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  دهیکچ

هـاي پـارامتري   شاخصلذا  ؛نددهارائه نمیرا ها فراوانی و غناي گونهاز چگونگی توزیع  توصیف کاملیتنهایی به ،هاي عددي تنوعشاخص

هـاي  مکـان  مربـوط بـه  اي هاي غنا، یکنواختی و تنوع گونهشاخصدر این رابطه، در مطالعه جوامع گیاهی، مورد توجه قرار گیرند. باید نیز 

، هـا مکاناي مرتبط با رتبه گونه -فراوانیبندي تنوع و درجههاي . سپس منحنیشدمحاسبه اکولوژیکی مراتع کوهستانی چر شهرستان ارومیه 

هـاي  دار از نظر شاخصانتخاب شد. اختالف معنیآزمون و بهترین مدل  ،هاي توزیع فراوانی براي آنها با آزمون نکویی برازشمدلترسیم و 

با تنوع بـاال  اکولوژیکی  مکانتر نشان داد و تشخیص را متنوعها مکانها، یکی از ولی هر کدام از شاخصنداشت وجود ها مکانعددي بین 

اي نیز مشهود بـود  رتبه گونه -فراوانیبندي تنوع و درجههاي رسم شده خصوص نتایج منحنیدر ،سازد. مشکل تفسیررا با سختی مواجه می

هاي توزیـع فراوانـی و تطبیـق انتشـار     تفاده از مدلتنوع با اس بررسی. بنابراین، ندها و غناي آن نبودنیز قادر به شناسایی توزیع گونه هاو آن

دهنـده جوامـع بـا ثبـات اسـت، بـراي       نشانکه  نرمال مدل لوگ ؛انجام شد. نتایج نشان داد ،هاي مورد انتظاراي موجود با انتشار گونهگونه

(شدت  نتایج، توجه به شدت چراي دام سبر اساقابل برازش است.  هاي اکولوژیکی دورتر از کانون آشفتگی (محل اطراق شبانه دام)،مکان

  .شودمیدر مراتع، سبب حفظ تنوع زیستی  متوسط)

  

 
  

  چرهاي توزیع فراوانی، مراتع ، مدلچراي دام اي،تنوع گونه: يدیلک يهاواژه
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  مقدمه

