
  بوم شناسی کشاورزي نشریه
 1449-1465ص  ،1398 زمستان، 4شماره ، 11جلد 

Journal of Agroecology 
Vol. 11, No.4, Winter 2020, p. 1449-1465 

 
 نظام طبیعی بهارکیش قوچان هاي گیاهی بوم شناختی بر تنوع زیستی گونه تأثیر عوامل بوم

  
2، مهدي نصیري محالتی*2، علیرضا کوچکی1پور سعید جاهدي

 2پرویز رضوانی مقدم و 

   10/03/1395تاریخ دریافت: 
   25/05/1395تاریخ پذیرش: 

  
نظام  بوم هاي گیاهی  شناختی بر تنوع زیستی گونه . تأثیر عوامل بوم1398وانی مقدم، پ. پور، س.، کوچکی، ع.، نصیري محالتی، م. و رض جاهدي

  .1449-1465 ):4( 11شناسی کشاورزي، طبیعی بهارکیش قوچان. بوم
  

 چکیده
 هاآن ریتأث وی شناخت بوم لعوام نقش است الزم ها، آنی ستیز تنوع وی عیطبي ها ستمیاکوس از حفاظت نیچن هم و داریپا توسعه بهی ابیدست منظور به

 نظام بوم در گیاهی هاي گونه زیستی تنوع بر شناختی بوم عوامل تأثیر حاضر پژوهش در راستا، نیا در .ردیگ قراری ابیارز موردی اهیگي هاگونه تنوع بر
ـ غرافج جهـت  ب،یشـ  نقشـه  چهاري انداز هم يرو با ابتدا. شدی بررس 1393 سال بهار در قوچان شیبهارکی عیطب ي سـازندها  وی ارتفـاع  طبقـات  ،ییای
 پالت 35 و شده مشخص همگن پیت چهار غالب،ي هاگونه حضور و عیتوز نحوه ساختار، اساس بر سپس شد، هیتهي کاري واحدها نقشهی شناس نیزم
 جهـت ) سـطح  حـداقل  نییتع روش اساس بری (مترمربع دو نمونه سطح باي هاپالت و دیگرد مسقری تصادف -کیستماتیس روش به یاهیگ پیت هر در

 کـاري  واحد هر از مرکب نمونه صورت به خاك از برداري نمونه و ها پالت کلیه در گیاهی پوشش از برداري نمونه. شد گرفته کار بهی اهیگ پوشش برآورد
: شـامل  خاكي ها یویژگ هیکل و ثبت شپوش تاج درصد و فهرست موجود گیاهان پالت هر در .شد انجامي متر سانتی 30 تا صفر عمق از اوگر لهیوس به

 شـیب، : جملـه  از کیتوپوگراف يها یویژگ نیچن هم و الکتریکی هدایت و اسیدیته زانیم و یآل کربن اشباع، رطوبت آلی، ماده شن، سیلت، رس، درصد
ی ستیز تنوع مطالعه. شد مشخص زینی شناس نیزم مختلفي هاسازند در تنوع راتییتغ ،یطرف از. شد گیري اندازه دریا سطح از ارتفاع و ییایجغراف جهت
. شـد  انجـام  لسونیو -تیاسمی یکنواخت شاخص و مارگالفي غنا شاخص پمپسون،یس و نریو -شانون تنوعي هاشاخص از استفاده بای اهیگي هاگونه
 نتـایج . شـد  استفاده PCA طیمح در و اصلی هاي مؤلفه به تجزیه زیآنال از اي گونه تنوع تغییرات بر تأثیرگذار عوامل ترین مهم تعیین منظور به نیچن هم

 1900-2200یانیم ارتفاعی دامنه در و داشته داري معنی تأثیر منطقه گیاهی هاي گونه یکنواختی و غنا تنوع، بر دریا سطح از ارتفاع که داد نشان پژوهش
 وی شمال دامنه جهت نیچن هم. داشتند را مقدار نیتر شیب لسونیو -تیاسمی یکنواخت و مارگالفي غنا نر،یو –شانون و مپسونیس تنوع يها شاخص متر،

 مارگـالف  اي گونـه  غناي و نریو -شانون تنوع درصد، 15 تا هايشیب در و داده قرار تأثیر تحت داري معنی طور به را اي گونه غناي و تنوع دامنه، شیب
 هاي مؤلفه به تجزیه از حاصل نتایج. داشت را مقدار نیتر شیب درصد، 45 تا 15 بیش در لسونیو -تیاسمی یکنواخت شاخص و داشته را مقدار باالترین

 تیهـدا : شـامل  دوم مؤلفـه  و رس درصد وی آل ماده درصد خاك،ی آل کربن درصد: شامل اول مؤلفه ضرایب، مطلق قدر به توجه با که داد نشان اصلی
  .داشتند مطالعه مورد منطقه اي گونه تنوع بر را تأثیر ترین بیش ب،یش درصد و نش درصد لت،یس درصد اشباع، رطوبت درصد و ارتفاع وی کیالکتر

  
  .مرتع ،یخاک عوامل ک،یتوپوگراف عوامل اصلی، هاي مؤلفه به تجزیههاي کلیدي: واژه

  
    1   مقدمه

- نظام هاي مهم پایداري در بوم عنوان یکی از مؤلفه تنوع زیستی به

                                                        
 گـروه  اسـتاد  و اگرواکولـوژي ی تخصصـ  دکتـري  آموختـه  دانـش  ترتیببه -2 و 1

  .رانیا مشهد،ی فردوس دانشگاه ،يکشاورز دانشکده ،ياگروتکنولوژ
  )Email: akooch@um.ac.ir                            :مسئول سندهینو -(*  

Doi: 10.22067/jag.v11i4.56352 

مطالعات پوشش گیاهی و ارزیابی هاي طبیعی در سطحی گسترده در 
هاي مهم و سریع در تعیین عنوان یکی از شاخص محیطی و به زیست

 تنوع از وسیعی سازگان مورد استفاده قرار گرفته و گستره وضعیت بوم

شـود   را شـامل مـی   هـا  نظـام  بـوم  تنـوع  اي و گونـه  تنـوع  ژنتیکـی، 
)Ghalegolab Behbahani et al., 2013; Koocheki et al., 

). اصوأل استقرار پوشش گیاهی در طول زمان و مکان برآیندي 2011
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هاي میان پوشش گیاهی با عوامل محیطی است ها و واکنشاز کنش
 تعیـین  مرتعـی  هـاي  تحقیقـات اکوسیسـتم   در مهم اهداف و یکی از

مرتعی است، به همـین   گیاهان پراکنش و حضور کننده کنترل عواملی
ن ایـن موضـوع از ابعـاد مختلـف مـورد      هاي گوناگودلیل در پژوهش

مطالعه قرار گرفته است. توپوگرافیک یکی از عوامل محیطی است که 
هـا دارد و محققـان، تنـوع    تأثیر زیادي بر تنوع گیاهان و پراکنش آن

هاي گیاهی را بـا در نظـر گـرفتن عوامـل توپوگرافیـک      زیستی گونه
د بررسـی قـرار   (جهت جغرافیایی، شیب و ارتفاع از سـطح دریـا) مـور   

 ;Nassiri Mahallati et al., 2001; Moghadam, 2005اند ( داده

Heshmati, 2003; Bagheri et al., 2014  اجتهادي و همکـاران .(
)Ejtehadi et al., 2007 اي گیاهـان منطقـه   ) در بررسی تنوع گونـه

خواجه کالت در شمال شرق خراسان رضوي به این نتیجه رسیدند که 
تـر از   هاي رو به شمال بیشاي در جهتا و تنوع گونههاي غنشاخص

هاي یکنواختی ها بوده، ولی این مورد در خصوص شاخصسایر جهت
) Mohtasham nia et al., 2007نیا و همکاران ( صدق نکرد. محتشم

