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ي محیطی در جوامع گیاهی مرتعی با استفاده از شاخص تنوع بتا هاي عمدهتعیین گرادیان
  )چهار باغ استان گلستاني موردي: مراتع (مطالعه

  

  4سیده زهره میردیلمی و 3، موسی اکبرلو2، عادل سپهري1لیفاطمه قلیش*

استاد و عضو هیأت علمی 2ارشد مرتعداري، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان،  ي کارشناسیآموختهدانش1
دانشیار و عضو هیأت علمی گروه مرتعداري، دانشگاه 3گروه مرتعداري، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان، 

  مرتع، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان دکتري علوم4علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان، 
  20/01/1395تاریخ پذیرش:   10/05/1394تاریخ دریافت: 

  

  چکیده
از سـطوح  یکـی  . اسـت  گیاهی مدیریت پوشش و شناسی بوم در ارزشمند مفاهیم از زیستی تنوع

ات تنوع بتـا اسـت.   ي تغییرتنوع زیستی تنوع بتا است. هدف از این تحقیق تشخیص گرادیان به وسیله
برداري به صورت واحد نمونه 536برداري از پوشش گیاهی با استفاده از مورد مطالعه نمونه يمنطقهدر 

هاي زیست محیطـی اولیـه بـا    هاي عمده، واحدصورت گرفت. جهت شناسایی گرادیان تصادفی کامالً
تنوع آلفا، بتـا  ا) استخراج گردیدند. جهت جغرافیایی و ارتفاع از سطح دری  هاي پایه (شیب،تلفیق نقشه

تغییرات تنوع  با توجه بهو گاما در واحدهاي زیست محیطی با استفاده از شاخص شانون محاسبه شد. 
دار، هزارخـار   چمـن پیـازك  "بـه   "ارس، گـون سـفید  "بیشترین میزان تغییـرات از واحـد زیسـتی     ،بتا

). این گرادیان به عنوان گرادیان غالب منطقه یتنوع بین دو واحد زیست 83/1با نسبت است ( "نکارمنی
از نظر ترکیب شـاخص تنـوع بتـا    دهد مینتایج نشان گراس شناسایی شد. -تحت عنوان گرادیان ارس

تـوان  می ي تنوع بتا با قاطعیت باالارد. با محاسبهدجوامع گیاهی کارآیی و قابلیت خوبی  تفکیک براي

                                                             
  Fatemehghilishli@gmail.com: مکاتبه مسئول* 
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ي موجـود در منطقـه را   هـاي عمـده  را تفسـیر و گرادیـان  تنوع، شباهت و عدم شـباهت بـین جوامـع    
  .بندي نمود اولویت

  
  اي، واحد زیست محیطی، تغییرات.تنوع بتا، گرادیان، ترکیب گونه :هاي کلیدي واژه

  
  مقدمه

 )1972ویتـاکر (  .اسـت  گیـاهی  مدیریت پوشـش  و شناسیبوم در ارزشمند مفاهیم از زیستی تنوع
تی در مقیاس مکانی سه اصطالح معرفی کرد که یکی از آنها تنوع بتا یا تنوع گیري تنوع زیسبراي اندازه

، تفـاوت ترکیـب   )2003کلف و همکاران، ( 1هاگونه جایگزینیبین زیستگاهی است. تنوع بتا یا همان 
 میـزان  .ي دیگر در محیط اسـت اي و تغییرات تنوع از یک زیستگاه یا جامعه به زیستگاه یا جامعهگونه

تـوان  از طریق تنوع بتـا مـی   .)2009اجتهادي و همکاران، دارد ( بستگی محیط زیست ثبات بهتا تنوع ب
 هـاي محیطـی  و در طـول شـیب   اي (تعداد و یکنواختی آنها) را بین جوامع مختلفتغییرات تنوع گونه
؛ جاسـت،  2005، و همکـاران  ؛ لجنـدر 2003کلف و کوین، ؛ 1996مگوران،  ؛1983(ویلسون و مولر، 

  .بررسی کرد) 2007
تـوان  هـاي مختلـف، مـی   بـا اسـتفاده از گرادیـان    گرادیان، تغییرات تدریجی در یک ویژگی است.

