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بررسي عوامل خاكي و فیزيوگرافي موثر بر شاخص های 
تنوع گیاهي در مراتع نیمه خشك

 )مطالعه موردي: مراتع خانقاه سرخ ارومیه(

چکیده
دســتیابي به برخي از ويژگی های كمي و كیفي پوشش گیاهي از جمله تنوع گیاهي براي مرتعداران جهت اعمال مديريت صحیح، 
ضروري مي باشــد. به منظور مطالعه شــاخص هاي تنوع گیاهي، مراتع حوزه آبخیز خانقاه سرخ با مساحتي بالغ بر 2000 هکتار در 
 Astragalus محدوده ارتفاعی 1400 تا 2400 متر از ســطح دريا در اســتان آذربايجان غربی انتخاب شد. 3 تیپ گیاهي با نام هاي
و     microcephalus - Acanthophyllum microcephalum  Pteropyrum aucheri - Astragalus microcephalus
Pteropyrum aucheri - Prangus uloptera در منطقه پراكنش بیشــتري دارند. در هرتیپ، دو منطقه معرف و در هر منطقه 
معرف، نمونه برداري از پوشــش گیاهي و خاك در 30 پالت يك متر مربعي انجام شد. سپس تنوع گیاهي با استفاده از سه شاخص 
غناي گونه اي )سیمپســون، شــانون- وينر و هیل 1( و يك شاخص يکنواختي )سیمپســون( در مناطق معرف محاسبه و مقايسۀ 
میانگین جهت آنالیز آماري مناطق معرف مورد نظر استفاده گرديد. بافت، نیتروژن، كربن آلي و اسیديته خاك نیز در مناطق معرف 
اندازه گیري شــد. براي تشخیص عوامل موثر در شــاخص هاي تنوع گیاهي از رگرسیون چند متغیره استفاده شد. نتايج نشان داد 
كه تنوع گیاهي در منطقه معــرف اول تیپ گیاهي Astragalus microcephalus – Acanthophyllum microcephalum  به 
نسبت ســاير مناطق بیشتر مي باشد. بررسي رابطه بین شاخص هاي تنوع گیاهي با بعضي از عوامل خاكي و فیزيوگرافي با استفاده 
از رگرسیون چندمتغیره نشان داد كه ارتفاع از سطح دريا بر روي شاخص هاي تنوع گیاهي در نظر گرفته شده داراي اثر منفي بود. 
افزايش درصد شیب، دامنه شاخص هاي ياد شده را افزايش داد كه علت اين امر احتماال تخريب و چراي بیش از حد تیپ هاي مرتعي 

در شیب هاي پايین و حذف اين عوامل مخرب در شیب هاي باالتر بود.

كلمات كلیدي: پوشش گیاهي مرتعي، پخش  سیالب، خاك، همبستگي، هرمزگان.
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Studying edaphic and physiographic factors affecting plant diversity in semi-arid rangelands (Case study: 
Khangah-Sorkh rangeland, Urmia)
By: B. Bahrami, Graduated M.Sc. Student of Range Management, Faculty of Natural Resources, University of Tarbiat 
Modares, Noor, Iran. (Corresponding Author; Tel: +98989143477875). R. Erfanzadeh, Faculty of Natural Resources, 
University of Tarbiat Modares, Noor, Iran. J. Motamedi, Faculty of Natural Resources, University of Urmia, Urmia, 
Iran .
Achievement of quantitative and qualitative parameters for rangeland vegetation such as plant diversity is essential 
for proper management. To study plant diversity indices, Khangah-Sorkh with an area of over 2000 hectares of 
rangeland watersheds in the range of 1400 to 2400 m elevation above sea level, in West Azarbaijan Province was 
selected. There are three plant types in the region with names of Astragalus microcephalus – Acanthophyllum 
microcephalum؛ Pteropyrum aucheri – Astragalus microcephalus؛ Pteropyrum aucheri – Prangus uloptera. In each 
type two key regions and in each key area, cover and soil sampling was conducted in 30 plots of 1¬m2. Then, the 
diversity of plant species was calculated using three richness indices (Simpson, Shannon - Weiner and Hill 1) and 
one evenness index (Simpson) in all key areas and the mean comparisons were used for statistical analysis of key 
areas. Tissue, nitrogen, organic carbon and soil pH were measured in key areas. To identify factors affecting plant 
diversity indices, multiple regression was used. Results showed that plant diversity in the first key region in the 
types of Astragalus microcephalus - Acanthophyllum microcephalum is higher than other regions. Studying the 
relationship between plant diversity with some soil and physiographic factors using multivariate regression analysis 
showed that elevation had negative effect on the considered plant diversity indices. The percent of hillside increased 
the mentioned factors which is probably due to the destruction and too pasture degradation and over-grazing on 
lower slopes and eliminating these destructive factors in the higher slopes.
 
Keywords: Plant diversity, Multivariate regression, Rangeland types, Khangah-Sorkh of Urmia. 

