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چکیذه
تا آٌاٞی خأغ از تٛٙعٌیاٞی یه ٔٙطمٔ ،ٝیتٛاٖ وارآیی ٔٙطم ٝرا ت ٝغٛتی ارزیاتی ٕ٘ٛؼ ٛٔ ٚخثات ٘دات ٌٞٝ٘ٛای ؼر ٔؼرق
غطر ا٘مراق ؼر آٖ ٔٙطم ٝرا فرا ٓٞآٚرؼ .ؼاغؿٞای پارأتری تٛٙع تٝخای یه ػؽؼ یه ٕ٘ٛؼار را تٔ ٝا ٕ٘ایػ ٔیؼٙٞؽ ٔ ٚمایعٝ
تٛٙع را ؼر خأؼٞٝای ٔتفاٚت آظاٖتر ٔیٕ٘ایٙؽ .از ایٗ ؼاغؿٞا ٔیتٛاٖ تٙٔ ٝطٙیٞای ؼرخٝتٙؽی تٛٙعٕٛ٘ ،ؼارٞای رتثٚ-ٝفٛر
اؼار ٜورؼ .ؼرایٗ ٔطاِؼ ٝت ٝتطّیُ تٛٙع ٔٙطم ٝؼررٚؼ تا اظتفاؼ ٜاز ؼاغؿٞای پارأتری تٛٙعزیعتی پرؼاغت ٝؼؽ .تا اظتفاؼ ٜاز
 336پالت تفاؼفی تا ٔعاضت یه ٔتر ٔرتؼیٕٝ٘ٛ٘ ،ترؼاری ـطرایی ا٘داْ ٌرفتٔ .ؽَ ٞای تٛزیغ فراٚا٘ی ٙٔ ٚطٙیٞای
ؼرخٝتٙؽی تٛٙعٕٛ٘ ،ؼارٞای رتثٚ-ٝفٛر ٕٞ ٚسٙیٗ ٔٙطٙی تدٕؼی ٌٞٝ٘ٛا ترای ؼاؼٜٞا ٔطاظث ٚ ٝرظٓ ٌرؼیؽ٘ .تایح ٘ؽاٖ ؼاؼ وٝ
ؼیة ؼٕاِی تا ٔؽَ ِٛي٘رٔاَ و٘ ٝؽاٖؼٙٞؽ ٜتٛزیغ ٌٞٝ٘ٛا تا فراٚا٘ی ٔتٛظط ٕٞ ٚسٙیٗ ٔیساٖ تػریة پاییٗ اظت ،ترازغ ؼؽ ٚ
ٔاتمی خٟتٞای خغرافیایی ٔؽَ ٔٙؽِثرٚت را ؼاؼتٙؽ و٘ ٝؽاٖؼٙٞؽ ٜغّث ٝیه ٌٚ ٚ ٝ٘ٛفٛر وٓ ٌٞٝ٘ٛای تا فراٚا٘ی ٔتٛظط اظت.
٘تایح ٔٙطٙی ٞای ؼرخٝتٙؽی تٛٙع  ٚرتثٚ-ٝفٛر ؼیة ؼٕاِی را ٔتٛٙعتریٗ ٔٙطم ٝاػالْ ؼاؼتٙؽ٘ .تایح ٔٙطٙیٞای تدٕؼی ٌٞٝ٘ٛا
٘یس ؼیة ؼٕاِی را ت ٝػٛٙاٖ غٙیتریٗ ٔٙطم ٝاز ٘ظر تؼؽاؼ ٌٞٝ٘ٛا اػالْ ؼاؼت ٕٞ ٚسٙیٗ ٕ٘ٝ٘ٛترؼاری از ایٗ ٔٙطم ٝرا وافی اػالْ
ورؼ .تطٛر وّی اظتفاؼ ٜاز ؼاغؿٞای پارأتری تٛٙع ترای ٔطاظثات تٛٙعزیعتی ؼر ٔمایع ٝتا ؼاغؿٞای ػؽؼی تٛـیٔ ٝیؼٛؼ،
زیرا ایٗ ؼاغؿٞا ٕ٘ایػ ٌرافیىی را ارائ ٝؼاؼ ٚ ٜتٕأی تػػٞای تٛٙع زیعتی (غٙای ٌٝ٘ٛای  +یىٛٙاغتی) را ؼر یه ٔطاظثٔ ٝؽ
٘ظر لرار ٔیؼٙٞؽ.
کلمات کلیذی :تٛٙع زیعتیٔ ,ؽَٞای تٛزیغ فراٚا٘یٙٔ ،طٙی ؼرخٝتٙؽی تٛٙعٙٔ ،طٙیٞای رتثٚ-ٝفٛر ،ؼررٚؼ.
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 -1مقذمه
ٔٙاتغ طثیؼی تدؽیؽؼ٘ٛؽ ٜت ٝػٛٙاٖ تعتر ضیات تؽر  ٚتٛظؼ ٝپایؽار التفاؼی ٔطعٛب ٔیؼ٘ٛؽ (غّیّیاٖ  ٚطاٞری .)1380 ،تا
افسایػ رٚزافس ٖٚخٕؼیت ؼ٘یا ،تٛظؼ ٝتىِٛٛٙشی ،افسایػ ظطص زٔیٗٞای وؽاٚرزی ٙٔ ٚاطك ٔعى٘ٛی ،تػریة ا٘عاٖ رٚی طثیؼت
تیؽتر ٔیؼٛؼ  ٚطثیؼت رٚز ت ٝرٚز ضاِت اِٚی ٝغٛؼ را از ؼظت ٔیؼٞؽ و٘ ٝتید ٝایٗ تػریة ،واٞػ ٔعاضت خٍُٞٙا ٔ ٚراتغ،
ا٘مراق ٌٞٝ٘ٛای ٌیاٞی  ٚخا٘ٛری  ٚؼر ٘تید ٝواٞػ تٛٙعزیعتی ؼر خٟاٖ ٔیتاؼؽ (طاِؽی  ٚاوثر٘یا .)1388 ،تا آٌاٞی خأغ از
تٛٙعٌیاٞی یه ٔٙطمٔ ،ٝیتٛاٖ وارآیی ٔٙطم ٝرا ت ٝغٛتی ارزیاتی ٕ٘ٛؼ ٛٔ ٚخثات ٘دات ٌٞٝ٘ٛای ؼر ٔؼرق غطر ا٘مراق ؼر آٖ
ٔٙطم ٝرا فرا ٓٞآٚرؼ (ػفری.)1386 ،
تٛٙعزیعتی و ٝأرٚز ٜؼر ظطص زٔیٗ ٔ ٚتؽىُ از ٔیّیٖٞٛا ٌٝ٘ٛزیعتی ٔؽػؿ ٔؽاٞؽٔ ٜیؼٛؼٔ ،طف َٛزٟار ٔیّیارؼ ظاَ
تىأُ اظت (اختٟاؼی ٕٞ ٚىاراٖ .)1388 ،تػٕیٗ ؼرظت ٌٞٝ٘ٛا یؼٙی ٌسارغ تؼؽاؼ ٚالؼی ٌٞٝ٘ٛای ٔٛخٛؼ ؼر یه ٘اضی ،ٝیىی از
ٔٛضٛػات اظاظی ٔطاِؼات ـطرایی  ٚتْٛؼٙاظی خٛأغ اظت  ٚاز ٔفاٞیٓ ٔؽیریت تٛٙعزیعتی ت ٝؼٕار ٔیرٚؼ (تِٛیٙییرٚ 1
ٕٞىاراٖ.)1998 ،
ا٘ؽازٌٜیری تٛٙع ،یىی از ٟٔٓتریٗ ٔفاٞیٓ ؼر تْٛؼٙاظی اظت ٔ ٚیتٛا٘ؽ ت ٝرٚغٞای ٔػتّف ا٘داْ ؼٛؼ .ؼٌ ٚر ٜٚػٕؽ ٜاز رٚغ-
ٞای ا٘ؽازٌٜیری تٛٙع ،و ٝؼر ٔٙاتغ ٔػتّف آٔؽ ٜاظت ،اظتفاؼ ٜاز ؼاغؿٞای ػؽؼی ٚ 2ؼاغؿٞای پارأتری 3یا غیرػؽؼی اظت
(اختٟاؼی ٕٞ ٚىاراٖ .)1388 ،ؼاغؿٞای پارأتری تٛٙع اِٚیٗ تار تٛظط پتیُ  ٚتیّی ( ٚ )1977ظاالٔ)1979( ٖٛپیؽٟٙاؼ ؼؽ ٚ
ترای ٔمایع ٝخٛأغ ٔٛرؼ اظتفاؼ ٜلرار ٌرفتٙؽ .ایٗ ؼاغؿٞا ترغالف ؼاغؿٞای ػؽؼی و ٝتاػث از ؼظت رفتٗ اطالػاتی از ٌ-ٝ٘ٛ
ٞا ٔیؼ٘ٛؽ ،از تٕأی اطالػات اظتفاؼ ٜورؼ ٚ ٜتا ٕ٘ایػ تٛٙع ت ٝـٛرت ٔٙطٙی ،تٔ ٝمایع ٝتٛٙع ؼر خٛأغ ٔیپرؼاز٘ؽ( اختٟاؼی ٚ
ٕٞىاراٖ.)1388 ،
ٕ٘ٛؼار تٛزیغ فراٚا٘یٙٔ :طٙی ٞای رتثٚ ٝفٛر یىی از رٚغٞای ٕ٘ایػ اطالػات تٛٙع یا ؼاؼٞ ٜای ٔرتٛط ت ٝفراٚا٘ی ٌٞٝ٘ٛا اظت.
ؼر ایٗ ٕ٘ٛؼارٞا ،فراٚا٘ی ٘عثی ٌٞٝ٘ٛا ؼر یه ٕ٘ ٝ٘ٛتراظاض ٔمیاض ٍِاریتٕی ؼر ٔماتُ رتث ٝفراٚا٘ی ٌٞٝ٘ٛا یؼٙی از تیؽتریٗ
فراٚا٘ی ت ٝوٕتریٗ فراٚا٘ی رظٓ ٔی ؼ٘ٛؽ و٘ ٝتید ٝآٖ ایداؼ یه ٔٙطٙی اظت ( ٚیتِ ٚ 2000 ،پر .)2005 ،ط َٛغط ؼر ایٗ
ٕ٘ٛؼارٞاٙٔ ،ؼىط وٙٙؽ ٜغٙای ٌٝ٘ٛای ٕ٘ ٚ ٝ٘ٛؼیة غط ٘ؽاٖ ؼٙٞؽ ٜیىٛٙاغتی خأؼ ٝاظت ( ٚیت .)2000 ،یه غط وٛتا ٜتا
ؼیة تٙؽ تیاٍ٘ر خأؼ ٝای تا غٙای ٌٝ٘ٛای وٓ ٘ ٚیس یىٛٙاغتی ا٘ؽن اظت.

