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ارزیابی اثر جهت دامنه و شدت چرا بر شاخصهای تنوع گونهای با استفاده از پالت
چندمقياسی  Cدر زیست بومهای مرتعی کرسنک شهرکرد
4

الهام امیدزاده اردلی* ، 1محمدعلی زارع چاهوکی ،9حسین ارزانی 3و حجتاله خدری غريبوند

1کارشناسیارشد مرتعداری ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه تهران2 ،دانشیار و عضو هیاتعلمی دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه تهران،
3استاد و عضو هیاتعلمی دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه تهران4 ،دانشجوی دکتری علوم مرتع دانشگاه گنت-بلژیک
تاریخ دریافت 1332/03/22 :؛ تاریخ پذیرش1332/00/12 :
چكیده
با توجه به نیاز مديريت به ارزيابی سريع تنوع گونهای؛ سهولت کاربرد روشهای مناسب اندازهگیری تنوع از اهمیت
زيادی برخوردار است .به اين منظور از پالت چند مقیاسی  Cبرای اندازهگیری تنوع گونهای استفاده شد .اين پالت
برای اولین بار در ايران برای اندازهگیری تنوع گونهای بهکار میرود .دو دامنه غربی و شرقی با دو شدت چرای سبک و
متوسط در مرتع کرسنک شهرکرد انتخاب گرديد .چهار موقعیت تیمار سبک-شرقی ،متوسط-شرقی ،سبک-غربی و
متوسط -غربی بهعنوان تیمار تعیین شدند .در هر موقعیت سه پالت  111مترمربعی  Cبه فواصل  911متر بهصورت
تصادفی -سیستماتیک استقرار يافت .پس از جمعآوری دادههای پوشش شاخصهای تنوع ،غنا و يكنواختی گونهای
با استفاده از نرمافزار  Pastبدست آمد .مقايسه شاخصهای تنوع گیاهی با استفاده از آزمون تجزيه واريانس در
 SPSSو رسم نمودارها با استفاده از  Excelصورت گرفت .نتايج نشان داد در هر چهار موقعیت؛ شاخصهای غنا در
سطح  5درصد اختالف معنیدار دارند .شاخصهای تنوع و يكنواختی در موقعیت های مختلف اختالف معنیدار
نداشتند ،با اين وجود اعداد شاخصها در شدت چرای متوسط -دامنه شرقی و غربی بیشتر بودند .افزايش اعداد
شاخص در شدت چرای متوسط-دامنه غربی را میتوان بهدلیل حضور گونههای مهاجم غیرخوشخوراک و گونههای
يكساله دانست .در شدت چرای متوسط -دامنه شرقی شرايط رطوبتی مناسب و احتمال حضور گونههای جديد در
افزايش اعداد شاخص موثر می باشد .عالوه بر اين ،منحنی سطح-گونه تنوع گونه ای را به خوبی نشان داده است .به
عنوان نتیجه گیری کلی می توان گفت استفاده از پالتهای چندمقیاسی همچون پالت  Cمیتواند برآورد خوبی از
تنوع گونهای در موقعیتهای مختلف ارائه دهد.
واژههای کلیدی :تنوع گونهای ،پالت چند مقیاسی  ،Cمرتع کرسنک شهرکرد ،منحنی سطح-گونه.
*نویسنده مسئولmazare@ut.ac.ir :
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دانشگاه گنبد کاووس