مقدمه
مراتع در حدود نيمی از خشــکی های جهان را تشکيل می دهند. 
مراتع ایران با وسعت 90 ميليون هکتار )55 درصد از مساحت كشور(، 
 .)2000 ,UNDP( وسيع ترین عرصه حياتی كشور را شامل می شوند
گام نخســت جهت مدیریت صحيح مراتع و جلوگيری از تخریب آنها، 
شــناخت و كســب اطالعات دقيق از عوامل تشکيل دهندۀ آن است. 
دستيابي به برخي از پارامترهاي كمي و كيفي پوشش گياهي از جمله 
تنوع گونه ای و عوامل موثر بر آن براي مرتعداران جهت اعمال مدیریت 
صحيح ضروري مي باشــد. تنوع در ســاده ترین شکل خود فهرستي از 

.)1998 ،Barnes( گونه ها یا شمارش آنهاست
مهمترین اصل در حفاظت از یك اكوسيستم، شناخت دقيق عناصر 
و گونه هاي تشــکيل دهندۀ آن و مشخص كردن نيازها و خصوصيات 
اكولوژیکي فردي و اجتماعي گونه هاي آن اســت. در حقيقت مدیریت 
و برنامه ریــزي دقيق طرح هاي حفاظتي و اجرایــي در مراتع نيازمند 
شناســایي نيازهاي اكولوژیکي گونه هاي مرتعي منطقه و بررسي تنوع 
گونه اي مي باشد و با توجه به اینکه امروزه انسان ها با مشکالت متعدد 
 Kaya( زیســت محيطي و تهدید كاهش تنوع گونه اي مواجه هستند
Raynal &, 2006(، لذا ارزیابي، بهترین راه براي نجات تنوع گونه اي 
و یافتن ارزش هاي آن است )Upadhaya, 2006(. اكوسيستم هایي 

كه تنوع زیستي باالیي دارند پایداري اكولوژیکي و توليد بيشتري نيز 
 .)2002 ,.Widdiocombe et al( دارند

تنوع گونــه اي یکي از صفات مهم جوامع بيولوژیك اســت كه با 
 .)2008,Jeffrey et al( روش هــاي مختلفي اندازه گيري مي شــود
كاهش تنوع گونه اي باعث كاهش تنوع زیســتی مي شود كه  تاثيرات 
منفــی بر كميت و كيفيــت خدماتی اكوسيســتم دارد و نهایتا نتایج 
اقتصادی منفی برای بشــر در پی دارد. عالوه بر این، تنوع با پایداری 
یك اكوسيســتم ارتباط مســتقيم دارد. كاهش تنوع در یك سيستم 
باعــث كاهش ارتجاع پذیری آن می شــود و احتمال اینکه حتی وقایع 
طبيعی نادری كه قبال توســط این سيســتم جذب می شدند منجر به 
تغييرات غيرقابل تصوری كه باعث از دست دهی حجم عظيمی از تنوع 
شود، گردد. بنابراین برای استفاده صحيح از طبيعت و اكوسيستم های 
خدادادی، حفظ تنوع امری ضروری اســت. یکی از اشکال مهم تنوع 
زیســتی در مراتع، تنوع گياهی می باشد. تنوع گونه ها و اكوسيستم ها 
در سراسر دنيا در نتيجه جداســازي زیستگاه ها، كوچك سازي آنها و 
تغيير در به كارگيري زمين كاهش یافته است. اگر قرار باشد كه چنين 
كاهشي تعدیل شود، به مکانيســم هاي اكولوژیکي كه تنوع گياهي را 
حفظ مي كنند، نياز اســت .)Scott et al., 1998( شاید بتوان گفت 
حفظ تنوع گياهي در اكوسيســتم هاي مرتعي یکــی از اهداف نهایي 
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مدیریت منابع طبيعي اســت. تنوع باعث مي شود هر گونه گياهي در 
بافت متراكمي از گونه هاي دیگر قرار بگيرد و توســط آنها كنترل شود 
و در نتيجه دامنه نوســاناتش از حد معيني تجاوز ننماید. این وضعيت 
موجب حفظ تعادل گونه ها و در نتيجه ثبات اكوسيستم ها خواهد شد 
)Sadeghnejad, 1997(. اندازه گيــری تنوع گياهي و ارتباط آن با 
سایر عوامل زنده و غيرزنده محيطي مي تواند ابزاري مناسب در جهت 
 Pilehvar et al( تصميم گيري هــا در مدیریت مراتع به شــمار آید
,2002(. ضمــن اینکه مي توان با به كميــت در آوردن تنوع گياهي، 
رویشــگاه ها و مناطق مختلف را در یك زمان با یکدیگر مقایســه كرد 

 .)2005 ,Dastangoo(
عوامل بســياري بر روي تنوع گياهي اثرگذار هستند، براي مثال 
اســتفاده بيش از ظرفيت رویشگاه، تغييرات شدید تنوع گونه اي را به 
همراه دارد. همچنين تنوع گياهي توســط عوامل بوم شناسي كنترل 
مي شود )Zare et al( , )1999 ,Wagner et al 2004( در تحقيق 
خود در جوامع جنگلي باالدســت، چــراي دام را یکي از عوامل اصلي 
و مهــم كاهش تنوع در تيپ ســفيد مازو- لور- كرب در مقایســه با 
ســایر تيپ ها كه در اثر شيب زیاد از چرا در امان بودند، بيان كردند. , 
)Onaindia et al. 2004(  اثر كاهش تنوع گياهي در آشکوب هاي 
علفي را بر تخریب جنگل بررســي كردند. نتایج نشان داد كه شاخص 

