
 Original Article مقاله کامل

 Journal of Natural Environment 75(3): 515-526 (2022)  یعیطب یستز محیط نشریه

 Print ISSN: 2008-7764/Online ISSN: 2423-7817 (1041) 725-717: 3شماره  ،57 دوره

https://jne.ut.ac.ir/ 

 

 
 ةزحو ژئومورفولوژیکهای بررسی غنا، تنوع و یکنواختی گیاهان در پهنه

 شیرکوه(-آبخیز آدرشک )استان یزد
 

 یانیبهمن ک ،، احد ستودهیزیپار نژادیرانا ینمحمدحس، یاراض یهسم

 
 ، یزد، ایرانیزددانشگاه  یعی،دانشکده منابع طب زیست، یطمحگروه 

 
 72/47/2042 تاریخ پذیرش:                                             72/27/2044 :دریافت تاریخ

 

 چکیده

و یکنواختی  تنوعمنظور در این پژوهش، به مطالعة بررسی غنا، گیاهی یکی از ارکان طراحی و مدیریت مناطق است. بدینتوجه به حفظ پوشش

، با استفاده از نقشة توپوگرافی ژئورفرنس Arc GISافزار آبخیز آدرشک پرداخته شد. در محیط نرم حوزةهای ژئومورفولوژیک گیاهان در پهنه

 Googleفزار اهای ژئومورفولوژیک زیستگاه از طریق تفسیر چشمی تصاویر نرمشده، مرز منطقه طبق اصول کارتوگرافی ترسیم شد. پهنه

Earth افزار شناسایی و در نرم Arc GISبه شناسایی گیاهان آدرشک  1331های بهار و تابستان سال نقشة آن تهیه شد. در طول فصل

های درصد محاسبه شد. برای محاسبه غنا، تنوع و یکنواختی گیاهان از شاخص 75/15گیاهی منطقة پرداخته شد. در مجموع میزان پوشش

های ژئومورفولوژیک استفاده شد و در صورت زیستی در پهنه های تنوعوالیس برای مقایسه شاخص -ز آزمون کروسکالزیستی و اتنوع

 اختالف هک داد نشان والیس-کروسکال آزمون نتایجویتنی مورد مقایسه قرار گرفتند. -ها دو به دو با آزمون منها، گروهدار بودن اختالفمعنی

ی از اویتنی نشان داد که مناطق واریزه-نتایج آزمون من .است دارمعنی درصد یک سطح در هاشاخص تمام نظر از ژئومورفولوژیک هایپهنه

 ای و آبرفتی هستند. نظر غنا، باالتر از مناطق صخره
 

 یتنیومن یس،وال-کروسکال زیستی، تنوع هایشاخص یک،آدرشک، پهنة ژئومورفولوژ :واژگان یدکل
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 مقدمه

