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چکیده
بندي افزایشی روشی تقسیم.ضروریستکند، هایی که بتواند تنوع هر مقیاس را تعیین روشاي استفاده از در مطالعات تنوع گونه

این تحقیق بنابراین . باشدمختلف میهاي مکانی و زمانیهاي تنوع در مقیاسگیري و مقایسه مؤلفهبراي اندازه) تجزیه به روش جمعی(
شده در منطقه حفاظتبندي افزایشیبا روش تقسیم) آلفا، بتا و گاما(اي هاي تنوع گونهتأثیر ارتفاع و جهت بر مؤلفهبررسی با هدف 

4پالت 5با تعداد جهت جنوبی و شرقی ودودر )متر400-1050(طبقه ارتفاعی9برداري از گیاهان در فهرست. کوه گنو انجام شد
، )1α(ها یا پالت هاي داخل نمونهبه مؤلفه) rγ(اي کل غناي گونه. گردیدطبقه ارتفاعی انجام در هر)پالت90در مجموع (مترمربعی 
مؤلفه داد کهنشان اي هاي تنوع گونهوتحلیل مؤلفهتجزیه. بندي شدتقسیم) 3β(و بین جهت ) 2β(، بین طبقات ارتفاعی )1β(ها بین نمونه

. ندسهم را از تنوع کل به خود اختصاص دادو کمترین بیشترین ترتیب داراي بهدرصد 19/8با 1βو درصد36/72با 3βتنوع
هاي دهنده پراکنش غیرتصادفی گونهکه نشانکمتر از میزان مورد انتظار آن بود )1α(بیشتر از میزان مورد انتظار و تنوع آلفا3βعالوه به

در هر دو اي و مورد انتظار در سطح آلفا دیده شد و از طرفیدر دو جهت شرقی و جنوبی کمترین میزان درصد مشاهده.گیاهیست
درصد و براي جهت شرقی 95/5اي در سطح آلفا ثبت گردید که مقدار آن در جهت جنوبی برابر جهت کمترین مقدار اعداد مشاهده

و از میزان موردانتظار آنها شتندهاي بتا درصد بیشتري نسبت به مؤلفه آلفا دایج نشان داد که مؤلفهبه طور کلی نتا. درصد بود73/5
بیشترین تنوع نتایج نشان داد که .آلفا در دو جهت شرقی و جنوبی از میزان موردانتظار آن کمتر دیده شداز طرفی مؤلفه. بیشتر بود

به را22و 72/1مقدار ترتیب هبود که بمتر1600-2050اي در طبقات غناي گونهمتر و1200-1600شانون در طبقات ارتفاعی 
کل (اي مقیاس منطقه،حفاظت و افزایش تنوعبرايگردد پیشنهاد می،آمده از این پژوهشبر اساس نتایج بدست.خود اختصاص دادند

.مدآعمل خواهد به) γ(مؤثري از تنوع کل حفاظت در این حالتکه،قرار گیردمورد توجه) منطقه مورد مطالعه

.ايتنوع شانون، غناي گونهجهت دامنه،گرادیان ارتفاع، ، گیاهیتنوع : هاي کلیديواژه

مقدمه
باشد و ارائه تنوع زیستی پایه عملکرد اکوسیستم می

خدمات اکوسیستم براي رفاه انسان منوط مجوز استفاده از 
Turner(باشدحفظ تنوع زیستی میبه  et al., نیاز ). 2012
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ها به طبیعت و افزایش تقاضاي آنها براي روزافزون انسان
استفاده از منایع طبیعی سبب از بین رفتن تنوع زیستی و 

,Bilthoven(تخریب منابع طبیعی شده است 2010 .(
از هاي طبیعی و حفاظت بنابراین استفاده پایدار از سرمایه

تنوع زیستی براي پایداري اکوسیستم بسیار حیاتی هستند
)Sachs et al., اهمیت تنوع زیستی و مدیریت آن ).2009

برداري از منابع صورت ویژه بر حفاظت و بهرهکه به
در شده رابیولوژیکی استوار است، جایگاه منابع حفاظت

و هاي گیاهی ها و گونهحفظ و حراست از تنوع زیستگاه
Abase(کندجانوري تببین می et al., اي تنوع گونه).2009

از تنوع زیستی در هر یا بخشی اي گیاهی زیرمجموعه
ستی باعث کاهش تنوع زیاز آنجا که . باشداکوسیستم می

رو حفاظت از از اینشود،میها اختالل در نقش اکوسیستم
مدت طوالنیعنوان مهمترین هدف دربهگیاهی اي تنوع گونه

Hanke(ها ضروریست رد اکوسیستمبراي حفظ عملک et al.,

2011(.
هاي اي یکی از مؤلفهتنوع گونهشدهمانطور که اشاره 

در سطح محلی و یا تواند و میمهم تنوع زیستی است 
,Krebs(شود اي بررسی منطقه بیشترین همچنین ). 1998

اي در سطح تنوع گونههاي انجام شده بر تنوع زیستیبررسی
در یطور وسیعتنوع گیاهی به. متمرکز شده استگیاهی 

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

گیرد و از طریق مطالعه آن اکوسیستم مورد استفاده قرار می
هاي د و توصیهتوان پویایی جامعه گیاهی را بررسی کرمی

Vogt(کردمدیریتی الزم را ارائه  et al., تنوع ). 1997
یکی از صفات مهم جوامع گیاهی است که گیاهی

,Chavez(شود گیري میاندازههاي مختلفیروشبه 2012

&Macdonald(یکی از اهداف اصلی در آنسنجی کمیتو
,Olszewski(زیست است حفاظت از محیط تاالبته ). 2004

اي گیري تنوع گونهاوتی براي اندازههاي متفبه حال روش
از آنها یکهیچمورد استفاده قرار گرفته است ولی ) گیاهی(

بیشتراین در حالی است که در ،اندبه مقیاس توجه نکرده
ها در تالش هستند تا دریابند که مناطق جهان اکولوژیست

گذارنداي اثر مینههاي مکانی چگونه بر تنوع گومقیاس
)Rodriguez, 2011; Solen-senen et al.,2014; Scheldt

et al., ,Ojeda & Chavez & Macdonaldو2013

اي در مقیاس مکانی گیري تنوع گونهبراي اندازه.)29012
) γ(و گاما) β(بتا،)α(براي اولین بار سه اصطالح آلفا 

