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  دهیچک

ـ  رابطـه  ،قیـ تحق نیـ ا در. استي  ا گونه تنوع و ها گونه پراکنش بر مؤثر عوامل نییتع قدم، نیاولی  مرتعي  هاستمیاکوس تیریمدي  برا  تنـوع  نیب
-بـه روش تـصادفی    ي  بـردار  نمونـه  ،)یاهیگ پیت (واحد هر در. است شدهی  بررس) يبلند وی  پست و خاك(ی  طیمح عوامل با اشتهارد مراتعي  ا گونه

 بـه  د،شـ  نیـی تع سطح حداقل روش به که يابعاد با پالت 15 ترانسکت هر طول در. شد انجامي  متر 750  خطی ترانسکت 3 طول درسیستماتیک  
همچنـین در ابتـدا و انتهـاي هـر ترانـسکت      . هاي گیاهی ثبت شـد  ها و درصد تاج پوشش گونه       در هر پالت تعداد پایه     .شد داده قرار متر 50 فاصله

ي غنـا  وی یکنـواخت  ،تنـوع ي ها شاخص اطالعات،ي آور جمع از بعد . خاك برداشت شدۀمتر نمون   سانتی 20-80 و   0-20 هاي  پروفیل حفر و از عمق    
نتـایج نـشان داد   . شـد  اسـتفاده ی اصـل ي  هـا  مؤلفـه  هیـ تجز ازي  ا گونه تنوع راتییتغ بر رگذاریثأت عوامل نیمهمتر نییتعي  برا. دندش نییتعي  ا گونه

 پیـ ت در هاي یکنواختی کامـارگو، سیمپـسون، نـی اصـالح شـده، شـانون و سیمپـسون        شاخص و نریو شانون ،مپسونیسي  ا گونه تنوعي  ها شاخص
Artemisia sieberi-Salsola rigida تیپ در  و مقدار نیشتریبPetropyrum oliveriشاخص .دارنددیگر  هاي  کمترین مقدار را نسبت به تیپ 

 در کینیمنه و مارگالفي ا گونهي غناي ها شاخص .هاست بیشتر از سایر تیپ Halocnemum strobilaceumیکنواختی اسمیت و ویلسون در تیپ 
همچنین مشخص .  کمترین مقدار غنا را به خود اختصاص دادندP. oliveriتیپ در  بیشترین مقدار و Artemisia sieberi-Stipa barbata پیت

  .دارندي ا گونه تنوع راتییتغ بر را ریثأت نیشتریب یبررس مورد عوامل نیب از هدایت الکتریکی خاك و ، آهکبافت زه،یسنگر شد که
  

   .مراتع اشتهارد ،هاي اصلی لفهؤ متجزیۀ اي، گونههاي تنوع  شاخص اي، تنوع گونه :هاي کلیدي واژه
 

  مقدمه
 اکوسیستم طبیعی است کـه در برگیرنـدة منـابع       ،مرتع

 .اسـت  عـدد متهاي گیاهی  گونهعظیمی از ذخایر ژنتیکی و      
گوناگونی زیـستی، متـضمن پایـداري مرتـع در      همواره این   

 مفـاهیم  از زیـستی  تنوع. مقابل عوامل متغیر محیطی است  
ــم ــوم در مه ــیب ــدیریت و شناس ــاهیپوشــش م   اســت گی

اودوم،  (ســالمت  در مهمــی  نقــش   و)2005 مــصداقی،(
 اکوسیـستم  ارزیـابی  و) 2006  ،نورالمحمد(تولید   ،)1983

  .دارد) 1988، مگوران(

ی ابیـ ارز در کـه ی  ستیـ ز تنـوع  مهـم ي  ها مؤلفه ازی  کی
 تنـوع  شـاخص  شـود،  یمـ ي  ادیـ ز استفاده آن از ها ستگاهیز

ـ  نـسبت  امروزه). 1997 ،بیضاپور (تاسي  ا گونه  تعـداد  نیب
ي ا گونـه  تنوع عنوان به را اجتماع یک در افراد کل و ها گونه
 آنهـا  ستیـ ز طیمحـ  ثبات به آن زانیم که کنند یم فیتعر

 و اجتماعــات در ثبــات نیــا کــه ییآنجــا از .داردی بــستگ
 تنــوع تیوضــع اســت، متفــاوت مختلــفي هــا ستمیــاکوس
ی طـ یمح راتییـ تغ دسـتخوش  منـاطق  نیا در زیني  ا گونه

 دري  ادیـ ز تیاهمي  ا گونه تنوع لیدل نیهم به. بود خواهد
ي هــا ستمیـ س دری انــساني هـا  دخالــت و عملکـرد ی بررسـ 
 وي  ا گونـه ي  غنـا  لفـه ؤم دو ازي  ا گونـه   تنوع .داردی  عیطب
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 ةواژ) 1967 (انتــاشمـک  .اسـت  شـده  لیتـشک ی یکنـواخت 
 سـاختار  حیتـشر  منظـور    به بار نیاولي  برا راي  ا گونهي  غنا

