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 چکيده

است و اين  های کوهستانی، تغييرات شديد پوشش گياهی در طول گراديان ارتفاعیاکوسيستم يکی از خصوصيات اساسی

گياهی در طول گراديان ارتفاعی در  ایتنوع گونه شود. اين تحقيق به منظور بررسی الگوهای غنا وای میموجب بهبود تنوع گونه

برداری از پوشش گياهی در طول انجام شد. نمونه منطقه حفاظت شده شاسکوه، استان خراسان جنوبیهای کوهستانی محيط

( انجام شد. دريا متر از سطح 2522-2352و  2222-2522، 1522-2222، 1222-1522، 1222-1222زون ارتفاعی ) پنج

های ارتفاعی بررسی ای برای هر کدام از زونهای عددی تنوع ، غنا، غالبيت و يکنواختی گونههای توزيع فراوانی و شاخصمدل

( DCA)گير ی، از آزمون تحليل تطبيقی قوسهای گياهی در طول گراديان ارتفاعبندی گونهچنين به منظور رستهشد. هم

دار معنی گياهی ایدهد که در منطقه مورد مطالعه، اثر گراديان ارتفاعی بر تنوع و غنای گونهنتايج نشان میاستفاده شد. 

ای نهگونه( و کمترين غنای گو 22متر از سطح دريا ) 1222-1522ای در محدوده ارتفاعی . بيشترين غنای گونه(≥21/2p)است

گونه( مشاهده شد. همچنين نتايج نشان داد  9متر از سطح دريا ) 2522-2352گونه( و  12) 2222-2522در محدوده ارتفاعی

رسد های سوم و چهارم به حداکثر خود میمتر( کم و با افزايش ارتفاع در زون 1222-1222ای در ارتفاعات پايين )که تنوع گونه

 کند.متر( کاهش پيدا می 2522باالی و مجدداً در ارتفاعات باال )

 
 های کوهستانای، تنوع زيستی، محيطارتفاع، ترکيب گونه :کلمات کليدی
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 مقدمه

ها پوشيده شده است که ميزبان حداقل يک سوم تنوع درصد از سطح زمين توسط کوهستان 25تقريبا 

-های اساسی اکوسيستمويژگی(. يکی از Spehn and Körner, 2009باشد )های گياهی خاکزی میگونه

-چنين در آب و هوا از پايه تا قله کوه است. گراديانهای کوهستانی، تغيير شديد در پوشش گياهی و هم

های آورند و همراه با تمايز آشکار در خاک، تنوع سازی گونههای ارتفاعی اقاليم متعددی به وجود می

 (.Brown, 2001سازند )گياهی را بهبود می

توانند بسياری از عوامل محيطی را تغيير دهند. از بين ها به خصوص تغييرات ارتفاع میبلندی پستی و

های گياهی نقش عوامل توپوگرافی، عامل ارتفاع از سطح دريا به دليل تأثير در اقليم منطقه بر پراکنش گونه

با توجه به ساير عوامل اقليمی مؤثری دارد. با افزايش ارتفاع از سطح دريا، متوسط دمای هوا کاهش يافته و 

)حاجی  شودای خاص ايجاد میمنجر به تشکيل نواحی اقليمی گشته، در نتيجه نواحی گياهی با تنوع گونه

ای پوشش گياهی (. اثر گراديان ارتفاعی بر ترکيب فلورستيک و غنای گونه1362ميرزا آقايی و همکاران، 

؛ کريم 1362؛ حاجی ميرزا آقايی و همکاران، 1336ان، مشخص شده )حيدری و همکاردر تحقيقات زيادی 

 Toledo-Garibaldi and؛ Wehn et al., 2014؛ Zhang et al.,2013؛1361زاده و همکاران، 

Williams-Linera,2014؛Lee and Chun, 2016.) 

