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مدلهای غالبیت تنوع به عنوان شاخصی از آشفتگی در
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 .1استادیار مرکز تحقیقات ،آموزش کشاورزی و منابعطبیعی استان مرکزی
 .2استاد گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل ،دانشکدۀ منابعطبیعی ،دانشگاه تهران
 .3دانشیار گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل ،دانشکدۀ منابعطبیعی ،دانشگاه تهران
 .4دانشیار گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل ،دانشکدۀ منابعطبیعی ،دانشگاه تهران
(تاریخ دریافت1392/10/28 :؛ تاریخ تصویب)1395/5/11 :

چکیده
ترکیب و تنوع گونهای جوامع گیاهی در طول زمان با تغییر شررررایط محیدی در اآر تشرررفت ی های انسرررانی یا طبیعی ،تغییر میکند .بنابراین
اندازهگیری تنوع گونهای میتواند در تجزیه و تحلیل تشررفت ی و مدیریت بوم سررازگان مفید باشررد .ا ا در این تحقیت تیآیر اوامل تشررفت ی شررامل
"چرای دام" و "تتشسرروزی" بر پوشررش گیاهی جن لهای دانه زاد بلوط پارک داالب ،در اسررتان ای م ،در مقایسرره با مناطت کمتر دسررت رورده،
بررسری گردید .اط اات مربوط به پوشرش گیاهی ،راک و سرایر متغییرهای محیدی در تشرفت یهای مختلف در قااب  77قدعه نمونۀ مسرتدیلی
ش ر ل به مسررا ت  256متر مربع و به صررورت تدررادری برداشررت شررد .برای ارزیابی تنوع گونهای از مدلهای غاابیت تنوع اسررتفاده گردید .نتای
ر ستهبندی تحلیل تدبیقی متعارری ن شان داد که طبقات ت شفت ی "چرای دام" و "تتش سوزی" در کنار اوامل راکی و توپوگراری به انوان تیآیر
گ ارترین اوامل بر ترکیب گیاهی شنارته شدند .نتای اصل از اا وهای رراوانی گونههای گیاهی ن شان داد که طبقات تشفت ی چرای بیرویه دام
در ابتدا با مدل هند سی  1تدابت یارته ا ست به طوری که یک رکت از این مدل به سمت اوگ نرمال  2م شاهده می شود و این ررض را که جوامع
تحت تیآیر تشفت ی ،یک تغییر از وضعیتی با تخریب کمتر به سوی شرایدی با تخریب بیشتر که تحت تیآیر تشفت یهای شدید طبیعی و انسانی به
وجود تمده را مایت میکند .تدابت طبقۀ ت شفت ی تتش سوزی با سری ا اریتمی  3نیز بیانکنندۀ نابااغ بودن این جوامع ا ست که این مو ضوع با
توجه به شروع تواای آانویه در این قسمت ،مندقی بوده و این ررضیه را تییید مینماید .در صورتی که رویش اه راقد تشفت ی رقط با مدل اوگ نرمال
تدابت داشت .این مدل نشان ر جوامع بااغ با غنا و تنوع گونهای باال میباشد.

کلید

واژگان :تتشسوزی ،تنوع گونهای ،چرای دام ،رسته بندی ،زاگرس.

* نویسنده مسئول؛ شماره تماس+989183637366 :

ایمیلhmirdavoodi@yahoo.com :
1 Geometic
2 Lognormal
3 Logaritmic
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 .1مقدمه
تشرفت ی 1ی ی از پدیدههای شرایع در طبیعت اسرت،
که به طور قابلتوجهی پویایی پوشررش گیاهی ،ررتیندها و
سرررارتار جوامع را در هر بوم سرررازگان تحت تیآیر قرار
مید هد و به انوان یک اا مل مؤآر در تغییر ترک یب
گونهای و اا وی تنوع گونهای شرررنارته شرررده اسرررت
(.)Royo et al., 2010
برتورد تنوع گونهای و تحلیل جامع بوم سررازگان برای
رسرریدن به اهدا مدیریت پایدار جن ل ضررروری اسررت
( ،)Schulte et al., 2006و رراوانی گونررههررا برره انوان
شررارآ تشررفت ی در بوم سررازگان مورد اسررتفاده قرار
میگیرد (.)Nummelin, 1998
چرای دام و تتشسررروزی به انوان دو نوع ت شرررفت ی
م هم در ررا هم ن مودن شرررررا یط م ح ی دی برای
تغییر در ترکیب گونهای ،سارتار و کارکردهای اکوسیستم
نررقررش برره سررررزایرری دارنررد ( ;Keeley et al., 2003
 .)Godefroid & Koedam, 2004چرای دام بااث کاهش
تراکم و زیتودۀ پوشرررش الفی کف جن ل و در بع ررری
نهال ها و نونهال های دررتان شرررده و
موارد بااث
ضمن تغییر در ترکیب و تراکم جن ل ،موجب کاهش مواد
سرررورتنی کف و در نتی جه تغییر رژیم تتشسررروزی در
جن ل می شود .تتش سوزی نیز موجب تغییر مواد تای به
معدنی شررده ،سررارتار جوامع را تغییر میدهد و به انوان
ی ی از اوا مل تحول در جوامع محسررروب میگردد و به
دایل وجود تشابهاتی با چرای دام در تغییر ترکیب گونهای
جوامع ،به انوان الف روار جهانی معرری شرررده اسرررت
(.)Spasojevic et al., 2010
ارزایش شررردت و رراوانی تشرررفت ی اموما بااث کاهش
تنوع گونهای می شود ،از طرری تنوع گونهای ،پایداری جوامع
را در برابر تغییرات محیدی و تشرررفت ی تغییر مید هد ،به
انوان مثال جوامع متنوعتر دامنه وسررریعتری از تغییرات را
تحمل کرده و مقاومت بیشرررتری در مقابل تغییرات از رود