 کـرد تغییرات طبیعی در نوسانات محیطی و مدیریتی را بر خصوصیات پوشش گیـاهی مرتـع بررسـی    
هـاي زیسـت   توانـد در اثـر تفـاوت   . تنوع بتا می)2011؛ بهارلی و همکاران، 1994(پیکاپ و چوینگ، 

محققان  .ایجاد شود )2005(کیان و همکاران،  ي جغرافیایییا فاصله) 2010(وینتر و همکاران، محیطی 
) تنـوع بتـا را در   2011و همکـاران ( نصیري محالتی ) و 2005( مظاهريکوچکی و مختلف از جمله 

در اقلیم گرم و خشـک  طول گرادیان آب و هوایی بررسی کردند. آنها بیان کردند که بیشترین تنوع بتا 
 وجود دارد. در مناطقی که یکنـواختی اقلیمـی بیشـتري دارد تنـوع بتـا کـم و تنـوع آلفـا زیـاد اسـت.          

رتفـاعی  تنـوع بتـا را در طـول گرادیـان ا     )2012( و همکاران تانگو  )2009و همکاران (جانکوسـکی  
بیان کردنـد زیسـتگاه اختصاصـی    آنها دند. ونمدار بین آنها را اثبات و وجود ارتباط معنیکردند بررسی 

را در  ییپرندگان به احتمال زیاد به علت یک عامـل زیسـت محیطـی قـوي اسـت کـه تنـوع بتـا بـاال         

                                                             
1. Species Turnover 
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هـاي آب و هـوا و   ) اثـر گرادیـان  2007و همکـاران (  داویدارکند. ایجاد می 1اندازهاي کوهستانی چشم
نشـان داد کـه   آنها نتایج  بررسی کردند. ندر چی هاي بارانی در سه ناحیهتنوع بتا در جنگل برارتفاع را 

  میزان تنوع بتا در طول عرض جغرافیایی و گرادیان بارش از همه باالتر بود.
هـا بـا   تنوع بتا زمانیکه تغییرات در ترکیـب گونـه  بیان نمود  )2009( و همکاران روچینی تحقیقات

آنهـا بـا اسـتفاده از     کنـد. ت پیدا میگیرد، اهمیهاي سنجش از دور مورد بررسی قرار میاستفاده از داده
همبستگی بین تنـوع   )2007( همکارانو  هیایی، تنوع بتا را مطالعه کردند. تنوع طیفی تصاویر ماهواره

هـاي جغرافیـایی و   هـا، قلمـرو  هاي مختلـف (بـایوم  را در مقیاساراضی بتا و اختالف در حاصلخیزي 
ها ماننـد قلمـرو جغرافیـایی    ان داد که مرز طبیعی گونهنشآنها یکی) بررسی کردند. نتایج ژنواحی اکولو

هـاي  در مقیـاس  اراضـی  گیري همبستگی بین تنوع بتا و اختالف در حاصلخیزينقش مهمی در شکل
  کند. مختلف بازي می

توانـد بـراي شناسـایی تغییـرات و     مطالعات انجام شده گویاي این مطلب هستند که تنوع بتـا مـی  
) 2011و مقصودي مقـدم و همکـاران (   )1994( و همکاران آستین همانطورکه. به کار رود هاناهمگنی

از را بررسی کـرد.  و مدیریتی ها به عوامل محیطی توان با استفاده از تنوع بتا پاسخ گونهبیان کردند می
تنوع بتا یک مفهوم کلیدي جهـت شـناخت عملکـرد یـک اکوسیسـتم بـه منظـور         )1972ویتاکر ( نظر

هـاي  . در این تحقیق با استفاده از تنوع بتا، تغییرات تنوع بـین گـروه  استتی و حفاظتی اقدامات مدیری
توان با استفاده از تنوع تا مشخص شود آیا می گرددمیبررسی  محیطیدر طول گرادیان ي گیاهی عمده