نوان بررسی و تحقيقاتی که در زمينه پويايی پوشش گياهی انجام شده است، گراديان ارتفاعی را به ع

(. مک 1362نمايد )حاجی ميرزا آقايی و همکاران، يکی از عوامل موثر در ساختار پوشش گياهی معرفی می

( ضمن مروری بر مطالعات انجام شده بر روی الگوهای McCain and Grytnes, 2010کين و گريتنز )

جهان، بيان  اقصی نقاط های ارتفاعی مناطق کوهستانی درای گياهی و جانوری در طول گراديانغنای گونه

ای در طول گراديان ارتفاعی از چهار حالت خارج نيست: کاهش با افزايش کردند که الگوهای غنای گونه

 Sanders andارتفاع، کوهانی )حداکثر در ارتفاع ميانه(، صاف کوهانی و فالتی شکل. ساندرز و رهبک )

Rahbek, 2012) وق در طول گراديان ارتفاعی در مطالعات انجام نيز مروری بر عوامل موثر بر الگوهای ف

ترين عواملی که در مقاالت متعدد گزارش شده است عبارتند شده داشتند و بيان کردند که بعضی از فراوان

 خيزی خاک، سطح منطقه، تخريب سرزمين و تاريخ تکاملی.از : شرايط اقليمی، حاصل

گياهان زيراشکوب را در رابطه با عوامل فيزيوگرافی ای (، تنوع و غنای گونه1336و همکاران ) حيدری

جنگلی زاگرس ميانی، منطقه حفاظت شده داالب در  )ارتفاع، جهت و شيب( در قسمتی از اکوسيستم

های شمال استان ايالم مورد مطالعه قرار دادند. نتايج نشان داد که ارتفاع از سطح دريا بر تنوع و غنای گونه

متر(  1922که بيشترين تنوع و غنا در دامنه ارتفاعی پايين )کمتر از داشته، به طوریداری علفی تاثير معنی

ای تاثير نواختی گونهمتر( مشاهده شد. اما بر يک 1322و کمترين تنوع و غنا در ارتفاعات باال )بيشتر از 

نواختی تنوع، غنا و يک(، اثر ارتفاع از سطح دريا را بر 1362داری نداشت. فخيمی ابرقويی و همکاران )معنی

براساس نتايج، ارتفاع از سطح دريا بر  های گياهی در مراتع استپی ندوشن يزد مورد بررسی قرار دادند.گونه

-2922داری داشت و دامنه ارتفاعی ميانی )های گياهی منطقه تاثير معههنینواختی گونهتنوع، غنا و يک
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(، اثر عوامل توپوگرافی را بر 1361نژاد و همکاران )داشتند. نقیباالتری نواختی متر( تنوع، غنا و يک 2122

رتفاع و شيب تغييرات پوشش گياهی در منطقه حفاظت شده آق داغ بررسی کردند، نتايج نشان داد که ا

 1322ای در ارتفاع  گونهبيشترين غنای . باشند بر پوشش گياهی منطقه می موثرترين عوامل اکولوژيک مهم

 بود. کوهانی-ای و ارتفاع به شکل کوهانی و يا تقريبا صافمنحنی غنای گونه شد و مشاهده متری

های مهم محيطی، امروزه، موضوع مورد بحث در ای و ارتباط آن با گراديانمطالعه الگوهای تنوع گونه

ليدی ای از اجزای کنواختی گونهغنا و يک(. Ricklefs, 2004باشد )محيطی میشناسی و زيستعلوم بوم

در يک  (.Bock et al., 2007کنند )تنوع زيستی هستند و ارزش حفاظتی مناطق خاص را توصيف می

 Elاند )ها را بررسی کردهکرد اکوسيستمدهه اخير، مطالعات زيادی، اثر تنوع زيستی را بر خصوصيات و عمل

Moujahid et al., 2017اظت و مديريت حفظ منابع تواند نقش موثری بر حفای می(. مطالعه تنوع گونه

ای (. هدف از انجام اين تحقيق، بررسی الگوهای توزيع گونه1361ران، نژاد و همکاطبيعی داشته باشد )نقی

ای در طول گراديان ارتفاعی در منطقه حفاظت نواختی گونههای عددی تنوع، غنا و يکو مقايسه شاخص

 باشد.شده شاسکوه خراسان جنوبی می
 

 هامواد و روش

 مشخصات منطقه مورد مطالعه

هزار هکتار در شمال شرقی 22منطقه مورد مطالعه که قسمتی از رشته کوه آهنگران است به مساحت 

 92°22′تا  56°15′عرض شمالی و  33°15′تا  33°32′خراسان جنوبی واقع شده است و در محدوده 

ايران بخشی از حوزه آبخيز شرق کشور و های آبخيز بندی حوزهطول شرقی قرار دارد.اين منطقه در تقسيم

