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 چکیده

ها پویای  و مدیریت اکوسییيمییی مطالعۀ نقش مهم  در عوامل محيط  و آشییگی    گياهان،بين  روابط بررسیی ای و تنوع گونهمطالعۀ 
در میری  1000امیداد یک شیییير ارتگاع  در  ،و چرای دام  تغييرات ارتگاعدر ارتباط با  های گياه تنوع گونهدر این تحقيق  دارد.

 ، یکنواخی  شلدونای مارگالفغنای گونههای اخصشمقایمۀ زیمی  با تنوع  ال ویشد.  مطالعهاراک قلۀ هگیاد شدۀ حگاظت منطقۀ 

عوامل برخ  از گياه  با بررسیی  ارتباط پوشییش. میری مشییخص شیید 100دامنۀ در طبقات مخیلف ارتگاع  با  ،واینر -و تنوع شییانون

سطح دریا(با تأکيد بر ) فيزیوگراف  شگی   ارتگاع از  سیگاده از  با ،چرای دام و آ نیایج شد.  انجامجزئ   تحليل تطبيق  میعارف روش ا

می   معن وجود  شان داددار بين یک همب شان داد کههمچنين  .(P ،55/0=2R>01/0) ارتگاع از سطح دریا و چرای دام را ن  نیایج ن

این  ند.به باال کاهش یافی 2300ارتگاع  دامنۀ میر از سیییطح دریا افزایش ول  از  2300تا تر ای از ارتگاعات پایينگونه یتنوع و غنا

ست. نیيجه سیای تئوری اثر غالبيت ميانه ا شش در ارتگاعات پایيندام  شدیدچرای  در را سمت گونهمنجر به تغيير پو های گياه  به 

، کمیرین شدت چرای زیاد و ک ای و مناطق  با گونهباالترین مقدار تنوعمناطق  با چرای میوسط دام،  است. شدهطلر یکماله و فرصت

شیندگونهتنوع ست. . ای را دا شگی   میوسط ا سیای تئوری آ شدت چرای دام افزایش یکنواخی  گونهاین نیيجه در را ها نيز با افزایش 

های اکولوژیک، بدون در نظر ای در طول شیییيربنابراین ارزیاب  تنوع گونه .(<05/0P)دار نبود معن چند که این تغييرات  هر ،یافت

 قابل ارزیاب  نيمت. ،شدت چرای دامگرفین 

 اسیپ ناحيۀ ، کوهمیان منطقۀ ارتگاع از سطح دریا،  آناليز چند میغيره، آشگی  ، :واژگان کلید
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 . مقدمه1
یار  به عنوان تغيير سیییاخ که  ياه   یای  جوامع گ پو