  ). 2005 ،مصداقی( برد کار بهی اهیگ جوامع
ـ  ها گونه انیم در افراد عیتوز ي ا گونـه ی  یکنـواخت  نـام  هب
ي دارا بـاً یتقر هـا  گونـه  هیـ کل کـه  یهنگام. شود یم خوانده
. بـود  خواهـد  حداکثری  یکنواخت باشند،ي  مساو افراد تعداد
 دست بهی  کنواختی و غنا پارامتر دو بیترک ازي  ا گونه تنوع
ــآ یمــ ــه کــه اســتي ا گونــهي غنــا واقــع در و دی  ۀلیوســ ب

بسیاري از  ). 2005 مصداقی،(  است شده موزونی  یکنواخت
ها بـه    اکوسیستم ۀشناختی براي مدیریت بهین    مطالعات بوم 

اي بـر جوامـع    هاي تراکم و تنوع گونـه     بررسی تأثیر شاخص  
  .پردازندگیاهی می
رسی اثر عوامـل محیطـی بـر         بر در) 1996( زاید  و آریز

هاي آبرفتی جنوب صحراي سینا به ایـن نتیجـه        فلور دشت 
اي در طــول گرادیــان رطــوبتی  رســیدند کــه غنــاي گونــه

اي در  هایی بـا بیـشترین غنـاي گونـه     متفاوت است و دشت 
  .اند ترین مناطق واقع شده خشک
در شـرق اسـپانیا تنـوع و    ) 2000( سباسـتیا  و کانلز  و

خــشک و  را در ســه جامعــۀ خــشک، نیمــهاي  غنــاي گونــه
 و مــشخص کردنــد کــه  مرطــوب بــا قــاب ویتــاکر مقایــسه

خـشک و     ها در مناطق خشک و نیمه       بیشترین تنوع یکساله  
سـاله در منـاطق مرطـوب     بیـشترین تنـوع گنـدمیان چنـد    

  .شود مشاهده می
ـ  ارتبـاط ی  بررس در ،)1998 (ارقینی  فیشر  عوامـل  نیب
 روش از اسـتفاده  بـا ی  هایـ گ پوشـش ي  هـا یژگیو بای  خاک
 داد نشان لیاردب ۀمنطقی  عیطبي  چمنزارها دري  بندرسته
 ازي  اگونـه  تشابه عدم بر افزونی  بررس مورد ةتود هشت که
 خـاك  عناصری  برخ وی  کیالکترتیهدا ته،یدیاس خاك، نظر
 توانیمی  کل طور به .دارند اختالف هم با ازت و فسفر مانند

ی نــاهمگن دری مـ یاقل وی خــاک عوامـل  کــه گرفـت  جـه ینت
 جوامـع ي  ریپـذ  ارتجـاع  و) یاهیـ گ تنـوع (ی  اهیـ گ پوشش

  .دارند میمستق اثری اهیگ
ــرداوودي و زاهــدي ــور  می ــدل) 2005(پ ــوع  م ــاي تن ه

اي را براي جوامع گیاهی کویر میقان بررسـی و نـشان            گونه
ترین  با پایینNitrarietetum schoberiدادند که جامعۀ 

ــی    ــوع داراي مــدل هندس  Limonietumو جامعــۀ تن

iranica             با باالترین تنوع داراي مدل لوگ نرمـال در بـین 
  . جامعه گیاهی منطقه استنه

ـ  ۀرابطی بررس به) 2009 (همکاران وی  چاهوک زارع  نیب
 فــشندك-آرتــون مراتـع ی طــیمح عوامـل  وي ا گونــه تنـوع 

ــان ــا طالق ــتفاده ب ــ روش از اس ــهؤم ۀتجزی ــا لف ــلي ه ی اص
 ،یبررسـ  مـورد  عوامل نیب از که داد نشان جینتا. پرداختند

 خاك میپتاس و آهک بافت، عمق، ،ییایجغراف جهت عوامل
  .دارندي ا گونه تنوع بر را ریتاث نیشتریب

ی اهیگ تنوعي  ها تفاوتی  بررس به) 2009( بکرو   ویسچ
ــ در  و) ســال 60-40 (جــوان مرطــوبي هــا زارچمــن نیب
 دری  نکوهـستا  ارتفـاع  کـم  ۀمنطق در) سال <150(ی  میقد

 کـه  افتنـد یدر ایـن پژوهـشگران   . پرداختنـد ي  مرکزي  اروپا
ی مربعـ  متـر  20ي  ها پالت دري  آوند اهانیگي  ا گونهي  غنا
ــزار در ــا چمن ــواني ه ــه ج ــور ب ــ ط ــبي دار یمعن  از شتری