سيمپسون براي این بررسي مناسب تر از دیگر شاخص هاست. 
با توجه به شــرایط حســاس و شکننده اكوسيســتم هاي مناطق 
خشــك و نيمه خشك، تعيين ســهم عوامل موثر بر پراكنش گونه ها 
 Zhang et al( و تنوع گونــه اي از اهميت ویژه اي برخوردار اســت
, 2010(. ســاختار فيزیکي و شــيميایي گياهان مي تواند تحت تاثير 
عوامل محيطي اكوسيستم باشد، بنابراین برنامه ریزي اصولي و صحيح 
بــا در نظر گرفتن كليه جوانب آن، از جمله حفظ تنوع گياهي گونه ها 
مي تواند پایــداري و تداوم حيــات یك اكوسيســتم را تضمين كند 
)Randlkofer et al , 2010(. بــا توجه به اهميت تنوع گياهی در 
پایداري، مدیریت مراتع و حاصلخيزي رویشگاه هاي مختلف و همچنين 
عوامل تاثيرگذار بر آن، تحقيق جاري به منظور برآورد شــاخص هاي 

تنوع گياهی و عوامل تاثيرگذار بر روي آنها، به اجرا در آمده است.

مواد و روش ها
موقعیت محل اجرا

 در این پژوهش، مراتع خانقاه ســرخ اروميه كه با مســاحتي بالغ 
بــر 2000 هکتار و موقعيت جغرافيایــی "4 '57ْ 44 تا "32 '00ْ 45 
طول شرقي و "18'46ْ 37 تا "42 '50ْ 37 عرض شمالي، در محدوده 
ارتفاعی 1400 تا 2400 متر از ســطح دریا واقع شده است، به عنوان 
عرصه مطالعاتی و معرف ناحيه رویشــی ایران و تورانی و اقليم رویشی 
آذربایجانی در اســتان آذربایجان غربی انتخاب شد )شکل1(. باالترین 
ارتفاع حوزه 2379 متر و كمترین ارتفاع آن 1483 متر از سطح دریا 
مي باشد. بر اســاس گرادیان بارش و دما، متوســط بارندگي و دماي 
ســاالنه حوزه مورد مطالعه به ترتيب 393/9 ميلي متر و 9/87 درجه 
ســانتيگراد برآورد گردید. اقليم حوزه مورد مطالعه با استفاده از روش 
اقليم  نماي آمبرژه، شامل اقليم خشك سرد، نيمه خشك سرد و اقليم 
ارتفاعات می باشد. بافت خاك حوزه تغييرات بسيار كمي دارد و بطور 
متوســط بافت خاك لومي- رسي- شني اســت. در مناطق واریزه اي 
پاي دامنه كوه، خاك داراي بافت ســبك بوده و در نواحي دیگر خاك 
رسي و شيلي- مارني و با بافت سنگين تر است. ساختمان خاك حالت 

  .)2006 ,Motamedi( دانه اي و ميزان چگالي ظاهري كم است

 روش بررسي
پوشــش گياهــي مراتع مورد بررســي، بر مبناي نمــود ظاهري 
)فيزیونومي( و در مقياس 50000: 1 شامل 4 تيپ گياهي )شکل2( با 
 Astragalus microcephalus – Acanthophyllum نام هاي
 Pteropyrum aucheri – Astragalus ؛microcephalum
 Pteropyrum aucheri – Prangus microcephalus؛   
uloptera و Pteropyrum aucheri – Rosa canina مي باشد 
 Astragalus 2006(. در مطالعه حاضر 3 تيپ گياهي ,Motamedi(
microcephalus – Acanthophyllum microcephalum؛ 
و   Pteropyrum aucheri – Astragalus microcephalus
Pteropyrum aucheri – Prangus uloptera كــه از پراكنش 
بيشتري در سطح منطقه برخوردارند، براي مطالعه در نظر گرفته شد. 

شکل 1- موقعيت حوزه آبخيز خانقاه سرخ اروميه
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 شکل2- نقشه پوشش گياهي حوزه آبخيز خانقاه سرخ اروميه 

در تيپ هاي مذكور، مناطق معرف براي نمونه برداري تشــخيص 
داده شد )جدول1(. پالت هاي نمونه برداري با توجه به نوع و چگونگي 
پراكنش گونه هاي گياهي به روش حداقل سطح  تعيين شد. نمونه برداري 
در تيپ هاي مورد نظر بر پایه روش سيستماتيك- تصادفي انجام شد. 
در منطقه مورد مطالعه، برای اندازه گيری ویژگی های پوشــش گياهی 
و عوامل محيطی، ســطح مناســب پالت نمونه برداری به روش سطح 
حداقــل، یك مترمربع و تعداد پالت بعد از نمونه برداری اوليه با توجه 
به تغييرات پوشــش با روش آماری، 30 عدد تعيين شد. سپس در هر 
واحد، در طول 3 ترانســکت 100 متری نمونه برداری انجام شــد. در 
طول هر ترانســکت، پالت ها به فاصله 10 متر از هم قرار داده شدند. 
در هر پالت نوع و تعداد گونه هاي موجود و درصد پوشــش آنها تعيين 
شــد. در ضمن از ابتدا و انتهاي هر ترانســکت اقدام به برداشت نمونه 

