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  دهیکچ

رفاه انسان الزم  براي یستیزحفظ تنوع نیبنابرا .است ستمیوسو اساس عملکرد اک هیاست که پا یختشنااز مسائل مهم بوم یکی یستیزتنوع

ـ تنـوع بتـا در طـول گراد    يهالفهؤتنوع آلفا و بتا و م راتییروند تغ یبررس ،پژوهش نیاست. هدف از ا يو ضرور طبقـه   5ارتفـاع در   انی

نمونه خـاك و در کـل    20د. در هر طبقه مذکور بو يهاشاخص راتییخاك بر تغ ییایمیو ش یکیزیف اتیخصوص ریثأت نیو همچن یارتفاع

 هاقرار گرفت. تعداد گونه یتنوع مورد بررس يهابا شاخص ییایمیو ش یکیزیف اتیخصوص نیو ارتباط بشده نمونه از منطقه برداشت  100

 نیکمتر ج،یاساس نتا برمحاسبه شد.  R افزارتنوع آلفا و بتا در دو سطح پالت و ترانسکت در نرم يهاشاخص و شد برداشت پالت 100 در

 نیکه کمتریبود درحالمتر  3200از  شیب یارتفاع کالس به مربوط) 15/24 ± 06/1( ترانسکت و) 47/12 ± 03/1پالت ( يتنوع آلفا زانیم

 يهـا متر مشاهده شـد. در همـه کـالس    2600کمتر از  یارتفاع کالس در) 18 ± 44/0( ترانسکت و) 11 ± 78/0پالت ( يمقدار تنوع بتا

از  يزیناچ اریسهم بس ياانهیآش يلفه الگوؤاتفاق افتاده و م يالفه روگشت گونهؤواسطه متنوع بتا به راتییدرصد از تغ 90از  شیب ،یارتفاع

ود. نم هیتنوع بتا را توج راتییدرصد از تغ 30رات تنوع آلفا و ییدرصد از تغ 11) تنها یطی(همه عوامل مح یکرد. مدل کل هیتنوع بتا را توج

کل  توانینم یطیمح يرهایمتغ یکه با استفاده از برخ دهدینشان م یروشناست و به یاهیو جوامع گ طیمح يباال یدگیچیپ انگریب جهینت نیا

  .کردرا آشکار  اهانیگ بیترک راتییتغ

  

 
  

  ياانهیآش يالگو ،ياحفاظت، روگشت گونه ،یتنوع مکان: يدیلک يهاواژه

  

  

  

  

  

  

  
  

  ، سارييسار یعیو منابع طب يدانشگاه علوم کشاورزدانشکده منابع طبیعی،  ،يدارگروه مرتع .1

  هرکردشدانشگاه  ،و علوم زمین دانشکده منابع طبیعی، علوم مرتع يدکتر فارغ التحصیل. 2

  ساري، يسار یعیو منابع طب يدانشگاه علوم کشاورزدانشکده منابع طبیعی،  ،علوم مرتع يدکتر يدانشجو. 3

   z.jafaian@sanru.ac.ir :یکیترونکال پست، اتباتکم مسئول :*
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  مقدمه