با توجه به .ارائه گردید) Whittaker)1972،1960توسط 
هاي مختلف مکانی اي در مقیاساینکه الگوهاي تنوع گونه

اي از هاي تنوع گونهالزم است در ارزیابی،کنندتغییر می
هاي هایی استفاده گردد که بتواند اثر تغییر در مقیاسروش

یکی از حال . کنداي مشخص مکانی را روي تنوع گونه
هاي اخیر بسیار مورد استفاده قرار هایی که در سالروش

Aditive(بندي افزایشیگرفته است، روش تقسیم

Partition(این روش یک . باشدمییا تجزیه به روش جمعی
ايروش جدید و دقیق براي آنالیز الگوهاي تنوع گونه

Beck(هاي مختلف استدر مقیاسگیاهان و جانوران et

al.,2012; Scheldet et al., 2013; Sole-senen et al.,

,Baselgaو2014 تجزیه به (بندي افزایشی تقسیم.)2014
اي یک رهیافت امیدبخش براي تنوع گونه) روش جمعی

هاي گیاهی و جامعهوتحلیل الگوهاي تنوع دریهتجز
بندي تقسیمامروزه.نهاستآویژه در توزیع مکانی جانوري به
وتحلیل الگوهاي تنوع روش محبوبی براي تجزیهتنوع یک 

و کاربرد بالقوه آن حفاظت آلفا و بتا شناخته شده است 
Alcemar(باشدگیاهان و حیوانات یک ناحیه می et al.,

ولی این روش تاکنون در ایران تقریبا روشی .)2013
با این و پژوهشگرانن امحققناشناخته بوده و بسیاري از 
کنون تاالبته . بیگانه هستندروش و متدولوژي آن کامالً

تحقیقات گوناگونی در زمینه تنوع با استفاده از روش 
.تاسشدهبندي افزایشی انجام تقسیم

Chiarucciتنوع براي ارزیابی)2010(همکاران و
هاي کوچکتر و جزیرهجزیره، بین جزیره(فلور در سه سطح 

)archipelago (در دو را جغرافیایی با تأثیر تغییرات ژئو
انآنگروه فلور بومی و اندمیک مطالعه کردند و نتایج 

) بتا(ها و بین جزیره) آلفا(در سطح جزیره را تغییرات زیاد 
نشان داد و در نهایت نیاز اکولوژیکی متفاوت فلورها و 
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وSasaki.قدرت پراکنش آنها را عامل این تغییرات دانستند
اي بررسی الگوهاي تنوع گونهبا مطالعه)2012(همکاران 

با استفاده از )Moorland(زاردر جوامع گیاهی خلنگ
، تنوع در این تحقیق. پرداختندتجزیه به روش جمعیروش 

ها در سه مقیاس درون و بین نمونه، بین کل به مؤلفه
نشان داد آناننتایج . بندي شدترانسکت و بین سایت تقسیم

که تنوع بتا بیشتر از میزان مورد انتظار و تنوع آلفا کمتر از 
که کردنتایج این تحقیق آشکار . میزان مورد انتظار بود

تواند باعث حفاظت تنوع بتا بین زارها میحفاظت از خلنگ
عمل ها شده و درنتیجه حفاظت مؤثري از تنوع کل بهسایت

لعه تعیین الگوهاي مطابا )2012(و همکاران Wu.آید
اي در طول گرادیان ارتفاعی کوهستان ایالاو واقع توزیع گونه

بندي افزایشی در چهار در استان چین با استفاده از تقسیم
یان کردند که تغییرات ب) نمونه، ارتفاع، جهت و فصل(سطح 

از هاي بین طبقات ارتفاعی زیاد است و حفاظت توزیع گونه
.باشدها ضروري میحفظ گونهتمام سطح منطقه براي

زیست طبیعی توان اکولوژیکی از آنجایی که محیط
هاي طبیعی و اکوسیستمداردمحدودي را براي استفاده بشر 

حفظ شوند، بنابراینمیمحسوب هاي زیستی بشري از گزینه
حال یکی از مناطق ،هاي آینده ضرورت داردآنها براي نسل

اي دارد، منطقه حفاظت شده که نیاز به توجه ویژه
کوه .باشدمزگان میشده کوه گنو واقع در استان هرحفاظت

سطح استان درصد6/0گنو با داشتن مساحتی حدود 
هاي استان را در خود جاي داده گونهدرصد3/62هرمزگان 

,Zaeifi(است  گیاهی یک ، بنابراین از نظر تنوع )2001
به دلیل شرایط خاص اقلیمی . آیدمنطقه خاص به حساب می

و ارتفاعی و از ) تورانی-عمانی و ایرانی -اقلیم خلیج (
از پذیري ثیرأتکوه زاگرس و طرفی به علت وابستگی به رشته

هاي جنوبی کشور، شرایط اکولوژیکی گستره بزرگ آب
تنوع گیاهی خاصی را به وجود آورده است که پیامد آن 

عنوان نظیري است که سبب شده این منطقه بدون اغراق بهبی
از . شودمحسوبشده کشور یکی از مهمترین مناطق حفاظت

لزوم بررسی همه جانبه براي مدیریت آن براساس رواین
بنابراین شناخت پوشش . شناخت علمی از ضروریات است

برايو زمان رات تنوع در مکان یاي، تغیگیاهی، تنوع گونه
عبارت دیگر،به. باشداي مهم میحفظ و ثبات تنوع گونه

ها و نحوه اطالع دقیق از وضعیت موجود و تعداد گونه
.هاي گوناگون ضروریستپراکنش آنها در مقیاس

ها ارتفاع از سطح دریا را بسیاري از پژوهشکه طوريبه
رفی عنوان یک عامل مؤثر بر تنوع و غناي گیاهان معبه

,Fisher & Fuel(اندکرده 2004; Guo et al., و 2013
Augustine & ojeda, مطالعات دیگري نیز نشان . )2014

دادند که فاکتورهاي محیطی غیرزنده از قبیل توپوگرافی 
Bennie(باشداي میعامل مهمی براي تغییرات تنوع گونه et

al., ,Songو 2006 2009 .(QainوSong)2013( با
اي در طول گرادیان ارتفاعی بیان کردند که بررسی تنوع گونه