1 -Boulinier et al.
2 - Numerical Indices
3 - Parametric Indices
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ٕ٘ٛؼار ؼرخ ٝتٙؽی تٛٙع :ؼر ایٗ ٕ٘ٛؼارٞا تٛٙع خٛأغ ت ٝـٛرت ٔٙطٙیٞای خؽا از  ٓٞیا ٔتماطغ ٕ٘ایػ ؼاؼٔ ٜیؼ٘ٛؽ  ٚتٞ ٝر
وؽاْ از ٔٙطٙیٞای ضاـُ ٘یٕرظ ٞای خٛأغ ٌفتٔ ٝیؼٛؼ .اٌر ٘یٕرظ تٛٙع خأؼٝای تاالتر از ٘یٕرظ تٛٙع ؼیٍری تاؼؽ آٖ خأؼٝ
ٔتٛٙعتر اظت  ٚاٌر ٔٙطٙی ٞا یىؽیٍر را لطغ ورؼ ٜتاؼٙؽ ،ؼٚخأؼ ٝلاتُ ٔمایع٘ ٝػٛاٙٞؽ تٛؼ (اختٟاؼی ٕٞ ٚىاراٖ.)1388 ،
لٟعارٜارؼظتا٘ی ٕٞ ٚىاراٖ (ٔ )1389ؽَٞای تٛزیغ فراٚا٘ی ٌٝ٘ٛای  ٚارتثاط ػٛأُ ٔطیطی تا ؼاغؿ تٛٙع ٌٝ٘ٛای ٞ N1یُ ؼر
زٟارٔىاٖ ٔرتؼی اظتاٖ اـفٟاٖ را ٔطاِؼٕٛ٘ ٝؼ٘ؽ٘ .تایح آٟ٘ا ٘ؽاٖ ؼاؼ و ٝاغتالف ٔؼٙیؼاری از ٘ظر تٛٙع تیٗ ؼٙٔٚطم ٝؼرٔ ٝٙزار
اظتپی ٘ ٚیٕ ٝاظتپی ٚخٛؼ ؼارؼٟٔ .ؽی٘یا ٕٞ ٚىاراٖ ( )1385تا تررظی تٛٙع ٌٝ٘ٛای ٌیاٞاٖػّفی ؼر راتط ٝتا ػٛأُ فیسیٌٛرافیه
ؼر اوٛظیعتٓٞای خٍّٙی زاٌرض ٔیا٘ی ؼریافتٙؽ و ٝارتفاع  ٚتار٘ؽٌی ت ٝترتیة ٟٔٓتریٗ ػأُ ؼر تفىیه خٛأغ ٌیاٞی ؼر
ٔٙطمٔ ٝیتاؼٙؽ .وّیؽٕٞ ٚ ٖٚىاراٖ )2009( 1طی تطمیمی ؼرتار ٜتأثیر ؼرایط ٔطیطی تر غٙای ٌٝ٘ٛای ٘تیدٌ ٝرفتٙؽ و ٝؼر
ؼرایط ٔطیطی ظػتتر تارٚری ٌیاٞاٖ واٞػ ٔییاتؽ  ٚؼر ٘تید ٝػّٕىرؼ پاییٗ ،غٙای ٌٝ٘ٛای واٞػ ٔییاتؽٌّ .ؽتري ٚ
اظتاترٚن )1998( 2تا ٔطاِؼ ٝاثرات ٔدسای تؼؽاؼ افراؼ ٕ٘ٝ٘ٛترؼاری ؼؽ ٚ ٜرلاتت تر تٛٙع ٌٝ٘ٛای ؼر ؼرق ؼریای ٔؽیترا٘ ،ٝتیاٖ-
ورؼ٘ؽ و ٝغٙای ٌٝ٘ٛای تا افسایػ ؼؽت رلاتت واٞػ ٔییاتؽ.