ـ اسـت کـه پا   یسـت یزتنـوع  ،یشناسـ از مسائل مهم بوم یکی و  هی

بـراي   یستیزحفظ تنوع نیبنابرا ،است ستمیاساس عملکرد اکوس

ثر از ؤمـ  تظـ احف يا). بـر 66است ( يرفاه انسان الزم و ضرور

ـ گانـدازه  ،یمرتعـ  يهـا ستمیدر اکوس ياتنوع گونه  شیو پـا  يری

 يبـرا  چند). هر47است ( يضرور ياتنوع گونه راتییمستمر تغ

)، 40شـده (  یمعرفـ  يادیز يهاشاخص یستیزتنوع يریگاندازه

ندارند. تنوع  یمکان اسیبه مق یها عموماً توجهشاخص نیا یول

ـ  يبـرا  یانمکـ  اسیـ در مق ياگونه بـار بـا اسـتفاده از سـه     نیاول

) 70و  69( تـاکر ی) توسـط و γ) و گاما (β)، بتا (αاصطالح آلفا (

مطـرح   شـگاه یعنوان تنوع درون روگاما به و. تنوع آلفا شد یکم

متفـاوت   یمکان اسیو مق کسانی يهایژگیو ي) و دارا26(بوده 

ص و تنـوع گامـا شـاخ    یمحل اسیهستند (تنوع آلفا شاخص مق

) شـناخته  34( شگاهیرو نیعنوان تنوع ب). تنوع بتا که بهيامنطقه

در  هتعدم شـبا  ایاختالف  ،یناهمگن زانیم"صورت به شود،یم

 نکـه یبا توجـه بـه ا   .)61 و 35(شود یم فیتعر "یاهیگ بیترک

با  ياگونه يمعادل شاخص غنا ینوعشاخص تنوع آلفا و گاما به

، شاخص تنوع بتا کمتـر مـورد   )40(هستند مختلف  يهااسیمق

ــ  ــه محقق ــ    ناتوج ــا در بررس ــت، ام ــه اس ــرار گرفت ــوع  یق تن

تنوع آلفا و بتا،  يهااستفاده از شاخصبا  مختلف يهاستمیاکوس

ـ تغ راتیثأت ،یستیزتنوع راتییتغ شیبر نماعالوه  اسیـ در مق ریی

 ساخت. انینما توانیم زیرا ن یمکان

اسـت   یسـت یزدر تنوع یسمهم و اسا میاز مفاه یکیبتا  تنوع

 یدر طول جوامـع محلـ   یاهیگ بیترک راتییکننده تغکه منعکس

 یطـ یدر ارتباط تنوع آلفا و گاما با عوامل مح یو نقش مهمبوده 

عنـوان  به تواندیشاخص تنوع بتا م نی). بنابرا65 و 33دارد ( زین

کننــده تنــوع جادیاســازوکار  يآشکارســازبــراي  دیــمف يابــزار

مـورد   ییایـ و جغراف یطـ یمح يهـا انیول گرادخصوص در طبه

ـ تغ ي). الگوهـا 8( ردیاستفاده قرار گ تنـوع بتـا در منـاطق     راتیی

 ،مثـال  ي. بـرا سـت ین کسانیگوناگون  يهااسیمختلف و در مق

بـه منـاطق معتدلـه     يااز منـاطق حـاره   تیموقع رییتنوع بتا با تغ

اده نشـان د  قـات یتحق جینتا نی). همچن62 و 31(یابد میکاهش 

). مطالعـه  33( کنـد یمـ  دایارتفاع کاهش پ شیکه تنوع بتا با افزا

) عیدامنه وسـ  کی(در  یطوالن یارتفاع انیتنوع بتا در طول گراد

 نـه یدر زم يمطالعات محدود ،عالوهبه .)64محدود است ( اریبس

ـ دارد و ا جـود و کندیم رییتنوع بتا چگونه با ارتفاع تغ نکهیا  رادی

از  گـر ید یکـ ی). 41آنهاسـت (  جیرار در نتـا آنها عدم تک یاساس

بـودن  کوتـاه  ،ارتفاع و تنوع بتا انیگراد یبررس قاتیتحق راداتیا

 یبودن تعداد تکرار در هر طبقه ارتفاع) و کم19ارتفاع ( انیگراد

 قیها تحقدههرغم به ،جهی). درنت33محاسبه تنوع بتا است ( يبرا

 تیـ و اهم انیـ طـول گراد ارتفـاع در  با  مورد ارتباط تنوع بتا رد

ارتفـاع در طـول   بـا   ارتباط تنوع بتـا  لیمطالعه آن، الگوها و دال

 ناشناخته مانده است. يادیتا حدود ز یارتفاع انیگراد

  یروگشــــت مکــــان ســــمیبتــــا توســــط دو مکان تنــــوع

)Spatial turnover) (دارنـد   یکسـان یتعـداد گونـه    ،دو پالت یعنی

) Nestedness pattern( ياهانیآشـ  يمتفـاوت هسـتند) و الگـو    یول

ـ ) ا3( شـود یمـ  جـاد یگونه) ا کیشدن اضافه ایحذف  یعنی( دو  نی

ـ  ینیگزیجا یعنیمتضاد،  ندیدو فرا جهینت سمیمکان - و ازدسـت  هگون

ـ یدو مؤلفه تنوع بتا،  نیدادن گونه هستند. درنظرگرفتن ا  يالگـو  یعن

هـم و  م اریبسـ  یستیزتنوع قاتیدر تحق یو روگشت مکان ياانهیآش

 ت،یـ جمع یکلـ  ایئی جز رییهرگونه تغ رودیاثرگذار بوده و انتظار م

 یواقعـ  یبازتـاب  ياانهیآش يشود. الگومنجر تنوع بتا  يالگو رییبه تغ

گونـه از   يکه جداسـاز است  یاز روند کاهش گونه توسط هر عامل

ـ نما جـاد یطـور هدفمنـد و مـنظم ا   را بـه  تیجمع  ي). الگـو 20( دی

ـ  هاومیکه ب افتدیاتفاق م یانگونه زم ياانهیآش  يدارا يهـا تیسـا  ای

). 3باشـند (  تریغن ییهاومیب رمجموعهیز يتعداد گونه، دارا نیکمتر

 نیـی تعبـا  بـر تنـوع بتـا،     یطـ یعوامـل مح  ریثأتـ  یرسدر بر نیبنابرا

 تـوان یمـ  هـا، لفـه ؤم نیبر ا یطیمح راتیثأت یآن و بررس يهالفهؤم

 آورد. را فراهم ياطالعات ارزشمندتر

بـر   يرگـذار یثأجهـت ت را بـه  ياریمختلف عوامل بس نامحقق

 یکـ ی ایاند. ارتفاع از سطح درتنوع آلفا و بتا برشمرده يهاشاخص

ـ بـر م  ری) که بـا تـأث  33عوامل است ( نیا نیتراز مهم و نـوع   زانی

و  ،يدیتعـرق، شـدت تشعشـعات خورشـ     ر،یـ دما، تبخ ،یبارندگ

 ییسزاب ریتأث یاهیاکم پوشش گو تکامل خاك، بر غنا و تر لیتشک
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ـ ). ارتفاع از سطح در27دارد (  يهـا تیکـه بـا محـدود   یهنگـام  ای