  د؟شناسایی نموترین گرادیان محیطی را عمده ،بتا
  

  مواد و روش ها
مساحتی درحدود  بااستان گلستان شرقی واقع در جنوب  مراتع چهارباغدر  مراتع ییالقی مورد مطالعه

ارتفاع . قرار داردمتر در سال و اقلیم نیمه خشک سرد میلی 305با میزان متوسط بارندگی  هکتار 10000
 هايتیپداراي مراتع چهارباغ . )1متر است (شکل  2100-3000منطقه مورد مطالعه، از سطح دریا در 

)، .Astragalus sp.- Junipreus commonis.- Acantophyllum sp( کاله میرحسن-ارس-ونگ گیاهی
بروموس  -و درمنه ).Onobrychis cornuta- Bromus sp.- Euphorbia sp( فرفیون-بروموس-اسپرس

)Artemisia sieberi- Bromus sp. (است.  
                                                             
1. Montane 
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  ان (ج).(ب) و ایر ستاندر ا (الف) مورد مطالعه منطقهموقعیت  -1 شکل

 .دهدرا نشان میچهارباغ  -مسیر جاده توسکستان پیوسته در شکل الف خط مشکی
  

 به صورت کامالً (پالت) برداريواحد نمونه 536پوشش گیاهی تعداد از برداري جهت نمونه
د. شپوشش ثبت درصد تاجبرداري واحد نمونهدر هر استقرار یافتند. ي مورد مطالعه در منطقه تصادفی

واحدهاي  .برداري تعیین شدواحد نمونههر  جغرافیاییموقعیت  GPS(1(ت نگار یاستفاده از موقع با
جهت جغرافیایی و   هاي پایه (شیب،نقشه گذاريهمرويزیست محیطی اولیه در منطقه مورد مطالعه با 

 اج گردیدنداستخر ArcGIS10 افزار  نر و جغرافیایی اطالعات سامانه محیط درارتفاع از سطح دریا) 
 ترکیبي تغییرات هر عامل محیطی و اثرگذاري آن بر مبناي انتخاب تعداد طبقات، دامنه. )1(جدول 

ي عمومی حذف اي و قاعدهبا توجه به ترکیب گونهواحدهاي زیست محیطی اولیه  ي است.اونهگ

                                                             
1. Global Position System  
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برداري و نمونهدرصد کل واحدهاي  40هاي گیاهی با سهمی کمتر از برداري و گونهواحدهاي نمونه
  .) شناسایی شدند2003هاي گیاهی (هینکل و همکاران، گونه

  
  .مورد مطالعهمنطقه  ارتفاعی، شیب و جهت جغرافیاییطبقات  -1 جدول

شیبطبقه  طبقه ارتفاعی ردیف جهت جغرافیاییطبقه    

1 2450 -2330  5 -0  بدون جهت 
2 2600 -2450  21 -5  شرق 

3 3330 -2600  21>  غرب 

  
 بینبتا تنوع ) و 1ه (رابط واحد زیست محیطیهر تنوع گاما و آلفا در  ،ده از شاخص شانونبا استفا

  ).1972ویتاکر، د (محاسبه ش) 2با استفاده از رابطه (واحد زیست محیطی هر دو 
  

  

)1(    
  
)2(                                                                  Beta diversity= Dgamma / meanDalpha 1&2  

  

، در دو واحد زیست محیطـی  تنوع آلفامتوسط : Dalpha تنوع گاما، :Dgamma، عدد تنوع: D که در آن
Piنسبتی از افراد (یا بیومس و غیره) که به گونه : i  ،تعلق دارندSها در نمونه است.: تعداد کل گونه 

هـاي مختلـف   در منطقـه بـین واحـد   هـاي موجـود   گرادیانترینمتوسط تغییرات تنوع بتا در عمده
  محاسبه شد.

  
  نتایج

تیـره   24گونـه متعلـق بـه     90در مجمـوع  برداري شده، هاي نمونهبر اساس نتایج حاصل از پالت
هـاي  گونه مهمترین تیره 15و  20 تعداد بترتیب با، Asteraceae و Poaceaهاي تیره تشخیص داده شد.