 1222(. حداقل ارتفاع منطقه، 1شود )شکل به طور اخص بخشی از حوزه آبخيز درياچه هامون محسوب می

خشک سرد و ميانگين بارندگی ساالنه در مترمی باشد. اقليم منطقه نيمه2352متر و حداکثر ارتفاع منطقه 

های دولوميتی، ها از جنس سنگهای اين منطقه بر روی اراضی کوهباشد. رويشگاهمتر میميلی 252حدود 

 (.1362پور، درصد واقع شده است  )رستم 32های بيش از آواری در شيبماسه سنگی، آذر

 
 روش تحقيق

ای گياهی، پس از بازديد از های توزيع گونهبه منظور بررسی اثر گراديان ارتفاعی بر روی تغييرات الگوی

های مرتعی که در يک زون ارتفاعی در هريک از تيپ  ت شده شاسکوه و برپايه تحقيقات قبلیمنطقه حفاظ

های برداری از پوشش گياهی در داخل هر کدام از تيپاند يک منطقه معرف انتخاب شد. نمونهقرار گرفته 

صورت گرفت  های گياهی در طول گراديان ارتفاعیبندی بر اساس تغييرات تيپرويشی انجام گرفت. زون

( شناسايی شده بود. طبقات ارتفاعی شامل 1332که قبال در مطالعات جامعه شناسی گياهی )رستم پور، 

متر، زون چهارم:  1522-2222متر، زون سوم:  1222-1522متر، زون دوم:  1222-1222زون اول: 

 متر بود. 2522-2352متر و زون پنجم:  2522-2222
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 خراسان جنوبی مطالعه نسبت به نقشه کشور و استان موقعيت منطقه مورد -1شکل 

 

تا  322طوری که در هر زون ارتفاعی، دو ترانسکت منظم انجام شد. به -برداری به روش تصادفینمونه

متر  122تا  52موازی با هم و عمود بر گراديان شيب به فاصله   متری به صورت کامال تصادفی و 122

پالت به صورت انتخابی با  22الی  12زمين و طول ترانسکت، تعداد  مستقر شد. سپس بسته به عوارض

ها بر اساس مطالعات ها پياده شد. اندازه پالتمتری از يکديگر در امتداد ترانسکت 12و  32فواصل تقريبی 

( که قبال بر روی جوامع گياهی اين منطقه انجام شده بود و 1332جامعه شناسی گياهی )رستم پور، 

 (.1362پور، متر مربع گزارش شده بود، انتخاب شد )رستم 19حت حداقل مسا

سپس در يک  ها تعيين شد.ثبت و درصد پوشش گياهی آن های گياهیهر پالت، تعداد کل گونه درون

قطعه نمونه تنظيم شده و در تجزيه و تحليل آماری چند متغيره پوشش  -جدول تحت عنوان ماتريس گونه 

 دند. گرفته شکار گياهی به
 

 ای پوشش گياهیارزيابی غنا و تنوع گونه

ها شامل ای پيشنهاد شده است. دو گروه عمده از اين روشهای متعددی برای ارزيابی تنوع گونهروش

 های عددی هستند.های پارامتريک و شاخصشاخص
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 های توزيع فراوانیای با استفاده از مدلارزيابی غنا و تنوع گونه

های نيمرخ های توزيع فراوانی، منحنیتوان به مدلای، میتريک ارزيابی تنوع گونههای پاراماز مدل

 فراوانی اشاره کرد.-تنوع و روش نموداری دسته

هايی که (، سری هندسی در جوامع آلوده يا در محيط2های پارامتری توزيع فراوانی )شکل از بين مدل

نمايد شود. جوامعی از سری لوگ تبعيت میديده می ؛باشنداز نظر گونه فقيرند يا در مراحل اوليه توالی می

کند. سری لوگ ها را کنترل میکه تعداد نسبتاً کمی گونه دارد و يک عامل غالب محيطی، فراوانی گونه

شود. مدل عصای شکسته مک آرتور وضعيت نرمال در جوامع طبيعی گسترده و بالغ و متنوع ديده می

 (.1333دهد )اجتهادی و همکاران، های جامعه ارائه میا بين گونهتر منابع رتوزيع متعادل

 

 
 ای(  توزيع فراوانی تنوع گونههای  فراوانی )مدل-پالت فرضی دسته  -2شکل 

 