عامل محدودکننـده در اسـتقرار    کیعنوان به شودیهمراه م یمیاقل

از  ياریبســ نی). همچنــ64( شــودیمحســوب مــ اهــانیو رشــد گ

عامل مؤثر بر تنـوع   کیعنوان را به ایها ارتفاع از سطح درپژوهش

ـ ن يگری). مطالعات د18اند (کرده یاهان معرفیگ ياو غن نشـان   زی

عامـل   ،یتوپـوگراف ماننـد   رزنـده یغ یطیمح يند که فاکتورهااهداد

). در کشـور  59 و 43، 28هستند ( ياتنوع گونه راتییتغدر  یمهم

در زمینـه  ) 2017و همکـاران (  پوريدیمطالعات ام جینتا زینایران 

نشـان   المیـ خشک امهین عمرات یاهیگ يهالفهؤدام بر م يچرا ریثأت

سهم از تنوع کل بود  نیشتریب ي) دارا2(بتا تیسا نیداد که تنوع ب

ـ  بیـ دهنده تفـاوت در ترک که نشان ـ  .سـت هاتیسـا  نیب  نیهمچن

 و 1در سـطح پـالت (آلفـا    ياتنوع گونه شیاعمال قرق سبب افزا

 اسیدر مق ياسبب کاهش تنوع گونهاین امر  کهیدرحالشد، ) 1بتا

زاده و عرفـان  نی. همچنـ گردیـد ) 2بتـا  ایـ  تین سای(تنوع ب تیسا

در  ياتنـوع گونـه   يهامؤلفه راتییتغبا بررسی ) 2015ن (اهمکار

متفـاوت   یطـ یمح طیارتباط با چرا و شـرا  مختلف در يهااسیمق

 يا(پـالت) و منطقـه   یمحلـ  اسیخشک) در دو مقمهیخشک و ن(

 یشـ یفزاا يبنـد میاده از تقسـ منطقه قرق و چرا شده) با اسـتف  دو(

از تنوع کـل   يشتری) سهم ب2بتا( هاتیسا نینشان دادند که تنوع ب

 1عالوه تنـوع آلفـا و بتـا   . بهه است(گاما) را به خود اختصاص داد

 میدر هـر دو اقلـ   یعموم يهاتمام گونه ينشده برا در مناطق چرا

ــود شــتریب ــابراب ــاه نی. بن ــازوکارها و درك  یآگ ــدهایو فراس  ين

تنهـا  ، نـه یارتفـاع  انیارتفاع در طول گراد- نوعکننده ارتباط تجادیا

)، بلکـه  38و تکامـل اسـت (   یشناسـ مسائل بوم نیتراز مهم یکی

اسـت   یسـت یتنـوع ز  تیریدر حفاظت و مدزیادي  تیاهم يدارا

ـ دن نامحقق نیدر ب). هرچند 58 و 29(  يادیـ و توجـه ز  اقیاشـت  ای

 قـات یاع وجـود دارد، تحق ارتفـ - به موضـوع ارتبـاط تنـوع   نسبت 

 ياگونـه  يغنـا  يالگوهـا  یبه بررس شتریب نهیزم نیدر اشده انجام

اطالعـات   يتنـوع کـه دارا   يهـا شاخص ری) و سا41اند (پرداخته

شاخص تنوع بتـا) کمتـر مـورد توجـه     مانند هستند ( یو مهم ادیز

 ).  64اند (قرار گرفته

 يه اثـر هستند ک یمهم یطیمح يرهایمتغ ،خاك ییغذا مواد

 دارند. بـر  یاهی) بر تنوع در جوامع گری(اثرگذار و اثرپذ هیدوسو

بـه   یدسترسـ  شیبا افزا یاهیتنوع گ ،شدهانجام قاتیاساس تحق

 شیافـزا  گـر، یعبارت د). به11( ابدییخاك کاهش م يمواد مغذ

ـ تقا شیخاك موجب افزا يمواد مغذ شـدن  و غالـب ان اهـ یگل ب

-یموجب کاهش تنـوع مـ   تینها شده که درآنها از  یتعداد کم

ـ تول تیـ و قابل يزیحاصلخ شیافزا گری). از طرف د13( شود  دی

خواهد منجر نور مانند  یبه منابع یابیدست يرقابت برا شیبه افزا

الرشـد موجـب   عیسـر  یاهیگ يهاحالت گونه نی). در ا54شد (

ـ نها کـه در  شـوند یمـ  یاهیگ يهاهگون ریحذف سا تنـوع را   تی

کـه   دهـد یراسـتا مطالعـات نشـان مـ    نیهمـ  ر. ددهندیکاهش م

 شـود یمـ  ياگونه يبه خاك موجب کاهش غنا تروژنین شیافزا

 تـروژن ین نییپـا  يهانسبت يبرا يمتضاد جینتا کهی)، درحال68(

 ).25 و 2معتدل اروپا گزارش شده است ( يدر علفزارها

تنـوع آلفـا و   ویـژه  تنوع به يهاشاخص يریرپذیثأت نیهمچن

ـ ن میفسفر و پتاسـ  ،یماده آلمانند صر خاك بتا از عنا گـزارش   زی

ـ ) نpHخاك ( تهیدیاس زانی). م55 و 54شده است ( عنـوان  بـه  زی

 اهـان یگ یشده که دسترس یعامل مهم اثرگذار بر تنوع معرف کی

 لیـ دلخـاك بـه   تهیدی). اسـ 15( کندیرا محدود م ییبه مواد غذا

ــاوت گ ــانیتف ــذا يازهــایناز نظــر  اه ــ ییغ آســتانه  نیو همچن

 رییـ موجـب تغ  يو شـور  تهیدیبه اسـ نسبت مختلف  يهاتحمل

 نـا یپالپر ،هینظر نی). مشابه با ا15( شودیم یاهیگ بیتنوع و ترک

ـ   48و همکاران (  تهیدیتنـوع و اسـ   نی) نشان دادند کـه ارتبـاط ب

 .رودیم نیب از یمقدار خشک شیخاك با افزا

موجـود   تیاز وضع قیاطالع دق ،شدهانیتوجه به مطالب ب با

گونـاگون  هـاي  اسیـ ها و نحوه پراکنش آنها در مقو تعداد گونه

تنـوع   يهـا ارتباط شاخص یلزوم بررس نی. بنابرااست يضرور

ارتفـاع و توجـه بـه    ماننـد   یطیمح يرهایآلفا و بتا با متغ یمکان

ـ . تحقشـود یآشـکار مـ   طـه راب نیبر نوع ا یعوامل خاک ریثأت  قی

ـ ارتفـاع از سـطح در   شیاافـز  ریثأت یحاضر با هدف بررس بـر   ای

ن و اتنوع آلفا و بتا در مراتـع پلـور اسـتان مازنـدر     يهاشاخص

 راتییـ خاك بر تغ ییایمیو ش یکیزیف اتیخصوص ریثأت نیهمچن

 انجام شده است.مذکور  يهاشاخص



  1400 بهار/  اولم / شماره دهشناسی کاربردي/ سال بوم

82 

 هامواد و روش

کـوه دماونـد    یجنوب يهابیپلور در استان مازندران در ش مراتع

و  یشمال 35° 57΄  30˝تا  35° 52΄ 30˝ ییایبا مختصات جغراف

ـ قـرار دارد. مسـاحت ا   یشرق 52° 10΄  30˝تا  °52 2΄  30˝  نی

 3600تا  2100 نیب یهکتار بوده که ارتفاع 10000 باًیمنطقه تقر

غالـب منطقـه عبارتنـد از     یاهیگ يها. گونهشودشامل میرا متر 

Onobrychis  cornuta, Astragalus  ochrodeucus, 
Astragalus  microcephalus, Thymus kotschyanus, Ferula 
gummosa, Astragalus  sieversianus, Poa  bulbosa, 

Perennial grasses  وAgropyron sp.یشناســنی. از نظــر زمــ، 

آن  میاست و اقلـ  یتیآندز ياگدازه يهاانیاز جر دهیمنطقه پوش

ه اسـاس دور  خشک سرد است. برمهین ،بر اساس روش دومارتن

 متریلیم 652به  کیساالنه نزد یبارندگ نیانگیم ،ساله 25 يآمار

 ).24است ( گرادیدرجه سانت 79/12ساالنه  يدما نیانگیو م

  

 يبردارنمونه روش

ـ از پوشـش در فصـل رشـد گ    يبردارنمونه تـا   بهشـت ی(ارد یاهی

 2600شـامل کمتـر از    یطبقـه ارتفـاع  پنج ) در 1398خرداد سال 

از  شی، و بـ 3200تا  3000، 3000تا  2800، 2800تا  2600متر، 

ــر از ســطح در 3200 ــمت  ،ی. در هــر طبقــه ارتفــاعشــدانجــام  ای

 يمتـر  100ترانسـکت   4در طـول   یاهیاز پوشش گ يبردارنمونه

عمـود بـر جهـت    ترانسـکت  و دو  بی(دو ترانسکت در جهت ش

) در طول هـر ترانسـکت   24( یمترمربع کیپالت  5) و در بیش

در هـر طبقـه و    یمترمربعـ  کیـ پالت  20مجموع انجام شد (در 

از خـاك   يبـردار نمونهبراي ). یارتفاع انیپالت در کل گراد 100

نمونـه   ،گوشه و مرکز آن نقطه پالت شامل چهار 5از  هادر پالت

 يبـرا  یبینمونه خاك ترک کی هاآن بیو با ترکشده خاك برداشت 

 ،مجموع. در دش جادی) ايمتریسانت 30صفر تا عمق از ( هر پالت

 ،از کل منطقه برداشت شد. در محل هر پـالت  یبینمونه ترک 100

 ).24(شد  ادداشتی آنها تعداد و هاگونهفهرست 

 

 خاك يهایژگیو يریگاندازه

ابتـدا   ،یشناسـ خـاك  شگاهیخاك به آزما يهااز انتقال نمونه پس

عبـور داده   يمتریلیم 2و سپس از الک شده ها هواخشک نمونه

ـ  مانند  یکیزیف يهایژگیو ،. در ادامهشدند روش  ابافت خـاك ب

و  ،)23( یزراعـــ تیـــدرصـــد رطوبـــت و ظرف ،يدرومتریـــه

-یوالکلـ  روشکل به یخاك شامل کربن آل ییایمیش يفاکتورها

) بـا  pH( تهیدی)، اسـ 6کل به روش کجدال ( تروژنی)، ن44بلک (

 EC ) بـا اسـتفاده از  EC( یکیدرولیه تیمتر، هدا pHاستفاده از 

استخراج قابل می)، پتاس46جذب با روش اولسن (متر، فسفر قابل

روش بـا  جذب قابل میکلسو )، 7( یموالر خنث ومیبا استات آمون

 شدند. يریگ) اندازه23سوارز (توسط شده فیتوص

 