ی یکنـواخت بـین    کـه  یحـال  در اسـت، ی  میقـد ي  ها چمنزار
 نیهمچنـ  .نـدارد   وجود یتفاوتی  میقد و جواني  ها چمنزار
ــا  ــد هجــینتآنه ــه گرفتن ــز ک ــد ستگاهی ــه ی میق ــسبت ب ن

ی اهیـ گ تنـوع  حفـظ  دري  بـاالتر  تیاهمچمنزارهاي جوان   
ی میقـد ي  ها ستگاهیز به دیباي  شتریب تیاولو نیبنابرا د،دار
  .شود داده

، تعیـین سـهم   دهـد  بررسی سوابق پـژوهش نـشان مـی      
اي از اهمیـت    ها و تنـوع گونـه     عوامل مؤثر بر پراکنش گونه    

 و در هـر منطقـه بـسته بـه شـرایط              است اي برخوردار ویژه
اي تحت تأثیر عوامـل خاصـی         ونهمحیطی، تغییرات تنوع گ   

ریزي اصـولی     برنامهشناخت این عوامل براي     ، بنابراین   است
و صحیح با در نظر گرفتن کلیۀ جوانب آن از جملـه حفـظ              

تواند پایداري و تـداوم حیـات یـک     ها می تنوع زیستی گونه  
رو  از ایــن). 2010، رنــدکوفر(د اکوسیــستم را تــضمین کنــ

اي و  منظور آگاهی از تغییرات تنـوع گونـه        به  حاضر پژوهش
  . انجام شداشتهارد مؤثر بر آن در مراتع شناسی بومعوامل 

                  
  
  ها روش و مواد
  مطالعه مورد ۀمنطق

 بخـش  هکتار در 10000به وسعت   مطالعه مورد ۀمنطق
. قـرار دارد   تهـران  اسـتان  ربغ در کرج شهرستان اشتهارد

ـ  منطقـه  نیا  º35 44' تـا  º35 40' ییایـ جغراف عـرض  نیب
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 بـا ی  شـرق  º50 44' تـا  º50 33'یی  ایجغراف طول وی  شمال
 قرار ایدر سطح از متر 1175ی  ال 1149 نیب متوسط ارتفاع
ــا. دارد ــع نی ــه مرات ــوان ب ــع عن ــشالق مرات ــم-یق ــد انی  بن
متوسط ساالنه منطقه   میزان بارندگی   . شوند یمي  بردار بهره

متـر    میلـی 230آبـاد    ساله ایـستگاه نجـم   15بر اساس آمار    
ی آبرفتـ ي  ها پادگانه ،یرسي  ها کفه از اشتهارد دشت. است

 شـور  رودخانـه  و است شده لیتشک بلند و متوسط ارتفاع با
 دو دری   بررس مورد ۀمنطق. کند یم عبور دشت نیا انیم از
ــت ــستی اراضــ پی ــواری اراضــ و پ ــادبزن يا زهی  شــکلی ب

  .است شده واقع دار زهیسنگر
  

  روش تحقیق
 اي مؤثر بر تغییـرات تنـوع گونـه    عواملی  بررس منظور به
تغییـرات   به توجه با وی  بررس مورد ۀمنطق از دیبازد از پس

ي هـا  پیـ ت در و نیـی تع شـاخص  پیت پنج ،پوشش گیاهی  
 ةنحـو  و نـوع  بـه  توجـه  با. شد انجامي  بردار نمونه نظر مورد
 ، انـدازة  سـطح  حـداقل  روش بـه  یاهیگي  ها گونه نشپراک
همچنـین بـا توجـه بـه        . شـد  نیـی تع مربـع  متر 2 ها  پالت

ها در   آماري تعداد پالت مطالعات قبلی و با استفاده از روش   
.  شد محاسبه عدد   45 طور متوسط    به برداري  هر واحد نمونه  

 روش اســاس بــر نظــر مــوردي هــا پیــت دري بــردار نمونــه
 ،برداريدر هر واحد نمونه   . شد انجام کیماتستیس-یتصادف

ارتفـاع،  ( محیطـی   دو ترانسکت در طول مهمترین گرادیـان   
 ترانـسکت   دوو یک ترانسکت عمـود بـر آن         ) جهت و شیب  
 ،با توجه به تغییرات پوشش گیـاهی منطقـه        . مستقر گردید 
 متـر انتخـاب شـد و در طـول هـر             750ت  کطول هر ترانس  

در .  متـر قـرار داده شـد       50 بـه فاصـلۀ    پالت   15ترانسکت  
.  شـد ثبتها درصد تاج پوشش و تعداد گیاهان          داخل پالت 