 مشـکالت  و مرتعـی  هـاي اکوسیسـتم  وسـیع  سـطح  به توجه با

 هـاي جنبـه  اند، مطالعهمواجه آن با هااکوسیستم این مدیریتی که

در ایـن میـان،    اسـت.  اهمیـت  حـائز  آن شناسـی بـوم  مختلـف 

 هـاي شناسی اکوسیستماز مفاهیم مهم در بومهاي تنوع، ویژگی

  ). 8(مرتعی است 

طـور وسـیع در مطالعـات پوشـش گیـاهی      بهها، این ویژگی  

 هاي مهم و سـریع در تعیـین وضـعیت   عنوان یکی از شاخصبه

هاي مختلـف مـورد اسـتفاده قـرار     اکوسیستم، ناشی از مدیریت

تـوان دینامیـک   گیري آن مـی گیرد و از طریق مطالعه و اندازهمی

هـا را در محـیط بررسـی کـرده و     جامعه گیاهی و توزیع گونـه 

 ،). در ایـن راسـتا  13هـاي مـدیریتی الزم را ارائـه کـرد (    توصیه

تنوع گیاهی پیشنهاد ت مطالعاهاي متعددي براي ارزیابی و روش

هـاي  ها شامل شـاخص شده است. دو گروه عمده از این روش

اي) و واختی و تنــوع گونــه نــیک اي،گونــه ي(غنــا عــددي

هـاي  منحنـی  ،هاي توزیع فراوانـی هاي پارامتریک (مدلشاخص

بنـدي تنـوع)   تنوع و منحنـی درجـه   -چیرگی ،ايرتبه -فراوانی

هاي عددي تنوع، مطالعـات  صگیري از شاخبا بهره .)1( هستند

ها صورت گرفتـه  متعددي در مورد تغییرات تنوع بر اثر مدیریت

 در، ايگونـه  بـر غنـاي   چـرا  مـدیریت  تـأثیر  ،است. براي مثال

گرفت و گزارش شد که قرار  مطالعه مورد کانزاس در چمنزاري

 تنوع بر تأثیرگذاري نظر داري ازمعنی تفاوت چرایی، هايسیستم

 هـا شاخص این بری چرای هاياما شدت ندارند، اينهگو غناي و

 فراوانی کاهش با چرا شدت افزایش که طورياست، به تأثیرگذار

 غنـاي  و همچنین تنـوع ). 16( است همراه دائمی گیاهان چمنی

 مراتـع آفریقـاي   در مختلـف،  چرایـی  گرادیان امتداد اي درگونه

 مناطق در ايگونه غناي و تنوع کهو گزارش شد  بررسی جنوبی

 داراي ،اسـت  بیشتر چرا فشار که دام شبانه استقرار نزدیک محل

اثر شـدت چـرا بـر غنـاي     ). با بررسی 15( است مقدار کمترین

کـه در واحـد    ، گـزارش شـد  کوهسـتانی البـرز   اي مراتـع گونـه 

 بـا افـزایش شـدت چـرا از چـراي سـبک       ،کوهستانی باالدست

در  کنـد ولـی  نمـی  اي تغییـر سمت چراي متوسط، غناي گونهبه

چـرا   دست، با افزایش شدتپاییندست و واحد کوهستانی میان

متوسـط   چـراي متوسـط و از چـراي    سـمت بـه از چراي سبک 

ضـمن   ).4( یابداي کاهش میچراي شدید، غناي گونه سمتبه

سـه  در  گیـري تنـوع  هاي مختلف اندازهشاخصبا بررسی  اینکه

عرصه قرق و چـراي   که شد، گزارش نوع مدیریت متفاوت چرا

  . )1( دنترتیب بیشترین و کمترین غنا را دارسنگین به

کـه تعـدد    استشود، این مطالعات مذکور نتیجه می ازآنچه 

هـا سـعی   هاي عددي تنوع و اینکه هر کدام از شاخصشاخص

یا یک جامعه را با یک عدد اکولوژیکی  مکاندارند تا تنوع یک 

محاسـبه شـاخص    تلـف مـثالً  نشان دهند یا اینکه در متـون مخ 

شـده  هاي مختلف لگاریتمی ارائه وینر با استفاده از پایه -شانون

، باعث سردرگمی در تفسـیر نتـایج خواهـد شـد و قـادر      است

نخواهند بود که مدیریت را در تعیین چگونگی ساختار و نحـوه  

 ال مطـرح ؤ، همـواره ایـن سـ   بنابراینها یاري کنند. انتشار گونه

هوایی، کدام ورزیابی تنوع در مناطق مختلف آبکه براي ااست 

 حـد ؛ هـا مقـادیر شـاخص   بر اسـاس و  استتر مداشاخص کار

اي در هــر گونــهاي، یکنــواختی و تنــوع غنــاي گونــهمطلــوب 

بایـد   چه میـزان هاي گیاهی خصوص گونهاکوسیستم طبیعی در

هـاي  رو و با علم بر اینکه شاخص دلیل مشکالت پیشباشد. به

عنوان یـک نشـانگر سـریع در    توانند بهچه می ع، اگرعددي تنو

مطالعات مربوط به مقایسه جوامع مـورد اسـتفاده قـرار گیرنـد،     

نتایج از نقطه نظر اکولـوژیکی،  مناسب دلیل عدم تفسیر لیکن به

هاي پارامتري تنوع نظیر شاخص. لذا استوارد  نواقصی بر آنها

قایسه جوامع و پاسخ هاي توزیع فراوانی، پیشنهاد و براي ممدل

  به سئواالت فوق، مورد استفاده قرار گرفتند. 

هـاي  دهه از پیشـنهاد شـاخص   اینکه نزدیک به سه با وجود

هـاي  گذرد، مطالعات اندکی در جهـت بـرازش مـدل   مذکور می

هـاي  توزیع فراوانی براي جوامع گیـاهی و اسـتفاده از شـاخص   

ت گرفته است هاي طبیعی کشور، صورپارامتریک در اکوسیستم

هاي مختلـف چـرا   اي در شدتررسی تنوع گونهبتوان به که می

در مراتع حفاظت شده دشت موته و بررسی جوامع گیاهی کویر 

عنواناي بهتنوع گونهدر این رابطه، شاره کرد. ) ا11(میقان اراك 
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  google Earthبر روي سامانه ر هاي اکولوژیکی منطقه چمکانموقعیت  .1 شکل

  

ها دهنده تغییرات اکوسیستمهاي نشانین مشخصهترمهمکی از ی

اي نشان داد که جوامع با تنوع گونهبررسی و نتایج شده معرفی 

ثبات) و جوامع کم، از مدل سري هندسی (جوامع شکننده و بی

نرمال (جوامع با ثبات) تبعیت  اي باال، از مدل لوگبا تنوع گونه

 توان بـه تحقیقـات  گر مطالعات مید. در این رهگذر از دینکنمی

 بررسـی  بـراي  مناسـب  هايشاخص درخصوصصورت گرفته 

مـدل مناسـب توزیـع    ) و 7هاي مرتعـی ( رویشگاه ايگونه تنوع

اشاره  )10(هاي مختلف چرا اي در سه شدتفراوانی تنوع گونه

و  چـرا  کـه  شـود مـی  استنباط چنین شده انجام تحقیقات کرد. از

 طوربه، هستندمطرح ها که در عرصه مراتع آشفتگیدیگر انواع 

گـذارد و  می اثر تنوع پوشش گیاهی چگونگی و میزان بر مستقیم

آمـده در ایـن    دستبهنتایج  ،)22ویلسون و تیلمان ( مطابق نظر

 همـه  متخصصـان بـراي   دیدگاه خصوص یکسان نبوده است و

 ۀمقایسـ  هدف حاضر با ۀمقال بنابراین،نیست.  تعمیم مناطق قابل

ر ارومیه اي در مراتع کوهستانی چِهاي عددي تنوع گونهشاخص

اي در واحـدهاي  و تعیین مدل مناسب توزیع فراوانی تنوع گونه

  . اکولوژیکی، تنظیم شده است

   