در مطالعه پوشش گیاهی مراتع منطقـه اسـتپی فـارس بـا توجـه بـه       
دنـد کـه بافـت خـاك،     هاي خاك و پستی و بلنـدي بیـان کر   ویژگی

اسیدیته، رطوبت وزنی، فسفر، گچ، پتاسیم و آهک، در اراضی دشتی و 
تـرین عوامـل    ها و ارتفاعات شیب، جهت و میزان بارش مهم در دامنه

-شناختی گیاهی می هاي بوم محیطی مؤثر در استقرار و پراکنش گروه
) در مـورد  Koocheki et al., 2008باشـند. کـوچکی و همکـاران (   

اي در تنـوع جامعـه بیـان     اي و تأثیر اهمیت گیاهان بوته هان بوتهگیا
کردند کـه گیاهـان، منـابع تولیـد در جامعـه را توسـعه داده، امکـان        

گانه از جامعه را افزایش داده و ثبات اکولوژیکی را نیز  برداري چند بهره
  کنند. تر می بیش

) در بررسـی  Heydari & Mahdavi, 2009حیدري و مهـدوي ( 
اي گیاهان در ارتباط با عوامل توپوگرافیک در شمال غربی ع گونهتنو

هاي جنوبی حداکثر اي در جهتاستان ایالم بیان کردند که تنوع گونه
هـاي  اي در جهـت هاي شرقی حداقل بوده و غنـاي گونـه  و در جهت

اي اي و غناي گونهترین مقدار را داشت. بررسی تنوع گونه جنوبی بیش
 1400-1600ارتفاعی نشان داد که ارتفاعات پایین ( در طبقات مختلف

) تنـوع حـداقل   1800-2000متر) تنوع حـداکثر و ارتفاعـات بـاالتر (   
 Mohsennejad Andvariو همکـاران ( ي اندوار نژاد محسنداشت. 

et al., 2010عوامل توپوگرافیک و هاي خاك ویژگی اثر بررسی ) در 

 اسـتان  در هـراز  بهرسـتاق  ییالقـی  در مراتـع  گیاهی جوامع توزیع بر

حـدود   توپوگرافیـک  و خاك عوامل که رسیدند این نتیجه به مازندران
 عوامـل  نقـش  در بر داشـته و  را گیاهی پوشش تغییرات از درصد 30

 ,Zhang & Dong( توپوگرافیک بود. زانگ و دانگ از تر بیش خاکی

 گیاهی توسط پوشش تنوع با محیطی عوامل رابطه بررسی ) در2010

 بیـان کردنـد کـه     چین لسی فالت در )UPGMA1اي ( خوشه نالیزآ

 ارتفـاع،  بوده و گیاهی پوشش احیاء و برگشت در کلیدي عامل زمان

 لسی چین مناطق احیاء در مهم عوامل از آن جهت و شیب خاك، نوع

داشـتند.   گیـاهی  پوشـش  پراکنش در اي کننده تعیین نقش و باشند می
) در Mohammadzadeh et al., 2014محمــد زاده و همکــاران (
هـاي گیـاهی منطقـه ارسـباران بـا کمـک        ارزیابی تنوع زیستی گونه

هاي غیرپارامتریک در ارتباط بـا عامـل اکولوژیـک ارتفـاع از      شاخص
) بیان 1200-1500، 900-1200، 600-900سطح دریا در سه طبقه (

ر هاي غنا، یکنواختی و نـاهمگنی د  کردند که باالترین مقادیر شاخص
هـا در طبقـه ارتفـاعی اول     تـرین مقـادیر آن   طبقه ارتفاعی سوم و کم

 ,.Abbasi Kesbi et alمشاهده شد. عباسـی کسـبی و همکـاران (   

هاي مرتعی منطقه حفاظت شده  ) در بررسی تنوع و غناي گونه2015
% اطمینـان بـین عوامـل     99الشگردار مالیـر بیـان کردنـد کـه بـا      

وجود دارد. اما هـیچ ارتبـاطی   مبستگی ه اي توپوگرافیک و تنوع گونه
بین یکنواختی و عوامل توپوگرافیک دیـده نشـد. تنـوع در ارتفاعـات     

 2000-2200شدت کاهش یافـت و طبقـه ارتفـاعی     به 2600-2000
هاي جنوبی حداکثر تنوع و  حداکثر تنوع و غنا را داشت. از طرفی دامنه

از  راسـان رضـوي  خ اسـتان  در بهارکیش قوچان غنا را داشتند. منطقه
داراي  و باشـد  گیـاهی مـی   پوشـش  نظـر  از متنـوع  و بکـر  منـاطق 
است. بـا توجـه بـه     گردشگري و دارویی مرتعی، مختلف هاي استفاده

اهمیت تنوع زیسـتی در مـدیریت توسـعه پایـدار پوشـش گیـاهی در       
هاي طبیعی، جایگاه ویژه مراتع و اهمیت حفـظ تنـوع زیسـتی    عرصه

تـرین  تـرین و برجسـته   عنوان یکی از مهـم  مرتع بهارکیش قوچان به
سیماهاي طبیعی ایران، این پژوهش در نظر دارد از سویی با بررسـی  

نظام طبیعی بهارکیش قوچـان، غنـا،    هاي تنوع زیستی در بومشاخص
شـناختی  ترین عوامـل بـوم   اي را بررسی و مهمیکنواختی و تنوع گونه

و از سوي دیگر، بهتـرین  اي را مشخص کرده گذار بر تنوع گونه تأثیر
هاي تنوع زیستی را براي ارزیابی تنوع زیستی تعیین کنـد تـا   شاخص

بدین وسیله بتوان با دیدي بهتر نسبت به حفظ تنوع زیستی و نحـوه  
                                                        
1- Unweighted Pair Group Method with Arithmetic 
Mean   
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 مدیریت آن در منطقه اقدام نمود. 
 

  ها مواد و روش
  هوایی منطقه و موقعیت جغرافیایی و شرایط آب

  36َ   16"تا  58ْ  40َ 35": ییایرافمرتع بهارکیش با مختصات جغ
در  یعرض شمال 36ْ   42َ  07"تا  36ْ   44َ  52"و  یطول شرق 58ْ 

کیلومتري ضلع جنوبی شهرستان قوچان (استان خراسان رضوي)،  60
هکتار وسعت دارد  1035بخش مرکزي دهستان دوغایی واقع شده و 

تـرین آن   کـه کـم   متر، 2069). میانگین ارتفاع از سطح دریا 1(شکل 
ب متوسط منطقـه  یمتر است. ش 2440ترین آن نیز  متر و بیش 1740

هکتـار از   200باشد. براي انجام این پـژوهش حـدود   یدرصد م 4/39
روش قطـع و تـوزین    بـه مرتع بهارکیش با فشـار چـراي متوسـط    

)Mesdaghi, 2003( اي و  گونه بر داشتن غناي انتخاب شد که عالوه
هـوایی نیـز از    و هاي مرتعی در آن، از نظر شرایط آب وجود تنوع گونه

  تنوع الزم برخوردار است.