ای در طول زمان شییناخیه های گياه  و ترکير گونهتوده

شناس  گياه  است شده است، از موضوعات مه  در بوم

س  در این خصوص درک تأثير  ]15[ سا صول ا و یک  از ا

مل محيط  و آشیییگی   بر تغييرات جوامع  بل عوا قا می

بیه عنوان یک  از  1ایتنوع گونیه .]25[گيیاه  اسییییت 

ال وی تغييرات پوشش های مه  و سریع در تعيين شاخص

که  ]35[اسییت  هاوضییيعت اکوسییيمییی و جوامع  گياه 

است  وابمیه بمياری اکولوژیک  هایشيرتغييرات آن به 

ای بر اند که تنوع گونهدهنشیییان دامطالعات زیادی  .]19[

که طوریبه ]16[ بودهگذار تأثير کارکردهای اکوسییيمییی 

کارکردهای کاهش تنوع گونه ای موجر کاهش سیییطح 

می   شیری  ]59[ شدهاکوسي و جوامع  که دارای تنوع بي

تری از تغييرات را تحمل کرده و وسیییيع دامنۀ باشیییند 

دهند بيشیری در مقابل تغييرات از خود نشان م  مقاومت

ندازه .]32[ نهلذا ا یه و ای م گيری تنوع گو ند در تجز توا

خدمات و فرآیندهای اکوسیییيمیییی  در اثر تغيير ل تحلي

مدیریت بهیر همچنين و   آشیییگی شیییرایط محيط  و 

 .]30و  23[مگيد باشداکوسيمی  

رطوبت، قوی بين شیییير ارتگاع  با دما، رابطۀ به دليل 

مل محيط   يد و دی ر عوا و اثرات غير تابش نور خورشییی

ای و سییاخیار پوشییش ممیییقي  این عوامل بر ترکير گونه

ای در امیداد شير ارتگاع  ال وی تنوع گونهمطالعۀ گياه ، 

کان به عنوان  مل مه  در تغيير ال وی م عا تنوع  یک 

، 33، 27، 18[ استبوده ها اکولوژیمت ای، مورد توجهگونه

مناطق کوهمییییان  به دليل داشیییین تغييرات . ]51و  34

دریا، شير و جهات شدید شرایط محيط  )ارتگاع از سطح 

، باعث ایجاد ]47و  29[ های کوتاهجغرافيای ( در فاصیییله

سب  شکل شرایط منا شده و  شش گياه   های مخیلف پو

های محيط  ای در امیداد شیییيربرای بررسییی  تنوع گونه

 .]17و  12[ اندآوردهفراه   خصییوص شییير ارتگاع ( را)به

 
1 Diversity 

موجود در تحقيقات نشییان داده اسییت که تغييرات محيط  

تغييرات محيط  وابمیه بميار بيشیر از   طول شير ارتگاع

ست  عرض جغرافيای های شيربه  مطالعات زیادی  .]18[ا

ای در ارتگاعات اند که بيشیرین مقدار تنوع گونهگزارش داده

شیه و توزیع تنوع گونه میوسط شير وجود دا ای در امیداد 

له مدل زن و گاع  از  ند پيروی م ای ارت  .]56و  36، 33[ک

عات نيز گزارش داده طال عدادی از م که ت ند  که هر چ ند  ا

ای در امیداد شير ارتگاع  از مدل کاهش  ال وی تنوع گونه

مطالعات کند. پيروی م  ]21و  7[یا افزایشییی   ]55و  44[

در مناطق بيشییییر ای مربوط به بررسییی  ال وی تنوع گونه

با  و یا معیدل نيمه گرمميری ،کوهمیان  نواح  گرمميری

پوشیییش درخی  انجام شیییده اسیییت و اططعات مربوط به 

اسیییپ  به خصییوص در مناطق  مناطق کوهمیییان  نواح 

عوامل مخیلف که نيمه خشیییک جهان ک  اسیییت. از آنجا 

ثير أای تاکولوژیک  و جغرافيای زیمی  در ال وی غنای گونه

مناطق پوشیییش گياه  در مطالعۀ لذا  ،دنباشیییگذار م 

تواند به درک بهیر ال وی تنوع زیمیییی  مخیلف اقليم  م 

ند. در این  به بررسییی  ال وی تنوع جهان کمک ک له  قا م

شکگونه سیپ  و نيمه خ در نواح   ای در یک  از مناطق ا

نام  به  یادمحل  مرکزی ایران  لههگ حدوۀ و در  ق گاع  م ارت

دليل میری از سیییطح دریا پرداخیه شییید.  2700تا  1600

های زیاد اسیییت انیخاب این نام برای این منطقه وجود قله

سط دره مياری از نقاط تو صخرهکه در ب های های عميق و 

ست.  شده ا این منطقه یک  از مناطق حگاظت سن   قطع 

میان شدۀ  سطح دریا  کوه ست با ارتگاع باال از  در ایران ا

نشیییان  انجام شیییده در گذشییییهتحقيقات از طرف   .]43[

شگی   نداداده مان که آ در مؤثر از عوامل   یک نيز های ان

. ]42[ای در شیییير ارتگاع  اسیییت تغيير ال وی تنوع گونه

مه  در مناطق اسیییپ  و  هاییک  از آشییگی   چرای دام

نيمه اسیییپ  ایران بوده که به طور ممیییقي  )اسیییگاده از 

بر تنوع  ]54[گياهان( و غير ممیقي  )کوبيدگ  خاک و ...( 

و  39، 36[زیمیییی  جوامع گياه  تأثير گذاشییییه اسیییت 
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سه  آن درثير أتول  ]43 و تنوع ترکير تغيير  چرای دام و 

های در پژوهشهای اکولوژیک کمیر گياه  در طول شییير

ست. قبل   س  قرار گرفیه ا با توجه به اینکه مراتع مورد برر

قۀ  با شیییدتمنط عه  طال های مخیلف مورد چرای مورد م

قرار دارند، لذا نقش این عامل بر  و وحشییی  های اهل دام

شير تغيير ترکير گياه  و تنوع گونه  ارتگاع ای در طول 

س  قرار گرفت.  شان دادهنيز مورد برر اند مطالعات زیادی ن

شگی  که باالترین مقدار تنوع گونه شدت میوسط آ  ای در 

 .]56و  39، 14، 13[شود مطحظه م 

 پاسخ به سواالت زیر است: تحقيقاین هدف 

شدت چرای دام و تغييرات آیا رابطه -  ع ارتگاای بين 

 وجود دارد؟

)ارتگاع از سییطح   فيزیوگرافسییه  هریک از عوامل  -

 اتو همچنين اثرو چرای دام جهت دامنه و شییير(  دریا،

ای در بيان تغييرات موجود در ترکير گونهآنها  مشییییرک

 چقدر است؟ منطقهدر 

یا  - نهآ گاع ال وی تنوع گو ير ارت  ،ای در طول شییی

 1ميان  ارتگاع طبقۀ ای باالتر در تئوری حضییور تنوع گونه

 کند؟يد م أیرا ت

ای در طول شیییير چرای دام، آیا ال وی تنوع گونه -

ضور تنوع گونه سطتئوری ح شگی   میو را  2ای باالتر در آ

 کند؟تأیيد م 

 

 شناسی. روش2

 مطالعه موردمعرفی منطقۀ . 1.2

کوهمیان   طقامن یک  از هگیادقله ۀحگاظت شدۀ منطق

ست که  سیان  رقشجنوب کيلومیری  25در ا و  اراکشهر

 33° 55 ′طول شرق  و 50° 24′تا  49 °56′در مخیصات 

این  وسییعت .عرض شییمال  واقع شییده اسییت 34° 20′ تا

تحت این منطقه های  از بخش. استهکیار  97437 منطقه

تحت  سییال 40حدود عنوان مناطق امن چکاب و سییيبک 

 
1 Mid-domain effect 

به این مناطق جلوگيری به عمل  دامو از ورود  بوده حگاظت

صرفاً دامآمده  سیگاده و  ش  از مراتع این منطقه ا های وح

ند.کردهم  از این محدوده از   یهاقمیییمت هر چند که  ا

های مخیلف با شییدت جمله مناطق مشییرف به مناطق امن،

ستهای روسیائيان منطقه قرار داچرای دام مورد در  .شیه ا

ناطق موجود در این پژوهش  حدودۀ م اب و چک هایدرهم

میری از سییطح  2700تا  1600ارتگاع   دامنۀدر سییيبک 

یا  عه قرار گرفتدر گونۀ ترین مه (. 1)شیییکل  مورد مطال

 Artemisia aucheri)کوه  درمنۀ گياه  در این منطقه 

Boiss.)  گون  ی  مثییلهییاهمراه بییا گونییه کییهاسییییت

(Astragalus verus Olivier.،) ( کییمییاFerula ovina 

(Boiss.) Boiss ) داده  های گياه  مخیلگ  راتيپتشکيل

ست. سط  ا می اه  يانهلسا بارندگ  ميزانمیو ساس ای بر ا

سییاله  30دورۀ ط  یک  هواشییناسیی  سییينوپیيک اراک

ها بارشاسیییت که ميليمیر  9/339 ( برابر1365-1395)