 های عددیای با استفاده از شاخصارزيابی غنا و تنوع گونه

قطعه نمونه محاسبه شد دار درون هر های گياهی ريشهای کل به عنوان تعداد کل گونهغنای گونه

های عددی مارگالف و منهينيک نيز برای برآورد غنای چنين از شاخص(. هم1333پور و همکاران، )رستم

 وينر، سيمپسون، مکين-های عددی شانونای، شاخصگيری تنوع گونهای استفاده شد. برای اندازهگونه

 (. ;MacIntosh, 1967 Krebs, 1999محاسبه شد ) تاش و بريلوئين
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 ارزيابی ساختار پوشش گياهی

ارتفاعی، با  های مختلف در طول گراديانتغييرات ساختار پوشش گياهی از لحاظ فراوانی نسبی گونه

تاش که برای هر  نواختی پيلو، بريلوئين و مکينيک هایاستفاده از شاخص غالبيت سيمپسون و شاخص

 (. ;MacIntosh, 1967 Krebs, 1999ترانسکت در هر زون محاسبه شدند، ارزيابی شد )

 ,.PAST (Hammer et alایگيری تنوع گونهافزارهای اندازههای عددی با استفاده از نرمکليه شاخص

2001،)BIO-DAP (Thomas and Clay, 2000.محاسبه شدند ) 

گير وسهای گياهی در طول گراديان ارتفاعی، از آزمون تحليل تطبيقی قبه منظور رسته بندی گونه

(DCA)23( و ضريب فاصله برای و کورتيسBrayand Curtis, 1957استفاده شد. رسته ) بندی پوشش

 ( صورت گرفت.McCune and Mefford, 1999) PC-ORDگياهی توسط نرم افزار 

 

 تجزيه و تحليل آماری

ها مال بودن دادهها )آزمون ليون( و نرهای برابری واريانسبه منظور انجام تحليل واريانس، ابتدا فرض

-های عددی غنا، تنوع، غالبيت و يکتراکم پوشش گياهی و شاخص ويلک( انجام گرفت.-)آزمون شاپيرو

( ANOVAارتفاعی با استفاده از تجزيه واريانس يک طرفه ) هایای پوشش گياهی در زوننواختی گونه

%( جهت تشخيص وجود 5احتمال )ای دانکن در سطح مقايسه شد. از آزمون مقايسات ميانگين چند دامنه

 و  SAS هایافزارهای آماری با استفاده از نرم دار بين متغيرها استفاده شد. کليه آزموناختالف معنی

MSTATC 2222افزار انجام گرفت. نمودارها نيز توسط نرم Excel .ترسيم گرديد 

 
 

 نتايج

 در طول گراديان ارتفاعی گياهیتغييرات غنا و تنوع 

ها از دهد که کليه زون( نشان می3های پنج زون ارتفاعی )شکل ای فراوانی گونهتوزيع رتبه منحنی

 کنند.ای همگی در يک محدوده قرار دارند و از سری هندسی و لوگ تبعيت میلحاظ تنوع گونه

                                                           
28. Detrended Correspondence Analysis 
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 ه شاسکوهشد های ارتفاعی منطقه حفاظتهای زونای فراوانی گونهنمودار لگاريتمی توزيع رتبه -3شکل 

 

دهد که های عددی نيز محاسبه شد. نتايج نشان میای توسط شاخصهمچنين ارزيابی غنا و تنوع گونه

که زون پنجم طوری(، به≥21/2pداری وجود دارد )ای تفاوت معنیهای ارتفاعی از لحاظ غنای گونهبين زون

گونه( و زون دوم  12و  9ای )متر( کمترين غنای گونه 2222-2522متر( و زون چهارم ) 2352-2522)

 (. 1شود )جدول گونه( را شامل می 22ای )متر( بيشترين غنای گونه 1522-1222)
 

ای پوشش گياهی در طول گراديان ارتفاعی در های عددی غنای گونهمقايسه ميانگين مقادير تعداد گونه و شاخص -1جدول 

 شده شاسکوه منطقه حفاظت

ایغنای گونه   

**تعداد گونه  تفاعیطبقات ار
**مارگالف  

*منهينيک  
 

b 93/5 99/16 زون اول ab 32/3 a 

a 69/9 99/22 زون دوم a 29/1 a 

b 52/1 99/19 زون سوم bc 21/3 ab 

c 26/3 12 زون چهارم dc 33/2 ab 

99/9 زون پنجم c 32/1  c 11/1  b 

 (.≥21/2pباشد )ها میآنبين دار معنیوت تفاد جوه وهنددننشاوت در هر ستون متفاوف حر

 %1% و 5دار در سطح * و ** به ترتيب معنی
 

شده شاسکوه ای کل را در طول گراديان ارتفاعی منطقه حفاظتتغييرات غنای گونه 1همچنين شکل 