  

  
  يرضو خراسان استان در قوچان شیبهارک مرتع ییایجغراف تیموقع - 1 شکل

Fig. 1- Location of Baharkish rangeland in Quchan, Khorasan Razavi Province  
 

ــ  بـر اســاس داده  ســاله) از  25ی (هــاي درازمـدت آمارهــاي اقلیم
هاي سینوپتیک شهرستان قوچان، ایستگاه تبخیرسنجی اریه و  ایستگاه

متـر و   میلـی  337سنجی اخلمد، متوسط بارندگی سالیانه منطقه  باران
متر است. متوسـط   میلی 2/998ر و تعرق ساالنه یمتوسط مجموع تبخ

 ترین گراد گزارش شده که کم درجه سانتی 4/9در منطقه  ساالنهدماي 
ترین میانگین ماهانـه   دماي میانگین ماهانه مربوط به دي ماه و بیش

منحنـی آمبروترمیـک مرتـع     2هاي تیر و مرداد اسـت. شـکل    در ماه
شود دوره  دهد. با توجه به این شکل مشاهده می بهارکیش را نشان می

خشک مرتع بهارکیش حدود پنج ماه است کـه از اواسـط اردیبهشـت    
 Annual Report)مهــر ادامــه دارد آغــاز شــده و تــا اواخــر    

Meteorological Organization, 2013; Ministry of Energy, 
2013) .  
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  یمیاقل درازمدت هاي داده اساس بر شیبهارک مرتع آمبروترمیک منحنی - 2 شکل

Fig. 2- Ombrothermic curve of Baharkish rangeland in Quchan based on long-term climatic data 
  

  ي  بردار نمونه روش
هاي  شناختی بر تنوع زیستی گونه منظور بررسی تأثیر عوامل بوم به

هـاي توپوگرافیـک:    گیاهی در مرتع بهارکیش قوچان، ابتدا کلیه نقشه
و  1:20000هاي هـوایی:   ، عکس1:100000شناسی:  ، زمین1:25000

آوري  عمربوط به مرتع بهارکیش قوچان اخذ و جم 1اي تصاویر ماهواره
هاي ، نقشهGIS2 ،ArcMap10.2افزاري  گردید. سپس در محیط نرم

هـاي  ب، نقشه جهـت یا، نقشه شیه شامل: نقشه ارتفاع از سطح دریپا
ــجغراف ــازندها ییای ــ يو س ــنیزم ــته یشناس ــل   هی ــا عم ــده و ب ش
واحد کاري همگـن و   13ها، ، تلفیق و کدگذاري نقشه3گذاري هم روي

هــاي صــحرایی و   عــات، برداشــت نقشــه آن بــراي انجــام مطال  
گردیـد. سـپس بـا انجـام     آماده هاي پوشش گیاهی مرتع  گیري اندازه
هـاي غالـب،   بندي بر اساس ساختار، نحوه توزیع و حضـور گونـه   تیپ

هاي برداري در هر یک از تیپ چهار تیپ همگن مشخص شده و نمونه
ـ در واحدهاي کاري همگـن انجـام شـد. در عمل    4گیاهی ات بازدیـد  ی

شـناختی کـه در    بوم عوامل و گیاهی پوشش از برداري نمونه ییراصح
بـرداري صـحرایی، سـطح     منظور نمونه به انجام شد، 1393بهار سال 

ــالت ــطح   پ ــداقل س ــین ح ــاس روش تعی ــر اس ــاز ب ــورد نی ــاي م  5ه

                                                        
1- Google earth 
2- Geographic information system 
3- Overlay 

محیطی  شرایط با مکانی در که شودمی گفته گیاهانی مجموعه گیاهی: بهتیپ -4
 است. تشخیص غالب قابل گونه چند یا یک بر اساس و رشد مشابه

5- Minimum area  

)Aghaalikhani & Qushchi, 2005   و تعداد پالت بـا اسـتفاده از (
بدین ترتیب در  ).Cain, 1938ن شد (یی) تع1(معادله   روش کوکران

تصـادفی    -  بـرداري سیسـتماتیک   پالت بـا روش نمونـه   35هر تیپ، 
هاي با سطح نمونه دو مترمربعی، جهـت بـرآورد    انتخاب شده و پالت

هاي گیاهی و  کار گرفته شد. در هر پالت، تعداد گونه پوشش گیاهی به
در  GPS6ها با دستگاه  ادداشت شده و موقعیت پالتیپوش  درصد تاج

 . برداشت و ثبت گردید U.T.M7سیستم 

22)21(  )1معادله (

22

nXP
StN 

 
 t: از جـدول  t: حـداقل تعـداد نمونـه الزم،    Nکه در این معادله، 

: میانگین X درصد)، 10 الًودنت با سطح احتمال مورد نظر (معمویاست
 :2Sو  1.0ا که معموالً برابر : حدود خطPپالت،  nاولیه با  نمونه

 باشد. پالت می nاولیه با  واریانس نمونه
  

هـاي  شناسایی شکل زیستی و پـراکنش جغرافیـایی گونـه   
  گیاهی

انجـام شـد،    1393بازدید صحرایی که در بهار سـال   در عملیات
له روزنامه و تختـه پـرس،   وسی آوري و به صورت کامل جمع گیاهان به

 اسـاس  بـر  موجـود و  کمک منابع با ها نمونه خشک شده و شناسایی

منـابع موجـود شناسـایی گردیـد      از اسـتفاده  و بـا  رایـج  هـاي  روش
                                                        
6- Global positioning system  
7- Universal Transfer Mercator 
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(Rechinger, 1967-1998; Townsend & Guest, 1966-
1985; Zohary, 1966-1972; Davis, 1965-1988; Boissier, 
1867-1888; Komarov, 1934-1954; Assadi, 1988-2011; 
Ghahreman, 1979-1992; Maassoumi, 1986-2000; 
Ghahreman, 1994; Mobayen, 1975-1996; Mozaffarian, 

2003; Mozaffarian, 2005)زیستی گیاهان هاي شکل بندي . طبقه 

 ایـن  در شد. انجام  (Raunkiaer, 1934) رانکیائر سیستم اساس بر

 پنج به حیات هاي تجدیدکننده جوانه موقعیت اساس بر گیاهان سیستم،

 و هـا  ژئوفیـت  هـا،  کریپتوفیـت همـی  هـا،  ها، کامفیت فانروفیت دسته
 شکل زیستی شده، یاد منابع از استفاده شوند. با می ها تقسیم تروفیت

 نواحی بندي تقسیم بر اساس چنین، هم شد. مشخص نیز منطقه گیاهان

شـد.   تعیین ها گونه 1جغرافیایی ، پراکنش(Léonard, 1988)رویشی 
از  تبعیـت  بـه  گیـاهی  هـاي  گونـه  جغرافیـایی  بـراین، پـراکنش   عالوه

  (Takhtajan, 1986)و تختاجـان   (Zohary,1963-1973)زوهاري
  شد. تعیین
  

  هاي خاك تعیین ویژگی
تـأثیر عوامـل    یمنظور بررسـ  ز بهین یاز خاك سطح يبردار نمونه

انجام شد. یک نمونه از خاك  1393خاك بر سطح مرتع در بهار سال 
صـورت نمونـه    متر به سانتی 30له اوگر از عمق صفر تا یوس سطحی به

 کـاري برداشـت و بـه آزمایشـگاه منتقـل شـد      مرکـب از هـر واحـد   

)Fontaine, et al., 2007 Ozkan, et al., 2010;  در آزمایشـگاه .(
شباع و ، درصد ماده آلی، درصد رطوبت اEC  ،pHهایی مانند:ویژگی

تـر از دو   گیري شد. بعد از آن بر روي ذرات کوچـک  بافت خاك اندازه
هاي فیزیکی تعیین بافت خاك شامل: درصـد رس،   متر، آزمایش میلی

روش هیـدرومتري بایکـاس و درصـد     درصد سیلت و درصد شـن بـه  
رطوبت اشباع با استفاده از تهیه گل اشباع و روش وزنی انجام شد. در 

(اسیدیته خـاك) در گـل    pHگیري یی خاك، اندازههاي شیمیا بررسی
ت یمتـر، بـراي بررسـی شـوري خـاك، هـدا       pHاشباع با اسـتفاده از  

سنج الکتریکی تعیین له هدایتیوس ) در عصاره اشباع بهEC( یکیالکتر
 & Walkley(بلـک   -روش والکـی  خـاك بـه  آلـی شد. درصد کـربن 

