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 چکیده

 ،بیابانی مناطق در خصوصبه ،ایگونه تنوع و های گیاهیگونه بر پراکنش مؤثرهای مرتعی، تعیین عوامل اکوسیستممدیریت  در

اکوسییسیتم  یاهیگ یهاگونه یسیتیز تنوع بر گرافیکفیزیو عوامل تأثیرتعیین  منظوربهبسییار اازز اهییت اسیتا این پهوهش 

 جغرافیایی، تاجه شیب، ۀنقش چهار اندازیهم روی با ، ابتداراستا این در اشد انجام 1۳9۳ سال بهار در ،گناباد بیابانی کاخک

سیزمین سازندهای و ارتفاعی طبقات شۀ ،شنا ساس سپس اشد تهیه کاری واادهای نق ضور و توزیع ۀنحو ساختار، برا  ا

شخص هیگن تیپ ۴ غالب، هایگونه ستیاتیک روش به ،گیاهی تیپ هر در پالت ۳5 شده و م صادفی-سی سقر ت  و گردید م

 هر در شدا گرفته کاربه گیاهی پوشش برآورد جهت( سطح اداقل تعیین روش براساس) مترمربعی ۴ نیونۀ سطح با هایالتپ

 سطح از ارتفاع و جغرافیایی تاجه ب،یش) گرافیکفیزیو هایهگییو و ثبت پوششتاج درصد و فهرست موجود اهانیگ ،پالت

شخصزمین مختلف سازندهای در تنوع و تغییرات ا(یدر سی م ستی تنوع ۀمطالعا شد شنا ستفاده با گیاهی هایگونه زی  از ا

سون، و وینر ییییشانون تنوع هایشاخص سییت و یکنواختی شاخص و مارگالف غنای شاخص سییپ سون ا افزار نرم با ویل

Ecological Methodology یهاگونه یکنواختی و غنا تنوع، بر ایدر سییطح از ارتفاع که داد نشییان پهوهش جینتاا شیید انجام 

 بیشترین وینر یشانون و سییپسون تنوع هایشاخص متر، 1900ی1700 ارتفاعی دامنۀ در و داشته یداریمعن تأثیر ،منطقه یاهیگ

شته و را مقدار شتند یباالتر مقدار ،متری 2100ییییی1900 میانی ارتفاع در هاگونه یکنواختی دا شان داد که ادا  هیچنین نتایج ن

 تنوع نیباالتر درصد( 20ی0) کم یهابیش دارد و یاگونه یغنا و داری روی تنوعنیمعتأثیر  دامنه بیشو  شیالی دامنۀ جهت

 ا دادند اختصاص خود به را یاگونه یغنا و

 مرتعا گرافیک،فیزیو زیستی، عوامل اکوسیستم، تنوع کلیدی: هایواژه

                                                           
 مشهد یفردوس دانشگاه الیللنیب سیپرد کشاورزی، دانشکدۀ ،(یاگرواکولوژ) یزراع یشناسبوم یدکتر یدانشجو ا1

  مشهد فردوسی دانشگاه کشاورزی، ۀدانشکد نباتات، اصالح و زراعت گروه استاد ا۴و  ۳، 2

 Email: akooch@um.ac.irنویسندۀ مسئول:  *
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  مقدمه
 دارد، قرار گیاهی پوشش ۀعرص بر زندگی هرم قاعدۀ ازآنجاکه