نشرران میدهند ( .)Levine & D'Antonio, 1999بنابراین
رابدۀ تنوع گونهای و تشفت ی بیشتر یک رابدۀ دو سویه و
دورهای اسرررت ،به این ترتیب که تشرررفت ی بااث کاهش
تنوع شررررده و مو جب تغییر در پاسرررم تن جام عه به
تشفت یهای بعدی میشود و این دوره دائما ت رار میشود
( .)Hughes & Byrnes, 2007با توجه به این ه اندازهگیری
تنوع گ یاهی در م داا عات پوشرررش گ یاهی و ارز یابی
زی ستمحیدی به انوان ی ی از شارآهای مهم و سریع
در تعیین وضررریعت اکوسررریسرررتمها مورد اسرررتفاده قرار
میگیرد ( ،)Maguran, 1982ا ا اندازهگیری تنوع گونهای
میتوانررد در تجزیرره و تحلیررل تشرررفت ی و مرردیریررت
اکو سی ستمها مفید با شد ( .)Łaska, 2001مدااعۀ رراوانی
ن سبی گونهها ی ی از شارآهای ا صلی پارامتریک تنوع
زیسررتی اسررت ( .)Ejtehad et al., 2002نسرربت رراوانی
گو نه ها ،اا و های مت فاوتی را در جوامع و در یک طیف
وسرریعی از شرررایط اکواوژیک از رود نشرران میدهند .در
بسررر یاری از جوامع ،منحنی مربوط به رراوانی گو نه های
گیاهی گوی (مقعر) است که بیانکنندۀ این ن ته است که
اغلب گونه ها نادر بوده و رراوانی تن ها پایین (بع رررا یک
ررد) اسرررت و برا ع تعداد کمی از گونهها با رراوانی باال
رررور دارند این منحنی رراوانترین نوع رراوانی گونه ها
بوده و بیان کنندۀ این مدلب اسرررت که اغلب گونهها نادر
هسرررتند .امروزه برای درک بهتر اا وهای رراوانی نسررربی
گونهها مدل های توزیع تماری بر اسراس اصرول زیسرتی و
تنوع گونررهای برای تدررابت اط اررات و مشرررراهرردات
برداشت شده از جوامع و ارزیابی اا وی پراکنش گونهها در
محیط طرا ی شدهاند (.)Tokeshi, 1993از مهمترین این
مداها که به مدل های رتبه – ورور یا غااب یت تنوع نیز
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نامیده میشررروند ،میتوان به مدل1هندسررری ،2ا اریتمی،

در یونان نشرران داد که درصررد پوشررش گیاهی در مندقۀ

اوگ نرمررال ،و ادررررای شررر سرررترره 3اشرررراره کرد
(.)Ejtehad et al., 2002
 Hillو  Hamerدر سررررال  1998برای اواین بررار از
مدل های ورور -گونه ،4به انوان یک ابزار کاربردی برای
بررسررری سرررارتار جوامع تحت تیآیر تشرررفت ی و نحوۀ
پراکنش گو نه های گ یاهی در طب قات مختلف تشرررفت ی
اسرررتفاده کردند .این محققین پیشرررنهاد دادند که از این
مدل ،می توان در بررسررری تنوع گو نهای و تعیین میزان
تخریب اصرررل از تشرررفت ی ،بهره برد .همچنین از این
مدلها میتوان در مدااعۀ تواای و یا سایر شیبهای زمانی
استفاده کرد (.)Magurran, 2007
 Keeleyو هم اران در سرررال  2003با اسرررتفاده از
شرررارآ های تنوع ،اآرات چرای دام را بر تنوع گونهای و
گونه های مهاجم غیر بومی در تمری ا مدااعه کرد و نتیجه
گررت که در اآر چرای دام در رویش اههای بلوط ،گونههای
غیر بومی به شدت غااب شدهاند و اکثر این گونهها ی سااه
بوده و جای زین گندمیان بومی در مندقه شررردهاند .غنای
گونهای گونههای غیر بومی ( 56گونه) ارزایش یارته ا ست

فاظت شده به طور معنیداری ارزایش یارته و در مندقۀ
تحت چرای دام ،گونههای چوبی در چرای شرردید به طور
معنیداری در مقایسه با چرای متوسط ارزایش و گونههای
گراس کاهش داشتهاند و این در اای است که در مندقه
قرق شده ،نسبت گونههای چوبی ارزایش و سهم گونههای
رورب کاهش یارته اسرررت ،به طور کلی تنوع گونهای در
مندقۀ فاظت شده به طور معنیداری کاهش نشان داد.
 Biaouو هم ررراران در سرررال  2009تررراآیر چررررای
دام ،تتررشسرروزی ،ررراک و تغییرررات تب و هرروایی را بررر
تجدیررد یررات گونررههررای دررترری و تنرروع گونررهای
گیاهرران در جن ررلهررای غرررب ترریقررا بررسرری و نتیجرره
گررررت کرره غنررای و تنرروع گونررهای در تررنش متوسررط
رشررر ی بیشرررترین مقررردار را دارا هسرررتند و تنررروع
گونرررهای در ایرررن اارررت از مررردل تشرررفت ی و ترررنش
متوسرررط پیرررروی مررریکنرررد .چررررای متوسرررط دام و
تتررشسرروزی در تررنش متوسررط تبرری ،موجررب کرراهش
رقابت بین گونههرا و اررزایش تررمیم گونرههرای دررتری
مرریشرروند .همچنررین دریارتنررد کرره وضررعیتهررای