ميان ين  باشد.به صورت برف م و عمدتاً در فصل زممیان 

 3/19و  1/4دمای حداقل و حداکثر سیییاليانه به ترتير 

رژه، بآم روش اسییاس بر منطقه اقلي گراد و سییانی درجۀ 

 .]46[باشد و کوهمیان  م نيمه خشک سرد 

 . روش تحقیق2.2
گياه  )درصییید پوشیییش اططعات مربوط به پوشیییش

عوامل محيط  در امیداد شير و  ها(و فراوان  گونهگياه  

و در طبقات  میر از سییطح دریا( 2700تا  1600ارتگاع  )

صل  سطح دریا انجام  100ارتگاع  مخیلف با فوا میری از 

شش گياه شد. داده در هر  پطت 20با  های مربوط به پو

تا  1392های طبقۀ ارتگاع  و به صورت تصادف  ط  سال

برداشیییت شییید. موقعيت جغرافيای  محل قطعات  1395

ثبت  Garmin 60نمونه توسط دسی اه موقعيت یاب مدل 

با توجه به تعيين سطح حداقل مورد نياز برای قطعات  شد.

سیگاده از پطت صات گياه  با ا صو میر  25های نمونه، خ

شدند مربع   شت  سا .]3[بردا   با اهيگ یهاگونه ی شنا

 ]4[و فلور فارسییی  ایران  ]45[ کايرانیفلورا ااسییییگاده از 

2 Intermediate disturbance hypothesis 



 1398، زممیان 4، شماره 72منابع طبيع  ایران، دوره مرتع و آبخيزداری، مجله 

 

 1078 

  انجام شد.

 

 مورد مطالعه در ایران و استان مرکزی ۀمنطقموقعیت  .1شکل 

 

عۀ برای  طال نهم نای ای از شییییاخصتنوع گو های غ

( و E) 4شیییلییدون 3(، یکنواخی MgD) 2مییارگییالف 1ایگونییه

اسیگاده  3تا  1های ( به شرح رابطهH̕واینر ) -تنوع شانون

 :]8[شد 

 Ln N1-= S MgD/ (1رابطه )

SeE (2رابطه ) H /


 

Ln p p = - H  (3رابطه )
S

i

ii



1

)( 

ام نمیییبت به کل iگونۀ سیییه  افراد در  ipکه در آن 

مب (، گونه فراد تعداد کل ا Nتعداد گونه و  Sها )فراوان  ن

ای با های مخیلف تنوع گونهباشییید. شیییاخصدر نمونه م 

 .]22[ محاسبه شدند Past 2.17 اسیگاده از نرم افزار
الزم به ذکر است که اططعات مربوط به تعداد و حضور 

 
1 Richness 

2 Margalef 

ش  در دام ممتهای اهل  و وح در  منطقههای مخیلف ق

منابع طبيع  و محيط زیمت ، به ترتير از ادارات هر سال

شد. سیان مرکزی اخذ  همچنين جهت اطمينان از تراک   ا

 پطتها در داخل هر ها در منطقه، تعداد فضییوالت دامدام

نيز به عنوان معياری از شیییدت چرا، مورد اسییییگاده قرار 

های چرای دام در این تحقيق شییامل شییدت .]26[ گرفت

درصییید علوفه مورد اسییییگاده قرار گرفیه(،  15تا  0قرق )

درصیید علوفه مورد اسیییگاده قرار  36تا  15چرای سییبک )

درصییید علوفه مورد  66تا  36گرفیه(، چرای میوسیییط )

درصیید  80تا  66اسیییگاده قرار گرفیه( و چرای شییدید )

گيری علوفه اندازه .]2[علوفه مورد اسیگاده قرار گرفیه( بود 

گيری مضییاعف و تعيين درصیید نمونهبا اسیییگاده از روش 

سیگاده از علوفۀ  سط دام، با ا شده تو صرف  گيری اندازهم

های آن با داخل پطتمقایمۀ باق  مانده در خارج و علوفۀ 

 .]9[ ، مشخص شدارتگاع طبقۀ در هر  محصور

يل  یه و تحل بل از تجز عاتق مال بودن اطط یدا نر ، اب

3 Evenness 

4 Sheldon 
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با آزمون داده عه  طال های مورد م به میغير های مربوط 

نرمال شدن توزیع  برایاسميرنوف بررس  و –کولموگروف

 سیییپ . ]58[اسییییگاده شییید   یمیل ار لیتبد از هاداده

اسیییاندارد  )یک( ها با ميان ين صییگر و واریان  واحدداده

 .]52[شدند 

در ارتباط با عوامل  بندی قطعات نمونهبه منظور طبقه

ناليز محيط  و تعيين گروه گونه های اکولوژیک از روش آ

( اسییییگاده TWINSPAN) 1های شیییاخص دو طرفهگونه

بر اسییاس ها گيری خوشییهتوقف برای شییکلنقطۀ گردید. 