 پيوندد. ای در ارتفاعات ميانی )زون دوم( به وقوع میدهد که حداکثر غنای گونهنشان می

 2، سيمپسون، مکينتاش و بريلوئين برای پنج زون ارتفاعی در جدولوينر-های تنوع شانونشاخص

متر( و  1522 -2222ای و زون سوم )متر( کمترين تنوع گونه 1222-1222محاسبه شده است. زون اول )

 . ای را داردمتر( بيشترين تنوع گونه 2222-2522چهارم )
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 شده شاسکوهارتفاعی منطقه حفاظت ای کل در طول گرادياننمودار تغييرات غنای گونه -1شکل 

 

-ای پوشش گياهی در طول گراديان ارتفاعی در منطقه حفاظتهای عددی تنوع گونهمقايسه ميانگين مقادير شاخص-2جدول 

 شده شاسکوه 

 ایتنوع گونه 

**وينر-شانون طبقات ارتفاعی
**سيمپسون 

**مکينتاش 
**بريلوئين 

 

23/1 زون اول c 31/2 c 31/2 c 21/2 c 

 ab 91/2 b 16/2 b 11/1 ab 32/1 زون دوم

22/2 زون سوم a 32/2 a 22/2 a 22/1 a 

23/2 زون چهارم a 32/2 a 25/2 a 52/1 ab 

53/1 زون پنجم bc 25/2 ab 91/2 ab 32/1  b 

 (.≥21/2pباشد )ها میآنبين دار معنیوت تفاد جوه وهنددننشاوت در هر ستون متفاوف حر
 %1% و 5دار در سطح نیبه ترتيب مع **و * 

 

 ساختار پوشش گياهی در طول گراديان ارتفاعی

داری بين پنج طبقه اختالف معنی ؛های غالب تاکيد داردای سيمپسون که بر گونهشاخص غالبيت گونه

متر( دارای بيشترين شاخص غالبيت است و زون سوم  1222-1222که زون اول )طوریارتفاعی دارد، به

طور، مقايسه ( دارای کمترين شاخص غالبيت است. همين2222-2522ر( و زون چهارم )مت 2222-1522)

ديگر داری با يکای نيز در بين پنج زون ارتفاعی تفاوت معنینواختی گونهيک های عددیکليه شاخص

ارم و های سوم، چهای را دارد و زوننواختی گونهکه زون اول کمترين يکطوری(. به3دهد )جدول نشان می

 ای وجود ندارد.نواختی گونهداری از لحاظ يکپنجم تفاوت معنی
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پوشش گياهی در طول گراديان ارتفاعی در  اینواختی گونههای عددی غالبيت و يکمقايسه ميانگين مقادير شاخص  -3جدول 

 منطقه حفاظت شده شاسکوه 

ایغالبيت گونه  ایيکنواختی گونه   

**سيمپسون طبقات ارتفاعی
**پيلو 

**بريلوئين 
**مکينتاش 

 

 a 39/2 c 33/2 c 32/2 c 93/2 زون اول

 b 59/2 b 53/2 b 52/2 b 36/2 زون دوم

 c 23/2 a 26/2 a 23/2 a 12/2 زون سوم

 c 33/2 a 61/2 a 35/2 a 22/2 زون چهارم

21/2 زون پنجم bc 31/2 a 62/2 a 32/2 a 

 (.≥21/2pباشد )ها میآنبين دار معنیوت اتفد جوه وهنددننشاوت در هر ستون متفاوف حر
 %1% و 5دار در سطح به ترتيب معنی **و * 

 

های های گياهی در زون( تمايز واضحی بين گونهDCAگير )بندی تحليل تطبيقی قوسرسته نتايج

زيادی از  های اول، دوم و سوم همپوشانیهای اول، دوم و سوم نشان داد. ولی بين زونچهارم و پنجم با زون

 (.5های مشترک وجود دارد )شکل لحاظ حضور گونه
 

 
 