 در هاگونه هیبسییتگی باشیید، زیادتر بسییتر این در تنوع هرچه

 ،گونه هر چراکه اسییت، بیشییتر محیطی نامسییاعد شییرای  برابر

 از بافت هیۀ شییود، پاره اگر که اسییت زنجیری القۀ مشییابه

 شودمی باعث زیستی تنوع در تغییرات و شودمی خارج تعادل

 هایدخالت و نوسیییانات برابر در محی  ارتجاعی قدرت که

ا (2015)عباسییی کسییبی و هیکاران،  دبرسیی اداقل به بشییری

است  اکوسیستم مدیریت اهداف از یکی ،گیاهی پوشش افظ

 باشییید، بیشیییتر ایگونه تنوع هرچه اکوسییییسیییتم، در یک و

که و ترطوالنی غذایی هایزنجیره  ترپیچیده ایاتی هایشیییب

ند هادی ؛1998 ،1مگوران) بود خواه کاران، و اجت ا (2008 هی

 ایگونه تنوع و هاگونه پراکنش بر مؤثر عوامل هیچنین تعیین

یابانی مناطق در خصیییوصبه نابراینا ددار یفراوان اهییت ،ب  ب

 تنوع دقیق و اصیییولی ریزیبرنامه برای عوامل این شیییناخت

ستی ستم ایات تداوم و پایداری ها،گونه زی سی ضیین را اکو  ت

ندمی ندل کوفر ک کاران،  2)را ماتوس و 2010و هی ، ۳توتیرز؛ 

 و ایگونه تنوع غنا، بین رواب  تا اسیییت الزم بنابراین ا(1990

مل یک عوا یب بدین تا شیییود تعیین فیزیوگراف  با بتوان ترت

سب هایشیوه صولی، و منا ستم ا سی شور طبیعی هایاکو  را ک

دی از خصوصیات محیطی گیاهان برآینآنجاکه از اکرد محافظت

شگاهی آن منطقه ینیای خصوصیات رواند و آینۀ تیامهر منطقه

ترکیب گیاهی و تنوع زیستی گیاهی  ۀمطالع اشوندمیمحسوب 

و  اکوسیییسییتمراهنیای مناسییب در قضییاوت  عنوانبهتواند می

(ا 1998و هیکاران،  ۴بارنز) بررسی تنوع زیستی هر منطقه باشد

ای و گونهت تنوع زیسییتی گیاهی و رواب  بین غنا، تنوع مطالعا

در ایران و خارج از کشیییور انجام شیییده  کعوامل فیزیوگرافی

 هیکاران، و 6وگت ؛1988 ،5واندرمارل) در این رابطه اسیییتا

 پایداری کلید ،اکوسیستم هر زیستی تنوعاظهار داشتند  (1997

ستم آن سالمت و ست اکوسی  گیاهی، تنوع مطالعۀ طریق از و ا

                                                           
1. Magurran  

2. Randlkofer  

3. Matus & Tothmeresz  

4. Barnes  

5. Vander Maarel  
6. Voget 

 تنوع، گیریاندازه با وه کرد بررسیییی را گیاهی جامعۀ پویایی

نه توزیع توانمی  و یکوچک اکرد بررسیییی محی  در را هاگو

 در هاآن اهییت تأثیر و یابوته اهانیگ بارۀدر (2008)هیکاران

 را جامعه تولید منابع ایبوتهگیاهان  کهبیان کردند  جامعه تنوع

 و افزایش را جامعه از چندگانه برداریبهره امکان داده، توسییعه

 (2011)هیکاران و 7بارالی اکنندمی بیشیییتر را اکولوژیکی ثبات

یان اثر بررسیییی در فاعی گراد نه تنوع بر ارت قۀ در ایگو  منط

 تنوع که رسییییدند نتیجه این به هندوسیییتان پرادش آروناچال

 مثبت رابطۀ یک ارتفاع افزایش با درختچه و درختی هایگونه

نه تنوع و فاع افزایش با علفی هایگو طۀ ارت ا دارد منفی راب

 غنای و نوعت بررسییی در (2015 )هیکاران و کسییبی عباسییی

بیان کردند  مالیر الشگردار ۀشدافاظت منطقۀ تعیمر هایگونه

طه که مل بین دارمعنی ایراب  ایگونه تنوع و فیزیوگرافیک عوا

ین ارتبییاطی هیچ امییا، دارد وجود  عوامییل و یکنواختی ب

 یبررس( در 2007)و هیکاران 8انگیجا نشد دیده فیزیوگرافیک

ب و یا، مکان، شیییی)ارتفاع از سیییطح در عوامل فیزیوگرافیک

 یهاکوهدر شیییر   یاهیگ یسیییتی( بر تنوع زییایجهت جغراف

ا، یش ارتفاع از سییطح دریبا افزا که ن نشییان دادندیدر چ 9هالن

در  (2008)و هیکاران 10چاوالا ابدییمش یافزا یاگونه یغنا

س  یان ارتفاعیدر طول گراد یچوب یهاگونه یستیتنوع ز یبرر

تنوع  یهاشیییاخصر یا نشیییان دادند که مقادییالیدر غرب ه

فاع از سیییطح دریبا افزا یاهیگ یسیییتیز تدا روند  ،ایش ارت اب

در  ی(، سیییپس روند نزولیانیارتفاعات م) داشیییته یصیییعود

باال را نشیییان  فاعات  بانی  ،از سیییویی دهدایمارت یا گیاهان ب

 ها را قادر به سازشسری خصوصیات عیومی دارند که آنیک

وجود  ،های خشک و گرم کرده است و از سوی دیگرمحی با 

سزایی در مقاومت اکوسیستم ب تأثیرتواند میهای شاخص گونه

شد شته با شرای  بیابانی دا سبت به   که هاگونه تعدادو هرچه  ن

شان ست تنوع دهندۀن شتر ا شد بی شت ،با ضع به برگ  سابق و

، 11؛ بارکه2009، ملکیان)آذرنیوند و  گیردمی صییورت ترسییریع

برداری غیراصیییولی از بهره(ا 199۴، 12دونینگ؛ تیلین و 2002

7. Bharali  

8. Jiang 
9. Helan 

10. Chawla  

11. Burke  

12. Tillman & Downing  
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 3                                                                             ...گیاهی اکوسیستمهای تأثیر عوامل فیزیوگرافیک بر تنوع زیستی گونه