و این نشرران دهنده وقوع تشررفت ی در مندقه اسررت .از
گندمیان مهاجم مهم موجود در این جوامع ،به جنعهای
 Avenaبا دو گونه Bromus ،با  7گونه بهردوص گونههای
و
B.
diandrus

مختلرف تب و هرروایی و رراک برره طررور مسرتقیم بررر اآررر
تشفت ی های چررای دام و تترش سروزی برر تنروع گونره
ای و ترررمیم گونررههررای دررترری ،ت ریآیر مرریگ ر ارد ،برره
ط روری کرره در مقررادیر کررم تررنشهررای محیدرری دارای

 Hordeum ،B. hordeaceousبرررا دو گرررونررره،
 Vulpia myuros ،Lolium multiflorumو از رورب های
مرررهرررم مررری تررروان بررره ،Centaurea melitensis
 Cerastium glomeratum ،Geranium molleو ج نع
 Erodiumبا چ هار گو نه Silene gallica ،و دو گو نه از
جنع  Torilisاشاره شده است.
 Kyriazopoulosو هم اران در سال  2010با مدااعۀ
تیآیر چرای دام بر پو شش کف جن لهای شارهزاد بلوط

اآرررات مثبررت و در مقررادیر برراالی تن اآرررات منفرری بررر
تنوع گونهای و ترمیم گونههای دررتی دارند.
 Lempesiو هم اران در سرررال  2013با مدااعۀ تنوع
گونهای در رواصرررل مختلف از م حل چرای بز (به انوان
معیاری از شرردت چرای دام) ،در بلوطسررتانهای شررمال
شررررق یونان ،به این نتیجه رسررریدند که تنوع گونهای با
ارزایش راصرررله از محل چرای دام ،بر اسررراس شرررارآ
سررریمنسرررون ،ارزایش یارته در اای با توجه به سرررایر

1 Disturbance
2 Geometric series

3 Broken-Stick
4 Species Abundance models
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شرررارآ های تنوع ،تفاوت معنیداری بین تنها م ظه
ن شد .همچنین شارآ غنای گونهای با ارزایش را صله از
م حل چرای دام ،ت فاوت معنیداری نشرررران نداد .این
محققین همچنین نتی جه گررت ند که ارزایش چرای دام
موجب کاهش گونههای روشررخوراک و ارزایش گونه های
غیر روشخوراک شده است.

سارتار و امل رد این اکوسیستم ها تیآیر گ اشته و بااث
تغییر در ترکیب ،غناء و تنوع گونهای رویشرر اههای متیآر
از این تشفت ی شده است.
 Valipourو هم اران در سال  2014نیز با بررسی اآر
گ زنی بر پوشررش گیاهی در جن لهای بلوط غرب ایران،
نشان داد که این نوع بهرهبرداری از سر شارههای دررتان

جن ل های غرب ایران با تنوع گونهای منحدرررربهررد
رود و دارا بودن جوامع گیرراهی متعرردد جزء مهمترین
اکوسررریسرررتم های طبیعی ایران محسررروب میشرررو ند
( ،)Mohadjer, 2012که به صررورت کمربند وسرریعی در

به منظور تغ یۀ دام ها موجب کاهش زادتوری گونه های
دررتی شررده و بااث پایین تمدن غنای گونهای گونههای
چوبی شده است.
با تو جه به کمبود اط اات در زمی نۀ اسرررت فاده از

نوا ی غربی و جنوب غربی ایران در دام نۀ ارت فاای 700
تا  2000متر باالتر از سررردر در یا واقع شرررده اسرررت
( .)Takhtajan, 1986تمرکز بهرهبرداریها و دراات انسان
به ردررروص چرای رارز از ردرررل و بیش از د ظرریت

مدل های مختلف تنوع در تعیین تغییرات ایجاد شرررده در
اآر تشفت ی ،در این مدااعه ،با استفاده از مداهای تنوع ،به
برر سی اآرات چرای دام و تتش سوزی بر پو شش گیاهی
جن ل های بلوط غرب ایران پردار ته و به سرررواالت زیر

الورۀ توایدی دامهای اشررایر و روسررتائیان در این جوامع
موجب پیدایش شرررایط جدید محیدی گردیده که قابلیت
پ یرش جوامع گیاهی و ا ستقرار گونههای را صی را دارد،
و متیسرررفانه ترکیب رلوریسرررتی ی و تنوع گونهای جوامع

پاسم داده رواهد شد.
 تیررا چرای دام و تتشسررروزی بر ترکیررب و تنوعگونههای گیاهی جن لهای بلوط غرب ایران تیآیر دارند؟
 -رراوانی گو نه های گ یاهی در این تشرررفت ی ها ،با

گیاهی موجود در این جن لها بر اآر این ت شفت یها دچار
تغییرات زیادی شررده اسررت (.)Hamzeh'ee et al., 2008
مدااعات انجام شرررده بر روی تنوع گونهای در جن لهای
بلوط زاگرس بیشرررتر مربوط به بررسررری رابده بین تنوع
گونهای با اوامل اکواوژیک بوده ،به طوری ه  Heydariو
 Pourbabaei ،)2009( Mahdaviو هم رراران (،)2010
 Arekhiو ه م رراران ( Heydari ،)2010و ه م رراران
( Mirzaei ،)2013و  ،)2015( Karamiبا م داا عۀ تنوع
گو نه ای در ارت باط با اوا مل اکواوژ یک به این نتی جه
ر سیدند که اواملی مثل توپوگراری ،راک ،ارتفاع از سدر
دریا و در صد پو شش تاجی طبقات روقانی جن ل بر تنوع
گونهای تیآیر داشته است.
 Pourrezaو هررمرر رراران (Mirdavoodi ،)2009
( Pourreza ،)2013و هم اران ( ،)2014با م داا عۀ اآر
تتش سوزی بر پوشش گیاهی جن لهای بلوط غرب ایران،
نتیجه گررتند که تتشسرروزی همراه با اوامل محیدی بر