 اسیشنشکل یا شناسیریخت معنیبه ژئومورفولوژی علم

 مطالعه را زمین پوستة هایفرم و هاشکل که است زمین

 پردازدمی آن بر مؤثر عوامل و هاپدیده منشأ به و کرده

(Dadashi Arani, 2006 .)که زمین اندازچشم از واحد هر 

 ود هر یا و داخلی ساختمان یا متمایز ظاهری شکل یک با

 اندازةبه فیزیوگرافیک توصیف یک برای و بوده مشخص

 دارد نام ژئومورفولوژیک واحد باشد، چشمگیر کافی

(Yamani et al., 2009 .)از است عبارت آبخیز حوزة 

 احدو نقطة یک به آن در سطحی رواناب که زمین از مساحتی

 رکزتم نقطة. شوند هدایت شود،می نامیده تمرکز نقطة که

 حوزه نآ رواناب که باشدمی آبخیز حوزة یک نقطة ترینپایین

 واحد یک آبخیز، حوزة واقع در. شودمی سرازیر آن به

 رودخانه و هاآبراهه شبکة وسیلهبه که است هیدرولوژیک

 زمین مدیریت در(. Alizadeh, 2010) شودمی اشغال

 و هاستگونه تنوع نفع به هازیستگاه از حفاظت ها،رخساره

 که ار فضایی و آب گیاهی،پوشش غذا، زیستگاه که جاآن از

 ار دارند نیاز آن به تولیدمثل و زندگی ادامة برای هاگونه

 ستگاهزی تخریب صورت در. باشندمی ضروری کند،می تأمین

 دخواه جدیدی مکان در انتشار به ناچار گونه آن گونه، یک

 ابد،ی تحقق مکان آن در اششناختیزیست نیازهای که بود

 میردب کهآن یا شود، وارد اسارت در زیستیمحیط به باید یا

(Python, 2001 )اهزیستگ دادن ازدست و تخریب بنابراین 

 دنش تکهتکه. شودمی محسوب هاگونه انقراض اصلی عامل

 اصلی علت و زیستیتنوع برای تهدید ترینجدی زیستگاه

 Wilcox and Mur) است حاضر حال در انقراض بحران

phy, 1985). طریق از هااکوسیستم در انسان دخالت 

 اصولی رغی استفاده با آبخیزها پهنة در گیاهی پوشش تخریب

 احتمال آن امثال و نفوذ غیرقابل سطوح توسعة اراضی، از

 جهنتی در و داده افزایش هاآن مختلف نقاط در را خیزیسیل

 این. یابدمی افزایش سیالبی هایجریان وقوع احتمال

 خاک زیادی مقادیر هاسیالب جریان با که است درحالی

 خاک هدررفت موجب و یافته فرسایش نیز حاصلخیز

(. Moghli et al., 2012) شودمی معلق رسوب صورتبه

 رتغیی در اساسی نقش دارای ژئومورفولوژیک هایویژگی

 پتانسیل بر که بوده آبخیز حوزة یک هایالعملعکس

 Moghli et) گذاردمی تأثیر آبخیزها زاییرسوب و فرسایش

al., 2012 .)یکنواختی و تنوع غنا، بررسی علّت، همین به 

 آدرشک آبخیز حوزة ژئومورفولوژیک هایپهنه در گیاهان

  .گرفت قرار پژوهش این هدف

Khani Basiri و Karami (2445 )ارزیابی مطالعة به 

 هایجنگل در تنوع هایشاخص از استفاده با ایگونه تنوع

 وردم جنگلی منطقة پژوهش این در. اندپرداخته مریوان چناره

 واحد شش به Twinspan-CA روش طریق از مطالعه

 تنوع، هایشاخص طبقه هر در سپس. شد تقسیم شناختیبوم

 بیتعقی آزمون از و شده محاسبه یکنواختی و ایگونه غنای

 و داریمعنی تفاوت بررسی جهت همبستگی تحلیل و دانکن

 ادهاستف شناختیبوم هایگروه تفکیک در هاشاخص اهمیت

-گونه غنای و تنوع هایشاخصGhanbarian (2411 ) .شد

 خشک و گرم مراتع در چرایی مختلف سطوح در گیاهی های

 پالت 34 پژوهش این در. داند قرار بررسی مورد فارس استان

 و تعداد پالت هر در و شده انداخته ترانسکت 11 طول در

 ارزیابی برای. شد ثبت شدهمشاهده هایگونه نوع

-من و مارگالف غنای هایشاخص غنا، و تنوع هایشاخص

 شد استفاده هیل و سیمپسون تنوع هایشاخص و هینیک

(Khani and Ghanbarian, 2001) .Pourbabaei  و

( به مطالعه پراکنش سرخدار معمولی 8991همکاران )

(Taxus baccata) های چوبی زیستی با گونهو تنوع

ا هاند. آنگیالن پرداخته هایهای آن در جنگلرویشگاه

های چوبی و فراوانی در پژوهش خود در هر قطعه، گونه

های اند و برای ارزیابی شاخصها را بررسی نمودهآن

وینر و -زیستی از شاخص سیمپسون، شانونتنوع

 ای از شاخصگیری غنای گونهبریلویین و برای اندازه

 مطالعة در اند.هینینک استفاده کرده-مارگالف و من

 از فادهاست با ارسباران منطقه گیاهی هایگونه زیستیتنوع

 شناختیبوم عامل با ارتباط در غیرپارامتریک هایشاخص
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 و Mohammadzadeh  توسط دریا سطح از ارتفاع