  هامواد و روش

 معرفی منطقه

 57́ 13˝تـا   44˚ 55́ 15˝ جغرافیـایی  لمراتع مورد بررسی با طو

در ارتفاع ،  37˚ 49́ 28˝تا  37˚ 46́ 13˝جغرافیاییو عرض  44˚

  ). 1ل متر از سطح دریا پراکنش دارند (شک 2379

  

  روش تحقیق

براي  براي انجام پژوهش حاضر، در گام اول، شش مکان معرف

اکولوژیکی درنظـر   مکانعنوان برداري از پوشش گیاهی بهنمونه

هاي مذکور در دو جهت غالب منطقه ). مکان1 گرفته شد (شکل

 مختلف ارتفاعی (سه طبقه ارتفاعی) پراکنش دارند. و در طبقات

شـبانه   ضمن اینکه فاصله نسبت به کانون آشفتگی (محل اطراق

که مشخصات هر دام و آبشخور) در فواصل مختلف قرار دارند 

    .ارائه شده است 1 یک از آنها در جدول

پوشـش گیـاهی در   هـاي اکولـوژیکی،   مکانپس از انتخاب   

متـر از یکـدیگر در امتـداد     10فواصـل   ه بههایی کداخل پالت

با  ،گیري شد. در این خصوصمتري، اندازه 100هاي ترانسکت

 شـده بـراي مراتـع    استناد به منابع علمی و روابط آماري توصیه

پالت یک مترمربعی در هر یک از  60تعداد  ،)9 و 8، 2( کشور

ـ بهها مکان  کـار گرفتـه شـد و در   هروش تصادفی سیستماتیک ب

هـاي  هـاي گونـه  داخل آنها درصد پوشش تاجی و تعـداد پایـه  

  گیاهی ثبت شد. 

، دلیل لزوم مطالعه تمـام جوانـب تنـوع   در تحقیق حاضر، به  

محدود نکردن آن تنها به مطالعه یـک جنبـه از تنـوع گیـاهی و    
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  هاي اکولوژیکیمکانخصوصیات فیزیکی  .1 جدول

فاصله از 

محل اطراق 

  شبانه دام

  گرایش

  مرتع

جمع 

نمرات 

  گرایش

طبقه 

وضعیت 

  مرتع

جمع 

 امتیاز

  وضعیت

طبقه 

ارتفاعی 

  (متر)

شیب 

غالب 

  (درصد)

جهت 

  غالب

تعداد 

گونه 

  گیاهی

  جامعه گیاهی
  مکان

  اکولوژیکی

 -Pteropyrum aucheri  34  غربی  10- 30  >1600  29  فقیر  - 4  منفی  زیاد
 Rosa conia 

  اول

  24  فقیر  - 8  منفی  متوسط
1700 -

1600  
 26  بیغر  20- 40

Pteropyrum aucheri- 
 Astragalus 

microcephaalus 
  دوم

  -12  منفی  کم
خیلی 

  فقیر
 29  غربی  20- 40  <1700  16

Pteropyrum aucheri- 
 Astragalus 

microcephaalus  
  سوم

  - 10  منفی  کم
خیلی 

  فقیر
 25  شرقی  30- 50  <1700  18

Astragalus 
microcephaalus- 

Pteropyrum aucheri  
  چهار

  29  فقیر  - 7  منفی  طمتوس
1700 -

1600  
 34  شرقی  20- 40

Pteropyrum aucheri- 
Astragalus 

microcephaalus 
  پنجم

 -Pteropyrum aucheri 28  شرقی  10- 30  >1600  31  متوسط  - 1  منفی  زیاد
Rosa conia  

  ششم

  