کاهش ) α ،β ،γ(هاي تنوع اغلب با افزایش ارتفاع مؤلفه
هاي دیگر نیز شواهدي بر این موضوع دارند پژوهش. یابدمی

اي اغلب با افزایش ارتفاع از که هر سه مؤلفه تنوع گونه
Chen(سطح دریا کاهش یافتند et al., & Qianو2007

Rickletfs, 2011 .(

هاي اقلیمی وویژگیبدلیلگنو شدهحفاظتمنطقه
هاي مناسبی را در استان هاکولوژیک حاکم بر آن، زیستگا

اگرچه تاکنون پوشش . هرمزگان در خود جاي داده است
ارائه (گیاهی این منطقه از برخی جهات مطالعه شده است 

، اما تغییرات تنوع گیاهی )ییداروهاي فلور و یا مطالعه گونه
تنوع و با استفاده از هاي لفهؤمبندي آن به بر تقسیمکید أتبا 

نشدهبندي افزایشی در گرادیان ارتفاع ارائه روش تقسیم
نظر به اهمیت حفظ تنوع زیستی و ارزیابی بنابراین . است

شده کوه گنو این تحقیق در منطقه حفاظت،پوشش گیاهی
با هدف تأثیر ارتفاع و جهت بر ) در استان هرمزگانواقع(

در طول ) آلفا، بتا و گاما(گیاهیاي هاي تنوع گونهمؤلفه
مدیریت بهتر با روش جدید و دقیق برايگرادیان ارتفاعی 

.بندي افزایشی انجام شدتقسیم

هاروشومواد
منطقه مورد مطالعه
هکتار43000شده گنو به وسعت حدودمنطقه حفاظت
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50غربی بندرعباس از ارتفاع حدود کیلومتري شمال30در 
تا 27˚18ʹ50˝متر از سطح دریا، در مختصات2347تا
56˚18ʹ4˝تا 55˚57ʹ30˝عرض شمالی و 27˚29ʹ16˝

شده منطقه حفاظت. )1شکل (طول شرقی واقع شده است
عنوان هکتار به82400به مساحت 1351گنو در سال 

زیست عالی محیطشده مورد تصویب شورايحفاظتمنطقه 
عمل هاي بهبراساس ارزیابی1354رفت و در سال قرار گ
کره توسط یونسکو نیز پذیرفتهگاه زیستعنوان ذخیرهآمده به

منطقه رهاي موجود دبراي رفع تعارض1361در سال . شد

& Zehzad(عنوان پارك ملی از آن حذف به Majnonian,

هکتار تحت 43000و با کاهش وسعت آن به میزان ) 1997
گنو عالوه بر دامنه . آگهی گردیدشدهعنوان منطقه حفاظت

کوه ارتفاعی آن از سطح دریا به علت وابستگی به رشته
هاي جنوبی و تأثیرپذیري از گستره بزرگ آبزاگرس

، کشور، شرایط اکولوژیک خاصی را به وجود آورده است
ت گنو متشکل از سازندهاي اعظم ارتفاعابخش کهطوريبه

Najafi-tireh Shabankareh(باشدآهکی می et al.,

2005.(

موقعیت منطقه مورد مطالعه در ایران و استان-1شکل 

بردارينمونه
بر اساس 1393ر در بهااز پوشش گیاهیبردارينمونه

،براي این منظور. انجام شدهاي گیاهیحداکثر رشد گونه
سیستماتیک در امتداد طبقات -برداري با روش تصادفینمونه

متر 2050متر تا 400در محدودهارتفاعی طبقه 9(ارتفاعی 
و با توجه به تغییرات نوع پوشش گیاهی در در هر جهت 

این (از دامنه جنوبی )طول گرادیان ارتفاعی تفکیک گردیدند
جهت به دلیل داشتن مساحت و وسعت بیشتر نسبت به 

جهات دیگر و همچنین به خاطر دسترسی آسانتر انتخاب 
جهت شرقی به دلیل دسترسی بهتر نسبت به دوو) گردید

پس از بازدید از منطقه مورد . غربی و شمالی انجام شد
یرات نوع مطالعه و تعیین طبقات ارتفاعی، با توجه به تغی
هایی که از پوشش گیاهی در طول گرادیان ارتفاعی سایت

لحاظ پوشش گیاهی درصد بیشتري را دارا بودند و از نظر 
عنوان منطقه معرف در هر طبقه به،توپوگرافی همگن بودند

که از نظر یهایسایت(در منطقه کلیدي. شدندانتخاب 
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هر طبقه ارتفاعی، سه )پوشش و توپوگرافی همگن بودند
متر عمود بر جهت شیب مستقر 100ترانسکت به طول 

متر2×2پالت5گردید و در امتداد هر ترانسکت از 
بردراي با توجه به مطالعات نمونهبرايحداقل پالت الزم (

,Bonham()دیگر ,Grieg-smithو1989 براي )1983
تعداد و درصد (هاي پوشش گیاهی گیري ویژگیاندازه

ها با توجه به تعداد پالتالبته . استفاده شد) پوشش هر گونه
برايو همچنین یت داشتدمحدوو زمان کمبود هزینه 

ها فقط از کاهش تغییرات پوشش در طول ترانسکت
.ترانسکتهاي عمود بر جهت شیب استفاده شد

هاي آماريتحلیلوتجزیه

هاي آلفا و بتا با استفاده از به مؤلفهکلبندي تنوع تقسیم
تجزیه به روش کلی رابطه.انجام شد) Land)1996روش 
:استزیرصورتبه) Land)1996با توجه به رابطه جمعی

DT=Damong+Dwitthin

تنوع بین ؛تنوع کل گونه، ؛که در آن 
میانگین تنوع درون مقیاس؛و ) پالت(مقیاس 

به ) گاما(اي گونهبراساس این روش کل تنوع.باشدمی
طبقات بین، )بتا(پالت، بین)آلفا(پالتهاي درونمؤلفه

هاي براي بررسی مؤلفه.شدبندي تقسیمو بین جهتارتفاعی
1از رابطه جهتوهاي ارتفاعیاي در بین کالستنوع گونه

=:گردیداستفاده  + + + 1رابطه 
، منطقهدرهاي گیاهی موجود کل گونه: totalγکه در آن 

plotsα : ،میانگین تعداد گونه در سطح پالتplotsβ: میانگین
میانگین :βelevation،هابین پالتهاي غیرمشترك در گونه
:aspectsβو هاي غیرمشترك بین طبقات ارتفاعیگونه