 و پوشش تاج درصد نمونه قطعه هر در ،(2410) همکاران

 صورتبه آماربرداری و شده ثبت و گیریاندازه پایه تعداد

 در تنوع و یکنواختی و غنا. شد انجام سیستماتیک-تصادفی

 الف،مارگ غنای شاخص از استفاده با مختلف ارتفاعی طبقات

 یله ناهمگنی شاخص و نی یکنواختی شده اصالح شاخص

 میان همبستگی همچنین. گرفت قرار بررسی مورد

 شاخص با ارتفاعی تغییرات و زیستیتنوع هایشاخص

 است شد گرفته اندازه پیرسون همبستگی

(Mohammadzadeh et al., 2014.) (.  2410) همکاران و

Sohrabi هایگونه تنوع بررسی به ،(2417) همکاران و 

 رخسده جنگلی منطقة در اکوسیستمی واحدهای در گیاهی

 طریق از گیاهی گونة 111 تحقیق این در. اندپرداخته جوانرود

 نوعت شاخص شش از و شناسایی منطقه در اندازیترانسکت

 دو سیمپسون وینر، -شانون: هایشاخص شامل یکنواختی و

 تنوع محاسبه برای ملیناری و آالتو پایلو، هیل، طرفه،

. (Sohrabi et al., 2015) است شده استفاده ایگونه

Arjomand تنوع عددی هایشاخص ،(2417) همکاران و 

 مرتع در دام چرای مختلف هایشدت در ایگونه غنای و

 این در. دادند قرار مقایسه و بررسی مورد را پنجالو روستا

 هر رد مرتع پوشش شناسایی و گیریاندازه منظوربه پژوهش

 یک پالت ده ترانسکت هر در و ترانسکت سه سایت،

 تعداد و فهرست پالت هر در. است شده انداخته مترمربعی

 ارزیابی برای. است شده یادداشت شده مشاهده هایگونه

-من و مارگالف غنای هایشاخص از غنا و تنوع هایشاخص

 و سیمپسون و وینر -شانون تنوع هایشاخص و هینیک

هدف (. Arjomand et al., 2015) شد استفاده یکنواختی

 یکنواختی و تنوع غنا، از انجام مطالعة حاضر بررسی

 آبخیز حوزة ژئومورفولوژیک هایپهنه در گیاهان

ن های ایباشد. یافتهمی (شیرکوه -یزد استان) آدرشک

 و یکنواختی گیاهی تنوع غنا، تواند به حفظپژوهش می

های انسانی آدرشک و همچنین عدم دخالت زیستگاه

 ریزی و مدیریت منطقه کمک نماید.در برنامه

 مواد و روش ها

آبخیز آدرشک با  حوزة: مطالعه مورد منطقة موقعیت

درجه  70محدودة عرض جغرافیایی  هکتار در 1757مساحت 

دقیقه شرقی و طول جغرافیایی  11درجه و  70دقیقه تا  24و 

 14دقیقه شمالی در  24درجه و  31دقیقه تا  34درجه و  31

(. 1کیلومتری شهرستان مهریز استان یزد قرار دارد )شکل 

 دلمعت و بیابانینیمه اقلیمی هایتیپ دارای منطقه، این

(. Arazi, 2019است )( متر 2544 از باالتر ارتفاعات)

های هزار و لکصورت علفزار، بوتهاشکال رویشی زیستگاه به

زار وجود دارند. تنوع اشکال رویشی در ای و درختدرختچه

متر(، تغیرات  1132-3101کنار تغییرات دامنه ارتفاعی )

هایی با درصد( و چشمه، جویبارها و صخره 4-334شیب )

هایی متنوع و بسیار امن و انگیز، زیستگاهفتغارهای شگ

حش وهای مختلف حیاتمناسب برای حیات و تولیدمثل گونه

 ت.وجود آورده اساز قبیل پستانداران، پرندگان، خزندگتن به

 نایزیستگاه:  ژئومورفولوژیک هایپهنه شناسایی

 نقشة از استفاده با ،Arc GIS افزارنرم محیط در پژوهش،

 طبق مطالعاتی محدودة مرز شده، ژئورفرنس توپوگرافی

( Hamrah and Moghimi, 2015) کارتوگرافی اصول

 از زیستگاه ژئومورلوژیک واحدهای(. 2 شکل) شد ترسیم

 ایارهماهو تصاویر چشمی تفسیر و میدانی بازدیدهای طریق

 شد ترسیم و شناسایی Google Earth افزارنرم محیط در

(Arazi, 2019 .)از استفاده با شده بندیطبقه نقشة صحت 

 برای(. 3 شکل) شد ارزیابی زمینی واقعیت نقشة اطالعات

 زا ژئومورفولوژیک واحدهای بندیطبقه نهایی نقشة تهیة

 شد.  استفاده 1403 نسخه Arc GIS افزارنرم

 شناسایی پژوهش، این در گیاهان: شمارش و شناسایی

 شپای و تصادفی خطی ترانسکت روش از گیاهی هایگونه

. گرفت صورت زیستگاه مختلف هایقسمت در میدانی

 مختلف هایقسمت در گیاهی هایگونه شمارش منظوربه

 مربعی کوادرات عدد 144 مجموع در) هاییکوادرات زیستگاه

 مطالعه مورد منطقة روش، این با. شد انداخته( 2×2) اندازه با

 سپس گردد،می محدود بردارینمونه برای دلخواه مساحت به
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 رد و شد انداخته مختلف ابعاد با هاییپالت کوادرات، هر در