در گـام اول بـا    ،شناخت بهتر و حصـول اطمینـان از نتـایج آن   

هـاي  ها، شـاخص تاجی گونه هاي درصد پوششاستفاده از داده

اي مارگالف، یکنواختی سیمپسون و عددي مربوط به غناي گونه

محاسـبه  جهت ارزیابی تنوع گیـاهی  وینر  -اي شانونتنوع گونه

ــاخص   ــل ش ــدند. در تکمی ــام دوم از   ش ــددي، در گ ــاي ع ه

بندي تنوع و منحنـی  منحنی درجههاي پارامتریک شامل شاخص

عصـاي  ( هـاي توزیـع فراوانـی   دلمـ اي و رتبه گونـه  -فراوانی

نرمال، سري لگاریتمی و سـري هندسـی) جهـت     شکسته، لوگ

ستفاده شـد. جهـت بـرازش هـر     ا بررسی گرافیکی تنوع گیاهی

هاي دیـده شـده تعیـین،    مدل، نخست طبقات فراوانی براي داده

هاي قابل انتظار در هر طبقه فراوانـی بـر پایـه    سپس شمار گونه

اسکور  -آزمون کايبرده شده، محاسبه شد. کار همدل فراوانی ب

هاي دیده شده و فراوانـی  براي ارزیابی ارتباط بین فراوانی گونه

کار برده شد. در این هقابل انتظار در هر یک از طبقات یاد شده ب

باشـد، مـدل    05/0از  تـر بـزرگ محاسبه شده  Pآزمون چنانچه 

  شود. صورت مدل رد میاین پذیرفته شده و در غیر

بندي تنوع هاي عددي و رسم منحنی درجهمحاسبه شاخص  

و رسـم   18/3 نسخه PASTافزار ها در محیط نرمو برازش مدل

 Biodiversityافـزار  اي توسـط نـرم  رتبه گونـه  -منحنی فراوانی

ها داده توزیع بودن نرمال به توجه با. همچنین انجام شد 2 نسخه

نـالیز واریـانس   ، آاسـمیرنوف  -آزمـون کولمـوگراف   بر اسـاس 

بـردن بـه   طرفه و آزمون مقایسه میانگین دانکـن جهـت پـی   یک

هـاي  مکـان هاي عددي بـین  اختالف موجود و مقایسه شاخص

  استفاده شد. 21نسخه  SPSSافزار از نرماکولوژیکی 

  

  نتایج

ي اکولـوژیکی در  هامکانهاي عددي هر یک از مقادیر شاخص

 احتمـال  اد که در سـطح ارائه شده است. نتایج نشان د 2 جدول

هـاي عـددي بـین    دار از نظر شـاخص اختالف معنی ،درصد 95

، هـا مکانهنگام مقایسه ي اکولوژیکی وجود دارد ولی بههامکان

ي اکولـوژیکی را  هـا مکـان ها، یکـی از  هر کدام از این شاخص

  آورند. حساب میتر بهمتنوع

نـی  شـاخص ر  بر اساساي که بندي تنوع گونهمنحنی درجه  

)Renyi (از بیشتر اطمینان ایجاد و ثباتمنظور امحاسبه شده و به 

 2 شـکل ار گرفتـه شـد، در   هباکولوژیکی  مکان دو مقایسه تنوع

  ارائه شده است. 
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 هاي اکولوژیکیمکاناي در هاي یکنواختی، غنا و تنوع گونهواریانس مقادیر شاخص هتجزی .2 جدول

  وینر - اي شانونشاخص تنوع گونه  سیمپسونشاخص یکنواختی   ي مارگالفاشاخص غناي گونه  اکولوژیکی مکان

69/2  اول a 66/0 a 64/1 a 

79/1  دوم b 68/0  a 39/1 ab 

35/2  سوم a 62/0  a 42/1 ab 

62/1  چهارم b 58/0  a 14/1 b 

33/2  پنجم a 55/0  a 3/1 ab 

48/1  ششم b 61/0  a 19/1 b 

F  7/5** 1/21ns 2/25* 

Sig.  000/0  3/0  048/0 

  است.هاي اکولوژیکی مکانبین  05/0دار براي هر شاخص در سطح دهنده تفاوت معنیو ... نشان bو  aحروف         

  

      
 هاي اکولوژیکیمکانبندي تنوع منحنی درجه .2 شکل

  