 هاداده لیو تحل هیتجز

بهتـر   تیریبانک داده و مد هیته يبراشده برداشت يهاداده ابتدا

 يهـا لفـه ؤم نیـی تع ي. براشداکسل  دهگسترفزار صفحهاوارد نرم

افـزار  در نـرم  )vegan )45 يآلفا و بتا از بسته آمار ياتنوع گونه

R  ــر اســاس داده52اســتفاده شــد ( 3,6,3ورژن ــدا ب  يهــا). ابت

 يآلفا، بتا و گاما برا ياتنوع گونه يهالفهؤم ،افزاربه نرم يورود

و همکـاران   سـت یوسـط کر ) کـه ت 1هر سطح بر اساس رابطه (

 : شد) ارائه شده، محاسبه 12(
 

)1          (                                            


 1
1

m

i
i

γ α β 

 

تعـداد   mموجـود در منطقـه،    یاهیـ گ يهاکل گونه γ؛ در آن که

ـ م 1α ،یمکان يهااسیمق ایسطوح   βi و تنـوع در پـالت،   نیانگی

 سـطح  در مثـال  عنـوان واحد در هر سطح (بـه  نیب تنوع نیانگیم

 .  باشدمیها) پالت نیب تنوع با است برابر پالت

ـ تنوع آلفـا و بتـا در دو مق   يهاحاضر شاخص قیتحق در  اسی

 يهـا شـاخص  ،اسیـ مق نیپالت و ترانسکت محاسبه شدند. در ا

پـالت) و   يتنـوع درون پـالت (آلفـا    نیانگیصورت متنوع آلفا به

ـ ترانسـکت) تعر  يوع درون ترانسکت (آلفاتن نیانگیم شـدند.   فی

 نیانگیـ م ورتصـ و بـه  اسیـ در دو مق مشـابه  طـور به زیتنوع بتا ن

 نیاختالف تنوع ب نیانگیپالت) و م يپالت (بتا نیاختالف تنوع ب

ـ ترانسکت) تعر يترانسکت (بتا ). پـس از محاسـبه   17( شـد  فی

 هـا داده انسیوار یبودن و همگنشاخص تنوع آلفا و بتا ابتدا نرمال

) Shapiro-Wilk test( لـک یو- رویشاپ یتیبا استفاده از آزمون نرمال
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 سـه یمقابـراي  و سـپس   شد ی) بررسLevene test( ونیو آزمون ل

 طرفــهکیــ انسیــوارتجزیــهآنهــا در طبقــات مختلــف از آزمــون 

)ANOVAشددانکن استفاده  نیانگیم سهی) و آزمون مقا . 

و  ياتنـوع بتـا (روگشـت گونـه     يهالفهؤسهم م نییتع يبرا

از بسـته   یکل در هر طبقه ارتفاع ي) از تنوع بتاياانهیآش يالگو

ـ ). در ا52اسـتفاده شـد (   Rافزار در نرم )betapart )4 يآمار  نی

محاسبه  3و  2دو مؤلفه بر اساس روابط  نیمقدار ا ،يبسته آمار

ـ بـه  تاتنوع ب یطور کله). ب5( شودیم  بیـ رکدر ت ینـاهمگن  یمعن

شـود.   جـاد یا توانـد یم لیبه دو دل یناهمگن نیکه ااست  یاهیگ

اسـت کـه    گـر ید ياگونه توسط گونـه  کی ینیگزیجا ،اول لیدل

مسـتقل از   نـد، یافر نیکه ا شودیتحت عنوان روگشت شناخته م

 کیـ گونـه،   کیـ ذف ح يدر ازاعبارتی، به .است ياگونه يغنا

 ،دوم لی). دل22و  4( کندیم ورظهگیاهی  بیدر ترک دیگونه جد

اسـت کـه    یاهیـ گ بیگونه به ترک کیشدن اضافه ایشدن حذف

چـون   نـد، یافر نی. در اشودیشناخته م ياانهیآش يعنوان الگوبه

-محدود به گونه حـذف  يبردارواحد نمونه ایتفاوت دو جامعه 

 يبردارواحد نمونه ایدو جامعه بنابراین شده است، اضافه ایشده 

که تحـت   دشدن نسبت به هم هستنياوعهممجریز تیقابل يدارا

 ).22و  4( شودیشناخته م ياانهیآش يعنوان الگو
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تعـداد گونـه در کـل     i ،ST تیتعداد گونه در سـا  Si ؛در آن که

و شـود،  یافـت مـی   i تیر ساتعداد گونه که تنها د bij ها،تیسا

bji تیتعداد گونه که تنها در سا j اسـاس   . بـر شـود یمشاهده م

 ،خواهـد بـود   ریمتغ کیصفر و  نیمقدار تنوع بتا ب ،شاخص نیا

متفاوت در  امالًک بیدهنده وجود ترکنشان 1که مقدار یصورتبه

در دو  کسـان ی کـامالً  بیـ دهنـده ترک نشـان  0دو نمونه و مقدار 

 است.  نمونه 

ــس ــ پ ــال یاز بررس ــن نرم ــودن و همگ ــودن دادهب ــاب  يه

خـاك   يهایژگیتنوع و و يهاارتباط شاخص ،خاك يهایژگیو

مـورد  ) Multiple Regressionچندگانه ( ونیبا استفاده از رگرس

مسـتقل   ریتعداد متغ شیافزا نکهی. با توجه به امطالعه قرار گرفت

 زانیـ و م نییتب بیسطح ضر یتجمع شیباعث افزا ونیدر رگرس

و  یکـونت  يشـنهاد یاز روش پ قیـ تحق نی، در اشدآزمون  يخطا

ـ ) اسـتفاده شـد. در ا  21و همکاران ( سیگولی) و گر10( ازید  نی

وابسـته   يرهایمستقل و متغ يرهایتک متغروش ابتدا ارتباط تک

کـه   ییرهـا یشد. سپس متغ یبررس یخط ونیبا استفاده از رگرس

بودنـد، بـه مـدل     تنـوع  يهـا شاخص با يداریارتباط معن يدارا

چندگانـه   ونیاز رگرس ،ییانجام مدل نها يوارد شدند. برا یینها

ــ ــد ( Multiple Linear Regression( یخط ــتفاده ش ). 63) اس

بر اساس مقدار عامـل   زین رهایمتغ نیچندگانه ب یخطهم یبررس

ـ ) انجـام شـد. تمـام تجز   VIF( انسیتورم وار  هـاي لیـ و تحل هی

 ).52( رفتیپذ رتصو Rافزار مدر نر يآمار

  