 انداخته هایپالت اندازة. شد شمارش گونه هر افراد پالت هر

 و طقهمن بلندی و پستی گیاهی، پوشش نوع حسب بر شده

 دازةان با پالت تهیة برای. است متفاوت مطالعه نحوة و هدف

 مختلف هایشکل مساحت ارتباط جدول از نظر، مورد سطح

 سبح بر آن در که شد استفاده مختلف هایشعاع و اضالع با

: اشدب مستطیل مربع یا مربع ای،دایره پالت شکل اینکه

احتمس برای یکدیگر به اضالع نسبت و اندازه دایره، شعاع

 Arzani and) شودمی مشخص پالت مختلف های

Abedi, 2015 .)طول با هایترانسکت در پژوهش این در 

 253 و ترانسکت 33 مجموع در) پالت 5 تعداد متر 144

 پالت 7 تعداد متر 74 طول با هایترانسکت در و( پالت

 این در. شد انداخته( پالت 57 و ترانسکت 13 درمجموع)

 نگیاها اندازه به توجه با نیز پالت اندازه و شکل پژوهش،

 لحداق معیار کارشناسان نظر و یکساله گیاهان و ایبوته

 تصح اثبات. گردید تعیین مربعی متر یک مربع سطح،

 یزد استان رنگی فلور از با استفاده رویشگاه گیاهان شناسایی

Mozafarian (2444 )ایران رنگی فلور و (Jalili and 

 
 .کشور و استان در مطالعه مورد منطقة موقعیت -2 شکل

 
 آبخیز آدرشک. حوزةواحدهای ژئومورفولوژیک  -7شکل 
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Jamzad, 1999) حضور مکانی موقعیت. شد انجام 

 بیاموقعیت دستگاه از استفاده با شده مشاهده هایگونه

 ثبت( Global Positioning System (GPS)) جهانی

 رابطة از استفاده با الزم، پالت تعداد محاسبه برای. شد

 .شد گرفته بهره %14 خطای مجاز با کوکران

𝑛 =
𝑡2𝑠2

(𝑘�̅�)2
 

  tتوزیع مقدار= t نیاز، مورد نمونة واحد تعداد =n آن، در که

= K نمونه، واریانس= 𝑠2 نظر، مورد اطمینان سطح اساس بر

 و شده گرفته نظر در 14/4 مطالعه این در که مجاز خطای

�̅� =باشدمی نظر مورد شاخص میانگین (Arzani and 

Abedi, 2015). 

 گیریهانداز برایگیاهان:  یکنواختی و تنوع غنا، محاسبة

 یل،ه سیمپسون، وینر،-شانون تنوع شاخص از ایگونه تنوع

 هینیک،-من مارگالف، شاخص از و آرتورمک و بریلویین

 ستفادها زیستگاه از پهنه هر در گیاهی غنای گیریاندازه برای

 اخصش از ایگونه یکنواختی گیریاندازه برای چنینهم. شد

 .(Kiani, 2017شد ) استفاده  هیپ و آالتالو پیلو،

ی در امقایسة اختالف بین غنا، تنوع و یکنواختی گونه

 الفاخت بررسی برای های ژئومورفولوژی زیستگاه:پهنه

 و تنوع غنا، نظر از آدرشک ژئومورفولوژیک هایپهنه

 و والیس-کروسکال آزمون از گیاهان ایگونه یکنواختی

 ,Kiani) ویتنی-من آزمون از هامیانگین مقایسة برای

2014; Bihamta and Zare Chahouki, 2011) استفاده 

 نسخة SPSS افزارنرم بستر در آماری هایآزمون. شد

 همطالع این در گفت، توانمی واقع در. گرفت صورت 18

-کروسکال آزمون از ها،داده نبودن نرمال به توجه با

 در زیستی توع هایشاخص مقایسه برای والیس

 صورت در و شد استفاده ژئومورفولوژیک هایپهنه

-من آزمون با دو به دو هاگروه اختالفات، بودن دارمعنی

 .شدند مقایسه یکدیگر با ویتنی

 

 نتایج

 گیاهی گونة 54تعداد  مجموع در مورد بررسی پالت 331از 

 ترینبیش میان این از. شد شمارش و شناسایی یستگاهدر ز

 (Artemisia aucheriکوهی ) درمنة گونة به مربوطدرصد 

 و هکتار در گیاهی(. متوسط تراکم پوشش1)جدول  است

 اننش زیستگاه کل در گیاهیپوشش درصد متوسط مقدار

 خوبی گیاهی پوشش وضعیت از زیستگاه که دهدمی

 والیس-کروسکال آزمون نتایج (.2)جدول  است برخوردار

 نظر از ژئومورفولوژیک هایپهنه اختالف که داد نشان

 .است دارمعنی درصد یک سطح در هاشاخص تمام

 شانن ویتنی-من آزمون نتایج اساس بر هامیانگین مقایسه

 ناطقم در تنوع ترینبیش گونه تعداد شاخص نظر از: که داد

 اختالف آبرفتی و ایصخره مناطق با که دارد وجود ایواریزه

 . دارد دارمعنی

 
 .(زمینی کنترل نقاط) زمینی واقعیت نقشة -3 شکل
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 آبخیز آدرشک. حوزةهای گیاهی شناسایی شده در فهرست گونه -2جدول 
 هرگونه سهم خانواده گونه یعلم نام گونه یفارس نام فیرد