انیخاب  چهارمسییطح که در این تحقيق  ]38[تجربه بوده 

 هییابنییدی دادهطبقییهبرای  PC-ORDگردییید. نرم افزار 

سیگاده  قطعات نمونه با تأکيد  2بندیرسیهبرای . ]37[ شدا

ها و با توجه به های گياه  موجود در آنبر تشیییابه گونه

محور اول مربوط به آناليز دسیییت آمده از هبطول گرادیان 

که بزرگیر از  3گيری شیییدهقوستطبيق  از روش بود(  4)

رابطۀ داری معن . ]31[ شیییداسییییگاده  4تطبيق  میعارف 

ير  نهبين ترک مده از گو به دسییییت آ های  ای و محور

مونت  5میغيرهای محيط ، با اسیییگاده از آزمون جای شییت

های بر روی دادهجای شیییت تصیییادف   1000با  6کارلو

با  .]52[پوشییش گياه  و عوامل محيط ، بررسیی  شیید 

توجه به بررسییی  محورهای مخیلف، محورهای اول و دوم 

د، برای نمییایش بودنییکییه دارای بيشییییرین ارزش ویژه 

به کار گرفیه های گياه  و گونه بندی قطعات نمونهگروه

ند. یه شییید ندی دادهرسییی گاده ازب با اسیییی  افزار نرم ها 

4.5 Canoco با توجه به اهميت ارتگاع از  .]53[شییید  انجام

سیییطح دریا و همچنين تأثير چرای دام به عنوان یک  از 

نههای مه  در تغيير ال وی تنوع آشیییگی   و  48[ ایگو

های بر شییاخص میغير، در این پژوهش، سییه  این دو ]49

 7 ای مورد بررس  قرار گرفت.تنوع گونه

این میغيرها در تغييرات  تعيين سیییه  هر یک ازبرای 

 
1 Two Way Indicator Species Analysis 

2 Ordination 

3 Detrended Correspondence Analysis 
4 Canonical Correspondence Analysis 

مي روش از  ایتنوع گونه و  اجزای آن بر واریان  بندیتق

این سیییه  هر یک از  درصییید ۀمحاسیییبدر نهایت برای 

 از هاآن مشییییرکات و اثر )اثر جزئ (  طيمح یمیغيرها

واریان  کل  بر هر یک از عوامل مقدار واریان تقمیییي  

 .]11و  10[ اسیگاده شد

 

 نتایج. 3

عۀ  طال  100های موجود در منطقه، وجود رسیییین م

گياه  را تيرۀ  32جن  و  77گياه آوندی میعلق به گونۀ 

را  های گياه پراکنش گونه فراوان ( 2)شییکل داد. نشییان 

 دهد.در نواح  مخیلف رویش  نشان م 

های شیییاخص دو طرفه نیایج حاصیییل از آناليز گونه

(TWINSPAN)  گونۀ گياه  100قطعه نمونه و  220با 
گونۀ اکولوژیک گردید )شیییکل  گروه 10تگکيک منجر به 

های گياه  با یک یا دو گونۀ غالر مشییخص (. این گروه3

 (.1شدند )جدول 

های گياه  مشخصات هر یک از این گروهای از خطصه

صد فراوان به همراه برخ  از گونه در  های مه  )از نظر در

 ( ارائه شده است.1هر یک از جوامع( در جدول )

به نهالزم  که گو ثل ذکر اسییییت   Boissieraهای  م

squarrosa (Banks et Sol.) Nevski ،Heteranthelium 

piliferum (Banks & Soland.) Hochst. ،

Taeniatherum crinitum (Schreb.) Nevski، Bromus 

tectorum L ،Valerianella dactylophylla Boiss. and 

Hohen،Valerianella vesicaria (L.) Moench، 

Callipeltis cucullaria (L.) Steven  وCeratocephalus 

.(L.) Pers falcatus نه لرفرصییییتهای که جزء گو  7ط

شدت م مبیاً باال در مناطق  که به  میند، با فراوان  ن ورد ه

 اند، پراکنش دارند.چرای دام قرار گرفیه

با  مقدار کل واریان  موجود در پوشیییش گياه  که 

5 Permutation 

6 Monte Carlo 

7 Ruderals 
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 63/9بندی کانونيک بيان شده است برابر اسیگاده از رسیه

شده م  شد. با در نظر گرفین تمام  میغيرهای انیخاب  با

بییه عنوان میغير محییدوده کننییده و در نظر گرفین 

 8/22همبمییی   مکان  به عنوان میغير همراه، مدل فوق 

 (.2نماید )جدول درصد از کل این واریان  را بيان م 

 

 مورد مطالعه ۀمنطق جغرافیایي گیاهانپراکنش  نسبي فراواني. 2شکل 

 

 

 

 

 در هر گروه گیاهي هاپالت( تعداد N( مقادیر ویژه، )Eهای اکولوژیک. )گروه گونه .3شکل 
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 ها به همراه برخي از خصوصیات رویشگاهيهای مهم آنهای گیاهي و گونهگروه .1 جدول
 برخ  از خصوصيات رویش اه 

درصد 
 فراوان 

 علوفۀ مصرف  های گياه گروه و همراههای غالر گونه

 )درصد(

جهت 

 جغرافيای 

درصد 

 سنگ

ارتگاع از 
سطح دریا 

 )میر(

درصد 

 شير

 1-10 مناطق دشی  80-60
1800-

1700 
5-0 

100 Rosa persica Michx. ex Juss. 
Rosa persica 

24 Iris songarica Schrenk 

 5-20 مناطق دشی  80-55
2000-
1800 

10-5 

100 Gundelia tourneforti  L. 

Gundelia-Cousinia 

96 Cousinia cylindracea Boiss. 

71 
Glaucium elegans Fisch. & C. A. 

Mey. 

