور همزمـان در منطقـه مشـاهده شـوند     به

 يبـرا  یمناسـب  يهـا  و مقاومـت آنهـا، گونـه    يباتوجه به سـازگار 

 يهـا  هـا و گونـه   سـرخس . منطقـه انتخـاب کـرد    يایاصالح و اح

نـد، بـا   دار یکمـ  یشـباهت  ياگرچه از نظر ظـاهر  يا دار دولپه غده

هـا   یبا آشـفتگ  يو سازگار يمشترك زادآور يها یژگیتوجه به و

  گون خـاردار چندسـاله   يها گونه. رندیگ یمجزا قرار م يا در دسته
  

Astragalus adscendens Boiss.& Hausskn., Astragalus  
  

carduchorum Boiss. & Hausskn., Astragalus brachycalyx   
 

  

Fischer, Astragalus denudatum Steven. کــه کمتــر مــورد 

  زیــرنــد و نســبت بــه چــرا مقــاوم بــوده و نیگ یف قــرار مــیــتعل

ــاهر  ــفات ظ ــو تول يص ــی ــابه ید مثل ــته  یمش ــد در دس   يا دارن

ــار ــم د کن ــه ــی ــ   یده م ــون ب ــا گ ــوند، ام ــه  یش ــار و علوف   يا خ

Astragalus gypsocola Massomi & Mozaffarian ن یــدر ا

ــا ــدارد يدســته ج ــم. ن ــ ه ــهیچن ــا ن گون ــانس يه ــدار  اس ــاله و  کی   س

  . شــوند یده مــیــهــا د ر گونــهیمجــزا از ســا ییهــا چندســاله در خوشــه

 .Umbilicus tropaeollifolius Boissي ز پسند صـخره  نم يها گونه

دو . ک دسـته قـرار دارنـد   یـ در  .Campanula humillima DCو

 Aegopordonو Outreya carduiformis Jaub. & Spachگونه 

berardioides Boiss. ــا و ــیب ــوژ يهــا یژگ ، يمشــترك مورفول

  خـاردار  یره کاسـن یـ ت يها ر گونهیاز سا یخصوص شکل روزت به

  شـــود و در یش جـــدا مـــیب و فرســـایـــو ســـازگار بـــه تخر

ل حضـور  یمبار پتانسـ یمنطقه ش .شوند یده میدسته جداگانه د کی

 ماننــد   ییهــا  ران را داشــته و گونــه  یــ ا يگونــه انحصــار  20
  

Arum giganteum, Silene eriocalycina ,Azilia erynghiides, 
  

Rosularia sempervivum, Pterocephalus melanobasis,  
  

Astragalus gypsocola ران هسـتند  یـ نـادر در ا  يهـا  گونـه  ءجز

  زیـــهـــا در منطقـــه ن ن گونـــهیـــالزم بـــه ذکـــر اســـت ا) 13(

 یــی گــر گونــه دارو  ید ياز ســو. دارنــد  يپوشــش محــدود 



  ...های عملکردی گياهی در مراتع مشجر منطقه  ای و شناسايی گروه تنوع گونه
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Mandragora autumnalis شـده   ییران شناسـا یا يبرا راًیکه اخ

ن الزم اسـت توجـه   یشـده، بنـابرا   يآور ن منطقه جمـع یاز ا) 20(

  منطقـه  یاهیـ انت از پوشـش گ یدر جهـت حفاظـت و صـ    یخاص

گاه مـورد   رهیصورت ذخ منطقه به يها قسمت ید و برخیعمل آ به

  .رندیحفاظت قرار گ

  

  استفاده مورد  منابع

 .ص 228، مشهد، مشهد یدانشگاه فردوس. یستیتنوع ز يریگ اندازه يها روش. 1388. یعکاف. ر .و ح يسپهر. ، ع.، حياجتهاد .1

، انتشـارات  1-76 شـماره . رانیـ فلـور ا . 1367-1393 ).راسـتاران یو. (زاد جـم . زان و یمظفر .وساز،  خاتم .م، یمعصوم .ا .ع ،.، مياسد .2

 .ها و مراتع کشور، تهران قات جنگلیسسه تحقؤم

 يهـا  در جنگـل  یچـوب  يهـا  بـر تـاج پوشـش و تنـوع گونـه      یو انسـان  یوگرافیزیاثر عوامل ف. 1389.يباریجو ییشتا. شو . پرما، ر .3

-555): 4(18 رانیـ قات جنگـل و صـنوبر ا  یفصلنامه تحق. حفاظت شده قالجه استان کرمانشاه يها جنگل: يزاگرس، مطالعه مورد

539 . 