ستم ساله بخش اکوسی شده که هر  های جنگلی و مرتعی باعث 

سیب دیده و از نظر کیّ ،عظییی از این منابع ایاتی ی و کیفی آ

سعت  سطح دنیا و ازبیابانبر و شودا ها در  جیله ایران افزوده 

های اکوسیستمبرداری پایدار از بهرهبنابراین، ضرورت دارد تا با 

شیند موجود در آن ،جنگلی و مرتعی ها ضین افظ منابع ارز

ها و در اکوسیییسییتمدر جهت تقویت توان ترسیییب کربن این 

)فالای و  تخفیف پیامدهای تغییر اقلیم نیز تالش گردد ،یتنها

افظ پوشیییش گیییاهی، یکی از اهییداف (ا 2015هیکییاران، 

های گیاهی گونهمدیریت اکوسیییسییتم بوده و شییناخت تیپ و 

ستهنقش  ستم بیابانی داردا برج سی  هدفای در افظ خاک اکو

 برای معیاری عنوانبه ایگونه تنوع گیریاندازه ،پهوهش این از

 است منطقه اکوسیستم بر فیزیوگرافیک عوامل تأثیر دادن نشان

 وضییعیت از تصییویری ای،گونه تنوع از آمدهدسییتبه مقادیر و

 تأثیر از بازتابیکرده و  هاراز بررسیییی مورد منطقۀ فیزیوگرافیک

 نیا یاجرا ادشیییومی محسیییوب محیطی فاکتورهای و عوامل

 با رابطه در فنی و بومیتواند باعث افزایش دانش میپهوهش 

کاخک مرتع  در غالب یهاپیت و یاهیگ پوشش و یستیز تنوع

 اشود گناباد

 هامواد و روش

 منطقه ییوهواآب شرایط و جغرافیایی موقعیت. 1

 خراسیییان اسیییتان جنوبی بخش در ،برای اجرای این پهوهش

 قطع روش به متوس  چرای فشار با هکتار 200 ادود ،رضوی

صداقی، ) توزین و ستم مرتع از( 200۳م سی  کاخکبیابانی  اکو

  داش انتخاب گناباد

خک مرتع ات با کا تار 2/۳619 مسییییا  جنوب در هک

ستان در گناباد شهرستان سان ا  کاخک بخش در و رضوی خرا

 غربی جنوب کیلومتری ۴ ۀفاصل در منطقه اینا است شده واقع

 محدودۀ در ییایجغراف مختصات نظر ازا دارد قرار کاخک شهر

 جغرافیایی عرض و یشرق 58˚ ۳8' 01" تا 58˚ ۳1' 22" طول

(ا 1 شکل) است شده واقع یشیال ۳۴˚ 06' 1۴" تا ۳۴˚02' 25"

 18۴5 آن اداقل و متر 280۴ ۀمنطق در ارتفاعی نقطۀ اداکثر

ست گرفته رقرا اوزه خروجی در متر س  شیبا ا  منطقه متو

صد 51 سبی رطوبت و در س  ن صد 51 ساالنه متو ست در ا ا

ساس شک منطقه، آمبروترمیک منحنی برا  سال هایماه ترینخ

 براساسا باشدمی دی ،سال ماه ترینمرطوب و بوده مرداد و تیر

اسییت  سییرد خشییکنییه اقلیم دارای منطقه آمبرژه نیای اقلیم

رو، ین وزارت یرسیینجیتبخ و یسیینجباران یهاسییتگاهیا )آمار

  ا(201۳کشور،  یهواشناس سازمان یهاسالنامه؛ 201۳

 
 رضوی خراسان استان در گناباد کاخک بیابانی اکوسیستم مرتع جغرافیایی موقعیت(: 1) شکل

 را پهوهش مورد منطقۀ کیآمبروترم یمنحن (2) شیییکل

 خشک دورۀ که شودیم مشاهده آن به توجه باا دهدیم نشان

 سییاله هر ،دوره نیا و اسییت ماهههفت مطالعه مورد منطقۀ در

 ا ابدییم ادامه آذر ۀنیی تا و شروع بهشتیارد نییۀ از
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 اقلیمی  درازمدت یهاداده براساس گناباد کاخک بیابانی اکوسیستم مرتع کیآمبروترم یمنحن(: ۲شکل )

 