40 Stachys inflata Benth. 

32 Noaea mucronata Aschers 

 5-20 مناطق دشی  80-50
2000-

1800 
20-5 

87 Phlomis olivieri Benth. 

Phlomis-Cousinia 
50 Cousinia cylindracea Boiss. 

46 Euphorbia spp. 

21 Echinops kotschyi Rech. f. 

75-40 
شمال و 

 شمال غرب
50-35 

2240-

2200 
50-35 

100 Amygdalus lycioides Spach 

Ajuga-Amygdalus 

100 Ajuga chamaecistus Ging. 

88 Lepidium persicum Boiss. 

81 Melica persica Kunth 

62 Cerasus pseudoprostrata Pojark. 

44 Erysimum elymaeticum Mozaff. 

44 Stachys acrosa Boiss. 

29 Stipa parviflora Desf. 

70-30 
های دامنه

جنوب  و 

 مناطق دشی 

35-15 
2270-

1900 
35-5 

100 Artemisia sieberi Besser 

Artemisia si-Scariola 

100 Scariola orientalis (Boiss.) Sojak 

96 Astragalus gossypinus fisch. 

81 Acanthophyllum microcephalum Boiss. 

78 Gundelia tournefortii L 

74 Stipa arabica Trin. & Rupr. 

56 Eryngium billardieri F. Delaroche 

33  Teucrium polium L. 

29 Convolvulus commutatus 

50-20 
جنوب و 
 جنوب غرب

58-25 
2240-
2020 

40-10 

100 Centaurea behen L. 

Centaurea-Serratula 

100 Serratula cerinthifolia (Sm.) Boiss. 

42 Scrophularia striatai Boiss. 

36 Tragopogon graminifolius 

26 Nepeta kotschyi Boiss. 

26 Scorzonera rupicola Hausskn. 

26 Colchicum persicum Baker 

70-10 
 وشمال شرق 
شمال تا خط 

 راس کوه

30-10 
2500-

2400 
30-10 

100 Artemisia aucheri Boiss. 

Artemisia-Ferula 

94 Ferula ovina (Boiss.) Boiss. 

71 Bromus tomentellus Boiss. 

66 
Buffonia micrantha Boiss. & 

Hausskn. 

62 
Elymus pertenuis (C. A. Mey.) 

Assadi 

57 Gypsophilla virgata Boiss. 

26 Salvia multicaulis Vahl 
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  .1 ادامۀ جدول

 برخ  از خصوصيات رویش اه 
درصد 

 فراوان 
 علوفه مصرف  های گياه گروه های غالر و همراهگونه

 )درصد(
جهت 
 جغرافيای 

درصد 
 سنگ

ارتگاع از سطح 
 دریا )میر(

درصد 
 شير

75-15 

شمال شرق و 

های بمیر دره
 باز

35-5 
2575-

2100 
40-10 

100 Artemisia aucheri Boiss. 

Artemisia-

Astragalus 

100 Astragalus verus Olivier. 

96 Poa bulbosa L. 

67 Carex stenophylla Wahlenb. 

57 Astragalus cyclophyllos Beck 

33 Poa pratensis L. 

29 Scorzonera lanata (L.) O. Hoffm. 

80-50 
شمال  -شمال

غرب در خط 

 رأس کوه

48-25 2641-2550 35-5 

100 Astragalus verus Olivier. 

Astragalus-

Onobrychis 

75 Onobrychis cornuta (L.) Desv. 

56 Acanthlimon aspadanum Bge. 

50 Astragalus callistachys Boiss et Buhse 

44 Acantholimon olivieri Boiss 

31 Tanacetum dumosum Boiss. 

19 Polygonum luzuloides Jaub. & Spach. 

35-5 

شمال  -شمال
شرق و در 

های بمیر دره
 باریک

70-35 2350-2170 45-5 

100 Rheum ribes L. 

Rheum-Tanacetum 

100 Tanacetum pinnatum Boiss. 

94 Bromus sterilis L. 

63 Galium aparine L 

25 Valeriana ficariifolia Boiss. 

25 Valeriana sisymbriifolia Vahl 

 

 . متغیرهای انتخاب شده حاصل از انتخاب رو به جلو در آنالیز تطبیقي متعارفي2جدول 

 *F* P درصد واریان  بيان شده میغيرهای انیخاب شده

 002/0 2/14 7/5 ارتگاع از سطح دریا )میر(

 002/0 2/11 3/4 جهت جغرافيای 

 002/0 7/2 9/0 درصد شير زمين

 002/0 2/9 5/3 چرای دام )درصد علوفه مصرف (

 002/0 5/8 1/3 درصد سنگ )رخنمون سن  (

 002/0 7/3 3/1 ایغنای گونه

 002/0 6/4 6/1 یکنواخی 

 002/0 8/6 4/2 ایتنوع گونه

F*  ، آماره آزمون محاسبه شده برای معنی داری محورهای کانونیP مقدار سطح احتمال بدست آمده از آزمون جایگشت مونت کارلو 
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 ،از سییطح دریا درصیید سییه  تعيين شییده برای ارتگاع

نهشییییاخص چرای دام، و همچنين اثر  ایهای تنوع گو

 مشخص شده است.( 3)این عوامل در جدول  مشیرک

ها آناليز تطبيق  میعارف  جزئ  پطتنیایج حاصییل از 

در فضیییای  در ارتباط با ارتگاع از سیییطح دریا و چرای دام

سیه شکل )بندی ر ست. جوامع گياه  4در  شده ا ( ارائه 

ها نشان داده شناسای  شده نيز در دیاگرام دو بعدی پطت

ند. شیییده با مقادیر ویژه محورهای ا ير  به ترت اول و دوم 

بندی دو بعدی به کار ، برای نمایش رسییییه38/0و  68/0

 گرفیه شدند.