خاك از عمق 30-0 ســانتي متري گردید. الزم به ذكر اســت كه این 
عمق با توجه به كوهستانی بودن منطقه مورد مطالعه و همچنين عمق 

ریشه دوانی گونه های گياهی موجود در منطقه در نظر گرفته شد. 
تنوع زیســتي گونه هاي گياهي با اســتفاده از سه شاخص غناي 
گونه اي )سيمپسون و شانون- وینر و هيل1( و یك شاخص یکنواختي 
)سيمپســون(، در كليۀ تيپ هاي مرتعي محاســبه شــد. براي تعيين 
تنوع گونه اي شــاخص هاي مختلفي ارائه شده است كه از بين آنها دو 
شاخص سيمپسون و شانون- وینر بيشتر مورد استفاده قرار مي گيرد، 
زیرا از بين شاخص هاي مختلف، این شاخص ها توانایي بيشتري براي 
تشخيص تنوع گونه اي دارند )Magurran, 1988(. شاخص شانون- 
وینر، بيشــتر تحت تاثير غناي گونه اي اســت، اما شاخص سيمپسون 
تحت تاثيــر فراواني گونه هــاي غالب قرار مي گيرد، مقدار شــاخص 

سيمپسون از رابطه1 محاسبه مي شود.
رابطه )1(                                                                                                               

 
كه در آنS  تعداد كل گونه ها، وpi  نســبتی از كليه افراد موجود 
در نمونه است كه متعلق به گونه I باشد. مقدار این شاخص بين صفر 

تا یك تغيير می كند.
 شاخص شانون وینر نيز از رابطه2 محاسبه مي شود. 

                            piipH
S

I
ln

1
∑
=

−=′ رابطه )2(                                    
كه در این رابطه، H  شاخص تنوع شانون وینر و pi فراواني نسبي 
افراد گونه I  در نمونه مورد نظر اســت. الزم به ذكر اســت كه دامنه 

تغييرات این شاخص بين صفر تا 4/5 است،
شاخص هيل1 از رابطه3 محاسبه ميشود.

رابطه )3(       
  N1= eH´ 

N شاخص هيل1 و H شاخص شاون- وینر
با توجه به تعریف مقدار یکنواختي كه عبارت از نســبت مقدار هر 
شــاخص به حداكثر مقدار آن است،  دامنه تغييرات مقادیر یکنواختي 
براي تمام شاخص ها از صفر تا یك مي باشد. كميت یکنواختي نمایانگر 
چگونگي توزیع فراواني بين گونه هاي مختلف در یك نمونه مي باشــد. 

جدول 1- مشخصات مناطق كلیدی در مراتع مورد بررسی

نام تیپ گیاهيمناطق كلیدی
)بر اساس نمود ظاهري(

ارتفاع از 
سطح دريا 

)متر(

میانگین تاج 
پوشش گیاهي 
منطقه )درصد(

شیب متوسط 
منطقه )درصد(

Astragalous microcephalus- Acanthophyllum microcephalum3521/231947منطقه معرف 1

Pteropyrum aucheri- Astragalus microcephulus5055/811755منطقه معرف 2

Pteropyrum aucheri- Astragalus microcephulus2559/331800منطقه معرف 3

Pteropyrum aucheri- Prangus uloptera3560/911726منطقه معرف 4

Astragalous microcephalus- Acanthophyllum microcephalum2035/52033منطقه معرف 5

Pteropyrum aucheri- Prangus uloptera1557/321985منطقه معرف 6
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زماني كه همه گونه ها در یك نمونه داراي فراواني برابر باشند، شاخص 
یکنواختي حداكثر مي-باشــد و هنگامي كه فراواني نســبي گونه از 
یکنواختي دور شود، شاخص یکنواختي به سمت صفر كاهش مي یابد 

 .)1949 ,Simpson(
شاخص یکنواختي سيمپســون نيز از رابطه 4 محاسبه مي گردد. 
شاخص یکنواختي سيمپســون از شاخص ناهمگني یا تنوع آن منتج 

شده است كه فرمول آن به شرح زیر مي باشد: 

S
DE /1

= رابطه )4(                                                  

كــه در آن D= تابع تنوع گياهی سيمپســون   S= تعداد گونه و   
E= شاخص یکنواختی مي باشد. 

خصوصيات خاك شامل موارد ذیل به شرح زیر مطالعه گردید: 
 ,Bouyoucos( بافت خاك با استفاده از روش دانسيمتري بایکاس
 pH 1962(، اســيدیته خاك به روش پتانسيومتري از طریق دستگاه
متــر الکترونيکي و تعيين ازت كل خاك با دســتگاه كجدال و روش 
تيتراسيون انجام شــد )Bremner & Mulvaney, 1982(. ماده 
آلي و كربن آلي با اســتفاده از روش ســرد و بر مبناي اكسيداسيون 
كربن آلي به كمك بيکربنات پتاســيم )K2Cr2O7( در محيط كامال 
اســيدي )H2SO4( اندازه گيري شد Allison  )1975,(. به منظور 
اندازه گيري شــيب و ارتفاع به ترتيب از شيب سنج و آلتيمتر استفاده 

شد. 