Black, 1934( ضرب یق حاصلتعیین و سپس درصد ماده آلی از طر
) محاسـبه شـد   724/1( 2بنـون لـن   -در عامـل وان  یدرصد کربن آل

)Jafari Haghigi, 2003 .( 
 

                                                        
1- Chorology   
2- Agent Van- Benon Lenn    

  هاي تنوع زیستی  شاخص
ـ از طر یاهیهاي گگونه یستیمطالعه تنوع ز فراوانـی   یق بررسـ ی

هاي تنوع مختلف در هر پالت و با استفاده از شاخص یاهیهاي گگونه
 یکنواختیمارگالف، شاخص  يص غنامپسون، شاخینر و سیو -شانون

انجـام   3شناسـی  افزار تخصصی بوم لسون با استفاده از نرمیو -تیاسم
کـه در ذیـل آمـده اسـت،      )5(تـا   )2(هـاي   شد. با استفاده از معادلـه 

) و Shannon & Wiener, 1963وینـر (  –هـاي شـانون    شـاخص 
هـاي مرتعـی و    )، تنـوع زیسـتی گونـه   Simpson, 1949سیمپسون (

) و Margalef, 1958چنــین بـا اســتفاده از شـاخص مارگــالف (   هـم 
) غنــاي Smith & Wilson, 1996ویلســون ( -شــاخص اســمیت

اي در سطح واحد کـاري و نیـز کـل مرتـع      اي و یکنواختی گونه گونه
  محاسبه شدند.

   4نریو -شاخص شانون الف)

)log()(
1

0

N
n

N
nH ii

S

i



  )2معادله ( 

: تعداد افراد گونه niنر، یو -ع شانون: شاخص تنوH، معادلهن یدر ا
i ،امN تعداد کل افراد و :Sیاهی: تعداد گونه گ  

   5ب) شاخص سیمپسون
2

)(11
1 N

nD i
S

i



  )3معادله ( 

: تعـداد افـراد   niمپسـون،  ی: شاخص تنـوع س D-1، معادلهن یدر ا
  یاهی: تعداد گونه گS: تعداد کل افراد و Nام، iگونه 

   6ج) شاخص مارگالف

)(
1

NLn
SR 

  )4معادله ( 

-: تعداد گونهSاي مارگالف، گونه ي: شاخص غناR، معادلهن یدر ا
  ها: تعداد کل افراد مشاهده شده از تمام گونهNهاي مشاهده شده و 

   7ویلسون -د) شاخص اسمیت

S
DE D

/1
/1   )5( معادله 

 شـاخص : D/1 لسـون، یو -تیاسم شاخص: E1/D معادله، نیا در
 یاهیگ گونه تعداد: S و پارکر -برگر تنوع

                                                        
3- Ecological methodology  
4- Shannon-Wiener 
5- Simpson   
6- Margalef  
7- Smith- Wilson   
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  يآمار لیتحل و هیتجز
هـاي تنـوع   تأثیر فاکتورهاي محیطی بر شاخص یمنظور بررسبه

- واریانس داده یها و همگنپس از اطمینان از نرمال بودن داده یستیز
ـ ز واری، از آنـال 1رنوفیاسـم  -ها با استفاده از آزمون کولمـوگراف  انس ی

 ي% بـرا 95در سطح  SPSS ver. 22افزار  با استفاده از نرم 2طرفهکی
ـ دار بودن فاکتورها استفاده گردیمعن یبررس ـ ن 3ید. آزمـون تـوک  ی ز ی

کـار گرفتـه شـد    ن متغیرهاي تحت بررسی بهیانگیسه میمنظور مقا به
(Zar, 1996) .افزار  ت، رسم نمودارها با استفاده از نرمیدر نهاExcel 

 يفاکتورها یاصل يهاه به مؤلفهیمنظور تجزچنین به ت. همانجام گرف
خاك شامل: درصد رس، درصد سیلت، درصد شـن،   يریگمورد اندازه
زان یخاك و م یآلی، درصد رطوبت اشباع، درصد کربن آل درصد ماده

ـ  اسیدیته و هدایت الکتریکی و هم ـ توپوگراف يهـا  یچنین ویژگ ک از ی
افـزار   و ارتفاع از سطح دریـا از نـرم   ییایجغرافهاي جمله: شیب، جهت

PC- ORD هاي اصلی (و از روش آنالیز مؤلفهPCA.استفاده شد ( 
  

  نتایج و بحث
شناختی مرتع بهارکیش قوچان نشان داد که در مطالعه ابعاد گیاه

). از 1گونه گیـاهی وجـود دارد (جـدول     77خانواده و  22این منطقه 
ــم ــانواده  مه ــرین خ ــی  ت ــه م ــاي منطق ــوان  ه %)، Poaceae )18ت

Asteraceae )13 ،(%Lamiaceae )12،(% Fabaceae )9 ،(%
Apiaceae )8 و (%Brassicaceae )6طـور کلـی در    %) را نام برد. به

هـا   کریپتوفیـت ترین شکل زیسـتی همـی  منطقه مورد مطالعه، فراوان
تـرین شـکل زیسـتی منطقـه را      هاي فانروفیـت کـم  باشند و گونه می

هـاي گیـاهی   درصد گونـه  41ند. از نظر شکل زیستی، دهتشکیل می
درصد تروفیت، چهار  23درصد کامتوفیت،  25کریپتوفیت، منطقه همی

درصد ژئوفیت، چهار درصد فانروفیت و سه درصد کریپتوفیت هستند. 
درصـد   64مطالعـه،   مـورد  گیاهان منطقـه  جغرافیایی پراکنش نظر از

 -عالوه بر ناحیه رویشی ایرانـی  هاتورانی و سایر گونه -عنصر ایرانی
  تورانی در نواحی رویشی دیگر نیز پراکنش دارند. 

چنین در بررسی و مطالعه پوشش گیاهی منطقه، چهـار تیـپ    هم
 Stipa arabicaپ ی، دو تیاهیپ گین چهار تیگیاهی تعیین شد. از ا

Trin. & Rupr.- Poa bulbosa L.   وHordeum bulbosum 

                                                        
1- Kolmogorov-Smirnov   
2- One way classification ANOVA   
3- Tukey test   

L.- Heliotropium khorassanicum  و  یدر دامنـــه شـــمال
Artemisia khorassanica Podlech - Astragalus verus 

Olivier   پ یــو ت یدر دامنــه جنـوبArtemisia khorassanica 

Podlech - Poa bulbosa L.   هايپین تیتربزرگ یدر دامنه غرب 

 ییهـا  ن گونهیدهند. در بیل میش قوچان را تشکیمرتع بهارک یاهیگ
که درصد پوشش غالب نسبت به  ییها ذکر شد، گونه 1در جدول  که
ز یگر نیک گونه همراه دیعنوان گونه غالب و  ها را داشت بهگر گونهید

 شود. مشاهده می 2د که در جدول یارائه گرد یاهیپ گیعنوان ت به
 

هـاي  گونـه  یسـت یشناختی بر تنوع زتأثیر عوامل بوم
  گیاهی در مرتع بهارکیش قوچان

-گونه یستیجغرافیایی متفاوت با تنوع زهاي تباط جهتار

  هاي گیاهی
اي و شـاخص   اي، غنـاي گونـه   هـاي تنـوع گونـه    مقادیر شاخص

هـاي مختلـف   همگـن کـه در جهـت    ياي در واحدها گونه یکنواختی
گیري شده  مرتع اندازه ییایجغراف يها گر جهتینسبت به د ییایجغراف

 یدهد که جهت شمال ییج نشان مآورده شده است. نتا 3بود در شکل 
) بوده و 97/1مپسون (ی) و شاخص تنوع س53/7ن غنا (یتر بیش يدارا