 )درصد(

 Biebersteinia multifida DC Geraniaceae 45/4 دمکآ 1

 Amygdalus scoparia Spach. Rosaceae 24/4 ارژن 2

 Ficus johannis Boiss. Moraceae 30/4 یدالک یوحش ریانج 3

 Thymus kotschyanus Boiss. & Hohen. Labiatae 53/1 شنیوآ 0

 Thymus caramanicus Jalas. Labiatae 410/4 یکرمان شنیوآ 7

 Ferula assa-foetida L. Apiaceae 77/4 وزهغآن 5

 Amygdalus scoparia Rosaceae 52/4 یبادام کوه 5

 Eclipta prostrata Asteraceae 23/3 یردآبرگ  1

 Achillea Wilhelmsii C. Koch Asteraceae 10/4 بو مادران 3

 Sophora alopecuroides L. Papilionaceae 410/4 انیب تلخه 14

 Amygdalus lycioides Spach. Rosaceae 10/4 تنگرس 11

 Prangos ferulacea (L) Lindl. Apiaceae 73/3 ریجاش 12

 Acanthophyllum spinosum خاردار چوبک 13

 (Desf.) C. A. Mey. 
Caryophyllacea 410/4 

 Cerastium inflatum Link ex Desf. Caryophyllacea 43/4 دانه مرغ متورم 10

 Artemisia aucheri Boiss. Asteraceae 22/01 یدرمنه کوه 17

 Ephedra procera Fisch. & Mey. Ephedracae 45/1 بزشیر 15

 Ligularia persica Asteraceae 55/4 رزنیزلف پ 15

 Eryngium noeanum Boiss. Apiaceae 12/4 یزول کرند 11

 زیره کرمانی، زیره 13
 سیاه

Bunium persicum (Boiss) B.Fedtsch. Apiaceae 73/0 

 .Stachys setifera C. A. Mey. Subsp. Iranica (Rech دارنیش ایسنبله 24

f.) Rech. f. 
Labiatae 55/4 

 Silene goniocaula Boiss. Caryophyllacea 53/4 یالوند لنیس 21

 Echinops orientalis trautv. Asteraceae 21/4 یشرق غالیشکرت 22

 Lonicera nummularifolia Jaub. & Spach Caprifoliaceae 30/4 شن 23

 Tragopogon jezdianus Boiss. & Buhse. Asteraceae 23/4 یزدیشنگ  20

 Scorzonera mucida Rech. F. & Esfand. Asteraceae 410/4 یکپ یشنگ اسب 27

 Cotoneaster nummularia Fisch. & C. A. Mey. Rosaceae 45/4 رخشتیش 25

 Glycyrrhiza glabra L. Papilionaceae 32/4 انیب نیریش 25

 Outreya carduliformis Jaub. & Spach. Asteraceae 42/4 یافرچه 21

 Euphorbia  falcata L. Euphorbiaceae 71/4 یهالل ونیفرف 23

 Atraphaxis spinosa L. Polygonaceae 21/4 کشکاروان 34

 .Steptorrhamphus persicus (Boiss) O. & B یاکاهو صخره 31

Fedtsch. 
Asteraceae 410/4 

 Iactuca virosa Asteraceae 51/1 مواج یکاهو 32

 Hertia intermedia (Boiss) O. Kuntze. Asteraceae 12/4 چیکر ق 33

 Gymnoscarpos decander Uapaca 11/4 کروج  30

 Dorema ammoniacum D.Don Apiaceae 15/11 کما کندل 37

 Cirsium hygrophilum Boiss. Asteraceae 11/3 توچالی کنگر 35

 Cortaderia Selloana Poaceae 05/1 گراس 35

 Hypericum helianthemoides (Spach) Boiss. Hypericaceae 410/4 یآفتاب یراع گل 31

 Astragalus (Ammodendron) podolobus Boiss. Papilionaceae 40/3 گون 33

 Cousinia longifolia C. Winkl. & Bornm. Asteraceae 410/4 بلند برگ خار هزار 04
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 .2ادامة جدول 
 هرگونه سهم خانواده گونه یعلم نام گونه یفارس نام فیرد