 بردارینمونهروش . ۲

تعیین موقعیت  ۀگیری از سیییاماندر این پهوهش، ابتدا با بهره

اطالعات جغرافیایی، عوامل فیزیوگرافیک  و سیییامانۀجهانی 

های جغرافیایی و طبقات شییییب، جهت: رویشیییگاه شیییامل

فاعی نابع بوم ارت یدار تلقی میکه از م پا ناختی  ند شییی شیییو

مدا دسیییت آتوپوگرافیک به ( از روی نقشیییۀ2005)مخدوم، 

 یسیییتیز فیزیوگرافیک بر تنوع عوامل تأثیر بررسیییی منظوربه

نه باد، مرتع در یاهیگ یهاگو نا خک گ های نقشییییه کا

سیزمین سازندهای فیزیوگرافیک و ی افزارنرم محی  در شنا

ISG1، 10.2ArcMap گذاری،همروی عیل با و شیییده تهیه 

 آن نقشۀ و هیگن کاری وااد 1۳ ها،نقشه کدگذاری و تلفیق

 هایگیریاندازه و صحرایی هایبرداشت مطالعات، انجام برای

 بندیتیپ انجام با سیییپسا گردید تهیه مرتع گیاهی پوشیییش

 ۴ غالب، هایگونه اضییور و توزیع ۀنحو سییاختار، براسییاس

یپ  از هریک در بردارینیونه و شیییده مشیییخص هیگن ت

یپ هار سیییال  هیگن کاری واادهای در گیاهی هایت در ب

برداری صیییحرایی، سیییطح نیونه منظورهبا شییید انجام 1۳9۳

یاز براسیییاسپالت  سیییطح اداقل تعیین روش های مورد ن

و تعداد پالت با اسییتفاده از ( 2005قوشییچی،  )آقاعلیخانی و

 ،تعیین شییدا بدین ترتیب در هر تیپ (19۳8 ،2کین) 1 معادلۀ
                                                           

1. Geographic Information System 

2. Cain  

3. Global positioning system  

4. Universal Transfer Mercator 

5. Rechinger  

تصادفی انتخاب  یبرداری سیستیاتیکنیونهپالت با روش  ۳5

 برآورد برای ،مترمربعی ۴ ۀهای با سییطح نیونپالتشییده و 

 هایگونه تعداد ،پالت هر درا شد گرفته کاربه گیاهی پوشش

صد و گیاهی شت پوش تاج در  هاپالت موقعیت و دهش یاددا

 ثبت و برداشت U.T.M۴ ستمیس در GPS3دستگاه  با

 ا گردید
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های گونهشناسایی شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی . 3

 گیاهی
 تختۀ و روزنامه وسیلۀهب و آوریجیع کامل صورتبه گیاهان

 و منابع کیک با هانیونه ییشییناسییا و شییده خشییک پرس،

ساس ستفاده با و جیرا یهاروش برا سا یکلیدها از ا  ییشنا

له ،دموجو ها ازجی کایا یفلور  عرا  ،(1998 ،5رگرچین) رانی

، (1972 ،7زوهاری) فلسییطین ،(1985 ،6گسییت و سییند تون)

 شییوروی ،(1888 ،9بویسییر) شییر  ،(1988 ،8داویس) ترکیه

6. Townsend & Guest  

7. Zohary  

8. Davis  

9. Boissier  
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 5                                                                             ...های گیاهی اکوسیستمتأثیر عوامل فیزیوگرافیک بر تنوع زیستی گونه

 رانیا رنگی ،(2011 اسدی،) رانیا ،(195۴ ،1فکومارو) سابق

هرمییان،)  ،(2000 معصیییومی،) رانیا هییایگون ،(1992 ق

مان،) رانیا هایکروموفیوت  رانیا هایرُسیییتنی ،(199۴ قهر

 فرهنگ و( 2005 مظفریان،) گیاهی بندیرده ،(1996 ،2مبین)

 بندیطبقها شیید انجام (200۳ ،مظفریان) رانیا گیاهان هاینام

ساس گیاهان ستییز هایشکل ستم برا  (19۳۴) ۳رانکایر سی

 شییییرو نواای بندیتقسیییم اسییاسبر چنین،هیا شیید انجام

یا پراکنش ،(1998، ۴لئونارد) ا شییید تعیین هاگونه 5ییجغراف

یا پراکنش ن،یا بر عالوه  تبعیت به گیاهی یهاگونه ییجغراف

 ا شد تعیین (1986) 6تاجانخت و (197۳) زوهاری از

 های تنوع زیستی و تجزیه و تحلیل آماریشاخص. 4
 انبوهی بررسییی طریق از گیاهی هایگونه زیسییتی تنوع مطالعۀ