کدامیک از مدلهای غاابیت تنوع ،تدابت دارند؟
 تیا ام ان تعیین سرررری های تواای در جوامع بلوطایرانی متیآر از تشفت یهای موجود ،وجود دارد؟

 .2مواد و روشها
 .1.2معرفی منطقۀ مورد مطالعه
مندقرۀ مورد مدررااعرره بررا نررام محلی پررارک داالب،
مندقهای کوه ستانی از سل سله جبال زاگرس ا ست که با
مسرررا ت دود  2000ه تار در  25کیلومتری شرررمال
غرب شهر ستان ای م و در مخت دات  46˚ ́20تا 46˚ ́30
طول شرقی و́ 33˚́40تا  33˚ ́45ارض شماای واقع شده
است .داقل و داکثر ارتفاع از سدر دریا به ترتیب برابر
1300و  2100متر و جهت امومی دامنۀ ارتفااات شماای
میباشررد .متوسررط میزان بارندگی سررال زراای بر اسرراس
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( )Mozaffarian, 2009مورد شرررناسرررایی قرار گررتند.

سااه ( )1391-1365برابر  565میلیمتر است که بارشها
بی شتر در ر دل زم ستان به صورت بر ا ست .میان ین
دمای داقل و داکثر سررراایانه به ترتیب  11/5و 22/4
درجۀ سررانتی راد و اقلیم مندقه بر اسرراس روش تمبرژه،
نی مه رشرررک مع تدل و به روش دو مارتن ،مدیترا نه ای
میباشد .مندقۀ داالب جزء مندقۀ فاظت شده مانشت و
ق رنررب بوده و تودۀ بلوط ایرانی ( Quercus brantii
 )Lindl.مهمترین تودۀ تش یلدهندۀ این جن ل است که
دارای جوامع بلوط با تشررفت ی چرای دام ،تتشسرروزی و
مناطت جن لی بدون تشرررفت ی ( دود  25سرررال تحت
فاظت) است.

اط اات مربوط به پوشش گیاهی ،راک و سایر متغیرهای
محیدی در ت شفت یهای مختلف به صورت ت دادری و در
قااب  77قدعهنمونه در طبقات مختلف تشفت ی و با توجه
به مسررا ت هر رویشرر اه ،با اسررتفاده از نمونهبرداری با
مونه بندی به روش تقسیم به نسبت ،برداشت شد (زبیری،
 .)1386موقعیت تمامی قدعات نمونه با استفاده از دست اه
موقعیتیاب آبت شد .برای کلیۀ گونههای آبتشده در هر
قدعه نمونه دو ر دو صیت رراوانی -چیرگی 1با ا ستفاده از
ضرررایب براون– ب ن ه تعیین گردید ( .)Asri, 2005برای
به دسرت توردن نمونههای هم ن راک ،از چهار گوشره و
مرکز قدعه نمونه و از امت صفر تا  20سانتیمتری راک
جمعتوری ( ،)Saint-Laurent et al., 2017و با ه مدی ر
مخلوط و نمو نۀ ت مادهشرررده به این طریت برای م داا عات
راکشررناسرری مورد اسررتفاده قرار گررت .ردرروصرریات راک
شامل بارت راک (روش هیدرومتر) ،ا سیدیته (گل ا شباع و با
ا ستفاده از pHمتر) ،در صد مواد رنثی شونده (با ا ستفاده از
روش تیتراسررریون) ،رسرررفر قابلج ب (با اسرررتفاده از روش
ااسرررون) ،پتاسررریم قابلج ب (با اسرررتفاده از روش اسرررتات

 .2.2روش کار
در این مدااعه ابتدا مناطقی که دارای پوشرررش غااب
بلوط ایرانی ( )Quercus brantiiدسرررت نخورده (اغلب به
صورت دانهزاد) و مناطت مشابه دارای تشفت ی چرای دام و
تتشسرروزی (در سررال  )1388بودند ،مشررخآ گردید .این
مناطت از احاظ گونههای غااب مشرررابه ،اما از احاظ تعداد
گو نه های شرررارآ و یا نوع گو نه های همراه با ی دی ر
متفاوت بودند .وا دهای رویشرری ی نوارت و هم ن در هر
ک س ت شفت ی به طور دقیت انتخاب و سنع در هر گروه،
سدر قدعه نمونه ،بر ا ساس روش قدعات نمونه لزونی و
منحنی سررردر -گونه تعیین گردید ( .)Asri, 2005اندازۀ
سرردر قدعات نمونه  16 ×16متر برتورد گردید .از تمامی
گونه های موجود در دارل قدعات نمونه و تی رارز از
تن ،نمو نهبرداری شررررده و در هر باریوم مرکز تحقی قات
کشرراورزی و منابعطبیعی اسررتان مرکزی ،با اسررتفاده از
م نابعی م ثل رلور ایران (،)Assadi et al., 1963-2015
درر تان و دررت چه های ایران (،)Mozaffarian, 2005
رلورا ایرانی ررا ( ،)Rechinger, 1963-2006رلور ترکیرره
( )Davis, 1965-1985و رررلررور اسرررررترران ایرر م
1Abundance –dominance