تیـره   10شـوند و  هـاي منطقـه را شـامل مـی    صـد از گونـه  در 67/16و  22/22ند، کـه  هستاین منطقه 
)Zygophyllacieae ،Cyperaceae ،Hydrandeaceae ،Plumbaginaceae ،Hypericaceae ،

Scrophulariaceae ،Convolvulaceae ،Cistaceae ،Cannabaceae  وBerberidaceae(  هر یک با یک
  .)2شدند (شکل اي منطقه ظاهر درصد در کل ترکیب گونه 11/1و  گونه
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 .هاي گیاهیهاي گیاهی به تفکیک گونهفراوانی تیره -2شکل 

  
) و ارتفاع از سطح دریا، شیب و جهـت جغرافیـایی  پایه ( هايدر منطقه مورد مطالعه با تلفیق نقشه

). واحد زیست محیطـی  3د (شکل یي زیست محیطی معرفی گردواحد عمده 7تعداد  اي،ترکیب گونه
 Asteragalus gossypinus(ارس) و  Juniperus exelsaهـاي  گونـه  اسـت. ونه گیـاهی  گ 21داراي  1

هـاي شـرقی   (گون سفید) با فرم رویشی بوته با بیشترین میزان حضور در نقاط پرشیب و مرتفع دامنـه 
(هـزار   Cousinia nekarmanicaگونه گیاهی که گونه هـاي   37، با 2قرار دارند. واحد زیست محیطی 

(علف بره) داراي بیشترین میزان حضور هستند. ایـن واحـد زیسـت     Festuca ovinaنی) و خار نکارم
 49داراي  3. واحد زیسـت محیطـی   داردهاي شرقی قرار مرتفع و پرشیب دامنه محیطی در نقاط نسبتاً

(جارو علفـی)   Bromus tomentellusهاي هزار خار نکارمنی و علف بره و گونه گیاهی است که گونه
واقع در نقاط کم ارتفاع و کم شـیب،   4داشتند. واحد زیست محیطی در این واحد ین حضور را بیشتر

و هـزار خـار نکـارمنی بیشـترین     (چمـن پیـازك دار)    Poa bulbosaهاي گونه است که گونه 61داراي 
هـاي هـزار خـار    گونه است که اغلـب گونـه   56داراي  5دارند. واحد زیست محیطی در آن را حضور 

، 6بیشترین حضور را دارند. واحد زیست محیطی  )پیرو( Juniperus commonisی، علف بره و نکارمن
هاي ارس و جـارو علفـی بیشـترین    هاي غربی مرتفع است که گونهگونه گیاهی در دامنه 36مرکب از 

هاي غربی نقـاط مرتفـع و پرشـیب    گونه در دامنه 26با  7میزان حضور را دارند. واحد زیست محیطی 
  بیشترین میزان حضور را دارند. اسپرس کوهی هاي گون سفید، علف بره وار دارند که گونهقر
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  .مورد مطالعه يهاي زیست محیطی در محدودهواحد ينقشه -3شکل 

  
و کمترین میـزان   چمن پیازك دار و هزارخاراي در واحد زیست محیطی باالترین میزان تنوع گونه

  ).2(جدول  مشاهده شد س و جاروعلفیارواحد زیست محیطی  درتنوع 
  

  .اي در سطح آلفا در واحدهاي عمده زیست محیطیگونه و غناي هاي تنوعبررسی شاخص -2جدول 
  تنوع شانون  ايغناي گونه  هاي گیاهی معرفگونه  واحد زیست محیطینام  شماره واحد زیست محیطی

  Ju. Ex, As. go  21  22/2  ارس، گون سفید 1
  Co. ne, Fe. ov  37  36/2  علف بره ،کارمنیهزار خار ن  2
جارو  ،علف بره ،هزار خار نکارمنی  3

  علفی
Co. ne, Fe. ov, Br. to  49  87/2  

  Po bu, Co. ne  61  18/3  هزار خار نکارمنی ،دار چمن پیازك 4
  Co. ne, Fe. ov, Ju. co  56  69/2  پیرو ،هزار خار نکارمنی، علف بره  5
  Ju. ex, Br. to  36  91/1  جارو علفی ،ارس  6
  As. go, Fe, ov, On. lo  26  35/2  اسپرس کوهی ،گون سفید، علف بره  7
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، سه هاي غالب منطقهیزان تنوع بتا در واحدهاي زیست محیطی در گرادیانبا توجه به تغییرات م
 4تا (ارس، گون سفید)  1هاي زیست محیطی در طول واحد "2 گرادیان عمده"گرادیان مشاهده شد. 