 -2مواد و روشها
 -2-1معرفی منطقه
ارتفاػات ؼررٚؼ ؼر ؼأٞٝٙای خٛٙتی رؼتٝو ٜٛتیٙاِٛؼ ،ؼر ػرق خغرافیایی  36ؼرخ 6 ٚ ٝؼلیم ٝتا  36ؼرخ 13 ٚ ٝؼلیم ٝؼٕاِی ٚ
ط َٛخغرافیایی  59ؼرخ 5 ٚ ٝؼلیم ٝتا  59ؼرخ 13 ٚ ٝؼلیم ٝؼرلی ،ؼر فاـّ 30ٝویّٔٛتری ؼٕاَؼرق ٘یؽاتٛر ؼر غراظاٖ
رضٛی لرار ؼارؼ (ؼىُ .)2-1ترای تؼییٗ الّیٓ ٔٙطم ،ٝاز آٔار ایعتٍاٛٞ ٜاؼٙاظی ٘یؽاتٛر ؼر ؼٚر ٜآٔاری  1369-92اظتفاؼ ٜؼؽ.
ؼر ایٗ ؼٚر ،ٜؼیٔا ٜتا ٔیاٍ٘یٗ ؼٔای  -3/3ؼرخ ٝظا٘تیٌراؼ وٕتریٗ ؼرخ ٝضرارت  ٚتیؽتریٗ ؼرخ ٝضرارت ٔتؼّك ت ٝتیرٔا ٜتا
ٔیاٍ٘یٗ ؼٔای  34/6ؼرخ ٝظا٘تیٌراؼ اظتٔ .یاٍ٘یٗ تار٘ؽٌی ظاِیا٘ٔ 235 ٝیّیٕتر ٔ ٚیاٍ٘یٗ ؼرخ ٝضرارت ظاِیا٘ 14/3 ٝؼرخٝ
ظا٘تیٌراؼ اظت .الّیه ٔٙطم ٝت ٝرٚغ ؼٔٚارتٗ ،غؽه  ٚت ٝرٚغ آٔثرش ٜغؽه  ٚظرؼ اظت .رؼتٝو ٜٛتیٙاِٛؼ تا ر٘ٚؽ تمریثی
ؼٕاَغرب – خٛٙبؼرلی ،تیٗ پّیت ٔعتطىٓ تٛراٖ  ٚغرؼ ٜلار ٜایراٖ ٔروسی ٔطاط ؼؽٜاظت .ت٘ ٝظر زٔیٗ ؼٙاظاٖ ز ٖٚتیٙاِٛؼ
تػؽی از اِثرز ٔطعٛب ٔیؼٛؼ و ٝضؽ غرتی آٖ ت ٝز ٖٚاِثرز ٔروسی ٔطؽٚؼ ٔیؼٛؼ .ایٗ ز ٖٚلعٕتٞایی از ؼٟرظتاٖ ٔؽٟؽ،
٘یؽاتٛر  ٚظثسٚار را ؼأُ ٔیٌرؼؼِٚ ،ی ز ٖٛظٞ ًٙای ؼٌرٌ ٖٛؼؽٚ ٜآؾریٗ ایٗ ز ٖٚؼر افغا٘عتاٖ اؼأ ٝؼارؼ ،ضؽ ؼرلی آٖ را
اؼأٙٞ ٝؽٚوػ غرتی ؼر افغا٘عتاٖ ؼر ٘ظر ٔیٌیر٘ؽ (ٔطثی ٘دٓ آتاؼ .)1391 ،ؼر زٔیٗ ؼٙاظی ٔٙطم ،ٝظاز٘ؽٞای تٟراْ ،فیّیت
ٔؽٟؽ  ٚظاز٘ؽ ٘یٛر ٔؽاٞؽٔ ٜیؼٛؼ.