تمونیوم) ،کربن تای ( با اسرررتفاده از روش واا ی -ب ک) ،ازت
کررل (بررا اسرررر تفرراده از روش کجرردال) ( & Aliehiaei

 ،)Behbahanizadeh, 1992رطوبررت جمی ررراک (بررا
استفاده از دست اه رطوبت سن  ،مدل  ،)6050X1رشردگی
راک ( با اسرررت فاده از دسرررت اه نفوم سرررن مخروطی
مدل  ،)Eijkelkampوزن مخدررروص ظاهری راک ( با
اسررتفاده از سرریلندرهای مخدرروص نمونهبرداری راک)،
درصررد پروزیته ،درصررد راک اخت و درصررد الشبرگ در
سدر قدعه نمونه ،اندازهگیری شد.
نرخ موجودی 2دام در ه تار به انوان شررراردررری از
شرردت چرا مورد اسررتفاده قرار گررت (.)Shakeri, 2012
الزم به مکر ا ست که جهت اطمینان از تراکم دامها در هر

2 Stocking rate
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سرررا مان ارری ،ت عداد ر ررروالت دام ها در دا رل می رو
پ ت های موجود در هر قدعه نمونه نیز به انوان معیاری
از شرررردت چرررا ،مررورد اسررررتررفرراده قرررار گررررررت
(.)Kenneth et al., 2003
به منظور طبقه بندی قدعات نمونه در ارتباط با اوامل
محیدی و تعیین گروه گونه های اکواوژیک از روش تناایز
گونههای شررارآ دو طرره 1اسررتفاده گردید .نقدۀ توقف
برای شرر لگیری روشررهها سرردر سرروم انتخاب گردید
( .)Mac Nab et al., 1999برای تعیین گونههای شارآ
در گروه های اکواوژ یک روش ( Dufrene & Legendre,
 )1997و نرمارزار  PC-ORDمورد اسرررت فاده قرار گر رت
(.)McCune & Mefford, 1999
همبسررت ی م انی بین قدعات نمونه با اسررتفاده از 9
پارامتر م انی مورد ارزیابی قرار گررت (.)Shakeri, 2012
برای تعیین مهمترین اوامل تیآیرگ ار بر ترکیب پوشرررش
گیرراهی ،از روش انتخرراب روبرره جلو 2و نرمارزار 4.99
 Canocoاستفاده شد (.)ter Braak & Smilauer, 2012
برای مشخآ کردن تیآیر گروه متغیرهای انتخاب شده

رابده ()1

 piهم ارراد در گونۀ iام نسرربت به کل نمونه S ،تعداد
گونه و  Xiرراوانی مشاهده شده برای گونۀ iام
 Dαتنوع گو نهای تا فا α ،پارامتر مق یاس که در واقع
وزن داده شده به گونههای غااب است.
م قادیر تنوع در برابر پارامتر مق یاس با اسرررت فاده از
نرمارزار ( Past 2.17 )Hammer, 2012رسم گردید.
ج هت ت دابت رراوانی گو نه های مورد م داا عه و ت عداد
تنها با مدلهای مختلف تنوع گونهای از تسررت تدابت با
تزمون مربع کای ( )X2در نرمارزار  Past 2.17اسرررت فاده
گردید.

 .3نتایج
م داا عۀ رسرررتنی های موجود در مند قه ،وجود 147

بر ترکیب پوشرررش گیاهی از روش رسرررتهبندی تدبیقی
مت عارری جزئی 3و برای بررسررری معنیداری راب ده بین
ترکیب گونهای و محورهای به دسرررت تمده از متغیرهای
م ح ی دی ،از تز مون جررا ی شررررت 4مونررت کررار او
( )Monte Carloاستفاده شد (.)Shakeri, 2012
با توجه به سرراسرریت متفاوت شررارآهای تنوع به
تغییرات گونههای رراوان و نادر ،برای اطمینان بیشررتر در
مقای سۀ تنوع گونهای در ک سههای مختلف ت شفت ی ،از
روش رسرررم منحنیهای درجهبندی تنوع 5با اسرررتفاده از
گروه یک پارامتری شرررارآهای تنوع که در تن  Dαو α
ارردد ررقرریررقرری اسررررت ،اسررررتررفرراده گررردیررد
(( )Ejtehad et al., 2002رابده .)1

گونه گیاه توندی متعلت به  113جنع و  33تیرۀ گیاهی
را نشررران داد .بیشترین تعداد گونهها به ترتیب متعلت به
تیرههای  Asteraceaeبا  24گونه Fabaceae ،با  20گونه
و  Poaceaeبا  15گو نه بود .در بین گ یا هان این مند قه
تروریتها با رراوانی  39/6درصررد ش ر ل زیسررتی غااب را
تشررر یل داده اسرررت و ب عد از تن همی کرینتور یت ها،
ژئوریت ها ،کاموریت ها و رانروریت ها به ترتیب با رراوانی
 13/2 ،15/9 ،25/7و  5/6درصد قرار دارند.
نتای اصررل از تناایز گونههای شررارآ دو طرره با
 77قدعه نمونه و  147گونۀ گیاهی منجر به تف یک شش
گروه اکواوژیک گردید (ش ل.)1
الزم به مکر اسرررت که گروه های تف ی ی با قدعات
نمونۀ انتخاب شده در طبقات مختلف ت شفت ی و و سعت

1 TWINSPAN

3 Partial-Canonical Correspondence Analysis
4 Permutation
5 Diversity ordering

2 Interactive-Forward-Selection
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هر یک هماهنب بود .انتخاب رو به جلو در رسرررتهبندی