در توضیح تغییرات پوشش گیاهيمتغیرهای انتخاب شده سهم  .3جدول  

 *F* P تغييرات قابل توضيحدرصد  واریان  منابع تغييرات

 002/0 4/11 4/30 39/0 )میر( از سطح دریاارتگاع جرئ  اثر 

 002/0 1/5 8/35 46/0 ایهای تنوع گونهشاخصجزئ  اثر 

 002/0 4/8 6/21 29/0 )درصد علوفه مصرف ( چرای دامجزئ  اثر 

 002/0 7/13 8 1/0 ارتگاع از سطح دریا و چرای دام مشیرکاثر 

 002/0 8/4 1 01/0 ایگونههای تنوع ارتگاع از سطح دریا و شاخص مشیرکاثر 

 002/0 1/9 2/3 04/0 ای و چرای دامهای تنوع گونهشاخص مشیرکاثر 

 002/0 8 2 03/0 ای و چرای دامهای تنوع گونهارتگاع از سطح دریا، شاخص مشیرکاثر 

  100 28/1 کل تغييرات قابل توضيح

 جایگشت تصادفی( 1000مقدار سطح احتمال بدست آمده از آزمون جایگشت مونت کارلو )با  Pآماره آزمون محاسبه شده برای معنی داری محورهای کانونی ،  *
 

 

مورد مطالعه محیطيدر ارتباط با عوامل ها پالتتوزیع  .4 شکل  
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سیهپطتتوزیع  ضای ر شکل بندی ها در ف شان ( 4) ن

ندۀ  عات پطتتمرکز ده گا در تر پایينهای موجود در ارت

این  اسیییت. اولو پایين محور محور دوم سیییمت راسیییت 

 ,Rosa persicaهیای بيشییییر میعلق بیه گروه هیاپطت

Phlomis olivieri- Cousinia cylindracea   و

Gundelia tourneforti Cousinia cylindracea همیند 

مربوط های پطت. تر پراکنش دارندکه در ارتگاعات پایين

محور دوم و عمده در سییمت چپ طوربه ارتگاعات باالتر به

-Astragalus verusو در گییروه بییاالی مییحییور اول 

Onobrychis cornuta  وArtemisia aucheri-

Astragalus verus اند.قرار گرفیه 

شییدت چرای رابطه بين ارتگاع از سییطح دریا و  مطالعۀ

بين این دو دار معن که یک همبمیییی   نشیییان داد  دام

در ارتگاعات پایين  کهطوریبه (P<01/0)عامل وجود دارد 

با افزایش ارتگاع از سییطح دریا تا شییدت چرای دام باال و 

میر شییدت چرای دام کاهش و از این ارتگاع به باال  2200

کمیرین (. 5)شکل  شوددیده م افزایش چرای دام  مجدداً

با  گذاری به ترتيرنرخ داممیوسیییط و بيشییییرین مقدار 

به  95/4و  52/0 نۀ مربوط  گاع دام  و 2200-2300ارت

های گياه  گروهمربوط به بود که به ترتير  1800-1700

Rheum ribes-Tanacetum pinnatum  وRosa persica 

 .ندبود

 

 ایجمله با استفاده از رگرسیون چنددر ارتباط با تغییرات ارتفاعي  شدت چرای دامالگوی  .5شکل 

 

و نرخ ای در طبقییات ارتگییاع  وع گونییهنتبررسییی  

لف نشییییان داد کییه گییذاری دام ی خ ه  م گيییا  گروه 

Rosa persica  میر  1800تا  1700 ارتگاع دامنۀ که در

ای تنوع و غنای گونهمیوسییط از سییطح دریا قرار دارد، با 

قدار پایين ،1/2و  42/1برابر  نهترین م را در  ایتنوع گو

با افزایش ارتگاع از سطح دریا های گياه  داشت. بين گروه

شاخص شدت چرای دام این    ارتگاعطبقۀ ها تا و کاهش 

با  2200-2300 میر از سیییطح دریا افزایش و پ  از آن 

 .(P<01/0) نشان دادندکاهش  ،و چرای دامافزایش ارتگاع 

کاهش نه این  نای گو  Astragalusدر گروه ای تنوع و غ

verus-Onobrychis cornuta  میر  2600در ارتگاعات که

بالشییییک  و  هایاز گونه و عمدتاً داشییییهبه باال پراکنش 

یابد م  تغيير 2/2و  5/1به ترتير به  ،دار تشکيل شدهخار

 (.8و  7، 6 هایشکل)
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گاع   بررسییی  یکنواخی  قات مخیلف ارت در بين طب

گاع  نۀ ارت که دام کمیرین  1800تا  1700نشیییان داد 

شکل  (. با 9یکنواخی  را در بين طبقات ارتگاع  دارا بود )

تا  گاع  میر یکنواخی  افزایش و پ  از  1900افزایش ارت

آن با افزایش ارتگاع، کاهش نشییان داد. روند کاهشیی  این 

میری از سطح  2500ع شاخص با یک شير مطی  تا ارتگا

میر به باال مجددا افزایش در  2500دریا ادامه و از ارتگاع 

دار هر چند که این تغييرات معن  یکنواخی  دیده شییید.