نشريه "حفاظت زيست بوم گیاهان"
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تنوع زیستی یکی از مؤلفههای اصلی در بحث مسائل زیست محیطی است و کاهش شدید تنوع
زیستی پاسخ پیچیدهای از تغییرات زیست محیطی است (.)Priego-Santander et al., 2013
بهطوری که مطالعه و بحث در رابطه با تنوع زیستی به موازات جنبه علمی و آکادمیک آن ،یکی از
تأثیرگذارترین مسائل مرتبط با سیاستهای زیستمحیطی است ( .)Nouri et al., 2011با توجه به این
که دامنه تنوع زیستی ،گوناگونی حیات در تمام سطوح سازماندهی اکولوژیکی است ،درک تنوع
زیستی در برخی سطوح هنوز جزیی است .الزمه درک تنوع زیستی ،مطالعه در کلیه جنبههای مربوط
به آن است که یکی از جنبههای تنوع زیستی ،تنوع گونهای است .تنوع گونهای یا تنوع تاکسونی،1
سطح میانه نظام سلسله مراتبی تنوع زیستی است که از یک طرف تفاوتهای تاکسونومیکی گیاهان و
جانوران را نشان می دهد و از طرف دیگر معیار مهمی برای سالمت سیستمهای بومشناختی و محیط
محسوب میشود (.)Ejtehadi et al., 2009
تنوع گونهای از ترکیب دو معیار غنا به معنی تعدد گونه ها و یکنواختی به معنی توزیع تعداد افراد
هر گونه بهدست میآید که از نظر اکولوژیکی اهمیت زیادی دارد ( .)Moghaddam, 2005بررسی تنوع
گیاهی از لحاظ اکولوژیکی اهمیت بهسزایی دارد و یکی از شیوههای اصولی دستیابی به پایداری نسبی
اکولوژیکی ،توجه به حفظ و افزایش تنوع گونهای در اجرای عملیات بیولوژیک است ( Salaryan et al.,
 .)2011کمی کردن تنوع گونهای یکی از اهداف اصلی حفاظت بیولوژیکی است .از این رو ،پژوهشهای
زیادی در خصوص کمی کردن و روشهای اندازهگیری تغییرات تنوع گیاهی صورت گرفته است .یکی از
رویکردهای مهم برای اندازهگیری تنوع گونهای ،شاخصهای تنوع است (.)O'Connor et al., 2011
تجزیه و تحلیل تنوع جوامع گیاهی درک و آگاهی از پایداری و ثبات اکوسیستم را بهبود میبخشد و
راهنمای خوبی برای راهبردهای مدیریت پایدار به شمار میآید ( Azarnivand and Zare Chahouki,
 .)2011با اندازهگیری تنوع و بررسی توزیع گونهها و با تأکید بر پویایی اکوسیستمها میتوان توصیههای
مدیریتی الزم را ارائه کرد.
برای اندازهگیری تنوع گونهای تاکنون از روشهای ساده با پالتهای تکمقیاسی و روشهای
آشیانهای (تودرتو) و با پالت های چندمقیاسی مختلف (پالت ویتاکر اصلی ،ویتاکر تعدیل شده ،ویتاکر
تعدیل شده فشرده و )...استفاده شده است .پالتهای تکمقیاسی بهدالیلی همچون :برآورد ناقص غنای
گونهای ،زمانبر و پرهزینه بودن ،اهمیت خود را از دست دادهاند .پالتهای ویتاکر اصلی و پالت ویتاکر
تعدیل شده با سطح  1000متر مربعی بهدلیل شکل ناهمگن ،توزیع نامناسب و سطح بزرگ اصالح

