
 منابع طبیعی ایرانجله محیط زیست طبیعی، م

 1396 تابستان، 2، شماره 70دوره 

 453-465صفحات: 

 

 

 در  به عنوان شاخصی از آشفتگی تنوع غالبیت هایمدل
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 طبیعی استان مرکزیاستادیار مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع. 1

 طبیعی، دانشگاه تهرانمنابع ۀاستاد گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکد. 2

 طبیعی، دانشگاه تهرانمنابع ۀدانشیار گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکد. 3

  طبیعی، دانشگاه تهرانمنابع ۀدانشکددانشیار گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، . 4

 (11/5/1395تاریخ تصویب:  ؛28/10/1392)تاریخ دریافت: 

 چکیده
با تغییر شررررایط محیدی در اآر تشرررفت ی ای جوامعگونه تنوع و ترکیب یا طبیعی، تغییر میگیاهی در طول زمان  نابر .کندهای انسرررانی   این ب

مفید باشررد. ا ا در این تحقیت تیآیر اوامل تشررفت ی شررامل  بوم سررازگانتواند در تجزیه و تحلیل تشررفت ی و مدیریت ای میگیری تنوع گونهاندازه

 ،کمتر دسررت رورده ، در مقایسرره با مناطت، در اسررتان ای مبلوط پارک داالب دانه زاد هایبر پوشررش گیاهی جن ل "سرروزیتتش"و  "چرای دام"

مسرتدیلی  ۀقدعه نمون 77های مختلف در قااب پوشرش گیاهی، راک و سرایر متغییرهای محیدی در تشرفت یبررسری گردید. اط اات مربوط به 

 اسررتفاده گردید. نتای   غاابیت تنوعهای ای از مدلو به صررورت تدررادری برداشررت شررد. برای ارزیابی تنوع گونه متر مربع 256شرر ل به مسررا ت 

سته شان داد کهر شفت ی  طبقات بندی تحلیل تدبیقی متعارری ن یر راکی و توپوگراری به انوان تیآ اواملدر کنار  "سوزیتتش"و  "چرای دام"ت

شان داد که گونهاا وهای رراوانی گ ارترین اوامل بر ترکیب گیاهی شنارته شدند. نتای   اصل از  رویه دام تشفت ی چرای بی طبقاتهای گیاهی ن
سی ست به  1در ابتدا با مدل هند سمت اوگ نرمالتدابت یارته ا شاهده می 2طوری که یک  رکت از این مدل به  شود و این ررض را که جوامع م

ید طبیعی و انسانی به های شدتحت تیآیر تشفت ی، یک تغییر از وضعیتی با تخریب کمتر به سوی شرایدی با تخریب بیشتر که تحت تیآیر تشفت ی

شفت ی تتش ۀطبقکند. تدابت وجود تمده را  مایت می سری ا اریتمیت ضوع با  ۀکنندنیز بیان 3سوزی با  ست که این مو نابااغ بودن این جوامع ا

گ نرمال راقد تشفت ی رقط با مدل او رویش اهنماید. در صورتی که توجه به شروع تواای آانویه در این قسمت، مندقی بوده و این ررضیه را تییید می

 باشد.ای باال میع بااغ با غنا و تنوع گونهتدابت داشت. این مدل نشان ر جوام

 .، زاگرسای، چرای دام، رسته بندیسوزی، تنوع گونهتتش واژگان: کلید
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 مقدمه .1
، اسرت در طبیعت های شرایعپدیدهی ی از  1تشرفت ی

ها و ررتیند گیاهی،پوشررش  پویایی توجهیکه به طور قابل

تحت تیآیر قرار بوم سرررازگان سرررارتار جوامع را در هر 

به انوانمی هد و  مل د اا یب  در آرمؤ یک  تغییر ترک

 اسرررت  شرررده ای شرررنارتهای و اا وی تنوع گونهگونه

(Royo et al., 2010.)  

 برایبوم سررازگان و تحلیل جامع  ایگونه تنوعبرتورد 

ضررروری اسررت  جن ل مدیریت پایداررسرریدن به اهدا  

(Schulte et al., 2006)، هررا برره انوان رراوانی گونرره و

مورد اسررتفاده قرار بوم سررازگان  شررارآ تشررفت ی در

 (. Nummelin, 1998گیرد )می

به انوان دو نوع ت شرررفت ی  سررروزیو تتشچرای دام 

برای  دی  ی ح م یط  مودن شرررررا ن هم  ررا هم در   م

م کارکردهای اکوسیستای، سارتار و تغییر در ترکیب گونه

  ;Keeley et al., 2003نررقررش برره سررررزایرری دارنررد )

Godefroid & Koedam, 2004 چرای دام بااث کاهش .)

پوشرررش الفی کف جن ل و در بع ررری  ۀتودتراکم و زی

های دررتان شرررده و ها و نونهالموارد بااث     نهال

ضمن تغییر در ترکیب و تراکم جن ل، موجب کاهش مواد 

جه تغییر رژیم تتشسرررورتنی ک سررروزی در ف و در نتی

سوزی نیز موجب تغییر مواد تای به شود. تتشجن ل می

دهد و به انوان معدنی شررده، سررارتار جوامع را تغییر می

مل تحول در جوامع محسررروب می به ی ی از اوا گردد و 

ای دایل وجود تشابهاتی با چرای دام در تغییر ترکیب گونه

روار جهانی معرری شرررده اسرررت جوامع، به انوان الف 

(Spasojevic et al., 2010.) 