 .(<05/0P)نبود 

 

 ایجمله با استفاده از رگرسیون چندای در ارتباط با تغییرات ارتفاعي الگوی تنوع گونه .6شکل 

 

 

 ایجمله با استفاده از رگرسیون چندای در ارتباط با تغییرات ارتفاعي گونه غنایالگوی  .7شکل 
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 ایجمله با استفاده از رگرسیون چندای در ارتباط با تغییرات چرای دام گونه تنوعالگوی  .8شکل 

 

 

 ارتفاعي ها در طبقات مختلفگونهتغییرات میانگین یکنواختي در بین  .9شکل 

 

 گیری. بحث و نتیجه4
نه ياه  ال وی پراکنش گو جۀ های گ های نیي ند فرآی

ثير أاین فرآیندها عمدتاً تحت ت و اکولوژیک  مخیلگ  است

 و های انمییان آشییگی  ، تنوع جغرافيای ، عوامل محيط 

یک  از این عوامل . ]25و  1[ها قرار دارند سیییازگاری گونه

باط  ،محيط  يل ارت به دل که  گاع  اسییییت  ير ارت شییی

شيد و ش نور برطوبت، تاحرارت، درجۀ با  دارشمعن  خور

 مطالعاتهای مه  در یک  از جنبه ،سییایر عوامل محيط 

نه يت چرای دام در ، ]18[ بودهای ال وی تنوع گو ما اهم ا

به ای طول شییير ارتگاع  و نقش آن در ال وی تنوع گونه
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کمیر مورد توجه خصوص در نواح  اسیپ  و نيمه اسیپ  

ست. ضر نیایج تحقيق  قرار گرفیه ا شان داد که حا با در ن

نظر گرفین تمام  میغيرهای انیخاب شده به عنوان میغير 

به  کان   نده و در نظر گرفین همبمیییی   م حدوده کن م

درصد از کل واریان   8/22عنوان میغير همراه، مدل فوق 

نماید، که این مقدار را بيان م موجود در پوشییش گياه  

يدگ  به پيچ جه  های موجود در جوامع طبيع ، با تو

نیایج همچنين نشان داد که  .]31[ رسدمطلوب به نظر م 

سطح دریا  صد از تغييرات موجود  7/5بيان با ارتگاع از  در

ياه ،  مل مه به عنوان در پوشیییش گ عا بر مؤثر ترین 

ای است که با تنوع گونهساخیار پوشش گياه  و تغييرات 

حضییور مطابقت دارد.  ]36[ نیایج به دسییت آمده توسییط

گونییه یر  یکمییییالییهبيشییی طلییر  هییای  فرصییییت  و 

ثل  Heteranthelium piliferum (Banks & Soland.)م

Hochst. ،Taeniatherum crinitum (Schreb.) Nevski، 

Bromus tectorum L ،Valerianella dactylophylla 

Boiss. and Hohen،Valerianella vesicaria (L.) 

Moench و Callipeltis cucullaria (L.) Steven  در

عطوه بر سازگاری گياه در مقابل  2100تا  1700ارتگاعات 

ندگ  در این  بار نۀ کمبود  گاع  )دام يل ارت خۀ تکم چر

تا  در زمان وجود رطوبت بيشیییر در خاک اسییت(،زندگ  

طبقۀ حدی میأثر از آشییگی   ناشیی  از چرای دام در این 

شدارتگاع  نيز م  شیرکاثر زیرا  با سطح دریا م  ارتگاع از 

 8و چرای دام بر تغييرات پوشیییش گياه  در این منطقه 

 محققين دی راین موضوع توسط . درصد برآورد شده است

ست شده ا  2600در ارتگاعات  .]43و  39، 36[ نيز مطرح 

بالشییییک  و خاردار مثل  هایبه باال نيز عمدتاً گونهمیر 

Astragalus verus, Astragalus callistachys  و 
Onobrychis cornuta .این گياهان  حضور بيشیری دارند