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

کانونیک منجر به انتخاب  15متغیر از بین  37متغیر اوایه
شد .متغیرهای انتخاب شده در پن گروه ر صه شدند .از
گروه "ت شفت ی ( ")Dشش ک س چرای متو سط ،چرای
سبک ،چرای بیرویه ،تتش سوزی و بدون ت شفت ی با دو
ردررروصررریت (شررریبهای جنوبی) و (سرررایر جهتهای
جغراریایی بهاستثنای شیب جنوبی) ،از گروه "راک (")S

رنثی شونده و در صد راک اخت انتخاب شدند .از گروه
"نور ( ")Lمتغیر پوشرررش تاجی طب قه رو قانی به انوان
مع یاری از میزان نور رسررر یده به کف جن ل ،از گروه
"توپوگراری ( ")Tارتفاع از سدر دریا و شیب و از گروه "
همبسرررت ی م انی ( ")SPنیز متغیر ارض جغرار یایی
انتخاب شدند.

شکل -1گروه گونههای اکولوژیک حاصل از آنالیز گونههای شاخص دو طرفه )E( .مقادیر ویژه )N( ،تعداد قطعات نمونه

مقدار کل واریانع موجود در پوشرررش گیاهی که با
اسررتفاده از رسررتهبندی کانونیک بیان شررده اسررت ،برابر
 3/426اسرررت .با در نظر گررتن تمامی متغیرهای انتخاب
شرررده به انوان متغیر محدوده کننده 1و در نظر گررتن
همبسرررت ی م انی به انوان متغیر کنترای ،مدل روق
 24/9درصررد از کل این واریانع را بیان مینماید ،که این
مقدار با توجه به پیچیدگیهای موجود در جوامع طبیعی،
بسیار مدلوب به نظر میرسد (.)Shakeri, 2012
1Constraining Variable

سرنع اآر رااآ و نارااآ هر یک از گروه متغیرهای
موجود بر روی ترکیب گیاهی با اسرررتفاده از تزمون مونت
کاراو با 1000جای شت تدادری مورد تجزیه و تحلیل قرار
گررتند .تیآیر رااآ بیان ر تیآیر یک گروه از متغیرها بر
روی ترکیب گیاهی اسررت بدون در نظر گررتن اآر سررایر
متغیرها (متغیرهای هم ار) ،در صرررورتی که اآر نارااآ
بیان ر تیآیر یک گروه از متغیرها ،با توجه به اآر سرررایر
متغیرهاسرررت ( .)Lososová et al., 2004تیآیر نارااآ
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برای گروه تشررفت ی ،راک ،توپوگراری و پوشررش گیاهی
طبقات روقانی به انوان معیاری برای مقدار نور ر سیده به
کف جن ل به ترتیب برابر  2/7 ،12/7 ،19/8و  3/2در صد
اسرررت .با در نظر گررتن تمامی متغیرهای دی ر به انوان
متغیر هم رار ،تریآیر ررااآ هر کردام از گروههرا هنوز
معنی دار بوده و گروه تشفت ی ،توپوگراری ،راک و پوشش

منحنی های درجهبندی تنوع گونهای در مندقۀ مورد
مدااعه در ک سهای مختلف ت شفت ی ن شان داد که تنوع
گونهای در سایت دارای ت شفت ی چرای متو سط باالتر از
سایر منحنیهای تنوع گونهای است ،هرچند که با ارزایش
پارامتر ( αمقیاس) این منحنی با منحنی مربوط به مندقۀ
راقد ت شفت ی تقریبا مماس شده ا ست و به نظر می ر سد

گ یاهی طب قات رو قانی به ترت یب با  5/2 ،1 ،11و 2/2
درصرررد ،به ترت یب بیشترین میزان وار یانع را توج یه
مینمایند.

که تفاوت معنی داری بین این دو ک س تشرررفت ی وجود
نداشته باشد (( ،)Mirdavoodi, 2013ش ل.)2

شکل -2نیمرخ تنوع و مقایسۀ تنوع گونهای در کالسههای مختلف آشفتگی

توزیع رراوانی گونه های مورد مدااعه و برازش تن ها با
مدل های تنوع گونهای در ک س های مختلف تشرررفت ی
ن شان داد که ک س راقد ت شفت ی در شیب جنوبی ا وه
بر سری ا اریتمی ،با منحنی ادای ش سته و اوگ نرمال

شد .ک سهای ت شفت ی چرای سبک ،چرای متو سط و
راقد ت شفت ی رقط با مدل اوگ نرمال مدابقت دا شتند و
ک س تشررفت ی چرای بیرویه ا وه بر مدل هندسرری با
مدلهای ا اریتمی ،ا دای ش سته و اوگ نرمال نیز در

نیز تدابت دارد .ک س ت شفت ی تتش سوزی نیز به ترتیب
با مدلهای ا اریتمی ،ادای ش سته و اوگ نرمال برازش

مرا ل بعدی تدابت داشت ،جدول (.)1

جدول  -1ترتیب تطابق توزیع فراوانی گونههای مورد مطالعه با مدلهای تنوع گونهای در کالسهای مختلف آشفتگی

مدلهای توزیع رراوانی
ک س تشفت ی
تتشسوزی

اوگ سری

هندسی

ادای ش سته

اوگ نرمال

X2

P

X2

P

X2

P

X2

P

59/64

0/000

21/2

*0/1311

2/921

0/0873

22/46

0/0962
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چرای سبک

125/2

0/000

44/33

0/000

2/187

0/1391

40/36

0/000

چرای متوسط

169/5

0/000

66/27

0/000

2/36

0/1241

56/91

0/000

چرای شدید

11/26

0/1241

3/254

0/85 3

0/526

0/4684

3/315

0/9132

بدون تشفت ی (شیب جنوبی)

20/98

0/000

9/21

0/1011

2/689

0/1013

8/46

0/2062

بدون تشفت ی (سایر جهتها)

298/3

0/000

106/3

0/000

2/807

0/0941

98/17

0/000

* ااداد نشاندهندۀ ترتیب برازش دادهها با مدلهای توزیع رراوانی میباشند.