 هایشاخص از استفاده با و پالت هر در مختلف گیاهی هایگونه

سون، و وینر یییییشانون تنوع  و مارگالف غنای شاخص سییپ

  افزارنرم از اسیتفاده با ویلسیون و اسیییت یکنواختی شیاخص

Ecological Methodology(2) معادالت از استفاده باا شد انجام 

 7وینر یییییشییانون هایشییاخص اسییت، آمده ادامه در که (5) تا

سون و( 19۴8) ستی تنوع( 19۴9) 8سییپ  و مرتعی هایگونه زی

 شییاخص و( 1957) 9مارگالف شییاخص از اسییتفاده با چنینهی

 ایگونه یکنواختی و ایگونه غنای( 1996) 10ویلسون و اسییت

سبه مرتع کل نیز و کاری وااد سطح در را  منظوربه داشدن محا

سی ساس هامؤلفه برر ستی تنوع هایشاخص از هریک برا  با زی

فاده با که هاداده بودن هیگن و نرمال به توجه  آزمون از اسیییت

 واریانس آنالیز بود، گرفته انجام 11اسییییرنوف ییییییکولیوگراف

 بررسی برای %95 سطح در SPSS افزارنرم از استفاده با طرفهیک

 منظوربه نیز توکی آزمونا دشییی اسیییتفاده هامؤلفه بودن دارمعنی

سۀ ا (1996، 12)زر شد گرفته کاربه یکی یهامؤلفه میانگین مقای

 انجام Excel افزارنرم از اسیییتفاده با نیودارها رسیییم ،نهایت در

 ا گرفت

  وینر یشانون شاخص االف

                                                           
1. Komarov  

2. Mobayen  
3. Raunkiaer  

4. Léonard  

5. Chorology 

6. Takhtajan  
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 نتایج
ستم بیابانی کاخک مرتعشناختی ابعاد گیاه مطالعۀ سی  گناباد اکو

یاهی گونۀ 28 و خانواده 1۳ ،منطقه این در که داد نشیییان  گ

خانوادهمهم از داردا وجود  Poaceae توانمی منطقههای ترین 

(29%)، Asteraceae (21%)  وFabaceae (11%) ا برد نییام را

ستی شکل ترینفراوان پهوهش، مورد منطقۀ در ،کلیطور به  زی

 شییکل کیترین ،ژزوفیتهای گونه و ندهسییت هاکریپتوفیتهیی

 5۴ زیسییتی، شییکل نظر ازا دهندمی تشییکیل را منطقه زیسییتی

 درصیید 21 ،هاکریپتوفیتهیی منطقه گیاهیهای گونه درصیید

صد 21ت، کامتوفی صد ۴ و تروفیت در ستند ژزوفیت در  ازا ه

 درصیید 61 مطالعه، مورد منطقۀ اهانیگ ییایجغراف پراکنش نظر

صر شی ناایۀ بر عالوه هاگونه سایر و تورانی -ایرانی عن  روی

ند پراکنش نیز دیگر رویشیییی نواای در ،تورانی -ایرانی  دار

 ا(1)جدول 

 تعیین گیاهی تیپ ۴ منطقه، گیاهی پوشش مطالعه و بررسی در

 و .Avena sativa -Bromus tectorum L تیییییپ 2ا شیییید

7. Shannon-Wiener 
8. Simpson  
9. Margalef  
10. Smith & Wilson  
11. Kolmogorov-Smirnov  

12. Zar  
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 6                                                                             1395بیابان، سال پنجم، شماره سیزدهم، زمستان  سیستماکوپژوهشی مهندسی مجله علمی

Artemisia aucheri Boiss -Astragalus verus شیالی دامنه در 

 Acantholimon avenaceum - Acanthophyllumو 

bracteatum Boiss تیییییپ و جیینییوبییی دامیینییه در Alhaji 

cameloroum - Artemisia aucheri Boiss جنوب  دامنیه در

اکوسییییسیییتم بیابانی  مرتع گیاهی هایتیپ ترینغربی بزرگ

 در که هاییگونه بین درا دهندمی تشیییکیل را گناباد کاخک

صد دارای که هاییگونه شد، ذکر (1)جدول   غالب پوشش در

 گونه یک و غالب گونه عنوانبه بودند، هاگونه دیگر به نسییبت

یپ عنوانبه نیز دیگر هیراه یاهی ت یه گ ید ارا  در که گرد

 اشودمی مشاهده (2)جدول
  گناباد کاخکبیابانی  اکوسیستم مرتع در اهانیگ ییایجغراف پراکنش ،یستیز شکل ها،گونه یعلم یاسام فهرست: (1) جدول

 
 

 پراکنش جغرافیایی تیپ/ شکل زیستی نام تیره/ خانواده نام علمی گیاه

Acantholimon avenaceum Plumbaginaceae  Ch IT 

Acanthophyllum bracteatum Boiss Caryophyllaceae Ch IT 

Achillea wilhelmsii Asteraceae He IT,M 

Aegilops tauschii Cosson Poaceae Th IT 

Alhagi camelorum Fabaceae He IT,M,SS 

Artemisia aucheri Boiss Asteraceae Ch IT 

Astragalus verus Fabaceae  Ch IT 

Avena sativa Poaceae Th IT, ES 

Boissiera squarrosa Poaceae Th IT, M 

Bromus tectorum L. Poaceae Th PL 

Carex stenophylla Cyperaceae He PL 

Cousinia eryngioides Asteraceae He IT 

Echinops ritrodes Bunge Asteraceae He IT 

Elymus hispidus Poaceae He IT, Es, M 

Euphorbia aucheri Euphorbiaceae  Th IT 

Ferula ovina Boiss Apiaceae He IT 

Gundelia tournefortii Asteraceae He IT 

Hordeum glaucum Poaceae Th IT,M 

Hulthemia persica Rosaceae Ch IT 

Peganum harmala Nitrariaceae He IT,M,SS 

Phlomis cancellata Lamiaceae He IT 

Poa bulbosa Poaceae Ge IT, ES, M 

Polygonum hyrcanicum Polygonaceae  He IT 

Scariola orientalis Boiss Asteraceae Ch IT 

Sophora pachycarpa Fabaceae He IT,M,SS 

Stipa arabica Poaceae He IT 

Thymus transcaspicus Lamiaceae He IT 

Verbascum agrimoniifolium Scrophulariaceae He IT 
 
 