1- Taxon diversity
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مقدمه
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مواد و روشها
معرفی منطقه مورد مطالعه
منطقه کرسنک ناحیه ای نیمه کوهستانی و مرتفع با اقلیم نیمه مرطوب فراسرد است که در استان
چهارمحال و بختیاری و در شهرستان شهرکرد قرار دارد .موقعیت جغرافیایی آن بین˝ 32 30 23تا
˝ 32 32 33عرض شمالی و ˝ 00 20 44تا ˝ 03 23 03طول شرقی در فاصله  70کیلومتری شمال
غربی شهرکرد واقع شده است .کرسنک 020 ،هکتار وسعت دارد و جزء مراتع ییالقی روستایی و
عشایری به شمار میآید  .این منطقه بخشی از حوزه آبخیز بارده و ورعبداهلل و جزء مناطق نیمه استپی
و یکی از مراتع مساعد استان چهارمحال و بختیاری است که شیوه بهرهبرداری از مراتع منطقه از اول

1- The National Institute of Invasive Species Science
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شدند و در نهایت پالت ویتاکر تعدیل شده فشرده با اندازه  100مترمربعی به شکل مستطیل ارائه شد
(.)Barnett and Stohlgren, 2003
یکی دیگر از پالتهای چندمقیاسی پالت  Cمیباشد که بهشکل مربع و سطح آن  100مترمربع
میباشد که به تازگی موسسه ملی علوم گونههای غیربومی ،)NIISS(1برای اندازهگیری تنوع گونهای
ارائه و معرفی کرده است ( .)http://www.niiss.orgبا این حال ،تاکنون ( )2013از نتیجه پژوهش
گزارشی نداده است .امیدزاده اردلی ( )Omidzadeh Ardali, 2013این طرح را اولین بار در ایران
گزارش داد و در مقایسه پالت های ویتاکر تعدیل شده ،ویتاکر تعدیل شده فشرده و  Cنشان داد پالت ،C
الگوی خوبی برای اندازهگیری و بررسی تغییرات پوشش گیاهی است .الزم به یادآوری است پالتهای
بزرگ برای تعیین تنوع گونهای مناسب هستند؛ ولی سطح بزرگ آنها زمان نمونهبرداری و هزینه را
افزایش میدهند و تعداد (تکرار) پالت را محدود میکنند .پالتهای با سطح کوچکتر میتوانند در
ناهمگنیها به راحتی توزیع شوند و کاربرد آنها راحتتر است .در بین پالتهای چند مقیاسی؛ پالت C
بهدلیل شکل (مربع) ،قرارگیری بهتر زیرپالتها و اندازه ( 100مترمربع)؛ با سطح کوچکتر و استقرار
آسان می تواند در زمان کمتر (سرعت بیشتر) ،با توزیع بهتر (در ناهمگنیها) و سهولت بیشتر نسبت به
پالت بزرگتر ( 1000مترمربعی) بهکار برده شود.
با توجه به اهمیت سرعت و سهولت اندازهگیری و دستیابی به شاخصهای تنوع گونهای ،پالت C
برای اندازهگیری شاخص های تنوع ،غنا و یکنواختی و خصوصیات پوشش گیاهی در شدتهای مختلف
چرایی در مرتع کرسنک شهرکرد استفاده شد .افزون بر این ،با توجه چندمقیاسی بودن این پالت،
منحنی سطح-گونه آن نیز رسم شد.
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شكل -1نقشه و محدوده مورد مطالعه

روش پژوهش
با توجه به این که چرای دام در حفظ ساختار ،عملکرد و تنوع جوامع گیاهی اهمیت زیادی دارد،
اندازهگیریهای مقایسهای تنوع گونهای در طول یک گردایان چرایی میتواند به سواالت اساسی
مدیریت چرا پاسخ دهد ( .)Pueyo et al., 2006دیگر این که نقش عوامل محیطی بهویژه جهت دامنه
در تغییرات تنوع گونهای مهم ارزیابی شده است ( .)Cerny et al., 2013بر این اساس ابتدا در چند
نوبت از منطقه صحرایی بازدید شد و با توجه به توپوگرافی متنوع منطقه و با هدف نمونهبرداری برای
اندازهگیری تنوعگیاهی در موقعیتهای همگن (توپوگرافی و شدت چرا) ،دو موقعیت دامنه غربی و
شرقی با شدت چرای سبک و متوسط انتخاب شد .در نهایت چهار موقعیت متفاوت شامل شدت چرای
متوسط-دامنه غربی ،شدت چرای متوسط-دامنه شرقی ،شدت چرای سبک-دامنه غربی و شدت چرای
سبک-دامنه شرقی به عنوان تیمار انتخاب شد .با توجه به هزینه ،زمان و نیروی کار در هر موقعیت
4
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خرداد ماه لغایت دهم شهریور ماه هر سال به مدت  100روز است .حداکثر ارتفاع آن از سطح دریا
 3100متر و حداقل ارتفاع آن  2200متر بوده و متوسط شیب منطقه حدود  20-30درصد و جهت آن
شمالی است .متوسط بارندگی ساالنه  420میلیمتر ،میانگین دمای ساالنه  12درجه سانتیگراد ،تیپ
اراضی موجود در منطقه شامل کوه ،تپه ماهور و دشت های کوچک رسوبی است که بخش عمده آن را
تیپ اراضی تپه ماهور و بخشهای کمتری را کوهها و دشتها تشکیل میدهد (Eidy, 2011; Pairanj
).et al., 2011
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شكل -9پالت )http://www.niiss.org( C