شدن پروفیل مربوط به  دهد با توجه به عدم قطعمینتایج نشان 

و بـاالتر قـرار    هـا هاي سـایر سـایت  سایت یک، توسط پروفیل

اول  مکانتنوع ها، گرفتن پروفیل مربوطه نسبت به سایر پروفیل

دلیـل اینکـه منحنـی    اما بههاي دیگر بیشتر است. مکاننسبت به 

؛ انـد همدیگر را قطع کـرده هاي دیگر، مکانهر یک از مرتبط با 

تنـوع بـاالتر وجـود    واحد اکولوژیکی بـا   کردنامکان مشخص 

ها بیانگر آن اسـت کـه ایـن    منحنی کردنقطع  عبارتیندارد و به

هاي عددي در تمامی موارد با هم قابل از لحاظ شاخصها مکان

اي آنهـا  تنـوع گونـه   درخصـوص گیري تصمیممقایسه نیستند و 

 -گیري بهتـر، منحنـی فراوانـی   تصمیممنظور بهمشکل است. لذا 

بیان جهت مورد بررسی نیز که هاي مکاناي مربوط به رتبه گونه

کار گرفتـه شـد، در   هباکولوژیکی  مکانتفاوت تنوع گیاهی بین 

  ارائه شده است.  3 شکل

 مکـان دهـد کـه منحنـی مربـوط بـه هـر       نشان مـی  3 شکل  

داراي شیب و طول خط متفـاوتی از دیگـري دارد.   اکولوژیکی، 

هـا متفـاوت   اي، یکنواختی و تنوع آن مکـان درنتیجه غناي گونه

هاي مختلف ریاضی تشـریح  ند توسط مدلتوانخواهد بود و می

 هـاي توزیـع وفـور   . بر همین اساس، نتایج بـرازش مـدل  شوند

بـا   ،هـا گونـه پوشـش  اطالعات مربوط به فراوانـی و  اي با گونه

اسکور و همچنین ترتیب تطابق هر یک  -استفاده از آزمون کاي
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  هاي اکولوژیکیمکاناي رتبه گونه - منحنی فراوانی. 3 شکل

  

 هاي اکولوژیکیمکانها در داري مدلترتیب معنیهاي پارامتریک توزیع فراوانی و هاي پوشش گیاهی با مدلنتایج برازش داده .3ل جدو

  مدل اکولوژیکی/ مکان
  لوگ نرمال  عصاي شکسته  سري لگاریتمی  سري هندسی

2X P  2X P  2X P  2X P  

  051/0  66/3  001/0  64/25  019/0  7/19  0002/0  57/31 اول مکان

  b(   -  a(  -   داريرتبه معنی

  16/0  91/1  007/0  21/19  035/0  06/15  039/0  2/13  دوم مکان

  b(  )c(  -  a(  داريرتبه معنی

  000/0  000/0  000/0  31/59  000/0  7/49  000/0  41/80  سوم مکان

 -  -  -  -  داريرتبه معنی

  000/0  000/0  000/0 4/41  000/0  34/32  000/0 95/46  چهارم مکان

  - -  - -  داريرتبه معنی

  000/0 0000/0  000/0  46/89  000/0 5/74  000/0  6/130  پنجم مکان

 -  - -  -  داريرتبه معنی

 23/0 43/1  000/0  24/48  000/0 27/34  000/0  35/62  ششم مکان

 a  - -  -  داريرتبه معنی

  .استدرصد  1حروف داخل پرانتز در سطح  درصد و 5ها در سطح داري و برازش مدلیانگر ترتیب معنیو ... ب a ،b حروف

  

ارائه شـده   3 هاي توزیعی چهارگانه در جدولبا مدلها مکاناز 

  است. 

دهنده جوامع با نرمال که نشان که مدل لوگداد  نشاننتایج 

هاي اول، دوم و ششم بـا فواصـل   مکان، براي )18( ثبات است

قابـل بـرازش    زیاد از کانون آشفتگی (محل اطـراق شـبانه دام)،  

هـایی از آن شـدت   که در محـدوده هاي اول و دوم مکاناست. 

واسطه نزدیک بودن با کانون آشـفتگی (محـل آبشـخور)    بهچرا 

نرمال، در سطح اطمینان  ، عالوه بر مدل لوگاستنسبت زیاد به

، بـا  α=%1باالتر (کاهش خطاي نوع اول آزمون) یعنی در سطح 

جوامع نابالغ دهنده که نشان مدل سري هندسی و مدل لگاریتمی

هـاي  براي سـایت  د.ن، نیز تطابق داراست پاییناي با تنوع گونه

  هاي حاصل تطابق ندارد.سوم، چهارم و پنجم، هیچ مدلی با داده



  ... با هیچِر اروم یمراتع کوهستان یکیاکولوژ يهامکان ياتنوع گونه

  

    61 

  بحث

نشان  هاي تنوع در این تحقیقشاخص درخصوصمطالعه  نتایج

هـاي  مکـان بـین  ، هاي عـددي تنـوع  اگرچه از نظر شاخصداد، 

هنگـام مقایسـه آنهـا،    اختالف وجـود دارد ولـی بـه   ژیکی اکولو

حسـاب  تر بهرا متنوع هامکانها، یکی از هرکدام از این شاخص

ناشی از تفـاوت وزن و اهمیـت نسـبی     ،آورند. علت این امرمی

هاي نادر و یا غالب توسط است که در محاسبه مقدار آن به گونه

  .)17شود (هر شاخص داده می محاسبهروابط 

هـاي  مکانفاصله بودن نآنچه مسلم است با توجه به یکسان   

، اکولوژیکی نسبت به کانون آشفتگی (محـل اطـراق شـبانه دام)   