 خـصوصیات  بررسیمنظور  در ابتدا و انتهاي هر ترانسکت به  
متري    سانتی 20-80 و   0-20اعماق  حفر و از    خاك پروفیل   

سـازي مـورد    ها پس از آماده نمونه.  شدنمونۀ خاك برداشت 
 ماننـد   هایی  ویژگی.  گرفتند  فیزیکی و شیمیایی قرار    ۀتجزی

 ةبافت خاك به روش هیدرومتري، هدایت الکتریکـی عـصار    
 متــر، ECســنج الکتریکــی یــا  اشــباع بــا دســتگاه هــدایت

 متـر، کـربن آلـی بـا      pH اشباع با دسـتگاه      ةاسیدیته عصار 
روش والکی و بالك، درصـد آهـک بـا روش کلـسیمتري و              

 گیري شـدند  ه اندازروش وزنیدرصد سنگریزه با استفاده از     
  .)2003، جعفري حقیقی(

  
  ها  دادهتجزیه و تحلیل

بر اسـاس  اي  آوري اطالعات، ابتدا تنوع گونه  بعد از جمع  
بـراي تعیـین   . تعیـین شـد   ها    عامل درصد تاج پوشش گونه    

هاي مختلفی ارائه شـده اسـت کـه از            اي شاخص   تنوع گونه 
و ) 1949،  سیمپسون(سیمپسون  تنوع  بین آنها دو شاخص     

 اسـتفاده قـرار   مـورد ) 1949،  وینـر -شانون ( وینر -ونشان
هـا   هـاي مختلـف ایـن شـاخص     ، زیرا از بین شـاخص    گرفت

اي دارنــد  توانـایی بیـشتري را بـراي تـشخیص تنـوع گونـه      
وینر بیـشتر تحـت تـاثیر       - شانون شاخص). 1988،  مگوران(

ثیر أاي است، امـا شـاخص سیمپـسون تحـت تـ             غناي گونه 
مقـدار شـاخص   . گیـرد   قـرار مـی   هـاي غالـب       فراوانی گونـه  

  : شود  محاسبه میزیر ۀسیمپسون از رابط

)1                                            ( ∑
=

=
s

1i

2
i

Pλ  
هـا در     تعـداد کـل گونـه      :sمقدار شاخص،   : λکه در آن  

نسبتی از کلیه افراد موجود در نمونه اسـت کـه     : Piنمونه و   
مقدار این شاخص بین صفر تا یـک     . دن باش i ۀمتعلق به گون  

  . کند تغییر می
 یـر ز ۀرابطـ  از   )H (وینر-همچنین مقدار شاخص شانون   

  : شود تعیین می

)2(                                       ∑
=

−=′
s

1i ii
)lnp(pH                            

     ایـن شـاخص بـین     تغییراتۀالزم به ذکر است که دامن  
  . )2007، باکوس (است 5/4 تا 0

اي بـا     هاي تنوع، غنـاي گونـه       افزون بر محاسبۀ شاخص   
هاي مارگالف و منهینیک و یکنواختی با         استفادة از شاخص  

هاي اسـمیت و ویلـسون، نـی اصـالح شـده،              کمک شاخص 
  . سیمپسون و کامارلو تعیین شد

اي از  گونـه هاي غنا، همگنی و تنوع  براي تعیین شاخص  
 استفاده Ecological Methodologyو Pastافزارهاي  نرم
منظور  ها با توجه به هدف تحقیق به        بعد از بررسی داده    .دش

ثیرگـذار بـر تغییـرات تنـوع        أتعیین مهمترین متغیرهـاي ت    
افـزار   در نـرم  )PCA (١هـاي اصـلی   لفـه ؤ مۀاي از تجزی  گونه

                                                             
1- Principle Component Analysis  
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PC-ORD ایر  الزم بــه ذکــر اســت کــه ســ.اســتفاده شــد
هاي چندمتغیره نیز مورد بررسی قرار گرفت، اما چون          روش

طول گرادیـان محیطـی کـم بـود، بهتـرین روش تجزیـه و              
  . هاي اصلی تشخیص داده شد تحلیل، روش تجزیۀ مؤلفه

  
  نتایج

اي  هــاي تنــوع گونــهنتــایج بررســی تغییــرات شــاخص
اي   هـاي غنـاي گونـه       ، شـاخص   وینـر و سیمپـسون     -شانون

هـاي یکنـواختی کامـارگو،        ینیک و شـاخص   مارگالف و منه  
هاي  در تیپ   اسمیت و ویلسون   ،سیمپسون، نی اصالح شده   

طور که    همان .آمده است  1جدول   گیاهی مورد مطالعه در   
هاي مورد  اي در تیپ  شود تنوع گونه    مشاهده می این جدول   

توانـد ناشـی از عوامـل     مطالعه داراي تغییراتی است، که می 
در مورد هر دو شاخص     . اي باشد  گونه محیطی و روابط بین   