برای اندازهگیری شاخص تنوع گونهای از شاخص شانون و سیمپسون استفاده شد .زیرا شاخصهای
چندگانه به اندازه نمونه حساس هستند و توانایی تفکیک آنها را دارند .برای مثال ،شاخص شانون به
گونههای نادر وزن بیشتری میدهد و شاخص سیمپسون به گونههایی با وفور بیشتر (غالب) وزن
بیشتری میدهد ( .)Tolera et al., 2008برای اندازهگیری غنای گونهای نیز از شاخصهای منهینیک و
مارگالف و برای اندازه گیری یکنواختی از شاخص هیل استفاده شد .پس از جمعآوری دادهها ،در هر
موقعیت شاخصهای تنوع شانون وینر و سیمپسون ،غنای منهینیک و مارگالف و یکنواختی هیل در
زیرپالتهای یک مترمربعی با استفاده از نرمافزار  Pastبهدست آمدند .برای رسم منحنی سطح-گونه در
پالتهای چند مقیاسی میانگین تعداد گونه در زیرپالت ها محاسبه و تعداد کل گونه در پالت بزرگ در
نظر گرفته میشود.
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پالت  Cدر سه تکرار (در مجموع  12پالت) بصورت تصادفی-سیستماتیک (به فواصل  200متر)
استقرار یافت .پس از استقرار پالتها حضور گونه های یکساله و چندساله ،درصد پوشش گیاهان یکساله
و چندساله در هر پالت یک مترمربعی تخمین زده و یادداشت شد.
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نتايج
بین شاخص منهینیک در پالت  Cدر چهار موقعیت سبک-شرقی ،متوسط-شرقی ،سبک -غربی و
متوسط -غربی اختالف معنیدار وجود ندارد .بیشترین عدد شاخص ( )1/00در موقعیت متوسط غربی و
کمترین عدد شاخص ( )1/02در موقعیت سبک -غربی دارد .اما از نظر شاخص مارگالف در چهار
موقعیت اختالف معنیدار وجود دارد که بیشترین عدد شاخص ( ) 2/34در موقعیت متوسط شرقی و
کمترین عدد شاخص ( )2/44در موقعیت سبک غربی دارد (شکل .)3
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شكل  -3مقايسه شاخصهای غنا پالت  Cدر موقعیتهای مختلف

پالت  Cدر موقعیتهای سبک-شرقی ،متوسط-شرقی ،سبک-غربی و متوسط-غربی از نظر شاخص
یکنواختی اختالف معنیدار ندارد و بیشترین عدد شاخص ( )0/70را در موقعیت متوسط-غربی و
کمترین عدد شاخص ( )0/00را در موقعیت سبک -شرقی دارد (شکل .)4
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برای مقایسه میانگین تعداد گونه و شاخص های غنا ،یکنواختی و تنوع از تجزیة واریانس استفاده
شد و برای مقایسه میانگینها از آزمون دانکن استفاده شد .بطورکلی کلیه آزمونها و تجزیه تحلیلهای
آماری با استفاده از  SPSSو رسم نمودارها با استفاده از  Excelانجام شد.

الهام امیدزاده اردلی و همكاران
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شكل  -4مقايسه شاخص يكنواختی پالت  Cدر موقعیتهای مختلف

بین شاخص شانون وینر در پالت  Cدر چهار موقعیت سبک -شرقی ،متوسط -شرقی ،سبک -غربی
و متوسط  -غربی اختالف معنیدار وجود ندارد و بیشترین عدد شاخص ( )1/32در موقعیت متوسط
شرقی و کمترین عدد شاخص ( )1/02در موقعیت سبک غربی دارد .همچنین از نظر شاخص سیمپسون
در چهار موقعیت اختالف معنیدار وجود ندارد و بیشترین عدد شاخص ( )0/2در موقعیت سبک-
شرقی و کمترین عدد شاخص ( )0/00در موقعیت سبک-غربی دارد (شکل .)0
3