 جینتا

تنوع آلفا و بتـا   يهاشاخص نیب داریوجود اختالف معن یبررس

(پـالت و ترانسـکت) بـا اسـتفاده از      یمورد بررس اسیدر دو مق

ـ  انسیوارهیآزمون تجز ) انجـام  One way ANOVAطرفـه ( کی

پـالت،   يشاخص تنـوع آلفـا   ریمقاد نینشان داد که ب جی. نتاشد

 طبقــاتدر  کتترانســ يپــالت و بتــا يترانســکت، بتــا يآلفــا

درصد  5و  1در سطح  يداریاختالف معن ،مورد مطالعه یارتفاع

 ).1وجود دارد (جدول 

نشـان داد   یارتفاعطبقات پالت در  يآلفا نیانگیم سهیمقا جینتا

. شـود یکم مـ  اسیمق نیشاخص تنوع آلفا در ا ،ارتفاع شیکه با افزا

ـ  یقدار شاخص تنوع آلفا به کالس ارتفـاع م نیکمتر یعبارتبه  شیب

تنوع آلفـا بـه سـه     مقدار نیشتری. ب)47/12( بودمربوط متر  3200از 

تـا   2800و  2800تـا   2600، 2600کمتـر از   یارتفـاع  طبقه

ـ ترتبـود (بـه  متر مربوط  3000   ،)5/15و  75/15، 67/15: بی
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  یارتفاعطبقات پالت و ترانسکت در  اسیو مقتنوع آلفا و بتا در د يهاشاخص انسیوارهی. تجز1جدول 

  F میانگین مربعات مجموع مربعات منبع تغییرات  درجه آزادي  مقیاس  شاخص

  آلفا

  پالت
  31/32  23/129  هابین گروه  4

*47/2  

  22/14  65/1194  هادرون گروه  95

  ترانسکت
  93/681  7/2727  هابین گروه  4

**05/42  
  22/16  25/1362  هادرون گروه  15

  بتا

  پالت
  91/604  65/2419  هابین گروه  4

**76/26  
  61/22  85/1898  هادرون گروه  95

  ترانسکت
  75/1191  98/4766  هابین گروه  4

**48/73  

  22/16  25/1362  هادرون گروه  15

  پنج و یک درصددر سطح  داریمعن :بیترتبه **و  *
  

 3200از بـاالتر   یرتفـاع اطبقه از  شتریب يداریصورت معنکه به

ـ تغ ی). بررس1متر بود (شکل  ترانسـکت در   يتنـوع آلفـا   راتیی

 يتنـوع آلفـا   ،ارتفـاع  شینشان داد کـه بـا افـزا    یارتفاعطبقات 

 ،) بــودhumped-shapeشــکل (یرونــد کوهــان يترانســکت دارا

 3200تـا   3000 یارتفاعطبقه تنوع آلفا به  نیشتریکه بیصورتبه

 ریسـا . این مقدار با میزان تنـوع آلفـاي   )17/31بود (مربوط متر 

 داشت.   يداریاختالف معن ،یارتفاعطبقات 

 اسیـ شاخص تنـوع بتـا در هـر دو مق    راتییروند تغ یبررس

که در هر شـاخص،  صورت ه اینب ،پالت و ترانسکت مشابه بود

متـر   3200تـا   3000 یارتفـاع طبقـه  مقدار تنوع بتا به  نیشتریب

ـ ترتبـه ترانسـکت   يت و بتـا پـال  يبود (بتامربوط  برابـر بـا    بی

 ریاز سـا  ترشیب يداریمعن طوربهو این مقادیر ) 83/37و  29/23

شاخص تنوع بتا در  زانیم نیکمتر نیبود. همچن یارتفاعطبقات 

 مربـوط بـود   متـر  2600کمتر از  یارتفاع طبقهبه  اسیهر دو مق

ـ ترتبـه ترانسکت  يپالت و بتا ي(بتا ) 33/18و  11برابـر بـا    بی

 ).1(شکل 

کننده تنوع بتا، کل تنوع بتا بـه دو  جادیاسازوکار  نییتع يبرا

شـد. سـپس نسـبت     میتقس ياانهیآش يو الگو گشتيلفه روؤم

در  تینها قرار گرفت و در سهیمورد مقا یارتفاعطبقات آنها در 

نشـان داد   انسیوارهیتجز جیشدند. نتا سهیمقا یارتفاعپنج طبقه 

مـورد   یارتفـاع طبقات در  ياانهیآش يلفه الگوؤم ریمقاد نیکه ب

لفـه  ؤکـه م یدرصورت ،وجود نداشت يداریاختالف معن ،یبررس

 ،بـود  ياانهیآشـ  يالگونسبت به متفاوت  يروند يروگشت دارا

ـ  ياگونهبه  5در سـطح   ،یارتفـاع طبقـات  آن در  ریمقـاد  نیکـه ب

 ).2وجود داشت (جدول  داریاختالف معندرصد 

لفه روگشت تنوع بتا با استفاده از آزمـون  ؤم نیگانیم سهیمقا

طبقـه  لفـه روگشـت بـه    ؤمقـدار م  نیشـتر یدانکن نشان داد که ب

مقدار  نی) و کمتر64/0(مربوط بود متر  3200تا  3000 یارتفاع

متـر   2800تـا   2600و  2600کمتـر از   یارتفـاع طبقه به دو  زین

 ی). بررس2) (شکل 45/0و  46/0برابر با  بیترت(بهتعلق داشت 

 زیـ کل ن ياز تنوع بتا ياانهیآش يلگوالفه روگشت و ؤسهم دو م

طبقات ارتفاعی نسـبت بـه   لفه روگشت در تمام ؤنشان داد که م

داشـت،  تنوع بتـا   جادیااي، سهم بیشتري در مؤلفه الگوي آشیانه

متر  3200تا  3000طبقه سهم آن مربوط به  نیشتریب کهيطوربه

 شیب یارتفاعطبقه مقدار آن مربوط به  نیدرصد) و کمتر 3/92(

 درصد) بود.   1/89متر ( 3200از 

عامـل ارتفـاع و    ،تنوع يهاشاخص نیارتباط ب یبررسبراي 

مـدل   7خاك، اقدام به سـاخت   ییایمیو ش یکیزیف اتیخصوص

(عوامـل ارتفـاع،    ی) شامل سه مـدل اصـل  Null Model( یفرض

اك) و خـ  یکـ یزیف اتیخصوصـ و خـاك،   ییایمیش اتیخصوص

ارتفــاع  يرهـا یمتغ جیشـد. بــر اسـاس نتــا   یبــیچهـار مـدل ترک  

)R=0.269 خــاك ( فســفر) وR=0.249نیتــرمهــم بیــترت)، بــه 

 با مقـدار تنـوع آلفـا داشـتند،     یمیارتباط مستق بودند که رهایمتغ

  خاك و یکیزیف يرهایمتغ نیب يداریارتباط معن چیه کهیدرحال
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  (رنگی در نسخه الکترونیکی) هاي تنوع آلفا و بتا در دو مقیاس پالت و ترانسکتشاخص. مقایسه میانگین 1شکل 

  

  ارتفاعی مورد بررسیطبقات بتا در  هاي تنوعلفهؤواریانس م. نتایج آزمون تجزیه2 جدول

  F میانگین مربعات مجموع مربعات منبع تغییرات  درجه آزادي  لفهؤم  شاخص

تنوع 

  بتا

  روگشت
  03/0  12/0  هابین گروه  4

*435/3  
  0090  157/0  هادرون گروه  15

  ايالگوي آشیانه
  000/0  001/0  هابین گروه  4

ns256/0  
  001/0  017/0  هادرون گروه  15

  دار: فاقد اختالف معنیns؛ پنج درصدداري در سطح معنی *
  

 
اي، از دار در الگوي آشیانهدلیل عدم اختالف معنیسی. الزم به ذکر است بهارتفاعی مورد بررطبقات هاي تنوع بتا در لفهؤ. مقایسه میانگین م2شکل 