 )درصد(

 Enneapogon persicus Boiss. Gramineae 410/4 خرگوش دم 01

 مخلصه  02
 (یگاو)بابونه 

  Tanacetum parthenium Asteraceae 42/1 

 Teucrium polium L. Labiatae 50/4 ینخود میمر 03

 میرحسن کاله 00
 زیکراکی

Acantholimon flexuosum 

 Boiss. & Hausskn. ex Bunge. 
Plumbaginacea 24/0 

 Rosa canina L. Rosaceae 15/4 ینسترن وحش 07

 Cousinia lasiolepis Boiss. Asteraceae 32/1 یخچالی خار هزار 05

 & Ranunculus papyrocarpus Rech. f., Aell یکاغذ وهیم آالله 05

Esfand. 
Ranunculaceae 410/4 

 Berberis vulgaris Bunge. Berberidaceae 410/4 زرافشانی زرشک 01

 Crataegus Spp. Rosaceae 410/4 زالزالک 03

 Populus Spp . Salicaceae 410/4 صنوبر 74

 Juglans regia L. Juglandaceae 410/4 گردو 71

 Fraxinus excelsior Oleaceae 410/4 گنجشک زبان 72

 Morus alba L. Moraceae 410/4 دیسف توت 73

 Cerasus vulgaris Miller. Rosaceae 410/4 آلبالو 70

 Malus domestica Borich. Rosaceae 410/4 بیس 77

 Dianthus barbatus Caryophyllaceae 410/4 یچمن خکیم 75

 Salvia sclarea L. Labiatae 410/4 یگل میمر 75

 Iris songarica Schrenk. Iridaceae 410/4 ییصحرا زنبق 71

 شور جالیزی گل 73
 دوست

Cistanche salsa (C. A. Mey). G. Beck. Orobanchaceae 410/4 

 Marrubium vulgare L. Labiatae 2/4 ونیفراس 54

 

 .آدرشک منطقة گیاهیپوشش درصد و تراکم -7 جدول
 تارهک در گیاهیپوشش تراکم متوسط یگیاهپوشش درصد متوسط ردیف

 14544 5/25 گیاه واجد مناطق
 5354 75/15 حوزه کل

 

 زیستی. های تنوعاز شاخص ژئومورفولوژیکهای پهنه ةمقایس -3جدول 

اهانیگ تعداد  کینیه-من مارگالف  نریو-شانون  مپسونیس  لیه   

اسکوار-آماره کای  111/223  515/114  555/213  552/134  325/153  153/222  

 2 2 2 2 2 2 درجه آزادی

داریمعنی  2/03 × 14-03 7/7 × 14-04 1/13 × 14-01 3/55 × 14-02 1/5 × 14-31 0/43 × 14-03 

نییلویبر  آرتور مک  لویپ  پیه آالتالو    

اسکوار-آماره کای  131/110  477/215  533/113  750/151  550/131   

 2 2 2 2 2 درجه آزادی

داریمعنی  5/23 × 14-01 1/21 × 14-05 1/22 × 14-04 7/7 × 14-31 2/0 × 14-02 
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 ایواریزه مناطق که دادند نشان ایگونه غنای هایشاخص

غنای  مقدار ترینکم و ترینبیش ترتیب دارایای بهو صخره

 قمناط غنای با ایواریزه مناطق غنای بین. گیاهی هستند

 هایشاخص. دارد وجود دارمعنی اختالف ایصخره و آبرفتی

 دارای ایواریزه مناطق که دادند نشان نیز ایگونه تنوع

 نتریکم دارای ایصخره مناطق و گیاهی تنوع ترینبیش

 اطقمن گیاهی تنوع بین داریمعنی اختالف. هستند تنوع

 نظر از. شد مشاهده آبرفتی و ایصخره مناطق با ایواریزه

 هک دادند نشان هیپ و پیلو شاخص ای،گونه یکنواختی

 قمناط و یکنواختی درجة ترینبیش دارای ایواریزه مناطق

 اننش آالتالو شاخص. هستند مقدار ترینکم دارای ایصخره

 رابرب همدیگر با آبرفتی و ایواریزه مناطق یکنواختی که داد

 پژوهش نتایج مطابق .است ایصخره مناطق از بیشتر و

 هواریز و آبرفت صخره، ژئومورفولوژی پهنه نوع سه حاضر،

 نوعهای تها از نظر شاخصویتنی برای مقایسة پهنه-آزمون من استفاده ازها با بندی میانگیننتایج دسته -4جدول 