ــه  ــوع گون ــانون  تن ــسون و ش ــر-اي سیمپ ــین  وین  و همچن
ــاخص ــالح   ش ــی اص ــارگو، ن ــواختی کام ــاي یکن ــده و  ه ش

 Artemisia sieberi-Salsola rigida تیـپ  سیمپـسون 
ــه    ــشترین میــزان تنــوع گون  و تیــپ  و یکنــواختیايبی

Petropyrum oliveri   و یکنـواختی کمترین میزان تنـوع 
.  اسـت  ها به خود اختـصاص داده     را در مقایسه با دیگر تیپ     

  اسـمیت و ویلـسون در تیـپ         یکنـواختی  شاخصهمچنین  
strobilaceum .H.  مقایسه با سـایر      را در  بیشترین مقدار 

  .دهد میها به خود اختصاص  تیپ
 هاي مارگالف و منهینیک     شاخصاي    از نظر غناي گونه    

بیـشترین    Artemisia sieberi-Stipa barbataدر تیپ
 کمترین مقدار را بـه  Artemisia sieberiتیپ در  و قدارم

  .اند خود اختصاص داده

  
  مورد مطالعهگیاهی هاي  هاي تنوع، غنا و یکنواختی در تیپ  شاخص.1جدول 

  شاخص یکنواختی اي غناي گونه تنوعشاخص 

 تیپ گیاهی
عالئم 
 اختصاري

ش
وش
ج پ

د تا
رص
د

 
- شانون
  وینر

غناي   سیمپسن
اي کل گونه  

شاخص 
 مارگالف

شاخص 
 منهینیک

شاخص 
  کامارگو

شاخص 
نی اصالح 

  شده

شاخص 
  سیمپسون

شاخص 
اسمیت و 
  ویلسون

Artemisia sieberi Ar.si 00/12 72/0 19/0 00/216  74/8  26/3  17/0 09/0 13/0 21/0 
Artemisia 

sieberi-Stipa 
barbata 

Ar.si-St.ba 50/12 17/1 47/0 00/285  27/16  50/5  30/0 08/0 31/0 15/0 

Artemisia 
sieberi-Salsola 

rigida 
Ar.si-Sa.sp 50/18 33/1 52/0 00/319  31/12  03/4  40/0 11/0 42/0 25/0 

Halocnemum 
strobilaceum Ha.st 50/8 67/0 19/0 00/244  86/9  55/3  28/0 10/0 24/0 26/0 

Petropyrum 
oliveri Pe.ol 00/10 11/0 05/0 00/49  73/8  00/5  05/0 01/0 08/0 07/0 

  
  اي عوامل تأثیرگذار بر تغییرات تنوع گونهتعیین 

) خاکی و پـستی و بلنـدي     (براي تعیین عوامل محیطی     
بـراي  .  اسـتفاده شـد    PCA از روش    هاي  ونهثر بر تنوع گ   ؤم

دهند،   ها معموالً مقادیر ویژه را مالك قرار می         انتخاب مؤلفه 
تر آن است که مقدار ویژه با متغیر دیگـري         ولی روش دقیق  

 بـدین   ).1993جکـسون،   (شـود   ه  مقایـس  BSE١ وان عنـ  با
شوند که در آنها مقادیر ویـژه         هایی انتخاب می    ترتیب مؤلفه 

 2طـور کـه در جـدول     همـان .  باشـد BSEبیش از مقـدار   
هاي اول تا دوم این شرایط صدق       شود در مؤلفه    مشاهده می 

                                                             
1- Broken-Stick eigenvalue 

درصد تغییرات پوشش گیاهی     39/79ها     این مؤلفه  .کند  می
 اسـت،   مقدار اول بیشترین  ۀیت مؤلف اهم. یرندگ  را در بر می   

کنـد و    درصـد تغییـرات را توجیـه مـی       46/56کـه    طوري هب
  . دوم مربوط است  ۀبه مؤلف درصد تغییرات 93/22

هـا نـشان      لفـه ؤهـا بـا م      بررسی میزان همبستگی متغیر   
دوم،  اول و    هاي   اول شامل سنگریزه عمق    ۀلفؤدهد که م    می

 اول و دوم و    هـاي   ریکی عمـق  آهک عمق اول و هدایت الکت     
 هـاي   سیلت عمـق  و  دوم شامل عوامل رس عمق دوم      ۀلفؤم

 نمـودار  کـه  1 شکل به توجه با). 3 جدول(اول و دوم است     
 ارتباط در را مطالعه مورد ۀمنطقی  اهیگ پوششي  بند رسته

 بـه  چـپ  از اول محـور  در. دهد یم نشانی  طیمح عوامل با
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 شــن و زهینگرســ و یافتــه شیافــزا آهــک وي شــور راســت
 رس باال به نییپا از دوم محور در نیهمچن. ابدی  یم کاهش
 راتییـ تغ ۀجـ ینت در. ابدی  یم شیافزا خاك لتیس و کاهش