شاخصهای تنوع
سبک-شرقی

a

متوسط-شرقی

a

a

a

2

متوسط-غربی

a

a

a

1

a

0
شانون-وینر

سیمپسون

شكل  -5مقايسه شاخصهای تنوع پالت  Cدر موقعیتهای مختلف

7

عدد شاخص

سبک-غربی
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100

1
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تعداد گونه
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0

سطح (مترمربع)
شكل  -6منحنی سطح-گونه پالت چندمقیاسی C

بحث و نتیجهگیری
غنای گونهای برحسب تعداد گونههای گیاهی در واحد سطح مشخص میشود که بهوسیله سطح
شدت چرا در طول گرادیان چرایی تحت تأثیر قرار میگیرد ( .)Tegegn et al., 2011نتایج نشان داد در
چهار موقعیت ،اختالف معنیداری از لحاظ شاخص منهینیک وجود ندارد ،اما شاخص مارگالف اختالف
معنیدار نشان داد (شکل  .)3وجود اختالف معنیدار بین شاخص غنای مارگالف به دلیل تمایز خوب
این شاخص در دامنه شرقی و غربی است .دامنه شاخص غنای منهینیک  1/02-1/00و مارگالف -2/34
 2/44نشان میدهد منطقه غنای گونهای نسبتاً زیاد است .در دامنه غربی به دلیل شرایط خشکی و
شدت تابش خورشید گونههای گیاهی با تحمل زیاد توانایی استقرار دارند .با توجه به شدت چرا و
تخریب مرتع در طول سالهای گذشته گونههای غیرخوشخوراک بیشتر پراکنش دارند .شرایط دامنه و
همچنین تخریب مرتع در حضور و پراکنش گونههای یکساله نقش مهمی دارد .بهطوریکه غنای گونه-
ای زیاد در این موقعیت را میتوان به دلیل حضور گونههای مهاجم غیرخوشخوراک و گونههای یکساله
دانست .شاخص مارگالف در شدت چرای متوسط و دامنه شرقی بیشترین مقدار را نشان داد که به دلیل
8
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منحنی سطح-گونه افزایش تعداد گونه به ازای افزایش سطح را نشان میدهد .بهطوریکه منحنیها
در پالت  Cتا سطح  100مترمربعی در موقعیتهای مختلف سبک -شرقی ،متوسط-شرقی ،سبک-
غربی و متوسط  -غربی با یکدیگر انطباق دارند و روند افزایش گونه با افزایش سطح به خوبی نشان داده
شده است (شکل .)7
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شرایط رطوبتی مناسب احتمال حضور گونهها با چیرگی بیشتر ،فراهم است .نتایج این مطالعه با نتایج
مطالعات مصداقی و رشتیان ( )Mesdaghi and Rashtian, 2005همخوانی دارد که اظهار داشتند به
طور معمول در شیبهای شمالی به دلیل اینکه پوششگیاهی منطقه بیشتر از گیاهان یکساله بوده
است ،در بعضی سالها که بارندگی به ویژه در فصل بهار مساعد است ،بذرهای بسیاری از گونههای
یکساله و فصلی سبز میشوند و غنایگونهای شدیداً باال میرود که بیشتر از شیبهای جنوبی غنای
گونهای دارد .آذرنیوند و زارع چاهوکی ( )Azarnivand and Zare chahouki, 2011اظهار میدارند در
جهت غربی به علت گرمی هوا و رو به آفتاب بودن ،گیاهان زودتر رشد میکنند و چرا زودتر صورت
میگیرد و با توجه به کمبود علوفه احتمال شدت چرای بیشتر در اوایل حضور دام وجود دارد که باعث
حذف گونههایی نیز میشود .کاهش گونه نسبت به دامنه شرقی را میتوان چرای زودرس در این دامنه
و حذف گونهای ذکر کرد.
وقتی فراوانی تمام گونهها در یک نمونه برابر باشد ،به نظر میرسد که شاخص یکنواختی حداکثر