  زیستی.
 شاخص میانگین پهنه نوع شاخص شاخص میانگین پهنه نوع شاخص

 c413/4 یاصخره مناطق بریلویین c250/4 یاصخره مناطق گونه تعداد

 b130/4 یآبرفت مناطق b1/3 یآبرفت مناطق

 a722/4 اییزهوار مناطق a437/5 اییزهوار مناطق

 c152/4 ایهصخر مناطق آرتور مک c430/4 ایهصخر مناطق مارگالف

 b55/1 یآبرفت مناطق b733/4 یآبرفت مناطق

 a00/3 اییزهوار مناطق a233/1 اییزهوار مناطق

 c471/4 یاصخره مناطق پیلو c422/4 یاصخره مناطق ینیکه-من

 b355/4 یآبرفت مناطق b731/4 یآبرفت مناطق

 a541/4 اییزهوار مناطق a530/4 اییزهوار مناطق

 b451/4 یاصخره مناطق آالتالو c477/4 یاصخره مناطق رینو-شانون

 a521/4 یآبرفت مناطق b70/4 یآبرفت مناطق

 a555/4 اییزهوار مناطق a301/1 اییزهوار مناطق

 c422/4 یاصخره مناطق هیپ c432/4 یاصخره مناطق سیمپسون

 b011/4 یآبرفت مناطق b35/4 یآبرفت مناطق

 a515/4 اییزهوار مناطق a520/4 اییزهوار مناطق

 c13/4 یاصخره مناطق هیل

 b132/2 یآبرفت مناطق

 a731/0 اییزهوار مناطق

 

 

 .)ماخذ: نگارندگان( آدرشک آبخیز حوزة در شیب و ارتفاع تغییرات نمودار -0 شکل
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 نقشة اطالعات و شد شناسایی آدرشک آبخیز حوزة در

 ولوژیژئومورف بندیطبقه نقشة که داد نشان زمینی واقعیت

 و ارتفاع تغییرات. است برخوردار باالیی صحت از منطقه

 نشان 4 شکل .است شده ارائه 0 شکل در زیستگاه شیب

 جنوب سمت به شمال سمت از چقدر هر که دهدمی

 رددگمی افروده شیب مقدار بر شود پیشروی زیستگاه

 شرق هایجهت سمت به زیستگاه مرکز از چقدر هر و

 همچنین. بود خواهد افزایشی شیب شود حرکت غرب و

 افزایش جنوب به شمال سمت از نیز ارتفاع مقدار

 .یابدمی

 

 گیریبحث و نتیجه

های گیاهی شناسایی شده در پژوهش حاضر، با نتایج گونه

که آبخیز آدرشک  حوزة( در 2413) Barkhanپژوهش 

منظور تعیین ظرفیت برد انجام دادند، شناسایی گیاهان را به

بر اساس . نتایج پژوهش حاضر نشان داد که داردمطابقت 

لمللی اها در اتحادیه بینحفاظتی گونهبندی وضعیت طبقه

 International Union for(IUCNحفاظت از طبیعت ))

Conservation of Nature )های گیاهی اکثر گونه

 Least Concernنگرانی )) کمتریندر وضعیت  ،زیستگاه

(LC )های کما کندل، شنگ اسبی کپکی، قرار دارند. گونه

له میوهتنگرس، آال، زدیشیرین بیان، شنگ ی، سیلن الوندی

 (Lower Risk (LR)) کاغذی در وضعیتی با ریسک کمتر

 Data) هزارخار برگ بلند در وضعیت کمبود داده ةو گون

Deficient (DD)) های گیاهی زیستگاه قرار دارند. گونه

عالوه بر افزایش زیبایی زیستگاه، تغذیه و پناهگاه 

ای، یی، ادویههای داروحفاظت خاک از ارزش و وحشحیات

 ;Emad, 1999) برخوردار هستند نیز اقتصادی و خوراکی

Jalili et al., 1999; Amini Jami Abadi, 2011; 