هـا دارد.  هـا در سـایر جهـت   با مقدار این شـاخص  يدار یاختالف معن
 تنوع رابطه بررسی ) درMirzaee et al., 2007میرزایی و همکاران (

 هاي زاگرس ستماکوسی در فیزیوگرافی عوامل با علفی گیاهان اي گونه

 هاي شاخص بر جغرافیایی جهت عامل که رسیدند نتیجه این به میانی

 تأثیر ايگونه تنوع بر دریا سطح از عامل ارتفاع و اي گونه غناي و تنوع

 از تـر  گـرم  جنـوبی همـواره   هـاي  دامنـه  :مثـال  داشت. براي دار معنی

هاي  منهدا به نسبت تري کم رطوبت هستند، بنابراین شمالی هاي دامنه
 دامنـه  دو در که هایی گونه که شود می باعث امر این و دارند شمالی
 داشته تفاوت هم با شناختی بوم هاي ویژگی لحاظ از یابند می استقرار
 بـراي  و نبوده نامساعد همیشه جنوبی هاي دامنه وجود این با .باشند

 .هستند مناسب اي علوفه هاي گونه استقرار
 

  یاهیهاي گگونه یستیبا تنوع ز ارتباط ارتفاع متفاوت
متـر)،   1900-2200( یانیـ دست آمده ارتفـاع م  بر اساس نتایج به

چنـین غنـا و    وینـر و سیمپسـون بـاالتر و هـم     –تنوع شـانون  يدارا
 يازهـا یموجود با ن يها گونه یباشد و به تالقیتري م یکنواختی بیش

ـ  بوم ف بـاال و  شناختی متفاوت از نظر قرار گرفتن در ارتفاعـات مختل
 شود. ) مربوط میین (اکوتون ارتفاعییپا
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  قوچان شیبهارک مرتع گیاهان جغرافیایی پراکنش و زیستی هاي شکل ها، گونه علمی اسامی فهرست -1جدول 

Table 1- List of scientific names of species, life forms and geographical distribution of plants in Baharkish rangeland Quchan  
 نام علمی 

Scientific name 
 خانواده گیاهی
Plant family 

  شکل زیستی
Life forms 

  پراکنش جغرافیایی
Chorology 

Acantholimon avenaceum Plumbaginaceae Ch IT 
Acanthophyllum bracteatum Caryophyllaceae Ch IT 

Acroptilon repens Asteraceae  He  PL 
Aeluropus littorallis Poaceae He IT, M, SS 

Allium xiphopetalum Alliaceae Cr IT 
Alyssum linifolium Brassicaceae Th IT, M 
Anchusa arvensis Boraginaceae He IT, M 

Arrhenatherum kotschyi Poaceae Ge IT 
Artemisia aucheri Asteraceae Ch IT 

Artemisia khorassanica Podlech  Asteraceae Ch IT 
Asperula glomerata Rubiaceae Ch IT 

Astragalus podolobus Fabaceae  Ch  IT 
Astragalus verus Olivier  Fabaceae  Ch  IT 

Atraphaxis spinosa Polygonaceae Ch IT 
Avena fatua Poaceae Th IT,ES 

Boissiera squarrosa Poaceae Th IT, M 
Brassica napus Brassicaceae He PL 

Bromus tectorum L. Poaceae Th PL 
Bupleorum exaltatum Apiaceae Ch IT 

Carex stenophylla Cyperaceae  He  PL 
Carthamus lanatus Asteraceae Th IT 

Ceratocarpus arenarius Chenopodiaceae Th IT 
Cichorium intybus Asteraceae He PL 

Colutea buhsei Fabaceae Ph IT, ES 
Convolvulus arvensis Convolvulaceae Th SCO 
Cotoneaster ovatus Rosaceae Ph IT 

Cousinia eryngiodes Asteraceae He IT 
Crambe kotschyana Brassicaceae He IT 
Dactylis glomerata Poaceae He PL 
Dianthus orientalis Caryophyllaceae Ch IT 
Dorema amoniacum Apiaceae He IT 

Echinops ritrodes Asteraceae He IT 
Elymus hispidus Poaceae  He  IT, ES, M 
Ephedra major Ephedraceae Ph IT, ES, M 

Eremurus luteus Liliaceae Ge IT 
Eruca sativa Brassicaceae Th IT, M, ES 

Eryngium caucasicum Apiaceae He IT 
Euphorbia aucheri Euphorbiaceae Th IT 

Ferula ovina Apiaceae He IT 
Festuca valesiaca Poaceae He IT,ES 
Glycyrrhiza glabra Fabaceae He IT,M 

Gundelia tournefortii Asteraceae He IT 
Heliotropium khorassanicum Boraginaceae Th IT 

Hordeum bulbosum L. Poaceae  Cr  IT, M 
Hulthemia persica Rosaceae Ch IT 

Krascheninikovia ceratoides  Chenopodiaceae Ch IT 
Lagochilus  cabulicus Lamiaceae Ch IT 

Linaria lineolata Scrophulariaceae He IT 
Malcolmia strigosa Brassicaceae Th IT 
Medicago rigidula Fabaceae Th IT 

Melica persica Kunth Poaceae He IT 
Nepeta bracteata Lamiaceae Th IT 
Noaea mucronata Chenopodiaceae Ch IT, ES, M 

Nonea caspica Boraginaceae Th IT 
Onopordon leptolepis Asteraceae He IT 

Perovskia abrotanoides Lamiaceae Ch IT 
Phalaris minor Poaceae Th Cosm. 

Phlomis cancellata Lamiaceae He IT 
Pimpinella tragium Apiaceae Ch IT, ES, M 

Plantago major Plantaginaceae He SCO 
Poa bulbosa L.  Poaceae  Ge  IT,ES,M 
Prangos latiloba Apiaceae He IT 

Reseda lutea Resedaceae Th IT,SS 
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Salvia limbata Lamiaceae He IT 
Sanguisorba minor Rosaceae He IT,M,ES 
Scariola orientalis Asteraceae Ch IT 
Serratula latifolia Lamiaceae He IT 

Silene chaetodonta Caryophyllaceae He IT 
Stachys lavandulifoia Lamiaceae He IT 

Stipa Arabica Trin. & Rupr.  Poaceae He IT 
Teucrium polium Lamiaceae Ch IT,M 

Thymus transcaspicus Lamiaceae  Ch  IT 
Trifolium repens Fabaceae He IT 

Trigonella monantha Fabaceae Th IT,ES,M 
Verbascum agrimoniifolium Scrophulariaceae He IT 

Veronica khorassanica Scrophulariaceae He IT 
Vulpia persica Poaceae  Th  IT 

:Ch ،کامفیت:Cr   ،کریپتوفیت:He کریپتوفیت، همی :Ph ،فانروفیت :Th ،تروفیت:Cosm  وطنی،  جهان:ES سیبري،  –اروپا:IT تورانی، –ایرانی :M اي، مدیترانه :PL چند
  سندي -صحارا SS: زیر منطقه جهانی،  SCO:اي، منطقه

Ch: Chamaephyte, Cr: Cryptophyte, Ge: Geophytes, He: Hemicryptophyte, Ph: Phanerophyte, Th: Therophyte 
Cosm.: Cosmopolite (cosmopolitan), ES: Euro-Siberian, IT: Irano-Turanian, M: Mediterranean, PL: Pluriregional, 

SCO: Subcosmopolitan, SS: Saharo-Sindian 

 
  قوچان شیبهارک مرتع گیاهان مختلفي هاپیت - 2جدول 

Table 2- Different plant types in Baharkish rangeland Quchan   
  اختصاري عالمت

Symbol  
  غالب هاي گونه

Dominant species 
  تیپ کد

Type code 
Ar.kh-As.ve   Artemisia khorassanica -  Astragalus verus I 
Ho.bu- He.kh Hordeum bulbosum L. - Heliotropium khorassanicum II 
Ar.kh - Po.bu Artemisia khorassanica - Poa bulbosa L.  III 
St.ar - Po.bu Stipa arabica - Poa bulbosa L.  IV 

 

 
  جغرافیایی متفاوت هايتدر جه کنواختیی و غنا تنوع، هاي شاخص -3شکل 

Fig. 3- Indices of diversity, richness and evenness in different geographical directions  
  .)P< 0.05( داري ندارندهاي داراي حروف مشترك از نظر آماري اختالف معنیدهند. میانگینمی ها را نشانخطوط عمودي انحراف معیار میانگین

vertical bars show standard error of means. Means following the same letters are not significantly different (P< 0.05). 
 