های ارتفاعی منطقه ( بر اساس ترکيب پوشش گياهی در زونDCAگير )بندی تحليل تطبيقی قوسنمودار رسته -5شکل 

 حفاظت شده شاسکوه.
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ده شده است که در زير نام کامل آنها ها در نمودار استفاای برای نشان دادن گونهحرف اول صفت گونه دوجنس و دو حرف اول 

 :آيدمی
Acantholimon erinaceum, Acanthophyllum herateens, Achillea tenuifolia, Achillea wilhelmsii, 

Agropyron cristatum, Agropyron desertorum, Agropyron intermedium, Alhagi persarum, 

Alyssum minus, Amygdalus lycioides, Amygdalus scoparia, Artemisia aucheri, Artemisia 

scoparia, Artemisia sieberi  , Astragalus albispinus, Astragalus gossypinus, Avena fatua, 

Bromus tectorum, Bromus tomentellus, Carthamus oxyacantha, Ceratocephalus falcatus, 

Cirsium arvense, Dianthus orientalis, Echinops robustus, Echium italicum, Ephedra procera, 

Eryngium bungei, Euphorbia falcate, Ferula ovina, Gundelia tournefortii, Launaea 

acanthodes, Malcolmia strigosa, Malva neglecta, Marrubium vulgare, Matricaria 

matricarioides, Melica persica, Noaea mucronata, Onopordon heteracanthum, Papaver 

rhoaes, Peganum harmala, Pistacia atlantica, Poa bulbosa, Polygonum aviculare, Prangos 

ferulacea, Scariola orientalis, Scorzonera cinerea, Silene conoidea, Sophora pachycarpa, 

Stipa barbata, Teucriom polium, Thymus pubescens, Tulipa stylosa, Ziziphora tenuir, 

Zygophyllum atriplicoides 

 گيریبحث و نتيجه

ای پوشش ر گراديان ارتفاعی بر تنوع و غنای گونهنشان که در منطقه حفاظت شده شاسکوه، اث نتايج

شود. ای پوشش گياهی کاسته میکه با افزايش ارتفاع، از تنوع و غنای گونهدار است. به طوریگياهی معنی

 ,McCain andGrytnesمک کين و گريتنز )(، Coroi et al., 2004اين نتيجه با نتايج کوريو همکاران )

های درجه حرارت و رطوبت توان در گراديانمطابقت دارد. علت تغييرات را می (1335و ميرزايی )( 2010

(. بنابراين، پستی و بلندی، نقش Zhao et al.,2005که مستقيماً تابعی از گراديان ارتفاعی است، دانست )

 (.Shrestha et al., 2010مهمی در بهبود شرايط اقليمی، آب و هوايی و خاک دارد )

منطقه مورد مطالعه در طول  ای گياهی درانگر اين است که الگوهای غنای گونهنتيجه تحقيق بي

ای کل از داری در غنای گونهطوری که يک افزايش معنیبه ،گراديان ارتفاعی دارای تغييرات يکسانی نبود

يشترين متر از سطح دريا )زون دوم( وجوددارد. نتيجه اين تحقيق نشان داد که ب 1522متر تا  1222ارتفاع 

متر و کمترين مقادير آن در ارتفاعات باال  1222-1522ای در ارتفاعات ميانی )زون دوم: مقادير غنای گونه

اند مطالعات زيادی نتيجه گرفته .باشدمتر( می 2522-2352متر و زون پنجم:  2222-2522)زون چهارم: 

 Edwards andواردز و ارمبروستر )ای در ارتفاعات ميانی، حداکثر است و اين توسط ادکه غنای گونه

Armbruster ,1989 در طول يک گراديان ارتفاعی در استپی توندرا در آالسکا و ژنگ و همکاران )

(Zhang et al.,2013 در طول يک گراديان ارتفاعی در منطقه حفاظت شده بايهوا چين گزارش شده )

( در حدود نيمی از مطالعات Vetaas and Gerytnes, 2002تاس و گريتنز ) است. براساس گزارش و

رسد. چندين های گياهی در ارتفاعات ميانی به مقدار حداکثر میدهد که غنای گونهمنتشر شده نشان می

توان وضعيت رطوبتی مناسبی دهد. به عنوان مثال، مینظريه وجود دارد که علت اين مسئله را توضيح می