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

 -2-2نمونه برداری
ؼر ٕ٘ٝ٘ٛترؼاری ـطرایی ترای ٔطاظث ٝؼاغؿٞای پارأتری تٛٙعزیعتی  ،تؼؽاؼ  336پالت تفاؼفی تا ٔعاضت یه ٔتر ٔرتؼی ؼر
ٔٙطمٕٝ٘ٛ٘ ٝترؼاری ٔعتمر ؼؽٌٞٝ٘ٛ .ا  ٚفراٚا٘ی آٟ٘ا تٕٞ ٝراٛٔ ٜلؼیت خغرافیایی ت ٝوٕه لطةٕ٘ا  ٚؼظتٍا GPS ٜترای ٞر پالت
ثثت ؼؽ.

 -2-3تحلیل دادهها
ترای ٔطاظث ٝؼاغؿٞای پارأتری تٛٙعزیعتی ،ؼاؼٜٞای اِٚیٚ ٝارؼ ٘رْافسار ـفطٌ ٝعترؼٌ (Excel 2007) ٜرؼیؽ  ٚؼرٟ٘ایت تٝ
لاِةٞای ٔٛرؼ٘یاز خٟت ا٘داْ تطّیُٞای آٔاری تثؽیُ ؼؽ .تطّیُ ؼاؼٜٞا تا اظتفاؼ ٜاز ٘رْافسارٞای تػففی R version 3.1.2
2
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(ٞعتٔ ٝروسی  )2014 ، Rؼر ؼ ٚپىیح ( Veganاوعا٘ٗ ٕٞ ٚىاراٖ( BiodiversityR ٚ )2015 ،ویٙت  ٚوٛئSDR ٚ ،)2005 ،ٝ

(ظثی ٙٞ ٚؽرظ )2007 ،3ٖٛتا ٚیرایػ  4 .1 .2ا٘داْ ٌرفتٕٛ٘ .ؼارٞای ٔرتٛط ت ٝؼاغؿٞای پارأتری تٛٙع از لثیُ ٕ٘ٛؼارٞای
تٛزیغ فراٚا٘ی ٌٝ٘ٛای ٙٔ ٚطٙیٞای ؼرخٝتٙؽی تٛٙع ؼر ٘رْافسار ٙٔ ٚ SDRطٙی تدٕؼی ٌٞٝ٘ٛا  ٚا٘طثاق ؼاؼٜٞا تا ٔؽَٞای تٛزیغ
فراٚا٘ی ؼر ٘رْافسار ٔ Rطاظث ٝؼؽ.