. باشدمیها هاي غیرمشترك بین جهتگونه
الگوي پراکنش بر و جهتبررسی آماري تأثیر ارتفاع

Partitionافزاراي با استفاده از نرمهاي تنوع گونهمؤلفه

Ver. توسط 2009افزار در سال این نرم. شدانجام 3
Veech وCristهاي وتحلیل دادهصورت ویژه براي تجزیهبه

بندي افزایشی ارائه تقسیماي با استفاده از روش تنوع گونه
هاي عالوه بر محاسبه شاخصافزاردر این نرم. شده است

، مقادیر آنها را با میزان مورد انتظار در )آلفا، بتا و گاما(تنوع 
بدین صورت که . کندصورت آماري مقایسه میهر مقیاس به

Individual based and(افزار بر پایه گونه و نمونهاین نرم

Sample based(کند که میزان مورد انتظار را محاسبه می
در صورت . شودانجام میر معمول بر پایه گونه یا فرد طوبه

افزار نیز وزنی بودننرمیا فردانتخاب روش بر پایه گونه
)Sample Weighthing(در این .کندها را اعمال میپالت

بر پایه ) Randomization Method(تصادفیآزمون تحقیق 
اي هشاخصهمچنین. انجام شد) Individual based(گونه 

از با استفاده اي و غناي گونه)وینر- شانون(تنوع کالسیک 

.محاسبه شدPASTافزار نرم

نتایج
گونه در جهت جنوبی و شرقی کوه گنو 125در مجموع 

که طوريبه. شناسایی شدنددر طول گرادیان ارتفاعی ثبت و
ها بیشتر گونهها مشخص شد که با بررسی فرم رویشی گونه

. ها به خود اختصاص دادندیکسالهرا 
نتایج نشان داد که در جهت جنوبی با افزایش ارتفاع 

در بعداي شانون در ابتدا افزایش و میزان غنا و تنوع گونه
بیشترین تنوع ). 2شکل (ارتفاعات باالتر کاهش یافت 

متر و غناي 1200-1600شانون در طبقات ارتفاعی 
متر دیده شد که از نظر 1600-2050اي در طبقات گونه

اي میانگین غناي گونه(22و 72/1ترتیب مقدار هعددي ب
در جهت جنوبی طبقه . را به خود اختصاص دادند)در پالت
متر کمترین میزان تنوع شانون و غناي 800-1200ارتفاعی 

را نشان 12و 24/1ترتیب اعداد که بهداشتنداي را گونه
شرقی با افزایش ارتفاع، تنوع شانون وغناي در جهت. دادند
متر براي 2050اي کاهش یافت که در ارتفاع باالتر از گونه

طبقه ). 2شکل (هر دو پارامتر کمترین مقدار را شامل شدند 
در جهت شرقی بیشترین تنوع ) متر800-1200(ارتفاعی 
اي در نشان داد و غناي گونه57/1با مقدار را شانون 
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متر بیشترین مقدار را به خود 1200- 1600ارتفاعی طبقات 
). 2شکل (بود22اختصاص داد که از لحاظ عددي برابر با 

اي در جهت جنوبی به طور کلی تنوع شانون و غناي گونه
). 2شکل (بیشتر از جهت شرقی بود 

ژئوفیت ساقه: G.r،فانروفیت: Ph،کریپتوفیتهمی: He،تروفیت: Th،کامفیت: Ch(منطقه مورد مطالعههاي شناسایی شده در لیست گونه-1جدول 
Najafi-tirehShabankareh(سندي-صحرایی: SSوسیبري-اروپایی:ES،تورانی-ایرانی: IT،ايمدیترانه: M، پیازيژئوفیت: G.b،زیرزمینی et

al., 2005(
نام فارسیمنطقه رویشیشکل رویشینام علمی

Ephedraceae
Ephedra filiata BoissChIT.ESارمک رونده
Ephedra major HostPhITنوعی ریش بز

Ephedra pachyclada BoissPhITهوم
Boraginaceae

Heterocaryum szovitsianum (Fisch. & C.A.Mey) A.DC.ThIT-
Onosma stenosiphon BoissTh,HeITاينوعی زنگوله

Heliotropium brevilimbe BoissHeIT,SS
Caryophyllaceae

Acanthophyllum bracteatum BoissChITچوبک
Gymnocarpos decander ForsskChSSکروج

Minuartia meyeri (Boiss.) Bornm.ThITمراوردي تالشی
Cerastium inflatum Link ex Desf.ThIT-

Dianthus macranthoides Hausskn.ex Bornm.HeIT,SS-
Cistaceae

Helianthemum lippii (L.) Pers.ChM,SSگراموز
Helianthemum salicifolium (L.) MillerThES,IT,Mدانه گنجشکی

Asteraceae
Achillea wilhelmsii C.KochHe

Ch
ITبومادران

Artemisia lehmanniana BungeITدرمنه دشتی
Artemisia sieberi BesserChITدرمنه

Anthemis odentostephana BoissThITبابونه
Anthemis rhodocentra IranshahrThIT,SSبابونه

Anvillea garcini (Burm.) DC.ChSS

Carthamus oxyacantha M.B.HeIT,SSگلرنگ وحشی
Centaurea intricta BoissChIT-

Crupinia crupinastrum (Moris.)Vis.ThIT,M-
Chardinia orientalis (L.) O.KuntzeThIT-

Centaurea pabotii WagenitzHeIT.SS-
Cousinia stocksii C.Winkl.ChITشکرتیغال
Crepis kotschyana BoissThIT-

Phagnalon nitidum FresenHeIT-
Echinops glanduloso-punctatus Rech.f.HeSSشکرتیغال

Platychaete aucheri BoissChIT,SSکال جوك
Scariola orientalis (Boiss.) SojakHeITکنگاو چاق

Tragopogon sp.HeITشنگ
Zoega purpurea FresenThIT,SS-

Konvolvulaceae
Convolvulus spinosus BurmChIT،SSپیچک خاردار
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نام فارسیمنطقه رویشیشکل رویشینام علمی
Convolvulus leiocalycinus BoissChIT،SSپیچک