  (رنگی در نسخه الکترونیکی) .است لفه روگشتؤمدهنده نشان Tو  ايلفه الگوي آشیانهؤمبیانگر  Nشده است. ئه حروف بر روي آن خودداري اار
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 یمدل فرضـ  نیبهتر نی). همچن3تنوع آلفا مشاهده نشد (جدول 

درصد  33بود که توانست حدود  از ارتفاع و فسفر یبیل ترکشام

 .کند نییتنوع آلفا را تب راتییاز تغ

 نیتـر ) مهمR=0.27( ایبا تنوع آلفا، ارتفاع از سطح در مشابه

ـ     کننـده ینیبشیپ یطیمح ریمتغ  يرهـا یمتغ نیتنـوع بتـا بـود. از ب

ــ  یواردشــده بـه مــدل فرضـ   ییایمیشـ  و  یتنهــا فسـفر، مــاده آل

درصـد   51مانده و حـدود   یباق ییدر مدل نها میکلس ربناتکیب

 نیاز ب نی). همچن4 جدولنمودند ( هیتنوع بتا را توج راتییاز تغ

تنها درصد رطوبـت   ،یواردشده به مدل فرض یکیزیف يرهایمتغ

 راتییـ درصـد از تغ  27مانده و حدود  یباق ییخاك در مدل نها

ـ یمـدل ترک  نیبهتر ،تینها نمود. در هیتنوع بتا را توج  یمـدل  ،یب

 میکلسـ  کربناتیو ب یفسفر، ماده آل ،ارتفاع يرهایمتشکل از متغ

ـ تنـوع بتـا را توج   راتییـ درصـد از تغ  55 دبود که حدو  کـرد  هی

 ).4(جدول 

  

 گیريبحث و نتیجه

ـ ارتفـاع از سـطح در   راتیینشان داد تغ قیتحق نیا جینتا ـ  ای  ریثأت

ـ ترک یفا) و نـاهمگن (تنوع آل یاهیبر تعداد گونه گ يداریمعن  بی

 ،نااز محقق ياریبس ،جهینت نیراستا با ا(تنوع بتا) دارد. هم یاهیگ

ـ ارتفاع بر تنـوع گ  يرگذاریثأت  و 53( انـد را گـزارش کـرده   یاهی

ـ  داریمعن تباطمثال، وجود ار يبرا). 58 جوامـع   يتنـوع بتـا   نیب

) گـزارش  67توسط وانگ و همکاران ( یارتفاع انیقارچ با گراد

و نـوع   زانیدر م راتییتغ جادیارتفاع باعث ا راتییاست. تغشده 

و  ،يدیتعـرق، شـدت تشعشـعات خورشـ     ر،یدما، تبخ ،یبارندگ

ـ ) و ا27(شـده  و تکامل خاك  لیتشک ـ تغ نی بـه   یطـ یمح راتیی

منجـر  در هـر منطقـه    اهـان یگ بیدر تعداد و ترک یراتییتغ جادیا

شاخص تنوع  زانیم نیکمتر ق،یتحق نیا جیاساس نتا . برشودیم

 جهینت نیمتر مشاهده شد. ا 3200از باالتر  یارتفاع طبقهآلفا در 

 اهانیو استقرار گ یطیمح طیشدن شراتراز سخت یناش تواندیم

منـاطق   نیدر ا رایز ،باشد یتانمناطق کوهس یدر ارتفاعات فوقان

کـرده و   دایـ هوا کاهش پ يعمق خاك، دما تیعالوه بر محدود

). در شـاخص  33( یابـد می شیافزا زین ینگس یزدگرونیمقدار ب

) مشـاهده  Humped-shapeشـکل ( یکوهـان  يالگو کیتنوع بتا 

از بـاالتر   یارتفـاع  طبقاتمقدار آن در  نیکه کمتريطوربه ،شد

 ،ارتفاع شیمتر مشاهده شد. با افزا 2600از تر پایینو  متر 3200

ــدود ــذر ( تیمح ــراکنش ب ــاDispersal limitationدر پ ق ) اتف

ـ ترک یکنـواخت ی شیموجب افـزا  ینوعو به افتدیم و  یاهیـ گ بی

بـا   گـر، یکاهش تعداد گونه (تنوع آلفا) خواهد شـد. از طـرف د  

) Environmental filtering( یطـ یمح يلترهـا یف ،ارتفاع شیافزا

از  ياریبســ ینیگزیموجــب حــذف و جــا ب،یجهــت شــماننــد 

-اع کمتر، بهمناطق با ارتف نیخواهند شد. همچن یاهیگ يهاگونه

). 9هسـتند (  يشـتر یب بیتخر زانیم يدارا شتریب یدسترس لیدل

ـ ا جیراستا بـا نتـا  هم ) در 56و همکـاران (  ینیسـبات  ق،یـ تحق نی

ـ بـا گراد  وپـا ار يمرکـز  يهاجنگل يتنوع بتاارتباط  یبررس  انی

ـ      زانیم نیارتفاع نشان دادند کمتر ه شـاخص تنـوع بتـا مربـوط ب

 يالگـو  ،قـات یاز تحق ياریود. در بسارتفاع ببیشترین با  یمناطق

 و 42، 33گزارش شـده اسـت (   زین یجوامع درخت يبرا یمشابه

ــژوهش د64 ــام يگــری). در پ ــار 2019و همکــاران ( يری ) اظه

 1200-1600 یطبقات ارتفاع رتنوع شانون د نیشتریکه ب کردند

متـر بـود    1600-2050در طبقات  ياگونه يغنابیشترین متر و 

 .)22و  72/1قدار مبه بیترتبه(

شـکل  یکوهـان  يالگـو  یمشـابه  طـور ترانسکت، بـه  اسیمق در

)Humped-shapeهر شاخص تنوع آلفا و بتا مشاهده شد کـه   ي) برا

اسـت. نامسـاعد    یانیم یارتفاعطبقات حداکثر بودن تنوع در  انگریب

ـ از  یدر ارتفاعـات فوقـان   یطیمح طیبودن شرا  بیـ سـو و تخر کی

ـ دلبه نییدر ارتفاعات پا شتریب  ،از سـوي دیگـر   شـتر یب یدسترسـ  لی

 شـود مـی  یانیدر ارتفاعات م یاهیرشد گ نهیبه طیشرا جادیموجب ا

تـر  گرم ن،یخواهد شد. همچن جادیمذکور ا يالگو لیدلنی) به هم9(

 تـر عیسـر  یو آمـادگ  نییارتفاعـات پـا   اهانیگ ترعیبودن و رشد سر

 شیفـزا موجب ا ،انسان يبرا شتریب یدام در کنار دسترس يچرا يبرا

 ).56خواهد شد ( یرتفاعطبقه ا نیدر ا راتییتغ

 شیب ،یارتفاعطبقات نشان داد که در همه  قیتحق نیا جینتا

روگشـت  سـازوکار  واسـطه  تنوع بتا بـه  راتییدرصد از تغ 90از 

 يلفــه الگــوؤهــا) اتفــاق افتــاده و مگونــه ینیگزی(جــا ياگونــه

ـ  هیاز تنوع بتا را توج يزیناچ اریسهم بس ياانهیآش  نیکرد. همچن
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  .است فسفردهنده نشان Pو ارتفاع بیانگر  Eهاي فیزیکی و شیمیایی خاك. و ویژگیارتفاع  . بررسی ارتباط تنوع آلفا با عامل3جدول 