 -3نتایج
1 - R core team
2 - Species Diversity and Richness
3 - Seaby and Henderson
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 -3-1نمودار توزیع فراوانی
ٕ٘ٛؼارٞای رتثٚ ٝفٛر ترای خٟتٞای ٔػتّف خغرافیایی ٔرتٛط ت ٝؼاؼٜٞای فراٚا٘ی (ؼىُ٘ )3-7ؽاٖ ٔیؼٞؽ وٙٔ ٝطٙی ؼأٞٝٙای
ؼٕاِی ؼارای تیؽتریٗ ط٘ َٛعثت تٙٔ ٝطٙی ؼأٞٝٙای خٛٙتی ،غرتی  ٚؼرلی اظت .ؼر ٘تید ٝؼارای تیؽتریٗ غٙای ٌٝ٘ٛای اظت.
ٕٞسٙیٗ ٔٙطٙی ؼأ ٝٙؼٕاِی ؼارای وٕتریٗ ؼرخ ٝؼیة ٘عثت تٙٔ ٝطٙی ؼأٞٝٙای ؼرلی ،غرتی  ٚخٛٙتی اظت ،ؼر ٘تید ٝؼارای
تیؽتریٗ یىٛٙاغتی اظتٕٛ٘ .ؼار ؼأ ٝٙخٛٙتی ؼارای وٕتریٗ ط َٛاظت و٘ ٝؽاٖ ؼٙٞؽ ٜوٕتریٗ ٔمؽار غٙا اظت.

شکل  .3-1نمودار رتبه -وفور مربوط به دادههای فراوانی در جهتهای مختلف جغرافیایی( .رنگ قرمس :شمال ،سبس :غرب ،زرد:
شرق و آبی :جنوب)

 -3-2بررسی انطباق دادهها با مذلهای توزیع فراوانی
تررظی ا٘طثاق ؼاؼٜٞا تا ٔؽَٞای تٛزیغ فراٚا٘ی ترای خٟتٞای ٔػتّف خغرافیایی ،ؼاؼٜٞای ٔرتٛط ت ٝفراٚا٘ی ترای ٞر یه از
ٌرٜٞٚا ـٛرت ٌرفت .طثك ٘تایح ،تٟتریٗ ٔؽَ تٛزیغ فراٚا٘ی ترای ؼأ ٝٙؼٕاِی ٔؽَ ِٛي ٘رٔاَ ٚ 1ترای ؼیٍر ؼأٞٝٙای ٔٙطمٝ
ٔؽَ ٔٙؽِثرٚت 2تٛؼ (ؼىُ.)3-2

1 - Lognormal
2 - Mandelbrot
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شکل 3-2مذلهای توزیع فراوانی برای دادههای فراوانی در جهتهای مختلف جغرافیایی

ٔؽَ ِٛي٘رٔاَ ضاِتی را ٘ؽاٖ ٔیؼٞؽ وٌٞٝ٘ٛ ٝای تا فراٚا٘ی ٔتٛظط فراٚاٖ تٛؼ ٚ ٜؼر ٚالغ یه خأؼٞ ٝترٚشٖ را ٘ؽاٖ ٔیؼٞؽ.
طثك ایٗ ٔؽَ ،ؼر ؼأ ٝٙؼٕاِی ٌٞٝ٘ٛای تا فراٚا٘ی ٔتٛظط فراٚاٖ تٛؼٌٞٝ٘ٛ ٚ ٜای ا٘ؽوی ٚخٛؼ ؼار٘ؽ و ٝفراٚا٘ی آٖٞا غیّی زیاؼ
 ٚیا تعیار ا٘ؽن تاؼؽٔ .ؽَ ٔٙؽِثرٚت و٘ ٝؽاٖؼٙٞؽ ٜغّث ٝیه ٌٚ ٚ ٝ٘ٛفٛر وٓ ٌٞٝ٘ٛای تا فراٚا٘ی ٔتٛظط اظت.