دار،  (چمن پیازك 4هاي زیست محیطی در طول واحد "3گرادیان عمده"، دار، هزار خار) (چمن پیازك
هاي در طول کلیه واحد "1گرادیان عمده "و (گون سفید، علف بره، اسپرس کوهی)  7تا هزار خار) 

  .)4(شکل  اند زیست محیطی قرار گرفته
  

  
  

  .ي منطقههاي عمدهي تغییرات تنوع بتا بین واحدهاي عمده زیست محیطی در طول گرادیانمحاسبه -4 شکل
  

با استفاده از این مقدار محاسباتی، بیشترین میزان تغییر واحدهاي زیسـت محیطـی از لحـاظ تنـوع     
  ).5مشخص گردید (شکل 

1گرادیان عمده   
2 گرادیان عمده  
3گرادیان عمده   
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  .منطقه يهاي عمدهل گرادیانتغییرات تنوع بتا بین واحدهاي عمده زیست محیطی در طو يمحاسبه -5 شکل

  
  گیريبحث و نتیجه

متوسط تغییرات تنوع بتا نشان داد که بیشـترین میـزان تغییـرات از واحـد زیسـتی       ينتایج محاسبه
تنوع بین دو واحـد   83/1با نسبت ( است "نکارمنیدار، هزار خار  چمن پیازك"به  "ارس، گون سفید"

شناسـایی شـد.   گراس -تحت عنوان گرادیان ارسغالب منطقه  این گرادیان به عنوان گرادیان. )زیستی
واحدها مشخص است. واحـد   بینهاي گیاهی نیز این تفاوت همانطوریکه از نظر ترکیب و تعداد گونه

هاي گراس مانند چمن پیازك دار به سـمت  ، گونه"دار، هزار خار نکارمنی چمن پیازك"زیست محیطی
غالـب   و گـون هاي کوهسـري از قبیـل ارس، پیـرو    که گونه "ارس، گون سفید "واحد زیست محیطی

تنـوع بتـا در   یابـد.  اي کاهش مـی میزان غنا و تنوع گونه گرادیانکند. در این تدریج تغییر میه است، ب
گون سفید، علف "تا  "دار، هزار خار نکارمنی چمن پیازك"گرادیان محیطی در طول واحدهاي زیستی 

ول این واحـدهاي زیسـتی،   . گرادیان در ط)54/1( ت زیادي داشته استنیز تغییرا "بره، اسپرس کوهی
تـر از  گـراس عمـده  -با توجه به متوسط تغییرات تنوع بتا، گرادیـان ارس  گون نام دارد.-گرادیان چمن
اي بـاالتري  گون از شباهت گونه-اي، گرادیان چمنبا توجه به ترکیب گونهگون است. -گرادیان چمن

گراس دارد. همچنین نتایج نشان داد که میزان متوسط تغییرات تنوع بتا از گروه -نسبت به گرادیان ارس
، کمترین میزان را بـه خـود اختصـاص    "گون سفید، علف بره، اسپرس کوهی"به  "ارس، گون سفید"

گرادیان واقع در طول واحـدهاي زیسـت محیطـی مـذکور،     ). 42/1، میزان تنوع بتا 5داده است (شکل 
اي و رسد بعلت تشابه ترکیب گونهاین میزان کم تنوع بتا به نظر مینامگذاري شد.  گون-گرادیان ارس
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نتایج تحقیق حاضر تأئیدکننده نتایج تحقیق کلـف و   تنوع بین واحدهاي مختلف زیست محیطی باشد.
هـاي تنـوع بتـا بـه عنـوان ابـزاري جهـت        اند که از شاخص) است. آنها توصیه داشته2003همکاران (
  اي استفاده شود.منابع مختلف اثر گذار بر تغییرات ترکیب گونهشناسایی 