 دربا مقادیر متفاوت تنـوع      ی  اهیگي  ها شگاهیرو ،عوامل نیا
 يطـور   بـه  شوند، یم مشاهدهي  بند رستهي  محورها اطراف

 سـبک،  تبافـ  بـا ی اراض معرف Petropyrum oliveri که
 کـه  یحـال  در است، نییپای  کیالکتر تیهدا و ادیز زهیسنگر

ــشگاه ــرف Halocnemum strobilaceum رویــ  معــ
 ادتریـ ز آهـک  بـا  و شـور  ن،یسـنگ  نسبتاً بافت باي  ها خاك

 الزم به ذکر است که مقـدار        .هاست شگاهیرو سایر به نسبت
هـا   اي در این دو رویشگاه نسبت به بقیۀ رویشگاه         تنوع گونه 

   . ترین مقدار استکم
 و Artemisia sieberi-Stipa barbataدو رویـشگاه 

A. sieberi-Salsola rigida   که در ربع چهارم با فاصله
کمی از مبدأ مختصات قرار دارنـد، بیـشترین مقـدار تنـوع             

به عبارت دیگر از آنجا که این دو رویشگاه        . اي را دارند    گونه
اول و دوم قـرار     عوامل معـرف محورهـاي      کمتر تحت تأثیر    

  . اي آنها نسبت به بقیه باالتر است گیرند، پس تنوع گونه می
  

  ها لفهؤمقدار واریانس مربوط به هر یک از م .2 جدول
 BSEشاخص  )درصد(ی تجمع انسیوار )درصد( انسیوار ژهیو مقدار مؤلفه

1 7/10 4/56 4/56 5/3 

2 4/4 9/22 4/79 5/2 

3 1/2 9/10 3/90 1/2 

4 2/1 1/6 3/96 7/1 

5 7/0 7/3 0/100 5/1 

  
  PCA روش در ها مؤلفه از یک هر در رهایمتغ به مربوط ژهیو بردار ریمقاد .3 جدول

  پنجم  چهارم  سوم  دوم  اول  متغیر  )محور(مؤلفه 
  -0412/0  5412/0  -1763/0  -2135/0  -1926/0  ارتفاع از سطح دریا 

  1054/0  3924/0  -2025/0  -2509/0  -2061/0  جهت 
  -4060/0  1027/0  0275/0  -0710/0  -2814/0  شیب 
  -0062/0  -2698/0  -1696/0  -1284/0  -2705/0    1سنگریزه 
  -1896/0  -2523/0  -1535/0  -0924/0  -2757/0    2سنگریزه 

  -4320/0  -1171/0  -5599/0  -0779/0  1298/0    1رس 
  -2166/0  -2311/0  2574/0  -2853/0  1965/0   2رس 

  1876/0  1103/0  0512/0  4547/0  -0716/0    1سیلت 
  0405/0  -0589/0  -2611/0  3313/0  1872/0    2سیلت 
  2067/0  0013/0  4451/0  -3512/0  -4473/0   1شن 
  1681/0  2291/0  0131/0  -0584/0  -2904/0    2شن 
  -0174/0  2298/0  0083/0  1872/0  2707/0   1آهک 
  3525/0  2806/0  2150/0  0195/0  2601/0    2آهک 

  -1259/0  -0950/0  4641/0  -2674/0  2387/0   1ماده آلی 
  4641/0  -2326/0  -3002/0  -3516/0  0766/0    2ماده آلی 

  -0428/0  1270/0  -0751/0  -2092/0  2693/0   1هدایت الکتریکی 
  -0062/0  1575/0  -1124/0  -1671/0  2771/0    2هدایت الکتریکی 

  -3336/0  -1874/0  1822/0  1640/0  -2664/0   1اسیدیته 
  -3636/0  0165/0  1060/0  -0394/0  -2931/0    2اسیدیته 

   .گیرد اي قرار می لفهؤ که هر متغیر در چه مکننده این است در زیر ضرایب مشخص  کشیدهخط تیره*:                    
 

  



                                      1389، زمستان 2 شماره، 1جلد    خشک بوم پژوهشی- علمیفصلنامه      

 

46

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 .Ar.si=Artemisia sieberi ,Ar.si-Sa.ri=A(ر ارتباط با توپوگرافی و خاك  مورد مطالعه دۀبندي پوشش گیاهی مراتع منطق  نمودار رسته.1شکل 

sieberi-Salsola rigida ,Ar.si-St.ba=A. sieberi-Stipa barbata ,Pe.ol=Pteropyrum olivieri ,Ha.st=Halocnemum strobilaceum  ،
Bl =اراضی بدون پوشش(  
  