  مدل فرضی
متغیرهاي 

  ورودي به مدل
R  رابطه

 2R
 

P  

E Y = 004/0  ارتفاععامل   (E) + 388/3  269/0  073/0  011/0  

P Y= 115/0  خاك ییایمیش یژگیو  (P) + 81/9  249/0  062/0  019/0  

  --  --  -- -- --  ویژگی فیزیکی خاك

P Y= 115/0  خاك یویژگی شیمیایی و فیزیک  (P) + 81/9  249/0  062/0  019/0  

P, E Y = 003/0  + ویژگی شیمیایی خاك ارتفاععامل   (E) + 096/0  (P) + 825/0  339/0  115/0  006/0  

E Y = 004/0  + ویژگی فیزیکی خاك ارتفاععامل   (E) + 388/3  269/0  073/0  011/0  

+ ویژگی شیمیایی +  ارتفاعمدل کلی: عامل 

  ویژگی فیزیکی
P, E Y = 003/0  (E) + 096/0  (P) + 825/0  339/0  115/0  006/0  

  

 Pکربنات کلسیم،  CaCO3اسیدیته،  pHارتفاع،  Eیایی خاك. هاي فیزیکی و شیمو ویژگی ارتفاع. بررسی ارتباط تنوع بتا با عامل 4جدول 

  .است ظرفیت زراعی FCو  درصد سیلت Siltرطوبت خاك،  SMماده آلی،  OMنیتروژن،  Nفسفر، 

  مدل فرضی
متغیرهاي ورودي 

  به مدل
R  رابطه

 2R
 

P  

E Y = -0.007 (E) + 69/36  ارتفاععامل   27/0  074/0  011/0  

 ,pH, CaCo3, P, N  ویژگی شیمیایی خاك
OM 

Y= 18/0-  (P) +  -42/1 (OM) + 

13/2 (CaCO3) + 7/24  
513/0  263/0  000/0  

-SM, Silt, FC Y = 53/1  ویژگی فیزیکی خاك  (SM) + 64/23  273/0  074/0  01/0  

 ,pH, CaCo3, P, N  خاك یویژگی شیمیایی و فیزیک
OM, SM, Silt, FC 

Y= 18/0-  (P) + - 42/1  (OM) + 

13/2 (CACO3) + 7/24  
513/0  263/0  000/0  

 ,E, pH, CaCo3, P  + ویژگی شیمیایی خاك ارتفاععامل 
N, OM 

Y= - 13/0  (P) + - 5/1  (OM) + 

23/2 (CaCO3) – 005/0  (E) + 09/38  
553/0  305/0  000/0  

- =E, SM, Silt, FC Y  + ویژگی فیزیکی خاك ارتفاععامل  07/0  (SM) + - 01/0  (E) – 2/0 (Silt) + 4/53  432/0  186/0  000/0  

 + ویژگی شیمیایی ارتفاعمدل کلی : عامل 

  + ویژگی فیزیکی

E, pH, CaCo3, P, 
N, OM, SM, Silt, 

FC 

Y= - 13/0  (P) + - 5/1  (OM) + 

23/2 (CaCO3) – 005/0 (E) + 09/38  
553/0  305/0  000/0  

  

 کـه يطـور بـود بـه  وابسـته  به ارتفـاع   ياروگشت گونه راتییتغ

ـ  يداریاختالف معن مختلـف ارتفـاع   طبقـات  آن در  ریمقـاد  نیب

دیگـر   نااز محققـ  ياریحاضر، بس قیوجود داشت. مشابه با تحق

مثال، کوبا و همکـاران   يند. برااهگزارش نمود یمشابه جینتا زین

) در جوامــع 4و همکــاران ( ایلیبســک ،ی) در جوامــع جنگلــ32(

) در جوامـع پرنـدگان،   39و همکاران ( رنزنلو ،يآبز تیماکروف

ـ یپوشـش روزم  ی) در بررس22و همکاران ( يردیح و بانـک   ین

ـ     ) در 50و همکـاران (  يرزیـ و پ ،آتـش  ریثأبـذر خـاك تحـت ت

بـودن سـهم    شـتر یبر ب ،پراکنش مختلف يبا الگو یاهیجوامع گ

ـ نـد. ا اهکـرد  دیـ کأت ياانهیآش يلفه روگشت نسبت به الگوؤم  نی

 ،مختلـف طبقـات  در  یاهیـ دهـد کـه جوامـع گ   ینشان مـ  جهینت

 یمتفاوت یاهیگ يهابیترک يو دارا ستندین گریدکیمجموعه ریز
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ماننـد   یطـ یمح يهـا انیـ در طـول گراد  گـر، یعبارت دهستند. به

ـ تغ لیدلارتفاع به  يهـا انیآشـ  رییـ و تغ یطـ یمح یطیشـرا  راتیی

-بـه ) یمرتعـ  اهانیگویژه به( یاهیگ يهاگونهبیشتر  ک،یاکولوژ

امر  نیا .)51هند شد (خوا نیگزیتر جامقاوم اهانیگ ریسا لهیوس

خواهد شـد و  منجر  گریکدی يجابه اهانیگ وستهیپ ینیگزیبه جا

وجـود  بـه  سمیمکان نیتوسط ا شتریکه تنوع بتا ب شودیموجب م

 کیــاکولوژ انیآشــ یعلفــ يهــاگونــه گــر،یعبــارت د. بــهدیــایب

ـ از قب یچـوب  اهـان یبا گ سهیدر مقا يمحدود درختـان دارنـد    لی

 اریبسـ  یوابسـتگ  یعلفـ  یاهیـ گ بیـ رکت گـر، ی). از طرف د49(

ـ ترک ل،یـ دلنیهمـ  ). به36دارد ( یطیمح يلترهایبه ف يشتریب  بی

خـاك دارد   يبه مواد مغذ يشتریب یوابستگ یجوامع علف یاهیگ

کوچـک و   يهـا اسیـ در مق یآن حتـ  راتییواسطه تغ) و به14(

خواهـد   ریمتنوع و متغ اریبس یعلف معجوا یاهیگ بیبزرگ، ترک

ویـژه  بـه  قاتیتحقبیشتر در  ياروگشت گونه ،لیدلنیهم بهبود. 