خواهد شد و چنانچه فراوانی نسبی گونه ها غیریکنواخت باشد ،به طرف صفر کاهش مییابد .بین
شاخص هیل در چهار موقعیت اختالف معنیدار وجود ندارد (شکل  .)4دامنه شاخص یکنواختی بین
 0/00-0/70است .شاخص یکنواختی در موقعیت متوسط غربی بیشترین مقدار را نشان داد که میتواند
بهدالیل کاهش گونههای خوشخوراک و حضور گونههای غیرخوشخوراک ،گونههای یکساله و مهاجم
باشد .همچنین عدم یکنواختی را می توان به دلیل تأثیر دامنه ،سهم یکسان افراد از پوشش و حضور
گونههای جدید دانست که بر روی هم سهم کمی از پوشش دارند و گونههای اندکی غالبیت را به خود
اختصاص میدهند .این نتایج با مطالعات روزا گارسیا ( )Rosa Garcia et al., 2008همخوانی دارد.
همچنین میردیلمی و همکاران ( ،)Mirdailami et al., 2012در مطالعه خود در جهتهای مختلف
جغرافیایی عدم تغییرات مشخص در شاخص یکنواختی را گزارش کردهاند.
مقایسه شاخصهای تنوع شانون وینر و سیمپسون در چهار موقعیت مختلف اختالف معنیداری
نشان نداد (شکل  .)0عدم اختالف معنیدار از نظر شاخص شانون وینر و سیمپسون در چهار موقعیت
نمونهبرداری ،تائیدکننده این موضوع است که موقعیتهای مختلف یا شدت چرا و جهت دامنه تأثیری
بر برآورد شاخص سه پالت نداشته است .به بیان دیگر ،در مدیریت چرای متفاوت و جهت دامنه
برآورد اختالف معنیدار نداشته است .نتایج این تحقیق با نتایج فخیمی ابرقویی و همکاران
( )Fakhimi Abarghoie et al., 2011که بیان داشتهاند جهت دامنه تأثیر معنیداری بر شاخصهای
تنوع زیستی ندارد ،همخوانی دارد .میتوان گفت نقش مدیریت پوششگیاهی در تعدیل اثر چرا و حفظ
پوششگیاهی اهمیت زیادی دارد .مرتع کرسنک ،یکی از مراتعی است که در استان وضعیت خوبی دارد.
بنابراین ،در موقعیتهای مختلف اختالف معنیدار مشاهده نشده است که امری منطقی است .شاخص
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تنوع شانون  -وینر در موقعیت متوسط -شرقی بیشتر و در سبک -غربی کمتر بوده است .دامنه شاخص
بین  1/02-1/32است .چون این شاخص به گونههای نادر ،حساس است میتوان گفت در متوسط-
شرقی بر اثر شدت چرای متوسط گونههای نادر بیشتر حضور دارند .بنابراین ،احتمال دارد در متوسط-
شرقی بهدلیل تخریب مرتع و شدت چرای زیاد ،گونههای نادری که حضور دارند از گونههای یکساله یا
گونههای مهاجمی باشند که تنوع را افزایش دادهاند .بهطوریکه حسینی و همکاران ( Hosseini et al.,
 ،)2012افزایش گونههای غیرخوشخوراک را در افزایش تنوع گونهای مؤثر میدانند که با این استدالل
همخوانی دارد .این نتایج با مطالعات ماریون و همکاران ( )Marion et al., 2010که شدت چرا را در
حذف و کاهش قدرت رقابتی گونههای چندساله خوشخوراک مؤثر میداند ،همخوانی دارد .شاخص
تنوع سیمپسون در موقعیت سبک -شرقی بیشتر و در سبک -غربی کمتر بوده است .دامنه شاخص بین
 0/00-0/2است؛ چون این شاخص به گونههای غالب ،حساس است .در شدت چرای سبک ،گونههای
غالب نیز به وفور دیده میشوند و در دامنه شرقی بهدلیل اینکه شرایط رطوبتی بهتر فراهم است
احتمال حضور گونههای با غالبیت بیشتر فراهم است .بنابراین ،حضور گونههای با وفور بیشتر در این
دامنه تنوع سیمپسون را افزایش داده است .در موقعیت سبک غربی تحت تأثیر جهت دامنه تعداد