اثـر نـاهگنی بـاالي     ،گون-چمنچمن و -هاي ارسرادیانگ اي در طولدلیل تغییرات ترکیب گونه
بـه عنـوان   و شـیب  میتوان بیان کرد، عامل ارتفاع از سـطح دریـا   . است و شیب محیطی به ویژه ارتفاع

مقصودي مقـدم و  نتایج فوق با نتایج تحقیقات اي) است. یر ترکیب گونهگرادیان عمده (دلیل اصلی تغی
 بتـا  سه برابـري تنـوع   تغییرات چراي دام را دلیلی بر افزایشمطابقت دارد که آنها ) 2011همکارانش (

حـاکی از آن  گـون  -در طول گرادیـان ارس در منطقه مورد مطالعه تغییرات اندك بین تنوع بتا دانستند. 
و ایـن   رنـد هاي گیاهی و تعداد آنهـا ندا هاي مختلف شرقی و غربی تغییري در نوع گونههاست که دامن

لذا ضرورت دارد به این مناطق بـا تغییـرات انـدك در     ندارد.اي بر ترکیب گونه اثر قابل توجهی ،عامل
و  Br. to،  Fe. ovاي و دارویـی از جملـه   هاي مهم علوفـه با توجه به حضور باالي گونهه ویژه تنوع (ب

منطقـه   پـذیري ي آسـیب نشـانه تواند میهاي گیاهی تنوع پائین گونهارس)، توجه بیشتري شود چرا که 
باشد و به اثرگذاري سایر عوامل بخصوص چرا و یا طول دوره رشـد خیلـی سـریعتر واکـنش نشـان      

  دهند. می
وامـع و یـا   نتایج تحقیق حاضر اهمیت شاخص تنوع بتا را براي تشـخیص تغییـرات تنـوع بـین ج    

از ) همسو اسـت.  1983دهد که با نتایج تحقیقات ویلسون و مولر (واحدهاي زیست محیطی نشان می
نمونه نیـز اریبـی نـدارد، از آن بـه عنـوان       يآن جا که تنوع بتا بدون وابستگی به آلفا است و به اندازه

(کلـف و  شـود  سـتفاده مـی  اي اابزاري جهت شناسایی منابع مختلف اثر گذار بر تغییرات ترکیب گونه
تـوان بعنـوان ابـزاري جهـت اقـدامات اصـالحی و اتخـاذ        با شناخت این تغییرات مـی  .)2003کوین، 

ي مورد مطالعه بهتر است توجه مدیران به عوامل ارتفـاع و  تصمیمات مدیریتی استفاده نمود. در منطقه
رسد شاخص تنوع اصله، به نظر میبا توجه به نتایج ح هاي شرقی متمرکز شود.شیب به ویژه در دامنه

کارآیی و قابلیت خوبی در نشان دادن تغییرات دارد.  ،اي بین جوامع گیاهیبتا جهت مقایسه تنوع گونه
رسـد  . به نظر میاست )1996مگوران (و  )2003(و کوین کلف  مطالعاتنتایج نتایج حاصله منطبق با 

بعنـوان شاخصـی در    تـوان دهد، میبه خوبی نشان میشاخص تنوع بتا با توجه به اینکه تغییرات را از 
نیز نتـایج حاصـله را تأئیـد    ) 1972ویتاکر ( عدم تشابه جوامع گیاهی استفاده نمود. مطالعاتتشخیص 



 و همکاران لی فاطمه قلیش
 

61  

شود از تنوع بتا براي بررسی تغییرات اکید می ينماید. بنابراین به محققان علوم منابع طبیعی توصیهمی
  .کننداستفاده  هاي پایش و ارزیابی در مراتعنامه، برعوامل محیطی و مدیریتی

  
  سپاسگزاي

ي مسئول است کـه بـا حمایـت معاونـت     نویسنده ارشد کارشناسی يپایان نامهاین مقاله بخشی از 
  و منابع طبیعی گرگان، انجام شده است.پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزي 
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