Crassulaceae
Sedum rubens L.ThIT,M,SS

Cruciferae (Brassicaceae)
Alyssum marginatum Steud. & BoissThIT

Eruca sativa MillerThIT,SSمنداب
Euphorbiaceae

Euphorbia indica Lam.ThIT,SSفرفیون
Euphorbia larica BoissChSSپرخ

Geraniaceae
Erodium laciniatum (Cav.) WilldTh-HeM,SS,ITنوعی شمعدانی

Erodium cicutarium (L.) Her.Th-HeES,IT,Mشمعدانی عطري
Labiatae (Lamiaceae)

Otostegia persica (Burm.) BoissChSSگلدر
Teucrium orientale L.ChITمریم نخودي
Teucrium polium L.ChIT،Mکلپوره

Lavandula stricta Del.ChSS-
Zhumeria majdae Rech.f.WendelboChIT،SSمورخوش

Zataria multiflora BoissChIT,SS-
Mimosaceae

Acacia ehrenbergiana HaynePhSSچگرد
Acacia oerfota (Forssk.) SchweinfPhSSمغیر

Papilionaceae
Astragalus anserinifolius BoissPhITSSگون

Astragalus spachianus Boiss et Buhse.HeITگون
Astragalus fischeri Freynd & Sint.ChIT,SSگون

Ebenus stellate Boiss.ChITبادلنگ
Medicago minima (L.) BartaliniThITیونجه سخت

Medicago polymorpha L.ThCosmیونجه
Ononis reclinata L.ThES،IT،M،SS-

Plantaginaceae
Plantago amplexicaulis Cax.ThSS،IT،Mبارهنگ

Plantago major L.HeES،ITبارهنگ
Plantago ovate ForsskThIT،M،ES،SSاسفرزه

Plumbaginaceae
Acantholimon stocksii BoissChITکاله میرحسن

Polygonaceae
Rheum ribes L.G.rITریواس

Rumex vesicarius L.ThSS،Mترشک
Rhamnaceae

Sageretia thea (Osbeck) M.C. Johnst.ChIT،SSرزوك
Rosaceae

Gailonia aucheri Jaub. & SpachChSSتوسو
Gailonia crucianelloides Jaub. & Sp.ThSS-

Rutaceae
Haplophyllum tuberculatatum ForsskHeIT،SSسدابی

Solanaceae
Lycium shawii Roemer & SchultesPhIT،SSدهیر

Tiliaceae
Grewia tenax (Forssk.) FioriPhIT،SSپوتورو

Umbeliferae
Ferula stenocarpa Boiss & HanssonHeSS،IT-

Ammi majus L.ThIT,M-
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نام فارسیمنطقه رویشیشکل رویشینام علمی
Foeniculum vulgare MillerHeSS,IT-

Pimpinella barbata (DC.) BoissThIT,SS-
Zygophyllaceae

Fagonia bruguieri DC.HeIT،SSاسفند رومی
Fagonia indica Burm f.HeSSاسفند رومی بنفش
Tribulus terrestris L.Th-HeIT،M،SS،ESخارخسک

Tribulus longipetalus Viv.HeIT,SS-
Liliaceae

Allium eriophyllum BoissG.bIT,SS-

Allium stamineum BoissG.bES,IT,M-
Asphodelus tenuifolius Cav.ThM,SSپیموك-سریش

Gramineae
Aegilops crassa BoissThIT،SSگندم نیا چتري

Aegilops kotschyi BoissThIT,SS-
Aegilops cylindrica HostThIT،SS-
Aegilops kotschyi BoissThSS-
Aristida adscensionis L.ThIT،Mسه سیخکی

Aven abarbata Pott ex LinkThITگندم واش
Avena wiestii Steud.HeIT-

Bromus danthoniae Trin.ThITجارو علف هرز
Bromus rubens L.ThES,IT-

Bromus tectorum L.ThM،SSعلف بام
Cencherus ciliaris L.G.rSS،Mبوشوك

Cenchrus pennisetiformis Hochst.He-ThSSخورنال
Chrysopogon aucheri (Boiss.) StapfG.rIT،SSریش زرد
Cymbopogon olivieri (Boiss.) BorHe-GrSSناگرد

Cynodon dactylon (L.) Pers.HeCosmمرغ
Digitaria nodosa Parl.G.rSS،Mچنجه کالغ پیازي

Hordeum glaucum Steud.G.rIT،Mجوهرز
Pennisetum divisum (Gmel.) HenrardThIT,SS,Mوسه

Stipacapensis Thunb.ThIT,SSبهمن
Lolium rigidum GaudinThM,IT-



3653شماره 23فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان ایران جلد 

5/73

22/688/57

32/09

81/7

41/23

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

مشاهده اي موردانتظار

 اي
ونه

ي گ
غنا

112 112

اي در طول گرادیان ارتفاعی در دو جهت جنوبی و شرقیغناي گونهتنوع شانون ومیانگین -2شکل 

آلفا، )سطح(مقیاس اي در برابر ارزش مورد انتظار آن در گرادیان ارتفاعی منطقه گنو در سههاي تنوع گونهشاخصتجزیه به روش جمعی-3شکل 
)ب(شرقیو) الف(جنوبیجهت در2و بتا1بتا

0
5
10
15
20
25

۴٨٠٠-٠٠

0

0.5

1

1.5

2

۴٨٠٠-٠٠

بالف

3653شماره 23فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان ایران جلد 

22/68

32/09

41/23

موردانتظار

2بتا

1بتا

1آلفا

112

اي در طول گرادیان ارتفاعی در دو جهت جنوبی و شرقیغناي گونهتنوع شانون ومیانگین -2شکل 

آلفا، )سطح(مقیاس اي در برابر ارزش مورد انتظار آن در گرادیان ارتفاعی منطقه گنو در سههاي تنوع گونهشاخصتجزیه به روش جمعی-3شکل 
)ب(شرقیو) الف(جنوبیجهت در2و بتا1بتا

۴٨٠٠-٠٠ ٨٠٠-
١٢٠٠

١٢٠٠-
١۶٠٠

١۶٠٠-
٢٠۵٠

<٢٠۵٠

غناي گونه اي  

جهت شرقی
جهت جنوبی

۴٨٠٠-٠٠ ١٢٠٠-٨٠٠ ١٢٠٠-
١۶٠٠

١۶٠٠-
٢٠۵٠

<٢٠۵٠

تنوع شانون

جهت شرقی
جهت جنوبی

5/95

42/27

63/78

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120

مشاهده اي

 اي
ونه

ي گ
غنا

125

بالف

3653شماره 23فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان ایران جلد 

اي در طول گرادیان ارتفاعی در دو جهت جنوبی و شرقیغناي گونهتنوع شانون ومیانگین -2شکل 