:Ch ت، یكامف:Ge ،ژئوفیت :He هاكریپتوفیتهمی ،Ph: ت،یفانروف :Th تیتروف 

یسند  – ا صحار  :SS منطقه ایچند،  :PL ای،مدیترانه  :M ،ایرانی – تورانی :IT  ES: ،یسیبر -اروپا 
 

 

 

 بیابانی کاخک گناباد  اکوسیستم مرتع در های مختلف گیاهانتیپ :(۲) جدول

 

یعالمت اختصار غالب یگونه ها  پیت کد   

Ac.av-Ac.br Acantholimon avenaceum  -  Acanthophyllum bracteatum Boiss I 

Av.sa- Br.te Avena sativa  -  Bromus tectorum L. II 

Ar.au - As.ve Artemisia aucheri -Astragalus verus III 

Al.ca - Ar.au Alhaji cameloroum - Artemisia aucheri Boiss IV 

 

ملتاثیر  در این پهوهش یک عوا یایی، فیزیوگراف )جهات جغراف

، سیییازندهای زمین (و طبقات شییییب متفاوت طبقات ارتفاعی

سی ستی تنوع با متفاوت شنا سی های گیاهی گونه زی مورد برر

 ای،گونه تنوع هایشییاخص مقادیر، (۳)در شییکل قرار گرفتا 
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 7                                                                             ...های گیاهی اکوسیستمتأثیر عوامل فیزیوگرافیک بر تنوع زیستی گونه

 هیگن واادهای ایگونه یکنواختی شییاخص ای وگونه غنای

 مورد منطقییۀ در موجود جغرافیییایی مختلف هییایجهییت در

 دارای شییییالی جهتدر آن  کهمشیییاهده می شیییود  پهوهش

 است جغرافیایی هایجهت دیگر به نسبت تنوع و غنا بیشترین

تایجا دارد وجود هاآن بین داریمعنی اختالف و  تحقیق این ن

 و غنا تنوع، نظر از جغرافیایی مختلف هایجهت که داد نشییان

 دارندا یکدیگر با داریمعنی اختالف ،یکنواختی

 
 متفاوت جغرافیایی جهات در یکنواختی و غنا تنوع، یهاشاخص(: 3شکل )

تر پایین یارتفاع طبقات ،آمدهدسیییتبه جینتا براسیییاس

 ایگونه غنای و تنوع نسیییبت به دیگر طبقات ارتفاعی، دارای

 از  یشرا بودن مساعد به توانیم را آن دلیل که است یشتریب

 (ا۴شکل ) داد نسبت نییپا ارتفاعات در ارارتدرجه نظر

ن یالی ۀدام ق و شییی فاعی ۀطب  از متری 2100-1900) ارت

شترین( دریا سطح شندا را  ایگونه غنای و تنوع بی دارا می با

دهد با توجه به اینکه در دامنه ارتفاعی میانی نتایج نشیییان می

دار با طبقه ارتفاعی پازین تر شاخص غنا دارای اختالف معنی

قه اسیییت ولی از نظر تنوع این اختالف معنی دار بین دو طب

 یکنواختی ،کاهش امر این دالیل جیلهازمذکور مشاهده نشدا 

ست یاگونه  یکنواختی میزان از پایین ارتفاعی طبقات در که ا

 هیچنین و اسییت برخوردار باالتر طبقات به نسییبت بیشییتری

شخوراک با هایگونه ستفادۀ مورد کیتر ن،ییپا یخو  قرار دام ا

 کییاهش موجییب دام مییدتیطوالن یچرا رونیازا ردایگیم

 شییتریب هرچه گسییترش و خوشییخوراک یهاگونه تیجیع

ستا ا شده چرا به مقاوم اهانیگ شداری تواندیم جینتا نیا  ه

 شییتریب فشییار زیرا باشیید، منطقه از ناایه نیا مرتعداران یبرا

شخوراک، یهاگونه یرو س تعادل خوردن برهم خو  ستمیاکو

 اداشت خواهد دنبال به را

 
 متفاوت ارتفاعی طبقات در یکنواختی و غنا تنوع، یهاشاخص(: 4شکل )