توانـد  اي، مـی هاي عددي تنوع گونهاختالف در مقادیر شاخص

خصوصـیات  چه در ایـن رابطـه،    شدت چرا باشد. اگرمرتبط با 

ایـن امـر،    تأییددر . باشد مؤثرتواند، بسیار مرتع نیز میفیزیکی 

که عوامل فیزیوگرافی از جمله شیب، جهت دامنه و شد گزارش 

اي هر یک ارتفاع از سطح دریا، از فاکتورهاي مهم در تنوع گونه

زیـرا   ).19 و 14( هستندهاي اکولوژیکی مکانها یا از رویشگاه

اقلیم و عوامل ادافیکی میکروعوامل فیزیوگرافی موجب تغییر در 

رنتیجه کنش متقابل پوشش گیاهی، خاك و اقلیم سبب شده و د

هاي مختلف اکولوژیک را براي شود و آشیانبهبود رویشگاه می

تـوان بـاال بـودن مقـدار     کند. در این راستا، میگیاهان فراهم می

وینـر و همچنـین شـاخص     -اي شـانون هاي تنوع گونهشاخص

ــاي  ــهغن ــالف دراي گون ــان مارگ ــیااول  مک ــه خصوص ت را ب

هـاي  شود که در شیببیان می فیزیوگرافی آن نسبت داد. معموالً

دلیل مساعدتر بودن شرایط خاکی و رطوبتی نسبت بـه  همالیم، ب

. بنـابراین  )20 و 5اي بیشـتر اسـت (  هاي تند، تنوع گونـه شیب

 مکان ترتر و شیب مالیمدلیل ارتفاع پائینکه به کردتوان بیان می

ها و فاصله زیـاد آن نسـبت بـه محـل     مکاننسبت به دیگر اول 

اي و تنـوع  هـاي غنـاي گونـه   مقادیر شـاخص اطراق شبانه دام، 

  . استدیگر  هايمکاننسبت باالتر از اي (ناهمگنی) آن بهگونه

قـادر بـه   ي عددي، کمتـر  هاشاخص ؛گونه که ذکر شدهمان  

تـوان بـا   و نمـی  هسـتند از هـم  هـا  مکان بنديو الویت تفکیک

نظـر   هـاي اکولـوژیکی از  مکـان بنـدي  سبت بـه رتبـه  اطمینان ن

اسـتفاده از منحنـی   هاي عددي تنوع اظهار نظر کرد. بـا  شاخص

دلیل قطع نیز به مورد بررسیهاي مکان ايبندي تنوع گونهدرجه

در امکان تفکیک وجود نـدارد.   ،با همها مکانمنحنی مربوط به 

مـدیگر را  که دو منحنـی ه  درصورتیاین ارتباط، گزارش شده 

توان غیرقابل مقایسه بوده و نمیواحد اکولوژیکی د، دو کننقطع 

ولی نکتـه دیگـري کـه از    ) 21( تر استگفت کدام مکان متنوع

چـون  این اسـت کـه    ،شودبندي تنوع مشخص میمنحنی درجه

ــان ــه  مک ــی درج ــر   اول، منحن ــاالتر از دیگ ــوع آن، ب ــدي تن بن

  ها دارد. مکاندیگر ه نسبت ببیشتري ، همواره تنوع هاستمکان

 شـد عددي، گزارش هاي ایرادات وارده به شاخص تأییددر   

-ههاي تنوع، فقط تنوع را در یک نمونه یا جامعه بـ شاخصکه 

و بیشـتر اطالعـات پوشـش را     کندمیواسطه تعداد افراد تعیین 

گذارند و تنهـا الگـوي فراوانـی (منحنـی     بدون استفاده باقی می

تواند خصوصیات یا ترکیـب یـک جامعـه را    رتبه) می -فراوانی

 در ايرتبـه، مفـاهیم ویـژه    -منحنی فراوانی). 12( کندتوصیف 

 یـا  همگنی نادر، و غالب هايگونه فراوانی توزیع نحوه با رابطه

 بـا  رابطه در اکوسیستم تخریب میزان حتی یا و جامعه ناهمگنی

ـ  از. دارد هـا گونه فراوانی  دهکننـ مـنعکس  زیـ شـکل آن ن  ،یطرف

مذکور،  یمنحن اینکه ضمن). 17( است جامعه از خاصی ویژگی

 و شـیب  تغییـر  بـه  توجـه  با را هاچگونگی توزیع فراوانی گونه

و اطالعـات را قابـل تفسـیر     دهـد یم نمایش منحنی، یکنواختی

 -فراوانـی  هـاي مطالعه و بررسی منحنـی  ن،یبنابرا). 1( سازدمی

. صورت گرفت هاکانم تنوع بهتر بررسی و شناخت جهت رتبه،

تـر بـودن   کشـیده شـیب و  کـم دلیل بهاول  مکاننشان داد نتایج 

برخـوردار  هاي دیگر مکانمنحنی آن، از تنوع باالتري نسبت به 