  گیري هج و نتیبحث
د کـه از بـین عوامـل       دهـ   نتایج این پژوهش نـشان مـی      

توپوگرافی و خاك بررسی شده، سـنگریزه، بافـت، آهـک و            
 تنـوع   تغییـر هدایت الکتریکی خاك بیـشترین تـأثیر را در          

ـ ،  هـاي گیـاهی منطقـه دارد        ونهگ کـه بـا کـاهش       طـوري  هب
شـدن بافـت خـاك و افـزایش هـدایت       سـنگریزه، سـنگین   
 Pteropyrumهـاي   تـدریج رویـشگاه   هالکتریکی و آهک ب

olivieri ،Artemisia sieberi-Stipa barbata ،A. 
sieberi ،A. sieberi-Salsola rigida،Halocnemum 

strobilaceum     ظـاهر  هـاي متفـاوت       با مقادیر تنوع گونـه
اي  هـا تنـوع گونـه     همچنین با افـزایش محـدودیت     . اند  شده

  . یابد کاهش می
بافت خاك تأثیر زیادي در کنترل میزان رطوبت و مواد          

هـاي بـا عمـق     خـاك . ی قابـل دسـترس گیاهـان دارد       غذای
مناسب و بافت سبک، آب قابل دسترس را به راحتـی و بـه        

نـوي  . دهنـد  مقدار نسبتاً مناسب در اختیار گیاهان قرار می    
ــ ) 1973 (میــر ــا اســتفاده از تجزی  بــین  رگرســیونۀنیــز ب

خصوصیات پوشش گیاهی مناطق خشک استرالیا و عوامـل       
د کـه تغییـرات پوشـش گیـاهی         محیطی مختلف نـشان دا    

شـود و   بوسیله روابط بین بارندگی و بافت خاك ایجـاد مـی    
با عوامل فیزیوگرافی و ادافیکی که رطوبت موجود در خاك          

 ۀدر منطقـ  . دار دارد   کننـد، همبـستگی معنـی       را تأمین می  
مورد مطالعه تغییر در خصوصیات ذرات رس، سیلت و شن          

 هـا دارد، بـه   ویـشگاه نقش زیـادي در تغییـر ر  ) بافت خاك (
 کمتـرین میـزان رس و   P. olivieriکه در رویشگاه  طوري 

ــشگاه  ــزان رس  H. strobilaceumدر روی ــشترین می  بی
   .نسبت به بقیه مناطق وجود دارد

بندي، تغییـرات پوشـش گیـاهی         با توجه به نتایج رسته    
 دارد،  زیـادي  ۀمنطقه با میزان هدایت الکتریکی خاك رابط      

این عامل با قرار گـرفتن در مؤلفـه اول سـهم            که    طوري  هب
هـاي    در رویـشگاه  . زیادي در تغییرات پوشش گیـاهی دارد      

اي   زار با تغییر میزان هدایت الکتریکی ترکیـب گونـه           درمنه
 .Aهاي  ترتیب با افزایش شوري رویشگاه کند و به تغییر می

sieberi-St. barbata ،A. sieberi و A. sieberi-Sa. 
rigida افـزایش  هـا بـا    بعد از این رویـشگاه . دنشو ر می  ظاه

ــه  ــوري، گونـ ــشتر شـ ــور بیـ ــاي شـ ــد هـ  .Hروي ماننـ
strobilaceum اي بـه   قر شـده و میـزان تنـوع گونـه     مـست

. یابـد   مـی ی افزایش   تو مقدار شاخص یکنواخ   ت کاهش   دش
 جعفري،  )1990 (کارنوال و تورس  مانند  برخی پژوهشگران   

 )2003 (عبــدالغنیو ) 2001( و همکـاران  روگـل ، )1988(
ثر در ؤنیز نشان دادند که شوري خاك از مهمترین عوامل م       

  شـوري و بـه    . مناطق خـشک اسـت    استقرار جوامع گیاهی    

Ar.si

Arsi-St

Arsi-Sa

Pe.ol

Ha.st

B.l

Axis  1

A
xi

s 2

ش
کاه

 
س
ر

 و 
افزا
ی

س ش
ی

لت
 

 شن و زهیسنگر کاهش و EC و آهک شیافزا
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طور کلی غلظت امالح خاك یا محیط اطراف ریـشه عـالوه            
خـوردن    گیـاه، موجـب بـه هـم        ةبر کاهش آب قابل استفاد    

ز باعـث  از طرف دیگر قلیائیت نی. شود  ها می   تعادل بین یون  
د شـو  هـا و کـاهش نفوذپـذیري خـاك مـی       تخریب خاکدانه 

  ). 1995؛ دوري و پساراکلی، 1993بوهرا و دورفینگ، (
اي در    نتایج این پژوهش نشان داد که مقدار تنوع گونـه         