گونههای غالب چندساله کمتر از موقعیتهای دیگر است .بهدلیل فراهم نبودن شرایط رطوبتی مناسب
نه تنها گونههای غالب افزایش نیافته است بلکه ممکن است حضور و استقرار سایر گونههای گیاهی را
تحت تأثیر قرار دهد .پس ،چرای سبک و یا کاهش فشار چرای دام در حفظ ،استقرار و گسترش
گونههای خوشخوراک اثر دارد .میتوان گفت شرایط مناسب محیطی (رطوبتی) به همراه کاهش فشار
چرایی ،حضور و استقرار گونههای گیاهی را تسهیل میکند .بهطور کلی ،شرایط رطوبتی مناسب فعل و
انفعاالت مثبت و تسهیل کننده گونههای گیاهی در افزایش تنوع گونهای مؤثر بوده است که با نتایج
شَهره و همکاران ( )Shahre et al., 2012و کرنی و همکاران ( )Cerny et al., 2013که افزایش تنوع را
ناشی از شرایط محیطی مناسب و فعل و انفعاالت مثبت و یا روابط تسهیل کننده گونهای دانستهاند،
همخوانی دارد.
یکی از راههای برآورد غنایگونهای و تخمین تعداد گونه ،هنگامی که امکان شمارش همه گونهها در
جامعه وجود ندارد ،بهدست آوردن منحنی سطح-گونه برای جامعه است .در خصوص منحنی سطح-گونه
پالتهای چندمقیاسی مطالعات چندانی در داخل صورت نگرفته است؛ ولی مطالعات در خارج از کشور
نشان دادهاند پالتهای چندمقیاسی به خوبی میتوانند غنای گونهای را با رسم منحنی سطح-گونه
منعکس کنند ( .)Cain, 1938; Lunt, 1990منحنی سطح-گونه جهت شرقی نسبت به جهت غربی باالتر
بوده است که نشان میدهد در جهت شرقی تنوع گونهای بیشتر است که دلیل آن احتماالً حضور
گونههای جدید (یکساله و چندساله) است که تعداد گونه در واحد هر سطح اندازهگیری شده را افزایش
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داده است .نتایج رسم منحنی سطح-گونه نشان داد در دامنه زیرپالت یک مترمربعی تا  100مترمربعی
پالت چندمقیاسی  Cدر موقعیتهای مختلف غنای گونهای را به خوبی منعکس میکند (شکل  .)7این
نتایج با اظهارات آرخی و همکاران ( )Arekhi et al., 2010و بارنت و استوهلگرن ( Barnett and
 ،)Stohlgren, 2003که سطح  100متری در پالت  1000مترمربعی را سطح بهینه میدانند ،همخوانی
دارد.
بهطورکلی میتوان گفت تنوع گونهای پارامتری است که به تعداد و سطح پالت بستگی دارد و به
نظر میرسد برای ارزیابی تنوع گونهای و در واقع اندازهگیری کل گونههای موجود در جامعه استفاده از
پالتهای چندمقیاسی مانند پالت  Cمیتوانند برآورد خوبی از تنوع گونهای در موقعیتهای مختلف
ارائه دهند .این پالت به دلیل سطح کوچکتر و استقرار آسان می تواند در تکرارهای بیشتر و با توزیع
بهتر نسبت به پالتهای ویتاکر اصلی و ویتاکر تعدیل شده و ویتاکر تعدیل شده فشرده بهکار برده شود.
بهطورکلی میتوان گفت برای سهولت استقرار و پراکنش مناسب ،هر چه پیچیدگی پالت کمتر باشد
بهتر است و با تعداد افراد کمتری میتوان پالتها را استقرار داد که دو نتیجه حاصل میشود :یکی
اینکه در ناهمگنیها این پالتها را به راحتی میتوان استقرار داد و گونههای نادر و با اهمیتی که
احتمال حضور در آشیان اکولوژیکی خاصی را دارند ،پایش نمود و دیگر اینکه بهدلیل نیاز به نیروی کار
کمتر ،هزینه کاهش خواهد یافت.
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