آلفا، )سطح(مقیاس اي در برابر ارزش مورد انتظار آن در گرادیان ارتفاعی منطقه گنو در سههاي تنوع گونهشاخصتجزیه به روش جمعی-3شکل 
)ب(شرقیو) الف(جنوبیجهت در2و بتا1بتا

غناي گونه اي  

جهت جنوبی

تنوع شانون

جهت شرقی
جهت جنوبی

24/5

71/13

16/36

مورد انتظار

2بتا
1بتا

آلفا

125

بالف



...در مطالعه اثر جهت و ارتفاع از سطح دریا بر تجزیه به روش جمعی استفاده از654

جهت شرقی و جنوبی دو بندي افزایشی تنوع در تقسیم
نشان 2و بتا1در سه سطح آلفا، بتادر طول گرادیان ارتفاعی 

بیشتر 2اي در سطح بتاجهت میزان مشاهدهکه در هر دوداد 
جهت که مقدار آن براي هر دوبوداز میزان مورد انتظار آن 

از تنوع کلدرصد7/81و 78/63ترتیب شرقی بهجنوبی و 
میزان در جهت شرقی و جنوبی1لفا و بتاآدر دو سطح . بود

شکل (میزان مورد انتظار آن کمتر دیده شدازاي آنهامشاهده
کمترین میزان درصد دو جهت شرقی و جنوبی در).3

از طرفیلفا دیده شد وآاي و مورد انتظار در سطح مشاهده
در سطح ايکمترین مقدار اعداد مشاهدهدو جهتهر در

95/5آلفا ثبت گردید که مقدار آن در جهت جنوبی برابر 
به طور کلی .بوددرصد 73/5ی قدرصد و براي جهت شر

هاي بتا درصد بیشتري نسبت به نتایج نشان داد که مؤلفه
از . هستندبیشتر ن موردانتظار آنها لفا دارند و از میزاآمؤلفه 

از میزان در دو جهت شرقی و جنوبیآلفا مؤلفهطرفی 
تجزیه به روش .)3شکل (دیده شد ن کمتر آموردانتظار 

جنوبیجهت شرقی ودرايهاي تنوع گونهشاخصجمعی
، )سطح پالت(آلفادر چهار سطح در طول گرادیان ارتفاعی 

و ) بتاي بین طبقات ارتفاعی(2، بتا)هابتاي بین پالت(1بتا
اي دراعداد مشاهدهمیزان داد که نشان ) بتاي بین جهت(3بتا

که مقدار آن شدبیشتر از میزان مورد انتظار آن 3سطح بتا
بدست آمده براي میزان و مقدار بوددرصد 61/96برابر 

همچنین. )ب4شکل (شد درصد 1/48اي برابر بامشاهده
آلفا بیشتر از درصد مؤلفه) 3و بتا2، بتا1بتا (هاي بتا مؤلفه

بودنآانتظار از موردهاي بتا بیشتربعالوه مؤلفه،دیده شدند
که را نشان دادانتظار آن ولی مؤلفه آلفا کمتر از میزان مورد

،با افزایش مقیاسبنابراین .قابل مشاهده است3در شکل 
که ي افزایش یافتاهاي تنوع گونهمیانگین درصد مؤلفه

و بیشترینثبت گردید 1بتاکمترین مقدار آن براي سطح 
که از لحاظ عددي مقدار بود3ن براي سطح بتاآمقدار 

).الف4شکل (درصد را به خود اختصاص داد 36/72

هاي تجزیه به روش جمعی شاخص: ، ب3و بتا2، بتا1ارتفاعی در چهار سطح آلفا، بتااي در طول گرادیان هاي تنوع گونهمیانگین مؤلفه: الف-4شکل 
3و بتا2، بتا1اي در برابر ارزش مورد انتظار آن در طول گرادیان ارتفاعی در دو جهت شرقی و جنوبی در چهار سطح آلفا، بتاتنوع گونه

14/19

8/19

30/25

72/36

0

20

40

60

80

100

120

140

میانگین مؤلفه هاي تنوع گونه اي

 اي
ونه

ي گ
غنا 3بتا

2بتا
1بتا

آلفا

الف

6/22
22/164/75

11/63

17/42

43/11

96/61

48/1

0

20

40

60

80

100

120

مشاهده اي موردانتظار

 اي
ونه

ي گ
غنا

125

۳بتا

۲بتا

۱بتا

۱الفا

125

ب



3655شماره 23فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان ایران جلد 

بحث
در طول شانوناي و تنوعگونهنتایج نشان داد که غناي 

ولی در ارتفاعات باالتر کاهش افزایشیارتفاعگرادیان
ساعد بودن به دلیل مارتفاعات میانی . یافته است

را بیشتريايو غناي گونهتنوع شانون میزانحرارت درجه
Soininen(که با نتایج بودبه خود اختصاص داده  et al.,

کند که یبیان م) 2001(Lomolino.مطابقت دارد) 2007
اي با افزایش ارتفاع به دلیل کاهش دما در طول غناي گونه

دیگر ن امحققاز طرفی ودبایمیافزایش گرادیان ارتفاعی 
س را عامل دسترب قابلآحرارت و مقدار ترکیب درجه

اي در طول گرادیان ارتفاعی اصلی افزایش غناي گونه
,McCain(اندگزارش کرده 2007; Hawkins & Diniz-

Filho, ,Norو2004 -1600(ارتفاعات میانی ).2001
اي بیشتري راو غناي گونهشانونمیزان تنوع)متر1200

که تنش کمتر در این طبقه ارتفاعی از قبیل کم نشان داد
و از طرفی مساعد شدن درجه حرارت خود شدن شدت چرا

اي شده ع و غناي گونهکه سبب افزایش تنوعاملی است
از طرفی با افزایش ارتفاع از سطح دریا و در نتیحه . است

هاي رصد رطوبت نسبی، امکان نفوذ گونهکاهش دما و د
سندي که اغلب به دماي پایین حساس هستند به -صحرایی

ارتفاعات باالتر وجود ندارد که اغلب محدوده دامنه ارتفاعی 
این منجر به کهشودمیمتر دیده1600آنها تا ارتفاع 