ارزایش شررردت و رراوانی تشرررفت ی اموما  بااث کاهش 

ای، پایداری جوامع شود، از طرری تنوع گونهای میتنوع گونه

برا در برابر تغییرات محیدی و تشرررفت ی تغییر می ه دهد، 

ت را تری از تغییراتر دامنه وسررریعانوان مثال جوامع متنوع

بیشرررتری در مقابل تغییرات از رود  مقاومتتحمل کرده و 

بنابراین  (.Levine & D'Antonio, 1999) دهندنشرران می

سویه و  دو ۀای و تشفت ی بیشتر یک رابدتنوع گونه ۀرابد

ای اسرررت، به این ترتیب که تشرررفت ی بااث کاهش دوره

به  عه  جام پاسرررم تن  جب تغییر در  تنوع شررررده و مو

ود ششود و این دوره دائما  ت رار میهای بعدی میتشفت ی

(Hughes & Byrnes, 2007) .گیریبا توجه به این ه اندازه 

یابی  یاهی و ارز عات پوشرررش گ داا یاهی در م تنوع گ

سریع حیدی به انوان ی ی از شارآمزیست های مهم و 

ها مورد اسرررتفاده قرار در تعیین وضررریعت اکوسررریسرررتم

ای گیری تنوع گونها ا اندازه(، Maguran, 1982گیرد )می

توانررد در تجزیرره و تحلیررل تشرررفت ی و مرردیریررت می

ستم سی شد )اکو رراوانی  ۀمدااع(. Łaska, 2001ها مفید با

سبی گونه شن صلی پارامتریک تنوع ارآها ی ی از  های ا

نسرربت رراوانی  .(Ejtehad et al., 2002زیسررتی اسررت )

نه یک طیف گو فاوتی را در جوامع و در  های مت ها، اا و

در  .دهندوسرریعی از شرررایط اکواوژیک از رود نشرران می

یاری از جوامع، منحنی مربوط  نهبه بسررر های رراوانی گو

ه این ن ته است ک ۀکنندگیاهی گوی )مقعر( است که بیان

ها پایین )بع رررا  یک ها نادر بوده و رراوانی تناغلب گونه

ها با رراوانی باال ررد( اسرررت و برا ع تعداد کمی از گونه

ا هترین نوع رراوانی گونه  رررور دارند این منحنی رراوان

ر ها ناداین مدلب اسرررت که اغلب گونه ۀبوده و بیان کنند

ر اا وهای رراوانی نسررربی هسرررتند. امروزه برای درک بهت

های توزیع تماری بر اسراس اصرول زیسرتی و ها مدلگونه

ای برای تدررابت اط اررات و مشرررراهرردات تنوع گونرره

ر ها دشده از جوامع و ارزیابی اا وی پراکنش گونهبرداشت

شده ترین این (.از مهمTokeshi, 1993اند )محیط طرا ی 

به مدل ها که  به مدا غا –های رت یا  ابیت تنوع نیز ورور 
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، ا اریتمی، 2هندسررری1توان به مدلمی ،شررروندنامیده می

 اشرررراره کرد   3اوگ نرمررال، و ادررررای شررر سرررترره

(Ejtehad et al., 2002 .) 

Hill و Hamer برای اواین بررار از  1998 سررررال در

به انوان یک ابزار کاربردی برای 4گونه -های ورورمدل  ،

 ۀنحو آیر تشرررفت ی ویسرررارتار جوامع تحت تبررسررری 

نه یاهی در  یهاپراکنش گو قاتگ مختلف تشرررفت ی  طب

از این این محققین پیشرررنهاد دادند که  اسرررتفاده کردند.