 -3-2نمودار درجه بنذی تنوع
٘تایح ٘ؽاٖ ٔیؼٞؽ (ؼىُ  )3-3و٘ ٝیٕرظٞای تٛٙع زٟار خٟت خغرافیایی تا یىؽیٍر تفاٚت ٔؼٙیؼاری ؼار٘ؽٕٞ .سٙیٗ ٞیر وؽاْ
از ٔٙطٙیٞا یىؽیٍر را لطغ ٘ىرؼٜا٘ؽ تٙاترایٗ تا یىؽیٍر لاتُ ٔمایعٝا٘ؽٙٔ .طٙی ؼأ ٝٙؼٕاِی تاالتر از ٔٙطٙی ظایر ؼأٞٝٙا لرار
ٌرفت ٝاظت و ٝایٗ ٔطّة ٘ؽاٖؼٙٞؽٔ ٜتٛٙعتر تٛؼٖ ؼأٞٝٙای ؼٕاِی ٘عثت ت ٝظایر ؼأٞٝٙا اظتٕٞ .سٙیٗ ٔٙطٙی ؼأ ٝٙخٛٙتی
پاییٗتر از ؼیٍر ٔٙطٙیٞا لرار ٌرفت ٝاظت .تٙاترایٗ وٕتریٗ تٛٙع ٔرتٛط ت ٝؼأ ٝٙخٛٙتی اظت .از تیٗ ؼأٞٝٙای ر ٚت ٝؼرق  ٚر ٚتٝ
غرب  ،ٓٞؼأٞٝٙای ر ٚت ٝؼرق تٛٙع تیؽتری ؼاؼتٙؽ.
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شکل  .3-3منحنی درجهبنذی تنوع مربوط به دادههای فراوانی در جهتهای مختلف جغرافیایی( .رنگ قرمس :شمال ،زرد :شرق،
سبس :غرب و آبی :جنوب).

 -3-3منحنی تجمعی گونهها
تا تٛخ ٝت ٝایٙى ٝؼیة ٕ٘ٛؼار ؼر ٞر زٟار خٟت خغرافیایی تمریثاً ثاتت ؼؽٜاظت ،تٙاترایٗ ٕ٘ٝ٘ٛترؼاری ا٘داْ ؼؽ ٜوافی تٛؼٜاظت.
طثك ؼىُٙٔ 3-10طٙی تدٕؼی ٌٞٝ٘ٛا ترای ؼأ ٝٙؼٕاِی تاالتر از ٔٙطٙی ؼیٍر ؼأٞٝٙا اظت تٙاترایٗ ؼأ ٝٙؼٕاِی ٘عثت تٝ
ؼیٍر ؼأٞٝٙا ؼارای غٙای ٌٝ٘ٛای تیؽتراظتٕٞ .سٙیٗ ٔٙطٙی ؼأ ٝٙخٛٙتی پاییٗتر از ؼیٍر ٔٙطٙی ٞا لرار ؼارؼ تٙاترایٗ ؼأٝٙ

خٛٙتی ؼارای وٕتریٗ غٙایٌٝ٘ٛای اظت .غٙای ٌٝ٘ٛای ؼر ؼأ ٝٙؼرلی ٘یس تیػتر از ؼأٞٝٙای غرتی اظت.

شکل  .3-4منحنی تجمعی گونهها برای جهتهای مختلف جغرافیایی
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 -4نتیجه گیری و بحث
1