با .گردددر این طبقه ارتفاعی میاي افزایش غناي گونه
بین ارتفاع از سطح دریا و توجه به رابطه خطی و معکوس

Khalili(دما et al., ع از سطح دریا با افزایش ارتفا)2007
سندي -هاي صحراییرسد و انتشار گونهدما به زیر صفر می

تورانی افزوده -هاي ایرانیبه انتشار گونهیابد و کاهش می
1200شود تا این محدوده ارتفاعی شود که خود سبب میمی
عنوان اکوتون یا یک ناحیه قلمرو گیاهی بهمتر1600تا 

اي در این و غناي گونهشانونتنوعدرنتیجهو قرار گیرد
ها نشان بسیاري از پژوهش.محدوده ارتفاعی افزایش یابد

ادند که حفاظت از یک منطقه باعث بهبود وضعیت تنوع د
اي ث افزایش پوشش گیاهی و غناي گونهگیاهی و نیز باع

Abase(گرددمی et al., 2009; Alizadeh et al., و2010

Milgo, جزء )کوه گنو(منطقه مورد مطالعههرچند).2006
ولی شایان ذکر زیست است گانه محیطسهمناطق یکی از 

است که پوشش گیاهی منطقه در همه محدوده مورد مطالعه 
ارتفاعات البته . از مدیریت حفاظتی یکسانی برخوردار نیست

برداري فوقانی منطقه که محدوده نظامی است و امکان بهره
هاضعیت مطلوبی است اما سایر محدودهمیسر نیست داراي و

هاي با توجه به فاصله از کانونارتفاعات پایینویژه	به
از طرفی به . جمعیتی منطقه از تخریب مصون نمانده است

علت مطلوبیت منطقه از نظر آب و هوایی و فقدان امکانات 
گردشگري در حوالی بندرعباس، بزرگترین کانون جمعیتی 

ویژه در فصل گرم سال در اثر رفت و آمد مردم به استان به
هاي معمول مانند چراي دام، برداريرهبهنظر از قه صرفمنط

در ارتفاعات تهیه چوب سوخت و برداشت گیاهان دارویی، 
سبب کاهش تنوع و بندپایین و تا حدودي ارتفاعات میان

گزارش )2009(همکاران و Abase.شوداي میغناي گونه
تر بودن ساختارهاي زیستی و با وجود غنیندکرد

ظت شدید موجب شده، حفاحفاظتاندازها در نواحیچشم
تبع آن کاهش تنوع خواهد شداي و بهافزایش غالبیت گونه

طور کلی عوامل مؤثر بر به .مطابقت داردکه با نتایج ما 
توان به دو دسته هاي گیاهی در یک محل را میحضور گونه

) مشخصات جغرافیایی، عوامل آب و هوایی(عوامل فیزیکی 
بندي تقسیم) وسیله انسان و چراي دامتخریب به(و زیستی 

Tamartash(کرد  et al., بیشترین گفتتوان که می) 2009
تخریب به وسیله (تخریب در کوه گنو جزء عوامل زیستی 

ایجاد مکان تفرجگاهی و استفاده از گیاهان برايانسان 
. است) دارویی و چراي دام

ه براي محاسبتجزیه به روش جمعیدر این مطالعه 
) ، بتا و گاماآلفا(اي هاي تنوع گونههاي مؤلفهدرصد شاخص

یج نشان داد که تغییرات نتا. شداستفاده در چند مقیاس
ي هادر طول گرادیان ارتفاعی با مقیاسهاي آلفا و بتا مؤلفه

اي بسیار تنوع گونهيوتحلیل الگوهاتجزیهبرايمختلف 
هاي تنوع با شاخصهاي یک از مؤلفهزیرا هر،ضروریست

که با دنکندرصد متفاوتی را بیان میمقیاس توجه به اندازه
Komac(هايیافته et al., ,Gering & Cristو 2011
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اي هاي تنوع گونههمچنین آنالیز مؤلفه.مشابه است) 2003
بندي افزایشی نشان داد که تغییرات با استفاده از روش تقسیم

هاي مکانی مختلف با همدیگر در مقیاسالگوهاي تنوع در 
توان این ارتباطات را به که میطوريبه،باشندارتباط می

Klimek(کردصورت توابع آماري محاسبه  et al., 2008.(
نشان داد که با )تجزیه به روش جمعی(بندي افزایشیتقسیم

اي افزایش نههاي تنوع گودرصد مؤلفهافزایش مقیاس 
بیشترین مقدار را به )هابتاي بین جهت(3مؤلفه بتا.یابدمی

36/72ز نظر عددي برابر خود اختصاص داده است که ا
این نتیجه بیانگر اختالف در ترکیب پوشش ،درصد است

و همکاران Geringکه با نتایج باشدگیاهی دو جهت می
تنوع آلفا و بتا در مقیاس مکانی که گزارش کردند ) 2002(

گرادیان ارتفاعی با افزایش مقیاس متفاوت هستند در طول 
ملی است که باعث پخش بذر یکی از عوا.مطابقت دارد

Gabril(گردد افزایش تنوع آلفا و کاهش تنوع بتا می et

al., هاي پخش بدز در مقیاس،دیگرسوي از ).2007
ها در ریزمقیاسعنوان مثالبه. افتدگوناگون اتفاق می

در ریزش بذر گیاهان در پاي آنها و ی از قبیل یهاروش
از قبیل حیوانات و عوامل ها به وسیله عواملیبزرگ مقیاس

رسد در محدوده به نظر میبنابراین . افتدطبیعی اتفاق می
هاي بزرگ مورد مطالعه محدودیت در پخش بذر در مقیاس

به همین دلیل مقدار تنوع . از قبیل بین جهات محدود باشد
.هاي تنوع استبیش از سایر مؤلفه) تنوع بین جهات(3بتا

نشان داد)تجزیه به روش جمعی(بندي افزایشیتقسیم
مقادیراز )هابین جهتتنوع (3بتاتنوع اي مشاهدهمقادیرکه 

این نتیجه بیانگر پراکنش . انتظار آن بیشتر استمورد
توان که میهاي گیاهی در این مقیاس است غیرتصادفی گونه
در ارتفاعات باالتر به دلیل قرار گرفتن در اینگونه بیان کرد،