خيزی زيادی که در اين نظر دما و قدرت حاصلبودن شرايط از که در ارتفاعات ميانی وجود دارد، مساعد 
ای در ارتفاعات باال )باالتر از (. کاهش در غنای گونهHua, 2004محدوده ارتفاعی وجود دارد را بيان کرد )

اکوفيزيولوژيکی از قبيل فصل رشد کوتاه، سرمای زياد و قدرت  هایمتر( ممکن است به دليل تنش 2222

http://www.weeds.ir/%21/we/index.php?page=view&id=26
http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-75046
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(. حاجی ميرزا آقايی و همکاران Körner, 1998ايين اکوسيستم در ارتفاعات باال باشد )خيزی پحاصل

ای را میهای سرد آبرود چالوس چنين استنباط کردند که کاهش مقادير غنای گونه(، نيز در جنگل1362)

فراوان امواج  (، اثر تشعشعات1361) توان به کاهش دمای هوا در ارتفاعات باال نسبت داد. واثقی و همکاران

 .دانندای در ارتفاعات باال دخيل میفرابنفش را در کاهش غنای گونه

ای با افزايش ارتفاع، ابتدا افزايش يافته و سپس کاهش همانطور که بيان شد در اين تحقيق، غنای گونه

ود که مشابه شای در گراديان ارتفاعی مشاهده میدر الگوی غنای گونه 1نمايیيابد. لذا يک توزيع تکمی

 Namgail( در منطقه هيماليا است.نمگيل و همکاران )Namgail et al., 2012نتيجه نمگيل و همکاران )

et al.,2012دانند. ای را در ارتباط به عوامل زيستی از قبيل چرای دام و بارندگی می( ايجاد اين توزيع گونه

ه از چرای دام )منطقه حفاظت شده(، احتماالً طور که در قبل بيان شد، به علت محفوظ ماندن منطقهمان

های ارتفاعی ای در طول گردايانعامل بارندگی را در اين توزيع دخالت داد. ازاين روی، توزيع غنای گونه

(. Colwell and Lees, 2000شود )توسط يک سری از عوامل متقابل زيستی، اقليمی و تاريخی انجام می

(، در منطقه حفاظت شده داالب استان ايالم به 1336همکاران )حيدری و اما برعکس نتيجه اين تحقيق، 

يابد که آن را به مساعد ای با افزايش ارتفاع از سطح دريا کاهش میاين نتيجه رسيدند که غنا و تنوع گونه

ن زاده و همکارااسماعيلبودن شرايط از نظر درجه حرارت در ارتفاعات پايين نسبت دادند. در کنار اين، 

تاثير ديدند، که اين می ای منطقه زاگرس ميانی بینواختی گونهعامل ارتفاع را در تنوع، غنا و يک (،1361)

 تواند به علت محدود بودن دامنه ارتفاعی منطقه مورد مطالعه باشد.

های مارگالف و منهينيک از تعداد کل ای، به جای استفاده از شاخصهای غنای گونهدر بررسی شاخص

-ها استفاده شد، زيرا هر چند که در دو شاخص ياد شده تالش بر اين است تا در محاسبه غنای گونههگون

ها تابعی از اندازه قطعه نمونه يا تعداد ها شمارش گونههايی را ارائه نمايند که در آناييک منطقه، شاخص

ه از تعداد گونه يکسان ولی تعداد ها برای بررسی دو واحد هم سطح کها باشد، اما توابع پيشنهادی آنگونه

اند، واحدی را که از تعداد افراد کمتری تشکيل يافته باشد را نسبت به ديگر افراد متفاوت تشکيل يافته

داند که اين خود جای تامل دارد. بنابراين، تر میواحدها که از تعداد افراد بيشتری تشکيل يافته است، غنی

ها ثابت در نظر گرفته شده است، برای رفع ايراد ياد شده برای محاسبه در اين تحقيق چون مساحت پالت 

 (.1361زاده و همکاران، باشد )اسماعيلهای موجود کافی میای، شمارش تعداد کل گونهغنای گونه

متر( کم و با افزايش ارتفاع  1222-1222ای در ارتفاعات پايين )همچنين نتايج نشان داد که تنوع گونه

متر( کاهش پيدا  2522رسد و مجدداً در ارتفاعات باال )باالی های سوم و چهارم به حداکثر خود میدر زون

ای در گراديان ارتفاعی نمايی در الگوی تنوع گونهای نيز يک توزيع تککند. لذا در رابطه با تنوع گونهمی