نه بررسررری تنوع، می توان در مدل  تعیین میزانای و گو

همچنین از این  بهره برد. ،شرررفت یت تخریب  اصرررل از

های زمانی تواای و یا سایر شیب ۀتوان در مدااعها میمدل

 (.Magurran, 2007ده کرد )استفا

Keeley با اسرررتفاده از  2003 در سرررال و هم اران

ای و های تنوع، اآرات چرای دام را بر تنوع گونهشرررارآ

های مهاجم غیر بومی در تمری ا مدااعه کرد و نتیجه گونه

 هایهای بلوط، گونهگررت که در اآر چرای دام در رویش اه

سااه ها ی اکثر این گونه اند وغااب شدهبه شدت غیر بومی 

اند. غنای بومی در مندقه شرررده گندمیانبوده و جای زین 

ست  56) های غیر بومیای گونهگونه گونه( ارزایش یارته ا

. از اسررتتشررفت ی در مندقه  وقوعو این نشرران دهنده 

های به جنع ،مهاجم مهم موجود در این جوامع گندمیان

Avena ،با دو گونهBromus   های ردوص گونههگونه ب 7با

B. diandrus  و 

B. hordeaceous ،Hordeum ،برررا دو گرررونررره 

Lolium multiflorum، Vulpia myuros های و از رورب

 ، Centaurea melitensisتررروان بررره مرررهرررم مررری

Geranium molle،Cerastium glomeratum   جنع و 

Erodium  ،نه هار گو نه از  Silene gallicaبا چ و دو گو

 .شده است اشاره  Torilisجنع 

Kyriazopoulos  سالهم اران و  ۀبا مدااع 2010 در 

شش کف جن لیت شارهآیر چرای دام بر پو زاد بلوط های 

 
1 Disturbance 

2 Geometric series 

 ۀدر یونان نشرران داد که درصررد پوشررش گیاهی در مندق

 ۀداری ارزایش یارته و در مندق فاظت شده به طور معنی

چوبی در چرای شرردید به طور  ایهگونه ،تحت چرای دام

 هایداری در مقایسه با چرای متوسط ارزایش و گونهمعنی

اند و این در  اای است که در مندقه گراس کاهش داشته

 هایهای چوبی ارزایش و سهم گونهقرق شده، نسبت گونه

ای در رورب کاهش یارته اسرررت، به طور کلی تنوع گونه

 .ری کاهش نشان داددابه طور معنی  فاظت شده ۀمندق

Biaou تررراآیر چررررای  2009 در سرررال و هم ررراران

سرروزی، ررراک و تغییرررات تب و هرروایی را بررر دام، تتررش

ای هررای دررترری و تنرروع گونررهتجدیررد  یررات گونرره

هررای غرررب ترریقررا بررسرری و نتیجرره گیاهرران در جن ررل

ای در تررنش متوسررط گررررت کرره غنررای و تنرروع گونرره

 رشررر ی بیشرررترین مقررردار را دارا هسرررتند و تنررروع 

ای در ایرررن  اارررت از مررردل تشرررفت ی و ترررنش گونررره

 کنرررد. چررررای متوسرررط دام و متوسرررط پیرررروی مررری

سرروزی در تررنش متوسررط تبرری، موجررب کرراهش تتررش

هرای دررتری و اررزایش تررمیم گونرههرا رقابت بین گونه

ی هرراشرروند. همچنررین دریارتنررد کرره وضررعیتمرری

مختلرف تب و هرروایی و رراک برره طررور مسرتقیم بررر اآررر 

تشفت ی های چررای دام و تترش سروزی برر تنروع گونره 

 گرر ارد، بررهآیر مررییهررای دررترری، تررای و ترررمیم گونرره

هررای محیدرری دارای وری کرره در مقررادیر کررم تررنشطرر

اآرررات مثبررت و در مقررادیر برراالی تن اآرررات منفرری بررر 

 تی دارند.های دررای و ترمیم گونهتنوع گونه

Lempesi تنوع  ۀبا مدااع 2013 در سرررال و هم اران

نه به انوان  ای در رواصرررل مختلف از محل چرای بزگو (

های شررمال ، در بلوطسررتانمعیاری از شرردت چرای دام(

ا ای بشررررق یونان، به این نتیجه رسررریدند که تنوع گونه

بر اسررراس شرررارآ  ،ارزایش راصرررله از محل چرای دام

ارزایش یارته در  اای با توجه به سرررایر  ،سررریمنسرررون

3 Broken-Stick 

4 Species Abundance models 
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فاوت معنیشرررارآ ها م  ظه های تنوع، ت داری بین تن

شد.  شارآ ن صله از  ایغنای گونههمچنین  با ارزایش را

حل چرای دام،  فاوت معنیم نداد.داری ت این  نشرررران 

که ند  جه گررت ارزایش چرای دام  محققین همچنین نتی

ارزایش گونه های های روشررخوراک و موجب کاهش گونه

   غیر روشخوراک شده است.

ررد ای منحدرررربههای غرب ایران با تنوع گونهجن ل

ترین مهم ءرود و دارا بودن جوامع گیرراهی متعرردد جز

ندهای طبیعی ایران محسررروب میاکوسررریسرررتم  شرررو

(Mohadjer, 2012،)  که به صررورت کمربند وسرریعی در

ن فاای  ۀنوا ی غربی و جنوب غربی ایران در دام  700ارت

یا واقع شرررده اسرررت  2000تا  باالتر از سررردر در متر 

(Takhtajan, 1986تمرکز بهره .)ها و دراات انسان برداری

به ردررروص چرای رارز از ردرررل و بیش از  د ظرریت 

های اشررایر و روسررتائیان در این جوامع توایدی دام ۀالور

موجب پیدایش شرررایط جدید محیدی گردیده که قابلیت 

ستقرار گونه پ یرش صی را دارد، جوامع گیاهی و ا های را

وامع ای جو متیسرررفانه ترکیب رلوریسرررتی ی و تنوع گونه

شفت یگیاهی موجود در این جن ل  ها دچارها بر اآر این ت

 (.Hamzeh'ee et al., 2008تغییرات زیادی شررده اسررت )

های ای در جن لتنوع گونه انجام شرررده بر رویمدااعات 

بیشرررتر مربوط به بررسررری رابده بین تنوع  زاگرسبلوط 

نه مل اکواوژیک بودهگو با اوا  و Heydariبه طوری ه  ،ای 

Mahdavi (2009) ،Pourbabaei  (2010)و هم رراران ،

Arekhi  م رراران ه م رراران Heydari ،(2010)و  ه  و 

(2013 ،) Mirzaei  وKarami (2015)، ع داا تنوع  ۀبا م

نه جه گو به این نتی یک  مل اکواوژ با اوا باط  ای در ارت

رسیدند که اواملی مثل توپوگراری، راک، ارتفاع از سدر 

شش تاجی طبقات روقانی جن لدریا و  صد پو نوع تبر  در

  آیر داشته است.یای تگونه

Pourreza  (2009)و هررمرر رراران، Mirdavoodi 

(2013)، Pourreza ع ،(2014) و هم اران داا اآر  ۀبا م

های بلوط غرب ایران، سوزی بر پوشش گیاهی جن لتتش

سرروزی همراه با اوامل محیدی بر نتیجه گررتند که تتش

 آیر گ اشته و بااثیسارتار و امل رد این اکوسیستم ها ت

آر یهای متای رویشرر اهتغییر در ترکیب، غناء و تنوع گونه

 از این تشفت ی شده است.

Valipour با بررسی اآر نیز  2014 و هم اران در سال

های بلوط غرب ایران، گ زنی بر پوشررش گیاهی در جن ل

های دررتان برداری از سر شارهنشان داد که این نوع بهره

غ ی های توری گونهها موجب کاهش زاددام ۀبه منظور ت

های ای گونهدررتی شررده و بااث پایین تمدن غنای گونه

 چوبی شده است.  