بوده و کمیر  ترسازگارو خاک  به شرایط نامناسر اقليم  

به دليل توانای  باال لذا  ،گيرندمورد اسیگاده دام ها قرار م 

غالر  ارتگاع دامنۀ این در ، رقابت با سیییایر گياهان در

مطرح توسیط سیایر پژوهشی ران نيز  ای کهنکیه، اندشیده

 .]36و  24[شده است 

ای در طول شیییير ارتگاع  از ال وی تنوع و غنای گونه

به  (،7و  6 هایشکل) ای شکل پيروی کردیک مدل زن وله

  ارتگاعدامنۀ  ای درکه بيشیییرین تنوع و غنای گونهطوری

یه 2300 تا 2200 باالتر از این پایينو  وجود داشییی تر و 

شاخص ،ارتگاع شد.کاهش در این  ال وی وجود  لذا ها دیده 

سباالترین تنوع گونه در این مقاله مورد  ،طای در ارتگاع میو

سطوجود تنوع گونه تأیيد قرار گرفت.  ،ای باال در ارتگاع میو

وجود ترکيب  از عوامل زیمیییی  مناسیییر در این  به دليل

حالت تعادل  جامعه با دهندۀ ارتگاع  بوده و نشان محدودۀ 

ست شاره  محيط خود ا سایر محققين نيز به آن ا که توسط 

های تنش که اسیییت در حال این  .]56و  6[شیییده اسیییت 

ثل یک م جۀ کاهش  اکوفيزیولوژ حرارت، کمبود مواد در

تابش  غذای ، يت افزایش  کاهش ظرف يد و  نور خورشییی

که برخ  از پژوهشیی ران  در ارتگاعات باالترشییت آب ن هدا

ند به آن اشیییاره کرده ]29[ ندگ ، ا بار و همچنين کمبود 

که  ،ترحرارت و تبخير باال در ارتگاعات پایيندرجۀ افزایش 

باعث کاهش ، ]49[توسط برخ  از محققين بيان شده است 

ند.ارتگاع  شیییدهمحدودۀ ای در این دو تنوع گونه چرای  ا

های مه  در یک  از آشیییگی  نيز ها )اهل  و وحشییی ( دام

مثل های پوشییش گياه  جوامع منطقه اسییت که بر ویژگ 

که با نیایج  ای تأثير گذاشییییه اسیییتتنوع گونه ترکير و

 .]28[های سییایر محققين مطابقت دارد حاصییل از پژوهش

بر تغييرات  سیییایر عواملدرصییید در کنار  5/3این عامل با 

شان داد مؤثر پوشش گياه   ست. نیایج این تحقيق ن بوده ا

دار بين چرای دام و ارتگاع از سطح که یک همبمی   معن 

 ]20[ برخ  از محققين توسطموضوع  که دریا وجود دارد، 

 ارتگاع دامنۀ با افزایش ارتگاع تا نيز بيان شیییده اسیییت. 

سطح دریا، میر 2200-2300 این و از  کاهشچرای دام  از 

در چرای دام در  افزایشیی  ،به بعد با افزایش ارتگاع محدوده

ای تنوع گونه منحن  بررس  مورد مطالعه دیده شد.منطقۀ 

آن با مقایمیییۀ ( و 6ارتگاع  )شیییکل طبقات مخیلف در 

گاع  مخیلف )شیییکل  ( 5منحن  چرای دام در طبقات ارت

ارتگاع  دامنۀ نشییان داد که با کاهش شییدت چرای دام در 

نه 2300تا  2200 یاده میر، افزایش تنوع گو گاق اف ای ات

تنوع  تغييرات نقش چرای دام در بهاسیییت. این موضیییوع 
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سطح دریا )با ای در کنار گونه شیرکاثر ارتگاع از  معادل  م

ست در مناطق کوهمییان  ذکر شید که قبطًدرصید(،  8 ه ا

يد ندم  تأک یا هر چند که  .ک گاع از سیییطح در در این ارت

ثير بيشیییری بر أت درصیید، 4/30با سییهم  معادل  تحقيق

شیهترکير گياه  و تنوع گونه ست ای دا  2300از ارتگاع  .ا

چرای دام افزایش یافیه که همين موضوع  میر به باال مجدداً

عطوه بر سیییایر عوامل تأثير گذار بر پوشیییش گياه ، باعث 

این  .ای در ارتگاعات باالتر شیییده اسیییتکاهش تنوع گونه

ج یبا نیاال وی چرای دام در ارتباط با ارتگاع از سیییطح دریا 

 دارد ومغایرت  ]49[ برخ  از محققينحاصییل از تحقيقات 

گوسگند و بز ) های وحش علت آن تمایل اسیگاده دام شاید

باالتر کوه  عات  گا ياه  ارت منطقه این در ( از پوشیییش گ

نيز به آن اشییاره  بعضیی  از پژوهشیی ران ای کهنکیه ،اسییت

ست شير گونهال وی غنا و تنوع  .]41[ کرده ا ای در طول 

ای شیییکییل پيروی کرد چرای دام از یییک مییدل زن ولییه

به طوری8 و 7های )شیییکل نا و تنوع که بيشییییرین (،  غ

شییدت چرای میوسییط وجود داشیییه و در دامنۀ در ای گونه

پایينشیییدت کاهش در این های  حد،  باالتر از این  تر و 

شد.شاخص سط، در این لذا  ها دیده  شگی   میو تئوری آ

يد قرار گرفت. هر چند که تأی له مورد  قا ال وی پراکنش  م

سایر عوامل محيط   جوامع گياه  و بر تغييرات مؤثر تأثير 

شیر ایتنوع گونه ، به خصوص زمان  که نقش این عوامل بي

)مثل حالی  که  شدای بااز سه  اثر چرای دام بر تنوع گونه

ثير نبوده أتنيز بر این ال و ب ، در اینجا اتگاق افیاده اسیییت(

 بيان شده است نيزمحققين سایر توسط    کهموضوع، است

یار و عط .]50و  49[ ندازۀ وه بر این رف نده ا از دام چرا کن

ياه  قه نيز بر ال وی تغييرات  طبيع  پوشیییش گ در منط

نه تأثيرتنوع گو یایج گذار اسییییت، این موضیییوع ای  در ن

 .]41و  5[ شده است مطرحه  سایر محققين  هایپژوهش

ای نیایج این تحقيق نشییان داد که تغييرات تنوع گونه

مل  یأثر از عوا یان  نواح  اسییییپ  م ناطق کوهمییی در م

ست  از بين عوامل  و در این تحقيق ول محيط  مخیلگ  ا

تری تغييرات ارتگاع  نقش مه فيزیوگراف  مورد مطالعه، 

نه ناطق دارد در ال وی تنوع گو . ]40و  36[ای در این م

شان داد که چرای دام های اهل  و وحش  به این تحقيق ن

نهطور  ير ممییییقي  بر ال وی تنوع گو ای در طول شییی

موضییوع  که برخ  از محققين  ،اندگذاشیییهارتگاع  تأثير

بدان اشیییاره کرده ند نيز  نابراین نم . ]42[ا لت ب توان ع

نه يرتغييرات تنوع گو یک را ای در طول شییی های اکولوژ

ارزیاب  کرد و یا بدون در نظر گرفین شیییدت چرای دام، 

به این موضیییوع علت تغييرات پوشیییشاینکه بدون توجه 

ای گياه  را ناشیی  از تغييرات آب و هوای  دانمییت، نکیه

 .]49[ اندبر آن تأکيد کرده سایر محققين نيز که
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