Zarei and Sadeghi, 2018 .) نتایج بازدیدهای میدانی

نشان داد که چرای دام اهلی، شکار غیرمجاز، تخریب مراتع 

از  های کشاورزی و برداشت گیاهان داروییبرای فعالیت

حیات گیاهی و جانوری زیستگاه آدرشک  ةعوامل تهدیدکنند

اه گیاهی زیستگشوند. باال بودن درصد پوششمحسوب می

فرسایش پایین و  ةآبخیز آدرشک از درج حوزةنشان داد که 

 ةپتانسیل الزم برای مهار سیالب برخوردار است. نتایج مقایس

ه مناطق های ژئومورفولوژیک نشان داد کگیاهان در پهنه

ای از تعداد گونه، غنا و تنوع باالتری نسبت به مناطق واریزه

ای برخوردار هستند. مطابق مدل رقومی آبرفتی و صخره

و نمودار  (Digital Elevation Model (DEM))ارتفاع 

 Google Earthافزار تغییرات ارتفاع و شیب زیستگاه در نرم

ارتفاعی و  ةبقای در ط(، مناطق آبرفتی و واریزه0)شکل 

ختالف اند و اها قرار گرفتهتری نسبت به صخرهشیب پایین

های ژئومورفولوژیک زیستگاه وجود توپوگرافی میان پهنه

اند که با افزایش ارتفاع از دارد. مطالعات بسیاری نشان داده

 ,Malekian and Bagheri) شودای کاسته میغنای گونه

2014 .)Zakeri Pashakolahi (، در 2410کاران )و هم

 ایبررسی رابطة ارتفاع ازسطح دریا و تنوع و غنای گونه

گیاهان گزارش کردند که با افزایش ارتفاع از مقدار غنا وتنوع 

شود که با نتایج پژوهش حاضر ای گیاهان کاسته میگونه

مطابقت دارد. همچنین بیان کردند که مقدار شاخص تنوع 

یب کاهش و با افزایش ش سیمپسون گیاهان با افزایش شیب

گردد و با نتایج پژوهش بر مقدار غنای گیاهی افزوده می

حاضر مطابقت دارد. بنابراین، دو فاکتور ارتفاع از سطح دریا 

و شیب از عوامل مهم ایجاد اختالف غنا و تنوع گیاهان در 

بر اساس ماهیت  شود.آبخیز آدرشک شناخته می حوزة

نمونه  یک در هاگونه تمام فراوانی وقتی ای،گونه یکنواختی

 چنانچه و شد حداکثر خواهد یکنواختی شاخص باشد، برابر

 صفر طرف به غیریکنواخت باشد، هاگونه نسبی فراوانی

بنابراین (. Omidzadeh et al., 2014یابد )می کاهش

عامل ارتفاع باعث اختالف بین غنا و تنوع گیاهان 

این بنابر زیستگاه شده است.های ژئومورفولوژیک پهنه

ای هشود که عامل اختالف ارتفاع میان پهنهبینی میپیش

زیستگاه یکی از عوامل مهم و مؤثر بر  ژئومورفولوژیک

و  Igorچنین اختالف غنای گیاهان در این مناطق است. هم

 هایترین تنوع گیاهی را در صخره( نیز کم2415همکاران )
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کزی مشاهده نمودند. بنابراین زارهای خشک اروپای مرعلف

ای هعامل ارتفاع باعث اختالف بین غنا و تنوع گیاهان پهنه

های با وجود گونه ژئومورفولوژیک زیستگاه شده است.

واریزه  ةای در پهنفراوانی برابر، عامل افزایش یکنواختی گونه

 ةهای با فراوانی نسبی غیریکنواخت در پهنو وجود گونه

د. شوای شناخته میاهش یکنواختی گونهای عامل کصخره

ر در دو براب ا  های با فراوانی نسبی تقریبهمچنین وجود گونه

ر این ای دآبرفت و واریزه، عامل تساوی یکنواختی گونه ةپهن

ار زیستی بکهای تنوعمناطق است. بر همین اساس، شاخص

ر ی داگیری غنا، تنوع و یکنواختی گونهشده در اندازه استفاده

شوند و های مناسبی شناخته میپژوهش حاضر، شاخص

 ةنقش اند. بر اساس نتایج تحلیلنتایج قابل اطمینانی ارائه داده

ی، واقعیت زمین ةبندی ژئومورفولوژی و اطالعات نقشطبقه

از قابلیت باالیی برای  Google Earthای تصاویر ماهواره

 Shinozaki  مطالعاتها برخوردار است و با نتایج نقشه ةتهی

و  Honjo ،(2445و همکاران ) Zeile، (2445همکاران )

 Kakeh (،2412و همکاران ) Jafari (،2411همکاران )

Mami ( 2415و همکاران) و Ghorbani  و همکاران

کند. مطابق نتایج پژوهش حاضر، کنترل ( مطابقت می2411)

 وگیریمنظور جلهای اهلی به زیستگاه بهو کاهش ورود دام

از اثرات چرای دام، پیشگیری از برداشت گیاهان دارویی و 

ی اژئومورفولوژی واریزه ةخوراکی زیستگاه و توجه به پهن

 وزةحبرای مدیریت و حفاظت از غنا و تنوع گیاهی زیستگاه 

داشته و باید مورد توجه قرار گیرد.آدرشک ضرورت 
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