آنالیز آماري و تکنیك ارزيابي مدل: براي مقایسه مناطق كليدی 
به لحاظ شــاخص هاي تنوع گياهــي و خصوصيات خاك با یکدیگر از 
مقایســۀ ميانگين استفاده شــد. در ضمن ارتباط بين مقادیر هر یك 
از شــاخص هاي تنوع گياهي و فاكتورهاي موثر بر آنها، با اســتفاده از 
تکنيك رگرســيون چندمتغيره )گام به گام( انجام شــد. بنابراین به 
منظور بررســي هاي دقيق تر و چگونگي نحوه اثــر هر یك از متغيرها 

بر روي شــاخص هاي تنوع گياهی، از رگرســيون خطي چند متغيره 
و برای تعيين رابطه بين تغييرات شــاخص هاي تنوع گياهی و عوامل 
فيزیوگرافي )ارتفاع از سطح دریا و درصد شيب( از ضرایب همبستگي 

استفاده شد.

نتايج
پيمایش زميني نشــان داد كه نقشــه تيپ هاي گياهي تا حدود 
زیادي با واقعيات موجود در طبيعت تطبيق دارد، به طوریکه گونه هاي 
رطوبت پســند در دامنه هاي رو به شــمال و با كيفيت بهتر نسبت به 
دامنه هــاي رو به جنوب قرار گرفته بودند. همچنين بررســي نقشــه 
تيپ هــاي گياهي نشــان داد كه مراتع اطراف روســتا به علت وجود 
روســتا و دسترسي بيشتر انســان و تردد و شدت چراي دام، تخریب 
شده و گونه هاي نامرغوب از قبيل Euphorbia aucheri )فرفيون( 
 Astragalous microcephalus- ظاهر شــده است. تيپ گياهي
قســمت هاي  بر  Acanthophyllum microcephalum عالوه 
نزدیك به روســتا، در ارتفاعات باالتر نيز دیده شد كه به نظر مي رسد، 

این تيپ حاصل تاثير عوامل طبيعي باشد. 

مقايسه مناطق معرف: پس از مشخص كردن مناطق معرف در هر 
تيپ گياهي، شاخص هاي تنوع گياهی و یکنواختي براي كليه تيپ هاي 
گياهي محاسبه و مقایسه بين مناطق معرف انجام شد. جدول2 مقادیر 
شاخص هاي تنوع گياهی و یکنواختي را نشان مي دهد.بررسي مناطق 
كليدی از نظر شاخص هاي تنوع گياهي، توسط مقایسۀ ميانگين مورد 

بررسي قرار گرفت، كه جدول3 نتایج این مقایسه را نشان مي دهد.

اثر عوامل فیزيوگرافیك بر شــاخص هاي تنوع گیاهی: بررسي رابطه 
بين تغييرات شاخص هاي تنوع گياهی و عوامل فيزیوگرافي )ارتفاع از سطح 
دریا، شــيب( نشان داد كه همبستگي ضعيفي بين این شاخص ها با هر یك 
از عوامل فيزیوگرافيك نامبرده وجــود دارد )جدول4(. بنابراین با توجه به 

نام تیپ گیاهيمناطق كلیدی
)بر اساس نمود ظاهري(

تعداد كل 
گونه ها

شاخص يکنواختي 
سمپسون

شاخص تنوع 
شانون وينر

شاخص تنوع 
سیمپسون

شاخص تنوع 
هیل 1

منطقه معرف 1
 Astragalous microcephalus-

Acanthophyllum microcephalum200/67±0/022/318± 0/060/764±0/034/48±0/16

منطقه معرف 2
 Pteropyrum aucheri- Astragalus

microcephulus240/55±0/022/280±0/120/706±0/065/45±0/28

منطقه معرف 3
 Pteropyrum aucheri- Astragalus

microcephulus
180/35±0/011/667±0/020/515±  0/033/31±0/16

منطقه معرف 4
 Pteropyrum aucheri- Prangus

uloptera
160/44±0/011/958±0/060/655±0/033/90±0/15

-Astragalous microcephalus منطقه معرف 5
Acanthophyllum microcephalum170/54±0/021/982±0/040/657±0/024/09±0/17

منطقه معرف 6
 Pteropyrum aucheri- Prangus

uloptera
110/51±0/021/987±0/050/02 0/672±4/01±0/13

جدول 2- مقادير شاخص هاي تنوع گیاهي و يکنواختي در  مناطق معرف  مراتع خانقاء  سرخ ارومیه
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جدول4- ضرايب همبستگي بین شاخص هاي تنوع گیاهي و عوامل فیزيوگرافیك در مراتع خانقاء سرخ ارومیه 