به  جه  نبا تو اات در زمی فاده از  ۀکمبود اط  اسرررت

های مختلف تنوع در تعیین تغییرات ایجاد شرررده در مدل

 با استفاده از مداهای تنوع، به ،در این مدااعهاآر تشفت ی، 

سی  شش گیاهی برر سوزی بر پو اآرات چرای دام و تتش 

به سرررواالت زیر پردارته و های بلوط غرب ایران جن ل

 .رواهد شدپاسم داده 

سررروزی بر ترکیررب و تنوع چرای دام و تتشتیررا  -

 غرب ایران تیآیر دارند؟بلوط های جن لهای گیاهی گونه

نه - یاهی در این تشرررفت یرراوانی گو با های گ ها، 

 تدابت دارند؟  ،های غاابیت تنوعمدلکدامیک از 

یا ام ان  -  جوامع بلوطهای تواای در ریسرررتعیین ت

 وجود دارد؟ ،های موجوداز تشفت ی آریمت ایرانی

 

 ها. مواد و روش2

 . معرفی منطقۀ مورد مطالعه1.2

 مورد مدررااعرره بررا نررام محلی پررارک داالب،  ۀمندقرر

ست که با ای همندق سله جبال زاگرس ا سل ستانی از  کوه

کیلومتری شرررمال  25ه تار در  2000مسرررا ت  دود 

دات  ستان ای م و در مخت شهر  46˚ 30́تا  46˚ 20́غرب 

شده  33˚ 45́تا  33˚40́́شرقی وطول  شماای واقع  ارض 

 برابر ترتیب به دریا سدر از ارتفاع  داکثر و  داقل .است

ارتفااات شماای  ۀو جهت امومی دامن متر 2100 و1300

بر اسرراس  سررال زراای بارندگی باشررد. متوسررط میزانمی
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 26 ۀطی یک دور ایسرت اه هواشرناسری سرینوپتیک ای م

ها متر است که بارشمیلی 565 ( برابر1391-1365سااه )

شتر  صورت بر  بی ستان به  دل زم ستدر ر  میان ین .ا

 4/22و  5/11دمای  داقل و  داکثر سررراایانه به ترتیب 

تمبرژه،  روش اسرراس بر مندقه سررانتی راد و اقلیم ۀدرج

نه مدیترا مارتن،  به روش دو تدل و  ای نیمه رشرررک مع

شده مانشت و  فاظت ۀمندق ءداالب جز ۀمندق .باشدمی

بوده و تود نی ) ۀق رنررب  یرا  Quercus brantiiبلوط ا

Lindl.) این جن ل است که  ۀدهندتش یل ۀترین تودمهم

سرروزی و دارای جوامع بلوط با تشررفت ی چرای دام، تتش

سرررال تحت  25 دود ) مناطت جن لی بدون تشرررفت ی

 .است(  فاظت

 . روش کار2.2

که دارای پوشرررش غااب  مدااعه ابتدا مناطقیدر این 

به  اغلبنخورده ) دسرررت( Quercus brantiiبلوط ایرانی )

زاد( و مناطت مشابه دارای تشفت ی چرای دام و صورت دانه

مشررخآ گردید. این  ( بودند،1388سرروزی )در سررال تتش

های غااب مشرررابه، اما از احاظ تعداد مناطت از احاظ گونه

نه نه های شرررارآگو یا نوع گو با ی دی ر و  های همراه 

متفاوت بودند. وا دهای رویشرری ی نوارت و هم ن در هر 

سنع در هر گروه،  شفت ی به طور دقیت انتخاب و  ک س ت

ساس روش قدعات نمونه  لزونی و  سدر قدعه نمونه، بر ا

 ۀانداز (.Asri, 2005) گونه  تعیین گردید -منحنی سررردر

از تمامی تر برتورد گردید. م 16× 16سرردر قدعات نمونه 

های موجود در دارل قدعات نمونه و  تی رارز از گونه

نه قات تن، نمو باریوم مرکز تحقی برداری شررررده و در هر

طبیعی اسررتان مرکزی، با اسررتفاده از کشرراورزی و منابع

ثل رلور ایران ) نابعی م (، Assadi et al., 1963-2015م

چه تان و دررت (، Mozaffarian, 2005) های ایراندرر

(، رلور ترکیرره Rechinger, 1963-2006رلورا ایرانی ررا )

(1965-1985 Davis, و رررلررور اسرررررترران ایرر م ) 