اٍِٛی پراوٙػ ٌیاٞاٖ ت ٝطٛر ػٕؽ ٜتطت تأثیر ؼ ٚػأُ ؼرخ ٝضرارت  ٚرطٛتت لرار ؼارؼ ( ِٛٞؽریح  ٚ )1974 ،خٟت ؼیة ػأُ
ٔؤثری ؼر ایداؼ تفاٚتٞای یه رٚیؽٍأ ٜطعٛب ٔیؼٛؼ (تاَ .)1998 ،2اثرات ایٗ ٔتغیر ٔطیطی ت ٝؼِیُ ٚیصٌیٞای ظاغتاریاغ
 ٚت ٝؼِیُ تأثیر تر ٔتغیرٞایی ز ٖٛؾغیر ٜا٘رشی غٛرؼیؽیٚ ،خٛؼ خریا٘ات ٛٞایی ،خریا٘ات آتی  ٚپٛؼػٞای اتری ٔ ٟٓتّمی ٔی-
ٌرؼؼ (وٛذ ٕٞ ٚىاراٖ.)1389 ،
٘تایح ایٗ تررظی ٘ؽاٖ ؼاؼ و ٝاثر خٟت خغرافیایی تر تٛٙع ٌ ٝ٘ٛای ٌیاٞاٖ ٔٙطمٔ ٝؼٙی ؼار اظت .تیؽتر تٛؼٖ طٙٔ َٛطٙی تٛزیغ
فراٚا٘ی ترای خٟت ؼٕاِی ٘ؽاٖ ٔیؼٞؽ و ٝؼأ ٝٙؼٕاِی ؼارای غٙای تیؽتری ٘عثت ت ٝؼیٍر ؼأٞ ٝٙای ؼارؼ .تٟتریٗ ٔؽَ تٛزیغ
فراٚا٘ة ترای ؼأ ٝٙؼٕاِی ٔؽَ ِٛي ٘رٔاَ تٛؼ و٘ ٝؽاٖ تیؽتر تٛؼٖ ٌٞٝ٘ٛای تا فراٚا٘ی ٔتٛظط ؼر ایٗ ؼأ٘ ٝٙعثت ت ٝؼأٞٝٙای
ؼیٍر اظت .از ٘ظر ظٌٛیٞارا )1980( 3اٍِٛی ٚفٛرٌٝ٘ٛای اوثر خٛأغ ٔطاِؼ ٝؼؽ ٜتٛظط تْٛؼٙاظاٖ ،ت ٝـٛرت تٛزیغ ِٛي٘رٔاَ
اظت .یؼٙی ٞر ٌٔ ،ٝ٘ٛتٙاظة تا فراٚا٘ی ٘عثی غٛؼ ،ظٕٟی از ٘یر را اؼغاَ ٔیوٙؽ .ؼر ٕ٘ٛؼار ؼرخ ٝتٙؽی تٛٙع ترای زٟار خٟت
خغرافیایی٘ ،یٕرظ تٛٙع ؼأ ٝٙؼٕاِی تاالتر از ظایر ؼأٞٝٙا تٛؼ و٘ ٝؽاٖ ؼٙٞؽ ٜتٛٙع تیؽتر ؼأٞٝٙای ؼٕاِی ٘عثت ت ٝظایر ؼأ-ٝٙ
ٞا اظتٙٔ .طٙی تدٕؼی ٌٞٝ٘ٛا ترای ؼأ ٝٙؼٕاِی تاالتر از ظایر ؼأٞٝٙا تٛؼ و٘ ٝؽاٖ ؼٙٞؽ ٜغٙای ٌٝ٘ٛای تیؽتر ایٗ ؼأٞٝٙا
اظت.
رطٛتت زیاؼ ؼر ؼأٞ ٝٙای ؼٕاِی یىی از ؼالیُ افسایػ تٛٙع ٌٝ٘ٛای ٌیاٞاٖ ؼر ایٗ ؼأٞٝٙا ٔیتاؼؽ (ظٟراتی  ٚاوثری ٘یا1384 ،
 ٚؼیع االظالٔی ٕٞ ٚىارأٖ .)1386 ،ارا٘ٗ ٕٞ ٚىاراٖ  )1999( 4ؼر تررظی تٛٙعزیعتی ٌٞٝ٘ٛای زٛتی ؼرغتس ٝزارٞای خٙط
تّٛط 5ؼر ت ٍٝٙخثُاِطارق ت ٝایٗ ٘تید ٝرظیؽ٘ؽ و ٝغٙای ٌٝ٘ٛای ؼر ؼأ ٝٙخٛٙتی وٕتر از ؼأ ٝٙؼٕاِی ت ٍٝٙاظت .اِٚیٛیرا ٚ
تاتاِٟا )2004( 6تا تررظی ٔؽَٞای فراٚا٘ی ٌٝ٘ٛای ؼر خٛٙب ؼرق ترزیُٔ ،ؽَ ِٛي ٘رٔاَ را ت ٝػٛٙاٖ تٟتریٗ ٔؽَ فراٚا٘ی خٛأغ
ٌیاٞی و ٝؼارای غٙای ٌٝ٘ٛای تاال ٔیتاؼٙؽ ٔؼرفی ٕ٘ٛؼ٘ؽٔ .یرؼاٚؼی  ٚزاٞؽی پٛر ( )2005ؼر تررظی خٛأغ ٌیاٞی وٛیر ٔیماٖ،
تیاٖ ورؼ٘ؽ و ٝخٛأغ تا تٛٙع ٌٝ٘ٛای وٓ از ظری ٙٞؽظی  ٚخٛأغ ٌیاٞی تا تٛٙع ٌٝ٘ٛای تاال از ٔؽَ ِٛي ٘رٔاَ پیرٚی ٔیوٙٙؽ.
تٛٙع تاالتر ؼر ؼیةٞای ر ٚت ٝؼرق ٘عثت ت ٝؼیة غرتی ؼر ٔٙطم ٝؼررٚؼ ت ٝؼِیُ ٚزغ تاؼ تمریثا ؼؽیؽ ؼر ؼیة غرتی ٚ
ٕٞسٙیٗ تفاٚت ؼر ؼؽت ٘ٛر ؼریافتی ؼر ایٗ ؼٙٔ ٚطم ٝاظت.
تطٛر وّی اظتفاؼ ٜاز ؼاغؿٞای پارأتری تٛٙع ترای ٔطاظثات تٛٙعزیعتی ؼر ٔمایع ٝتا ؼاغؿٞای ػؽؼی تٛـیٔ ٝیؼٛؼ ،زیرا
ایٗ ؼاغؿٞا ٕ٘ایػ ٌرافیىی را ارائ ٝؼاؼ ٚ ٜتٕأی تػػٞای تٛٙع زیعتی (غٙای ٌٝ٘ٛای  +یىٛٙاغتی) را ؼر یه ٔطاظثٔ ٝؽ ٘ظر
لرار ٔیؼٙٞؽ