 .4بحث و نتیجهگیری
با توجه به ررور  147تاگزون در مندقۀ تنبداالب،
به نظر میرسد که این مندقه در مقایسه با جن ل داربادام
( ،)Khanhasani & Atri, 2001جن ررلهررای یرراسررروز
( ،)Atri & Jafari, 2000جن ررلهررای بلوط در مندق رۀ
فاظت شدۀ سفید کوه ارستان ()Asri & Mehrnia, 2002
و مندقۀ فاظت شده بی ستون با م سا ت دود 80000
ه تررار ( ،)Hamzeh'ee, 2005از غنررای گونررهای برراالیی
برروردار باشرررد .در بین گیاهان این مندقه ،تروریتها با
رراوانی  39/6درصد ش ل زیستی غااب را تش یل دادهاند،
شاید بتوان گفت که در این مندقه نیز مانند سایر مناطت
متعلت به نا یه روی شی و ر شک ایران – تورانی که بخش
کوردوزاگرزین یررا جن ررل هررای زاگرس در تن قرار دارد،
گونههای تروریت بیشتر از سایر ش لهای زیستی هستند
( ررمررزه و هررمرر رراران 1387 ،برره نررقررل از
 .)Zohary, 1973همیکرینتوریررتهررا بررا رراوانی 25/7
درصررررد ب عد از ترور یت ها قرار گرر تها ند ،که این امر
نشررران دهندۀ سررررد و کوهسرررتانی بودن مندقه اسرررت
( .)Archibold, 1995از نظر کوروت یپ ،با توجه به این ه
 70درصررد از گیاهان شررناسررایی شررده متعلت به اناصررر
رویشررری ایران – تورانی هسرررتند ،میتوان گفت که این
مندقرره جزء نررا یرره رویشررری ایران -تورانی اسررررت
(.)Vaseghi et al., 2008
تشررفت یهای موجود در مندقه نیز با بیان  11درصررد
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

پو شش روقانی و رطوبت کمتر به انوان یک گروه و سایر
جررهررتهررا در گررروه دیرر ررر قرررار گررررررتررنررد
( ،)Basiri & Karami, 2006و تتشسررروزی برره انوان
متغیر های تیآیر گ ار در رسررر تهب ندی کانون یک انت خاب
شررردند .چرای دام در شررردتهای متفاوت تیآیر زیادی بر
روی ترکیب گونهای در جوامع بلوط داشرررته اسرررت ،زیرا
دامها از یک طر با تغ یه از پوشش گیاهی ،سر شارهها
و نونهال های گونه های دررتی ،بااث کاهش و در نهایت
تنها شده و از طر دی ر بااث کاهش الشبرگ و
ارزایش درصررد راک اخت ،کوبیدگی و رشررردگی راک و
در نتی جه کاهش نفوم تب در راک میشرررود ،که نقش
ب سیار مهمی در ادم جوانه زنی و ا ستقرار پو شش گیاهی
ایفا مینماید ،این یارتهها با نتای به دسررت تمده توسررط
محققینی مثررل  Vandenbergheو هم رراران ()2007؛
 Wassieو هم اران ( Carcey Hincz ،)2009و Irma
گو نه های
( )2011م داب قت دارد .چرای دام با اث
روشروراک و ساس به چرا ( ;Bouahim et al., 2010
 )Lempesi et al., 2013مثل Vicia sativa, Trifolium
 physodes, Lens cyanea, Lathyrus inconspicausو
ا رزا یش اسرررر ت قرار گونررههررای غ یر روش روراک

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

،Picnomon

tectorum
dispermum

،Bromus
،Rocheli

congulosus

،Rhagadiolus

macroclada

،Euphorbia

vesicaria

،Valerianella

،Holesteum umbellatum ،Ceratocephalus falcatus
 Erodium cicotarium ،Valerianella dactylophyllosaو
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 ،Turginia latifoliaگردیده اسررت .این گونه ها با توجه به
تعریف  Simberloffو  )2011( Rejmanekاز گو نه های
مهاجم ،رراوانی ررور تنها در رویشرر اههای تحت تیآیر
تشرررفت ی و همچنین م نابع موجود ،به انوان م هاجم
شررنارته شرردند ( Mozaffarian, 2009; Grime et al.,
 ،)2007زیرا از تشرررفت یهای ایجاد شرررده در جن لهای
بلوط بهره برده و جمع یت رود را به سرررر ات ارزایش
داده ا ند و میتوان ند ترک یب اجت ما اات گ یاهی را تغییر
دهند .تتش سوزی به وجود تمده نیز شرایط بسیار مدلوبی
برای اسررر ت قرار گونررههررای نور پسرررنررد ،رشررر بی
و ت یغدار و ررصررررت طلررب (،)Keeley et al., 2003