منطقـه اعـال و رودزرد    ییایـ و پـراکنش جغراف  یسـت یفلور، شـکل ز  یمعرف. 1390. نیسرق ینیحس. زاده و س حسن. م ،.پور، ش یتق .4

 15-30: 9 کیستماتیوسیو ب یمجله تاکسونوم. استان خوزستان

 یعـ یمنـابع طب  يهـا  مجلـه پـژوهش  ). استان خوزستان(جنوب غرب کشور  يها ستگاهیبر ز ینگرش. 1387. یفیشر. و م. ناروند، مید .5

 .77-86: 81 )یپژوهش و سازندگ(

اهـان منطقـه   یگ ییایـ و پـراکنش جغراف  یسـت یفلـور، شـکل ز   یمعرفـ . 1394. انیانـدرز . جنگجـو و ب . ، مياجتهاد. ، ح.ناروند، مید .6

 .1-14: )7(23 رانیا یاهیگ یست شناسیمجله ز). استان خوزستان(مبار یحفاظت شده ش

سـت  یط زیاداره کـل حفاظـت محـ   . مباریشـ  گـزارش مطالعـات جـامع منطقـه حفاظـت شـده      . 1388. جعفـرزاده . و ن. زاده، ع رجب .7

 .ص 428، خوزستان، اهواز

ک مرتــع یـ در  يسـوز  مختلـف پـس از آتـش    يهـا  در زمــان یاهیـ تنـوع گ  یبررسـ . 1393. جنگجـو . و م ياجتهـاد . ، ح.، فیعـ یرف .8

 .854-864): 5(27 )رانیا یست شناسیز( یاهیگ يها مجله پژوهش. خشک مهین

ه مرتـع  یـ ثانو یتـوال  یبررسـ  يبـرا  یشاخصـ  PFTs یاهیـ گ يعملکـرد  يهـا  گـروه . 1393. ياجتهـاد . جنگجـو و ح . ، م.، فیعیرف .9

 .17-27): 8(3 يکاربرد یشناس مجله بوم. يخشک پس از آتش سوز مهین

ه یحاشـ : ي، مطالعـه مـورد  یابـان یمناطق ب یاهیبر پراکنش چند گونه گ مؤثرعوامل  یبررس. 1387. زاده عیشف. و م. ع. ، میزارع چاهوک .10

 .403-414 :)3(15 رانیابان ایقات مرتع و بیصلنامه تحقف .زدیاستان  یکیاه بر چیکو

اهـان دو عرصـه تحـت    یگ يا سه تنوع گونـه یو مقا یبررس. 1386. يجعفر. و ب ياجتهاد. ، حياشکور ینیام. زارع، ط. ، ح.، ایسالم .11

 .37-46: 75 )یپژوهش و سازندگ( یعیمجله منابع طب. چرا و قرق مرتع کهنه الشک نوشهر

. یانیـ در مراتـع طالقـان م   يا رات تنوع گونهییبر تغ مؤثر یطیعوامل مح یبررس. 1389. یلیطو. و ع یزارع چاهوک. ع. ، م.پور، ا یمیفه .12

 .44-51: 87 )یپژوهش و سازندگ( يزداریآبخ يها مجله پژوهش

 .ص 1176، اه تهرانانتشارات دانشگ. رانیا یاهیگ يها گونه یستیتنوع ز. 1377. عطار. و ف. قهرمان، ا .13

 .ص 671، انتشارات فرهنگ معاصر، تهران. رانیاهان ایگ يها فرهنگ نام. 1377. ان، ویمظفر .14

 .ص 282، خوزستان، اهواز یعیو منابع طب يقات کشاورزیمرکز تحق. جلد اول. فلور خوزستان. 1378. ان، ویمظفر .15
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