 
1Abundance –dominance 

(Mozaffarian, 2009 ) ناسررراییمورد  .قرار گررتند شررر

اط اات مربوط به پوشش گیاهی، راک و سایر متغیرهای 

شفت ی دادری و در محیدی در ت صورت ت های مختلف به 

جه و با تومختلف تشفت ی  طبقاتنمونه در قدعه 77قااب 

برداری با با اسررتفاده از نمونه رویشرر اه،به مسررا ت هر 

بندی به روش تقسیم به نسبت، برداشت شد )زبیری، مونه

موقعیت تمامی قدعات نمونه با استفاده از دست اه  (.1386

ر هر شده دهای آبتگونه ۀیاب آبت شد. برای کلیموقعیت

ستفاده از  1چیرگی -قدعه نمونه دو ردوصیت رراوانی با ا

(. برای Asri, 2005ب ن ه تعیین گردید ) –ضرررایب براون

های هم ن راک، از چهار گوشره و به دسرت توردن نمونه

صفر تا  متری راک سانتی 20مرکز قدعه نمونه و از امت 

مدی ر و  ،(Saint-Laurent et al., 2017) توریجمع با ه

ن ماده ۀمخلوط و نمو عات ت داا به این طریت برای م شرررده 

شررناسرری مورد اسررتفاده قرار گررت. ردرروصرریات راک راک

سیدیته  شباع و با )شامل بارت راک )روش هیدرومتر(، ا گل ا

ستفاده از  ستفاده از pHا شونده )با ا صد مواد رنثی  متر(، در

ده از روش ج ب )با اسرررتفاروش تیتراسررریون(، رسرررفر قابل

ج ب )با اسرررتفاده از روش اسرررتات ااسرررون(، پتاسررریم قابل

 ب ک(، ازت -تمونیوم(، کربن تای ) با اسرررتفاده از روش واا ی

کجرردال تفرراده از روش   & Aliehiaei) (کررل )بررا اسرررر

Behbahanizadeh, 1992) رطوبررت  جمی ررراک )بررا ،

(، رشردگی 16050Xاستفاده از دست اه رطوبت سن ، مدل 

با فاده از دسرررت اه نفوم سرررن  مخروطی  راک ) اسرررت

با  Eijkelkampمدل راک ) ظاهری  (، وزن مخدررروص 

برداری راک(، اسررتفاده از سرریلندرهای مخدرروص نمونه

برگ در درصررد پروزیته، درصررد راک اخت و درصررد الش

 گیری شد. سدر قدعه نمونه، اندازه

دام در ه تار به انوان شررراردررری از  2نرخ موجودی

(. Shakeri, 2012اسررتفاده قرار گررت )شرردت چرا مورد 

ست که جهت اطمینان از تراکم دام ها در هر الزم به مکر ا

2 Stocking rate 
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عداد ر ررروالت دام مان ارری، ت رل می رو سرررا ها در دا

های موجود در هر قدعه نمونه نیز به انوان معیاری پ ت

 از شرررردت چرررا، مررورد اسررررتررفرراده قرررار گررررررت 

(Kenneth et al., 2003) . 

بندی قدعات نمونه در ارتباط با اوامل طبقهبه منظور 

ناایز محیدی و تعیین گروه گونه های اکواوژیک از روش ت

توقف  ۀاسررتفاده گردید. نقد 1های شررارآ دو طررهگونه

ها سرردر سرروم انتخاب گردید گیری روشررهبرای شرر ل

(Mac Nab et al., 1999برای تعیین گونه .) شارآ های 

یک روشدر گروه  ,Dufrene & Legendre) های اکواوژ

رت  PC-ORDارزار ( و نرم1997 فاده قرار گر مورد اسرررت

(McCune & Mefford, 1999 .) 

 9همبسررت ی م انی بین قدعات نمونه با اسررتفاده از 

(. Shakeri, 2012پارامتر م انی مورد ارزیابی قرار گررت )

 گ ار بر ترکیب پوشرررشترین اوامل تیآیربرای تعیین مهم

 4.99ارزار و نرم  2برره جلوز روش انتخرراب روگیرراهی، ا

Canoco ( استفاده شدter Braak & Smilauer, 2012 .) 

ده شبرای مشخآ کردن تیآیر گروه متغیرهای انتخاب

بندی تدبیقی بر ترکیب پوشرررش گیاهی از روش رسرررته

عارری جزئی ده بین و برای بررسررری معنی  3مت داری راب

سرررت تمده از متغیرهای ای و محورهای به دگونهترکیب 

ی شررررت مون جررا دی، از تز ی ح او   4م  مونررت کررار

(Monte Carlo( استفاده شد )Shakeri, 2012 .) 

های تنوع به با توجه به  سرراسرریت متفاوت شررارآ

های رراوان و نادر، برای اطمینان بیشررتر در تغییرات گونه

س سهتنوع گونه ۀمقای شفت ی، از ای در ک  های مختلف ت

با اسرررتفاده از  5بندی تنوعهای درجهنیروش رسرررم منح

 αو  αDهای تنوع که در تن گروه یک پارامتری شرررارآ

 ارردد  ررقرریررقرری اسررررت، اسررررتررفرراده گررردیررد 

(Ejtehad et al., 2002 1( )رابده.) 

 
1 TWINSPAN 

2 Interactive-Forward-Selection 

  (1رابده )

  

ip ۀهم ارراد در گون  i ،ام نسرربت به کل نمونهS  تعداد

 ام i ۀرراوانی مشاهده شده برای گون iX گونه و

αD نه فا، تنوع گو که در واقع  αای تا یاس  پارامتر مق

 .استهای غااب وزن داده شده به گونه

فاده از  با اسرررت یاس  پارامتر مق قادیر تنوع در برابر  م

 رسم گردید. Past 2.17( Hammer, 2012) ارزارنرم

نه دابت رراوانی گو عداد جهت ت عه و ت داا های مورد م

ای از  تسررت تدابت با تنوع گونههای مختلف ها با مدلتن

کای ) فاده  Past 2.17ارزار ( در نرم2Xتزمون مربع  اسرررت

 گردید. 

 

 . نتایج3
ع داا  147های موجود در مندقه، وجود رسرررتنی ۀم

گیاهی  ۀتیر 33جنع و  113گونه گیاه توندی متعلت به 

ها به ترتیب متعلت به ترین تعداد گونهرا نشررران داد. بیش

گونه  20با   Fabaceaeگونه،  24با  Asteraceaeهای تیره

هان این مندقه  15با  Poaceaeو  یا نه بود. در بین گ گو

درصررد شرر ل زیسررتی غااب را  6/39ها با رراوانی تروریت

یت عد از تن همی کرینتور ها، تشررر یل داده اسرررت و ب

ها به ترتیب با رراوانی ها و رانروریتها، کاموریتژئوریت

 درصد قرار دارند.  6/5و  2/13، 9/15، 7/25

های شررارآ دو طرره  با نتای   اصررل از تناایز گونه

منجر به تف یک شش  گیاهی ۀگون 147قدعه نمونه و  77

 (.1گروه اکواوژیک گردید )ش ل

به مکر اسرررت که  با قدعات گروهالزم  های تف ی ی 

سعت  شفت ی و و شده در طبقات مختلف ت نمونۀ انتخاب 

3 Partial-Canonical Correspondence Analysis 

4 Permutation 

5 Diversity ordering 
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بندی انتخاب رو به جلو در رسرررته .بودهر یک هماهنب 

متغیر اوایه  37متغیر از بین  15کانونیک منجر به انتخاب 

شده در پن  گروه ر صه شدند. از شد. متغیرهای انتخاب

شفت ی )"گروه  سط، چرای "(Dت شش ک س چرای متو

شفت ی با دو رویه، تتشسبک، چرای بی سوزی و بدون ت

های سرررایر جهتهای جنوبی( و )ردررروصررریت )شررریب

 "(Sراک )"استثنای شیب جنوبی(، از گروه جغراریایی به

درصررد الش برگ، رطوبت  جمی، ازت کل، درصررد مواد 

شدند. از گروه  صد راک اخت انتخاب  شونده و در رنثی 

به انوان  "(Lنور )" قانی  قه رو تاجی طب متغیر پوشرررش 

به کف جن ل، از گروه  یده  یاری از میزان نور رسررر مع

شیب و از گروه  "(Tری )توپوگرا" سدر دریا و   "ارتفاع از 

یایی  "(SPهمبسرررت ی م انی ) نیز متغیر ارض جغرار

 انتخاب شدند. 