نررظرریررر ،Bromus tectorum ،Boissiera squarrosa
،Onopordon carduchorum ،Taeniatherum crinitum
 Cirsium spectabile ،Carduus pycnocephalusو
 Gundelia tournefortiiرا رراهم مین ما ید .این امر به
دایل تغییر در منابع قابل دسرررترس (ارزایش میزان نور و
در نتیجه گرم شدن راک و ارزایش سرات تجزیۀ مواد) و
ای جاد ر رررای م ناسرررب (در اآر از بین بردن بیو ماس و
الشررربرگ کف جن ررل) در اآر تتش سررروزی اسررررت
(.)Davis et al., 2000; Knnap & Seastedt, 1986
نیمرخ تنوع و مقایسرررۀ تنوع گونهای در ک سرررههای
مختلف تشررفت ی نیز نشرران داد که منحنی تنوع گونهای
تشررفت ی چرای بیرویۀ دام نسرربت به سررایر منحنیها در
رتبه پایینتری قرار داشرررته و تنوع گونهای تن از سرررایر
ک سهای تشررفت ی کمتر اسررت ،این یارته در راسررتای
نتای به دسرررت تمده توسرررط  Zidaو هم اران ()2007
می باشررد .در واقع در ک س تشررفت ی چرای شرردید دام،
تعررداد کمی از گونررههررا در اشررر وب زیرین جن ررل
(اغلررب گونررههررای مهرراجمی مثررل Bromus tectorum,
 ،)Picnomon acarne, Euphorbia macroclada,از رراوانی
برراالیی برروردار هسرررتنررد ،این یررارترره مندبت بر نظر
محققینی مثل ( Wittaker (1965اسرررت .همچنین نیمرخ
تنوع گونهای ک س تشررفت ی چرای متوسررط دام از سررایر

منحنیهای مربوط به ک سهای مختلف تشفت ی باالتر قرار
گررت ،با توجه به نتای اصرررل از تدابت رراوانی گونههای
گیاهی با مدلهای مورد انتظار میتوان چنین اسررتنباط کرد
که ک س تشفت ی چرای بیرویه دام در ابتدا با مدل هندسی
تدابت یارته اسرررت به طوری که یک رکت از این مدل به
سمت اوگ نرمال مشاهده می شود و این ررض را که جوامع
ت حت تیآیر تشرررفت ی و تخر یب ،یک تغییر از اوگ نر مال
(تخریب کمتر) به سررروی دو مدل ا اریتمی و هندسررری
(محیطهای تحت اسررترس و رشررار ناشرری از تشررفت یهای
شدید طبیعی و ان سانی و تخریب بی شتر) به وجود میتید ،را
مایت میکند ( ،)Zahedipour, 1997در این جوامع تنوع
گونه ای پایین و غیری نوارتی باال بوده و تعداد اندکی از
گونهها (بیشررتر گونههای مهاجم) غاابند و قسررمت بزرگی
از تشررریان اکواوژی ی را اشرررغال کردهاند و بقیۀ گونه ها
رراوانی کمی دارنررد ( .)Wittaker, 1956تدررابت ک س
تشررفت ی تتشسرروزی با سررری ا اریتمی نیز بیان کنندۀ
نابااغ بودن این جوامع اسررت که این موضرروع با توجه به
شرررروع تواای آانویه در این قسرررمت ،مندقی بوده و این
ررضرریه را تییید مینماید ( .)Gray, 1987در صررورتی که
سررایت راقد تشررفت ی رقط مدل اوگ نرمال بر تن اکم
است .در این جوامع تعداد گونهها با رراوانی متوسط بسیار
زیاد بوده و گونه های اندکی وجود دارند که رراوانی تن ها
ریلی زیاد و یا بسررریار اندک باشرررد ،به ابارتی پراکنش
داده ها از توزیع نرمال پیروی میکند .این مدل نشررران ر
جوا مع بررا اغ بررا غنررا و ت نوع گونررهای برراال اسررررت
( ،)Zahedipour, 1997این جوامع تغییرات شرایط محیط
را بهتر تحمل کرده و سا سیت کمتری ن سبت به تهدید
برره وسررررریررلررۀ گررونررههررای مررهرراجررم را دارنررد
(.)Levine & D'Antonio, 1999
نتای به د ست تمده از این تحقیت ،میتواند این ررض
را که مدل های هندسررری و ا اریتمی بیان ر محیط های
تحرت رشررررار و تشرررفت ی اسررررت را تریییرد نمرا ید
( .)Ejtehad et al., 2002بنابراین چنانچه تشرررفت یهای
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سرررال ب ر دهی رراوان این گونه) در طرح های مدیریتی

چرای دام و تتشسررروزی در این جوامع ادا مه یا بد و

 امری که الیرغم ا حاظ در.بایسرررتی مد نظر قرار گیرد
طرحهای جن لداری و مرتعداری متیسرررفانه تحقت نیارته
.است

گونههای مهاجم با شرردتهای مختلف جای زین گونههای
 رو ند تواای،شرررارآ جوامع در ا ات طبیعی شرررو ند
جن ل های بلوط این مندقه به سرررمت قهقرایی رواهند
 این موضررروع یک پسرررر رت اکواوژی ی و تخر یب.ر رت
بلندمدت بوده و اآرات نامدلوبی بر اکوسررریسرررتم مندقه
. و در ت اد با رل سفۀ تو سعۀ پایدار ا ست،رواهد گ ا شت
ا ا مدیریت صحیر دام در جن لهای غرب ایران (تنا سب
،دام ورودی به جن ل با ظرر یت پ یرش دام در مند قه
 اجرای سرریسررتم چرای تناوبی به،راایت ردررل چرای دام
منظور اسررتقرار نونهالهای طبیعی بلوط به ردرروص در

 تقدیر و تشکر.5
از جناب تقای دکتر مید اجتهادی اسرررتاد دانشررر اه
Past 2.17  نرم ارزار، که در نهایت صمیمیت،رردوسی مشهد
. سناس زاری مینمایم،را در ارتیار اینجانب قرار دادند
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