منابع
اختٟاؼی ،ش ،.ظپٟری ،ع ٚ .ػىافی ،ش .ر .)1388( ،.رٚغٞای ا٘ؽازٌ ٜیری تٛٙع زیعتی .ا٘تؽارات ؼا٘ؽٍا ٜفرؼٚظی ٔؽٟؽ228 ،ـفط.ٝ
1 - Holdridge
2 - Bale
3 - Sugihara
4 - Maranon et al.
5 - Quercus
6 - Oliveira and Batalha
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ٝؽ تٟغ ٔؽٌٛارٟاظی زٙ زٔیٗ ؼٝ ٘مؽ.1365 ،. ا،اییٛ٘ ٚ .ْ ،ٜزاؼٚٚ ؼا،.ْ ،راتیٟ ؼ،.ٖ ،را٘یٟی تّٛ ػ،. ب، ٔدیؽی،. ع، آلا٘ثاتی،. ع،افؽارضرب
.رٛاظی وؽٙ ظازٔاٖ زٔیٗ ؼ.1:250000 ٔمیاض
ٚ ار ّٔی ٔرتغٙٔیٗ ظٕیٚ ٔماالت ؼٝػٕٛ ٔد.ای ٔرتغ ؼاری ؼر اظتاٖ ٔروسیٞ  تطّیُ ا لتفاؼی طرش.)1380( ،. ع،ریٞ طاٚ . ؾ،ٖغّیّیا
.24-33 ،ٖٔرتؼؽاری ؼر ایرا
-ٖ اظتا،ؼٚا٘رٛظرظ خٍّٜی ؼٙ خٝطمٙٔ ٌرافی ؼرٛأُ فیسیٛی ؼر ارتثاط تا ػٞای ٌیاٌٞٝ٘ٛ عٛٙ تررظی ت.)1384( ،.ْ ، اوثری ٘یاٚ .ٜ ،راتیٟظ
.279-294 :)3(13 ،ٖتر ایراٛٙ ـٚ ٍُٙ تطمیمات خٝٔ ففُ٘ا.ٜورٔا٘ؽا
ٚ ػٞٚ پس.رٟؼٛ٘ رٛ ودٝطمٙٔ ایٝ ؼرغتسٚ ای ؼرغتیٌٞٝ٘ٛ ؼػٛ تررظی پ.)1386( ،. ع، ویاالؼىیٚ . ف،ٖ یسؼیا،. ع،ؼیعاالظالٔی
.175-184 :74 ،ظاز٘ؽٌی
ّٝ ٔد.رٟؼٛ٘ ؽ ؼرقٙای پاییٗ تٍّٟٙأُ ٔطیطی ؼر خٛ تا ػٝ راتطٚ ػّفیٚ تیٛای زٞ ٌٝ٘ٛ ع زیعتیٛٙ ت.)1388( ،.ْ ، اوثری ٘یاٚ . ش،طاِؽی
.766-777 :)5( 24 ،ٖاظی ایراٙزیعت ؼ
.25-48 :)1( 9 ،اٟیٙ رظت.ٝتٛٔ ضػٚ  ضیاتٍٜاٞاٙی ؼر پٞع ٌیاٛٙ ت.)1386( ،. ی،ػفری
أُ ٔطیطی تا ؼاغؿٛ ارتثاط ػٚ ایٌٝ٘ٛ ا٘یٚزیغ فراٛای تَٞ تررظی ٔؽ.)1389( ،.ْ ،ا٘یٞ ترٚ .ْ ، تروػ،.ْ ، تفیری،. ا،ارؼظتا٘یٜعارٟل
.387-397 :)3(63 ،ٖاتغ طثیؼی ایراٙٔ ّٝ ٔد، آتػیسؼاریٚ  ٔرتغٝ ٘ؽری.ٖاٟارٔىاٖ ٔرتؼی اظتاٖ اـفٟیُ ؼر زٞ N1 ایٌٝ٘ٛ عٛٙت
ؽٍُٙ پاییٗتٙای ٔػتّف خغرافیایی خٞتٟی ؼر خٞای ٌیاٌٞٝ٘ٛ عٛٙ ت.)1389( ،. ا، فالشٚ . ش.ْ ،ٖرٔدؽیؽیاٛ پ،. ش،٘ؽّٛ خّی،. ی،ذٛو
.697-706 :)5(23 ،ٖاظی ایراٙ زیعتؼّٝ ٔد.ٖض ٔاز٘ؽراِٛ زا،ٖغا٘یىا
ٜ ؼا٘ؽٍا.اظی ارؼؽٙ وارؼٝٔ پایاٖ ٘ا.ٖ تررظی اثرات زیعت ٔطیطی آٚ رٛای ؼؼت ٘یؽاتٞ ؼٌی غانِٛ آٝ ٔطاِؼ.)1391( ،.ْ ،ٔطثی٘دٓ آتاؼ
.ؽٟظی ٔؽٚفرؼ
ُٔاٛ تا ػٝاٖ ػّفی ؼر راتطٞای ٌیاٌٝ٘ٛ عٛٙ ت.)1385( ،. ج،ٜ ضعیٗ زاؼٚ .ٜ ،راتیٟ ظ،.ْ. ض،یٙ ضعی،.ْ ، اوثری ٘یا،. ج،ؽی ٘یأٟ
.375-382 :)4(20 ،ٖاظی ایراٙ زیعت ؼّٝ ٔد.ٍّی زاٌرض ٔیا٘یٙای خٟٕظیعتٌٛرافیه ؼر اوٛفیسی
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