 

 ( تعداد قطعات نمونهN( مقادیر ویژه، )Eدو طرفه. ) های شاخص های اکولوژیک حاصل از آنالیز گونهگروه گونه  -1شکل

 

با  مقدار کل واریانع موجود در پوشرررش گیاهی که 

ر براب ،بندی کانونیک بیان شررده اسررتاسررتفاده از رسررته

اسرررت. با در نظر گررتن تمامی متغیرهای انتخاب  426/3

به انوان متغیر محدوده کننده و در نظر گررتن  1شرررده 

مدل روق  به انوان متغیر کنترای،  همبسرررت ی م انی 

نماید، که این درصررد از کل این واریانع را بیان می 9/24

های موجود در جوامع طبیعی، مقدار با توجه به پیچیدگی

 (. Shakeri, 2012رسد )بسیار مدلوب به نظر می

 
1Constraining Variable 

سرنع اآر رااآ و نارااآ هر یک از گروه متغیرهای 

جود بر روی ترکیب گیاهی با اسرررتفاده از تزمون مونت مو

جای شت تدادری مورد تجزیه و تحلیل قرار 1000کاراو با 

یان ر تیآیر یک گروه از متغیرها بر  گررتند. تیآیر رااآ ب

روی ترکیب گیاهی اسررت بدون در نظر گررتن اآر سررایر 

متغیرها )متغیرهای هم ار(، در صرررورتی که اآر نارااآ 

یان ر  به اآر سرررایر ب با توجه  تیآیر یک گروه از متغیرها، 

تیآیر نارااآ  (.Lososová et al., 2004متغیرهاسرررت )
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برای گروه تشررفت ی، راک، توپوگراری و پوشررش گیاهی 

سیده به  طبقات روقانی به انوان معیاری برای مقدار نور ر

صد  2/3و  7/2، 7/12، 8/19کف جن ل به ترتیب برابر  در

ر گررتن تمامی متغیرهای دی ر به انوان اسرررت. با در نظ

هرا هنوز متغیر هم رار، تریآیر ررااآ هر کردام از گروه

دار بوده و گروه تشفت ی، توپوگراری، راک و پوشش معنی

با  یب  به ترت قانی  قات رو یاهی طب  2/2و  2/5، 1، 11گ

یب بیش به ترت یه درصرررد،  یانع را توج ترین میزان وار

  .نمایندمی

مورد  ۀای در مندقگونه بندی تنوعههای درجمنحنی

شان داد که تنوع مدااعه در ک س شفت ی ن های مختلف ت

سط باالتر از گونه شفت ی چرای متو سایت دارای ت ای در 

، هرچند که با ارزایش استای های تنوع گونهسایر منحنی

 ۀ)مقیاس( این منحنی با منحنی مربوط به مندق αپارامتر 

شفت ی تقریبا  سد  راقد ت ست و به نظر می ر شده ا مماس 

داری بین این دو ک س تشرررفت ی وجود که تفاوت معنی

 (.2(، )ش لMirdavoodi, 2013نداشته باشد )

 

 های مختلف آشفتگیای در کالسهۀ تنوع گونهنیمرخ تنوع و مقایس  -2شکل

 

ها با های مورد مدااعه و برازش تنرراوانی گونهتوزیع 

های مختلف تشرررفت ی ای در ک سهای تنوع گونهمدل

شیب جنوبی ا وه  شفت ی در  شان داد که ک س راقد ت ن

رمال اوگ ن بر سری ا اریتمی، با منحنی ادای ش سته و

شفت ی تتش نیز تدابت دارد. ک س یب سوزی نیز به ترتت

می، ادای ش سته و اوگ نرمال برازش های ا اریتبا مدل

سط و شد. ک س سبک، چرای متو شفت ی چرای  های ت

شتند و  شفت ی رقط با مدل اوگ نرمال مدابقت دا راقد ت

رویه ا وه بر مدل هندسرری با ک س تشررفت ی چرای بی

سته و اوگ نرمال نیز در  های ا اریتمی،مدل ش  دای  ا

 (.1مرا ل بعدی تدابت داشت، جدول )

 های مختلف آشفتگیای در کالسهای تنوع گونهمدل های مورد مطالعه باترتیب تطابق توزیع فراوانی گونه -1جدول 

 ک س تشفت ی

 های توزیع رراوانیمدل

 ادای ش سته اوگ نرمال اوگ سری هندسی
2X P 2X P 2X P 2X P 

 2096/0 46/22 0/0873 921/2 1131/0* 2/21 000/0 64/59 سوزیتتش
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 000/0 36/40 1139/0 187/2 000/0 33/44 000/0 2/125 چرای سبک

 000/0 91/56 1124/0 36/2 000/0 27/66 000/0 5/169 چرای متوسط

 2913/0 315/3 4468/0 526/0 85/0 3 254/3 1124/0 26/11 چرای شدید

 2206/0 46/8 3101/0 689/2 1101/0 21/9 000/0 98/20 بدون تشفت ی )شیب جنوبی(

 000/0 17/98 1094/0 807/2 000/0 3/106 000/0 3/298 ها(بدون تشفت ی )سایر جهت

 .باشندهای توزیع رراوانی میها با مدلترتیب برازش داده ۀدهند* ااداد نشان
 گیریبحث و نتیجه. 4