 تیـپ گیـاهی   مکـان . طویـل بـودن منحنـی مربـوط بـه      ندهست

Pteropyrum aucheri- Rosa conia یز بیانگر باال بودن غنـاي  ن

هـاي غالـب   بر داشتن گونه عالوهتیپ اي است که در این گونه

تعـداد زیـادي   )، 3 در شـکل  انتهاي سمت راست منحنـی زیاد (

  وجود دارد. ) 3 در شکل منحنیسمت چپ  انتهايگونه نادر (

هـاي چهارگانـه، مشـخص شـد کـه      در بررسی تطبیق مـدل   

از  α=%5در سـطح اطمینـان   اول و دوم  مکانهاي فراوانی گونه
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دهنده جوامع با ثبات است) و در بازه نشانکه مدل لوگ نرمال (

اطمینان باالتر (کاهش خطاي نوع اول آزمون) یعنـی در سـطح   

1%=α کنـد.  ، از مدل سري هندسی و مدل لگاریتمی پیروي می

که مدل سري هندسی و سري لگاریتمی مختص جوامـع  حال آن

کـه در معـرض فشـار     نابالغ و با تنوع کم بوده و آلودهتخریبی 

هاي با فراوانی کم، در آن بسـیار زیـاد و   و تعداد گونهدارد قرار 

. )18 و 17اسـت (  هاي با فراوانـی بـاال، بسـیار کـم    تعداد گونه

هـاي  مکـان اي از توان اظهار نظر کرد که در محدودهبنابراین می

عنوان عامل فشـار  به کانون آشفتگی (فاصله از آبشخور)مذکور، 

مـذکور در  هـاي  مکـان اینکـه  عمل کرده است ولی با توجه بـه  

جوامـع پایـدار) پیـروي    (نرمال  اولویت اول از مدل سري لوگ

هاي ذکر شده، هنـوز  گیري کرد که عرصهتوان نتیجهد، مینکنمی

پذیري خود را از دست نداده و با اسـتراحت دادن  توان برگشت

هاي نزدیک محل آبشخور و اعمـال مرتعـداري طبیعـی،    عرصه

هاي مذکور به حالت اولیه قبـل از  بود که عرصه توان امیداورمی

را هـاي اول و دوم  مکانتوان می نظرتخریب برگردند. از همین 

یـد مطالـب فـوق،    أیدر تعنوان آسـتانه اکولـوژیکی نـام بـرد.     به

 قـدرت  شـود مـی  باعـث  ،زیستی در تنوع کاهش که شدگزارش 

 داقلبه ح بشري هايدخالت و نوسانات برابر در محیط ارتجاعی

 هدهندنشان که هاي موجودتعداد و فراوانی گونه اگر .)13( برسد

هـم   سـابق  وضعبه بازگشت؛ در شرایط بهتري باشد است، تنوع

صورت بازگشت بـه حـال   این گیرد، در غیرمی صورت ترسریع

هـاي  کدام از مـدل  نتایج نشان داد هیچنیست.  قابل تصورقبلی 

 بـا وجـود  وم، چهارم و پـنجم  هاي ستوزیع فراوانی براي سایت

علـت کـم   رسـد بـه  نظر میبه، برازش نیافتند. تعداد نمونه کافی

منطقه یـا   پایینها در طبقات فراوانی و غناي بودن فراوانی گونه

اسکور و بـرازش  ها، امکان استفاده از آزمون کايناهمگونی داده

  ). 3پذیر نبوده است (ها امکانها با مدلداده

نشان داد که  هامکانیق مدهاي چهارگانه در دیگر تطبنتایج   

کند و با توجه بـه  از مدل لوگ نرمال پیروي میششم نیز  مکان

 ،که این مدل در جوامع پایدار وجود دارد و در ایـن جوامـع  این

لذا این نکته ، )18( هاي با فراوانی متوسط، بسیار زیاد استگونه

توان بـه  در عرصه میشود که با اعمال چراي متوسط آشکار می

آمده، فرضیه تخریـب   دستبهنتایج . پایداري مرتع دست یافت

و همچنین این فرض را کـه در جوامـع    تأییددر حد متوسط را 

نرمـال (تخریـب    تحت تخریب و چرا، یک تغییر از مدل لـوگ 

مـدل لگـاریتمی و هندسـی (تخریـب بیشـتر)       سـمت بـه کمتر) 

نتیجه اینکه جوامع گیاهی تـا   کند.آید را حمایت میوجود میهب

کـاري محـدود (چـراي متوسـط)،     حد تخریب متعادل و دسـت 

  دهد.  اي را افزایش میمجاز بوده و غنا، یکنواختی و تنوع گونه

  