 Yang etيانگ و همکاران )ای به اين موضوع نشده است. وليشود و در منابع علمی، اشارهمشاهده می

al.,2007ای در طول گراديان ارتفاعی ( بيان کردند که الگوهای تراکم گياهی مشابه الگوهای غنای گونه

های توان به در دسترس نبودن و عدم وجود فشارای را میاست. در ارتفاعات باال، علت افزايش تنوع گونه

                                                           
1 Unimodal Distribution 



 69نشريه حفاظت زيست بوم گياهان/ دوره پنجم، شماره يازدهم، پاييز و زمستان

228 

های گياهی شرايط مساعدتری را برای استقرار پيدا کنند هانسانی در منطقه توجيه نمود که باعث شده گون

(. از طرفی در تحقيقات ديگر بيان شده است که در ارتفاعات پايين، به دليل کم 1339)حيدری و همکاران، 

( و 1333های کم زياد بوده )سهرابی و اکبری نيا، بودن شيب، عمق، رطوبت و عناصر غذايی خاک در شيب

ای براياثبات اين توان دليل قانع کنندهشود. در نهايت نمیای پوشش گياهی میتنوع گونهاين باعث افزايش 

(، عوامل محيطی از قبيل ارتفاع، رطوبت خاک، نيتروژن، ماده آلی و شوری Liu, 2017روند بيان کرد. ليو )

ن تيان شان چين ای در طول گراديان ارتفاعی در کوهستاخاک را از عوامل موثر بر الگوهای تنوع گونه

 دانستند.

که زون اول که طوریداری دارد. بهای تاثير معنیدهد که گراديان ارتفاعی بر غالبيت گونهنتايج نشان می

ای را دارا است، دارای بيشترين شاخص غالبيت است و زون سوم و چهارم که بيشترين کمترين تنوع گونه

توانبه حضور و البيت است. علت غالبيت باالی زون اول را میای را دارد، دارای کمترين شاخص غتنوع گونه

 چون و های غالب هممربوط دانست. با افزايش ارتفاع، از حضور گونه Poa bulbosaتراکم باالی گونه 

Artemisia aucheri ای نيز تاثير معنینواختی گونهکيطور، گراديان ارتفاعی بر شود. همينکاسته می-

نتيجه گرفتند که در جوامع  (،Darand Sundarapandian, 2016) و سونداراپانديان . دارداری دارد

ای و ارتفاع وجود دارد. در تحقيق نواختی گونهجنگلی هيماليای غربی در هند، يک رابطه مثبتی بين يک

های زون ای است ونواختی گونهای بااليی دارد، دارای کمترين يکزون اول که تا حدودی غنای گونه حاضر،

توان ای می باشد. لذا میای را دارند، دارای بيشترين يکنواختی گونهچهارم و پنجم که کمترين غنای گونه

ای است ای دارد. اين نتيجه برعکس نتيجهای رابطه معکوسی با غنای گونهنواختی گونهنتيجه گرفت که يک

ای بيابانی بدست آوردند، اين محققين، بين ه( در اکوسيستمShaukat et al.,1978و همکاران )شوکت که 

 ، ما( را مشاهده کردند. برعکسr=62/2داری )ای همبستگی مثبت معنینواختی گونهای و يکغنای گونه

(Ma, 2005دريافت که هيچ رابطه )نواختی گونهای وجود ندارد. مبحث يکنواختی گونهای بين غنا و يک-

گيری تنوع گونه ای نواختی به مراتب دشوارتر از اندازهگيرييکهو اندازای اينقدر پيچيده است که تعريف 

توان گرفت اين است که گراديان ارتفاعی بر روی ترکيب ای که مینتيجهدر نهايت، (. Jost, 2010باشد )می

اطق اين قبيل تحقيقات اکولوژيکی در منداری دارد.تاثير معنیاينواختی گونه،تنوع، غنا و يکایگونه

 2015حفاظت شده که سنگ بنای حفاظت از تنوع زيستی در برابر تغييرات سريع زيست محيطی هستند )

Paudel and Heinen,های گياهی نادر و در حال انقراض و حفاظت به صورت تواند در شناسايی گونه( می

in situ  ( و  محل رويشگاه طبيعی)درex situ (نقشخارج از محل رويشگاه طبيعی ) .موثری داشته باشد 
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