بند و ارتفاعات پایین دوه نظامی نسبت به ارتفاعات میانمح
گیاهیيهاگونهبنابراین .ي برخوردار استاز حفاظت بیشتر

از حفاظت نسبی برخودار بوده و کمتر تحت این مقیاسدر 
اندقرار گرفته) هموژن کننده(کننده تأثیر نیروهاي یکنواخت

نتایج این یافته با. و داراي الگوي غیرنرمال هستند
Chiarucci بیشتر بودن .کندمطابقت می) 2010(و همکاران

کننده اي آن منعکساعداد موردانتظار از میزان مشاهده
& Freestone(حضور فرایند ساختاري مکانی است 

Inouye, Cristو 2006 et al., 2003 .(Scheldt و
با بررسی الگوهاي تنوع وابسته به مقیاس ) 2013(همکاران 

نشان دادند که براي و علفزاردر دو اکوسیستم جنگلی
زیرا،دننها باید در مقیاس بزرگتر مدیریت شوآحفاظت از 

در مقیاس بزرگتر درصد بیشتري را نسبت به هاگونهیع توز
و از طرفی کم بودن مقیاس محلی به خود اختصاص دادند

لی را دخالت اي در مقیاس محهاي تنوع گونهؤلفهدرصد م
از طرفی .دانستندو علفزارهاي جنگلیدر اکوسیستمانسان 

Schuldt(نتایج مشابهیاین تحقیق et al., Chandyو2013

et al., تجزیه به (بندي افزایشیسیمقاز تبا استفادهرا )2006
در هر دو جهت جنوبی و شرقیکه نشان داد )روش جمعی

یا همان بتاي بین طبقات ارتفاعی 2اي در بتااعداد مشاهده
دهنده تغییرات در که نشانبودد انتظار آن بیشتر از میزان مور

وان به تتغییرات را میاین که طول طبقات ارتفاعی است 
در طول تغییرات پوشش گیاهی با توجه به کاهش دما

ها در طول یان ارتفاعی و یا به توزیع غیریکنواخت گونهگراد
نبودن رو از طرفی برخوردانسبت داد گرادیان ارتفاعی 

تخریب منجر بهمنطقه از نظر حفاظتی به صورت یکسان که 
شده بندتبع ارتفاعات میانبیشتر در ارتفاعات پایین و به

شایان .کردبیان2بتاتوان عامل این تغییرات دراست را می
با افزایش مقیاس درصد ) 4و3(با توجه به شکل ،ذکر است

صورت که بدینیابد،افزایش میاي هاي تنوع گونهمؤلفه
و 2، بتا1لفا، بتاآاي در چهار سطح هاي تنوع گونهمؤلفه

به خود ) هاسطح بین جهت(3بیشترین درصد را بتا،3بتا
بندي افزایشی تنوع در از طرفی تقسیمص داده است،اختصا

بتاي بین (2و بتا) هابتاي بین پالت(1ه سطح آلفا، بتاس
هاي تنوع نشان داد که بیشترین درصد مؤلفه)طبقات ارتفاعی
مقیاس بیشتري دارد که همان اي است کهمربوط به مؤلفه

ن تحقیق ایدر نتیجه . است)سطح بین طبقات ارتفاعی(2بتا
اي هاي تنوع گونهمقیاس درصد مؤلفهنشان داد با افزایش

مطابقت داردن امحققیابد که با نتایج بسیاري از افزایش می
)Sasaki et al., 2012; Gonzalez & Francisco, 2013;
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Erfanzadeh et al., Wuو2015 et al., بنابراین .)2012
آن تغییر در شرایط تبعتوان گفت با افزایش مقیاس و بهمی

اي تغییر یافته رویشگاه به دلیل افزایش ارتفاع، ترکیب گونه
و با افزایش تغییرات پوشش گیاهی مقدار تنوع بتا به حداکثر 

.خود رسیده است
تنوع نشان داد که تنوع تجزیه به روش جمعیاستفاده از 

بتا بیشتر از میزان مورد انتظار و تنوع آلفا کمتر از میزان 
اي بین مهمترین مؤلفه تنوع گونهآن بود ورمورد انتظا

که حفاظت از تمام نتایج نشان داد .ها تنوع بتا بودسایت
ها آلفا و بتاي بین سایتسطح منطقه سبب حفاظت تنوع 

عمل خواهد در نتیجه حفاظت مؤثري از تنوع کل به،شده
Gering(استن امحققکه مشابه نتایج بسیاري از آمد et

al., 2003; Zvuloni et al., 2010; Alcamer et al.,

Cristو2013 et al., افزایشی تنوع بنديتقسیم.)2003
شناسی یک ابزار قوي در حفاظت تنوع زیستی و زیست

که قادر به مقایسه جدید استروشیک زیرا ،است
بین و اي بین مقیاس محلی و منطقهايهاي تنوع گونهمؤلفه

.استاظت شده و حفاظت نشده مناطق حف
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Abstract
This research was aimed to study the effects of elevation and aspect on diversity
components (alpha, beta and gamma) using additive partitioning in the Geno Mountain.
All plant species were listed in nine elevation zones (400-1050 m a.s.l.) in southern and
eastern aspects of Geno. The cover percentage was measured using five plots of 4m2 (in
total 90 plots) in each elevation zone. Total plant species diversity (γr) was partitioned
into additive components within plots (α1) and between plots (β1) and among elevation
zones (β2) and among aspects (β3). The results showed that β3 diversity (72.36%) and β1

(8.19%) had the highest and lowest contribution to the total diversity (γr), respectively.
The β3 and α1 values were higher and lower than the expected values, respectively,
indicating the non-random distribution of plant species. The lowest observed percentage
and expected values at the alpha level were recorded for both southern and eastern
directions. In addition, the lowest observed values at the alpha level were recorded for
the southern (5.95%) and eastern (5.73%) directions. Generally, beta components had a
higher percentage, whose values were higher than that of the expected values. On the
other hand, the alpha component in eastern and southern directions was lower than
expected values. The results showed that the highest Shannon index (1.72) and richness
(22) were obtained at elevations of 1200-1600 m a.s.l. and 1600-2050 m a.s.l,
respectively.According to the results of this study, it is suggested that the regional scale
(whole area) should be taken into consideration to protect and enhance the diversity.

Keywords: Aspect, elevation gradient, plant diversity, Shannon diversity, species
richness.