این كه تنوع گياهی متغيري اســت كه به عوامل مختلفي وابسته مي باشد، 
به همين دليل در مرحله بعد تاثير عواملي نظير كربن آلي خاك، نيتروژن، 
وزن مخصوص ظاهري خاك،  درصد رس، ســيلت، شن و هدایت الکتریکي 
مورد بررســي قرار گرفت. نتایج نشان داد كه  همبستگي تك متغيره بين 
هر یك از فاكتورهاي مذكور و شــاخص هاي تنوع گياهی ضعيف مي باشند. 
بنابراین به منظور بررسی های دقيق تر و نحوه تاثيرگذاری هر یك از متغيرها 

از رگرسيون چندمتغيره در مرحله بعدی استفاده شد. 
بررســي مناطق معرف از نظر برخی از خصوصيات فيزیکی و شيميایی 
خاك، توســط مقایسۀ ميانگين مورد بررسي قرار گرفت، كه جدول 5 نتایج 

این مقایسه را نشان مي دهد.
نتایج تجزیه رگرسيون شاخص تنوع هيل1 با عوامل مورد بررسي 
نشــان داد كه كربن آلي خاك مهمترین اجزاء تاثيرگذار بر شاخص 
هيــل بود و درصد رس و اســيدیته در درجات بعــدي اهميت قرار 
داشتند. سایر عوامل بررســي شده تاثير معني داري بر شاخص هيل 

1 نداشتند.
Y= 1.652+4.713-X0.491-1X1.083+2X3
Y= شــاخص تنوع هيل¬X1  1= كربــن آلي خاك X2= درصد 

رس X3= اسيدیته

بررسي عوامل خاكي و فیزيوگرافي ...

جدول3- مقايسۀ میانگین تیپ هاي گیاهي مراتع خانقاء سرخ ارومیه از نظر شاخص هاي تنوع گیاهي

Sigمنطقه معرف 6منطقه معرف 5منطقه معرف 4منطقه معرف 3منطقه معرف 2منطقه معرف 1شاخص ها

**b5/45a3/31e3/90d4/09c4/01cd0/00 4/48 تنوع هيل 1

**a0/70b0/51d0/65c0/65c0/67c0/00 0/764 تنوع سيمپسون
**a2/28b1/66e1/95d1/98c1/98c0/00 2/31 تنوع شانون وینر

*a0/55ab0/35c0/44bc0/54abc0/51abc0/03 0/67 یکنواختي سيمپسون

 ** درسطح 0/01 درصد معني دار است.                   * در سطح 0/05 درصد معني دار است.

عوامل فیزيوگرافیكدرصد شیبارتفاع از سطح درياشاخص هاي تنوع زيستي

ناهمگني هيل 1
ضریب همبستگي0/1170/595-
0/64ns0/009**Sig.

ناهمگني سيمپسون
ضریب همبستگي0/2720/330
0/27ns0/18nsSig.

ناهمگني شانون-وینر
ضریب همبستگي0/1080/500
0/67ns0/03*Sig.

یکنواختي سيمپسون
ضریب همبستگي0/4000/283
0/10ns0/25nsSig.

* درسطح 95 درصد معني دار است.   ** در سطح 99 درصد معني دار است.  ns  عدم معني داري

جدول4- ضرايب همبستگي بین شاخص هاي تنوع گیاهي و عوامل فیزيوگرافیك در مراتع خانقاء سرخ ارومیه 

اسیديتهدرصد نیتروژندرصد كربن آلي خاكدرصد شندرصد سیلتدرصد رسمناطق كلیدي
1/40a21/30±1/25a50/95±2/10b0/84±0/05b0/13±0/005a8/32±0/01a±27/75منطقه معرف 1

1/71a25/20±2/29a50/40±3/85b1/43±0/12a0/11±0/01b8/30±0/03a±24/40منطقه معرف 2

0/71b14/50±0/72b59/75±0/95b0/54±0/02c0/08±0/003c7/94±0/01b±25/75منطقه معرف 3

0/35b10/30±0/84b75/05±1/03a0/36±0/008c0/46±0/0009c8/05±0/01b±14/65منطقه معرف 4

1/16a30 ±0/68a37/40±1/18c0/95±0/04a0/12±0/004a8/14±0/01a±32/60منطقه معرف 5

0/63c11±0/72c67/35±1/06a0/79±0/03b0/11±0/003b7/79±0/01c±21/65منطقه معرف 6
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R adjusted=0.882  SE= 0.23 F= 43.48 Sig=0.000((
نتایج تجزیه رگرسيون شاخص تنوع سيمپسون نيز نشان داد كه 
اسيدیته مهمترین عامل تاثير گذار بر این شاخص بود و سایر عوامل 

مورد بررسي از تاثيرگذاري خاصي برخوردار نبودند.
Y= 0.213+1.058-X1

X1= اسيدیته  Y= شاخص تنوع سيمپسون
R adjusted= 0.276  SE= 0.066   F=7.48 Sig=0.015((

تجزیه رگرسيون شــاخص شــانون وینر نيز در حالتي مشابه با 
شــاخص سيمپسون قرار داشت و تنها اســيدیته تاثير مهمي بر این 

شاخص مورد بررسي داشت.
Y= 0.771+4.020-X1

Y= شاخص تنوع شانون وینر X1= اسيدیته
R adjusted= 0.474  SE= 0.163  F=16.33 Sig= 0.001((

نتایج نشان داد كه به ترتيب اسيدیته، ارتفاع، درصد شن و درصد 
كربن، مهمترین عوامل تاثيرگذار بر شــاخص یکنواختي سيمپسون 