 یاختکنـو ی  اي و شـاخص هاي تنوع، غنـاي گونـه   مقادیر شاخص
 مورد منطقه همگن در ارتفاع مختلف موجود در ياي در واحدها گونه

) در Mahdavi, 2013شده است. مهـدوي (  آورده 4 شکل در مطالعه

منطقه رویشی زاگرس به بررسی تأثیر جهت دامنه و ارتفـاع بـر روي   
اي گیاهان علفی در منطقه ذهاب استان کرمانشاه پرداخت.  تنوع گونه

طرفه نشان داد که جهت دامنه و  تجزیه واریانس یکنتایج حاصل از 
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اي گیاهـان علفـی در    داري روي تنوع و غناي گونه ارتفاع تأثیر معنی
درصـد اطمینـان دارد. در دامنـه شـمالی و طبقـه ارتفـاعی        95سطح 

ترین مقـدار تنـوع و غنـاي     متري از سطح دریا) بیش 1900 -2200(
خوانی دارد. چاوال  ین تحقیق نیز همباشند که با نتایج ا اي دارا می گونه

ــوع زیســتی Chawla et al., 2008و همکــاران ( ) در بررســی تن

هاي چوبی در طول گرادیان ارتفاعی در غرب هیمالیا نشان دادند  گونه
هاي تنوع زیستی گیاهی با افزایش ارتفاع از سـطح   که مقادیر شاخص

پس روند نزولی در دریا ابتدا روند صعودي داشته (ارتفاعات میانی)، س
 دهد. ارتفاعات باال را نشان می

 

 
  در طبقات ارتفاعی متفاوت کنواختیی و غنا تنوع، هاي شاخص - 4شکل 

Fig. 4- The indices of diversity, richness and evenness in different elevation 
 ).P<0.05داري ندارند (اراي حروف مشترك از نظر آماري اختالف معنیهاي ددهند. میانگینها را نشان میخطوط عمودي انحراف معیار میانگین

vertical bars show standard error of means. Means following the same letters are not significantly different (P<0.05).  
 

 
  در سازندهاي متفاوت کنواختیی و غنا تنوع، هاي شاخص - 5شکل 

Fig. 5- The indices of diversity, richness and evenness in different geological formations  
  ).P<0.05داري ندارند (هاي داراي حروف مشترك از نظر آماري اختالف معنیدهند. میانگینها را نشان میخطوط عمودي انحراف معیار میانگین

vertical bars show standard error of means. Means following the same letters are not significantly different (P<0.05).  
  : رسوبات متعلق بهPl: سازند مزدوران، سنگ آهک دولومیتی ضخیم الیه با رنگ خاکستري، Jmشناسی؛  زمین يها سازند

  )Ghaemi, 2005ه (افتیفرسایش  ییها ها و واریزه متعلق به کواترناري تراس يها : سازندQLdپلیستوسن،  - پلیوسن
Geological formations; Jm: Grey, thick bedded dolomitic limestone (MOZDURAN  Formation)   

PL: Pliocene – Pleistocene 
QLd: Quaternary Loess terraces, debrise (Ghaemi, 2005) 
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  یاهیگي هاگونه یستیز تنوع باسازندهاي متفاوت  ارتباط
 و نـر یو -شانون اي گونه تنوع هاي شاخص راتییتغ یبررس جینتا

 یکنـواخت ی شـاخص  و مارگـالف  اي گونـه  غنـاي  شاخص مپسون،یس
ـ  مختلف يسازندها در لسونیو -تیاسم  از متـأثر  کـه ی شناسـ  نیزم

ي سـازندها  در اي گونـه  تنـوع . اسـت  آمـده  5 شکل در ،یخاک عوامل
 عوامل بر وهعال تواند یم که است یراتییتغ داراي مطالعه مورد مختلف

 مـورد  منطقهي سازندها راتییتغ از یناش اي گونه نیب روابط و یطیمح
 .باشد مطالعه
 

  یاهیگي هاگونه یستیز تنوع باهاي متفاوت شیب ارتباط
 به را نریو -شانون تنوع و غنا ترین بیش) > %15( کم هايشیب

 بیشـ  نسـبت  بـه  ییکنواخت شاخص زانیم یول دادند، اختصاص خود
 امـر  ایـن  علت. هستند برخوردار يتر کم مقدار از%) 15 -45( متوسط

 عمـق  :مانند خاکی و رطوبتی محدودیت کاهش از ناشی تواند می نیز

 مقایسه در زیاد هاي شیب در یافته تجمع خاك میزان زیرا .باشد خاك

 مقـادیر . )Badano et al., 2005( اسـت  نـاچیز  کـم  هـاي  شـیب  با

 و یکنـواخت ی هـاي  شاخص اي، گونه غناي اي، گونه تنوع هاي شاخص
 مختلـف ي هـا  بیش در که همگني واحدها در اي گونه یکنواختیریغ

ـ ا در .اسـت  شـده  آورده 6 شـکل  در مطالعه مورد منطقه در موجود  نی
 شـاخص  درصـد،  15 از تر کم هاي شیب در که شد مشخص پژوهش

 و خاك تر بیش عمق است، حداکثر اي گونه غناي و نریو -شانون تنوع
 منـاطق  بـه  نسبت کم هاي شیب در غذایی عناصر و رطوبت افزایش

 طـور  بـه  کـه  اسـت  عـواملی  جمله از شیب .نبود تأثیر بی نیز دار شیب

 و دارد منفـی  و مثبـت  اثـرات  گیـاهی  هاي گونه حضور بر مستقیم غیر
 خشک اندازه، از بیش زهکشی خاك، شدن شسته سبب شیب افزایش

 ,Mirzaei( شود می گیاهی پوشش مناسب استقرار عدم و خاك شدن

2006(. 

 

 
  در طبقات شیب متفاوت کنواختیی و غنا تنوع، هاي شاخص - 6شکل 

Fig. 6- Indices of diversity, richness and evenness in different slopes 
  ).P< 0.05داري ندارند (آماري اختالف معنیهاي داراي حروف مشترك از نظر دهند. میانگینها را نشان میخطوط عمودي انحراف معیار میانگین

vertical bars show standard error of means. Means following the same letters are not significantly different (P< 0.05).  
  