 تنوع بتا است. جادیا یعامل اصل ،یعلف اهانیگ قاتیدر تحق

 یکه خاك و ارتفـاع از عوامـل اصـل    دهدینشان م قاتیتحق

 نی). ا57 و 37هستند ( یاهیو تنوع گ ياگذار بر تنوع گونهریثأت

در  اهانیگ نیا محدود کیاکولوژ انیاز آش یناش شتریب یوابستگ

ـ از قب یچـوب  اهـان یبـا گ  سهیمقا  جی). نتـا 48درختـان اسـت (   لی

ماننـد  ( خـاك  ییایمیشـ  اتیحاضر نشان داد که خصوص قیتحق

 خـاك  یکیزیفهاي ویژگی)، تروژنینو  ،یفسفر، ماده آل ته،یدیاس

تنوع آلفا  زانیارتفاع با م ری) و متغلتیدرصد رطوبت و سمانند (

بـر تنـوع    )فسـفر  (مانندعوامل خاك  يگذارریثأارتباط داشتند. ت

 يگزارش شـده اسـت. بـرا    گرید ناوفور توسط محققبه ياگونه

 یدرختـ  يهافسفر خاك بر تنوع گونه راتییمثبت تغ ریثأت ،مثال

 ریثأتـ  نی) گزارش شده است. همچنـ 71توسط سو و همکاران (

 يتنـوع آلفـا و بتـا    يهاخاك بر شاخص تهیدیاس زانیم داریمعن

). 60) گزارش شده است (15و همکاران ( نگانیتوسط د اهانیگ

 یخاك بـوده و نقشـ   يزیدر حاصلخمؤثر  یفسفر از عوامل اصل

 یاهیـ گ يهازهیو رنگ لیخصوص در کلروفبه اهانیدر گ يدیکل

ــزا 26 و 16دارد ( ــا اف ــم شی). ب ــاك، م  زانی ــفر در خ ــفس  زانی

ـ اکولوژ انیو گسـتره آشـ   افتـه ی شیافـزا  يزیحاصلخ  يابـر  کی

 یکلـ  طـور . بـه شـد گونه فـراهم خواهـد    يشتریحضور تعداد ب

 يهـا یژگـ یوبهبـود   ،از مـوارد  ياریکرد که در بسـ  انیب توانیم

 یاهیخاك موجب بهبود تنوع در جوامع گ يزیبا حاصلخ طمرتب

 بیـ در ترک ینـاهمگن  زانیماز خواهد شد. تنوع بتا عبارت است 

کـه بـر    یکه هر عاملمتصور شد  توانیم لیدلنیهمو به  یاهیگ

با تعداد گونه (آلفا) ارتبـاط   دیگذار باشد، شاریثأت یاهیگ بیترک

 یاهیـ گ بیترک راتییتغ بااما نداشته باشد،  يداریو معن میمستق

خـاك  هـاي  ویژگیارتباط  یدر بررس لیدلنیهم مرتبط است. به

ـ متغ يشـتر یتنوع بتا، تعـداد ب  اب بـه مـدل وارد شـده و سـهم      ری

 کردند. هیتنوع بتا را توج راتییتغ از يشتریب

ارتفاع، مانند  یو خاک یعوامل ارتفاع ینشان داد که برخ جینتا

ـ  تـروژن ین ،یفسفر، ماده آل ته،یدیاس رطوبـت از   زانیـ م نیو همچن

نشـان   جینتـا  نیبر تنوع بتا بودند. همچن رگذاریثأعوامل ت نیترمهم

 ییایمیشـ  يهایگژیو راتییبه تغ يشتریب یداد که تنوع بتا وابستگ

ـ    یکـ یزیف اتیخصوصـ در مقایسه بـا    شـتر یب ریثأخـاك داشـت. ت

و  مـک یخاك بر شاخص تنوع بتا توسـط کل  ییایمیش اتیخصوص

 ) گزارش شده است.  15و همکاران ( نگانی) و د30همکاران (

بر هر  رگذاریثأت یطیمح یاز عوامل اصل ایاز سطح در ارتفاع

ـ تغایجـاد  واسطه اع بهدو شاخص تنوع آلفا و بتا بود. ارتف  راتیی

بر  يادیز ریثأت ،خاكمانند عوامل  ریدر سا میرمستقیو غ میمستق

تمـام عوامـل    بیترک تینها ). در33دارد ( یاهیتنوع گ راتییتغ

همـراه ارتفـاع)   خاك به ییایمیو ش یکیزیفهاي ویژگی( یطیمح

درصـد از کـل    55تنـوع آلفـا و    راتییـ درصد از کل تغ 33تنها 

زیـاد   یدگیچیپ انگریب ،جهینت نی. اکرد هیتنوع بتا را توج راتییتغ

که تنها با  دهدینشان م یروشناست و به یاهیو جوامع گ طیمح

 بیترک راتییکل تغ توانینم یطیمح يرهایمتغ یاستفاده از برخ

ـ ا تیـ راستا بـا توجـه بـه اهم    نیآشکار نمود. در ا را اهانیگ  نی

 ریسـا  ،یسـت یزحفـظ تنـوع   بـراي  يقـو  يعنوان ابـزار مطالعه به

نوع سـنگ  مانند  یطیمح اتیبارش، دما و خصوصمانند  رهایمتغ

 نیب يهارهیزنج اهان،یمتقابل گ راتیثأعوامل خاك، ت ریبستر، سا

 يهـا تیـ و فعال هـا بیـ تخر نیو همچنـ  هـا ستمیجوامع و اکوس

ـ تنـوع گ بـر  گذار ریثأاز عوامل ت یانسان ـ اسـت کـه با   یاهی در  دی

  .ردیقرار گ یمورد بررسآینده  قاتیتحق
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Abstract 

Biodiversity is one of the important aspects of natursal systems which supports ecosystem functions. Therefore, the 
preservation of biodiversity is necessary for human well-being. The curreny study aimed to investigate changes of alpha 
and beta diversity and its components along the elevation gradient of five classes and to evaluate the effects of physical 
and chemical characteristics of soil on these diversity indices. In each elevation class, 20 soil samples and a total of 100 
samples were taken and the relationship between physical and chemical characteristics of soil with diversity indices was 
examined. The number of species was recorded at 100 plots and the alpha and beta diversity indices were calculated at 
two spatial scales (i.e., plot and transect) using R software. Based on the results, the lowest amount of alpha diversity 
across plots (12.47 ± 1.03) and transects (24.15 ± 1.06) were observed at the elevation class of > 3200 m, while, the 
lowest amount of beta diversity in plots (11 ± 0.78) and transects (18 ± 0.44) were observed in class of < 2600 m. In all 
altitude classes, more than 90% of the variation in beta diversity was explained by the species turnover component and 
the nested pattern component was responsible for a very small part of beta diversity. Environmental factors were 
explanined only 11% of the changes in alpha diversity and 30% of the beta diversity. This result indicates the high 
complexity of the environment and plant communities and clearly shows that using a few environmental variables 
cannot reveal all the changes in plant composition. 

 
 
Keywords: Spatial diversity, Conservation, Species turnover, Nested pattern 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

1. Professor in Sari agricultural sciences and natural resources university 
2. PhD graduate in Rangeland science, faculty of natural resources and earth Sciences, Shahrekord university 
3. PhD student in Rangeland science at Sari agricultural sciences and natural resources university 
*: Corresponding Author, Email: z.jafarian@sanru.ac.ir 


	6-jafarian-A-10-202-2
	6-jafarian-A-10-202-2-ABS  (1)