 -شییانون یاگونه تنوع یهاشییاخص تغییرات بررسییی نتایج

 و مارگالف یاگونه یغنا یهاشییاخص سییییپسییون، و وینر

 سییازندهای در ویلسییون و اسییییت یکنواختی، شییاخص

 که طورهیانا است آمده( 5) شکل در شناسیزمین مختلف

 پهوهش مورد مختلف سییازندهای در یاگونه تنوع دبینییم

ست تغییراتی یدارا  و محیطی عوامل بر عالوه تواندمی که ا
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شی یاگونه بین رواب   اباشد پهوهش مورد ۀمنطق سازندهای تغییرات از نا

 
 ژوراسیک= jsmt سنگ،ماسه و شیل شیشک، سازند ژوراسیک= jssh ای،رودخانه آبرفت کواترناری= Qal :شناسیزمین هایسازند

 (198۳و هیکاران،  1)مگنین تراس استون، سیلت شیشک سازند

 متفاوت زمین شناسی سازندهای در یکنواختی و غنا تنوع، یهاشاخص: (5) کلش
 

 20 از کیتر یهابیشیی در که شیید مشییخص پهوهش این در

صد ست اداکثر یاگونه یغنا و تنوع ،در  علت ؛(6 شکل) ا

 در داربیشیی مناطق بودن یاصییخره به توانیم را دهیپد نیا

اداد اکوسیستم بیابانی کاخک گناباد نسبت

  

 
 متفاوت شیب طبقات در یکنواختی و غنا تنوع، یها(: شاخص6شکل )

 

 گیریتیجهبحث و ن
 از برآیندی ،مکان و زمان طول در گیاهی پوشش استقرار اصوالً

 محیطی عوامل با گیاهی پوشیییش میان هایواکنش و هاکنش

 ،یمرتع یهاستمیاکوس قاتیتحق در مهم اهداف از یکی و است

مل نییتع ندۀکنترل عوا هانیگ پراکنش و اضیییور کن  یمرتع ا

ستا ضوع این ،گوناگون هایپهوهش در ،دلیل هیینبه ا  از مو

در بخش مربوط به ا است گرفته قرار مطالعه مورد مختلف ابعاد
                                                           
1. Magnien  
2. Badano  

جهت جغرافیایی دامنه، در مجیوع مشیییاهده شییید که میانگین 

های شیالی جهتهای گیاهی، در گونههای غنا و تنوع شاخص

 در مذکور نتایج به توجه باهای جنوبی اسییتا جهتبیشییتر از 

ستهب نتایج مورد  ،مختلف هایدامنه در تنوع تغییرات از مدهآد

 و 2بادانو) ازجیله محققان از یاریبسیی که گرددمی بیان طوراین

کاران، عۀ با( 2005 هی طال ناطق م نهیمد میاقل با یم  به ،یاترا

 اشییاره یجنوب و یشیییال یهادامنه در تنوع داریمعن اختالفات
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ندکرده لت و ا  ،یجنوب یهادامنیه در را تنوع بودن کیتر ع