 یســتیز تنــوع بــای خــاک و کیــتوپوگراف عوامــل ارتبــاط
  یاهیگي ها گونه

 تنـوع  تغییـر  باعـث  که یختشنا بوم عوامل ترین مهم تعیین براي

 شـد  استفاده )PCA 1(ی اصلي ها مؤلفه هیتجز روش از است، اي گونه
  ).7 شکل(

 
 

                                                        
1- Principal Components Analysis 
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 هايمؤلفه آنالیز روش از استفاده با دوم و اول هايمؤلفه اساس بر قوچان شیبهارک مرتع گیاهی هايتیپ رویشگاه بنديرسته نمودار -7 شکل

 )PCA( اصلی
Fig. 7- Graph classify habitats habitats of Baharkish rangeland Quchan according to the first and second components using 

the principal components analysis (PCA) 
Artemisia khorassanica - Astragalus verus Ar.kh- As.ve: 

Hordeum bulbosum L. - Aeluropus littorallis Ho.bu - Ae.li: 
Artemisia khorassanica - Poa bulbosa L. Ar.kh - Po.bu: 

Stipa arabica - Poa bulbosa L. St.ar - Po.bu: 
 

خـاك از عوامـل مـؤثر در     ییایمیهـاي شـ  بافت خاك و ویژگـی 
باشـد.  ویژه در مناطق خشک و بیابانی می اي بهپراکنش و تنوع گونه

در مقـدار رطوبـت موجـود و     تغییر در بافت خاك سبب بروز تغییراتی
دهد و قابل دسترس گیاه شده و پراکنش گیاهان را تحت تأثیر قرار می

شود. فاصله نقـاط  اي در مناطق مختلف میباعث تغییر در تنوع گونه
دهنده درجه تشابه یا اختالف  نشان 7هاي گیاهی در شکل معرف تیپ

نقـاط معـرف   شناختی اسـت. میـزان فاصـله    ها از نظر عوامل بومتیپ
 ها از محورهاي مختصات بیانگر شدت یا ضعف رابطه اسـت. بـا   تیپ

 آمـده  4جدول  در که متغیرها ضرایب منفی و مثبت عالمت به توجه

رس  مقـدار درصـد   راسـت  بـه  چـپ  از )Axis1اول ( مؤلفـه  در ،است
-می مقدار درصد کربن آلی خاك و درصد ماده آلی کاهش و افزایش

)، ECهدایت الکتریکی ( باال به پایین از )Axis2(مؤلفه دوم  در و یابد
درصد رطوبت اشباع و درصد سیلت افزایش و درصـد شـن، ارتفـاع و    

هـاي  با ویژگی Ar.kh-As.veتیپ  .کندپیدا می درصد شیب کاهش

ــور  ــرف محـ ــوي دارد و از  )Axis2(و  )Axis1(معـ ــتگی قـ همبسـ
یجه گرفت که این توان نتکه در ربع دوم قرار گرفته است، می جایی آن

سیلت، هدایت الکتریکـی   هاي با مقدار درصدتیپ به استقرار در خاك
)ECمقدار درصد شن، ارتفاع و درصـد   و ) و درصد رطوبت اشباع باال

) گرایش داشته و حضور آن با کاهش درصد رس Axis2شیب پائین (
و افزایش میزان درصد کربن آلی خاك و درصد مـاده آلـی خـاك در    

و  Ar.kh- Po.buهاي است. در ربع سوم محور مختصات تیپارتباط 
St.ar- Po.bu هاي معـرف محـور   قرار گرفت و با ویژگی)Axis1(  و

)Axis2( هاي بـا درصـد  همبستگی منفی دارد. این دو تیپ در خاك 

رس پائین و مقدار درصد کربن آلی خاك و درصد ماده آلی خاك باال 
)Axis1  و مقدار هـدایت الکتریکـی ( )EC    درصـد سـیلت و درصـد ،(

رطوبت اشباع پائین و مقدار درصد شن، ارتفـاع و درصـد شـیب بـاال     
که در ربع چهارم واقع شـده بـا    Ho.bu- Ae.liیابد. تیپ استقرار می

دهد و همبستگی زیادي نشان می )Axis1(هاي معرف محور ویژگی
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با افزایش درصد رس و کاهش میزان درصد کربن آلی خاك و درصد 
مقادیر ویژه و درصد واریانس  3ماده آلی خاك در ارتباط است. جدول 

هـا   ، براي انتخاب مؤلفهیدهد. از طرف ها را نشان می هر یک از مؤلفه
شـود در   طور که مشـاهده مـی   مقادیر ویژه مالك قرار داده شد. همان

 03/62ها  کند و این مؤلفه هاي اول و دوم این شرایط صدق می مؤلفه

اي را در بـر گرفتـه و اهمیـت مؤلفـه اول      یرات تنـوع گونـه  درصد تغی
درصد تغییرات مربوط به متغیرهـاي   13/35که  طوري تر است. به بیش

درصد تغییرات مربوط بـه متغیرهـاي مؤلفـه دوم     89/26مؤلفه اول و 
 بود.

 PCA روش از حاصل ها مؤلفه از کی هر به مربوط انسیوار درصد و ژهیو ریمقاد - 3جدول 
Table 3- Eigen values and percent variance of each component resulted from PCA technique  

  واریانس تجمعی
Cumulative variance (%)  

  واریانس
Variance (%)  

  مقدار ویژه
Eryenvale 

  مؤلفه
Principle component  

35.139 35.139 2.811 1 
62.036 26.897 2.152 2 
80.451 18.415 1.473 3 
92.155 11.704 0.936 4 
98.566 6.411 0.513 5 

100 1.434 0.098 6 
 

 از یـک  هـر  در را متغیرهـا  بـه  مربوط ویژه بردار مقادیر 4 جدول
 اول مؤلفـه  ضـرایب،  مطلـق  قـدر  بـه  توجه با. دهد می نشان ها مؤلفه

 هايمتغیر: شامل دوم مؤلفه و رس وی آل ماده خاك، یآل کربن: شامل
 .باشد می بیش و ارتفاع شن، لت،یس اشباع، رطوبت ،یکیالکتر تیهدا

 
  PCA روش  در هاي اصلی مؤلفه از کی هر در متغیرها به مربوط ویژه بردار مقادیر - 4جدول 

Table 4- Eigen values for the variables in each principle components  

  متغیرها
Variables 

  ها مؤلفه
Principle component 

  اول
PC1 

  دوم
PC2  

  سوم
PC3 

  چهارم
PC4 

  پنجم
PC5  

  ششم
PC6  

  هدایت الکتریکی
Electrical conductivity (EC)  -0.3534  0.8837 -0.0694 0.1355 -0.2005 0.1743 

  اسیدیته
pH  -0.3613 -0.3983 -0.0004 0.8154- -0.2000 -0.0721 

  کربن آلی
Organic carbon  0.8731- -0.2474 -0.2502 0.2727 -0.1987 -0.0031 

  ماده آلی
Organic matter  0.8702- -0.2504 -0.2547 0.2730 -0.2015 0.0043 

  درصد رطوبت اشباع
Saturated moisture content 

0.0004 0.5823 0.7336- -0.2891 0.0682 0.1846 

 رس
Clay  0.8271 -0.1934 -0.0770 0.0937 -0.5075 -0.0556 

  سیلت
Silt  -0.5869 6980.7 0.1206 -0.1193 0.0800 -0.1492 

  شن
Sand  -0.0869  0.9390- -0.0786 -0.1051 0.2898 0.0590 

  ارتفاع از سطح دریا
Height above sea level 

0.2176 0.2932- -0.0656 -0.0064  -0.0503 0.1850 

  جهت
Aspect 

-0.1529 -0.1020 0.5521- 0.2047 -0.0227 -0.2393  
  شیب
Slop 

-0.0932 0.3654- 0.0975 0.1089 -0.1472 -0.4911  
 داري بر مؤلفه مربوطه دارند.این متغیرها تأثیر معنی که است این کننده مشخص ضرایب زیر در کشیده تیره خط :*

*: The dash line below the coefficients specifies that these variables have a meaningful effect on the relevant component.  
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منظـور   ) کـه بـه  PCAهاي اصـلی (  نتایج حاصل از تجزیه مؤلفه
شناختی بر پوشش گیاهی انجام شـد،   تعیین تأثیرگذارترین عوامل بوم

دهنده این است که میزان اهمیـت هـر یـک از عـواملی کـه در       نشان
گیرند، متفاوت است. در این پژوهش شیب هاي جداگانه قرار می مؤلفه