   گیرينتیجه

تنهـایی قـادر   هـاي عـددي، بـه   نشان داد که شـاخص ها بررسی

از نقطه دلیل عدم تفسیر نتایج و به یستندها ننحوه انتشار گونهبه

و بهتر است که  ایراد وارد استنظر اکولوژیکی، نواقصی بر آنها 

منحنـی  هاي پارامتري نظیر ها همراه با شاخصگونه شاخصاین

هاي توزیع اي و مدلرتبه -هاي فراوانیبندي تنوع، منحنیدرجه

قرار گیرند. در مطالعه ، مورد گیاهی فراوانی در شناسایی جوامع

ر پایش ملی مراتع، ضرورت دارد که ضمن منظواین خصوص به

بـرداري  برداري و تعداد واحد نمونـه سطح نمونه کردنمشخص 

اي، یکنـواختی و تنـوع   غنـاي گونـه  مطلـوب   قابل اعتماد؛ حـد 

هـاي  هوایی مشخص و شاخصواي در مناطق مختلف آبگونه

مد معرفی شوند تا بر مبنـاي آنهـا بتـوان ضـمن آگـاهی از      اکار

را مرتـع  ها، مـدیریت  و نحوه انتشار گونهگیاهی ه ساختار جامع

کـاري) و تشـخیص   در انتخاب نوع مدیریت (چرا، قرق و مرتع

-هنگام جوامع در حال تخریب، مناطق بحرانی و تعیین آستانهبه

نکته ضروري اسـت کـه از    این . ذکرکردهاي اکولوژیکی یاري 

 بهبـود  بر دلیل شاخص تنوع،یر دامق باالبودن ،دیدگاه مرتعداري

 ترکیـب  بررسـی  همراه با آن به باید بلکه نیست، منطقه وضعیت

 ایجـاد  تغییرات درنتیجه و مشخص کرد که نیز پرداخت ايگونه

. انـد یافتـه  افزایش منطقه در گیاهی هاياز گونه دسته کدام شده،

 ءکار برده شده در این پـژوهش، جـز  ههاي توزیع فراوانی بمدل

گونه پیش فرضی که در آنها هیچ ستندههاي آماري محض مدل

ها در تحلیل فراوانی آنها وجـود  در ارتباط با روابط متقابل گونه



  ... با هیچِر اروم یمراتع کوهستان یکیاکولوژ يهامکان ياتنوع گونه
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سري پارامترهاي مشخص نظیر درصد یک بر اساسندارد و تنها 

اي تعیـین  ها و...، توزیع فراوانی گونهپوشش تاجی، تعداد گونه

تعـداد  عبـارتی هـر طبقـه از توزیـع، همیشـه داراي      شود. بهمی

ها برداشتی از هـر جامعـه و بـا هـر     مشخصی گونه است و داده

ویژگی که باشند، طبقه اول کالس فراونـی، تعـداد ثـابتی گونـه     

هاي پارامتري برتري مدل با وجودرسد نظر میدارد. همچنین به

هاي عددي تنوع، این ایراد نیـز بـر آنهـا    تنوع نسبت به شاخص

اي در یـک منطقـه،   اوانی گونهوارد است که در تعیین توزیع فر

کنـد. بـر همـین    اي از چند مدل پیروي مـی توزیع فراوانی گونه

هاي تقسـیم آشـیان   ها به مدلتوجه اکولوژیست تازگیبهاساس 

دسـت، جورسـازي تصــادفی،   اکولوژیـک نظیـر؛ چیرگـی پـیش    

آتـور و زوال  شکست تصادفی، شکست تـوانی، شکسـت مـک   

شـود  هاي بیولوژیک نام برده میلعنوان مدچیرگی که از آنها به

)، جلب شده است که ضرورت دارد در پژوهش جداگانه، هر 6(

نرمـال، سـري    عصاي شکسته، لـوگ هاي آماري (دو دسته مدل

و بیولوژیـک مـورد مقایسـه قـرار     ) لگاریتمی و سري هندسـی 
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Abstract 

Numerical indices of diversity, in their entirety, do not provide a complete description of distribution and richness of 
species. Therefore, parametric indices should be also considered in studying of plant communities. In this regard, the 
indices of species richness, evenness and diversity related to the ecological sites of Cher mountainous rangelands of 
Urmia were calculated. The diversity profiles and rank-abundance species curves related to each of the sites were 
plotted and finally species diversity distribution models were fitted to each of data set using the Goodness-of-fit test and 
then best model was selected. There was no significant difference in terms of numerical indices among sites, but each of 
the indicators showed one of the sites be more diverse and made it difficult to distinguish the ecological site with high 
diversity. The difficulty of interpreting results considering the curves of diversity profile and rank abundance-species 
was also observable and the pattern of species distribution could not be understood. Therefore, surveying diversity 
using speciesabundance distribution models and fitting the data with current species distribution models was carried 
out. The results indicated that Log-normal model can be fitted to all the types with moderate grazing intensity (sites far 
from resting points). based on the results considering to the proper grazing intensity could conserve the plant diversity. 
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