   وH. strobilaceumهـــــــــــاي   رویـــــــــــشگاه
 P. olivieri  نکتـۀ  . ترین مقدار است نسبت به بقیه پایین

 بیـشترین  H. strobilaceumاه کـه در رویـشگ   دیگر ایـن 
 کمترین یکنـواختی   P. olivieriیکنواختی و در رویشگاه 

هـایی ماننـد      شـود محـدودیت     پس مشاهده می  . وجود دارد 
بافت خیلی سبک یا خیلی سنگین و وجود شـوري بـاال بـر     

همچنین هرچه مقدار . اي تأثیر زیادي دارد     تغییر تنوع گونه  
 بـر کـاهش تنـوع موجـب          عـالوه  ، شود ترها زیاد   محدودیت

دلیـل سـخت      بـه   دیگـر  عبـارت    به .شود  افزایش همگنی می  
هـاي گیـاهی محـدودي        شدن شرایط محیطی فقـط گونـه      

  . توانند در منطقه مستقر شوند می
 ۀبندي نتایج حاصل از این تحقیـق کـه در منطقـ             جمع

دهد که عواملی مانند سنگریزه،       خشک انجام شد، نشان می    
 بیـشترین نقـش را در پـراکنش      بافت، آهک و شوري خاك    

طـور   هپس ب. دارندهاي مختلف     و ظهور گونه  پوشش گیاهی   
 پوشـش گیـاهی بـا عـواملی کـه           ،کلی در منـاطق خـشک     

بافـت و    (قش دارنـد  نحوي در کنترل آب قابل دسترس ن       به
که با توجـه بـه        در حالی  ،، همبستگی دارد  )سنگریزة خاك 
 مرطـوب و    در مناطق ) 2009 (زارع چاهوکی نتایج پژوهش   

مرطوب که رطوبت عامل محدود کننده نیست، عوامل          نیمه
ــاهی   پــستی و بلنــدي و اقلیمــی در پــراکنش پوشــش گی

  . بیشترین نقش را دارند
بیــان کردنــد کــه ) 1996 (فولبرایــتو ) 1993( وســت

اي یکی از اهـداف مهـم مـدیران     حفظ یا افزایش تنوع گونه    
بایستی . تخشک اس منابع طبیعی در مناطق خشک و نیمه   

 بـسیار   خـشک به این نکته توجه داشت که مراتـع منـاطق           
 و دخالت نابجا و استفاده نـامعقول بـشر از آنهـا             اند  حساس

.  شـود تخریب پوشش گیاهی در این منـاطق تواند باعث   می
ــدام  ــر اق ــل از ه ــناخت وضــعیت  یقب ــاطق ش ــن من  در ای

ناپذیري   اکولوژیک آنها ضروري است و گرنه خسارت جبران       
  . شود مناطق وارد میین ابر 

اي   از شـاخص تنـوع گونـه   ،با توجه بـه مطالـب مـذکور       
عنـوان معیـاري بـراي ارزیـابی وضـعیت مراتـع           توان بـه    می

. منطقه و همچنین اتخاذ مـدیریت مناسـب اسـتفاده کـرد           
اي باال دلیل بر وضعیت خوب مرتع نیـست، چـه             تنوع گونه 

 باعـث   هـاي نـامرغوب     بسا که در برخی مواقع حضور گونـه       
هـاي   اگـر در منطقـه گونـه   . شـود  اي مـی  افزایش تنوع گونه  

اي وجود داشته باشد، در صورت کاهش فشار          مرغوب علوفه 
توان امیدوار بود که پوشـش گیـاهی بهبـود        برداري می   بهره

اي خیلی کم است، بایـد        یابد، اما در مناطقی که تنوع گونه      
و در  برداري از منطقه نهایـت دقـت صـورت گیـرد              در بهره 

صورت امکان بـا در نظـر گـرفتن اسـتعداد و تـوان منطقـه         
.  هـاي گیـاهی مناسـب اقـدام شـود           نسبت به کاشت گونـه    
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Abstract 
The first step in suitable management of rangelands is to find the factors affecting distribution 

and diversity of plants. The current research was carried out to find environmental factors affecting 
plant species diversity in Eshtehard rangelands. Within each sampling unit, two parallel transects 
and one vertical transect with 750 m length, each containing 15 quadrates (according to vegetation 
variations) were established. In each vegetation type, quadrate size was determined using the 
minimal area method. Soil samples were taken from 0-20 cm and 20-80 cm in starting and ending 
points of each transect. Measured soil properties include gravel, texture, organic matter, lime, pH 
and electrical conductivity. To determine the most environmental effective factors on plant 
diversity, Principle Component Analysis (PCA) method was applied. The results indicated that 
texture, lime, EC, and gravel percentage play the main role in plant species diversity.  
  
Keywords: Environmental factors, Plant diversity, Principle Component Analysis, Eshtehard 
rangelands. 
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