بودند.
Y= 0.643+7.120-X0.001+1X0.009+2X0.139+3X4

Y= شــاخص یکنواختي سيمپسون  X1= اســيدیته X2= ارتفاع 
X3= درصد شن X4= كربن

R adjusted= 0.83 SE=0.05 F= 22.08 Sig=0.000

بحث و نتیجه گیري 
تيپ هــاي مرتعي در مســير تکاملي خود تا رســيدن به مرحله 
كليماكس، دســتخوش تغييرات زیادي مي شــوند كــه از آن جمله 
مي توان به تغييرات تنوع گياهي اشــاره كرد. شــاخص هاي تنوع و 
یکنواختي در تيپ هاي مورد بررسي نشان مي دهد كه منطقه كليدي 
 Astragalous microcephalus- اول واقع در تيــپ گياهــي
Acanthophyllum microcephalum نسبت به سایر مناطق 
كليدي داراي تنوع گياهي بيشتري مي باشد. در بررسي مناطق كليدی 
مختلف مي توان دریافت مناطقی كه در ارتفاعات باالتري نســبت به 
حالت مشــابه خود قرار دارند، داراي شاخص تنوع گياهي پایين تري 
مي باشند كه این نتایج نشان مي دهد كه ارتفاع از سطح دریا بر روي 
شــاخص هاي تنوع گياهي در نظر گرفته شده، داراي اثر منفي است. 
به عبارت دیگر با افزایش ارتفاع از ســطح دریا، شــاخص هاي تنوع 
و یکنواختــي كاهــش مي یابند. زیرا با افزایش ارتفاع از ســطح دریا 
از دماي هوا كاســته شــده )Ardakani, 2003(، در نتيجه فصل 
رویــش كوتاه تر خواهد شــد. از طرف دیگر با توجــه به ویژگي هاي 
گونه هاي گياهي مناطق خشــك و نيمه خشــك كــه بطور عمده از 
گونه هاي یکساله و با عمر كوتاه هستند، كاهش دما در ارتفاعات مانع 
از پيشروي گونه هاي گياهي و نفوذ آنها به مناطق باالدست مي شود. 
 Sohrabi( 2005، و( ,Dastangoo( این نتيجه بر خالف تحقيق
et al., )2007 كــه ارتبــاط معني داري را بين شــاخص هاي تنوع 
گونــه ای و ارتفاع از ســطح دریا پيدا نمي-كنند، مي¬باشــد. ولي 