باشـد کـه در اسـتقرار و    ) مـی -3654/0محـور دوم ( هـاي   جزء مؤلفه
هاي گیاهی نقش اساسی دارد. درصد شـیب روي عمـق   پراکنش تیپ

گذارد و با زیاد شدن شیب و در نتیجه زیـاد شـدن   یخاك هم تأثیر م
نیروي ثقل، میزان فرسـایش شـدیدتر شـده و عمـق خـاك کـاهش       

توانند بر روي که می ییها ییابد و با کاهش عمق خاك، سایر ویژگ می
کنند. رضایی و ارزانی  یاهی تأثیر بگذارند نمود پیدا میاستقرار جوامع گ

)Rezaei & Arzani, 2007میزان ) بیان کردند شیب زمین بر روي 

 داري معنی اثر زمین و کارکرد زمین شکل هاي شاخص رواناب، و نفوذ

 گیاهاندسترس  قابل رطوبت روي بر را خود تأثیر طریق این از دارد و

تـأثیر   همـدیگر  روي بـر  نیـز  محیطـی  عوامـل  از گذارنـد. برخـی   می
 عنـوان  بـه  غیرمستقیم است. یا و مستقیم طور به تأثیر این گذارند. می

 مسـتقیم  غیر محیطی هاي از گرادیان دریا سطح از ارتفاع عامل مثال:

 ارتفـاع  گذارد. می تأثیر خاك و اقلیم هاي مستقیم گرادیان بر که است

 بر طور مستقیم به و گذارد می تأثیر خاك تشکیل بر مستقیم ور غیرط به

 هاي گونه توزیع این طریق از که گذارد می تأثیر دما مانند: دیگر عوامل

 خواهد متحول مرتعی اکوسیستم و ساختار کرد خواهد تغییر نیز گیاهی

تعـرق   و تبخیـر  بـارش،  نوع و مقدار دریا، سطح از تغییر ارتفاع با شد.
کـرد.   تغییـر خواهـد   نیـز  گیاهی پوشش آن تبع به و کرد خواهد ییرتغ

اي در آریزونـاي  ) بـا مطالعـه  Fisher & Fuel, 2004فیشر و فـول ( 

تـري   اي بیش آمریکا بیان کردند که ارتفاعات پایین داراي غناي گونه
 دلیل باالتر بودن دما است. هستند که این به

  
  گیري نتیجه
شناختی بر تنوع  هار داشت تأثیر عوامل بومتوان اظ طور کلی، می به

نظام طبیعی منطقه مورد مطالعه متأثر  هاي گیاهی در بوم زیستی گونه
از عوامـل توپوگرافیــک و خــاکی بــود. نتــایج حاصــل از تجزیــه بــه  

) در مرتع بهارکیش قوچان نشان داد، که بـا  PCAهاي اصلی ( مؤلفه
درصد کربن آلی خاك،  توجه به قدر مطلق ضرایب، مؤلفه اول شامل:

هـاي هـدایت    درصد ماده آلی و درصد رس و مؤلفه دوم شامل: متغیر
درصد سیلت، درصد شن، ارتفاع  )، درصد رطوبت اشباع،ECالکتریکی (

اي منطقـه داشـتند. از    ترین تأثیر را بر تنوع گونـه  و درصد شیب بیش
 گیـاهی  حفـظ پوشـش   در ارتباطـات  چگـونگی ایـن   رو شناسایی این

 منطقه مرتع احیاي و خاك، اصالح و آب از حفاظت آبخیز، هاي هعرص

 کند. ایفا نقش مهمی تواند می مشابه با شرایط مناطق و مطالعه مورد

 جوامـع  پایـداري  و توسـعه  گیـري،  شکل در مختلف اکولوژیک عوامل

 و توپوگرافیـک  میـان عوامـل   ایـن  در دارنـد.  بسـزایی  گیاهی تـأثیر 
بـر   را اثـر  تـرین  بیش غیرمستقیم هم و ممستقی هم فاکتورهاي خاکی
داشــتند. لــذا مطالعــه روابــط بــین تنــوع و عوامــل  پوشـش گیــاهی 

هاي اکولوژیک که از ارکـان  عنوان رهیافت توپوگرافیک و خاکی را به
تـوان بـراي تحقـق بخشـیدن بـه       مهم مدیریت اکوسیستم بوده مـی 
 مدیریت پایدار مراتع پیشنهاد نمود.
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Introduction 
Biodiversity as a key factor of sustainability of natural ecosystems have been largely used in studies on natural 
vegetations (e.g. rangelands) at different spatial scales. Baharkish pasture with area of 1035 hectare is situated in 60 km 
distance southern of the city Quchan in Khorasan Razavi province. The lowest and the highest altitudes of the pasture 
are 1740 and 2440 meters a.s.l., respectively. Long-term (25-year) mean annual precipitation and temperature of the 
region is 337 mm and 9.4°C with 998.2 mm evaporation. In this study, about 200 hectares of Baharkish pasture with 
moderate grazing pressure was chosen by the clipping and weighing method to study the effects of environmental 
factors of plant species richness and diversity. 
 
Materials and Methods 
In order to evaluate the effect of ecological factors on the biodiversity of plant species in Quchan Baharkish pasture, at 
first all topographic maps (1:25,000), geological maps (1:100,000), aerial photos (1:20000) and satellite images of 
Quchan Baharkish were collected. Then, maps of altitude classes, slope, aspect and geological formations were 
prepared and merged by overlapping in ArcGIS 10.2. The generated maps were coded and 13 homogenous working 
units and their maps were prepared for further studies, field visits and pasture vegetation measurements. Finally,  four 
homogeneous vegetation types were determined for sampling based on the structure, distribution, and presence of 
dominant species. Hence, in each vegetation type 35 plots (2m2 each) were systematic-randomly selected and used for 
composite soil sampling (0-30 cm depth) and estimation of  vegetation indices. The species number and percentage of 
canopy cover were estimated in each plot and the plot locations were recorded with GPS devices in U.T.M system.  
Plant species diversity per plot was estimated using Shannon-Wiener and Simpson diversity indices, richness index of 
Margalef and evenness index of Smith-Wilson in Ecological Methodology software. One-way ANOVA was used to 
examine the components of biodiversity and Tukey test was performed for multiple mean comparisons. Principal 
component analysis (PCA) was conducted to classify vegetation types and to determine the contribution of ecological 
factors on biodiversity of the studies pasture.  
 
Results and Discussion 
The results indicated that altitude had significant effect on species diversity, richness and evenness and the highest 
values of Simpson and Shannon indices were obtained at 1900-2200 m a.s.l. Indirect effect of soil formation and direct 
influence of temperature were led to variation in distribution of plant species and rangeland community structure. 
Amount and type of precipitation and consequently vegetation type was changed with altitude. Species richness and 
diversity was significantly affected by slope, and lower slopes (<15%) showed the highest values of richness and 
diversity index. However, evenness was higher in 15- 45% slopes. Overall, northern slopes had significantly higher 
species diversity, suggesting that plant available water is drastically influenced by slope through infiltration rate and 
land index. Results of PCA indicated that the first PC containing soil organic carbon, sand content and slope had the 
highest effect on species diversity. 
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Conclusion 
In general, it can be concluded that plant biodiversity in natural ecosystems was affected by topographic and edaphic 
factors particularly in high altitudes. The results of PCA showed that the PC1 including percentage of soil organic 
carbon, organic matter and clay and PC2 including electrical conductivity and elevation, percentage of soil moisture, 
silt, sand and slope had the greatest impact on species diversity. In addition, getting insight in to the relationship 
between diversity and ecological, topographic and edaphic factors can be proposed as an ecological approach for 
sustainable rangeland management. 
 
Keywords: Edaphic factors, Principal components analysis, Rangeland, Topographic factors. 
 

 
 
 