 داالب،تنب ۀدر مندق تاگزون 147با توجه به   ررور 

جن ل داربادام  با مقایسه دراین مندقه  رسد کهنظر می به

(Khanhasani & Atri, 2001)، یرراسررروز  هررایجن ررل 

(Atri & Jafari, 2000)، ۀمندقرر در بلوط هررایجن ررل 

 (Asri & Mehrnia, 2002ارستان ) کوه سفید ۀشد  فاظت

ستون شده  فاظت ۀمندق و سا ت  دود  با بی  80000م

 یبرراالی ایگونرره غنررای از ،(Hamzeh'ee, 2005ه تررار )

ا ها بتروریت ،در بین گیاهان این مندقهبرروردار باشرررد. 

 ،نداداده ل زیستی غااب را تش یل درصد ش 6/39رراوانی 

 مناطت سایر مانند نیز مندقه این در که گفت شاید بتوان

شی نا یه متعلت به بخش  تورانی که – ایران رشک و روی

دارد،  قرار تن در زاگرس هررایجن ررل یررا کوردوزاگرزین

هستند  زیستی هایسایر ش ل از بیشتر تروریت هایگونه

 برره نررقررل از 1387، ) ررمررزه و هررمرر رراران

Zohary, 1973). 7/25هررا بررا رراوانی کرینتوریررتهمی 

یت درصررررد عد از ترور تهب که این امر  ند،اها قرار گرر

اسرررت سررررد و کوهسرررتانی بودن مندقه  ۀدهندنشررران

(Archibold, 1995.) به این ه نظر کوروتیپ از با توجه   ،

 از گیاهان شررناسررایی شررده متعلت به اناصررر درصررد 70

توان گفت که این هسرررتند، می تورانی – ایران رویشررری

 اسررررت  تورانی -ایراننررا یرره رویشررری  ءمندقرره جز

(Vaseghi et al., 2008.) 

درصررد  11های موجود در مندقه نیز با بیان تشررفت ی

از تغییرات موجود در پوشش گیاهی، اآر زیادی بر تغییرات 

ترکیب گیاهی دارد. از گروه تشررفت ی، چرای دام در سرره 

ک س، راقد تشررفت ی در دو ک س )شرریب جنوبی با تاز 

سایر  شش روقانی و رطوبت کمتر به انوان یک گروه و  پو

 وه دیرر ررر قرررار گررررررتررنررد هررا در گرررجررهررت

(Basiri & Karami, 2006)سررروزی برره انوان تتش ، و

ته گ ار در رسررر تیآیر های  خاب متغیر یک انت کانون ندی  ب

های متفاوت تیآیر زیادی بر شررردند. چرای دام در شررردت

زیرا  داشرررته اسرررت،ای در جوامع بلوط روی ترکیب گونه

ها هها از یک طر  با تغ یه از پوشش گیاهی، سر شاردام

کاهش و در نهایت های دررتی، بااث های گونهو نونهال

شده و از طر  دی ر بااث کاهش الش    تن برگ و ها 

و راک و رشررردگی کوبیدگی  ارزایش درصررد راک اخت،

کاهش نفوم تب در راک می جه  نقش  که ،شررروددر نتی

سیار مهمی  ستقرار و در ادم جوانه زنیب شش گیاهی  ا پو

ط توسررها با نتای  به دسررت تمده ین یارتها ،نمایدایفا می

؛ (2007و هم رراران )  Vandenbergheمحققینی مثررل

Wassie  (،2009هم اران ) وCarcey Hincz   وIrma 

ق( 2011) داب نهدارد.  تم اث     گو با های چرای دام 

 ;Bouahim et al., 2010) روراک و  ساس به چراروش

Lempesi et al., 2013 )مثلVicia sativa, Trifolium 

physodes, Lens cyanea, Lathyrus inconspicaus  و

گونرره قرار  ت یش اسرررر رزا روشا یر  غ  روراک هررای 

(Lempesi et al., 2013 )هررمررچررون Stellaria media، 

Picnomon acarne،Rhagadiolus congulosus ، 

Bromus tectorum ،Euphorbia macroclada ،

Rocheli dispermum، Valerianella vesicaria ،

Ceratocephalus falcatus ،Holesteum umbellatum ،

Valerianella dactylophyllosa ،Erodium cicotarium و 
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Turginia latifolia، ها با توجه به این گونه. ه اسررتدیگرد

های  Rejmanek (2011)و  Simberloffتعریف  نه  از گو

آیر یهای تحت تتنها در رویشرر اه   ررورمهاجم، رراوانی 

نابع موجودهمچنین و  تشرررفت ی هاجم  ،م به انوان م

 ,.Mozaffarian, 2009; Grime et alشررنارته شرردند )

های های ایجاد شرررده در جن لزیرا از تشرررفت ی ،(2007

ات ارزایش  به سرررر یت رود را  بلوط بهره برده و جمع

ند و میداده یاهی ا اات گ ما یب اجت ند ترک را تغییر توان

سوزی به وجود تمده نیز شرایط بسیار مدلوبی تتش. دهند

گونرره قرار  ت بی برای اسررر نور پسرررنررد، رشررر  هررای 

یغ ت ررصررررتو   ، (Keeley et al., 2003) طلرربدار و 

، Boissiera squarrosa ،Bromus tectorum نررظرریررر

Taeniatherum crinitum ،Onopordon carduchorum ،
Carduus pycnocephalus ،Cirsium spectabile و  

Gundelia tournefortii ید.را  رراهم  می ما به  ن این امر 

دایل تغییر در منابع قابل دسرررترس )ارزایش میزان نور و 

مواد( و  ۀدر نتیجه گرم شدن راک و ارزایش سرات تجزی

ناسرررب )در اآر از بین بردن بیوماس و  جاد ر رررای م ای

  تاسررررالشررربرگ کف جن ررل( در اآر تتش سررروزی 

(Knnap & Seastedt, 1986 Davis et al., 2000;.) 