 Esmailzadeh & 2004( و( ,Hassanzad نتيجه تحقيقــات
Hosseini, )2008( یا تحقيق حاضر همســو بوده و تائيدي بر آن 
اســت. ذكر این نکته ضروریســت كه در بعضي مواقع ارتفاع با توان 
دوم بر روي شــاخص هاي تنوع زیستي )شــانون- وینر( موثر است. 
این امر بيانگر این نکته اســت كه این ارتباط به صورت خطي نبوده 
بلکه به صورت منحني اســت )Razavi et al.,   2009(. عالوه بر 
بررسي رابطه بين شــاخص هاي تنوع گياهي با عامل ارتفاع از سطح 
دریا، درصد شيب دامنه نيز مورد بررسي قرار گرفت. در این بررسي، 
تاثير درصد شــيب بر روي شــاخص هاي تنوع گياهي مثبت ارزیابي 
شــد، ولي بر اســاس منابع، با افزایش درصد شيب، به علت سخت تر 
شدن شرایط رویشگاهي نظير كاهش عمق خاك، كمي حاصلخيزي، 
زهکشــي زیاد و ...، شــاخص هــاي تنوع گياهي كاهــش مي یابند 
 Sohrabi et  :2005  ,Dastangoo  2004  ,Hassanzad,(
Esmailzadeh & Hosseini :2007 ,.al, 2008(. بــه ایــن 
ترتيب در این تحقيق نيز انتظار مي رفت كه شاخص هاي تنوع گياهي 
كاهش یابند، ولي تخریب هاي شدیدي كه در رویشگاه هاي كم شيب 
به ســبب نزدیك بودن به جاده و روســتاهاي حاشيه مراتع و چراي 
دام و بهره برداري روســتایيان رخ داده، موجب شــد كه تنوع گياهي 
رویشگاه هاي كم شيب كمتر از رویشگاه هاي پرشيب بدست آید. شاید 
 Astragalous( یکي از دالیــل تنوع زیاد در منطقه كليــدي اول
 )microcephalus- Acanthophyllum microcephalum
عامل تخریب باشــد. چرا كه به علت دسترســي بيشتر توسط اهالي 
روســتا، بيشتر مورد تخریب قرار گرفته است. قابل ذكر است تخریب 
یکي از عوامل تاثيرگذار در تنوع گياهي مي باشد، زیرا به خاطر فضاي 
زیاد در اثر تخریب و چرا، گونه هاي بســياري جهت اشــغال فضاي 
ایجاد شــده به منطقه هجوم آورده و شــانس خود را جهت استقرار 
مورد آزمــون قرار مي دهند كه در طي مســير توالي در اثر رقابت و 
سایر عوامل محيطي )سرما، گرما، آتش سوزي و...(، عده¬اي حذف 
و عده اي دیگر با شــرایط محيطي سازگار شده و باقي خواهند ماند. 
امروزه اكولوژیســت ها دریافته اند كه تخریب-هاي خيلي كم و خيلي 
زیاد باعث كم شــدن تنوع گياهي و تخریب هاي متوسط باعث ازدیاد 
تنوع گياهي مي شــود )Dastangoo, 2005(. از آنجایي كه تنوع 
 Pourbabaei گياهي باال باعث پایداري بيشــتر مناطــق مي گردد
Hassanzad : )2000 ,.et al, 2004(، در نتيجــه در حالــت 
 Astragalous( معمول بایــد پيش بيني كرد منطقه كليــدي اول
 )microcephalus- Acanthophyllum microcephalum
داراي پایداري و حاصلخيزي بيشتري نسبت به سایر مناطق مي باشد، 
اما قابل ذكر است كه این تنوع گياهي حاصل از تخریب بوده و در طي 
مســير توالي افراد زیادي به دليل عدم قدرت تحمل شرایط محيطي 
از بيــن خواهند رفت و فقط افراد ســازگار با شــرایط باقي خواهند 
ماند، بنابراین در مراحل بعدي توالي از تنوع گياهي كاســته خواهد 
شد. بنابراین با توجه به مطالب گفته شده، نمي¬توان نتيجه گرفت 
پایداري و حاصلخيزي در منطقه كليدي اول بيشتر از سایر مناطق است. 
بنابراین مسئله تنوع گونه¬اي باید در اصل به صورت پویا و دیناميك مورد 
بررسي و قضاوت نهایي قرار گيرد Pourbabaei )2000 ,.et al(. نتایج 
حاصل از این تحقيق نشــان داد كه یکنواختي تاثير زیادي در تنوع گياهي 
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دارد، كه این مورد با مطالعــات, )Pourbabaei  )1999 مبني بر اینکه 
مولفه یکنواختي تاثير بيشــتري بــر روي تنوع گياهي دارد و باعث افزایش 
آن مي¬شــود، هماهنگي داشته و تاكيدي بر آن است. بافت خاك از دیگر 
 Friedel et عوامل تاثيرگذار بر تنوع گونه¬ای اســت. پژوهشگراني نظير
 Zare  )2007(  ,.et al و    Ali  )2000(  ,.et al  ،   )1993(  ,.al
Chahoki نيز نشــان دادند كه بافت خــاك از عوامل اصلي كنترل تنوع 
گونه¬اي در مناطق خشــك و نيمه¬خشك اســت. تاثير بافت خاك بر 
روي پراكنــش گونه¬هاي گياهي به دليل تاثيــر در ميزان رطوبت خاك 
اســت، زیرا اختالف در ميزان رطوبت به تغييراتي در شکل¬دهي و تهویه 
  )2003 ,Amer & ســاختمان خاك و ميزان شوري آن منجر مي¬شود
Abd EL-Ghani(. الزم به ذكر اســت تنوع گونه¬هاي گياهي، را باید 
در رابطه با فاكتورهاي خاكي مورد بررســي و قضاوت نهایي قرار داد. نتایج 
تجزیه رگرســيون تنوع گياهي با عوامل محيطي نشــان داد كه اسيدیته از 
مهمترین پارامترهاي تاثيرگذار بر شــاخص هاي تنوع گياهي مي¬باشــد 
كه بــا نتایــج Moslemi 1997( ,(، )2001( ,Zare Chahoki  و , 
  Zare Chahoki   )2007( ,.et al.همسویی دارد  Iravani )1999(
رابطه بين تنوع گونه¬ای و عوامل محيطی را در مراتع پشــتکوه اســتان 
یزد بررســی كردند. این پژوهشگران نشــان دادند كه از بين عوامل مورد 
بررســی؛ بافت، رطوبت قابل دسترس، پتاسيم و هدایت الکتریکی بيشترین 
تاثيــر را بر تنوع¬گونه ای دارند. Ali et al., )2000(  نيز در بررســی 
رابطه بين تنوع گونه¬ای را با عوامل محيطی نشــان دادند كه 53 درصد 
تغييرات تنوع گونه¬ای توسط عوامل خاكی و شدت چرا توجيه می¬شود. 
با توجه به مطالب مذكور می¬توان گفت تنوع گونه¬ای در هر منطقه در 
نتيجه عوامل محيطی و انســانی تغيير می¬كند. با شناسایی عوامل موثر 
در تنوع گونه¬ای می¬توان روش¬های مدیریتی مناسب را انتخاب كرد. 
همچنين با ارزیابی تغييرات شــاخص¬های تنوع در یك منطقه در طول 
زمــان امکان ارزیابی مدیریت اعمال شــده وجــود دارد. ذكر این نکته نيز 
الزم اســت كه باال بودن مقدار شاخص تنوع، دليل بر بهبود وضعيت منطقه 
نيســت، بلکه باید با بررســی تركيب گونه¬ای مشخص كرد كه در نتيجه 
تغييرات ایجاد شــده كدام دســته از گونه¬های گياهی در منطقه افزایش 

یافته¬اند.
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