 به و یشیییال یهادامنه به نسییبت هادامنه نیا بودن ترخشییک

بال بت کاهش ،آن دن ندکرده ذکر یگروهدرون رقا  نیهی درا ا

 زین( 2002 بارکه،؛ 1999 ،1الوی و کوتیل) قیتحق جۀینت راسییتا

 سییهیمقا در را خاک و یاهیگ پوشییش اختالفات نبودن معنادار

 نیفلسط خشک مناطق در بیترتبه ،یجنوب و یشیال یهاجهت

در خصوص عامل ارتفاع از سطح دریا دندا کر گزارش ایبینام و

های تنوع شییاخصمقادیر  ،مجیوع توان نتیجه گرفت که درمی

تر مرتفعتر از مناطق بیشییتر ارتفاعای در مناطق کمگونهو غنای 

 نظر از  یشییرا بودن مسییاعد به توانیم را آن دلیل که اسییت

 (،199۴)پارسییایی اداد نسییبت نییپا ارتفاعات در ارارتدرجه

 و یتنزاگر ،(1998)هیکاران و اجازی ،(2002)کبریا ابراهییی

 دسییت یمشییابه جینتا به ،مطالعاتشییان در نیز (2002) 2وتاس

 بررسیییی به زاگرس رویشیییی منطقۀ در (201۳)مهدویا افتندی

 علفی گیاهان ایگونه تنوع روی بر ارتفاع و دامنه جهت تأثیر

 آنالیز از ااصل نتایج ،پرداخت کرمانشاه استان ذهاب منطقۀ در

فاعا و دامنه جهت که داد نشیییان طرفهیک واریانس  تأثیر رت

 سیییطح در علفی گیاهان ایگونه غنای و تنوع روی داریمعنی

آمده در این عیلهای آماری بهآزمون ادارد درصیید 95 اطیینان

ای، بستگی به گونهشیب روی تنوع  تأثیرپهوهش، نشان داد که 

 بیان طوراین شیییب فاکتور از ااصییل نتایج اقلیم منطقه دارد و

 شیافزا باعث خشییک یهامیاقل در بیشیی شیافزا که شییودمی

 ،ترمرطوب میاقل سییییت به پیشیییرفت با یول ،شیییودیم تنوع

 ،کم یهابیشیی ادوشییمی کاسییته بیشیی مثبت اثر از جیتدربه

 میزان ولی ،دادند اختصیییاص خود به را تنوع و غنا نیشیییتریب

قات دیگر نسیییبت به یکنواختی قدار از شییییب طب  کیتری م

 تیمحدود کاهش از یناش تواندیم امر نیا علتا بود برخوردار

دار ای بودن مناطق شیبصخره( و خاک عیق) یخاک و یرطوبت

 سهیمقا در ادیز یهابیش در افتهیتجیع خاک زانیم رایز باشد،

ست زیناچ کم یهابیش با  عالوها (2005 ،و هیکاران بادانو) ا

 بر میرمسییتقیغ طوربه که اسییت یعوامل ازجیله بیشیی ،نیا بر

 شیافزاا دارد یمنف و مثبت اثرات ،یاهیگ یهاگونه اضیییور

 خشک و اندازه از شیب یزهکش خاک، شدن شسته سبب بیش

 شییودیم یاهیگ پوشییش مناسییب اسییتقرار عدم و خاک شییدن

 رطوبت شیافزا و خاک شتریب عیق نیهیچن(ا 2006 میرزایی،)

 زین داربیش مناطق به نسبت ،کم یهابیش در ییغذا عناصر و

 اظهار توانمی کلی، طوربه(ا 200۴ سییهرابی،)نیسییت  تأثیریب

شت های جغرافیایی و جهتکه عوامل فیزیوگرافیک )شیب،  دا

سازندمؤثرطبقات ارتفاعی(  ستی زمین تر از  شناسی بر تنوع زی

ند؛ های گیاهیگونه ناطق در گفت توانمی روازاینا بانی م یا  ب

 زیسیییتی محدودیت نکات از یکی جوی نزوالت که کشیییور

 نقش ،کگرافیفیزیو مختلف شییرای  در ،شییودمی محسییوب

 بلندی و پستی چقدر هر و کندمی ایفا تنوع تغییرات در بسزایی

 لذاا یافت خواهد کاهش فیزیوگرافیک عوامل تأثیر ،یابد کاهش

عۀ طال مل و تنوع بین رواب  م یک عوا  نرک عنوانبه فیزیوگراف

 بخشیدن تحقق برای دتوانمی و است اکوسیستم مدیریت مهم

 نکته این یادآوری اما اشییود پیشیینهاد مراتع پایدار مدیریت به

ست ضروری ستم که ا سی سیار بیابانی هایاکو  از ترمتفاوت ب

ستم سی ستاقلیم سایر هایاکو ستم این درا ها سی  غنای ها،اکو

 کارکرد و زیسیییتی تنوع از مناسیییبی معیار هییشیییه ایگونه

 در ایگونه غنای که است شده مشاهده زیرا ،اکوسیستم نیست

ستم سی سبت به شدهتخریب هایاکو ستم از باالتر ن سی  هایاکو

 شیییاخص هایگونه برخی وجود ،میان این درا اسیییت عادی

ستم مقاومت در سزاییب تأثیر تواندمی سبت اکوسی  شرای  به ن

  (ا2009 ملکیان، و آذرنیوند) باشد داشته بیابانی
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Abstract 
Determination of factors affecting on species distribution and diversity, especially in desert areas is the 

most important factor in rangeland ecosystems management for encountering biological stress. In order 

to evaluate the effect of physiographic factors on plant biodiversity in natural ecosystems of Kakhk 

Gonabad, this research was conducted in spring 2014. First, by overlaying four maps of slope, aspect, 

and elevation and geological formations working unit maps were prepared. Then, 4 homogeneous types 

were determined based on the structure, distribution, and presence of dominant species and sampling 

was done in each vegetation type in homogenous working units. In each type 35 plots were systematic-

randomly selected and based on the minimum area method, 4 m2 plots were used to estimate vegetation. 

Vegetation sampling was carried out in all plots. Plants were recorded in each plot and canopy coverage 

and physiographic properties such as slope, aspect and elevation were measured and diversity in 

different geological formations was determined. The study of plant biodiversity was performed by 

evaluating the density of different plant species per plot and using diversity indices of Shannon-Wiener 

and Simpson, richness index of Margalef and evenness index of Smith-Wilson in Ecological 

Methodology software. The results showed that altitude had significant effect on diversity, richness and 

evenness of plant species; at the elevation of 1700-1900 m, Simpson and Shannon-Wiener had the 

highest value respectively; while, evenness of species were higher in altitude between 1900-2100 m. In 

addition, slope had significantly affected the diversity and richness; the highest diversity and species 

richness were allocated to the 0-20% slope. Northern aspect had significant affects on the biodiversity 

indices. 

Keywords: Biodiversity, Ecosystem, physiographic Factors, Rangeland. 
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