های ای در ک سرررهتنوع گونه ۀنیمرخ تنوع و مقایسررر 

ی امختلف تشررفت ی نیز نشرران داد که منحنی تنوع گونه

ر ها ددام نسرربت به سررایر منحنی ۀرویتشررفت ی چرای بی

ای تن از سرررایر تری قرار داشرررته و تنوع گونهرتبه پایین

این یارته در راسررتای ، اسررتهای تشررفت ی کمتر ک س

( 2007و هم اران ) Zida نتای  به دسرررت تمده توسرررط

 ،در واقع در ک س تشررفت ی چرای شرردید دام .باشرردمی

  در اشررر وب زیرین جن ررل هرراتعررداد کمی از گونرره

 ,Bromus tectorumمثررلی هررای مهرراجمگونرره اغلررب)

Picnomon acarne, Euphorbia macroclada, ،) از رراوانی

برراالیی برروردار هسرررتنررد، این یررارترره مندبت بر نظر 

همچنین نیمرخ  .اسرررت Wittaker (1965)محققینی مثل 

ای ک س تشررفت ی چرای متوسررط دام از سررایر تنوع گونه

های مختلف تشفت ی باالتر قرار های مربوط به ک سمنحنی

های با توجه به نتای   اصرررل از تدابت رراوانی گونه، گررت

توان چنین اسررتنباط کرد های مورد انتظار میگیاهی با مدل

 رویه دام در ابتدا با مدل هندسیکه ک س تشفت ی چرای بی
تدابت یارته اسرررت به طوری که یک  رکت از این مدل به 

شود و این ررض را که جوامع مشاهده می سمت اوگ نرمال

یک تغییر از اوگ  تیآیر تشرررفت ی و تخریب،  حت  ال نرمت

به سررروی دو مدل ا اریتمی و هندسررری  )تخریب کمتر( 

های های تحت اسررترس و رشررار ناشرری از تشررفت ی)محیط

سانی و تخریب بیشتر( به وجود می تید، را شدید طبیعی و ان

(، در این جوامع تنوع Zahedipour, 1997) کند مایت می

نه ندکی از گو عداد ا باال بوده و ت پایین و غیری نوارتی  ای 

های مهاجم( غاابند و قسررمت بزرگی گونه بیشررترها )گونه

ها گونه ۀاند و بقیاکواوژی ی را اشرررغال کرده از تشررریان

تدررابت ک س (. Wittaker, 1956) رراوانی کمی دارنررد

 ۀسرروزی با سررری ا اریتمی نیز بیان کنندتشررفت ی تتش

نابااغ بودن این جوامع اسررت که این موضرروع با توجه به 

ی آانویه در این قسرررمت، مندقی بوده و این شرررروع تواا

در صررورتی که (. Gray, 1987)نماید ررضرریه را تییید می

سررایت راقد تشررفت ی رقط مدل اوگ نرمال بر تن  اکم 

ها با رراوانی متوسط بسیار است. در این جوامع تعداد گونه

ها های اندکی وجود دارند که رراوانی تنزیاد بوده و گونه

به ابارتی پراکنش  ،یا بسررریار اندک باشرررد ریلی زیاد و

کند. این مدل نشررران ر ها از توزیع نرمال پیروی میداده

گونرره نوع  ت غنررا و  اغ بررا  مع بررا   اسررررتای برراال جوا

(Zahedipour, 1997 این جوامع تغییرات شرایط محیط ،)

سبت به تهدید  سیت کمتری ن سا را بهتر تحمل کرده و  

  هررای مررهرراجررم را دارنرردگررونرره ۀبرره وسررررریررلرر
(Levine & D'Antonio, 1999 .) 

ست تمده از این تحقیت، تواند این ررض می نتای  به د

یان ر محیطرا که مدل های های هندسررری و ا اریتمی ب

ید   تحرت رشررررار و تشرررفت ی اسررررت را تریییرد نمرا

(Ejtehad et al., 2002بنابراین چنانچه تشرررفت ی .) های
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بد و سرررچرای دام و تتش یا مه  وزی در این جوامع ادا

های های مختلف جای زین گونههای مهاجم با شرردتگونه

ند تواای  ند، رو ات طبیعی شرررو شرررارآ جوامع در  ا

های بلوط این مندقه به سرررمت قهقرایی رواهند جن ل

یب  رت اکواوژی ی و تخر یک پسرررر رت. این موضررروع  ر

 بلندمدت بوده و اآرات نامدلوبی بر اکوسررریسرررتم مندقه

سف شت، و در ت اد با رل سع ۀرواهد گ ا ستپایدار  ۀتو . ا

های غرب ایران )تناسب ا ا مدیریت صحیر دام در جن ل

پ یرش دام در مندقه،  یت  با ظرر به جن ل  دام ورودی 

راایت ردررل چرای دام، اجرای سرریسررتم چرای تناوبی به 

های طبیعی بلوط به ردرروص در منظور اسررتقرار نونهال

های مدیریتی وان این گونه( در طرحسرررال ب ر دهی ررا

حاظ در بایسرررتی مد نظر قرار گیرد. امری که الی رغم ا

داری متیسرررفانه تحقت نیارته های جن لداری و مرتعطرح

 است.

 

 تشکر  و تقدیر. 5
 مید اجتهادی اسرررتاد دانشررر اه از جناب تقای دکتر 

 Past 2.17، نرم ارزار رردوسی مشهد، که در نهایت صمیمیت

 نمایم.را در ارتیار اینجانب قرار دادند، سناس زاری می
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